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தமிழகததில் தஞசைத தமிழ்  மன்்றம  வலஙசகமோனில் 

நடததிய தஞசைத தமிழ் மன்்றம முதலோமோண்டு 

விழோவில் வவளியீடு வையதது.

நூல் ஜதசவககு வதோடர்புவகோளளவும.
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இயநதிர மோயமோ்றி விட்ட உலகினில்
  இன்ச்றய குமுகோய மிழநத வதததசன
இயறசகயின் வளஙகசளயும ஒழுகக வமன்்றிடு(ம)
 இன்னுயிர் வரததிசனயும ஜநர்சமத தி்றசனயும!
உயரிய குமுகோய வளர்்சைி வயன்பது
 உன்னத ஒழுககமதோ வனன்று ணர்ததுஜவோம!
வையலிலு வமோழுககதசதக கோட்டும மோனிடர்
 வைமசமயோய வோழ்நதிடுவர் வழிகோட் டி டுவஜர!

எததுச்ற கண்டிடினும சகயூட் டரைியல்
 எஙகணும நோளஜதோறும வன்முச்றப போலியல்
இததசர மோநதவரலோ மின்று துன்புறும
 இழிநிசல வநததுஜவ யிழநத பண்பினோல்!
முததமி ழிலககியஙகள முன்னி றுததிய
 முதுவமோழி பின்பறறும முச்றதோ வனோழுககமோம!
தததுவம ஜபசுவதோல் பயவனோன் றுமில்சலஜய!
 தன்வனோழுக கமஜபணினோல் தசலகு னிவில்சலஜய!

பயிரிசன ஜவலியது ஜமயநதோற ஜபோலஜவ
 பண்பிலோ மோநதர்கள உ்றவுப ஜபோர்சவயில்!
உயிரிசனக கோததிடுஜவோ(ம) ஒழுகக ஜமன்சமயோல்!
 உரககஜவ யுசரததிடுஜவோம நீதிக கல்வியோல்!
துயிலுமிக குமுகோயம விழிகக ஜவண்டுஜம
 துரததிடும ஜகட்டிசனததோன் கரததி லடககிட!
பயிலுஜவோம நல்வலோழுககம பண்பு ஜமவிட
 போரினி லுயர்நதிடஜவ ஜதசவஜய ஒழுககஜம!

உயிரினும ஜமலோன ஒழுகக வமன்பது
 உண்சமயில் வதோசலநதுஜபோயவிட் டதன்ஜ்றோ யிதசனயு(ம)
உயிர்கவகோசல வயன்ஜ்றநோம உசரகக ஜவண்டுஜம!
 உ்றவுகள திரிநதனஜவ வயோழுககக ஜகட்டினில்!
நயநதரும வைல்வவமலோம நோை மோகிடும!
 நல்வலோழுக கமில்சலவயன்்றோல் நோடும வகட்டிடும!
பயன்தரு ம்றிவுசரசயக ஜகட்டு நடநதிடில்
 பண்பது வளர்நதிடுஜம போரில் வவன்்றிட!

மு .மணிமமகலை
ஓசூர்
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அறப ஃபிரோஙககுகளுககோக ஆறு மணி ஜநரம இது ஜபோல.

வயிறு மோர்ககோமபு புட்டம ைன்னல் வவளி்சைததில்,

என் வண்ணஙகசள உ்றிஞசுகி்றோன் இவன். ைறஜ்ற வலபபககம,

வபண்ஜண. அசையோமலிருகக முயறைி வைய.

நோன் பகுபபுமுச்ற ஓவிய மோதிரியோயப புகழ் வபற்ற

அருஙகோட்ைியகஙகளில் வதோஙகவிடபபடுஜவன். 

இபபடிவயோரு நதிஜயோரத தோைி

ஓவியமோ என்று நடுததர வர்ககம போரோட்டும. 

இசதக கசல என்கி்றோர்கள.

ஒருஜவசள இதுதோஜனோ. 

இவன் கனபரிமோணஙகசளப பற்றி்ச ைிநதிககி்றோன்.

நோன் அடுததஜவசள உணசவப பற்றி. நீ இசளததுக வகோண்ஜட ஜபோகி்றோய

வபண்ஜண, இது நல்லதில்சல. என் மோர்புகள ைறஜ்ற கீழ்ஜநோககித

வதோஙகுகின்்றன, ஓவியககூடம குளிர்கி்றது. இஙகிலோநது மகோரோணி

என் உருவதசதப போர்சவயிடுவசதத ஜதநீர் இசலகளில்

ஆரூடம கோண்கிஜ்றன். அறபுதம, அவள முணுமுணுககி்றோள,

நகர்நதபடிஜய. இது எனககு்ச ைிரிபபூட்டுகி்றது. இவன் வபயர்

�ோர்வ�. இவன் ஒரு ஜமசத என்கி்றோர்கள.

ஒவவவோரு ஜநரம கோரியதசதக கவனிககோமல்

என் கதகதபபுககோக விசரதது ஏஙகுகி்றோன்.

வண்ணஙகளில் தூரிசகசய ஜதோயததுத ஜதோயதது்ச

ைட்டகததுககுள என்சன்ச ைிச்ற பிடிககி்றோன். ைின்னப சபயோ,

நோன் விறபசத உன்னோல் வோஙக இயலோது.

நோம இருவரும ஏசழகள, அவரவர் வழியில் பிசழககிஜ்றோம.

ஏன் இசத்ச வையகி்றோய என்று அவசனக ஜகட்கிஜ்றன்.

ஏவனன்்றோல் நோன் வையதோக ஜவண்டும. ஜவறு வழியில்சல.

ஜபைோஜத. என் ைிரிபபு அவசனக குழபபுகி்றது.

இநதக கசலஞர்கள தஙகசளத தீவிரமோகப போவிததுக வகோளகி்றோர்கள.

நோன் இரவில் மதுவருநதிவிட்டு மதுககூடஙகளில் நடனமோடுஜவன்.

ஓவியம முடிநதபி்றகு வபருசமயுடன் என்னிடம கோட்டுகி்றோன்,

ஒரு ைிகவரட்சடப பற்றசவததபடி. நோன் வைோல்கிஜ்றன்-

பன்னிவரண்டு ஃபிரோஙக, அபபடிஜய என் ஜமலோசடசய எடு.

இது என்சனப ஜபோல் இல்சல.




– 

– 
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• இலஙசகயில் இருநது வகோண்டு இநதிய 

தமிழர்களின் ரைசனசய உளவோஙகி 

தஙகளோல் எபபடி போடல்கசள எழுத 

முடிகி்றது?

‘‘செந்தமிழ் நாசெனும் ப�ா்தினிபே 
இன�த் ப்தன வநது �ாயுது கா்தினிபே 
எஙகள் ்தந்்தயர் நாசென்ற ப�செினிபே ஒரு 
ெக்தி �ி்றககுது மூசெினிபே’’ எனகின்றான 
�ார்தி.

ஆம்! இேங்க எம் ்தாயநாடு இந்தியா எம் 
்தந்்த நாடு. இருநாடுகளுககுள் இருககோம் 

  
 
 
 

  
 
 
 

""''
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உஙகளுககும் இ்ெஞானி �ிடித்்திருக 
கி்றது. ‘ஆஸகார்’ நாயகன �ிடித்்திருககி்றது. 
அதுப�ால் எஙகளுககும் அவர்க்ை 
�ிடிககும். எஙகளுககும் ‘சூப�ர் ஸொர்’ 
ரஜினிகாந்தான. எம்.ஜி.ஆர் ரெிகர் மன்றம் 
இ ே ங ் க ய ி லு ம்  இ ரு க க ி ்ற து .  உ ே க 
நாயகன கமல் நடிப்� நாமும் ரெிககிப்றாம் 
்த்ே்யயும் ்தை�்தி்யயும் நாமும் 
்த்ேயில் ்வத்துக சகாணொடுகிப்றாம். 
்தமிழன என்ற ்திம ிர்  உஙகளுககு 
இருப�துப�ால் எஙகளுககும் இருககி்றது. 
இப�டி எத்்த்னபயா விெயஙகைில் 
நாம் ஒபர �ா்்தயில் �யணிககினப்றாம். 
இேங்க ்தமிழர்கள் ்தமிழ் நாட்டிலிருநது 
்தமிழ்�ாெல்க்ையும் கவி்்தக்ையும் 
இதுகாே வ்ர இ்றககும்தி  செயது 
வந்தார்கள். நான இேங்கயிலிருநது 
ஏற்றும்தி செயய மு்னந்திருககினப்றன. 
்தமி்ழ ்தாய சமாழியாக சகாள்ைா்த 
‘சகானஸ்ென பஜாெப ச�ெககி’ என்ற 
இத்்தாலியர் ்தமிழ் உ்ர ந்ெயின 
்தந்்தயாக ப�ாற்்றப�டுகின்றார் அவர்்தான 
‘ப்தம்�ாவணி’ என்ற காப�ியம் ்தந்த புேவர் 
வீரமா முனிவர். சவள்்ைககாரபன ்தமிழகம் 
வநது ்தமிழுககு சவள்்ையடிககும்ப�ாது 
இேங்க ்தமிழன இந்திய ்தமிழர்கைின 
உணர்வுக்ை எழுதுவ்தில் ஆசொியம் 
ஏதுமில்்ே.

• கவி.கோ.மு.வெரீ ப, ஜரோெனோ ஜபகம, 

மு.ஜமததோ ஆகிஜயோசர வதோடர்நது 

தறஜபோது நீஙகள.. தமிழக திசரபபட 

உலகில் இஸ்லோமிய போடலோைிரியர்களின் 

பஙகளிபபு குச்றவோகஜவ உளளஜத.

்தமிழ் ெினிமாவில் �ாெல் எழுதுவச்தன�து 
இேகுவான விெயமல்ே. ஒரு காேத்்தில் 
மு க வ ா ி  இ ல் ே ா ம ல்  அ ் ே ந ்த வ ர் க ள் 
்தமிழ் ெினிமாவுகபக முகவாிகைாக மா்றி 
யிருககின்றார்கள். ்தட்ொமல் க்தவு கூெ 
்தி்றககாது இஙபக ப�ாராொமல் எதுவுபம 
கி் ெககாது.கி் ெத்்தாலும் நி் ேககாது.

முஸலிம் கவிஞர்கள் �ாெல் எழுது 
வ்தற்கு முயற்ெிககாது இருந்திருககோம். 
வந்தா்ர வரபவற்று வாழ்்வககாட்டி 

எல்்ேகபகாடு ஆனால் எமககுள் இல்்ே 
துைியும் பவறு�ாடு. நாம் அ்னவரும் 
்தமிழ்்தாய ச�ற்்ற �ிள்்ைகள்.சவவபவறு 
�ாத்்திரஙகைில் இருககின்ற  ஒபர சு்வயுள்ை 
� ா ன ம்  ந ா ங க ள் .  எ ம க கு  அ டி த் ்த ா ல் 
உஙகளுககு வலிககி்றப்த அது எப�டி? நாம் 
அழு்தால் நீஙகள் துடிககின்றீர்கபை அது 
எப�டி ொத்்தியமானது. ஈழத்்தமிழர்களுககாக 
்தனனுயிர் நீத்்த மாவீரர் முத்துககுமார் ப்தாழர் 
செஙசகாடி எ்தனால் அப�டி செய்தார்கள்? 
ச ்த ா ப பு ள்  ச க ா டி  உ ்ற வ ி ன  மீ ்த ா ன 
�ாெம் என�து அது்தான. இேங்கயில் 
இருககின்ற �்ெப�ாைிகளுககு முனபனாடி 
க ை ா க  இ ரு ந ்த வ ர் க ள்  ்த ம ி ழ க த் ்த ி ல் 
இருககின்றவர்கள்்தான. இஙகு இருநது 
சவைிவருகின்ற நூல்கள் ெஞெி் கக்ை நாம் 
வாெிககினப்றாம். ்தமிழ் ்தி்ரப�ெஙக்ை 
ரெிககினப்றாம். ்தமிழ் �ாெல்க்ை பகட்கின 
ப்றாம். உணர்வுபூர்வமாக ்தமிழகத்ப்தாடு 
நாம் எபப�ாதும் ஒன்றித்ப்த இருககினப்றாம்.

போடலோைிரியர் அஸ்மின் விருதுவபறும 

தருணம

        2019
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வைர்நப்தாஙகி  அவர் ந ிற்க வழி்ய 
காட்டும் �ணபுள்ை மககள் உள்ை நாடு 
்தமிழ்நாடு. இஙபக எவராக இருந்தாலும் 
்தி்ற்மயும் முயற்ெியும் இருந்தால் ்தமிழ் 
ெினிமா தூககிசய்றியாது. எனப்றா  ஒருநாள் 
ப்தாைில் தூககி ்வத்துகசகாணொடும்.

• பி்றவமோழி வோர்தசதசய கலககோமல் 

தமிழில் மட்டும போடல் எழுதும வகோள 

சகசய சவததுளளீர்களோ?

உேக சமாழிகைின ‘ஏவாள்’ ்தமிழ்்தான.
நாம் ப�சும் ்தமிழில் �னனாட்டு சமாழிகள் 
கேநது இருககின்றன. அதுப�ால் நம் 
சமாழியும்  �ே சமாழிகைில் மேர்நது மணக 
கி்றது. நான குமைி �ழம் ொப�ிட்பென 
என்றால் இனறு �ேருககும் புாியாது. ஆப�ிள் 
�ழம் என்றால் அ்னவரும் இேகுவில் 
புாிநது சகாள்வர். ெீசமநது என்றால் 
்�ஞசு்்த எனறு இஙகு எத்்த்ன ப�ருககு 
ச்தாியும்? பம்ெ என்ற ப�ார்த்துகபகய 
சொல்்ேத்்தான நாம் ்தத்ச்தடுத்து ்தமிழாக 
நி்னத்து �யன�டுத்துகினப்றாம். ்தமிழ் 
நாட்டு �த்்திாி் க, ச்தா்ேககாட்ெி ஊெகங 
கைில் ஆஙகிே வார்த்்்தகள் ்தமிழுககு நிகராக 
�யன�டுத்துவ்்த நான �ார்த்்திருககிப்றன. 
இஙகு �ேருககு ஆஙகிேம் ச்தாிந்தைவுககு 
்தமிழ் ச்தாியாது என�து உ்்றககும் 
உண்ம. இத்்த்கய சூழலில் தூய ்தமிழில் 
மட்டும்்தான �ாெல் எழுதுபவன எனறு 
கூறுவது ஏமாற்று பவ்ே. உ்ெ ்்தககும் 
்்தயல்காராிெம் யாராவது ்தனககு �ிடிககா்த 
நி்றத்்திே துணி் ய சகாடுத்்தாலும் ்்தத்துக 
சகாடுத்ப்த ஆகபவணடும். எனககு இந்த நி்றம் 
�ிடிககவில்்ே எனனால் இ்த்ன ்்தகக 
முடியாது எனறு சொனனால் வந்தவர் பவறு 
்்தயல்கார்ர நாடுவார். அந்த ்்தயல்காரர் 
நி்ே்தான �ாெோெிாியனுககும். இஙகு 
எஙகள் ்தனிப�ட்ெ விருபபு சவறுபபுகளுககு 
இெமில்்ே.

க்்தச சூழலுககு எனன ப்த்வபயா 
இயககுனர் இ்ெய்மப�ாைர் எ்்த 
விரும்புகி்றாபரா அ்்த்தான நாஙகள் 
செயய பவணடும். ்தமிழ் ெினிமாவில் நான 
இப�டி்தான �ாெல் எழுதுபவன எனறு 

முரணடு �ிடிகக முடியாது.

எ ப � டி  ந ா ன  எ ழு ்த  ப வ ண டு ம் 
எனறு பகட்க பவணடும். நான ஆஙகிே 
வார்த்்்த கேநது எழு்த மாட்பென தூய 
்தமிழில்்தான எழுதுபவன எனறு சொல்லிக 
சகாணடிருந்தால் அந்த வாயபபுககாக �ேர் 
வாி் ெயில் காத்்திருககின்றார்கள். தூய ்தமிழில் 
�ாெல் வரபவணடும் எனறு எ்திர்�ார்ககும் 
நாம் நமது அன்றாெ வாழ்வில் ்தமிழுககு 
சகாடுககும் இெந்தான எனன? ஆஙகிேத்்தில் 
ப�சுவ்்த சகௌரவமாய நி் னககும் நாம் 
கு்்றந்த �ட்ெம் ்தமிழர்களுெனாவது ்தமிழில் 
ப�சுகினப்றாமா?

‘குட்்நட்’டில் தூஙகச செல்லும் எஙகள் 
இரவு ‘குட்பமார்னிஙகில்’்தாபன மீணடும் 
எழும்புகி்றது..

கவிஞர் போடலோைிரியர் அஸ்மினுடன் 

மசனவி ரிபகோ ஜபகம
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• இலஙசகயில் இருககும நீஙகள போடல் 

வோயபபுகசள எபபடி வபறுகின்்றீர்கள.

ைிட்சுஜவைன் வமட்டுககசள எபபடி 

வதரிநது வகோளகி்றீர்கள.

இ ் ெ ய ் ம ப � ா ை ர்  ந டி க ர்  வ ி ஜ ய 
ஆணெனி அவர்கைின ‘நான’ ்தி் ரப�ெத்்தில் 
இெம்ச�ற்்ற ‘்தபச�ல்ோம் ்தபப�யில்்ே’ 
என்ற �ாெலினூொகத்்தான நான ்தமிழ் 
ெினிமாவில் நான அ்றிமுகமாபனன. அ்தன 
� ினனர் சுமார் 15  ்த ி்ரப�ெஙகைில் 
நான �ணிபுாிநதுள்பைன. அமரகாவியம், 
சும்மாபவ ஆடுபவாம்,  எந்த பநரத்்திலும் ஆகிய 
�ெஙகள் இதுவ்ர சவைியாகியுள்ைன.
இயககுனர் ஜீவாெஙகாின அமரகாவியம் 
�ெத்்தில் ஜிபரானின இ்ெயில் �த்மே்தா 
�ாடிய ‘்தாகம் ்தீர கானல் நீ் ர கா்தல் இனறு 
காட்டுப்த’ �ாெலுககு ெி்றந்த சவைிநாட்டு 
�ாெோெிாியருககான ‘எடிென’ விருது எனககு 
கி்ெத்்தது. எந்த பநரத்்திலும் �ெத்்தின 
இயககுன்ரபயா, இ்ெய்மப�ாை்ரபயா 

பநரடியாக ெந்திககாமபே இப �ெத்்தின 
�ாெல்கள் எனனால் எழு்தப�ட்ென. கெல் 
கெநது இருந்தாலும் ப்த்வபயற்�ட்ொல் 
அவவபப�ாது சென்னககு வநது 
ப�ாகினப்றன. 2019 ஆணடில் நான 
� ண ி பு ா ி ந ்த  � ே  � ெ ங க ள்  ச வ ை ி வ ர 
இருககின்றன. பு்திய �ெஙகளுககும் ஒப�ந்தம் 
செயயப�ட்டுள்பைன. தூரத்்தில் இருப�்தால் 
�ே நல்ே வாயபபுகளும் க்ெெி பநரத்்தில் 
்கநழுவிப ப�ாயிருககின்றன. ப்தடி வரும் 
வாயபபுக்ை �யன�டுத்துகினப்றன. 
வாட்ெப ச்தாழில் நுட்�ம் என �ாெல் 

�ணி்ய இேகுவாககி்றது.
வாட்ெப�ில் டியுன பகட்டு
வாட்ெப�ில் க்்த பகட்டு
வாட்ெப�ில் �ாட்செழு்தி
வாட்ெப�ில் அ்்த ்திருத்தும்
வாண்ம மிகு �ாவேன நான
வாழ்க்கயிபே கணெவற்்்ற
வார்த்்்தகைில் சகாணடு வநது
வானைந்த ப்தன கவியால்
வரோற்்றில் ச�யர் �்திபப�ன.
வருஙகாேம் என காேம்
வலியாவும் ஒைியாகும்
வழியற்று அ்ேபவார்ககும்
வழிசயன்றன வழியாகும்.

•  வ � ய ல லி த ோ  ம ச ்ற வு க கு  எ ழு த ி ய 

ஒரு இரஙகறபோடல் இவவளவு வபரிய 

த ோ க க த ச த  ஏ ற ப டு த து ம  எ ன் று 

நிசனததீர்களோ? அநத போடசல உடஜன 

எழுதத தூண்டியது எது?

இேங்க முஸலிம்கைின ்த்ேவர் 
அஷரப அவர்கைின ம்்றவின ப�ாது 
நான எழு்திய இரஙகல் கவி்்தககு ஒரு 
ப�ாட்டியில் அகிே இேங்க மட்ெத்்தில் 
மு்தோமிெம் கி் ெத்்த்மயினால் 2001 ஆம் 
ஆணடு அபப�ா்்தய இேங்க ஜனா்தி�்தி 
ெந்திாிகாவின ்ககைால் விருதுச�ற்ப்றன. 
அது்தான நான ப்தெிய மட்ெத்்தில் ச�ற்்ற 
மு்தல் விருது. அ்தன �ினனர் இேங்கயில் 
மட்டுமல்ோது உேகைவில் நெககும் முககிய 
நிகழ்வுகள், ெம்�வஙகள் எ்ன �ா்தித்்தால் 
அ்த்ன கவி் ்தயாக எழு்திவிடுபவன. 2004 

கவிஞர் அஸ்மின் எழுதி பகழ்வபற்ற 

கவிசத நூல்
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ஆணடு சுனாமியின ப�ாது நான எழு்திய 
‘உேக பகாப்� சவன்ற சுனாமி’ கவி் ்த 
இேங்க ஊெகஙகைில் சவைிவநது 
அ்திர்்வ ஏற்�டுத்்தியது.

ச ெ ன ் ன  ச வ ள் ை த் ்த ி ன ப � ா து 
‘சகால்சேன  சகால்லும் ம்ழ’ என்ற கவி்்த 
எழு்திபனன. அந்த வ்கயில் ‘அம்மாவுககு’ 
முகநூலில் நான எழு்திய கவி்்த்தான 
ரெிகர்கைின வரபவற்்� ச்தாெர்நது 
�ாெோக உருவானது. அந்தப �ாெ்ே 
இ்ெய்மத்து �ாடியவர் ெ்தீஸ வர்ென. 
அந்தப �ாெ்ே அ்திகா்ே பவ்ேயில் 
மு்தல் மு்தோக நான பகட்ெப�ாது என்ன 
அ்றியாபமே ஏஙகி  எஙகி  அழுப்தன. 
அந்தைவுககு �ாெல் உருககமாக இருந்தது.
கணடிப�ாக இந்தப�ாெ்ே ்தமிழக 
மககள் பகட்ொல் மிகபச�ரும் அ்திர்்வ 
ஏற்�டுத்தும் எனறு நான நம்�ிபனன அது 
நிகழ்ந்த்தது.�ாெ்ேக பகட்டு அம்மாவின 
அரெியல் எ்திாிகளும் கணணீர் ெிந்திய்தாக 
ஊ ெ க ங க ள்  எ ழு ்த ி ன .  அ ம் ம ா வ ி ன 
ெமா்தியில் 2 மா்தஙகள் 24 மணிபநரம் எமது 
�ாெல் ஒலித்்தது. ப�ாயஸகார்ெனுககு 
எம்்ம வரவ்ழத்்த அம்மாவின ப்தாழி 
ெெ ிகோ அந்த �ாெலுககாக எம்்ம 

� ா ர ா ட் டி ன ா ர் .  இ ர ண டு  ஆ ண டு க ள் 
கழிந்தாலும் அம்மாவின ெமா்தியில் ‘வாபன 
இடிந்த்தம்மா’ �ாெல் மீணடும் ஒலித்்தது. 
இனனும் �ே ஆணடுகள் சென்றாலும் 
அப�ாெல் ஒலிககும். அது நாம் ச�ற்்ற 
�ாககியபம.

• இலஙசகயில் ஈழ இலககியம ஜதைிய 

இலககியம என்று இரண்டோக பிரிநது 

கிடககி்றது தோஙகள எசத ஜைர்நதவர்.?

இரணெல்ே இனனும் �ே �ிாிவுகள் 
இருககின்றன. நான சு்தந்திரமானவன காற்்்றப 
ப�ான்றவன எந்த வட்ெத்துக குள்ளும் என்ன 
சுருககிகசகாள்ை நான விரும்புவ ்தில்்ே 
ஆனால் இேங்கயில் உள்ை அத்்த்ன 
�ிாிவுகபைாடும் ஒரு �்ெப�ாைியாய நட்பு 
�ாராட்டுகினப்றன.

அடிப�்ெயில் நான ஒரு மரபுக கவிஞன. 
புதுககவி்்தகளும் எழு்தியுள்பைன. நவீன 
கவி்்தக்ையும் வாெிபப�ன. ஆனால் 
்தனித்துவமாகத்்தான பயாெிபப�ன.

இதுவ்ர ‘வி்ெ ப்தடும் வினாககள்’, 
‘விடியலின ராகஙகள்’, ‘�ாம்புகள் குைிககும் 

அஸ்மின் எழுதிய தூககுத வதோ்ற வர்ரோரு... போடலுககு அ�ித குமோர் .

படம : விஸ்வோைம
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ந்தி’ என மூனறு கவி்்த நூல்கள் சவைி 
வநதுள்ைன. 2019 இல் ‘்தட்ொப்த ்தி்றநது 
கிெககி்றது’

கவி் ்த நூல். ‘�ாெல் �ட்ெ �ாடு’ �த்்தி எழுத்து 
நூல் சவைிவர இருககின்றன. இன்்றய 
இ்ைய ்த்ேமு்்றயினர் மரபுக கவி்்த 
எழுதுவது அாி்தாக இருககி்றது. நான யாப�ியல் 
கவி்்தகைில் வாழ்வியல் வார்த்்்தக்ை 
கேநது எழுதுகினப்றன. எனது யாப�ிேககண 
அ்றிவு சமட்டுககு �ாெல் எழுதுவ்தற்கு 
உ்தவுகின்றது. ப�ார்ககாேத்்தில் ஈழம் ொர்ந்த 
கவி்்தக்ை ஈழநிோ என்ற ச�யாில் 
எழு்தியுள்பைன. �ிாிவுகைில் ெிககிகசகாணடு 
�்ெப�ாைிகளுள் நான ச�ாியவன நீ 
ெி்றியவன எனறு காகி்தப ப�ார் செயதுசகாணடு 
இேககியவா்திகைின இேககியவா்தி எனறு 
்தம்�ட்ெ மடித்துகசகாணடு இருப�்தில் 
எனககு உென�ாடில்்ே..மககளுககு புாிகின்ற 
�்ெபபுக்ை ்தருகின்ற எம்மண்ணயும் 
மகக்ையும் �ாடுகின்ற மககள் கவிஞனாய 
இருப�்த்னபய உயர்வாக கருதுகிப்றன.

• உஙகள வட்டோரதசத ஜைர்நத போலு 

மஜகநதிரோ பற்றி எபஜபோது அ்றிநதீர்கள.

அவருசடய திசரயுலக வையறபோடு 

பற்றி தஙகள கருதது?

மகாகவி  �ார்த ிய ின பமன்ம்ய 
மு்தன மு்தோக சவைியுேகுககு சவைிக 
சகாணர்ந்த சுவாமி விபுோனந்தர் �ி்றந்த மண 
மட்ெககைபபு.அந்த மண்தான �ாலுமபகந்திரா 
என்ற கசமரா கவிஞ்னயும் ஈனச்றடுத்்தது.
்தமிழ் ெினிமாவுககு ப்தெிய அஙகீகாரம் ச�ற்றுக 
சகாடுத்்த ்தமிழன எம்மணணவர் என�்தில் 
எமககும் ச�ரு்ம. அவர் ்தன வாழ்வி் ன 
ெினிமாவுககு அர்ப�ணித்்தவர். நாம் இனறு 
வியநது �ார்ககும் �ே விருட்்ஷஙகள் அவர் 
ப�ாட்ெ வி் ்தகள்்தான. ்தமிழ் ெினிமாவுககு 
ஒைி�ாயசெியவர்கள் வாி் ெயில் எஙகள் ஒைி 
ஓவியருககும் நிரந்தர இெமுணடு.

• கவிஞர் திசரபபட போடலோைிரியர் 

தவிர்தது ஜவறு என்ன மோதிரியோன 

கசல வடிவஙகளில் விருபபம.

ஆரம்�த்்தில் �த்்திாி்க து்்றயில் �ணி 
யாற்்றிய நான அ்தன �ினனர் ச்தா்ேககாட்ெி 
து்்றயில் இ்ணநது �த்்தாணடுகாேமாக 
�ணிபுாிநது வருகினப்றன.

இேங்க வெந்தம் ச்தா்ேககாட்ெியில் 
நான இயககிய ‘தூவானம்’ என்ற க்ே, 
இேககிய ெஞெி் க நிகழ்செி மூனறு மு்்ற 
இேங்க அரெினால் ெி்றந்த ச்தா்ேககாட்ெி 
ெ ஞ ெ ி ் க  ந ி க ழ் ச ெ ி க க ா ன  ப ்த ெ ி ய 
விரு்தி்ன ச�ற்றுள்ைது. ெிறுக்்தகளும் 
எழு்தியுள்பைன. நான �ி்றந்த மணணின 
வாழ்விய்ே நாவோய எழு்தபவணடும் 
என்ற  எணணமும் உள்ைது. ந�ி முஹம்மது 
(ஸல்) அவர்கைின வாழ்க்க �ற்்றி காவியம் 
ஒனறு எழு்த பவணடும் என்ற கனவும் 
உள்ைது. வாசனாலிகளுககு நி்ேய 
கு்றியீட்டு இ்ெ மற்றும் விைம்�ரஙகளும் 
எழு்தியுள்பைன.

வாயபபு கி்ெத்்தால் ்தமிழ் ெினிமாவுககு 
எ ன ன ா ல்  வ ெ ன ம்  எ ழு ்த  மு டி யு ம் 
என்ற நம்�ிக்கயுணடு. ்தமிழில் எந்த 
க்ேப�்ெப்�யும் எனனால் �்ெகக 
முடியும். ஒரு ப�ாதும்  முடியாது எனறு 
நான கரு்திய்தில்்ே காரணம் எனனிெம் 
‘்தமிழ்’ இருககி்றது.

• தமிழ் உலகில் உஙகளுகக பிடிதத 

கவிஞர் யோர்? இலககியவோதிகள யோர்?

�ிடித்்த கவிஞர் இருந்தால் �ிடிககா்த 
கவிஞர்களும் இருககோம் அல்ேவா. 
எனககு அப�டி இல்்ே. நான நல்ே 
கவி்்தக்ை ்தருகின்ற என ெம காேத்து 
க வ ி ஞ னு க கு ம்  ர ெ ி க ன ்த ா ன .  ்த ம ி ழ் 
்தமிழ்நாட்டிலும் இேங்கயிலும் �ே நல்ே 
கவிஞர்கள் இருககின்றார்கள். அவர்க்ை 
�டிககினப்றன �ட்டியலிெ விருப�மில்்ே. 
கவிபப�ரரசு ்வரமுத்து, வித்்தக கவிஞர் 
�ா .  வ ிஜய ஆகிபயார்  எனது கவி்்த 
நூலுககு வாழ்த்து்ர வழஙகியுள்ைனர்.
கவிகபகா அபதுல் ரஹமான ்த்ே்மயில் 
மபேெியாவில் ந்ெச�ற்்ற �னனாட்டு 
கவியரஙகில் நான �ாடிய மரபுககவி்்த 
எனது மரபு அ்றிவுககு ெி்றந்த எடுத்்த 
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காட்டு எனறு ்வரமுத்து எனது நூலில் 
கு்றிப�ிட்டுள்ைார். கவிகபகாவும் அருபக 
அ்ழத்து ப்தாள் ச்தாட்டு என்ன அந்த 
கவியரஙகு நிகழ்வினப�ாது வாழ்த்்தினார் 
அது எனவாழ்வில் ம்றகக முடியாது. 
கவிஞர் மு. பமத்்தா அவர்கைின பநரடி 
வாழ்த்்தி்னயும் ச�ற்றுள்பைன.

இவர்க்ை வாெித்து கெநது வரா்த கவிஞர் 
கள் ்தமிழில் இல்்ே எனப்ற கூ்றோம்.

• ைோயநதமருது தஙகள மசனவியின் 

ஊர்அது தமிழுலகம அ்றியபபட்ட நவீன 

இலககியவோதிகள நிச்றநத ஊர்தோஜன.

எ ன து  ம ் ன வ ி  ா ி ப க ா  ப � க ம் 
ொயந்தமரு்்த பெர்ந்தவர். ஆஙகிே ஆெிாி் ய. 
எமககு அஹெப, அனீககா என இரணடு 
மழ்ே செல்வஙகள் உைர்.

நான புகுந்த வீொன ொயந்தமருது 
ம ட் டு ம ல் ே  இ ே ங ் க ய ி ன  க ி ழ க கு 
மாகாணபம இேககியவா்திகள் நி்்றந்த 
இெம்்தான. இஙபக ஒரு கல்்ே எடுத்து 
வீெினால் அககல் ப�ாய வீழ்வது ஒரு 
கவிஞாின வீொக இருககும் இல்்ேசயனில் 
ஒரு க்ேஞாின ்த்ேயாக இருககும். 
�ாட்ொைிகள், �டிப�ாைிகள் �்ெப�ாைிகள் 
நி் ்றந்த மண கிழககு மண.

•  த ற ஜ ப ோ து  சூ ழ லி ல்  இ ல ங ச க ய ி ல் 

இ ல க க ி ய வ ோ த ி க ளு க கு  க ச ல ஞ ர் 

களுககு முககியததுவம வகோடுககப 

படுகின்்றதோ?

இேங்கயில் க்ே இேககியவா்தி 
களுககு முககியத்துவம் வழஙகப�டுகின்றன. 
இேங்கயில் ஒரு நூோெிாியாின நூல் 
சவைியீட்டினப�ாது ச�ருந்திரைான 
மககள் கேநது சகாணடு நூோெிாிய்ர 
ஊககப�டுத்துகின்றனர்.  நூல் அசெிடுவ்தற்கு 
உ ண ெ ா ன  ச ெ ே வ ி ன  இ ரு  ம ெ ங கு 
�ணத்்தி்ன நூல் சவைியீட்டு நிகழ்விபே 
நூோெிாியர் ச�ற்று விடுகின்றார்.

ஒரு ம்ேயக கவிஞர் ப்தர்்தலில் 

நீ நின்்ற நிறுததம எநதன் 
நிசனவவல்லோம இனிககும 
நீ நடநத ைோசல 
என் கனவவல்லோம நீளும 
பூவிறகும கசடபோர்ததோல் உன் 
இரட்சடைசட அசழககும 
புளியமர நிழல் போர்ததோல் 
ஊஞைலோய மனம ப்றககும 
கடஜலோரம மணல் போர்ததோல் 
உன் கோலடிகள கசதககும 
திசரயரஙகம முழுதும
உன் திருபவபயஜர ஒலிககும 
வகுபபச்றகள நிசனததோல் 
உன் வசளயல் வட்டமடிககும 
துணிககசடகள போர்ததோல்
உன் தோவனிகள தழுவும 
மணிபபோர்ககும கடிகோரம 
மோர்ஜபோரம துடிககும 
மசழநோளின் குசடம்றநது
மனமஜைர்நது நசனயும 
நூலகதது நூவலல்லோம 
உன் அட்சடபபடம தோஙகும 
கோலவமனும கோலனுககு
நமகோதல் ஒன்ஜ்ற கணககு
கவிசத ஒன்ஜ்ற மருநது
தீர்தது சவககும பிணககு 
ஆலயஙகள நுசழநதோல் 
உன் அழகுமுகம ைிரிககும 
தோளலயம எபஜபோதும 
உன் நோவினிககும வைோறகள 
தவிடுவபோடியோஜனன் 
உன் தோழமபு மணததில் .

மு.பாைசுபபபிரமணியன்
புது்சஜைரி, இநதியோ
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ப�ாட்டியிட்டு �ாராளுமன்ற உறுப�ின 
ராகபவ ஆகியுள்ைார்.  இேங்க அரொஙகமும் 
�்ெப�ாைிகள் ஊககப�டுத்துகின்றது. 
நடுவரால் ப்தர்வு செயயப�ட்ெ நூல்க்ை 
இேவெமாக சவைியிட்டும் சகாடுககின்றது. 
எனது க்ே இேககிய ஊெகப �ணி் ய 
�ாராட்டி இேங்க ஜனா�்தி ்மத்்திாி�ாே 
ஸ்ரீபெனா அவர்கள் விருது வழஙகி 
சகௌரவித்துள்ைார்.

• தமிழகததில் ஒவவவோரு வட்டோரததி 

லு ம  ஒ வ வ வ ோ ரு  வ ி த ம ோ ன  த ம ி ழ் 

ஜபைபபடுகி்றது.அசத உள வோஙகி 

உஙகளோல் திசரபபட போடல் பசடகக 

முடியுமோ?

்தமிழ் ெினிமாவில் �ாெல் எழுதுகின்ற 
�ாெோெிாியர்கள் எவராயினும் ஒரு கு்றிப 
�ிட்ெ வட்ொர சமாழி் ய பெர்ந்தவர் கைாபவ 
இருப�ர். அவர்கைால் ்தமிழகத்்தில் உள்ை 
அத்்த்ன வட்ொர சமாழிகைிலும் �ாெல் எழு்த 

முடியுமாயின எனனாலும் முடியும் எனப்ற 
கூறுபவன. �ாெோெிாியர்கள் �ாெலின 
ப்த்வ கரு்தி �ே ஆயவுகள் செயது்தான �ாெல் 
எழுதுவர். ்தமிழகத்்தின வட்ொர சமாழிகைில் 
அ்மந்த நாவல்க்ை நான வாெித்துள்பைன. 
்தி்ரப�ெஙக்ை ரெித்துள்பைன. அ்வ 
எனககு து்ணநிற்கின்றன. வட்ொரசமாழி 
ப�சுகின்ற மககைின ப�சசுககள், �்ெபபு 
கள்  இ்ணய சவைிசயஙகும் ெி்த்றிக 
கிெககின்றன. அ்தனால் வட்ொர சமாழியில் 
�ாெல் எழுதுவ்தில் ெிரமம் இல்்ே எனறு 
நி்னககினப்றன.

• உஙகள முன்ஜனோர்கள பி்றபபிடம 

ரோமநோதபுரம மோவட்டம.உஙகசள ஜபோன்று 

இநதியோவிலிருநது புலம வபயர்நது 

இலஙசகயில் வோழ்கின்்றவர்கசள 

அஙகு ளளவர்கள எபபடி ஜநோககு 

கின்்றோர்கள.

உேகத்்தின வரோப்ற புேம்ச�யர்வில் 
்தான உருமா்றியிருககி்றது. இனறு இஙகு 
இருப�வர்கள் நா்ை எஙபகா இருககோம்.
எவருககும் எதுவும் நிரந்தமில்்ே.

அவுஸபரலியாவின பூர்விக �ழஙகுடிகள் 
்தமிழர்கள் இனறு யார் அ்தற்கு சொந்தம் 
சகாணொடுகின்றனர்? இேங்கயின 
�ழஙகுடிகைான இயககர், நாகர் ்தமிழ் 
ெிஙகைம் ப�ெிய்தாக எந்த ொனறுகளும் 
இல்்ே. இஙகு இருககின்ற எல்போருபம 
இந்தியாவின �ேமாநிேஙகைில் இருநது 
ஒ வ ச வ ா ரு  க ா ே க ட் ெ த் ்த ி லு ம்  வ ந து 
பெர்ந்தவர்கள்்தான.

ம ற் ்ற வ ர் க ள்  எ ங க ் ை  எ ப � டி ப 
�ார்ககின்றார்கள் என�்்தவிெ நாஙகள் 
எஙக்ை எப�டி �ார்ககினப்றாம் என�ப்த 
இ ங கு  மு க க ி ய ம ா ன து .  ந ா ம்  எ ம் ் ம 
இேங்கயர்கைாகபவ �ார்ககினப்றாம்.

• உஙகள போடலுககு இலஙசக தமிழ் 

மககள மததியில் வரஜவறபு எபபடி 

உளளது?

்தமிழகத்்்த பெர்ந்த ஒருவர் ்தமிழ் 
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ெினிமாவில் �ாெல் எழு்திவிட்ொல் 
அது ொ்தாரண ெம்�வம்்தான. ஆனால் 
இேங்கயர் எந்த வடிவத்்திலும் ்தமிழ் 
ெினிமாவுககு �ஙகைிபபு செய்தாபோ அது 
இரு�து ஆணடுகள் இேககிய உேகில் 
வரா்த புக்ழ ்தமிழ் ெினிமாவில் �ாெல் எழு்த 
ஆரம்�ித்து ஆறு ஆணடுகளுககுள் நான 
அ்ெநதுள்பைன. ்தமிழ் ெினமாவில் �ாெல் 
எழு்திய �ி்றகு்தான என கவி்்தகளுககும் 
ொ ியான சகௌரவம் கி்ெத்துள்ைது. 
ரெிகர்களும் அ்திகாித்துள்ைனர் எனறு 
சொல்ேோம்.

• எதிர்கோலததில் வபோததுவில் அஸ்மின் 

எபபடி அ்றியபபட ஜவண்டும.

்தமிழ் ெினிமாவின ெி்றந்த �ாெோெிாி 
ய ர் க ள்  வ ா ி ் ெ ய ி ல்  எ ன து  ச � ய ரு ம் 
� ்த ி ய ப � ெ  ப வ ண டு ம்  எ ன ப ்ற  ந ா ன 
விரும்புகினப்றன. அ்தற்கான முயற்ெியின 
ஆரம்� நி் ேயில் இருககினப்றன. எனப்றா 
ஒருநாள் இந்த உேபக என �ாெல்க்ை, 
க வ ி ் ்த க ் ை  ச க ா ண ெ ா டு ம்  எ ன று 
உறு்தியாக நம்புகினப்றன.

எந்தன வானம்
எந்தன பூமி
எந்தன வாழ்க்க கறுககட்டும்
எல்ோம் பெர்நது

எனப்றா ஒரு நாள்
ஏவுக்ணயி்ன கருககட்டும்
அதுவ்ரககும் எந்தன ச�யர்
சவறும் 
ச�ாத்துவில் அஸமினாய 
இருககட்டும்.

•  ஐ ம ப து  ஆ ண் டு க ளு க கு  ப ி ன் ன ர் 

இலஙசகயிலிருநது தமிழ் திசரபபட 

போடலோைிரியர்... ஏன் இவவளவு வபரிய 

இசடவவளி?

சஜமினி கபணென நடித்்த ‘எல்போரும் 
இநநாட்டு மனனர்கள்’. என்ற ்தி் ரப�ெத்்தில் 
�ாெோெிாியர் �ட்டுகபகாட்்ெ கல்யாண 
சு ந ்த ர த் ்த ி ன  உ ்த வ ி ய ா ை ர ா ய  � ண ி 
புாிந்த எமது மட்ெககைபபு �ிரப்தெத்்்த 
பெர்ந்த கவிஞர் ஈழத்து ரத்்தினம் �ாெல் 
எழு்தியுள்ைார். அதுபவ இேங்கயர் ்தமிழ் 
ெினிமாவில் எழு்திய மு்தல் �ாெோகும்.

அ்தன �ினனர் ச்தாெர்நது நான எழு்தி 
வருகினப்றன. எனககு கி் ெத்்த இந்த வாயபபும் 
இேகுவாக கி் ெத்்த்தல்ே. ‘நான’ ்தி் ரப�ெத்்தில் 
ஒரு �ாெோெிாிய்ர அ்றிமுகப�டுத்தும் 
பநாகபகாடு விஜய ஆணெனி ெர்வப்தெ 
ாீ்தியாக �ாெலியற்்றல் ப�ாட்டிசயான்்ற 
்வத்்திருந்தார் அபப�ாட்டியில் இரு�்தாயிரம் 
ப�ாட்டியாைர்களுள் மு்தலிெம் ச�ற்று சவற்்றி 

அஸ்மின் -  இசையசமபபோளர் தோஜ்நூருடன்
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யீட்டிய்தால்்தான எனககு ்தமிழ் ெினிமாவில் 
�ாெல் எழுதும் வாயபபு கி் ெத்்தது. 2010 ஆம் 
ஆணடு இேங்கயில் நான உருவாககிய 
�ாெசோன்்ற முகநூலில் �ாராட்டிய 
இயககுனர் ஏ.சவஙகபெஷ்தான என்ன 
்தமிழ் ெினிமாவில் அ்றிமுகப�டுத்துவ்தாக 
மு்தலில் அ்றிவித்்திருந்தார். ஆனால் அ்தற்கு 
மு ன ன ர்  வ ி ஜ ய  ஆ ண ெ ன ி  எ ன ் ன 
அ்றிமுகப�டுத்்திவிட்ொர்.

• முதல் போடல் வோயபபு வழஙகிய வி�ய 
ஆண்டனி பற்றி?

நான வாழ்வில் ம்றகக முடியா்த எனறும் 
ம்றககககூொ்த மனி்தர் விஜய ஆணெனி. 
கவிஞர் ் வரமுத்து அவர்களுககு ‘இதுசவாரு 
ச�ானமா்ே ‘ச�ாழுது �ாெல் எப�டி 
நல்ே ஆரம்�மாக அ்மந்தப்தா அதுப�ால் 
‘்தபச�ல்ோம் ்தபப�யில்்ே’ �ாெல் 
உஙக்ை உயரத்்தில் இருத்தும் எனறு 
அனப்ற கட்டியம் கூ்றியிருந்தார்.

இவர் ்தமிழில் மு்தல் நாவ்ே எழு்திய 
மாயூரம் (மயிோடுது்்ற) பவ்தநாயகம் 
�ிள்்ையின ப�ரன அவர். ்தமிழாற்்றல் 
மிககவர். மிகசெி்றந்த உ்ழப�ாைி. எவவைவு 
உயரத்துககு சென்றாலும் கெந்த வந்த 
�ா்்த்ய ம்றககாமல் ்தனனெககப்தாடு 
�ழகு�வர். ்தனனம்�ிக்க மி் கத்்தவர். நான 
்தமிழ் ெினிமாவில் ச�ற்்ற மு்தல் விரு்தி் ன 
அவருககுத்்தான ெமர்ப�ணம் செயப்தன. 
குறுகிய காேகட்ெத்துககுள் �ே்ர ்தமிழ் 
ெினிமாவில் அ்றிமுகப�டுத்்திய ச�ரு்ம 
அவருககு உணடு. என இ்தய இருக்கயில் 
அ ம ர் ந து   இ ரு க கு ம்  உ ன ன ்த ம ா ன 
மனி்தர்கைில் அவருககு எனறும் நிரந்தர 
இெமுணடு.

• தமிழக திசரபபடப போடலோைிரியர்களில் 

தஙகசள கவர்நதவர்கள?

நாவில் நெனமிடும்
நற்கவிஞர் ்வரமுத்து
�ாவில் நி்தம் குைித்து
�ாட்செழு்த கற்்றவன நான
�ாட்ெரெர் வாலி்யயும்

குருவாக சநஞெிருத்்தி
ஊட்ெ வநப்தன
்தமிழால் ப்தன.

• ஜமலும தமிழ்வநஞைம வோ்சகர்களுககு 

வைோல்லிகவகோளள விருமபுவது?

்தமிழக மு்தே்மசெர் மாணபுமிகு எெப�ாடி 
பக. �ழனிொமி அவர்கைின உத்்திபயாகபபூர்வ 
�ாெல்க்ை நான எழு்தியுள்பைன.

�ாெல்களுககு மிகசெி்றப�ாக இ்ெய்மத் 
துள்ைார் நாயகன, ச�ட்டிகக்ெ ப�ான்ற 
�ெஙகளுககு இ்ெய்மத்துள்ை இ்ெ 
ய்மப�ாைர் மாியா மபனாகர். 

இவர் வித்யாொகர், மணிெர்மா, ஸ்ரீகாநத் 
ப்தவா, யுவன ெஙகர் ராஜா, டி. ராபஜந்தர் 
ப�ான்றவர்கைிெம் ஒலிபச�ா்றியியோைராக 
�ணிபுாிந்தவர் · �ாெல்க்ை �ிர�ே 
�ினனணிப �ாெகர்கள் �ாடியுள்ைனர்.

இ்ெத்ச்தாகுப�ின சவைியீட்டு விழா 
�ிரமாணெமான மு்்றயில் மிக வி்ரவில் 
சென்னயில் ந்ெச�்றவுள்ைது.

இந்த அாிய வாயப�ி்ன வழஙகிய 
்தி்ரப�ெ ்தயாாிப�ாைர் பக.ெி.�ிர�ாத் 
அவர்களுககும் இ்ெய்மப�ாைர் மாியா 
மபனாகர் அவர்களுககும் இ்தயம் நி்்றந்த 
நன்றிகள்.

்தமிழ்சநஞெம் இ்தழ் வாெகர்களுககும் 
நன்றியி்ன ச்தாிவித்து மகிழ்கிப்றன.

க வ ி ஞ ர்  அ ஸ ம ி ன  அ வ ர் க ை ி ன 
ப�ட்டி்ய முடித்்தவுென, எனககு முகமது 
ரஃ�ி அவர்கள் �ாடிய �ாெல் ஒனறு 
நி்னவிற்கு வந்தது.

‘‘Although we hail from different lands, 
we share one Earth, one Sky and Sun. 
Remember friends the world is one.’’

n
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அனறு மணி எ்திர்�ார்த்்திருந்த 
ெம்�ைம் அப்தா க்த ி்தான.  ெம்�ைம் 
குடுககி்ற காணராகெர் எடு�ிடி மா்றன 
ஏமாத்்திட்ொன. இவன எபப�ாதும் ப�ாே 
்தன பகாவத்்்தத் ்தீர்ப�து வழககம். 
பவ்ேககுப ப�ாகாமல் மாடிபமே ப�ாட் 
டிருந்த ஓ்ேகசகாட்டில் முகட்்ெப 
�ாத்்த�டி ஒரு காே நடுவிே முட்டுக குடுத்து 
நிணெ ்தடியிே அழுத்்தி மல்ோககா �டுத்துக 
கிெககி்றான. அவவபப�ாது ஈரஙகெியும் 
ச்தன்றல் ச்தாஙகிய ஓ்ே இடுககுகைின 
வழி வீெியது. 

அது அவன பவ்ே �ார்ககும் கம்�னியின 
்தஙகுவிடு்தி. இவன ெிஃபட் பவ்ேயாட்கள் 
கம்�னிககு செனறுவிட்ொர்கள். அ்ரமணி 
பநர  ந ிெப்தம் சகாட்ெ்க முழுவதும் 
நிேவியது. மணி கணக்ைத் ்தி்றந்த�டி 
கிெககி்றான. 

ெி்றிது பநரம் கழித்து சொக சொக 
சொக ெத்்தம். கீழ்த்்தை மாடிப �டிகைில் 
செருபபுகைின ெத்்தம். ெிே வினாடிகைில் 
அந்தப ெிஃபடில் அவெர விடுமு்்ற 
பகட்டுத் ்தஙகள் ஊர் சென்ற ஐந்தாறு 
ப�ர் ்தவிர மீ்தமுள்ைவர்கள் விடு்தியில் 
உள்ை ்தஙகள் ச�ட்டிக்ைத் ்தி்றநது துணி 
எடுப�வரும், ஒருெிேர் ்தம்மிெம் இருந்த 
ஒருெிே சவள்்ைத் ்தாள்கைில் ்தஙகள் 
ச�ற்ப்றாருககுக கெ்தாெி எழுது�வர்கள், 
இனனும் ெிேர் இரவு முழுதும் கம்�னியில் 
இ்றால்கபைாடும் ஐஸகட்டிகபைாடும் 
கம்�னியின உள்பைபய விடு்தியில் அ்ெத்து 
்வத்து பவ்ேககு வந்த ஆணகைிலும் 




ஐநது மெஙகு ச்தா்கயான ச�ணகைின 
பவ்ே அொவடித் ்தனஙக்ையும் ப�ெிக 
சகாணொர்கள். இனனும் ெிேர் பநரம் 
அைவிடு�வர்கள், கீழுள்ை குைியே்்ற 
வாெலில் வாி் ெயில் காத்்திருந்தனர். 

நகர வாழ்க்க மா்றியச்தனனபவா 
உண்ம்தான.  ெிேர் வாய நவீனத்்்த 
சகாப�ைித்துக சகாணடிருந்தது. வயது 
ச�ருத்்தவர்கள் வாயில் பவப�ஙகுசெி இ்ர 
யாகிக சகாணடிருககி்றது இனனமும். 
ெிேர் அவெர அவெரமா சுடுபொத்்தில் 
அவிசெ கறுபபுக கெ்ே மி்தகக ஊ்தி ஊ்தி 
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ொப�ிட்டு முடித்துக சகாணெனர். ஒரு ெிேர் 
�ககவாட்டில் ம்்றககப �ட்டிருந்த கிழிந்த 
ஓ்ேகைின இடுககு வழிபய �ககத்து 
ச்தருவழி நெந்தவர்க்ைப �ார்த்்த�டி 
ப�ெிக சகாணடிருந்தார்கள். 

இறு்தியாக �டி ஏ்றி வந்த ச�ாியவர் மணி 
உனககு மணியாெர் வந்திருககு, இந்தாப�ா 
�ிடினனு ெிாித்்த�டி சேட்ெர்க கவர் ஒன்்ற 
நீட்டிக சகாணபெ, எனன அடுத்்த ச�ாழி 
நாத்து வாஙகப �ணம் பவணுமா அந்த 
கிழவனுககு? இல்ே உரம் வாஙகணுமா? 
ஏணொ மணி நீயும் வாஙகி்ற ெம்�ைசமல்ோம் 
எப��ாரு அப�ன நாத்து வாஙகணும், உரம் 
வாஙகணும்னு �ணம் அனுப�ிகிட்பெ இருகக, 
�ருவத்துககும் சவள்ைா்மசயல்ோம் ம்ழ 
சவள்ைத்ப்தாடு ப�ாயிடுது. இல்ேணணா 
ஆ ை க  ச க ா ல் லு ்ற  ச வ ய ய ி ல்  வ ந து 
நிேத்்்தபய நாெம் �ணணிடுது. நம்மகூெ 
பவே �ாககி்ற உன வயசுப �ெஙகைப �ாரு 
ெம்�ைம் கி் ெககலிணணாலும் அட்வானெ 
வாஙகிட்டு ஊரசுத்்தி ெினிமாவும் �ாத்துகினனு 
பீச �ார்கனு அவஙக வாழ்க்கய வாழு்றாஙக. 
ந ீ ஒரு ெீவன்தான அப�ன, ஊரு, நிேம், 
வாயககா, கம்மாயினனு ஆளுமட்டும்்தான 
இஙக சமாத்்த உெிரும் அஙகிட்டு்தாபன 
கிெககுப�ா.

எனனபமாப�ா...!

‘..................’

ஏம்�ா மணி நீ இன்னககு பவ்ேககுப 
ப�ாே? ஏ்தாசசும் உெம்புககு முடியலியா? 
என்றார் சேட்ெர் கவர் ்தந்த ச�ாியவர். 
குைிர்ந்த ்தணணிாில் விழுநதுவிட்ெது 
ப�ாே அவன உெம்பு வி் ்றத்து எழுந்தான. 
ஒணணு மில்ேணபண! அப�ா �ணத்துககாக 
� ா த் ்த ி ட் டி ரு க க  ப � ா ்ற ா ரு .  இ ந ்த க 
கருவாயனக  காபணாம்பண. இவனுக சும்மா 
ஏமாத்்திககிட்பெ இருககானுக. இனனிககுத் 
ப்த்தி இரு�த்ச்தாணணும் ஆசசு. இனனும் 
ெம்�ைத்்தப ப�ாெக காபணாம்ணபண 
அ்தான.... 

இவன அப�ா மாாிமுத்து ஒணணினனா 
ப�ாதும் மவனுககு சேட்ெர் எழு்திப 

ப�ாடுவாரு. ப�ாிே மட்டுந்தான முத்து. 
ஆனா உடுத்்திகிட்ெ ஒத்்த பவட்டி, எப�வுபம 
ப்தாைிே கிெகக பவணடிய துணடு 
்த்ேயி் ேபய கிெககும். ஒணடிக கிெகக 
வீடிணணு ஒணடில்ே. அதுககு அவஙக 
அப�ன சொத்து பெககே.  அவஙக ஊருப 
�ககம் எல்்ேயிே இவஙக அப�ன வாழ்ந்த 
வீடில்ே செத்துபப�ான ஒத்்த குடிெ்தான 
இவருககு. 

அப�ன எப�வுபம கெ்தாெி எழுது 
்றதுககு ஒபர காரணம் நிேத்்திே ப�ாட்ெ 
நாத்துககு உரம் வாஙகணும். இல்ே 
ஏ்தாசசும் அந்த நிேத்துககுச செயயணும். 
மனுென வயசு ப�ாசெினனிட்டு சும்மா 
கிெககி்ற்தில்ே. நிேத்்த உழுவு்றதுககு கூெ 
நாலுகாசு ெம்�ா்திகக முடியல்ேனனு்தான 
வயொன காேத்்தி்ேயும் கிழவன வயக 
காட்டிே ்தனியா விட்டுப �ட்ெணம் 
கிைம்�ி வநதுட்ொன மணி. அவனும் மாொ 
மாெம் கி்ெககி்ற எட்ொயிரத்்திே அம்�து 
நூறு ்தனபனாெ செேவுககு எடுத்துகிட்டு 
மிசெ ெம்�ைம் சமாத்்தமா அனுப�ிடுவான 
அப�னுககு. அவன �ட்டினம் வநது 
ஏழு வருெத்்திே அவன பவே�ாககி்ற 
கம்�னி மு்தோைி இனபனாரு கம்�னிககு 
ஆளுகை சகாணொந்திட்ொரு. இவன 
அப�ன ஒரு மூட்ெ சநல்லுமணிகூெ வீடு 
சகாணடிட்டு ப�ாகே. இது்தான இவன 
புைபபு. ஒவசவாரு சேட்ொிலும் இவன 
எ்திர்�ார்ககி்றது சரணபெ பெ்தி்தான. 
அப�பனாெ உெம்பு நேம், மத்்தது அவர் 
வி்்தசெ சநல்லுமணிகள் என்னககசசும் 
ஒருகாேம் அறுவ்ெயாகும் என�து்தான. 

அப�டி நெநது அவபனாெ சொந்த 
நிேத்்திே ஒரு புடி அாிெியாசசும் வி்ைய 
்வசொத்்தான அவன மாமன, ச�ாணணு 
்தருபவனனு சொல்லிட்ொரு. இது இவன 
நல்ே வழிப�டுத்்த அப�டிச சொனனது 
வீண வம்�ாகி  மணி அப�னுககும் 
மாமனுககும் வாயத் ்தகரா்றா ஆகிடிசசு. 
இந்த அொவடி நெநது ஏழு வருெமாகிடிசசு. 
இது இவன மனுசுககும் இவன ச�த்்த 
கிழவனுககும் மாமனுககும் மட்டுபம 
ச்தாிஞெ ெமாசொரம். அ்த இவனாே 
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சவைிய சொல்ே முடியாம மனசுககுள்ைபய 
வசசு புழுஙகுவான.

அவன ஊருககு �ட்டினத்்திே இருநது 
விடிய கா்ே அஞசு மணிககுத்்தான மு்தல் 
ப�ருநது. இவன அவெர அவெரமா இரவு 
�த்து மணிகசகல்ோம் கிைம்�ிட்ொன. 
ெம்�ைப �ணத்்திே ்தனபனாெ செேவுககு 
எடுககி்ற காெ சகாடுத்து ஆட்பொ �ிடிசசு 
ஒரு ஊ்ரபய வ்ைசுப ப�ாட்ெ மாநகரப 
ப�ருநது நி்ேயத்துககு சரணடு மணி 
பநரத்்திே வநது பெந்திட்ொன. ப�ருநது 
நி் ேயம் ென சநாிெல் ெற்றுக கு்்றஞசு இரவு 
பநர க்ெெி வணடி மட்டும் பநரம் எ்தனாபோ 
்தாம்தமாகி நெத்துனர் �யணிகைிெம் 
வாககுவா்தம் நெத்்தினார். �ிைாட்�ார 
டீகக்ெகள் மட்டும் நீராவி �்றகக ஒரு 
ெிேருககு டீ ஆத்்திக சகாணடிருந்தார்கள் 
டீகக்ெக காரர்கள். ெிே �யணிகள் ்தாஙகள் 
ப�ாக பவணடிய ப�ருநதுக்ைத் ்தவ்ற 
விட்டு அடுத்்த ப�ருநது ஏ்தாவது வருவது 
ச்தாிகி்ற்தா எனத் ்த்ே்ய நீட்டி எட்டிப 
�ார்த்துச ெலித்துக சகாணெனர். ெிே 
மணித்துைிகளுககு ஒரு மு்்ற மாநகரப 
ப�ருநது நி் ேய ஒலிச�ருககி மட்டும் 
கரகரககத் ்தவ்றவில்்ே. 

ம ண ி ,  அ ந ்த  க ர க ர ப பு  ஒ லி ் ய 
அவ்தானித்து விட்டு டீகக்ெக காராிெம் 
்தான எ்திர்�ார்ககும் ப�ருநது பநரத்்்த 
விொாித்்தான. ஏப�ா! அது விடியக காே 
அஞசு அஞபெ காலுககு்தான�ா கிைம்பும்! நடு 
ொமத்்திே எந்த வணடியும் கி் ெயாதுப�ா. 
டீகக்ெக காரர் �்திேைித்்த�டி உனககும் டீ 
பவணுமா? என்ற முகத்துககு �்திேைிப�வன 
ப�ாே, ொிணபண, எனககு ஒரு டீ குடுஙக. 
இரவு முழுதும் டீ ஆத்்தி க்ைத்்திருந்த அவர் 
முகத்்்தப �ார்த்்த மணிககு அவ்ர ்தன 
ெநப்தகக பகள்விகைால் ச்தாந்தரவு �ணண 
விரும்�வில்்ே. அவர்கைின அன்றாெ 
வ ா ழ் க ் க  இ ந ்த  ம ா ந க ர ப  ப � ரு ந து 
நி் ேயத்்திபே கழிகி்றது. இந்த மாநகருககு 
கிராமப பு்றத்்திலிருநது பவ்ே ப்தடி 
வரு�வர்கைின நி் ே எனன எனறு இரவு 
முழுவதும் மணி டீகக்ெக காரர்கைின 
ஓ ய வ ி ல் ே ா  ப வ ் ே ய ி ் ன  க ண டு 

"வதன்்றல்வநது உலவுகின்்ற
வதன்வபோதிசக்ச ைோரலிஜல
கன்னவலனப பி்றநதவஜள!
கன்னிவயன வளர்நதவஜள!
என்னருசமத தமிழ்ததோஜய,
எளியவனும உநதன்பிளசள;
உன்னருசம வபருசமகசள
உன்வமோழியோல் போடவநஜதன்."

"ஐநதுவசக இலககணஙகள
அணிகலனோயப வபற்றவஜள!
ஐநதுவபருங கோபபியஙகள
அவனியிஜல பசடததவஜள!
ஐநதுவசக நிலஙகளிஜல
அரைிவயன ஆட்ைிவையதோய.
சபநதமிழோயப பரிணமிதஜத
போரினிஜல புகழசடநதோய!"

"ஆதிவமோழி உநதனுகஜக
அகததியமோம இலககணதசத
ஓதியநற குறுமுனியும,
ஓஙகுபுகழ்க கோபபியனும
போதிரியோம மோமுனியும
பசடததிட்டோர் இலககணஙகள.
ஜைோதிவயன்ச சுடர்விளஙகி்ச
ைி்றநதோஜய என்தமிஜழ.!"

"ஓரடியோல் உலகமுயய
ஒழுஙகுவைோன்ன ஔசவயுடன்
ஈரடியோல் வோழ்வுவந்றி
இயமபிசவதத வளளுவனும,
நூவ்றனஜவ நோன்குசமநதும
நூல்பசடதத வபருமபுலவர்
ஜவவ்றநத வமோழியிலுஜம
இவர்ஜபோஜல கண்டதில்சல."

"இததசரயில் வழஙகிவரும
இன்தமிழோம எமஅன்சன
முததமிழோயப பரிணமிதஜத
முழஙகுகி்றோள இன்னிசையோய.
ைிததிசரயில் வோன்வவளியில்
ைிரிககின்்றோள முழுமதியோய ;
தததிவரும குழவிவயனத
தழுவுகி்றோள எமமனதசத."

"தமிழவரல்லோம தமககுளஜள
தமிழிஜலஜய ஜபைஜவண்டும.
தமிழோயநஜதோர், அசவகளிஜல
தசலசமயிடம வப்றஜவண்டும.
தமிவழஙகள அன்சனயவள
தரணிதசன ஆளஜவண்டும.
தமிவழோன்ஜ்ற வமோழிகட்வகல்லோம
தசலசமவயன ஆகஜவண்டும." - 
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வியந்த�டி ்தன்னப ப�ால் இவர்களும் 
எனறு மனதுககுள் எணணி ப�ருந்திற்காக 
காத்்திருநது கணணெநது விட்ொன. 

எ ங க ி ரு ந ப ்த ா  வ ந ்த  ப � ரு ந ்த ி ன 
காஃர்ன ெத்்தம் அவன தூககத்்்தக 
க்ேத்்தது. அ்திர்செியில் எழுந்தவன 
அருகில் அவன �யணிகக பவணடிய 
ப�ருநது சகட்்ேட் இரணடும் �ிரகாெிகக 
எஞெின இயஙகிகசகாணடு பு்றப�ெத் 
்தயாராகிவிட்ெது. அவெரமாகக கணக்ைக 
கெககிய�டி சகாணடு வந்த ்�்யயும் 
எடுத்துக சகாணடு ப�ருந்தில் ஏ்றினான. 
ப�ருநது நெத்துனாின விெில் ெத்்தத்்தில் 
சமல்ே நகர்நது ப�ருநது நி் ேயத்்்த விட்டு 
சவைிபய்றி �ிர்தான ொ்ேயில் சென்றது. 
மாெிப �னி உ்்றநது கிெகக சமல்லிய ஈரம் 
கெிந்த காற்று ப�ருநது ெனனல் வழி வீெ 
க்ேந்த தூககம் ்திரும்�ியது. 

ப�ருநது பவகம் அ்திகமாக குைிர் 
தூககத்்்தக க்ேத்்தது.  ெனன்ே இழுத்து 
மூடிவிட்டு மீணடும் தூஙகிவிட்ொன. 
வழியில் இரணடு இெஙகைில் ப�ருநது 
நிறுத்்தப�ட்ெது. அஙகிருநது அவன 
ஊர் வணடியில் ஏறும்ப�ாது மணி 
எட்ொகிவிட்ெது. மணி ஊருககு ப�ா்ற வணடி 
அது்தான க்ெெி. நத்்்த பயாெ முதுகுபமே 
யாரு ஓட்ெத் தூககி ்வசொஙகபைா? 
�ாவம். அதுப�ாே கிராமத்துப ப�ருநது 
பமே அ்தவிெப ச�ருொ இருககு ப�ருநது 
சுமநது ப�ா்ற ச�ாருட்கள். ப�ருந்தில் 
இரு �ிர்தான விைககுகளும் இருைில் 
கிராமத்துப �ா்்தயி்னத் ப்தடி ஊநது 
செல்கி்றது. ம்ழயின தூ்றலில் ந்னந்த 
�ா்்தவழி சநடுகக ப்தஙகி நின்ற ம்ழநீாின 
ெேெேபப�ாடு செல்கி்றது கிராமப ப�ருநது. 
�கல் ச�ாழுது முழுவதும் ஆரவாரத்துென 
ம்ழ்ய வாஙகிய வயல்சவைிகள் இரவு 
சமைனித்து சமல்ே வருடும் ச்தன்றலில் 
பேொக ெேெேப�து மட்டும் கா்தில் விழுகி்றது. 
அந்த இன�த்்்த கணடுகைிகக விொமல் 
இருள் மூடிக கிெககி்றது. வயல்கைில் காற்று 
வாஙகிக சகாணடு சென்ற கிராமப ப�ருநது 
ஆஙகாஙபக பராட்பொரக க்ெகளுககு 
காயக்றி மூ்ெக்ைத் ்தள்ைிவிட்டு கூெ 

வந்தவர்க்ையும் இ்றககிவிட்டுச செல்கி்றது. 
பவ்ேககாகப �ட்ெணம் ப�ாயவிட்டு 
மா்தஙகள் �ே மாொய உ்ழத்துவிட்டு 
வருெத்்தில் ஒருமு்்ற சொந்த ஊருககு 
வருவச்தன�து வாழ்வின ்தனிசுகம். 

அ்திலும் இவனுககு முற்்றிய சநல்மணி 
கைின ெேெேப்� பகட்டு அவன ச்தா்ேத்்த 
வாழ்பவ ்திரும்�க கி் ெத்்த மகிழ்செி. மணி 
செல்லும் கிராமப ப�ருநது நெத்துனருககுச 
சொந்த ஊரு �ககத்தூரு்தான. அ்தனாே 
அவர் அடிசெ விெில் ெத்்தம் அந்த ஊருப 
ப�ருநது நிறுத்்தத்்தில் மட்டும் நாேஞசு 
்தெ்வ. ஓட்டுநர் பகாவத்்திற்கு ஆைாகும் 
நி் ேவர, இருப�ா நம்ம ஊருப �யகூெ  ெத்்த 
ப�ெிககிப்றம்�ா! 

இது ஓட்டுனருககு புாிந்ததுபவா 
இல்்ேபயா அவர் ெமா்தானமாகிட்ொர். 
அந்தப ப�ருநது க்ெெிப ப�ருநது்தான. 
அ்தனாே ப�ருந்தில் இருந்த ஏசழட்டு 
�யணிகளும் அேட்டிககவில்்ே. அவரவர் 
தூககம்்தான இபப�ா அவெியம் ஊரு வந்ததும் 
அவஙகபை இ்றககி விடுவாஙக எனப்ற 
தூஙகிட்ொஙக ெனனபோரம் ொஞசு. மணி 
ப�ருநது நெத்துனருககு ் கய்ெத்து விெவும் 
ப�ருநது காற்்றில் �்றககி்றது.

மினமினிப பூெிகள் இரணடு ஒன்்ற ஒனறு 
விட்டுகசகாடுககாமல் ெமநி் ேயில் �்றப�து 
ப�ாே. ஊாிலுள்ை ெனசமல்ோம் தூஙகுதுக 
ச்தருபவார டீகக்ெ மட்டும் க்ெெி 
ப�ருநதுககாகபவ  ்தி்றநது ்வசெமா்திாி 
ப�ருநது ப�ானதும் க்ெய்ெகக ஆயத்்த 
மாககுராரு டீகக்ெககாரரு. மணி்யக 
கணெதும் எனனப�ா இப�த்்தான ஊருககு 
வர்்றியா? ெத்்த முனனாடி்தாப�ா உன அப�ன, 
�்தி்னஞசு நாள்ை க்திரறுபபு வந்திடும் 
ஆளுகைத் ப்தடிப �ிடிககணும், நான ஒணடியா 
எல்ோச பொலி்யயும் ஒபர பநரத்்திே �ாகக 
முடியாதுப�ா. ்�யன பவ்ற ஊாிே இல்ேனு 
ப�ானாரு. அந்த மனுெபனாெ நல்ே பநரம் 
நீயும் வநதுபெந்திட்டிபயப�ா! இந்தாப�ா டீ 
ொப�ிடு மிசெத்்த விடியகாே ப�ெிககோம். 
மு்தல்ே உஙகப�ன ப�ாயி �ாரு அந்த ெீவன 
உனககாக மட்டுந்தாப�ா உெிபராெ இருககு 
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கற்றலும் கறபபிததலும் கடனல்ை

அகமும பு்றமும எழில்நிச்றகக மோநதர்களுககு 
கற்றல் என்பஜத அ்றிவோற்றலின் முதறபடி...

வோழ்வின் அததியோயஙகள ஒவவவோன்றும கற்றிடஜவ
வோர்தசதகளோல் வமோழியும வரஙகசளப 
வபற்றிடுஜவோம...

கற்றலில் வவன்ஜ்றோன் ஜதோறஜ்றோசன்ச ைோடுகின்்றோன்
குற்றவமன்ச ைோன்ஜ்றோன் வகோற்றமவசரப 
போடுகின்்றோன்...

கற்றலும கறபிததலும கடனல்ல கடஜவோர்ககு
கசதயும கவிசதயும 
கடசமயன்ஜ்றோ கவிஞனுககு...

ஊழலில் நிச்றநது சூழலில் மச்றநது
ஆழததில் உச்றநதும தோழ்வதில்சல தமிஜழ...!

விழிஜதடும வமோழிவயல்லோம வைழிநஜதோடி வழிஜதடும
வபோழியோத சுழியததில் அழியோது வழிநஜதோடும...

நல்வலோழுககம ஜபணி
நிசனவோற்றல் வபருககி
தனிததன்சமசய நிசலநிறுததி
ஜநோககதசத எட்டிட ஜவண்டுஜமயோனோல்...!

கைட்ற கற்றிடுக!  கடசமதசனப வபற்றிடுக!

- ககௌதமன் நீல்ராஜ்

இனனமும். 

அது ொி்தான எவவைவு்தான �ட்டிணத்்திே 
ப�ாயி ெம்�ா்திசொலும் அப��னுககு 
�ககத்்திே இருநது குடிககி்ற நாலு வாயி 
கஞெி நாகக நீட்டி நககினாலும் கி் ெககாது 
�ட்ெணத்்திே அது எனககும் ச்தாிஞெது்தான. 
நான ஏப்தா வீம்புககு சவைியூர் ப�ாயி 
ெம்�ா்திககணும்னு ஒத்்தககால்ே நிககல்ே. 

நம்ம ஊருக காேநி் ே நாலு �ா்தாைம் 
்தள்ைிப ப�ானதுமா்திாி ொியான பநரத்துககு 
இந்த பூமிய ந்னககி்ற்தில்ே அந்த கரு 
பமகஙகள்.  அதுகளுகசகனன ஊாிே யாாிருக 
காணணு �ககத்து பமகத்்த வ ி ெ ா ா ி ச சு க 
ச க ா ண டு  ப�ாகுதுகபை ஒழிய நிேத்்திே 
விழுநது விொாிககி்ற்தா 
ச்தாியல்ே! நாஙக �ணத்்தத் 
ப்தடுப்றாம். ம்ழ பமகஙகள் 
எ்்தபயா ப்தடுதுக. 

ப � ா து ம் � ா  ம ண ி 
உனபனாெ பவ்தன எனககு 
புா ியுது,  கூெபவ இந்த 
நிேத்துககும் சகாஞெம் புாிஞெது 
ப�ாே சவள்ைாம எல்ோம் 
கருககட்டி நிககுதுக. அப�ன 
து்ணயில்ோமக கஸர�ொம 
இருகக வந்திட்டிபய ந!ீ அதுபவ 
ப�ாதும். டீகக்ெககாரர் 
சொல்வச்தல்ோம் பகட்ெ�டி 
நெககி்றான இருள் சூழ்ந்த 
்தனி் மயில். ஊபர கூடித் 
தூஙகினாலும் அவஙக 
ஊரு �ண்ணயார் வீட்டிே 
ம ட் டு ம்  வ ி டி ய  வ ி டி ய 
எாியும் விைககு சவைிசெம் 
ச்தாிகி்றது. ஊருககுள்ை 
உயரமாவும் ச�ாி்தாவும் 
�ார்த்்ததும் அ்ெயாைம் 
க ா ண க கூ டி ய து ம ா ன 
வீடினனா அது �ண்ணயார் 
வீடு மட்டுந்தான. 

அருகிே நிணெ 
பராட்பொர அரெமரத்்தின 

ெேெேபபும் வயல் சநல்மணிகைின ெே 
ெேபபும் வெந்தத்்தில் குதூகலிகக காேம் 
அவ்ன சவகுநாள் எஙபகா ்தள்ைிவிட்ெது 
ப�ாே எணணிக சகாணொன. �ாைம் 
விழுந்த வணெல் மணணில் பு்்தநது 
கிெநது முசசு மட்டும் விட்ெ ப்த்ரகள் 
வயற்பெற்்றில் கத்்திக கும்மாைமடிககின்றன. 
என்னத்்தான இதுகள் ்வகின்றனபவா? 
எனறு மன்தில் எணணிக கெககின்றான. 
ஊர்ம்னயின பகாடிவ்ர செல்ேபவணடும் 
வீட்டுககு. வழி சநடுகக இனநச்தாியா்த வலி 
உட் புகுந்தது. கனத்்த இருளும் அவ்னக 
பகள்விகள் பகட்�துப�ாே உணர்ந்தான. 

ஏ ன  இ ந ்த  அ ங க ே ா ய ப பு ?  ஒ ரு 
வாழ்க்கககாக இனசனான்்ற எ்திர் 
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�ார்த்்திருகக பவணடுமா? எ்தற்கு இப�டி 
ஊர் விட்டு ஊர் செனறு உ்றவுக்ைப 
�ிாிநது ஊருெனஙகை ம்றநது ஒரு கெப�ான 
அனு�வம்? வாழ்க்க இவவைவு தூரமா? 
இதுகசகல்ோம் �்தில் அந்த இருைில் 
எப�டிக கி்ெககும்? 

அ வ ன  வீ டு  வ ந து  ப ெ ர  ப ந ர ம் 
நள்ைிர்வயும் ்தாணடிவிட்ெது. கருபவே 
முள்ளுத் ்தடிகை ஒணணா பெத்து கட்டி 
்வசெ வாெக க்தவ சமதுவா எடுத்து 
்வசசுத் ்திருென ப�ாே உள்பை ப�ா்றான 
மணி. அவன அப�டி ப�ா்றதுககுக 
காரணம் உணடு. எஙபக �ே மாெமாக 
காணா்த ெீவன நடுராத்்திாிே தூககம் 
க்ேஞசு ப�ாகுபமணணு்தான. ப�ானவன 
ஒணடியா அந்த வீட்டுே தூஙகிகிட்டிருந்த 
்தனன ச�த்்த ெீவன ெத்்த பநரம் ்வசெ 
கணவாஙகாம �ார்த்்தான. சராம்� தூரப 
�யணக க்ைபபு ஒருபு்றம் வயித்துப �ெி 
மறுபு்றம் �ககத்்திேபய கணணெந்திட்ொன. 

அ ்த ி க ா ் ே ப  � ன ி ய ி ல்  ்த வ ழ் ந து 
வந்த இ்தமான ச்தன்றல் சமல்ே அவன 
ப�ார்்வ்ய விேககுகின்றது. கணவிைித்்தவன 
வீட்டுச பெவல் கூவியது கூெக பகட்காம 
உ்றஙகிட்ொன. உ்றககம் மு்றித்்தவன அ்திர்நது 
ப�ானான. அருகில் �டுத்துக கிெந்த அப�னக 
காணல்ே. சூாியன உெம்ச�ல்ோம் சூபெ்ற 
்தன ்கக்ை மணணூபமே நீட்டுகின்றான. 
ச்தருப�ககம் �ாககி்றான �ககத்து ஊருப 
�ிள்்ைக ஐஞொறு வரபபுவழியா �ள்ைிககுப 
ப�ாகுதுக, ப�சசுக குரலில் பகட்கி்றது.  
அவர்கைின ப�செில் �ள்ைித் ்தாம்தத்்தின 
உை்றல்கள் ச்தானிககி்றது. அ்திலிருநது அவன 
அந்த பநரத்்்தக கணித்துக சகாணொன மணி 
�த்்்த எட்டுகி்றச்தன�்்த. அவெர அவெரமாக 
அப�்னத் ப்தடிக கிைம்�ிவிட்ொன. 

பநற்்றிரவு ப�ருந்திலிருநது வரும்ப�ாது 
பகட்ெ சநற் க்திர்கைின ெேெேபபு எல்ோம் 
கா்ேயில் அவனுககு எ்திர்ப�ட்ெது. 
கணசகாள்ைாக காட்ெி அது. �ச்ெமீது 
ச�ானமஞெள் �டிந்த வயல்சவைிகள். 
ஊ்ரச சுற்்றி முழுதும் க்திர்கள் முற்்றி 
இவன மனம் முழுதும் �ெர்நது கிெககும் 

எ்திர்�ார்பபுகள் ப�ாேக கனககி்றது 
க்திர்கைின நுனியில் வி்ைநது. 

இவன இருப�ப்தா ஊாின எல்்ே. 
ப�ாவச்தன்றால் ஊருககுள் செனறு்தான 
ப்தெ பவணடும். வயல்கைின வி்ைசெல் 
மன்திற்கு சுகமைித்்தாலும் வலி்ய உண 
ொககுவது கணடும் ஒருவார்த்்்த கூெப 
ப�ொது சென்ற ச�த்்தவன எணணம்்தான. 
ச்தருவுககுள் நு்ழந்தவ்னக கணெ 
ப்தாழர்களும் அயேவர்களும் பெ்தி பகட்கு 
முனனர் அவன ப�சசு முந்தி அவர்க்ை 
்தி் கபபூட்டியது. 

ப க ா � ி  அ ப � ன ப  � ா த் ்த ி ய ா ெ ா ? 
இல்ேொ மணி! ஏணொ? நீ �ட்ெணத்்தி 
பேர்நது எப�ொ வந்தாய? பநத்்திககு 
இரவு்தாணொ.. பகா�ி இவன �்திலுககாக 
காத்்திருககவில்்ே. அவன ்ெககிைில் 
எப்தாசவாரு கனமான மூ்ெ ஏற்்றிக 
சகாணடு செனறு ம்்றகின்றான. பகா�ி 
நி்தானித்து நினறு ப�ெவில்்ே. இவனும் 
வணடிககாரன ச்தருவின மூன்றாவது 
ெந்தில் ்திரும்�ினான. 

ச்தருபவார அத்்திமரம் நிழல் விாித்து 
சவயில் காயகி்றது. அத்்திப�ழஙக்ை 
மரத்்திலுள்ை கிைிகள் பகா்திய துகள்கள் 
அவன ்த்ேபமல் விழ, முழு்மயான 
�ழஙகளும் ெிே பெர்நப்த விழுந்தன. 
்த்ே்யத் ்தட்டி விட்டுகசகாணடு 
அணணாநது �ார்த்்தான இராபச�ாழுது 
சவளுத்்த வானத்்தில் �ேபகாடி விணமீனகள் 
ஒனறுகூடினாற் ப�ாே மரம் பூராவும் 
அத்்திப�ழம் நி் ்றநது கிெககி்றது. கிைிகளும் 
குருவிகளும் ஒபர கூசெலிட்டு ெண்ெ 
ப�ாட்டுக சகாள்கின்றன. கனத்்த மனத்ப்தாடு 
வ ந ்த வ னு க கு  எ ன று ம்  இ ன � ந ்த ரு ம் 
குருவி, ெிட்டுகைின கூசெல் இனறு இடி 
விழுந்தற்ப�ாே இ்ரந்தது. ந்ெககு 
விறுவிறுபபுக சகாடுத்து வி் ரகி்றான. 

ச ெ ா ந ்த ம்  எ ன று  அ ந ்த  ஊ ா ி ல் 
அவனுககு இருககும் உ்றவு அவன மாமன 
உ்றவு்தான. இவன �த்்தாவது �டிக்கயில் 
வி்ையாட்டுப ப�ாககா வந்த ப�சசு வீண 
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வம்�ாகி என்னககு அவஙக அப�னுககும் 
மாமனுககும் அந்த அொவடி நெந்திசபொ 
அன்னே இருநது அவஙக வீட்டுககுள்ை 
ப�ா்ற்த நிறுத்்திபபுட்ொன �யபுள்ை. 
முனனாடி கூெ மாமன வீட்டுககு ப�ாவது 
கு்்றவு்தான. ச்தருவிே நிககி்றான மணி. 
எஙகு ப�ாவச்தனறு புாியவில்்ே. 
எ்திர்த்்தாப�ாே வநது நிககி்றா மூககி. 
அ ன ் ன க கு  ம ா ம னு க கு ம்  இ வ ன 
அப�னுககும் நெந்த அொவடிய �ாத்்த 
ஊாிே ஒருத்்தினனா இந்த மூககி கிழவி்தான. 
ஏணொ மணி நீ  �ட்டிணத்்திபேநது 
வரககாட்டியும் ஏ்தாசசும் பூகம்�பம 
வந்திடிசசுப ப�ாே? ஏன கிழவி? எனன 
சொல்ே்ற? எனகசகாணணும் புாியல்ே? 
என்னககுமில்ோம கிழககாே உ்திககி்ற 
சூாியன பமககாே உ்திசெமாாி விடிஞசும் 
விடியாம மாமன வீட்டு வயககாட்டிே உஙக 
அப�னும் மாமனும் உககாந்திருககாக! 
எனனொ பெ்தி?  ஏய கிழவி நான ராத்்திாி 
தூககத்்திே �ாத்்த அப�னக காபணாம்னு 
அேஞெிட்டிருகபகன. 

நீ…

இல்ேொ! இல்ேொ! �யபபுள்ைககு 
எபப�ாதும் எஙகூெ மல்லுககட்டு்றப்த 

பவ்ேயாப ப�ாசசு. வாயிே முணுமுணுத்்தாள் 
மூககி. மணி கிழவி சொனன்த நம்�ே. ப�ாொ 
ப�ாயி உன மாமன வயககாட்டு �ம்புசெட்டிே 
�ாரு கிணத்துக கட்டிே சரணடுப�ரும் 
இருப�ாஙக. அபபு்றமா மூககி சொனனது 
நிஜமா ச�ாயயானனு உனகபக ச்தாியும். 
ப�ெிட்பெ கிழவி ்த்ேயிே சகாணணாந்த 
கூ்ெய இ்றககி இடுப�ிே காவிகசகாணடு 
அவ வீட்ெ பநாககிப ப�ா்றா. 

மணி வணடிககாரன ச்தருவுககு வநது 
அவன வீட்டிே இருநது ஆ்றாவது ச்தருவிே 
உள்ை மாமன வீட்டுககுப ப�ா்றான. கிழவி 
சொனன்த நம்�வும் முடியாம நம்�ாம 
இருககவும் முடியாம சமல்ே நெககி்றான. 
இந்த கிழவிககு எனன ஆசசு? அப�டி 
எ்தாசசும் நெந்திருந்தா எனனப �ாத்்தப� 
சகாடி எஙகிட்ெ சொல்லி இருப�ாபை? 
அவகூெ இ்தப�த்்தி எதுவும் சொல்ேலிபய! 
ஒருபவை அவளும் �ாககலிபயா? அவர்கள் 
இருவரும ப�ெ ிகசகாணடிருந்த்்த? 
வாெக க்த்வத் ்தி்றநது சகாடி எனறு 
கூப�ிட்டுகிட்டு உள்பை ப�ாகி்றான. 

வீட்டுள் இருநது எட்டிப �ார்ப�து மணியின 
அத்்்த. வா மணி.. எனன ஊருப�ககம் வராம 
�ட்ெணத்்திலிபய ்தஙகிட்ெ ப�ாே? �்தி் ே 
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எ்திர்�ாககாமல் ச்தாெர்நது ப�ெினாள். யாரு 
கணணு �ட்ெப்தா ஏசழட்டு வருெமா மூசசு 
ப�செில்ோம இருந்தவக சரணடு ப�ரும் 
�ினனாடி �ம்புசெட்டிே சராம்� பநரமா 
உககாந்திருககாக. ப�ாயி எனனனு்தான 
சகாஞெம் நீபய பகட்டுச சொல்லுப�ா. 
அபடிபய நீயும் ெத்்த வநது ொப�ிட்டு ப�ாப�ா.

்தன ெத்்தம் பகட்டு சகாடி ெனனபோரம் 
வநது நிற்�்்த அவ்தானித்்தான மணி. 
அவனும் வீட்டுப �ினபு்றம் உள்ை வீட்டுககாக 
வைககப�ெ வா்ழமரஙகைின உட்புகுநது 
வரபபுவழி வயககாட்டுப �ம்புசெட்டுககுச 
சென்றான. மூககி சொனனதும் அத்்்த 
சொனனதும் உண்மயாகிவிட்ெது. 
இருவரும் ப�ெிமுடித்துவிட்டு வரபபுவழி 
வ ரு க ி ன ்ற ா ர் க ள் .  ம ண ி ய ி ன  அ ப � ா 
முனனாடியும் மாமன ச்தாெர்நது வந்தார்கள். 

எனனப�ா நல்ோ தூஙகினியா? என்றார் 
ச�த்்தவரு. மாமனும் வாப�ா, அப�ா 
சொனனாரு ்�யன தூஙகிட்டிருககானனு. 
நல்ோருககியாப�ா? மாமன என்னககுபம 
இவ்னப ப�ர் சொல்லிக கூப�ிட்ெது 
கி் ெயாது. வாப�ா ப�ாப�ானு கூப�ிட்டுத் 
்தான �ழககம். மருமகன எஙகி்ற மாியா்்தய 
விெ ஆம்�ை எனகி்ற மாியா்்த இவன 
பமே அ்திகம். ஏனனா அவருககு ஒபர 
ச�ாணணு்தான சகாடி. அவுக வீட்ே 
ஆம்�ிைப �ெஙக இல்ே. எனனப�ா மணி 
என்னககும் ப�ாே அஞசு நா்ைககு 
்தஙகிட்டுப ப�ாயிடுவியா எனன? 

‘...........’

இல்ேப�ா இனனும் �்தி்னஞசு 
இரு�து நாள்ை க்திரறுபபுககு நாள் வந்திடும் 
என்னககும் ப�ாேனன ப�ாசசுனு விட்டி 
ெோம் இபப�ா நீபய கணடு கிட்ொயில்ோ? 
இபடி முகம் செயது கிெககி்ற்த வீணாகாம 
சகாணணாநது பெககணும்�ா. நி் ்றமாெக 
கர்ப�ிணியாட்ெம் நி்்றஞெ மனபொெ 
வ ி ் ை ஞ சு  க ி ெ ந ்த  வ ய ல் ச வ ை ி ய க 
காட்டு்றாரு. 

ம ண ி க கு  எ ன ன  ச ெ ா ல் வ ச ்த ன று 

ச்தாியாமல் வரப�ிபேபய நினறுவிட்ொன. 
மாமன சமலி்தான குரலில் ஏம்�ா இந்த 
பநரத்்திே்தாம்�ா அப�ாகூெ நம்மல்ோம் 
இருககணும். நீ �ட்ெணத்்திே ெம்�ா்திசெ 
�ணத்்திே எ்தாசசும் ஆசசு்தா? இல்லிபய. 
அந்த மனுென ராப�கோ காடு கரம்�யா 
சுத்்தித்்திாிஞசு கென�ட்டு இந்த சவள்ைாமய 
வ ி ்த ச சு  இ ன ் ன க கு  மு க ஞ ெ ி ா ி ச சு 
நிககு்தப�ா உன வயசேல்ோம். அ்தப 
�த்்திரமா வீடு சகாணணாநது பெத்்திடுப�ா 
ப�ாதும். உன �ட்ெணத்து கஸரசமல்ோம் 
நான உனனப �ாகக வநது ்தஙகி நினனு 
�ாத்துத்்தாப�ா வந்தவன. உன அப�னுககு 
கூெ நீ �டு்ற கஸரம் ச்தாியாதுப�ா! 
சொல்லிவிட்டு இருவரும் அவ்னத் 
்தாணடி வீடு செல்கின்றனர். 

இவனுககு �ே வருெத்துககபபு்றம் 
அப�னும் மாமனும் ப�ெிகிட்ெது �ிடிப�ில்ோ்த 
வாழ்க்கககு உெிரு வந்திாிசசு. இருவரும் 
வா்ழமரஙகளுககுள் ம்்றநதுப�ாக மணி 
மாமன வயல்க்ை ஒரு்தெ்வ சுற்்றிப 
�ார்ககி்றான. இந்தப �ட்ெணம் என்ன 
என ஊாிலிருநது என அப�னிெமிருநது 
என ஊருெனத்்தவிட்டு எட்டு வருெம் 
�ிாித்துவிட்ெ்்த எணணிச ெினநதுசகாணொன. 

பவகமாக வரபபுக்ைத் ்தாணடி 
நெககின்றான. வாெகக்த்வயும் ்தாணடித் 
ச்தருப�ககம். வயலில் அப�ிகசகாணெ 
ெ க ்த ி ய ி ் ன க  க ழு வ ி ட் டு  மு ற் ்ற த் து 
மரநிழலில் இ்ைப�ா்றிய மாமன மணியின 
�ினச்தாெர்கி்றார். அவன வணடிககாரன 
ச்தரு கெநது ஊர்ப �ிர்தான ொ்ேககு 
வநது டீகக்ெயின முன�ககச சுவாில் 
ச்தாஙகிக சகாணடிருந்த ச்தா்ேப�ெிககு 
க்ெககாராிெம் சரணடு உரூவா்வக 
சகாடுத்து ெில்ே்்ற வாஙகி உரூவா்வ 
ப�ாட்டு ெிே இேககஙக்ை அழுத்்தினான. 
மறுமு்னயிலிருநது வந்த குரலில் கடு்ம 
ச்தன�ட்ெது. 

ெனியபன! மணி ஒன�ப்த முககா ஆவுது, 
இனனும் எனன �ணணிட்டுக கிெகக அந்த 
மாடிகசகாட்ெ்கே. ச்தாெர்நது அந்தக 
கடு்மயான குரல் பகட்கி்றது. அது அவன 
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பவ்ேககுப ச�ாறுப�ான சூப�்வெர் 
ெெி. இபப�ா நீ பவ்ேககு வர்்றியா இல்ே 
நான அஙக வரணுமா? ச்தா்ேப�ெி 
துணடிககப�ட்டு விட்ெது. எனனப�ா மணி 
நான ்தந்த கவ்ர எனனனுகூெப �ாககாம 
எனனப�ா பயாென? கம்�னிபேர்நது 
சரணடு வாட்டி ப�ான �னனிட்ொஙகப�ா 
மணி எஙக பவ்ேககு வரல்லியானனு? 
உெம்புககு முடியல்ேனனா சொல்லு ெெிகிட்ெ 
நான சொல்லிககிப்றன. இல்ேணபண! 
ஒணணுமில்ே நான கிைம்புப்றன பவ்ேககு 
எனறு சொல்லிய�டி கவ்ர �ிாித்துப 
�ார்ககி்றான. மடிநது கிெந்த கெ்தாெியின 
� ினபு்றத்்தில் மணி �ணம் சகாஞெம் 
மணியார்ெர் �ணணுப�ா உரம் சகாஞெம் 
வாஙகணும். இந்த வாட்டியாவது சவள்ைம 
சகாஞெம் வி் ைஞொ நம்ம �ட்ெ கென 
அ்ெசசுெோம்�ா. உெம்� �ாத்துககப�ா. 
நீயும் சகாஞெம் ஊருப�ாககம் வந்திட்டுப 
ப�ாப�ா. 

குைிர்நீாில் விழுந்தவன ப�ாே வி் ்றத்துப 
�ார்ககி்றான. மாநகரப ப�ருநது நி் ேயம் 
அ்திகா்ே அஞசு மணி என�்தனால் 
�யணிகைின கூட்ெம் அ்திகமாகபவ 
காணப�ட்ெது. �யணிகள் அ்னவரும் 
சுறுசுறுப�ாகபவ காணப�ட்ொர்கள். 
�ட்ெணத்்திலிருநது ்தஙகள் ஊருககுச 
செல்�வர்கள் ஒருபு்றம், ஊர்கைிலிருநது 
� ட் ெ ண ம்  வ ந ்த ி ்ற ங க ி ய  � ய ண ி க ள் 
ஒருபு்றசமன ப�ருநது நி்ேயபம மிக 
சுறுசுறுப�ாக இயஙகிக சகாணடிருந்தது. 
ெட்்ெப ்�யில் ்கக்ை விட்டு ச�ாியவர் 
்தந்த சேட்ெர்க கவ்ரத் ப்தடினான 
க ி ் ெ க க வ ி ல் ் ே .  ் � ய ி லு ம்  அ து 
அகப�ெவில்்ே. ெற்று தூரத்்தில் அந்தப 
ச�ாியவர், மணி.. மணி �ஸசு வந்திடிசசு, 
கிைம்பு ெீககிரம் எடுத்்திெப ப�ா்றான அந்த 
டி்ரவர்ப �ய. ெத்்தம் வந்த ்தி் ெ பநாககினான. 
அ்திர்நது ப�ானான மணி. நீஙகள் எபப�ா 
இஙகு வந்திக? எனனப�ா மணி? பநத்்திககு 
ராத்்திாி சரணடு ப�ரும்்தாபன ஊருககுப 
ப�ா்ற்தா யாருககும் சொல்லிககாம கிைம்�ி 
வநப்தாம்! அபபு்றம் எனனப�ா பகள்வி? 
என்றார் அந்தப ச�ாியவர்.                         n

l
வமல்லிய கோற்றினில்
திசை திருமபும குசடககுஜமல்
முதல் துளியின் ைததம.. 
l
சகமோ்றிய குழநசத 
கண்கலஙகி நிறகி்றோள
வோடசகத தோய..
l
போர்சவயற்ற கசலஞன்
ஒருமுச்ற ைரிபோர்ககி்றோன்
புல்லோஙகுழசல..
l
விசல ஜபோன தோய
திருபபித திருமபிப போர்ககி்றது
போல் குடிககும கன்று.. 
l
கருவச்றக கோட்ைி 
கண்கலஙகிப ஜபோகி்றது 
ஓவியனின் பசடபபு..
l
நீண்ட நோள தவம
இன்றுதோன் நிச்றஜவ்றியது
தோயின் ஜவண்டுதல்..
l
நீஜரோசட அருகிஜலஜய
நசனநது நசனநது கோயும
மூஙகில் ஜமல் மீன்வகோததி..
l
இசடவிடோத மசழ 
இடம வபயர்நது வைல்கி்றது 
பி்சசைப போததிரம..

    - ரசி குணா
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நூல் மததிபபுலர

ஆைிரியர் கு்றிபபு : 

கவிமலர்கள சபநதமிழ் ைஙகததின் தசலவி. முகநூல் குழுமம 
வழியோக பலவசகசமக கவிசதப ஜபோட்டிகள, கவியரஙகுகள 
நடததி கவிஞர்கசள ஊககுவிககும தமிழோர்வலர்.. ைமீபததில் 
இ்சைஙகததின் ைோர்பில் ‘‘கவிமலர்கள 1130 கவிசதகளின் 
ைஙகமம’’ என்்ற தசலபபில் 1130 கவிஞர்களின் கவிசதத 
வதோகுபபிசன வவளியிட்டு்ச ைோதசன வையது UNIVERSAL 
BOOKS OF RECORDS ல் இடம பிடிததவர்.

மனத தூ்றல்கள :

காேத்்தின கணணாடியாக உேகத்்தின 
நிகழ்வுக்ை எல்ோம் கவி்்தகைாக 
வார்த்து வரோற்்றில் �்தித்்திடும் �்திவாைன 
கவிஞன. அவவ்கயில் மன்தில் ப்தானறும் 
எணணஙக்ை உணர்வுக்ை வாழ்வியல் 
நிகழ்வுக்ை ஒருமுகமாகக குவித்துச 
செப�னிட்டு செதுககிப �ல்பவறு �ாடு 
ச�ாருள்கைில் �ாஙகாக பூத்தூ்றோய 
தூவிய �ரவெ ம்ழபய ‘‘மனத்தூ்றல்’’ கைாக 

நம்்ம ந்னத்து உள்ைத்்்த ஊடுருவிச 
செல்வ்்த உணர முடிகி்றது.

‘‘ச�ான்ன நம்�ி வாழமாட்பொம்
மண்ண மாட்்ெ 
மாாி்ய நம்�ி வாழுபவாம்’’

எனவும்..

‘‘க்ரசெிக குடிசெக கூழுககுள்ை
கனவுகளும் நிரம்� ்வபப�ாம்’’ 
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ப�ான்ற மண மனம் மா்றா வாிகைின மூேம் 
அடுத்்தவர்கைின உணவிற்காக உயிர் 
சகாடுத்து உ்ழககும் விவொயிகைின 
நம்�ிக்க்யயும் நிமிர்்வயும் கிராமிய 
வாழ்விய்ேயும் அழகு்ற எடுத்து்ரககி்றார்.

‘‘ஏ கருபவேபம நீ நீயாகக கருகிப ப�ா’’

என மற்்ற �யிர்கைின வைர்செி்யத் 
்தடுககும் கருபவேமரத்்தின வைர்செி்யத் 
்தடுககும் ெமூகச ெிந்த்ன ொர்ந்த பநாககம் 
ெி்றபபு.

‘‘அழுத்்த �யம் எனனில்
அம்முககுட்டிககும் வலிககுபமா’’ 

எனறும்...

‘‘அம்மாவின ்கக்ை அழுத்்திபனன
நீ எப�டி ்தாஙகினாய 
என்ற பகள்விககு்றியுென’’

என�்தாக ்தன ்த்ேப�ிரெவத்்தின  வலியின 
உசெம் அ்றிந்த  ச�ாழுதும்  ்தன மழ்ேககு 
வலிககுபமா எனறு கவ்ே... ்தாயும் 
இவவைவு வலி ்தாஙகியிருப�ார்கபை எனறு 
பெயாகப �ாெம்... ்தாய்மயின ்தவிபபு 
என �ல்பவறு உணர்வுககே்வகைின 
அணிவகுபபு சநகிழ்வு ்தருகி்றது...

‘‘உள்நாககு ஒட்டிகசகாணடு
உெல்வழி அமிேம்
என குெல் ்திணணும்
சகாடுர வழி ்தாஙக முடியவில்்ே...’’

ஏழ்்மமின இயோ்ம்ய 
வலி்ய இ்்தவிெ யாரால் உணர்நது 
உ்ரகக முடியும் கூறுஙகள்..

கா்தலின �ே �ாிணாமஙகைான ்தீராக 
கா்தல் வயப�டு்தல், இன�ம்,பொ்த்ன, 
ப்தால்வி, ஊெல், கூெல்,பமாகம்,பவகசமன 
அ்னத்து வி்தமான உணர்வுக்ையும் 
உயிர்ப�ித்துக காட்டியிருககும் கவி்்தகள் 
�ேப�ே..இனி்மயாய நம்்ம ஈர்ககி்றது.

ொிககும் ்தவறுககும் ெண்ெ மூட்டி 
சமௌனத்்திற்கும் ெத்்தத்்திற்கும் நடுவில் 
நாட்ொ்ம செயகி்றாய.. நீயின்றி 
நானில்்ே .என மனொட்ெியிெம் �கிர்வது 
ெி்றப�ானச்தானறு.

ஒவசவாரு கவி்்தயின இறு்தியிலும் 
இ ெ ம்  ச � ற் று ள் ை  பு ் க ப � ெ ங க ள் 
கவி்்தயின ொரத்்்த உணர்த்தும் 
வ்கயில் ப்தர்நச்தடுத்்திருப�து அழகு.
ஆஙகாஙபக ஓாிரு எழுத்துப�ி்ழகள் 
்தவிர்த்்திருப�ின நனறு.

மு்தல் �்ெபபு என்றாலும் ்தான சொல்ே 
வந்த்்த எைி் மயாக ச்தைிவாக அழுத்்தமுென 
்தனகசகன்ற ்தனித்்தன்மயுென ்தாய்ம, 
கா்தல், ெமூகச ெிந்த்ன,ஏழ்்ம,கிராமியம், 
்தத்துவம் என அனு�வ முத்்தி்ரயுென 
�ல்சு்வ கூறும் நூோெிாியர் ாித்துசூர்யா 
அவர்கைின ‘‘மனத் தூ்றல்கள்’’’ பூத்தூ்றல்கைாய 
அ்னவ்ரயும் ந்னத்துச செல்லும் என�்தில் 
ஐயமில்்ே.

நூற்்றி�த்து �ககஙகளுென சவைி 
வநதுள்ை ‘‘மனத் தூ்றல்கள்’’ நூலின முழு 
உாி் மயும் ஆெிாியருகபக .. அைவு : 12x18 cm 
வி் ே : 7 0 ரூ�ாய

ச்தாெர்புகளுககு : 90429 17115 

நூலோைிரியர் ரிதது சூர்யோ
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�ி்றப�ால் அ்றியப�ட்ெ ்தாய, ்தந்்த  
ய்ர ச்தயவமாக வணஙகுவ்தில் ச�ாருத்்தம் 
உணடு. கல்வியும், க்ேயும் ்கவரச 
செய்த ஆெிாியரும் ஆணெவரும் ஒன்றா? 
நியாயமான பகள்வி்தான. நி்தானமாக 
பயாெித்்தால் ந ி்தர்ெனஙகள் புாியும். 
�ா்்றயாகக கிெந்த கற்க்ை கிெத்்தி 
க்ே்யயும், ஒைி் யயும் �்தித்து பகாயில் 
ெி் ேயாய கருவ்்றக கெவுைாக மாற்்றி 
�ே்ரயும் ்கசயடுத்து வணஙகச செய்த 
ெிற்�ியாய, ்தி்ெ ச்தாியாமல் ்திககற்று 
்தள்ைாடும் மரககேனுககு பநெககரம் 
நீட்டி ்தனசனாைி �ாயசெி க்ரபெர்ககும் 
கேஙக்ர விைககமாய, காியாய கவனிககப 
�ொமல் கிெந்தவர்க்ை ்தன உ்ழப�ால் 
அவர்களுககு �ே ்தைஙக்ை பு்றத்ப்த 
உருவாககி �ைிசெிெச செயது ்வரஙகைாய 
வைர்த்து எடுககும் வாஞ்ெ உள்ைவராய, 
எைி்த ில் ஏ்றி  இ்றஙகும் ஏணியாய, 
ஆ�த்்தில் காப�்தில் ப்தாணியாய, அ்றிவுப 
ச�ருககாலும், ஆற்்றல் வீசொலும், அ்ம்திப 
ப�சொலும் ஞானியாய விைஙகும் நல்ேப்தார் 
ஆெிாியப ப�ாினமும் வணஙகத் ்தககது்தான. 

ஒரு நல்ோெிாியாின ்தரம், அவரது 
அ்றிவு, நுட்�த்்்தக சகாணடு அைவிெப 
�டுவ்தில்்ே, அவாிெம் �யின்ற மாணவர் 
கைின ்தி்றன, ்தற்ப�ா்்தய நி்ே்ய 
கருத்்தில் சகாணடு அ்றியப�டுகி்றது. 
அப�டிப�ட்ெ ஆெிாியர்கள் உேகம் உள்ை 
ைவும் சகாணொெப�ட்டுக சகாணபெ்தான 
இருப�ார்கள். இந்த ஆெிாியர்கள்்தான 
நா்ைய உேகத்்்த நைினமும், நவீனமும், 
பநர்்மயும், அ்ம்தியும் உள்ை்தாக 

க ட் ெ ் ம க கு ம்  ஆ ற் ்ற ல்  � ் ெ த் ்த 
�ிரம்மாககள்.

புவிச ெககரவர்த்்திக்ை விெ கவிச 
ெககரவர்த்்திகபை க்ேவாணியின அரு 
பைாடு ச�ரு்ம ச�ற்்றவர்கள் என �ே 
புேவர்களும் �ல்பவறு காேஙகைில் 
சமாழிநதுள்ைனர். ஏசனனில் எவவ்க 
முயற்ெிகைாலும் அழிகக முடியா்த கல்விச 
செல்வத்்்த அள்ைி வழஙகும் அற்பு்தம் 
புாி�வர்கள் ஆெிாியர்கள் மட்டுபம. எ்தற்கும் 
உ்தவா்த �ி்றவிகள் எனப ச�ற்ப்றாபர 
்கவிட்ெ �ிள்்ைக்ைக கூெ ஆெிாியர் 
நி் னத்்தால் அகிேபம ்திரும்�ிப �ார்ககும் 
ொ்த்னகளுககு சொந்தககாரர்கைாகக 
முடியும். ஆனால் புராண, வரோற்று காே 
ஆெிாியர்களுககும் ்தற்காே ஆெிாியப 
� ண ி க கு ம்  ந ி ் ்ற ய  ப வ று � ா டு க ள் 
மு்ைககத் துவஙகி விட்ென. ஒரு காேத்்தில் 
கல்வி, பகள்விகைில் ்தி்றம்�ெ விைஙக, 
பநர்்மயான, ்தர்மம் ொர்ந்த, சவற்்றிகரமான 
வாழ்்வ அ்மத்துக சகாள்ை ப்த்வயான 
�யிற்ெி அைிககும் �ணிககாக ஆெிாியர் 
விைஙகினர். ஆனால் இபச�ாழுது கல்வி 
ச�ரும்�ான்மயாக ்தனியார் மயம் ஆகி 
விட்ெது. வாடிக்கயாைர் பெ்வயாகப 
�ார்ககப�டும் கல்வி ப�ா்தித்்தல் க்ே 
யிழநது, ்தனித்்தன்மயிழநது ப�ாயவிெக 
கூொது.  �டிபபு சவறும் ச�ாருள் 
ப்தடுவ்தற்கானத் ்தகு்தியாக ெமீ� காேமாகப 
�ார்ககப�டுவ்தால் ஆெிாியர் - மாணவர் 
இ்ெசவைி அ்திகாித்து வருகி்றது.

ஏ ்ற ி  வ ந ்த  � டி க க ட் டு க ள்  ெ ி ே ர் 

பா.சகததிம�ல்
ஜகோயமபுததூர்.
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இ ்ற ங க ி  வ ரு வ ்த ற் கு ம்  � ய ன � டு ம் . 
ஆனால் ்தம்மில் �யணிப�வ்ர ஏற்்றி 
விட்டு மட்டுபம அழகு �ார்ககும் அாிய 
�ணபு ஆெிாியர்கபக உாியது. உேக 
வரோற்றுப �ககஙக்ை ொ்த்னக 
கரஙகைால் புரட்டிப ப�ாட்ெவர்கள் 
்தஙகள் ஆெிாியர்க்ை ம்தித்்திப ப�ாற்்றி 
ஆரா்த்ன செய்தவர்கள். சுெர்விடும் 
்தீ�த்்்த தூணடிவிட்டு இெர் வராமல் 
�ாதுகாககும் ஆெிாியர்கள் சமனபமலும் 
்தஙக்ை உயர்த்்திக சகாணடு வாழும் 
வழிகாட்டிகைாக வேம் வர பவணடிய 
கட்ொயமும் எ்திர்�ார்பபும் மககைிெம் 
நி்்றநதுள்ைது.

முனனு்தாரணம் சகாணடு எ்திலும் 
முயனறு �ார்கக பவணடிய முககியப 
ச�ாருபபு ஆெிாியர்களுககு இருப�்தாக 
ஆட்ெியாைர்கள், நீ்தி�்திகள் உள்ைிட்ெ 
அ்னவரும் ஆெிாியச ெமூகத்்்தபய 
்தஙகைது நம்�ிக்க நட்ெித்்திரமாக 
்வத்துள்ைனர். எந்த ஒரு மனி்தனும் ஒரு 
கட்ெத்்தில் ஏப்தா ஒரு ஆெிாியாிெம் கல்வி 
�யின்றிருப�ான. ஆக காவல் து்்றககு 
கடு்ம காட்டும் குற்்றவாைி கூெ ்தனககு 
கற்றுக சகாடுத்்த ஆெிாியாிெம் கனிவு 
காட்டுவார். ‘‘எழுத்்த்றிவித்்தவன இ்்றவன’’ 
என்ற வாிகள் ச�ாயப �்தில்்ே. அ்்த 
உயிர்பப�ாடு ்வத்்திருககும் வ்கயில் 
ஆெிா ியர்கள் ்தன ந ி்ே அ்றிநது 
செயல்�டுகி்றார்கள், ச்தாெர்நது செயல்�ெ 
பவணடும். சவறும் ஊ்தியத்்திற்கான �ணி 
ஆெிாியப �ணி அல்ே, அ்்தயும் ்தாணடி 
ெமூகப ச�ாறுப�ாற்றும் �ணி.

நல்ோெிாியர்கள் நி் ்றநது நல்ேப்தார் 
கல்வி, க்ே, ஞானம் ச�ற்று விட்ொல் இந்த 
உேகம் சூது, �ழி, வஞெகம், ச�ா்றா்ம 
ம்றநது அ்ம்திப பூஙகாவாக மேரும். அ்தில் 
காவேர்களும், நீ்தி�்திகளும் மேர் �்றித்து 
மா்ே ச்தாடுககும் �ணி் ய முனசனடுப�ர். 
அ்்த பநாககி �யணிபப�ாம்.

ஆெிாிய்ரப ப�ாற்றுபவாம். ஆெிாியர் 
களும் மாணவர்கைாக ச்தாெர்நது கற்ற்ுக 
சகாணபெ இருபப�ாம். வாழிய செந்தமிழ் !    n

கன்னியபின் ஏககம்

ைோயஙகோல ஜவசளயிஜல
கண்முன்ஜன ஜபோரவஜர
கன்னி வபோன்னு நோனிருகஜகன்
கோணோம ஜபோலோஜமோ

பஞைோஙகம போர்ககோம
பவிைோததோன் ஜபோ்றவஜர
பரிைம ஒன்னு ஜபோடனுமனு
மனசுககுளஜள ஜதோனசலஜயோ

வயல் வரபப போர்தது போர்தது
வயசு கூடி ஜபோகுதுஙக
உமககு வோககபபட்டு ஆககிபஜபோட
அடி மனசு ஏஙகுதுஙக

ஆததோள ஜகட்டுபபுட்டு
அபபு்றமோ நீஙக வநது
அததமவ என்னததோன்
அளளிகிட்டு ஜபோயிடுஙக

வபோடி நசடயோ ஜபோனோககோ
வபோ்றவோஜல நோனும வஜரன்
வபோழுது ைோயும முன்னோஜல
வீடுஜைர ஜவணுமுஙக!!

ஜீ�ா
ஜகோயமபுததூர்
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ஓடிஒளியட்டும நரிககூட்டம

எபவபோழுது பி்றநதோஜளோ யோர்தோன் வைோல்வர்?

 இபஜபோது பி்றநதவனோ வயசத்ச வைோல்வோன்?

தபபோமல் தரணியோளும தோயோம கோணீர்!

 தபபோக்ச வைோன்னோலும நசகபபோள கோணீர்

ஒபபில்லோ வமோழியோக வளர்நதோள அயயோ

 ஓவரழுததோல் உலகோளும தோயோள வபோயயோ?

எபஜபோதும தமிழ்ததோஜய மூதஜதோள ஆவோள

 இல்சலவயன்று்ச வைோன்னோலும ைிரிதஜத ஜபோவோள!

ைிறுபோச்ற மசலபோர்தது ைினததற ஜபோல

 ைிறுநரிகள ைிஙகதசத முச்றததற ஜபோல

ைிறஜ்றோசட கடல்கண்டு நசகததற ஜபோல

 ைிறுவவரலோம முதிஜயோசர இகழ்தற ஜபோல

கறஜ்றோசரக கல்லோதோன் எளளற ஜபோல

 கோசுசடஜயோன் இல்லோசன தளளற ஜபோல

முறறுமுணர் ஞோனிகசள அ்றியோ மூடர்

 முததமிசழ ைிறுகுழநசத என்பர் நன்ஜ்றோ?

எமவமோழியில் நமவமோழிபஜபோல் இலககணம உண்டு?

 எமவமோழியில் குடிமககள இலககியம உண்டு?

எமவமோழியில் குன்்றோத இளசம உண்டு

 எமவமோழியில் வற்றோத வளசம உண்டு

எமவமோழியில் திருககு்றளஜபோல் அ்றநூல் உண்டு?

 எமவமோழியில் இச்றயசழககும ஆற்றல் உண்டு?

எமவமோழிககு ைரிநிகரோய எமவமோழி உண்டு?

 எமவமோழியோம தமிழ்வமோழிஜய மணககும வைண்டு!

இராம ம�ல்முருகன் 
வலஙசகமோன்



 2019     29

நன்றாகத் தூஙகிக சகாணடிருந்த 
மஞசுைா… ஆணொைின   விசும்�ல் ெத்்தம் 
பகட்டு  விழித்துகசகாணொள்.

“ஒனனுககுப ப�ாயிருப�ாபைா… அ்தனாே 
்தான அழுகி்றாபைா…” எனறு அவள் �டுத்்திருந்த 
இெத்்்த ்தெவிப�ார்த்்தாள். �டுக்கயில் 
ஈரம் இல்்ே.  தூககி மடியில் கிெத்்தி முது்கத் 
்தட்டிவிட்ொள். 

ெி்றிது பநரம் கழித்து மீணடும் �டுக்கயில் 
கிெத்்திவிட்டு,  அ்்றயின ெனன்ேத் ்தி்றநது 
்வத்்தாள்.

அ்திகா்ேப ச�ாழு்தில் அ்ெவற்று 
நின்றிருந்தன மரஙகள்.  முகம் ்திருப�ி 
�டுக்கயில் அ்ெவற்றுக க ிெககும் 
மக்ைப �ார்த்்தாள்.  அருபக அமர்நது… 
சமதுவாகக ்க்ய அவள் கனனத்்தின மீது 
்வத்்தாள். ெட்செனக கண்தி்றந்த ஆணொள், 
்ககால்க்ை அ்ெககாமல், கூ்ர முகட்்ெ 
சவ்றித்துப �ார்த்து, விழிக்ைச சுற்றும் 
முற்றும் சுழற்்றினாள். ச�த்்தவள் அருபக 
அமர்ந்திருப�்்த உணர்நது, ஆணொைின 
கண இ்மகள் மீணடும்  மூடின. 

பீ்றிட்டு வந்த அழு்க்ய அெககிக 
சகாணடு, முகம் கழுவி வாெற்�டியில் வநது 
உட்கார்ந்தாள் மஞசு. அவள் கணகைில் 

பொகமும் பவ்த்னயும் அப�ியிருந்தது. 

� கக த் து  வீ டு க ை ி ல்  ச வ டி ச ெ த் ்த ம் 
ச்தாெர்நது பகட்ெது. �டுக்க அ்்றயின 
வாெலில் நின்றிருந்த முகிேன, ்தயஙகித் 
்தயஙகி மஞசுைாவின அருபக வந்தான.  
அவன ஏககம் அவளுககுப புாிந்தது.
 

்தீ�ாவைினனா எப�வும் அஞசு மணிககு 
எந்திாிசெி, எண்ணக குைியல் ப�ாட்டு, 
ொனனு ஆ்றடிகக சவடியுென ச்தருவில் 
ந ிற்�து வழககம்.  ஆனால்,  கணவன 
ெிவராமன இ்றநது ஒரு ஆணடு நி்்றவு 
ச�்றா்த்தால், இந்த ்தீ�ாவைிப �ணடி்க 
துககநாைாகபவ  ஆனது.

இ ரு வ ரு ம்  ப ெ ர் ந து  ஆ ண ெ ா ை ி ன 
்த்ேயில் எணசணய வசெி உெ்ேச 
சுத்்தம் செய்தனர். �ி்றகு, ்த்ேவாாி விட்டு 
ாிப�ன கட்டிப பூ ்வத்து அவளுககு 
உ்ெமாற்்றி மீணடும் �டுகக ்வத்்தனர். 
�ககத்து வீடுகைிலிருநது ்தீ�ாவைிப 
�ேகாரம் வநதுசகாணடிருந்தது. 

க ண வ ரு க கு  ்தீ � ா வ ை ி ப  � ் ெ ய ல் 
ஏற்�ாடு செயது பூ்ஜ அ்்றயிலிருந்த 
இருந்த கணவனின �ெத்்்த சவ்றித்துப 
�ார்த்்தாள்.  கணகள் கேஙகினாள் மஞசு.  
ெ ிவராமனின நி்னவுகள், அநபநரம் 
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அவளுககு அ்திகமானது. 

�டுத்்த �டுக்கயாய அ்ெவற்றுக 
கிெககும் ஆணொ்ைப �ார்த்துப �ார்த்து 
மனம் சவதும்�ிக  குடிகக ஆரம்�ித்்த, 
அவள் கணவன ெிவராம்னக காேன 
சுே�மாய அ்ழத்துக சகாணொன.

்தாலி்ய இழந்தாலும் ்்தாியத்்்த 
இழககாமல், ச்தாிந்த ்்தயல் பவ்ே செயது 
யாாிெமும் ் கபயந்தாமல் குடும்�த்்்தச 
ெமாைித்து வந்தவளுககு அககம் �ககத்்தி 
லிருப�வர்களும் துணிக்ைத் ்்தகக 
சகாடுத்து உ்தவி வந்தனர்.

ஆணொள் �ி்றந்த்திலிருநது, அவளுககுத் 
்தாயாய… செவிலியாய… உயிர்த் ப்தாழியாய…  
குருவாய… �ே அவ்தாரஙக்ை  எடுத்்தாள் 
மஞசுைா.

க ா ே ம் ்த ா ன  எ வ வ ை வு  ப வ க ம ா ய 

ஓடுகி்றது. குனிநது நிமிர்வ்தற்குள் எட்டு 
வரு்ஷம் ப�ாயிடுசசு. 

வீட்டு வாெலில் யாபரா அ்ழககும் 
ெத்்தம் பகட்டு சவைிபய வநது �ார்த்்தாள் 
மஞசுைா. அவள் �ள்ைித்ப்தாழி அம்�ிகா 
நின்றிருந்தாள். ஆசெர்யத்துென அவ்ை 
உள்பை அ்ழத்துச சென்றாள். ப்தாழி 
சகாணடுவந்த �ேகாரஙக்ையும் புதுத் 
து்ண்யயும் வாஙகி ்வத்துவிட்டு 
நாற்காலி்ய எடுத்து வநது ஆணெள் 
� டு த் ்த ி ரு ந ்த  � டு க ் க ய ி ன  அ ரு ப க 
ப�ாட்ொள்.  

“உட்காருடி; எப�டி இருகபக. என 
வீடு உனககு எப�டித் ச்தாியும்; ்தீ�ாவைி 
அதுவுமா… இவவைவு தூரம் என்னத்ப்தடி 
வந்திருகபக. ெநப்தா்ஷமா இருககுடி…”

“ப�ானவாரம் “ொமானய மனி்தர்கள்” 
என்ற ்த்ேப�ில்,   ஒரு ச்தா்ேககாட்ெியில் 
உன ப�ட்டியப �ார்த்ப்தன. இவவைவு ெினன 
வயசுே கணவ்ரயும் இழநது, ஆணொ்ை 
வசெிககிட்டு  கஷெப�ெப்றனனு ச்தாிஞெதும், 
மனசுககுக கவ்ேயா இருந்தது. அ்தான 
உன்னப �ார்த்து ஆறு்தோ ப�ெிட்டுப  
ப�ாகோம்னு…”

நீ ண ெ  ந ா ட் க ளு க கு ப  � ி ்ற கு 
ப்தாழி்யப �ார்த்்தவள், மகிழ்வாய அவள் 
வார்த்்்தக்ைக காது சகாடுத்துக பகட்டுக 
சகாணடிருந்தாள்.

“ஒருத்்தபராெ வாழ்க்க சவற்்றி என�து…. 
ஒரு வயசுே யாபராெ து்ணயில்ோம நிற்�து, 
நாலு வயசுே �டுக்கயில் ெிறுநீர் கழிககாம 
இருப�து, எட்டு வயசுே  வீட்டிற்கு வழி 
ச்தாிவது… சமாத்்தத்துே �ி்றர் து்ணயில்ோம 
இருப�து. ஆனா, ஆணொளுககு எல்ோபம 
�ி்றர் து்ணபயாெ்தான நெககுது. இனனும் 
நாைாக நாைாக உனககு �ாரமாத் ச்தாியவரும் 
மஞசு…”

“மரத்துககு �ழம் �ாரமாவாத் ச்தாியும்..? 
அச்தல்ோம் ஒரு கஷெமும் இல்ே. நான  
மகிழ்செியாத்்தான இருகபகனடி….” கேஙகிய 

மீததி கலத

வமோட்சட மோடியில் படுதது மகனுககு
கசத வைோல்லுமஜபோவதல்லோம
என் கசதகஜகட்டு வமயம்றநது
மகன் தூஙகிவிட அது வதரியோமல்
கசதசய வதோடர்நது வைோல்ல...
என் கசதசயக ஜகட்டு இலயிததுத
தசலயோட்டிக வகோண்டிருககும 
பசனசயப போர்ததபடி நோன் 
தூஙகிவிடுஜவன்.

அஜதஜபோல ஜநற்றிரவும ஒரு
அறபுதமோன கசதசய மகனுககு
வைோல்லிக வகோண்டிருககுமஜபோஜத
மகன் தூஙகிவிட்டசத அ்றிநத நோன்.!
போதிஜயோடு நிறுததிவிட்ஜடன்.

வநடுஜநரமோகியும எனககு
தூககமும வரவில்சல
மீதி கசதசயக ஜகட்க
பசனயும தறஜபோது இல்சல.

ச.ப.சண்முகம்
எழுவோமபோடி.
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கணக்ைத் து்ெத்்த�டி சொனனாள் மஞசுைா.

ெி்றிது பநரம் கழித்து, ்தான சொல்ே 
வந்த்்த ்தயஙகித் ்தயஙகிச சொல்ேத் 
ச்தாெஙகினாள் அம்�ிகா.

“எ்்தயும் அனு�விககா்த வாழ்க்க 
எனனடி வாழ்க்க. வாழ்க்கயிே நாம 
எ்திர்சகாள்ளும் �ிரசெ்னகளுககு ‘்தீர்வு’ 
மனப�ககுவம்்தான. சகாஞெம் மனெ ்திெப 
�டுத்்திககிட்டு நான சொல்்ற்தக பகளு 
மஞசு…” ்திடீசரனப பீடி்கசயல்ோம் 
ப�ாட்டுப ப�ெினாள் ப்தாழி அம்�ிகா.

“இபப�ா நான உன சநருஙகிய 
ப்தாழியா ப�ெே. ஒரு வககீோ ப�ெப்றன. 
�டுத்்த �டுக்கயா எந்த ஒரு சுகத்்்தயும்  
அனு�விககாம துன�ப�ெ்ற ஜீவனகளுககுத் 
்தருகி்ற ெிகிச்ெ மு்்ற்தான “ப�ெிஙக 
எத்பனெியா. இதுவும்  ஒருவ்கயான  
மருத்துவ ெிகிச்ெ்தான மஞசு…”

வார்த்்்தயின சமாழி பு்தி்தாக இருந்த 
்தால் ஒனறும் புாியாமல் குழம்�ினாள் 
மஞசு. புாிநதுசகாணெ ப்தாழி நி்தானமாய 
எடுத்துச சொனனாள்.

“குணப�டுத்்தபவ முடியா்த வியா்தியாே,  
்தீவிரமா �ா்திககப�ட்டுக கஷெப�ெ்ற பநாயாைி 
க்ை, அவர்கைின சநருஙகிய உ்றவுகைின 
பவணடுபகாளுககினஙக துன�ம் இல்ோம….”

“துன�ம் இல்ோம… சொல்லுடி…துன�ம் 
இல்ோம இருகக… எனன செயயனும்…” 
�்த்றினாள் மஞசுைா.

ெிே நிமிெஙகள் அ்ம்தியாய இருந்த 
அம்�ிகா… ்தயஙகிய�டிபய ச்தாெர்ந்தாள்.
“ஆமாணடி மஞசு. பவ்ற வழியில்ே. 
“கரு்ணக சகா்ே”ககு பகார்ட்்ெ 
அனுகிெோம். உசெ நீ்தி மன்றபம ெிே 
்தீர்பபுகை வழஙகியிருககு. நீ ொினனு 
மட்டும் ஒரு வார்த்்த சொல்லு. மத்்த்த நான 
�ாத்துககப்றன…”

அடுத்்த கனபம மஞசுவுககு கணகள் 

கல்�பி இன்று 

கலடதகதரு�பில்

கல்விககூடஙகசள ைில 

கயசமக குணததினர்  

கலவிககூடஙகளோகியது அவலம 

பளளி  அச்றகள  ைில 

பண்பற்ற மோககளோல் 

பளளியச்ற ஆனவதோரு அவலம 

அருமவபரும கல்வியோளர்கள 

ஆளுசமசய நீககி அஙகு 

அரைியலோர் புகுநதவதோரு அவலம .

களளுண்டு ஜபோசதஜயோடு 

பளளிககுள வநது ஆைிரியர் 

போடமநடததிடும ஓர் அவலம 

பளளிக கட்டணவமன்று 

வகோளசளயடிககும கூட்டம 

பளளிகள நடததுகின்்ற அவலம .

மதிபவபண்ஜண   கு்றிவயன்று 

மோணவசர மழுஙகடிககும 

மதிவகட்ட கூட்டவமோரு அவலம 

அததசனயும வதரிநதிருநதும 

அககிரமம கசளயோமல்  அரைோஙகம 

இருககுவமோரு  அவலம 

கசடநிசலயில் உளளவசரயும 

கசடதஜதறறும   கல்வி இன்று  

கசடதவதருவில் நிறபது வபரும அவலம.   

சிமைலட சிததர்  

மசது சுபரமணியம்
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இருட்டிகசகாணடு வந்தது; காது அ்ெத்்தது; 
்த்ேசுற்்றி மயககம் வருவதுப�ாே இருந்தது.

“மஞசு…, ஒரு உயி்ரக சகால்்ற்த 
நான நியாயப�டுத்்தே. அதுககு நி் ்றய 
ந்ெமு்்ற இருககு. சமா்தல்ே மருத்்தவர்கள் 
நமககு ொ்தகமா அ்றிக்க ்தரணும். 
அபபு்றம் நீ்திமன்றத்்த அனுகி,  ெட்ெத்்தின 
து்ணபயாடு்தான மு்்றயா செயயமுடியும்.  
முயற்ெிககோம்னு்தான சொல்ப்றன…” எனறு 
ப்தாழி சொல்லிக சகாணடிருககும்ப�ாப்த….

சவைிபய காற்று பவகமாக வீெத் 
ச்தாெஙகியது. பேொகப ச�யயத் ச்தாெஙகிய 
ம்ழயின இயல்்� அ்றிநதுசகாள்ை, 

ஜனனலுககு சவைிபய ்க்ய நீட்டினாள் 
மஞசு. உள்ைங்கயில்  ம்ழத்துைி ஒனறு 
வநது விழுந்தது.  

“இப்தா�ார் மஞசு… கீபழ விழும் 
இந்த ம்ழத்துைி ப�ாேத்்தான மனி்த 
வாழ்க்கயும்.  ஒவசவாரு துைியும் 
கெலில் கேநது நித்யமாகிவிடும் அல்ேது 
மணணில் விழுநது உ்றிஞெப�டும். மனி்த  
மரணத்்்த நாசூககாகச சொல்லித்்தருது 
இந்த ம்ழ…”

முடிசவடுகக ஒருமா்தம் அவகாெம் 
சகாடுத்து, ப்தாழி வி்ெச�ற்றுச சென்ற 
�ின, முகிே்னத் ப்தடினாள் மஞசு. 
கட்டிலில் �டுத்்திருந்த ஆணொ்ை இறுகத் 
்தழுவிய�டி இருந்த முகிேனின கணகள் 
கேஙகியிருந்தது.

அருபக செனறு, அவன ்த்ே்யக 
பகா்திவிட்ொள் மஞசு. நிமிர்ந்த முகிேன 
கணக்ைத் து்ெத்்த�டி… “அம்மா… நானும் 
அககாமா்திாி ச�ா்றந்திருந்தா… என்னயும் 
சகானனுடுவிஙகைா…” என்றான �யந்த�டி.

அவன  வார்த்்்தயில் ஆடிபப�ாய 
அழு்க்ய அெகக முடியாமல்,  முகத்்்த 
மூடிய�டி விககி விககி அழு்தாள். முகிே்ன 
வாாிய்ணத்து முத்்தமிெ முயற்ெித்்தாள். 
ஆனால் அவன �யத்்தில் விேகி ஓடினான. 
மனககுமு்றலுென பூ்ஜய்்றககுள் சென்ற 
அழுது ்தீர்த்்தாள் மஞசு.

ப்தாழி வீட்டிற்கு வநது சென்ற �ி்றகு… 
அவள் மனசு ச்தைிவாக இல்்ே. ெிே 
நாட்கைாகபவ குழப�ஙக்ைப �ிர்தி�லித்துக 
சகாணடிருந்தது. 

ஒருவாரம் கெந்தது… முகிேனின �ள்ைித் 
்த்ே்மயாெிாி் யயிெம் இருநது, ‘உெபன 
ெந்திகக வருமாறு’ அ்ழபபுக கடி்தம் ஒனறு 
வந்தது. �ககத்து வீட்டுப �ாட்டியிெம் 
ஆணொ்ை கவனிககச  சொல்லிவிட்டு, 
�்த்றிய�டி �ள்ைிககுச சென்றாள் மஞசு. 

ஒருமணி பநரத்்தில்… ்த்ே்ம ஆெிாி் ய 

கண்ணியம் காதததிடு கபண்மண
ஜநரிசை ஆைிரியப போ

ைோதசன வையவோய ைரிததிரம பசடபபோய

ஜவதசன ஜவண்டோம வவற்றி வபறுவோய

ஜைோதசன தோண்டி வைோர்ககம நிறுவு

ஜபோதசன வையஜத ஜபோக ஜவண்டோ

ஜவடிகசக வையவர் வவன்று கோட்டு

ஜகோடி வகோடுபபினும வகோளசக விடோஜத

இன்றும ஜநறறும இனிய நோவளன

என்றும நீஜய எடுதது சவதத

உனது அடிகள உனகவகன

மனதுசவ என்றும மகஜள நீஜய!

- தமிழ்கநஞசம் அமின்
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யின அ்்ற சவைிபய “எனன நெககுபமா…” 
என்ற அசெத்்தில் ஏற்�ட்ெ உெல் நடுககத்்்த 
சவைிபய காட்ொமல் காத்்திருந்தாள். 
ெி்றிது பநரத்்தில் அ்ழபபு வந்தது. அவர் 
எ்திாில் இருந்த நாற்காலியின மு்னயில் 
உட்கார்ந்திருந்த மஞசு்வக ்கசயடுத்து 
வணஙகிக கனிவாயச ெிாித்்தார் ்த்ே்ம 
ஆெிாி் ய.

“�டிசெவஙக மா்திாி இருககீஙக.  இப�டி 
ஒரு முட்ொள் ்தனமான காாியம் செயய 
உஙகளுககு எப�டி மனசு வந்தது…” 
எனறு எடுத்்த எடுப�ிபேபய பவகமாய 
ப�ெத்ச்தாெஙகினார் அவர்.

“பமெம்.. நீஙக எனன சொல்்றீஙகனனு 
எனககுப புாியே. என மகன ஏ்தாவது….” 
ப�ெிகசகாணடிருககும்ப�ாப்த, ப்தாைில் 
யாபரா ் க ் வப�்்த உணர்நது நிமிர்ந்தாள் 
மஞசுைா.  முகிேனின வகுப�ாெிாி்ய 
நின்றிருந்தார். 

“நல்ோப �டிசெிட்டிருந்த முகிேன, கெந்த 
ெிே நாட்கைாபவ வகுப�்்றயிே எ்்தபயா 
�்றிசகாடுத்்ததுப�ாே இருககான. யாாிெமும் 
ப�ெ்ற்தில்ே. ்தனி்மயிேபய இருககான. 
விொாித்்த  �ி்றகு்தான எஙகளுககுக காரணம் 
ச்தாியவந்தது…” 

எதுவும் ப�ெ முடியாமல் அ்ம்தியாய 
அமர்ந்திருந்தாள் மஞசுைா.

“ஒவசவாரு குடும்�த்்திலும்… ஒவசவாரு 
மனி்தனுககும் �ிரசெ்னகள் இருககும். 
�ிரசெ்ன இல்ோ்த மனி்தர்கபை இல்்ே. 
ெகிபபுத்்தன்மயும், ச�ாறு்மயும் இருந 
து ட் ெ ா  எ ல் ே ா ப ம  ெ ா ி ய ா ய ி டு ம் … ” 
ப�ெிகசகாணபெ ெிே ப�ாட்பொகக்ை 
எடுத்து பம்ெ மீது ப�ாட்ொர் ்த்ே்ம 
ஆெிாி் ய.

்க நடுககத்ப்தாடு ப�ாட்பொகக்ை 
எடுத்துப �ார்த்்தாள். ஐம்�து வய்்தக கெந்த 
ஒருவர் �டுத்்த �டுக்கயாய ெிாித்்த முகத்ப்தாடு 
வி்தவி்தமான ஆ்ெக்ை உடுத்்திய நி் ேயில் 
இருந்தார். அவர் அருகில் புனெிாிபப�ாடு 

்த்ே்ம ஆெிாி் ய நின்றிருந்தார். ஒனறும் 
விைஙகா்த்தால், மஞசுைாவின முகம் 
மா்றிய்்தப புாிநதுசகாணடு ்த்ே்ம 
ஆெிாி் ய ப�ெத்ச்தாெஙகினாள்.

“ அ வ ரு  ப வ ்ற  ய ா ரு ம ி ல் ே .  எ ன 
கணவர்்தான. �ல்க்ேக கழகப ப�ராெிாியா 
இருந்தார். இரு�து வரு்ஷத்துககு முன, 
இருெககர வாகனத்துே பவ்ேயிலிருநது 
்திரும்�ி வரும்ப�ாது, ‘ொியா �ராமாிககப�ொம 
இருந்த பவகத்்த்ெ’யாே தூககி எ்றியப�ட்டு 
முதுகுத்்தணடு �ா்திப�்ெநது உெல் 
உறுபபுகள் செயலிழநதுப�ாசசு. அதுே 
இருநது எல்ோபம �டுக்கயிே்தான. 
்த ி ன மு ம்  அ வ ரு க கு த்  ப ்த ் வ ய ா ன து 
எல்ோமும்  நாபன செயயப்றன. பவ்ே பநரம் 
ப�ாக மீ்திபநரம் முழுதும் அவபராெ்தான. 
குழந்்தயில்ோக கு்்றபய எனககு இல்ே. 
ஏனனா… அவ்ரபய ஒரு குழந்்தப�ாேப 
�ார்த்துககப்றன.  �ணடி்கககு புத்்தா்ெ 
உடுத்்தி அழகு �ார்பப�ன. அவரும் ெிாிசெ 
முகத்ப்தாெ �ார்ப�ார். அபப�ா எடுத்்த 
பு்கப�ெஙகள்்தான இச்தல்ோம்…”

மஞசுவின உெல் நடுககம் கு்்றநது. 
கேஙகியிருந்த கணக்ைத் து்ெத்்தாள்…
“சமா்தல்ே அழ்ற்த நிறுத்துஙகம்மா. கு்றிப�ா 
உஙக ச�ாணணுகிட்ெ; ெிாிசெ முகத்ப்தாெ 
அவளுககு பெ்வ செயயுஙக. �ே வலிக்ைத் 
்தாஙகிப �டுத்்திருககும் அவகிட்ெ உஙக 
வலி்ய சவைிககாட்ொ்தீஙக.  ‘கரு்ண’்தான 
எல்ோவற்்றிலும் உயர்ந்ததுனனு �ட்டினத் 
்தாபர சொல்லியிருககார்…”

ப�ெி முடித்்ததும் அ்்த ஆபமா்திப�து 
ப � ா ே  ‘ ம ண ி ’  ஒ லி த் ்த து .   எ ்த ி ா ி ல் 
இ ரு ந ்த  க டி க ா ர ம்  4 . 1 5  ம ண ி ் ய க 
காட்டிகசகாணடிருந்தது. �ள்ைி முடிநது 
�ிள்்ைகள் வீட்டுககுப பு்றப�ட்ெனர். 

மனு்ஷனுககு ‘வாழ்க்க’ சொல்லிக 
சகாடுப�்்தவிெ ெிே ‘வார்த்்்தகள்’ 
சொல்லித்்தருவது அ்திகம்.  இருவருககும் 
நன்றி சொல்லிவிட்டு, முகிே்ன அ்ழத்துக 
சகாணடு ஓட்ெமும் ந்ெயுமாய வீடு 
்திரும்�ினாள் மஞசு. உள்பை நு்ழந்ததும் 
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மு்தல் பவ்ேயாய… செல்ப�ா்ன 
எடுத்்தாள்.

ப்தாழி அம்�ிகா எணணிற்கு… “ஒரு 
்தாயின புனன்கயும் கரு்ணயும்்தான… 
�ிள்்ைக்ை ஒவசவாரு நி்ேயிலும் 
எழசசெயகி்றது. அனபு்தான அத்்த்னககும் 
ஆணிபவர்… உன ஆபோெ்னககு நன்றி….” 
என்ற குறுஞசெய்தி் ய அனுப�ினாள். 

வீட்டு முற்்றத்்தில் மா்ே சவயில் 
அடித்்தது. அந்தப ச�ானசனாைியில் 
மஞெள் பூெிய ெிாித்்த முகத்துென புத்்தா்ெ 
உடுத்்தி மஙகைமாய இருந்தாள் ஆணொள். 

“என அககா மகாேட்சுமி மா்திாி இருககா. 
அம்மா… நம்ம வீட்டுககு ‘ராணி வநதுட்ொ’…”  
எனறு  ஆணொ்ை இறுக அ்ணத்்த�டி… 
மகிழ்செியில்  ்தன்ன ம்றநது கத்்தினான 
முகிேன. 

�டிககட்டுககுப �ககவாட்டிலிருந்த 
ச்தாட்டியில்… பராஜாசசெடி புதுபுதுசவன 
துைிர்விட்டு,  அழகாய சமாட்டுகள் 
விட்டிருந்தது.  ஆ்ெயாய அ்்தக ் கயால் 
்தெவிக சகாடுத்துக சகாணடிருந்தாள் 
மஞசுைா.                                                 

 n

எல்மைாரும் க�ல்ம�ாம் 

( எணெீர் விருத்்தம் - காய காய மா ப்தமா )

முயற்ெிசயானப்ற மூே்தன மாகக சகாணடு 
 முடிந்தவ்ரப ப�ாராடு சவற்்றி காண ..! 
�யிற்ெிக்ை மு்்றப�டியாய ச�ற்று நீயும்
 �ாடு�டு சவற்்றிசயனறும் உன்னச பெரும்...! 
அயராம லு்ழத்்தாபே அல்லும் �கலும்
 ஆணெவனும் எபப�ாதும் து்ணயி ருப�ான ...! 
துயரஙகள் ஓடிெநாம் துரத்்திச செல்பவாம்
 துணிவாகப �யணித்து நாளும் சவல்பவாம்...! 

ஒற்று்மயாயச, செயல்�டுவாய கரம்நீ �ற்்றி 
 ஓயாமல் நீநெந்தால் உறு்தி சவற்்றி...! 
�ற்ப்றாடும் �ணிபவாடும் இேக்கத் ச்தாடுபவாம்
 �ாஙகுெபன உ்ழத்துநாமும் சவற்்றி சகாள்பவாம்...! 
ெிற்ச்றணணம் சகாள்ைாமல் ெி்றப�ாய வாழச 
 ெீரான முயற்ெியி்னக சகாள்பவாம். வாழ்வில்...! 
வற்்றா்த வைசமல்ோம் வாயககப ச�ற்று
 வாழ்வினிபே எல்போரும் சவல்பவாம் வாாீர்.!
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ெமீ�த்்தில், 
என நண�ர் ஒருவர் மரணம்ெந்தார். 

்தற்சகா்ே. அப�டித்்தான சொல்லிக 
சகாள்கி்றார்கள். ஆனால் எனககு அது 
இந்த ெமூகம் நிகழ்த்தும் சகா்ேயாக 
எணண ப்தானறுகி்றது. 

ஏசனனில், அவர் கா்தல் ப்தால்வியில் 
மரணம் அ்ெந்திருககி்றார். எனககு 
ஒனறு மட்டும் புாியவில்்ே. கா்தல் எப�டி 
ப்தாற்கும்? கா்தல் எனன �ந்தயமா? சவற்்றி, 
ப்தால்வி என யார், எது, எப�டி நிர்ணயம் 
செயகி்றார்கள்? கா்தல் ்திருமணத்்தில் 
முடிந்தால் சவற்்றி, இல்்ேசயன்றால் 
ப்தால்வி. இது ்தான ெமூகம் நமககு கற்றுக 
சகாடுககும் வழிமு்்ற. 

ஆனால் கா்தல் என�ப்த ஒருவ்ர 
ஒருவர் புாிநதுக சகாள்ை இயற்்கயாக 
உெலில் ஏற்�டும் மாற்்றஙகளுென �ழகிக 
சகாள்வது மட்டுபம. நட்புககும் கா்தலுககும் 
ெி்றிய பவறு�ாடு ்தான. நட்பு, ெக மனி்த்ர 
புாிநதுக சகாள்ை உ்தவி செயயும். கா்தல், 
உஙகைில் ஒருவ்ர புாிநதுக சகாள்ை 
உ்தவி செயயும். இது்தான எனது புாி்தல்.

அப�டிசயன்றால், கா்தோனது ஒருவ்ர 
புாிநதுக சகாள்ை உ்தவி செயவப்தாடு அ்தன 
�ணி் ய முடித்துக சகாள்கி்றது. அந்த 
இருவருககும் ொியான புாி்தல் இருப�ின 

- கறபக சுநதரம்
தமிழகம

வாழ் 
நாள் முழுவதும் 

பெர்நது வாழ முயற்ெிககின்றனர். 
புாி்தல் ொியாக இல்்ேசயன்றால் �ிாிநது 
விடுகின்றனர். இது்தாபன நியாயமாக 
இருகக பவணடும். 

� ின எந்த ந ி்ேயில் கா்தலிற்கு 
சவற்்றி ப்தால்வி நிர்ணயிககப�டுகி்றது? 
ஒருவனுககு ஒருத்்தி என�து இயற்்கயின 
நி்ேப�ாடு அல்ே எனும் ச�ாழுது 
மனி்தனாக உருவாககி ் வத்துக சகாள்ளும் 
வாழ்வியோனது எப�டி இயற்்கயுென 
இயநது ப�ாவ்தாக இருககும்? நாம் 
இயற்்கயின �்ெபபு எனும் ச�ாழுது நாம் 
இயற்்கககு கட்டுப�ெ பவணடுபம ஒழிய 
செயற்்கககு ஏன கட்டுப�ெ பவணடும்? 
நமககு அைிககப�ட்டிருககும் �குத்்த்றிவின 
மூ ே ம்  ந ம க கு  ெ ா ி ய ா ன  இ ் ண ் ய 
கா்தல் செயவ்தன மூேம் ப்தர்நச்தடுத்துக 
சகாள்வப்த ொியான முடிவாக இருககும் என 
கருதுகிப்றன. ஆனால் ெமூகமானது எனது 
கருத்்திற்கு மா்றான கருத்்்த வழஙகுகி்றது. 

ஒருவ்ர மட்டுபம கா்தலிகக பவணடும் 
அவ்ர ்திருமணம் செயதுக சகாள்ை 
பவணடும் என்ற கருத்்்த ்திணிப�்தன மூேம் 
்தமிழர் வாழ்வியலில் உள்ை ச�ற்ப்றாரால் 
நிசெயிககப�டும் ்திருமணத்்்த �ாதுகாகக 
முயற்ெிககி்றது. அவர்கைின �ார்்வயில் 
� ா து க ா ப பு  எ ன � து ,  ச � ண  /  ஆ ண 
்திருமணத்்திற்கு முன�ான உெலு்றவில் 
ஈடு�ட்டிருகக கூொது. கா்தலித்்தால் 
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உெலு்றவு சகாள்ை வாயபபு இருப�்தால் 
கா்தலித்்த ந�்ர ்திருமணம் செயதுக சகாள்ை 
நிர்�ந்திககி்றது. அ்தன மூேம் கா்தலிககா்த 
ந�ர்கபை ்திருமண ெந்்தயில் கி் ெப�ார்கள். 

எ ன ப வ ,  ச � ற் ப ்ற ா ர்  ந ி ச ெ ய ி த் ்த 
்திருமணத்்தில் ஒழுககமான ந�ர்கபை 
கி் ெப�ார்கள்  என்ற  �ிம்�த்்்த உருவாகக 
ெமூகம் மு்னகி்றது. இ்தன மூேம், ஜா்தி, ம்த 
கட்ெ்மபபுக்ை உ்ெயாமல் �ாதுகாத்துக 
சகாள்ை ்திருமணத்்்த ஒரு ஆயு்தமாக 
�யன�டுத்துகி்றது. 

இ ்த ற் கு  ெ ி ன ி ம ா  மு க க ி ய  � ங கு 
வகிககி்றது. ெினிமாவின மூேம் கா்தலின 
சவற்்றி என�து ்திருமணம் ்தான என ்திரும்� 
்திரும்� கருத்்தியல் உருவாககப�ட்டு 
�ரப�ப�டுகி்றது. ெினிமாவினூபெ வாழ்ந்த 
அப�ாவி ்தமிழர்கள் இயற்்கயாக நிகழும் 
கா்தல் கெநது செனறு விட்ெ �ி்றகு அது 
ப்தால்வி அ்ெவ்தாக கருதுகின்றனர். அது 
ச�ாிய பொகத்்்த உருவாககி ்தருகி்றது. 

கா்தலின சவற்்றி ்திருமணம் எனப்ற 
ஆழமாக �்திநது ப�ான கருத்்தியலிலிருநது 
மனம் சவைிபய்ற முடியாமல் கடு்மயான 
அழுத்்தத்்்த உருவாககுகி்றது. பமலும், 
ெமூகத்்தில் அவமானத்்்தயும் நிராகாிப்�யும் 
ஏற்�டுத்துகி்றது. அ்தனால் ்தற்சகா்ேககான 
வழி �ி்றககி்றது. எனபவ, இந்த ெமூகம் ்தான 
மனி்த்ன ்தற்சகா்ேககு ்தள்ளுகி்றது என 
புாிநதுக சகாள்ை முடிகி்றது. 

நண�ர் ஒருவர் சொனனார், கா்தல் 
ப்தால்வி்ய கெநது வந்தவனால் வாழ்வின 
ச�ரும் துயரஙக்ையும் கெநது வநதுவிெ 
முடியும் எனகி்றார். அப�டியான ச�ரும் 
துன�த்்்த கா்தல் அைிககி்றது என�து 
புாிநதுக சகாள்ை முடிகி்றது. ெமூகமானது 
ெினிமா்வ எப�டி ்தனது கருத்்திய்ே 
�ரபபும் ொ்தனமாக ்கயாள்கி்றது என 
ஆயவு செய்தால் நமககு �ே அ்திர்செிகள் 
காத்்திருககின்றன.

உ்தாரணமாக, கா்தேர் ப்தெம் �ெத்்்த 
எடுத்துக சகாள்ைோம். அந்த �ெத்்தின 

நாயகன – நாயகியின கா்தோனது 
நி்ேப�்தற்கு  ய்தார்த்்தத்்தில் வாயபபுகள் 
மிகவும் கு்்றநத்்தாக இருககி்றது. ஆனால் 
இறு்தியில் அந்த கா்தல் சவற்்றி ச�ற்்ற்தாக 
இருககும். இந்தியாவின �ிர�ேமான கல்வி 
நிறுவனத்்தின நிறுவனர் அவர் மக்ை 
ஏ்ழ மாணவருககு ்திருமணம் செயதுக 
சகாடுப�து என�து ய்தார்த்்தமான்தா என 
பயாெித்்தால் வாயபபுகள் மிக கு்்றவாக 
இருககின்றன. இப�டியான �ே கா்தல்கள் 
நி்ேககாமல் முடிநதுவிடுகி்ற ச�ாழுது 
ெினிமாவின கா்தல் சவற்்றி என�து 
�ார்்வயாைனின கா்தல் சவற்்றியாக 
கரு்த வாயபபுகள் இருககின்றன. 

இந்த யுக்தியானது, ச�ணணியவா்தி 
யான ோரா மல்பவ முனசமாழிகி்றார். 
அவர், ஒரு �ிரமாணெமான இருட்டு 
அ ் ்ற ய ி ல்  � ா ர் ் வ ய ா ை ன  க ண 
முனப� விாியும் ்தி் ர �ிம்�த்்்த அவன 
உண்மயான்தாக கற்�்ன செயது 
சகாள்வதுென ெினிமா க்தாப�ாத்்திரமாக 
மா்றி விடுகி்றான எனகி்றார். கா்தேர் ப்தெம் 
�ெத்்்த ்தனது கா்தலுென ஒப�ிட்டு 
�ார்ககும் �ார்்வயாைன ெினிமாவின 
கா்தோனது ்திருமணத்்தில் முடிந்த்தால் ்தனது 
கா்தலும் ்திருமணத்்தில் முடிய பவணடும் என 
நி் னப�்தாக நான முடிவுககு வருகிப்றன. 
இவவா்றாக கா்தோனது ்திருமணத்்தில் 
முடிந்தால் ்தான சவற்்றி என்ற கருத்்திய்ே 
�ார்்வயாைனுககு உருவாககும் ெினிமாக 
கள் நி் ்றய இருககின்றன. 

உ்தாரணமாக, 

2 0 0 1  ஆ ம்  ஆ ண டு  வ ந ்த  ‘ ்தீ ன ா ’ 
்தி்ரப�ெத்்தில், நாயகி ஓவிய மாணவியாக 
இருப�ார், எனபவ, நாயகனிெம் அவர்கள் 
்திருமணம் முடிநது, � ிள்்ை ச�ற்று, 
�ிள்்ைககு ்திருமணம் முடிநது, ப�ர 
குழந்்தகளுென இருககும் வ்ரயிோன 
ஓவியஙக்ை கற்�்ன செயது ஓவியமாக 
வ்ரநது காட்டுகி்றார். 

2002 ஆம் ஆணடு சவைிவந்த ‘சஜமினி’ 
்த ி்ரப�ெத்்தில்  நாயகனுென கா்தல் 
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ஏற்�ட்டு நாயகி கா்தலிகக துவஙகும் ச�ாழுது 
அவன ரவுடி என உண்ம ச்தாிய வருகி்றது. 
எனபவ, துன�த்்தால் இருவரும் கஷெப�டும் 
ச�ாழுது ப�ாலீஸ கமி்ஷனராக இருககும் 
ெமூகத்்தின ச�ாிய மனி்தர் இருவாின 
்திருமணத்்திற்கு நாயகியின ச�ற்ப்றாாிெம் 
ெம்ம்தம் வாஙகுகி்றார். 

2003 ஆம் ஆணடு சவைிவந்த ‘ொமி’ 
்தி் ரப�ெத்்தில் நாயகனுென கா்தல் ஏற்�ட்ெ 
நாயகி ்திருமணம் செயதுக சகாள்ை முடிவு 
எடுககி்றார். ்திருமணத்்்த முன்வத்்த 
காட்ெிகளுககு அ்திக முககியத்துவம் 
அைிககப�ட்டிருககும். 

2 0 0 4  ஆ ம்  ஆ ண டு  ச வ ை ி வ ந ்த 
‘கில்லி’ ்தி்ரப�ெத்்தில், நாயகியின 
விருப�ம் இல்ோமல் ந்ெச�்றா இருந்த 
்திருமணத்்திலிருநது நாயகி்ய மீட்ெ 
நாயக்னபய ்திருமணம் செயதுக சகாள்ை 
கா்தலிப�்தாக க்்த அ்மககப�ட்டிருககும். 

2 0 0 5  ஆ ம்  ஆ ண டு  ச வ ை ி வ ந ்த 
’ெந்திரமுகி’ ்தி்ரப�ெத்்தில் து்ண நாயகன 
கா்தலித்்த ச�ண்ண ்திருமணம் செயதுக 
சகாள்வ்தாகவும், ஒரு து்ண நடி்க 
கா்தலித்்த ந�்ர ்திருமணம் செயது ்வகக  
நாயகன முயற்ெி எடுத்து அ்தில் சவற்்றியும் 
ச�றுவார். பமலும், இறு்தியில் நாயகி்ய 
்திருமணம் செயது அ்ழத்து செல்வார். 

2 0 0 6  ஆ ம்  ஆ ண டு  ச வ ை ி வ ந ்த 
‘ ப வ ட் ் ெ ய ா டு  வ ி ் ை ய ா டு ’  எ னு ம் 
்தி் ரப�ெத்்தில் நாயகி் ய �ார்த்்த ெிே மணி 
பநரத்்திபேபய ்திருமணம் செயதுக சகாள்ை 
அனும்தி பகட்�ார். அவ்ர ்திருமணமும் 
செயதுக சகாள்வார். �ின, நாயகியின 
ம்்ற்வ ச்தாெர்நது பவறு நாயகி்ய 
கா்தலித்து ்திருமணம் செயதுக சகாள்வார். 

2007 ஆம் ஆணடு சவைிவந்த ‘ெிவாஜி’ 
்தி் ரப�ெத்்தில் நாயகியின மீது �ார்த்்ததும் 
கா்தலில்(?) விழும் நாயகன அவ்ர ்திருமணம் 
செயதுக சகாள்ை இந்திய அரெியே்மபபு 
ெட்ெத்்திற்கு எ்திரான அத்்த்ன செயல்க்ையும் 
செயவார். �ின ்திருமணம் நெநது விடும். 

2008 ஆம் ஆணடு சவைிவந்த ”யாரடி 
ந ீ பமாகினி’ ்தி் ரப�ெத்்தில் நாயகன 
ஒரு்த்ேயாக கா்தலிககும் ச�ண்ண 
நாயகனின நண�ன ்திருமணம் செயய 
இருப�ார். �ின நாயகன மீது நாயகிககு கா்தல் 
வநதுவிடும். எனபவ, இறு்தியில் நாயக்ன 
நாயகி ்திருமணம் செயவ்தாக �ெம் இருககும்.  

2009 ஆம் ஆணடு சவைிவந்த ’அயன‘ 
்தி் ரப�ெத்்தில்  கா்தல் செயயும் நாயகன 
மற்றும் நாயகி ்திருமணத்்திற்கு �ிந்்தய 
வாழ்க்க மு்்ற்ய �ற்்ற ி  ப�ெ ிக 
சகாள்கின்றனர். அ்தில் மாமியார்-மருமகள் 
�ிரசெ்னகள் வ்ர ப�சசுகள் இருககின்றன. 

2010 ஆம் ஆணடு எந்திரன ்தி் ரப 
�ெத்்தில் கா்தல் செயதுக சகாள்ளும் 
ம ன ி ்த ர் க ள்  ்த ா ண டி  இ ய ந ்த ி ர மு ம் 
ச�ண்ண ்திருமணம் செயதுக சகாள்ை 
மனி்தர்களுென ப�ாராடுவ்தாக காட்ெிகள் 
அ்மககப�ட்டிருககின்றன. 

2011 ஆம் ஆணடு சவைிவந்த ‘மயககம் 
எனன’ ்தி் ரப�ெத்்தில் நாயகன கா்தலிககும் 
ச�ண்ணபய ்திருமணம் செயதுக 
சகாள்வார். �ின அவருககு மன நேம் ொி 
இல்ோமல் ப�ாய விடும். அவ்ர காப�ாற்்றி 
சவற்்றி ச�ற்்றவராக மாற்றுவார் நாயகி.   

2012 ஆம் ஆணடு சவைிவந்த ‘துப�ாககி 
்தி் ரப�ெத்்தில் நாயகி் ய மு்தலில் நாயகன 
ச�ண �ார்கக வருவ்தாக காட்ெிகள் 
அ்மககப�ட்டிருககும். அ்தில் நாயகன 
எ்திர்�ார்ப�து ப�ானறு காட்ெி இருககும். 
பமலும், நாயகி  அவரு்ெய நண�ர் 
்திருமணத்்தில் �ணத்்திற்கு ்தான ்திருமணம் 
எனறு கருத்்தியலில் உறு்தியாகி அழகும் 
வீரமும் செல்வமும் இருககும் நாயக்ன 
்திருமணம் செயது சகாள்ை முடிசவடுப�்தாக 
க்்த அ்மககப�ட்டிருககும். 

2013 ஆம் ஆணடு சவைிவந்த ’ெிஙகம் 2’ 
்தி் ரப�ெத்்தில் கா்தலித்்த நாயகன மற்றும் 
நாயகி இருவரும் ்திருமணம் செயதுக 
சகாள்வ்தாக காட்ெிகள் அ்மககப�ட்டிருககும். 
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2014 ஆம் ஆணடு சவைிவந்த ’லிஙகா 
்தி்ரப�ெத்்தில் நாயகன மீது ஏற்�ட்ெ 
புாி்தலுென நாயகி நாயக்ன ்திருமணம் 
செயதுக சகாள்வ்தாக காட்ெிகள் இருககும். 

2015 ஆம் ஆணடு சவைிவந்த ‘ஐ’ 
்தி்ரப�ெத்்தில் நாயகனுகென ஏற்�ட்ெ 
கா்தோல் இறு்தியில் ்திருமணம் செயதுக 
ச க ா ள் வ ்த ா க  க ா ட் ெ ி க ள்  அ ் ம க க ப 
�ட்டிருககும். 

2016 ஆம் ஆணடு சவைிவந்த ’ச்த்றி’ 
்தி்ரப�ெத்்தில், நாயகன மற்றும் நாயகி 
இருவரும் கா்தலித்து ்திருமணம் செயதுக 
சகாள்வார்கள்.  

2017 ஆம் ஆணடு சவைிவந்த ‘சமர்ெல்’ 
்தி்ரப�ெத்்தில் கா்தல் செயயும் நாயகன 
மற்றும் நாயகி இருவரும் நிசெய்தார்த்்தம் 
செயதுக சகாள்வ்தாக காட்ெிகள் அ்மககப 
�ட்டிருககும். 

2 0 1 8  ஆ ம்  ஆ ண டு  ச வ ை ி வ ந ்த 
‘க்ெககுட்டி ெிஙகம்’ ்தி்ரப�ெத்்தில் 
கா்தலித்்த நாயகன மற்றும் நாயகி இருவரும் 
�ேகட்ெ  எ்திர்பபுகளுககு �ி்றகு இறு்தியில் 
்திருமணம் செயதுக சகாள்வார்கள். 

பமற்கணெ �ெஙகள் எல்ோம் 21 ம் 
நூற்்றாணடில் சவைியான மற்றும் அ்திக 

அைவில் வணிகம் செய்த ்தி் ரப�ெஙகள் 
ஆகும். 21ம் நூற்்றாணொனது உேக 
அைவில் ச�ரும் மாற்்றத்்்த சகாணடு 
வநது உேகமயமாககலின வி்ைவால் 
மனி்தர்கைின வாழ்க்க மு்்ற சவகுவாக 
மா்றி உள்ைன. ஆனால், ்தமிழ் ெினிமாககள் 
இனனமும் ்த ிருமணத்்்த ்தம ிழா ின 
வாழ்வில் கட்ொயமான ஒரு நிகழ்வாக 
உருவாககுவ்தில் மிக முககிய �ஙகு 
வகிககின்றன. ்திருமணத்்திற்கு எ்திரான 
கருத்்திய்ே ெிே �ெஙகள் முன்வத்்தாலும் 
அது ச�ரும் ்தாககத்்்த ஏற்�டுத்துவ்தில்்ே. 
ஆனால் பமற்கணெ ெினிமாககள் மிகவும் 
�ிர�ேமான ெினிமாககள் ஆகும். 

அ்தன ்தாககம் ்தமிழாின வாழ்வில் விரவி 
கிெககின்றன. கா்தலின சவற்்றி என�து 
்திருமணத்்தில் ்தான இருககி்றது என்ற 
கருத்்திய்ே இந்த ்தி் ரப�ெஙகள் மிக 
அழுத்்தமாக முன்வககின்றன. அ்தனால் 
ச�ரும்�ாோன மனி்தர்கைின வாழ்வியல் 
பகள்விககுள்ைாகின்றன. ்திருமணம் எனும் 
நிகழ்வுககு �ி்றகான குடும்� வனமு்்றகள், 
்திருமணம் வணிக ெந்்தயாக உருவான்தன 
� ி ண ண ன ி  � ா ்த ி ப பு க ள் ,  ஆ ண வ 
�டுசகா்ேகள், வர்தட்ெ்ன �ிரசெ்னகள் 
என �ே �ிரசெ்னகள் இந்த ெமூகம் 
்திருமணம் எனும் நிகழ்வின மூேம் உருவாககி 
்வத்்திருககி்றது. 
 

உண்மயில் கா்தல் என�து ்திருமணத்்தில் 
முடிவ்தில்்ே. அது ஒவசவாருவருககும் 
ஒவசவான்றாக இருககி்றது. கா்த்ே 
்திருமணத்்தில் நிறுத்துவது ்தான �ெத்்தின 
சவற்்றியாக கருதுவது மா்ற பவணடும். 
ஏசனனில் இப்த காேககட்ெத்்தில் சவைிவநது 
கா்த்ேயும் ்திருமணத்்்தயும் பவறு பவ்றாக 
காட்டிய ‘காவேன’ மற்றும் ‘96’ �ெஙகள் 
ச�ரும் சவற்்றி ச�ற்்றன என�்்த நாம் 
கவனிகக பவணடிய்தாக இருககி்றது. எனபவ, 
கா்த்ே �ல்பவறு பகாணஙகைில் அணுகும் 
ெினிமாககள் வந்தால் ்தான ்தமிழாின 
வாழ்விலும் கா்த்ே �ல்பவறு பகாணஙகைில் 
அணுக முடியும். கா்தல் மற்றும் ்திருமணத்்தின 
ச�யரால் நெககும் ச�ரும் வனமு்்றக்ை 
நாம் கட்டுககுள் சகாணடு வர முடியும்.         n

புரண்ஜடோடும நீரில் 
உருண்ஜடோடுகி்றது ைிறுவர்களின் 
கோகிதக கபபல்.
l

பல நோளோக ஓரிடததில் 
இருநது பயனில்சல 
பழுதோன மின்விளககு.

l
பணமில்லோது ஜபோனதனோல் 
விரிைல் அசடநது ஜபோகி்றது 
பழஙகோல  உ்றவு.
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்ஹககூ கவி்்த இனறு உே 
சகஙகிலும் உள்ை கவிஞர்கைால் விரும்�ப 
�ெககூடிய ஒரு கவி்்த வடிவமாக 
உருசவடுத்துள்ைது எனில் அது மி் கயனறு..
ஏசனனில் அககவி் ்தயின எைி் ம..மற்றும் 
புது்ம..

்ஹககூ ச�ாியச்தாரு கானகத்்்த 
்தனனுள் ஒைித்து ்வத்்திருககும் ஒரு ெிறு 
வி்்த.

கற்�்னகைிலின்றி..உவ்மகள் மற்றும் 
எந்தவி்த அேஙகார வார்த்்்த ஜாேஙகள் 
இன்றி மிக எைி்தான மு்்றயில் வார்த்்்தச 
ெிககனத்ப்தாடு எழு்தப�டும் இக கவி் ்த 
வடிவமானது கவிஞ்ன ஈர்ப�ப்தாடு.. 
கூெபவ வாெக்னயும் �ஙசகடுத்துக சகாள்ை 
அ்ழபபு விடுககி்றது.. கவிஞன காட்ெிப 
�டுத்்தி நகரும் கவி் ்தயில் காணக கி் ெககும் 
பகாணஙக்ை ப்தெத் துவஙகி விடுகி்றான 
வாெகன.. ஆ்கயால் ்தான �ிர�ே பமற்கத்்திய 
்ஹககூ கவிஞரும் கட்டு்ரயாைருமான 
ஆர்.எச.�ிைித் (R.H.Blyth) ்ஹககூ்வப 
�ற்்றிச சொல்லும் ப�ாது அது ‘‘�ா்தி 
்தி்றந்திருககும் க்தவு’’ என்றார். உண்ம 
்தான. �ா்தி ்தி்றந்திருககும் க்தவின வழிபய 
நம் �ார்்வ்யச செலுத்தும் ப�ாது மு்தலில் 
ஒனறும் புேப�ொது.. ஒபர இருைாகபவ 
காட்ெியைிககும்.. ஏசனனில் நாம் சவைியில் 
நினறு �ார்ககிப்றாம்..�ா்தி ்தி்றந்த க்தவின 
உள் நம் �ார்்வ முழுவதும் �்திவ்தில்்ே..
ெற்று பநரத்்திற்குப �ின மஙகோக பேொய 
சகாஞெம் புேப�ெோம்..அந்த அ்்றககுள் 
உள்ை விெயஙகள், ச�ாருள்கள், இனனும் 
நம்மு்ெய �ார்்வ கூர்்மப�டும் ச�ாழுது 

அஙகுள்ை அ்னத்தும் ச்தைிவாய ச்தாியத் 
துவஙகும். இப்த நி் ே ்தான ்ஹககூ 
கவி் ்தகளும் வாெிகக வாெிகக நமககு 
புதுவி்த உணர்வ்ேக்ை எழுப�ிக 
சகாணபெயிருககும். ஒவசவாரு மு்்றயும் 
ஒவசவாருக பகாணஙக்ை அ்வ 
வி் ்தத்துச செல்லும்.

கவிஞர். செல்ேம் �ாோ எனககு கெந்த 
மூன்றாணடுகைாய �ழககமானவர்..அவ்ர 
்தமிழ்நாட்டின ச�ாள்ைாசெி நகாில் நெந்த 
இேககிய ெந்திப�ில் 2016 ஆம் ஆணடு ெந்தித்்த 
ப�ாது.. அவர் புதுககவி் ்த மட்டுபம எழு்திக 
சகாணடிருந்தவர்.. அனறு அநநிகழ்வில் 
நான ்ஹககூ கு்றித்து ஒரு உ்ரயாற்்றி 
வநப்தன..அவர் ் ஹககூ எழுதுவாரா எனறு 
அபப�ாது நான அ்றியவில்்ே.. இந்த 
குறுகிய காேத் ப்தெலில் இந்த விடியலின 
முகவாிகள் எனும் ்ஹககூ நூ்ே அழகாய 
சகாணடு வந்திருககி்றார்... இ்தற்பக ஒரு 
வாழ்த்து அவருககு.

விடியலின முகவாிகள்.. எனும் இத்ச்தாகுப 
�ில் ்ஹககூ..செனாியு..மற்றும் லிம ர்ககூ 
எனும் ஏ்னய ்ஹககூ வ்க்மக 
கவி் ்தகளும் காணக கி் ெககின்றன.

சுவர் அெிஙகமானாசேனன
்தட்டுகைில் நீர் ்வயுஙகள்
வநதுப�ாகட்டும் ெிட்டுககுருவி.







- 
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ெிற்றுயிர்களுககும் இரககம் காட்டும் 
்ஹககூவின �ண்� வி்்தககி்றது 
இககவி்்த.

ஆழமாயத் ப்தாணெத் ப்தாணெ
ஆ்றாயப ச�ாஙகி வழிந்தது
எனனுள் ஞானம்.

எனும் ்ஹககூ சஜன ெிந்த்னயில் 
உருவாகி உள்ைது.

பூவில் அமர்ந்த வணடு
சமல்ே சமல்ே நகர்கி்றது
வண்ெ பநாககி ெிேந்தி.

இந்த காட்ெிப �்திவு ெற்ப்ற ெிந்த்ன 
க்ையும்.. �ே பகாணஙக்ையும்.. நம்முள் 
வி்்தத்து செல்வ்்தயும் மறுப�்தற் 
கில்்ே.

பமபே்றி அமர்ந்ததும்
உேகம் சுற்்றி வந்தது
ெிறுவன அமர்ந்த மணகு்தி்ர.

ெிறுவர்கைின எணணபவாட்ெஙக்ை 
அழகாய �ிர்தி�லித்்த இககவி்்தயும் 
என்னக கவர்ந்த ஒனறு.

சஹககூ்வ நிகழ்காேத்்தில் வடிப�து 
நல்ேது.. அ்திபேயும் சஜன ொர்ந்த கவி் ்த்ய 
மட்டுமாவது நிகழ்காேத்்தில் அ்மககோம்.. 
இ்றந்த காேம் ஏற்பு்ெயப்த.. ஆனால் 
அ்்தபய அ்னத்்திற்கும் �யன�டுத்்தினால் 
இனி் மயாய இராது.

இந்த செனாியு்வ கவனியுஙகள்..

மனி்தர்க்ை அணுகபவ
அஞசுகி்றார் இபயசு.
எல்போர் ்ககைிலும் ெிலு்வ.

மனி்த்ரத் ப்தடிச செல்லும் இபயசு்வயும் 
அஞசும்�டியாககி விடுகி்றது. மனி்தர்கைின 
்ககைில் தூககிச சுமககும் ெிலு்வ. 
இஙகு ெிலு்வ �ாவத்்திற்கான �டிமமாக 
சகாள்ைோம்..அ்னத்து மனி்தர்களுபம 
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�ாவஙக்ை தூககிசசுமப�்தாக நி்னகக 
ோம். அந்த நி்ே்யக கணடு இபயசு 
அஞசுவ்தாக சகாள்ைோம்.

ெந்்தயில் மாடுவிற்்ற �ி்றகும்
முரணடு �ிடித்்தது
விட்டு வர இயோ்த மனது.

வீட்டில் வைர்த்்த ஒரு உயிாினத்்்த 
நாம் விற்கும் சூழல் வந்தாலும்..மனம் 
அ்்த சுற்்றிபய சுழலும் என�்்த அழகாக 
சொல்லி நகரும் கவி்்த.

இ்்த கவனியுஙகள்..

அறுவ்ெ எனறு வரும் ப�ாப்த
உென நி்னவுககு வருகி்றது
அெகில் ம்னவியின வ்ையல்.

இது ஏ்ழ விவொயிகைின வாழ்வின 
அவேத்்்த சொல்லி நகர்கி்றது..

இக கவி்்த்ய கவிஞர்..

அறுவ்ெ நாள்
நி்னவுககு வருகி்றது
ம்னவியின வ்ையல்.

என வார்த்்்த சுருககமுென எழு்தினால்.. 
இனனும் ெி்றககும்.. ஏசனனில் ் ஹககூவில் 
வார்த்்்தச சுருககபம �ிர்தானம்.. கு்்றவான 
வார்த்்்தக்ை நாம் உ�பயாகிககும் ப�ாது 
வார்த்்்தகைின சமௌனம் கூடுவப்தாடு..
அ்தன அெர்த்்தியும் அ்திகமாகும் என�்்த 
கவிஞர்கள் உணர பவணடும்..்ஹககூவில் 
அ்னத்்்தயும் சொல்லிக சகாணடிருககத் 
ப்த்வயில்்ே..வாெக்ன யூகிகக ்வத்து 
விட்டு கவிஞன நகர்நது விெ பவணடும்.

இநநூலில் ஆஙகாஙபக லிம்ரககூவும் 
ச்தன�டுகி்றது.. அ்திலிருநது இது..

அனப்ற சகால்லும் சுனாமி
ப�ரா்ெ சகாணெ யா்ரயும்
நினறு சகால்லும் �ினாமி.



வாழ்வில் துன�ம் நிரந்தரம்
இேஞெம் சூதுவாச்தன மககளுககு
இனிகக வில்்ே சு்தந்திரம்.

ச � ா து வ ி ல் . .  இ வ ர து  இ ந நூ ல் 
�டித்து எைி்தில் கெகக இயோ்தவாறு 
நம்்மத் ப்தககி நிறுத்்தபவ செயகி்றது..
்ஹககூ்வ வார்த்்்த ெிககனமுெனும்..
உ�னயாெ ச்தானி்ய ்தவிர்த்தும் இவர் 
்ஹககூ்வ அணுகத் துவஙகினார் 
எனில் எ்திர்காேத்்தில் �ே நல்ே நூல்க்ை 
்ஹககூவில் ்தருவார் என உறு்தியாய 
சொல்ேோம். நண�ர் செல்ேம் ரகு 
அவர்கைின ‘‘விடியலின முகவாிகள்’’ 
ொியானத்ச்தாரு விோெத்்்த அ்ெநது 
விட்ெச்தனப்ற சொல்ேோம். வாழ்த்துகள்.

அகனி சவைியீடு 
நூல் அைவு : 10.5 x 28 செ.மீ

�ககஙகள் : 96 
வி்ே : 120 

ச்தாெர்புகளுககு ... 
அ்ேப�ெி : +91 94437 75974

n
வதோடர் வண்டி 
நின்்றதும மகிழ்்சைி அசடகி்றோன் 
வசட வியோபோரி

n 
நநதவன நிழலில் 
அசமதியோக இருககும 
நோறகோலி

n
ஜகோசட வவபபம 
குச்றவோக இருககி்றது
வோனில் கருமுகில் 

n
கோகிதக கபபல் 
முட்டி ஜமோதுகி்றது 
மசழத துளி 
 

நதிர்மைா சி�ராசசிஙகம்
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எ்திர்வரும் செபசெம்�ர் 21 மற்றும் 
22 ப்த்திகைில் கம்ப�ாடியா நாட்டில் 
அஙபகார் ்தமிழ்செஙகம் உேகக கவிஞர்கள் 
மகாநாடு நெத்துகி்றது. இ்தில் உேசகஙகும் 
உள்ை ்தமிழ்ககவிஞர்களுககு அ்ழபபு 
விடுத்துள்ை அஙபகார் ்தமிழ்செஙகம் 

சென்னயில் வெித்து வரும் கவிஞர் 
கா.ந.கல்யாணசுந்தரம் அவர்களுககும் 
அ ் ழ ப பு  அ னு ப � ி யு ள் ை து .  ம ர பு , 
புதுககவி்்த, பு்தினம் மற்றும் ்ஹககூ 
கவி்்தகள் என எழு்திவரும் இவர் யூனியன 
வஙகியில் பமோைராக இருநது ஓயவு 

க�பிச்சுடர் கா.ந.கல்யாணசுநதரம் 
அ�ர்களுககு

கம்மபாடியா - அஙமகார் தமிழ்ச்சஙகம் 
நடததும் 

சர்�மதச தமி�க க�பிஞர்கள் 
மாநாட்டில் உலரயாற்ற அல�பபு!

புதிய தமிழ்க கவிசத வடிவம 
"தன்முசனக கவிசதகள" கு்றிதது 

உசரயோறறுகி்றோர்.



 2019     

ச�ற்்றவர். கெந்த நாற்�து ஆணடுகளுககு 
பமல் ்தமிழ்சபெ்வ செயதுவரும் இவருககு 
�ே இேககிய அ்மபபுகள் கவிசசுெர், 
ம்திபபுறு ்தமிழன உள்�ெ �ல்பவறு 
விருதுகள் சகாடுத்து �ாராட்டியுள்ைன. 

இவரது பு்திய கவி்்த வடிவமான 
“்தனமு்னககவி்்தகள்“ கு்றித்து விழாவில் 
உ்ரயாற்்ற அ்ழபபு வநதுள்ைது.

அ்ழப�ி்ன ஏற்று கம்ப�ாடியா 
நாட்டுககு �யணம் பமற்சகாள்கி்றார் கவிஞர் 
கா.ந.கல்யாணசுந்தரம். ச்தலுஙகு நானிலு 
வடிவககவி் ்தக்ை மூேமாகக சகாணடு 
இவர் ்தமிழில் “்தனமு்னககவி்்தகள்“ 
என ச�யர் சூட்டி முகநூல் குழுமத்்்த 
ஆரம்�ித்து ஏ்றககு்்றய இன்றைவில் 
நூற்றுககணககான கவிஞர்கள் ஆர்வமுென 
எழு்திவருகின்றனர். 

க வ ி ஞ ர் க ா . ந . க ல் ய ா ண சு ந ்த ர ம் 
அவர்கள் ஏற்கனபவ 31 கவிஞர்கைின 465 
்தனமு்னககவி் ்தக்ை ச்தாகுத்து “நான நீ 
இந்த உேகம்“ எனும் நூலி்ன கவிஞர் ஆரூர் 
்தமிழ்நாென அவர்கள் கரஙகைால் கெந்த 
ஆணடு சவைியிட்ொர். பமலும் ச்தாெர்நது 
கவிஞர்கள் ்தனமு்னககவி்்தகள் புத்்த 
கஙக்ை சவைியிட்டு வருகின்றனர். ்தன 
மு்னககவி் ்தகள் கவியரஙகம் �ல்பவறு 
்தமிழ் இேககியக குழுமஙகள் நெத்்தி 
வருகின்றன.

செய்தித்்தாள்கள், வார மா்த இ்தழ்கள், 
இேககியச ெிற்்றி்தழ்கள்,  முகநூல், மினனி்தழ் 
கள் என ஆயிரககணககில் கவிஞர்கைின 
்தனமு்னக கவி்்தகள் சவைியாகி 
வருகின்றன. ்தமிழில் குறுங கவி்்தகள் 
காணாமல் ப�ான ்தருணத்்தில் நானகு 
வாிகைில் வாிககு மூனறு சொற்கசைன 
ஆழ்ந்த கருத்துகபைாடு எழு்தப�ட்டு 
வருகின்ற இந்தக கவி்்த வடிவத்்்த 
வரபவற்று அஙகீகாித்துள்ை கம்ப�ாடியா 
- அஙபகார் ்தமிழ்செஙக நிர்வாகிகளுககு 
கவிஞர் கா.ந.கல்யாணசுந்தரம் நன்றி 
ச்தாிவித்துக சகாள்வப்தாடு உேகக 
கவிஞர்கள் மகாநாட்டில்  40 கவிஞர்கைின 

்தனமு்னக கவி்்தத் ச்தாகுபபு “வானம் 
ச்தாடும் வணணத்துப பூசெிகள்“ என்ற 
நூலி்ன சவைியிெவும் ஏற்�ாடுகள் 
செயது வருகி்றார் என�து ்தமிழ் கவி்்த 
உேகில் முத்்தி்ரப �்திககும் செய்தியாகும். 

கம்ப�ாடியா உேகத்்தமிழ் கவிஞர்கள் 
மாநாட்டுககு இவருென கவிஞர்கள் 
சும்திெஙகர், அனபுசசெல்வி சுபபுராஜூ, 
்தர்மாம்�ாள் ரத்்தினம், மற்றும் �ே 
கவிஞர்கள் கேநது சகாள்கி்றார்கள். 

்தனமு்னக கவி்்தகள் எனும் பு்திய 
கவி் ்தவடிவம் ச்தாெஙகிய 20 மா்தஙகைில் 
�னனாட்டு ெி்றபபு ச�றுவது ச�ரு்மககுாிய 
செய்தியாகும்.                                                  n

l
உடைந்த கண்ணாடியில்
ஆயிரம் பிம்பஙகள்
மனது உடைநது
விரிசல்களணாய் ஆனது.

l
மலர் மலரந்ததிை
ம்ம் ்தரும்
மனம் மலர்ந்ததிை
புனனடக ்தரும்.

l
ஆடித் ்தள்ளுபடி
அமமணாக விறபடன
படையன கடள்தல்
பு்ததியன புகு்தல்.

l
இனபம் வருவதும்
மபணாவதும் த்தரியணாது 
துனபம் த்தணாைர்நது 
நதினறு துடளக்கும்.

- வா.சண்முகம்
குமபஜகோணம
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முச்றபபஜதஜனோ முழுமதிஜய

குச்றவயன்னடி கனிவமோழிஜய

பிச்றநிலஜவ ஜகோபஜமஜனோ 

வதனததில் ைநதனதசத 

சவதஜத வசதககி்றோஜய 

ஜகரளததுப சபஙகிளிஜய ..

திருமபிப போர்ததலிலும

விருமபிப போர்பபது 

வதரிநதிடக கூடோவதன்ஜ்றோ 

இநதவவோரு இருமபுபபோர்சவ ..

கோர்ஜமக கருஙகூநதல்

நீலவோன வநடுஙகூநதல்

மண்வோைசனசய ஜதோறகடிககும 

மஙசகயவள மலர் கூநதல்

பலோயிரம கவிசதகவளழுதிடுஜம

போல்மனம வீைிடும

அவள ப்சைிளம ஜதகமுஜம ..

ைிறுவநோடிப வபோழுதிலோவது

பி்றநதிடுமோ அவளிதழின் 

இரககததினோஜல இசமபவபோழுது

குறுஞைிரிபபுக குழநசதஜய 

இசமககோமல் போர்ததிருககிஜ்றன் 

இவவுலசகத து்றநது 

அவள இதழ் உலகின் வோைலில் 

வஞைியவளின் புன்னசகககோக !! ...

-  க�பிலதச் சிறு�ன்
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