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பிப்ரவ்ரி 2020 ல் வவளிவ்ரவிருக்கும் நூல்்கள்
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 1. ஹைக்கூ அறிமுகம்..

	 உலக	இலகககிய	அரஙககில்	இன்று	அனைவருமே	மேசகிககக	கூடிய	ஒரு	
சசொல்	«னைககூ»..

	 ஜ ப் ொன் 	ம ே ச த்து 	ே ர பு க 	கவ கினே 	வடிவே ொை 	இது 	அேன்	
ேைகித்ேன்னேயொை	எளகினே..	ேற்றும்

	 கவகிஞமைொடு	வொசகனையும்	்ஙசகடுத்துக	சகொளள	சசய்யும்	ேன்னே..
இவற்மறொடு	 கற்்னை..உவனே..உருவகம்	 இன்றகி	 ்னைககப	 ்டும்	 ஓர்	
உன்ைே	கவகி	வடிவேொகத்	ேகிகழககிறது.

	 19	ஆம்	நூற்றொண்டின்	துவககத்ேகில்	இநேகியொவகின்	கல்கத்ேொவகில்	ேன்	
்யணத்னே	துவகககிய	னைககூ	ேேகிழகில்	கொலூன்றகியது	19	ஆம்	நூற்றொண்டின்	
இறுேகியகில்	ேொன்.

	 அன்று	முேல்	இன்று	வனர	ேே கிழ 	கவ கினே	உலக கில் 	்லரொலும்	
கவைகிககப்டும்	கவகினே	வடிவேொகத்	ேகிகழககிறது.

	 னைககூ	மூன்றடியகில்	 எழுேப்டும்	ஒரு	குறுஙகவகினே	வடிவேொகும்..
ஆைொல்	 மூன்றடியகில்	 எழுேப்டும்	 அனைத்தும்	 னைககூவொககி	 வகிைொது	
என்்னேயும்	கவைத்ேகில்	சகொளள	மவண்டும்.

	 ஜப்ொைகிய	கவகிஞர்களொை	மேொொகிமைமக,	மசொகன்	ம்ொன்மறொர்	
னைககூவகின்	 முன்மைொடி	 கவகிஞர்கள	 என்றொலும்..	 அேன்	 ்கின்	 16	 ஆம்	
நூற்றொண்டில்	 வநே	 ்ொம�ொ	 ேொன்	 னைககூவகின்	 ்கிேொேகன்	 எைப	
ம்ொற்றப்டுககிறொர்.

	 ்ொம�ொ..இஸ்ொ..பூசன்..�கிககி..ம்ொன்மறொரொல்	 னைககூ	 வளர்த்	
சேடுககப்ட்டு	 உலககின்	 ்ல	 இைஙகளுககும்	 இன்று	 வகிரவகி	 மவரூன்றகி	
இருகககிறது.

	 ேேகிழகத்ேகில்	ேகொகவகி	் ொரேகியொர்	மூலேொக	அறகிமுகேொககி...னைககூவகின்	
முேல்	 கவகினே	 நூலொக	 ஓவகியககவகிஞர்	 அமுே்ொரேகி	 அவர்களகின்	 புளளகிப	
பூககள..	அடுத்து	கவகிஞர்.அறகிவுேேகி	அவர்களகின்	புல்லின்	நுைகியகில்	் ைகித்துளகி..
எை	1984		ல்	துவஙககிய	னைககூவகின்	்யணம்	இன்றுவனர	சகிறப்ொக	ேைநது	
சகொண்டிருகககிறசேைலொம்.
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 2. ஹைக்கூ எழுதுவதறககான வஹைமுஹற :

	 னைககூ	 ஏற்கைமவ	 சசொன்ைது	 ம்ொல்	 ஜப்ொைகிய	 ேரபுககவகினே	
வடிவத்னே	மசர்நேது..	ேரபு	எைகில்	இலககண	வரம்பு	அவசகியேொை	ஒன்றொகும்..
எைமவ	ேொன்	ஜப்ொைகியர்கள	னைககூனவ	5_7_5	என்ற	அனசயனேப்கில்	
எழுதுககிறொர்கள..	 ஜப்ொைகில்	 ஒரு	அனச	 என்்து	ஒரு	 எழுத்னேக	குறகிககும்.	
அநே	ஒரு	அனசககு	«ஓஞசகி»	என்று	ச்யர்.

	 ேேகிழகில்	ேொம்	இநே	அனசக	கட்டுப்ொட்டினை	ேவகிர்த்மே	எழுதுககிமறொம்..
அனசயுைன்	அனேத்து	னைககூ	எழுேகிைொலும்	ேவறகில்னல.
அனச	என்்து	இஙகு	அவசகியசேை	வலியுறுத்ேப்ை	வகில்னல.

	 கவகிகமகொ	அபதுல்	 ரகுேொன்	அவர்கள	னைககூனவ	வொேைக	
கவகினேகள	 எை	 குறகிப்கிட்ைவர்..இரண்டு	 முகககிய	 வகிசயஙகனள	 னைககூக	
கவகிஞர்கள	னகயொளேல்	ேல்லது	என்ககிறொர்.

	 1.	னைககூ	மூன்றடியொல்	எழுேப்ை	மவண்டும்..முேலிரண்டு	அடி	ஒரு	
கூறு..ஈற்றடி	ஒரு	கூறு..அநே	ஈற்றடியொைது	ஆற்றல்	ேகிகக	ச்யர்்சசொல்லுைன்	
அனேேல்	ேல்லது.

	 2.	னைககூ	வொர்த்னே	சகிககைமுைன்	குனறநே்ட்சம்	இரு	கொட்சகிகனளயொவது	
கண்முன்	ேகிறுத்தும்	வண்ணம்	அனேத்ேல்	னைககூவகின்	சகிறபபு	என்ககிறொர்.

	 அேன்	்கின்..	்ல	னைககூ	கவகினேகனள	ஆய்வு	சசய்ே	கவகிஞர்	ேகிர்ேலொ	
சுமரஷ்	அவர்கள	னைககூவகின்	் ண்புகசளை	் லவற்னற	முன்	சேொழகிநதுளளொர்.

அனவகள.

1.	 னைககூ	மூன்றடியகில்	எழுேப்ை	மவண்டும்
2.	 கற்்னை..உவனே..உருவகம்	ேவகிர்த்து	கவகினே	்னைகக	மவண்டும்
3.	 கவகினேயகில்	ேன்னேப	்ொஙககினைத்	ேவகிர்த்ேல்
4.	 உணர்்சகிகனள	மேரடியொக	்கிரேகி்லித்ேல்	கூைொது
5.	 ஒரு	சசொல்	ேட்டும்	குறகியீைொக	்யகின்று	வருேல்	கூைொது
6.	 இருண்னேனய	ஏற்கொது
7.	 கவகிஞன்	ேன்	கருத்ேகினை	ஏற்றகி்	சசொல்லுேல்	கூைொது
8.	 ்கிர்சொரேகின்னே
9.	 வகிசயத்னே	 சசொல்லுவனே	 வகிை..சசொல்லொேல்	 வகிடுவேன்	 வொயகிலொக	

வொசகனை	மேொகினையொக	்ஙசகடுத்துக	சகொளள்	சசய்வது
10.	சகின்ை	உயகிர்கனளயும்	சகிறப்கித்து	்ொடுவது.
11.	ஈற்றடினய	சகிறப்ொக	வடிவனேப்து.
12.	இயற்னகனய	சகிறப்கித்து	்ொடுவது.

என்று	 ்ல்வனக	 ்ண்புகனள	 னைககூவகிற்கு	 வடித்து	 ேநேொர்.	 இன்று	
ச்ரும்்ொலும்	 னைககூ	 இேன்்டிமய	 எழுேப்ட்டுக	 சகொண்டிருகககிறது	
எைலொம்.
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 3. ஹைக்கூஹவ வடிவஹைப்பது எப்படி..?

	 னைககூவகின்	ேொயகம்	குறகித்தும்..அது	உலகசேஙகும்	இன்று	் ரவலொக	
வரமவற்கப்டும்	ஒரு	கவகினே	வடிவேொய்	ேகிகழககிறது	என்்ேனையும்	சேொகிநது	
சகொண்ைமேொடு..

	 னைககூவகின்	வனரமுனறகள	குறகித்தும்	சேொகிநது	சகொண்டீர்கள..

	 னைககூ	 எழுதும்	 ம்ொது	 அேன்	 ்ண்புகள	 அக	 கவகினே	 வடிவத்ேகில்	
இைம்ச்ற	 மவண்டியது	அவசகியேொகும்.	 அவவொறு	இல்னலசயைகில்	 ேீஙகள	
எழுேகியது	சவறும்	மூவொகி	கவகினேமய	ஆகும்.

	 னைககூ	 எழுேப்டும்	 வனக	 அனேப்கில்	 னைககூ..	 சசன்ொகியு	
எை	 இைம்	 கொணப்டும்..	 இயற்னகனய	 குறகித்தும்..	 அல்லது	 இரண்டுககு	
மேற்்ட்ை	 ச்ொருள	 அல்லது	 கொட்சகியகினை	 கவகினே	 சகொண்டிருநேொலும்..	
சகின்ை	உயகிர்கனள	சகிறப்கித்து	்ொைப்ட்டிருநேொலும்..	அது	னைககூவொகும்..

	 அநே	 கவகினேமய	 எளளல்..	 ேனக்சுனவ..	 ககிண்ைல்..மகலி..	 எை	
சவளகிப்டுத்ேகிைொல்	அது	சசன்ொகியு	வனகனேயகில்	அைஙகும்.

	 இைகி..	 ஒரு	 கொட்சகினய	எவவொறு	னைககூவொக	வடிவனேப்து	எைக	
கொண்ம்ொம்.

வொைத்ேகில்	மேொன்றும்	வொைவகில்
்ொர்னவனயக	கவரும்
்றககும்	்ட்ைொம்பூ்சகி.

	 இஙகு	கவகிஞன்	முேலில்	வொைத்ேகில்	மேொன்றகிய	வொைவகில்னல	ரசகித்துப	
்ொர்த்துக	சகொண்டிருகககிறொன்..	ேகிடீசரை	அவைது	கவைத்னேக	கவர்ககிறது..	
அவைது	்ொர்னவயகில்	வகிழும்	்ட்ைொம்பூ்சகி.

	 வொைகில்	மேொன்றகிய	வொைவகில்னல	முேலடியகில்	் யன்்டுத்ேகிய	கவகிஞன்..
்ொர்னவனய	கவரும்	அல்லது	கவர்ககிறது..எை	இரண்ைொவது	அடினய	ேகினறவு	
சசய்ககிறொன்..	 ஆைொல்	 ஈற்றடி	 ஆற்றல்	 ேகிகக	 ச்யர்்சசொல்மலொடு	 ஒரு	
ேகிருப்ேொய்	வொசகன்	எேகிர்்ொரொ	ஒன்னறத்	ேர	ேகினைத்ேவைொய்...

	 ஈற்றடியகி்ல்	 ்றககும்	 ்ட்ைொம்பூ்சகி	 எை	 ேகினறவு	 சசய்ககிறொன்.இஙகு	
இரண்ைொவது	அடி	முேலடிமயொடும்	ஒத்துப	ம்ொக	மவண்டும்..	ஈற்றடிமயொடும்	
ஒத்துபம்ொக	மவண்டும்	என்்னே	கவைத்ேகில்	சகொளளுஙகள.

	 இரண்ைொவது	 அடியொை..	 ்ொர்னவனயக	 கவரும்	 என்்து	 வொைவகில்	
எை		 ேகினைகக	 னவத்து	 இல்னல..	 அனேவகிை	 ்ல	 வண்ணஙகனள	 ேன்	
உைலிைகில்	சகொண்ை	் ட்ைொம்பூ்சகி	எை	ஈற்றடி	ேகிருப்ேொய்	கவகினே	முடிககிறது.

	 இஙகு	இரண்டு	கொட்சகிகள	கவகினேகளகில்	வநது	வகிடுககின்றை..இது	னைககூ.
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	 சொகி..	சசன்ொகியு	எப்டி..	்ொர்ககலொம்.

	 கைற்கனரககு	 சசன்று	 வர	 எண்ணகிய	 கவகிஞன்..அன்சறொரு	 ேொள	
ேொனலயகில்	கைற்கனர	சசல்ககிறொன்..

	 அவைது	 கண்களகில்	 சேன்்ட்ைது	 ்ல	 கொட்சகிகள..கவகிஞைகின்	
கண்ணல்லவொ	உைமை	்ைம்்கிடிகககிறது	அவன்	கண்ை	கொட்சகினய..

கைற்கனர	ேணலில்
கொணொேல்	ம்ொைது..

எை	 இரண்டு	 அடிகனள	 ேகினறவு	 சசய்ககிறொன்..	 ஈற்றடினய	
வொசகன்எண்ணத்ேகிற்கு	சகொண்டு	சசல்ல..

	 கொணொேல்	 ம்ொவேற்கு	 எவவளமவொ	 ச்ொருள	 இருககலொம்..வண்டி	
சொவகி..வீட்டு்சொவகி..அனலயகில்	கொல்கனள	ேனைககும்	ம்ொது	கழற்றகி	னவத்ே	
சசருபபு..கழுத்ேகில்	 அணகிநேகிருநே	 சசயகில்..	 னகவகிரலில்	 அணகிநேகிருநே	
மேொேகிரம்	எை	ஏேொவது	ஒன்று	ஈற்றடியொக	வர	வொய்பபுளளேொக	அனைவரும்	
எண்ணலொம்...ஆைொல்	எவரும்	 சகிநேகிககொே	ஒன்னற	கவகிஞன்	அனேகககிறொன்	
ஈற்றடி	ேகிருப்ேொய்..

	 இமேொ...இப்டி...

கைற்கனர	ேணலில்
கொணொேல்	ம்ொைது
கொேலர்களகிைத்ேகில்	சவட்கம்.

	 அைமை..	 கைற்கனரயகில்	 கொணகககினைககும்	 கொட்சகி	 ேொமை	 இது..
ச்ொதுசவளகி	 என்்னே	 அறகியொேவர்கள	 அல்ல	 அவர்கள..ஆைொலும்	
கொேல்	 சவட்கேறகியொது	 என்்து	 ம்ொல	 கொேலர்களும்	 ேைநது	 சகொளவது	
வொடிகனகயொை	ஒன்றொககி	வகிட்ைது.	இனே	சசன்ொகியுவொக	சகொளளலொம்.

4. ஹைக்கூ வகாசிக்கும் முஹற

	 னைககூனவ	 எவவொறு	 எழுதுவது	 எைத்	 சேொகிநதுசகொண்ை	 ேீஙகள..
அனே	எவவொறு	்கிறர்	முன்	வொசகிப்து	எைவும்	சேொகிநது	சகொளவது	அவசகியம்.

	 னைககூ	மூன்றடிகளொல்	எழுேப்டும்	கவகினே	எைத்	சேொகியுேல்லவொ.

	 ேீஙகள	 வொசகிககத்	 துவஙகும்	 ம்ொது	 முேலிரண்டு	அடிகனள	 வொசகித்து	
சற்மற	 ேகிறுத்ே	 மவண்டும்..வொசகர்கள	 ேீஙகள	வொசகித்ே	இரண்டு	அடிகனளத்	
சேொைர்நது	 ஈற்றடி	 எவவொறு	 அனேயுசேை	 அவர்கள	 சகிநேகிப்ேற்கு	 சற்மற	
கொலம்	 ேருககிறீர்கள...	 ்கின்	 ேறு்டியும்	 முேலிரண்டு	 அடிகனள	 வொசகித்து	
ஈற்றடினய	 ்கின்	 வொசகிகக	 மவண்டும்..	 இது	 வொசகனையும்	 னைககூமவொடு	
இனணநது	்யணப்டுத்தும்	முனற	என்்ேைொல்.
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உேொரணேொக..	ஜப்ொைகிய	முன்மைொடிக	கவகிஞரொை	மேொொகிமைமகவகின்	இநேக	
கவகினேனயப	்ொர்பம்ொம்..

உேகிர்நே	ேலர்
ககினளககுத்	ேகிரும்புககிறது.
ேீண்டும்..

உேகிர்நே	ேலர்
ககினளககுத்	ேகிரும்புககிறது.
............
ஓ...	வண்ணத்துப	பூ்சகி.

எை	ேீஙகள	ேகினறவு	சசய்யும்	ம்ொது..	அது	சகிறப்ொக	இருககும்.

	 என்ை	 ேண்்ர்கமள..	 னைககூனவ	 எவவொறு	 எழுதுவது..	 அேற்கொை	
்ண்புகள	 என்ை..	 அேனை	 எவவொறு	 ேற்றவொகிைத்ேகில்	 சவளகிப்டுத்துவது	
எைத்	 சேொகிநது	 சகொண்டீர்களொ..	இன்னும்	 ேீஙகள	 கற்றுக	 சகொளள	 ேகினறய	
இருகககிறது..	 என்ற	 ம்ொதும்..	 இனே	 ஒரு	 துவககப	 புளளகியொக	 சகொண்டு..	
னைககூ	எழுேப	்ழகுஙகள..	எழுே	எழுேமவ	்ழககேொகும்..	இன்னும்	ேகினறய	
வொசகிககும்	ம்ொது	்லத்ேரப்ட்ை	சூட்சேஙகளும்	வகிளஙகும்..

	 னைககூ	 சகின்ை	 வகினேககுள	 உறஙகும்	 ஒரு	 ச்ொகிய	 வகிருட்சம்..	 அது	
ேட்டுேல்ல	ேன்னைத்	ேொமை	வனரநது	சகொளளும்	அழககிய	ஓவகியம்	னைககூ..
அநே	 அழககிய	 ஓவகியத்னே	 வனரயும்	 கனலஞைொய்	 ேீஙகள	 ேொறகி	 சகிறநே	
ஓவகியேொய்	னைககூனவ	வடித்சேடுகக	இநே	சகிறு	னகமயடு	உேவட்டும்.

	 இேன்	வகிொகிவொககத்சேொைர்	http://www.taminenjam.com	இனணயத்ேகில்	
சேொைரொக	 வநதுக	 சகொண்டுளளது.	 இத்சேொைர்	 முற்றுபச்ற்றதும்	இதுவும்	
ேைகிநூலொக	வடிவம்ச்ற்று	சவளகிவரும்	என்்னே	முன்கூட்டிமய	சேொகிவகிப்ேகில்	
ேககிழககிமறொம்.	
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வகாழக

நனவனெஞ்ச முடையார்கள் வ்காஞ்சம்
நானெிலத்தில் நனவனெஞசு பஞ்சம்
்னவனெனறு வாழுவவா ்ர்தி்கம்
்ைமாறிப வபாவவார்கள் அ்தி்கம்
மண் மாறி வாழ்ந்ாலும் அமின
மனெம் மாறிப வபா்கா் வநஞ்சம்
எனவனெனறு பு்கழ்ந்ாலும் ்கும்
இவருக்கு ்மிவ�ானவற அ்கம்!

்கண்வணெனறு வமா�ி ்காக்கும் வநஞ்சம்
்கடைடமக்கு பின ்கண்வணெ துஞசும்
நனவனெஞ்சார படைபபு்கள் வா�
நஞவ்சனற வமா�ி்களும் ்சா்க
்னவபாருளு ட�படபயும் ்்ந்ார
்மிழவநஞ்சம் ஏடுவம ்்ந்ார
அண்ணொட்ர வாழத்னும் வநஞ்சம்
அடிவயன வ்சால்லிய்ளவில் வ்காஞ்சம்!
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ைமலொ..	 சொர்..	 என்று	 அட்ைன்ைர்	
என்னை	 கூப க்ிட்ைவொமர	 கல்லூொகி	 னலபரொகி	
யகில்	 இருநது	 வநேொர்.	 ேொன்	 முேலொேொண்டு	
ேொணவர்களுககு	 ட்ரொயகிங	 ககிளொஸ	 எடுப்	
ேற்கொக	 ம்ொய்	 சகொண்டிருநமேன்.	 குரல்	
மகட்ைவுைன்	 என்ை	 சரவணன்,	 ஏன்	
இப்டி	 கத்ேகிகககிட்மை	 வொீஙக..	 ்ககத்துல	
னலபர ொ கி 	இருககுல . . 	அே 	வ கிடுஙக .	
வகிசயம்	மகளவகிப்ட்டிஙகளொ,	என்ைனு	
சசொல்லுஙக.சசொல்லொே	 எப்டி	 சேொகியும்.	
அன்னைககு	 க்ிொகின்சகி ல்	என்ை	சசொன்ைொரு.	
என்னைககு.	சேொகியொே	ேொேகிொகி	மககக	கூைொது.
சேொகியலண்ண.		சசொல்லுஙக	அண்மண..
உஙகள	 மவனலய	 வகிட்டு	 தூககப	 ம்ொரேொ	
ம்சகிககுரொஙக.	உஙகளுககு	சேொகியொேொ,	
சேொகியொது.	ஏண்ண...	அன்னைககு	் கிொகின்சகி ல்	
சசொன்ைனேயும்	ேீறகி	்சஙகள	சேட்ரொஸககு	
கூட்டிகககிட்டு	ம்ொைகிஙகல்ல.	அேொ...

இதுல	என்ை	ேபபு	இருககு	.	ேொ	அவஙக	
அனுேே கிமயொடு	ேொன்	கூட்டிகக கிட்டு	
ம்ொமைன்.	இேற்கும்	என்னை	மவனலனய	
வகிட்டு	 தூககுவேற்கும்	 என்ை	 சம்ேநேம்.	
சேொகியல	ேம்்கி.			அப்டி	ேொ		ம்சகிகககிட்ைொஙக.	
ேீஙக	அதுேகில்லொே	ச்ொண்ணுஙக	ககிட்ைேொ	
எப்்ொரு	 ம்சுொீஙகளொ.	 ்ொைமே	 ேைத்ே	
ேொட்டுககுொீஙகளொ.	 உஙக	 மேல	 ேகினறய	
புகொர்	சசொல்லுரொஙக.

மேற்று	ேீட்டிஙமக 	உஙகளுககொக	
ேொன்	 ேைநேது.	உஙக	டி்ொர்ட்சேன்ட்	
வொத்ேகியொருஙக	யொருமே	உஙகளுககு	
ஆேரவொ	 ம்சமவ	 இல்னல.	 எமேொ,	 ேீஙக	
்சஙககககிட்ை	சொேகிய	்த்ேகியும்,	அரசகியல்	
்த்ேகியும்	ம்சகிகககிட்மை	இருககீஙகளொ.அேொ	
உஙகள	மவனலய	வகிட்டு	தூககுரேொ	முடிவு	
்ன்ைகிட்ைொஙக.

ேம்்கி	இே	ேொ	சசொன்ைனு	யொர்கககிட்ை	
யும்	சசொல்லிைொேீஙகனு	சசொல்லிவகிட்டு	
ககிளம்்கிைொர்	அட்ைன்ைர்	சரவணன்.

சகில	ேட்களுககு	முன்பு...

ேொன்	எனேப	் ற்றகியும்	மயொசகிககொேல்	ேகிறநே	
ேைதுைன்	 ேொன்கொேொண்டு	 ேொணவர்களகின்	
வகுப்னறககு	 சசன்று	ச்ொருளொேொரத்னேப	
்ற்றகி	ேைத்ேகிமைன்.	ச்ொருளொேொரத்னேப	
்ற்றகி	ம்சும்	ம்ொது	்கி.ஆர்.அம்ம்த்கொர்	
அவர்கனள	்டித்ே	்டிபன்	்ற்றகியும்,	
அவொகின்	 ச்ொருளொேொர	 சகிநேனையும்	 ேொன்	
ேேககு	 ொகிசர்வ	 ம்ஙக	 அனேவேற்கு	 மூலக	
கொரணம்	என்று	சசொல்லிக	சகொண்டிருநமேன்	
.சகில	ேொணவர்கள	ஆர்வத்துைனும்	சகிலர்	ஏமைொ	
ேொமைொ	என்றும்	உட்கொநேகிருநேொர்கள.
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u 
பாடனெ அடுக்்கதில் ்ச்ரிவு இல்டல
ட்கக்கு ்கதிடைக்்கவில்டல
உலர உணெவு

u
முனபள்ளி வி�ா
அைகு ்கடைக்குச் வ்சனறது
அம்மாவின நட்க.

u
வருைபபிறபபு
மறக்்க டவக்்கபபடு்கதினறது
்ாயபபால்

- ஏரூர் ஜிபைியகா

ேொணவர்களகிைத்ேகில்	எநசேொரு	அரசகியல்	
புொகிேலுேகில்னல	என்்னே	ேொன்	அபம்ொது	
ேொன்	புொகிநது	சகொண்மைன்.	இன்ஜகிைகியொகிங	
கல்லூொகியகில்	 வொழகனக	 சொர்நே	 கல்வகினய	
ஒரு	 ம்ொதும்	 சசொல்லித்	 ேரப்ைவகில்னல.	
அவர்கள	 எபம்ொதும்	 வணகிகம்	 சொர்நே	
கல்வகினய	 ேொன்	 கற்றுத்	 ேருககிறொர்கள.
்கிறகு	அவர்களகிைத்ேகில்	எப்டி	ேைகிேர்கள	
ேீதும்,	 சமூகத்ேகின்	ேீதும்	அககனறனயயும்	
எேகிர்ப்ொர்க	 முடியும்.	 அவர்கள	 அறகிவு	
என்்து	எநேகிரத்னே	அனுகுவதும்	ேொன்	
முன்மைற்றத்னேயும்	சொர்நேேொக	உளளது.	

அனே	ேொன்	ேொன்	ேொற்ற	மவண்டும்	என்று	
ேகினைத்மேன்.	அவர்களுககு	சவறுேமை	
கல்வகி	 என்்து	 ேீஙகள	 ேகினைப்து	 ம்ொல்	
்ணம்	சம்்ொேகிப்ேற்கு	ேட்டும்	ககினையொது.	
அது	உன்மைொடு	மசர்நே	சமூக	முன்மைற்றம்	
என்று	அவர்களுககு	எடுத்துனரகக	ஆனசப	
்ட்மைன்.	ேொன்	அனே	ேொன்	கல்வகி	என்றும்	
ேம்புமவன்.	எநே	ஒரு	வகிவொேமும்	என்னைப	
்ற்றகி	எழவகில்னல.	ேொனும்	் ொைத்னே	ேைத்ேகி	
முடித்து	வகிட்டு	ஸைொப	ரூேகிற்கு	சசன்மறன்.

உளமள	சசல்வேற்கு	முன்	சலசல	சவன்று	
ம்சகியவர்கள.	 ேொன்	 உளமள	 சசன்றதும்	

அனேேகியொைது.	 அேகில்	 ஒரு	 ஆசகிொகியர்	
மகட்ைொர்	என்ை	ேனலவமர	் சஙகககிட்ை	ஒமர	
அரசகியலொ	ம்சுொீஙகளொ,	அதுவும்	அம்ம்த்கர்	
்ற்றகிசயல்லொம்	 ம்சுொீஙகளொ.	 இசேல்லொம்	
ேப்ொ	சேொகியனலயொ	என்று	மகட்ைொர்	.எைககு	
ஒன்று	 புொகியல	 ேொன்	 அரசகியல்	 ம்சுரது	
க்ிர்சகினையொ?...	இல்ல	அம்ம்த்கொரப	்ற்றகி	

ம்சுவது	 க்ிர்சகினையொ?..	என்று	மகட்மைன்	
எல்லொ	 ஆசகிொகியர்களும்	 இநேக	 மகளவகிககு	
க்ிறகு	அனேேகியொைொர்கள.

சொகி,	 இதுககு	 ஏ...	 மகொவப்டுர	 வகிடு.
ேொன்	 மகொவப்ைல...ேீஙகளொ	 இன்னும்	
ம்சொே	 இருககுரொேொல	 ேொ,	 இன்னும்	
என்ை	ேொேகிொகி	ஆளுலொம்	ம்சரேொ	இருககு.
ேீ	 யொ	 மகொவப்டுர	 என்று	 ேைகியொ	 ஒரு	
அனறககு	இழுத்து்	சசன்றொர்.

என்ைய்யொ!ச்ொனழகக	சேொகியொே	ஆளொ	
இருகக.	அவ	அவ	மவனலகககினைககரத்மே	
ச்ொ கிய 	 வ கிசயேொ 	 ே கினை்சுகக கிட்டு	
இருககொ.	 ேீ	 என்ைைொைொ..	 இஙக	 வநது	
்சஙக	ககிட்ை	அரசகியல்	ம்சுர.	இதுககு	ஏன்	
்யப்ைனும்.	 கல்வகி	 என்்து	 எல்லொமும்	
ேொமை	என்மறன்.

இநே	் ொரு	ேண்்ொ	இது	எல்லொ	ம்சுரதுககு	
ேல்லொயகிருககும்	ஆைொ	வொழகனகககு	
ஒத்து	 வரொது.	 ேீ	 ம்சுரது	 ேல்லது	 ேொ	
ஆைொ	ேகிர்வொகத்துககு	்கிடிககனலமய...	
ேகிர்வொகத்துககு	கட்டுப்ட்டு	ம்ொவுரது	
ேொை	 ேம்ே	 மவல..	 அனே	 ேீ	 சசய்ய.	
ேீமய	 மேனவயகில்லொே	 மவனலசயல்லொம்	
்ொககுர	 என்று	 அறகிவுனரகனள	 அளளகி	
வழஙககிைொர்.	 அவர்	 சசொன்ைேகில்	 எநசேொரு	
குனறயுேகில்னல.	 அவருககு	 அப்டி	 ேொன்	
ம்ொேகிககப்ட்டிருகககிறது	அவருககொை	கல்வகி.

ேொன்	 அப்டி	 இல்னலமய	 என்று	 என்	
ேைேகிற்குளளொகமவ	சசொல்லிக	சகொண்மைன்.	
கல்லூொகி	 வளொகத்ேகில்	 யொனரப	 ்ற்றகி	
மவண்டுேொைொலும்	ம்சகிவகிை	முடியும்.	
ஆைொல்	 அம்ம்த்கொர்	 அவர்கனள	 ்ற்றகி	
ம்சுவசேன்்து	 கடிைேொை	 ஒன்றொக	
உருவொககப	்ட்டிருகககிறது.	சொகி,	ேண்்ொ	
ேொ	 சசொல்ல	 மவண்டியனே	 சசொல்லிட்ை,	 ேீ	
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்ொர்த்து	இருநதுகமகொ	என்று	சசொல்லிவகிட்டு	
ககிளம் க்ிைொன்	 (அவர்	 னகயகில்	 வகிளஙகும்	
ேொட்டியகிருப்து	ம்ொல்	கொட்சகி	சேன்்ட்ைது).

ேொன்	 என்ை	 சசய்வது,	 இவர்களும்	
ேொன்	என்னை	ேைகினேப	்டுத்ேகி	கொட்டு	
ககிறொர்கள.	அவர்கள	ச்ொதுவகில்	உளளொர்கள	
என்்னே	கொட்டுவேற்கொக.	என்ை	மவண்டு	
ேொணொலும்	 ேைககட்டும்	 ்ொர்த்துக	
சகொளமவொம்	என்ற	துணகிவுைன்	இருநமேன்.	
ேொட்கள	 கைநமேொடியது.	 ஒவசவொரு	
ேொளும்	 எைககொை	 ்ணகிகனளயும்	 ேொண்டி	
ேற்றவர்களுனைய	 ்ணகிகனளயும்	 எைய	
ேீது	ேகிணகிககப்ட்ைது.

எனேயும்	 ச்ொருட்்டுத்ேொேல்	 ேொனும்	
சகில	ேொணவர்களும்	உனரயொடிக	சகொண்டு	
ேொன்	இருநமேொம்.	ஆைொல்	அனே	யொமரொ	
்கிொகின்சகி்லிைம்	சசொல்லிவகிடுவொர்கள.
அவர்	என்னை	அனழத்து	எ்சொகிப்ொர்..
ஆைொல்	 யொொ கிைமும்	 இப்டி	 சொ கிககு	
சொகியொக	 ம்சகியேகில்னல.	 அவர்	 என்ைகிைம்	
ேட்டும்	 ேொன்	 ஒரு	 வகிே	 ேொகியொனேயொை	
வொர்த்னேயுைன்	ம்சகிைொர்.	அவருககு	
சேொகிநேகிருகககிறது.	 ேொன்	 சமூக	 அரசகியல்	
சேொகிநேவன்	என்று.

எைககொை	ேொ கியொனேய கில் 	அவர்	
எபம்ொதும்	குனறனவத்ேேகில்னல.	அவர்	
என்ைகிைம்	அடிககடி	சசொல்வொர்.	ேொன்	இநே	
கல்லூொகியகின்	 க்ிொகின்சகி ல்,	 உன்ைப	 ம்ொல	
ேொனும்,	உன்	வயசுல	இருநதுேொ	வநதுருகமக.	
ேீ	 சகொஞசம்	 ்ொர்த்து	 இரு.	 இைகிமேல்	 ேீ	
இநே	 மகம்்ஸ	 குளள	 யொருககிட்ையும்	 இநே	
ேொேகிொகி	அரசகியல்	்ற்றகிப	ம்சுரது,	உஙக	
ேனலவர	 ்ற்றகிப	 ம்சுரதுலொம்	 இருகக	
கூைொது.	சொகியொ....	என்றொர்.	இதுல	என்ை	சொர்	
ேப க்ிருகககி	ேொ	என்ை	ேப்ொவொ	்சஙகள	வழகி	
ேைத்துர,அரசகியல்	்ற்றகி	ேொன்	சசொல்லி	ேர,	ேீ	
ஒன்னும்	சசொல்லி	ேரமவண்ைொம்.அசேல்லொம்	
ேொஙக	் ொர்த்துக	சகொளககிமறொம்	என்றொர்.

அேன்	்கிறகு	எைககொை	இருகனக	,என்	
டி்ொர்சேண்டில்	 இருநது	 ேொற்றப்ட்ைது.
ேொனும்	என்	துனற	ஆசகிொகியர்களகிைேகிருநது	
வகிலககியகிருநமேன்	.	அவர்களகில்	ேொன்	யொமரொ	

முதல் ைைியகாஹத

பததுத ்திங்கள் கூட்டுக்குள்வள
்காத்திரு்ந் வவடளயிவல,
பததுப பாட்டை ஒட்டுக் வ்கட்டு
பூத்திருக்்க டவத்வவள!

எட்டு டவதது ்ட்டுத்ைவி
்த்தித்த்தி நைக்ட்கயிவல,
எட்டுதவ்ாட்க வமட்டுக் வ்கட்டு
எழு்ந்திருக்்கச் வ்சய்வவள!

வ்சாட்ைச் வ்சாட்ைக் ்கண்ணெணீர விட்டு
வ்ம்பித வ்ம்பி அழுட்கயிவல,
முபபாலிடனெ ஒனறாயக் கூட்டி
்ாயபபாலா்கத ்்ந்வவள!

பாட்டிக்்கட் வ்கட்டுக் வ்கட்டு
அைம் பிடிதது நதிறட்கயிவல,
ஒளடவயிைம் ஒபபடைதது
வ்சால்லித்்ரச் வ்சானனெவவள!

நணீட்டி நணீட்டி ஆட்டும் ்கழுதது
வவறறிைமாய இருக்ட்கயிவல,
்காபபியங்கள் ஒனறாயக் வ்காரதது
மாடல ்கட்டி இட்ைவவள!

வவறறி மாடல சூட்டிக் வ்காண்டு
வமடை்னெில் ்சிறக்ட்கயிவல,
்மி�னடனெ ்ாவனெ எ்ந்ன மு்ல்
ம்ரியாட்க்கு உ்ரியவவள!

ை. கைல கண்ணன்
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ம்ொொீஙக.	இதுல	என்ைசொர்	இருககு.
அவஙக	 அனுேேகிமயொடும்	 அப்ொ	 அம்ேொ	
அனுேேகிமயொடு	 ேொன்	 கூட்டிகககிட்டு	
ம்ொமைன்.	இருககட்டும்	அனே	 ேீஙக	இநே	
கல்லூொகியகில்	 இருநது	 சசய்ய	 மவண்ைொம்.	
ேீஙக	மவசறஙகொவது	மவனல	் ொர்த்துகககிட்டு	
்சஙகளுககு	அரசகியல்	 சசொல்லிக	 சகொடுஙக	
என்றொர்.சொர்,	 ேீஙக	 இசேல்லொம்	 கொரணம்	
வ்சகி	மவனலனய	வகிட்டு	ேீககுவது	சொகியல்னல.

எைககு	 சேொகியும்	 ேீ	 இப்டிசயல்லொம்	
மகப்னு..	 உன்	 ம்ருல	 ேகினறய	 புகொர்	
வநேகிருககு.	உஙக	கூை	மவனல	்ொர்ககுற	
வஙகமள	சசொல்லுரொஙக . 	இே 	வ கிை	
மவசரன்ை	கொரணம்	மவணும்.	ேொன்	
ேட்டும்	ேைகியொக	அவொகிைம்	வொேகிட்டு	
சகொண்டிருநமேன்.

அனறயகில்	இருநே	வொத்ேகியொருஙக	
யொரும்	 எைககு	 ஆேரவொக	 ம்சவகில்னல.	
அவர்கள 	மவனல 	ம்ொய் 	வ கிடுேொ . . .
அவர்கள	 யொர்	 என்று	 சேொகிநது	 வகிடுேொ...
்கிொகின்சகி்லின்	அேகிகொர	குரலுககு	்ணகிநது	
ம்ொக	 சசொல்ககிறொர்கள.	 என்ைொல்	 அது	
எப்டி	முடியும்.

ேீண்டும்	ேீண்டும்	வொேகிட்மைன்.	ஒமர	
வொர்த்னேமயொடு	 ேகிறுத்ேகிவகிட்ைொர்.	 ேீஙக	
இஙகு	 மவனலககு	 மவண்ைொம்	 என்று.	
ேொனும்	முடிசவடுத்மேன்.	அேகிகொரத்ேகிற்கு	
அடிப்ணகிவனேக	கொட்டிலும்,	மவனலனய	
வகிட்டு	 ம்ொவமே	 மேசலன்று	 ேகினைத்து	
முடி	சவடுத்து	கடிேத்னே	வொஙககி	சகொண்டு	
ேன்ற கி 	சசொல்லி	க கிளம்் கிமைன். 	என்	
னகயகில்	 சகொஞசம்	 சகொஞசேொக	 ேொட்ை	
முயற்ற	வகிளஙனக	உனைத்சேறகிநமேன்.

சவளகிமய	 வநே	 ்கிறகு	 ேண்்ர்	 வநது	
சசொன்ைொர்	.	ேண்்ொ,		ேொ	ம்சுர	ேீ	வொ.ேீஙக	
சசொல்லுரே	 ேட்டும்	 சசய்யுற.	 இைகிமேல்	
ஒழுஙகொ	 இருகக	 என்று	 சசொல்லு	 அது	
ம்ொதும்	என்றொர.	உேவகிககு	ேன்றகி	என்று	
சசொல்லி	புறப்ட்மைன்.

அவர்கள	 னகயகில்	 இன்னும்	 வகிளஙகு	
இருப்து	ம்ொல்	கொட்சகிசேன்்ட்ைது.					n

ஒருவர்	என்னைப	் ற்றகி	சசொல்லுககிறொர்கள.
கொலத்னே	 கைப்து	 கடிைேொை	 ஒன்றொக	
இருநேது.	இநே	எநேகிர	ேைகிேர்களகிைத்ேகில்	
ேைகிேத்னே	 புகுத்துவேற்கு.ேொன்	 என்ை	
ச்ொகிய	 ேவறு	 சசய்துவகிட்மைன்	 என்று	
சேொகியவகில்னல.	 ேொன்	 என்ை	 ச்ரும்	
ம்ொர்	குற்றம்	சசய்து	வகிட்மைன்	என்று	
சேொ கியவகில்னல. 	இநே	கல்லூொகிககும்	
எைககும்	 144	 ேனை	 உத்ேரவு	 ம்ொடும்	
அளவகிற்கு	என்ை	ேவறு	சசய்துவகிட்மைன்	
என்று	சேொகியவகில்னல.	சொகி	இருககட்டுமே.
ேொன்	ேவறு	சசய்ேவைொகமவ	இருககட்டும்.	
ே ன் 	அ ன ை ய ொ ள த் ன ே 		ே ன ற த் து	
உயர்நது	வகிடுமவொம்		என்று	ேகினைத்து	
சகிலர்	 கல்லூொகிகளகில்	 ஆசகிொ கியர்களொக	
மவனல	 சசய்ககிறொர்கள.	 ேொன்	 உஙகனள	
அனையொளத்னே	கொட்ை	சசொல்ல	வகில்னல.
அவர்கள	 எைககு	 ஆேரவொக	 இருகக	
மவண்டுசேன்றும் 	மகட்க 	வ கில்னல .
அவ ர் கள 	சு ய த்ன ே 	இ ழ நது 	ச ொ வ கி	
சகொடுத்ேொல்	ஆடும்	ச்ொம்னேயொக	இருகக	
மவண்ைொசேன்று	ேொன்	ேகினைகககிமறன்.	

ேொன்	 இைகி	 இஙக	 ேகிரநேப்ை	 ம்ொவ	
ேகில்னல	என்்னே	உணர்நமேன்.	அமே	
ம்ொல்	அனழபபு	வநேது	்கிொகின்சகி்லிை	
ேகிருநது...

ேொன்	ேகினைத்துக	கூை	்ொர்ககவகில்னல.	
இவவளவு	 வகினரவகில்	 ேைநமேறுசேன்று.
அது	எைககொை	்ணகி	ேீககம்	ேொன்	என்று	
ேொமை	உறுேகி	சசய்து	சகொண்மைன்.

க்ிொகின்சகி ல்	அனற	முழுவதும்	என்	துனற	
ஆசகிொகியர்கள.	 ேொன்	 உளமள	 நுனழநேதும்	
என்னை		வொஙக	ம்ொரொளகி	என்று	அனழத்ேொர்.	
ேொன்	அேகிர்நது	ம்ொமைன்.என்ை	இது	புேகிேொக	
இப்டி	கூப க்ிடுககிறொர்	 என்று.	 எல்மலொரும்	
அனேேகி.	 ரூேகில்	 ஏசகியகின்	 சபேேட்டுமே	
மகட்ைது.	 சகிறகிது	 ேகிேகிைம்	 ேவுைத்ேகிலும்	
குளகிர்நே	 கொற்றகில்	 அனற	 உனறநேகிருநேது.
வழககம்	 ம்ொல்	 முேலில்	 க்ிொகின்சகி ல்	 ம்ச	
ஆரம்்கித்ேொர்.	இநே	்ொருஙக	ம்ொரொளகி.
ேீஙக	 ேொன்	 சசொன்ைனேயும்	 ேீறகி	 ்சஙகள	
கூட்ைத்ேகிற்கு	சசன்னைககு	அனழ்சுகககிட்டு	
ம்ொயகிருககீஙக.	 இதுகசகன்ை	 சசொல்லப	
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எழு்நது விடு மனெி்ா!

எழு்நது விடு மனெி்ா!

்திரும்பி பாரததுக் ்காலதட்க் கூபபிட்ைால்

்திரும்பி வீட்டுக்கு வ்ந்திடுமா?

வி்ரயமாக்்கதிய வநாடி்கள் எல்லாம்

இ�்ந்ட்த ்திருபபிக் வ்காடுத்திடுமா?

எழு்நது விடு மனெி்ா!

எழு்நது விடு மனெி்ா!

்திரு்ந்ாமல் வாழடவ நைத்தினொல் 

்திருபபங்கள் வாழவில் ்கதிடைத்திடுமா?

நம்பிக்ட்கயினறி விடியடல ்கை்ந்ால்

்னனெம்பிக்ட்கப பிற்ந்திடுமா?

எழு்நது விடு மனெி்ா!

எழு்நது விடு மனெி்ா!

்சி்ரித்ால் ்சி்ரிக்கும் உ்டு்கள் கூை 

்சிடறபபட்டு இஙவ்க ்கதிைக்்கதிறது

அழு்ால் அழும் ்கண்்கள் கூை

அ்க்தியாய மனெ்தில் வாழ்கதிறது

எழு்நது விடு மனெி்ா!

எழு்நது விடு மனெி்ா!

்காறறில் ்கட்ர்ந்திடும் ்கறபூ்ரம்

்ணீபபி�ம்பாய இறக்்கதிறது

உரு்கதிடும் வமழுகும் எ்ரி்நது

்ணீபவவாளிடயத ்ரு்கதிறது

எழு்நது விடு மனெி்ா!

எழு்நது விடு மனெி்ா!

வ்ய்ந்திடும் ம்தியும் வானெில்

வபௌரணெமியாய ஒளிர்கதிறது

உ்திர்ந்திடும் இடல்கள் மணீண்டும்

வ்ச்ந்த்தில் துளிரக்்கதிறது

எழு்நது விடு மனெி்ா!

எழு்நது விடு மனெி்ா!

்கவடல ்கை்ந்திைா் மனெி்னும் இல்டல

்கண்ணெணீர ்சி்ந்ா் ்கண்்களும் இல்டல

வ்ாறக்்கா் வவறறி ்்ரணெியில் இல்டல

மாறறம் ஒனவற மாறா் எல்டல

சைவி்பி ரைகாசிசநததிைகா
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ேருத்துவேனையகில் 	சகௌசல்யொ	
ேகினைவற்று	வகிழுநதுககிைநேொள.	ேைரொஜன்	
அவள 	 அருக கிமலமய 	 கண்ணீருைன்	
அேர்நேகிருநேொன்.	அவவபம்ொது	ஏமேொ	
அரற்றுவொள.	அன்று	ைொகைர்	வகிச கிட்	
முடிநது	ஒரு	ேணகி	 மேரம்	கழகித்து	மலசொக	
கண்ேகிறநேொள.

சகௌசல்யொ. . . 	எை	ஆேரவொக	ேன்	
னககனள	அவள	னககளகில்	இனணத்ேொன்	
ேைரொஜன்...

‘ ‘ என்ைஙக . . . என்ைம்ேொ . . . ?என்	
்கிளனள	எஙகஙக’’	என்று	மகட்ைொள.

சொகியொக	 25	 வருைஙகளுககு	 முன்	
இது	 ம்ொன்மற	 ஒரு	 ேருத்துவேனையகில்	
சைலிவொகி	முடித்து,	கண்	வகிழகித்ேவுைன்	
எஙகஙக	ேம்ே	குழநனே	எைகமகட்ைொள.

சற்மற	 ேயஙககிய	 ்கின்	 ேர்ஸ	குழநனேய	
குளகிகக	 வ்சகிட்டு,	 ‘‘ஏமேொ	 ஊசகி	 ம்ொை	
அனழ்ச கிட்டு 	 ம்ொய கிருககொஙக 	 ேீ	
தூஙகும்ேொ...‘‘	என்று	ேனலனய	மகொேகிவகிட்டு	
அவசரேொக	 ேன்	 கண்ணீனர	 ேனறகக	
சவளகிமயறகிைொர்.

இது	இரண்ைொவது	குழநனே..	முேலில்	
ஓரு	ச்ண்	குழநனே	்கிறநேது..

ச கில	 ேணகித்துளகிகளகில்	 இறநேது.
சகௌசல்யொனவ	 மேற்ற,	 குழநனேயகின்	

இழபன்	 எண்ணகி	 அழுதுக	 சகொண்டிருநே	
அவனள	ேொற்ற,	ஒரு	வருைம்	மேனவப்ட்ைது.

இன்று	 ்கிறநே	 ஆண்	 குழநனேயும்	
இறநமே	்கிறநேது.	இேனை	அவளகிைம்	
சசொல்ல	 னேொகியம்	 வரொேல்...குலுஙககி	
அழுதுக	சகொண்டிருநேொர்.சகௌசல்யொவகின்	
அம்ேொ	 அவன்	 மேொளகனள	 சேொட்டு	
ேொப்்கிளனள	 இப்டி	 அழுேொ,	 ம்ொைது	
ேகிரும்்	வரவொ	ம்ொகுது...	சகௌசல்யொகககிட்ை	
்ககுவேொ	சசொல்லுமவொம்...எை

ஐமயொ,	 மவணொம்	 அத்னே	 அவனள	
அதுககப்றம்	மேத்ேறது	சரொம்்க	கஷ்ைம்...	
ரத்ேம்	 மவற	 ேகினறய	 சவளகியொயகிடு்சு.	
அவளுககு	ேயககம்	கூை	சொகியொ	சேளகியல...

இவ ர் கள 	இருவ ொ கி ன் 	ம ் ்ன ச க	
மகட்டுகசகொண்மை	 ேருத்துவேனைனய	
சைட்ைொல்	ம்ொட்டு	துனைத்துகசகொண்மை	
வநே	ஆயொ	லட்சுேகி...	[50	வயது	இருககும்	
சேொத்ேேொக		சுருட்டிய	கூநேலில்	ச்ொகியக	
சகொண்னையும்,	 ்ளகி்சசன்ற	 குஙகுேப	
ச்ொட்டும்,	 சவளனள்	 மசனலயும்	 கட்டி	
அனேேகியொக	சேொகிநேொள]

‘‘அம்ேொ...	ஆம்்ள	இப்டி	அழுது	ேொன்	
்ொத்ேமே	இல்லம்ேொ...	ேொடியகில	ரூம்	ேம்்ர்	
16	ல	ஒருஆம்்ள	் கிளனள	ச்ொறநேகிருககு...	
அப்ொ	யொருன்று	அநே	ச்ொண்னு	சசொல்ல	


R.விஜயலட்சுமி
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ேயொ ர 	இல்ல . 	சவள கியூர்ல 	இருநது	
இஙக	 ்கிரசவத்துககு	 வநேகிருககுஙக...	
குழநனேனய	 எஙகொ்சும்	 அைொனே	
இல்லத்துல	 வகிட்டுட்டு,	 ச்ொண்னண	
ேட்டும்	 வீட்டுககு	 கூட்டிட்டு	 ம்ொறேொ	
இருககொஙக...	 ேொன்	 துனைககும்ம்ொது	
ம்சகிட்டு	இருநேே	மகட்மைன்.

அநேம்ேொககு	 ேயககம்	 சேளகியறத்துக	
குளள	 அநே	 ஆம்்ளப	 புளளகிய	 மகட்டு	
வொஙககிட்டு	வநது	இஙக	வ்சுகக...	அவஙக	
உைம்பு	சொகியொைதும்	சசொன்ைொ	சசொல்லு...
இல்ல	அப்டிமய	வுட்டுறுஙக...’’

எத்ே	ேகின்ைொ	் கித்ேம்	சேளகியும்னு	இருநே	
ேைரொஜனும்,	 சகௌசல்யொ	 அம்ேொவும்	
உைமை	 ேொடிககு	 ம்ொய்	 அனரேணகி	 மேர	
ம்்சு	 வொர்த்னேயகில்,	 ்கிர்சனை	 முடித்து	
குழநனேயுைன்	கீமழ	வநது	சகௌசல்யொவகின்	
அருககில்	ம்ொட்ைைர்.

ஒரு	 ேணகிமேரத்ே கிற்கு் கின்	 ்ல்ஸ	
ேொர்ேலொக,	சகௌசல்யொ	கண்	வகிழகித்ேொய்...
குழநனேனய	்ொர்த்து	ஏஙக	இஙக	்ொருஙக	
ேம்ே	 குழநனே	 அழகொ	 இருககொன்ல	 எை	
ேககிழ	ேைரொஜனுககு	ேல்ல	மூ்சு	வநேது.

அ து 	 1 0 	 க கி ர ொ ே ங களு க கு 	ஒ ரு	
ேருத்துவேனைேொன்,	 ்கிரசவம்	 ்ொர்கக	
இரண்டு	ச்ண்	ேருத்துவர்கள,	3	ேர்ஸகள,	
2	ஆயொ	 எை	 சகின்ை	ேருத்துவேனைேொன்	
இது.

சகௌசல்யொவகின்	 அம்ேொ	 ஊருககு	 ேகிக	
அருககில்	இருநே	அநே	ேருத்துவேனையகில்	
இருநது	 5வது	 ேொள	 வீட்டிற்ககுவநே	
சகௌசல்யொ 	 5 	 ே ொேஙகள 	 அம்ேொ	
வீட்டில்	 இருநதுவகிட்டு	 ்கின்	 கணவர்																				
மவனல	 ்ொர்ககும்	 ஊர்களுககசகல்லொம்	
அவனுைமை	 சசன்று	 வீடு	 எடுத்து	
ேஙகுவதும்,	சகில	ேொேஙகள		ஒமர	ஊொகிலுேொக	
இருகக...குழநனேனய	 ச்ொத்ேகி,	 ச்ொத்ேகி	
சசல்லேொக	வளர்த்ேொள...

ேொட்கள	ேகர,	ேகர,	சசல்வொ...	சசய்யும்	
குறும்புகனளயும்,	 ம்்சகினையும்	 ரசகித்து,	

சகிொகித்து	 ேககிழவொைேொகமவ	 இருநேது	
அநேககுடும்்ம்.

சசல்வொவுககு	 10	 வயது	 ஆடும்ம்ொது	
்ளளகியகிலிருநது	ஒமர	ொகிபம்ொர்ட்	வர	ஆரம்	
்கித்ேது.	ேற்ற	குழநனேகனள	அடிப்ேொக...
ேைரொஜன்	 மகொ்ம்	 வநது	 சசல்வொனவ	
ஏேொவது	 சசொன்ைொல்	 சகௌசல்யொவகிற்கு	
மகொ்ம்	ேனலமகறகிவகிடும்.

ஒத்ேப்கிளனளயொ	வளரொன்ல..	அேொன்	
வுட்டுக	குடுத்து	ம்ொகத்	சேொகியல	எை	் ளளகிககு	
சசன்று	 சசல்வொவுககு	 சபம்ொர்ட்ைொக	
ம்சுவொள.	ேைரொஜன்	சற்மற	கடிைேொகத்ேொன்	
சசல்வொ	 னவ	 ேைத்ேகிைொர்...	 ்ளளகிப்டிபன்	
முடித்து,	கல்லூொகியகில்	மசர்நேொள

சசல்வொ...	 முேல்	 வருைம்	 அப்ொவகின்	
்ர்ஸிலிருநதும்,	வீட்டில்	இருநதும்	சசொல்லொ	
ேல்	்ணத்னே	எடுத்து	ேண்்ர்	களுைன்	ஊர்	
சுற்றகிைொர்.	ேைரொஜன்	ேல்ல	்டியொக	எடுத்து்	
சசொல்லியும்	 அவன்	 மகட்்ேொக	 இல்னல...	
இரண்ைொம்	 வருைம்	 ச்ண்களுைன்	 ஊர்	
சுற்றுவேொகவும்,சகில	 ச்ண்கள	 வீட்டில்	
இருநது	 எதுகககியொ	 உஙக	 ன்யன்	 சும்ேொ	
ம்ொன்	 ்ண்ணகிட்டு	 இருககொன்	 என்று	
சண்னைககு	 வநேொலும்,	 வழககேொக	
சகௌசல்யொ	 கண்	 மூடித்ேைேொக	 இவனுககு	
ேட்டுமே	் ொகிநது	ம்சகிைொள.			இேன்	கொரணேொக	
ேைரொஜனுககும்,	சகௌசல்யொவகிற்ககும்	
அடிககடி	சண்னைச்சரவுகள...

ஒரு	 ேொள	 சசல்வொ	 குடித்துவகிட்டு	
வீட்டிற்ககுவர	 ேைரொஜன்	 அடித்துவகிை...	
சசல்வொ	 குடிம்ொனேயகில்	 ேீ	 எைககு	
அப்ொமவ	 இல்னல	 என்றுக	 கத்ேவும்.	
‘‘ஆேொண்ை	 ேீயும்	 என்	 ேகமை	 இல்னல.
என்	 ேகைொ	 இருநேகிருநேொ	 இப்டியொ	
குடி்சகி	 கூத்ேடிப்...	 ஆஸ்த்ேகிொகில	 அப்ொ	
ம்ரு	 சேொகியே	 உன்னை	 தூகககிட்டு,வநது	
சசல்வம்	 குடுத்து	 வளத்மேமை...	 ேொன்	
உைககு	 அப்ொ...	 இல்லேொண்ை	 எைக	
கத்ேவும்...	 சகௌசல்யொ	 ேயஙககி	 வுழுநேொள.	
சகௌசல்யொ...	 எை	 கத்ேகிக	 சகொண்மை	
ேண்ணீர் 		சேள கித்து 	குலுகக கிைொர் . . .		
கண்னை	ேகிறம்ேொ...		ேகிறநது	்ொரும்ேொ..’’எை	
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ேைரொஜன்	 அரற்ற	 சசல்வொ	 அனறககுள	
சசன்று	ேொளகிட்டுக	சகொண்ைொன்.	

ேயககம்	சேளகிநே	சகௌசல்யொ	ேைரொஜன்	
கன்ைத்ே கி ல் 	அனறநே ொள . 	ச ் த்ேப	
்கிளனளய	ம்ொய்..	குடி்சகிட்டு	வநேொன்னு	
இப்டிசயல்லொம்	ம்சுறீஙகமள...

இல்லம்ேொ...	 உண்னே	 என்ைககொ்து	
சேொகியனும்னு	ேகினை்சுகூை	்ொர்ககல.
ேீேொன்	கண்மூடித்ேைேொ	சசல்வம்	குடுத்து	
அவை	இப்டி	சகடுத்து	வ்சகிருகக.	அநே	
மகொ்த்துலேொன்	 ேொன்	 உண்னேனய	
சசொல்லும்்டிய	ஆ்சு.

உண்னேனய	 ஜீரணகிகக	 முடியொேல்	
கனேய கினை	மகட்ைொள. 	சகௌசல்யொ	
அம்ேொவும்	இபம்ொ	உயகிருைன்	இல்ல...

கொனல	வகிடிநே க்ின்	ேகிகவும்	மேரம்	கழகித்துேொன்	

ேைரொஜனும்,	சகௌசல்யொவும்	எழுநேைர்.

சசல்வொ...	ேன்	அனறயகில்	இல்னல.
அவனுனைய	 உனைகள	 சகிலவற்மறொடு	
அவன்	வீட்னை	வகிட்டு	சவளகிமயறகிைொன்.
ேன்	 ச்ற்மறொனர	 மேடி்சசன்றொன்	
,ேொன்	 ்கிறநே	 ேருத்துவேனை	 ்ொட்டி	
வீட்டிலிருநது	 ்ககம்	 என்்து	 ேட்டுமே	
அம்ேொ	 சசொல்லிய	 ேகினைவகில்	 அஙகு	
சசன்றொன்,	 ேொன்	 ்கிறநே	 ேருத்துவேனை	
்ொட்டி	 வீட்டிலிருநது	 ்ககம்	 என்்து	
ேட்டுமே	 அம்ேொ	 சசொல்லிய	 ேகினைவகில்	
அஙகு	சசன்றொன்.

10	 ஊருககு	 ஒரு	 ேருத்துவேனை	
இரு்து	வருைஙகள	முன்்ொக...	இபம்ொது	
எஙகும்	ேருத்துவேனை...

அனலநேொன்,	 ேன்	 ச்ற்மறொனரத்	 மேடி..	
ன்யனைக	கொணொேல்,	இது	எல்லொ	வற்றகிற்கும்	
கொரணேொை	ேைரொஜனும்	ம்சொேல்,	
சொப க்ிைொேல்	 இன்று	 ேருத்துவேனையகில்...	
கண்ணீருைன்	ேைரொஜன்	அருககில்...	இன்றும்	
அமே	மகளவகி	அவைகிைம்	இருநது	ேம்ே க்ிளனள	
எஙகமகஙக?...

ஐநது	வருைஙகளொக	மேடியும்	சசல்வொ	
ககினைககவகில்னல.

ேகமை	சசல்வொ	அன்பு	ேகமை	உன்னை	
கொணொேல்	 ேவகிககும்	 உன்	 அம்ேொ	 இன்று	
ஆ்த்ேொை	 ேகினலயகில்	 உயகினர	 உைககொக	
னவத்துகசகொண்டு	கொத்ேகிருகககிறொள,	உைமை	
வொைொ	அன்பு	ேகமை	அன்புைன்	அப்ொ...

எல்லொ	ேொளகிேழகளகிலும்	சசய்ேகி	ம்ொட்ை	
வுைன்	 சவளகியொைது.	 ஏமேொ	 ஒரு	 ஊொகின்	
ேருத்துவேனை	 மகன்ட்டீைகில்	 ்றட்னை	
ேனலயும்,	 ககிழகிநே	 ம்ண்ட்டும்,	 சட்னை	
அணகியொே	 உைம்புைன்,	 சற்மற	 ேைேகினல	
சொகியகில்லொே	 ்சகிககொக	 னக	 ேீட்டிக	
சகொண்டிருநே	 சசல்வொவகின்	 னககளகில்	
இரு	 இட்டிலிகனள	 ேடித்து	 சகொடுத்ே	
சசய்ேகிேளகில்	சகௌசல்யொனவ	அனணத்ே்டி	
சகிொகித்துக	சகொண்டிருநேொன்	சசல்வொ...

n

u
்ானும் வபண்வணெனறு
துணெி்நவ் வபாட்டு இட்ைாள்
நவீனெ வி்டவ.

u
அடணெ்கள் ்திறபபு
ஆரப்ரிக்கும் ஆறறில்
வந்கதி�ிபடப.

u
வ்நணீர வ்காபடபயில்
்கடை்சி வ்சாட்டு நணீ மயங்கவவ
ஈ.

u
ந்கரும் ்காலடி
ம்ரத்தின முனெ்கல்
்சருகு்கள்.

இைகா.ரைகலகா
்காட்ரக்்கால்
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எ்திலுமவள் அவட்ரவயனறும் 
வவறுத் ்தில்டல!
இணெங்கதித்ான வபாயிரு்ந்ாள் 
மறுத் ்தில்டல!
ப்தி்ந்திட்ை வபாழுவ்ல்லாம் 
பாரத்தி ரு்ந்ாள்
பவவியமாய இைம்வ்காடுத்ாள்
பட்கத் ்தில்டல!

‘‘விருது்களும் ப்ரிசு்களும் 
வபறவற வனெனறார
வவண்டுமட்டும் பட்ைங்கள் 
வவனவற’’ வனெனறார
‘‘வபறுமானெம் வபறும்தி்கள்’’
வ்்ரி்ந் வபாதும்
வப்சாமல் இைம்வ்காடுத்ாள்,
ப்தி்நது வ்காண்ைார!
ஒருநூலும் அவரபறறி
எழு்திக் வ்காண்வை
உயரவிருது வி�ாவவனறும் 
ஒனடற டவத்ார
்ச்ரிவயனறு அட்க்கூைப
ப்தி்நது வ்காள்ள
்சம்ம்திதவ் இைம்வ்காடுத்ாள்,
மு்கநூல் வபண்ணொள்!

எதுவவண்டு வமனறாலும் ப்தி்க, 
உனறன எழுத்றிவவன, 
விரு்றிவவன ஆனெ ்ாவல
்மிழுக்குத வ்ாண்டு
வ்சயவ் வனெனறு மட்டும்
்யவுவ்சயது வபாைாவ்
ஏற்க மாட்வைன.
எழுத்தினெிவல பிட�விட்டுச் 
்சிட்பவபா வ்ரல்லாம்
எதுவ்சயவார ்மிழுக்கு?
வ்ாண்ைாம் வவண்ைாம்!
அமிழ்மது, அதுபறறிப
ப்திய வவண்ைாம்!
அட்விட்டு வவவறட்யும்
ப்தி்க எனறாள்
்மிழவமல்லச் ்சாகுவது 
‘‘இது்க’’ ளாவலா
்சபித்படி வமனெியிடனெ மூடிக் 
வ்காண்ைாள்!


''’’
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உலகம்	முழுவதும்	் ரவகியுளள	ேேகிழர்	
அனையொளஙகனள	 ேீட்க	 ேேகிழர்கள	
ஒன்றகினைய	 மவண்டும்	 எை	 கைல்சொர்	
ேேகிழ்ண்்ொட்டு	ஆய்வொளர்	 ஒொகிசொ	 ்ொலு	
அனழபபு	வகிடுத்துளளொர்.

சசன்னை,	 ேகிேகொகில்	 ஐனய	 என்ற	
ச்ண்கள	 அனேப் கின்	 இரண்ைொம்	
ஆண்டு	 சேொைகக	 ேகிகழ்சகி	 ேனைச்ற்றது.	
கைல்சொர்	ேேகிழ	்ண்்ொட்டு	ஆய்வொளர்	
ஒொகிசொ	 ்ொலு	 ேனலனேயகில்	 ேனைச்ற்ற	

இநேகிகழ்சகியகின்ம்ொது,	 உலகம்	 முழுவதும்	
்ரவகியுளள	 ேேகிழர்	 அனையொளஙகனள,	
உலக	ேேகிழர்கள	ஒன்றகினணநது	ேீட்சைடுகக	
மவண்டும்.	 குறகிப்ொக,	 ேேகிழபச்ண்களகின்	
உலகளொவகிய	் ரவல்	குறகித்து	ம்ச	மவண்டும்	
என்றொர்.	 இது	 குறகித்து	 மேலும்	 அவர்	
ம்சுனகயகில்...

உலகம்	 முழுவதும்	 கைல்	 வணகிகம்	
மேற்சகொண்ை	ேேகிழர்களொல்	183	ேொடுகளகில்	
ேேகிழர்	 சேொன்ேஙகள	 ்ரவகியுளளது.	
இேனை	ஆேொரஙகள	மூலம்	சவளகிப்டுத்ே	
்ல 	ஆண்டுகளொக 	முயற் ச கி 	ச சய்து	
வருககிமறன்.	இேகில்,	அசேொகிககொவகில்	ேட்டும்	
்ல	ேொேஙகள	சேொைர்நது	்ணகியொற்றகி	சகில	



































புலனெத்தின வ�ி உல்க ஐடய்கள் ஒனறிடணெ்நது வபண்்களுக்கு வபரு்வியும், 

வ�ி்காட்டு்லும் ்சமூ்கநைவடிக்ட்க்களில் ஒனறிடணெ்நது வ்சயல்பைவும் வ்சய்கதின றனெர. 

இக்குழுடவ ஆ்ரம்பித் வபருடம ்கைல்்சார ்மிழபபண்பாட்டு ஆயவாளர ஒடி்சாபாலு 

ஐயாடவ வ்சரும்.. அது குறித் நதி்கழவு்கள் இவ்ா...
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ேேகிழர்	 சேொன்ேஙகனள	 கண்ைறகிநமேன்.	
ஆைொல்,	 அசேொகிககொவகிமலமய	 இருககும்	
ேேகிழர்கள	அநே	ஆய்னவ	மேற்சகொண்ைொல்	
1	ேொேத்ேகிமல	சசய்ய	முடியும்.	அதும்ொல்,	
உலகம் 	 முழுவதும் 	 உளள 	 ேே கி ழ ர்	
அனையொளஙகனள	மேடும்	எைது	ஆய்னவ	
ேொன்	 ேட்டும்	 மேற்சகொளவனே	 வகிை	
அஙகுளள	 ேேகிழர்கள	 மேற்சகொண்ைொல்,	
கொலேொேேம்	 இல்லொேல்,	 எளகிேகில்	 ேேகிழர்	
அனையொளஙகனள	 ேீட்சைடுகக	 முடியும்.	
இேகில்,	ஆண்கனள	வகிை	ச்ண்களொல்	அேகிக	
மேரம்	 சசலவகிை	 முடியும்,	 அவர்களொல்,	
அேகிக	 ஈடு்ொடு	சகொளள	முடியும்	எை	
ேம்புககிமறன்.	 அேன்	 கொரணேொக,	 ஐனய	
என்ற	 ச்ண்களகின்	 ேகிறன்	 வளர்ககும்	
இககுழுவுைன்	 இப்ணகினய	 சசய்து	
வருககிமறன்.

ேேகிழர்	அனையொளஙகனள	ேீட்சைடுககும்	
என்னைபம்ொன்ற	 ்லரது	 முயற்சகியகில்	 இது	
வனர	10	சேவகிககிேம்	ேட்டுமே	சவளகி	உலககிற்கு	
சேொகிநதுளளது.	இேற்மக	ேேகிழொகின்	ேகிறன்கனள	
கண்டு	 ்லர்	 புருவம்	 உயர்த்துககின்றைர்.	
ஆைொல்,	 இன்னும்	 90	 சேவகிககிேம்	 ேேகிழர்	
சேொன்ேஙகள	 சவளகிவரொேமல	 உளளது.	
இேனை	 சவளகிகசகொண்டு	 வர	 ஒவசவொரு	
ேொடுகளகில்	இருககும்	ேேகிழ	உணர்வொளர்கனள	
ஒன்றகினைத்து,	 அவர்களகின்	 ேைகித்ேகிறன்	
மூலம்	 ேேகிழ	 சொர்நே	 அனையொளஙகனள	
சமூக	 வனலத்ேளம்	 மூலம்	 ்ககிர்நது,	 ஆய்வு	
மேற்சகொண்டு	 வருககிமறன்.	 அேொவது,	
அசேொகிககொவகில்	 உளள	 ேேகிழர்கள	 மூலம்	
ச்ற்ற 	 ேகவல்கள	அடிப்னைய கில் ,	
அஙகுளள	 ்ழஙகுடியகிைொகிைம்	 ேேகிழர்	 சொர்நே	
அனையொளஙகள	 இருப்தும்,	 ேொய்லொநது	
ேேகிழர்கள	மூலம்	அஙகுளள	அருஙகொட்சகியத்ேகில்	
ேேகிழ	புத்ேகிசம்	குறகித்ே	குறகிபபுகள	இருப்தும்,	
ஓேன்	 ேொட்டில்	 ேேகிழ	 கல்சவட்டுககள	
இருப்தும்	கண்ைறகிநதுளமளன்.	முகககியேொக,	
ஆபொகிககொவகில்	 9	 மகொடி	 ஆண்டுகள	
்னழனே	 வொய்நே	 கல்சவட்டு	 சுவடுகள,	
ேேகிழகத்ேகின்	ேகிரு்சகினய	மசர்நேது	எைவும்	
கண்ைறகிநதுளமளன்.	 இதும்ொல்,	 உலகம்	
முழுவதும்	் ரவகியுளள	ேேகிழொகின்	சேொன்ேஙகள,	
ேேகிழ	 ச்ண்களகின்	 அனையொளஙகள	
ம்ொன்றவற்னற	 ேீட்சைடுகக	 ஆண்களும்	

ePitf;Fk; Gs;spfs; midj;Jk;

kz;zpd; kPjy;y vd; kdjpd;kPNj

tise;J nry;Yk; NfhLfs;

vd; ,jaj;jpd; Xl;lNk!

khHfopapd; Fspnud;Wk; ghuhky;

kq;ifNa cd;kdjpd; vz;zq;fis

khf;Nfhykpl;L kyHJ}tpr; nrhy;fpwhNah

kzkhiy fdTfspd; capHJbg;Ngh!

mk;kd; rpiyNghy; moF kapy; Nghy;

xg;gid nra;jplhj ,aw;if vopyhf

fw;gid tbj;ij iftpuy;fshy;

fzf;fhf eP tbf;f cd;if typf;f

ehDk; cd;id xg;gid nra;Nj

Xtpakha; Mo;kdjpy; tiufpNwd;

ePNghLk; Nfhyk; fhw;wpy; fiue;JNja

ePNah vd;kdjpy; fisahJ epw;fpd;wha;!

- th. rz;Kfk;
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உறுப்கிைரொக	 சகொண்ை	 	 இநே	 	 ஐனய	
குழு	 மூலம்	 சேொைர்நது	 முயற்சகிகள	
மேற்சகொளளப்ட்டு	வருககிறது	என்றொர்.

இநேகிகழ்சகியகில்,	 ஐனய	 குழு	 ஒருங	
ககினணப்ொளர்	ேொேனர்	சசல்வகி	ம்சுனக	
ய கில் , 	 உலக 	 அளவகில் 	 ச்ண்களகின்	
ேகிறன்கனள	 முன்மைற்றும்	 முயற்சகியொக	
கைல்சொர்	 ்ண்்ொட்டு	 ஆய்வொளர்	 ஒடிசொ	
்ொலு	ேனலனேயகில்	ஐனய	என்ற	இககுழு	
கைநே	 ஆண்டு	 ஜூன்	 ேொேம்	 1ம்	 மேேகி	
ஆரம்்கிககப்ட்ைது.	 ஐயொ	 என்ற	 சசொல்	
ஆண்	 எை	 குறகிப்னே	 ம்ொன்று,	 ஐனய	
என்ற	 சசொல்	 ச்ண்னண	 குறகிககும்.	
அேனுைன்,	 ஐனய	 என்்ேற்கு,	 உயொகிய	
ேற்்ண்புகள	 சகொண்ை	 ச்ண்,	 அேகிக	
ஆற்றல்	சகொண்ைவர்,	அரசகி,	ேனலவகி	
என் ற 	 ச ் ொ ருளும் 	 உண்டு . 	 அ ேன்	
கொரணேொக,	 ச்ண்களகின்	 ேகிறன்கனள	
மேம்்டுத்தும்	 இககுழுவுககு	 ஐனய	 எை	

ச்யர்	 னவககப்ட்டுளளது.	 ஐனய	 குழு	
ஆரம்்கிககப்ட்ைம்ொது,	இநேகியொ	ேற்றும்	
ேமலச கியொனவ	மசர்நே 	27 	ச்ண்கள	
ேட்டும்	இருநேைர்.	ேற்ம்ொது,	அசேொகிககொ,	
எககிபது,	சகிஙகபபூர்,	ேொய்லொநது,	ேமலசகியொ	
ம்ொன்ற	 32	 ேொடுகனள	 மசர்நே	 157	
ச்ண்கள	இககுழுவகில்	உளளைர்.

உலக	 அளவகில் 	 ்ல 	 துனறகனள	
சொர்நே	 ேேகிழ	 ச்ண்கனள	 ஒன்றகினைத்து,	
அவர்களகின்	 ேகிறன்கனள	 மேம்்டுத்ேவும்,	
உலக 	 அளவகில் 	 ்ரவ கியுளள	 ேே கிழ	
ச்ண்களகின்	ேகிறன்கனள	சவளகிகசகொண்டு	
வரவும்	 இககுழு	 உருவொககப்ட்ைது.	
எைகினும்,	ஐனய	குழுவகில்	அஙகேொக	உளள	
மவலுேொ்சகியொர்	 உனையொள	 ்னை	 என்ற	
அனேபபு	 மூலம்	 ச்ண்களுககு	 ேற்சொர்பு	
்யகிற்சகிகளும்	அளகிககப்டுககிறது.	அேொவது,	
ேேகிழொகின்	 சகிலம்்ம்,	 வளொகி	 ம்ொன்ற	 வீர	
கனலகனள	 கற்்கித்து	 வருககிமறொம்.	 இேன்	

மாடல சூடும் இனப மணெநாள் 
மஙட்கயின வாழவில் இது ்திருநாள் 
மனனெவன ட்க பறறும் வவடள 
மங்கல நாண் பூட்டி ம்ந்தி்ர ஓடல 
மாடலயும் மிஞ்சியும் ்ான அணெி்நது 
மாங்கல்யம் வ்காண்டு புது மடனெ புகும் வந்ரம் 
துள்ளித்தி்ரி்ந் பருவம் ்க�ி்ந்து பினவனெ 
துடணெவனுைன துணெி்நது இல்லறம் முனவனெ
்சப்ப்தி வ்சயது ்ச்திப்தி ஆ்கதி 
்ச்ரிபா்தி இஙகு நாம் பா்திவயனெ 
அவனும் அவளும் வ்ாைஙகும் இல்லறயா்கம் 
அனறு ்ணெி்ந்திடும் ்னெிடமயின ்ா்கம்

- அரு்ணகா இைகுைகாைன்
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அடுத்ே	கட்ைேொக,	ஐனய	குழுேத்ேகில்	உளள	
ச்ண்கள	 அனைவரும்	 உைல்	 ேொைம்	
சசய்து,	 ேற்றவர்கனளயும்	 உைல்	 ேொைம்	
சசய்ய	ஊககப்டுத்ேகி	வருககிமறொம்	என்றொர்.	
அேனை	 சேொைர்நது,	 ேமலசகியொனவ	
மசர்நே	எழுத்ேொளர்	ேலர்வகிழகி	என்ற	ேொயொ	
ம்சுனகயகில்...

ஐனய 	என்ற 	குழுே த் ே கி ன் 	மூலம்	
ச்ண்களகின்	ேகிறன்கனள	மேம்்டுத்து	
வதுைன்,	உலகளொவகிய	அளவகில்	்ரவகியுளள	
ேேகிழர்	 சேொன்ேஙகனள	ேீட்சைடுககும்	
முயற்சகிய கிலும்	ஈடு்ட்டு	வருககிமறொம்.	
அேன்	அடிப்னையகில்,	இநேகியொவகில்	
இருநது	முேல்	முேலில்	 சவளகிேொடு	 சசன்று	
ம்ொொகிட்டு,	 ்ல	 ேொடுகனள	 சவன்ற	 ேேகிழர்	
ரொமஜநேகிர	 மசொழன்	 என்ற	 உண்னேனய	
ஆவணப்டுத்ேகியுளமளொம்.	அேொவது,	உலக	
அளவகில்	் ல	ேொட்டு	ேன்ைர்கள	இநேகியொவகில்	
்னைசயடுத்து	 வநதுளளைர்	 எை	 ்லர்	
அறகிநேகிருப்ொர்கள.	ஆைொல்,	இநேகியொவகில்	
இருநது	 முேல்	 முேலில்	 சேற்கொச கிய	
ேொடுகளொை	 ேொய்லொநது,	 இநமேொமைசகியொ,	
ேமலசகியொ,	 ்ர்ேொ	 ம்ொன்ற	 21	 ேொ	 டுகனள	
ம்ொொகிட்டு	 சவன்றவர்	 ரொமஜநேகிர	 மசொழன்	
என்்னே	்லரும்	அறகிநேகிருககேொட்ைொர்கள.	
ேேகிழேொட்னை	ககி. க்ி	11ம்	நூற்றொண்டில்	ஆட்சகி	
சசய்ே	 ரொமஜநேகிர	 மசொழன்	 ்னைசயடுப க்ின்	
மூலம்	 சேற்கொசகியொ	 முழுவதும்	 ்ல	
ேேகிழர்	சேொன்ேஙகள	்ரவகியுளளனே	
‘‘கைொரம்’’	 என்ற	 ஆய்வு	 புத்ேகம்	 மூலம்	
ஆவணப்டுத்ேகியுளமளன்.	 இதும்ொன்று,	
உலக	 அளவகில்	 ்ரவகியுளள	 ேேகிழர்கனள	
ஒன்றகினைத்து,	 குறகிப்ொக,	 ்ல	 துனற	
ச்ண்கனள	 ஒன்றகினைத்து	 ேேகிழொகின்	
சேொன்னேகனள	 ஆவணப்டுத்ே	 முயன்று	
வருககிமறொம்	என்றொர்.	 க்ின்ைர்,

ஐனய	 குழு	 உறுப்கிைரும்,	 சகிலம்்ம்	
ஆசகிொகியருேொை	 சகிவககுேொர்	 ம்சுனகயகில்,	
ஐனய	 குழுவகில்	 உளள	 ச்ண்களுககு	
ேற்சொர்பு	்யகிற்சகி	அளகிககும்	வனகயகில்	்ல	
்யகிற்சகிகள	வழஙககி	வருககிமறன்.	அேனுைன்,	
ேேகிழொகின்	சேொன்னேயொை	வீர	கனலயொை	
சகிலம்்ம்,	வளொகினய	கற்்கித்து	வருககிமறன்.	
குறகிப்ொக	1	ககிமலொ	ேீட்ைர்	வனர	சசன்று	

ேொகககி	ேகிரும்்கி	வரொே	வளொகி	எொகிேலும்,	100	
ேீட்ைர்	 தூரத்ேகில்	 சசன்று	 ேொகககிவகிட்டு,	
எொகிநேவொகிைமே	 ேீண்டும்	 ேகிரும்்கி	 வரும்	
வளொகி	எொகிேல்	கனலனயயும்	கற்று	சகொடுத்து	
வருககிமறன்.	 ேேகிழத்ேகின்	வீர	 ேஙனகயொை	
மவலுேொ்சகியொர்,	வீரர்	ேருது்ொண்டியர்கள	
ே கிறம்்ை	 கற்ற 	 இககனலனய	அமே	
அளவுககு	சேொகிநேவர்கள	உலககில்	எஙகும்	
இல்னல.	இருநேொலும்,	வளொகி	எொகிநேொல்,	
எேகிொகினய	 ேொகககி	 ேீண்டும்	 ேம்ேகிைமே	
வரும்	அளவுககு	 ேேகிழகத்ேகில்	 ேட்டும்	
கற்றுகசகொடுத்து	வருககிமறன்.	இேன்	மூலம்	
ேேகிழர்	 கனலனய	 கொப்ொற்றுவதுைன்,	
ச்ண்களுககு	 ேை	 னேொகியத்னேயும்	 வர	
னவகககிமறன்	என்றொர்.	ஐனய	உறுப்கிைர்	
மகொேேகி	ம்சுனகயகில்,

ஐனய	குழுவகில்	உளள	ச்ண்கள	ேேகிழர்	
அனையொளஙகனள	ேீட்சைடுப்மேொடு	ேட்டு	
ேகில்லொேல்,	சமூக	வகிழகிபபுணர்வும்	சசய்ய		
உளளைர்.	 குறகிப்ொக,	 ேஙகள	 குழுவகில்	
உளள	ஒவசவொருவரும்	ேஙகளகின்	ச்யருககு	
க்ின்ைொல்,	 ரத்ே	 வனகனய	 குறகிகககின்றைர்.	

இேன்	மூலம்	 யொருககு	 ரத்ேம்	 மேனவமயொ,	
அவர்களகின்	 ச்யர்களுககு	 ்கின்ைொல்,	
இருககும்	 ரத்ே	 வனகனய	 ்ொர்த்து	 உேவகி	
மகட்க	முடியும்,	உைைடியொக	அனுக	முடியும்.	
அதும்ொல்,	கண்்ொர்னவ	இல்லொேவர்களும்	
புத்ேகஙகனள	 அறகிவேற்கு	 ஏற்்,	 புத்ேக	
வொர்த்னேகனள	 ஒலி்ேகிவு	 சசய்து	 கண்	
்ொர்னவ	இல்லொேவர்களுககு	வழஙகப்ட்டு	
வருககிமறொம்.	இேற்கு	அடுத்ே	கட்ைேொக,	
உைல்	 உறுபபுகனள	 ேொைம்	 சசய்து,	
்கிறனரயும்	ேொைம்	சசய்ய	ஊககுவகிகக	
உளமளொம்	 என்றொர்.	 இநேகிகழ்சகியகில்,	
எத்ேகிரொஜ்	 ேகளகிர்	 கல்லூொகியகின்	 ேேகிழத்	
துனற	 ம்ரொசகிொகியர்	 அரஙக	 ேல்லிகொ,	
ஆய்வொளர்கள,	்ல்துனற	சொர்நே	ச்ண்கள	
்லர்	கலநதுகசகொண்ைைர்.

இன்னும்	 உலக	 ஐனயகுழு	 ேீவகிரத்	
மேொடு	 ேேகிழகின்	 ேேகிழொகின்்ொல்	 ்ற்றுக	
சகொண்டு	 சசயல்்ட்டு	 உலகத்	 ேேகிழனர	
ஒன்றகினணககும்	என்்ேகில்	ஐயேகில்னல.

n
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்பகாைியன்்பன் - கவிஹதகள்

1.
நணீவயனடனெப பி்ரி்ந்
வபா்திலும்
உன நதிடனெவு்கவளாடு
வாழும் நல்பாக்்கதியம்
எனெக்கு.

2.
எனனுள் உனடனெப
பத்தி்ரபபடுத்திக் வ்காண்ை்தில்
இ�பபினறி
சு்கமாய இருக்்கதிறாய.
நான்ான
நூலாய இடளத்திருக்்கதிவறன.

3.
இ்ந் வ்ரிட்சயில்
நான இல்டலவயனறு
ஒருவ்ராலும் வ்சால்லமுடியா்
்காலத்தின வ்ரிட்ச ம்ரணெம்.

4.
எனெது
்கறபடனெப பறடவ
அவள்
வ்காடுத் வறக்ட்க்களால்
்கவிட்்கவளனெப பறக்்கதிறது
ஆ்காயத்தில்.

5.
எவவளவு வபருக்கு
உயிர மூச்்சானெது.
எத்டனெ வப்ரின
உயிட்ரக் குடித்வ்னெ
எட்யும்
்கணெக்கு டவபப்தில்டல
்காறறு.

6.
வ்யவம் ்்ந் வ்யவம்
அம்மா.
்சாமி ்்ந் ்சாமி
அபபா.

7.
அயல் வ்்சதது
பறடவ்கள் மட்டுமல்ல
வ்டவவயனறால்
நம்ம ஊரு ்சிட்டுக்குருவி்களும்
்கண்ைங்கள் ்ாண்டும்.

8.
துள்ளும் மணீவனொனறினொல்
்கடல்கதிறது குளத்தின
ஆழநதிடல ்தியானெம்.

9.
வ்வனெடுக்கும்
வண்டு்களின மூச்சுக்்காறறு
வவபபதட் கூை
்ாங்கமுடியா் அளவுக்கு
வமனடமயானெடவ பூக்்கள்.

10.
அழு்கதினற ்கண்்களுக்கு
மி்க அரு்கதிலிரு்நதும்
ஆறு்ல் வ்சால்வ்தில்டல
இடம்கள்.

11.
வவளிவயறிய பிள்டள்கள்
வீடு ்திரும்பும் வட்ர
்சி்ரிபபவ்ா ்சாபபிடுவவ்ா
தூஙகுவவ்ாயில்டல
வபாம்டம்கள்.

12.
்ாளில் ்கவிட்்களாய
பூக்கும் முனபு
எண்ணெத்தில்
்சிறு வ்சடி்களாய இரு்ந்து
வ்ராஜா.

13.
இ்ரவும் ப்கலும்
வவ�வமனெ படுத்திருக்்கதிறது
மாமடல்கள்.

14.
வபரும்ரங்கடள
வவவ்ராடு ்சாயத்
புயல் ்காறறிடனெ
எபபடித்ான
எ்திரவ்காள்்கதினறனெவவா!
பாவம்
பட்ைாம்பூச்்சியின
்சிறகு்கள்.

15.
எழுதும்வபாவ்ல்லாம்
்ாளிடனெ
குத்தி வட்க்்காமல்
எழுதுவ்தில்டல
வபனொக்்கள்.

- ்பகாைியன்்பன்
குடியாத்ம் - 632602
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உலக	கவ கிஞர்கள கில் 	உயர்நது	
ம்ொற்றப்டும்	 கவ கித்துவம்	 ே கிகுநே	
சசொற்கனள	ேன்ைகத்மே	சகொண்டு	அனே	
சவளகிப்டுத்ேகியவர்	 கம்்வொைரொவொர்.	
்ொரேகி	 அனையொளப்டுத்ேகிய	மூவொகில்	
முேன்னேயொைவர்	கம்்ர்.
 

சஙக	 கொலத்ேகில்	 ஆசகிொ கியப்ொமவ	
ேகிகுேகியொக	 வழககத்ேகி	 லிருநேது.	 ஏனைய	
சவண்்ொவும்	கலியும்	வஞசகியும்	் ொகி்ொைலும்	
ேருட்்ொவும்	 அருககிமய	 ்யன்்டுத்ேப	
ச்ற்றை.	சகிலப்ேகிகொரத்ேகில்	கொைல்வொகி,	
சவட்டுவவொகி,	 ஆ்சகியர்	 குரனவ,	 குன்ற	
குரனவ,	முேலிய	்குேகிகளகில்	இைம்ச்ற்ற	
இனசப்ொைல்	் கிற்கொலத்ேகில்	வகிருத்ேம்	என்ற	
ச்யரொல்	 அனழககப்ட்ைேொக	 நூற்கைல்	
ேகி.மவ	மகொ்ொனலயர்	வகிவொகிகககிறொர்.	
மேலும்	 அவர்	 கூறும்ம்ொது	 இனசமயொடு	
இயற்றப்ட்ை	 ஞொை	 சம்்நே	 ச்ருேொன்	
்ொைல்	 சுநேரர்	 ம்ொன்ற	 அருளொலர்	
்ொசுரஙகள	 வகிருத்ே	 யொப்கின்	 ்லவனக	
புதுனே	 ேலம்	 மேொன்ற	 சவளகிப்ட்ைை	
என்றொர்.	 மேலும்	சகிநேொேணகி,சூளொேணகி,	
குண்ைலமகசகி,	வனளயொ்ேகி,	ேீலமகசகி	
முேலிய	நூல்களும்	ே கிருத்சேொண்ைர்	
பு ர ொணமும் 	ம ேவ ொ ர 	ச ந ேங கனளப	
ம்ொன்மற	இனசமயொடு	அனேநேை.

கம்்ர்	 ஒரு	 ேீண்ை	 கொனே	 சசொல்லப	
புகுநே	 ம்ொது	 கனேமயொட்ைத்ேகிற்கு	 ஏற்ற	
வனகயகில்	வகிருத்ேப்ொமவ	ச்ொருநதும்	
என்று 	 ேை த் ே கி ல் 	 இறு த் ே கி 	 அன ே	

்யன்்டுத்ேகி	சவற்றகி	ச்ற்றொர்	.

வகிருத்ேம்	என்ற	்குப்கிலம்	கலித்துனற	
என்ற 	 ்குப் கில் 	 கலித்துனற 	 என்ற	
்குப்கிலும்	 அனேநேை.	 அடிகளமேொறும்	
ஒமர	 சீர்களகின்	வனககளொக	எண்ணகிகனக	
உனைய	 ேொற்சீரடி	 ்ொைல்கமள	 வகிருத்ேம்	
எை	அனழககப்ட்ைை.

‘‘கம்்ன்	இனசத்ே	 கவகிசயலொம்	 ேொன்’’	
என்றொர்	ேகொகவகி்ொரேகி

‘ ‘ க ம் ்ன் 	 கவ கி ய கின் 	 கவ கி யமுேம்	
உண்டிைொேல்,	 அம்புவகியகில்	 வநேகிஙகு	
அவேொரம்	சசய்ேொமைொ’’	என்றொர்	கவகிேணகி	
மேசகிய	வகிேொயகம்	்கிளனள.

‘‘எண்ணகி	 எண்ணகித்	 ேகிட்ைம்	 ம்ொட்டு	
எழுேகிைொமைொ?	எண்ணொேல்	எஙககிருநமேொ	
சகொட்டிைொமைொ’’ 	என்றொர்	ேொேககல்	
கவகிஞர்.

‘‘அனசயும்	 சீரும்	இனசமயொடு	 மசர்த்ேகி	
வகுத்ேைர்	உணர்த்ேலும்	வல்மலொர்	ஆமற’’	
என்ற	சேொல்கொப்கிய	சசொற்்டி	ஓனசனய	
அடிப்னையொகக	 சகொண்டு	 கம்்ன்	
ேன்னுனைய	்ொைல்களகில்	அனேத்ேொர்.

இவர்	 னகயொண்ை	 வகிருத்ே	 வனக	 96	
வனக	ஒலி	மவறு்ொடுகள	உளளது	என்்து	
ஆன்மறொர்	ஆய்வு.

n

கம்்பைின் ததகாணணூறறு ஆறு வஹக விருததம்

னவ.	இரொேேொசு	கொநேகி
புது்மசொகி
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எதுவ்ரினும் அஞ்சிைாமல் எ்திரக்்க வவண்டும்

எ்ரி்�லாய நதிமிர்ந்திஙவ்க நதிற்க வவண்டும்

புதுக்்கருதட் வநஞ்ச்கத்தில் ்ாங்க வவண்டும்

புதுபபாட் மக்்களுக்்காய வபாை வவண்டும்

மதுவறறு ம்திவயாடு வா� வவண்டும்

மனு்ரும மைடமயிஙவ்க மாயக்்க வவண்டும்

ஒதுங்கதிைாமல் ஓ்ரணெியில் ்தி்ரள வவண்டும்

்மிழநாட்டில் ்மி�ருக்வ்க வவடல வவண்டும்

்மிழவ�ியில் அடனெவருவம ்கற்க வவண்டும்

்மிழநாட்டை ்மி�ர்ாம் ஆள வவண்டும்

்தி்ராவிைட்ர இங்கதிரு்நது வி்ரட்ை வவண்டும்

்மி�ினெிவல வபயரபலட்க டவக்்க வவண்டும்

்மிழக்கு�்நட் ்மிழபவபயட்ர ்ாங்க வவண்டும்

்மி�ினெிவல ்கலபபினறி வப்ச வவண்டும்

்மிழவமா�ில் ்சி்ந்திதது எழு் வவண்டும்

்சா்தியறற உல்கா்க மாறற வவண்டும்

்ச்ரியானெ ்கருதட்்ான வபாறற வவண்டும்

ஆ்திவநறி ஓங்கதிைடவ வ்சயலும் வவண்டும்

ஆ்ரியதட் அடிவயாடு வீழத் வவண்டும்

ஓது்கதினற வமா�ியா்க ்மிவ� வவண்டும்

ஓ்ரணெியும் வபா்ரணெியாய எ�வவ வவண்டும்

வபாதுவமனற மனெமிஙவ்க அடமய வவண்டும்

புட்கு�ிவய ஆட்சவயனறு அறிய வவண்டும்

சூதுவாது இல்லாமல் வா� வவண்டும்

சூளுட்ரடய நதிடறவவறறும் வலிடம வவண்டும்



-  
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‘‘எநனேயும்	 ேொயும்	 ேககிழநது	 குலொவகி	
இருநேதும்	 இநேொமை,	 அேன்	 முநனேயர்	
ஆயகிரம்	 ஆண்டுகள	 வொழநது	 முடிநேதும்	
இநேொமை...’’	என்ற	் ொரேகியகின்	வொழத்துககளுககு	
வழகிவகுககும்	் ொரேத்	ேகிருேொடு	் ண்்ொட்னையும்,	
கலொ்சொரத்னேயும்,	ேொகொீகத்னேயும்,	ேைகிேைகின்	
வொழகனக	முனறனயயும், 	அேற்கொை	
அடிப்னை	வனரயனறனயயும்	வளர்த்ே,	
உலகத்ேகிற்கு	முன்மைொடியொக	ேைகிே	இைஙகள	
ேலர்நே	புண்ணகிய	மேசம்	இநே	் ொரேத்	ேகிருேொடு.

‘‘வபண்ணுக்குள் ஞானெதட் டவத்ான 

புவிப வபணெி வளரத்திடும் ஈ்சன,

மண்ணுக்குள்வள ்சில மூைர நல்ல 

மா்ர அறிடவக் வ்கடுத்ார,

்கண்்கள் இ்ரண்டினெில் ஒனடறக் குத்திக் 

்காட்்சி வ்கடுத்திைலாவமா?

வபண்்கள் அறிடவ வளரத்ால் டவயம் 

வபட்டம அறறிடும் ்காணெணீர!’’

என்று	 உலகத்துககு	 உன்ைே	 ேத்துவம்	
வழஙககிய	மேசகியக	கவகிஞர்	சுபரேணகிய	
்ொரேகியொர்,	 சகொடுனேகளகிலிருநது	 கொத்து	
ச்ண்களுககு	 ஆயுள	 வழஙககிய	 ரொஜொரொம்	
மேொகன்ரொய்,	ச்ண்	வகிடுேனலககொக	ேன்ைம்	
்கிகனகனய,	 சமூகேீேகினய	ஏற்்டுத்ேகிய	
கொநேகியடிகள,	 சேத்துவத்னே	 வலியுறுத்ேகிய	
ேநனே	 ச்ொகியொர்,	 துயர்	 துனைகக	 தூய	
அன்புக	 கரம்	 ேீட்டிய	 ைொகைர்	முத்துலட்சுேகி	
சரட்டியொர்	 ம்ொன்ற	அரும்ச்ரும்	ஆளுனே	
களகின்	சேொைர்	முயற்சகியொலும்,	அயரொே	
ம்ொரொட்ைஙகளகிைொலும்	 ச்ண்கள	 ஓரளவு	
வளர்நது	 வரும்	 சூழனல	 இநேகியொவகில்	
உருவொகககி	வருககிமறொம்.	இத்ேருணத்ேகில்	
உலகம்	 முழுவதும்	 வகிஞஞொை	 	 வளர்்சகி,	
சேொழகில்நுட்்	ேகிறன்	மேம்்ொடு	ஆககியனவ	
களொல்	ேைகிே	இைம்	புேகிய	்ொகிணொே	வளர்்சகி	
அனைநது	 இன்சைொரு	 ்ொகிேொைத்ேகிற்கு	
சசன்று	சகொண்டிருகககிறது.

வீட்டில்	 ேொயொய்,	 ேகளொய்,	 ம்த்ேகியொய்,	
உைன்	 க்ிறநே	 சமகொேொகிகளொய்,	 ்ொட்டியொய்	
உறவுகளகில்	 அத்னேயொய்,	 சகிறகிய	 அன்னை	
யொய்,	 அண்ணகியொய்	 சமூகத்ேகில்	 மேொழகியொய்,	
ேண்்ரொய்	 வகிளஙகும்	 ச்ண்கள	 ஆண்க	
மளொடு	 ஒவசவொரு	 இயககத்ேகிலும்	 ஒன்றகி	
னணநது	் யணகிககும்	சக	இைம்.	ஆலயஙகளகில்	
ச்ண்	 சேய்வஙகள	 ச்ொகிதும்	 ேகினறநே	
ேொடு	 ேம்	 ேொடு.	 ்ொர்ககுேகிைசேஙகும்	
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ேீககேற	 ேகினறநேகிருககும்	 ச்ண்கள	 என்	
ேொட்டின்	 கண்கள	 என்ற	 ேகினலயகிலிருநது	
எஙகு	 ேொறு	 ்டுககின்றொர்கள	 என்ற	 ஆய்வு	
ஒவசவொரு	உளளத்ேகிலும்	மேொன்ற	மவண்டிய	
கொலகட்ைத்ேகில்	இருகககிமறொம்.	ஆண்டு	
முழுவதும்	 ச்ண்களும்	 ஆண்கமளொடுேொன்	
குடும்்ஙகளகில்	வொழககிறொர்கள,	இருநே	
ம்ொதும்	ேகிைம்	என்று	ேைகியொகக	சகொண்ைொடித்	
ேீர்கக	மவண்டிய	ேகினலயகில்ேொன்	உளமளொம்.

கல்வகியகிலும்,	 சேொழகில்	 நுட் 	் வளர்்சகி	
யகிலும்	 உயர்நது	 ேகிற்ககின்ற	 ேற்கொல	 ேககள	
ேைகிேைகிே	ஒழுககத்ேகிலும்,	சக	உயகிொகிைஙகளகின்	
உணர்வுகனள	 புொகிநது	 சகொளவேகிலும்,	
அனவகளுககு	ேேகிப்ளகிப்ேகிலும்	ேொழநது	
ம்ொய்வகிட்ைொர்கமளொ	 என்ற	 மகளவகிககுறகி	
ேம்னே	 சேொற்றகிக	 சகொண்டுேொன்	 உளளது.	
ஆண்	 ச்ண்	 சக	 ்ொகிேொற்றத்ேகில்ேொன்	
உலக	 இயககத்ேகில்	 ேைகிே	 இைம்	 ேகினலத்து	
ேகிற்்ேற்கு	 அடிப்னையொக	 இருகககின்றது.	
ஆைொல்	 வகக கிரேொை	 எண்ணஙகள,	
்ொர்னவகள	எபம்ொது, 	எஙக கிருநது	
ஆண்களுககு	 அ்ொகிேகிேேொக	 வநேது?	
என்்துேொன்	 புொகியொே	 புேகிரொக	 உளளது.	
்்சகிளம்	 குழநனேகள	 முேல்	 ேளளொடும்	
முேகிமயொர்கள	 வனர	 ்ொலியல்	 வல்லுறவுககு	
உட்்டுத்ேப்டுககின்றைர்.	 அேொகொீகேொை,	
துர்ப்ொகககியேொை,	 ்ொகிகசகிககத்ேகக	 ேகினல	
ேேது	ேொட்டில்	ேகிலவகி	வருககிறது.	இவற்றகிற்கு	
உநதுேலொக	 இனணயேளஙகளகில்	 உலவகி	
வரும்	 ஆ்ொச	 ்ைஙகள	 ஒரு	 கொரணகியொகும்.	
ஆைொல்	அது	ேட்டுமே	முழு	கொரணம்	அல்ல.

ேற்கொல	சமூகத்ேகிற்கு	ேொம்	வழஙகககூடிய	
ஏட்டுககல்வகி	அவர்கள	ச்ொருள	சம்்ொேகிப்	
ேற்கும்,	 ்ட்ைம்	 ச்றுவேற்கும்	 ேொன்	
்யனுளளேொக	இருகககின்றமேொ?	ேம்முனைய	
கல்வகியகில்	 உயகிொகிகளகின்	 அடிப்னை	 ேகினல,	
உணர்வுகளகின்	்ொகிேொற்றம்,	ேன்னை	
அறகிேல்,	 சூழனல	 அறகிேல்,	 உைல்	 –	 உயகிர்	
உணர்ேல்	ஆககியவற்றகின்	சொரம்	ேஙககி	
ேனறநது	 வகிட்ைேொல்,	 அவர்களகின்	 சகொடூர	
ேகினல	 சவளகிப்ட்டு	 மவேனைககுொகியேொக	
ேொறகிகசகொண்டிருகககிறது.	கல்வகியறகிவு	
குனறநேவர்கள	என்று	சசொல்லப்ைககூடிய	
ககிரொேத்து	ேககனள	வகிை	கல்வகி	அறகிவு	அேகிகம்	

ச்ற்றவர்கள	 என்ற	 ேகரத்ேொர்கள	இது	
ம்ொன்ற	அைொே	சசயல்களகில்	ஈடு்டுவேற்கு	
வகிேகிவகிலககொைவர்கள	அல்லர்.	குற்றஙகள	
எஙகும்	ேகினறநது	வருககிறது.

ச்ண்	்கிளனளகனள	ச்ற்றவர்கள,	
எப்டி	 எே கி ர்கொலத்னே	 சநே கிப்து?	
என்ககிற	 ஏககத்மேொடும்,	 ்ொகிேவகிபம்ொடும்	
வொழநது	 வருககிறொர்கள.	 இது	 கலககத்னே	
உருவொககுககிறது.	இனணயொக	இருகக	
மவண்டியவர்கனள	 இல்லொேல்	 சசய்து	
வகிட்ைொல்,	 க்ிறகு	 துனணயகின்றகி	 ேவகிககும்	
மேொசேொை	ேகினலககு	ேளளப்ட்டு	ேைகிே	இைம்	
அழகியும்	என்ற	சேொனலமேொககுப	்ொர்னவ	கூை	
இல்லொே	 சஜன்ேஙகள	 ேகினறநது	 வருககிறது.	
்ளளகிககூைஙகள	 கல்லூொகிகசளல்லொம்	 கல்வகி	
வளர்த்ே	 கொலம்	 ேொறகி	 கொேல்	 வளர்ககும்	
கூைொரஙகளொக	 உருசவடுத்து	 வருககிறது.	
எேற்கும்	ஒரு	கொலம்	உண்டு,	எேற்கும்	ஒரு	் ருவம்	
உண்டு,	 என்்சேல்லொம்	 ேனறநது	 இன்மற,	
இககணமே,	 இபச்ொழுமே	 என்்னே	 ேொரக	
ேநேகிரேொக	எடுத்துக	சகொளளப்ட்டு	இன்னறய	
இனளஞர்கள	 ேைம்ேொறகி	 சசல்ககின்றொர்களொ	
என்ற	ஐயப்ொடு	எல்மலொொகிைத்ேகிலும்	வருககிறது.

முன்னுேொரணேொக	 இருகக	 மவண்டிய	
ச்ற்மறொர்களும்,	ச்ொகிமயொர்களும்	சொகியொை	
முனறயகில்	ேைநது	சகொண்ைொல்	ேட்டுமே	
ேொனளய	 ேனலமுனறகளொை	 இனளய	
சமூகத்ேகிற்கு	வழகிகொட்டும்	மயொகககியனேனய	
ச்றமுடியும்.	 இனே	 உணர்நது	 சவறும்	
அற கிவுனர 	சசொல்ல	கூடியவர்களொக	
ேட்டும்	 ச்ொகியவர்கள	இல்லொேல்,	 ஒழுகக	
சீலர்களொக	 வொழநது	 கொட்ை	 மவண்டிய	
கட்ைொயத்ேகில்	 இருகககிறொர்கள.	 ேொனளய	
சமூகம்	 இன்னறய	 இனளஞர்கனள	 ேம்்கி	
எப்டி	 இயஙக	 ம்ொககிறமேொ?	 என்ற	
அ்சம்	ஒவசவொருவொகிைத்ேகிலும்	இல்லொேல்	
இல்னல.	 இேற்சகல்லொம்	 வகினை	 கொண	
மவண்டிய	ேருணம்	வ கினரநது	வநது	
வகிட்ைது.

ேைேகில்	 அழுகனக	 னவத்துகசகொண்டு	
ேணம்	 வீசும்	 ேகிரவகியஙகனள	 பூசுவது	
ம்ொன்று,	 ேைேகில்	 கொேம்,	 குமரொேம்,	 ்ழகி	
ேீர்த்ேல்,	்ொவஙகளுககு	அஞசொேகிருத்ேல்	
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ம்ொன்ற	 ேீ்சசயல்கனள	 ேகிட்ைம்	 ேீட்டி	
னவத்துகசகொண்டும்,	 ேீய	 எண்ணஙகனள	
னவத்துகசகொண்டும்	இருநேொல்	உலகம்	
ேொசேொக கி 	 ேை கிே 	 இைம்	 அழ கிவனே	
எவரொலும்	ேடுகக	முடியொது.

ச்ண்களகின்	அனையொளேொக,	உைனே	
களொக	அழகு,	ஆனை,	அலஙகொரம்,	கூநேல்,	
ஆைம்்ரஙகள	ேட்டும்	இருப்னே	ேொற்றகி	
அவர்களகின்	 குணேலன்கனள	 ச்ொகிேொக	
ம்ொற்றகி,	 ச்ண்கனள	 ஒரு	 ச்ொருளொக	
்ொர்ககொேல்	 உயகிரொக	 ்ொர்ககககூடிய	
ச்ொது	அறகிவு	மேனவப்டுககிறது.

ேைம்	சசம்னேயொகவும்,	 எண்ணஙகள	
இயல்்ொைேொகவும்,	 இயற்னகமயொடு	 ஒன்றகிய	
ேொகவும்	இருநேொல்	ேட்டுமே	ஆககபூர்வ	
சசயல்களுககும்	அடித்ேளேகிடும்,	அைொே	
சசயல்களுககு	முற்றுபபுளளகி	னவககும்.	அநே	
ேொற்றத்னே	 மேொகககிேொன்	 இபம்ொது	 ேொம்	
்யணகிகக	 மவண்டும்.	 ச்ண்	 க்ிளனளகனள	
ேட்டும்,	்ொதுகொத்து	னவககமவண்டும்	
என்ககிற	 ்யம்	 எவவளவுககு	 எவவளவு	
இருகககிறமேொ	அமே	அளவகிற்கு	ஆண்	
க்ிளனளகனள	 ஒழுககத்மேொடு	 உருப்டியொக	

வளர்ககமவண்டிய	ச்ொறுபபு	ச்ற்மறொர்களுககு	
ேகினறயமவ	இருகககிறது.	ஏசைைகில்	ஒவசவொரு	
ச்ண்ணுககு	 துனணயொகவும்	 ஒரு	 ஆண்	
இருககப	 ம்ொககிறொன்,	 ஒவசவொரு	 ஆணுககுத்	
துனணயொக	 ஒரு	 ச்ண்	 இருககபம்ொககிறொள.	
யொரும்	ேைகித்து	இநே	உலகத்ேகில்	வொழப	
ம்ொவேகில்னல	 என்ககிற	 உலக	 ேகியேகினய	
உணர்நது	 சேத்துவத்மேொடு	 ்ழக	 மவண்டும்.	
அபம்ொதுேொன்	அப்ொவகி	 ச்ண்களுனைய	
ேரணம்	முற்றொக	ேனறயும்	இனே	மேொகககி	
்யணகிகக	 சமூகம்	 ஒன்றகினணநது	 சசயல்்ை	
மவண்டிய	இககட்ைொை	சூழல்	இநே	கொலம்.	சக	
இைத்னே	மேசகிபம்ொம்,	அன்பு	சசலுத்துமவொம்,	
அரவனணபம ொ்ம்,	ேேகிப்ளகிபம ொ்ம்,	ேொகியொனே	
யுைன்	ேைத்துமவொம்,	ேொனளய	ேனலமுனறனய	
அழகிவகிலிருநது	 கொபம்ொம்.	 குழநனேகனள	
ேஞசு	 ேீகககி	 வஞசேகில்லொேல்	 வளர்பம ொ்ம்,	
ேொமும்	வொழமவொம்,	 க்ிறனரயும்	வொழவகிடுமவொம்,	
ேைகிேைொய்	இருநது	ேைகிேத்னேப	ம ொ்ற்றுமவொம்.	
ேொட்டின்	புகழுககு	புகழ	மசர்பம ொ்ம்.
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- ïšûˆ, Ü†ì£¬÷„«ê¬ù,

  Þôƒ¬è.

பறத்லுக்கு வானெம் 
ட்கவ்சத்தில்
இருக்கு
ஆனொல் ்திரும்பி
வ்ந்ால் கூடு ்கட்ை்ான
ம்ரங்களில்டல
பறடவ்களுக்கு.....!!!!

ச.  இைகாஜ்குைகார்
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முத்மிவ�, முததுமணெி யா்ர விதவ்!
வித்்கவம, வவறறிவிடள யாடும் ்சிதவ்!
்சித்வமல்லாம் வா்சமள்ளும் பூவின வ்காதவ்!
வ்காததுவம�ில் வப்ர�வ்க. வ்காடிச் வ்சாதவ்!
வ்சாத்தினுக்குள் வ்சாததுவரும் நா்ச் ்சதவ்!
்சத்மில்லா வமளனெவமா�ி வ்காண்வைன பிதவ்!
பித்னுக்கும் ஞானெவமா�ி வ்சானனெ அதவ்!
அத்திமு்கத வ்ானவளரத் ஆ�ி முதவ்.

எத்டனெவயா வமா�ிபிற்ந் இ்ந் மண்ணெில் 
எனறுவ்ந்ாய எனறறியக் கூடு ்தில்டல. 
அத்டனெக்கும் ்ாயவமா�ியாய உனடனெ யனறி 
ஆருளரவ்சால்… ஆ்திய்ந்ம் வவனறாய இனறும் 
முத்மி�ாய எண்்திட்சயும் ஆளு ்கதினறாய!
முடிவில்லா மு்ல்நணீவய முறறும் நணீவய. 
்சித்வமலாம் நதிடற்ந்வவள எங்கள் ்ாவய 
வ்ச்ந்மி�ாய மு்ந்திவ்ந் முதது மா்ரி. 

முனனொலும் பினனொலும் உனடனெப வபால 
மூச்வ்சாடு ்கல்ந்வமா�ி எஙகும் ்காவணென. 
வ்ானடமவமா�ி யானொலும் நதித் நதித்ம் 
துளிரக்்கதினற புத்திளடம உனனெில் ்கண்வைன. 
உனபா்ம் ்ச்ரண்டை்நவ்ன எண்ணெம் ்னனெில் 
உருவா்கதிக் ்கருவா்கதி மண்ணெ ள்ந் 
அனடனெயுடனெ நானமறவவன. ்கால ்காலம் 
ஆல்வபாலத ்ட�ததுநதிறபாய நணீடு வா�ின 

‘’அகன்’’ அனுைகாதகா கட்டத்பகாம்ைன்.
்திருச்்சி
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என்	இரு	கண்ணகிலும்	என்றும்,	எநேொளும்	
ேீஙகொே	 என்	 ்கிொகியேொை	 அ்கிேொவுககு		
வருஙகொல	உன்	அன்பு	கணவன்	மசது	எழுேகிக		
சகொளவது	

உன்னை 	மு ேன் 	மு ேல ொ ய் 		அ ந ே	
கும்்மகொணம்	் ொர்த்ேசொரேகி	மகொயகிலில்	ேொன்	
்ொர்த்மேைடி	அன்று	ஏமைொ	மகொயகிலில்	
கைவுளுககு	 ்ேகில்	 ேீ	 ேொன்	 சேொகிநேொய்.	
சுட்டு	 ம்ொட்ைொலும்	 வரொே	 இஙககிலிஷ்	
ஸம்ொககன்	 க கிளொ்ுககு	 எல்லொம்	
உன்ைொல்	ேொைடி	அட்ேகிசன்	ஆமைன்.	
வரொே	் டிபன்சயல்லொம்	உைககொக	வொ	வொ	
என்மறன்.	உன்	சகிவபபு	ஸகூட்டியகில்	ேஞசள	
சுடிேொர்	 அணகிநது	 சசல்லும்	 ம்ொது	 அநே	
சேரு	முனைனய	கைககும்	ம்ொது	எத்ேனை	
முனற	 ேகிருட்டு	 பூனையொய்	 உன்	 அழனக	
ரசகித்து	இருபம்ன்.	

கைவுள	 ்கேகிமய	 இல்லொே	 எைககு	
வகியொழன்	ககிழனே	ேொனல	ஆைொமல	அநே	
்ொர்த்ேசொரேகி	மகொயகிமல	கேகி	எை	ககிைபம்ன்	
ஏன்	சேொகியுேொ??

ஒவசவொரு	 வகியொழகககிழனேயும்	 	 சேய்	
வகிளககு	 கொணகிகனக	அநே	 ்ொர்த்ே	 சொரேகி	
ச்ருேொளுககு	 	ேீ	்னைப்ொய்	அபம்ொது	
அநே	வகிளகசகொளகி	 ்கிரகொசத்ேகில்	 ேகிளகிரும்	
உன்	முகத்ேகினை		் ொர்கக			ஆயகிரம்	கண்கள	
மவண்டுேடி...

உன்	் கிறநே	ேொளகில்	உைககொக	வகிரேேகிருநே	
கனேசயல்லொம்	 உைககு	 சேொகியுேொடி??	
உைககு	 னை்ொய்டு	 வநே	 ம்ொது	 சீகககிரம்	
உைககு	 உைம்பு	 ேல்லொ	 ஆவணும்னு	
ேொரொசுரம்	் கிரகேீஸவரர்	ஆலயம்	நூத்ேகிசயட்டு	
முனற	முட்டி	ம்ொட்டு	சுத்ேகி	வநேனே	்ொர்த்து	
மகொயகில்	 ேநேகி	கூை	 சகிொகித்ேேடி	 மவப்ேரத்து	
அம்ேன்	மகொயகிலில்	ேீயும்	ேொனும்	மசரணும்னு	

உன்	 ம்னரயும்	 -	 என்	 ம்னரயும்	 மசர்த்து	
எழுேகி	 வ்சது,	 ே	ீ ்ர்ஸட்	 ககிளொஸல	 ்ொஸ	
ஆகணும்னு	 கற்பூரம்	 ஏநேகி	 கைகவல்லி	
அம்ேன்		மகொயகில்ல	மவண்டிகககிட்ைது	என்று	
உைககொக	உைகமக	சேொகியொேல்	ேொன்	
சசய்ே	 ன்த்ேகியககொரத்ேைஙகள	 உைககு	
சேொகியுேொ??

ஒரு	பூனை	எேகிர்கக	வநேொமல	் த்ேடி	தூரம்	
்யநது	ஓடுறவன்,ே	ீபூப்நது	வகினளயொடுறப்	
உன்னை	 ்ொர்த்து	 ேப்ொ	 ம்சுை	 அநே	
கொமலஜ்	 ரவுடி	 ேைத்து	 சேரு	 கேகிர்மவலனை	
ஒரு	சரண்டு	அடி	அடி்சகிட்டு	் த்ேடி	வொஙகுை	
வரலொறு	 எல்லொம்	 ேொன்	 சசொல்லொேல்		
உைககு	 சேொகியபம்ொவேகில்னல...	 எத்ேனை	
முனற	ே	ீேைககும்	ம்ொது	என்	ச்யனர		ேம்ே	
கொமலஜ்	்சஙக	உரகக 	்		சசொன்ைசேல்லொம்	
உன்	கொேகில்	வநது	வகிழுநேேொ	என்று	எைககு	
சேொகியவகில்னல	ஆைொல்	ேம்ே	கொமலஜ்	
தூஙகுமூஞசகி	 ேரம்	கூை	 என்	 	 கொேனல	
தூஙகொேல்	சசொல்லுேடி??													

அநே	 ேகொேக	 	 குளம்	 -	 ்ொர்த்ேசொரேகி	
மகொயகில்	 மேர்	 -	அநே	 சொஸேகிரொ	 கொமலஜ்	
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-	 ேீன்	 ேொர்கசகட்	 -	 உன்	 வீடு	 இருககும்	
மக	 .்கி.என்	 மேம்்ொலம்	 இறககம்	 -	
்கிமலொேகிைொஸ	 ஸம்ொககன்	 க கிளொஸ	
இருககும்	 அநே	 ேொதுளம்	 ம்ட்னை	
சேருசவல்லொம்		உன்	வொசனைேொைடி.

ஒரு	 ஆயகிரம்	 முனறயொவது	 உைககொக	
ேொன்	 எழுேகிய	 கொேல்	 கடிேத்னே	 ககிழகித்து	
ம்ொட்டிருபம்ன்		ஏன்	சேொகியுேொ	??

கூை	 இருககும்	 என்	 ேண்்ன்	 	 வகிஜய்	
உைககொக	 ேொன்	 கொேல்	 கடிேம்	 எழுதும்	
ம்ொசேல்லொம்	உன்	முறுககு	ேீனச	னவத்ே	
அப்ொனவ	ஞொ்கப்டுத்ேகி , 	என்னை	
்யமுறுத்ேகி	 என்	னககளொமலமய	 	 ககிழகிகக	
னவத்து	வகிடுவொன்	்டு்ொவகி...

என்	 கொேல்	 உண்னேயொைது	 ஆைொல்	
உன்னை	ேகினைத்து	கடிேத்ேகில்	எழுதும்	ம ொ்து	
ேொன்	வொர்த்னேகள		வர	ேறுககுது...

உன்னை	 ேவகிர	 என்	 கொேனல	 எல்லொ	
ஜீவரொசகிகளுககும்	 சசொல்லி	 வகிட்மைைடி.
என்	ஜூைகியர்களொை	அருண்	-	ககிருஷ்ணமூர்த்ேகி	
சயல்லொம்	 மயொவ	 இப் டி	 எஙகககிட்ை	 புலம் கி	
ேளளுறனே	வகிட்டிட்டு	அநே	 ச ொ்ண்ணுகககிட்ை	
சசொல்லுயொ	 ,இப்டி	எஙகககிட்ை	புலம்புறனே	
வகிட்டிட்டு	 அநே	 ச ொ்ண்ணுகககிட்ை	 சசொல்லி	
யகிருநேொ	இநமேரத்துககு	உஙக	 	 புளள	
ஸகூல்	ம்ொய்கககிட்டு	இருககும்னு	ககிண்ைல்	
்ண்ணுறொஙக??

ஒன்்ேொம்	வகுபபு	் டிககும்	ம்ொது	துளகிர்	
வகிட்ை	கொேலடி,	்ன்ைகிரண்ைொவது	முடி்சு,	
கொமலஜகில	 இளஙகனல	 ்ட்ைப்டிபபு	
முடி்சு	 இப்	 முதுேகினல	 இரண்ைொம்	
ஆண்டு	்டி்சுகக கிட்டு	இருகமகொம் .
என்	 கொேலுககு	 வயசு	 ஒன்்து	 ஆவுது,	
இப்	 ஏன்	 என்	 கொேல்ல	 சசொல்லுமறன்	
சேொகியுேொ??	 	 மகம்்ஸ	 இன்ைர்வகியூல	
மவனல	சரடி,	 ேகி்சயேொ	 என்னை	 ேம்்கி	 ேீ	
வநேொ	 உன்னை	 ேகொரொணகி	 ம்ொல	 ேொன்	
்ொர்த்துககுமவன்,	உஙக	அப்ொ	அடி்சொலும்	
அடி	 வொஙககிகககிமறன்,	 உஙக	 அம்ேொ	
ேகிட்டிைொலும்	 ேகிட்னை	 வொஙககிகககிமறன்			
ஆைொ	 என்	 கொேனல	 ேட்டும்	 ஏத்துகமகொ	
அ்கிேொ.

ேீயகில்லொே	வொழகனகனய	அம்ேொ	சத்ேகியேொ	
என்ைொமல	ேகினை்சு	கூை	் ொர்கக	முடியனல,	
இப்	கொேலிகககிறப்	ேட்டுேல்ல	ேம்ே	
கல்யொணத்துககு	 அபபுறமும்	 உன்	 ேைசு	
மகொணொே	 ்ொர்த்துககுமவன்,	 உன்	 மேல	
மகொ்ப		்ை	ேொட்மைன்	,அடிகக	ேொட்மைன்	
,ேகிட்ை	ேொட்மைன்	,	உன்னை	பூ	ம்ொல,	ரொணகி	
ம்ொல	் ொர்த்ேகிபம்ன்	ஏன்	வீட்ல	கூை	எல்லொ	
மவனலயும்	ேொன்	் ொர்த்துகககிமறண்டி.	என்	
கொேனல	ேட்டும்	ஏத்துகமகொ???

என்	 கொேனல	 எப் டி	 சசொல்லணும்னு	
சேொகியனல??	ஒரு	குழநனேத்	ேைேொ		சசொல்மறன்	
ைொன்னு	சேொகியனல	எப் டி	சசொன்ைொ	லும்		என்	
கொேல்	ேகிஜம்...	ே	ீமுடியொதுன்னு	வொழகனகல	எநே	
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வகி�யத்துல		மவண்டுேொைொலும்	சசொல்	லிகமகொ.		
ஆைொ	என்	கொேல்	வகி�யத்துல		ேட்டும்	அப் டி	
சசொல்லிைொமே???

ககிருஷ்ணனுககொக		ேீரொ	கொத்ேகிருநேொள	
ஆைொ	 என்	 அ்கிேொவுககொக	 இநே	 மசது	
கொத்ேகிருப்ொன்	...

கல்யொணத்துககு	 முன்ைொடி	 சசொல்ல	
கூைொதுேொன்	இருநேொலும்	சசொல்லுமறன்...

இப்	 உன்	 கன்ைத்துல	 ஒரு	 ஆயகிரம்	
முத்ேத்னே	கைவு	மூலேொ	சகொடுத்துக	
ககிமறன்,	கல்யொணத்துககு	அபபுறம்	ேகிஜத்துல	
சகொடுத்துகககிமறன்.

உம்ேொ	...	உம்ேொ...	உம்ேொ...	ம்ம்ம்ேொ...	
ம்ேொ...

இப்டிககு

உன்	்ேகினல	எேகிர்்ொர்த்து	கொத்ேகிருககும்		
உன்	(வருஙகொல)	அன்பு	கணவன்	

மசது		

இப்டி	எழுே கி 	முடித்ே	 கடிேத்னே	
ேன்	 ஜூைகியர்	 அருணகிைம்	 சகொடுத்து	
அ க்ிேொவகிைம்		சகொடுகக்	சசொன்ைொன்	மசது...	
(இநே	இேயம்	முரளகி	(மசது)	சேொல்னல	ேொஙக	
முடியனலப்ொ	 என்று	 ேகிட்டி	 சகொண்மை	
கடிேத்னே	எடுத்து	சசன்றொன்	அருண்)

சகில	ேகிைஙகளுககு	்கிறகு...	

இபம்ொசேல்லொம்	 மசது	 எழுேகிய	 அநே		
கடிேத்னே	ேொன்	அடிககடி	் டித்து	் ொர்கககிறொள		
அ க்ிேொ,	 ஏமைொ	 சேொகியவகில்னல	 ஒவசவொரு	
முனறயும்	அநே	கடிேத்னே	்டிககும்	
ம்ொசேல்லொம்	 அவள	 கண்கள	 கலஙககி	
ேொன்	 ம்ொககிறது.	 அருமக	 இருநே	 சுவொகில்	
சொனல	வகி த்ேகில்	இறநது	ம்ொை	 	கண்ணீர்	
அஞசலி	 ம்ொஸைொகில்	 புன்ைனகயுைன்	
கொட்சகியளகித்ேொன்		மசது	!!	

n

உைவலாடு உணெரவவாடு
மண்ணெில் புட்யுண்ை
விட்வபால

வவர ஊனறி
மனெ்தில் விட்யா்கதி
உயிரவ்காண்ை வந்சம்

மட�்கண்ை ்ளிர
வபால பா்சம்
நானெிஙகு இனெி
ஏது எனறா்கதி

வநடுநாள்
்காணெமல் நதினறவள்
வ்காபமும் வ்காண்டிரு்ந்ாள்

்கண்ை வபாது
பனெிக்கூ�ா்கதி
உரு்கதி நதினறாள்

வவவ்ராடு
்டனெ ்ாஙகும்
ஆ்ா்ரம் அவன எனவற
மனெ்தில் புைமிட்ை
பாடவயிவள்

வ்காடிவபால
பைர்நது பாடவக்
வ்காடியா்க அவன
வமயமணீது படி்நது
நதினறாள்

அனவபனற
வபாருவளாடு ்திடளத்திட்ை
வநயம் ்காமம் துளியுமினறி
அவன வநஞ்சத்தில்
்ாங்கதி நதினறான

இ்யங்கள் இ்ரண்ைானெ
வபாதும் ஒனறுக்குள்
ஒனறா்கதி வாயவமா�ி
ஊடமயா்கதி இரு
உள்ளங்கள்
புது உலவ்கானறில்
்சங்கமமா்கதியது

ைருதூர் தைளஜுன்
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“ேீ	இப்டி	சசய்ேொயொமே…?”	

உஙகள	 ேீது	 ்ழகி்	 சசொல்னல	 சுேநது	
வரும்,	ேீஙகள	சசய்யொே	ஒன்னற,	சசய்ேேொக	
குற்றம்	 சசொல்லும்	இநே	 மகளவகினய	 எேகிர்	
சகொளளொேவர்கமள	இல்னல	எைலொம்.

உஙகளகிைம்	மகட்கப	் டும்	அநேக	மகளவகி	
உஙகளுககுள	ச்ரும்	குழப்த்னேமய	
ஏற்்டுத்ேகி	வகிடும்.	அேகிலும்,	உஙகள	ேீேொை	
அநே	்ழகி 	சசொல்னல	உஙகளகிைம்	சகொண்டு	
வரு்வர்	உஙகளுககு	மவண்டியவரொக	
இருநேொல்	‘you	too	Brutes’	என்ற	ேகினைனவத்	
ேருவமேொடு	உஙகள	ேன்ைம் க்ிகனகனயயும்,	
ேைகிேர்கள	மேல்	உளள	மேசத்னேயும்,	
மேர்ேனறயொை	 உஙகள	 சகிநேனைகள	
எல்லொவற்னறயுமே	 அது	 அனசத்துப	
்ொர்ககும்.

ஒரு	முைகிவொகிைம்	சசல்வநேர்	ஒருவர்,	
ேொன்	 ேன்	 ்ஙகொளகி	 ேீது	 இல்லொே	 ்ழகி	
ஒன்னற	சுேத்ேகி	வகிட்ைேொகவும்	அது	ேன்	
ேைனே	உறுத்ேகிக	சகொண்டிப்ேொகவும்	
வருநேகி,	அேற்கொை	்ொகிகொரம்	மேை	முன்	
வநேேொக	சசொல்ககிறொர்.	அனேக	மகட்ை	
முைகிவர்	அவொகிைம்	ஒரு	்ஞசு	மூட்னைனயக	
சகொடுத்து	 அநே	 ்ஙகொளகியகின்	 வீட்டின்	
முன்ைொல்	 அனேக	 சகொட்டிவகிட்டு	 வநது	
்ொர்கக்	 சசொல்ககிறொர்.	 அவவொமற	 சசய்து	
வகிட்டு	சசல்வநேர்	முைகிவொகிைம்	ேகிரும் க்ி	வர	
முைகிவமரொ,	அவொகிைம்	சகொட்டிய	அனைத்து	
்ஞனசயும்	 ேீண்டும்	 மூட்னையகில்	 கட்டி	
எடுத்து	 வர்	 சசொல்ககிறொர்.	 ேகினகககும்	
சசல்வநேர்	 அபம்ொமே	 அது	 கொற்றகில்	 ்ல	
ேகிககும்	்றநது	சசன்று	வகிட்ைமே.	இபம்ொது	
எப்டி	 ேகிருப க்ி	 எடுத்து	 வர	 முடியும்	 எைக	
மகட்க,	 முைகிவர்	 அவொகிைம்	 ‘ஒருவர்	 ்ற்றகி	
ம்சுவதும்	 அப்டித்ேொன்.	 அனே	 ேீஙகள	
ேவறு	 என்று	 க்ின்ைொல்	 வருநேகிைொலும்	
அவர்களுககு	ஏற்்ட்ை	் ொேகிபன்	உஙகளொல்	
ேகிவர்த்ேகி	 சசய்ய	 முடியொது’	 என்று	 எடுத்து	
சசொல்ககிறொர்.

இப்டி	 ம்ொககிற	 ம்ொகககில்	யொமரொ	
எனேமயொ	 எளகிேகில்	 சகொட்டிவகிட்டு	 சசன்று	
வகிைலொம்.	 ஆைொல்	 அது	 ்ல	 ேகிககும்	
சசன்று,	 ்ொேகிககப	 ்ட்ைவர்கனள	 ேகி்சயம்	
்லவனகயகில்	 சகொட்டிக	 சகொண்மை	 ேொன்	
இருககும்.	அவர்கள	ேீது	சகிநேப	்ட்ை	அநே	
சேருபபு	வொர்த்னேகள	வகிட்டு	வகிலகமுடியொே	
வீொகியத்மேொடு	ேகிைம்	ேகிைம்	அவர்கள	ேைனே	
சுட்டுக	 சகொண்மை	 இருககும்.	 அவர்கள	
ேைம்	 ஆறமவ	 சசய்யொது.	 ேககிழ்சகியற்று	
ேவகிககும். 	 அனே	 சசய்ேவர்களொலும்	
ேகிவர்த்ேகி	சசய்ய	முடியொது.

ஆைொல்,	 அவதூறு	 என்்து	 வகிழும்	
இைத்னே	 ேட்டும்	 ்ொே கிககொது	 அது	
எழும்	 இைத்னேயும்	 சத்ேேகில்லொ	 ேீர்க	
கசகிவொக	 சவடிகக்	 சசய்து	 வகிடும்.	 வீண்	
்ழகி 	 சசொல்லொல்	 க்ிறருககு	 ஏற்்டுத்தும்	
்ொேகிப க்ின்	மவர்	யொொகிைேகிருநது	சசல்ககிறமேொ	
அவர்கள	 ேைேகில்	 ச்ரும்	 அழுத்ேத்னே	
சகொடுககும்.	அவர்கனளயுேறகியொேல்,	


Dr.,d.lit
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அவர்களுககுள	 எழும்	 குற்ற	 உணர்்சகி	
க்ிறொகிைம்	 ்ககிர்நது	 சகொளளவும்	 முடியொேல்	

ஆழேைேகில்	புனகநது	சகொண்மை	இருககும்.	
அது	அவர்களுககுள	் ல	் கின்	வகினளவுகனள	
ஏற்்டுத்தும்.	 அேைொல்,	 ேஙகளுனைய	
வொர்த்னேகமளொ	சசய்னககமளொ	் கிறனர	எநே	
வகிேத்ேகில்	 ்ொேகிககும்	 என்்னே	 ஒன்றுககு	
இரண்டு	 முனற	 மயொசகித்து	 ம்சொேவர்கள	
கூறும்	 அவதூறுகள,	 கொல	 ஓட்ைத்ேகில்	
அவர்கள	ேஙகளுககு	ேொஙகமள	சகொடுத்துக	
சகொளளும்	ேண்ைனையொகமவ	முடிககிறது.	

ச்ரும்்ொலும்,	்ழகி் 	சசொல்	வநது	
ேொககும்	ம்ொது,	இப்டி	ஒரு	சசய்ேகி	ேம்னேப	
்ற்றகி	 ஊசரல்லொம்	 வநது	 வகிட்ைமே	 இைகி	
என்ை	 சசய்வது	 என்று	 ேகினல	 குனலய்	
சசய்வேொகத்	ேொன்	இருககும். 	ேீஙகள	
இது	வனர	மசர்த்து	னவத்ே	உஙகள	ேல்ல	
ேேகிபபும்	ம்ரும்	புகழும்	ஒமர	மேரத்ேகில்	
கொட்டு	சவளளத்ேகில்	அடித்து	சசல்லப	் ட்ை	
சசொத்துககள	 ம்ொல்	 அடித்து்	 சசல்லப	
்ட்டுவகிட்ைேொகத்	ேொன்	மேொன்றும்.	

ஆைொல்,	ேகிேொைம்	இழநது	்ேட்ைத்ேகில்	
அத்ேனகய 	 அவதூறுகனள 	 ேீ ஙகள	
ச்ொய்	 எை	 உைமை	 ேகிரூ்கிகக	 அவர்கள	
வழகியகிமலமய	 முயன்றொல்	 அது	உஙகனள	
உஙகள	வொழகனகப	் ொனேயகிலிருநதும்	
மவறு	சூழலுககுள	இழுத்து	சசன்று	அேன்	
சுழலில்	சுழற்றகி	வகிட்டு	வகிடும்.	

ச்ொய்க	குற்ற்	சொட்னை	் ரபபுவேற்கும்,	
அனே	 ேம்புவேற்கும்	 ச்ொகிேொை	ஆேொ	
ரஙகள	 யொருககும்	 மேனவ	 இருககொது.	 சக	
ேைகிேர்களுககுள	இயல்்ொக	இனழநது	
சகொண்டிருககும்	 சகிறு	 கொழபபுணர்மவ	
அேற்குப 	ம ் ொதுே ொைது . 	ஆைொல் ,	
‘உண்னே	இல்னல’	 எை	 ேறுப்ேற்கு	
ஆயகிரம்	ஆேொரஙகள	மேனவப்டும்.	அனவ	
ேகிேர்சைேற்ற	மகளவகிகளொல்	துனளககப	
்டும்.	 ேீஙகள	 அநே	 அவதூறு	 ‘ச்ொய்’	
என்று	சசொன்ைவுைன்	‘சேருபபு	இல்லொேல்	
புனகயுேொ’	 எை	 ஆரம்்கித்து	 ‘்கின்	 ஏன்	
அப்டி	 அவர்கள	 சசொன்ைொர்கள’	 என்று	
சேொைர்நது	 ‘அநே	 மேரத்ேகில்	 அது	 இப்டி	

ஆன்ைீகம்:
இடறவா!  மூலவபாருளானெ உனடனெ மூவாயி்ரம் முடற உச்்ச்ரித்ால் 
்காணெ இயலும் எனெ ்கட்க்்கதிறார்கள்

இடறவா!  ்திருவருளானெ உனடனெ ்திவயவ்்சம் வ்சனறு ஆ்ரா்டனெ 
வ்சய்ால் வப்ரருள் ்கதிடைக்கும் எனெ பு்கட்டு்கதிறார்கள்

இடறவா!  ஆ்தியானெ உனடனெ ஆ்கமம் முடறயாய படித்ால் ஆனமபலம் 
்கதிடைக்கும் எனெ அடறக்கூவலிடு்கதிறார்கள்

இடறவா!  மனெட் அசுத்மாய டவதது வா்சலில் மாக்வ்காலமிட்டு 
மவ்க்சடனெ அட�த்ால் வருவான எனெ மாடய வ்சய்கதிறார்கள்

இடறவா!  எள்ளுக்குள் எண்வணெயயாயிருக்கும் உனடனெ எளி்தில் 
்ச்ரணெடையலாம் எனெ ்சாயம் பூசு்கதிறார்கள்

இடறவடனெயும் விடலவபாருளாய விறகும் வவடிக்ட்க வி்நட்யைா?

அ்நவ்ா! பாவம் நணீ ்சறவற ்கண் அயர்ந்ால் உனெக்கும் ்காவிவவட்டி ்கட்டி ்கலியு்க 
்சித்ர எனறு ்காலடியில் மக்்கடள வி�டவக்கும் வணெி்கர ்ச்நட்யைா!

இடறவடனெ நணீ வ்டி அடலயாவ்! இடறவடனெ உன இ்யத்தில் வ்சிக்்க டவ அனபு 
எனும் வ்காவிலினொல்.

சைவி்பி ரைகாசிசநததிைகா
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ேைநேேொமே’	 என்று	உஙகளகிைம்	 மகளவகிக	
கனைகள	 ேீளும்	 ம்ொது,	 அஸேகிவொரம்	
இல்லொே	 ஒரு	 சீட்டுககட்டின்	 ேொளகினக	
ம்ொல	 உஙகள	 ஸேகிரத்	 ேன்னே	 உஙகள	
முன்ைொமலமய	 சொகிநது	 வகிழும்.	 ஒரு	 ேகில	
ேடுககத்ேகில்	ஆடிப	ம்ொகும்	பூேகியொக	ேீஙகள	
ஆடி	ம்ொய்	வகிடுவீர்கள.

இது	 ேொன்	 அநே	 அவதூனறக	 ககிளப க்ி	
வ கிட்ைவர்களகின்	மேொககம். 	எைமவ,	
எத்ேனகய	 அவதூறு	 உஙகனளப	 ்ற்றகி	
்ரப்ப	 ்ட்ைொலும்	 அது	 உஙகள	 ேைனே	
்ொே கி ககொேவொறு 	முேலில் 	 ே கிைேொக	
இருஙகள.	இப்டி	அவதூறுககு	ஆளொகுவது	
அனைவருககும்	 ச்ொதுவொைது	 ேொன்	
என்்னே	உஙகளுககுள	சசொல்லிக	சகொண்டு	
முேலில்	 மூ்னச	 உளளகிழுத்து	 சவளகிமய	
வகிட்டு	 உஙகனள	 ேீஙகள	 ஆசுவொசப	
்டுத்துஙகள.	

இநே	 அவதூறு	 வநேேொமலமய	 ேீஙகள	
ேவறொைவரொக	ஆககி	வகிை	ேொட்டீர்கள	
இேகிகொசஙகனளயும்	புரொணக	கனேகனளயும்	
எடுத்துப	் ொருஙகள.	இன்றும்	ேொம்	ம்ொற்றக	
கூடிய	 சகில	 ேகொன்களும்	 ேகொகி�கிகளும்	
்ல்மவறு	 வகிேேொை	 அவதூறுகளுககு	
ஆளொககி	 இருகககிறொர்கள	 என்்னேயும்,	
அவர்களகின்	 ேகிைமும்	 ேை	 உறுேகியுமே	
அவர்கள	மேல்	்ட்ை	அவதூனற	அவர்கள	
மேல்	்டியொேல்	வகிலக்	சசய்ேகிருகககிறது	
என்்னேயும்	 ேகினைத்துப	 ்ொருஙகள.	 அது	
எவவளவு	சகிரேேொைேொக	இருநேொலும்	
னகயொளப	 ்ைககூடிய	 வகி�யம்	 ேொன்	
என்்னே	உணர்நது	எேற்கும்	உைமை	
ொகியொகட்	் ொண்ணொேல்	சரஸ்ொன்ட்	் ண்ண	
முடிவு	 சசய்யுஙகள.	 அது	 உஙகனளப	
்ற்றகிய	 ஒன்று	 என்றொலும்	 அனே	 சற்று	
ேளளகி	னவத்து	ஒரு	மூன்றொம்	மகொணத்ேகில்	
அனுககி	 சொகி	 சசய்யப	 ்ொருஙகள	உஙகள	
மகரகைனரமய	 ேொசு	 ்டுத்ேகி	 வகிட்ைொர்கமள	
என்று	வருநேகி	உஙகள	 மகரகைனர	 வகிட்டு	
வகிட்டு	அவர்கள	சலவலுககு	இறஙககிப	
ம்ொய்	வகிைொேீர்கள.	

இது	எஙககிருநது	வநேகிருககும்,	என்ை	
எேகிர்்ொர்த்து	 இப்டி	 சசய்யப	 ்டுககிறது,	

எய்ேவன்	ஒருவைொக 	இருகக 	அம்பு	
உஙகள 	முன் 	வநதுளளே ொ ? 	என்று	
எனேயும்	ேகிேொைேொக	அனுககி	உஙகள	ேரபபு	
ேகியொயஙகனள	 எடுத்து	 சசொல்லுஙகள.	
அல்லது	 அேற்கொை	 கொலம்	 கைகிநது	
வரும்	 வனர	 அநே	 ே கிகழனவ	 சற்மற	
உஙகனள	 வகிட்டும்	 ேளளகி	 னவத்து	 வகிட்டு	
ேற்ற	 மவனலகளகில்	 உஙகள	 கவைத்னே	
சசலுத்துஙகள.	 உண்னேேொன்	 ்ல	 மேரம்	
உஙகனளப	 ்ற்றகி	 வநே	 அவதூறுகள	
இல்னலசயன்று	ேகிரூ்ணேொககி	வகிட்ைொலும்,	
்ட்ை	 அவேொைமும்	 அநே	 மேர	 ேரண	
அவஸனேயும்	இைகி	எப்டி	ேகிவர்த்ேகி	சசய்ய	
முடியும்	 என்்ேொகமவ	 மேொன்றும்.	 ேனழ	
வகிட்டும்	தூவொைம்	வகிைொேேொக	ேைனே	
ேகிம்ேேகியற்று	ேவகிகக்	சசய்யும்.	

வருநேொேீர்கள..	அேற்கும்	ேீர்வு	இருகககிறது.	
சூப்ர்	இம்ம்ொசகிஙக	சைகைகிக	்ற்றகி	ேீஙகள	
அறகிவீர்களொ.	அேொவது	கசப்ொை	ஒன்னற	
ேவறுேலொக	 சொப க்ிட்டு	 வகிட்டீர்கள	 என்றொல்	
உைமை	அநே	கசபபு	சுனவனய	ேீககுவேற்கொக	
ேண்ணகினர	 அருநதுவீர்கள.	 இைகிப்ொை	
ஒன்னற	உைமை	சொப க்ிடுவீர்கள.	அமே	ம்ொல்	
கசப்ொை	எண்ணஙகனள	ேொற்றுவேற்மகற்்	
ஒரு	 க்ிரொகடி்ொக	மேர்ேனற	எண்ணஙகனள,	
இைகினேயொை	 சநேர்ப்ஙகனள,	 ேீஙகள	
சவற்றகி	 ச்ற்ற	 ேருணஙகனள,	 ேககிழ்சகியொை	
ேகிேகிைஙகனள	ேகினைத்துப	்ொருஙகள	அப்டி	
எதுவும்	 உைமை	 உஙகள	 ேகினைவகிற்கு	
வரவகில்னல	 என்றொல்	 கூை	 ஒன்னற	 ேல்ல	
முனறயகில்	ேைநேேொக	கற்்னை	சசய்யுஙகள.	

மூனளயகின்	லொஜகிககல்	் குேகிமயொடு	அேன்	
ககிொகிமயட்டிவகிட்டி	்குேகினயயும்	மேனவயொை	
முனறயகில்	்யன்்டுத்ேகிக	சகொண்ைொல்,	
எநே	 க்ிர்னைனயயும்	 கைநது	 வரக	 கூடிய	
ேகிேொைம்	உஙகளுககுள	எழும்.	 க்ிர்னைகள	
சுமுகேொக	ேீஙககி	அஙகு	ேககிழ்சகி	ேலரும்.	

ேறநது	வகிைொேீர்கள…	அநே	வகிரும்்ொே	
ஒரு	ேகிகழவும்	உஙகள	வொழகனகயகில்	
ேைநேகிருகககிறது.	அது	ஒன்று	ேட்டும்	உஙகள	
வொழகனகயகில்	ேைநது	வகிைவகில்னல.								n
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மண்வபறற வ்ரமா்க ம்திபபானெக் ்காலதட்

்கண்ணொ்கக் வ்காண்டு ்கருத்ா்க வயனறும்

வண்ணெமிகு ்கனெவவாடு வ்ச்ந்ப வபாழு்ா்க

எண்ணெம் ்சிற்நவ்ாங்கதி ஏறமுறச் வ்சய்திைனும்.!

்கல்நதிடற்ந்ப பாட்யண்டு ்க்ரடு மு்ரடுமுண்டு

வ்ால்டலயினறி வாழவுவபற துணெிவவ துடணெயா்க

நல்லவ்ாரு விடியடல நலமா்கப வபறறிைவவ

்கல்விடயக் ்காலத்தில் ்கருத்ா்கக் வ்காண்டிைனும்.!

மு்திர்ந்நல் அறிவுடைவயார முத்ானெ அனுபவதட்

எ்திரவ்காண்டு அ�வ்காடு எக்்காலமும் ஏறறிைனும்.!

ம்தியில்லா மா்ந்ரபலர மயக்கும் வாரதட்யாவல

எ்திரவ்காள்ளும் ்ணீங்கதிடனெ எபவபாழுதும் உணெர்ந்திைனும்.!

்கை்ந்்காலம் ்்ந்திட்ை ்கவடல்டனெ மறவாது

நதி்கழ்காலம் வகுத்திட்ை நதிடறவானெ வ்சயலாவல

எ்திர்கல வமனனொளும் எ�லா்கப வபறுவ்றகு

எக்்காலமும் வ�ிபவபாடு முக்்காலமும் உணெர்ந்திைனும்.!

்கைடம மறவாது ்கண்ணெியவம உயி்ரா்க

மைடம நணீக்்கதிவய ம்கத்ானெ ்காலமட்

்திைமானெ நம்பிக்ட்கயால் ்திறடமயா்கச் வ்சயலாறறி

இைம்வபறறு மு்லா்க எ�ிலா்க மலர்ந்திைனும்.!

்காலமறி்நது ்கல்வி்டனெ ்கருதவ்ாடுக் ்கறறிைவவ

ஞாலமட் வவனறிைலாம் நறவபயரும் சூடிைலாம்.!

நதில்லா் ஓட்ைத்திவல நதி்கழ்காலம் ்கை்ந்ாலும்

வல்லடமயாய மாறிடுவம வருங்கால வாழக்ட்கயுவம.!

ம்கத்ானெக் ்காலமட் ம்தியாவல வவனறிைவவ

மானெம் வப்ரிவ்னறு ஞானெம் மிளர்ந்திைவவ..

மட�க்்கால உணெவு்டனெ வ்சமிக்கும் எறும்பா்க..

மனெம்்ள்ரா உட�த்ாவல ்சி்க்ரமட் வ்ாட்டிைலாம்.!

நதிஹறைததி நீலரைகம், 
வபண்ணொைம்.

 2020   Y   Y
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உைலின்	எநேப	்குேகிய கில்	வலி	
வநேொலும்	அனேக	கவைகிகககிற	ேொம்,	
கழுத்து	 வலினய	 ேட்டும்	 அவவளவொக	
ச்ொகிது்டுத்துவேகில்னல.	

ஏமேொ	 ஒரு	 ச்யகின்	 ்ொம்	 அல்லது	
சுளுககுககொை	ேொத்ேகினரயுைன்	சேொளகிககப	
்ொர்கககிமறொம்.

கழுத்து	வலி	முற்றகி,	கழுத்துககு	்ட்னை	
ம்ொை	 மவண்டிய	 அளவுககு	 வரும்வனர,	
அேன்	 ேீவகிரம்	 ்லருககும்	 சேொகிவேகில்னல.	
ஆைொல்	 கழுத்து	 வலி	 என்்து,	 முதுகுத்	
ேண்டு	் ொேகிபபுககொை	எ்சொகிகனக	ேணகி...

இேயத்ேகிலிருநது	மூனளககும்	மூனளயகி	
லிருநது	 உைம்்கின்	 ேற்ற	 ்குேகிகளுககும்	
ரத்ேத்னேக	 சகொண்டு	 சசல்ககிற	 ேரம்புகள	
கழுத்துப	்குேகியகில்ேொன்	அனேநதுளளது.

கழுத்துவலிககொை	கொரணம்:

கம்பயூட்ைனர	 சொகியொை	 உயரத்ேகில்	
னவத்து	 உ்மயொககிப்து,	 எபம்ொதும்	
மலபைொப	முன்பு	அேர்நேகிருப்து,	்டுத்துக	
சகொண்டு	கம்பயூட்ைனர	உ்மயொககிப்து.	

இேைொல்	கழுத்ேகின்	்ககத்ேகிலுளள	ேனசகள	
மசொர்வுற்று,	 கழுத்து	 எலும் க்ின்	 ேத்ேகியகில்	
உளள	 சவவகில்	 அழுத்ேம்	 அேகிகேொகும்.	
இேைொல்	 ‘சசர்னவகல்	 டிஸக’	 என்ற	
சவவு	 வகிலககி,	 கழுத்து	 வலி	 னககளுககும்,	
கொல்களுககும்	்ரவலொம்.

முதுனேயகின்	 கொரணேொக	 மேய்ேொைம்	
ஏற்்டும்ம்ொது,	 அது	 ்ககத்துல	 உளள	
ேண்டுவைம்	 (ஸன்ைல்	 	 கொர்டு)	 ேற்றும்	
ேரம்புகளகில்	 அழுத்ேத்னே	 அேகிகேொகககி,	
னக,	 கொல்களுககும்	 வலினயத்	 ேரும்.	
ேரம்புகளும்	 வரும்	 வழகி	 சேலிநது,	 னக,	
கொல்கள	 மசொர்வுற்று,	 அநேப	 ்குேகிகளகில்	
உணர்்சகிகளும்	குனறயும்.

ேண்டுவைம்	்ொேகிககப்டுவேொல்	கொல்களும்	
மசொர்வொககி,	 ேனை	 ேொறலொம்.	 ்ொேஙகளகிலும்	
உணர்்சகி	குனறயலொம்.	இன்னும்	ேீவகிரேொைொல்,	
சகிறுேீர்	கழகிப்ேகிலும்	் கிர்சனை	வரலொம்.	கழுத்து	
வலி	 வரும்ம்ொது,	 அது	 சொேொரண	 வலியொக	
இருநேொலும்	அலட்சகியப்டுத்ே	மவண்ைொம்.

* ரைலப்பகாஹளயம் நகாடடு ைருநது. 
 நலமு்டன் வகாழ நகாடடு ைருததுவம்
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1

மல்லாண்ை மனனென மண்ணெடி புட்ய

வ்ால்லாண்டு ்மிழும் வ்ாடலயுவமா கூறு

பல்லாண்டு ்கணீவ� பதுஙகுவமா ்மி�ி

வ்சால்லினறு டவட்க வ்சாரக்்கவம வ்காண்டு!

2

்சி்நதுவவளி அனறு ்சி்நட்யும் நனறு

மு்நதுவளி வ்காண்டு முத்மிழச் வ்சண்டு

சு்ந்்ரத ்மி�ின சுருக்வ்கழுத ்்க்ரம்

்சி்நதுஒளிக் வ்காடு ்சிறவறாலிக் கூறு!

3

்சிறவறாலி ்சி்நது ்சி்ந்திடும் ஒலிடயக்

்கறறிைத ்்ந்ார ்கைனெறி வமட்

வபறறவள் ம்கதிழும் வபயரம்தி அ�்கன

்சிறறடி வ்சனடனெ ஐஐடி ஆ்சான!

4

்கணீ�டி ஆயவு ்கதி�வது வவண்டம

பா�டி ்மி�ின பண்பது உண்டம

வபா�டி மண்ணெில் புட்யவலா வபாருண்டம

வ்க�டி யாவல ்கதிட்டினெ வபருடம!

5

மூனறாயி்ர மாண்டு முறபட்ை ்மி�ின

்சானறாவணெ மணீண்டு ்சடு்தியில் டவட்க

வ்ானறுவனெ மா்க வ்ால்வபாருள் வபருட்க

ஊனறுவனெ ஆ் வனொருவ்சால் ஓவை !

6

ஏடுவ்காடு ்மி�ின ஏ்ந்திட� எழுதது

பீடுவ்காடு பாடனெ பிறபவபழுத ்னவறா

வ்டுமிை வமல்லாம் வ்சங்கருப வபாவை

ஈடுமில் வலாவை எங்கள் ்மிவ�ாவை!

7

வ்சங்கல் பாடனெ ்சில்வலழுத ்ாணெி

மங்காப பு்க�ின மடனெயறம் ்ாவனெ

்சங்க ்காலதது ்சது்ரங்கக் ்காவயா

எங்கள் ்கணீ�டி இரு்ந்து ்கண்வைாம்!

8

சுடுமண் ணுருவம் சு்ந்்ர விலஙகு

அடுசுடவ உணெவு ஆக்குங ்கலனும்

படு்திட்ர யவணெர பயணெப பயனும்

வநடுங்கால் ்ச்கைம் வந்ரிட�ப ப்கவை!

9

வந்ரிட�ப ப்கடின நதி�லடிப புட்யல்

பா்ரிடை யினறும் ப்கரநதிடலப படிமம்

ஆ்ரிய விைதட் அறியா முனனெர

பா்ர் நாட்டின பட�டமத ்மிவ�!

10

்ணீதும் நனறும் பிறர்்ர வா்ரா

நணீ்தித ்மி�ின வநடுவ்சால் லாவற

்சா்திக் ்கைவுள் ்ச்திச்்சிடல இல்டல

ஆ்தித ்மி�ின அடி்கணீ �டிவய!

மகழல்	–	்ன்றகி
ஆேன்	–	ஆேன்	என்ற	ேேகிழகி	எழுத்து

ஆததித தைிழின் அடிகீ ழடிரய!

்பகாவலர் சீனி ்பழநதி எம் ஏ
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அ்நவ்ா நதிலவின அ�ட்க அணெிவ்சரத்ார
மு்நதுங ்கவினநணீ முனெகு்கதினறாய - ்சி்நது்கதினற
்சணீ்ளதட்க் கூை ்சி்ரிதும்வநஞ வ்சரக்்காமல்
வபாதுவமனவறன உம்டமப பு்ரி்நது.
.
பு்ரியா்க் ்காவ் புவனெத்தில் உனடனெத
வ்்ரியா்க் ்கண்வணெனெக்குத வ்றா - ்தி்ரியா்க்
்காலி்ரண்டைக் வ்களாயக் ்கவினவமா�ிவய வ்னசுமக்கும்
ஆலி்ரண்டைப வபாலாம் அது.
.
அதுமட்டும் இல்டலயடீ அனவபநான உன்கண்
மதுமட்டும் வபாதுவமனறு மாறி - இதுமட்டும்
எபவபாதும் எனவற இடளக்்காமல் ்காத்திருபவபன
வ்சபவபதும் அனவப ்சிறிது.
.
்சிறிது ்சிறி்ா்கச் ்சி்நட் வளரதது
்றிவநய்ச் வ்சடல ்விக்கும் - அறி்ா்க
ஓரமுத்ம் ்்நதுருகும் உ்ந்ன இ்ட�க்வ்கள்
்ணீரமுத்ம் எனறுட்ரக்்கா வ்ர.
.
வ்ரவண்ணெம் வ்காண்டுத ்தி்ரியும் இ்யத்தில்
நணீரவண்ணெம் வ்சய் நதிடலவயல்லாம் - ்காரவண்ணெம்
்கண்டு வியக்கும் ்க்றுமடீ எனனெனபுச்
வ்சண்டில்வ்ன நணீயாம் வ்ச�ிதது.
.
வ்ச�ிததுக் ்க்திரவடளயும் வ்சறறில் மலர்நதுக்
்க�ித்க் ்கதிடளயில்ஓர ்கா்கம் - வமா�ி்ந்ாலும்
உனவ்ரடவத வ்டும் உளம்வந்ராம் ்காயதது்தி்ர
விண்வ்ரடவத வ்டும் விட்.
.
ம்தில்இல்லா அனடப ம்திலிட்டு டவத்ாய
இ்தில்இல்லா வமா்கம் இ�்நவ்ன - து்திக்கும்
இ்தில்வவண்பா வ்சாற்கவளல்லாம் ஏவனெனறால் உ்ந்ன
ப்தில்வவண்பா வவண்டிப ப்கர.

- 
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்சினனெ ்சினனெ
அடற்களா்க வ்சதுக்்கதி
்கவிட் மாளிட்கக்குள்
வபாறுத்திவிை எத்னெிக்்கதிறது...

பக்்கதது குடுடவயில்
வ்சாரு்கதிக் ்கதிை்ந் என
எழுத்ாணெி குறிபவபடுததுக் 
வ்காண்டிருக்்கதிறது
எண்ணெ அடல்களின 
மி்மானெ ஓட்ைதட்...

எ்ாரத்ங்கள் ்க்சி்நதுரு்கதி
ப்ரண்மணீது பைர்நது ்கதிைக்்கதினறனெ
்டலமுடறக்்கானெ
ஞாப்க ஏடு்களாய...

்காறறின அடலவயனெ
யாருக்கும் ்கட்டுபபைாமல்
வி்ரல்வ�ி விட்ர்நவ்ாடி
வ்ரட்க்களில் வ்நது முடி்கதிறது
வவகு ்சாமரத்தியமாய...

 2020   Y   Y 
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 சகா.ககா.்பகாைததி ைகாஜகா
வ்சங்கல்பட்டு

பூமிக்கு ்டல வானெம்
வானெிறகு ்டல பூமி!

வம்க ஓடலக்குடிட்சக்குள்
எட்டிப பாரக்கும் வானெவம
்சி்நதும் வமா்கக் ்க்திரவீச்்சால்
சூைாகுது பூமி!

நணீரமட�
வ்காட்டும் வானெவம
்கவிஞனுக்கு
்கவிமட� வ்காட்டு்கதிறாய!

வானெவில் மணீட்ச
மினனெல் ந்ரம்பு்கள்
இடி்கள் எனனெ
்டலயில் விழு்ந்
வ்காட்டு்களா?

மாடலயில் ்சிவபபு
ம்தியம் நணீலம்
அங்கஙவ்க வவள்டள
இ்ரவில் ்கருபபு
்தினெம் ்தினெம் வ்சய்கதிறாய
பு்ரட்்சி!

ஒறடறக் ்கண்ணெில்
்திறக்்கதிறாய
வ்காடிக் ்கண்்கடள!

இ்ரட்டைக் ்காலில்
நைக்கும் மனெி்ன
நைக்்கதிறான
ஒறடறத ்டலயில்!

வ்காடு்கள் ்கதி�ிதது
நாடு்கள் பி்ரித்ாலும்
அடனெவருக்கும் வபாதுவானெவவனெ!
அறியா மானுைன இட்ைான
வான எல்டல!

எல்டலயில்லா்வவனெ!
இ்ரவில் ்ஞ்சமடையும்
நதிலவுப வபண்டணெ
வ்ாைாது பாது்காக்கும் நணீ
உயர்ந்வன ்ான!

உன அ்ரணெில்
பாலியல் வ்ால்டல இல்டல
நடுநதி்சியில்
ஒயயா்ரமா்க நை்நது வபா்கதிறாள்
நதிலா ம்கள்!

்சா்திப பிளவுபட்ை மனெி்ர்களும்
ஒறடற நணீலக்குடையின்கணீழ!

குளிட்ர அைக்்க
பூமியின ்கா்தில்
வ்சரு்க
வம்கப பஞசு!

உனடனெ
அண்ணொ்நதுப பாரக்கும்
விவ்சாயியின ்கண்்கள்
மி்க்்கதினறனெ
்கண்ணெணீரக்குளத்தில்!
எபவபாது வறறுவமா?

http://www.tamilnenjam.com

