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விரைவில் வவளிவைவிருக்கும் நூல்்கள்
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்கடல�ோைம் வோங்ககிய ்கோறலறோ எனக்குள்

உடல�ோடு வெல்� உறவோய்நீ வோவோ

ெனத்கில� ஏல்ோ ெயக்்கம் ்ைஎன்

்கனத் இ்யம் ்கனிந்து?!!!

்கனிந்் இ்யெது ்கோ்ல் வ்கோளத்ோன்

இனித் உறவோய இ்ம்லசேர்க் - ்கனியின்

சுரவயோய ்கிரறந்் சு்கெோன  வ்ன்றல்

அரவயும் ்கிரறத்ல்ோ ஆஙகு

ஆஙகு்ோன் வந்்ல்ோ அந்்வ்ன் றலும்சேைி

ஏங்ககிய உள்ளம் எழி�ோ்க - ஈங்ககிவள்

்ோங்ககிய துன்்பம் ்ெிழோல் ்ணிந்்கிட

வோங்ககிய ்கோறறுடன் வந்து?

வோவவன்லறன் வ்ன்றர� வந்்து வீசேியது

்ோவவன்லறன் ்ங்ககியது ்ந்்து - ல்ோவவன்று

்கின்லறன் ்யங்ககிலய ்நீஏன் வி�்ககிலயச்

வசேன்றோய வியர்த்கிடச் வசேயது

வசேயயும் வ்ோழிர�்ோன் லசேர்தது ெறந்ல்லன

வ்போயகூறோ உள்ளெோய ல்பசேிய - வெயயில்

்நீவிழுந்் ்கோர� ்கிர� வ்கடவும் ல்போலனலன

பூவிைிந்் அல்லியுெோய பூதது

பூத் விழி்கள் புதுரெலய ்கோணநீலை

ல்ததுவந்் ்ன்ல்ைம் வ்ஞசேினிக்்க - சேோததும்

்க்வோயத ்கிறந்்கிட ்கணணநீர் உகுக்கும்

இ்வென ்ோனும் இனிதது
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வோன்்போர்க்கும் லவல்விழி்கள்

்ோன் ்போர்க்்கக் ்கோத்கிருந்ல்ன்

ல்ன்வசேோல்ர�த ல்டித ல்டி

ல்ரவ்ரன ல்டிவந்ல்ன்

்கருப்பு்கி�ோப் வ்போட்டுக்குள்லள

்கோவியதர் ்ோன் ைசேிதல்ன்

விருப்்பெனம் விவைெோ்க

விளக்்ககிடலவ ்ோன்முரனந்ல்ன்.

ல்ோர்கெயில் இறகுல்போ� 

வோர்க சூடிய அழகுெ்கள்

சேிர்கதல்ோர்க சேிற்கடிக்்க 

சேித்கிைெோய ்கின்றோலளோ..

்கோந்்விழி ்போர்ரவ ்கணடு

்க்கி்க�ங்ககிய ்க்கிைவனும்

சேோந்்ெது ெனம்வ்கோணடு

சேெததுவெரழ ்ந்்கிருக்்க

்நீந்தும் ெநீனிைணடு ்நீள்விழியோ்ககிடலவ

ஏந்்கிய அழகுக்குள் ஏறறிய ்நீ்பெோ்க

ெோந்்நீைி்கப் ்போர்ரவயோல� ்கினம்

ரெயலுறச் வசேய்பவரள..

்படிததுப் ்பரடத்ோலனோ.. ்பைெப் ல்பைழர்க

வடிதது எடுத்ோலனோ வணணச் சேிர�யோ்க

்பிடித் வைவோக்்ககி வ்பருரெக்குள் ்கின்றவரள

எடுத் வைெோக்்ககி ்ன்்வம் முடித்ோலனோ.

வசேங்கெ� இ்ழ்களிஙல்க வசேம்வெோழி ல்பசேியல்ோ

்ங்ககிடலவ வந்் ்ெிழ ்ைணிமுடி சூடியல்ோ

வ்போங்ககிடும் ்ல்�ழ்கோல� பூத்கிட்டப் ்போரவயிவள்

ெங்க�ெோய வோழட்டும்.. ென்ோை வோழத்கிடுலவோம்..
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நீங்கள் ஒரு சவாலை சந த்ிக்கத் ் யாரா்க 
இருக்கதிறீர்களா… உணலமைலய சசாலைப் 
ப�ானால இது உங்களுககு மைட்டுமைான சவால 
அலை. ஒட்டுசமைாத்் நம் சமு்கத்துக்கானது. 
நம் அலனவாதின் வளர்சச திக்கானது. 
அ்ாவது ப�ாட்டி ப�ாடுவ்ற்கு ப�ாட்டி 
ப�ாட்டு �ழ்கதிக ச்காணடிருககும் நாம், 
நம் சமு்கத்ப்ாடு, ஒன்று�ட்டு உலழத்து, 
இலைநது சவற்றதி ச�ற்று, மை்கதிழ்சசதிபயாடு 
�்கதிரநது வாழ �ழ்கதி �ாரக்கைாமைா? 

ச�ரும்�ாலும் யாபரா ஒருவலர சீராடு 
வ்ற்கும் யாபரா சதிைபராடு ப�ாராடுவ்ற்கும் 
மைட்டுபமை ஒன்று பசர �ழ்கதி இருக்கதிபறாம், 
பவற்றுலமையதில ஒற்றுலமை, ஒற்றுலமை 
எனும் ்கயதிற்லறப் �ற்றதி  � திடியுங்கள், 
ஒன்று �ட்்ால உணடு வாழவு எனும் 
நலசமைாழதி்கசளலைாம் இன்று �ழ(லமை)
சமைாழதி்களா்கதிக ச்காணடிருக்கதின்றன.

சதிறு குழநல ,் ஒன்று இரணடு என்று 
எண்கலள ்கற்றுக ச்காள்ளத் ச்ா்ஙகும்ப�ாப் 
அஙப்க நம்�ர ஒணணுக்கான ப�ாட்டியும் 
ஆரம்�மைா்கதி, பவலை அலுவை்கம் என்று அது 
வதி ாது ச்ா்ர்கதிறது. �ைபநரம், எலபைாலரயும் 
்வதிரத்து வதிட்டு, எலைாவற்லறயும் ஒதுக்கதி 
வதிட்டு, நான்… நான் மைட்டுபமை, எனது.. எனககு 
மைட்டுபமை என்று முணடியடித்து முன்பனறு�வன் 
சவற்றதி ச�ற்றவனா்க முன் நதிறுத்்ப்�், 
மைற்றவர்கள் �தின் ்ங்கதிப் ப�ானவர்களா்க 
சதித்்ாதிக்கப் �டு்கதிறார்கள், �டிப்�தில மைட்டுமைலை 
சமு்கத் த்ிலும்.

பசரநது உணடு, பசரநது ப�சதி, பசரநது 
பவலை சசய்து, பசரநது ்கற்று, பசரநது 
மை்கதிழந் ்காைங்கள் எலைாம் இந் நம்�ர ஒன் 
பவட்ல்யதில நசுங்கதிக ச்காணடிருக்கதிறது. 
சு ய  மை ா தி ய ா ல ் ,  சு ய  ச ்க ௌ ர வ ம் ,  சு ய 
�்சச்ா�ம், சுய �திர்ானம் என ஒவசவாரு 
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சுயமும் அன்புமையமைான இந் உை்கத்ல் 
ஒவசவாரு ்னதித் ்ீவு்களா்க கூறு ப�ாட்டு 
�திாதித்துக ச்காணடிருக்கதிறது. 

சவற்றதி என்�து மை்கதிழ்சசதி என்றும், ஒரு 
வனதின் ப்ாலவதி மைற்றவனதின் சவற்றதி என்�தும் 
வதிலளயாட்டின் வதி்தி்களா்க இருக்கைாம். 
வாழவதின் வதி்தி பவறு. அது உனககும் 
எனககுமைா்க பசரநது �்கதிரநது உண�ல்பய 
மை்கதிழ்சசதி என்்கதின்றது. வதிற்�வனதின் இைா�ம் 
வாஙகு�வனதின் ஆ்ாயம் எனும் win-
win ச்காள்ல்கபய வாழவதின் உன்ன்ம், 
மை்கதிழ்சசதியதின் மூை்னம்.

ச்ன்னாப்ாதிக்காவதில கூட்்ா்க பசரநது 
வதிலளயாடிக ச்காணடிருந் �ழஙகுடி 
சதிறுவர்கலளக ்காணும் பமைலைநாட்டு 
�யைதி ஒருவருககு அவர்கலள லவத்து 
பவறு ஒரு வதிலளயாட்டு வதிலளயா்த் 
ப்ான்று்கதிறது. �ழங்கலளயும் சாகபைட் 
்க ல ள யு ம்  � தி ஸ ்க ட் ்க ல ள யு ம் ,  ஒ ரு 
கூல்யதில அடுக்கதி தூரத்்தில லவத்து 
வதிட்டு, அந் சதிறுவர்கலள வாதிலசயா்க 
பநர ப்காட்டில நதிற்்க சசய்து உங்களதில 
யார பவ்கமைா்க முந்தி  சசன்று அந் 
கூல்யலய சநருங்கதி நம்�ர ஒணைா்க 
வரு்கதிறார்கபளா அவர்களுககு அந் 
கூல்யும் அ்தில உள்ள ச�ாருட்்களும் 
�ாதிசா்க அளதிக்கப் �டும் என்்கதிறார. 

சரடி…, ஸச்டி…, ப்கா..! என்றவு்ன் 
அது வலர பசரநது வதிலளயாடிய அந் 
சதிறுவர்கள் ஒன்லற ஒன்று முட்டி பமைா்தி 
சவற்றதி ்ளத்ல் அல்ய முயலும் என 
நதிலனத்்வருககு ச�ரும் ஏமைாற்றம். அந் 
சதிறுவர்கள் அத்்லன ப�ரும் ஒருவர 
ல்கலய மைற்சறாருவர �திடித்துக ச்காணடு 
பசரநது சசன்று, கூல்லய சநருங்கதி 
ச�ாருட்்கலள எடுத்து ஒருவருகச்காருவர 
�்கதிரநது மை்கதிழ்கதிறார்கள். 

எ்திர�ாரா் இந் ்திருப்�த்ல்க 
்கணடு ்தில்கத்் அந் �யைதி ஏன் இப்�டி 
சசய்்ீர்கள் என்று ப்கட்்ப�ாது அந் 
சதிறுவர்கள் கூட்்ா்க சசால்கதிறார்கள், 
வாழவதில நம்மு்ன் ஒன்றா்க �யைதிப் 

�வர்கள் ப்ாற்று நம் முன் நதிற்்க ்னதி 
ஒருவன் மைட்டும் ்ன் சவற்றதிலய எப்�டிக 
ச்காண்ா் முடியும், ்ன்லன சுற்றதி 
இருப்�வர்கலள ்கவலைபயாடு ்லை 
குனதிய வதிட்டு வதிட்டு ்ான் மைட்டும் எப்�டி 
்லை நதிமைதிர முடியும்.. நான் நானா்க 
இருப்�்ற்கு நான் மைட்டும் ்காரைம் அலை. 
ஒருவன் இலைாமைல மைற்றவன் இலலை. 
சவற்றதி எலபைாருககும் ச�ாதுவானது 
என்்கதிறார்கள்.

இந் இனதிலமையான மைனதி  பநய �ா்த்ல் 
எஙப்க ்கற்றார்கள் அந் சதிறுவர்கள். 
உணலமை என்னசவன்றால அந் �ணபு்ான் 
மைனதி னதின் �திறப்�தியலபு. இயலல� மைீறதிய 
சதிந்லன்கலள ்ான் ஏப்ா ஒரு ப்்லின் 
ப�ாது இயல�ா்க நம்லமை ச்ாற்றதிக 
ச்காள்ள வதிடு்கதிபறாம். ச�ரும்�ாலும் 
நாம் ்னதித்து நதிற்்க முயற்சதி சசய்யும், நம் 
வாழகல்க �யைத் த்ில நம்லமையுமைறதியாமைல 
நம் இனதிய ்னதித்்ன்லமைலய இழநது 
ச்காணடிருக்கதிபறாம். இருநதும் மைனதி ம் 
நமைககுள் சுரநது ச்காணடிருக்கதிறது. 

மை ன தி ் ப மை  மை ்க தி ழ ்ச ச தி  எ னு ம்  அ ந ் 
மைந்திரத்்திற்கு நம் மைனல் ்ீரக்கமைா்க 
உட்டு�டுத்்வதிலலைசயன்றால, அது �ை 
்ந த்ிரங்கலள சசய்து நம்லமை எந த்ிரமைாக்கதி 
வதிடும். ப�ாட்டிககு ஆள் இலலைசயன்றால 
நான் எப்�டி சவற்றதி மைகு்ம் சூட்டிக 
ச்காள்வது என்று எ த்ிாதி்கலள அது உருவாக்கதி 
வதிடும். உன் நண�ன் யாசரன்று சசால நீ 
யாசரன்று சசால்கதிபறன் என்று ப்கட்்து 
ப�ாய் என் எ த்ிாதி யார ச்ாதியுமைா என்று �லற 
சாற்றதிக ச்காள்வ த்ில ்கரவம் ச்காள்ள சசய்யும் 
மைனம், நம்முல்ய ஒவசவாரு சவற்றதிககும் 
நம்பமைாடு இலையும் ல்க்கலள வதி , நம்லமை 
உசுப்ப�ற்றதி உறுபவற்ச சசய்யும் எ த்ிாதி்கலள 
இனங ்காைத் ச்ா்ங்கதி வதிடும் என 
அ்சசுறுத்து்கதிறது வாழவதியல.

பமைலை நாட்டின் இன்லறய ஆய்வு்கள் 
ஸட்சரஸலஸை நலைது என்்கதிறது. ஏன் 
ச்ாதியுமைா?! ஸட்சரஸ வரும் ப�ாது 
ஆகஸிப்ாசதின் என்ற பசாஷதியல ஹாரபமைான் 
சுரககும். இது மைற்றவர்களு்ன் இலயநது 
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ஜல்லிக்கட்டு 
தமிழன் உரிமம

வீைம் சேிறந்் ்ோட்டில்

லவடிக்ர்க ்போர்க்்ககிலறோம்

்ம்ரெ முடக்்ககி ஆழும்

அைசு சேட்டத்கினோல்

சு்ந்்கிை பூெியில் ்ோன்

்கிரறந்து இருக்்ககிறது

வ்கோத்டிரெ ்னமும்

ல்கோெோளித்னமும்

சேநீைிவரும் சேிங்கலெ ஆனோலும்

எ்கிர்தது ்கிறக்கும் ்ெிழன்

என்்பர் ெறக்்கடித்

்கோ�ம் இது்ோன்

ஜல்லிக்்கட்டு ்ெிழன் உைிரெ

என ்பிறர் வசேோல்� ல்கட்டு

்ர�யோட்டும் ்ெிழனோய

வோழவர் விட வசேதது ெடிய�ோம்

்ெிழன் ்ோன் இறந்்ோன்

என்ற வ்பயைோவது

லசேர்ந்து இருக்கும்

பாண்டிய ராஜ்

்கவிஞர் மீன் க்காடி

�ழ்கத் தூணடும். அப்�டி பசாசதியலைஸ 
�ணணும் ப�ாது ஸட்சரஸ குலறயும் 
ஒற்றுலமை கூடும் என்்கதிறார்கள். இயற்ல்க 
இப்�டி இருக்க அல  ் வதிட்டும் ஸட்சரஸ 
வரும் ப�ாது ்ன்னம்�திகல்கயும் சமு்க 
நம்�திகல்கயும் இழநது ்னதிலமைப் �டும்ப�ாது 
ஆகசதிப்ாசதின் சசயல இழநது மைனஅழுத்்ம் 
அ த்ி்கமைா்கதி அ்னாபைபய �ைருககும் மை்கதிழ்சசதி 
குலற்கதிறது என்்கதிறது மைனஇயல.

மைனதி்ர்கலள ஹதியுமைன் பரஸ (hu-
man race) என்று அலழப்�து ஒருவபராடு 
ஒருவர ப�ாட்டி ப�ாட்டு யார சவற்றதி 
ச�று்கதிறார்கள் என்று �ாரப்�்ற்்கலை, 
ஒ ரு வ ல ர  ஒ ரு வ ர  � ல ்க ய ா ள தி ய ா ்க 
�ாரக்காமைல நட்ப�ாடு ல்க ப்காரத்் 
எங்கள் உலழப்ப� எங்கள் சவற்றதியதின் 
மூை்காரைம், இது ஒரு ்னதி மைனதி் சவற்றதி 
அலை எங்கள் அலனவாதின் சவற்றதி, 
இலைநது சசயல�டுங்கள் உங்கள் 
்கனவு்கள் நனவாகும் என்்கதிறார ஐபராப்�திய 
சா்லனயாளர ாதி்சசரட் �திரான்ஸைன்.

வாழவதின் அன்றா  ்சசயல்களதில இலயநது 
இருக்க பவணடிய மைனதி் பநய உைரவு 
�ை பநரம் ப�ாட்டி மைனப் �ான்லமையால 
நீரத்துப் ப�ாய் ப�ாதி ர ்காைங்களதில மைட்டும் 
சட்ச்ன்று சவளதிப்�டும் இன்ஸ்ன்ட் 
இரக்கமைா்க சுருங்கதிப் ப�ாயதிருக்கதிறது. நீறு 
பூத்  ் சநருப்�ா்க அமைதிழந த்ிருககும் மைனதி த்ல் 
புாதிநது சற்பற அல  ் நதிரடி வதிட்்ால ப�ாதும் 
ஒரு சசாம்புககுள் சுருக்கதி லவத் த்ிருககும் 
மைனதி ம் ச�ாங்கதிப் �திரவா்கசமைடுககும் ்கஙல்க 
சவள்ளமைாய் இந  ்உைல்க நலனத்து வதிடும். 

ஒருவாதின் ்திறலமை என்�து 
அவருக்கானது மைட்டுமைலை. life is balan-
cing. உன்னதி்ம் இருப்�ல் நீ ச்காணடு 
வா என்னதி்ம் இருப்�ல் நான் ் ரு்கதிபறன் 
என்று ஒருவருகச்காருவர இைக்கமைா்க 
�்கதிரநது ச்காள்ளும்ப�ாது எலபைாருல்ய 
ப்லவயும் இனதிப் நதிலறபவறு்கதிறது. 
மை்கதிழ்சசதியும் அஙகு �ைமை்ங்கா்கதிறது. எது 
பவணடும் நமைககு..?!
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மார்்கழிப்பூவவ

வ்பண்கவள�ோம் ்கிருப்்போரவத ்கிருவவம் ்போரவப்
ல்பைணியோய லசேர்ந்துவவோன்றோயப் ்போடி வீ்கி
ெணல்போறறும் ெோ்வனின் வ்பருரெ ்போடி
ெ�ர்வோயன் ்கிருெோர� ெ்ககிழந்து ்போடிக்
்கண்போவும் ்கருரணவய�ோம் உ�்கம் உயயக்
்கோ்லிரசேப் ்போடிவரும் இைோர் ல்போல�
்பண்போடிக் ்கோவணடோட்டம் ல்போட்டு ஆஙகுப்
்பணிந்்கிடுவோர் ்கிருெோர� வோழத்கி ்ன்றோய

வோைணலெ அணியோ்கத ்கிருவ ைங்க
வோயிர�யும் ல்கோபுைதர் வணங்ககி ்கிறகும்
ல்ோைணமும் வீடுல்ோறும் ெோவின் ்பச்ரசேத
தூயவவோரு ்பசுவழஙகும் ெணத்கின் வ்யயும்
ஆைணலெ வசேோர�வய�ோம் ஆவும் லெயும்
ஆ்கிமூ�ம் ல்பர்வசேோல்லி அரழக்கும் யோரன
ஓைணியோயப் ்பனி்ோளில் ல்போறறி வோழததும்
ஒப்்பில்�ோத ்கிருெோலின் ்ோெம் வோழ்க

மவ. இராமதாசு ்காநததி
புதுச்லசேைி

இயறம்க!

லெ்கத்கின் ்கிைள்்கள் இரணவோல்
வோன் ெரழ பூெியிரன உயிர்ப்்பிக்்ககிறது
ஓரட்களும் ஆறு்களும் அழ்கோய
்வழ்லில் ்ரடப்ல்போட்டு ஓடு்ககிறது. ...
்பச்ரசே வணண ஆரட உடுத்கியிருக்்ககிறது...
்கோடு்களும்..்கழனி்களும் வனப்்போய ெிளிர்்ககிறது
ஒறரறக் ்கோலில் ்கிற்ககின்ற ெைங்களும்...
உயிர்்கள் வோழ சுவோசேக் ்கோறரறயும்
ஓைோட்டு்ர�யும் ஒருக்்க புள்ககி்ம்
அரடய ரவப்்பல்ோடு ஓைோயிைம் ்கனி்கரளயும்
்பல்�ோயிைம் விருட்சேங்கரளயும்
ஓயவுக்்கோன ்கிழர�யும்
்ன்ன்கதல் ரவத்கிருந்தும்
்ர� ்கவிழந்து ்கிற்ககிறது வசேருக்்ககில்�ோ்
சுய ்�ெறற இயறர்க!

- பஞ்சதர்மா
வவள்ளோளப்்பட்டி
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யப்ப�ா... என்ன்ா ்கத்துர சசாலலு.
ஆடு குட்டி ப�ாட்டுருககுப்�ா வா.  சாதி, 
ப�ா வர.சீக்கதிரம் வாப்ப�ா.. ம்.. ச்க்ா 
குட்டி ப�ாட்டுருககு.சாதி சும்மைா வா்ா 
ப�சதி்கதிட்ப்.
      

அப்�ா நா அ் எப்�டி கூப்பு்னும்.அ் 
வா ப�ா. இநப்ாதினு ்கத்துனா ப�ாது்ா.
நீ லூசுப்�ா, உன்ன யாராவது வா ப�ா  
இநப்ாதினு கூப்்ா ்திரும்�தி ப�சுவதியா?...

ப்ய் அது ஆடு்ா அதுககு என்ன 
ச்ாதியும்.நீ ்ான சசான்ன ஒருத்்ருககு 
எ்ாவது ச்ாதிைனா அ் நமைககு சா்்கமைா 
வ்சசதி யாமைாத்்க கூ்ாதுனு. அ், நா 
ஆட்டுககு ப�ர வக்கப் ப�ார ...ம் ...

       எப்ா �ன்னு.என்ன ப�ர்ா..இருப்�ா 
பயாசதிக்கனும்ை. ச�ாதிய வதிஞ்ானதி இவுரு.
யப்ப�ா அ்வு் ச�ாதிய பவைப்�ா இது. 
ம்... சசாலலு்ா ச�ாதிய மைனுசா. யப்ப�ா, 
்கருப்பு சாமைதி  எப்�டி இருககு ப�ரு.அது 
நம்மை குடியசாமைதிப�ரு்ா.
      

இருக்கட்டுப்�ா. ச�ருசானா சாமைதிக்கதி 
சவட்டிப்புடுவ அ்ா இந் ப�ரு வ்சச.
இப்� இ் குடியசாமைதிககு சவட்டுனா 
சாமைதியபவ சவட்ர மைா்திாதி ்ான. சாதி 
ப�ா... ்கருப்புசாமைதிய �ாத்துகரது ்ா 
என் பவை.. ப்ய், �ள்ளதிக கூ்ம் அங்க 
எவ ப�ாவாப்�ா இப்� அஞசாவுதுககு 
எப்ா ச�ாதிய �ாீட்லசயா அ்ா இனதி நா 
ப�ா்கை... ப்ய் ப�ாய் �டி்ா..

�ள்ளதிககூ்த்துககு ப�ா்ா... சதிை 
நாள் �ள்ளதிககூ்மும் ்கருப்புசாமைதியுமைா்க 
வாழகல்கய ்கழதி்சசா...  என்ன பயாசதி்சசாபனா 
ச்ரயை... யப்ப�ா ்கருப்புசாமைதிய சாமைதிககு 
பவன்டிவு்ா்ப்�ா அவ நம்�ககூ்பவ 

இருக்கட்டும்.. சாதி்ா.. ச்காஞச நாள் 
்கருப்புசாமைதி வளநதுட்்ா. எப்�டி இவ 
வளந்.. யப்�ா ்கருப்புசாமைதி வளநதுட்்ா 
நா மைட்டும் ஏ வளரை. ப்ய் அது ஆடு்ா. 
யப்ப�ாய் ஆடு சசாலைா்ப்�ா சாதி, 
்கருப்புசாமைதிைா ஒரு வருசத்துை ச�ாதியாள 
வளநதுடுவான்்ா.  அவங்க சனம்ைா 
அப்�டி்ா.. ம்.. நா எப்� வளரவ.. வுடுப்�ா  
வளந்வலைா என்ன சசஞசு ்கதிழதி்சசா...
ப�ா்ா ப�ாய் சாப்ட்டு.. ்கருப்புசாமைதிககு 
புள்ளப் ப�ாடுனு சசாலலிட்டு அப்�ா 
்காட்டுககு ப�ாய்ட்்ாரு.
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சரணடு நாள்ை உ்ம்பு சாதியதிலைாமை 
ஆயதிடி்சசு.எனககு ப�்சசு இலை..
்கணைத்ச்ாரக்க முடியை..எங்கம்மைாவும் 
அப்�ாவும் ஆஸ�த்்திககும் ப்காயதிலுககும் 
அளஞசு ஓய்ஞசு..குடியசாமைதி ப்காவதிலுககு 
ப�ாய் ்கதி்ா சவட்டிரனு பவன்டிக்கதிட்டு 
வந்ாங்க.்கல்சதி ஆஸ�த்்திாதிககு  
அலைஞசு ஒய்ஞசு ப�ாய்்ாங்க...

ஒரு பவையா சாதியா்சசு...ச்காஞசு நாள் 
்கழதி்சசு எனககு ்காது குத்் எங்க மைாமைா, 
�ங்காளதிங்க நாங்க எலைாரும் ப�ாபனா....
கூ் ்கருப்புசாமைதியவும் கூபுட்டு ப�ான.
எனககு அப்� ச்ாதியாது. அது ந்ககும்னு.
அந் ச்காடுமை ந்ககும்னு... எனககு 
மைாலைப் ப�ாட்் மைா்திாதி அவனுககும் 
ப � ா ட் ் ா ங ்க . .  ந ா னு ம்  அ வ னு ம் 
சநப்ாசத்துை இருநப்ா ..

எனககு ்காது குத்துனாங்க..அவனுககு 
ச�ாங்க பசாறு வ்சசதி ச�ாட்டு வ்சசாங்க..
அப்� ச்ாதியாது அது ்ா எனககும் 
அவனுககுமைான ்கல்சதி சந்திப்புனு... 
அவ ப�ாவ மைறுத்தும்..வழுக்கட்்ாயமைா 
இழுத்்திப்ப�ானாங்க.. என்ன எங்கப்�ா 
இழுத்து புடி்சசு்கதிட்்ாரு.

நான் ்கத்் ்கத்் ்கருப்புசாமைதி ்க்ற ்க்ற 
அவன சவட்டி துண்ாக்கதிட்்ாங்க..
ச்காஞச பநரத்துை ச்காழம்�ா்சசு... ்கறதியும் 
பசாறுமைா வயதித்துககுள்ள ப�ா்சசு... எங்க 
குடியசாமைதி �ாத்துக்கதிட்டு்ா இருநதுது...

்க ரு ப் பு ச ா மை தி  ச ா வு ர ்  ்க ரு ப் பு ச ா மை தி 
�ாத்து்சசு ்கல்சதி வர ஒன்னு �ன்ன 
முடியை.இந் மைனுசனுவ சசயை... நானும் 
எங்க குடியசாமைதியும் ்கறதி்சபசாத்துககு 
�தின்பு ்னதிலமைப்�டுத்்ப்�ட்ப்ாம்...      n

விவசாயின் புலமபல்விவசாயின் புலமபல்

வோனம் வ்போழிய வில்ர�
வயல் வசேழிக்்க வில்ர�
வறுரெ வி�்க வில்ர�
வளரெ ்ககிரடக்்க வில்ர�

்கவர�த ்நீை வில்ர�
்கோட்சேி ெோற வில்ர�
்கணணநீர் குரறய வில்ர�
்கோ�ம் ்கனிய வில்ர�

ஏழரெ ஒழிய வில்ர�
ஏக்்கம் குரறய வில்ர�
ஏறறம் ்ககிரடக்்க வில்ர�
எதுவும் புைிய வில்ர�

இன்்பம் கூட வில்ர�
வ்போழுது விடிய வில்ர�
இ்யம் துடிக்்க வில்ர�
இ்றகுத ்நீர்வி ல்ர�

்கடவுள் இங்ககி ல்ர�
்கருரண எஙகுெி ல்ர�
்கடுஞ வசேோல்ல்பசே வில்ர�
்கனியும் ்ககிட்ட வில்ர�

எதுவும் எனக் ்ககில்ர�
ஏவனன்றுப் புைிய வில்ர�
என்வி்கி ெோற வில்ர�
எ்றவ்கன்றுத வ்ைிய வில்ர�

ெணடியிடத வ்ைிய வில்ர�
ெயக்்கம் வ்ளிய வில்ர�
ென்கில் ெ்ககிழவி ல்ர�
ெைணமும் வை வில்ர�.

-நா.பாண்டியராஜா.
ஆர்.எஸ்.ெங்க�ம்.

அரெ்கிரய
ல்டோல்...
்நீலய அரெ்கியோய
ெோறி விடு...!!!

ச. இராஜ்குமார்
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புல்வ�ோன்றோவயணணிய

புறக்்கணித்லினூடும்

ெி்கி்பட்டு ெி்கி்பட்டு

லவைறுந்்ோலும் ெநீணடும்

்ரளப்ல்பன் ்ோன்.

குடும்்ப வன்முரற்கவளனும்

குப்ர்பவோைி்களோல்

்ககிளறிக் ்ககிளறி

்பிடுங்ககிப்ல்போட்டோலும்

சேமூ்க ஒடுக்கு்ல்்கள்

ெணவவட்டி்களோய

லவரைச்வசேதுக்்ககிச் வசேதுக்்ககி

வீழத்கிய வீறோப்்பில்

வீறுவ்கோணவடழுந்்ோலும்

வன்முரறயோளர்்களின்

ெனப்பூெி ்கநீறி

ெநீணடும் ெநீணடும் ்ரளக்கும்

புல்�ோயோன வ்பண்ோன்.

எரனயழித்வ�ன்்பது உெக்கு

முடியோ்வ்ோன்றோய

்பரடத்வன் வகுத்

்கிய்கியோன்பின்

எவனோலும் ்பிடுங்கமுடியோது

இந்்ப்புல்ர�....

பூல�ோ்கவெஙகும்

்பைந்து்ககிடக்்ககிலறன்

ெண்பருென் விர்்களோல்.

ெணரணய்கழந்து

எஙவ்கல்�ோம் ்பைவினும்

அஙவ்கல்�ோம் சேிைிப்ல்பன்

அறபு்ச் சேிறு புல்வ�ன

்நீங்கள் ்கணடுவ்கோள்ளோ்்படி.

உ�ர்க உயிர்ப்்போக்கும்

வ்பண்பிறவியோ்ககி

உ�்கம் ்ரழத்லில்

உயிர்மூச்சு ்ோன்.

அழகு்படுத்வ�ோன்லற

எங்கள் ்பணிவயன்றோ

்கிரனத்கிருக்்ககிறநீர்்கள்...?

சமமாநதுமை மஷூைா.
இ�ஙர்க.
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வ்ோழிலில் ்கிரறய ்ஷடம்
வ்ய விளக்கு
ஏறறி ரவக்குெோறு
அம்ெோ வசேோல்�..
ல்கோவிலுக்குச் வசேன்லறன்
அ்கல் விளக்கு விறகும்
்கந்்�ோரடப் வ்பணெணி
வோங்ககிக் வ்கோள்ளுெோறு
ர்க ்நீட்ட..
அழ்கோ்க இருந்்து
குல்பை வ்போம்ரெ.

-  பாணால். சாயிராம.

மயானம
்கிைந்்ை உறக்்கெளிக்கும்
ெண வெதர்!

லவறு்பட்டப் வ்பயரைக் 
வ்கோணடவர்்கரள
ஒறரறப் வ்பயைிட்டு அனுெ்கிக்கும்
சுடு்கோடு!

இஙகு ெட்டும்்ோன்
வெய ல்பசேியவனின் ஆட்சேி!
வோயரடததுப் ்படுத்கிருக்கும்
வ்போயயர்்கள்!

்கோட்டில்
அடுப்பு எைியும்ல்போது
ஒரு வீட்டில்
அடுப்பு அரணக்்கப்்படு்ககிறது!

்ப� ்ோயெோர்்களின்
வயிறறில் ்பிறந்்வர்்கள்
இறு்கியில் புர்
ஒறரற வயிறறில்!

ெனி்ன்
்கிைந்்ை உறக்்கம் வ்கோள்்ககிறோன்
லசேர்தது ரவக்்கோ் வசேோத்கில்!

வவறுங்கோலில் ்டந்்வனுக்கும்
பூ ரவக்்க ெறுக்்கப்்பட்டவளுக்கும்
ெ�ர்்போர்யில் ஊர்வ�ம்!

ஆட்டெிட்டவர்்கள்
அடங்ககிப் ல்போன்ோல்
எப்ல்போதும் இஙகு
ெயோன அரெ்கி!

வோழக்ர்கத வ்ோடைின்
இறு்கி முறறுப்புள்ளிலய!
உன்னிலிருந்ல் வ்ோடஙகு்ககிறது
வோழக்ர்கத ்ததுவம்!

சா.்கா.பாரததி ராஜா
வசேங்கல்்பட்டு

M

அத்ரன
சேிறுவர்்களும்
அர�ப்ல்பசேியில்
விரளயோடுவர்
லவடிக்ர்கப் ்போர்த்்படி
்னிரெயில்
அெர்ந்்கிருந்்து
அந்் பூங்கோ...

M

ெ�ைின் ல்பைழர்க மூடியோ்ககி
்பத்கிைப்்படுத்கியது
இைவின் இருள்....

- ம்கா
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ஆணழ்கன் என்னோட்டம்
ஆம்்பள புள்ள ஒணணு
வ்பதது ்ை வக்்ககில்�
இவ கூரு வ்கட்ட மூல்வி
குடும்்பததுக்கு �ோயிக்்ககில்�!

்ோள் முழுக்்க உடலுரழச்சேி
சேம்்போ்கிச்சே ்பணவெல்�ோம்
டோஸ்ெோர்க்குக்கு ல்போயோச்சேி
வெோத்தது� என் குடும்்பம்
்டுதவ்ருவு� ்கின்னோச்சேி!

வ்பத்து்கரள ்கரைலசேர்க்்க
்ோன்்பட்ட ்போட்ரடத்ோன்
ல்கட்்கத்ோன் யோருெில்�!

ஏரழத்ோயின் வறுரெரயப்
ல்போக்்க இஙகு யோருக்கும் 
ல்ைெில்�!

்டுலைோட்டில் குடிச்சுப்புட்டு
விழுந்து ்ககிடக்கும் அவனுக்கு
என்ன விட்டோ ்ோ்கியில்�!

அைிசேி இல்� ்பருப்புெில்�
வீட்டு�்ோன் எதுவுெில்�
்கவ�யில்� அவருக்கு
்பசேிலயோட வ்கடக்கு்கிங்க
்ோன் வ்பத் புள்ரளங்க எல்�ோம்!

்கோல் வயிதது ்கஞசேிக்கு
லவர�க்குத்ோன் ்ோன் ல்போ்க
எத்னிக்கும் லவரளயி�
்பச்சே உடம்புக்்கோைி
ல்போ்கோ்டி லவர�க்கு
ஊைோரும் வசேோல்லுைோங்க!

லசேர�யி� தூளிக்்கட்டி
ர்கக்குழந்ர்ய தூங்க வச்சேி
்க்கிைருக்்க அருவோள
்நீட்டிக்்ககிட்டு ்ோன் ல்போலனன்!

உச்சேி வவயில் வ்போழுது�
குனிஞசேி ்ோன் அறுக்ர்கயி�
அடிவயிறு இழுக்குது இப்்ப

ஆறு்ககிட்ட வசேோல்லிருவ
என் ்கிர�ய வெல்�!





கப. விஜயலட்சுமி,
்கோஞசேிபுைம்.
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மூணுவருச ்கா்ல ...்தினம் ் தினம் அவ 
நதிலனப்பு ் ான் �ா்ாய் �டுத்்திது இருநதும்  
அந் �ாழாய் ப�ான மைனசுககுள்பள 
இருககுற ்கா்லை அந் இ்யம் �்த்துை 
வரற முரளதி ப�ாை சசாலை முடியலை. 
்கணைா�தின்னானுன்னு ்கவதில் 
எழுதுபறன் ,்கல் எழுதுபறன் ,அவலள 
நதிலன்சசு �ாட்டு �ாடுபறன் இருநதும் 
என்ன �யன் ??? சசான்னா ்ாபன 
மைனசுககுள்பள இருககுற என் ்கா்ல 
அவளுககு ச்ாதியும் ..சனதியன் �திடி்சசவபன 
இப்�டி எங்க்கதிட்் புைம்�தி ்ள்ளுறல் 
வதிட்டிட்டு அவ்கதிட்் சசாலலி இருந்ா 
்காைா்காைத்துை ்கலயாைம் ந்நது புள்ள 
குட்டி ச�ாறநது குடியும் குடித்்னமைா 
நலைா இருப்� ,எங்க்கதிட்் புைம்புறது 
சுத்் பவஸட்டுன்னு ஜூனதியர கூ் ்காாதி 
துப்�திட்டு ப�ாய்ட்்ானுங்க.. அவலள 
்வதிர அந் ்காபைஜ் முழுதும் என் மைனசுை 
உள்ள ்கா்லை சசாலலிட்ப்ன் 

சசான்னா ் ாபன ்கா்ல கூ் சஜயதிககும் 
..என்னன்னு ச்ாதியலை ஊர முழுக்க 
வாய் ்கதிழதிய ப�சுபறன் அவலள �ாரககும் 
ப�ாது மைட்டும் வாய் குளதிர ஜுரம் வந்ா 
மைா்திாதி நடுஙகுது ..என் ்கா்ல சதிைருககு 
்காசமைடியா ச்ாதியைாம் ஆனா என் 
வாழவதின் அரத்்ம் அவள் ..என் ்ாய்ககு 
�திறகு என் வாழவதில அவள் அங்கமைா்க 
ப�ா்கதிறவள் என்று அவலள �ாரத்் மு்ல 

மைாத்்திரத்்திபைபய மைன்தில ்கங்கைம் ்கட்டி 
ச்காணடு இருக்கதிபறன் ...நதி்சசயமைா அவ 
என் வாழகல்கை வந்ா என் வாழகல்க 
மைட்டுமைலை அவ வாழகல்கலயயும் 
சநப்ாசமைா �ாரத்துப்ப�ன் ..மூ்சசு 
முட்டுமைளவு ப்க்கதி லவத்்திருககும் மூன்று 
வரு் ்கா்லை எலைாம் ்கடி்த்்தில 
்கவதில்யாக்கதி ச்காட்டி  என் உயதிலர 
உயதிர எழுத்்ாக்கதி ்கா்லை �லற சாற்றும் 
வதி்மைா்க ்கடி்த்ல் வடித்்திருநப்ன்  
..அது சவறும் ்கடி்மைலை என் வாழகல்க 
...என் வருங்காை வாழகல்க இருண் 
்காைமைா்க ஆ்காமைல இருக்க நான் எழு்திய 
அந் ்கடி்த்ல் வகுப்�தில எலபைாரும் 
உைவு உணை ப�ாகும் பநரம் �ாரத்து 
யாருமைதிலைா் ப�ாது நான் எழு்திய 
்கடி்த்ல் அவள் ப�க்கதில லவத்து வதிட்டு 
வநது வதிட்ப்ன் ..  

மைறுநாள் மைாலை ராஜாவா்கதிய நான் 
ல்கயதில பராஜாவு்ன் ச்காஞச ப�ாகும் 
என் ்கா்பைாடும் ச்காஞசம் �யத்ப்ாடும் 
அந் �ாரக்கதில ்காத்்திருநப்ன்.. எப்�டி 
யாவது அவள் மு்கத்ல் �ாரத்து இந் 
பராஜாலவ ச்காடுத்து என் ்கா்லை 
சசாலலி வதி் பவணடும் என்று என் 
இைக்கதியாவுக்கா்க இைட்சதியத்து்ன் 
நதின்றதிருநப்ன் ..

அவள் அந் �ாரகல்க பநாக்கதி வநது 


- வ்ௌஷோத ்கோன் லி
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ச்காணடிருந்ாள் ,அவள் உ்ட்டில 
புன்னல்க வழதிநப்ாடியல் என்னால 
உ ை ர  மு டி ந ் து . .  ந தி ்ச ச ய ம்  எ ன் 
்கா்ல ்கடி்ம் அவள்  மைனசு என்னும் 
ப்காட்ல்யதின் பூட்ல் ்திறந்திருககும் 
என்று நம்�திபனன் ..

நான் அவலள சநருஙகும் முன் எனககு 
முன்ன்ா்க நதின்று ச்காணடிருந் எங்கள் 
்கதிளாஸ பமைட் அரவதிந்லன ஓடி சசன்று 
்கட்டியலைத்்ாள்... என்னடி இத்்லன 
நாளா ்கா்லை சசாலலியும் சம்மை்திக்கா்வ 
்திடீரன்னு வர சசாலலி ்கட்டி �திடி்சசு 
்கா்லை சசாலலி சரப்லரஸ ச்காடுக்கதிற ?

நடிக்கா்்ா, இன்லனககு என் �திறந்நாள், 
என் �திறந்நாளுககு என்லன அசத்்ணும்னு 
ந ீ மைனசுககுள்ள பூட்டி வ்சசதிருந  ் ்கா்லை 
எலைாம் ்கவதில்யாக்கதி அசத் த்ி இருந த்ிபய 
அதுை வதிழுநதுட்ப்ண்ா.. ப�ரு எழு்ாமை 
சமைாட்்க ்கடி்ாசதி எழு த்ி என் ப�ககுை 
ப�ாட்்ா எனககு ச்ாதியாதுன்னு உனககு 
நதிலனப்�ா ???

உன் எழுத்து மூைமைா உன் ்கா்லை 
புாதிஞசுக்கதிட்ப்ன் ்ா என்று அவன் ல்க 
பயாடு அவள் ல்க இலைத்்ாள்..அந் 
மைைமைாடு அரவதிந்னும் அவள் ்கா்லுக்கா்க 
அ வ ன்  எ ழு ் ா ்  ்க டி ் த் ல ்  அ வ ன் 
எழு்திய்ா்க ஒத்துகச்காண்ான் ..

அப்ச�ாழுது ்காற்று  �ைமைா்க வீசதியது 
அவள் ல்க்களதில இருந் அந் ்கா்ல 
்கடி்ம் �றநது வநது என் பமைல ஒட்டி 
ச்காண்து அப்ச�ாழுது அரவதிந்னதின் 
ல்கலய ச்காஞசம் உ்றதி வதிட்டு பவ்கமைா்க 
ஓடிவநது என் பமைல ஒட்டி இருந் ்கா்ல 
்கடித்ல் அவள் ல்க்களதில எடுத்து ,அந் 
்கடி்த்ல் முத்்மைதிட்் �தின்னர அவள் 
சநஞபசாடு ஒட்டி ச்காண்ாள்...்கண்களதில 
ஆனந் ்கணைீபராடு மைன்தில அவள் 
்கா்லின் நதிலனவு்கபளாடு அந் �ாரகல்க 
வதிட்டு ்திரும்�திபனன்.. �ாரக வாசலில 
சதிலையாய் இருந் ்காந்தி என்லன �ாரத்து 
புன்னல்கத்்ார !!

n

வதால்விககு 
வதால்வி தநது 
கவல்லடா

்நீயும் ்ோனும் ஒணணு ்ோலன

வ்ஞசேில் ்கிறுத்டோ -- ஒருத

்ோயும் ்பிள்ரள ல்போ� ்ோலெ

வ்ைிந்து வ்கோள்ளடோ!

சேோ்கி ெ்வென சேணரட ல்போட்டு

சேோவ வ்துக்்கடோ? - ்ோெ

லெோ்கி சேோ்க ெ்வவறி ஊட்டி

விட்ட ்ோைடோ?

ஆைி யத்கின் அடிரெ யோ்க

ஆன வ்துக்்கடோ? - ்ெிழ

லவைிரன வவட்டு ்ககின்ற வீணரன

வவட்டி வீழத்டோ!

உனக்கும் எனக்கும் குறுக்ல்க எதுக்கு

சேோ்கி ெ்ெடோ - வோழக்ர்க

்கணக்்ககில் ்கசேடோய ெடரெ இருக்கு

்கணக்ர்க ்நீறடோ!

இதுவரை வசேய் ்ப்ர்ப உணர்ந்து

்கிருத்கிக் வ்கோள்ளடோ - ்நீ

அதுவரை ெோந்் னில்ர� என்்பர்

அறிந்து வ்கோள்ளடோ!

வோழப் ்பிறந்ல்ோம் வோழு ்ககின்லறோம்

என்று வசேோல்�டோ - உன்ரனத

்ோழ ரவக்கும் ்நீர் எல்�ோம்

்டுதது வவல்�டோ!

குனிந்து ்பணிந்து கும்்பிடு ல்போடும்

குறறம் ்ள்ளடோ - ்நீ

துணிந்து ்கிெிர்ந்து ல்ோல்விக்கு ல்ோல்வி

்ந்து ்கில்�டோ!

இருக்கும் வரையில் இரெரயப் ல்போ�

இருந்து வோழடோ - ்நீ

வ்ருப்பு ல்போ� ்கசேடு அழிதது

்கிெிர்ந்து வோழடோ!

புதுமவத் தமிழகநஞசன்



Y    Y     2020

 �திர ா ன் சு  ந ா ட் டி ல  வ ா ழு ம் 
்மைதிழசநஞசம் அமைதின் அவர்கள் அனுப்�திய 
புத்்்க ்கட்ச்ான்று ்கதில்க்கப்ச�ற்று 
�திாதித்்ால மைதி்க அருலமையான வடிவலமைப்�தில 
ஒரு புத்்்கம். சுவதிஸ நாட்டில வசதிககும் 
சப்கா்ாதி ல�ந்மைதிழ்சசசம்மைல நதிரமைைா 
ச திவராசலிங்கம் அவர்களது புத்்்கம். 
மைரபுக்கவதில  ் யாப்� த்ில சதிறநது வதிளஙகும் 
சப்கா்ாதி அவர்களதின் லஹககூ ்கவதில்ப் 
புத்்்கம். அதுவும் இருசமைாழதிக ்கவதில்த் 
ச்ாகுப்பு. ஆம் நூறு லஹககூக்கள் ்மைதிழ 
மைற்றும் ஆங்கதிைம் இருசமைாழதி்களதிலும் 
நதிரம்�திய புத்்்கம்.

 வடிவலமைப்ப� ்கவதில்்கலளப் 
�டிக்கத் தூணடு்கதிறது.

 ஓல்நதிைா என்�து அநநூலின் 
ச � யர .  அ ட் ல ் ய தி ல  உ ள் ள  ந தி ை ா 
நம்லமை உள்பள அலழக்கதிறது வாசதிக்க. 
ந ண � ர ்க ள்  ்க ா . ந .  ்க ல ய ா ை சு ந ் ர ம் , 
அனுராஜ் அவர்களதின் அைதிநதுலர 
வாழத்துலரபயாடு ச்ா்ஙகு்கதிறது புத்்்கம். 

ஆங்கதிைத்்தில 
இ வ ற் ல ற 

சமைாழதிமைாற்றம் சசய்  ்் திரு பு்கபழந த்ி 
நண�ர இலளய �ார த்ி ்கந்்கப்பூக்கள் 
உள்ளதிட்ப்ாாதின் வாழத்துலரயும் உணடு.

 ஒவசவாரு �க்கத் த்ிலும் இரணடிரணடு 
்கவதில்்கள் ் மைதிழ மைற்றும் ஆங்கதிைத் த்ில அழ்கதிய 
�்ங்கள் �தின்னைதியதில வடிவலமைக்கப் 
�ட்டுள்ளன. வணைப்�திர்தியா்க அ்சசதி் 
வடிவலமைக்கப்�ட்டுள்ளது.

 ்கவதில்்கள் அலனத்து ் ்ங்களதிலும் 
�யைதிக்கதின்றன. இயற்ல்க ்காட்சதி்கள் 
சமூ்க அவைங்கள் ப�ான்று அலனத்ல்யும் 
ச்ாட்டு்ச சசல்கதின்றன. ச�ரும்�ாலும் 
இயற்ல்க சாரந் ்கவதில்்கபள அ்தி்கம்.

 லஹககூ என்�து ஜப்�ானதிய 
்கவதில் வடிவம். இது 5/7/5 என்ற 
அலசக்கட்டுப்�ாடு்கள் உல்யது. மு்ல 
இரணடு வாதி்கள் ஒரு சசய்்திலயபயா 
்காட்சதிலயபயா சசாலை மூன்றாவது வாதி 
அ்ற்கு மைாறு�ட்் எ்திர�ாரா் சசய்்திலய்ச 
சசாலலும். மு்லிரணடு வாதி்கள் ஒரு சசய்்தி 
கூறும். இரணடும் மூன்றும் பவறு ஒரு 
சசய்்தி கூறும். இ்தில இரண்ாவது வாதி 
மைதி்க பநரத்்தியா்க வடிவலமைக்கப் �ட்டிருக்க 
பவணடும். இதுபவ லஹககூவதின் உத்்தி.
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 ஆனால அலசக்கட்டுப்�ாடு ் ற்ப�ாது 
்மைதிழக்கவதி ர்களால �தின்�ற்றப்�டுவ த்ிலலை 
என்�ல  ்லஹககூ ்கவதிஆளுலமை்கள் ஏற்றுக 
ச்காணடுள்ளனர. மூன்றுவாதிக ்கவதில்பய 
லஹககூ என ஆ்கதிப் ப�ானது.

 ்கவதி்ர நதிரமைைா சதிவராசசதிங்கம் 
அவர்களதின் நூலிலும் இந் அலசக 
்கட்டுப்�ாடு இலலை. ஆனால லஹககூ 
வுக்கான உத் த்ி ்கல்ப்�திடிக்கப் �ட்டுள்ளது. 
ச�ரும்�ாைான ்கவதில்்கள் இயற்ல்கக 
்காட்சதி்கலளப் �்ம் �திடித்துக ்காட்டு்கதின்றன. 
சூாதியன் அலை்கள் ்க்ல ்காடு மைரம் என்பற 
்கவதில்்கள் சுற்றதி சுற்றதி வரு்கதின்றன.  
ஒ ன் ற தி ர ண டு  ச மூ ்க க  ்க ரு த் து ்க ளு ம் 
சதிறப்�ா்க ல்கயாளப்�ட்டுள்ளன. வதிவசாயதி 
உலழப்�ாளதி மைைற்ச்காள்லள ப�ான்றலவயும் 
்கவதில்்களதில �திர த்ி �லிக்கதின்றன.

�்கு சவாாதி
நன்றா்க இருக்கதிறது
வானதில மு்கதில கூட்்ம்  (9)

்காய்்கறதி்களதின் வதிலை
வீழ்சசதி அல்்கதிறது
சநல்யதில கூட்்ம்   (26).

ஓட்்ப்�ந்யம்
வதிறுவதிறுப்�ா்க ந்க்கதிறது
்கல் வதியா�ாரம்   (27)

�ட்்ாசு சத்்ம்
குலறநதுச்காணப் ப�ா்கதிறது
குழநல்யதின் அழுல்க  ( 34)

வணடி்சசக்கரம்
ஓடிகச்காணடிருக்கதிறது
வதியா�ாாதியதின் வாழகல்க  (36)

வதிழாக்காை வதிடுமுலற
மை்கதிழ்சசதிலயத் ்ரு்கதிறது
மை்கனதின் வருல்க   (49)

சதிறுவர உலழப்பு
குலறநது ப�ா்கதிறது
�ள்ளதி வாழவு   (56)

வயதிற்றுப்�சதி
குலறநது சசல்கதிறது
கு்த்்தில நீர    (67)

அ்ரந் ்காட்டில
நதிலறநது இருக்கதின்றன
்காைடித்்்ங்கள்   (88)

மைரத்்டி நதிழலில
�டுத்து உறஙகும்
பவர்கள்    (89)

 இவவாறு ்கவதில்்கள் நம்மைனல் 
அள்ளதி்ச சசல்கதின்றன. லஹககூக்களுககு 
்கற்�லன ப்லவயதிலலை; இயற்ல்கயான 
நதி்கழவு்கலள அப்�டிபய சசாலவது்ான் 
லஹககூ ்கவதில்; ஆனால இயற்ல்க 
ந தி்கழவு ஒரு சசய்் திலய்ச சசாலை 
பவணடும். அ் என்று �டிப்�வலர்ச 
சசாலை லவக்க பவணடும். இவற்லற 
்கவதி்ர நதிரமைைா அவர்களதின் ்கவதில்்கள் 
சசவவபன சசய்்திருக்கதின்றன. ்கற்�லன 
இலைா் ்கவதில்்கள். சதிை ்கவதில்்கள் 
மைதி்க்ச சா்ாரை சசய்்தி்கலளயும் சசாலலி்ச 
சசல்கதின்றன.

 � ா ர ா ட் ் த் ் கு ந ்  ஆ ங ்க தி ை 
சமைாழதிச�யரப்பு்கள். பநரடியா்க சமைாழதி 
ச�யரக்கப்�ட்டுள்ளன. ஒரு சதிை இ்ங்களதில 
்மைதிழ வாதி்களுககு பநரடியா்க ஆங்கதிை வாதி்கள் 
இலைாது சற்பற இ்ம் மைாறதி இருந்ாலும் 
அருலமையா்கபவ இருக்கதின்றது. வாழத்து்கள்!

ஆசதிாதியர :
நதிரமைைா சதிவராசசதிங்கம்
மைதின்னஞசல :
sivamnirmala@gmail.com

�்திப்�ாசதிாதியர :
்மைதிழ சநஞசம் அமைதின்

மு்கவாதி :
Tamilnenjam
59, rue des Entrechats
95800 Cergy - France                 n
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பூமியின் வவர்்களில்...
.....................................................................................

்போர் முழுக்்க ல்போர் ெைங்கள்
்பச்ரசேப் ்பயிர்க்வ்க�ோம் சேோ்கி உைங்கள்
வீ்கி முழுக்்க ஞோன முைண்கள்
லவர்்களி ல�லய லவ் ்கிறங்கள்

பூெி எப்ல்போது புைணடு ்படுக்கும் ?--அட
பூெியில் சேோெி எஙகுக் ்ககிரடக்கும் ?

தூங்ககிய வ்ோரடயில� ்கயிறு ்கிைிக்கும்
்கிைித் ்கயிறறோல் அவரனலய வ்ைிக்கும்
ஓங்ககிய ர்க்கலள உயர்ந்து ்ககிடக்கும்
உணரெயின் ்கழுதர்உரடக்்கத துடிக்கும்
பூெி எப்ல்போது புைணடு ்படுக்கும்? -அ்ன்
புழு்கிக் வ்கப்ல்போது விடியல்்ககிரடக்கும் ?

உச்சேியில் பூத்்ோயத ல்ோள்்கரள ஆளும்
உணடு வ்கோழுத்ர்க ்ோங்ககிட ்நீளும்
துச்சேெோய லவர்்கரளக் ்கோல்்கலள ெி்கிக்கும்
துணிவி�ோ லவர்்களில் சூைியன் வ்கோ்கிக்கும்

பூெி எப்ல்போது புைணடு ்படுக்கும் ?--அந்்ப்
பூெியின்லவர்்களில் வோனம் ்ககிரளக்கும்?
.....................................................................................

்கவிகவ்கா துமரவசநதராசன்

ல்ர்ரெ
்ம்ரெ எரடல்போடும்
து�ோ்போைம்...

லசேோ்ரனயின்
்போர்்களில் ்ரெத ்ள்ளி
சேைித்கிை சேோ்ரனரய
்பைிசேளிக்கும்
வை ல்வர்!

வசேோல்லில்
வசேயலில்
வோழவில் என
எப்ல்போதும் ்ோம்
அணிய லவணடிய
்கவசேம்..!

இதுவவோன்று
இருந்்ோல�
வவறறி யோவும்
்ம் வசேம்

அபூர்வங்களில்
ஒன்றோ்ககிப்ல்போன
ஒறரற வசேோல்

வழக்வ்கோழிந்்
அ்கைோ்கிச் வசேோல்�ோய
ெோறிவரும்...
இதுவும் ்ம் முப்்போட்டன்்களின்
வசேோதது என்்போ்ோல்
ல்பணிக்்கோப்ல்போம்

அருங்கோட்சேிய்கத்கில்
ரவதது அல்�..
அைணெரன ல்போன்ற
்ம் உள்ளத்கில் ரவதது!

- ததிருமமல வசாமு
வ்பயஜிங
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 இந்தியத் ்திருநாட்டில உள்ள 
்மைதிழ்கத்்தின் ்லைந்கரான சசன்லனயதில 
வசதிககும் முலனவர மைாதியச்ரசா அவர்கள்  
ரங்கசாமைதி ்கலவதியல ்கலலூாதியதில ப�ராசதிாதி 
யரா்கப் �ைதியாற்றதி ஓய்வு ச�ற்றவர. 
் மை தி ழ ,  ஆ ங ்க தி ை ம் ,  ஹ தி ந ் தி  இ ல வ 
மூன்றதிலும் �ட்்ம் ச�ற்று மும்சமைாழதிப் 
புைலமை ச்காண்வர இவர.  ்னது 
மும்சமைாழதிப் புைலமைலய புத்்்கங்களா்க 
சவளதியதிட்டு ்னது ்னதித்்திறலமைலய 
�்திவு சசய்துள்ளார.

 ஒவசவாரு புத்்்கமும் ்மைககு ்லைப் 
�திரசவம் மைா த்ிாதி என்�ார்கள் எழுத்்ாளர்கள். 
புத்்்கங்கலளப் �ல்ககும்ச�ாழுது  அவர 
்கள் ்ன்லனபய மைறநது வதிடுவ்ா்கவும், 
்ன்லன அ்ற்கு அரப்�ைதித்து வதிடுவ்ா்க 
வும் கூறு்கதின்றனர. இப்�டிக கூறதிய �ை 
எழுத்்ாளர்கள் அ்தி்க�ட்சமைா்க இரு�து 
புத்்்கங்கலளக கூ  ் முழுலமையா்க எழு த்ி 
சவளதியதிட்்ார்களா என்�து சற்று சநப்்கபமை.

 ஆனால, இஙகு ஒரு ச�ணமைனதி 
நூறு நூல்கலள எழு த்ி சவளதியதிட்டுள்ளார. 
ஒபர பமைல்யதில நாற்�து நூல்கலள எழு த்ி 
சவளதியதிட்டு யூனதிவரசல அ்சசீவசமைன்ட் புக 
ஆஃப் சரக்காரட்ஸஸில இ்ம்ச�ற்றுள்ளார. 
அதுமைட்டுமைதின்றதி பமைலும் ஐம்�து நூல்கலள 
வதிலரவதில சவளதியதி்வுள்ளார. ஆறு 
நூல்கள் ்மைதிழதிலிருநது இந்தி நூைா்க 
சமைாழதிச�யரத்துள்ளார. நூற்றுககும் பமைற் 
�ட்  ்ச்ாகுப்பு நூலில எழு த்ியுள்ளார.

 ச�ாள்ளா்சசதி என்.ஜதி.எம். ்கலலூாதி 
இளங்கலைப் �ா்த்்திட்்த்்தில இவரது 
லஹககூ இ்ம் ச�ற்றுள்ளது. �ைதிசரண்ாம் 
வகுப்பு ்மைதிழ பமைனதிலை ஆசதிாதியர �னுவலில 

இவரது ்கவதில  ் இ்ம் ச�ற்றுள்ளது (ப்கரள 
அரசு).

 இவர மைரபு, புதுக்கவதில ,் சதிறு்கல்்கள், 
சதிறுவர இைக்கதியம், லஹககூ, லிமைலரககூ, 
பமைாலனககூ, எதுல்கககூ, ஆன்மைீ்கம், 
மூன்றதிபயா, நாவல, சமைாழதியாக்கம், சசன்ாதியு, 
முரணகூ, ப�ா்லனககூ, �ழசமைான்ாதியு என 
இவர ்கால � த்ித்  ்் ளங்கள் ஏராளம்.

 ்மைதிழ இைக்கதியத் த்ில பமைாலனககூ, 
எதுல்கககூ, மூன்றதிபயா,  முரணகூ, 
ப�ா்லனககூ ப�ான்றலவ்கள் மு்ன்மு்லில 
நூல வடிவமைா்க ச�ற்றது இவரது 
எழுத்துக்களதில்ான்.

 இவரது ்கவதில் நூல்கலள இது 
வலர �்திசனட்டு மைாைவர்கள் �தி.எ்ச.டி. 
மைற்றும் எம்.�தில மைாைவர்கள் ஆய்வு நூைா்க 
ஏற்றுகச்காணடு �ட்்ம் ச�ற்றுள்ளனர.

நூறு நூல்கள் எழு்திய

�ல்ப்�தின் சதி்கரம்

முலனவர மைாதியச்ரசா...
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 ்கவதியருவதி, ்கவதிமை த்ி, ்மைதிழருவதி, ்கவதிக 
குயதில, எழுத்து வதித்்்கர என ்கதிட்்த்்ட்் 
நூற்றதி இரு�த்ச்ட்டு வதிருது்கலளப் ச�ற்ற 
ச�ருலமைககுாதியவர முலனவர மைாதியச்ரசா.

 ்மைதிழ்சசான்பறார்கள் �ைர �ாராட்டி 
ஊக்கப்�டுத்்தியுள்ளார்கள். அலவ சமைன் 
பமைலும் எழு்த்தூணடு்கதின்றன என்று 
இன்றும் ் ன்  எ ழு த் து ப்  � ய ை த் ல ் 
ச்ா்ர்கதின்றார. வதிலரவதில அடுத்் 
ஐம்�து நூல்கலள சவளதியதிடும் �ைதியதில 
இறங்கதியுள்ளார.  �ள்ளதி ,  ்கலலூாதி்கள் 
மைற்றும் சமூ்க அலமைப்பு்கள் �ை இவரது 
�ல்ப்பு்கலள மைதி்க்சசதிறந் �ாதிசா்க வழங்கதி 
மை்கதிழ்கதின்றார்கள். ்காலரமை்கள் அறக்கட்்லள 
சார�ா்க �லபவறு நைத் த்ிட்்ங்கலளயும் 
மைாைவர்களுககு வழங்கதிவரு்கதிறார . 
மைாைவர்களதின் எ்திர்காைத்்தில அக்கலற 
ச்காணடுள்ள இவரது அன்பு உள்ளத்்திற்கு 

�லபவறு அலமைப்�தினர வதிருது்கள் வழங்கதி 
ச்கௌரவதித்துள்ளனர.

 ஒவசவாரு சமைாழதியதிலும் இைக்கதியங 
்களதின் ஆளுலமை, உைர்சசதி்களதின் ்த்ரூ�ம் 
ப�ான்றலவ சதிறநது வதிளஙகு்கதின்றன. 
அவற்லற சவளதிகச்காைரும் பநாக்கதி 
பைபய இந் மும்சமைாழதிலயக ்கற்றுத் 
ப்ரநப்ன். ்மைதிழதின் சதிறப்ல� இ்ர 
சமைாழதியதினர புாதிநதுச்காள்ள பவணடும் 
என என்னால ஆன சதிறு முயற்சதிலய 
பமைற்ச்காணடுள்பளன். மும்சமைாழதியதிலும் 
எனது இைக்கதியம் �யைப்�ட்்ாலும் 
எனககு ்ாய்வீடு ்மைதிழ ்ான். எனபவ்ான் 
்மைதிழ சமைாழதியதில 100 நூல்கலள என்னால 
�ல்க்கமுடிந்து. நான் நன்றதி சசாலவது 
அந் ்மைதிழுககுத்்ான் என்்கதிறார முலனவர 
மைாதியச்ரசா.

n

ஏனிநத மயக்கம
்கோ்லில் விழுந்து ்கோ�ங்கள் ெறந்ல் ்கிைிவல்லனோ
லெோ்லில் முட்டி லெோ்கிலய சேோவதும் சேைி்ோலனோ
்கோ் தூைம் வசேன்றும் ்கன�ோய ெனம் ஆவதுலெலனோ
சேோ்ரன்கள் வசேயய ஆயிைெிருக்கு ஏனிந்் ெயக்்கலெோ

குடும்்பம் வோழவவன்றோன ்பின்னோலும் ்னிரெலயோ
இடுப்்பில் ஒன்று ஏக்்கம்்நீை ஏந்்கிட லவணடோலெோ
அடுப்்படியில் ்கின்று துரணக்கு உ்விட�ோலெ
துடுப்்போ்க ்கின்று துயைம் ்நீர்க்்கோது ஏனிந்் ெயக்்கலெோ

்படிப்்பில் ்பிடிப்்பில்�ோ்ோனோலும் ்கிறரெயிருந்்ோல்
்பிடிப்்போ்கத துடிப்்போ்க வ்ோழில் வசேயவர் ெ்கவு்கள்
்டிப்வ்பன்வறணணோது ்யெோன அறிவுரை வசேோல்�ோது
விடிய�ோ்க விடோ் ்யக்்கதல்ோடு ஏனிந்் ெயக்்கலெோ

லவர�்கள் ஆயிைம் வ்கோட்டிக் ்ககிடக்கு உ�்ககினில�
சேோர�்கள் ல்ோறும் சே்கிைோடி ்டந்்கிடுவல்லனோ
ஆர�்கள் ஆயிைம் ல்டு்ககின்றன ்பணியோட்்கரள
லசேோர�்களோகும் வோழவு இன்னும் ஏனிந்் ெயக்்கலெோ

்கவிஞர் ராமகருஷ்
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எல்ல�ோர் முன்னும் ஒரு ெர� இருக்்ககிறது

சேி்கைம் வ்ோடும் இ�க்்ககிருக்்ககிறது

ெர� ்ெட்டுப் புன்னர்கயுடன்

ஏற முயறசேிப்்பவர்்கரள

்போர்ததுக்வ்கோணடிருக்்ககிறது

்ப�ர்

அடிவோைங்களில் அர�ந்்்படியிருக்்க

சேி�லை சேி்கைம் வ்ோடும் முரனப்்பில்

அவள்..

என்னி்யம் ்கவர்ந்் அவள்

்ன்முன் ்பிைம்ெோணடெோய

்கின்ற ெர�ரயக் ்கணடு ெிைளவில்ர�

்ன் சேின்னஞசேிறு ்போ்ங்களோல் 

ெர�யுடன் ெல்லுக்்கட்ட முரனந்்ோள்

்கல்லும் ்கனிந்்து

அந்் சேிறுெிரயக்்கணடு

அது ்ரடக்்கற்கரளவயல்�ோம்

அவளுக்கு ்படிக்்கற்களோக்்ககியது

்ப�ர்

அணணோந்து்போர்க்கும் ெர�

ெர�லயோ

அவரள ்ன் ல்ோளில் உட்்கோைரவத்து

அவள் உ�ர்க ்போர்க்கும்முன்

உ�்கம் அவரள ்போர்க்்கரவத்து

உச்சே ்ட்சேத்கிைெோ்க ஒளிர்ந்்ோளவள்

அணுஅணுவோய

சேோவவ்ன முடிவவடுத்்பிறகு

்கோ்ல் அ்றகு ்ல்�வழி என்்போர் 

அறிவுெ்கி

அவளும் அந்்ப் ்போர்ரய

ல்ர்வு வசேய்ோள்

அந்்ப் ்போர்யில் அன்பு ெட்டுெில்ர�

்ம்்பிக்ர்க துலைோ்கமும் இருந்்து

எ்கிைி்கரள எ்கிர்வ்கோள்ள முடிந்் 

அவளோல்

துலைோ்ககி்கரள எ்கிர்வ்கோள்ள 

முடியவில்ர�

அவள் ்போர்வ்கியோ்க ்டித்ோள்

வ்பண ல்வ்ோசேோ்க வோழந்்ோள்

ெறறவர்்கள் ெட்டுலெ 

அவரள ஏெோறறவில்ர�

அவள் ்ன்ரனலய

ஏெோறறிக்வ்கோணடோள்

ெதுரவ

அவள் குடிக்்கத வ்ோடங்ககினோள்

்பிறகு

ெது அவரளக் குடிதது முடித்து

வீழச்சேிகூட

வவறறியோ்க சேி�ருக்கு ெட்டுலெ ெோறும்

அவளுக்கும்.

்காதகலனும கபருகநருப்பு்காதகலனும கபருகநருப்பு

சகததிஅருளானநதம,

லசே�ம்.
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்ப்கினஞசு வயசேோவுது.. 

ஆட்டத்க் வ்கோறனோ

ல்கக்குறியோ... 

ஊவைோ�்கம் என்னத்ோன 

்கைிச்சுக் வ்கோட்டுதுனு

ஆத்ோ வசேல்�ோயி ்கததுற் 

ல்கட்டுங ல்கக்்கோ்து ல்போ� 

குடுகுடுனு ஓடுன

வ�ட்சுெி சேடக்குனு ்கின்னுட்டோ..

ஓஙகு ்ோங்கோ ஒசேைெோ ்கிக்குற

இ்்க் ்கருப்்பசேோெி யோருடோனு...

ஐயோவப் ்போர்க்்க

ஒன்னக் ்கட்டிக்்கப் ல்போறவரு ்ோயினு 

வசேோன்ன்க் ல்கட்டு 

வ்்கச்சு்ோன் ்கின்னோ...

ஊரு வெச்சே ்டத்க் ்கல்யோணம்

ஆசேப்்பட்ட அத்கியோலனோட 

அம்சேெோன குடித்னம்..

அைசேபுைசே�ோ ஆயிைஞ 

சேணரட வந்்ோலும் 

அன்புக்குப் ்பஞசேெில்�..

வ்பத்து ஒம்ல்போது... 

எெனுக்கு மூனு ல்போ்க 

ெிஞசுனது ஆறு..

ஆரறயும் ்கட்டிக் வ்கோடுதது

ஆளுக்கு ்ோலு ்பிள்ரள்க..

குணடுங குலுவோனுெோ வீ

டு வ்றஞசு ல்பைப்புள்ரள்க...

சேந்ல்ோசேதது� வ்போங்ககிப் ல்போயி 

ஊர் ்ோட்டோரெ ்பணணிக்்ககிட்டு 

வ்போழு் ஓட்டினவ..

வ்பத்து அத்ரனயும் 

வ்ரசேக்வ்கோன்னோ வசே்றிப்ல்போ்க

ஏன்னு ல்கட்்கவும் ்ோ்கியதது 

ஏக்்கத்ச் வசேோல்�வும் வழியதது

ஒத்ோளோ உசுைச் வசேோெக்குறோ வ�ட்சுெி...

- அன்புச்வசேல்வி சுப்புைோஜூ

கூடரட்ல்

ல்ோயரெக் ்கோ�ங்களில்

்கிரனவு ெங்ககி லசேோர்வுறும்

்ன்னுணர்வறற ர்கயறு்கிர�யில்

உனது ்கிரனவுப்்பைப்பு்கள்

இடம் வ்பயர்்ககின்றன....

்னவு ்கிர�யிலிருந்து

்னவிலி ்ளத்கிறகு....

்கிரசேவவளி எஙகும்

்கிைிந்்ர�யும்

்பறரவக்குத வ்ைியும்

்ோனரடயும் கூடு

்னவும் ்னவிலியும்

உனது வவளியும்

உரறவிடமும்...

- முமனவர். இரா.இநதுபாலா
 

உ்விப்ல்பைோசேியர்,
்கிருவள்ளுவர் ்கல்லூைி,

்போ்ப்ோசேம் - 627425

ெைப்்போச்சேி வ்போம்ரெ
்டக்்க ஆைம்்பித்தும் எட்டியுர்க்கும்
விரளயோடும் குழந்ர்..!

்ன்னம்்பிக்ர்க இழந்்வனின்
ர்க்கரள எப்ல்போதும் இறுக்கும்
ெந்்கிைக் ்கயிறு!

்கோ்ககி்க் ்கப்்பல்
வ்கோட்டும் ெரழயில் உருணலடோடும்
வ்ருவோசேியின் ல்கோவணம்!

வ்கோளுததும் வவயில்
இர�யு்கிர்த் ெைக்்ககிளுக்்ககிரடலய
்நீ�வோனம் ..!

ல்கோரடக்்கோ�ம்
ெைத்டியில் அெர்ந்்தும் ்ர�யில்
எறும்பு்களுடன் இர�்கள்!

எ்கிர்்நீச்சேல்
ஆர்ப்்பைிதல்ோடும் ்்கியில்
துள்ளும் ெநீன்்கள் ..!

- மாதவன்





2020Y Y 2

வோன்மு்ககில் ்கிறதல்ோய; ல்கட்்க

    வைம்்ப� ஈலவோய; வ்ோஙகுந்

்ோர்குழல் ்கோறற ரசேக்்கத

    ்ோவணி இழுப்ல்போய ஊதுஞ

சேநீர்குழல் ஓரசே ்ன்னில்

    சேிந்ர்யில் ்க�ப்ல்போய ைோர்

கூர்விழி சேிக்கும் ல்ைம்

    குறும்பு்கள் வசேயலவோய வோவோ

்ஞசேினோல் ெோறும் வணணம்

    ்ோல்்கிரசே ஆழி யோ்ககிக்

்கஞசேமுங ்கோ் லிக்கும்

    ்கனிவுரட எழில�ோ சுறறி

வ்கோஞசேிடுங ல்கோ்பி யர்்கள்

    ல்கோர்ததுரன ஓடி ஆடித

துஞசேிடும் வியப்ர்பத ்ோருந்

    தூயல்ோர் அருலளோ வசேோல்�ோய

எணணலெ உன்ரன எணணி

    இவனுலெோர் ைோர் ஆலனன்

்கன்னலெ ்ககிள்ளிப் ்போர்க்்கக்

    ்கனிவுடன் வோவோ ்கணணோ

்கணதுரள மூங்ககில் ஆ்ககிக்

    ்கோ்ல� உன்லெல் வ்கோணலடன்

என்துயர் ்நீர்க்கும் வணணம்

    இ்யமும் ்ோங்க வோவோ

வ்பணது்ககில் உைிந்் ல்ைம்

    ல்ப்ரெ ்போைோ ்ஙல்க

முன்னருள் வசேயல் ்கோத்

   மூச்வசேனும் ்போர்த்ோ உன்ரன

என்து்ககில் வ்கோணலட ்ோளும்

    இறக்்கலெ வோழவவன் றோலனன்

்கணதுயில் ல்போதும் என்ரன

    ்கோத்கிட வோவோ ்கணணோ

ெணணுள வோயில் இந்்

   ெோவ்பரும் அணடங வ்கோணடும்

என்னுளம் அ்றகுள் உணடு

    இர்யுலெ வ்கோஞசேம் ்போைோய

உன்னுளம் இனிக்கும் வணணம்

   ஒதுலவன் ்போடல் நூறு

வ்போன்னுளத ்ோலன வோவோ

    வ்போழுவ்�ோம் ்கோதல்ன் வோவோ
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நூல் அைிமு்கம

ப�ரா.ச�.வதிஜயகுமைார
அறதிவதியலின் �தின் அைதிவகுப்ப�ாம்
ஆசதிாதியர: ப�ரா.ப்க.ராஜு

சவளதியீடு : மைதுலர ்திருமைாறன் 
சவளதியீட்்்கம், ்தி.ந்கர, சசன்லன-17.

78717 80923 / 94437 22311
வதிலை: ரூ.150

 ப�ராசதிாதியர ராஜு ்மைதிழ்கத்்தின் 
முக்கதியமைான ்கலலூாதி ஆசதிாதியர சங்கமைான 
மூட்்ா ப�ாதியக்கத்ல் ்லைலமைபயற்று 
ந்த்்தி்ச சசன்ற ்லைவர்களுள் ஒருவர. 
மூட்்ா ராஜு என்பற எலபைாராலும் 

அன்பு்ன் அலழக்கப்�டு�வர. வதிருதுந்கர 
சசந்திககுமைார நா்ார ்கலலூாதி இயற்�தியல 
துலறயதில முப்�்ாணடு்களுககும் பமைைா்க 
ஆச திா தியப் �ைதியாற்ற தி  அறதிவாரந் 
அறதிவதியல மைாைவர்கலள உருவாக்கதியவர. 
�ைதி ஓய்வுககுப் �தின் ̀பு்திய ஆசதிாதியன் எனும் 
மைா் இ்ழதின் ஆசதிாதியரா்க இருப்�து்ன் 
்ீக்க்திர நாளதி்ழதில ‘‘அறதிவதியல ்க்திர’’ 
என்ற ்லைப்�தில ச்ா்ரநது ்கட்டுலர்கள் 
�ல்த்து அறதிவதியல பு்திர்கலள சா்ாரை 
வ ா ச ்க ர ்க ளு க கு  எ டு த் து ்ச  ச ச ல லு ம் 
உன்ன் �ைதிலய்ச சசய்து வந்வர. 
்கட்டுலர்கலள ஒரு பசர �டிப்�்ற்கு 
ஏதுவா்க நூல வடிவதிலும் ச்காணடு 
வரு்கதிறார. அந் வல்கயதில “அறதிவதியலின் 
�தின் அைதிவகுப்ப�ாம்” நூல அவாதின் 
ஏழாவது ச்ாகுப்�ாகும்.

 பஜ.டி.ச�ரனால, ஹாலப்ன் ப�ான்ற 
அறதிவதியைாளர்கள் வழதியதில ப�ராசதிாதியர 
ராஜுவும் அறதிவதியல என்�து ஆய்வரங்கத் த்ில 
பூட்டி லவக்கப்�டும் ்காட்சதிப் ச�ாருள் அலை, 
மைானு்ர்கள் அலனவரும் புாதிநதுச்காள்ளும் 
வணைம் அறதிவதியல உணலமை்கலள 
எளதிலமையான சமைாழதியதில வதிளக்கதி  பவணடும் 
என்ற ்கருத் த்ில அலசயா  ்நம்�திகல்க உள்ளவர. 
அ த்ிலும் குறதிப்�ா்க மூ  ் நம்�திகல்க்களதில 
ஆழநது ப�ாயதிருககும் இந த்ிய்ச சமூ்கத்ல் 
இருளதிலிருநது மைீட்ச்டுக்க அறதிவதியல ஒளதி 
�ாய்்சசதி  பவணடிய ச�ாறுப்பு அறதிவதியல 
ஆசதிா தியர்களுககு உணடு என்�ல் 
வலியுறுத்து�வர. ‘‘அறதிவதியலின் �தின் 
அைதிவகுப்ப�ாம்’’ என்ற ்லைப்ப� அவாதின் 
உள்ளக்கதி கல்கலய சவளதிப்�டுத்து்கதிறது.

 இநநூலில �டிப்�்ற்கு எளதிலமை 
யான்ா்கவும், இனதிலமையான்ா்கவுமைான 
51 ்கட்டுலர்கள் உள்ளன. இயற்�தியல, 
வானவதியல, உயதிாதியல, பவ த்ியதியல, சுற்று்ச 
சூழலியல, என்று அலனத்து அறதிவதியல 
�ற்றதிய சசய் த்ி்களும் உள்ளன. அறதிவதியல 
ப�ாராளதி �ார்கவா, வதிணலை அளந் 
வதிஞ்ானதி யு.ஆர.ராவ, அறதிவதியலை்ச 
சாமைானதியர்களதி்ம் ச்காணடு சசன்ற 
வதிஞ்ானதி யஷ�ால, இந த்ியாவதில அறதிவதியல 
வதிழதிப்புைரவதிற்கு வதித் த்ிட்் ஸவரைகுமைாாதி 
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M
மு்கவைியில்ர�, ெ்ககிழச்சேியில்…
அனோர் இல்�ம்.
வ்ோர�த்வர்்கள், துக்்கத்கில்…
மு்கிலயோர் இல்�ம்.

M
வசேல்ல்பசேிரய ஏந்்கிய
்கைங்கள் வலிக்்ககிற்ோம்.
்ோத்ோவிறகு
்கோல் ்பிடிக்கும் சேிறுவன்

M
்ோன் இப்வ்போழுது
ல்ரவயில்ர�யோம்,
ெரழக்்கோ�த்கில்
என் லைோஜோவிறகு.

M
்பசேிக்வ்கன்று இட்ட ்பிச்ரசே
ெதுவில் ்கரைர்கயில�
எைி்ககிறது
இருவயிறும்.

M
சேோ்கி ஓழிய லவணடுெோ
வளை லவணடுெோ?
ஏன் ெநீணடும் ெநீணடும்
விணணப்்பப் ்படிவத்கில்?

்காமர. இரா. வம்கலா
்கோரைக்்கோல்

ப்வதி ப�ான்ற அறதிவதியைாளர்கள் ஆற்றதிய 
�ங்கதிலன வதிளககும் ்கட்டுலர்களும் 
ச்ாகுப்�தில இ்ம் ச�ற்றுள்ளன. ஒவசவாரு 
ஆணடும் ஏப்ரல 22ஆம் நாள் ந்த்்ப்�டும் 
அறதிவதியலுக்கான அைதிவகுப்பு குறதித்் 
இரணடு ்கட்டுலர்கள் ்காத் த்ிரமைானலவ. 
எ்ற்கும் அறதிவதியல அடிப்�ல்யதிைான 
நதிரூ�ைம் ப்லவயதிலலை என்றா்கதிவதிட்் 
இந த்ியாவதில அறதிவதியல ப�ரைதிலய என்பறா 
ஒரு நாள் ந்த் த்ினால மைட்டும் ப�ா்ாது. 
அறதிவதியலுககுாதிய சதிம்மைாசனத்ல்த் ்ர நாம் 
சநடுநதூரம் �யைதிக்க பவணடியுள்ளது 
என்ற ஆசதிாதியாதின் கூற்று இன்லறய 
இந த்ிய அறதிவதியலுககு எ த்ிரான சூழலை 
�ளதி்சசசன்று வதிளககு்கதிறது.

 நதிைத் த்ிலும், ஆழ்க்லிலும் வாழும் 
உயதிாதினங்களுககு இன்று ஏற்�ட்டுள்ள 
ஆ�த்ல  ்இரு ்கட்டுலர்களதில வதிவாதித்துள்ளார. 
ஒருவரது உ்ல நைலனயும்,  மைன 
நைலனயும் �ராமைாதிப்�்ற்கு இலசலயப் 
�யன்�டுத்் முடியும் என்ற அறதிவதியல 
உணலமை நம்லமை வதியப்�தில ஆழத்து்கதிறது. 
முத்்ாய்ப்�ா்க வநதுள்ள «்ணைீர மைனதி ர» 
ராபஜந த்ிர சதிங �ற்றதிய 51-வது ்கட்டுலர 
நீர வளத்ல்க ்காக்கவும் பமைம்�டுத்்வும் 
அவர ்கல்ப்�திடித்் வழதிமுலற்கலள 
நமைககு அறதிமு்கப்�டுத்து்கதிறது. அலனத்து 
மைாநதிைங்களும் �தின்�ற்ற பவணடிய முத்்ான 
பயாசலன்கள் அ த்ில ச�ா த்ிநதுள்ளன.

 நூலுககு அைதிநதுலர எழு த்ியுள்ள 
்மைதிழநாடு அறதிவதியல இயக்க அலுவை்க 
பமைைாளர �திரா�்கர, இநநூல வாசதிப்ப�ார 
மைனல்க ்கவரவப்ாடு நதின்றுவதி்ாமைல, 
அன்றா் வாழவதில அவர்கள் ்காணும் 
ஒவசவாரு வதிஷயத்ல்யும் அறதிவதியல 
�ாரலவயு்ன் அணு்க வல்கசசய்யும் என்ற 
்ன்னுல்ய நம்�திகல்கலய அைதிநதுலரயதில 
குறதிப்�திட்டுள்ளது மைதி்க்ச சாதியானது. மைதுலர 
்திருமைாறன் சவளதியீட்்்கம் நூலிலன 
�திலழ்களதின்றதியும். ்கட்டுலர்களுகப்கற்ற 
ச�ாருத்்மைான �்ங்களு்னும் சவளதி 
யதிட்டுள்ளது �ாராட்டு்லுககுாதியது.

n
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தமிழும தமிழர் நாடும 
எணசீர வதிருத்்ம்.

்காய்.. ்காய்.. மைா.. ப்மைா

புவி்னில� சேிறந்்கிட்ட ்ெிழர் ்ோடு

 புைட்சேி்களும் விரளந்்கிட்ட வ்பருரெ ்போைநீர்..!

்கவி்னில� ்கவிஞவைல்�ோம் ல்போறறிப் ்போடிக்

 ்கருதவ்ல்�ோம் கூறியதும் எங்கள் ்ோலட..!

சேிவிர்கயில� ஏறிடுென் னருக்கும் ்ல்�

 சேிந்்ரன்கள் வசேோல்லிய்ற ்கவிஞ ருணடு..!

வசேவி்னில� அணிந்்கிருக்கும் ்கம்ெல் கூடச்

 லசேவலுக்கு இரைவயனலவ இட்ட துணடு..!

ெ்களிருலெ முறஙவ்கோணலட புலிரய ஓட்டும்

 ெ்கத்ோன வை�ோறும் ்டந்் துணடு..!

பு்கலழோடு மூலவந்்ர் ஆணட ெணணும்

 புவி்னில� எங்களது ்ெிழர் ்ோலட..!

அ்க�ோ் பு்கழிரனலய ல்டி ென்னர்

 ஆழிவயல்�ோம் ்கடந்்கிட்ட வ்பருரெ யுணடு..!

அ்கத்கில�யும் புறத்கில�யும் ்போடல் கூறும்

 அவனியில� ்ெிழைது வ்பருரெ ல்பசும்..!

்பண்போடு வ்கோணடிட்ட ்ெிழர் வோழும்

 ்பழரெெிகு வ்பருரெலசேர் ெணலண யோகும்..!

ெணணு�்ககில் பு்கழிரனலய வ்பறற ்ோடு

 ெ்கத்ோன ்ெிழைது ்ோலட வயன்ல்போம்..!

்கணவணனலவ ல்போறறிடுலவோம் ்ெிரழ ்ோலெ

 ்கருத்ோ்க வோழந்்கிடுலவோம் வ்பருரெ வ்போங்க..!

்கிணணெோ்கச் வசேப்்பிட�ோம் ்ெிலழ ெணணில்

 சேிறப்்போன வெோழிவயன்லற வ்கோள்லவோம் ்ோலெ..!

- அனுராஜ்
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எனக்கும் ஆரசே்ோன்
வ்பணணோ்கப் ்பிறப்வ்படுத்ோல்
வ்பருெ்கிப்பும் கூட வரும்
்கணணோ்கக் ்கோத்கிடுவோர்

்கர�யைசேி ்நீலய என்்போர்
்கவிர்்களும் புரனந்்கிடுவோர்
்கற்கணடும் ்ோன் என்்போர்
்கண்கணட வ்யவமும் ்ோனோலவன்

எஙவ்கஙகு வசேன்றோலும்
்னிெ்கிப்பும் ்ோணுணடு
்ைத்கினில� ்ங்கம் என்்போர்
்ர�யில் பூச்சூடி ெ்ககிழந்்கிடுவோர்

வட்ட ்கி�வு என்்போர்
விணெநீனும் ்ோவனண்போர்
ெ�ர்்ககின்ற பூவும் ்ோனும் ஒன்வறன்்போர்
விடி்ககின்ற வ்போழு்ோ்கவும் ்ோனோலவன்

்கணணரசேவில் எணணம் ்கிரறலவறும்
வோயரசேவில் ல்கட்டதும் ்ககிரடக்கும்
வ்போன்னோன ்பிறப்்போ்க வ்பணணோ்க ்ோன்்பிறக்்க
்கிரறயலவ எனக்கு ஆரசே!

ல்போதும் ்பிறவி.

இயந்்கிைெோய ஆடவர் வோழக்ர்கப் ல்போதும்
ெத்ளம் ல்போல் அடிலெல்அடி ்பட்டதும்ல்போதும்

சுரெ்ோங்ககியோய எத்ரன ்கோ�ங்கள் இருப்்பது்ோனும்
சேிறில்னும் எனக்வ்கோரு சேந்ல்ோசேம் லவணும்......

- வா.சண்மு்கம.

கும்்பல்கோணம்.
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 உை்கத் ்மைதிழ லஹககூ ்கவதி்ர்கள் மைன்றம் 
மைற்றும் ்மைதிழசநஞசம் �திரான்சு இலைநது ந்த்்திய 
“லஹககூ முப்ச�ரும் வதிழா“ சசன்லன இகசா 
அரங்கதில �திப்ரவாதி 1, 2020 அன்று நல்ச�ற்றது. 
.துவக்க நதி்கழ்சசதியா்க வதிழாவதிற்கு வந்திருந் 
ச�ண ்கவதி்ர்கள் குத்துவதிளகப்கற்றவும்.. முன்ன்ா்க 
ஓ வ தி ய க ்க வ தி ் ர  அ மு ் � ா ர ் தி  ் ல ை ல மை ய தி ல 
ந ா ற் � த் ் தி  ந ா ன் கு  ்கவதி்ர்கள் ்மைது லஹககூ 
்கவதில்்கலள வ ா ச தி த் ் ன ர .  ல ஹ க கூ  ்க வ தி ல ் ்க ள் 
சுருங்க்ச சசாலலி சூழலை வதிளககும் எளதிய 
சசாற்்கபளாடு இருக்கபவணடும் என ஓவதியக 
்கவதி்ர அமு்�ார்தி ப�சதினார. ்கவதி்ர ்கணை்ாசன் 
அவர்களு்னான சநருங்கதிய நாட்்கலள நதிலனவு 
கூரநது அலனவலரயும் சந்கதிழ்ச சசய்்ார ்கவதி்ர 
அமு்�ார்தி. உை்கத் ்மைதிழ லஹககூ ்கவதி்ர்கள் 
மை ன் ற த் ் தி ன்  ந தி று வ ன த்  ் ல ை வ ர  ்க வ தி ்ச சு ் ர 
்கா.ந.்கலயாைசுந்ரம் அவர்கள் அலனவலரயும் 
வரபவற்றுப் ப�சதினார. லஹககூ வரைாற்றதில 
ச�ருமைளவதில லஹககூ ்கவதி்ர்கள் ்கைநதுச்காள்ளும் 
கூட்்ம் இதுபவ என்றும் ப�சதினார. 
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 வதிழாவதில “்மைதிழசநஞசம்  - �திரான்ஸ 
�்திப்�்கத்்தில ்கவதி்ர அனுராஜ் மைற்றும் 
்மைதிழசநஞசம் அமைதின் ஆ்கதிபயார ச்ாகுத்் 
“லஹககூ 2020“ - 101 ்கவதி்ர்களதின் 
2020 லஹககூ ்கவதில்்களதின் ச்ாகுப்பு 
நூலிலன ்கவதிப�ரருவதி ஈபராடு ் மைதிழன்�ன் 
அவர்கள் சவளதியதி் புரவைர குமைரன் 
அம்�தி்கா அவர்கள் ச�ற்றுகச்காண்ார. 
அவரு்ன் இலைநது சதிறந் ்கலவதியாளரும் 
எழுத்்ாளருமைான சநலலை உை்கம்மைா 
அவர்களும் ச�ற்றுகச்காண்ார. 

 உை்கத்்மைதிழ லஹககூ ்கவதி்ர்கள் 
மைன்றம் ்லைவர ்காந்கலயாைசுந்ரம் 
மைற்றும் �திரான்சு ்மைதிழசநஞசம் அமைதின் 
ஆ ்க தி ப ய ா ர  இ ல ை ந து ,  ஜ ப் � ா ன தி ய 
லஹககூ �தி்ாமை்கர �ாபஷா அவர்களதின் 
ச � ய ா தி ல  ்க வ தி ப் ப � ர ரு வ தி  ஈ ப ர ா டு 
்மைதிழன்�ன் அவர்களுககு “�ாபஷா வதிருது “ 
வ ழ ங ்க தி ன ர .  அ ப் ப � ா து . .  அ ர ங ்க தி ல 
வ தி ழ ா வு க கு  வ ந ் தி ரு ந ப ் ா ர  வ ா ழ த் து 
முழக்கமைதிட்்து சமைய்சதிலிக்க லவத்்து 

 �ாபஷா வதிருதுச�ற்ற ஈபராடு 
்மைதிழன்�ன் அவர்கள் ்மைதிழ லஹககூவதின் 
்ற்்காை வளர்சசதிகுறதித்து ச திறப்�தித்து 
்கருத்துலறயதிட்்ார மைா்கவதி  ஈபராடு 
்மைதிழன்�ன் ் ன் சதிறப்புலரயதில எது லஹகூ? 
லஹகூலவ எப்�டி எழு்பவணடும்? 
லஹகூவதில இ்ம்ச�றக கூ்ா்லவ 
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எலவ எலவ? என்�ல் ்மைகப்க உண்ான 
�ாைதியதில ஒரு மைைதிபநரம் சசாற்ச�ாழதிவு 
ந்த் த்ினார. அலவயதினர அவவப்ப�ாது 
ல்கத்்ட்்லு்ன் ப்கட்டு ரசதித்்னர. அவரது 
ப�்சசாற்றலில மையங்கதி நீண்பநரம் 
லஹககூவதின் நதிலைப்�ாட்ல் அ்ன் 
வசீ்கரத்்ன்லமைலய உள்வாங்கதிய�டி 
அலவபய மையங்கதிக ்கதி ந்து. இல்த் 
ச்ா்ரநது �ல்ப்�ாளர்களுககு வதிருது்களும் 
சான்றதி்ழ்களும் நதிலனவுப்�ாதிசு்களும் 

வழங்கதினார. 

 முன்ன்ா்க ்லைலமை வ்கதித்் 
நக்கீரன் குழுமை இனதிய உ்யம் இ்ழதின் 
இலையாசதிாதியர ்கவதி ர ஆரூர ்மைதிழநா்ன் 
அவர்கள் ்லைலமை உலரயாற்றதினார. ்மைது 
உலரயதில இன்று �ல்ப்�ாளர்களுககும் 
்மைதிழுககும் பநரந த்ிருககும் சநருக்கடி்கலளத் 
ச்ாட்டுக்காட்டி, இைக்கதிய முன்பனாடிப் 
�ல்ப்�ாளர்களான ்கவதிகப்கா அப்துல 
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ரகுமைான், மு.பமைத்்ா, ஈபராடு ்மைதிழன்�ன் 
ஆ்கதிபயாருக்கதில்யதில இருந  ் அன்�ான 
இ்யப் �திலைப்ல�யும் சுருக்கமைா்க்ச 
சசாலலி, இவர்களதி்ம் இத்்ல்கய 
�ண�திலனக ்கற்றுகச்காள்ள பவணடும் என்று 
�ல்ப்�ாளதி்கலளக ப்கட்டுகச்காண்ார. 

 லஹககூ 2020 நூல ச்ாகுப்�ாளர 
்கவதி்ர அனுராஜ் அவர்கள் ஏற்புலர 
வழங்கதினார. நஸீரா எஸ. ஆப்்ீன் 
இைஙல்க ்கவதி்ர எழு்திய லஹககூவதில_
்கலரபவாமைா, நதிரமைைா சதிவராசசதிங்கம் 
எ ழு ் தி ய  ஓ ல ் ந தி ை ா ,  ச ச ல ை ம் 
ரகு எழு்திய இனதிசயலைாம் சு்கபமை, 
மைா்வன் எழு்திய சு்கமூட்டிய அந் நதிழல 
இைஙல்க ்கவதி்ரும்.. எழுத்்ாளருமைான 
ப்காவுஸஸை ப ்க .  ர ா ம் ஜ தி  உ ை ்க ந ா ் ன் 
எ ழு ் தி ய  ச்காழுந்ம்மைா சதிறு்கல் நூல, 
�ா்ைாசதிாதியர சாந்ரூ�தி அம்�ாளடியாள் 
எழு்திய என்னுயதிரக ்கீ்ங்கள் (101 
�ா்ல்களதின் ச்ாகுப்பு) அன்பு்ச சசலவதி 
சுப்புராஜூ அவர்களதின் துளதிரககும் மைரம் 
இரண்ாம் �்திப்பு அறதிமு்கம்..

 நதிலறமை த்ி நீைபமை்கம் அவர்களதின் 
நதிைவதின் நதிலனவலை்கள் இத்து்ன்..
அமைதிழ்த் ்மைதிழ இைக்கதியத் ்ழல எனும் 
இைக்கதிய அலமைப்பு அறதிமு்கப் �டுத்்ப் 
�ட்்ப்ாடு.. இவவலமைப்�தின் மு்ல 
�ைதியா்க ்மைதிழ்சசசம்மைல ்கவதிாதிசதி மைப்கசு 
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எழு த்ிய ்மைதிழ ந த்ியதில என் ்கவதி ஓ்ம் 
எனும் ்கவதில் நூலும் சவளதியதி ப்�ட்்து. 
முன்ன்ா்க ்மைதிழசநஞசம் இ்ழ சார�ா்க 
இைஙல்கக்கவதி்ர நஸீரா எஸ.
ஆ�தி்ீன் அவர்களுககு மைைதிககூ ்கவதி 
வதிரு த்ிலன ஈபராடு ்மைதிழன்�ன் வழங்கதினார. 
்கவதித்ச்ன்றல வதிரு்திலன எழுத்்ாளர 
ப்காவுஸஸை இராம்ஜதி  உை்கநா்னுககு இனதிய 
உ்யம் இலையாசதிாதியர ஆரூர ்மைதிழநா்ன் 
அவர்கள் வழங்கதி்ச சதிறப்�தித்்ார்கள் .

 லஹககூ 2020 நூலில �ஙப்கற்ற 
்கவதி்ர்கள் அலனவருககும் �ஙப்கற்பு 
சான்றதி்ழும்,  ச்ாகுப்�ாளர்களுககு 
நதிலனவுப் �ாதிசும்... உை்கத் ்மைதிழ லஹககூ 
்கவதி்ர்கள் மைன்றம் ந்த்்திய மைா்ாந்திரப் 
ப � ா ட் டி ்க ள தி ல .  ச வ ன் ற வ ர ்க ளு க கு 
ச ா ன் ற தி ் ழு ம்  வ ழ ங ்க ப் � ட் ் ப ் ா டு . .
வதிழாலவ ஒருங்கதிலைத்து மைதி்க்சசதிறப்�ா்க 
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ந்த்்திய ்மைதிழசநஞசம் அமைதின்.. ்கவதி்சசு்ர 
்கா.ந.்கலயாைசுந்ரம்.. ்கவதி்ர அனுராஜ் 
ஆ்கதிபயாருககும் நதிலனவு �ாதிசு சான்று 
வழங்கப்�ட்்ப்ாடு மூவருககும் புத்ச்ாளதி 
இைக்கதிய குழுமைம் வதிருது்கள் முலறபய... 
்மைதிழ ்ீ�்கம் வதிருது... ்ன்முலனக 
்கவதி ்ீ�்கம் வதிருது.. லஹககூ ்ீ�்கம் 
வதிருது்கலள புத்ச்ாளதி குழுமை நதிறுவனர 
நஸீரா எஸ. ஆ�தி்ீன் அவர்கள் வழங்கதி 
சதிறப்�தித்்ார்கள்..

 வதிழாவதில இைஙல்கக ்கவதி்ர்கள் 
்காவத்ல்யூர �ழனதியாணடி ்கன்கராஜா, 
நஸீரா எஸ. ஆ�தி்ீன், சசதிநூரா, வ�திரா 
வ�தி, இராம்ஜதி ப்க.உை்கநா்ன் ஆ்கதிபயார 
்கைநதுச்காணடு நூல்கலள சவளதியதிட்்னர. 
்கவதி ஓவதியா இைக்கதிய மைன்றத்்தின் ்லைவர 
மையதிைாடுதுலற இலளய�ார்தி, மைழலைக 
்கவதி்ர ்கன்னதிகப்காவதில ராஜா, ்ஞலசத் 
்மைதிழ மைன்றத் ் லைவர இராமை பவலமுரு்கன், 
்கவதியுை்கப் பூஞபசாலை நதிரவா்கதி ச்ன்றல 
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்கவதி. �ட்டிமைன்ற ப�்சசாளர அன்புவலலி 
்ங்கபவைன், எழுத்்ாளர ்ஞலச எழதிைன், 
வ்சசன்லனத் ்மைதிழ்சசங்க ந திரவா்கதி 
நா.்கருைாநதி்தி, �ா்ைாசதிாதியர இநதுமை்தி 
�க்கதிா திசாமைதி ,  ் தினத்்ந்தி  எழுத்்ாளர 
அமு்ன், உைழள குழுமை நதிரவா்கதி �திரபு 
வாய்ஸ, லஹககூ ப்கைகசதி நதிரவா்கதி 
ச�ாம்மைதிடி பமைா்கன்்ாஸ, மைற்றும் ்கவதி்ர்கள் 
ஓசூர மைைதிபமை்கலை,  இலளய�ார் தி 
்கந்்கப்பூக்கள், நால்க ஆலசத்்ம்�தி, 
உ்யக்கணைன், ்மைதிழமு்ன், ை்ா 
சநதுரு, சசலைம் ரகு , நதிலறமை்தி நீைபமை்கம், 
மைா்வன், லவல்க �ார்தி, ்கன்கா �ாைன், 
ைாரன்ஸ குமைார, ்கவதிநதிைா பமைா்கன், 
�ாாதியன்�ன்  நா்கராஜன், ்கவதிமுத்து, 
்.அ்தியமைான்,ச.�.சணமு்கம்,்ட்சைா
மூரத்்தி, ்ஙல்க�ாைா ஆசதினதி,மைைலவ 
்காரனதி்கன்,யு்கபுத்்திரன்,ச�ான்னம்�ை 
வாைன்,புதுல்க ்ீஇரா, ்கவதி்ர.பரவ்தி, 
சதிவ்காமை சுந்ாதி நா்கமைைதி,அன்பு்சசசலவதி 
சுப்புராஜூ, .ஈழவன் ்ாசன்,  குமைர.
்ரமைசீைன்,   இலியாஸ அ்கமைது, ப்வாமைங்கைம் 
இராமு,்கவதி்ர.மைலலில்க்ாசன்,சச.
் மை தி ழ ்ச ச ச ல வ ன் , ப ்க ்ீ ஸ வ ர ன் 
ச தி ் ம் � ர ம் , ச ் ா . வீ ர மை ை தி , உ ல ற யூ ர .
வா.மைப்கஷ, வைம்புாதி பைனா, ்கீரத்்தி 
்க தி ரு ஷ ,  ை ட் சு மை தி  ்க ா ர த் ் தி ப ்க ய ன் , 
அன்�ழ்கன் ஜதி.,சஜன்ஸி, ப்க.�ாைன், 
சு . ப ்க ச வ ன் ,  ர பீ ந ் ர ந ா த்  மை ற் று ம் 
உை்கத் ்மைதிழ லஹககூ ்கவதி்ர்கள் 
மைன்றம் உறுப்�தினர்கள் நூற்றுககும் 
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பமைற்�ட்ப்ார ்கைநதுச்காண்னர.. 
�திரான்சு ்மைதிழசநஞசம் அமைதின் அவர்கள் 
வதிழாவதின் இறு்தியதில அலனவருககும் 
நன்றதிகூறதினார.

 உை்கத் ்மைதிழ லஹககூ ்கவதி்ர்கள் 
மைன்ற வதிழா…. லஹககூ �றலவ்களதின் 
பவ்ந்ாங்கல சரைாையமைானது .

நதி்கழவு �ற்றதிய ச்ாகுப்பு
்கவி்சசுடர் ்கா.ந.்கல்யாணசுநதரம, 

சசன்லன
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நனவாகும ்கனவு!

இளரெயின் ்கனவு்கள் இனிரெயோயத வ்ோடர்ந்்கிட

 உளெது ெ்ககிழந்்கிடும் உன்ெத்க் ்கனவு்கள்!

முதுரெயில் ்கனவு்கள் அரசேல்போடும் ்கடந்்ர்!

 புதுரெயோயக் ்கணடிட புைி்லும் ல்ரவலய!

இரடப்்பட்ட வோழவில� எத்ரனக் ்கனவு்கள்!

 ்ரடயோ்க சேி�ல்ைம் உரடந்து்ோன் சேி்றிடும் !

சேோ்ரனக் ்கனவு்கள் சேைித்கிைம் ்பரடத்கிடும்!

 ஆ்�ோல் ்கோணுலவோம் அறபு்க் ்கனவு்கள்!

்ப்கல்்கனவில் வீலண இழக்்ககின்லறோம் வோழரவ!

 ்பைி்விக்கும் ெோனுடம் விழித்கிட லவணடுலெ!

்கனவு்கள் ெட்டுலெ வ்கோடுத்கிடோது வவறறிரய!

 ்கனவின் விழிப்ல்ப உணர்த்கிடும் ்கிசேதர்!

உயர்விரனத ்ந்்கிடும் உன்ன் உரழப்ல்ப !

 முயறசேியும் இன்றிலய முடங்ககினோல் ்நீரெலய!

்ன்ெ்கிப்ர்ப உணைோது ்வித்கிடும் ெோனிடோ !

 ்கணவிழிததுப் ்போைடோ ்கனவவல்�ோம் ்னவோகும்!

ஓசூர் மணிவம்கமல

http://www.tamilnenjam.com

