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	 ஜனவரி	2020	ல்	வவளியிடப்படவிருக்கும்	
‘‘ஹைக்கூ		-	2020’’	வ�ொகுபபு	நூலுக்கு	ஹைக்கூ	
கவிஞரகளிடமிருந்து	 கவிஹ�கஹள	 எ�ிர	
்பொரக்கிற�ொம்.	விஹரந்து		சி�ந்�	20	ஹைக்கூவுடன்	
ஒளிப்படம்	 றசரத்து	�ொம�ிக்கொமல்	உடறன	
அனுபபும்்படி	றகட்டுக்வகொளகிற�ொம்.	
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க�ோவை ஞோனி க�ோனகறோர் ைோழும் 
�ோலத்ில் நோமும் ைோழ�ினகறோம் என�க் 
ப�ருவையும் ை�ிழவும் ்ரு�ினறது. ஆம்!, ஞோனி, 
கைந்ைோம், �ண�ோளர், அன�ோளர், நட�ோளர், 
நற்ிந்வனயோளர், ்னனம்�ிகவ� பநஞ்ினர், 
ைனி் கநயர், இ்ழியலோளர் எனப் �னமு�ச் 
்ிறப்�ினர்! எத்வ�ய ்ிறியைோிடமும் ்ைககுத 
ப்ோியோ் ஏக்னும் இருககும் எனக ப�ோணடு் 
அைர்�ளிடம் �றறுக ப�ோளளத ்யங�ோ்ைர்.

1982 ஆம் ஆணடு இயறவ� இைருவடய 
�ண�வளப் �றிததுக ப�ோணடது! அ்னோல் 
ைனமுவடநது ஒதுங�ி ைிடோைல், �ோர்வை 
இல்லோ்து நல்லக் எனக கூறும் ஞோனி எண்ணறற, 
�ல்துவற நூல்�வளப் �டிககும் ைோய்ப்புக 
�ிடடியது எனறு ைியப்�ில் ஆழதது�ிறோர்.

ைோர்க் ியம்,  ப�ோ ியோோ ியம்,  ் லித்ியம், 
்ைிழதக் ி்யம், ப�ண்ணியம், �ைிவ்யியல், அர ி்யல் 
குறிதது ஆழந  ் ி்ந்வனயுடன ப�ருநூல்�ள �ல 
ஐம்�துககும் கைல் எழு ி் உளளோர்! ைோனம்�ோடி 
இயக�த ி்ன தூண�ளுள ஒருைரோன இைர் ‘‘நி�ழ’’,  
‘‘�ோிைோ்ணம்’’, ‘‘பு ி்ய ்வலமுவற’’, ‘‘் ைிழ கநயம்’’ 

மு்லிய ி்றறி் ழ�ளின ஆ ி்ோியர்; ி்றந் 
க�ச்்ோளர். 

இ ன னு ம்  எ ண ்ண ற ற  � ல 
்ிறப்பு�வளக ப�ோணட இைகர 
கூறுைது க�ோல் அைரது பநஞசுககு 
பநருக�ைோனைர்�ளுள நோனும் 
ஒருைரோனது எப்�டி? நிவனததுப் 
�ோர்க�ினகறன!

2004 ஆம் ஆணடு �ல்லூோிப் 
க�ரோ்ிோியப் �்ணி நிவறவுறற�ின 
எஞ ி்ய நோட�வள எவைோறு �டததுைது 
எனற ் ிந்வனயில் ் ிககுணடிருநக்ன! 
�ற�ித்லும், �டிப்�தும், எழுதுைதுகை 
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என ப�ோழுது க�ோககு! நூல�ங�ளுககுச் 
ப்னறு புதுப்புது நூல்�வளத க்டிப் 
�டிப்�்றகு உடல் நலம் ஒததுவழக�ைில்வல!

ஒருநோள ்ைிழ கநயம் இ்ழ நடததும் 
ை�ளிருக�ோன ் ிறு�வ்ப் க�ோடடி அறிைிப்வ� 
நோளி்ழ ஒனறில் �ணடு �வ் ஒனவற 
அனுப்�ிகனன! அ்றகுப் �ோிசு �ிவடத்து.

நனறி ப்ோல்லி ைடல் எழு் அப்�டிகய 
எங�ளிவடகய ைடல் ப்ோடர்பு ஏற�டடு 
இனறு ைவர ப்ோடர்�ினறது.

என எழுததும்,  நவடயும்,  �ருததும் 
அைருககு ஏகனோ �ிடிததுப் க�ோய்ைிடடன. 
எனககுள இருந் ஆய்வுதக்டவல உ்ணர்ந் 
அைர் இவடைிடோ் ைடல்�ளோலும், 
அச்சு ை்ணம்ைோறோ் பு்ிய பு்ிய �ல 
துவற நூல்�ளோலும் ப்ம்வை ப்ய்து 
பநறிப்�டுத ி்னோர். அைர் எழு் ைிரும்�ிய 
நூல்�வள எனவன எழு் வைத்ோர். 
�ோல் ஆய்வு நூல்�ள பு ி்ய �ோர்வையில் 
எழு ி்கனன! 

அைவர கநோில் �ோர்க� ைிரும்�ி என 
்நவ்யுடன க�ோவை ப்னகறன! ைோ்லில் 
�ோத ி்ருநது ைரகைறறோர். வீடோ? புத்�க 
�ோடோ? என ைியககும்�டி எஙகுப் �ோர்த்ோலும் 
புத்�ங�ள! புத்�ங�ள! ்ைிழ�, இந ி்யப் 
�வடப்�ோளர், பைளிநோடு ைோழ ்ைிழர்�ள 
அைோின அ்ணிநதுவர, �ருததுவரக�ோ�வும், 
அன�ளிப்�ோ�வும் அனுப்�ியவையும் அைகர 
ைோங�ிக குைித்வையும் அவை! அைருவடய 
இவ்ணயோின ைிருநக்ோம்�லுடன அனவறய 
நி�ழவு முடிந்து! 

9 0  ை ய ் ி லி ரு ந ்  எ ன ் ந வ ் வ ய 
அைருவடய ைோழகவ� ைரலோறவற எழுதுைோறு 
ைலியுறுத ி்னோர்.

ி்ல ஆணடு�ளுககு முனபு அைருவடய 
இ வ ்ண ய ர் � டு ம் க ந ோ ய் ை ோ ய் ப் � ட டு 
ைவறந  ் �ினனர் சூழந  ் பைறுவைவயயும், 
்னிவைவயயும் எ ி்ர் ப�ோணடு ் ம் உ்ைியோளர் 
துவ்ணயுடன �டிப்�வ்த ப்ோடர்ந்ோர். 
உளளூோிலிருநதும் பைளியூர்�ளிலிருநதும் 

ைந் ைண்ணைிருககும் நண�ர்�களோடு 
எப்க�ோதும் உவரயோடல்!

இளைய ி்ல் நக்ல்�ோோியோ�த துடிப்புடன 
இயங�ியைர் முதுவையோலும், ைனக 
�ைவலயோலும் ைருததும் கநோய்�ளோலும் 
நவடப்�யிற்ி, ஆய்ைரங�ம், �ருத்ரங� 
ந ி � ழ வு � ள ி ல்  � ல ந து  ப � ோ ள ள 
இயலோைறக�ோனது! எனினும் �டிப்�வ்யும், 
இ்ழ�ளுககு எழுதுைவ்யும் ப்ோடர்ந்ோர்! 
�ல நோடு�ளிலும் ைோழும் ்ைிழ அன�ர்�ள, 
ஆய்ைோளர்�ள அைவர ைநது �ோர்த் 
ைண்ணம் இருப்�ோர்�ள! நண�ர்�வள 
எ்ற�ோ�வும் யோோிடமும் ைிடடுக ப�ோடுக� 
ைோடடோர். இரணடோைது முவறயோ�ச் ்ந ி்த் 
க�ோது அைருவடய இவ்ணயர் இல்வல! 
ப்னவனயில் அைர் ைருததுை ைவனயிலிருந் 
க�ோதுகூட எனககு ைடல் எழுதுைோர்.

ப்ோல்�ோப்�ிய இலக�ிய ைரக� 
இனறுைவர ப்ோடர்�ினறது என�து அைர் 
�ருதது! இ்வன அரணப்ய்யும் ைவ�யில் 
எனவன நூல் எழுதுைோறு அறிவுறுத்ினோர். 
அவைோகற நோனும் ப்ோல்�ோப்�ியம் மு்ல் 
இனவறய புதுக �ைிவ் ைவர அக் ைரபு 
ப்ோடர்ைவ் ‘‘்ைிழ இலக�ியம் ைரபும் 
புதுவையும்’’ எனும் நூல் எழு்ிகனன! 
ைி�வும் ை�ிழந்ோர்

இதுைவரயிலோன இலக�ிய ைரலோறறு 
நூல்�ள நூல்�ளின �டடியல், ஆ்ிோியர் 
்ிறப்பு எனகற உளளன. 

எனகை இலக�ியங�ளின ைரலோறும் 
இ ல க � ி ய ங � ள ி ன  ை ழ ி  ை ர ல ோ று ம் 
எழுதுைது ்ைிழின க்வை எனறு கூறி 
நோன அவ் எழு் கைணடும் எனக 
க�டடுக ப�ோணடோர். 

இரணடு ஆணடு�ள முயனறு எழு ி்கனன! 
ஒவகைோர் இயவலயும் �டிததுத ்ிருத்ம், 
ை ோ ற ற ம்  ப ் ய் து  உ ட னு க கு  உ ட க ன 
தூ்ஞ்லில் அனுப்�ி ைிடுைோர்.

‘‘�வடப்�ிலக�ியப் �ோர்வையில் ்ைிழ 
இலக�ிய ைரலோறு’’ எனும் இநநூல் உடனடியோ� 
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பைோழி ப�யர்க�ப்�டடு கைவல அறிஞோிடம் 
ப�ோணடு ப்ல்லப் �டகைணடும் எனப் 
க�ரோ ி்ோியர். ைரு  ் நோய�ம் அ்ணிநதுவரயில் 
குறிப்�ிடடுளளோர்.

ஈழப் �வடப்�ோளர் எஸ்.ப�ோனனுததுவர 
ஞோனியின உறற நண�ர். அைர் ் னனுவடய 
�வடப்பு�ள குறிதது எழுதுைோறு ஞோனிவயக 
க�டடுக ப�ோணடோர். ் ம்ைோல் எழு் இயலோ் 
நிவலயில் எனவனப் �ோிநதுவரத்ோர்! 
அைருவடய அவனததுப் �வடப்பு�வளயும் 
உளளடக�ி ‘‘இலக�ியப் க�ோரோளி எஸ்.
ப�ோ.ைின �வடப்�ோளுவையும் �னமு�ப் 
�ோர்வையும்’’, எனும் ்ிறனோய்வு நூல் 
ைலரந்து.

நூல் ைவரவை. எஸ்.ப�ோ. �டித்க�ோது 
என வ�பயழுதவ் அைரோல் �டிக� 
இயலைில்வல! ஈழப்க�ோோின ்ோக�த்ோல் 
உடல் நலம் குனறிய எனககு இரணடு 
அறுவைச் ்ி�ிச்வ்�ள ப்ய்யப் ப�றறன!
இ்னோல் கைவ்ைீது ்ோவள வைதது 
எழு் முடியோைறக�ோய் ையிறறின கைல் 
அடவடவய வைதது எழு்கநோிடட்ோல் 
அழ�ோன என வ�பயழுதது ்ிவ்நது 
ைிடடது. 

ஞோனிககும் எஸ்.ப�ோ.வுககும் நண�ரோன 
்ித்ன நூல் ்ிறப்�ோ� இருப்�்ோல் ்ோன 
�டி எடுததுத ்ருை்ோ� ைோங�ிச் ப்னறோர். 
�ல ்ிங�ளோ�ியும் ்ரைில்வல; ஆவளயும் 
�ணடு �ிடிக� முடியைில்வல!

ை ன ம்  ை ரு ந ் ி ய  ஞ ோ ன ி  ப � ோ ி து ம் 
முயனறு ப்னவனயில் எஸ்.ப�ோ.ைின 
ந ண � ர்  இ ள ம் � ி வ ற  ர ஹ ை ோ ன ி ட ம் 
நூலின �டி இருப்�்ோ� அறிநது ப�றறுத 
்ந்ோர்.  நூவல ைிரும்�ிய எஸ்.ப�ோ. 
்ோகன ்ன ப்லைில் பைளியிடுை்ோ�ச் 
ப்ோல்லி இருந்ோர். இந்ச் ்ிக�லோல் அது 
இயலைில்வல அைரும் ைவறநது ைிடகை 
நோகன பைளியிடகடன! ஆஸ்்ிகரலியோைில் 
உளள அனனோோின இவ்ணயர் 20நூற 
�டி�ள ைோங�ிச் ப்னறோர்!. 

ஒரு நூவல முடிககும் நிவலயில் அடுத் 
நூலுக�ோன நூலுககு அச்்ோரம் இடடு 
ைிடுைோர். �டடோயப் �டுத் ைோடடோர். 
ஆனோல் ைறுக� இயலோ் ைணவ்ணம் 
ப்ய்யத தூணடுைது அைருவடய இயல்�ோன 

ி்றவை!

எனனுவடய ைோழகவ�ப் க�ோரோடடம் 
்னி ைவ�யிலோனது. எனவனப் �றறி 
முழுைதுைோ� அறிந்ைர் ஆவ�யோல் 
அவ் ைரலோறறுப் பு்ினைோ� எழு் 
கைணடும் என ஓயோது அறிவுறுத்ினோர்! 
ப�ண்ணியச் ் ிந்வன எனனுள �ண�டட 
மு்ிர்ச்்ிவய «பநஞ்க �்வை பைல்லத 
்ிறநது» எனும் ஒளிவு ைவறைறற அநநூல் 
கூறுைவ் ைன்ோரப் �ோரோடடினோர்!

்ைிழ இலக�ியங�வளப் �றறுககு 
அப்�ோல் ைரலோறறு ஆய்வு கநோககுடன 
� டி ப் � ை ர்  ஞ ோ ன ி !  பு ற ந ோ னூ று ் ோ ன 

  

"அவ்வப்போது மீறத் துடிக்கும் சிறு 
ஆசசகள் ஒரு ்போதும் அடங்கு்வ்ேயிலசலை,
ஆசசகளின் அளச்வ கடந்து ்விட்டனெெ 
அறிவு உசைக்கும் னபோழுது மடடு்ம 
அசமேியோயிருக்கிறது அது, ஆெோல
குடசட ்போல ்ேங்கிய நீைில
குேித்து சிேற்விடட ஒரு மசைநோளில 
அறிச்வ மீறிய சிறு ஆசச
அசேப போர்த்து ஏளெப புன்ெசகத்ேது,
ஆசசகள் அறிவுக்குள் அடங்கு்வ்ேயிலசலை்யோ?
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கொ�லித்து	

வகொணறடயிருக்கறவணடும்

அவ(ஹன)ஹள

ஆஹச	�ீரும்வஹர	அல்்ல...

கூடல்	கஹ்லந்�	்பின்னும்	

ஊடல்கள	�ீரந்�	்பின்னும்	

கொ�லித்து	வகொணறட

இருக்க	றவணடும்!

ச.இைோஜ்குமோர்
�ிருப்பத்தூர

...

்ைிழோின க�ோிலக�ியைோகும்! ்ைிழுககுப் 
க�ோிலக�ியைோ�க �ம்� ரோைோய்ணம் இருநது 
ைிடடுப் க�ோ�டடும் என�து அைரது �ருதது! 
இ்வன ைலுைோ� எனனோல் நிறுை முடியும் 
என�து அைர் நம்�ிகவ�! அைரது இந் 
நம்�ிகவ�வய எனனோல் இயனறைவர 
‘‘புறநோனூறு-்ைிழோின க�ோிலக�ியம்’’ எனும் 
நூலில் நிவறகைறறி உளகளன.

ஈரோயிரைோணடுக �ைிவ்�ள குறிதது 
அைர் எழு ி் உளள 800 �க� அளைிலோன 
�ைிவ்யியல் ஆய்வு நூவல அடிப்�வடயோ� 
வைதது ‘ ‘ஞோனியின �ைிவ் இயல் 
ப�ோளவ��ள’ ’  நூவல எழு்ிகனன. 
அைர், 15 ஆணடு�ளோ� அைர் எனககு 
எழு ி்ய �ல துவறக �ருதது�வளச் சுருக�ி 
ைவறநது ைிடட ைடல் எழுதும் �வலயின 
ி்றப்வ� நிவனவு கூறும் ைண்ணம் ’’நட�ிற 

ப�ருந்க� யோவுள’’ ,  எனும் நூலோக�ி 
ை�ிழநக்ன ! 

�ினனர் ்ைிழ இலக�ிய ைரலோறவற 
இளந ்வலமுவற சுருக�ைோ� அறிநது 
ப�ோளளும் ைவ�யில் உவரக �ைிவ்யோக� 
கைணடும் என அைர் ைிரும்�ிய ைண்ணம் 
எழு்ி அச்்ோக�த்ில் உளளது! (நடந்ோய் 
ைோழி ்ைிகழ)

�ழந ்ைிழ இலக�ியங�வள அைறறின 
ஆழ அ�லததுடன �றறு்ணர்ந  ் க�ோதும் 
புத்ிலக�ியங�வளயும் பைகுைோ� ைர 
கைற�ைர்!  நூறறுக �்ணக�ோன �ைிவ்�ள 
எழு ி் உளள அைர் �ோர்வை இழப்புககுப்�ின 
�ைிவ  ் எழு ி் ைிடட்ோ�ச் ப்ோல்லும்க�ோது 
நம் ைனம் ைலிக�ினறது.

்ில �ைிவ்�வளத ப்ோகுதது அ்றகு 
அ்ணிநதுவர ைழஙகுைோறு க�டடுக ப�ோணட 
அைரது ப�ருந்னவை க�ோறறு்றகுோிய 
ஒ ன று .  அ ந நூ வ ல ப்  பு து ப் பு ன ல் 
பைளியிடடுளளது!

் ை ி ழ  � க ் ி ய ி ன  ப ை ோ ழ ி  எ ன க 
கூறப்�டு�ிறது. ஞோனி இவ் ைறுததுத 
்ைிழ �ைிவ்யின பைோழிகய என�ோர். 
்னது இந்க �ருதவ் அரண ப்ய்து 
எ ழு து ை ோ று  கூ ற ி  உ ள ள ோ ர் .  எ ழு ் ி க 
ப�ோணடிருக�ினகறன ! 

்ங� இலக�ியம் �றறிய அறிமு�ம் 
�ோலத்ின �டடோயதக்வை என�து 
உ்ணர்நது ்ம் ை�ன மூலம் �்ிப்�ிக� 
கைணடும் என�ிறோர்! அவ் நோன எழு் 
கைணடும் என�து அைரது ைனைோர்ந் 
ைிருப்�ம்! அது ப்ோடங�ிய நிவலயில் 
உளளது. ைிவரநது முடிதது அைர். வ��ளில் 
்ர கைணடும்!

்னி ைனி் ைரலோகற ்மு்ோய ைரலோறு 
.ஆவ�யோல் என ்நவ் ஞோனி க�டடுக 
ப�ோணட ைண்ணம் எழு்தப்ோடங�ிய 
நிவலயில்  (2017) ைவறநது ைிடடோர்! அைர் 
ப்ோடங�ி உளளவ் நோன சுருக�ைோ� 
முடிததுளகளன.

ஞோனியின ைரலோறவற எழு் நோன 
அனுை ி் க�டட க�ோது ் னவனப் �றறி எழு் 
ஒனறும் இல்வல எனறு ைறுதது ைிடடோர்! 
�ல அறிஞர்�ளின நூல்�ள, ஆய்வு�ள 
ைிருது�ள, �டடங�ள அைருவடய  ைோழ 
நோள அருஞ ப்யல்�வள ஆை்ணங�ளோக�ி 
உளகளன

என ்ைிழப் �்ணி�வள ‘‘நோனும் என 
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்ைிழும்’’ எனும் ் வலப்�ில் ் ைிழ கநயம் மு்ல் 
இ்ழோக�ித ப்ோடர்நது �ல அறிஞர்�வள 
எழு் வைத்ோர்! ்ில �ோர்ணங�ளோல் 
அவைி் வழப் ப�ரு ைருத்ததுடன நிறுத் 
கநர்ந்து.

�லருககும் அறிமு�ப்�டுத்ிப் பு்ிய 
பு ் ி ய  நூ ல் � ள  அ னு ப் � ி  ஆ ய் வு வ ர , 
�ருததுவர�ள எழு் வைப்�க் அைருவடய 
நட�ின ்ிறப்பு! எனினும் என அளைிலோன 
இந் அோிய நூல்�ள உோிய ைவ�யில் 
அறிமு�ைோ�ைில்வல என�து அைரது 
ைருத்ம்

ஆயிரக�்ணக�ோன நூல்�ள, �ைிவ் 
� ள ,  ஆ ய் வு க � ட டு வ ர � ள ,  � ரு த து ப் 
�ிழிவு�ள, ப்ோற ப�ருககு�ள,  நண�ர்�ள, 
ைோ்ணைர்�ள என அறிவும் அனபும் நிவறந் 
ைோழைினர்! உடற குவறயுடன இைர் க�ோல் 
ைோழைோஙகு ைோழும் அறிஞர் இனி அோிது! 
எல்லோ இ்ழ�ளிலும் எனவன எழு் வைத் 
க�ரன�ினர்.! 

என ஆய்வுப் �ோர்வைவய ஆழைோக�ி 
அ�லப்�டுத்ியைர்.

இப்க�ோது எல்லோம் துறநது எதுவும் 
இயலோைல் ்ோன �ல்லோணடுக �ோலம் 
�றறுடன �றறுத துய்த  ்் ைிழ பைய்யியலுககு 
எடுததுக�ோடடோ�ப் �ல நலிவு�ளுடன 
நோட�வளக �டத்ிக ப�ோணடுளளோர். 
்நவ ,் ஆ ி்ோியர், க்ோழர் எனற உறவு�ளுககு 
அப்�ோற�டட உறவுவடயர். 

்ோன நிறுத  ்கநர்ந  ்எனக�ோன நூலோக�த 
துவ்ணவய ை.ஆரூர் ்ைிழ நோடனிடம் 
ைவட ைோறறி உளளோர்! ஒரு �்வு அவடக� 
கநர்ந்ோல் ைறபறோரு �்வு ் ிறககும் ் ோகன?

ைிவரைில் ைீணடு ்ைிழத க்்ியம் 
ைலரக �ோண�ோர்!

ஆ ம் !  அ து க ை  அ ை ர து  மூ ச் சு ! 
ைோழதததுகைோம் ைோருங�ள!

அைர் ைோழவு ்ைிழின ைோழகை!         n


உளளத்து	அகலில்
உணரவுத்�ிரி	முறுக்கி
்பொரஹவப	வ்பொ�ியில்
்பற�ஹவத்�	விளக்கு.

இருளில்	�வித்து
இஹரந்து	கிடந்�வஹன
வ்பொறுக்கிச்	றசரத்�
வ்பொன்வனொளி	அது.

வொழவின்	விடியஹ்ல
வழஙகிய	�ீ்பம்	-	நீ
வந்து	றசரந்�தும்
வரமொனது	சொ்பம்.

உன்வனொளி	வகொணறட
உயிர	வகொடுத்�ொய்
உ�ஙகிக்	வகொணடிருந்�
உ�வுச்சர	விளக்குகளுக்கும்.

ஒவவவொரு	நிகழஹவயும்
உளளொய்ந்து	றசொ�ி
அத்�ஹனயிலும்	ஒளிரும்
அன்ற்பவுன்	றசொ�ி.

ஓயொமல்	ஒளிரும்
உளளத்து	விளக்றக
உணஹமயில்	எந்�ன்
க்லஙகஹர	விளக்றக!

வநருஙகி	வந்�
வநருப்பின்	துகறள
நிஹ�வொய்	எரியும்
வநஞசத்து	அகற்ல!

கணணில்	மின்னிய
கடவுளின்	அருறள
நீயில்்லொ	வொழவு
நிச்சயம்	இருறள!

- கலைோ்நசன் சை்வணன்
ஹை�ரொ்பொத்
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ேமிழனநஞசம் அமின் 
என்றோல எல்லைோரும் 
ேசடயின்றி அறி்வர்

அஹ்லற்பொ்ல	ஓய்வின்�ித்	�மிழப்பணிஹய

ஆறறுகின்�	தூய	வநஞசர

சிஹ்லற்பொ்ல	நின்�ிடொமல்	சிந்�ித்துச்

வசந்�மிஹழப	ற்பொறறு	கின்�

நிஹ்லமொந்�ர	அமின்ற�ொழர	என்��ிந்து

நற�மிழொல்	வொழத்து	கின்ற�ன்

விஹ்லயில்்லொ	�மிழவநஞசொல்	வொழகவவன

வொழத்துகின்ற�ன்	வொழக!	வொழக!!

க�ிரமுன்னர	�ொவனழுந்து	கணணிஹமயொய்

கனி�மிஹழக்	கொத்து	வொழும்

பு�ிரமொந்�ர	அமின்நண்பர	எந்�நொளும்

பூபற்பொ்ல	மணம்்ப	ரப்பி

ம�ிறயொடு	இவவு்லஹக	சுற�ிவரும்

மொண்பொளர	அன்பு	வநஞசர

எ�ிரிகறள	இல்்லொமல்	இயஙகுகின்�

எம்ற�ொழர	வொழக!	வொழக!!

�மிழவநஞசம்	அமின்என்�ொல்	எல்ற்லொரும்

�ஹடயின்�ி	அ�ிவொர	இஙறக

�மிழத்வ�ொணடன்	அமினுளளம்	தூய�ொகும்

�ணல்ற்பொ்ல	மொசு	இன்�ி

அமிழ�ப்பணி	ஆறறுகின்�ொர	ஆற�ற்லொடு	

அடிச்சுவட்ஹடப	்பின்வ�ொ	டரந்து

விழு�ொக	வர்லொறு	்பஹடக்கின்�ொர

வீறுடறன	எந்�	நொளும்.

புதுச்வத் ேமிழனநஞசன்

நறறமிழ கோக்க 
ேமிழனநஞசம் ்வோைிய்்வ 

இந்நொள	(26	ஜூன்)

இனிய	நன்னொள

வ்பொன்னொள

�மிழ	வநஞசமொய்	

வந்�து	உ்லொ

அஹனவரின்	உளளத்�ில்

இற�ொ	இத்வ�ன்�லின்

இனிய	உ�வவன

கவியு்லகப

பூஞறசொஹ்லயில்

முகிழத்�து

ம்லரந்�து	மணம்	வீசிக்வகொணடு

இருக்கின்�து

வ்லம்	வருகின்�து

�மிழவநஞசம்	

ஆசிரியக்குழுவில்

இஹணத்�து

அழகு	்பொரத்�து

வ�ன்�லின்	ற�டல்கள

வ�ன்�மிழொய்	இனித்�ிட

வஹக	வசய்�து

முற்பி�விப்பயன்	இத்வ�ளிந்�

நீறரொஹடவயன	

அஹ்ல	வீசும்	இந்நட்பு	

இது	என்றும்	

வ�ொடரட்டும்

வ�ொடரந்�ிடும்

நல்வொழத்துகள	

ந்லமுடன்	வமொழிந்ற�ன்

வொழிய	�மிழவநஞசம்	்பல்்லொணடு..

நற�மிழ	கொக்கறவ...

வொழிய	வொழியறவ...

னேன்றல க்வி
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்வடி்வசமத்து, அைகுசைத்து, 
னசயலைோறறும் அைகர் ்வோழக!

கடல்கடந்து	நிஹ்லஉயரந்து

கற்பஹனயில்	�ஹனம�ந்து

மடல்�ி�ந்து	எழுதுகின்�	வநஞசறம	-	கவி

மடிசுமந்து	மணம்்பரப்ப	அஞசுறம	!

்ப�ம்்பொரத்து	நி�ம்றகொரத்து

ஹ்பந்�மிழின்	கரம்றசரத்து

ச�மடிக்க	அடம்்பிடிக்கும்	அமிறன	-	உமது

சொ�ஹனகள	்பழஹமயிஹ்ல	நவீறன	!

கவிமனத்�ின்	புதுமணத்ஹ�க்

கணினியிற்ல	அச்றசற�ி

நவரசமொய்	வழஙகுகின்�	கவிஞறர	-	�மிழ

நொளுமுஹம	வொழத்�ிடுறம	புவியிற்ல	!

புதுஹமஹயப	்பழஹமஹயப

புஹரறயொடிய	புன்ஹமஹயப

்ப்லவி�ழில்	கொட்டிவிட்ட	அ�ிஞறர	-	புவி

்பொரத்துமனம்	ரசிக்கின்�	வ்பொ�ிஞறர	!

வவளியு்லகு	�ருமழஹக

வவளிச்சமிட்டு	வழஙகி�ினம்	

அழகொகக்	கொட்டுகின்�	�மிழறர	-	கவிஞர

அ�னழகில்	மனஙகளிக்க	விஹழவறர	!

்படிவயடுத்து	வடிவஹமத்து

்பக்கவமல்்லொம்	அழகுஹரத்து

துடிபற்பொடு	வசய்லொறறும்	அழகறர	-	உம்

துஹணறயொடு	கவியு்லகம்	வவல்கறவ	!

க்விஞர்.அ.முத்துசோமி  
 

�ொரமஙக்லம்	.

சுத்ேத் ேமிைன்  
சுந்ேை்வோன் ்வோழக்்வ

எட்ஹரக்றகொடி	�மிழ	வநஞசம்

இவவனட்டொ	உயரம்	மிகக்	வகொஞசம்

கட்டழகொன	இளஞசிஙகம்

கருஹணயிவனின்	ம்லர	மஞசம்

்பட்டு	்பகட்டு	கொட்டொ�ொன்;மனப

்பஙகில்	சுயந்லம்	கூட்டொ�ொன்

எட்டு�ிஹசயதும்	எ�ிவரொலிக்கும்

இ்லக்கிய	ஆளுஹம	வஹ்ல	விரிக்கும்!

சுத்�த்	�மிழன்	சுந்�ரவொன்;�மிழ

சூரிய	வொனுக்கு	இந்�ிர	றகொன்

்பத்�ஹர	மொறறு	்பசும்	வ்பொன்றன

்பஹடப்ப�ில்	்ப்லரும்	இவன்	்பின்றன

இத்�ஹர	்பொடிய	�ொ்லொட்டு;இன்ற�

இவன்	மு�ல்	நீரொட்டு;நொம்

வமத்�	புகழ	வசொலி	்பொரொட்டி

றமலும்	வளரந்�ிட	வொழத்துவறம!

னபோன்மணிேோசன்

உன ்ைிழப் �்ணி க�ோல உயரம்
ைோனுககுைில்வல! 
உன �வலச் ப்ல்ைம் க�ோல 
ப�றுை்ி வைரத்ிறகும் இல்வல! 
ைோழ� ைளைோய்... 
          - ைோஜக்வி ைோகில
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பு துகக�ோடவடயரு�ில் ைதுவரச் 
்ோவலயில் உளள கரோடடோி ை�ோலில் நடந் 
புத்� பைளியீடடு ைிழோைில் க� ி்ய �ைிஞர் 
நோ.முததுநிலைன, “் ைிழநோடடு ஆ ி்ோியர்�ளில் 
ப்ோந்ைோ� ்ிந்ிதது நூல் எழுதுகைோர் 
குவறநது க�ோனக் ்ைிழைளர்ச்்ிககுத 
்வடயோனது” எனறோர்.

புதுகக�ோடவட கரோடடோ ி  ்ங�ம் 
்ைீ�த ி்ல்் நடத ி்ய ைிழோவுககு கரோடடோித 
்வலைர் க�. ி்ருப்� ி் ் வலவை ் ோங�ினோர். 
ப்யலோளர் ஆர்.பெயககுைோர் ைரகைறறோர்.

கைவலச் ி்ைபுோி �க்ண்ர் �வல அறிைியல் 
�ல்லூோியின முனனோள உடற�ல்ைி இயககுநர் 
முவனைர் நோ.ைிெயபரகுநோ்னும், இரோ்ணியோர் 
அரசு ை�ளிர் கைல்நிவலப் �ளளியின 
உடற�ல்ைி இயககுநர் ைி.ரோெ்கரோவும் 
இவ்ணநது எழு ி்ய “கயோ�ோவும் உடல்நலமும்” 
எனும் நூவல எழுத்ோளரும் �டடிைனறப் 
க�ச்்ோளருைோன �ைிஞர் நோ.முததுநிலைன 
பைளியிடடோர். முனனோள மு்ல்ைரும் 
்ைிழப் க�ரோ்ிோியருைோன முவனைர் 
்ோ.ை்ணி மு்ல் �ிர ி்வய ப�றறுகப�ோணடு 
நூலோ ி்ோியவர ைோழத ி் உவரயோறறினோர்.

ஆயுள �ோப்பீடடுக �ழ� ைளர்ச்்ி 
அ்ி�ோோி நோ.ைிெயகுைோர், ஆனந் கயோ�ோ 
�வுணகட்ன கயோ�ோ ப்ல்ைரோஜ், மூத் 
பரோடகடோியன ் ிருப்�்ி, �ிஎஸ்க� �ளளித 
்ோளோளர் �ி .�ருப்வ�யோ ஆ�ிகயோர் 
நூலின ்ிறப்பு�வளக குறிதது, �ல்கைறு 
க�ோ்ணங�ளில் எடுதது உவரயோறறினர்.

நூவல பைளியிடடு ்ிறப்புவரயோறறிய 
நோ.முததுநிலைன க�சும்க�ோது-

“கயோ�ோ ஆ் ிோ ியர்  ஒருைர்,  ்னது 
�ோடத்ில் முவனைர் �டடம் ப�றறது, 
அைரது ைழி�ோடடு்லில் �னனிரணடுக�ர் 
முவனைர் �டடம் ப�ற உ்ைியது, 
ைடடுைினறி, ஏறப�னகை ் ோன ் ோர்நதுளள 
உடற�ல்ைித துவறயில் நோனகு நூல்�வள 
பைளியிடடு, ்றக�ோது ஐந்ோைது நூவல 
எழு்ி பைளியிடுைது உணவையிகலகய 
�ோரோடடுககு உோியது.

்ைிழ, உல�ப் பு�ழப�றற ப்ம்பைோழி 
�ளில் இனறும் ப்ோடர்ச்்ியோன �யன 
�ோடடுககு உோிய ஒகர பைோழி எனும் 
ப�ருவை ப�றறது்ோன எனறோலும், 
்றக�ோது, ்ில நூறறோணடு�ளோ� ்ைிழ 
ைளர்ச்்ியில் �ினனவடவு ஏற�ட முக�ியக 
�ோர்ணம், �லதுவற�ளில் �டிததுப் �டடம் 
ப�றறுப் �்ணியோறறும் ்ைிழர் �லரும் – 
முக�ியைோ� ஆ்ிோியர்�ள - ்ம் துவறயில் 
்ோம்ப�றறிருககும் அறிவை, அடுத் 
்வலமுவற�ளுககு ைழஙகும் ஆர்ைததுடன 
நூல்�வள எழு்ோைல், ் ைிழ்ோர்ந் �ல்துவற 
ைளர்ச்்ிககு உ்ைோைல் க�ோனது்ோன.

பைறும் �ழம்ப�ருவை க�சுை்ோல் 
யோப்ோரு �லனும் இல்வல! இனறு உளள 
இந ி்ய அளைிலோன உயர் இலக�ிய ைிரு்ோன 
“ஞோனபீடம்” ைிரு்ிவன நம் அரு�ிலுளள 
�னனட பைோழியில் எடடு முவறயும், ைவலயோள 
பைோழியில் ஐநது முவறயும், ப்லுங�ில் கூட 
மும்முவறயும் ப�றறிருக�ிறோர்�ள. ஆனோல், 
இைர்�ளுகப�ல்லோம் மூத் பைோழியோன 
்ைிழபைோழிககு ஞோனபீட ைிருது இரணகட 
முவற்ோன �ிவடத ி்ருக�ிறது! அ ி்லுளள 
அர ி்யவலத ்ோணடி ஆழநது கயோ ி்த்ோல் 
இந  ்அைலததுக�ோன �ோர்ணம் புோியும்.
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�க�த்ிலுளள ப�ோியக�ோைிவல 
ஒரு ்ைிழைனனன �டடியக�ோது, இஙகு 
ஆங�ில பைோழிகய ைரைில்வல! � ி்கனழோம் 
நூறறோணவடச் க்ர்ந் �லிலிகயோைிறகுப் 
�ிறகு்ோன உல�ம் ைோனியவல அறிைியல் 
ைழியில் புோிநதுப�ோணடது. ஆனோல் ஈரோயிரம் 
ஆணடு�ளோ� நம் புழக�த ி்லுளள ி்ங�ள, 
ப்வைோய், பைளளி, ்னி, ஞோயிறு எனும் 
்னித்ைிழச் ப்ோற�கள �ழந்ைிழர்�ளின 
அறிைியல் அறிவைப் �வற ்ோறறு�ினறன! 
இனறுளள அறிைியவலப் �டித  ் ்ைிழர்�ள 
நைது �ழந்ைிழ அறிைியவலப் �றறி 
ஏன எழு்ைில்வல? ப�ோியக�ோைிவலப் 
�ோர்ததும் ஒரு ்ைிழப்ப�ோறியியலோளர் ஏன 
அது�றறிய ப�ோறியியல் நூவலத ்ைிழில் 
எழு்ைில்வல? இதுக�ோல் �லதுவற அறிவைப் 
ப�றறிருககும் ்ைிழர்�ள, அது�றறி அடுத் 
நம் ்வலமுவறககுப் �யன�டுைதுக�ோல 
நூல்�ள எழு்ோ்து ப�ோிய இழப்�ோகும். பைகு 
ி்லகர இவைவ�யில் நூல் எழு ி்ப் ப�ருவை 

க்ர்த ி்ருக�ிறோர்�ள.

அ்ிலும் ஆ்ிோியர்�ள �வடப்�ோளர் 
�ளோ�வும் இருக�கைணடும். எந்ப் 
� ோ ட ை ோ ன ோ லு ம்  � வ ல ப் � வ ட ப் � ோ � 
அ்வன ைோ்ணைர்ககுத ்ரும் ஆ ி்ோியகர 
ைோ்ணைர் ைனம்�ைர்நது ்ைது �ற�ித்லில் 
பைறறிப�ற முடியும்! �ோடங�ள ்ோணடியும் 
�வடப்�ிலக�ிய உ்ணர்கைோடு நூல்�ள 
ப�ோணடுைரும் ஆ ி்ோியர் �ோட ஆ ி்ோியரோ� 
ைடடுைல்லோைல், அடுத் ் வலமுவறககுைோன 
்மூ�த ி்ன ஆ ி்ோியர் எனும் ப�ருவைவயப் 
ப�று�ிறோர். அது ைி�வும் க�ோறறு்றகுோியது.

இவைவ�யில் ்னது துவற்ோர்ந் 
அ ற ி வ ை  எ ள ி ய  மு வ ற ய ி ல்  ை ி ள க � ி , 
எல்லோர்ககும் �யன�டத்க� நூலோக�ித 
்ந்ிருககும் முவனைர் நோ. ைிெய ரகுநோ்ன 
ைிகுந் �ோரோடடிறகுோியைர். அக்ோடு, 
கயோ�ோ என�து ஏக்ோ ஒகரஒரு ை்த்ிறகு 
ைடடுகை ப்ோந்ைோன �வல என�து க�ோனற 
க்ோறறம் நம் நோடடில் �டடப்�டடுளளது. 
அவ் ைீறி, இநநூலோ்ிோியர் ப�ௌத் ை்ம், 
்ை்ண ை்ம் ்ோர்ந் அறிஞர்�ளும் ்ிருமூலர் 
க�ோலும் ்ித்ர்�ளும் எப்�டி கயோ�ோவை 
ை ள ர் த து ள ள ன ர்  எ ன � வ ்  நூ லி ல் 
ைிளக�ியிருப்�து ்ிறப்�ோனது.

க ை ற � ண ட ை ோ று  எ ழு த ் ோ ள ர் 
நோ.முததுநிலைன ்ிறப்புவரயோறறினோர்.

நி�ழச்்ியில் கரோடடோி முனகனோடி�ள 
� ி்கர்ன, ஆர்ஏைி குைோர்ோைி, ரோ்ோ�ிருஷ்ணன, 
�த ி்ோிவ�யோளர் ி்ை்க ி்கைல், க�ரோ ி்ோியர் 
�ிருஷ்ண மூர்த்ி, எல்ஐ்ி இளைழ�ன, 
உடற �ல்ைி இயககுநர்�ள ப்ல்ைரோஜ், 
ெோன�ோர்த ி்�ன, ரோகெந ி்ரன, ப்ோழில ி்�ர் 
�ழனிரோென, டோகடர் ஸ்ரீரோம், அலுைலர் 
ைனறதவ்ச் க்ர்ந் க�ோ�ி, ப�ோறியோளர் 
முததுக �ருப்�ன, அகோி ரோைமூர்த ி், ஞோனோலயோ 
ஆய்வு நூல� அலுைலர் ப்ல்ைரோஜ், கெ ி் 
�யிறறுநர் �ைிஞர் இளஙக�ோ உளளிடட 
�லரும் �லநதுப�ோணடனர். நிவறைோ� 
நூலோ ி்ோியர் முவனைர் நோ.ைிெயரகுநோ்ன 
நூலோக�த்ில் உ்ைிகயோர்ககும், ைிழோைில் 
�லநதுப�ோணட அவனைர்ககும் நனறி 
ப்ோிைிதது ஏறபுவரயோறறினோர்.               n
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ஆன்மீகப	ற்பொ�ஹனகளின்
ஆழக்கருத்துக்கள
ஆய்ந்து	்பொரக்ஹகயில்	அத்�ஹனயும்...
குத்�ல்களும்	கு�ரக்கஙகளும்.

ஆன்மீகம்	�ஹழத்ற�ொஙக
ஆழந்து	சிந்�ித்�ொல்
மனி�ன்	மனி�த்துடன்	வொழந்து	விட
ஆன்மீகம்	�ஹழத்ற�ொஙகும்.

அடுத்�வஹர	ஏய்க்கொமல்
அன்பும்	அகிம்ஹசயும்
இரக்கமும்	ஈஹகயும்
உவபபுடறன	மக்கள	வொழக்ஹக
உயரவ�றகு	உஹழபற்பொமொனொல்
ஆன்மீகம்	�ஹழத்ற�ொஙகும்	-	இ�ில்
ஐயமில்ஹ்ல	ஐயமில்ஹ்ல.

நஸீைோ எஸ். ஆபேீன்


ஆன்மீகம்	ஆன்மீகம்	என்வ�ல்்லொம்	
வ்பருமுழக்கம்	றகட்டொலும்...
ஆன்மீகம்	என்்ப�றகு
அரத்�ம்�ொன்	புரிவ�ில்ஹ்ல.

பூ�்லத்�ில்	்ப்ல	மனி�ர
்ப்ல	இனஙகவளன்றும்
ம�ஙகவளன்றும்
்பஹ�சொற�ித்	�ிரிஹகயிலும்
ஆன்மீகப	ற்பொரஹவயிற்ல
்பிரச்சொரம்	்பிரச்சொரம்
எஙவகஙகும்	்பிரச்சொரம்.

எனது	ம�ம்	எனது	ம�ம்
எனது	இனம்	எனது	இனம்
இப்படித்�ொன்	முழக்குகின்�ொர
மனி�ரிற்ல	மனி�ம்	எஙறக?

ஆன்மீகப	ற்பொ�ஹனகள
மனி�த்ஹ�	விரணறடொட
விஹரந்து	வவருட்டுஹகயில்
ஆன்மீகம்	�ஹழப்பவ�ஙறக..?

எஙவகஙகும்	துறவசஙகள
இனத்	துறவசம்,	ம�த்	துறவசம்
நொன்	வ்பரி�ொ?	நீ	வ்பரி�ொ?	
என்�	அரத்�மற�	ற்பொரொட்டஙகள
வ�ொடரும்	ற்பொரொட்டஙகள-	இஹவ
விஹ�க்கும்	விஷ	வித்துக்கள
மனி�ரிற்ல	மனி�த்ஹ�
வகொன்று	குவிக்கின்�ன.
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எ னககு ப்ோந் ஊர்  ் ிருைோரூர். 
�டிச்்து, இருககுறது   எல்லோ ப்னவன்ோ. 
�த்ோம் ைகுப்பு ைவர ைிகை�ோனந்ர்  
�ளளியில் ஆங�ில ைழி �ல்ைி ்ோ �டிச்். 
குடும்� சூழல் �ோர்ணைோ �்ிபனோனறு, 
�னனிரணடோம் ைகுப்பு ைவர ்ைிழ ைழி 
�ளளியில் �டிச்். அப்க�ோ எல்கலோரும் 
ப்ோல்ற ைோ ி்ோி இனெினியோிங ்ோ ப�ோிய 
�டிப்புனு ப்ோனன்னோல.நோனும் கைற ைழி 
இல்லோை இனெினியோிஙல எலகடோிக�ல் 
இனெினியோிங க்ர்நது நல்ல �டியோ 
முடிச்்ோச்சு. 2012ல் இனெினியோிங முடிச்். 
ஆனோ எனககு ்ினிைோ கைல ்ோ ப�ோிய 
ஈர்ப்பு. அதுவும் இனெினியோிங முடிச்சுடடு  
கைவலக �ிவடக�ோ்ைங� இனெினியோிங� 
�ோகலஜ்ககு கைவலககு ைநதுடுரோங�.

எ ன க கு  ஒ ன னு  பு ோ ி ஞ சு து .  இ ந ் 
�டிப்� ைச்சு ஒனனு �னனமுடியோதுனு. 
இரணடோம் ைருடம் மூனறோம் ைருடம் 
�டிககும் க�ோப்ல்லோம் நோ முடிவு 
�னனிடட நைககு ்ினிைோ ஏறற துவறனு. 
�ோகலஜ் �ட அடிச்சுடடு ் தயம் ் ிகயடடர்ல 
�டம் �ோர்க� க�ோகனோம்.

இனெினியோிங முடிச்்து. க�ம்�ஸ் 
இ ன ட ர் வீ வ ல யு ம்  ப ் ப ல க ட  ஆ ன . 
இருந்ோலும் எனககு ்ினிைோ முக�ியம்னு 
க்ோனுச்சு. �ிறகு அம்ைோ ்ோ ப்ோனனோங� 
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உனககு எனன க்ோனுக்ோ அ் ப்ய்னு 
ப்ோனனோங�.

அ்னோல ் ினிைோ ் ம்ைந்ைோ �டிக�லோம்னு 
க்ோனுச்சு. 2012 ல் ப�ோடடிைோக�ம் ி்னிைோ 
�ல்லூோியில் ஒளிப்� ி்வு ்ம்ைந்ைோ �டிச் .் 
ஆனோ எனககு இயக�ம் ்ோ ைிருப்�ம். 
இருந்ோலும் ப்ோழில்நுட�ம் குறிதது 
�டிக�னும்னு ஆ். அ்னோல ஒளிப்�்ிவு 
�டிச் .்

அதுக�ப்புறம் குறும்�டங�ள எடுக� 
ஆரம்�ிச்க்ோம். �ிடட்டட �்ினோனகு 
கு று ம் � ட ங � ள  எ டு த க ் ோ ம் .  எ ன ககு 
ைி�வும் ப�ோிய �க� �லைோ� இருந்து 
என ைோைோவும், என நண�ர் ைக�ந்ிரனும்.
ஞோனச்ப்ருககு எப்�டி உருைோச்சு?

நோன ்னியோ� யோோிடமும் உ்ைி 
இயககுநரோ� இருநது இல்ல. அக்ோடு 
நோன நிவறய க�ோிடம் முயற்ி ப்ய்தும்  
எதுவும் நடக�ல. எனவன எல்கலோரும் 
அைங� அைங� க்வைக�ோ� �யன 
�டுத்ிக�ிடடோங�. 

இ்ற�ிவடயில்்ோன அய்யோ வீர்ந்ோனம் 
அ ை ர் � ள ி ன  அ ற ி மு � ம்  � ி வ ட ச் ் து . 
அைர்�ிடட நோன எடுத் குறும்�டதவ் 
எல்லோம் �ோடடிகனன. அைருககு எதுவும் 
�ிடிக�ல. அதுக�ப்புறம் அைர் அைருககு 

ப்ோிந் ஒருைோிடம் அறிமு�ம் ப்ய்து 
வைத்ோர். அைருடன க்ர்நது நோங�ள 
எடுத் �டங�வள ி்றனோய்வு ப்ய்க்ோம். 
அப்க�ோ அய்யோ வீர்ந்ோனம்  அைர்�ள 
ப்ோனன ைோர்தவ்்ோன எங�ளுககு ப�ோிய 
ைோறறதவ் ஏற�டுத ி்ச்சு.

நோம் எடுககுற எந் ஒரு �வடப்பும் 
ைண ்ோர்நதும் �ண�ோடு ்ோர்நதும் 
இருக� கைணடியது ைி� முக�ியைோன 
ஒனறு எனறும், அது ்ோன ைக�ளிவடகய 
ை ோ ற ற த வ ்  ஏ ற � டு த து ம்  எ ன று ம் 
ப்ோனனோர். அக்ோடு இந் ைிஞஞோனமும், 
ைளர்ச்்ியும் ைக�ளிடத்ில் எநப்ோரு 
ைோறறதவ்யும் ஏற�டுத்ோது எனறும் 
கூறினோர். அ்ன �ிறகு ் ோன இந் �வ்வய 
உருைோக�ிகனோம். இந் �வ்வய நோங�ள 
ைளர்க�கை இல்வல. அது ்னவன ்ோகன 
ைளர்தப்டுத்து.

படம் நீணட நோடகளோக எடுக்கப 
படடது ஏன்?

கு று ம் � ட ங � ள  எ டு த து  � ழ க � ப் 
� ட ட ் ோ ல் ,  ் ோ ி  ஒ ரு  மு ழு ப்   � ட ம் 
எடுக�லோம்னு முடிவு ப்ய்க்ோம். �ிறகு 
அ்ற�ோன �வ், ் ிவரக�வ் ைிோ ிவு 
�டுததுை்ில் ஈடுப்�டகடோம்.அதுக�ப்புறம் 
்யோோ ிப்�ோளர் க்டி அவலநக்ோம். 
ஒருத்ர் �ிவடச்்ோரு. அைரும் ப�ோஞ் 
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நோளல முடியோதுனு �ின ைோங�ிடடோரு. 
�ிறகு நோகன �டம் ்யோோிக�லோம்னு முடிவு 
ப்ய்க்ன.எனககு ப�ோிதும் �க� �லைோ� 
இருந்து என ைோைோவும்,என நண�ன 
ைக�ந்ிரனும்்ோன. என ைோைோ்ோன 
கலோன க�ோடடு �்ணம் ப�ோடுத்ோர். �ிறகு 
என டீம் ந�ர்�ளிடம் ப�ோஞ் ப�ோஞ்ைோ� 
�்ணம் க்ர்தக்ோம்.

ப � ோ ஞ ்  ந ோ ள ல  எ ன  கு ழு ை ி ல் 
உ ள ள ை ங �  � ோ ் ி  க � ர்  ை ி ல � ி 
க�ோய்டடோங�. �ினபு புது குழு உருைோக�ி 
�டம் ஆரம்�ிச்க்ோம்.

அ ் ன ோ ல  � ட  க ை வ ல � ள  மு டி ய 
நீணட நோட�ளோச்சு. �டதக்ோட பைோத் 
ஷூடடிஙக� இரு�தவ்நது நோள ்ோன. 
ஆனோல் ப�ோருளோ்ோர �ிரச்்ிவனயினோல் 
2015ல் ஆரம்�ிச்் �டம் 2018 டி்ம்�ோில் 
்ோன முடிந்து. 

வீைசந்ேோெம் அ்வர்கள் படத்ேிறகு 
எவ்வளவு முக்கியம்?

இந் �வ்யின நோய�ன. �வ்க�ோன 
நோய�ன ் ோன அய்யோ. அைர் இல்லனோ இந் 
�டம் இல்ல. நோங�ள ் யோோிப்�ோளர்�ள 
இல்லோது அவலநது ் ிோ ிந் க�ோது, 
அவ் ப்ோிந் உடன அைர் ்னககு ்ர 
கைணடிய ்ம்�ளதவ் கூட கைணடோம் 
எனறோர். அைர் மு்லில் இது குறும்�டம் 
்ோன நடிதது ப�ோடுததுடலோம்னு முடிவு 
�னனி ஒததுக�ிடடோரு. �ிறகு அந் 
�டம் ஒரு ப�ோிய �டைோ� உருபைடுத்து 
அறிநது ப�ோணடோர். ்ன உடல் நிவல 
்ீ ர்  இ ல் ல ோ ் வ ்   ப ் ோ ி ந து ம்  அ வ ் 
ப�ோருட�டுத்ோைல் �வ்க�ோ� ஒததுக 
ப�ோணடோர். �டத்ில் 90 ்்வீ்ம் அய்யோ 
ைலம் ைருைோர். இந் �டம் பைளிைந் 
�ிறகு அைருவடய ைறபறோரு மு�ம் ப்ோியும். 
இவளஞர்�ள எல்கலோரும் அைவர க்ட 
ஆரம்�ிப்�ோர்�ள. �டம் டப்�ிங கைவல�ள 
முடிநது மூனறு ைோ்த்ில் உயிர் நீத்ோர். 
இனறு ைவரயிலும் அைோின ்ோக�ம் 
எனனுள இருக�ிறது. ைி� முக�ியைோன 
�வலஞர்.

கசலைஞனுக்கு னசருக்கு அ்வசியமோ?

ப்ருககு என�து �வலஞனுககு ைி� 
முக�ியம். அது  அறிவு கைல் ப்ோல்லககூடிய 
ப�ருவை எனறு ்ோன நோன ப�ோருள 
ப�ோள�ிகறன. அவ் ் ோன நோன ப்ோல்லவும் 
நிவனக�ிகறன.

படத்ேிறகு ்விருதுகள் அ்வசியமோ?

�ணடிப்�ோ�. ைிருது�ள அை்ியம்்ோன. 
அது பைறுைகன ப�யருக�ோ� அல்ல. 
ைிருவ் வைதது �டதவ் ை்ணி�தவ் 
கநோக�ி எடுததுச் ப்ல்லலோம். அ்ற�ோ� 
ைிருது�ள அை்ியம்்ோன.

ைிருது�ள ப�ரும் �டம் ைடடும் நல்ல 
�டம் அல்ல.ைிருது�ள ப�றோ  ் �டமும் �ல 
நல்ல �டங�ள இருக� ்ோன ப்ய்�ிறது. 
ை்ணி�ம் ்ோர்நது �டதவ  ் ந�ர்த ி் ப்ல்ல 
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ைிருது�ள ைி� முக�ியைோன �ோலைோ� 
அவையும். ஞோனச்ப்ருககு பைோத்ம் 23 
நோடு�ளில் ்ர்ைக்் ைிருது �டடியலுககு 
�ோிநதுவரக�ப்�டடது. அக்ோடு, ்ர்ை க்் 
ைிருது�ள ைோங�ியுளளது. ப�ோல்�த்ோ ் ினிைோ 
ப�ஸ்டிைலில் ்ிறந் ்ிவரக�வ்க�ோன 
�ோரோடவட ப�றறுளளது.

ஞோெசனசருக்கு யோருக்கோெ படம்?

இது �வலஞனுக�ோன �டம்.எல்லோ 
ைக�ளுககுைோன �டம். இந் �டதவ் 
�ோர்ககும் எநப்ோரு �வலஞனோவலயும் 
அவை்ியோ� இருக� முடியோது. இந் �டம் 
ஒரு �வலஞவன அடுத்க�டட ந�ர்வை 
கநோக�ி ந�ர்ததும்.

ஞ ோ ெ ச ன ச ரு க் கு  க ச லை  ப ட ம ோ ? 
கமர்சியல படமோ?

இங� �லப்க�ருககு ்ினிைோ �றறிய 
புோி்ல் இல்வல. எடுக�ப்�டு�ிற எல்லோ 
�டமும் �வலப்�டம் ் ோன. ை்ணி�த்ிற�ோ� 
்ிவரயரஙவ�  கநோக�ி ைக�ளுக�ோ� 
ைரும் எல்லோ �டமும் �ைர்்ியல் �டம்்ோன. 
�ைர்்ியல் ்ினிைோ என�து இரணடு 
குததுப்�ோடடு, நோன ் ணவடக�ோட்ி, ப�ண 
இடுப்வ� �ோடடுைது ைடடுைல்ல. ை்ணி� 
்ினிைோ எல்லோகை �ைர்்ியல் ்ினிைோ்ோன. 
அந் ைவ�யில் ஞோனச்ப்ருககு முழுக� 
முழுக� �ைர்்ியல் �டம்்ோன.

எந்ே பிைசசிசெசய இந்ேப படம் 
்பசுகிறது?

எனக�ோன �ிரச்்ிவனவய க�சு�ிறது. 
உனக�ோன �ிரச்்ிவனவய க�சு�ிறது. 

இந்ப் �டம்  ஒடடுபைோத் ைக�ளுக�ோன 
�ிரச்்ிவனவய க�சும். ஒரு �வலஞனின 
�ிரச்்ிவனவய க�சும்.

இ ி்ல் �்ோநோய�னோ� வீர்ந்ோனம் அய்யோ 
நடித ி்ருக�ிறோர். அந  ்�்ோ�ோத ி்ரத ி்ன ப�யர் 
வீரபநடிகயோன. 80 ையது இயககுநர். ்ன 
�வலயின மூலைோ� ைக�ளின �ிரச் ி்வனவய 
ஒரு �வலஞனின �ோர்வையில் இருநது க�சும். 
அக்ோடு �வலஞன ் ன �வடப்வ� ் மூ�த ி்ன 
முன வைககும் க�ோது அது ஒரு உவரயோடவல 
நி�ழத  ்கைணடும் என�து ைி� அை ி்யைோன 
ஒனறு. அவ  ்இந்ப் �டம் க�சும். நி�ழததும்.

கசலைஞன் இலலைோ அைசியல இலலை? 
அைசியல இலலைோ கசலைஞன் இலலை. 
இேில அைசியல உணடோ?

ந ி ச் ் ய ை ோ  இ து  அ ர ் ி ய ல்  � ல ந ் 
�ைர்்ியல் �டம். இந் அர்ியல் �ோர்வை 
என�து ஒரு �வலஞனின �ோர்வையில் 
இருநது க�சுை்ோகும். �வலஞன என�ைன 
ைடடும் அர்ியல் க�் கைணடிய்ில்வல. 
எல்கலோரும் அர்ியல் க�் கைணடும். 
அ்ிலும் �வலஞன என�ைன அர்ியல் 
புோி்லுடன கூடிய அர்ியல் க�் கைணடும். 
அவ்த்ோன இந்ப் �டம் க�சும்.

அேிகோைம் கசலைஞசெ முடக்குேோ?

ஆம். அ்ி�ோரம்்ோன எல்லோைறவறயும் 
்ீர்ைோனிக�ிறது. அ்ி�ோரம்்ோன ைி�ப் 
ப � ோ ி ய  � ல ம் .  ஒ ரு  � வ ல ஞ ன  ் ன 
�வடப்�ின மூலம் ்ில �ிரச்்ிவன�வள 
க � சு ம்  க � ோ து  அ து  அ ர வ ்  எ ் ி ர் த து 
இருந்ோல் பைளியிடுைது �டினைோன 
ஒனறோ�ிடும். அப்க�ோ நோம் து்ணிநது 
க�சுை்றகு அ்ி�ோரம் ைி� முக�ியைோன 
ஒனறோ�ிறது.

்வோசிபபு அனுப்வம்?

ைோ ி்ப்பு ைி� முக�ியைோன ஒனறு்ோன. 
நோன ப்ோடக�த ி்ல் ் ினன ் ினன புத்�ங�ள 
ைோ ி்க� ஆரம்�ிச் .் அதுக�ப்புறம் அப்�டிகய 
ப்ோடர்நது ப�ோனனியின ப்ல்ைன 
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க�ோனற புத்�ங�ள ைோ்ிதக்ன. நோன 
எப்க�ோதும் புத்�ம் ைோஙகுன குறிப்�ிடட 
எழுத்ோளர்�ளுவடய புத்�ம் ைோங� 
ைோடகடன. அப்�டி ைோங� நிவனத்ோலும் அது 
ஆரம்� ைிவலகய 300, 400 ரூ�ோய் இருககும். 
நோன ப�ோருளோ்ோர �ோர்ணைோ� பைோத்கை 
500, 600 ரூ�ோய்ககு ் ோன புத்�ம் ைோஙகுகைன. 
அதுவும் ி்னன ி்னன புத்�ைோ� நிவறய 
புத்�ம் ைோங�ி �டிச்்து. குவறந்து 500, 
600 புத்�ங�ள �டிச் ி்ருப்�. அ ி்லும் ைோக்ோ 
ைிகடர் அைர்�ளின புத்�ங�ள எனககு 
பரோம்� �ிடிககும் அைருவடய புத்�ங�ள 
எல்லோம் உல�ளோைிய அர ி்யல், �ண�ோடடு, 
�லோச்்ோரதவ  ்க�சும்.

்வைலைோறசற நம்புகிறீர்களோ?

நம்�வும் முடியல. நம்�ோைலும் இருக� 
முடியல. ைரலோறு என�து ் னிைனி்வன 
்ோர்நக் ் ிலைறவற இருக�ிறது. ைரலோறவற 
்ோணடியும் அவ் எழுது�ைர் யோர் எனறு 
�ோர்க� கைணடிய க்வை இருககு.

உங்க படக்குழுச்வ பறறி னசோலலுங்க?

�வ்,  ் ிவரக�வ் நோன (்ர்ணி 
ரோக்ந்ிரன) எழு்ியிருக�. ஒளிப்�்ிவு 
-  க�ோ�ி  துவர்ோைி ,  �டதப்ோகுப்பு - 
ைக�ந்ிரன, இவ் - ் கரைர்த்ி, �ோடல்�ள 
- பநய்்ல், ்த்ம் - �ண்ணன, �ோபு, �ோட்ி 
நிற ைடிைவைப்பு - கலோக�ஷைரன, ் ி.ெி.ஐ 
- அரைிநத.

சோேி ஒைியுமோ?

் ோ ் ி  ஒ ழ ி யு ம் ,  ஒ ழ ி ய னு ம்  அ வ ் 
் ோ ன  ை ி ரு ம் பு � ி க ற ன .  ஒ வ ப ை ோ ரு 
் ன ி ை ன ி ் ன ி ன  ை ள ர் ச் ் ி யு ம் ,  � ல் ை ி 
ைளர்ச்்ியும், ப�ோருளோ்ோர ்ைநிவலயும் 
அவடயும் க�ோது ்ோ்ி ஒழியும் என�ிற 
நம்�ிகவ� இருககு.

கசலைஞன் களத்ேில ் பச ் ்வணடும் 
என்பது அ்வசியமோ?

�வலஞன  க�சுைவ்க �ோடடிலும், 

உலைகின் னகோடிய நஞசு 

உ்லகின்	வகொடிய	நஞசு,
உயிரூட்டும்	நொக்கரவச்	வசொறகள,
சுழற�ிறய	அடித்துக்	வகொல்லும்,
சுயம்	வ�ொஹ்லக்கச்	வசய்யும்	வசொறகள,
்பயமூட்டிப	்பம்மிப	்பொயும்,
எச்சில்	நஹனத்�	நச்சரவம்!
வவட்வடனத்	துணடொடும்	வசொறகள,
்பட்டொய்	நஞசூறும்	வொரத்ஹ�,
்பட்வடனறவ	்பொய்ந்து	வகொல்லும்,
்பஹடகஹளயும்	வகொன்ற�	மொய்க்கும்,
சுட்டுவிடும்	வநருபவ்பனச்	சீறும்,
எச்சில்	நஹனத்�	நச்சரவம்!
்பல்வ்லன	றவலி	இருந்தும்,
வகொல்வ்லனக்	வகொல்லும்	வொரத்ஹ�,
வமல்்ல	வமல்்ல	இனிப்பது	ஊட்டி,
வகொல்வ	வ�ொன்ற�	கு�ிக்றகொளொக்கி,
கூரத்துவனொய்த்	�ொணடவம்	ஆடும்,
எச்சில்	நஹனத்�	நச்சரவம்!
எச்சிலில்	நஹனந்�	ற்பொதும்,
ஈரறம	இல்்லொ	வொரத்ஹ�,
நச்சிற்ல	ற�ொய்த்துத்	ற�ொய்த்து,
நொவளல்்லொம்	வீசி...	வீசி,
வகொத்வ�னக்	வகொன்று	ற்பொடும்,
எச்சில்	நஹனத்�	நச்சரவம்!

- கு. கமலைசைஸ்்வேி

மூட்டிய	�ீ
மூச்சஹடக்க	ஹவக்கி�து
வவணசுருட்டு	புஹக

 போைேி ்மகன்
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�வல ைழிகய க�சுைது ைி� முக�ியைோன 
ஒனறோ�த்ோன �ோர்க�ிகறன.

அைவனக  �ோடடிலும், அைன �வடப்பு்ோன 
க�  ்கைணடும். அவ  ்ப�ோணடு்ோன ைக�ள 
்னவன ் ீர்ப்�டுத ி் ப�ோளள கைணடும். அவ் 
வைதது்ோன ைக�ள அடுத்க�டட ந�ர்வை 
கநோக�ி ப்ல்ல கைணடும். இஙகு சு்ந ி்ரைோ� 
க� ,் எழ  ்் வட ைி் ிககும் க�ோது ஒருைன �வல 
ைழிகய க�சுைப்ன�து ைி�ப்ப�ோிய ைலிவை. 
�ணடிப்�ோ� அப்�டி  ஒரு ந�ர்வை ஏற�டுததும் 
ஞோனச்ப்ருககு.

ஞோெசனசருக்கு என்ெ ஸ்னபஷல? 

ஞோனச்ப்ருககு ைநது ்னனோட்ி 
�டங�ளுககு ஒரு முனகனோடியோ�வும், 
அ ் ி லி ரு ந து  மு ற ற ி லு ம்  ஒ ரு  பு ் ி ய 
�ோிைோ்ணத்ிலும் அவைந்ிருககும்.

ஞோனச்ப்ருககு �்ணத்ோல் உருைோன 
�டகை அல்ல. இது முறறிலும் அன�ோலும், 
�வல ைீ்ோன ்ோ�த்ோலும் உருைோச்சு. 
ஞோனச்ப்ருககு ஒரு சுயம்பு.

கசே ேிருடடு?

�வ  ்் ிருடடு எங�ிருநது ஆரம்�ைோகுதுனோ 
எல்லோைறவறயும் ்ைககுள வைதது 
ப�ோளள கைணடும் என� ி்லிருநது ்ோன. 
�வ்கயோ, ி்வரக�வ்கயோ இயககுநர்்ோன 
எழு் கைணடுபைன�து அை்ியைறற 
ஒனறு. எல்கலோரும் �வ்வய புத்�த ி்ல் 
க்டு�ிறோர்�ள. புத்�த்ில் இருப்�வ் 
�டிதது ைிடடு அவ  ் ைக�ளிடத ி்ல் ்ோன 
ப்யல்டுத் கைணடும். அ்னோல் அந் 
�ருதது முழுதும் ைக�ளுககு ஏறபுவடய்ோ� 
இ ரு க � ோ து .  அ ் ன ோ ல்  � வ ் வ ய 
ைக�ளிடைிருநதும், �ண�ோடு, �லோச்்ோரத ி்ல் 
இருநதும் உருைோக�ினோல் அது ைக�ளுககு 
பநருக�ைோ�வும் இருககும் �வ  ் ி்ருடடும் 
நடக�ோது.

சோேி ஒ்ை ்வோர்த்சேயில?

க்வையறற ஒனறு.

மேம் ஒ்ை ்வோர்த்சேயில?

ை்ணி�ம் ்ோர்ந்�டடுக�வ்.

அம்்பத்கோைிசம், னபைியோைிசம், 
மோர்க்ஸியம் ்போன்ற இசங்களில 
மோறறம் ்ேச்வயோ?

�ோல ைோறறத ி்றகு ஏறறைோறு இ்ங�ளில் 
ைோறறம் க்வை. �ிடட்டட 50 ஆணடு�ளோ�  
நோம் இ்ங�வளயும் ி்த்ோந்ங�வளயும் 
ப ை று ை க ன  க ை வ ட  க � ச் ் ோ �  ் ோ ன 
�யன�டுத ி் ைரு�ிகறோம். அவ் க�சுைவ்க 
�ோடடிலும் ைக�ளிடத ி்ல் நவடமுவறப் 
�டுத் கைணடும். நவடமுவறப் �டுததுை ி்ல் 
எனன �ிரச் ி்வன எனறு ஆரோயனும். 
�லப்க�ர் பெய்பீம்னு ப்ோல்லுரோங� ஆனோ 
அதுககு எனன அர்த்ம்னு ப்ோியோ் ைக�ள 
இருக� ்ோ ப்ய்றோங�.

�ல கைனவைைோ்ி�ள இைர்�ளின 
ப�யர்�வள வைததும், �ிம்�தவ் வைததுகை 
்ன சுய லோ�தவ் அவடந ி்ருக�ிறோர்�ள.

ஞ ோ ெ ச ன ச ரு க் கு  ப ற ற ி  ஒ ரு 
்வோர்த்சேயில?

PRIDE OF WISDOM                          n
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வ�க�்ி அவழத்து… மு�ச்்ைரம் 
ப்ய்து ப�ோணடிருந் சுந்ர; வ�வய 
�ழுைிைிடடு வ�க� ி்வய எடுதது க� ி்னோன.

‘‘ப்ோல்லுங�ணக்ண… அலுைல�ததுல 
ஆடிட நடநது�ிடடு இருககு… இனவனகயோட 
முடிஞ ி்டும்… நோவள �ோவலயிகலகய ைநது 
அப்�ோவை அவழச் ி்டடு க�ோகறன…’’

வ�க�்ிவய �ீகழ வைப்�்றகுள 
ளோ�கை,  சுந்ோ ின ைவனைி  க்ை�ி , 
‘ ‘ எ ன ன ங � …  உ ங �  அ ண ்ண ன ் ோ ன 
க�சுனது… இரணடு நோள ் ோை்ைோனதுகை 
வ�க�்ியில கூப்�ிடடுடடோரு க�ோல… 
மூத் �ிளவள்ோன… அப்�ோை வைச்சு 
�ோர்ததுக�கூடோ்ோ?’’

‘ உ ன ன ை ோ ் ி ோ ி ் ோ ன  அ ண ்ண ி யு ம் 
இருப்�ோங�…’ சுந்ர் ைனசுககுள நிவனதது 
ப�ோணடோன.

ைறுநோள ைிடியற�ோவலயிகலகய எழுந் 

ைன குளிதது முடிததுைிடடு டி�னகூட 
்ோப்�ிடோைல் அண்ணன வீடடிலிருககும் 
அப்�ோவை அவழதது ைருை்றகு க�ரூநது 
ஏறினோன.

க்ைரோசு, அர்ோங� உத்ிகயோ�த்ில் 
இருந்ைர் இரணடு ை�ன�வள ப�றறைர். 
ை�ன�ள இருைரும் குடும்�தக்ோடு, 
்னித்னிகய பைவகைறு ஊர்�ளில் 
ை்ிக�ினறனர்.

க்ைரோசுவும் ைவனைி க�ோை்ியும் 
்னியோ�த்ோன ை ி்தது ைந்னர். இ்ற�ிவடகய 
அரசுப்�்ணியிலிருநது க்ைரோசு ஓய்வு ப�றறு 

ைிடடோர். எ்ிர்�ோரோ் ைி்ைோ� ைவனைி 
க�ோை ி்யும் பநஞசுைலி ஏற�டடு ி்டீபரனறு 
இறநதுக�ோ�, க்ைரோசு ்னியோ� இருக� 
கைணடிய சூழநிவலககு ் ளளப்�டடோர்.

இரணடு ை�ன�ளும் ்னிகய இருககும் 
அப்�ோவை, ் ங�ளுடன ைநது இருககுைோறு 
கூ ப் � ி ட க ை  இ ல் வ ல .  உ ்ண ை � ம் 
ஒனறில் ்ோப்�ிடடுக ப�ோணடு ைோடவ� 
வீடடிகலகய ்னியோ� இருநது ைந்ோர்.

உ்ணை� ்ோப்�ோடு, க்ைரோசுககு ஒததுக 
ப�ோளளோைோல் ஒருநோள உடல் நலக குவறவு 
ஏற�டடு ைருததுைைவனயில் க்ரும் நிவல 
கநோிடடது.

அப்க�ோது இரணடு ை�ன�ளுககும் 
ஒரு உடன�ோடு ஏற�டடது.

அப்�ோ ைோஙகும் ஓய்வூ்ியத ப்ோவ�வய 
ப�ோிய ை�ன க்�ர் ைோங�ிகப�ோணடு, 
்னது வீடடில் ஒரு ைோ்ம் ்ங�வைததுக 

ப�ோளைப்னவும், ைறுைோ்ம் இரணடோைது 
ை�ன சுந்ர் ஓய்வூ்ியதவ் ப�றறுக 
ப�ோணடு ்நவ்வய �ைனிதது ப�ோளை 
்ோ�வும் ்ீர்ைோனம் ப்ய்து ப�ோணடனர்.

க்ைரோசு ்னது இரணடு ை�ன�ள 
வீடடிலும், ்ங�ியிருக� ைனைில்வல 
பயனறோலும், ்னது ைகயோ்ி�த்ின 
�ோர்ணைோ�, கைணடோ பைறுப்புடன ்ங�ி 
�ோலதவ் �டத்ி ைந்ோர்.

ை ோ வ ல  ஐ ந து  ை ்ண ி  இ ரு க கு ம் . 
அ ப் � ோ வு ட ன  சு ந ் ர்  வீ ட டி ற கு ள 
நுவழந்ோன. அப்�ோைின வ�ப்ப�டடிவய 
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அ வ ற க கு ள  ப � ோ ண டு  வ ை த ் ோ ன . 
ைருை�ள ப�யரளவுககு ைோங� ைோைோ 
எனறு ப்ோிைிததுைிடடு ் வையலவறககுள 
ப்னறுைிடடோள.

�ளளியில் ்ிறப்பு ைகுப்பு முடிநது, 
ைோவல ஆறு ை்ணிககு, சுந்ோின ஒகர 
ை�ன ்ிலீப் வீடடுககுள நுவழந்ைோகற, 
‘ ‘ ் ோ த ் ோ …  எ ப் �  ை ந ்ீ ங � ? ’ ’  எ ன று 
ை�ிழச்்ியில் துளளினோன.

க்ைரோசுவும், ை�ிழச்்ியோ� ‘’இப்�்ோன 
ைநக்ன… நல்லோ �டிக�ிறியோ?’’ எனறோ.

‘‘நல்லோ �டிக�ிகறன ் ோத்ோ’’ எனறோன.

ைறுநோள, �ோவல உ்ணவு முடிந்தும் 
க்ைரோசு… சுந்ோிடம் ‘ ‘நூல�த்ிறகு 
க�ோயிடடு ைகரன’’ எனறு ப்ோல்லிைிடடு 
புறப்�டடுைிடடோர். 

அனறு ஞோயிறறுக�ிழவை என�்ோல் 
வீடடுப்�ோடதவ் �டிக� உட�ோர்ந் 
்ிலீப், ‘‘அப்�ோ எனககு பரோம்� நோளோ 
உங��ிடகட ஒனனு க�ட�ணும் க�ோல 
இருககு!’’ எனறோன .

‘‘க�ளுப்�ோ… க�ளு…’’

‘’அப்�ோ… நீங�ளும், ப�ோியப்�ோவும் 
்ோத்ோவுககு இரணடு �ிளவளங�்ோன…!’’ 

‘‘ஆைோம்… அதுல உனககு எனனப்�ோ 
்நக்�ம்!’’ 

‘‘இப்� ்ோத்ோை… நீங�ளும் ப�ோியப் 
� ோ வு ம்  ை ோ ் ோ ை ோ ் ம்  ை ோ த ் ி  வ ை ச் சு 
�ோர்தது�ிறீங�… நோன உங�ளுககு ஒகர 
�ிளவளயோ இருக�ிற்ோல, உங�வளயும் 
அம்ைோவையும் நோன ைடடும்்ோன வைச்சு 
�ோர்தது�ணுைோ…?’’
 

சுந்ரும் அைன ைவனைி க்ை�ியும் 
அ்ிர்ச்்ியில் ஒனறும் க�்முடியோைல் 
அப்�டிகய ைோயவடதது க�ோய் நினறனர்.

 n

l
விறறுத்	�ீரந்�	கூஹடக்குள
இன்னும்	மிச்சமொயிருக்கின்�து
்பச்ஹசயிஹ்ல	வொசம்.

l
சூரியக்	க�ிரகள
மரத்�ின்	கீறழ	்பரந்�ிருக்கின்�ன 
கறுபபு	இஹ்லகள.

l
வி்பத்து	நடந்�	இடம்
வீ�ிவயஙகும்	சி��ிக்	கிடக்கின்�ன
றமகத்துகளகள.

l
வொனவில்லின்	நி�ஙகள
வொசலிற்ல	கஹரந்து	கிடக்கின்�ன
வணணக்	றகொ்லஙகள.

l
விரிந்�	பூ
வமதுவொச்	சுருஙகுகி�து
அட்ஹடப்படம்.

l
எஙறகொ	வ்பய்�	மஹழஹய
சுமந்து	வகொணடு	வருகின்�ன
அந்�பற்பருந்�ின்	இருக்ஹககள

l
கொகஙகள	அமரும்	அந்�ச்சிஹ்லயின்	கீழ
வமல்்லத்	துளிர	விட்டிருக்கின்�து
ஒரு	றவப்பஙகன்று.

l
வசந்�	கொ்லம்
அ�ிவிக்கத்	வ�ொடஙகுகி�து
கூவும்	குயிவ்லொன்று.

l
கொய்ந்�	சருகு
வமல்்ல	எழுந்து	்ப�க்கி�து
ஓய்வவடுத்�	வணணத்துபபூச்சி.

கீர்த்ேி கிருஷ்
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கோடுகசள   நம்முன்்ெோர்   கோத்ே   ேோ்லை
 கோலைத்ேில   பரு்வமசை   னபயே  ேன்று
நோடுகளுக்   குள்்ளயும்   மைம்்வ   ளர்த்து
 நலலைபடி   சூழநிசலைசயப   போது   கோத்ேோர்
வீடுகளின்   பின்புறத்ேில   ்ேோடடம்   ச்வத்து
 ்விசள்வித்ேோர்   தூயசமயோெ   கோறசற   யங்்க
போடுபடடு   பயிர்்வளர்த்ேோர்   ்வயலக  னளலலைோம்
 பசுசமனயோடு   குலுங்கியது   னசைிபசபத்   ேந்்ே !

சீர்்போலை   இயறசேேந்ே   ஆறசற   னயலலைோம்
 சிசேயோமல   கசையசமத்துச   சிறபபோயக்   கோத்்ே
ஊர்்ேோறும்   ஏைின்வடடி   மசைநீர்   ்ேக்கி
 உயர்்நோக்கில  நிலைத்ேடிநீர்   னபருக   ச்வத்ேோர்
ஊர்ந்து்வரும்   எறும்புக்கும்   அைிசிக்   ்கோலை
 உண்வளித்துக்   குரு்விகளும்   கூடு   கடடப
போர்த்ேேசெ  வீடடிறகுள்   போது   கோத்துப
 பைிவுட்ெ   பிறவுயிசைப   ்பணி   நின்றோர் !

முன்்ெோர்கள்    நமக்களித்ே   னசல்வம்   ேன்செ
 முசறயோக   நோம்கோத்துப   ்பணி   டோமல
ேன்ெலைத்ேோல    ்வயலகளிசெ   மசெக   ளோக்கித்
 ேோறுமோறோயத்   னேோைிறசோசலை   கடடி   ச்வத்துப
னபோன்முடசட   ேந்ேகோடடின்  மைங்கள்   ன்வடடிப
 னபோடடலைோக்கிச   சுறறுசசூைல   மோசு   னசயது
நன்நேியில   கைிவுநீசைக்   கலைக்க  ச்வத்து
 நறுங்கோறறில   புசககலைந்து   நஞசோய  னசய்ேோம் !

ஏைிநீசைத்   தூர்த்து்விடடு   நிலைத்து  நீசை
 எந்ேிைத்ேோல   ேிெமுறிஞசி   கோலி   னசய்ேோம்
்வோைிேிசய   அசுத்ேமோக்கி   ்வோெில   ஓ்சோன்
 ்வசளயத்சே   ஓடசடயோக்கி   ன்வபபம்   னசய்ேோம்
்்வைிசெப்போல   உள்ளசேநோம்   கோக்கோ   ்விடடோல
 ன்வறும்மணேோன்   நம்முசடய   சந்ே   ேிக்கு
கோைிருளில   பூமித்ேோன்   மூழக்கிப   ்போகக்
 கணணிைந்ே   பிள்சளகளோய   ஆ்வர்   நோசள !

0  
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‘நோை க்ர்நது ைோழலோைோ?’ எனற 
�ைி்ோ க�டடதும் ்ிகனஷககு தூக�ி 
ைோோிப் க�ோடடது. குடிததுக ப�ோணடிருந் 
�ோ�ிவய கட�ிளின ைீது வைதது ைிடடு 
அைவளப் �ோர்த்ோன. அைன எனன 
ப்ோல்லப் க�ோ�ிறோன என�்ிகலகய அைள 
�ைனம் இருந்து. ‘எனன இந்ப் ப�ண 
�டகப�னறு க�டடு ைிடடோள... இ்ன 
�ினனோன ைிவளவு�ள எப்�டியிருககும் 
என�வ் கயோ்ிததுத்ோன க�ட�ிறோளோ?’ 
எனற கயோ்வனகயோடு �்ில் ப்ோல்லோைல் 
அைர்ந்ிருந்ோன.

்ோோி்ணியும் ்ிகனஷூம் �ோ்லர்�ள 
அல்ல... ஒகர அலுைல�த்ில் �்ணிபுோியும் 
புோி்லுளள நண�ர்�ள. அைர்�ள நட�ில் 

இதுைவர எந்த ் டங�ளும் ைந்்ில்வல. 
அ்றகுக �ோர்ணம் முதுகுககுப் �ினகன 
யோர் எனன க�் ினோலும் இருைரும் 
அவ்ப் �றறி �ைவலப்�டுை்ில்வல. நம் 
ைனசு சுத்ைோயிருககுல்ல அது க�ோதும். 
ைத்ைங� எனன க�்ினோ நைகப�னன 
என�க் இருைோின �ருத்ோ� இருககும்.

்ோோி்ணி இஙகு கைவலககு ைந்க�ோது 
எல்லோருடனும் ்�ெைோ�ப் �ழ�ினோள. 
அைளின ��டடில்லோ் நடபு எல்லோருககும் 
�ிடித்ிருந்து. ்ிகனகஷோடு ஆரம்�த்ில் 
்ோ்ோர்ணைோ� க�் ஆரம்�ித்ைள, 

    

 0
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அைனின அன�ோன க�ச்சும் ைறறைர்�ளுககு 
உ்வும் கு்ணமும் அைகனோடு பநருக�ைோன 
நடவ� ஏற�டுத்ிக ப�ோணடு ைிடடோள. 
அலுைல�த்ில் ைடடுைினறி ைோவல 
க ந ர த ் ி ல்  அ ை க ன ோ டு  ப ை ள ி ய ி ல் 
ப்ல்ைவ்க கூட அைள ைிரும்�ினோள. 
இ ப் � டி த ் ோ ன  இ ரு ை ரு க கு ம்  ந ட பு 
ஏற�டடது. 

்ோர்ணிககு ்ிருை்ணம் ஆ�ி சுைோ்ி 
�ிறநது ்ோியோ� ஆறோைது ைோ்த்ில் 
�்ணைன ்நக்ோவஷ ைி�தது எடுததுக 
ப � ோ ள ள  அ ை ள ி ன  ் ந க ் ோ ஷ மு ம் 
அதக்ோடு க�ோனது. அ்ன �ின அம்ைோ 
வீடு்ோன அைளுககு ைோழகவ�யோனது. 
வீடடுககுளகளகய முடங�ிக  �ிடக�ோக்... 
ஏ்ோைது கைவலககுப் க�ோனோத்ோன 
உனகனோட ைனநிவல ைோறும்... சுைோ்ி 
கயோட உனவன ஏததுக�ிற  ைோ் ிோ ி 
ைோப்�ிளவள �ோர்க�லோம் எனறு அப்�ோ 
ப்ோனனக�ோது கைவலககுச் ப்ல்ல ஒததுக 
ப�ோணடைள எம்ைனசுககுளள ்நக்ோஷ 
இனனும் ைோழநதுக�ிடடுத்ோன இருக�ோர்; 
ப்ளீஸ் ி்ருை்ணம் குறிதது இப்க�ோது க�் 
கைணடோம் எனறு ப்ோல்லிைிடடோள. 

இைவளப் க�ோல்்ோன ்ிகனஷூம், 
ி்ருை்ணைோ�ி ஸ்கை்ோ �ிறநது அைளுககு 

பரணடு ைய்ோகும் க�ோது அைனின 
ைவனைி �ல்�னோவை படஙகுக �ோய்ச்்ல் 
ைோோிக ப�ோணடு க�ோய்ைிடடது. ப�ோடடப் 
புளவளவய ைச் ி்க�ிடடு எப்�டி ்னியோ 
ைோழ முடியும்... க�ப்�ர்ல ைிளம்�ரம் 
ப�ோடுப்க�ோம்... ைி் வைகயோ ைிைோ�ரத்ோன 
ப�ோணக்ணோ நைககு க்ோ்ோன குடும்�ைோ� 
இருந்ோல் பரணடோைது ் ிருை்ணம் 
ப்ய்து வைக�லோம் என அம்ைோவும் 
உடன �ிறப்புக�ளும் க�், எனனோல 
�ல்�னோகைோட ைோழந் ைோழகவ�வய 
ைறநதுடடு அடுத்ைகளோட குடும்�ம் 
நடத் முடியோது... இனி எனகனோட கைகரஜ் 
குறிததுப் க�்ோ்ீங�... ப்ளீஸ்... எனனோல 
என ை�வள நல்லோ ைளர்க� முடியும் எனறு 
ப்ோல்லிைிடடோன. இப்க�ோது இரணடோம் 
ைகுப்பு �டிககும் ஸ்கை்ோவை அைனின 
அம்ைோ்ோன �ோர்ததுக ப�ோள�ிறோர்.

ம்லைசியத் ேமிைர்

வசொந்�	்பந்�ம்	து�ந்துவிட்டு	
அடிஹமகளொய்த்	�ொய்மணஹண	விட்டு
�ிக்கற�ப	வ்பருங	கொட்டுக்குளறள	
வமொழிய�ியொ	மற்லசிய	நொட்டுக்குளறள	
ஆட்டுமந்ஹ�க்	கூட்டம்	ற்பொற்ல	
ஆவியற�	உடல்	ஏந்�ிக்வகொணடு	
வவளஹளயரின்	நரித்	�ந்�ிரத்�ொற்ல	
றவ�ஹனயுடன்	குடி	புகுந்ற�ொம்.

�மிழன்	ஆணட	வ்பரும்வர்லொறு
கற�ற்பொது	மகிழந்�	மனம்	
அடிஹம	நொவமன	நிஹனக்ஹகயிற்ல	
க��ியது	இஙறக	யொர�ிவொர	
ஆனொலும்	வநஞசுரம்	இழக்கவில்ஹ்ல	
அனு�ினம்	உஹழபஹ்ப	ம�க்கவில்ஹ்ல	
�மிழன்	என்�	ஒறஹ�ச்வசொல்	
�ந்�	�ிமிர	மஹ�யவில்ஹ்ல

அடிஹமக்	றகொ்லம்	மொ�ிய்பின்	
அன்ஹன	மடிக்கொய்க்	கொத்�ிருந்ற�ொம்	
அன்ஹன	மணணில்	ஈரமில்ஹ்ல
அஹழப்ப�றகு	அஙறக	யொருமில்ஹ்ல	
வசொந்�	மணணில்	வொழவ�றகு	
வசொந்�ஙகள	மனம்	ஏறகவில்ஹ்ல
அன்ஹன	மணறண	எஙகளுக்கு	
அந்நிய	மணணொய்ப	ற்பொன�ின்று!

ற்பரொசிரியர	கவிஞர	முஹனவர	

ைத்ெமோலைோ புரூஸ்,

நொகரறகொயில்
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«்ோோி... ் ிகனஷ...» ் ோோி்ணியின குரலோல் 
அைன நிவனைில் இருநது ைீணடோன.

«எ... எதுககு ்ோோி...»

«இல்வல... நோன அப்�டி க�டடிருக�க 
கூடோதுல்ல... எனவனய எவைளவு உயர்ைோ 
நிவனச்்ிருப்பீங�... இந் ப�ோணணு 
நடவ� ப�ோச்வ்ப்�டுத்ிடடோகளனனு 
ைருத்ப்�ட ைச்்ிடகடன... ்ோி அவ் 
ை ி டு ங � . . .  க � ோ � ல ோ ை ோ . . ? »  எ ன று 
எழுந்ோள.

«ைருத்ப்�டுற ைோ்ிோி எனன க�டகட... 
ைனசுல உளளவ்க க�டகட இது 
்ப்�ில்வலகய... ஆரம்�ததுல இருநது நம்ை 
நடவ� ப�ோச்வ்ப்�டுததுனைங� ைத்ியில 
நீங� ப்ோனனது்ோன ்ோியினனு நோை 
நிரூ�ிக�ணும்னனு நிவனக�ிகற... இது 
்ோியோ ைருைோனனு கயோ்ிச்்ியோ...?» 

«இதுல கயோ்ிக� எனன இருககு... 
இதுைவரககும் நோை ஒருத்வர ஒருத்ர் 
நல்லோ புோிஞ்ி ைச்்ிருகக�ோம்... �டநது 
க�ோன ைோழகவ� நம்ை பரணடு க�ருககுகை 
ைலி நிவறந்து்ோன... அந் ைலிவய 
�வட ி் ைவரககும் சுைக�த்ோன க�ோகறோம்... 
நம்ை �ோரதவ்யும் இறக�ி வைக� ஒரு 
�ோது�ோப்�ோன ைடி இருந்ோ க்ைவல்ோகன... 
இனி ஒரு ைரன �ோர்தது... அதுவும் நம்ைவள 
ைோ ி்ோி க்டிக �ணடு�ிடிச் ி்... ஒரு ைோழகவ� 
அவைச் ி்... அதுவும் ்ோியில்லோை க�ோனோ 
்ோஙகுற ைனநிவலயில நோை இருகக�ோைோ 
ப்ோல்லுங�... �்ணததுககும் ப்ோததுககும் 
கைகரஜ் �ண்ணிக�ிடடு நீ அைன கூட 
இப்�டித்ோகன இருநக்... அைன உங�ிடகட 
இப்�டிபயல்லோம் நடநதுக�ிடடோனோ என 
ப்ோல்லோகல ப�ோல்ற ைனி்ர்�வளயும் 
�ோர்த ி்ருக�ிகறோம்்ோகன... அ்ோன ைனசுல 
�டடவ்க க�டகடன... ஆனோ உங�களோட  
ைனசுல எனன இருககுனனு ப்ோிஞ ி்க�ோை 
�டககுனனு க�டடது ்ப்புத்ோகன..»

«்ப்பு... ்ப்பு... அவ  ்ைிடு... �ிரோகடிக�லோ 
கயோ ி்... மு்ல்ல நம்ை ெோ ி்... அப்புறம் எனககு 
ஆறு ையசுல ஒரு ப�ோணணு இருக�ோ... உனககு 

மூணு ையசுல ஒரு ப�ோணணு... இதுைவரககும் 
�ல்யோ்ணகை கைணடோனனு ப்ோனன 
நோை இப்� கைகரஜ் �ண்ணிக�ணும்னனு 
நிவனக�ிறது ் ோியோ ைருைோ?»

«ஸ்கை்ோ, சுைோ்ி பரணடு க�ருககும் 
நோை நல்ல அம்ைோ அப்�ோைோ இருப்க�ோம்... 
நைககுளள நல்ல �ிரணட்ோ இருப்க�ோம்... 
்ோலி �டடித்ோன ைோழணுைினனு இல்ல... 
லிைிங டூப�்ர் ்டஸ் ஆல்...»

« ம் . . .  லி ை ி ங  டூ ப � ் ர் . . .  இ ப் � 
ந ல் ல ோ ய ி ரு க கு ம் . . .  ஆ ன ோ  � ி ன ன ோ டி 
குழநவ்�களோட ைோழகவ� �ோ்ிக�ோ்ோ..?»

«ம்.... �ோ்ிக�த்ோன ப்ய்யும்... ்ோி 
ைிடுங�... இப்ல்லோம் ் ோி ைரோது... ைோங� 
க�ோ�லோம்...»

«இரு க�ோ�லோம்... எதுககு அை்ரப் 
�டுகற...? ்ிடீர்னனு நீ க�ககுகறனனோ 
நல்லோ கயோ்ிததுத்ோன இந் முடிவுககு 
ைந்ிருப்க�னனு எனககுத ப்ோியும்... 
உனகனோட ைனவ்ப் �ோ்ிக�ிற ைோ்ிோி 
எதுவும் நடந்்ோ?»

«ஏய்... அப்�டிபயல்லோம் இல்வல.... 
நம்ை முதுகுககுப் �ினனோல க�சுறைங�வள 
நோன ைனி் ர்�ளோ�கை நிவனக�ிற ி்ல்வல... 
ஆனோ ் ில கநரங�ளில் மு�ததுககு முனனோல 
க�சுற ஒரு ் ில ைோர்தவ்�ள க்ள ப�ோடடின 
ைோ ி்ோி துடிக� வைககுது... ஆபீ ி்லயினனு 
இல்ல... வீடடிலும்்ோன... கநதது அதவ் 
ைந ி்ருந்ோங�... நோை �ிரணடோப் �ழகுறவ் 
யோகரோ அைங��ிடட கைற ைோ்ிோ ி 
ப்ோல்லியிருக�ோங�... எனகனோட ை�வன 
இழநதுடடு நோங�ளலோம் ்ைிச்்ிக�ிடடு 
இருகக�ோம்... நீ ஆபீ ி்ல ைினுக�ிக�ிடடு 

ி்ோியிறியோகை... உனகனோட உடம்புககு 
சு�ம் க்வைப்�டுக்ோனனு க�ைலைோப் 
க�சுனோங�... அப்�ோ கூட அைங� நல்ல 
�ிரணடஸ்... யோகரோ உங�ிடட ்ப்�ோச் 
ப்ோல்லியிருக�ோங�... அப்�டிகய அை 
அைவர �ல்யோ்ணம் �ண்ணிக�ிகறனனு 
ப ் ோ ன ன ோ  ந ோ ன  � ண ்ண ி த ் ோ ன 
வைப்க�ன... இப்க�ோவ்ககு அை ைனவ் 
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கநோ�டிக�ோை இங� இருநது க�ோயிடுனனு 
�த்ி ைிடடுடடோரு...  �ிரணடலியோ 
�ழகுறதுககும் உடம்பு சு�ததுககும் 
எனன இருககு... புருஷன ப்ததுடடோ 
ஒரு ப�ோணவ்ண மூவலயில முடங�ச் 
ப்ோல்ற ்மூ�ம் ஆண �ிளவளககு ைடடும் 
�ல்யோ்ணம் �ண்ணி வைக�ணுைினனு 
ஆவ்ப்�டுக்... நியோயைோ...? இக் நோன 
ப்த்ிருந்ோ சுைோ்ிய அப்�ோக�ிடட 
ப�ோணடோநது ப�ோடுததுடடு அைருககு 
�ல்யோ்ணம் �ண்ணி இனகனரம் குழநவ் 

இருககும்... நோன �ல்யோ்ணம் �ண்ணி 
வையுங�னனு ப்ோல்லவல... எனககுளள 
இருக�ிற ைலிவயப் க�ோக�ிக� எனவன 
ப�ோஞ்ம் ்நக்ோ்ைோ இருக� ைிடுங�னனு 
ப ் ோ ல் க ற ன . . .  அ து  அ ை ங � ளு க கு 
�ிடிக�வல...» �ண �லங�ினோள.

«ஏய் இப்� எதுககு அழகற..? இந்க 
�ோலததுலயும் ப�ோணவ்ண மூவலயில 
ப�டக�ச் ப்ோல்றது ஆச்்ர்யைோ இருககு... 
ஆணும் ப�ணணும் �ழ�ினோ அது உடல் 

அந்�ிக்கருக்கலில்	முழும�ியின்	முகம்லர,
இயந்�ிர	உட்லயர	நிஹ�வில்்லொ	மனமயர,
ற�ஹவவரம்	றவணடி	விழிமூடி	நொன்வ�ொழ,
ற�ொன்�ிய	ற�வஹ�	வரவமன்ன...எனவினவ...

மூச்சிஹரக்க	�ஹ்லசொய்த்து	முழும�ி	இரசித்�ிட,
கொல்றசொர	நொனமரந்து	ஹக�ட்டில்		உணவுணண,
்பக்லவன்	ஒளிம�ந்து	நீளதூக்கம்	நொன்கொண,
உளளம்	கனம்குஹ�ய	்பி�ரறகட்க	நொன்விளம்்ப,	

அன்வ்பன்�		அருமருந்�ில்	ஆறு�்லொய்	ற�ொளசொய,
கருவஹ�ற்பொல்	இரு்லஹ�யில்	�யக்கமின்�ி	நொன்மயஙக,
வொரிசுகள	புகழவகொளள	என்வொழவு	என�ொக,
றகட்்ப�ிற்ல	வ்பற�துற்பொல்	இன்புற�ிருக்க	-	அந்ற�ொ...

வகொக்கரிக்கும்	றசவற்லொடு	சுற�த்ற�ொடு	மகனுவமழ,
வகொஙஹகயில்	சுரந்�மு	�ருந்�றவணடி	யவனுமழ,
ற�டல்கறளொடு,	ற�ஹவகளமஹ�ய,	ற�வஹ�	யுமக்ல,
சுற�த்�ிறகு	வரமீயும்		கடவுளொறனன்...நொன்...உளமகிழ....

கிறிஸ்டோ அறிவு
 

அருபபுக்றகொட்ஹட.
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சு�ததுககுத்ோனனு �டிச்்ைங�கள 
நிவனககும்  க�ோது்ோன கை்வனயோ 
இருககு... இங��ோரு உனகனோட ்ிறவ� 
ஒடிச்சு யோரோலயும் மூவலயில க�ோட முடியோது... 
ந ீ ைோழப் �ிறந்ைள... இனனும் பரோம்�த 
தூரம் �றக� கைணடியிருககு... ்ிறவ� 
ைிோி... சும்ைோ அைங� ப்ோனனோங� இைங� 
ப்ோனனோங�னனு ்ரோ்ோி ப�ோண்ணோ 
அழுதுக�ிடடு இருக�ோை...» எனறோன.

«ம்... ரோத ி்ோிபயல்லோம் ஒகர கயோ்வன... 
தூக�கை இல்வல... அ்ோன உங��ிடட 
க�டடுடகடன... ் ோோி.... ஓக�... ைோங� 
க�ோ�லோம்...» என எழுந்ைளுடன அைனும் 
எழுநது �்ணம் ப�ோடுதது ைிடடு பைளிகய 
ைந்ோர்�ள.

«நோன ஒணணு க�டடோ ்ப்�ோ நிவனக� 
ைோடடீங�கள ி்கனஷ» எனறோள.

«எனன ப்ோல்லு...?»

« இ ப் � டி க ய  � வ ட ் ி  ை வ ர க கு ம் 
இருக� எண்ணைோ...? இல்வல...» பைல்ல 
இழுத்ோள.

்ிோித்�டிகய «நோன கைணடோனனு 
ப ் ோ ன ன ோ லு ம்  அ ம் ை ோ  ப � ோ ண ணு 
�ோததுக�ிடடுத்ோன இருக�ோங�... எனககு 
ஸ்கை்ோகைோட ைோழகவ� குறித  ்�யைிருககு... 
ைர்றைங� எப்�டி எனனனனு ப்ோியோது... 
ைோறறோந்ோய்  ைனப்�ோணவைகயோட 
�ிளவளவய வ�யோணடோ, எனகனோட 
ைோழகவ� சூனியைோப் க�ோகும்... ைி் ிச்்து 
இது்ோனனு இப்�டிகய ஒடடுற்ோ... 
இல்வல ஸ்கை்ோவுக�ோ� ஒரு ைோழகவ� 
அவைச்்ிக�ிற்ோனனு ப�ோஞ் நோளோ 
ைனசுககுளள க�ோரோடடம்.» எனறு அைவளப் 
�ோர்த்ோன.

« ம் . . .  ் ோ ி  எ வ ் யு ம்  ை ன சு ல 
ைச்்ிக�ோ்ீங�...»

« எ வ ் . . .  இ ங �  � ோ ரு  ந ை க கு ள ள 
பு ோ ி ் ல்  இ ரு க கு . . .  உ ல � ம்  ஆ ய ி ர ம் 
க�்லோம்... அதுக�ோ� நோை ைவளநது 
ப�ோடுக�ணுைினனு இல்ல... நீ க்ர்நது 
ைோழலோைோனனு க�டடதுககு நோை கைகரஜ் 
�ண்ணிக�லோைோனனு க�டடிருந்ோ நம்கைோட 
புோி்ல்ல ஒரு அர்த்ம் இருககும்... நம்ை 
குழநவ்ங�ளுககும் ் நக்ோஷைோன ைோழகவ� 
�ிவடககும்... நோை கைகரஜ் �ண்ணிக�ிறதுல 
உனககு ஆடக்�வன இல்வலனனோ நோகன 
உங�ப்�ோக�ிடட ைநது க�சுகறன...»

அைள ஒனறும் ப்ோல்லோைல் நிற�, 
«அது ் ோி இப்� நோன ் ோோி க�ட�ணுகைோ?» 
எனறோன. 

«இவ் அப்�கை ப்ோல்லியிருக�லோகை 
் ிகனஷோ. . .»  எனறு அைள ் ிோ ிக� , 
அைனும் க்ர்நது ப�ோணடோன.

n

ஒறசறக்குைல

களிஙகில்	நீரளம்்பி	வரும்
்பொ�ஙகளில்
சிக்கித்�வித்�து
ஓஹடக்கஹரயில்	உயரந்து	
நிறகும்
ஆ்லமரக்	குயிலின்	
ஒறஹ�க்குரல்.

நீரில்	எ�ிறரறும்	வகணஹட
குரல்	்பற�ி	இழுக்க
இஹமக்க	ம�ந்�ன	விழிகள.

மூச்றசொடு	முஹனந்து
உயிஹரப	்பிடித்�து	குரல்.

அஹரமயக்க	நிஹனவில்
்ப��ிக்கிடந்�து	மனம்.

்பொலும்	குரல்
மறு்படியும்	மறு்படியும்
�னிஹமஹயத்	�ின்�து!

பி.மேியைகன்.
புதுஹவ.
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இ்லஙஹக.

கொற�ின்	�யவொல்�ொன்
கணகளில்்படுகின்�ன	சருகுகள.

்பச்ஹசயமில்்லொ�	்பரி�விப்பொல்
்பச்ஹச	இஹ்லகறளொடு
சரிசமமொய்	வொழும்	இச்ஹசறயொடு
்ப�ந்து	்ப�ந்து,
்பஹ�யடித்துத்�ிரியும்	சருகுகள.

மரஙகள	அவறஹ�
கழற�ி	விடுவ�ில்�ொன்
சுய	அழகு	வ்பறுகின்�ன.

ஈரமற�
இந்�ச்	சருகுகளொல்�ொன்
சுற�ொடலும்
சுய	அழகு	வகடுகின்�ன.
எனினும்
சருகுகள	வொழவும்
இடம்	வகொடுக்கின்�ன.

சருகுகளி்ன்	்பொடல்கள
அ்பத்�மொனஹவ.
அவற�ின்	்பொடல்களில்கூட	ஈரபபு
அடுத்�வரகள	்பற�ிய
கருஹணயிருக்கொது.

வ�ந்�ிகளப	்பரப்பவும்
வொய்ப்பொனஹவ	சருகுகள�ொன்.
அவற�ின்	்பொரமற�	உட்லொல்
வ�ந்�ிகஹளச்	சுமந்துவசல்்ல
�ொம�ம்	ஏற்படுவ�ில்ஹ்ல.

எ�ொரத்�ஙகஹளச்	சுமப்ப�ில்
அவற�ிறகு
சுயவ்பறும�ிகளுமில்ஹ்ல.

சருவகொன்று	்பொடும்ற்பொது
சுற�ொடலிலுளள
சருகுகளின்	கூட்டம்
எஙகிருந்ற�ொ	வந்துறசரந்து
ஒத்தூதுகின்�ன.
்பக்கவொத்�ியஙகள	வொசிக்கவும்
சுரு�ிகூட்டவும்	�ொளம்ற்பொடவும்
ஹகறகொரத்துக்	வகொளகின்�ன.

்பொவம்	சருகுகள.
அவற�ின்	இருத்�ஹ்லபற்பண
எத்�ஹன	்பிரயத்�னஙகஹள
றமறவகொளகின்�ன.

சருகுகளமீதும்	இரககப்படுறவொம்
அவற�ின்
நிஹ்லயொஹம	கரு�ி.



        2019

ஞோயிறு �ோவல �ோ�ி  குடித்�டி 
நோளி்வழப் புரடடிகப�ோணடிருந் �ைோனி 
அவழப்பு ை்ணி ஒலிக� �்வைத ் ிறந்ைள 
அ்ிர்ச்்ியில் உவறநது க�ோனோள.

பூடடிய கோில் க�டடில் ்ோய்ந் �டி 
நினறுப�ோணடு இருந்ோன அைன. பைளிகய 
ைந்ோள �ைோனி. அைவளக �ணடதும் 
பைல்லிய புனனவ�வயச் ி்ந ி்னோன. 

அரு�ில் ப்னற �ைோனி, ‘‘எனன ைிஷயம்?’’ 
எனக க�டடோள. 

அைன பைதுைோ� ‘‘உங� ப�யர்?’’ எனறு 
க�டடக�ோது, ‘‘�ைோனி’’ எனறோள. 

்யங�ியைனோ�.. ‘ ‘அப்�ோ... ’ ’  என 
இழுத்ோன..

‘‘அப்�ோ இல்வல.. ்ோத்ோ ைோத்ிரம் 
்ோன’’ எனறோள. 

்வல குனிந்ைனோ� �ண்ணீர் ைடித்ோன. 
�ைோனிககு �ோைம் எனறோ�ிைிடடது. 
‘‘ைோருங�ள, உளகள இருநது க�்லோம்’’ என 
அவழத்ோள.

உளகள ைந்ைவன, ‘‘இருங�ள’’எனறு 
ப்ோல்லிைிடடு, உளகள ப்னறோள. சுறறும் 
முறறும் வீடவட நனறோ�கை �ோர்த்ோன. 

க்நீவரக ப�ோணடுைந் �ைோனி, 
‘‘குடியுங�ள’’ எனறு ப�ோடுத்ோள. குடிதது 
முடியும் ைவர அைன ஒனறுகை க�்ைில்வல. 

‘ ‘ப்ோல்லுங�ள’’ எனறு �வ்வயத 

்ோத்ோ ்ோத்ோ �ணவ்ணத ்ிறநதுப் 
�ோருங�. எனககு கைவலககுப் க�ோ� டயம் 
ஆயிடிச்்ி. 

ி்யோனத ி்ல் மூழ�ியிருந  ் கைலோயு்ம், 
�ைோனி �ணணு அதுககுளோளோற டயம் 
எடடோயிடுச்்ோ எனறு க�டட �டி �டி�ோரதவ் 
�ோர்த்ோர் நிைிர்நது.

ஏழவர ஆகுது ்ோத்ோ, இனவறககு எங� 
ஸ்கூல்ல இனஸ்ப�க்ஷன. அ்னோல டீச்்ர்ஸ் 
எல்லோம் ்ீக�ிரம் க�ோயோ�ணும்.்ோிம்ைோ, 
அப்�ோ �டதவ  ்ை்ணங�ிடடு �ிளம்பு. �த ி்ரம்.

்ோ ி  ் ோத்ோ .  அம்ைோ � ிளம்�கறன.
ப்ோல்லி நவடவய துோி்ப்�டுத்ி ப்ருவை 
அவடந்ோள.

அ்ி�ோித் ைியர்வையில் புடவை 
் ிக� ிக  ப�ோளள வ�யோல் இழுதது 
ைிடட�டி நடந்ைள ்ன �ினனோல் ஏக்ோ 
�ண�ோ்ணிக� நியைித்து க�ோல் ஒரு 
ைோரைோ� ப்ோடர்நது ைரும் அைன இனறும் 
ப்ோடர்நது ைர ்லிப்புடன க். எனன 
இவைளவு கைோ்ைோனைனோ� இருக�ிறோகன. 
வீடடுககு ப்ோிந்ோல் என கைவலககுத்ோகன 
கைடடு வைப்�ோர்�ள. எனறு ைனதுககுள 
�றுைிகப�ோணகட �ளளிவய அவடந்ைள 
கைவலயில் மூழ�ி அைவன ைறந்ோள..

ரகுராமன் எனது அப்ா
க்லொ	வரணன்

எஸ்.எஸ்.எம்.றபீக்
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ப்ோடர்ந்ோள �ைோனி. ‘‘நோன சுகரஷ. 
எனது அப்�ோவைத க்டி ைநக்ன’’ எனச் 
ப்ோனனக�ோது, ‘‘அப்�ோைோ.. யோர்?‘‘ 
எனறு க�டடோள �ைோனி. 

‘‘ரகுரோைன’’ எனறோன ..

‘‘ரகுரோைனோ?... அைர் என அப்�ோ’’ 
எனறோள �ைோனி.

இருைரும் �வ்ததுக ப�ோணடிருககும் 
க�ோது ் ோத்ோ கைலோயு்ம் அஙக� ைந்ோர். 

‘‘எனன ் ோத்ோ..? ரகுரோைன இைருவடய 
அப்�ோைோம்..’’ �ைோனி ப்ோனனக�ோது... 

‘‘எந் ரகுரோைன? எனறு க�டட 
்ோத்ோைிடம், ்ன �ோக�டடில் இருந் 
ஒரு க�ோடகடோவை எடுததுக �ோடடினோன 
சுகரஷ. 

ஆைோம், அக் ரகுரோைன ்ோன. ்நக்� 
ைில்வல.. ‘‘இைர் என அப்�ோ’’ எனறோன.

‘‘ஆைோம்ைோ... இைன உன அப்�ோைின 
மு்ல் ்ோரததுப் �ிளவள. இைவனயும் 
்ோவயயும் வ�ைிடடு ைநக  ்உன அம்ைோவைத 
்ிருை்ணம் ப்ய்்ோர். இ்வனப் �ினபு 
்ோன நோன அறிநதுப�ோணகடன. ஆனோல், 
இைர்�ள எங�ிருக�ிறோர்�ள எனறு எனககுத 
ப்ோியோது. இனறு ் ோன �ோண�ிகறன’’எனறோர் 
கைலோயு்ம்.

ை�ிழகைோடு எழும்�ிய சுகரஷ, ‘‘நோன 
ைரு�ிகறன.. �ணடு�ிடித்து ்நக்ோ்ம். 
அடிக�டி ைருகைன. அம்ைோ இப்க�ோது 
இல்வல. எனனோல் எந்ப் �ிரச்்ிவனயும் 
உங�ளுக�ில்வல. ைநது க�ோகைன’’ 
எனறைோறு ைிவட ப�றறோன சுகரஷ...

‘ ‘ ் ோ ி  அ ண ்ண ோ ’ ’  எ ன று  ை ி வ ட 
ப�ோடுத்ோள �ைோனி.

‘‘நல்லது ்ம்�ி, க�ோய்டடுைோ’’ ்ோத்ோ 
கைலோயு்மும் ைிவட ப�ோடுத்ோர்.         n

கந்ேல ஆெோன்  
கசடக்கணணோல ...

்பொடல்	என்ற்பன்	 
			்பருவத்�ின்	கிறுக்கஹ்ல
ஆடல்	என்ற�ன்	 
			கொ்லத்�ின்	�ளளஹ்ல

ஊடல்	வகொணறடன்	 
			விஹனயின்	உந்�்லொல்
மடந்ஹ�	வ்பணஹமக்கு	
			மட்டுமொ	-	ஆணஹமக்கும்

மஹ�ந்து	மறுக்கப	
		்பட்டது	-	என்னுளளும்
மஹ�வொக	நீத்வ��ித்�	 
		கஹடக்கண	வமொழியொற்ல

மருளும்	கய்லொல்	 
			மருகிறனன்	�ினறம
அருளும்	கூர	 
			�ொமஹர	விரிவிழியிற்ல

வ�ொஹ்லந்ற�ன்	என்ஹனக்	 
			கொணொதுக்	கணறடன்
அஹ்லயும்	மனச்சுடரில்	 
			நிஹ்லத்�ொய்	ஒளியொய்

அமுவ�ன்�ொன்	நஹகத்ற�ன்	 
			அ�ியொஹம	மிளிர
யொவழன்�ொன்	�விரத்ற�ன் 
				புரியொஹம	சிரிக்க

உயிரப்பொ	யுணரந்ற�ன்	 
			விரியொ	வமொட்டு
உயிரத்வ�	டுக்கும்	 
			உயிஹர	மூச்சொக

விழிவழி	ஜொ்லம்	 
			இதுவயன	�ீட்ஹச
்பழியொய்	கிடந்து	 
			வ்பறற�ன்	ற்பரொனந்�மொய்

இைோ.்விஜயகலயோணி
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்ைிழின ப்ல்லக குழநவ் யோன 
ைதுவரக �ைிஞர் இளைல் ஹோிஹரன. 
்ைது ஆழைோன ்ிந்வன�வள..  
அழ�ிய �ைிவ்�ளோ� ைோறறுை ி்ல் 
வ�க்ர்ந்ைர். இைருவடய �ைிவ் 
�ளில் ்ததுைம், �ோ்ல், இயறவ�, 
ி்றறுயிர்�வள ி்றப்�ித்ல், ்மு்ோய 

அைலம் க�ோனறவை நிரம்�ியிருககும்.

சுந்ர ப்ௌரோஷடிர பைோழிவய ் ோய் 
பைோழியோ�க ப�ோணடோலும்.. ்ைிழின 
ைீதுளள வையலோல், ஆ�ச் ் ிறந் 
�வடப்பு�வள ் ைிழ இலக�ிய உல�ிறகு 
அளித ி்ருக�ிறோர்.

இதுைவர ஐநது �ைிவ  ் நூல்�ள.. 
ஐநது பைோழியோக� நூல்�ள..  
்ிறு�வ்�பளன  நிவறய எழு்ி 
இலக�ிய உல�ில் ்னகப�ன ஒரு 
இடதவ் ்க� வைததுளளோர்.. 
�ல ைிருது�ளுககு ப ோ்ந்க�ோரர்.

்ிருை்ி. ்ோந்ோ்த அைர்�ளின �டடுவர 
ைோயிலோ�..  ப்லுங�ிலிருநது இறககுை்ியோன 
நோனிலுபயனும் நோனகு ைோி �ைிவ்�ள, 
்ைிழில் ் ன மு வ ன க  � ை ி வ ் � ப ள ன 
�ைிச்சுடர் �ோ.ந �ல்யோ்ணசுந்ரம் அைர்�ளோல் 
ப�யோிடப்�டடு. குழுைம் ஆரம்�ிக�ப்�டடது. அ ி்ல் 
�ைிச்சுடர், �ைிஞர் அனுரோஜ் ைறறும் நோனும் மு்லில் 
எழு  ் ஆரம்�ிக�, நூறறுக�்ணக�ோன �ைிஞர்�ள 
இந  ் ைடிைத ி்ன �ோல் ஈர்க�ப்�டடு �ைி�வடக� 
ப்ோடங�ினர்.  அச்்ையத்ில் அவனைவரயும் ் ன 
ை்ீ�ர எழுததுக�ளோல் ி்ரும்�ி �ோர்க�ச்ப்ய்்ைர் 
கைறு யோருைல்ல. இநநூலின ஆ்ிோியர் �ைிஞர் 
இளைல் ஹோிஹரன ்ோன.

அக்ோடு நினறு ைிடோைல், ்ைிழின மு ் ல் 
்னமுவனக �ைிவ் நூவல இயறறி,  ் ைிழுககும், 
்னமுவனக �ைிவ் குழுைத ி்றகும் ப�ருவை 
க்ர்ககும் ைவ�யில் ஓைியோ � ி்ப்��ம் ைோயிலோ�..
அ்ன ஆ ி்ோியர் �ைிஞர் ை ி்வல �ிர�ோ அைர்�ளின 
ி்றந் நூல் ைடிைவைப்�ில் இநநூல் ி்றப்�ோ� 

பைளிைநதுளளது..

� ை ி ஞ ர்  ஆ ரூ ர்  ் ை ி ழ ந ோ ட ன  அ ை ர் � ள 
அ்ணிநதுவர பயழு், கைோ ி்ரககுடடு ைோஙகு ைவ்ப் 
க�ோல, ி்ருை ி் ்ோந்ோ ்த அைர்�ளும் ைோழததுவர 
அளிததுளளோர்.

குழநவ் ைவரந் �ோ�ி்பைன �டிைத்ில் 
்னவனகய �ைிஞர் இளைலோ� அறிமு�ப்�டுததுைவ் 
�ோர்க� முடி�ிறது.. அட அைர் ப�யருககும் ப�ோருத்ம் 
்ோகன.

்னனடக�ததுடன �ைிஞர் கூறினோலும், 
்னமுவனக �ைிவ்�ள, இலக�ியச் க்ோவலயில் 
நறுைலர்�ளோய் ைிளிர்�ினறன.

இக்ோ ்ில �ைிவ்�ள உங�ளுக�ோ�

�ோ்லிவய �ோணும் ப�ோழுப்ல்லோம்
�ண்ணில் ைிழும் தூ்ி
அரு�ில் அைள
�்ணைவர �ணடு

�ைிவ்யில் முனனோள �ோ்லனின ைன 
நிவலவய �டம் �ிடிக�ிறோர்..


குைந்சே ்வசைந்ே கோகிேம் 
ஆசிரியர	:	இளவல்	ைரிைரன்
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�ைிஞர்�ளுககு ்னிவை �ிடிககும் 
என�வ் உ்ணர்ததும் ைி்த்ில்..

ைவழ தூறுங குளிர்
ைனநதூவும் நிவனவு�ள
்னிவையில் �ிறககும்
்னமுவனக �ைிவ்�ள

இவைோி�ளில் �ைிைனம் ை்ணக�ிறது, 
�ைிவ்யில் ையங�ி �ிடககும் ப�ோழுக்..

�ோலியல் ைனமுவற
எனன ்ீர்வு �ோ்ண
அடிதது.. நறுக�ி
ைி்ிதது எோிப்�வ்த ்ைிர..

இக�ைிவ்யில் �ோர்ியின ைோி�ள, 
கைோ்ி ைி்ிதது ைிடு �ோப்�ோ என�து க�ோல, 
்மு்ோய அைலதவ்க �ணடு பைகுண 
படழு�ிறோர்..

ைனி்  ைனம் இயல்�ிகலகய இயறவ�வய 
இர்ிககும் கு்ணமுவடயது என�்றகு 
்ோனறோய்..

்னிவைவய
நிவறதது ைிடு�ிறது
எங�ிருநக்ோ ைரும்
ஒறவறக குயில் �ோடடு..

ைனவ் நிவறக�ிறது. ஒவபைோரு 
�வடப்�ோளியும் இவ்த ் ோகன ைிரும்புைோர்�ள..

க�ரோவ் ைனம்
�ரு�ததுடிககும்
ப�ருங �ைிவ்க
�டல்..

என �ைிவ் ைிோி�ிறது..

ஏவழயின ைறுவைவய குறிககும் அக் 
கநரத்ில், உயிோினங�ள ைீதுளள அனவ� 
பைளிக�ோடை்ோய் ஒரு �ைிவ்..

�ோல் ை்ணம்
வீசு�ிறது ப்ோழுைத்ில்

ைிறற �ினனும்
�சுவையும்.. �னவறயும்..

எனற ைோி�ளில் ைனம் பந�ிழ�ிறது..

�ைிஞருககு �ைிவ்யும் �ிடிககும்.. 
�ைிவ்வய எழு் வைககும் �ோ்லிவயயும் 
�ிடிககுபைன க்ோனறு�ிறது..

்ிறறி்ழோய்
அவைப்க�ோது நீ
ைோரோ் க�ோதும் உன
ைோழநோள ்ந்ோக�ோரன நோன..

இஙகு, இலக�ிய ைோி�ள �ோ்லியுடன 
உறைோடு�ிறது..

எத்வன முரண�ள ்�ப்�ன, ்னயன  
உறவு�ளில் இருந்ோலும், ைோழ நோள 
முழுைதும் க்ோளில் சுைந் �ந்தவ் 
ைறக� முடியுைோ?

பைறுவையோன நோற�ோலி
�ோர்ககும் க�ோப்ல்லோம்
ைிவரநது க்டு�ிறது
அப்�ோைின நிவனவு..

எனும் ைோ ி�ளில் ்நவ் ைீதுளள 
�ோ்தவ் பைளிப்�டுதது�ிறோர்.

�க�ங�வள புரடட புரடட.. �ைிஞோின 
�ைிைனம் ைோனில் ்ிற�டிப்�வ் உ்ணர 
முடி�ிறது..

்னமுவனக �ைிவ் ைவ�வை நூல் 
�ளில், ்னி ைனி்ோின ப்ோகுப்�ோ� 
ைந்ிருககும் மு்னவை நூல். ைி�ச்்ிறந் 
�வடப்பு�ளுடன ப்றிவு ை ிகுந்்ோ� 
இருக�ிறது..

ைோ்�ர்�ள இநநூவல ைோங�ி, ைோ்ிதது 
�யனப�ற கைணடும்.. 

 
சோைேோ க. சந்்ேோஷ்,  

ஐ�ரொ்பொத்
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அழுக்வகன்ற�	்பழகிவிட்றடொம்
உஹழக்கின்�	மக்கஹள,,

்பழகிடொது	விட்டுவிட்றடொம்
உழவவன்னும்	மகத்துவத்ஹ�,,

அ�ிந்ற�	கடக்கிற�ொம்
அழிவிஹனக்	வகொடுக்கிற�ொம்,,

நஞசுக்களின்	அடிஹமயொகி
நல்்லஹ�த்�ொன்	விடுக்கிற�ொம்,,

உணவின்�ி	வொழறவது
உணரொது	கடக்கிற�ொம்,,

உழவின்�ி	உணறவது
உணரொது	�விரக்கிற�ொம்,,

சட்ஹடகள	இல்்லொ�வஹன
எட்டநிறகச்	வசொல்கிற�ொம்,,

றசறறுக்குள	உஹழப்பவஹன
நொற�வமன்று	உஹரக்கிற�ொம்,,

மொடுகள	றமய்்பவஹன
ம�ிக்கொது	கடக்கிற�ொம்,,

அவரகளளிக்கும்	்பொலுக்கு
வரிஹசயில்	கிடக்கிற�ொம்,,

விஹ�யொக	மணணுக்குள
புஹ�ந்ற��ொன்	ற்பொகி�ொன்,,

நீயுணணும்	உணவிறகு
உரமொக	ஆகு�ொன்,,

�ில்லுமுளளு	வசய்்பவறனொ
்பல்்லகொட்டி	சிரிக்கி�ொன்,,

�ிமிரொக	வநஞசுயரத்�ி
வ�னொவட்டொய்	நடக்கி�ொன்,,

அவனுக்றகொ	வணக்கமிட்டு
அடிஹமயொக	கிடக்கிற�ொம்,,

அவனளிக்கும்	ஐந்துக்கும்்பத்துக்கும்
அஹடயொளத்ஹ�	வ�ொஹ்லக்கிற�ொம்,,

உணரத்�ொன்	கூடொற�ொ
உழவனின்	துயரத்ஹ�,,

உ��த்�ொன்	கூடொது
உழவவன்னும்	மகத்துவத்ஹ�,,

சட்ஹடகள	அணிந்�ிடொ
சொமியய்யொ	உழவனும்,,

வ�ொட்டல்்ல	வணஙகனும்
வ�ய்வத்�ின்	்பொ�த்ஹ�யும்,,

றகொடிகள	இஹரத்�ொலும்
றகபஹ்பறயொ	விஹளயொது,,

றகொவணத்�ின்	கரமின்�ி
்பசிவயன்றும்	�ீரொது,,

அ�ிந்ற�நீ	வ�ொழுகனும்
அவன்்பொ�ம்	விழுகனும்,,

அன்ஹனவயன	கொப்பவஹன
அரவஹணத்து	்பழகனும்,,

உழவவனொருவறன	உயரகுடியொகனும்!.

ப.அருண



அந்ேோேித் னேோசட ன்வணபோ! 

றவல்வந்து	�ொக்கு�டி!	வவல்விழி	மின்மொற�!
ற�ளவந்து	�ொக்கு�டி!	ற�னூறற�!	-	றசல்வந்து
துளளு�டி!	என்னுயிஹரக்	வகொல்லு�டி!	கணகருவி
விளளு�டி	வகொஞசிட	றவ!

போடடைசர் கி. போைேிேோசன்
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“அம்ைோ எனகனோட ஒரு ஷூவைக 
�ோக்ணோம்” �ளளிககுக �ிளம்�ிய ை�ள 
்�ோனோைின கூககுரல் ்ீயவ்ணப்பு ைணடி 
யின அ�ோயச் ்ஙப�ோலிவயப் க�ோலக 
கூடதவ் அவடந்து. ை�வள �ளளிககு 
அனுப்�ிடடு நோன கைவலககுக �ிளம்�்ோன 
கநரம் ் ோியோ இருககும். துைணடு க�ோயிருந் 
க்ோவ்வய ையிறறில் ் ி்ணிததுகப�ோணகட 
“அங�்ோன இருககும் �ோரு” � ி்லோய் என 
குரல் ைழிந்து. ‘எல்லோததுககும் உடகன 
அம்ைோ்ோன. ப�ோஞ்மும் குனிஞசு நிைிநது 
�ோககுற ி்ல்வல.’

“�ோததுடகடன... இல்லம்ைோ...!” �்ணமும் 
்ோை்ிக�ோ் �் ில் அ்டவடயோய்ப் 
�ிறந்து.

‘இல்லோை எங�ப் க�ோயிடும்? நோலோைது 
�டிக�ிற � ிளவள.. .  ்ோனோ எதுவும் 



ப்ய்யுற்ில்வல...’ ை�ளினைீது எழுந் 
க�ோ�ம் எனகனோடு வீடடுககு பைளிகய 
ந�ர்ந்து. ்�ோனோைின ஒறவறக �ோல்ணி 
எனனிடமும் �ண்ணோமூச்சுக �ோடடியது.

‘ம்... எங�ப் க�ோயிருககும்?’ �்ணைரது 
கைணடோ் �ோல்ணி�ள்ோன அலைோோிவய 
அவடததுகப�ோணடிருந்ன. அைறவறத 
தூக�ிப் க�ோடடுடடோலும், ்னனுவடய 
ப்ோதவ்கய அழிச்் ைோ்ிோி துடிச்சுடுைோர். 
�ளளிககும், கைவலககும் கநரைோ�ிறது 
எனக வ�க�டி�ோரம் ப்ோல்ல எோிச்்ல் 
அநியோயத்ிறகு ைணடியது.

“ ் ோ ி . .  ் ோ ி . . .  நீ  க ை ற  ஷ ூ வ ை ப் 
க�ோடடுக�ிடடுப் க�ோ.”

“ப்ோனகனகன க�டடீங�ளோ?” ்ன 
�க� நியோயதவ் ைிளம்�ிைிடடு எங�ளது 

0  
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வீடடுககு எ்ிோிகலகய இருககும் ‘ரூலோங’ 
ப்ோடக�ப்�ளளிககு ை�ள ைிவரந்ோள.

�ோல்ணிவயத க்டிய ி்ல் ி்ல நிைிடங 
�ள ப்ோவலந்ிருக�, ைனது ஆறிய 
க்ோவ்வய நிரோ�ோித்து. �ம்ப�னி 
ைணடிவய ைிடடுைிடககூடோக் எனற 
்ைிப்பும் க்ர்நதுப�ோளளக �ோல்�வள 
எடடி வைதக்ன. ‘கலகவ்ட எம்ஆர்டி’ககு 
அரு�ில்்ோன �ம்ப�னியின ைணடி ைநது 
நிறகும். எனன்ோன வீடடுககுப் �க�த ி்கலகய 
ைணடி ைநது அவழச்்ோலும் ஒவபைோரு நோளும் 
ஓடடைோயில்ல �ிளம்� கைணடியிருககு! 
ஏழு இரு�துககு �ம்ப�னி ைணடிவய 
எடுத்ோல் எடடுகப�ல்லோம் ‘துைோ்ில்’ 
இருககும் �்ணியிடததுககுப் க�ோயிடலோம். 
அவ  ் ைிடடுடடோ �ோவல கநரம் உக�ிரைோ 
ஆ�ிடும்! டோக ி்�ள அவனததும் ப்நதூரதவ் 
இடடுகப�ோணடவ்ப்க�ோலச் ி்ைப்பு ைிளககு 
�களோடு க�ோ�, �ஸ்வ்ப் �ிடிச்்ோலும் 
கைவலககு  கலடடோ�ிடும். ‘இனனும் ்ில 
ஆணடு�ளல துைோசுககு ‘எம்ஆர்டி’ ைநதுடும். 
அப்�்ோன இந்ப் �ிரச் ி்வனயும் ஓரளவுககுத 
்ீரும்’ எனறு  ைனத்ிறகு ஆவ்�ோடடி 
புறப்�டகடன.

“எனகனோட ஷூ �ிவடச்சு்ோம்ைோ?” 
�ளளி முடிநது ைந் ்�ோனோ க�ளைிவய 
எழுப்�ினோள. 

“�ோக்ணோம்... நீ்ோன எப்�வும்க�ோல 
அஙப�ோணணும் இஙப�ோணணுைோ ைிடடி 
ருப்க�. யோரோைது அப்�டிகய எத்ிடடுப் 
க�ோயிருக�லோம்” ப்ோல்லிகப�ோணகட 
குழம்வ�த ்ோளிதக்ன.

அைள எனவனப் �ோர்த் �ோர்வையில் 
�ிகலோ �்ணக�ில் �ணடனம் நிவறந  
்ிருந்து. ‘எனனகைோ ப�ோறுப்�ின ்ி�ரம் 
ைோ்ிோி �ோர்வை!’

ைழக�ம்க�ோல எவ்ப்�றறியும் கயோ ி்க�க 
கூட அை�ோ்ைினறி நோட�ள ைிவரந்ன.

“�ைலி எனகனோட ஒரு ஷூவைக 
� ோ க ்ண ோ ம் ”  க ை வ ல க கு க  � ி ள ம் � ி ய 

�்ணைோின குரல் அைிலதவ்ப்க�ோல என 
ப்ைி�ளில் நுவழந்து.

“நீங� எனன ி்னனப் �ிளவளயோ? 
அஙக� இல்வலனனோ அலைோோிவயத ் ிறநது 
�ோருங�. அவ்ைிடடுடடு...” எனறைள 
ை�ளுககு இரணடோைது �ினனவலப் 
க�ோடடுகப�ோணடிருநக்ன.

“�ோக�ோை இருப்க�னோ. . .  இங�ப் 
�ோரு... ஒணக்ண ஒணணு்ோன இருககு...!”

“நீங� பைளிகய �ணட�டி க�ோடடுடடு 
ைந்ீங�ளோ?”

“நோன எனன ்ினனப்�ிளவளயோ? 
கநதது கைவல முடிஞசு ைந்ப்� ‘ஷூ 
கரக’ உளகள எடுதது ைச்்ிடடு்ோன 
ைநக்ன. இந் ஒத் ஷூகூட அஙக�்ோன 
இருந்ிச்சு!” எனறைகர அலைோோியின 
அடுககு�ளில் ைீணடும் அல்ினோர்.

“இக்ைோ ி்ோி் ோன அனவனககு எனகனோட 
ஒரு ஷூவையும் �ோக்ணோம்�ோ. அதுககும் 
அம்ைோ எனவனத்ோன ்ிடடினோங�!” 
�ிவடத் ்ையதவ் ்�ோனோ ்ோிைரப் 
�யன�டுத ி்கப�ோணடோள.

“அப்�டியோ? ஒத் ஷூ ைடடும் எப்�டிக 
�ோ்ணோைப் க�ோகும்?” ஆச்்ோியம் �்ணைரது 
�ண�ளில் �டிந்து.

என ி்ந்வன ப்ோறறுகநோவயப்க�ோல 
அ ி்கை�ைோ� அக�ம்�க�த்ோர் ைீது �ரைி, 
இரணடு வீடு�ள ்ளளியிருககும் ஹைீது 
ைீது ைநது நிவலத்து. உயர்நிவல ஒனகறோ 
இரணடிகலோ �டிக�ிறோன. ஆனோலும் 
அைனது �ோைவன�ள அவனத்ிலும் 
வ�க்ர்ந் உ்ோ்ீனம் நிவறஞ்ிருககும். 
ைினதூக�ிககு ைி� அரு�ில் யோர் ைந்க�ோதும் 
எனகப�னன என�வ்ப்க�ோல மூடுைோன. 
அதுைடடுைல்லோைல் �ீகழ  இருககும் ப�ோருள 
எதுைோயினும் அைனுககு �ோற�நது்ோன. 
அைன எத ி்ய �நது எங� வீடடுச்ப்டிவயப் 
�்ம் �ோர்ததும் ைோியோவ்ககுககூட 
ைனனிப்பு எனற ப்ோல்வலக கூறோைல் 
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ப்னறது இதுநோளைவர என ைனத்ில் 
ஆ்ணியோய்க குத்ிகப�ோணடிருக�ிறது. 
என பநருங�ிய ி்கந�ி் ி ைோங�ித ்ந் 
அோிய ைவ� கரோெோச்ப்டிவய அ்ன 
�ிறகு �ோப்�ோறற முடியைில்வல. எனது 
எண்ணத தூோிவ�வயகப�ோணடு அைவனக 
குறறைோளி எனறு சுைகரோைியைோக�, 
அவனததும் �ி்�ினறி �ன�ச்்ி்ைோய்ப் 
ப�ோருந ி்யது. 

எனனளைில் உறு்ிப் �டுத்ப்�டட 
்நக்�தவ் எனனைரது �ோது�ளில் க�ோட, 
“வீ்ணோ அடுத்ைங� கைல �ழிவயப் 
க�ோடோக்”  எனவன ந ிை ிர்நதுகூடப் 
�ோர்க�ோைல் ந�ர்ந்ோர்.

“அப்க�ோ ஒத் ஷூவுககு ைடடும் �ோல் 
முவளச்்ோ �ோ்ணோைப் க�ோகுது?” 

ைிவடயறியோக க�ளைிவயக �னறிய 
மு�ததுடன நோன ப்ோடுக�, � ி்ல் க�் 
ைனைறறு கைறு ஷூவை நுவழததுகப�ோணடு 

�ிளம்�ினோர். அைரது புறக�்ணிப்பும் க்ர, 
அனவறககும் எனது ் ில நிைிடங�ள �ோ்ணோைற 
க�ோனது்ோன நோன �ணட �லன! ி்டீர் 
பைளளத்ோல் நோலோபுறமும் ி்் றிகயோடும் 
ந்ிவயப்க�ோல ைனம் குறறைோளிவய 
இனங�ோ்ண முடியோது ் ைித்து.

அடுத்டுதது ைந் நோட�ளில் எனனுவடய 
�ோல்ணியில் ஒனறும் �ோ்ணோைல் க�ோனது. 
அது ப�ோஞ ்நோளுககு முனகன எனகனோடு 
இவ்ணந் �ோல்ைலி �ிரச்்ிவனக�ோ� 
இந்ியோைிலிருநது எனனுவடய அக�ோ 
ைோங�ி அனுப்�ிய ப்ருப்பு. ைலி இடம் ைோறி 
ைனதவ்த ் ோக�, ் யவு ் ோட்ணயம் �ோரோது 
�ோல்ணி அலைோோி கூடதவ் அவடந்து. 
அப்�டியிருநதும் ஒருநோள உளகள 
எடுதது வைக� ைறநதுைிடட ்�ோனோைின 
�ோல்ணியில் ஒனறும் ைோயைோனது! 

க்ர்ந்ிருககும் ஒறவறக �ோல்ணி�வளத 
தூக�ிப் க�ோடவும் ைனைில்வல. அைறறின 
இவ்ண எங�ோைது �ிடக�ோ்ோ எனற 

கநோிவ் ஆ்ிோியப்�ோ 

கற�ஹவ	நிழற்ல,	கொண்பஹவ	கனறவ,

உற�வ	ரிஹ்லறய,	ஊழவிஹனப	்பயறன,

என்வசொ்ல	லுனக்குள	என்வழி	வகொணரும்?

இன்பு�ப	்பணறமன்?	இன்முகம்	இருக்க..

வவளவளொளி	வருஙகொல்	வவற�ிடம்	நிரம்பும்

உளவளொளி	்பி�ந்�ொ	லுன்புகழ	்பரவும்.

நல்வழி	நடந்�ொல்	நொனி்லம்	வணஙகும்

அல்்லஹ்லத்	துஹடத்ற�	யொறறுக	வுஹனறய..

கணகளில்	விடியல்	கொண்பொய்

உணஹமஹய	யுணரவி	லூறறுக	மனறம..!

- னஜெிஅ்சோக்
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நப்�ோவ்யில் பைளிகய க�ோகும்க�ோதும் 
ைரும்க�ோதும் க்டியவலநது �ண�ள 
க்ோர்ந்ன. ஒறவறக �ோல்ணி�வள எந் 
நம்�ிகவ�யில் இனனும் வைத்ிருக�ி 
க ற ன ?  இ து  க ை ற  அ வ ை ப் க � ோ து 
எனவனப் �ோதது �ழிக�ிற ைோ்ிோியிருகக� 
எனறு க்ோனற, ைனைினறிகய அைறவறக 
கு ப் வ � த  ப ் ோ ட டி ய ி ல்  வீ ் ி க ன ன . 
கைணடுபைனகற இந் ைிஷைத்னதவ்ச் 
ப்ய்�ைர் யோரோ� இருககும்? உடல் 
அலுைல�த்ில் இருந்ோலும் ைனம் அந்க 
�ருப்பு ஆடவடத க்டியவலந்து. 

“ம்... ஒருகைவள அந்ப் வ�யன்ோன 
இந் கைவலவயச் ப்ய்யுறோகனோ?” 
�்ணைரது மு�த்ில் ்நக்�ப் புளளி�ள 
ப்ன�டடன. அைரது ப�ோறுவைவயயும் 
க்ோ்ிக� ஒருைன இருக�ிறோகன! 

“வீ்ணோ அடுத்ைங� கைல �ழிவயப் 
க�ோடோ்ீங�.” 

‘யோகரோ க�ோடும் ஆடடத்ிறகு இைோிடம் 
ைல்லுககு நினனு ஆ�ப் க�ோைப்னன?’ 
ைனம் நியோயத்ின �க�ம் நினறு ைினோ 
ப்ோடுத்து. இந்ச் ் ம்�ைங�ளுககுப் �ிறகு 
ஹைீ் ின அலட்ியப் �ோர்வையும், ப்யலும் 
எனவனக கூடு்லோ� பைறுப்க�றறி 
�ோர்த்ன. ‘இைவனல்லோம் ப�த்க்ோட 
� ட வ ை  மு டி ஞ ் து ன னு  வ � வ ய க 
�ழுைிடடோங�களோ?’ ைனம் ்ம்ைந்கை 
இல்லோைல் அைன ப�றகறோவரயும் க்ர்தது 
நிந்ித்து. ‘க�்ோை நம்ை ்நக்�தவ் 
அைனிடகை க�டடுடலோைோ? ம்... க�டடு 
ஏ்ோைது ர்ோ�ோ்ைோ ஆ�ிடடோல்? நம்ைிடம் 
ஆ்ோரம் எனன இருக�ிறது? ைனத்ில் 
குழப்�ம் அவலயவலயோய் ைி்ந்து.

ஒருநோள ைினதூக�ியில் ைரும்க�ோது 
“எப்�டினகன ப்ோியலங�... எங� வீடல 
ஒரு ப்ருப்பு ைடடும் அடிக�டிக �ோ்ணோைப் 
க�ோகுது” எனறோர் ஹைீ்ின அம்ைோ.

அந் ைோர்தவ்�ள ்ந் ்ோக�த்ில் 
என ைன ஓைியம் �டி்ில் �வலந்து. 
நிவனபைனனும் �ோ்ியில் �ோவல நிறுத் 

முடியோது நோன ைழுக�ிச் ப்ல்ல, என 
�்ணைர் �ற�வனயில் எனவனக �ணடு 
எளளி நவ�யோடினோர். இருநதும் ைி� 
அை்ரைோ�ச் சு்ோோிதக்ன.

“உங� வீடடிலுைோ?”

அ து ை வ ர  � ளீ ப ர ன று  இ ரு ந ் 
ைனத்ில் �ிர�்ணம் �ிடித்வ்ப்க�ோலச் 
சூனியம் �ைிந்து. இந  ் வீடடிறகு ைநது 
ஏறககுவறய மூனறோணடு�ளோ�ியும் கல்ோ 
�்ியும் புனனவ�யுடன ஒரு ை்ணக�ம், 
அவ  ் ைிஞ ி்ப்க�ோனோல் ைிழோக�ளுக�ோன 
ைோழதது�ளுடன முடிததுகப�ோளளும் 
�ழக�ம் அனறு உவடந்து. �ோோிடோோில் 
நினறுப�ோணகட �ோ்ணோைல் க�ோகும் ஒறவறக 
�ோல்ணி�வளப்�றறிக �ோல் �டுககுைளவுககு 
அளைளோைிகனோம். ந ி்ந ி்ருந  ் ைனத ி்றகு 
அது ் றறு ஆறு்லோ�வும் இருந்து.

�ப்பும் �ிவளயுைோய் ை்ோளிதது ைளர்ந் 
க�ோ�த்ில், ‘்� ைனி்ர்�வளப்�றறி 
எவைளவு ்ீக�ிரம் ்ப்�ோன அ�ிப்�ிரோயம் 
ப�ோணடுைிடடோய்?’ என உளளம் ்ோடியது! 
ப்ோடடிவய உவடத்்றகு அைன ைருத்ம் 
ப்ோிைித்ிருந்ிருக�லோம்! �்ந்ிருந் 
ைனம் ஹைீ் ிடம் ைோன்ீ�ைோ� ைனனிப்வ� 
கைணடியது. ்நக்� ைடடத்ிலிருநது 
அைன அை்ரைோ� நீக�ப்�டடோன. 
நீவரப்க�ோல ைடிைைறறு நிவனவு�ள 
்ோறுைோறோ� ஓட அந் ைடடத்ில் யோவரப் 
ப�ோருத்லோம் என ைனசு �ிடநது ்ைித்து.

�க�தது வீடடிலுளள ்ீன �்ணைன, 
ைவனைி உறஙகுை்ற�ோ� ைடடுகை 
கூ ட வ ட  ந ோ டி  ை ரு ம்  � ற வ ை � ள . 
அ்ற�டுத்்ோ� உளள ைய்ோன ைலோய் 
்ம்�்ி�ள, ்டுைோறோது அைங�க �ோல்ல 
ப்ருப்வ� நுவழக�கை ்ிரைப்�டு�ைர்�ள. 
இ ன ப ன ோ ரு  வீ ட டி ல்  கு டி ய ி ரு க கு ம் 
பைளிநோடடு ஊழியர்�களோ அ்ி�ோவலயில், 
கு்ிவரப் �ந்யதவ்ப்க�ோலக �ிளம்�ி 
இரைில் பநோணடிக கு்ிவரவயப்க�ோல 
வீடடுககுத ்ிரும்�ி ைரு�ைர்�ள. அந்த 
்ளத்ில் இருப்�ைர்�வள ஞோ��ங�ளின 
எல்வலயில் ப�ோணடு ைநது நிறுத்ிப் 
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�ோர்ததும் மு�ங�ள ஒடடோது ப்னறன. 
ஐயத்ின வீோியத துளி�ள அந்க �டடடம் 
முழுக�ப் �ரைின!

‘நோை ோ்ன �ிரச் ிவனயிலிருநது ்ற�ோததுக 
ப�ோணகடோகை அப்புறம் ஏன வீ்ணோன 
ி்ந் வன?’ எனறு  அறிவு க�ளைி பயழுப்பும்க�ோது 

உளளம் அடஙகும். ப�ோஞ  ் கநரத் ிகலகய 
‘ஒரு ப்ருப்வ� ைடடும் யோர் எடுததுக�ிடடுப் 
க�ோைோங�?’ எனச் ி்லிர்ததுகப�ோணடு அது 
்வலபயடுககும். 

அ டு த து  ை ந ்  இ ர ண டு  மூ ன று 
ைோரங�ள ்ிங�ப்பூருகக� உோிய, கநரகை 
க�ோ�வலங�ிற க�ச்சுகக� இடைில்லோது 
உ்யைோ�ி உ்ிர்ந்ன!

“ அ ம் ை ோ  க ர ச் ் ல்  வீ ட டி லு ம்  ந ம் ை 
வீடவடப்க�ோலகை ஒரு ஷூ ைடடும் 
ப்ோவலஞசு க�ோகு்ோம்!”

‘இரணடு ‘புகளோக’ ்ளளியிருககும் 
கரச்்ல் வீடடிலுைோ? ப�ோஞ் �ோலைோ�க 
�ளைினறிப் க�ோன்ோல ்றகற ்்ணிந 
்ிருந் ைனது,  ்�ோனோ ப்ோனனவ்க 
க�டடு உறுத்த ப்ோடங�ியது. 

்ிங�ப்பூோில் ஒரு ்ிருடடுச் ்ம்�ைம் 
என�க் அ்ி்யம். இ்ில் ஒறவறச் ப்ருப்பு 
ைடடும் �ளைோடப்�டு�ிறப்னறோல்...? 
ைனதவ்க குலுக�ி நிவனவைச் ்லிததுப் 
�ோர்த்ோலும் குறறைோளி யோபரன அறிவுககு 
எடடவலகயங�ிற எோிச்்ல் அ்ி�ோித்து. 
ஹைீவ் ்ம்�ைங�ளுககுக �ோர்ணைோய் 
ந ிவனத்க�ோது இருந் ந ிம்ை் ியும் 
இழநது குறறைோளிவயத க்டியவலந் 
ைனம் க்ோர்வுறறது. எங�ோைது கெோடியோ� 
இருககும் ப்ருப்வ�ப் �ோர்த்ோகல ஏக்ோ 
நிவறைோய்த க்ோனறியது.

� க � த து வீ ட டு  ்ீ ன  இ வ ள ஞ ன 
் ன னு வ ட ய  ஒ ற வ ற க  � ோ ல ்ண ி � ள 
�ோ்ணோைற க�ோைவ்ப்�றறி ஒருநோள 
எனனைோிடம் ப்ோனனோன. ்ிருடடுச் 
ப்ய்்ி�ள �ழ�ிய ைனத்ிறகு, யோரோைது 
ப்ருப்புக �ோ்ணோைப் க�ோ�வலனனு 

கட்டிய	மல்லிஹகயில்
ஆடிக்வகொணடிருக்கி�து
விற்பவர	குடும்்பம்
l
குடும்்ப	உ�வு
குஹ�ந்து	வகொணறட	உளளது
அன்பும்	்பொசமும்
l
்பொசம்	விஹ்லயொகி�து
ஏறக	முடியவில்ஹ்ல
கொ�ல்	�ிருமணம்
l
மணக்கும்	ம்லரில்
மஹ�ந்து	ற்பொனது
உஹழப்பின்	வியரஹவ
l
வியரக்கொ�	றவஹ்ல
றகட்கொமற்லறய	�ந்�து
குஹ�ந்�	ஆயுள
l
ஆயுள	முழுக்க
நிம்ம�ிறய	இல்்லொமல்	ற்பொனது
அடுத்�வர	முன்றனற�ம்
l
ஏற�ம்	�ந்�ொலும்
நகரொது	நின்று	வகொணடிருக்கும்
ஏணிமரம்
l
மரஙகளின்	அழிவு
அ�ிகமொகிப	ற்பொகி�து
பூமிச்	சூடு
l
சூடொ�ிப	ற்பொகி�து
ற்பசப்படும்	விவொ�ம்
முடியறவ	இல்ஹ்ல
l
இல்்லொ�	மஹழநீஹர
வ்பறுவ�றகு	கொத்�ிருக்கி�து
அஹணக்கட்டு
l

இைோம ்்வலமுருகன் 
வ்லஙஹகமொன்

 அந்�ொ�ி
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ப்ோனனோல்்ோன அது ஆச்்ோியைோய்த 
ப்ோிந்து. இ்றப�ல்லோம் �ோர்ண�ர்த்ோ 
எடடிப்�ிடிக� முடியோ்ளைில் ப்னறு 
ப�ோணடிருந்ோன. இழப்�ின ைீ் ோன ைலி 
ைவறநது அந்க குறறைோளியினகைல் 
ைனைத்ின அளவு உயர்நதுப�ோணகட 
க�ோனது.

“இவ்க �ணடு�ிடிச்க் ஆ�ணும். நோம் ஒரு 
‘் ி் ிடிைி’ க�ைரோவை பைளியில் வைப்க�ோம். 
யோோிடமும் இவ்ப்�றறி மூச்சுைிடோக்” 
எனறோர் �்ணைர். ்�ிததுகப�ோளள 
முடியோவையின ைிளிம்புநிவலயில் இருந்ோர். 
அது, இப்க�ோதுளள ைோ்ிோி ்ிரும்பும் 
இடபைல்லோம் துப்�றியும் ைிழி�ள இல்லோ் 
�ோலம்.

�்ணைரது கூறறு ்ைய்ஞ்ீைிவயப் 
க�ோல எனககுத க்ோனறியது. எவைளவு 
நோட�ள்ோன எச்்ோிகவ�யோ� இருக� 
முடியும்? முக�ியைோ யோர் அந் ஆபளன 
�ணடு�ிடிக�ப் க�ோகறோம் எனற நிவனகை 
எனவன கல்ோக�ியது.
 

நோங�ள நிவனத் ைோ்ிோ ிக �ண 
�ோ்ணிப்புக �ருைிவய வீடடுககு பைளிகய 
வ ை ப் � து  அ வ ை ள வு  இ ல கு ை ோ ன க 
�ோோியைோ� இல்வல. எ்ோர்த்ம் ்ளளி 
நினறு எங�வள முவறத்து. ைி் ிமுவற�ள 
நிவறந் ி்ங�ப்பூோில் ஏன, எ்றகு எனற 
க�ளைி�ளுககுச் ்வளக�ோது � ி்லளிக� 
கைணடியிருந்து. வீடவைப்பு ைோோியத ி்டம் 
அ்ற�ோன ஆை்ணங�வளச் ்ைர்ப்�ிதது, 
�ோத்ிருநது ஒருைழியோ� நிவனத்வ்ச் 
்ோ ி்தக்ோம். கைணடோ் �ோல்ணிபயோனறு 
கைணடுபைனகற வீடடுககு பைளிகய 
ைிடப்�டடது. குறறைோளிவயக �ழுைரகைறற 
ஆர்ைததுடன �ோத ி்ருநக்ோம்!

்ினமும் ்�ோனோ உறங�ிய�ிறகு, 
�ண�ோ்ணிப்பு க�ைரோைில் � ி்ைோ�ியுளளவ்ப் 
�ோர்ப்�தும் ஒரு �டவையோய் ஆனது. ி்ல 
நோட�ள �்ணினியில், ி்ஙவ�யில் க்டலினறி 
ைளரும் பூவன�ளின நடைோடடம் ைடடுகை 
்வல�ோடடின. ப�ோழுப�ோழுபைனறிருந் 
பூவன�ள ஹைீ் ின வீடடுப் �க�ைோ�ப் 

க�ோைதும், அைங� வீடடுச் ப்ல்ைங�ள 
அவை�ளுடன ப்ல்ைதுைோ� இருந்ன. 
அவ்ப் �ோர்கவ�யில் �்ணைரது மு�தவ்க 
�ோ்ணச் ்�ிக�ைில்வல. �றவை ்ிக�ோ் 
�ண்ணிவயப்க�ோல நோங�ள க�ோடடு 
வைத்க �ோல்ணி �ோி் ோ�ைோய்க �ிடந்து. 
ஆரம்�த்ிலிருந் ஆர்ைம் க�ோ�ப் க�ோ� 
நீர்ததுப்க�ோ�த ப்ோடங�, அந  ்ைருத்தவ்ப் 
ப�ோறுக� முடியோது எோிச்்லும் ப�ோங�ியது. 
அந  ் மு�ைறியோ்ைன எங�வளப் �ோர்தது 
வ�ப�ோடடிச் ி்ோிப்�வ்ப்க�ோலத க்ோனற 
அனனிகயோனயைோன வீகட எனககு 
அ்ோ்ோர்ணைோய்த ப்ோிந்து.

ஒருநோள, ைினதூக�ியிலிருநது நளளிரைின 
நி்ப்்தவ்ச் ்றகற ைிலக�ியைோறு 
்க�ரைணடிவய உருடடிக ப�ோணடு 
ஒருைர் ைந்ோர். கநரதவ  ் நோடி �்ணினியில் 
என �ண�ள க�ோயின. இரணடு ை்ணி! 
� ோ ர � ட ் ை ி ன ற ி  தூ க � ம்  ை க � வ ள 
ைிழுங�ியிருந் ்ையம். இந் கநரத்ில் 
இந்ப் �கு ி்யில் இைருககு எனன கைவல? 
அடுப்புக�ோிவய வைய �வடந்வ்ப்க�ோனற 
இருளில் அநந�ரது மு�ம் ்ோியோ�த 
ப்ோியைில்வல. �க�ததுவீடடில் நினற ்க�ர 
ைணடியிலிருந  ் அந்க �ருப்பு அவ்வைக 
�ணடு ைனத ி்ல் ்நக்�ம் �ிறக�, என 
இ்யத ி்லிருநது ப�ோறுக� முடியோ  ் துடிப்பு 
எழுந்து. 

ி்னன டோர்ச்வ  ்அடிததுப் �க�தது வீடடு 
ஷூ கரக�ில் உருைம் க்டியது. ‘அட... ஒறவறக 
�ோலுடன இருககும் இைர் ்க�ரைணடியில 
ைநது �ீகழயுளள ்ோப்�ோடடுக �வடயில் 
ப�ோழுப்ல்லோம் உட�ோர்ந்ிருப்�ைரோச்க்! 
அந் ைனுஷனோ இப்�டி?’ ஆர்ைத்ின 
நுனியில் நினறுப�ோணடிருந்ைளின �ோவல 
யோகரோ இழுதது ைிடடவ்ப்க�ோலோகனன. 
�்ணினிவய ைிடடுைிடடு அ்ிர்கைோடு 
எங�ளது �ோர்வை ்ந ி்ததுகப�ோளள ஏக்ோ 
ஒனறு எங�ளது க�ச்வ  ் உறிஞ ி்யிருந்து. 
எ ங �  வீ ட டு க கு  ப ை ள ி க ய  � ி ட ந ் 
ப்ருப்�ில் ஒனவற எடுததுகப�ோணடு 
்க�ரைணடிவய உருடடிய�டி அைர் க�ோ�, 
வீோியைிழந் ைனதக்ோடு �்ணினிவயப் 
�ோர்ததுகப�ோணடிருநக்ோம்!                     n
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“â¡ù‹ñ£ ªê£™lƒè? Þ¡Â‹ Þó‡´ 
ï£÷£? «õ‡ì£‹ñ£”

“Þ™«ô ì£‚ì˜! ï£¡ è£Kòñ£ˆî£¡ Þ¬î„ 
ªê£™«ø¡” â¡ø£œ üò£.

“Þ«î£ ð£¼ƒè‹ñ£! ÞŠð«õ àƒèŠð£ Þø‰î 
ñ£FKî£¡. â«î£ ªñS¡ îòõ£ô ²õ£ê‹ 
æ®‚A†´¼‚°. õòê£ù põ¡. èwìŠð´ˆî 
«õ‡ì£‹ñ£. ï£¡ ªê£™ø¬î‚ «èÀƒè”

“ì£‚ì˜, â¡«ù£ì Þó‡´ Ü‚è£‚èÀ‹ 
õóµ‹. ÞŠð Üõ˜ è¬î¬ò º®„C†ì£, 
ÜŠð£ Í„² Þ¼‚èø«ð£¶ âƒè¬÷Š ð£˜‚è 
Mì™¬ô«òÂ ê‡¬ì «ð£´õ£ƒè“

“êK, êK! ÜFèð†ê‹ ï£¬÷ å¼ ï£œ 
ªõ„²‚èô£‹“ â¡Á ªê£™LM†´ ¹øŠð†ì£˜ 
ì£‚ì˜.

ªõO«ò õNJ™ üò£M¡ èíõ¡ ðõ¡ 
ì£‚ì¬óŠ ð£˜ˆî£¡ “ãî£õ¶ º¡«ùŸø‹ 
à‡ì£, ì£‚ì˜?“ â¡Á «è†ì£¡.

“Ü¬îªò™ô£‹ âF˜ð£˜‚è«õ º®ò£¶. 
Þ¡Q‚«è ªõ¡†®«ô†ì¬ó â ˆ́¶ìô£‹¡«ù¡. 
àƒè ñ¬ùMJ¡ Ü‚è£‚èœ õóµ‹ù£ƒè. 
Ü¶‚° î̂£¡ å¼ ï£œ «ð£è†´‹Â «ðê£«ñ 
Þ¼‚«è¡.” â¡ø£̃  ì£‚ì .̃ 

“ñ¬ùMJ¡ Ü‚è£‚è÷£? ÜõÀ‚°‚ ÃìŠ 
Hø‰îõ˜è«÷ A¬ìò£«î? cƒè â¡ù ªê£™lƒè, 
ì£‚ì  ̃ ?” â¡ø£¡ ðõ¡. õ‰î âK„êL™ 
Þ¼õ¼«ñ F¼‹ð ä.C.» MŸ°Š «ð£ù£̃ èœ.

“ì£‚ì˜A†«ì â¡ù ªê£¡«ù? àù‚«è¶ 

Ü‚è£? c ªð£ŒÃì ªê£™½Mò£?“ â¡Á 
«èœMè¬÷ Ü´‚Aù£¡ ðõ¡.

“ê£Kƒè! ì£‚ì˜ ê£˜, cƒèÀ‹ â¡¬ù 
ñ¡Q„²´ƒè. à‡¬ñò£ù è£óíˆ¬î„ 
ªê£¡ù£ ªõ¡†®«ô†ì¬ó Þó‡´ ï£œ 
¬õ‚è åˆ¶‚è ñ£†¯ƒè«÷£¡Âî£¡ ªð£Œ 
ªê£¡«ù¡.“ â¡ø£œ üò£.

“Üªî¡ù à‡¬ñ‚ è£óí‹?”

“âƒèŠð£¾‚° àˆFó£òí‹ Hø‰î 
ÜŠðø‹î£¡ Þø‚èµ‹, ÜŠðˆî£¡ î£¡ ï™ô 
èF‚°Š «ð£«õ£‹ ƒèø¶ Ü¬ê‚è º®ò£î 
ï‹H‚¬è. Ü¬îŠ «ð£Œ ªè´Šð£«ù¡? 
Ü¶¾‹ Üõ¼¬ìò è¬ìC Ý¬ê” â¡ø£œ 
üò£. “ cƒè «è†ìF™¬ôò£? ñý£ð£óîˆF«ô 
àˆFó£òí ¹‡Eò è£ô‹ Hø‰î Hø°î£¡ 
àJ¬óMìµ‹Â dwñ˜ Ü‹¹Š ð´‚¬èô 
ð´ˆ¶A†´ Þ¼‰î«ð£¶ Ãì àˆFó£òíˆFŸè£è 
è£ˆ¶A†´Þ¼‰î¬î? âƒèŠð£ ªó£‹ð¾‹ 
¹ó£í‹, ú£vFó‹ â™ô£‹ ð®„êõ .̃ ÜFô 
I°‰î ï‹H‚¬è»œ÷õ˜. Üîù£™ î£¡ 
Üõ¬ó Üõ˜ Ý¬êŠð†ìð® ÜÂŠðô£«ñ 
â¡ø â‡í‹. Ü¶ îõø£ù£ ñ¡Q„²´ƒè”

F¬èˆ¶ õ£Œ «ðê£ñ™ Þ¼‰î ì£‚ìKìº‹, 
ðõQìº‹ î¡ Mõ£îˆ¬îˆ ªî£ì˜‰î£œ. 
“ì£‚ì ,̃ cƒè âˆî¬ù ªð‡èÀ‚° C«êKò¡ 
ð‡µ‹«ð£¶, Üõƒè «õ‡® «è†´A†ì£  
ªè£…ê‹ º¡ù£®«ò£, H¡ù£®«ò£ ï™ô 
ï†êˆFóˆFô Hø‚è ¬õ‚Alƒè? Ü¶«ð£ô 
Þ¶¾‹ å¼ «è£K‚¬è. Üšõ÷¾î£¡“ â¡ø£œ.

ì£‚ì˜ ªñ÷ùñ£è î¬ôò£†®M†´ 
ÜƒA¼‰¶ ïè˜‰î£˜.                  n


சமேிலி சம்பத்

ேிருமலகிைி, னசகந்ேிைோபோத்
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�ொய்நொட்ஹட	்பிரிந்�
அக�ிற்பொல்	ஆறனன்
உன்ஹனப	்பிரிந்து
வொடும்	நொன்

- ேடசணோ மூர்த்ேி 

வகொடுத்துச்	சிவந்�
கரஙகஹளக்	கொணகிற�ன்!
குஙகும	வியொ்பொரி
என்�ொல்	அப்படித்�ொன்!

- க.பன்ெீர் னசல்வம்

ஆயிரக்	கணக்கொறனொஹர
எழுப்ப	றவணடும்
மரணத்�ிறவக�ிரொன	மருந்து
யொர	ஹகயில்	இருக்கும்?

- முசெ்வர் ம.ை்மஷ் 

வ�ொடரி	கிளம்்பி	றநரமொயிறறு.
சன்னலில்	எட்டிப	்பொரக்கிற�ன்.
இன்னும்	துரத்�ியவொற�...
உன்	நிஹனவுகள.

- புக்ைந்ேி 

எனக்குள
நீ.
ஒளிந்து	விஹளயொடமுடியொமல்
நொன்.

- கோ்வனூர். சீெி்வோசன்.

மரம்	கு�ித்து
கவிஹ�	ஒன்று
எழுதுகிற�ன்	கு�ிபற்பட்டில்
்பட்படக்கி�து	�ொள.

- சக்ேிஅருளோெந்ேம்


நமக்குத்	வ�ரியவில்ஹ்ல
அ�றகுத்	வ�ரிந்�ிருக்கி�து
எஙறகொ	துளிரவிடுகி�து
்பச்ஹச	மூஙகில்.

- ன்வறறிப்பனைோளி 

கொயஙகளும்	கணணீரும்
வசொந்�மொகிப	ற்பொன	வொழவில்
விரக்�ியிடமிருந்து
வி்லகித்�ொன்	நிறகிற�ன்...

- ஆத்தூர் சோகுல

ற்பருந்துப	்பயணத்�ில்
ஊசி	விற�	சிறுவன்
ஹ�த்துக்வகொணறட	வருகின்�ொன்
என்	்பயணம்	முழுதும்.

- ஆ.நடைோஜன்
 
வயஹ்ல	உழுகின்�	உழவன்
அஹர	நிரவொணமொய்
வரப்பில்	நின்�	வ்பொம்ஹம
அழகொன	ஆஹடயுடன்..!

- அனுைோஜ் 

வொசஹன	இல்்லொ
வணண	வணணப	பூக்கள
்ப�ிக்க	முடியொ�்படி
அவள	றசஹ்லவயஙகும்.

- ேமிழ.

நடந்�	தூரத்ஹ�
அளவிட	முடியவில்ஹ்ல
சுறறும்	பூமிஹய
நிறுத்�ிட	இய்லொது.

- ்வோ.சணமுகம்
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உ்லக	நொடுகஹளச்	
சுற�ிப	்பொரக்கும்	சிறுவரகள.
கீறழ	விழுந்து	உஹடகி�து
வ்பொம்ஹம	விமொனம்	.

-ஆ.நடைோஜன்

நிமிர	முடியொ�வனுக்குத்
�ொளகறள	�ஹ்லகள	!
நிமிரந்ற�	நடப்பவனுக்குத்
�ஹ்லகறள	�ொளகள	!

- க்விக்்கோ துசை்வசந்ேைோசன் 

உயிர	இல்ஹ்லவயன்�ொலும்	
உயிர்பயம்	கொட்டுகி�து	
அத்துமீறும்	்ப�ஹவகளுக்கு	
றசொளக்கொட்டு	வ்பொம்ஹம..

- னேன்பசை இைோக போஸ்கர் 

வணணஙகளில்	சி�ந்�து
கறுபபு�ொன்	என்கிற�ன்...
கொரணம்	றகட்கி�ீரகள
கண	இல்ஹ்ல	எனக்கு.

- னசல்வோ ஆறுமுகம்

நீ	எப்பொத்�ிரத்�ில்	
ஊறறுகி�ொறயொ..	
அப்பொத்�ிரத்�ில்	
நிஹ�யும்	நீரொறவன்..

- சோைேோ க. சந்்ேோஷ்

்பொடு	வ்பொருள	என்னிடம்
ஏதும்	இல்ஹ்லவயன
நிஹனத்துக்	வகொளளொற�	...
உனது	வகொலுவசொலிகள	உளளனறவ	!

- கோ.ந.கலயோணசுந்ேைம்

உச்சொணிக்வகொம்்பில்
என்ஹன	ஏற�ி	விட்டு
உறசொகத்�ில்	்ப்லர
�ன்னந்�னிஹமயில்	நொன்..

- லைஷ்மி கோர்த்ேி்கயன் 

ஒரு	வ�ரு	கூட	
இத்�ஹன	கிளரச்சி	�ருமொ	
எ�ிர்பொரக்கவில்ஹ்ல	
நீ	வசிப்ப�ொல்.

- போன்ஸ்்லை

நீ	ஓர	அ்லகு	
நொன்	ஓர	அ்லகு
இருவரும்	இஹணயின்
அதுறவ	ற்பரழகு	!

- நளிெி ்ே்வி 

வொழக்ஹகஹய	ஒரு
றகளவிக்கு�ிறயொடுஅணுகுகிற�ன்
அதுவும்	றகளவிக்கு�ிறயொடு
என்ஹன	�ினம்	்பொரக்கி�து

- சைஸ்்வேி ைோ்சந்ேிைன்

நி�ரசனம்	இதுவவன்�
புரி�லின்	
உணர�்லொல்
இயல்பு	வசப்படுகி�து!

- அன்புசனசல்வி சுபபுைோஜு 

்பனிக்குடம்	உஹடந்து	ஓடுகி�து
�ஹடகஹள	மீ�ி
அந்�	ஆ�டி	்பளளத்ஹ�	றநொக்கி
மனி�	வொழக்ஹக.

- ே.அேியமோன்
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உனக்குள	பு�ி�ொக
வவட்கம்	முஹளத்து
துவஙகப	்பட்டது
என்ஹன	வீழத்தும்	யுத்�வமொன்று.

- ேமிழ அைசன் 

எபவ்பொழுதும்	மிஞசம்
ஹவக்கி�ொர	அப்பொ
குழந்ஹ�கள	உ�ஙகியதும்
்பசியொ�ினொள	அம்மொ.

- ்கச்வன் புரு்ஷோத்ேமன் 

ஹகயஹசத்து	அவள
ற்பசத்	வ�ொடஙகினொள
விழி	அஹசக்கொமல்
சிஹ்லயொகி	ற்பொறனன்

- ஷர்ஜிலைோ யோகூப

கொணற்பொரிடவமல்்லொம்
கவனமொக	ஹகவகொடுக்கி�ொன்
அந்�	ஒறஹ�க்கல்	றமொ�ிரம்
கொ�லியின்	அஹடயொளம்...

- ஐ.ேர்மசிங்

தூக்கத்�ிறகு	நொன்
்பொய்	விரிக்கிற�ன்
ஏக்கம்	எஙகிருந்ற�ொ	வந்து
சுருட்டிப	ற்பொடுகி�து

- கணணன் புலைமி 

எஹ�றயொ	இழந்��ொக	எணணி	
வருந்�ிக்	வகொணடிருந்ற�ன்.
இறு�ியில்�ொன்	வ�ரிந்�து	நொன்	
இழந்�து	என்ஹனத்�ொன்	என்று.

- மோ. ஷங்கர்

றரொஜொஹவ	நிஹனப்பவரகள
முளளுக்கும்	றசரத்ற�	�ொன்
நீரிஹரக்க	றவணடும்	மனறம
மனி�	வொழவும்	அப்படிறய.

- னஜன்சி னசல்வைோஜ் 

ம�ப்ப�றகு	மனஹ�
�ிஹச	�ிருப்பிப	்பொரக்கிற�ன்
வொரத்ஹ�களின்	வடிவமொக
அஙகும்	வந்து	வஹ�க்கி�ொய்

- மருேோ சமத்                                                                                                                                             
                                                     

ஒவவவொரு	வசொல்்லொக
உ�ிரத்துக்	வகொணடிருக்கி�ொய்
நொன்	கவிஹ�களொகக்
றகொத்துக்	வகொணடிருக்கிற�ன்

- மதுைோ 

நொட்டின்	குடிநீர	்பஞசம்
அஹமச்சரஹவயில்	விவொ�ம்
அயல்நொட்டு	்பொனஙகஹள
ருசித்�்படி...

- ன்வ. கலி்வைேன்

ஆழ	உழுது	விஹ�த்ற�ன்
உன்	நிஹனவு	கஹள
மறுநொள,,,,,	நீ	�ொன்
எஙறகொ	முஹளத்து	விட்டொறய

- போ்வலைர் வீை்வோணன் 

மி�ி்பட்ட	புல்	�ஹ்லநிமிரகி�து
மீணடும்	வளர,
மனி�னுக்குப	்பொடமிது-
கறறுக்வகொளவொனொ...!

- னசணபக னஜகேீசன்





 2019     

ற�னூறும்	இ�றழொரம்	முத்�ொடிறனன்

�ீரொ�	றமொகத்�ில்	்பித்�ொகிறனன்

�ொனொடும்	மயிற்லொடு	நொனொடிறனன்	-	�ன்

நி்லறவொடு	இரவவல்்லொம்	உ�வொடிறனன்	!

ம்லரொடும்	மஞசத்�ில்	விஹளயொடிறனன்

மதுவுணடு	மொற�ொடு	ஒன்�ொகிறனன்

்பணற்பொடு	குயிற்லொடு	்பண்பொடிறனன்	-	்பன்

நீரூற�ில்	நொவளல்்லொம்	நீரொடிறனன்	!

வமொழியொகி	விழியொகி	வழியொகிறனன்

மு�்லொகி	இஹடயொகி	முடிவொகிறனன்

பூவொகி	கொயொகி	கனியொகிறனன்	-	பூங

குழல்மொது	ற்பொ்லொகி	்பணிவொகிறனன்	!

இருக்கின்�	வசொரக்கத்�ில்	இஹவயொகிறனன்

இனிக்கின்�	்பி�விக்கும்	சுஹவயொகிறனன்

்பி�க்கின்�	்பண்பொட்டில்	இஹசயொகிறனன்	-	ற்பர

ஆனந்�த்	�ன்ஹமக்கு	மிஹசயொகிறனன்	!

ேமிழனநஞசம் அமின்
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மின்ெலின் இசடயிெம்
கன்ெலின் சுச்வயிெம்
பின்ெலின் சசடயிெம்
உணணலின் னே்விடடிெம்
ஓயோே உசைபபிெம்
ஒவ்வோே சலிபபிெம்
்பசேயின் மறுபபிெம்
்கோசேயின் சிறபபிெம்
னகோவச்வயின் இேைிெம்
ேோயசமயின் முேலிெம்
ேோைத்ேின் ேசயயிெம்
இத்ேசெயும் நோங்கள்
இருந்துனமன்ெ
இன்னும் ஏமோளிகள்..
னபணகனளனும் ்பைிெம்....

க்விஞர் 

னபோறபசெசுபபிைமணியன்

http://www.tamilnenjam.com

