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புதுக்கவிதை புதுக்கவிதை என்றே யினறு

 பு்கழ்நைதிங்்க பு்கல்வோ்ே எண்ணிப் போேீர்

புதுக்கவிதை ைனணிலுதேதைோல மக்க ளுககுப்

 புேணி்நதுவிடும் எளணிைோ்க எனச்சோல ்வோ்ே

இதுைோனபோ எனமேபில ப்கர்்வோர் ைம்தம

 இருட்டடிப்பு ்சயைதிங்்க ஒதுககு ்வோ்ே

எது்கவிதை எனபைதிதனத ைமணிழணி லுளள

 எழணிற்கவிதை ைதனப்படித்ை அறேி்நது தேப்பீர் !

அடி்யோனறேில இயறறேிட்ட ்கவிதை ைோ்ன

 அறே்ெறேிதயச ்சோல்கதினறே ஆதைதிச சூடி

அடியிேணடில இயறறேிட்ட ்கவிதை ைோ்ன

 அ்கதில்மலலோம் ்போறறு்கதினறே மதறேயின முப்போல !

அடிெோன்கதில முக்கருததைச ்சோலலும் போட்்ட

 அழகுபழ ்மோழணி்யனனும் ்வணபோப் போடடு

்கடித்க்யோடு ஏலோைதி பஞச மூலக

 ்கவிதை்யலலோம் எளணிைோ்கப் புேணியும் போட்்ட !

குறு்ந்ைோத்கயின போட்்டனன விளங்கோ போட்டோ

 குறு்கதியெல சி்நைதியலும் அ்கவல யோப்பும்

ெறுங்கருததை எளணிதமயோ்கச ்சோலலு ைறகு

 ெம்முன்னோர் ்கண்டளணிதை எளணிய போக்கள !

குறுதம்யனும் ஐககூவும் லிமணிதேக ்கோவும்

 குடத்டயோன ்சனடேீயும் ைமணிழணின வோர்ப்்ப

்கறு்நைதிதேயோம் எண்ததை ்கழறறேி விடடுக

 ்கனணிதைமணிழணின மேபினணி்ல எழுை வோேீர் !

பாவலர் கருமலலத்தமிழாழன்
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நாச்சியார், ஒரு த்தாழில்முலை ்மூக பணியாளர், நாச்சியார், ஒரு த்தாழில்முலை ்மூக பணியாளர், 
பயிற்றுநர், எழுத்தாளர், பபச்ாளர், ்தற்பபாது தவளிநாடு பயிற்றுநர், எழுத்தாளர், பபச்ாளர், ்தற்பபாது தவளிநாடு 
வாழ் ்தமிழர்களுககான ஒரு பன்னாட்டு இ்தழின் வாழ் ்தமிழர்களுககான ஒரு பன்னாட்டு இ்தழின் 
துலண ஆ்சிரியராகவும் பஙகளிதது வருகிைார். அவலர துலண ஆ்சிரியராகவும் பஙகளிதது வருகிைார். அவலர 
்தமிழ்தநஞ்ம் இ்தழுககாக பநர்காணல் த்யப்தாம். ்தமிழ்தநஞ்ம் இ்தழுககாக பநர்காணல் த்யப்தாம். 
நிலைந்த புன்னலகயுடன் வரபவற்றுகதகாணடார்.நிலைந்த புன்னலகயுடன் வரபவற்றுகதகாணடார்.
இனி அவருலடய  பநர்்காணலுககு வருபவாம்.இனி அவருலடய  பநர்்காணலுககு வருபவாம்.
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இருந்தவர் என் பாட்டி, என் ்தந்்தயின் ்தாயார். 
செல்ல மகளாக பிறநது, ெீராய் வளர்்ககபபட்டு, 
இருபதுகளின் க்ைநி் ்லயில, ்கமசபண்ாய் 
ஐநது பிள்ளகளுைன் அவர் கைநது வந்த 
பா்்தகள ்தான் “சபட் ்ைம ஸ்ைாாி” என 
சொல்லபபடும எனது இரவு ் நர க்்தகள. இருளின் 
பின்ன ி்யில, நிெப்தமான கனத்த இரவுகளில 
ஊர் உறங்கும ்வ்ளயில என்்ன மடியில 
ொய்தது்கசகாணடு ‘‘் களு மரபபாசெி ்களு நான் 
உன்க்க சொல்றன் ்களு’’ என்று ்தன் வாழவின் 
அவ்லங்க்ள ்தழு்தழுத்த குரலில சொலலும ்பாது 
அழுது சகாண்ை உறங்கி விடு்வன். 

ச ப ண க ள  வீ ட் ் ை  வ ி ட் டு  ச வ ள ி ் ய 
வரத்தயங்கும அந்த கா்ல கட்ைத்தில, அதது்் 

உ ங ்க த ள  ப ற றே ி ய  ஒ ரு 
அறேிமு்கம், ெஙீ்கள ்க்ட்நது வ்நை 
போதை?

்த ர ் ி  ் ப ா ற் று ம  ்த ஞ ் ெ 
மாநகரு்ககு அருகில ஒரு ெ ிறு 
கிராமத்தில ொ்தார் விவொய 
பின்ன்ி சகாணை குடுமபத்தில 
மூத்த சபணபிள்ளயாக பிறந்த 
என்ககு எதுவும அதது்  ்சு்லபமாக 
கி்ைததுவிைவில்்ல. வாழவின் 
ஒவசவாரு நி் ்ல்ய எட்ைவும நான் 
மிகவும ்பாராை ்வணடி இருந்தது. 
கிராமதது சபண பிள்ளகளு்ககு இந்த 
கா்லகட்ைத்திலும எட்ைா்த விையமாக 
ெி்ல விையங்கள இரு்ககும நி் ்லயில, 
80, 90 களில அதது்் சு்லபம 
இல்்ல. ஆனால அதது்்யும 
ந ா ன்  க ை ந து  வ ர ்க க ா ர ் ம ா க 
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ஆணகளு்ககு மத்தியில எல்லாவற்்றயும 
எ்திர்தது ்தன் பிள்ளக்ள படிதது 
்வததுவிை ்வணடும என்ற ஒ்ர ்நா்க 
்காடு அருமபாடு பட்ை ஒரு சபண ி்ன் 
வளர்பபு ்தான் நான். எ்தற்கு க்லங்க கூைாது, 
்திருை கூைாது, ஏமாற்றி உைல வளர்்கக 
கூைாது, ்தவறு செய்து பி் ை்கக்ககூைாது 
என்று அவர் சொலலிவளர்த்த வார்த்்தக்ள 
இன்று நான் இதது்் ்த்ைக்ள கைநது 
சவற்றி சபற கார்ம. உண்மயில 
இந்த உ்லகத்தில க்வனில்லாமல ்தன் 
பிள்ளக்ள வளர்்ககும அதது்் 
சபணகளும இருமபு சபணம ி்க்ள.

சபண பிள்ளகள படிதது என்ன 
செய்யப்பாகிறார்கள என்று நி்னத்த 
ஆணை ெமூகம என்று சொலலி்கசகாளளும 
எங்களது உறவுகளு்ககு மத்தியில, என்்ன ஒரு 
டிகிாி படி்கக ் வததுவிை ் வணடும என்ப்்த 
அவாின் சபருங்கனவாக இருந்தது. எனது 
ப்தின்ம வய்தின் ச்தாை்ககத்தில அவ்ர நான் 
இைந்த்்த, என் வாழ்க்கயில நான் பார்த்த 
மு்தல இைபபு மற்றும ்பாிைபபு. அவாிைம 
வளர்்ககபபட்ை நான், அவர் இறபபு்ககு 
பின்னால சொந்த உறவுகளா்்ல்ய 
அ்்ல்ககைி்ககபட்ைது்தான், மனி்தர்களின் 
்காரமுகங்க்ள நான் பார்த்த மு்தல 
்தரு்ம. அப்பாது ்தான் என்ககு புாிந்தது 
நான் ஏன் அபபடி அதது்  ் உரததுைன் 
வளர்்ககபபட்்ைசனன்று. ெமீபத்தில ஊரு்ககு 
சென்றிருந்த ்பாது. எங்களு்ைய கைனியில 
்வ்்ல செய்்த ஒருவர், அந்த ்தளளா்த 
முது்மயிலும என்்ன அ்ையாளம 
கணடு «அபபடி்ய ஆசெி் ய பார்்ககிற 
மா்திாி இரு்க்க» என்று க்லங்கிய்பாது 
எப்பர்பபட்ை வாழ்க்க வாழந்திரு்ககிறாள 
அந்த மனி்தி என்று சபருமி்தம சகாண்ைன்.

சுய முயற்ெியுைனும, நி் றய நமபி்க்க 
யுைனும முதுக்்ல ெமூகபப்ி, ெமூக 
ப்ியில ஆய்வியல நி்றஞர் பட்ைம 
ச ப ற் ் ற ன் .  ெ ி று  வ ய ்த ி ல  இ ரு ந ் ்த 
ஆெிாியராக ் வணடுசமன்பது கனவு, எனது 
ெித்தபபா அவர் படித்த கலலூாியி்்ல்ய 

்பராெிாியராக ப ி்யாற்றி ஓய்வு சபற்றார். 
எனது பாட்டி என்னிைம «ெித்தா மா்திாி 
நீயும, படிசெ கா்்லஜி் ்ல்ய ்வ்்ல்ககு 
்ெர்ற அளவு்ககு நல்லா படி்ககணும என்று 
சொலவார். என்வ, என்ககும கலலூாி 
நாட்களில இருந்்த ஒரு ்பராெிாியராக 
்வணடுசமன்பது கனவு. ஆனால, இபபடி 
ெமூகபப ி்யாளரா்வன் என்று ஒரு 
்பாதும நி் னத்த்தில்்ல.

உங்களுத்டய ்க்வர், குடும்பம் 
பறறேி ்சோலலுங்க்ளன..

எனது க்வர் ்திரு. அருளானந்தம அவரும 
ஒரு ெமூக ப ி்யாளர். எங்களு்ைய ்லா ஜீனி 
நிறுவனத்தில து்் இய்ககுனராகவும, 
பல்வறு ்லாப ்நா்ககற்ற அ்மபபுகளு்ககு 
ஆ்்லாெகராகவும உள ளார். 

எனது மாமனார் ஓய்வு சபற்ற முன்னாள 
ராணுவவீரர், முரட்டு மீ்ெ்ககு ெற்றும 
ெமபந்தமில்லா்த குைந்்த மன்்தாடு 
இருபபவர், மாமியார் இல்லத்தரெி ச்தா்்ல்க 
காட்ெியி்்லா / ்தி்ரபபைத்தி்்லா வருப்வ 
ெித்தாி்ககபபட்ை காட்ெிக்ள என்றாலும 
உசசு சகாட்டி பாி்தாபபபடும ஒரு சவளளந்தி 
மனுஷி, மு்றயில ்மததுனர் என்றாலும ஒரு 
ெ்கா்தராின் அன்்பாடும நட்்பாடும இரு்ககும 
அண்ன் ஒரு ்தனியார் சமன்சபாருள 
நிறுவனத்தில சமன்சபாருள சபாறியாளராக 
ப ி் புாிகிறார், எனது அண ி் அ்தாவது எனது 
க்வாின் ெ்கா்தாி ஒரு நல்ல ்்தாைி அைகான 
கூடு எங்களு்ையது.

உங்களுத்டய ப்ணி...

இப்பாது இரு்ககும கா்லகட்ைத்தில 
இரு்ககும ம்ககளச்தா்க்ககு ஏற்ப அரொங் 
கத்தால ம்ககளு்ககு ் ்த்வயான எல்லா 
ந்லத்திட்ைங்க்ளயும சகாடுததுவிை இய்லாது. 
இமமா்திாியான ்தரு்ங்களில ம்ககளு்ககு 
உ்தவ்வணடும என்ற ெீாிய ்நா்க்காடு 
செய்லாற்றுப்வ்தான் ்லாப ்நா்ககற்ற 
அ்மபபுகள (ச்தாணடு நிறுவனங்கள). கைந்த 
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12 ஆணடுகளாக ஒரு ெமூக ப ி்யாளராக 
ப்ல்தரபபட்ை ஒடு்ககபபட்ை ம்ககளு்ககாக 
ப்ியாற்றும பல்வறு பன்னாட்டு 
ச்தாணடு ந ிறுவனங்களில,  இந்த ியா 
மற்றும ஆபாி்ககாவில ப்ிபுாிநதுள்ளன். 
குறிபபாக சபணகள, குைந்்தகள மற்றும 
மாற்றுத்திறனாளிகளு்ககாக இயங்கிவரும 
நிறுவனங்களில ப் ிபுாிநதுள்ளன். ்தான்ொனியா 
வின் முன்ன ி் நிறுவன சமான்றின், ெமூக ொர்ந்த 
அ ம்பபு ஒன்றில ம்்லாளராக ப் ி் யற்று 
பின்னர் அ ்்த நிறுவனத்தில மனி்தவளதது ற் 
மற்றும ம்ககள ச்தாைர்பு அ்திகாாியாகவும ெிறிது 
கா்லம ப ி்யாற்றியுள்ளன்.

உ ங ்க ளு த ்ட ய  ப ் ணி ,  உ ல ்க ம் 
கூர்்நது ்ெோககுமளவுககு ெலல 
்ெேணிய ்சயல போடு்கள உத்டயைோ்க 
இருக்கதிறேது, அது குறேிதது இனனும் 
சறறு விளக்கமோ்க ்சோலலுங்கள...

ஏ் ை, எளிய அல்லது குடுமப மற்றும ெமூக 
வன்சகாடு ம்களால பா்தி்ககபபட்ை சபணக் ள 
ஒன்று்திரட்டி அவர்க் ள சுயஉ்தவி குழு்ககளாக 

ஒருங்கி்்தது, ப்ல்தரபபட்ை பயிற்ெிகள 
அளிதது ்தனிபபட்ை நன்சகா்ையாளர்கள 
அல்லது நன்சகா் ை செய்லாண்ம மூ்லம 
நி்தியு்தவி சபற்று அவர்கள சுயச்தாைில  
ச்தாைங்க வாய்பபுகள உருவா்ககி அவர்களின் 
வறு்ம்ய சவல்ல அவர்களு்ககு து ி்வும 
நமபி்க்கயும வைங்குவது; குறு / ெிறு சபண 
விவொயிக் ள ஒருங்கி் த்து அவர்களு்ைய 
வி்ளசபாருட்களு்ககான ்நரடி அல்லது 
ம்றமுக ெந்்த வாய்ப்ப விவொயிகள 
கூட்டுறவு ெங்கம அ்மபபது மூ்லமாகவும, 
உ்வு ப்தபபடுதது்தல து்றயில உளள 
நிறுவனங்களுைன் ச்தாைர்பு ஏற்படுத்தி ்தருவ்தன் 
மூ்லமும அவர்களு்ககான நிரந்தர வருமானத் ்த 
உறு்திபபடுத்தி வாழவா்தாரத்திற்கு வ க்செய்்தல 
்பான்ற செயலபாடுக்ள ்திட்ைமிட்டு 
செயலபடுத்தி வநதுள்ளன். குைந்்தக்ள 
சபாறுத்த மட்டில, குைந்்த ச்தாைி்லாளர்கள 
மற்றும கைத்தபபட்ை குைந் ்தகளு்ககான மடீ்பு 
மற்றும மறுவாழவு ெமபந்தபபட்ை ்திட்ைத்திலும 
ப் ியாற்றியுள்ளன். மாற்றுத ்திறனாளிகளு்ககான 
அடிபப்ை உாி் மக்ள கா்ககும சபாருட்டு, 
மு ற்ொரா்ககலவி மூ்லம பயிற்றுவித்தல, அரசு 

்தான்ொனியா ்தமிழசெங்கத்தில ...
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மருததுவ து்ற்யாடு இ்்நது இ்லவெ 
ெிகிச் ெ, இ்லவெ மூன்று ெ்ககரவணடி / ெ்ககர 
நாற்காலி, ஊன்று க்ால இவற் ற சபற்று ்தரு்தல, 
அவர்களின் சுயமாியா் ்த ய கா்ககும சபாருட்டு 
நிரந்தர ்வ ்்லவாய்பபிற்காக ஆர்வம மற்றும 
்தகு்தி ொர்ந்த மு ற்யான ச்தாைிற்பயிற்ெி் ய 
ஒருங்கி் த்்தல ப்ான்றவற் ற செய்துள்ளன். 
அதுமட்டுமல்லாது, ்தான்ொனியாவில வெி்ககும 
இந்திய மு்தலீட்ைாளர்களு்ககாகவும மற்றும 
்லாப் நா்ககு சபருநிறுவனங்களு்ககாகவும 
இந்திய   தூ்தரகத்தால நிறுவபபட்ை ்லாப ் நா்ககற்ற 
அ ம்பபான ‘‘இந்திய வர்த்தக ப்ர் வயில’’ 

ம்்லாளராகவும ப் ியாற்றியுள்ளன். இ்தன் 
மூ்லம இருநாடுகளு்ககு (இந்தியா - ்தான்ொனியா) 

இ்ை்யயான வர்த்தக உற் வ ம்மபடுததும 
சபாருட்டு பல்வறு அரசு நிகழவுகள, மு்தலீட்டு 
ெந்திபபுகள, இந்திய வர்த்தக கணகாட்ெி ப்ான்ற 
நிகழவுக் ள ஒருங்கி் த்துள்ளன். 

்த ற் ் ப ா து  ்ல ா  ஜீ ன ி  எ ன் ற  ஒ ரு 
ஆ்்லாெ்ன ் மயத்்த நிறுவி, அ்தன் 
மூ்லம ்லாப ்நா்ககற்ற அ்மபபுகளு்ககும 
அது ொர்ந்த ப ி்களு்ககும ஆ்்லாெ்னயும, 
பயிற்ெியும அளிததுவருகி் றாம. அததுைன் 
ெமூகபப்ி  மா்வர்களு்ககும,  ப ிற 
து்ற மா்வர்களும து்ற ாீ்தியான ெி்ல 
ஆளு்ம ்திறன், ஆற்றல ்திறன் பயிற்ெிக்ள 
வைங்கி வருகி் றாம. ்மலும, இரணடு 
வ்்லசயாளி ்தளத்தில இருநது இ்்நது 
ப ி்யாற்ற அ்ைபபு விடு்ககபபட்டுள்ளன். 
சுயமாக ஒரு வ்்லசயாளி அ்்லவாி் ெ 
ச்தாைங்கவும எண்ம உளளது, ப ி்கள 
நைநதுசகாணடிரு்ககின்றன.

உங்களுககு சமூ்கப்ப்ணி ்சயய 
உ்நதுசகைதியோ்க இருப்பது எது? 
எதை ் ெோக்கதிய சமூ்கப்ப்ணிதயத 
்ைோ்டர்்கதிறேீர்்கள?

எனது பாட்டி யாெிபபவர்களு்ககு, 

்தான்ொனியா ்தமிழசெங்கத்தில ஜலலி்ககட்டு ்பாராட்ை நிகழ்வ முன்னின்று நைத்திய்பாது.

பிற்படுத்தபபட்ை சபணகளு்ககான சுயஉ்தவி 
குழுவின்  ச்தாைிலமு்ன்வார் ்திட்ை 
பயிற்ெியில
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அவர்க்ள ்திண்்யில அமர்வதது 
ப ்க க த ்த ி ல  இ ரு ந து  ப ா ி ம ா று வ ா ர் , 
எ ன து  ்த ந ் ்த ்க கு ம  அ ் ்த  கு ் ம . 
ப ி ற ரு ்க கு  உ ்த வு வ து  எ ன் ப து  எ ன து 
பாட்டியிைமும, ்தந்்தயிைமும இருநது 
மரபு ாீ்தியாக்வ நான் சபற்ற பணபு. 
்மலும இந்த ெமூகமும, அது கற்று ்தந்த 
மற்றும கற்றுத ்தநதுசகாணடிரு்ககிற 
பாைமும ்தான் என்னு்ைய ப்ிகளு்ககு 
உந்தி ெ்க்தி. நான் முன்்ப கூறியபடி 
அரொங்கத்தால ஒவசவாரு ்தனிநப்ரயும 
க வ ன ி த து  ச ெ ய ல ப ை  இ ய ்ல ா து . 
ெ ி ்ல  ெ ம ய ங் க ள ி ல  ஒ டு ்க க ப ப ட் ை 
ம்ககளின் க்ைநி்்லயர் வ்ர 
கருத்தில சகாணடு ்திட்ைங்கள 
்தயாாி்ககபபடுவ்தில்்ல, ெி்ல ெமயங் 
களில அவவாறு ந்லத்திட்ைங்கள 
ச க ா ண டு  வ ர ப ப ட் ை ா லு ம 
க்ை நி்்ல்க குடிக்ள சென்று 
்ெர்வ்தில்்ல. அது்பா்ல உ்ைபபு 
மற்றும அ்திகாரம சுரணைப படு்தல 
என்பது வீட்டில ஆரமபிதது நாட்டின் 
உயர்ந்த ப்தவிகள வ்ர எல்லா 
இைத்திலும உளளது. இமமா்திாியான 
அ்லட்ெியங்கள உயர்்தட்டு ம்கக்ள 
ச ப ரு ம ள வு  ப ா ்த ி ப ப ்த ி ல ் ்ல , 
ப ா ்த ி ப ப ி ற் கு  உ ள ள ா ் வ ா ர் 
ஏ்ை எளிய ம்கக்ள. கணமுன்்ன 
நை்ககும இமமா்திாியான விையங்கள 
என்்ன நான் ொர்நதுளள ெமூகத்திற்கு 
என்னா்லான பங்களிப்ப செய்ய 
தூணடுகிறது. ஒரு குைந்்த / சபண / 
மாற்றுத்திறனாளி அல்லது ஒடு்ககபபட்ை 
யா்ரனும ஒருவாின் வாழவில மாற்றத்்த 
ஏற்படுத்த்வணடும, ்மலும நமது ெமூகத்தில 
புழுதது பு்ர்யாடி்க சகாணடிரு்ககும ஏ்்தனும 
ஒரு விையத்்த ்கயிச்லடுதது ெமூகத்தில ெிறு 
மாற்றத்்த்யனும கா்்வணடும என்ற 
இ்ல்க்க ் நா்ககி பய ி்தது வருகி் றன்.  
          

உல்கெோடு்களணில ெதிதறே்நை பய 
்ததை ்்கோணடிருக்கதிறேீர்்கள, 
பய்தைதினோல  ஏறபடும்  அனுபவங 
்கதள  ப்கதிருங்கள..
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்தான்ொனியா பளளிசயான்றில அவரது 
நிறுவனத்தால ஏற்படுத்தபபட்ை ம்திய 
உ்வு(கஞெி) ்திட்ைம ஆய்வு்ககு பின் 
குைந்்தகளுைன் ...

்தான்ொனியாவில ஒரு பளளியில கலவி 
பற்றிய விைிபபு்ர்வு நிகழசெி்ககு பின் 
குைந்்தக்ளாடு 

்தான்ொனியாவின் பிரப்லமான மி்ககுமி ்்தெிய 
பூங்காவில 
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உ ்ல க ந ா டு க ள  எ ன் று  ச ெ ா ல வ ் ்த 
விை ஆபாி்கக நாடுகளில ப்ிாீ்தியாக 
பய்ித்திரு்ககி்றன். சபாதுவாக்வ 
நான் பய்ங்க்ள அ்திகம விருமபுபவள, 
அ்தற்்கற்ப எனது ப ி்யும அ்மந்த்்த வரம. 
புத்தகங்கள ் கயை்கக ்தததுவார்த்த ஆெிாியர் 
என்றால பய்ங்கள ஒரு ந்ைமு்ற 
அனுபவபூர்வ ஆெிாியர். பய்ங்கள நம்ககு 
நி் றய கற்றுத்தருகின்றன, பு்திய ம்ககளின் 
அறிமுகம, அவர்களின் சமாைி, க்லாசொரம, 
உ்வு, வைிபாட்டு மு்றகள, இனம 
ொர்ந்த சகாள்ககள. சபாதுவாக நாம 
சவளிநாடுகளில பய்ம செய்யும ்பாது, 
அ்திகம ஒபபீடுகள செய்்வாம. குறிபபாக 
சமாைி, உ்வு, உ்ை மற்றும பை்ககவை்ககம. 
அபபடி ஏற்பட்ை ஒரு அனுபவம ்தான் 
ஒரு முழு்நர ெமூக ப ி்யாளராக இருந்த 
என்்ன எழுத்தாளராகவும, ் பசொளராகவும, 
ஒரு பன்னாட்டு ்தமிழ இ்தழு்ககு து்் 
யாெிாியர்களுள ஒருவராகவும பங்களி்ககும 
வாய்ப்ப வைங்கியுளளது. இன்னும 
நி்றய பய்ி்கக ்வணடும. என்்ன 
சபாறுத்தமட்டில, ்்தைல இல்லா மனி்தன் 
அ்ர மனி்தன். 

இலக்கதியம் சோர்்நை பங்களணிப்பில 
இரு்நது ெஙீ்கள ்கறறுக்்கோணடுளள 
ப ோ ்ட ம்  எ த ை  ் ெ ோ க ்க தி ய ை ோ ய 
இருக்கதிறேது?

கற்று்கசகாணடுளள பாைமா? இ்ல்ககி 
யம என்பது ஒரு கைல. இ்ல்ககியத்்த 
சபாறுத்தமட்டில நான் இப்பாது மை்்லவகுபபு 
மா் வி ்தான், கற்றது ்கயள்வ, இன்னும 
கற்று்கசகாளள எவவள்வா உளளது. 
்்தைல இரு்ககும ்பாது்தான் வாழ்க்க 
சுவராெியமாக இரு்ககும. இயன்றவ்ர 
ெங்கஇ்ல்ககியங்க் ள படிதது ்தமிைின் வர்லாறும, 
்தமிைினத்தின் வர்லாறும, நமது இ்ல்ககியங்கள 
சொலலும வாழவியல மு்றக்ளயும கற்று 
ச்தளிய்வணடும.

உல்களோவிய அளவில ்சயலபடும் 
ஐதய குழுவில ்சோலலதைகு்நை 

ெபேோ்க விளஙகு்கதிறேீர்்கள. அககுழு 
வில ைங்களணின பங்களணிப்பு எனன 
வோ்கவிருக்கதிறேது.

ஐ்ய என்பது ப்ல்தரபபட்ை து்றயில 
மிளிரும சபணக்ள ஒருங்கி்்்கக 
உருவா்ககபபட்ை ஒரு ்லாப்நா்ககற்ற 
சபணகள குழு. இது ஒரு கற்றலு்ககான 
இைம, சபாது்ம்ை. என்ன்தான் சபணகள 
்தகுந்த கலவியறிவும, ்தகு்தியும, ்திறனும 
சபற்றவர்களாக இருந்தாலும, எல்லாரு்ககும 
்தங்களின் கனவு இைத்்த அ்ைய 
வாய்பபும, ்ம்ையும கிட்டுவ்தில்்ல. 
இப்பாது என்்ன எடுதது சகாளளுங்கள 
நான் கைந்த 20 வருைங்களு்ககும ்ம்லாக 
எழு்தி வருகி்றன். என்னு்ைய மு்தல 
க்்த்ய எழுதும ்பாது என்ககு 17 
வயது இரு்ககும. ஆனால, அ்த்ன நான் 
மின்னச்ெற்றியது ஐநது ஆணடுகளு்ககு 
முன்பு ்தான் பின்னர் ெி்ல கார்ங்களால 
அதுவும முடியாமல ் பாய்விட்ைது. ஐ்யயில 
இ்்ந்த பிறகு்தான், என்னு்ைய ்திற்ம 
சவளியு்லகம ஏன் என்னு்ைய குடுமபம, 
சுற்றத்தா்ர அறியும வாய்பபு ஏற்பட்ைது. 
ப ி் ாீ்தியாக நான் பய ி்்ககும ்பாது, 
்திற்மயிருநதும வறு்மயினா்்லா அல்லது 
்தகுந்த வாய்பபு கி்ை்ககாமலும உளள 
்திறனாளிக்ள கணைறிநது ஐ்ய குழுவின் 
உ்தவி்யாடு அவர்க்ள இந்த உ்லகம 
அறிய வ்க செய்ய்வணடுசமன்ப்்த என் 
அவா. 

்ைோ்டர்்நது எதை ்ெோக்கதிய பய் 
ம ோ ்க  உ ங ்க ள  வ ோ ழ க த ்க த ய 
அ த ம த து க ் ்க ோ ண டு ள ளீ ர் ்க ள ? 
அைறகு ெீங்கள ் பண எனறேளவில 
உ ங ்க ள  கு டு ம் ப ம்  உ ங ்க ளு க கு 
துத் ெதிற்கதிறேைோ?

ப ள ள ி வ ய ்த ி ல  ச ப ண  எ ன் ப ்த ா ல 
ெ ி ்ல  க ் ்ல க ள ி ல  ஈ டு ப ா டு  ச ெ லு த ்த 
மறு்ககபபட்்ைன். எத்த்ன்யா மு்ற 
வீட்டு்ககு ச்தாியாமல பல்வறு ் பாட்டிகளில 
பங்்கற்றுள்ளன். நைனம, இ்ெ, கவி் ்த, 
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்பசசு, கட்டு்ர என எல்லாவற்றிலும 
பங்்கற்றுள்ளன்.சவற்றி் யா ்்தாலவி் யா 
என்ககு அதுபற்றி கவ்்லயில்்ல என்ககு 
பங்களி்கக்வணடும.சபருமபாலும மு்தல 
அல்லது இரணைாம பாி் ெ கிட்டும. வீட்டில 
மகிழசெியாய் பகிர்நதுசகாளள கூை முடியாது.

உண்ம்ய சொல்ல ்வணடு சமன்றால, 
ஒரு முழு சு்தந்திரத் ்த என் ்திரும த்்திற்கு 
பிற்க நான் அனுபவி்ககி் றன். என்னு்ைய 
எழுதது்ககாக வும, ் பசசு்ககாகவும பிறர் என்்ன 
பாராட்டும ் பாது என்்னவிை என் க் வரு்க்க 
சபரு்ம; அது்வ என்ககு சரட்டிபபு மகிழசெி. 
ஏ்்தனும ஒரு நிகழசெி/்ம்ை என்றால, 
என்்ன விை அவர் குதூக்லமாகிவிடுவார். 
குைந் ்த ய பளளி்ககு ்தயார் செய்தும அனுபபும 
பரபரப்பாடும, ஆர்வத்்தாடும இருபபார். 
கூடுமானவ்ர எல்லா நிகழவுகளு்ககும, 
மு்தலவாி் ெயில அமர்நது ரெிதது, பின்னர் 
அ்தில இருந்த நி் றகு்றக் ள சொலலுவார். 
அவாின் உறுது்்்யாடு இன்னும நி் றய 
எழுது்வன், நி் றய புத்தகங்கள சவளியிை 
்வணடும, நி்றய உ்லக ்ம்ைகளில 
்பசு்வன், ெிகரங்க்ள ச்தாடு்வன்.

ஆப்ேணிக்கோ ைமணிழசசோேல ஆசிேணியர் 
குழுவின அங்கமோ்க ்சயலபடு்கதி 
றேீர்்கள. அவவிைழ குறேிதது அறேிமு்கம் 
்சயயுங்கள...

ஆபாி்ககாவில எனது பய்ங்கள மற்றும 
அங்குளள பைங்குடி ம்ககளின் நட்பு என்னுள 
ஒரு ்்தை்்ல உருவா்ககி இருந்தது. அந்த 

்்தைலின் வி் ள்வ காங்்கா ்தமிழசொரல 
இ்தைில சவளியாகிவரும என்னு்ைய 
ஆபாி்ககாவும ஆ்தி்தமிைனும என்கிற ஆய்வு்க 
கட்டு ர். கட்டு ர் சவளிவநது சகாணடிருந்த 
ெி்லமா்தங்களி் ்ல்ய, அய்யா. ்திரு. ஒாிொ பாலு 
அவர்களால நிறுவபபட்டு ஒருங்கி் ்்ககபபட்ை 
கை்்லாடி ்தமிைர்களு்ககான ச்தன்பு்லத்தார் 
குழு ொர்பாக குறிபபாக, ஆபாி்கக வாழ 
்தமிழெமூகத்திற்்ககாக ஒரு பலசு்வ இ்தழ 
சவளியிை ்திட்ைமிைபபட்ைது. அ்தன்படி, 
ஆபாி்கக கணைத்தில பல்வறு நாடுகளில 
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கங்்க சகாணை ்ொைபுரத்தில 
கலசவட்டு செய்்திக்ளயும, 
ெிற்பங்க்ளயும பார்்வயிடும ்பாது  
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் ்க ோ ண டி ரு க ்க தி றேீ ர் ்க ள 
எனபதையும் எங்க்ளோடு ப்கதிர்்நது 
்்கோளளலோ்ம....

என்னு்ைய ஆபாி்ககாவும ஆ்தி்தமிைனும 
ஆய்வு ச்தாைரு்ககாக ஆரமபித்த என் 
்்தைல இப்பாது ்தமிழ வர்லாறு ொர்ந்த 
்்தை்லாக உருசவடுதது வருகிறது. மூ்தமிழ 
்தரவுக்ள ்்தடி ஒரு உ்லகளாவிய பய்ம 
்மற்சகாளள்வணடும.

சமூ்கப்ப்ணியில சோைதிதைைோ்க எதைக 
்கருது்கதிறீேர்்கள?

ஒரு சபண்ாக, மற்சறாரு சபண ி்ன் 
சவற்றி் ய சகாணைாடுவ்்த்ய இது வ்ர 
ெமூக ப ி்யில ொ்தித்த்தாக கருதுகி் றன். நான் 
சென்்னயில ப்ிபுாிநது சகாணடிருந்த 
்பாது, கடின ஜீவனத்தில இருந்த ்்தயல 
பயிற்ெி சபற்றிருந்த ஒரு ெ்கா்தாி்ககு, 
குழுவில இ்்தது ச்தாைிலமு்ன்வார் 
பயிற்ெி அளிதது கைனும சபற்றுத்தந்்தன்.
மு ்த லி ல  வீ ட் டி ் ்ல ் ய  ் ்த ய ல க ் ை 
்வத்திருந்த அவர், அவரும அவர் க்வரும, 
இரு வருைங்களில பதது எந்திரங்கள வாங்கி 
அவர் ்பான்று வறிய சபணகளு்ககு பயிற்ெி 
அளிதது அவர்க்ள ப ி்்ககமர்த்தி, ஆ்ை 
வடிவ்மபபு ச்தாைிற்ொ்்ல ஒன்றில 
ச்தாைர்நது ஆர்ைர் எடுதது மு்த்லாளியாக 
உருசவடுத்தார். ்மலும, உத்திர்மரூர் 
அரு்க சுயஉ்தவி குழு என்றா்்ல கைன் 
வாங்குவது, கைன் செலுததுவது என்று 
இருந்த ெி்ல சபணகளு்ககு ச்தாைிலமு்னவு 
பயிற்ெி அளிதது, அவர்கள குழுவாக உ்வு 
விடு்தி ஒன்்ற ச்தாைங்கி நைத்த உ்தவி 
ஊ்ககுவித்தது, ஒரு குழுவின்ர கற்வ 
மாடுகள வாங்கி பாலபண்் அ்ம்கக 
கைன்சபற்றுத்தநது பின்னாளில அ்்த குழு 
ஊர் முழுவதும பால எடுதது ஒரு சபாிய 
பால நிறுவனத்திற்கு விநி் யாகம செய்்தது. 
்தான்ொனியாவில ்வ்்ல செய்்த ்பாது, 
்தாிொக கிைந்த அரசு நி்லத்்த ஒடு்ககபபட்ை 
சபணகளு்ககாக அரொங்கத்திைம விண்ப 
பிதது குத்த்க்ககாய் சபற்றுத ்தநது; அ்தில  

வெி்ககும ்தமிைர்கள மற்றும ்தமிழசெங்கங்களின் 
நிகழவுகள பற்றிய ெிறபபு செய்்திகள, 
்தமிைர்களின் ப்ைபபுகள சவளியாகும ஒரு 
இ்தழ வடிவ்ம்ககபபட்டு கைந்த செபைமபர் 
14 மற்றும   15 ்திக்திகளில ்வலூர் ச்தாைில 
நுட்ப கலலூாியில ந்ைசபற்ற “உ்லகத்தமிழ 
உயராய்வு மாநாட்டில” ்தமிழ ்்தெிய இய்கக 
்த்்லவரும முதுசபரும ்தமிழ ்பாராளியுமான 
அய்யா.்திரு. பைசநடுமாறன் அவர்களால 
சவளியிைபட்ைது. ்தற்்பாது இருமா்தங்களு்ககு 
ஒருமு்ற சவளியாக இரு்ககும இந்த இ்தழ, 
பின்னாளில மா்தசமாரு இ்தைாக சவளியிை 
்திட்ைமிட்டுள்ளாம.   

்வறு எதை சோர்்நது இயங்கதி 

க்வர் அருளுைன் 
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அவர்கள பயிர் செய்ய இ்லவெ வி் ்தகள, 
உரங்கள ்பான்ற்வ சபற்று ்தநது 
அவர்க்ள ஊ்ககபபடுத்தி ்்தெிய அளவில 
ந்ைசபற்ற நிகழவில அந்த குழுவினர் பாிசு 
சபற்றது. மாற்றுத்திறனாளி ஒருவரு்ககு, 
ெி்ல இந்திய நிறுவனங்கள து்்்யாடு 
மூவுருளி வாங்க உ்தவி செய்து அவரு்ைய 
வாழவா்தாரத்திற்கு உ்தவியது என ஒரு 
ெி்லரது வாழவில ஏற்படுத்திய மாற்றங்க்ள 
எனது சவற்றிகள.

ைமணிழசசங்கம் மறறும் அதை சோர்்நை 
ப்ணி்கள..

2013ல ்தான்ொனியா ்தமிழ ெங்கத்தில 
அடிபப்ை உறுபபினரான நான், 2016-
17ல ்தான்ொனியா ்தமிழெங்கத்தின் 
செயற்குழு உறுபபினராக இருநதுள்ளன். 
்தமிைின் மீது இருந்த ஆர்வத்தினாலும, 
பற்றினாலும நிகழசெிக்ள ச்தாகுதது 
வைங்கு்தல, பட்டிமன்ற ் பசசு, நிகழசெி்ககு 
ச்தாகுபபு்ரகள எழுது்தல என என்்ன 
ஈடுபடுத்தி்கசகாண்ைன்.

எழுதைதின மீதும், ைமணிழணின மீதும் 
அளவறறே பறறு ் ்கோணடிருக்கதிறீேர்்கள..
ம்கதிழசசி எப்படி எழுதது ஆர்வம் 
ஏறபட்டது எனபது பறறேி ்்கோஞசம் 
்சோலலுங்கள.

்தமிழ பி் ை இல்லாமல எழு்த படி்கக 
ச்தாிந்தால மட்டு்ம எழுதுவ்தில ஆர்வம 
வரும. அ்தற்கு வித்திட்ைவர் எனது சபாியபபா. 
ஆரமப்ககலவி ஆங்கி்லவைி்ககலவி என்ப்தால 
்தமிழ நான் எழு்த படி்கக ச்தாியாமல இருநது 
விை்ககூைாச்தன்று என்ககு பல்வறு 
பயிற்ெிகள அளித்தார். அ்திகா்்ல 4 ம ி்்ககு 
எல்லாம எழுபபி பாைம சொலலித்தருவார். 
நான் மூன்றாம வகுபபு படி்ககும ்பா்்த 
ச ெ ய் ்த ி த ்த ா ள  ப டி ்க கு ம  ப ை ்க க த ் ்த 
உருவா்ககி பி் ையில்லாமல ெத்தம ்பாட்டு 
படி்ககசசொலவார். அப்பா்்த அகரா்தி 
எபபடி பயன்படுததுவது என்று சொலலி 
சகாடுத்தார். நடுநி் ்ல்ககலவி்ககாக ்தமிழவைி 

பளளி்ககு மாற்றபபட்ைசபாழுது ஆங்கி்ல 
வைி்ககலவியில படித்திருந்தாலும, ்தமிைில 
நான் பி் ையில்லாமல ் பசுவது கணடு ் பசசு 
்பாட்டியிலும, கட்டு்ர ் பாட்டியிலும 
க்லநது சகாளள எனது ஆெிாியர்கள 
ஊ்ககுவித்தார்கள.  குறிபபாக எனது 
்மலநி்்ல்ககலவி ்தமிைாெிாி்ய ்திரும்தி.
ரா ி் முரு்கென் கவி் ்தகள எழுதுவ்தற்கு 
என்்ன ஊ்ககுவித்தார். இபபடியாகத்தான் 
எனது எழுத்தார்வம ஆரமபித்தது. ்தமிைின் 
மீதும, ்தமிழ இ்ல்ககியத்தின் மீதும பற்று 
ஏற்பை கார்ம எழுத்தாளர் கலகி அவர்களின் 
சபான்னியின் செலவன். சபான்னியின் 
செலவன் படித்தபிறகு ்தமிழ வர்லாறு 
்பசும இ்ல்ககியங்க்ள ்்தடிபபடித்்தன். 
இபபடித்தான் இ்ல்ககியத்தில என்ககு ஆர்வம 
ஏற்பட்ைது.

மறேக்க முடியோை சம்பவங்கள...

ப ி் ாீ்தியாக மற்ககமுடியா்த ெமபவம 
என்று சொன்னால, ஆபபிா ி்ககாவில 
ஒருெமயம குைந்்த ச்தாைி்லாளர்கள மற்றும 
கைத்தபபடும குைந்்தகளின் மீட்பு மற்றும 
மறுவாழவு ்பான்ற ப ி்க்ள உளளை்ககிய 
நிறுவனத்தில ப ி்யாற்றி்க சகாணடிருந்்தன்.
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கவனிதது்க சகாளளும உறவினர்கள ஒரு 
ெிறிய ெமபளமும, மூன்று ்வ்ள உ்வும 
அளிதது வருவார்கள. பின்னர் ் பாகப ் பாக 
இரு ்வ்ள ொபபாடு அல்லது ஒரு ்வ்ள 
ொபபாடு என்று கு்றநது ெமபளம ஏதும 
சகாடு்ககாமல பின்னர் அவர்க்ள அடி்ககவும 
ஆரமபிததுவிடுவார்கள. இவவாறான 
கு ை ந ் ்த க ள  அ ந ்த  இ ை த ்த ி லி ரு ந து 
்தபபிதது, அவர்களு்ைய சொந்த ஊரு்ககு 
செலலும சபாழுது, ்பருநது நி் ்லயத்தில 
சுற்றி ச்தாியும இ்ைத ்தரகர்களிைம 
மாட்டி்கசகாளவார்கள. பின்னர் இவர்கள 
்வறு ஏ்தாவது ஒரு இைத்திற்கு அ்ைதது 
சென்று அங்கும சகாடு்ம ச்தாைரும. 
இபபடித்தான் இவர்கள உறவினர்கள 
மூ்லமாக்வ கைத்த பபடுவார்கள. அவவாறு 
ஒரு ெமயம நானும, எனது குழுவினரும 
்பருநது நி் ்லயத்தில அவவாறு யா்ரனும 
குைந்்தகள ்தட்டு படுகிறார்களா என்று சுற்றி 
வருமசபாழுது ஒரு சபண குைந்்த ்தனியாக 
நின்று சகாணடிருந்தார் 13 வயது இரு்ககும. 
அவளிைம அணுகி சமதுவாகப ்பசசு்க 
சகாடுத்த சபாழுது, ்தான் ்தனது மாமாவுைன் 
வநது இருபப்தாகவும ்தனது ெித்தி வீட்டிற்கு 
செல்ல இருபப்தாகவும கூறினார். நாங்கள 
சவகு ்நரம காத்திருநது அவரு்ைய 
மாமா வருகிறாரா என்று பார்த்்தாம 
அவர் ஒரு இ்ைத்தரகர் ்பாலும, நாங்கள 
இமமா்திாியான குைந்்தக்ள மீட்பவர்கள 
என்று அவரு்ககு ச்தாிந்திரு்ககிறது. 

வை்ககமாக அண்ை நாடுகளிலிருநது வரும 
்பருநதுகளு்ககான ் பருநது நி்்லயத்தில 
எபசபாழுது்ம குைந்்த ச்தாைி்லாளர்கள, 
வீட்டிலிருநது ஓடி வரும குைந்்தகள, 
கைத்தபபடும குைந்்தகள இவர்க்ள மீட்கும 
ப்ி இரு்ககும. கைத்தபபடும குைந்்தகள 
என்றால ்தி்ரபபைங்களில வருவது 
்பா்ல கன்சைய்னர்களில கைத்தபபடுவது 
கி் ையாது. ஆபபிாி்கக நாடுகளில சபாதுவாக 
்நாயின் கார்மாக்வா, இல்்ல உ்ைந்த 
குடுமப சூழநி்்லயின் கார்மாக்வா 
குைந்்தகள சபற்்றாாிைமிருநது பிாிநது 
்தாத்தா பாட்டியிைம இருபபார்கள அல்லது 
்தகபப்ன பிாிநது ்தாயிைமும, ்தா்யப 
பிாிந்த ்தகபபன் இைமும இருபபார்கள. 
இவவாறு இரு்ககும சூைலில அவர்களு்ைய 
சபற்்றார்கள யாராவது இறநதுவிட்ைார்கள 
என்றால அவர்களின் வய்தான பாட்டி அல்லது 
்தாத்தாவினால அவர்க்ளப பார்தது்கசகாளள 
இய்லாது.

நகரத்தில அவர்களு்ைய உறவினர்கள 
யாராவது இருந்தால அவர்களிைம படி்கக 
்வ்கக உ்தவி ்காாி்யா அல்லது 
ப்ி்ககாக்வா ்ெர்தது விடுவார்கள. 
இவவாறு வரும குைந்்தகள ெி்ல ெமயம 
யா்ரனும ச்தாிந்த உறவினர்கள மூ்லமாக்வா 
அல்லது யா்ரனும இ்ைத்தரகர் மூ்லமாக்வா 
கிராமங்களில இருநது நகரங்களு்ககு 
சகாணடு வரபபடுவார்கள. மு்தலில நன்றாக 
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கங்்க சகாணை ்ொைபுரத்தில கலசவட்டு செய்்திக்ளயும, ெிற்பங்க்ளயும பார்்வயிடும ்பாது  



  2019  Y    Y 1

தூரத்திலிருந்்த எங்க்ளப பார்தது விட்டு 
எங்்கா ஓடி ஒளிநது விட்ைார். அந்த 
குைந்்த்ககு கிராமத்தில ஒ்ர ஒரு பாட்டி 
மட்டும இரு்ககிறார். அபபா அமமா இருவரு்ம 
செச.ஐ.வி ்தா்ககத்தால இறநதுவிட்ைார்கள. 
அவளு்ககு அவரு்ைய பாட்டி வீட்டிற்கு 
்திருமப ்பாக விருபபமில்்ல, நாங்கள இது 
மா்திாி ் பெி்க சகாணடிருபப்்த பார்தது, ெிறிது 
்நரம கைிதது மற்ற இ்ைத்தரகர்களுைன் 
வந்த அவரு்ைய உறவினர் எங்களுைன் 
ெண்ை்ககு வநதுவிட்ைார். சபாதும்ககளும 
கூடிவிட்ைனர். சபாதும்ககளிைம நாங்கள்தான் 
குைந்்த்ய கைத்த வந்திரு்ககி் றாம என்று 
சொலலி விை அவர்களும எங்களுைன் ெண்ை 
்பாட்ைனர். வை்ககமாக எபசபாழுதும 
எங்களுைன் ஒரு காவலகாரர் வருவது 
வை்ககம அன்று அவர் எங்்கா டிராபி்ககில 
மாட்டி்கசகாணைார். பின்னர் அவர் வநது 
நாங்கள குைந்்த்ய கைத்தவில்்ல நாங்கள 
மீட்டு சென்று குைந்்த்ய படி்கக ் வ்கக்வ 
வந்திரு்ககி் றாம என்ப்்த எல்்லாரு்ககும 
எடுதது சொன்ன பிறகு்தான் எங்க்ள 
விட்ைார்கள. இது ஒரு மற்கக முடியா்த 
ெமபவம.

அ்தன்பிறகு 2016ல இந்திய வ ி்க 
்பர்வயில ப்ியாற்றி வி்லகி பின் 
அ்்த அ்வயின், து்் செயற்குழுவில 
செய்லாளராக சபாறுபபளி்ககபபட்டிருந்்தன். 
அசெமயம, இந்திய பிர்தமர் ்திரு ந்ரந்திர ் மாடி 
அவர்கள ்தான்ொனியாவிற்கு வந்திருந்தார். 
இ்தன்சபாருட்டு, ்தான்ொனியாவில உளள 
மற்ற மு்தலீடு ொர்ந்த அரசு நிறுவனங்க்ளாடும, 
அ்மசெகத்்தாடும இ்்நது இந்தியப 
பிர்தமாின் வரு்க ொர்ந்த நிகழசெிக்ள 
ஒருங்கி் ்தது நைத்தி் னன். இதுவும ஒரு 
மற்கக முடியா்த ெமபவம.

உங்களுத்டய இலககு, ைதிட்டங்கள 
அலலது எைதிர்்கோல ஆதச....

விருபபட்ைபடி்ய க்்லதது்றயில 
பங்களிததுவருகி்றன். எ்திர்கா்லத்தில ஒரு 
ெிறிய வ்ிகம செய்ய்வணடும, கி்ை்ககும 

்ல ா ப த ்த ி ல  ் க ப ச ப ண க ள  ம ற் று ம 
ஆ்தரவற்ற சபணகளின் குைந்்தகளு்ககு 
உ்தவும சபாருட்டு எனது பாட்டியின் 
நி்னவில ஒரு கலவி அற்ககட்ை்ள 
ஏற்படுத்த ்வணடும. ்தற்்பாது, சூைலியல 
ொர்ந்த ்திட்ைம ஒன்றும மு்னபபில 
உளளது. அ்்தவடிவம சபறசசெய்து 
சூைலியல ொர்ந்த பங்களிப்ப இந்த 
ெமூகத்திற்கு வைங்க்வணடும.

இதளயைதலமுதறே ்பண்களுககு 
ைோங்கள ்சோலலவிரும்புவது...

மற்றவரு்ைய ்கலி கிணைல இவற்்ற 
புறந்தளளுங்கள, உங்க்ள ்கலி செய்பவர் 
உங்கள முன்னால இரு்கக மாட்ைார்கள, 
உங்கள பின்னால ்தான் இருபபார்கள. 
அவர்களு்ைய வார்த்்தகளு்ககு நீங்கள 
செவிமடுத்தால நீங்களும அவருைன் 
பின் ்தங்கிவிடுவீர்கள. செவிமடு்ககாது 
இருந்தீர்க்ளயானால, அவ்ர ்தாணடி 
முன்்னறி  செலவீர்கள. கற்ப்தற்கும, 
ொ்திபப்தற்கும வய்்தா, உயர்மா, உருவ்மா 
ஒரு ்த்ை்ய இல்்ல. எப்பாதும ஒரு ் ்தைல 
இருநது சகாண்ை இரு்கக்வணடும. ் ்தைல 
இல்லாமலும எ்திலும ஆர்வம இல்லாமலும 
சவறும்ன சபாழு்்த கைிபபவர் ெவத்திற்கு 
ஒபபாவார். இயன்றவ்ர ஒருவரு்கசகாருவர் 
உ்தவி செய்ய பைகுங்கள... நா்ள நம்்த   

நா்ள நம்்த                                    
n

கஜா புயலு்ககு ்தான்ொனியா ்தமிழசெங்கம மற்றும 
எங்கள ்லாஜீனி ொர்பாக பளளிமா்வர்களு்ககு 
சூாியஒளிவிள்ககும, பா்தி்ககபபட்ை ம்ககளு்ககு 
மூன்று பைவ்க மர்ககன்றுகளும சகாடுத்த்பாது  
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்தமிழரின் வரலாறு - கீழடியில்

அ்கழ்நைோய்நது அறேி்ந்ைடுதை உணதமைோ்ன இனறு

 அ்கழவோயவு ்கீழடியில உதேப்ப்ைலலோம் போரு!

பு்கழ்பசும் ைமணிழேணின வேலோறுச ்சோலலும்

 புவியோண்ட ்பருதமயினம் ைமணிழேணின ்மனறு!

இ்கழைதிட்ட வ்டவ்ே ்சோலலுவதைக ்்களும்

 ஈ்டறறே இன்நைோ்ன ைமணிழேணினம் எனறும்!

அ்கழ்நைதிடுவோய உனனணிலததை அைதில்கோணபோய எங்கள

 தப்நைமணிழன முது்்கலும்பும், உதறேவி்டமும் இன்றே!

உனபிறேப்பும் எ்நைமணிழன ்கோலவழணி்யன றேோகும்

 உன்மோழணியும் ஆைதியி்ல ைமணி்ழன்றே கூறும்

பினவ்நைக கூட்டதைோல ைதிதசமோறேிப் ்போனீர்

 பிதழக்கவ்நை ்மோழணியிதன்யன புகுதது்கதினறேீர் எம்முள

ைனனணிதறேதவ யத்ட்நைதிட்்ட அேணியத்யில எங்கள

 ைமணிழ்மோழணியும் அமர்்நைதிட்டப் ்பருதமயிதனக ்்களும்

என்றேனறும் எ்நெோடும் ைமணிழேோண்ட ெோ்்ட

 ஏறறேமணிகு இனம்,்மோழணியும் ைமணி்ழன்றே போடு!

- தப்நைமணிழப்போம்ணி

பாவரசு கவின்முருகு
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கழுகும்்லயின் ெிறபபு, அந்த ம்்லயின் 
பின்புறம அ்மநது உளள ‘சவட்டுவான் 
்காயில’ ஆகும. ம்்லயின் ஒரு பகு்தியில 
பா்ற்ய சவட்டி, அந்த ஒற்்றப 
பா்றயி்்ல்ய ஒரு ்காயி்்லச செது்ககி 
இரு்ககிறார்கள. அது்தான், ‘சவட்டுவான் 
்காயில’ என்று அ்ை்ககபபடுகிறது. 
இத்த்கய ்காயில, ்தமிைகத்தி்்ல்ய 
இது ஒன்று்தான் என்பது்வ, 
கழுகும்்லயின் மாசபரும ெிறபபு ஆகும. 
இந்தியாவி்்ல்ய கழுகும்்ல்யத 
்தவிர, மராட்டிய மாநி்லம எல்்லாராவில 
உளள ்க்லாெநா்தர் ்காவில மட்டு்ம, 
ம்்ல்க கு்ைவ்ர்க ்காயில என்பது 
குறிபபிைத்த்ககது.

ெங்கரன்்காவில - ்காவிலபட்டி 
ொ்்லயில, இரு நகரங்களு்ககும 
நடு்வ அ்மநது உளளது கழுகும்்ல 
்பரூர். ம்்லயின் பின்பகு்தியில 
உளள படி்ககட்டுகளின் வைியாக 

்ம்்ல ஏறினால, ப்தி்னநது 
இருபது நிமிைங்களு்ககு உளளாக 
ஏறி விை்லாம. ம்்லயின் நடு்வ 
ஓாிைத்தில, வாி்ெயாகப ப்ல 
ெி்்லகள செது்ககபபட்டு உளளன. 
ெம்ர்கள, ்தங்கள குரு, ்தாய், ்தந்்த 
ஆகி்யாாின் நி்னவாக, இங்்க 
ெம் ்தீர்த்தங்கரர்களின் ெி்்லக்ளச 
செது்ககி உளளனர். இசெிற்பங்களின் 
கீ்ை, அவற்்றச செது்ககியவர்களின் 
சபயர்கள ்தமிழ வட்டு எழுததுகளில 
சபாறி்ககபபட்டு உளளன. ெிறுெிறு 
கு்ககளும உளளன.

அங்்க அ்மநது இருந்த ெம்ர் 
பளளிகளில, ெம் ம்த்க கருததுக்ளப 
்பா்தித்தனர். சவட்டுவான் ்காயில, 
ஒ்ர கலலில செது்ககபபட்டு உளளது 
(Monolithic). கழுகும்்லயின் ஒரு 
பகு்தியில, 7.50 மீட்ைர் ஆைதது்ககுச 
ெதுரமாக சவட்டி எடுதது, அ்தன் 
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நடுபபகு்தி்ய்க ்காவி்லாகச செது்ககி 
உளளனர். ஆனால அந்த்க ்காவிலின் 
ப்ி முழு்மயாக நி்றவு சபறவில்்ல. 
இ்தில, கரு அ்றயும, அர்த்த மணைபமும 
உளளன. ்காவில ்காபுரத்தில, உமா 
ம்கசுவரர், ்தட்ெி்ாமூர்த்தி, ்திருமால, 
பிரமமா வடிவங்கள கா்பபடுகின்றன. 
விமானத்தின் ்மற்குத்தி்ெயில 
நரெிமமரும, வை்ககில பிரமமனும காட்ெி 
்தருகின்றனர்.

விமானத்தின் நான்கு மூ்்லகளில 
நந்தி ெி்்லகளும, இவற்று்ககு்க கீ்ை 

யாளி வாிகளும, க்பா்தகமும உளளன. 
பராந்தக சநடுஞெ்ையன் என்ற 
மன்னனின் கா்லத்தில, கழுகும்்லயில 
ெிற்பங்க்ளச செது்ககி இரு்ககிறார்கள. 
கழுகும்்லயில, மூன்று நி்னவுச 
ெின்னங்கள உளளன. 1. ெம்ர் பளளி 
2. சவட்டுவான் ்காயில 3. முருகன் 
்காவில. ம்்லயின் பைமசபயர் 
‘அ்ரம்்ல’. இன்்றய சபயர் 
‘கழுகும்்ல’. ஊாின் பைமசபயர்: 
சபருசநசசுறம அல்லது ்திருசநசசுறம. 
நாட்டுப பிாிவு: இராஜராஜபபாணடி 
நாட்டு, முடிசகாணை ்ொைவளநாட்டு, 
சநசசுற நாட்டு சநசசுறம.

ஊாில குறி்ககபபட்டு உளள அரெர்கள:
1. பாணடியன் மாறஞெ்ையன் (பராந்தக 
சநடுஞெ்ையன்)
2. பாணடியன் மாறஞெ்ையன் (பராந்தக 
வீரநாராய்ன்).

கழுகும்்லயின் அடிவாரத்தில 
பா்லசுபபிரம்ியர் ்திரு்க்காயில 
உளளது. இ்தன் மூ்லவர் இரு்ககின்ற 
இைமும ஒரு கு்ைவ்ர்தான். இந்த்க 
்காவிலின் ச்தபப்க குளத்தில, பால 
்பான்ற நிறத்தில நல்ல குடிநீர் 
கி்ை்ககிறது. அது்தான், இந்த ஊர் 
ம்ககளின் குடிநீராக, அண்ம்ககா்லம 
வ்ரயிலும பயன்பட்டு வந்தது. என்வ, 
அந்த்க குளத்்தத தூய்்மயாகப 
பராமாிதது வருகிறார்கள. இப்பாது, 
்தாமிரபர்ி ஆற்றில இருநது 
குடிநீர் சகாணடு வருகிற ்திட்ைம 
செயலபடுத்தபபட்டு உளளது.

சவட்டுவான் ்காவில குறிதது, அந்தப 
பகு்தி ம்ககளி்ை்ய ப்ல க்்தகள 
உ்லா வருகின்றன. அவற்்றசயல்லாம 
்்தடிச ்ெகாிதது எழு்தினால, ்மலும 
ப்ல செய்்திகள ப்திவு ஆக்லாம; 
இந்தப ப்ி்ய, ்தமிழ ஆெிாியர்கள, 
இ்ல்ககியவா்திகள, கழுகும்்ல 
இ்ளஞர்கள செய்ய ்வணடும!

- மலலச்ாமி ்சின்னா

ைண்ீர் கு்மடுதது 
ைவிக்கவிடடு ்போறேவ்ள
எண்ணிகத்க மோறேோமல
எப்பமுதைம்ைே்போறே
்கண்சசிேணிப்பு எனதன
்கோதைதிருக்க ்சோலலுைடி
எடடு்கலலு மூககுதைதியும்
முதைமணி்ட ைடுககுைடி
்கனனதைதில முதைமணி்ட
வட்டமடிககுைடி எனமனசு
ஏேணிக்கதேயில ்கோதைதிருப்்பன
ஏங்கவி்டோைடி வி்டலயடி
்கண்டோங்கதி ்சலவில்கதி
்கட்டழகு ்ைேணியுைடி
்கழனணிப்பக்கம் வோடிபுளள
சலலிக்கட்ட வசசிக்கலோம்
வோ்ட்கோதது ்ெோகுைடி
வோ்கோ்க அத்சசி்கதிட்டோ
வோேோ்ைோ ்சோர்க்கமடி
இலலோை இடுப்தபத்ைடி
இளமனசு அலபோயுைடி
சிேணிப்்பலலோம் ்போதுமடி
இழுதைத்க்க வோடிபுளள..

்சி.அழகிரி





  2019  Y    Y 19

ஆசு ்கவி்யனபர் ஆசு ெதிதறே்நைதிருப்பர்

்பசுங ்கவியில ்பருஙகுறறேம் ்கணடும்

ெதிறுதைதிக ்கருததுதேப்பர் ெீளவோய ்ேன்றே

உறுமு புலி்ய உறுமு

்கறறேெற ்கலவிதயக ்கோசினணி வோழமக்கள

்பறறுயய ெலவழணி ்கோடடி ம்கதிழ்நது

சிறேப்புறே உளளச ்சருக்கழணிப்்போம் என்றே

உறுமு புலி்ய உறுமு.







சிறுதமக கு்ங்்கோணடு சீறுவர் ெோளும்

இறுமோப் பு்டனவோழவர் இனனல ைருவர்

ெறு்ந்ைன ை்டவி ெதேதைவர் ஓ்ட

உறுமு புலி்ய உறுமு

இனனும் வேமறுப்பர் இக்கோலம் ்கணடு்ேோர்

சினன அறேிவுத்டயர் சீறுவர் பூதனயேோய

வறுதமக கு்ங்்கோண்ட வளளலவர் ஓ்ட

உறுமு புலி்ய உறுமு

புேணியோ எழுதது்கள ்போட்்டழுைதிக ்கோடடித

்ைேணியோ உல்கதில ைதிதளததுக ்களணிப்பர்

்கறுதை மனமுத்டய ்களளேவ ்ேோ்ட

உறுமு புலி்ய உறுமு

வோயசசவோ லிட் ்டனறும் வம்பிழுதது ெம்்மோழணிதய

ஆய்நைறேி்நதும் உளளம் அழுக்கோயத ைதிேணிவர்

்வறுப்தபச சுமப்பைோல வீ்ோவ ்ேன்றே

உறுமு புலி்ய உறுமு

அறேிவிற சிறே்நதும் அறேிவிலேோய வோழவர்

்சறேிதவச சிதைததுச சினப்பர் உருவில

சிறுவ்ேன வோ்கதிச ்சருக்கதிழப்ப ்ேன்றே

உறுமு புலி்ய உறுமு

எலலோம் ்ைேணி்நைதிரு்நதும் ஏயததுப் பிதழப்பேோம்

வலலர் எனெடிதது வம்பிழுப்பர் ்போலலோர்

குறு்கதிய எண்தைோல கூனுவ ்ேன்றே

உறுமு புலி்ய உறுமு

்சதவ அளணிததுச சிறேக்கதினறே ்ைோறறேதைோல

ெோதவ அ்டக்கோது ெோம்களணின ்பர்்சோலலி

இறு்கதிய உளளதைோல இனனல இதழப்ப்ேனறு

உறுமு புலி்ய உறுமு

ஆளதவததுச ்சர்ப்பர் அடிமடியில த்கதவப்பர்

்்கோள்சோலலிப் ்பசிக ்்கோடுஞ்சயல ்சயவர்

்போறுதைோர் ஒருெோளணில ்போங்கதி்யழு வோ்ேனறு

உறுமு புலி்ய உறுமு
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நூல : 
மாைசியது தநஞ்ம்

ஆெிாியர் : 
நநது சுநது  (எஸ்.ெ்நைகுமோர்)

ப்திபபு : 
பாலவம்தி

ப்ககம : 96 வி் ்ல: 70

நூல விமர்ெனம : 
பா.்க்திபவல், 
்காயமபுததூர்

்தமிைில சவளிவரும முன்ன ி் 
பத்திாி்க்ககளில ச்தாைர்நது 48 
ஆணடுகா்ல எழுத்தனுபவம சகாணை 
ஒரு பழுத்த எழுத்தாளர், ெிறுக்்தப 
ப்ைபபுகளில ெிகரம ச்தாட்ை ெிறந்த 
க்்தயாெிாியர் ்திரு. நநது சுநது 
அவர்கள மு்தன்மு்த்லாக ்தாம எழு்திய 

ெி்ல க்்தக்ளத ச்தாகுதது «மாறியது 
சநஞெம» என்ற சபயாில நூ்லாக 
சவளியிட்டுளளார்.

்கலியும கிணைலுமாய் இவரது க்்தகள 
வாெிப்பாாின் மன்்த ்்லொ்ககும 
மந்திரம கற்ற்வ. ஆனால இந்தத 
ச்தாகுபபில எ்தார்த்தமும, சபாறுபபும, 
பாெமும, நமபி்க்கயும, மை்்லகளின் 
நிர்ம்லமான எண்ங்களும உ்ர்வுகளும, 
உண்ம்க கா்தலின் ெக பாிமாற்றங்களும, 
ச்தாைில ்நெிப்பாாின் மன ஓட்ைமும, 
்தன்னமபி்க்கத துளிாின் து ி்வும, 
ெமகா்ல வாழ்க்க மு்றயில உறவுப 
பாிமாற்றங்களின் உறுத்தலகளுமாய் 
வாழவின் நி்தர்ெனங்க்ள இ்ைதது்க 
சகாடுத்திரு்ககிறார் ்நர்த்தியாக.

இவர் க்்தயின் ெிறபபமெங்கள ்நர்ம்ற 
எண்ங்க்ள வி் ்தபபது, ்தகா்த செயல 
புாி் வா்ர ்தன்க்க உாிய பா ி்யில 
அ்ையாளம காட்டுவது, யாரும கணடு 
சகாளளாமல விட்டுவிடும காட்ெிக்ள 
மிக ்லாவகமாக ப்திவிடுவது, க்்த 
முடிவில கருத்்தப சபாருததுவது 
்பான்ற்வ க்்த ஆெிாியரு்ககு ்கவந்த 
க்்லயாகும. உ்லக அளவிலும, ்்தெிய, 
மாநி்ல அளவிலும நிகழந்த ப்ல ெிறுக்்தப 
்பாட்டிகளில பாிசு சவன்ற வீசசு மிகுந்த 
ொ்த்னயாளர். மத்திய அரசுப ப ி்யில 
இருந்த ்பாதும, ஓய்வு்ககுப பிறகும 
ஓய்வின்றி எழு்தி்க சகாணடிருபபவர். 
ச்தாய்வின்றி விருமபி வாெி்கக ்வ்ககும 
வெியம கற்ற, வாெகாின் மன்க கணகளு்ககு 
வார்த்்தகளால காட்ெிக்ள சமல்ல 
சமல்ல சு்வபபை நகர்ததும வல்ல்ம 
சகாணை சகட்டி்ககாரர். வாெிபபுப 
பை்ககத்்த மீட்சைடு்கக விருமபு்வாரும, 
ெிறுக்்த ஆர்வ்லர்களும கட்ைாயம வாங்க 
்வணடிய புத்தகம. பாிெளிபப்தற்கும 
்தகு்தியான புத்தகம. க்்த்ககுள நான் 
செல்லா்த்தற்கு கார்ம அ்வ வாெகர்கள 
ஒன்றிப படி்கக ்வணடிய்வ என்ப்தால. 
்தற்கா்ல பு்திய எழுத்தாளர்களு்ககு இவர் ஒரு 
முன் மா்திாி.

n
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இதுவ்ர கிருஷ்ராஜு்ககு பதது 
இைங்களில சபாணணு பார்த்தாகி விட்ைது. 
இதுவ்ர ஒன்றுகூை அவனு்ககுப பிடி்கக 
வில்்ல.

அபபா அைகுசுந்தரமும, அமமா அ்ல்மலு 
வும ்ொர்நது்பாயினர்.

“இங்்க பாருபபா, உன்ககு எபபடிப 
பட்ை சபாணணு்தான் பிடி்ககும? விவரமாச 
சொலலிடு. அது்ககு ஏத்தமா்திாி பார்்ககச 
சொலலி ்தரகர்கிட்ை சொல்றன். சுமமா 
இபபடி கா்லத்்த ஓட்டி்ககிட்டு இருந்தா 
எபபடி?” என்று ்கட்ைார் அைகுசுந்தரம.

கிருஷ்ராஜ் ஒன்றும ்பொது மவுன 
மாய் ்த்ர பார்தது அமர்ந்திருந்தான்.

“நீ ்வறு யா்ரயாவது விருமபுறீயா?” 
என்று அபபா ்கட்ைதும, ‘ெ்ர’ச்லன 
நிமிர்ந்தான்.

“்ெச்ெ.. அபபடிசயல்லாம ஒணணு 
மில்்ல.” என்று அவெரமாய் மறுத்தான்.

“பின்்ன எபபடிபபட்ைப சபாண்் 
எ்திர்பார்்ககி்ற? ச்தளிவாச சொன்னாத 
்தா்ன அது்ககு ஏத்தாப்ல பார்்கக முடியும? 
க ண ை ,  க ண ை  இ ை த து ்க கு ப  ் ப ா ய் 
்நரத்்த வீ்ா்ககறது மட்டுமில்லாம 
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அவங்க வீட்டு ப்லகாரங்க்ளச ொபபிட்டு 
அநாவெியமா அவங்களு்ககுச செ்லவு 
்வ்கக்லாமா?” என்று எகிறினார் 
அைகுசுந்தரம.

“அை, செ்ல்வ விட்டுத ்தளளுங்க. 
ஒவசவாரு சபாணணு மனசு்லயும 
ஆ்ெ்ய வி்்தசெிட்டு வர்ற பாவத்்த 
இல்ல இவன் செஞசு்ககிட்டு இரு்ககான்?” 
என்று இ்ைபுகுந்தாள அ்ல்மலு.

“வா்லாஜா சபாணணு பி.எஸ.ஸி., 
படிசெிரு்ககா. அவ அபபாவு்ககு ஏகபபட்ை 
நி்ல பு்லங்கள. நல்ல வெ்தியான இைம. 
அ்்த ்பாய் நிராகாிசசுட்ைான்.”

“அ்்த விடுங்க. ரா்ிப்பட்்ையி்ல 
பார்த்த சபாணணு்ககு என்ன      கு்றங்க்றன்?  
சொந்த வீடு,  நாலு ஏ்ககறா நி்லதது்ககு அவ 
ஒருத்தி்தான் வாாிசு. அ்்த ்வணைாமனு 
சொலலிட்ைான்.”

“ஏன் ஆற்காட்்ல பார்த்த சபாணணு 
எந்த வி்ததது்ல கு்றஞெிருந்தா? பங்களா 
்ைபபு்ல எவவளவு சபாிய வீடு? இவனு்ககு 

ஒ ரு  ் ப ்ககு ம ,  ச ப ா ண ணு  ் ப ரு ்ககு 
அந்த வீட்்ையும, ஐமபது பவுன் ந்க, 
ஏராளமான ெீர் செய்ய சரடியா இருந்தாங்க. 
இ ன் னு ம  எ ன் ச ன ன் ன  ் ்த ் வ ன் னு 
்வறு ்கட்ைாங்க. அ்்தயாவது ஒபபு்க  
கிட்ைானா?”

இபபடி அபபாவும, அமமாவும மாறி, 
மாற ி  அவன் மீது குற்றசொட்டுக்ள 
அடு்ககி ்தங்கள ஆ்தங்கத்்த்க சகாட்டித 
்தீர்த்தனர்.

க்ைெியாக, “இ்்தா பாரு கிருஷ்ா... 
எங்ககிட்ை சொல்ல்க கூசெமா இருந்தா, 
நீ ஒரு காாியம செய். ்தரகர் ப்ககததுத 
ச்தருவி்ல்தான் இரு்ககார் .  நீயாக்வ 
்பாய் அவர்கிட்ை உன்ககு எப்பர்பபட்ை 
சபாணணு ்்த்வங்கற்்தச சொலலிட்டு 
வநதுடு. ்பா... இந்த வீட்டு்ககு விள்ககு 
ஏத்த ஒரு மருமக வந்தா ொி.” என்றார் 
அைகுசுந்தரம.

ெந்்தாஷமாய் புறபபட்ைான் கிருஷ்ராஜ்.

“அைைா,  வாங்க ்தமப ி .  சொலலி 
அனுபபியிருந்தா நா்ன வந்திருப்ப்ன. 
உங்களு்ககு எது்ககுச ெிரமம?” என்றவாறு 
வர்வற்ற ்தரகர், அவ்ன நாற்காலியில 
அமரச செய்து ்தானும அமர்நது்கசகாணைார்.

“இ்்தா பாருங்க ்தரக்ர, என்ககு 
எபபடிபபட்ை சபாணணு ்்த்வங் கற்்த 
இபப நான் உங்களு்ககுச சொல்லப ்பா்றன். 
்தபபித ்தவறிகூை இ்்த என் அபபாவிை்மா, 
அமமாவிை்மா மூசசுவிை்ககூைாது. புாிஞசு்தா?”

“ொிங்க ்தமபி. நீங்க கவ்்லபபைா்தீங்க. 
விஷயத்்த ரகெியமா சவசசு்க கி்றன்.” 
என்றார் ்தரகர்.

விஷயத்்தச சொன்னான்.

“பபூ... அவவளவுத்தானா? ஒரு வாரத 
து்ககுள சகாணடு வர்்றன் பாருங்க.” 
என்றவர், சொன்னது்பால ஜா்தகததுைன் 
சபாணணு்ைய ்பாட்்ைா்வயும 
ச க ா ண டு  வ ந து  அ ை கு சு ந ்த ர த ்த ி ை ம 

1.
பிாிநது இ்்நது
பிளநது பிாித்தது.
கத்தாி்க்கால.

2.
ஆ்ை வி்்ல அ்திக்மா!
அ்ர உ்ையுைன் வருகிறாள.
நாகாீக நங்்க.

3.
ஆைமபர வீடு:
்த்்ல்ககு ்மல செலவம:
அங்கு அன்பு்ககுப பஞெம.

ெஸீேோ எஸ். ஆப்ைீன்
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ஒபப்ைத்தார் ்தரகர்.

“சபாணணு பார்்கக மகா்லட்சுமி யாட்ைம 
நல்ல க்ளயா இரு்ககா. ஆனா, நீங்க 
சொலற விவரங்க்ள சவசசுப பார்த்தா 
வெ்தி இல்லா்தவங்க்பால ச்தாியு்்த...” 
என இழுத்தார் அைகுசுந்தரம.

“்பயன் இறங்கி வந்த்்த சபாிய 
விஷயம. ெட்டு புட்டுன்ன்னு காாி யத்்த 
முடி்ககப பாருங்க.” என்றாள அ்ல்மலு.

ஒரு வைியாக ்திரும்ம நைநது முடிந்தது.

மு்தலிரவில ம்பசபண பிரமிளா 
்கட்ைாள:

“வெ்தியான ப்ல சபணகள வநதும 
அவங்க்ள நீங்க நிராகாிசசுட்டு என்்னத 
்்தர்நச்தடுத்த்தா ்தரகர் சொன்னார். ஏன் 
அபபடி?”

அவ்ள கட்டிலில அமரச செய்து 
கிருஷ்ராஜ் சொன்னான்:

“வெ்தி ப்ைசெவங்க. வெ்தி ப்ைசெ 
வங்களாக்வ இரு்ககாங்க. வறு்மயில 
உைலறவங்க,  உைன்று்ககிட்டுத்தான் 
இரு்ககாங்க. இது என்ன நியாயம? 

ஆணைவன் என்ககு ெக்ல வெ்திக்ள்க 
ச க ா டு த ்த ி ரு ்க க ி ற ா ன் .  ஓ ர்  ஏ ் ை ப 
சபணணு்ககு நான் அந்த வெ்திக்ள 
அனுபவி்ககிற வாய்ப்பத ்தந்திரு்ககி்றன். 
இது்ல என்ன ்தபபு? என்்னப பார்தது 
இன்்றய இ்ளஞர் ெமு்தாயம என்்னப 
பின்பற்றினால, வறு்ம ஓரளவு்ககு்க 
கு்றயுமில்ல? நல்ல அந்தஸததுளள சபண 
ஏ்ைப ்பய்னயும, வெ்தி ப்ைத்த ஆண 
ஏ்ைப சபண்்யும ம்ம முடித்தால 
என் எண்ம சவற்றிசபறும இல்்லயா?”

‘ இ ந ்த ்க  க ா ்ல த ்த ி ல  இ வ வ ள வு 
உயர்ந்த உளளம சகாணை ஆணகளும 
இரு்ககிறார்களா?’ – பிரமிததுப்பானாள பிரமிளா

n

வதச போடும்
மனைதிர்்கதிலதல ்பைம்
இதச போடும்
குயிலுக்கதிலதல ்பைம்

உ்டல வோடும்
முதுதமக்கதிலதல ்பைம்
ம்டல வோடும்
மலருக்கதிலதல ்பைம்

உ்டலுககுள இருககும் 
உைதிேதைதிற்கதிலதல ்பைம்
்க்டலுககுள இருககும்
ெீருக்கதிலதல ்பைம்

்கனவுககுள இருககும் 
்கறபதனக்கதிலதல ்பைம்
உ்வுககுள இருககும்
ஊட்டசசதைதிற்கதிலதல ்பைம்

ெதிழல ைரும்
ெதிஜதைதிற்கதிலதல ்பைம்
ைழல ைரும்
அடுப்பிற்கதிலதல ்பைம்

மதழ ைரும்
வோனணிற்கதிலதல ்பைம்
ைதழ ைரும்
மேதைதிற்கதிலதல ்பைம்

மனணிைோ!
ெமககுள ்வண்டோம் ்பைம்
மனணிை்ம! ெம் ெோைம்

- ்ரவிபி பரா்சி்ந்திரா





சில்வதள்களணில ்கறபதன்கள

உணதம்கதளவி்ட உனனைமோனதவ

ெோன வகுப்பதறேககுள நுதழ்ந்ைன

்பஞசு்களணில ்பசோமல அமர்்நைதிருககும்

பட்டோம்பூசசி்கள வ்க்கம் ்சோலலின

்கடடிப்்போடடு போ்டம் ெ்டதைதினோல

படடுப்்போயவிடு்மன ்யோசித்ைன

அவறறேின ப்டப்டககும் ்கண்கள

வோனுககு அதழததுப் ்போ்கச ்சோலலின

பறேக்கத ்ைோ்டங்கதி்னோம்

்கதிறேக்கமுறறே வோனம் த்ககுலுக்கதி வே்வறறேது

வோனதைதின வகுப்பில ்க்ககுப் போ்டம்

ெடசதைதிேங்கதள எண்ச ்சோன்னன

பறேிததுக ்்கோர்தது மோதலயோக்கதி ம்கதிழ்நைனர்

விடுைதல பறறேிய போ்டதைதில

கூணடுககுள ்வண்டோ்மன

்கோறறேி்டம் ்பரு்வளணி ்்கட்்டோம்

்கோறறும் ்கத்ட ைதிறே்நது ்பரு்வளணி ்்கோடுதைது 

உணடு ம்கதிழ்ந்ைோம்

ெதிலவின சோதலயில ெ்ட்ந்ை வ்ந்ைோம்

வத்ட சுட்ட ஆயோ ்கோ்ோது ைவித்ைோம்

ஆயோ சிதறேயிலிருக்கதிறேோர் எனறேோன

வத்ட சுடும்்போது ்்கஸ் ைீர்்நதுவிட்டைோம்

சிலிண்டதேக ்்கோடுததுைவிய 

ஆம்ஸ்டேோங உயிர்்கோறறேினறேி 

உயிர்விடடுவிட்டோேோம்...

்கறபதனககு எலதலயுண்டோ அம்மோ்வன

அ்கம் சிேணிக்க ம்கதிழ்நைனர் ஓ...
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சில்வதள்களணில ்கறபதன்கள

உணதம்கதளவி்ட உனனைமோனதவைோன

்கோலம் எங்கதளக ்கதேக்க

வோனதைதி்டதைதில வித்ட்பறறு

மண்ணி்டதைதில இறேங்கதி்னோம்

பசு்நைளணிதே உடுதைதிய மதல்கதளயும்

ெீலோத்ட உடுதைதிய ்க்டதலயும்

்கலோயததுக ்்கோண்்ட ்சன்றேோம்

எைதிர்்்கோணடு வே்வறறேோர் மனுெீைதிச ்சோழன

விைதிர்தை மோ்வ்னோருவன

இவருககுத ைண்டதன ைே்வணடும் என

்சருகத்க மு்கதைதில ்்கோண்டோன

ஏனோம்... அவதேப் ்போய...

ைன ம்கனோ்க இரு்நைோலும் 

அவன அனுமைதியிலலோமல

்ைர்க்கோலில இடடுக ்்கோனறேது ைவறேம்மோ

ஓ.. எனன ைண்டதன ைேலோம்

ஆயிேமுதறே பனணி்ேண்டோம் வோயப்போடத்ட

எழுைதிவேச்சோலலுங்கள...

சில்வதள்களணில ்கறபதன்கள

உணதம்கதளவி்ட உனனைமோனதவைோன

ம்ணி்யோலிதது

மீணடும் வகுப்பதறேககுள வ்ந்ைோம்

எனககுள அவர்்கதளயும்

அவர்்களுககுள எனதனயும்

இருதைதிய ்சன ைரு்ம் வித்ட்பறறேது

வித்ட்பற்றேோம் வில்கோமல...

n
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அவனு்ைய வாபபாவின் ் ெ்ககி்ள 
அவரு்ககுத ச்தாியாமல வீ்தியில உருட்டித 
்தளளி்க சகாணடு ்பாவான். அவனு்ைய 
்த ் ்ல யு ம  ் ெ ்க க ி ள  ச ெ ன் ட் டு லு ம 
உயரத்தில ெமனாக இரு்ககும. ெி்ல ்நரம 
்ெ்ககிள பாரம ்தாங்காது அவனு்ைய 
பிடி ்தவறி கீ்ை விழும அ்்தாடு ்ெர்நது 
அவனும விழுவான். அப்பாது வீ்தியில 
வருகின்ற யாராவது்தான் ்ெ்ககி்ளப 
பிடிதது நிமிர்த்தி்க சகாடு்கக ்வணடும.

ஒரு மு்ற அவனு்ைய வாபபா இ்்த்க 
கணடு அவனு்ககுத ்திட்டினார். ‘’இது 
வெி்ககல பைகுற வயொைா... உழுநது கா்ல்க 
்கய ஒைசொ யாருைா பா்ககுற ? இனி 
வெி்கக்ல ச்தாட்ைா நல்ல ொபபாடு்தான் 
்தருவன்... ஓம ..’’

 ‘’இனி ச்தாை மாட்ைன் வாபபா ..’’

‘’சகாஞெம நீ சபரு்ககணுமைா மவன ’’

‘’நான் எபப சபரு்ககுற... எபப வெி்ககல 
ஓடுற...’’

அவன் மன்திற்குள நி் னத்தா்ன ்தவிர 
சவளி் ய செல்ல முடியவில்்ல. அவனு்ைய 
வாபபா ்தத்தி் யாடு ்ெர்நது சபாததுவிலு்ககு 
சவளளா்ம சவட்ைவும கட்டு்க கட்ைவும 
சூைடி்ககவும சென்று விட்ைார்.  அவர் 
ஊரு்ககுத ்திருமபி வருவ்தற்கு எபபடியும ஒரு 
மா்தம ஆகும.

அவன் பாைொ்்ல்ககுச சென்று வந்தான்.  
அவனு்ைய உமமா அவனு்ககுச ்ொறு 
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‘’வாபபா்தான் இபப இ்ல்ய...’’

‘’வாபபா இல்லாட்டி ஒன்ககு ்தந் ்தாெ் மா..? ‘’

அவன் ப்தில சொல்லவில்்ல ொபபிைா 
மல அ்ரகு்ற்யாடு ் காபிதது்க  சகாணடு 
எழுந்தான்

‘’சமா்தல்ல ்ொறு ்திணடு முடி மவன்... 
சபாறகு ்்லாெிபபம ‘’

‘ ’இது்ல ்்லாெி்ககிறது்ககு என்ன 
இரு்ககுமா ? ‘’

‘’ஒன்ககு ஒணடும ச்தாியா.. நீ ெின்னப 
புளள ‘’

‘’என்ககா ஒணடும ச்தாியா... என்ககு 
எல்லாம ச்தாியும‘’

‘’சொி.. சொி.. நீ முத்திப ்பாயிட்ைாய்.. 
அ்தான் இவவளவு க்த்ககாய்.. நாந்தான் 

சகாடு்ககத ்தட்ைத்்த்க கழுவி சுத்தம 
செய்து ்தட்ைத்தில ்ொறும கறியும ்வதது்க 
சகாடுத்தாள. அவன் ்த்ரயில பாயில 
இரணடு காலக்ளயும புத்த்ரப ்பா்ல 
மடிதது அமர்நது சகாணடு ொபபிட்டு்க 
சகாணடிருந்தான். உமமாவின் முகத்்தப 
பார்த்தான் .

‘’ என்ன மவன் அபபுடிப பா்ககாய் ‘’

‘’ ஒணடுமில்லமா ...’’

‘’ சபாய் செல்லா்த..வடுவா... நீ பா்ககுற 
பார்வயி்ல ச்தாி்்த ‘’

அவன் ்பொமல மீன் ஒரு துண்ை 
எடுதது அ்தன் முள்ள நீ்ககி்க சகாணடு 
வாயில ்பாட்டுச ொபபிட்ைான்

‘’ பாததுைா.. முளளு்க கிளளு குத்திப 
சபாறுததுைப ்பாவுது..’’

‘’ உமமா... உமம.. மா...’’

‘’ என்னைா...’’

‘’ இல்ல.. வநது... வாபபாை வெி்கக ... 
வெி்கக்ல ..’’

‘’ வெி்கக்ல ...’’

‘’ஓட்டிப பைகணுமங்கா..  ்தருவியாமா..?’’

‘’நல்லங்கா... வாபபா்ககுத ச்தாிஞொ 
கட்டி சவசெி ஒன்ன உாிசெிடுவாருைா ‘’

அைசியா தமாழி

்ைோளமீதும் மோர்மீதும்
்போடடு ஏ்ை்ைோ
்சயத்கயில
அலுததுப்்போய
விடடுப் ்போ்கவும்
மனமணிலலோமல
தூக்கதிச ்சலலவும்
வலுவினறேி
எனன ்சயவ்ைன
அறேியோது ைவிக்க
எ்நை ்மோழணியினூ்ட்க
உதேப்்பன.
உன பிளதள
மணின்கம்பியில சிக்கதி
இறே்நதுவிட்ட்ைன
அ்நை ைோயககுேங்கதி்டம்.

்.ப.்ணமுகம்
எழுவோம்போடி.
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ஒன்ககு செல்லங் குடுதது்க சகடுத்திட்ைன்‘’

‘’சொிமா.. நான் ்ொறு எல்லாத்தயும 
்திங்கிறன்.. வெி்கக்ல ்தரணும...’’

அவனு்ைய உமமா ஒன்றும ்பெ 
வில்்ல. அவன் ொபபாட்டி்னச ொபபிட்டு 
முடிதது, பாத்திரத்தி் ்ல ்தண்ீ் ர ஊற்றி்க 
்க கழுவினான்.

‘’உமமா நான் சவளாைப ்பாறன்..
்பாயிட்டு வந்த சபாறகு வெி்கக்ல ஓடிப 
பைகத ்தரணும.. என்ன சொியா ..? ‘’

அவன் ்தன்னு்ைய நணபர்க்ளாடு 
்ெர்நது வி் ளயாடுவ்தற்கு ப்ககத்தில உளள 
்ம்தானத்திற்குச சென்றான். அவனு்ைய 
உமமாவு்ககு்க கவ்்ல ச்தாற்றி்க சகாணைது.

்தன் மக்ன எபபடிச ெமாளி்ககப 
்பாகி்றன் என்ற கவ்்ல்தான் அது. அவன் 
பிடிவா்த்ககாரன். என்ன சொன்னாலும 
்கட்க மாட்ைான் என்பதும அவனு்ைய 
உமமா அறிந்தது்தான். என்றாலும அவன் 
வரும ்பாது பார்தது்க சகாளள்லாம 
என்ற எண்ம வர, மன்்தச ெமா்தானப 
படுத்தி்க சகாணைாள உமமா

சூாியன் ம்றவ்தற்குத ்தயாராக இரு்ககும 
சபான்னந்திப சபாழு்தில வீட்டு்ககு வந்தான்.

‘’என்ன சவளாடி முடிஞொ... ்பாய் 
்தண்ிவாதது்ககு வா. மெுாிபபு்ககு 
்நரமாவுது... இனி வாங்கு பறியும... பளளி்ககிப 
்பாய் ச்தாழுதுட்டு வநது சபாத்தகம எடுததுப 
படி‘’ அவனின் உமமா சகாஞெம ்காபம 
க்லநது சொன்னாள. அப்பாது்தான் அவனும 
பயபபிடுவான் என்று எண ி்னாள

‘’ உம.. மம.. மா...’’

‘’என்ன.. ைா ‘’

‘’வெி்ககல பைக ணுமங்கா...நீ வெி்கக்ல 
்தாறணடு சென்னாய் ்தா்ன‘’ வியர்்வ 
ஊறிய ்மற் ெட்்ை்ய்க கைற்றியவாறு 

அவன் சொன்னான்.

‘’இஞெப பாரு... வாபபா வெி்கக்ல பூட்டி 
சவசெிரு்ககாரு... துறபபு அவரு்ககிட்ைத்தான் 
இாி்ககும. என்னா்ல ஒணடும செய்்ய்லா..’’

அந ் நரம பார்தது அவனு்ைய உமமா 
ொமர்த்தியமாகச சொன்னாள. ்ெ்ககிள 
பூட்டித்தான் இரு்ககிறது. ஆனால ்திறபபு 
அவனு்ைய உமமாவிைந்தான் இரு்ககிறது 
என்ப்்த அவன் ஓரளவு ்தீர்மானித்தான்

‘’ உமமா... வெி்கக்ல பூட்டி ஒங்கிட்ை 
்தா்ன துறபப வாபபா ்தந்திருபபாரு. 
சபாய் செல்லாம வெி்ககல துறபப ்தாமா ‘’

அவன் பிடிவா்தமாக்க ்கட்ைான்

‘’சென்னா்க ் க்ககணும மவன்... உமமயா 
துறபபு என்ககிட்ை இல்லைா.. இபப ராவு 
பட்டுடுசெி ... நாள்ககி எ்தாசசும செய்வம ..’’

‘ ’நாள்ககி  வெி்ககல துறபபு எபபுடி 
வரும...? ‘’

‘’வாபபா இங்க்தான எங்காசசும துறபப 
சவசெிருபபாரு.. நான் ்்தடி எடு்ககிறன் ‘’

அவனு்ைய உமமா அபபடிச சொன்ன 
தும அவன் ெமா்தானம அ்ைந்தான்.

‘ ’ உ ம ம ா  வ ெ ி ்க க ்ல  து ற ப ப  ் ்த டி 
சவய்மா‘’ அடுத்த நாள சொலலிவிட்டு 
பளளி்ககூைதது்ககுச சென்றான் அவன்.

உமமா கா்்லச ொபபாட்்ை முடிதது 
விட்டு அவளு்ைய ்தமபி வீட்டு்ககுச 
சென்றாள. ்தமபி அப்பாது்தான் எங்்க்யா 
ச ெ ல வ ்த ற் கு  ் ப ெ ி ்க க ் ள த  ்த ள ள ி ்க 
சகாணடு அவரு்ைய ம்னவி்யாடு 
வீட்டு முற்றத்தில நின்றார் .

்தன் ெ்கா்தாி வருவ்்த்க கணைதும 
புன்ன்கத்தார்

‘’என்ன ராத்தா ..? ‘’
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‘’வா ம்தினி வநது இருங்க ? ‘’

்தமபி ்பெி்கக்ள முற்றத்தில நின்ற 
மாமரத்தில ொற்றி ்வத்தார். ்தமபியின் 
ம்னவி முன் ்திண்்யில பா்ய எடுதது 
விாித்தாள. ்தமபி ்திண்்்க கட்டில 
உட்கார்த்தார். மசெி ம்தினி இருவரும 
பாயில அமர்ந்தார்கள.

‘’்்தத்தண்ி ஊத்தட்ைா ..’’

‘’்்தத்தண்ி குடி்கக ் நரமில்ல மயினி‘’

‘’என்ன ராத்தா... அவெரமாவா வந்த... 
நிணடு பக்ல்ககி ் ொறு ்திணடிட்டு ் பா்லா்ம‘’

‘’புளள... க்திொ.. மாமி வந்திரு்ககா. அடுபபு்ல 
்தண ி் சவய். வட்ைாவயும சகாணைா ‘’

‘’என்ன ்தமபி.. எங்க ்பாபபுறாய்..?’’

‘’நாள்ககி வட்ை்கக பெள எறியப 
்பாகணும... அ்தான் ்பாடியார்ர ஊட்டுப 
ப்ககம ்பாக்லாசமணடு்தான் ‘’

அப்பாது க்திஜா சவற்றி்்ல பா்ககுத 
்தட்ைத்்த்க சகாணடு வநது ்வதது 
விட்டு ்தன் மாமி்யப பார்ததுப புன்ன்க 
ெிந்திவிட்டுச சென்றாள.

ம்தினி சவற்றி்்ல எடுதது மடிதது 
சுண்ாமபு ்தைவி பா்ககு ்வதது்க 
சகாடுத்தாள. அ்்த வாங்கிச ெபபினாள 
அவனின் உமமா .

அவளு்ைய ம்தினியும சவற்றி்்லயில 
சுண்ாமபு பூெி பா்ககு ்வதது மடிதது 
வாயில ்பாட்டுச ொபபிட்ைாள.

‘’்தமபி... நான் வந்த என்னணைா...’’

சொலலி முடிபப்தற்குள சவற்றி்்ல 
ொபபிட்ை உமிழ நீர் வாயில வடிய, அ்்த்க 
்கயால து்ைதது விட்டு ப்ககத்திலிருந்த 
படி்ககத்தில உமிழந்தார் அவளு்ைய ்தமபி.

்தன் ெ்கா்தாி என்ன சொல்லப ் பாகிறார் 
என்ற எ்திர்பார்பபுைன், அவளு்ைய 
முகத்்த்க கவனிதது்க சகாணடிருந்தார் .

‘’ஹ்மம..சபாறகு .. செலலு மயினி...’’

‘’என்ன ராத்தா.. ஏதும பிரசெினயா? ‘’

‘’ெீ.. அபபுடி ஒணடுமில்லைா ்தமபி...
மவன் ராயில... உைாபபுடியா இரு்ககான். 
வ ெ ி ்க க ல  ப ை க ணு ச ம ண டு . . .  அ ்த ா ன் 
மசொனும இல்ல. அவரு சபாததுவிலு்ககு 
வட்ை ்வ்ல்ககிப ்பாயிரு்ககாரு. வெி்கக்ல 
குடுத்தா ஒணடு உழுநதுடுவான்... கால ்கய 
ஓைசெிட்ைான் எணைா என்னா்ல ்தாங்க ஏ்லா. 
மத்தது உழுநது வெி்ககல ஓைஞெி ்பானா 
நா அவருகிட்ை சபாய்யச செல்லணும...

இ்தப பத்தி்க க்தசெி ஒரு முடிவ எடு்கக்லா 
சமணடு்தான் ்தமபி ஒன்ககிட்ை வந்தன்... 
என்ன செய்ய்லாம... நீ்தான் செல்லணும..’’

‘’ஓ.. இ்தானா சவெயம... இ்தபபத்தி 
ராத்தா நீ கவ்லப பைா்த... நான் பின்்னரமா 
அங்கா்லப ப்ககம வாறன்..’’

‘’மருமவன் சொியான.. ஓரம ்பா்ல...’’

‘’ ஓம மயினி..’’

அப்பாது க்திஜா ்்தநீர் சகாணடு வநது 
்தன் மாமி்ககும வாபபாவு்ககும உமமாவு்ககும 
சகாடுத்தாள

‘’நீ்ய ்பாட்டுட்டியா. சொி... 
மயினி ஒணை மருமகளற ்்தத்தண்ிய 
குடிசெிட்டு இங்கா்லப ப்ககம வராம 
இருநதுரா்த... ொ ொ ‘’

‘’் பாமமா.. ஒன்ககு எபபவும பகுடி்தான்..’’

க்திஜா சொலலிவிட்டு சவட்கத்தில 
அ்றபப்ககமாகச சென்றாள.

‘’சொி சபாழுது ் பாயிட்டு இரு்ககு. நானும 
்ொறு கறியா்ககணும... வாறன் ்தமபி... வாறன் 
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மயினி ‘’

‘’ ராத்தா நான் பின்்னரமா வாறன் ‘’

அவனு்ைய உமமா மீன் கறியும, 
வா்ை்ககாய்ச சுணைலும ெ்மதது 
முடி்ககும ்பாது பகல ஒரு ம்ி

‘’ஹ்மம... இனி ராயில மவன் வாற 
்நரந்தான்... பளளி்ககூைம இனித்தான் 
உைணும‘’ அவள ்தன் மனது்ககுள நி் னதது்க 
சகாணைாள .

மகன் வந்த பின் ்ொற்்றயும கறி் ய 
யும பாத்திரங்களில ்பாை்லாம என்று 
எண்ியவளு்ககு ்பெி்ககள ்திறபபு 
ஞாபகத்திற்கு வந்ததும அலுமாாியி்னத 
்திறநது ்்தடினாள கி்ை்ககவில்்ல. 
அவரு்ைய ்்தால ்ப்ய எடுதது பிாிதது 
விாிததுப பார்த்தாள. அ்தற்குள ்பெி்ககள 
்திறபபு  இருந்தது. எடுதது ் வதது்க சகாணைாள

முன் ்திண்்்ககு வநது ் ரடி்யா 
்வப ்பாட்டுப பாட்டு்க ்கட்டு்க 
சகாணடிருந்தவளு்ககு ்தன்்னயறியாமல 
தூ்ககம ்பாய் விட்ைது. ்திடீசரன 
விைிபபு வநது கணக்ளத ்திறந்த ்பாது 
்ரடி்யாவில பூமா்்லயில ஒரு மலலி்க 
என்ற பாைல ஒலிதது்க சகாணடிருந்தது

்திரும்ம முடித்த ஒரு வருெத்தி்்ல்ய 
அவன் பிறந்தான். ்தாய்்ககுத ்த்்ல மகன் 
என்ப்தால அ்திக செல்லம சகாடுதது ்தன் 
மக்ன வளர்த்தாள. அவள ்தன் க்வன் 
ொியான ்காப்ககாரன் என்றாலும நல்ல 
கு்மும மனமும உ்ையவன் என்பதும 
அவளு்ககுத ச்தாியும. அவ்ளாடு நல்ல 
அன்பும ்வத்திருந்தான் அவளு்ைய 
க்வன்.

அவனு்ககுப பிடித்த மா்திாி ்தான் 
நைநது சகாளள ்வணடும என்ப்திலும 
அவள கவனமாக இருந்தாள. இ்தனால 
அவர்களு்ககுள சபாி்தாகச ெண்ை்யா 
முரணபாடுக்ளா வந்தது கி்ையாது.

க்வன் சநருபபாக இருந்தால 
்தான் நீராக இரு்கக ்வணடும என்று 
நி்னத்தாள.

ெராொி்க குடுமபம்தான். ெந்்தாெமான 
வாழ்க்க .

‘’ உம..மமா ...மா ‘’ மகன் வநது ் க்யப 
பிடிதது அவ்ள அ்ை்ககும வ்ர ஏ்்தா 
நி்னபபிலிருநது விடுபட்ைாள அவள.

‘’ஓ...வநதுட்டியா மவன் .. ொபபாட்்ை 
ஒன்னத்தான் காதது்ககு இருந்தன். ்பாய் 
உடுபப்க கைட்டி மாத்திட்டு கி்த்தடி்ககுப 
்பாய் முகத்த்க கழுவி்க கிட்டு வா ‘’

அவனும அபபடி்ய ஐநது நிமிைங்க 
ளில செய்து விட்டு ொபபாடு ் வத்திரு்ககும 
பாயில வநது அமர்நது சகாணைான்.

‘’ என்ன கறிமா..? ‘’

‘’ஒன்ககுப புடிசெ வாை்ககா சுணைலும 
இ்லாகன் மீன் கறியும ‘’

‘’சவய்மா... சக்தியா... சொியான பெி ’’

அ வ னு ் ை ய  உ ம ம ா  ்த ட் ை த ்த ி ல 
ொபபாட்்ைப ்பாட்டு்க சகாடுத்தாள. 
அவன் வயிறு நி்றயச ொபபிட்ைான்.

ஐநது ம்ி இரு்ககும அவளு்ைய 
்தமபி வந்தார்.

‘’சென்ன ்நரதது்ககு வநதுட்ைாய் ்தமபி.. 
வா...’’

‘‘மவன்.. இங்க வா... மாமா வந்திரு்ககாரு‘’

அவன் கி் ற்றடிப ப்ககமிருநது ஓடி வந்தான்.

‘’மாமா சொகமா இரு்ககீங்களா ..?’’

‘’நீ எபபுடி இரு்ககாய்..? ‘’

‘’மமம நான் நல்லம ‘’
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‘ ’மாமா என்னதது்ககு வநதுரு்ககாரு 
ச்தாியுமா ?’’

‘’ மாமா சநடுகலும வாற்தான..’’

‘’இணை்ககி ஒன்ககு வெி்ககல பை்ககப 
்பாறாரு ‘’

‘’ அபபுடியா.. மா.. மா..’’

அவன் ெந்்தாெத்தில துளளி்க கு்தித்தான்.

‘ ’மருமவன்.. .  உளளு்ககு இாி்கக ிற 
வெி்கக்ல ்தளளிட்டு வாங்க ...’’

அவன் உமமாவிைம ் பெி்ககள ்திறப்ப 
வாங்கிப பூட்டி்னத ்திறநது ஓரளவு 
ெிரமததுைன் சவளி் ய ்தளளியபடி வந்தான்.

‘’மருமவன்.. நீங்க சக்தியாப பையிடு 
வீங்க... ராத்தா ஒணை புளள வெி்கக்ல 
்தளளுற வடிவப பாத்தா்்ல சவளங்குது‘’

‘’்தமபி கவனம...’’

‘’நீ பயபபுைா்த ராத்தா... நான் பாததுப 
பை்ககுறன் ‘’

அது கிறவல வீ்தி

அவனு்ைய மாமா ்பெி்ககள 
ெீட்டில ஏறி அமர்நது சகாணடு இரணடு 
காலக்ளயும நி்லத்தில குத்தி நின்றார். 
அவ்ன்க மு்க்கா்்க கமபி்ககுள ஏற்றி 
மி்தி்ககச சொன்னார்.

அவர் இரணடு காலக்ளயும விாி்கக 
அவன் மி்தி்கக ்பெி்ககள சமதுவாக 
நகர்ந்தது. ஆனால ் பெி்ககள சென்ை்்ல 
அவனு்ைய மாமா்தான் பிடிதது இருந்தார்.

ஒரு சுற்று முடிநது இரணைாவது சுற்றில 
சமதுவா அவன் மி்திதது்க சகாணடிருந்தான்.

‘’மருமவ்ன.. சகணடி்ல இபப நீங்க 
புடி்ககீங்களா...? ‘’

1
்ைனரு்நதும் வணடு
ைவறேி ்கீ்ழ விழு்கதிறேது
்்கோடியில மலர்!!

2
சோைதி்கடசி அலுவல்கம்
அதறேதய அலங்கேணிக்கதிறேது
பலசோைதி மீன்கள!!!

3
வதளவோன மதலப்போதை
்ெர்்்கோடடில ெதிற்க தவக்கதிறேது
ைதேயிறேஙகும் பறேதவ!!

4
மருததுவமதன வளோ்கதைதில
உத்ட்நை ்கோலு்டன ்கவனணிப்போேணினறேி
சிதலயோய விெோய்கர் !!!

5
அத்ட மதழயில
்கோல்களுக்கதித்டயில ைஞசமோ்கதிறேது
இரு பூதனககுடடி்கள!!!

6
்சமணிதது தவதை ்சோளம்
குதறேய குதறேய எத்டகூடு்கதிறேது
்்கோழணி்களுககு!!

7
எனன ெதிதனதை்ைோ?
மு்டவதன ்கண்டதும் குதேப்பதை 
ெதிறுதைதியது
அ்நை ்கோலுத்ட்நை ெோய!!!

8
பறேதவயின இதே
விேல்களணில மோடடிக ்்கோள்கதிறேது
விேணிதை வதல!!!

9
இதேதய பிடிக்க
வோனததை ்கதிழணிக்கதிறேது
ெீேணிறேஙகும் பறேதவ!!

10
ஆ்ோைதிக்க ம்னோவியோைதி
அப்பட்டமோய ்கோடடு்கதிறேது
்ெர்்்கோண்ட போர்தவ!!

ஜீவா 
்்கோயம்புததூர்
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‘’புளள.. இந்த்க காெ அ்ககீமுை மவனு்ககு 
கு டு ்க க ணு ம . .  இ ்த ்க  கு டு த து  அ னு ப ப 
யாராசசுமிருந்தா நல்லம‘’

உள அ்ற்ககுள படுதது்க 
சகாணடிருந்த அவனு்ைய வாபபா 
அவனது உமமாவிைம சொன்னார்.

‘’நமமுை புளள்ககிட்ை குடுத்தா அவன் 
அஞெி நிமுெதது்ல குடுததுட்டு வருவா்ன‘’

‘’அஞெி நிமுெதது்லயா..? நையி்ல ் பானா்்ல 
அர ம ி்த்தியா்லம ்பாகும..  அவன் ெின்னப 
புளள... ் வற யாரு்ககிட்ையும குடுதது அனுபபு 
புளள ‘’

‘’சொிங்க..’’

ப்த்்த வாங்கி ்தன் மக்ன சமதுவாக 
அ ் ை த து  ப ் த ் ்த யு ம  ச க ா டு த து 
அனுபபினாள.

பதது நிமிைத்தில அவன் உாிய 
இைத்தில உாிய ஆளிைம ப்த்தி்ன்க 
சகாடுததுவிட்டு வந்தான்.

‘’காசு குடுத்தாசெிங்க...’’

‘‘ஆரு்ககிட்ை குடுதது அனுபபின ?’’

‘’நமமுை மவந்தான் குடுததுட்டு வந்த...’’

‘’இவவளவு சக்தியா...’’

‘’புளள இபப வெி்கக்ல ஓட்ைறான்்ல...’’

‘’என்.. ன்.. ன... வெி்ககல ஓட்டுறானா.. 
எபபுடி...?’’

‘’கா்லா்லயும.. ்கயா்லய்ந்தான்‘’

‘’உம்மயாவா... ஆசொியமா இாி்ககி..’’

அவனின் அடுத்த இ்ல்ககு ்மாட்ைார் 
்ெ்ககிள்தான்.

n

‘’ஓம.. மாமா ‘’

‘’இபப புடிங்க.. நான் சகணடி்ல இருநது 
்கய எடுததுட்ைன்... இபப பயபபுைாம 
மி்திங்க‘’

அவன் சென்ை்்லப பிடிதது மி்தித்தான். 
் ப ெ ி ்க க ள  ஒ ரு  மூ ் ்ல ்க கு ள  ச ெ ன் று 
விைபபார்த்தது. அவனு்ைய மாமா ெமாளிதது 
்திருபபி விட்ைார்.

இபபடிப ப்லமு்ற நைந்தன. ஆறு 
சுற்றுச சென்று வந்தாயிற்று.

இ ப ் ப ா து  ஓ ர ள வு  ச ெ ன் ை ் ்ல 
அவனால பிடி்கக முடிந்தது.

‘’இனி நாள்ககி வாறன்...’’

்தன்னு்ைய ெ்கா்தாியிைமிருநது வி் ை 
சபற்றுச சென்றார் அவர்.

்பெி்கக்ள ஓட்ை வி்ரவாக்க கற்று 
விை்லாம என்ற நமபி்க்க அவனு்ககு 
வந்தது.

இபபடியாக ஒரு வாரம அவர் வநது 
அவனு்ககு ்பெி்ககள ஓட்ை்க கற்று்க 
ச க ா டு த ்த ா ர் .  அ வ னு ்க கு  வ ி ம ா ன ம 
ஓட்டுகின்ற மகிழசெி ஏற்பைத்தான் செய்்தது.

விைாமல காயபபைாமல ்தன் மாமாவின் 
உ்தவியால அவன் ்பெி்ககள நன்றாக 
ஓடினான். ெீட்டில இருநது்தான் அவனால 
்பெி்ககள ஓட்ை முடியவில்்ல. அ்தற்கு 
அவனு்ைய உயரம ்பா்தாது. காலகளின் 
நீளம கா்ாது.்பெி்கக்ள்க கவிட்டு்ககுள 
இ ரு ந து  ந ன் ற ா க  ஓ டி ன ா ன்  அ வ ன் . 
அவனு்ைய உமமாவின் பிரசெி்னயும 
்தீர்ந்தது. கவ்்லயும மாறியது.

சபாததுவிலிலிருநது ஒரு மா்தத்தின் 
பின் வருவ்தாக இருந்த அவனு்ைய 
வாபபா பதது நாட்களில காலில ெிறு 
காயம ஏற்பட்டு வீட்டு்ககு வந்திருந்தார்.
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ைண்ீ்ேோ ்வ்நெீ்ேோ ெீர் ்வணடும்
மண்ீர் குதறேயோமல இருக்க ்வணடும்
்கண்ீர் ்பரு்கோமல ்கோக்க ்வணடும்
பனனீர் இலதல்யனறேோலும் ெனனீர் ்வணடும்

மறறேதவ இலதல்யனறேோலும் உயிர் வோழலோம்
உறறே ெீேணிலதல்யல உயிர் ்போயவிடு்ம
அறறே குளததுப் பறேதவ ்போ்ல துடிதுடிககு்ம
சுறறேம்கூ்ட சுறுசுறுப்போய வில்கதி ஓடிடு்ம

ஏேணி குளங்கள ்வடடிய முன்னோர் அறேிவோளணி்கள
ஊேணில ஓர் ஏேணி குளமோவது ்வணடும் எனறேன்ே
்மோேணிலும் ெீர் ்மோர் எனறு ெீர் குடிதைன்ே
ெோேணிலும் ெீர் ்ைளணிதது மோதல்கள ்ைோடுதைன்ே

தூர் வோேணி ஏேணி குளங்கள மேோமதைோ்கடடும்
ஊர் ்சழணிக்க ெீர்வழணிப் போதை சீேோ்கடடும்
்ைர் ்ைப்பங்கள என எஙகும் ெீர் ்பரு்கடடும்
போர் ்போறறே ெீேோணதம ்மம்ப்டடடு்ம.

கவிஞர் ராம்கருஷ்.
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ரா ்ி  ் மா ி  ஆட்ெ ி்க  கா்லத்த ில 
இந்தியாவில வ்ிகம செய்ய மு்னந்த 
கிழ்ககிந்திய்க கமசபனி இந்தியாவில 
ம்தபபரபபலும இைம பிடித்தலும செய்ய 
மாட்்ைாம என்று உறு்திசமாைி அளிதது 
அ்்த முற்றிலும ்தவிர்தது இந்தியாவில 
கிறிததுவ ம்தத்்தப பரபபவும இைங்க்ளப 
பிடி்ககவும செய்்தனர்

இந்தியாவில ம்தபபரபபு்ககும இைபபிடிபபு்க 
கும எ்திராக எழுந்த சகாந்தளிபபுகளால 
ஆங்கி் ்லய அரசு கிை்ககிந்திய்க கமசபனியின் 
்ககளில இருநது ஆங்கி் ்லய ஆ்தி்ககத்தின் 
்கபபிடியில இருநது பறிதது வி்க்ைாாிய 
அரெின் ஆட்ெி்க கு்ை்ககு்ககீழ சகா்ர்ந்தனர்.

இங்கி்லாந்தில பு்தியன கணடுபிடித்தப 
பு்தியன ்்தைல பு்தியன ப்ைத்தல 
என்ற வி்க்ைாாியா யுகத்தின் ்தா்ககம 
இந்தியாவிலும உ்ரபபட்ைது. 1857 -ல 
இந்தியர்களின் உயர் கலவி்கசகன் மூன்று 
பு்திய பலக்்ல்க கைகங்க்ள நிறுவியும 
ச ப ண  க ல வ ி ் ய  மு ன் ச ன டு த து ம 
ஆங்கி்ல்க கலவி மூ்லம சபணடிாின் 
்மமபாட்்ை வலியுறுததும முயற்ெிகள 
்மற்சகாளளபபட்ைன

்ம்்லநாட்டுச ெிந்த்னச ொயலில 
சபணகள முன்்னற்றம பற்றிய ெிந்த்னகள 
ச்தாைங்கிய நி்்லயில காெியில வாழந்த 
பார்தி்ககும சபண விடு்த்்ல மற்றும 
சபண ்மமபாட்டுச ெிந்த்ன ்்தான்றியது. 
சு்்தெி இய்ககம ்்தான்றுவ்தற்கு முன்ன்ர 
சபணகள ்மமபாட்டு்ககான ெிந்த்ன்ய 
ஒட்டிய ப்ைபபுக்ளப பார்தியார் சவளியிை 







ஆரமபித்தார். ் ம்்ல நாட்டுச ெிந்த்னகளு்ககு 
வடிகா்லாக அவர் ஆெிாியராகப ப ி்புாிந்த 
ெ்கரவர்த்தினி இ்தழ அ்மந்தது. வி்க்ைாாியா 
ரா ி்் ய்க குறி்ககும ெ்கரவர்த்தினி சபணகள 
முன்்னற்றம பற்றிய ்மல நாட்டுச 
ெிந்த்னக்ளத ்தமிைர்கள அறிய அவரும 
அவருைன் மற்ற சபண எழுத்தாளர்கள 
பணடி்்த அெ்லாமபி்க ்திரும்தி ஆர்.
எஸ. சுபபு்லட்சுமி ஆகி் யாரு வி்க்ைாாியா 
யுகத்தில எழுந்த சபணகள முன்்னற்ற்்த 
ஒட்டிய ெிந்த்னக்ள்ய கருதது்ககளாக 
சவளியிட்ைனர்

சென்்னயிலிருநது பாணடிச்ொி்ககு 
இைம சபயர்ந்த பார்தியாாின் சபணகள 
ச்தாைர்பான ெிந்த்னகள இநதும்தச 
ெிந்த்ன்ய ஒட்டி மாற்றம சபற ஆரமபித்தது 
அவாின் இறு்தி்க கா்லத்தில அவாின் சபணகள 
பற்றிய கருது்காள முற்றும ஒரு இநதும்த 
வா்தியின் கருத்தாக்வ அ்மந்திருந்தது

சபண விடு்த்்ல்யப பற்றிப பாட்டும, 
கட்டு்ரயும எழு்திய பார்தி, அவரு்ைய 
கு டு ம ப ப  ச ப ண க ளு ்க கு  வ ி டு ்த ் ்ல 
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சகாடுத்தாரா?

இ ் ்த ா  ப ா ர ்த ி  ஆ ய் வ ா ள ர்  ர ா . அ . 
பதமநாபன்: “மா்தர் சு்தந்திரம பாடிய கவிஞர் 
வீட்டில அவர் இட்ை்்த ெட்ைம. செல்லமமா 
்தவிபபு சொலலி மாளாது” என்கிறார்.

“ஒருநாள பார்தி, 14 வய்தான ்தமது 
மூத்த மகள ்தங்கமமா்வத ்தமமுைன் 
க ் ை ய த ்த ி லி ரு ந து  ஐ ந து  ் ம லி ல 
உளள ஒரு அய்யனார் ்காயிலு்ககு 
வருமாறு உத்தரவிட்ைார். அ்க்காவில 

ம்்லசொரலில காட்டு நடு்வ உளளது... 
்தங்கமமா ்தயங்கி வரமறுத்த்தால பார்தி்ககு 
்காபம வநது விட்ைது. மகள கன்னத்தில 
விரல ப்திய அ்றநது விட்ைார். ்தடு்கக வந்த 
்மததுன்ர் மீதும இ்ளய மாமனார் மீதும 
காறி உமிழந்தார்”.

பார்தி ஆய்வாளர் ச்தா.மு.ெி ரகுநா்தன்

‘‘பார்தி பற்றிய குறிபபுகள ப்லவற்றிலும 
ம்ற்ககபபட்ை, மறு்ககபபட்ை, ்திாி்ககப பட்ை, 
்தி் ரயிட்டு மூைபபட்ை இ்ல்ககிய மற்றும 
அரெியல வாழவின் ஓர் அமெத்்தப பற்றி 
மட்டு்ம இந்த நூலில ஆராய்ந்திரு்ககி் றன்’’ 
என்கிறார்.

பார்தியின் சபணகள முன்்னற்றம 
என்ற கருது்காள ஆங்கி்லச ெிந்த்ன 
க்ள அடிசயாட்டி எழுநது பின்னர் இநது 
ெமயவா்தியின் ்நா்ககில வலுவிைநது 
இறங்குமுகாகியது

நாகராென்

்மோட்டோர் தசக்கதிள முறுக்கதி எடுதைதிடுவோர்
்ேோடடு அவருக்்க ்சோ்நைம்்போல - நூறறுககும்
்மதல விதசகூடடி மணினனல எனப்பறேப்போர்
சோதல விபததுச சைோ !

சோதல ்ெடு்கதில சனத்ைோடு வோ்கனங்கள
்கோதள வயது ்க்க்்கடுக்கோர்- மூதள
சிைறேித ைதசசிைறேிச சீக்கதிே்ம ்கணமுன
பைறேித துடிதைதிறேப் போர்!

்கதிறுககுங ்கதிளர்சசியுங ்்க்்ட உனககு
மே்தைதில உண்்டோ ம்கதிழசசி? - ்வருடசி
அத்ட்நை ்கதி்டோ மோடு அது்போ்ல ஓடி
உத்ட்நைழணிவ ைோ்மோ உ்டல

வோழப் பிறே்நைவர்்கள வோழோமற சோவது்வோ
்கோலம் பழணியிலதல த்கக்கடி - வோளம்
உனது ்கேத்ைைோன உளளை்டோ உனறேன
மனதுைோன எலலோம் ம்டககு!!

- அ.ம.முகம்மது அலிப
ம
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பிசு்ககு ்தட்டிய ்த்்ல்ககு ெிறு முடிசசு 
்பாட்டு, சகாண்ையி்ல ெி்கசகடுத்த 
்த்ல்ககட்டு, ஒரு ஓரமா ஜருகநாைா, காய்ந்த 
கன்னத்தில ஓய்நது ்பான முத்தங்கள, 
கருவாட்டு குைம்ப முழுங்கிய நா்ககில  
ெிவபபு கமபளம ் பாட்டு சவத்த்ல பாய்்பாை 
எத்தன கா்லமாசசுைா ஒன்னபார்தது மவ்ன 
என் இரத்தம உன்ககு துடி்ககுமாைா நான் 
சபத்த மக்ன நீய்  என்ன நி் னசெியாைா 
என் ்தங்க்ம.

உ ் ர் வு  ச ்த ற ி த ்த  ஆ ் ெ க ள ி ல , 
உளளங்கள பாெத்தில சபாங்கி வைிய 
இறுகிய ரவி்க்கயில சுத்திய்ெ்்லயும 
ஒைமப ம்ற்கக, பிய்ந்த செருபபில ்்தய்ந்த 
நாட்க்ள ்்தடி, வாழந்த இன்பத்்த ்்தடி, 
கா்லார கட்ைசெருபபு்ல மணணு கால பட்டு 
பட்டு இடுபபு்ல அடி்கக நைநது ் பாறா இந்த 
கருவாட்டு கிைவி. 

கீழவிழுந்த மணணும ் ொரம ் பாய் ெி்தறி 
விை, ்தண ி்் ய ் கட்டு நா்ககுவரணடுநிற்க, 
குமுசெ ம்லில சபாசு்ககுனு ச்தா்ை ொிய 
உட்கார்ந்தாள. ்பான சபாழு்்த எண ி், 
சபாசு்ககுனு இைந்த கற்்ப எண ி் ம்லசசு 
்பாயி கனா கா், ்வ்ல செய்ய ்பான 
இைதது்ல சமத்்தயி்ல கூட்டிட்டு ்பான 
குருட்டு ராவுத்தர் கண முன்்ன வநது 
நின்றார்.

அ்ர ைவுெர் ்பாட்டு, அரபபவுனு 
்மா்திரம ்பாட்டு, இடுபப சுத்தி ்கலி 
உடுத்திய குட்ை ராவுத்தர்.

நா்ககு்ல எசெி ஊறி கனகா்வ பார்்கக 
்க வலி்கக கனகாவபுடிசசு இறு்கக…

ஐ்யா விடுங்க எெமான். நான் வூட்டு்ககு 
்பாகனும.

சுமமா இறுடி என் ெிங்காாி ஒன்்ொலிய 
முடி்ககாம ்பாக மாட்்ைன்.

நல்லா ்ெ்தி சொலலிட்டு நிற்கிற 
எத்தன இரவவு கணைகனவு வாடி என் 
செல்லம. அமபுட்டு ஆ்ெடி ஒன்்ம்ல. 
மளமளன்னு க்லட்டுடி ஒன் ் ெ்்லய. ் நரம 
்பாவுது காத்தாள விடிஞசுடும. சமஹ்ரா 
முைிசெிடுவா…

எெமான் நான் ்வ்ல ்கட்டு வந்்தன். 
பாவம வுடுங்கய்யா. 

என்ன எவ்ளா ்தடுததும முடிய்்ல 
இந்த ெிாி்ககி்ககு. அவன் இறு்ககதது்ல 
கற்பு ஒைஞசு கிைந்தா. அவ்ளா ்தான் 
இடுபபு ்கலி கெங்க. 

எழுநது நின்றார் குட்ை ராவுத்தர். 




- - 
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்பா்்தயும ்பாசசு.  பள பளன்னு 
கா்்லயும விடிய, அைகாய் கெங்கிய பூவாய் 
பயநதுட்்ை எழுநது ்பாயிட்ைா கனகா 
்வ்்ல்ககு. வந்த மு்தல நா இரவவு இபடியா 
விடியனும. 

ஓடிப்பாயி மளமளன்னு கணணு்ல 
்தண்ிசபாங்க அழு்தா. அழுதுட்்ை 
்தண ி்ய ்த்்ல்ல ஊத்த, நனஞெ முகதது்ல 
கண்ீரு க்ரபுரள அழுதுட்்ை குளிசொ… 

என் பாவதது்ல வுழுந்தா்ன பாவிபபய. 
ஒ ன ்க கு  ப ா ை ம  ச ெ ா ல ்ல ா ம  ் ப ா க 
மாட்்ைன்ைா குட்ைபபய்ள.

அபடினு ்பாட்ை ெப ்தத்்தாடு அந்த 
வூட்டு்்ல்ய பனிஞசு கிைந்தா. 

பெி்ககுதுனு வர்வான் குட்ை ராவுத்தர். 
எ்தயாவது  அவ்க்ல ்திணுசெிட்டுபடு்கக 
ஆரமபிசொன்.

நாள்ைவி்ல இவளும அவன் ்க 
சுகதது்ககு அடி்மபபட்டு கிை்கக நீளபபாயி்ல 
ஓரமா படுதது அவனு்ககுனு இைம ் பாடுவா

நாளும சபாழுதுமா இவ வாழ்க்க 
ஓை நாகாீக சஜன்மதது்ல இர்ந்த இவன், 
சபாணைாட்டி்ககு செணட் பாட்டிலும, 
்பர் அணட் ்லவலியும ்தவிர எதுவு்ம, 
இவங்க அடி்ககிற கூததும விளங்க்்ல.

 
இவர் சபாணைாட்டி்ய அவ இஷைத 

து்ககு விட்டுட்ைாரு. சபாறுபபில்லா்த 
சபாமப்ளயா மாறி ஊர் சுற்றவும, கணைபடி 
ப்த்த செ்லவைி்ககவும, ஆைமபரமா 
வாைவும ஆ்ெபபட்டுட்ைா சமஹ்ரா.

்கட்ைச்தல்லாம வாங்கி சகாடுதது 
ஐஸ வசசுட்்ை இரு்கக, ்தான் ்பான 
்பா்ககு்ல கனகாட்ை வாை, இல்்ல - எந்த 
ச்தால்்லயு்ம இல்லாமல ்பாசசு.

முறு்கசகடுத்த உைமபும கமகமன்னு 
கனகா வா்ையும ஒன்னு ்ெர ெந்்தாெமா 
அ ை க ா ப  ச ப ா ழு து  ் ப ா க  க ன க ா 

மனசு்ககுளள ெிாி்கக ஆரமபிசொ.

ரூட்டு ் பாட்ைபடி ெர்யா ஓடுது வாழ்கக.

என் மய்ககதது்ல கிை்ககுறவ்ரயும 
இவ்னாை ப்த்்தயும சுரணைனும 
என்ன பண்்லாம… மூ்ளய சுரணை 
ஆரமபிசசுட்ைா.
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புனனத்க எப்்போது வரும்?
்கோதைதிருக்கதி்றேன....

சேோசேணி மனணிை வோழகத்கயில

ம்கதிழவின எலதலயில 

உைடு்கள ைரு்கதினறே 

உனனை ்வளணிப்போ்்ட 

புனணிைமோன புனனத்க !

எண்ங்களணின எளணிய 

வண்மயமோன 

வோழவிய்ல புனனத்க!

்போலிவுறும் மு்கத்ைோறறேதைதில 

புத்ைோளணி வீசி 

்கவர்்நைதிழுககும் ்கதலனுடப்ம 

புனனத்க!

மறறேவேணின ்சயலபோடு்களணில 

ெதிதறேவு்கதள அத்டயோளம் 

்கோணும் ்மௌன ்வளணிப்போ்்ட 

புனனத்க....

ஒரு புனனத்க ஓேோயிேம் 

்சயலபோடடிதன ்சம்தமயோ்க 

்சயலபடுததும் ைதிறேனோளணி !

வோய்மோழணியில போேோட்டோது

புனனத்கதது அங்கீ்கேணிதைல 

பணபோடடின எலதல !

அ்கதைதின மு்கவேணிதய 

மு்கதைதின புனனத்க  

அறேிமு்கப்படுததும் !

புனனத்க எனன ....

ச்நதையில வோஙகும் 

்கத்டசசேக்கோ?

்டோவினசியின 

்மோ்னோலிச ஓவியம் 

உ்ர்தது்கதிறே்ை...

புனனத்கயின ்ப்ேழணிதல !

மு்கவேணி அறறுப்்போய 

முது்்கலும்பிலலோமல வோழோைீர்!

புனனத்க மு்கத்ைோடு 

புவிமீது புதுக்கவிதை 

எழுை வோருங்கள...

்கோதைதிருக்கதி்றேன.....

புனனத்கயின ்ப்ேழணில ்கோ் !

கா.ந.கல்யாணசுந்தரம்

மூனு மாெதது்ககு ஒரு சபாணணு 
மறுமாெதது்ல ்தளளிவுட்டுட்டு கனகாவ 
விட்டு சவளி்ய வர்லாமனு பார்த்தா 
முடியாது ்பா்ல.

அடி்ய அைகு ெிங்காாி ஒன்ன விை 
முடிய்்ல்யடி. என்னத்த சொல்ல. என்்ன 
என்ன செஞெ புளள… மறுப்ககம ராவுத்தர் 
பு்லமப... இந்த ்பா்த மய்ககதது்்ல்ய 
சபாழுது ஓடிட்டு இர்நதுசசு.

அபப்தான் அந்த ்நரமும வர்து.

கா்்லயி்ல வயிதது்ல ஊததுன காபித 
்தண்ி குமட்டிட்டு சவளிய வர கனகா 
வாந்தி எடுத்தது ராவுத்தர் சபாணைாட்டி 
ச ம ஹ் ர ா வு ்க கு  க ா து ்ல  வு ை ்த ி ட் ை 
ஆரமபிசசுட்ைா… 

என்னத்த ொபபுட்ைடி. இபடி எடு்ககுற 
வாந்தி… 

ெத்தம ் பாை ராவுத்தர் ஓடி வநதுட்ைாரு 
இடுபபு ்வட்டிய கட்டி்ககிட்டு பரபர்கக 
ஓடி வந்தபடி, ‘’என்ன வாந்தி என்ன ெத்தம 
சமெரா நீய்யா வாந்தி எடுத்த’’

‘’வாந்தி எடுத்தியா அை அல்லா்வ 
இபபவாவது எங்க கண்ீர பார்த்தி்ய…’’  
அபடினு ராவுத்தர் ெந்்தாெதது்ல துளள…
‘’அை நீங்க ்வற அந்த கனகா வாந்தி 
எடு்ககுறா நீ்ங்க உளள ்பாங்க, மு்தல்ல 
அவள நான் விொாி்ககனும.

ராவுத்தர்்ககு ஈர்ககு்ல நடுங்க

‘’கனகா.. .  வாய்க சகாபபுளுசசுட்டு 
வாடி. ஒன்ன விொாி்ககனும.’’

சமஹ்ரா கத்த, அவளும பைபைன்னு 
ஒன்னு்ம இல்்லனு சொல்ல… 

சமெரா ெத்தம ்பாட்டு கத்த ‘’என்ககு 
பதது வருெமா குைந்த இல்்ல உன்ககு 
எ ங் ் க ் ய ா  ் ப ா ய ி  ்த ி ரு ட் டு த ்த ன ம 
பன்னாலும வநதுடுது. பார்த்தியாடி இ்தான்டி 
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வாழ்க்கனு அவளும ஆ்தங்கபபட்டு, ‘’இரு 
ஒன்ன ைா்கைர்ை காட்ைனும’’னு சொலலும 
்பா்்த சபா்ல சபா்லன்னு கண்ீரு…

கனகா அழுதுட்ைா. அவ அழுகவும 
சமஹ்ரா ொி ்பாடினு விை சமெராவு்ககு 
குைபபம ்தீர்ல.

இன்்ன்ககு ்வவு பார்்ககணும 
அவ்ளனு முடிவு பண் கனகா ்ம்ல 
கண்்ாட்ைம பார்்கக ஆரமபிசசுட்ைா.

வை்ககம ்பா்ல ராவுத்தர் சமெரா 
சவளிய ்பாய்ட்ைானு நினசசு ெத்தம 
்பாைாம கனகாவ ் ்தடி வர, கனகா அழுவ…

‘’ஏன் அழுகுறமமா க்லசசுடு இ்த. நீ எபடி 
சபதது வாைப்பாற இந்த ஒ்லகதது்ல. 
நான் சொலற்த ்களு கனகா’’

‘’ஒரு நா்ள்ககு வலி்ககும அபறம 
ெர்யாப்பாயிடும’’ இ்த ராவுத்தர்  சொன்ன 
சநாடி்தான். ம்றவாய் ்கட்ை சமெரா 
கணணு்லயும ்தண ி் ்கட்ை அ்திர்செியும 
ஒன்னு ் ெர ஓடி வநதுட்ைா சமஹ்றா.

‘ ’ அ ை ப ப ா வ ி  ம னு ெ ா …  இ ்த ன ா ்ல 
்தாணைா என் வவுதது்ல ஒரு புழு பூசெி 
வர்ல. நீ இப்பர்பட்ைவனாைா; பாவி’’னு 
அவர் ெட்ைய புடி்கக ெண்ைவர ஒரு 
வைியா  ்பாராட்ைம முடிவு்ககு வர 
்ககளபபு ஓய்ஞசு சமெரா்வ ்தீர்பபும 
சொலலிட்ைா இந்த பிரச்ன்ககு.

‘’இந்த்க சகாைந்தய என் க்வ்ராை 
வ ா ா ி ெ …  ச ்த ர் ய ா ம ப  ் ப ா ய ி  ச ப த து 
சகாடுத்திட்டு எங்கயாவது ்பாயிடு. 
புளளய நா்ன வளர்தது்ககு்றன்.நீ ்வர 
கலயா்ம பண்ி்ககணும ெர்யாடி. 
கனகா இல்்லனா இவர் சொன்ன்த 
செய்யப்பாறியா’’ என்று, அன்்ன்ககு 
எடுத்த முடிவு்தான்.இன்்ன்ககு வ்ரயும.
கனகா ்பாயி பார்்கக்்ல ராவுத்தர. 
வுட்டுட்டு வி்லகிட்ைா

்தாய்பபா்்லாை குைந்தயும சபததுப 

்பாட்டுட்டு ் பாய்ட்ைா. பசெ மண்வுட்டுட்டு 
்பானவ ்தான். ்பானவ ்தான். இருபது 
வர்ெமாசசு

என் மவனபபார்ததுவர, அ்தான் இந்த்க 
கிைவி  நைநது ் பா்றன். என்்தங்கத்தப 
பார்்கக. நான் பண் ்தபபு்ககு அந்த மவராெி 
எடுத்த முடிவு. என்ககு்ம ்வணும ்தான்  
இந்த ்தணைன. கா்லம அவளு்ககு புத்தி 
சொல்ல ெர்யான முடிவு்தான்.

கா்லார அடுசெ மணணும வைி சொல்ல, 
கருவாடு வித்த வா்ை்ல அந்த வீசெதது்ல 
கிைந்்த நகர்நது ்பான வாழ்க்கய 
கருவாட்டு வா்ையும, கனகாவும இைந்த 
கற்பத்்தடி, நைந்்த ்பாறா இந்த்க கனகா 
செருபபுசெத்த ஓ்ெயி்ல. செமமணணு 
வாெதது்ல இரத்தப பாெத்தத்்தடி...

n


• 
அடிதை ்கோறறேில
ைளும்பு்கதிறேது
ெீர் வதே்நை ்கோ்கதிைம்

• 
புதைேணின ஆழ ைதியோனம்
வேங்கதளத ைரு்கதிறேது
பூக்கள உைதிர்ககும் மேம்

• 
மதழககும்
இ்டம் ்்கோடுக்கதிறேது
ஏதழயின வீடு

• 
ஆழ்க்டலின ்மல
ெ்கரும் ைீவு்கள
ெீலவோனணில ்ம்கங்கள

்ா.கா.பார்தி ராஜா

்சங்கறபடடு
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இசச்கத்ை வோழ்கதினறே மக்களுத்டக கூட்டம்
 இ்கல்பருக்கதி வருவைதன ெோளும்ெோம் ்கோண்போம்.
எசசிலிதலச ்சோறறுக்்க ஏறேியு்ம போய்ந்ை
 எைதிர்கூசசல ்போடு்கதிறே ெோய்கதளயும் போர்த்ை
இசதசயிதன ெதிதறே்வறறும் முயறசியினோ ்லனறும்
 இழக்கதினறேோர் ைனமோனம் , ைத்கதமயிதன ெோளும்
பிசதசயிதனப் ்போககுைறகுப் ்பேணிைோ்க ெம்தமப்
 பிடிதைபடி ெழுவோமல ்போ்கதினறே ்போக்்க.

ைனவயிறு , ைனவோழவு , ைனகுடும்பம் என்றே
 ைனக்்கனறு ெதிதறே்வறறே துடிக்கதினறே ்போக்கதில
வன்சயல்கள புேணி்நைதி்டவும் ையக்கமணினறேி எனறும்
 வேம்பிழ்நதுத ைடுமோறேித ைதிேணி்கதினறே உளளம்
அன்பனப ்ைளளளவும் ்கோட்டோை வண்ம்
 அவர்்்கோண்ட ைீ்ெறேி்ய ்ெோக்கதியு்ம ்சலவோர்.
துனபங்கள யோர்்பறேினும் ்கருதைதினறேி உணதமத
 தூயதமயி்ல வோழவுமுதறே ்ைோய்நைதி்ட்வ ெதிறபோர்.

ப்்ெோக்கம் ்பேணிைோ்க வோழு்கதினறே மோ்நைர்
 பணபுகு்ம் இதவபறறேிக ்கருைவு்ம மோட்டோர்.
ெதி்ங்்கோதைதித ைதிேணி்கதினறே ்கோகத்கயிதனப் ்போ்ல
 ெதிற்கோமல ைதிேணி்நைதிடுவோர் ெதிைதியமு்ம கூட்ட.
ம்மணிலலோ வோழவைனோல மனணிைனு்ம ்ைடும்
 ம்கதைோன ‘ சிறேப்்பது்வோ ்ைேணியவிலதல எனறும்
்க்்மனும் ெல்லண்ம் இலலோது வீ்ர்
 ்கோ்சோன்றே குறேியோ்கக ்்கோளவோ்ே அ்ந்ைோ.

இதைதனயும் ஆடியபின ெதி்கழவது்வோ எனன?
 இவவுல்கதில ெதிதலயோ்க இருப்பீேோ ெீவீர்?
்சத்ைோழணியும் ெோளைனனணில சிதைககுதைோன ்போவீர்.
 ்சர்ததுதவதை ப்்மலலோம் வ்நைதிடுமோ? ்சோலவீர்.
பததுவிேல ்மோைதிேமும் பறே்நைதிடுைல ்கோணபீர்.
 போர்தைவர்்கள ‘சவ’்மனறு ்சோலலுவ்ே அ்ந்ைோ.
சுதைமணிலோ வோழவுைதன வோழ்நதுவிடடீர் ெீவீர்.
 சு்க்மங்்க உதமவ்நது ெோடிடுமோ? ்சோலவீர்.
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ஏசுபிேோன எடுததுதேதை ஆனம்ெயம் ைோ்ன
 எதைதன்யோ இ்டர்்களுக்்கோர் மரு்நைோ்க மோறும்.
கூசோமல மோடு்களணின ்ைோழுவமைதின ைனனணில
 கூடிய்ைோர் பிறேப்்படுதைோர் எனறே்ைோரு ்சயைதி
்ெசததை விலங்கதி்டததும் ்கோடடு்கதினறே ்பறறேி
 ெதிதலெோட்ட வ்நை்சயைதி ; அறேிைலு்ம ்வணடும்.
போசததை , ்ெசததை , அனபுைதனப் ்பற்றே
 பககுவமோய அதனததுயிரும் பேணிமோறேிக ்்கோள்வோம்.

இசுலோதைதின அலலோைோன ்சோனன்ைனன? ்சோலவீர்.
 இவவுல்்கோர் அதனவரு்ம உ்டனபிறே்ந்ைோர் ‘ ைோ்ன.
்ெசதைோல ஒனறுபட்்டோர் ெதிதனவிலு்ம ்்கோள்க.
 ்ெய்மனறேல இதுைோ்ன; ்ெசம்ைோ்ன எனறும்
போசமு்டன உயிர்முழுதும் பழகுை்ல எனறேல
 பககுவதைதின உயிர்ெதிதல்ய அதுவோ்க ெதிறகும்.
வோசமு்டன மலர்்கதினறே பூவி்டததும் எனறும்
 வத்கயோன ்ெயததைக ்கோடடுை்ல ்வணடும்.

வளளலோர் வடிவோக்கதி ெமககு்நைோன ை்நை
 வோயப்போன ்சோற்றேோ்டர்ைோன ‘ஆனமீ்கம்‘ என்பன.
ைளளேணிய இக்கருததை வளர்க்கவலல எனறும்
 ைேமோன சகைதி்க்ள சமயம்ைோன ஓர்்க.
உளளு்ைோறும் இனணிக்கதினறே ‘ஆனமீ்கம்‘ உணதம,
 உயர்வதுவும் வளர்வதுவும் சமயதைோல ைோ்ன.
்ைளளுைமணிழச ்சோல்லடுதது மீணடும்ெோன ்சோல்வன.
 ்ைளணிவோனம ்ெயததைச சமயதைோல ்கோண்க .
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ப.இராமொமி என்னும இயற்சபயர் 
சகாணை உ்மயவன் ஒரு பன்முகத 
்தன்்மயாளர். ெிறுவய்தி்்ல்ய சபரும 
ப்ி்யச செய்து சகாணடிருபபவர். 
கவிஞர் என்ப்்த விை எழுத்தாளர் என்று 
கூற்லாம. எல்லா வ்கயிலும எழு்தி 
வருகிறார். பல்வறு ெிறபபுக்ள சபற்ற 
ஒரு ப்ைபபாளராக விளங்குகிறார். ெிறுவர் 
க்்தக்ளயும ெிரத்்தயுைன் ெிறபபுைன் 
ப்ைதது வருகிறார். ‘மந்திர மா்்ல‘ அவாின் 
ஆறாம ெிறு க்்தத ச்தாகுபபு.

‘நை்கக நி்னத்த கல‘ மு்தல க்்த. நை்கக 
நி்னத்த ஒரு ெின்ன்க கல ஓர் ஆட்டின் கால 
இைறிய்தால உருணடு பளளத்தில விழுநது 
விட்ைது. ்தண்ீரும இருந்த ்தால ்தபபி்கக 
முடியவில்்ல. உ்தவி செய்ய ்தவ்ள, 
மீன், சகா்ககு வநதும அபபா, அமமா 
கலகளிைம ்ெர்பபி்கக முடியவில்்ல. 
ெின்ன்க கல்்ல எபபடி காபபாற்றுவது 
என குைந்்தகளிை்ம விட்டு விடுகிறார் 
ஆெிாியர்.

வானத்தில இருபபது வட்ை நி்லா. 
ந ி்லத்தில நீர்  ந ி்்லகளில எல்லாம 

ச்தாியும. குட்்ையில விழுந்த நி்லா்வ்க 
காபபாற்ற முயலகிறாள கயல. முடியாமல 
கவ்்லப படுகிறாள . நி்லா வானத்தில்தான் 
இ ரு ்க க ி ற து ,  அ ்த ன்  ப ி ம ப ் ம  நீ ா ி ல 
கா்பபடுகிறது என அபபா விள்ககிய 
பிற்க கயல ச்தளிவாகிறாள. நிமம்தி 
அ்ைகிறாள. ‘நீாில விழுந்த நி்லா ‘ மூ்லம 
ெிறுவர்களு்ககும புாியச செய்துளளார் 
உ்மயவன்.

மரத்்த சவட்ை்க கூைாது என்று 
அறிவுறுததும க்்த ‘்ெவிங் செய்்த 
மரம‘. ஆ்லமரம ்தன் விழுதுக்ள ்ெவிங் 
செய்ய விருபபபபடுகிறது. ஆ்மயார் 
அறிவுறுத்தியும கிளியார் ்காாிய்தால ெ்தீஷ 
விழுதுக்ள அகற்றி விடுகிறான். அடித்த 
ப்லத்த காற்றில ஆ்லமரம ொய்நது விடுகிறது. 
ஆ்லமரத்தின் ப்ல்ம அ்தன் விழுதுக்ள 
என்று உ்ர்த்தியுளளார்.

மா்தத்தில ஒரு நாள நி்லா ம்றநது விடும. 
இது இயற்்க. சுைற்ெி. இச சுைற்ெி் ய 
்வதது கற்ப்னயாக எழு்தப பட்ை க்்த 
‘கா்ாமல ்பான சூாியன்‘.

இயற்்கயின் ப்ைபபி்ல இரவில 
சவளிசெம ்தர்ககூடியது மின்மினி பூசெி. 
தூ்கக்ாங்குருவி கூட்டு்ககுள இரு்ககும 
குஞசு்க குருவிகள இருட்ைாக இருபப்தாக 
அமமா குருவி மின்மினி்ய பிடிதது வநது 
கூட்்ை சவளிசெமா்ககுகிறது. ‘இருளில 
ஒளிரும தூ்கக்ாங்குருவி கூடு‘ வின் 
க்்த இது.

மின்மினிக்ள கூடி சவளிசெம ்தருவ்தான 
ஒரு க்்த ‘குட்டி யா்னயும குறட்்ைச 
ெத்தமும‘. ந்கச சு்வயான க்்த. கூடி 
வாழந்தால பாதுகாபபுைன் வாை்லாம 
என்றும க்்தயில கூறபபட்டுளளது.

க்்த சொலலும க்்த ‘ க்்த ம்ை ‘. 
க்்த ் கட்கும ்தீபாவிற்கு க்்த்ககு வறட்ெி 
ஏற்பட்ை்தால அபபாவும க்்த சொல்ல 
வில்்ல. க்்த ம்ை சபய்்தால க்்த 
சொல்ல முடியும என்கிறார் அபபா. ்தீபா 
வன்்தவ்்த்ய ்வணடி க்்த ம்ை்ய 

--
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வரவ்ைதது விடுகிறாள. உ்மநமவனும 
க்்த ம்ை சபய்்த ்தன் வி்ள்வ ‘மந்திர 
ம்்ல‘.

‘காட்டில பயங்கர புயல‘ வந்தால எபபடி 
ெமாளிபபது, வந்த பின் ்மற்சகாளள 
் வ ண டி ய  ப ் ி க ள  எ ன் ன ச வ ன 
வி்லங்குகள முடிசவடு்ககும க்்த. நாட்டில 
பயங்கர புயல வந்தால எவவாறு ெமாளி்கக 
்வணடு்மன அரசு்ககும அறிவு்ரபப்தாக 
உளளது.

‘ஏற்றம இ்றத்த வி்லங்குகள‘ க்்தயும 
்தண்ீர் பஞெத்்தப ்பா்கக அரசு்ககு 
உ்ரபப்தாக்வ உளளது. கி்ற்றிலிருநது 
்தண்ீ் ர ் ம்்ல சகாணடு வர வி்லங்குகள 
இயற்்க்யப பயன் படுத்தியுளள்தாக 
ஆெிாியர் முன்்வ்ககிறார்.

க்்தகள எல்லா்ம கற்ப்ன்தான் 
என்றாலும ‘மந்த ிர  ம்்ல‘  முழு்கக்க 
கற்ப்ன. ம்்ல்ககு வி்ளயாைச சென்றால 
படித்தது எல்லாம மறநது விடும என்றிருந்த 
ெிறுவர்க்ள மறவாமலிரு்கக மந்திரம 
சொலலி வரவ்ைத்தது ம்்ல. ம்்ல்ககு 
ெிறுவர்கள வி்ளயாை வராமல இருபபது 
கவ்்லயாக உளள்தாகவும எழு்தியுளளார்.

எழுத்தாளர் உ்மயவன் ெிறுவர் க்்த 
கள சொலவ்தில ெிறநது விளங்குகிறார். 
க்்த்யச சொலவ்தில ெிறுவர்்ககான ஒரு 
சமாைி்ய அைகாக ்கவரபசபற்றுளளார். 
க்்தகளில கல ்பசுகிறது, கிளி ்பசுகிறது, 
மரம ்பசுகிறது, யா்ன ்பசுகிறது, 
்பொ்த து எல்லாம ்பசுகின்றன. ்பொ்த 
்்த எல்லாம ்பெச செய்து ்பசும படியான 
ஒரு குைந்்த எழுத்தாளராகியுளளார் 
உ்மயவன். க்்தக்ள குைந்்தகளிைம 
உ்ரயாடுவது ்பா்ல எழு்தியுளளார். 
ச்தளிந்த நீ்ரா்ைப ்பா்ல க்்தச 
செலகிறது. ஒவசவாரு க்்தயிலும ஒரு 
நீ்தி்ய்க கூறியுளளார். ஒரு ் பா்த்ன்யச 
சொலலியுளளார். க்்தக்ள வாெிபப்தன் 
மூ்லம வாெிபபவர்க்ளயும ெிறுவர் க்்த 
யு்லகத்தில பிர்வெி்ககச செய்துளளார். 
ெிறுவர்க்ள உளளிழு்ககும ெி்னகமான 

சமாைி்ய்க ்கயாணடுளளார். ெிறுவர் 
களின் பு்னவாற்ற்்லயும சபருகச 
ச ெ ய் து ள ள ா ர் .  க ் ்த க ள  ் க ட் கு ம 
பை்ககமுளள ெிறுவர்க்ள க்்தக்ள 
வாெி்ககும பை்ககத்்த ஏற்படுத்தியுளளார். 
ெிறுவர்களு்ககு பிடித்தமான காடு, ம்்ல, 
வானம, பூமி, சூாியன் , நி்லா, நட்ெத்திரங்கள, 
ப்ல வ்க பற்வகள ஆகியவற்்ற்ய 
பாத்திரங்களா்ககி்க க்்தக்ளச சொலலி 
யிரு்ககும வி்தம பாராட்டு்ககுாியது. மனி்தர் 
கள அ்திகம இல்லா்த ்தால க்்தகள 
்நர்்மயாக அ்மநதுளளன என்பது 
குறிபபிைத ்த்ககது. ‘மந்திர ம்்ல‘ யில 
உயர்நது நிற்கிறார் உ்மயவன்.

சவளியீடு
பைனியபபா பிர்தர்ஸ

25 பீட்ைர்ஸ ொ்்ல
சென்்ன 600014

வி்்ல ரூ.70.00
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