

           www.tamilnenjam.com           www.tamilnenjam.com                                                                              2019 2019













http://www.tamilnenjam.com


Y    Y    20192




 192                                         192
























 
 
 

Amine Mohamed
TAMILNENJAM 

59, rue des Entrechats, 95800 Cergy - France.

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

 
  

 
  

 


®

வாழ்ந்திடச் ச�ால்திறேன்
வாழவ்ல்ல வாழ்க்் 
வாழ்நது ்ாட்டு்ற்ல
வாழ்க்்….
- இ்�வா�ி

நதி்லா முறேம் நான்்ாம் ஐ்ந்ாம் 
ஆண்டு விழாவில ்வி்ாயினி 
நதி்ேம்தி நீ்லறம்ம் எழு்திய நதி்லவின் 
நதி்னவ்்ல்ள் 29.09.2019 அன்று 
�ிேப்ா் சவளியிடப்ட்டது.

இ்நநூல ற்்வ்ககுத் 
ச்ாடர்பு்கச்ாள்ளவும் 

மின்னஞ�ல : niraimathi.nee@gmail.com
 



  2019  Y    Y 

ம்ம்ம்…ஏத�ோ இருகதகேன். என்்ன பண்றது பி்றந�திடதடோம் 
வோழந�ோகேனும். 

என்்னத� ச�ோல்ல ஏத�ோ தபோயிடடு இருககு…

இவவ தபோன்்ற எத�வ்னதயோ ப�திலகேளி்ல ஒருவனுவடய 
வோழகவகேவய எவடதபோடடு போர்தது விட்லோம். ஆ்னோல 
வோழும் போ�தி தபரில துணிவு இல்லோமல, எ�திர்  சகேோள்ளும் 
�தி்றம் இல்லோமல, �லிததுக சகேோணடிருககேதி்றோர்கேள். 

வெட்ட வெட்ட துளிரும் மரங்களள 
ப�ோலபெ எந்த அளெிற்கு எ்திர்ப்பு்களள 
ஒருென் ்தோங்கி வ்கோள்கிறோப�ோ அெனும் 
ெளர்்கிறோன். எ்திர்ப்பு்களளயும் ்தள்ட்களள 
யும் ்தோங்கி வ்கோண்டு அள்த ்தீர்்க்கிறெனு்ககும் 
ெலிளம ஏற்�டடு அெள� ெோழ்கள்க 
வ�ருளம�்ட ெோழ ளெ்க்கிறது. ெோழளெ 
்திரும்�ி �ோர்்ககும்ப�ோது அள்த நிள�த்து 
வ�ருளமப்�டும் �டி இரு்க்கிற ெோழ்கள்க்தோன் 
சுெோரஸ்யம் நிளறந்த்தோ்க இரு்ககும்.

அப்�ோெின் அ்தி்கோரத்்தோல் அெமோ�ப் 
�டடு வீடள்ட ெிடடு ப்கோெித்து வ்கோண்டு 
்கோசி்ககுச் வசன்ற ்தநள்த வ�ோி்யோர். 
�ிரமோணன் இல்லோ்த ்கோரணத்்தோல் 
்திருமண மண்்ட�த்்தில் இருநது ெிரடடி 
அடி்க்கப்�ட்டோர். �சி ்தோங்கோல் அங்கிருந்த 
எச்சில் இளலள்ய சோப்�ிட்டெர் அெர். இந்த 
21 ஆம் நூற்றோண்டில் �ல சீர்த்்திருத்்தங்களும் 

மோற்றங்களு்ககும் வ�ண்ணி்ய முன்பளற் 
றத்்திற்கும் ஒரு மி்கப்வ�ோி்ய ்கோரணமோ்க 
இருந்தெர் வ�ோி்யோர். �ல வநஞசங்களிலும் 
அரசோங்க மோி்யோள்த்யிலும் இன்னும் இெர் 
ெோழ்கிறோர் என்றோல் வ�ோி்யோர் வெறுமப� 
மடடும் ெோழெில்ளல. ்தன்னுள்ட்ய ெோழளெ 
ெோழநது ்கோடடி�ோர்.

“ப்டய் உ�்ககு பெற வ�ோண்பண 
்கிள்ட்க்களல்யோ நம்ம வீடடு பெளல்க்கோோி்ய 
்கோ்தலி்க்கிபறனு வசோல்ற” என்ற அம்மோ 
ெின் அ்தட்டல்்களள்க ்கோ்தில் ஏற்றி்க 
வ்கோண்டிருந்த இளளஞன். அெனுள்ட்ய 
்கோ்தலி எ்திர்�ோரோ்த ெி்தமோ்க அந்த 
ெோர்த்ள்த்களள்க ப்கடடு ெிட்டோள. அந்த 
இ்டத்்தில் பெவறோரு வ�ண் இருந்திருந்தோல் 
நிச்ச்யமோ்கத் துெண்டு ப�ோ்யிருப்�ோள. 
அந்த நிமி்டத்்தில் அந்த பெளல்க்கோோி்யின் 
ெோழ்கள்க மோற்றம் அள்ட்ய வ்தோ்டங்கி்யது.
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பெல்க்கோோி என்�்தோபல்தோன் ்தோன் 
அெமோ��டப்டோம் எப்�டிப்யனும் �டி்க்க 
பெண்டும் என்று �டி்க்க ஆரம்�ித்்தோள. ்கல்ெி 
ஒருெனுள்ட்ய ெோழ்கள்க்யில் மோற்றத்ள்த 
உண்டு�ண்ணும் என்�்தற்கு இெளும் 
ஒரு உ்தோரணம். நன்றோ்கப் �டித்்தோள 
்தன்னுள்ட்ய ்கரத்ள்தப்ய புற்று பநோ்யின் 
ஆய்வு வ�ோருளோ்க எடுத்து வ்கோண்டு ்தன் 
்கரத்ள்தப்ய இழந்தெள. �ல பநோ�ல் �ோிசு 
வ�ற்றெள. அெளுள்ட்ய ்கணெனும் பநோ�ல் 
�ோிசு. அெளுள்ட்ய �ிளளளயும் பநோ�ல் 
�ோிசு. ெரு்கிறது. பெளல்க்கோோி்யோ்க ெோழளெ 
வ்தோ்டங்கி்ய அப்வ�ண்மணி ெோழெில்ளல 
ெோழநது ்கோடடி�ோர். ்தன்னுள்ட்ய 
வெற்றிள்ய ்யோரோலும் முறி்யடி்க்க முடி்யோ்த 
ஒரு ெளர்ச்சிள்ய ்தன் ெோழெில் ஏற்�டுத்்தி்ய 
அப்வ�ண்மணி பமோி்கியூோி ்தோன். பமோி்கியூோி 
ெோழெில்ளல. ெோழநது ்கோடடி�ோள.

வீடடிற்கு மளிள்க வ�ோருட்களள்க 
கூ்ட ெோங்க ெழி்யில்லோ்தென். “எ�்ககுத் 
வ்தோழில் ்கெிள்த நோடடிற்கு உளழத்்தல் 
இளமப்வ�ோழுதும் பசோரோ்திருத்்தல்” என்று 
்கம்பீரமோ்க �ோடி்யென். இந்தி்யோெில் 
ஆயு்தங்கள ்த்யோோிப்�்தற்கு ஆங்கிபல்யர்்கள 
்தள்ட ப�ோ்டெில்ளல. அெனுள்ட்ய ்கெிள்த 
்திறத்ள்த்க ்கண்டு  நீ இ�ி ்கெிள்த, ்கடடுளர 
எழு்த கூ்டோது என்று ்தள்ட ப�ோட்டது. 
அ்க�ி குஞசோய் ப்தச ெிடு்தளல்ககு 
�ோடி்யென். ்தன் நோடடு ம்க்கள தூங்கி 
ெி்ட கூ்டோது என்�்தற்்கோ்கபெ �ோடு 
வ�ோருண்ளம்களில் ்தோலோடள்ட �ோ்டோமல் 
ெிட்டென். ்த�்கப்க உணெில்ளல ஆ�ோல் 
்த�ி ஒருெனு்ககு உணவு இல்ளல எ�ில் 
இந்த வெ்கத்ள்த அழித்்திடுபெோம் என்று 
முழங்கி ்கண்்களில் ப்கோ�த்ள்த்க ்க்க்கி்யென். 
அெள�ப் �ற்றி ்கெிப்ப�ரரசு ளெரமுத்து 
“�ோர்தி அவ்தப்�டி எடள்ட்யப்புரத்்தில் 
மடடும் வநருப்ள� சுமந்த ்கர்ப்�ப் ள�. நீ 
�ோர்தி இல்ல �ோர்தீ”  என்று வசோல்ெோர். 
ஆண்்டோள �ிோி்ய்தர்்ி�ி “மீண்டும் �ிறெி 
இருந்தோல் உன்ள� சும்க்க என் ்கர்ப்�ப் 
ள� ்த்யோரோ்க இரு்ககும்” என்�ோர். இத்்தள� 
வ�ருளம்ககும் வசோந்த்க்கோரன் அென்.

வெளளள்யள�த் துப்�ோ்க்கி்யோல் சு்டோ 

மல் ெோர்த்ள்த்யோல் சுட்டென். “வெநப்த 
ப�ோ்யினும் வநோநப்த மோ்யினும் நம் ப்தசத்்தி�ர் 
உெநது வசோல்ெது ெநப்த மோ்தரம்” என்று 
ப்தச இளளஞர்்களு்ககு சு்தந்திரத்்திற்்கோ� 
ஊ்க்க மருநள்த ஊடடி்யென். அெப� �ோர்தி. 
�ோர்தி ெோழெில்ளல ெோழநது ்கோடடி்யென்.

்தம்�ி்தோன் ்தன்னுள்ட்ய அச்சு்க கூ்டத்்தில் 
வெளி்யோகும் �த்்திோிள்க்ககு ்கடடுளர எழு்தி 
�ோன் என்று வ்தோிநதும் அெள� அளழத்து 
�ோரோட்டோமல் அடித்து ெிரடடி�ோன். ்தம்�ி 
பெோவறோரு �்திப்�்கத்்தில் பெளல �ோர்த்து்க 
வ்கோண்ப்ட �ல நூல்்களளத் ்திருத்தும் சோ்க்கில் 
அநநூளல ெோசித்து ெிடுெதும் ெழ்க்கம். 
ெோசிப்�்தில் ப�ரோர்ெம் வ்கோண்்ட அென் 
வசோந்த நூளல வெளி்யி்ட பெண்டும் என்ற 
முள�ப்�ிபல ்தநள்தள்ய உ்தெி ப்கடகும் 
ப�ோது ்தநள்த மறுத்து ெிடு்கிறோர். அ்தன் 
�ிறகு ்தன்னுள்ட்ய சம்�ோத்்தி்யத்்திபல �ல 
நூல்்களள வெளி்யிடடு சமூ்க ம்திப்ள�ப் 
வ�ற்றென் வ�ஞசமின் �ிரோ்களின். இன்றும் 
அெனுள்ட்ய எழுத்தும் அெனும் நிரந்திரமோ்க 
ெோழநது வ்கோண்டிரு்க்கிறோர்்கள. வ�ஞசமின் 
�ிரோ்களின் அண்ணனுள்ட்ய அ்தி்தோரத்்திலும் 
அப்�ோெின் ஏமோற்றுத்்தலு்ககும் பசோர்நது 
ப�ோ்கெிலளல. வ�ஞசமின் �ிரோ்களின் ெோழ 
ெில்ளல. ெோழநது ்கோடடி்யெர். ெோழநது 
்கோடடி்யெர்்களுள்ட்ய ெோழ்கள்க நம்ககு 
ஒரு முன் உ்தோரணமோ்க இருநது நம்ககும் 
நம்�ி்கள்க்ககும் ெழி்கோடடு்கிறது. ெோழ 
ெழி இல்லோமல் இல்ளல. அத்துளண ெழி 
்களும் நோம் ந்டப்�்தோலும் ப்தடுெ்தோலும் 
்கிள்ட்க்கின்ற�. 

ப்தோற்�து எல்லோம்
ப்தோல்ெி இல்ளல
எதுவும் வசய்்யோமல்
ெோழநது ெிடுெப்த ப்தோல்ெி

- இளசெோசி

பநோய்்க்கோ� ்தடுப்பூசி்யில் கூ்ட எ்திர் 
ெிளளளெ வ்கோடு்ககும் ்கிருமி்களளத்்தோன் 
நம் உ்டம்�ினுளபள வசலுத்து்கிறோர்்கள. ஒரு 
பநர்ெிள�்யில் எ்திர்ெிள� பமோ்தி�ோல்்தோன் 
மின்�ிளழ்யில் ஒளி உண்்டோகும். இது 
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இ்யற்�ி்யலின் ்தத்துெம் �ல்�ின் ்தத்து 
ெம். ெோழ்கள்கயும் �ல்பு மோ்திோி்தோன். 
எ்திர்மளற்களள எ்திர்்க்கோமல் நம் ெோழவு 
ஒளிர்நது ெிடுெ்தில்ளல. ஒளிருங்கள 
எ்திர்ப்பு்களளத் ்தோங்கி வ்கோண்டு.

சிலருள்ட்ய ெோழ்கள்க்யின் ்தி்யோ்கம் ்தோன் 
�லரு்ககு இ�ிளம்யோ� ெோழ்கள்கள்யத் 
்தந்திரு்க்கிறது. அப்�டி ெோழந்தெர்்கள 
ெோழநது ்கோடடி்யெர்்கள ஆ்கிறோர்்கள. 

ஆப்�ிர்்க்க ்கருப்�ி� ம்க்களள இ்யந்தி 
ரத்ள்த ெி்ட பமோசமோ்க பெளல ெோங்கி�ோர்்கள 
வெளளள்யர்்கள. அடிப்�ள்ட உோிளம கூ்ட 
மறு்க்கப்�ட்டது. அந்தச் சித்ரெள்தள்ய 
எ்தித்த்்தோர் வநல்சன் மண்ப்டல. அ்த�ோல் 
சிளற்யில் 25 ஆண்டு்களு்ககும் பமலோ்க 
்தன்னுள்ட்ய ெோழநோளள முடித்்தோர். வ்தன் 
�ோப்�ிோி்க்கோெின் இன்வ�ோரு ்கோந்தி என்று 
ப�ோற்றப்�ட்டோர். 

ெழ்க்கம் ப�ோல நீங்கள ெலது �்க்கம் 
்தோப� துண்ள்ட ப�ோடுவீர்்கள. இன்று 
ஏன் இ்டது �்க்கம் ப�ோடடிரு்க்கிறீர்்கள 
என்று �த்்திோிள்க்யோளோின் நச்சோிப்பு 
ப்களெி்ககு ெலது �்க்கம் ்கிழிந்திரு்க்கிறது 
அள்த மளற்க்கபெ இ்டது �்க்கம் துண்ள்ட 
ப�ோடடிரு்க்கிபறன் என்றோர் ்கல்ெி்க்கண் 
்திறந்த ்கோமரோெர். ்கோமரோெர் ்தன் 
ெோழ்கள்கள்ய ெோழெில்ளல. ெோழநது 
்கோடடி�ோர்.

்கண் �ோர்ளெ இழநது ப்கடகும் ்திறள� 
இழநது ப�சும் ்திறன் இழநது ெோழும் 
பசோ்தள� ெந்த ப�ோ்திலும் பசோ்கப்�்டோமல் 
ெழ்கள்கள்ய உ்யர்த்்தி ்கோடடி்யெர் 
வெலன் வெல்லோ. அெர் ெோழெில்ளல 
ெோழநது ்கோடடி்யெர். இெர்்கள எல்லோம் 
நம்ளம ப�ோல ெோழந்தெர்்கள ்கிள்ட்யோது. 
ெோழநது ்கோடடி ெோழந்தெர்்கள.

இப்ப�ோதுளள நிளல்யில் இருநது சற்பற 
உ்யர்நது ்கோடடுெப்த ெோழெ்தற்்கோ� 
அர்த்்தமோகும். நம்ககு இரு்ககும் ெோழ்கள்க 
்தோன் ெிலஙகு்களு்ககும் உண்டு. ஆ�ோல் 
ெிலஙகு்களள நோம் ெோழ்கிறது என்று 

பதது விரலகேள்

1

ஆயிரம் இ்ழ்ள் ஆயினும் ம்லறர

்ாயிரம் மு்றம ்ாடல ்்லறவ

ஆயும் மனறமா ஆயிரம் ஆண்றட

்ாயினும் ற�றய ச�லவச் ச�ண்றட!

2

்்் ளிரண்டும் ்ரு்ை வி்்றய

றம் ம்ழறயா றமவும் ச்ா்டறய

்ா்்ந ்ீர்்ககும் ்ண்ைளி யாறள

ற�ா்ம் ஏறனா சுடுச�ால சு்றமா?

3

வறு்ம வாழவு வாட்டும் றநாறய

அேிவு்க ்ருவி ஆறேல வி்னறய

இறு்தி மூச்சும் எழுத்ச்ாடு இ்�றய

உறு்தி ்ய்ககும் ்த்து விரற்ல!

4

்த்து விரல்ள் ்்டயல வாழவு

முத்து்க குளியல முழுதும் விரற்ல

ச�ாத்து சு்மும் சுடர்விடு மு்மும்

சமத்்் சு்மும் சமலவிர லு்ழபற்!

5

உ்ழபபுப பூ்க்ள் உ்திர்்ககும் வியர்்வ

உழ்ககும் ்்்கற் ஊருைி நதி்்லறய

்திழட்டுச் சூரியன் ்ீழ்தி்�்க ்்திர்்ள்

எழுபபும் விரற்லா எங்கும் ்்ற்ல!

6

விரல்ள் விரிய வி்ன்்ல வாகும்

வி்ன்்ல வா் து்ை்்ல வாகும்

து்ை்்ல வா் துயரம் ஏது

ஏது்க் ளிங்ற் என்றும் எ்திறர!

7

விரல்ள் ்த்ற்ா இல்்ல ற்ாடி

விரட்டும் வறு்ம இருட்டிலும் ற்டி

இரு்ந்திட உள்ளம் ஏறேிடும் ச்ால்்ல

்ரு்நச்ன �ிே்் விரித்ற் வானில!

8

்ரமும் �ிரமும் ்ட்ம மே்ந்திட

ச்ாருளும் அருளும் ச்ாயத்்திட்க ற்றட

ச்ரு்ம விரல்ள் ்ிடித்்திட ்ருவி

உரி்ம உ்லற் உவ்் உயர்றவ!

- போவ்லர் �ீ்னி பழ்னி எம் ஏ 
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வசோல்ெ்தில்ளல. அது இரு்க்கிறது என்பற 
வசோல்்கிபறோம். இருத்்தலு்ககும் ெோழ்தலு்ககும் 
ெித்்தி்யோசம் உண்டு. �ிறெி�்யன் என்�ப்த 
�்யனுளள ெோழளெ ெோழெ்தில்்தோன் இரு்க்கிறது. 

அடுத்்தெளர ெி்ட உ்யர பெண்டும் என்ற 
எண்ணபம �ல ம�ி்தர்்களின் உ்யரங்களு்ககு்க 
்கோரணமோ்கி ெிடு்கின்ற�.

உங்கள உ்யரங்களளத் ்தீர்மோ�ியுங்கள.

�ளளி்களிலும் ்கல்லூோி்களிலும் ்தன்�ம்�ி்கள்க 

உ ள ர ்ய ோ ற் ற ி  ெ ரு ம்  ந ோ ன் 
ஒரு �ளளி்யில் சிறப்புளர ெழங்க 
அளழ்க்கப்�டடிருநப்தன்.  உளர்யின் 
இள்டப்ய மோணெர்்களள பநோ்க்கி 
ப்களெி்களள ப்கடடு சோி்யோ� 
�்தில்்களள அளி்ககும் மோணெர்்களள 
ம�்தோரப் �ோரோடடி அமர ளெப்ப�ன். 
ச்க மோணெர்்களள ள்கத்்தட்ட 
வசோல்லி �்தில் வசோன்� மோணெளர 
ஊ்க்கப்�டுத்துபென். அவெோறு 
அந்தப் �ளளி்யில் ஒரு ப்களெி 
ப்கடப்டன். முன்�ோள �ிர்தமர் 
்யோர்? என்�து்தோன் அந்த்க ப்களெி. 
ஒரு மோணென் ெிளரெோ்க எழுநது 
�்திலுளரத்்தோன். ம்திப்�ிற்குோி்ய 
மன்பமோ்கன் சிங என்றோன். 9-ஆம் 
ெகுப்பு �டி்ககும் அரசு �ளளி மோணென் 
அென். �்திளல வசோன்�தும் ெகுப்பு 
ெழி்ய ள்கத்்தட்டல்்கள எழுந்தது. 
ஐ்யோ நோன் ஒரு ப்களெி ப்கட்கடடுமோ? 
என்றோன் என்ள� �ோர்த்து. சி்க்கலோ� 
ப்களெிள்ய்க ப்கட�ோப�ோ! �்யம் 
எ�்ககு.

மன்பமோ்கன்சிங �ிர்தமோரோெ்தற்கு 
முன் என்�ெோ்க இருந்தோர்? அெனு 
ள்ட்ய ப்களெி. எளி்தோ� ப்களெி்தோன் 
ப�ரோசிோி்யரோ்க இருந்தோர் என்பறன். 
அ்தற்கு அென் இல்ளல. �ிர்தமோரோகும் 
்தகு்திப்யோடு இருந்தோர் என்னும் ெிசித்்திர 
�்திளலத் ்தந்தோன். என்�ெோ்கப் 
ப�ோ்கிபறோம் என்�்தற்்கோ� ்தகு்தி்களள 
ெளர்த்து வ்கோள்கிற ப�ோது நம்ககு அது 
்கிள்டத்ப்த ்தரீும் என்ற உணர்ளெ 
அென் �்தில் அளித்்தது.

ஒரு ��ம் �ழத்்தின் ெிள்த்ககுள 
நீண்்ட வநடி்ய �ள�மரம் உ்யிர்ப் 
வ�றும். ஒரு மி்கச் சிறி்ய ஆல 
ெ ி ள ்த ்ய ி ல்  வ � ோ ி ்ய  ஆ ல ம ர ம் 
உ ரு ெ ோ கு ம் .  ஒ ரு  நு ண் ண ி ்ய 
து்களில் எல்கடரோன் நியூடரோன் 
புபரோட்டோன் என்ற இ்யற்�ி்யலின் 
ஆற்றல் வெளிப்�டும் து்கள்கள 
்கோற்றோ்கிறது. ்கோற்று பு்யலோ்கிறது. 
சூறோெளி ஆ்கிறது. 

தன்னம்பிக்கை
து்ைககைப் ்ட்டோமெனறு
துவைவபில்லை மூஙகைகிலகைள்!
ெோ்லையபில வீழ்வோமெனறு
ெலைரோெல இல்லைெலைரகைள்!

வீழந்து வபிட்டோமெனறு
வபிருட்சம ஆகைோெலில்லை வபி்தகைள்!
்சி்தககைப் ்ட்டோமெனறு
்சி்லைகைள் ஆகைோெலில்லை ்ோ்ைகைள்!

்்சகைரிககும்தன த்னககைகில்லையோ்னோலும
்்சரககைோெல இருப்்தகில்லை ்த்னீககைள்!
வபி்ைந்ததும மவடடப்்டு்வோம எனைோலும
வபி்ையோெல இருப்்தகில்லை ்யபிரகைள்!

்தோலவபிகைள்,
்்சோத்்னகைள்,
ஏெோறைஙகைள்,
தடஙகைலகைள், எதுவோகைகிலும
தன்னம்பிக்கை மகைோள்!

ெோறைமவரும 
ெகைகிழ்ச்சி தரும, 
வழிகைள்்லை தகிைககும,
வோழ்வோம ்சிைப்்்ோடு,
வோழக்கை வோழவதற்கை!

ஃபாத்திமா ஹமீத் 
ஷோர்ஜோ.
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ம�ி்தனு்ககுளளும் மி்கச் சிறந்த ெிருடசம் 
இரு்க்கிறது. அள்த வெளி்க்கோட்ட அெரெோ 
ெோழ்கள்கள்ய ெோழந்த ்கோடடுங்கள. 
ஆ்யிர்க ்கண்க்கோ� ெிந்தணு்க்கபளோடு 
ப�ோோிடடு ்கள்டசி்யோ்கத் ்தப்�ித்து ெோள்க 
சூடி்ய ஒபர ஒரு ெிந்தணுெின் ெிருடசம்்தோன் 
இந்த ம�ி்த �ிறெி. ெிலங்கோய் �ிற்க்கோமல் 
ம�ி்த�ோய் �ிறந்த்தற்ப்க நோம் �ோ்க்கி்யம் 
வசய்்திரு்க்க பெண்டும். 

இ்திலும் சிலர் ச்ச்பச நோம் �றளெ்யோ 
�ிற்க்கல எல்லோ ெிலஙகும் �்யப்�டு்கிற சிங்கமோ 
�ிற்க்கல �ிரச்ச� இல்லோம ்தண்ணிபலப்ய 
ெோழற மீ�ோ �ிற்க்கல என்வறல்லோம் இந்த 
ெோழளெ வெறுத்்த ெர்்கள இப்�டிப்ய 
புலம்�ி புலுங்கி உப்பு சப்�ில்லோமல் ப�ோய் 
ெிட்டோர்்கள. அோிது அர்து மோ�ி்டரோய் �ிறத்்தல் 
அர்து என்று என் ஔளெ இப்�ிறெிள்ய 
ெோழத்்தி ப�சுெோள. இந்த வ�ோி்ய �ோ்க்கி்யத்ள்த 
ள்க்யோள வ்தோி்யோமல் ெஞசி்க்கிபறோம். இந்த 
உ்யிர்்க்கோ� ம்திப்ள� மறநது ெிடு்கிபறோம். 
ெிளல வ்கோடுத்து ெோங்க முடி்யோ்த்தில் இந்த 
உ்யிரும் ஒன்று. 

�ிற்ககும் ப�ோப்த ப�ோரோடி நோம் ெோழும் 
ப�ோது ப�ோரோ்ட முடி்யோமல் ப�ோய் ெிடுமோ 
என்�? ப�ோரோடி�ெர்்கள ெோழ்கிறோர்்கள. 
்தற்வ்கோளல வசய்து வ்கோளள எண்ணம் 
வ்கோண்்டெர்்கள ப்யோசி்க்க பெண்டும். இந்த 
ெோழவு இன்வ�ோரு முளற ்கிள்ட்க்கோது. 

்க ெ ள ல � டு � ெ னு ்க கு  ஒ வ வ ெ ோ ரு 
ெிநோடியும் மரணம். மரணத்ள்தப் �ோர்த்து 
சநப்தோசப்�டு்கிறெப� ம�ி்த�ோய் �ிற்க்க 
்தகு்தி வ�று்கிறோன். ்தற்வ்கோளல என்�து 
அடுத்்தெர்்களள �ோி்தோ�த்ப்தோடு �ோர்்க்க 
ப ெ ண் டு ம்  எ ன் � ்த ற் ்க ோ ்க ப ெ  வ ச ய் து 
வ்கோளெது என்று ம�ெி்யல் வசோல்்கிறது. 
வசத்்த �ிறகு அந்த �ோி்தோ�த்ள்த ளெத்து 
வ்கோண்டு என்� வசய்வீர்்கள? ்யோரும் 
�ோ ி்தோ�ப்�்டெில்ளல என்றோலும் நம் 
ெோழ்கள்க நம்கப்க ெி்தி்க்கப்�ட்ட்தோகும்.

உங்களு்ககும் ்கீபழ �ல ப�ர் ெோழ்கிறோர் 
்கள. ெோழநது ்கோடடுங்கள.

n

மது ்ண்றடன் மயங்்வில்்ல, 
அமுதுண்றடன் ஆ்�யில்்ல!
உன் ற்ச்�ிற்ல ்டுமாேிறனன்!
விழி வீச்�ிற்ல தூளா்திறனன்!

இ்ழ சமாழி ற்ட்்யிற்ல, 
இள ரத்்ம் ச்ா்தி்ககு்டி,
உன்னுடல சமாழி்க கூறு்்ள 
ச�ால்ல வார்த்்்்ள் ஏ்டி?! 

�ின்னஞ �ிறு வய்தில ்ண்ட 
்ி்ே நதி்லவு இல்்ல! 
இன்று வானமா் விரி்ந்ற் 
அழ்தின் எல்்ல!
உன் விரல்ள் ்ிடித்து, 
ந்ம் ்டித்் ச்ாழுது...
நதி்னவு்ள் ்ீறு்டி! 
சமன் விரல்்ள ்ிடித்து 
்டற்்ர எங்கும் 
நட்ந்திட ற்ாணு்டி ! 

இ்ழ சமாழி ற்ட்்யிற்ல 
இள ரத்்ம் ச்ா்தி்ககு்டி,
உன்னுடல சமாழி்க கூறு்்ள 
ச�ால்ல வார்த்்்்ள் ஏ்டி?! 

்திமிரி நதிறகும் ச�்நற்்ம், 
ர்ம் என்க ்ண்றடன்,
மன்் பூட்டி ்ார்்வ 
வடத்்் ற்ார்த்து நதின்றேன்,
அ்�்ந்ாடி வருவாய, 
அழற் அன்்்த் ்ருவாய,
றமா்ங்்ள் ்ீரட்டும், 
யா்ங்்ள் மூளட்டும்...
ற்்ங்்ள் மேபற்ாறம!

அவ�ந�ோடி  
வருவோய்...
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1. �சி்ககும்ப�ோது மடடும் சோப்�ிடுங்கள. 
்தோ்கவமடுத்்தோல் ்தண்ணீர் குடியுங்கள. 
குளிர் �ோ�ங்களள ்தெிர்த்து ெிடுங்கள.

2 .  � ச ி ்க கு ம்  ப � ோ து  � ்ய ம ி ல் ல ோ ம ல் 
�ிடித்்த உணளெ ப�ோதுமோ� அளவு 
சோப்�ிடுங்கள. �சி்ககும் ப�ோது எந்த 
உணவு சோப்�ிட்டோலும் அது இலகுெோ்க 
ெீரணமோ்கிெிடும். உணளெ நி்தோ�மோ்க 
வமன்று சோப்�ிடுங்கள. டிெி �ோர்த்து்க 
வ்கோண்டு சோப்�ி்டோ்தீர்்கள.

3 .  ்தளர்யில் அமர்நது சோப்� ிடுங்கள. 
உங்கள ள்க ெிரல்்களோல் சோப்�ிடுங்கள. 
ள்க இல்லோ்தெர்்களு்ககுத் ்தோன் ஸபூன் 
ப்தளெ. உங்கள ெீரணத்்திற்கும் ெிரல் 
்களு்ககும் வ்தோ்டர்பு உளளது.

4. இ்யற்ள்க உணவு மற்றும் �ழங்களள 
ப ்த ள ெ ்ய ோ �  அ ள வு  எ டு த் து ்க 
வ்கோளளுங்கள.

5. �்தப்�டுத்்தப்�ட்ட உணவு்களளயும், குளிர் 
சோ்த�ப் வ�டடி்யில் ளெத்்த உணவு்களளயும் 
்தெிர்த்து ெிடுங்கள. ெிளம்�ரம் வசய்்யப்�டுெள்த 
ஒருப�ோதும்  ெோங்கோ்தரீ்்கள.

6. �சி்ககும்ப�ோது மடடுபம சோப்�ிடு�ெர் 
்களு்ககு உ்டற்�்யிற்சி ப்தளெ்யில்ல.

7. ்தி�மும் முடிந்த அளவு ெிளள்யோடுங 
்கள. ெிளள்யோடடு சிறுெர்்களு்ககு 
மடடுமல்ல.

8 .  ஒ ரு  ந ோ ள ள ்க கு  1 0  ந ி ம ி ்ட ம ோ ெ து 
்த�ிளம்யில் அளம்தி்யோ்க இருநது 
ச ி ந ்த ி யு ங ்க ள .  உ ங ்க ள  ஆ ற் ற ல் 

வெளிப்�டும். அவெப்ப�ோது ம�து்ககுள 
சிறிது பநரம் �ிரோர்த்்தள� வசய்்யங்கள .

9. டிெி �ோர்ப்�ள்த குளறத்து்க வ்கோண்டு 
நிளற்ய நல்ல புத்்த்கங்களளப் �டியுங்கள. 
�ிளளள்களு்ககு நல்ல நி் ்யங ்களள 
வசோல்லி்க வ்கோடுங்கள.

10. குழநள்த்களி்டம் Smart Phone ்களள 
வ்கோடு்க்கோ்தீர்்கள. ப்தளெ்யற்ற ெி் ்யங 
்களு்க்கோ்க Whatsup, Facebook ப�ோன்ற 
ச மூ ்க  ெ ள ல ்த ள ங ்க ள ி ல்  உ ங ்க ள 
பநரத்ள்த வீணடி்க்கோ்தீர்்கள.

11. குளறந்தது 7 மணி பநரம் தூஙகுங்கள. 
இரவு 10 மணி்ககு முன் தூங்கிெிடுங்கள. 
்கோளல 5 மணி்ககுபமல் தூங்கோ்தீர்்கள.

12. ்தி�ம் 20 நிமி்டங்கள ோிலோ்க்ோ்க 
நள்டப் �்யிற்சி பமற்வ்கோளளுங்கள. 
(உ்டற்�்யிற்சி்க்கோ்க அல்ல ம� அளம்தி்க்கோ்க)

13. உங்களள ஒருவ�ோழுதும் மற்றெரு்டன் 
ஒப்�ி்டோ்தீர்்கள. அெர்்கள �்யணி்ககும் 
�ோள்த பெறு. உங்கள �ோள்த பெறு. 
அடுத்்தெளரப் �ோர்த்து வ�ோறோளம 
வ்கோளெது பநர ெிளர்யம். உங்களு்ககு 
ப்தளெ்யோ�து உங்களி்டபம உளளது.

14. எப்ப�ோதும் ம�்தில் பநர்மளற்யோ� 
எண்ணங்களள பமற்வ்கோளளுங்கள.

15. ்கடுளம்யோ்க உளழ்க்கோ்தீர்்கள. உங்க 
ளோல் முடிந்த அளவு பெளல வசய்யுங்கள. 
அளவு்ககு மீறி எள்தயும் வசய்்யோ்தீர்்கள.

16. மற்றெர்்களளப் �ற்றிப் புறம் ப�சுெ்தில் 

அெசி்யம் ்கள்ட�ிடி்க்க பெண்டி்ய 

ஆபரோ்க்கி்ய குறிப்பு்கள
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உங்கள ச்க்திள்ய வீணோ்க்கோ்தீர்்கள. 
உங்களளப் �ற்றி புறம் ப�சப்�டுெள்த 
வ�ோருட�டுத்்தோ்தீர்்கள.

17. நீங்கள ெிழித்்திரு்ககும் வ�ோழுது உங்கள 
ப்தளெ்களளப் �ற்றி நிளற்ய ்க�வு 
்கோணுங்கள. அள்த வச்யல்�டுத்்தவும் 
மு்யற்சி வசய்யுங்கள.

18. உங்கள ெருமோ�த்்தில் ஒரு �கு்திள்ய 
்தோ�மோ்க வ்கோடுத்து ெிடுங்கள. ப்தளெ 
உளளெர்்களு்ககு உ்தெி வசய்யுங்கள.

19. ்க்டந்த ்கோலத்ள்த மறநது ெிடுங்கள. 
முடிந்தது முடிந்தளெ்யோ்க இரு்க்கடடும். 
நி்கழ ்கோலத்்தில் ெோழுங்கள. ம்கிழச்சியும் 
ம� அளம்தியும் ்தோ�ோ்க ெரும்.

20. குறு்கி்ய ்கோல இந்த ெோழ்கள்க்யில் 
்யோளரயும் வெறு்க்கோ்தீர்்கள. வெறுப்பு 
உங்களள ்தோன் �ோ்தி்ககும்.

21. ெோழ்கள்க ஒரு �ளளி்ககூ்டம். நீங்கள 
்கற்று்க வ்கோளள ெந்திரு்க்கிறீர்்கள 
சி்க்கல்்களும், �ிரச்சள�்களும் இஙகு 
�ோ்டங்கள.

22. முடி்யோது என்று வசோல்லபெண்டி்ய 
இ்டங்களில் ்த்யவு வசய்து முடி்யோது என்று 
வசோல்லிெிடுங்கள. இது �ல �ிரச்சள�்களள 
ஆரம்�த்்திபலப்ய ்தரீ்த்துெிடும்.

23. வெளிநோடடிபலோ வெளியூோிபலோ இருந்தோல் 
குடும்�த்்தில் இருப்�ெர் ்களு்ககும், 
நண்�ர்்களு்ககும், பெண்டி்யெர்்களு்ககும் 
அடி்க்கடி வ்தோளலப�சி்யிபலோ, SMS 
மூலமோ்கபெோ வ்தோ்டர்பு வ்கோண்டிருங்கள. 
இது உங்களு்ககும் அெர்்களு்ககும் ம� 
அளம்திள்யயும், �ரஸ�ர அன்ள�யும் 
பமம்�டுத்தும்.

24. மன்�ி்க்கப் �ழகுங்கள. ப்தளெ்யோ� 
பநரத்்தில் ்த்யங்கோமல் மன்�ிப்பும் 
ப்களுங்கள. உங்கள ம��ோரம் நீஙகும்.

25. 60 ெ்ய்திற்கு பமலிருப்�ெர்்களளயும், 6 

ெ்ய்திற்கு ்கீழிருப்�ெர்்களளயும் ்கெ�ி்க்க 
பநரம் ஒது்ககுங்கள. அெர்்களு்ககு 
உங்கள அன்பு ்தோன் மு்க்கி்யம். �ணம் 
மு்க்கி்யமல்ல.

26. அடுத்்தெர்்கள என்� நிள�ப்�ோர்்கபளோ 
என்�ள்தப் �ற்றி ஒருவ�ோழுதும் ்கெளல 
வ்கோளளோ்தீர்்கள. எப்வ�ோழுதும் உங்களளப் 
�ற்றி நிள�ப்�து மோற்றெர்்களின் 
பெளல்யல்ல.

27. உங்கள நண்�ர்்களள ம்தி்க்கப் �ழகுங 
்கள. உங்கள ம�்திற்கு எது சோி வ்யன்று 
�டு்கிறப்தோ அள்த உ்டப� வசய்யுங்கள.

28. உங்களின் நிளறபெறி்ய ப்தளெ்ககு 
இளறெனு்ககு நன்றி வசோல்லுங்கள. 
நிளறபெறோ்த ப்தளெ்ககு �ிரோர்த்்தள� 
வசய்யுங்கள.

29. உங்கள ஆழம�்தில் இருப்�து சந 
ப்தோ்ம் மடடும்்தோன். அள்த ப்தடி 
அனு�ெித்து்க வ்கோண்ப்ட இருங்கள. 
அவெப்ப�ோது உங்களி்டம் உளள 
நல்லளெ்களள நிள�த்து வ�ருமி்தம் 
வ்கோளளுங்கள.

30. உங்களு்ககு எது சநப்தோ்த்ள்த வ்கோடு்க 
்கோப்தோ, அன்ள� வ்கோடு்க்கோப்தோ, 
நிம்ம்திள்ய்க வ்கோடு்க்கோப்தோ அள்த 
ஒது்க்கி ெிடுங்கள.

31. ெோழ்கள்க்யில் எதுவும் நிரந்தரமல்ல. 
்கெளல்களும், பநோய்்களும் கூ்ட...

32. எந்த சூழநிளலயும் ஒரு நோள ்கண்டிப் 
�ோ்க மோறும்.

மலச்சி்க்கல் இல்லோமல் எழுெதும், ம�ச் சி்க்கல் 
இல்லோமல் தூஙகுெதும்்தோன் ஆபரோ்க்கி்யம்.

இள்த ்கள்ட�ிடியுங்கள உங்கள ெோழள்க 
ஆபரோ்க்கி்யமோ்க இரு்ககும்.

- மஞ்சு மஞ்த�ஷவரன் 
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மூத்்வனாய ்ிே்ந்து உன் ்ப்ாற்ாச்சு
சு்மயில ்ா்தியும் உன்ககுன்னு ஆச்சு 
்ள்ளி்ககு ற்ாே்்யும் மே்க் ்வச்சு
்ைத்்் ற�ர்்க் சவளிநாடு ற்ாயாச்சு 

்ள்ளி்ககு விடுபபு முழு�ா ச்ாடுத்்ாச்சு
்ச்�ிளம் வய்தில ச்றறோ்ர விடுத்்ாச்சு
குடும்் வளர்ச்�ி்ககு ஆ்�்யத் துே்ந்ாச்சு
�மயம் வருசமன ்ா்லத்்்யும் ்ட்ந்ாச்சு

வாலி்னாய வளர நாட்டு்கற் வ்ந்ாச்சு
வரன்்ான் அ்மய ்திருமைமும் ச�ஞ�ாச்சு
்திருமைம் முடிஞ�ற்ாட சவளிநாட்டு்ககு ற்ாயாச்சு
ம்னவி்க்திட்ட குழ்ந்் ்ாரத்்்யும் ச்ாடுத்்ாச்சு

்ா�மான ம்னவியுடன் வாழவும் மே்ந்ாச்சு
்்ந்் ்ா�த்்திறகு குழ்ந்்்ளும் ஏங்்திருச்சு 
ம்னவி வாழ்க்் ற்ாராட்டறம ஆ்திடுச்சு
வாழ்க்் ற்ாராட்டம் வாழத்்ான் ்ழ்திடுச்சு 

குடும்்ம் ச்ரி�ா் ச்ாறுபபும் வலுத்்ாச்சு
்ைத்்் �ம்்ா்தி்க் மனசும் ்ல்லா்திடுச்சு
குடும்்த்்் ்ிரிஞசு வருஷமும் ஆ்திற்ாச்சு
குழ்ந்்்ளும் உன்்ன மே்நற் ்ழ்திடுச்சு

மன�த்்ான் ்ல்லா்க்தி குடும்்த்் ்ிரிஞசுட்ட
ஆ்�்ய மூட்்ட்ட்டி அ்லமாரியில பூட்டிபபுட்ட
அப்ான்னு ஆ்�்ககு கூப்ிடத்்ான் எங்்திரு்ந் 
அப்ா இரு்நதும் ்ா�த்து்ககு ஏங்்்வச்� 

ச்ாண்டுவரும் மிட்டாய்ான் குழ்ந்்்்ள மய்க்திடுமா
வாங்்திவ்ந் ற�்்ல்ான் வாழ்க்்்ய மாத்்திடுமா 
ற�ர்த்துவச்� ்ைம் ற�ர்த்து்ான் ்வச்�ிடுமா 
ற�ரா் வாழ்க்் முழு்மயும் அ்ட்ந்திடுமா 

நாள்ற்ாறும் றவ்்லச�ஞசு உடம்்த்்ான் ச்டுத்து்க்திட்ட
நாங்்ள் நல்லாரு்க் வாழவ்றற் மே்ந்திட்ட 
நாய்னாய எங்்ளு்ககுள் நீறய்ான் வாழ்ந்திட்ட 
நான்்ட்ட ்டசனல்லாம் எபற்ாநான் அ்டச்�ிட

வயசு எழு்்ா்தியும் வரத்்ான் மன�ில்்ல 
வாழவிட்ட வாழ்க்்்ய ச்ாடரத்்ான் விருப்மில்்ல
ற்ரன் ற்த்்தி்ளும் ்ாத்்ானு ற்ட்டிடுச்சு 
்திளம்்ி வ்நதுடுங்் நாங்்ளும் கூப்ிடுறோம் 

மணிமோ்றன் கே�திதர�ன்
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“அறிவுள்ட நம்பீ! இந்தச் வச்யல் 
உ�்கப்க நன்றோ்க இரு்க்கின்ற்தோ?”

“நீங்கள எந்தச் வச்யளல்க குறிப்�ிடு்கி 
றீர்்கள �ிசிரோநள்த்யோபர?” “அரசோடசி்யில் 
உளளெர்்களு்ககு ம்க்களள அ்ட்க்கி 
ஆளவும் அ்தி்கோரம் வசய்்யவும் வ்தோிந 
்த ோ ல்  ம ட டு ம்  ப � ோ ்த ோ து  ம ்க ்க ள ி ன் 
்கஷ்டநஷ்டங்களள உணர்நது வ்கோளளவும் 
வ்தோிந்திரு்க்க பெண்டும்.”

“்திரும்� ்திரும்�ப் பூ்ட்கமோ்கப் ப�சு்கிறீர் 
்கபள ஒழி்ய, ெி்்யத்ள்தத் வ்தளிெோ்கச் 
வசோல்லமோடப்டன் என்்கிறீர்்கபள”

“வ்தளிெோ்கச் வசோல்லபெண்டி்ய ெி்்யம் 
்தோன் நம்பீர்”
 

“நீங்கள வசோல்லி, நோன் ப்கட்க மறுத்்தது 
உண்்டோ புலெபர! வசோல்லுங்கள; ்தெறு 
என்புறம் இரு்ககுமோ்யின் உ்டப� ்திருத்்தி்க 
வ்கோளள மு்யல்்கிபறன்.”

“ஒரு மோ அளவுளள சிறி்ய நிலமோ�ோலும் 
அல்லது அ்தற்கும் குளறந்த நிலமோ்கபெ 
இருந்தோலும், அநநிலத்்தில் முற்றி ெிளளந்த 

�்யிளர அறுெள்ட வசய்து ்தோ�ி்யத்ள்தச் 
பச்கோி்க்க பெண்டும். அவெோறு பச்கோித் 
்த்தோ�ி்யத்ள்தச் பசோறோ்க்க சளமத்து ஒரு 
வ�ோி்ய ்யோள�்ககுப் �சித்்தப�ோவ்தல்லோம் 
்கெளம் ்கெளமோ்க ெோோி்க வ்கோடுத்்தோலும் 
அது �லநோள ்கோணும்..”

“நீங்கள ெி்்யத்ள்தச் வசோல்்கிறீர்்களோ? 
அல்லது சிறு குழநள்த்களு்ககுப் வ�ோழுது 
ப�ோெ்தற்்கோ்கச் வசோல்ெோர்்கபள, அந்த 
மோ்திோி ஏ்தோெது ்யோள�்க ்கள்த, கு்திளர்க 
்கள்த வசோல்்கிறீர்்களோ?”

“முழுெதும் ப்கள நம்�ி! அ்தற்குள 
வ�ோறுளம இழநது ெிடு்கின்றோப்ய..?”

“நூறு வசறு (நிலத்்தின் ஓரளவு) அளவுள்ட்ய 
வ�ோ ி்ய ந ிலமோ்க இருந்தோலும் அ்தில் 
ெிளளந்த �்யிளர அறுெள்ட வசய்்யோமபல 
இந்தப் வ�ோி்ய ்யோள�ள்ய அெிழத்துெிடடு 
ெி்டலோம்! அப்வ�ோழுது என்� ஆகும்? இந்த 
்யோள� ெ்யலு்ககுள புகுநது வநற்்க்திர்்களள 
உண்ணும். அப்�டி உண்ணும்ப�ோது அது 
உண்ண்ககூடி்ய ்தோ�ி்யத்ள்த்க ்கோடடிலும் 
அ்தன் வ�ோி்ய ்கோல்்களோல் மி்தி�டடு உ்திர்நது 
வீணோ்கிற ்தோ�ி்யபம அ்தி்கமோ்க இரு்ககும்!” 



















குரு. மோ�ோகேதிருடடிணன்
ற�த்தூர்
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“சிறி்ய நிலமோ�ோலும் �்யிளரமுளற்யோ்க 
அறுெள்டவசய்து ்கெளம் ்கெளமோ்க ்யோள� 
ெோ்யில் ்தளளி�ோலும் அது ்யோள�்ககுப் 
�லநோள ்கோணும். வ�ோி்ய நிலமோ�ோலும் 
அறுெள்ட வசய்்யோமபல ்யோள�ள்ய 
ந ிலத்்த ிற்குளபளப்ய நுளழ்ய ெிடடு 
ெிட்டோல் அது ஒருமுளற உண்�்தற்குள 
நிலம் முழுெதும் மி்தி�டடுப் �்யிர் அழிநது 
ப�ோகும்...!”

“ உ ம் ம் .  ச ோ ி !  அ ப் பு ற ம்  ப ம ப ல 
வசோல்லுங்கள...”

“்கள்த வசோல்லெில்ளல நோன்! அரசன் 
்யோள�ள்யப் ப�ோன்றென். குடிம்க்கள 
ெிளளந்த �்யிரு்டப� கூடி்ய ெிளள 
நிலங்களளப் ப�ோன்றெர்்கள...!”

“உங்கள உெளம மி்கவும் அழ்கோ்க 
இரு்க்கிறது.”

“அழ்கோ்க மடடுமிரு்க்கோது! வ்கோஞசம் 
ஆழமோ்கவும் இரு்ககும். பமபல ப்கள; 
அறிவுணர்வு மி்க்க அரசன் ம்க்களி்டம் 
முளறப்க்டற்ற ெி்தத்்தில் ெோிப்�ணத்ள்தப் 
வ�ற்று்க வ்கோண்்டோல் அென் வசல்ெம் 
ப்கோடி ப்கோடி்யோ்கப் வ�ருகும். நோடும் 
ெ ள ர் ச் ச ி ்ய ள ்ட யு ம் .  ஆ ்க ்க ம்  வ � று ம் .
அறிவுணர்வு  குளறந்த  அரசன் நோளப்தோறும் 
்தரமறி்யோமல் வீண் ஆரெோரங்களளச் 
வசய்்கிற சுற்றத்்தி�பரோடு கூடி ம்க்களின் 
அன்பு வ்கடடுப்ப�ோகுமோறு அெர்்களி்டம் 
ெற்புறுத்்தி அ்தி்க ெோியும் ்தண்்டமும் �றி்க்க 
மு்யன்றோல் ்யோள� நுளழந்த நிலம்ப�ோலத் 
்தோனும் உண்ணமுடி்யோமல் �ிறரு்ககும் 
எஞசோமல் வீண் அழிபெ ஏற்�டும்.”

இ ள ்த ்க  ப ்க ட டு  அ ற ி வு ள ்ட  ந ம் � ி 
்திள்கத்்தோன்.

“என் நோடடில் இந்த முளறப்கடு 
எங்கோெது நி்கழ்க ்கண்டீர்்களோ புலெபர?” 
அென் குரலில் �ர�ரப்பும் ஆத்்திரமும் 
மிகுந்திருந்த�.

“்கண்்ட்த�ோல்்தோன் இந்த ்யோள�்க 

்கள்தள்யயும் இள்த ஒடடி்ய அறிவுளரள்யயும் 
கூற பநர்ந்தது.”

“எஙப்க ்கண்டீர்்கள?” “ஏன்? உன்னுள்ட்ய 
்கெ�்ககுளறளெப் �்யன்�டுத்்தி்க வ்கோண்டு 
உன்ள�ச் பசர்ந்தெர்்கள �ல இ்டங்களில் 
ம்க்களு்ககு இந்த்க வ்கோடுளமள்யத் 
்த்யங்கோமல் வசய்து ெரு்கிறோர்்கள”.

“ உ ்ட ப �  இ ந ்த  ெ ி ் ்ய த் ள ்த ்க 
்கெ�ி்க்கிபறன் �ிசிரோந ள்த்யோபர! சிறிதும் 
அஞசோமல் என்ள� அணு்கி இள்த்க 
கூறி்ய்தற்கு என் நன்றி. உங்கள துணிவு 
ப�ோற்றற்குோி்யது!”

“ப�ோற்று்தளல எ்திர்�ோர்த்து உன்�ி்டம் 
இள்த்க கூற ெரெில்ளல. உங்களளப் 
ப�ோன்றெர்்கள ெழி்தெறிெிட்டோல், இது 
ெழி்யல்ல, அப்தோ அது்தோன் ெழி என்று 
சுடடி்க ்கோடடுெ்தற்்கோ்கத்்தோப� புலளமள்யத் 
வ்தோழிலோ்க்க வ்கோண்டு நோங்கள ெோழ்கிபறோம்.”

“ப�ோற்று்தளல எ்திர்�ோரோ்த நிளல இந்த 
உல்கோளும் வ்தோழிளலெி்ட உ்யர்ந்தது 
புலெபர! ஏன் வ்தோியுமோ? உல்கோள 
�ெர்்களள ்யோர் ஆள முடியும்? புலெர்்கள்தோம் 
மன்�ர்்களளயும் ஆளு�ெர்்கள.அெர்்கள 
வெறும் ம�ி்தர்்களில்ளல. வ்தய்ெங்கள.”

“நிளற்யப் பு்கழநது ெி்டோப்த நம்பீர்” 
இருெரும் ்தம்ககுள சிோித்து்கவ்கோண்்ட�ர். 
்யோள�்க ்கள்தள்ய நிள�த்துச் சிோித்்த 
சிோிப்புத்்தோப�ோ அது?

்ாயசநல அறுத்து்க ்வளம் ச்ாளிறன
மாநதி்ேவு இல்லதும் ்லநாட்கு ஆகும்
நூறுச�று ஆயினும் ் மித்துபபு்ககு உைிறன
வாயபுகு வ்னினும் ் ாலச்ரிது ச்டு்ககும். 

(புறநோனூறு - 184)

்கோய்வநல் = மு்திர்ந்த வநல்்க்திர்,  
்கெளம் = பசோற்று உருண்ள்ட, 
மோ = சிறுநிலப்�ரப்பு,  
வசறு = வ�ோி்ய நிலப்�ரப்பு,  
்தமித்து = ்த�ிப்ய.
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உல்கத்்தின் ்தளல சிறந்த ெிஞஞோ�ி 
்யில் �ர்தனும் ஒருென். ெிஞஞோ�ி என்றோபல 
குடும்�ம் குடடி என்று இல்லோமல் �ணம் 
்கண்டு�ிடிப்பு என்று ள�த்்தி்ய்க்கோரத்்த�மோய் 
இருப்�ோர்்கள என்று  சோ்தோரண ம்க்கள 
நிள�ப்�துண்டு.  ஆ�ோல் �ர்தன் ப்கோடி்க 
்கண்க்கில் சம்�ோ்தித் ்தோலும் அென் அெனுள்ட்ய 
பெளலள்ய ெிரும்�ோ்தற்கு மு்க்கி்ய ்கோரணம் 
அெனுள்ட்ய ்கோ்தல் ்தோன்..  என்று �ெித்ரோளெ 
�ோர்த்்தோப�ோ அன்றிலிருநது அென் ெிரும்�ி 
�டித்்த ெிஞஞோ�ி பெளலள்ய கூ்ட அென் 
ெிரும்�ெில்ளல. �ர்த�ின் ்கண்டு�ிடிப்பு 
்க்டவுளு்ககு சமமோ�து. �ர்தள� வ�ோறுத்்த 
ெளர அென் �ிரம்ம�ோ்க இருந்த ப�ோதும், 
ப்கோடி்க்கண்க்கில் �ணத்்திள�  உல்கநோடு்கள 
அென் ்கோலடி்யில் வ்கோடடி்ய ப�ோதும் 
அெற்ளறவ்யல்லோம் தூ்க்கிவ்யறிநது ்தன் ்கோ்தல் 
்தோன் வ�ோிது எ� �ெித்ரோளெ ்கரம் �ிடித்்தோன்.

�ெித்ரோவு்டன் எந்த ்கெளலயுமின்றி 
ஒரு �றளெ ப�ோல  சநப்தோ்மோ� ஒரு 
ெோழ்கள்கள்ய ெோழந்தோன். ்க்டவுளும் சோி- 
ெி்தியும் சோி வரோம்�வும் ெிசித்்திரமோ�து 
இருெரு்ககுபம நல்லென் - வ்கட்டென் 
ப�்தம் வ்தோி்யோது.

ஒரு நோள...

�ெித்ரோவும் - �ர்தனும் ்கோோில் �்யணம் 
வசய்்த ப�ோது எங்கிருநப்தோ ெந்த லோோி நிளல 
்தடுமோறி இெர்்கள �்யணம் வசய்்த ்கோோில் 
பமோ்தி்யது.. இருெரு்ககுபம �லத்்த அடி. 
இருெருபம ஒரு ்த�ி்யோர் மருத்துெமள�்யில் 

அெசர சி்கிச்ளச �ிோிெில் பசர்்க்க �ட்ட�ர் ...

சில மோ்தங்களு்ககு �ிறகு ... 

�ெித்ரோவு்ககு பசோறு ஊடடி ெிட்டோன் 
�ர்தன். அ்தில் ்கோரம் அ்தி்கம் இருந்த்தோல் 
அெளு்ககு புளரப்யறி்யது .்தளலள்ய ்தடடி 
ெிடடு அெளு்ககு ்தண்ணீர் வ்கோடுத்்தோன் 
,பு்தி்தோய் பூமி்ககு ெந்த குழநள்த ப�ோல 
்தண்ணிள்ய சப்�ி சப்�ி குடித்்தோள.

�ெித்ரோவு்ககு எப்�டி ந்டப்�து கூ்ட 
வ்தோி்யெில்ளல எல்லோெற்ளறயும் ஒரு ்தோய் 
ப�ோல �ர்தன் ்தோன் அெளு்ககு ஒவவெோன்றோய் 
வ�ோறுளம்யோய் வ�ோறுப் ப�ோடு வசோல்லி 
வ்கோடுத்்தோன். இள்தவ்யல்லோம் தூரத்்திலிருநது 
�ோர்்ககும் அ்க்கம் �்க்கத்்தி�ர் இந்த 
அம்மோவு்ககு என்� ஆச்சு? அந்த ெி�த்து 
சம்�ெத்து்ககு அப்புறம் வரோம்�பெ மோறி 
ப�ோச்பச, முன்வ�ல்லோம்   அ்க்கம் �்க்கம் வீடல 
்கல்கலன்னு ப�சுெோங்க இப்ப�ோவெல்லோம் 
வெளிப்ய ெர்றப்த இல்ளலப்ய, அந்தம்மோ 
வீடடு்க்கோரும் பெளல்ககு    எல்லோம் ப�ோறப்த 
இல்ளலப்ய, அந்தம்மோவு்ககு உ்டலளெிலும், 
ம � ்த ள ெ ி லு ம்  ஏ ்த ோ ெ து  � ி ர ச் ச ள � 
ெந்திரு்ககுமோ? அ்தோன் அெரு வீடடு்க்கோரர் 
கூ்டபெ இருநது �ோர்த்து்கிறோபரோ? 
இருந்தோலும் அந்த ஆளு வ�ோண்்டோடடி பமல 
உசுளரப்ய ெச்சிரு்க்கோன் அ்தோன் ெிழுநது 
ெிழுநது ்கெ�ி்க்கிறோன் என்று அ்க்கம் 
�்க்கத்்தி�ர் புரளி ப�சி�ர். அந்த புரளி �ர்தன் 
்கோது்ககும் எட்டபெ அந்த இ்டத்்தில இரு்க்க 
ெிரும்�ோமல் இெர்்களள ்யோருன்ப� அறி்யோ்த 

- nes\hj; fhd;.yp 
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ஒரு இ்டத்து்ககு வசல்ல ்திட்டமிட்டோன்.

சில ்தி�ங்களு்ககு �ிறகு...

வீடடு  சோமோன்்களள வ்யல்லோம் ெண்டி 
்யில் ஏற்றி இெர்்கள வசல்ல பெண்டி்ய 
மு்கெோிள்ய ெண்டி்க்கோரோி்டம் ்தந்தோன் 
�ர்தன்; வீடடிலிருந்த �ெித் ரோளெ அளழத்து 
வசல்ல வீடடு்ககுள நுளழந்தோன்...

அப்ப�ோது, வெல்்கம் �ர்தன் என்று 
குரல் ப்கட்டது.

அஙகு உல்க ெிஞஞோ�ி ்கழ்கத்்தின் 
இ ப் ப � ோ ள ்த ்ய  ்த ள ல ள ம  அ ்த ி ்க ோ ோ ி 
உட்கோர்ந்திருந்தோர்.

எஙப்க ப�ோறீங்க �ர்தன். எஙப்கப்யோ 
ப � ோ ப ற ோ ம்  ச ோ ர் ,  ந ோ ங ்க  ப � ோ ற ள ்த 
உங்களு்ககு ஏன் சோர் வசோல்லணும் ?

வசோல்லணும் �ர்தன்.  நீங்க உங்க 
வ�ோண்்டோடடிப்யோ்ட ப�ோ�ீங்கன்�ோ 
வசோல்ல ப்தளெ்யில்ளல ஆ�ோ உங்க 
குபரோபமோபசோமிலிருநது உருெோ்க்கி்ய 
குபளோ�ிங  வ�ோண்்டோடடிப்யோ்ட ப�ோ�ீங 

்கன்�ோ வசோல்லணும் மிஸ்டர் �ர்தன்.

நீங்க வசஞசது நி்யோ்யமோ �ர்தன்? 
இ்யற்ள்க்ககு முரணோ� ்கோோி்யத்ள்த 
வசஞசு இரு்க்கீங்க? இது எவெளவு வ�ோி்ய 
குற்றம் வ்தோியுமோ ? 

சோர் நோன் வசஞசது ்தப்பு்தோன், இ்யற் 
ள்க்ககு முரணோ�து ்தோன் ஆ�ோ நோன் 
வசஞச ்கோரண ்கோோி்யத்ள்த �ோருங்க ,என் 
சூழநிளலள்ய �ோருங்க      எத்்தள�ப்யோ 
நோடு்கள என்்கிடப்ட ப்கோடி்க்கண்க்கோ� 
�ணத்ள்த வ்கோடடி வ்கோடுத்்த ப�ோதும் 
இ ந ்த  ்க ோ ோ ி ்ய த் ள ்த  வ ச ய் ்ய ோ ்த ெ ன் 
சோர், இ்யற்ள்க்ககு முரணோ வச்யற்ள்க்யோ 
ஒரு உ்யிளர உருெோ்ககும் ப�ோது அ்தன் 
ந்டெடி்கள்க்கள எப்�டி இரு்ககும்னு 
்யோரு்ககுபம வ்தோி்யோது ஆ�ோ ெி�த்துல 
என் வ�ோண்்டோடடி �ெித்ரோ வசத்்தப்� இந்த 
ெோழ்கள்கப்ய பெண்்டோம்னு ப்தோணுச்சு 
ஆ�ோ என் �ெித்ரோ கூ்ட வரோம்� ெரு்ம் 
நோன் ெோழணும்னு ஆளசப்�டப்டன் சோர்... 
அ்தோன் என் குபரோபமோபசோமிலிருநது என் 
�ெித்ரோளெ உருெோ்ககுப�ன்,என் ம�சுல  
கூ்ட இந்த உல்க நோடு்களு்ககு வ்கடு்தல் 
வசய்்யணும்னு ஒரு எண்ணம் ்கிள்ட்யோது 

உைர்வாய உைர்த்துவாய
( ்ா வ்் — ்ட்ட்ள்க ்லிப்ா )

உளியின் �ா்்ன ்ாங்்திய ்ன்ம்்ல
உருவம் ச்ாண்சடாரு நற�ி்்ல ஆகுமாம்
ஒளியின் ற்டலில ்ான்ம்ே்ந துள்ள்வ
ஒழிசயா ைாவிழி்க ்ாட்�ியில ற�ருமாம்
வளியில ச்ன்ேலும் ற்ாரமாய மாறுமாம்
வரு்் யார்்டுத் ்ாளுவர் றநருமாம்
ச்ளிவில ்லா்க்ைம் எம்முடி சவான்்ேயும்
ச்ரிவு ச�யவ்ால ்ின்னி்்ல ற்ாறகுறம..

வபந�மிழ்பபோமணி செ்னிஅத�ோக
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பவகேவனுககும்  
அருள்வோய் 

நன்சநஞ்த�

ச்ரு்தி வரும் சவள்ளமது
ற்்ங்்ள் ்ார்ப்்தில்்ல...
்ிேப்ிடசமன,  புகுமிடசமன
றவறறு்மயது அேிவ்தில்்ல!

்திரண்டு வரும் றம்மது
ற்�ம் ்ிரித்து ்ார்ப்்தில்்ல...
றவண்டிறயார், றவண்டா்ார்
எனப்ார்த்து ச்ாழிவ்தில்்ல!

வி்்யதுவும், தூவிவிடும் 
விரல நதிேத்்் ்ார்ப்்தில்்ல...
யார் ச்யரில நதி்லமிரு்ககு
்ட்டா ்ார்த்து மு்ளப்்தில்்ல!

உன்கச்ன்று, அவனு்கச்ன்று
இயற்்யது ்ிரி்க்வில்்ல...
உனச்ன்று,எனச்ன்று
்ிளவு்ட்ட மனது்க்திது 
புரிவ்தில்்ல!

்ண்ைீரில வடி்ககும் எழுத்து
்ண்்ளு்ககு ச்ரிவ்தில்்ல...
்டலநடுவில எல்்ல்கற்ாடு
வ்ர்தின்ே மூடரு்க்திது 
ச்ரிவ்தில்்ல!

்ரு்ையுள்ளம் ச்ாண்டுவிட்டால
்ிரிவி்ன்ள் ஏதுமில்்ல...
இர்க்ம்்்ன இர்நதுவிட்டால
இழப்்றகு எதுவுமில்்ல!

்்்வரு்ககும் அருளு்தின்ே
நன்சநஞ�ம் ்்டத்து விட்டால
நானி்லத்்தில நன்்ம்ககு
என்சேன்றும் ்ஞ�மில்்ல!

ம.கேம்லகேணணன்

ச ோ ர் .  ப் ளீ ஸ  எ ன் ள �  ந ம் பு ங ்க  எ ன் 
குபரோபமோபசோமிலிருநது உருெோ� என் 
குபளோ�ிங வ�ோண்்டோடடி நிச்ச்யமோ இந்த 
உல்கத்து்ககு வ்கடு்தல் வசய்்ய மோட்டோ..
நோங்க எஙப்கப்யோ ்கண் ்கோணோ்த ப்தசத்்தில் 
ப�ோய் ெோழந்தி்ககுபறோம்.. .  எங்களள 
ெிடடிடுங்க சோர்  .இந்த உண்ளமள்யயும் 
வெளி உல்கத்து்ககு வசோல்லோ்தீங்க ப்ளீஸ 
சோர் என்றோன்  �ர்தன்.

நீ ங ்க  எ ன் � ்த ோ ன்  வ ச ோ ன் � ோ லு ம் 
இ்யற்ள்க்ககு முரணோ� உ்யிளர இந்த 
உ ல ்க த் ்த ி ல்  ெ ோ ழ  ள ெ ்க ்க  கூ ்ட ோ து 
�ர்தன். எங்களுள்ட்ய ்க்டளமப்ய ஒரு 
பு்தி்ய உ்யிளர உருெோ்க்கிடடு அ்தன் 
ந்டெடி்கள்க்களள �ோர்த்்திடடு வ்கோல்லுறது 
்தோன். இதுெளர்ககும் நோங்க உருெோ்ககு� 
உ்யிவரல்லோம் ம�ி்த இ்யல்ப�ோ்ட இல்ளல. 
நீங்க உருெோ்ககு�து மடடும் ்தோன் ம�ி்த 
இ்யல்ப�ோ்ட அ்ககுவரட்டோ  வ�ோருந்தி 
இரு்ககுது. நீங்க என்�்தோன் அ்ககுவரட்டோ 
ஒரு குபளோ�ிங உ்யிளர உருெோ்க்கி�ோலும் 
வ்கோல்லுறது எங்க ்க்டளம.

என் வ�ோண்்டோடடி்ய அழி்க்க நிள�்ககு 
றது என்ள� அழி்க்க நிள�்ககுறது்ககு சமம் 
சோர். இந்த உல்கத்துல எ�்ககு எல்லோமும் 
அெள ்தோன். அெளள வ்கோல்லணும்னு 
நீ ங ்க  ந ி ள � ச் சீ ங ்க ன் � ோ  எ ன் ள � 
வ ்க ோ ன் னு ட டு  அ ெ ள ள  வ ்க ோ ல் லு ங ்க . 
அெ இல்லோ்த ெோழ்கள்கள்ய சத்்தி்யமோ 
்க�வுல கூ்ட நிள�ச்சு �ோர்்க்க முடி்யளல. 
ப்ளீஸ சோர் சத்்தி்யமோ நோன் உருெோ்ககு� 
என் உ்யிரோபல இந்த �ிர�ஞசத்்தில் எந்த 
உ்யிரு்ககும் �ோ்திப்பு ெரோது சோர்... ப்ளீஸ 
சோர்... ப்ளீஸ சோர்.

எங்களள ெோழ ெிடுங்க ப்ளீஸ எ� 
்க்தறி�ோன் �ர்தன் ..

அென் ப�ச்சில் மடடுமல்ல மூச்சிலும் 
உண்ளம இருப்�்தோல் அந்த ்கோ்தல் 
பெோடி எஙப்க்யோெது ப�ோய் ெோழநது 
வ்கோளளடடும் என்று வ�ருந்தன்ளமயு்டன் 
ெந்த ெழிப்ய ்திரும்�ி வசன்றோர் உல்க 
நோடு்களின் ்தளலளம ெிஞஞோ�ி !!        n
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அந�தி �ோயும் முன்த்ன

அ்ம்தி நதி்லவும் அறபு்்க ற்ாட்டம்
வள்ம உண்டா்க்தி வ�்ந்ம் ்ாட்டும்
இள்ம றவண்டுறவார் வாழும் கூட்டம்
இயற்் நம்ககு அளி்ககும் ற்ாட்டம்

ச்ா்்லத் ச்ாடர்பு இல்லாமல வாழும்
ச்ால்்ல்ள் இல்்ல நதிம்ம்தி நாளும்
ஆடு மாடு்ள் நம்றமாடு ற்சும்-
ம்ேயும் சூரியனால ்ண்்ள் கூசும்

மஞ�ள் வண்ைம் மா்்லயில ற்ான்றும்
ச்ாடியில மை்ககும் அலலிம்லர் விரியும்
ச�டி்ள் அ்�யும் ஓவியங்்ள் வ்ரயும்
இன்்றம வி்ளயும் இருள்வ்நது ்வ்வும்

்டா்த்்தில ்ண்ைீர் அ்்லயின்ேி இரு்ககும்
்வமா் இரு்ககுசமன என்மனம் நதி்ன்ககும்
மஞ�ள்வானத்்தில நதி்லவு நதிழ்லா்க்திப ்ிடி்ககும்
ச்ாஞசும் அழகு அங்கு விரி்நது ்திட்ககும்

புற்்ள்க ்டித்் சவட்டு்க்திளிப ்ே்ககும்
முற்ா்லத்்தில வாழ்ந் வாழ்க்் ம்லரும்
்ற்ா்ல மனி்னின் வர்லாறு உ்லவும்
ச்ாற்ா்லம் ச்ாண்டு இன்புறும் நாமும்

்விஞன் ற்டும் இடமும் இது்ான்
்வி்்்ள் ச்ாட்டும் அருவியில சு்ம்்ான்
புரவி ற்ா்ல ்ே்நதுவரும் வரி்ான்
புன்ன்் �ி்ந் வறோ் நதி்லம்்ான்.

கே.�.�ந�திரத�கேரன் �ஙகேரலிஙகேம் 
அவிநா�ி
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தபோவ��ரும் �ித�திரம்

சு்ந்ரியின் கூ்ந்லிற்ல

சு்்ந்மைம் ்ரிமளி்க்,

ச�்நதூரபச்ாட்டு வ்நது

�ிம்மா�னம் ற்ாட்டிரு்க்,

குண்டுமலலி பூபச்ய்தி

ச்ாண்்டயிற்ல குடியிரு்க்,

ச்ாண்டவளின் விழியிரண்டில

ச்ண்்டமீன் அவ்ரி்க்,

றமலிரு்ககும் இ்மயிரண்டும்

மின்மினியாய ்ட ்ட்க்,

மு்க்னியும் �ர்்க்்ரயும்

முழுஇ்ழும் அ்டத்்திரு்க்,

மு்திலு்ககுள் துயிலிரு்ககும்

முழும்தியாய மு்மிரு்க்,

்ண்்ட்டுப ற்ாகுசமன்று

சவண்்ட்டுச் ற�்்ல்ககுள்

சவள்ளி்க குடமிரண்டும்

சவங்்்லம் ற்ால ்ன்க்,

முபபுரி் நூலி்டறயா

முழுஎ்டயும் ்ாங்்தி நதிற்,

ற்ா்திமர புத்்னு்ககும்

ற்ா்்்ரும் �ித்்திரத்்்

ஆ்திமு்ல ஆண்டவறன

பூமியிற்ல ஏன் ்்டத்்ாய..??

�ோயீ�ன்...

நோனும் கேோ�லிதத�ன்

நான் ்ா்லித்ற்ன்
எழுத்்தின் மீது  
்ீரா் ்ா்ல வ்நது ற�ர்்ந்து.

நூறு ்வி்்்ள் எழு்திறனன்..
நூறும் அழு்க்றறு ்திட்ந்து
்்ரயில!

நூறேி ஒன்ோவது ்வி்்்ய
எழு்தி அவனிடம் ச்ாடுத்ற்ன்!

்்தில வரும்வ்ர
்�ி்ய ச்ா்்லத்து விட்டு.
இன்றுவ்ர
்்த்்தியமாய ்ாத்்திரு்நற்ன்...

றநரங்்ள் �ி்ந்ாமல
என் வய்் றந�ித்து றந�ித்து
அவ்ன நான் றந�ித்ற்ன்!

என் வய்் 
தூங்் விடாமல ச�ய் 
அழ்ன் அவன்!

என்வாழ்க்்யிலும் 
்னவு்ளிலும்
்ற்்ன்க ்ா்்லனா்
வாழ்ந்வன் அவன்

என் நதிஜ ்ா்்லன் அல்ல!

ஃபோத�திமோ நஜ்லோ, 
ஸ்ரீ்லங்்ா
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�ீககுளிர்�ல

இ்ந்்க ்ாறேின் �ீண்டலில

விள்க்தின் சுடர்

ஊ�்லாடி்க ச்ாண்டிரு்க்திேது...

ஒளிரவா? அ்ையவா?

நதின்று என்னிருப்் உைர்

ஒளியின் ்ார்்வ ்ண்டுவடத்்தில.

அ்ைத்து ஏறறு்கச்ாள்

இருளின் ஸ்ரி�ம் புேங்்்யில.

நதில்லா் ்ாறறு நதி்்லப்்தில்்ல

இருளா? ஒளியா?

ற்ர்்நச்டுத்்லின் நதி்ானம்

மறு்க்ப ்டு்திே ஆறவ�ம்.

்ன்னிச்்�யாய விரல்ள்

ஏ்ந்தி்க குவியும் மு்னபபு.

ச்ாடுவ்ா? சுட்டு விடா்ா?

ஆர்வ்க ற்ாளாேின் குறுகுறுபபு.

ச்ாட்டால சுடுசமனத் ச்ரியா்ா?

ச்ாடுமின்்ம் ்ீண்டலில உண்டாறம?

ச்ாட வி்ழவ்்ப ச்ாருத்்து அது.

சுட்டும் இன்்ம் ்ரும் ஒளி.

சுடாது வருத்தும் அ்ந் இருள்.

ச்ாடத் ற்்வ மனப்்ககுவம்.

நதின்று எரியட்டும் சுடர்!

நீங்்தி ம்ேயட்டும் மன இருள்!

்ீ்ககுள் குளிர விடு.. நதின்்னத்

்ீண்டுமின்்ம் ்்நது விடு....

ரத்னோசவஙகேட

குரு�திகசகேோவட

என்ககு எபற்ாதும் புரிவ்தில்்ல

ச்ாடி ்வத்துப ற்சும் ற்ச்�ில !

�ி்ந்தி்க் றநரம் இல்லா் றவ்ள

�ி்றுற்ங்்ாய ற்ால

உ்டத்துச் ச�லவ்தில வல்லவள் !

ச�வி்ககுள் மின்ன்லாய சவட்டியது

சவள்ள்ந்தியாய வாழவ்தில இல்்ல...

வாழ்க்்ப ்ிடிமானம் !

ற�்வ்ககுள்ளும் ்ன்ன்ல இருபபு

ஆறரா்க்தியமாய இருத்்ற்ல ந்லன்...!

மீண்டும் மீண்டும் இச்ச�ாற்ள்

மண்்ட்ககுள் கு்ட்ந்்டி இரு்ந்ன ....

அன்று முழுதும் �்க்ர நாற்ாலியாய

மனதுள் சுழன்்டி இரு்ந்து!

அலுவ்ல் நதி�ப்த்்திலும்

மின்வி�ிரியின் �த்்ம் ற்ரி்ரச்�ற்லாடு

என்்ன சவளிறய விரட்டியது...

இரத்்்ான மு்ாம் ஒன்று

்ாத்்திரு்க்திேது ...

எனது குரு்தி்கச்ா்டயின் வரவு்ககு!

எது சவள்ள்ந்தி வாழ்க்்?

ற்ள்வியுடன் ்ால்ள் ்யைித்்ன....

ஒரு உயி்ர்க ்ாப்ாறேிய

ச்ருமி்த்்தில நான்....

கேோ.ந.கேலயோணசுந�ரம்

l
்வகைெோய் ஓடுது
்யனுள்ை நோடகைள்
்நோைியபின நகிலை்ெ
கைவ்லை அைிககுது.

l
நம்ெ அைிந்தவரககு
அ்டயோைம மதரியும
அகைஙகைோரம மகைோணடவரககு
ஆணவ்ெ மவைிப்்டும.

- வா.சண்முகம்
கும்்ற்ாைம்
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அடிளம வெளளத்்தில் நீந்தி �ோர்தம் 
ப�ோரோடி்யப�ோது, ்கோந்தி ெநது ்கரம் 
ப்கோர்த்்தோர். இந்த ப்தசத்ள்த வ்கோண்டு 
்களர பசர்த்்தோர். வெளி பெசப் �ி்தோெோ்க 
வெகுெோப�ோர் இன்றிரு்ககும் ப�ோது 
சு்ய ப்தசப் �ி்தோெோ்க ்கோத்து நின்றெர். 
்கத்்தி்யின்றி இரத்்தமின்றி யுத்்தவமோன்று 
ெ ரு கு வ ்த ன் று  ச த் ்த ி ்ய த் ப ்த ோ டு  ்த � து 
நித்்தி்ய ்க்ட�ோற்றச் வசோன்�ோர். 

வசன்ற நூற்றோண்டின் இளண்யற்ற 
்தளலெரு்க்கோ்க “்தி ள்டம்ஸ” இ்தழ ந்டத்்தி்ய 
ப்தர்ெில் �ல ஐபரோப்�ி்ய, அவமோி்க்க, ரஷ்ய 
மற்றும் உல்க ெோம்�ெோன்்களள �ின்னு்ககுத் 
்தளளி, அ்கிம்ளசள்ய ஆயு்தமோ்க வ்கோண்டு 
ப�ோரோடி்ய ம்கோத்மோ சிறந்த ்தளலெர் எ� 
அறிெி்க்கப் �ட்டோர். மி்தெோ்தம், ்தீெிரெோ்தம் 
எ� இரு�ிோிவு்களோ்க எ்திர்த்து நின்ற ப�ோதும் 
�ிடிெோ்தம் வ்கோண்்ட ஆங்கிபல்யர்்கள நம்ளம 
ெிடடு அ்கல மறுத்்தோர்்கள. ஓவ வெோரு 
குழுெோ்க அங்கஙப்க ப�ோரோட்டங்கள வெடித்்த 
ப�ோதும், வ�ோி்ய அளெிலோ� கூடடு மு்யற்சி 
வ்தோ்டர்ச்சி்யோ்கத் ப்தளெப்�ட்டது. மீ்கோமன் 
இல்லோ மர்க்கலம் ப�ோல இ்டருற்ற இந்தி்ய 
ப்தசத்ள்த �ி்தோம்கன் ப�ோல முன்�ின்று 
்கோ்க்க ச�்தம் வ்கோண்்டோர். அோிச்சந்திர�ின் 

புரோணத்்தோல் ஆடவ்கோளளப்�டடு சத்்தி 
்யத்ள்த்க ள்க்கவ்கோண்்டோர். 

அ்யல் நோடடிற்கு வசன்று சட்டம் �டித்்த 
ப�ோதும் நம் நோடடிற்்கோ்க ்திட்டம் ்தீடடி 
வச்யலோற்றி்யெர், வ்தன் ஆப்�ிோி்க்கோெின் 
நிறவெறிள்ய நிர்மூலமோ்க்க ்தன்(ந)்திற வநறி 
்கண்்டெர். உப்பு வ�ோறோ்த ெிச்யம் ்தோப� 
எ� ஊரோர் நிள�த்்திருந்த ப�ோது உப்பு 
உோிளமள்ய ெிசம் ப�ோல் ஆங்கிபல்யரு்ககு 
ஆ்க்கி்யெர். நம் நோடடின் �ருத்்திள்ய 
உறிஞசி்க வ்கோண்டு வ்தோழிற்புரடசி எ� 
�ிர்க்ட�ம் வசய்்த வெளளள்யர்்களு்ககு 
வ்தோல்ளல்கள அளித்்தெர். மோ�த்ள்த்க 
்கோ்க்க மோற்றோன் துணி எ்தற்கு எ� ள்க 
இரோடள்டள்ய சுழற்றத் துெங்கி்யெர். 

வெளளள்ய ஏ்கோ்தி�த்்தி்யத்்திற்ப்க �த்்தி்யம் 
வசோல்லி ளெத்்தி்யம் வசய்்தெர். �ிோித்்தோளும் 
சூழச்சிள்ய வீழச்சியுற வசய்்த வெற்றி நோ்ய்கர். 
ஆயு்தம் வ்கோண்்ட ஆங்கிபல்யோின் ்கண்்களில் 
அ்கிம்ளச வ்கோண்டு ்கண்ணீர் ெரச் வசய்்தோர். 
ெின்ஸ்டண் சர்ச்சில் வசோல்லும் ப�ோது “்கோந்தி 
ஒரு துப்�ோ்க்கிப் �ள்டயு்டப�ோ அல்லது 
பீரங்கிப் �ள்ட யு்டப�ோ எள� பநோ்க்கி 
ெந்தோல் ஒரு வநோடி்ககுள அெளர வென்று 

தகேோயம்புததூர்
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இய்லோவமயின் ஒளி

இற்ா

இ்ந் ச்ாழுது்ான்

உன்்ன அ்ழத்து

இ்� மீட்ட ச�ான்னது....

நான் ்ாத்து்கச்ாண்றட

இரு்ககும் �மயத்்தில்ான்

நம்க்ான இருளும்

இ்�்நது வ்ந்து....

வழிசயங்கும் விழி்்தித்து

உன் வரு்்்க்ாய

என்னுடறன ்ாத்்திரு்ந்து

இருளும் ்்ற்ார்த்்்டிறய...

விழிமீன்்ள் நீர்வறேி

்ருவாடாய ற்ான்ின்பு

உன்வரு்் அவ்விரவின்

�ாயலின் ற்ாழனானது...

இருளு்க்ான அபச்ாழுது

எ்னறநா்க்தி ஒளிவீ�

இய்லா்மயின் ்ரங்்்ள

இறு்க்மாய ்ிடித்து்கச்ாண்றடன்.....

மூவருறம ற்ச்�றறு

ஏமாறேத்்் ஆ்டயா்க்தி

விழிறநா்க் நாைப்ட்டு

்்ரமீது ஒளி்்தித்ற்ாம்.....

இருளும் இய்லா்மயும்

மனி்த்்் சும்ந்்தினால

்னி்மயிற்ல சய்னவிட்டு

்ய்க்த்துடன் ந்ர்்ந்து....

யாருமறே இபற்ாது

உன்க்ான ற்நீரின்

ஆவிறயாடு அளாவு்திறேன்

என் மரைத்்் சவலவாயா???!!!

ெீவோ
ற்ாயம்புத்தூர்

வீழத்துபென். ஆ�ோல் அ்கிம்ளச எனும் 
ஆயு்தம் ஏந்தி அன்பு ப்தோய்ந்த மு்கத்ப்தோடு 
ஒவவெோரு முளற என்ள� எ்திர்்ககும் ப�ோதும் 
நோன் ப்தோற்றுப் ப�ோ்கிபறன்” என்�ோர். 
நோடடிற்்கோ்க முன்பு உ்டல் ்திறந்தோர் �ின்பு 
உ்யிரும் துறந்தோர். 

“இன்�ோ வசய்்தோளர ஒறுத்்தல் அெர்நோண
நன்�்யம் வசய்து ெி்டல்” - குறள 314

எ ன் ற  கு ற ளு ்க கு  இ ல ்க ்க ண ம ோ ய் 
ெோழந்தெர். சு்தந்திரத் ்தீரத்்தில் ெி்தந 
்தரும் �ல ப�ோரோட்டங்கள நோவ்டங்கிலும் 
நள்டவ�ற்றது. ஒரு சம்யம் ்கோந்தி சிளற்யில் 
அள்ட்க்கப் �டடிருந்த ப�ோது அந்த சிளற்க 
்கோப்�ோளர் ்கோந்தி என்றும் �ோரோமல் 
ஒவவெோரு முளறயும் அெளர ்த�து 
ெிளறத்து நின்ற பூடஸ ்கோலோல் உள்தத்துத் 
்தளளுெோரோம்.  ெிடு்தளல்யோ� �ின்பு 
்கோந்தி ஆங்கிபல்யளரச் சந்தித்து ப�ச்சு 
ெோர்த்ள்த ந்டத்துெ்தற்்கோ்க இங்கிலோநது 
வசன்றிருந்த ப�ோது, �ணி ஓய்வு வ�ற்ற 
அந்த உள்த வ்கோடுத்்த ்கோெலளரச் 
சந்தித்்தோர். ்தோன் வ்கோண்டு வசன்றிருந்த 
அந்தப் �ோிசுப் வ�ோட்டலத்ள்த சமர்ப்�ித்து 
ெண்க்கம் வசலுத்்தித் ்த ிரும்�ி�ோர்.  
வ�ோட்டலத்ள்த �ிோித்துப் �ோர்த்்த அந்த 
்கோெல் அ்தி்கோோி அ்தற்குள  “ஒரு பெோடி 
பூடஸ” இருப்�ள்த்க ்கண்டு �ல நோட்கள 
்கண்ணீர் ெடித்்தோர்.

“ஈசுெர அல்லோ ப்தபர நோம்” என்று ம்த 
நல்லிண்க்கத்ள்தப் ப�ோ்தித்்தோர். ்கோந்தி்யம் 
என்று �ிற்்கோலத்்தில் ப�சுவமோரு வநறி 
்கண்்டோர். ஊ்ட்கங்கள வ�ோி்தோ� ெளர்ச்சி 
அள்ட்யோ்த ்கோலத்்திலும் �டடி வ்தோடடி 
எஙகும் �ோமர ம்க்களோலும் ப�சப்�ட்டோர். 
சுப்தசி ஆள்ட்களள சு்ய உளழப்�ோல் 
வநய்து அணி்ய அணி வசய்்தோர். வச்யலற்று 
இருப்ப�ோர்்களள்க ்கண்டு அநநோளில் 
“வசய் அல்லது வசத்து மடி”  என்ற 
ப்கோசம் சூறோெளி்யோய் �ரெி்யது. ்கோந்தி 
வசோன்�ோர் “எ�்ககு மடடும் ஒரு நோள 
இநநோடடின் சர்ெோ்தி்கோோி்யோகும் ெோய்ப்பு 
்கிள்ட்ககுபம்யோ�ோல் அத்்தள� அன்� 
சத்்திரங்களளயும் மூடி ெிடுபென்” என்று. 
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ஏவ��ில் ்தர்மத்ள்த ்தடுப்�்தற்்கோ்க 
அல்ல, உளழ்க்கோமல் ஊ்தோோி்யோய் சுற்றித் 
்திோிநது, உண்டு உ்டல் ெளர்ப்ப�ோர் 
உருப்�்ட பெண்டும் என்�்தற்்கோ்க.

இெளரப் �ின்�ற்றி அவமோி்க்கோெில் 
மோர்டடின் லூ்தர் ்கிஙகும் நிற வெறி்ககு 
எ்திரோ்க ப�ோரோடி வெற்றி வ�ற்றோர். 
துப்�ோ்கி்ககுத் தூவும் மளழ ப�ோல 
தூ்ய ்தி்யோ்கம் வ்கோண்்ட நம் ப்தசப் 
�ி்தோெிற்கு துப்�ோ்க்கி குண்டு்களள சில 
துப்பு்க வ்கட்டெர்்கள �ோிசளித்்த�ர். 
ம்கோத்மோெிற்்கோ்க நோம் வசய்்தது என்�? 
ரூ � ோ ய்  ப ந ோ ட டு ்க ள ி ல்  ச த் ்த ி ்ய த் ்த ி ன் 
உருெோ� அெர் �்டத்ள்த அச்சிடப்டோம். 
ஆ�ோலும் சிலர் எச்சில் லஞச ்கோசிற்்கோ்க 
ஏங்கி நிற்்கின்ற�ர். ்கோந்தி சோளலவ்ய� 
வ�்யர் ளெத்ப்தோம். ஆ�ோல் அங்கிரு்ககும் 
மது்க்கள்ட்களள மடடும் ம�சோர மறநது 
ெிடப்டோம். அெரு்ககு வீ்தி நடுெி�ில் 
ச ிளல ளெத்து அழகு �ோர்த்ப்தோம். 
அ்த�ோல்்தோன் என்�பெோ �ல ப�ர் 
அெோி்டமிருநது ஒதுங்கிப்ய வசல்்கின்ற�ர். 
அெர் வ�்யோில் பூங்கோ ளெத்ப்தோம் ஆ�ோல் 
அ்தில் �ல ப�ளர தூங்க ளெ்க்கிபறோம். 
்தீெிரெோ்தமும், சோ்தி்ய ப�்தமும், ென்முளற 
நோ்தமும் ெலுப்வ�று்கின்ற ்தற்்கோலத்்தில் 
அ ன் வ � னு ம்  வ ம ோ ழ ி யு ம்  அ ்க ி ம் ள ச 

எனும் ெிழியும் வ�ற்ற இளளஞர்்கள அ்தி்கம் 
ப்தளெப்�டு்கிறோர்்கள. நம்மி்டம் வச்யல்்திறம் 
மி்க்க வ�ோறி்யோளர்்கள �ல லடசங்களில் 
நிளறந்திரு்க்கலோம். அநி்யோ்யத்ள்த துறநது 
ெ�நி்யோ்யத்ள்த ்கோ்க்க �ல வநறி்யோளர்்கள 
லடசி்யங்களில் ப்த்டப்�டு்கிறோர்்கள. நோடடின் 
ஒருளமப்�ோடடிற்கும் ஒற்றுளம்ககும் ஊறு 
ெிளளெி்க்கோ்த உளளங்கள இந்தி்யோெின் 
ஒவவெோரு இல்லங்களிலும் பெண்டும். 
அப்வ�ோழுது்தோன் ்கோந்தி ்கோண ெிளழந்த 
்க�வு ப்தசம் ள்கெசப்�டும். பூந்திள்ய 
வமோய்்ககும் ஈ்க்கள ப�ோல சில �ிரச்சள�்கள 
இந்தி்யோளெ சுளெ �ோர்்க்க ெிரும்பு்கிறது. 
அ்தற்கு இ்டம் ்தரோமல், இ்டர் ெரோமல், 
� ்ட ர் ந து  ெ ர  ந ி ள � ்க கு ம்  � ள ்க ள ்ய 
வ்தோ்டர்நது வசன்று எ்திர்்ககும் துணிவு 
வ்கோண்்ட ப்தசம் எங்கள ப்தசவம� ப்தோள 
வ்கோடடும் இளளஞர் கூட்டம் வசறிநது 
நிற்கும் �ோர்தமோய் வ�ோலிவு வ�றடடும். 
்கோந்தி �ிறந்த நன்�ோளில் மது்க்கள்ட்களின் 
்க்தவு்களள சோத்்திப�ோம், ம�்க ்க்தவு்களள 
ம்கிழவு்டப� ்திறப்ப�ோம். சூழச்சி்களு்ககும் 
ெஞசத்்திற்கும் ெிடுமுளற்யளிப்ப�ோம். 
சு ்ட ர் ெ ி டு ம்  வ ந ஞ ச த் ்த ி ற் கு  ப ெ ள ல 
அளிப்ப�ோம். வீழச்சி்தள� ெிபெ்கத்்தோல் 
்கோத்து நிற்ப�ோம். �ோர்தி்யின் ெோி்கள 
வ்கோண்டு ்கோந்திள்யப் ப�ோற்றுபெோம். பு்கழ 
மோளல சோற்றுபெோம்.

“அடி்ம வாழவு - அ்ன்று இ்நநாட்டார் விடு்்்ல ஆர்்நது ச�லவம்,
குடி்மயில உயர்வு, ்லவி, ஞானமும் கூடி ஓங்்திப
்டிமி்�த் ்்்ல்ம எயதும்்டி்ககு ஒரு சூழச்�ி ச�ய்ாய!
முடிவி்லா்க ்ீர்த்்தி ச்றோய! புவி்ககுள்றள மு்ன்்ம உறோய!” n

�்ந்னத் ச்ன்ேலும் வ்ந்னம் ்்ந்திடும்

்்ந்னும் வள்ளியும் ்ாறன - அருள்

ச்ாண்டவன் ச�ம்சமாழி்க ற்ாறவ !

புத்்தியும் �ித்்தியும் முத்ச்னத் ்்ந்வன்

நதித்்மும் சவன்ேிடத் ்ாறன - அவன்

நதிச்�யம் எ்ந்னின் றவறர !



- கு. கேம்ல�ரஸவ�தி
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“î£ˆî£... î£ˆî£... ñE â¡ù?”
“å¡Á”
“î£ˆî£... î£ˆî£... ñE â¡ù?”
“Þó‡´”

âù‚ °¿õ£è Ý®‚ ªè£‡®¼‚°‹ 
Hœ¬÷èœ “ðˆ¶” âù ªê£™L 
º®ˆî¶‹

“î£ˆî£.. . î£ˆî£.. . â¡ù 
«îìlƒè?”

“áC”.
“áC â¶‚°?”
“¬ð ¬î‚è”
“¬ð â¶‚°?”
“ðí‹ «ð£ì”
“ðí‹ â¶‚°?”
“èˆF õ£ƒè”

°ö‰¬îèœ àôA¡ 
è¬î„ªê£™L 

è¡Q‚«è£M™ Þó£ü£

“èˆF â¶‚°?”
“bò¬î ªõ†ì”

âù‚ ¬è¬ò æƒAòõ£Á ¶óˆF õ¼‹ 
ï£ìèˆF™ î£ˆî£ «õì‹ «ð£†´ 
°ö‰¬îèÀ‚° è¬î„ ªê£™L‚ ªè£‡®¼‰î 
â¿ˆî£÷˜ è¡Q‚«è£M™ Þó£ü£¬õ ï‹ 
‘îI›ªï…ê‹’ Þî¿‚è£è «ï˜‚è£í™ 
è‡«ì£‹... 

¹Fò î¬ôº¬øJù¼‚° Þ¡¬øò 
«î¬õ... Þô‚Aò õ¬èèO™ å¡ø£ù 
CÁõ˜ Þô‚Aò«ñ. CPò õòF™ ðF»‹ 
â‰î å¼ ïŸªêŒF»‹ Üõ˜èœ õ÷ó 
õ÷ó ï™õNŠð´ˆ¶‹. ÞîŸè£èˆî£¡ 
Ü¡¬øò è£ôˆF™ «ð£î¬ù õ°Š¹èœ 
ïìˆîŠð†ìù. Þ¡¬øò CÁõ˜èÀ‹, 
Þ¬÷ë˜èÀ‹ ï™õNŠ ð£¬î‚° ªê™ô 
CÁõ  ̃Þô‚Aò«ñ ºî¡¬ñò£ù å¡ø£°‹.  

èMë˜, Þîö£CKò˜,  è¬î„ ªê£™L 
âù ð¡ºè «ï£‚A™ õô‹ õ¼‹ è¡Q‚ 
«è£M™ Þó£ü£, àôèŠ ªð£¶ñ¬ø 
î‰î äò¡ F¼õœÀõ˜ ÜõîKˆî F¼ 
ñJô£ŠÌK™ 11.12.1975™ Hø‰îõ˜. 

îI› Þô‚Aò àôA™ ¬ý‚Ã, 
Lñ¬ó‚Ã, ªê¡K», Lñ˜¹¡, 
¹¶‚èM¬î, ïiù‚èM¬î, 
°ö‰¬îŠ ð£ì™èœ, CÁõ˜‚è£ù 
è¬îèœ, ï£ìèƒèœ «ð£¡øõŸø£™ 
ªõ°õ£è ÜPòŠð†ìõ˜ ªê¡¬ù 

ñJô£ŠÌ¬ó„ «ê˜‰î èMë˜ 
è¡Q«è£M™ Þó£ü£ Üõ˜èœ. 
²ñ£˜ Þ¼ðˆ¬î‰¶ Ý‡´è£ô‹ 
î¡¬ù Þô‚Aòˆ«î£´ Þ¬íˆ¶‚ 
ªè£‡´ ªêòô£ŸP õ¼ðõ˜. ÜõK¡ 
«ï˜‚è£í™ Þ«î£.... 

«ï˜è£í™: 
‘°ö‰¬î Þô‚Aò óˆù£’ è¡Q‚«è£M™ Þó£ü£ 

n îI›ªï…ê‹ ÜI¡
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Þõ˜ ð£óFò£˜ Hø‰î ï£O½‹, 
Þõó¶ ñè¡ Mvõó£ü£ (Ýèv† 21) 
põ£ Hø‰î ï£O½‹, ñèœ ðõò£NQ 
(ãŠó™ 29) ð£«õ‰î˜ ð£óFî£ê¡ 
Hø‰îï£O½‹ Hø‰î¬î ªð¼¬ñò£è‚ 
è¼¶Aø£˜.

Ýó‹ðˆF™ º¬ùõ˜ Ý²ó£, èMë˜ 
². è«íw°ñ£˜ ÝA«ò£˜ ïìˆFõ‰î 
‘¹Fò ªê‹ð¼ˆF’ ÞîN¡ ÝCKò˜ 
°¿M™ Þ¬í‰¶ ªêòô£ŸPù£˜. H¡¹ 
èMë˜ õYèó¡ ïìˆF õ¼Aø ‘ªð£F¬è 
I¡ù™’ ÞîN™ Þ¬íò£CKòó£èŠ 
ðEò£ŸP àœ÷£ .̃ Þ¬íòˆF™ ¶OŠð£ 
ï£Oî› ñŸÁ‹ CÁõ˜èÀ‚è£è Ü¼‹H¡ 
¹¡ù¬è Þî›è¬÷ ïìˆFòõ ,̃ îŸ«ð£¶ 
I¡IQ ¬ý‚Ã Þî¬ö Ü¬óò£‡´ 
Þîö£è ïìˆF  õ¼Aø£ .̃ Þ¶ñ†´I¡P  
õ®õ¬ñŠ¹ ðEJ½‹ ß´ð†  ́õ¼Aø£ .̃ 

“CÁõ˜ Þô‚Aò‹ ð¬ì‚°‹ 
«ð£¶, â¡¬ù«ò ï£¡ ñø‚A«ø¡. 
ÜŠð¬ìŠ¹è¬÷Š ð¬ìˆîHø° â¡ 
°ö‰¬îèÀ‚° õ£Cˆ¶‚è£†®, ÜF½œ÷ 
°¬øè¬÷ êKªêŒò º¬ùA«ø¡. Hø«è 
ªõOJ Á«ø¡.” âù‚ÃÁ‹ Þõ  ̃Þ¶õ¬ó 27 
Ë™è¬÷ â¿F»œ÷£̃ . 20 Ë™è¬÷̂  ªî£°̂ ¶ 
àœ÷£˜. ÜF™ ªð¼‹ð£‡¬ñò£ù¬õ 
CÁõ  ̃Þô‚Aò‹ ê£˜‰î«î. 

ï£œ«î£Á‹ ð®‚Aø Þî›èO™ â¿¶‹ 
â‡íŸø ð¬ìŠð£OèOìI¼‰¶ ÜFè‹ 
èŸÁ‚ ªè£œA«ø¡. Þ‰î ðòíˆF¡ 
Ýó‹ðˆF™ â¡¬ù å«ó ªê£™ô£™ 

á‚°Mˆî åŸ¬ø ñ‰Fó‹ àõ¬ñ‚ èMë˜ 
²óî£ ªî£ìƒA, ¬ý‚Ã î÷ˆF™ ðô ¹Kò 
ðKñ£íƒè¬÷ Ü¬ìò£÷‹ è£†®ò 
ªê™ô‹ñ£œ è‡í¡, àîò‚è‡í¡, 
«î£ö¬ñ«ò£´ «î£œe¶ ¬è «ð£†´‚ 
ªè£œ÷ ÜÂñFòOˆî ð£õô˜ ¹¶¬õˆ 
îI›ªï…ê¡, CÁõ˜ Þô‚AòŠ 
ð£¬î‚° ¶¬íõ¼‹ °ö‰¬î‚ èMë˜ 
ðE„ªê™õ˜ F¼. H. ªõƒè†ó£ñ¡, 
âù¶ õ®õ¬ñŠ¬ð ªñ„C, ‘à„²’ 
ªè£†´‹ Þô‚Aò„ê£óL¡ GÁõù˜ 
èMñ£ñE Þ¬÷òõ¡, Ýó‹ðˆF 
L¼‰¶ Þ¡Á õ¬ó á‚èñOˆ¶ õ¼‹ 
èM„²óH ²ð. ê‰Fó«êèó¡, ð¬ìŠð£Oèœ 
åšªõ£¼õKìº‹ â¡ è¬ô¬òŠ 
ðK‰¶¬ó„ ªêŒ»‹ ‘èMïò„ªê™õ˜’ 
ñ¡¬ù ð£ê‰F, â¡ ªðò˜ âƒA¼‰î£½‹ 
àì«ù ªî£¬ôŠ«ðCJ™ ªîKMˆ¶ 
ñA¿‹ ñ¶¬ó‚ èMë˜ Þó£. ÞóM, 

ä‰¶ õ¼ì Þî›ŠðEJ™ ÜFè 
ÜÂðõƒè¬÷ˆ î‰î èMë˜ õYèó¡, 
âŠ«ð£¶‹ «ïê‚èó‹ c†´‹ èMë˜ 
è£̃ ºA«ô£¡ ñŸÁ‹ ðô¬ó ÜPºèŠð́ ˆFò 
c¬ó ÜˆFŠÌ, °ö‰¬îèÀ‚° F¼‚°øœ 
Üº¶ ð¬ì‚°‹ èMë˜ ªê‹«ð£¬ì 
ªõ.°í«êèó¡ âù Þ¡Â‹ ñùFQ™ 

CÁõ˜ Þô‚Aò‹ 
ð¬ì‚°‹ «ð£¶, 
â¡¬ù«ò ï£¡ 

ñø‚A«ø¡. 
ÜŠð¬ìŠ¹è¬÷Š 
ð¬ìˆîHø° â¡ 
°ö‰¬îèÀ‚° 
õ£Cˆ¶‚è£†®, 

ÜF½œ÷ 
°¬øè¬÷ êKªêŒò 
º¬ùA«ø¡. Hø«è 
ªõOJ´A«ø¡.

“

“
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ªðò˜ ðF‚°‹ «î£ö¬ñèœ... âù 
Ü¬ùõ¬ó»‹ ï¡P ð£ó£†´Aø£ .̃

Þ¡ø÷¾‹ î¡ CÁõ˜ Þô‚AòˆFŸ°  
ð‚èðôñ£Œ Þ¼‚°‹ F¼.H.ªõƒè†ó£ñ¡ 
ñŸÁ‹ ¹¶¬õˆ îI›ªï…ê¡ ÝA«ò£¬ó 
î¡ è‡è£è«õ àí˜Aø£˜.

• àƒèœ Þô‚Aò ÜÂðõƒèœ ðŸP...
¬ý‚ÃM¡ «ñ™ ÜFèðŸÁ 

ªè£‡ì è£óíˆFù£™ èMë˜ Ý²ó£ 
Üõ˜è¬÷ ÝCKòó£è»‹, èMë˜ ². 
è«íw°ñ£¬ó ¶¬í ÝCKòó£è¾‹ 
ªè£‡ì ‘¹Fò ªê‹ð¼ˆF’ ÞîN™ 
ÝCKò˜ °¿M™ ï£Â‹ Þì‹ ªðŸ«ø¡. 
²ñ£˜ 4 Ý‡´èœ ÜšMîN™ ñùºõ‰¶ 
ðEò£ŸP«ù¡.

ÜPMò™ ÜŸ¹îˆF™ ¬èŠ«ðC 
âùŠð´‹ ªê™«ðCJ¡ ðò¡ ÜFèK‚èˆ 
ªî£ìƒAò Ü‚è£ô  è†ìˆF™ 
¬èŠ«ðCJ™ ¬ý‚Ã èM¬îè¬÷ 
°Á…ªêŒF (SMS) Íô‹ ÜÂŠ¹õ¬î 
õö‚èñ£è‚ ªè£‡«ì¡. °Á…ªêŒFJ™ 
ºî™ ¬ý‚Ã Þî¬ö ïìˆFò ªð¼¬ñ 
Þõ¬ó«ò„ ê£¼‹ âù ðô Þî›èœ 
°PŠH†ìù. Þ¶ °Pˆî ÝŒ¾ ªêŒî 
ñ£íõ˜ îù¶ ÝŒ«õ†®™ ðF¾ 
ªêŒF¼‚Aø£˜èœ. Þ¡Á ²ñ£˜ 40 

°Á…ªêŒF Þî›èœ õ¼õîŸ° ºî™ 
æ†ìˆ¬î ãŸð´ˆFò¶. Þî¬ù °ƒ°ñ‹, 
è™A, Fùñô˜ àœðì 36 Þî›èœ ðF¾ 
ªêŒîù. ‘è™A’ Þî› å¼ ð® «ñ«ô ªê¡Á 
Þó‡´ ð‚èƒèÀ‚° «ï˜‚è£í¬ô ðF¾ 
ªêŒ¶ àôAŸ° ð¬øê£ŸPù. 

âù¶ ¶OŠð£ «ê¬õ¬òŠ ð£ó£†® 
«è£¬õ õê‰î õ£ê™ èMñ¡ø‹ ‘¶OŠð£ 
ðKF’ â¡Aø M¼¬î ÜPMˆ¶ ªè÷óõŠ 
ð´ˆFò¶. 1000 ï£†è÷£è ¬èŠ«ðCJ™ 
ÜÂŠHò èM¬îè¬÷ˆ ªî£°ˆ¶ ‘SMS 

¬ý‚Ã èM¬îèœ’ ñŸÁ‹ 1500 ï£†èœ 
ªè£‡ì£†ìˆ¬î ‘è¡Q‚«è£M™ 
Þó£ü£M¡ 1500 õ¶ ï£œ ñô ’̃ ÝAò Þó‡´ 
Ë™è¬÷»‹ èMë  ̃õYèó¡ îù¶ I¡ù™ 
ðFŠðè‹ Íô‹ ªè£‡´õ‰¶ CøŠ¹ ªêŒî£̃ .

Þ‰î °Á…ªêŒF «ê¬õ îI› 
Þô‚Aò õóô£ŸP™ å¼ eœðFõ£A 
Þ¼Šð¶ îI¿‚°‹ îù‚°‹ A¬ìˆî 
ªð¼¬ñ. [Þ¶ Þ¡¬øò ¹ôùˆFŸ° 
(õ£†vÜŠ) º¡«ù£®] 

º¬ùõ˜ Ý²ó£ - «õ÷„«êK ². 
è«íw°ñ£˜ ÝA«ò£˜ ïìˆF õ‰î ‘¹Fò 
ªê‹ð¼ˆF’ CŸPîN™ ÝCKò˜°¿M™ 
Þ¬í‰¶ Þô‚Aò„ «ê¬õ ¹K‰î 
ï£¡, èMë˜ èMë˜ õYèó¡ Üõ˜è¬÷ 
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ÝCKòó£è‚ ªè£‡´ õ‰¶ªè£‡®¼‚°‹ 
‘ªð£F¬è I¡ù™’ ñ£î ÞîN™ 2005 
ºî™ 2012 õ¬ó Þ¬íò£CKòó£è¾‹ 
ªêò™ð†´œ«÷¡. Ü‚è£ôè†ìˆF™ 
I¡ù™ è¬ô‚ÃìˆF™ Þ¼‰¶ ‘°†®’ 
â¡Aø CÁõ˜ Þî¬ö Þ¼ñ£îˆFŸ° 
å¼º¬ø ªè£‡´ õ‰îF™ ªð¼‹ ðƒ° 
õAˆ¶œ«÷¡. Üî¡Hø° ‘I¡IQ 
¬ý‚Ã Þî¿‚° ÝCKòó£A«ù¡.  

• Ë™èO¡ Mðó‹
â¡ Þô‚Aò Ý˜õˆF™ èM¬îè¬÷ˆ 

î£¡ ºîL™ «î˜‰ªî´ˆ«î¡. ¬ý‚ÃM¡ 
e¶ ÝFî ß´ð£´ ªè£‡ìî£™ ¬ý‚Ã 
MCP, ¬ý‚Ã ê£M‚ªè£ˆ¶, «îc˜ 
«è£Š¬ðJ™ ¬ý‚Ã ÞŠð®  ðô ¹Fò 
ºòŸCè¬÷ «ñŸªè£‡«ì¡. ¬ý‚ÃM™ 
ã¿ Ë™ õ‰î Hø«è CÁõ˜ Þô‚AòˆF™ 
ß´ð†«ì¡. ¬ý‚Ã, Lñ¬ó‚Ã âù 
õ¬èŠð´ˆF‚ ªè£‡ì Hø° ‘Lñ˜¹¡’ 
â¡ø õ®õˆF¬ù îI¿‚° ÜPºè‹ 
ªêŒ«î¡. Üšõ®õ‹ Þ¡ø÷¾‹ 
ºèËL™ ðôó£½‹ â¿îŠð†´ 
õ¼Aø¶. Þ¶õ¬ó ïiù‚èM¬î 2, 
¬ý‚Ã - Lñ¬ó‚Ã 5, CÁõ˜ ð£ì™èœ 
5, CÁõ˜ è¬î Ë™èœ 16, è†´¬ó Ë™ 
1, CÁõ˜ ï£ìè Ë™ 1 â¿F»œ«÷¡. 
ªî£ì˜„Cò£è ªõ°üù Þî›èO™ 
CÁõ˜ è¬îèœ â¿F õ¼A«ø¡.

• °ö‰¬îèÀ‚è£ù Þô‚Aòˆ¬î cƒèœ 
«î˜‰ªî´‚è è£óí‹?
â¡ °ö‰¬îèÀ‚è£è â¿îˆ 

ªî£ìƒAò â¡¬ù, âù‚«è H®‚è 

¬õˆî¬õ CÁõ˜ ð£ì™è«÷. èMñE 
«îCè Mï£òè‹Hœ¬÷, Üö. õœOòŠð£, 
ªðKòê£I Éó¡ ÝA«ò£K¡ ð£ì™èœ 
â¡¬ù  ÞšMô‚AòˆF¡ àœ«÷ 
¸¬öò õN ªêŒîù.  ªî£ì˜‰¶ 
CÁõ˜ð£ì™è÷£è«õ â¿F õ‰«î¡. â¡ 
°ö‰¬îèœ õ÷¼‹ ð¼õˆF™ ï£œ«î£Á‹ 
è¬îè¬÷‚ «è†èˆ ªî£ìƒè«õ, 
Üõ˜èÀ‚è£è â¿î Ýó‹Hˆ¶ Þ¡Áõ¬ó 
ð™«õÁ °ö‰¬îèÀ‚è£è¾‹ â¿F 
õ¼A«ø¡. Þ¶õ¬ó â¡¬ùŠ ðŸP 
ªõOõ‰î ªêŒFè¬÷»‹, «ï˜‚è£í¬ô»‹ 
îQˆî Ëô£è ªî£°ˆ¶õ¼Aø£˜ ¹¶¬õ 
º¬ùõ˜ Þó. Hóð£ Üõ˜èœ. Ü¬õ â¡ 
Hø‰îï£O™ ªõOõ¼A¡øù.

• °ö‰¬îèœ °Pˆî àƒèœ Þô‚Aò 
ÜÂðõ‹ âŠð®Šð†ì¶ ÜFL¼‰¶ â¬î 
«ï£‚AŠ ðòE‚Al˜èœ
ï£‹ ð£˜‚°‹ è‡í£®¬òŠ 

«ð£¡ø¶ °ö‰¬î Þô‚Aò‹. ÜF™ â¬îŠ 
ð£˜‚A«ø£«ñ Ü¬î«ò Ü¶ HKFðL‚°‹. 
ïñ‚° ªîKò£î ðô ¹Fò ªêŒFè¬÷ˆ 
ªîK‰¶ ªè£œÀ‹ ÜÂðõˆ¬î ãŸð´ˆ¶‹. 
ã«î£ªõ£¡¬ø ªê£™L êñ£Oˆ¶Mì 
Þòô£î ÞšMô‚AòˆF™ ï£‹ «ï˜ñ¬ø 
â‡íƒè¬÷ «ï£‚A ïèó õNõ°‚°‹. 
¹Fò î¬ôº¬ø ï‹ ¬èJ™ àœ÷¶. ÜîŸ° 
ï‹ñ£™ â¡ù ªêŒò Þò½‹ â¡ð¬î 
«ï£‚A«ò â¡ æ†ì‹ Þ¼‚Aø¶.

• °ö‰¬î Þô‚Aò‹ °ö‰¬îèOì‹ 
ªê¡ø¬ì»‹ Åö™ à¼õ£‚èŠ 
ð†®¼‚Aøî£?
îŸè£ô„ ÅöL™ èíõ¡ ñ¬ùM 

Þ¼õ¼«ñ ðE‚° ªê™½‹ G¬ôî£¡ 
ÞƒA¼‚Aø¶ .  ò £« ó £  ð £ ˜ ˆ¶‚ 
ªè£œAø£˜èœ âù ò£¬ó ï‹H«ò 
åŠð¬ìˆ¶‹ ªê™½‹ °ö‰¬îèÀ‚° 
¹ˆîè‹ â¡ð¶ â†ì£‚èQ. å¼ Cô Cø‰î 
ÝCKò˜è÷£™ ð£ì™èœ õN»‹, è¬îèœ 
õN»‹ ï™ªô£¿‚è‹ ¹°ˆîŠð´õ¬î»‹ 
ñÁŠðîŸA™¬ô. 

ÝƒAô Cø£˜ Ë™èO™ Þ¼Šð¬îŠ 
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«ð£ô îI›Ë™èœ õò¶ õ£Kò£è 
HK‚èŠð´õF™¬ô. â™ô£«ñ °ö‰¬î 
Þô‚Aò‹ Ü™ô¶ CÁõ̃  Þô‚Aò‹ â¡Aø HK-
M«ô«ò  õ‰¶M´A¡øù. î¡ù£̃ õô è̃÷£™ 
CÁõ˜ èóƒèO™ è™M¬òˆ î£‡® 
ÞŠ¹ˆîèƒèœ ªê¡ø¬ìA¡øù. Üî¡õN 
Üõ˜èœ ¹Fò àô¬è è‡  ́Mò‚Aø£˜èœ. 
°ö‰¬îèOì‹ ªê¡ø¬ìõîŸè£ù Åö™ 
Þ¡Â‹ êKò£è Ü¬ñòM™¬ô. ÜîŸ° 
ðœO‚ è™Mˆ¶¬ø»‹, ªðŸ«ø£˜èÀ‹ º¡ 
õó«õ‡´‹. ÜŠ«ð£¶î£¡ êKò£ù ð£¬î 
Ü¬ñ»‹.

•  c ƒ è œ  G ¬ ø ò  M ¼ ¶ è ¬ ÷ Š 
ªðŸP¼‚Al˜èœ Ü¬îŠ ðŸP, ÜFL¼‰¶ 
cƒèœ èŸÁ‚ ªè£‡ì¬îŠ ðŸP...
àƒèO¡ Mù£ êKò£è Þ¼ŠðîŸ° 

º î L ™  ï ¡ P ¬ ò ˆ  ª î K M ˆ ¶ ‚ 
ªè£œA«ø¡. Üî£õ¶ “M¼¶è¬÷ ‘õ£ƒA’ 
Þ¼‚Al˜è÷£” â¡Á «è†®¼‰î£™ 
ªè£…ê‹ ªïO‰F¼Š«ð¡. M¼¶è¬÷Š 
ªðŸP¼‚Al˜èœ â¡Á «è†ì¶ 
ñùñA›„Cò£è Þ¼‚Aø¶. è£ôˆF¡ 
ÅöL™ ÞŠ«ð£ªî™ô£‹ M¼¶è¬÷ 
‘õ£ƒA‚’ ªè£‡®¼‚Aø£˜èœ. 

M¼¶èœ â¡ð¶ ï£‹ ªêŒ»‹ ªêò™ 
ðô¼‚° à‰¶ê‚Fò£è Þ¼‚Aø¶ â¡ð¬î 
Ü¬ìò£÷‹ è‡´ õöƒèŠð´õ¶. 
Üî¡Íô‹ õöƒAòõ¼‹, ªðŸøõ¼‹ 
ñA›Aø£˜èœ. ªðŸøõ˜ Þ¡Â‹ ïñ‚è£ù 
ªð£ÁŠ¹ ÜFèñ£è Þ¼Šðî£è â‡E 
î¡ ð¬ìŠ¹è¬÷, à¬öŠ¬ð, ªêò¬ô 

ªñ¼«èŸø «õ‡´‹. ÜîŸè£èˆî£¡ 
M¼¶èœ õöƒèŠð´A¡øù âù ï£¡ 
â‡µA«ø¡. 

âù‚° ðô Ü¬ñŠ¹èœ M¼¶èœ õöƒA 
àœ÷ù. ÜF½‹ Cø£̃  Þô‚AòˆFŸè£è ðô 
M¼¶è¬÷Š ªðŸÁœ«÷¡. ‘ðK‰¶¬ó«ò£´ 
ÜÂŠ¹ƒèœ’ â¡Aø ð®õˆ«î£´ 
õ¼Aø M¼¶è¬÷ ¹ø‰îœÀA«ø¡. 
â¡¬ù èô‰î£«ô£C‚è£ñ™, â¡ 
ð¬ìŠH¡ ªð£¼œ àí˜‰¶ ðô 
ï‡ð˜èœ ðK‰¶¬ó‚Aø£˜èœ â¡ð¬î»‹ 
ñÁŠðîŸA™¬ô. Ýù£™ Üõ˜èœ 
ò£¼‹ Þ¶õ¬ó º¡õ‰¶ ÃPòF™¬ô. 
M¼¶èœ õöƒèŠð´õ¶ îõP™¬ô. 
Ýù£™ ÜîÂì¡ CÁ ªî£¬è Þ¬íˆ¶ 
õöƒ°õî¡ Íô‹ ð¬ìŠð£÷Â‹ Üõ˜ 
°´‹ðº‹ ªð¼ñA›„C Ü¬ìõ£˜èœ 
â¡ð¶ â¡ è¼ˆ¶. å¼ ð¬ìŠð£÷Â‚° 
¬èˆî†ì™ âšõ÷¾ º‚Aò«ñ£ Ü¬îŠ 
«ð£¡ø¶î£¡ M¼¶. Ü¶ êKò£ù ïðó£™, 
êKò£ùõ¼‚° õöƒèŠðì «õ‡´‹.

• ¬ý‚ÃM™ ¹Fò ºòŸCè¬÷Š «ð£ô 
Cø£˜ Þô‚AòˆF™ ã«îÂ‹ ªêŒ¶œkó£?
°ö‰¬î Þô‚Aò‹ â¡ð¶ èŸð¬ù, 

è¼̂ ¶¬ó Ü™ô¶ ÜP¾¬ó ñ† «́ñ â¿Fù£™ 
Ü¶ «ê£˜õ¬ìò„ ªêŒ¶M´‹. îŸè£ô 
è¼ˆ¶è¬÷‚ ªè£‡ì ð¬ìŠ¹è¬÷«ò 
°ö‰¬îèœ M¼‹¹Aø£˜èœ. àî£óíñ£è... 
“Üö° ÜE™” âùˆ î¬ôŠH†´ è¬î 
â¿Fù£™ æK¼ °ö‰¬îè«÷ ð®Šð£˜èœ. 
Ü«î î¬ôŠ¬ð “Ë´™v «è†ì ÜE™” 
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âù Þ‚è£ô  °ö‰¬îèÀ‚° ¹K»‹ 
õ‡í‹ â¿Fù£™... “â¡ù ÜE™Ãì 
Ë´™v «è†Aøî£” âù Mò‰¶ M¼‹H 
ð®‚è Ýó‹Hˆ¶M´õ£̃ èœ. ÜŠ«ð£¶ ï£‹ 
â¡ù è¼ˆ¬î ªê£™ô õ¼A«ø£«ñ£ Ü¬î 
âOî£è‚ ªê£™LMìô£‹.

• Ë™èÀ‚è£ù ðK²è¬÷Š ðŸP...
âù¶ ‘îƒèe¡èœ ªê£¡ù è¬îèœ’ 

è¬ôë¡ ðFŠðèº‹, ñ«ôò£ ð™è¬ô‚ 
èöèº‹ Þ¬í‰¶ ïìˆFò Ëô£‚èŠ 
«ð£†®J™ ªõŸP ªðŸÁ ñ«ôCò£M™ 
ªõOJìŠð†ì¶. Ü«î «ð£¡Á â¿ˆ¶ 
Ü¬ñŠ¹ ïìˆFò «ð£†®J™ â¡ 
è¬îèœ ºî™ ðK² ªðŸÁ Ü¬õ ‘ÌI‚° 
ÞøƒAõ‰î °†®«ñè‹‘ â¡ø Ëô£è 
ðFŠH‚èŠªðŸÁ èMòó² ¬õóºˆ¶, 
cFòóê˜ ªõ. Þó£ñ²ŠHóñEò¡ 
ÝA«ò£ó£™ ªõOJìŠð†ì¶.

• âF˜è£ô F†ì‹...
Þ¡¬øò ñ£íõ˜èÀ‚° õ£C‚°‹ 

ð ö ‚ è ‹  â ¡ ð ¶  Ü ƒ ª è £ ¡ Á ‹ 
Þƒªè£¡Áñ£Œ Þ¼‚Aø¶. Þ¡¬ø‚° 
«î¬õò£ù ²ŸÁ„Åö™ ð£¶è£Š¹, ñ¬öc˜ 
«êèKŠ¹, ÜPMò™ ÝŸø™ ÝAòõŸ¬ø 
CÁ CÁ è¬îèO¡ Íô‹ Üõ˜èÀ‚è 
âOF™ ¹è†´õîŸ°‹, è™M«ò£´ 
ªð£¶ÜP¬õ õ÷˜ŠðîŸ°‹ ðô ¹Fò 
»‚Fè¬÷‚ ¬èò£÷ «õ‡´‹. ¬èŠ«ðC 
M¬÷ò£†´, ªî£¬ô‚è£†C ªî£ì˜èœ 
ÝAò ªð¼‹ êõ£™èÀ‚° Þ¬ìJ™ 
Ë™èœ õ£C‚è‹ ðö‚èˆ¬î ãŸð´ˆî 
«õ‡´‹. 

• ñA›„C. îI›ªï…ê‹ Þî›ðŸP...
ð™«õÁ ï£´èO™ Þ¼‚°‹ 

îI›Š ð¬ìŠð£Oè¬÷ å¡Á«ê˜‚°‹ 
ºòŸC‚° ºîL™ ð£ó£†´èœ. î¡ 
ð¬ìŠ¹èO¡ õN«ò ðô ¹Fò 
ñ£ŸøˆF¬ù è£í ¶®‚°‹ ¹Fò, 
ÜÂðõ â¿ˆî£÷˜èÀì¡ ðòE‚°‹ 
îI›ªï…ê‹ Þî› å¼ «î¡Ã´. 
ðôMîñ£ù ð¬ìŠ¹è¬÷ «êèKˆ¶ 
Üî¬ù õ£êèÂ‚° ÜO‚°‹ ñ£ªð¼‹ 
ðE¬ò„ ªêŒõ¶ «ð£ŸÁî½‚°Kò¶. 
¹Fò ð¬ìŠð£OèO¡ ðJŸCè÷ñ£è 
Þ¼‚°‹ ÞšMîN™ âù¶ «ï˜‚è£í™ 
õ¼õ¬î ªð¼¬ñò£è â‡µA«ø¡. 
ÞîŸ° àÁ¶¬íò£è Þ¼‰î ¹¶„«êK 
º¬ùõ˜ ªð‡Eò‹ ªê™õ‚°ñ£K‚°‹, 
Hó£¡C™ Þ¼‰î£½‹ îI›àí˜«õ£´‹, 
îIö˜èO¡ ïô«ôù£´‹ Ü‚è¬ø 
ªè£‡ì àƒèÀ‚°‹ â¡ ªï…ê£˜‰î 
ï¡P.                                 n
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கேோ�ல

நதிஜமா்றவ

நதி்ழ்ா்லத்்தில

நதிர்ந்ரமா்

நதிம்ம்தியா்

நதிழல ற்ால

நதின்னிடத்்தில

நதி்்லத்து வாழ ஆ்�ப்ட்றடன்

நதின் ச்றறோர்்ள்

நதி்்ல ்டுமாறேம்

நதி்்லகு்்லய ்வத்்து

நதிம்ம்தியில்லாது

நதித்்தி்ர்ய

நதிர்ந்ரமா்க்திறனாம்

வி.எஸ.தரோமோ
ற்ாயம்புத்தூர்

உயிரூற்றிகசகேோடு!

்ழுவலின் வியா்்த்்தில 

்்ரயா ற்்ங்்ள்

அேியாப்டா ர்�ியங்்ள்!

உன்னுடனான ச்ாழுது்ள் 

தூே்லா்வும் ்ின்பு 

�ார்லா்வும் மாேிபற்ாவ்தில

வியபற்தும் இல்்ல ்ான்!

்ட்க்றவ முடியா இத்்ருைத்்் 

முத்்த்்ால ்றே்வ

எரி்நது ற்ா்ட்டும் ற்் ்ாடு!

மி்்ந்்்லயும் இேகு 

்னித்தூவலில

ச்ாண்டு ற�ர்த்்திரு்க்்க கூடும்

முன்னேியா ரா்ங்்்ள!

அனும்தியின்ேி ம்ழயின் 

்ன்வப ்றே்வ.

�ிலிர்ப்் ்ண்டுைரட்டும் 

்டுங்ற்ா்ட!

ஒரு ்ிடி ்ய்க்ம் ஒரு ்ிடி மய்க்ம்

றந�த்்தின் வியா்்த்்்

நதி்்ல நதிறுத்்தி விடு்திேது!

அ்தி�ய ்ா்க்ம் உைர்வின்

ஏ்க்த்்் நதி்ே்க்திேது.

உயிரூறேி்க ச்ாடு 

்ி்ழத்துற்ா்திறேன்!

ஆ்னந�தி ரோமகேதிருஷணன்.
வடலூர்.

ம�ஙகும் மோவ்ல

அறுசீர் ெிருத்்தம்
மோ மோ ்கோய்

வண்டு சமாய்ககும் பூஞற�ா்்ல
வா�ம் வீசும் மாம்பூறவ

ச�ண்டுப பூ்க்ள் உச்�ியில்ான்
ற�ர்்நது ஆடும் அழ்ா்

்ண்டு குலுங்கும் ம்லர்்கச்ாத்்்
்ள்ளி அ்்ல்ககும் பூங்்ாறறே

மண்டு பு்ரில ்திளி்ககூட்டம்
ம�ங்கும் மா்்லப ச்ாழு்தினிற்ல

ச�ன்்றல  கேவி
்ட்டு்கற்ாட்்ட
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l
்ண்்்ள ்வத்ற்
்டும்ற்ார் ஒன்று.
சவன்ே ற்ா்திலும்
ற்ாலவிறய சவறேி

l
சவறேி்யத் ற்டி
வி்ர்ந்திடும் கூட்டம்
ற்ாலவி்ய்க ்ண்டால
வி்ல்தியா ஓடும்?

l
ஓடும் கு்தி்ரறய
்்ந்யத்்தில சஜயி்ககும்
சும்மா இருப்ற்ா
சுவறறோரம் மரி்ககும்!

l
மரி்ககும் உட்்லயா
ம்திப்ர் யாவரும்?
உயிர்ற்ான ்ின்னர்
உட்்லத் ச்ாடுவறரா?

l
ச்ாட்டு உைர்வதும்
ச்ாடர்்நது ச்ாடுவதும்
்ட்டு றமனியில
்ள்ளபபு வ்ரயில்ான்

l
்ாசனனும் அ்்ந்்
்ன்்னறய அழி்ககும்
நாசமனும் உைர்்வறய
நானி்லம் ம்தி்ககும்

l
ம்தி்ககும் மனி்்ன
ம்தித்துநீ ற்ாறேிடு
வி்தி்ககும் மாறறுள
சவறேி்ய ஈட்டிடு

l
ஈட்டும் ச்ாருள்்னில
ஈ்்்யச் ற�ர்த்்திடு
வாட்டும் வறு்ம்ய
விரட்டிட உ்விடு

l
உ்வும் உள்ளறம
உயர்்வப ச்றேிடும்
இ்ம்நதி்ே ற்ச்ற�
என்றும் சவலலுறம

l
சவலலும் வழி்ளில 
றவ்்ன ஓடும்
ச�ாலலும் ்வி்ளில 
ச�ா்க்திடும் ்ண்்ள்இ
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நதி்ல்வ ம்ேத்து விட நதி்ன்ககும்
மு்தி்்லத் ்ாண்டி சவளிறயே
எத்்்ன மு்ே ற்ாராடி யிரு்ககும் நதி்லவு
இடர்்்ள்க ்ண்டு ்யங்்வில்்ல நதி்லவு
சமௌனமா் ந்ர்்நது ச�லலும்
மு்தில்றளா ச்ரு்ம ச்ாள்்திேது சவன்று விட்றடாசமன
எழு்திய ்ாள்்்ள அழித்து சவறறுத் ்ாளா்க்தி
இன்்ம் ்ாை நதி்ன்க்திேது மு்தில
இடர்்்ள்க ்ட்நது சமௌனித்துப ்யைி்க்திேது நதி்லா

வாழவிலும் உயர்்வ்க ்ாைச் �்தி்க்ா் உள்ளங்்ள்
சவறறுத் ்ாளா்ககுவ்தில இன்்ம் ்ாை முயல்திேது
ஒருவரின் உயர்வில ம்திழவு ச்ாள்ளா் உள்ளங்்ள்
கு்ே்்ள்க கூேி்ககூேி அழித்துவிட நதி்ன்ககும்
நதி்ல்வபற்ா்ல இடர்்்ளத் ்ாண்டி சவளிறய வா
வானில ஒளிர்்நது ்ிர்ா�ிப்ாய என்றுறம...

நதிர்ம்லோ �ிவரோ��ிஙகேம்
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்க்டல் அெள முந்தோள�ள்யப் �ிடித்து 
இழுத்்தது. வ்கோஞசம் ச ிணுங்கலு்டன் 
பசளலள்யத் தூ்க்கிப் �ிடித்து்க வ்கோண்டு 
்களர ெந்தோள. ்க்டல்மணலில் உ்க்கோந்திருந்த 
்கடடுமரத்்தில் அெள உ்க்கோந்தோள.

்திரும்� ்க்டளல வெறித்்தோள. இந்த்க 
்க்டல்்தோப� ்தன் ெோழளெப் புரடடிப் ப�ோட்டது. 
நிளலகுளல்யச் வசய்்தது. என்றோலும் அெளு்ககு 
ஏப�ோ அ்தன்மீது ப்கோ�ம் ெரெில்ளல. இன்று 
ஏப�ோ புதுெி்தமோ� உணர்ச்சி்யில் ்தத்்தளித்து்க 
வ்கோண்டிருந்தோள.

அெள அரு்கில் ெநது நின்றோன் ்க்திர். இென் 
்தன் �ளழ்ய ்கோ்தளலச் வசோல்லி சிலோ்கி்க்க 
ெந்திரு்க்கோப�ோ அல்லது ்தன் �ளழ்ய ்கோ்தளலச் 
வசோல்லிப் புதுப்�ி்க்க ெந்திரு்க்கோப�ோவெ� 
நிள�நது குழம்�ி�ோள.  அந்த பநரத்்தில் ்க்டல் 
்களரள்ய அடித்து வீழத்்த , நண்டு ெிளரநப்தோடி 
்தன் குழி்ககுள �துங்கி்க வ்கோண்்டது.

‘‘என்� வசம்பூ நல்லோரு்க்கி்யோ?’’

‘‘ம், நீ’’

‘‘ஏப்தோ இரு்கப்கன்’’ என்று வசோல்லி்யென் 
வமல்லி்ய்க குரலில் ‘‘வசம்பூ வ்கோஞசநோளோ 
உன் ஞோ�்கம் அடி்க்கடி ெருது, அ்தோன் 
உன்�ப் �ோ்க்கலோம்னு ெநப்தன்’’

‘ ‘ ந ோ னு ம்  உ ன் ள �  � ோ ்க ்க னு ம் னு 
வந�ப்ப�ன்... ஆ�ோ..’’

‘‘அந்த நோட்களள மற்க்க முடி்யலடி, 
அ்த�ோல்தோன் எப்�டி்யோச்சும் உன்ள�ப் 
�ோத்துப் ப�சணும்னு ெநப்தன்,  நீ 
இரோத்்திோி எங்க தூஙகுெ’’ ச்டோவர� ்க்திர் 
ப்கட்டதும் அ்திர்ந்தோள.

‘‘எஙப்கன்�ோ...’’

‘‘இல்ல, இரவுல சந்தி்க்கலோம்னு்தோன்’’ 
்க்திளர ஒரு மோ்ய்க்களள�ோய் உணர்ந்தோள.

‘‘இல்ல ்க்திரு, நோன் எப்�டிவ்யப்�டிப்யோ 
வந�ச்சிடப்டன் ப�ோல... ந ீ ஒன்னு வசய்யீ, 
வமோ்தல்ல எ�்ககுத் ்தோலி ்கடடு, �ிறகு 
இரவென்� �்கல்லப்ய ெபரன்’’ஆற்றோளமயும் 
ப்கோ�மும் ்கலநது கூறி�ோள.

‘‘ஏய், எ�்ககு்க ்கல்்யோணமோ்கி வரண்டு 
புளளெ இரு்ககு வ்தோியும்ல உ�்ககு, நீ 
்தோலி அறுத்துடடு ெநது நி்க்கறெ... வரோம்� 
�ண்ணோப்த’’ ப�சி்கவ்கோண்டு அெள ள்கள்ய 
இறு்கப் �ற்றி�ோன்.

‘‘ஆம்�ள புத்்தி்ய ்கோடடிடப்டல்ல, நம்ம 
்த்டம் மோறிப் ப�ோ� ்கோ்தல ப�சித் ்தீ்க்க 
ெந்திருப்ப�ன்னு வந�ச்பசன்.. எல்லோ 
ஆம்�ள மோ்திோி சடடுனு என் ஒ்டம்பு்ககுளள 
வநோழ்யப் �ோ்ககுற’’ வெடு்கவ்க� �ற்றி்ய 
ள்கள்யத் ்தடடிெிடடுச் சற்பற ப்கோ�த்ப்தோடு 
ப � ச ி ெ ி ட டு  அ வ ெ ி ்ட த் ள ்த  ெ ி ட டு 
பெ்கமோ்க ந்டந்தோள. அப்ப�ோது அெள 
மோமங்கோரன் ஆறுமு்கம் எ்திோில் ெநது 
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வ்கோண்டிருந்தோன். ்க்திோி்டம் ப�சி்யள்தப் 
�ோர்த்்திருப்�ோப�ோ எ� எண்ணி்ய�டிப்ய 
ந ்ட ந ்த ோ ள .  ம ோ ம ங ்க ோ ர ன்  ்த ன் ள � 
சோள்ட்யோ்கப் �ோர்ப்�்தோ்க உணர்ந்தோள. 
்க ்ட ல்  எ ப் ப � ோ து ம் ப � ோ ல்  ந ண் ள ்ட த் 
துரத்துெ்திபலப்ய குறி்யோ்க இருந்தது.

்தோன் உண்ளம்யில் வசோளளள்தோ�ோ? 
நண்டுல ஒரு ெள்க்யத்்தோன் வசோளள 
ந ண் டு னு  வ ச ோ ல் ெ ோ ங ்க .  ந ண் டு ்க கு 
அ்தன் ஓடு்தோன் ெலிளம.  அவபளோ 
சீ்க்கிரம் நண்டு ஓட்ட ப�்க்க முடி்யோது. 
்க ள ி ந ண் டு  வ ச ோ ல் ல ப ெ  ப ெ ண ோ ம் . 
அவபளோ ்கஷ்டம் ்கடி்க்க. ஆ�ோ வசோளள 
ந ண் டு  அ ப் � டி ்ய ி ல் ப ல .  அ ்த ன்  ஓ டு 
்கடி�த்்தன்ளமப்யோ்ட இரு்க்கோது. பமபல 
வந்கிழித் ்தோளளத் ்தலபமல ்கவுத்்த�ோ 
ப�ோல இரு்ககும். வ்கோழம்பு ெச்சோலும் 
ருசி்க்கோது. உளபள சள்தயும் அவெளெோ 
இரு்க்கோது. பெற ெழி்யில்லோமத்்தோன் 
அ்த சளமச்சி சோப்�ிடுெோங்க.்த�்கப்கன் 
இந்தப் ப�ர் ெந்தது?

எல்லோரும் வசோளளளன்னு கூப்�ி்டறப்� 
அென் எப்�டி கூப்�ிட்டோன்? . வசம்பூ ன்னு 
கூப்�ிட்டோன். ்தன் வ�்யர் வசம்பூளெ என்�ப்த 
மறநது வெகுநோளோ்யிற்று. ஊர்்களில் வ�த்்தெங்க 
ெச்ச ப�ர் ஒன்னுன்�ோ �ட்டப்ப�ர் ெச்சி்க 
கூப்�ிடுறது பெறோ்யிரு்ககும். அது ெழிெழி ெந்த 
மூ்தோள்த்யர் ப�ரோ்யிரு்க்கலோம், �ழ்க்கெழ்க்கத்்த 
ெச்சி்க கூப்�ிடுற ப�ரோ்யிரு்க்கலோம், இப்�டி 
வநற்ய ்கோரணம் இரு்ககு.. ்த�்ககு என்� 
்கோரணம் இரு்க்கமுடியும்? ்யோர் என்� 
வசோன்�ோலும் ப்கடடு்கிடடு, அ்திர்நது 
ப�சோ்த்த�ோல்யோ? ்தோன் எது்ககும் லோ்ய்க்கில் 
பலனு அெங்க வந�்க்கற்தோல்யோ? ்த�்ககுளபள 
�ல ப்களெி்களள்க ப்கட்ட�டி வீடு ்கிட்ட ெநது 
பசர்ந்தோள.

‘‘ அ டி  வ ச ோ ள ள ,  எ ங ்க டி ப � ோ ய் 
வ்தோலஞச, உன் அண்ணி்க்கோோி உன்� 
மீன் ஆ்யச்வசோல்லி ப்தடி்க்கிடடிருந்தோ...
சீ்க்கிரம் ப�ோ, ்கோண்டு ெநது ்கத்்தப்ப�ோறோ’’ 

பெலி்யோண்்ட ஒ்க்கோந்திருந்த அெள அம்மோ 
அ்தடடி அனுப்�ி�ோள. ்திண்ளண்யில் 

எழும்ற்ாற்

இய்லவில்்ல ்ான் ஆனாலும் 

்ட்ம்யயும் ச்ாறுப்்யும்

கூட்டி்க ்ழித்து ்திளம்்ி ற்ாயாயிறறு...

ஒரு மைி றநரம் கூட ்ாண்டவில்்ல 

இரு்க்் உறுத்்திறறு...

�ட்சடன எழு்நது நட்க்வும் 

நம்்ி்க்் இல்்ல...

உடல ற�ார்வாய

மனது சவறு்மயாய...

யாரிடமும் ற்� விருப்மில்்ல

ஏறனா எட்டி எட்டி ்ார்்க்திேது அழு்் 

அவ்வபற்ாது எரிச்�லும்....

ச்ாஞ�ம் மூடி்கச்ாள்ள

ச்ஞசும் ்ண்்ள்....

ச்ாஞ�ம் �ாய்நதுச்ாள்ள

ஏங்கும் உடல.....

வீட்டு்ககு ற்ா்்லாமா என 

எண்ணும்ற்ாற்,

என்ன ச�ாலலிவிட்டு ச�லவது

ஒறர �ி்ந்்ன..

்டு ்டு்ககும் இடுப்்யும்

்ின்னி எடு்ககும் ்ால வலி்யயும் 

குழம்்ி ்வி்ககும் மன்்யும் 

என்னசவன்று ச�ாலவது...

எல்லா நாட்்்ளயும் ற்ா்ல

�ி்ல நாட்்்ள எளி்ாய ்ட்நது 

விடமுடியாச்ன எபற்ாது

புரியும் உங்்ளு்ககு....

�ீபிகேோ சுதரஷ
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�்க்கத்துவூடடு �வு�ம்மோ அ்க்கோெி்டம்... 
‘‘வ�ோழுது ப�ோ்யி எம்மோ பநரம் ்கோணோம். 
எங்க ப�ோய் வ்தோலஞசோபலோ, எப்�ப்�ோரு 
ப ம ச் ச ல் ல ப ்ய  இ ரு ்க ்க ற து .  பு ரு ச � 
சோெ்கவ்கோடுத்்தெ மோ்திோி்யோ இரு்க்கோ. 
பசோடிச்சி்கிடடு சிங்கோரம் �ண்ணி்க்கிடடு 
வ்களம்�ி்டபற.. அெமோ�மோ இரு்ககு..’’ 
அண்ணி்க்கோோி வசோல்ெ்தற்குள இெள 
வ்கோட்டோ்யில் நுளழநது குண்்டோ�ில் மீன் 
எடுத்து ெநது மீ� ஆ்ய உ்க்கோந்தோள.

‘‘�ோப்�ோ... இம்மோபநரம் எங்க ப�ோச்சோம்’’ 
எள்க்கோரமோ்க்க ப்கட்டோள அண்ணி.

‘‘எம்மெள ்கோணோம், ்க்டலோண்்ட 
வெள்யோ்டறன்னு வசோல்லிச்சி �ச்சமோ்க்கோ..
அ்தோன் ப்தடி்கிடடுப் ப�ோப�ன். .’’

‘ ‘ ந ல் ல ோ  இ ரு ்க கு  ந ோ ்ய ம்  ந டு வு ல 
இரு்ககு சோ்யம்... இம்மோபநரம்.. இந்தத் 
்திண்ளணல �டுத்து வ்க்டந்தோ உம்மெ..
இப்�்தோன் �ச்சம்மோ ்க்ட்க்கிப் ப�ோ்யி 
மோங்கோ ெோங்கி்யோற அனுப்�ி்யிரு்கப்கன்’’ 

ந்க்கலோ்கப் ப�சி�ோலும் ஒரு ெோர்த்ள்த 
எ்தித்துப் ப�சமோட்டோள.

‘எல்லோளரயும ப�ோல ஏன் நோன் ்தல 
சீெ்ககூ்டோது? வ�ோடடு ெ்க்க்ககூ்டோது? 
பூ ளெ்க்க்ககூ்டோது? ஏ்க்கமோ்யிருந்தது 
அெளு்ககு. மத்்த வ�ோண்ணு்களப் ப�ோல் 
பசோடிச்சி்கிடடுப் ப�ோ்கணும்னு ஆச அடி்க்கடி 
ெருெள்த உணர்ந்தோள. அதுகூ்ட பெவறோரு 
ஏ்க்கமும் ெருது. அள்த்க ்கண்டு ்த�்ககுளபள 
�்யந்தோள.  அது ்தன்ள� ெிழுங்கிெி்ட்ககூடும் 
என்�்தோலும் இரு்க்கலோம். ஆ�ோ அந்த 
ஆச ்தன்ள� இரெிலும் தூ்க்கத்்திலும் 
துன்�ப்�டுத்துெள்த உணர்ந்தோள. அ்த 
வெளி்யில் வசோல்லி ஆறு்தல் அள்ட்ய முடி்யோ்த 
ஒன்று என்�ள்தயும் அறிந்திருந்தோள.

�த்்தோெது �டி்க்கறப்� இந்த்க ்க்திர 
்கோ்தலிச்பசங்கற்தோலப்ய ்தன்ள�்க ப்க்க்கோம 
அடியும்புடியுமோ அந்த மர்க்கோணத்்தோனு்ககு்க 
்கடடிெச்சோங்க. அழுதுபுரண்்டப�ோதும் 
ஒத்து்க்கி்டளல. ்கல்்யோணமோ்கி ெருசம் 
ஒ ன் � ோ ்க ி ற து ்க கு ள ள  ப � ோ ட டு ்க கு ப் 


்ீழடி இது எங்்ள் ்மிழகுடி

எது நா்ரீ்ம்

யாரு்ககு யார் ்றறுத்்ருவது

�ி்நதுசவளியல்ல

இனி ்வ்்யாறறுப்டு்க்்்ான்

உ்ல் நா்ரீ்ங்்ளின் ்ாய

உ்ல் ்ட்டிட்க்்்ல்ய விய்ககும் ்மிழா

உன் ்ாட்டனு்ககு ்ாட்டன்

ச�ங்்ல்்ளயும் சுட்டு 

்ட்டி்வத்்திரு்ககும் அேிவு்ககூர்்மப்ார்

்ழிவுநீர் ற்ா்க்தி்ள்

்்்லநயத்துடன் சுவர்்ள்

ஆ்ரைங்்ள்

்ா்ன ஓடு்ளில ச்யர்்்ளபச்ாேித்து

எழுத்்ேிவு ச்றே �மூ்மா் 

ஆோம் நூறோண்டிற்லறய 

அேிவுச்றறுவிட்டான் ்மிழன்..

�ங்் ்ாடல்ள் பு்னவு்ள் அல்ல

பு்்்நது ்திட்ககும் ்மிழனின்

மி் உயர்்ந் நா்ரி்த்்தின் அ்டயாளம்

்ீழ ற்ாண்டிப்ார்

அடியில ்திட்க்திேது

்மிழனின் றவர்.

மண்ைின் வயது்ான்

்மிழனின் வயது

மண்ைின் வயது்ான்

்மிழசமாழியின் வயதும்.

 - ஈழபோர�தி
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ப�ோ்யி, பு்யல்ல சி்க்கி்க ்க்டல்ல ்களரஞசிப் 
ப�ோ்யிட்டோங்கற வசய்்தி மடடுந்தோன் ெந்தது. 
அென் ்கோணோப் வ�ோணமோ்கிட்டோன்... 
்கருமோ்தி வசய்்ய ள்கப்யோடு வ�ோறந்த 
வூடடு்ககு ெந்தெ்தோன். ்தணல்ல வெநது 
்த ண ி ்ய ற ோ ப் ப � ோ ல  அ ெ  ெ ோ ழ ்க ள ்க 
அளமஞசிடடுது.  ஆமோம் அெவநல ்தல்கீழோ 
வ்தோங்கற வெௌெோலோட்டமோ இப்�டி 
மோறிடிச்பசன்னு ்கெளலப்�ட்டோள.

புருசன்வீடல ெோழந்தோள அவவளோ்தோன். 
ஒரு ெருசத்துல ெோழந்த ெோழ்கள்க வ�ோி்ய 
எந்த ஞோ�்கத்்தயும் ப்த்க்கி ெச்சில்ல. 
ஆ�ோ ்தோலி்யறுத்து்க ்கருமோ்தி முடிச்சி 
்தோய்வீடடு்ககு்க கூடடி்யோரப்� அெப�ோ்ட 
வ ்க ோ ழ ந ்த ்ய  வ ச ோ ம ந ்த ி ரு ப் � து  கூ ்ட 
அறி்யோ்தெளோ்யிருந்தோள. நோளப�ோ்கப் 
ப�ோ்க குழநள்தள்ய உணர்ந்தோள. இப்� 
அந்த ம்களு்ககு ஐநது ெ்யசு.

என்� �டிச்சிரு்க்கோள பெளல்ககுப் 
ப�ோெ. அடி்க்கடி அம்மோவும் அண்ணியும் 
்திடடித் வ்தோளல்க்கறோளு்க. அங்க நின்னு 
என்�ோ சிோிப்பு. ஆம்�ள ள�்யன்்கிட்ட 
என்றோல் ப�ச்சுன்னு. முண்்டச்சி்யோத்்தோன் 
ப�ோ்யிட்டோ,அது்ககுன்னு ்யோர்ட்டயும் 
ப � ச ்க  கூ ்ட  மு டி ்ய ோ ்த  அ ள வு ்க கு ச் 
வசோளளள்யோ்யிடப்டோபம எ� ம�சு்ககுள 
அழு்தோள.

இத்்தள�்ககும் இெ ெோழ்கள்க்ய ்யோர் 
முடிவு வசய்்யறோ. அம்மோளோ, அண்ண�ோ, 
அண்ணி்யோ ்யோருன்ப� வ்தோி்யோ்த ஒரு 
வ்கோழப்�துல அல்லெோ இெ ெோழ்கள்க 
வ்தோங்கல்ல ஆடுது. ்கடடி்க்கத் துணி, 
மூணுபெள பசோறு, அ்தோன் இெபளோ்ட 
வ ச ோ ர் ்க ்க ம் .  ம த் ்த  வ � ோ ண் ணு ங ்க ள 
ப�ோல ஒரு சி�ிமோவு்ககுப் ப�ோ்கணும், 
பீச்சு்ககுப் ப�ோ்கணும்னு ஆச்க வ்க்டநது 
அ ல் ல ோ ்ட த் ்த ோ ன்  வ ச ய் யு து .  ப ்க ட ்க 
�்யந்தோள. ப்கட்டோல் கு்தர்்க்கமோ ப�சுெோ 
அண்ணி்க்கோோி.

்க்திரோெது �ளழ்ய ்கோ்தளல நிள�த்துத் 
்தன்ள�த் ்தோங்கெோவ�ன்ற ச ிற ி்ய 
அல்�ோளச்யிலத்்தோன் அெள�ச் சந்தித்்தோள. 

ஆ�ோ அெளுள்ட்ய ஆச்யில மண் ெிழற 
மோ்திோி ப்கட்டள்த அெளோல் ஒப்� முடி்யளல. 
்கோலம் மனுசங்கள எப்�டி மோத்துது. 
அன்�்க்கி உரு்கி உரு்கி ்கோ்தலிச்செ�ோ 
இன்�ி்க்கி இப்�டிப் ப�சிட்டோன். ஏப்தப்தோ 
ம�சு்ககுள ஓ்ட மீன் ஆ்ய அருெோமள�ள்யத் 
ப்தடி எடுத்்தோள. இந்த அருெோம� ஒரு 
வமோ்க்க அருெோம�.்கோஞசப் பீ்ய்க கூ்ட 
்கரு்க குனு வெட்டோது. இந்த அருெோம� 
மோ்திோி்தோன் நோமளும் ஆ்யிடப்டோமோ எ� 
எண்ணிப்�ோத்்தோள.

‘‘வ்கோழம்பு சுண்டிப் ப�ோெப் ப�ோவுது, 
எங்கயும் வம்த்க்கோம, சீ்க்கிரம் ஆஞசி எடு.’’ 
அண்ணி்யின் கு்தர்்க்கமோ� ெோர்த்ள்த்ககு 
மறு�்தில் ப�ச ி்யப்த்யில்ளல.  ப�சத் 
ப்தோணும், ஆ�ோலும் ஒரு �்யம் ம�சு்ககுள 
ெரும். அெ ெோ்யத் வ்தோரந்தோ ்கோந்தோோி மோ்திோி 
்கத்்தி்க்கிடப்ட இருப்�ோள. அண்ணி்க்கோோி 
என்� �ண்றோன்னு சோள்ட்யோ �ோத்்தோள. 
அெ ்திண்ளண்யோண்்ட ஒ்க்கோநது உ்திோிப் 
பூ்க்கடடி்க வ்கோண்டிருந்தோள.

அந்தப் பூ ்தன்ள�ப் �த்து �டுப்கெலமோ 
சிோி்க்கற மோ்திோி ப்தோணி்யது இெளு்ககு. 
பூமீது வ்கோளளள ஆளச. ்தளழ்ய ்தளல்ய 
வ�ோ்டெ ்கடடி, ெ்கிவ்டடுத்து ்தளல்ய சீெி, 

சுறேத்்் ற்ாறேிப பு்ழ்நற்
்வ்்ல்ள் மே்நது வாழறவாம்
்றே்் ஏறறு நதி்்லபற்ாம்
்லவியில �ிே்நது ம்திழறவாம் !

எண்ைத்்் என்னிடம் ்்நது
வண்ைத்்் ம்திழவினில ்ாட்டு
்மழ்ந்திடும் வாழவும் ம்லரும்
ம்திழச்�ி்ான் நம்க்தினி றவண்டும் ! 

இனிய்் ற்�ிடும் ச்ாழு்ாம்
இர்வ சநருங்்திடும் றநரம்
அன்்ினில ்தி்ளபற்ாம் இன்று
்ண்்ினில ்்ர்றவாம் நன்று !

�மிழசநஞ்�ம் அமின்
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குஞசலம் ெச்சி்க ்கடடி்க்கிடடு மல்லி்யப் 
பூெ ்தளல நிளற்ய ெச்சி்க்கிடடு, எதுத்்த 
ெிடடு ஆ�ந்தி்ய மோ்திோி ்தன் ெோழ்கள்க 
இ�ி மோறோ்தோ எ� ஏங்கி�ோள. ்தன் 
புருசப�ோ்ட ெோழந்த அந்த ஒரு ெருச 
ெோழ்கள்க அத்்தள� இன்�ம் வநறஞச்தோ 
இருந்திரு்க்கெில்ளல. நோவளோருபம�ியும் 
வ�ோழுவ்தோரு ெண்ணமுமோ்க நோளளத் 
்த ள ள ி ்ய து ்த ோ ன்  ம ி ச் ச ம் .  வ ந � ச் ச ி ப் 
�ோத்து சநப்தோசப்�்டபெோ து்க்கப்�்டபெோ 
முடி்யோ்த அளவு்ககுத்்தோன் இருந்தது. 
எப்�டிப்யோ ெோழந்தோ . அவெளபெ.

‘‘்யம்மோ, இந்தோ மோங்கோ. �ச்சம்மோ ஆ்யோல்ல 
வ்கோஞசம் மீன் வ்கோழம்பு ப்கட்டோங்க’’ ம்கள 
அஞச�ோ ்கிண்ணத்ள்தயும் மோங்கோளெயும் 
்தன்முன் நீடடி�ோள.

‘‘இ்த்க வ்கோட்டோ்யில ப�ோ்யி ளெ்யிடி, 
இம்மோபநரம் எங்க ப�ோ�’’

‘‘ப்தோ.. �ோர்ரோ... இெ இம்மோ பநரம் 
எங்கப்யோ ப�ோ்யிடடு மெள ப்க்க்கறோளோம் 
மெளள. �ச்சம்மோ வ்கோழம்பு ப்கட்டோளோ..
இது்கவ்கோண்ணும் வ்கோறச்சலில்பல. இெளும் 
மூளி, அெளும் மூளி வரண்டு்ககும் ப்தோது 
ப�ோ» சிோிச்சி்க ்கிடப்ட ்கோிச்சி்க வ்கோடடி�ோள 
அண்ணி. அம்மோ ஏப�ோ இெளு்க்கோ்க 
ஒருப�ோதும் ெ்க்கோலத்து ெோங்கிப் ப�சி்யப்த 
வ்க்ட்யோது. அப்�டிப்ய அம்மோ வ்கோணந்தோன் 
்த�்ககுமிரு்கப்கோவெ� எண்ணி�ோள. 
அெளி்டம் ஒரு ெோர்த்ள்த எ்திர்த்துப் ப�சி�ோ 
ஆ்யிரம் ெோர்த்ள்த்களள்க வ்கோடடித் 
்தீத்துடுெோ அண்ணி. எஙப்கர்நது்தோன் 
�ிரெோ்கம் எடு்ககுபமோ வ்தோி்யோது. அத்்தள� 
நுணு்க்கமோ வ்கோற வசோல்லுெோ. அது்ககு 
ப�சற்தெி்ட ப�சோம இருநது்டறப்த 
ப்தெளலன்வ�்தோன் இெள ெோய்மூடி்க 
வ்க்டப்�ோள. ்தோங்கோ்த து்யரம்�ோ அடுப்�ங்கர 
வ்கோட்டோ்யில ப�ோ்யி அழுதுத் ்தீர்ப்�ோள.

‘‘எங்க அந்த ச�ி்யன், எங்க அந்த 
ச�ி்யன்’’   ப்கோ�மோ ்கத்்தி்கிடப்ட ்திண்ளணல 
ஒ்க்கோந்தோன் அண்ண�ங்கோரன். மீன் 
ஆஞசி வ்கோட்டோவு்ககுள எடுத்து்க வ்கோண்டு 
ப�ோ� அெளு்ககு நடு்க்கவமடுத்்தது. 

வணஙகுகேதித்றன் 
�ோதய...

_______________________________________________

ஆயிரம் உேவு்ள்

அவனி்ய நதி்ே்க்

அன்்னயுன் அன்்ி்ன

எவருண்டு நதி்ர்ப்!

ச்யவத்்் ற்டிறனன்

ற்ாயில்ள் முழு்க்

ஓ்்ல்க குடி்�யில

என்ச்யவம் இரு்க்!

தூறறுவார் ற்ாறறுவார்

ற்ாறேியும் தூறறுவார்

ஏறேிட வழி்ாட்ட

உ்னயன்ேி யாரிங்கு!

்ா�த்்் றவடமாய

அைி்ந்திட்ட ்்லருண்டு

்ா�றம உருவமாய

நீமட்டும் ்ானுண்டு!

குரலிற்ல உடல ந்லம்

அேி்தின்ே ்வத்்தியம்

வார்த்்்யில மனநதி்்ல

உைர்்தின்ே ம்த்துவம்!

்ண்றடறன வ்னத்்தில

்தியா்த்்தின் ஒளிவட்டம்

்ாறயயுன் அ்ைப்ிற்ல

அ்ன்ேது துயர் சமாத்்ம்!

்ாட்டு்டத் ்்்லவி்ய

்ாடுறவன் என்�ித்்ம்

்ாவாற்ல ்தினம் ற்ாறேி

வைங்குறவன் உ்ன நதித்்ம்!

- தவ்லவணயூர் ரெிந�ன்.
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ஏன் இப்�டி்க ்கத்்தறோன்.என்�ோ ்தப்பு 
ந்டநதுடடுது அெளு்ககுப் புோி்யளல.
ஆறுமு்கம்

‘‘வசோளளள இத்்தள� பநரம் எங்க 
ப�ோச்சுனு ப்களுடி. ்க்டலோண்்ட எது்ககுப் 
ப � ோ ச் ச ி ன் னு  ப ்களு .  எ � ்ககு  ம ோ � ம் 
ப�ோவுது. இந்த மூளி்யோல.. ஏ... ்யம்மோ, 
உம்மெ லடசணத்்த �ோரு... எெ�ோன்்ட 
ப�சிடடு ெநதுச்சின்னு ப்களு. இது 
லோ்ய்ககுப்�டடு ெரோது. அெ�ெ� உன் 
்தங்கச்சி்ய அங்கப் �ோத்ப்தன். இங்கப் 
� த் ப ்த ங ்க ற ோ னு ெ .  ந ோ ன்  ப ெ ட டி ்க 
்கடடி்க்கறது்ககுப் �்திலோ வ�ோ்டளெ 
்கடடி்க்கிடடுப் ப�ோ்யி்டலோம். அ்த்க கூப்டு 
என்�ோன்னு ப்களு.’’ ஆங்கோரமோய்்க ்கத்்தி்க 
வ்கோண்டிருந்தோன் அண்ணங்கோரன் ரோசு.

‘‘ஓ.. இ்தோன் ெிச்யமோ, இவபளோ பநரம் 
எங்க ப�ோ�ோன்னு அளலஞசி்கிடடிருநப்தன் 
நோனு. ஏய்.வசோளள வெளில ெோடி, எங்க 
பூநது்கிடடிரு்கப்க, ப்கோட்டோ�ோட்டம் எங்க 
்கழுத்்த அறு்க்க ெந்திரு்ககு.’’ கூ்ட பசநது 
்கத்்தி�ோள அண்ணி.

வமதுெோ்க வ்கோட்டோ்யிபலர்நது வெளி்ய 
ெந்தெள ்கண்்டதும் ்திண்ண்ய ெிடடு ஓடி்யோநது 
அண்ணன் ‘ப்ளோர்‘ எ� அளறஞசோன். 
வசம்பூ்ககு ்தளல வசோழன்றது. அப்�டிப்ய 
்தளல்ய புடிச்சி்கிடடு வ்கோண்ப்ட ெோசல்ல 
ஒ்க்கோந்தோ. அம்மோ்க்கோோி ஒப்�ோோி ெச்சி ஓங்கி 
அழ ஆரம்�ிச்சிட்டோ. அெளோல அள்தத்்தோன் 
வசய்்யமுடியும். அெளும் மெளளப் ப�ோன்று 
்க்தி்யற்று்க வ்க்டந்தோள.

‘‘ஒப்�ோோி்ய நிறுத்து வமோ்தல்ல. உம்மெ 
ஒழுஙகு்ககு ெரோது இ�ி. எத்்தி�ிப்யோ 
வமோற ்கண்டிச்சிப் �ோத்துடப்டன். மோமோ 
�்க்கிோி எத்்தி�ிப்யோ ்த்டளெ வசோல்லிச்சி 
நோனும் வசோல்லிப்�ோத்துடப்டன். ஊபர 
்கோறித் துப்புது உம்மெளப் �ோத்து, மோ�ம் 
ப�ோ்யி உசுரு ெோழற்தெி்ட ப�சோம வசத்துப் 
ப�ோெ வசோல்லு’’ வரோம்�வும் ்கோட்டமோ்கப் 
ப�சி�ோன்.

அெளு்ககுப் புோிஞசிப் ப�ோ�து. இந்த 

கு.அ.�மிழசமோழி ்வி்்்ள்

உன் ச�ாற்ள்

என் உட்்லத் 

து்ளத்து்கச்ாண்டிரு்ககும் ற்ாது

சவகு இயல்ாய

ஒரு ச்ா்்ல்ய

நதி்ழத்்திச் ச�ல்திோய 

நீ!

*

அ்ந் மழ்்ல

வன்புைரப்ட்டு

ச்ாடூரமா்ச் �ி்்்க்ப்ட்டு

்ன்ககு 

என்ன றநர்்ந்ச்ன்றே

அேியாமல

உயிர் துே்க்்யில

உங்்ளால உருவா்க்ப்ட்ட

ஒவ்சவாரு ்டவுளும்

்திரும்்த் ்திரும்்த்

இே்நதுற்ா்திோர்்ள்

*

ற்ாண்டி எடுத்்

எலும்பு்ககூட்டில

மண்ணுடன் 

ச்ாஞ�ம்ற்ா்ல

ஒட்டி்கச்ாண்றட இரு்க்திேது

நதி்ேறவோ் ஆ்�்ள்

மோமங்கோரந்தோன் பெடடு ெச்சிரு்க்கோன். 
அெனு்ககு அெ வ்க்ட்க்களலனு ஆ்தங்கம். 
ஒ ரு ந ோ  எ ல் ல ோ ரு ம்  கூ த் து ப்  � ோ ்க ்க ப் 
ப�ோ்யிட்டப்� ்த�ி்யோ வ்கோட்டோ்யில 
�டுத்து்க வ்கோ்டந்தோ இெ. பூ� மோ்திோி ்க்தெத் 
வ்தோற்க்க மு்யன்றோன் .

‘‘்யோரு’’

‘‘நோன்்தோன் ... மோமோ ஆறுமு்கம்’’

‘‘என்� இநபநரத்துல மோமோ’’ இரவு 
மணி �த்து இரு்ககும், ்க்தளெத் ்திறந்தோள.

‘ ‘ ஒ � ்க கு  ஒ ்ட ம் பு  ச ோ ி ்ய ி ல் ப ல னு 
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அ்க்கோ வசோல்லிச்சி, அ்தோன் ெநப்தன்’’ 
்க ்த ெ  வ ்த ோ ற ந ்த து ம்  உ ள ப ள  ப � ோ ய் 
ஒ்க்கோந்தோன். அப்�டிப்ய நலம் ப்கடடுடடுப் 
ப�ோ்யிடுெோர்னு �ோத்்தோ வூடடு்ககுளபள 
ெ ந து  ஒ ்க ்க ோ ந து ட ்ட ோ ப ர .  எ ன் � 
�ண்றதுன்னு புோி்யோம நின்�ோள.

‘‘ெோ, இங்க ஒ்க்கோரு’’, ்தன்�ரு்கில் 
ஒ்க்கோரச் வசோன்� மோமோளெப் �ோத்து 
வ ம ோ ற ச் ச ோ ள .  ்த ன்  அ ப் � ள � ெ ி ்ட 
வ�ோி்யென் இந்தோளு. ்யோருமில்லோ இந்த 
பநரத்துல ்தோங்கிட்ட ப�ச என்� இரு்ககு 
எ� ம�்திற்குள வ�ோருமி�ோள.

‘‘அ்ட, ெோ ஒ்க்கோரு, உ�்ககு என்�ோ 
பெணும் வசோல்லு, நோன் �ோத்து்க்கபறன் 
உன்ள�.உம்மெளு்ககும் வசய்்ய பெண்டி்ய்த 

வசய்்யபறன். நீ்தோன் பெல்க்கி ெித்்த்க்கிப் 
ப�ோெோம எவபளோ ்கஷ்டப்�டுபறன்னு 
வ்தோியுது வசோளளள. நோன் இரு்கப்கன். 
்கெலப்�்டோப்த’’ நின்னு்கிடடிருந்த அெள 
ள்கள்யப் �ிடித்து இழுத்்தோன்.

‘‘மோமோ எந்திோி வமோ்தல்ல, வூடடு்ககுப் ப�ோ..
இப்�டி பமோசமோ� ந்டந்தோ ்கத்்தி்க கூப்�ோடு 
ப�ோடுபென்.. ப�ோ... ப�ோ்யிடு.. ’’இெளுள்ட்ய 
்கண்டிப்�ோ� ெோர்த்்த்ய்க ப்கட்டதும் எழுநது 
ப�ோ்யிட்டோன்.  அ்திபலர்நது ்தன் அண்ணங்கிட்ட 
இல்லோ்த்தள்தயும் வ�ோல்லோ்த்தள்தயும் 
வசோல்லி்க  வ்கோண்டிரு்க்கோன் என்�ள்த உறு்திப் 
�டுத்்தி்க வ்கோண்்டோள.

வீடடில் எப்�டி்யோெது வ்த�ம் ஒரு 
சண்ள்ட ந்ட்க்க இெந்தோன் ்கோரணம் 
என்�ள்தப் புோிநது வ்கோண்்டோள . இள்த எப்�டி 
்தன் குடும்�துல வசோல்ல முடியும்? முடி்யோது. 
அப்� இந்த மோமங்கோரன் ெச்ச ெத்்தி்தோன் 
இப்�்க வ்கோழுநதுவுடடு எோியுது. ்தோன் 
இ�ி இதுபலர்நது மீள ெழி்யில்ளலவ்ய� 
ந ி ள � ்க கு ம் ப � ோ து  ்க ண் ்க ள ி ல்  ்க ்ட ல் 
வ�ரு்கிப்யோடி்யது.

‘‘அழுெற்த �ோரு... ச�ி்யன் வசத்்தெங 
கூ்டப்ய ப�ோய் வ்தோலஞசிரு்க்கலோம், என் 
மோ�த்்த ெோஙகுறது்ககுன்ப� ெநதுரு்ககு. 
்யம்மோ, நீ வசோல்லு... பசோறு ்தண்ணி்ககு்க 
வ்கோறெச்சமோ.. துணிமணி்ககு வ்கோற 
ெச்சமோ... இது மெளு்ககு ஒன்னுஞ வசய்்யோம 
வுடடுட்டமோ.. வசோல்லும்மோ, பெற என்�ோ 
�ண்ணலோம் இள்த’’ ்கடு்கடுப்பு்டன் ப�சி்ய 
அண்ணள� ஏவறடுத்துப்�ோர்த்்தோள.

‘‘ஒண்ணு �ண்ணலோம்�ோ’’ வசோல்லி 
ெிடடு எல்லோளரயும் �ோர்த்்தோள.. ஏப்தோ 
வ ச ோ ல் ல  ெ ரு ்க ி ற ோ வ ள �  அ ண் ண ன் , 
அண்ணி, அம்மோ, ்தன்ம்கள அள�ெரும் 
்திரும்�ிப் �ோர்த்து உறு்தி்யோ்கச் வசோன்�ோள.

‘ ‘என்ள�்க ்கல்்யோணம் �ண்ணி்க 
வ்கோடுங்க’’ ்தி்டமோ்கச் வசோன்�ோள. ஒரு 

நிமி்ட்க ்கோற்று மூச்சுப் ப�ச்சற்று நின்றது. 
n

ச்ாறு்ம இல்லா உள்ளறமா சவறு்ம

வறு்மயிலும் ச்ரு்ம ்ரும் ச்ாறு்ம..

�ினம்ச்ாண்ட மு்த் த்ில பு்்யும் புன்ன்்

அ்ம்ச ா்ண்ட ச ா்று்ம ச ா்ழி்ந திடும் அன் ்்..

உ்ல்த்்தின் ச்ாறு்மயால உரி்மயாய 

வாழ்திறோமின்று.

சவறுத்து சவறு்மயில வாழவ்தில 

்யனில்்ல.

நதி்ானமிழ்ந் வார்த்்்

நீ்தி்யயும் நதிரா்ரி்ககும்..

்ண்்ிழ்ந் நடத்்்

்்்்ய வளர்்ககும்..

விட்டு்கச்ாடுத்து வாழ்ல

சவறேி்யத் ்ரும்.

ச்ாறுத்து வாழ்ந்ால பூமி்ய ஆள்லாம்..

்கோத்்தவூர்்க்கெி
எம்.பஹ்த ெுவ்னட

இ்லங்்்
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22/09/2019 அன்று உல்கத் ்தமிழ்க 
்கெிஞர்்கள மோநோடடில் அஙப்கோர் ்தமிழ 
சங்கம் �ன்�ோடடு ்தமிழர் நடுெம் மற்றும் 
்கம்ப�ோடி்ய ்களல �ண்�ோடடுத் துளற 
அ ள ம ச் ச ்க ம்  இ ள ண ந து  ‘ ‘ ச ர் ெ ப ்த ச 
இளஙப்கோெடி்கள ெிருது’ ’  ்கெிச்சு்டர் 
்கோ.ந.்கல்்யோணசுந்தரம் அெர்்களு்ககு 
ெழங்கப்�ட்டது. ெிரு்தளிப்�ெர் ்கம்ப�ோடி்ய  
�ண்�ோடடுத்துளற  இ்ய்ககு�ர் பமோர்ன் 
வசோபீப் அரு்கில் ்கெிஞர் ெிபெ்கோ மற்றும் 
அஙப்கோர் ்தமிழ சங்க நிர்ெோ்கி்கள.

மு ன் � ்த ோ ்க  2 1 . 0 9 . 2 0 1 9  அ ன் று 
்கம்ப�ோடி்யோ அஙப்கோர் ்தமிழ சங்கம், 
�ன்�ோடடுத் ்தமிழர் நடுெம் ந்டத்்தி்ய உல்க்க 
்கெிஞர் மோநோடு மு்தலோம் நோள நி்கழெில் 
‘‘ெோ�ம் வ்தோடும் ெண்ணத்துப்பூச்சி்கள’’ 
்தன்முள�்க ்கெிள்த்கள - 52 ்கெிஞர்்கள 
வ்தோகுப்பு சிறப்�ோ்க வெளி்யி்டப்�ட்டது. 

்கம்ப�ோடி்ய �ண்�ோடடுத்துளற இ்ய்ககு�ர் 
பமோர்ன் வசப்பீப் வெளி்யி்ட மபலசி்ய ்தமிழ 
எழுத்்தோளர் சங்க ்தளலெர் இரோபசந்திரன் 
வ�ற்று்கவ்கோண்்டோர்.  �ோ்டலோசிோ ி்யர் 
ெிபெ்கோ முன்�ிளல்யில் வெளி்யோ�து.

்த ன் மு ள � ்க ்க ெ ி ள ்த ்க ளு ்க கு 
�ன்�ோடடு பமள்ட்யில் அங்கீ்கோரம் 
நம்கவ்கல்லோம் வ�ருளம.

பமள்ட்யில் ்கெிஞர்்கள சும்திசங்கர், 
அன்புச்வசல்ெி சுப்புரோஜ், இர.்தர்மோம்�ோள 
மற்றும் ஓசூர் மணிபம்களல ஆ்கிப்யோரு்ககு 
சோன்று்கள ெழங்கப்�ட்ட�. முள�ெர் 
ப�ரோ.மளறமளல இல்ககுெ�ோர், முஸ்த�ோ, 
மபலசி்ய ்தமிழ எழுத்்தோளர் சங்க ்தளலெர் 
இரோபசந்திரன், ்கருமளல ்தமிழோழன், ஓசூர் 
மணிபம்களல, மலர்ெண்ணன், ெணங்கோமுடி, 
உளம்யென், பரோ்கி�ி ,  ப்யோ.புரடசி , 
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்கஸதூோி  மற்றும்  �ோ்டலோச ிோ ி்யர்்கள 
இநதும்தி, அஸமின், ்கெிோி் ி மப்கஷ, ரெி 
்தமிழெோணன் உளளிட்ட �ல ்கெிஞர்்கள 
்கலநதுவ்கோண்்ட�ர்.  ெிழோெில் இந்தி்யோ  
மபலசி்யோ சிங்கப்பூர் சுெிஸ இலஙள்க 
வமோோீசி்யஸ மற்றும்  ெளளகு்டோ நோடு்களளச் 
பசர்ந்த ்கெிஞர்்கள நூற்று்ககும் பமற்�டப்டோர் 
்கலநதுவ்கோண்்ட�ர். ெிழோ ஏற்�ோடு்களள 
�ன்�ோடடு ்தமிழர் நடுெத்்தின் ்தளலெர் சித்்தர் 
்திருத்்தணி்கோசலம், அஙப்கோர் ்தமிழ சங்க 
்தலலெர் சீ�ிெோசரோவ வச்யலர் ஞோ�பச்கரன் 
மற்றும் துளணத்்தளலெர் இரோபமஷெரன் 
ஆ்கிப்யோர் சிறப்�ோ்க வசய்்திருந்த�ர். 
்கெிஞர்்களு்ககு இரண்டுநோள சுற்றுலோவும் 
ஏற்�ோடு்கள வசய்்திருந்த�ர். 

n
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மவ்னவிவய ‘சபோணடோடடி’ எ்ன 
ஏன் அவழககேதித்றோம்?

ச்ாண்டாட்டி - என்்து ச்ாச்்�யான வழ்ககு.  
ச்ண்டாட்டி - என்ே தூய ்மிழச் ச�ாலற்ல ச்ாண்டாட்டி எனத் ்திரி்ந்து. 
 
ச்ண்டு + ஆட்டி = ச்ண்டாட்டி. 
 
ச்ண்டாட்டி - என்்து அவளின் ற்ணும் ்ன்்ம குேித்து அ்ம்ந் அழ்ான 
ச்யராகும்.
 
 விருப்த்்திறகுரிய , ஆ்�்ககுரிய ஆட்டி , விரும்்ிப ்ாது்ா்க்ப்ட 
றவண்டியவள் - என்றும் ச்ாருளுண்டு. 
 
ச்ள் = என்ே மூ்லம் ஆ்�, விருப்ம் குேித்்து. 
 
* ச்ள் + ்ல = ச்ட்டல > ச்ட்்ட.
* ச்ண் > ற்ண். விரும்பு, விரும்்ிப ்ாது்ாத்்ல.  
ற்ணு்ல = விரும்பு்ல, ற்ாறேல.
* ச்ட்பு : ச்ரு்ம ; விருப்ம் ; அன்பு ; ்ன்்ம ;  
ற்ணு்் ; ்ாது்ாபபு.
 
ச்ள் > ச்ண் = ச்ள்ளப்டு்வள் / ற்ைப்டு்வள் ச்ண் ஆனாள்.
 
ச்ள் > ச்ண் > ச்ண்டு (ஒரு்ம).
ச்ள் > ச்ண் > ச்ண்டிர் (்ன்்ம).
ச்ளுவு = ச்ள்ளு்ல, ற்ணு்ல

து்க்டா :

ஆள் - என்ே மூ்லத்்திலிரு்நது வ்ந் ச�ால ஆண் ஆகும்.

ஆட்டி என்்ற் … 
ஆண் - என்ே வழ்க்திறகு �மமான ச்ண்்ால ச�ால்லாகும்.
 
 ஆள் + ்தி - ஆட்டி.
 
 ஆட்டி - என்ே ்ின்சனாட்டு ச்ாண்டு அ்ம்ந் ச�ாற்ளில �ி்ல...

• �ீமாட்டி - ( �ீ்ம + ஆட்டி).
• மூ்ாட்டி (மூத்் + ஆட்டி). 
• ரா�ாட்டி ( அர� + ஆட்டி ) - இரா�ாத்்தி (ராைி)
• வண்ைாட்டி (வண்ைாத்்தி).
• ் ்ம்ச்ண்ைாட்டி (்ம்னாட்டி).
• ் வப்ாட்டி (்வபபு + ஆட்டி).

- இரவி�ிவன்
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வ்லது்ாலில ஒன்றும்

இடது்ாலில றவசோன்றுமா்

ச�ருபபு்்ள அைி்வள்

அைியும் ஆ்ட்ளு்கற்ற் அைிவதும்

வீட்டிறகுள் நடப்்றச்ான்றும்

்ழிவ்ே ச�லவ்றகு 

்ிேிச்ான்றும் இருப்்ேியாள்.

ம்ழ்க்ா்லத்்தில

ஓடிச்ச�ன்று ற்ரு்நது ஏறும்ற்ாற்ா…

ற்ங்்திய ற�றறுநீரில �ி்க்திறயா…

இ்ைஇழ்ந்

ஒற்ேச�ருபபு்றள

அவளு்ககு ்ாை்க்தி்டத்்்வ.

ம்ழ்க்ா்லத்்தின் ்ரி�ா்

்ருத்் ்ித்்சவடிபற்ேிய

நீரில ஊேி சவளுத்து

அவறேின் விரல்ளு்க்தி்டயில புளுத்து

்ிடுங்்தித்்தின்னும் ற�றறுபபுண்ணு்ககு,

மஞ�்ளயும் விள்கச்ண்சையும்

கு்ழத்து பூசு்வள்.

ஒற்ேச் ச�ருப்் விட்டுச்ச�ல்வர்்ள்,

இன்சனாரு ச�ருப்் என்ன ச�யவார்்ள் 

என்்திே ற்ள்வியுடன் உேங்்ச்ச�ல்வள்.

்னவில ற்டு்திோள் இன்சனாரு ச�ருப்்.

- �க�தி அருளோ்னந�ம்.



1..
ஈ்க்றளாடு
ற்ாட்டியா் ம்க்ளும்
மீன் ்்டயில.

2.
�ி்ேிய �ில்ல்ே்ளால
�ி்ேிப ற்ானது
அ்ேயின் சமௌனம்.

3.
எத்்்னற்ர் மி்தித்்ாலும்
வரறவற்திேது நலவரவு கூேி!
வா�லில மி்தியடி!-

4.
உ்திர்்நது ற்ானது
றவர்்ளு்ககு ்யனாய
பு்்யுறும் �ருகு்ள்.

5.
்ிச்்� வாங்்தியவன்
ச்ாடுத்து விட்டுப ற்ா்திோன்
்ரமப்ிரபு ்ட்டம்.

6..
பு்்யும் �ி்சரட்
கு்ே்நது ச்ாண்டு இரு்க்திேது
பு்்ப்வர் ஆயுள்.

7.
சு்ப்ிர�வம்
ம்திழவில்்ல மன்தில..
ச்ண் �ிசு.

8..
�ீட்டு்க ்ட்டு
ச்ாட்டதும் �ரி்ந்து
குடும்்ம்.

9.
றமய்ந் இடம்்ான்
்யப்டாமல நட்க்திேது
்சுத்ற்ால ச�ருபபு.

10.
தூண்டில புழு...
்ாய்நது ்ிடித்்து மீன்
மரைத்்்.

கே.�மிழ அர�ன்
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ஒழுககேம்ஒழுககேம்

இய்ந்திர மாயமாேி விட்ட உ்ல்தினில

 இன்்ேய குமு்ாய மிழ்ந் ச்த்்்ன

இயற்்யின் வளங்்்ளயும் ஒழு்க் சமன்ேிடு(ம்)

 இன்னுயிர் வரத்்தி்னயும் றநர்்மத் ்திே்னயும்!

உயரிய குமு்ாய வளர்ச்�ி சயன்்து

 உன்ன் ஒழு்க்ம்்ா சனன்று ைர்த்துறவாம்!

ச�யலிலு சமாழு்க்த்்்்க ்ாட்டும் மானிடர்

 ச�ம்்மயாய வாழ்ந்திடுவர் வழி்ாட் டி டுவறர!

எத்து்ே ்ண்டிடினும் ்்யூட் டர�ியல

 எங்்ணும் நாள்ற்ாறும் வன்மு்ேப ்ாலியல

இத்்்ர மா்ந்சர்லா மின்று துன்புறும்

 இழிநதி்்ல வ்ந்துறவ யிழ்ந் ்ண்்ினால!

முத்்மி ழி்ல்க்தியங்்ள் முன்னி றுத்்திய

 முதுசமாழி ்ின்்றறும் மு்ே்ா சனாழு்க்மாம்!

்த்துவம் ற்சுவ்ால ்யசனான் றுமில்்லறய!

 ்ன்சனாழு்க ்ம்ற்ைினால ்்்லகு னிவில்்லறய!

்யிரி்ன றவலியது றமய்ந்ாற ற்ா்லறவ

 ்ண்்ி்லா மா்ந்ர்்ள் உேவுப ற்ார்்வயில!

உயிரி்ன்க ்ாத்்திடுறவா(ம்) ஒழு்க் றமன்்மயால!

 உர்க்றவ யு்ரத்்திடுறவாம் நீ்தி்க ்லவியால!

துயிலுமி்க குமு்ாயம் விழி்க் றவண்டுறம

 துரத்்திடும் ற்ட்டி்னத்்ான் ்ரத்்தி ்லட்க்திட!

்யிலுறவாம் நலச்லாழு்க்ம் ்ண்பு றமவிட

 ்ாரினி லுயர்்ந்திடறவ ற்்வறய ஒழு்க்றம!

உயிரினும் றம்லான ஒழு்க் சமன்்து

 உண்்மயில ச்ா்்ல்நதுற்ாயவிட் ட்ன்றோ யி்்னயு(ம்)

உயிர்்கச்ா்்ல சயன்றேநாம் உ்ர்க் றவண்டுறம!

 உேவு்ள் ்திரி்ந்னறவ சயாழு்க்்க ற்ட்டினில!

நய்ந்ரும் ச�லவசம்லாம் நா� மா்திடும்!

 நலச்லாழு்க ்மில்்லசயன்ோல நாடும் ச்ட்டிடும்!

்யன்்ரு மேிவு்ர்ய்க ற்ட்டு நட்ந்திடில

 ்ண்்து வளர்்ந்திடுறம ்ாரில சவன்ேிட!

மு. மணிதமகேவ்ல

ஓசூர், ்மிழநாடு

Y    Y    20192



 2019  Y    Y 

அ – உயிர்
ம் – சமய
மோ – உயிர் சமய

Ü‹ñ£ â¡ø ªê£™½‚° Þˆî¬ù 
Üöè£ù ªð£¼œ îI¬öˆ îMó «õÁ â‰î 
ªñ£NJ½‹ Þ™¬ô.àôA«ô«ò Iè Üöè£ù 
ªê£™ â¡ø£™ Ü‹ñ£î£¡! â‰î àJ¬ó â´ˆ¶‚ 
ªè£‡ì£½‹ î¡ùôñŸø å¼ àø¾ â¡ø£™ 
Ü‹ñ£î£¡. Þ¬î ï¡° ÜP‰î å¼ ÜPë¡,, 
ªîŒõ‹ ÌI‚° õ¼õF™¬ô. î£¬òŠ 
ðF½‚° ÜÂŠH ¬õˆî£¡. â¡Á ÃPù£ .̃ 
î¡ùôñ£ù Hœ¬÷è¬÷Š ð£˜ˆF¼Š«ð£‹. 
Ýù£™ î¡ùôñ£ù Ü¡¬ù¬ò âƒ°‹ 
ð£˜ˆF¼‚è ñ£†«ì£‹.

ò£‹ ªðŸø Þ¡ð‹ ªðÁè Þš¬õòè‹ 
ï£¡ ªðŸø ¶¡ð‹ â¡«ù£´ «ð£è†´‹  
 - Ü‹ñ£

îù‚è£è õ£ö£ñ™ î¡ °´‹ðˆF¡ 
ñA›„C‚è£è î¡ õ£›ï£¬÷«ò Ü˜ŠðEŠðõœ 
î£¡ Ü¡¬ù â¡Â‹ Ü¡¹œ÷‹ ªè£‡ìõœ. 
ðíˆFŸè£è ªõOÎ˜ ªê¡Á ðE¹K»‹ 
ñè¬ùŠ ªðŸø î£Œ è‡a˜ ñ™è â¿Fò 
èM¬î¬ò å¼ ËL™ ð®ˆ«î¡. Ü‚èM¬î,

ம்றன…
நீ ்ிே்ந் அன்று

ற்ாட்டத்்தில ்வத்ற்ாம்
ஒரு ச்ன்னங்்ன்று

எங்்ள் வியர்்வயில
நீ உயர்்ந்ாய

நாங்்ள் வார்த்் ்ண்ைீரில
ச்ன்்ன வளர்்ந்து

எங்ற்ா இரு்நது நீ ஈட்டும் ்ைம்
உன்ககு இன்்ம் ்ரு்திேது

இங்ற் இரு்ககும் ச்ன்்ன மரம்
எங்்ள் இருவரு்ககும்

சு் நதிழலும் சு்வ நீரும் 
 ்்நது்வு்திேது

ஒருநாள்……
நீ ஈ சமயிலில மூழ்தியிரு்ககும்ற்ாது

எங்்்ள ஈ சமாயத்் ச�ய்தி 
வ்நது ற�ரும்

இறு்திப ்யைத்்தில
நீ இல்லாமற ற்ானாலும்

ச்ன்்ன ஓ்்ல
எங்்ள் ்்ட�ி மஞ�மாகும்!

å¼ Ü¡¬ùJ¡ îMŠ¬ð Üöè£è ÃÁAø¶ 
Þ‚èM¬î.  ÝJó‹ «ð˜ ï‹Iì‹ Ü¡¹ 
è£†®ù£½‹ Ü¡¬ùŠ «ð£ô õ¼ñ£? Hœ¬÷ 
î¡Â¬ìò Ü¡¬ðŠ HóFðL‚è£M®Â‹, 
î£Œ Ü¬îŠ ªð£¼†ð´ˆîñ£†ì£œ. î£¬ò«ò£ 
î£ò¡¬ð«ò£ Üô†CòŠð´ˆî£b˜èœ. î£J¡ 
ñù¬î ¹‡ð´ˆî£b˜èœ. î£Œ ð£êˆF¡ 
«õ˜èOù£™î£¡ ð£óîˆF¡ ð‡ð£†´ ñó‹ 
Ìˆ¶‚ °½ƒ°Aø¶. Ü‰î «õ˜è¬÷ ò£¼‹ 
ªõ†®Mì£b˜èœ.  
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்ிரிவாறோ்மயின் ்்திப்ில அனலி்ட புழுவா்திறேன்!
அழுத்்த்்தின் சு்மயில சவப்்க ற்ாளா்திறேன்!
இ்யத் துடிப்ின் றவ்த்்தில ஏவு்்ை்ய விஞசு்திறேன்!
உயி்ர உரு்க்தி வானில ஒளி்க்திறேன்!
வாழ்லின் ச்ாரு்ள உன்னில ்ாை வி்ழ்திறேன்!
ச்ா்்லத்் என்்ன ற்டி்க ்்ள்க்திறேன்!

சநருபபு ந்தியில ்னற ்ரங்்ளால துளாவு்திறேன் 
நீர் றமல ்ரபபு ்ாை!றமச்லழுவ்ாய எண்ைி 
அடி ஆழம் ச�ல்திறேன் நதின்ாறு்ல ்றே!
நீளும் விரல்்ள ்ீண்ட முயல்திறேன் 
நீ ச்ாடுவானமாய ச்ா்்லவில!
ஒவ்சவாரு �ிறு குறு சநாடியிலும் நதி்னவில 
மரித்து மீள்்திறேன் �ாம்்ல ்ே்வயாய!

�ி்ர்ளில ்ாயும் குரு்தி சவடித்துச் �ி்ே ்யாரா்திேது!
நதி்ானமறே மூச்சு்க்ாறறு அணுஉ்்ல சநருப்ா்திேது!
உடலில சுர்ககும் வியர்்வ ்ட்்ல விட ்ரி்க்திேது!
இ்ம்ள் ்னத்து விழி்ள் ச�ரு்தி 
நதி்ானமிழ்க்திேது மூ்ளச் ச�யலி்ள்!
இறு்தி உச்�ரிபபும் நதின் ச்ய்ர சமாழி்திேது உர்க் 
‘்திமிசரடுத்்வறள’
உயிர் ்ே்வ �ிேகு விரி்க்திேது சமல்ல!

- போட்லோ�ிரியர் ரோெபோர�தி
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