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இந்தியாவதில் ்ாளதி்ழ் படிக்க 
வதிரும்புபவர்கள் ஆண்டு உறுபபதினர 
்கட்டணம் 400 இந்திய ரூபாய் 
அனுபபதினால் மடடுமம இ்ழ் அனுபபதி 
வவக்கபபடும். வதிபரங்களுககு 
த்ா்டரபுகத்காள்ளவும்.

ஜனவாதியதிலிருநது 
இ்ழதியலில் 
ஊக்கமானவர்கவள 
ம்ரநது அவர்களு்டன் 
இ்வழப பயணதிக்கச் 
தெய்யவதிருக்கதிம�ாம். 
வதிரும்புபவர்கள் 
த்ா்டரபுகத்காள்ளவும். 
நன்�தி!
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1.
உங்களதின் ்கவதிவ்்களுககு
தொற்கள் பஞெதமனதில்
்ாராளமாய் என்வன 
எடுத்துக வ்கயாளுங்கள்.
என்னுவ்டய அனும்திவய யாரும்
எ்திர மநாக்கதிக ்காத்்திருக்க
மவண்்டாம்.
ஒரு ்கவதிஞனுககு 
்கவதிவ்யாவவ் வதி்ட மபாதின்பம்
மவத�ன்ன இருக்கப மபா்கதி�து.

2.
வலிவயப தபாருடபடுத்்ாமல்
என்வன நாமன
எாதித்துக த்காள்்கதிம�ன். 
அபமபாதும் நீங்கள்
இருடடிமேமய 
இருநது த்காண்டிருக்கதின்�ீர்கள்.

3.
உங்களதின் ஒத்துவழபபதின்�தி
த்காஞெம் த்காஞெமாய்
என்னதிலிருநது என்வன
எடுத்துக த்காண்டிருக்கதிம�ன்.
உங்களுககு வலிபப்ாய்
கூச்ெலிடு்கதின்�ீர்கள்...!

4.
அந்க ்கவதிவ்த் த்ாகுபபதில்
நாறப்ாவது பக்கத்்தில்
இருபத்்தியாறு வாதி்கள் த்காண்்ட
்வேபபதி்டப ப்டா்
்கவதிவ்யதில் ப்திதனட்டாவது
வாதியதில் ்டுக்கதி வதிழுந் 
என் மனம்
இன்னமும் எழமவயதில்வே.

5.
மமேத்த்ரு பதிணத்்திறகு
வழதித்துவணயாய்
்கீழத்த்ரு பதிணம்.

6.
தூங்காமல் வதிழதித்்திருககும்
இரவதிவன 
என்வனப மபால் 
இரதவல்ோம் தூங்கா்
யாமரா ஒருவனும் வதிடியவதிடிய 
பாரத்துக த்காண்டிருந்ான்.

7.
பூவுகத்காரு முத்்தமன
்ருவாய் என்�திருநம்ன்.
இ்ழுகத்கான்த�ன ஏராளம்
்நது முடித்்ாய்.

8.
பூக்கள்
தெடிககுச் தொந்மானது.
்காறறு
தவளதிககுச் தொந்மானது.
இவ்டயதில்...
வாெத்வ்ச் தொந்ம் த்காள்்கதிம�ாம்
நாம்.

9.
எனககு இட்ட மவவே
என்வன புதுமு்கதமனப
பாரக்கதி�து.
இந் மவவேககு
நாவளப பவழய மு்கமாயதிடுமவன் 
நான்.

10.
நீர நான்
ஓடினாலும் பள்ளந்னதில்
நதிவே தபற�ாலும்
எனக்கான ்கவரவய
நாமன உண்்டாக்கதிடுமவன்.
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்காேங்காேமா்க நாம் ம்கடடு 
ம று த் து  ஏ ற று  உ ் � தி 

அேெதி ொய்நது நதிமதிரநது எல்மோருமாய் 
ஆளுகத்காரு பக்கமாய் மீண்டும் மீண்டும் 
தென்று அமரும் ஒறவ� யுணரவு; ்க்டவுள் 
- இவ�வன் - த்ய்வம் - ொமதி  எனும் 
இன்னபதி�..

எனகத்கன்னமவா, இல்வே என்று 
தொல்லிச் தொல்லி, அபபடிமய அ�திமவாடு 
நம்பதி நம்பதி நமககு ்க்டவுமள இல்ோமல் 
மபாவவ் வதி்ட, உண்த்டன்று நம்பதி, 
நம்பதிகவ்கயதின் அழுத்்த்்ால் மமமே 
வந்வர ்ான் பேர என்று எண்ணத் 

ம்ான்று்கதி�து. அந் மன்தின் உணரமவாடு 
பதின்னதிப பதிவணநதுள்ள; எண்ணத்துள் 
உயதிரத்துள்ள பதி�ாதின் நம்பதிகவ்கவய 
ெதிவ்பபாமனன்? என்று எண்ணு்கதிம�ன்.

ஆன்மதி்கமமா, மருத்துவமமா, உணவு 
பழக்கவழக்கங்கமளா அவரவர வாழ்வுபடி 
மண்ணதின் ஏறபு மறுபபு படி அவரவருககு 
அவமய தபற�து ்ான். ஒரு ்கட்டத்்தில் 
நமககு ் ்கவல் த்ாழதிறநுடபமும் இேகுவா்கதி, 
ஒருவவர ஒருவர ெந த்ித்்லும் அரு்கதிோ்கதி, 
ெதிந்தித்்வே சுயத்்திறகுள் மபாட்டவ்டத்து 
வதிட்டபதின்; எல்ோவறவ�யும் கூட்டான் 
மொ�ாக்கதி பதிவெந்பபதின்னர ்ான் ஒன்று 
தபாதி ா்கவும் ஒன்று ெதி�தி ா்கவும் த்ாதிய, ஒன்று 
்ன்ா்கவும் மறம�ான்று ்ன்ற�்ா்கவும் 

புாதிய, ஒன்று மநரா்கவும் ஒன்று எ த்ிரா்கவும் 
மா� மா�, ஒன்ம�ாத்டான்று மமா்தி, 
முடடி, ெண்வ்டயதிடடு, இரத்்ம் வழதிநது, 
பதின் என்ம�ா ்க்டவுள் இருகத்கன்�ானவ் 
மபாேமவ, மீண்டும் இல்வேதயன்�ா்கதி, 
இ்யங்கவள அறுத்துகத்காண்டு, மனதி ர 
்கவள பதிளநதுகத்காண்டு, இன்றுவவர 
இருககு இல்வே’யா்கமவ நீள்்கதி�து.

எனதினும், எஙகும் நதிவ�ந் இயறவ்கயதின் 
மபரருவள, எண்ணறம�ார ம்திககும் 
இவ�ெக்திவய ஏறறுப பணதி்லில் ஒரு 
புனதி்மும், மறுத்து நதிமதிர்லில் ெதின்ன 
்கரவமமா வநதுவதிடுவ்ாய் ஒரு பயம் 
எனககு. என்வனகம்கட்டால், ஏறபவ்யும் 
மறுபபவ்யும் ்காடடிலும், எவதராருவாதின் 
இயல்வபயும் உணரவவயும் நசுக்கா்து 
நன்�திககுாதிய்ா்க புாதி்கதி�து.

எனதினும், தமௌனமா்க ்க்டக்கமவா, 
மமன்வமவய  அதுவா்க  நம்பமவா  ஏற்கமவா 
புா தியமவாககூ்ட தபாறுவமயதில்வே 
ந ம் ம தி ்ட ம் .  இ ரு க ம ்க ா  இ ல் வ ே ம ய ா 
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எதுவாயதினும் யாரயாமரா மபாட்டவ் 
அள்ளதிகத்காண்டு ஓடும் பந்யத்்தில் 
மு்லில்வநது ்ன் அ�திவவ ்ாமன 
தமச்ெதிகத்காள்ளும் மனநதிவேமய இன்�ய 
நம் அ்தி்கமாமனாாதின் இருமவறு வலிககும் 
நதிவேககு மு்றபுள்ளதி இடு்கதி�து.

எதுவாயதினும், அ�திமவாடு ெதிந்திககும் 
ந ா ம் ,  ந ம து  மு ன் ம ன ா வ ர யு ம்  அ ம ் 
்கண்த்காண்டுப பாரகவ்கயதில் எழும் நதியாயக 
ம்கள்வதி்கவளக கூ்ட ‘ொரந்திருத்்லின் 
மபாதில் த்கான்றுவதிடு்கதிம�ாம் என்பம் 
இர்கெதியமான உண்வம.

ருெதி புாதியும் நமககு, இந் இருடடும் 
தவளதிச்ெம் பற�தியும் ெதிந்திக்க முடிந் 
நமககுள் நன்�திதயனும் ஒறவ�ச் தொல் 
எதுவா்க நதிவேத்்ாலும் ொதி; அஙம்க 
த்ய்வீ்கதமனும் புனதி்மும் ்ாமன நவம 
பற�திகத்காள்்கதி�து.

அ்றகுப பதின் அவ  ் ெடவ்டவயபமபால் 
்க ழ ற � தி  எ � தி வ து ம் ,  அ ல் ே ா து  ம ம ம ே 
வரணங்கவளப பூெதிகத்காள்வதும்கூ்ட 
ந ்ட க ்க ா ம லி ல் வ ே .  அ ந ம ந ர ம்  ந ா ம் 
உணரமவாடும் அ�திவதிறகு மநரா்கவும் 
ெதிந்திக்கச் ெதிந்திக்க முரண்்கவளவதி்ட, 
‘மூ்டத்்னமா்க வாழ்வதினூ்டா்கவும், ்காேத் த்ின் 
்கழதிவு்களா்கவும் எஞெதிநதிறகும் பே உ்�ல்்களும் 
பே உன்ன  ் நதிவேயும் அ்ன் இயல்மபாடு 
புாதியாமலுமதில்வே.

அ�திவு ொரநது ெதிந்திக்கவும், ெக்தியதின் 
ம்கத்துவத்வ ’் இயல்பதின் இயறவ்கயதின் 
மபராற�வே’ த்ி�ன் பே உணரநது ஆன்மதி்க 
இயோக்கதிய நம் மூத்ம்ாவர நம்பதியும், 
பயனுறும் இயறவ்கககு அவரவர ்க்டனா்க 
அவரவர நன்�திய�திவதிககும் வதி மாய் ஏறபட்ட 
உள்ளுணரவதின் ெத் த்ியத்வ் ஆரா த்ித்தும், 
அ�திவதிறகு மநரான ெமய வணக்கத்வ் 
ஏற�ாலும் மறுத்்ாலும் அவவர மன்ால் 
பதிாதித்துகத்காள்ளாமலும், இக்காேத்்திறகு 
அவெதியமற� ெதிேவ் வதிடுத்து, ஒதுங்கதி, 
இ வ � வ ன தி ன்  த ப ய ர த ெ ா ல் லி  ப ே 
ஏ வ ழ ்க வ ள  எ ள தி ம ய ா வ ர  ஏ ம ா ற று ம் 
வஞெதிககும் பேவரயும் ஒளதிவுமவ�வதின்�தி 
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ñ¬ö ªðŒî ñ¬ôèO«ô
 ñÁA æ´‹ c«ó£¬ì;
°ÁAò «î£˜ è£†ì£Á
 Ã® i¿‹ Ü¼MèÀ‹;
Ü®ˆ¶ õ‰î ÍL¬èJ¡
 Ü÷õŸø ïÁ ñíƒèÀì¡;
ðóM æ® õ‰îïF
 ðì˜‰î«î êñ ªõOèO«ô!

è¬ó è†´‹ êK¬è„«ê¬ô
 è£ŸPô¬ê‰¶ ïì‰î£˜Š «ð£™;
ñí™ ð´¬è eªî™ô£‹
 ïFò£Œ æ´‹ c˜„«ê¬ô.
Þ¼è¬ó¬ò õK‰¶ è†®
 Þ¬ê‰î ð„¬ê„ ªêNŠÌ†®;
Þèªñ™ô£‹ Þ¬ö«ò£® GŸ°‹
 Þ¡ÂJ˜‚ èºî£°‹ Þ¡ïF«ò!

æ®‚ èO‚°‹ ï£ª÷™ô£‹
 àõ‰¶ có£™ ÜºÉ†´‹;
àô˜‰¶ Aì‚°‹ ï£OQ½‹
 áŸø£ Jƒ° àõŠðO‚°‹;
Ý® Ü¬ê‰¶ è¬óèª÷™ô£‹
 Üº¶‚ A‡í‹ Ý‚AòH¡;
«î® æ®„ «ê˜‰î¬ì»‹
 «î˜‰î ÝN Ü¡ðÂì¡ !

 -  °. èñôêóvõF
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அேெதி, எவ்யும் ்ானா்க, ்ன்�திமவாடு 
்க்டநதுமபா்க நம் பதிள்வள்களுககு பழ்கதிக 
த்காடுத்துவதிட்டால், ஏமாறும் மனதி்ரககு 
இது்ான் இது்ான் ்த்துவங்களதின் மூேம், 
மற�வவதயல்ோம் மபாலி, அல்ேது ஆ்டம்பர 
எண்ணங்களதின் வரணவனககுடபட்டது, 
நாணய மனதி்ர்களதின் நன்ன்டத்வ்வய 
நம்பதிப மபாற�தியது, ந்டபபவவககும் 
நம்பதிகவ்கககும் மநரானது இது்ான், இந் 
நன்�தியுணரவும் நம்பதிகவ்கயுமான ஒரு 
வணக்கம் ஒன்று ்ான் மமோனத்னச் 
த ெ ா ல் லி க த ்க ா டு த் து வ தி ட ்ட ா ல் ; 
நம்பதிகவ்கயான நாவளய உேவ்க ெமத்துவம் 
மதிக்க்ா்க இன்�திலிருநம் நம்மால் உருவாக்க 
இயலும்.

அ ன் பு ம்  ்க ரு வ ண யு ம்  வ லி வ ம யு ம் 
வதிடடுகத்காடுத்்லும் ்தி�வமயும் அ�மும் 
உண்வமயும் மநரவமயும் ்கா்லும் பெதியும் 
உ்டம்பும் மனதும் அவம்தியும் ஆரபபாதிபபும் 
ஒரு புள்ளதியதில் புாதிநதுவதிட்டால், அது புாதிய 
புாதிய அ�திவதிறகு மநரா்க வதிளஙகும் அந் 
நம்பதிகவ்கயும், ெமத்துவமும், அன்பும் 
தபாதிய ்க்டவுவள மபாே எல்மோருககுமம 
தபாதுவாய் த்ாதியோம்.

பதிாதிவுணரவு அற� மனநதிவே ்களங 
்கமற� தவள்வளநதி�த்்தின் எவவதி் ொரபும் 
த்காண்டி்டா் உணரவதின் புது அழ்கா்க 
வதிளங்கோம். மதி்க ஆழத்்தில் பே நன்வம்கள் 
ஒறறுவமயதின் பேத்ம்ாடு நதிவேக்கோம். 
அபபடியதில்ோ், உள்ளச் ெமநதிவேயற� 
அ�மூரா், அன்பு நதிவேக்கா், நன்�தி 
தபரு்கா் இ்டத்வ் வ்கவதிடடு வதிடுங்கள்; 
அன்பும் ெமத்துவமும் நம்பதிகவ்கயும் 
இல்ோ் இ்டத்்தில் ்க்டவுள் இருநத்ன்ன? 
இ ல் ே ா து  ம ப ா ன ா ல்  ் ா த ன ன் ன ? 
என்� ம்கள்வதிவயயும் புாதி்வேயும் கூ்ட 
ெதிந்தித்்லின் தவற�தியா்கமவ ஏறமபாமம.

‘‘உண்வமககு அரு்கதில் நதின்றுத்காண்டு, 
சுயமா்க ெதிந்திகவ்கயதில்; எனககு எது 
இனதிக்கதி�ம்ா, அது த்காஞெம் மரணம் 
வவர இனதித்து்ான் மபா்கடடுமம’’ 
என்று்ான் நம்பதிகவ்கமயாடு மபா்கதி�து 
வாழ்கவ்க தயனககு..                             n

M®ò™!
ß¬ó‰¶ ñ£î‹
è¼M™ ²ñ‰¶
ß¡ªø´‚°‹ Ü¡¬ùJ¡
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«è£N‚ °…²
î¡ º†¬ì¬ò à¬ìˆ¶
ªõOJ™ õ¼õ¶ M®òô™ô.
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«ñŸA™ ñ¬ø‰¶
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àFŠð¶ M®òô™ô.

H¬ø «î£¡P
î¡ à¼õ‹ ñ£ŸP
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உ ங ்க ள்  இ ள வ ம ப  ப ரு வ ம்  ப ற � தி 
தொல்லுங்கள்..

்மதிழ் தநஞெங்கவள ்மதிழால் இவணத்து 
்மதிழால் வளரத்து, ்மதிழால் உயரத்்தி, 
்மதிமழ எம் உயதிர என்று.. உயரநது நதிறகும் 
்மதிழ்தநஞெத்்தின் அன்புமதிகு ஆெதிாதியர 
குழுவுககும் எழுத்து என்� ஒறவ�ப புள்ளதியதில் 
ஓன்றுகூடி ் மதிழ் என்� ம்ர இழுககும் இ்ழதின் 
அவனத்து ஒத்துவழபபாளர்களுககும் என் 
மனம் ்கனதிந் வணக்கம்.  

 த்ிருதநல்மவலி மாவட்டம் வாசும்வ 
நல்லூவர பூரவ்கமா்க த்காண்்ட நான் 1974ம் 
ஆண்டு தூத்துககுடியதில் பதி�நது வளரநது, 
பள்ளதி படிபவப தூயமாதியன்வன மமல்நதிவே 
பள்ளதியதில் முடித்ம்ன், உயர ்கல்வதியதில் 
பதி.ஏ. ்மதிழ் படிக்க ஆரவம் த்காண்ம்டன். 
தூத்துககுடி மாவட்டத்்தில் அ்ற்கான 
வாய்பபதில்ோ்்ால் வ.உ.ெதி ம்பரம் ்கல்லூாதி 
யதில் பதி.ஏ. வரோறு படித்ம்ன். எம்.ஏ. ்மதிழ் 
அஞெல் வழதியதில் ்கறம�ன். த்ா்டக்கத் த்ில் 
வதிரும்பதிய மவவே ்கதிவ்டக்கா்்ால் ்கதிவ்டத்் 
மவவேவய தெய்ம்ன். எல்மோவரயும் 

îI›ªï…ê‹ õ£êè˜èÀ‚° õí‚è‹.. 

Fø¬ñ»œ÷õ˜è¬÷ àô°‚° ÜPºèŠð´ˆ¶‹ ïŸðEè¬÷ îI›ªï…ê‹ Þî› 
ªî£ì˜‰¶ ªêŒ¶ õ¼Aø¶.. Üšõ¬èJ™.. ÞšMîN¡ Íôñ£è.. 

â¿ˆî£÷˜.. ðˆFK¬èò£÷˜.. Yù õ£ªù£LJ™ îI› ðóŠ¹‹ èMë˜ F¼ñ¬ô 
«ê£º Üõ˜èO¡ õ£›‚¬èŠ ðòíˆ¬î «ï˜è£íô£è õ£êè˜èÀ‚° õöƒ°õF™ 
ªð¼ñA›„Cò¬ìA«ø¡.. 

õ£¼ƒèœ «ï˜è£í½‚° «ð£èô£‹.. 

ெந்திபபு: 
ஐ்ராபாத் 
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மபாே பறபே ம்ால்வதி்கள் எனககுள்ளும்.. 
ம்ால்வதி்களால் புவ்யுண்டு மபாகும் 
மபாத்ல்ோம் மீண்டும் முவளபப்ற்கான 
வீாதியம் என் எண்ணத்துககுள் நாமன 
வதிவ்த்துகத்காள்்கதிம�ன்.

்மதிழதின் மீது எபதபாழுது ஈடுபாடு 
ஏறபட்டது..

பள்ளதி பருவத் த்ில் இருநம் எழுத் த்ின் மீது 
்ா்கம் த்காண்்ட எனககு வாதனாலி ்ான் 
்களம் அவமத்து த்காடுத்்து. படிககும் மபாம் 
ெதிறு்கவ், ்கவதிவ் என எழு் த்ா்டங்கதிய 
நான், ் திருதநல்மவலி, தூத்துககுடி,  இேஙவ்க 
ஒலிபரபபு கூடடுஸ்ாபனம் என பல்மவறு 
வாதனாலி்களதில் எனது பவ்டபபுக்கவள 
வழங்கதியுள்மளன் என்�ாலும் வாழ்கவ்க 
மபாராட்டத் த்ில் ெதிக்கதி எழுத்துேவ்க வதிடடு 
முற�திலுமா்க த்ாவேநது மபாமவமனா 
எ ன் று  எ ண் ணு ம்  ம ப ா த ் ல் ே ா ம் 
எங்கதிருநம்ா ஒரு ்கவதிவ் வநது என்வன 

்டடி எழுபபதிவதிடும். எழுத்துககும் எனககும் 
உள்ள பதிவணபபுச் ெங்கதிலி அறுநது வதி்டாமல் 
இன்று வவர என்வன உயதிரபமபாடு இருக்க 
தெய்வது ்கவதிவ் மடடுமம..!

உ ங ்க ளு க கு  ப தி டி த் ்  இ ே க ்க தி ய 
ஆளுவம்கள்..

யாவரச் தொல்லி யாவர வதி்ட முடியும்.. 
்கம்பவனப படி, இளஙம்காவவனப படி, 
வள்ளுவவனப படி,  என எல்ோவறவ�யும் 
பள்ளதியதில் படிக்கச் தொன்னவர்கள், இது்ான் 
வாழ்கவ்கயதின் படி என்று தொல்ோமல் 
ஏமனா வதிட்டனர.  ஆனாலும் பா்டங்களாய் 
படிக்க த்ா்டங்கதிய எனககு.. இவவ்கள்..
பாவ்்கவள ்காடடும் மபாது்ான் ்மதிவழ 
்கா்லிக்க த்ா்டங்கதிமனன்.. எளதிய ்மதிழதில் 
இனதிய ்கருத்துக்கவள எடுத்து இயம்பும் 
்க வ தி ய ர ெ ர ,  ்க ண் ண ் ா ெ ன் ,  ்க வ தி ஞ ர . 
வ வரமுத்து,  ்கவ திஞர .  வாலி,   ்கவ திஞர 
முத்துலிங்கம், ்கவதிஞர. தபான்னடியான், 
்கவதிஞர தநல்வே தஜயந்ா,  ்கவதிஞர. ஜீவன் 
மயதில் என் ்கவதித் ம்்டலுக்கான ் ீபச் சு்டர்கள். 

உங்களதின் பாரவவயதில் ஒரு ்கவதிவ் 
எபபடி இருக்க மவண்டும்..

்க வ தி வ ்  ்க வ தி வ ் ய ா ்க  இ ரு க ்க 
மவண்டும்.  வாெ்கனதின் தநஞெத்்தில் ஒரு 
முள் மபால் குத்்திதெல்லும் வலிவமயும்,  
த்ன்�தேன த்ாடடுத் ்ாோடடும் 
இனதிவமயும்,  தபற�திருக்க மவண்டும் 
எ ன் ப ம ் ா டு ,   வீ ர த் வ ் ,  ்க ா ் வ ே , 
அன்வப, பண்வப, பண்பாடவ்ட எல்ோம் 
்கறறுக த்காடுககும் ஆெதிா தியனா்கவும் 
இருக்க மவண்டும். ெமூ்கத்்தின் ்காேக 
்கண்ணாடியான ்கவதிவ்வய ்கவதிஞர 
முவ�யா்க வ்கயாளாவதிட்டால்.. அது 
த ப ரு ம்  ப தி வ ழ ய ா ்க தி வ தி டு ம்  எ ன் ம � 
்கருது்கதிம�ன்.. ்கவதிவ்ககு பார்திவயப 
மபால் தரளத்்திரம் மபெவும் த்ாதிந்திருக்க 
மவண்டும். பாமரவனப மபால் ்கனவு்கள் 
்காணவும் த்ாதிந்திருக்க மவண்டும்.

ெங்க ்காே இேக்கதியங்களதில் உங்களுககு 
பதிடித்்து.. மறறும் ஏன் பதிடித்்து..
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ெதிேபப த்ி்காரம் பதிடிககும்... ெதிேபப த்ி்காரம் 
பு்காரக்காண்்டம், மதுவரக்காண்்டம், வஞெதிக 
்காண்்டம் என மூன்று ்காண்்டங்கவளக 
த்காண்்டது.  மதுவரக ்காண்்டத் த்ில் ்கண்ண்கதி.  
பாண்டிய மன்னனதி்டம் தென்று,  ‘ம்ரா மன்னா! 
என் ்கால் ெதிேம்வப வதிவேமபெ முயன்று 
உன்னால் த்கால்ேபபட்ட ம்காவேன் மவனவதி 
நான். என் ெதிேம்பு மணதி்கவள உள்ளீ்டா்கக 
த்காண்்டது’ என வழககுவரக்கதி�ாள்.  
பாண்டியன் ்ன் ம்வதி ெதிேம்பு முத்துப பரவே 
உவ்டயது எனக கூ�திக ம்காவேனதி்டமதிருநது 
வ்கபபற�பபட்ட ெதிேம்வப வரவவழத்துக 
த்காடுக்கதி�ான். ்கண்ண்கதி ெ திேம்வப 
உவ்டக்கதி�ாள். அ்திலிருநது மாணதிக்கப 
பரல் த்�தித்து வீழ்்கதி�து; ‘தபாறத்கால்ேன் 
தொல்வேக ம்கட்ட யான் அரென் அல்ேன்; 
யாமன ்கள்வன்’ எனக கூ�திப பாண்டிய 
மன்னன் உயதிரவதிடு்கதி�ான்.  தபான் தெய் 
த்கால்ேன் ்ன்தொல் ம்கட்ட யாமனா 
அரென் யாமன ்கள்வன் - இதுமபால் ்வவ� 
ஒபபுகத்காள்ளும் துணதிவும் அ்ற்கா்க 
வருநதும் மனமும் இக்காேத் த்ில் அரசுகம்கா 
எந  ் அ த்ி்காாதி்களுககுமமா இல்வே என்பம் 
மவ்வன..! 

நீங்கள் ஒரு பத்ாதிவ்கயாளர என்பவ் 
அ�திமவன்.. பத்்திாதிவ்க துவ�யதில் 
நீங்கள் ெந்தித்் ெவால்்கள் என்தனன்ன..

பத்்திா திவ்கயதில் ் தினந்தினம் பணதி 
தெய்வம் ெவால்்ான்.. சு்கமான சுவம 
என்று்ான் அவ் தொல்ே மவண்டும். 
நதிவ�ய ்கடடுவர்கள் எழு த்ி இருக்கதிம�ன். 
்கவதிவ்்கள் எழு்தியுள்மளன். அவ்வதி்ட 
மதி்க முக்கதியமான ஒன்று, எனககு 24 வயது 
இருககும் மபாது, ்கவேச்மொவே என்� ஒரு 
்காோண்டு இேக்கதிய இ்ழ் ஒன்வ� நானும் 
எனது நண்பர ்னுஷம்காடியும் இவணநது 
மூன்று ஆண்டு்கள் ந்டத் த்ிமனாம். ஓவதவாரு 
இ்வழயும் தவளதிக த்காண்டு வருவது 
என்பம் ொவாோ்க இருந்து. எனதினும் 
அந் அனுபவமும். ்ா்கமும்்ான் என்வன 
பத் த்ிாதிவ்க உே்கதில் நுவழய வவத்்து. மு்ல் 
மு்ோ்க தூத்துககுடி த்ினமோதில் நதிருபரா்க 
எனது பணதிவயத் த்ா்டங்கதிமனன். ெதி�திது 
்காேத்்திமேமய எனது எழுத்்ாற�வே 

மபாற�திய என் ம த்ிபபதிறகுாதியவரான த்ிரு 
ெக்திகுமரன் அவர்கள் என்வன நா்கர 
ம்காவதில் த்ினமோதில் ்வேவம ஆெதிாதியரா்க 
அமரத்்தி அழகு பாரத்்ார.  அ்ன்பதின் 
இன்வ�ய இவணய உே்கதின் மவ்கத் த்ிறகு 
ஈடுத்காடுக்க மவண்டி த்ினத்்ந த்ி த்ினமணதி 
மபான்� நாளதி ழ்்களதின் இவணயத் த்ில் 
தெய் த்ி ஆெதிாதியரா்க பணதியாற�திமனன்.

்ங்கள் ்கவதிபபயணம் கு�தித்தும்..  இதுவவர 
எத்்வன நூல்்கள் தவளதியதிடடுள்ளீர்கள்..
என்பவ  ்பற�தியும் தொல்லுங்கள் ்கவதிஞமர.. 

்கவதிபபயணம்... என் ்கவதிவ்க குழநவ் 
்க ள்  த ப ரு ம் ப ா லு ம்  ப ய ண த் ் தி ல் ் ா ன் 
பதி�க்கதின்�ன..  மபருநது ரயதில் மறறும் வதிமான 
பயணம் மடடும் அல்ோது,  இருச்ெக்கர 
வ ா ்க ன த் ் தி ல்  அ லு வ ே ்க ம்  த ெ ல் லு ம் 
மபாதுகூ்ட என் ெதிநவ்யதில்.. ெதிே ்கவதிவ்்கள் 
எழுந த்ிருக்கதின்�ன..  அந் வாரத்வ்்கவள 
பத் த்ிரமா்க அவ்ட்காத்து த்காண்டுபமபாய் 
மு்ல் மவவேயா்க ஏ்ாவது ஒன்�தில் ப த்ிவு 
தெய்து த்காள்மவன்... இபமபாது மு்கநூல் 
ப த்ிவு அ்றகு தபாதிதும் உ்வதியா்க உள்ளது.. 

  018     



        201810

இதுவவர நான் இரண்டு ்கவதிவ் நூல் 
தவளதியதிடடுள்மளன். மு்ல் ்கவதிவ் நூல் என் 
்கா்ல் ்கவதிவ்்களும் நீயும் பார த்ி மமா்கன் 
என்� தபயாதில் இந் ்கவதிவ்த் த்ாகுபவப 
தவளதியதிடம்டன். பார்தி மமா்கன் என்� 
தபயாதில் த்ிவரத்துவரயதில் பேர இருபப்ா்க 
்கவதிஞர தபான்னடியான்  கூ�திய்ால் என் 
இயறதபயரான மொமசுந்ரம் என்பவ்,  
சுருக்கதி என் ்நவ்  தபயவர மெரத்து 

த்ிருமவே மொமுவா்க எழு் த்ா்டங்கதிமனன். 
இந் தபயர மாற�த் த்ிறகு பதி�கு தவளதிவந் 
நூல் மனசுககுள் தபய்யும் நூல், ்கவதிஞர 
முத்துலிங்கம் அவர்கள் இ்றகு அணதிநதுவர 
வழங்கதியுள்ளம்ாடு, அவ் தவளதியதிடடு 
தபருவம மெரத்துக த்காடுத்்ார. த்ினமணதி 
ஆெதிாதியர வவத்்தியலிங்கம் அவர்கள் 
இநநூல் தவளதியீடடுககு தபாதிதும் உ்வதி, 
முன்னதின்று ந்டத்்தி, நூவேப தபறறுக 
த்காண்்டம்ாடு, ்கோரெதி்கன் பகு்தியதில் 
தபரும் அங்கீ்காரம் த்காடுத்்ார... இநநூலில் 
இ்டம் தபற�, 

எல்ோப பாவங்கவளயும் த்ாவேக்க 
ந்தி்களதில் நீரா்டச் தொன்னார்கள்
ந்தி்கவள த்ாவேத்் பாவத்வ்
எபபடித் ்ீரபபது! 

- என்� இந் ்கவதிவ் தபரும் வரமவறவப 
தபற�து. 

்கவதிவ் எழு் த்ாதிந் எல்மோருககும் 
பா்டல் மமல் ்ரீா்  ்கா் ல் இருககும். . அந்  
வவ்கயதில் த்ிவரபபா்டல் எழு  ்மவண்டும் என்� 
என் ம்்டலுககு ்குந் வாய்பபு த்காடுத்் 
இயககுநர ஏ.ஆர.ம்க. ராஜராஜா அவர்கவளயும் 
இஙம்க நான்தொல்ே ்க்டவமப படடுள்மளன்.. 
தமாழதிப மாறறுப ப்டங்களான எவண்்டா, 
பதிரபாஸபாகுபலி,  அனதிருத் மபான்� ப்டங்களதில் 
பா்டல் எழு்தியுள்மளன்.  மமலும் ்கவதிஞரும் 
இவெயவமபபாளருமான ஜவீன் மயதில் அவர்கள் 
இவெயதில் புலிகத்காடி ம்வன் என்� மநரடித் 
்மதிழ்ப ப்டத் த்ிலும் பா்டல் எழு த்ியுள்மளன். 
இவெயவமபபாளர ்ஷதி அவர்களதின் இவெயதில் 
்திருச்தெநதூர முரு்கன், ஷீரடி ொய்பாபா, 
ஆல்பங்களதில் பக் திப பா்டல்்கள் என என் 
்கவதிபபயணம் த ா்்டர்கதி�து... 

் ம தி ழு க ்க ா ்க  த ெ ய் ்  ந ற ப ண தி ்க ள் 
ெதிேவறவ� கூ�ோமம..

்க வ ே ச் ம ெ ா வ ே  ெ தி ற � தி ் ழ்  மூ ே ம் 
ஏராளமான பு்திய பவ்டபபாளதி்கவள 
உருவாக்கதியுள்மளன். பதின்னர ் தினொதி 
பத்்திா திவ்க பணதிககு வந் பதின்னும் 
எ ழு த் ் ா ர வ ம்  த ்க ா ண் ்ட வ ர ்க ளு க கு 
வாய்பபு த்காடுத்துள் மளன். ் தினமணதி 
இவணயத் த்ில் ்கவதிவ  ்மணதி என்று ெதி�பபு 
பக்கம் த்ா்டங்கதி பு த்ிய பு த்ிய ்கவதிஞர்கவள 
வாரம் ம்ாறும் அ�திமு்கபபடுத்்தி வநம்ன். 
நல்ே ்மதிழ் தொற்கவள மபசுவதும், 
்கேபபதில்ோமல் தமாழதிவய ்காபபதுமம 
இன்வ�ய முக்கதிய ம்வவயா்க இருக்கதி�து.. 
இவளய ்வேமுவ�யதினர எத்்வன 
தமாழதி்கவள ்கறறுக த்காண்்டாலும், ் மதிழ் நம் 
அவ்டயாளம் என்பவ  ் ம�க்காமல் இருக்க 
மவண்டும் என்ம� தொல்லிக த்காள்ள 
வதிரும்பு்கதிம�ன்.

்றெமயம் நீங்கள் என்ன தெய்்கதி�ீர்கள்..

்றமபாது நான் ெீன வாதனாலியதின் 
்மதிழ்ப பதிாதிவதில் பணதியாறறு்கதிம�ன்..  
ெீனாவதின் பண்பாடு, ்கவே, ்கோச்ொரம், 
இேக்கதியம், உணவு முவ�, வாழ்கவ்க 
தந�தி எல்ோவறவ�யும் ்மதிழர்கள் அ�திய 
மவண்டியது அவெ தியம்.   ெீனாவுககும் 
்மதிழர்களுககுமான த்ா்டரபு பண்வ்டய 
்காேத் த்ில்  வாணதிபம் மூேம்  பல்்கதி தபரு்கதி 
வந்து. இன்றும் அ்ன் பணதிவய வாதனாலி 
ஒரு த்ாண்்டா்க தெய்து வரு்கதி�து.  ெீன 
வாதனாலி நதிவேயத் த்ின் ்மதிழ் ஒலிபரபபு 
1963 ஆம் ஆண்டு ஆ்கஸட ் திங்கள் 1 ஆம் நாள் 
துவங்கதியது. இந் வாதனாலியதில்15 ெீனர்கள் 
்மதிழ்்கறறு த்ளதிநது பணதியாறறு்கதி�ார்கள்.. 
என்வனயும் மெரநது மூன்று ்மதிழர்களும் 
இஙகு பணதியாறறு்கதிம�ாம்.  54 ஆண்டுக்காே 
வ ள ர ச் ெ தி  மூ ே ம் ,  ெீ ன  வ ா த ன ா லி 
மநயர்கள், இந த்ியா, இேஙவ்க, ெதிங்கபபூர, 
மமேெதியா, தெள த்ி அமராபதியா, அதமாதிக்கா 
உள்ளதிட்ட பே நாடு்களதில், பரவதியுள்ளனர. 
ெீன வாதனாலியதின் ்மதிழ்ப பதிாதிவதின்  
்றமபாவ்ய ்வேவர த்ிரும த்ி ்கவேம்கள்.  
அவர்கள்  ்வேவமயதில் ெதி�பபா்க இயங்கதி 
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வரும் ெீன வாதனாலி, ெீனாவதின் வளரச்ெதி,  
ெரவம்ெ அரங்கதில் ெீனாவதின் முன்மனற�ம், 
மறறும் பண்பாடு ்கோச்ொரம் பற�தி  உே்க 
்மதிழர்களதிவ்டமய பரபபதி வரு்கதி�து.  
ெீனர்கள் ஆரவமா்க ்மதிழ் ்கறறு ்மதிழ் 
ஒலிபரபபு மெவவவய வழஙகுவது என்பது 
மதி்கபதபாதிய வதிெயம் ்மதிழ்நாடடில் இ்றகு 
மதிகுந் வரமவறபு உள்ளது.  ெீன வாதனாலி 
்றமபாது த்ாழதில்நு்டப வளரச்ெதிகம்கறப 
அவேமபெதி தெயலியதிலும் ம்கட்க முடி்கதி�து. 

ெீனாவதில்  ்மதிழர்கவள கு�தித்் ஓாதிரு 
வாதி்கள்..

்மதிழர்கள் உே்கம் முழுவதும் பரநது வதிாதிநது 
உள்ளனர. ெீனாவதிலும் ேடெக்கணக்கான 
்மதிழர்கள் வெதிக்கதி�ார்கள். பல்மவறு பணதி 
நதிமதித்்மா்கவும், த்ாழதில் நதிமதித்்மா்கவும் 
மடடுமல்ோமல் ்கல்வதி ்கற்கவும் மாணவ 
மாணவதியர்கள் இஙகு வரு்கதி�ார்கள்.. 
ஷாங்காய், தபய்ஜதிங மபான்� மாந்கரங்களதில் 
்மதிழ் அவமபபு்களும்  தெயல்படு்கதின்�ன. 

மரபுக ்கவதிவ்்கள் கு�தித்் உங்கள் 
நதிவேபாடு..

ந்தியதின் பயணம் மபான்�து... ்திட்ட 
மதிடடுக  ்கட்டபபடும் பாேம் அது, மரபு 
என்பது எல்ோவறறுககும் அவெதியம்்ான்.. 
்கவதிவ்ககு அது மணதிமகு்டம்.

வாழ்கவ்க இேடெதியமா்க ்கருதுவது. 
தமாழதி ஆளுவம்களதின் கு�திபபதி்டத்்குந் 
படடியலில்  நான் இ்டம்தப� மவண்டும். 
எழுத்து... ்கவதிவ். என் அவ்டயாளமா்க 
இருக்க மவண்டும்..என்னால் இயன்� 
வவர ்மதிழ் தமாழதிவய  உே்க மக்களதி்டம் 
பரபப மவண்டும்.. 

இன்னும் பத்்ாண்டு்களதில் நீங்கள் 
என்னவா்க வதிரும்பு்கதி�ீர்கள்..

ெதிந் திக்க வவககும் ம்கள்வதி.. நதிச்ெயம் ் மதிவழமய 
சுவாெதித்துக த்காண்டிருபமபன்..  என்வனத் ம்டி 
வரும் எந்  ஒரு வாய்பவபயும்.. ்வ�வதி்டாமல் 
பயன்படுத் தி வரு்கதிம�ன் அதுமடடுமல்ோமல்.. 
நான் எனக்கான ம்்டல்்களதிலும் பயணதிக்கதிம�ன்... 
நூல்்கள் அ த்ி்கமா்க எழுது்மவண்டும் என்பதும்.. 
எனது பவ்டபபு்கள் பல்்கவேக்கழ்கங்களதில் பா்ட 
நூோ்க வரமவண்டும் என்பதும் என் அவா.. 
அவ் மநாக்கதி பயணதிபபம்ாடு அ்ற்கான 
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இேகவ்கயும் எடடுமவன் என்று நம்பு்கதிம�ன்.   

வளரநது வரும் ்கவதிஞர்களுக்கா்க  
்மதிழ்கம் ஆற� மவண்டிய பணதி்கள் 
கு�தித்து..?!

தபரும்பாலும் ்கவதிஞர்கள் ்கல்லூாதி்களதில் 
பதி�க்கதி�ார்கள்.. எழுத்து ஆரவம் பதி�க்கதின்� 
இ்டத்்தில் ஊககுவதிக்கபப்ட மவண்டும்.  
நதிவ�ய ்கவதிஞர்கள் அவமபபு ாீ்தியா்க 
இயங்கதி த்காண்டிருக்கதி�ார்கள்.. ்கவதிவ் 
ெமூ்கம் ொரந்்ா்க இருக்க மவண்டும். ெதி�ந் 
்கவதிவ்வயயும் ்கவதிஞர்கவளயும் உேகுககு 
அவ்டயாளபபடுத்் உே்கத்்மதிழ்ச்ெங்கம் 
மூேம் அடிக்கடி மபாடடி்கள் ந்டத்்ோம் 
என்பது என் ்கருத்து!

இளங்கவதிஞர்கள்.. ் மதிழ் ஆரவேர்களுககு 
நீங்கள் தொல்ே வதிரும்பும் தெய் த்ி..

எழுதுங்கள்.. எழுதுங்கள்.. எழுதுங்கள்.. 

்மதிழ்தநஞெம் மநர்காணலில் பஙகு 
தபறறு.. ் ங்கள் வாழ்கவ்க அனுபவங்கவள 
ப்கதிரந்வமககு நன்�தி ்கவதிஞர ்திருமவே 
மொமு அவர்கமள..

இேக்க திய உே்கதில் ெ தி்கரம் த்ா்ட 
்மதிழ்தநஞெம் ொரபா்க வாழ்த்து்கவளத் 
த்ாதிவதித்துக த்காள்்கதிம�ன்.. 

இந  ்மநர்காணல் வாெ்கர்களுககு வதிருந்ா்க 
அவமயும்.. ொ த்ிக்க துடிககும் இவளஞர்களுககு 
ஊக்கமளதிககும் என்ப த்ில் ஐயமதில்வே.. 
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்க ்டந் ஜுவே மா்ம் 21ம் ம்்தி 
ம்காயம்புத்தூர புத்்்கத் ் திருவதிழா 2018 – ம்காவவ 
த்காடிெதியா வளா்கத் த்ில் எழுத்்ாளர அ்கதிோ 
அவர்களதின் நூல்்கள் தவளதியதி்டபபட்டன 
அ த்ில் எனககும் ்கேநது த்காள்ள வாய்பபுக 
்கதிவ்டத்்து. 

ஆெ திா தியா தின் பே நூல்்கள் தவளதி 
வந்திருந்ாலும் எனககு வாெதிக்க ்கதிவ்டக்கப 
தபற� நூல் நதின்று துடித்் இ்யம் - 
ஆெதிாதியாதின் அறுவவ ெதி்கதிச்வெ நதி்கழ்வு்கவள 
அபபடிமய ப்திவு தெய்து இருக்கதி�ார.

ந ா ம்  ந தி வ � ய  ந தி ்க ழ் வு ்க வ ள ப 
பாரக்கதின்ம�ாம். நதிவ�ய தெய்்தி்கவள 
வாெதிக்கதின்ம�ாம். நதிவ�ய புத்்்கங்கவளயும் 
வ ா ெ தி த் து  பு த் ் ்க ங ்க வ ள  ் ன் ன ்க ப 
படுத்்திக த்காள்்கதின்ம�ாம் ெதிே நாட்களதில் 
தெய் த்ி்கவளயும் புத்்்கங்களதின் வாெதிபபதிலும் 
உள் வாங்கதியவவ்கள் மீண்டும் புத்்்கங்கவள 
மீண்டும் பாரககும் மபாது மடடுமம நதிவனவுககு 
எடடும். ெதிே புத்்்கங்கள் நாம் எபதபாழுதும் 
மன த்ினதில் வவத் த்ிருககும்படியான உணரவு 
்கவள நம்மதிவ்டமய உருவாக்கதி வதிடும். 
அபபடியான வாதிவெயதில் எழுத்்ாளர அ்கதிோ 
அவர்களதின் நதின்று துடித்  ் இ்யம் நூல் 
என் மன த்ில் இ்டம் பதிடித்து வதிட்டது என்று 
கூறு்கதின்ம�ன்.

இந் நூலுககு இரண்டு அணதி்கேன்்களா்க 
பதிரபே எழுத்்ாளர நாஞெதில்நா்டன் ஐயா 
அவர்களதின் முன்னுவரயும் அடுத்்்ா்க 
ஆெதிாதியருககு அறுவவ ெதி்கதிச்வெ தெய்் 
மருத்துவர ்டாக்டர ம்க. தொக்கலிங்கம் 
(ராயல் ம்கர மருத்துவமவன ம்காயம்புத்தூர) 

அ வ ர ்க ள தி ன்  அ ண தி ந து வ ர யு ம்  ம தி ்க ச் 
ெதி�பபானவவ.

பதின்னர ஆெதிாதியாதின் என் அனுபவங்கள் 
என்� அழ்கான அவாதின் ப்திவு ெதிலிரக்க 
வவத்்து.

தபாருள்டக்கத்்தில்

1. வீடும் மருத்துவமவனயும்
2. ்காத்்திருபபு
3. இ்ய ொயல் நதிழறப்டம்
4. இரண்்டாவது அபதிபராயம்
5. அறுவவ ெதி்கதிச்வெககு முன்
6. நாளும் ்கதிழவமயும்
7. ்ீவதிர ெதி்கதிச்வெ பதிரவு -1
8. ்ீவதிர ெதி்கதிச்வெ பதிாதிவு -2
9. அறுவவ ெதி்கதிச்வெககு பதின்
10. மருத்துவமவனயதிலிருநது வீடு
11. உணவு ஒவவாவம
12. தபண்ணு்டல்
13. தபண்ணும் இரு்ய மநாயும்
14. நேமம நேம்

மமற்கண்்ட தபாருள்டக்கத்வ் வாெதிககும் 
மபாது ம்ான்றும் இவவ்கள் இரு்ய 
மநாய் வரும் அவனவருககும் ந்டக்கக 
கூடியத்ன்று. ஆனால், புத்்்கத்்தினுள் 
தென்� தபாழுது்ான் புாதியும் ்மககும் 
இந் மா்ாதி ஒரு நதி்கழ்வு ஏறபட்டால் என்ன 
என்ன ந்டககும் என்பவ் மதி்க எளதிவமயா்க 
உணரும் படி ்னது வலி்கவளயும் கூ்ட 
தபாருடபடுத்்ாமல் ஆெதிாதியர அ்கதிோ 
அ வ ர ்க ள்  எ ழு ் தி  இ ரு ப ப து  ம தி ்க வு ம் 
வதியபபுககுாதியது.
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வீடடிலிருநது மருத்துமவன தென்�்திலி 
ருநது பதின் வீடு ்திரும்பதிய வவர அவனத்து 
நதி்கழ்வு்கவளயும் மதி்கச் ெதி�பபா்க ப்திவு 
தெய்்கதி�ார.

இஙகு நான் நூலில் என் மனதுககுப 
ப ட ்ட  ெ தி று  ப கு ் தி ்க வ ள  ம ட டு ம் 
தவளதிபபடுத்து்கதிம�ன்

வீடும்_மருத்துவமவனயும் அத் த்ியாயத் த்ில்,  
்னது வீடடுக ்க்வு்கவள அருவமயா்க 
்கீழ்க்கண்்டவாறு ெதித்்ாதிக்கதின்�ார. பக்கம் – 
16ல்

“அ்ன் பதி�்கான நாட்களதில் நான் மடடும் 
மருத்துவமவனயதிமேமய இருக்க, என்வனப 
பாரக்க வந் உ�வு்கள் எல்மோராலும் வீடடு 
்க்வு த்ி�க்கவும் மூ்டவும் படடு, ்காறவ�யும் 
தவளதிச்ெத்வ்யும் பாரத்து வதிடும் என்று நான் 
நதிவனக்கவதில்வே”

்கவ்டெதியதில்

“அன்று வநது ்தி�ந் நதிமதி்டம் மதி்க 
அழ்கானது. உயதிர மீண்டு வந் ்கவ்வய 
எல்மோருககும் தொல்ே வந்வ்ப 
மபாே அ்னதி்டம் தொன்மனன் என்பம் 
ஓர அழ்கதிய உணரவு. அதுவவர நான் 

வீ ெ தி வ தி ட டு  வ ந ்  வ ா ர த் வ ் ்க ளு ்ட ன் 
எனக்காய் ்காத்்திருந்து, என் வவரயதில் 
பூடடிய ்க்வு்களு்டன் என் வீடு.”

இபபடியா்க ்க்வதின் ்காத்்திருபபதில் உயதிர 
இருபப்ா்க ஆெதிாதியர ெதித்்ாதிக்கதின்�ார.

அறுவவ ெதி்கதிச்வெககு முன் என்� 
அத்்தியாயத்்தில், யார யாமரா ஆறு்ல் 
தொன்னாலும் அறுவவ ெதி்கதிச்வெககுச் 
தெல்லும் முன்பு எல்மோருககும் ஒரு 
தபாதிய ப்டப்டபபு இருககும் உயதிர மீ்ான 
அ்தி்க ெதிந்வன இருககும் அவ்யும் ்ன் 
அனுபவத்்தில் ்கீழ்க்கண்்டவாறு ப்திவு 
தெய்்கதி�ார ஆெதிாதியர அ்கதிோ அவர்கள் 
பக்கம் – 41ல்

“ஒரு மமஜர அறுவவ ெதி்கதிச்வெககுள் 
மபாகும் ஒரு மநாயாளதியதின் மனநதிவே 
எபபடி இருககும் என்பவ் அத்்வன 
எளதி்ாய் ்கணதித்துவதி்ட முடியாது. குடும்ப 
பதிரச்ெவன்கள், பணபபதிரச்ெவன, ்ன் உயதிர 
மற�வர்களுககு அத்்வன முக்கதியமா, 
்னகம்க ்ன் உயதிர முக்கதியமா, அத்்வன 
்க்டவமவயயும் முடித்துவதிடம்டாமா என்னும் 
எண்ணம், ்திரும்பதி வரவதில்வேதயன்�ால் 
எ ன் ன வ ா கு ம்  இ ப ப டி ய ா ்க  ந தி வ � ய 
குழபபங்கள் இருககும்.

அபமபாது அந் ெதி்கதிச்வெக்கா்க 
மருத்துவர்கள் யாரும் குடும்ப உறுபபதினர்கள் 
இல்வே மவறறு மனதி்ர்கள் அவர்கவள 
நம்பதித்்ான் நம் உயதிர உள்மள தெல்்கதி�து. 
அபதபாழுது பயம் ஒடடிகத்காள்்கதி�து. 
என்ப்தின் வாயதிோ்க அறுவவ ெதி்கதிச்வெககு 
முநவ்ய மன நதிவேவய ப்டம்பதிடித்துக 
்காடடு்கதி�ார.

இபபடியா்க இனதி மருத்துவ நதி்கழ்வு்கவள 
மதி்க ஆழமான ்கண்மணாட்டத்்தில் அனுபவ 
ாீ்தியா்க ப்திவு தெய்யும் ஆெதிாதியர ்க்டவுவள 
நம்பா்வர மருத்துவர்கவள ்க்டவுளா்கவும் 
்காண்பதிக்கதின்�ார.

்ீவதிர ெதி்கதிச்வெபபதிாதிவதில் அவர படும் 
இன்னல்்கள் மருத்துவர்களதின் அனுெரவன, 
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அவர்கள் அன்பாய் ந்டந் வ தி்ம் 
ஆ்கதியவறவ� ப்திவு தெய்யும் ஆெதிாதியர...

்னககு அறுவவ ெதி்கதிச்வெககுபபதின் ் னது 
உ்டலில் தபாருத் த்ியதிருந் உப்கரணங்கவள 
தவளதிமய எடுககும் மபாது ஏறபட்ட 
வலியதின் ரணங்கவளயும் த்ளதிவா்க 
கு�திபபதிடடுள்ளார.

மருத்துவ மவனயதில் இருநது வீடடுககு 
வந் பதின்னர அவருவ்டய நதிவேவய 
அறுவவ ெதி்கதிச்வெ முடிநது வந்ால் 
வீடடில் என்தனன்ன நதி்கழும் என்பவ்யும் 
மதி்க வதிாதிவா்க எடுத்துவரத்துள்ளார.

ஆெதிா தியர ‘ ‘தபண்ணு்டல்’’ என்னும் 
அத்்தியாயத்்தில் பக்கம் 82ல் இவவாறு 
ப்திவு தெய்்கதி�ார.

“்தினம் வநது துவ்டத்துவதிடும் தபண் 
முன், துணதி்கவள ்கவேநதும் ்கவேயாமலும் 
அங்கஙம்க இழுத்து ஒடடிகத்காண்டு 
ெறறு குறு்கதி நதிறகும்மபாது, அவளா்க 
என் வ்கவதிேக்கதி, என் தவட்கத்வ் 
என்னதி்டமதிருநது ்ள்ளதி நதிற்க வவத்து 
என்னு்டவே துவ்டத்து வதிடு்கதி�ாள். அவள் 
மன்தில் என்வனக கு�தித்து என்ன ஓடும் 
என்பது என்வனக குறுக்கதியது. ஆனால் 
அவமளா ெஞெேமம அறறு “ இது ஓர உ்டல், 
ஒரு தபாருள், என் மவவேக்கான இ்டம், 
இவ்ச் சுத்்மாய் தெய்யமவண்டும்,” என்� 
எண்ணத் த்ில் பரந் தபரும் ்கண்ணாடிவயத் 
துவ்டககும் வபயனதின் ோவ்கத்து்டன் 
என் மு்கத்்தின் மமடு்கவளயும் மூக்கதின் 
இடுககு்கவளயும் ்காது பதிளவு்கவளயும் 
மாரபு்கவளயும் துவ்டக்கதி�ாள். மப்மற� 
உ்டல் ்காணும் மருத்துவம் இஙகு்ான் நமககு 
பதிடிபடு்கதி�து”

இபபடி மருத்துவத்வ் த்ய்வீ்கப 
படுத்்தி இருக்கதி�ார ஆெதிாதியர.

தபண்ணும் இரு்ய மநாயும் என்� 
அத் த்ியாயத் த்ில் இரு்ய மநாய் வராமலிருக்க 
தபண்்கள் ்கவனத்்தில் த்காள்ள மவண்டி 
யவவ பற�தி ஆெதிாதியர அருவமயா்க வதிளக்கம் 

த்காடுத்துள்ளது ெதி�பபு.

ஒ வ த வ ா ரு வ ரு ம்  இ ரு ் ய  ம ந ா ய் 
வாழகவ்கயதில் வரமவ கூ்டாது. என்ப்ற 
்கா்க இநநூல் அவெதியமானது எனக 
்கருது்கதிம�ன்.

இ ந நூ ல்  வ ா ெ தி க ்க  ம ட டு ம்  அ ல் ே 
ஒவதவாருவாதின் வீடடிலும் ்கட்டாயம் 
இ ரு க ்க  ம வ ண் டி ய  நூ ல்  எ னவு ம் 
்கருது்கதிம�ன்.

இபபடி ஒரு அருவமயான நூவே ்ன் 
அனுபவங்கள் ாீ் தியா்கக த்காடுத்  ்நூோெதிாதியர 
அ்கதிோ அவர்களுககு இனதிய வாழ்த்து்கவளயும் 
பாராடடு்கவளயும் த்ாதிவதித்து ம்கதிழ்்கதின்ம�ன்.

நூல் ்கதிவ்டககுமதி்டம் : 
வதிஜயா ப்திபப்கம் ம்காவவ.

வதிமரெனம் : க�ோவை சசிகுமோர்
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த்காண்டுவநது மபா்டத்்ாமன வருமவாம்.. 
ொதிொதி.. த்காமாமர.. ம்கா்டாங்கதி அம்மா 
தபாணத்் எாதிச்ெதிபுடடு ்கணககு பாக்க 
்கதிளம்பும�ாம்’ ’  என்று தொல்லியபடி, 
ொங்கதிய மண்்டபத்வ் பாரத்து ்வேவர 
மபா்க.. அவர பதின்னாடிமய பவ� அடிச்ெவர, 
ெஙகு ஊ்தி, இன்னும் ெதிேர மபானார்கள்..

்ாந்டடி ் ாத்்ாவதின் ம்கனும், மபரனும் 
கூ்ட ்க திளம்பதி  வ திட்டார்கள். .  நன்�ா்க 
இருடடி வதிட்டது..

்ாந்டடி ்ாத்்ாவும் பாவனயதிலிருந் 
்ண்ணீவர குடித்துவதிடடு ‘ ‘வா ்ம்பதி 
த்காமாரு’’ என அவழக்க..

‘‘என்ன ்ாத்்ா இன்வனக்கதி தெம்ம 
மவடவ்டபமபாே’’ என குமார ம்கட்டபடி 
ந்டநது எ த்ிமேமயா இ்ட�திபமபாய் வதிழபமபா்க 
‘‘ஆத்்ாடி.. த்காமாரு’’ னு ப்�திபமபாய் ் ாத்்ா 
அவவன ்ாங்கதி பதிடிக்க, ்கீமழ பாரத்்ால் 
ஓவே பாவ்டயதில்் ஒரு பதிணம்.

«என்னங்க ்ாத்்ா.. இங்க ஒரு ெ்டேம் 
இ ரு க கு ?  இ து க கு  ய ா ரு ம்  த ெ ா ந ் க 
்காரவங்க இல்வேயா?’’

இன்று ஏம்ா ஒரு வதித்்தியாெமா்கத் 
்ான் இருந்து சுடு்காடு. வாெல் முழுதும் 
எக்கச்ெக்க பூக்கள் நான்வ்கநது பதிணங்களதின் 
வருவ்கபமபாே. ்ாந்டடி ்ாத்்ாவதின் 
ம்கனும், மபரனுஙகூ்ட வந்திருந்ார்கள். 
இரண்டு ் ்கன மமவ்ட்களும் த்காழுநதுவதிடடு 
எாதிநதுகத்காண்டிருக்க... அவரவர உ�வதினர 
்கள் அரு்கரும்க... ்ாத்்ா மவரவவ மவழயதில் 
ந வ ன ந ் தி ரு ந ் ா ர .  ் ்க ன  ம ம வ ்ட க கு 
ெ ற று த்  ் ள் ள தி ,  அ டு த் ் டு த் ்  இ ர ண் டு 
குழதி்கள். ்ாத்்ாவதின் ம்கன் ஒரு குழதியதிலும், 
மபரன் ஒரு குழதியதிலும் ‘ொங்கதியங்கவள’ 
முடித்துகத்காண்டிருந்னர.

வதியபபா்க இருந் குமாாதின் மு்கத்வ் 
பாரத்து, வதியரவவவய துவ்டத்்பபடி 
்ாத்்ா ெதிறு புன்னவ்க மடடும் தெய்ய ெறறு 
்ள்ளதி நதின்�ான் குமார. மநரம் ஆ்க ஆ்க.. 
கூட்டம் குவ�ய த்ா்டங்கதியது. அபதபாழுது 
‘‘என்ன த்காமாரு இங்க நதிக்கதி�?’’ என்� 
குரவே ம்கடடு ்திரும்பதியவவன மநாக்கதி 
ஊரத்்வேவர வர.. ‘‘இங்க எதுககுங்க 
்வேவமர வருவாங்க?’’ என்று குறும்பு 
ெதிாதிபமபா்ட ம்கக்க..

‘‘ஹா ஹா ஹா.. அ்ாமன.. தெத்்வன 
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‘‘ஆமாந்ம்பதி.. இல்ோ் வவரககும் 
ெநம்ாெம் ்ம்பதி.. இல்வேனா இவன் 
தெஞெ பாவம் பூரா அதுங்க ்வேே 
வதிழுந்திருககும்.. இவமனா்ட ெம்ொரம் 
நல்ே குணவ்தி.. பாவதி அடிச்ெதி அடிச்மெ 
வபத்்தியமாக்கதிட்டான்.. ஊருககு ஒரு 
கூத்்தியா வச்ெதிருநதும் ஒன்னுககுககூ்ட 
புள்வளங்கமள இல்வே ்ம்பதி. உங்க 
த்ருவுககு தரண்டு த்ரு ்ள்ளதி மமறகு 
த்ரு இருகம்க அதுே ஒரு தபாதிய மாடி 
வீடு இருகம்க த்ாதியுமா?’’

‘‘ஆமாங்க ் ாத்்ா.. ‘ஆனந்ம் இல்ேம்’னு 
மபாடடிருககுமம அ்ாமன?’’

‘‘ம்ம்ம்.. அம்்ான். அது ஒன்னும் 
இவன் தொந்மா ்கடடுன வீடு இல்ே..

‘‘்ம்பதி அது யாருன்னு த்ாதியு்ா? நல்ோ 
உத்துபபாருங்க’’ என்று தொல்லியபடிமய 
்ாத்்ா ்ீபபந்த்வ் எடுத்துக்காட்ட...

‘‘இவர எஙம்கமயா பாத்்மா த்ிாதி இருகம்க.. 
ஆஆஆஆங.. வடடிக்க்ட ஆனந்ன் ்ாமன 
இவரு?..’’ குமார ம்கட்க

‘‘அநதியாய வடடி ஆனந்ன்னு தொல்லு 
்ம்பதி.. இவன் ஆடுன ஆட்டம் த்காஞெமா 
ந ஞ ெ ம ா . .  த ்க ா ஞ ெ ங கூ ்ட  இ ர க ்க ம ம 
இல்ோ்வன்.. வடடிககு வடடிபமபாடடு 
அதுமபாட்ட குடடிககும் வடடிபமபாடடு 
எத்்ன குடும்பங்கள நடுத்த்ருவுககு 
்ள்ளுனான் த்ாதியுமா..’’

‘ ‘ அ ப ப டி ய ா  ் ா த் ் ா . .  இ வ ரு க கு 
த்காழநவ்ங்க இல்வேே?’’
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ராஜலிங்கம் னு ஒரு வாத்்தியார இருந்ாரு 
அவமரா்ட வீடு.. தராம்ப ்ங்கமான ஆளு’’

‘‘ஆமங்க ்ாத்்ா நான் கூ்ட ம்கள்வதிப 
படடுருகம்கன்.. எங்க பள்ளதிககூ்டத்துே 
்வேவம ஆெதிாதியரா இருந்ாரனு மபாடுே 
எழு்தி வச்ெதிருக்காங்க’’ குமார தொல்ே..

‘‘அவமர ் ாம்பா..  இவன்்கதிட்ட வடடிககு 
்க்டன் வாஙகுனாரு.. மாொமாெம் வடடிய 
ஒழுங்கா ் ான் த்காடுத்துடடு வந்ாரு.. ஒரு 
நாளு அெல் ்திருபபதித்காடுக்க, ்ன்மனா்ட 
ஊரே இருந் தொத்் வதித்துடடு வநது 
ப ண த் ்  வீ ட ே  வ ச் ெ தி ரு ந ் ா ரு . .  அ ் 
ம்கள்வதிபட்ட இவன் கூட்டாளதி்கமளா்ட 
மபாயதி அவர வீடே வச்ெதிருந் பணத்வ் 
்திருடியதிருக்கான்..

அ ்  வ ா த் ் தி ய ா ம ர ா ்ட  ெ ம் ெ ா ர ம் 
பாத்துட்டாங்க, அவங்கள ்கழுத்வ் தநாதிச்ெதி 
த்கான்னுபுட்டான்.. அந் மநரத்துககு 
வாத்்தியாமரா்ட வபயன் வர அவவனயும் 
்கத்்தியாே குத்்தி த்காவே தெஞெதிருக்கான்.. 
இ் பாரத்த்் அவங்க வீடே மவவே 
தெஞெவன் ஓடிபமபாயதி மபாலீஸட்ட 
தொல்ே.. இவன வ்கது தெய்ய வந்ாங்க..

கூட்டாளதி்கள்ே ஒருத்்ன மாட்ட 
வதிடடுடடு இவன் ்பபதிச்சுட்டான் ்ம்பதி.. 
அபப�மா.. தவளதிமய மபாயதிடடு வந் 
வாத்்தியாரு தபாண்்டாடடி, புள்வளயும் 
தெத்துக ்கதி்டந்் பாத்துடடு தநஞசு வலி 
வநது அவரும் தெத்துமபாய்ட்டாரு.. 
அந் மூனு மபவரயும் அம்ா அந் எடடி 
மரத்து பக்கத்துே ்ான் புவ்ச்மென் 
்ம்பதி.. ம்ம்ம்..’’ என்று தபருமூச்சு வதிட்டார 
்ாத்்ா..

குமார ் ாத்்ாவதின் மு்கத்வ்மய பாரத்துக 
த்காண்டு இருந்ான்..

‘‘ஊரே இருககு�வங்க எல்ோமராவ்டய 
வயதித்த்ாதிச்ெவேயும் த்காடடி்கதிட்டான்..
்க வ ்ட ெ தி ய தி ே  பு த் து  ம ந ா ய்  வ ந து 
முத்்திபமபாயதி கூ்ட இருந் கூட்டாளதி்களும் 
வ்கவதிடடுடடு மபாயதிட்டாங்க.. ஒரு தொந் 

பந்மும் ்கதிவ்டயாது.. இபப அனாவ்யா 
தெத்துபமபாயதி.. ஊரக்கார தபாதியவங்க 
தூக்கதி  வநது மபாடடுடடு தெய்யதி�் 
தெய்யதினு பணத்்க த்காடுத்துடடுப 
மபாயதிட்டாங்க.. இ்ாந்ம்பதி இவமனா்ட 
வாழ்க்க முடிவு’’ என்று தொல்லியபடி 
மூன்�ாவது ்்கன மமவ்டயதில் வதி�கு 
்கடவ்ட்கவள அடுக்க, கூ்ட குமாரும் 
உ்வதியபடி..

்கவ்டெதியதில் ஆனந்னதின் ெ்டேத்வ் 
்ாத்்ா,  ஒரு குழநவ்வய மபாே தூக்க, உ்வ 
மபான குமாவர ‘‘மவண்்டாம் ்ம்பதி.. நாமன 
தூக்கதி வச்சுடும�ன்’’ என்று வதி�கு்கள் மீது 
வவத்து வரடடி்கவள அடுக்கதி, மமமேயும் 
பக்கவாடடிலும் ்களதிமண் மபாடடு மூடி 
ஆங்காஙம்க ெதிறு ஓடவ்ட்கவள மபாடடு 
வவத்்ார..

‘ ‘மயன் ்ாத்்ா இவருககு மடடும் 
இபபடி தெய்யு�ீங்க’’ என்று குமார ம்கக்க..

‘‘்ம்பதி.. இவன் புத்துமநாய்ே தெத்்வன்.. 
அபபடிமய வதி�கு மடடும் வச்சு எாதிச்மொம்னா 
ொ்கா் வதிெ ்கதிருமதி்கள் ்காத்துே ்கேநது 
மபாயதிடும்..

பக்கத்துே ஏ்ாவது உ்டம்பு முடியா் 
ஆளு்க இருந்ாங்கனா அவங்கள ் ாக்கதிடும்.. 
அ்ான் ்களதிமண்ணுே ஊமத்்ம், ஆமணககு 
இவே்கள குவளச்ெதி பூெதிடடு எாதிச்மொம்னா 
எந் வதிெ்கதிருமதி்களும் தவளதிமய�ாது’’ 
எ ன் று  த ெ ா ல் லி ய ப டி  ஓ ட வ ்ட ்க ள் 
வழதிமய ்கறபூரங்கவள த்காளுத் த்ிபமபா்ட.. 
ெதி�திது மநரத்்தில் அவனத்து ஒடவ்ட்கள் 
வழதியா்கவும் புவ்க வர உள்மள பதிணம் 
த்காளுநதுவதிடடு எாதியும் ெப்ம் ம்கட்டது..

‘‘அநதியாய வடடி ஆனந்ன் த்காஞெ 
மநரத்துே ொம்போயதிடுவான்.. நாம அபபடி 
மபாய்டுமவாம் ்ம்பதி’’ என்று தொல்லியபடி 
்ாத்்ாவும், குமாரும் தவடடியான் ்ாத்்ா 
குடிவெ மநாக்கதி ந்டந்ார்கள்.

்னதியா்க எாதிநதுகத்காண்டிருக்கதி�து 
அநதியாய வடடி ஆனந்னதின் பதிணம்.     n
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 வளாதி இ்ழதின் ஆெதிாதியர அருணா 
சுந்ரராஜனதின் அ�ச்ெீற�ம் த்காண்்ட 
பவ்டபபு  ‘‘ொத்்ான்்கள் அப்காதித்் பூமதி’’. 
இவர இேஙவ்கவயப பதி�பபதி்டமா்கக 
த்காண்்டவர என்�ாலும் ்மதிழ்கத்்தில் 
வாழ்நது த்காண்டிருபபவர.

 ஈ ழ ம்  எ ண் ண ற �  வ லி ்க வ ள ச் 
ெந்தித்்து. ் மதிழ்கத்்திலும் மபாராளதி்கள் 
உருவா்கதினர. த்கா த்ித்த்ழுந்னர; ்கவதிவ், 
்கடடுவர நா்ட்கம் எனப பே ்ளங்களதில் 
த்ாபபுள்த்காடி உ�வு்களதின் படுத்காவே 
நதிவனவு்கவள, துயரங்கவளத் ்ம் பவ்டபபு 
்களதின் வழதிமய ப்கதிரந்ளதித்்னர. என்�ாலும் 
அக்கதினதிக குஞொய் அவனவர மன்தில் 
இன்னும் புவ்க்கதி�து. இவமவவளயதில் 
அருணா ஈழமக்களதின் ஆ�ாத் துயாதின் 
வடுக்கவள, வலியு்டன் சுமநது ்திாதி்கதி�ார. 
தவந்ப புண்ணா்கமவ அவர மனெதில் 
ஆ�ாத்துயர ந்தி பாய்நது த்காண்டு்ான் 
இருக்கதி�து. அத்துயரத் த்ின் எழுத்துக்கவள, 
்ன் தொற்கவதிவ்யால் வாரத்்திருக்கதி�ார. 
பண்பட்ட மநாதிய பவ்டபபா்க இருந்மபாதும் 
இவ்ப படிபபவர உள்ளம் ்ீரா  ்வலிவயக 
த்காள்ளும்.

 த்ி்கெதி, ெதி.பன்னீரதெல்வம், மமமன்்கவதி 
ஆ்கதிமயார இநநூலுககு அணதிமெரககும் 
வவ்கயதில் வாழ்த்துவர வழங்கதியுள்ளனர. 
அநநதிய மு்கங்கள், மவழத்தூ�லும் மு்ல் 
்க ா ் லு ம் ,  ்க ்ட வு வ ள க  த ்க ா ன் று வ தி டு , 
இன்வ�ககு உயதிமராடிருக்கதிம�ன் எனப 
பே நூல்்கவள எழு்தியுள்ளார. வளாதி 
எழுத்துககூ்டத்வ் நதிறுவதி, புேம் தபயர 

்கவதி்களதின் பவ்டபபு்கவள நூோக்கதித் 
்ருவதும் அவர பணதி்களதில் கு�திபபதி்டத்்க்கது.

 நூற�ம்பது பக்கங்களதில் இந 
நூவே ஆக்கதியளதித்்திருக்கதின்�ார. ஒவ 
தவாரு பக்கக்கவதிவ்யும் அழுவ்கவய 
உறபத் த்ி தெய்யும் பதிரம்மாவா்கதி�து. ஆம், 
ஒவதவாரு வாதியதிலும் வலி இருக்கதின்�து. 
இல்வே ஒவதவாரு எழுத்்திலும் வலி 
அழு்கதின்�து. மீளாத் துயரம் நதிவ�ந் எம் ஈழ 
மக்களதின் வாழ்வவ ஆ�ா நதிவனவாய் 
நமககு அளதித்்திருக்கதின்�ார. கு�திபபா்க 
ஈழத்்மதிழச்ெதி்களதின் மயானதிகத்காவே, 
முவேகத்காவே மபான்� வன்புணரவு்கவளச் 
ொ்ாரணமா்க நதி்கழ்த்்திய ரத்்ம் ம்ாய்ந் 
அந் மண்ணதில் ் மதிழச்ெதி்களதின் மரணவாவ்ட 
இன்னும் மணநது த்காண்டிருபபவ் யாமர 
அ�தியமுடியும்.

 ்மதிழீழப மபாராட்டம், இனபபடு 
த்காவே்கள், அரெதியல் பயங்கரவா் ெ த்ி்கள் 
எனப மபாய்க த்காண்டிருககும் வாழ்வவப 
ப்டம் பதிடித்துக ்காடடும் ்கவதிவ்்கள் ெதிே...

‘‘ொத்்ான்்கள் அப்காதித்்
ொம்பல் பூமதியதில்
மயானதியு்டன் வாழ்ந்தி்ட
ஒருவருககும் வதிருபபமதில்வே’’

‘‘மவே மு்கடு்களதிலிருநது
இனதி ம்கட்கபமபாவது
ம்யதிவேக த்காள்ளும்
ெத்்ம் மடடுமல்ே
வதிடு்வேச் ெத்்மும்்ான்’’


அறச்சீறறத்தின் ைோய்க�ோல் 

விமர்சனம் - பெண்ணியம் ப்சல்வக்குமாரி
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‘‘்கனவு்கவளக
வ்கது தெய்யப மபாவ்ா்க
்கண்்கவள எச்ொதிக்கதி�ார்கள்’’

‘‘உே்கத் ்மதிழாதின்
உ�க்கம் ்கவேத்்வன்
உங்கள் பதிள்வள’’

‘‘ஓவேச் சுவடி்களதிலும் 
்கல்தவடடு ்களதிலும்
்கவ்்களாய் மடடுமம
வதிாதிநது ்கதி்டந்து வீரம்’’ 

 இவவமபான்� ்கவதிவ்்கள் ஏராளம், 
ஏராளம். இக்கவதிவ்்களுககு வதிளக்கம் 
ம்வவயதில்வே. அருணாவதின் வலிக்கவதிவ்்கள் 
நம் மன த்ிலும் ஈழத் த்ின் வலிவயப பாய்ச்சும் 
என்ப த்ில் ஐயமதில்வே.
 
 பக்கங்கள் :
 அளவு : 150
 வதிவே : 125

த்ா்டரபு்களுககு : +91 96008 48146
தவளதியீடு : வளாதி எழுத்துககூ்டம், 
மானாமதுவர, ெதிவ்கஙவ்க மாவட்டம்

வஞெ்கம் வதிவளத்்திடும்
மாந்வரக ்கண்்டால்
அவவதி்டம் மநாக்கதி
உமதிழ்ந்திடு தநஞமெ!

வ்கயூடடுக ்காக்கதி்கவளக
்கா்கதி்மாய் என்த�ண்ணதி 
்கெதிக்கதி எ�தி தநஞமெ!

த்கட்டவராய்
பதி�பதபடுத்்ால்
ம்கடில்வே தநஞமெ! 
த்கட்டவனாய்
வாழ்ந்திட்டால்
த்கான்றுவதிடு தநஞமெ!

்கள்ளமதில்ோ குழநவ்்கவள
எவமரனும் மாசு தெய்்ால்
மாரபு்னதில்
மதி்தித்்திடு தநஞமெ!

பதிஞசு நேம்
மபணதிக ்காத்து
நல்ேவறவ�
இன்ம� வதிவ் தநஞமெ!

வஞெ்கமாய் மபெதி 
மா்ர்கவள தூறறும் ம்டயர்களதின் 
மு்கத்்திவர ்கதிழதி தநஞமெ !

ஏவழ்களதின் உவழபபதிவன
சுரண்டித் ்திண்ணும்
்வவளக கூட்டத்வ்
வயதிறவ� மநாக்கதி
மதி்தித்்திடு தநஞமெ!

தொல்வத்ல்ோம்
தொல்லிவதிடம்டன்
ொதித்்திரமாய்
வதிளஙகு தபண்மண !

அநதியாயம் எஙகு
்கண்்டால் நீயும் தரௌத்்திரமம 
பழகு தபண்மண !

- அன்பழ்கதி ்கமஜந்திரா

தரௌத்்திரம் பழகு
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மோ்கநா்ன், மருத்துவமவனயதில் 
அனும்திக்கபபடடிருககும் 

தெய் த்ிய�திநது ்கண்ணீர மல்்க ஓடி வந்ான் 
ெதிவா. உ்டதேஙகும் ்காயங்களதில் ்கடடு 
மபா்டபபடடிருந்து. வேது வ்கயதில் 
மடடும்்ான் ்காயமதில்வே. ்வேயதில் தபாதிய 
்கடடு மபா்டபபடடு மருத்துவமவனயதின் 
தபாது வாரடில் உ�ங்கதிகத்காண்டிருந்ார. 
மருத்துவர்கள் அவருககு மயக்க மருந த்ிவன 
தெலுத் த்ியதிருந்ார்கள்.

அரு்கதில் நதின்று மோ்கநா்வனப பாரத்து 
அழுதுத்காண்ம்ட இருந்ான் ெதிவா. அவனது 
்க ண் ணீ ர  ம வ ்ட ் தி � ந ்  த வ ள் ள த ம ன 
மபாய்கத்காண்டிருந்து. அஙகு வந் 
ஒருவர அவவன அரு்கதிலிருந  ் நாற்காலியதில் 
உட்கார வவத்்ார.  அவன் ்வேவய 
த்ாங்கப மபாட்டவாறு ெத்்மதில்ோமல் 
ம்மதி அழுதுத்காண்ம்ட இருந் ான். அவனது 
்கண்ணீர ்வரயதில் ெ திந் திகத்காண்டு 
இருந்து. அவவபமபாது ்ன் வ்க்களால் 
துவ்டத்துக த்காண்்டான். ்கண்்கள் ெதிவக்க 
ஆரம்பதித் த்ிருந்ன.

மருத்துவர்கள் யாவரப பாரத்்ாலும் 
்ன் அண்ணனதின் நதிவேவயப பற�தி 
ம்கடடுகத்காண்ம்ட இருந்ான். ெதிவாவதின் 
நதிவேவயப பாரத்்வர்கள் ்ானா்கமவ 
முன் வநது ஆறு்ல் தொல்லிகத்காண்டு 
இருந்ார்கள். அவன் எதுவும் மபொ்வனாய் 
இருந்ான்.

‘’அடிபடடு த்க்டககு� ஆமளா்ட ் ம்பதியாம். 
பத்து வயசுககு எளய புள்ளயாம்.பாவம்... 
தபாசுகதபாசுககுனு இருக்காபே... அவன் 
அழுகு�  ்பாக்கமவ ்கஷ்டமா இருககு...‘’

‘ ’ எ வ ம ள ா  த ெ ா ந ் ம்  இ ரு ந ் ா லு ம் 
கூ்டப தபா�ந்வனு்க ஆ்ரவு இல்ேனா 

தெரமம்்ான். அந  ்ஆமளா்ட ்ம்பதியக்கண்டு 
அங்கதிடடும் இங்கதிடடும் ஓடி அவேயு�ாபே... 
மத்்வனு்க அபபுடி இருபபானு்களா...’’

‘’எங்க ஊரே கூ்ட ஒருத்்ரு பரம்பர தொத்துே 
ெமமா ்ம்பதிககு த்காடுக்காம த்காஞசூண்்ட 
த்காடுத்துடடு ஒதுக்கதிபபுட்டாரு. ஏன்னு 
ம்கட்டா தபா�ந்துே இருநது நான்்ான் 
குடும்பத்துககு ்கஷ்டபபடம்டனுட்டாரு.. 
மூத்்வன் மவே தவடடி பாககும் மபாது 
அவன் ெதின்னபபயோ்ாமன இருந்ான். 
அவனாே அபப என்ன பண்ண முடியும்னு 
ஊர்கார்களும் எவமளா தொன்னாலும் 
அவரு ஒத்துக்கே... அவு்க ்ம்பதியும் மபானா 
மபா�ாருனு வதிடடுட்டாபபுே.. மத்்வனா 
இருந்ா தொத்துக்கா்க அடிச்சுக்கதிடடு தெத்ம் 
மபாயதிருபபான்... அபப�ம் என்ன ்ீரா் 
மநாக்காடு வநது த்க்டந்பப அந் தொத்்ா 






பால் நதிவ�ந் கு்டமாய்
இருக்கதி�து
மனம்

ெதிந்ாமல், ெதி்�ாமல்
குடித்து வதிடடுப மபா்கதி�து
உன் பூவன குணம்

கு.தமிழ்மோழி
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வநது ்காபபாத்துச்சு... அவு்க ்ம்பதி்ான் 
அங்கதிடடும் இங்கதிடடும் தூக்கதிடடு மபாயதி 
உசுர ்காபபாத்துனாபபுே....’’

‘’எனககு ஒன்னுனா எங்க அண்ணன் 
உசுரமய வச்சுக்க மாட்டாருங்க....’’

‘’இருக்க ்ம்பதிேமய ஏன்... நடு்ம்பதி 
தராம்ப பாெக்காரங்க....’’

‘’அ்ட... பூமதிே ஒரு ் ்டவ்ான் தபா�க்கப 
ம ப ா ம � ா ம்  ஓ ய ா ம ய ா  த ப ா � க ்க ப 
மபாம�ாம்...’’

‘’தொத்துபபத்து கூ்ட வராதுங்க... 
மெத்துவச்ெ தொந் பந்ம்்ான் ்கவ்டெதி 
வவரக்கதிம் கூ்ட வரும்...’’

‘’அடிபடடு த்க்டககு� ஆளுககு ்கல்யாணம் 
பண்ணதி தரண்டு புள்ள இருககுது. ஆனா 
இந்ப வபயனப பாத்்ா ்கல்யாணம் ஆ்கா் 
வபயன் மா த்ிாதித்்ான் த்ாதியுது. ்கவ்டெதி 
வவரககும் பந்பாெமா இருந்ா மபாதும்...’’

அ ங ்க தி ரு ந ் வ ர ்க ள்  ் ங ்க ளு க கு ள் 
ஏம்ம்ா மபெதிக த்காண்்டார்கள். எவ்யும் 
்கா்தில் வாங்கா்வனாய் இருந்ான் ெதிவா. 
அவன் மோ்கநா்னதின் ்கண்்கவளமய 
பாரத்துக த்காண்டிருந்ான்.

ெதி�திது மநரத் தில் ்னது இரண்டு குழநவ் 
்கவளயும் இழுத்துகத்காண்டு அே�தியடித் படி 
மருத்துவமவனககுள் நுவழந்ாள் வனதி ா. 
ஒடடுதமாத்  மருத்துவமவனயும் அவவளமய 
்திரும்பதிப பாரத்்து. அவள் ்வேவய 
வதிாதித்துகத்காண்டும் அழுது அழுது வீங்கதிய 
்கண்்களு்டனும் ்காணபபட்டாள்.

அவ�ககுள் நுவழந்வள் மோ்க 
ந ா ் வ ன ப  ப ா ர த் து  ் ன து  வ ா வ ய 
முந்ாவனயால் தபாத் த்ியபடி ஓர மூவேயதில் 
ொய்நது அழ ஆரம்பதித்்ாள். அவவளயும் 
மீ�திகத்காண்டு அழுவ்கச் ெத்்ம் தவளதியதில் 
ம்கட்டது. மோ்கநா்னதின் ்கால்்கவளப 
பதிடித்துகத்காண்டு குழநவ்்கள் ம்மதித்ம்மதி 
அழுது த்காண்டிருந்ார்கள். அவர்களதின் 

வாயதிலிருநது எந  ்தொற்களும் உ த்ிபப்ற்கான 
அ�திகு�தி்கள் த்ன்ப்டவதில்வே. குழநவ்்கள் 
ெதிநதும் ்கண்ணீர மோ்கநா்னதின் ்கால்்கவள 
நவனத்துக த்காண்டிருந்து. குழநவ்்கவள 
் ன து  வ ்க ்க ளு க கு ள்  அ வ ண த் து க 
த்காண்்டான் ெதிவா.

மோ்கநா்ன் த்கடடிக்காரன் என்று 
எல்மோரும் தொல்ே மவண்டும் என்று 
ஆவெபபட்டான். படிககும்மபாது வகுபபவ�யதில் 
மு்ல் தபஞெதில் மு்ல் ஆளா்கத்்ான் 
உட்காருவான். யாவரக ம்கள்வதி ம்கட்டாலும் 
முந் திகத்காண்டு ப் தில் தொல்வான். 
ொதிமயா ்வம�ா ்ான் மு்லில் வாய் 
்தி�க்க மவண்டும் என்ப்தில் த்ளதிவாய் 
இருந்ான். மற�வர்கள் ப்தில் தொல்லி 
நல்ே மபர எடுத்துவதிடுவார்கமளா என்� 
எண்ணம் அவனுககுள் அ்தி்கமா்கமவ 
இருந்து. ்ான் மடடுமம ெதி�ந்வனா்க 
இருக்க மவண்டும் என்பது்ான் அவனது 
மபராவெ.

ஒருமுவ� மாவட்டக ்கல்வதி அ்தி்காாதி 
ஒருவர பள்ளதிககூ்டத்வ் பாரவவயதி்ட 
வந்ார.  ஒவதவாரு வகுபபவ�யா்க 
பாரத்துவதிடடு பத்்ாம் வகுபபு ‘ஆ’ 
பதிா திவுககு வந்ார. வகுபபதில் ஆங்கதிே 
ஆெதிாதியர முருவ்கயனதின் பா்ட மவவளயா்க 
இருந்து. அவர ஆங்கதிே இேக்கணம் 
ந்டத்்திக த்காண்டு இருந்ார. வகுபபவ� 
்கரும்பேவ்கயதில் ஐநது தொற்கள் த்காண்்ட 
ஆங்கதிே தொறத�ா்டவர எழு்திவதிடடு 
மாணவர ஒருவவன வ்க்காடடி வாெதிக்கச் 
த ெ ா ன் ன ா ர .  அ வ ன்  எ ழு வ ் ற கு ள் 
மோ்கநா்ன் முந்திகத்காண்்டான். ்ான் 
ொதியா்க வாெதித்து அ்தி்காாதியதி்டம் நல்ே 
மபர வாங்கதிவதிட்ட நதிவனபபதில் நதிமதிரநது 
உ ட ்க ா ர ந து  த ்க ா ண் ்ட ா ன் .  அ ் தி ்க ா ா தி 
‘ம்..’என ் வேவய ஆடடியவர இன்தனாரு 
தொறத�ா்டவர எழு்தி  இன்தனாரு 
மாணவவன எழுபபதிவதிட்டார.

அ ் ற கு ம்  ம ே ா ்க ந ா ் ம ன  வ ்க வ ய 
தூக்கதி எழுந்வாம� வாெதித்து வதிட்டான். 
ஆெதிா தியவர ஒரு மா்திா தியா்க பாரத்் 
அ்தி்காாதி ‘’வகுபபுே மவ� எவனுககுமம 
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வாெதிக்கத் த்ாதியா்ா...’’ என்று தொல்லிக 
த ்க ா ண் ம ்ட  ம ே ா ்க ந ா ் வ ன  ் ட டி க 
த்காடுத்துவதிடடு தவளதியதில் வந் அ்தி்காாதி 
யதி்டம் ‘’ொர... ம் ்்  பெங்களும் நல்ே 
படிபபானு்க... மவணும்னா இன்தனாரு 
முவ� எழு்தி வாெதிக்கச் தொல்லுங்க ொர...’’ 
என்று எவவளமவா த்கஞெதியும் அவரது 
ம்காாதிகவ்கவய நதிரா்காதித்துவதிட்டார. 
ஆெதிாதியருகம்கா தபருத்் ்ரமச்ெங்க்டமா்க 
மபாய்வதிட்டது. மோ்கநா்மனா ்னது 
ெடவ்டக ்காேவர தூக்கதிவதிடடுக த்காண்டு 
மற�வர்கவள ஏளனமா்க பாரத்துக 
த்காண்டிருந்ான்.

உணவு இவ்டமவவள தநருஙகும் 
மபாது மாவட்டக ்கல்வதி அ்தி்காாதியதின் 
வா்கனம் பு�பபட்டது. மன உவளச்லில் 
இருந் ஆெதிா தியர முருவ்கயன் ம்திய 
உணவுககு வதிடுமுவ� அளதித்்ார. ்கல்வதி 
அ்தி்காாதி ்வேவம ஆெதிாதியாதி்டம் என்ன 
தொன்னாமரா என்� நதிவனபபதில் ஆழ்நது 
மபானார. ம்தியம் மூன்�ாவது பா்டமவவள 
‘ஆ’பதிாதிவுககு ஆங்கதிே பா்டமவவளயா்க 
இருந்து .

வகுபபுககு தென்� அவர ஓடடுக 
த்காட்டவ்கயதில் தொரு்கதியதிருந் மூங்கதில் 
குச்ெதியால் மோ்கநா்வன துவவத்து 
எ டு த் து வ தி ட ்ட ா ர .  ‘ ’ எ த் ் ன  த ம ா � 
தொல்லிருகம்கன் என்்கதிட்ட பண்�மா த்ிாதிமய 
மத்்வங்க்கதிட்ட பண்ணா்னு..  அது 
என்ன்டா அவனக ம்கட்ட நீ தொல்�... 
மத்்வனு்கதயல்ோம் கூமுடவ்டயா... 
இவமளா ்கஷ்டபபடடு ந்டத் த்ியும் த்காஞெ 
மநரத்துே எம் மபர த்கடுத்துடடிமய...’’ 
தொல்லிக த்காண்டு இருககும் மபாம் 
்வேவம ஆெதிாதியர அவழபப்ா்க ஆறுமு்கம் 
வநது தொன்னார. ஆெதிாதியர முருவ்கயனதின் 
தெயவே மாணவர்கள் எ்திரபாரக்கமவ 
இல்வே. மோ்கநா்வன மற�வர்கள் 
பாதி ாபமா்க பாரத்துக த்காண்டிருந்ார்கள்.

ம ே ா ்க ந ா ் ன்  அ ர சு  ம ா ண வ ர 
வதிடு்தியதில் ்ங்கதித்்ான் படித்துக த்காண்டு 
இ ரு ந ் ா ன் .  வ தி டு மு வ �  ந ா ட ்க ள தி ல் 
வீடடுககுச் தெல்வது வழக்கம். வதிடு்தி 

 
்கவதிவ்்கள்

S
இரவு மநர தவளதிச்ெம்
ம்டிகத்காண்டிருக்கதிம�ன்
த்ாவேந் நதிவனவு்கள்
S
யாமரா ்களவாடிச் தென்�
மன்தி்டம் ஒரு ம்கள்வதி
என்வன நதிவனவதிருக்கதி�்ா ?
S
்க்டல் ்க்டந் பயணத்்திலும்
என்னு்டன் மெரநம் வரு்கதி�து
பதி�ந்மண் வாெம்
S
உ்திரந் ெருகு்கமளாடு
வ்கம்காரக்கதின்�ன
மரத்்தின் மவர்கள்
S
பூக்களதின் இ்ழ்்களுககு
மடடுமம த்ாதிந்திருக்கதி�து
வண்டு்களதின் தமௌனதமாழதி
S
தூரத்துப பசுவமககுள்
ஒளதிந்திருக்கதி�து
வதிவொயதி்களதின் வதியரவவ
S
்வரவயத் த்ா்டா்
ஆேமரத்து வதிழுது்கள்
ஊஞெோடும் ெதி�ார்களுககு
S
புேம்தபயரநம்ாாதின்
அவேங்கவள தொல்்கதி�து
்களத்துமமடடு சுவம்ாங்கதி
S
தவளதிச்ெம் ்ரவதில்வே
என்�ாலும் ்க்டவமயாறறு்கதி�து
கு்டத்்திலிட்ட வதிளககு

கா.ந.கல்யாணசுந்தரம்
தென்வன.
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மாணவர்கள் மோ்கநா்வன ஆச்ொதியமா்க 
பாரத்்னர. அவன் மபசுவவ் அபபடிமய 
நம்பும்படி மபசுவ்தில் த்கடடிக்காரன்.

அவனுககு ்கீழ் உள்ள ெதிறுவர்களதி்டம் 
ஒ ரு மு வ �  ந ா ன்  உ ள வு த் து வ � ய தி ல் 
பணதியாறறு்கதிம�ன். நான் ஆ�ாம் வகுபபு 
படிககும் மபாது மாவட்ட அளவதில் வவத்் 
மாணவர்களுக்கான உளவுத்துவ� ம்ரவதில் 
மு்ல் மாணவனா்க வந்்ால் என்வன 
உளவுத்துவ�யதில் மெரத்துக த்காண்்டார்கள். 
மா்ம் இரண்்டாயதிரம் ரூபாய் ெம்பளம். 
இபபககூ்ட இங்க வநது பன்னதிரண்்டாம் 
வ கு ப பு  சு ம் ம ா ் ா ன்  ப டி க ்க தி ம � ன் . 
பள்ளதிககூ்டத்து பக்கத்துே இருக்க இடுககு 
மவேே த்காவே த்காள்வள ்கறபழதிபபு 
எல்ோம் ந்டககுது அ  ் உளவு பாக்கத்்ான் 
வந த்ிருகம்கன். பெங்க மவ� அங்கதிடடு்ான் 
்கட அடிச்சுடடு மபா�ானுங்க அவனு்களயும் 
்கண்்காணதிக்கத்்ான் இங்க ்ங்கதிருகம்கனு 
தொன்னமபாது ெதிறுவர்கள் மு்கத்்தில் 
எந் அவெவும் இல்வே. அபபடிமய 
நம்பதியவர்களா்க இருந்ார்கள். வாவய 
தமல்ேத் ்தி�ந்வாறு ம்கடடுகத்காண்டு 
இருந்ார்கள் .

‘’அதுனாே்ாண்்ட இந் அண்ணஙகூ்ட 
யாரும் மெரமாடராங்க... இந் வயசுேமய 
எ வ ம ள ா  த ப ா தி ய  ஆ ள ா  இ ரு க கு . . 
பாத்்ீயா...’’ ஒமர நீளமா்க இருந் வதிடு்தி 
அ வ � ய தி ல்  இ ர வ தி ல்  உ � ங கு ம் ம ப ா து 
ஒருவன் தொல்ே ஐந்டிககு அடுத்து 
உ�ங்கதிக த்காண்டிருந் மோ்கநா்ன் 
்னககுள் பு்திய ெக்தி உருவா்கதிய்ா்க 
உணரநது த்காண்்டான்.

ஒருமுவ� குளதிககும் மபாது, ‘’்ண்ணதிய 
தெேவு பண்ணா்ீங்கபபா... அவனவன் 
குடிக்கதி�துகம்க ்கஷ்டபபடும்மபாது இபபுடி 
வீணாக்கோமா...‘’ என்று மோ்கநா்ன் 
ெமூ்க ெதித்்ாந்ம் பா்ட, படடும்ப்டாமல் 
குளதித்துவதிடடு குளதியேவ�யதிலிருநது 
மற� மாணவர்கள் தவளதிமய�திகத்காண்டு 
இருந்னர. ்கவ்டெதியா்க குளதிக்கப மபான 
மோ்கநா்ன் நீண்்ட மநரம் ்கழதித்ம் 
தவளதிமய வந்ான். நீ மடடும் இவமளா 

மநரம் என்ன பண்ணுன என்று ம்கடபது 
மபால் ெதிேர நதின்�னர. உ்டம்புே ப்தினாறு 
லிட்டர ்ண்ணதியாச்சும் படு�மா� தி 
குளதிக்கனும். அபபத்்ான் குளதிச்ெதுகம்க 
அரத்்ம்னு பு்திய ெதித்்ாந்ம் பாடியமபாது 
அவர்கள் ்ங்களுககுள்மளமய தநாநது 
த்காண்்டனர.

மோ்கநா்ன் ்ன்வன எபமபாதுமம 
அ�திவாளதியா்கமவ ்காடடிகத்காள்ள 
முயறெதிபபான். அபபடித்்ான் ஒருமுவ� 
அந் ஆண்டு இறு்தியதில் வகுபபதில் உள்ள 
ம ா ண வ ர ்க ள்  அ வ ன வ ரு ம்  ம ெ ர ந து 
பதிாதிவு உபச்ொர வதிழா ்ங்கள் வகுபபதில் 
ந்டத்்திகத்காண்டு இருந்னர. ஆெதிாதியர்கள் 
அவனவருககும் ெரபத், டீ, பதிஸ்கட என 
அவர்கள் இருககும் வகுபபதிறம்க தென்று 
மாணவர்கள் ெதிேர வழங்கதிக த்காண்டு 
இருந்னர. பன்னதிரண்்டாம் வகுபபு பதி 
்கதிளாஸ பெங்க நல்ோ பண்�ாங்கங்கய்யா 
என்று சுபபதிரமணதியம் ஆெதிாதியர மாணதிக்கம் 
ஆெதிாதியாதி்டம் தொன்னமபாது மாணதிக்கம் 
ஆெதிாதியருககு டீ, பதிஸ்கட மோ்கநா்னமும் 
ெதிேரும் வழங்கதிகத்காண்டு இருந்னர. 
இ ந ்  வ ரு ெ ம்  எ ல் ே ா ரு ம்  ப ப ள தி க ே 
பாஸ பண்ணதிருங்கபபா,  மாணதிக்கம் 
ஆெதிாதியர தொன்னமபாது எல்ோம் உங்க 
ஆெதி்ாங்கய்யா.. என்�ான் மோ்கநா்ன்.

‘ ’நீ  த்கடடிக்காரன்்டா.. .  இவனு்க 
ம்�திருவானு்களா...‘’ அவர ம்கட்டமபாது 
அவர்கள் மு்கத்்தில் பூத்்திருந் புன்னவ்க 
வா்டத் த்ா்டங்கதியதிருந்து. இவன் மதிடுக்கா்க 
ந்டநது வநது த்காண்டு இருந்ான்.

ம ா ண வ ர ்க ள்  வ ா தி வ ெ ய தி ல்  ந தி ன் று 
ஒவதவாருவரா்க ெரபத் குடிக்க ஆரம்பதித்்னர. 
ெரபத் ஒரு தபாதிய ெதில்வர கு்டத் த்ில் ்கேக்கபபடடு 
இருந்து. தமாத்்ம் நாறபத்த்டடு மபர 
உள்ள வகுபபதில் மாணவு்கள் இருபது 
மபர இருந்னர. மாணவதி்களுககு ஒன்று 
மாணவர்களுககு ஒன்று என இரண்டு 
குவவள்கள் இருந்ன. இவன் ஆண்்கள் 
வாதிவெயதில் ்கவ்டெதியதில் நதின்று த்காண்டு 
இருந்ான். ‘’ம்டய் தபாம்பளப புள்ளங்க 
இருக்க எ்டத்து மவ்க மவ்கமா குடிச்சுடடு 
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வர�து இல்ேயா. அந்ப புள்ளங்க நம்மே 
ெரபத்ம் பாக்கா்வன்மா�தினு நக்கோ 
பாக்காது்களா. . . ’ ’  என்று தமதுவா்க 
தொன்னது்ான் ்ாம்ம் அவனவரும் 
ெதில்தேன்� ெரபத்வ் கு்டத்்தில் இருநது ஒரு 
குவவள தமத்்தி மவ்கமா்க குடித்துவதிடடு 
்ங்கள் இருகவ்கககு வந்னர.

‘‘ம்டய் தமதுவா குடிங்க்டா... ்க்டககுனு 
ஒரு தமா்டககுே குடிச்சுடடு வர�ீ்க.. பல் கூெ 
மபாகுது்டா...‘’ வகுபபாெதிாதியர வதிஜயகுமார 
தொல்வவ் யாரும் ்கா்தில் வாங்கவதில்வே. 
மவ்கமா்க குடித்து ்னது த்கௌரவத்வ் 
்காபபாத்்திக த்காண்்டவர்களா்க எண்ணதிக 
த்காண்்டனர. தமதுவா்க குடித்துவதிடடு 
வந் மோ்கநா்னதி்டம் ‘ ’நீ  மடடும் 
எதுககு்டா தமதுவா்க ஆடி அெஞசு 
குடிச்சுடடு வர�...’’ ஒருவன் ம்கடகும் 
மபாம் ‘’எ்யும் ஆ� அமர ரெதிச்சு ருெதிச்சு 
குடிக்கனும்்டா... மோ்கநா்ன பாரு...’’ 
என்� மபாது ஒடடு தமாத்் வகுபபவ�யும் 
அவவனத் ்திரும்பதி பாரத்்து. அவன் 
எதுவும் த்ாதியா்வவனபமபால் ்ன்வனக 
்காடடிக த்காண்்டான்.

மாணவர்கள் மத்்தியதில் நல்ே தபயர 
இல்வேதயன்�ாலும் ஆெதிாதியர்கள் மத் த்ியதில் 
அவனுககு நல்ே தபயர. நன்�ா்கவும் 
படித்்ான் மோ்கநா்ன்.

மோ்கநா்னதின் தபறம�ார படிபப�தி 
வ தி ல் ே ா ் வ ர ்க ள்  எ ன் ப ் ா ல்  இ வ ன் 
வவத்்து்ான் ெட்டமா்க இருந்து.

படித்து முடித்து ்னதியார நதிறுவன 
தமான்�தில் நல்ே ஊ்தியத்்தில் பணதிபுாதிநது 
வ ரு ம்  ம ே ா ்க ந ா ் ன்  ் ன்  ம வ ன வ தி 
குழநவ்்களு்டன் ்காவரககுடியதில்்ான் 
வீடு்கடடி குடியதிருநது வரு்கதி�ான்.

அ வ ன து  அ ப ப ா  ப ே மு வ � 
த ெ ா ல் லி யு ம்  அ வ ன்  ம ்கட ்க வ தி ல் வ ே . 
‘ ’என் குழநவ்்கவள நல்ே முவ�யதில் 
வளரக்கனும். படடிக்காடடுே இருந்ா 
த்கடடுப மபாயதிருங்க. ்காவரககுடி என்ன 
தராம்ப தூரத்துேயா இருககு. இருபது 

்க தி ம ே ா மீ ட ்ட ர ் ா ம ன .  வ ந து  ஒ ங ்க ள 
பாத்துககும�ன். அவனு்க வேபப பத்்தி 
ஒங்களுககு ஒன்னும் த்ாதியாது.... இவனுககு 
ஏழு்கழு் வயொகுது உருபபுடு�துக்கான 
ஒரு வழதியும் த்ாதியே... இவனுககு என்ன 
த்ாதியும் ... படிபபும் ஏ�ே... ஒரு மண்ணும் 
தவளங்கே... இபபுடி இருககும்மபாது எம் 
பெங்க தெட ஆ்க மாட்டானு்க...’’ என்று 
பதிடிவா்மா்க தொல்லிவதிட்டான்.

ஒ ரு மு வ �  த ்க ா ல் வ ே ய தி ல்  ்க ்ட வ ே 
ம ப ா டு வ ் ற கு  ப ண ம்  ம ்க ட டு  வ ந ் 
அவன் அபபாவதி்டம் ‘’ஒனககு ஒன்னும் 
த்ாதியாது. முத்து அண்ணங்கதிட்ட பணம் 
த்காடுத்துருகம்கன்.. அவரு ்க்டே தவ்ய 
தவ்ச்சுருவாரு. நீ மபெமா முள்ளு்கதிள்ள 
சுத்்ம் பண்ணதிடடு. . .  ்காக்கா  குருவதி 
்திங்காம பாத்துக்க. அந்பபயலுககும் 
ஒன்னும் த்ாதியாது. சும்மா ம்காழதி்கீழதிய 
வளககும�னு ்திாதியாம ்காரககுடிே 
ெரவண வதிோஸ ஓட்டல்ே மவேக்கதி 
தொல்லிருகம்கன். அவன அங்க மபா்கச் 
தொல்லு...’’ மோ்கநா்ன் தொன்னமபாது 

1. 
பசுவமயான வயல்்கள்
அ்தி்கமா்க இருக்கதின்�ன
தவடடுக்கதிளதி்கள்

2.
கூந்ல் பதிாதிந் மல்லிவ்க
நறுமணம் வீசு்கதி�து
்கடடில் ்வேயவண

3. 
நீாதில் ்ாமவர
உவ்டநது ்கதி்டக்கதி�து
படித்துவ�

4.
அமாவாவெக ்கா்கம்
சுவவத்து உண்்கதி�து
ம்காழதிககுஞசு.

5. 
நள்ளதிரவதில் அவள்
துவணககுச் தெல்்கதி�து
்னதியாய் நதிேவு

பாவேர்.வீரவாணன்
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அவர ்வேயாடடிக த்காண்ம்ட அவன் 
த்காடுத்் நூறு ரூபாவய வாங்கதிகத்காண்டு 
ஊர வநது மெரந்ார.

மோ்கநா்னதின் ஆறுவயது ம்கன் சுமோ்கன் 
ெளதியால் அவ்திபபடடு மருத்துவமவனயதில் 
அனும த்ிக்கப படடிருந்மபாது பாரக்க வந் 
்ங்கமணதி ‘’இது ொ்ாரண ெளதி்ாபபா... 
ம்ங்கா எண்ணய வ்கயதிே ம்ச்சு அனல்ே 
்காடடி அ  ் தவத்்ேயதிே ்்டவதி தநஞசுே 
ஒடடி வந்ாமே ொதியாயதிருககும்பா... தரண்டு 
மூனு ்்டவ தும்வபய இடிச்சு த்காடுத்்ாமே 
ொதியாயதிரும்பா... ‘’ தொன்னமபாது ‘’ ஒனககு 
ஒன்னும் த்ாதியாது... இன்னும் அந்க 
்காேத்துே மா�திமய இரு. இது வரக்கதிம் 
இருப்ாயதிரத்துககும் மமே தெேவாயதிருச்சு...’’ 
என்று அலுத்துகத்காண்்டான்.

ஒருநாள் மோ்கநா்னதின் ெதித்்பபா 
வபயன் பாஸ்கரும் அவனது நண்பனும் 
வதிமனாத்தும் வீடடிறகு வந்திருந்னர. 
‘’நா படிக்கதி� ்காேத்்திேமய அவமளா 
மபாடடி அதுேதயல்ோம் ெமாளதிச்சு்ான் 
இந் மவேகம்க வநம்ன். இன்்டரவதியூே 
ப ா த் து  ்க வ ன ம ா  ம ப சு ங ்க . . .  ஆ ம ா 
வண்டிேயா வந்ீங்க... இவன. எதுவும் 

ஓட்டச் தொல்லிரா்பபா. இவனுககு 
ஒன்னும் த்ாதியாது. தமா்ல்ே நீ வண்டிே 
ஒக்காரு....’’ என்�மபாது பாஸ்காதின் மு்கம் 
சுருங்கதிபமபாயதிருந்து.

்னது வதிவே உயரந் மமாட்டார 
வெக்கதிளதில் தெல்லும்மபாது்ான் அந் 
வதிபத்து ந்டந்திருந்து. தெல்மபானதில் 
மபெதிகத்காண்ம்ட முரு்கன் டீக்கவ்டயதிலிருநது 
்கதிளம்பும்மபாது்ான் வவளவதில் ்திரும்பதிய 
மதினதி ோாதி ஒன்று மோ்கநா்ன் மீது 
ம ம ா ் தி ய து .  அ ் தி ல்  ந தி வ ே  ் டு ம ா � தி 
மபானான். உ்டனடியா்க ஆம்புேன்ஸ 
வரவவழக்கபபடடு ்கண்ணன் மருத்துவ 
மவனயதில் அனும்திக்கபபட்டான்.

அ வ ன து  ந தி று வ ன த் ் தி ல்  இ வ ன் 
அடிபட்ட வதிபரம் ம்கள்வதிபபடடு மமோளர 
்வதிர மவறு யாரும் ப்ட்டபபட்ட்ா்க 
த்ாதியவதில்வே...

நீ ண் ்ட  ம ந ர த் ் தி ற கு ப  ப தி � கு  ்க ண் 
வதிழதித்துப பாரத்்ான். ்ன் குடும்பத்்ாாதின் 
்கண்்கள் அழுது ெதிவந்திருந்வ் உணரநது 
த்காண்்டான்... மற�வர்கள் யாரும் அஙகு 
இல்வே என்பவ் எண்ணதியமபாது ்ான் 
பணதியாறறும் நதிறுவனத்்தின் வாடச்மமன் 
ெண்முத்்தின் வரவு புது த்ம்வபக 
த்காடுத்்து.

‘’்ம்பதி... ஒனககு ஒரு த்காவ�யும் 
வராதுய்யா. ஓந்ம்பதி மாாதி ஒருத்்ன் என் கூ்ட 
தபா�க்கேமயனு ஏக்கமா இருககுய்யா...’’ 
பக்கத்து படுகவ்கயதில் அனும்திக்கப 
படடிருந்வர மோ்கநா்னதி்டம் தொன்ன 
மபாது ்னது ்ம்பதிவய அபமபாது்ான் 
பு்திய்ா்க பாரத்துக த்காண்டிருந்ான். 
ெதிவாவதின் வ்க்கள் ம்ாலுாதிநதும் கு த்ி்கால்்கள் 
தவடித்தும் ்காணபபட்டன. ெதிவா ஓட்டல் 
ஒன்�தில் பாத் த்ிரம் ்கழுவும் மவவே பாரத்துக 
த்காண்டு இருந்ான்.

‘’ ஒ ்ட ம் பு  ெ ா தி ய ா ன து ம்  த ம ா ் ல் ே 
ெதிவாவுககு ஒரு நாடடுக ம்காழதிப பண்வண 
வச்சுக த்காடுத்து�னும்....’’ என்று ் னககுள் 
எண்ணதிகத்காண்்டான் மோ்கநா்ன்.       n

மரம் ்வளர்த்தேன் 

தேண்ணீர ஊற்ற ம்றந்தேன்

காகிதே்ததில ஓவியமாய்..!

்ச. ராஜ்குமார

-
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மம்கஷூககு மயாெதித்து மயாெதித்து 
்வேவய வலித்்து.

‘‘அபபா வா இபபடி?’’

ஆபீஸில் மவவேமய ஓ்டவதில்வே..

எ த்ிலும் மதி்கச் ொதியான முடிதவடுபபவர. 
அவன் ஆவெ்கவள உ்டமன நதிவ� மவறறுபவர. 
இன்னும் தொல்ேப மபானால் ்நவ்தயன்� 
நதிவேயதில் இல்ோமல் ம்ாழனா்க ந்டத்துபவர. 
அவர தொன்னவ  ் அவனால் ஜீரணதிக்க 
முடியவதில்வே.

ந ்ட ந ்து  இ து  ் ா ன் . . .  அ வ னுககு த் 
்திருமணமா்கதி ஒரு வரு்ட பூரத்்தி நாவள...

அ்றகு ்ன் மவனவதிவயப பாராடடி 
அவளுககு ஒரு நதிவனவுப பாதிவெ அபபா 
வ்கயால் த்காடுக்க வதிரும்பதினான்...

ெடத்டன ‘‘அத்ல்ோம் முடியாது ்டா’’ என 
மு்கத் த்ிேடித்்ாற மபால் மறுத்து வதிட்டார.

என்தனன்னமவா ்திட்டம் மபாடடு 
வவத் த்ிருந்ான். இபமபாம்ா மனம் சுணங்கதிப 
மபானது.

மாவே வீடடுககுப மபான மபாது... 
அத்வ் மாமா என வீடு நதிரம்பதியதிருந்து.
அவவனக ்கண்்டதும் உனக்கா்கத் ்ான் 
்காத்்திருநம்ாம் என்�ார்கள்.

ஒன்றும் புாதியாமல் அவன் வதிழதிக்க... 
அபபா அம்மாவதி்டம் ‘‘உன் 25 வரு்ட உவழபபு 

த்ியா்கம் இவ்ப பாராடடி இத்்வன மபர 
முன்னதிவேயதில் பாதிொய் இந் வீடவ்ட உன் 

தபயருககு எழு த்ி வவக்கதிம�ன்’’என்�ார.

ஒரு நதிமதி்டம் ்திவ்கத்்வன் ்கண்்களதில் 
நீர வழதிய வ்க ்டடினான். .அவனுககுப 
புாதிந்து.

த ம ல் ே  அ ப ப ா  அ வ ன்  ம ் ா வ ள த் 
்டடினார. நாவள உன் மவனவதிககுப பாதிசு 
த்காடுக்கதிம�ன் என்�ார.

பாதிசு தபாதி்ல்ே அங்கீ்காரமம தபாதிது.
அவ் எல்மோருககும் ெமமா்கக த்காடுக்க 
மவண்டும்.

நம் குடும்பத்துக்கா்க அம்மா தெய்் 
்தியா்கம் அளவதில்ோ்து. அன்பு மடடுமம 
அ ் தி ல்  ப தி ர ் ா ன ம் .  அ வ ்  உ ண ர ந து 
என்�ாவது அவவளப பாராடடிமனாமா? 
இபமபாது... ்திடீதரன்று உன் மவனவதிககு 
மடடும் தெய்்ால்... அபமபாம் மன 
வதிாதிெல் வரும். ்வவ� நாம் தெய்து வதிடடுப 
தபண்்கள் மமல் பழதி மபாடுவது நதியாயமல்ே.

பதிர்திபேன் எ்திரபாரக்கா் அம்மாவதின் 
அன்புககு முன் இது தூசு ்ான். ஆனாலும் 
ெதிறு மனம்கதிழ்ச்ெதிவய அவளுககு அளதிககும்.
மனம் த்ளதிந்ான் மம்கஷ.

n
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ஓாதிவ� நன்தன�திவய 
ஓ்திய ஒண்ணபதிவயச்
ெீருவ� தெந்மதிழால் - குயதிமே!
தெபபதிக ்களதித்்திடுமவாம்!

அண்ணல் அருதமாழதிவய
அ்கத்துள் ப்தித்்திடுமவாம்!
்கன்னல் சுரந்திடுமம! - குயதிமே!
்க்டவம ெதி�ந்திடுமம!

்காடெதிக[கு] எளதியவாதின் 
ஆடெதி தந�திமுவ�்கள்
மாடெதி அளதிபபனவாம்! - குயதிமே!
ம்கதிழ்ச்ெதி குவதிபபனவாம்!

தெல்லும் ்திவெயவனத்தும்
தவல்லும் நதிவேபவ்டத்்ார!
தொல்லும் தெயேளதித்்ார - குயதிமே!
தூய சுவவத்காடுத்்ார!

்வத்்தின் தந�தி்தி்கழ்நது
்ந் மவ�தமாழதி்கள்
பவத்்தின் நதிவேய்கறறும் - குயதிமே!
பண்பதின் ்கவேபு்கடடும்!

த்ால்வே இோவழதியதில் 
தூய பணதிபுாதிய
எல்வே வகுத்்ாரடீ - குயதிமே!
எழதிவேத் த்ாகுத்்ாரடீ!

அல்ோ ்திருபதபயவர
அ்கதிேம் பு்கழ்ந்தி்டமவ  
நல்ோர தமாழதிந்ாரடீ - குயதிமே!
நறம�ன் தபாழதிந்ாரடீ!

ஓதும் தந�தியுவரத்்ார!
ஓஙகும் வழதியுவரத்்ார!
்காதும் குளதிருமடீ - குயதிமே!
்கண்ணும் ஒளதிருமடீ!

த்ாழுவ்க புாதிந்திடுமவாம்!
த்ாண்வ்டத் த்ா்டரந்திடுமவாம்! 
அழவ்க அணதிந்திடுமவாம் - குயதிமே!
அவம்தி அளதித்்திடுமவாம்!

உாதிவம உணரந்திடுமவாம்!
உண்வம த்ளதிந்திடுமவாம்!
தபருவம நபதிதமாழதிவயக - குயதிமே!
மபணதி ம்கதிழ்ந்திடுமவாம்!
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வதிண்ணதின் ்திரும்கனார
மண்ணதில் பதி�ந்ாரடீ!
்கண்ணதில் நதிவ�த்ம்னடீ - ்கதிளதிமய!
பண்ணதில் குவழத்ம்னடீ!

பனதிநதிவ� ்காேத்்திமே
நனதிம்வர வந்ாரடீ! 
்கனதிச்சுவவ ஊறு்டீ! - ்கதிளதிமய!
்னதிச்சுவவ ஏறு்டீ!

அந்த் த்ாழுவத்்திமே
வநது ெதிாதித்்ாரடீ!
வதிநவ் வதிவளத்்ாரடீ - ்கதிளதிமய!
ெதிநவ் நதிவேத்்ாரடீ!

அன்வபப தபாழதிந்தி்டமவ
பண்பர மேரந்ாரடீ!
துன்பம் துவ்டத்்ாரடீ - ்கதிளதிமய!
இன்பம் பவ்டத்்ாரடீ!

மவ்ம் இவெத்்தி்டமவ
துா்ர உ்தித்்ாரடீ!
ஓ் எழுமவாமடீ - ்கதிளதிமய!
பா்ம் பணதிமவாமடீ!

தபால்ோ உே்கதிவ்டமய
நல்ோர ந்டந்ாரடீ!
்கல்ோல் துவண்்டாரடீ!  - ்கதிளதிமய!
முள்ளால் வவ்ந்ாரடீ!

பாவச் சுவமய்கற�த்
ம்வர சு்டரந்ாரடீ!!
ஏவல் புாதிந்ாரடீ - ்கதிளதிமய!
்காவல் த்ா்டரந்ாரடீ!

மநயம் உவரத்்தி்டமவ
ஆயர அேரந்ாரடீ!
்ாயாய்த் ்தி்கழ்ந்ாரடீ - ்கதிளதிமய!
ஓயா துவழத்்ாரடீ!

மபணதிப புவதியவணக்க
ஞானதி ஒளதிரந்ாரடீ! 
ஆணதிச் ெதிலுவவயதிவனக - ்கதிளதிமய!
மமனதி ்ாதித்்ாரடீ! 

ம்வதி ்திருவயதிற�தில்
மமவதி எழுந்ாரடீ!
கூவதி அவழத்்ாரடீ - ்கதிளதிமய!
ஆவதி அளதித்்ாரடீ!
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இம்ா வநதுவதிடும் இம்ா வநதுவதிடும் 
என மபாய்கத்காண்ம்ட இருநம்ாம்.  
்காடு்கள், மமடு்கள், ்களணதி்கள் என 
்க்டந் மபாதும் வீடு்கவளக ்கண்்ட பாடில்வே. 
ஆம் ெதிங்கபுரத்்தினூ்டான ஒரு பாவ்யதில் 
த ப ா ே ன் ன று வ வ ய தி ன்  எ ல் வ ே ய தி ல் 
பயணதிக்கத் துவங்கதி பதின் நீண்்ட மநரத் த்ின் 
பதின் இ்டத்்திவன அவ்டநம்ாம். அந் 
இ ்ட த் ் தி ன்  த ப யர  கு ்ட ா  த ப ா க கு ண 
என்ப்ாகும். இந் இ்டம் மட்டக்களபபு, 

த்ிரும்காணமவே மறறும் தபாேன்னறுவவ 
மபான்� மாவட்டங்கள்  ஒன்று மெரு்கதின்� 
இ்டமா்க இருந்து. இஙகு வாழு்கதின்� 
அமன்க குடும்பங்கள் வதிவொயத்வ்மய நம்பதி 
வாழு்கதின்�த்ன்பவ் அவ்ானதித்ம்ாம். 
இஙகுள்ள மக்கள் ்கல்வதியதில் முன்மன�தி 
்ம்வம பீடித்துள்ள துன்பங்களதில் இருநது 
வதிடுப்ட அவர்களுக்கான வெ த்ி வாய்பபுக்கள் 
ஏவனய இ்டங்களு்டன் ஒபபதிடும் தபாழுது 
மதி்க மதி்க குவ�வா்கக ்காணபபட்ட்ால், அஙகு 
“நுண்ண�திவவ வழஙகும் நூே்கத்்திட்டம்” 
இஙகு அமுோக்கபபட்டது.

இஙகு ் திருத்காணாமடு முஸலிம் ்கணதிஸட்ட 
வதித் த்ியாேயம் அவமநதுள்ளது. இஙகு மதி்கவும் 
்கஷட்டத் த்ின் மத் த்ியதில் ்கல்வதி பயதின்று வரு்கதின்� 

å¼ Ëôè‹ Fø‚èŠð´‹«ð£¶ áK™ å¼ C¬ø„ê£¬ô ÍìŠð´‹. 
- M«õè£ù‰î˜.

மாணவச் தெல்வங்களதின் மவண்டும்காவளச் 
தெவதிமடுத்  ்இேஙவ்க மறறும் அஸத் த்ிமரலிய 
வதிருதுதபற� மாணவர ெங்கத்்தினால் 
(ஸோ) அ த்ி்கமான புத்்்கங்கவளயும் மறறும் 
வாெ்கொவேக்கான ்ளவா்டங்கவளயும் 
த்காடுத்து உ்வதியதிருந்வம கு�திபபதி்டத்்க்கது. 
இந  ் நதி்கழ்வதில் இந  ் அவமபபதின் ்வேவர, 
தெயோளர உடப்ட அ்ன் உயரமட்ட 
உறுபபதினர்களும் ்கேநது 04.11.2018 
அன்று இந  ் பு த்ிய வாெ்கொவேவய அ த்ிபர, 

ஆெதிாதியர்கள் மறறும் மாணவர்களதி்டம் 
உத் த்ிமயா்க பூரவமா்கக வ்கயளதித் த்ிருந்வம 
கு�திபபதி்டத்்க்கது.

இன்வ�ய ெமூ்கத்்ளங்களதின் ஆ த்ிக்கத்்ால் 
நூல் வாெதிபபு மரபு்கள் மா�திவரு்கதின்�ன. 
்தி�ன்மபெதி்களதில் மதின்னூோ்க வாெதித்்ல், 
ஒ லி ப பு த் ் ்க ம் ,  ்க ா த ண ா ள தி  வ ழ தி 
்கற�ல் என்� நதிவேயதில் வீடடுகத்காரு 
நூே்கம் என்பவ்மயா, புத்்்கங்கவள 
வ்கயதில் வவத்துகத்காண்டு வாெதிக்கமவண்டும் 
என்பவ ம்யா,  இன்வ�ய ்வேமுவ�யதினரால் 

நற்கல்வதிக ்கறம�ாமர, 
நாடடின் நல்ே குடிம்கனா்க முடியும். 
நாடு முழுக்க அவமய மவண்டும் நூே்கங்கள்!
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புாதிநதுத்காள்ளமுடியவதில்வே. இ்னால் மதி்கவும் 
பதின்்ங்கதிய இ்டங்களதில் இவறவ�தயல்ோம 
அவ்டயமுடியா  ் ஒன்�ா்க எண்ணதி ஏஙகும் 
மாணவச் தெல்வங்களதின் ்கல்வதியதிவன 
முன்மனற�வும் அவர்களதின் வாெதிபபுத் ் தி�வன 
மமம்படுத்்வும் இந  ் த்ிட்டம் இவர்களால் 
தெயறபடுத்்பபடடு வரு்கதின்�து.

“மாணவரளதிவ்டமய நுல்்கள் வாெதிககும் 
பழக்கம் அ த்ி்காதித்்ால் நாடடுககு த்கடு்ல் 
த ெ ய் து  ெ தி வ � க கு ச்  த ெ ல் லு ம வ ா ா தி ன் 
த்ாவ்க ்கணதிெமா்கக குவ�வவ்டயும் 
என சுவாமதி வதிமவ்கானந்ர தொல்லிறகு 
அவமவா்க எமது குழநவ்்களதிவ்டமய நல்ே 
மனபபாங்கதிவன வளரத்த்டுக்க நல்ே 
புத்்்கங்கவள வாெதிககும் பழக்கத் த்ிவன 
ஏறபடுத்் மவண்டும். 

ஒ ரு   ம ்க ா டி  ரூ ப ா ய்  ்க தி வ ்ட த் ் ா ல் 
என்ன தெய்வீர்கள் என்று ம்கட்டமபாது 
ஒரு நூே்கம் ்கடடுமவன் என்�வர - 
ம்காத்மா ்காந த்ி, புரடெதிபபாவ்யதில் வ்கத் 
துபபாக்கதி்கவளவதி்ட தபாதிய ஆயு்ங்கள் 
புத்்்கங்கமள என்�வர - தேனதின். எஙம்க 
நல்ே புத்்்கங்கள் எாதிக்கபபடு்கதின்�னமவா 
அஙகு வதிவரவதில் நல்ே மனதி ர்களும் 
எாதிக்கபபடுவார்கள் என்�வர - மெகுவாரா. 
எஙம்க ்ங்க வதிரும்பு்கதி�ீர்கள் என்று 
ேண்்டன் ம்ாழர்கள் ம்கட்டமபாது...  
நூே்கத்துககு அரு்கதில் உள்ள இ்டத் த்ில் 
என்�வர - ்டாக்டர அம்மபத்்கார. 

இவவ, எவ் எமககு எடுத்துச் தொல்லு 
்கதின்�த்னதில் உே்கதில் பே ்வேவர்கள், 
அ � தி ஞ ்க ள்  எ ல் ே ா ம்  வ ா ெ தி ப ப தி ன ா ல் 
உயரந்வர்கள்” என ் னது உவரயதின்மபாது 
த்ளதிவுபடுத் த்ினார உ்வதிபபணதிபபாளரும், 
இந் அவமபபதின் உறுபபதினருமா்கதிய 
ெதி.்ணதி்கெீேன் அவர்கள்.

இ்ன் ்வேவர அணுஸா கு�திபபதிடுவ்க 
ய தி ல்  இ வ வ ம ப ா ன் �  ் தி ட ்ட ங ்க வ ள 
பாகுபாடு இல்ோமல், மக்கள் மத் த்ியதிலும் 
நவ்டமுவ�பபடுத் த்ி வரு்கதின்ம�ாம். உண்வம 
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யதில்  எமது ்திட்டம் ொதியான ம்வவயான 
இ்டங்களதில் நவ்டமுவ�பபடுத்்பபடடு 
வருவ்னால் நான் ம்கதிழ்ச்ெதி அவ்ட்கதின்ம�ன் 
என ் வனது உவரயதில் த ா்திவதித் த்ிருந ா்ர. 

அவர மமலும், இஙகு வந்திருபபவர்கள் 
்கல்வதி   ்கற�்னாமேமய நல்ே நதிவேயதில் 
இருக்கதின்�னர, இல்ோவதிடின் நாங்கள் 
உங்கள் முன் ம்ான்� முடியாது, ஆ்கமவ, 
நீங்களும் எம்வமபமபான்று நல்ே நல்ே 
உத்்திமயா்கத்்தில் ப்வதியதில் வருவ்றகு 
்கல்வதி  ஒன்ம� துவணயாகும் எனவும் 
கூ�தினார.

இந்  அவமபபதின் உறுபபதினாதில் ஒருவரான 

�திபா அவர்கள் உவரயாறறுவ்கயதில் “இந் த் 
த்ிட்டத் தின் மூேம் ்கல்வதியதில் பதின்்ங்கதி நதிறகும் இந்  

மக்களுககு ்கதிவ்டத்  நல்ே ஒரு வாய்பபு.  இ்வன 
நாம் நல்ேமுவ�யதில் பயன்படுத் திகத்காண்டு, 
எ த்ிர்காேத் தில் நாடடுககும் இந்  ெமு்கத்துககும் 
பயன்மதிக்கவர்களா்க மா�மவண்டும் எனக 
கூ�தினார.

இவவா�ான ்திட்டங்கவள இஙகு 
மாத் த்ிரமல்ே ம்வவபபடு்கதின்� அவனத்து 
இ்டங்களதிலும் தெயறபடுத்  ் தபாறுபபுள்ள 
எமது ெமு்க அங்கத்்வர்கள் முன்வர மவண்டும், 
எனவும் இந்ப புத்்்கங்கள் அவனத்தும் 
மாணவர்களால் பயன்படுத்்பபடடு 
அவற�தின் மூேம் நல்ே குடிமக்கவள 
்கடடிதயழுபபதி எம்வமப பீடித்துள்ள ஏழ்வம, 
வருமானமதின்வம, த்ாழதிலின்வம, குற�ச் 
தெயல்்கள் ஆ்கதியவறவ� அடிமயாடு 
இல்ோத்ாழதிககும் நதிவே உருவா்கமவண்டும் 

என இந  ் அவமபபதின் தெயோளர ்கோநதி தி 
பதிர்ீபா அவர்கள் கூ�தினார்கள்.                    n
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அெோ்க இருங்கள்
உங்கவள யாமராடும்
ஒபபதிடடுக த்காள்ளா்ீர்கள்...
உங்கள் பவ்டபபதின் மநாக்கம்
மவ�ா்க இருககும்

- ெ்ா பார்தி

வதித் த்ியாெமான மனதி ர்களால் நதிரம்பதியது 
இந் உே்கம் என்பவ் நாம் அவனவரும் 
ஒபபுகத்காள்ள மவண்டிய உண்வமயாகும். 
‘ ‘11 முட்டாள்்கள் வதிவளயாடுவவ் 11 
ஆயதிரம் முட்டாள்்கள் உட்காரநது ரெதிககும் 
ஒரு மொம்மப�தியான வதிவளயாடடு’’ என்று 
இன்று உே்கமம த்காண்்டாடி வரும் ்கதிாதிகத்கட 
வதிவளயாட்டவ்டப பற�தி வதிமரெனம் தெய்் 
ஒருவர்ான் தபரனாடஷா. அவர ஒரு 
்த்துவமமவ் என்ம� தொல்ேோம். ெதிே 
்த்துவாரத்்மான ப த்ில்்கவள அவவர வதி்ட 
மவறு யாரும் அவவளவு எளதி ா்க தொல்லிவதி்ட 
முடியாது. அவாதின் வதிமரெனத் த்ிற்கா்க பேரும் 
்காத்துக்கதி்டந் ்காேம் அது... அவவரமய 
பேரும் வதிமரெதித்  ்்காேமும் அது்ான். 

தபரனாடஷாவதிறகு ஒரு வதிெதித் த்ிரமான 
பழக்கம் இருந் ா்்க கூறுவர. நாதமல்ோம் 
வீ ட டி லி ரு ந து  ்க தி ள ம் ப தி  எ ங ்க ா வ து 
தவளதியதி்டங்களுகம்கா அல்ேது தவளதியூருகம்கா 
தெல்்கதிம�ாம் என்�ால் என்ன தெய்மவாம்?...
வீடடில் உள்ள வதிளகவ்க எல்ோம் 
அவணத்துவதிடடு ென்னல்்கவளப பூடடி வதிடடு 
உள்மள இருககும் அத் வன ்க வு்கவளயும் பூடடி 
வதிடுமவாம். முடிந் ால் ொதியா்க பூடடியதிருக்க� ா்? 
என்� ெநம்்கத் ால் அந்  பூடவ்ட இழுத்தும் 
பாரத்து வதிடுமவாம். தபரனா்டஷாவதி்டம் இருந்  

வதித் தியாெமான பழக்கம் இது ா்ன். அவர வீடவ்ட 
வதிடடு தவளதியதில் தெல்லும் மபாது நாம் தெய்வது 
மபாே எவ்யும் தெய்யமாட்டாராம். மா�ா்க 
அவனத்து ென்னல் ்க்வு்கவளயும் ்தி�நது 
மபாடடுவதிடடுச் தென்றுவதிடுவாராம். அவர 
வீடடிறகுள் இருந் ால் அத் வன ்க வு்கவளயும் 
உடபக்கமா்க பூடடு மபாடடு வதிடடு யாராவது 
வநது ்கவ்வவத் ்்டடினால் மடடுமம 
த்ி�பபாராம். வதித் தியாெமான பழக்கம் ா்மன இது. 

ஒ ரு மு வ �  த ெ ய் ் தி ய ா ள ர  ஒ ரு வ ர 
தபரனாடஷா  வதி்டம்  “ஐயா நீங்கள் எபமபாதும் 
வீடவ்ட வதிடடு தவளதிமய தெல்லும்மபாது 
வீடவ்ட பூட்டாமலும் வீடடுககுள் இருககும் 
மபாது உள்ளுககுள்மள பூடடிவதிடு்கதி�ீர்கமள 
ஏன்?’’ என்று ம்கட்டவு்டன் ‘‘நீங்கள் வீடவ்ட 
வதிடடு தவளதியதில் தெல்லும் மபாது ஏன் 
வீடவ்டப பூடடு்கதி�ீர்கள்?’’ என்று ம்கட்டார. 
அ்றகு தெய் த்ியாளமரா பூட்டவதில்வே எனதில் 
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வீடடில் உள்ள ம த்ிபபுமதிக்க தபாருட்கவள 
யாராவது த்ிருடிச் தென்று வதிடுவார்கள்’’ 
என்�ார. தபரனாடஷாமவா ெதிாதித்துக 
த்காண்ம்ட என்வன வதி்ட ம்திபபுமதிக்க 
தபாருள் உயரந் தபாருள் என் வீடடில் 
ஏதுமதில்வே. அ்னால்்ான் நான் தவளதியதில் 
தெல்லும் மபாது வீடவ்ட பூடடுவ த்ில்வே. 
என்வன ் திருடிச் தென்றுவதி்டககூ்டாது 
என்ப்ற்கா்கமவ நான் இருககும் மபாது 
வீடவ்ட உள்மள பூடடி வதிடு்கதிம�ன்’’ என்�ார. 

்திவ்கத்து நதின்�னர தெய்்தியாளர்கள். 
்திவ்கத்்து தெய்்தியாளர்கள் மடடுமல்ே 
நாமும் ்ாமன...

உங்கவளவதி்ட ம த்ிபபுவாய்ந்வர இந் 
உே்கத் த்ில் இல்வே என்பவ் உணரநது 
த்காள்ளுங்கள்.  அடுத்்வவவர ்காபபதியடித்து 
நம்மால் அவரந திம தி்டம் கூ்ட நம்மால் 
வாழ்நதுவதி்ட முடியாது. மாற�ங்கவள 
உங்களதி்டமதிருநது த்ா்டஙகுங்கள்.

உங்கவளத் ்வதிர
மவறு யாராலும்
உங்கவளப மபாே வாழ்ந்தி்ட முடியாது

- ெ்ா பார்தி

என்பவ் ஒத்துகத்காள்ளுங்கள். ெதிறு 

குழநவ்்கவளப பாருங்கள்... எவவளவு 
ம்கதிழ்ச்ெதியா்க வளர்கதி�து. அந  ்குழநவ்்களுககும் 
பல்மவறு ொயங்கவளப பு+ெதி அவர்களதின் 
வண்ணங்கவள மாற�தியது நாம்்ான். 
அவர்களதி்டம் நாம் தெய்ய ஆவெபபடடு 
இயோமல் மபானவறவ� எல்ோம் நம் 
குழநவ்்கள் மீது த்ிணதித்து நம் ந்கோ்க 
மாற� முயறெதிக்கதிம�ாம். அவர்களதின் அெல் 
்ன்வமயதிவன அழதித்து வதிடு்கதிம�ாம்.

உங்கள் குழநவ்்கள்
உங்களுக்கா்க வந்வர்களதில்வே
உங்கள் வழதியா்க வந்வர்கள்

- ்கலீல் ஜதிபரான்

...நாம் ஆவெபபட்டப பட்டவ்த்்ான் 
நம் குழநவ்்கள்்ான் தெய்ய மவண்டும் 
என்� ்த்துவத்வ் பார த்ி ஏற�தியதிருந்ால் 
இன்று அவனது ்கவதிவ்்கள் உே்கப 
பு்கழ்தபற�திருக்காது. எஙம்கா ஓர மூவேயதில் 
்நவ் தொல்படி தபா�தியாளர மவவே 
தெய்்திருபபான். வரட ெம்கா்ர்கமளா 
வெக்கதிள் ்கவ்டயதில் பஞெர ஒடடிமய ்னது 
்காேத்வ் ்கடத் த்ியதிருபபார்கள். ப�ககும் 
வதிமானம் அவர்களுககு ொத் த்ியமதில்ோமமே 
மபாயதிருககும்.

‘ ‘ெமத்துக்கண்ணா..  இந்ா ேடடு 

நதிேதவன்பர ்ாஙகும் நதிேதமன்பர வாெ
மேதரன்பர தபண்ணதில் மயங்கதி – உேம்க
அவதளன்பர ஈற�தில் அவமான தமன்ம�
்கவவேயும் த்காள்வர ்கெநது.

அழத்கன்பர உண்வம அவம்தியு தமன்பர
பழ்கதிப பயனவ்டந் பதின்பு – ்கதிழதமன்பர.
தபண்ணன்பதி னாமே தபருவாழ்வு வாழ்ந்வரும்
்கண்மூடிக த்காள்வார ்கடுத்து.

அவேதயன்பர வாழ்வதின் அரண்என்பர த்ய்வச்
ெதிவேதயன்பர ம்டிய தெல்வ – மவேதயன்பர
துன்பம் வதிவளநது துவவத்த்டுத்து வதிட்டால்தபண்
அன்வப ம�பபர அ�தி. - தமய்யன் ந்டராஜ்
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ொபபதிடு... தவளதிமய த்காண்டு மபா்காம்... 
இஙம்கமய ொபபதிடடுடடு அபபு�மா 
வதிவளயா்டப மபா்கணும்..”. இந  ்வெனத்வ்க 
ம்கடடிருக்கதி�ீர்களா?.. நாம் எல்மோரும் 
அடிக்கடி ம்கடகும் வெனம்்ான்.. இனதியும் 
ம்கட்கபமபா்கதிம�ாம்... ஏதனனதில் இது த்ா்டரும் 
பாரம்பாதியம்்ாமன... என்ன த்காடுககும் 

த்ிண்பண்்டத் த்ில் மவண்டுமானால் மாற�ம் 
இருக்கோம்...முறுககு, அ த்ிரெம் அல்ேது நவீன 
உே்க பீடொவா்கக கூ்ட இருக்கோம். ஆனால் 
வாரத்வ்்கள் மாறுவ த்ில்வே.

இந  ் வாரத்வ்்கள் 130 ஆண்டு்களுககு 
முன்னர ்கல்்கத்்ாவதில் ஒரு வீடடிலும் 
ஒலித்்து. நமரந த்ிரா.. ந ீ தொல்லும் எவ்யும் 
ம்கட்கமவ மாட்டாயா? ந ீ த்காண்டு மபாகும் 
எல்ோவறவ�யும் அடுத்்வர்களுகம்க த்காடுத்து 
வதிட்டால் உனக்கா்க ந ீஎவ  ்வவத்துகத்காள்ளப 
மபா்கதி�ாய்’’ என்று நமரந்திரனதின் ்ாயார 
ெத்்மதி்ட நமரந த்ிரமனா எனக்கா்க இந  ்உே்கமம 
இருக்கதி�து’’ என்�ானாம். 

அடுத்்வருக்கா்க அ்தி்கமா்க உ்வதி 
த ெ ய் ்க தி � ா ன்  எ ன் ப ் ா ல்  அ வ ரு வ ்ட ய 
தபறம�ார அவவர ஒருநாள் அவ�ககுள் 
வவத்து பூ்டடிவதிட்டார்கள். நமரந்திரன் 
அெராமல் ென்னல் வழதியா்க ஆவ்ட்கவள 
வீெதி  ஏவழ்களுககு எ�திந்ான். அந் 
நமரந த்ிரன்்ான் பதின்னாளதில் வதிஸவரூபம் 
எடுத்் வதிமவ்கானந்ர. ெதிறு வய த்ிலிருந் 
அவரது குணமம அவாதின் அவ்டயாளமா்க 
மா�தியது. அவரது குருவான இராம்கதிருஷணர 
்காடடிய வழதியதில் வாழ்ந்வர வதிமவ்கானந்ர.

இராம ்கதிருஷணாதின் ந்கோ்க வாழவதில்வே. 
இ்னாமே இன்று வதிமவ்கானந்வர 
உே்கம் அவ்டயாளபபடுத் த்ி இருக்கதி�து. 
இராம்கதிருஷணாதின் ெீ்டர்களதில் ஒருவர்ான் 
வதிமவ்கானந்ர. இராம்கதிருஷணாதின் ஒமர 
ெீ்டர வதிமவ்கானந்ர அல்ே.. அவருககுப 
பதின்னால் வந் ெீ்டர்கள் யாரும் ஏன் 
வதிமவ்கானந்ர மபாே தஜாலிக்கவதில்வே. 
அவர்கள் ்ங்களதின் ்னதித்்ன்வமவய 
அவ்டயாளபபடு்தி்திக த்காள்ளவதில்வே. 
இன்தனாரு இராம்கதிருஷணரா்க முயறெதி 
தெய்்ார்கள்...  வதிவளவு.. அவர்களால் ் ங்களதின் 

்னதித்்ன்வமவய அவ்டயாளபபடுத்்திக 
த்காள்ள முடியவதில்வே.

உே்கத்்தில் எந் ஜீவராெதி்களும் மற� 
ஜீவராெதி்கள் மபாே ்காபபதியடித்து வாழ 
முயறெதிபப த்ில்வே. மனதி வனத்்வதிர... ‘‘உங்க 
வீடே ்கரண்ட இருக்கா’’ நமது வீடடில் 
மதின்ொரம் ் வ்டபட்டவு்டன் ஜன்னல் வழதியா்க 
எடடிபபாரத்து நாம் ம்கடகும் ம்கள்வதி. அவர்கள் 
வீடடிலும் மதின்ொரம் இேவேதயன்�ால்்ான் 
நமககு ஒரு ஆத்ம த்ிருப த்ி. த்ாவேக்காடெதி 
தபடடி்கள் பதிரபேமா்கா  ் ்காேத் த்ிமேமய 
பக்கத்து வீடடில் டி.வதி. இருந்ால் நமது 
வீடடில் ஆண்்டணாவவ மாடடி அழகு 
பாரத்்வர்கள் நாம்... அந் பழக்கம்்ான் 
இ ன் று  வ ள ர ந து  ்க ண தி ன தி ய ா ்க ம வ ா 
தெல்மபெதி்களா்கமவா வளரநது நதிற்கதி�து எனோம். 
உங்கள் மன்திறகுள் அடிக்கடி தொல்லி 
வாருங்கள். உே்கதின் மதி்கச்ெதி�ந  ் மனதி ர 
நீங்கள்்ான் என்று... ொ்வனயாளர்களும் 
ெதிந்வனயாளர்களும் தொல்லிச்தென்� வாெ்கம் 
ஒன்று உள்ளது.

‘‘யாவரயும் பதின்பற�தி வாழோம்
எவவரயும் ்காபபதியடிக்கா்ீர்கள்’’

- ெ்ா பார்தி
n
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வாலி ஓர ஆச்ெரயமான பாடடுக 
்காரர. ்மதிழ்த்்திவரயுே்கதின் 

ெதி�ந் பா்ட ோெதிாதியர்கள் ்கண்ண்ாென், 
வவரமுத்து, வாலி என்்கதி� மூவரும்்ான். 
படடுகம்காடவ்டககு ்கதிவ்டத் ்திருபபது 
அரெதியல் ொரந் அங்கீ்காரமம. என்வனப 
த ப ா று த் ் வ வ ர  ப ா ்ட ே ா ெ தி ா தி ய ர ா ்க 
அ வ வ ர  இ ந ்  மூ வ ம ர ா டு ம்  ஒ ப ப தி ்ட 
முடியாது. ்கவதிஞர வாென், அ�திவும்தி, 
முத்துககுமார, ்ாமவர, யு்கபார த்ி ஆ்கதிமயார 
கு�திபபதி்டத்்குந்வர்கள் .

இவர்களதில் படடுகம்காடவ்டககு த்ளதிவான 
அரெதியல் பாரவவ உண்டு. ்கண்ண்ாென் 
மா�திகத்காண்ம்டயதிருந ா்லும் அந்ந  ்்ருணங 
்களதில் ஏம்ா ஓர அரெதியமோடு ்ன்வனப 
பதிவணத்துக த்காண்டிருந்ார. வவரமுத்து 
பா்டல்்களதின் வழதி ்ம் த்காள்வ்க்கவள அ த்ி்கம் 
தவளதிபபடுத்்வதில்வே என்�ாலும் கூ்ட அவர 
்திராவதி்ட அரெதியோல் ்ாக்கம் தபற�வர. 

ா்மவர ் மதிழ்ம ெ்திய அரெதியல்வா் தி. யு்கபார் தியும் 
கூ்ட ்திராவதி்டச் ொரபு த்காண்்டவர்ான். 
வாெனதின் அரெதியல் பாரவவ பற�தி எனககுத் 
த்ாதியவதில்வே. வாலியும், முத்துககுமாரும் 
மடடுமம அரெதியேற�வர்கள். ்கவேஞர, 
எம்ஜதிஆரு்டனான வாலியதின் நடபு கூ்ட அரெதியல் 
்க்டந  ்ஒன்று ா்ன்.

வாலி ஒவதவாரு ்காே்கட்டத்்திலும் 
்ன்வன மாற�திக த்காண்ம்ட வந த்ிருக்கதி�ார. 
60 ்களதில் த்ா்டங்கதி இரண்்டாயதிரம் வவர 
வாலி ஒவதவாரு பத்்ாண்டு்களதிலும் ்ன் 
பாணதிவய மாற�தியதிருக்கதி�ார. ்கண்ண்ாென், 
வவரமுத்து, நா. முத்துககுமார ஆ்கதிய மூன்று 
்வேமுவ� பா்டோெதிாதியர்கமளாடு மபாடடி 

மபாடடு பா்டல் எழு த்ிய தபருவம வாலிககு 
மடடுமம உண்டு.

அவருககு எபமபாதுமம இரண்்டாம் 
இ்டம்்ான். 2005 ககுப பதி�கு பீ்டங்கள் 
்்கரநது எல்மோரும் ெமம்்ான் என்� நதிவே 
உருவா்கதி வதிட்ட மபாதும் வாலி அந்ப 
பு்தியவர்களதில் ஒருவரா்கவும் இருந்ார.

எபமபாதும் மு்லி்டத்்திறகு வரா் 
வாலியால்்ான் மீனவர்களுககு (்வரமமல் 
பதி�க்க வவத்்ான்), அம்மாவதிறகு (அம்மா 
என்�வழக்கா  ் உயதிாதில்வேமய, ்காவேயதில் 

த்ினமும் ்கண்வதிழதித்்ால் நான் வ்க த்ாழும் 
ம்வவ  ்அம்மா) , நடபுககு (முஸ்பா முஸ்பா 
ம்டாண்ட ஒர�தி முஸ்பா) என்று ்காேத்வ் 
மீ�தி நதிறகும் அவ்டயாளப பா்டல்்கவள எழு் 
முடிந்து.

எளதிவமயான வாரத்வ்்களதில் எவ்யும் 
தொல்லி வதிடுவது வாலியதின் மதி்கபதபாதிய 
பேம் .

‘எடடில் ஐநது எண் ்கழதியும்
ஐந்தில் எடடு எண் ்கழதியாது
அஷ்டராடெரம் ஓதும் மனது
பஞெராடெரம் அ�தியாது’

எ ன் று  ஓ ர  அ ் தி ்ீ வ தி ர  வ வ ண வ ன தி ன் 
தபருமதி்த்வ் தவறும் எண்்கவள வவத்ம் 
கூ�தி வதிடடு அடுத்் வாதி்களதிமே‘

‘ஊனக்கண்ணதில் பாரத்்ால் 
யாவும் குற�ம்்ான்
ஞானக்கண்ணதில் பாரத்்ால் 
யாவும் சுற�ம்்ான்’
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என்று வதிே்கதி நதின்று பா்டவவக்கவும் 
வாலியால் மடடுமம முடியும்.

ஐன்ஸடீனதின் ொரபதியல் ்த்துவத்வ் 
(Theary of Relativity) ெதினதிமா பா்டலில் 
தொன்னவரும் அவமர

‘மா்ங்களும் வாரம் ஆகும்
நீயும் நானும் கூடினால்
வாரங்களும் மா்ம் ஆகும்
பாவ் மா�தி ஓடினால்’

‘நதிமதிஷங்கள் ஒவதவான்றும்
வரு்டங்கள் ஆகும்
நீதயன்வன நீங்கதிச் தென்�ாமே
வருஷங்கள் ஒவதவான்றும்
நதிமதிஷங்கள் ஆகும்
நீதயந்ன் பக்கம் நதின்�ாமே’

ஒமர தெய்்திவய அபபடிமய இரு மவறு 
பா்டல்்களதில் நாம் ம்கடடு ரெதிககும்படி 
தொல்வ்திலும் வாலி ்கதில்ோடி .

‘மவழயதில் நீ நவனவ்கயதில்
எனககு ்காய்ச்ெல் வரும்
தவயதிலில் நீ ந்டகவ்கயதில்
எனககு மவரவவ வரும்’

‘மீனம்மா 
மவழ உன்வன நவனத்்ால்
இஙகு எனக்கல்ேவா 
குளதிர்காய்ச்ெல் வரும்
அம்மம்மா 
தவயதில் உன்வன அடித்்ால்
இஙகு எனக்கல்ேவா 
உ்டல் மவரத்து வதிடும்’

வாலியதின் மதி்கபதபாதிய பேம் அவரது 
பக்தி இேக்கதிய வாெதிபபு. அ்ன் ொவ� அல்ே 
ொ�தின் ொவ�மய அவர ்திவரபப்டங்களதில் 
பதிழதிநது ்ருவார. அது ஞானசூன்யத்வ்யும் 
கூ்ட பரவெபபடுத்தும்.

‘தவண்வண உண்்ட வாயால்
மண்வண உண்்டவா
தபண்வண உண்்ட

்கா்ல் மநாய்ககு மருந்ா்கவா?’

என்று உரு்கதி உரு்கதி ்கா்வேப பாடி 
வதிடடு ெ்டாதரன்று எ்கதி�தி

‘என்ன தெய்ய நானும்
ம்ால்பாவவ்ான் ?
உந்ன் வ்க்கள் ஆடடி வவககும்
நூல் பாவவ்ான்’

்த்துவாரத்்மா்கப பயணதிபபது அவரது 
்னதிச்ெதி�பபு்களதில் ஒன்று.

வ தி ர ்க ் ா ப த் வ ்  த வ ள தி ப ப டு த் து ம் 
ெதி�பபான பே பா்டல்்கவள அவர்ான் 
எழு்தியதிருக்கதி�ார. மதி்கச்ெதி�ந் உ்ாரணம் 

‘்கபபமே�திப மபாயாச்சு’ பா்டலில் வரும் 
ெரணங்கள் .

‘வண்ணமான் வஞெதிமான் நீர ம்காேம்..
்கண்்களால் ்கன்னத்்தில் மபா்ட...
இன்னுமா இன்னுமா மபாரகம்காேம் ?
இஙகு நீ அஙகு நான் மபாரா்ட...

உவனக ம்கட்டா என் தநஞவெ 
அள்ளதிக த்காடுத்ம்ன்...
்தினம் நான்்ான் என் அன்மப 
முள்ளதில் படுத்ம்ன்...

நாமனார ்ீவாய் ஆமனன் 
வா வா
அம்மம்மா நாதளல்ோம் 
்கா்ல் நீவரக குடித்ம்ன்...

அன்னமம அன்னமம நான் தொல்லி
வந்்ா த்ன்�லும் மநறறு ?
உன்வனமய உன்வனமய நான் எண்ணதி
தவந்வ்ச் தொன்ன்ா பூங்காறறு ?

உந்ன் ்காலின் தமடடி மபால் 
கூ்ட ந்டபமபன்..
உந்ன் ்கண்ணுககுக ்கண்ணீரமபால் 
்காவல் இருபமபன்...

மாவே சூடி ம்ாளதில் ஆடி 
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வ்கத்ாடடு தமய்த்ாடடு
உன்னதில் என்வனக ்கவரபமபன்...’

ஒவதவாரு ்காே்கட்டத்்திலும் உருவா்கதி 
வரும் ெமூ்க மாறு்ல்்கவள, த்ாழதில்நுடபச் 
தொல்ோ்டல்்கவள எவவதி் ்த்துவப 
பாரவவயும் இல்ோமல் குழநவ்யதின் 
்கண்்கமளாடு உள்வாங்கதிக த்காண்்டவர வாலி.

அ்னால்்ான்

‘இவ்டமயா இல்வே இருந்ால் 
முல்வேக த்காடி மபால் 
தமல்ே வவளயும்
ெதின்னக குவ்ட மபால் வதிாதியும் 
இவமயும் வதிழதியும்
பாரத்்ால் ஆவெ வதிவளயும்
அந்ப பூம்கள் 
்திருமு்கம் மமமே 
குளதிரப புன்னவ்க வருவ்தினாமே 
நதிேமவா மேமரா எதுமவா’

எ ன் று  ம ர ப ா ர ந ்  உ வ வ ம ்க ள ா ல் 
தபண்வணப பாடிய  அம  ்  ்கரங்கவளக 
த்காண்டு

‘அககுபஞெர நீடில்ஸா
அல்டரா ெதிக்கன் நூடுல்ஸா
அன்மப உந்ன் ்கண்்கள்?’

என்று எழு் முடிந்து.

‘மல்லிவ்க என் மன்னன் மயஙகும்
தபான்னான மேரல்ேமவா?’

என்று தபண்வணப பா்டவவத்்வர

‘அக்க்டான்னு நாங்க உவ்ட மபாட்டா
துக்க்டான்னு நீங்க எவ்ட மபாட்டா
்்டா ்்டா
உமககுத் ்்டா
அ்டதமண்ட்டா நாங்க நவ்ட மபாட்டா
்வ்ட மபா்ட நீங்க ்கவரதமண்ட்டா
்்டா உமககுத் ்்டா
மமவ்டமய�திடும் தபண்்ாமன 
நாடடின் தென்மெெஷன்
ஜாவ்ட மபெதிடும் ்கண்்ாமன

யாரககும் த்டம்பம்டென்
ஓரங்கடடு ஓரங்கடடு மவாம் மவாம்
ஓல்வ்டதயல்ோம் ஓரங்கடடு மவாம்
வ்யனுககு வ்கய ்கடடுமவாம்’

என்று பாடியது தபண்ணதியச் ொரபால் 
அல்ே. ஏதனன்�ால் அவர அடுத்் நாமள 
‘எபபடி? எபபடி? ெமஞெது எபபடி? என்று 
ம்கடடு ொருவவமய அ்திரச்ெதியூடடு்கதி�வர.

ெம்பந்மம இல்ோமல் 

‘ெதிவ்காமதியதின் ம்கனதி்டம்’ 
மெ்தி தொல்ேச் தொல்லி ்காமராஜவர 
நதிவனவூடடும் ்கண்ண்ாெனதின் 
சுயஇருபவபமயா, 
‘ஆாதிய உ்டு்கள் உன்னது.
்திராவதி்ட உ்டு்கள் என்னது. ஆாதியம் 
்திராவதி்டம் இரண்டும் ்கேக்கடடுமம. 
ஆனந் மபாரக்களம் 
இஙம்க ந்டக்கடடுமம’

என்று பாடும் வவரமுத்துவதின் அவ்டயாள 
இருபவபமயா,  ‘ம தின்ொரக ்கம்பதிய தின் 
மமமே வமனாக்கள் கூடு ்கடடும்’ என்று 
இவ்டச் தெரு்கோகும் முத்துககுமாாதின் 
தஜன் வதிருபவபமயா நாம் வாலியதி்டம் ்காண 
முடியாது. அவர பா்டல்்களதில் இருபபவவ 
பாத்்திரங்களதின் குரல்்கள் மடடுமம.

வாலி இவயவப நன்�ா்கக வ்கயாளக 
கூடியவர. அவ் வவத்துக த்காண்ம்ட 
நம்வம ்கவதிவ் என்� தபயாதில் மொ்தித்து 
மதிருக்கதி�ார .

வதிவளயாட்டான பா்டல்்கவள வாலி 
அளவுககுச் ெதி�பபா்க யாரும் எழு் முடியாது. 
அவருககுள் எபமபாதும் ஒரு குழநவ் 
இருபப்ால்்ான் அவரால் அபபடிபபட்ட 
பா்டல்்கவள ெரவொ்ாரணமா்க எழு் 
முடி்கதி�து. ெதி�ந் பா்டோெதிாதியர்கள் பேராலும் 
்கீழதி�ங்கதி இபபடிபபட்ட பா்டல்்கவள 
எழு் முடியாது. துள்ளல் இவெககு ்ம்வம 
ஒபபுக த்காடுத்து தொற்கவள இவெககுப 
பதின்னால் ஓ்ட வதிடு்கதி�வர அவர. ஒமர 
ம ா ் தி ா தி ய ா ன  த ெ ா ற ்க வ ள  மு ன் னு ம் 
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பதின்னுமா்க அவெயவதிடடு அவர தெய்்கதி� 
ம்காமாளதித்்னம் அந்த் துள்ளல் இவெமயாடு 
துவங்கதி வதிடு்கதி� ந்டனம். ்க்ாபாத் த்ிரங்கள் 
ஆடுவத்ல்ோம் இரண்்டாம் படெம்்ான் .

‘மஸ்ானா மஸ்ானா
நீ்ான் எனககு மச்ொனா?
எஸ்ானா? எஸ்ானா?
ம்கள்வதிககு ப்திலு எஸ்ானா?
பதித்்ானா பதித்்ானா
உன் மமே பதித்்ானா
்பபானா ்பபானா
ஆவெ்ான் ்பபானா
்கண்ணா பதின்னா ்கல்யாணம்்ானா?’

‘மதிரு்ங்கம் சூம்ட� ்தினநம்ாறும் 
பதிடிக்கனும் ம்டக்கா
மனுஷங்க முன்மன�
அடிக்கடி புடிக்கனும் ்காக்கா?’

இந் மா் திா தி  ந திவ�ய பா்டல்்கவள 
அவர எழு்தியதிருக்கதி�ார.

்கண்ண்ாெனும் கூ்ட பா்டல் வாதி்களதி 
மேமய ்கவ்வயச் தொல்லி வதிடுவார. 
ஆனால் பா்டல் முடிந் பதி�கு்ான் அது 
நமககு முழு்ா்கப புாதிய வரும். ஆனால் வாலி 
மு்லிரண்டு வாதி்களதிமேமய ்கவ்வயச் 
தொல்லி வதிடுவார.

‘மன்�ம் வந் த்ன்�லுககு
மஞெம் வர தநஞெம் இல்வேமயா?’

மணதிரத்னம் கூ்ட ்யாாதிபபாளாதி்டம் 
ப ்ட த் ் தி ன்  ‘ ஒ ன்  வ ே வ ன ’  இ வ வ ள வு 
சுருக்கமாய்ச் தொல்லியதிருக்க மாட்டார.

அவர பா்டலில் பன்படுத்து்கதி� ெதிே 
நவீன ொ்னங்களதின் பயன்பாடு்கள் 
கு�தித்துக கூ்ட அவருககு முழுவமயா்கத் 
த்ாதியாது. ஊ்கதித்து எழு்தி வதிடுவார 
மபாே.

ஒரு்்டவவ தநல்வே தஜயந்ாவதி்டம் 

‘ஈ தமயதில் னா என்னய்யா?’ என்று 
ம்கடடிருக்கதி�ார. தஜயந்ா ஆச்ெரயமா்க 
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‘என்னங்கய்யா?
ஃபுரூட ஜாதியா நீ வர�தியா?
ஈ தமயதிலில் ேவ தேட்டர ்ர�தியா?
்க்டலுககு ஃபதிஷதிங தநடடு
்கா்லுககு இண்்டரதநடடு’ ன்தனல்ோம் 
எழு்திடடு என்ன ம்கககு�ீங்க?’ 

என்று ப்தில் ்ர 

‘அது சும்மா அடிச்சு வதிட்டதுய்யா’ என்று 
தொல்லி ெதிாதித்்திருக்கதி�ார.  அதுமா்திாதியான 
அெடவ்டயால்்ான் பாரெீ்கக ்கவதிஞர 
உமர்கய்யாவம உருதுக்கவதிஞனாக்கதியும் 
இருக்கதி�ார. ( அரபு நாம்ட அெநது மபாகும் 
அழ்கதியா நீ? )

த்ிவரபப்டங்களுககு தவளதிமய அவவர 
நான் ்கவதிஞனா்க ஏறறுக த்காண்்டம  ்யதில்வே. 
ராமானுஜர மா த்ிாதியான த்ா்டர்கவளக கூ்ட 
அவரஉவரநவ்டயதிமேமய எழு த்ியதிருக்கோம். 
்கவேஞர ்வேவமயதிோன ்கவதியரஙகு்களதில் 
்க ா ர வ வ க ம ்க ா , ம வ ர வ வ க ம ்க ா , 
ம்காரவவகம்கா  என்று நீடடி முழங்கதி  ‘இ்றகு 
ஈ்டாகுமா ஓர வவகம்கா?’ என்று முடிககும் 
மபாது எனககு ெதிாதிபபு ெதிாதிபபா்க வரும். அவர 
்கவதிபாடுவவ  ் வதி்ட நன்�ா்கமவ மபசுவார. 
அவருவ்டய மபச்சு ய்ாரத்்மா்க இருககும். 
அவ  ்ரெதித் த்ிருக்கதிம�ன்.

்ன்வனப பற�திய எவ்யும் ்வேயதில் 
ஏற�திக த்காள்ளா்வர.  இளவமயதில் 
இருபபவ் வதி்ட வய்ான பதி�கு அழ்கா்க 
மாறு்கதி�வர்களதின் உள்ளம் அழ்காய் 
இருககும்  என்பம் என் ்கணதிபபு. உள்ளத் த்ின் 
்கனதிவு அது. ்காந த்ி, இவளயராஜா வாதிவெயதில் 
வாலியும் அபபடித்்ான். என்வனப பற�தி 
அவர ம்கள்வதிபபடடிருக்கதி�ார என்பது 
ஏற்கனமவ எனககுத் த்ாதியும். அவவரக 
்கண்டிபபா்கச் ெந்தித்்திருக்க மவண்டும். 
என் இயல்புபபடி அெடவ்டயா்க இருநது 
வதிடம்டன். இபபடி ஒரு ்கடடுவரவய எழு த்ி 
அவாதி்டம் ்காடடியதிருக்கோமமா என்று 
இபமபாது ம்ான்று்கதி�து.
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Þ²ô£I¡ î¬ôò£ò‚èì¬ñèœ ä‰ªîùŠ 
ð´‚Aø¶. èLñ£, ªî£¿¬è, «ï£¡¹, 
ê‚è£ˆ ‘‘ýx’’ ¹Qîò£ˆF¬ó. Þš¬õ‰¬î»‹ 
è¬ìH®ˆ¶ õ£›î«ô õ£›‚¬èJ¡ Üø‹. 
Þ‰î ä‰¶ èì¬ñè¬÷ è£ˆ¶ Üî¡ õN 
ï‹¬ñ õNïìˆ¶Aø¶ ïHèœ ªð¼ñ£Q¡ 
è¼ˆ¶‚èœ.

ïHèœ Üõ˜è«÷ Þ²ô£I¡ õNè£†® 
ò£è¾‹, Þ¬øˆÉîó£è¾‹ «ð£ŸøŠð´Aø£˜. 
Üõó¶ õN»‹ ªñ£N»‹ Þ‰î ñQî êÍèˆFŸ«è 
ï™ô õNˆî÷ˆ¬î Ü¬ñˆ¶ Þ¡ø÷¾‹ 
õNè£†®õ¼Aø¶ â¡ð¶ ñÁ‚èº®ò£ 
à‡¬ñ. °PŠð£è Þ‰î êÍèˆFŸè£è Üõ˜ 
ªê£™½‹ ªð£¡ªñ£Nèœ â™ô£‹ ªõŸPJ¡ 
õNèœ î£¡.

Þ¬øõ¬ù Þ¬ìMì£ñ™ «ïC»ƒèœ. 
Þ¬øõÂ‹ àƒè¬÷ Þ¬ìMì£ñ™ 
«ïCŠð £ ˜ .  «ñ½‹ ”  Þ¬øõù£ùõ¡ 
àƒèœ à¼õƒè¬÷«ò£ (Ü) àƒèœ 
ªê™õƒè¬÷«ò£ ð£˜ŠðF™¬ô. Üõ˜ 
àƒèœ àœ÷ƒè¬÷»‹ ªêò™è¬÷»«ñ 
ð£˜Šð£˜” â¡ð¶ ïHèœ ï£òèˆF¡ Iè„Cø‰î 
ªð£¡ªñ£N. Ü«î «ð£™ âO¬ñò£è¾‹ 
Þò™ð£è¾‹ Þ¬øõ¬ù õNð´î™ 
ïôªñ¡Á‹, âO¬ñò£è õ£›ðõ˜è¬÷ˆî£¡ 
Þ¬øõÂ‚° H®‚°‹ â¡Á‹ Üî¬ù 
ªõOŠð´ˆ¶‹ Mîñ£è Ü¬ñ‰¶œ÷ ªñ£N“ 
âO¬ñò£è õ£›õ¶  Þ¬ø ï‹H‚¬è‚° 
ð£Ÿð†ìî£°‹” â¡ðî£°‹.

Gî£ùˆ¬î Ü¬ùõ¼‹ î¡ õ£›¾îQ™ 
ªè£œ÷ «õ‡´‹, Ü‰î Gî£ù‹ õ£›‚¬èJ¡ 
Hóî£ù‹ â¡ð¬î ¬ñòŠð´ˆ¶‹ Mîñ£è 
ïHèœ ªê£™½‹ ªð£¡ªñ£N “Gî£ù‹ 
â¡ð¶ Þ¬øõQ¡ î¡¬ñò£°‹. Üõêó‹ 
ªûŒˆî£Q¡ î¡¬ñò£°‹” â¡ðî£°‹. 
â¬î»‹ ï£‹ «ò£Cˆ¶ ªêŒõ¬î Mì 

ªêŒ¶M†´ «ò£C‚è‚Ãì£¶ â¡ð¬î 
àí˜ˆ¶‹ Mîñ£è¾‹, å¼ ªêò¬ô ªêŒ»‹ 
º¡ «ò£Cˆ¶ ªêŒò «õ‡´ªñ¡ð¬î 
àí˜ˆ¶‹ Mîñ£è¾‹ ïHèœ ªê£™½‹ 
ªñ£N “å¼ Mù£® «ïó C‰î¬ù æó£‡´ 
è£ô Þ¬øõí‚èˆ¬î Mì„Cø‰î¶ ” 
â¡Aø£˜.

ñQî˜èœ î¡ õ£›¾î¬ù õ£›‰F´‹ 
«ð£¶ î˜ñˆF¡ ð®»‹ Üî˜ñˆFŸªèFó£è¾‹ 
õ£›‰Fì «õ‡´‹ â¡Â‹ Mîñ£è 
ïHèœ ðô ªð£¡ªñ£Nè¬÷ ïñ‚è£è 
Ü¼O»œ÷£˜. “ðCˆîõ¡ å¼õÂ‚° 
õJÁ G¬øò àíõOŠð¶ Iè„Cø‰î 
î˜ñ‹” â¡Á‹, «ñ½‹ ñŸøõ˜èOì‹ ï£‹ 
«ð²‹ î¡¬ñò£ù¶ ÞQ¬ñò£è «ðCì 
«õ‡´‹ â¡ð¬î ªê£™½‹ Mîñ£è 
“ÞQ¬ñò£ù «ð„²‹ å¼ MîˆF™ î˜ñ‹ 
î£¡” â¡Aø£˜. ”î˜ñˆF™ Cø‰î¶ Þì¶ 
¬è‚° ªîKò£ñ™ õô¶ ªè£´Šð¶ î£¡” 
î˜ñˆF¡ îˆ¶õñ£Œ ïHèœ ªñ£NAø£˜.

õ£›‚¬è‚° «î¬õò£ù¶ ï£õì‚è‹ 
â¡ð¬î õL»Áˆ¶‹ Mîñ£è ïHèœ 
ªñ£N‰î Iè„Cø‰î ªñ£N” ï£¬õ Üì‚°.. 
à¡ù£™ bò àí˜¾è¬÷ Üì‚è º®»‹” 

ñ.ê‚F«õô£»î‹



என்னுள் ஊன்�தி என் ெதிந்வன்கவள 
மநராக்கதி நதிமதிரத்்தி வவத்்திருககும் 
மாதபரும் வழதி்காடடியானவர என் 
உள வணக்கத் த்ிறகுாதிய முஹம்மத் நபதி 
(ஸல்) அவர்கவள இநநாளதில்  நதிவனவு 
கூரவ்ால் என் உள்ளம் ெறறுத்தூய்வம 
அவ்ட்கதி�து. எல்மோரும் மீோதுந நபதி 
வதிழா உளமாரக த்காண்்டாடுமவாம்.

புதுந்கர தெல்ேத்துவர, தெரஜதி
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â¡ðî£°‹. Hø¬ó ðŸP îõø£è «ð²õ¶‹, 
Üõ¬ó îó‚°¬øõ£è Mñ˜CŠð¶‹ îõÁ 
â¡ð¬î ªê£™½‹ Mîñ£è Üõ˜ ªê£™½‹ 
ªð£¡ªñ£N “¹ø‹ «ð²õ¶ Mð„ê£óˆ¬î 
Mì è´¬ñò£ù ð£õñ£°‹” â¡ðî£°‹. 
«ï˜¬ñò£Œ õ£ö «õ‡´‹..«ï˜¬ñò£÷¬ó 
õ£ö Mì «õ‡´‹ â¡ð¬î ªê£™½‹ 
Mîñ£è Üõ˜ Ü¼Oò ï™ô ªñ£N 
“Þô…ê‹ õ£ƒ°ðõ˜ e¶‹ Þô…ê‹ 
ªè£´Šðõ˜ e¶‹ Þ¬øõQ¡ ê£ð‹ 
à‡ì£è†´‹” â¡ø ªð£¡ªñ£N Ý°‹.

ªðŸ«ø£¬ó ñFˆ¶ õ£›î½‹ Üõ˜èO¡ 
ï™õNGŸø½«ñ î˜ññ£Aø¶. î‰¬î¬ò ðŸPò 
Üõó¶ ÜöAò ªñ£N “à¡ î‰¬îJ¡ Ü¡¬ð 
ð£¶è£ˆ¶ ªè£œ. Ü¬î ºPˆ¶ Mì£«î..Ü¬î 
ºPˆ¶‚ªè£‡ì£™ Þ¬øõ¡ àƒèœ åO¬ò 
«ð£‚A M´õ£¡” â¡ðî£°‹. «ñ½‹ î£¬ò 
ðŸPò Ü¼¬ñò£ù ªñ£N “î£J¡ è£ô®J™ 
²õ˜‚è‹ Þ¼‚Aø¶” â¡ðî£°‹.”î‰¬îò£ùõ˜ 
î¡ ñ‚èÀ‚° ÜO‚°‹ Ü¡ðOŠ¹èO™ 
Cø‰î¶ ò£ªîQ™ ï™ô è™M»‹, ï™ªô£¿‚è 
ðJŸC»«ñ â¡ø ªð£¡ªñ£Nò£ù¶ 
ªðŸ«ø£¼‚° Üõ˜ ªê£™½‹ ï™ôP¾¬óò£è 
Ü¬ñòŠªðŸÁœ÷¶.

H ø ¬ ó  ð £ ˜ ˆ ¶  Ü õ ˜  Þ Š ð ® 
õ£›Aø£˜è«÷..â¡Á ï‹ ñùF™ ªð£ø£¬ñ 
ñôó‚Ãì£ªî¡ð¬î õL»Áˆ¶‹ Mîñ£è 
àœ÷ ïHèO¡ ÜŸ¹îñ£ù ªð£¡ªñ£N 
“ªï¼Š¹ Mø¬è„ê£‹ðô£‚A M´õ¬îŠ«ð£ô 
ªð£ø£¬ñ ïŸªêò™è¬÷ ê£‹ðô£‚AM´‹” 
â¡ð«î Ý°‹. ñQî õ£›‚¬èJ™ ió‹ 
â¡ð¶ Þ¡Pò¬ñò£î å¡«ø. Ü‰î ióˆ¬î 
ðŸPò ïHèO¡ ªñ£N ”°ˆ¶„ê‡¬ìJ™ 
Ü´ˆîõ¬ó i›ˆ¶ðõ¡ ñ†´«ñ ióù™ô..
ñ£ø£è «è£ð‹ õ¼‹ «ð£¶ î¡¬ùˆî£«ù 
Üì‚A‚ªè£œðõ«ù ió¡”â¡Aø£˜.

õ£›‚¬è‚° «î¬õò£ù î˜ñ‹, Þ¬øð‚F, 
ªðŸ«ø£¬ó ñFˆî™, ï¡P, ï†¹, Üø‹, 
â‡í‹, «ð£¡øõŸ¬ø î¡ ªð£¡ªñ£Nè÷£™ 
ªñ£N‰¶ ñQîõ£›‚¬è‚è£ù õN¬ò è£†´‹ 
ïHèœ ªñ£N«ò ªõŸPJ¡ õN. ïHèœ 
ªñ£N õN ïìŠ«ð£‹. ªõ¡Á è£†´«õ£‹. 

n

யாவன வரு்டத்்தில் 
உ்தித்் யா நபதி 
ஆயதிரம் யாவனப பேமும்
அ்டங்கதிப மபாகுமாம் 
அன்பதினால், 
இவர த்காண்்ட ்கல்பதினால்

அன்வன ஆமீனாவதின் 
்நவ் அபதுல்ோவதின் 
அருவம ம்கனா்க எங்களுககு அல்ோஹ் 
்ந்ான் அறபு் நபதியா்க 

மாநபதி பு்கழ் பா்ட 
மா்ம் ஒன்றுமபா்ாம் 
மங்கா் மாணதிக்கத்்தின்
ம்கத்துவம் உே்கத்்ாருககுச் ெமத்துவமம! 

மாெதில் மன்னர மஃமூத்
எங்கள் மனங்கள் த்காண்்டாடும் 
மாணதிக்கமம மா நபதிமய

்ங்கத் ்வேவமர 
உங்கள் அங்கம் ்கஸதூாதிமய 
உங்களதின் பு்கவழ பாடி ஓயும்
இநநாளதில் உங்கள் த்காள்வ்க்கவளயும் 
மெரத்து வாழ்நாவள வகுத்து வாழ்ந்ால் 
இன்பம் தபாஙகும் எநநாளும்!

மாநபதிமய யா நபதிமய
உம்வம மபாறறும்  பக்ர்களுககு
உம்வம பதின்பற�தி வாழும் 
பாக்கதியங்கவள ப்கதிரந்ளதிக்கமவ 
இவ�வன் துவண புாதிவானா்க!

- ாதிம்ஸா டீன்
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Þ¬ô Þò‚è‹
Þ¬ôªò£¡Á M¿‰î¶
è£ŸP¡ î£‚è‹
ñ¬öJ¡ «ðKò‚è‹
âù â¶õ£è¾‹ Þ¼‚èô£‹
Ýù£™ Þ¬ôJ¡ «ñ™ ¶Oèœ

ñóíªñ£¡Á Gèöô£‹
HøŠH¡ ê£êù„ ªêŒF«ò
ÞøŠ¹‚è£ù «îF â¿¶õ¶î£¡
ÜŠ«ð£¶ ñ¬ö ªðŒòô£‹
Þ™¬ô«ò™ ªõJô£õ¶ Ü®‚èô£‹

Þ¬ô M¿‰îî£™ ñó‹ i›õF™¬ô
î£èƒªè£‡ì ðø¬õ¬òŠ«ð£ô
«îì¬ôMKˆ¶‚ ªè£‡«ìJ¼‚°‹
«ïóŠ¹MJ½‹ âF˜Š¹MJ½‹

ñóí‹ Gè›M¡ ñ‡ñ£O¬èJ™
Ü¿¬èJ¡ c˜ˆ¶Oèœ Üóí£A
Ý‡ªì£¡P™ G¬ù¾è÷£AM´‹
ñ£‡ì£˜èœ eœõF™¬ôªòù
ñ£ŸÁ ðòí‹ ªêŒAø¶ õ£›‚¬è

ªõJ½‹ ñ¬ö»‹
âŠ«ð£¶‹ õ¼‹
ñ£Âì˜èœ Þ¬÷Šð£Áõ£˜èœ
Þ¬ô M¿‰î ñóˆFù®J™...!

ió«ê£ö¡ è.«ê£.F¼ñ£õ÷õ¡

è£î¬ô ªî£†´ ï£÷£ùî£™
èM¬î ªè£…ê‹
«è£ðñ£Œ Þ¼‰î¶..

ÜõÀ‚° àõ¬ñò£Œ
Þ¼‰î õ£˜ˆ¬îèœ
â¡ èŸð¬ùõòL™
è£Œ‰¶ «ð£J¼‰îù..

Üõ¬÷ ðŸP
â¿î£î â¶¬è
¶¼ŠH®ˆF¼‰îù..

«ñ£¬ùè«÷£
Üõœ G¬ùõ£™
ÉCð®‰¶
«ð£J¼‰îù..

ÞŠ«ð£¶ Üõ¬÷ ªî£†ì¾ì¡
èŸð¬ù
ð²¬ñ ðìó ÞŠ«ð£¶
èM¬î Å´H®‚è Ýó‹Hˆî¶..
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்ன்னந்னதி வீடு
தநருங்க தநருங்க வரு்கதி�து
பயம் !

மவழயதில் நவனந்
ப�வவவயக ்கண்டு எழு்கதி�து
ஒரு ்கவதிவ் !

வீடடினுள் நுவழயும் முன்
அரு்கதில் இருக்கதி�து
இவணயம் !

ஆனந்ன், மதுவர
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