
           www.tamilnenjam.com                                                         2019



மனந்திறக்திறார் 

இசைக ்சைஞர் வித்ா சுப்ரமணி்ன்

http://www.tamilnenjam.com


        2019


®




                                            0















-








 
 
 

TAMILNENJAM 
59, rue des Entrechats, 95800 Cergy - France.

web : tamilnenjam.com
email : editor@tamilnenjam.com

 
  

 
  

 

இம்மூன்று நூல்களையும் http://tamilnenjam.com/?page_id=4546 இளையதைதததிலிருந்து 
தரவிறக்கம் (download) செய்துப் படிக்கலாம். முதலிரண்டு நூல்கள் ததளவசயன்றால  
த்களுங்கள் அனுப்பி ளவப்தபாம். 

e-mail : editor@tamilnenjam.com / Cell :+91 9791369818

http://tamilnenjam.com 
mailto:editor@tamilnenjam.com
http://tamilnenjam.com/?page_id=4546
mailto:e-mail : editor@tamilnenjam.com


  2019     

இன்னும் 

உறங்திடும் ஞாப்மமா!

செந்தமிழ் தபாறறறிடும் தெவ்க தே -  உன்ளேச்

தெரந்த வரகத்கது துன்பமிங த்க

அந்ததியில பூதததிடும் தாமளர தயா - இவள்

அன்ளபப் சபாழிந்ததிடும் ததவளத தயா!

்கட்டிக ்கரும்சபே வந்தவ தே - ெறிறு

ள்கவிர லாசலளே சவன்றவ தே

ச்காட்டிக ச்காடுதததிடு த்காம்க தே - இன்பம்

த்காடிச்சு ்கம்தரும் தமா்கே தம!

என்ளே ஈரததவன் செஞெறிேி தல -  சபாஙகும்

இன்தமிழ்க ்கறபளேக ்காவிய தம

தன்ேில ெரிபாததி என்றவ தே - உள்ைம்

தஞெசமன் றுன்ேடி ததடுததிங த்க!

சதன்ளே மரக்கதிளைக ்கறீறறிேி தல -ொளும்
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செய த்ிக்கா்ப் பரபரப்பு அடைந் 
்காலம் சென்றுவதிடைது. செய த்ியகால் பரபரப்பு 
அடை த்ிற ்காலம் வநதுவதிடைது. ஒரு ்்வல் 
புதுடையகான்கா்வும், த்டவயகான்கா்வும், 
இருககும் தபகாது்கான் அது ைக்ளதிடைதய 
வதிழதிப்புனகார்வு ச்காடுப்ப்கா் ைகாறு த்ிறது. 
ைக்டள ைகாற்று்திறது. ஒரு செய்தி ்ரும் 
்காக்தட் சபகாருதது ஏரகாளைகானவர்்ள் 
அஜகாக த்ிரட் நதிடலயதில் இருநது  ் ங்டளப் 
ஜகாக்திரட் நதிடலககுப் பழக்ப்படுத்தி 
ச்காள் த்ிறகார்்ள். செய த்ி சபகாது அறதிவுக 
்காரர்்ள். ்காரணம் செய த்ி ்ரும் ்காக்ம் 
அப்படி. தைல் படிப்டபத ச்காைர முடியகா் 
வர்்ள் அ த்்ி ம் வகாெதிககும் ்காள் செய த்ித 
்காள். அவர்்ளுககு முடனவர்படை ஆயவு 
ைகாணவனுககு இருக த்ிற ை த்ிநுடபம் உண்டு. 
அவர்்ள் வகாெதித்து சவறும் ்காளல்ல இந்ச் 
ெமூ்ம்.

ெமூ்த த்ின் புள்ளதி வதிவரங்ள் செய த்்ி ள். 
‘அரெதியல் ெண்டை, ்நதுவடடியகால் வதிவகா்ம், 
்ள்ளக ் கா்லகால் உண்ைகான அ த்ிர்ச்ெதி ெம்பவம், 
வதிவகா்ரதது, குடும்ப ்்ரகாறு, கூலிப்படை 
ஏவல், வதிைகான வதிபதது, நடைபகாட  ்உடைப்பு, 
பகாலியல் வன்ச்காடுடை, இரகாணுவச் ெண்டை, 
்கா்லிக்கா  ்தைகா்ல், ஆெதிட வீச்சு’  இவவகாறு 
சுடடிக ்காடைப்படை அடனதட்யும் நகாம் 
செய்தியகா்ப் பகார்க்திதறகாம். இடவயகாவும் 
ெமூ  ் நைப்பதியலின் சவளதிப்பகாடு. த்ினமும் 
நைக்தின்ற ெம்பவங்ள் ஒதர குற்றப் 
பதின்னணதி ச்காண்ைடவ. ஆனகால் நைப்பது 
வதித த்ியகாெைகான முடறயதில் என்பது அவலத த்ின் 
உச்ெம்.

நகா்காதி  ்காலச்ெகாரத த்ில் உயகாதிய நைது 

்ைதிழதின இடளய ் டலமுடற அத  ்பண்பகாடடு 
சபருடைடய ்டை பதிடிக்திறகார்்ளகா? 
தைடல நகாடடு தைகா்ம் அவர்்டள ச்டுதது 
வதிடை்கா? அவர்்ளதின் மூதத்கார்்ள் ெகாதியகா் 
பககுவப்படுத்காைல் வளர்தது வதிடைகார்்ளகா? 
்ளவு வகாழவதிலும், ் ற்பு வகாழவதிலும் அறதட் 
ை த்ித  ் ்ைதிழர்்ளதின் டி.என்.ஏ வகா! முடற 
்வறதி ஒழுக்ம் ச்டடு ைனக்டடுப்பகாடின்றதி 
பண்பகாடடு ்டிவகாளம் இல்லகாைல் வகாழ த்ிறது 
என்்திற  அ்திர்ச்ெதி ் ைதிழ்த்திதல நதிலவு்திறது.  
தவர் வளடையகா்யும், உயதிர்ப்தபகாடும் 
உறு்திதயகாடும் இருநது என்ன பயன்? 
இடல்ளும் த்ிடள்ளும் வறண்டு தபகாய 
்காடெதியளதிக்திறன.பகார்க்திறவர்்ளதின் 
்ண்்ளதில் தவரகா ச்காதியும்? ்ைதிழதினம் 
என் த்ிற தவகாதின் சபருடை இடல்ளதிலும், 

த்ிடள்ளதிலும் அல்லவகா இருக த்ிறது.

“சுடடி ஒருவர்சபயர்ச்காளல் சபறகார்” 
என்னும் ச்கால்்காப்பதிய சபகாருள த்்ி கார கூற்று 
அ் இலக த்ியத த்ிற்கு “்டலவன் ்டலவதி 
சபயடரச் சுடடி ் காண்பதித்ல் ஆ்காது” என்று 
இலக்ணம் வகுக த்ிறது. செய த்ித்காள்்ளதில் 
சபயர்ைகாற்றப்படடுள்ளது என அடைப்புக 
குறதியதில் குறதிப்பதிடுவகார்்ள். சபண்ணதின் 
சபயடர உல்திற்கு ச்காதியப்படுததுவது 
்வறு என் த்ிற ்லகாச்ெகாரம் செய த்்ி ளதில் 
இைம்சபறுவது பகா த்ிக்ப்படை சபண்ணதிற்கு 
எ த்ிர்்கால நலடன ்ருத த்ில் ச்காண்டு்கான். 

செய்தி பகாதிைகாற்றம் ெமூ் ்ளத்தின் 
்டள்டள தவதரகாடு ப திடுஙகும் ஒரு 
உத த்ிதய ஆகும். ்்வல் பகாதிைகாற்றதட் 
சபகாழுது தபகாக த்ிற்்கா் நவீன ்டலமுடற 
பயன்படுத த்ி வரு த்ிறது. முக த்ிய நதி ழவு்டள 
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்்வல்்ளகா் பரப்பதியதுதபகாய தும்படல 
எல்லகாம் கூை முக த்ிய ்்வலகா் பகாதிைகாறதி 
வரு த்ிறகார்்ள்.

ர்ெதியங்டள எல்லகாம் சவளதியதில் செகால் 
வ த்ில் சுவகாரஸயதட  ் எ த்ிர்பகார்க த்ிறகார் ்ள். 
்வர்ச்ெதி, ்லவதி என ்்வல் பகாபகாதிைகாற்றம் ்ன் 
புனதி தட  ்இழநது அசுத்காைகா த்ிவதிடைது. பதிஞ்சு 
ைனம் கூை நஞ்சு ் ளைகா த்ி ைகாற ் ்வல்ச்காைர்பு 
ெகா்னங்ள் எளதி்கா் அடனவடரயும் 
பகாலகாக த்ி வரு த்ிறது. இடளஞர்்ள் அ த்்ி  தநரம் 
செலவதிடும் இைம் ்ல்வதிக கூைைகா  ்இருந்து. 
இப்சபகாழுச்ல்லகாம் செல்தபகான்்கான் அவர் 
்ளதின் ்னவு்டளக கூை ெதிடறப்படுத்தி 
ெதிற்றதின்பதட  ்தபகாதின்பைகா  ்்காடடி வரு த்ிறது. 
்ன்டன எல்தலகார்ககும் ்காடடிக ச்காள்ள 
ஆர்வப்படு்திறகார்்ள். சபகாடற எடுத்ட் 
பகாம்பு ்டிதது நுடற்ள்ளதிய ்ட்யகாய 
ப த்ிவதி திறகார்்ள். டிக ைகாக, வகாடஸஅப், தபஸ 
புக, ைதியுெதிகலி எல்லகாம் சு்ந த்ிரப் பறடவ்ளகாய 
இருந  ்இடளஞர்்டள சுருக த்ி வடைத த்ினுள் 
பறக் டவததுவதிடைன. பகாவம் ்தி்கார் 
இல்லகாைதல ்திவகாலகா்திறகார்்ள். ்ன்னதிைம் 
இல்லகா் ்காடர இருப்பட் தபகாலதவ 
புட்ப்பைம் எடுதது ்காடடிக ச்காள்வ த்ில் 
என்ன ச்ௌரவம் இருநதுவதிை தபகா த்ிறது. 
புட்ப்பை தபகாட்யர்்ளதின் பலருடைய 
மு்மூடி்ள் மு்நூலில்்கான் ைகாடடி டவக்ப் 
படு த்ின்றன.

சபண் வகாழவதியல் முடறயதில் இருநது நம் 
்லகாச்ெகாரத த்ின் ெதிறப்பு. சபண்ணதின் பகாட் 
்வறகாகும் தபகாது ்காலச்ெகாரத த்ின் ்ண்்ள் 
்டைப்படடுவதிடு த்ின்றன. ் லகாச்ெகாரம் ெீட்யகா் 
இல்லகாைல் ் காெதியகா  ்ைகாறதிவதிடு த்ின்றன. 

சபகாள்ளகாச்ெதி ெம்பவம் த்ிரகாவதிை நல் த்ிரு 
நகாடடின் நற்சபயருககு டவத  ்மு்ல் ச்கால்லி.  
நுனதி நகாக த்ில் ஆங த்ிலம், சபகாருள்ைதிகுந் 
உடை அலங்காரம், செலவு செயய பணம், 
வயட  ் ஈர்ககும் ்வர்ச்ெதி தபச்சு, படி்காண்ை 
டவககும் அணுகுமுடற, நீ் கான் என் உல்ம், 
ஒருமுடற உன்டன பகார்க்னும் என்சறல்லகாம் 
அணு த்ி ஒரு சபண்பதிள்டளடய வன்ச்காடுடை 
செய்துைதில்லகாைல், அவர்்ளதின் ஏைகாளதித 
்னதட்யும், ட்காதியைதின்டைடயயும் பயன் 

படுத த்ி பணம் பறதிததும் ஒரு கும்பல் உலவு த்ிறது 
என்றகால் இதுதவ நர்ம். 

நுண்ணறதிவதிலும் உணர்நது செயல் 
படுவ த்ிலும் சபண்்ள் த்ர்ச்ெதிப் சபற்றவர்்ள். 
ெமு்காய தபகாககு சவகுெதில சபண்்ளுககு 
ைடடும்்கான் ச்காதி்திறது. சபண்்ளதில் 
பலர் ைகாற்று தபருந த்ில் ஏறதி பயணம் செயய 
கூை ச்காதியகா்வர்்ளகா்வும் இருக த்ிறகார்்ள். 
்ல்லூகாதி வீடு, அலுவல்ம் வீடு என்று 
வகாழடவ குறுக த்ிதய வகாழும் சபண்்ள்்கான் 
எவதனகா ஒருவனுடைய தபச்டெ த்டடு  
ஏைகாறுபவர்்ளகா  ்இருக த்ிறகார்்ள். ஏைகாற்றத 
்திற்கு பதிறகு ைகாற்றம் வருவது ைனதி் 
ெமு்காயத த்ிற்கு இயல்பு. 

ஒருவனதிைத்தில் ஏைகாற்றப்படதைகாம் 
என்பட்வதிை சபகாதிய முடைகாள்்னம் 
தவறதில்டல. ஒருவடன ஏைகாற்று்திதறகாம் 
என்பட்வதிை சபகாதிய பகாவைதில்டல. ்டின 
உடழப்பகால் ெம்பகா்திக்திற பணம் த்வன் 
ஆடெதயகாடு ச்காடுக்திற பணைகாகும். 
்டினப்படடு சபற்தறகார் உடழத  ் பணதட் 
ஊ்காகாதியகாய செலவதிடும் பதிள்டள படடுதபகான 
ச்ன்னம்பதிள்டள. தபகான்்டள ைனதி்டன 
்னதிடைப்படுத த்ி டவத்கான் ஆனகால் இன்று 
தபகான்்ள் ைனதி டன ் னதிடைப்படுத த்ிவதிடைன. 
யகாருககும் ச்காதியகாது என்பது கூை தபகான் 
்ளுககு ச்காதிநதுவதிடு த்ின்றன. ெதிலருடைய 
உண்டையகான ைனட  ் அவர்்ளதின் தபகான் 
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்டள பகார்தது்கான் முடிவு செயய தவண்டி 
இருக த்ிறது.

் கா ல ம்  ச ் ட டு  ச ் ை க கு  ப கா த து 
்காதலஜ்ககு தபகா. எதுவகா இருந்காலும் 
எங்திடை செகால்லு உனககுள்தளதய 
வச்ெதிக்கா் என்று குழப்பதத்காடு உலவும் 
ைனட் நீல வகானைகா் ச்ளதிவகாக் 
யகாரும் அரு்தில் இல்லகா்தபகாது எட் 
செஞ்ெகா இப்ப என்ன ்ப்பு இந் ்காலததுல 
இச்ல்லகாம் ெ்ெம் என் த்ிற நதியகாபடுததும் 
எண்ணம் ்கானகா்தவ எல்தலகார்ககும் வநது 
வதிடுவது எளதி்கான்கா்  ஆ்திவதிடைது. 
சபகாள்ளகாச்ெதியதில் நைந் பகாலியல் ெம்பத த்ில்  
சைத் படித் ஏற்்னதவ ்திருைணைகான 
சபண்்ளும் ெம்பந்ப்படைது ் ைதிழ்த த்ிற்த் 
அ த்ிர்ச்ெதி. நீதரகாடையகாய ஓை வதிை தவண்டிய 
ைனட் ்னதிடைப்படுத்தி ெமூ் வடல 
் ள த ் தி ல்  ை ன ட ்  ச ெ லு த து ம் த ப கா து 
யகாரகாவது ்வர்ச்ெதி ்தும்ப புட்ப்பைம் 
ப த்ிவதிடைகால் ரெதிக த்ிறகார்்ள்.  அவகா;்ள் தபெ 
ச்காைங்தினகால் ெநத்காெத்தில் சநருங்தி 
பழ த்ி மு்வகாதிதய ச்காதியகா் மு்த த்ிற்கு நம் 
உள்ளஙட்யதில் டவத்திருக் தவண்டிய 
ர்ெதியதட் ட் வதிகாதிதது ்காண்பதிதது 
வதிடு த்ிறகார்்ள். 

மு்நூலில் பழ்தியவனுக்கா் அம்ைகா 
்டையகா் இருக த்ிறகாதள என்று செகாந் 
அம்ைகாடவதய கூலிப்படை டவதது ச்கான்ற 
ை்ள் ச்காஞ்ெம் கூை அம்ைகாடவ ச்கான்று 
வதிடதைகாதை என் த்ிற மு்அயர்வு இல்லகாைல் 
ெதிடறககுச் செல் த்ிறகாள் ஒருத த்ி. எடடு 
ஆண்டு்ளுககு முன்பு ்கா்ல் த்ிருைணம் 
செயது ச்காண்ை ஒருத்தி பதிகா தியகாணதி 
்டைக்காரனதிைம் ்ன்டன இழநது ்ன் 
ை்ன்்டளதய ச்கான்ற ் காய என்று எத்டன 
எத்டன தெகா் ெம்பவம் நம்டை ஒவசவகாரு 
முடறயும் ் த்்ி லங் டவக த்ின்றன. 

்னககுள்தள அைங்தி இருக் ச்காதிய 
தவண்டும். ்ன்டன ்காதன ்காதது ச்காள்ள 
பழ் தவண்டும். நம் வகாழடவ ்காக் 
ச்காதியைல் இருப்பது வள்ளுவன் செகால்வட் 
தபகால “எகாதிமுன்னர் டவததூர்வது தபகால 
ச்டும்”.                            n

இசை விழுந்்ால் 

இளலசயான்று விழுந்தது

்காறறறின் தாக்கம்

மளழயின் தபரியக்கம்

எே எதுவா்கவும் இருக்கலாம்

ஆோல இளலயின் தமல துைி்கள்

மரைசமான்று ெதி்கழலாம்

பிறப்பின் ொெேச் செய்ததிதய

இறப்புக்காே ததததி எழுதுவதுதான்

அப்தபாது மளழ சபய்யலாம்

இலளலதயல 

சவயிலாவது அடிக்கலாம்

இளல விழுந்ததால 

மரம் வீழ்வததிலளல

தா்கஙச்காண்ட பறளவளயப்தபால

ததடளலவிரிததுக 

ச்காண்தடயிருககும்

தெரப்புவியிலும் எததிரப்புவியிலும்

மரைம் ெதி்கழ்வின் மண்மாைிள்கயில

அழுள்கயின் ெீரததுைி்கள் 

அரைா்கதி ஆண்சடான்றறில 

ெதிளேவு்கைா்கதிவிடும்

மாண்டார்கள் மீள்வததிலளலசயே

மாறறு பயைம் செய்்கதிறது வாழ்கள்க

சவயிலும் மளழயும்

எப்தபாதும் வரும்

மானுடர்கள் இளைப்பாறுவார்கள்

இளல விழுந்த மரதததிேடியில...!

- வீ்ரமைாழன் ்திருமாவளவன்
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ரகாம் அந் சபகாம்பள புதரகாக்டர 
த்டி அந் ஊருககு  வந்திருந்கான். 

செகால்லுங் ெகார், உங்ளுககு யகார் 
தவணும் உங்டள ைகா்திகாதி ஒரு நல்லவடர 
இதுவடர நகான் பகார்த்த் இல்டல.
 

எப்படி ெகார் இருக்ீங் ?

உங்ளுககு யகார் தவணும் ??

நகான் இங் வநது ஒரு ஆறு ைகாெைகாவது 
இருககும் அதுவும் ஒதர ்ைடவ ்கான் 
வநது இருகத்ன்.
 

என்டன எப்படி இன்னும் ைறக்காை 
இருக்ீங்?

என்ன ெகார் அப்படி செகால்லிடீங், 
ஒதர ்ைடவ வந்காலும் ஒரு ைகாெததுககு 
த்டவயகானட் அள்ளதி ச்காடுத்திடடு 
தபகானீங்தள ெகார் அட் எப்படி ெகார் 
அவவளவு ெீக த்ிரததுல ைறக  ்முடியும்.. தபரம் 
தபெதி நகாற தவடலடய செயயுறவங  ்ைத த்ியதில 
த்டை ் காடெ வதிை மூணு ைைஙகு அ த்்ி ைகாதவ 
்ந்திடடு அனுப்பதின சபகாண்டண கூை 
்ண்ணதியைகா அனுப்பதி வச்ெீங்தள  உங்டள 
எப்படி ெகார் அவவளவு ெீக த்ிரததுல ைறப்தபன்.

 
என்டன ைறக்காை இருக த்ிறதுககு சரகாம்ப 

ெநத்காெம், எனககு லகாஸட டைம் அனுப்புன 
சபகாண்டணதய அனுப்பதி வச்ெதிடுங்.

எனககு அவடள சரகாம்ப பதிடிச்ெதிருககு 
எனககு தவற எந் சபகாண்ணும் தவணகாம்.

 
அை தபகாங  ்ெகார், எந  ்தநரததுல உங்ளுககு 

அந் சபகாண்டண அனுப்பதி வதிடதைதனகா 
அ ன் ட ற ய லி ரு ந து  அ ந ்  ச ப கா ண் ணு 
ச க்ாழதிடலதய வதிடடிடடு பக்தது ஊர்ல ைீன் 
வதியகாபகாரம் பகார்ததுக த்ிடடு ஒத  ் பதிள்டளடய 
வச்சுக த்ிடடு ் ஷைப் படுது  ெகார்..

எனககு அவ மு்வகாதி தவணும் புதரகாக்ர்.
  
புதரகாக்ரும் அவள் மு்வகாதிடய  ச்காடுத 

்கான், அடுத் ்ணம் அவன் பகாகச்டடில் 
சரண்ைகாயதிரம் ரூபகாய தநகாடடு ஒரு பதது க்ாடள 
அவன் பகாகச்டடில் த்ிணதிதது வதிடடு ைதின்னல் 
தவ த்் தில் பஸடஸை பதிடிக  ்சென்றகான்.

ந�ௌைாத ்ான். லி
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அவன் தபகானதும் லூசு டபயன் ஒரு 

சபகாண்டண கூை அனுபவதிக்காை எவதளகா 
ஒருத த்ிக க்்ா  இவவளவு பணதட  ்ச க்ாடுத த்ிடடு 
தபகாகுது என்று ் திடடினகான் 

அந் புதரகாக்ர் ச்காடுத் மு்வகாதிடய 
டவதது  ச் காண்டு அந்  ஊர் செல்லும் தபருந் தில் 
ஏறதியவுைன் ஜன்னல் ஓர ெடீடில் இவன் அ த்ிர்ஷைம் 
இைம் த்ிடைத் து அப்தபகாது ச் ன்றலகாய க்ாற்று 
வீ ெ தி ய து  அ ப் ப டி த ய  அ வ ன்  ச ெ கா க ் தி  
தபகாய பதின்தனகாக்திய நதிடனவடல்ளதில் 
மூழ்தி தபகானகான்.
   

ஒரு ஆறு ைகா்த்திற்கு முன்
 

த�காடைல் அடறயதில் ரகாம் ்காத்திருந 
்கான்  வந்தும் வரகா்துைகா  ்அவள் புைடவடய 
்ழடடி ஓரம் டவத்காள் ஜகாகச்டடை 
அவதிழப்ப்ற்கு முன் தவண்ைகாம் என்றகான்.

 
அதுக்கா் ்காதன வநது இருக்ீங்? 

பதின்தன தவண்ைகாம்னு செகால்லுறீங், 
என்ன பர்ஸட டைைகா, பயைகா இருக்கா, 
ப யப் ப ை  த வ ண் ை கா ம்  எ ல் ல கா ம்  ந கா ன் 
செகால்லி ்தரன் என்றகாள்.

அதுக்கா் ்கான் வநத்ன் ஆனகா  
இப்தபகாட்ககு அது  தவணகாம்  இது 
ைகா த்ிகாதியகான இைங்ளுககு வர்றது இது்கான் 
மு்ல் ்ைடவ ஆனகா எனககு  ஏற்்னதவ 
்ல்யகாணைகா த்ி  என்தனகாை ஒரு மூணு ைகாெம் 
வகாழந்திடடு ்ல்யகாணததுககு முன்னகாடி 
உள்ள  படழய ்கா்டல ைறக் முடியகாை 
நகான் ஆம்படளதய இல்டலன்னு சபகாடடை  
படைதட் சுைத த்ிடடு என் சபகாண்ைகாடடி  
அவன் ்கா்லதனகாை ஓடி தபகாயதிடைகா, 
ஊர்ல எவனும் ை்திக்திறத் இல்டல 
நல்லகா ெம்பகா்திககுதறன் ஆனகா ைனசுல 
நதிம்ை த்ிதய இல்டல, கூை தவடல செயயுற 
நண்பர்்ள் செகால்லி ்கான் இஙத் வநத்ன், 
இஙத் வந்காதல  காதிலகாகஸ த்ிடைககும்னு 
செகான்னகானுங் அ்கான் வநத்ன் என்றகான்.

தயகாவ வகாழகட்ல நைந் ்ஷைதட் 
எல்லகாம் ைனசுதலதய தபகாடடு அைக்தி 
டவக்காத், தெகா்ம், த்காபம், ஆத்திரம், 
வக்திரம் எல்லகாதட்யும் என்டன ைகா்திகாதி  
உள்ள த்வுடியகா்திடை ்ீர்ததுக்திடடு 
தபகாயதிடு, உனககு என்னயயகா ரகாஜகா ைகா த்ிகாதி 
ஆம்பள ெதிங்ம் ைகா த்ிகாதி இருகத ,் என்டன பகாரு 
என் புருஷன் ஒரு புள்டளய ச்காடுத த்ிடடு 
இந  ்ெகாக்டையதில ் ள்ளதிடடு தபகாயதிடைகான்.

நல்லகா வகாழுறதுககு எல்லகாம் ஒரு 
ச்காடுப்பதிடன தவணும்யயகா என் ் டலவதி்தி 
என் புள்டளக்கா் இந் பகாவப்படை 
ச்காழதிடல செஞ்சுக்திடடு இந் பகாழகாய 
தபகான உைம்புல உசுடர வச்சுக்திடடு 
சுததுதறன்.
        

உன் தபரு என்ன ?

ரகாம்.
 

ப்திலுககு அவன் உன் தபரு என்ன 
சவன்று த்டைகான் ?

புயலும் மளழயும் 

வீட்டுககுள் ெடந்து முடிந்தது 

தளல பிரெவம்.
l

தங்கச் ெறிளல்கள் உள்தை 

சவைியில ெததம் தபாடு்கதின்றே

பிச்ளெப் பாதததிரங்கள்..
l

முட்ளடயிட்ட த்காழி 

்களலதது விட்டுச் செல்கதிறது 

குழந்ளதயின் தூக்கதளத..

l

மாளலயுடன் ஆடு

ம்கதிழ்ச்ெறியா்க இருககும் 

ச்காளல செய்யும் கூட்டம்..

l

பாரளவயறற ெறிறுவளே

அடிக்கடி ெறிரிக்களவககும்

ெறிலலளறச் ெததம்...
l
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ெீ்கா என்றகாள்.
 

தபரு எல்லகாம் நல்லகா சபகாருத்ைகா ் கான் 
இருககுயகா என்றகாள்.
 

ெீ்கா எனக்கா் ஒண்ணு பண்ணுவதியகா??
செகால்லுயயகா.

ஒரு சரண்டு ைணதிதநரம் என் ைகார்புல 
ெகாஞ்சுக்திடடு இருப்பதியகா ?

ஒரு நதிைதிஷம் இருயயகா என்று செகால்லி 
வதிடடு மு்ச்ெகாயங்டள எல்லகாம் அழதிதது 
வதிடடு குளதிதது வதிடடு ஈர ைவதலகாடு 
அவனருத் வந்காள் அவன் சநஞ்ெதில் மு்ம் 
புட்த்காள் அந் சரண்டு ைணதிதநரம் 
அவனும் அவடள எதுவும் செயயவதில்டல 
அவளும் அவடன எதுவும் செயயவதில்டல 
ஏ த ன கா  அ வ ன்  வ தி டு ம்  மூ ச் சு  ் கா ற் ற தி ல் 
ஆண்டையும் அவள் வதிடும் மூச்சு ்காற்றதில் 
சபண்டையும் நதிடறநது ்காணப்படைது... 

த்ிளம்பும் ்ருவகாயதில் அவள் ட்யதில் ஐநநூறு 
ரூபகாய பண்ைடல ் திணதித்கான் தவணகாம்யயகா  
நீ ் கா ன்  ஒ ண் ணு த ை  ச ெ ய ய ட ல த ய 
தவணகாம்யகா என ச்ஞ்ெதினகாள்.
 

இந் சரண்டு ைணதிதநரம் எந் ் வடலயும் 
இல்லகாை சரகாம்ப ெநத்காெைகா இருநத்ன் 
ெீ்கா அதுக்கா் ்கான் இந் செகாற்ப பணம் 
என்றகான்.

  
தயகாவ ஐம்ப்காயதிரம் பணசைல்லகாம் 

எனககு சரகாம்ப சபருசுயயகா தவணகாம்யகா 
என்றகாள். அவள் சநற்றதியதில் முத்ைதிடடு 
வதிடடு வச்சுகத்கா ப்ளீஸ என்றகான்.

 
அவள் இந் முடற ைறுப்பு செகால்ல 

வதில்டல தயகாவ ஒண்தண ஒண்ணு த்டைகா 
்ப்பகா நதிடனக் ைகாடதைதள?

செகால்லு ெீ் கா , நீ எது செகான்னகாலும் ் ப்பகா 
நதிடனக் ைகாடதைன் நீ த்ளு என்றகான்.

 
உன் தபகாடதைகா ஒண்ணு ் ருவதியகா என்றகாள்.
 
அவள் த்டைதும் ைறுப்பு செகால்லகாைல் 

இன்று மு்ல்...

சபாய்ளம ெதிழலின்
்கால இடுக்கதில
ெதின்றுச்காண்டு
்களதததும்..
 
்காமப் பெறிசயடுதது அளலயும்
மேித மேம்தபால
ெதா சபாருள்ததடி அளலந்து
தளேளயயும் தெரதது சதாளலததும்..

தவறு செய்து
தவளற ததிரும்பவும் செய்து 
அது தப்பா்கதி
யாரும் அறறியாததபாதும்
என் மு்கதததில என் மேதம 
துப்பும்தபாசதலலாம்
“இன்றுமுதல” எண்ைம்
எழு்கதிறது வீழ்்கதிறது
அளல அளலயாய்...

ெறில ொட்்கள் உள்ைா்கதவ
ெீர பட்டுக்களரயும்
குயவரின் சுடாத பாண்டமா்க
்காறறுப்பட்டு ்களலயும்
தம்கம் ்கட்டளமதத உருவமா்க
“இன்றுமுதல” எண்ைம்
சுயம் இழந்ததிருப்பளத
ெீட் தீட்டால 
மருததுவப்படிப்ளப இழந்த
முதலதளலமுளற மாைவோய் 
இயலாளமயுடன் பாரக்கதிதறன்...

ஆோல யாதரா ஒருவருககு
தெறறு ெதிலதததில ெடப்பவருககு
உதவும் ஊன்றுகூலா்க
இருக்கததான் செய்்கதிறது

“ இன்றுமுதல “...

 

ததியா்க இரதமஷ்..
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தபகாடதைகாடவ ்ந்கான்.
 
த ய கா வ  எ ன்  கு ழ ந ட ் க கு  எ ன் ட ன 

வதிடடிடடு தபகான  ச்ருப்சபகாறுக்திடய  
அப்பகான்னு ட  ் ் காடடுறதுககு ப த்ில் உன்டன 
என் குழநட்ககு  அப்பகான்னு செகால்லுறட் 
சபருடையகா ந திடனககுதறன்யகா, உன் 
அனுை்திதயகாை நீ ்கான் அப்பகான்னு என் 
குழநட்ககு இந  ்தபகாடதைகாவ அடையகாளம் 
்காடைவகா என்றகாள்.

 
அவன் புன்னட்த்கான் ,ெீ் கா ட்காதியைகா 

நகான் ்கான் அப்பகான்னு நம்ை புள்ள ்திடை 
செகால்லுன்னு செகால்லிடடு அந் இைதட் 
வதிடடு சென்றகான் ரகாம்..    

படடினப்பகாக்ம் இறஙகுறவங  ்எல்லகாம் 
இறஙகு என்று ்ண்ைகைர் ெப்்ைதிைவும் 
படழய நதிடனவு்ளதிலிருநது ைீண்டு வந்கான் 
ரகாம்.

 
ெகாதியகா் புதரகாக்ர் செகான்ன ஊருககு 

வநது வதிெகாகாதித்கான் ைீன் ்காகாதி ெீ்கான்னகா 
எல்தலகாருககும் ச்காதிநது இருந்து ஒரு 
வழதியகா் ஊர் ைக்ள் செகான்ன்ன் தபகாதில் 
ெீ்காவதின் மு்வகாதிககு வநது தெர்ந்கான் ரகாம், 
வந்தும் வரகா்துைகா் அஙகு வதிடளயகாடி 
ச்காண்டிருந் ஐநது வயது குழநட் 
ஒன்று இவடன ்ண்ைதும் அப்பகா என்று 
ஓடி வநது ்டடி பதிடிதது ச்காண்ைது ...

குழநட்யதின் குரல் த்டடு ெீ் கா சவளதிதய 
வந்காள், ரகாடை பகார்த்தும் இப்ப ்கான் 
என்டன பகார்க்ணும்னு த்காணுச்ெகாயயகா  
என்றகாள்.

சரகாம்ப ெநத்காெைகா இருககுடி, ைன்னதிச்ெதிடு 
இவவளவு டைம் எடுதது்திடைதுககு 
உன்டன பதிகாதிஞ்சு இனதிதை வகாழ முடியகாது 
இந் ரகாடை உன் புருஷனகா ஏத த்ிககுவதியகா?

இந  ் ெீ் காதவகாை வகாழகட  ் இனதி இந் 
இரகாைனதின் ் காலடியதில் ் கான் என்று அன்தபகாடு 
அவன் சநஞ்தெகாடு மு்ம் புட்த்காள்!!

n   

செவவரைி ெதிறததழ்கதி ெறிங்காரப்  தபச்ெழ்கதி

ெறிருங்கார ெளடயாதல ததவதலா்கப் சபண்ைழ்கதி

மேததிளே மயக்களவககும் ம்கதிழம்பூ வாெக்காரி

்கரும்பு ெகள்கயிலும் இேிப்பிருககும் ெதிஜதமதான்

எறும்பு கூட்டங்களும் அததில சமாய்க்க வாய்ப்புண்டு

அரும்பு மைததவதை அலலி மலரகச்காடிதய

ஆடி அளெந்தாதல அலலலபடும் என்மேசு

ததடிவர மாட்டாயா மாமன் எளேக்காை !
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அததாதே உளேததாதே
வச்ெறிருகத்கன் மேசுககுள்ை...
மச்ொதே உேக்கா்க
்காதததிருகத்கன் ததாப்புககுள்ை!

்காதததாடக ள்ககத்காதது 
அழ்கா்க ஆடி வரும்
சதன்ேமரக ்கீதளதசயலலாம் 
சமாததமா ொன் பாகள்கயிதல...
குததவச்ெ குமரி எேககு
்கட்டிக குடுதத குச்சு வீட்டுக
்காட்ெறிசயலலாம் ்காட்டுதய்யா!

ெதிழலுககுதான் குளடபிடிககும்
மரக்கதிளைககு இளடயிேிதல,
புகுந்து வந்து உததுப்பாககும் 
சூரியேப் பாகள்கயிதல...
மாரியம்மன் ததிருவிழால
கூடி ெதின்ே கூட்டதததில
எட்டி எட்டிப் பாரதது ெதின்ே
உன் ெதிளேப்பு வருகுதய்யா!

மாமரததுக ்கதிளையிேிதல
்கட்டி வச்ெ கூட்டுககுள்தை,
இளரசயடுதது தொடிககூட்டும் 
மாஙகுயிலப் பாகள்கயிதல...

பண்டிள்கககு பல்காரம்
ச்காண்டுவரும் ொக்கதிேிதல,
எேககு லட்டு ஊட்டிவிட்ட
அந்த ொளை ெதிளேககுதய்யா!

சதன்ேமர உடம்பிேிதல
உச்ெறி முதல பாதம் வளர,
அழ்கழ்கா வளரஞசு வச்ெ
வளையங்களை பாகள்கயிதல...
்கம்மாக்களர ஒரதததிதல
யாருமிலலா தெரதததிதல,
ள்கப்புடிச்சு மாட்டிவிட்ட
வளையல ெதிளேப்பு வந்ததய்யா!

வாேம் பாதத பூமியிதல
பருவமளழ சபாய்ததததிதல
்கரு்கதிப் தபாயி சுருங்கதி ெதிககும்
பயிளர ெீயும் பாகள்கயிதல...
தெரதததாட வாராம
உன் மு்கதத பாக்காம
்காதது ொனும் வாடி ெதிககும்
என் ெதிளலளம புரிஞசுக்கய்யா!
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‘‘நீ என்ன்கான் செகால்ல வதர’’ வன்னதிடய 
நகான் ெற்று த்காபைகாத்கான் த்டதைன்.

‘‘இந்க ்காலததுப் பெங் அப்படி 
இப்படித்கான் இருப்பகாங்’’ ன்னு அவன் 
தபசும்தபகாது ைதிகுந் த்காபம் எனககு.*

‘ ‘என்ன இப்படி சபகாறுப்பதி்ல்லகாை 
தபெற, அப்ப அவங்ளுககு நகாை அடடவசு 
பண்ணககூைகா்கா?, பஸல ச்காங த்ிக த்ிடடு 
தபகாவகானு ,் டூவீலடர அங த்ிடடும் இங த்ிடடும் 
வளச்ெதி சநளதிச்ெதி வதிடடு, நம்பள இடிச்ெதிடடு 
ஆகெதிசைண்டு பண்ணதிடடு தபகாவகானுவ, அ் 
பகாததுடடு சும்ைகா இருக்னுைகா’’

‘‘த்காபப்படுறதுல ஒரு புடரதயகாெனமும் 
இல்தல செல்வகா, ச்காணைகா வகாயகால 
செகால்லணும்’’

‘‘தபகா, மூஞ்ெதி... நகான் இவதளகா ெீகாதியெகா 
தபெதறன். நீ ெதிகாதிப்புக்காடற ெதிகாதிப்பு’’ சைல்ல 
வன்னதி முது்தில் ஒரு அடி ச்காடுதத்ன். 

‘‘நகானும் வன்னதியப்பனும் இலக்திய 
நண்பர்்ள் ைடடுைல்ல, படிககும்தபகாதும் 
நண்பர்்ள். எப்தபகாது எஙத் ெந்திததுக 
ச்காண்ைகாலும், ஊர்ல ஒலக்துல நைக்திற 
்ட்யத்கான் வ திவகா்ம் செயதவகாம். 
அடிச்ெதிக்ற ைகா்திகாதி தபசுதவகாம். அப்படிதய 
ஒருத்ருகச்காருத்ர் ெரண்ைரகாயதிடுதவகாம். 
இத்டனககும் இந் வதிவகா்ம் நைநத்றதியது 
என் வீடடில் ்கான். அப்தபகாது என் ்ணவர் 
த்நீர் ்யகாகாதிததுக ச்காண்டிருந்கார்.

‘‘தஜ பதி நல்ல த்நீர் தபகாடுங்,ச்காஞ்ெம் 
தூக்லகா ெர்க்டர, ்வதிர செல்வகாவுககு 
ச்காஞ்ெம் தூக்லகா உப்பு’’

‘‘ஏன் நகான் ெக்ர தநகாயகாளதியகா, இல்ல 
உப்பு தநகாயகாளதியகா என்ன’’ 

‘‘இல்ல செல்வகா, நீ உப்பு ெப்பதில்லகா் 
வதிெயததுகச்ல்லகாம் ஆர்்தியூ பண்றதியகா.. 
அ்கான்..’’ ட்யதில் த்நீர் ்ப்பு்தளகாடு 
வரகாந்காவுககு எடுதது வரும்தபகாத  ்என்டனக 

த்ிண்ைல் செய  ் என் ்ணவர் செயபகாடலப் 
பகார்தது முடறதத்ன். 

‘‘என்ன இருந்காலும் ஆம்பளங  ்ஆம்பளங 
்ளுககுத்கான் ெப்தபகார்ட பண்ணுவீங ’்’

‘‘ஐதயகா, அம்ைகா ் காதய, ச்காைங ் திடடியகா 
உன் சபண்ணுகாதிடைய... எனககு தவல 
ச்ைககு, டீ குடிச்ெதிடடு ச்ளம்பதறன்’’ 
வன்னதியப்பன் வகாெற் படியதில் இறங்தி 
வண்டிடய ஸைகார்ட செயது ்திளம்பதினகான். 
நகானும் செயபகாலும் வதிடை ச்காடுதத்காம். 

ஏ த ன கா  எ ன க கு  வ ன் ன தி  த ப ெ தி ய து 
பதிடிக்வதில்டல. இவன்ைீது ைடலயளவு 
உயர்ந்  எண்ணதட  ் டவத் திருப்பவள் நகான்.
அவன் தபசும் தபகாச்ல்லகாம் ஒரு வதிெயம்னகா 
புள்ளதி வதிவரங த்ளகாடு தபசுவகான். உல த்ியடல 
அழ் தியலகாக் திச் செகால்வகான். அதுவும் இவன் 
ஓர்ெமூ  ்ஆர்வலர்,ெமூ ச்் செயற்பகாடைகாளர் தவற.

ெமூ் உணர்தவயதில்லகாை ஏன் வதிடதைத்தி 
யகா ப் தபெதினகான்?... தயகாெதித் படிதய அடறககுள் 
நுடழநத்ன்.

என் ் டலமுடிடய ெீவதிதனன். பகாம்சபன 
சநளதியும் ெகாடல நதிடனவுககு வந்து. 
அது எப்தபகாதும் எட்யகாவது இடரயகா்த 
் தி ன் று  ச ் கா ண் டி ரு க ் தி ற து .  ஆ ை கா ம் . 
ஆடு்டள, ைகாடு்டள, ைனதி்ர்்டள, 
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அதுவும் இடளஞர்்டள... அ்ற்கு 
ைதிக் ருெதி இடளஞர்்ள் தபகாலும். 

எஙத  ்பகார்த்காலும் சுவசரகாடடி்ள் 
அ ் தி ல்  இ ரு ப து ,  இ ரு ப த ் தி ர ண் டு 
வயதுடைய இடளஞர்்ள் அ்கால 
ைரைடைந்காசரன. அந் ைகா த்ிகாதியகான 
தபகாஸைடரப் பகாக்றப்பசவல்லகாம் 
ஒரு வதி ைகான எகாதிச்ெல் வரும். ஏன்்கான் 
இடளஞர்்ள் இத்டன ஸபீைகா 
தபகாறகாங்தளகா? சபத்வங  ் ஏன்்கான் 
வண்டி வகாங த்ித ்ரகாங்தளகா? பூததுக 
்காயப்ப்ற்குள் உ்திரும் ச்ன்னங 
குறும்பு்ள் ைகா த்ிகாதி இந  ் இடளஞர்்ள் 
ஏன்்கான் ஆகெதிசைண்ட அநதியகாயைகா 
செததுப்தபகாறகாங்தளகா? 

நம்ை நகாடடில் வகா்னங்ளுககுத 
்குந  ் ெகாடல்ள் இல்டல. ஆனகால் 
ச வ ள தி ந கா டு ் ள தி ல் அ ் ல ை கா ன 
ெகாடல்ள். ஒரு ெகாடலதய நகான்்கா்ப் 
பதிகாதிதது த்காடிைப்படடு இருககும். 
இன்னதின்னதின்ன வகா்னங்ள் அந்ந்க 
த்காடடுககுள் வழதிடயப் பதின்பற்றதித்கான் 
ஓடை தவண்டும் என்பது ெகாடல 
வதி தி. இஙகும் இப்படித்கான் இருககு. 
இருந்தபகாதும் ெகாடலவதி தி டள நம் 
ைக்ள் பதின்பற்று த்ிறகார்்ளகா இல்டலதய... 
குறதிப்பகா  ்இந  ்இடளய்டலமுடற்ள்...
சரகாம்பதவ ைண்டைககுள் குடைநது 
ச்காண்டிருந்து  இது. ் காரணம் ைகாடலயதில் 
அவள் அலுவல் முடிதது வரும்தபகாது 
ஒரு ெகாடலவதிபதட்க ்காண தநகாதிடைது. 
எல்லகாரும் சுற்றதிககூடியதிருக்தவ அட்க 
்காணகாைல் ் ைநது வநது வதிடதைன். 

‘‘செல்வகா, ரூம்ல என்ன பண்ற?, வகா, 
குழநட்ங  ்பள்ளதி வதிடடுவந த்ிருக்காங் 
பகார். ஏ்காவது த்ின்ன ஸநகாகசு ச்காடு» 
என் ்ணவர் அடழத்வுைன்்கான் 
அந  ் நதிடனவதிலிருநது வதிடுபடடு 
வரகாந்காவதிற்கு வநத்ன். குழநட்்டளக 
்வனதிதத்ன். ெடையலடறககுள் 
நுடழநத்ன். ைீண்டும் அந் 
நதிடனவு. அத்காடு என்னவகானகான் 
அந்த ்ம்பதி... ஏன் இன்று தபருந த்ில் 


்காதலிக்கத  துைிந்துவிட்டாய் ..
்களததததிடததான்  தயஙகு்கதிறாய் ..

்களததததிடதவ  வரும் ெீ 
புன்ேள்கததுக  குேி்கதின்றாய் ..
ெீ  ்களதப்பததிலளலயாோலும் 
புன்ேள்கததுத தளல 
குேிவளதப் பாரததத  ொன் 
மேங  குைிர்கதின்தறன் ..

உன்  புன்ேள்கயால  வரும் 
்கன்ேககுழி்கைில  ொன்  வீழ்ந்தத 
அளத  ரெறிக்கதின்தறன் ..

த்கள்விககு  தமல த்கள்வி  த்கட்டும் 
சமௌேமா்கதவ  ெதிற்கதின்றாய் ..
அதததி பூததாறதபால  ெறில த்கள்வி்களுககு 
ஆம் என்ற பததிளலத  தரு்கதின்றாய் ..

என் மு்கம் பாரதத  உன் 
பததில  சொற்களை  ஆவலாய்க  த்கட்டிட 
ஆளெயாய்  ெதிற்கதின்தறன் ..

சொலல வருவளதச்  சொலலாமல 
ெதிலம் பாரதது  ெதின்றவைாய் 
உன் பாத  விரல்கைால 
ெதிலதததாடு  ்களதக்கதிறாய் ...

எளதயாவது  சொலலிடு  என்றாலும் 
சவட்்கதிததுத   தளல குேி்கதிறாய் ..
ஏக்கமளத  மேஞ சுமந்து 
ஏமாந்து  தபா்கதிதறன் ..
அப்படியாோல ..  அன்தப ..
சவட்்கதம உேது  சமாழியா ?

்ைா வர்ணன் - 

 எஸ்.எஸ்.எம்.றபீக
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வரவதில்டல. அவன் சபயர் என்ன? அவன் 
எந்க ்ல்லூகாதியதில் படிக த்ிறகான். ஏதும் 
ச்காதியகாது எனககு. நகான் ஏறும் தபகாது 
அவடனப் பகார்த்கால் ெதின்னப்புன்னட்டய 
உ த்ிர்ப்பகான். அவவளதவ. அந  ்ஆகெதிசைண்ட 
பத்தியும் கூைதவ இவன் நதிடனவும் ஒன்று 
தெர்ந்காற்தபகால் வரு த்ிறது. ஏசனன்று புகாதிய 
வதில்டல எனககு.

எனககுத ் தினமும் ் காடலயதில் தவடலககுப் 
தபருந த்ில் செல்வது வழக்ம். தபருந த்ில் ெதில 
தநரங்ளதில் கூடை சநகாதிெலகா் இருககும். 
நதிற்் இைம் த்ிடைக்காது. அந்த ்ம்பதி 
்ன் ெீடடிலிருநது எழுநது இைம் ்ருவகான். 
எனககு ைடடுைல்ல, வய்கானவர்்ள் 
்ர்ப்பதினதிப் சபண்்ள் தபருந த்ில் ஏறதினகால் 

்ன் ெீடடில் அைர டவப்பகான்.

நகான் எத்ச்டெயகா  ் பகார்க  ் தநகாதிடு த்ின்ற 
தபகாது ஒரு புன்னட்டய உ்திர்ப்பகான். 
ஏன் அவடனச் சுற்றதிதய என் எண்ணம் 
வடைைதிடு த்ிறது. அதுவும் ்காற்றதில்லகா பூடடிய 
அடறயகா்ப் புழுஙகு த்ிறது.

‘‘செல்வகா, இங  ் வகாதயன்...டிவதில வதிவகா  
தைடைடயப் பகாதரன்... தைற்குத ச க்ாைர்ச்ெதிைடல 
பைம் குறதிததுப் தபெறகாங் வகாதயன்’’  என் 
்ணவர் சஜபதி அடழத்தும்்கான் அந் 
எண்ணவடலயதிலிருநது வதிடுபடதைன். 

 
‘‘த்கா... வதரங்...’’

‘‘ெதினதிைகாவதின் பு த்ிய ்காதிெனம் என்று 
தபெதியது பதிடித த்ிருந்து. சரண்டு நகாளுககு 
முன்னகாடி்கான் அந்ப்பைதட்ப் பகார்தது 
வதிடடு வந த்ிருநத்ன். அதுவும் ்டைெதி ெீன் 
்னம் ைனதட்க ்வதிழத் நதிடலதயகாடு 

த்ிதயடைர் வதிடடு சவளதிதய வரும்தபகாது, 
அந் தபருந த்ில் வருதை அந்த ்ம்பதி 
புன்னட்த்கான்.

 
்திரும்ப புன்னட்க் முயன்தறன். 

வீடடுககு வநதும் சுலபத த்ில் ைீள முடியகா 
உணர்டவ அந்ப் பைம் உண்டு பண்ணதிக 
ச ் கா ண் டி ரு ந ் து .  கூ ை த வ  அ வ ன் 
புன்னட்ககுப் ப த்ில் புன்னட்டயச் ெகாதியகா் 
உ த்ிர்க்வதில்டலதய என்ற குற்றவுணர்வும். 
ரப்பர்தபண்டில் என்டனக ்டடிக ச்காண்டு 
இருதவறு ்திடெ்ளதில் இழுபடுவ்காய 
உணர்நத்ன். படுகட்ககுப் தபகாகுமுன் 
ஏ்காவது புத்்தட  ் அடரைணதி தநரைகாவது 
ப டி த ் கா ல் ் கா ன்  தூ க ் ம்  ச ் கா ள் ளு ம் . 
வகார இ்சழகான்டற எடுதது வகாெதிக் 
ஆரம்பதிதத்ன்.

ஏதனகா ைனம் அ த்ில் லயதிக்வதில்டல. 
இறுக்மும் இழுப்புைகாய என் நதிடனவடல்ள் 

த்ிைந்ன. அப்படிதய அயர்நது தூங த்ிப் 
தபகாதனன்.

அடுத்நகாள் எழுந  ் முடியவதில்டல. ்டல 
பகாரைகாய வலித்து. ஐதயகா... பள்ளதிககுக 

்ன்முசனக ்விச்்ள், 
அந்ா்தி்ில்...

பவுரைமி ெதிலவின்

பாசலாைியில சதரிய

சவைிப்படும் அவள் மு்கம்

சவைிதயறறும் அன்ளறய ்கவளல்களை

்கவளல்களை உள்வாங்கதி

்கேததுப் தபாகும் செஞெம்

ஆ்கதிவிடு்கதிறது ஒருொள்

அனுபவப் பாடொளலயாய்

ொளலதயாரம் ்காசுக்காய்

ள்கதயந்தும் ்கரங்களுககுப்

பததிலா்கத தருவததா

ெறிலலளறயிலளல என்னும் சபாய்

இலளலசயன்பதும் ஓர

இயலாளம தான்

எப்தபாதும் ெதிளலெதிறுதது உன்

இருப்ளப ெதி்கழ்்காலதததில

ெதி்கழ்்காலம் எரியுந் தீ

இறந்த்காலம் ொம்பற தூள்

எததிர்காலம் பறறுதமா பறறாததா

இன்தற குைிர்காய்ந்து விடு

்விஞர். இளவல் ஹ்ரிஹ்ரன்,                     
மதுளர.
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த்ிளம்ப தவண்டும். அ்ற்குள் ்காடல உணவு, 
ை்திய உணவு ்யகாகாதிததுக ்ணவருககு, 
குழநட்்ளதிககு என வட்யகா் அடுககு 
பகாத த்ிரங்ளதில் எடுதது டவப்பது இருகத .்.. 
அது யகாடனயக ் டடித ் ீனதி தபகாடுவது தபகால...

அந் தநரம் வநது பகாருங் என்டனப் 
த ப கா ன் த ற கா ர் ் ட ள அ டு க ் ட ள ய தி ல் . .
்காலச்ெக்ரதட  ்வதிை ைதி  தவ்ைகா  ்ஒடுவகாள் 
சபண். அப்தபகாது புகாதிபடும் உங்ளுககு. 
ஆணகா  ்இருப்பது சபண்டணவதிை எத்டன 
சுலபசைன்று. ம்.. புகாதிநது ச்காள்வீர்்ள். இஙத் 
்காெதி ஆனந ் னுடைய வகாதி ள்்காம் நதிடனவுககு 
வ ரு ் தி ற து .  ஏ டு ் ள தி ல்  -  மு ன் ப க ் 
அடடையதில்... வீடு்ளதில் - பதின்பக்த த்ில்/ 
அடுப்பங்டரயதில்.. எப்படிப்படை வலி 
நதிடறந  ்வகாதி ள் இடவ. 

டிவதிடயப் பகார்ததுக ச்காண்டு்கான் 
இருக்திதறன். ைனம் ஏதனகா அ்தில் 
லயதிக்வதில்டல. இன்று ைகாடல வரும் 
வழதியதில் பகார்த் அந் ஆகெதிசைண்ட 
ஞகாப்த த்ிற்கு  வரு த்ிறது. யகாசரன்று எடடிப் 
பகார்க்வதில்டல. டூவீலர் ஆகெதிசைண்ட 
என்று செகான்னகார்்ள்.  இடளஞர்்ள் இருவர் 
என்றும் செகான்னகார்்ள். இரத்தட்ப் 
பகார்த்கால் ஏதனகா எனககு ையக்ம் வரும்.

இப்படி அடிக்டி ஆகெதிசைண்ட நைப்பது 
சரகாம்ப அ த்்ி ைகாயதிடடு. நதிடறய இடளஞர்்ள் 
்காம் ெகா்றகாங .் இவர்்ள் ெகா்ெம் எனும் 
தபகாதில் தவ்ைகா் வண்டி ஓடறது. ஸபீடு 
பதிதரக பகார்க்காை ஓடறது, ்காறதிைகாறகா 
வடளச்ெதி வடளச்ெதி ஓடறது....பந்யம் ்டடி 
குறதிப்பதிடை தநரத்தில் ஓடை பந்யம் ்டடி 
ஓடறது, ஓவர்தைக பண்றது, சைகாடபல் 
்காதுல வச்ெதி திடதை வண்டி ஓடறது..

அதுககு்கான் ச�ல்சைட தபகாைனும்னு 
அரெகாங்ம் செகால்லியது. த்ட த்ிறகார்்ளகா? 
டபன் ் டடினகாலும் பரவகால்லன்னு ஓடறது...

்ைதிழநகாடடில் தரகாடு வெ த்ி எப்படி இருககு. 
தநதது்கான் தரகாடு தபகாடுவகாங், அடுத்நகாள் 
ைதின்ெகாரம், ்ண்ணதி கானு தபகாடுவ்ற்குககு 
த்காண்டி எடுப்பகாங். அப்படி எடுக்றவங் 

ெகாதியகா மூடுவகாங்ளகா.. ம்கூம் பள்ளைகாதவ 
ச்ைககும்.. ஐதயகா.. என்ன இன்று இரவு 
வடரககும் ஆகெதிசைண்ட சநனப்தப வருத், 
ஏன்? ‘எல்லகாம் தவடிகட்்கான் நைககு 
நைக்காைல், பதிறர்ககு நைககும் வடர’ என்ற 
எப்பதவகா ைன்தில் படிந் சபகான்சைகாழதி 
நதிடனவுககு வந்து. ஒருதவடள நகான் 
பகார்தது வதிடடு வந த்ிருந்கால், இப்படிப்படை 
எண்ணங்ள் த்கான்றகாத்கா.. ஆகெதிசைண்ட 
டை தபகாய பகார்தது, ஏ்காவது உ்வதி 
செய்திருந்கால் இந்க குற்றவுணர்வு 
வந த்ிருக் தவண்டும்.

‘‘ஏம்ைகா செல்வகா, பஸஸைஸூககு தநரைகாச் 
ெதில்தல. அப்புறம் ஓடுற பஸஸை ச க்ாரத த்ிக த்ிடடுப் 
தபகா ச் செகால்தவ, ெீக த்ிரம் வகா.’’ அவெரைகா  
அடழத் என் ்ணவனுககு என்ன ப்தில் 
செகால்வது? ஆத த்ிரம் க்ான் வந்து. எல்லகாத்யும் 
ஏறக்டடிடடு இல்ல வரணும். 

‘ ‘த்கா, வநதுடதைங்’’  ்ணவகாதின் 
டூவதிலகாதில் ஏறதிதனன். பஸஸை பதிடிக் 
இன்னும் மூன்று நதிைதிைம்்கான் இருககு. அந் 
பஸ்காரன் ச்காஞ்ெஙகூை நதிறுத்ைகாடைகான். 
ம்.. என்ன செயவது.. இதுதவ சபகாழப்பகா, 
இதுதவ த்ினவகாழவகா ஓடிடடிருககுது.

டூவீலடர வதிடடு இறங்தி எ்திர்்திடெயதில் 
நதின்றதிருந் பஸடஸைப் பதிடிக் தவ்ைகா் 
நைநத்ன். தலெகா் பஸடஸை உருடடுவது 
ைகா்திகாதி ச்காதிந்வுைன் ஓை முயற்ெதி தத்ன்.

அப்தபகாது்கான் சைதுவகா் ந்ரும் தபருந 
த்ின் பதின்பக்தட்க ்ண்டு த்ிடுக த்ிடதைன். 

தபர த்ிர்ச்ெதியதில் உடறநத்ன். என் ்டல 
துண்டுப்படடு அந் தபருந த்ின் ையகாதின்்ீழ 
நசுஙகுவ்கா் உணர்நத்ன்.

ஐதயகா! ்டல சுற்று்திறத்...

தபருந்தின் பதின் சுவசரகாடடியதில் 
அந்ப் சபயர் ச்காதியகா் இடளஞனதின் 
மு்ம் ்ண்ணீர் அஞ்ெலியதில்...

அட்க ் ண்டு அ்கால ைரணைடைந்து 
நகான்்கான்.                                              n
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புதுடவ முத த்ியகால்தபடடை ்ளவகா 
வீரகாெகாைதி வீ த்ியதில் பகாரம் பகாதியைகா  ் வகாழநது 
வந்வரகான ்ளவகா வீரகாெகாைதி அவர்்ளதின் 
ச ப ய ர ன கா ் வு ம் , 
ெண்மு்தவலகாயு்ம் - 
வ தி ெ கா ல கா ட ெ தி ய ம் ை கா ள் 
ஆ த்ிதயகாகாதின் ை்னகா்வும் 
23.10.1908 இல் ‘புதுடவச் 
ெதிவம்’ என்றடழக்ப்படும் 
ெதிவப்பதிர்காெம் பதிறந்கார். 
்திண்டணப் பள்ளதியதிலும் 
பதின்னர் அரசுப் பள்ளதியதிலும் 
பதிசரஞ்சும் ் ைதிழும் பயதின்றகார். 
டெவத்தில் ்திடளத்திருந் 
் கா த ் கா ட வ யு ம்  ைீ ற தி 
‘குடுைதி’ ்டளநது ‘்திரகாப்’ 
ச வ ட டி க ச ் கா ண் ை கா ர் . 
குலதட்க ச்டுக  ் வந் 
த்காைகாகா திக  ்காம்பகா் 
குடும்பத்தினரகால் தபெப்படைகார். எட்யும் 
‘ஏன்’  என்று த்டடுத த்ைலிதலதய 
வளர்நது ச்காண்டிருந்கார். அநநகாட்ளதில் 
படிக்ககூைகா  ் பத த்ிகாதிகட்யகான ‘குடிஅரசு’ 
இ்ழ படித்்னகாலும், 1926 ஆம் ஆண்டில் 
புதுடவ, முத த்ியகால் தபடடையதில் சபகாதியகார் 
ஈ.சவ.ரகா. தபெதிய தபச்ெதினகால் ் வரப் படை்னகா 
லும், ெமூ்ச் ெீர்த த்ிருத்ப் பணதி ளுக்கா்த 
்ன்டன ஒப்புவதிததுக ச்காண்ை அவர், 
இயக்ப் சபகாறுப்தபற்றுச் சுயைகாதியகாட் 
இயக்க ் வதிஞரகா்த ் தி ழந்கார்.

1926  ஆம் ஆண்டு ஓர் ஆத் தி் 
ைகாநகாடடில் எ்திர்ப்புக ்டண்டளத 

ச ் கா டு த து க  ச ் கா ண் டி ரு ந ் த ப கா து , 
அத் எண்ணத்தில் இருந் சுப்புரத்தின 
வகாத்தியகாடரக (பகார்தி்காென்) ்ண்டு, 

த ் கா ழ ட ை  பூ ண் ை கா ர் . 
அவகாதிைதை யகாப்புப் பயதிலத 
ச்காைங்தினகார்.  1930 
இ ல்  ப கா ர ் தி ் கா ெ னு ை ன் 
இ ட ண ந து  ‘ பு து ட வ 
முரசு’ இ்டழ  நைத்தி 
வ ந ் கா ர் .   பு து ட வ 
மு ர ெ தி ன்  நதிர்வகா த்ியகா்வும் 
சபகாறுப்பகாெதிகாதியரகா்வும் 
ப ண தி ய கா ற் ற தி ய 
ெதிவப்பதிர்காெனகார், அ த்ில் பல 
்டடுடர்ளும் ்டலயங 
்ங்ளும் எழு்திவந்கார். 
அடவ பதிகாதிடடிஷகாருககு 
எ த்ிரகா  ் இந த்ிய ைக்டளத 
தூ ண் டு ் தி ன் ற ன 

என்று பதிகாதிடடிஷ அரசு அ்ன் ஆளுட்ப் 
பகு்தி்ளதில் ்டை வதி்தித்து. அடனதது 
அநநதிய ஏ்கா த்ிபத த்ியங்ளும் இந த்ியகாடவ 
வதிடடு நீங  ் தவண்டும் என்றும், த்ிறதிததுவ 
ை்த த்ிலும் அன்று நதிலவதிய அவலங்டளப் 
தபகாக்தவண்டும் என்றும் ெதிவப்பதிர்காெனகார் 
எழு்திய்கால், பதிசரஞ்ெதிந்தியப் பகா்திகாதிைகார் 
்ளகால் அவர்தைல் வழககுத ச்காைரப்படடு 
1932 ஆம் ஆண்டில் அவருககு 6 ைகா்ச் ெதிடறத 
்ண்ைடனயும், 500 பதிரகாஙக அபரகா்மும் 
வதி திக்ப்படைன.

ெதிவப்பதிர்காெனகார் அநநதியச் ெக த்்ி ளதின் 
ஆ த்ிக் தட த் ச க்ாைர்நது எ் திர்தது வந் கார். 1936 

முசனவர் ைிவ.இளஙம்ா
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இல் ெவகானகா ைதில் ச க்ாழதிலகாளர் ள் துப்பகாக் திச் 
சூடடுககு ஆளகானதபகாது ச்காழதிலகாளர்்ளுககு 
ஆ ர்வகா ப் தபகாரகாடைத் தில் பஙகு சபற்றகார். 
துண்ைறதிகட், ்வதிட்்ள் மூலைகா்த 
ச்காழதிலகாளர்்ள் ைடடுைதின்றதி ைக்டளயும் 
உணர்வுப்பூர்வைகா ப் பஙகுச க்ாள்ள டவத் கார். 
இறு்தியதில், ச்காழதிலகாளர்்ளுககு சவற்றதி 

த்ிடைத் து. ஆெதியகாவதிதலதய மு்ன் முடறயகா  
புதுடவத ச க்ாழதிலகாளர் ளுககு 8 ைணதி தநர 
தவடல, ெங ம்் அடைககும் உகாதிடை ைற்றும் பல 
ெலுட்் ள் ் திடைத் ன.

ச்காழதிலகாளர் உகாதிடை்ளுக்கா்வும், 
அவர்்ள் தைன்டை சபறவும் ்காலசைல்லகாம் 
பகாடுபடைவர் அவர். 1930 ்ளதிதலதய 
சபகாதுவுடைடைக த்காடபகாடடுக ் வதிட்்ள், 
நகாை்ங்ள், இடெப் பகாைல்்ள் என அவரது 
படைப்பு்ள் அடைந்ன. இறு த்ிவடர அவரது 
்வதிட்்ளதில் ச்காழதிலகாளர் நன்டையும் 
ெைததுவப் சபகாதுவுைடைக ச்காள்ட்்ளும் 
சபருைளவதில் இைம்சபற்றன.

பகார்தியகார், பகார்தி்காென் வழதியதில் 
்னது ்வதிட்்ள், ்டடுடர்ள் மூலைகா் 
நகாடடுைக்ளதின் வதிடு்டல உணர்வதிடனத 
தூண்டி வந்கார். 1954 இல் புதுச்தெகாதி 
இந த்ிய யூனதியனுைன் இடணயப் சபரும் 
பங்காற்றதினகார். புதுச்தெகாதி வதிடு்டலப் 
தபகாரகாடைத்தில் ்திரகாவதிை இயக்ங்ள் 
ஈடுபடடுப் தபகாரகாைக ்காரணைகானகார். 
அறதிஞர் அண்ணகாடவயும், ்ைதிழ்த்தின் 
அரெதியல் ்டெதித ்டலவர்்டளயும் ெந த்ிதது 
அவர்்ளதின் ஆ்ரவு சபற்று, புதுச்தெகாதியதிலும் 
்திருவகாளர்்ள் இருளஞ்ெநட் ஆர்.எல்.
புருதஷகாத்ை சரடடியகார், எஸ.ஆர். 
சுப்பதிரைணதியன், செல்லகான் நகாய்ர், 
சபருைகாள் அதவகாக்கா,  வ.சுப்டபயகா 
ஆ்திதயகாருைன் புதுச்தெகா தி  வ திடு்டல 
முன்னணதியதில் இடணநது பணதி யகாற்றதினகார். 
அம்முன்னணதியதின் ் ைலூர் ைகாநகாடடில் 
பகாெதிெ எ த்ிர்ப்பு உடரயகாற்றதினகார். ச்காைர்நது 
வதிடு்டலக்கான தபகாரகாடைங்டளத த்ிடை 
ைதிடடும், ்ை்தியக்ச் ெகார்பதில் ்டலடை 
தயற்றும் நைத த்ினகார் ெதிவப்பதிர்காெம்.

ப தி ச ர ஞ் சு  அ ர ெ கா ங ் ம்  அ வ ரு க கு க 

ச்காடுத் குடியுகாதிடைடய தவண்ைகாசைன்று 
உ்றதித ்ள்ளதிவதிடடுப் புதுச்தெகாதி ைண்ணதிற் 
் கா ் த வ  ் ன் ட ன  அ ர் ப் ப ண தி த து க 
ச்காண்ைகார் ெதிவப்பதிர்காெனகார். பதிற்்காலத த்ில் 
வதிடு்டல வீரர்்ளுக்கான ்காைதிர பத த்ிர 
வதிருட்யும், உ்வதித ச்காட்டயயும் வகாங் 
ைறுததுவதிடைகார் அவர். 

ெதிவப்பதிர்காெனகாகாதின் ்ைதிழதச்காண்டு 
அ ள வ தி ை ற் ் கா தி ய து .  ப தி ச ர ஞ் ெ தி ந ் தி ய 
்ல்வதித ்திடைத்தின்படி ‘பதிரதவ’த்ர்வதில் 
சவற்றதிசபற்றுப் பல்லகாண்டு்ள் ்ைதிழகாெதிகாதி 
யரகா்ப் பணதிபுகாதிந்துைன் ்னதிப்படை 
முடறயதில் ் ைதிழ வகுப்பு நைத்திப் பல தபருககு 
இலவெைகா்த ்ைதிழ பயதிற்றுவதித்கார். 
பல இலக்திய அடைப்பு்டள நைத்திப் 
பலருககும் சைகாழதிப் பயதிற்ெதி, தபச்சுப் 
பயதிற்ெதி அளதிதது வந்கார். பல ஏடு்ளதிலும் 
இ்ழ்ளதிலும் ்வதிட், ்டடுடரப் பணதி்ள் 
புகாதிநது வந்கார். 

 இயற்றைதிழ வளம் சபறப் பல நூல்்ள் 
அளதித்வர் அவர். 1932 ஆம் ஆண்டில் 
அவரது மு்ல் ்வதிட் சவளதியீடு ‘புதுடவ 
சநெவுத ச்காழதில் ஏடழயர் எழுச்ெதிப் பகாடடு’ 
என்ற ் டலப்பதில் சவளதியகானது. ச்காைர்நது 
அவர் எழு்திவந் ்வதிட்்ள், ்டடுடர்ள், 
இ ட ெ ப்  ப கா ை ல் ் ள் ,  ெ தி று ் ட ் ் ள் , 
சைகாழதிசபயர்ப்பு்ள் ஆ்தியடவ ச்காைர்ச்ெதி 
யகா் ்திரகாவதிை இயக் இ்ழ்ளதில் இைம் 
சபற்றுவந்ன. ‘ைறுைலர்ச்ெதிக ்வதிட்்ள், 
‘ைறககுடி ை்ளதிர், ‘ட்ம்டை சவறுத் 
்காகா திட்,  ‘்கா்லும் ்ற்பும்,  ‘்ை திழர் 
்ன்ை்திப்புப் பகாைல்்ள்’ தபகான்ற அவரது 
்வதிட் நூற்்ள் குறதிப்பதிைத்க்டவ. 
அவர் எழு்திய ‘்ைதிழதிடெப் பகாைல்்ள், 
‘்ன்ை்திப்புப் பகாைல்்ள்’ தபகான்றடவ 
இடெத துடறயதில் ்ைதிழுககு ஏற்றம் ்ரும் 
வட்யதில் அடைந்ன. 

நகாை்த த்ிற்்கா  ் அவர் ஆற்றதிய பஙகும் 
ை்த்கானது. 1930 ் ளதில் அவரது நகாை்ங்ளதில் 
பல தைடைதயறதின. அவர் இயற்றதிய 
அடனதது நகாை்ங்ளும் பகுத்றதிவு, 
ஒடுக்ப்படதைகார் வதிடு்டல, சபண்ணுகாதிடை, 
்ன்ைகானம், உடழப்தபகார் உகாதிடை த்காரும் 
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நகாை்ங்ளகா்தவ அடைந்ன. அவற்றதிலும் 
சபரும்பகாலகானடவ தைடை நகாை்ங்ளகா் 
இருந்ன. புதுடவ, ்ைதிழ்ம் ைடடுைதின்றதி 
இலஙட், ைதலெதியகாவதிலும் அவரது 
நகாை்ங்ள் நைத்ப்படைன. அவரது 
நகாை்ங்ளதில் ‘த்கா்திலரகாணதி, ‘ெதிட்ந் 
வகாழவு, ‘ெமூ  ்தெடவ’ ஆ த்ியன நூல்்ளகா்வும் 
சவளதியதிைப்படைன. 

வறுடையதில் ெதிவப்பதிர்காெனகார் வகாடை 
முற்றகாலும் ப த்ிப்ப்த துடறயதில் ஈடுபடடுத 
்னது ‘ஞகாயதிறு நூற்ப த்ிப்ப்ம்’ வகாயதிலகா்ப் பல 
அறதிஞர் சபருைக்ளதின் நூல்்டள சவளதியதிடடுத 
்ைதிழுககுச் ெதிறந  ்பணதியகாற்றதினகார். குறதிப்பகா்ப் 
சபகாதியகார், அண்ணகா, பகார த்்ி காென் ஆ த்ிதயகாகாதின் 
முற்்காலப் படைப்பு்ள் பலவும் புதுடவச்ெதிவம் 
மு்லில் சவளதியதிடை ப த்ிப்பு்ளதில் அைஙகும்.

ப ல  ் கா ல ் ட ை ங ் ள தி ல்  ப ல் த வ று 
் ை தி ழ  இ ் ழ ் ட ள  ந ை த ் தி  வ ந ் வ ர் 
ெதிவப்பதிர்காெனகார். ‘புதுடவ முரசு, ‘்வதி கா 
ைண்ைலம், ‘ச்காழதிலகாளர் ைதித த்ிரன், ‘ஞகாயதிறு, 
‘சுைசரகாளதி, ‘தபகார்வகாள்’ தபகான்ற இ்ழ்ள் 
ெதிறந் எடுததுக்காடடு்ள்.

்கான் வகாழும் ெமு்காயம் உயர்வடைவத் 
் ன்  உ ய தி ர்  மூ ச் ச ெ ன  இ று ் தி வ ட ர 
பகாடுபடைவர் ெதிவப்பதிர்காெனகார். சபண்ண 
டிடை ்ீர்வ்ற்ச்ன அவர் ச்காடுத  ் குரல் 
ஓங்தி ஒலித்து. சபண்ணுகாதிடை, சபண் 
்ல்வதி, சபகாருந்காைணக ்ண்ைனம், வதி டவ 
ைறுைணம் ஆ்தியவற்டற நடைமுடறப் 
படுத  ் ெமு்காயத த்ில் ்னது ்வதிட்்ள் 
மூலைகா  ் எழுச்ெதிடய ஏற்படுத த்ிய த்காைன்றதி 
நைமுடறயதிலும் அவற்டற நைத த்ிக்காடடிய 
ெகா்டனயகாளர் ெதிவப்பதிர்காெனகார். ஆயதிரத த்ிற்கு 
தைல் ெீர் த்ிருத்த த்ிருைணங்டளத ்டலடை 
ஏற்று நைத த்ி டவத்கார் ெதிவப்பதிர்காெனகார். 
அவற்றதில் பல வதி்டவ ைறுைணங்ள். 
தைல்-் ீழ எனப் பதிகாதிக்ப்படை ெகா த்ி ெமு்காய 
அடைப்டப அவர் ைதி்வும் ெகாடினகார். 
ெகா்தி்ளற்ற ெை்ர்ைச் ெமு்காயதை அவர் 
வகாழவதின் இலடெதியச் ெவகாலகா  ் இருந்து. 

ைறுைலர்ச்ெதி எண்ணங்டள ைலர டவத் 
ைகாசபரும் ெகா்டனயகாளர் ெதிவப்பதிர்காெனகார். 

்மிழும் �ானும்

அ்கதததிருள் ெீக்கதிதய
அறறிசவாைி ஏறறறிதய
அன்பின் வழி ெதிறகுதம
அரும் சபரும் என் தமிழ் !

ஆததியில ததான்றறிதய
அ்கதிலதததில ஓங்கதிதய
சபருளம்கள் தாங்கதிதய
ம்கதிளம ச்காள் செந்தமிழ் !

முச்ெங்கம் வைரதததத
முதன்ளம சபறறுயரந்ததத
சமாழியதன் சபருளமககு
அழியாப் பு்கழ் சபறறதமிழ் !

்காப்பியங்கள் ்கண்டதத
்காவியங்கள் ச்காண்டதத
புலளமயில மூதத பல
புலவர்கள் வைரதத தமிழ் !

இலக்கதியம் இததி்காெம்
சதால்காப்பியம் ததிருககுறள்
அ்கொனூறு புறொனூசறன்று
அழ்காய் அைி தெரதத தமிழ் !

அன்ேியம் சூழ்ந்த தபாதும்
ஆததிக்கம் ெதி்கழ்ந்த தபாதும்
குமரிக்கண்டமளத ்கடதல உண்ட தபாதும்
அழிந்ததிடாத சதான்ளமததமிழ் !

     - மவைசணயூர் ்ரஜிந்ன்
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மூைப்பழக் வழக்ங்ள் முற்றதிலுைகா்த 
ச க்ாடலயவும், நகாடு முன்தனறதி நன்சனறதியதில் 
வகாழவும், ை்சவறதியதின் ைனப்தபகாரகாடைங்ள் 
ைகாயநது தபகா வும், ைக்ளகாடெதித ் ததுவங்டள 
ைக்ள் உணரடவக்வும், வறுடையும் 
வகாடைமும் நதிலவும் ெமு க்ாயதட ச்் செழுடையும் 
செல்வமும் ச க்ாண்ை க்்ா  ஆக்வும் அவருடைய 
ெதிந்டன்ளும் செயல்்ளும் ஒன்றுபடடு 
அடைந்ன.

சு ய ை கா தி ய கா ட ்  இ ய க ் ந ச ் கா ட டு 
்திரகாவதிை இயக்ங்டளத ் டலடை தயற்று 
வழதிநைத்தியவரகா் ெதிவப்பதிர்காெனகார் 
இருந்காலும், அடனததுத ்ரப்பதினகாதின் 
நன்ை்திப்பதிடனயும் அவர் சபற்றதிருந்கார்.  
அவருடைய இடணக ்காலத்தில் சபரும் 
அரெதியல் ெக்தி்ளகா் வதிளங்தியவர்்ளகான 
்திருவகாளர்்ள் பகார்தி்காென், தஜகாெப் 
்காவீது, குதபர், ஆர்.எல். புருதஷகாத்ை 
சரடடியகார், சவங்ைசுப்பகா சரடடியகார், 
வ.சுப்டபயகா,  அன்ெகாகா தி  துடரெகாை தி 
ஆ்திதயகாருைன் பல ்கால்டைங்ளதில் 
இடணநது பணதியகாற்றதினகார். 1968 இல் 
ெதிவப் பதிர்காெனகார் புதுடவயதின் துடண 
த ை ய ர கா ் வு ம் ,  மு த ் தி ய கா ல் த ப ட ட ை 
தையரகா்வும் த்ர்நச்டுக்ப்படைகார். 
1969 ஆம் ஆண்டில் நகாைகாளு ைன்ற 
தைலடவககு ்திமு் ெகார்பதில் த்ர்வு 
செயயப்படடு நகாைகாளுைன்ற தைலடவத 
்திமு் ச்காறைகாவகா்ப் பணதியகாற்றதினகார்.

பல ்டலவர்்தளகாடும் சநருங்திய 
ச்காைர்பு ச்காண்டிருந்வர் ெதிவப்பதிர்காெ 
ன கா ர் .   ் ந ட ்  ச ப கா தி ய கா ர் ,  அ ற தி ஞ ர் 
அண்ணகா, பகார த்்ி காென், நகாவலர், ்டலஞர் 
தபகான்தறகாதரகாடு சநருங்திப் பழ்தியவர். 
பகாரகாளுைன்ற தைலடவக ச்காறைகாவகா்ப் 
பணதியகாற்றதி வந் அவர், சபருந்டலவர் 
் கா ை ர கா ெ ரு ை ன்  ச ் கா ண் டி ரு ந ் 
ந ட ப தி ன்  ் கா ர ண ை கா ்  ந கா ை கா ளு ை ன் ற 
ைகாநதிலங்ளடவயதில் (1969-75) ்டெதி 
தவறுபகாடின்றதித ்ைதிழ் உறுப்பதினர்்ள் 
ஒருங்திடணநது செயல்பைப் பகாலைகா் 
இருந்கார். நகாைகாளுைன்றத த்ின் புதுடவப் 
ப தி ர ் தி ந தி ் தி ய கா ்  ெ தி வ ப்  ப தி ர ் கா ெ ன கா ர் 
பணதியகாற்றும் தபகாது புதுச்தெகா திய தின் 

அடனததுப் பதிரச்ெடன்டளயும் நகாைகாளு 
ைன்றத்தில் எ்திசரகாலிக் டவத்கார். 
புதுச்தெகாதிககுக கூடு்ல் நதி்தி ஒதுக்ீடு, 
்ைலூர், புதுடவ, ைரக்காணம் வழதியகா்ச் 
சென்டனககுத ்னதி சரயதில், புதுடவயதின் 
்னதித ்ன்டைடய ்காக்ப் பகாடுபடு்ல், 
புதுடவயதில் வகாழும் பதிசரஞ்சுக குடிைக்ளதின் 
உகாதிடை ்காத்ல், புதுச்தெகாதி வதிடு்டலப் 
தபகார்வீரர்்ளதின் நதியகாயைகான த்காகாதிகட் 
நதிடறதவற்றல், புதுச்தெகாதிககு ைகாநதிலத 
்கு த்ி, பகார த்்ி காென் ்பகால் ்டல, புதுச்தெகாதி 
ந்ர அடைப்பு வதிகாதிவகாக்த த்ிடைங்ள் 
என்று அடனததுப் பதிரச்ெதிடன்டளயும் 
நகாைகாளுைன்ற தைலடவ யதில் எ த்ிசரகாலிக் 
டவத்வர் ெதிவப்பதிர்காெனகார்.

புதுச்தெகாதியதில் பல இலக த்ிய அடைப்பு 
்டளயும், ெமு்காய ைன்றங ் டளயும் ச்காைக த்ித 
்ைதிழப் பணதியும் ெமு்காயப் பணதி ளும் செயது 
வந்கார் புதுடவச்ெதிவம். பல அடைப்பு்ளுககுப் 
பகார த்்ி காென் ்டலவரகா்வும், புதுடவச்ெதிவம் 
செயலகாளரகா்வும் பணதியகாற்றதி வந்னர். 
புதுடவச்ெதிவம் என்று புடனப்சபயர் 
ச்காண்ை ெதிவப்பதிர்காெனகாருககுத ்ைதிழ் 
அரசு 1983ல் ‘பகார்தி்காென் வதிருது’ அளதிததுப் 
சபருடைப்படுத த்ியது. 
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புதுச்தெகாதியதில் பகாரம்பகாதியம் ைதிக்வரகா், 
்னதித்ன்டை ச்காண்ைவரகா ,் ் ைதிழகாெதிகாதியரகா ,் 
ெை்ர்ைக ்வதிஞரகா், எழுத்காளரகா், 
நகாை் ஆெதிகாதியரகா், ப்திப்பகாளரகா், 
இ்ழகாெதிகாதியரகா், சைகாழதிசபயர்ப்பகாளரகா், 
்திறனகாயவகாளரகா், இலக்தியவகா்தியகா், 
ைறுைலர்ச்ெதியகாளரகா், ெீர்்திருத்வகா்தியகா், 
சபண் ணுகாதிடை தபணதியவரகா ,் ச்காழதிலகாளர் 
த்காழரகா், வதிடு்டல வீரரகா், ்ைதிழ 
வளர்ச்ெதிககுப் பகாடுபடைவரகா  ்தைலும், இடவ 
அடனத த்ிற்்கா்வும் வகாழடவப் தபகாரகாடைக 
்ளைகாக த்ிக ச்காண்ைவர் ெதிவப்பதிர்காெனகார். 
்திரகாவதிை இயக்த்தின் படைப்பகாளதியகா் 
ைடடும் இல்லகாைல் இயக்வகா த்ியகா்வும் 
அவர் த்்ி ழந்கார். 1989 ஆம் ஆண்டில் ்னது 
81 ஆம் வய த்ில் அவர் ைரணைடைந்கார். 
்ன்னுடைய ைரணச் ெீடடைக கூை அவர் 
்காதன எழு த்ிடவத த்ிருந்கார். ைரணத த்ிற்குப் 
பதின்னரும் ்ன்டன டவ்ீ் ம் சூழலகா்காது 
என்ற அவரது வதிழதிப்புணர்தவ அ்ற்குக 
்காரணம். 

்வதிஞர் ெதிவப்பதிர்காெனகாகாதின் பணதி்டளத 
ச்காைரும் வட்யதில், 1993 ஆம் ஆண்டில் 
‘்வதிஞர் புதுடவச்ெதிவம் இலக்தியப் 
தபரடவ’ என்ற அடைப்பு புதுடவத 
்ைதிழறதிஞர்்ளகால் உருவகாக்ப்படைது. 

பு து ட வ ச் ெ தி வ ம்  ப தி ற ந ் ந கா ள் ,  அ ர சு 
வதிழகாவகா்க ச்காண்ைகாைப்படும் என்று 
புதுச்தெகாதி அரசு அறதிவதிதது, 1997 ஆம் 
ஆண்டு மு்ல் ச்காண்ைகாடி வரு்திறது. 
புதுடவ அரெதின் ்டல பண்பகாடடுத துடற 
மூலம் ்வதிட் நூல்்ள் ச்காகுக்ப்படடு 
1997ஆம் ஆண்டிலும், புதுடவச் ெதிவத்தின் 
எடடு நகாை்ங்ள் ச்காகுக்ப்படடு 2000 
ஆவது ஆண்டிலும் சவளதியதிைப்படைன. 
2002 ஆவது ஆண்டில் புதுச்தெகாதி அரெகால் 
புதுடவச்ெதிவம் முழு உருவச்ெதிடல புதுச்தெகாதி, 
்காைரகாெர் ெகாடலயதில் அடைக்ப்படடு, 
ஆண்டுத்காறும் அவரது நதிடனவுநகாளும், 
பதிறந்நகாளும் புதுடவ அரெதின் செய்தி 
வதிளம்பரததுடறயகால் ்டைப்பதிடிக்ப்படடு 
வரு்தின்றன. புதுச்தெகாதி  சைகாழதியதியல் 
ப ண் ப கா ட டு  ஆ ய வு  ந தி று வ ன ம் , 
புதுடவச்ெதிவம் ்வதிட்்டள ஆங்திலத்தில் 
சைகாழதிசபயர்தது 2003 ஆம் ஆண்டில் 
சவளதியதிடைது. அத் ந திறுவனத்தில் 
புதுடவச் ெதிவம் இலக்தியப் தபரடவ 
ெகார்பதில் “புதுடவச் ெதிவம் அறக்டைடள” 
2 0 0 4  ஆ ம்  ஆ ண் டு  ந தி று வ ப் ப ட டு , 
ஆண்டுத்காறும் ்ருத்ரங்ம் நடைசபற்று 
வ ரு ் தி ற து .  ் வ தி ஞ ர்  பு து ட வ ச் ெ தி வ ம் 
நூற்றகாண்டை (2007 / 2008) புதுச்தெகாதி 
அரசும், புதுச்தெகாதி, ்ைதிழ்தட்ச் தெர்ந் 
பல்தவறு ்ைதிழ அடைப்பு்ளும், அரெதியல் 
்டெதி்ளும் ச்காண்ைகாடின. புதுடவச்ெதிவம் 
படைப்பு்டளத ்ைதிழ் அரசு அவரது 
நூற்றகாண்டில் நகாடடுடைடை ஆக்தியுள்ளது. 
புதுடவ, சென்டனப் பல்்டலக்ழ்ங்ள் 
நூற்றகாண்டுக ்ருத்ரஙட் நைத்தின. 
நூற்றகாண்டை ஒடடிப் புதுடவச்ெதிவம் 
நதிடனவகா் அருங்காடெதிய்மும், வடளவுத 
தூணும் அடைக்ப்படும் என்று புதுச்தெகாதி 
அரசு அறதிவதிததுள்ளது.

்ன்டனயும், ்ன் சுற்றதட்யும்வதிைத 
்ன் நகாடடையும் ்ைதிடழயும் அ்தி்ைகா் 
தநெ தித்வர் ்வதிஞர் புதுடவச்ெ திவம். 
‘ ் ை தி ழு க கு த  ச ் கா ண் டு  ச ெ ய த வ கா ன் 
ெ கா வ ் தி ல் ட ல ’  எ ன் ற  ப கா த வ ந ் கா தி ன் 
்வதிட் வகாதி்டளச் ெகா்காவரம் சபற்ற 
செகாற்சறகாைரகா் ஆக்திய்திலும் புதுடவச் 
ெதிவத்திற்குப் பஙகுண்டு.       n

ெீந்தத சதரியும்

மீண்டுவர முடியவிலளல

விததி!

தமிழ்செஞெம் அமின்
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ெந்க ்லிவதிருத்ம்

(்ன்கானன ்ன்கானன ்ன்கானன ்னனகா)

இளறவாெளல வில்காதுை இைமாதுளை மலதர
ெறிளறவாெளல வில்காதுசபா(ன்) ததிருெீஙகுத தலதோ?...
பிளறதயாவிய நுதலாளுை(ம்) பிரியாவலி ஏறறல
முளறதயயிளல இளவதயேளத சமாழிவாயிை மாதே...

அளலமீசதாரு பட்காடிட அளததொக்கதிடு மளேயாய்
மளலதமாசலாரு மயிலாடிட மேதமறறறிடு சதாழிலாய்த
தளலதயறறிய ெளரதயறறுட(ன்) தடியூன்றறிடு முறவாய்க
்களலவாைியி(ன்) தாததாவரு ்களதத்கட்டிடு விததிதய...

விரிதாமளர மு்கோயிரு விழிதயா?..யிை மததியாய்
அரிமாவுரு புறதமந்ததிட அ்கதமா?...விட சமாழுகும்
ெரிதயசயே ெலிதவதரு ெமதேசயே அறறிய
அரிதா்கதிடு சமழிதலாடவ ேழிதவதர வந்தான்...

தவதமதரு வரதமா?...யிளல தைதலா?...இவ சேன்தற
ெறிவோலய மஙத்கசயரி ததிரியாயுை முரு்க
அவதேபததி எேவந்தது மன்பாசலளே சவன்றான்
அவதேெறில ததிேதமாடிட அம்பாசயனு(ள்) ெதின்றான்...

பததிதயசயாரு விெதமததிேி பேிதமேிளய விறறான்
ெததிதயாடிளல எேவாழ்வது ெர்கா்கதிட ெ்கர
அததிதலவரு மேதவதளே அளையாசதனு சைரியும் 
விததிதயவிடு வலிதயாடுை விளலமாதுட லேதல...

ப்கதலா?...்கடு மிருைாசயழு(ம்) பலியாக்கதிட ஆண்்கள்
ெ்கதமா?...புலி என்தறசதாட ெள்கதயா?...இத ழ்கலும்
து்கதிதலா?...உட சலான்றாசொடி துயராலுயி சரரியும்
அ்கலூறறறிய செய்யா்கதிடு மளததயததிே தமறதறன்...

மைதமளடயி சலாருொைவ(ன்) மறுமாசதாடு ்கண்தடன்
பிைதமளடளய ஈந்ததேத(ன்) பின்தேெறிளற வந்ததன்
அைதலறறிய மைநூலிளே அன்தறயே சலறறிய
அைதலறறிட இஙத்கவரு மதுதபாசலாரு ்கயிதற...

புததிதாசயாரு வழிதயயிளல புவிதயசயளே இேிதமல
பததிதயாடிளல பலதபாசராடு முறவாடிட அளலயும்
ெததிதயயிவ சைததிதரவரு ெேிதயசயே ஏசும்
உததிராமல ருைததா?...விளல உயிதர?...யிேி தவண்டா...

- 
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்ர்ணன் ்னத் ைனதுைன் ்ன் 
வீ ட டு க  கூ ட ர ய தி ன்  ஓ ட ட ை  வ ழ தி த ய 
ெதிட்ந் நதிலடவப் பகார்த்வகாறு ்ண்ணீகாதில் 
்டரநதுச்காண்டிருந்கான். ‘‘ஊனம் இல்லகாை 
சபகாறந த்ிருந்கா நம் அம்ைகாவ எப்படியகாச்சும் 
்காப்பகாத த்ிருக்லகாம்., அந் பகாலகாப்தபகான 
இடறவன் நம்ைல சநகாண்டியகாக த்ிடைகாதன’’ 
என வகாயவதிடடு அழுதுச்காண்டிருந்கான்.

தூரைகாய வரும் ் காகா தின் சவளதிச்ெம் 
கூடரயதின் வகாெல் வழதியகா்வுள்தள வநது 
்ர்ணனதின் சவறதியகால் உடைநது ெதி்றதிய 
்ருப்பணெகாைதியதின்பு ட்ப்பைத்தில் படடு 
குடிடெ முழுக் ைதின்னலகா்ப் பரவதிய 
சவளதிச்ெதத்காடு வகார்டு ்வுன்ெதிலர் ைகாகாதி 
உள்தள வந்கார்.

‘‘தைய ்ர்ணகா, இப்படிதய படுத்திருநது 
எதுக்காகுது? எல்லகாம் ஒரு நகாடளக்தி 
தபகாயத்கான் ஆ்ணும். நம்ை எசைல்தய 
வநதுருக்காரு உனப்பகாக்த்கான் எந த்ிகாதிைகா...’’ 
இரண்டு நகாளகா ெகாப்பதிைகாை இருந்  ர்்ணன், 
வலுக்டைகாயைகா் ்னது ஒற்டறக்காடல 
அழுத் திப்பதிடிதது அைர்ந் கான். அழுது தெகார்ந்  
்ண்்ளும், துவண்டுதபகான உைடலயும் பகார்த்  
்வுன்ெதிலர் ைகாகாதிகத  ்்ண்ணதில் நீர் செகாடை, 
அடுத்  வகார்தட்ககுத ் ைங்ல் க்ான் ஏற்படைது.

சவள்டள தவடடி ெடடை்ளுைன் 
இடைதய எசைல்தய நம்ப தி  பக்தது 
வீடடுக்காரர்்ளுகச்ல்லகாம் வணக்ம் 
வச்ெவகாதற குடிடெயதின் சவளதிதய தபகாடை 
தெகாதில் வநது உக்காந்கான். பதிறகு ‘‘் ம்பதி, அம்ைகா 
இறந்  ்த்ள்வதிப்படதைன். சரகாம்ப நல்லவங ,் 
உனககு டெக த்ிள் வகாங்றதுக்கா  ் என் த்ிடை 
ஒரு்ைடவ தபெதிருந்்கா நதிடனக த்ிதறன், நம்ை 

்வர்சைண்டை பத த்ித்கான் ச்காதியும்ல ஒனககு, 
உைதன எதும் ் திடைக்காதுனு, அ்கான் இப்தபகா 
என் செகாந  ் செலவுடலதய உனக்கா  ் ஒரு 
டெக த்ிள் வகாங த்ி வந த்ிருக த்ிதறன் வச்சுகத்கா’’ 
என்று கூறதினகான். அவருன் வந  ்சவண்டைப் 
படையதில் ்னதியகா ஒரு ெப்்ம் ‘‘ஒரு ஓடடுககு 
இத  ்அ த்்ி ம் ணகா ‘‘ என்ற. உைதன ‘‘தைய...’’ 
என்றவகாறு அ்டடிவதிடடு பதிறகு ்னது 
உ்வதியகாளகாதிைைதிருநது ஒரு பணக ்வடரயும் 
ச்காடுததுவதிடடு ந்ர்ந்கான் எசைல்தய நம்பதி.

எசைல்தயவுைன் வந் சவண்டைப் 
ப ட ை யு ை ன்  வ ரு ங ் கா ல  அ ட ை ச் ெ ர் 
அண்ணன் நம்பதி..! அண்ணன் வகாழ்..! 
த்காெததுைன் ் வுன்ெதிலர் ைகாகாதியும் ‘‘வதரன் 
்ர்ணகா.. .  உைம்ப பகாததுகத்கா,  வர்ர 
எசலகென் அண்ணன் நம்பதிககுத்கான் 
ஓடடு, ைறந்திைகா்ைகா’’ என்ற ்ர்ரத் 
குரதலகாடு வதிடைசபற்றகான்.

‘‘நைககு உ்வதியகாயதிருககுதைனு இந் 
டெக த்ிள ் வுர்சைண்டல வகாங  ்அம்ைகா என்ன 
பகாடு படைகாங ,் இது வகாங  ்அடலஞ்ெதுல்கான் 
ஆகெதிைன்ட ஆ்தி இறநது தபகானகாங், 
அம்ைகா எம்சைல்தயடை ்டி்ம் ச்காடுததும் 
்ண்டுக்தலனு புலம்புனகாங், இப்தபகா 
வரப்தபகாற எலகெனுக்கா  ் பதிச்டெ தபகாடடுப் 
தபகாறகானு !் ஓடடும் இல்டலனகா நம்ைல ைகா த்ிகாதி 
ஏடழ்டள, அதும் உைலகால் முடியகா்வர்்டள 
இந  ்ஆளும் வர்க்சைல்லகாம் என் டனகத்கா 
ச்காண்டிருப்பகானு்’’ என நதிடனததுக 
ச்காண்தை பணக ்டி்தட  ் த்ிழதிதது வதிளககு 
சவளதிச்ெத த்ில் இடரததுவதிடைகான் ்ர்ணன். 
அப்படிதய பெதியதில் ‘‘அம்ைகா’’ என்ற ்்றலுைன் 
அவன் ெப்்மும் அைங த்ிப்தபகானது. அந் 
ஒற்டறக குடைடெககுள்ளகாரதவ...                   n

- எஸ். உதய பாலா
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்திருச்ெதி வதிைகான நதிடலயம் வழக்ைகான பரபரப்பதில் 
இருந்து. லண்ைனதிலிருநது வந்திறங்திய ஏர் இந்தியகா 
வதிைகானத்திலிருநது சபடடி்ள், பகார்ெல்்ளுைன் பயணதி்ள் 
சவளதிதய வநது ச்காண்டிருந்கார்்ள் சநடுநகாட்ளுககு 
பதிறகு ்ங்ள் உறவு்டள ்ண்ணீருைன் ெந த்ிககும் ்காடெதி 
சந த்ிடிநச்ெதியுைன்அரஙத்றதிக ச்காண்டிருந்து. அவர்்டளப் 
தபகாலதவ லண்ைனதிலிருநது ைருததுவப்படிப்டப முடிதது 
வரும் ்ங்ள் ை்ன் வதிகதனஸவரனுக்கா் ்னதெ்ரனும், 
ைீனகாடெதியும் ்காத த்ிருந்கார்்ள்.

‘‘என்னங் நம்ை டபயடன இன்னும் ் காணும்’’ ைீனகாடெதி 
யதின் மு்த்தில் ஏக்ம் பைர்ந்திருந்து.

‘‘இந் பதிடளடடில வர்ற்கா்காதன தபகான் பண்ணதி 
யதிருந்கான்’’ ்னதெ்ரன் செகான்னதும்,

‘‘அம்ைகா நகான் பக்த்தில்கான் நதிக்திதறன் என்டன 
அடையகாளம் ச்காதியலியகா’’

ெதிகாதித்படி ஆஜரகானகான் வதிகதனஸவரன். ‘‘்ண்ணு 
்லங்திடதை இருந்்கால நீ வர்றட் பகாக் முடியல’’ 
்ண்ணீடர முந்காடனயகால் ஒத்தி எடுத் ைீனகாடெதிககு 
ைீண்டும் ்ண்்ள் ்லங்தியது.

‘ ‘என்னைகா இப்படி அனதியகாயததுககு எடளச்ெதி 
தபகாயதிடதை’’ அம்ைகா செகால்வது உண்டை்கான் படிககும் 
்காலத்தில் ‘பம்ப்ளதிைகாஸ’ என்று த்லி செயயும் அளவுககு 
உைல் இருந்து. இப்தபகாது ஒடைடைககுச்ெதி தபகால 
இருககும் இவடனப் பகார்ககும்தபகாது சபற்ற ைனம் 
துடிக்த ்காதன செயயும். இந் ்காடீநுப்பகாெததுககு 
இடணயகா உல்ததுல தவறு எதுவும் இல்டல. உரு்திப் 
தபகானகான் வதிகதனஸவரன்.

‘ ‘ நீ  ச ெ ஞ் ெ தி  த ப கா ட ை  ெ கா ப் ப கா டு  ை கா ் தி கா தி  அ ங த ் 
்திடைக்லிதயம்ைகா... ஏத்கா படிப்டப முடிக்திறதுக்கா் 
பல்டல ்டிச்ெதிடடு ஒடடிடடு வந்திருகத்ன்.’’

்ைதிழநகாடடு ெடையல் சுடவடய இழநதுவதிடடு வந் 
வதிகதனஸவரனதின் பகாதி காபதட  ்ைீனகாடெதியகால் உணரமுடிந்து.

நீண்ை நகாட்ளுககு பதிறகு அம்ைகாவதின் ெகாப்பகாடடை 
ரெதிதது ருெதிதது ெகாப்பதிடை வதிகதனஸவரன் அம்ைகாடவ 
பகாெதத்காடு பகார்த்கான். ஆனந்க ்ண்ணீகாதில் ைீனகாடெதி 
ைங்லகா் ச்காதிந்காள்.

ைீனகாடெதி ்யங்தியபடி 
ச்காைங்தினகாள்.

‘ ‘ வ தி க ் தி  உ ன க கு 
வதிஷயம் ச்கா தியுைகாைகா 
உன் ைகாைகா சபகாண்ணு 
வ தி த ய கா வு க கு  த ப ங க ல 
தவடல ்திடைச்ெதிருககு 
உ ன்  ை கா ை கா  அ டி க ் டி 
ஞ கா ப ் ப் ப டு த ் தி ட த ை 
இருக்கார்.’’

வ திகதனஸவரனுககு 
புடரதயறதியது. ைீனகாடெதி 
்டலயதில் ்டடினகான். 
அவெரைகா் ்ண்ணீடர 
குடிதது வதிடடு ச்காைர்ந 
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்கான் வதிகதனஸவரன் .

‘‘அம்ைகா நீ அடுதது என்ன செகால்லப் 
தபகாதறன்னு எனககுதச்காதியும். ஒரு நகாலு 
வருஷததுககு எனககு ்ல்யகாணம் பண்ற 
ஐடியகாதவ இல்டல.’’

‘ ‘என்னைகா செகால்ற’’ அ்திர்ச்ெதியுைன் 
த்டைகாள் ைீனகாடெதி.

‘‘ெ திங்ப்பூர்ல பதிரபரலைகான அந் 
ஆ ஸ ப தி ட ை ல் ல  ப ண தி பு கா தி ய  வ கா ய ப் பு 
்திடைச்ெதிருககு நம்ை சூப்பர் ஸைகார் கூை 
டிகாீடசைண்டுக்கா் அங்்கான் வரு வகாரகாம் 
இன்னும் ஒரு வகாரத்தில நகான்ெதிங்ப்பூர் 
தபகாதறம்ைகா.’’

‘‘என்னைகா இப்படி செகால்லிடை அப்பகாவுககு 
ச்காதிஞ்ெகா ைனசு உைஞ்சு தபகாயதிடுவகார் அவர் 
என்ன செகால்லிடடு இருக்கார் ச்காதியுைகா நம்ை 
ஏகாதியகாவுலதய ஒரு ் திளதினதிக ் டடி ஏடழ்ளுககு 
குடறந  ் செலவுல டவத த்ியம் பகாக்ணும்னு 
செகால்லிடடு இருக்கார். குறதிப் பகா் பகாயென் 

ெகாப்புடைவர்்டளயும், பகாம்பு ்டிச்ெ 
வங்டளயும் ்காப்பகாத  ் ஒரு ஐம்பது த்ிதலகா 
ைீடைர் தூரததுககு தபகா்தவண்டியதிருககு.’’

‘‘அம்ைகா இஙத் அஞ்சுககும் பததுககும் 
டவத்தியம் பகாக்வகா நகான் லண்ைனுககு 
படிக் தபகாதனன். நம்ை ஊடரவதிை அங் 
பலைைஙகு ெம்பளம் என் முடிவுலயதிருநது 
பதின் வகாங்ைகாடதைன்னு அப்பகா்திடை 
செகால்லிடவம்ைகா.’’ அழுத்ைகா் ்ன் 
மு டி ட வ ச்  ச ெ கா ல் லி வ தி ட டு  உ ற ங ் ப் 
தபகானகான் வதிகதனஸவரன். அவனுககு 
உறக்தை வரவதில்டல. ்ண்்டள மூடும் 
தபகாச்ல்லகாம் ஜஸூலி ெதிகாதித்படி ைகாடைகா 
்காடடிக ச்காண்டிருந்காள்.

ெதிங்ப்பூர் வதிைகான ந திடலயத்தில் 
வதிகதனஸவரடன ெதிகாதித் மு்ததுைன் 
வரதவற்றகாள் ஜஸூலி. ஜஸூலி ெதிங்ப்பூர் 
குடியுகாதிடைடய சபற்ற சபற்தறகாருைன் 
வகாழபவள். லண்ைனதில்ைருததுவம் படிககும் 
தபகாது வதிகதனஸவரடன ைதி வும் பதிடிதது 
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தபகானது ஜஸூலிககு இப்தபகாது ெதிங்ப்பூகாதில் 
ைருததுவப்பணதிபுகாதியும் வகாயப்பு அவள் 
மூலம் ்கான் அவனுககு த்ிடைத த்ிருக த்ிறது.

‘‘என்ன வதிக்தி தபெதவ ைகாடதைஙகுற’’ 
ஆங்திலத்தில் வதினவதினகாள் ஜஸூலி.

‘‘ைனதெ ெகா திய தில்டல ஜஸூலி எங் 
ஊடரவதிடடும் அப்பகா அம்ைகாடவ வதிடடும் 
வர எனககு ச்காஞ்ெம்கூை பதிடிக்ல நகான் 
ெதிங்ப்பூர் வந்த  ்உனக்கா்த்கான்’’ உடைந் 
குரலில் செகான்னகான் வதிகதனஸவரன். நீண்ை 
நகாட்ளுககு பதிறகு ்நட்யதிைம் இருநது 
தபகான் வந்ட்க்ண்டு வருத்ம்்லந் 
ை த்ிழச்ெதி ஏற்படைது வதிகதனஸவரனுககு.

‘ த ெ  எ ன் ன  ை னு ெ ன்  ந கா ன்  அ ப் ப கா 
அம்ைகாவுககு தபகான் பண்ணககூை தநரம் 
இல்லகாை டியூடடியதில ஐக்திய ைகாயதிடதைன்.’

‘‘வதிகதனஸ’’ என்று அடழத் ் னதெ்ரன் 
த ை லு ம்  த ப ெ மு டி ய கா ை கா ல்  ் ய ங ் தி க 
ச்காண்டிருந்கார்.

‘‘அப்பகா நகான் வதிகதனஸவரன் தபசுதறன் 
இ ன் ட ற க கு  ் கா ட ல ய தி ல  ப க ் த தூ ர் 
எஸதைடல தவடலபகாத் சபகாண்ணுககு ஒரு 
வதிஷப்பகாம்பு ் டிச்ெதிருச்ெதி ் காப்பகாத த்ிடதைம்பகா 
ஆஸபதிடைல்லஎனககு ஒதர பகாரகாடடு ைடழ 
ெகாதிப்பகா அம்ைகா எப்படியதிருக்காங்.’’

ை்னதின் த்ள்வதிககு ்னதெ்ரனகால் 
உைதன ப்தில் செகால்ல முடியவதில்டல. ெதில 
நதிைதிைங்ள் சைௌனத த்ிற்கு பதிறகு ச்காைர்ந்கார்.

‘‘அம்ைகாடவப்பத்தி செகால்றதுககு்கான் 
தபகான் பண்ணதிதனன். அம்ைகா நம்ைள வதிடடுடடு 
தபகாயதிடைகாைகா’’ அப்பகாவதின் அழுட  ்ைடடுதை 
ச்காைர்நது த்டைது வதிகதனஸவரனுககு 
ைதின்ெகாரம் ் காக த்ியது தபகால் இருந்து.

‘‘அைக்ைவுதள அம்ைகாவுககு என்னப்பகா 
ஆச்சு...’’

‘‘த்காடைததுககு தபகானப்தபகா அம்ைகாடவ 
பகாம்பு ் டிச்ெதிடுச்சுைகா பக்ததுல வதிஷததுககு 

டவத த்ியம் பண்ற வெ த்ியதில்டல. படடுக 
த்காடடைககு ச்காண்டு தபகாகும் தபகாது 
பகா்தி வழதியதிதலதய உயதிர்தபகாயதிருச்சுைகா 
அம்ைகாதவகாை இறு த்ிச் ெைஙகுலயகாவது 
உன்னகால ்லநதுக் முடியுைகா?’’

‘‘அப்பகா அடுத் பதிடளடடில உைதன 
ஊருககு வர்தறம்பகா எனக்கா் எல்தலகாரும் 
சவயதிட பண்ணுங்ப்பகா’’

உற்றகார் உறவதினர்்ளதின் மு்தட் 
பகார்க்தவ வதிகதனஸவரனுககு சவட்ைகா் 
இருந்து. செநநதிறைகா் இருககும் அம்ைகா 
நீலம் பூததுக ்திைந்காள் ்னதெ்ரன் 
்டலயதில் அடிததுகச்காண்டு அழு்கார்.

‘‘ெகாகுபடி நதிலதட் எல்லகாம் வதிததுடடு 
லண்ைன்ல படிக் வச்தென். எதுககு ச்காதியுைகா 
நல்ல ஆஸபத த்ிகாதி  இல்லகா் இந் ஏகாதியகாவுல 
நதிடறய உசுரு்ள ்காப்பகாத்லகாம்்திற 
ஒரு நம்பதிகட்யதில்கான் ்டைெதியதில் 
சபத் உெதிடரககூை ்காப்பகாத் முடியகாை 
தபகாச்தெைகா த்காடி த்காடியகா ெம்பகா த்ிச்ெகாலும் 
உன் அம்ைகாதவகாை உயதிருககு ஈைகாகுைகாைகா.’’

‘‘அப்பகா என்டன ைன்னதிச்ெதிடுங்ப்பகா 
படிப்புத்திைதிறு என் ைனடெக ச்டுததுடிச்ெதி 
இந்ப் பகாவததுககு எனககு ைன்னதிப்தப 
்திடைக்காதுப்பகா...’’

்நட், ை்ன் இரவரது துக்த்தின் 
சவளதிப்பகாடு உறவதினர்்டளயும் தெர்நது 
அழடவத்து ைீனகாடெதி ்ீயதில் ்ரு்திக 
ச்காண்டிருந்காள். வதிகதனஸவரனகால் 
அழுட்டய ்டடுப்படுத்முடியவதில்டல.

‘‘அம்ைகா என்டன ைன்னதிச்சுரும்ைகா’’ 
ெத்ம் தபகாடடு அழு்கான் வதிகதனஸவரன். 
இடுப்பதில் இருந் பகாஸதபகார்டடை 
எடுதது எகாதிநது ச்காண்டிருககும் ் காயதின் 
ெதிட்யதில் வீெதினகான் வதிகதனஸவரன்.

பகாஸதபகார்டடுைன் அவனது சவளதி 
நகாடடு தைகா்மும், ் கா்லும் தெர்நது ் ரு்திக 
ச்காண்டிருந்து.                                     n
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முச்ெங்ம் டவததுத சைகாழதி வளர்த் 
ைதுடர ைண்ணதில் உ்திததுத ச்கான்டைத 
்ைதிழ சைகாழதியதின் தைன்டைடய நகாளும் 
சபகாழுதும் மூச்செனக ச்காண்டு வகாழும் 
த்ர்ந் ஆயவறதிஞர், பல ்ல்லூகாதி்ளதில் 
்ைதிழததுடறத ்டலவரகா்ப் பணதியகாற்றதி 
ஓயவு சபற்றவர் நவீன ஔடவயகார் 
தபரகாெதிகாதிடய நகா.நளதினதித்வதி அம்ைகா 
அவர்்ளதின் அ்த்தில் த்கான்றதிய நுண்ணதிய 
உணர்வு்டள

‘‘என் வதிளக்தில் உன் இருள்’’ 

என்று ைகானுை ெமு்காயத த்ில் பல படிைங்ளகா்ப் 
படிந த்ிருககும் இருடள அ்ற்றும் சவளதிச்ெக 
்ீற்று்டளக ்வதிட்்ளகா்ப் பரவ வதிட 
டு ள் ள கா ர் .  இ ந ்  இ ரு ள்  ய கா ரு ட ை ய து 
என்ப்ற்்கான புகாதி லுைன் வகாெதித்கால் ஆழப் 
சபகா த்ிந த்ிருககும் அர்த்ங்ள் ஆயதிரம்.

‘‘நகான் தபகாரகாடுவது
எகாதிககும் ்திகாதியதிைைதிருந்கா?
வீழததும் இருளதிைைதிருந்கா?...’’

என்று ச்காைஙகு்திறகார்...  வகாெதித்தும் 
்ணக்ற்ற த்ள்வதி்ள் நைககுள்ளும் 
்ண்ணகாமூச்ெதி ஆைத ச்காைஙகு த்ின்றன..தைம் 
தபகாக்கா்ப் பகார்ககும் சபகாழுது எளதிடையகா்த 

த்கான்றதினகாலும் ெமு்காயத த்ில் தவதரகாடியுள்ள 
ெீர்த்டு்ளுைன் ஒப்பதிடடு தநகாக  ் பல 

த்ிடெ்ளதிலும் வதிகாதி திற நம் ைனதவகாடைம்

‘‘எத்டன முடற
ஏற்றதினகாலும்
என் வதிளக்தில் உன் இருள்’’...

என்ற இறு்திவகாதியதில் இந் இருள் வதில் 
இன்னும் எத்டனக ்காலைகாகுதைகா என்ற 
எ ண் ண ம்  ஏ க ் ை கா ்  ை கா று வ ட ் யு ம் . . 
எப்படியகாவது ெீர்செயய தவண்டுசைன்ற 
தவ்ம் த்கான்றுவட்யும் ் டுக்வதியலகாது.

செகால்ல எண்ணதியட்ச் சுருக்ைகா்த ச்ளதி 
வுைன் செகால்லிவதிடு த்ிற நுணுக்ம் அழகு.

‘‘ஒதர செடியதில்
ைலர்்ளும்
ெருகு்ளும்’’... 

என்று வகாழவதியலின் நதி்ர்ெனதட் எடுத 
துடரககும் அத் தவடளயதில்

‘‘இந்ச் ெரு்தில்
எந்ச் ெருகு
என் ெருகு?’’ ... 

என வதினவுவது ெடசைனப் பரவதிடும் ஒளதிச் 
ெதி்றல்.

்வதிஞகாதின் அறச்ெீற்றம் ்லந் எள்ளல் 
எப்படி சவளதிப்படு்திறது பகாருங்ள்..

‘‘நதின்று ச்கால்ல
அறத்திற்கும்
தவறு மு்ம்
த்டவப் படு்திறது’’...என்றும்

‘‘்ீட்யதின் ைறுபக் இருளதில்
ைனதி்த்தின் ைகாண்சபகாளதி
புட்நது ்திைக்திறது வதி்வதி்ைகாய’’ ..
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எ ன் ப து ை கா ய  ை தி ன் ன ல்  ச வ ள தி ச் ெ ை கா ் 
பளீகாதிடு்தின்றது அல்லவகா?

சபண்ணதினத்தின் ைகாண்டபப் தபகாற் 
றும் ்வதிஞர் இருபகாலருககும் உயர்வு 
்காழவற்ற சபகாதுநதிடல தவண்டுசைன்ப்தில் 
என்றும் ெைரெம் ச்காண்ை்தில்டல.

‘‘சபண்ணுககு இல்டல
ெைநதிடல எனதில்
அது ைண்ணுககும் இல்டல’’ என்றும்

‘‘சபண் எனும் சபருஞ்செல்வதை...
வளர வளர வஞ்ெடன பலவும் அறதிவகாய!
எல்லகாம் ்்ர்ப்பகாய!எட்யும் ்ைப்பகாய! 
ஆளுடை ஆளும் நகாடளய நம்பதிகட் நீ!’’

என்றும் சபண்ணதியத ்ணலின் சவளதிச்ெப் 
பதிழம்பகா் வதிகாதிவதுைன்

‘‘நீ உன்டனப் புகாதிநது ச்காள்
பதின் என்டனத ச்ளதிவு செய’’

‘‘நகானும் ஓர் அலகு
நீயும் ஓர் அலகு
அதுதவ நம்
இல்லறத்தின் தபரழகு!’’

என்ப்கா்வும் ெைதநகாககுடைய இல்லறதை 
என்சறன்றும் நல்லறைகாகுசைன அ்லின் 
சுைரகா் சவளதிச்ெைதிடு்திறகார்.

நகாடடையும் நம்டையும்

‘‘ைனதச்காடடி்ள்
குப்டபத ச்காடடி்ளகா்தி
நதிரம்பதி வழதி்தின்றன
குப்டப ைனதி்ர்்ளகால்’’

எ ன் ற  ெ கா ை லு ை ன்  உ ள் ள  ந தி ட ல ட ய 
உள்ளவகாறு எடுததுக கூறதித ்திருநதுைகாறு 
எச்ெகாதிப்பது நதிைதிர்வதின் சவளதிச்ெம்.

நூல் முழுவதும் ச்ளதிந  ் தநகாகத்காடு 
சபண்ணதிய, சபகாதியகாகாதிய, ெமு்காயச் ெதிந்டன 
ைதிகுக ் வதிட்்ளுைன் ் கா்லும் அழ த்ியலுைகா் 

பல்தவறு பகாடுசபகாருட்ள் ெதிறுெதிறுத ச்றதிப்பு 
்ளகா  ்வதிரவதி இருக த்ின்றன.

‘‘எழுது்திதறன்
அ்னகால்்கான் இருக்தின்தறன்:
இருக்தின்தறன்:
அ்னகால்்கான் எழுது்தின்தறன்.’’

என்று பழடையும் புதுடையுைகாய ைனதி் 
தநயமும் தநெமுைகாய, எள்ளலும் ெகாைலுைகாய, 
வீரமும் வதிதவ்முைகாய, நுணுக்ைகான பல 
வதினகாக்டள த்டடுள்ளகார் ்வதிஞர்.

வதிடையறதிநத்காைகானகால் அடவ ்காலத 
த்ிற்கும் வழதி காடடும் ்லங்டர வதிளககு்ளகா் 

ைகானுைத த்ிடன நல்வழதிப்படுததும் வல்லடை 
ைதிகுக ்வதிட்்ளகாகும். பல்தவறு வட்யகான 
சவளதிச்ெக்ீற்று்டளப் பரப்பதி இருள்ற்றும் 
பணதியதிடன தைன்தைலும் ச்காைரும் அம்ைகா 
நகா.நளதினதித்வதி அவர்்டள ைன்கால் 
வணஙகு த்ிதறன்.

நூல் ை்திப்புடர : 

அன்புச்செலவி சுப்புராஜூ

 
சவளதியீடு :  

ஓவதியகா ப்திப்ப்ம், வத்லககுண்டு 
பக்ங்ள் : 112 வதிடல : ₹100
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வட்டித்ரு்ல் முற்றும் ஒழி

வல்லிடெ வண்ண எண்ெீர் வதிருத்ம் 

ஒட்டுததுைி ்கட்டிதசதரு ெதிற்கச்செயு தறத்க 

ஒட்டுப்பளெ ச்கட்டிததே வட்டிக்களட ளவததத 

குட்டககுேி தறகுதத்க வக்கறறது ்கட்த்க 

குட்டிததரு தறகுதத்க வட்டிப்சபறு தறத்க 

்கட்டுப்பை விததுக்களை இட்டப்படி ெட்தட

ச்காட்டுப்பை முததுக்களை ்கட்டிததழு வறத்க 

ெட்டப்படி ெட்டதததிளே ெட்ளடப்ளபயி லிட்தட 

ெறிட்ளடப்படி சவறறறிப்சபரு மறபததே முறதற!

   - சமய்யன் ெடராஜ்

மாைவர சபாதுெலத சதாண்டியக்கதததின் 129 ஆம் ெதி்கழ்வில உல்கத தாய்சமாழி ொளை 
முன்ேிட்டு ெீோவின் யுோன் மின்சு பல்களலக்கழ்கதததில பைியாறறும் தமிழ் ஆெறிரியர 
ெதிளறமததி அவர்கள், தமிழின் ெறிறப்பு்கள், தமிழர்கள் தாய்சமாழி வழிக்கலவியில பயில 
தவண்டும், ஆங்கதிலக ்கலப்பின்றறி உளரயாட தவண்டும் என்பேவறளற முன்ளவதது 
‘செஞெீேமும் செந்தமிழும்’ என்ற தளலப்பில உளரயாறறறிோர
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அளமததியாே ெததியிேிதல ஓடும் ஓடம்
அழகு ெதிளறந்த வாழ்விேிதல ஆடும்
ஆளெ்கள் அததி்கரிக்க ஆேந்தமும் குளறயுதம
அளல்கள் தபான்று மேமும் தவிககும்

வாழ்கள்க என்னும் பட்கதிேில பறபல
வாெல்கள் ொளும் ததிறந்து இருககும்
வழியில வந்ததிடும் தளட்களைத தாண்டி
வாட்ட மின்றறிச் செலவது ்கடிேம்

எததிரபாரப்பு இன்றறி வாழ்ந்து வந்தால
எததிலும் சவறறறி விளரந்து வருதம
்கததி்கலங்கதி ெதின்று புலம்பி யழுதால
்காெறிேியில ெதிம்மததியும் வருமா

இடர்கள் எஙகும் முன்தே ெதிறகும்
எததிரததுப் தபாராடி சவறறறி ச்காண்டால
சுடரும் தீபம் தபான்று வாழ்வு ஒைிரும்
சதாலளல ய்கன்று வாழ்வும் ெறிறககும்

இன்ப துன்பம் மாறறிமாறறி வந்ததிடும்
எளதயும் தாங்கதிடும் இதயம் இருந்தால
என்றும் சவறறறி உேகத்க ்கதிட்டுதம

�திர்மைா ைிவ்ராைைிங்ம்


சயௌவனைகானச்காரு
சைல்லிடெடய
தபகார்த்திகச்காண்டு
துயதிலச் செல்்திதறன்..

பககுவைகாய என் தைல்
பைர்ந்திருந்
்வடலயதின்
அடுககு்டள ்டலதத்
ஊடுருவதியது அது...

இதுவடர ்ரப்பைகா்
புததுணர்வதின்
அரவடனப்டப
்திர்திததுகச்காண்ைது
ைன்தின் தைனதி....

புரளுட்யதில்
அங்ஙத் வதிலகும்
எண்ணங்டள
உயதிர் ெகாதிசெயது
ச்காள்ள

அடைப்பை
த்டவயற்று தபகானது
்காற்சறனும் நதிடனவு்ள்

ரெடனககுள்ளகா்தி
தைலும் தைலுசைன
தபகார்டவயதின்
இ்ம் பதிடிதது
மு்ம் வடர
முக்காடிடடுக சகாள்்திதறன்...

எத்டன இறுக்தியும்
இதுவடர
மூச்சு முடடுவ்காயதில்டல
என் உறக்த்திற்கு...



அன்பு

அன்ளே ச்காடுதத அமுதத தமிழுண்தடன்!
அன்புதளே அள்ைி அ்கமைிந்ததன்! என்சறன்றும்
அன்ளேயருள் ்காககும் அளை

ெதிளேவு்கள்

்காறறு ெதி்கழ்தததிய ்கார்காலக ்காட்ெறி்கள்
்காறறு வடிதத ்கெறிந்த ்கேவு்கள்
்காறறுடன் ொேிருந்த தபாது 

- தமிழ்செஞெம் அமின்இ
ன்

ன
திட

ெச்
 ெ

திந
்தி

ய
ல்

 ச
வ

ண்
பகா



        20190

உை்ம் 

முழுவதும்.. ம்ளிர் ்தின 

ந்ாண்ாட்்ங்ள் இம்மா்த்தில் 

நவகு   ைிறபபா  ்�்நதுக ந்ாணடிருககும் 

மவசள்ில்.. இசைத துசற்ில்..  

நபண்ளின் முன்மனற்றத்திற்்ா் 

்மது வாழ�ாளின் நபரும் பகு்திச் 

நைைவிடும் ஓர் அ்ரி  ் ந்ாழிை்திபரும்.. 

2018 ற்்ான ்சைமாமணி விருது 

நபறும் இளம் இசைக ்சைஞருமான 

் தி ரு ம ் தி  வ ி த ் ா  சு ப ்ர ம ண ி ் ன் 

அவர்்சள பி்ரான்சு ்மிழந�ஞைம் 

இ்ழின் வா்ிைா் ைந்திபப்தில் 

நபரும்திழ்சைி்ச்்திமறன்..

வாருங்ள் ம�ர்்ாணலுககு மபா்ைாம்..

உங்ளுச்  ்இளசமக்ாைம் எபபடி 

்ழிந்து?

என்னுடைய குடும்பம் அடிப்படையதில் 
இடெடய வதிரும்பும் குடும்பம். என் சபற்தறகார்  
இருவரும் படைய  ் ணக க்ாளர் ள் (Charterd Ac-
countants). நகான் பதிறந்து, வளர்ந்து எல்லகாதை 
சென்டனயதில் ்கான். குடும்பத்தில் யகாரும் 
இடெக்டலஞர்்ள் ்திடையகாது. ஆனகால் 
எல்லகாரும் இடெடய வதிரும்புபவர் ள். இடெடய 
வதிரும்பும் குடும்பம். நதிடறய ச்்தெகாதி ளுககுச் 
சென்று பகாைல்்ள் த்டதபகாம். இடெடய பற்றதி 
நதிடறய வதிவகா ங்ள் செயதவகாம். இப்படி க்ான் 
என்னுடைய  இளடைக க்ாலம் ் ழதிந்து.

இடெ ைீது ஆர்வம் எப்படி வந்து?

எங்  
கு டு ம் ப த ் தி ல் , 
எங் அம்ைகா, பகாடடி எல்லகாருதை 
பகாடடு பகாடுவகாங்.  ஆனகால் யகாருதை 
தைடை ஏறதி  ்ச்தெகா தி  செய்்தில்டல. 
ஆ ன கா ல்  இ ட ெ ய தி ல்  ந தி ட ற ய  ஆ ர் வ ம் 
உண்டு. அ்னகால் எனககும் நதிடறய 
த்ள்வதிஞகானம் இருந்து. ் திருை்தி.ருகைணதி 
ரகாஜத்காபகாலன் அவர்்ள் ஒரு மூத் இடெ 
ஆெதிகா திடய. அவர்்ள் என் பகாடடியதின் 
சநருங்திய த்காழதி. எனககு மூன்று வயது 
இருககும் தபகாது என் பகாடடி அவர்்ளதிைம் 
என்டனப் பகாடடு ்ற்்ச் தெர்த்கார்்ள். 
மூன்று வயது மு்ல் பதது ஆண்டு்ள் 
அவர்்ளதிைம் இடெ ்ற்தறன். நதிடறய 
்ீர்த்டன்ள், ெங்ீ்ம் ச்காைர்பகான 
பயதிற்ெதி்டள அவர்்ள் எனககுக ்ற்றுக 
ச்காடுத்கார்்ள். இப்படித்கான் எனககு 
இடெ ைீது ஆர்வம் ஏற்படைது.

உங்ள் குரு. அவர் உங்ள் வகாழகட் 

மனந்திறக்திறார் 

இசைக ்சைஞர் வித்ா சுப்ரமணி்ன்
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யதில் 
ஏற்படுத த்ிய 

்காக்ம். 

எனககு சுைகாரகா் பன்னதிரண்டு வயது 
இருககும் தபகாது எனது குரு பதைபூஷன் 

த்ிரு.லகால்குடி சஜயரகாைன் ஐயகா அவர்்டள 
மு்ன்மு்லில் ெந த்ிககும் வகாயப்பு த்ிடைத்து. 
அவகாதிைம் நகான்கு ைகா்்கால அளவதில் ஒரு 
ெதிறப்புப்பயதிற்ெதி செயயத த்ர்நச்டுக்ப்படடுத 
த்ர்வு சபற்தறன். அது எனககு நதிஜைகா்தவ 
ஒரு டைல்்ல்லகா  ்இருந்து. 

ெங்ீ்த்தில் இவவளவு வதிஷயங்ள் 
இருக் திற் கா? என்ற வதியப்பு எனககுள் ஏற்படைது. 

எனககு ப த்ிமூன்று வயது இருககும்தபகாது 
அவகாதிைம் நகான் ைகாணவதியகா் தெர்நத்ன். 
நகான்  அப் தபகா து எடைகாம் வகுப்பு படிததுக 
ச்காண்டிருநத்ன். அவர் எங்ளுககு எவ 
வளதவகா வதிஷயங்டளக ்ற்று ச்காடுத 
்திருக்திறகார்.  ஒரு ் ச்தெகாதிடய எப்படிப் 

பதிர்காெதிக்ச் 
ச ெ ய வ து 

அ்தில்  என்சனன்ன சநளதிவு 
சுளதிவு்ள், ெதிறப்பு அம்ெங்ள் இருக்தின்றது 
எ ன்ப்டன தபகா்திதது, அ்ற்கு தைலும் 
நதிடறய ்ீர்த்டன்ள், த்ில்லகானகாக்ள், 
வ ர் ண ங ் ள் ,  அ வ ரு ட ை ய  ச ெ கா ந ் 
்ீர்த்டன்ள், எல்லகாவற்டறயும் ் ன் 
செகாந்ககுழநட்ககுக ்ற்றுகச்காடுப்பது 
தபகால எனககும் ்ற்று ச்காடுத்ட் நகான் 
செய் பகாக த்ியைகா்க ்ருது த்ிதறன். நைது 
்ர்நகாை் இடெயதில் இந் ைதனகா்ர்ை 
ெங்ீ் ம் என்பது ைதி வும் முக த்ியைகானது. 
ஆலகாபடன்ள், ்ல்பனகாசுவரங்ள், ரகா்ம், 
்காளம், பல்லவதி எப்படிப் பகாைதவண்டும் 
இந்ைகா்திகா தி  ந திடறய வதிஷயங்டள 
எளதி்தில் புகாதிநதுச்காள்ளும்படி ்ற்றுக 
ச்காடுததுள்ளகார். ெங்ீ்தட்த ்வதிர 
அவகாதிைம் வகாழகட்ககுத த்டவயகான 
சநறதிமுடற்ள், முற்றதிலும் அர்ப்பணதிப்பு, ைற்றும் 
இடெ பற்றதிய பகாைங்டள புகாதிநதுச்காள்ளும் 
வட்யதில், ச்ளதிவகான முடறயதில் வதிளககுவகார். 
ச ் ள தி வ கா ன  கு ற தி ப் பு ் ள் ,  அ ் ற் ் கா ன 
படிப்படியகான வதிளக்ங்டளத ்ருவகார். 
அ த்ிலிருநது நகான் நதிடறய வதிஷயங்டள, 
என்னுடைய ் ற்பதித்ல் முடற்ளுககு 
பயன்படுத்திக ச்காண்டு இடணய்ளத்தில் 
இடெடயக ்ற்றுத்ர முயற்ெதி செயதுள்தளன். 
இ்னகால் அவர் தநருககு தநர் ் ற்றுக ச்காடுத் 
நதிடறய வழதிமுடற்டள என்னகால் இடணய 
்ளத த்ில் ைகாணவர்்ளுககு ்ற்றுகச்காடுக் 
முடி த்ிறது. அவகாதிைம் ைகாணவதியகா  ் இருந்து 
என் வகாழகட்யதின் ைதி ப் சபகாதிய பகாக த்ியைகா் 
நகான் ்ருது த்ிதறன்.

மனந்திறக்திறார் 

இசைக ்சைஞர் வித்ா சுப்ரமணி்ன்

ைந்திபபு : 
ைா்ர்ா ைநம்ாஷ் 

 



        2019

்மிழ இைக்தி்ங்ள், ்மிழிசை 

மதீுள்ள ஈடுபாடு பற்றி்ச நைால்லுங்ள்?

்ைதிழப் பகாைல்்ளதில் எனககு ஈடுபகாடு 
அ த்்ி ம் உண்டு. பகார த்ியகார் பக த்ி ைற்றும் 
த ் ெ ப க ் தி ப்  ப கா ை ல் ் ள தி ல்  உ ய ர் ந ் 
ெ திந்டன்டள எளதிய வகார்தட்்ள் 
மூலம் வதிழதிப்புணர்வு ஊடடும் வட்யதில் 
எழு்தியுள்ளகார். நம்முடைய ்லகாெகாரதட் 
ஆழவகார்்ளதின் பகாசுரங்ள் ைற்றும் 
நகாயன்ைகார்்ளதின் த்வகாரப் ப த்்ி ங்டளப் 
பகாடி அறதிநது ச்காள்ளலகாம். அவற்றதின் மூலம் 
நம்முடைய இடற வழதிபகாடடையும் ்ற்றுக 
ச்காள்ளலகாம். ்ைதிழ சைகாழதியதில் ்ர்நகாை் 
இடெயுைன் கூடிய நதிடறய பகாைல்்டள த்ிரு. 
ஊததுக்காடு சவங்ை சுப்டபயயர் அவர்்ள் 
400, 500 வருைங்ளுககு முன் நதிடறய 
்ீர்த்டன்ளகா்ப் பகாடியுள்ளகார். ்காதய 
யதெகா்கா, ஆைகாது அெங்காது வகா ்ண்ணகா 
ஆ த்ிய பகாைல்்ள் அவர் எழு த்ிய ைதி ச் ெதிறப்பகான 
பகாைல்்ள் ஆகும். ்ைதிழ த்ியகாட்யயகா என்று 
தபகாற்றப்படும் ் திரு.பகாபநகாெம் ெதிவன் அவர்்ள் 
எளதிய ்ைதிழதில் எல்லகாக ்ைவுள்்டளப் 
பற்றதியும் ்ீர்த்டன்ள் பகாடியுள்ளகார். 
அருணகாெல ்வதிரகாயர் இரகாைகாயணதட்தய 
நகாை் வடிவதில் இடெயுைன் பகாடியுள்ளகார். 
த்காபகால  ் திருஷண பகார் தி ,  நந்னகார் 
ெகாதித த்ிரம் ைற்றும் ெதிவபக த்ி பகாைல்்டளப் 
பகாடியுள்ளகார். த்காடீஸவரர் ஐயர் 72 
தைள்ர்த்கா ரகா்ங்ளதிலும் ்ீர்த்டன்ள் 
இடெயடைததுள்ளகார். இவர்்ள் தைல் 
எனககு நதிடறய ை்திப்பும், ைகாதியகாட்யும் 

உண்டு. அவர்்ளதின் ்ீர்த்டன்டள நகான் 
பகாடி அ்ன் மூலம் என் ்ைதிழ ்கா்தட்யும், 
ஆர்வதட்யும் ் ீர்ததுக ச்காள் த்ிதறன்.

நீங்சளகாரு CA. MBA... படை்காகாதி 
என்பட் அறதிதவன்..அட் வதிடுதது முழு 
தநர இடெக ் டலஞரகா் ைகாறதியது எப்படி? 

நகான் என்னுடைய படையக்ணக்ர் 
(CA)ைற்றும் முதுநதிடல வணதி் நதிர்வகா்ம் 
(MBA) படிப்புககுப் பதிறகு அசைகாதிக்காவதில் 

சென்ளே டச்ெஸ் ெங்கதததில.. இளெ சொறசபாழிவாறறும் சபாழுது..

சென்ளே தராட்டரி ெங்கதததில.. ெறிறந்த இளெக ்களலஞருக்காே விருது சபறும் தருைம்..



  2019     

சபரு நதிறுவனத்தில் (corporate sec-
tor) பணதி புகாதிநத்ன். அஙத் பலருககும் 
ெ ங ்ீ ் மு ம்  ் ற் று க  ச ் கா டு த த ் ன் . 
அப்தபகாது நகான் புகாதிநது ச்காண்ைது 
நம்முடைய ் ர்நகாை் இடெ என்பது உல்ம் 
முழுவதும் சென்று தெர தவண்டிய ்டல 
என்று. அ்ற்்கான முயற்ெதியதில் நதிடறய 
தபர் ஈடுபடைனர் என்றகாலும் நகானும் 
்ர்நகாை் இடெடயக ்ற்று ச்காடுப்ப்தில் 
எ ள தி ய  வ ழ தி ் ட ள க  ் ண் டு ப தி டி த து 
இ ட ண ய ் ள ம்  மூ ல ை கா ் இ ந ்  ் ட ல 
எல்லகாகாதிைமும் சென்றடையதவண்டும் 
என்று வதிரும்பதிதனன்.அ்னகால் 2004 ஆம் 
ஆண்டு மு்ல் இந் ்ர்நகாை் இடெக ்ற் 
பதித்டல என்னுடைய முழு தநரப்பணதியகா் 
செயயலகாம் என்று ்ீர்ைகானதத்ன்.

பை ஆணடு்ள் அநம்ரிக்ாவில் 

வாழநது ந்ாணடிருந் �திசை்ில்.. 

்ா்்ம் ்திரும்பி்்ன் ்ா்ரணம் ...

பல ஆண்டு்ள் அசைகாதிக்காவதில் 
வெதித்காலும் எனககும் என்னுடைய 
்ணவருககும் இந்தியகாவதிற்கு வநது 
நம்முடைய த்ெத்தின் முன்தனற்றத்தில் 

பஙத்ற்் தவண்டும் என்ற ஆர்வம் 
எப்சபகாழுதுதை உண்டு. நகான் 
இடணய்ளம் மூலைகா் ஒரு ்டலக 
்ழ்தட்ப் பன்னதிசரண்டு வருைங்ளுககு 
முன்பு ச்காைங்திதனன். இந்தியகாவதில் 
நதிடறய ஆற்றல் ைதிக் ்டலஞர்்ள் 
இருக்திறகார்்ள். அவர்்ளுடைய ்டல்ள் 
அத்டனயும் ைக்டளச் சென்று தெர 
தவண்டும். அ்ற்கு நம்ைகால் முடிந் 
உ்வதி்டளச் செயய தவண்டும் என்ற 
தநகாக்ம் இருந்து. ெதிறதிய ஊர்்ளதில் 
இருப்பவர்்ளும் பல ்டல்டளயும் 
்ற்றுகச்காள்ள வழதி வட் செயய 
தவண்டும். அ்ற்்கா் பல ்திறடை ைதிக் 
்டலஞர்் டள அடையகாளம் ் ண்டு த்ர்வு 
செயது அ வர்்ளுககு பயதிற்ெதி அளதிதது 
்டல்ளதில் ஆர்வம் உடைய அடனவரும் 
பல ்டல ்டளக ்ற்றுத ச்காள்ளும்படி 
செயய தவண்டும். இந் ெதிறப்பகான 
பணதிடய இந்தியகாவதில் இருநது ச்காண்டு 
செ ய்கால் ்கான் நம் ்காய நகாடடிற்குப் 
சபரு டை என்று ்ீர்ைகானம் செயது 2010 
ஆம் இந்தியகாவதிற்குத ்திரும்பதிதனகாம்.

‘‘வித்ா சுப்ரமணி்ன் ் சைக்ழ்ம்’’ 

எவவாறு ம்ான்றி்து. .அ்ன் ் சை்ா் 

ம�ாக்ம். .

இந் ்காலத்தில் ஒரு குடும்பத்தில் 
்ணவன், ைடனவதி இருவரும் தவடலககுச் 
செல்வ்கால் ்ங்ள் குழநட்்ளுககு ்டல 
்டளக ்ற்றுத ்ர தநரம் இருப்ப த்ில்டல. 
ஆ ் ல கா ல்  வீ ட டி ல்  இ ரு ந ் ப டி த ய 
இனணய்ளம் மூலம் ்டல வகுப்பு்டள 
நைத த்ினகால் அது அவர்்ளுககு ஒரு சபகாதிய 
வரப்பதிரெகா்ைகா் இருககும் என்ற உயகாதிய 
தநகாக்ததுைன் ச்காைங்ப்படைத்  ‘‘வதிதயகா 
சுப்ரைணதியன் ்டலக்ழ்ம்’’ ஆகும். இந் 
்டலக்ழ்த்தின் தநகாக்ம் ்டலயதில் 
ஆர்வம் உடைய எந் வய்தினடரயும் 
அவர்்ள் உல த்ின் எந் மூடலயதில் இருந்கா 
லும் அவர்்டள வரதவற்று ்டலயதில் 
பயதிற்ெதி அளதிக்தவண்டும் என்ப்காகும். 
நல்ல ்திறடை இருநதும் செல்வகாககு 
இல்லகா்்காலும், ெகாதியகான வழதி்காடடு்ல் 
இல்லகா்்காலும், பதிரபலைகா் இல்லகாைல் 

சென்ளே தராட்டரி ெங்கதததில.. ெறிறந்த இளெக ்களலஞருக்காே விருது சபறும் தருைம்..
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இருககும் ்டலஞர்்டள அடையகாளம் 
்ண்டு பயதிற்ெதி அளதிதது இடணய்ளத த்ின் 
மூலம் பல ்டல்டளக ்ற்றுத்ர 
வகாயப்பு்ள் ஏற்படுத்தி ்ரப்படடுள்ளது. 
எங்ள் ்டலக்ழ்த்தில் இப்சபகாழுது 
வகாயப்பகாடடுைன் வயலின், வீடண, 
புல்லகாஙகுழல், ைதிரு்ங்ம், பர்நகாடடியம் 
ஆ்திய வகுப்பு்ள் ைதி்வும் ெதிறப்பகான 

முடறயதில் நைத்ப்படடு்தின்றன. ெைஸ 
்திரு் சைகாழதி ைற்றும் ஸதலகா்ங்ளும் 
்ற்றுத்ரு்திதறகாம். ்ைதிழ சைகாழதி ைற்றும் 
நகாலகாயதிர ்திவயப்பதிரபந்ம், ்திருககுறள், 
ஆத த்ிசூடி, ச்கான்டற தவந்ன், உல்நீ் தி, 
நல்வழதி ஆ த்ிய நல்ல அறதிவுடர்டளக கூறும் 
செயயுள் வகுப்பு்ளும் நைத்ப்படு த்ின்றன. 
இப்தபகாது பு த்்ி கா் இநதுஸ்கான் ெங்ீ் ப் 
பயதிற்ெதியும் அளதிக்ப்படு த்ிறது.

இசைச்ப பு த்்ி  ்ற்கும் முசற்ா் 

இசண்த த்ில் அறிமு்பபடுத த்்ி  மபாது 

ஏற்பட்  ்�ச்முசற ைிக்ல்்ள். .

இடெடய இடணய்ளம் மூலம் ் ற்று ் ரும் 
தபகாது ஏற்படை மு்ல் ெதிக்ல், இது ெகாத த்ியம் 
ஆகுைகா? ஒரு குருவதிைம் சென்று தநகாதில் ் ற்பது 
தபகால் இருககுைகா? தபகான்ற த்ள்வதி்ளுககு 
ப த்ில் அளதிப்பத  ் எனககு சபகாதிய ெவகாலகா் 
இருந்து. சபகாதிய ்டலஞர்்ளும், ்ங்ள் 
தநர்்காணல் நதி்ழச்ெதியதில் இது வதியகாபகார 
தநகாக்த்தில் செயயப்படுவது, இ்தில் 
ஆெதிகாதியர்்ளுககு ைகாணவர்்ள் ைீது அக்டற 
இருக்காது, தநருககு தநர் ்ற்றுக ச்காடுப்பது 

தபகால் இருக்காது என்சறல்லகாம் கூறதினகார்்ள். 
அப்தபகாது ெற்று ஊக்ம் இல்லகாைல் 
இருககும். ஆனகால் இடணய்ளத்தில் 
உள்ள நதிடறய ச்காழதில் நுடபங்ள் மூலம் 
இடெடய நன்றகா்தவ ்ற்றுக ச்காடுக்லகாம். 
ஒவசவகாரு வகுப்டபயும் Skypeல் ப த்ிவு (re-
cord) செயயலகாம். பகாைல்்ளுககு முக த்ியைகான 
குறதிப்பு்ள் ்ரலகாம்.  இடணயத்தில் 
நதிடறய ்ச்தெகாதி ள் த்ட்ச் செகால்லியும் 
அவற்றதிலிருநது வதினகா - வதிடை த்ட்லகாம். 
்ற்றல் குடறபகாடு உள்ளவர்்ள், உைல்நலக 
குடறபகாடு உள்ளவர்்ள், ெதிறப்பு ்வனம் 
த்டவப்படும் குழநட்்ள், மு்திதயகார்்ள் 
ஆ்திதயகார் இத்ட்ய இடணய்ள 
வகுப்பு்ளகால் நதிடறயதவ பயனடை த்ின்றனர். 
இம்முடற ஆெதிகாதியர்்ள், ைகாணவர்்ள் 
ஆ்திய இருவருககுதை ்ற்பதித்லுககும், 
்ற்றலுககும் நல்ல ெகா்்ைகான முடறயகா்தவ 
அடைநதுள்ளது என்பது பலருடைய 
தநர்ைடறயகான அனுபவ பதின்தனகாடை ் ருதது 
ஆகும்.  (Positive Feedback).

்ங்ளி்த்தில் உள்ள எந் ்னித 

து வ ம ா ன  ் தி ற ச ம . .  ் ச ை ம ா ம ண ி 

வ ி ரு ச ் ப  ந ப ற் று த  ் ந ் ் ா ் 

்ருது்திறீர்்ள்

்ைவுளதின் அனுக த்ிர்ம், குரு ைற்றும் 
சபகாதிதயகார்்ளதின் ஆெீர்வகா்த்கால் எனககு 
இந் ்டலைகாைணதி வதிருது த்ிடைததுள்ளது. 
நதிடறய ்டலஞர்்ளுககு நதிடறய த்ிற 
டை்ள் இருக த்ின்றன. அவற்டற அடை 
யகாளம் ்ண்டு ஊக்ப்படுததுவது என்பது 
ைதி வும் அவெதியைகான செயலகாகும். எனககு 
இந் வதிருது ்திடைத்ட் என்னுடைய 
பகாக்தியைகா்க ்ருது்திதறன். அ்ற்்கா்த 
்ைதிழ் அரெதிற்கு என்னுடைய நன்றதிடயத 
ச்காதிவதிததுக ச்காள் த்ிதறன். எங்ள் ்ழ்த 

த்ில் ைகாணவர்்டள தநர்டை உணர்வுைன் 
வரதவற்று இடெடயக ் ற்பதிப்தபகாம். 
சபற்தறகார்்ளதிைம் ்லநது தபெதி ைகாணவர் 
ந ல் ல  மு ட ற ய தி ல்  ் ட ல ் ட ள க  ் ற் ் 
வழதி காடடுதவகாம். ஆெதிகாதியர்்ள் அடனவரும் 
கூடடு முயற்ெதிதயகாடு பணதிபுகாதிதவகாம். 
அடனவரும் ச்காடுககும் ்ருததுக்டள 
நகான் சவளதிப்படையகா் சபகாறுடையுைன் 

ெதியூயாரக்கதில.. 
கைிப்டன் ெ்கர தமயரிடமிருந்து இளெக 
்களலஞர விருது சபறும் சபாழுது..
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த ் ட த ப ன் .  இ து  எ ன் னு ட ை ய  ந ல் ல 
த்ிறடையகா் நகான் ்ருது த்ிதறன். எங்ள் 

்டலக்ழ்த்தில் 750 ககும் தைற்ப்படை 
ைகாணவ, ைகாணவதி ள் பல்தவறு ்டல்டள 
ஆர்வமுைன் ்ற்்தின்றனர். ்ழ்த்தில் 
ஆறு ைகா்த்திற்கு ஒரு முடற எங்ள் 
ைகாணவர்்டளக ்காடெதிப்படுத த்ி யூ-டியூப் 
்காசணகாளதி தெனலில் சவளதியதிடுதவகாம். நகான் 
யூ-டியூப் ்காசணகாளதி தெனலில் இலவெைகா் 
பல இடெ ச்காைர்பகான ் காசணகாளதி டளயும், 
பஞ்ெரதன ்ீர்த்டன்டளயும், ரகா்ங்டள 
எப்படி ்ண்டுபதிடிப்பது, அ்ரம் எப்படி 
பயதிற்ெதி செயவது என்பட்சயல்லகாம் ் ற்றுத 
்ரு த்ிதறகாம்.

ந கா னு ம் ,  எ ன்  ந ண் ப ர்  த ் த வ ஷ 

என்பவரும் தெர்நது 80 பகு த்்ி ளுடைய ரகா் 
ரெதி கா என்ற நதி ழச்ெதிடய நைத த்ியுள்தளகாம். 
அ த்ில் நகாங்ள் ெங்ீ் ம் பற்றதி ஒவசவகாரு 
்டலப்பகா் எடுததுகச்காண்டு உடரயகாடு 
தவகாம். இப்படி முற்றதிலுைகா் இடெககு 
அர்பணதிப்பகா் பணதி ள் செயய எனககு 
துடணயகா் இருந் வதிைகாமுயற்ெதி என்ற 

த்ிறனுககு இந் வதிருது த்ிடைத்்கா் நகான் 
்ருது த்ிதறன்.

இதுவச்ர ‘‘வித்ா சுப்ரமணி்ன் 

்சைக்ழ்ம்’’ பு்ரிந் ைா்சன்ள். 

வதிளம்பரங்ள் எதுவும் இல்லகாைல் 
எங்ளது ்டலக்ழ்த த்ில் ைகாணவர்்ளும், 

ெடிள்க ்கவுதமியுடன்..உல்க முதலீட்டாைர  ெந்ததிப்பில.. 
NIIT மறறும் FICCI.. அளமப்பு்கைால ெறிறந்த சபண் 
சதாழில முளேவர விருது சபறும் சபாழுது.. 

பதமஸ்ரீ ்கமலஹாெனுடன்..
‘‘சுயெகததி  விருது’’ சபறும் சபாழுது.. 
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ஆெதிகாதியர்்ளும் வநது தெர் த்ின்றனர். சபண் 
்டலஞர்்ளுககு இ த்ில் பணதிபுகாதி ல் என்பது 
ைதி ப்சபகாதிய வகாயப்பகாகும். அவர்்ள் வீடடில் 
இருந  ்ச்காண்தை ்ங்ளுடைய ்டல்டள 
உல் அளவதில் பரப்பு்தின்றனர். ஸரு்தி, 
்காளம் என்றகால் என்னசவன்று ச்காதியகாைல் 
வருபவர்்ளுககும் நகாங்ள் அவற்டறப் 
சபகாறுடையுைன் ் ற்பதிப்தபகாம். பல நகாடு்டளச் 
தெர்ந்வர்்ள், பல ை்ங்டளச் தெர்ந்வர்்ள், 
்னதி ்வனம் த்டவப்படுபவர்்ள், சவளதி 
நகாடடினர் என்று பலரும் எங்ளதிைம் 
்டல்டளக ் ற்றுக ச்காள் த்ின்றனர்.

்ங்சள இசைக்சைஞர் என் 

ப்ன் கூ்மவ ஒரு ந்ாழிை்திப்ரா் 

முன்னிசைப படுததுவ்ன் ்ா்ரணம்.

நகான் என்டனத ச்காழதில்திபர் என்று 
கூறதிகச்காள்வட் வதிை ெமூ் ச்காழதில் 
முடனவர் என்று கூறதிக ச்காள்ளதவ 
ைதி்வும் வதிரும்பு்திதறன். என்னுடைய 
முக்திய தநகாக்ம், நதிடறய ் டல்ள் நதிடறய 
ைக்ளதிைம் சென்று தெர தவண்டும். ்திறடை 
ைதிக் நதிடறய ்டலஞர்்ளுககு உ்வதி 
செயய தவண்டும். அவர்்ளும் இ்னகால் 
பயனடைய தவண்டும். வதியகாபகார தநகாக்ம் 
ெதிறதிதும் இல்லகாைல் நம்முடைய பழம்சபரும் 
்டல்டள ைகாதியகாட்யுைனும், நல்ல 
எண்ணததுைனும் ைக்ளதிைம் சென்று 
தெர்க் தவண்டும்.

குடும்பம்... குழநச்்ளின் படிபபு.. 

இசை ப்ிற்ைி்ளித்ல்... ைபாக்ளில் 

்்சமை்ரி்நளன ப்ரப்ரபபா் சுழல்்திறீர் 

்மள... ம�்ரமின்சமச் எபபடி ைமாளிக 

்திறீர்்ள்?

தநரைதின்டை என்பது சபகாதிய பதிரச்ெடன 
்கான். அது ஒரு சபகாதிய ெவகாலும் கூை. 
ஒ வ ச வ கா ரு  ை கா ் ம் ,  வ கா ர ம் .  எ ன் ன 
செயய தவண்டுசைன்று ்திடைைதிடடு 
செயல்படுதவன். ெதில ெையம் உறவதினர்்ள் 
வீடடு நதி ழச்ெதி ளுககும் கூை தபகா் முடியகாது. 
ஆனகால் எவவளவு பரபரப்பகா் இருந்காலும் 
ஒரு சபகாதிய நன்டைசயன்னசவனதில், என் 
தவடல்டள வீடடில் இருந்படிதய 
நல்ல முடறயதில் செயய முடி த்ிறது. இந் 
்காரணத்கால் என்னகால் பல த்ிறடையகான 
ஆெதிகாதிடய்டளக ் வர முடி த்ிறது. அவர்்ளும் 
வீடடில் இருந்படிதய அவர்்ளுடைய 
குழநட்்டளக ்ண்்காணதித்படிதய பணதி 
செயயும் வகாயப்பு, எவவளவு ெவகால்்ள் 
இருந்காலும் ெைகாளதிக் வழதி செய த்ிறது. என் 
குடும்பத த்ினரும் எனககு ைதி வும் ஆ்ரவகா் 
இருப்ப்கால் என்னகால் ெைகாளதிக் முடி த்ிறது.

வருங்ாை ்திட்்ங்ள் குறிதது..

வருங்கால ்திடைங்ள் நதிடறயதவ 
இருக த்ிறது. நகான் சபகாறுடையகான ைற்றும் 
உறு த்ியகான முடறயதில் என் ்டலக்ழ்ப் 
பணதி்டளச் செய்திதறன். இப்தபகாது 

அசமரிக்காவில.. சடன்ேஸ்ஸியில ெளடசபறற இளெ ெதி்கழ்ச்ெறியில..
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இநதுஸ்கானதி ெங்ீ் ம் என்ற வகுப்பு ைற்றும் 
அறதிமு்ம் ச்கான்னகத்கால் என் த்ிற வகாய 
மூலம் ைதிரு்ங  ் ஜ த்்ி டள ்ற்றுத ்ரு்ல் 
என்ற ஒரு பு த்ிய பகாைத த்ிடைதட்யும் 
அறதிமு்ப்படுத த்ியுள்தளன். சைகாழதி ள் ் ற்பதிக் 
்னதிமுடற, பகாைல்்ள் ் ற்பதிக  ்் னதிமுடற எனப் 
பதின்பற்று த்ிதறகாம். இப்சபகாழுது ெதிங்ப்பூகாதில் 
உள்ள எங்ள் ைகாணவர்்ள் அடனவரும் 
தெர்நது வதிதயகா சுப்ரைணதியன் ்டலக்ழ்ம் 

த்ியகா்ரகாஜ ஆரகா்டன என்ற நதி ழச்ெதிடய 
நைத த்ினகார்்ள். அத  ்தபகால் நதியூ சஜர்ெதியதிலும் 
நதி்ழச்ெதிடய நைத்தினகார்்ள். இந் ைகா்திகாதி 
அவரவர்்ள் வகாழும் பகு த்்ி ளதிலும் இடெவதிழகா 
ச்காண்ைகாை நகாங்ள் உ்வதி செய த்ிதறகாம்.

ைமு்ா்த்தில் நபண்ளின் �திசை 

குறித் உங்ள் பார்சவ..

ெமு க்ாயத் தில் சபண் ள்தின் நதிடலயதில் ஒரு ெைச்ெரீ் 
இல்டல. என்டனப் சபகாறுத்  வடரயதில் சபண் ள்் 
க்ான் ைற்ற சபண்்ளுககு அ த்்ி ைகா  உ்வதி செயய 

முன்வர தவண்டும். சபண்குழநட்் ளுககு நதிடறய 
வதிஷயங் ள் செகால்லிக ச் காடுதது வளர்ப்பது 
தபகால் ஆண்குழநட்்ளுககும் சபண்்டள 
எவவகாறு ை் திக்  தவண்டும் என்று செகால்லக 
ச் காடுதது வளர்க்  தவண்டும். அப்சபகாழுது க்ான் 
ெமு க்ாயத் தில் சபண் ள்தின் நதிடல தைன்தைலும் 
உயரும்.

ம்ளிர் ்தினம் ந்ாண்ாடும் மவசள 

்ில்.. இன்சற  ் நபண்ளுககு �ஙீ்ள் 

நைால்லும் அறிவுச்ர...

ை்ளதிர் ்தினம் அன்று நகான் செகால்ல 
வதிரும்புவது, இது நல்ல வகாயப்பு்ளதின் 
உல்ம். நதிடறய சபண்்ள் எ த்ிர்ைடறயகான 
எண்ணங்ளுைன் வகாழ த்ின்றனர். நம்முடைய 

த்ிறடை்டளயும், தநரதட்யும் நல்ல முடறயதில் 
பயன்படுத்லகாம். ெதிறு ச்காழதில்்ள் செயயலகாம். 
வீடடில் இருந்படிதய ்னககு ச்காதிந் 
்டல்டள ைற்றவர்்ளுககுக ்ற்பதிததுப் 
பயதிற்ெதி அளதிக்லகாம். சபகாதுநலதெடவ 
செயயலகாம். தைற்படிப்பு படிக்லகாம். 
்டின உடழப்பு ைற்றும் ஈடுபகாடடுைன் 
செய்கால் சவற்றதி ்திடைககும். சவற்றதி 
்திடைக்காவதிடைகாலும் வதிடடுவதிைககூைகாது. 

வதிைகாமுயற்ெதி என்பது ைதி்வும் முக்தியம். 
த்ிரும்பத த்ிரும்ப முயற்ெதி செய்கால் ்டைகாயம் 

சவற்றதி சபறலகாம். ைன்தில் உறு்தி, ்டின 
உடழப்பு, தநர்டைடற எண்ணங்ள் (Deter-
mination,Hardwork,positivity) இருந்கால் எல்லகா 
சபண்்ளும் ெகா த்ிக்லகாம்.

�ஙீ்ள் �ன்றி நைால்ை விரும்பும் 

மனி் ர்்ள்.

என் சபற்தறகாருககும், என் குருவதிற்கும் 
மு்ல் நன்றதி. அடுதது என் ்ணவருககு நன்றதி 
செகால்லப் சபகாதிதும் ்ைடைப்படடுள்தளன். 
அவர் ஒரு வதிஞ்ஞகான ஆரகாயச்ெதியகாளர், 
புத த்ிெகாலியகான ைனதி ர்.   இடணய ் ளத த்ில் நகான் 
நதி ழச்ெதி ள் நைத த்ி சவற்றதிசபற நதிடறய வழதி 
வட்்டள அவர் செயது ச்காண்டிருக த்ிறகார். 
அடுதது என் குழநட்்ளுககு நகான் நன்றதி 
செகால்லதவண்டும். நகான் என் பணதி டள 
இடையூறு இல்லகாைல் செயய ஒததுடழப்பு 
அளதிக்திறகார்்ள். அடுதது என் ைகாைதியகார், 
்டல ்ழ்த த்ின் அடனதது ஆெதிகாதியர்்ள், 
ச ப ற் த ற கா ர் ் ள் ,  ை கா ண வ ர் ் ள்  ஆ ் தி ய 
அடனவருககும் நகான் நன்றதி செகால் த்ிதறன். 
இறு த்ியகா  ் ‘‘் ைதிழ சநஞ்ெம்’’ இ்ழ ஆெதிகாதியர் 
்ைதிழசநஞ்ெம் அைதின் அவர்்ளுககும் நகான் 
்ைநது வந  ்பகாட்டய பதிர த்ிபலிககும் வதி ைகா் 
த்ள்வதிக ் டண்டள அடைத  ்உங்ளுககும் 
(் வதிஞர் ெகார்கா .் ெநத்காஷ) என்னுடைய 
நன்றதிடய ச்காதிவதிததுக ச்காள் த்ிதறன்.

மனந்திறநது ப்தில்்சள அளித் 

ச ம க கு  � ன் ற ி  ் ச ை ம ா ம ண ி 

வித்ா சுப்ரமணி்ன் அவர்்மள..

நைாந் வாழவில் ்ல்வி்ிலும்.. 

இ ச ை க  ் ச ை ் ி லு ம்  ை ி ற ந து 

விளஙகுவம்ாடு ம ட் டு ம ல் ை ா ம ல் . . 

ை மு ் ா ் த ் தி ல்  ை ்  நபண்சளயும் 

ஏற்றம் நபற்சநைய்து ஒரு ைமூ் 

மாற்றத்திற்கு வித்திடும் ்ங்ளின் 

அ ்ர ி ்  மு ் ற் ை ி ் ச ள  வ ா ழ த ் தி . . 

நமன்மமலும் பை ைிறபபு்சள நபற 

்மிழந�ஞைம் இ்ழ ைார்பில்  வாழத்தி 

ம்திழ்திமறன்..

ெந்ததிப்பு: ொரதா ெந்ததாஷ், ஐதராபாத
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ஆபபிசள எடுக்ப மபாமனன்
அ்சனக ்டிக் மவண்ாம் ,
கூபபிட்டு என்னி்ம் நைான்னாள்
குசறந்ா மபா்ிற்று ்ன்னம் ?

்தி்ராட்சை பழதச்க ்ணம்ன் 
்ீணடிம் ்தின்ன மு்ன்மறன் ,
்்ராமைா விடுமவன் அதுமபால்
்ாமச்ர விழிககுள் என்றாள் .

ஆ்ரஞசு சுசளச்ப பார்தது
அ்திலும் ஆசை ந்ாள்ள ,
ைாறும் �திசறநது இருககும் 
நைவவி்ழ பருகு் என்றாள் .

பைா்சசுசள மணத்தில் �ானும்
ப்ரவைம் ந்ாணடு ந்ா்மவ
�திைாமு்ம் �டுவில் அசமந்
�ாைி்ிசனப பாரும் என்றாள் ,

மாதுசள வணணம் பார்தது
மது்சசுசவ பரு் எணண ,
மாதுஎன் ்ாச்ப பார்த்ால்
மாதுசளத ம்ாற்கும் என்றாள் .

மாம்பழ அழச்ப பார்தது
மன்தினில் ந்ாணம்ன் ஆசை ,
்ாம்பூை ்ட்டின் முன்மன 
்ளிர்மு்ம் ்ாண்ச நைான்னாள்.

்விஞர். அ. முததுைாமி, 
்ா்ரமங்ைம் .
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