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எனது முதல்கெிததயே
வதமாதைந்து ய�மான ்கெிதததமான்

�தின்மூன்று ெேதில எழுதிே ்கெிதத 
ஏயதமா வ்கமாஞ்சம ஞமா�்கததில 
ெந்தமாலும
வதமாதைந்து ய�மானது என்�து
உணத்தமாயன!

ஏதமாெது ஒரு ்கெிதததே எழுதி
இதுதமான் நமான்எழுதிே
அந்த முதல்கெிதத என்று
வ்சமாலை ்னம ஒப்புக் 
வ்கமாளளெிலதை;
வ்சமான்னமால ேமாரும
ஒன்றும வ்சமாலைப்ய�மாெதிலதை
என்்மாலும...

இந்திே சுதந்திரப் ய�மாரமாட்ட 
ெரைமாறத்ப் �டிததுெிடடு
வெளதளதேதன எதிர்தது
எழுதிேதுதமான் அந்த ்கெிதத
்ி்கநீண்டதமா்க உளளவதனக் கூ்ி
த்ிழமா்சமான்  ்றுதததமால 
அது
வதமாதைந்து ய�மானதமா எனத
வதரிேெிலதை!

எப்�டித வதமாதைந்தது 
என ஆரமாய்ச்சி வ்சயே இேன்்மாலும 
அது ்கித்டப்�து அரிதுதமாயன!

சூரிே ஒளி புகும 
துதள்களின் ெழியே ்க்சிந்த
்தழநீர் 
அந்தக் ்கெிததததமாள்கதள 
நதனதது்ச 
்சிததததிருக்்கைமாம 

அலைது

�தழே புதத்கங்கள
்கத்டக்குப் �ேணிதத ய�மாது
அதெ்களும �ேணிதது
எங்கமாெது
ஒரு யதநீர்க் ்கத்டேில
ெத்டேில உளள 
எணவணதே எடுததிருக்்கைமாம!

புதிே வீடடிறகுப்
�ேணிததய�மாது 
யததெேிலைமாக்
குப்த�்கள என
்கழிக்்கப்�ட்டதெ்களு்டன்
ய்சர்ந்து �ேணிததிருக்்கைமாம..
.
இன்னும கூ்ட
எங்கள வீடடுப் �ரணிேில உளள
யெண்டமாத வ�மாருட்களு்டன்
உ்ங்கிக் வ்கமாணடிருக்்கைமாம..

எப்�டி இருந்தமாலும
எனக்குள இருக்கும 
்கெிஞதனக் ்கணடு�ிடிததது
அந்தக் ்கெிதததமான்..



-  
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ஆ்க்ச்சி்ந்த நண�ர்்களமான
எங்கதள ஆயுதங்கள
நிரம�ிே அத்க்குள
அத்ட்கி்மார்்கள.
அது எங்களில ேமார் ...?
நட�ில ்சி்ந்தெவரன
தீர்்மானிக்கும
அத்ேமாய இருக்்கி்து.

ஆயுதங்களு்டன்
்சிறு �ிளதளேமாய ெிதளேமாடிக் 
வ்கமாணடிருக்்கிய்மாம.
என் த்க நழுெிே ஆயுதம
என் ்கமாலெிரதைத துணடிக்்க
பீ்ிடடு ெழி்கி்து இரததம.

என்தன ்கமாப்�மாற்
முதனந்த உனக்கு ஈடடி
இ்டரிேதில
உன் ெைது யதமாள ்கமாேம ்கமாண
வ்கமாப்புளிக்்கி்து ரததம.

நம இருெரும ்கமாேங்களுக்கு
்மா்ி ்மா்ி நட�ின்
்ருந்திடடுக் வ்கமாள்கிய்மாம.
ந்க்கு வ்கமாடுக்்கப்�ட்ட
்கமாை அெ்கமா்சம முடிந்ததும
மூடிே நம அத்க் ்கதவு
தி்க்்கப்�டு்கி்து.

நட�ின் ஆழம ்கமாணத துடிதத
ய்சமாததன ்னிதர்்கள
அத்க்குள நுதழ்கி்மார்்கள.
நமத் ்கமாேங்களு்டன்
்கண்டெர்்கள
்கமாேங்களின் ்கமாரணததத
ஆரமாயந்து யநமாக்்க
யநர்ததிேற்ெர்்களமாய
ஆ்க்ச்சி்ந்த நம நடத�
ஏளனம
வ்சயேத வதமா்டஙகு்கி்மார்்கள.

நம நட�ின்
இைக்்கண்்ிந்த ஆயுதங்கள
அதுெதர ய்ச்ிததிருந்த
வ்மாதத ரதததததயும
தன் கூரிே நமாவு்களமால
்கக்்கத வதமா்டஙகு்கின்்ன.

அதர முழுெதும
ரததததமால நிரம�ி ெழிே
ஆயுதங்களின்
தமாக்குதலின்்ியும
்கமாேங்களின்்ியும
எங்களின்
நடத�்ச ய்சமாதிக்்க ெிதழந்த
அ்சய்சமாததன ்னிதர்்கள
ரததததில ்ிதந்து
மூழ்கிக் வ்கமாணடிருக்்க
அந்த அத்க் ்கததெ
இறு்க மூடி ெிடடு
நமாங்கள
இருெரும பு்ப்�்டைமாயனமாம.

-  பாரியனபன
குடிேமாததம
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சரஸைேி �வையரங�ம், அழ�ொ� 
அைங�ொிக்�பேட்டு ேரே நொட்டியப தேொட்டி 
யில் ேை நடனமொேர்�ளின் ேொே ேொளங�வள 
ஏற� ேயொர் நிவையில்...

அறிைிதேிருநே ேளளி�ளில் இருநது 
மொணைி�ள ைநேிருநேனர். குழநவே�ள 
அஙகும் இஙகும் ஓடிக்த�ொண்டு இருபேவேப  
ேொர்பேேறகு ேட்டொம்பூசசி�ள சிற�டிபேவே 
தேொல் இருநேது.

500க்கும் தமறேட்ட இருக்வ��ள 
நிவறநே அரங�ில் நிைொ ேனது அம்மொ 
�ீேொவுடன் தேொட்டியில் �ைநது த�ொளள 
ைநது இருநேொள. தமக்�ப ரூம் எஙத� 
இருக்குன்னு ேொர்க்�ைொம் ைொம்மொ என்றொள 
நிைொ.

நிைொைிறகு முன்தே ைநேிருநே தேொட்டி 
யொளர்�ள தமக்�ப தமருத�றறதேில் 
�ைனமொ� இருநேனர். நிைொவும் தமக்�ப 
முயறசில் இறங�ினொள.

நிைொ! தேொட்டியில் �ைநது த�ொளளும் 
மொணைி�ள மட்டும்ேொன் இஙகு இருக்� 
தைண்டும். நொன் ேொர்வையொளர்�ள 
ேகுேியில் உட்�ொர்நது இருக்�ிதறன், நீ 

நன்றொ� ஆடுைொய் என்று எனக்குத தேொியும் 
நம்ேிக்வ�வய மனேில் வைதது வேொியமொ� 
ஆடு... என்று தசொல்லி ம�வள உசசி மு�நது 
முதேமிட்டு தைளிதய ைநது அமர்நேொள �ீேொ.

முன் ைொிவசயில் நடுைர்�ளும், சிறபபு 
ைிருநேினர்�ளும் அமர ேனி இருக்வ��ள. 
�ண்ணன் ேொட்டிறகு ஆட ஒதேிவ� 
ேொர்தது த�ொண்டிருநேொள நிைொ.

மறற மொணைி�ளும் அபேடிதய. தேொட் 
டிக்கு ைநேிருநேைர்�வளயும், நடுைர் 
�வளயும் ைரதைறறு உவர ஆறறினர். 
தேொட்டிவயக் �ொண ைநேைர்�ள ஆைலுடன் 
தமவடவயப ேொர்ததுக் த�ொண்டிருநேனர், 
தேொட்டி துைங�ியது.  மொணைி�ள 
ஆடியவேப ேொர்க்கும்தேொது மயில் 
தேொவ� ைிொிதேொடியது தேொை இருநேது. 
ஆஹொ... ேிளவள�ள எவைளவு நளினமொ� 
ஆடு�ிறொர்�ள ேொருங�தளன் என்றொர் ேொர்க்� 
ைநேைொில் ஒருைர். ஆமொம் அநே �ண்ணன் 
ேொட்டிறகு ஒரு குழநவே ஆடியது ேொருங�ள, 
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யொரும் அைளுடன் தேொட்டி தேொட முடியொது, 
ேன்வன மறநது ஆடினொள அநேக் குழநவே, 
ஆஹொ எதேவன தேளிவு அைர் மு�தேில் 
என்றொர் மறறைர்.

ஆமொம் தேொட்டி முடிைில் �ண்ணன் 
ேொட்டிறகு ஆடிய நிைொைிறகு ஆனநேக் 
�ண்ணீர் தேருக்த�டுதேது. அடுதேடுதது 
யொருக்குப ேொிசு அறிைிக்�ப ேட்டதேன்று 
எதுவும் அைள �ொேில் ைிழைில்வை. இது 
அதேவனக்கும் �ொரணம் அம்மொேொன் 
என்று தேருமிேம் த�ொண்டொள நிைொ. 6 
ைருடதேிறகு முன்பு நடநேவே நிவனைிறகு 
த�ொண்டு ைநேொள. அம்மொ �ீேொைிறகு ேன் 
ம�ள நிைொவை நிவனதது மிகுநே தேருவம, 
சிறிது �ர்ைமும் கூட.

ேளளிக்கு �ிளம்ேிய நிைொவை ைொசல் ைவர 
ைநது ைழியனுபே தைளியில் ைநேொள �ீேொ.

அம்மொ! Bye ம்மொ என்று தசொல்லி புளளி 
மொன் தேொல் துளளிக் குேிதது ஓடினொள நிைொ.

‘‘ஏய் �ீேொ! அதேபேடி உன் தேொன்னு 
நிைொ 3ைதுேொன் ேடிக்�ிறொள, இவைளவு 
சமர்தேொ� இருக்�ிறொள’’ என்றொள ேக்�தது 
வீட்டு சுேொ. ேேிலுக்கு புன்னவ�தேேடிதய 
உ ள த ள  ை ந ே ொ ள  �ீ ே ொ .  எ ப த ே ொ து ம் 
ைகுபேில் முேல் தரஙக் ைொஙகும் நிைொ 
ைிவளயொட்டிலும் சவளபேேில்வை. தேொியைர் 
�ளுக்கு மொியொவேக் த�ொடுக்கும் ேன் 
ம�வள நிவனதது சநதேொசமொ� அன்வறய 
தைவளவயத துைங�ினொள �ீேொ.

ேளளிக்கு தசன்ற நிைொ அழுது 
த�ொண்தட வீட்டிறகு ைநேொள.

அம்மொ அம்மொ... என் தேொழி�தளல்ைொம் 
என்வன �ிண்டல் தசய்றொங�, நீ தைறும் 
ேடிபேேறகு மட்டும்ேொன் ைொயக்கு, 
ைகுபேில் முேல் தரங ைொங�ினொல் மட்டும் 
தேொதுமொ என்�ிறொர்�ள.

நிைொ என்ன தசொல்ை ைரு�ிறொள என்ேது 
புொிநதும் புொியொேது தேொைதை ேன் ம�வள 

மணிக் கவிதைகள்

1.
எலைமா
்கமாடு்களிலும
ஆ்ச்சிேின்
சுெடு்கள
�திந்திருக்்கின்்ன.
ஆ்ச்சிதேத
தீணடிே
்சர்ப்�ததின்
சுெடு்கள
எஙய்கயும
வதன்�்டெிலதை.

2.
இன்று
உன்னுத்டே
ஊரமா்க இருக்்கி்து.
யநறறு
என்னுத்டே
ென்மா்க
இருந்திருக்்கி்து.

3.
ெளர்ப்புக் ்கிளிதேக்
கூணடுக் ்கிளிேமா்கயெ
ெளர்ததிருக்்கைமாம.
சுதந்திர்மா்க
ெளர்தத ்கிளி
பூதனக்கு
இதரேமா்கிப் ய�மானயத.

4.
புலி
உ்ங்கிேதமா்க
அத்டேமாளப்�டுததப்�ட்ட
�மாத்தே
அ்ச்சதது்டயன
�மார்ததுெிடடுக்
்க்டந்து வ்சல்கிய்ன்.

ப. சுடதைமணி
ய்கமாேமபுததூர்
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ேொர்ததுக் த�ொண்டு இருநேொள �ீேொ. 
நிைொ ேன் ைகுபேில் தேொழி�ள தேசியவே 
தேொடர்நேொள. ேிருநேொ, �ொைியொ, நிைொ 
மூன்று தேரும் தேொழி�ள. ேிருநேொைிறகும் 
�ொைியொைிறகும் நிைொ முேல் தரஙக் 
ைொஙகுைேில் தேொறொவம இருநேது. 
ேிருநேொவும், �ொவயொவும் டொன்ஸ, மியூசிக், 
ஸைிம்மிங மறறும் ட்ரொயிங க்ளொசுக்கும் 
தசன்று த�ொண்டிருநேொர்�ள. இவே வைதது 
நிைொவை அழ வைக்� ேிட்டம் தேொட்டனர்.

ஏய் ேிருநேொ! நிைொவைப ேொர்தேொயொ, 
அைளொல் ேடிக்� மட்டும் ேொன் முடியும், 
நம்வமப தேொை �வை�வள �றறுக் 
த�ொளளவும், ேிறவம�வள ைளர்தது 
த�ொளளவும் ஆர்ைம் அைளிடம் இல்வை 
என்று தசொல்லி �ண் சிமிட்டினொள 
�ொவயொ.

ேிருநேொவும் அவே ஆதமொேிதது ேவை 
யொட்டி சிொிதேொள. இவேப ேொர்தது அழத 
தேொடங�ிய நிைொ வீட்டிறகு ைநது அம்மொைிடம் 
தசொல்லி ஆறுேல் தேடினொள.

நிைொ! எல்ைொரும் தேொறொங� அபேடிங 
�ிறதுக்�ொ� நொமும் தேொ�க் கூடொதுமொ.  
நமக்கு எநேக் �வையில் ஆர்ைம் உளளதேொ 
அ வ ே  ந ொ ம்  த ே ர் வு  த ச ய் து  � ற று க் 
த � ொ ள ள னு ம் ,  அ து  ம ட் டு ம ல் ை ொ ம ல் 
டொன்ஸ, மியூசிக், ஸைிம்மிங, ட்ரொயிங 
என்று எல்ைொைறவறயும் ஒதர தநரதேில் 
�றறுக் த�ொண்டொல் உன்னொல் எவேயுதம 
முவறயொ� �றறுக் த�ொளள முடியொது.

அம்மொ நீங� என்ன தசொல்றீங�ன்னு 
எனக்குப புொியைம்மொ, எனக்குப புொிைது 
தேொை தசொல்லுங�...’

அேொைது நிைொ, ஒரு மரதேில் நிவறய 
மொங�ொய் இருநேொலும் ஒரு மொங�ொவய 
மட்டும் குறி ேொர்தேொல் ேொன் மொங�ொய் 
�ிவடக்கும். நிவறய இைக்வ� ஒதர 
தநரதேில் வைதேொல் எதுவுதம வ�க்கு ைநது 
தசரொது. நீ தைணும்னொ உன் தேொழி�ள 
ேிருநேொைிடமும், �ொவயொைிடமும் எேிைொ 
ைது ேொிசு ைொங�ி இருக்�ிறொர்�ளொ? என்று 

�ி்க்கும ய�மாது
வதமா்டங்கிே அழுத்க
நம இ்க்கும ெதர வதமா்டரும

இத்டேியை இதளப்�மா் 
்கதளப்வ�டுக்்கெிலதையே
வதரிேெிலதை

ஆரம�ய் ஆஸததிெமார்மாய
அழுத்க ்கித்டததயத
அறபுத ெர்மாய

அளள அளள குத்ேமா
ஊறத்ப்ய�மால
ெிம்ி அழு்க அழு்க ெழிந்யதமாடும
ஆளுத் தமான் ஆ்ச்சரிேம

வெந்நீர் சுடும தமான்
ஆ்ிெிடும
்கணணீர் சு்டமாது ெடுெமாகும

ஆனந்த ்கணணீர்்கதள ்டடும
அன்�மா்க ஏதிர்�மார்க்கும ெிழி்கள
ஆழததுேர் ெிழி நீர்்கள
என்றும ெிருந்தமாளிேமா்கின

அ்டம�ிடிததமாலும நிறுததி்ட 
இேைமா குணம தமான்
அதனெரின் முன்யன ்த்க்்க 
நிதனததிடும ஒரு உ்வுதமான்
்கணணீர் என்�து

- ரிம்ா டீன
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�வைவயயும் �டவுளொ� நிவனக்� தைண்டும் 
என்று அறிவுவர கூறி அனுபேினொள அம்மொ.

நொட்�ள ைருடங�ளொயின, நிைொ ேரே 
நொட்டியதவே மிகுநே ஆர்ைததுடன் �றறுத 
தேர்நேொள. நிைொைின் அரஙத�றறமும் 
முடிநேது.

அம்மொ அம்மொ, சரஸைேி �வை அரங�ில் 
ேரே நொட்டிய தேொட்டி நவடதேறு�ிறேொம். 
நிவறய ேளளி�ளில் இருநது மொணைி�ள 
�ைநதுக் த�ொள�ிறொர்�ளொம். நொனும் 
தேொ�ட்டுமொ என்றொள 9 ம் ைகுபபு ேடிக்கும் 
நிைொ.

வ ே ொ ி ய ம ொ �  த ச ன் று  ை ொ  ந ி ை ொ , 
ைகுபேில் மட்டுமல்ை, ேரே நொட்டியதேிலும் 
நீ  மு ே ை ொ ை ே ொ � த ை  ை ரு ை ொ ய்  எ ன் று 
நம்ேிக்வ�க் த�ொடுதேொள அம்மொ.

ஆமொம், ஆமொம் அம்மொைின் நம்ேிக்வ� 
ே ொ ன்  எ ன் வ ன  ை ள ர் த ே து .  ே ொ ி சு 
அறிைிக்�பேட்டு முடிநேவுடன் ேொிசு தேறும் 
மொணைி�ள தமவடக்கு அவழக்�பேட்டனர். 
முேல் ேொிசு ைொஙகும் நிைொ ஆஆ... மக்�ளின் 
�ரதைொலியில் அரங�ம் அேிர்நேது. ம�ிழசசி 
தைளளதேில் ேொ ிவச தேறும் தேொது 
அம்மொவும் தமவடயில் இருக்� தைண்டும் 
என்ற அைளின் ைிருபேதவே பூர்தேி தசய்ய 
அம்மொவும் தசர்நது ேொிவசப தேறறனர். 
ேவைவய ைருடி முதுவ�த ேடைினொள 
�ீேொ, �ட்டிபேிடிதது அழுேொள நிைொ. ஆம் 
தைன்றது நிைொ மட்டுமல்ை, அம்மொைின் 
தேொழவமயும், அரைவணபபும் ேொன்.        n

த�ட்டுப ேொர், அைர்�ளொல் ைொங� முடியொது 
என்றொள அம்மொ. அம்மொ நீங� தசொன்னது 
தேளிைொ புொியுதும்மொ. சொி, அபேடின்னொ 
நொன் எநே ைகுபேில் தசரட்டும்னு 
தசொல்லுங�ம்மொ என்றொள நிைொ . உனக்கு 
எநேக் �வையில் ஆர்ைம் அேி�ம் உளளதேொ 
அநேக் �வையில் உன்னொல் ேிர�ொசிக்� 
முடியும். அேனொல் நீதய தேர்வு தசய் என்று 
அைளிடதம தேொறுபவே ஒபேவடதேொள 
�ீேொ.

ஒரு நொள முழுைதும் தயொசிததுப ேொர்க்கும் 
நிைொைிறகு ேொன் ேரே நொட்டியம் ஆடுைது 
தேொல் அடிக்�டி நிவனததுப ேொர்ததுக் 
த�ொளைது நிவனைிறகு ைநேது. �ொவையில் 
எழுநே நிைொ அம்மொைிடம் ஓடி ைநது 
என்வன ேரேநொட்டிய ைகுபேில் தசர்தது 
ைிடு�ிறீர்�ளொ? அபேொ சம்மேிபேொங�ளொ? 
என்று த�ட்டொள. ம�ளின் தேொறுபேொன 
த�ளைி �ீேொவை தந�ிழ வைதேது. நிைொ 
உன் நைனுக்�ொ� அபேொ �ண்டிபேொ� 
சம்மேிபேொர். நீ நன்றொ� ைர தைண்டும் 
என்ேதே அபேொைின் ஆவசயும் அேனொல் 
நொவள முேல் நீ ேரே நொட்டிய ைகுபேிறகு 
தசன்று ைொ என்றொள �ீேொ.

மிகுநே சநதேொசததுடனும், ஆர்ைததுட 
னும் ேரே நொட்டிய ைகுபேிறகு �ிளம்ேிய 
நிைொைிடம் அம்மொ,

நீ  ேரேநொட்டியம் �றறுக் த�ொளள 
�ொரணமொயிருநே ேிருநேொைிறகும், �ொவயொ 
ைிறகும் நன்றி கூறி அைர்�ளிடம் எபதேொதும் 
தேொல் நட்புடன் ேழ� தைண்டும் என்றும், 
உனக்கு �றறுக் த�ொடுக்கும் குருவையும், 

வ்கமாதது ்ைரழ்கில வ்கமாளதளேி்ட ஏங்கியனன்
�ததுக்த்க என்்மாலும �ததமாயத - வ்சமாதது
முழுதும தருயென்நமான் மூ்டமாயத வெட்கி 
�ழுதின்்ி ெமாழததுயென் �மார்

- தைன்றல் கவி
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àí˜‰¶ ªè£œ÷ º®Aø¶. 

ªñ¡¬ñò£ù ð†ì£‹Ì„C‚° 
è¬îJ™ âFKò£è ºó½‹ õ‡®¬ù 
«î˜‰ªî´ˆF¼Šð¶ Iè ªð£¼ˆîñ£è 
Ü¬ñòŠªðŸÁœ÷¶. Ü¬õ Þó‡´‚°‹ 
ïì‚°‹ à¬óò£ì™èœ Iè Þò™ð£è¾‹ 
°ö‰¬îˆîùñ£è¾‹ â¿îŠð†®¼Šð¶, 
G „ ê ò ‹  Þ ‚ è ¬ î ¬ ò Š  ð ® ‚ ° ‹ 
°ö‰¬îèÀ‚°Š H®‚°‹. 

ªñ¡¬ñ»‹ Ü¬ñF»‹ ªè£‡«ì£¬ó 
ã÷ùñ£è â¬ì «ð£ì‚Ãì£¶ âù, 
Þ‚è¬î¬òŠ ð®‚°‹ °ö‰¬îèœ 
àí˜‰¶ªè£œÀ‹ õ¬èJ™ è¬î 
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்கெிஞர், எழுததமாளர், இதழமா்சிரிேர், �திப்�மா்சிரிேர், உதரேமா்சிரி 
ேர், ய�்ச்சமாளர் என �ன்மு்கததி்ன் வ்கமாண்டெர். ்கெிதத, ்கதத, 
்சிறுெர் இைக்்கிேம, ஆன்்ி்கம,  உதரநூல்கள, ஆயவு நூல்கள என 
�திதனந்திறகும ய்ற�ட்ட நூல்களின் ஆ்சிரிேர். உழவு கு்ிதது 
ய�்சியும எழுதியும ெரும ெிெ்சமாேி வீடடு இளம ்கமாதள,  அேரமாத தன் 
உதழப்�மாலும,  முேற்சிேமாலும த்ிழின் நீண்ட வநடிே இைக்்கிேத 
தளததில தன் த்டதததப் �திக்்க முேலும ்தைேடிெமாரததில 
அத்ந்துளள வ்கம�நமாேக்்கன்�மாதளேம ்கிரமா்ததத்ச ்சமார்ந்த 
உழவுக்்கெிஞர் உத்ேென் அெர்்களின் இைக்்கிேப் �ங்களிப்பு கு்ிதத 
யநர்்கமாணல

 
இஙகு ெரி்கள எலைமாம �ேிர்்கள
எழுததுக்்கள எலைமாம ெிதத்கள
இயதமா உளளம தி்க்்கி்மார் உழவுக்்கெிஞர்
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இ ந் த  ந வீ ன  யு ்க த த ி ல  த ்க ய � ்ச ி யு ம , 
்கணினியும நமத் ்சித்�டுததி ெிட்ட 
ய�மாதிலும �ன்னமாடடு நிறுெனததில �ணி 
ேமாற ி்க் வ்கமாணய்ட இைக்்கிேததின்�மால, தமான் 
வ்கமாண்ட ஈரம குத்ேமா்ல �ேிர்்களின் 
�்சத்சேததத ஒதத உேிர்ப்பு ்கெிதத்கதள 
�த்டதது ெரு்கி் மார் இக்்கெிஞர்.
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உஙகதை பற்றறி நமது வாசகரகளுக்குஉஙகதை பற்றறி நமது வாசகரகளுக்கு
  
எனது  இயறதேயர் ே.இரொமசொமி, ஈதரொடு மொைட்டம், எனது  இயறதேயர் ே.இரொமசொமி, ஈதரொடு மொைட்டம், 

சதேியமங�ைதேிறகு அரு�ில் உளள தசம்ேநொயக்�ன்ேொவளயம் சதேியமங�ைதேிறகு அரு�ில் உளள தசம்ேநொயக்�ன்ேொவளயம் 
எனது தசொநே ஊர். தேறதறொர் ேிரு.ேழனிசசொமி ேிருமேி. சரஸைேி எனது தசொநே ஊர். தேறதறொர் ேிரு.ேழனிசசொமி ேிருமேி. சரஸைேி 
அம்வமயொர் இரண்டு சத�ொேரர்�ள உளளனர். மவனைி தேயர் அம்வமயொர் இரண்டு சத�ொேரர்�ள உளளனர். மவனைி தேயர் 
ேிருமேி. தர�ொமணிேிருமேி. தர�ொமணி

முழுக்� முழுக்� ைிைசொயப ேொரம்ேொியம் த�ொண்டது, முழுக்� முழுக்� ைிைசொயப ேொரம்ேொியம் த�ொண்டது, 
எனது குடும்ேம,; அபேொ, சத�ொேரர்�ள இன்னும் ைிைசொயம் எனது குடும்ேம,; அபேொ, சத�ொேரர்�ள இன்னும் ைிைசொயம் 
தசய்�ின்றனர். நொன் த�ொவையில் உளள ஒரு ேன்னொட்டு தசய்�ின்றனர். நொன் த�ொவையில் உளள ஒரு ேன்னொட்டு 
நிறுைனதேில் ேணிபுொி�ிதறன். ஒருபுறம் தைவை ேொர்தேொலும் நிறுைனதேில் ேணிபுொி�ிதறன். ஒருபுறம் தைவை ேொர்தேொலும் 
மறுபுறம் இன்னும் ைிடுமுவற நொட்�ளில் ைிைசொயம் தசய்து மறுபுறம் இன்னும் ைிடுமுவற நொட்�ளில் ைிைசொயம் தசய்து 
த�ொண்டுேொன் உளதளன். இேறகு இவடயில் முழுவமயொ� த�ொண்டுேொன் உளதளன். இேறகு இவடயில் முழுவமயொ� 
என்வன இைக்�ியதேின் ேொல் ஒபபுக் த�ொடுதது இைக்�ியப என்வன இைக்�ியதேின் ேொல் ஒபபுக் த�ொடுதது இைக்�ியப 
ேணியொறறி ைரு�ிதறன்.ேணியொறறி ைரு�ிதறன்.

இயறவ� ைிைசொயமும், மொடு ைளர்பபும் எனது இயறவ� ைிைசொயமும், மொடு ைளர்பபும் எனது 
ஆவச�ள. சூழல் அவமயும் தேொது இேவன தசயல்ேடுதே ஆவச�ள. சூழல் அவமயும் தேொது இேவன தசயல்ேடுதே 
நிவனக்�ிதறன். உழுது த�ொண்தட எழுதுைது ஒருைவ�யில் நிவனக்�ிதறன். உழுது த�ொண்தட எழுதுைது ஒருைவ�யில் 
ஏ�ொநேமொ� உளளது. இவணயதேின் ைழி ஆர்டர் தசய்து ஏ�ொநேமொ� உளளது. இவணயதேின் ைழி ஆர்டர் தசய்து 
சொபேிடும் நமக்கு ைிைசொயி�ளின் அருவம புொிைேில்வை. சொபேிடும் நமக்கு ைிைசொயி�ளின் அருவம புொிைேில்வை. 
அதுேொன் எழுது�ிதறன் எழுது�ிதறன் உழவு குறிதது அதுேொன் எழுது�ிதறன் எழுது�ிதறன் உழவு குறிதது 
இன்னும் எழுது�ிதறன்.இன்னும் எழுது�ிதறன்.
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கிராமதைிலிருந்து தசனதனை 
ந ந ா க் க ி ய  இ ட ப த ப ய ர வு  எ ப ப டி 
யானைது?

இது என் ைொழநொளில் மி� முக்�ியமொன 
ேிருபேம் எனக் கூறைொம். �ல்லு}ொிப ேடிபவே 
முடிதது தைவை நிமிதேமொ� முேன் முேலில் 
தசன்வனவய தநொக்�ிப ேயணபேடு�ிதறன். 
அபதேொது தசன்வனயில் எனக்கு யொரும் 
அறிமு�மில்வை. நண்ேனின் நண்ேன் 
அவறயில் ேங�ி தைவைக்கு தசன்று 
த�ொண்டிருநதேன். முன்தே தேொவைதேசி 
மூைம் ேொீட்வசயமொன �ைி நயசதசல்ைர் 
மன்வன ேொசநேிவய ஒரு ைிடுமுவற 
நொளில் முேைொைேொ� சநேிததேன். அைர் 
ேொன், அநே அபேழுக்�றற மனதுக்�ொரர் 
ேொன் தசன்வனயில் எனக்கு ேை இைக்�ிய 
ஆளுவம�வள அறிமு�பேடுதேி வைதேொர். 
முேலில் அைர் அவடயொளம் �ொட்டியது 
�ன்னிக் த�ொயில் ரொஜொ அைர்�வள ேொன்.  
அன்று அறிமு�மொன �ன்னிக்த�ொயில் 
ரொஜொ என் இைக்�ிய ைளர்சசியில் மி� 
முக்�ியமொனைர். எனது ேை நுhல்�வள 
அழகுற ைடிைவமதேதேொடு என்வன 

ேை இைக்�ிய நி�ழவு�ளுக்கு அவழததுச 
தசன்று இைக்�ியதேின் நீள அ�ைதவே 
�ொட்சி ேடுதேியதும் அைர் ேொன்.

அ டு த து  ந ொ ன்  ச ந ே ி த ே து  ே ி ரு . 
ைசீ�ரன் அைர்�வள அவேத தேொடர்நது 
தசன்வனயில் உளள அவனதது இைக்�ிய 
அவமபபு�தளொடும்,  ேமிழ அறிஞர்�தளொடும் 
ேயணிதது த�ொண்டிருக்�ிதறன்.

என்வன தமம்ேட்ட நிவைக்கு அவழதது 
தசன்றைர்�ளில் மி� முக்�ியமொனைர்�ள 
எங�ள ‘’இைக்�ியசொைி’’ ேி.ைி. என்றவழக்�ப 
ேடும்  ேி.தைங�ட்ரொமன், �ைிமொமணி 
இவளயைன் ஆ�ிதயொர்ேொன். தசம்தேொவட 
குணதச�ரன்,  ேொவையர் மைர் ைொன்மேி, 
முவனைர் மஞ்சுளொ, சுே. சநேிரதச�ரன், 
மவறநே எம்.எஸ. ேியொ�ரொஜன், ேிருமேி. 
சொநேொ ைரேரொஜன், தஹொிஙடன் ஹொி�ரன் 
தேொன்ற ஆளுவம�வள, இைக்�ிய உறவு�வள 
ேநேதும் தசன்வனேொன்.

�ிட்டேட்ட மூன்று ஆண்டு�ளேொன் 
தசன்வனயில் இருநதேன் என்றொலும் 
ேிரும்ேிய ேிவசதயல்ைொம் இைக்�ிய 
உறவு�வள ேநே தசன்வன எபதேொழுதும் 
எனக்கு இைக்�ிய அண்வண ேொன். ஒரு 
தைவள நொன் தசன்வனக்கு தேொ�ொமல் 
இருநேிருநேொல் ஒன்று இதே நிவையில் நொன் 
இருநேிருபதேனொ என்ேது சநதே�ம்ேொன்.

உஙகைின இைக்கிய ைாகம பற்றறி…

சிறுையது முேறத�ொண்தட ேமிழ மீதும், 
ேமிழ இைக்�ியதேின் மீதும் ேீரொே ேறறும் 
குவறைில்ைொே �ொேலும் எனக்குண்டு. இேறகு 
முழு முேற �ொரணம் எனது அரசு ேளளி ேமிழ 
ஆசிொியர்�ள. ேமிழ இைக்�ியதவே அைர்�ள 
�றறு த�ொடுதே முவறயும் அேறகு அைர்�ள 
எடுததுக் த�ொண்ட சிறதவேயும் ேமிழ 
தமொழியின் நீண்ட தநடிய ைரைொறு�வள 
அைர்�ள எங�ளுக்கு கூறிய ைிேமும் ேமிழின் 
மீது எனக்கு மிகுநே ஈடுேொடு ஏறேடக் 
�ொரணமொனது.

ேளளி நொட்�ளில் �ைிவேயும் சிறு�வே 
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்ணிப்பூர் ்மாநிைததில ்சமா்கிதே அ்கமாத்ிேின் 
்சமார்�ில நத்டவ�ற் அ்கிை இந்தே இளம 
எழுததமாளர்்கள ்மாநமாடடில த்ிழநமாடடின் 
்சமார்�மா்க ்கைந்துவ்கமாண்டய�மாது...
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யும் எழுேி ைநதேன். ேளளியில் நவடதேறும் 
�ைிவே, �ட்டுவர, சிறு�வே,தேசசு தேொட்டி 
�ளில் �ைநது த�ொண்டு ேை ேொிசு�வள 
தேறறுளதளன். இேன் தைளிபேொடொ� 
�ல்லூொி�ளிலும் நவடதேறும் இைக்�ிய 
தேொட்டி�ளில் �ைநது த�ொண்டு ேை 
ேொிசு�வளப தேறறுளதளன். ஏழொம் ைகுபபு 
ேடிக்கும் தேொது நொன் எழுேி ேொிசு தேறற ேமிழ 
தமொழி குறிதே எனது �ைிவேதய எனது முேல் 
�ைிவே.

ேங�ொளபபுதூர் அரசு தமல்நிவைப 
ேளளியில் ேேிதனொறொம் ைகுபபு ேடிக்கும் 
தேொது நொன் எழுேிய முேல் நுhல் ‘’அறிவுவர 
கூறும் அறபுே �வே�ள’’ எனும் சிறுைர் 
�வேநூல். நூல்�ள குறிதது எநேைிே 
அடிபேவட அறிவும் இன்றி வ�தயழுதது 
ேிரேியொ� எழுேிவைததுளதளன். இதேவன 
நூல்�ள  எழுேிய ேிறகும் இன்னும் எனக்கு 
அநே நூதை தேொக்�ிஷம்.

ேின்பு த�ொேி �வை மறறும் அறிைியல் 

�ல்லூயில் இளங�வை தமைொண்வமயியல் 
ேடிக்கும் தேொது எனது முேல் �ைிவே 
தேொகுபபு நூல் ‘’�ைிதயொவச’’ தைளியிடப 
ேட்டது. அது முேற த�ொண்டு தேொடர்நது 
நூல் ைொசிபபு என்வன இைக்�ியதேின்ேொல் 
தைகுைொ� ஈர்நேது.

இைக்�ியம் குறிதது தேசதைொ, உவர 
யொடதைொ எழுேதைொ அநே �ொை�ட்டதேில் 
எைரும் எனக்கு ேொீட்வசயம் இல்வை.
முழுக்� முழுக்� சுய ஓட்டதேில், ஆர்ைதேில் 
முவனநது முவனநது இைக்�ியம் �றறுக் 
த�ொள�ிதறன். அேன் ைிவளைொ� த�ொவை 
எஸ.என்.எஸ தேொறியியல் �ல்லூயில் 
முது�வை தமைொண்வமயியல் ேடிக்கும் 
தேொழுது ேை இைக்�ிய மன்றங�ளில் 
�ைநது த�ொளளும் ைொய்பபு அவமநேது. 
நொன் தேொடர்நது �ைிவே எழுேி ைருைவே 
ேொர்தே எங�ள துவறயின் ேவைைர் 
முவனைர் தைணுத�ொேொல் ‘’நீங�ள ஏன் 
இேவன,  நூைொ� தைளியிடக் கூடொது’’ 
எனக் த�ட்டொர். ேல்தைறு  இேழ�ளில் 

த்ிழ்க அர்சின் த்ிழ்சவ்சம்ல ெிருதுவ�றும தருணம...
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எனது �ைிவே தைளிைநே சமயம் அது. அைர் 
தசொன்ன அநே ைொர்தவே தேொிய உறசொ�தவே 
என்னுள ஏறேடுதேியது. அதுமுேறத�ொண்டு 
எனது நூலிவன தைளியிடுைேற�ொன 
ஆயதேப ேணி�வள தமறத�ொண்தடன். 
அேன் ைிவளைொ� அடுதே ஆதற மொேதேில்  
எனது முேல் �ைிவே தேொகுபேொன ‘’நீர் 
தேடும் தைர்�ள’’ எஸ.என்.எஸ தேொறியியல் 
�ல்லூயில் ேிரம்மொண்டமொன ைிழொைில் 
தைளியிடபேட்டது. இேறகு உறுதுவணயொ� 
இ ரு ந ே  � ல் லூ ொ ி க் கு ம் ,  மு வ ன ை ர் , 
த ை ணு த � ொ ே ொ ல்  ம ற று ம்  மு வ ன ை ர் 
சொரேொமணி அைர்�ளுக்கும் இன்றும் 
நொன் நன்றிக்�டன் ேட்டுளதளன். அன்று 
தேொடங�ிய அநே உறசொ� நேியின் புது 
தைளளம் இன்னும் இன்னும் ஊறதறடுதது 
ஓடிக் த�ொண்டிருக்�ிறது.

உழவு இைக்கியம கு்றறிதது எழுைக் 
காரணம?

மனிேன்  உயிர்பதேொடு இருக்�வும், 
உணர்தைொடு இருக்�வும் உயர்தைொடு 
இருக்�வும் மி� முக்�ிய �ொரணம் உழவு. இநே 

உை�ம் சீதரொடு இயஙகு�ிறது என்றொல் அது 
உழைன் ேவடதே உழைொதை அதேவ�ய 
உழைின் மீது எனக்கு எபதேொழுதும் ேனி 
ஈடுேொடு உண்டு. இவேதயல்ைொம் �டநது 
நொன் ைிைசொயி, ஒரு ைிைசொயியின் ம�ன்.

ஒரு ேவடபேொளி ேனது ேவடபபுக்�ொன 
�ருவைேொன் அன்றொடம் ேழகும் ச� மனிேர் 
�ளிடமிருநதும் ேன்வனச சுறறி நி�ழும் 
சூழநிவை�ளிலிருநதும் எடுததுக் த�ொள�ிறொன்.  
அநே ைவ�யில் எழுதுத�ொல் ேிடிக்கும் முன்தே 
ஏர்க்�வைபவே ேிடிதேைன் என்�ிற ைவ�யில் 
உழவு குறிதது எழுே மி� இயல்ேொ� எனக்கு 
ைொய்க்�ிறது.

‘’எனக்கும் எழுததுக்குமொன தநருக்�ம் 
பூர்ை ேநே தசொநேமல்ை. என் ேவைமுவறயில் 
தேொடங�ிய ைொசிபேின் நீட்சி. என் 
முன்தனொர்�ள ஏர்ைழி எழுேியவே ேொளைழி 
ேிரேிதயடுக்�ிதறன். நொன் �ொல்நவட 
ேயின்ற இடதம எனது தமொழிநவட. 
தநற�ள �ைமொடிய இடதேில் அமர்நது 
தசொற�வள தநய்து த�ொண்டிருக்�ிதறன். 
�ைிவே தமொழியில் ஒலிவய தேடுைவே 
ைிட உணர்ைின் ேடிமதவேக் �ொணதை 
ைிவழ�ிதறன்’’.

என்னுள ைிவளதே உழவு குறிதேொன 
சிநேவனயிவன தேொடர்நது எழுேியும் தேசியும் 
ைரு�ிதறன். அநே ைவ�யில்ேொன் எனது 
‘’ைண்டிமொடு’’ எனும் ேமிழில் ைிைசொயம் 
சொர்நே முேல் வஹக்கூ தேொகுபேிவன 
தைளியிட்டுளதளன். தமலும் எனது அவனதது 
ேவடபபு�ளிலும் ைிைசொயம் குறிதே தசய்ேி�வள 
ேைறொமல் எழுேி ைரு�ிதறன். எனது ைண்டிமொடு 
நூல் ைொச�ர்�ள மதேியில் ேரைைொன 
�ைனதவேயும் ேொரொட்டுேல்�வளயும் தேறறது 
குறிபேிடதேக்�து.

ைஙகைின உதரநூல் கு்றறிதது…

�ம்ேர் இயறறிய ஏதரழுேது நூல் 
உழைர்�ளின் தமன்வமயும் அைர்�ளின் 
உன்னேதவேயும் ேவறசொறறு�ிறது. ஆயிரம் 
ஆண்டு�ளுக்கு முன்தே உழவு குறிதது 
இயறறபேட்ட இைக்�ிய நுhல் ஏதரழுேது 

இைக்்கிேததிற்கமாக் வ�ருத்்ிகு த்ிழர் 
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என்றொல் அது மிவ�யொ�ொது. ைளளுைர் 
ஒரு அேி�ொரதேில் உழைின் தமன்வமவய 
தசொல்�ிறொர் என்றொல் �ம்ேதரொ ஒரு நூல் 
முழுக்� உழவு குறிதது தேசு�ிறொர். அதேவ�ய 
தமன்வம ேங�ிய ஏதரழுேது நூலுக்கு எனது 
உவரவய எழுேியுளதளன். இநநூலிவன ேை 
ேமிழ அறிஞர்�ள தமசசி ேொரொட்டினொர்�ள 
என்ேது குறிபேிடதேக்�து. குறிபேொ� 
மவறநே சிைம்தேொலி சு.தசல்ைபேன், �ைிஞர் 
மைர்ம�ன், மவறமவை இைக்குைனொர் 
தேொன்ற ஆளுவம�ள தைகுைொ� இந 
நூலிவன ேொரொட்டினொர்�ள.  இநநூலுக்கு 
�ிவடதே அங�ீ�ொரமொ� �ருது�ிதறன்.

ைஙகைின பைிபபு நூல் கு்றறிதது…

ேழவமயொன ேமிழ இைக்�ிய நூல்�வள 
தைளித�ொணர தைண்டும் என்�ிற அடிப 

ேவடயில் இதுைவர ‘’த�ொஙகு நொட்டு 
மங�ள ைொழதது’’ மறறும்  ‘’�ம்ேொின் 
ேிருக்வ� ைழக்�ம்’’  ஆ�ிய இரண்டு 
நூல்�வள ேேிபேிததுளதளன் இன்னும் 
சிை நூல்�வள ேேிபேிக்கும் முயறசியில் 
இறங�ி உளதளன்.

ைஙகைின சறிறுவர இைக்கிய பங 
கைிபபு எபபடியுள்ைது?

என் ேேிதனழொைது ையேிதைதய நொன் 
எழுேிய முேல் நுhல் சிறுைர் இைக்�ியம் 
சொர்நதுேொன் என்ேது எனக்கு அபதேொழுது 
தேொிநேிருக்�ைில்வை. இதுைவர சிறுைர் 
இைக்�ியதேில் மட்டும் ஆறு நூல்�வள 
எழுேியுளதளன். அேில் ‘’ஆ�ொய வீடு’’ 
நூல் முழுக்� முழுக்� சிறுைர்�ளுக்�ொன 
அறிைியல் �வே�ள, சிறுைர்�ள மதேியில் 
நீேி தேொேவன�வள ஏறேடுததும் ைவ�யில் 
ேிருக்குறளுக்�ொன சிறுைர் �வே நூல் 
இரண்டிவனயும், ஒளவையின் மூதுவர 
நூலுக்�ொன சிறுைர் நீேிக் �வேயிவனயும் 
எழுேியுளதளன்.  இன்னும் தேொடர்நது ேை 
ேளங�ளில் சிறுைர்�ளுக்�ொன சிறு�வே�வள 
ேவடக்� முயன்று ைரு�ிதறன்.

இைழகைில் ைஙகைது பஙகைிபபு…

தசன்வனயில் இருநது தைளிைரும் 
இைக்�ியச சொரல் இேழ ஆசிர்யரொ� ேணி 
யொறறியுளதளன். அநே சமயதேில் ேை 
இளம் எழுதேொளர்�வள அநே இேழில் 
எழுேவைதேதேொடு இளம் சொேவனயொளர் 
�வளயும்  இேழில் அறிமு�ப ேடுதேி யுளதளொம். 
தமலும் இைக்�ியச சொரல் அவமபேின் 
ேவைைரொ�வும் தசயைொறறியுளதளன். இநேச 
சமயங�ளில் ேை இைக்�ிய ஆளுவம�தளொடு 
ேழ�க் கூடிய ைொய்பபு �ிவடதேது. இநே 
இரண்டு தேொறுபபு�வளயும் எனக்கு 
ைழங�ிய �ைிமொமணி  இவளயைன் 
அைர்�வள நன்றியுடன் நிவனக்�ிதறன்.

ைாஙகள் தபறறுள்ை விருதுகள் 
கு்றறிதது…

ைிருது�ளும்,  ேொரொட்டு�ளும் ஒரு 

இைக்்கிேததிற்கமாக் வ�ருத்்ிகு த்ிழர் 
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ேவடபேொளிவய தமலும் தமலும் இயங� 
வைக்�ிறது. அதே சமயம் எநே ஒரு 
ேவடபபும் ைிருவே தநொக்�ி எழுேபேடுைது 
இல்வை. எேிர்ேொரொமல் �ிவடக்கும் தசொர்வு 
நீக்�ிேொன் ைிருது�ள. அநே ைவ�யில் 
ேமிழ� அரசின் ‘’ேமிழசதசம்மல்’’ ைிருது, 
தேருவமமிகு ேமிழர் ைிருது, உழவுக் 
�ைிஞர், �ைிமொமணி உளளிட்ட 30க்கும் 
தமறேட்ட ைிருது�வள தேறறுளதளன். 
தமலும் எனது நூல்�ள ேை ேொிசு�வளயும், 
ைிருது�வளயும் தேறறுளளது.

ை ா ங க ள்  த ப ற ்ற  க ம ந ப ா டி ய 
நாட்டின அரசு விருது கு்றறிதது 
எனனை நிதனைக்கி்றீரகள்?

ஒரு ேவடபேொளி அல்ைது ேவடபபு நொடு 
�டநது த�ொண்டொடபேடுைது உண்வம 
யிதைதய தேருவமக்குொியது. அநே ைவ�யில் 
�ம்தேொடிய நொட்டில் நவடதேறற உை� 
�ைிஞர்�ள மொநொட்டில் �ம்தேொடிய அரசின் 
�வை மறறும் ேண்ேொட்டு துவறயின் சொர்ேில் 

எனது இைக்�ிய ேங�ளிபவே ேொரொட்டி ‘’உை� 
ேொரேியொர் ைிருது’’ ைழங�பேட்டது. தமலும் 
அம்மொநொட்டில் எனது சிறுைர் நூல் ‘’ஆ�ொய 
வீடு’’ தைளியிடபேட்டது. �டல் ேொண்டி 
�ம்தேொடிய அரசு எடுதே இநே ைிழொ ேமிழின் 
தமன்வமவய உை�ிறகு ேவறசொறறும் 
ைவ�யில் அவமநேது. 

ைாஙகள் கைந்து தகாணட சாகிதய 
அகாடமியின மாநாடு கு்றறிதது…

�டநே 2018ம் ஆண்டு சொ�ிதய 
அ�ொடமியின் சொர்ேில் அ�ிை இநேிய 
இளம் எழுதேொளர்�ள மொநொடு 
மணிபபூர் மொநிைதேில் நவடதேறறது. 
அம்மொநொட்டிறகு இநேியொைின் 
ஒவதைொரு மொநிைதேிருநதும் ஒரு இளம் 
எழுதேொளர் அவழக்�பேட்டனர். அநே 
ைவ�யில் ேமிழ நொட்டின் சொர்ேொ� �ைநது 
த�ொளளும் ைொய்பபு எனக்கு �ிவடதேது 
இம்மொநொட்டில் ேல்தைறு தமொழி�ளின் 
ேிரேிநிேியொ� �ைநது த�ொண்ட நொங�ள 

்கமய�மாடிேமா அர்சின் �மாரதிேமார் ெிருது வ�றும தருணம...
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அம்தமொழியின் இைக்�ியம் குறிதே 
தசய்ேி�வள ேொிமொறிக் த�ொளளும் அறிய 
நி�ழைொ� அவமநேது.

ைஙகைின ஆனமிக நூல்கள் 
பறறச் தசால்லுஙகள்.

த�ொயில்�ள என்ேது தைறும் ைழிேொட்டு 
ேளங�ள மட்டும் அல்ை, ஒரு நொட்டின் 
ைரைொறவற, ேண்ேொட்வட, ேவழவமவய, 
நொ�ொி�தவே, தேொன்வமவய எடுதேியம்பும் 
உன்னே இடம். அநே ைவ�யில் ேல்தைறு 
ே ழ வ ம ய ொ ன  த � ொ ை ி ல் � வ ள  ஆ ய் வு 
தசய்து அேன் ைரைொறு�வள இதுைவர 
நொன்கு நூல்�ளொ� எழுேியுளதளன். அேில் 
‘’த�ொஙகு நொட்டு த�ொைில்�ள’’ எனும் 
நூல் ேமிழ� அரசின் நூை� ஆவணக்கு 
தேர்ைொ�ியுளளது. அபேடி த�ொைில்�வள 
ஆய்வு தசய்யும் தேொழுது அன்னூொில் 
உளள அருளமிகு  மன்னீஸைரர் ஆையம் 
தசல்லும் ைொய்பபு �ிவடதேது. அநே ஆைய 
ைரைொறறிவன த�ட்கும் தேொழுதும் மூைைர் 

மன்னீஸைரர்  தேருவமவய அறியும் 
தேொழுதும் அைொின் மீது ேனிபேட்ட 
ஈர்பபு ஏறேட்டது. அேன் ைிவளைொ� 
எனது தேயவர உவமயைன் என மொறறிக் 
த�ொண்தடன்.

இைழகைில் ைஙகைின இைக்கியப 
பஙகைிபபு எபபடி உள்ைது? 

என்னுவடய இைக்�ிய ேங�ளிபேிவன 
ேல்தைறு இேழ�ள தைளியிட்டு சிறபபு 
தசய்துளளன. அநே ைவ�யில் ஆனநே 
ைி�டன் ேடம், �ல்�ி, ேினமணி �ைொரசி�ள 
ேகுேி, இநேியன் எக்ஸேிரஸ, மக்�ள 
குரல் நொளிேழின் ைிருநேினர் ேகுேி, 
ஆதேிமொவை ைொர இேழ, நிவற இேழ, 
இனிய உேயம் இேழ, புதுவை தேன்றல், 
நம் உரதே சிநேவன தேொன்ற இேழ�ளுக்கு 
இநே தநரதேில் நன்றிவய ேேிக்�ிதறன்

ைஙகைின ஊடக பஙகைிபதபச் 
தசால்லுஙகள்.

ேல்தைறு �ொட்சி ஊட�ங�ளின் எனது 
தநர் �ொணல்�ள ஒளிேரபேொ�ியுளளது.  
குறிபேொ� �வைஞர் தேொவைக்�ொட்சியின் 
ைிடியதை ைொ ேகுேி, தேொேிவ� தேொவைக் 
�ொட்சியின் ‘’�ொவைத தேன்றல்’’ ேகுேி, 
மக்�ள தேொவைக்�ொட்சியின் ‘’மக்�ள 
ே க் � ம் ’ ’  த ே ொ ன் ற ை ற ற ி ல்  ச ி ற ப பு 
ைிருநேினரொ� �ைநது த�ொண்டு எனது 
இைக்�ிய அனுேைங�வள ே�ிர்நதுக் 
த�ொண்டுளதளன். தமலும் தேொேிவ� 
தேொவைக்�ொட்சியின் இைக்�ிய ேர்ேொர் 
ேகுேியில் எழுதேொளர்�ள ேிரு.ேொைகுமொரன், 
ேிரு.ேிரேஞ்சன் தேொன்ற ஆளுவம�தளொடு 
�ைநது த�ொண்டுளதளன்.

நவறு தமாழியில் உஙகைின 
நூல் ஏநைனும தமாழி தபயரக்கப 
பட்டுள்ைைா?

நூல்�ள மறற தமொழி�ளில் தமொழி 
தேயர்க்�பேடும்தேொது அவை ேரைைொன 
ைொ��ர்�ளுக்கு தசன்று ைிடு�ிறது. அநே 
ைவ�யில் எனது ‘’ேறக்கும் யொவனயும் 

்கெிமுரசுக்கு வ�மான்னமாத்ட அணிெிதத ் ்கிழெில.
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தேசும் பூக்�ளும்’’ சிறுைர் நூல் ேிருமேி. 
துளசிேட்டு அைர்�ளொல் ஆங�ிைதேில் 
“The Flying Elephant” எனும் நூைொ� 
தமொழி தேயர்க்�பேட்டுளளது.

உஙகள் இைக்கிய பஙகைிபபு 
கு்றறிததும ஆய்வு நூல் கு்றறிததும  
தசால்லுஙகள்.

எனது 10 ஆண்டு�ொை இைக்�ிய 
ேங�ளிபவே நிவனவுகூறும் ைவ�யில் ேிரு.
ைட்சுமணன் அைர்�ளொல் எனது ஒட்டுதமொதே 
இைக்�ிய ேங�ளிபபும் ‘’தமய் �ீர்தேி’’ எனும் 
நூைொ� தேொகுக்�பேட்டுளளது. தமலும் 
எழுதேொளர் ரொஜொமணி அைர்�ள எனது 
நுhல்�வள ஆய்வு தசய்து ‘’இைக்�ியமும் 
உவமயைனும்’’ எனும் நூலிவன எழுேி 
உ ள ள ொ ர் .  இ ந நூ ல்  அ ண் ண ொ ம வ ை 
ேல்�வைக்�ழ�ம் மறறும் மதைசியொைில் 
உளள மதையப ேல்�வைக்�ழ�ம் சொர்ேில் 
தைளியிடபேட உளளது.

கல்லூரிப பாடதைிட்டதைில் இடம 
தபறறுள்ை ைஙகைது கவிதைபபற்றறி…

எனது  ‘’ஏதரழுதது’’ என்�ிற ைிைசொயம் 
சொர்நே �ைிவே தேொளளொசசியில் உளள 
என்.ஜி.எம் �ல்லூொியில் நடபேொண்டு 

ேொடத ேிட்டதேில் வைக்�பேட்டுளளது.

ைஙகைின எைிரகாைத ைிட்டம…

இன்னும் ேை நூல்�வள எழுதும் 
ஆரம்ே�ட்ட ேணி�வள தேொடங�ியுளதளன். 
எனது 5 ஆண்டு�ொை ஆய்வு நூல் ‘’நவீன 
தமைொண்வமயும் ேிருக்குறளும்’’, ‘’த�ொஙகு 
நொட்டின் ேொடல் தேறற ேளங�ள’’ ஆ� 
இரண்டு நூல்�ள தைளிைர உளளன.

ைமிழதநஞசம வாசகரகளுக்கு 
ை ா ங க ள்  த ச ா ல் லி க்  த க ா ள் வ 
தைனனை?

 
இேழ நடததுைதேன்ேது மி� தேொிய 

சைொைொன ேணி. அநே சைொலிவன ஏறறு 
தேொடர்நது இவைிேழிவன தேொய்ைில்ைொமல் 
நடதேி ைரும் ஆசிொியர் அைர்�ளுக்கு 
உங�ளின் சொர்ேொ� ேொரொட்டிவனயும் எனது 
நன்றிவயயும் தேொிைிததுக் த�ொள�ிதறன். 
‘ ’இேழின் ைழி இவணநேிருபதேொம் 
இைக்�ியம் ைளர்பதேொம்’’ எனச தசொல்லி 
ையலின் ேசுவம மொறொே நிவனவு�தளொடு 
ை ி வ ட த ே று ை து  உ ழ வு க்  � ை ி ஞ ர் 
உவமயைன்

n

நிைதெ ்த்தது ெி்ட நிதனக்கும
மு்கிதைத தமாணடி வெளியே்
எதததன முத் ய�மாரமாடி ேிருக்கும நிைவு
இ்டர்்கதளக் ்கணடு தேங்கெிலதை நிைவு
வ்ௌன்மா்க ந்கர்ந்து வ்சலலும
மு்கில்கயளமா வ�ருத் வ்கமாள்கி்து வென்று ெிடய்டமாவ்ன
எழுதிே தமாள்கதள அழிதது வெறறுத தமாளமாக்்கி
இன்�ம ்கமாண நிதனக்்கி்து மு்கில
இ்டர்்கதளக் ்க்டந்து வ்ௌனிததுப் �ேணிக்்கி்து நிைமா

ெமாழெிலும உேர்தெக் ்கமாண்ச ்ச்கிக்்கமாத உளளங்கள
வெறறுத தமாளமாக்குெதில இன்�ம ்கமாண முேல்கி்து
ஒருெரின் உேர்ெில ்்கிழவு வ்கமாளளமாத உளளங்கள
குத்்கதளக் கூ்ிக்கூ்ி அழிததுெி்ட நிதனக்கும
நிைதெப்ய�மாை இ்டர்்கதளத தமாணடி வெளியே ெமா
ெமானில ஒளிர்ந்து �ிர்கமா்சிப்�மாய என்றுய்

- நிரமைா சறிவராசசறிஙகம

மீதமாழி
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t
புதத்கங்களின் ஏடு்கள
�்ந்த�டி இருக்்கின்்ன
�மார்க்கும உனது ்கண்களில
�மாதெேமாய நமானிருப்�யதன் ?
t
�்டகு்டன் துடுப்�ிருந்தமால
�மார்க்்க அழகுதமான்
�்டய்கமாடடி உ்டனிருந்தமால
�மாடுவ�மாருள ்சி்ப்�மாகும
t
ஏயதயதமா எணணங்கள
இழுதது்ச வ்சல்கின்்ன
்கடடிப்ய�மா்ட ்னவெளிேில
ஒரு சுத்தமாங்கி யெணடும
t
�மாடு வ�மாருள என்னி்டம
ஏதும இலதைவேன
நிதனததுக் வ்கமாளளமாயத ...
உனது வ்கமாலுவ்சமாலி்கள உளளனயெ !
t
ய�்சிப்ய�்சியே வதமாதைததுெிடய்டன்
எனது ெமார்ததத்கதள
வ்சமாலைமாத உனது வ்சமாற்களுக்குள
்ீடவ்டடுக்்கயெணடும என்தன.

t
எனது ்கமாைப் �மாததிரததத
்கெிழதது தெக்்க
்கெனதது்டன் வ்சமால்கி்து
என்தனப் �டுக்்க தெக்்கமாயத !
t
உன்தன நீயே
நம� ்றுததமாலும
ஒப்புக்வ்கமாளள யெணடும
என்னில இேக்்கம நீவேன்று !
t
்குடி ெமா்சிக்்க எப்ய�மாது
்கறறுக்வ்கமாண்டமாய ?
�்டம எடுதத த்கப்ய�்சிகூ்ட
்ேக்்கததில வ்சேலிழந்தது !
t
்கிதள்கவளஙகும பூக்்கெிலதை
யநற்ே ்கனி்கதள உணடுெிடு !
ெிததேி்ட முதனப்�மாேிரு
ெ்சந்தம ெரயெற்க ்கமாததிருக்்கி்து

- கா.ந.கல்யாணசுந்ைரம
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ஒவதைொரு தேசதேிலும் ஒவதைொரு 
துவறக்கும் உயொிய ைிருது அல்ைது 
அங�ீ�ொரம் என்று ஒன்று இருக்கும். 
தேசதேிறகு தேசம் அது மொறுேடும். ஆனொல் 
ஒட்டுதமொதே உைகுக்குதம ஓர் உயொிய ைிருது 
அல்ைது அங�ீ�ொரம் தேொருநதுதமன்றொல் 
அது தநொேல் ேொிசொ�தேொன் இருக்� முடியும். 
தநொேல் ேொிசு ஒன்றுேொன் தேச தமொழி 
எல்வை�வள �டநது ஆறு தைவதைறு 
துவற�ளில் சிறநே ேங�ளிபேிவன தசய்ேைர் 
�வள ஆண்டுதேொறும் �வுரவுக்�ிறது. 
தநொேல் ேொ ிவச ம ிஞ்சும் அளவுக்கு 
தைறு எநே ேொிசும் �ிவடயொது என்று 
தசொல்லுமளவுக்கு �டநே 100 ஆண்டு�ளில் 
அது நிவைதேறறிருக்�ிறது. இன்று ேைவர 
ஆக்� ைழியில் சிநேிக்� தூண்டும் அநே 
தநொேல் ேொிசு உருைொனேறகு ஓர் அழிவுசக்ேி 
�ொரணமொ� இருநேது என்ேது உங�ளுக்கு 
தேொியுமொ? 

அழிவுசக்ேிவய உருைொக்�ி அேனொல் 
மனம் தநொநதுதேொன ஒரு ைிஞ்ஞொனி 
ேனக்கு ஏறேடபதேொகும் �ளங�தவே 
துவடததுக்த�ொளள உருைொக்�ியதுேொன் 
தநொேல் ேொிசு. 

அநே அழிவுசக்ேி வடனவமட் எனபேடும் 
தைடிமருநது, அநே ைிஞ்ஞொனி ஆல்ஃபதரட் 
தநொேல்.1833 ஆம் ஆண்டு அக்தடொேர் 21 
நதேேி ஸவீடன் ேவைந�ர் ஸடொக்த�ொமில் 
ேிறநேொர் ஆல்ஃபதரட் தநொேல், தநொேலின் 
ேநவே தமனுைல் தநொேல் ஒரு பு�ழதேறற 
தேொறியொளரொ�வும் �ண்டுேிடிபேொளரொ�வும் 
இருநேைர் �ட்டடங�ள ேொைங�ள �ட்டு 
ைேிலும் தைவதைறு ைழி�வள �ற�வள 
தைடிதது உவடபேேிலும் அைர் ைல்ைைர்.

ஆனொல் ஆல்ேர்ட் தநொேல் ேிறநே சமயம் 
ேநவேயின் நிறுைனம் தநொடிததுபதேொனது. 







  2019  Y    Y 2121

ேின்னர் ரஷயொவுக்கு தசன்று தேொழில் தசய்து 
ேணம் தசர்தேொர் ேநவே, ேனது குடும்ேதவேயும் 
அஙகு அவழததுக்த�ொண்டொர். ேனது நொன்கு 
ேிளவள�ளுக்கும் சிறநே �ல்ைி �ிவடக்� 
தைண்டுதமன்ேேற�ொ� அைர்�ளுக்கு ேனி 
யொ� ேொடங�ள தசொல்லிக்த�ொடுக்� ஏறேொடு 
தசய்ேொர்.ஆல்ஃபதரட் தநொேலுக்கு 17 
ையேொனதேொது ஸைிடிஸ, ரஷயன், பதரஞ்சு, 
தஜர்மன் மறறும் ஆங�ிைதேில் எழுே ேடிக்� 
தேொியும். தநொேவை தைேியல் தேொறியொளரொ� 
ஆக்� தைண்டும் என ைிரும்ேிய ேநவே 
அைவர தமல்ேடிபபுக்�ொ� ேொொிஸக்கு 
அனுபேி வைதேொர் ேொொிஸில் தநொேலுடன் 
ேடிதே அஸட்ரொனிதயொ ஸபரொதரொ என்ற 
இதேொலியர் வநட்தரொ �ிளிசொின் என்ற 
ரசொயனதவே �ண்டுேிடிதேிருநேொர். 

அது தைடிக்கும் ேன்வம த�ொண்ட ேொலும் 
ஆேதேொனது என்ேேொலும் அவே அபேடிதய 
ைிட்டுைிட்டொர். ஆனொல் தநொேல் அவேபேறறி 
தமலும் ஆரொய ைிரும்ேினொர். ேடிபபு முடிநது 
ரஷயொ ேிரும்ேியதும் ேன் ேநவேயுடன் 
இவணநது எபேடி வநட்தரொ �ிளிசொிவன 
�ட்டுமொன துவறக்கு ேயன்ேடுதேைொம் என 
ஆரொயத தேொடங�ினொர். �ிவரனியன் தேொர் 
�ொரணமொ� அைர்�ளது தேொழில் மீண்டும் 
தநொடிததுப தேொனது எனதை அைர்�ள 
மீண்டும் ஸைிடனுக்கு ேிரும்ேினர். ஸவீடன் 
ைநே ேிறகு வநட்தரொ �ிளிசொிவன தைடி 
மருநேொ� உருைொக்குைேில் ஆரொய்ட்சி 
தசய்ேொர் தநொேல் அது அேொயமொன தேொருள 
என்று தேொிநதும் அேவன ேொது�ொபேொனேொ� 
ஆக்�ினொல் நல்ை �ொொ ியங�ளுக்�ொ� 
ேயன்ேடுதே முடியும் என்று நம்ேினொர்.

ஆனொல் அேறகு அைர் தசலுதேிய ைிவை 
அேி�மொ� இருநேது. அைரது தசொேவன�ளின் 
தேொது சிைமுவற ேயங�ர தைடிபபு�ள 
ஏறேட்டு அைரது தேொழ ிறசொவை�ள 
ேவரமட்டமொயின. ேணியொளர்�ள சிைர் 
உயிரழநேனர். அைர்�ளுள ஒருைர் தநொேலின் 
இவளய சத�ொேரர் இமில். உயிர் ேலிக்கு 
ேிறகும் ஆரொட்சி�வள தேொடர்நேொர் தநொேல். 
ஆனொல் ஸவீடன் அரசொங�ம் அேறகு ேவட 
ைிேிதேது. மனம் ேளரொே தநொேல் வநட்தரொ 
�ிளிசொினுடன் ேல்தைறு தேொருட்�வள 

நத்க அணிேவும
�டடு அணிேவும �ணம
ெிளம�ர நடித்க !

வ�ரு்கிெிட்டனர்
�ழம தின்று வ்கமாடத்ட இட்டெர்்கள
அர்சிேலில !

நடி்கர்்கள ்டடு்லை
அதனெரும நடிக்்கின்்னர்
ஊ்ட்கததின் முன்யன !

அரி்சி வ்கமாண்டமா உ்ி தமாயரன்
ஊதி ஊதி தின்னைமாம
வதமா்டரும ஏ்மாற்ம !

குரஙகு அப்�ம �ஙகு
்கததேமா்க முடிந்தது
்்கரமாடடிரம யதர்தல !

முதலெர் ்சணத்டேில
அத்்ச்சதரயும இழந்து
வென்்ெர் யதமாற்னர் !

்சிை யநரங்களில
ெி�ரீத முடிெமா்கி்து
யதர்தல முடிவு !

ய�ரமாத்ச வ�ரு நட்டம
�டடும உணர்ெதிலதை
்சிைர் !

உளவளமான்று தெதது
பு்வ்மான்று ய�சுெது
ெமாடிக்த்க அர்சிேலில !

இன்�ம �்கிர இரடடிப்�மாகும
துன்�ம �்கிர �மாதிேமாகும
துதணேி்டம !

கவிஞர இரா . இரவி
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�ைநது தசொேவன தசய்து ேொர்தேொர். �ிஸல்�ள 
என்ற ஒரு ைவ� �ளிமண்ணுடன் தசர்தது 
ேிவசநேொல் ேொது�ொபேொன தைடிமருநது 
�ிவடக்கும் என்ேேவன �ண்டுேிடிதேொர். 
அநே ேனது �ண்டுேிடிபபுக்கு வடனவமட் 
என்று தேயொிட்டொர்.  வடனவமட் 
�ண்டுேிடிக்�பேட்ட ஆண்டு 1866. �ிதரக்� 
தமொழியில் வடனவமட் என்றொல் சக்ேி என்று 
தேொருள. அைரது அநே �ண்டுேிடிபபு ேை 
தேொழில்�ளுக்கு ைரபேிரசொேமொ� அவமநேது. 

உேொரணதேிறகு �ொடு தமடு�வள 
அழிக்�வும், நிைதவே சமபேடுதேவும், 
மவை�வள குவடநது ேொவே�ள அவமக்�வும், 
ேவழய �ட்டடங�வள சிை நிமிடங�ில் 
ே�ர்க்�வும் முடிநேது.ஆல்பஸ மவைவய 
குவடநது தசயின்ட் �டொட் குவ�பேொவே 
அவமக்� தநொேலின் வடனவமட்ேொன் 
தேருேைி புொிநேது. அைரது�ண்டுேிடிபபுக்கு 
அதமொ� ைரதைறபு � ிவடதேேொல் 
இருேதுக்கும் தமறேட்ட நொடு�ளில் அைர் 
90 வடனவமட் தேொழிறசொவை�வள 
உருைொக்�ினொர் தேருமளைில் தசல்ைம் 
தசரததேொடங�ியது. ஆனொல் ஆக்� சக்ேியொ� 
ேொன் உருைொக்�ியவே அழிவுசக்ேியொ� சிைர் 
ேயன்ேடுதேத தேொடங�ியவே �ண்டு மனம் 
ேவேதேொர் 

தநொேல். 1888 ஆம் ஆண்டு தநொேலின் 
சத�ொேரர் லுட்ைிக் �ொைமொனொர். ஆனொல் 
தநொேல்ேொன் இறநதுைிட்டொர் என நிவனதே 
ேதேிொிவ��ள அழிவுசக்ேிவய உருைொக்�ி 
த�ொடிஸைரரொன ஆல்ஃபதரட் தநொேல் 
�ொைமொனொர் என்று தசய்ேி தைளியிட்டன. 
அேவன ேடிதது அேிர்நது தேொன தநொேல் 
ேனது உண்வமயொன மரணததுக்குேின் 
உை�ம் ேன்வன ேழிக்�பதேொ�ிறது என்று 
�ைங�ினொர்.அநே �ளங�தவே அ�றற ஒதர 
ைழி ேனது தசல்ைதவே எல்ைொம் உை� 
நன்வமக்�ொ�வும் மனுகுை தமன்வமக்�ொ�வும் 
ேொடுேடுேைர்�ளுக்கு ேொிசொ� ைழஙகுைதுேொன் 
என்று முடிவு தசய்ேொர். உை�ம் முழுைேிலும் 
இருநே 90 க்கும் தமறேட்ட வடனவமட் 
தேொழிறசொவை�ளிலிருநதும், ரஷயொைில் 
எண்தணய் �ிணறு அேிைிருதேியிலிருநதும் 
�ிவடதே தேரும் தசல்ைதவேத�ொண்டு ஓர் 

அறக்�ட்டவளவய நிறுைினொர். 1890 ஆம் 
ஆண்டு ேொன் எழுேிய உயிலில் 9 மில்லியன் 
டொைவர தநொேல் அறக்�ட்டவளக்கு 
எழுேி வைதேொர். அநேததேொவ�யிலிருநது 
�ிவடக்கும் ைட்டிவயக்த�ொண்டு ஆண்டு 
தேொறும் 5 தைவதைறு மி�சசிறநே மனுகுை 
தசவை ஆறறுதைொருக்கு ேொிசு ைழங� முடிவு 
தசய்ேொர். 

இறுேிைவர ேிருமணம் தசய்துத�ொளளொ 
மல் ைொழநே ஆல்ஃபதரட் தநொேல் 1896 
ஆம் ஆண்டு டிசம்ேர் 10 நதேேி ேனது 63 
ஆைது ையேில் இதேொலியில் �ொைமொனொர்.

ஆல்ஃபதரட் தநொேல் மவறநே ஐநது 
ஆண்டு�ளுக்குபேிறகு அேொைது 1901 ஆம் 
ஆண்டு முேல் அைர் ைிருபேபேடிதய 
தநொேல் ேொிசு�ள ைழங�பேட தேொடங�ின. 

ஐநது துவற�ளுக்கு த�ொடுக்�பேட்டு 
ைநே தநொேல் ேொிசு 1969 ஆண்டிலிருநது 
தேொருளொேொரம் என்ற புேிய ேிொிவையும் 
தசர்ததுக்த�ொண்டது. இன்றுைவர 770 
தேர் தநொேல் ேொிவச தைன்றிருக்�ின்றனர்.
ேன்வன அழிவுசக்ேிவய �ண்டுேிடிதே 
தநொேல் என்றில்ைொமல் அறிைொளி�வள 
�வுரைிக்கும் தநொேல் என்று உை�ம் நிவனைில் 
வைதேிருக்� தைண்டும் என ைிரும்ேினொர் 
ஆல்ஃபதரட் தநொேல். அைரதுஎண்ணம் 
வீண்தேொ�ைில்வைஆண்டுதேொறும் தநொேல் 
ேொிசின் தேயர் உசசொிக்�பேடும் தேொதேல்ைொம் 
அநே உன்னே மனிேவனதேொன் உை�ம் 
நிவனவு கூறு�ிறது. உண்வமயில் அைர் 
அழிவுசக்ேிவய �ண்டுேிடிக்�ைில்வை.
ஆக்�சக்ேியொ� தநொேல் �ண்டுேிடிதேவே 
உை�ம்ேொன் அழிவுசக்ேிக்கு ேயன்ேடுதேியது 
இன்றும் ேயன்ேடுதது�ிறது. இருபேினும் 
வடனவமட்வட �ண்டுேிடிதேேிலும் ேின்னர் 
தநொேல் ேொிவச அறிமு�ம் தசய்ேேிலும் 
ஆல்ஃபதரட் தநொேலின் தநொக்�மும் சிநேவன 
யும் உயொியேொ� இருநேன. அேனொல்ேொன் 
இன்றும் அைரது தேயர் ைொனம்ைவர 
உயர்நது நிற�ிறது.

- ச. இராஜ்குமார
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மி�சசிறநே �ைொசசொர ேண்ேொடு 
த�ொண்ட ேமிழர்�ளுக்கு ைணக்�ம். உை�ில் 
தேொன்றிய முேல் மனிேனின் நொவு உசசொிதே 
தமொழி தேன்ேமிழ. ேிறர் �ொட்டுைொசி�ளொ� 
இவைதேவள�வளக் �ட்டிக்த�ொண்டு 
சரைம் தசய்யத தேொியொமல் அறிவு ஒளி 
இல்ைொமல் �ிவடதேவே ேின்றுத�ொண்டு 
ஒழுங�வமவு இல்ைொமல் ைொழநது 
த�ொண்டிருநே தேொழுது ேமிழன் எழுதேொணி 
வைதது ஓவைசசுைடி�ளில் இைக்�ியம் 
ேவடததுக் த�ொண்டிருநேொன். தமொழி 
இனதேின் அவடயொளம். அேனொல்ேொன் 
தமொழிக்குளதள ேிற தமொழி �ைபவே 
ேிணிதது ேொய்தமொழியில் ஊடுறை தசய்து 
தமொழிவய அழிக்� ேிட்டம் ேீட்டுைொர்�ள; 
ேமிழ ேிறநேது முேல் இன்று ைவரயிலும் 
ேை ேவட�வளத ேொண்டி உறுேிதயொடு 

�ன்னியொகுமொி ைளளுைவரப தேொை 
உயர்நது நிற�ிறது. �ொைதேொல் அழிக்� 
முடியைில்வை. இயறவ�ச சீறறதேொல் 
சிவறபேடுதே முடியைில்வை. �ர்ேிணி 
ே ன ி த து  ை ொ ழு ம்  த ே ொ து  எ வ ை ள வு 
ைலிவமதயொடு ைொழ�ிறொதளொ அவேபதேொை 
ேமிழ ஒவதைொரு �ொைதேிறகும் ஏறறொற தேொல் 
உயிர்பேிதது ைொழநது த�ொண்டிருக்�ிறொள. 

உயிொியல் ைல்லுநர்�ள மனிேன் 
எநே நிைதேில் தேொன்றினொன் என்�ிற 
ஆய்ைில் ேழங�ொைதது எலும்பு கூட்வட 
வைதது டிஎன்ஏ வை ேொிதசொேிதேொர்�ள. 
74 சேவீேம் ேமிழர்�ளின் டிஎன்ஏ ைில் 
ஒததுபதேொைேொ�க் �ண்டறிநேொர்�ள. 
ேமிழர் தேசிய தமொழியும் ேமிழர் ைொழைிலும் 
ேவழவம சிறபபு ைொய்நேது. 

தேௌதேம், சமணம், வசைம், வைணைம், 
ஆொியம் என்று எதேவன சமயங�ள ைநேொலும் 
எல்ைொ சமயங�ளிலும் ேமிழ ேமிழேொன் 
என்ேவே இநே உை�ிறகு முரசொறறி 
ேனிததுைமொ� ைிளஙகு�ிறது. ேல்ைைர் 
ேவடதயடுபபு நொயக்�ர் ேவடதயடுபபு 
மு�மேியர் ேவடதயடுபபு ஆொியர் ேவட 
தயடுபபு ஐதரொபேியர் ேவடதயடுபபு என்று 
ைநே அதேவன ேவடதயடுபபு�ளிலும் 
அ ழ ி க் �  மு டி ய ொ ே  ை ொ ன ம ொ ய்  ே ர ை ி 
வீறறிருக்�ிறொள எங�ள ேொய். எேிர்பபு�வள 

வீ்ச்சியுறு த்ிழ்கம எழு்ச்சி வ�் யெணடும

ெித்சவேமாடிந்த யத்கம ெணத் வ�் யெணடும.

சூழ்ச்சிதன்தன ெஞ்ச்கததத வ�மா்மாத்ததன 

வதமாத்கவதமாத்கேமாய எதிர்நிறுததி 

தூளதூளமாக்கும ்கமாழ்சிந்ததன ்ி்கவும யெணடும

வ்சந்த்ிதழ ்க்டலய�மாை வ�ருக்்க வ்சயே யெணடும
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எேிர்க்கும் தேொது ேைம் அேி�ொிக்கும். எங�ள 
ேொய்க்கு ைலிவம அேி�ம். அைள அழிக்�பேட 
தைண்டும் என்றொல் �வடசி ேமிழனின் 
�வடசி மூசசுைவர �ொதேிருக்� தைண்டும். 

ஐம்பபூேங�ள யொைர்க்கும் உொியேொய் 
இருக்�ிறது. அேில் எம் ேமிவழயும் தசர்தது 
த�ொளளுங�ள. யொைர்க்கும் தேொதுைொய் 
தேொதுவுடவம மே�ொய் ைொழநது ைரு�ிறொள. 
எல்தைொரும் எங�ள ேொவய ேொய்தமொழி 
என்தற தசொல்லி ைநே தேொது ைளளைொர் 
மட்டும் “ேநவே தமொழி” என்தற அவழதேொர். 
�ொரணம் த�ட்டொல் எல்ைொ தமொழிக்கும் 
ைிதேொன தமொழி எம்தமொழி என்�ிறொர். 

இைக்�ியம் எங�ள ைொழைியல் சொன்று. 
யுனஸத�ொ நிறுைனம் தமொழி�வள ஆரொய்நது 
தசம்தமொழி ேகுேி த�ொடுதது ைரு�ிறது. 
உை�ில் ஏழு தசம்தமொழி�வள இனங�ண்டு 
தசொன்ன தமொழி�ளில் ேமிழ மட்டுதம 
இன்றளைிலும் தசம்மொநது ைொழ�ிறது. 

தேொன்வம, தேொடர்சசி, எழுசசி த�ொண்ட 
ேனொல்ேொன் உருைிலும் சொி உயிர் அளைிலும் 
சொி குன்றொமல் எம்தமொழி துவணயின்றியும் 
புததுணர்சசி த�ொண்டிருக்�ிறொள. இன்று 
தசம்தமொழி�தள அழிநது ைிட்ட �ொைதேில் 
சிை தமொழி�ளுக்கு எழுதது ைடிைம் இல்வை. 
சிை தமொழி�ள தேசசு ைழக்�தேிதை இல்வை. 
சிை தமொழி�ள குவறைொன மக்�ளொல் 
மட்டுதம தேசி ைரு�ிறொர்�ள. ேமிழ மட்டும் 
எபேடி �ொைநதேொறும் ேன்வன ே�ைவமதது 
த�ொண்டிருக்�ிறது என்ேது ஆசசர்யம். 
ஒரு நொவளக்கு ேமிவழப தேசும் தேொது 24 
தமொழி�வளக் �ைநது தேசிைரு�ிதறொம். 
ஆனொலும் ேமிழ ேமிழொ�தை ைொழ�ிறது. 

“தசொல்லில் உயர்வு ேமிழ தசொல்தை அவே 
தேொழுது ேடிதேிடடி ேொபேொ” என்று ேொரேி 
ேமிவழ சிறநே தமொழியொ� ேொபேொைிறகு 
அறிமு�ம் தசய்து வைக்�ிறொன். “ேமிழ 
ேடிதேொல் அ�தேில் ஒளி தேருகும்” என்று 
தேருஞ்சிதேனொர் தசொன்னொர். 

சிறநது ைிளஙகும் ேமிவழ அறியொப 
ேேர்�ள தநட்வட மரங�ள ேண்ணித 

ேமிழொ�வும், ைநது ேமிழொ�வும் தசொல்லி 
ேமிழொ�வும் மொறறி ைிட்டொர்�ள. தசய்ேித 
ேொள�ளில் ேமிழ ஜனரஞ்ச�ம் என்�ிற 
தேயொில் �ிவளதமொழியொ�ி ைிட்டது. என்ன 
நடநேொலும் ேமிழர்�ள தமொழிவயக் �ொபேேில் 
�டவமயறறு �ிடக்� மொட்டொர்�ள. தமொழி 
ேமிழர்�ளின் உயிருக்கு தநர். 

அறிவுை�  அட்சயப ேொதேிரமொ� இருநது 
உயிொியல் உை�ைியல் தேொதுவுவடவம 
சிறபபு தேறறதுேொன் ேமிழ ைளளுைம் 
ேமிழின் மு�ம். உை� அறம். தைறு எநே 
தமொழிக்கும் இல்ைொே தேச ிய ேகுேி 
தேறறைள எங�ள ேொய். இளஙத�ொ, �ம்ேன், 
ேொரேி என்று மி�சசிறநே அறிஞர்�வள 
உை� தமவடயில் ஏறறி ைிட்டு அழகு 
ேொர்தேைள. 

“ேமிழினி தமல்ை சொகும் என்தறொரு 
ேொைி தசொன்னொன் அநே ைவச எனக்கு 
எய்ே ிடைொகுதமொ”  என்று ேம ிழ�ைி 
ேமிழுக்கு தநர்நே இன்வறய நிவைவய 
நிவனதது ைருதேம் த�ொளைொன். தேயொில் 
ேமிவழக் �ொதணொம். தேசசில் ேமிழ ஒதுங�ி 
ைிட்டது. ேொடதேிட்டதேில் குவறநது 
ைிட்டது. எழுதேொளர்�ளும் தேசசொளர்�ளும் 
ேமிழ ஆர்ைைர்�ளும்ேொன் ேமிழுக்குப 
தேருவம தசர்தது ைரு�ிறொர்�ள. ஆங�ிைம் 
தேசினொலும் ேமிழன்ேொன் என்று ேமிழ 
மக்�ள ைொழநது ைரு�ிறொர்�ள. உை�ம் 
நவீனம் ஆனொலும் உளளுணர்ைில் 
எபதேொதும் ேமிவழ தநசிபேைர்�ளொ�தை 
இருக்�ிறொர்�ள. அேனொல் ேன் �ைொச 
சொரதேிறகு ஒரு ேொே�ம் என்றவுடன் ேமிழ�ம் 
முழுக்� �ொவளக்�ொ�ப தேொரொட முடிநேது. 

மும்தமொழி த�ொளவ�வய ஏறறுக் 
த�ொண்ட ேமிழ சமூ�ம் தமொழித ேிணிபவே 
ஏற� மறுக்�ிறொர்�ள. ேமிழ மக்�ளுக்கு 
தேொியும். அைர்�ளின் தமொழி உயர்நேது 
என்று. இபதேொதும் தமொழித ேிணிபபு 
என்றொல் ேமிழ ேறறொளர்�ளொ� அைேொரம் 
எடுதது ேமிழுக்குச சிறபபு தசர்பேொர்�ள 
என்ேது ேிண்ணம். 

சங� இைக்�ியம், அற இைக்�ியம், ேக்�ி 
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இைக்�ியம், சிறறிைக்�ியம், ேற�ொை 
இைக்�ியம் என்று ேமிழ உருமொறினொலும் 
அேன் உணர்வு ஒன்றுேொன். யொதும் ஊதர 
யொைரும் த�ளீர்: சொன்தறொன் ஆக்குேல் 
ேநவே �டதன: அன்பு அ�தேில்ைொ 
உயிர்ைொழக்வ� என்புதேொல் தேொர்தேிய 
உடம்பு: மன்னன் உொிததே மைர்ேவை 
உை�ம்: நீொிவனப தேொல் யொைர்க்கும் 
ேயனொதைொம்: ேிறபதேொக்கும் எல்ைொ 
உயிர்க்கும்; இபேடி நவீன �ொைமொ� 
மொறினொலும் எங�ள ேொய் எங�வள 
இன்னும் ைழிபேடுதேி த�ொண்டுேொன் 
இருக்�ிறொள. �ொைம் உளளளவும் 
ேமிழுக்கு ஏது �ொைன்?

தேண்�வள �ொளியொ� மொொியம்மனொ� 
ேரொசக்ேியொ� ைணங�ி தேண்வமவய 
�டவுளுக்கு நி�ரொ� த�ொண்டொடி தேொறறு 
�ிற ேண்ேொடு நம்முவடயது. ேமிழ 
ேரம்ேவரயில் ேிறநே நமக்குள அைனது 
மரேணு சொ�ைில்வை நம் மனேிதை 
இன்னும் ைொழநது த�ொண்டிருக்�ிறது. 

அடுதே தஜன்மதேில் ேமிழனொ� ேிறக்� 
தைண்டும் என்று தநேொஜி தசொன்னொர். 
என் ைொழைின் துரேிஷடம் ேமிழ �ற�ொமல் 
தேொனதே என்று �ொநேி ைருநேினொர். எனக்கு 
ேிடிதே ேமிழ இைக்�ியம் ேிருக்குறள மட்டுதம 
என்று தேொியொர் தேருவமபேட்டொர். முதேத 
ேிறகு ஓொினச தசர்க்வ�க்கு தேொரொடிய 
இவளஞர்�ளுக்கு மதேியில் ேண்ேொட்வட 
தமம்ேடுதே நிவனபேைர்�ள ேமிழர்�ள. 
ஒழுக்�ம் உயிொினும் ஓம்ேபேடும் என்னும் 
ைளளுைதவே �வடபேிடிபேைர்�ள ேமிழர் 
�ள. ைளளுைதேின் சிறபதே தேொதுமவறயொய் 
�ருதவே ைிவேபேது ேொன். ைளளுைர்க்கு 
�ொைி தேொதேினொலும் ேட்வட ேீட்டினொலும் 
ருதரொட்வச அணிைிதேொலும் அைொின் 
தமன்வமவயக் த�டுதது ைிட முடியொது. 
ைளளுைவர வைதது அரசியல் தசய்ேொல் 
அறதம கூறறமொகும். 

சொைேறகும் 
சொபேொட்டிறகும் 
ேிறநேைன் அல்ை ேமிழன்…

n

நாம இனைி பனதம

நிைமா்சிரிதத ய�மாது ெந்து 
நீ்சிரித தமாயே!..வநஞ்சில
உைமாந்டததிக் ்கமாதல என்னும
ெதைெிரித தமாயே!

பூ்ச்சிரிக்கும ய�மாது வதன்்ல
பூ்ணம வ்கமாளளும!.உன்்ன் 
ெமாய்சிரிக்கும ய�மாவதன் உளளம
யதன்ததன வ்மாளளும!

்கமார்்சிரிததமால ்கதிர்்சிரிக்கும
்கமாட்சி்கள ்கணய்டமாம!..ெமாழெில
ய�மார்்சிரிததமால ய�மாவேதிர்க்கும
உறுதிதேக் வ்கமாணய்டமாம!

நீர்்சிரிததமால நுதரக்கு்ிழ்கள
யதமான்றுதல உணத்!..ெந்து
ேமார்எதிர்த ய�மாதும ்ணணில
நமாமஇனிப் �ன்த்!

 

வஙகனூர அ. நமாகனைன

மாது மயக்கம

சூது ்கவ்வும சூழ்ச்சி �ைவும,

்மாது ்ேக்்கம, ்ேக்்கித வதமா்டஙகும.

ய�மாததப் �மாதத �ை உணவ்டனினும,

்மாதின் ய�மாதத ்ேக்்கம வதளிேமா !

இலைமும வ்கடுக்கும, இ்க்தும வ்கடுக்கும;

வதமாலதை்கள துரதத, நிம்தி ்த்யும;

வ்சமாலலிே வ்சமாற்களில �ி் ழவு்கள யநரும,

வ்சலைரிதயத உ்டல, ்சிதத ய்யைகும !

ெலைர்சமாளும ெலலிே ரமா்சனும,

வ்சலைரிதயத்கி ்சிததந்து ய�மா்கயெ,

சூததிர நமாணின் ஒருபு்ப் �மாதெேமாய,

ஆடடியே அழிக்கும, ்மாதுெின் ய�மாததயே !

- கு. கமைசரஸவைி
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ஊர் முழுக்்க ்ணக்்க..
நமார் ெதரக்கும நமாடுெமார்..!
்ண்ிழந்து ய�மா்க
்னம ்மா்ி வீசுெமார்..!!

ய்சதெக்்கமா்க ெமாய  
முழுக்்க பு்கழெமார்..!
யததெ முடிந்தமால  
வதருெிலதமாயன ய�மாடுெமார்..!!

ெமான் முழுக்்க ெமாழதது..
ெத்கேமான �மாரமாடடு..
ெழி முழுக்்க வதருக்கூதது
ெந்தெர்க்வ்கலைமாம  
தெ்கத் ெிளக்கு..!!

யததெ முடிந்தமால
வதருக் குப்த�
மு்ச்சந்தி முழுக்்க முணுமுணுப்பு..!

வ்சயநன்்ி ்்ந்த கூட்டம
வ்சந்நமாவு தீடடி திடடும..

்கமாரிே்மா்க ்கமாதை வதமாடுெமார்..!
்க்ச்சித்மா்க ்கரம �ிடிப்�ர்..!
ஆத்ச தீர ஆரததி எடுப்�மார்..!
அமவ�டுதது முது்கில வதமாடுப்�மார்..!!

நமபும ெதர நடிதது ெிடுெமார்..!
நம�ி ெிட்டமால நமா்ச்மாக்்கிடுெமார்..!!

நலைெனமாய ய�்சிடுெமார்..
நமாள ்க்டந்து ய�மா்க
நமாலு ெித்மாய ்கழுெிடுெமார்...!!

்க்ியெப்�ிதைேமாகும ்கர்ணர்்கள..!
உழக்கு உரல்களில உ்ங்கிடுெமார்..!!






்கமாததமான்குடி, இைஙத்க.
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அவைளவு ஏஸியிலும் ைியர்தது 
ைழிநேது ரொ�ினிக்கு..

ேயதேில் நொக்கு உைர ேக்�தேிலிருநே ேொட்டில் 
ேண்ணவீரயும் �ட�டதைன ைிழுங�ினொள..

எ ன் ன  ஆ ச சு  இ ை ளு க் கு ?  எ து வு ம் 
புொியொே ரதமஷ அைவள உலுக்�ினொன்..

தேநேப தேநே ைிழ ிதேேடி அைள 
வ�நீட்டிய இடதவேப ேொர்தேொன்.. நடரொஜன் 
தரௌதரமொ� நின்றிருநேொர்..

ரதமஷுக்கும் உளளுக்குள உேறதைடுதேது. 
ஆனொலும் �ொட்டிக் த�ொளளொமல் அைள 
வ��வளக் த�ட்டியொ�ப ேிடிததுக் த�ொண்டொன்..

நொம எேிர்ேொர்தேது ேொதன. .என்தறொ 
ஒருநொள தேொியதைண்டியது இன்வறக்கு 
தேொிஞ்சிட்டு.. நீ �ைவைபேடொதே..நம்வம 
யொரொலும் ேிொிக்� முடியொது.. ைழக்�மொன 
�ொேைர்�ள தேசும் வீர ைசனம்..

ஆனொல் ரொ�ினிக்கு ேொன் அைமொனம் 
ேிடுங�ித ேின்றது.. இநேக் த�ொைதேில் அபேொ 
ேொர்தேிருக்� தைண்டொம்..என்றுமில்ைொே 
ேிருநொளொ� �ிளொவசக் �ட் அடிதது 
தரஸட்டொரண்ட் ைநேது ேைறு.. அபேொ என்ன 

நிவனபேொதரொ.. மனதுக்குள குவமநேொள..

நடரொஜதனொ எதுவும் நடைொேது தேொல் 
அைளரு�ில் ைநேைர் சொபேிட்டியொமொ? 
த ை று  த ை வ ை  இ ல் வ ை ன ொ  ை ொ  ந ொ ம 
தேொ�ைொம் என்றொர்..

மறுதேசசு தேசொமல் ஆட்டுக்குட்டியொய் 
அைவரத தேொடரும் ரொ�ினிவய 
சறறு �ைவைதயொடு ேொர்தேொன் ரதமஷ.. 
இநேக் �ொேல் வ� கூடுமொ?

வீடு ைநேேிறகும் நடரொஜன் எதுவும் 
இது ேறறி தேசைில்வை.. ஏன் உங�தளொட 
ைர்றொ? அம்மொைின் த�ளைிக்கும் ேேில் 
தசொல்ைைில்வை..

ரொ�ினிக்குத ேொன் ேைிபேொயிருநேது.. 
தேரும் தயொசவனயில் ஆழநேிருநேைர் 
முன் நின்று தமல்ை ஆரம்ேிதேொள.. ரதமஷ 
தரொம்ே நல்ைைன் ேொ...

அதுைவர இருைவரயும் மொறி மொறிப 
ேொர்ததுக் த�ொண்டிருநே அம்மொ.. �ொேைொ? 
யொர் வேயன்?

அம்மொைின் த�ளைியில் �ைங�ிப 
தேொனொள ரொ�ினி.. அைள ைிழி�ள மின்னிக் 
த�ொண்டிருநேன..

தைணி.. உன் தேண்ணொசதச.. என்ற 
அபேொவை சட்தடனக் வ�யமர்தேி ரதமவஷ 
நொவள நம் வீட்டுக்கு ைரசதசொல்..என்றொள..

 

- 

ெழிெழி ெந்து நமத்
ெள்மாக்கும ்கெிதத ெமாழ
ெிழிெிழி ்கெிதத என்னும
ெிளக்ய்கறறு வநஞ்ச வீடடில
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இதுைவரக் �ண்டிரொே தரௌதரமும் 
ஆங�ொரமும் அம்மொைின் குரலில்.. ரொ�ினிக்கு 
உடம்தேல்ைொம் நடுங�ியது..

மறுநொள...

ரதமஷ அைன் அபேொதைொடும் அண்ண 
தனொடும் ைநேிருநேொன்.. சொேி மறுபபுத 
ேிருமணங�ளில் முன்தனொடியொ� இருபேைர்�ள 
அைர்�ள.. தைணிவயப ேொர்தேதும் சட்தடன்று 
எழுநேொர் ேர்மன்.. .ரதமஷின் அபேொ..

நீங�...

நொதன ேொன்..

இருேது ைருஷததுக்கு முன்னொடி 
சநவேயிை ஓட ஓட தைட்டிக் த�ொன்னுங�தள 
முதது... அைதரொட �ொேலி.. மவனைி..

ஆணைக் த�ொவையிை அைவர ேறி 
த�ொடுதேிட்தடன்..  ஆனொ அைதரொட 
ைொொிசு இநே ரொ�ினிவய ைளர்க்�தேொன் 
இதேவன ைருடம் அைர் நிவனவு�வள 
சுமநது�ிட்டு ைொழதறன்..

அைர் இறநே வ�தயொட இைவர 
ேிருமணம் தசஞ்சவே எல்தைொரும் த�ைைமொ 
தேசினொங�.. ஆனொ அைர் ைொொிவச... 
சொேிதயொழிக்கும் ேீயொ தேொதேிப தேொதேி 
ைளர்ததேன்.. இதேொ எங� �ொேல் சின்னம் 
ைளர்நது அடுதே ேவைமுவறக்கு ைநேிட்டு.. 
உங� வேயன் உண்வமயொ இைவளக் 
�ொேலிசசொ ேொரொளமொ ேிருமணம் தசஞ்சு 
த�ொடுக்�ிதறன் ஊரறிய.. அன்வறக்கு 
எங�வளப ேிொிசச என் மொமொவும் அபேொவும் 
�ண் நிவறயப ேொர்க்�ட்டும்...

தைணியின் ஆறறொவமத ேீ அடங� 
தைகுதநரமொ�ைொம்...

நொனிருக்�ிதறன் என ஆதுரததுடன் 
அைர் வ�வயப ேிடிதேேடி �ம்பீரமொன 
ஆண்ம�னொய் நின்று த�ொண்டிருக்கும் 
அபேொவை ைொஞ்வசதயொடு ேொர்தேொள ரொ�ினி..

n

பாடம!...
அப்�மா ்சிதை ெடிக்கும ய�மாது

குடிதது ெிடடு ்சிதைேின் ய்ல

உ்ிழெமான் அென் ்்கன்...

ய்கமாெில

கும�மா�ியே்கததிறகு

குடிததுெிடடு ெந்து

�மார்க்கும ய�மாது

்சமா்ி வ்மார்ச்சிதமான்...

திடீவரன நிதனவுக்கு

ெந்தது தன் அப்�மாெின்

குரல...

‘ ்கலதையும ்தி்டமா

்கருங்கலலும ்க்டவுளமா்கைமாம’

என்் அெரின் ெமாய்சவ்சமால...

நிதனதெ உறுதிேமாக்கு்கி்து

சுெரில "உ்ச" வ்கமாடடும

தன் இ்ந்த அப்�மாெமா்க...

- வீ.ர.சுஜிதரா
வ்சஞ்சி.
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தைகுநொளொய் எண்ணிக் த�ொண்டி 
ருநேேடி, இன்று �வே. எழுே உட்�ொர்நது 
ைிட்தடன். ேீர்மொனமொய் யொர் அவழதேொலும் 
எழப தேொைேில்வை. அநேக் �ொை ொிஷி�வளப 
தேொை இநேிொியங�வள அடக்�ிக் த�ொளள 
தைண்டுதமன மனேிறகு ைக்�ிரப புதேி 
எழுநது ைிட்டது.

குபவேயொய் சிை �ொ�ிேங�ள, தேனொ.
ந ி ே ொ ன ம ொ ய்  ஒ வ த ை ொ ரு  த ே ப ே ொ ி ன் 
நொன்கு மூவையிலும் மொர்ஜின் தேொட்டு 
ைிட்டு அபேொடொ என, வ�வய ஒரு ேரம் 
தநொடிததுக் த�ொண்தடன்.

இநே தைவைவய தசய்து முடிபேேறத� 
இநே ைலி ைலிக்�ிறதே... இன்னும் �வே 
தைறு எழுே தைண்டுதமன்றொல்... மனேில் 
எழுநே இநே எண்ணம் சடொதரன என்னொல் 
தூக்�ிதயறியபேட்டது. என்ன ஆனொலும் 
சொி... இன்று �வே எழுேி ைிட்டுதேொன் 
மறுதைவை.

முன்தனொரு �ொைதேில் ைியொசர் தசொல்ைச 
தசொல்ை ைிநொய�ர் ேொரேம் எழுேினொரொதம, 
அது தேொை எனக்கும் எைரொைது ைநது 
எழுேித ேநேொல் தேைவைதேொல் இருநேது. 
ஆனொல் யொர் ைருைொர்?!

ஒரு தைவைவயத துைக்குமுன் ேிளவள 
யொர் சுழி தேொடுைது நல்ைேொதம.நொனும் 
தேொட்டுக் த�ொண்தடன். சொி, தேனொவையும் 
எடுதேொயிறறு.  ஆனொல்  �வேக்�ொன 
�ரு. அடசதச... அவே தயொசவன தசய் 
யைில்வைதய...!?

மண்வடவயப தேொட்டு தரண்டு ேட்டு 
ேட்டியவுடன், முன்னர் த�ளைிப ேட்ட ஒரு 
ைிசயம் நிவனவுக்கு ைநேது.

ைொழைில் நம்வமச சுறறி நடக்�ின்ற 
யேொர்தேங�தள ஒவதைொரு �வே�ளுக்�ொன 
�ரு ேொன். ைொஸேைநேொன் இல்வைதயன்று 
என்னொல் மறுக்� முடியைில்வை. இருநேொ 
லும், என்வனச சுறறி நடபேது எதுவும் 
யேொர்தேமொய் தேொியைில்வைதய. இயற 
வ�வய மீறிய தசயறவ�யொ� அல்ைைொ 
தேொி�ிறது.

அழ�ொன தேண்�ள கூட இயறவ� 
யிதைதய அழ�ொய் இருநதும் தசயறவ� 
அழ�ிறகு ஆவசப ேட்டு ேியூட்டி ேொர்ைர் 
த ச ன் று  மு � த வ ே யு ம் ,  மு டி வ ய யு ம் 
அைஙத�ொைப ேடுதேிக் த�ொள�ிறொர்�தள. 
நவடமுவற ைொழக்வ�யில்கூட ேைரது 
குடும்ேதேில் யேொர்தேவே மீறியதேொரு 
தசயறவ�த ேனம் தேொலியொய் தேொி�ிறதே.

தேொலிதேனமொன இநே ைொழக்வ�யில் 
நொன் யேொர்தேதவே எஙத� தேொய்த 
தேடுைது....?!

இவைளவு ஏன்? என் மவனைிவய 
எடுததுக் த�ொளளுங�ள. நொன் �ொவை 
அலுைை�ம் தசன்று ைிட்டு மொவை 
வீடு ேிரும்பும் தேொழுது ஆைலுடன் 
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ைொசல்ேடியிதைதய �ொதது �ிடபேொள புன் 
சிொிபபுடன். சிொிபபு எேற�ொ� என்ேது எனக்குத 
ேொதன தேொியும். நொன் ேைறொமல் ைொங�ிைரும் 
அ�ர்ைொல் �வட சுைிட் ேொக்த�ட்டிற�ொ� 
என்ேது...  ேொர்பேைர்�ளுக்கு புருஷன் 
தமல் இவைளவு �ொிசனதமொ என எண்ணத 
தேொன்றும்.

ஆனொல் அைளது �ொிசனம் முழுைதும் 
அநே ஸவீட் ேொக்த�ட்டில் ேொன் என்ேது 
அைர்�ளுக்கு எஙத� தேொியும்...?! நொன் 
என்றொைது மறநது தேொய் ைொங�ொமல் 
ைநது ைிட்டொல் தேொதும், அன்று யுதே 
�ொண்டம் ேொன்.

இங� ஒருதேி இருக்�ொங�ற நிவனபேொ 
ைது இருக்�ொ? வீட்தைதய அவடஞ்சு 
�ிடக்�ிதறன். �வட, �ண்ணின்னு எஙத� 
யொைது கூபேிட்டு தேொறதுண்டொ? ஆேிதஸ 
�ேியொ இருநது அபேடி என்ன ஜனொேிேேி 
ைிருேொ ைொங�ப தேொறீங�ன்னு ைொய்க்கு 
ைநே ேடி தேசுைொள.

எனக்கு ஒன்றுமட்டும் புொியதையில்வை. 
நமக்கு இன்னிக்கு மேியம் ைசச குழம்பு 
என்னங�றதே சொயநேிரமொனொல் மறநது 
த ே ொ கு து .  ஆ ன ொ  த ே ண் � ள  ம ட் டு ம் 
சண்வடயினு ைநேிட்டொ... �ல்யொணததுை 
நொம த�ொஞ்சம் அழ�ொ ைநேிருநே தேொண்ண 
அது யொருன்னு ைிசொொிதேிருபதேொம். அது 
ேின்னொடி மறநதும் தேொயிருக்கும். ஆனொ 
இை �தரக்டொ எடுததுவுடுைொ. அன்னிக்த� நீ 
அபேடி தஜொளளுவுட்ட ஆளு ேொதனனு...

எங�ளுக்குள �ல்யொணமொ�ி இரண்டு 
ைருட ைொழக்வ�யில் மைர்நே எட்டு மொே 
மழவை ‘‘ைிஜி’’... தேொட்டிலில் ேடுதேிருபேொள 
எபதேொதும். தேொட்டிவை ைிட்டு தைளியில் 
எடுதேொதைொ உடதன �தே ஆரம்ேிதது 
ைிடுைொள. அது எட்டு வீட்டுக்கு த�ட்கும். 
எனக்கு வீட்டில் இருக்� தநர்வ�யில் 
மு க் � ி ய ம ொ ன  ஒ ரு  த ை வ ை  உ ண் டு 
என்றொல்... அது, தேொட்டிவை ஆட்டி ைிட்டுக் 
த�ொண்டிருபேது ேொன்.

இவைளவு ேிரசசவன�ளுக்�ிவடதய 

ேொன். ைிடுமுவற நொளொன இன்று இளவமப 
ே ரு ை த ே ி ல்  எ ழு ே ி ப  ே ழ � ி ய  வ � � ள 
வடபேடிக்�… தேனொவையும், தேபேவரயும் 
எடுததுக் த�ொண்டு உட்�ொர்நதேன்.

ஏதேொ... வ�க்கு ைநேவே எழுேி வைபதேொம் 
என எழுே துைங�ிய தேொது ேொன்...

ஏங�, அடுபேிை உபபுமொ இருக்கு.. 
�ிளறி ைிட்டு இறக்�ி வைங�. இல்வைனொ 
அடிபேிடுசசுடும். இது ேொதரூமிலிருநது 
என்னைளின் குரல். �ிளறி ைிட்டு, இறக்�ி  
வைததுைிட்டுப தேொய் குளிக்� தைண்டியது 
ேொதன இைள. அடுபேில் வைததுைிட்டு 
இபதேொது என்வனப தேொய் �ிளறி இறக்�ச 
தசொல்�ிறொதள.

எவைளவு ேிமிர். இபதேொதுேொன் �வே 
எழுே மூடு ைநது ஒன்றிரண்டு ைொர்தவே 
ைநது சரளமொய் ைிழு�ிறது... என் மனம் 
தேொ�ொதே என உக்�ிரமொய் �ட்டவளயிட்டது. 
இருநேொலும் நொக்குச தசொன்னது தேொ... என்று. 
உபபுமொவை சொபேிடப தேொைதேன்னதைொ,  
நொம் ேொதன... அது �ரு�ி ைிட்டொல்...

த ே ப ே ர்  மீ து  த ே ன ொ வ ை  வ ை த து 
�ொறறில் ஓடி ைிடொமல் ஃேின் தசய்து ைிட்டு 
அடுக்�வளவய நொடிதனன்... உபபுமொ 
சநேனக் �ைொிலிருநது தைசொ� தேொன் 
ைறுைைொய் மொறத துைங�ியிருக்�.. தை�மொய் 
�ிளறி ைிட்டு இறக்�ி வைததேன். ஸடவவை 
அவணதது ைிட்டு. . .  மீண்டும் ைிட்ட 
இடதேிலிருநது எழுே துைங�ிதனன்.

ைிஜி.. இருநேொறதேொலிருநது ேிடீதரன 
�தேத துைங�ினொள.

த ச . . .  இ ை ள  த ை ற .  த ந ர ங � ொ ை ந 
தேொியொம. எனக்கு அைள �தேிய �தேலில் 
நிவனைில் இருநே �வே மறநது தேொய் 
ைிட்டது.

மீண்டும் தேபேவர �ீதழ வைதது ைிட்டு 
ஓடிதனன். அைள தேொட்டிவை அசிங�ம் 
ேண்ணியிருநேொள. தூக்�ிதனன். �தேினொள...
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‘ ‘அடிதயய்... இை இஙகு அசிங�ம் 
ேண்ணியிருக்�ொ... ைொதயன் தை�மொ�.
ஒண்ணவர மணி தநரமொ என்னடி குளியல்’’. 
இவரநதேன்.

‘‘இதேொ... ைநேிட்தடன். தசதே இருங�...’’

தைட்டியில் ேட்டு ைிடொமல் அைவள 
சறறு எட்டிப ேிடிததுக் த�ொண்தடன்.

ைநேொள என்மவனைி ‘ைக்ஸின் மணம் 
மணக்�...’ ேொமவர மஞ்சளில் குளிதது 
ைநேது தேொலிருநேது.

தைதறொரு சமயமொய் இருநேொல்... அைவள 
அபேடிதய இருக்�ி.... 

இன்னிக்கு என்தனொட மூடு முழுைதும் 
எபேடியொைது �வே எழுேி முடிக்�ணும்.

ைிஜிவய த�ொல்ைபபுறமொ த�ொண்டு 
தேொங�. நொன், இவேைழிசசுப தேொட்டுட்டு 
ைர்தறன்.

நொன் தேொய் �ொதேிருநதேன்  ைநேொள.
�ழுைியதும் ைொங�ிக் த�ொண்டுதேொய் 
தைதறொரு தைட்டியில் �ட்டிய தூளியில் 
தேொட்டுைிட்டு �ண்ணொடி முன் தேொய் 
நின்று ைிட்டொள...

இனி  அைள ைர ஒரு அவரமணி 
தநரமொகும். அேறகுள, ைிட்ட டதேிலிருநது 
இரண்டு மூன்று ேக்�ங�ள �வே எழுேைொம் 
என ைநது ேொர்தே எனக்கு ே�ீர் என்றது.

‘‘அடிதயய்... இங� இருநே தேபேர் 
எஙத�...?’’

‘‘நொன் ேொன் ைழிக்�றதுக்கு எடுததேன். 
இபே என்னொததுக்கு இநே குேி, குேிக் 
�றீங�...’’ 

என் மண்வடயப தேொட்டு உவடதது 
அவரமணி தநரமொய் எழுேிய �வேவய... 
இைள ஐநது ைினொடிக்குள ‘அவே’ ைழிததுப 
தேொட்டு �ேளீ�ரம் தசய்து ைிட்டொதள..

மனைிைம

ெத்ச �மாடும
்னதிர்்கிலதை ய�தம
இத்ச �மாடும
குேிலுக்்கிலதை ய�தம

உ்டல ெமாடும
முதுத்க்்கிலதை ய�தம
்்டல ெமாடும
்ைருக்்கிலதை ய�தம

உ்டலுக்குள இருக்கும 
உதிரததிற்கிலதை ய�தம
்க்டலுக்குள இருக்கும
நீருக்்கிலதை ய�தம

்கனவுக்குள இருக்கும 
்கற�தனக்்கிலதை ய�தம
உணவுக்குள இருக்கும
ஊட்ட்ச்சததிற்கிலதை ய�தம

நிழல தரும
நிஜததிற்கிலதை ய�தம
தழல தரும
அடுப்�ிற்கிலதை ய�தம

்தழ தரும
ெமானிற்கிலதை ய�தம
ததழ தரும
்ரததிற்கிலதை ய�தம

்னிதமா!
ந்க்குள யெண்டமாம ய�தம
்னிதய்! நம நமாதம

- சரவிபி நராசறிசந்ைிரா
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‘‘என்னடி... இபேவும் தேபேர 
�ொணொம்...எடுதேியொ நீ...?’’

ஆமொ, த�ொைிலுக்கு தேொ�ணும்.இன்னிக்கு 
சஷடி...

‘‘த�ொயிலுக்கு தேொறதுக்கும், தேபேருக் 
கும் என்னடி சம்ேநேம்’’ அழொே குவறயொ�க் 
த�ட்தடன்.

‘‘சூடம் மடிக்�றதுக்கு எடுததேன்...’’

உனக்கு தைற தேபேர் எதுவும் �ிவடக் 
�வையொ...?

மதேது எல்ைொம்.. .  எதுவும் எழுேொம 
நல்ைொ இருநேது. நல்ைொ இருக்�றே எதுக்கு 
�ிழிக்�ணும்னுேொன்... அவே �ிழிசதசன்.

ேொடுேட்டு எழுேின �வேவய �ிழிச 
சிட்டிதயடி.

‘‘ஆமொ, இைரு தேொிய எழுதேொளரு.
இைதரொட �வே இல்ைொம புதே�ம் ேிொிண்ட் 
ஆ �  ம ொ ட் த ட ங கு து .  த ே ச ொ ம  ை ந து , 
குழநவேவய ஆட்டி ைிட்டுட்டு, அபேடிதய 
அ டு ப ே டி ய ி ை  உ ப பு ம ொ வ ை  ே ட் டு ை 
எடுதது ைசசிருக்த�ன். சொபேிடுங�. நொன் 
த�ொைிலுக்கு தேொயிட்டு ைநதுடுதறன். 
சஷடியும் அதுவுமொ முரு�னுக்கு ஏதழட்டு 
அேிதஷ�ம் நடக்கும்.’’

சொி.. என ஒறவறச தசொல்வை உேிர்ததேன்.
எனக்குள �வேஎழுே தைண்டுதமன்ற ஆவச 
அபதேொதே �ொணொமல் தேொயிருநேது.

தேொட்டிவைப ேிடிததேன். எனது ைிஜி, 
�ட்வட ைிரவைச சூபேியைொதற என் 
�வே ஆவசவய சிேறடிதே சநதேொஷதேில் 
சிொிதேொள. ஓடிய ஃதேன் �ொறறில்... நொன் 
ேொேி எழுேிய �வே ேொள�ள என்வனப 
ேொர்தது நவ�தேது.எனக்�ொ� அடுபேடியில் 
ஆறிப தேொன உபபுமொ �ொதேிருநேது.

குடும்ேஸேனுக்கு இதேல்ைொம்…       n

எனக்கு �வே எழுே தைண்டுதமன்ற 
ஆவச தேொதய, தேொய் ைிட்டது.

மனது முவறதேது. எேிொில் நின்று 
த�ொண்டு... தச.. நீ தயல்ைொம்... இவைளவு 
ேொனொ... என்று.

மீண்டும் ஒரு தை�ம் எழ... எழுேத 
துைங�ிதனன்.

என் அருவம ம�ள ைிஜி மீண்டும் �தேத 
துைங�ினொள. �வே மீண்டும் என் நிவனவை 
ைிட்டு ைழுக்�ி ஓடியது.

தேனொவை டபதேன்று தேபேொில் குதே, 
அநே ேொல்ேொயிண்ட் தேனொைின் மூடி 
தைறு... ஸேிொிங தைறொய் ேிவசக்த�ொன்றொய் 
ேறநேது.

தச... ஆதேிரக்�ொரனுக்கு புதேி மட்டு 
என்ேது சொியொய்ேொன் இருக்�ிறது. முன�ிக் 
த�ொண்தட ஒரு ைழியொய் தேடி எடுதது 
வைதது ைிட்தடன்.

உளளிருநது என்னைளின் குரல்... 
‘‘என்னங�.. குழநவேய த�ொஞ்சம் ஆட்டி 
ைிடுங�... தேொட்டு ைசசுட்டு ைநேிடதறன்.

இைள ைநது ஆட்டிைிட்டு தேொய், தேொட்டு 
வைக்�க் கூடொேொ? நொன் தேொ� ைில்வை.

ைிஜி, மீண்டும் எட்டு வீட்டுக்கு த�ட்கும் 
ேடி �தேினொள. சலிபபுடன் எழுநதேன். 
ை ி சு க் ,  ை ி சு க்  எ ன  இ ர ண் டு  ஆ ட் டு 
ஆட்டிதனன். குழநவே அேறகும் அழுேது.

என்னங� நீங�... இபேடியொ ேண்றது... 
என்று ைிட்டு ைொங�ிக் த�ொண்டொள அப 
ேணிவய.

நொன் தசொர்ைொய் என் அவறக்குள 
நுவழநதேன். மீண்டும் ஓர் அேிர்சசி அஙத� 
எனக்�ொ� �ொதேிருநேது.

எனது அவறயில் நுவழநே எனக்கு 
மீண்டும் ஓர் அேிர்சசி.
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ைணக்�ம் மொமொ 

இை என் தைளிநொட்டு தேொழி ஏஞ்சலினொ, 
இை நம்ம நொட்டு மேங�ள ேறறியும் ேழக்� 
ைழக்�ங�ள ேறறியும் ஆரொய்சசி ேண்ண 
ைநது இருக்�ொ.  இை ேமிழ நல்ைொ தேசுைொ, 
ஏன்னொ ேமிழ மீதும், ேமிழர்�ள �ைொசசொரம் 
மீதும் தரொம்ே ேறறுேல் உளளை முேல்ை 
நம்ம இநது மேதவே ேதேி ேொன் ஆரொய்சசி 
ேண்ண ைநது இருக்�ொ.  நம்ம மேதவே ேதேி 
நிவறய த�ளைி�ள அைக்�ிட்ட இருக்கு 
எனக்கு அநேளவுக்கு நம்ம மேதவே ேதேி 
அவைளைொ தேொியொது மொமொ அேொன் 
உங�க்�ிட்ட த�ொண்டொநேொன் நீங� ேொன் 
அைளுக்கு தேளிவு ேடுதேி அனுபேனும் 
என்று தசொல்லி ைிட்டு, மொமொ வீட்டில்  
ஏஞ்சலினொவை   இறக்�ி ைிட்டு ைிட்டு ரகு 
தைவை ைிஷயமொ�  தைளிதய தசன்று 
ைிட்டொன்.

ஹதைொ ஏஞ்சலினொ தைல்�ம். ஐ அம் 
ரொஜதச�ர், எனி டவுட் யு ஆஸக் மீ  ?

ைணக்�ம் ஐயொ என் தேரு ஏஞ்சலினொ, 
ஆஸேிதரலியொைில் இருநது ைநது இருக் 
த�ன், எனக்கு ேமிழ  நல்ைொ  தேொியும்  
அேனொதை ேமிழிதைதய என்�ிட்தட தேசுங�. 

ஐயொ இநது மேதவே ேதேி த�ொஞ்சம் 
சுருக்�மொ எனக்கு புொியுற மொேிொி தசொல்லுங�?

அம்மொ இநது என்ேது மேம் அல்ை 
ைொழைியல் அறதநறி த�ொட்ேொடு, நம்ேிக்வ� 
தயொட ஒரு �ல்வை ேொர்தேொ அதுவும் சொமி 
ேொன்... நொம் ைொழ �ொரணமொ இருக்�ிற, 
நிைம், ைொனம், சூொியன், �ொறறு, நீர் என 

இயறவ�யின்  அவனததுதம �டவுள ேொன். 
மனுஷவன �ட்டுபேடுதேொே, நிவறய நல்ை 
ைிஷயங�வள ைொழக்வ�தயொட இவணதது 
தசொன்ன ,நல்ைறதவே  ைிவேதே  மேம் ேொன் 
இநது மேம். ஆனொ இவடயிை முவளசச சிை 
ைிஷமி�ள நமக்குளதள ஏறறத ேொழவு�வள 
ைிவேசசு அநே மேததுக்த� அைப தேயவர 
உண்டொக்�ிட்டொனுங�ம்மொ,    �டவுள, ைழி 
ேொடு, தநர்தேிக்�டன் தைற தைறொனொலும் 
நல்ைவே ைிவேதே மேம் ேொன் இநது மேம்.

ஐயொ தேண்�ள �ொல்  தமதை �ொல் தேொட்டு 
உட்�ொரக்  கூடொது. மொேைிடொய் �ொைததுை 
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மூவையிை �ிடக்�ணும், சொவு வீட்டுக்கு 
தேொனொ ேீட்டு, ேவரயிை உட்�ொர்நது சம்மணம் 
தேொட்டு ேொன் சொபேிடணும் என ேை ேபேொன 
ைிஷயங�வள உங� மேம் தசொல்லியிருக்த�?

அம்மொ தேண்�வள தேய்ைமொ நிவனக்�ிற 
மேமம்மொ, ஒரு தேொதும் தேண்�வள 
ேொழைொ, ேைறொ நிவனக்�ொது, தேதே ேொவய, 
�ட்டின தேொண்டொட்டிவய, கூட தேொறநே 
சத�ொேொி�வள  �டவுளுக்கு தமைொ நிவனக்� 
தசொன்ன மேமம்மொ. ஓடுற நேிக்கு கூட 
தேண்�ள தேயவர ேொன் தேய்ைமொ நிவனசசு 
ைசசு இருக்கு. ஒரு குடும்ேததுை தேண் ேிளவள 
ேிறநேொ ம�ொைட்சுமிதய தேொறநேிருக்�ொனு 
சநதேொசப ேட்டு தேருவம ேட தேசும்மொ. இபேடி 
ேை நல்ைவே தசொன்ன மேமொ தேண்�வள 
ேொழைொ நிவனக்� தேொகுது? தேண்�ள �ொல் 

தமை �ொல் தேொட்டு  உட்�ொரும் தேொது அைங� 
�ர்பே வே தசேமவடய ைொய்பபுளளது. அடுதது 
தேண்�ள மொேைிடொய் �ொைதேில் தரொம்ே  
ேளர்ைொ�வும், ேை�ீனமொ�வும் இருபேொங� 
இதுமட்டுமில்ைொம, அதுமொேிொியொன தநரங 
�ளில் உேிரப தேொக்கும், தநொய் தேொறறும் 
அ ே ி � ம ொ �  இ ரு க் கு ம் .  த ம ற த ச ொ ன் ன 
�ொரணங�ளொல்ேொன் அைங� நல்ைதுக்�ொ� 
தசொன்னொங�. ஆனொ இவடயிை மூததேொர் குடி 
ைழிைநேைர்�ளொல் தசொன்ன ைிேதேில் ேைறொ� 
தேொய் ைிட்டது.

இறநேைர் உடலிலிருநது நிவறய தநொய் 
தேொறவற ைிவளைிக்� கூடிய நுண்ணுயிர்�ள 
தைளிைரும். இறநேைர் வீட்டிறகு ேொர்க்� 
தசன்ற நேர்�ள மீது அநே நுண்ணுயிர்�ள  
அைர்�ளுக்கு தேொியொமதை �டநது ேடர்நது 

அெ்சர ்சி்கி்சத்ச ஊர்தி என்�மார்
ஆமபுைன்ஸ என்றும அதழததிடுெமார்.

அெ்சர ்கமாை யநரங்களில
ஆண்டென் ய�மாை யதமான்்ிடுெமார்.

்ரணததின் ெிழிமத� வதமாட்டெதர
்று வஜன்்ம எடுக்்க உதெிடுெமார்.

ஆ�த�மாந்தென் இெனுக்கு இதண
ஆருேிர் ்கமாப்�தில எெரு்ிலதை.

அர்சின் ெமா்கனம இைெ்ச்மாய
அதனெர்க்கும உதவுது அெ்சரததில.

ெிதை ்திப்�ற் உேிரிதனயே
ெிதரந்து ்கமாக்குது ஆமபுைன்்ஸும.

அதனெரும நன்்ி வ்சமாலலிடுயெமாம
ஆமபுைன்ஸ ஒலிக்கு ெழிதே ெிடடு.





கவிததைன்றல் பாைக்கிருட்டிணன வணணமுதது
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அைர்�ள தமல் ைநது இருக்கும், அைர்�ள 
மூைம் மறறைர்�ளுக்கு தநொய் தேொறறு ைநது 
ைிட கூட என்ேேறக்�ொ� ேொன் குளிதது ைிட்டு 
வீட்டுக்கு ைரணும்னு தசொல்லியிருக்�ொங� 
மதேபேடி ேீட்டு எல்ைொம் இல்வை. 

ந ொ ம்  ந ி ன் று  த � ொ ண் த ட ொ  
அல்ைது ஒரு நொற�ொலியில் உட்�ொர்நது  
த�ொண்தடொ  சொபே ிடும் தேொதே அது 
தசொிமொனதேிறகு சிை ேிரசசவன�வள ேரைொம். 
அது மட்டுமின்றி குடலிறக்�தவேயும் ஏறேடுதே 
ைொய்பபுளளது அேனொதை ேொன் உட்�ொர்நது 
சம்மணமிட்டு சொபேிட தசொன்னொங�, 
இதுமட்டுமொ? தநொய் எேிர்பபு சக்ேிவய 
ைளர்க்� கூடிய ைொவழ இவையில் சொபேிட 
தசொன்ன மேமம்மொ, உடலுக்கு தேவையொன 
அறுசுவை உணவையும் எபேடி, எநே அளைில் 
உட்த�ொளள தைண்டும் என்ற அறிவுவரவயயும் 
ைொழைியதைொடு தசொன்ன மேம்.          

ஐயொ இநே �ம்ேியூட்டர் �ொைததுை 
ேிருஷடின்னு ஒண்ணு இல்ைதை இல்வை 
அபேடி இருக்� ைொசல்ை ஏன் ேிருஷடி 
�யிறு �ட்டி இருக்�ீங�?

இங� ேொருங�ம்மொ இநே ேமிழநொடு 
ையலும் - ையல் சொர்நே இடமும் ேொன். 
இஙகு ையல்தைளி�ள, மரங�ள, தசடி�ள, 
ந ிவறய உண்டு அறிைியல் ைளர்சசி 
அவடநே தேொதும் இன்னமும் சொியொன 
மருததுை ைசேி கூட இல்ைொே �ிரொமங�ள 
உண்டு. இன்னமும் நிவறய �ிரொமங�ளில் 
மின் நிறுதேம் இரவு தநரங�ளில் உண்டு. 
நீ தசொல்லுற ேிருஷடி �யிறுை மிளகு, 
எலுமிசவச, மிள�ொய், மஞ்சள  உண்டு. 
சிை தநரங�ளில் பூசசி மறறும் ேொம்பு ைவ��ள 
மனிேவன ேீண்டி ைிட்டொல் அைனுக்கு 
அைசரததுக்கு முேலுேைி த�ொடுக்� ேொன் 
ைொசலில் ேிருஷடி �யிறு �ட்டப ேடு�ிறது. 
இது மட்டுமொ குழநவே இல்ைொே ேம்ேேி�வள 
த�ொயிவை சுறறி ைர தசொல்ைேிலும் 
ேை அர்தேங�ள உளளது. த�ொயிலில் 
உளள சிறேங�ள எபேடி,எநே முவறயில்  
மனிேன் இனைிருதேி தசய்ய தைண்டும் 
என்ற ேடிபேிவனவய ேக்ேர்�ளுக்கு 
உணர்தது�ிறது. எல்ைொ த�ொயிலிலும் 

�ட்டொயம்  அரச மரம் வைபேொர்�ள. 
ஏதனன்றொல் அரசமரம் ேிரொண ைொயுவை 
அேி�மொ� தைளியிடும் , தைண்டுேலுக்�ொ� 
ேக்ேர்�ள மரதவே சுறறி ைரும் தேொது 
அைர்�ளது குவறயும் நிைர்தேி ஆகும். ஆண் 
- தேண் இவணநேதே இநே ைொழவு.  ஆணும் 
தேண்ணும் சமம் என்ேவே உணர்தே , ஆண் 
- தேண் இவணேலின் அவடயொளமொய் ேொன் 
தேரும்ேொைொன த�ொயிலின் ைர்ணங�ள 
கூட சிைபபு - தைளவளயில்  இருக்கும், நொன் 
ைணஙகும் ஈசன் கூட ேன் உடலின் ேொேி 
ேகுேிவய ேொர்ைேி தேைிக்கு த�ொடுதது இநே 
உை�தேில் ஆண்�ளும் - தேண்�ளும் சமம் 
என உை�தேிறக்த� உணர்தேியைன்.   

�ைொசசொரம் - ேண்ேொடு - ஒழுக்�ம் - 
அறதநறி எல்ைொைறறிலும் இநது மேம் 
நல்ைவேதய ேொன் ைிவேதேது.  சிை தேர் 
ேங�ள சுய ைொேததுக்�ொ� மனிேர்�ளுக்குள 
ேை  சொேிவய உருைொக்�ி, மனிேர்�ளுக்குள 
ே ை  ஏ ற ற த  ே ொ ழ வ ை  உ ரு ை ொ க் � ி 
புனிேமொன இநது மேதேின் தமன்வமவய 
த�டுததுட்டொங�ம்மொ. ஆனொ ஒண்ணு 
இதேொட ம�ததுைம் புொிஞ்சைன் மனுஷவன 
மனுசனொ நிவனபேொன். எல்தைொர்க்�ிட்டயும் 
அன்ேொ , சத�ொேரன் சத�ொேொியொ இவணநது 
ைொழைொன். இநது மேம் அல்ை துடிக்கும் 
இேயம் தசொல்லும் உண்வம அறதநறி ேடி 
இயறவ�தயொடு இவணநது ைொழைது. 

சூபேர் ஐயொ, நீங� தேசுைவே த�ட்டு 
தரொம்ே தந�ிழைொ இருக்குய்யொ.  நொனும்  
உங� மேததுக்கு மொறைொம்னு இருக்த�ன் 
என்வன உங� மேததுை தசர்ததுபபீங�ளொ?

இங� எநே �ட்டுபேொடும் இல்வைம்மொ, 
எநே தைேங�ளும் மொறுைேறகு இல்வை 
உனக்கு ேிடிசசுன்னொ அது ேடி நடநதுக்த�ொ 
அது தேொதும். மதே உயிர்ங� �ிட்ட அன்பு 
�ொட்டு அது தேொதும். அதுக்கு முன்னொடி 
மதே மேங�ளின் த�ொட்ேொடு�வளயும், 
ைழிமுவற�வளயும் தேொிஞ்சுக்�ிட்டு அதுை 
உளள நல்ை ைிஷயங�வளயும் மனிேர்�ளுக்கு 
எடுதது தசொல்லுன்னு ஏஞ்சலீனொவை 
ைொழதேி அன்புடன் ைழியனுபேி வைதேொர் 
மொமொ   ரொஜதச�ர்.                                            n 
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ெமாழக் குழியதமாணடி தெததமாயரமா இலதைேிஙய்க
வீழத தமானததன ெிடடுதெதது ்்ந்தமாயரமா
ஆழக்குழி யதமாணடி அதிலுன்தன இடடுெிடடு
அணணமாந்து �மார்ததின்று அழு்கின்்மார் புரள்கின்்மார்

்மாழும ெேதுனக்ய்கமா ்ன்னெயன ்சின்னெயன
�மாளும குழிக்குளயள �லிேமான வ�மான்்்கயன
சூழும நிதனவெலைமாம சுஜஜிதயத உதனததமாயன 
சுற்ி்ச சுழன்்ிஙய்க சு்ந்யததமான் அதையுத்டமா

ஆதைக் ்கருமய�நீ ஆளததமான் �ி்ந்தெயனமா 
ய்சமாதைப் பூப்ய�மாயை சு்டரததமான் ்ைர்ந்தெயனமா 
நமாதள்ச ்சத�யே்ி ந்டக்்கததமான் ெளர்ந்தெயனமா
நலயைமார் பு்கழெமாழததில நைங்கமான இருந்தெயனமா

யதமாதளத தமான்நி்ிர்ததி துப்�மாக்்கிக் ்கதணயேந்தி
துடிக்கும �ட்டமாளத துதரேமா்க இருந்தமாயேமா 
ஏதழ �மாதழ்கடகு ஏற்்மா்க உேர்ந்திஙய்க
எஙகும த்ிழெளர்க்கும ஏ்டமா்க இருந்தமாயேமா 

எலைமாம ஒருவநமாடிேில எலிக்குழிக்குள முடிந்தத்டமா 
இலைமாக் ்கனெமா்கி இழெமா்கி ெிடிந்தத்டமா 
வ்கமாலைமாப் �்சிேமாற்க் வ்கமாலதைேியை ய�மாட்ட குழி 
புலைமாயக் குழிய்்டமாய புததததுன்தன தின்்த்டமா 

்கரிே்ிைக் ்கமாற்மாயை ்கண்ேக்்கம வ்கமாண்டமாயேமா 
உேிர்ெமாயுத தமான்குத்ந்து உளயளதமான் புரண்டமாயேமா 
நுதரயீரல மூ்சசுமுட்ட நுனுங்கிததமான் ்கி்டந்தமாயேமா
இதரேின்்ி நீரின்்ி என்னவெலைமாம ஆனமாயேமா

அணணமாநீ ெமாவென்று அரடடிததமான் அழுதமாயேமா
அம்மாதெ அப்�மாதெ  அதழதயததமான் ்கதளததமாயேமா
்கணணமாவுன் த்க்கணய்டமாம  ்கணயணஅத துடிப்�ிறகு
முன்யனேமாம என்வ்சயயதமாம  மு்கந்வதமாங்கி நிற்கின்ய்மாம

இதததனக்குக் ்கமாரணமும இன்்ிஙய்க ஒன்ய்தமான் 
இழிெமான எம்மாந்தர் இரக்்க்ிலைமா அைட்சிேந்தமான்
எதததனதமான் வ்சமான்னமாலும ஏ்மாத ்கமாதினியை
ஏ்ிததமான் நமாய�ன்்ி எருத்வேலைமாம ்ிதிக்்கடடும 
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*தேொர் - Bore என்னும் ஆங�ிை ைொர்தவே
�ட்டங�ள - �ஷடங�ள 
இட்டங�ள - இஷடங�ள 
"ஷ"என்னும் ைடதமொழி எழுதது ேைிர்க்�பேட்டுளளது

ஆழதுதளதத ்கிணற்ினியை அடிப்பூ்ி யதடு்கின்்மார்
அஙய்கயும நீரின்்ி அடுததகுழி ய�மாடு்கின்்மார்
கூழகூழமாய யதமாணடிே�ின் குழிேினியை தெததகுழமாய 
ய்கமாடிரூ�மாய ஆகுவ்ன அததக்கூ்ட �ிடுஙகு்கின்்மார் 

ய�மாட்ட குழிப் ய�மார்*க்குழிேமா வ�மாலைமாத ்சமாவுக்குழி 
புரிந்ததுதமான் புரிந்திருந்தும புததிவ்கடடு ந்டக்்கின்்மார்
யதமாட்டமெேல அதததனயும தூர்ந்துெிட்ட ஆழதுதளதே
வதமா்டர்ந்திஙய்க மூ்டமா்ல துேரங்கதளத வதமா்டர்்கின்்மார்

உன்யனமாடு முடிேடடும உேிர்வ்கமாலலும ஆழதுதள்கள 
இனியேனும ்டிேடடும இங்கிருக்கும அைட்சிேங்கள
உதனக்்கமாக்்க �்கலிரெமாய உதழதயதமார்்கள அதனெதரயும 
உன்ஆன்்மா ெமாழததடடும என்த்ிழும ய�மாற்டடும 

�ை்கறறு ெளர்ந்தமாலும �ைனிலைமா வதமாழிலநுட�ம
�டியே்ி ெளரடடும உேிர்்கமாக்்க உதெடடும
உைகுக்கு உன்்ரணம உளள�டி ்கமாைவ்லைமாம
ஒன்்மா்க இருக்்கடடும ஒரு�மா்டம ஆ்கடடும 

்கட்டங்கள �ை்கணடும ்க்டக்்கின்் ய�ர்்ீது 
்சட்டங்கள �ி்க்்கடடும ்சஙத்கததமான் வந்ிக்்கடடும 
இட்டங்கள ய�மாலிஙய்க இங்கஙகும அங்கிஙகும 
இனியேனும துதளெணடி ஓ்டமா்ல இருக்்கடடும

- சறிதைாரதைபாணடியன
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உசசி தையில் சுட்தடொிக்கும் தமக்ஸி 
த�ொைின் நண்ே�ல் தநரம். ேட்டொம்பூசசியொய் 
அநே வீேியில் ேினம் ேறநது ேிொியும் அநே 
இளம் தேண் சொவையின் ஓரதேில் சொிநது 
மயங�ி �ிடக்�ிறொள. சர்ர்… சர்ர்… என 
அைவளத ேொண்டி தசல்லும் ைொ�னங�ளின் 
இவரசசல்�வள உணர முடியொேைளொய் 
எநே சைனமும் இல்ைொமல் தேசசு மூசசின்றி 
அபேடிதய �ிடக்�ிறொள. அநே சொவைவயக் 
�டக்கும் ேொேசொொி�ள �ண்�ளில் சறறு 
தநரம் �ழிததே அைள மயங�ிக் �ிடக்�ிறொள 
என்ேது ேட அைவள சுறறிலும் கூட்டம் 
கூடு�ிறது. ஒருைர் ேண்ணீவர எடுதது 
அைள மு�தேில் தேளிக்� மறதறொருைர் 
ஆம்புைன்வஸ அவழக்�ிறொர். அைள 
யொதரன அவடயொளபேடுதேப ேட்டு 
அ ை ள து  த ே ற த ற ொ ரு க் கு ம்  ே � ை ல் 
தேொிைிக்�ப ேடு�ிறது.

இதேொ.. மருததுைமவனயில் அனுமேிக்�ப 
ே ட் டு  ம ரு த து ை ர் � ள  அ ை ள  உ ட ல் 
நிவைவயப ேொிதசொேிக்கும் தநரததுக்குள, 
இநே ேிரசவனக்கு �ொரணமொன அநே 
தேண்ணின் மனநிவைவய சறறு ேொர்தது 
ைிடுதைொம்.

அநே சிறு தேண்ணுக்கு எபதேொதுதம 
மனேிறகுள ஒரு ஆேங�ம். ேன்னுவடய 
நண்ேர்�ள எல்ைொம் நிவனதேது தேொை 

உங�ளுக்கு �வே எழுே ேிடிக்குமொ? 
உ ங � ள  ே ே ி ல்  இ ல் வ ை  எ ன் ே ே ொ � 
இருநேொலும் நீங�ள ஒரு ேிறைிக் �ேொசிொியர் 
என்ேது உங�ளுக்கு தேொியுமொ?!

என்ன ைியக்�ிறீர்�ள. சறதற உங�ள 
இ ள ை ய ே ி ற கு  ே ி ன் த ன ொ க் � ி  த ே ொ ய் 
ேொருங�ள. என்றொைது ஒரு நொள உங�ள 
நண்ேர்�ள எல்தைொரும் சுறறுைொ தசன்ற 
தேொது உங�ளொல் மட்டும் தேொ� முடியொே 
சூழல் ஏறேட்டேொ? அபதேொது உங�ள மனம் 
என்ன தசய்ேது என்று தயொசிததுப ேொருங�ள. 
நிசசயம் அைர்�ள தசன்ற சுறறுைொவைதய 
சுறறி �வே ைடிதேிருக்கும். அேொைது 
தைளிதய தேொன அதேவன நண்ேர்�ளும் மி� 
சநதேொஷமொ� குதூ�ைமொ� இருபேேொ�வும், 
நனறொ� அரட்வட அடிதது ம�ிழைேொ�வும் 
ஒரு  உல்ைொசமொன �வே உங�ள மனேில் 
ேை �ொட்சி�ளொ� ைிொிநேிருக்கும். 

அதே தநரம் தைளிதய தேொ� முடியொே 
உங�ள சூழவைப ேறறி ஒரு தசொ�மொன 
� வ ே வ ய  எ ழு ே ி  இ ரு க் கு ம் .  சு ற று ை ொ 
தசன்ற நண்ேர்�ள எல்தைொரும் மி�வும் 
த�ொடுதது வைதேைர்�ள என்ேேொ�வும், 
உங�ளுக்கு மட்டும் எபதேொதுதம எதுவும் 
இைகுைொ� இல்வை என்ேேொ�வும் அநே 
�வே உங�ள மனவே அழுதேி இருக்கும். 
இது ஆழமனேின் இயல்பு. 



Dr.,d.lit
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ஃபொியொ� ம�ிழசியொ� இருக்கும் தேொது 
ேனது தேறதறொர் மட்டும் ஏன் ேன்னிடம் 
மி� �ட்டுபேொடொ� இருக்�ிறொர்�ள. என்ன 
தசய்ேொலும் ஏேொைது குவற கூறிக் த�ொண்தட 
இருக்�ிறொர்�தள, இைர்�ளுக்கு என் தமல் 
த�ொஞ்சம் கூட ேிொியதம இல்வையொ என்று 
நிவனதது ைருநது�ிறொள. ேன்வன அைர்�ள 
ஒவதைொரு முவற அவழக்கும் தேொதும் ேொன் 
ஏதேொ ேைறு தசய்து ைிட்தடொதமொ என்தற 
அைள மனம் ேவேேவேக்�ிறது. இபதேொது 
என்ன குவற கூறப தேொ�ிறொர்�ள என்று 
தேொியைில்வைதய என்று மனேிறகுள இனம் 
புொியொே ேேறறமொ�தை இருக்�ிறது. 

நொன் இைர்�ளின் உண்வமயொன தேண் 
ேொதன அல்ைது ஏேொைது ஒரு ைிேதேொய் 
இைர்�ளிடம் ைநது தசர்க்�ப ேட்டீருபதேதனொ 
என்ேேொ� அநே சிறு தேண்ணின் மனம் 
ேன்வனப ேறறி என்தனன்னதைொ மர்மக் 
�வே எழுது�ிறது முடிசசி�ள அைிழக்�ப 
ேடொமல் அநே மர்மக் �வே இன்னும் 
இன்னும் ஆேொரங�வள ேன்வன சுறறி 
நடபேைறறிலிருநது தசர்ததுக் த�ொண்தட 
ைரு�ிறது. 

எபதேொது ேொர்தேொலும் ேொடங�வள 
ேடிதேொயொ, அவே தசய்ேொயொ இவே 
தசய்ேொயொ என்தற ைிரட்டிக் த�ொண்தட 
இருக்�ிறொர்�ள. அைர்�ளுவடய �னவுப 
பரொஜக்டுக்கு நொன் ஒரு �ருைியொ� இருக்� 
தைண்டும் என்ேது மட்டுதம அைர்�ளுவடய 
எண்ணம் என்தற அநே தேண்ணிறகு 
ேடு�ிறது. இபேடிதய நிவனக்� ஆரம்ேிதது, 
இ ன ி  ை ொ ழ ை ே ி ல்  எ ந ே  அ ர் த ே மு ம் 
இல்வை எனத தேொன்ற ேன் உயிவர 
மொய்ததுக் த�ொளள முடிவு தசய்�ிறொள. 
ஆனொல் அேறகும் வேொியம் இல்ைொமல் 
உடலும் மனமும் ேை�ீனமொ�ி மயங�ி 
சொவையில் ைிழுநே அநே தேண்வண 
ேொன் இஙத� மருததுைமவனயில் தசர்தது 
சி�ிசவசயளிக்�ிறொர்�ள. 

ேீைிர சி�ிசவசக்குப ேின் மயக்�மும் 
ைிழிபபுமொ� இருநே அநே தேண்ணின் 
�ொது�ளில் அைளது ேநவே அரு�ில் 
இருபேைர்�ளிடம் தேசிக் த�ொண்டிருபேது 

1
�னிக் கு்டம உத்டந்ததும
வெளிேில ெந்து ெிழு்கின்்து,
தந்ததேின் ்கணணீர்!

2
�துங்கிே முேலின் ய்ல
உட்கமார்ந்த�டி இருக்்கின்்து..
யெ்டனின் �மார்தெ!

3
ெேயைமாரம ேமாதன
அத்சததுெிடடு்ச வ்சல்கி்து...
ெிெ்சமாேி ்னதத!

4
வீ்சிே ெதை
வெளியே ததை நீடடிே�டி...
்ீனென் ்தனெி!

5
ய�ருந்துப் �ேணம
கூ்டயெ ெந்துவ்கமாணடிருக்கும....
தூரததில புததர் ்சிதை!

6
மூ்டப்�ட்ட ்கத்டதவதரு
்கண்கமாணிதத�டி இருக்்கின்்ன.....
ேமா்ச்கன் ெிழி்கள!

7
குளிக்்க ெந்த வெேில!
ததரேில சுருணடு தெிக்்கி்து...
ெற்ிே குளம,

8
அத்திேமான வதரு
்சதத்ிடடுக்வ்கமாணய்ட ெரு்கி்து...
முதிேெரின் த்கததடி!

9
இதரதேக் ்கண்ட ய்கமாழி,
திரும�ி ஓடு்கி்து...
புற்ில எறுமபு!

10
�்சியேமாடு ெரும வ்கமாக்கு,
வ்மாடத்ட ்மாடிேில இ்ஙகு்கி்து!
�தழே ஆறய்மாட்டம!

நஜ.ஜம்ீத

நிகழ கூ
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எனக்கு மொதுளம் ஜூஸ ேிடிக்கும் 
என்று என் ேநவேக்கு தேொியுமொ? எபதேொது 
தேொிநேது? எபேடி தேொிநேது. இைர்�ள என் 
சிறு ைிருபபு தைறுபபு கூட அறியொேைர்�ள 
என்றல்ைைொ ேைறொ� நிவனதேிருநதேன். 
இைர்�ளுக்கு உண்வமயில் என் மீது 
இதேவன ேொசமொ?!

தயொசிதே அநே நிமிடம் அநே தேண்ணுக்கு, 
ேனது தேறதறொவரப ேறறி ேனது மனம் இது 
நொளைவர உண்வமயல்ைொே ஒரு �வேவய, 
ஏதேொ ஒரு புளளிவயப ேிடிததுக் த�ொண்டு ேன் 
தேொக்�ில் எழுேிக் த�ொண்டு இருநேிருக்�ிறது 
என்ேது புைபேடு�ிறது. 

எேிர்மவறயொன சிநேவன�ளுக்�ொன புளளி 
அழிநது மனம் இபதேொது தநர்மவறயொ� 
சிநேிக்�த தேொடஙகு�ிறது. இபதேொது 
அைர்�ளின் �ண்டிபபு எல்ைொம் ேன் தமல் 
அைர்�ளுக்கு உளள அக்�வறயொ�த தேொி�ிறது. 
அைர்�ள எதேவன ேிொியமொனைர்�ள, 
ேனக்�ொ� அைர்�ள எதேவன ேியொ�ம் 
தசய்ேிருக்�ிறொர்�ள, ேனது எேிர்�ொைம் 
நன்றொ� இருக்� தைண்டும் என்று ேங�வள 
�டினபேடுதேிக் த�ொண்டு �ண்டிபபுடன் 
நடநேிருக்�ிறொர்�ள என்ேதேல்ைொம் புொி�ிறது. 
இது அநே தேண்ணின் எண்ணதவே மட்டும் 
மொறறைில்வை, அைளது ைொழக்வ�வயதய 
அழ�ொன முவறயில் புரட்டிப தேொடு�ிறது. 
இன்று அநே தேண் தமக்ஸித�ொைின் ேவை 
சிறநே உைைியல் ஆதைொச�ர். என் தநருங�ிய 
சிதன�ிேி. 

அன்று அநே இளம் தேண்ணுக்கு 
நி�ழநேது தேொல் ேன் சுறறதவே புொிநது 
த�ொளளும் சநேர்பேங�ள எல்தைொருக்கும் 
அவமைது சொதேியமில்வை. 

ஆனொல் உங�ளிடம் ஒரு ைிழிபபுணர்சசி 
இருநேொல், யொவரயும், இைர்�ள இபேடித 
ே ொ ன்  எ ன் று  மு டி வு  ே ண் ண ொ ம ல் , 
அைர்�ளுவடய தேொஸிசனில் இருநது 
புொிநது த�ொளள முயறசிபபீர்�ள. அநே 
புொிேல் ேன்வன சுறறி இருபேைர்�ள தமல் 
மட்டுமல்ை ேன் தமலும் நம்ேிக்வ�வய ஏற
ேடுததும்.                                                n

த�ட்�ிறது. ைொர்தவே�ளின் அர்தேம் ைிளஙகும் 
முன் குரலின் அழுவ� அைவளத ேொக்கு�ிறது. 
ேழுேழுதே குரலில், ‘இைள என்றொல் 
எனக்கு உயிர். என்தனரமும் துறுதுறுதைன 
இருபேொதள, இபேடி சக்வ�யொ� �ிடக்�ிறொதள’ 
என்று ேொங� முடியொே தசொ�ததுடன் ைிம்மி 
அழும் ேநவேயின் குரல் த�ட்டு அேிர்நது 
தேொ�ிறொள. 

ேொன் �ொண்ேது �னைொ அல்ைது ேன் 
ஏக்�தேின் தைளிபேொடொ� ைநே �றேவனயொ 
என நம்ே முடியொமல் ேைிக்�ிறொள. அபதேொது 
தேொடர்நது மிருதுைொ� ேன் வ��வள ைருடி 
த�ொடுததுக் த�ொண்டிருக்கும் அம்மொைின் 
அழுகுரலும், நண்ேர் ஒருைர் அைர்�ள 
இருைவரயும் தேறறுைதும் தேளிைொ� த�ட்�, 
தமல்ை �ண்�வளத ேிறநது அைர்�வளப 
ேொர்க்�ிறொள. அைள �ண்�ளிலிருநது ேொவர 
ேொவரயொ� �ண்ணிர் ைடி�ிறது.

அது ஆனநேக் �ண்ணீர், என்ேவே 
அறியொே அநே ேநவே ஓதடொடி அைளரு�ில் 
ைநது ஆறுேைொ� ேவைவயக் த�ொேி 
ைிட்டு, அரு�ில் இருக்கும் மொதுளம் 
ஜூவஸ எடுததுக் த�ொடுதது இது உனக்கு 
ேிடிக்குதம.. த�ொஞ்சம் அருநது�ிறொயொ 
என்று த�ட்� அைர் வ��வளப ேிடிததுக் 
த�ொண்டு அைள �ேறி அழு�ிறொள, 

ெிரிக்்கமா்ல
சுருணடு
்கி்டக்கும
�மாேில
ந்க்்கமான
ஓ்மாேிரம
்கனவு்கள
சுருணய்ட ேிருக்்கின்்ன !

ச. இராஜ்குமார
திருப்�ததூர் ்மாெட்டம

கனைவுகள்
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தசொல் எனும் தைண்புறொ
�ைிவேத தேொகுபபு

நூைமா்சிரிேர் : 
்துரமா (யதன்வ்மாழி ரமாஜய்கமா�மால)

நூல ெி்ர்்சனம : 
நகாதவ சசறிகுமார

வெளியீடு : 
�த்டப்பு �திப்�்கம

தசொற�ளடர்நே ைனதேில் இயற 
வ � வ ய  ர ச ி த ே ை ொ று  த ச ொ ற � வ ள த 
தேர்நதேடுதே ரசவனதயொடு �ைிஞர் 
மதுரொ ேனது தைண்புறொவை ேறக்� 
ைிட்டு இருக்�ிறொர். இயறவ� நமக்கு 
ேைைொறொன சநேர்பேங�வள உருைொக்�ிக் 
த�ொடுததுளளது. �ைிஞர் ேனது ேொர்வையில் 
இ ய ற வ � த ய ொ டு  ஒ ன் ற ி  இ ய ற வ � 
அழத�ொடு ேனது ைொி�வள தசம்வமயொ� 
தசதுக்�ியுளளொர். தேண்ணியம், அன்பு, 
�ொேல், சமூ�ம் என ேன்மு�தேில் ேனது 
தசொற�ளஞ்சியதவே �ைிவே ைனதேில் 
ைிவே�ளொ� வீசியிருக்�ிறொர்.ைொனம், நிைொ, 
நட்சதேிரங�ள, தம�ம், மரங�ள, ேறவை�ள 
என அவனைரும் ேனது �ைிவே�ளில் 
எடுதேியம்ேினொலும் �ைிஞொின் ேொர்வையில் 
முறறிலும் ைிதேியொசமொன முவறயில் 
அழகுேடுதேியிருக்�ிறொர்.

�ைிஞர் மதுரொ ேனது மு�நூல் ேக்�ங�ளில் 
ேேிைிடும் �ைிவே�தள மி� அழுதேமொன 
ஒன்வற தைளிபேடுததுைேொ� இருக்கும். 
அபேடியொன �ைிவே�ளின் ைொி�ளில் சமூ�ம் 
ேறறி ஏேொைது ஒன்று இருக்கும் தேண்ணியம் 
ேறறி  ஒன்று இருக்கும். அபேடியொ� 
தேொடர்நே �ைிஞொின் எழுததுக்�வள புதே� 
ைடிைில் ைொசிக்கும் தேொழுது ைொசிக்கும் 
உணர்ைிவன எஙத�ொ த�ொண்டு தசல்�ிறொர். 
ஒவதைொரு �ைிவேயிலும் ஒவதைொரு 
முவறயும் ைொசிக்கும் தேொழுது புேிய புேிய 
அனுேைங�வள ைொசிபதேொர் மனேில் 
உருைொகும் ைண்ணம் அவமதேிருக்�ிறொர். 
�ைிஞருக்கு ைொழதது�ள!

இததேொகுபேிறகு மி�சசிறபேொன அணிந 
துவர அளிததுளள எழுதேொளர் �ைிஞர் 
சக்ேிதஜொேி அைர்�ளுக்கும் ைொழதது�ள

அவனதது �ைிவே�ளுக்கும் ேவைபபு 
தேொருதேியிபேது சிறபபு.

எேிர்ேொர்பபு என்ேது எல்ைொ இடங�ளிலும் 
எல்தைொருக்கும் அவமைதுேொன். அது நவட 
முவறயில் ைிவரைொ�ச சொதேியபேடுைதும் 
�ொை ேொமேம் ஏறேடுைதும் அநேநே �ொைச 
சூழநிவைவயப தேொருததே அவமயும். 
அநேக்�ொை இவடதைளியில் எதேவன 
மொறறமும் ஏறேடைொம். அநே �ொை இவட 
தைளிக்குள எேிர்ேொர்பேின் �னவு�ளின் 
ைசநேங�ள அேனினூதட நி�ழும் அேிசயங�ள 
ரசவன�ள எல்ைொதம சிறபேொனவை�ள. 
அபேடியொன நி�ழவு�ளுக்குள அ�லிவ� 
ேன் �ொணபேிவழயொல் தநர்நே சொே 
ைிதமொசனதேிக்�ொ� ேொேங�வளத தேடிய 
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எேிர்ேொர்பேில் இயறவ�யின் ரசவனவய மி� 
அறபுேமொ� தேொருதேி இருக்�ிறொர் �ைிஞர்.

�க்்கம 16ல ததைப்பு – ்சமா� ெிய்மா்சனங்கள

வை�வறக் �னவு�தளொடு
வ�த�ொர்தேது...
ைிொியும் ைண்ணததுபபூசசி�ளின்
சிறகு�ளில் ைவரயபேட்ட
சிதேிரங�வள ரசிதது
பூதேிருக்�ைொம் அநே பூ
தமன்ேனியில் நவனநது
சிலிர்தே இவை�ளின்
இவடதய ைிழுநே ஒறவற
ஒளியில் ேட்தடன ைிொிநேிருக்�ைொம்...
ொீங�ொிததுச சிற�டிக்கும்
ைண்தடொன்று தமொட்டுக்�ேவை
தமல்ைத ேட்டியேொல்
ேிறநேிருக்�ைொம் அேன்
பூைிேழ�ள.....
எது எபேடிதயொ,
தநரமறியொது பூதது
தநர்நதுைிட்ட �ொணபேிவழயில்

அ�லிவ�யொனைள �ொததுக் �ிடக்�ிறொள
சொேைிதமொசனதேிற�ொ�
ேொேங�வளத தேடி...

நமது ேற�ொை ைொழக்வ�யில் நம்வம 
நொதம அறிநதுத�ொளைேறகும் நமது 
தசயல்�வளப புொிநது த�ொளைேறகும் 
அபேொறேட்டு நமது மனங�வள �டநது 
தசன்று த�ொண்டு இருக்�ிதறொம். ேொம் எது 
தசய்ேொலும் அேில் ஒரு நியொயம், ேர்மம் 
இருபேேொ� நம்வம நொதம �றேிேம் தசய்து 
த�ொள�ிதறொம்.

ேர்மம், நீேி�ள தசொன்ன ைரைொறு�வள 
மூட நம்ேிக்வ��ளொக்�ி ைரு�ிறது ேற 
தேொவேய �ொை �ட்டம். யொொிடம் ேணம் 
அேி�ொரம் இருக்�ிறதேொ அைர்�ள 
நிவனதேொல்  எவேயும் மொறற முயறசிக்�ைொம் 
என்ேவே �ைிஞர் முடிநேொல் சூொியவன 
தமற�ில் உேிக்� வைக்�வும், நிைொ 
தேயொமலிருக்�வும், �ிளி�வளப ேொடவும், 
குயில்�வள ஊவமயொக்�வும் முயறசிதது 
ேொர்பேொர்�ள இம்மொேொியொன அறிவு ஜீைி�ள 

l
ய�ரிதர்ச்சதைக் ்கணடு
்ீணடும ்கணமூடி
திேமானததில மூழ்கினமார் புததர்
l
ஆக்்கிர்ிப்பு்கதள அ்கறறுங்கள
அத்க்கூெல ெிடு்கி்து
்தழக்்கமாை ்ின்னல
l
�மா்சக்்கேிறத் ்துெிலஊற்ி
அனுப்�ிதெக்்கி்மான்
எ்ன்
l
�ேணததின்ய�மாது
்கிலு்கிலுப்த� ஆடடி
இத்சக்்கி்துக் ்கமாறறு
l
�டடுப்புழுெின்
ஆத்ட அெிழப்�ில
்ின்னு்கி்து �ட்டமாத்ட

l
சுதெ அதி்கம
ெிதளேமாடடில ்சத்தத
வ்சலை்்கள ்சத்ேல
l
ய்கட�மாரறறுக் ்கி்டக்்கி்து
ஆேிரம ்கனவு்கள
்சமாதை ெி�தது
l
ேமார் வ்சமாலலிக்
கூடுதைமாய உதழக்்கி்து
ய்கமாத்டேில சூரிேன்
l
எரியூட்டப்�டு்கி்து
ஏதழக் ்கனவு்கள
வ்சங்கல சூதள
l
உ்ஙகும பூ்ிதே
்கலவைரிந்து எழுப்பு்கி்து
�னிக்்கடடி ்தழ

தப. விஜயைட்சுமி
்கமாஞ்சிபுரம
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என்�ிறொர். இைர்�வளப ேொர்தது இயறவ� 
நவ�ததுக் த�ொண்டிருக்�ிறது என்ேவே 
�ீழக்�ொணும் �ைிவேயில் மி� அழ�ொ� 
கூறு�ிறொர்.

�க்்கம 20ல ததைப்பு – அ்ிவுஜீெி்கள

மனங�வளக் �டநது தைகுதூரம்
முன்தனறியொ�ிைிட்டது
நியொயம் ேர்மம் இவை
ைிேைிேமொய் மனம்
�றேிததுக்த�ொண்டேொய்
ேொடதேிட்டம் ைடிைவமதேொ�ிைிட்டது.
புறொக்�றிக்கு ஈடொ� சவேயும்
�ன்றுக்கு ஈடொ� ம�வன 
தேர்க்�ொலிலிட்டதும்
மூடநம்ேிக்வ�தயன
முரசறிைிததுைிடைொம்.
அடுதேது என்ன?

அேி�ொரம் உளளைொிடததே
அரசொங�தவேயும் ஒபேவடததுைிடைொம்
முடிநேொல் சூொியவன தமற�ில்
உேிக்�வும்
நிைவை தேயொமலிருக்�வும்
�ிளி�வளப ேொடவும்
குயில்�வள ஊவமயொக்�வும்
முயறசிததுப ேொர்க்�ைொம்
அறிவுஜீைி�தளன அைரைர்
ேட்டம் சூட்டிக்த�ொளள
இயறவ� சிொிததுக்த�ொண்டிருக்�ிறது

அநே மனம் எதேவன சுவம�வளத 
சுமநேிருக்கும். எதேவன ைலி�வளத ேொங�ி 
யிருக்கும். எதேவன சநதேொசங�ளுக்குத 
ேன்வன அர்பேணிதேிருக்கும். ைதயொேி�ம் 
நிர்ேநேிபேட்டது. அேற�ொன நிரொ�ொிபபு�ள, 
உேொசீனங�ள தேொன்றைறவறயும் சிறிது 
மனம் இவளபேொற வீட்டு உறுபேினரல்ைொே 
யொதரொ ஒருைொின் தேசசு இேமொ� இருபேவேக் 
�ைிஞர் �ீழக்�ண்ட �ைிவேயில் சிறபேொ� 
உணர்தேிைிட்டொர்.

�க்்கம 36ல ததைப்பு – ்மாேமாயைமா்கம
்மாே உை்கததின் மூதத குடி்்கன்…

�ங�ொரு குட்டிதயன

உடன் ேயணிக்கும்
மடிக்�ணினியிலிருநது
�னண்தணடுக்�ொமதைதய
எபதேொேொைது ஏேொைது தைண்டுமொ?
என நைம் ைிசொொிக்கும் ம�ன்....
�ொதுக்�ருைிவய
�ர்ணனின்
�ைச குண்டைமொக்�ி
�ண்�ளொல் அனுசரவணயொய்
அேிநயக்கும் மரும�ள...
�ருைொன நொளமுேல்
�னவுக்த�ொட்வடவயக் வ�பேறற
எவேதயனும் �றறுக்த�ொளள
ேம்ேரமொய் சுழலும் தேரன்.... 
இைர்�வள ைிட
அைசரத தேவை ஐம்ேது நூறுக்�ொ�
ேன் வீட்டுக் �வேவய
ைிைொைொொியொ� ைிஸேொிக்கும்
தைவைக்�ொர தேொன்னம்மொைின்
ைொர்தவே�ள இேமொயிருக்�ிறது 
இபதேொதேல்ைொம்.....

எல்தைொரும் எேிர்ைரும் ேிறநே நொவள 
மி�சசிறபதேொடு த�ொண்டொடு�ிதறொம். 
ஆனொல்  அநே ேிறநேநொள ஒரு முக்�ியமொன 
தசய்ேிதயொன்வற நமக்கு உணர்தேிப 
தேொகும். அது என்னதைன்றொல் உனக்கு 
ஒரு ையது கூடிைிட்டதேன்றும் உன் 
ைொழநொளில் ஒரு ஆண்வட இழநதுைிட்டொய் 
என்ேதுமொகும். ஒவதைொரும் மரணம் 
என்ற முறறுபபுளளிவய தநொக்�ிதேொன் 
ைொழக்வ�யின் ைொி�வள எழுேிக்த�ொண்டு 
இருக்�ிதறொம். ையதேன்ற ேடிக்�ட்டு�ளில் 
நமது முவறக்கு �ொதே ிருக்� ிதறொம் 
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என்ேவேயும் �ைிஞர் மி�சசிறபேொ� 
தசொல்லியிருக்�ிறொர்.

ேக்�ம் 48ல் ேவைபபு – ந�ரும் 
ேடிக்�ட்டு�ள

சொவைதயஙகும்
இவறநது�ிடக்கும் மொவை�ளும்
உேிர்நது�ிடக்கும் மைொிேழ�ளும்
ஆண்தடொன்று ந�ர்வ�யில்
மரணதவே தநொக்�ிய
ேயணதேில்...
ந�ரும் ேடிக்�ட்டு�ளில்
நமக்�ொன முவறக்கு
�ொததுக் �ிடக்�ிதறொம் என்ேவே
அறிைிததுக் த�ொண்டிருக்�ின்றன.

முேைொளிததுைம், உயரேி�ொொி�ள மதேி 
யில் �வட நிவையில் உவழக்கும் மக்�ளின் 
த�ொொிக்வ� நிரொ�ொிக்�ேடும், அைர்�ளது 
தசொற�ள வீணடிக்�பேடும், ஆவச�ள 
நிரொவசயொக்�பேடும், ேிறவம�ள மவறக்�ப 
ேடும், உணர்வு�ளுக்கு மேிப ேளிக்�பேட 
மொட்டொது என்ேவே இக்�ைிவேயில் 
சிறபேொ�க் கூறு�ிறொர்.

ேக்�ம் 61ல் ேவைபபு – ஆயொைின் குழுநவே

சீைி சிங�ொொிதது
அைங�ொிதது அழகு தசய்து
அவனததுக் குழநவே�வளயும்
அவைக்கு அனுபேி வைததுப ேின்
அைசரமொய் ேயொர்தசய்ே
அைள குழநவேக்கு
அனுமேி மறுக்�பேட்டது
ஆயொைின் குழநவேக்கு
இடமில்வைதயன்று...

தேண்ணுக்குச சுேநேிரம் தைண்டும். �ட்டுப 
ேொடு�ள �வளய தைண்டும். ஏதேொதைொரு 
இடதேில் தேண் இன்னமும் �ட்டுபேடதைண்டிய 
சூழல் இருநது த�ொண்தடேொன் இருக்�ிறது. 
அன்ேின் ைசதேொதைொ அல்ைது �ண்டிபபு என்ற 
ைவ�யிதைொ ஏதேொதைொரு நிர்பேநேதேில். ைளரும் 
ேருைதேில் தேறதறொர்�ள ேின்னர் �ணைன், 
ைதயொேி�தேில் ம�ன் இபேடி ஒரு �ட்டுக்குள 

நிர்ேநேிக்�பேடுைவே �ைிஞர் ேின்ைரும் 
�ைிவேயில் சிறபேொ�க் கூறு�ிறொர்.

ேக்�ம் 75ல் ேவைபபு – மீட்தடடுக்�ிதறன்

மூசசு முட்டு�ிறது...
இன்னொொின் ம�ள
இன்னொொின் மவனைி
இன்னும் எதேவனதயொ
முதேிவர�ள
முது�ின் தமல் அமர்நது
�ழுதவே தநொிக்�ிறது.
�ண்�ொணிபேின் நிழல்
தேொடர்நது ைரு�ிறது
உண்ண உடுதே சிொிக்� சீற என
ைவரயவற�ள
நீண்டுத�ொண்தட தேொ�ிறது.
�வழக்கூதேொடி
�யிறறில் நடபேதுதேொல் நடநது
நவடதய மறநதுைிட்டது.
ஆளரைமறற
அததுைொன �ொட்டிதைனும்
என்வன ைிட்டுைிடுங�ள
த�ொஞ்சதம த�ொஞ்சம்
என்வன மீட்தடடுததுக் த�ொள�ிதறன்

இபேடியொன அவனததுக் �ைிவே 
யிலுதம �ைிஞர் சிறநது மிளிர்�ின்றொர். 
ை ொ ச ி க் �  ை ொ ச ி க் �  ந ம்  ம ன ே ி த ை 
�ொட்சிபேடு�ிற ேடிமஙதளொடு அவனததுக் 
�ைிவே�வளயுதம ேநேிருக்�ிறொர்.

அழகுற ைொர்தவே�ளும், ரசவனக் 
குொிய ைொி�ளும், ச ிநேிக்� வைக்கும் 
�ைிவே�வளயும் உளளடக்�ிய இத 
தேொகுபபு நிசசயம் ைொசிக்�பேட தைண்டிய 
அருவமயொன தேொகுபேொகும்.

�ைிஞொின் சிறநே �ைிவே�வள புதே� 
ைடிைம் ேநே இநநூல், ேவடபபு ேேிபே� 
தைளியீடொகும்.

நூல் தேற தேொடர்புக்கு

�ைிஞர் மதுரொ - 9486085240
ேவடபபு ேேிபே�ம் - 9739544544
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்கிளளிெிடடு ஆடடும கூணடுக்்கிளி ய�மாை
எளளி நத்கேமாடி ஏளனங்கள வ்சயது
வ்கமாளளிக்்கடத்ட தெதது குளிர் ்கமாய்கின்்ீர்
்களளி்சவ்சடி ய�மாை ்கமானலிலும எழுயெமாம

ெமாழு்கின்் ய�மாதும ெமாழக்த்கக்குப் �ின்பும
உழவு்கின்் நமாஞ்சிதை உள்மா்ப் ய�மாறறு
ஏயழழுப் �ி்ெி்கள எங்களுக்கு யெண்டமாம
உழவு்கின்் நமாளில ஒருவநமாடிப் ய�மாதும

ெஞ்சதன்கள யெண்டமாம ென்முத்்கள யெண்டமாம
வ்சஞய்சமாறறுக் ்க்டனமால ய்சரமாதி்டம யெண்டமாம
வ்கமாஞசு்கின்் ்ணணில வ்கமாளதள அழகுதமாயன
்ிஞசு்கின்் ெமார்ததத ்ீ்ிப்ய�்ச யெண்டமாம

மும்மாரி வ�மாழிே மு்கில்கள கூட்ட்ிலதை
எமமு்கததில இன்று ஏ்மாற்ம நித்ந்து
தும்லய�மாை தமாயன துடிக்்கின்ய்மாம நமாங்கள
வ்சமத்ேமாக்்க இன்ய் ்சி்குத்டதது ெமாரமாய

ஆளு்கின்் ்ன்னனும அதர வநமாடிேிலதமாயன
சூளுதரதது ெி்டைமாம சு்டர்ெிடும தீ�்மாய
யெலிேிட்ட ய�மாதும வெளளமாடு ய�மாை
ய்கலிக்கூததமாய இஙகு ெிெ்சமாேம �மாரமாய..

யதமாளவ்கமாடுதது உதெ திரணய்டமாடி ெமாரமாய
்களள்ிலைமா வநஞ்சில ்கணதுத்டக்்க ெமாரமாய
எளளளவும ய�மாதும எங்களுத்டே ெமாழெில
வ்கமாளளளெமாய நிரம�ி ய்கமாபுரததில தெப்ய�மாம.

�மாவரலைமாம �ிதழக்்க �மாதைெனம வ்சழிக்்க
�மாலய�மாை நீயும �ள�ளவென வ�மாழிெமாய
ெமாயக்்கமால ெரப்வ�லைமாம ெழிந்யதமா்ட நீயும
வ்ய�ிக்்க இன்ய் ்ள்ளவென ெமாரமாய.

எங்களுத்டே ்கனவும எங்களுத்டே ெமாழவும
எங்களுக்்கமானது இலதை உங்களுக்்கமான ்கனவு 
திங்களய�மாை ்ணணில தினமுதழக்்க நமாங்கள
தங்கமய�மாை என்றும தமாங்கிடுயெமாம உைத்க..

ச.ப.சணமுகம
எழுெமாம�மாடி.
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ெண்டமாடும ்ைரமாய நீ ெண்டமாடும ்ைரமாய நீ 
வ்சண்டமா்கிப் ய�மானமாயே..வ்சண்டமா்கிப் ய�மானமாயே..

வ்கமாண்டமாடும உனதன்�ிலவ்கமாண்டமாடும உனதன்�ில
திண்டமாடிப் ய�மாயனயன..திண்டமாடிப் ய�மாயனயன..

குண்டமான கு்ட்ிரணத்டகுண்டமான கு்ட்ிரணத்ட
தண்டமான இத்ட தமாங்க,தண்டமான இத்ட தமாங்க,

தளளமாடும தன்ிரணடுமதளளமாடும தன்ிரணடும
தமாெணிக்குள திண்டமா்ட,தமாெணிக்குள திண்டமா்ட,

்கண்டமாடும ்ேிலய�மாை்கண்டமாடும ்ேிலய�மாை
்கனவுக்குள ெந்தமாடும..்கனவுக்குள ெந்தமாடும..

முண்டமாசு நமான் ்கடடிமுண்டமாசு நமான் ்கடடி
முழு்ீத்ச ெ்ச்சமாலுமமுழு்ீத்ச ெ்ச்சமாலும

்கண்டமாங்கி்ச ய்சதைேிை்கண்டமாங்கி்ச ய்சதைேிை
்கமாலவ்கமாலுசு ்சர்சரக்்க,்கமாலவ்கமாலுசு ்சர்சரக்்க,

்சண்டமாளி உன்னழ்கில்சண்டமாளி உன்னழ்கில
்சரு்கமா்கிப் ய�மாயனயன..்சரு்கமா்கிப் ய�மாயனயன..

சாயீசனசாயீசன
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