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தஞ்சையில் அ்ைந்துள்ள முள்ளளிவாய்க்ால் முற்றதததில் சைனவரளி 26, 27 இரு 

நாட்ள நடந்த ்வியுலப் பூஞ்சைா்லயின் 3ம் ஆண்டுவிழவில் தைளிழ்நஞசைம் 

இதழாசைிரளியரு்ககு தைளிழ்சைம்ைல் விருது வழங்ப்்படடு சைி்றப்பு ்சையத்்பாது...

்படதததில்... ்விஞர் ்ா.ந.்ல்யாணாசுந்தரம், ்விச்சுடர் அனுராதா ்டட்்பாம்ைன், 

்வி்க்்ா து்ர வசைந்தராசைன்,  இதழளியல் ைாைணளி ்விஞர் தைளிழ்நஞசைம் அைளின், 

தைளிழ ்பாைணளி புலவர் ் வ.அனந்த சையனன், ் விைாைணளி ் வற்றிப்்்ப்ரா்ளளி, ் விஞர் 

்தன்்றல் ்வி, ்விமு்தில் தங் அன்புவல்லி.

http://tamilnenjam.com 
mailto:editor@tamilnenjam.com
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எப்்்பாதும் எரளிஞசைி விழும் அன்்பழ்ன் 

இ ன் று  ் ை ௌ ன ை ா ய  வ ந் து  வ ா சை லி ல் 

்சைருப்்்ப ்ழடடி விடடுடடு வீடடு்ககுள்ள 

வந்தான்..

" ஏ ங ் . . .   வ ா ய ி ல   எ ன் ன  ் ் ா ழு ்க 

்ட்டயா வச்சைிடடு வரீங்... ்்ழ்க்ால 

்நல்லு வயலி்ல அருணாச்சைலத்தாட 

ைாடு ்ரண்டடி தூரதது்ககு ்ைஞசைி 

வச்சைிரு்க்்.. என்னான்னு ஒரு வார்தத 

்்டடீங்்ளா" என்று சைீ்றினாள ைலர்...

" ் ்ப ா டி  ் ்ப ா சை ்க ் ் ட ட வ ்ள  ் ்ப ா ய ி 

்்பாழப்்ப ்பாரு...  இனளி்ைலாது ் ்பரு்க்்தத 

ைாததிரளி, நாலு சைாததிசைனங்்திடட அன்்பா 

ந ட ந் து ்க ்  ்ப ா ்க கு ்ற ன் . "  ஒ ரு  ந தி ை ளி ட ம் 

வாய்டததுதான் ்்பானாள ைலர்.

நா்ககுல ்தள்்ாடு்க்் வச்சு்திடடு 

அ்லய்ற ைனுஷன் அன்்பா ்்பசை்றதாவது... 

வ யல் வரப்்பில விழுந்து ைண்்டல 

அடி்படடுட்டா? ைனசு்ககுள முணுமுணுததாள 

ைலர்.


ஆனால் நடந்த விஷய்ைா... ்வறு.

்பச்்சைப்்ப்சைல்னு வ்ளரந்ததிருந்த ்பயி்ர 

அருணாசைலதததின் ைாடு ்ையஞசை்தப் 

்பார்தததும் ்ண்ணுைண்ணு ்தரளியாைல் 

் ் ா ்ப ம்  வ ந் த து  அ ன ்ப ழ ் னு ்க கு . . .

்ப்க்தததில் அவன் ்பதது வயசு ்்பதததி 

நதிற்ப்த்க கூட ்பார்்க்ாைல் வார்த்த 

்்்ள அைளிலதததில் ்தாயதது வீசைினான்...

அன்்பழ்ன் ் ்பசைிய ் ்பச்சு்ககு ் வ்்றாரு 

வனாய இருந்தால் நாண்டு்திடடு ் சையததிருப் 

்ப ா ன் . . .    ஆ ன ா ல் ,     அ ரு ண ா சை ல ் ை ா 

அவ்ன சைடா்ரன்று இழுதது தள்ளளி 

்ாலரு்் அவ்ன ்்ாதத தயாராயிருந்த 

்ருநா்த்த அடிதது்க ்்ான்்றான். ஒரு 

்நாடியில் நதி்ழந்து முடிந்து விடடது..

த தி ் ் த து  ந தி ன் ்ற வ ன ளி ட ம் . .  " ்ப ா ம் பு 

்்ாதததினா நஙீ் ் ்பசைின்த விட வலி்ககுைா 

ைாைா!’’  என்்றது குழந்்த.

நறு்க ்்ன்று இருந்தது அவனு்ககு..்சை

ஒரு சைிறு ்்பண் ்பாம்்்ப விட தன்்ன்க 

்்வலைா ்பார்ப்்ப்த்க ்ாண சை்தி்க் 

வில்்ல..

இனளியாவது ைா்ற ்வண்டும் உறுததி 

்யடுததான் அன்்பழ்ன்.

- 

தாரகையே
நுட்பமாய் உகை செதுகைகி 
உலைகிலும் ்பகிரம்மன் 
உலவவகிட்ான்,
அழைகிே தாரகையே 
உன் உதவகி ைதா்பாததகிரயம 
உலைகில் வாழும் உேகிரைள் 
ோவும்!




அவள் 

வருகைப் ்பதகியவடடில்  
என்றும் சுழகிேயம அவள்,
வகிண்ணை  வகுப்்பகை 
வகிடடுவந்து மண்ணைம் 
வாழும் யதவகத!
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ைணைண் சதய்வமாய் ைாருணேக ை்வுளாய்
 மணமமீது வந்தகிருககும் மாதாநம் வரமாகும் 
எண்ணகிநாம் ்பாரததுவகி்ா இன்ைல்ைகள அனு்பவகிததும் 
 எகமப்்பறைகி நகிகைததகிருப்்பாள் என்ைாளும் அன்கைேவள் ! 

இரவுைண வகிழகிததகிருப்்பாள் எம்மருயை அவளகிருப்்பார
 குளகிரசுரஙைள் வந்துவகிட்ால் சைாடுததகிடுவாள் ்பலமருந்கத 
அவளு்ணகவ நகிகைகைாமல் அழுசமம்கம அவள்்பாரப்்பாள்
 ஆகெயு்ன் எகமேக்ணதது ஆறுதகலப் ச்பறறுநகிற்பாள் !

நாம்ெகிாகிககும் நாசளல்லாம் தான்ெகிாகிப்க்பக ைாடடிடுவாள்
 நாமழுது வகிடடுவகிடின் தானுயம யெரந்தழுவாள் 
ஓரசநாடியும் எகமவகிடடு அவளு்ணரவு ஒதுஙைகிவகி்ா
 யவராை அவளகிருந்து வீழாமல் ைாததுநகிற்பாள் !

அம்மாய்பால் ச்பாறுப்புள்ளார இப்புவகிேகில் ோருமுணய்ா 
 அம்மாவகின் மடிேகிருததல் அகைவருககும் ச்பருகமேன்யைா
அம்மாகவ அக்ணததுநகிதம் அவழடிகேத சதாழுதுநகிறைல்
 அம்மாகவ அைம்கவப்்பார அகைவருயம ஆறைகிடுவார ! 

ைாப்்பைததகில் தாகேவகிடும் ைாடெகிேகிகை மைந்தகிடுயவாம் 
 ைரப்்பததகில் ைாததவகள ைாப்்பைததகில் வகி்லாமா 
மூப்புவரும் முடுககுவரும் மூச்சுவகி்க ைஷ்ம்வரும் 
           ைாததுசேம்கம வளரததவகள ைாப்்பாறைல் ை்கமேன்யைா ! 

அம்மாவகின் அழுகுரகல ஆருயம வகிரும்்பாதமீர
 அம்மாகவ யநாைவகி் ஆருயம நகிகைகைாதமீர
அம்மாவகின் தகிைமதகியல அன்கைசதய்வம் எைநகிகைப்ய்பாம் 
 அதசதய்வம் தகைநாஙைள் அகைவருயம ்ப்ணகிந்துநகிறய்பாம் !

எம் . செேராமெரமா
சமல்ய்பண, அவுஸதகியரலிோ
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்பாரத யதெம் தன்கை வாழவகிகை 
வந்த மைான்ைகள மைந்து வகிட்ால் 
அகதவகி  ்பச்கெத துயராைம் எதுவும் 
இராது. தைககு யநரந்த துன்்பதகதக கூ் 
ச்பாறுதது அருளலாம் அது அவரைளகின் 
நகிோேம். ஆைால் அவரைகள நம்்பகி வாழந்த 
அவரைளகின் அப்்பா, அம்மா, மகைவகி மகைள் 
எை உன்ைத உைவுைகள உதாகிவகிடடு யதெ 
வகிடுதகலயே ய்பாதும் எை ைகி ந்த உோகிே 
ஆன்மாகைள் எததுக்ண புைகிதமாைது. 
இரு அடி வகிழுந்தாயல ய்பாதும் ்ா ொமகி 
என்று நகிகைகைகிைவரைள், ஒருமுகை 
ெகிகைககுச் சென்ைாயல நமககு எதுககு வம்பு 
என்று ஒதுஙகுைகிைவாரைள், ஒரு மகிரட்ல் 
சைாடுததாயல மகிரணடு ஓடுைகிைவாரைள் 
மததகிேகில் அஞொமல் தகல நகிமகிரந்து நம் 
்பாரதததகின் தகலகேக குைகிே வகி ாமல் 
ய்ப்ணகி வளரதத ய்பாராளகிைள் எவவளவு 
வ்ணகைததகிறகுாகிேவரைள் என்று ்பாருஙைள்.
 

‘அம்மா நான் மமீணடும் ெகிததகிேகின் வேகிறைகில் 
மைைாைப் ்பகிைப்ய்பன். ்பகிைந்த குழந்கத நான்தான் 
என்்பகத அைகிே குழந்கதேகின் ைழுதகதப் 
்பார; தூககுக ைேகிைகின் தழும்பு அதகில் இருககும்’ 
அடுதத நாள் ைாகலேகில் தூககுககுப் ்பலிோைப் 
ய்பாகும் குதகிராம்ய்பாஸ ைாகிததுண்ால் இப்்படி 
எழுதகி கவததாைாம். அவனுககு என்ை தகல 
எழுததா ொவ? இததகைககும் அவனுககு முதகிே 

வேதாைகி வகி வகில்கல. இளகமேகியல இைந்தான் 
என்று சொல்லக கூ்ாது. சைால்லப்்பட்ான். 
இந்தகிோவகின் சைால்லப்்பட்கைேகில் உருவாை 
ய்பாரவாள்ைள் புைமுதுகு ைாட்ாமல் ைாறயைாடு 
ைாறைாைாரைள். நாம் சுவாெகிககும் மூச்ெகில் 
ஏயதா ஒரு வகிடுதகல வீரைகின் மூச்சும் நம் 
நுகரயீரகல வருடி சைாணடிதான் இருைகிைது. 
அஞெகலேம்மாள் ைரப்்பகி்ணகி ச்பண என்று 
கூ  ்்பாரகைாமல் ெகிகைேகில் அக்கைப்்பட்ால். 
குழந்கத ய்பறு நாளகில் ொமகிைகில் வந்த 
அந்த அம்மாவகிறகு ஆஙைகியலே நமீதகிமன்ைம் 
‘குழந்கதயோ அம்மாயவா ெகிகைேகில் இருப்்பது 
ைட்ாேம். யவணடுமாைால் இருவரும் 
இருகைலாம்’ என்று தமீரப்பு சொன்ைது. 
சொன்ைது நகிோேமா? சைாஞெம் கூ் 
இரகைமகில்லாமல் தண்கைக சைாடுததாரைள். 

சவள்களகைாரனுககுப் ்பகிைகு தான் 
இந்தகிோ நாைாகிைம் ஆைது என்று சொன்ைால் 
அவரைகள வகி்வும் அழுகைாைவரைள் 
இந்த புவகிதன்ைகில் ோருமகில்கல. அவரைள் 
இந்தகிோவகிறகு ்பகிடிதத முதல் புறறு 
கவரஸ. ஆஙைகியலேரைளகி்யம இந்தகிோ 
இருந்தகிருகைலாம் என்று புது ெமூை ெகிந்தகை 
முகளதது வகிட் ஆரவகயைாளாறுைள் 
வகிடுதகல வரலாறகை முதலில் வாெகிகை 
யவணடும்.  சொந்த வீடடில் நாறைாலி ய்பாடடு 
நான்தான் இைகி எல்லாம் எை எவைாவது 
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வந்தால் சும்மா நகின்று வகிடுயவாமா? அந்த 
யைா்பம்தான் வகிடுதகல வீரரைளுககு இருந்தது. 

்பகிப்ரவாகி 14 ஆம் நாள் என்ை தகிைம் என்ைால் 
சொல்லி வகிடுைகிை இந்த தகலமுகை சுதந்தகிர 
ய்பாராட  ்வீரைகின் புகைப்்ப்தகத ைாண்பகிதது 
ோர எை இவரயைட்ால் வகிழகிகைகிைாரையள! 
்பள்ளகிக கூ்ஙைளகில் ெமேஙைளுககு சைாடுகைகிை 
முகைகிததுவததும் யதெததகிறகு சைாடுப்்பதகில்கல. 
‘வகிடுதகல யவள்வகிேகில் தமகிழைம்’ என்சைாரு 
புததைதகத வாெகிககும் ய்பாது சநஞெம் 
அதகிரச்ெகி ஆைது. தகிருப்பூர குமரன் சைாடி 
ஏந்தகி வந்த ய்பாராட  ் ஊரவலததகில் ஒன்்பது 
ய்பர தான் இருந்தாரைளாம். ைாலப்ய்பாகைகில் 
எடடுப்ய்பர இைந்துவகிட்ாரைள். உேகிர 
வ ா ழு ம்  மமீ த மு ள் ள  அ ந் த  ஒ ரு வ க ர 
யநரகைா்ணல் செய்ே தவகிகைகிைாரைள். எஙகு 
வகிொாகிததும் ைகிக்கைவகில்கல. அவகரத 
யதடி அகலந்து ைகலதது ய்பாய் யதடும் 
முேறெகிேகில் யதாய்ந்து ய்பாைாமல் சதா்ரந்து 
அகலந்தார நூலாெகிாகிேர. ஒருநாள் ஒரு 
கூட்ம் ஒன்ைகில் இந்த தைவகல நூலாெகிாகிேர 
ய்பெகிகசைாணடிருந்தார. தகிடீர என்று ்பலதத 
ெததம் யமகெகேத தடடி ‘நான் தான் அந்த 
அய்ோகைணணு’ என்று ச்பாகிேவர ஒருவர 
எழுந்தாராம். அந்த நூலாெகிாகிேர ஸ்ாலின் 
கு்ணயெைரன் அவரைள்தான். 

வகிடுதகல வீரன் வறுகமகேச் சுமந்து 
ோரும் ைவைகிகைாமல் யைட்பாரறறு வாழவதா? 
வ.உ.ெகி ேகின் ய்பரன்ைள் மருததுவச் செலவுகயை 
ைாெகில்லாமல் ை்ன் யைடடு அகலைகிைாரைள் 
என்ை செய்தகி இந்த யதெததகின் ைாதகில் 
வகிழவகில்கலோ? வீர்பாணடிே ைட்ச்பாம்மன் 
குடும்்பம் அடிப்்பக் ைல்வகி கூ் ைறை 
முடிோத சுசூழலில் வாழைகிைாரைளாயம! 
ஐயோ ்பாவம். வகிடுதகல வீரரைளகின் 
இன்கைே தகலமுகை அவரைகளப் 
்பழகிச்சொல்லி, சைட்வாரதகதேகில் கூ் 
தகிடடி ய்பெகி இருப்்பாரையளா! சநஞசு 
ை ல ங ை கி  த வ கி ப் ்ப ா ர ை ய ள ா !   பு ழு ங ை ல் 
அாகிெகிேகில் உ்ணவகில்கல சவறும் புழு ்பகிடிதத 
ைஞெகிதான். எதகிரததால் மாடு இழுககும் 
செககை மைகிதன் இழுகை யவணடும். வந்யத 
மாதரம் செய் க்ிந்த என்று ெததம் யைட்ால் 
லததகிோல் அடி சைாடுகைப்்படும். இல்கல 
எைகில் முடடிைள் ய்பரகைப்டும். நரம்புைகளயும் 
உறுவகி இருகைகிைாரைள். ொப்்பகி  மாடய்ாம் 
உண்ணாவகிரதம் இருப்ய்பாம் என்ைால் 
மலதகத ைகரதது வாேகில் ஆழகி கவதது 
ஊறைப்்படும். ஒருவர இன்சைாருவயராடு 
ய்பெகிைால் மூச்ச்.... என்ை மகிரட்ல். ெகிகைேகில் 
யநாய் வந்தால் அநாகத ்பகி்ணம்தான். இந்தகிேன் 
அைகிவகிேலில் முன்யைைகிைால் ைாப்புாகிகமகே 
ெட்ம் தர மறுககும். அவன் ைல்வகி முகை கூ் 
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அவனுககு உதவகிோளைாய் இருகைததாைாம். 

நண்பரையள! வகிடுதகல என்்பது சும்மா 
சைாடிகேப் ்பகிடிதது ந்ந்து வகிட்தால் 
ைகிக்தது வகி வகில்கல. யைாஷததகின் ெததததால் 
தரப்்ப்வகில்கல. வகிடுதகல வலிோல் வந்தது. 
யவறு வழகி இல்கல. ஆைஸட 15 வகிடுமுகை 
தகிைம் தாயை இன்கைே ெமூைததகிறகு. அந்த 
நாள் சவறும்  வகிடுமுகை தகிைம் மடடுமல்ல. 
சுதந்தகிர தகிைமும் இல்கல. அது தகிோைகிைளகின் 
நகிகைவு தகிைம். நகிகைகைகியைாமா? தகிைம் 
தகிைம் வகுப்்பகியல ோராவது ஒருவருக்ே 
்பகிைந்த தகிையமா நகிகைவு தகிையமா வரும். 
அன்று அவரைகளப் ்பறைகிே வாழககை 
குைகிப்க்ப சொல்யவன். தகிடீர எை ஒரு யைள்வகி 
எழும். ோருஙைய்ோ அவர? இந்தகிோவகின் 
நாடி துடிப்்பா அந்தக யைள்வகிகேக யைட்பது. 
அரெகிேலால் மதததால் ்பகிாகிந்யதாம். மாநகிலதகத 
்பகிாகிககும் ய்பாது மைகிததகதயும் ்பகிாகிதயதாம். 

அது அணக  ் மாநகிலம் என்று சொல்லும் 
ய்பாயத இந்தகிோவகின் ஒறறுகம சதாகிைகிைது 
அல்லவா? குடிமைன் என்ைகிை சொல்கல 
கூ  ் யைளகிோகைகி வகிட  ் யதெததவரைள் 
நாமாைததான் இருப்ய்பாம். 
 

“்பாரத யதெம் என்று யதாள் சைாடடுயவாம்” 
என்று ்பாரதகி நம் நாடக்க சைாண ா்டுவான். 
யதெப்்பறறுள்ள அகைவரும் இந்தகிே 
யதெகிே சைாடிகே ஏறைகி மாகிோகத செய்ேக 
கூடிேவரைள் தான். ்பாரதகிகே எழுதாயத என்று 
சொன்ைாரைள். யநதாெகிகே எதகிரகைாயத 
என்ைாரைள். ைாந்தகிகே ய்பாாகி ாயத என்ைாரைள். 
ஆை சமாததம் இந்தகிேன் இல்கல. எஙைள் 
அடிகம என்று அ்கைகி ஆள நகிகைதத 
ஆஙைகியலேரைகள எதகிர0தது ச்பறை சுதந்தகிரம் 
வாெகிகைாமயல ைகிழகிததுப் ய்பாட  ் புததைமாய், 
ைடடிே மகைவகிகே வாழவகிகைாமயல 
வாழா சவடடி ஆகைப்்பட்தாய் தறய்பாது 
இருகைகிைதுதான் ்பாகிதா்பம் என்்பது ெகிப்்பாய் 
ைழைததகிறகு முன்ய்ப 17-ஆம் நூறைாணடியலயே 
யவலுநாச்ெகிோர, ைட்ச்பாம்மன், மருது ெயைாதரர 
ய்பான்யைாரைள் இஙைகிலாந்துகைாரைகின் இஙைகி 
ததகத  அகெததுப்்பாரததாரைள்.

ெகிகைச்ொகலகே புண்ணகிே ஸதலம் 
என்று ்பாரதகி ்பைகிரவான் அடிப்்பட்ால் 
்பரவாேகில்கல. குடும்்பம் இழந்தால் என்ை? 
என் யதெததகிறகு இல்லாத உேகிர இருந்சதன்ை 
்பேன்? என்று வாழந்த உறுதகிமகிகை, 
உததமரைள் வாழந்த இ்தகத புண்ணகிேத 
தலமாய் சைாண்ா  ்யவணடும் தாயை!

ெப்்பாைகில் மாம்்பழம் வாஙை இரேகிகல 
வகிடடுக ைமீயழ இைஙை நகிகைததவு்ன் இரேகில் 
செல்ல தோராைது அப்ய்பாது ‘ெப்்பாைகில் ஒரு 
மாம்்பழம் வாஙை முடிோத என்று புலம்்பகிே 
இந்து துைவகிககு யவைமாை ைமீயழ இைஙைகி 
மாம்்பழம் வாஙைகி வந்து சைாடுதது ெப்்பாைகிே 
இகளஞன் சொன்ைான் “இன்சைாரு முகை 
என் யதெதகத இப்்படி குகைவாைப் ய்பொதமீர” 
என்று. இந்தகிே நாடடின் இகளஞரைளுககுத 
யதெகிேைமீதம் ்பாடும்ய்பாது எழுைகிை நாடடுப்்பறறு 
52 வகிநாடிைளகில் முடிந்து வகிடுைகிைது. அவரைளுககு 
ைாந்தகி சதன்ைாப்்பகிாகிகைா இரேகில் நகிகலேததகில் 
வகிழுந்து அவமாைப்்பட்தகதயும், ச்பாகிோர 

l

்்ாசுவ்ல்ககுள குழந்்த

்வடன் வீடடு 

ஜன்னலில் குருவி.

l

்சைாகுசு விடுததி

ைது விருந்ததிற்ா் நு்ழய

வர்வற்ப்்றயில் புததர்.

l

சைித்றி்க்திட்ககும் ்படகு்ள

உ்டந்த ்பா்த்த ்தாடடுப்்பார்்ககும்

்டல்ல.

l

ை்ழதது்ளளி்ககுள 

ஒ்ளளிந்ததிரு்க்தி்றது

்ற்றா்ழ முள.

l

உரு்ககு்லந்த வீடு

புயல்வீசைிய ்நரத்த ்ாடடு்தி்றது

ஓடாத ்டி்ாரம்.

l

ைரதததி்லறும் 

எறும்்பின் வாயில் 

உததிர்ந்த சைருகு.

- ்பாணால். சைாயளிராை்
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ைாெகிேகில் சநஞெகில் எடடி உகததது, ்பெகிககு 
எச்ெகில் இகல ொப்்பகிட  ் உணகமகேயும், 
யநதாெகி ைா்ணா ்பகி்ணமாைகதயும் வகிளகைகி 
சொல்லி இந்தகிேப் ்பறகைத தரும் யநரததகில் 
நாம் வாழந்து சைாணடிருகைகியைாம். 
இ ந் த த  த க ல மு க ை ே கி ை ர க கு  ய த ெ 
அவகிப்்பகிராேதகதயும், நான் இந்தகிேன் 
என்ைைகிை ச்பருகமகேயும் அவரைளுககுள்யள 
வகிகதகை யவணடி இருகைகிைது.

ைாவகிாகி நமீர ை்லில் ைலககும் ய்பாது 
நாம் எப்்படி வருததப்்படய்ாம் அயத 
நகிகலேகில்தான் வகிழலுககு இகைதத நமீர 
ய்பால சுதந்தகிரதகத மைந்து, சுதந்தகிரப் 
ய்பாராட் வீரரைகள ைாலம் மைகைடிதது 
ய்பாையத. ்பள்ளகிக கூ்ததகில் ஆஙைகில 
வழகிேகில் தைது ்பகிள்களைள் ்பேகின்ைால் 
சைௌரவம் எை மாரதடடிக சைாள்ளும் 
ச்பறயைாரைளுககும், மா்ணவன் எவைாது 
மாவட்ததகில் முதல் மதகிப்ச்பண ச்பறறு 
என் ச்பேகர வகிளம்்பரச் செய்ேயவணடும் 
என்று நகிகைககும் ்பள்ளகி நகிர0.வாைததகிறகும் 
யதெப்்பறறு சமாழகிப்்பறறு முதலில் ஏற்ப் 
யவணடும். இந்தகிோ என்னும் மரததகின் ெல்லி 
யவரைள்தான் மா்ணவரைள். ெல்லியவகர 
்பலவீைப்்படுததகி  வ கிடடு யவறு எந்த 
ஆ்ணகியவகர கவதது யதெம் ந்ததுவது?

“இன்னும் யவறு ஏதாவது ய்பாராட்ம் 
எ ன் ை ா ல்  ச ெ ா ல் லு ங ை ள்  எ ழு ந் து 
வருைகியைன்” என்று தன் மர்ணததகின்ய்பாது 
ைாந்தகிேகி்ததகில் தகில்கலோடி சொன்ை 
வாரதகதைள் இகவ. இந்த வாரதகதககு 
நாம் மாகிோகத சைாடுகை யவணடுமல்லவா? 
சுதந்தகிரதகத மைகைடிதது இந்தகிோவகின் 
குரவகளகே சநாகிதது வகிடும் ைாலச் சூழல் 
வந்து வகிடுயமா என்ைகிை அச்ெம் நம்கம 
்பதை கவதது சைாணடிருகைகிைது. நம்கம 
வழகி ந்ததகி சென்ை நல்ல தகலவரைள் 
மர்ணவழகிகேத யதடி சென்று வகிட்ாரைள். 
இைகி வரும் தகலமுகைோவது நல்ல 
தகலவரைளாை ்பாகி்ணமகிகை யவணடும்.

ந ம்  ்ப ா ர த  ய த ெ ம்  எ ன் று  ய த ா ள் 
சைாடடுயவாம்...
n

உழவின்றி உழலுமா உலகு

உடல் வ்ளர்்ககும் உணவு வ்்்ள

உயிர் வ்ளர்்ககும் உணவு வ்்்ள

உற்பதததி ்சையயும் நம்தாய நதிலம்

உயிர்ப்புடன் வாழளிய வாழளிய்வ

்பசைி ்பஞசைம் ்படடினளி யாவும்

ததினம் ததினம் நதி்ழும் ்ாடசைி்்்ள

்ண் இருந்தும் குருடர் நாம் சைாடசைி்்்ள

ைண்்ண்க ்்டுதத நாம் ்பாவி்்்ள

விண்ணளில் அடங்ா வி்பரீத புதததியால்

எண்ணளில் அடங்ா நல்சு்வ சைததும்

்்ாடு்ககும் வயலின் வ்ளம் ்்டுதது

நடுஙகும் துயரம் நாம் ்்பற்்றாம்

்சையற்் மு்ப்பூச்சுப் ்பலப் ்்பாடடு

இயற்் மு்த்த ்்டுததது ்்பால்

்சையற்் உரங்ள ்பலப் ்்பாடடு

இயற்்ைண்்ண்க ்்டுததுவிட்டாம்

வயல் அழளிதது ைாடி ்டடி

கு்ளம் அழளிதது்க ்்ாபுரம் ்டடி

வ்ளம் இழ்ககும் நல்ல ைனளிதர்்்்ள

நா்்ள வாழவு வீ்ணன ்யாசைிததீரா

நதிலவின்்றி இரவில் ஒ்ளளி இல்்ல

்டல் இன்்றி உலகு்ககு உ்ட இல்்ல

ைண் வ்ளம் இன்்றி ்பயிர்்ள இல்்ல

உழவின்்றி உல்தில் உயிர் இல்்ல

்பசு்ை வந்தால் வ்ள்ை வரும்

வ்ள்ை வந்தால் ்சைழு்ை வரும்

்சைழு்ை வந்தால் இ்ள்ை வரும்

இ்த உணர்ந்தால் நல்ை வரும்

உழ்வ சைாைளி்யன நதி்னதது வாழ்வாம்

உல்் உழ்வாடு இ்ணதது ்ாண்்்பாம்

உ்ற்வ அன்்்பாடு ்பி் ணதது்க ் ்ாள்வாம்

உரளி்ை உழ்வாடு என்று உணர்்வாம்

- தைளிழ்நஞசைம் அைளின்
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வீடடிறகு அருைகில் இருந்தாலும் அந்தப் 
பூஙைாவகிறகு நான் அதகிைம் செல்வதகில்கல. 
ை ா க ல  ஆ று  ம ்ண கி க கு  ை கி ள ம் ்ப கி ை ா ல் 
அலுவலைததகில் ்ப்ணகி முடிந்து தகிரும்பும் 
ய்பாது இரவு ஏழு ம்ணகிககு யமலாைகிவகிடும். 
அப்புைம் ெகமேல், ொப்்பாடு எை அன்கைே 
தகிைம் நகிததகிகரககுள் நுகழே என்கைக 
ை்ந்து செல்லும் என் வாழவகில் ஒரு நாகளக 
ைகிழகிததுக சைாணடு... 

வார வகிடுமுகைேகில் ைாகல யநரததகில் 
அந்தப் பூஙைாகவச் சுறைகியோ அல்லது 
அதன் உள்ளகிருககும் நக்்பாகதேகியலா 
ந்ப்ய்பன் வாகைகிங ய்பாைகியைன் என்ை 
நகிகைப்பு்ன்... 

வாரததகில் இரணடு மூன்று நாடைள் 
ந்ந்தால் கூ் ய்பாதுசமை ஒரு முகை 
மருததுவமகைககுச் சென்ைய்பாது ் ாக்ராய் 
இருந்த ்பாைகிஸதான் இளம் ச்பணச்ணாருததகி 
சொன்ைாள். அகதப் ்பாயலாப் ்பணணுவதாய் 
மைசுககுள் நகிகைப்பு... 

ைாகல யநரததகில் பூஙைாவகிறகு நக்ப் 
்பேகிறெகிகைாை வரும் கூட்ம் அதகிைம்... 
மாகலேகில் குடும்்பம் குடும்்பமாய் வருவாரைள்... 
மாகலேகில் அதறகுள் நுகழே ஒரு தகிர்ாம் 
ைட்்ணம். 

அன்று ெைகிகைகிழகம... 

வீடடில் மறை நண்பரைள் இல்கல... 
மதகிேததுககு ெகமததுச் ொப்்பகிடடு வகிடடு 
ஒரு ெகிறு தூகைம் ய்பாட்வன், நாலு ம்ணகிககு 

எழுந்து ென்ைல் தகிைந்து சவளகியே ்பாரதயதன். 
யநறைகிரவு முதல் நெநெதத மகழ இல்லாமல் 
வாைம் சவளகிைகிக ைகி கை, இதமாை குளகிர 
இருந்தது. ொகி பூஙைாவகில் ய்பாய் சைாஞெ 
யநரம் இருந்து வகிடடு வரலாம் என்று 
நகிகைதத்படி செரைகிகை மாடடிக சைாணடு 
ைகிளம்்பகியைன்.

ஒரு தகிர்ாம் சைாடுதது உள்யள 
நுகழந்தவன், எப்்பவும் வகிகளோடும் 
குழந்கதைள் இன்ைகி, அதகிைமாை யொடிைள் 
இன்ைகி அகமதகிோய் இருந்த பூஙைாவகில் 
தைகிததகிருந்த ஒரு மரப்ச்பஞெகில் ய்பாய் 
அமரந்யதன். மகழேகின் ைார்ணமாைவும் குளகிாகின் 
ைார்ணமாைவும் கூட்ம் அதகிைமகில்கல... 

எடடு மாதஙைள் சைாளுததும் சவேகில் 
என்ைால் நாலு மாதம் வாடடும் குளகிர... 
வகிததகிோெமாை ெமீயதாஷ்ண நகிகலகேக 
சைாண்து இந்த ்பாகலவை நாடு... சவேகில் 
முடிந்து குளகிர வரும் ய்பாது ஒரு மகழ... 
ெகில நாள் ்பாகலவைததகில் யதான்றும் 
ம்ணல் ைாறைால் நைரததுககுள் ைாறறு 
மண்லதகத அக்தது நகிரம்்பகிேகிருககும் 
ம்ணல் ச்பாடிைள்... அதன் ்பகின் குளகிர 
ஆரம்்பம்... குளகிாகின் முடிவகில் ஒரு மகழ... 
மமீணடும் ைாறைகில் நகிகையும் ச்பாடிைள்... 
இப்்படிததான் ை்கைகிைது ்பாகலவைப்பூமகி 
தன் ்பருவமாறைதகத. 

இந்த முகை குளகிர ைாலததகில் இக் 
ேகிக்யே ெகின்ைச் ெகின்ை மகழ... நம்ம 
ஊ ா கி ல்  ச ்ப ய் வ து  ய ்ப ா ல்  ‘ ய ெ ா ’ ச வ ை 
அடிதது ஊறைகிைால் யொலி முடிஞெகி 
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ய்பாகும்... ெகின்ை மகழகயை யராச்ல்லாம் 
தண்ணமீர நகிறை, நைருககு சவளகியே 120ைகி.
மமீட்ர யவைததகில் ்பே்ணகிககும் ைாரைளகின் 
வகி்பததுகைள்... நைரததுககுள் சமல்ல நைரும் 
வாைைஙைளால் ய்பாககுவரதது இக்யூறு... 
எை ஏைப்்பட் ்பகிரச்ெகிகைைள்... 

ம க ழ ய ே ா டு  ை ா ற று ம்  எ ன் ை ா ல் 
சொல்ல யவண்ாம்... ைண்ணாடிைளால் 
சொலிககும் ைடடி்ஙைளகில் ைண்ணாடிைள் 
உக்ே, ய்பாகிச்ெம் மரஙைள் யவயராடு ொே, 
அதைால் வகி்பதது எை அது ஒரு ்பகைம். 

சென்ை ஆணடு மகழ வந்த ய்பாது ைாறறும் 

யெரந்து சைாள்ள, மகழகேப் ்பாரககும் 
ஆவலில் அலுவலைச் ென்ைகலத தகிைந்து 
்பாரதத ாகிெப்்ஸைகிஸட்ாை யைரளச் யெச்ெகி, ைதவு 
ைாறைகின் யவைததகில் யவைமாய் மூடுவகதப் 
்பாரதது கைகே எடுப்்பதறகுள் அடிதது 
இரணடு வகிரல் அந்த இ்ததகியலயே ைாலி. 

யநறறு முதல் நெ நெதத மகழ வகிட்ாலும் 
குளகிர இருப்்பதால் பூஙைா ைகலேகிழந் 
தகிருந்தது.

சமாக்பலில் யெமகிதது கவததகிருந்த 
சதான்னூறுைளகின் ராொகவ உேகிரப் ்பகிதயதன். 
‘மேஙைகியைன் சொல்லத தேஙைகியைன்... 

ைருதாணளிச் சைிவப்்பி்ன ்ைனளியில் ்்ாண்டவ்்ள

ைல்லி்் ைணமுடன் ைன்னவ்ன ைய்ககு்பவ்்ள

ையன் ை்்்ள, ைஞ்ஞயழகு ைங்்்ய

எனது இன்னுயிர் ்ண்ணம்ைாளும் நீ தா்ன...

்்ாடிய்ணய இ்டயாட இ்ட துவளும் ்ார்குழலாட

்்ாலு்சைாலி ்டடியம் கூ்ற அன்ன்ைன நடந்து வர

விரளி்ககு்ைன் ைனத்தா்்யில்

சைிலிர்த்தழும் ஆயிரம் ்ண்்்ளளிலும்

உந்தன் பூ மு்்ை சைததிராடு்த...

நாணைததில் சைிவந்த ்வண்ணளிலவு

்ை்ைததில் மு்ம் ை்்ற்க்..

்ண் சைிைளிடடும் நடசைதததிரம்

்ள்ளச் சைிரளிப்புடன் ஒ்ளளிந்ததிட..

என்னுள நீயா் உன்னுள நானா்...ஒன்்றா்

உயிரளின் ்நசை ஊர்வலம் உன்னத உயிர்ப்்பா்...

என்்னயாளும் என்னவ்்ள, நறகுல நங்்்ய

்்பந்தைளிழளின் நதி்்ற்ைாழளி்ய

்சைார்்க்்ைா அைளிழத்ைா ஈடில்்ல உன்ககு

உன்னரு்் நானளிரு்ககும் இந்்நாடி ்்பாது்ைன்ககு !

இனளி்யாரு வாழவும் எதறகு?

அன்்்ப ...ஆட்்ாளவாய எ்ன்ய ....!!

அன்புச்செல்வகி சுப்புராெூ
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உகை வகிரும்்பகியைன் உேகியர...’ என்ை 
வாலிேகின் வாகிைகள செேச்ெந்தகிரனும் 
சுெகிலாம்மாவும் ்பா ,் என் மைம் ைல்லூாகிக 
ைாலததுககுள் சமல்ல நைரந்தது... 

ெகிவப்பு யலடீஸ கெகைகிள், மஞெள் 
தாவ்ணகிேகில்... அந்தத யதவகத சமல்ல 
ச ம ல் ல  எ ன் க ை  ய ந ா க ை கி  வ ந் த ா ள் . . . 
என்கை மைந்து உள்ளகிழுதத ைாறறு 
யவைமாய் சவளகிவந்தது ச்பருமூச்ொய்... 
அதகில் ைகரந்து ய்பாை ைாதலின் வலியும் 
ைலந்யத ்பே்ணகிகை, என்கை யநாகைகி வந்த 
உருவம் சமல்ல மகைந்தது. ்பாடக் 
மாறைகியைன்... இப்ய்பாது ‘்பாகத ஒன்று 
ஆை ய்பாதும் தகிகெைள் யவைம்மா... உைது 
்பாகத யவறு எைது ்பாகத யவைம்மா...’ 
என்று வாகிைள் ஓடிக சைாணடிருந்தை. 

ெ கில யநரஙைளகில் ெ கில வகிஷேஙைள் 
மைசுககுள் மகழ ச்பய்ே கவதது ைணைளகின் 
வழகிோை நமீகர சவளகியேறறும் என்்பகத 
உ்ணரந்த ்பல ெமேஙைளகில் இதுவும் 
ஒன்ைாை, சமல்லக ைணக்ணத துக்ததுக 
சைாணய்ன்.

‘‘ொர... நமீஙை தமகிழா?’’ குரல் வரவும் 
தகலகே நகிமகிரததகியைன். 

நாற்பதகதந்து வேது மதகிகைததகை ச்பண 
ஒருவர நகின்று சைாணடிருந்தார. முைததகில் 
ெந்யதாஷம் ய்பாய் சராம்்ப நாளாைகதக 
ைா்ண முடிந்தது.

‘‘ஆமா... என்ை யவணும்..? சொல்லுஙை...’’ 
என்யைன். ைாதகிலிருந்த ச் ட ய்பாகைக ைழறைகிே்படி.

‘‘இந்த ைாரக்க சைாஞெம் சமாக்பல்ல 
ஏததகிக சைாடுககுைமீஙைளா...’’ என்ை்படி 25 
தகிர்ாம் எடிெலாட அடக்கேயும் ஒரு 
ெகிைகிே ொம்்ஸங சமாக்பகலயும் என்ைகி ம் 
நமீட், வாஙைகி நம்்பகரப் ்பாரதது அடிதது 
சமாக்பல் ய்பலன்ஸ செக ்பண்ணகி, 
‘ஏைகிடுச்சு...’ என்ை்படி தகிருப்்பகிக சைாடுதயதன்.

‘தாஙகஸ...’ என்ைார யலொை புன்ைகை 
யோடு.

‘‘ைாரக  ்ஏததுைது என்ை ச்பாகிே யவகலோ... 
சதாகிஞெகி வச்ெகிகை யவணடிேதுதாயை... 
இதுலயே வகிவரமா ய்பாடடிருககு ்பாருஙை....’’ 
என்று அந்தக ைாரக  ்தகிருப்்பகிக ைாடடியைன்.

‘‘எைககு ்படிகைத சதாகிோதுஙை ொர... 
யவகல ்பாககுை வீடடுல மாெததுககு 25 
தகிராமுககு ைாரடு ய்பாடடுக சைாடுப்்பாஙை... 
எப்்பவாச்சும் நாைா ைாசு ய்பாடடு ஊருககுப் 
ய்பசுயவஙை...’’ என்ைார. 

அவாகி ம் சைாஞெ யநரம் ய்பெலாம் 
என்ை எண்ணததகில் ெறறு நைரந்து அமரந்து 
‘உகைாருஙை...’ என்யைன். ஒரு ஓரமாை 
அமரந்தார. ெகிாகிதத்படி ‘‘சும்மா நல்லா 
உகைாருஙை... நம்மூரு மாதகிாகி இஙை 
ைகதசேல்லாம் ைட  ்மாட்ாஙை...’’ என்ைதும் 
ெகிாகிதத்படி நன்ைாை அமரந்து சைாண்ார.

‘ ‘ம்...  சொல்லுஙை... என்ை யவகல 
்பாககுைமீஙை..?’’

‘‘எம்ய்பரு ராதாஙை... ஊரு ைம்்பம் 
்பகைம்.. .  ஏ வீடடுகைாரருககு ய்பாடி 
சமாடடுல யதேகில யதாட்ததுல யவல... 
எஙை வீடடுககுப் ்பகைததுல இருந்தவஙை 
மலோளகிஙை.... அவஙை மூலமா இவஙை 
இ ங ை  கூ ட டி ே ா ந் த ா ங ை . . .  ச ர ண டு 
புள்ளஙைள்ல மூததது உ்ம்பு முடிோத 
புள்ள... என்ையவா சொல்லுவாஙையள.. 
ஆ.... ஆடடு...ஆடடு... ஏ வாேகில வரலஙை....’’ 
என்று அவர யோெகிகை, ‘‘ஆடடி்ஸமா?’’ 
என்று எடுததுக சைாடுதயதன்.. ‘‘ஆமா...
அதுதானுஙை... ஆைா அதால அது யவலேச் 
செய்ே முடிோது... ்படுதத ்படுகைதான்... 
எல்லாம் நாந்யதன்.. அதுககு இப்்ப நாந்தான் 
அம்மா...’’ என்று நகிறுததகிேவாகின் ைணைளகில் நமீர.

‘‘ம்... இஙை வந்து எததகை வருெமாச்சு..?’’

‘‘்பதது வருெம் முடிஞெகிருச்சு... அந்தப் 
புள்களககு வேசு ்பதகிமூ்ணாவுது...’’

‘்பதகிமூணு வேசுப் ச்பாணணு ்படுதத 
்படுககைோய்... ்ப்ணததகின் ்பகின்யை நைரும் 
வாழககைேகில் அப்்பா, அம்மா அகதத 
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யதடி ஓ்,  ோயரா  ஒரு ச்பண்ணால் 
்பாதுகைாகைப்்படுைகிைாள்... ்பாவம் இப்்படி 
்படுதத ்படுககைோய் ைகி ந்து அவள் ொதகிகைப் 
ய்பாவசதன்ை...? ைால ஓட்ததகில் இந்த 
ராதா, ச்பறைவரைள்... எல்லாம் நைரததப்்ப் 
அவள் என்ை செய்வாள்...? இந்த உலைகில் 
அவளுககு என்ை ைகிக்தது வகி ப்ய்பாைகிைது... 
இவரும்.. அவளகிருககும் அகையுயம அவள் 
உலைமாைகிப் ய்பாை, என்ை வாழககை...? 
இகைவா ஏன் அந்தக குழந்கதககு இந்த 
நகிகல...? எதறைாை அவளுககு இந்தப் 
்பகிைவகி..?’ என்று வருதததயதாடு ச்பருமூச்சு 
ஒன்கை சவளகியேறைகியைன்.

‘‘என்ைஙை அமதகிோேகிடடீஙை... அந்தக 
குழந்தகைாை வருததப்்படுைமீஙைளா..?’’

‘‘ம்... இப்ய்பா ஆடடி்ஸம் ்பாதகிதத 
குழந்கதைள் ்பலர நல்லாப் ்படிகைகிைாஙை... 
எல்லாதகதயும் புாகிஞெகிகைகிைாஙை.... ஆைா 
இந்தக குழந்கத ்படுதத ்படுககைேகின்னு 
சொல்ைகதக யைககும்ய்பாது யவதகைோ 
இருககு... ஆமா உஙைளுககு ெம்்பளம்? 
மறை வெதகிைள்..? நமீஙை இப்்படி பூஙைாவுககு 
வந்துட்ா குழந்கதகே ோர ்பாததுப்்பா..? 
ஊாகில் உஙை குடும்்பம்..?’’ யைள்வகிைகள 
அடுகைகியைன்.

‘ ‘ம் . . . .  ்பதது வருெமா இஙைதான் 
இருகயைன்... ய்பாை வருெம் வகரககும் 
ஊருகைாசுககு ்பததாேகிரம் ஏ ஊடடுகைாரர 
ய்பரல ய்பாடடு வகிடடுருவாஙை... சரணடு 
மாெததுககு முன்ைாலதான் நாசளல்லாம் 
யவல ்பாதது ்பததாேகிரம் ்பததாதுன்னு 
சொன்ைதுககு ொப்்பாடு, ரூசமல்லாம் 
ை்ணககுப் ்பணணுன்னு சொன்ைாஙை... 
அப்்ப நா ஊருககுப் ய்பாயைன்னு 
சொன்ைதும் அத இரு்பதாேகிரமாககுைாஙை... 
முன்ைால ஊருககுப் ய்பாவும் ய்பாது 
ொமாசைல்லாம் வாஙைகிக சைாடுப்்பாவ.. 
ய்பாை த்வ ஊருககுப் ய்பாைப்ய்பா 
நமீயே வாஙைகிகைன்னு சொல்லி 200 தகிராம் 
சைாடுததாை... அதுல என்ைதத வாஙை... 
இததை ைஷ்ததுலயும் புள்ளேல ்படிகை 
வச்ெகிடய்ன். ச்பாணணுதான் மூததது... 
நரஸககு ்படிச்ெகிருககு... ்பேலும் ்பகிைாம் இந்த 

வருெம் முடிச்ெகிருவான்...’’ என்ைார. 

‘‘ஓ... இரு்பதாேகிரமாைதும் அகத நகிறுத 
தகிட ா்ஙைளா..? நல்ல மைகிதரைள்...’’ என்ைதும் 
ஒரு வைடடுச் ெகிாகிப்ய்பாடு சதா் ரந்தார.

‘‘இன்ைகைகி ெைகிகசைழமேகில்ல வீடல 
அவஙை சரணடு ய்பரும் இருகைதால சவளகிே 
வர முடிஞெது. இஙை வந்தது சதாகிஞொ 
தகிடடுவாஙை... எஙையும் ய்பாவககூ்ாது.. 
ஆரகைகிட்யும் ய்பெககூ்ாது.. எப்்பவாச்சும் 
சவளகிே வந்தா ெமீகைகிரயம ய்பாவணும்... 
இ ல் ய ல ன் ை ா  ச ை ட ்  வ ா ர த த ே ா ல 
தகிடடுவாை...’’ ைண ைலஙைகிைார.

‘ ‘்பதது வருெமா இருகைமீை . . .  யவை 
எஙைகிட்ாச்சும் யைடடு மாைகி ேகிருகைலாயம...’’

‘‘மாைகிேகிருகைலாம்... அதான் சொல்யையை... 
யவதது மனுெகைகிட் ய்பெககூ்ாது... 
அந்த வீடக்க ைகிளகின் ்பண்ண வாரவாரம் 
ஒரு தம்்பகி வரும்... எஙைகிட  ் அது நல்லாப் 
ய்பசும்... அப்்பப்்ப ைாசெல்லாம் சைாடுககும்... 
அதுககுகூ் சொற்ப ெம்்பளம்தான்... 
இல்யலன்ைா யவலகைகிப் ச்பாேகிடடு வந்து 
நாலஞெகி வீடடுல ைகிளகின் ்பணணுமா... 
ஆைா அது எைககு உதவும்... ்பாவம்... 
அதுகைகிட  ் கூ  ் அதகிைம் ய்பெககூ்ாதுன்னு 
சொன்ைாை... அதுகைகிட் மடடும்தான் 
என்யைா  ்ைஷ்தகத சொல்ல முடியுது... ஒரு 
நா நான் அதுகைகிட  ் ெகிாகிச்ெகிப் ய்பெ, புருென் 
ஊரல இருகைான்னு சொல்லிடடு இஙை 
ஆள் புடிகைகிைகிோன்னு தகிடடுைாஙை....» வந்த 
அழுகைகே அ்கைகிக சைாண்ார.

‘கெ... என்ை மைகிதரைள் இவரைள்... 
ைகிக்ககும் சொற்பததகில் உதவும் அவன் 
எஙயை... புருஷன் யதடுைகிோன்னு யைககுை 
இவஙை எஙயை’ என்று வருந்தகிே்படி 
‘‘யவண்ான்னு சொல்லி ய்பாேகிருகைலாம்... 
இல்யல இஙை யவை யவகல யதடிேகிருகைலாம்... 
இப்்படி இருந்து...’’ சமல்லக யைடய்ன்.

‘‘எைககுத சதாகிஞெவளுஙை எல்லாம் 
இஙை நல்ல ெம்்பளததுல இருகைாளுஙை... 
வா நல்ல இ்ததுல யெதது வகிடுயைன்னு 
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சொல்லுைாளுஙை... ஆைா அந்தக குழந்கதே 
சநைககும் ய்பாது ய்பாை மைசு வரல...’’

‘‘அதுகைாை உஙை வாழககைகே... 
ை்ணவன் குழந்கதேகின்னு இருகைாம... இஙை 
ைகி ந்து... இன்கைககு ஊரலயே இரு்பதாேகிரம் 
நமீஙை யவகல ்பாதது ெம்்பாதகிகைலாயம..?’’

‘ ‘செய்ேலாம்... புள்ளே ்பாகைன்னு 
வந்யதன்... நா ஊருககுப் ய்பாைா அந்தக 
சைாழந்த என்ைேக யைடடு அழுது ொப்்பகி ாம 
அ்ம்்பகிடிககும்... உ்யை வான்னு ய்பான் 
யமல ய்பான் ்பணணுவாை... முழுொ ஒரு மாெம் 
இருந்ததகில்கல.. அயதா  ் வாழகைசேல்லாம் 
என்ைால இருகை முடிோது... இருகை வரகைகிம் 
அதுகைகிட் இருந்துடடு ய்பாயவாமுன்னு 
்பாககுயைஙை... ைாசு ்ப்ணதகத ெம்்பாாகிச்ெகி 
என்ை ்பண்ணப் ய்பாயைாம்... என்ைாலாை 
உதவகி... அம்புடடுததான்... இந்தப் புள்ளே 
்பாககுைதால ைஷ்யமா நஷ்யமா எம்புள்ளை 
நல்லாததாயை இருககுை... அது ய்பாதுஙை....’’

எைககு அவர இப்்படிச் சொன்ைதும் 
செௌதகிேகில் ெகில மாதஙைளுககு முன்ைர 
யவகலககு இருந்த ச்பணக்ண ஏயதா 
ைார்ணததுகைாை அனுப்்பகிவகி , அவள் ்பாரததுக 
சைாண  ்குழந்கதககு சராம்்ப ெமீாகிே்ஸாைகி, சுே 
நகிகைவறை நகிகலேகிலும் தன்கைப் ்பாரததுக 
சைாண  ் ச்பண்ணகின் ச்பேகரயே தகிரும்்பத 
தகிரும்்பச் சொல்ல... அவகர இலஙகைேகில் 
இருந்து மமீணடும் வரவகழகை, அவளகின் 
குரல் யைட்தும் அந்தக குழந்கத எழுந்து 
ைடடிப்்பகிடிததுக சைாண்தாைவும் அதன் 
்பகின்ைர அதன் உ்ல்நகிகல யதை, அர்பகியோ 
அவளகின் குடும்்பதகதயே இஙகு வரவகழதது 
ை்ணவனுககு தன் ைம்ச்பைகிேகில் யவகல 
சைாடுதது குழந்கதைகள ்பள்ளகிேகில் யெரதது 

வகிடடு தஙைளு்ன் கவததுக சைாண்தாை 
்படிததது ஞா்பைததகில் வர ‘அது ய்பால் ஒரு தாய்’ 
என்று மைசுககுள் சொல்லிக சைாணய்ன்.

‘‘ொகிஙை... யலட்ாப் ய்பாைா தகிடடுவாஙை...’’ 
எை எழுந்தார.

‘‘இருஙை உஙை ய்பாைக சைாடுஙை... 
என் நம்்பர ஸய்ார ்பண்ணகித தாயைன்... 
எதுைா எைககுப் ய்பான் ்பணணுஙை... 
உஙை நம்்பாகில் இருந்து எைககு ைால் 
்பண்ணகி யெவ ்பண்ணகிகைகியைன்...’’ என்ை்படி 
்பதகிந்து சைாடுதது ்பாகசைடடில் இருந்து 
இருநூறு தகிர்ாம் எடுததுக சைாடுதயதன். 

வாஙை மறுததவாகி ம் ‘‘உஙை ைகிளகிைகிங 
ெயைாதரன் மாதகிாகி என்கையும் நகிைச்சுகைஙை’’ 
என்று ெகிாகிதத்படி கைேகில் அழுததகியைன்.

‘‘உஙை நம்்பர சைாடுததமீை... ்ப்ணமும் 
சைாடுததமீை... உஙை ய்பரு சதாகிோம...’’

‘‘நம்்பகர யெவ ்பண்ணகிடடு ய்பர சொல்லகல 
்பாருஙை... நல்லயவகள யைடடீஙை.... அதுல 
நமீஙை எடுகைகிை மாதகிாகி நாலு ஏ ய்பாடடு யெவ 
்பண்ணகிேகிருகயைன்.’’ என்யைன்.

‘‘அது ொகி... ய்பர சொல்ல மாடடீஙைளா...?’’ 
ெகிாகிததார. 

‘‘யூசுப்’’  என்யைன் நானும் ெகிாகிதத்படி.

அவர ய்பாைகில் மைகளயோ மைகையோ 
அகழதத்படி நைர, நமீண் ச்பருமூச்கெ 
வகிட்்படி ‘இவகரப் ய்பால் எததகை ச்பணைள் 
வெமாய் மாடடிக சைாணடு தவகிகைகிைாரைள் 
இ ங ய ை .  ச ெ ா ற ்ப  ெ ம் ்ப ள ம் . . .  அ டி க ம 
வாழககை.... ்பலகர அவரைளகின் ்பலவீைதகத 
கவதயத அடிப்்பதுதான் யவதகை...’ என்று 
நகிகைததவைகின் மைசுககுள் முைநூலில் நட்பகில் 
இருககும் இலஙகைகேச் யெரந்த மதுவந்தகிேகின், 
து்பாய் அர்பகி வீடடில் அப்்பன் மைன்ைளகி ம் 
மாடடிக சைாணடு ்படும்்பாடுைளகின் 
ைண்ணகிரகைகத வகிாகிே, சுைமாை ைாறகை 
அனு்பவகிகை வந்தவன் சுகமைகளச் சுமந்த்படி 
அகை யநாகைகி ந்ந்யதன்.                                      n

அன்பு

அர்ததைற்ற என் வாழ்வ

அழ்ாய ந்ர்தததி ்்ாண்டிரு்க்தி்றாய ...

நீ  உனதன்்பினால்...!

சை. ராஜ்குைார்
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ஆள அரவைற்ற ையான ைனசைின்

்பி்ழயான ்பிம்்பதது்ககுள 

ஒ்ளளிந்து ்்ாண்டிரு்க்தி்றீர்்ள 

உங்்்ள நீங்ள இழந்தவா்்ற...

அதறகுளதான்

எதத்ன ்பி்ளளிரல்்ள, 

எதத்ன ்பிதற்றல்்ள ,

எதத்ன அ்பிநயங்ள,

எதத்ன ்தம்்பல்்ள, 

எதத்ன குரூரங்ள

உல்தின் முதல் ை்்றந்து தா்க்வல்ல

தீயதும் தூயதுைான அனளிச்்சை்யனும்

தானளியங்தி அது

வசைி்ககும் ஜீவராசைி்்ளளின் 

ஒடடு்ைாதத ்பலமும் அதறகுண்டு, 

எப்்்பாதும் அது ்பயன்்பாடு ்பார்த்த 

்பரளிணாைம் அ்ட்தி்றது

உள்்ள்றிய இரததம், 

சை்த்ககுளளும்

ஆ்ாய ்வறு்ை்ககுளளும் 

புரண்டு வாழ்ககூடியது

அடர்ந்த ்பின்புலம் ்்ாண்ட

புரளிய முடியா இயற்்யின் ஆற்ற்ல

்வர்ந்து ்படிப்்படியா் அணு்க்்்ள்க

்லந்து ்ப்ட்க்ப்்படடது

அததிரடி த்லயும், ்ை்லாடட வாலும்

அதற்ானது என்்ற புள்ளளியில்தான்

ததிைளி்ராடு வசைிதது்க்்ாண்டிரு்க்தி்றது

ஆ்ணனளில் அ்ங்ார ்்ாசைத்தாடும்

்்பண்்ணனளில்அடர்ஆழ ைா்ய்யாடும்

ஒன்்றிலிருந்து ஒன்று ்வறு்படடு

்ரும்புள்ளளி, ்சைம்புள்ளளி ்வசைத்தாடு

ந்ட்்பாடடு்க்்ாண்டிரு்க்தி்றது

இங்்,ைனம் என்்ற 

வஞசை்ைனும் ்்பார்்வ்ககுள 

தங்்்ள மூடி ை்்றதது்க்்ாண்டு

்வ்ளளிப்்ப்டயாய ததிரளி்தி்றார்்ள

்்பரும்்பாலான ைனளிதர்்ள

விததி வில்க்ாய சைிலர்

அப்்படடைாய ததி்றந்து ்திட்ககும்

ைணல் ்வ்ளளி ்பிர்தசைைாய ைன்த

புடம்்்பாடடு ைனளிதா்பிைானத்த

்தா்ளளில் சு்ைந்த்ல்தி்றார்்ள

உங்்ளளிலிருந்து நீங்ள ைாறு்படடு

அப்்படியுைளின்்றி, இப்்படியுைளின்்றி

நடு நதி்ல்ககுள உங்்்ளப்பு்ததது

யாரு்ககும் ்பாத்ம் ்சையயாது 

ைரளிததுப்்்பானா்ல ்்பாதும்தான்

அ்த விடுதது

ஆள அரவைற்ற ையான ைனசைின்

்பி்ழயான ்பிம்்பதததிறகுள ஒ்ளளிந்து

்்ாண்டிரு்க்தி்றீர்்ள 

உங்்்ள நீங்ள இழந்தவா்்ற

இப்்படியான, அ்னத்தயும் து்றந்து

ைன்த நதிர்வாணப்்படுததலாம்

வாருங்ள...

ஒவ்வாரு மு்்றயும்

ததி்றந்த ைன்தாடு அயராது ைலர்ந்து

ைனம் வீசைி்க்்ாண்டிரு்ககும்

அந்தச் ்சைடியின் பூ்க்்்ளப்்்பால!

- மு. இகளோ

ñù²
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வகிெேபுரம் ஓர அழைாை ஊர. மரஙைள் 
சூழந்த ஊாகில் ஏாகி, குளஙைள் ய்பான்ை 
நமீரநகிகலைள் நகிகைந்தகிருககும். மகழகைாலம் 
வந்தாயல, அகைதது நமீரநகிகலைளும் 
நகிரம்்பகி, ்பைகவைள் கூட்ம் கூட்மாை 
வரும். அமரந்து ஓய்சவடுப்்பது மரஙைளகில் 
்பைகவைள் ைாய்ததகிருப்்பது ய்பால் அழைாை 
இருககும்.

முருைனும் பூ்பாலனும் ்பகைதது வீடடு 
நண்பரைள். வகிெேபுரம் ைகிராமததகிலுள்ள 
அரசுப்்பள்ளகிேகில் எட்ாம் வகுப்பு ்படிதது 
வந்தைர. ்பள்ளகிககு இருவரும் ஒன்ைாையவ 
செல்வர.

“ய்ய்! பூ்பாலா! ைகிளம்்பகிடடிோ்ா”.

“ைகிளம்்பகிடய்ன் ்ா! யநறறு இராததகிாகி 
அைகிவகிேல் டீச்ெர சைாடுதத வீடடுப்்பா்தகத 
எழுதகி கவச்யென். யநாடடு யதடிைகிடடு 
இருகயைன்்ா!”

“ைகிக்கைலிோ! ஒழுஙைா ்பாரு்ா! 
இராததகிாகி க்பேகியலயே வச்ெகிருப்ய்ப!”

“இரு்ா. மமீணடும் ்பாரகைகியைன்.

“ஆமாம் முருைா! க்பேகியலயே இருககு்ா”

”அெரததுல யத்ைதுைால ைணணுககு 

முன்ைாடி இருகைகிைது கூ் சதாகிோம 
தான் ய்பாகும். ச்பாருள்ைகள ்பததகிரமாை 
க வ க ை னு ம் ”  எ ன் று  த ன்  ம ை னு க கு 
அைகிவுகர சொல்லிவகிடடு வேலில் கூலி 
யவகலககு ைகிளம்்பகிைாள் பூ்பாலைகின் தாய் 
செல்வகி.

க்பகேத யதாளகில் மாடடிகசைாணடு 
இருவரும் குறுைகிே மண சதருகைளகின் 
வழகியே சநடிே ்பே்ணம் யமறசைாண்ைர. 
பூமகி தந்த சவப்்ப முததஙைகள ைணடும் 
ைா்ணாமல் நக்ய்பாட்து அவரைளகின் 
்பாதஙைள்.

அவரைள் ை்ந்து செல்லும் ்பாகதேகில் 
அஙயை அஙயை மரஙைள் ைருப்புக ைம்்பளம் 
மண்ணகில் ய்பாரததகி ்பள்ளகிககு வழகிேனுப்்பகிேது.

”ய்ய்! பூ்பாலா! மரஙைளகில் ்பாரு்ா! 
நகிகைே ்பைகவைள் வந்தகிருககு”

”ஆமாம் ்ா! முருைா”

”ைல்சலடுதது அடிகைலாமா்ா முருைா”

” ய வ ்ண ா ம் ் ா !  ஸ கூ லு க கு  ய ந ர ம் 
ஆேகிடுச்சு. யலட்ா ய்பாைா ஒரு ம்ணகி 
யநரம் சவளகியே நகிறைனும்்ா! அெகிஙைமா 
இருககும். யவைமா ந். ய்பாைலாம்”



்சைங்ற்படடு
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்பள்ளகிககு யவைமாை சென்ை அவரைள் 
குைகிதத யநரததகில் வகுப்்பகிறகுள் நுகழந்தைர.

மாகலேகில் ”நாகள ெைகிகைகிழகம. ்பள்ளகி 
வகிடுமுகை. இரணடு நாள் வகிடுமுகைேகில் 
எல்யலாரும் ந்ததகிே அைகிவகிேல் ்பா்ததகில் 
யைள்வகி ்பதகில்ைகள எழுதகிடடு வரனும். 
அஙயை இஙயை என்று எஙயையும் ய்பாேகிடடு 
சு ற ை க  கூ ் ா து ”  எ ன் று  அ ை கி வ கி ே ல் 
ஆெகிாகிகே ொந்தகி வீடடுப்்பா்ம் கூைகி ்பள்ளகி 
யவகலைகள முடிதது அனுப்்பகிைார.

மறுநாள் ைாகலேகில் அம்மா சைாடுதத 
ைஞெகிகேக குடிததுவகிடடு, பூ்பாலனும் 
முருைனும் வகிகளோ் சென்ைைர.

”முருைா! இஙயை ்பகழே கெகைகிள் டியூப் 
இருககு. இகத வச்ெகி ஒரு உணடியைால் 
ச ெ ய் ே ல ா ம்  ் ா ! ”  எ ன் ை  பூ ்ப ா ல ன் 
முருையைாடு ைததகிோல் க்ேகர ைகிழகிதது, 
ெகிைகிே மரகைகிகளகே சவடடி உணடியைால் 
தோர செய்தான்.

இருவரும் அருைகிலிருந்த ெகிைகிே ைறைகள 
எடுதது ோர அதகிை உேரம் ைல் எைகிைகிைாரைள் 
என்று வகிகளோடிைர.

்பகின்பு, இருவருககும் ஒரு யோெகை 
யதான்ைகிேது.

அருைகிலிருந்த மரததகில் அமரந்தகிருந்த 
்பைகவக கூட்ஙைகள யநாகைகி ைல் 
எைகிந்தைர.

அவரைள் எைகிே எைகிே ்பைகவைள் 
அலைகிகைகிடய் ்பைந்து சென்ைது.

“ய்ய் இஙயை ்பாரு்ா! தாழப் ்பைகைகிை 
்பைகவைகள அடி” என்ைான் பூ்பாலன்.

்பைகவ யநாகைகி எைகிந்த ைல் ஒன்று, 
்பைகவ அைல பூ்பாலன் சநறைகிகே ்பலமாை 
தாகைகிேது. ்பைகவ ஒன்றும் பூ்பாலன் 
தகலேகில் ்பலமாை தைது இைககைோல் 
தாகைகிவகிடடுப் ்பைந்தது.

வ லி க ே த  த ா ங ை ா ம ல்  பூ ்ப ா ல ன் 
“அய்யோ! அய்யோ!” என்று ைததகிைான்.

அவரைளகின் ைதைல் ஒலிகேக யைடடு 
வேலில் யவகல செய்து சைாணடிருந்தவரைள் 
ஓடி வந்தைர.

சநறைகிகேத தண்ணமீாகில் ைழுவகி து்ணகிகேக 
ைகிழகிதது ைடடுப் ய்பாடடுவகிட்ைர.

இருவருககும் தண்ணமீர சைாடுதது 
வீடடிறகு அனுப்்பகி கவததைர. ்பேததுல 
முருைனும் அழுதுைகிடய் ய்பாைான்.

பூ்பாலன் அப்்பா “என்ை ஆச்சு” என்று 
யைட்ார.

முருைனுககு அடிகைப் ய்பாைாருன்னு 
்பேம். ந்ந்தகத கூைகிைான் முருைன்.

அருைகிலிருந்த அரசு மருததுவமகைககு 
கெகைகிளகில் அகழததுச் சென்று ெகிைகிச்கெ 
செய்துசைாணடு வீடடிறகு தகிரும்்பகிைார 
அப்்பா.

பூ்பாலயைா் அப்்பா, இருவகரயும் 
அகழதது, “தம்்பகி! ்பைகவைள் நம்ம ஊருககு 
வரும் வகிருந்தகிைரைள். உைவகிைர, நண்பர 
மாதகிாகி கூ். அகவைளும் நம்கமப் ய்பால் 
ஓர உேகிாகிைம் தான். உைககு இப்ய்பாது 
எப்்படி வலிககுயதா அயதய்பாலததான் 
்ப ை க வ ககு ம்  வ லி க கு ம் ல .  இ ை கி ய ம ல் 
்பைகவைகள ைல்சலடுதது அடிகையவா, 
துன்புறுததயவா கூ்ாது. புாகியுதா!” என்ைார.

முருைனும் பூ்பாலனும் தன் தவகை 
உ்ணரந்து,” இைகியமல் இதுய்பால் செய்ே 
மாடய்ாம் அப்்பா!” என்ை சொல்ல,அந்த 
இ்ததகில் உள்ள மரததகில் ஒரு ்பைகவக 
கூ ட ் ம்  அ ழ ை ா ை  வ ந் து  அ ம ர ந் து 
புன்ைகைததது.

முருைனும் பூ்பாலனும் ்பைகவைகள 
வரயவறகும் வகிதமாை ்பதகில் புன்ைகை 
செய்தைர. 

n
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உ ல ை  வ ர ல ா ற ை கி க ை  ம ா ற ை கி 
ேகமப்்பதகில் மறை எல்லாவறகையும் வகி  
இலகைகிேததகிறகு அதகிை ஆறைல் இருப்்பதாைக 
கூறுவர. ஏசைைகில், அைகிவுததுகைைள் 
மைகிதாகின் மூகளககு மடடும் எடடி இேஙகு 
வை. ஆைால் உ்ணரச்ெகிககு இலகைகிேஙைள் 
முழுவடிஙைகள வழஙகும். ஒரு ெமுதா 
ேததகின் வகிருப்பு சவறுப்பு நம்்பகிககை 
முதலிேவறகை வளரததுப் ்பண்படுததுவது 
அந்தச் ெமுதாேததகின் இலகைகிேயம ஆகை 
ோல் அதுயவ மைகித வாழகவப் ச்பாகிதும் 
மாறைகிேகமகைகிைது.  ஆையவ ெட்ம் அைகிவகிேல் 
முதலிே எல்லாவறகையும் வகி்ப் ச்பாகிே 
ைருவகிோய்ச் ெமுதாேதகத உருவாககுவது 
இலகைகிேம் என்ைகிைாரைள் அைகிஞரைள். இன்று 
இந்த இலகைகிேததகின் வகிோ்பைததன்கம 
வகிாகிவக்ந்து நவீைததுவததகின் வழகிோை 
மு ை நூ லி ன்  மு ை வ ா கி க கு ள்  வீ ழ ந் து 
அகைவகரயும் ஆடெகிககுட்படுததகிேகிருகைகிைது 
இலகைகிேம். அந்த வகைேகில் முைநூலின் 
வழகிோை முதசதடுததகிருகைகிை ்பலகர 
உேரததகி ேகிருகைகிைது. நகிகலமாறும் உலைகில் 
நகிகலதது நகிறகும் வகைேகில் ைவகிததுவததகின் 
எழுச்ெகி இலகைகிேததகின் ஆ்ணகியவராை 
ைா்ணப்்படுைகின்ைகம ்பலகரயும் உறொைப் 
்படுததகிேகிருகைகிைது.

அந்த வகைேகில் “வகலககுள் மலரந்த 
வைப்பு” என்ைகிை ைவகிகத நூல் அணகமேகில் 
சதன்ைகிழகைகின் ்பகிரயதெமாை ்பாலமுகைேகில் 

சவளகிேகி ப்்படடிருகைகிைது. நா் ைகிந்த ைவகிஞர 
்பாலமுகை ்பாறூக அவரைளகின் முைநூலில் 
மலரந்த ைவகி வகிததுகைகள முகளகைச் செய் 
தகிருகைகிைது இந்நூல். வகலததளம் ்பரந்து 
வகிோ்பகிததகிருகைகிைது. ்பல ைவகிஞரைகளயும், 
ைவகிோளகைக கூடிேவரைகளயும் இக்ணததுள் 
ளது. அந்த வகைேகில் எழுச்ெகிச்பறறுள்ள மூதத 
ைவகிஞர ்பாறூக எழுதகிே ்பல ைவகிகதைகள 
ஒன்றுதகிரடடி நூலாகை உதவகிேகிருகைகிைார 
தமகிழசநஞெம் இதழகின் ஆெகிாகிேர அமகின் 
சமா்சமட.

்பாலமுகை ்பாறூக ைவகியுலைகில் “்பதம்” 
என்னும் ைவகிகதகே ்பதம்்பாரதது, “ெந்தைப் 
ச்பாய்கை”ேகில் வாெதது்ன் நுகழந்து, 
“சைாந்தளகிப்பு” என்ைகிை வாழவகிேலின் 
யொதகைககுள் அைப்்படடு ஒரு வழகிோை 
தகலநகிமகிரந்து, “யதாடடுப்்பாய் மூததமா”வகின் 
மடிேகில் தவழந்து, “எஞெகிேகிருந்த ்பகிராரதத 
கைையளாடு” தடடுததடுமாைகிே நகிகலேகில் 
சவளகியேைகி, “குறும்்பாகைள்” எனும் ்பாவுக 
குள்லிருந்து வகிக்சைாடுதது, சவறைகிநக் 
ய ்ப ா ட ் வ ற  இ ன் று  “ வ க ல க கு ள் 

நூல் :  

வலைக்குள் மைர்ந்த வனப்பு 

(்வி்த்ள)

நூலாசைிரளியர் :  

பாைமுலன பாறூக்

நூல் விைர்சைனம் : 

அட்ாலைச்சேலன எஸ்.எல். மன்சூர

்வ்ளளியீடு : 

பர்ாத் வவைியீட்கம் - பாைமுலன

வி்ல : 

320 இைஙலக ரூபாய்
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மலரந்த வைப்புகைள்” எனும் வளமகிகை 
வைப்புகையளாடு மைகிழச்ெகிேக்ந்தகிருகைகிைார 
ைவகிஞர. புதுவகிதமாை நகிகைவுையளாடு, 
தன் எழகில் நக்யு்ன் ைவகிநக்ய்பாடடு 
ைவகி்பாடுைகிை அழகு மகிைவும் உருெகிோைது. 
அந்த வகைேகில் இவரது ைவகிகதைள் 
நேமகிகைகவ. இரெகிகைககூடிேகவ. எளகிதகில் 
புாகிந்து சைாள்ளக கூடிேதாையவ இருககும். 
அந்தவகைேகில் இந்நூலிலிருந்து ெகில ைவகி 
வாகிைகள யநாகைலாம்.

மலரச்ெகி எனும் தகலப்்பகில் 

“மைர்ந்த காலையில்

மைர்வாம் பு்தி்தாய்!

பு்திய ஆள்

பு்திய நாள்

என்று மைர்ந்த

எண்ணஙக ்ைாடு

வ்தா்ஙகு்வாம் ப்ணிகள்

பலையன கைித்்்த!”

என்ைகிைார.

யமலும், சவறைகி எனும் தகலப்்பகில் 

“புன்னலகயும் வமௌனமுமாய்ப் 

பூத்்தி ருக்கும்  மானி்ரக்கு 

எ்நநாளும் வவற்றி நிசசேயம்”

எ ன் ை கி ை  வ ா கி ை ள்  ம ை கி த  வ ா ழ வ கி ன் 
அரதததகத அளவகிடுைகிைார ைவகிஞர. ஆடெகி 
எனும் தகலப்்பகில் ஒருவகிததகிோெமாை 
்படிமதகத உதகிரததகிருகைகிைார.

“இப்வபாழுதும் நாஙகள் வ்ந்திருப்பது

ஒன்ப்தாம் இைக்க அல்்தான்

ஆ்ணி கைன்று

அது ஆ்ாகத் வ்தரி்ந்தது!

நாம் நிலனத்்த ஆடசேறி ஒன்று, 

நாம் அல்்ந்திருக்கி் 

ஆடசேறி ்வவ்ான்று” 

என்று தன் ைவகிததுளகிேகின் வழகிோை ஆடெகிககு 
ந்ந்தகிருககும் யைாலதகத சவளகிப்்படுததகி 
ேகிருகைகிைார.

இைவாதம் எனும் தகலப்்பகில் இைதகதப் 
்ப கிா கிததாள ந கிகைககும் அசுரரைகள 
சைாசுைளுககு ெமப்்படுததகி தன் வாதததகிைகமகே 
முன்கவததகிருகைகிை ைவகிததுளகிைள் ெகிைகிேதாை 
இருப்்பகினும் அதன் ைாரம் ைடுகமோைது.

“உயரத்்தில் ப்க்கி்து வகாடி

வ்தாடடுவி் முடியா்த படி 

இன்னும் ்தான் பிரிக்கி்்்த 

இனவா்தக் வகாசுக்கைின் கடி 

ஒறறுலமப் ப்ா்த படி!” 

என்ைகிை வாகிைள் இைதகத ்பகிாகிததாள 


è£ŸP¡ i„CŸ° ß´ªè£´‚è£¶
îŠHˆ ªîPˆî c˜Fõ¬ôèO½‹,

Ü´ˆî î¬ôº¬ø M¬îè¬÷ Þ¡Â‹
º®„² ÜM›‚è£î ªñ£†´ŠÌ‚èO½‹,

õ£ùM™L¡ ê£òƒè¬÷Š ÌC‚ªè£‡´
F¬êèœ «ñ™ ÞìKM¿‹ «ñèƒèO½‹,

è¡ù‚«è£L†´ ñ¬ôè¬÷ˆ Fø‰¶
àœªê¡Á ¶J½‹ ñ£¬ô„ ÅKòQ½‹,

Ìƒ°öL¡ æ¬êò¶ ñ‡®‚Aì‚°‹
ÍƒA™ è£´èO¡ ªõO˜ ð„¬êJ½‹,

Éóˆ¶ à„CèO¡ «ðó¬ñFJ™
î¿MŠ ¹í¼‹ ð†´ŠÌ„CèO½‹,

ñ‡E½‹, ñ¬öJ½‹,
â¡Q½‹, âõK½‹,
ï£¡ «î® õ‰î «ñ£†ê‹...
Üõ¡ åŸ¬ø º®J¡ ¸QJ™ 
Þ¼‚Aø¶!

- ïiù£
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நகிகைககும் இைவாதகிைளகின் வேகிறைகில் 
அடிகைகிைாரைவகிஞர.

அரெகிேல், ெமூைம், ஒறறுகம, யவறறுகம, 
ெமேம், மைப்்பாஙகு, ்பககுவம், ்பகிாகிவு, 
உேரவு, அைகிவு, ைருததா்ல் என்ைகிை ்பல்யவறு 
முைததாள்கமமகிகை வகி்ேஙைகள தன் 
ைவகிததுவப் புலகமேகிைால் எழுததாரவததகின் 
யமலீடடிைால் முைநூலின் வழகிோை தந் 
தகிருகைகிை இகைவகிகதைள் ்பலவறகை 
இதன் அரததஙைள் ்பைகிரப்்படுைகின்ை வகிதம் 
ெறறு வகிததகிோெமாைதுதான். இருப்்பகினும் 
அதகிைதூரம் அரெகிேலுககுள் ஊடுருவகி, 
ெமூைததகின் நகிகலகமைகள உச்ொ்மாய்நகின்று 
நகிதாைகிதது வகிளகைம் தருைகின்ை ைவகிஞாகின் 
வாகிைள் வாெகிப்புககும், யைட்லுககும் உந்து 
ெகதகிோை அகமைகின்ைை என்்பகதததான் நாம் 
இஙயை கூையவணடிேகிருகைகிைது.

வகலககுள் மலரந்த வைப்பு ெகிைப்்பாை 
அடக்ப்்ப்ம் உள்ளதகத சைாள்கள 
சைாள்ளச் செய்ைகிைது. ைவகிஞாகின் நூலுககு 
்ப ல ர  ஆ று த ல்  இ ட டு  வ ா ழ த த கி யு ம் 
ய்பாறைகியும் எழுதகியுள்ளைர. அ்பாபீல் 
ைவகிகத வட்ததகின் ைவகிஞர தமீரன் ஆர.எம். 
நவொத தன் வாழததுகைேகில்

“பாைமுலன பாறூக் வகன்னும் ்பரன் 

பாையமு்தல் பாக்கைி்ை வீரன்

பல்த்்திட்ான் ப்தம் என்்் 

பசும் கவில்த வ்தாகுப்வபான்ல்

படித்்தின்பு் வாஙகித்்தான் பா்ரன்…” 

என்று ைவகிஞாகின் ைவகிநுட்பததகின் வழகிோை 
ச்பறை நூல்ைளுககு வகிளகைம் தந்து 
வாழததகிேகிருகைகிைார. மறைவரைகளயும் 
வாெகிகைத தூணடிேகிருகைகிைார.

்பாலமுகை ்பாறூகைகிைது இந்நூலுககுள் 
்பாவலரொந்தகி முகைதமீன் ்பாவாழதது 
ஒன்கை உதகிரதது ஆெகியுகர வகிருது 
்பாவடிவகில் வழஙைகிேகிருகைகிைார.

“பாவுக்கு ்வ்ந்தன் அவன் 

பா்வ்ந்தன் பாைமுலன 

பாறுக்்கா நா்வ்ந்தன்

ஊருக்குள் ந்ப்பல்தயும் 

உ்ணரவுகைில் வ்தைிவல்தயும்

பாவுக்குள் ைாக்கிடுவான் 

பா்வ்ந்தன் பாைமுலன 

பாறூக்்கா நா்வ்ந்தன்…” 

என்று நமீண்சதாரு ்பாவகிகை ோததகிருக 
ைகிைார ்பாவலர.

அ்ணகிந்துகரேகிகை வழஙைகிருககும் 
முன்ைாள் ்பகிரதகிக ைல்வகிப் ்ப்ணகிப்்பாளர 
ெவாத மகரகைார ைவகிஞாகின் ைவகிததுவப் 
புலகமைகள வகிளகைமாைத தந்தகிருகைகிைார. 
இ ந் நூ லு க கு  ெ கி ை ப் பு க ர  ஒ ன் ை கி க ை 
வழஙைகிேகிருககும் தகிருச்செஙயைாடு அைகிவகிேல் 
மைளகிர ைல்லூாகிேகின் தமகிழததுகை உதவகிப் 
ய்பராெகிாகிேர இகெவாெகி ை. ெகிவராஜ் “இலகை்ண 
முகைேகிலும் புதுகைவகிகத வடிவகிலும் ய்பச்சு 
வழகைகிலும் ைவகிகத நூல் அகமந்தகிருப்்பதால் 
அதகில் ைவகிஞருக்ே ்பன்முைம் சதாகிைகிைது. 
யமலும், ்பல ைவகிதந்து ்பாகர உேரததகி  
யவணடும்” எை ைவகிஞகர வாழததகிேகிருகைகிைார.
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நூலுகைாை மைகிழந்துகரேகிகை ்பகிரான் 
தமகிழசநஞெம் இதழ மறறும் இக்ணேததகின் 
ஆெகிாகிேர அமகின் வழஙைகிேகிருகைகிைார. 

“வசோல்லின்பம் ம்ந்திரம்்பாை  

்வணடுவமன்று கூறும் பார்தி 

்தமக்குத்வ்தாைி்ை கவில்தவயன்றும், 

இலமப்வபாழுதும் ்சோராமலிப்்பன் 

என்றும் முழுக்கமிடுகி்ான்.  

வலைக்குள் மைர்ந்த வனப்பும் 

அப்படித்்தான்” 

என்று ்பாயவந்தாகின்  
்பாவடிகைளுககு வகிளகைம் கூைகி  

“இலவகள் கவில்தக்  

கீறறுக்கைின் கட்ல்ை.  

காைத்்தின் கண்ணாடி” 

என்று அடிததுக கூறுைகின்ைார ஆெகிாகிேர 
அமகின்.

நூலாெகிா கிேர ைவகிஞர ்பாயவந்தல் 
்பாறூக தன்னுகரேகில், இந்நூலுப்ச்பைக 
ைார்ணகிோய் அகமந்த வகி்ேஙைகள 
சதாகுததளகிததுள்ளார.  நூலின் ்ப கின் 
அடக்ேகில் ெந்தகைவகி ைகிண்ணகிோ அமமீர 
அலி சநஞெம் நகிகைந்த ்பகிராரததகைையளாடு 
இவவாறு தருைகிைார.

‘‘மனித்்தமிழ் யாப்பியல் மா்ா 

மரபில் ்தனித்துவம் காத்துத் 

்தரும்பா - இனித்்தி்ப்

பாைமுலன பாறூக்நம் 

பா்வ்ந்தல் பாநூறகள் 

ஆைவமனக் கண்்ாம் அலவ!...’’ 

எை ்பாலமுகை ்பாறூகைகின் ைவகிோரதகத 
புைழாரமாகைகி ெந்தகைவகிசேடுதது ொததுக்ண 
ோகைகிேகிருகைகிைார. சமாததததகில் வைப்புககுள் 
இருந்து வகிடு்பது என்்பது ைவகலோைததான் 
இருகைகிைது. வகலைளுககுள் மலரந்த 
வைப்பு அல்லவா ்பாறூகைகின் ைவகிகதைள். 
இ ந் நூ ல்  ை ா ல த த கி ன்  ய ை ா ல த க த 
்ப்ம்்பகிடிததுக ைாண்பகிகைகிைது. ேதாரதததகத 
துலா்பரமகிடுைகிைது. வாெகிததுததான் ்பாருஙைள்.

n

கிைக்வகழும் 
பரி்தி - பார்தி

(அறுெமீரக ைழகிசநடிலடி ஆெகிாகிே மணடிலம்)

உயி்ரலா ்ைழுதததி லூற்றி
        ஒ்ளளித்ன ்பாடடி ்லற்றி
வயி்ரலாங ்ாயந்த ்்பாதும்
         ைழுப்்ப்ட ்ைாழளியி ்லந்ததி
்சையிர்த்ன எததிர்தது நதிற்
          ்சைரு்க்்ளம் புகுந்த வீரா!
உயிர்வ்ர உன்்ன ஏதததி
         உகு்க்தி்்றன் ்ண்ணீ ரளிங்்

சுதந்ததிரம் உயிரளின் தா்ம்
       சுடர்்தி்ற அ்றிவால் ்ண்டு
இதந்தரு ்ைல்லாம் விடடு
        ஈர்்க்தி்ற ததில் ்ராடு
முதல்குரல் எை்த என்று
        முழங்தினாய தூய வீரா!
இதற்தி்ண இன்றுஞ ்சைால்ல
        யாரு்ளார் உன்்னப் ்்பா்ல.

்டுந்ததி்றல் ை்றவ ரன்்னார்
       ்டுந்தவம் புரளிந்தார் ்்பான்று
நடு்ககுறு சைி்றிது ைளின்்றி
       நடுவிலா என்பும் ்நா்
அடு்க்திலா வடி்யத தாங்தி
        அ்ளளிததநல் சுதந்ததி ரத்தத
துடு்ககுறு புன்்ை யா்ளர்
        ைளிடு்க்தி்ல என்்றார் ஐ்யா!

அழு்ககுறு ்நஞசைங ்்ாண்டு
       அ்றனளிலா ்ைாழளியால் ்்பசைி
வழு்க்திய ைாந்த ்ரல்லாம்
        வரளி்சையா ஆ்ள வந்தார்
இழு்ககு்ள இவரால் வந்து
         இழ்ககுது ைாண்்்ப ்வற்றி;
்திழ்க்்ழும் ்பரளிததி யன்ன
         ்தி்ளர்ந்்தழ ்சையவா ்யம்்ை

்திறு்ககு்ள ஆளுந் ்தயம்
        ்திழ்ை்்பால் நாளுந் ்தயும்
்சைரு்ககுறும் சுதந்ததி ரத்தச்
         சைிறு்ை்ள தீயாயச் சூழும்
நறு்ககு்வாம் அடி்ை வா்ல
        நை்க்தினளி அது்வ ்வ்ல
முறு்க்திய ைீ்சை ்்ாண்டு
          முழ்ககு்வாம் அவ்னப் ் ்பான்்்ற.

ஆ்தி கவி(எ) சோமி.சு்ரஷ்
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" ஏ ண் டி . . . உ ண் ் ை ் ய த த ா ன்  
உ்ர்க்தி்றாயா?"

"ஆைா ஏண்டி.... இததி்லன்ன சைந்்த்ம்   
உன்ககு? இது கூடத ்தரளியாைல்   என்ன 
குடிததனம் ்சைய்தி்றாய!"

"சைரளி சைரளி...இன்று நண்்பர் வீடடிறகு  
விருந்்தன்று ்்பாயிரு்க்தி்றார். வரடடும்... 
இன்்்ற ்தரளிந்து விடும்!"

"சைரளிடி நான் ்தி்ளம்பு்தி்்றன். ்பார்தது  
்ப்ககுவைாய நடந்து ்்ாள!"

"்ண்ணம்ைா"... அ்ழப்பு ைணளி்ய 
முந்ததி்க ்்ாண்டு  அவன் குரல்..

" இ்தா வந்ததிட்டங்..."

"அருந்த ஜளில்்லன்று நீர் ்்ாண்டு   
வா்யன்..."

"விருந்து ்படு்பிரைாதம். ருசைி்யா     
அள்ளளிண்டு ் ்பாய விடடது. ் ்ாழளி    ைீன் ஆடு 
என்று எதத்ன வ்்்ள    ்தரளியுைா?"

"என்ககு எப்்படித ்தரளியும்? சைாப்்பிடடது 
நீங்ள இந்தாருங்ள நீர்"

"ஆைாம்.தாம்பூலம் கூடவா தரளிதததி    
ரு்க்தி்றீர்்ள?"

"்பின் உண்டது எப்்படி ்சைரளி்ககும்"

"அதுவும் நல்லதுதான். ்வ்த்தி     ஒரு 
விஷயம் ்சைான்னாள. அ்தயும் ்சைாததிதது 
விடலா்ை"

"என்னடி ்சைல்லம் ்சைான்னாள?"

"நீங்ள நீர் அருந்து முன் நா்க்் 
நீடடுங்ள. என் ்ைல் உங்ளு்ககு    
்்ாள்்ள ஆ்சை இருந்தால் நா்ககு    
சைிவந்ததிரு்க்ணும்.நீடடுங்"

அவனும் நீடடு்தி்றான்... சைரளியா்ச்    
சைிவ்க்வில்்ல....

"அதான ்பார்த்தன்.எப்்படி சைிவ்ககும்?    
ஆ்சையிருந்தால்தா்ன?"

அவன் ் ்யிலிருந்த தண்ணீர் ் சைம்்்ப   
்வடு்க்்ன்று ்பிடிங்தி்க ்்ாண்டு 
்ழுத்த ் நாடிதது சைிணுங்தி்க   ் ்ாண்்ட 
்்பா்தி்றது ‘்தாடடாற   சைிணுங்தி.’

                       - ஸ்ரீ சை்கததி





















  2019     

ொகலயோர யதநமீரகைக் அருைகில் 
நகின்ைகிருந்யதன். எதகிரபுைம் பூகைக்யோரம் 
நகின்ைகிருந்தாள் அவள் ய்பருந்துகைாை.

பூகைளுககும் அவளுககும் ஏதும் ச்பாகிதாய் 
வகிததகிோெம் சதாகிேவகில்கல.

ோர சதாடுககும் மாகலேகில் அவள் 
யெரவாயளா சதாகிேவகில்கல. வாடும்வகர 
தைகிததகிருகைமாட்ாள். ஏதாவசதாரு வீடக் 
அலஙைாகிப்்பாள் வகிகரவகில்.அது என்வீ்ாய் 
இருந்தாசலன்ை என்னும் எண்ணம் வந்தது.

புகைகே அக்ணததுவகிடடு ொகலகேக 
ை்ந்து அருைகில் சென்யைன்..

ய்பெகி் எண்ணகித துவஙைகிே தரு்ணம். 
வந்தசவாரு ய்பருந்து நகின்ைதும் ஓடிப்ய்பாய் 
ஏைகிகசைாண்ாள்.

நானும் ஏைகியைன். ென்ையலார இருககை 
ேகில் அவள் முைம் சதாகியும்்படி அமரந்யதன். 
எைககுள் ச்பால்லாத ஆகெ குடிசைாண்து. 
அவள்தான் இப்்பகிைவகிேகில் என்ைவள் என்ை 
ைைவகில் ைகரந்து சைாணடிருந்யதன்.

தகிடீசரைப் ச்பருஞெததம். ்பாலம் உக்ந்த 
தகில் ய்பருந்து நமீாகில் வகிழுந்து மூழைகிவகிட்து. 
எல்யலாரும் அலறும் ெததம். நமீந்தகி அவள் 
இருந்த இ்ம் யநாகைகி சென்யைன். அவள் 
மேஙைகிே நகிகலேகில் இருந்தாள்.

அவகளத தூகைகிக சைாணடு மருததுவ 
ம க ை க கு  ஓ டி ய ை ன் .  ம ரு த து வ ா கி ன் 
தகிைகமோல் அவள் ்பகிகழததாள். ைணைளும் 
வகிழகிததாள். ந்ந்தவறகை உ்ணரந்தாள்.
 

என்கை அக்ோளம் ைாடடி மருததுவர 
ஏயதா சொல்ல, என்கைக கைேகெதது 
அகழதத அவளருைகில் சென்யைன். ஒரு ெகிறு 
புன்ைகை பூததாள். எைககுள் முழுவதுமாை 

பூததுவகிட்து அன்பு.

என்ைகி்ம் கைப்ய்பெகி  யைட்ாள். .
சைாடுதயதன்..

ோகரயோ அகழததாள்.. ய்பெகிைாள்..

‘‘என்ைஙை, வர வழகிேகில ஒரு ெகின்ை வகி்பதது, 
எைககு ஒன்னுமகில்கல. நல்லாருகயைன். 
நம்ம இன்கைககு ்பதகிவுத தகிரும்ணம் செய்ே 
நகிகைச்ெதால தான் இப்்படி ந்ந்தயதான்னு 
யதாணுதுஙை.. நாம ச்பததவஙை ெம்மததயதா் 
ைல்ோ்ணம் ்பண்ணகிகைலாயம’’ ,  என்று 
சொன்ைவள் மமீணடும் அயத புன்ைகையு்ன் 
என்ைகி ம் சைாடுததவள் நன்ைகிசேன்ைாள்.

புன்ைகையு்ன் ்பரவாேகில்கல என்று 
கூைகி ைைதத மைது்ன் சவளகியே வரும் 
தரு்ணததகில் மமீணடும் அகழததாள்.

‘‘ந கிச்ெேம் நமீஙை ைல்ோ்ணததுககு 
வரயவணடும்’’ என்ைவளகி ம் என்ை சொல்வது 
எைத தடுமாறைதது்ன் யோெகிககும் யநரம், 
அலாரம் என் தூகைதகதக ைகலததுவகிட்து.
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புது்ைப் ்்பண்்்ளளின்
பு்ழளி்னப் ்பாடும்

புது்ை ்ாண்்பவர்
புரளி்்துப் ்்பண்்ை

்்பண்்ை வரமு்ட
்்பரு்ை ்்பானது

்ண்்ை வரவினால்
்ருதத ்ைவிழளி

்ைவிழளி யாலு்ன
்ையதீண் டும்்ாண்

்ைவிழளி யா்ளவள
்ையதான்; ்்பாய்ை

்்பாய்ைப் ்்பச்சு;
்்பாலிப் பு்ழச்சைி;

வாய்ை ்்பானால்
வாழ்வ ைட்ை

ைட்ை விரும்பும்
ைனளிதன் இருந்தால்

்ட்ை ை்றந்து
்ழளியும் உ்ட்ை

உ்ட்ை இழ்க்
உரளி்ை ்ப்றி்க்

்்ாடு்ை புரளியும்
்்ாடி்யான் ்்ாடு்ை

்்ாடு்ையிலும் ்்ாடு்ை
்்ா்ல்சையும் வன்்ை

்டு்ையாயத தடுததால்
்்்ளயுைளித தீ்ை

தீ்ைதான் முயலா்ை
்தாடரும் ்ல்லா்ை

ஆ்ை்்பால் இயலா்ை
அ்றிவும் இல்லா்ை

இல்லா்ை, வறு்ை
இ்ள்ையில் வித்வ

்்பால்லாத தனளி்ை
்்பாசு்க்திடும் இனளி்ை

இனளி்ைதருவததில்
இனளியவள முதன்்ை

ைனளிதன் அ்டவததில்
ை்திழச்சைியில் முழு்ை

முழு்ை இன்்பம்
ைறு்ை ைடடும்

்சைழு்ை ்ாணச்
்சைய்ல இம்்ை

இம்்ை வாழவில்
இயம்்பிடு வாய்ை

்சைம்்ை ்ாடடும்
்சையலினளில் தூய்ை

தூய்ை உ்ட்யா்ரத
தூயவன் விருப்்பம்

தாய்ை அ்ட்வா்ரத
தாய்ககுலப் ்்பரு்ை

்்பரு்ை என்்பது
்ப்டததவன் ்ைலாண்்ை

அரு்ை நண்்பனளின்
உதவிடும் ்்பனா்ை

்்பனா்ை ்டனாயப்
்ப்திர்ந்தவ்ரப் ்பாராடடிப்

்்பணா்ை; நலைாயப்
்பழகுத்ல்க ்ாணா்ை

்ாணா்ைப் ்பி்ழ்யன்று
்டவு்்ளப் புரளியா்ை

வீணா் இ்்றைீது
விைர்சைனம்; அ்றியா்ை

அ்றியா்ை ைளிகுந்து
அ்்வயின் முது்ை(்ககு)

ைரளியா்த ைறுததல்
ைட்ையர்ப் புது்ை!
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்ம்்பியில் ைலர்ந்த ்ாந்தப் பூ்க்்்ள

தும்்பி்ள வந்தைரா தூரதது உ்ற்வா

வம்பு வழ்க்ற்ற வண்ணப் பூ்க்்்ள

்வம்்பி்க ்ாயந்து வீழந்ததிடா ஞான்ைா

வண்ணங்ள வ்்ளந்து இழுதது வீழததும்

எண்ணங்ள ைனததில் இன்்பம் ததிணளி்ககும்

விண்ைீன்்்ளளின் ஒ்ளளி ்படடு சைிலிர்்ககும்

்ண்ணு்ககு அழகு ்ாடசைி்ககும் அழ்் தான்

வனப்்பில் ்பி்றந்த வாசைைளில்லா ைலர்்்்ள

என்ககு உன்க்்ன்று ்ப்றிதததிடுவாரளில்்ல

ைன்க ்ண்க்தில் ்வத்த ைாயந்ததிடுவார்

ததினமும் ைலர்ந்ததிரு்ககும் வண்ண ைலர்்்்ள

்தன்்றல் ்ாறறும் ்தாடட்சை்க் முடியா்த

்ன்று்ளும் ்டிததுத ததின்ன முடியாத ்ம்்பி

என்றும் ்ைாடடு்்ளறறு ைலரும் பூ்க்்்ள

நன்்்றன நாடி வரும் வண்டு்்ளளில்்ல்ய

வாடி உததிராத வண்ண ைலர்்ள தான் நீங்ள

ஆடி அடஙகும் வாழ்க்் உங்ளு்ககுமுண்டு

்தடி ்வ்்றான்று வாங் முடிந்தது வாழவு

ைாடி வீடடிலும் ைந்த்ாசைப் புன்ன்் ஓயு்ை
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தமிழ் நெஞ்சம் வா்சகரகள் அனைவருக்கும் இனிய புததாண்டு வாழ்ததுகள்..
மீண்டும் உஙகனை ்சந்திப்பதில் ந்பருமகிழ்ச்சியனைகிறேன்..

உன்க்ா்.. உடல் ்்பாருள ஆவி அ்னத்தயும் அ்ளளிப்்்பன் என்்பர் ்்பாதுவா் 

்ாதல்னா.. ்ாதலி்யா.. அது ்்பாலத தான் ்பரத நாடடிய ்்லஞரான இவரு்ககும் 

்பரததததின் ைீதும்+.. தைளிழளின் ைீதும் ் ையல் ் ்ாண்டு தைது வாழநா்்ள்ய அர்ப்்பணளி்ககும் 

விதைா் இவரு்டய வாழ்க்் அ்ைந்துள்ள்தன்்றால் ைளி்்யல்ல..

இவர் நாடடிய ‘‘்லா வி்பன்ச்சைி’’, ‘‘ஆச்சைாரளியா வி்பன்ச்சைி’’, ‘‘நாடடிய ்லா ைணளி’’, ‘‘சைிவா 

்பவுண்்டஷன் விருது’’ இப்்படி ்பல விருது்்்ளப் ் ்பறறுள்ளார் என்்பது கு்றிப்்பிடதத்க்து.

வாருங்ள மு்னவர் லஷைளி ராைசைாைளியின் வாய்ைாழளி்்்ள வாசைிப்்்பாம்..

இ்தா அவருடனான ்நர்்ாணல் உங்ளு்க்ா்..

வ்ணக்கம் முலனவர ்திரும்தி. ைஷ்மி 

ராமசோமி அவரக்ை... உஙகளுல்ய 

பூரவிகம் கு்றித்து.. 

்பகிைந்தது சென்கை என்ைாலும், வளரந்தது 
ச்பாருகந நதகிகைகரேகில் – ‘தகிருசநல்யவலி’. 
அப்்பாவுககு பூரவீைம் ்பகிரம்மயதெம். 
வளரந்தது, அம்்பாெமுததகிரததகில். சுறைகிச் 
சுறைகி தாமகிர்பர்ணகி தான்!

ப ர ்த த் ல ்த  எ ப் வ ப ா ழு து  க ற க 

ஆரம்பித்்தீரகள்..?! 

ஐந்து வேதகில் அம்மா ந்ைம் ைறை 
யெரததுவகிட்ாரைள். ஆைால் அது 
அம்மாவகின் இளவேது ைைவு. எைககு 
மைள் ்பகிைப்்பாள்; அவகள ந்ைம் 
ைறை கவப்ய்பன் என்று அம்மா தைது 
த கிரும்ணததகிறகு முன்ய்ப மைதகில் 

கவததகிருந்த அவா… நகிகைவகில் நகிெததகில் 
ந்ந்தது சதய்வ ெஙைல்்பம் எைலாம் .

அக்காைத்்தில் குடும்ப வபணகள் 

ஆ்க்கூ்ாவ்தன அக்கம்பக்கத்்தில் 

கூறுவாரக்ை.. எப்படி சேமாைித்்ீதரகள்..

நகிெம்.  தாததாவகிறகு (அம்மாவகின் 
அப்்பா) ந்ைம் ்பகிடிகைாது. என்கை 
அம்மா ந்ைம் ைறை கவதததும், ்பகின்ைர 
அரஙயைறைம் என்று ஆரம்்பகிதததும் 
கூ ்  அ வ ரு க கு  ம கி ை வு ம்  ச வ று ப் பு . 
அரஙயைறைம் ஏற்பா்ாைகி.. தாததா ்பாடடி 
சென்கைேகிலிருந்து வந்த ய்பாது, அவகர 
என்னு்ன் எைது ஒததகிகைககு (யவறு 
வழகிேகில்லாமல்) அனுப்்பகி கவததார, அம்மா. 
அன்று அவருககுள் ஒரு மாறுதல்.. எஙைள் 
ோருககுயம சொல்லாமல் தகிடீசரன்று 
சவளகிேகில் ைகிளம்்பகி ய்பாை யைாவகைார 

ெந்தகிப்பு :
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தாததா தகிரும்்பகி வரும்ய்பாது கைேகில் மகிை 
அழைாை, ஐம்ச்பான் ந்ராெர வகிகர்ம். 
அது இன்றும் எைது பூகெ அகைேகில்.. 

ோர என்ை சொன்ைாலும் அம்மா அப்்பா 
்பாரததுக சைாண்ைர. நான் மைகிழச்ெகிோை 
வகுப்புகைள் சென்ையதாடு ொகி!

வைிந்த்்திய ஆசோன்கள் யார யார..?! 

முதலில் ைறைது தகிரு ைாருகுைகிச்ெகி சவஙை் 
நாராே்ணன் அவரைளகி்ததகில். ்பகின்ைர 
தகிரு நாஞெகில் ம்ணகி அவரைள். ்பகின்ைர ஒரு 
அழைகிே தகிருப்புமுகைோை, தகிருசநல்யவலி 
வந்த தகிருமதகி இந்தகிரா ைகிருஷ்ணமூரததகி 
அவரைளகி்ம் ெகிடகெ. ்பதயத மாதஙைளகில் 
என்கை அரஙயைறைததகிறகு தோர 
செய்தாரைள்.

தகிரும்ணமாைகி சென்கை வந்த்பகின், 
எைது மைனுககு ்பதது மாதம் ஆை ய்பாது, 
்பதமஸ்ரீ தகிருமதகி ெகிதரா வகிஸயவஸவரன் 
அவரைளகி்ம் மமீணடும் ஒரு ஆரம்்பம். 
்பகின்ைர  ்பதமபூஷண முகைவர ்பதமா 
சுப்்பகிரம்ணகிேன் அவரைளகி்ம் ைர்ணஙைள்; 
்ப த ம பூ ஷ ண  ை ல ா ந கி த கி  ந ா ர ா ே ்ண ன் 
அவரைளகி்ம் அ்பகிநேம்; முகைவர ஆொன் 

இரகுராமன் அவரைளகி்ம் தமகிழ ைறயைன், 
ைறைகியைன்

மு ்த ல்  வ வ ை ி ந ா ட டு  அ னு ப வ ம் 

மறறும் எவவாறு நிகழ்்ந்தது.. 

எைது குரு ெகிதரா அவரைளு்ன் இலஙகைேகில் 
ஒரு நாடடிே நா் ைததகிறைாை சென்ைது முதல் 
சவளகிநாடடு அனு்பவம். சதா் ரந்து ந்ைம், 
நடடுவாஙைம், மாநாடு, ்பேகிறெகிப்்பட்கை, Fel-
lowship எை ்பலவகிதஙைளாை சவளகிநாடடுப் 
்பே்ணஙைள் அகமந்துள்ளை. ஆஸததகியரலிோ, 
அயர்பகிேநாடுைள், ஐகைகிே அசமாகிகைா, ய்பஙைாக, 
்பகிரான்ஸ, லண்ன் எை ்பே்ணஙைள் ந்ந்தை..

்தமிழ் மீது ஆரவம் எப்வபாழுது 

ஏறபட்து.. 

ைஙயைாதாகிேகில் உதகிதத ைஙகை நதகி 
வார்ணாெகி வந்தது ய்பால எைககு ஆொன் 
இரகுராமன் அவரையளாடு அகமந்த 
்பாகிச்ெேம். எைது இைகிே யதாழகியும் அவரது 
துக்ணவகிோரும் ஆை வாைதகி அவரைள் 
எைககு இகெந்து, இகெதது வந்தார. 
அப்ய்பாது ஒரு முகை ஒரு நகிைழச்ெகிகைாை 
‘அதபுதம்’ என்ை ரொ-வகில் என்கை ந்ைம் 
அகமகை ்ப்ணகிததகிருந்தைர ‘நாடடிேரஙைம்’ 
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அகமப்பு. அப்ய்பாது வாைதகிேகி்ம் ய்பெ 
அவரது இல்லததகிறகுச் சென்ைகிருந்யதன். 

எைது நாடடிேததகிறைாை தகலப்்பகிகைக 
யைடடு ஆொன் அவரைள், உ்யையே 
சதால்ைாப்்பகிேததகிலிருந்து தரவுைகளச் 
ெறறும் தேஙைாமல் எடுததுககூை அந்த 
்பாகிச்ெேததகிலிருந்து, ்பகின்ைர, சதால்ைாப்்பகிேம், 
ெகிலப்்பதகிைாரம், ெஙை இலகைகிேம் எை இன்று 
வகர ைறைலும் ஆரவமும் சதா்ரைகிைது.

யவடிககை என்ைசவன்ைால், ்பள்ளகி 
ைல்லூாகி  நாடைளகில் தம கிகழ ெறறும் 
வகிருப்்பமகில்லாமல் ்பா்மாை மடடுயம ைறறு 
ஒதுகைகிேகிருகைகியைன். இன்று என்னுக்ே 
முகைவர ்பட் ஆய்வு ‘கூததநூல்’ என்ை 
தமகிழ இலகை்ணததகில்!

நீஙகள் ந்த்்தி வரும் ஸ்ரீ முத்ராையா 

நாடடியப் பள்ைியின் ப்ணிகள் பற்றி 

கூறுஙகள்.. 

ஆ்ல் என்்பது உ்லகெவு, இகெககு, 
தாளததகிறகு.. ஆைால் உ்லகெவு ைாண்பவருககு 
அந்த யநரம் மடடுயம அது மைகிழவகிகைததரும். 
ைண்ணகில் ைாண்பது ைருதகதயும் ைவரந்தால், 
அதுயவ மைகத அகெததால், அகெகைக 
கூடிேதாை அகமந்தால்? நகிகைககும் யதாறும் 
மைகிழவகிகைததரும் – இது இந்தகிே ்பாரம்்பாகிே 
ைகலைளகின் ெகிைப்பு.

அதைால் எைது ்பள்ளகிேகில் ஆ்யலாடு, 
யைாட்பாடு (theory), நடடுவாஙைம், ஆெகிாகிேர 
்பேகிறெகி, நாடடிே அகமப்பு (choreography), 
ஆக் வடிவகமப்பு, யமக் வடிவகமப்பு, 
நகிைழச்ெகி வடிவகமப்பு, தைகி ந்பர மறறும் 
கு ழு  ந ் ை  வ ா ய் ப் பு ,  ஒ ள கி ே க ம ப் பு , 
நகிைழச்ெகி ந்ததுதல், ைறறுக சைாடுககும் 
்பாஙகு, ைகதைள், ஸயலாைஙைள் கூறுதல், 
ந்ைததகிறைாை ்பாகிடகெைள் எழுதுதல், 
இளநகிகல - முதுநகிகல மறறும் ஆய்வாளர 
்பேகிறெகி எை ்பல வகிதஙைளகில் யதகவைளுககும் 
யத்ல்ைளுககும் ஆை வகுப்புைள் இஙகு 
ந்ததுைகியைன்.

என்னுக்ே ந்ைப் ்பள்ளகி இந்த ஆணடு 

சவள்ளகி வகிழா ைாணைகிைது. ந்ைத துகைேகில் 
நான் ஆகைகிே ்பல வகி ேஙைகள youtube-ல் 
்பதகிவகிடடு வருைகியைன். Skype தவகிர இந்த 
தளததகிலும் இளம் ைகலஞரைளுககும் 
ஆெகிாகிேரைளுககும் ்பைகிரதல் ்பல இருகைகிைது 
என்று சதாகிவகிதது மைகிழைகியைன்..

்தமிழ் இைக்கியத்்தில்.. உஙகளுக் 

குள்ை ஈடுபாடு.. மறறும் ந்னத் 

்திறகு எ்ந்த வலகயில் உ்தவியாக 

இருக்கி்து.. 

நகிைழ ைகலைளுககு எழுததுக ைகலயே 
ஆதாரம். இலகை்ண இலகைகிேஙைள் அந்தந்த 
சமாழகிைளகில் ைாலந்ந்யதாறும் வளரச்ெகிைகளயும் 
புதகிைஙைகளயும் ்பகிரதகி்பலிப்்பதாை அகம 
ைகின்ைை. ைலாச்ொர மாறைஙைளுககும், 
மாறுதல்ைளுககும் சமாழகி மகிைவும் ஆதாரமாை 
அகமைகிைது.

த ம கி ழ கி ல்  ய ைட ை வ ா  ய வ ண டு ம் … . . 
‘என்ை வளம் இல்கல இந்த தகிருநாடடில்..’ 
என்ை ்பா்ல் நகிகைவுககு  வருைகிைது! 
முன்ய்ப கூைகிே்படி ஆொன் இரகுராமன் 
அவரைளது ்பாகிச்ெேமும் ்பா்மும் மகிைப்ச்பாகிே 
த ா க ை த த கி க ை யு ம்  ஊ க ை த த கி க ை யு ம் 
யநாகைததகிகையும் எைககுத தந்தது. 

தமகிழ - இலகை்ண ாமீதகிோைவும், இலகைகிே 
ாமீதகிோைவும் மகிைப்ச்பாகிேதாை செைகிவகிகை 
எைது எண்ணததகிலும் ஆகைததகிலும் தந்து 
சைாணடிருகைகிைது

விரும்பி படித்்த சேஙக இைக்கிய 

நூல்கள் எலவ.. 

நறைகிக்ண, புைநானூறு, ஐஙகுறுநூறு 
ஆைகிேவறகை முழுகமோை வாெகிதது 
மைகிழந்தகிருகைகியைன். இகவ எைது முழுநமீள 
நாடடிேத தோாகிப்புைளாைவும் ்பகின்ைர 
மலரந்தை.

தவகிர, சதால்ைாப்்பகிேததகின் சமய்ப்்பாடடிேல், 
அைநானூறு, குறுந்சதாகை வாெகிததகிருகைகியைன். 
ெஙைம் மருவகிே ைாலதது, ெகிலப்்பதகிைாரம், 
முதசதாள்ளாேகிரம் ்பகின்ைர ்பகதகி இலகைகிே 
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ைாலதது யதவார - தகிருவாெைம், தகிவேப்்பகிர்பந்தம், 
முககூ்ற்பள்ளு, தகிருவரஙைக ைலம்்பைம் 
ய்பான்ைகவ மகிைச் சுகவோைகவ.

நஙீகள் ஒரு சேறி ்ந்த வமாைிவபயரப்பாைர 

என்பல்த அ ற்்ி வன்..நஙீகள் வமாைி 

வபயரத்்த நூல்.. மறறும் நஙீகள் எழு்திய 

‘‘Shall we know - Natya’’ நூலை கு ற்ித்தும் 

வசோல்லுஙக்ைன்..

எ ை து  த ம கி ழ ா ெ ா ன்  இ ர கு ர ா ம ன் 
அவரைளது ெகிைந்த நூல் ‘தமகிழர ந்ை 
வரலாறு’ என்்பதாகும். தமகிழரது ைகலப் 

்பாரம்்பாகிே வரலாறைகிகைக கூறும் 
இந்த ெகிைந்த நூல் அகைவகரயும் 
சென்ைக்ே யவணடும் 
என்்பதால் இதகை ஆஙைகிலததகில் 
சமாழகிச்பேரதயதன். ஒன்று இரணடு 
எை இன்று மூன்று ்பதகிப்புைள் ை்ந்து 
வந்துள்ளது இந்நூல்.

ச ெ ன் க ை ே கி ல்  ்ப த கி ப் ்ப ா கு ம் 
‘நாதப்்பகிரம்மம்’ என்ை மாத இதழகில், 
நாடடிேம் ெம்்பந்தமாை ைடடுகரைளும் 
யநரைா்ணல்ைளும் எழுதுமாறு என்கைக 
யைடடுக சைாண்ாரைள். சதா்ரந்து 
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25 மாதஙைள் எழுதகி வந்யதன். 
்பகின்ைர எைது முகைவர ்பட் 
ஆய்வு மும்முரமாைதால் சதா்ர 
இேலவகில்கல. இந்த 25 
ைடடுகரைகளயும் சதாகுதது 
‘Shall we know – Natya?!’ என்ை 
தகலப்்பகில் புததைமாை சவளகிேகிடய் ன். 
நாடடிேம் ெம்்பந்தமாை நான் 
ைறறுக சைாண  ் தைவல்ைகளயும் 
தரவுைகளயும் மறைவரைளும் அைகிேக 
சைாடுகையவணடும் என்்பயத 
யநாகைம். மறறும்  MA, MPhil ய்பான்ை 
்பட்ப் ்படிப்புைளுககும் அகவ 
உ்பயோைமாை இருககும் வண்ணம் 
சதாகுதது தந்தகிருகைகியைன். 

இகவ தவகிர ்பரதததகில் முதுநகிகல 
்பட்ப் ்படிப்்பகிறைாை யநரடிோை 
புததைஙைள் இல்லதலாததைால், 
‘Bharatanatyam – History, concepts 
& technique’ என்ை ஒரு சதாகுப்பும், 
யநரடிோை யைட்பவரைளுககு 
மடடும், (வகிற்பகைகைல்ல) ஆகைகி 
கவததகிருகைகியைன்.

கூத்்த நூலுக்கும்.. இக்காை 

ப ர ்த க்  க ல ை க் கு மு ள் ை 

வ்தா்ரபு.. 

தமகிழக ைகலைள் எகைாலத 
துககும் ஆைது! அது ய்பாலயவ 
தமகிழ இலகை்ண இலகைகிேஙைளும். 
ெஙை ைால நறைகிக்ணப் ்பா்ல் 
ஒன்று, ்பாருஙைள்: ஆகைகிேவரது 
இேறச்போகில் வழஙைாமல், 
அவர உ்பயோை கிதத கிருககும் 
உவமாைமாை ‘யதய்புாகி ்பழஙைேகிறு’ 
என்்பயத வழஙைலாேகிறறு. ்பா்லின் 
ச்பாருகளப் ்பாருஙைள். முதலில் 
சூழல்: ச்பாருள் யதடி தகலவன் 
்பகிாகிைகிைான் தைது துக்ணகே. 
கூறுவகதக யைளுஙைள்; “ஏைது 
உ்லாைது யதய்ந்து ய்பாை 
்பகழே ைேகிறைகிகை ்பலம் 
சைாண் இரு ோகைைள் 
இருயவறு புைம் ்பறைகி இழுததால் 
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என்ை யவதகை்படுயமா அது ய்பான்று 
தவகிகைகிைது. எைது மைம் எைது தகலவகிேகின் 
ஈரமாை ைணைகள நகிகைதது, அவளகி ம் 
தகிரும்்பகிச் செல்ல வகிகழைகிைது. ஆைால் 
அைகியவா, ‘ஆண மைன் நமீ; ச்பாருளமீட்ாமல் 
தகிரும்்பகிச் சென்ைால், உலைம் உன்கைத 
தூறறும், எையவ முன் செல்’ என்ைகிைது. 
எையவ, அைகிவகிறகும் மைதகிறகுமாை 
ய்பாடடிேகில் நான் ்படும் தவகிப்்பகிகை 
சொல்ல இேலாது..  2000 வரு்ஙைள் 
்பழகமோை ்பா்லாைாலும் இன்றும் 
ச்பாருள் யதடி ்பல யதெம் செல்லும் ஒரு ஆண 
மைைது தவகிப்்பகில் மாறைமகில்கல..

ைகலைளகில் இரு தன்கமைள் உணடு. 
ஒன்று புை வடிவம்; மறைது ச்பாருள் 
வ டி வ ம் .  இ ன் று ம்  ச த ா ல் ை ா ப் ்ப கி ே 
சமய்ப்்பாடடிேலில் ைா்ணப்்படும் உ்ணரவு 
வடிவம், மாறைம் ச்பைாதது. புைவடிவமாை 
ஆ்ல் முகை, உக்ைள் ய்பான்ைகவ 
ைாலந்சதாறும் மாறைம் ச்பறுவது அதன் 
வளரச்ெகிேகிகைக குைகிககும். 

கூததநூலில் நான் ஆராய்ச்ெகிககு எடுததுக 
சைாண் ்பகுதகி ‘சுகவ நூல்’ என்்பதாகும். 
அைவடிவததகினுகைாை கூறுைகள இது முன் 

கவப்்பதால், இகைால ்பரதம் மடடுமகின்ைகி, 
எதகிரைால ்பரதததகினுககும் இது ச்பாருந்தக 
கூடிேதாை இருகைகிைது.

நீஙகள் பை ்படடிகைில் “வவறுப்பு” 

ப ா வ த் ல ்த  ப ற ் றி  ் ப சு வ ்த ன் 

அடிப்பல்க் கார்ணம்..

ொகிோை அழைாை யைள்வகி, ொரதா..

முன் யைள்வகிேகில் கூைகிே்படி, கூதத 
நூலிகை (சுகவ நூல்) அைகிே முற்படுமுன் 
சுகவ (rasa) ்பறைகிே இலகை்ண நூல்ைள் 
ெகிலவறகை ்படிததுள்யளன். எந்த நூலிலும் 
ைா்ணப்்ப்ாத முகைேகில் கூததநூலார 
( கூ த த னூ ர  ெ ா த த ை ா ர )  சு க வ ே கி ன் 
்பாஙைகிகை எடுததுகரகைகிைார. ெதவ-ரெஸ-
தமஸ என்ை நகிகலைளகில் சுகவைகளப் 
்பாகு்படுததகி மகிை வீாகிேமாை சுகவ என்று 
சவறுப்்பகிகைச் சுடடுைகிைார. ச்பரும்்பாலாை 
நூல்ைள் ‘பீ்பத்ஸா’ அல்லது ‘இளகிவரல்’ 
என்று ‘அருசவறுப்பு’ என்ை நகிகலேகில் 
எடுததுகரககைேகில், எைககு இது ஒரு புதகிே 
தைவலாைவும் வகியநாதமாைவும் இருந்தது. 

எ ை ய வ  எ ை து  மு க ை வ ர  ்ப ட ் 
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ஆய்வகினுககு இதகை எடுததுக சைாள்கைேகில் 
ஒன்்பதகின் எதகிர ஒன்்பது அதாவது 9 on 9 – ஒரு 
்படடிேல் தோாகிதயதன். அதகில் ஒரு சுகவயு்ன் 
மறை சுகவைள் இக்ணந்தால் என்ை யநரும் 
எை ைணடு்பகிடிகைத தகலப்்படய்ன். 
உதார்ணமாை ெகிருஙைாரதது்ன் வீரம், 
ெகிருஙைாரதது்ன் ்பேம், ெகிருஙைாரதது்ன் 
சவறுப்பு, ெகிருஙைாரதது்ன் அதபுதம் எை 
தோாகிகைப் ்பட  ்்படடிேலில் எைககு அதகிரச்ெகி 
தரும் வகிதமாை எந்த சுகவயு்ன் சவறுப்பு 
இக்ணந்தாலும், அது சவறுப்பு மடடுயம 
வகிக்ோைக ைகிக்ததது. இதறகு முன் 
ெகிருஙைாரம் மறறும் வீரம் ஆைகிேவறகையே 
வீாகிேமாை சுகவைள் எை நகிகைததகிருந்யதன். 
யோெகிததுப் ்பாரககைேகில் சவறுப்பு மகிை 
முகைகிே ்பஙைகிகை வாழவகில் ஆறறுைகிைது. 
ஒன்ைகின் மமீது ஏற்படும் சவறுப்பு எளகிதகில் 
மாைாது, ெகில ெமேம் ஆயுள் முடியும் வகர கூ் 
சவறுப்பு ஒருவர மைதகில் தஙைகிவகிடுைகிைது.
ஏைது ஆய்வகின் மகிை முகைகிே ைணடு்பகிடிப்பு 
இது..நகிதரெை உணகமசேன்ைசவன்ைால் 
அரெகிேல்வாதகிைளும் மதவாதகிைளும் சவறுப் 
்பகிகை வளரதது தாயை வாழைகிைாரைள்?

கலைஞர காைத்்தில் ந்்ந்த வசேம் 

வமாைி மாநாடடில் ்தஙகள் பஙகு ..

 
‘ைாலந்சதாறும் சுகவ’ இது செம்சமாழகி 

மாநாடடில் நான் வழஙைகிே ஆராய்ச்ெகிக 
ைடடுகர. மைகித உ்ணரவுைளகில் மாறைமகில்கல 
எ ன் ை ா லு ம்  ந ் த க த ே கி ல்  ்ப ழ க ை 
வழகைஙைளகின் அணுகுமுகைேகில் ஏற்பட் 
மாறைஙைகள இலகைகிேஙைளகில் ைண் 
தரவுைகளக சைாணடு சதாகுததகிருந்யதன்.

உ த ா ர ்ண ம ா ை  –  பு ை ந ா னூ ற ை கி ல் 
அ ர ெ ச ை ா ரு வ ன்  க ை த கி ே ா ை  ம ற ை 
அரெைகி ம் அைப்்படும் ய்பாது, அவைது 
ைாவலாளகிைள் தண்ணமீர தர மறுதது 
யைவலமாை ய்பெ,  இவன் (யெரமான் 
ைக்ணகைால் இரும்ச்பாகை) கூறுைகிைான், 
‘எஙைளது குலம் எப்்படிப்்பட்து சதாகியுமா? 
வீர மைவர நாஙைள். எஙைள் குலததகில் 
்பகிைந்த குழந்கத ்பகிண்மாைப் ்பகிைந்தாலும் 
அல்லது ்பகிைந்து இைந்தாலும், மார்பகில் 
வீரததழும்்பகில்லாமல் புகதப்்பதகில்கல. ஒரு 

ைமீைல் மார்பகிலிடடுததான் புகதப்்பது வழகைம். 
மாகிோகதேகின்ைகி ைண்ணகிேமகின்ைகி ைகிக்ககும் 
தண்ணமீகர வகி  மூச்ெ்கைகி உேகிர நமீப்்பயத 
யமல்’ என்று கூைகி இைகைகிைான்.

இ ன் று  இ ல வ ெ ம்  எ ன் ை ா ல்  ம கை ள் 
வகிரும்்பகிப் ச்பறறுகசைாள்வது, தமகிழ 
உ்ணரயவ அன்று!

மு த் வ ்த ா ள் ை ா ய ி ர த் ்த ி ல்  ப ி டி த் ்த 

பா்ல்..

மு த து ப்  ய ்ப ா ன் ை  ்ப ா ் ல் ை ள் 
சைாண்து முதசதாள்ளாேகிரம்.. எல்லாப் 
்பா்ல்ைகளயும் ்படிதததகில்கல. இருந்தாலும் 
நகிகைவகிலிருககும் ஒன்று, இயதா:

‘தாேர அக்ப்்ப மைளகிர தகிைந்தகி்
யதேத தகிைந்த குடுமகிேயவ – ஆய்மலர
வணடுலாஅஙைண்ணகி வேமான் 
யதரகயைாகதகேக
ைணடுலாஅம் வீதகிக ைதவு’

ச ்ப ா ரு ள் :  த ா ய் ம ா ர ை ள்  ஓ டி வ ந் து 
அக்தது கவகைகிைாரைள்; இளவேது 
மைள்ைள் சமதுவாைத தகிைந்து கவகைகிைாரைள்.. 
இப்்படிோைத தகிைந்தும் மூடியும் செய்வதைால் 
யவைமாைத யதய்ந்து ய்பாைகின்ைை, மன்ைன் 
உலா செல்லும் அந்த வீதகிேகின் ைதவுைள் !!

் ்த வ ்த ா சே றி  மு ல ்  அ ை ி ்ந ்த து ம் . . 

பர்தம் அைியும் அபாயம் இரு்ந்த்தா..

எவவாறு இ்ந்த ்தலைமுல்க்கு 

கில்த்்தது.. 

இன்று கைககுக ைகிக்தது ்பலரும் 
வகிரும்்பகிப் ்பேகிலும் இகைகலககு யதவதாெகிேர 
செய்த சதாணடின் ெகிைப்பு அளப்்பாகிேது.

ஆம், ஒரு ைாலகைடடததகில் யதவதாெகி 
ஒழகிப்புச் ெட்ம் இேறைப்்பட்ய்பாது, 
இகைகலககுப் ச்பரும் அ்பாேம் வந்தது 
உணகமயே. ்பல உணகம அன்பு சைாண் 
அன்்பரைளது அேரா முேறெகிேகில் இன்றும் 
ெகிைப்்பாை செழகிப்்பாை இகைகல வாழ 
வளர ஆைது. எைகினும் நாம் நன்ைகி கூை 
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யவணடிேது அகைாலததகில் ைடடிகைாதத 
யதவதாெகி மர்பகிைருககுத தான். இது ந்ைக 
ைகலஞருககு மடடுமல்லாமல் ைறறுக 
சைாடுதது வந்த நடடுவைாரைளுககும் 
ச்பாருந்தும்

ந ் ன த் ்த ி ல்  எ ப் ப டி  ்த ம ி ழ் ப்  

பா்ல்கலை புகுத்துகி்ீரகள்.. அ்தில் 

ஏ்தாவது சேறிரமஙகள் ஏறபட்்தா. .

எந்த ெகிரமமும் இல்கல. தகிகரேகிகெேகில், 
நாடடுப் புை சமடடுைளகில் நாம் வகிரும்்பகிக 
யைட்பது தமகிழகிகெகேத தாயை. தவகிர 
எைது தகலமுகைககு முன்ய்ப முததுத 
தாண்வர,  அரு்ணாெல ைவகிராேர, 
மைாைவகி ்பாரதகி, ்பா்பநாெம் ெகிவன், 
ச்பாகிேொமகித தூரன், எை எண்ணகில்ஙைா 
்ப ா ் ல ா ெ கி ா கி ே ர ை ள்  த ம கி ழ கி ல்  ஆ க ை கி 
கவததுள்ள இரததகிைஙைகள எடுததாள 
இன்னும் ஒரு ்பகிைவகி எடுததாலும் தமீராதது..

நஙீகள் இயக்கிய வசோ்ந்த  ்தயாரிப்புகள் 

கு ற்ித்து.. (Home productions)
 

என்னுக்ே தோாகிப்புைள் எல்லாயம, 
சொந்தத தோாகிப்புைள் தான். இதுவகர 
22 தோாகிப்புைள் என்று நகிகைகைகியைன். 
“Visuals create a lasting impression in an 
onlooker’s mind.”

எையவ எந்த ஒரு தோாகிப்்பகினுககும் 
ஒரு ைார்ணம் இருகையவணடும் ஒரு 
ெமூை அகைகை இருகை யவணடும் 
என்று நகிகைப்்பதுணடு. நகிைழவகிகைப் 
்பாரததுவகிடடு வீடு செல்லும் ய்பாது மைதகில் 
நல்ல ெகிந்தகைைள், தன்ைம்்பகிககை, அன்பு, 

மைகிழச்ெகி ஆைகிேகவ நகிகைந்தகிருகை யவணடும்..

எையவ தான்  –  வாழதலில் நம்்பகிககைகேத 
தரும் – சுந்தர ைாண்ம் அரப்்ப்ணகிப்பு 
என்்பதகின் ஆழம் கூறும் – ஆளாவது எப்்படியோ 
வாழவகின் மைகிழெகியும் யநாகைமும் ைாடடும் – 
சுை மாரை அைவாழவகின் அழைகிேல் சநைகிைள் 
சுடடும் – நறைகிக்ண, புைவாழவகின் சநைகிைகளக 
வலியுறுததும் - புைநானூறு என்று ஒவசவாரு 
தோாகிப்்பகிறகும் ஒரு குைகிகயைாள் இருகைகிைது..

கு்றிப்பாக பார்தியாரின்.. ஊைிக் 

கூத்து வசேய்ய்வணடுவமன எப்படி 

்்தான்்றியது..

‘அ்பய்’ அகமப்்பகிலிருந்து ஒரு முகை 
அ க ழ ப் பு  வ ந் த து .  ஸ ரு ஷ டி - ஸ த கி த கி -
ெம்்ாரம் என்று மூன்று தகலப்புைகள 
மூன்று ைகலஞரைளுககுத தருவதாைவும், 
அதகில் ெம்்ாரம் என்ை தகலப்்பகில் ெகிைகிே 
குழுந்ைத தோாகிப்பு செய்ேமுடியுமா 
என்றும் யைட்ாரைள். 

்பாரதகிோாகில் அதகி தமீவகிர ஆரவம் 
சைாண் எைககு, உ்யை ஊழகிககூதது 
மைதகில் யதான்ை, அதகை எடுததுச் 
செய்யதன்.. ச்பாகிதும் ்பாராடடுப் ச்பறை 
ஒரு குறுந்தோாகிப்பு அது.

நீ ங க ள்  க ண டி ப் ப ா ன  ஆ சே றி ர ி ய ர 

எ ன் ப ல ்த  அ ் றி ் வ ன் . .  உ ங க ள் 

மா்ணவிகள்.. இன்ல்ய இலைய 

்த ல ை மு ல ்  இ ல ்த  எ ப் ப டி 

எ்திரவகாள்கி்ாரகள்..

்ா ் ா… நான் எடுததுக சைாணடிருககும் 
ைகலேகின் தமீவகிரம் என்கைக ைணடிப்்பாை 
இருகைத தூணடுைகிைது. எைது ைணடிப்பு – 
எைது ச்பாறுப்பு்ணரவகின் ்பகிரதகி்பலிப்பு. எைது 
ைணடிப்பு, தாணடுவதறகு ெறறு ைடிைம் 
தான்…. இது மா்ணவகிேருககு மடடுமகில்கல; 
அவரைளது ச்பறயைாருககும் தான். 

வ கி டு ப் பு  எ டு க ை ா ம ல்  வ கு ப் பு க கு 
வருவது, யநரம் தவைாது வருவது, உாகிே 
வீடடுப் ்பா்ஙைகள செவவயை செய்வது, 
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ச்பறயைாருககும் ஆெகிாகிேருககும் மாகிோகத 
தருவது, அகைம் ்பகைமகிருப்ய்பாருககு 
உ த வ கி  ச ெ ய் ே  மு ன் வ ரு வ து …  இ க வ 
எைது ந்ை வகுப்புையளாடு யெரதது 
ஊடடிவகிடும் வகிஷேஙைள்..

யநரடி மா்ணவகிேர தவகிர சென்கைப் 
்பல்ைகலேகில் ்பேகிலும் மா்ணவகிேரும் ெறறு 
ைாலம் எடுததுக சைாள்வாரைள். எைது 
அேராத உகழப்பும் எந்த யநரததகிலும் 
அவரைளுககு உதவும் ்பாஙகும் புாகிேப் 
புாகிே… இன்று உலைகிஙைகிலும் எஙசைஙயைா 
உள்ள மா்ணவகிேர நன்ைகியு்ன் அன்ய்பாடும் 
சநைகிழச்ெகிக ைண்ணமீயராடும் வகிெேதெமகி அன்று 
அவரைள் எைககுக கூறும் நமஸைாரஙைள் 
இதறகுச் ொடெகி!

இது வலர எத்்தலன ்மல்கலை 

அைஙகரித்்திருப்பீரகள்.. 

அதகில் மைகை முடிோத நகிைழச்ெகி ஒன்று.. 
நகிைழச்ெகிைகள ை்ணகைகில் சைாள்ளவகில்கல… 
்பல சநை கிழச்ெ கிோை மை கிழச்ெ கிோை 
நகிைழச்ெகிைள் உள்ளை. ெகிைகிே வேதகில் 
தகிருச்செந்தூர யைாேகிலில் ஒருமுகை எைது 
குரு தகிருமதகி இந்தகிரா ைகிருஷ்ணமூரததகியு்ன் 

ஆடிே ய்பாது, நகிைழச்ெகி முடிந்த ்பகிைகு, மகிைவும் 
வேதாை ஒருவர என்ைகி ம் வந்து, ‘குழந்கத, 
மகிைவும் அழைாை ஆடிைாய். உைககுத 
தருவதறகு இந்த தாததாவகி ம் ஒன்றும் 
இல்கல. நாடடிேதகத வகி்ாது செய், 
இகத கவததுக சைாள் என்று என் கைேகில் 
ெகில ரூ்பாய் ைாசுைகள கைேகில் தகி்ணகிததுச் 
சென்ைார. அம்மாவகி ம் இகதக கூைகி ‘அயதா 
அந்த தாததா’ என்று கைைாடடுகைேகில் 
அஙகு ோரும் இல்கல! இன்றும் அந்த 
ைாசுைகள ்பததகிரமாை கவததுள்யளன்.

்பகின்ைர அவுரஙைா்பாததகில் ஆடிே 
ய்பாது, நான் ச்பாகிதும் மதகிககும் ‘யைளுெரண 
சமாை்பாதரா’ அவரைள் வந்தகிருந்து, முழு 
ைச்யொகியும் ைணடு ஆெமீரவதகிததகத மைகை 
முடிோது

ந்னம் உஙகள் வாழ்வில் எத்்தலன 

முக்கியமானது..

ந்ையம எைது வாழவு ஆைது. ஆைால் 
அதறைாை ஒரு ய்பாதும் குடும்்பதகத வகிடடுக 
சைாடுதததகில்கல. ந்ைதகதவகிடடு வகி்லா 
சமன்று ந கிகைதத சூழல்ைள் உணடு. 
ஆைால் அததகை முகையும் ந்ைம் 
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என்கை மமீணடும் மமீணடும் அகழதது 
அக்ணததுக சைாண்து. 

எைது அவா, உலைகிலிருந்து வகிக்ச்பறும் 
முன் அடுதத தகலமுகைககுக குகைவகில்லாமல் 
சைாடுததுச் செல்ல யவணடும்

தறெமேம் நகிகைே ந்ைக ைகலஞரைள் 
யமல் தடடு மகைளாை இருப்்பயதன்..

ந்ைம் மகிைவும் ச்பாருடசெலவு வாய்ந்த 
ைகல. இதகில் என் ய்பான்று ொதார்ண 
நடுததர குடும்்பததகிலிருந்து வந்தவரைளும்.. 
அதமீத ைாதல் சைாணடு இருகைததான் 
செய்ைகியைாம். இன்னும் அயத தாைதது்ன் 
செேலாறைகிக சைாணடு..

இதுவலர சோ்தித்்தது..  சோ்திக்க 

நிலனப்பது..

எ து வு ம கி ல் க ல …  ை ா ற று  ந ை ரு ம் 
தகிகெேகில் இந்த ெருகும் நைரும்… ஆைால் 
மைகிழவாை, ச்பாறுப்பு்ணரயவாடு

ந்ைம் ்பேகின்ைவரைள் ்பலரும்யமகல 
நாடுைளகில் அதகிைமாை  ந்ைப் ்பள்ளகிைள் 

சதா்ஙகுவது ஏன்..

தாம் ைறை ைகலேகிகை அடுதத தகல 
முகைககு எஙகு சென்ைாலும் தரும் இதேம் 
இருப்்பதால்

நீஙகள் நன்்றி கூ் விரும்பும் 

மனி்தரகள்..

முதலில் எைது ச்பறயைார. மகிைவும் 
ொதார்ணமாை குடும்்பமாை இருந்தாலும் எைது 
்படிப்பு நகிறைாமல் ்பாரததுக சைாண்ைர. 
எைது ை்ணவர குடும்்பம், நாடடிேம் ்பறைகி 
எந்த அைகிமுைம் இல்லாவகிடினும், எைககு எந்த 
இக்யூரும் இல்லாமல் ்பாரததுக சைாண்ைர. 
எைது ை்ணவரும் குழந்கதயும் ஒரு நாளும் 
எைது ந்ைதகதப் ்பழகிதததகில்கல. எைது 
குருமாரைள் மைமார ைகலேகிகைத தந்ததறகு,. 
எைககு வாய்ப்புைள் தந்து ஊகைப்்படுததகிே 
அகைதது நகிறுவைஙைளுககும். என்கை 
நம்்பகி ைகலேகிகைக ைறை வந்த எைது 
மா்ணவகிேருககு.. அகைதகதயும் சைாணடு 
தந்த இகைவனுககு!

இந்த இதழமூலம் எைது ்பே்ணதகத 
்ப ை கி ர  வ ா ய் ப் ்ப ள கி த த  தமகிழசநஞெம் 
இதழகிறகும்.. அதன் ஆெகிாகிேர 
தமகிழசநஞெம் அமகின் அவரைளுககும்  
்பல யைா்ணஙைளகில் எைது ்பே்ணதகத 
ச ெ வ வ ய ை  அ ை கி ந் து  ய ை ள் வ கி ை க ள 
மாகலைளாைத சதாடுதத  உஙை (ைவகிதாேகிைகி 
ொரதா ை. ெந்யதாஷ) ளுககும் இதேஙைைகிந்த 
நன்ைகிகே சதாகிவகிததுக சைாள்ைகியைன்.

இதுவலர.. நமது பர்தக் கலை.. இைக்கியம்.. 

்தஙகளுல்ய வாழ்க்லக அனுபவஙகள்.. 

எ்திரகாைத் ்திட் ஙகவைன பை வி் யஙகலை 

மனம் ்தி் ்நது பகிர்ந்தலமக்கு.. ்தமிழ்வநஞசேம் 

இைக்கிய இ்தழ் சோரபில் நன் ற்ிலயயும்.. 

வாழ்த்துகலையும் வ்தரிவித்துக் வகாள்கி் ா்ம்.

பர்தமும்.. ்தமிழும் லக்காரத்து 

பய்ணிக்கடடும்..!!

கலைஞரகள் வாழ்வு சேறி்க்கடடும். 
n    
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இமேம் வகரேகிைகில் தமகிழயர ஆண்
ெமேமும் இருந்தது நாவலந் தமீவகிைகில்!
ை்ணவாய் நுகழந்யதார ைலந்தகி்த தகிராவகி்ம்
ைைவாய் ஆைது; ைகலந்தும் ய்பாைது!
யவஙைகி் மகலயும் சதன்குமாகிக ை்லுமாய்
ஓஙைகிே சதகை்ணம் உருவாய் ஆைது!
சைாச்ெகி மகலைளும் கு்கு   மகலைளும்
மகிச்ெமாய் இருந்தை மமீண்  ய்பாாகிலும்!
சவள்களேர வந்தார; சவணொமரம் ச்பறைார;
ைள்ளமும் ைேகமயும் உள்ளசவாரு ெகிலாகி்ம்
உாகிகமகேக சைாடுததார; உவகைகேக சைடுததார!
நாகிககு  நாட்ாகம  நன்ைாய்க கூடி்
நாடடிைர யதெகிேம்; ந்ததகிைர அதகிைாரம்;
ைாடடிைர யைாரவகிழகி; ை்ததகிைர ச்பருகமசேலாம்!
தைகியுாகிகம யைாாகிே தன்மதகிப் ்பாளகர
அ்ணகி்பகிாகித தாளும் அேலவர வழகிேகில்
சமாழகிவழகி மாநகிலம் முடிவாய் கவததார.
வகிழகிஇழந் யதாாகில் தமகிழரும் உணய்!
ஐகைகிே யைரளம்; ஐகைகிேத தமகிழைம்;
வகிொல  ஆந்தகிரம்; ெம்யுகத ைன்ை்ம்;
முன்கவதத முழகைம் முடிவாை வகில்கல!
இருககும் நகிலதகதயும்  இழந்தகி்ா தகிருகை
ச்பருதத ஊரவலம், ய்பர்ணகி செய்தார!
எததகைப் ய்பாரைள்; எததகைக ைகிளரச்ெகி;
சமாததமாய் ந்ந்தை ம.ச்பா.ெகி. தகலகமேகில்!
ச்பாகிோறும்  ய்பாைது; பீரயமடும் ய்பாைது;
சதாகிோமல்  இல்கல யதவகிகுளம் ய்பாைது;
சைாச்ெகியும்  ய்பாைது; கு்கும் ய்பாைது;
லடெத  தமீவுைளும் மகிைகிைாயும்  ய்பாேகிை;
சநய்ோறைங ைகரயும் ச்பாய்ோைப்  ய்பாைது;
செஙயைாடக  ்ெகிததூரும் கதந்து ய்பாேகிை;
எஙைகிருந்த தமகிழரும் எதகிாகிை  ளாேகிைர!
தன்கை இழந்தகிடுந் தமகிழர  நகிலதகதச்
சென்கை ராச்ெகிேம் என்யை செய்தைர.
அன்கைத தமகிழகிைகில் ச்போகி்க யைடய்
உண்ணாமல்  உேகிரதுைந்தார ெஙைர   லிஙைைார!
ஒருமா  ம்ணகிோய் உலைகிைகில்  உதகிதத
தகிருமா  ம்ணகிோம் சதன்புலத தகலவர
அண்ணா வந்தார; அருந்தமகிழ  நாச்ை
ைண்ணாய்ச் சூடடிக  ைவகின்மகிகுத  தாயர!





சைந்ததிப்பு

அவசைர ்ததியில்
அழ்ான சைந்ததிப்பு
அன்்பாய ததிதததிப்பு
இருவர்்்ளளின்
இதயங்ள
இடம் ைா்றியது
்்பால்வ
நம் இருவரது
இனளிப்பு்ளும்..

்பார்்வ
உ்ளளி்்ாண்டு
்பலமு்்ற
உன்்ன்ய
்சைது்ககு்தி்்றன்..

ஆனால்
அஙகுைளிஙகும்
அ்ல ்பாய்தி்ற்த
உன்
்பார்்வ..
உன்ககுள
்்ாஞசைம் புன்ன்்
்்ாஞசைம் ்பதடடம்
அது தான்
அன்்்ப நீ...

உன்்ன்ய
உறறு ்நா்க்திய்படி
நான்..
அ்ள்வடு்க்தி்்றன்
அந்த தருணங்்ளளில்..
ஆனால்
அந்த
்பததுநதிைளிடமும்
்பட்க்்ன்று
்்ரந்து
்்பானது...

உணவருந்து்்யில்
உற்ற
்தாழர்்்ளாய...
்பிரளிந்து
்சைல்்்யில்
்ாதலர்்்ளாய...
நீயும் நானும்...

- சுப்்்பயா
சவளகிச்ெம் சதாகலகைாடெகி
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ை்ழ்ய

நீ ்பருவம் தவ்றி

வருவது ்்பால தான்

௯லியாட்்ளளின்

சைம்்பாத்ன்ள

ை்ழ்ய

நீ சைாரலா் இப்்்பாதும்

வந்து விடா்த

எங்ள வீடடு அடுப்்படி

்்த்ள

எப்்்பாதும் சைாரல் தான்

ை்ழ்ய

நீ ்வப்்பதததில்

்்ரயும்

ஆ்ாயப் ்பிச்்சை்க்ாரன்

ை்ழ்ய

நீ ந்னதத வயல் ்வ்ளளி்ள

உன்்ன ை்றப்்பததில்்ல

ைனளிதனளின் நதி்ன்ளும் 

அப்்படித தான்

ை்ழ்ய

நீ ்டும் ்்ா்பம்

்்ாளளும் ்்பாது

எங்்்ளப் ்படி்க் ்வதத

ஆசைிரளியர் நீ

ை்ழ்ய

நீ ைாதம் மும்ைாரளி ்்பாழளிவ்த

நதிறுதததி விடடாய

இந்த து்ரா்த்த எஙகு 

்ற்றாய

ை்ழ்ய

தவ்்ள்ளு்க்ம்

்ழு்த்ளு்ககும்

ைணம் முடிததால்

நீ வருவா்யன

நம்்பி்க்்்ய

எங்ளு்ககுள எப்்படித

ததிணளிததாய

ை்ழ்ய

நீ ்பனளியா்

கு்ளளிர் தரும் ்்பாது

ஏ்ழயி்ககு ்டுங்ாப்்பியும்

்பண்க்ாரர்்ளு்ககு

ஒரு ்்பண்ணளின் உடலும்

்த்வயா்தி்றப் ்படசைதததில்

உன்ககு நான்

U சைர்ப்்பி்க்்ட தரவா

U சைர்ப்்பி்க்்ட தரவா

ை்ழ்ய

நீ வராைல் நாட்ள ்டதததியும்,

வந்து நாசைம் ்சையயும் ்்பாதும்

்ாடடு ்வ்ல இல்லாைல்

தூ்க்ப் ்்பாசைி்ய

மூ்லயில் ்திடாசைி விடடு

்பசைி்யாடு குப்்ப்றப் ்படு்ககும்

அந்த ைராயின் சைிந்த்னயில்

நீ சைீல் ்படிய வசைவு வாஙகுவது

உன் உள்ள்றிவு்ககு

என்்றாவது புரளிந்ததுண்டா.

-  
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்ண்ணு்ன்க ்ாண்்பததி்லய்ைததி

்ருதது்ன நதி்னப்்பததி்லய்ைததி

்பி்சைந்தூடடும் ஒரு வாய அமுததினளி்லய்ைததி

நதின் வாய ்ைாழளியும் ஒரு ்சைால்லினளி்லய்ைததி

உன் விரல் ்பற்றி நடப்்பததி்லய்ைததி.

இதழ ்தன் முததம் ஈர்ததததி்லய்ைததி

என் ்்பயர் உன் ்சைவவிதழ நு்ழந்தததி்லய்ைததி

உன் நறுைணம் நாசைி புகுந்து வருகுத்லய்ைததி

விழளி விரளியப்்்பசும் ஓ்சையில் ்சைவி ைலர்வ்தய்ைததி

கு்ளளிர்த ்தன்்றலாய தழுவிடும் ்வ்்ள உணர்்தி்்றன் ்்பர்ைததி.

- செந்தாமகரக சைாடி.


