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பரல்கள் - கவிஞர் வ.க. பரமநாதன்

நமது பாரமபாியக் கவிதை வடிவஙகதை உளவாஙகி, மரபு 
மாறாமல் கவிபுதைவது எல்்லாருக்கும சாதைியமாகாது. அது 
பரமநாைனுக்கு வாயதைிருக்கிறது. அவர் மரபு வடிவஙகைில் நின்று 
ககாண்டு புைிய கருததுகதைச் கசால்ல முதைகிறார். இவருதைய 
கவிைா வீச்சு கைன்மார்க்தகத ைாண்டி, ஈழம, ைமிழநாடு எை 
அறியபபட்டு அஙககீகாிக்கபபட்டுளைது சிறபபாகும.

கவைியீடு: 
Silver Print House, Mississauga, Ontario L5V 2G7 Canada.

மனிதநேயத் துளி்கள் - ஹைக்கூ கவிஹதகள்

கவிஞர் கா.ந. கல்யாணசுநைரம வஙகிக் காசாைர் என்பது இவரது 
வைமார்நை வாழவின் இன்கைாரு இைிய பக்கமாயிருக்கிறது. 
கமாழிக்கு கமரு்கற்றுகிர பணியில் மட்டுமல்ல, கமாழிக்கு 
முறுக்்கற்றுகிற முயற்சியிலும இவர் கவற்றி கபறுவது ைமிழ 
கபற்ற ்பறு. பல்்வறு சுதவகள, சிநைதைகள, சாைல்கள 
கசறிநை கவிதைகதை இதகைாகுைியில் காண்கி்றாம.

கவைியீடு: 
நமகமாழி பைிபபகம, கசன்தை, ைமிழநாடு
email : kaviooviya@gmail.com

ம்களுக்கு - கடிதஙகள், கவிஹதகள் & கட்டுஹரகள்

நிஜைியின் சிறுவயைிலிருநது அவைது ஆளுதமதய வைர்தகைடுதைைில் 
கவஙகட் (நூலாசிாியர்) டின் கடிைஙகளுக்கு கபாிய பஙகு உண்டு. 
அவரது அதைதை கடிைஙகதையும பதைிரமாய பதைிரபபடுதைி 
தவதைிருக்கும காாியதைிலிருநது நிஜைி காட்டும ் நசதைின் நகீைததையும 
கபாறுபபுணர்ச்சிதயயும புாிநதுக் ககாளை முடிகிறது. அபபாவும 
மகளும பரஸபரம காட்டும அன்பு இநநூலில் பைிவு கசயயபபட்டுளைது.

கவைியீடு: நிஜன் பைிபபகம.
5A, ஸ்ரீைிவாசா அகவன்யூ, வைர்நகர், மதுதர.
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கற்பிைஙகள பல. சாைி, மைம, சமூகம 
கைவுள,அரசியல் ்பான்ற பல ைைஙகைிலும 
இது இயஙகு கபாருைாகவிருக்கிறது. இநை 
உலதக கபருமபான்தமயாக ஆளவது 
கற்பிை்ம. கற்பிைஙக்ை பல சிக்கல்கதை 
உருவாக்குகின்றை. இநைக் கற்பிைஙகள 
மிதகயாக ைமிழச் சமூகதைில் பரவலாகப பைர்நது 
கிைக்கின்றை. சமூகததைப புதர்யாைச் 
கசயது ககாண்டிருக்கின்ற இதைதகய 
கற்பிைஙகள மைிைதைத துன்புறுதைவும, 
வாழக்தகதயச் சிக்கலாக்கவுமாை பணிதய்ய 
கசயதுவருகின்றை. சபாிமதலக் ்காயிலுக்குப 
கபண்கள ்பாகக்கூைாது என்பதும ஒரு 
கற்பிை்ம.

இதைதகய சூழலில் கைவுள குறிதை 
கற்பிைததை உதைதது கநாறுக்குமவதகயில் 
ஒரு ைகீர்பதப இநைிய உச்சநகீைிமன்றம 
வழஙகியிருக்கிறது. அைாவது சபாிமதல  
ஐயபபன்  ்காயிலுக்கு எல்லா வயது 
கபண்களும கசல்லலாம என்ப்ை அது. உச்ச 
நகீைிமன்றதைில், ைதலதம நகீைிபைி ைகீபக் மிஸரா 
ைதலதமயில், ஆர்.எப.நாாிமன், டி.ஒய.
சநைிரசூட், எம.கன்வில்கர் ஆகி்யாருைன் 
அநை அமர்வில் ஒரு கபண் நகீைிபைி இநது 
ம ல் ் க ா த ர ா வு ம  இ ரு ந ை ா ர்  எ ன் ப து ம 
குறிபபிைதைக்கது. அநை அமர்வில் ஒரு கபண் 
நகீைிபைி ைவிர்தது, நான்கு நகீைிபைிகள ஒன்று 
்சர்நைைிதை ைகீர்பபின் விவரம இ்ைா...

1. சபாிமதலயில் கபண்களுக்குத ைதை 
விைிக்கும நதைமுதறதய ஏற்க முடியாது.

2. குறிபபிட்ை வயைில் கபண்களுக்குாிய, உைல் 
ாகீைியாை மாற்றததைக் காரணம காட்டி, 
அக்்காயிலில் நுதழய ைதை விைிபபது, 
கபண்கைின் உாிதமகதைப பறிக்கும கசயல்.

3. மைாகீைியாை வழிபாட்டு நதைமுதறகள 
என்ற கபயா ில் ,  கபண்களுக்காை 
வழிபாட்டு உாிதமகதை மறுபபகைன்பது 
அவர்கைின் சுயததை, கவுரவததை 
இழிவுபபடுததுவைாகும.

4. வழிபாட்டு முதறகைில் ஆணும கபண்ணும 
எைப பிாிததுபபார்பபது ைவறாைது. 
எை்வ ஆணுமகபண்ணும சமம என்பதை 
உறுைி கசயயும வதகயில் சபாிமதலயில் 
அதைதது வயது கபண்கதையும 
அனுமைிக்கபபை ் வண்டும.

5. வழிபாட்டு முதறயில் கபண்ணின் 
உைலியல் மாற்றஙகதைக் காரணம 
காட்டி சபாிமதலயில் கபண்கள கசல்ல 
ைதை விைிபபது, அரசியல் சாசை 
சட்ைதைிற்கு எைிராைது.

6 .  அ ய ய ப ப  ப க் ை ர் க ள  ச ங க த ை ி ை ர் , 
ைஙகளுக்ககை ைைியாை வழிபாட்டு 
நதைமுதற விைிகதைப பின்பற்ற முடியாது.

ஆைால், உச்சநகீைிமன்ற நகீைிபைியும, 
இநை வழக்தக விசாா ிதை ஐவாில் 
ஒருவராை கபண் நகீைிபைியுமாகிய இநது 
மல்்காதரா, ஒருவர் மட்டு்ம மாறுபட்ை 
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கருததை முன்தவதைார். அைாவது நம 
நாட்டில் பல்வதகபபட்ை மைஙகதைச் 
்சர்ந்ைார் வாழகின்றைர். பல்வதக 
வழிபாட்டு முதறதய கதைபிடிக்கின்றைர். 
ஆழமாை மைநமபிக்தக அடிபபதையிலாை 
விசயஙகதை, மைசார்பற்ற நிதலபபாட்டுைன் 
கைாைர்படுதை முயற்சிக்கக்க கூைாது. 
அயயபப பக்ைர்கள, சஙகஙகள அவர்கள 
நதைமுதறதயப பின்பற்ற அனுமைிக்க 
் வ ண் டு ம  எ ன் ப ை ா கு ம .  இ ரு ப ப ி னு ம 
்மற்கூறிய நான்கு நகீைிபைிகைின் ைகீர்ப்ப 
அமுல்படுதைபபட்டிருக்கிறது என்பது கபருதம் ய.

இதைகீர்பபின் சாராமசததை ந்ாக்கும ்பாது 
கபண்ணின் ைைிச்சிறபபுத ைன்தமயாை 
மாைவிைாய முன்தவக்கபபட்ை நிதலயில், 
அதைத ைகீட்டு எை ஒருசாரார் வாைிடுவதை 
அதைகீர்பபு மறுபபுக் குளைாக்கியிருக்கிறது.  
ைகீட்டு, புைிைம என்கின்ற கற்பிைஙகைின் 
முரண்பட்ை ்பாராட்ை வடிவமாக இைதைப 
பார்க்க ்வண்டியிருக்கிறது. ைகீட்டு என்பது 
ைகீண்ைதைகாை இழிகசயல் ப்ான்றும, க்ாயில் 
புைிைம என்பது ம்ன்தம கபாருநைிய நற்கசயல் 

ப்ான்றும கற்பிக்கபபட்டு வநைிருக்கும நிதலயில், 
கபண்ணின் ைகீட்டு ் களவிக்குட் படுதைபபடுகிறது. 
கபண் இைதைின் மாைவிைாய குருைி ச்மிப் ப 
மைிை, மற்றும பிற உயிாிைஙகைின் பாிணமிபபு 
என்பதை எவவாறு இநை உலகம மறநது வாழத 
ைதலபபட்டிருக்கிறது என்ப்ை ஆச்சர்யபபை 
தவக்கிறது. உண்தமயில் கசால்லப் பாைால் 
கபண்கைின் மாைவிைாதயதைான் நாம 
புைிைமாக்க் ககாண்ைாை ் வண்டும. மாறாக 
கபண்களுக்கு உண்ைாை மாைவிைாய காலததைக் 
காட்டி, 10 முைல் 50 வயதுக்குட்பட்ை கபண்கள, 
சபாிமதலக்குச் கசல்ல ைதைவிைிக்கும ் ைவஸவம 
்பார்டின் கசயல், அரசியல் சாசைதைிற்கு 
எைிராைது எஎன்ற ைகீர்பபு ஒருவதகயில் நமக்கு 
நமபிக்தகயைிக்கிறது. அ்ைாடு ஆண்கள 
மட்டு ம் ஐயபபன் ் காயிலுக்கு கசல்லலாம என்ற 
நதைமுதறதயத ைகர்தைிருபபதும காலதைின் 

ை்தவயாகிறது.

் ை வ ஸ ை ா ை ம  ் ப ா ர் டு  ை த ல வ ர் 
்க.பதமகுமார், உச்சநகீைிமன்றம கூறிய ைகீர்பதப 
நிதற்வற்றும கைதம ைமக்கு இருபபைாகக் 
கூறிைாலும, இதைகீர்பதப அவரும வர் வற்கத 
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பைர்பார்தவ
அழகிய பூந்ைாட்ைம
சின்ைாபின்ைமாகி விடுகிறது
கயதமத ைைம...!
*
துைிர்க்கும சிற்றின்ப கவறி
பறி்பாய விடுகிறது
இல்லறதைின் நன்கைறி ....!
*
கபற்றப பிளதைகள
விைம தவததுக் ககால்கிறது
கநாடியில் கைாதலயும காமகவறி!
*
ஊட்டிய ைாயபபாலில்
விைம இரண்ைறக் கலக்கிறது
காமகவறி ....!
*
அதலபாயும மைம
முற்றாய நிதலமாறிப ்பாகிறது 
மைிை குணம....!
*
ஒன்றுமறியா பச்சிைஙகள
ககான்றுக் கைிக்கின்றை
காமதைின் நாற்றக் ககாபபுைஙகள....!
*
ைாயின் காமக் ககாதல
பைமபிடிததுக் காட்டுகிறது
சமூகதைின் நவீை எல்தல!

மாைவன்
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ஊர்வலம கபாியார் பிறநை ஈ்ராட்டிலும 
நைநைிருக்கிறது. இஙகும புதுதவ்ைாறும 
அயயபபபக்ைர்கள சஙகம ்பாஸைர் ஒட்டி 
ைகீர்பபுக்கு எைிர்பபுத கைாிவிததுளைைர். 
10 வயதுக்குட்பட்ைவர்களும 60 வயதுக்கு 
்மற்பட்ைவர்களும ஐயபபன் ்காவிலுச் 
கசன்று வரலாம என்ற விை ிதய 
உருவாக்கியது என்ற ்களவி நமமுள 
எழுகிறது. இது எழுைபபைாைச் சட்ைமாக 
ஆணாைிக்க சமூகதைில் நைமாடிய ஒரு 
கற்பிைம என்பதை இதைகீர்பபு கவைிச்சமிட்டு
க்காட்டியிருக்கிறது.

‘‘இதைகீர்பபின் மூலம நூற்றாண்டு காலமாக 
இருநது வநை மைிைர்க்குளைாை ைவறாை 
்வறுபாடுகள அகற்றப பட்டுளைது.  ஆண், கபண் 
இருவரு ம் மைிைர்களைாம, எை்வ இதைகீர்தப 
வர்வற்கி்றன்’’ எை புதுதவக் கவர்ைர் 
கிரண் ப்டி இதுகுறிதது கருதது கைாிவிததுளைார்.

சபாிமதல ் காவிலில், அதைதது வயது 
கபண்கதையும அனுமைிக்கலாம என்ற 
உச்சநகீைிமன்றதைின் ைகீர்பபு வர்வற்கத 
ை க் க து .   இ ை ன்  மூ ல ம ,   க ப ண் க ை ி ன் 
உா ிதம ந ிதலநாட்ைப பட்டுளைது. 
ஹிநது மைததைச் ் சர்நை கபண்களுக்கு 
மகிழச்சி அைிக்குகமன்று நமபுகி்றன் 
என்று மதைிய கபண்கள குழநதைகள 
நலததுதற அதமச்சர் ்மைகா (பா.ஜ.க.) 
கூ ற ி யு ள ை ா ர் .  ் ம ற் கூ ற ி ய  இ ரு வ ரும 
மைசார்புளைவர்கள என்பதும இதைகீர்பதப 
ஏற்றுக்ககாளகிறார்கள என்பதைதயயும 
கவைதைில் ககாண்ைால், ஒரு குறிபபிட்ை 
சார்புதையவர்க்ை புாிைலின்தமயால் 
இதைகீர்பதப மறுக்கிறார்கள என்பது புாியும.

ஆக இதைகீர்பபுக்கு எைிராகச் கசயல் 
படுகிறவர்கள, சஙகஙகள, மைகவறியர்கள 
ஆகி்யார் கற்பிைதைின் அடிபபதையில், 
கபண்கள உாிதமகதை இன்ைமும கூை 
ஏற்கத ைிராணியற்றவர்கைாக இருக்கிறார்கள 
என்பதை்ய நமக்குக் காட்டுகிறது.

முதைவர். 
கபண்ணியம கசல்வக்குமாாி

புதுச்்சாி.

ையாராக இல்தல என்பதையும கசயைியில் 
கைாிவிததுளைார். இைன் அடிபபதையில் 
சபாிமதல ஐயபபன் ்காயில் கபண்கள 
வழிபை அனுமைிதைிருபபைற்கு எைிர்பபு 
கைாிவிதது ்கரைாவில் கண்ைைப ்பரணிகள, 
ஆ ர் ப ப ா ட் ை ங க ள ,  ச ா த ல  ம ற ி ய ல் 
்பான்ற கைாைர் ்பாராட்ைஙகள எை நாளும 
ைிட்ைமிட்டு நிகழநது வருகின்றை. அயயபப 
பக்ைர்கள சஙகமும ைிருவைநைபுரம நாயர் சர்வீஸ 
கசாதசட்டி சஙகமும இதணநது மிகப கபாிய 
அைவில் கபண்கதை அணி் சர்தது நைததுவது 
இஙகு கவைிக்கதைக்கது. எர்ணாகுைம, 
மூவட்டுபபுழா, ஆலுவாப பகுைிகைில்  ் பாராட்ைம 
நைநை்பாது ்பாராட்ைக்காரர்களுக்கும 
கபாதுமக்களுக்குமிதை்ய பிரச்சிதை ஏற்பட்டி 
ருக்கிறது. அயயபப பக்ைர்கள சஙகமும 
நாயர் கசாதசட்டி என்கிற இருசஙகஙகளும 
ஆளுஙகட்சிக்கு எைிராை, மரபு பின்பற்றலுக்குச் 
சார்பாை, ் மலும பி.்ஜ.பிக்கு ஆைரவாை 
ககாளதகதயக் தகயிகலடுதைிருக்கிறார்கள 
என்றும கசால்லமுடியாது.

இநநிதலயில் ் கரை ் ைவமசம ் பார்டு 
அதமச்சர் கைக்கமபளைி சு ரநைிரன் ‘‘வழிபாட்டு 
முதறயில் கபண்களுக்காைச் சம உாிதமதயப 
கபறுவைற்காக நைநை சட்ைப ்பாராட்ைதைில் 
கவற்றி கிதைததுளைது சபாிமதலயில் மட்டுமின்றி 
எல்லா வழிபடு ைலஙகைிலும கபண்களுக்குச் 
சம உாிதம வழஙகபபை்வண்டும’’ என்றும 
கசயைியாைர்கைிைம கூறியது சர்ச்தசதய 
ஏற்படுதைியுளைது. ்மலும ்ைவஸவம 
அதமச்சர் அவர்களுக்குப பா.ஜ.க கைாண்ைர்கள 
கருபபுக்ககாடி காட்டிைர் என்பதும நைந் ைறியது.

இவவாறிருக்க வரும நவமபர் 17 ஆம 
்ைைி மண்ைல மகரவிைக்கு ைிருவிழா 
நைக்கவிருக்கிறது என்பதை ்ைவசம்பார்டு 
அறிவிபபு கசயதுளைது. கபண்கள சபாிமதல 
வருவைற்காை முன்்ைற்பாடுகதைச் கசயய 
நகீைிமன்றம உதைிரவிட்ை்பாதும ,கபண்கள 
சபாிமதல கசல்ல, இருமுடி கட்ைமாட்்ைாம 
எைச் சபாிமதல அயயபப ்சவா சமாஜ 
மாநிலத துதணத ைதலவர் சாமி உறுைியாகத 
கைாிவிதது உளைார். ்மலும இதை மறு 
பாிசகீலதை ச் கசயய ்வண்டும எை கசன்ற 
11 ம ்ைைி அயயபபப பக்ைர்கள பங்கற்கும 
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கலியுதை கவமதம வநது
கைகலை கவநது ைகீயநை
வலியுதை நலைின் கவண்பா
வாயதமயின் புலவன் கசான்ை
உைிகயை கசதுக்கச் கசயை
ஒபபிலா காவி யநைான்
நலிவுைன் நாட்தை விட்டு
நாட்டிைான் கவற்றி யன்று

அன்ைததை தூது விட்டு
அன்புதை மதைவி கபற்றான்
மன்ைவன் என்ற ்பாதும
மாறிைா ைமயந ைிக்்க
முன்ைரு நாைில் மன்றில்
மணமகன் ்ைர்வு கசயய
பன்ைாட்டு மன்ைர் ஈஙகு
பார்தைிைா ைமயந ைிக்கு

நலைிவன் கழுதைில் மாதல
நைிகயை சூட்டிச் கசன்றாள
உலமுதை காைல் ககாண்ை
உற்ற்வார் துதணதய கபற்றாள
கலியுைன் ்காபம ககாண்ைான்
கயவைாய பிாிக்க எண்ணி
பலிகயை நலைின் வாழக்தக
பார்தவயால் ைகீயக்கச் கசயைான்

சைியுதை பார்தவ பட்டு
சாயநைது நைைின் நாடு
ைைிகயை சூைில் ்ைாற்று
ைைர்நைைன் மதைவி ்யாடு
மதைவியின் ஆதை ்யாடு
மயக்க்ம ககாண்ைவன் ்பால்
காைகம மதைவி விட்டு
காாிருள வடிவு ககாண்ைான்

ைமயநைி ைநதை நாடு
ைைிகயை கசன்ற ்பாது
அதமநை ்வாரு வாழக்தக
அைவிலா துன்பம என்று
இதமைைில் தூக்க மில்தல
ஏஙகிைல் ைதலவன் ்நாக்கி
சுதமகயை மகவு கரண்டு
சூழநை்வார் துயரம இன்னும

நைைிவன் ்ைாில் வல்்லான்
நாைைாம சதமயல் கசயய
கதலகைில் உயர்நை ைா்ல
காைலி நாட்டில் ்சர்நைான்
நிதலகயை ்வதல கசயது
நிதறவுைன் சதமயல் கசயது
உலகுதை கலியின் ஆற்றல்
ஓடிை மதறநது வாழநைான்

மைபபளைி பிளதை வநது
மைமுைன் அன்பு பூண்ைான்
நதைமுதற மைிபபு கபாஙக
நாகைான்று ்கட்்பன் கசால்வாய
விதைகயை கூறு வா்ய
வீரைாய உன்றன் நாடு
ைதைகயன் ைவாழவு காண
ைைிர்க்ை கூறு வீ்ர.

உன்னுதை ைநதை விட்டு
உவபபுதை நாடு விட்டு
கசான்ை்வார் புகதழ விட்டு
சுதவயிலா பாட்ை ைா்டு
மன்ைவன் மகனும இன்று
மடிவது என்ை மாண்பு
என்றவன் கசால்தல ்கட்டு
எழுநைைன் சிைமும கபாஙக

மன்ைவன் மாண்பு உன்்பால்
மதையரும அறிய மாட்ைார்
என்னுதை ைநதை நாடு
ஏற்ற்ம கசழிதது வாழும
கபான்ைறம கசழிதது ஓஙகும
புதுதமயாம ்ைசம ்கட்பீர்
ைன்ைல சூைி ைா்ல
ைைர்கவை வநை ைின்று
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இது காைலில்தல!!
அைைாகலன்ை?

்பச்சின் நடு்வ விரசமின்றி 
«லவயூ» கசால்லலாம..
்கட்ைதும பிடிதது ்பாை 
பாைகலான்தற
வாட்சபபில் அனுபபி 
்கட்கச்கசால்லலாம..
மதழ நாகைான்றின் ஜன்ைல் 
தூறல்கதை
கண்கள மூடி ரசிக்கச்கசால்லலாம..

இது காைலில்தல!!
அைைாகலன்ை??

பிடிதை நிறதைில் உதையணியச்கசால்லி
்கட்டுக்ககாளைலாம..
உாிதமயாய விருபபு கவறுபபுக்கதை
பகிர்நது ககாளைலாம..
விதையாட்ைாய இருவாின் 
பாஸ்வர்ட்’கதையும
மாற்றிக்ககாளைலாம..

இது காைலில்தல!!
அைைாகலன்ை???

யாாின் கசல்ஃபி’க்்கா ஹார்ட்டின் 
விட்ைைற்காய
கடுபபாகி ஓஃப தலன் ்பாகலாம..
நகீண்ை காதைிருபபுக்குபபின் 
பைிலைிக்கபபடும குறுஞகசயைிக்காய
்காபபபைலாம..
நளைிரவில் அதழபகபடுதது 
்பசச்கசால்லி
இமதச கசயயலாம..

இருநதும..
நிச்சயமாய 
இது காைலில்தல!!
அைைாகலன்ை??

- ாிஸகா முக்ைார்

ÜçP¬íèœ «ñôì£
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æ˜ Üì˜‰î è£†®¡ ï´«õ GêŠîñ£ù 
ÞóM™ è£†´ ò£¬ù»‹ æï£»‹ î¡Â¬ìò 
ï‡ð˜èÀì¡ ªè£‡ì£®ò ªè£‡ì£†ìˆF¡ 
CKŠ¹ êˆîº‹ ÝMèÀì¡ ã«î£ªõ£¡Á 
«ðCò¶ «ð£™ «õŸÁ‚Aóèõ£Cè÷£è ñQîù£™ 
H¬í‚èŠð†ì Üñ£Âwòº‹ î¡¬ù 
ªî£ì˜õ¶ «ð£™ ò£¼ñŸø îQ¬ñJ™ 
ð´ˆF¼‰î ºA™ Mò˜¬õ ¶Oèœ ªê£†ì 
ªê£†ì â¬î«ò£ ð£˜ˆ¶ ðò‰¶ èùML¼‰¶ 
â¿‰¶ Üñ˜‰î£¡.

É‚èˆ¬î èù¾‚° èìù£è ÜOˆî 
ºA™ îù¶ ê†¬ì¬ðJ™ Cèªó† ¶‡¬ì 
â´ˆ¶ ªñ¶õ£è õ£ê½‚° õ‰î£¡...

êŸÁ ÉóˆF™ âK»‹ åOJ¡ Üö¬è 
óCˆî£«ù£ â¡ù«ñ£ Ýù£ óC‚A¡ø 
ñ£FK ¹¬èJ¡ õ®õ‹ è£†CòOˆî¶...

F¯ªó¡Á ®Kƒ ®Kƒ ®Kƒ ...

àœ«÷ ªê¡Á Ü¬ô«ðC â´ˆ¶ ï£¬÷ 
õ¼A«ø¡ â¡Á ªê£™LM†´ «ð£¬ù 
ÜñˆFM†ì£¡.

M® ‰ î¶  Ü¡ø £ ì  õ £ › ‚¬ èJ™ 
ðòEˆî£¡.. Üó‚èðó‚è °Oˆî£¡ ÝM 
ðø‰¶ ÝKŠ «ð£ù è£çH¬ò °®ˆî£¡. 
ÜõÂ‚è£è Þ™ô£ñ™ ðC‚è£è ªó‡´ 
ªó£†®¬ò ê£ŠH†ì£¡... Ü«î Þ¬ó„êô£ù 
êˆîˆF¡ ï´«õ î¡Â¬ìò Ü¬ñFò£ù 
ñ‡¬ì èõêˆFŸ° Þ¬ì«ò ªêM¬ò 
Üñ˜ˆF‚ ªè£‡´ «ð£Œ„«ê¼‹ Þìˆ¬î 
ªê¡ø¬ì‰î£¡.

¸ ¬ ö õ £ J ™  Þ ¼ ‰ î  ª ê ¼ Š H ¡ 

â‡E‚¬èJ«ô i†®¡ àœ ïìñ£†ìˆ¬î 
àí˜‰î£¡.

ðöƒèœ G¬ø‰î î†´èÀ‹ Ì‚èÀ‹ 
I†ì£Œèœ õ£¬öŠðöƒèœ ÞQŠ¹èœ 
èŸè‡´ ê‰îù‹ °ƒ°ñ‹ Þˆî¬ù»‹ åˆî 
ü‹ºè£÷ˆF™ àœ÷ì‚Aò î†´èÀ‹... 
Ýƒè£ƒ«è õòî£ùõ˜èO¡ ð†®ñ¡ø 
«ð„²èÀ‹, °ö‰¬îèO¡ æ†ìƒèÀ‹, 
ª ü £ L ‚ ° ‹  õ‡íŠ  ¹ ì ¬ õ èO ™ 
åN‰F¼‰î ªð‡èÀ‹, è‡¬íŠ ðP‚°‹ 
ï¬èèÀ‹, ºA½‚° å¡Á«ñ ¹KòM™¬ô..

õ£Šð£ ÞŠ«ð£ î£¡ õ‰bò£ â¡ø 
Ü‹ñ£M¡ õó«õŸ¹‹! ê£ŠH†¯ò£ äò£ 
â¡ø ÜŠð£M¡ Ü¡¹‹! õ£ Ü‡í£ ã¡ 
Þšõ÷¾ «ô† â¡ø îƒ¬èJ¡ è£ˆF¼Š¹‹ 



வார்ததைகதை
விழுஙகி
வழிகின்ற
்மாை மூச்சின்
கவபபதைில்
கைபபமாய
நதைந்ைைடி!

சிராஜ் அஹகமட்
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Üõ¡ Þó‚èñŸøõ¡ î£¡
Ü‰î å¼ ªï£®‚è£è
Þˆî¬ù c‡ì è£ôñ£è 
è£ˆF¼‚è ¬õˆî£¡-
Üõ¡ Þó‚èñŸøõ¡ î£¡ ...
â™ô£õŸP½‹ â¡¬ù 
º‰FJ¼‚è «õ‡´ªñ¡«ø 
G¬ùŠð£õ¡.
Üõ¡ â¡ e¶ 
Ü¡¹ ªê½ˆ¶‹ «ð£¶‹
«è£ðð´‹ «ð£¶‹
â‰î å¼ ð£°ð£´I¡P 
Üõ¡ â¡¬ù å¼ Ýí£è 
G¬ùˆ¶ ªêò™ ð´õ£¡.
ï£¡ Ü¬ùˆ¬î»‹ 
ªð£¼ˆ¶‚ ªè£‡´ î£¡ Þ¼‰«î¡.
Ü‰î å¼ ªï£®‚è£è ...
Ýù£™ Ü‰î å¼ ªï£®ò¾‹ 
îùî£‚A ªè£‡´ e‡´‹ -
Üõ¡ Þó‚èñŸøõ¡ 
â¡ð¬î GÏHˆ¶ M†ì£¡.
Ü¡¹ ªê½ˆ¶õ¬î «ð£ô«õ
Ü‰î å¼ ªï£®J™ 
Gè¿‹ ñóíˆ¬î -
â¡ ñ® e¶ î¬ô ¬õˆ«î 
ñóíˆ¬î»‹ îùî£‚A ªè£‡ì£¡.
â¡ Þó‚èñŸø è£îô¡.



â¬î«ò£ ÜõQì‹ àí˜ˆFò¶.

ÜƒA¼‰¶ å¼ °ó™ ªð£‡í‚ 
ÃŠH†´†´ õ£ƒªè¡Á ÜŠ«ð£¶ î£¡ 
¹K‰î¶ ºA½‚° îƒ¬è¬ò ªð‡ ð£˜‚è 
õ‰¶œ÷£˜èœ â¡ð¶....

õö‚è‹ «ð£™ ªð‡¬í ð£˜ˆî£˜èœ 
H®ˆF¼‚è£ â¡ªø£¼ «èœM»‹ 
«èœM¬ò‚ «è†´ Üõ˜è«÷ ðF½‹.. 
Ã†ìˆF™ å¡Á‚° Þó‡´ ÞŠð® î£¡ 
«ð£ô...

Þõœ ò£ªó¡Á ªê£™ô«õ Þ™¬ô«ò 
â¡ø Mñ˜êù‹ G¬ø‰î «èœM ªð‡ 
i†ì£¼‚° É‚Aõ£KŠ «ð£†ì¶.. 
ªð‡E¡ îèŠðù£˜ Þõ¡ â¡ ñè¡ 
â¡ø£˜!! ñèù£ M¬÷ò£ìbƒè ªð‡ 
«ð£™ àœ÷£œ â¡ø ñŸªø£¼ Mñ˜êù‹ 
ñŸªø£¼õKìI¼‰¶...

â¡ù„ ªê£™õ¶ à‡¬ñ¬ò ªê£¡ù£™ 
è™ò£í‹ G¡Á «ð£°‹ â¡ø èõ¬ôJ™ 
ªð‡ i†ì£˜èœ ...ªð£Œ ªê£¡ù£™ 
îƒ¬èJ¡ õ£›‚¬è è™ò£íˆ¶‚° H¡ 
«èœM‚°P â¡ø ðî†ìˆF™  ºA™.

ï£¡ å¼ F¼ï‹H â¡ø õ£‚AòˆF™ 
ºAL¡ ð£Lùˆ¬î ªê£™L ÜîŸ° 
ªðŸ«ø£˜ Ýîó¾ â¡ð¬î»‹ ñŸøõ˜èO¡ 
õ¬ê¾èÀ‚° Ý÷£è «õ‡ì£ªñ¡Á 
î¡ ñè¬ù Ï‹ â´ˆ¶ îƒè ¬õˆ¶ 
ÜõÂ‚° ãŸø «õ¬ô»‹ Ü¬ñˆ¶‚ 
ªè£´ˆ¶œ÷£˜èœ â¡ð¬î ò£õ¼‹ 
ºAL¡ Ü¿ˆîñ£ù °óL™ ÜP‰î£˜èœ. 

ê¬ðJ™ õ£Œ Íì£¶ !Í®ò õ£Œ 
Fø‚è£¶ !êŸÁ å¼ GIì‹ ñò£ù Ü¬ñF 
GôMò¶... 

Ýƒè£ƒ«è Üóê™¹óêô£ù «ð„²èÀ‹
å¼õ˜ H¡ å¼õó£è ïè˜‰î¶‹ ªîK‰î¶.

H¡ Ü¬ùõ¼‹ â¿‰¶ ñ£ŠHœ¬÷J¡ 
î£ò£˜ ªê¡Á ðF™ ÜÂŠ¹A«ø£‹ â¡Á 
ªê£™L A÷‹Hù£˜èœ.               n
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ைாக்ைர் எபபடியாவது இநை கருதவ 
கதலச்சிடுஙக... பைகீஸ எஙக கரண்டு 
்ப்ராை வருஙகாலமும இதுல ைான் 
அைஙகி இருக்கு. எைக்கு எங்கஜ்கமண்ட் 
்வற பிக்ஸ ஆயிடிச்சு. இன்னும மூணு 
மாசததுல எைக்கு கல்யாணம ் வற நைக்க 
இருக்கு. என் பாய பிரண்ட்டும இன்னும 
கரண்டு மாசததுல ் வதலக்கு அகமாிக்கா 
்பாக ்பாறான் .

நானும என் பாய பிகரண்ட்டும கைாியாம 
ஒரு ைிாில்க்காக ைபபு பண்ணிட்்ைாம. எவவைவு 
கசால்லியும கிக்குக்காக காண்ைம ப்ாைாம 
என்்ைாை ாி் லஷன்சிப வச்சுக்கிட்ைான். அ ை்ாை 
விதைவு நான் இபப கன்சகீவவா இருக் கன்னு 
நிதைக்கு ற்ன் ைாக்ைர்.  ஏன்ைா எைக்கு கரண்டு 
மாசமா பிாகீயட்ஸ்ஸே வரதல கண்டிபபா நான் 
கன்சகீவவா ைான் இருக் கன். 

பைகீஸ எபபடியாவது இநை கருதவ 
கதலச்சிடுஙக... உஙகளுக்கு எவவைவு 
பணம ் வணுமைாலும ைர்்றாம என்றைர் 
அநை இருவரும.

பணதைிற்கு ஆதசபபட்ை அநை ைாக்ைரும 
அபார்சன் கசயைார். அைன் பின் அநை 
கபண்ணும - அநை ஆணும ஒரு உைன்படிக்தக 
கசயது ககாண்ைைர். இைி் மல் அவரவர் 
வாழக்தகயில் மகீண்டும ஒருவதரகயாருவர் 
சநைிதது ககாளை கூைாது என்றும,  அவர்கைது 
வருஙகால வாழக்தகயில் ஒருதைருக்கு ஒருதைர் 
இைி் மல் ைதலயிை கூைாது என்றும நட்புைன் 
பரஸபரமாய உைன்படிக்தக கசயது ககாண்டு 
பிாிநைைர்.

ஒரு சில மாைஙகளுக்கு பிறகு… 

ஒரு அறுதவ சிகிக்தசயின் ்பாது 
மதை சக மருததுவர்கைின் முன்ைிதலயில் 

ைன் தககைின் நரமபுகதை ைா்ை கவட்டி 
ககாண்ைார் அநை அபார்சன் கசயை 
ைாக்ைர். அநை சமபவதைில் இருநது அநை 
மருததுவாின் இரு தககள கசயலிழநது 
்பாைது.

் ை . . .  ம ச் ச ா ன்  ந ா த ை க் கு  ந ா ன் 
அகமாிக்கா ்பா்றன் ்வதலக்காை 
அபபாயின்கமன்ட் கலட்ைர் எல்லாம 
வநைாச்சு, இைி்ம ஜாலி ைான் என்று 
சந்ைாசமாக அவன் நண்பைிைதைில் ்பசி 
ககாண்டிருநைான். அப்பாது அரு்க 
உளை ஜன்ைல் கமபி உதைநது ்ந்ர 
அவன் ஆண்குறியில் வநது கசாருகியது 
அநை விபதைில் அவன் ஆண் என்ற 
ைகுைிதய்ய இழநைான் ...

ஒரு நாள அவள மிகுநை சந்ைாஷதைில் 
இருநைாள.  ஏகைன்றால் வ ிடிநைால் 
கல்யாணம, தபயன் மிக கபாிய இைம. 
ைன்னுதைய பிரச்சதைகயல்லாம ைகீர்நது 
விட்ைது.  இைி்மல் எல்லா்ம நல்லாதைான் 
நைக்கும என்று பல கைவுகைில் மூழகி 
இ ரு ந ை ா ள .  அ ப ் ப ா து  அ வ ளு த ை ய 
அதறக்கைவு ைா்ை மூடிக்ககாண்ைது. 
அடுதை கநாடி அதறயில் கட்டிலில் இருநை  
ைதலயதணதய எடுதது  முகதைில் தவதது 
ைன்தை ைா்ை அழுதைி ககாண்ைாள. சில 
நிமிைஙகைில் அவள உயிர் அநை அற்ப 
உைதல விட்டு ்பாய இருநைது. அரு்க 
இருநை கண்ணாடியில் ஐ லவ யூ அமமா 
என்று இறநது ்பாைவைின் ்யாைியின் 
இரதைதைில் எழுைப பட்டிருநைது..

உலதக பார்க்காை உயிர் ைான் உலதக  பார்க்க 
முடியாை நிதலக்கு காரணமாைவர்கதை பழி 
ைகீர்தது ககாண்ைது. உஙகள உைல் சுகததுக்காக 
உயிர் பலி ் வண்ைா் ம...

 n
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மதைவி எனும துதணவி
மதைவி கயன்னுமமாைரசி நாடும அன்தப
மகிழவுை்ை மைிதைிடு்வாம அவைின் பஙதக
நிதைவி கலன்றுமநகீஙகாது கநஞசில் ்மவும
நிதைமவள வழஙகிவரு மின்பம யாவும
சுதைநகீராய வற்றாமல் ைியாகம கசயவாள;
சுரக்குமன்பால் மறவாமல் நியாயம கசய்வாம!
பதைமரமாய நற்பலன்கள ைருவாள என்றும
பகுதைறிதவப பயன்படுதைிச் கசய்வாம நன்றி!

சலதவதயயும சதைக்காமல் கசயவாள; ஊணும
சதமதைிடுவாள; இல்லதைில் தூயதமகாணும
நிலவிதைப்பால்கவைிச்சமாக்கிதவததுக் காதது
நிற்குமவள கசயலுக்குச்கசால்்வாம வாழதது!
புலதமயுைன் கூரறிவுமகபற்ற இல்லாள
புதைியுைன் கணவனுக்குவழியும கசால்வாள
கலவரமாய முகதைிைில்்ரதகப பார்தது
கவதலகளும்பாக்கிடுவாள அன்தபஈநது!

இல்லாதைமைிப்பார்க்குவாழக்தக இன்பம
இல்லாை சந்ைகமககாண்ைால் துன்பம
கபால்லாை பழிகதையுமநமப ்வண்ைா
கபாயகசால்லிஆபதைில் சிக்க ்வண்ைா
நல்்லாராயக்குழநதைகள வைர்வண்டி
நா்ைாறும கஷைஙகளயாவும ைாண்டி
கசால்கலாண்ணாபகபாறுதமயிதைகநகிழநது ்யாசி
கசார்க்ககமைக்ககாண்ைாடி மகிழநது்நசி!

- அைிதர கவியன்பன் கலாம
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வணக்கம ைிரு. சசிைரன்..

n உஙக்ைாை பூர்விகம.. குடுமபம பற்றி 
கசால்லுஙகள..

n என்னுதைய பூர்வீகம ைிருவண்ணா 
மதல மாவட்ைம ‘‘மருைாடு’’ கிராமம, 
பின்ைர் பணி நிமிதைமாக என்னுதைய 
ைாதைா காஞசி மாவட்ைம உதைிர்மரூர் 
என்ற ஊருக்கு வநது குடி்யறிைார். 
ைாதைா, அபபா இருவரும ‘‘கிராம நிர்வாக 
அைிகாாிகைாக’’ இருநது பணி ஒயவு 
கபற்றவர்கள, அமமா இல்லதைரசி..

n சாிதைிரம.. கல்கவட்டுகள..  சிதலகைின் 
மகீ து  எ ப க ப ா ழு து  மு ை ன் மு த ற ய ா க 
உஙகளுக்கு காைல் ஏற்பட்ைது..??

n சிறுவயைில் இருந்ை அைில் ககாஞசம 
ஆ ர் வ ம  இ ரு ந ை து ,  ப ள ை ி  க ச ல் லு ம 
்பாது உதைிர்மரூாில் இடிநது கிைநை 
ஒரு ்காயிதல ஏக்கததுைன் கைநது 
கசன்றிருக்கி்றன். சமகீபமாக 2011 ஆண்டு 
முைல் அது ககாஞசம ைகீவிரமாை ் ைைலாக 
கைாைர்நைது.

îIö˜ êKˆFóˆ¬î «ïC‚°‹ Þ¬÷ë˜.. C¬ôèO¡ è£îô˜.. 
è™ªõ†´è¬÷ «î´ðõ˜.. Üµ‚è¡ ð¬ìï£òè˜.. CFôñ¬ì‰î 
êˆFóƒèœ.. «è£M™èO™ àöõ£óŠ ðE ªêŒðõ˜.. Þ¡Â‹ 
ªê£™L‚ ªè£‡«ì «ð£èô£‹..

வாருங்கள் அன்புத் தம்பி சசிதரனுடனான ஒரு நேர்காணல்.. 

இநதா அவருடனான ்கலந்துரரயாடல்.. உங்களுக்கா்க 

வழஙகுவதில் பெருமகிழ்ச்சியரடகிநேன்..
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n ் சாழர்கள வரலாற்றில்.. உஙகளுக்கு 
பிடிதை மன்ைர் யார்.. ஏன்..?

n ் சாழ வரலாற்றில் பிடிதை மன்ைன் என்றால் 
‘‘ஆைிதை ்சாழதை’’ கசால்்வன், இன்தறக்கு 
அ ந ை  ந ா க ாகீ க த த ை  ப ற் ற ி  இ வ வ ை வு 
்பசுகி்றாம என்றால் அைற்கு விதை 
்பாட்ைவன் அவன். ஆைிதைன் இல்தல்யல் 
ைஞதச கபாிய ்காயிலும இல்தல, கஙதக 
முைல் கைாரம வதர கவற்றியும இல்தல.

n அணுக்கன்பதை பற்றியும, கசன்ற வருைம 
நைநை கஙதக ககாண்ை ்சாழபுரதைின் 
குைமுழுக்கு விழாவில்... அணுக்கன் பதை 
ஆற்றிய பணிகள குறிததும கசால்லுஙகள.

n அணுக்கன் பதை கஙதக ககாண்ை 
்சாழபுரம குைமுழுக்கிற்காக துவஙகபபட்ை 
குழு, ்சாழர்கள கல்கவட்டுகைி்ல்ய 
‘‘அணுக்கர்’’ குறிதை குறிபபுகள காணக் 
கிதைக்கிறது, அவர்கள ்காயில்கதை 
பாதுகாக்கும குழுக்கைாக அன்தறக்கு 
இருநைிருக்கிறார்கள. அது இன்தறக்கும 
கைாைர்வது மகிழச்சி அைிக்கிறது.

எபபடி அன்தறக்கு ்சாழர் பதை 
கஙதக வதர கசன்று கவற்றி ககாடி நாட்டி 
அஙகிருநது கஙதக நகீதர ைன் ைதலநகருக்கு 
ககாண்டு வநை்ைா, அ்ை ் பால் அணுக்கர் 
பதையும கஙதக கசன்று அநை நகீதர 
ககாண்டு வநைது முைல், அதை ஊர்வலமாக 
ககாண்டு வநது ்காயிலில் ்சர்தது, 
குைமுழுக்கு முடியும வதர ைன்ைாலாை 
பணிகதை சகீரும சிறபபுமாக கசயைது.

n பண்தைய ைமிழர் நாகாிகம.. பண்பாடு.. 
கதலகள.. அரசியல் எபபடி இருநைை.. 
ஒரு கல்கவட்டு ஆைாரம ைாருஙக்ைன்..

n பண்தைய ைமிழர் நாகாிகம.. பண்பாடு.. 
கதலகள..  அரச ியல் ் பான்றவற்தற 
ஒரு கல்கவட்டில் அைக்கிவிை முடியாது. 
இநைியாவி்ல்ய அைிக கல்கவட்டுகள 
கிதைக்கும மாநிலம ைமிழநாடு. குறிபபிட்டு 
கசால்ல்வண்டும என்றால் அவவைவு 
கபாிய ைஞதச ் காயில் கட்டி முடிக்கபபட்ை 
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பின், ராஜ ராஜன் ைன்னுதைய உதைரவில், 
ை ா ன்  க க ா டு த ை  க க ா த ை க த ை யு ம , 
ை ன்  அ க் க ா  கு ந ை த வ  க க ா டு த ை 
ககாதைகதையும, ைன்னுதைய மதைவிகள 
ககாடுதை ககாதைகதையும மற்றும 
யார் யார் எல்லாம இநை ்காயிலுக்காக 
ககாதைகள ககாடுக்கிறார்க்ைா அவர்கள 
அதைவாின் கபயதரயும ்காயிலில் பைிய 
கசால்கிறார். இநைிய வரலாற்றில் இது 
்பான்ற உதைரதவ ்வற எநை மன்ைனும 
பிறபபிதைாைா என்பது சந்ைக்ம.

n கல்கவட்டுகைின் ் ைடுைலில்.. ஏற்பட்ை 
அனுபவஙகள பற்றி..

n காடு ்மடு அதலநது சில ்நரஙகைில் 
ஒரு கபாிய புைருக்குள ஒைிநைிருக்கும 
கல்கவட்டுகதை பார்பபகைன்பது ஒரு 
ைிகில் பைம பார்க்கும அனுபவம ைான்.
கா்வாி பிரச்சதை உச்சதைில் இருநை 
்பாது ஒரு சமயம கர்நாைகாவில் ராஜ 
ராஜன் கல்கவட்தை ் ைாண்டி எடுத்ைாம. 
அது இன்தறக்கும பாதுகாபபாக உளைது.
ஆ ை ா ல் ,  அ வ ர் க ள  ஊ ரு க் கு  க ச ன் று 
அ வ ர் க ள  மு ன்  அ த ை  எ டு த ை 
் ப ா து  கைநை கநாடிகள ஒவகவான்றும 
ைிகில் ைிதரபபைம ்பான்று இருநைது...

n  ்காவில்கள.. சிதலகள.. கல்கவட்டுகைின் 
ைற்்பாதைய நிதலகயன்ை..

n மதைிய கைால்லியல் துதற பராமாிக்கும 
்காயில்கள மட்டு்ம சிறபபாக உளைது, 
மற்ற ் காயில்கைில் கல்கவட்டுகளும 
சிதலகளும படும பாடு கசால்லி மாைாது.

n சிதல ைிருட்டுகதை ைடுபபது எபபடி..?!

n ஒவகவாரு சிதலக்கும ைைிதைைி எண்கைின் 
அடிபபதையில் குறியீட்கைண் ககாடுக்கபபை 
்வண்டும, எநை ் காயிலில் எநகைநை சிதலகள 
உளைை என்பது குறிதை ஆவணம அரசிைம 
இருக்க ்வண்டும. ஒரு ்வதை சிதலதயத 
ைிருடி கவைிநாடு எடுததுச் கசன்றால் கூை 
நமமிைம அைன் புதகபபைமும, அதவ எநை 
்காயிலில் இருநைது என்ற ஆவணமும 
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இருநைால் அதை எைிைாக மகீட்டுக் ககாண்டு 
வநது விை முடியும..

n மரபுநதை என்றால் என்ை.. அைைால் 
ஏற்பட்ை மக்கள விழிபபுணர்தவ பற்றி 
கசால்லுஙக்ைன்

n  க ப ா து ம க் க ளு க் கு  ் க ா ய ி ல் க ள , 
வ ர ல ா று  கு ற ி த து  வ ி ழ ி ப பு ண ர் வு 
ஏற்படுதை துவஙகபபட்ை்ை மரபு நதை, 
ஒவகவாரு இைஙகைின் முக்கியததுவம 
அைன் வரலாறு குறிதது மக்களுக்கு 
கைாிநைால் ைற்்பாது இருக்கும அவல 
நிதல மாறி, ் காயில்களும மற்ற வரலாற்று 
சின்ைஙகளும புததுயிர் கபறும..

n சமகீபதைில் நகீஙகள கசன்று வநை கம்பாடியா 
பயணம பற்றி கூறுஙகள..

n உலகின் கபாிய வழிபாட்டுதைலமாை 
கம்பாடியா கசல்ல ்வண்டும என்பது 
நகீண்ை நாள கைவு. நாம ஒவகவாருவரும 
வாழக்தகயில் ஒருமுதற்யனும கட்ைாயம 
கசன்று பார்க்க ் வண்டிய இைம. அங்கார் 
வாட் ்காயிதல மைிைர்கள ைான் கட்டி 
முடிதைார்கள என்பதை இன்னும நமப 
முடியவில்தல!.

n நகீஙகள ஒரு இயற்தக ஆர்வலர் என்பதை 
அறி்வன்.. இதுவதர நகீஙகள கசயை 
நற்பணிகதை கூறுஙகள..

n மரம நடுவைற்கு எைக்கு எப்பாதும 
உறுதுதணயாக இருபபவர்கள CTC 
கசன்தை ட்கரக்கிங கிைப நண்பர்கள, 
அவர்களுைன் இதணதது 2012 காஞசிபுரம 
அரு்க அயயஙகார்குைம என்ற ஊாில்  
500 கும ்மற்பட்ை மரஙகதை நட்டு 
பராமா ித்ைாம,  இன்தறக்கு அதவ 
சிறபபாக வைர்நது ஒரு காடு ்பான்று 
உருவாகியுளைது. பின்ைர் அவர்களுைன் 
இதணநது நிதறய இைஙகைில் இது 
்பான்று மரஙகதை நட்டு பராமாித்ைாம. 
கைநை ஆண்டு காட்டுமன்ைார்்காயிலில் 
ந ட் ை  2 0 0 கு ம  ் ம ற் ப ட் ை  ம ர ங க ள 
சிறபபாக வைர்நதுளைை, ைற்்பாது 
நண்பர்களுைன் இதணநது பதை விதை 
கதை ஊன்றி வருகி்றாம.

n இநை சாிதைிரப பயணதைில்.. ைாஙகள 
சநைிதை சவால்கள என்கைன்ை..

n க ப ா து வ ா க  எ த ை ய ா வ து  ் ை டி 
பயணபபடும கபாழுது கபாிய சவால்கள 
எதுவும சநைிதைது கிதையாது, ் மற்கூறியது 
் ப ா ல்  க ர் ந ா ை க ா வ ி ல்  அ ப ப டி  ஒ ரு 
அனுபவம கிதைதைது. ஆைால், ஏ்ைனும 
இடிநை ்காயில்கதை சகீரதமக்கும ்பாது 
ைான் நிதறய சவால்கள இருக்கும. ஊர் 
பிரச்சதை, அரசு பிரச்சதை, அரசியல் 
பிரச்சதை கைநது, ஆயிரம வருை பதழய 
கட்டிைஙகைில் ்வதல கசயயும ்பாது 
யாருக்கு எபகபாழுது என்ை ்நரும 
என்பது கைாியாது.

n ைஙகைின் வாழநாள இலட்சியம என்ை..?

n இநை உலகில் எதுவும நிரநைிரமில்தல, 
இ ை ி ல்  ந ா மு ம  அ ை க் க ம ,  ஆ த க ய ா ல் 
இறபபைற்கு முன் இநை கைால்லியல் 
து த ற ய ி ல்  ந ி த ற ய  ஆ ர் வ ல ர் க த ை 
உருவாக்க ்வண்டும, கபாதுமக்களுக்கு 
இ து  கு ரு ை ி  ந ி த ற ய  வ ி ழ ி ப பு ண ர் வு 
ஏற்படுதை ்வண்டும என்ப்ை.
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n இநை எட்டு வருைப பணிகதை ஆவணப 
படுதைியதுண்ைா..?

n  பைஙகதை மட்டும ் சகாிதது தவதைிருக் 
கி்றன்.. பதைிாிதககள என்தை அணுகும 
கபாழுது.. ைருவதுதுண்டு, இது வதர கபாிய 
அைவில் எதையும ஆவணபபடுதைியைில்தல, 
பின் வரும நாட்கைில் புதைகஙகதை எழுைி 
அைில் ஆவணபபடுததும எண்ணமுண்டு.

n மதறநை எழுதைாைர் பாலகுமாரன் 
ஐயா என்றதும ந ிதைவில் வருவது..

n அவாின் எழுதது ைான் ந ிதைவுக்கு 
வ ரு க ி ற து . .  ் ச ா ழ  வ ர ல ா ற் த ற 
கபாதுமக்களுக்கு ககாண்டு ்சர்தைைில் 
கல்கி அவர்கள கபருமபஙகாற்றிைார், 
ப ா ல கு ம ா ர ை ி ன்  உ த ை ய ா ர்  அ ை ன் 
கைாைர்ச்சி எைலாம, கதைக்கைம ்வறு 
ஒன்றாக இருநைாலும பாலகுமாரன் 
அவர்கைின் உதையார் படிதது விட்டு 
ைஞதச கபாிய ்காயிலுக்கு கசல்பர்கள 
அங்க சிறிது ்நரம அநை ்காயிதல 
பார்தது அழுது விட்்ை ைிருமபுகிறர்கள..

n உஙகளுதைய எைிர்கால ைிட்ைகமன்ை..

n இடிநைிருக்கும பதழய ்காயில்கதை, 
வரலாற்று சின்ைஙகள அதைததையும 
காபபாற்ற ்வண்டும. இன்னும நிதறய 
மக்களுக்கு இது குறிதது விழிபபுணர்வு 
ஏற்படுதை ்வண்டும. குறிபபாக பளைி 
குழநதைகளுக்கு கசன்றதைய்வண்டும..

n நகீஙகள வாழக்தகயில் யாருக்காவது 
நன்றி கசால்ல ்வண்டுகமன்றால் யாருக்கு 
கசால்வீர்கள..

n ந ி த ற ய  ் ப ர்  இ ரு க் க ி ற ா ர் க ள ,   
குறிபபாக கசால்ல  ் வண்டுகமன்றால் 
என் கபற்்றாருக்கும என் அணுக்கன் 
பதை நண்பர்களுக்குமைான், அவர்கதை 
இல்தல்யல் இது எதுவு்ம சாதைியமில்தல.

n இன்தறய இதைஞர்களுக்கு நகீஙகள 
கசால்ல விருமபும கசயைி..

n   பாரமபாியம காபபைில் இநை ைதல முதற 
இதைஞர்கள ஆர்வமுைன் இருக்கிறார்கள 
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அைற்கு சிறநை உைாரண்ம ஜல்லிக்கட்டு 
்பாராட்ைம, ஜல்லிக்கட்டு ைதை என்பது 
எ ப ப டி  ஒ ரு  இ ை  அ த ை ய ா ை த ை ி ன் 
அ ழ ி ப ் ப ா  அ ் ை  ் ப ா ல்  ் க ா ய ி ல் 
கல்கவட்டுகதை சிதைபபது, சிற்பஙகள 
சிதலகதை சகீரழிபபது ்பான்றதவயும 
இ ை  அ த ை ய ா ை  அ ழ ி ப ப ி ் ல ் ய 
்சரும ஆதகயால் இநை ைதல முதற 
இ த ை ஞ ர் க ள  இ வ ற் த ற  க ா ப ப ற் ற ி 
அடுதை ைதலமுதறக்கு ககாண்டு ்சர்க்க 
முன்வர்வண்டும..

இதுவதர கபாறுதமயாக ைஙகள 

வாழக்தக   அனுபவஙகதை 
பகிர்நைதமக்கு நன்றி ைிரு. 
சசிைரன்..

ை ங க ள  இ ல ட் ச ி ய ம 
நிதற்வற.. நற்பணிகள 
ச ி ற க் க . .  ை ம ி ழ க ந ஞ ச ம 
இைழின் சார்பில் வாழதது
கள..                              

வாழக ைமிழ.. 
வைர்க எம மக்கள..

n

சாரதா க. சந்தாஷ் 

ஐதராபாத்.

்ேரகாணல்
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üe™ õ£›‚¬è¬ò ªõÁˆî£¡.  

ð®ˆ¶, ð†ì‹ ªðŸÁ â¡ù Hó«ò£üù‹? 

«õ¬ôˆ «î® Ü¬ô«ò£ Ü¬ô â¡Á 
Ü¬ô‰î£JŸÁ. êK, «õ¬ôî£¡ A¬ì î̂ ð£®™¬ô, 
ªê£‰îñ£Œ ªî£N™ å¡¬øˆ ªî£ìƒèô£‹ 
â¡ø£™ ÜîŸ° ò£¼‹ GF»îM ªêŒò  ̂îò£ó£è 
Þ™¬ô. i†®™ õòî£ù Ü‹ñ£. «ï£ò£O ÜŠð£. 
è™ò£í õòF™ õK¬êò£Œ Í¡Á ê«è£îKèœ. 

îù‚° ñ†´‹ å¼ ï™ô «õ¬ô«ò£ 
Ü™ô¶ æ˜ à¼Šð®ò£ùˆ ªî£N«ô£ 
¬èÃ®ù£™ âšõ÷¾ ï¡ø£è Þ¼‚°‹? Üó² 
ÝvðˆFKJ™ è£™ è´‚è õK¬êJ™ G¡Á 
Þôõê ñ¼‰¶ñ£ˆF¬ó õ£ƒè„ CóñŠð´‹ 
õ£Šð£¬õ îQò£̃  ñ¼ˆ¶õñ¬ùJ™ å¼ ï™ô 
ì£‚ìKì‹ è£‡Hˆ¶ CA„¬ê ÜO‚èô£‹. I‚R, 
A¬ó‡ì˜, õ£Sƒ ªñS¡ âù ê£îùƒè¬÷ 
õ£ƒAŠ«ð£†  ́Ü‹ñ£¾‚° æŒ¾ ªè£́ ‚èô£‹. 
ï™ô, ï™ô ñ£ŠHœ¬÷è÷£èŠ ð£˜ˆ¶ è£ô£ 
è£ôˆF™ ê«è£îKè¬÷‚ è¬ó «ễ ‚èô£‹.

«ñŸè‡ì Ü¬ùˆ¶ èù¾èÀ‹ èù¾ 
è÷£è«õ Þ¼‰¶Mì üe½‚° õ£›‚¬èJ™ 
ªõÁŠ¹ ãŸŠð†ì¶ êèü‹î£¡. Ýù£™, 
ÜîŸè£è Üõ¡ Þšõ÷¾Š ªðKò º®¾‚° 

õ‰F¼‚è‚ Ãì£¶î£¡. â¡ù ªêŒõ¶? ñQî¡ 
Cô êñò‹ ²ò¾í˜¾‹, C‰îù£ ê‚F»‹ 
Þö‰¶ ê´FJ™ àí˜„CõêŠð†´M´Aø£¡. 
î£¡ â¡ù è£Kò‹ ªêŒA«ø£‹ â¡ð¬î«ò 
ñø‰¶ è‡Í®ˆîùñ£è ªêò™ð†´M´Aø£¡.

üe½‹ ãø‚°¬øò Ü«î G¬ô¬ñ‚°ˆ 
îœ÷Šð†®¼‰î£¡.

õ£›‚¬èJ¡ MO‹HŸ‚«è õ‰¶M†ì 
àí˜M™ îŸªè£¬ôî£¡ Þ‰îŠ Hó„C¬ù‚° å«ó 
b˜¾ â¡Aø å¼ îŠð£ù º®¾‚° õ‰¶M†ì£¡.
î£¡ Þš¾ô¬è M†´Š HK‰¶ «ð£õî£™ 
ãŸðìŠ«ð£°‹ H¡ M¬÷¾èœ ðŸP Üõ¡ 
CP¶‹ C‰Fˆîî£è«õ£, èõ¬ôŠð†ìî£è«õ£ 
ªîKòM™¬ô. è‡ Í®ˆîùñ£ù„ ªêò½‚° 
ã¶ C‰î¬ù? ã¶ èõ¬ô?

Ü¡Á Þó¾ º¿‚èˆ Éƒè£ñ™ ¹ó‡´, 
¹ó‡´Š ð´ˆ¶‚ªè£‡®¼‰î£¡.

                      
âŠð® àJ¬ó ñ£Œˆ¶‚ªè£œõ¶ â¡Aø 

«ò£ê¬ùJ™ ÜõÂ‚° àø‚è‹ õóM™¬ô.

Mû‹ õ£ƒA„ ê£ŠH†´Mìô£ñ£?
                           
ªóJ™ º¡ ð£Œ‰¶ˆ îŸªè£¬ôŠ ð‡E‚ 

ªè£œ÷ô£ñ£?

AíŸP™ M¿‰¶„ ê£èô£ñ£?

â‰î å¼ «ò£ê¬ù»‹ ÜõÂ‚°„ êKò£èŠ 
ðìM™¬ô.
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è¬ìCJ™ èìL™ °Fˆ¶ àJ¬óMìˆ 
b˜ñ£Qˆî£¡.

ÜFè£¬ô «ïó‹.
                             
âŠ«ð£¶ àøƒA«ù£‹ â¡«ø ªîKò£î 

G¬ôJ™ è‡ Üò˜‰F¼‰î£¡.

“Ü™ô£ý§ Ü‚ð˜, Ü™ô£ý§ Ü‚ð˜...” - 
èa˜ â¡Á åLˆî¶ çðü˜ ªî£¿¬è‚è£ù 
ð£ƒ°. Þ¬øõ¡ Þ™ôˆFŸ‚° õ‰¶ˆ 
ªî£ö„ ªê£™½‹ Ü¬öŠ¹.

É‚è‹ è¬ô‰¶ â¿‰¶ Üñ˜‰î£¡.

ÃìˆF™ õ£Šð£M¡ Þ¼ñ™ êˆî‹.
Ü¬ùõ¼‹ Ý›‰î GˆF¬óJ™.

ï¿Mò ¬èL¬ò àîP‚ è†®‚ªè£‡´ 
ð£ˆ Ï‹ «ï£‚AŠ «ð£ù£¡.

«õ‡ì£ ªõÁŠð£Œ ‘àÙ’ ªêŒ¶‚ 
ªè£‡´ˆ F¼‹Hù£¡.

ê†¬ì»‹, ªî£ŠH»‹ â´ˆ¶ ñ£†®‚ 
ªè£‡´ õ£ê™ èî¬õˆFø‰¶ ªî¼M™ 
ÞøƒAù£¡. ðœOõ£ê¬ô «ï£‚A ïì‰î£¡.

ïñ£v º®ˆ¶ i´ F¼‹Hò«ð£¶ 
â™«ô£¼‹ â¿‰¶M†®¼‰îù˜.

îƒè„Cèœ ªî£¿¶‚ ªè£‡®¼‚è, Ü‹ñ£ 
F¼ñ¬ø¬ò æF‚ªè£‡®¼‰î£˜. õ£Šð£ 
ï£Ÿè£LJ™ Üñ˜‰îõ£«ø ªî£¿¬èJ™ 
å¡PŠ«ð£J¼‰î£˜.

üe™ ªê¼Š¬ð‚ èöŸPM†´, è£™è¬÷‚ 
è¿M‚ªè£‡´ õ‰¶ ÃìˆF™ Üñó Íˆî 
ê«è£îK ºwîK «îc˜ «ð£†´‚ªè£‡´ 
õ‰¶ ªè£´ˆî£œ.

ªî£¿¶ º®ˆî ñŸø Þó‡´ ê«è£îKèÀ‹ 
¬îò™ Þò‰Fóˆ¬îˆ ¶¬ìˆ¶ Ý¬ìˆ 
¬î‚°‹ ÝòˆîˆF™ Þ¼‰îù˜. Ü‰î å¼ 
õ¼ñ£ù‹î£«ù õJŸ¬ø‚ è¿õ àî¾Aø¶?

்யாசிதது பாரு 
கைவுளுக்குள ஏது இங்க 
கருதது ்வறுபாடு 
காலஙகைநதும வாழுபவருக்கு 
காண்ப கைன்ை வீடு 

உலகம முழுதும சுழல்பவர்க்கு 
உண்்ைா இஙகு கூடு 
உண்டு உறஙகி ைஙகி விட்ைால் 
உலகம சுற்றுமா பாரு 

அன்பின் வடிவம ககாண்ைவர்க்கு 
ஆயுைஙகள ஏது ? 
ஆயுை ததை தூக்கில் ககாண்ைால் 
அைநை பூமி ஏது ? 

அகிலம காக்கும கைவுைிங்க ! 
அன்தை அபபைாய இருக்க 
அவாிைதைில் ்வறுபாடு 
அரு்க வர்வ முடியா ? 

சிநைதைகள அற்ற மைிைன் 
சகீரழிநது கசதைான் 
சகீவி விட்டு பார்தைவனும 
நாக்கழிவி கசதைான் 

உதழபபின் நமபி வாழா மைிைன் 
உள்ை பதகதய வைர்தைான் 
உணர்வு அற்ற மைிைதை்ய 
உணவாய மாற்றக் கற்றான். 

சிநைிக்கும மைிைன் இங்க 
சிறபதப எயைி மதறநைான் 
சகீரழிநது வாழநை மைிைன் 
சிரசழிநது கசதைான். 

நகீர் எநை இைதைில் என்று 
நிமிைம ்யாசிதது பாரு 
நில்லா உலகம உைக்கும ககாஞசம 
்நரம ககாடுக்குது பாரு. 

கநருபபுக் கவிஞர் வீரா 
ைஞசாவூர்.
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Üõ˜è¬÷Š ð£˜‚è, ð£˜‚è Ü® ñùF™ 
«îƒAJ¼‰î å¼Mî ‘¬èò£ô£è£ˆîù‹‘ 
Üõ¬ù‚ èôƒè®ˆî¶. Þ‰î «îc˜ Ãì 
â¡ ê‹ð£ˆFòˆF™î£«ù Þ¼‚è«õ‡´‹? 
ê«è£îKèœ Mò˜¬õ„ C‰F„ ê‹ð£F‚°‹ 
ðíˆFL¼‰¶Š «ð£†ì «îc¬ó Ü¼‰î‚Ãì 
Üõ¡ ñùê£†C  Þì‰îó£ñ™ àÁˆFò¶. 

«îc¬óŠ ð¼è£ñ™ ¬õˆî£™ è£óí‹ 
«è†ð£˜èœ. Cóñˆ¶ì¡ °®ˆ¶M†´‚ 
è£L «è£Š¬ð¬ò Üõ«ù ªê¡Á‚ è¿M 
¬õˆ¶M†´ õ‰î£¡.

                                                                                                                                                      
 

âƒ° «ð£ù£½‹ Ü‚è£ ºwîKJì‹ 
ñ†´«ñ ªê£™LM†´Š «ð£°‹ üe™ Þ¡Á 
õö‚èˆ¶‚° M«ó£îñ£è Ü¬ùõKìº‹ 
ªê£™LM†´‚ A÷‹Hù£¡.

                                                                                                                                                    
“Þ¡¬ù‚° å¼ Þ¡ì˜MÎ Ü†ì‡´ 

ð‡íŠ«ð£«ø¡.” 

åŠ¹‚° ã«î£ å¼ ç¬ð¬ô Üõ¡ 
â´ˆ¶‚ªè£‡´ ªõO«òPò«ð£¶ ò£¼‚°‹ 
ê‰«îè‹ âöM™¬ô. ñ£¬ô õ¬ó„ ²ŸP̂  FK‰î£¡.

ðè™ àí¾ ê£ŠHì£îî£™ ðC õJŸ¬ø‚ 

AœOò¶.

ê£èŠ «ð£AøõÂ‚° ê£Šð£´ å¼ «èì£?

ðC ñò‚èˆ¶ì«ù èìŸè¬ó¬ò Ü¬ì‰î£¡.

Þ¼†ìˆ ªî£ìƒAòî£™ Ýœ ïìñ£†ì‹ 
°¬øò Ýó‹Hˆî¶.ð£îƒèœ ¹¬îò ñíL™ 
ïì‰î£¡.

“î‹d...”   °ó¬ô‚ «è†´ˆ F¼‹Hù£¡.

ò£«ó£ å¼ ºFòõ˜.

“ìò‹ â¡ù£„²?”   

ÜŠ«ð£¶î£¡ ÜõÂ‚«è G¬ù¾‚° 
õ‰î¶ ¬ýî˜ ÜL è£ôˆ¶ ¬è‚è®è£ó‹ 
å¡Á ¬èJ™ è†®J¼Šð¶. ðô Ý‡´è÷£è 
õ£Šð£ è†®J¼‰î è®è£ó‹ Ü¶. ðœOŠ 
ð®Š¬ð  º®ˆ¶  è™ÖKJ™ « ê ˜ ‰ î 
Ü¡Á, “üe™... Þ‰î£Šð£, Þ¬î è†®‚è. 
è£«ôü§‚°Š «ð£ø àù‚° «ïó‹ ð£˜‚è 
õêFò£ Þ¼‚°‹.” â¡øõ£Á Ý¬ê«ò£´ 
õ£Šð£ è†®M†ì è®è£ó‹. ÜóîŠ ðöê£ù 
õ£†„ê£è Þ¼‰î£ ½‹ Þ¶ ï£œ õ¬óJ½‹ 
«ïó‹ ñ†´‹ êKò£è‚ è£†®‚ªè£‡®¼‚Aø¶. 
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Ýù£™, ÜõÂ¬ìò «ïó‹î£¡ ÞŠ«ð£¶ 
êKò£è Þ™¬ô.

ñE‚è†¬ì àò˜ˆFŠ ð£˜ˆîõ¡, “ÝÁ 
ðˆ¶ ªðKòõ«ó.” â¡ø£¡.

“ÜŠð®ò£? ªó£‹ð ï¡P î‹H...”

ÜŠ«ð£¶î£¡ Üõ¬ó èõQˆî£¡.

ªïŸPJ™ F¼cÁ, «î£O™ ¶‡´, 
è¿ˆF™ ¼ˆó£†ê ñ£¬ô...  Þ‰¶ ªðKòõ˜ 
î£¡. Üõ˜ «ð£ŒM†ì£˜.

ÜóõñŸø æKìˆ¬î̂  «î̃ ‰ªî́ ˆ¶ Üñ ‰̃î£¡.

Üƒªè£¡Á‹ Þƒªè£¡Áñ£è Ýœ 
ïìñ£†ì‹ Þ¼‚èˆî£¡ ªêŒî¶.

ºŸP½‹ °¬øò†´ªñù‚ è£ˆF¼‰î£¡. 
ðˆ¶ GIìƒèœ è¬ó‰îù.  

«ðK¬ó„ê½ì¡ ªð£ƒA Ý˜ŠðKˆ¶‚ 
ªè£‡®¼‰î «ðó¬ôè¬÷«ò ªõPˆ¶‚ 
ªè£‡®¼‰îõ¡ ²ŸÁ‹, ºŸÁ‹ å¼ º¬ø 
ð£˜¬õ¬ò„ ²öŸP ò£¼I™¬ô â¡ð¬î 
àÁFŠð´ˆF‚ªè£‡´ ªñ™ô â¿‰¶ 
G¡ø£¡. èì¬ô «ï£‚A ïì‰î£¡.

Ü¬ôèœ Üõ¬ù õó«õŸð¶«ð£™ 
Þ¼‰î¶. â¬îŠ ðŸP»‹ C‰F‚è£ñ™ 
º¡«ùPù£¡. Ü¬ôèœ Üõ¡ ð£îƒè¬÷ 
ºˆîI†´„ ªê¡øù. «ñ½‹ º¡«ùPù£¡.

                       
ºöƒè£™ õ¬ó èì™ c˜.

ÜŠ«ð£¶ ...

å¼ õ½õ£ù èó‹ Üõ¡ «î£œ e¶ 
M¿‰¶ ðŸPò¶.

F´‚A†´ˆ F¼‹Hù£¡.

Þ‰¶ ªðKòõ˜.

êŸÁ «ïóˆ¶‚° º¡ ÜõQì‹ «ïó‹ 

«è†ì Ü«î ªðKòõ˜.

“â¡¬ù M´ƒèœ... â¡¬ù M´ƒèœ...” 
âùˆ FIPòõ¬ùˆ ‘îó, îó’ªõù Þ¿ˆ 
¶‚ªè£‡´‚ è¬ó‚° õ‰î£˜.

ÜŠ«ð£¶‹ FIP‚ªè£‡®¼‰îõQ¡ 
è¡ùˆF™ æƒA ‘ð÷£˜’ â¡Á Ü¬ø‰î£˜.

Üõ¡ è‡èO™ Ì„C ðø‰î¶.

“ c  îQò £  à ‚ è £ ˜ ‰ ¶  ºN „ C ‚ 
A†®¼‰îŠð«õ âù‚°„ ê‰«îè‹. Þ¶ 
ñ£FK º†ì£œ îù‹ ªêŒ«õ¡Â. ï£¡ 
ê‰«îèŠð†ì¶ êKò£Š «ð£„².” â¡øõ˜, 
“à¡ «ðªó¡ù?” â¡Á «è†ì£˜.

“üe™.”

“æ.. . ºvL‹ ¬ðòù£ Þ¼‰¶‚A†´ 
ÞŠð® å¼ ÜCƒèñ£ù è£Kòˆ¬î„ ªêŒòˆ    
¶E…C†®«ò, àù‚° ªõ‚èñ£ Þ™¬ô?” 
âAPù£˜ ªðKòõ˜.

üe™ î¬ô °Q‰¶ G¡ø£¡.

“ê£ ¢ , õ£.. ð£ƒªè£L «è‚°¶ ð£˜. 
ð‚èˆ¶ôî£¡ ðœOõ£ê™. ñùê ê£‰îñ£ 
ªõ„²‚A†´ ªî£¿¶†´ õ£. ï£¡ ªõO«ò 
è£ˆF¼‚«è¡.”

ªðKòõ˜ ÜŠð®„ ªê£¡ù¶‹ ‘ê†’ªìù 
Üõ¬ó GI˜‰¶  «ï£‚Aù£¡.

“â¡ù î‹H ÜŠð®Š ð£ ˜‚°«ø? 
â¡ùì£¶, ºvL‹ ªî£¿¬èŠ ðˆF å¼ 
Þ‰¶ªê£™ø£«ó¡ù£? ðèõˆ W¬î, °ó£¡, 
¬ðHœ Í¡¬ø»‹ ï£¡ ð®„C¼‚«è¡. 
â™ô£ ñîƒè¬÷»‹ ªî£¢…²ªõ„C¼‚«è¡. 
â‰î ñîº‹ bò õN¬ò„ ªê£™L‚ 
ªè£´ŠðF™¬ô. Üõóõ˜ îˆî‹ ñîƒè¬÷ 
å¿ƒè£ è¬ìŠ H®„ê£«ô «ð£¶‹. â‰î-
Mî ê‡¬ì, ê„êó¾ Þ™ô£ñ G‹ñFò£ 
õ£öô£‹.” â¡øõ˜, “êK,êK... ªî£¿¬è‚° 
«ïóñ£°¶.” âù ªê£™LM†´ Üõ˜ ïì‚è, 
Üõ¼ì¡ ïì‰î£¡.
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ñ‚KŠ ªî£¿¬è º®»‹ õ¬ó ðœO 
õ£ê™ ð®è†®™ Üñ˜‰¶ üe½‚è£è‚ 
è£ˆF¼‰î£˜ ªðKòõ˜. 

‘â¡ù ïì‚Aø¶’ â¡ð«î ¹Kò£ñ™ 
°öŠðˆF¡ à„CJ™ Þ¼‰î£¡ üe™.

                                                                                                                                                     
ã«î£ å¼ °Ÿø àí˜¾ Üõ¡ ñùF™ 

â¿‰¶ Üõ¬ù õ¬îˆî¶.

ªî£¿¶ º®ˆ¶ â¿‰î£¡.

ªðKòõ¬ó «ï£‚AŠ «ð£ù£¡.

Üõ˜ Ü¼A™ Üñ˜‰î£¡.                 

“üe™.. . ð£˜ˆî£™ ð®„êõ¡ ñ£FK 
ªîK»«ø. Þ‰î ñ£FK º®¾ â´‚è‚ 
è£óí‹ â¡ù?”

CP¶ «ïó Ü¬ñF‚°Š Hø° üe™ 
î¡¬ùŠ ðŸP»‹, î¡ °´‹ðˆ¬îŠ ðŸP»‹ 
ªê£¡ù£¡.

â™ô£õŸ¬ø»‹ à¡QŠð£è‚ «è†´‚ 
ªè£‡®¼‰î ªðKòõ˜, “îŸªè£¬ô ªêŒõ¶ 
ð£õ‹ â¡Á àù‚°ˆ ªîK»ñ£?” â¡Á 
«è†ì£˜.

üe™ ðF™ ªê£™ôM™¬ô.

“c Þø‰¶«ð£ù Hø° à¡ °´‹ðˆF¡ 
Hó„C¬ùèœ Ü¬ùˆ¶‹ b˜‰¶M´ñ£? 

à¡¬ù Þ‰î àôèˆ¶‚° ÜÂŠH 
¬õˆîõ¡ Ü‰î Ü™ô£î£«ù? à¡¬ù 
e‡´‹ âŠ«ð£¶ Ü¬öˆ¶‚ ªè£œ÷ 
«õ‡´«ñ£ ÜŠ«ð£¶ Üõ«ù Ü¬öˆ¶‚ 
ªè£œõ£¡. Üõ¡ Ü¬öŠ¹ õ¼õîŸ° º¡ 
cò£è«õ à¡ àJ¬ó ñ£Œˆ¶‚ªè£œ÷ àù‚° 
â‰î àK¬ñ»‹ Þ™¬ô. ¹K‰îî£?”

“õÁ¬ñ»‹, ñù à¬÷„ê¬ô»‹ ªè£´ˆ¶ 
«õ®‚¬èŠ ð£˜‚°‹ Ü‰î Ü™ô£yMì 
I¼‰¶ˆ îŠH‚èˆî£¡ ï£¡ Þ‰î º®¾‚° 
õ‰«î¡.”

“ÜìŠ ð£MŠ ðò«ô... à¡ è£¡ªêŠ†«ì 
îŠð£ Þ¼‚«è? â™ô£ põó£Cè¬÷Š ð¬ìˆî 
Ü‰î â™ô£‹ õ™ô Ü™ô£õ£ à¡¬ù ÞŠð® 
å¼ Þ‚è†ì£ù G¬ôJ™ ¬õˆ¶ «õ®‚¬èŠ 
ð£˜Šð£¡? Þ™ô«õ Þ™¬ô.”

“ÜŠð®ò£ù£™ â¡¬ù ã¡ ÞŠð® 
Ü¬ôò¬õ‚Aø£¡?”

“â™«ô£¬ó»‹ â™ô£ ²èƒè¬÷»‹ 
ªè£´ˆ¶ å«ó ñ£FK ¬õˆî£™ âŠð® 
Þ‰î àôèˆ¬î„ êñ¡ ð´ˆîº®»‹? ãŸøˆ 
î£›¾èœ Þ¼‚è«õ‡ì£ñ£? îMó, â¬î, 
âŠð®, âƒ«è ¬õ‚è «õ‡´‹ â¡ð¬î Üõ¡ 
ï¡° ÜP‰¶¬õˆîõù£è Þ¼‚A¡ø£¡. 
à¡¬ù Ü¬ôò¬õŠðF™ ÜõÂ‚ªè¡ù 
ô£ð‹? Cô «ð¬ó Þ‰î G¬ô¬ñJ™ Üõ¡ 
¬õŠð«î Üõ˜è¬÷„ «ê£FŠðîŸ‚è£èˆ 
î£¡. âˆî¬ù«ò£ «î˜¾è¬÷ â¿F ð£v 
Ýù c, Üõ¡ ¬õ‚Aø ðg†¬êJ™ «î£ŸÁŠ 
«ð£èô£ñ£? 

Üõ¡ e¶ ¬õˆî ï‹H‚¬è¬ò Þšõ÷¾„ 
²ôðˆF™ Þö‰¶Mìô£ñ£? Ü¶ñ†´I™¬ô. 
ÜõQìI¼‰¶ˆ îŠH‚èˆî£¡  c îŸªè£¬ô 
ªêŒòŠ «ð£ùî£è„ ªê£¡ù£Œ. å¡¬ø ñ†´‹ 
G¬ùM™ ¬õˆ¶‚ ªè£œ. ÜõQìI¼‰¶ 
ò£ó£½‹ îŠH‚è«õ º®ò£¶. Þø‰î Hø°‹ 
ÜõQì‹î£«ù «ð£è«õ‡´‹? 

àƒèœ Þvô£‹ ñîˆF™ Þ‹¬ñ, 
ñÁ¬ñ¡Â Þ¼‚°. ñÁ¬ñJ™ àƒèÀ‚° 
ðôˆî ï‹H‚¬è»‹ Þ¼‚°. ÜŠð® Þ¼‚è, 
ñÁ¬ñJ™ Ü™ô£ «è†°‹ «èœMèÀ‚°Š 
ðF™ ªê£™Lˆî£«ù Ýè «õ‡´‹? 
Þ«î£ ð£˜, Þ‰î àôèˆF™ ò£¼‚°ˆî£¡ 
Hó„C¬ù Þ™¬ô? â™«ô£¼‚°‹ à‡´. 

‘‘வழிவழி வநது நமதம
வைமாக்கும கவிதை வாழ
விழிவிழி கவிதை என்னும
விைக்்கற்று கநஞச வீட்டில்’’

- ஆசிரியர்
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Hó„C¬ùèœî£¡ õ£›‚¬è. Ü¬î 
âF˜ªè£‡´, êñ£Oˆ¶ º¡«ùÁðõ«ù 
¹ˆFê£L. Ü¬î‚ è‡´ Ü…C æ´ðõ¡ 
«è£¬ö. âŠ«ð˜Š ð†ìŠ Hó„C¬ùò£ù£½‹ 
Ü¬î Ü™ô£Mì‹ º¬øJ†´ ñ¡ø£® õ‰î£™ 
Þ¡û£ Ü™ô£ G„êò‹ ðô¡ A¬ì‚°‹. â¡ù, 
Cô «ð¼¬ìò «õ‡´î™ Y‚AóˆF™ G¬ø 
«õÁ‹ Cô «ð¼‚°   êñò‹ â´‚°‹. ÞF½‹ 
ãî£õ¶ Ü˜ˆî‹ åO‰F¼‚°‹. â™ô£‹ 
ÜõÂ‚«è ªõO„ê‹. â‰î‚ è£óíˆ¬î‚  
ªè£‡´‹ ï£‹ Üõ¡ e¶ ¬õˆF¼‚°‹ 
ï‹H‚¬è¬ò„ êŸÁ‹ î÷ó Mì‚ Ãì£¶.”

ªðKòõ˜ ªê£¡ù Ü‰î ÜŠð†ìñ£ù 
à‡¬ñèœ à¬ø‚è ªî£ìƒAù.

Ý›‰¶ C‰Fˆî üe™, “äò£... â¡¬ù 
ñ¡Q„C¼ƒè. ã«î£ è‡Í®ˆîùñ£ù‚ 
è£Kòˆ¬î„ ªêŒò Þ¼‰«î¡. êKò£ù 
êñòˆF™ õ‰¶ â¡¬ù‚ è£Šð£ŸPò«î£´ 
Þ™ô£ñ™ â¡ ÜP¾‚ è‡¬í»‹ Fø‰¶ 
M†´†¯ƒè. ªó£‹ð ï¡P...” âù ªïA›‰¶ 
Üõ˜ èóƒè¬÷Š ðŸP‚ªè£‡ì£¡.

“ï£¡ ªê£¡ù¬îŠ ¹K‰¶‚ªè£‡ì£«ò 
Ü¶«õ «ð£¶‹.” â¡øõ˜, “«ð£ù õ£ó‹ 
d†ì¬ó‚ è£Šð£ŸP«ù¡. º‰î£ ï£œ 
º¼«èê¬ù‚ è¬ó„ «ê˜ˆ«î¡. Þ¡Á c. 
ï£¬÷ ò£«ó£..?” â¡Á ªê£™L‚ªè£‡«ì 
¶‡¬ì àîPˆ «î£O™ «ð£†´‚ªè£‡´ 
â¿‰î£˜ Ü‰îŠ ªðKòõ˜.

n

இரவு..!
என் படுக்தகயதறயில்
ஒரு சுரஙகபபாதையிருக்கிறது.
ைிைம நான் தூஙகியபின் பயணிக்கும அபபாதை
எங்க கைாைஙகுகைன்பது கைாியவில்தல.
அருகிலிருக்கும துதண, இதண எல்லாம மறநது
நிஜவாழவில் நான் ைவறவிட்ை இன்பஙகதைப
பின்்ைாக்கி நைநது கபற்றுக்ககாளகி்றன்.
்நரமாகு்ை எனும எண்ணம துைியும 
இல்லாைிருக்கும வதகயில் அஙகிருக்கும 
கடிகாரஙகள கழட்டிதவக்கபபட்டிருக்கிறது.
துயிலைைின் ஓரமர்வில் நிறுதைபபடும  நிகழவு,
அடுதைநாைிரவில் அஙகிருந்ை கரஸயூம ஆவைால்
காட்சிதகைாைர்ச்சிப பிரச்சிதை்ய இல்தல.
ஆச்சாியபபடுததும வதகயில் யாரு்ம 
ஆைார் அட்தையும ்கட்பைில்தல.
துயர்ைரும வாழவியல் கநாடிகள 
என்கழுததை கநறிக்கும்பாகைலாம
அன்றிரவு வரவிருக்கும சுரஙகபபாதை நிமிைஙகதை எண்ணி
சுகிததுக்ககாளகி்றன். 
எைினும...
இன்றிரவு ஏகாைசியாம என்ை கசயயப்பாகி்றன்?

மு.பாஸகரன்
வில்லியனூர், புதுச்்சாி
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‘மதலயகம’  இலஙதகயின் ்ையிதலத 
்ைாட்ைஙகைின் சிறபபிைம. உலகம 
முழுவைிலும ைரம வாயநை ்ையிதலதய 
உற்பதைி கசயகின்ற இவர்கைின் வாழவுநிதல 
இன்றைவும பின்ைஙகி்ய இருக்கின்றது. 
மதல உயரஙகைில் இவர்கள வாழநைாலும, 
உயர்வ இல்தல இவர்கைின் வாழவு. 
விைிமபு நிதல மக்கைின் வாழவாக இன்னும 
எதைதை நூற்றாண்டுகள கைநதுப ் பாகு்மா 
என்பதும கைாியவில்தல.

« அநை மதலகைிலிருநது
பாயநது வருவது
பால் அருவிகள அல்ல
மதலயக மக்கைின்
கண்ணகீர்க் குைஙகள ! »  (பக் – 78)

நிமிர்நது நிற்கும ்ையிதல கசடிகைின் 
ககாளுநதுகதைப பறிக்கத கைாிநைவர்களுக்கு, 
வாழவில் நிமிர்நது நிற்கத கைாியவில்தல. 
கல்வியறிவு அற்றவர்கைாக்வ பரமபதர 
பரமபதரயாக வாழநது வருவைால், இவர்கைின் 
கூலி குதறவாக்வ வழஙகபபடுகின்றது. 
ஆளும வர்க்கதைின் சவாாிக் குைிதரகைாக்வ 
எஙகள வாழவு மாறிப்பாைது என்கிறார் 
கவிஞர் ராமஜி உலகநாைன்.

« குைிநது ்பா்வாம
அல்லது
பைிநது ்பா்வாம !
என்று்ம எஙகளுக்கு
நிமிர்நது நின்று
பழக்கமில்தல ! »

வறுதமைரும வாழவியல் துன்பஙகதை 
மட்டுமல்ல காைல், அழகியல் சார்நதும 
கவிதைகள ்பசபபட்டு இருபபது மதலபூமி 
இயற்தக அன்தையின் அழகியப பதைபபு. 
எை்வைான் காட்சிகைால் கவிதையாக்குகின்ற 
ைிறன் பதைதைிருக்கிறார் கவிஞர்.

« ்ையிதலச் கசடிகூை 
வீதணயாகும
அவைின் விரல்கள அைில் 
விதையாடும ்பாது… (பக் – 82)

மதலயக மக்கைின் ஆற்றாதமதயயும, 
மதலயின் அழகியதலயும ைைது கவிதைகளுக்குள 
உரம இட்டு இருக்கிறார். மதலயக மக்கைின் 
துயரஙகள நிதறநை வாழவு... இன்னும ஆழமாை 
வாிகைால் வைமகபற ்வண்டும. இது கவறும 
கவிதைகள நிதறநை கைாகுபபில்தல. கண்ணகீர் 
நிதறநை மதலயகமக்கைின்  வாழவியல் முதற. 
இக்கவிதைத கைாகுபதபதைநை கவிஞர் ராமஜி 
உலகநாைன் அவர்களுக்கு வாழததுகள. இன்னும 
நிதறய எழுைி புகழகபற ்வண்டும. நூல்கள 
கவைியிை ்வண்டுகமை ்பாற்றி மைைாரப 
பாராட்டுகின் ற்ாம !

்ையிதலப புஷபஙகள
ஆசிாியர்: ராமஜி உலகநாைன்
முைர்பைிபபு: ஆகஸட் 2018
பக்கஙகள: 90, அைவு : 148x210

கவைியீடு:
ைைாகம கதல இலக்கிய வட்ைம, 
ககாழுமபு, இலஙதக.

கைாைர்புகளுக்கு: 
0776264891 / 0767473723
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மனம் அடக்கபபட மவண்டியதிலஹலை
ஆளபபட மவண்டியமத…
 சைா பாரைி

ஆயிரம கணிைிகதை விை ் வகமாைது 
மைைிமைம என்றால் அது மிதகயாகாது. 
எ ண் ண ற் ற  ந ி த ை வு க த ை ச்  சு ம ந து 
ககாண்டு எண்ணிலைஙகா இைஙகதை 
அதர நிமிைதைிற்குள சுற்றி வரும வலிதம 
பதைதைது. காலம காலமாக நமமிதை்ய 
புலைைக்கம பற்றி ்பசி வருகி் றாம. 
அைவிற்கு அைிகமாக ஆதசபபைக்கூைாது 
என்பது ் பான்ற வசைஙகள உச்சாிக்கபபட்டு 
வருவைால் நாம ஒரு கபாிய முயற்சிதயச் 
கசயவதுகூை அைவு கைநை ஆதச என்பது 
்பால அதைக் தகவிட்டுவிடுகி்றாம. 
ஆைால், இநை உலக்ம உைக்காைது 
என்பதை உணரும்பாதுைான் நமக்காை 
வலிதமயும நமது ஆற்றலும கைாpயவரும. 
நமது மைம நாம கசால்வதை அபபடி்ய 
ஏற்றுக்ககாண்டு கசயலாற்றும குழநதை 
்பான்றதுைான். ஆைைிைம நாம எவவாறு 
கசால்லி தவக்கி் றா்மா அவவாறுைான் 
அது நைநது ககாளளும. நமமுதைய சிறிய 
வயைில் நமக்குள நுதழநதுவிட்ை கமாழியும, 
பழக்க வழக்கஙகளும நமமுதைய இறபபு 
வதர எபபடி கைாைர்நது வருகிற்ைா, 
அது ்பால்வ நமமுதைய மைைிற்கு 
நாம கட்ைதையிடும கசயல்கதை அது 
உைைடியாக கசயதுகாட்டும.

நீஙகள் எதுவாக விரும்புகிறீர்கமளா
அதுவாகமவ மாறலைாம்

அடிக்கடி நாம அதைவரும ் கட்ை 
வாசஙகஙக்ை இதவ. சுவாமி வி் வகாைநைர் 
கூறியதவ இநை வாசகஙகள. ஆைால் 
மிகவும வலிதமமிக்க வாசகஙகள. நமமுதைய 
ம ை ம  ந ி த ை ப ப த ை  அ த ை ந து வ ி டு ம 
என்பதை பலருக்கும உணர்ததும அற்புை 
வாசகம. சற்்ற உஙகதை பின்்ைாக்கி 
்யாசிததுப பாருஙகள. இப்பாது நகீஙகள 
இ ரு க் கு ம  இ ந ை  ந ி த ல த ம க் கு  ய ா ர் 
காரணமாக இருநைிருக்கிறார்கள. நகீஙகள 
பட்ை அவமாை்மா அல்லது உஙகளுக்கு 
கிதைதை பாராட்்ைா கூை காரணமாக 
இருக்கலாம. பாராட்தைவிை அவமாைஙகள 
கூடுைலாக உஙகதை உநைித ைளைியிருக்கும. 
எல்லாம இழநதுநிற்கி்றாம எனும்பாது 
உஙகளுள நிதலகபற்ற சுயமாியாதையும 
ைன்ைமபிக்தகயும உஙகதை அடுதை 
நிதல்நாக்கி அதழததுச் கசன்றிருக்கும. 
அநை நிதலயில் நகீஙகள கசயலாற்றிய 
ைிறனும ்வகமும உஙகதை்ய உஙகளுக்கு 
அறிமுகம கசயைிருக்கும. ஆைால் அ்ை 
்வகத்ைாடும முயற்சி் யாடும இப்பாதும 
கசயலாற்றுகி்றாமா என்றால் நிச்சயமாக 
இல்தல என்ற பைி் ல பலருக்கும வரும. 
என்ை காரணம. சற்்ற கயாசிததுப பாருஙகள. 
கபாிய விஷயம ஏதுமில்தல. ஒவகவாரு 
கவற்றிக்குப பின்ைரும சிறிய இதைபபாறுைல் 
அதைவருக்கும ்ைதவபபடுகிறது. ஆைால் 
அது பல ் நரஙகைில் ் சாம்பறிதைைமாகவும 
மாறி விடுகிறது. நமது முன்்ைற்றதைிற்கும 
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வைர்ச்சிக்கும மிகபகபாிய முட்டுக்கட்தையாக 
இருபபது ்சாம்பறிதைை்ம ஆகும. முைலில் 
மைைில் இருநது நாம அகற்ற ்வண்டியது 
்சாமபதலதைான்.

எமக்குத் ததாழில கவிஹத
நாட்டிற்கு உஹைத்தல 
இஹமபதபாழுதும் ம�ாராதிருத்தல

எ ன் ப ா ன்  ப ா ர ை ி .  க ண்  இ த ம க் கு ம 
கபாழுதுகூை நாம ்சாமபியிருக்க கூைாது 
என்ப்ை அவனுதைய ககாளதகயாக 
இருநைது. சிலருதைய முகமும அகமும 
நமதமயறியாம்ல நமக்குள ஊடுருவி 
நமதமயும அவர்கதைப ்பால்வ இயஙகச் 
கசயதுவிடும. பாரைியும அபபடிபபட்ை 
வதகைான். நகீஙகள ஒன்றாம வகுபபில் 
அமர்நைிருநை ்பாது நகீஙகள எதுவாக 
ஆகப்பாகிறகீர்கள? என்ற ்களவிக்கு அைிக 
விபரம இல்லாமல் பைில் அைிதைிருபபீர்கள. 
ச ற் ் ற  வ ி ப ர ம  அ ற ி ந ை ப ி ன்  ஆ ற ா ம 
வகுபபில் அ்ை ்களவிக்கு ்வறு பைில் 
அைிதைிருபபீர்கள. நானும அபபடிதைான். 
கல்லூாி அைவில் வநைபின் நகீஙகள ்வகறாரு 
பைில் தவதைிருபபீர்கள. இப்பாது நகீஙகள 
வழஙகிய பைிலுக்கு சிறிதும சமபநைமில்லாை 
ஏ்ைா ஒரு இைதைி்ல அமர்நைிருப்பாம. 
ஆ ை ா ல்  ந ா ம  ந ி த ை வு க த ை  அ த ச 
்பாட்ைபடி்ய அமர்நைிருப்பாம சிலருக்கு 
வாயபபு நன்றாக கிதைதைிருநதும நமமால் 
மு டி யு ம ா  எ ன் ற  எ ண் ண த ை ா ல்  அ த ை 
ைவறவிட்டிருப்பாம. இன்னும சில்ரா 
இது்வ ்பாதுமாைைாக இருக்கிறது. இநை 
வாழக்தக பிரச்சிதையில்லாமல் இபபடி்ய 
்பாைால் ்பாதும என்றபடி்ய கைநது 
கசன்றிருப்பாம. வாழக்தகதய நாளும 
கபாழுதுமாக கைதைிக்ககாண்டிருப்பாம.

“மனசுலை நிஹனக்கிறததலலைாம் நடக்குமா?”

எல்்லாாிைமும கைாக்கி நிற்கும ்களவி 
இது. சில ்நரஙகைில் நாம நிதைதை நல்ல 
விஷயஙகள நைந்ைறும ் பாது நமதமச் சுற்றி 
்நர்மதற எண்ணஙகளும, நதைகபறாை 
்பாது ஏைாவது ஒரு சமாைாைமும, காரணமும 

நமதமச் சுற்றி நிற்கின்றை. கதைசி வதர 
முயற்சி இல்லாமல் ைைக்கு எதுவு்ம நைக்காது 
என்று கநாநது ககாளபவர்க்ை இஙகு அைிகம 
எைலாம. ைிைசாி கசயைிதைாள ்பாட்டுக் 
ககாண்டிருக்கும்பா்ை இநை நாட்டின் 
உயர்நை பைவியில் அமர்்வாம நமமுதைய 
கசயைிகதையும இநை ைாளகள ைாஙகி நிற்கும 
என்று மைைா்ல நிதைதது கைவு கண்டு 
கவற்றி கபற்றவராக வலம வநைவர்ைான் 
நமது இதைஞர்கைின் எழுச்சி நாயகன் 
ைாக்ைர் அபதுல்கலாம அவர்கள. அவர்கள 
ஒருமுதற வைநாட்டி்ல ஒரு பளைியில் 
்பசும்பாது “நகீஙகள என்ைவாக ் வண்டும?” 
என்ற ்களவி எழுபபிய்பாது ஒரு சிறுவன் 
“நான் இநை நாட்டின் குடியரசுத ைதலவராக 
வர ்வண்டும என்று விருமபுகி்றன்” 
என்றாைாம. அைற்கு அநை சூழநிதலயில் 
கலாம அவர்கள “வாழததுக்கள’’ என்று 
கசால்லிவிட்டு அவதரத ைைி் ய அதழதது 
“உஙகள முயற்சிக்கும நமபிக்தகக்கும 
வ ா ழ த து க் க ள .  ஆ ை ா ல்  உ ங க ளு க் கு 
இரண்டு கண்களும பிறவியிலிருந்ை 
கைாியாது. நகீஙகள ஒரு மாற்றுதைிறைாைியாக 
உளைகீர்கள. இநை நிதலயிலும இது 
சாதைியம என்று நிதைக்கிறகீர்கைா?” என்ற 
்களவிக்கு ”நிச்சயமாக என்ைால் முடியும. 
இதுவதர என்தைப்பான்ற யாரும 
அநை பைவியில் அமரவில்தல என்றால் 
அைில் அமரும முைலாவது மைிைராக நான் 
இருப்பன். அைற்கு உஙகள ஆசிகள 
்வண்டும என்ற்பாது கலாம அவர்கள 
அநை சிறுவதை உச்சி முகர்நைார் என்ற 
கசயைிதயப படிததுள்ைன். அைன்பின்ைரும 
கைாைர்ச்சியாக பல சமயஙகைில் அநை 
ச ிறுவன் அவர் இறக்குமவதரயிலும 
விைாமல் மின்ைஞசலில் கைாைர்பில் 
இருநது ைன்னுதைய படிபபு, சாைதைகதை 
அவ்ராடு பகிர்நது வநதுளைான். மைம 
எதைதகய வலிதம பதைதைது என்பதை 
சற்்ற சிநைிததுப பாருஙகள. இங்க பலருக்கு 
மை ஊைம என்ப்ை அைிகம உளைது. எவவிை 
முயற்சியும இல்லாமல் உதழபபும இல்லாமல் 
உைைடியாக ஒரு உயர்நை நிதலதய அதைய 
் வ ண் டு ம  எ ன் ற  ் ப ர ா த ச  உ ண் டு . 
சில ்நரஙகைில் ைகுைி் ய இல்லாை பலரும 
அநை நிதலக்கும கசல்வதும உண்டு. ஆைால் 
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நிச்சயமாக அவர்கைால் அநை நிதலயில் 
நகீடிக்க இயலாது. ஆக்வ மைைி் ல நகீஙகள 
நிதைபபது நைக்க ் வண்டும என்றால் 
அைற்காை முயற்சிகதையும உதழபதபயும 
ையஙகாமல் வழஙகுைல் ் வண்டும.

மனதில உறுதி மவண்டும்
வாக்கினிமலை இனிஹம மவண்டும்
நிஹனவு நலலைது மவண்டும்
தநருஙகின தபாருள் ஹகபபட மவண்டும்
கனவு தமயபபட மவண்டும்
ஹகவ�மாவது விஹரவில மவண்டும்

இநை பாரைியின் வாிகதைப பாருஙகள. 
ஒவகவாருவருக்குளளும ஓராயிரம அர்தைங 
கதையும உற்சாகததையும புதைதது 
தவதைிருக்கும அற்புைமாை கவிதை. 
ம ை ை ி ல்  உ று ை ி  இ ரு ந ை ா ல் ை ா ன்  ந ா ம 
கசயயும கசயல்கைில் ்நர்தைி மிைிரும. ஒரு 
ைதலவனுக்கு மை உறுைி மிக அவசியமாை 
ஒன்றாகும. அகலக்சாண்ைருக்கும, மாவீரன் 
கநப்பாலியனுக்கும இருநை அ்ை உறுைி 
பாரைிக்கும இருநைது. இநை உலதக மாற்ற 
வநைவன் ைான் என்ற ஞாைச்கசருக்கு 
இருநைது. காணும கபாருள அதைததையு்ம 
கைவுைின் வடிவமாக கண்ைவன். முை 
உறுைி் யாடு அவன் கசால்லும கசாற்கள 
அதைததும ் வைமாக்வ ைிகழநைை என்பதை 
யாராலும மறுக்க முடியாது. துதலவைாக 
இருபபவன் ைான் மட்டு்ம சாியாக இருக்க 
்வண்டும என்று நிதைதைால் ்பாைாது. 
ைைக்கு ககீ ழ இருபபவர்கள அதைவரும 
மை நிமமைி் யாடும மகிழச்சி் யாடும இருக்க 
்வண்டும என்்ற விருமப ்வண்டும. அநை 
மகிழச்சி அவர்களுக்கு கிதைக்க ்வண்டும 

என்றால் நமமிதைய கசாற்கைில் வலிதம 
இருநைால் மட்டும ்பாைாது. இைிதமயும 
்சர்நைிருக்க ் வண்டும. நன்தம விதைவிக்கும 
கசாற்கதை நமது மைைிலிருநது கசால்ல 
ஆரமபிதைால்ைான் நமமுதைய கசயல்கள 
அதைததும இலக்கிதை ்நாக்கி சிறபபாக 
நகர ஆரமபிக்கும. ஒவகவாரு வாிகதை 
மட்டுமின்றி ைைது வாழக்தகதயயும 
அடுதைவருக்கு ஒரு பாைமாக நிதைதது 
வாழநதுகாட்டியவ்ை மகாகவி.

உஙகளால த�யயமுடியாது
என்பஹத கடவுள் ஒருமபாதும்
உஙகளிடம் ஒபபஹடபபதிலஹலை..
த�யலபடுஙகள்.

 சைா பாரைி

நகீஙகள கைவுள நமபிக்தக உதையவராக 
இருநைாலும சாி. அல்லது இயற்தகதய 
்நசிபபவராக இருநைாலும சாி. நமக்குள 
இருக்கும நல்ல நமபிக்தக்ய நமதம 
வழிநைததும என்பதை பல்நரஙகைில் நா்ை 
உணர்வுபபூர்வமாக உணர்நது ககாண்ைவன். 
உஙகளுக்கு ஏ்ைா ஒரு வாயப்பா ஒரு 
்வதல்யா வருகிறது என்றால் உைைடியாக 
அதை மறுததுவிைாைகீர்கள. அது உஙகள 
ைதலதமபபண்தப நிர்ணயிக்கும வாயபபாக 
எடுததுக் ககாளளுஙகை. இரண்டு காரணங 
களுக்காக அநை வாயபபு உஙகதைத ்ைடி 
வநைிருக்கும. ஓன்று உஙகைால் கசயய 
முடியும என்பைற்காக்வ அது பலதரயும 
ைாண்டி உஙகைிைம வநது ்சர்நைிருக்கும. 
இது நமக்காை ்நர்மதறக்கு கிதைதை பாிசாக 
கிதைக்கலாம. சில ்நரஙகைில் நமதமச் 
சிக்கலில் மாட்டிவிை்வண்டும என்பைற்காக 
இது்பான்ற விஷயஙகதை நமமிைம ைளைி 
விைலாம. நாமும அநை ்வதலதய ஒரு 
சிக்கலாக கருைி கைாைஙகி் ைாம என்றால் அது 
அபபடி்ய நின்றுவிடும. ஆைால் அது நமதம, 
நமமுதைய ஆளுதமதய பிறருக்கு நிரூபிக்க 
கிதைதை வாயபபாக பயன்படுததும்பாதுைான் 
நமமுதைய ைைிதைன்தம சிறநை முதறயில் 
கவைிபபை ஆரமபிக்கும. இன்தறய சூழலில் 
பல்்வறு துதறகைில் மிக உச்சதைில் 

பழைய ஓவியம்

மேலும் மேருகூட்ட 

திழையில் கிழிசல்.

- பானால். சாயிைாம்.
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இருபபவர்கள அதைவரு்ம ஏ்ைா ஒரு 
வதகயில் ஆரமபதைில் இநை சிக்கல்கதை 
எல்லாம கைநது வநைவர்க்ை. அவர்கள 
அதைவரு்ம ைைக்கு ககாடுக்கபபட்ை 
்வதலகதை சிக்கலாக கருைாமல் கவற்றிகரமாக 
கசயதுமுடிதைவர்கள என்பதை நாம உணர 
்வண்டும. உஙகள மைைி்ல நல்லவற்தற 
நிதையுஙகள. நமபிக்தகயால் நிரபபுஙகள. 
இநை உலக்ம உஙகளுக்காக காதைிருக்கிறது 
என்பதை நமபுஙகள. இயன்றவதர ்வகமாக 
சாியாை இலக்கு ்நாக்கி கசயலாற்றுஙகள. 
உஙகள மைம உஙகதைத கைாைர்நது வரும 
நாயக்குட்டி ்பால்வ வரும. அவவப்பாது 
அைற்கு நல்ல சிநைதைகதை உரமாகவும 
உணவாகவும இடுஙகள. உஙகள கவற்றிக்கு 
வழிகாட்டும. 

“இன்னும் நான்கு ஆண்டுகளுக்குள் நான் 
ஒரு தமிழபமபராசிரியராக வருமவன்”

நான் எைது இைம அறிவியல் பட்ை 
பிாிவுபச்சார விழாவி்ல ் பசிய்பாது 
அதைவருக்கும அைிர்ச்சியாகதைான் இருநைது. 
அைில் சிலர் ஏைைம கசயயதைான் கசயைார்கள. 
அைன்பின்ைா சாியாக 4 ஆண்டுகள கழிதது 
என்னுதைய முதுகதல, இைமுதைவர் 
பட்ைததை ைமிழி் ல முடிதது ைமிழப ் பராசிாியராக 
வநது நின்ற்பாது அதைவரும வாயதைததுப 
்பாைார்கள. அைன்பிறகு 14 ஆண்டுகள 
கைநது மாணவர்கள விருமபும ஆசிாியராக 
வநதுநிற்பதுைான் என்வாழநாள சாைதையாக 
கருதுகி் றன். உஙகளுக்குளளும ஒரு ைதலவன் 
மதறநைிருபபான். ஆவதை கவைிக்ககாண்டு 
வாருஙகள.

மனம் விரும்பியஹதச் த�யயுஙகள்
மாநிலைமும் உஙகஹள விரும்பும்
 சைா பாரைி                                  n
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மதைவி: உலகம பூரா ்பாய
்ைடிைாலும என்ை மாைிாி 
மதைவி கிதைக்கமாட்ைா...

கணவன்: என்க்ககன்ை 
தபதைியமாடி புடிச்சிருக்கு... 
மறுபடியும உன்தை மாைிாி்ய 
்ைை...!

இதுவதர நான் பார்தை 100க்கும 
்மற்பட்்ைாாில் ஒருவதர கூை நான் 
கழிதைது கிதையாது. ஆைால் அநை 100க்கும 
்மற்பட்்ைாரால் கழிக்கபபட்்ைன் 
என்பது மட்டு்ம உண்தம. அபபடி 
என்ைிைம என்ை குதற என்பதை அடிக்கடி 

பல்நரஙகைில் சுயபாி்சாைதை கசயது 
பார்ததும கூை அநைக்குதறதய என்ைால் 
கண்டுபிடிக்க முடியவில்தல.

ஒரு்வதை நான், நகீைி, ் நர்தம, நியாயம, 
எை எல்லாம கூடி ஒரு ் சர.வாழநதுவருவது 
கூை குதறயாக இருக்கு்மா? இல்தல 
மது, மாது, புதக சண்தை எை எல்லாம 
ஒரு ்சர்வா அல்லது அைில் ஒன்றாவது 
என்ைிைம ்சர்நது வாழாமல் இருபபது 
ைான் என் குதற்யா? எைக்குள என்தை 
பற்றிய ்களவிகள... இதை யாாிைம ைான் 
நான் ககாட்டிதைகீர்பபது…

“சாி உஙககிட்ை ககாஞசம ககாட்டு்றன்”

் ந ற் று ம  அ ப ப டி த ை ா ன் . . .  க ப ண் 
பார்க்கும பைலதைில்  பல விததைகதை 
கற்ற அனுபவசாலிகைாை எம கபற்்றார், 

“இநை கபாண்ணாவது அதமயணும்ை 
உைக்கு” எை அமமா எதைபபார்க்க

எைக்கு மைைில் உளவலி இருநைாலும 
கூை “அதமயுமமா” காதைிருப்பாம எைச் 
கசால்லிவிட்டு,

“எைக்கு 35 ைாைமமா ஆகுது, அநை 
சமூகதைில் இை விை வயசாை பிறகு 

ம.சக்ைி்வலாயுைம
கநல்தல
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எது ்பாய எது?

என் சந்ைாஷஙகள 
கழிக்கப படுகின்றை;
எை்வ என்
துக்கம கூடுகிறது.
அனுபவிக்கும துன்பம
கழிவு படுகமைில்
ஆைநைம ்சருமா?
சாி கட்டும கணக்கா இது? 
நற் காாியம,  சுகம ைரும
புண்ணியமாம!

வரவு தவக்கிற கணக்கன் யார்?
நமபிக்தக ்நாகிற்ை, 
நைபபை கண்ைால்! 
மைம அதழக்கும ்வகதைில், 
எநை ைராசு காட்டும
சாியாை நிதறதய?
வாழநாள ஆயிரமாயிரம;
துன்ப, இன்பம
யாம அறியா கணக்ககீடு ..
விரலிடுக்கு நகீராய
வழிந்ைாடும வாழநாள 
அதுவு்ம 
நாம உணரா கணக்குைான்.

உஷா்ைவி 
கசன்தை - 24.

ைாமமா கல்யாணம காட்சி எல்லாம” 
எை என் அமமாவிற்கும என் மைைிற்கும  
ஆறுைல் கசால்லிக்ககாண்்ைன்.

“சாிபபா.. இப்பா பார்க்க ்பாகிற 
கபாண்ணாவது  அதமயணும, சாமி குமபிட்டுட்டு  
ைிருநாரு பூசிட்டு வா”  என்றார் அமமா.

“ஒரு்வதை இபபடியா இருக்கு ் மாமமா 
முநைிலாம சகீர்வாிதசகள, கல்யாணம, நதக 
நட்டு, இபபடி எல்லாம தபயன் வீட்டில 
்கட்டு வாஙகுைைால, இப்பா அ்ை 
காலம கபாண்ணு வீட்ல ்கட்டு வாஙகுற 
காலமா மாறியிருக்கு்மா?”

“அைப்பாைா நகீ  ்வற... முைல்ல 
இநை கபாண்ண பார்ப்பாம. .  “நமம 
ஆட்்ைாக்காரதர கூபபிடு” எைச் கசால்லிட்்ை

“ எ ன் ை ங க  சகீ க் க ி ர ம  க ி ை ம பு ங க 
்நராயிட்டு” என் அபபாதவ உசுபபிவிட்ைார் 
அமமா. வழக்கம ்பால் கபண்பார்க்கும 
பைலமாக அது எைக்குதகைாிநைது.

நானும ஆட்்ைாக்காரதர அதழக்க, 
“இ்ைா ஐஞ்ச நிமிசம ைமபி வநைிடு்றன்” 
என்றார்.

நாஙக மூவரும டிபைாபபா கிைமபி 
ஆட்்ைாக்காக கவயிட்டிங.  ஆட்்ைா 
சிறிது ் நரதைில் வநைது.மூவரும ஏறி்ைாம.

ஆட்்ைா டிதரவர் எஙகமமாதவ ் நாக்கி 
“எஙகமமா ் பாகணும” என்பதைப ் பால்வ 
பார்தைார். ஆைால் ்கட்கவில்தல. 

ஆட்்ைா டிதரவதர பார்தது “ைமபி 
பு து  ப ஸ  ஸே ை ா ண் ட்  க ி ட் ை  இ ரு க் கு ம 
கபருமாளபுரம ் பா”  எை வாயகமாழிநைார் 
அமமா. ஆட்்ைா கிைமபியது.

“ எ ை க் க ா ை ா  ஒ ் ர  க ந ர் வ ஸ , 
நட்சதைிரம ஓ்க, ஜாைகம ஓ்க, நமம 
ப்யா்ைட்ைா ஓ்க, ்பாட்்ைா ஓ்க, 
இபபடி எல்லாம பிடிச்ச பிறகு ைான் நமமை 
வரச்கசால்லிருக்காஙக, அைைால எபபுடியும 
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நமமை புடிச்சிரும” என்றபடி என் ஆழமைைில் 
ககாஞசம நமபிக்தக ஒட்டியிருநைது.இபபடி 
நான் நிதைததுக்ககாண்டிருக்க

 “நமம இநை ஜாைகம பார்த்ைாமா”  
என் அபபா என் அமமாவிைம ்கட்க,

“பார்தைா மட்டும எல்லாம சாியாவா 
நைக்கு, அைான் அவஙக ஜாைகம எல்லாம 
பார்தைிட்டு ைா்ை கூபபிட்டிருபபாஙக” 
எை அமமா கசான்ைதும இன்னும 
ககாஞசம நமபிக்தக மை்ைாரம கைாற்றிக் 
ககாண்ைது.

“ைமபி ஜஙசன் கலட்சுமி விலாஸ 
வந்ைான்ை நிபபாட்டு” எை ஆட்்ைா 
டிதரவாிைம அமமா கசால்ல,

“நிபபாட்்றன் மா” என்றார் ஆட்்ைா 
டிதரவர்.

ஆட்்ைா கலட்சுமி விலாஸ முன்ைாடி 
நிற்கவில்தல அது ஒன்்வ என்பைால் 
ககாஞச தூரம முன்ைா்ல அரசன் 
்பக்கிாி முன்ைால் நிறுதைபபடுகிறது.

கலட்சுமி விலாஸிற்கு கசல்வைற்காக 
நான் ஆட்்ைால இறஙகும ்பாது,

“மிைி ஜாஙகிாி வாஙகிடு்ை, அைான் 
நிதறய கைிசமா கைாியும, அபபடி்ய 
பூ அமபது ரூபாயக்கும ஒரு இருபது 
ரூபாயக்கும கலட்சுமி விலாஸ முன்ைாடி 
நிக்கும பாட்டிட்ை வாஙகிரு” எை அமமா 
கசால்ல,  சாி என்றவாறு நானும கலட்சுமி 
விலாஸ ்பா்ைன்.

கலட்சுமி விலாஸில் அன்று என்றும 
்பால் கூட்ைமில்தல. கதையில் ஒரு 
இைம ் ஜாடி மட்டும நின்று பண்ைஙகதை 
வாஙகிக்ககாண்டிருநைது அல்வாவும, 
பால்்காவாவும.பட்ைர் ்சவ எை ஆர்ைர் 
்பாட்டுக்ககாண்டிருநைது.

இதைபபார்தை எமமைம “நமமளும 
எ ப ் ப ா து  இ ந ை  ம ா ை ி ா ி  ் ஜ ா டி ய ா 

வநது பண்ைஙகள வாஙகப்பா்றா்மா” 
எை ைைக்குள்ை ்பசிவிட்டு, அநை 
இைஞ்சாடியில் ைன் உருவததையும, 
ைான் இன்று பார்க்கப்பாகும கபண்ணின் 
உருவததையும புகுதைிபபார்தது சிாிததுக் 
ககாண்டிருக்கும ்பா்ை “சார் என்ை 
்வணும” முைலில் கமதுவாக, “சார் என்ை 
்வணும” அடுதது ககாஞசம ்வகமாக, 
“சார் என்ை ்வணும” இப்பாது சபைமாக, 
கலட்சுமி விலாஸ ஊழியாின் குரல்.

அநை ஊழியா ின் குரலால் நைப 
புலகதைிற்கு ைிருமபிய  நான் “மிைி 
ஜாஙகிாி அதரகி்லா” என்்றன்.

இநைாஙக எை அவர் மிைி ஜாஙகிாி 
தபதய நகீட்ை, நானும ரூபாதய நகீட்டிட்டு,
தபதய கபற்றுக்ககாண்்ைன்.

“பாட்டி ஐமபது ரூபாயக்கு மல்லிபபூக் 
ககாடுஙக எை கலட்சுமிவிலாஸ முன்ைாடி 
நின்ை பாட்டிட்ை வாஙகிட்்ை, இன்கைாரு 
இருவது ரூபாயக்கு ைைியா குடுஙக” 
என்றதும பாட்டி ககாடுதைார். பணதை 
ககாடுததுவிட்டு ஆட்்ைாதவ ்நாக்கி 
நைந்ைன்.

இநை சூழலில் கபண்வீட்டுக்கு ்பான் 
கசயது “நாஙக வநைிட்டு இருக்்காம” 
என்று அமமா அவர்கைிைம ்பசிைார். 
எல்லாம நல்லவவிைமாக்வ ்பாய 
க்ககாண்்ை இருக்கிறது.

 “ஏற்கை்வ பார்தை நூ்றாை நூதைி ஒன்ைா 
ஆயிரக்கூைா்ை இநைபகபாண்ணும”என்ற 
கலக்கம மட்டும எஙகள மூவருக்கும.ஆைால் 
எஙகள மூவாின் நைவடிக்தகதயயும 
உ ன் ை ி ப ப ா க  க வ ை ி த ் ை  வ ந ை ா ர் 
ஆட்்ைா டிதரவர். ஆைால் எதுவும 
்பசாமல் அதமைி காதைார். அைைால் 
ைான் என்ை்வா நாஙகள கபண் பார்க்க 
்பாகும்பாகைல்லாம அவதர அதழதது 
விடு்வாம.

ஆட்்ைா கபருமாளபுரம அதைகிறது.
கபண் வீதை கண்டுபிடித்ைாம. “நாஙக 
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மணமகன் வருவாகைை
மஙதகயவள ஏஙகுகிறாள
மணமாதல ைருவாகைை
மைகசல்லாம பநைலிட்டு
மஙதகயவள மயஙகுகிறாள.

வநது ்பாகும வருைஙககைல்லாம
அவள வயதைக் கூட்டுகின்றை
இைதமதயக் கழிக்கின்றை.

இதலயுைிர்காலம மட்டும
அவள வாழக்தகயில்
வநது வநது ்பாகிறது
வசநைகால்மா
அவள வாசல்்ைடி வருவ்ையில்தல.

ைண்ணகீாில் குைிததுக் குைிதது
ைன் காமததை அைில்
குதறததுக் ககாளகிறாள
கன்ைதைில் வழிந்ைாடும கண்ணகீதர
ைண்ணகீாில் மதறததுக் ககாளகிறாள.

மாசில்தல ஒரு மருவில்தல
அன்புக்கும அழகுக்கும பஞசமில்தல
காசில்லாக் குதறகயான்்ற
காலகமல்லாம அவளுக்கிங்க.

காலதைிற்கும ஒரு காலம வருகமை
கன்ைியவள காதைிருக்கிறாள
கைவுளக்ை
கருதணக் காட்டுஙகள!

இவள உைலில்
மலர் வதையம தவக்குமுன்்ை
இவள கழுதைில்
மணமாதல விழ
வழி காட்டுஙகள!

்ைவகுமாரன் ்வண்ைாம
ராஜகுமாரன் ்வண்ைாம
இரக்கமுளை இையமககாண்ை
எவ்ைா ஒருவன் ்பாதும
கைவுளக்ை கருதணக் காட்டுஙகள.

கைவுளுக்கு ஒரு விண்ணபபம

காஞ்சி. மீனாசுந்தர்
காஞசிபுரம.

்பான் கசயயும ்பாது வாஙக” என்று 
ஆட்்ைா டிதரவாிைம கசால்லியபடி 
கபண் வீட்டிற்குள நுதழந்ைாம.

“வாஙக, வாஙக என்றபடி இருவர் 
வர்வற்க, உட்காருஙக என்று அவர்கள 
க ச ா ன் ை து ம ,   பு ா ி ந து  க க ா ண் ் ை ன்  
அவர்கள இருவரும ைான் கபண்ணது அபபா 
- அமமாகவன்று.

நாஙகளும உட்கார்ந்ைாம வழக்கம 
்பால் எைக்கு ைைி  இருக்தக. வாஙகிவநை 
மிைி ஜாஙகிாிதயயும, மல்லிதகப பூதவயும 
என் அமமா கபண்ணது அமமாவிைம 
ககாடுதைார்.

அவர்கள ைஙகதை அறிமுகப படுதைிக் 
ககாளை, என் அபபா அமமா ைன்தையும 
என்தையும அறிமுகபபடுதைிக்ககாண்ைைர்.
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எப்பாதும ் பால எஙகவழிதய பதைி என் 
அபபா அமமா ்பச, அவஙக வழிதய பதைி 
அவஙக ்பச ்பச்சுக்கள சுறுசுறுபபாயிை.

இைற்கிதையில் கபண்ணது அபபா, 
எைது ்பச்சு நதை உதை எபபடியிருக்கு 
என்பதை கைாிநது ககாளவைற்காக என்ைிைம 
்பச்சுக்ககாடுக்க, நானும பைிலைித்ைன்.

“எமமா நமம கபாண்ண காபிய 
எடுததுட்டு வரச்கசால்லு” என்ற உை்ை 
கபண்ணது அபபா கபண்ணது அமமாவிைம 
கசால்ல,

தமசூர்பாதகயும, மிக்சதரயும  குைிநை 
ைதல நிமிராமல் ககாண்டு வநதும, அடுதது 
காபிதய ககாண்டு வநது நகீட்டிைாள 
அநைபகபண்.

சிலதரபபார்தைதும பிடிததுவிடும.
இநை முகமும அபபடிதைான். பார்தைதும 
எைக்கு பிடிததுவிட்ைது. 

மு ை லி ல்  ஸ வீ ட்  எ டு த து  எ ன் 
விருபபக்குறியீட்தைக்காட்டி்ைாம நானும, 
என் கபற்்றாரும.

“கபண்்ணாை ஏைாச்சும ைைியா ் பசணுமைா 
மாப்ைய ்பாய ்பசிட்டு வரச்கசால்லுஙக” 
என்று எஙகள விருபபக்குறியீட்தை ஏற்றார்கள 
கபண் வீட்ைார்கள.

“்பாய ் பசட்டுமா என்பது ் பால எைது 
கண்ஜாதை” என் கபற்்றாதர ்நாக்கி

“ ் ப ச ி ட் டு  வ ா ் ை ”  எ ை  எ ன் 
கபற்்றாாின் அனுமைி. அவள வீட்டின் 
பின்புற ்ைாட்ைதைில் இருவரும நைநைபடி 
்பசதகைாைஙகி்ைாம.

“எபடி இருக்ககீஙக.. என்தை புடிச்சிருக்கா” 
என்ற எைது முைல் ்களவிக்கு...

கமதுவாக “நான் நல்லாயிருக்்கன், உஙகை 
புடிச்சிருக்கு” எை அவள கசால்லியதும.இைம 
புாிநை சந்ைாசம எைக்கு.

அ்ை ்களவிதய அவளும ்கட்க, 
கராமப பிடிச்சிருக்கு என்ற என் பைிலில் 
அவளுக்கும இைம புாிநை சந்ைாசம 
இருநைிருக்கும.

அவளும நானும கிட்ைதைட்ை 10 
ந ிம ிைஙகள மைமவிட்டு ்பச ி  ச ில 
கருததுகதை பாிமாறிக்ககாண்்ைாம.

“சாி மிச்சததை நாம ்பசிக்கிடு்வாம” 
என்றவாறு அப்பாதைக்கு விதைகபற்று 
க்ககாண்்ைாம.

இைற்குள கபாியவர்கள ் பச்சில் என்ை 
நைநை்ைா கைாியவில்தல. அநை ஹாலில் 
கமைைம மட்டும நிரமபி வழிநைது.

“அபபா எைக்கு கராமப பிடிச்சிருக்கு, 
என்றவா்ற ஹாலில் எைது விருபபததை 
்நாிடியாக கசால்லியபடி,

“எைக்கு நதக நட்டு பண்ை பாதைிரம 
எல்லாம எதுவும ் வணாம, ஒ்ர குடுமபமா 
இருக்கணும அது ைான் ் வணும” என்்றன் 
நான்.

“இை எல்லாம நாஙக ்பசிட்்ைாம்ை 
நகீ ்பசாம இரு” என்று என் அபபா அமமா.
கசால்ல,

“மாபபிை பாக்க என்தைக்கு வரலாம”  
எை அவள அபபா-அமமா ்பச

“ககாஞசம ்நரஙகுடுஙக ககரக்ைா 
அடுதை வாரம புைன் கிழம வாக்குல 
கசால்்றாம” என்றார்கள எைது அபபா-
அமமா.

“ எ ை க் க ா ை ா  ை வு ட்  அ வ ளு ம 
நானும கவைி்ய ்பசும ்பாது எஙக 
கபற்்றார்கள என்ை ்பசிைார்க்ைா 
நாஙகள ஹாலுக்குள நுதழயும ்பாது 
இ ரு ந ை  அ த ம ை ி  எ ை க் கு ள  ஆ ய ி ர ம 
சந்ைகஙகதை கிைபபியது”

‘ஆட்்ைாவ கூபபிடு்வாமா’ எை 
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அமமா ்கட்க 

‘இநைா இப்பா கூபபிடு்ரன்மா’ 
என்றபடி ்பாைில் நான் ஆட்்ைாதவ 
அதழக்க,

ஆட்்ைா 2நிமிசதைில வநைது. அமமா 
அபபா நான் மூவரும ஏறி்ைாம. ஆட்்ைா 
கிைமபியது.

“ அ ப ப டி  எ ன் ை  ை ா ம ம ா  அ ங க ை 
்பசிைகீர்கள?”

“நகீ  க ச ா ன் ை  எ ல் ல ா த த ை யு ம 
கசால்லியாச்சி் ை   நதக நட்டு பண்ை பாதைிரம 
எதுவும ்வணாம, கபாண்ணு மட்டும வநைா 
்பாதும” எை கசான்ைது்ம அவர்கள 
நமதம ைவறா எதை்பாட்டுவிட்ைார்கள.

ஒரு கட்ைதைில் “மாபபிளதைக்கு ஏதும 
ப ிரச்சதை இல்லீ்ய” எை  ்நரடியா 
்கட்ை ்நரதைில்

“ ச ட் டு னு  ம ா ப ப ி ள த ை  இ ப ப டி 
இ ரு க் க ி ற து  ை ா ன்  ப ி ர ச் ச த ை ”  எ ை 
அவர்கள வாதய அதைதை ்பாது ைான் 
நகீ ஹாலுக்குள நுதழஞச ்ை” என்றார் 
அமமா.

“அப்பா நியாயமாக்வா, சுயமாக்வா, 
யார் வாழநைாலும எதுவும ் வண்ைாமுன்னு 
கசான்ைாலும அவஙக மகீது மைிபபு வருவ்ை 
இல்தல. சந்ைகம ைா்ை மிச்சமாமமா” 
எை கசான்ைதும

“ம..ம எை ைதலயில் அடிக்காைபடி 
ஆமாம” என்றார் அமமா.

இபபடி கபண் பார்தை வீட்டிைில் 
நைநை நிகழவுகதை ஆட்்ைாவிற்குள 
நாஙகள ்பசிப்பாைாலும, இது 101வது 
வீைாக்வ எைக்கு மைைில்பட்ைது.

‘சாி நைக்கும... விைி சாியா இருநைா 
நைக்கும’ எை மைைிற்குள ் பசிக்ககாண்்ைன் 
நான்.

இநை ்நரதைில், ஆட்்ைா டிதரவர் 
‘நகீஙக அநை இைம ைா்ை,  எைக்கு 
கைாிஞச நல்ல குடுமபம இருக்கு, ஆைால் 
அவஙக குடுமபத்ைாடு நகீஙகள சமபநைம 
தவபபீர்கைான்னு எைக்கு கைாியாது’.

எநை ஊரு எநை வழி கசால்லுபபா 
என்றார் என் அபபா.

உை்ை ஆட்்ைா டிதரவர், “கபாண்ணு 
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நல்ல கலர்,நல்ல படிபபு, ஆைா கஷைபபட்டுட்டு 
இருக்குற குடுமபம, அபபா ஆட்்ைா டிதரவர்” 
எை ைன் குடுமபததை இன்கைாரு குடுமபம 
்பால் கசான்ைார்.

“வசைி வாயபகபல்லாம நாஙக பாக்குறது 
க ி த ை ய ா து ப ப ா  ஆ ை ா  க ப ா ண் ணு 
குடுமபததுக்கு ஏதை நல்ல கபாண்ணாகவும, 
இவை நல்ல பாததுக்கிடுற கபாண்ணாகவும 
இ ரு க் க ணு ம ”  எ ன் ற ப டி  ஆ ட் ் ை ா 
டிதரவாிைம என் அபபா கசால்ல,

“ இ ப ் ப ா  கூ ை  ந ா ங க  ப ா த ை 
்பமிலி நல்ல ்பமிலி, நாஙக எதுவும 
்வணாமுன்னு கசான்ைதை அவஙக 
ைபபா நிதைச்ச்ைாடு மட்டுமில்லாம என் 
தபயனுக்கு ஏதும பிரச்சதையாஙகிற 
மாைிாி ்பசியது ஒரு பிரச்சதை ஆயிட்டு” 
எை அமமா ஆட்்ைா டிதரவாிைம ்பச

“ஆமாமமா, நகீஙக மூணு ்பரும பட்ை 
வருதைததையும, உஙக நல்ல மைதசயும 
பார்தது ைான் நான் இநை துபதப்ய 
கசால்்றன்” என்றார் ஆட்்ைா டிதரவர்.

அபபா, அமமா, நான் மூவரும வருதைததை 
உணர்நை ஆட்்ைா டிதரவர் கசால்லும 
இநைப கபாண்ணாவது அதமயணு்ம 
என்ற அடுதைக்கட்ை கவதலயில் என் 
முககமல்லாம கவதல க்்காடுகள. ஆட்்ைா 
எஙகள வீட்தை கநருஙகியது.
 

“ அ ம ம ா  அ ந ை க்  கு டு ம ப த ை ி ல் 
எல்்லாரு்ம ககாஞசம படிபபறிவு கமமி, 
கஷைபபட்ை வீடு ைான்மா, நான் ைருகிற 
நமபர் அ்நகமா கபாண்்ணாை அமமா 
நமபர்” எை ைன் மதைவி நமபதர அைிதைார்.

“நமபதர வாஙகிக்ககாண்ை என் 
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அமமா ்பசிட்டு கசால்்றாம. அதுக்கும 
நகீஙக ைான் வரணும” என்றார் அமமா.
இப்பாது ஆட்்ைா வீட்தை அதைநைது.

ஆட்்ைாவிற்கு டிதரவர் ்கட்ைதை 
விை ்மல 100 ரூபாய நான் ்பாட்டு 
ககாடுதைதும,

“ ் வ ண் ை ா ம  ை ம ப ி ,  க ல் ய ா ண ம 
முடியட்டும கமாதைமா வாஙகிக்கிடு்றன்” 
எை அைிகமாக ககாடுதை நூதற ைிருமப 
அைிதைார்.

வீட்டிற்குள மூவரும நுதழகி் றாம. உதைகதை 
எல்லாம மாற்றிவிட்டு இப் பாதும இன்று கபண் 
பார்தை வீட்தையும, அநைபகபண்தண பற்றியும 
மட்டு ம ் பசிகககாண்டிருக்க,

அமமா,” ஏமமா அநை ஆட்்ைா டிதரவர் 

கசான்ை குடுமபதைில ்பசுலா்ம அமமா” 
என்றதும,

“அவர் அடிக்கடி கசான்ை வார்ததைகள 
கஷைபபட்ை குடுமபம அதை கவைிச்சயா 
்ை” என்றார் அபபா.

உை்ை “ஓரைவுக்காவது அநை ்பமிலி 
இருக்கணுமலா” என்றார் அமமா.

“அ ம ம ா  ந ல் ல  கு டு ம ப ந ை ா ன் ம ா 
முக்கியம” என்்றன் நான்.

“ இ ன் த ை க் கு  ப ா த து ட் டு  வ ந ை 
கபாண்ணு” எை அபபா அமமாவிைம  
்கட்ைதும

“கவயிட்டிங லிஸட்” எை கசான்ைார் 
அமமா.
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இப்பாது என் அமமாவின் கமாதபல் 
அடிக்கிறது. பைியபபைாை நமபர். அமமா 
்பசுகிறார். ் ம்ரஜ் அதலயன்ஸ சமபநைமாை 
கால். கிட்ைதைட்ை 20 நிமிைம ் பசிவிட்டு வரும 
ஞாயிறு கபாண்தண பார்க்க வா்ராம எை 
்பாதை சிாிதைபடி தவதைார்.

“ ் ை  ் ப சு ை ை  ப ா த ை ா  ந ல் ல 
இ ை ம ா  க ை ா ி யு து   ஞ ா ய ி ற் று க ி ழ த ம 
கபண்பார்க்கப்பா்வாம” என்றார் அமமா.

“அமமா ஆட்்ைா டிதரவர் நமபர் 
ககாடுதை இைதைிற்கும ்பான் கசயது 
பார்ப்பாமா” என்்றன் நான்.

்பான் அடிதைார் அமமா, கபண்ணது 
அமமா ் பச ிைார்.  “ஞாயிற்றுகிழதம 
கபண் பார்க்க வா்ராம அது எதைதை 
மணின்னு ்பாைில் கசால்்றன் எை 
்பச்தச முடிதைார்” அமமா. 

இைற்கிதையில் கவளைிக்கிழதம 
ஆட்்ைா டிதரவர் வீட்டிலிருநது “உஙக 
வரதவ எைிர்பார்தது காதைிருக்்காமமுன்னு” 
்பான் கசயைார்.

ஞாயிற்றுகிழதம வநைது. ஆட்்ைா 
டிதரவதர அதழக்கிறார் அமமா. நாஙகளும 
கிைிமபி கரடியாக கிைமபி்ைாம.

ஆட்்ைா வநைது. ஆட்்ைா டிதரவர் 
யுைிபார்ம அணியவில்தல. 

“என்ைபபா இன்தைக்கு விதைியாசமா 
இருக்க” எை ஆட்்ைா டிதரவதர என் 
அபபா ்கட்க,

“வீட்டில வி்சசம” என்றார் டிதரவர்.

“அமமா” எை என்ைமமாதவ ஆட்்ைா 
டிதரவர் பார்தைதும

ைமபி, “ஒரு ்பானுக்காக கவயிட்டிங 
அவஙக ் பான் பண்ணுவைாக கசான்ைார்கள”

“ஓ்ஹா..சார் நான் கசான்ை இைம 

ை ா ் ை  ந ா ன்  ் ப ச ட் டு ம ா ”  எ ன் ற ா ர் 
ஆட்்ைா டிதரவர்.

“இல்தலபபா இது ் வற இைம என்றதும 
ஆட்்ைா டிதரவாிம முகம வாடியது.

“ைமபி அநை ்பான்காதல கா்ணாம 
அைைால நகீ கசான்ை வீட்டுக்கு கிைமபு” 
எை ைைது இரண்ைாவது ஆபசதை முைல் 
ஆபசைாக்கிைார் அமமா.

ஆட்்ைா டிதரவர் கமதுவாக ைன் 
வீட்தை ்நாக்கி ஆட்்ைாதவ கசலுதை 
அவர் வீடும வநது ்சர்நைது.

இப்பாது ஆட்்ைா நிறுதைபபட்டு 
ஓரஙகட்ைபபட்டு நாஙகள நால்வரும 
இறஙகுகி்றாம. முைலில் விறுவிறுகவன்று 
ைன் வீட்டுக்குள கசன்று, பின் ைிருமபி 
ைானும ைன் மதைவியும இருதகக்கூபபி 
வாஙக எை வர்வற்றதும,

“எஙகள மூவருக்கும ஷாக், ஐ்யா  
உஙக கபாண்தணயா பார்க்க வந்ைாம” 
எை ஒரு விை கூச்சம எஙகள முகதைில் 
அபபிக்ககாண்டிருக்க, மூவரும ஒருவதர 
ஒருவர் பார்ததுக்ககாண்்ைாம.

ஆ ை ா ல்  எ ை க் கு  ம ட் டு ம  ஒ ன் ் ற 
ஒன்று ்ைான்றியது. இநைபகபாண்தண 
பார்க்காம்ல்ய ஓ்க கசயயணும 
என்பது மட்டு்ம.

ஆைால் இங்க எல்லாம என் முன்்ை 
்பசபபட்டு, அைன் பிற்க கபண்பார்க்கும 
பைலம நதைகபற்றது.

கபண் பிடிதைாகிவிட்ைது, எைக்கும 
எ ம  வீ ட் டி ற் கு ம .  எ ல் ல ா ம  ச ா ி ய ா க 
நைக்கப்பாகிறது என்பது கைாிநைது.
அப்பாது  முைல் ஆபசைாய இருநது 
இரண்ைாவது ஆபசனுக்கு ைளைபபட்ை 
வீட்டிலிருநது ்பான், அநை கால் ாிஜக்சன் 
ஆகவில்தல. ஆைால் மிஸட் கால் ஆகிறது. 
அ்ை சூழலில் இங்க ஒரு  மிஸ மிஸஸோகாமல் 
எைக்காை மிஸஸேர்ஸ ஆகிறாள.              n
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ðòíˆF™ Þ¬÷Šð£Pò ë£ðè‹
M¬ìªðŸP¼‰î¶ ªõ†ìŠð†ì
ñóƒèœ!

èMõ£í¡

து வ ண் டு  ் ப ா ை  உ ள ை த த ை த 
துைிர்க்க கசயயும வார்ததை நமபிக்தக. 
‘வா வாழநது பார்’ என்று தைாியமூட்டும. 
்ைாற்றாலும பரவாயில்தல மகீண்டும 
கைதைில் இறஙகு கவற்றி காதைிருக்கிறது 
என்று சுறுசுறுபபாக ஓைச்கசயயும. நாக்கு 
வறண்டு ைண்ணகீர்க்காகக் காதைிருக்கும 
வாழக்தக வறண்டு ் பாகும ் பாகைல்லாம 
நமபிக்தக அரு்க வநது நாைிருக்கி்றன் 
எ ன் று 
கசால்லும. பட்ை 
மரதை ிற்கு ஒரு 
து ை ி  ம த ழ யு ம 
உ ய ி ர் ப த ப 
ைரும அல்லவா 
அ து ் ப ா ல ் வ 
பட்ை இையததை 
ந ம ப ி க் த க  உ ய ி ர் த க ை ழ ச்  க ச ய யு ம . 
சதைியதைிற்கு எவவைவு வலிதம்யா 
அ்ை வலிதம நமபிக்தகக்கும உண்டு. 
நமபிக்தக இல்லாமல் எழுவதை விை 
நமபிக்தக்யாடு வீழவது சிறபபு. கபரும 
சூ ற ா வ ை ி  ஆ ண ி ் வ த ர  அ த ச த து ப 
பார்ததுவிை முடியுமா? கபரும துன்பம 
வநைாலும நமபிக்தகதய அதசததுவிை 
முடியாது.

பல்  விழுநது தக கால் ைைர்நது கூன் 

வதைநது இைதம இைகிய பின்பும 
ைன் ்சாற்தறத ைா்ை சாமபாைக்கிற 
கிழவிதயப பார்க்கும ்பாகைல்லாம 
்ைான்றுகிறது நமபிக்தகக்கு ஆயுள பலம 
உண்டு என்று. ைிறக்கிற சாவி அடிக்கிற 
சுதைி உருட்டுகிற கநமபு ்கால் மாைிாி 
வாழதவ மாற்றுகிற சக்ைிைான் நமபிக்தக. 
உன்ைால் ைிறக்க முடியும உன்ைால் 
ஒதைக்க முடியும உன்ைால் உருட்டி 

்பாை முடியும 
உ ன் ை ா ல் 
மாற முடியும 
மாற்ற முடியும. 
ந ா ட் க த ை 
நகர்தை பழக 
் வ ண் ை ா ம . 
ந ா ட் க ் ை ா டு 

நகர பழகு. நுகர்தைபபடுவது ஒருவதகயில் 
ஒதுக்கபபடுவதுைான். நகரபபடுவது 
பலவழிகைில் ஓஙகபபைதைான். 

ைன் அபபாவின் இறுைி சைஙகிற்கு 
பணம இல்லாமல் கைதை இையத்ைாடு 
ைவிதை அநைப பணமும அபபாவின் 
சட்தை பாக்ககட்டி்ல்ய இருபபதை 
கண்டு விரக்ைி அதைநை மைிைன் இன்று 
இயக்குநராய நடிகராய கவற்றி அதைநை 
பாண்டியராஜன் அவர் உயரமாைவர் 
இல்தல. அவருதைய நமபிக்தகக்கு 
உயரம அைிகம.

‘ எ ன்  ப ா ட் டி  ச ா ண ம  ை ட் டு வ ா ள 
கசருபபில்லாமல் நைப்பன் ாிக்ா 
ஓட்டி வாழநை காலம நல்ல அனுபவம 
என்று ைன்னுதைய வாழதவப பற்றி 
கபருதமபடும நடிகர் ்க.பாக்கியராஜ். 
விழுநை இதலக்ை மரதைிற்கு உரமாவது 
்பால இவரது வாழ்வ அவருக்கு உரம 
்பாட்ைது. நமபிக்தக ைிைம ஆக்கியது. 



நடிகர் ்க.பாக்கியராஜ்
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ஒரு வயலின் இதசக்குள
எைது மூச்சு அைஙகிப்பாைது
யாரா்ரா வநது கசல்கின்றைர்
உைல்முழுக்க வலிகயடுதது
ைதலயின் உச்சததைத கைாடுகிறது
கால்கைின் இடுக்குகைில்
குருைி வழிநது ஆதைகயஙகும
வண்ணம கைைிதது வாதையடிக்கிறது
கவதலபபைவில்தல
வீட்டில் எவருமில்லா சூழலில்
மஙகிய விைக்ககாைியில்
வாழக்தக முைஙகிக்ககாண்டிருக்கிறது
இது இதலயுைிர்காலம என்று
கசால்லிக்ககாளகிறார்கள
சூழல் மிகக் ககாடுதமயாகி
அஙககமல்லாம புழுக்கைால்
முதைநாற்றம வீசதகைாைஙகுகிறது
இருவர் என்முன்்ை வநது
மகீ டூ பைிவுகசயய முடியுமா ?
என்ற ்களவி்யாடு நிற்க
வீட்டின் கூதரதய அண்ணாநது
பார்க்கி்றன் ....
கூட்ைலும கழிதைலும கபருக்கலும
என்முன்்ை வட்ைமிை
புளைிகள மட்டும
ைதலமதறவாகின்றை !

கா.ே.கல்்ாணசுநதரம்

வாழக்தக வாழ முடியும என்கிற 
நிகழச்சிக்காகப பதைிாிதக நிருபர் ஒருவர் 
ைிைக் கூலியாட்கதை ்நக்காணல் கசயய 
்ைடிக்ககாண்டிருநைார். சாதல ஓரமாக கபண் 
ஒருதைி லாாி ையதர பஞசர் ஒட்ை கழட்டுவதை 
பார்தை பதைிாிதக நிருபருக்கு ஒரு கபண்ணால் 
லாாி ையதரக் கழட்டி பஞசர் ஒட்ை முடியுமா 
என்று ைிதகதது ்பாைார். அருகில் கசன்று 
ைான் எைற்காக வநைிருக்கி் றன் என்பதை 
கசால்லி ைன்தை அறிமுகம கசயது 
ககாண்ைார். உஙகளுதைய கடிை உதழபபு 
உண்தமயி் ல்ய பாராட்டிற்குாியதுைான். 
இநை கஷைததை எவவாறு உணர்கிறகீர்கள? 
என்று ஒரு ்களவிதயக் ்கட்ைார். முதுகு 
நிமிர்நது புருவம குறுக்கி கண் சுருக்கி 
கசான்ைாள ‘இதை எல்லாம கடிைம என்று 
நிதைதைால் வாழவ்ை கடிைமாகிவிடும’ 
எ ன் று .  க ஷ ை ங க த ை  ந ம ப ி க் த க 
எைிதமயாக்கிவிடும. நமபிக்தக இருநைால் 
பாரைி கசால்வதை ்பால ‘எடுதை காாியம 
யாவினும கவற்றி எஙகும கவற்றி எைிலும 
கவற்றி’

நமபிக்தகயின் அைவு கவற்றிதய 
அைக்கும. மிகச்சிறநை மைிைர்கைின் 
வாழவியல் நலனுக்கு அவர்களுதைய 
ந ம ப ி க் த க  ந ல் வ ழ ி  ச த ம த து  ை ந ை து 
என்றால் அது மிதகயில்தல. எல்லாம 
முடிநது ைைியாக ைவிக்கும ்பாது ஒரு 
கைவுைின் சக்ைிதயப ்பால் நமதம 
வா என்று எழத தூண்டிடும. ்ைாற்றுப 
்பாகும ைருணம வநைாலும கவகுவாக 

நமமுள்ை நுதழநது அற்புைம நிகழததும. 
கபாிய ஆள இல்தல என்பவர்கதையும 
கபாியவர்கைாய ஆக்கிடும. நமபிக்தக 
என்பது கவற்றிக்கு முைல் கசஙகல் 
்பான்றது. நமபிக்தக ்பான்றகைாரு 
க ை ம பு  ம ை த ை ி ற் கு  ் வ று  ஒ ன் று 
இருபபைில்தல. விதையாட்டு வீரனுக்கு 
கசால்லிக் ககாடுக்கபபடுகிற முைல் உதைி 
்ைாற்கும ்நரதைிலும நமபிக்தகதய 

நடிகர் பாண்டியராஜன்
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இழக்கா்ை என்பது ைான். இது உதைி 
மட்டுமல்ல உரம. விதையாட்டில் கதைசி 
்நரதைில் கூை கவற்றி கிதைக்கும ்பாது 
வாழக்தகயில் கவற்றி மாறாைா என்ை? 

வாழக்தக்ய கவறுபபாக இருக்கிறது. 
எ ன்  க ப ற் ் ற ா ர் க ள  கூ ை  எ ன் த ை 
ந ம பு வ ை ி ல் த ல .  எ ன்  ் ை ா ழ ி க ளு ம 
என்ைிைதைில் சாியாகப ் பசுவைில்தல. மைசு 
விட்டு ் பச கூை யாரும என் அருகில் இல்தல. 
சாக ்ைான்றுகிறது. என்தை்ய எைக்கு 
பிடிபபைில்தல. எைக்கு என்ை ஆயிற்று? 
நான் என்ை கசயய ்வண்டும? இது ஒரு 
மாணவியின் புலமபல்கள. இதை ்கட்ை 
பிறகு அநை மாணவியின் மகீது பாிைாப்ம 
எைக்கு ஏற்பட்ைது. உைக்கு ஒன்றும 
ஆகவில்தல. நகீ நல்லா ைான் 
இருக்கிறாய. யாரும உன்தை 
்நசிபபைில்தல என்கிற 
பிரமதமைான் இருக்கிறது. 
உ ை க் கு  ய ா ரு ம ி ல் த ல 
என்கிறாய. உைக்கு நகீ்ய 
இருக்கும ்வறு யார் ்ைதவ. 
உன்தை பாைிக்கிற எதை 
பற்றியும ்யாசிக்கா்ை. உன் 
வாழதவ வைபபடுதை நகீ 
உறுைி் யாடு இரு. உைக்கு 
நகீ ் ய  வ ழ ி .  உ ை க் கு ள 
இருக்கும நல்ல குணஙகதை 
்நசி .  ஏதை கசயைாலும 
பிாியத்ைாடு கசய. வாழவு வசபபடும என்கிற 
நமபிக்தக ககாள. எல்லா மைிைர்கைிைதைிலம 
உயர்வு ைாழவு இல்லாமல் பணிநது ்பா. 
கவற்றி கபறுவது மட்டும வாழவு இல்தல. 
நல்ல கசயல்களைான் நல்ல வாழவாகிறது 
என்கிற அறிவுதரதயதைான் என்ைால் அநை 
மாணவிக்கு வழஙக முடிநைது. 

‘வாழக எமமான் இவதவயதது நாட்டில் 
எல்லாம’ என்று ்மாகன்லால் கரமசநத 
காநைிதய மைைார புகழநது பாரைி என்னும 
புரட்சி மைிைதை வரலாறு மறக்காமல் 
தவதைிருக்கிறது. சிதறச்சாதலகள புைிைர்கைின் 
பாைம பட்ை புண்ணிய ஸைலம என்பான் 
மகாகவி. ஆஙகி் லய சர்வாைிகார ஆட்சிதய 
ைான் எழுதது ைழலில் பயமுறுதைியைால் 
ஆஙகி் லய அைக்குமுதறவாைிகைால் ‘இைி 
பாரைி எழுை கூைாது’ என்று வஞசிக்கபபட்ைான். 
்ைசததை காக்க நிதைதைவர்கதை அநை 
்ைச் ம காக்க முன்வரவில்தல எைில் அதை 
விை து ர்ாகம இருநது விை முடியுமா? அபபடி 
து ர்ாகிக்கபபட்ைவன் பாரைி. பாரைி என்றா் ல 
ஒரு நமபிக்தகயும உறுைியும நமக்குள்ை 
பிறக்கும. எவவைவு ்பாராடி ைன் வாழதவ 

வாழநைா் ைா? ஆச்சர்யம 
ைான். பாரைியின் வாழவு 
நமபிக்தகயால் நிதறநைிருநைது. 

பாரைி தகது கசயது 
ச ி த ற ப ப ட் ை வு ை ன் 
ஜாமகீைில் எடுக்க வநை 
வக்ககீல் ‘பாரைி கூடிய 
விதரவில் உமதம கவைி் ய 
ககாண்டு வநது விடுகி் றாம 
உமக்கு என்ை ்வண்டும 
கபாழுது ்பாக்கிற்கு?’ 
என்ற ்பாது ஒரு பிரபநை 
நூல் ்வண்டும. எழுை 

கவளதைக் காகிைம ் வ ண் டு ம .  ந ா ன் 
எ ழு ை ி  பார்க்க ஒரு எழுது ் கால் ் வ ண் டு ம 
எ ன் ற ா ை ா ம  பாரைி. எழுை கூைாது என்று 
ஆஙகில அரசு மிரட்டிய ்பாதும நான் 
எழுது்வன் எ ன் ற ி ரு க் க ி ற ா ன் .  அ து 
அவைின் நமபிக்தகயால் விதைநை 
தைாியம. பாரைிக்கு ஒ ரு  ப ட் ை  ் ப ர் 
உ ண் டு  ‘வாைா மல்லி’ என்பது ைான் 
அநைப ்பர். இறுைி வதரயில் வாைாமல் 
இருநைவன் பாரைி. நமபிக்தக அவதை 
வாை விைவில்தல.  

நமபிக்தக ககாள மை்ம...
நமபிக்தக வாழ தவக்கும.

 

மரம் வளர்த்மதன் 
தண்ணீர் ஊற்ற மறநமதன்
காகிதத்தில ஓவியமாய..!

�. ராஜ்குமார்
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மலருக்கு மலர் ககாடுததுத கைாைஙகிய காைல்
புலரும காதலப கபாழுைாய என்றுமுளை காைல்
மலரும மலர்கைிகலல்லாம ்ைான்றும முக்ம
நிலவும வானும ்பா்ல ஒட்டி உறவாடும காைல்

காைல் உறவில் ்ைான்றிய என்னுயி்ர உணர்்வ
சாைல் வதர கைாைரும இது அன்புக் காைலாகு்ம
நாைம இதசயாய நாடி நரமகபல்லாம இதசக்கு்ம
பாைம முைல் முடி வதர உணரும அன்புக் காைலிது

உயிாில் உயிராய ஒன்றிதணநது உருகிய அன்்ப
ையிாில் கவண்கணய ்பால் நாைிருப்பன் மல்ர
அயிதர மகீதைப்பால் ருசிக்கும உறவில் வநைது
துயிலிலும விட்டுப ்பாகாை காைல் கைவுகைாய

உதறயும இையம உன்ைிையத்ைாடு ஒன்றாகும
மதறயும காைல் இையச் சுவற்றுக்குள்ை இைிைாக
இதறயும இைற்குப பாதுகாபபுகள கசயது உைவும
முதறயாை உண்தமக் காைலிது உயிராை்ை.

நகீயின்றி நாைில்தல இவவுலகில் என்கறன்றும
காயின்றி கைி்யதும கைிநைதுண்ைா உலகில்
ைாயின்றி ்சகயான்று உலகில் உைிதைதுண்ைா
வாயின்றி வயிறு நிதறநைைில்தல உற்வ உயி்ர.
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தகவண்ணக் கதலஞர்கள

அணிலார்
குட்டிச் சுட்டி அணிலா்ர
குளை நகீை அணிலா்ர
குைிதது வதைநது ஓடுவ்ைன்
உயர மரதைில் ஏறுவ்ைன்
பழததை சுதவக்க அவசரமா
பதைபதைக்க ஓடுவ்ைன்
பதைிரமாய ைதரயிறஙகு
பழஙகள நிதறய ைநைிடு்வன்
ைின்று ஓடி ஆடிைலாம.

கவிச்சு்டர் 

பாலக்கிருடடிணன் வணணமுத்து

பாடு ைமபி பாடு
பாடு ைமபி பாடு - நம
 பரைப கபருதம பாடு!
கூடி உதழபதப நல்கும - நல்ல
 குணதைார் ஓஙகப பாடு!

வறுதம முற்றும மாயக்கும - உயர்
 வளைல் கநஞதசப பாடு!
கபாறுதம வாயதமப ்பாற்றும - புகழ
 புைிைர் ைமதமப பாடு!

இைிய கல்வி கற்கும ்ைச
 இதைஞர் ைிறதமப பாடு!
மைிை ்நயம காக்கும - கசயல்
 வலியார் கபருதம பாடு!

கவிஞர் இமயபாரைி
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Château arc-en-ciel

Château royal

Sana

Sana
 7 வயது சிறுமி சானாவின் நீர்வண்ண ஓவியங்கள்
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Rehan
 5 வயது சிறுவன் நரஹான் க்க வண்ணம்


