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ஒ ரு வ ன்  ம ி க வு ம்  அ ழ க ா ன  ஒ ரு 
பெண்ணை மணைமுடித்ான். அவள் மீது 
அளவு கடந் ொசத்்யும் காட்டினான்.
இவவாறிருகக, 

ஒரு நாள் அவள் ஒரு த்ால் தநாய்ககு 
ஆளானாள். அ்னால் அவளது அழகு 
ெடிபெடியாக கு்றவ்டயத ப்ாடஙகியது. 
அ வ த வ ் ள  அ வ ள து  க ணை வ ன்  ஒ ரு 
ெயணைபமான்்ற தமறபகாணடிருந்ான். 
அ்ன் ெின்னர், அவன் கண ொர்்வ்ய 
இழந்வனாகத ்ிரும்ெினான்.

ஆனால் எவவி் ெிரசசி்னயும் இன்றி 
அவர்களது மணை வாழ்வு ப்ாடர்ந்து.

நாட்கள் பசல்்லச பசல்்ல ம்னவி ் னது 
அழகும் ெடிபெடியாக கு்றவ்டநது 
பசல்வ்் உணைர்ந்ாள். ஆனால் ் ம்ெ்ியர் 
இருவாின் அன்ெில் எவவி் தவறுொடும் 
மாறறமும் காட்டாது வாழ்ந்னர்.

அவன் அவ்ள அ ி்கமாக தநசித ா்ன் 
அவளுடன் அன்ொக நடநது பகாணடான். 
அவளும் அவனுடன் அவவாறு ா்ன் இருந ா்ள்.

அபெடியிருகக ஒரு நாள் அவள் 
இறநதுவிட்டாள்.

அவளது மரணைம் அவ்ன மிகவும் 
தவ்்னபெடுத்ியது.

்ன் அன்பு ம்னவியின் இறு்ி 
க ிா ி்கக்ள ந ி்றதவறறி  அவ்ள 
அடககம் பசய்் ெின் அவன் ் னி மனி்னாக 
அவவிடத்் விட்டு வீடு ்ிரும்ெினான்.

அவன் ் ிரும்ெி வரும் தொது அவனுககு 
ெின்னாலிருநது ஒரு மனி்ர் அவ்ன 
அ்ழதது

«குருடனான  நீ  எவவாறு ்னிதய 
நடநது பசல்கிறாய்? இது வ்ரககா்லமும் 
நீ  உ ன்  ம ் ன வ ி ய ி ன்  உ ் வ ி யு ட ன் 
அல்்லவா நடந்ாய்?’’ எனக தகட்டான்.

அ்றகு அவன்

‘’நான் குருடன் இல்்்ல. எனது ம்னவி 
தநாய் வாய்ெட்டுள்ளாள் என்ெ்் நான் 
அறிந்்ால் அவள் மனம் காயபெடக 
கூடும் என்ெ்ால் ்ான் குருடன் தொன்று 
ொசாஙகு பசய்த்ன்.

அவள் சிறந்ப்ாரு ம்னவியாக 
இருந்ாள். அவள் ெின்ன்டவ்றகு ஒரு 
காரணைமாக இருகக ெயபெட்தடன்.

அ்னால் ்ான் குருடன் தொன்று 
ொசாஙகு பசய்து இ்றகு முன் எவவளவு 
ொசமாக நடநது பகாணதடதனா அவவாதற 
இது வ்ரயும் அவளுடன் வாழ்நத்ன்» 
எனப ெ்ி்லளித்ான்.

l பிறரின் குறறகள் எஙகள் 

கணகளுக்கு வதன்படாமல இருக்க 

்சில வெறளகளில நொமும் குருடன் 

வபான்று பா்சாஙகு காட்டுெது 
அெ்சியம்...
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உனக்காக நொன்
கெிறத எழுதும் 
வபாவதலலாம்
கெிழந்து வகாணட
வபனா முறன வபாலவெ
நெீ கெியால
காதல வமாழி வபசுறகயில
கெிழந்து வபவனன்
உன்னுள் நொன்.

ஒரு கனம் வதான்றிய
உன் நெிழல படக்காட்்சி
என்றும் நெிறனவுகளாகவெ
ஓயாது ொழவெ
அடம்பிடிக்கின்றது.

வ்செல கூெியது
காதில ெிழவெ
கணகள் க்சக்கி எழுந்த
கதிரென் வபாலவெ நெீ
நெீயாக நெிறக
உன்றன சுறறி ெரும்
பூமியாகின்வறன்.

உன் ஒளிக்கதிரகறளயும்
உறிஞ்சி
ஒளிதவதாகுப்புக்கு
உததரொதம் தருகின்வறன்.

முகெரியறறுப்வபான
உன் முகெரிறய
முழுெதுமான 
வபௌர்ணமியாக
ொனவீதிவயஙகும்
வதடுகின்வறன்.

நொளும் உனக்குள்
வமகப்வபாரறெ வெணடாம்
வெளிவய ொ
ெிழிததுப்பார!

பா்சப்பாததிரததில
அன்றப
ஏந்தி நெிறகின்வறன்!

ெிழி வதடும்
என் ெலி மட்டும் நெிறலக்க
பாறததான் வதான்றெிலறல
உன்வனாடு பய்ணிக்க
என் இதயம் வதடும்
நெிம்மதி 
நெீயாக இருக்கும் ெறர
இந்த காதல என்றும் 
சுகமானதுதான்!
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்மிழ் இ்லககியத்ிலும், கவி்் 
து்றயிலும் ஒவபவாரு கா்லகட்டத்ிலும் 
அவசியத்ினாலும், த்்வக கரு்ியும் ெ்ல 
புது்மகள்  புகுநது  வநதுள்ளன.  அபதொககு 
்ான் அககா்லத்ில் புதுககவி்்யாக 
வடிவம் பெறறது. ெ ின்னர் சா்ாரணை 
மககளுககும் புாியககூடிய வ்கயில் 
கவி்் பவவதவறு புது வடிவஙக்ள 
ஏறறிருககிறது. அவவாதற ொர்ியாரும் 
துணைிநது ெ்ல புது்மக்ளக ்கயாணடு 
ப வ ற ற ி  ப ெ ற ற ா ர் .  ‘ ‘ ப ச ா ல்  பு ் ி து , 
பொருள் பு்ிது, சு்வ பு்ிது பகாணட 
‘நவகவி்்’’’என்தற ொர்ியார் ்மது 
கவி்்க்ளக குறிபெிட்டுள்ளார். தமலும் 

‘‘ெிற நாட்டு நல்்லறிஞர்
சாத்ிரஙகள்
்மிழ் பமாழியில்
பெயர்த்ல் தவணடும்
இறவா் புகழ் உ்டய
புது நூல்கள்
்மிழ்பமாழியில் 
இயறறல்  தவணடும்.’’ 

என்று அன்தற ெிறபமாழி இ்லககியஙகளுககு 
மு்ன்்ம அளிததுள்ளார் மகாகவி. ்மிழ் 
பமாழியின் சிறபபும், ெிற பமாழிகளில் 
க ா ணை ப ெ டு ம்  இ ்ல க க ணை ,  இ ்ல க க ி ய 
நயஙக்ளப ொராட்டுவதும், அ்்ன 
்மிதழாடு பகாணடுச பசல்வதும் ்ான். 
அவவாறு நயம் ொராட்டும் தொது்ான், நம் 
்மிழ் பமாழியின் சிறபபு மறறும் க்லாசசார 
பெரு்மக்ள ெிற பமாழிகளுககும் நாம் 
பகாணடு பசல்்ல முடியும். 

அவவ்கயில் ப்லுஙகு பமாழியில்  
‘‘நானிலூ’’ எனத த்ாறறம் பெறற,  நான்கு 
வாி கவி்்கள் இன்று ்மிழ் பமாழியில் 
‘‘்ன்மு்னக கவி்்கள்’’ எனப பெயர் 
பெறறு, ெரவ்லாக அ்னதது கவிஞர்களாலும் 
எழு்பெட்டு வருகின்றது. இதப்லுஙகு 
வடிவ கவி்்யின்  இ்லககணைத்்ப 
ெறறி வத்்லககுணடுலிருநது 2017 ல் 
பவளிவந  ்‘‘மகாகவி’’ என்னும் மா  ்இ்ழில் 
்ை்ராொத்  ் சார்ந  ் ்மிழ் எழுத்ாளர் 

ி்ருமிகு. சாந்ா்த அவர்களின் கட்டு்ர்ய 
ெடிகக தநர்ந்து. சாந்ா ்த அம்்மயார் 

K
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அவர்கள் ப்லுஙகு ்மிழ் பமாழிப 
பெயர்பொளராகவும், ்ை்ராொத ி்லிருநது 
‘‘நி் ற’’ என்னும் ் மிழ் இ்லககிய மா  ்இ்்ழ 
நடத்ி வரும் ஆசிாியராகவும் ்ிகழ்நது 
வருகிறார். அவவம்்மயாாின் கட்டு்ரயின் 
மூ்லம் அறிய வந  ் பசய் ி் யாப்னின், 
இந  ்‘‘நானிலூ’’ என்னும் பு ி்ய கவி வடிவம் 
ப்லுஙகு ெல்க்்லககழக முன்னாள் 
து்ணை தவந்ரும், சாகித்ிய அகடாமி 
விரு்ாளருமான டாகடர். தகாெி அவர்களால் 
வடிவ்மககபெட்டது என்று. இவரும் ்னது 
மு்ல் நானிலூ கவி்  ்ப்ாகுப்ெ 1998 ஆம் 
ஆணடு பவளியிட்டு சிறபெிததுள்ளார்.

நான்கு வாிக்ளக பகாணட இககவி 
வடிவம்..’’நான்.. நீ..’’ என்னும் பொருள்ெட 
அ்மநது இருெது மு்ல் இருெதது ஐநது 
அ்சகளுககுள் அடஙகுவ்ாகவும், மு்ல் 
இரு வாிகளில் பசால்்லபெடும் கருதது, அடுத் 
இரு வாிகளில் அவற்ற சார்நத்ா அல்்லது 
எ ி்ர்தத்ா அ்மநது நம்்ம ஆசசாியத ி்ல் 
ஆழ்ததுவத் இ்ன் சிறபெம்சமாகும். 
இயற்க, சமூகம், உறவுகள், உணைர்வுகள் 
தொன்றவற்ற ொடுபபொருளாகக 
பகாணடு ்ைககூ கவி் ்களுககு உாிய 
அடர்த ி்தயாடு, ஆனால் நான்கு வாிகளில் 
வ்லம்  வநதுக பகாணடிருககின்றன. நம் 
்மிழ் பமாழியில் ெல்்லாணடுகளுககு 
முன்தெ ஒற்ற வாியில் «ஆத ி்சசூடியும்» 
இரு வாியில் ‘‘ ி்ருககுறளும்’’, மூன்று வாியில் 
‘‘மூவடியும்’’ நான்கு வாியில் ‘‘நா்லடியாரும்’’ 
வந ி்ருபெது மிகவும் சிறபெிறகுாிய ஒன்றாக 
இருந்ாலும், இநநானிலூ கவிவடிவம் 
பவகுவாக அ்னதது கவிஞர்களும் 
எழுதுவ்றகு இ்லகுவாக அ்மநதுள்ளது.

முகநூலில் நானிலு:

கவிசசுடர். க. ந, கல்யாணைசுந்ரம் 
அவர்கள், இநநானிலூ கவி்்க்ள 
‘‘் ன்மு்னககவி் ்கள்’’ எனப பெயாிட்டு 
முக நூலில் குழுமம் ஒன்்றத ப்ாடஙகி, 
இன்று நூறறுககும் தமறெட்ட கவிஞர்கள் 
எழுதுவ்றகு வழிவகுதது வருகிறார். 
மு க  நூ லி ல்  ெ யணை ி க க ா ்  எ ன க கு , 
இசபசய் ி்யானது, ஐயா அவர்கள் சுமார் 31 

கவிஞர்களின் கவி் ்களுடன் ப்ாகுதது, 
ஓவியா ெ ி்பெகம் 2018 ல் பவளியிட்ட ‘‘நான் 
நீ இந் உ்லகம்’’ நூல் வாயி்லாகதவ அறிய 
தநர்ந்து.

்மிழில் மு்ல் நானிலு:

்னித ப்ாகுபொக 2018 ஆம் ஆணடில் 
கவிஞர் இளவல் ைாிைரன் அவர்களால் 
எழு்பெட்ட «குழந்் வ்ரந் காகி்ம்» 
்மிழில் மு்ல் நானிலூ கவி்் ப்ாகுபபு 
என்னும் பெரு்ம்யப பெறறது.

புதுசதசாியின் மு்ல் நானிலு:

2019 ஆம் ஆணடு கவிஞர் கா்ர. 
இரா. தமக்லா அவர்களால் எழு்பெட்ட 
‘‘சுவர் ஓர பசம்ெருத ி்’’ புதுசதசாி யூனியன் 
ெிரத்சத்ின் மு்ல் நானிலூ நூ்லாகவும், 
பெணொற கவிஞர்களின் மு்ல் நானிலூ 
நூ்லாகவும், ்மிழில் இரணடாவது ்னிநெர் 
நானிலூ நூ்லாகவும் ் ிகழ்கிறது. இநநூலுககு 
எழுத்ாளார் சாந்ா ்த அம்்மயாரும், 
கவிஞர் வ்ி்்ல ெ ிரொ அவர்களும் 
வ ா ழ் த து ் ர  ம ற று ம்  அ ணை ி ந து ் ர 
அளித ி்ருபெது பெரும் உவ்கதய. ெல்தவறு 
ொடுபபொருட்க்ள பகாணட, ெல்தவறு 
கவிஞர்களின் ஒருசி்ல நானிலூககள் இஙதக..

கூட்டத்தில் நதிழல்்கள்

்கரைந்து ப�ோ்கதின்றன

உன நதிழல் த்ன�்டோவிடில்

உனரனபே ப்டிக் த்கோள்.  

  (டாக்டர. வகாபி)

எனக்கு முனபன

தவள்்ளம் புைளும் ந்திேில்

கூழோங்கற்கப்ளோடு 

ப�சிக்த்கோண்டிருக்்கதிப்றன.  

  (க. நெ. கலயா்ணசுந்தரம்)

ஞோனக் ்க்டல் கு்ளிததுக்

்கரைபே்ற,

எ்திைில் வரும்

பசற்றில் உழன்ற �ன்றி.  

  (இளெல. ஹரிஹரன்)
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அண்ர்ட வீடடுக்்கோைர்

முர்றத்ோலும்

உைசிபே சிைிக்்கதி்றது

சுவர் ஓை தசம்�ருத்தி   

  ( காறர. இரா. வமகலா )

மன்திறகுள் 

ஒபை சத்ம்

ஓைத்தில் ்வமிருக்்கதி்றது

்னிரம.                

  ( ்சாரதா. க. ்சந்வதாஷ் )

த்ோரைந்து ப�ோன 

எனரனத ப்டுர்கேில்

எ்திைில் நதிற்கதி்றோய்

நீ.                   

  ( மதுரா )

இனறு நமக்கு

்கோ்ரை வி்டவும்

அ்தி்கமோ்க வரு்கதி்றது

ப்கோ�ம்.                  

  ( ம. ரவமஷ் )

�சிக்த்கனறு இட்ட �ிசரச

மதுவில் ்கரைர்கேிபை

எைி்கதி்றது

இரு வேிறும்.        

  ( காறர. இரா.வமகலா )

நோம் �ிைிந்து 

தசன்ற இ்டத்தில்

ஒனறு கூடிேது

உ்திர்ந்் சருகு்கள்.   

  ( ஹிஷாலி )

இதுதொல் இன்னும் எத்்னதயா 
கவிஞர்களின் கவி மன்ில் சிம்மாசனம் 
தொட்டு அமர்ந்ிருககும் நானிலூ கவி்் 
களுககு நல்்ல எ்ிர்கா்லதம...

n

பன்னணடாப்பு படிக்கும்வபாது
அறரபரிட்ற்ச நொட்கள்
வபரும்பாலும்
மறழக்காலமாகததானிருக்கும், 

அப்வபாழுவதலலாம்
அடர மறழயில 
நெறனெதறகாகவெ
எஙகளிருெரின் ற்சக்கிள்
நெிகழத தகெின்றி
நெிச்சயம் கறடெிழும்,

கறடெிழுந்த ற்சக்கிறள
தள்ளிக்வகாணடு
கடக்கும் ்சாறலகள்
அெள் தறலநெிமிரந்து
வபசும் ொரதறதகள்
வபாலவெ வதாக்கிநெிறகும்,

அப்படிவயாரு நொள்
முதல முறறயாக ஓரரெமறற 
்சாறலயின் இறட வெளியில
அெவளன் முகம்பாரதது
"்சளி பிடிச்சிக்கப்வபாகுது"
என்றதுதான் தாமதம்,

அடுதத க்ணவம
அெள் மீதான அததுறன மதிப்றபயும்

வகாணடு ெந்தது அம் மாமறழ....

- உரம ்கரைேைசன
வ்சலம்.
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திருமூலர  மந்திரஙகள்  குலதறத ஒன்றாய்த 
 திருமறறயாய்  ஓதுகின்ற  ொழெின்  ்சான்று 
கருததுள்ள  இறறறமயிறன  எடுதவத  காட்டும் 
 காலததால  அழியாத  நெிறனெின்  ்சின்னம் .
வபாருள்வபாதிந்த  இெரினுறடப்  பாடல யாவும் 
 வபாலலாத  உலகததில  வநெறியாய்  நெிறகும் 
எருொக நெலலி்ணக்கம்  வெணடு  வமன்வற 
 எம்மருஙகும்  ொழெியறலச  ்சான்றாய்க் காட்டும் !!

அன்பிறனவய  ஆதியாக  ஈ்சன்  என்வற 
 அகிலததில  ெலியுறுததும்  பாடல  தன்றன 
கன்னவலன  சுறெபடவெ  ஓதி  றெததார 
 கா்சினியும்  வமம்படவெ  ஏறவபாம்  நொவம .
மின்னறலப்வபால  ஒளிரகின்ற  பதஙகள்  யாவும் 
 மீமிற்சயில  ொழெியறலக்  காட்டிச வ்சலலும் .
வ்சான்னாலும்  வகட்டாலும்  சுெரக்கம்  உணடாம் 
 வ்சாகதறத  மாறறுகின்ற  வதம்பும்  உணடாம் !!

மணணுலகில  திருமூலர  வ்சாலலிச  வ்சன்ற 
 மந்திரஙகள்  அததறனயும் மருந்வத  ஆகும் 
கணடிடலாம்  நெீதிவநெறி  ொழவு  தன்னில 
 கறறபடி  நெடப்வபாவம  அறதறத வநொக்கி 
ெிணணுலகில  இெறரவபாவல  ்சிறப்பாய்  நொளும் 
 ெிந்றதயான  வ்சந்தமிழில  ொழறெக்  காட்டி 
ெண்ணமிகு  வநெறிமுறறறய  ெழக்கம்  என்வற 
 ொய்நெிறறய  வ்சான்னெரும்  எெரு  முணவடா !!!

- சைஸவ்தி  �ோஸ்கைன
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எலலாவம

வெறுததுப் வபாய்

எதுவுவம

வெணடாவமன

உதறி நெடக்றகயிலும்

உடன் ெந்து

ஒட்டிக் வகாள்கிறது

நெீ தந்த

நெம்பிக்றக...

இ ந ்  ந ம் ெ ி க ் க க  க வ ி ் ் ய ி ன் 
நாயகன் கவிஞர் ஏக்்லவன். ெதது வருட 
கா்லமாக என்னுடன் நட்ொக ப்ாடரும் 
நல்லுள்ளம் பகாணட நணெர். இவர் ஒரு 
மாறறுத்ிறனாளி... ஆனால்,  நான்  இவ்ர 
அபெடி அறிமுகபெடுத் விரும்ெவில்்்ல... 
இவர் ெ்லாின் வாழ்க்க்ய மாறறும் 
்ிறனாளி என்று காட்சிபெடுத்தவ 
விரும்புகிதறன்.. நான் ொர்தது ெிரமித் 
சி்லாில் இவரும் ஒருவராவார்.

்ன் ெ ி்மூன்றாவது வயது ெிறந  ்நாளன்று, 
்ன் நணெர்களுடன் வி்ளயாடிவிட்டு, 
இரயில் ொ்்யில் நணெர்களுடன் நடநது 
பசன்று பகாணடிருந் தொது, இரயில் 
வருவ்  ் நணெர் கவனிககா்்  ் ொர்தது 
ஏக்்லவன் சத்ம் தொட நணெர் வி்லகி 
ஓடித ்பெினார்... ஆனால் இடதுபுறம் 
வந  ் இரயி் ்ல இவர் கவனிககவில்்்ல. 

நணெர்கள் அ்லறியும், ஒன்றும் புாியாமல் 
ி்் கதது நின்ற ி்ல் இன் ி்ன் தமா ி், உடல் 

தூககிபயறியபெட்டு, இவாின் கால்சட்்ட 
கம்ெியில் மாட்டி இவ்ர ஒரு கித்லா மீட்டர் 
தூரததுககு இழுததுச பசன்றுள்ளது... 
மருததுவம்னயில் அனும்ிககபெட்ட 
இவர் ்ன் இடதுகா் ்ல முழஙகால் வ ர் 
இழநதுள்ளார்...

இரணடு வருடம் ெ்ல துன்ெஙக்ள 
அனுெவிதது மீணடும் ெள்ளியில் தசர்நது 
ெனிபரணடாம் வகுபபு வ்ர ெடித்ார்.. 
இவாின் குடும்ெம் வறு்மயில் வாடிய 
குடும்ெம் ்ான்... நம்ெிக்க்ய மட்டும் 
மூ்ல்னமாக ்வதது, பசன்்ன ்ி.நகாில் 
ஒரு காலுடதன ்்யறக்்லஞராக 
ெணைிபுாிநது வந்ார். உயர் ெடிபபு ெடிகக 
தவணடுபமன்று ஆ்சபெட்டார்..

இ வ ா ி ன்  ந ி ய ா ய ம ா ன  ஆ ் ச ் ய 
புதுகதகாட்்ட்ய தசர்ந் ்ிரு. ஷாகுல் 
ைமீது என்ெவர் ்ீர்தது ்வத்ார்.. 
அவாின் உ்வியால் எம்.ஏ.ெி.லிட் ெடிதது 
ெட்டம் பெறறார்.

பசாந் ஊரான தச்லத்ிறகு குடி 
புகுநது அஙகும் ்்யற க்்லஞராகதவ 
வாழ்க்க்ய நடத ி் வந்ார்.. பொியார் 
ெ ல் க ் ்ல க க ழ க த ் ி ல் ,  1 1  மு ் ற 







Y    Y   20200

ெ்டபயடுத் ெின் இவருககு ்றகாலிகமாக 
ெணைி க ி்டத்து..  ஆறு வருடஙகள் 
அஙகு ெணைியாறறினார். அஙகிருநது 
வ ந ்  ெ ி ற கு  அ வ ரு க கு      இ ்ல க க ி ய த 
ப்ாடர்புகள் கி் டககப பெறறு, அவாின் 
கவி்் நூல்க்ள பவளியிட்டார்... 
ெ்ிதனழு நூல்களுககு பசாந்ககாரர்.. 
நூறறுககு தமறெட்ட மாறறுத்ிறனாளி 
சா்்னயாளர்க்ள ்ன் நூல்கள் 
மூ்லமாக பவளிசசததுககுக பகாணடு 
வநதுள்ளார். இதுவ்ர யாருதம இதுதொ்ல 
மாறறுத்ிறனாளி சா்்னயாளர்க்ள 
இந்ிய பமாழியில் நூல்கள் வாயி்லாக 
ஆவணைபெடுத ி்ய ி்ல்்்ல.

இ்றகி்டயில் வாசகன் ெ்ிபெகம் 
என்ற ெ்ிபெகத்்த ப்ாடஙகி, ்ிரு. 
சுகிசிவம் ஐயா, ் ிரு. த்லனா ் மிழ்வாணைன் 
ஐயா, ்ிரு எஸ்.ெி.முததுராமன் ஐயா 
தொன்ற ஆளு்மக்ள முன்நிறுத்ி, 
்ன் ெ்ிபெகத்ின் வாயி்லாய் ஒதர 
தம்டயில் 25 நூல்க்ளபயல்்லாம் 
பவளியிட்டுள்ளார்...

இவரது வாசகன் ெ்ிபெகம் இது 
வ்ர நூறறுககும் தமறெட்ட நூல்க்ள 
பவளியிட்டிருககிறது என்ெது குறிபெிடத்ககது. 
அவறறில் ெ்ல புத்கஙகள் ொிசுகளும் 
பெறற்வ.

ொழெின்

வநெடும் பய்ணததில

பய்ண ெழிவயஙகும்

்சாதறனச சுெடுகறளயும்

்சந்வதாஷ வராஜாக்கறளயும்

பதியனிட

ெிடாமுயற்சி

எனும் அஸதிரதறத

அழகாய் எய்யப்பழகு

அதன்பின்

ொனும் ெ்சப்படும்...

இந்க கவி்்்யப ெடித் ்ிரு.
அபதுல்க்லாம் ஐயா, இவ்ர ொராட்டி 
கடி்ம் எழு்ியுள்ளார்... ெ்ல விருதுகளுககு 
பசாந்ககாரர்.. ெிரான்ஸ் ் மிழ்சசஙகத்ில் 

நடத்ிய ொர்ி 125 தொட்டியில் பவறறி 
பெறற விரு்ாளர்..

‘‘த்ான்றிற புகபழாடு த்ான்றுக’’  என்ற 
வள்ளுவன் குறளுகதகறெ சமு்ாயத்ின் 
நன்்மககாக ஏ்ாவது பசய்துவிடத 
துடித் இவாின் எணணைத்ில் உ்ித்து 
்ான் ‘‘நம்ெிக்க வாசல் டிரஸ்ட்’’

மாறறுத ி்றனாளிக்ள எபெடியாவது 
இந் உ்லகத ி்றகு நல்்லப்ாரு உ்ாரணைமாய் 
பவளிபெடுத் எணணைி அவர் எடுத் 
முயறசிதய இது. மாறறு்ிறனாளிகளின் 
கல்விககும், சீர்மபபுககும்.. என்ற 
உயர்ந் தநாககததுடன், 2013ல் இந் 
டிரஸ்ட் ி்ரு சுகிசிவம் ஐயா மறறும் 
் ி ரு  த ்ல ன ா  ் ம ி ழ் வ ா ணை ன்  ஐ ய ா 
இருவ்ரயும் ஆத்லாசகர்களாகக பகாணடு 
உருவாககபெட்டது...

்றதொது இந் நம்ெிக்க வாசல் 
டிரஸ்டின் சார்ெில், மாணைவ சமு்ாயத்ின் 
ந்லன்கரு்ி ெின் ்ஙகிய அரசுபெள்ளி 
மாணைவ மாணைவிகளுககு மா்்ல தநரத்ில் 
இ்லவச ட்யூஷன் நடத்பெட்டு வருகிறது. 
ஏ்ழ மாணைவர்கள் வநது ெடிபெ்றகாக 
ஒரு வீடு வாட்கககு எடுததுள்ளார்.. 
ஒரு ஆசிாி்ய ்ினமும் வநது பசால்லிக 
பகாடுககிறார்..

இவவாணடு ப்ாடககத்ிலிருநது 
ந்டபெறறு வரும் இந் அறபெணைியில், 
்றதொது 25 மாணைவ மாணைவிகள் ெடிதது 
வருகின்றனர்.

இ்் நடததும் ஏக்்லவன் வச்ி 
ெ்டத்வாில்்்ல.. புத்க பவளியீட்டில் 
வரும் ப்ா்க்யக பகாணடு சமாளிதது 
வ ரு க ி ற ா ர் . .  வ று ் ம ் ய  த ெ ா ர் த ் ி க 
பகாணதட இவர் இன்றுவ்ர வாழ்நது 
வருகிறார்...

சி்ல நல்லுள்ளஙகளின் து்ணைதயாடும், 
உ்விககரம் பகாடுபெவர்களின் அன் 
தொடும் குழந்்களுககு உ்வி வருகிறார்...
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‘ ‘பொருள் இல்்லார்ககு இவவு்லக 
மில்்்ல’’  என்ெ்றதகறெ, இடத்ின் 
வாட்க, ஆசிாி்ய ஊ்ியம், குழந்் 
களுககுத த்்வயானவற்ற பகாடுகக 
இவர் நாடுவது உ்விககரஙக்ள...

்ான் ஒரு மாறறுத்ிறனாளியாக 
இருந்ாலும், ்ான் வாழ்ந்்றகான 
ஏ்ாவது ஒரு அ்டயாளத்் விட்டுச 
பசல்்ல விரும்புகிறார் நம்ெிக்கக கவிஞர் 
ஏக்்லவன்..

கனவு காணுஙகள் என்ற க்லாம் 
அவர்களின் வாசகத்ிறதகறெ, இவாின் 
கனவு என்ெ்் விட இந் இ்லட்சியதநாககு 
பவறறிப ொ்்்ய தநாககிப ெயணைிகக 
தவணடி அ்னவரும் வாழ்த்ிடுதவாம்...

‘‘வறியார்கபகன்று ஈவத் ஈ்க’’

எ ன் க ி ற  கு ற ளு க த க ற ெ ,  ந ா மு ம் 
நம்மாலியன்ற்் இவாின் ‘‘நம்ெிக்க 
வாசல்’’ டிரஸ்ட்டிறகு அள்ளிக பகாடுகக 
இய்லாவிட்டாலும், கிள்ளிக பகாடுதது நம் 
மனி்த்் பவளிபெடுததுதவாதம..

முகநூலில் Nambikkai Vaasal trust 
என்ற ெககத்ில் இவாின் ெணைிக்ளப 

ொர்்வயிட்லாம்....

மறற எல்்லா அறபெணைிக்ளயும் விட 
கல்வி ்ானம் மிக உயாிய அறபெணைி. 
ந ா மு ம்  இ வ ா ி ன்  அ ற ப ெ ணை ி க கு 
்கபகாடுகக முன் வருதவாம்...

(கவிஞர் ஏக்்லவ்னத ப்ாடர்பு 
பகாள்ள.. 98429 74697)

நல்்ல ்்்லமு்ற்ய உருவாககும் 
இந் சமூகபெணைி ப்ாடர்நது நடகக 
உஙகள் நன்பகா்டகளால் து்ணை நிறக 
தவணடி...
.................................................................

Name - NAMBIKKAI VAASAL TRUST

Ac No - 1186 1150 0001 9668
IFSC - KVBL0001186

Bank - KARUR VYSYA BANK
(Salem Main Branch, Salem - 1)

.................................................................
கூகுள் தெ மூ்லமாக.. 86829 94697

கட்டு்ரயாககம் :
்கவிஞர் சும்தி சங்கர்
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ஏன் ் ா ன்  இ ந ்  த ச ல் ஸ்  ெ ி ா ி வ ி ல் 
தவ்்லககுச தசர்நத்ாதமா என்றாகிவிட்டது 
அவிநாஷுககு. தசல்ஸ் விஷயமாக அடிககடி 
பவளியூர் தொகதவணடியுள்ளது. ி்ருமணை 
மாகி இரணடு வருடஙகள் ஓடிவிட்டன. 
இந் இரணடு வருடஙகளில் இளம் ம்னவி 
இன்ொவுடன் அவன் கழித் நாட்கள் மிக 
பசாறெதம. ‘பவளியூர் பசமினாரா? கூபெிடு   
அவிநா்ஷ’ என்றாகிவிட்டது அவன் 
அலுவ்லகத ி்ல்.

ஆரம்ெத்ில் சீனியர்களுககு அடஙகி 
நடந்து எவவளவுப பொிய சிகக்்ல 
உணடாககிவிட்டது? 

மூன்று நாள் தவ்்லயாக படல்லிககுப 
தொயிருந்ான் அவிநாஷ். மு்ல் நாள் 
‘சட்’படன அவன் நி்னவுககு வந்து 
நான்காம் நாள் அவனு்டய ்ிருமணை 
நாள். கடந் வருடம்்ான் ம்னவியுடன் 
பகாணடாட முடியவில்்்ல. ‘அபொடா... 
எபெடிதயா இந் வருடமாவது 
பகாணடாட வாய்பபு கி்டத்த்’ என 
எணணைி சநத்ாஷபெட்டான்.

இன்று மா்்லதய ஃப்ளட். இரவு வீடு 
தொய் தசர்நதுவிட்லாம். ம்னவிககு ஒரு 
ொிசு பகாடுககதவணடும் என்பறணணைி 
மு்ல் நாதள முடிவு ெணணைி படல்லி க்டத 
ப்ருககளில் அ்்லநது ஒரு க்டயில் 
கணடுெிடித்ான் அந்ப ொி்ச.

அது ஓர் அழகான ்ாஜ் மைால். 
கணணைாடிப பெட்டிககுள் கிாிஸ்ட்லால்  மிக 
தநர்த்ியாக பசதுககி வடிவ்மககபெட்ட 
்ாஜ் மைால். கா்லின் சின்னம். அது்ான் 

ம்னவி இன்ொவுககு ஏறற சாியான 
அன்ெளிபபு. ஏபனனில், இன்ொ்வ 
அவன் கா்லிததுத ்ான் ்ிருமணைம் 
பசய்துகபகாணடான்.

அ வ ன்  அ வ ச ர த ் ி ல்  இ ரு ந ் ் ா ல் 
அபதொது வாஙகவில்்்ல. க்ட்யப 
ொர்தது ்வததுகபகாணடான். ெிறகு 
வாஙகிகபகாள்ள்லாம் என்று. 

அ ன் று  ம ா ் ்ல  அ வ ன்  வ ி ம ா ன 
நி் ்லயததுககுப புறபெடும் முன் அந்க 
க்டககுப தொனான். அது பூட்டிக கிடந்து.

ெககததுக க்டயில் விசாாித்ான். 
க்டககாராின் உறவினர் யாதரா ்வறி 
விட்ட்ால் இன்று விடுமு்றயாம்.

‘தச... எவவளவுப பொிய முட்டாள்்னம் 
பசய்துவிட்தடாம்? ொர்த  ்அன்்றகதக வாஙகி 
இருந ி்ருகக்லாம். ெிறகு ொர்ததுகபகாள்ள்லாம் 
என்று ்ள்ளிப தொடுவப்ல்்லாம் எபெடி 
நழுவிபதொய்விடுகிறது?’

த வ று  வ ழ ி  இ ல் ் ்ல .  ஊ ா ி ல் ் ா ன் 
ஏ்ாவது வாஙகிகபகாடுககதவணடும் என 
்ீர்மானித்வனாய் சூட்தகஸ் சகி் ம் விமான 
நி் ்லயத்் அ்டந்ான் அவிநாஷ்.

இரவு வீட்்ட அ்டந்வனுககு அச ி்யாக 
இருந்து.
 

ந ல் ்ல  உ ற க க ம்  த ெ ா ட் டு  ம று  ந ா ள் 
கா்்ல ெதது மணைிககுத்ான் எழுந்ான்.

“என்ன ஐயாவுககு இன்னும் தூககம் 
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தொக்்லதயா?” என்று தகட்டுகபகாணதட 
காெியுடன் வநது நின்றாள் இன்ொ.

“ஸாாிடா.. பசம டயர்டா இருநதுசசு.” 
என்றான்.

“ெரவாயில்்்ல, தொய் குளிசசிட்டு வாஙக. 
இன்்னககு என்ன நாள் ப்ாியு மில்்ல?”

“அப்ல்்லாம் ஞாெகமில்்லாம இருககுமா?”

“அ்ாதன ொர்தத்ன். எஙதக ஆபீஸ் 
தவ்்லயி்ல ஐயா மறந்ிருபொதரான்னு 
பந்னசதசன்.” என கிணட்லடித்ாள் 
இன்ொ.

மா்்லயில் தகக பவட்டி ்ிருமணை 
நா்ளக பகாணடாடிவிட்டு ்ிதயட்டாில் 
ஒரு நல்்ல சினிமா ொர்ததுவிட்டு இரவு 
உணை்வ ஒரு நட்சத்ிர ஓட்டலில் 
சாபெிடுவது என ்ீர்மானித்ிருந்ார்கள்.

ெகல் உணைவுககுப ெிறகு, “இத்ா 
வநதுவிட்தடன்..” என கூறி பவளிதய 
கிளம்ெிவிட்டான் அவிநாஷ்.

ப ச ன் ் ன ய ி ல்  ெ ்ல  இ ட ங க ள ி ல் 
சுறறியும் சாியான பொருள் ஒன்றுதம 
கி்டகக வில்்்ல அவனுககு.

‘என்ன பசய்வது? - புாியாமல் ் கக்ளப 
ெி் சந்ான்.

தசார்நதுதொய் பவறுங்கயுடன் வீடு 
்ிரும்ெினான்.

க்டசியில் ம்னவிககுப ொிசு ஒன்றும் 
பகாடுகக முடியாமல் தொய்விட்டத் 
என்கிற வருத்ம் அவ்னப ெடுத்ியது.

ெரவாயில்்்ல. மா்்லயில் பவளிதய 
கிளம்பும்தொது அவ்ள அ்ழததுக 
பகாணடுதொய் அவள் விரும்பும் ந்க 
ஏ்ாவது வாஙகிகபகாடுததுவிட்லாம் என 
சமா்ா னமாகிப தொனான்.

மா்்ல.

அவனுககுப ெிடித் ்ெனாெிள் தகசாி 
பசய்்ிருந்ாள் இன்ொ.

ஆர்டர் பகாடுத் தகக வநது தசர்ந்து.

ஆ்சயுடன் தசர்நது பவட்டி ஒருவருக 
பகாருவர் ஊட்டிகபகாணடனர். 

கா்ல் ்ிருமணைம் என்ெ்ால் உறவினர் 
யாரும் வரா்து சறறு வருத்த்்த 
்ந்து.

சா ியான சமயத்ில் ொ ிசு எதுவும் 
்ரமுடியா் இககட்டான நி்்ல ஏறெட்ட்் 
்யஙகி, ்யஙகிச பசான்னான் அவிநாஷ்.

அவன் பசான்ன்்க தகட்டு எஙதக 
அவள் பூ முகம் வாடிப தொய்விடுதமா என 
அஞசியவனுககு ஏமாறறம்.

அவள், க்ல,க்ல’பவன சிாித்ாள்.
                                                                             

அவன் குழம்ெி நிறக, அவள் பசான்னாள்:

“இந் மு்ற்ாஙக நீஙக எனககு வி் ்ல 
ம ி்பெில்்லா் ொி் சக பகாடுத ி்ருக கீஙக...”

அவன் தமலும் குழபெம்டய, அவள் 
விளககினாள்:

“முந்ா நாள் எனககு நாள் ்ள்ளி 
தொயிருந்்ால் ெககதது வீட்டு மாமிதயாடு 
கிளினிக தொய் படஸ்ட் ெணணைிப ொர்தத்ன். 
நான் ‘உணடாகி’ இருபெது உறு ி்யாகிவிட் 
டது.  உஙகளுககு சஸ்பென்ஸாகச 
ப ச ா ல் ்ல ்ல ா ம் னு  இ ரு ந த ் ன் .  இ ப ெ ச 
பசால்லுஙக, நீஙக எனககுக பகாடுத ி்ருபெது 
வி் ்ல ம ி்பெறற ொிசு்ாதன?”

மகிழ்நதுதொன அவிநாஷ், இன்ொ்வ 
பமன்்மயாக அ்ணைதது, மிருதுவாக 
முத்மிட்டான்.

n
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உங்கள் இேறத�ேர் த்ன்றல்  ்கவி 
அல்ைதவனறு நதிரனக்்கதிப்றன 
த�ேர் ்கோைணம்?

ப்ன்றல்கவி என்ெது முகநூலுககு 
என்று ்வததுகபகாணட பு்ன பெயர்.. 
ெின்னாளில் அதுதவ நி்்லதது விட்டது..
எனது பெயர் ்மிழ்சசிட்டு...

் ன ி த ் ம ி ழ்  இ ய க க ம்  ் வ த து 
்மிழ் வளர்சசிககுப ொடுெட்ட ொவ்லர் 
பெருஞசித்ிரனார் அவர்களின் இ்ழ்கள் 
ப்ன்பமாழி ் மிழ்சசிட்டு இ ி்ல் ் மிழ்சசிட்டு 
குழந்்களுககான ்னித்மிழ் மா் 
இ்ழ் எஙகள் வீட்டிறகு ப்ாடர்நது 
வ ந து க ப க ா ண டி ரு ந ் து .  அ ் ன ா ல் 
இப பெய்ர எனது ்ாயார்  எனககு 
்வத்ார்கள். 

நானும் ஆர்வமாக  ெடித்  இ்ழிது  
எ ன து  ப ெ ய த ர  இ ் ழ ி ன்  ப ெ ய ர ா க 
இ ரு ப ெ து க  க ா ணை  எ ன க கு   ம ி க வு ம் 
பெரு்மயாக இருககும்..

இ பதொது ஆறாம் வகுபெில் ொவ்லர் 
பெருஞசித்ிரனார் அவர்களின் ொடல் 
ஒன்று ொடமாக ்வககபெட்டுள்ளது. 
அ்ில் ஆசிாியர் குறிபெில் ப்ன்பமாழி 
்மிழ்சசிட்டு என்ற பெய்ரபொர்ததுவிட்டு 
மாணைவர்கள் உஙகள் பெயர் நூலில் 

உ ள் ள து  எ ன் று  ப ெ ரு ் ம ப ெ ட் டு க 
பகாள்வது மகிழ்வாய்  இருககும்.

நான் ொரம்ொிய ்மிழ்ககுடும்ெத்ில் 
ெிறந்வள்  என்ெ்் பெரு்மயாகக 
கூறிகபகாள்கிதறன்.. 

்ாத்ா. பெரும்பு்லவர். குறள்பநறித 
த்ான்றல் மீ.்ஙகதவ்லனார் அவர்கள் 
்ாய் கவிமுகில் ்ஙக அன்புவல்லி அவர்கள் 
்மிழ்த ப்ன்றல் ி்ரு.வி.க அவர்களிடம் 
வாழ்ததுபபெறறவர்.  ொவ்லதரறு பெருஞ 
சித்ிரனார், ம.இப்ல.்ஙகபொ மு்லிய 
்னித்மிழ் அடத்லறுகளின் பசல்வமகளாய்த 
் ி க ழ் ந ் வ ர் .  க வ ி த ய ா க ி  சு த ் ா ன ந ் 
ொர ி்யார், கவிகதகா அபதுல் ரகுமான், 
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க்்லஞர் கருணைாநி்ி, வாலி, கவியரசர் 
கணணை்ாசன்,  சுர்ா ,  இளநத்வன், 
கவிபதெரரசு ்வரமுதது, காமராசன், ம்ு.
தமத்ா, பு்ல்மபெித்ன், முததுலிஙகம் 
தொன்ற எணணைறற ொவ்லர்கதளாடு 
கவியரஙகம் ெ்ல கணடவர்.

்மிழ் நாடு முழுவதும் ஏறா் கவியரஙக 
தம்ட இல்்்ல.  கம்ென் ொர்ி்ாசன் 
வாழ்்வச பசால்வ்ில் இவர்ககு நிகர் 
எவருமி்லர் பெறற விருதுகள் ஏராளம். 
ொர்ியார் நூறறாணடு விழா, புதுசதசாி_
க வ ி மு க ி ல் .  உ வ ் ம க க வ ி ஞ ர்  சு ர ் ா 
அவர்களால் சந் ்மிழ்பதெபராளி . 
இன்னும் ெ்ல வடபமாழி க்லந் ெட்டஙகள் 
என்ெ்ால் குறிபெிடபெடவில்்்ல.

உ்லகத்மிழ் மாநாடு ந்டபெறற மது்ர 
மீனாட்சி அம்மன் தகாவிலில் ் மிழக மு்ல்வர் 
க்்லஞர் கருணைாநி் ி அவர்களால் கவி் ்ப 
தொட்டியில் பொறகிழிபொிசு ்ஞ்ச ்மிழ்ப 
ெல்க்்லககழகத ப்ாடககவிழாவில் ்மிழக 
மு்ல்வர் டாகடர் எம்.்ி.இராமசசந்ிரன் 
அவர்கள் அளித் ொிசு..

நான்காம் உ்லகத்மிழ் மாநாட்டுக 
கவியரஙகில் ொராட்டும் ொிசும் ெ ி்பனான்றாம் 
ென்னிரணடாம் வகுபபு ்மிழ் பொது 
ொடநூ்லாசிாியர்.. 

இவாின் ொடல் கம்ெனுககுத்ா்லாட்டு 
ென்னிபரணடாம் வகுபபு சிறபபு ்மிழ் 
நூலில் ொடமாக இடம் பெறறது.

ெ ணை ி :   அ ர சு  த ம ன ி ் ்ல ப ெ ள் ள ி 
்்்ல்மயாசிாி்ய (ஓய்வு) இத்கு ெ்ல 
பெரு்மகளுககுச பசாந்ககாரரான 
இவ்ர எனது ்ாய் என்று கூறும்தொது 
உள்ளம் உவ்கய்டகிறது.

அ ம் ம ா வ ி ன்  ப ெ ா ி ய  அ ண ணை ன் . . 
எனது பொிய மாமா.. இவ்ர நாஙகள் 
ஆய்வுசசுடர் என்தற அ்ழபதொம். 
அ.்.ென்னீர்பசல்வம் அவர்கள் இவாின் 
்மிழ்பெணைியும் அளபொியது நி்றய 
ஆய்வுககட்டு்ரகள் எழு்ியுள்ளார். இவரும் 
தமனி்்லபெள்ளி ்்்ல்மயாசிாியராக 
ஓய்வு..

எனது சித்பொ பு்லவர் தவ.மாாியம்மன்.. 
அவாின் மகள் கார்த ி்கா என்று அ்னவருதம 
்மிழ் ்மிழ் என்தற வளர்ந்வர்கள்்ாம்...

எனது ்ங்ககள் உடன்ெிறந்வர்கள் 
என்று அ்னவருதம ்மிழின் மீது மிகுந் 
ெறறுள்ளவர்கள்..

எனது பொிய அணணைன் ொதவந்ன் 
இவர் ென்முகத்ிற்மயாளர் என்று 

























கெியுலகப் பூஞவ்சாறல  3ம் ஆணடு ெிழாெில... ஆனந்த உவமஷ், இதயம் ெிஜய் 
பாலா தியாகராஜன், தமிழவநெஞ்சம், வெறறி வெல பாணடிததுறர மறறும்  வதன்றல 
கெி
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கூறிகபகாள்வ ி்ல் பெருமி் ம் பகாள்கின்தறன் 
்மிழ் ஆஙகி்ல இ்லககியஙகள் அததுெடி.

உ ங ்க ர ்ள ப � ற ்ற ி ,  உ ங ்க ள் 
குடும்�ம் �ற்றிக் கூறுங்கள் ?

கணைவர் சுந்ர ொணடியன் (் ாய்மாமா) 
ஆசிாியர். இவருககும் இ்லககியஙகளில் 
ஆர்வம் அ்ிகம். குழந்்கள் – கெி்லன் 
- ச்மயறக்்ல. ெரணைன் இரணடாம் 
வருடம் BSc Nursing. நான் நடுநி் ்லபெள்ளி 
்மிழ்பெட்ட்ாாி ்்்ல்மயாசிாி் ய MA,ME-
d,Mphil., ஆசிாியபெணைி ெ ி்பனட்டு வயது மு்ல் 
ப்ாடககம் அரசு தவ்்ல ஆசிாியபெணைியில் 
பெறற அனுெவஙகள் ஏராளம். மிகசசிறந் 
ஆசிாியர் என்று ெ்லராலும் ொராட்டுகள் 
வாஙகிய்் கூறிகபகாள்வ்ில் மிகவும் 
பெரு்மகபகாள்கிதறன் இநதநரத்ில்...
மாணைவர்கள் என் மீது ்வத  ் அன்பு என் 

மீது ்வத ி்ருந  ்பெரு ம ி்பபு  இவர் எஙகள் 
ஆசிாியர் என்ற அவர்களின் பெருமி்ம் 
இ்வ என்்ன மிகவும் தெரானந்த்ில் 
ஆழ்த ி்யது.. ெ்ல விருதுகள் பெறற பெரு்ம 
அ்டநத்ன் எனது மாணைவர்கள் என் மீது 
்வத  ்நம்ெிக்க...

ஒ ரு  ந ி க ழ் ் வ  ம ட் டு ம்  கூ ற ி க 
பகாள்கிதறன்....

அ து  ஒ ரு  க ி ர ா ம ம் . .  ம ா ணை வ ர் க ள் 
எணணைிக்க மிகவும் கு்றவு.. மிகவும் 
ெின்்ஙகிய மாணைவர்கள் மட்டுதம ெயிலும் 
ெள்ளி.. எந் ஒரு ஆசிாியரும் அஙதக இருகக 
விருபெம் பகாள்வ ி்ல்்்ல நான் பசன்தறன்.. 
கல்வி நி் ்ல மிகவும் ெின்்ஙகிய நி் ்ல.. 
என்னால் எவவளவு அககுழந்்களுககு 
கறறுத்ர இயலுதமா கறறுகபகாடுதத்ன்... 
நல்்ல மாறறம் அவர்களின் நி் ்லயில்... 

மாறறம் தவறு ஊருககு மகிழுநது வநது 
நிறகிறது ெள்ளி முழுவதும் ஒதர அழு்க 
கூககுரல்.. சா்்லயில் வநது அமர்நது 
விட்டனர்... எனகதகா என்ன பசய்வது என்தற 
புாியவில்்்ல.. நல்்ல தநரம் தொய்விட்டது 
அடுத  ்ெள்ளியில் ெணைிதயறதறன் இரணடு 
நாள் கழிதது ப்ா்்லதெசி அ்ழகக... 
ஒரு பெறதறார் என்னிடம் என்னம்மா 
பசய்்ீர்கள் எஙகள் குழந்்க்ள நடு 
இரவில் எழுநது உட்கார்நது பகாணடு 
அழுகின்றாள் அெிநயா.. அவள் மட்டுமல்லி 
ெ்ல குழந்்கள் எஙகள் ப்ருவில் 
இபெடித்ான் அந  ் அபதுல்க்லாம் தொ்ல 
பசய்து விட்டு பசன்று விட்டீர்கள் அம்மா 
என்று கூறியவுடன் பநகிழ்நது விட்தடன். 
அடடா ்வறி் ழதது விட்தடாதம என்று... 
ெிறகு இரணடு நாள் கழிதது மறுெடி 
ப்ா்்லதெசி அ்ழபபு அபெள்ளி ஆசிாி் ய.. 
டீசசர் உஙகள் ெிள்்ளகளுடன் தெசுஙகள்... 
உஙகள் பு்கபெடத்  ்் வததுகபகாணடும் 
மடிககணைினியில் ொர்ததுகபகாணடும் 
அழு்க என்று... 

அபதொது ்ான் உணைர்நத்ன் இந் 
ஆசிாியதப்ாழிலில் மட்டுதம இபெடி 
எல்்லாம் க ி்டககும் மறகக இய்லா 
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கெிஞர ்சரஸெதி பாஸகரன், கெிஞர 
இராம வெலமுருகன் இெரகளுடன்...
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அறபு் அனுெவஙகள்...  இது தொல் 
ெறெ்ல...  யாரும் நமககு விருதுகள் 
பகாடுகக தவணடா... நமது மாணைவர்கள் 
நமககு பகாடுபெது ்ான் உண்மயான 
நல்்லாசிாியர் விருது... ெ்ல மருததுவர்கள் 
ப ெ ா ற ி ய ா ள ர் க ள்  எ ன  ெ ல் த வ று 
து்றயின்ர உருவாககும் பெரு்ம 
இ்்னதய சாரும்....

அப்ன்னதவா ப்ாியலிஙக டீசசர் 
நீஙகள் எடுககும் ொடம் மட்டும் எபெடி 
எளி்மயாக உள்ளது நி்றய ம்ிபபெண 
கள் பெற முடிகிறது மணைிபமாழி என்ற 
பெண... பொறியாளராக நல்்லப்ாரு 
தவ்்லயில் உள்ளாள் அவள்...

... இபெடியாக தநசித் ஒரு ப்ாழில் 
இவவாசிாியபெணைி.

்கரை இைக்்கதிேம் இ்தில் உங்கள் 
ஈடு�ோடு கு்றிதது...

ஓவியம் வ்ரய மிகவும் ெிடிககும். 
வி்வி்மான தகா்லஙகள் தொடுவ்ில் 
விருபெம் அ ி்கம். ொிசுகள் பெறறுள்தளன். 
ொடல்கள் ொடுவ ி்லும் விருபெம். (இ்டயில் 
ொடிககாட்டுகிறார்கள். மகிழ்சசியில் 

ி்் ளதத்ாம்) இயற்க்ய தநசிபெ ி்ல் 
ஆர்வம் அ ி்கம்...

எனது சிறுவய்ில் பசடிபகாடிகள் 
பூ க க ள்  ெ ற ் வ க ள்  எ ன் று  அ ் ன் 
ெின்னாத்ல சுறறியவள். ஊ்ா மறறும் 
கருபபு வணணைபெற்வ வித்ியாசமான 
குரல் என்ன என்று அ்ன் ெின்னால் 
பசன்று ெனஙகா்ட bluejay ெிறகு இந் 
பசம்தொதது ெறறிய ஆராய்சசி.. ெிற கூட்டில் 
இருநது ி்ருடி உணணும் முட்்ட..இ்் 
தநாில் கணடறிநது அம்மாவிடம் கூறியது. 
இபெடி காசசூழ் த்ன்சிட்டு என்று உள்ளூர்ப 
ெற்வகள் பவளியூர்ப ெற்வகள் பூநா்ர 
ம்்லபமாஙகான் கூ்ழககடா என்று 
ஆராய்சசி பசய்வ ி்ல் பெருவிருபெம்

தஞற்ச முள்ளிொய்க்கால முறறததில வதன்றலின் வதடலகள் கெிறதநூல 
வெளியீட்டுெிழாெில தமிழவநெஞ்சததிடமிருந்து நூறலப் வபறறுக் வகாள்பெர, 
கெிஞர வெறறிப்வபவராளி, கெிஞர அனந்த்சயனம், கெிஞர வதன்றல கெி, 
மறறெில கெிமுகில தஙக அன்புெலலி இெரகளுடன் ஸ்ரீ ்சக்தி
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உங்களுக்குப�ிடித் இைக்்கதிே 
நூ ல் ்க ள்  ம ற று ம்  � ி ை ி ே ம ோ ன 
எழுத்ோ்ளர்்கள்?

எனககு சஙகபொடல்கள்  மிகவும் 
ெிடிககும். அ்் ெடிதது ரசிபெ்ில்  
ஆர்வம் அ்ிகம். ெடிககும் கா்லஙகளில் 
்வரமுததுவின் நூல்க்ள விரும்ெிப 
ெடிபதென். அவரு்டய. நூல்கள் ஒன்று 
விடாமல் ெடிதது முடிததுவிடுதவன். 
அபெடிபயாரு ்ீவிர ரசி்க நான்.  எஙகள் 
வீடு நூல் நி்்லயம் தொ்ல நூல்களால் 
நி்றநது இருககும். ென்னிரணடாம் 
வகுபபு முடிபெ்றகுள் அத்்னப 
பு்ினஙகள் ெடிதது விட்தடன் ொ்லகுமாரன் 
சு்ா்ா நா.ொர்த்சார்ி கல்கி…

ரஷ்யன் நாவல்கள் சிறுக்்களும் ஒரு 
அ்லமாாி முழுவதும் நி்றநது இருககும். 
அத்்ன்யயும் ெடிதது ்ீர்த் அந் 
விடுமு்றககா்லஙக்ள ஒருதொதும் 
மறகக இய்லாது.

மாகசிம் கார்ககியின் ்ாய், பவணணைிற 
இரவுகள், மனி்னின் மறுெிறபபு, குல்சாாி, 
மணகட்டி்ய காறறு அடிததுகபகாணடு 
தொகாது, குழந்்களும் குட்டிகளும் 
நவரத்ினம்்ல மறறும் சிறுக்்கள் 
சிறுவர் க்்கள் என்று ெடிதது மகிழ்ந் 
அந்க கா்லஙக்ள நி்னவுகூரும் தொது 
பநகிழ்வாக உள்ளது.

்கவிர் �ற்றி...

கவி்் எழு் ஆரம்ெிதது நான்கு 
வருடஙகதள ஆகிறது. எனககும் கவி் ் 
வரும் என்ெது எனகதகதப்ாியாது. ஏத்ா 
ஒரு குழுமத்ில் ஞாெகம் வருத் ஞாெகம் 
வருத் என்று ்்்லபபு. மன்ிறகுத 
த்ான்றிய்் எழு ி்தனன்... மு்ல்ொிசு... 
என்ன இது்ான் கவி்்தயா என்தற 
ஆசசாியம் இவவளவு ்ானா... எழு ி்தனன் 
எழு்ிதனன்... கவியு்லகபபூஞதசா்்ல 
இ்றகு ்ளம் அ்மததுகபகாடுத்து... 
எழு் ஆரம்ெித் உடதன நூலில் கவி் ்கள் 
தொட தவணடும் ்ாருஙகள் என்றனர். 
ஒரு நாள் மா்்லபபொழுது உடனடியாக 
ெததுககவி் ்கள் ெதது நூலில் தொட 
எழு ி்கபகாடுககும் அளவிறகு முன்தனறறம். 
இபெடிதய ெயணைம் ப்ாடர்ந்து..

க வ ி த வ ந ் ர்  ெ ட் ட ம் .  மு ் லி ல் 
பூஞதசா்்ல யில் கி்டககபபெறறது. 
என்்ன கவி்ாயினி என்று அறிய ் வத்து 
கவியு்லகபபூஞதசா்்ல்ான். ெிறகு நி்றய 
ெட்டஙகள் தொட்டிகளில்  நூறறுககணைககில் 
ஒதர வருடத்ில். தம்டக கவியரஙகுகள் 
ெ்லவும் ெஙகு பெறுகிதறன்..

மரபு ப்ாியவில்்்ல என்ற ஏககமும் 
இம்முகநூ்லால்  ்ீர்தது ்வககபெட்டது. 
கவிஞர் கணணை்ாசமுருகன் அவர்கள் 
எ ன க கு  ம ர பு  க ற று க ப க ா டு த ் 

நெிலாமுறறம் நொன்காம் ஆணடுெிழாெில மாறன், வீரபாணடிய வதன்னென், 
கெிமுகில தஙக அன்புெலலி, கெிஞர முததுலிஙகம் இெரகளுடன் வதன்றல கெி
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ஆ ச ா ன் .  அ வ ர்  மூ ்ல ம ா க  ப வ ண ெ ா 
எழு்ககறறுகபகாணதடன். மறறும் கவிஞர்  
அகன் அவர்களின் தொட்டிகளில் க்லநது 
பகாணடு ெயிறசி கி்டககபபெறதறன்..

இபதொது ்ஞ்சத ்மிழ் மன்றம் 
கவிஞர் இராமதவல்முருகன் அவர்களின் 
தொட்டிகளிலும் ெஙகு பெறுகிதறன். 
இன்னும் முழு்மயாக நி்றவு பெற 
தவணடும்.

மு ்க நூ ல் கு ழு ம் த ம ோ ன ்ற ி ல் 
த�ரும் �ணிேோற்றி வரு்கதி்ீற்கள்.  
அர்ப�ற்றி த்கோஞசம்...

்றதொது கவியு்லகபபூஞதசா்்ல 
முகநூல் குழுமத்ில் பசய்லாளராக 
மூன்றாணடுகளுககு தம்லாகச பசயல்ெட்டு 
வருகிதறன். இ்ன் நிறுவனர் ்ம்ெி 
ஒரத்நாடு பநபதொலியன்  அவர்களுககு 
மனம்நி்ற நன்றிகள் ெ்ல. என்னுடன் 
உடன்ெிறவா ்ம்ெிகளாய் உடனிருநது 
்மிழ்பெணைி பூஞதசா்்லயில் ஆறறிய 
ஆனநத உதமஷ், ொ்லா ்ியாகரா்ன், 
பவறறி  தவல்ொணடிதது்ர,  வ ி்ய் 
என்று இவர்க்ள எநநாளும் மறகக 
இய்லாது. அதுதொல் இன்றளவிலும் 
பெறற்ாய் தொ்ல எ்ன வளர்த் 
ஸ்ரீ ச க ் ி  ம ா .  ம ற று ம்  எ ன் னு ட ன் 
இன்று வ்ர உடனிருநது என்்ன 
வழிநடததும் நீஙகள் எனது வாழ்வில் 
இன்றிய்மயா்வர் என்ெ்்யும் கூறிக 
பகாள்ள வி்ழகிதறன்...

எ ன து  க வ ி ் ் க ் ள  ப ் ன் ற லி ன் 
த ் ட ல் க ள ா க  நூ ்ல ா க க ி   ப வ ள ி வ ர 
து்ணை பசய்் உஙகளுககு நான் மிகவும் 
கட்மெட்டுள்தளன்.. உஙகளின் நட்பு 
கடவுளின் ஒரு வரபெிரசா்ம் என்தற நான் 
கருதுகிதறன்...

தமலும் ்மிழ்பநஞசம் இ்ழுககு என்்ன 
ஆசிாியராககி அழகுொர்ககும் அய்யா 
அவர்களுககு மறறும் இநதநர்ககாணைலுககும் 
என்்னதப்ாிவு பசய்்்மககும் பநஞசினிய 
நன்றிகள் ெ்ல...                                               n

 2020   Y   Y 
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 ப்ன் ற ல்  க வ ி ் ய  ஆ ண டு 
விழாககள் கவியரஙகஙகளில் அவவப 
த ெ ா து  ச ந ் ி ப ெ  து ண டு .  அ வ ர து 
இயறபெயர் யாப்ன அறிதயன். அவரது 
்ாயார் ஒரு சிறந் கவிஞர். அவரது 
கவியரஙகத்்்ல்ம கணடு வியநது 
தொயிருககிதறன். இவரது கவி்்களிலும் 
அந் ்ாககம் ஆஙகாஙதக ப்ாியும். 
இவரது கவி்் நூல் ஒன்்றப ெடிககும் 
வாய்பபு சமீெத்ில் கி்டத்து. அந் 
கவிஞர் ப்ன்றல் கவி (்மிழ்சசிட்டு) அவரது 
புத்கத்ின் பெயர் ப்ன்றலின் த்டல்கள்.

 அட்்டபெடம் பவகு அரு்ம; 
ந்ம உள்தள பசன்று ெடிககத தூணடும் 
வணணைம் அட்்ட்ய வடிவ்மததுள்ள 
நணெர் ்மிழ்பநஞசம் அமின் அவர்க்ள 
எவவளவு ொராட்டினாலும் ்கும். அட்்ட 
மட்டுமல்்ல ஒவபவாரு ெககமும் மிக 
அழகாக பசதுககபெட்டுள்ளது. நமது 
புத்கமும் இவவாறு இருகக்லாம் என்ற 
ஆ்ச்யயும் தூணடுகிறது. 

 உள்தள உள்ள கவி்்களும் 
வடிவ்மபபுககுச  சறறும் கு்றந ் ல்்ல  என்று 

மிக அரு்மயாக வார்ககப ெட்டுள்ளன. 
அனுரா்ா கட்டபொம்மன் அவர்களின் 
அணைிநது்ரதயாடு ப்ாடஙகுகிறது. அவரது 
அன்்னயாாின் வாழ்தது்ரயும் உணடு. 

 யார் ்க அழகு எனத ப்ாடஙகு 
கிறது. பெணகள் மட்டுமல்்ல ஆணகளும் 
கு ழ ந ் ் க ள ா ய்  இ ரு க கு ம்  த ெ ா து 
மரு்ாணைியின் தமல் இருககும் தமாகமும் 
மு்ல்நாள் தொட்டுவிட்டு மறுநாள் கா்்ல 
யார் ்க அ்ிகம் சிவந்ிருககும் என ஒரு 
தொட்டிதய நடககும். அ்்ன அழகாக 
ஞாெகபெடுததுகிறது  இககவி்்.

 கா்லின் தநாககம் ஒன்று்ான் 
என்று ்வறான ஒன்்ற ம்றமுகமாகக 
கு ற ி ப ெ ி டு க ி ற ா ர்  க வ ி ஞ ர் .  ஆ ன ா ல் 
எல்த்லாரு்டய கா்லின் தநாககமும் 
அவவாறிருபெ்ில்்்ல என்ெது அவரவர் 
அனுெவத்ில்்ான் ப்ாியும். 

 ஞாெகம் வருத் என்ற கவி்் 
அ்னவாிடத்ிலும்  அவரவர் ஞாெகத்் 
பவளிகபகாணைரும் என்ெது உண்ம

‘‘கா்ல் என்தற
அருகில் வந்ாய்

நீதய எனதுயிர்
என்றாய்

விட்டு வி்லதகன்
என்றாய்

ஆனால்
பசன்று விட்டாய்

காததுக பகாணடு
கணணைீருடன் நான்
அத் இடத்ில்’’

 ஆ ண  ப ெ ண  இ ரு ெ ா ்ல ரு க கு ம் 
பொருநதும் அறபு்க கவி்்.

 நி் றய கவி் ்கள் அகபபொருள் 
்ாஙகிதய உள்ளன. சி்ல கவி் ்கள் சமூகத்்ச 






இைோம பவல்முரு்கன

வ்லங்கமான்
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சாடியுள்ளன. காவிாி் ய அ்ழதது உள்ளன. 
வானத்்யும்  தமகத்்யும் நி்ல்வயும் 
கா்்்லயும் கட்்லயும் எல்்லா கவிஞர்க்ளப 
தொ்லதவ இவரும் விளிதது எழு ி்யுள்ளார். 
கவியரஙகஙகளில் ொடிய கவி் ்களும் சி்ல 
பவணொககளும் இக கவி் ்த ப்ாகுபெில் 
உள்ளன. 

‘‘தொட்டவி்் புல்்லன்று
பெருமரஙகாண
மனி்ம் என்னும் 
மாபெரும் ஆறறல்
முயறசி என்னும்
மூ்ல மந்ிரம்
இன்னல் வந்ால்
இடுபபொடிககாத்ா
எழுவாய் தசா்ரா
உ்லகம் உன் ்கயில்’’

என்ற கவி்் இ்ளஞர்களுககு ்ன்னம் 
ெிக்க்யத தூணடும் வாிகள்

 ம்ழ ெறறிய கவி்் மனத்் 
சில்லிடச பசய்கிறது

‘‘அ்டம்ழ 
குளிபரடுககதவ
உடல்ந்னதது 
தமனிப்ாட்ட 
ம்ழயில் 
சிலிர்த்து மனம்’’

என்கிறார் 

 யாழ்பொணை நூ்லகத்் எாித்்்க 
கடிநது பகாள்ளும் கவி்்யில் இவரது 
்மிழ்பெறறும் தகாெமும் பகாபெளிககிறது

 ச ி ற க டி க கு ம்  ஆ ் ச ய ி ல்  ச ி ன் ன 
சின்ன ஆ்சகள் ப்ாிகின்றன.

 ெடிககப ெடிககத ்ிகட்டவில்்்ல 
கவி்்கள் மிகவும் எளி்மயான கவி்் 
வாிகள் ெடிககும் தொது இ்வ நமது 
வாழ்விலும் நடநதுள்ளத் என தயாசிகக 
்வககும் கவி்்கள் 

 மரபுக கவி் ்களும் இவருககு எழு்த 
ப்ாியும். அ்வ சார்ந் கவி்்க்ளயும் 
்னியாக ஒரு ப்ாகுபபு பவளியிடவும்   
தமலும் ெ்ல கவி்்க்ள பவளியிட்டுச 
சிறபபுறவும் வாழ்ததுகிதறன்.

ஆசிாியர் : 
 ப்ன்றல் கவி (்மிழ்சசிட்டு)
 ்ஞசாவூர்
 அ்்லதெசி : 9865840100
                     
ெ்ிபொசிாியர் : 
 ்மிழ்பநஞசம் அமின், ெிரான்சு
 editor@tamilnenjam.com

 ெககம் 148 , 
 வி்்ல  ரூ 150 /                          n
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எனக்குப் பய்ணஙகளில நெம்பிக்றகயிலறல

எந்தப் பய்ணமாகட்டும்

சுறுசுறுப்பாக கிளம்புெதாக நெீ நெடிப்பாய்

ஆனாலும் வபாகவும் வதா்ணாது உனக்கு

என்றனப் பிரிந்து வபாெறத 

்சிறப்பாக நெிறனதததிலறல நெீ

எலலாம் நெீயாக 

எனதாக இருப்பாய் என்பதால

வபாகவெணடிவய ஆகவெணடுவமன்ற 

கட்டாயமாக உன் மனசு எனக்குச வ்சாலலும்

நொன்தான் எலலாம் 

வ்சய்து அனுப்பிறெப்வபன்..

உனக்வகன ஏதும் 

எடுததுக்வகாள்ளக்கூடத வதரியாது.

பய்ணததின் தீெிரதறத உன் 

ொய்வ்சாலலும் வபாவதலாம்

மனம் நெடுஙகுெறத அறிந்திருக்கிவறன்...

எனக்குப் பய்ணஙகளில நெம்பிக்றகயிலறல

நெீ அடுததடுதது ெரும் பய்ணஙகறளப் பறறி 

்சதா வதா்ணவதா்ணப்பாய்..

எரிச்சலுறுெதறகு முன்னவர குளிரெிப்பாய்..

அது எப்வபாதும் என் 

முன்அனுமதிக்காக என்பதும்

முன் வதரிெிததல என்பதும் 

எனக்குப் புரியாமலிலறல

எறன ெிட்டுச வ்சலெது உனக்கு 

ஏறபுறடயதிலறல என்பறதவய 

இறெவயலாம் உ்ணரததும்

இப்வபாது நெீ வ்சன்ற பய்ணம் பறறி

என்வனாட வப்சவுமிலறல

என் முன்அனுமதி வபறவுமிலறல

எனக்கு ஏறபுறடயதுமிலறல

என்வனாடு அடுததடுதது அறதப்பறறிக் 

கறதக்கவுமிலறல...

பின் இறத மட்டும் எப்படி 

வ்சாலலாமல பய்ணிததாய்...

என்னிடம்கூட வ்சாலலாமல

எறனெிட்டுப் பய்ணிக்க

எப்படி து்ணிச்சல ெந்தது உனக்கு..

இந்த ஒரு பய்ணதறத மட்டும் 

என்றன மீறிச வ்சன்றாய்

உன் இறுதிப் பய்ணவமன்பறத 

ஏன் கூறாமல வ்சன்றாய்?
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கல்வி என்ெது எணணும் எழுததும் 
மட்டும் அன்று. அது பொருள் ஈட்டித 
்ருகின்ற ஒரு மு்லீடு மட்டும் அன்று. அது 
அவறறிறகும் தமம்ெட்ட ெயன்ொட்டி்ன 
நல்குவ்ாக உள்ளது. என்ெ்் உணைர்ததும் 
குறளாக இது உள்ளது.

எமது முக நூல் வர்லாறறுப ெகு ி்யில் 
ி்ராவிட இனத ி்னு்டய க்லாசசாரத ி்ன் 

ப்ான்மம் குறிதது ஆராய்நது வருகிதறாம். 
கா்லத்ால் ி்ராவிடப ெணொடு எவவாறு 
மாறறம் பெறறது என்ெ்்யும் ஆய்நது 
வருகிதறாம். அந் வ்கயில் ்ிராவிடத 
்ிருநாட்டில் கடவு்ள அறியா் சஙகத 
்மிழனும் அவனது இ்லககியஙகளும் 
மூ வ ா ய ி ர ம்  ஆ ண டு க ் ள க  க ட ந து ம் 
்றகா்லதது ்மிழனின் ்கயில் ஆவணைமாகக 
காணைக கி் டககிறது. அ்வதய சிநதுபவளி 
தகாட்தடாவியமும் கீழடி பசம்ொ்ன ஓட்டுக 
கீறல் எழுததுமாகும்.

அது தொல் வாழ்வியல் என்ெது களவும் 
கா்லும் வீரமும் மானமும் பகாணட்ாக 
இருந  ் சஙக கா்லதது பநறிமு்ற சமணைம் 
ஏறறிருந  ்கி ெி கா்லமாக மாறறம் பெறற்் 
அறிகிதறாம். தமலும் ொர்பெனாின் க்லாசசார 
ெ்டபயடுபெில் ்மிழினத்ின் நடுகல் 
வழிொடு பமல்்ல சிறு ப்ய்வ வழிொடகிய்் 
அறிகிதறாம். சிறு ப்ய்வம் பெருநப்ய்வமாக 
வடிபவடுபெ்றகு முன்ொக கி மு மு்ல் 
நூறறாணடு வ்ரயில் ்மிழினம் கடவு்ள 
காபெவன் என்று நம்ெி ொர்பெனாின் 
கால்களில் விழவில்்்ல. இருநதும் பமல்்ல 
சிவன் என்றும் விட்டுணு என்றும் க்்கள் 
பு்னநது மணணைில் தூவபெட்டன. இ்றகுக 

்க பகாடுத  ்மு்ல் கா்  ்சி்லபெ ி்காரம்.

சி்லபெ ி்காரம் என்ெது ஒரு மு்்லயிழந் 
ி்ருமா ெத ி்னிககாக எழு்பெட்டது அன்று.  

இது தொன்ற க்்கள் கி மு கா்லத்ில் 
கிதரககத்ிலும் இருநதுள்ளது. புத்ரது 
கா்லத ி்லும் வட இந ி்யாவில் இபெடிபெட்ட 
க்்கள் பசால்்லபெட்டிருககிறது. இருநதும் 

ி்ராவிட இனத்ார் இந ி்ர்னதயா ஆகாய 
வீ ி்யில் ெறநது வரும் புட்ெக விமானத்்தயா 
ஏறகவில்்்ல. அவனது ெகுத்றிவு அபெடி. 
அபதொது்ான் சமயஙகள் மு்ன் மு்்லாக 
ப்ன்னிந்ியாவில் நு்ழநது ெரபபு்ர 
பசய்்து. ்த்மது ப்ய்வ வழிொட்டு 
மு்றக்ள மா்்ல தநரதது நி்லவின் 
ஒளியில் தம்டய்மதது விளககியது.  
காபெியஙகளும் க்்களும் எழுந்ன.

ஐம்பெருங காபெியஙகள் ்த்ம் இ்ற 
வழிபொட்்ட மணணைில் வி்்ககதவ 
எழு்பெட்டன.  அ்வ முழு்ாக இன்று 
நமககுக கி் டககவில்்்ல.  இருநதும் ்மிழ் 
மணணைில் சி்லபெ ி்காரமும் மணைிதமக்்லயுதம 
மு்லில் காபொறறபெட்டிருககிறது. அடுத் 
்ாக சீவகசிந்ாமணைியும் ்பெித ்வறி் ான் 
உ தவ சா அவர்களின் ்கயில் கி் டத்து. 
அது தொல் குணட்லதகசியும் அத  ் உ தவ 
சா அவர்களின் ்கககுக கி் டததும் அது 
ெ்ிபெிககபெடவில்்்ல.  அது அவரது 
்கயில் இருநது ம்றநதுவிட்ட்ாகக 
க்்கட்டபெட்டது.  ொர்பெனாின் பகாள்்க 
அபெடி. காணக அவரது சுயசாி் .் எனதவ 
மன்னர்களும் அன்று ்சவத்்யும் ்வணை 
வத்்யும் வளர்தப்டுகக முயறசித்னர் 
என்ெ ி்ல் ஐயமில்்்ல.


தகடுஇல் விழுசபசல்வம் கல்வி ஒருவறகு  
மாடுஅல்்ல மற்ற ய்வ (குறள் 400)
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அ வ ர் க ள ி ல்  இ ன் ் ற ய  த க ர ள 
நாட்டின் ஆ ி் தசர குடிகள் ொர்பெனாின் 
க்லாசசாரத்்த ்தப்டுததுக பகாணடன.  
இ்்ன இளஙதகாவடிகளும் சீத்்்லச 
சாத்னாரும் பசவவதனச பசய்து முடித்னர். 
அவர்கள் மு்லில் ொர்பெனர்களால் 
ெரபபு்ரச பசய்யபெட்ட சிவ ்வணைவக 
க ் ் க் ள  ப ் ா கு த து  ் வ க க ி ன் ற 
தவ்்ல்ய ்மது இரட்்டக காபெியத ி்ன் 
வழியாகச பசவவதன பசய்து முடித்னர்.

இன்று மககளாட்சி ந்டபெறுகிறது. 
அ ி்ல் மககள் ி்ருடர்களாக இருககும் 
பொழுது மன்னனும் ்ிருடனாகிறான். 
ஆனால் அன்று மன்னன் ்ிருடனாக 
இருந்ால்்ான் மககளும் ி்ருடர்களாக 
இருநதுள்ளனர்.   மன்னன் எவவழி அவவழி 
மககள் என்ற ஒரு நி் ்லபொட்டில் சமு்ாயம் 
கட்டுணடது. அரசனின் ஆ்ணை்ய மீறி 
ஒரு கருத்ாககத்் முன்னிறுததுவது அரச 
்ணட்னககு வித ி்டும். எனதவ மககள் ஒரு 
குறுகிய வட்டத ி்றகுள் ் மது சிந்்ன்யச 
சுறுககி வாழ்ந்னர். சஙக கா்லதமா மககளின் 
சிந்்னதய மன்னவனின் ஆ்ணையாக 
இருந ி்ருககிறது.

இருநதும் கி ெி ஆறாம் நூறறாணடின் 
்ிருநாவுககரசர் (அபெர்)  மறறும் 

ி்ருஞானசம்ெந்ர் ஆகிதயாாின் ்்்ல்ம 
யில்  ந்டபெறற ெக ி் இயககத ி்ன் தொது 
மககளும் மன்னனும் ம்ி மயஙகினர். 
காரணைம் ொர்பெனர் சமணைர்க்ளயும் 
புத் ம்த்வர்க்ளயும் க்ளபயடுத ி்ட 
கடவுள் பகாள்்க்யத ்மது ்ககளில் 
எடுததுகபகாணடனர். இ்்ன ்மிழகத ி்ன் 
இ்லககிய வர்லாறு காட்டுகிறது. தகாயிலில் 
வடித் சிறெஙகள் சமணைர்களின் கழுதவறறம் 
கணடு கணணைீர் வடிககிறது.

எனதவ சி்லபெ்ிகாரம் எழு்பெட்ட 
்ாகச பசால்்லபெடுகின்ற கி ெி இரணடாம் 
நூறறாணடின் ்ிராவிடர்களின் மணணைில் 
கடவுள் பகாள்்க்யப ொர்பெனர் தூவத 
துவஙகினர் என்ெ்் எளி்ாக உணைர 
முடிகிறது. இ்்ன இளஙதகாவடிகள் 
எவவாறு பசய்து முடித்ார் என்ெ்் இனி 

வரும் ஆய்வில் காணதொம்.

இன்று புத்கத்்ப ெ்டபதொர் 
்மது கருதுதகாள்க்ள முன்னு்ரயாகத 
ப்ாகுத்ளிபெ்்க காணகிதறாம். இது 
தொல் அன்று இளஙதகாவடிகள் முகவு்ர 
எழுதுகிறார். அ்றகுப பெயர் ெ்ிகம் 
என்றாகிறது. ப்ால்காபெியம் இ்்ன 
முன்னம் என்றும் சுட்டுகிறது. அ்்ன, 
“இவவிடதது இம்பமாழி இவர்இவர்ககு 
உாிய என்று , அவவிடதது அவரவர்ககு 
உ்ரபெது முன்னம்” என்று நூறொ 1463 
நுவல்கிறது.

இஙகு தநாகக தவணடியது என்ன 
பவன்றால் கி மு கா்லத ி்ல் இயறறபெட்ட 
கவி்  ்நூல்களில் கடவுள் வாழ்தது என்ெது 
இருபெ ி்ல்்்ல. காரணைம் அபதொது மககள் 
கடவு்ள முன்னிறுத ி்ய சிந்்ன்யக 
பகாணடிருககவில்்்ல. எல்்லாம் அவன் 
பசயல் என்ெ்  ்ஏறகவில்்்ல.   எனதவ்ான் 
சஙக இ்லககியமும் ்மிழ்க காபெியமும் 
க ட வு ள்  வ ா ழ் த து ப  ெ ா ட ல் க ் ள க 
பகாணடிருககவில்்்ல. இருநதும் கி ெி எட்டாம் 
நூறறாணடில் சஙகராசசாாியாாின் சமயப 
புரட்சியில் ொர்ம் ொடிய பெருநத்வனார் 
மு ் ன்  மு ் ்ல ா க  ச ங க  இ ்ல க க ி ய ம் 
அ்னத ி்றகும் கடவுள் வாழ்த ி்் ன எழு ி் 
இ்ணைத்ார். இருநதும் சி்லபெ ி்காரத ி்றகு 
அபெடி ஒரு கடவுள் வாழ்த ி்் ன எழு ி் 
இ்ணைகக இய்லவில்்்ல. எனதவ அன்்றய 
ப்ால்காபெிய பநறிமு்றககுட்ெட்டு 
அடிகள் ொடிய ெ ி்கம் மாறறம் பெறவில்்்ல. 
அடிகள் இயற்க்யப தொறறிபொடி 
்மது காபெியத்்த துவககினார்.  மஙக்ல 
வாழ்ததுடன் துவககினார்.  ் ிஙக்ளயும் 
ஞாயிற்றயும் தொறறுதும் என்தற ்மது 
எழுத்ாணைி் யத ் ீட்டினார்.

தகடுஇல் விழுசபசல்வம் கல்வி ஒருவறகு  
மாடுஅல்்ல மற்ற ய்வ (குறள் 400).

ஆய்வு ப்ாடரும்.  
�ோவைர் சீனி �ழனி எம் ஏ 



நாம் எல்த்லாருதம மகிழ்சசியாக 
இருகக தவணடுபமன்று்ான் விரும்பு 
கிதறாம். மகிழ்சசி யாக இருஙகள் என்று 
மறறவர்க்ள மன்ார வாழ்ததுகிதறாம். 
ஆனால் என்ன்ான் மகிழ்சசி மகிழ்சசி 
என்று தெசினாலும், ஒரு இனிய நாள் 
மகிழ்சசியாக பசன்று பகாணடிருககும் 
தொத் மன்ில் ஏத்ா ெ்்ெ்்பபு 
வரும். நீஙகள் விரும்ெியெடிதய நடநது, 
உருகிய ஐஸ்கட்டியாக உசசி மு்ல் 
ொ்ம் வ்ர உள்ளுககுள் உறசாக சிலீர் 
ெரவசமாக ெரவிக பகாணடிருககும் 
தொத் அடி வயிறறில் ஒரு ெயபெநது 
சுழன்று ்விகக பசய்யும். 

இந் மகிழ்சசி நீடிககுமா… இந் சூழல் 
மாறாமல் இருககுமா.. ஏ்ாவது அல்்லது 
யாராவது இந் இனிய சூழ்்ல மாறறி 
விடுவார்கதளா.. இந் மகிழ்சசி்ய ஏ்ாவது 
கவ்்ல வநது சூ்றயாடி விடுதமா… 
இந் பவறறி்ய, இந்ப புக்ழ, நான் 
ெழகிக பகாள்ளத ப்ாடஙகும் தொது, அது 
என்னிடமிருநது வி்லகிக பகாள்ளுதமா… 
இந் உயரம் நி்்லககுமா.. விழுந்ால் 
அடி ெ்லமாக இருககுதமா… இபெடி 
என்பனன்னதவா எணணைஙகள் மன்ில் 
சுழன்று ெ்ல்ரயும் மகிழ்சசி இல்்லாமல் 
்விகக பசய்யும்.

்ான் எல்த்லாரு்டய கவனத்்யும் 

ஈர்கக தவணடும், ்ான் பவறறி பெறறவனாக 
இந  ் உ்லகம் ்ன்்ன உறறுப ொர்கக 
தவணடும் என விரும்பும் ஒருவன் பவறறி 
பெறற உடதனதயா அல்்லது பவறறிககு 
அருதக வரும் தொத்ா ்ன்்னயுமறியாமல், 
்ான் கவனிககப ெட்டுக பகாணடிருககிதறாம், 
்ன்னு்டய ி்ற்ம பவளிசசத ி்றகு வரக 
கூடிய அத  ் தநரம் ்ன்னு்டய கு்றகள் 
ெடம் ெிடிககப ெட்டுவிடுதமா என ெ்ல தநரம் 
ெ்்ெ்்ககத ப்ாடஙகி விடுகிறான். அன்ன 
ந்டககு ஆ்சப ெட்டு பசாந  ் ந்ட்ய 
மறநது விடுதவாதமா, பவறறி சுகத ி்றகாக 
்ன் சுயத்்தய இழகக தவணடி இருககுதமா 
என அவன் ஆழ்மன ி்றகுள் ெ்லவி் மான 
எணணைஙகள் த்ான்றத ப்ாடஙகுகிறது.

்விர, ஒரு மு்ற பவறறி பெறறுவிட்டால் 
இந் உ்லகம் இ்்தய என்னிடம் எ ி்ர் 
ெ ா ர் க கு த ம ,  ப ் ா ட ர் ந ்  ப வ ற ற ி ் ய 
என்னால் பகாடுகக முடியுமா.. என்னிடம் 
அ்றகான ி்ற்ம இருககிற்ா அல்்லது 
என்னுடய ெ்லவீனம் பவளிபெட்டு விடுதமா 
என ்னககுள்தளதய ெ்ல தகள்விகள் 
எழ, ்ான் ்ானாக இயல்ொக இருந் ி்ல் 
்ான் பவறறி பெறதறாம் என்ெ்் மறநது 
விட்டு, ்ான் ெிறரு்டய எ ி்ர்ொர்பபுககு 
இபதொது இருகக தவணடுதம என 
எணணைத ப்ாடஙகுகிறான். அவனு்டய 
இயல்்ெ மாறறத ப்ாடஙகி அபெடி 
ெிறரு்டய எ்ிர்ொர்ப்ெ பூர்த்ி பசய்ய 
முடியா் சூழலில், ்ன்்ன ்றகாததுக 
பகாள்வ்றகாக ் ன்்ன ் னி் மப ெடுத ி்க 
பகாள்கிறான். சமூகத்ின் ொர்்வயில், 

Dr.,d.lit
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் ன் னு ் ட ய  இ த ம ் ்  ெ ா து க ா க க 
தவணடுதம என அவனுககுள் ஒரு ்கிபபு 
ப்ாடஙகி விடுகிறது.

இந  ்நி் னபதெ ி்ற்மயான ெ்ல்ரயும் 
ஒரு அளவிறகு தமல் சா்ிகக விடாமல் 
்டுககிறது. இபதொது இருபெது ்ான் 
நிம்ம ி்யாக இருககிறது. இ்  ்விட்டு விட்டு 
ெறகக முயறசித்ால், இபதொது ி்டமாக 
நான் ஊன்றி நிறகும் என் கால்க்ள 
இழகக தநாிடுதமா என மனக குழபெத்் 
ஏறெடுததுகிறது. அதுதவ அவர்க்ள 
அறியாமல், ெ்ல பசயல்க்ள முடிககாமல், 
நா்ள, மறுநாள் என்று அ்  ்் ள்ளிப தொடச 
பசய்து பவறறி் ய ் ள்ளிப தொடுகிறது.

ஏ்ாவது ஒரு வ்கயில் உஙகள் பவறறி 
உஙகளுககுள் மன அழுத்த்்த ்ந்ால், 
அல்்லது பவறறி்ய தநாககி தொய்க 
பகாணடிருககும் தொது உஙகளுககுள் 
இனம் புாியா் ்டுமாறறம் வந்ால் 
அ்ம்ியாக உட்கார்நது உஙகளுககுள் 
உறறுப ொருஙகள். எந் ெயம் உஙகளுககுள் 
சீர் பசய்யப ெடாமல் கிடககிறப்ன்று 

ஆழ்நது தயாசிததுப ொருஙகள். 

பொதுவாக, உஙகள் ்ிற்மயால் 
நீஙகள் ் னிதது விடப ெட்டு விடுவீர்கதளா, 
ெ ்ல ரு ் ட ய  ப ெ ா ற ா ் ம க கு ம்  ்ீ ய 
ொர்்வககும் ஆளாகி விட தநாிடுதமா, 
தவ்்லபெளு கூடி விடுதமா, ெின் ்ஙகிப 
தொகிறவர்களின் தவணடா் ெ்க்ய 
இழுதது வநது விடுதமா... என ஏ்ாவது ஒரு 
ெயம் உஙகள் பவறறிககு தவட்டு ் வககும். 
பொதுவான ஆழ்மன சிந்்ன இபெடி 
இருபெ்ால் இது பவளிபெ்டயாகத 
ப்ாிவ்ில்்்ல.

நீஙகள் எபதொதும் தொல் இருப 
ெ்ாகதவ நி் னததுக பகாணடிருககும் அத் 
தநரம் இத்்கய எணணைஙகள் ஆழ்மன ி்ல் 
த்ான்றி உஙக்ள அறியாமத்லதய உஙகள் 
தவகத்்யும் விதவகத்்யும் ் ்ட பசய்து 
விடுகின்றன.

ஒ ரு  க ி ர ா ம த ் ி ல்  த ம ற ெ டி ப பு க கு 
அ ய ல்  ந ா ட் டு க கு  ப ச ல் ்ல  த வ ண டு ம் 
என்ற கனவுகதளாடு  ெடித் அந் இளம் 
பெணணைிறகு அ்றகான சந்ர்பெம் 
வாய்ககிறது. ஆனால் அந் தநரத்ில் 
அவளு்டய ்ாய் தநாய்வாய்பெட்டு 
விட இவள் அவ்ர விட்டு விட்டு தொகத 
்யஙகுகிறாள். அபதொது நி்ல்ம்ய 
அறிந் அவள் ்ாய் ்ன் மகளிடம் ‘நீ 
கவ்்லப ெடாமல் பசல், நீ அஙகு சிறந் 
பெயரும் ெட்டமும் வாஙகும் வ்ர எனககு 
ஒன்றும் ஆகாது’ என ஆறு்்லாக பசால்லி 
அனுபெி ்வககிறார். பவளி நாடு பசன்று 
நல்்ல மு்றயில் ெடிததுக பகாணடிருககும் 
அவளுககு இறு்ி வருடப ொீட்்ச 
பநருஙகும் தொது உடல் ந்லம் சாியில்்லாமல் 
தொய் அந்த த்ர்்வ எழு் முடியாமல் 
தொய் விடுகிறது. த்ர்வுகள் முடிந்ெின் 
உடல் ந்லம் த்றிய அவள் மறு த்ர்வுககு 
விணணைபெிகக ிறாள்.  மறு த்ர்வின் 
த்்ி கி்டககும் வ்ர ஆதராககியமாக 
இருபெவளுககு த்ர்வுதத்்ி பநருஙகும் 
தொது மீணடும் உடல் ந்லமில்்லாமல் 
தொய்விடுகிறது. இதுதவ மீணடும் மீணடும் 
ப்ாடர்க்்யாக, அவளது மருததுவர் 

u
ெிழுந்து ெிழுந்து ்சிரிப்பதில 
தெறிலறல...

ஆனால...

ெிழுந்தெரகறள பாரதது 
்சிரிப்பதுதான் தெறு..!!

u
ஒரு துளி வபனா றம பதது 
இலட்்சம் வபறரச ்சிந்திக்க 
றெக்க வபாதுமானது ..

u
வ்சய்யும் உதெிறய வ்சாலலி 
காட்டாதீரகள்!

வ்சாலலிக்காட்டும் ெழக்கம் 
இருந்தால, உதெிவய 
வ்சய்யாதீரகள்!

- ருதைப்வி
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மனந்ல ஆத்லாச்னககுப ொிநது்ரககிறார். 

அவளு்டய ஆழ்மனது அவ்ளயு 
மறியாமல், அவள் ்ாய், ‘நீ ெட்டம் வாஙகும் 
வ்ர எனககு ஒன்றும் ஆகாது’ என்று 
பசான்ன்் ‘்ான் ெட்டம் வாஙகி விட்டால் 
்னது ் ாய் இறநது விடுவார்’ என்று அர்த்ம் 
ெணணைிக பகாணடு இறு்ித த்ர்்வ எழு் 
விடாமல் ் டுததுக பகாணடிருபெது மனந்ல 
ஆத்லாச்னயின் தொது ப்ாிய வருகிறது.

்ன்னு்டய பவறறி்ய அவளுககு ஒரு 
ெயமாக அவள் மனம் முன்னிறுததுகிறது 
என்ெ்் அவளுககு உணைர ் வதது அவள் 
ெட்டம் பெறறு வருவ்்ப ொர்பெ்றகாக 
அ வ ள து  ் ா ய்  ஆ வ த ்ல ா டு  க ா த து க 
பகாணடிருககிறார், அவளு்டய ெடிபபு 
இந் சமுகத்ிறகு உ்வ தவணடும், ் ானும் 
அ்ில் ெஙபகடுகக தவணடும் என மிகுந் 
விருபெதத்ாடு அவர் அவள் பவறறி்ய 
எ்ிர் தநாககி நல்்ல ஆதராகயதத்ாடு 
இருககிறார் என அந்த ்ாயின் அடுத் 
இ்லக்க அவதர பசான்னவுடன் ்ான் 
அவளால் அ்ில் இருநது மீணடு பவறறி 
பெற முடிகிறது.

ஆழ்மனம் ம ிக  ஆறறல் வாய்ந்து. 
அ்ன் நன்்மயும் ்ீ்மயும் அ்் நீஙகள் 
எபெடிக ்கயாள்கிறீர்கள் என்ெ்ித்லதய 
இருககிறது. சி்ல தநரம்  இபெடி, உஙக்ளயு 
மறியாமல் ஏ்ாவது ஒன்்றத ்ன்னுள் 
ஒரு வ்ரய்றயாக ெிடிதது ்வததுக 
பகாள்ளும். அது பவறறி்ய பநருஙகும் 
தநரத்ில் மீணடும் ப்ாடஙகிய இடத்ில் 
வநது விட்டு விடும். உஙகளுகதக அது ெ்ல 
தநரம் புாியாமல் இருககும்.

உண்மயில் பவறறி என்ெது ஒரு 
முடிவு அல்்ல. அது ஒரு அழகிய அனுெவம். 
அது இனிய ெயணைம். எல்்லாவறறிலுதம 
ந ன் ் ம யு ம்  ்ீ ் ம யு ம்  இ ரு க க ி ற து . 
ஆனால் த்ஙகிப தொவ்் விட்டும் 
முன்தனறிக பகாணடிருபெது நன்்மதய 
்ரும் என்ெ்் ஆழமாக நம்புஙகள். அது 
உஙகள் anxiety ்யக கு்றககும். நிரந்ர 
பவறறி உஙகள் வசபெடும்..                   n

அன்றப வபாறறு

அறதவய ்சாறறு

நெட்றப வபாறறு - இது

கெிஞன் கூறறு!

கருற்ண வபாறறு

கெறல மாறறு

காலம் வபாறறு - இது

கெிஞன் கூறறு!

இன்பம் வபாறறு

இன்னல வநெறறு

காலம் வபாறறு - இது

கெிஞன் கூறறு!

நெிறனறெ வபாறறு

வநெஞற்ச ஆறறு

இளறம வபாறறு - இது

கெிஞன் கூறறு!

மானம் வபாறறு

மடறம தூறறு

கானம் வபாறறு - இது

கெிஞன் கூறறு!

வீரம் வபாறறு

ொழறெ ஏறறு

உறறெ வபாறறு - இது

கெிஞன் கூறறு!

அறிறெ வபாறறு

அன்றப ஊறறு

அழறக வபாறறு - இது

கெிஞன் கூறறு!

மனிதம் வபாறறு

மனறத வதறறு

கறலகள் வபாறறு - இது

கெிஞன் கூறறு!
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ஒரு அழகிய கிராமம்! அ ி்ல் சுந்ர் 
என்ற ஒரு ஏ்ழ விவசாயி. கல்வி அறிவு 
இல்்லாவிட்டாலும்.. ெகுத்றிவும், பொது 
அறிவும் அ்ிகமாய் இருந்ன.  ஒரு 
வித்ியாசமான பகாள்்க உ்டயவன், 
ெ ணை த ் ா ் ச  இ ல் ்ல ா ் வ ன்  சு ந ் ர் . 
அடுத்வர்களுககு  அநீ் ி நி் னககமாட்டான். 
்னது கிராமத ி்ல் இருநது மூன்று கிராமம் 
்ாணடி இருந் கிராமத்ில் வாழ்நது 
வந  ் ்னது மாமாவின் மகள் விதயா்வ 
மனமுவநது மணைநது பகாணடான் .

நாட்கள் வாரமாகவும், வாரஙகள் 
வருடஙகளாகவும் கடநது பசன்றாலும் 
அன்ெிறகும்,  மக ிழ்சச ிககும் கு்றவு 
இல்்்ல. விதயா சுந்ாின் அன்ெிறகு 
ஆ்ாரமாய் சுந்ாின் வாாி்ச வயிறறில் 
சுமந்ாள். இருவருககும் இ்டயில் இன்னு 
தமார் உறவு வரபதொகிறது என எணணைி 
நாள் முழுகக மகிழ்ந்னர். மா்ஙகள் 
கடநது தொக ெிரசவ தநரமும் பநருஙக, 
பநருஙக ஒரு வ்கயான சநத்ாசம் க்லந் 
ெயமும் ெ்றறமும் சுந்ாின் மன்் 
வருடிகபகாணடன.

விதயா தநரம் பசல்்ல பசல்்ல வலியில் 
து டி த ் ா ள் .  உ ட ன டி ய ா க  ெ க க த து 
நகாில் உள்ள அரச மருததுவ ம்னககு 
பகாணடு பசன்று ெிரசவ விடு்ியில் 
அனும்ிததுவிட்டு வீடு ்ிரும்புகிறான்..

கிராமத்ில் இருந் ெ்ல கடவுள்களிடம் 
ெ ல் த வ று  ஒ ப ெ ந ் ங க ் ள  ப ச ய் து 
பகாணடு ெ்லத் எ்ிர்ொர்பபுடனும், ெ்் 
ெ்்பதொடும் ம்னவி விதயா்வயும், 
குழந்்்யயும் ொர்ககும் ஆவலில் 
மருததுவம்ன வராணடாவில் ்வித்ெடி 
காததுக கிடந்ான் சுந்ர்.

ஆனால் ஓர் அ்ிர்சசி்ான் காத்ிருந்து
அவனுககு. முத்் ெிரசவித் சிபெி 
உயிாிழநது உ்றநது தொய் கிடந்து. 
பசய்வ்றியாது ொ்ி உயிர் இழந் 
வ ன ா ய்  ெ ி த து  ெ ி டி த ் து  த ெ ா ன் று 
ெின்தனாககி நடககிறான் சுந்ர். ்ிடீரன 
குழந்் அழுகின்ற சத்ம் பசவியில் 
ஊடறுதது இ்யத்் உசுபெி விடுகிறது. 
உணைர்விழந்வன் உயிர்தப்ழுகிறான்.. 
குழந்்்ய ெிரசவித் ெின் உயிாிழநது 
விட்ட வித்ியா்வப ொர்தது க்றினான்.. 
கணணைீர் விட்டான்.

யாதரா ெின்னால் முது்க ்ட்டுவது 
தொல் இருந்து சட்படன ்ிரும்புகிறான்; 
்வத்ியர் ஆர்பொட்டமில்்லாமல் அனு்ாெ 
ொர்்வதயாடு தெச ஆரம்ெித்ார்! «சுந்ர் 
உன் ்கயில் இருககும் குழந்்்ான் 
உன் ம்னவி. இறு்ி தநரத்ில் இரு 







- �ர்்ஹத ்ஹனி

காத்ான்குடி.இ்லங்்க
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உயிாில் ஒன்்றத ்ான் காபொறற முடியும் 
என்ற நி்்ல்ம ஏறெட்ட தொது உன் 
ம்னவியிடம் தகட்கபெட்டது! அவள் 
கூறிய ெ்ில் எஙக்ள அழ்வத்து. நான் 
இறந்ாலும் ெரவாயில்்்ல என் கணைவன் 
்்்ல நிமிர்நது வாழ மார்்ட்டிச பசால்்ல.. 
ஒரு வாாிசு தவணடும்! என் குழந்்்ய 
உயிருடன் ெிறககச பசய்யுஙகள்.. ! ! 
நான் மரணைித்ாலும் என் குழந்்யாய் 
வாழ்தவன்!» என்றாள் உன் ம்னவி’ 
என்று ்வத்ியர் கூறிய்் தகட்டவுடன் 
ஒபொாி விட்டு அழு்ான் சுந்ர்.

இழபெது ஒன்றும் அவனுககு பு ி்் ல்்ல; 
சிறு வய ி்ல் வாகன விெத ி்ல் ்ந்்்ய 
ெழி பகாடுத்ான், அ ி்ல் இருநது மீள்வ்றகு 
முன் வயலில் மின் ்ாககி அம்மா இறந்ார், 
சிறு வய ி்ல் இருநது ் னி் ம்ய உறவாககி 
வாழ்ந்வன். ஆனால் விதயாவின் இழபபு 
அவனால் ்ாஙக முடியவில்்்ல! சி்ல 
நாட்களின் ெின்னர் ் னது மகள் சுகன்யா்வ 
அ்ழததுக பகாணடு இடம் பெயர்நது நகர 
வாழ்வுககு புறபெடுகிறான் சுந்ர்.

அழகிய கிராமம் முழுவதுமாய் நி்றநது 
கிடந் ்னது ம்னவி விதயா நி்னவில் 
இருநது ்ன் மகள் சுகன்யாவுககாக 
மீள தவணடும் என்ெ்ால் ்ன் மக்ள 
அ்ழததுக பகாணடு நகர வாழ்வுககாக 
ெயணைிககிறான் சுந்ர்.

பு்ிய இடம். புது முகஙகள் என்று 
இ ரு ந ் ா லு ம்  க ி ் ட த ்  ச ி ்ல  ந ல் ்ல 
அறிமுகஙகளின் உ்வியுடன் வாழ ெழகிக 
பகாணடான். முறறிலும் விவசாயத்ில் 
மாத்ிரம் ெழககப ெட்டிருந் சுந்ர் 
இடததுககு ஏறெ மாறறிகபகாள்ள தவணடும் 
என கி்டத் தவ்்லக்ளபயல்்லாம் 
பசய்து வாழ்க்க்ய கடத்ினான்.

சி்ல மா்ஙகளின் ெின்னர் அந் நகரத ி்ல் 
இருந் ெிரெ்லமான த்யி் ்ல நிறுவனத ி்ல் 
களஞசிய உ்வியாளராக சுந்ர் ெணைியாறறத 
ப்ாடஙகினான். ஓாிரு வருடஙகளில் 
சுந்ாின் நம்ெிக்க, ெழகக வழககஙகள், 
தநர்்ம என்ெவற்ற கணட நிறுவனத ி்ன் 

ஒட்டிய ெயிறறில
ஒரு வமாடக்கு தண்ணி ஊததி
ஒட்டுத திணற்ணயில
ஓரமாக என் அம்மா..!

என்ன பாெம் வ்சய்தா
என்ன வபதவதடுததா
எனக்காக காலம்பூரா
எலலாவம அெதாவன..!

ெருஷம் ஓடிவபாசசு
ெயசும் ஏறிவபாசசு
ெக்கற்ணயா வ்சாறுவபாட
ொய்கலிவய ஆததாலுக்கு..!

காலம் வ்சய்த மாயவமா
கடவுளின் வ்சாதறனவயா
காலு வரணடும் ெிளஙகாம
கண்ணீவராடு ொழுவறன்..!

அப்பன தெறெிட்டு
அனாறதயா நொனிருக்க
அம்மாெ காப்பாதத
அலலும் பகலும் தெிக்கின்வறவன..!

ெிடியல வதடுகிவறன்
ெிடியுமா என் வபாழுது
ெிடியாமவல வபாய் ெிடுவமா
ெிடியாத பய என் ொழவு..!

சீனுதசந்்தில்
காட்டுமன்னாரவகாயில.
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உாி்மயாளர் ்னது அலுவ்லகத்ில் 
சுந்ருககு தவ்்ல வழஙகினார். சுந்ாின் 

ி்ற்மயால் சக்ல ெணைிக்ளயும் சிறபொக 
ப ச ய் து  மு ் ்ல ா ள ி க கு  வ ி சு வ ா ச ம ா க 
இருந்ான்.

சி்ல வருடஙகளில் மு்்லாளிககு அடுத 
்்ாக பொறுப்ெ பசய்யக கூடியவனாக 
சுந்ர் மாறினார். சம்ெளத்் ்விர தவறு 
எ்்னயும் எ்ிர்ொர்ககாமல் விசுவாசமாக 
இருந் காரணைத்ினால் மு்்லாளியின் 
பசாததுககளில் ஒரு ெகு்ி்ய சுந்ருககு 
எழு்ி ்வத்ிருந்ார்.

் ிடீபரன ஒரு நாள் மு்்லாளிககு 
மார்டபபு ஏறெட்டு மரணைிததுவிட 
அ வ ர்  ப ச ா ந ் ங க ள்  ப ச ா த து க க ் ள 
பசாந்மாககிக பகாணட்ால் நிறுவனம் 
மூடபெட்டது. ் னது மு்்லாளி ் னககளித் 
பசாததுகக்ள ்வதது மு்்லாளியின் 
பெயாில் ஒரு நிறுவனத்் சுந்ர் 
ஆரம்ெித்ார்.

சி்ல வருடஙகளில் சுந்ாின் முயறசி 
யாலும், ்ிற்மயாலும் அந் நிறுவனம் 
ப ெ ா ி ய  அ ள வ ி ல்  வ ள ர் ந ் து !  ம க ள் 
சுகன்யாவும் வளர்நது விட்டாள். மகள்்ான் 
உ்லகம்,  அது்ான் வாழ்க்க என்று 
வாழ்ந் சுந்ர் ்றதொது அந நகரத்ில் 
விரல் நீட்டிச பசால்்லககூடிய பொிய 
பசல்வந்னாகவும், மு்்லாளியாகவும் 
வளர்ந்்ால் முழு தநரமும் ப்ாழில் 
ெறறிதய சிந்ிகக ஆரம்ெித்ார்.

் ன து  ம க ் ள க  க ா ண ெ து  கூ ட 
கு்றவாகதவ இருந்து. ் னது ் ந்்யின் 
வளர்சசியில் ் ிருப்ி இருந்ாலும் ொசத்ில் 
இ்டபவளி ஏறெட சுகன்யாவின் மன்ில் 
சி்ல காயஙகள் ஏறெட துவஙகியது...!

ெிறககும் தொத் ்ாயின் ொசத்் 
க ண டி ர ா ்  சு க ன் ய ா வு க கு  ் ா யு ம் , 
்ந்்யும் ்ன்னு்டய அபொ சுந்ர்்ான். 
இவவாறு இருகக கா்லத்ின் மாறறத்ில் 
அபொவுககும் மகளுககும் இ்டபவளி 
ப ெ ரு க ி க  ப க ா ண டி ரு ந ் து  ஆ ன ா ல் 

சுந்ருககு முழுக கவனமும் நிறுவனம், 
வ ி ய ா ெ ா ர த ் ி ல்  இ ரு ப ெ ் ா ல்  ம க ள் 
விடயத்் தயாசிகக தநரமில்்்ல,  ஆனால் 
சுகன்யா ்ினமும் இ்்ன நி்னதது 
்னி்மயில் அழுது பகாணடிருபொள்..

ெ்ல ்ட்வ அபொவிடம் தெசுவ்றகு 
முயன்றாலும் அது எந் ெயனும் ் ரவில்்்ல 
சுகன்யாவுககு வயது ெ்ினாறு ெருவம் 
அ்டநது விட்டாள். ஆனாலும் குணைத்ில் 
அவள் இன்னும் குழந்்்ான். ஆனால் 
அ்்ன அந் ்ந்் உணைரவில்்்ல..

சுகன்யா எபெடியாவது அபொவிடம் 
தெசியாக தவணடும் என்ற முடிதவாடு 
அபொவின் அ்றககுச பசன்றால் அபொ 
நன்றாக உறஙகிக பகாணடிருந்ார். 
அபொ.. அபொ.. என சுகன்யா அ்ழகக 
்னது ம்னவி வித்ியா அ்ழபெது 
தொன்று தகட்க ்ிடீபரன ெ்றியடிததுக 
பகாணடு எழுநது ொர்த்ான், ்ன் மகள் 
சுகன்யா கால் அருகில் உட்கார்நது 
இருந்ால்..

ம க ் ள க  க ண ட து ம்  ‘ ‘ எ ன் ன ம் ம ா 
இ ந த ந ர த ் ி ல் ? ’ ’  எ ன் று  த க ட் ட து ம் 
சுகன்யா «அபொ உஙக மடியில் பகாஞசம் 
ெடுததுககவா» என்று தகட்டாள். அவள் 
அவவாறு தகட்டது சுந்ருககு மன்ில் 
இரும்பு ஆயு்த்ால் குத்ியது தொன்று 
இருந்து. ்னது அபொவின் மடியில் 
்்்ல்ய ்வததுக பகாணட சுகன்யா 
தெச துவஙகினாள்.  ‘ ‘அபொ நான் 
அம்மாவ ொர்த்து கி்டயாது, ஒரு நாள் 
கூட அம்மா இல்்்ல என்று அழு்து 
கூட கி்டயாது! ஏன்னா.. நீஙக என்்ன 
அவவளவு அன்ொக ொர்த்ீஙக.. ஆனால் 
இபெ பவல்்லாம் நீஙக பராம்ெ ெிஸி! 
நான் அடிககடி அம்மா இல்்்ல என்கிற் 
நி்னதது கவ்்லபெடுகிதறன். நா்ள 
எனககு ெிறந் நாள் அபொ..!’’ என்று 
கூறிவிட்டு சுகன்யா ்னது அ்றககு 
பசன்றுவிட்டாள்.

அவளது வார்த்்யில் சுந்ர் ஆடிப 
தொயிட்டார். ்னது ெ்ழய கா்லத்் 
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மீ ட் டி ப ெ ா ர் க ி ற ா ன்  வ ி த ் ி ய ா ச த ் ் 
உணைர்கிறான். இரவு முழுகக ெக்லாகிறது 
விடிந்தும் மகளிடம் நாலு வார்த்் 
அன்ொய் தெசுதவாம் மன்னிபபு தகட்டு 
விட்டு சுகன்யா்வ பவளியில் கூட்டிச 
பசன்று ெிறந்நாள் ொிசு வாஙகி பகாடுகக 
தவணடும் என்ற ஆவலில் சுகன்யா 
அ்றககு பசல்கிறார். அஙகு ஒரு அ்ிர்சசி 
காத்ிருககிறது வாழ்்கயில் மீணடுபமாரு 
இடி...

்னது ொசத ி்றகுறிய மகள் இரத் வாந ி் 
எடுத் நி் ்லயில் உணைர்வறறுக கிடந்்் 
கணட சுந்ர் ் ன்்ன சு்ாகாிததுகபகாணடு 
உடனடியாக ெககத ி்ல் உள்ள மருததுவ 
ம்னககு பகாணடு பசன்றான்.

உடனடியாக சுகன்யா்வ ொிதசா்்ன 
பசய்் ்வத்ியர்கள் சுந்்ர அ்ழதது 
சுகன்யா இரு்ய தநாயினால் ்ீவிரமாக 
ொ்ிககபெட்டிருபெ்ாகவும் இன்னும் சி்ல 
மணைிதநரத்ிறகுள் இரு்ய மாறறு சத்ிர 
சிகிச்ச தமறபகாணடால் மாத்ிரதம 
சுகன்யாவின் உயி்ர காபொறற முடியும் 
என கூறினார்கள்..

தவகமாக பசயறெட்ட ்வத ி்யர்களி 
னால் சத ி்ர சிகிச்ச தமறபகாள்ளெட்டு 
சி்ல மணைித ி்யா்லஙகளுககுப ெின் கண 

ி்றந்ாள் சுகன்யா. ்ன்்னச சுறறி 
த்ாழிகள், அபொவின் நணெர் அபதுல்்லாஹ் 
மாமா, வீட்டு ெணைியாளர்கள் நிறெ்்க 
கணடவள் அபொவின் நணொிடம் ‘‘அபொ 
எஙக அஙகிள்?’’ எனகதகட்டாள். அ்றகு 
அபதுல்்லா «அபொ பவளியில் மருநது 
வாஙகச பசன்றிருபெ்ாகக கூறி சுகன்யா்வ 
சமா்ானபெடுத ி்னார்.

சு ந ் ா ி ன்  ந ண ெ ர்  அ ப து ல் ்ல ா ஹ் 
சு ந ் த ர ா டு ம்  ம ி க  ப ந ரு கக ம ா ன வ ர் ! 
சுந்ாின் முன்தனறறத்ில் மிக உ்வியாக 
இருந்வர். ்ிருமணைமாகி ெ்ல வருடஙகள் 
குழந்் இல்்லா்்ால் சுகன்யா்வ ் னது 
மகள் தொன்தற ொர்பெவர், சுந்ர் ்னது 
நணெர் அபதுல்்லாஹ்விடம் ஆத்லாச்ன 
தகட்காமல் எதுவும் பசய்யமாட்டார். 



…

ெிதிக்குள்ளிருந்து    பிறந்வதாவமா
கரபததிலிருந்து பிறந்வதாவமா
பிறெிச ்சதிக்குள்  ெிழுந்வதாவமா
வெதிப்வபாருளாய்  திரிந்வதாவமா

மனிதம்…

தின்று  ொழும்  மனிதப் பிறெிகவள ..!

வபணறம …

தின்வற  ொழும் பாதர்சத  தின்னிகவள!

காதறல  ்சரிெரச வ்சாலலிக் வகாடுக்காத
ஆதாம் ஏொளின் 
அறரகுறற ஆறட மட்டும்
பதிந்தது  வதளிொய்   மனதில….
ஆப்பிள் தின்ற ஏொளின் 
கயறமக்குப் பிறந்த
கயெரகவள…!
பரம்பறர  தணடறன றய ஒரு முகமாய்ப் 
பகிரும்  ஆணடெவன..!
திருடிய  ஆப்பிளுக்கான தணடறனறய
பலலாயிரம்  ஆணடுகள்  அனுபெிதது 
ெிட்வடாம்
பரி்சீலிக்க  வநெரில  தான்   ொ…
யாருக்கு  தணடறன  என்வற…

கறபிக்கப்பட்ட  ஒரு  தறலபட்்ச 
கறபும் , மானமும் , ஒழுக்கமும்….
பறிக்கப்பட்டுக்  வகாணவட  இருக்கிவறாம்
எதிர இனததால…!

இனி  எந்தக்  கண்ணனும்  
ெரப்வபாெதிலறல…!!!

மீட்கா    ஆறடயிலலாப்  பாறடயில
ஏொளின்  தணடறனக் காலம் 
நெிறறவெறிக்   வகாணவட  இருக்கட்டும்
எரிக்கப்பட்டு  உயிரக்கும்…
மரிக்கா  ஏொள்…!!

விஜி தவங்கட 
றஹதராபாத.
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மு்ல் ்ட்வயாக அபதுல்்லாஹ்வுககும் 
ப்ாியாமல் ஒரு ெயணைம் தொய்விட்டார்.

சுகன்யா கண விழிதது ஒரு நாள் கடநதும் 
அபொ்வ காணைவில்்்ல என்றதும் 
சுகன்யாவுககு சநத்கம் ஏறெடுகிறது.. 
்ந்்யின் நணெர் அபதுல்்லாஹ்்வ 
எ்ிர்ொர்தது காத்ிருககிறாள். அபதுல் 
்லாஹ்வும் சுகன்யா்வ ொர்தது வீட்டுககு 
அ்ழததுச பசல்்ல வருகிறார். வந்வாிடம் 
மீணடும் தகட்கிறாள் அபொ எஙதக? 
என்று வீட்டில் இருககிறார்.. பசன்று 
ொர்க்லாம் என்கிறார்.. இன்னும் சநத்கம் 
அ்ிகாிககிறது, சுகன்யாவுககு வீட்டுககு 

புறபெடுகிறார்கள்..

வீ ட் டு க கு ச  ப ச ன் ற து ம்  அ ப ெ ா 
எஙதக என்கிறாள்! ‘ ‘சுகன்யா உன் 
அ்றயில் தொய்ப ொரும்மா’’ என்கிறார் 
அபதுல்்லாஹ்.. ஓடிப தொய் ொர்ககிறாள். 
ஓர் அ ி்ர்சசி அவள் இரு்யத்் தவகமாக 
்ட்டுகிறது. அபொவின் பு்கபெடம் பூ 
மா்்லககுள் ஒளிநது பகாள்கிறது! கண 
க்லஙகி கணணைீர் பசாட்டுகிறது.!! அருகில் 
இருந் தம்சயில் ஒரு ொிசுப பொ ி் 
இருககிறது அ்்னத ி்றநது ொர்ககிறாள். 
ஒரு கடி்மும் சி்ல ஆவணைஙகளும் இருககிறது. 
அ்வக்ள ்கயில் எடுததுகபகாணடு 
அபதுல்்லாஹ்்வ தநாககி ஓடி வருகிறாள். 
‘‘என்ன அஙகில் இது’’ என்று வினவ, 
இவவளவு தநரமும் கட்டுப ொட்டில் 
்வத ி்ருந் கணணைீர் அபதுல்்லாஹ்வின் 
கணகளில் கட்டுபொட்்ட மீறி காதவாியாய் 
சீறிபொய்கிறது கணணைீதராடு க்்்ய 
பசால்கிறார்.

உ ன து  இ ரு ் ய ம்  ெ ா ் ி க க ப ெ ட் டு 
விட்ட்ாகவும் சி்ல மணைிதநரத்ிறகுள் 
இ ரு ் ய ம ா ற று  ச ி க ி ச ் ச  ப ச ய் ் ா ல் 
மாத்ிரதம உன் உயி்ர காபொறற 
முடியும் என்று ்வத்ியர்கள் பசான்னது. 
உன் அபொ அவன் இரு்யத்் உனககு 
பொருததுமாறு தகட்டு இருககிறான்.. 
்வத்ியர் எவவளவு பசால்லியும் என் 
இரு்யம் என் மகள் உயிர் வாழும் வ்ர 
அவதளாடு வாழ தவணடும். அதுதவ நான் 
அவளுககு வாழ் நாள் முழுவதும் பகாடுககும் 
ெ ா ி சு . .  இ ன ி  எ ன்  ச ா ம் ர ா ் ி ய த ் ி ன் 
பசாந்ககாாி அவள்்ான்!! என்று கூறி 
இரு்யத்் உனககு ்நதுவிட்டு உயி்ர 
கடவுளுககு பகாடுதது விட்டான் என்றார்.

உ ன்  அ ப ெ ா  ம ர ணை ி க க வ ி ல் ் ்ல . . 
உன்தனாடு வாழ்கிறான்.. என ஆறு்ல் கூறி 
்ந்்யாய் அரவ்ணைத்ார் அபதுல்்லாஹ்..

ஒரு ்ாய் குழந்்்ய வயிறறில் 
சு ம க க ி ற ா ள் . . !  ் ந ் ்  இ ரு ் ய த ் ி ல் 
சுமககிறான்..!! ்ந்்யும் ்ாய்்ான்..!!!  

n

பாட்டி நெம் றகயில வகாடுதத
வநெலலிக்கனிறயப் வபால
ஆரம்பததில க்சக்கததான்
வ்சய்யும் பிறகு இனிக்கும்
  மைபுக் ்கவிர்.

அம்மா நெமக்கு வகாடுதத
தாய்ப்பால வபால
என்றும் அரெற்ணக்கததான்
வ்சய்யும் அன்பாகவெ
  புதுக்்கவிர்.

நொம் வபறவறடுதத
குழந்றத நெம் றகயில
தெழும்வபாது எலறலயறற
இன்பதறதக் வகாடுப்பதுதான்
  ர்ஹக்கூ_்கவிர்.

ச.�. சண்மு்கம்
எழுொம்பாடி
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வடபசன்்ன ்மிழ்ச சஙகத்ின் 
சார்ொக உழவுககவிஞர் உ்மயவனின் 
சிறுவர் நூல்கள் பவளியீட்டு விழா 15.12.2019 
அன்று புது்க ப்ன்றல் இ்ழ் ஆசிாியர் ் ிரு. 
்ருமரா்ன் ி்ரும ி் ொனும ி் ்ருமரா்ன் 
அவர்களின் ்்்ல்மயில் பசன்்னயில் 
ந்டபெறறது. உ்மயவனின் மந ி்ரம்்ல 
சிறுவர் க்் நூலி்ன கவிபதெரருவி 
ஈதராடு ்மிழன்ென் அவர்கள் பவளியிட 
மு ் ல்  ெ டி ய ி ் ன  கு ழ ந ் ் க க வ ி ஞ ர் 
கன்னிகதகாயில்ரா்ா பெறறுகபகாணடார்.

உ்மயவனின் சிறுவர் க்்க்ள 
்ிரும்ி. துளசி்ெட் அவர்கள் ஆஙகி்லத்ில் 
‘The F ly ing  E lephant ’  எனும் நூ்லாக 
பமாழிபபெயர்ததுள்ளார். இநநூலி்ன 
்மிழ்சபசம்மல் USSR நடரா்ன் அவர்கள் 
பவளியிட மு்ல் ெடியி்ன எழுத்ாளர் 

ி்ரும ி். காந்்லக்மி சந ி்ரபமௌலி அவர்கள் 
பெறறுகபகாணடார்.

இவவிழாவில் தெசிய ஈதராடு ்மிழன்ென் 
அவர்கள் ‘பூககள் ஒரு நாட்டில் ம்லர்வ்்ப 
தொன்று நூல்கள் அன்றன்றும் ம்லரதவணடும். 
ஒ ரு  ந ா ள ி ல்  எ வ வ ள வு  கு ழ ந ் ் க ள் 




ெிறககின்றார்கதளா அவவளவு நூல்கள் 
ெிறககதவணடும் என்றார். தமலும் கூறு்கயில் 
நூல்க்ள அ ி்கமாக எழுதும் உ்மயவனுககு 
நல்்ல எ ி்ர்கா்லம் இருககிறது ்மிழ் இ்லககிய 
உ்லகில் தவகமாக வளர்நது வரும் இ்ளஞர் 
உ்மயவன் என்றும் ொராட்டினார்.

இநநிகழ்வில் வடபசன்்ன ்மிழ்ச 
சஙகத ி்ன் ் ்்லவர் எ.் .இளஙதகா, குழந்்க 
கவிஞர், ெி.பவஙகட்ராமன், கவிஞர் மன்்ன 
ொசந ி், எழுத்ாளர் வான்ம ி், கவிஞர் வசீகரன், 
கவிஞர் பசம்தொ்ட குணைதசகரன் ்கவல் 
முததுககள் இ்ழ் ஆசிாியர் நீ் ர அத ி்பபூ, 
சாகித்ிய அகா்மியின் ப்ன்னிந்ிய 
முன்னாள் பொறுபொளர் இளஙதகாவன், 
உள்ளிட்ட ெ்ல இ்லககிய ெ்டபொளிகள் 
க்லநது பகாணடனர்.
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ெிறலமதிப்பறற வபாருறள வதாறலததுெிட்டு
நெீணட நொறளக்குப்பிறகு அறதக் கணடவபாது
ெருகின்ற மகிழச்சி உன்றனக் கணடவபாது ெந்தது

்சீறதறய கணட ஹனுமனுக்கு ஏறபட்ட மகிழச்சி
உன்னிடம் வபசும்வபாது ெந்தது

இராமனின் வமாதிரதறதக் கணட 
்சீறதயின் ்சந்வதாஷம் எனக்குள் ஏறபட்டது

இராமனின் திருெடிக்காக  காததிருந்த 
அகழிறகறயப்வபால
உன் ெருறகக்காக காததிருந்தது என் காதல

நொன் றெதத வ்சடியில முதலமுறறயாக  
பூதத வரா்சாறெ பாா்தது எப்படி மகிழந்வதவனா
அவத உ்ணா்வு ெந்தது நெீ முததமிட்டப்வபாது

உன்றனப் பாா்ததப்வபாது ெந்த 
ஆயிரம் ஆனந்தஙகறள கெிறதயாக எழுதிடொ

எனக்குள் பின்னிக் கிடக்கும் உன் நெிறனவுகறள
பாடலாகப் பாடொ

மீனுக்கு காததிருக்கும் நொறரறயப்வபால
உன் அன்புக்கு காததிருக்கும் அன்னப்பறறெ 

பாறல வநெய்யாக வெணற்ணயாக
எப்படி வெணடுமனாலும் பிாிததுெிடலாம்

ஆனால வபணறமக்குள் ரதத நொளஙகளிலும்
உறறந்து கிடக்கும் உன். ஞாபகஙகறள
பிாிப்பது கடினவம

உன்றனக்கணடதும் எனக்குள் உறஙகிதெிதத 
அததறன மலா்களும் ஆனந்தம் வகாணடதடா வநெ்சவன

- ்கவிஞோ் �டடுக்ப்கோடர்ட ்கோ்ோ்
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அ ழகிய வானம் பொன்மா்்லப 
பொழு்ிலிருநது ்ன்்ன கரு்மயாககி 
பகாணடிருந் தவ்ளயது.  அகனீஸ்வரர் 
த க ா வ ி லி ன்  ெ க ் ி ப ெ ா ட ல் ,  ம ா ி ய ா 
த்வா்லயத்ின் மணைிதயா்ச, ்ூம்மா 
ெ ள் ள ி வ ா ச லி ன்  ப ம ா ழ ி க ள் ,  த ் நீ ர் 
க்டயில் ‘ ‘எஙதகயும் எபதொதும்’ ’ 
ொடல் என காதுகளுககுள் ெ்ல குரல்கள் 
ஒலிததுகபகாணடிருந்ன. 

இ்்பயல்்லாம் ்ாணடி என் மூக்க 
து்ளத்து அந் அதரெியன் உணைவகத்ின் 
மசா்லா வாச்ன.

கா்ா? மூககா? என வரும் தொது 
மூக்க து்ளத் அந்கக்ட்ய தநாககி 
ஓடதப்ாடஙகிதனன். க்டககு முன்னர் 
பசன்ற என் கணகளுககு விருந்ாய் மசா்லா 
்டவிய தகாழிகள் மின்சுடுசுழறசியில் 
பவந்ிடும் வணணைம் அடுபெில் சுழன்று 
பகாணடிருந்ன. இபதொது எனது மனம் 
கணகளுககு ்ன்்ன மனம் பெயர்ததுக 
பகாணடது.

உணைவக ஊழியர் ஒருவர் தகாழிகள் 
பவநது ்யார்நி்்லயில் உள்ளனவா என 
சாிொர்ததுகபகாணடிருந்ார்.

உணைவக அ்றயிலிருநது «ரைீம்.. 
ைாப கிாில்...ொர்சல்» என்ற சப்ம்.

‘‘ஓதக மாஸ்டர்’’ என்றார் ரைீம்.

இந் தவ்ளயில் எ்னபொர்த் ரைீம்.

‘‘சசூ.. சசூ.. ஓடு.. ஓடு’’ என்றவாதற 
ரைீம் ்ணணைீர் எடுகக முய்ல கிட்ட நின்ற 
நான் சறறு எட்டசபசன்தறன்.

ம. சக்்திபவைோயு்ம்
பநல்்்ல

ஆனாலும் அந  ் கிாில் சிககனின் ஆ்ச 
யானது என்்ன அஙதகதய கட்டிப தொட்டது.  
என் நாவிலிருநது நீர் பகாட்டததுவஙகியதும். 
ஆனால் இபதொது எ்னபொர்த  ்ரைீம்..

‘‘ொவம். . .  ்ள்ளி  ்ாதன ந ிகக 
நின்னுட்டுபதொ’’ என்றார்.

தமலும் ‘‘உம்பொழபபு மா்ிாி ்ான் 
என்பொழபபும்.. உன்னா்ல அஙகிருநது 
மட்டும் ொர்கக முடியது தொ்ல என்னா்ல 
இ் ெககதது்ல ொர்கக முடியதுன்னு ரைீம்’’ 
பசான்னதும் என் நாவிலிருநது பசாட்டிய 
நீர் கணகளிலிருநது பகாட்டததுவஙகியது.

‘‘நீ வாழ்வ்றகாக என் முன்னாடி, நான் 
வாழ்வ்றகாக இந் கிாில் முன்னாடி’’ என 
ரைீம்  என்னிடம் கூறிகபகாணடிருந்ார்.

‘‘ரைீம்.. இன்பனாரு புல் கிாில் ொர்சல்’’ 
என்றதும் ்ன் தவ்்லயில் மும்மரமானார்.

இருபெினும் என் கணகள், மனம் 
இபதொது அந் மின்சுடுசுழறசியின் 
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த க ா ழ ி க ள ி ன்  மீ ் ி ல் ் ்ல .  ர ைீ ம் ் ம 
தநாககிதய இருந்து. ஆனால் ரைீமின் 
முழு ஈடுொடும் ்ன் ெணைியில் தமல் 
இருந்து. சுழன்ற மசா்லா தகாழிக்ள 
பவட்டுவதும் அ்் அளவிறகு ெிாிதது 
்வதது ொர்சல் பசய்வ்்யும் தநாககி 
அவரது ெணைி இருந்து.

யாதரா ் ன்்ன கவனிபெ்் உணைர்ந் 
ரைீம்  ்ிரும்ெிபொர்த்ால் நான்..

‘‘ஏய்..நீ இன்னும் தொக்்லயா’’ ரைீம் 
தகட்க, என்வா்்ல ஆட்டிதனன். 

ொர்சசலுககாக பவட்டும் தொது கீழ் 
விழுந் சி்றிய சின்னசசின்ன துணடுக்ள  
ஒன்றி்ணைதது  க்டககு பவளிதய சறறு 
்ள்ளி வநது ்வத்ார். 

நான் உடதன மீணடும் வா்லாட்டியெடி 
அவாிடம் தமத்லற முய்ல ‘ ‘தவணைாம் 
தவணைாம் இ் பமா்ல்்ல சாபெிடுன்னு’’ 
பசால்லிவிட்டு கிளம்ெினார் ரைீம்.

விறுவிறின்னு கறிததுணடுக்ளயும் 
எலும்புததுணடுக்ளயும் வி்ரவாய் 

்லெகபகன விழுஙகிதனன். அன்று மு்ல் 
அந்கக்டயின் கிாில் அடுபெிறகு முன் 
நான் வநது நிறெதும் ரைீம் எனககாக 
இத் தொ்ல பசய்வதுமான நிகழ்வுகள் 
ப்ாடர்நது பகாணடிருந்ன.

ஒரு நாள் அத்பதொ்ல ஒரு பொன் 
மா்்லபபொழுது வந்து. நான் அந் 
அதரெியன் உணைவகத்ிறகு முன்தன என் 
வா்்ல ஆட்டியெடி.. ஆனால் அஙதக 
ரைீமில்்்ல இன்பனாருவர். மனம் இன்று 
கிாி்்ல ொர்ததும் ஆ்சபெடவில்்்ல. 
ரைீ்ம காணைவில்்்லதய என்ற ெட 
ெடபெில் அந்கக்ட வாசலின் முன்பு 
அஙகுமிஙகும் ஓடிதனன்.

க்ட மு்்லாளி என்்னபொர்தது 
‘‘ஒரு நாய் அஙகிட்டும் இஙகிட்டும் 
ஓடிட்டிருககு அ் மு்ல்்ல விரட்டுபொ’’ 
என்று பசான்னார்.

உள்தள இருநது பவளிவந் ரைீம் 
‘‘நான் விரட்டுதறன் பொ’’ என்றார். 
ரைீமின் குரல் எனககு பு்லபெட்டது.

‘‘என்ன உள்ள தவ்்லககு மாத்ீட்டாஙக, 
இனி என்ன முன்னாடி த்டா், பகாஞசம் 
நில்லு’’ என்றெடி உணைவகத ி்ல் சாபெிட்ட 
வர்கள் மிசசமீ்ிக்ள தசகாிதது ்வத 
் ி ரு ந ்  உ ணை வு க ் ள  க ா ச ா ள ரு க கு 
ப்ாியாமல் ம்றதது எடுததுச பசன்று 
உணைவகத ி்லிருநது சறறு ்ள்ளிசபசன்று 
அந் மிசசமீ் ி் ய ொிமாறினார். நானும் 
அ்் தவகமாக உணணைதப்ாடஙகிதனன்.

‘‘நா்ளககு பகாஞசம் த்லட்டா 
வா... இபெடி சீககிரம் வரா்’’ என்று 
ரைீம் பசான்னதும் என் வா்லட்டலும் 
பகாஞச்்லயும் காணெிதத்ன்.

ர ைீ ம்  ் ன்  த வ ் ்ல க கு  மீ ண டு ம் 
வி்ரந்ான். இபெடிதய கிட்டத்ட்ட 
ஒ ரு  ம ா ் ம்  ஓ டி ன .  ந ா னு ம்  ம ா ் ்ல 
வருதவன். கததுதவன். வழககம்தொல் 
கிாில் அடுபெின் முன் நிறதென். ரைீமது 
மிசசமீ்ிக்ள உணதென் கிளம்புதவன்.
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ஒரு நாள் காசாளர் நான் பகாணடு 
தொகும் மீசசமீ்ி்ய ொர்ததுவிட்டு 
மு்்லாளியிடம், நல்்ல உணைவுக்ள 
பகாணடு பசல்வ்ாக கா்ில் பசால்்ல, 

‘‘வரட்டும் அவ்ன வசசுககிடுதவாம்’’ 
என மு்்லாளி பசான்னார்.

ரைீம் அன்றும் எனககு ம ிசசமீ் ி 
உணை்வ ்வததுவிட்டு உணைவகத்ின் 
உள்தள பசல்்ல.. நானும் அவன் ெின்னாடி 
வா்லாட்டிகபகாணதட உணைவகத்் 
்ாணடிகபகாணடிருநத்ன்.

உணைவகத்ின் வாசலில்  ‘‘ரைீம் இஙக 
வா’’ என மு்்லாளி அ்ழகக ‘‘என்ன 
மு்்லாளி இந்ா வாதரன்’’ என ரைீம் வர..

‘‘எஙக தொயிட்டு வார’’ என மு்்லாளி 
தகட்க, அது.. அது.. என ரைீம் இழுத்ான்.

‘ ‘ ப ச ா ல் லு  இ ங க ி ரு ந து  எ ன் ன 
எடுததுட்டு தொன, எஙக தொயிட்டு வார’’ 
என்ற மு்்லாளியின் தகள்வி இடியாய் 
இருகக..

உணைவகத்் ்ாணடிகபகாணடிருந் 
என் கால்கள் இபதொது ஸ்்ம்ெித்ன. 
என் காதுகளுககுள் தொிடியாய் அந் 
மு்்லாளியின் குரல் ஒலித்து. ரைீமிறதகா 
குறறவாளி்ய நிறுத்ி தகள்வி தகட்ெது 
தொ்ல அந் தகள்விகள் த்ான்றிறறு.

‘‘பசால்லு.. ஏன் இபெடி நிககுற’’ என 
மு்்லாளி தகட்க,

நடந் நிகழ்வுக்ளயும் ்ினமும் 
எனககு பசய்யும் ொிவுணைர்வுக்ளயும் 
ம ி ச ச மீ ் ி  உ ணை வு க ் ள யு ம்  ர ைீ ம் 
பசான்னார். இபதொது ஸ்்ம்ெித்ிருந் 
என் கால்கள் ஓடதப்ாடஙகின. ஆனால் 
மு்்லாளி நம்பும் நி்்லயில் இல்்்ல. 

‘‘ரைீம் நல்்ல புது உணைவுக்ளத்ான் 
அ ந ்  ந ா ய் க கு  ம ் ற ச சு  ம ் ற ச சு 
தொட்டிருகக’’ என மு்்லாளி கூற

‘‘இல்்ல மு்்லாளி..இல்்ல மு்்லாளி’’ 
என ரைீம் மறுகக

மு ் ்ல ா ள ி  க ா ச ா ள ் ர  கூ ப ெ ி ட் டு 
இன்தறாடு இவன் கணைக்க முடி என 
கிளம்ெினார்.

‘‘ஒரு நாய்ககு மிசசமீ்ி தொட்டது 
குத்ம்மா ஐயா’’ என ரைீம் தகட்க

‘‘பொய் பசால்்லா் அ்் ஏன் 
எஙககிட்ட தகட்காம ம்றசசு ம்றசசு 
எடுததுட்டு தொகணும்’’ என  காசாளர் 
ெ்ில் தகள்வி தகட்டார்.

தநர்்ம்யயும் உண்மயயும் யாாிடமும் 
நிரூெிகக முடியாமல் தொன வருத்ததுடன் 
்ன் கணைக்க வாஙகிகபகாணடு கிளம்ெி 
னான் ரைீம்.

மறுநாள் ஆனது. அத் மா்்ல தநரம் 
நான் எல்்லா ொடல்க்ளயும் ்ாணடி 
வழககம்தொல் அந் உணைவகத் ின் 
வாசலில் நின்தறன். 

‘‘ஏய் உன்தனாட ஆளு இஙகில்்ல..
சசீ  தொ சசீ  தொ’ ’  என காசாளர் 
விரட்ட... நான் எட்டி நிறெ்றகுள் என் 
மீது பவநநீர் ஊறறபெட கத்ிகக்றி 
ஓடிதனன். ரைீமின் ொிவும் ொசமும் 
என் கணமுன்தன ் ி்ரபெடமாய். . 
மனதுககுள்ளும்..பவளிதயயும்.. ொவம் 
ரைீம் என்னால் ்ான் அவன் தவ்்ல 
தொயிறறு என உணைரதப்ாடஙகிதனன்.

உணைவகத்ிலிருநது சறறு தூரத்ில் 
இ ன் ப ன ா ரு  உ ணை வ க ம்  ப ர ா ம் ெ ச 
சின்ன உணைவகம் அ்ில் ரைீம் நின்று 
பகாணடிருந்ான். அ்்பொர்த் எனககு 
மகிழ்சசி. ரைீமிறகும் என்்ன ொர்த் 
மகிழ்சசி. 

இந் உணைவக உாி்மயாளர் ‘‘யார் 
நாய்பொ’’ எனகதகட்க... ‘‘என் நாய் ்ான் 
சார்’’ என ரைீம் பசால்்ல... அந்கக்ட 
முன்தன அஙகுமிஙகும் துள்ளிககு்ிதத்ாடி 
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மனபமஙகும் மகிழ்சசி்ய பவளிககாட்டும் 
வி்மாக வா்்ல ஆட்டிகபகாணதட 
நின்தறன். 

உடதன மு்்லாளி எனககு ஒரு உ்வி 
பசய்யணும். இஙகு ்ினமும் மிசசமீ்ி 
உணை்வ எனககு ்ந்ால் நான் இ்றகு 
உணைவாககிடுதவன் என்றார் ரைீம்.

‘‘சாி எடுததுகதகா’’ என மு்்லாளி 
ப ச ா ல் ்ல ,  எ ன்  ெ ா ி ் வ  பு ா ி ந து 
பகாணட்மககு நன்றி.. நன்றி என 
வா்லாட்டாமல் மகிழ்சசிதயாடு நன்றி 
பசான்னார் ரைீம்.

இபெடிதய நாட்கள் ஓடின... ஒரு 
நாள் ்ான் தவ்்ல ொர்ககும் இடத்ில் 
ர ைீ ம்  ஒ ரு ம ணை ி  த ந ர ம்  ப ெ ர் ம ி ச ன் 
தகட்டுகபகாணடு பவளிதய வந்ான். 
அந் ் ருணைத்ில் வந் எ்னயும் அ்ழதது 
பசன்ற அவன் ெ்ழய உணைவகத்ின் 
கிாில் அடுபபு முன் நின்றான்.

அன்று நான் நின்ற்்பதொ்லதவ 
இ ன் று  அ வ னு ம்  ந ா னு ம் .  க ா ச ா ள ர் 
எஙக்ளபொர்ககும் ொர்்வ ஒருவி் 
ஏளனமாகதவ இருந்து. 

‘‘என்ன தவணும் அவர் தகட்ெ்றகு 
முன்னாடிதய ைாப கிாில் சிககன் ொர்சல் 
பகாடுஙக’’ என ரைீம் தகட்க... வாஙகிய 
்கதயாடு ரைீம் வீட்டிறகு பசன்று கிாில் 
சிகக்ன பவளுததுககட்டி எஙகள் கன்வ 
நி்றதவறறிக பகாணதடாம். அவன் 
தவ்்லககு மீணடும் கிளம்ெ, இபதொது 
ரைீம் தவ்்ல பசய்யும் தநரத்ில் நான் 
அ வ ன்  வீ ட் டி ற கு  ெ ா து க ா வ ்ல ன ா ய் 
எனது நன்றி உணைர்்வககாட்ட.. அவன் 
வழககம்தொல் என் மீது ொிவாளனாய்!

ரைீம் தொட்ட எலும்புததுணடுகதள 
என் வாழ்க்கயின் தூணடுதகால்கள். 
இபதொது என் வாழ்க்க விடியல்கள் 
முழுவதும் ரைீமின் சூாிய பவளிசசஙகளில்..
ெளெளபொய்!                                          

n

ஒறறறப் பாரறெயில ெிளக்வகரிததாய் - என்
ஆயுள் வரறகறய அதிலபிடிததாய்!
ஒறறறப் புன்னறக வீ்சிறெததாய்! - நொன்
உண்ண உண்ண ப்சிவகாடுததாய்!

ஒறறற ஒளிமறழ நெீநெடந்தாய் - உறனச
சுறறிலும் ஆயிரம் நெிலவெரிததாய்!
கறறுக்வகாடுதவதன் காலபதிததாய்! - என்
றககளில ஆயிரம் ொன்ெளரததாய்!

வெறறுத தாவளறனக் கெியாக்க - நெீ
வீ்சிய புன்னறகச வ்சாலலடுக்கும்...
சுறறிலும் நெீவய இருந்துெந்தாய் - அந்தச
வ்சாரக்கததின்ொ்சலில ெிருந்துெந்தாய்..

மதஙகறளக் கடந்தச ்சந்தனவம! - மன
மாளிறக ொ்சலின் வ்சந்தமிவழ!
இதம் இதம் இதவமன இனிப்பெவள! - என்
இதயததில எனக்கிடம் தருபெவள...

ெறகெறக யாயுறன ெறரபெவள - என்
ொ்சலில ெந்து நெிறறபெவள
மிறகமிறக இதுவென ஏதுமிலறல - நெீ
வமறதறம யாய்ெந்தாய் ஞானமகள்!

- ஏ்கோம்�ைம் துரை
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“ெிறபபொககும் எல்்லா உயிர்ககும்” 
என்கிற மனி் த ்ததுவத்் ஈட்டி, அம்பு, 
கல்ஆயு்ம், ெிடிதது அ்்லநது பகாணடிருந் 
கறகா்ல மனி் ர்களுககு மத ி்யில் எழுத்ாணைி 
ெிடிதது ெகுத்றிவு தெசிய மு்ல் மனி் ன் 

ி்ருவள்ளுவன். ்ான் யார் என்று பசால்லி 
அ்டயாளபெடுத்ாமல் ்ன் எழுததும் 
கருததுதம ்ான் என இவவு்லகிறகு ெகர்ந் 
ஞானியன். ்மிழ் மட்டுதம வள்ளுவனின் 
அ்டயாளமாகத ்ிகழ்கிறது. அதுதவ 
்மிழ் இனத்ின் பெரு்ம. வள்ளுவன் 
தகாடிககணைககான ்மிழர்களின் ஒரு 
தசாறுெ்ம்.

ம்ம் என்கிற பசால்லிறகு பகாள்்க 
என்று பொருள் வ்ரயறுககிறது ்மிழ் 
அகரா ி். ம்சசாயம் ஏத்னும் குறியீடட்டால் 
பவளிபெட்டு விடும். ம்ம்சார்ந் ெ்டபபு 
களும் அ்ன் க்ாபொத ி்ரஙகளும் ஏத் 
னும் சமய சார்பு்டய்ாக இருநது 
விடும். பொதுவான கருத்் ம் நூல்கள் 
இயம்புவது கடினமான ஒன்தற ஆகும். 
ஆனால் எவவி்  சமய அ்டயாளத்்யும் 
காட்டாமல் ்ன்்னப ெறறிய குறியீடும் 
பவளிபெடுத்ாமல் இருககும் ஒரு நீ் ிநூல் 

ி்ருககுறள் மட்டுதம என்று துணைிநது 
பசால்்ல்லாம். 

1812 ஆம் ஆணடில்்ான் ்ிருககுற்ள 
அசதசறறம் பசய்ய முயறசி பசய்கிறது 
்மிழ் சமூகம். அ்் எழு்ிய பு்லவ்ன 
உ்லகிறகு பவளிபெடுததும் வ்கயில் 
்மிழக அரசு ஓவியர்க்ள அ்ழதது வ்ரய 
பசான்ன தொது ெ்லரும் வ்ரந்ார்கள். 
ஆனால் தவணுதகாொல் சர்மா வ்ரந் 
வள்ளுவ்ர ்ான் இன்றளவிலும் நாம் 
வள்ளுவராகப ொர்ககிதறாம். ஓவியர் 
தவணுதகாொல் சர்மா வள்ளுவர்ககு 

அ்ம்ியின் அ்டயாளமாகத ்ிகழும் 
பவணநிற ஆ்ட்ய அணைிவித்ார்.  
எவவி்  ம் குற ியீட்்டயும் அவர் 
ெயன்ெடுத்வில்்்ல என்ெத் அவriன் 
ஓவியத த்ர்விறகு காரணைமாக இருந்து. 
ம ற ற வ ர் க ள ி ன்  ஓ வ ி ய ம்  ம ் ச ச ா ய ம் 
இருந்்ால் அவற்ற த்ர்வு பசய்யாமல் 
வ ி்லகக ியது  ் ம ிழக  அரசு.  வள்ளுவர் 
்னது ஓவியத்ில் கூட ம்த்்ச தசர்கக 
விடவில்்்ல. 

“சமரசம் என்ெது நாடு, பமாழி, சமயபநறி, 
சா ி் மு்லியவறறில் கட்டுபெடாது கடநது 
நிறெது. எல்்லா நாட்டார், எல்்லா பமாழியினா,; 
எல்்லா சமயத்ார், எல்்லாச சா ி்யாாிடத ி்லும் 
புகுநது நிறெது சமரச ஞானம். நாடு, பமாழி, 
சமயம் சா்ி மு்லியவற்ற பகாணடு 
சமரச உணைா;்வ இழபெது அறியா்ம” 
என்னும் உண்ம்ய உணைர்வு பூர்வமாக 
நம்ெியவர் வள்ளுவர்பவன்ெது அவரு்டய 
சமரச உணைர்விறகு வள்ளுவம் ஒரு சான்று. 
“இரநதும் உயிர்வாழ்்ல் தவணடின் 
ெரநது பகடுக உ்லகியறறியான்” என்று 
வள்ளுவர் ெிச்ச எடுதது வாழும் வாழ்க்க 
ஒருவனுககு கி் டககும் சூழல் அ்மநது 
விட்டால் இந் உ்லகத்் இயறறியவன் 
பகட்டழிநது தொக என சினம் பகாள்கிறான். 
தவறு எந் சமய நூலிலும் பசால்்ல இய்லா் 
கருத்் வள்ளுவர் பமாழிந்ார். அதுதவ 
இன்றளவிலும் எல்த்லாரும் தொறறும்ெடி 
நி் ்லககிறது.

இ்லககியம் க்ாபொத ி்ரத ்ன்்மயால் 
நி்்லககாது. அ்ன் கருத்ாழத்ால் 
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ந ி ் ்ல க கு ம் .  வ ள் ளு வ ர்  அ ற த ் ் த ய 
க்ாபொத ி்ரமாக ்வத ி்ருககிறார். அறத 
த்ாடு கூடிய பொருள் இருந்ால் மட்டுதம 
த ெ ா ி ன் ெ  வ ா ழ் க ் க க ி ட் டு ம்  எ ன் ெ து 
வள்ளுவாின் சிந்்ன. அது தெறு அ்டய 
பசய்யும் உயர்ந் பகாள்்க. அவரு்டய 
கருததுகள் சமு்ாயத ி்ல் தநர்ம்ற அ ி்ர் 
வ்்ல்ய எபதொதும் ஏறெடுத ி் பகாணதட 
இருககின்றன. மனம் பசன்ற இடத ி்ல் 
எல்்லாம் பசல்்லவிடாமல் நி் ்லயில் இருநது 
நீககி நன்்மயில் பசலுததுவது அறிவு 
என்தற ெகர்கிறார். அரசிய்்லப ெறறி 
கூறும்தொது குடிமகக்ளத ்ழுவியவாறு 
ஆட்சி பசய்யும் அரச்ன்ான் ்்்லவனாக 
மககள் ஏறொர்கள் என்ொர். பெறபறடுத் 
மகனாக இருந்ாலும் தநர்்ம ்வறி 
குறுககு வழியில் ஊ ி்யத்் தசகாித்ால் 
அவ்ன “ெிறன்தொ்ல தநாககப ெடும்” 
என்கிறார். ெிறரு்டய இன்னல்க்ளக 
கணடுஙகாணைாமல் இருபெவர்க்ள 
வள்ளுவர் “பசத்ாருள் ்வககப ெடும்” 
என்கிறார். இவவாறு எல்த்லாருககும் 
ெகுத்றியும் ஞானத்் ்ருவ்ால் 
“கா்லம் கடந் பொது்ம நூல்” என்று 
புழகபெடுகிறது. 

வள்ளுவத்ின் ஒவபவாரு பசால்லும் 
பநல்க்ிர். ெ்ல நாறறஙகால்க்ள நட்டு 
வளர்ககும் சூாியக்ிர். ஞாயிறு தொகும் 

ி்் சபயல்்லாம் பவளிசசம் ெரபபுவ்்பதொ்ல 
குறள் இருககும் ்ிகபகல்்லாம் மனி்ம் 
ெரவுகிறது. மு்லில் முபொல் என்தற 
அ்ழககபெட்ட குறளின் தமன்்ம்ய 
உணைர்ந  ்பொிதயார்கள் மாியா்  ்நிமித்மாக 
்ிரு என்கிற அ்டபமாழி்ய வழஙகி 

ி்ருககுறள் என அ்ழத்ார்கள். ி்ருககுறளின் 
ப ம ா த ்  ப ச ா ற க ள்  1 4 , 0 0 0 .  ப ம ா த ் 
எழுததுகள் 42,194. இவவடிபெ்டயில் 133 
அ்ிகாரஙகளும் மனி்த்் தமம்ெடுததும் 
அட்சயமாகதவ இருககின்றன.

்ிருககுரான்  இசு்லாமியத்் தமம் 
ெடுததும்: ்ிருவிவிலியம் கிறிததுவத்் 
தமம்ெடுததும்: கீ்் இநதுததுவத்் 
தமம்ெடுததும்: ் ிருககுறள் மனி்த்் 
தமம்ெடுததும். எல்்லா மனி்ர்களுககும் 

பொதுவாய் இருபெ்ால்்ான் பொதும்ற 
என்ற்ழத்ார்கள். 

ம்றம்்ல அடிகள் ் ிருககுறள் கிறிதது 
ெ ிறககும் முன்னதர எழுத்பெட்டது 
என்று ்ிண்மயாய் வலியுறுததுகிறார். 
இ்லககியம் அவவககா்ல சூழலுகதகறெ 
எழு்பெட்டிருககும். ஆனால் மூன்று 
கா்லத்ிறகும் வி்னதப்ா்கயாய் 
நி்்லதது நிறகும் தெறு ்ிருககுறளுககு 
உணடு. இயற்க சீறறம், தொர்பவறி, 
கா்லமாறறம், இனகக்லபபு, பமாழிக 
க்லபபு, நவீன இ்லககிய வளா;சசி என்று 
எத்்ன மாறறஙகள் வந்தொதும் 
அழியா் வலி்ம ்ிருககுறளுககு உணடு. 
அ்ன் கருத்ாழம் மன அழுககுக்ள 
தூர்வாறி  விடுகிறது. இரு்ள ஒளி 
விழுஙகுவ்் தொ்ல குறறஙக்ளக 
குறள் விழுஙகி விடுகிறது. “உயா;ந் 
ஞானத்்ப புகட்டும் பசம்பமாழிகளின் 
ப்ாகுபபு இதுதொல் உ்லக இ்லககியத்ில் 
தவறு எஙகும் இல்்்ல” என்று ப்ர்மன் 
்ததுவஞானி ஆல்ெர்ட் ஸ்்வட்சர் 
கூறுகிறார். 

“ெணபெனபெடுவது ொடறிநது ஒழுகல்” 
என்று ப்ால்காபெியர் பசால்வது முறறிலும் 
்மிழ் ெணொட்டிறகு பொருநதும். ் மிழாpன் 
ெணொட்டு விழுமியத்் பொ்ிநது 
்வத்ிருககும் கா்லப பெட்டகம்்ான் 
் ி ரு க கு ற ள் .  “ க ் ள  எ டு க க ப ெ ட ா ் 
த்ாட்டம்” என்று இந் உ்லகத்் 
தசகஸ்ெியர் சாடுவார். இனகக்ளக்ள, 
ம்கக்ளக்ள, நிறகக்ளக்ள நீககி 
வாழ்வியல் சிறப்ெ நிமிர்ததுகிற ஓர் 
இ்லககியம் ்ிருககுறள். 

“எல்்லா சமயத்ாரும் தொறறக கூடிய 
வ்கயில் எல்்லார்ககும் பொதுவான ஒரு 
நூல் எழு்ி இருபெது பொpய வியபொகும்”. 
எல்த்லார்ககும் ெயனுள்ள வ்கயில் அ்மய 
தவணடும் என்ெத் ஓர் இ்லககியத்ின் 
நி்்லபபு ்ன்்மககு வலி்ம தசர்ககும். 
்ி.யு.தொப ்மிழ் ெயின்று ்ிருககுற்ள 
வ ா ச ி த து  அ ் ் ன  ஆ ங க ி ்ல த ் ி ல் 
பமாழிபபெயர்த்ார். லிதயாடால்ஸ்டாய் 
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அம்பமாழிபபெயர்ப்ெ வாசிதது அறிநது 
வியபபுறறு காந்ிககு அறிமுகம் பசய்து 
்வத்ார். காந்ி ்ிருககுற்ள கறக 
மு்னந்ார். வள்ளுவாின் மனி் வாழ்வியல் 
பகாள்்க எல்்லா மனி்ர்க்ளயும் ஈர்ககும் 
்ன்்ம பெறற்றகு காந்ியும் ஒரு சான்று. 
பொய்யாபமாழி ்ன்்மயும் பொதும்ற 
கருததும்்ான் ் றதொது ் ிருககுற்ளத 
த்சிய நூ்லாக அறிவிகக தவணடும் என்கிற 
குரல் எழும்ெ காரணைமாக இருககின்றன. 

்்வான் நாட்டுப பெருஙகவிஞர்  யூசி 
அவர்கள் க்லாம் அவர்களிடம் ் ிருககுறளின் 
ஆஙகி்ல பமாழிபபெயர்ப்ெ வாஙகி 
வாசிதது விட்டு “நான் எபெடி வாழ தவணடும் 
எ ன் ெ ் ்  அ ற ி வு று த து ம்  வ ள் ளு வ ப 
பெருந்்க அந்க கருதது உ்லகம் 
முழுகக வாழும் அ்னதது மககளுககும் 
பொருநதும் வ்கயில் சிந்ித்ிருககிறார். 
அது மட்டுமல்்ல: அந்க கருதது இந்க 
கா்லததுககும் பொருநதும் வ்கயில் 
அ ் ம ந ் ி ரு ப ெ து ் ா ன்  இ ் ி ல்  உ ள் ள 
அறபு்ம் என்ெ்் உணைர்நத்ன்” என்றார். 
அ்ன் ெிறகு 30 ஆவது உ்லக கவிஞர்கள் 
மாநாட்டில் சீன பமாழியில் ்ிருககுறள் 
அசசடிதது பவளியிடபெட்டது. ் மிழ் உ்லக 
பமாழகளில் பசம்பமாழி என்ெ்் விடவும் 
உ்லக பமாழிகளுகபகல்்லாம் பசம்பமாழி 
என்ெது சா்லப பொருநதும். ்ிருககுறள் 

உ்லகிறகு க்லஙக்ர விளககம் என்ெது 
உறு்ி கூறறாகும்.  

“ஓ்ற பகளி்ா யுணைர்த்ற காி்ாகி 
தவ்ப பொருளாய் மிகவிளஙகித - 
்ீ்றதறார் 
உள்ளுப்ா றுள்ளுப்ா றுள்ள 
முருகுககுதம 
வள்ளுவர் வாய்பமாழி மாணபு” 

எககா்லம் வாழ்ந்ாலும் மனி்ன் 
அககா்லத ி்லும் ்வறுகள் பசய்துபகாணதட 
இருபொன் என்ெ்றகு நாம் வள்ளுவ்ரக 
க ற கு ம் த ெ ா து ம்  ந ா ம்  வ ா ழு க ி ன் ற 
அனுெவஙக்ள உறறுதநாககும் தொதும் 
உணைரககூடிய ா்க இருககின்றது. ் ிருககுற்ளப 
புாிநதுபகாணடு எம்மிடமுள்ள அழுககுக் ள 
அகறற கறெ்றகு இ்லகுவாகவும் கருத ி்ல் 
பகாள்வ்றகு எளி் மயாகவும் இருககும் 

ி்ருககுறளின் மாண்ெக கறக தவணடும் 
என்று மாஙகுடி மரு்னார் அறிவுறுததுகிறார். 
வ ா ழ் வ ி ய ் ்ல  உ ணை ர் வு  ாீ ் ி ய ா க ப 
புாிநதுபகாள்ள முடியவில்்்லபயன்றால் 

ி்ருககுற்ளப ெடிபெ ி்ல் ெயதன இல்்்ல. 
வள்ளுவர்ககு ்றபுகழ்சச ி  இல்்்ல. 
அந்ப ெணதெ அவாின் நூ்்ல உ்லகப 
பொதும்றயாகக பகாணடு வந ி்ருககிறது. 
கடவுள் மனி்னுககு பசான்னது கீ்். 
மனி் ன் கடவுளுககு பசான்னது ் ிருவாசகம். 

உன்னிடம் வ்சாலல
காததிருந்த
ொரதறதகள்
அறனததும்
இதயவமஙகும்
நெிறறந்து
மீதமுள்ளறெகள்
இப்பிரபஞ்சம்
முழுெதும்
ெியாபிததுள்ளது...
நெீ எறனதவதடி
ெரும் நொளில
என் வமௌனஙகள்
உன்னிடம்
உறரயாடும்...

   - விஜி
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மனி் ன் மனி் னுககுச பசான்னது ் ிருககுறள். 

“கடு்கத து்ளதது ஏழ்கட்்லப 
புகுத்ி குறுகத ்றித் குறள்” என்று 
பு்லவர் இ்டககாடனாரும் “அணு்வத 
து்ளதது ஏழ்கட்்லப புகட்டி குறுகத 
்ாித் குறள்” என்று ஔ்வயாரும் 
்ிருககுறளின் தமன்்மயான கருத்் 
நவின்றது ் ிருககுறளின் கருததுச பசறி்வ 
பவளிபெடுததுவது தொன்றாகிறது.  

் ி ரு ககு ற ள்  ம ன ி ்  வ ா ழ் வ ி ய லி ன் 
சிந்ாந்ம். உள்ளத்் உறு்ிபெடுத் 
எணணைியார் ்ிணணைியர் ஆகப பெறின் 
என்று பசால்லும் தவ்ாந்ம். அ்ன் 
அ்ிகாரஙகள் வாழ்வியலுககு ்கதயடு. 
் ிருவிவி்லயதது அடுத் ந ி்்லயில் 
உ ்ல க  அ ள வ ி ல்  அ ் ி க  ப ம ா ழ ி க ள ி ல் 
பமாழிபபெயர்ககபெட்ட நூல் ்ிருககுறள் 
மட்டும்்ான். உயர்ந் கருததுக்ளக 
ப க ா ண ட  ் ி ரு க கு ற ் ள க  கு ் ற ந ் 
வி்்லயில் விறகபெடுவதும் ்ிருககுறள் 
மட்டும்்ான். ெ்லருககும் புதுபுது கண 
தணைாட்டத்் ்ந்்ால் அ்ிக உ்ர 
எழு்ிய நூ்லாகவும் ் ிருககுறள் ் ிகழ்கிறது. 

மககள் தநாயின்றி வாழ்்ல், மககள் 
பொருள்வளம் பெறறிருத்ல், வி்ள 
பொருட்கள் மிகுந்ிருத்ல், கல்வி 
ம ற று ம்  க ் ்ல க ் ள  அ னு ெ வ ி த து 
மகிழ்்ல், மககளு்டய உயிருககும் 
உ்ட்மகளுககும் ொதுகாபபு ஆகிய இந் 
ஐநதும் ஒரு நாடு பெறறிருகக தவணடிய 
அடிபெ்ட வச்ி என்ெ்் வள்ளுவன்,

“ெிணைியின்்ம பசல்வம் வி்ளவின்ெ ஏமம்
அணைிபயன்ெ நாட்டிறகுஇவ ்வநது” 

என்கிறார். 

எல்்லா நாட்டினர்ககும் பொதுவான 
ச ித்ாந்ம் பசால்வ்ால் அடிபெ்ட 
வ ச ் ி க ள ி ல்  இ ன ி  ் ி ரு க கு ற ் ள யு ம் 
தசர்ததுக பகாள்ள தவணடும். ம்த்்ச 
சார்ந்து அல்்ல ்ிருககுறள் மனி்த்்ச 
சார்ந்து.                                               n

ஏகாந்த வெறளயில
அடர நெீல இருட்டில
்சததம் ெிழுஙகி
அறமதி காதவதன்..!

வமாகம் ெிலக்கி
வமனி முறிதத மரஙகள்
உதிரததது இறலகறள..!

குமரிப் வபணகளின்
வமாகனச ்சிரிப்பாய்_ நெதி
அதன் லாெகம் கணடு
்சிந்றத கறலந்வதன்..!

ெறளந்வதாடும் நெதியின்
இயலபு ்சரிவயனச வ்சான்னென்
தடுக்கி ெிழுந்து
என்னருகில ெந்தான்..!

ெழியில தடுக்கியது
கலவலான்று என ெிளிததெறன
தீயாய்ச சுட்டது என் ெிழிகள்..!

பாறதறயக் க்ணிக்க இயலாதென்
எனது பாறதறய
வதரந்வதடுதது தந்தான்..!

ெிடியலின் வெளிச்சமுகம்
ெிண்ணில வதரிய
தூ்சி தட்டி
வதாடுொனம் வநொக்கி
நெடக்கத துெஙகிவனன்..!

அனுைோஜ்
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முதுமகள்
முடிக்கறறறத
தட்டி முடிகிறாள்..
முதிர புராதன ்சிரிப்றப
உதிரக்கிறாள்..
ெிழிகளின் உக்கிரம்
கஙவகன சுடரகிறது..
நெதிப் வபருக்வகன
காலவீ்சிப் வபாகிறாள்..

ஊடகஙகள் திறகதது
திக்குமுக்காட
ஏழு வடரட் காரடுகளுக்குள்
அரூபம்
புறனொய்
பீறிட்டடிக்க
பிம்பஙகள் படபடக்க
கடகப் வபட்டிக்குள்
ஒளிதது றெக்கப்பட்ட
வ்சாளக் கதிர குறலகளில
மஞ்சள் பூக்கள்
பூக்கின்றன.

குருதி நொறறதறத துறடததபடி
வமறகு மறலக்காறறு
திததிப்றப தூவுகிறது.

்சாறயகள் கூததாடும்
வ்சாலெனததில
மிருக மனித தாெர
மீஉயிரகளின் ்சாறு
வெறறு மனஙகளில
அதிரவுகளாய் குமிழ ெிடுகின்றன.

ெஙவகாறலகளின்
ொ்சறனறய
நுகரந்தபடி
்சறதத துணுக்குகறளத வதடி
எறும்புகள் திரிகின்றன.

அலறிததுடிதது அறலவுறும்
பா்ணன்
ெறரபடஙகறள
அழிததபடி..
்சமுதரஙகறள எரிதது
்சாம்பலாக்கியபடி..
திற்சகறளக்
களொடிக் க்ணாமல
திறகக்கிறான்.

தா்சிகளின் தாபம்
கிறளகிறளயாகப் பிரிந்து
பூமியின் ஊவட
வெதறன துளிரக்க
ெிறரகின்றன.

்சயனிதது
உயிரபூ பறிக்கும்
நெி்சப்த வெட்றக..
்சவுக்கடிகளின் துெட்டலில
ெலிகளாய்.

தானியக் குதிறரயில
உருமாறிப் பய்ணிக்கிறது
அணரணடாப் பட்்சி...
கறபறனகளின்..
இருள் ஒளி கலந்த..
பிரவத்சததின்...
இனம்புரியாத
நெீள்வெளிகளின்
ஆழஙகறள வநொக்கி.

காறறில
பூக்களின் ரம்மியஙகள்
நெிரம்பித
ததும்புகிறது.

- வசந்்்ீ�ன
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காறலயில எழுந்து பாரததால

கணவ்ணநெீ ்சிரிக்க வெணடும்

கஷ்டஙகள் சூழந்த வபாதும்

றகப்பிடிதது இருக்க வெணடும்

மாறலயில வீடு ெந்தால

மகிழந்துநெீ அறழக்க வெணடும்

உப்பிலறல என்று வ்சான்னால

உடவனநெீ அழவும் வெணடாம்

தப்பாக எதுவ்சான்னாலும்

தனிறமயில இடிதது வ்சாலலு

உறவுகள் வகாடுக்கும் வதாலறல

உடவனநெீ வ்சாலல வெணடாம்

கரவுகள் வகாணட மாந்தர

கடந்துநெீ வ்சலல வெணடும்

கா்சிலறல என்றால என்றன

கடிந்திடா அன்பு வெணடும்

வீ்சிடும் வதன்றல வபாவல

ெிழியினில ஈரப்பு வெணடும்

மா்சிலா எந்தன் அன்றப

மகிழந்துநெீ ஏறக வெணடும்

ஊ்சியும் நூலும் வபால

உயிவர நொம் ொழ வெணடும்

தூ்சிறயப் வபால துன்பம்

துறடததிடும் மனமும் வெணடும்

தூயவுன் அன்றப நொனும்

துய்ததுதான் ்சாக வெணடும்

ஒருதுளி நெீரும் கண்ணில

ஒருநொளும் றெக்க வெணடாம்

்சிறு்சிறு பி்ணக்றக எலலாம்

்சிந்றதயில ஏறற வெணடாம்

மறுபடி பிறக்கும் ொய்ப்பு

மாதர்சி கிறடக்கா தம்மா

பிறந்தாலும் வ்சரும் ொய்ப்பு

பிரிவதாரு நொளில இலறல

மறந்தும்நெீ மகிழறெ என்றும்

துறந்திட வெணடாம் அன்வப

அடிக்கடி ்சணறட வபாட்டும்

அடுததவநொடி வ்சரந்து வகாள்வொம்

நெடிக்கவும் மாட்வடன் கணவ்ண

நொவனன்றும் உன்றன் மாமா

ொழும் நொளறனததும் ஒன்றாய்

ொழுவொம் உள்ளன்வபாடு

ஆழமாய் அன்றப ெிறதப்வபாம்

அகிலவம ்சிறக்க ொழவொம் !

மு. �ோைசுப�ிைமணிேன

புதுசவ்சரி
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