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எரிந்து தணிந்தது
எண்ணூறு ஆண்டு நினைவு!
அதன் புனையின் வெண்னமையில்
அெள் குழந்னதைள் பால் குடிகை,
உள்ளுனரந்த வெந்தழல் 
அெள் உயினர உறிஞெிெிட்டது.
அெள் சுமைந்த நினைவுைனை
இறகைினெத்துெிட்டாள்,
ெிலுனெபபாரம் அெனையும் 
அழுத்தியிருகைககூடும்!
அெள் ைண்்ட பபாரைனை 
ைாற்றுககுத் தானர ொரத்துெிட்டாள்,
பபானரெி்ட ஆடடுககுடடிைள்
அெனை இன்னும் ைெரந்திருகைககூடும்!
பமைற்ைின் பராஸ் ஜன்ைல் ெழிபய
எடடிபபாரகைிறாள்,
ைிழகைின் சூரியனை தன் தழலால் 
வென்ற மைமைனதபயாடு...
வெறும் ைடிைார முள் வைாண்டு
ைாலத்னத அைபபெனை
ஏைைம் வெயைிறாள்!
தன் பைாபுரம் ெரிந்ததில்
பைாபம் வைாபபைிகைெில்னல,
ெரித்தெரைள் மைீதும்
ெருத்தம் துைியுமைில்னல,
நினைவுசெின்ைமைாய ொழந்தெளுககு
நினைொய ொழெதில்
துன்பம் ஏதுமைில்னல...

அெள் ெிரித்துகவைாண்டு தான் 
இருகைிறாள்...
இருந்தும், அெைின் வபாசுஙைிய
ைற்சுெரைைின் மைீது
நான் மைடடும் ஏபைா
தீயாைிபபபாபைன்!
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கவிஞர் எஸ்.உதயபாலா அவர்களின் 
கவிததத் ததாகுப்பு ‘லப் டப்’. காதலின் 
து டி ப் த ப  த வ ள ி ப் ப டு த் து ம்  இ ந த த் 
ததாகுப்பிற்கு இதயத்தின் துடிப்பான லப் டப் 
ஒலிதய ததலப்பாக தவத்திருககிறார் கவிஞர்.

கவியுலகப்பூஞ்சாதல முளளிவாயககால் 
நிதனவு முற்றத்தில் தவளியிடப்படட 
நூல்களுள ஒன்று. தமிழதநஞசம் தவளியீடு.
இதயத்துடிப்பு ்பால்வ ச ிறு ச ிறு 
கவிததகள..தமாத்த ததாகுப்பும் காததல்ய 
்பசுகிறது.

கண ி்ல் படட முதல் கவித்துளி சடதடன 
அடுத்த பககத்தத புரடட முடியாமல் சற்று 
நிறுத்தியது.

❤ ‘‘கருப்பனும் கருப்பாயி்ம
இவதவயத்தின்
முதல் பதடப்பாளிகள’’

ஆதாம் ஏவாதள முதல் மனிதர்கள என்பது 
்பால கருப்பனும் கருப்பாயிதயயும் முதல் 
பதடப்பாளிகள என்கிறார்.தமயதா்ன..
நமககு அவர்கள தா்ம முன்னத்தி ஏர்.

தன் முன்னுதரயில் கவிஞர் ‘‘இயற்தகயின் 
வரம்தான் காதல்’’ என்கிறார். அத்துடன் 
காததல எதிர்ப்்பார் இவதவயகத்தில் 
அ ந்கம் என்கிறார். அத்துடன் விடடாரா காதல் 
மடடும் இல்லாது ்பாயிருநதால் இநத உலகம் 
என்்றா அழிநது்பாயிருககும் என்கிறார். 
காதல் ததயவீகம் என்பவர்கள ஒருபுறமிருகக, 
அது ஹார்்மான் ்சடதட என்பவர்களும் 
இருககிறார்கள. ஏடடில் பாடடில் திதரயில் 
காததலக தகாணடாடுபவர்கள அவரவர் வீடடில் 
என்றால் தவடடாிவாதள எடுககிறார்கள.இநத 
முரணதான் காதலின் வசகீரம்.

் ம லு ம்  க வ ி ஞ ர்  க ா த ல்  உ ் ர் வு 
இளதமககு மடடுமல்ல முதுதமககும் உணடு 
என்கிறார் கவிஞர்.

பா் வநதரும் ‘‘காதல் அதடதல் உயிாியற்தக’’ 
என்பார்.அவர் முதுதமக காததல

❤  ‘‘புதுமலர் அல்ல; காயநத
புற்கட்ட அவள உடம்பு
சதிராடும் நதடயாள அல்ல
தளளாடிவிழும் மூதாடடி’’ என்பார்.

காததல மடடு்ம எழுதும் கவிஞர்கள 
தபூ சஙகர் ்பால சிலர் இருககிறார்கள.
காதல் எனும் ஒற்தறப் பாடுதபாருதள 
தகாணடதாக பல ததாகுப்புகள உணடு.
அதவ அ்நகமாக கவிஞர்களின் முதல் 
ததாகுப்பாக இருககும்.இது கவிஞாின் 
இரணடாம் ததாகுப்பு. இதற்கு முன்பு 
‘நிலாச்சாறு’எனும் ததாகுப்பு வநதுளளதத 
தமிழதநஞசம் அமின் அ்ிநதுதர வழியாக 
அறியமுடிகிறது.

ததாகுப்பிலிருநது சில துளிகள...

❤  ‘‘ஒவதவாரு வார்த்ததயும்
கவிததயாகிறது
உதன எழுதும்்பாது...’’
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பள்ைளி மாைவர்கள்

மததிய உைவு ொப்பிட

ஆதார அடளட ்கடடாயம்

  - ம.அரசு

நல்ல்வதள. விககல் வநதா தண்ி 
குடிகக பான் கார்டு கடடாயம்னு 
தசால்லல...

ெ. இராஜ்குமார

ததிருப்பததூர

❤  ‘‘உலகப் பூககளின்
ஒருதுளி
்தன்தசாடடு அவள.’’

❤  ‘‘உன் தவடகத்தில் பிறககிறது
சிணுஙகல் எனும்
முதல் குழநதத.’’

❤  ’’வாதடககாற்று
சாதடயாய தசால்லிப்்பாகிறது
நீ வநது தசன்றததன.’’

❤  ‘‘அவளுககும் எனககுமான
்பாடடியில்
நான் முன்னிதல அவள தவற்றி.’’

❤  ‘‘திருவிழா கணடுவிடடால்
அன்தறயதபாழுது
திருவிழாதான்.’’

இப்படிக காததல திருவிழா ்பால 
தகாணடாடி குதூகலிப்பவர் தன் 
காதலியிடம் தசால்கிறார்.

❤  ‘‘உனககு தகாடுகக என் காததலவிட
என்ன இருககப்்பாகிறது
இவவுலகில்’’ என்கிறார்.

்காதட தவயில் தகாளுத்துகிறது.
அநதக தகாடுதமயான தவயிலும் இதமாக 
இருககிறதாம் அவள நிதனவுகளால்.

❤  ‘‘்காதட தவயிலும இதமானது
உன் நிதனவுகளின்
சாரல் மதழயால்.’’

கவிததச சாரல் நம்தமயும் நதனககிறது. 
வாழத்துகள கவிஞருககு.

தவளியீடு : தமிழதநஞசம், பிரான்சு
email : editor@tamilnenjam.com

udhayabala.ub@gmail.com
விதல 90/-

எட்டாெழிசொனல

எடடு வழளிசொளல
எங்களுககு தவண்டாம்
என்றவளை எடடி 
உளதககுதம்மா
பூடிசு

குருவி அளட்கதிற கூடளட
்களலக்காத ொமளி
என்றவளை
புழுததியில புளதககுதம்மா
தபாலிசு

மரதத சவடடாத
மளழ ்கதிளடக்காது
என்றதறத்க
செயிலில அளடககுதம்மா
த்கசு

்காடளட அழளிசெசி
தராடளட தபாடடு
அவங்க ்கலலாவில 
நதிரம்புதம்மா
்காசு

-  லாயர ெரெணன்
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“Fø‹ ð£ìõ‰î ñøõ¡ ¹Fò Üø‹ 
ð£ìõ‰î ÜPë¡” â¡Á èùè²Š¹óˆFù‹ 
ð£óFJ¡ êÍè Üø„C‰î¬ù¬ò Þšõ£Á 
²†®‚è£†´Aø£˜. ð£óF‚° Þò™H«ô«ò 
«îê„C‰î¬ù à‡´. M´î¬ô ió˜è¬÷»‹ 
Üõ˜èO¡ ÜóCò™ Ý«õêˆ¬î»‹ îù¶ 
â¿ˆ¶èO™ è£‡Hˆî£¡. Ü¬õè¬÷ 
ñ‚èÀ‚° ðóŠð¾‹ ªêŒî£¡. “ð£îè‹ 
ªêŒðõ˜è¬÷‚ è‡ì£™ ðò‹ ªè£œ÷™ 
Ýè£¶ ð£Šð£” â¡Aø ªó÷ˆFó‹ ÜõÂ‚°œ 
Þ¼‰î¶. õEè‹ ªêŒò õ‰îõ¡  ÜóCò™ 
ê†ìˆ¬î ÞòŸP ï‹¬ñ ÝœAø£«ù â¡Aø 
¶®Š¹ ÜõÂ‚°œ b Í†®ò¶. 
 
ñ£î¬ó»‹ ñ‚è¬÷»‹ õ¡è‡¬ñò£Ÿ HK‰î 
«ñ«ô£˜èœ ªõ…C¬øJ™ i›‰¶ èìŠð¶¾‹
Ë«ô£˜èœ ªê‚è®J™ «ï£õ¶¾‹ è‡A¬ô«ò£

â¡Á î¡ õ£›¾ õÁ¬ñJ™ Aì‰î£½‹ 
«îêˆ î¬ôõ˜èO¡ Þ¡ù™è¬÷‚ è‡´  
ªõ¶‹Hò ð£óF, îIöèˆF½‹ Þ‰Fò£M½‹ 
M´î¬ô àí˜¬õ â¿ˆî£™ Í†®ì º®»‹ 
â¡ð¬î ÝƒA«ôò Üó²‚° àí˜ˆFù£¡. 18 
Ý‹ ËŸø£‡®™ ÝƒA«ôò˜èO¡ ÜóCò™ 
Å†²ñƒè¬÷‚ èQˆ¶ Ü¬î ï£†´‚°®èÀ‚° 
à¬ó‚è„ ªê£™L ðô ñ‚è†è†° ÜóCò™ 
¹Kî¬ô î‰îõ¡ ð£óF â¡Á ¶E‰¶ 
ªê£™ôô£‹. “ñ£íõ˜èœ ÜóCòL™ ß´ðì 
«õ‡®òF™¬ô. ÜóCò™î£¡ ï£†´‚° 
ÜvFõ£ó‹. Ü¬îŠðŸP ñ£íõ˜èœ ï¡° 
ªîK‰¶ ªè£œ÷ «õ‡´‹. ÜóCò¬ôŠ 
ðŸP C‰F‚è£ñ™ Þ¼Šð¶ Ýðˆ¶” â¡Á 
è£‰F ªê£¡ù£˜. Þ‰Fò£M¡ åŸÁ¬ñ¬ò 
Y˜‚°¬ô‚è G¬ùˆ¶ ÝƒA«ôò Üó² õƒèŠ 
HKM¬ù¬òˆ É‡®ò¶. Ü‰îˆ F†ìˆ¬î  

âF˜ˆ¶ ªê¡¬ù ªñKù£M™  ñ£íõ˜èœ 
«ð£ó£®ò «ð£¶ î¬ô¬ñ î£ƒA à¬ó 
Gè›ˆFò ð£óF ñ£íõ˜èÀ‚°Š ð‡ð£†´ 
ÜóCò™ «ï£‚èˆ¬î ¹Kò ¬õˆî£¡. 

M´î¬ô «ð£ó£†ìˆF™ î¡¬ù º¿¬ñ 
ò£è ß´ð´ˆF ÜóCò™ ÅöL™ ñ£Ÿøˆ¬î 
ªè£‡´ õ‰î Cƒè£ó«õô˜  ñ‚èœ â‰î 
ÅöL½‹ «õÁð†´ M†´‚Ãì£¶ â¡Á 
“²òó£xòˆ¬î ð£¶è£‚è å¼ ñ‚èœ 
ð¬ì Þ¡Pò¬ñò£î¶” â¡Aø è¼ˆ¬î 
ðFò¬õ‚Aø£˜. ü™L‚è†´Š Hó„ê¬ùJ™ 
îIöè‹ åŸÁ Ã®ò¶, ñè£ó£w®ó£M™ 35000 
Mõê£Jèœ åŸP¬í‰¶ 180 A«ô£ e†ì˜ 
ïì‰«î ªê¡Á «ð£ó£® b˜¾ è‡ì£˜èœ. 
ñ‚èO¡ HK¾ îõø£ù ÜóCò™ «ï£‚èˆ¬î 
ãŸð´ˆF Mì‚Ãì£¶. “å¡Áð†ì£™ 
à‡´ õ£›¾ ï‹I™ åŸÁ¬ñ cƒA®™ 
Ü¬ùõ¼‚°‹ î£›«õ” â¡Á ¹ó†CèM å¡Á 
«ê¼‹ C‰î¬ù¬ò‚ ªè£´‚Aø£¡. ÜóCò™ 
YóN¾è¬÷‚ è‡´ ï£‹ å¡Á «êó «õ‡´‹ 
â¡ð¶ ð£óFJ¡ ÜP¾Áˆ¶îô£°‹. ¹òô£™ 
ð£F‚èŠð†ì ð°FèÀ‚° ñ£Gô‹ èì‰¶ 
àîM‚èó‹ c†´Aø£˜èœ â¡ø£™ åŸÁ¬ñJ¡ 
CøŠ¬ð ï£‹ àí˜‰¶ªè£œ÷ «õ‡´‹.  
“«ê£˜¾‹ i›„C»‹ ªî£‡ìÂ‚A™¬ô” 
Þ¡¬øò ÜóCò™ Y˜ˆF¼ˆîõ£FèÀ‚° 
ð£óFJ¡ á‚è‹ ªè£´‚°‹ õKèœ Þ¬õ. 
î¡ªð‡´ î¡ Hœ¬÷ î£¡â¡Á Þ¼‚°‹ 
ÜóCò™ î¬ôõ˜è¬÷ Þ‰î„ êÍè‹ ð£˜ˆ¶ 
ªè£‡´î£¡ Þ¼‚Aø¶ â¡ðîŸ° ðô 
áö™ °Ÿø„ê£†´è¬÷ ï£‹ â´ˆ¶‚è£†ì£è 
¬õˆF¼‚A«ø£‹. “âñ‚°ˆ ªî£N™ èM¬î, 
ï£†´‚° à¬öˆî™, Þ¬ñŠªð£¿¶‹ 
«ê£ó£F¼ˆî™” â¡Á â‰î  ÜóCò™ ªð£ÁŠ¹ 


-
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õA‚è£î ð£óF êºî£òŠ ªð£ÁŠ«ð£´ 
õ£›‰î£¡ â¡ð¶î£¡ ÜõÂ¬ìò Üø 
õ£›‚¬è‚° ñ£†Cò£Aø¶.
 
“õƒèˆF«ô æ®õ¼‹ cK¡ I¬èò£™ 
¬õòˆ¶ ï£´èO™ ðJ˜ ªêŒ°«õ£‹” 

ÞšõKèœ ð£óFò£˜¡ «îCò C‰î¬ù‚°  
ê£¡Á. ïFè¬÷ ¬õˆ¶ ÜóCò™ ªêŒ»‹ 
Ý†Cò£÷˜èœ ð£óFJ¡ «îCò C‰î¬ù¬òŠ 
H¡ðŸP ïì‰F´‹ ï£œ â‰î ï£«÷£?. M…„ 
ÝÀï¬ó ê‰Fˆî£˜ õ.à.C. Üõ˜èœ Þ¼õK¡ 
à¬óò£ì™è¬÷»‹ ð£óF î¡ èM¬îJ«ô 
ªê£™½‹ «ð£¶ M…CŸ° õ.à.C ðF™ ÞŠð® 
Þ¼‰îî£è ð£óF °PŠH´Aø£¡. 

ï£ƒèœ ºŠð¶ «è£® üùƒèÀ‹ 
ï£Œè«÷£? ð¡P„ «êŒè«÷£? 

cƒèœ ñ†´‹ ñQî˜è«÷£ Þ¶ cF«ñ£? 
â¡Á. ªê£‰î ï£†®™ ñ‚èœ Ü®¬ñò£è õ£ö 
«ïK†ì£™ Ü¬îMì Üóê ¶«ó£è‹ Þ¼‰¶ 
Mì£¶. ÞôõêˆFŸ°‹ Gõ£óíˆFŸ°‹ 
ê£¬ôèO™ G¡Á  ¬è«ò‰¶Aø G¬ô ï‹ 
ï£†®™ Þ¼‰¶ ªè£‡´î£¡ Þ¼‚Aø¶.  
ÜóC¡ HŸ«ð£‚°ˆîùˆ¬î âF˜‚è£ñ™ MF 
õ‰î õN õ£¿‹ ñ‚èœ êAˆ¶‚ ªè£‡´ 
êî£ õJŸPŸè£è ñ†´‹ õ£¿‹ CÁ¬ñ 
õ£›‚¬è î£¡ õ£›Aø£˜èœ. Ýù£™ ð£óF 
ÜŠð® Þ™¬ô. «õ®‚¬è ñQî¬óŠ «ð£ô 
ï£¡ i›«õ¡ â¡Á G¬ùˆî£«ò£? â¡Á‹ 
“ñ£è£O ðó£ê‚F è¬ì‚è‡ ¬õˆî£œ Ýƒ«è 
Ýèªõ¡Á àFˆî¶ ð£˜ »èŠ¹ó†C” â¡Á‹ 
î¡¬ù ÝƒA«ôò Üó¬ê âF˜ˆ¶ «ðC 
¹ó†Cò÷ù£Œ Ü¬ìò£÷Šð´ˆF ªè£‡ì£¡. 

“ ñQ î  êº î £ ò ˆ F ™  å¿ ‚ èº‹ , 
ï™ô ÜóCò½‹ ãŸðì «õ‡´ñ£ù£™ 
ÜŒ«ò£‚Aò˜, ¶«ó£Aè¬÷, ñ£ùñŸø 
ÞNñ‚è¬÷Š ªð£¶õ£›M™ î¬ôè£†ì£ñ™ 
Mó†ì «õ‡´‹” îIöèˆF™ ðô ÜóCò™ 
gFò£ù ªè£œ¬èèœ ãŸðì è£óíñ£è Þ¼‰î 
ð°ˆîP¾ ðèôõ¡ ªðKò£˜ ÞŠð® ÜóCò™ 
Ü¿‚è˜è¬÷ ã²õ£˜. ñ‚è¬÷ ê£Fò£™, 
ñîˆî£™, Þùˆî£™,  ñ£Gôˆî£™ HKˆî£À‹ 
Å›„Cè¬÷‚ ªè£‡´œ÷õ˜èÀ‚° ð£Šð£ 

ð£†®™ ð£óF ªê£™Aø£¡ “àò˜¾ î£›¾ 
ªè£œ÷™ ð£õ‹” â¡Á. îñ‚ªèù ºòô£ 
«ï£¡ø£¡ Hø˜‚ªèù ºò½ï˜ à‡¬ñ 
ò£«ù” â¡Á ÜóêÂ‚° ¹øï£ÛÁ õ¬óò¬ø 
ªêŒAø¶. ð£óF “â™«ô£¼‹ å¼ °ô‹ 
â™«ô£¼‹ Þ‰ï£†´ ñ¡ù˜èœ” â¡ð£¡. 

ñ¡ð¬î è£‚°‹ Üóê˜ î£‹ Üø 
ñ£†C¬ò‚ ªè£¡Á èOŠð£«ó£? 

â¡Á îù¶ ð£…ê£L êðîˆF™ î˜ñ¡ ªêŒî 
ÅF¡  ÞNªêò¬ô ð£…ê£L Þ®ˆ¶¬óˆ¶ 
ªê£™õ¬îŠ «ð£ô ð£óF â¿FJ¼Šð£¡.   ï™ô 
ñ¡ù¡ â¡ðõ¡ ï£†®Ÿ° Üóí£è Þ¼‰¶, 
ï£†´ õ÷˜„C‚°‹ ñ‚èO¡ ð£¶è£ŠHŸ°‹ 
àÁ¶¬íò£è Þ¼‚è «õ‡´‹. 

0  
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“HEJ¡¬ñ ªê™õ‹ M¬÷M¡ð ãñ‹
ÜEªò¡ð ï£†®Ÿ°Þõ ¬õ‰¶”

ñ‚èœ «ï£J¡P õ£›î™ ñ‚èœ ªð£¼œ 
õ÷‹ ªðŸP¼ˆî™ M¬÷ªð£¼†èœ 
I°‰F¼ˆî™ è™M ñŸÁ‹ è¬ôè¬÷ 
ÜÂðõˆ¶ ñA›î™ ñ‚èÀ¬ìò àJ¼‚°‹ 
à¬ì¬ñèÀ‚°‹ ð£¶è£Š¹ ÝAò 
Þ‰î ä‰¶‹ å¼ ï£´ ÜõCò‹ ªðŸP¼‚è 
«õ‡®ò Ü®Šð¬ì «î¬õè÷°‹ â¡ð¶ 
F¼õœÀõK¡ è¼ˆî£°‹. «ñŸªê£¡ùŠð†ì 
ä‰¶‹ Þ™ô£î ï£´ Ýðˆî£ù ï£´ Ý°‹. 
ï™ô î¬ôõ¡ Þ™ô£î ï£´ Ü¬îMì 
Ýðˆî£ùî£°‹. 

îQñQî «î¬õè¬÷Š Ì˜ˆFò£ù™ Üƒ° 
ï™ô ÜóCò™ ïì‚Aø¶ â¡Á Ü˜ˆîŠð´‹. 
ð£óF, dTˆbM™ ñ£†®‚ªè£‡ì ªè£ˆ 
î®¬ñè¬÷Š ðŸP èõ¬ôŠð´Aø£¡: ówò 
«ð£˜‚° õ¼ˆîŠð´Aø£¡.  àôè ÜóCò™ 
Cˆî£‰î‹ ð£óF‚° à‡´ â¡ðîŸ° 
Þ‰Gè›¾èœ å¼ ê£¡ø£Aø¶. 

“Ý»î‹ ªêŒ«õ£‹ ï™ô è£Aî‹ ªêŒ«õ£‹
Ý¬ôèœ ¬õŠ«ð£‹ è™Mê£¬ôèœ ê¬ñŠ«ð£‹” 

â¡Á ï‹ ï£†®Ÿè£ù ªî£N™ º¡«ùŸøˆ¬î 
è ù ¾  è‡ ì õ¡ .  “ Ýµ ‚ ° Š  ª ð‡ 
Þ¬÷ŠH™¬ô” â¡Á ªð‡ º¡«ùŸøˆ¬î 
à¬óˆîõ¡. “«ñ¬ô èì™èœ º¿õ¶‹ 
èŠð™èœ M´«õ£‹”, “ê‰Fó ñ‡ìôˆ¶ 
Þò™è‡´ ªîO«õ£‹” â¡Aø M…ë£ù 
º¡«ùŸøˆ¬î «ðCòõ¡. å¼ ï£†®Ÿ° 
«î¬õò£ù Ü®Šð¬ì ªè£œ¬èè¬÷ 
ð£óFò£K¡ èM¬îèO™ è£íô£A¡øù. 
ÜóCò™ î¬ôõù£è î¡¬ù àœÀøŠð´ˆF 
ªè£‡´ ð£óF C‰îFˆ¶ õ£›‰F¼‚Aø£¡. 
á¼‚° à¬öˆFì™ «ò£è‹. «îêˆ¬î‚ 
è£ˆî™ ªêŒ â¡Á ªê£™Lò ð£óF ï‹ 
ï£†¬ì ï£«ñ ÝÀ‹ è£ô‹ â¡Á õ¼ªñ¡Á 
ãƒAòõù£õ£¡. “ÜóCò™ H¬öˆ«î£˜‚° 
Üø‹ ÃŸø£°‹” â¡Á Þ÷ƒ«è£õ®èœ 
ÃÁõ¬î «ð£ô ÜóCòL™ H¬öŠ«ð£˜‚° 
Ü‰î Üø‹ â¡ù ªêŒòŠ«ð£Aø¶?

n

அெளும் ஆறும் அழகு

அவள்

வாக்கப்படடு

தபா்கப்தபாறஊருககு

அவதைாடு சென்றசிருந்ததன்

அந்த ஊரும் ஆறும்

ஆரதததிசயடுககும்

அழத்காடிருந்தது

ஆறறரளி்கதில

தவர்கடளை செடிளய

தவதராடுபிடிங்கதி

உைரதததி உரளிதது ச்காடுததாள்

பாலமைம் நு்கர

பெசி்கழளிந்து

பம்புசெடடில பாந்ததாடும் நரீபறு்கதி

பழ்கதி சபாழுது ்கழளிதததாம்

அப்தபாது சதரளியாது

அவள் வாக்கப்படடு தபாகும் ஊர

அதுசவன்று

இப்தபாது அந்த ஊரளில இரண்டழகு

ஆறும் அவளும்

ஒரு எடடு பாரக்கததுடிக்கதிறது மனசு

ஆறு அனுமததிககும்

அவள் அனுமததிப்பாதைா

ஆயுதா ்கவி - அன்பு மததி
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தசக க ி ள  க த ட  த வ த் த ி ரு க கு ம் 
மாாியப்பன், ம்ிககு ஒரு ரூபாய வீதம் 
தசககிளகதள வாடதகககு விடடு வநதார். 
நணபர்க்ளாடு தானும் வாடதக தசககிள 
எடுத்து ஓடடுவதற்கு பழகிகதகாணடான் 
்பரறிவாளன். யாராவது தசககிதளக 
தகாடுத்து கதடயில் தபாருள வாஙகிவரச 
தசான்னால் ் பாதும்... தசககிதள மிதித்துக 
தகாணடு தககதள விாித்தபடி சிடடாய 
பறநது தசல்வான். தசககிள ஓடடுவததன்பது 
ஏ்ராபி் ளன் ஓடடுறதுககுச சமம் என்பான்.

இவன் தசககிள ஓடடும் அழகில் 
மயஙகாதவர்க்ள இல்தல. ‘ ‘எநதச 
சிாிககி்யாட வலயில சிககப் ் பாறா்னா... 
ஏன்டி... தசல்வி ஓம்மவனுககு தநதமும் 
திடடி சுத்திப் ்பாடுடி. ஊரு கண்் 
அவன்்மலதான் மணடிக தகடககுது.’’ 
பககத்து வீடடு அமிர்தம் தசான்னாள.

‘‘ந ீ சும்மாரு அயித்த. எப்பப் பாத்தாலும் 

அத்யதான் தசால்லிடடு இருப்்ப. தசககிளு 
ஓடடுறது அவனுககு புடிககுமுனு ஊருல 
உளளவுக எல்லாம் தசககிள தகாடுத்து 
்வல வாஙகுறானுக. ஏம் புளள என்ன ஓடும் 
புளளயா. ஊருககு ஒதழககவா தபத்துப் 
்பாடடுருக்கன்.பத்தாஙகிளாசு முடிககடடும். 
்மல படிகக அசலூருககுத்தா்ன ்பாகனும். 
எப்பாடுபடடாவது அப்்பாததககி நல்ல 
உருப்படியான தசககிள வாஙகி தகாடுத்துப் 
புடு்றன்.’’

்பரறிவாளன் பதி்னாறாம் வகுப்பு 
்சர்நததும் முதல் ்வதலயாக தசககிதள 
வாஙகிக தகாடுத்தாள தசல்வி.

கூடலூாிலிருநது பத்து கி்லாமீடடர் 
தூரத்தில் பிலாககுடியில் உளள பளளியில் 
தான் அறிவியல் பாடப்பிாிவு எடுத்து 
படித்து வநதான். தபாருளியல் பாடப்பிாிவு 
மா்வர்கள ஆஙகில வகுப்புககு மடடும் 
அறிவியல் பாடப்பிாிவு வகுப்பதறககு 
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தண்ைீர சுமககும் வா்கனம்

பயைளிதத தடசமஙகும்

இருண்டிருந்தது எததிர்காலம்.
l

்கதறசியழும் குழந்ளத

்காது்களை மறந்தபடி

அலுவல்கம் விளரயும் அம்மா.
l

துள்ைளித ததிரளியும் குழந்ளத்கள்

ததிகச்கடடும் ஒைளிவீெசியது

குதூ்கலதததின் சுடர.

l

கூளரதமல நதிறகும் தெவல

ச்காக்கரளிககும் கூசெலில

மனததிறகுள் உததிததது பெசி.

l

இதளழ வருடும் ்காறறு

மனதுககுள் சதன்றலாய்

என்னவைளின் நளினளவு்கை்
l

ளைககூ
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வநது விடுவார்கள. ஆஙகில ஆசிாியர் 
ஒருவர் மடடும் இருநததால்தான் இநத 
இத்ப்பு வகுப்பு. தபாருளியல் பிாிவு 
மா்வர்கள தபஞசில் தநருககிகதகாணடு 
உடகார்நதது்பாக இடமில்லாதவர்கள 
ததரயில்தான் அமர்நதனர்.

அப்்பாததல்லாம் தபாருளியல் படிககும் 
சஙகீதா முதல் இருகதகயில் உடகார்ந 
திருககும் ்பரறிவாளன் இருகதகககு 
கீ்ழ அமர்நது தகாளவாள. பார்தவ 
ஆசிாியர் பககம் என்றாலும் சிநததன 
்பரறிவாளதனப் பற்றியதாக்வ இருககும் 
அவளுககு.

அவள தனது இடது தகயால் ்பரறி 
வாளன் கால்கதள வருடிகதகாண்ட 
இருநதாள. அவன் இடமாறி உடகார்ந 

தாலும் லாவகமாக நகர்நது அவனரு்க 
தசன்று விடுவாள.

‘‘ஏம்பா... ஒரு எடத்துல இருககமாடடியா. 
அஙகிடடும் இஙகிடடுமா நகர்நதுககிட்ட 
இருநதா. நா ஒன்னப் பாககுறதா. இல்ல 
பாடத்த நடத்துறதா. தவளியில ்பாயி 
்பணடுல எதுவும் பிரசசிதனனா சாி 
பண்ிககிடடு அடுத்த கிளாசுககு வா. 
என்னப்பா தசால்லிககிட்ட இருக்கன். 
வயசுககு வநத புளளமாதிாி தலகுனிஞசு 
நிககிற. நீ ்பாறீயா... இல்ல நா ்பாகவா.’’ 
கலாவதி டீசசாின் சத்தம் அதிகமாயிருநதது. 
நிசப்தமாக இருநத வகுப்பதறயிலிருநது 
்பரறிவாளன் தவளியில் கதவு ஓரமாய 
நின்றுதகாணடு இருநதான்.

வழியில் தசல்லும் ஆசிாியர்களும் மற்ற 
மா்வர்களும் இவதனப் பார்த்துக தகாண்ட 
தசன்றதால் அவமானமாக கருதினான்.

‘‘தவலகி தவலகி ்பானாலும் அநதப் 
தபாணணு எதுககு நமககிடட்ய வருது. 
நம்ம குடும்பம் இருகக தநலமயில இநத 
வயசுல அது ஒன்னுதான் தகாறசச...’ ’ 
தனககுள ்பசிகதகாணடான்.

இத்ப்பு வகுப்பு ்பரறிவாளனுககு 
தர்மசசஙகடத்தத உணடாககியது. கலாவதி 
டீசசாிடம் சஙகீதாதவப் பற்றி ஒருமுதற 
கூட தசான்ன்த இல்தல.

‘‘தபாம்பளப் புளதளககிடட சூதானமா 
ப ழ க னு ம் ப் ப ா .  த ப ா ம் ப ள ப்  பு ள ள 
பாவம் சும்மா விடாது. யாரு மனசயும் 
கலஙகப்படுத்திடாம நல்லபடியா படிசசுடடு 
வநதுரு சாமி.’’ அவன் அம்மா தசான்னதத 
நிதனத்துப் பார்த்துக தகாணடான்.

அவளது வகுப்பதறச சன்னலிலிருநது 
இவதன பார்த்துக தகாண்ட இருப்பதத 
தபரும் பாககியமாக கருதினாள. சஙகீதாவும் 
அவனிடம் காததல தவளிப்பதடயாகச 
தசால்லவில்தல.

தன் நணபர்கள அவதன காதலிகக 
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நாைிலு

l

மூதத ம்களுககு வரன்

உயரந்த ொததியில

இளைய ம்களுககு

ததடு்கதிறார மனளிதொததியில.

l

அண்ளட வீடடுக்காரர

முளறததாலும்,

உரெசிதய ெசிரளிக்கதிறது

சுவர ஓர செம்பருதததி

l

புததிய புதத்கம்

ஆரவததுடன் ததிறந்தான்.

பக்கதததிறகு பக்கம்

புதுவாெம் நு்கர.

l

்காலதததில த்கட்கப்படாத

மன்னளிப்பு.

பெசிததவனுககு தநரதததில

பரளிமாறப்படாத இளல.

l

ஒருநாள் ெ்கவாெம்

விரடடியடிததும்

வீடு வளர

நன்றசி மறவா நாய்.

l

சூது மது மாது

தீயப் பழக்கசமனளில

குழந்ளதக ள்கயில

செலதபெசி?

ைானர. இரா.பமைைலா

்காளரக்கால

கடடாயப்படுத்தினர். ‘‘இது படடிககாடுடா. 
பன்னணடாவது படிசச தவாடன அநதப் 
புளளய எப்புடியும் யாருககாவது கடடிக 
தகாடுத்துருவாஙக. அப்பதான்டா நமககு 
பதிதனடடு வய்ச ஆரம்பிககும். எனககுச 
்சாறு ்பாடுறதுக்க எஙக அப்பனுககும் 
ஆத்தாளுககும் நாககு தளளுது. இநதக 
தகரகத்துல காதலு ்வறயா.. இது படிககிற 
வயசுடா.. ’ ’  ்பரறிவாளனின் கருத்து 
அதனவருககும் நியாயமானதாக ் தான்றியது.

‘‘அப்புடினா அநதப் தபாணணுககிடட 
உணதமயச தசால்லிற ்வணடியது 
தா்ன. நா ்வ்ா ்பாயி தசால்லவா...’’ 
ஞா்னஸ்வரன் குறுககிடடான்.

‘‘மாப்ள, அதுககான வாயப்பு அதமயும்டா’’

அநத ஆணடு நடகக இருககும் ஆணடு 
விழாவுககான ்பாடடிகள மாதல ்நரம் 
ததாடர்சசியாக நதடதபற்றுக தகாணடிருநதது.

‘‘என்னஙக... நீஙகதான் பாடடுப்புககு 
தபணடிங பண்ி தநதறய வசசுருக 
கீஙகளள. அத தகாடுஙக. பாடடுப் ் பாடடில 
்சநதிருக்கன்’’ சஙகீதாவின் குரல்்கடடு 
மறுப்்பதும் தசால்லாதவனாய மறுநாள 
தகாணடு வநது தகாடுத்தான்.

பாடடுப் ்பாடடியில் ்பரறிவாளனும் 
கலநது தகாணடிருநதான். ்மல்நிதல வகுப்பு 
களுககான பாடடுப்்பாடடி ததாடஙகியது. 
வாிதசப்படி தபயர் கூப்பிட ஒவதவாருவராக 
பாட ஆரம்பித்தனர். ்பரறிவாளதன அதழத்த 
்பாது அவனது நணபர்க்ளாடு ்சர்நது 
சஙகீதாவும் கரதவாலி எழுப்பினாள. மா் விகள 
அவதள ‘‘என்னடி...’’ என்பது ்பால பார்த்ததத 
அவள தபாிதாக கணடு தகாளளவில்தல.

‘‘பசசமலப் பூவு நீ உசசிமதலத் ்தனு... 
குத்தஙகுதற ஏது நீ நநதவனத் ் தரு... அழ்க 
தபான்னும்ி....சிாிசசா தவளளிம்ி...’’ 
்பரறிவாளன் பாடும்்பாது அவளும் 
முனுமுனுத்தாள. அவதனத் ததாடர்நது 
நான்தகநது ்பர் பாடினர்.
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சஙகீதா பாட ஆரம்பித்தாள. ‘‘இநதப் 
பசதசககிளிகதகாரு தசவவநதிப்பூதவ ததாடடி 
லில் கடடி தவத்்தன்... அதில் படடுத்துகிலுடன் 
அன்னச சிறகிதன தமல்தலன இடடு 
தவத்்தன்...’’ நீதிககு ததலவ்ஙகு படத்தி 
லிருநது பாடினாள. ்பரறிவாளனின் நணபர் 
களில்  ஒருவன் தககதள ததாடடிலாககி ஆடடிக  
தகாணடிருநதான்.

‘‘சும்மா இருஙகடா...’’ தமல்லியதாய சத்த 
மிடடுக தகாண்ட இருநதான் ் பரறிவாளன்.

நிகழசசி முடிநத பிறகு ் பரறிவாள னிடம் 
வாஙகிய பாடடுப் புத்தகத்தத தகாடுத்தாள. 
அவளின் கணகள இளகிய பனிதய 
ஒத்து இருநதது. அவளின் உதடுகளில் 
முல்தல மலர்கதள பூககச தசயது நகர்நது 
தசன்றாள.

‘ ‘மாப்ள தகாடுடா.  அதுல என்ன 
இருககுனு பாககு்றன்...’’ தவடுகதகன 
பறித்தான் சுப்பிரம்ி. ஒவதவாரு பககமாக 
புரடடினான். அதில் ஒன்றுமில்தல என்று 
உதடுகதளப் பிதுககினான்.

்பரறிவாளன் பாடடுப் புத்தகத்தத 
வாஙகி பககஙகதள காற்றில் விாிய 

விடடான். அதிதலாரு பககம் அதிகம் 
பயன்படுத்தியதற்கான அதடயாளத்்தாடு 
இருநதது. உற்றுப் பார்த்தான். அநதப் 
பககத்தில் முன்று நடசத்திர குறியீடுகள 
இடடு வடடமிடடு இருநதது. வடடத்தின் 
்மல் பறதவகள இரணடு பறப்பது ்பால் 
குறியீடும் இருநதது.

எனககு தராம்ப தராம்ப பிடிசசப் 
பாடடு. இப்படிககு எஸ்.ஜி. என்பது 
ஆஙகிலத்தில் எழுதியிருநதது. சஙகீதா 
என்பததத்தான் அப்படி எழுதியிருநதாள.

‘‘வசசுககவா ஒன்ன மடடும் தநஞசுக 
குளள... சத்தியமா தநஞசுககுளள ஒன்னு 
மில்ல...’’ யா்ரா பாடுவது ்பாலிருநதது 
அவனுககு.

இவதனத் திரும்பித் திரும்பி 
பார்த்துக தகாண்ட தசன்ற  அவளது 
கணகள இரணடும் துளளி நடனமாடிக 
தகாணடிருநதன. ்பரறிவாளனின் இதயம் 
முன்தனப்்பாதும் இல்லாத அளவுககு 
்வகமாய துடித்தது. தனது வலது தகதய 
தநஞசில் தவத்து சாநதப்படுத்திக 
தகாணடான்.

நாடகள கடநதன. பளளிககூடம் விடடு 
வநத அவனிடம் கடிதம் வநதிருப்பதாக 
அவன் அம்மா தசான்னாள. நமககு கடிதமா... 
ஆசசாியமாக இருநதது அவனுககு. சன்னலில் 
இ ரு ந த  உ த ற ய ி ட ப் ப ட ட  க டி த த் த த 
எடுத்தான். அனுப்புநர் முகவாி தவற்றிடமாக 
இருநதது.  பிாித்துப் பார்த்தான். முத்துகதள 
்கார்த்ததாக இருநதன அநத எழுத்துகள. 
கடிதத்தத சஙகீதாதான் எழுதியிருநதாள. 
வாசிகக ஆரம்பித்தான்.

பிாியாதிருப்பாய என்று நம்பி ப்ாியமுடன் 
உன்னுள வாழ ஏஙகும் உனககான சஙகீதா...

கணகதளச சிமிடடிச சிமிடடி காதலிககும் 
என் கருவிழ ிகதள கா்ாதது்பால் 
கடநது ்பாகும் உன்தன கடடியத்த்து 
முத்தமிடடு மகிழகின்்றன் நாள்தாறும் 
கனவில். கால்கதளச சுரணடும் ்பாததல் 

னைககூ

n

ெசிதறசிய முததங்கள்

்கா்கதிதம் சபாறுததுகச்காண்டது

தபனாவின் எசெதளத...

n

்கடந்துப் தபானப்பின்

தனளிததனளியாய் அனாளதயா்கதிறது

்காலடிச சுவடு்கள்...

- மைைா
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ைருபபு ெந்திபபுைள்
மத்கஷ் குமார ெசிஙள்க

நீ ஊததிய புள்கயும் தபெசிய வாரதளத்களும்

அந்தக த்காப்பிக்களடயின் தமளெப்பிசுககு தபால

என் ஆளடயில ்கைளிம்தபறசிப் தபானது.

ெவுக்காரதததின் ெவுக்கடிகச்கலலாம் ்கழலவிலளல.

வீடடு அலமாரளியிலிருந்த உளட்கைளிலும் கூட

உன்னளிலிருந்து தவ்கமாய் சவைளிதயறசிய

குருடடுச சொற்கைளின் ்காலடிததடங்கள்.

மாறறு உளட வாங்க ்களடககு சென்றாதலா

அவறறசிலும் நீ வீெசிய வாரதளத்கைளின் ்களற.

மாறறுளடதய ்கதிடடாவிடில? என்ற த்கள்விதய

சபரும் அருவருப்ளபத தந்தது.

சவறுப்புடன் சதருவில நதிறள்கயில

்காலிளடயில ஓடிப்தபான நாளயக ்கண்ட

அந்தக ்கைம் உளரததது

மாறற தவண்டியது உளடளய அலல!

லாம் கடதடறும்பு கடிப்பதாய இடம்மாறி 
அமருகிறாய. உன்னுள வாழ துடிககும் 
என்தன எவவிடத்தில் தவத்து அழகுபார்கக 
எணணுகிறாய என்பதத என்னால் ஊகிகக 
முடியவில்தல.

நாடடு நலப்ப்ித்திடட மா்வர்கள 
குழுவில் நீயும் இருககிறாய என்பதத 
நானறி் வன். நம் மா் வர்கள மதலயக்காவில் 
திருவிழாவிற்கு பாதுகாப்பு ப ி்ககு தசல்வதாக 
அறிநது உன்தனக கா்  ஒற்தற ர்ாஜாதவ 
ததலயில் சூடாமல் தககளில் தாஙகி வந்தன். 
பூ தவககாத என் ததலதயப் பார்த்து என் தாய 
திடடிகதகாண்ட வநதாள. உன்தனப் பார்த்த 
மகிழசசியில் அநதப் பூதவச சூட ்வணடும் 
என்று நான் எண ி்யிருநததத என் தாயிடம் 
எப்படிச தசால்்வன்.

உன் நணபர்கள எல்்லாரும் என்தனப் 
பார்த்து ்பசினார்கள. அவர்களுககும் 
ததாிந திருககும் நான் உன்தனக காணப 

தற்காகத்தான் வந்தன் என்று. உனககு 
மடடும் ஏ்னா ததாியவில்தல. திருவிழாவில் 
கூடட தநாிசலாக இருநத்பாதும் என்னுள 
அதவ அதனத்தும் தவற்றிடமாக்வ 
ததன்படடது.

உன் வருதக இல்லாத திருவிழா தவறிச 
்சாடி கா்ப்படடது. உன் விடுப்புககான  
கார்த்தத உன் நணபர்களும் அறியாதவர் 
களாக்வ இருநதனர். தவற்றுக கூடடத்ததப் 
பார்த்தபடி தவறுதமதய சுமநதுதகாணடு 
அநத ்ராஜாதவ படிதயான்றின் ஓரமாய 
தவத்்தன். சிறுமி ஒருத்தி ஓடி வநது அததச 
சூடிகதகாணடு சிாித்தபடி தசன்றாள. அநதச 
சிாிப்பில் நாம் மகிழநதிருந்தாம்.

பாடடுப் புத்தகத்தின் முதல் பககத்தில் 
இ ரு ந த  மு க வ ா ி த ய  ப த் த ி ர ப் ப டு த் த ி 
தவத்திருநததால்தான் என்னால் மடல் எழுத 
முடிநதது. பககம் பககமாய அமர்நத்பாதும் 
பககுவமில்லாதவதனப் ்பால் காடடிக 
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தகாளள முயல்கிறாய. உரககச சிாிககும் 
உன் அழகில் உறஙகிக கிடககும் என்தன 
உன்னுள அத்த்துகதகாள. தககதள 
விடடபடி தசககிள ஓடடும் உன் கரஙகதள 
தமல்லப் பற்றிகதகாணடு மிதககும் 
என்தன உன்னுள மூழகவிடு. தசாநதமாய 
பாடதடழுதி சநதம் ்பாடடு சத்தமில்லாமல் 
உன் நணபர்களிடத்தில் பாடும் அநத 
சநதடிககுள நீநத துடிககும் என்தன 
ஏநதிகதகாள. விரடடி விரடடி உன்தனக 
காதலிகக தவககும் அநதக கணகளுககுள 
என்தனக காத்துகதகாள.

பிாியாதிரு பிாிய்ம
ப்ாியமுடன்
உன்னுள வாழும்
சஙகீதா்பரறிவாளன்.

ஒவதவாரு தசாற்களிலும் அவள கலநதிருந 
தாள.   அநதக கடிதம் பாதுகாககப்பட 
்வணடிய ஒன்றாக கருதினான். அப்படி 
பாதுகாத்தால் காததல ஏற்றதாக அல்லவா 
கருதப்படும். நாதள ் நாில் பார்த்து காததலச 
தசால்லிவிடுவதுதான் சாியாக இருககும் 
தனககுள எண ி்னான்.

‘‘சாமி.... என்னககடிதாசிப்பா அது’’

‘ ‘பதழய தகாஸ்டீன் ்பப்பர என் 
ப்ரணடு அனுப்பிருககாம்மா...’’

‘‘ஏ்தாப்பா. . .  நா  என்ன படிசசா 
இருக்கன். ஓநதககசசிக தரணடும் ஒன்ன 
நம்பிதான் இருககுதுக. வித்து கடடிக 
தகாடுககுற அளவுககு தபருசா நமககிடட 
எ ன் ன  இ ரு க கு .  ஓ ட ட க  க ல ப் ப யு ம் 
ஒடடிப்்பான வயி் ராட ததாத்த மாடு 
தரணடும் காலா நடுக ஒரு நாத்தஙகாலும்தான் 
இருககு. சமத்தா படிசசுககுயயா...’’

வழககம்்பால் பளளிககூடம் தசன்றான். 
அவன் கடிதம் வநததாக்வ காடடிக 
தகாளளவில்தல. அவளும் அவதனப் 
பின்ததாடர்வதிலிருநது பின்வாஙகுவதாய 
இல்தல ...

n

ததநீர ்களடயிலும்

சதருதவார நளடபாளதக்களடயிலும்

ததய்ந்துக ச்காண்டுதானளிருக்கதிறது

குழந்ளத்களும் குவளை்களும்

குடும்பசசுளமயால....

வாழகள்க சுளமளயககுளறக்க

ெலிப்பிலலாமல சுமக்கதிறார்கள்

குழந்ளததசதாழளிலாைர பாதததிரதளதயும்

குழம்பு பாதததிரதளதயும்...

குடும்ப பாரம் நீங்கதிட

ததநீர ்களடயில

ததினமும் 

அலெசிகச்காண்தடயிருக்கதிறார்கள்

குறசிகத்காள்்களையும், குடங்களையும்

ஏழளம அழுகள்கத துளடக்க

விரும்பிததான் விற்கதிறார்கள்

வாரசெந்ளதயில ்காய்்கறசிககூறு்களை

வறுளமக கூருளடக்க...

பஞெததுககு பரளி்காரமாய்

பஞெர்களடயில தவளலச செய்து

வறுளமயின் ஓடளட அளடககும் - 

இவர்கள்

குழந்ளதத சதாழளிலாைளியாம்

ததிளரப்படதததில நடிதது

நாையம் பாரததால - அவர்கள்

குழந்ளத நடெதததிரமாம்

என்ன நீததிதயா...

தீராத வறுளமளயப் தபாக்கதிட

ததிளரயரங்கதில ததின்பண்டம் விறபவளன

ததிடடிததீரததனர

குழந்ளதத சதாழளிலாைளிசயன்று

ததிளரயில ஓடியததா

பெங்க ததிளரப்படம்

ெசிரளிப்பில ததிளைததனர

குழந்ளதயின் நடிப்பு

அருளமசயன்று.....

குழந்னதத்வதாழிலாைர

பூ.ஆசு, ெிஙைபபூர
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இலகைிய உலைில் ைெினத, ெிறு 

ைனத, நாெல், ெிைிமைாப பா்டல்ைள்,  

பயணக ைடடுனரைள் என்பெற்றால் 

மைடடுமைல்ல அறிெிபபுத் துனறயிலும் புைழ 

வபற்றிருகைிறீரைள் இத்துனறககுள் 

எபபடி ெந்தீரைள்?

வாதனாலி தமாழிதயக காற்றில் எழுதும் 
மின்சார எழுது்கால்  இதசப் பாலூடடி 
இதயஙகதளக குழநததகளாககக கூடியது. 
என் இளதமப் ்பாததககு இரசதனக 
கள அறிவு மது பருககிய குவதள தான் 
வாதனாலி. என் தசவிப் புல்லாஙகுழல் 
வழியாக நுதழநத வாதனாலி அறிவிப்புகள 
என் தக பற்றி எனககு எழுது்கால் எடுத்துத் 
தநதது. இதளஞர் இதயம், ஒலி மஞசாி, 
வாலிப வடடம்  நிகழசசிப் பூககளில் நானும் 
கவிததத் ்தன் துளியாகச சுரந்தன். 

உயர்தர அமுதம் குடித்து மூதளககுள 
நிரப்பி எழுது்கால் வழி நான் பாீடதசக 
காகிதக ்காப்தபயில் பிழிநத பின் 
த க ா ழு ம் ப ி ல்  வ ி ழு ந து  ம ல ர் ந ் த ன் . 
இலஙதகயில் பதழய ்சானகத் 
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ததரு இகபால் ்ஹாடடல் என்தனக 
க்ககுப் பிளதளயாகத் தத்து எடுத்துக 
தகாணடது. என்தனக கணடு பிடித்துத் 
தத்துக தகாடுத்தவர் ம ி்ப்புலவர் மருதூர் 
ஏ மஜீத் அவர்கள. என் தகாழும்புப் 
தபாழுதுகள வண்ம் தபறத் ததாடஙகின. 
என் கணகளுககு வாதனாலி நிதலய 
ஒலிக கணகாடசி காடடியவரும் மஜீத் 
அவர்களதான். என் ஓயவு நாட கிதளயில் 
வாதனாலிப் பூஙகிதளயில் அமர்நது கவிதத 
கூவுகின்ற ஒரு குயிலாக நான் மாறி் னன்.

என் குரல் ஒரு பறதவயாக எனது 
இரணடாம் அன்தன நிநதவூர் வதர சிறகு 
விாித்தது. என் குரல் மதலயில் நதனநத 
ஊர் தக தடடல்களால் என் இதயத்தில் 
மாதல சூடடி என்தன ஆசீர்வதித்தது. 

இரணடு வருட தகாழும்புச சுவாசம் பல 
கதல இலககிய உயிர்ப்புகதள எனககுள 
நிகழத்தின. உயர்தர தவரம் என்தனப் 
்பராததனப் பல்கதலககழகத்தில் படதட 
தீடடியது. 

என்றும் என் இதயத்தில் வாழும் அன்பு 
நணபர் உலக அறிவிப்பாளர் பீ. எச. அப்துல் 
ஹமீட மதலயகக குளிர் காற்றில் கதலப் 
பனி தூவுகின்ற ஓர் அறிவிப்பு ஆகாயத்தத 
என் கணணுககும் தநஞசுககும் அறிமுகம் 
தசயது தவத்தார். 

அவர்தான் அறிவிப்பாளர் கமல நாதன். 
்பராததனப் பல்கதலககழகப் பசதசப் பால் 
தவளியில் மா்வ விணமீனாய மின்னிக 
தகாணடு மதல மாநகரம் கணடி மதலயக 
்சதவயில் காவிய ்மதட நிகழசசியில் 
என் கவிததக குரதலப் பதிவு தசய்தன். 
அப்்பாது பல்கதலக கழகத்தில் என் 
குரல் ஒரு கதலயாகப் பிரகடனம் ஆனது. 
பல்கதலககழக ்மதடகள என் குரல் குரல் 
்கடடு மகிழநதன. என் குரல் மது என் தமிழ 
அமுது அருநதிய ்பராசிாியர் பூ்லாகசிஙகம் 
அவர்கள மதலக ்சதவயில் என்தன ஓர் 
அறிவிப்பாளனாககி மின்மினியாககினார். 
மதலயகம் எஙகும் என் தபயர் வாசம் 
கமகமத்தது. கால விருடசம் வருட 

இதலகதள உதிர்த்துக தகாணடது.

படடம் நானும் ஓர் அறிஞன் என்று உரத்துச 
தசான்னது. பாடசாதல நிலவா்னன். 
வகுப்பதறயில் தவண மல்லிதககள 
மத்தியில் ஆசிாியத் தாமதரயா்னன். 
இரணடு ததாழில் கால்களால் நடககத் 
ததாடஙகி் னன். மாவனல்தல சாஹிராக 
கல்லூாிக கடலில் ஓர் ஆசிாிய அதலயாய 
எழுநதும் மதலயக வாதனாலிப் பூவில் 
அறிவிப்பு வாசம் பரப்பியும் வந்தன். 

ஒரு விடியலில் கல்லூாிக தகாடியில் 
வகுப்பதறயில் படர்நதிருநத எனககு ஒரு 
தக ்பசி அதழப்பு ஒலிக தக நீடடியது.  
தகாழும்பு வர்த்தக ்சதவயில் நீ கூவும் 
குயிலாக ்வணடும். ்பசும் கிளியாக 
்வணடும் என்றும் உட்ன வாதனாலி 
நிதலயப் ப ி்ப்பாளர் நாயகம் அவர்களின் 
முக ் நர் தாிசனம் தசயதயன்றும் மறுமுதனக 
குரல் தமாழிநதது. அககுரல் ்பராசிாியர் 
எஸ் த ில்தலநாதன் அவர்களுககுச 
தசாநதமானது. எனககுள படடாம் பூசசிகள 
பறநதன. மகிழசசி தவளளம் உணடாககி 
அமிழநது ்பா்னன் நான். 

வர்த்தக ்சதவயில் ஒலி வாஙகி 
முன்்ன என் குரலுககும் தமிழுககும் 
ஆசனம் கிதடத்தது. ்தசம் முழுதும் என் 
குரல் மககளின் ்நசத்திற்கு உாித்தானது. 
இன்னும் என் புகழ ஒளிரத் ததாடஙகியது. 
ஆசிய ்சதவ, தகாழும்பு சர்வ்தச 
வாதனாலி, ததன்றல் ்சதவ, பிதற எப் 
எம் என என் வாதனாலி வாழகதக முற்றுப் 
புளளி மறநது நகர்நது தகாணடிருககிறது.
வாலிப வடடம் நிகழசசிககு நான் ஐநது 
வருடஙகளுககு ் மலாக ததாகுத்து வழஙகிச 
தசலுத்தும் சாரதியாக இருந்தன்.

முத்து விதானம்,  அநதி ்நரச சிநதுகள,  
கதலயாக அதிதிகள, ஒலி மஞசாி, ் நர்கா்ல் 
என பலநூறு நிகழசசி மாதலகள தசயது 
்நயர்கள இதயக கழுத்தில் சூடடியுள்ளன்.  
விளம்பர நிகழசசிகள பல்லாயிரம் பதடத்து 
வர்த்தக நிறுவன நிலாககளுககும் ்நயர்கள 
விளககுகளுககும் ஒளியூடடி இருககி் றன்.
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ஈழத்தின் தபான் வாசல் ததன் கிழககில் 
நிநதவூர் நநதவனம் நான் முதல் மூசசுப் 
தபற்ற ஊர். மதீனா மகா வித்தியாலயம் 
எனககு அகரம் தசால்லித் தநதது. வகுப்பு 
ஆறிலிருநது உயர் தரம் வதர எனககு 
அறிவுப் பாலூடடிய கல்வித் தாய நிநதவூர் 
அல் அஷரக ்தசிய பாடசாதல. 

பசுதமககுக காதல் வநதால், பூககளிடம் 
அழகு எதுதவன்று ்கடடால்… நிநதவூர் 
என்றுதான் தசால்லும்! கடல் சார்நத 
தநயதலான வஙகக கடல் கிழகதக நீல 
வண்ம் பூசி அழகாககும். சூாியக குமாி 
கிழவியாகும் ்மற்குப் பககம் வய்லாடு 
கூடிக களிககும் மருதப் பசதசயும் சலசல 
இதச மீடடும் ஓதட ஆறு வீத்களும் 
நிதறநத அழகூர் என் இளதமககால 
வயசில் இரசதனத் தீ என் கணகதளக 
குளிர்வித்தது. 

ஒ ரு  க வ ி ஞ ன்  ந ட ப் ப த ற் கு  ஊ ரு ம் 
ஊர்ச சூழலும் இரணடு கால்கள. அவன் 
இ த ய த் த த  அ ழ கு  சு ம ந து  த ச ல் லு ம் 
அருதமயான விபத்து எனககும் ஏற்படடது. 
என்தனக கவிஞன் ஆககிய பல்கதலக 
கழகம் நிநதவூர்தான்

உ ங ை ளு ன ்ட ய  ஆ ர ம் ப  ை ா ல ப 

பன்டபபு எது? அதற்குக ைின்டத்த 

ஆதரவு அல்லது...

ஒரு தமாழியின் நாகாீகம் கவிதததான். 
அம்தமாழியின் உயிரும் கவிதததான். 
உதிர்நது ்பான கால இறகுகள தாஙகிப் 
பிடிககும் காற்றாய எனககுளளும் வீசியது 
கவிதததான். 

என் முதல் தவளிசசம் அது. உயிர் 
உதிர்நதால் மர்ம். உதிர்நத உயிர் எழுநதால் 
கவிதத. கவிததயின் முக்மா மன்மா 
அறியாத வயதில் உளளத்து நிலத்தில் ்வர் 
விடுகின்ற ஒரு விததயாகக கவிதத எனககுள 
முதளத்தது. பல பத்திாிதக ்மகஙகளில் என் 
எழுத்துககள நீர்த்துளியாகச ்சர எனககுள 
அதவ மதழ உணடாககின.

சிநதாம ி் பத்திாிதகயில், ம ி்கவிதத 
யாக நான் அசசா்னன். தினகரன் ் சாதலயில் 
நானும் பூப் பூககத் ததாடஙகி் னன். வாதனாலி 
தவளிசசத்தில் ஒலிமஞசாி நிகழசசி வீதியில் 
நானும் வாகனம் தசலுத்தப் பழகி் னன்.

வருடக காலன் ்வக நதட ்பாடடு 
2000 மாம் ஆணடு வீடடில் குடி்யறிய 
்பாதுதான் நான் நூல்களா்னன்.

நானிடட கவிதத முடதடகதள நூலில் 
அதடகாத்து குஞசு தபாாித்்தன். அக 
குஞசுகதள ஒரு நூல் கூடடில் வளர்த்து 
கூடடுககு ‘ உன்னிடம் விரல்கள ் கடகி் றன்’ 
நாமம் இட்டன்.

தமிழ ் தச ஆயவாளர் வல்லிககண்ன் 
என் கவிததகதள அ்ிநதுதர தமாழி 
யால் ஆசீர்வதித்தார். 

தினமுரசு வயலில் என் எழுது்கால் 
விததத்த சிறுகதத தநற்கள. தினகரன் 
நதியில் நான் பின்னி வீசிய சிறுகதத 
வதலகள என எடுத்து இன்னுதமாரு 
சுவாசம் தபயர் சூடடு விழா நூலுககு 
நடத்தி்னன்.

்பராசிாியர் துதரம்னாகரன் என் 
இலககியப் பதடப்பிதன அ்ிநதுதரக 
கல்லில் உரசிப்பார்த்து தஙகதமன்று தன் 
எழுத்து தமாழியால் உரத்துச தசான்னார். 
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சிறுகதத தமதானத்தில் நான் இலககியப் 
பநது விதளயாடிய அ்த ்நரம் கவிததக 
காற்றாடியும் என் வாழகதக வானத்தில் 
பறகக விட்டன். 

இவவிரணடு நூல் சாசனஙகதளயும் 
ததல நகாில் மருதாதன எல்பிஸ்டன் 
அரஙகுச சுவாில் காலத்தால் அழியாத 
கல்தவடடுககளாககி்னன். 

‘’இன்னுதமாரு சுவாசம்’’ அரச விருதிதன 
அதழத்துத் தநதது.

‘’உன்னிடம் விரல்கள ்கடகி்றன்’’ 
என்தனச சுடடிக காடடி என் தபயருககு 
தவளிசசம் உணடாககியது.

‘’இந நூல்கள பனி மூடும்’’ குளிர் கூடும் 
கனடா நாடடின் நன்னூல் இலககிய 
நிறுவனம் ஒரு நூற்றாணடின் மிகச சிறநத 
நூல்கதளன்று சத்தியம் தசயதது.

என் இலககியப் பிளதளகளுககு கூடா 
விமர்சன எதிாிகள இல்தல. நான் ஒரு 
்காப்தபககுள குதிதர ஓடடுபவனும் இல்தல. 
குழு சாககதடககுள விழுநது துர்நாற்றம் 
வீசுபவனும் இல்தல. யார் மனசுககும் 
இலககிய ஈடடி எறிநது காயம் நிகழத்துபவனும் 
அல்லன். 

இலககியம் பூககூதட. நான் நறும்ம் 
பரப்புபவன். ஓர் இலககியப் பதடப்பு மூதளககு 
வலி தகாடுககக கூடாது. சிநததனககுக 
கல்தலறிநது காயம் உணடாககக கூடாது.  
எழுத்தும் தபாருளும் சிலநதி நூல் ்பால 
தமன்தமயாக இருகக ்வணடுதமன்று என் 
விருப்பத்திற்கு நான் கடடதள பிறப்பித்தவன். 

முள மலர் பிரசவிககாது. முள நறும்ம் 
தராது.  பாரதி கூற்றிதன அடி்காடிடடு 
ஆராதிப்பவன் நான். இககார்ஙகள என்தன 
்நாககி நீளுககின்ற பிரம்பிதன பறித்து வீசி 
விடுகிறது

உஙைள் குடும்பம், இலகைிய ொழ 

வுககு குடும்பம் தந்த ஒத்துனழபபு…

எனககுத் தமிழப்பாலும், புனிதப் பாலும் 
ஊடடியவர் உம்மி  அன்தன ்பசசு 
தமாழிதயக குரலால் சுவாசிப்பவர் வாப்பா 
சின்னக குவதளயில் கல்விப் பால் குடித்தவர். 
இலககியச ்சாதலப் பககம் மதழககும் 
ஒதுஙகாதவர்கள. 

நான் நாதலநது நூல்களுககு தவளியீடடு 
உயிர் தகாடுத்த ்பாது ஏ்தா ஒரு நல்ல 
காாியம் மகன் தசயகிறான் என்று மனதுககு 
தவளதளயடித்தவர்கள  என் துத்வி 
காீமா கல்வி ஒளியால் பிரகாசிப்பவர். என் 
இலககியப் பதடப்புககதள ் நசிப்பவர். என் 
எழுத்து மின்மினிகதள நடசத்திரமாககியவர். 
என் எழுத்துச சூழலுககு இருள பாயசசாதவர். 
என் உயிாின் துடிப்பு ஹனீககா ராகில் 
கற்றல் கடலில் கப்பல் விடடு என்தனயும் 
மாலுமியாககி மகிழவிப்பவர், ஆஙகில 
இலககியஙகளின் பதடப்பாளி. தமிழத் 
திதரப்பட பின் திதரயில் தன் குரல் அழகி. 
என் இலககியஙகளின் நாடி பிடித்துப் 
பார்ப்பவர்.  என்தனத் ் தடித்்தடி படிப்பவர். 
என் கவிததச ்சதலககு ஆஙகில வண்ம் 
பூசி சர்வ்தசம் ஆககுபவர். இலககியத்தின் 
சககரம் குடும்பம் தான். அசசககரம் 
உருணடால் தான் இலககு ் நாககிய பய்ம் 
இலகு தபறும். 

நான் இலககியப் பால் காயசசுபவன்  என் 
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வீடடுப் பூதனகள தான் முதலில் குடிககிறார்கள. 
சுதவ பற்றியும் ்பாசாககுப் பற்றியும் என் 
பூதனகளதான் மியாவ என்கிறார்கள.

தவளிவநத நூல்கள. அவற்தற தவளி 
யிடும் ்பாது ஏற்படட வலிகள அல்லது 
சுகஙகள. நூல்கள தவளியிடப்படட பின் 
ஏற்படட மன நிதறவு…

இதுவதர 18 நூல் ஆடுகள என்தன 
்மயநதுளளன. ஒவதவாரு நூலும் என்தனக 
காடடுகின்ற கண்ாடிகள.

இன்னுதமாரு சுவாசம் - சிறுகதத நூல். 
அரச விருதிதன உடதமயாககியது.

உன்னிடம் விரல்கள ்கடகி்றன் - 
கவிதத நூல்

என் உயிரும் உன் முகவாியும் - ததாடர் 
கவிதத நூல்

உன் கண்ால் ததாடுகி்றன் - கவிதத 
நூல். இதவ தமிழநாடு ம்ி்மகதலப் 
பிரசுர தவளியீடுகள

சின்னச சித்திரஙகளில் சூாியன் - 
தஹககூ கவிததகள.

நீ ்கடட கவிததகள - வாதனாலிக 
கவிததகள

மன வனத்தில் நநதவனம் - ததாகுப்புக 
கவிததகள

அன்புடன் பூஙகாற்றுககு - வாதனாலியில் 
நான் ததாகுத்து வழஙகி ஒலிமஞசாி 
நிகழசசியில் இடம் தபற்றதவ.

பளளத்தாககில் சிகரம் - கவிதத நூல்

தமாழி ஒளி -  தமிழ தமாழி பற்றிய 
ததாடர் கவிதத.

சடதடப் தபககுள சிறகுகள - கவிதத நூல்

உசெசி சவயிலில வாடிய 

பழுதத இளல்கள் ஒன்றசிரண்டு

விளடசபறும் தவளையிதல

பூததுக குலுஙகு்கதின்றன

நாளைய மரைம் அறசியாத 

சமாடடு்களும் மலர்களும்.

சவண் பஞசு தம்கங்களும்

அழத்காவியம் ்காடடிக ்களலந்ததிட 

பூவின் தமல வந்தமரந்த 

வண்சடான்று

ரீங்காரமளிடத சதாடஙகு்கதிறது.

இளெககு மயங்கதிய ஆழ மனம் 

இறகள்க விரளிககும் தவளையில 

சமலலிய குைளிர ்காறசறான்று 

என் தத்கம் தழுவிச செல்கதிறது.

இருடடிடாத வானம் என் தமல 

ொரல மளழ சபாழளிந்து செலல 

த்காளட மளழயில நான் நளனந்து 

குதூ்கலிததுக ச்காண்டாடிய பின் 

ெடசடன்று ததான்றசிய வானவில

வரையாலங்கள் ்காடடி மளற்கதிறது.

ைெிஞர - ரெி குணா

மடடு ந்கர, இலஙள்க
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உதடநத மதழயில் நதனநத படடாம் 
பூசசி - உதர கவிததத் ததாடர். இதவ 
ஆர்்க மீடியா தவளியீடுகள

சிலநதி பின்னிய படடு வதலயில் 
சிககிய விணமீன்கள - கவிதத நூல் - 
்சலம் இனிய நநதவனம் தவளியீடு.

யாழ மீடடிய கணகள 
- பய் அனுபவக 
கடடுதர நூல்.

மிடடாய மதல இழுத்துச  
தசல்லும் எறும்பு - நாவல்

்தவததயின் அநதப் 
புரத்தில் படடாம் பூசசிக 
குடியிருப்பு - வண் 
நூல் - கவிததகள. இதவ 
தசன்தன அகநாழிதக 
பதிப்பக தவளியீடு.

ஓவியதன வாசித்த 
புல்லாஙகுழலில் வர்  ் இதச – கவிததகள 
தமிழநாடு பாரதி இலககிய விருது தபற்ற நூல்.

நீ பலூன் கணகளால் ஊதுகி்றன் 
நான் - கவிததக கததகள அல்லது கததக 
கவிததகள. இதவ மதுதர ஓவியா பதிப்பக 
தவளியீடுகள.

‘’தூகக்ாங குருவிக கூடு கடடுதல் 
இலகு’’

‘’ஒரு நூல் பூத்தல் என்பது ் வர் நிகழத்தும் 
்பார்தான்’’

‘’தனி மனித உதழப்பு ஒரு ் தாப்பாகுதல் 
சிரமம்’’

‘’தககள இத்கின்ற ்பாது ஓதச 
பலம் தபறுகிறது’’ 

இப்படித்தான் நூல் தவளியீடும்

நான் நூல் யாத்த காலதமல்லாம் 

எனககு நூறு நூறு விரல்கள கிதடத்தன. 
என்தனச சூழ இருநத தாரதககள 
எல்லாம்  உடல் உதழப்பும் மனப் பலமும் 
தகாணடு எனககு ஏ்ியாக இருநதார்கள. 
வலி தவன்று வலி கடநது நூல் என் 
தவளியீடுகள இனித்தன. 

என் முதல் இரு நூல்களும் கணட சன 
தநாிசலில் தகாழும்பு 
எல்பின்ஸ்டன் அரஙகு 
மூசசுத் தி்றியது. 

தினகரன் வார மஞசாி 
இநதிர ்லாகத்தில் இரு 
நூல்கள தவளியீடடு விழா 
என்று அசசு தசயதன. 

தகாழும்பு ஹமீட 
அல் ஹுதைனி ்தசிய 
கல்லூாியில் கணகளால் 
உன்தனத் ததாடுகி் றன் 
நூல் மூசசு விடட ்பாது 
நான் விமானம் ஓடடிப் 

பறந்தன். 

‘ ’என் உயிரும் உன் முகவா ியும்’ ’ 
தகாழும்பு சுகதாச ்ஹாடடலில் மலர்நத 
்பாது பல்துதறப் பிரபலஙகளும் எனககு 
நடசத்திரத் தகுதி வழஙகினார்கள. கணடி 
இநது மாமன்றத்தில் என் தமாழி ஒளி 
்பராசிாிய நிலாககளால் தவளியீடடுப் 
பிரகாசம் அதடநத்பாது என்தனத் தமிழ 
உலகம் நிமிர்நது பார்த்தது.

அகர நாடு தசன்தன எனும் மகா மனித 
சமுத்திரத்தில் என் நூல்கள தவளியீடடு 
மீ ன் க ள ா க  நீ ந த ி ய  ் ப ா து  நூ ல் க ள 
தமாினாக கடற்கதர வதர என் தபயர் 
உசசாிககப்படடது.

ததன் கிழககுப் தபான் நிலம் நிநதவூர் 
என் நூல்களுககு தவளியீடடு விருநது 
தவத்த ்பாது ஊரும் ்தசமும் என்தனப் 
புல்லாஙகுழலாக வாசித்தன.

நூல் தவளியீடுகள என்தன ஆண அன்தன 
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யாககின.  என் சிப்பியில் விதளநத நூல் முத்துக 
கள வாசகர் தககளிலும் இல்லஙகளிலும் 
வாசிப்பு ஒளி சிநதின. 

இலஙதக அரசு பல இலடசஙகளுககு 
என் பிளதளகதளப் பிடித்து நூலகஙகளில் 
ஒப்பதடத்தன.

தமிழ ப்ககார தமாழிதயன்று நான் 
நம்பி்னன். சர்வ்தசதமஙகும் இருநது 
பல இலடசஙகளுககு எனது நூல் பூககள 
வாஙகி சூடிக தகாணடார்கள.

என் இலககியஙகள தபான் முடதட 
யிடும் வாத்து என்று என் நம்பிகதகச 
்சவல் கூவியது. எனது நூல்கதள நா்ன 
இரவல் அல்லது விதலதகாடுத்து வாஙகும் 
அதிஸ்டம் நிலவுகிறது. 

நழுவி விழுநத பககத்து நாதளான்றில் 
நான் தவளியிடட ‘’நீ பலூன் கணகளால் 
ஊதுகி்றன் நான்’’ விற்றுத் தீர்நது 
்பாயிற்று. ்பாடடிப் பாடடி வீடடுககு 
அனுப்பக கூட இல்லாமல் எல்லாவற்தறயும் 
ஊதிவிட்டன்.

என் நூல்கள வாசகர் ஆயவாளர் 
நாவுகளில் ஏறி என்தன வாழத்தும் ்பாது 
ததரயில் கிடநத என் மீதன எடுத்து 
ஆற்றில் விடுகிறார்கள.

நான் நூல்கள பூககும் ் சாதல யாதலால், 
நான் கவிதத ஒலிப் ்பதழ ஆககும் 
மின்சாரமாதலால், என் ஆர் ்க மீடியாவால் 
ந ா ன்  வ ி ரு து  வ ி ரு ந து  த க ா டு க கு ம் 
உ்வாதலால், நாற்பதுககும் ் மலான விழா 
மதழத்துளிகள தபாழிநதவன். அனுபவச 
சுவடடில் நடககி் றன் வழி தவறச சநதர்ப்பம் 
இல்தல. அன்பு வீதியில் பய ி்ககி் றன் 
திதச மாற வழியில்தல. ஆத்மீக தநறியில் 
வசிககி் றன் பாவஙகளுககு உயிாில்தல. 
கதல இலககியம் வாழவாதல் மகிழசசிககு 
ஆழ ்வர் தகாடுககிறது. நூல்கள சிறகுகள 
எனககுத் ததாியாம்ல்ய நான் பறநது 
தகாணடிருககி் றன்.

னைககூ
n

பாவ மன்னளிப்பு
யாரளிடம் த்கடபததா
மூடர்கதை..!

n

தபாருககுப் பின்
மீண்டும் சதாறறு்கதிறது
பதறறம்...

n

கூடடுப் பிராரததளன
இன்னும் உயிரதசதழவிலளல
மனளித தநயம்

n

இராவை ததெம்
பறறசி எரளி்கதின்றது
மத சவறசி

n

பிரளிததாளும் ச்காள்ள்க
தவரூன்றசி நதிறகும்
சபௌதத ததெம்

n

சவடிதத ததவாலயம்
சதாங்கதிய படி இருக்கதின்றது
்கரதததர இரடெசிப்பாய்

- தமைிழ தம்பி
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அ சு ர  ப ெ ை  எ ழு த் த ா ை ை ா ை 

இருகைிறீரைள். முை நூலிலும் பெறு 

ஊ்டைஙைைிலும் அனெ வதா்டரந்து 

வெைிெருகைின்றை.  நீஙைள் ஒரு 

முழு பநர எழுத்தாைர இது எபபடி 

ொத்தியமைாைிறது?

பூமி சுற்றுதல் எப்படி இயல்பான்தா 
மாாியில் மதழ தபாழிதல் எப்படி உணதம 
யான்தா அப்படித்தான் என் தபாழிதலும் 
சுழல்தலும்.

நான் ஒலி ஒளி ் பால ் வகமானவன். ஒரு 
புளளி கிதடத்தால் ஒரு கடல் உணடாககி 
நான் அதலயாய எழு்வன். ஒரு விதத 
தநதால் ஆயிரம் பரப்பு வயல் தசய்வன். 
்வகமும் வி்வகமும் அறிவு சார்நது 
இத்கின்ற ்பாது ஆககம் அவசரமாய 
நதட தபறுகிறது. இதட விடாமல் 
ஆதம நகருமானால் ்சாம்பல் தகாணட 
முயலுககு ஆதம ்வகம் அசுரமாகத் 
ததாியும். என் ஓயவு ்நரத்தத யும் நான் 
தமிழுககுச ்சர்த்தனமாகக தகாடுத்தவன் 
இதனால் தமிழ அன்தனயின் அன்தபப் 
தபற்்றன்.

தாகம் இருப்பவன் நீர் ் தடி ஒயயாரமாக 
நடகக மாடடான். எவவளவுககுத் தாகம் 
இயககுகிற்தா அவவளவுககு ்வகமாக 
இயஙகுவான். இது வாழவியலில் எல்லா 
அம்சஙகளுககும் எாிதபாருள.

தமிழ சிலருககுப் பிதழப்பு. இன்னும் 
சிலருககுப் புகழ. இன்னும் சிலருககு 
உயிர் மூசசு. எனககுத் தமிழ வாழகதக. 
வாழகதக அழகிதன எவவளவுககு 
்நசிககி்றா்மா… அவவளவுககு உயிர் 

உடலுககுப் பாதுகாப்பு ் வலி ் பாடு்வாம். 

எனககுத் தமிழ வாழகதக என்பதால் 
தமிதழ என்தனப் ்பால ்நசிககி்றன். 
அதனால் தமிழ அன்தன என்தன அதிகம் 
்நசிககிறாள என்றுதான் என் உள மனம் 
ம்ியடிககிறது. 

நான் ஒரு இலககியத் ததாழிலாளி. 
நான் உதழகக உதழகக என் எழுத்துக 
களுககுத்தான் வியர்ககிறது. 

என் பாடசாதல என் விரல்கதள 
வதளத்துத் தமிழாககியது. என் கல்லூாி தமிதழ 
என் உயிர்ச சடதடப் தபககுள தவத்தது. 
என் பல்கதலக கழக வானம் எனககுத் தமிழச 
சிறகு தநதது. நான் தமிழ அன்தனதய 
வகுப்பதற அறிமுகப்படுத்துகின்ற ஆசான். 
அறியாதம இருதள தமிழ ஒளி வாட 
தகாணடு அறுத்து எறிபவன். தமிழ நிமிர்நது 
நின்ற இலஙதக வாதனாலிப் பூமரத்தில் 
குயிலாகக கூவுகிறவன். அறிவிப்பு கதல 
தகாணடு தமிழுககு விளக்கற்றி தவப்பவன். 
ததாழில்களால் தமிழன். ்பசசால் தமிழன். 
எழுத்தால் தமிழன்.

வாழகதகதயத் தமிழ ்நசிககும் ்பாது, 
தமிழில்தான் வாழகதகச தசடி பூககும். 
தூககச சிதறககுள நுதழயும் வதரககும் 
தமிழ என்தன விடடு உறஙகுவதில்தல.

த ம ி ழ  எ ன் த ன  மு ழு  ் ந ர ம ா க க ி 
இருககிறது. ததாழில் தவிர்த்து எழுத்து 
என்தன முழுதமயாகச சூழநது இருககிறது. 
அதனால் என் ஆகாயம் முழுவதும் இலககியக 
கார் முகில் கருக தகாணடபடி்ய இருககும். 
்ததவயான ்நரம் நான் மதழயாகி் றன். 

தகககுடதட ் நரம் என் நாளில் கிதடககும் 
்பாது அந்நரத்தத இலககியமாககும் 
வல்லதம இதறவன் எனககுத் தநத வரம்.

கவிதத ் யாசித்து எழுதுவதல்ல. அது ஒரு 
மின்னதலப் ் பால ் தான்றுவது. ் தான்றும் 
்பாது பிடித்துக தகாளள ் வணடும். எனககு 
்நரம் காலமின்றி ்தான்றிக தகாண்ட 
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இருககிறாள கவிததக கன்னி.

கவிதத இதயத்தால் எழுதுவது. அதத 
மூதள்யாடு சம்பநதப்படுத்தும் ் பாதுதான் 
சிககலதடகிறது. 

கவிதத இலககியச சாகரத்தில் எல்லா 
ஆழத்திலும் நான் முத்ததடுத்தவன் ம்ிக 
கவிததயில் காதல் ததாடஙகி, மரபுப் 
பூப்பறித்்தன். புதுககவிததக குளத்தில் 
ஆம்பலா்னன். வசன கவிததத் ததருவில் 
வாகனம் தசலுத்தி்னன். தஹககூ வானத் 
தில் காற்றாடி விட்டன். நவீன நதியில் 
வதல வீசி்னன்.

1500 நவீன குறளகள யாத்து, ஓர் 
அதிகாரம் 15 குறள என 100 அதிகாரத் 
தஙகத்தமிழ மகளுககுச சூடியுள்ளன். 
என் எழுத்து விததகள வாசகர் வயலில் 
முழு ்நரமும் விததககப்படுகிறது. 

நான் குன்றும் குழியுமான மனிதன். 
என்தன நிரப்பிக தகாணடிருககிறது 
தமிழ. 

மு ழு  ப ந ர  எ ழு த் து  அ ல் ல து 

அசுர எழுத்து பன்டபபின் தரத்தில் 

குனறபாடுைனை ஏற்படுத்தும் என்ற 

கூற்று பற்றிய உஙைள் ைருத்து?

தவற்றிவாதக சூடிய பிரபல விருடசஙகள 
அ சு ர  ் வ க  ம ி க க  க த ல  இ ல க க ி ய க 
குதிதரகளதான். இது பல்துதற சார்நதவர்ககும் 
்பாடடுப் பார்கக ் வணடிய சடதடதான்.

கம்பன் முழு ்நரம் அசுர ்வகம். கம்ப 
ராமாய்ம் ் பாலுண்டா ் பாிலககியம்?
எமககுத் ததாழில் கவிதத என்றா்ன கவி 
ராசன் பாரதி. அவன் பதடப்பில் குதற 
உண்டா?

எனககுத் ்ததவ தவற்றி என்றான். 
அவன் முழு ்நரம் அசுர ்வக மிகக மா 
வீரன் அதலகஸ்சாணடர். அவன் ்தால்வி 
கணடானா?

அசுர ்வகம்…  முழு ்நரம் உதழப்புத் 
தான் இன்தறய நவீன விஞஞானம் ஒரு 
தக இல்லாதவன். ்சாம்பல் இயலாதம 
வார்த்ததகள மீது என் நம்பிகதக ஆசனம் 
்பாடடு அமராது.

1000 திதரப் படஙகள தாணடிய 
இதசக கிழவர் இதளய ராஜா இதசயில் 
குதற உண்டா?

எழுத்துச சித்தர் தஜயகாநதன் எழுத்து 
வதல வீசி நாவல் மீன் பிடித்தவர். அவர் 
அசுர ் வக எழுத்தில் குதற கண்டார் யார்?

சு ஜ ா த ா  ் ப ா ல்  எ ழு த் து  ் வ ந த ர் 
இல்தல.ததாடர்நது வளரும் பிதறதான் 
பூர்த்துவம் தபறுகிறது. ததாடர்நது விழும் 
மதழதான் நீர்ப் பஞசம் ்பாககுகிறது. 

என் இலககியப் பதடப்புககதள நூல் 
வஙகியில் தவப்பிலிடடால் 500 நூல்கள 
வதர வரவு தவககப்படும். 

காற்று வீசிக தகாண்ட இருககும். 
அது நின்றால் உயிர்களுககு வாழகதக 
கிதடயாது. அது ்பாலத்தான் எழுத்தும். 
மூசசுப் பழம் விழும் வதர இலககியம் 
வாழகதக மரத்தத அதசத்துக தகாண்ட 
இருககும். இது ஒரு வதகயான ்பாதத. 
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எழுத்து அபின். நான் எழுது்கா்லாடு 
்காபித்துக தகாணடால் வலிய வநது என் 
விரலிடுககில் குநதி என்்னாடு ்பசும்.

நிதறய எழுதினாலும் நிதறவு என்தன 
்நசிகக மறுககிறது. பலப்பல இலககியப் 
பாி் சாததன முயற்சி வண்ம் தமாழிககுப் 
பூசி இருககி் றன். புதியதவகள யாத்தல் 
்வணடுதமன்ற ஓர் அவா. ஒரு தபருங காதல் 
என்னுள ஆல மரமாய எழுநது விழுதுகள 
விடுகின்றன. எழுத்தும் இலககியமும் 
என் இரு கணகளாகி விடடன. விழித்துப் 
பார்ககத்தான் ் வணடும். இதத இதமகளற்ற 
கணகள. மூடுதல் சாத்தியம் இல்தல. 
்ததன ஊற்ற ஊற்ற ் காப்தப்ய ் ததனக 
குடிககுமானால் ஊற்றிக தகாண்ட இருகக 
்வணடுமல்லவா?

நான் ்தன் தகாடுககின்ற பூ வணடு. 
முற்றுப் புளளி ்நாககி விதரயாத கமா 
தான் நான். 

்பராதச பிடித்த என் எழுத்துககளுககு 
நிதறவு என்பது கதர இல்லாத கடலின் 
நிதலதமதான்.

உஙைள் பா்டல் முயற்ெி… பா்டல்ைள் வெைி 

ெந்த தினரப ப்டஙைள்… ைைம் தந்தெரைள்… 

தந்து வைாண்டிருபபெரைள்…?

நான் உயர்தர வகுப்பதறயில் வாழநத 
்பா்த வாதனாலிக குருவியிடம் என் 
பாடல்கதளச தசால்லி அனுப்பு்வன். 
இப்தபாழுதும் என் தநஞசில் அசசிலிர்ப்பு 
ஊற்று வற்றாமல் இருககிறது. 

இதசக ்காலம் நிகழசசியில் குரல் 
வண்ம் பூசுவார் அப்துல் ஹமீட. 
்மாகன் ரஙகன் புதுப் புது இதச தநத 
பிரபல காலம் அது.  பாடல் எழுதும் 
்பாடடியில் ததல குனிநத என் எழுது்கால் 
3000 பாடல்களில் என் பாடல் மடடும் 
்தர்வாகி ்மாகன் இதச ஊடடி அழகு 
்சர்த்து அவர் குரல் ஓதடயில் வழிநத 
அப்பாடல் இன்னும் என்னுள ஒலித்துக 
தகாணடுதான் இருககிறது. அநத மகிழசசி 

விடியலில் இருநது என் பாடல் பய்ம் 
ஆரம்பமாகியது. 

ததாதலக காடசி, வாதனாலி என 
என் வாிகள பாடல் ஆதட அ்ிநது 
இதயஙகளுககு அழகு காடடின. சநதன 
்மதட, தமல்லிதசப் பாடல்கள நிகழசசி 
நிலத்தில் என் வாிகள பாடல்களாய 
முதளத்துப் பூத்தன.

என் எழுது்காற் பசு ஈன்ற பாடல் 
கு ட டி க த ள  கு ர ல ா ல்  இ த ச ய ா ல் 
வளர்த்தவர்கள பலர்.  வி முத்தழகு, கலாவதி 
சின்னச சாமி, ்க ரகுநாதன், அகனி 
சிவககுமார், ்மாகன், க்்ஷவரன் 
்பான்ற இன்னும் பல கதலஞர்கள.

கனவுப் பூஙகா… திதர வானம் சினிமா 
என்பது இலகுவில் எடடிப் பறித்து 
விட முடியாத கனி. அககனிதய என் 
எழுது்கால் பறித்தது. 

இயககுனர்,  தயாாிப்பாளர், வசன 
கர்த்தா ஏ ஆர் ்க ராஜராஜா முதன் முதல் 
எனது சினிமா வாசதலத் திறநது தவத்தார். 
மீணடும் அம்மன் திதரப்படத்திற்கு முதன் 
முதல் என் எழுது்கால் பாடல் வாிகள 
பதடத்தது.  திதரப்படம் தவற்றி மதல 
ஏறி வசூல் தகாடி நாடடியது.

நடிதக, இயககுநர் ராதிகா இயககிய 
கூடஸ் வணடியி்ல திதரப்படத்திற்கு 
என் வாிகதளக கா்ிகதக ஆககி்னன்.
என் வாிகளுககு என் குருதி என் மகள 
குரல் தகாடுத்து தசவிகள மயககினார். 
பாடல் தவற்றி ஏ்ியில் ஏறியது.

ரசி பிலிம் மீடியா தயாாித்த யாவும் காத்ல, 
தகாலம்பஸ் ஆட தயாாித்த சாஹிரா, சுப 
தமிழ வா்ன் இயககிய ்பாலீஸ் ்தடுது, 
ஆதனவாாி ஸ்ரீதர் இயககிய ்காமுகி, 
தபாளளாசசி சசி இயககிய சநதிாிகா ்பான்ற 
திதரப் படஙகளுககு என் பாடல் வாிகள 
இன்னும் வண்மும் வனப்பும் உணடாககின.

ஏ ஆர் ்க ராஜ. ராஜா இயககிய 
தபாயயாடடம், ஆதனவாாி ஸ்ரீதர் 
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இயககிய கஙக்ம் ்பான்ற திதர உயிர் 
ஓவியஙகள என் வாிகளால் திதரககு 
வர்்ம் ஊடட உளளன.

எனது இரணடாம் அன்தன நிநதவூர் 
சிறப்புகள பற்றி நிநதவூர் மான்மியம் 
என்று தபயர் கூறி பாடல் எழுதி நா்ன 
இயககி நடித்து தவளியாககி்னன்.

சர்வ்தசப் புகழ ஒளி ந ிதறநத 
நிலாமுற்றாம் குழுமம் உலகம் தழுவி 
நடாத்திய பாடல் பதடககும் 10 
்பாடடிகளிலும் முதலாம் நிதல அதடநது 
தடாப் தடன் ் கால்டு ் காப்தப தவன்்றன்.

காதற் பாடல்கள, தனிப் பாடல்கள, 
விடுததலப் பாடல்கள, ஆத்மீகப் பாடல்கள, 
தமிழ தமாழிச சிறப்புப் பாடல்கள.

சினிமாப் பாடல் என 500 பாடல்கள 
இயற்றி உள்ளன்.

100 கும் ்மற்படட பாடல்களுககு 
நா்ன தமடடுப் படடு உடுத்தி நா்ன 
குரல் அழகும் காடடியிருககி்றன்.

என் கதல இலககியப் ப்ிகளுககு 
இதறவன் தநத வர்ம கார்மாகும்.

பலதுனறைைின் பரிணாமைத்தால் 
வெயத  பணிைள், ைின்டத்த ெிறபபுைள் 
பற்றியும் வைாஞெம்...

நான் எழுதிய  கவிததத் ததாடர்கள :

• தசல்லம்மா என் அழகு ்தவதத 
• இப்படிககு அம்மா 
• தமாழி ஒளி
• விரலிடுப்பில் தளம்பும் தமக குடம் 
• நான் காதலிககும் சீதசல்சு 
• இதற காதல் 
• சல்மா 
• கைல்

முதலில் படடதாாி ஆசிாியர். 

இலஙதக வாதனாலியில் 20 வருடஙகள 

சி்ரஸ்ட அறிவிப்பாராகவும் நிகழசசித் 
தயாாிப்பாளராகவும் கடதம புாிநதுள்ளன். 
பிதற எப் எம் வாதனாலியில் சி்ரஸ்ட 
அறிவ ிப்பாளராகக கடதம புா ிநது 
வருகி்றன். 

கதல இலககிய நிகழசசிகள பல 
ததாகுத்து வழஙகியுள்ளன். (வாலிப வடடம், 
ஒலிமஞசாி, காவிய ் மதட, கதலயக அதிதி , 
முத்து விதானம் ்பான்ற நிகழசசிகள)

பல நூறு கதல இலககிய சினிமா நடசத் 
திரஙகதள ்நர்கா்ல் தசயதுள்ளன்.

தமல்லிதசப் பாடல்கள நூற்றுககும் 
்மல் இயற்றியுள்ளன்.

வாதனாலி நாடகஙகள பல எழுதியும் 
நடித்தும் இருககி்றன். 

மூன்று திதரப்படஙகளுககு கதத, திதரக 
கதத, வசனம், பாடல்கள என தகதயழுத்துப் 
பிரதிகள எழுதியுள்ளன். இதவ இலஙதகத் 
திதரப்படக கூடடுத்தாபனத்தில் பாதுகாப் 
பாக  உளளன .

தசநதூரம் வார இதழில் ‘கற்பதனத் 
தீயின் கற்கணடுத் தகிப்பில்’ புதிய நதட 
தகாணட இலககியப் பதடப்பிதனயும், 
இதயத்தில் வடிகின்ற ்தன்’ எனும் 
பதடப்பிதனயும்  ஐநது வருடஙகள ததாடராக 
எழுதியுள்ளன்.

இப்தபாழுது தசன்தனயில் தயாாிககப் 
படுகின்ற பல திதரப்படஙகளுககும் 
பாடல்கள எழுதிவருகி்றன்.

கிதடத்துளள விருதுகள :

கவிவா்ன் - 1988
தமிழ ம்ி - 1990
இலககிய ்ஜாதி- 1997 
சாமசிறீ - 2000
ரத்தின தீபம் - 2003 
சநதப்பா ்வநதர் - 2004
ராஜகவி - 2005
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தமிழ நயாகரா - 2013
கவித் தாமதர - 2017
தமிழருவி - 2018
பல்துதற ்வநதர் - 2019
விருதுகளின் சககரவர்த்தி - 2019

என்தன ்நர்கா்ல் தசயத அசசு 
ஊடகஙகள :

த ினகரன் வாரமஞசா ி ,  த ினகரன், 
மித்திரன் (வாரமஞசாி) இருமுதற, தசநதூரம், 
சிாித்திரன், தினககுரல், வண்த்திதரவார 
(சினிமா இதழ) தசன்தன, இனிய நநதவனம் 
(மாத இதழ) ்சலம், வீர்கசாி (வாரமஞசாி), 
உதயன் பத்திாிதக – யாழப்பா்ம், உதயன் 
ப த் த ி ா ி த க  –  க ன ட ா ,   த ம ி ழ த ந ஞ ச ம்  
– பிரான்ஸ்.

்நர்கா்ல் தசயத இலத்திரனியல் 
ஊடகஙகள :

இலஙதக வாதனாலி ததன்றல் ் சதவ, 
இலஙதகத்  ததாதலககாடசி -  ் நத்ரா 
(பலமுதற), லணடன் தமிழ வாதனாலி 
- இரு நாள ததாடர்  நிகழசசியாய…, 
பல இத்ய வாதனாலிகள, இலஙதக 
ஒலிபரப்புக கூடடுத்தாபன பிதற எப் எம் 
(பலமுதற), ஐ ாி என் ததாதலககாடசி, 
வசநதம் ததாதலக காடசி ,  இலஙதக 
ஒலிபரப்புக கூடடுத்தாபன மதலயக 
்சதவ. 

கடதம புாிநத வாதனாலிகள : 

வர்த்தக ் சதவ, ததன்றல் ் சதவ, 
தகாழும்பு சர்வ்தச வாதனாலி, ஆசிய ் சதவ, 
மதலயக ் சதவ, பிதற எப் எம். 

பலநூறு வாதனாலி விளம்பர நிகழசசிகள 
தசயதுள்ளன்; பல கவியரஙக நிகழசசிகளுககுத் 
ததலதம தாஙகியிருககி்றன்; (்நத்ரா 
ததாதலககாடசி, பிதற எப் எம் வாதனாலி, 
்மதடக கவியரஙகஙகள).

்தாழன் கதல இலககிய இதழ ஆசிாியர் : 

முதன் முதலாய அறிவிப்பாளர் பி எச 
அப்துல் ஹமீத் எனது ்தாழன் இதழுககு 
்நர்கா்ல் தநதார்.

அல் இன்சிராஹ் - ் பராததனப் பல்கதலக 
கழக இதழின் பிரதான ஆசிா ியராகப்  
ப ி்யாற்றி இருககி் றன்.

இடி - வார இதழின் உதவி ஆசிாியராகப் 
ப்ியாற்றி இருககி்றன். 

நிநதவூர் ஆர்்க மீடியா ப்ிப்பாளராக 
இருநது தகாணடு கதல இலககிய 
வாதிகள நூற்றுககும் ்மற்பட்டாருககு 
விருதுகளும், படடஙகளும், பதககஙகளும், 
தபான்னாதடயும், நிதனவுச சின்னஙகளும் 
வழஙகிக தகளரவித்திருககி்றன்.

ஸ்ரீலஙகா முஸ்லிம் காஙகிரஸ் தசயலாளர் 
நாயக அதமசசாின் ஊடக தசயலாளராகப் 
பல  வருடஙகள ப்ி புா ிநதுள்ளன். 
மககள தபருந்தாடட பிரதி அதமசசர்  
எஸ். நிஜாமுதீன் அவர்களின் தனிப்படட 
ஆ்லாசதனயாளராகவும், ஊடகப்  ப ி்ப் 
பாளராகவும் ப ி்புாிநதிருக கி் றன். 

சர்வ்தச ாீதியாக நதடதபறும் கதல 
இலககியப் ்பாடடிகளுககுச ச ிறப்பு 
நடுவராகவும் கடதமயாற்றி வருகி்றன்.

ச ர் வ ் த ச க  கீ ர் த் த ி  ந ி த ற ந த 
த ம ி ழ த ந ஞ ச ம்  எ ன்  இ ய ங கு த த ல 
்நர்கா்ல் காமரா மூலம் படம் பிடித்து 
என்தனயும் தகளரவப்படுத்தியதற்கு 
ந ன் ற ி ப்  த ப ா ன் ன ா த ட  ் ப ா ர் த் த ி 
மகிழகிறது எனது இலககியத் தமிழ. என் 
மனம் ்நாககி எயத ்களவி அம்புகளால் 
நான் உயிர்த்்தன். 

என்தன உயிர்கக தவத்த பா்வநதல் 
ததன்கிழககு கவிசசிஙகம் பாலமுதன 
பாரூக அவர்களுககு என் இதயம் நன்றி 
தசால்லிச சமர்ப்ப்ம் தசயகிறது.

நூ ல் க ள  ் த த வ க ளு க கு  த த ா ட ர் பு 
தகாளளவும். editor@tamilnenjam.com
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பஸ் நிதலயத்தில் நின்றிருநதாள 
அநத பிசதசககாாி.
           

எணத்யக கணடிராத ததல முடி, 
ஆஙகாங்க ததயல் ்பாடட கிழிநத 
்சதல. என்றாலும் பார்ப்பதற்கு தசழுதம 
யாகத்தான் இருநதாள.

சற்று தூரத்தில் நணபன் சநதுரு்வாடு 
வநதுகதகாணடிருநத ராஜ், “அ்தா பாரு 
பாஸ்.. .  அநதப் பிசதசககாாி  அழகா 
இல்தல?” என்றான்.
           

“அடப் பாவி.. பிசதசககாாிதயககூட 
விடமாடடியா?” என அதிர்நதான் சநதுரு.
           

“அழகு எஙகிருநதாலும் அனுபவிககணும் 
பாஸ்.” என கண்டித்தான் ராஜ்.
           

அவதள தநருஙகியவன், தமல்ல விசில 
டித்துகதகாண்ட, “சூப்பர் ஃபிகர். வாவ..” 
என்று அவள காதுபட்வ தசான்னான்,  அவள 
அவதன ்காபத்துடன் முதறப்பததககூட 
தபாருடபடுத்தாமல்.

ஒரு  வ ா ர ம்  க ழ ி த் து  ர ா ஜ்  த ப ண 
பார்ககப் ்பானான்.
           

நல்ல வசதியான இடம். தபணணும் 
பார்ப்பதற்கு லடச்மாய,  அழகாய 
இருகக, “ஓ.்க.” தசான்னான் ராஜ்.
           

“தபாணணு தகாஞசம் தபய்னாடு 
்பசணுமாம்.” என்று தபண்ின் அப்பா 
தசால்ல, ராஜ் தனி அதறககுள நுதழநதான்.

“உஙகதள எனககுக தகாஞசஙகூட 

பிடிககதல.” என்றாள அவள.

“ஏன்..ஏன்..?” – அதிர்நதான்.

“எனககுக க்வரா வருபவர் நல்ல 
்நர்தமயான, ஒழுககமான, பணபாளரா 
இருககணும்னு நான் விரும்ப்றன். கணட, 
கணட தபாணணுஙகதளதயல்லாம் பார்த்து 
தஜாளளுவிடடுகதகாணடுத் திாியற ஒரு 
்லா கிளாஸ் ஆதளக கடடிகக எனககுக 
தகாஞசஙகூட விருப்பமில்தல.”
 

“நீ . .  நீஙக என்ன தசால்றீஙக..?” – 
பதறினான்.

“ உ ங க த ள ப்  ப த் த ி  ந ா ன்  அ ர ச ல் , 
புரசலாக அறிநதுதவத்திருநத ்பாதிலும், 
கணகூடாகப் பார்கக விரும்பி்னன். 
அ து க க ா க ் வ  எ ன்  ் த ா ழ ி த ய  ஒ ரு 
பிசதசககாாி ் வஷத்துல நீஙக வர்ற வழியில் 
நிற்கதவத்து சற்றுத் தளளி ஆட்டாவில் 
நான் அமர்நதிருந்தன். உஙக நணப்ராடு 
அங்க வநத நீஙக ஒரு பிசதசககாாி என்றும் 
பாராமல் அநாகாீகமாய நடநதுககிடடீஙக. 
உஙகதளப் பத்தி ததாிஞசுககத்தான் நான் 
அப்படி தசய்தன். உஙக அழுககு மனதசப் 
புாிஞசுககிட்டன். நீஙக ்பாகலாம்.”

வ ா ழ க த க ய ி ல்  மு த ல்  மு த ற ய ா க 
ஒரு அடி. அதுவும் ஒரு தபண மூலமாக.            
ஜாலி என்ற தபயாில் சும்மா ் வடிகதகயாக 
தசயயும் தசயல்கள சில சமயம் எவவளவு 
விபாீதத்தத உணடுபணணுகிறது என்பதத 
அறிநது ததளிநதான் ராஜ். இனி எநதப் 
தபணத்யும் பார்த்து கிணடலடிககக 
கூடாது என்ற தீர்மானத்துககும் வநதான். 

n
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ஓடக்காரன் குடும்பதததாடு

ஒடட்கம் தமய்க்கதின்றான்! - அவன்

ஓடக ்கயிறளறப் தபரீசளெயின்

இடுப்பில முடிக்கதின்றான் !

வாளடப்பனளியில ஆளட்கள்ததடி

ஓளல பறசிக்கதின்றான்! - அவன்

கூளடயில எண்சைய்க ்கதிைறு்கள் இருந்தும்

கும்பியில குளம்கதின்றான்!

நததி்களை விறறவன்பாளல்கள் வாங்கதி

நாயாய் அளல்கதின்றான்! - அளத

விததி்கைளின் தபரால விறறுக ச்காடுததவன்

விண்ளை அைக்கதின்றான் !

மரங்கள் விளதததால நததி்கள் முளைககும்

குறசிஞெசி்கள் கூததாடும்! - மளல

வரங்கைளில முலளல மருதம் சநய்தல

மண்ைளில விளையாடும் !

ஒடட்கம் தமய்ததவன் ஓடம் வாஙகும்

நாள்தான் வரதவண்டும் - நம்

படட மரங்கைளில படடு்கள் துைளிரததுப்

பளடததளதப் சபறதவண்டும் !

ைெிகபைா துனரெெந்தராென்
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ச்காஞெசவளன அளழக்கதின்ற ச்காவளவ யிதழாள்
அஞொத சபருவிழளியால அஞெசிட ளவப்பாள்
வஞெசிம்கள் அழ்கதினளிதல வஞெளன யிலளல
மளிஞெசிடாது நான்சுளவக்க அனுமததி இலளல!

ெசின்னஇளட மளின்னளலப்தபால ததான்றசி மளறயும்
என்னசவாரு தபரழ்கதி என்செய் தவன்நான்?
அன்னநளட ததாறறுவிடும் இவள்நளட ்கண்டு
்கன்னளியிவள் வாய்சமாழளியில சொரக்கதம உண்டு

்கண்ைளெந்தால சநஞெசமலாம் தந்ததி யடிககும்
வண்ைமலர அவைளிடதததில செலலத துடிககும்
உண்ணு்கதின்ற உைசவலாம் மறந்தத தபாகும்
எண்ைசமலாம் அவைளிளலதயல சநாந்தத தவகும்!

அந்த்கனாய் நானளிருப்பின் நதிம்மததி ்காண்தபன்!
முந்து்கதின்ற நற்கவியாய் ்கவிளத்கள் தருதவன்!
ெசிந்து்கதின்ற வாரதளத்கைளில செந்தமளிழ ்கண்தட
உந்து்கதின்ற அவைழ்கால மயங்கதி வீழந்ததன்!

அம்மம்மா இதுசவன்ன அழ்கா என்று
சதம்மாஙகு பாடிநதிறகும் ததவிளயக த்கடதடன்
சும்மாதான் நதின்தறன்நான் சு்கமா என்றாள்!
நம்முளடய தமளிழதெரந்தால தபரழ ச்கன்றாள்!

பங்கயமா மலரதபான்று மு்கதளதக ்கண்தடன்
ெங்கடங்கள் ஓடிவிட ொதததியம் என்தபன் 
மஙள்கயரளில அவள்மடடும் மாவழ ச்கன்தபன்!
நஙள்கயரககு நறுந்தமளிழால நயமுண் சடன்தபன்!

இராமை பெல்முருைன் 
வலஙள்கமான்
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உள்ைஙள்க சநலலிக்கனளிளய உண்ைாமல

சதாளலதூரக ்கானலநீளர அருந்ததயன் துடிக்கதிதறாம் ?

உனது விரலநுனளியில அமரும் படடாம்பூசெசி

உைரதததிச செலலும் மனளிததநய மாண்ளப !

எவரககும் உதவாமல உளடந்த ஏைளிளய

முறறதததில ளவப்பது ஏசனன்று புரளியவிலளல ?

ஊருககுள் பழமரம் எலதலாரககும் உதவிடல

யாவரும் அறசிந்த உண்ளம சபாய்ளமயிலளல !

புரடடிப் பாரக்காத புதத்கதததின் பக்கங்கள்

நூல்கதது அளறககுள்தை வருததமுடன் உள்ைது !

எழுததாைன் எழுததி ளவததக ்கருதசதலலாம்

ஏங்கதிதய தவமளிருககும் நதிளலதளனச சொலலுது !

்கலலுடன் உறவாடி ்கறபளனககு சமருகூடடி

பாசரஙகும் ெசிறபங்கள் புனரளமப்ளப நாடுது !

்களலவண்ைம் ரெசிக்கசவாரு மனம் ததடி

ெசிளலயாவும் ெசிறபியின் பு்கழப்பாடி நதிறகுது !

ததிடடமளிடல தமளிழனுககு ொத்கமாய் இருந்ததிட...

வாடடமுறா மரபுககு நலவழளி்கள் வகுக்கணும் !

மண்ொரந்த வாழவுரளிளம மக்களுககு வழங்கதிட..

வான்ெசிறககும் தமளிழனளின் தளலநதிமளிர வாழனும் !

ைா.ந.ைல்யாணசுந்தரம்
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மானுட வாழவியல் காடடுமிராணடி 
நிதலயிலிருநது க்ினி,  இத்ய 
நிதலதய வநததடநதிருககிறது. இதற் 
கிதடப்படட பல்லாயிரமாணடு காலப் 
பாி்ாம வளர்சசிதயயும் பாிமா் 
நிதலதளயும் உளளடககிக தகாணடு 
உயர்நதுளளது. தனிமனித குடும்ப, சமூக, 
அரசு நிதலகளில் மானுட வாழவியல் 
தத்தமகதகன ஒழுகலாற்று தநறிகதள 
உருவாககிச தசம்தமப் படுத்திக தகாண்ட 
இயஙகுகிறது. மரபுகள, விழுமியஙகள, 
அறதநறிகள மனிதனின் இயல்பு நிதலகதளக 
தசம்தமப்படுத்துகின்றன. தமிழர்களின்  
வாழவியதலச சஙகாலச சமூக அகம், புறம் 
என்ற பாகுபாடடுமுதற பல்்வறு இலககிய, 
இலகக்ஙகளின்வழி உயிர்ப்புமிககதாக 
நிலவச தசயயும் வல்லதமயுடன் வாழகிறது. 
எனினும், காலந்தாறும் மானுட வாழவியல் 
தன் இயல்புக்கற்ற ்மன்தமக கூறுகதளக 
தகாணடிருப்பததப் ்பால்வ கீழதமக 
கூ று க த ள யு ம்  த க ா ண டி ரு க க த் த ா ன் 
தசயகிறது. இதத வாழநது்ர்நது அறிநத 
சான்்றார் தபருமககள அடுத்தடுத்த 
ததலமுதறகளுககுப் பகிர்நதளிககும் பாஙதக 
இலககிய ஆவ்ஙகளில் கணடறியலாம். 
அத்ததகய இலககிய ஆவ்ஙகளில் ததலதம 
சான்றது திருககுறள.

கால மாற்றஙகளுககுாிய அறதநறிப் 

புா ிநது்ர்வு மாற்றஙகள வளளுவ 
தநறியிலும் ்ததவப்படலாம். ஆனால், மனித 
இயல்புநிதலகதள மதிப்பிடடுதரப்பதில் 
வளளுவத்திற்கு நிகர் வளளுவ்ம. மானுட 
வாழவியலில் ததாடர்சசியாயப் பின்பற்றத்தகக 
தடஙகள - தநறிகள ஏராளம்… ஏராளம்…. 
ஏராளம்… இதவ சமூக இயஙகியலின் 
உற்பத்திப் தபாருணதமகள மனிதர்கள 
சமூகமாக இயஙகுவதால் கிதடத்ததவ; 
கிதடப்பதவ இதவ. இதவ சமூக 
மனிதனின் ்மன்தமநிதல இயல்புகதள 
- சமூக ்மம்பாடடுப் பணபாடடுக 
கூறுகதள அதடயாளம் காடடுபதவ. சமூக 
மனிதன் மனிதர்கள அல்லாத தனிமனிதன் 
மனிதர்களின் இயல்புநிதலகளில் ்மன்தமக 
கூறுகதளப் ்பால்வ கீழதமக கூறுகளும் 
இயஙகுகின்றன. அதவ சமூக இயஙகியலில் 
- அறதநறிப் பணபாடடு வாழவியலில் 
ததறிப்புகதளயும் விாிசல்கதளயும் குளறுபடி 
கதளயும் ஏற்படுத்துபதவ. இதவ வாழவியல் 
தடமாற்றஙகதள உருவாககுபதவ.  இவற்தற 
தயல்லாம் நுண ி்தின் ்நாககி மானுட 
வாழவியல் ்மன்தமகதகன்வ குறளபதடத்த 
வளளுவன் ஒ்ர ஒரு குறளில் அறதநறி முடிவு 
கூறமுடியாமல் தடுமாறுகிறான் என்பததக 
கூற்வ இக கடடுதர.

வளளுவ வாழவியல் ்காடபாடடு 
உறுதிநிதலக கூறுகள. 

முனைெர சு.மைாதென்
 
உதவிப் ்பராசிாியர் தமிழாயவுத்துதற 
மாடசிதம தஙகிய மன்னர் கல்லூாி (த) புதுக்காடதட 622001
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தமிழ மானுட வாழவியதலயும் அதன் 
பன்முகக கருத்தியல் தளஙகதளயும் வாழந 
து்ர்நதறிநத வளளுவர் உலக மானுட்ம 
்பாற்றத்தககதும் பின்பற்றத்தககதுமான 
வளளுவத்தத வடித்துத் தநதுளளார். தமிழின் 
இதர இலககியப் தபரும்பரப்பின் விழுமியத் 
தகுதிப்பாடும் வளளுவத்தின் விழுமியத் 
தகுதிப்பாடும் ஒ்ர துலாக்காலில் சீர்தூககத் 
தககதவ. அத்ததகய விழுமிய வாழவியல் 
்காடபாடடு உறுதிநிதலக கூறுகதள 
வளளுவத்திலிருநது கீழவருமாறு க ி்ககலாம்:

1. வளளுவத்துககு முநததய காலத் தமிழர் 
வாழவியல் கணதடடுத்த ் காடபாடுகள 

2. வளளுவ்ர கணதடடுத்த ் காடபாடுகள 

இவற்றுள, முதலாவது வதக வாழவியல் 
்காடபாடுகதள வளளுவர் குறிப்பிடும்்பாது 
‘என்ப’, ‘என்பது’இ ‘எனப்படுவது’, ‘யாததனில்’, 
‘யாததனின்’, ‘மாசுஅற்றார் ்காள’ ்பான்ற 
தசாற்பதிவுக்ளாடு வதரயறுககிறார். 
இ ர ண ட ா வ து  வ த க  வ ா ழ வ ி ய ல் 
்காடபாடுகதள ‘எவன்’, ‘எவ்னா’, 
‘என்னாம்’, ‘என்ஆற்றும்’, ‘என்தனதகால்’, 
‘என்’, ‘எவன்தகா்லா’, ‘உண்டா’ ்பான்ற 
தசாற்பதிவுக்ளாடும் ் தற்்றகாரம், 
வினா்வகாரம், பிாிநிதல்யாகாரம், 
ஈற்றதச்யகாரம், விளி்யகாரம் ஆகிய 
ஏகாரப் பதிவுக்ளாடு; ‘தவககப்படும்’, 
‘நிதனககப்படும்’ ்பான்ற தசாற்தறாடர்ப் 
பதிவுக்ளாடும் ‘யாம் அறிவதில்தல’, 
‘யாம்தமயயாக கணடவற்றுள’, ‘யாம்கணடது 
இல்’ என்ற ததாடரதமப்புப் பதிவுக்ளாடும் 
வதரயறுககிறார். 

இவவாதறல்லாம் அதமயும் வளளுவ 
வாழவியல் ்காடபாடு உறுதிநிதலக 
கூறுகள விாிவான நுண்ாயவுககுாியதவ. 

முன்்னார் தமாழிதபாரு்ள தபான்்ன ப்ால் 
ப்ாற்றுவதும் புதியன புகுத்தலுமான தன் சமூகக 

கடதமதயத் ததளளிதின் ஆற்றிய வளளுவ 
வாழவியலின் பணபுதடயார்ப் படடுணடு 
உலகம் என்பது ததளிவு.

ொழெியல் பைாடபாடடுத் த்டமும் 

த்டமைாற்றமும். 

மானுட வாழவியல் ்காடபாடுகதளத் 
தருகிறது. ்காடபாடுகள, தநறிகதள; 
தநறிகளின் தடஙகதள அதமககின்றன. 
வாழவியல்தநறித் தடஙகளின்வழியில் 
வாழகதக நதட்பாடுகிற்பாது வாழ 
வியல் தசம்தமயாகிறது. வாழவியல் 
ஒழுகலாறுகள தடஙகதளவிடடுத் தடம் 
மாறுகிற்பாது வாழகதக தடுமாறுகிறது. 
சமூக வாழகதகயின் இயற்தகப் ்பாககி 
லும் தனிமனித வாழகதகயின் இயற்தகப் 
்பாககிலும் இததக கணணுறமுடியும்.

 தனிமனிதர்களின் இத்வு சமூக 
இயஙகியலாகிறது; சமூகம் இயஙகுகிறது. 
ஒத்தது அறிதலும் ஒப்புரவு அறிதலும் மனித 
உதடதமகள பத்தும் வளளுவ வாழவியல் 
்காடபாடடுத் தடஙகதள வடிவதமககிறது; 
தசயற்படுத்துகிறது; தசம்தமப்படுத்துகிறது. 
இவற்றுள ஏற்படும் புாிதல்சிததவுகள சமூகச 
சிததவுகளுககுக கார்ஙகளாகின்றன. 
இத்ததகய சமூகதநறிச சிததவுக்ள 
வாழவியல் தடமாற்றத்தின் அடிககற்கள. 
அடிககற்களின் தடமாற்றத்தால் சமூக 
இயககம் தடுமாறுகிறது.

ஆக, தடம் என்பது மானுடம் பய்ித்த 
/ பய்ிகக ்வணடுதமன்ற இயககுதநறி; 
இலககுதநறி, இவ இயககுதநறி அதற்குாிய 
இலககு தநறியிலிருநது வழுவும்்பாது 
தடமாற்றம் நிகழகிறது. தடமாற்றமானது 
இலககுதநறியிலிருநது வழுககுதநறியாகி 
இழுககுதநறியாகிறது. இதவ, மானுட 
வாழவியலின் இயல்பான ்பாககில் 
நிகழவன்வ. அவவப்்பாது மானுடம் 
தன் இலககுதநறித் தடத்ததப் பற்றி 
முன்்னறுகிறது.

ெள்ளுெ ொழெியல் பைாடபாடடுத் 

த்டஙைள். 

‘மாசற்றார் ்காள’, என்பது ‘புலம்தவன்ற 
காடசி’, ‘மாசறுகாடசி’, ‘நடுககற்ற காடசி’, 
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‘கடனறி காடசி’, ‘துளககுற்ற காடசி’ 
்பான்றவற்றால் கிதடப்பது. வளளுவம் 
தசான்ன மாசற்றார் ்காளுககுச சான்று 
வளளுவ்ம, ஏதனனில், வாழவியல் 
நுடபத்தத ஒடபமாக ஆயநது திடபமாயச 
த ச ா ன் ன து  வ ள ளு வ ம்  ம ட டு ் ம . 
தமிழில் மடடுமல்ல, மானுட தமாழிகள 
எநததவான்றிலும் வளளுவத்துககு நிகரான 
நூலிருகக வாயப்பில்தல. அத்துத  ்ஈடிலாப் 
பீடுதடய வளளுவ வாழவியல் திருககுறள 
முழுதமககுமாகப் பரவித் திதளககிறது. 

வளளுவ வாழவியல் என்பது அறம், 
தபாருள, இன்பம் என்று பாடுதபாருள 
சார்நது முப்பால்களால் இயன்றது. ஆனால், 
சஙகமரபின்படி அணுகினால், அக வாழவியல், 
புற வாழவியல் என்று இரு பகுப்புககுள 
அடஙகிடும் தன்தமயது. தனிமனிதர்களின் 
அகசதசம்தம குறித்துப் ் பசுமிடஙகளில்லாம் 
அக வாழவியல் ் காடபாடடுத் தடஙகதளயும் 
குடும்ப - சமூக மனிதர்களின் புறசதசம்தம 
குறித்துப் ்பசுமிடஙகளிதலல்லாம் புறவாழ 
வியல் ்காடபாடடுத் தடஙகதளயும் ்பாடடு 
தவத்துளளது வளளுவம்.

தடஙகதள இயககும் வாழவியல் 
தசயல்தநறிகதளல்லாம் இரு்வறு தபாருளி 
யல்களுககுள இயககுகின்றன. அதவ முதற்ய,

1. பருப்தபாருளியல் 
அதாவது, கடபுலனாகும் தபாருளகள, 

வாழவியலில் ஏற்படுத்தும் தடஙகள /
தடமாற்றஙகள 

2. நுணதபாருளியல் 
அதாவது, சிநததனப் புலனாகும் 

தபாருளகள, வாழவியலில் ஏற்படுத்தும் 
தடஙகள  / தடுமாற்றஙகள. ஆகியனவாகும். 
பருப்தபாருளியலால் உயிாியல் நுகர்வும் 
நுணதபாருளியலால் வாழவியல் நுகர்வும் 
ததாழிற்படுகின்றன. 

இத்ததகய பருப்தபாருளியலுககும் 
நுணதபாருளியலுககுமான இத்வு, 
எதிர்வுக்ள வாழவியலின் தடஙகதள 
அ த ம க க ி ன் ற ன்  த ட ம ா ற் ற ங க த ள 

விதளககின்றன. 

வ ள ளு வ ர்  ப ரு ப் த ப ா ரு ள ி ய த ல ப் 
தபாருடபாலிலும் நுணதபாருளியதல 
அறத்துப்பாலிலும் காமத்துப்பாலிலும் 
வதரயறுத்தார். இதனால்தான் வளளுவர் 
‘தபாருளுதடதம’தய  எநத  ஒரு  இடத்திலும் 
‘உதடதம’ எனக தகாளளவில்தல. 
மாறாக, விழுமிய பணபறதநறிகதள்ய 
‘உதடதமகள’ (10) என்றார். இன்னும் 
நுணுகி்நாககினால், பருப்தபாருதடதம 
சார்நது ்பசும் தபாருடபாலிலும் ஐநது 
உ த ட த ம க த ள  இ த ட ம ி த ட த் த ா ர் . 
ஏதனனில், பருப் தபாருளுதடதமயும் 
நு ண த ப ா ரு ளு த ட த ம ய ி ன ா ் ல ் ய 
சிறககும் என்பது வளளுவ ்நாககு. 

இவவாதறல்லாம் ததளிநத வதரயதற 
க்ளாடு வாழவியதல அணுகினாலும், 
ப ின்பற்றினாலும் பருப்தபாருளியல் 
்நாககு நுணதபாருளியதல அவவப் 
்பாது வீழத்தத்தான் தசயகிறது. இது 
மானுட வாழவியல் இயற்தகயும் சமூக 
இயஙகியலுமாகும். 

ொழெியல் த்டமைாற்றமும் ெள்ளு 

ெரின் தடுமைாற்றமும். 

்ம்ல கணட பருப்தபாருளியல் வாழ 
வியல் நுணதபாருளியல் வாழவியதல 
்நாககி வரவிடுவதில்தல. மாறாக, பருப் 
தபாருளியல் நுகர்வு நுணதபாருளியல் 
சிநததனதயத் தடுத்துவிடுகிறது. ஏதனன்றால், 
பருப்தபாருளியல் ் ததவ களின் நிதறவில்தான் 
உயிர் வாழவியல் நிதறவு தபறுகிறது. 
என்வ, பருப்தபாருளியல் ்வடதகயும், 
்தடுதலும் வாழவியலின் இன்றியதமயாத 
தசயன்தமகளாகிவிடுகின்றன. இவவாறான, 
பருப்தபாருளியல் ்வடதகயின் விதள 
வால் அடககமின்தம,  அருளின்தம, 
அவா, அழுககாறு, அறிவின்தம, அன் 
பின்தம, ஆளவிதனயின்தம, இரவு, 
இனியதவ கூறாதம, இன்னா தசயதல், 
உடபதக, ஒப்புரவின்தம, ஒழுககமின்தம, 
க ண ் ் ா ட ட ம ி ன் த ம ,  க ய த ம , 
களளம், கூடா ஒழுககம், கூடா நடபு, 
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தகாடுஙதகான்தம, தகாதல, சான்றாணதம 
இன்தம, சிற்றினஞ்சரல், சூது, த ீ நடபு, 
தீவிதன, நல்குரவு, நன்றியில் தசல்வம் 
்சர்த்தல், பணபின்தம, பிறனில் விதழதல், 
புறஙகூறுதல், தபாி் யாதரப் பிதழத்தல், 
்பதததம, தபாதறயின்தம, மானம் இழத்தல், 
தமயயு்ர்தலின்தம, வலியறியாதம, 
வாயதமயின்தம, தவகுளி, தவஃகுதல், 
தவருவநத தசயதல் என்றவாறு தனி மனித 
வாழவியதலயும் சமூக வாழவியதலயும் 
கீழதமப்படுத்தும் ்பாககுகள மிகுகின்றன. 
இத்ததகய கீழதமப் ்பாககுகள இல்லாத 
உலகம் உருவாக ்வணடும் / உருவாகக 
் வ ண டு ம்  எ ன் ப ் த  வ ள ளு வ த் த ி ன் 
இலககுநிதல. 

வளளுவர் தன் உயர்சிநததனயால் 
ம ா னு ட  வ ா ழ வ ி ய த ல ச  த ச ம் த ம ப் 
படுத்தத்தகக தநறிமுதறகதளப் பலவாறு 
முன்தமாழிகிறார். தான் முன்தமாழிநத 
தநறிமுதறகளதனத்ததயும் பருப்தபாருளியல் 
்ததவகள அழித்துவிடுவததக கணணுறு 
கிறார். வாழகதக என்பது பருப்தபாருளால் 
இன்பம் துயப்பதாய இருநத்பாதிலும், 
அந நுகர்வில் தநறிமுதறகள ்ததவ 
என்பதால் அறமுதரககிறார். என்னதான் 
அறமுதரத்தாலும் இறுதியில் தபாருளியல் 
வாழகதகயில் கயதமதான் மிஞசுகிறது 
எ ன் ப ் த  வ ள ளு வ ா ி ன்  வ ா ழ வ ி ய ல் 
கணடுபிடிப்பு. என்வதான், அறத்துப்பால், 
தபாருடபால் இரணடின் நிதறவாய ‘கயதம’ 
அதிகாரத்தத தவத்துளளார் என்பது 
எண ி்எண ி் நகுவதற்குாியது. 

இவவாதறல்லாம், வாழவியலில் நிகழும் 
தடமாற்றஙகதளக கணட வளளுவர் 
இவற்றுகதகல்லாம் கார்மாகத் திகழும் ஒரு 
மனிதப் பணதபக கணடறிகிறார். அதுதான் 
கயதம. கயதமத் தன்தம நிரம்பியவன் 
கயவன் என்றால் அவனுதடய தசயல்பாடு 
எப்படியிருககும், ்தாற்றம் எப்படியிருககும், 
தவளிப்பாடு எப்படியிருககும் என்று 
ஒரு ்களவிதய எழுப்பிச சிநதித்து 
விதடயிறுககிறார். கயவனும் மனிததனப் 
்பா்ல்வ இருப்பான்; அவனுககான 
ஏ்தா ஓரு குறியீடதட - தவளிப்பாடதடக 

குறிப்பிடடுச தசால்ல்வணடும் என்றால் 
அவவாறு என்னால் கணடறிநது தசால்ல 
முடியவில்தல என்கிறார் வளளுவர். 

‘என்னால் கணடறிநது தசால்ல முடிய 
வில்தல’ என்று வளளுவ்ர தடுமாறிய 
ஒ்ரஒரு இடம் இதுதான். வளளுவதர்ய 
தடுமாற தவத்த கயதம அதிகாரத்தின் 
முதற்குறள இதுதான்:

“மகக்ள ்பால்வர் கயவர்; அவரன்ன 
ஒப்பார் யாம்கணடது இல்”    

(108:1) 

‘தமயப்தபாருள காணபது அறிவு’ என்றும் 
‘யாம் தமயயாக கணடவற்றுள’ என்றும் 
மானுட வாழவியலுககான தடம் அதமத்த 
வளளுவர், பருப்தபாருளியல் நுகர்வால் 
வாழவியல் தடமாற்றஙகள நிகழவததக 
கணணுறுகிறார். இத் தடமாற்றத்திற்கு 
அடிப்பதடக கார்மாக விளஙகுவது இக 
கயதமக கு்மாகும் என்பததக கணடு 
அறிவிககிறார். 

வாழவியல் தடமாற்றத்தத உற்பவிககும் 
கயதமக கு்ம் ஒழிநத சமூக்ம மனித்நய 
வாழவியதல - சமத்துவ வாழவியதல 
உ ற் ப வ ி க கு ம்  எ ன் ப து  வ ள ளு வ ா ி ன் 
அறவியல் ்நாககுநிதல.

ஆனானப்படட வளளுவதர் ய தடுமாற 
தவககும் கயதமககு முன்பாக நாதமல்லாம்...?! 
என்வ, ஒவதவாரு மனிதனின் வாழவிலும் 
எ த ி ர் ப டு ம்  இ ந த க  ‘ க ய த ம ’  ஒ ழ ி ந த 
சமூகம் அதமப்ப்த வளளுவருககு நாம் 
தசயய்வணடிய தசயநநன்றியாகும். ஏதனனில்,

‘எ ந ந ன் ற ி  த க ா ன் ற ா ர் க கு ம் 
உயவுணடாம்; உயவில்தல 
தசயநநன்றி தகான்ற மகற்கு”

என்பதும் வளளுவதநறியல்லவா?! 

வளளுவத்தத வாயால் ்பாற்றாமல் 
வாழகதகயால் ்பாற்று்வாமாக!

n
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மாதலயின் மஞசள தவயயில் முகத்தில் 
பட தஙகநிறத்தில் தஜாலித்தது. அவள முகம் 
குளத்தஙகதரயில் அமர்நது தன் தககளால் 
முகத்தத தாஙகி ஏ்தா ்யாசதனயில் 
அமர்நதிருநதாள, ்ராஹினி.

அவள மனம் முழுவதும் ராஜ்குமாாின் 
நிதனவுகள மடடு்ம நிரம்பியிருநதது. 
தான் அவதன நிராகாித்தது சாியா? 
சாிதயன்றால் அவள நிதனவுகதளயும் 
அல்லவா மறகக ்வணடும். ஏன் இநத 
மனம் இவவளவு அடம் பிடிககிறது. 30 
ஆணடுகாலம் ஆகியும் அவதன மறகக 
முடியாமல் தசயவது எது?

கல்லூாி நாடகளில் இருவரும் காதலர் 
கள. ரயில் பய்ங்ளாடு இவர்கள காதல் 
பய்மும் ததாடர்நதது.

கல்லூாியில் அவன் சீனியர். அவன் 
மூன்றாவது ஆணடிலும், இவள முதல் 
ஆணடிலும். கல்லூாியில் ் சர்நத ஒரு வாரத்தில் 
்ராஹினி ஒரு நாள புத்தகஙகதள  மார்்பாடு 
அத்த்து மூசசுவாஙக ஓடிவநதாள. 
டி்ரயின் தமதுவாக நகர ஆரம்பிகக இவள 
ஏறும் முயற்சியில் ஒரு கரம் அவதன இழுத்து 
பிடித்து உள்ள தளளியது..

்ராஹினி படபடப்பும், பயமுமாய 
அவதன நிமிர்நது பார்த்தாள. சநதனநிறம், 
சுரள ் கசம், 6 அடி உயரம், குறும்பு பார்தவ. 

இவளின் இதயம் முன்தனவிட அதிகமாக 
துடித்தது.

ஏஙக, இப்படி ஓடற ரயில்ல ஏறுறீஙக! 
அடுத்த டிதரயின்ல வர்வணடியதுதா்ன? 
என்ற அவனது வார்த்ததகள ஏதும் இவன் 
காதில் விழவில்தல. ்தஙகஸ் என்ற 
வார்த்ததகள உதடுகளுக்க சிககிக தகாளள 
தவறும் காற்று மடடு்ம வாயில் இருநது 
தவளிப்படடது.

அவளின் இரடதட பின்னலும், ஜிமிககியும், 
பாவாதட தாவ ி்யும், படபடககும் விழிகளும் 
ராஜ்குமாதர கிரஙகடிகக, அவன் அஙகிருநது 
நகர்நது விடடான்.

ஒரு பத்து நாடகள கழித்து அவள 
கல்லூாி ் கன்டடீனில் நணபர்கள புதடசூழ  
அரடதடயும், தகயில் டீ கப்பும்... ் ராஹினி 
அவதன கவனிககாமல் கடநது தசன்று 
மதிய லஞசசுகாக தககாளி சாதம் வாஙகி 
்தாழிகதள ்தடி தசன்றாள.

ராஜ்குமாாின் அரடதட சடதடன நிற்க 
இவளா? என்று சடதடன ் கடக... யாருடா 
அவ என்றான் அகிலன்.. இவள ்பான 
வாரம்தான் டிதரயின்ல பார்்தன்.. ஆனா 
நம்ம கா்லஜ்னு ததாியாதுடா?

ஓ.. யாரு அநத தாவ்ியா? பர்ஸ்ட 
இ ய ர்  ் ம த் ஸ் . . .  எ ன் ற ா ன்  அ க ி ல ன் . 
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அப்படியா அவள பார்தவயில் பட 
்வணடும் என்பதற்ககாக எதிர் ்டபிளில் 
அமர்நதான்... ்தாழிக்ளாடு அரடதட 
அடித்து தகாண்ட சாப்பிட வாதய 
திறநதவள, இவதன பார்த்தும் சடதடன 
ததல குனிநதாள... பின்பு தமல்ல கணகதள 
உயர்த்தி அவதனப் பார்ககவும், அன்று 
்பால்வ இதயம் படபடத்தது...

என்னடி சாப்பிடாம உககாநதுருகக 
களாைுககு ்லடடாசசு என சாநதி 
அதழகக, பாதி சாப்பிடட்தாடு, வகுப்புககுச 
தசன்றாள...

அடிககடி டிதரயினிலும் கல்லூாியிலும் 
இருவர் விழிகள மடடு்ம ் பசின... அதற்குள 
தசமஸ்டடர் விடுமுதற வர ்தர்வுகளும், 
இருவருககும் மாறி மாறி வர, இரணடு 
மாதஙகள பார்கக முடியவில்தல. இநத 
பிாிவில் ்ராஹினி அவதன காதலிப்பது 
புாிநதது. அவனும் இவதள பார்ககாமல் 
ஏ்தா பறிதகாடுத்தது ்பால... இருநதான்...

அதன்பின் வநத நாடகளில் ஓாிரு 
கடிதஙகள ாிககார்டு ்நாடடின் வழி் ய 
பய்ித்தது. மூன்றாமாணடு முடிவில் 
ராஜ்குமார் ஒரு நாள நான் PG படிகக 
தசன்தனககு ்பா்றன். உன் முகவாி 
தகாடு, கடிதம் எழுதுகி் றன் என்றான்...
ததாதல்பசி, அதல்பசி இல்லாத காலம்...

என் வீடடுககு கடிதம் எழுதினாலும் 
என்னால வாஙக முடியாது. நீஙக கல்லூாி 
முகவாிக்க எழுதுஙக என்றவளின் கண்ீதர 
துதடகக முயன்று ் தாற்றுப் ் பானான்.

்ராஹினி B.sc, முடிககவும் ராஜ்குமார் M.sc 
முடிககவும் சாியாக இருநதது... விடுமுதறயில் 
எப்்பா்தனும் தசன்தனயிலிருநது தஞசாவூர் 
வருவான்... தன்்னாட லடசிய்ம சிவில் 
சர்வீஸ் எழுதி IPS  ஆறதுதான் என்றான். 
பரவாயில்ல. நானும் M.sc, படிககி் றன்.. 
நீஙக ்தர்வு எழுதி முடிககிற வதரககும் 
காத்திருக்கன் என்றாள...

்ராஹினியின் வீடடிலும் சணதடப் 

்பாடடு M.sc ,  ்சர்நதாள.  இரணடு 
வருடம் முடிநதது... ்தர்வில் பாைாகி, 
டிதரயினிங என ராஜ்குமார் டில்லி 
தசன்றாள... இவளும் M.phil முடித்து ஒரு 
கல்லூாியில் தலகசரராக ்சர்நதாள....

இ ன ி  வீ ட டி ல்  ் ப சு வ த ி ல்  எ ந த 
பிரசசிதனயும் இல்தல. 8 வருட காதல் 
வாழகதக திரும்த்தில் முடியும் அழகான 
தரு்த்தில் கன்வாடு ் ராஹினி...ராஜ்குமார் 
ஒரு நாள வீடடிற்ககு வநது முதறப்படி தபண 
்க்ளன்... எஙகப்பா ஸ்கூல் டீசசர்தான். 
ஆனா உஙகப்பா ் பாலீஸ் டிப்பார்டதமணட... 
அதான் பயமா இருககு... என்றான் ் ராஹினி...

சாி.. ் ராஹினி இநத எடடு வருஷத்துல 
நாம ஒரு நாள கூட முழுசா எங்கயும் 
்பானதில்தல... நீ சனி, ஞாயிறு தரணடு 
நாள வீடல எதாவது தசால்லிடடு வா... 
நாம நம்ம எதிர்காலத்த பத்தி நிதறய 
்பசனும் என்றாள. 

்ராஹினியும் ் தாழியின் திரும்ம் என்று 
வீடடில் தசால்லி தசன்தன கிளம்பினாள.

தசன்தன எக்மாாில் இவனுககாக 
ராஜ்குமார் காத்திருநதான்... காாில் ஏறு 
எனக கடடதள இடடவனிடம் எங்க 
்பாகி்றாம்? என்றாள ்ராஹினி...

மகாபலிபுரம்... அதமதியா இருககும் 
என்றவாறு காதர தசலுத்தினாள... ஓர் 
அழகான அதறயில் ்ராஹினி குளித்து, 
சாப்பிடடு, ாிலாகைானாள... வாிதசயாக 
ாிசார்ட அதறகள ததன்தனமரஙகளுககிதட்ய 
அழகாக  இருநதது. 

முன்பிருநத பார்ககில் சில குழநததகள 
விதளயாடிக தகாணடிருநதனர்...

காாில் இருவரும் கடற்கதர தசன்று 
தக்கார்த்து ம்லில் நடகக... ராஜ்குமார் 
சிறிது மாறிவிடடிருநதான். அவனுதடய 
நதடயில் மிடுககும் அலடசியமும் இருநதது.
்ராஹினி ஓரளவுககு அதத ரசித்தாலும், 
கல்லூாி நாடகளில் அவனிடமிருநத ஒரு 
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நளினமும், தவகுளித்தனமும் ததாதலநது 
்பாயவிடடதத உ்ர்நதாள. கடற்கதரயில் 
்பசிவிடடு காருககு திரும்பிய ராஜ்குமார் 
மிகவும் ்காபத்துடன் இருநதான்.அஙகு 
விதளயாடிக தகாணடிருநத சிறுவர்கள 
இவன் காாின் வியூமிர்ரதர உதடத்து 
விடடிருநதனர்... அதனால் அவர்கள ்மல் 
்காபமாக இருநதாள.

்பாகடடும்... விடுஙக சின்ன பசஙக 
ஏ்தா ததாியாம பண்ிடடாஙக என்ற 
்ராஹினியின் சமாதான ்பசசு அவன் 
காதில் ஏறவில்தல.

முதன் முதலில் அவ்னாடு தவளி்ய, 
காத்லாடு வநதிருககும் அழகு்தவதத 
்ராஹினியின் முகம் பார்ககக கூட மறுத்து 
பிடிவாதமாக முகத்தத இறுககமாக 
தவத்த ிருநத ராஜ்குமாதர பார்கக, 
பயமாக இருநதது ்ராஹினிககு...

அதறககுள வநது சாப்பிடடு கடடிலில் 
படுத்திருநத ராஜ்குமாாின் அகன்ற சடதட 
யில்லாத பனிய்னாடு, அவதன பார்த்தும், 
அவன் மார்பில் சாயநதாள... அவனும் 
அவதன இறுககி அத்த்து ததலதய 
்காதினாள... திடீதரன காலிஙதபல் 
அடிகக... அவதன நீஙகி வாசல் கததவ 
திறநதாள. யாருமில்தல.. மீணடும் வநது 
்ராஹினியின் தநற்றியில் முத்தமிட.. மறுபடி 
அதழப்பு ம ி் ்வகமாக தசன்று கததவ 
திறகக.. களுகதகன சிாித்து ஓடியது ஒரு 
குடடிப்தபண ்ராஹினி அககுழநததயின் 
குறும்பிதன ரசித்து தகத்தடடி சிாிகக....ஸ் 
ராஜ்குமார் ்காபத்துடன் அககுழநதததய 
திடடினாள.

என்ன இது விடுஙக... சின்னதபாணணு 
என்று ்ராஹினி தசால்லியதத காதில் 
வாஙகவில்தல...

ராஜ்குமாாின் இநத ்காபம் நிதறநத 
்பசசும், நடவடிகதககளும் ்ராஹினிககு 
புதுசா இருநதுசசு...

காதலிககும் ் பாது இவனுதடய மற்தறாரு 
முகத்தத பார்கக தவறி விட்டா்மா! என்ற 

்யாசதனயில் ஆழநதாள...

சாப்பிடும் ்பாது அவளுககு இதலதய 
்பாடடு பார்த்து, பார்த்து மாிமாறினாள.. 
இ ந த  ப ா ட த ட க ் க ் ள ன்  எ ன் று 
‘தபான்்மனி தழுவாமல், தபண இன்பம் 
அறியாமல் ்பாக ்வணடுமா’ பாடடு 
ஹிநதியில்.

்டபிளில் தகாடடிய ஜீனிதய தமல்ல 
ஒருதடடில் எடுத்து வாஷ்பஷனில் கழுவி 
விடடாள...

பரவாயில்தல்ய... இத டஸ்டபின்’ ல 
்பாடுவி்யான்னு நிதனச்சன். எறும்பு 
வநதிருககும்... தண்ி்ல கழுவிடட.. 
அறிவுதான் என்று தமசசினான்...

சாப்பிடட இதலதய எடுத்து டஸ்டபின்’ 
ல ்ராஹினி ்பாடும்்பாது சிறிது ்டபினில் 
சிதறிவிட... இப்பதான் ஸ்மார்டனு தசான்்னன்.. 
அதுககுளள இப்படி முடடாளதனமா.. தசஞசி 
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வசசிருகக... என்று ராஜ்குமார் தசான்னதும்... 
புாிநதது... தன் ்வதலதய ஒரு ்பாலீஸ் 
கண்்ாடு பார்ககிறான் என்பது...

நிதறய காதலுடனும் சிறிது குழப்பத்துட 
னும் பிாிநதாள... ்யாசித்தாள... படிககும்்பாது 
மிக ஜாலியாக நணபர்களுடன் சுற்றிக தகாணடி 
ருநதவதன இவனுதடய ்பாலீஸ் டிதரயினிங 
மாற்றியிருககு்மா! என்ற ்யாசதனயுடன் 
தூஙகி் பானாள...

்ராஹினிககு பின் இரணடு தஙதககள, 
ஒரு தம்பி.. மிடில்கிளாஸ் குடும்பம்தான்... 
ராஜ்குமாதரப் ்பால வசதியான குடும்பம் 
இல்தலதான்...இருநதாலும் அவனிடம் 
அதற்கான அறிகுறிகள ஏதுமில்தல... 
மறுநாள தன் நணபர்கள சில ்பருககு 
அறிமுகப்படுத்த ஒரு ்ஹாடடலுககு  
அதழத்திருநதான்..

்ராஹினியும் கல்லூாியில் இருநது 
்நராக அவதனயும் அவன் நணபர்கதளயும் 
சநதிகக வநதாள...

லிப்டடில் ஏறும் ்பா்த ராஜ்குமார் 
சிடுசிடுத்தான்..என்ன புடதவ இது... 
பூனம் புடதவயும் 20 ரூபாய தசயினும்... 
என்ற்பாது கண்ில் எடடி நின்ற 
கண்ீதர துதடத்தாள...

சிறிய அறிமுகம்..நான் வீடடுககு ் பாகணும் 
அப்பாத் ்தடுவாஙக.. என்றவாறு்ஹன்ட 
்பக மாடடி கிளம்பினாள... அவனும் சாி என்ற 
ததலயாடட லிப்ட வதர வநதவள..குதடதய 
மறநது விட்டா்ம என திரும்பினாள...

காதலிககும்்பாது இவள பாவாதட, 
தாவ்ிதய ரசிசசு, ரசிசசு, தலடடர்ல 
எ ழு த ி ன வ ன் . .  இ ன் த ன க கு ,  இ ப் ப டி 
தசால்றான்...   ஜாலியா சிாிசசு, சிாிசசு ் பசுனவள 
முழுசா ்காவகாரனாயிடடான்... இவ 
்சர்நது வாழ முடியுமா என்று ்யாசித்து.. ஒரு  
முடிவுடன் காதலயில் அவதன சநதித்து நீஙக 
தபாணணு்கடடு இன்தனககு சாயநதரம் 
வீடடுககு வ்ரன்னு தசான்னீஙக்ள... என்று 
முழுதாக ் பசி முடிககறதுகுளள...

இல்ல ்ராஹினி நான் இன்னும் 
தகாஞசம் ்யாசிககனும் என்றான்...

ராஜ்குமார் எனககு உன்ன பிடிககல... 
காதலிககும்்பாது இருநத என் ராஜ் 
குமாருககு ்ராஹினிககிடட எல்லா்ம 
பிடிசசி இருநதுசசு... ஆனா ஒரு ்பாலீஸ் 
ஆபிை்ராட தபாணடாடடியா வாழ 
்ராஹினிககிடட ந ீஎதிர்பாககுற ஸ்்டடடஸ் 
இல்ல. . .  அதனால இநத கல்யா்ம் 
்வ்ாம்... நம்ம பிாியறதுதான் நல்லது 
என்றாள.

இல்ல ்ராஹினி அப்படி எல்லாம் 
இல்ல. நீ உன்ன தகாஞசம் மாத்திககிடடா 
எல்லாம் சாியாயிடும்.

நான் எதுககாக என்தன மாத்திககனும் 
ராஜ்... நான் உஙககிடட  முத, முதல்ல 
அறிமுகமானப்்பா எநத மாதிாி இருந்த்னா 
அ்த மாதிாிதான் இப்பவும் இரு்கன்... 
ஆனா நீ தான் தராம்ப மாறிடட...

உன்்னாட ஸ்்டடடஸ் ்வற.. நான் 
மிடில் கிளாஸ் தபாணணுதான் 200ரூ பூனம் 
புடதவயும், 20ரூ கவாிங தசயினும்தான் 
என்்னாட ஸ்்டடடஸ்...

எனககு அப்புறம் இருகக 2 தஙகசசி, 
தம்பிய நான்தான் படிகக தவககி்றன்.. 
என்னால 20 பவுன் நதகயும், 200 ரூபாய 
புடதவ்யாதடயும் வலம் வர முடியாது... 
மனசு பாத்து வர்றதுதான் காதல்.. உஙகிடட 
அது எப்ப்வா கா்ாம ்பாசசு.... Good 
bye தசால்லி பிாிநத நாள டிசம்பர் 2...

30 வருடஙகள திரும்ம் தசயது 
தகாளளாமல் அவதன மறககவும் முடியாமல் 
குளத்தஙகதரயில் அமர்நதிருநதாள ர்ாஹினி... 
அவனுதடய மாற்றஙகள தான் பிடிககவில்தல ய் 
தவிர 8 வருடஙகள உருகி,  உருகி காதலித்த 
நாடகதளயும்,கடிதஙகளில் அவன் தகாடடித்தரீ்த்த 
காதல்... அத்ததனயும் மறகக முடியாமல்  நிறம் 
மாறிய காததல நிதனத்து  அமர்நது இருநதாள   

ர்ாஹினி.                                                                                      
n
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ளைககூ
பூங்கா ஊஞெலில
துரு பிடிதது இருக்கதிறது
தங்கம் என்ற சபயர

மரஙச்காதததி பறளவ
வண்ைமளிழந்த படி
ெசிறுவனளின் புதத்கதததில

பளழய மளின்விெசிறசி
வடடமளிடட படி
ெசிலந்ததி வளல

சதருககுழாய் ்கடந்து
சுமந்து வரு்கதிறான்
தண்ைீர த்கன்

பூங்கா இருகள்கயில
ச்காஞெசிய படி
இரு ்கதிைளி்கள்

பழுதத இளல
சுவர தாண்டி விழு்கதிறது
முததிதயார இலலதததினுள்

்களரயும் ்கா்கம்
ஒன்று கூடு்கதிறது
இளலயில தொறு

உறக்கதளத ்களலததுவிடடு
மளியாவ மளியாவ என்ற படி
பக்கதது வீடடு ெசிறுமளி

பைக்கார வீடடு குழந்ளத
அம்மா அப்பாதவாடு வளர்கதிறாள்
குடிளெ வீடு

சதருவில பூக்காரளி
முழம் தபாடடு அைக்கதிறாள்
அடுததவர ்களதளய்

நீ ்கன்னதததில
ள்க ளவதது
உட்காரந்ததிருப்பது கூட
இதயதததில
ள்களவதது உட்காரந்ததிருப்பளத
தபாலத தான் உள்ைது ...

்காதலில விழுந்து
எழுவளத விட
உன் ்கண்்கைளில விழுந்து
எழுவது அததளன
சுவாரஸயமா்க
உள்ைது ...

உன் ்கண்்கைால
்களத தபெசி
செல்கதிறாய்
இதயம் ம் கூடடு்கதிறது

 
ததிருப்பாற்கடல, தவலூர
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