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விரைவில் வவளிவைவிருக்கும் நூல்்கள்
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    செங்ககாந்தள் மலைன்ன சிவந்த விைல்்கள்

சிங்ககாைச் வசடி்களுக் ்கிரையே துழவி்ன

நீள்வரை நகாடைகான வநடுநய்தகாள் பைரந்த

நகாளவள் நிர்னவில் நணவை்ன ஊரந்தது

வமௌவல் வ்ககாடிபைர மகாமைக் ்கிரள்களில்

வ்கௌவிக் ்கிைந்த ்ககாலமும் யபகா்ன்தகால்

சின்ன ம்னயமகா சிணுங்கிச் சிர்தந்தது

்கன்னல் வமகாழி்களில் ்ககாந்தம் குரைந்தது

வரளேல் ்கழனறு ்தரைேில் விழுந்த்ன

இரளத்த ்திரையும் பசரல பைரநய்த

்கருவரள ஒனறு ்கண்கரளச் சூழ

பருத்த ய்த்கம் சிறுததுப் யபகா்னய்த

மன்னவன யபகா்ன மகாத்திரச எதுவவ்ன

இனனும் அவளுளம் அைிந்திை வில்ரல

வபகாருரளச் யசரக்்கப் பகாரல விரைந்த்னகா

அருரளப் வபையவ ஆலேம் புகுந்த்னகா

்திரை்கைற் ைகாணடி ்திைவிேம் யசரத்திை

வரைேில் பேணம் வசனறு மரைந்த்னகா

எதுவும் அைிேகா ஏந்திரழ

மதுநி்கர இ்தழகாள் ம்னத்தி லழு்தயள!

இராம வேல்முருகன்
வலஙர்கமகான
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இந்த த்தசம் காமத்ததிற்கு மட்டுமான 
ஒதே த்தசமாக வதிளங்குகதிறது. கா்தல் தமா்தல் 
பதிாதிவதினனவா்தம் எனற தபாது ்தனதி த்தசமாக 
உருமாறுகதிறது. இன்தத ்தடுகக எத்தனன 
பபாதியாரகள் வந்தாலும்  எழுசசதி பதிறககப் 
தபாவ்ததில்னலை இனனும் வதிடியனலைப் தபால் 

எழுந்த வண்ணமாகதவ உள்ளது புேட்சதி. 
அப்புேட்சதினயக னகயதில் எடுககும் இனளஞரகள் 
சீரும் சதிங்கமாகச பசனறு பதுங்கும் பாம்பாக ஓடி 
ஒளதிநது பகாள்கதிறாரகள். காே்ணம் எனறுதம 
நாம் இனளஞரகளாகதவ இருப்ப்ததில்னலை.

சதிறு பமாட்டுககள் சதின்தககப்படுவது 
எம் த்தசத்ததில், சீட்டுககட்டு ஆடுவது 
தபாலைாயதிற்று. வஞசக ேசம் குடிதது வயது 
அறதியாது வனபு்ணரவதில் வல்லைவரகளாக 
வளம் வரும் காலைத்ததில் வாயனம புனகககு 
அடினமயாகதி ப்ணத்ததில் பவளதிவருகதிறது. என 
்தாய உள்ளங்கள் இயற்னகயாகக கருத ்தாதித்த 
காலைத்ததில் அககா ்தங்னக எனற பசாந்தங்களுககு 
ம்ததிப்பு இருந்தது. எனறு பசயற்னக கருத்தாதித்தல் 
மூலைம் ்தாயனம அனைநத்தாதமா அனதற 
இதுபவல்லைாம் கா்ணாமல் தபாயதிற்று. 

ஒரு பூ அ்தன ்தனனமனய மாற்றதி 
அனமககும் தபாதும் ்தன பசாந்த வாசதன்த 
இழநது இனபனாரு வாசத்ததிற்கு மாறதிவதிடும். 
அங்தக ்தாயனம மாறுகதிறது அதுமட்டும் 
அல்லை அ்தன பாதி்ணாம வளரசசதி, சுனவ, 
நீடிககும் காலைம், புழு ப்தாற்று பூஞனச 
இப்படி பலை்தேப்பட்ை மாற்றங்கள் ஒரு 
பூவதிதலை இருந்தால் நம் பதிள்னளகள் நதினலை 
பகாஞசம் தயாசதிததுப் பாருங்கள். 

நம் வருங்காலை சந்த்ததிகள் பலை ்தேப்பட்ை 
எண்ணங்களுககும் தபான்தகளுககும் 
அடினமயாகதி ்தவறான பான்தககு இட்டுச 
பசல்லை இதுவும் ஒருவனக எனக கூறுகதிதறன. 
தயாசதியுங்கள் கருமுட்னை வளரப்பது நம் 
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உயதிர முட்னை என நம்மால் உறு்ததியாகக 
கூறமுடியுமா? முடியாது காே்ணம் நாம் 
ஒவபவாருவரும் மருததுவர இல்னலை. 

சாதிங்க பபண குழநன்தகள் சதிறு வய்ததில் 
பூப்பனைவ்தற்குக காே்ணம்? தகட்ைால் 
உ்ணவு முனற காலை மாற்றம் எனக கூறுவது 
உணனமதய 

அறுபது நாட்களதில் பூககதவணடிய பூ 
முப்பது நாட்களதில் தவணடும் எனறால் 
முப்பது நாட்களதில் எந்த பூ மகசூல் ்தருதமா 
அ்தனுைன மகேந்ததன்தச தசரகனகனய 
இன்ணததுப் பயதிாதிைதவணடும். அங்தக இரு 
்தேப்பட்ை உள்ளு்ணரவுகனளத ்தீணடும் 
வணடுகள் பசயற்னக த்தனீககளாக 
மாறதி பு்ததிய ஊட்ைசசதது மதிகக கழதினவச 
தசமதிககதிறது அ்தன உயதிாதியல் மாற்றமும் 
குனறநது வதிடுகதிறது 

எ கா : 
அறுபது நாள் - முப்பது நாட்  =  ப்ததினனநது 
நாள் 

அன்த வாங்கதி பயனபடுததும் நாம் பூ அறதிவு 
த்தன அறதிவு குறுங்காலை அறதிவு என மூனறு 
தப்த முககனதிகனள உணடு வருகதிதறாம் 
இ்தன தபாதில் ்தான பூப்பனைவதும் 
புன்தககப்படுவதும் நைககதிறது.

இயற்னக உேத்ததில் வாழந்த மூ்தான்த 
யரகள் வ்தவ்தபவனறு குழநன்தகள் பபற்று 
வரும் சூாதியனன முனபனழுப்பதி மனறயும் 
சூாதியனன பதின நகரத்ததி கம்பும் ்ததினனயும் 
கலைப்னப பதிடிதது உணடு உறங்கதி உயதிர 
த்தகம் கருககக கைவுள் துன்ணபகாணடு 
காலைம் காலைமாகக கருச சதின்தவு இல்லைாது 
கைல் பசழதிதது வளம் பகாழதிதது கவதின்த 
ப்தனறலுைன காமம் கழதிதது கண மூடிய 
ப்தனனதவா நூறு  எனபன்த யாோலும் 
மறுகக முடியாது. இறு்ததியாகச பசால்கதிதறன 
எங்தக பசயற்னக மாற்றம் நதிகழகதிறத்தா 
அங்தக அழதிவு ்தாணைவம் அேங்தகறதித்தான 
ஆகதவணடும்.                                               n 

ககயறுநிகை

எனர்னச் சுற்ைி நி்கழவ்ன
ஓைகாேிைம்  இம்ரச்கரளத ்தரு்கினை்ன

இய்தகா...இந்தக் ்ககாக்ர்க்கள்
கூடைஙகூடைமகா்க எவவி்த பேமில்லகாமல்  
பஞசகாேதது வசய்கினை்ன 
எனர்ன அரழக்்ககாமயல

இய்தகா.. இந்தச் சிடடுக்குருவி்கள்
்கடடுக்்கைங்ககாமல் ்தணணீர ்தடடில்
குளிததுக் கும்மகாளமிடு்கினை்ன
எர்னக் ்கணடு வ்ககாள்ளகாமயல

இய்தகா..இந்த மகாமைங்கள் ்ககாற்றுக்குத 
்தரலேரசதது ்தகாளம் யபகாடு்கினை்ன
எனர்னச் சடரை வசயேகாமயல

இய்தகா.. இந்த நகாய்கள் பூர்ன்கள் 
எலி்கள் ேகாவுயம 
ஒயேகாைமகா்க நடுதவ்தருவில் படுதது 
ஓயவவடுததுப் பழகு்கினை்ன
எனர்ன ஏவைடுததுப் பகாரக்்ககாமயல

அய்தகா..அந்த நிலகா, சூைிேன , யம்கம் 
ேகாவும் அதுபகாடடுக்கு இேல்பகாய 
பகாரததுப் யபசிக் வ்ககாள்்கினை்ன
எனர்னச்  சடரை வசயேகாமயல

இய்தகா.. இந்த மண ஆறு ்ககாடு
ேகாவும் எந்தக் ்கிளரச்சியுமினைி 
அளவளகாவிக் வ்ககாள்்கினை்ன
எனர்னப் வபகாருடபடுத்தகாமயல

இய்தகா..நகான ்த்னிரமச் சிரைேில்
ஊைைஙகு உத்தைவில்
வீைைங்கிக் ்கிைக்்கியைன

எரவயும் எனமீது அக்்கரைக் 
வ்ககாள்வ்தகாய வ்தைிேவில்ரல
நகான மனுசி எனப்தகால்்தகாய்ன...

முர்னவர. 

செண்ணியம் செல்ேக்குமாரணி,
புதுச்யசைி.
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நிந்தகைவயாடும் நிகை

( யநைிரச வவணபகா )

ஊைைஙகுச் சடைம் உ்தவுமகா இனைிந்தப்

யபைழிவு யநகாயும் பிைிந்திை - ஊைழியும்

இன்னலது வகாைகாமல் இனபம் வபரு்கிை

இனைிருப்யபகா வமங்களின இல்

இல்லத்தில் இனைிருநது இன்னல் வபரு்ககாமல்

நல்லபடி ்ககாப்யபகாயம நம்ரமயும் - வல்ல

வ்ககாயைகா்னகா வவரமயுயம வ்ககாணயை்க முன்னம்

வைகாமயல ்ககாத்திை வகா

வகாசல் வரையுமிஙகு வநது வ்ககாயைகா்னகாவும்

நகாசம் விரளக்குமுன நகாமுயம - ய்தசத்தின

நனரம ்கரு்தியே நகாளும் முர்னந்திை

இன்னல் அ்கலும் இேம்பு

இேனை வரைக்கும் இருப்பிைம் விடடு

அேலில் அ்கனைிைகா வணணம் - சுேமகா்கச்

சிந்தித ்திருநது சிரைபட டிருந்தகாயல

நிந்தர்ன யேகாடும் நிர்ன

நிர்னநது நிரைவுைன நினபணி ேகாற்ைின

அர்னதது வருத்தமும் ஆடும் - முர்னநது

சுேமகாய இருநது சு்கத்திர்னப் வபற்ைகால்

உேை;யவ ்கிரைக்கும் உணர

உணரநது வசேற்படடு உனபணி ேகாற்ைின

்தணலகாய எைியும் ்தைணி - பிணத்தின

குவிேலகா ேகா்கிக் குரலந்திடும் ்தனரம

்தவிரக்்கலகாம் நீயுயம ்தகான

ொழ் வநாயாம் சகாவராைா

( அறுசீர விருத்தம் ) 

( ்ககாய ்ககாய மகா - ்ககாய ்ககாய மகா )

்கடடுக்குள் அைங்ககாமல் ்தகாய்ன

 ்ககாசி்னிேில் பைவிடுது யநகாயே

மடடுக்குள் ரவத்திையவ முேலும்

 மருததுவை;்கள் படும்பகாடு பகாைீர

விடடிந்த யநகாே்கனறு வசல்ல

 வீடடுக்குள் இருந்தகாயல யபகாதும்

படவைனறு பகாைிலது யபகாகும்

 பைவசமும் ்கணடிைலகாம் பகாைில்

பகாரமுழுதும் பைவு்கினை வ்ககாயைகா்னகா

 பகாைகா்கப் படுதது்கினை யநகாேகாம்

ஊரமுழுதும் அைங்கிையவ நகாளும்

 உேிைைக்கும் வ்ககாயைகா்னகாவும் மகாளும்

யபை;விளங்கி நம்மி்னமும் புவிேில்

 வபடபுைய்ன வகாழந்திைலகாம் பகாைீர

ஊரமக்்கள் ்தகாமினயை ேைங்கி

 உள்ளிருக்்க யநகாே்கனறு யபகாகும்

யபரவபற்ை நகாடடி்னரும் ்தகாய்ன

 வபருயநகாேகால் வகாடு்கினைகார ்தகாய்ன

ேகாரவ்ககாணடு வந்தகாைிந்த யநகாயே

 ேகாமினறு வகாடு்கினயைகாம் வீயண

ஊரகூைகா ்தில்லிருநது பகாரும்

 உல்கிலிந்த யநகாே்கனறு யபகாகும்

பகார்த்னியல பைவசமும் கூை

 பகாழயநகாயும் பகாை்கனறு யபகாகும்   

கேிஞர் - ேயலூரான்கேிஞர் - ேயலூரான்
சகாவ்கச்யசைி, இலஙர்கசகாவ்கச்யசைி, இலஙர்க
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நிலரவ சிரைபிடித்தகாேகா

நிர்னரவ சிரைபிடித்தகாேகா

ஏ்னைகா இத்தர்ன வபகாய

உன வகா்னில்

எத்தர்ன நிலவு

எந்த நிலரவ 

நகான ்கணயைன வசகால்

விணமீனும் ஒரு சூைிே்னகாயம

நகாவ்னகாரு விணமீன

என்கிைகாய

நிலரவ விை 

வவளிச்சம் என்கிைகாய

நகாய்னகா ப்கலில் வ்தைியும்

தூைதது விணமீ்னகாய

இருக்்கியைன

வவளிச்சமினைி

உன வகா்னில் வவள்ளி நிலவகாய

இருப்ப்தகா்க நீ 

வசகால்்கிைகாய

எ்னக்ய்ககா நகாவ்னகாரு

தூைதது

விணமீன எனயை

படு்கிைது...

உன வகா்னில் எணணற்ை 

விணமீன ்கள்

எ்னக்வ்கஙய்க இைவமனயைன

இய்தகா 

இந்த விடிவவள்ளிேகாய

இரு எனைகாய

விடிநதும் 

இருக்்கியைன

நகான மடடும்

உ்னக்்ககா்க…



்கவிர்த எழு்தச்வசகான்னகால்

எனவசயவது

எ்னக்குத்தகான

எழு்ததவ்தைிேகாய்த

என்ன அப்படிப்பகாரக்்கிைகாய

பகாரக்்ககாய்த

பிைகு நகான

்கவிர்த எழு்திவிடுயவன

***

எனர்னக்்கவிர்த ய்கட்கிைகாய

என்ன வசகால்ல

உ்னது வகாரதர்த்கயள

்கவிர்த ்தகாய்ன

பிைவ்கன்ன

நகான வசகால்வது

***

   2020   Y   Y 
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ஏலை அஞசனலை சுருகக கதிளம்புலை... 
எனறகுேல் தகட்டு, இரு மாாதிம்மாககா, 
புள்னளககு ்தலைவாா திட்டு வநதுதறன. 
எனறவள் சதிறதிது தநேத்ததில் தூககுசசட்டிய 
தூககதிட்டு நனைய கட்டினாள்.

கட்ைைத்ததில் சதித்தாள் தவனலை... ஒரு  நா 
கூலி  400 ரூபாய தமஸத்ததிாதி 100ரூ கமதிஷன 
எடுததுககுவான பசங்கல், மண ்தட்டு 
எல்லைாதன்தயும் ்தனலையதிலை சுமககுறத்தாை 
குடும்ப பாேதன்தயும் சுமககறா அஞசனலை.
       பபாணணுககு 10 வயசும், னபயனுககு 4 
வயசும் இருககும்தபாது ஊர்ததிருவதிழாவுககு 
கேகம் ஆை வந்தவ கூை 20 வருஷததுககு 
முந்ததி இருந்த பழககம் புதுபதிககப்பை  
அவதளாைதய தபாயதிட்ைான அஞசனலை 
புருஷன.

புள்னளங்கள வளகக இந்த தவனலைககு 
தசததுவதிட்ைா பககததூட்டு மாாதிம்மாககா...

4 மாடிககட்டிைம் அது தவலை ஆேம்பதிசசு ஒரு 
வருஷம் ஆசசு.. இனனும் முடியலை..தமஸத்ததிாதி 
ஒரு மா்ததிாதி தவலைப்பாககற சதித்தாளுங்க, அவன 
பகாடுககற 500 ரூபாயககாக கட்ைைததுலை 
ஒதுங்கறது வழககம்.

அ ன ன ன க கு ம்  மீ ன ா  கு ே லு ம் , 
தமஸத்ததிாதி குேலும் அஞசனலைககு தகட்ைது.

வீடு ்ததிரும்பும்தபாது எனன மீனாககா... 

நீங்களுமா அவன கூை தசாடிதபாடுறீங்க...
அடிப்தபாடி 5 நதிமதிைம் ஒதுங்குனா 500 

ரூ ்தறான.
ந ீ பபானழகக ப்தாதியா்தவளா... இருகக.. 

நாம வாங்குற சம்பளம் குடும்பததுகதக பத்தலை... 
ஒரு நல்லை தசலை எடுகக நாககுத்தள்ளுது... இந்த 
காசு நம்ம பசலைவுககு... நாம உனழககதிறது.

அ ை  த ப ா  மீ ன ா  இ து  எ வ வ ள வு 
்தப்பபான வதிஷயம் இவவளவு சா்தாே்ணமா 
பசால்ற...

சாதி அஞசலை நீ இப்படிதய இருநதுட்டுப் 
தபா நான தவ்ணாங்கலை...

ஒதே தயாசனனதயாை நைந்த அஞசனலை 
17 வயசுலை கல்யா்ணம் 28  வயசுலை புருஷன 
ஓடி தபாயதிட்ைான இப்தபா அஞசனலைககு 34 
வயசு.. பசஞசு வசச பசலையாட்ைமா இருப்பா... 
தமஸத்ததிாதி இவனளயும் ஜானை மானையா, 
தகட்டுப் பாத்தான... இவ அதுககு மசதியலை, 
அவனும் ப்தால்னலை பணறப்தல்லைாம் 
இல்லை. அவன இழுத்த இழுப்புககு யாரு 
வாறாங்கதளா அவங்கதளாை மட்டும்்தான 
சகவாசம் வசசதிககுவான.

அஞசலை மவளுககு 17 வயசாசசு.. கட்டிக 
பகாடுத்தா பபாறுப்பு ்தீரும்னு அங்கங்க 
பசால்லி வசசா ஒரு நல்லை இைம் வநதுசசு.. 
னபயன டினேவர தவனலை எந்த பகட்ை 
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பழககமும் இல்லை.. அனா 5 பவுன நனக 
பாத்ததிேம் பணைம், பீதோ,கட்டில் எல்லைாம் 
தவணும்னு னபயதனாை அதன்தகாாதி 
கணடிஷன தபாை அஞசலை தயாசதிசசா..

எனனாடி அஞசலை மாப்பதிள்ள வூட்லை 
எனனா பசால்றாங்க

அை தபா மாாதிம்மாககா... அவ, அதன்தகாாதி 
தகககுறததுககு நான எங்க தபாவ.

தவற இைம் பாககலைாம்னு இருகதகங்கா 
அடிப்தபாடி உலைகம் ப்தாதியா்தவளா இருகக, 
மாப்பதிள்னளககு பசாந்தமா வூடும், காரும், 
இருககு உம்மவ உனனன மா்ததிாதி ்தட்டு 
தூககதி ்ததிாதியாம நதிழல்லை காலைந்தள்ளுவா... 
க ை த ன ா ,  வு ை த ன ா  வ ா ங் க தி  இ ந ்த 
இைதன்ததய முடிசசதிடு பசால்லிபுட்தைன.

அககா எங்கழுததுலை இருகக 2 பவுன 
சங்கதிலி அனேப்பவுன த்தாடு தபாக மீ்ததி       
பவுன சாமான பசட்டுகபகல்லைாம் 50 
ஆயதிேம் ஆவும்கா... நான எங்க தபாதவன...

நம்ம தமஸத்ததிாதி கதிட்ை தகளு கைனா 
பகாடுப்பான...

ஐயதயா அவங்கதிட்ையா.. .   அவன 
பபாம்பள  சகவாசம் உனககு ப்தாதியா்தாககா...

பநளதிவு, சுளதிவு  ப்தாதிஞசா்தான பபாழப்பு 
ஓடும்... தகட்டுப்பாரு...

சாதிககா... நான தகககும்தபாது நீயும் 
கூை இரு எனன...

சாதி, சாதி சனதிககதிழனம சம்பளம் தபாடும் 
தபாது தகப்தபாம்...

அஞசனலையும், மாாதிம்மாவும் தமஸத்ததிாதி 
சம்பளம் தபாட்டு முடிககதிற வனே காத்ததிருநது 
வதிட்டு பமல்லை வதிஷயதன்த பசால்லை...

மாாதிம்மாககதிட்ை எங்கககா தவலை எனக 
தகககப்தபானா... மாாதிம்மாககா மாப்பதிள்னள 
பசதது தபாயதிட்ைானனு அதுவும்  ஒரு வாேம் 
தவனலைககு தபாகலை... ஆளும் வூட்லை இல்லை...

அவன அஞனலைய தமலையும், கீழயும் 
பாததுககதிட்தை சாதி,  சாதி பாப்தபாம்... 
நனளககு பசால்தறன... எனறாள்

மறுநாள் 4 வது மாடிலை பசனட்ாதிங் தவலை 
பாகக, அஞசலைய தமஸத்ததிாதி கூப்பதிட்ைான

இ ங் க  ப ா ரு  அ ஞ ச லை . . .  இ ப் ப வு ம் 

ர்க ்கழுவு்தல் 

நீணடு வ்ககாணயை யபகா்னது

வ்ககாவைகா்னகா ரவைசு

ஊைைஙகுச் சடைம்

சுத்தப் படுத்திேது

வீடு்கரள

வ்ககாவைகா்னகா ரவைசு

்கடடுக் ்கைங்ககாமல் யபகா்கிைது

வீடடில் யமகா்தல்

144 ்தரை உத்தைவு

்கரள எடுக்்கப் படைது

இரணே்தள ப்திவு்கள்

ம்னி்தர்கள்

்தீணைத ்த்ககா்தவர்கள் ஆ்னகார்கள்

வ்ககாவைகா்னகா ரவைசு.

காகரக்குடி கிருஷ்ா
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நான  உனன கட்ைாய படுத்தலை... உனன 
அ டி க க டி ல் லை ா ம்  ப ்த ா ல் ன லை  ப ண ்ண 
மாட்தைன... ஒரு ்தைவ மட்டும்  ஒததுகதகா... 
50,000 ்ததறன. நீ எப்ப தவ்ணா ்ததிருப்பதிக 
பகாடு எனனா... எனறு பசானன்த தகட்டு 
அஞசனலைககு அ்ததிரசசதி எல்லைாம்  இல்லை...
எ்ததிரபாரத்தது்தான...

அஞசலை பேணடு நாள் தயாசதிசசு. . . 
மனசுககு பதிடிககா்த ஒனன, பசயயச பசால்லி, 
மனதச பசயயபசால்லை... சூழநதினலையதின 
னக்ததியானாள் அஞசனலை...

அடுத்த வாே சனதிககதிழனம சம்பளத 
த்தாடு ரூ 50,000 கைன கவரும்...

ன்தமாச நல்லை ஒரு முகூரத்தததுலை 
பபாண்ண கட்டிக பகாடுத்தா அஞசனலை...
        பபாணணு கல்யா்ணததுககாக 20 
நாள் தவனலைககு தபாகலை... மறுவீடு, அது, 
இது என ஊரலையும் இல்லை...

சாதினனு கட்ைைததுககு தபானா... 4 
மாடிககட்டிைம் முடிய இனனும் ஒரு வாேதம 
இருநதுசசு... சனதிககதிழனம சம்பளம் தபாை 
தமஸத்ததிாதிககு ப்ததிலைா தவற ஆள்... எனன 
மீனா தமஸ்ததிாதிய காத்ணாம் என அஞசலை 
தககக...

 எனனாடி இது அ்ததிசயமா இருககு... 
உ ன க கு த ்த ா ன  அ வ ன க  க ண ை ா த லை 
ஆகாத்த... அந்தக பகாடுனமய ஏன தகககுற... 
பததுநாள் முந்ததி ஆஸபத்ததிாதிலை தசதது... 
போம்ப முடியாம பபாசுககுனு பசதது 
தபாயதிட்ைான... நாங்கள்ளாம் ஆஸபத்ததிாதிககு 
தபாய பாததுட்டு்தான வநத்தாம்... என 
அழுதுகதிட்தை மீனா பசால்லை...

அஞசனலைககு சங்கைமாக இருந்தாலும்  
அப்ப... 50,000 ரூபாய ்ததிருப்பதிக பகாடுகக 
தவணடியதிருககாத்தா எனற நைப்பானசயதில் 
உள்ளம் கு்ததியாட்ைம் தபாட்ை அஞச 
னலைககு தமஸத்ததிாதி எயட்ஸ தநாயால் 
இறநதுதபானது  ப்தாதிய வாயப்பதில்னலை.. 
ப்தாதியாமதலை தபாகட்டும்... பாவம் பலி 
காைாய  அஞசனலையும்...

n

அன்கைத் ்தமணிழ்

l
்கைவுள்்கள் உன முனய்ன

எம்மகாத்திைம் - அம்மகா

அனபியல நீ ்தகாய்ன

அடசேபகாத்திைம்..!!

l
பரழே. யசகாற்ரை

பஞசகாமிர்த. மகாக்கும் பக்குவம்

அம்மகா...உன ர்க்களுக்கு

எப்படித ்தகான வகாயத்தய்தகா...?

l
அப்ப்னின பகாைம்

சடு்திேில் முடிவது.

அனர்னேின பகாசம்

ஆயுள் வரை வ்தகாைரவது.

l
எடடி உர்தத்தவன

இனனும் நிறுத்தவில்ரல.

்கடடிக் ்ககாத்தவள்

்ககாப்ப்கத்தி லிருக்்கிைகாள்.

l
இனனும் ஒரு முரை

என ்தகாேின மணிவேிற்ைில்

பிள்ரளேகாய வகாழவ்தற்கு

வழியுணயைகா ...ப்கவகாய்ன..?

l
பிள்ரள்கள் பசிேகாறும்

வடிவழர்கப் பகாரத்திருப்பகாள்.

அவளுக்கு அது யபகாதும்.

்தன பசிரே மைந்திருப்பகாள்.

l
யவ்தங்கள் நகானகு

எனபவ்தல்லகாம் வபகாய.

அம்மகாவின வகாரதர்தயுைன

ஐநவ்தனபய்த வமய.

l
அம்மகாரவ அரழக்கும்

"அ"்கைத்தில் வ்தகாைஙகுவ்தகால்

இம்மகா நிலதய்த

இைவகாப் பு்கழுைன...்தமிழ..!!!

- சென்ஸி,  
வசனர்ன
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ப்தாைரபாைல் துனறயதின ஓர 
அங்கம் ்தான சமூகவனலைத்தளம்.

ச மூ க த ன ்த  வ ள ர க க வு ம்  ச மூ க ப் 
பதின்ணப்னப உருவாககவும் முனனநது 
பகாணடிருககும் அ்ததிேடிககளம்.

உலைகளாவதிய வனகயதில் சமூகதன்த 
ஒனறதின்ணப்பத்த இ்தன தநாககம்.

இலைவசச தசனவயதினால் இயங்கதிக 
பகாணடிருககதிற இ்தற்குள் முைங்கதிக 
கதிைப்தபார ஏோளம்.

்தனதிபயாருவனனயும் ்தனகருததுகள் 
பசயற்பாடுகள் நதிகழவுகள் எனபவற்தறாடு 
அ வ ே வ ர  இ லை க கு  த ந ா க க ங் க ன ள யு ம் 
பகதிரநது பகாள்ளப் பயனபடும் ்தனதிததுவ
தமனை அது.

பல்தவறு நாட்டு மககனளயும் இன்ணதது 
மகதிழும் இந்தப்பாலைம்.

சதிறந்த முனன்ணதியதிலுள்ள சமூக வனலைத 
்தளங்களாக முகநூல், டுவதிட்ைர, இனஸைாகதிோம், 
வாட்்ாப், கூகதிள், யூடியூப், ஆரககுட், 
லினங்டின, பதினபறஸட், ைம்ளர, பதிளதிககர 
இப்படி பசால்லிக பகாணதை தபாகமுடியும்.

னகயைககக க்ணதினதியும் அனலைதபசதியும் 
வந்தபதின னகககுள் உலைகம் அைங்கதிப் 
தபாயக கதிைககதிறது.

பனழய நட்புககனளயும் உறவுகனளயும் 
தப்ணவும், பள்ளதி கல்லூாதி தவனலையதிைத்ததில் 
பழகதியவரகனள இழககாமல் ப்தாைேவும் 
சமூகவனலைத்தளங்கள் சுமுகமாக உ்தவதி 
வதிடுகதினறன.

பனழயவற்னறப் புதுப்பதிதது அழகாகக 
வும் முடியும்.

பனழய நதினனவூட்ைல்கனள மீட்பைடுகக 
வும் இயலும்.

புனகப்பைங்கள் தசமதிதது பேவசப் பைலைாம்.
புது நதிகழவுகளதின ஒளதிப்ப்ததினவ ப்ததி 

தவற்றதியும் வதிைலைாம்.
்தனதி நபோயககூை வதிளம்பேச பசலை 

வதினறதி வதியாபாேதன்த உயரத்தலைாம்.
உைன பசய்ததி உைன பகதிரபவனறு 

ஒவபவாரு நபரும் பங்தகற்று மகதிழலைாம்.
புேட்சதி பவடிககவும், தபாோட்ைங்கள் 

பவல்லைவும், பலை கூட்ைம் தசேவும் கூோன 
்தளம் இது.
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்த ன தி ன ம  த ப ா க க ச  ச தி லை ர  இ ங் த க 
வருவாரகள். இங்தகதய கதிைப்ப்தால் சதிலைர 
்தனதிததும் தபாவாரகள்.

நனனமகள் நதினறநது இருந்தாலும் 
நனறல்லைா்தனவயும் நதினறுபகாணதை 
ப்தாைரும் இந்த வனலை.

அ க க ம்  ப க க ம்  க வ ன தி க க ா ம ல் 
அயலைானே மறநது  வனலையதில் ச திகக தி 
இயல்பு வாழகனகனய இழநது பகாள்கதிறது 
்தற்காலைம்.

ஆ ்த ா ே ம ற் ற  ்த க வ ல் க ள்  அ வ தூ று 
பேப்பும் பசய்ததிகள் யாரதவணடுமானாலும் 
்தேமுடிகதிறது நனறனறு.

முனபதின அறதியா முகமூடி மனதி்தரகளால்
முனற பகட்ை நட்புககள் அனறககுள் 
நுனழயலைாம்.

பபானனான தநேம் மண்ணாகதிப் 
தபாகும் தநேந்ததினனதியாய காாதியதன்தயும் 
்தடுககும். கணன்ணயும் பகடுககும்.

தகைானவற்னறயும் எளதி்தாகப் பாரதது
சமூகப் பதிறழவுகனள உருவாககதி வதிடும்.

இனளதயாருககு ப்தற்றதன்த உருவாககு 
வ்தாய ஆோயசசதிகள் கூறுகதினறன. 

த ்த ா ற் ற த ன ்த க  த க லி  ப ச ய ்த ல் 
த்தானறதிய வாரதன்தயால் அவம்ததித்தல் 
எனபனவ இங்கதிருநத்த இனளதயாாதிைம் 
வளரநது வரும் ்தகா்த பழககமாகும்.

ப்ண தமாசடி, ஏமாற்று்தல், துஷபதிேதயா 
கம் தபானறனவ சா்தாே்ணமாக நனை 
பபறும் இைமாக சமூகவனலைத ்தளங்கள் 
உள்ளன.

வனமுனறககாட்சதிகள் வலைம் வநது 
பகாணடிருப்ப்தால் பாரததுப் பாரததுப் 
பழகதிப் பதின ேசதிககும் தபாககு மனதி்தருககு 
வநது வதிடும் எனகதிறது உளவதியல். இது 
நற்சமூகததுககு நல்லை்தல்லை.

பய்ணததுககு வாகனம் நல்லைது்தான.
வதிபததுககனளத்தான ்தவதிரகக தவணடும்.
சமூகவனலைத்தளங்களும் வாகனம் தபானற 
னவ்தான.

கவனமாயக னகயாளதவணடியது நம் 
அறதினவப் பபாறுத்தது்தான.     n

்ககா்கயம
்தகாம்தமகா்க வகா
பசிேகாறு்கிைது அணில்
l

்கைவுள் பைதர்தக் கும்பிடடு
்கண ்திைக்்கியைன
எடடிப் பகாரக்்கிைது பல்லி
l

புத்தைினயமல் நிழல்
குரைப் பிடிக்்கினை்ன
வகா்னில் யம்கங்கள்
l

வீழந்த நீரவீழச்சிேின அலைல்
அைங்கிப்யபகா்னது
அருய்க ஓரைேகா்க
l

விைலகால் ்கணரணக் குத்திய்னன
்ககாைி உமிழந்தது
்கலங்கிே நுஙகு
l

உரைந்த பகார்ன
ஆ்ககா! பூமிேில்
எத்தர்ன பிரைநிலகாக்்கள்
l

பகாரத்ததும் ஓடிவரும் நகாய
வகாலகாடடுர்கேில்
உணவருநதும் மணி அடிக்்கிைது
l

வ்ககாடடும் அருவி
தூைத்திலிருநது பகாரக்்கியைன
ய்தகாளில் துணயைகாடு மரல
l

ொ.கா.ொர்தி ராொ,
வசங்கல்படடு. 603002.





2020Y Y 

அவதோை தபரு எனனனனு அவருகதக 
மறநதுதபாசசு. அவருககு பசாதது ஒருபகாை 
ைப்பா ஒருசாககுப்னப அவவளவுத்தன. 
யாருகதிட்ையும் னகதயந்த மாட்ைாரு. 
யாோவது குடுத்தா வாங்கதிச சாப்புடுவாரு. 
மதிசசமதிருந்தா காககாககதி இல்லை நாயககதி 
தபாட்டுருவாரு அந்த சாககுத்தான படுகக.  

அந்தப் பபாட்டிலை எனன இருககுனனு 
ஆருககும் ப்தாதியாது. ஊரு ஊோத்தான 
்ததிாதிவாரு. ஆருகூையும் தபசமாட்ைாரு. 
ஆோவது தகட்ைா சதிாதிப்பாரு னசனகலை தபா 
தபானனு பசால்லுவாரு

கால்தபான தபாககுலை்தான தபாயதிக 
கதிட்தை இருப்பாரு. பசலைநாள் சாப்பாடு 
பகனைககும் பசலைநாள் எதுவும் பகனைக 
காது. ்தண்ணதியககுடிசசதிட்டு படுததுருவாரு 
இனனதிககதி இது்தான பக்ததினனு.

அந்த ஊருககு தநதது ோத்ததிாதி்தான 
வநதுருந்தாரு. வழககமா மைம் பஸட் 
ைாணடுனனு ்தங்குவாரு பசலைதநேம் 
தபாலீஸகாேவுக பவேட்டி வதிடுவாக 
ஒணணுஞ பசால்லைாமப் தபாயடுவாரு. 
இங்கயும் பஸட்ைாணடுலை்தான ோத்ததிாதி 
படுத்ததிருந்தாரு, ஆதோ சாப்புைகபகாணைாநது 
சாப்புைாம இருந்த பபாட்ைலைத்தககுடுத்தாக 

வாங்கதிச சாப்புட்டுட்டு மீ்ததிய நாயககுக 
கு டு த ்த ா ரு .  அ ப் பு ற ம்  ப ஸ ை ா ண டு லை 
படுததுட்ைாரு. 

அனனதிககதிக கானலையதிலை எந்ததிாதிசசதி 
ப்தருவுலை பகளம்புனாரு அவரு பாட்டுககு
அப்ப ஒரு அம்மா னபயதிலை பபாட்ைலைம் 
பகாணைாநது குடுததுககதிட்டு இருநதுசசு 
அன்தப் பதிசசககாேவுக வாங்கதிட்டுப் 
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தபாயதிட்டு இருந்தாக இவரு அந்தப்பககம் 
தபானாரு. அப்ப இவேப்பாததுகதகட்டுசசு 
இந்தாயா இட்லிப்பபாட்ைனம் வாங்கதிக 
கனனு இவரு வாங்கதிககதிட்டு நைந்தாரு 
அந்தம்மா இவனேப் பாததுககதிட்தை 
இருநதுசசு.

இவரு வழககம்தபாலை அன்த வாங் 
கதிட்டு தபாயதிப் பதிாதிசசதி ஒருவா எடுதது 
னவசசாரு அவரு கணணுலை இருநது 
ப ப ா லை ப ப ா லை ன னு  ்த ண ்ணீ ர ப க ா ட் ை 
ஆேம்பதிசசதிடுசசு.

அ ந ்த  ஊ ரு லை  ப ப ா தி ய  க ை  அ ந ்த க 
கனை்தான. அந்தககனை பமா்தலைாளதி 
கானலையதிலை அஞசும்ணதிககதி எந்ததிாதிசசதி 
குளதிசசதிட்டு சாமதிய கும்புட்டுட்டு வநது கனை 
ப்தாறந்தாருனனா ோத்ததிாதி பதது ம்ணதிககதித்தான 
மூடுவாரு. சாப்பாடு ்தண்ணதி எல்லைாம் 
அங்கதய்தான கனைககதி வாேவுகலை மாதியான்தயா 
அயயா அம்மானனு ்தான கூப்புடுவாரு 
சதினனப்புள்னளகனனாலும் மாதியா்த்தான 
அயயாவுககு எனன தவணும்பாரு. 

ோப்பகலைாக கனையதிலை பகைப்பாரு 
ப்தாழதில் அவருககு மூசசுமா்ததிாதி அதுனாலை 
கனையதிலை்தானதிருப்பாரு அதுனாலை ப்தாழதில் 
வளநதுசசு. வதியாபாேம் பபருகுசசு. அப்ப 
வந்தவுக ஆதலைாசன பசானனாக ஆனேயாவது 
தவனலைககதி னவசசதிக கதிலைாம் லைனனு. அப்ப 
பசால்லுவாரு ஆனேயாவது தவனலைககதினவசசா 
அம்புட்ையும் அவன சாப்புட்டுப் தபாயடுவான 
நம்மாலை முடியதிற வனேககும் பாப்தபாம்பாரு. 
அவதோை சம்சாேத்த ஆரும் பாத்த்ததில்லை 
ஏனனா அவருஅவள எங்கயும் கூட்டிட்டுப் 
தபானதுமதில்லை. கனைககும் வோது. அதுனாலை 
ஆருககும் ப்தாதிய வாயப்பதில்லைஅவருககுப்புள்ள
குட்டீ எதுவுமதில்லைனறது தபசசு.

இப்புடிப்தபாயககதிட்டு இருந்த அவரு 
பபாழப்புலை ஒருத்தன வநதுதசந்தான அவன 
தபரு தசாமு அவபனாரு பேணடுங் பகட்ைான. 
பவவேம் பத்தாது. பசானனா பசால்ற 
தவனலையசபசயவான அதுவும் சதிலைதநேம் 
ஏைாகூைமா. இவந்தான நமககுசசாதியான 
ஆளுனனு இவரு முடிவுபணணுனாரு 

அவனகூை ஒத்தானசககதினவசசதிகக முடிவு 
பண்ணாரு, அவனகதிட்ை வீட்டுககு எதுனாசசும் 
குடுத்தனுப்ப சாப்பாடு வாங்கதியாற கனைககதி 
வாேவுக பநனறயாசசாமான வாங்குனா 
அவனகதிட்ைககுடுதது வீட்டுககுததூககதிக 
பகாணடுதபாயக குடுககனனு னவசசதிக 
கதிட்ைாரு. வீட்டுலை இருநது வாே சாப்பாடுலை 
அவனுககும் குடுப்பாரு. 

ஆனா கனைககதி உள்ள தசககமாட்ைாரு
அவனும் பசால்ற்தச பசயவான. ஏ்தாவது 
தகட்ைா இளதிப்பான அம்புட்டுத்தான 
அதுனாலை கனைககதிவாேவுக அவனக 
கதிணைல் பணணுவாக எனனைா தசாமு 
பமா்தலைாளதி எப்ப ஒனககு கல்யா்ணம் பண்ணதி 
னவப்பாருனனு தகப்பாக அப்ப பககக 
பதிககனனு சதிாதிப்பான அது வாேவுகளுககு 
ஒருபபாழுதுதபாககு அேைவுசர மட்டும் 
த ப ா ட் டு ரு ப் ப ா ன  ச ட் ன ை ப ய ல் லை ா ம் 
பகனையாது. பகாஞசநாள்லை அவனுககு 
மீச ்தாடி பயல்லைாம் வளந்ததிருசசு அதுனாலை 
பமா்தலைாளதி அவனுககு அவதோை பனழய 
சட்ை ஒண்ணககுடுத்தாரு சநத்தாசமாப் 
தபாட்டுககதிட்ைான பாககுறவுகககதிட்ை 
எல்லைாம் பசால்லுவான எனககு பமா்தலைாளதி 
சட்ை குடுத்தாருனனு பபருனமயா ஆளும் 
நல்லைா வளநதுட்ைான அதுனாலை கதிணைலும் 
அ்ததிகமாப்தபாசசு வாே பபாம்பனளக ஏணைா 
தசாமு பபாணணு ்தாேம் கட்டிககதிடுறீயானனு 
தகப்பாக அவன பவககததுலை சதிாதிப்பான 
அதுலை அவுகளுககு ஒருசநத்தாசம்.

இப்ப மூணுதவனளயும் பமா்தலைாளதிககதி 
வீ ட் டு லை  இ ரு ந து  சூ ை ா  ச ா ப் ப ா டு 
வநதுசசு தசாமு்தான வாங்கதியாருவான. 
பசலைதநேம் சாப்புைசபசானனா தவணைாம் 
பசதியதில்லைம்பான. பமா்தலைாளதி வதிட்டுருவாரு.

இப்புடிப்தபாயகதிட்டு இருநதுசசு அப்ப 
அப்ப அவனதமலை பபாம்பனளங்க புகார 
பசானனாக அவன பாரனவ சாதியதில்லைனனு
அப்ப பமா்தலைாளதி பசால்லுவாரு அவங் 
பகைககான கதிறுககுப்பய நனு அவுகளும் 
த ப ா ய டு வ ா க  ஏ ன ன ா  அ வ ன ன ா லை 
ப்தாந்தேவதில்லை.
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்த தி டீ ரு ன னு  ஒ ரு ந ா ள்  ப ம ா ்த லை ா ள தி 
சநத்தாசமா இருந்தாரு பாத்தவுகதகட்ைாக 
எனன வதிசமுனனு அப்ப அவருபசானனாரு 
சம்சாேம் முழுகாம இருககுற்தா. அதுனாலை வாே 
சதினனப் புள்னளகளுககு முட்ைாபயல்லைாம் 
குடுத்தாரு. 

அனனதிககதிகானலையதிலை வழககம்தபாலை 
கைப்தாறந்தாரு. ஒம்தபாது ம்ணதிககதி 
தசாமு இட்லி பகாணைாந்தான. வீட்டுலை 
இருநது அவரு கனைககுள்ள னவசசதி 
ப தி ா தி ச ச தி  ச ா ப் பு டு ற து க கு  மு ன ன ா டி 
அவனக கூப்புட்ைாரு அதுககு அவன 
இட்லி தவ்ணாமுனனான. இவருககுத 
து ணு க கு ன னு ச சு .  ப ா ர ச ல் லை  இ ட் லி 
இருககுனனு எப்புடித ப்தாதியும்னனு 
த க ட் ை து க கு ச  ப ச ா ன ன ா ன  நீ ங் க 
பதிாதிசசவனதன  இட்லிவாசம் வந்ததிருச 
தசனனு. இவருககு ஆசசாதியம் அவவளவு 
ப வ வ ே ம்  அ வ னு க கு  ப ்த ா தி யு ்த ா ன னு 
அனனதிககதி 12 ம்ணதிககதி மத்ததியானச சாப்பாடு 
வாங்க வீட்டுககுப்தபாயதிட்ைான. 

அ ன ன தி க க தி ப் ப ா த து  ஆ த ே ா  அ ந ்த 
ஊரு அேசதியல் புள்ளதிய பட்ைப்பகல்லை 
நடுதோட்டுலை பவட்டிப்புட்ைாங்க அதுனாலை 
ப்தருபவல்லைாம் ஒதே கலைாட்ைா. ஒருகும்பல் 

எல்லைாககனையும் அனைககச பசால்லிக 
கலைாட்ைா பண்ணதிககதிட்டு வந்தானுக 
இவனுக வதிைமாட்ைானுகனனு மனதச 
இல்லைாம கனையசசாத்ததிட்டு வீட்டுககுக 
பகளம்பதினாரு.

அனனதிககதி மூடுன கை ஒருவாேமாத 
ப்தறககலை. ஆருககும் புாதியலை ஏன கைப்தாறக 
கலைனனு. அேசப்புேசலைா பாத்தவுக வீடு 
பூட்டிருநதுசசுனனு பசானனாக இது ஒரு 
ேகசதியமாதவ இருநதுசசு ஏன கைப்தாறககலை 
எனன ஆசசு தசாமுனவயும் காத்ணாம் 
ஒணணுதம புாதியலை ஆளாலுககு கன்த 
பசானனாக தசாமுவ பமா்தலைாளதி பகானனு 
பபா்தசசதிட்டு ஊேவீட்டு ஓடிட்ைாரு பசலைதபரு 
பசலைதபரு பமா்தலைாளதிய பகானனுபுட்டு 
த ச ா மு  அ வ ரு  ப ப ா ண ை ா ட் டி கூ ை 
ஓடிட்ைானனு பசலைதபரு. 

ஒருத்தருககும் ஒணணும் புாதியலை கனையும் 
ப்தாறககலை. ்ததிருட்டுப்பயலுக பசலைதபரு 
உள்ளாற புகுநது அள்ளதிைலைா முனனு 
கனைககுள்ள பகாஞசநாளுககுப் பதினனாடி 
தபானவனுக பசால்லித்தான ப்தாதியும் 
கனைககுள்ள எந்த சாமானுமதில்லைனறது 
பகாஞசநாளு தபச தி  அலுததுப்தபாயதி 
எல்லைாரும் மறநதுட்ைாக எல்லைாதன்தயும்... 

உனஉன
ஞகாப்கஞகாப்க
பூக்்களகால்பூக்்களகால்
நிைம்பிேநிைம்பிே
இக்குளக்்கரைஇக்குளக்்கரை
எனனுைனஎனனுைன
எப்யபகாதும்எப்யபகாதும்
நம் ்ககா்தல்நம் ்ககா்தல்
்கர்தரே்கர்தரே
நகாணததுைனநகாணததுைன
வசகால்லிவசகால்லி
நர்கக்்கிைது...நர்கக்்கிைது... - - விஜிவிஜி
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இப்ப இட்லிய பதிாதிசசவரு கணணுலை 
்த ண ்ண தி  ப க ா ட் டு ச ச ா  அ வ ரு  அ ந ்த 
அம்மாவதத்தடிப் தபானாரு. அந்தத 
ப்தருவுலை ஒரு பலைசேககுககை இருநதுசசு. 
அங்க தபாயதி இவரு பாத்தாரு. கனைககுள்ள 
அந்த அம்மா யாவாேம் பண்ணதிககதிட்டு 
இருநதுசசு. கனையதிலை ஒரு தபாட்ைா 
ம ா ட் டி ரு ந து ச சு  அ து க கு  ம ா ன லை யு ம் 
தபாட்டுருநதுசசு. 

அப்ப கனைககதி ஒருபபாணணு னபககதிலை 
வநது சாப்பாடு குடுததுசசு அவரு பககததுலை 
இருந்தவுகள பவசாாதிசசப்பதப்தாதிஞசது இந்த 
ஊருககு அந்தம்மா வயததுலை புள்னளதயாை 
வந்ததும் அதுகூை அப்புோ்ணதியா ஒருத்தன 
வணடிபநனறயா சாமாதனாை வந்ததும் 
அவளுககுப்பபாணபகாழந்த பபாறந்ததும் 
அவந்தான இப்பககனைய நைததுறானனும் 
ப்தாதிஞசது பகாஞசதநேததுலை னசககதிள்ள 
கனைககதி ஒருத்தன வந்தான அவன 
தசாமு, முனன மா்ததிாதி இல்லை இப்ப அவன 
ப்தளதிவாருந்தான அவன கனைககதி சாமான 
இ ற கக தி ட் டு  க ன ை க கு ள் ள  த ப ா ன து ம் 
அந்தம்மா பவளதிய வநதுசசு இப்பவும் அது 
புள்ளத்தாசசதியா இருநதுசசு. 

அது தபானதுககு அப்புறம் கனைககுள்ள 
எ ட் டி ப் ப ா த ்த ா ரு  அ ங் க  இ ரு ந ்த 
தபாட்ைா அவதோைது்தான... கணணுலை 
கண்ணீரவழதிய பகளம்புனாரு...

அப்ப அந்தப்பபாணணு கூப்புட்டு 
அவருககு சாப்பாடு பபாட்ைலைம் குடுததுசசு 
அங்க இருந்தவரு பசானனாரு அவுக வீட்டுலை 
இருநது ஆதோ ஓடிப்தபாயதிட்ைாகலைாம் 
அ வ ரு  ந ா வ க ம ா  ப ்த ன ம்  ப தி ச ச க 
காேவுகளுககு சாப்பாட்டுப் பபாட்ைலைம் 
ப ்த ன ம்  கு டு க கு து  இ ந ்த ம் ம ா .  இ து 
எப்புடியாவது அவருககுதபாயதிதசருமுனற 
நம்பதிகனகயதிலைனனு. அன்தகதகட்ைதும் 
அவரு கணணுலை ்தண்ணதி ஊததுசசு 
அதுலை அந்தப்பபாணத்ணாை பமாகம் 
மங்கலைாசசு அன்த காககாககு தபாட்டுட்டு 
நைககதப்தாைங்குனாரு கண்ணீதோை...

n

ஆடிடு செணவ்

வகா்னவில்ரல வைிநது உடுத்தி
வணண மேில்்கள் ஆடுது
வகாலிபததுச் யசகாரலேியல
வநது நினறு ஆடுது
வரளக்்கைங்கள் ய்ககாரத்திஙகு
வடைம் சுற்ைி ஆடுது
்கிறு்கிறுததுப் யபகாகும் ்தரல
சிைி... சிைிதய்த ம்கிழுது.

ஆலவடைம் யபகாலச் சுற்ைி
அ்கம்கிழநய்த ஆடுது
ஆடும் குரை ைகாடடி்னமகாய
அழகு ஊஞசல் ஆடுது
ஆடிப்பகாடு வபணயண இது
அ்கம் ம்கிழும் ்ககாலயம
அடுதது பல வபகாறுப்பு வரும்
அது வரைேில் ஆடிடு.

கமைெரஸே்தி. கு
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வ்ககாஞசம் ்திமிரயவணடும்

வ்ககாஞசம் பேம்யவணடும்!

வ்ககாஞசம் வவேில்யவணடும்

வ்ககாஞசம் நிழல்யவணடும்!

வ்ககாஞசம் வ்ககாஞசம் எனைிருந்தகால்

வநஞசில் இனபம்

நிரைந்திருக்கும்!

வ்ககாஞசம் துேரயவணடும்

வ்ககாஞசம் சு்கம்யவணடும்!

வ்ககாஞசம் இருள்யவணடும்

வ்ககாஞசம் சுைரயவணடும்!

வ்ககாஞசம் வ்ககாஞசம் எனைிருந்தகால்

குரைவில் லகா்த

வகாழவிருக்கும்!

வ்ககாஞசம் குளிரயவணடும்

வ்ககாஞசம் அ்னல்யவணடும்!

வ்ககாஞசம் மரழயவணடும்

வ்ககாஞசம் புேல்யவணடும்!

வ்ககாஞசம் வ்ககாஞசம் எனைிருந்தகால்

வகாழயவ வசகாரக்்கம்

யபகாலிருக்கும்!

வ்ககாஞசம் பு்கழயவணடும்

வ்ககாஞசம் பிரழயவணடும்!

வ்ககாஞசம் ்கரலயவணடும்

வ்ககாஞசம் ்கரையவணடும்!

வ்ககாஞசம் வ்ககாஞசம் எனைிருந்தகால்

வகாழவில் எனறும்

சுரவேிருக்கும்!

வ்ககாஞசம் வகானயவணடும்

வ்ககாஞசம் நிலம்யவணடும்!

வ்ககாஞசம் ்க்திரயவணடும்

வ்ககாஞசம் மு்கில்யவணடும்!

வ்ககாஞசம் வ்ககாஞசம் எனைிருந்தகால்

்கைல்யபகால் வகாழவு

விைிந்திருக்கும்!

வ்ககாஞசம் பசியவணடும்

வ்ககாஞசம் ருசியவணடும்!

வ்ககாஞசம் வபகாருள்யவணடும்

வ்ககாஞசம் அருள்யவணடும்!

வ்ககாஞசம் வ்ககாஞசம் எனைிருந்தகால்

்கணமுன வசல்வம்

குவிந்திருக்கும்!

வ்ககாஞசம் ்தமிழயவணடும்

வ்ககாஞசம் ்கவியவணடும்!

வ்ககாஞசம் இரசயவணடும்

வ்ககாஞசம் வரசயவணடும்!

வ்ககாஞசம் வ்ககாஞசம் எனைிருந்தகால்

வநஞசில் வ்தயவம்

குடிேிருக்கும்!
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அன ே  நூ ற் ற ா ண டு க கு ம்  மு ன த ப த  ்த ம தி ழ தி லை க க தி ய 
அேங்குகளுககு அறதிமுகமாகதி மேபுககவதின்த, இலைககதியச 
பசாற்பபாழதிகள், பட்டிமணைபங்கள், வழககாடு மனறங்கள், 
பசாற்பபாழதிவுகள், கட்டுனேகள், ்ததிறனாயவு உ்தவதி, எனப் 
பலைதுனறகளதில் ்தன சுவடுகனள அழுத்தமாயப் ப்ததிததுத 
ப்தாைருந ்தமதிழறதிஞர ்தங்க அனபுவல்லி அம்மாவுககு வ்ணககம் 
பசால்லி மகதிழநது வாழத்த தவணடித ப்தாைங்குகதிதறன.    
என்தயும் ப்தாைங்கச சதிறந்த இைம் மு்தனமு்தல் ப்தாைங்கதிய 
இைம்்தான எனபர. (Let us begin at the very beginning; a 
very good place to start-The sound of music)  அங்கதிருநத்த 
ப்தாைங்குதவாம்.

உங்களுக்கு ்தமிழ இலக்்கிேதர்த,அ்தன சுரவரே உங்கள் இளரமேில் 

அைிமு்கப்படுத்திே ஆளுரம்கள், உைனபேினயைகார, குைிததுச்வசகால்லுங்கள்.






 வ்ணககம்.
 பதிோனசதிலிருநது பவளதிவரும் ்தமதிழ 
பநஞசம் வாய திலைாகக ்தம திழ  பநஞசங் 
க ன ள ச  ச ந ்த தி ப் ப ்த தி ல்  ப ப ரு ம க தி ழ ச ச தி 
யனைகதிதறன. சதிறந்த ்தமதிழாரவலைோகதிய 
்தமதிழபநஞசம் அமதின அவரகளுககு என 
அனபும் நனறதியும் கூடிய னககூப்பு
 இப்தபாது என அகனவ எழுபத்ததி 
ேணடு பபாழுதுசாயும் இவதவனள அனே 
நூற்றாணடுககும் தமலைான ஓர இலைககதியப் 
பய்ணத்ததிற்கு உங்கனள அனழககதினதறன. 
அனே நூற்றாணடு இலைககதிய வாழவு 
எனறு தகட்டிருககதிறீரகள். பகாஞசம் 
அனவயைககதத்தாடு பசால்லிக பகாள்கதிதறன. 
அது எழுப்தாணடு காலை இலைககதிய வாழவு 
எனறு. உணனம்தான உணனம ்தவதிே 

தவறதில்னலை. இந்த மீள்பாரனவ எனககு 
நதினனவுகனள அனச தபாடு்தல். இளந 
்தனலைமுனறககு ஓர இலைககதிய வேலைாறு எனறு 
பசால்லைலைாம். பகாஞசம் சுைசசுை பனழயது 
உண்ணலைாம் வாருங்கள்.
 ்தஞனச மாவட்ைம்  பட்டுகதகாட்னை 
எனற ஊாதில் வள்ளுவர தபேனவ கணை 
்தமதிழாசதிாதியர, குறளாயம் அனமப்பதின  
குறளதியம் இ்தழதின ஆசதிாதியர, ்தமதிழகபமங்கும் 
நதிலைவுககூட்ைம் நைத்ததித ்தமதிழ வளரத்த 
குறள்பநறதிதத்தானறல், பபரும் புலைவர 
மீ . ்த ங் க த வ லை ன ா ர - ்த தி ல் ன லை ய ம் ம ா ள் 
இன்ணயருககு நான இேணைாவது மகள்.
 ்ததிருனவயாறு கல்யா்ண மகால் 
எனற சமற்கதிரு்த நதினலையம் சேதபாசதி 
மனனாதின பகானையாக உ்ணவு வழங்கதி, 



2020Y Y 

அந்த்ணரகளுககுச சமற்கதிரு்தம்  கற்பதிதது 
வந்தது. நீ்ததிககட்சதியதின சர.ஏ.டி.பனனீர 
பசல்வம் அ்தற்கு அேசர கல்லூாதி எனறு 
பபயனேயும் நனைமுனறனயயும் மாற்றதி  
எல்தலைாரும்  உ்ணவும் உனறவதிைமும்  
பபறும் உாதினம வழங்கதித ்தமதிழக கல்வதி 
கற்க வழதி பசய்தார. அப்படித ்தமதிழ கற்ற 
ஒருபபரும் புலைவர ்தனலைமுனற அப்தபாது 
வளரந்தது.
 ்தான அேசர கல்லூாதியதிற் ்தமதிழ 
பயதினற்தன நனறதி பாோட்ை லைாக என 
அண்ணனுககுப் பனனீர பசல்வம் 
எனறு என அப்பா பபயாதிட்ைாரகள்.    
அதயாத்ததிப்பட்டி ்தங்கதவலைன 
பனனீர பசல்வம் எனறு ஏ.டி.
பனனீரபசல்வம் எங்கள் இல்லைத்ததில் 
வதிளங்குகதிறார. ்ததிருவாசகம்ணதி 
எனறு புகழ பபற்ற எம் உறவதினர 
த க . எ ம் . ப ா லை சு ப் ப தி ே ம ்ண தி ய ம் 
எனககு அனபுவல்லி எனறு பபயர 
சூட்டினார. இனறு வனே நான 
மட்டுதம இப்பபயாதில் இருப்ப்தாக 
நதினனககதிதறன.
 அ . ்த . ப ன னீ ர  ப ச ல் வ ம்  ந ா ன  
அனபுவல்லி, சுந்தே காந்ததி,சதிவகாமசுந்தாதி 
அங்னகயற்கண்ணதி, சுந்தே பாணடியன 
எனறு நாங்கள் அறுவர.  இவரகளதில் 
என அண்ணனும் நானும் ்தநன்தயார 
எனனும் ்தமதிழாசானதிைம் ஆழபுலைனம 
த்தாயநது வளரநத்தாம் எனலைாம். எங்கள் 
மு்தல் ஆசதிாதியர மீ.்த.எனனும் எங்கள் 
்தநன்தயாதே.
 அண்ணன அ.்த.ப. ்தமதிதழாடு வேலைாறு,  
புவதியதியல், ஆங்கதிலைம் எனற துனறகளதிலும் 
ஆழங்காற்பட்ைவர. ஆயவறதிஞர. குற்றம் 
பபாறுககா்த நககீேர.   நாதனா ்தமதிழ 
்தமதிழ எனறு பதிததுப்பதிடித்த சதிறுபதிள்னள. 
கறதிககுழம்பதில் தபாைப்பட்ை கத்தாதிககாய தபாலை 
இலைககதியப் பபரும் பேப்பதில் முததுககுளதித்த 
ஆளுனமகதளாடுச தசரநது  ்தமதிழ ஊறதிப் 
பழகதியவள்.  அந்தச சாேம் எனனுள்ளும்  
பகாஞசம் இறங்கதியதிருககும் அல்லைவா?

 என மூனறு வய்ததிதலைதய ்ததிரு.
வதி.கவதின ‘இளனம வதிருநது’ நூலிலிருநது 
‘உைதலைாம்பல்’ எனற பகு்ததினய உேத்தநாடு 
உயர நதினலைப்பள்ளதி மா்ணவரகதளாடு 
ஒப்பதிததுச சானறதி்தழ பபற்றதிருககதிதறன. 
்ததிருககுறள் அறததுப்பால் முழுனமயும் 
பசால்லிவதிை அப்பா எனனனப் பழககதி 
யதிருந்தாரகள். சதிவபுோ்ணம் பசால்லுதவன. 
குடும்ப வதிளககு நூலின மு்தற்பகு்ததியாகதிய 

‘ஒருநாள் நதிகழசசதி’ முழுவதும் பசால்லு 
தவன. பள்ளதி ஆணடு வதிழாககளதில் 
தமனைதயற்றதி வதிடுவாரகள் ‘இளங்க்ததிர 
கதிழககதில் இனனும் எழவதில்னலை’ எனறு 
ப்தாைங்கதி ‘இேவு பசல்லும்’எனபது வனே, 
்தண்ணீனேக குடிததுக குடிததுச பசால்லிக 
னக்தட்ைல் பபறுதவன.
 என மூனறாம் அகனவயதில் ்தமதிழத 
ப்தனறல் ்ததிரு.வதி.க அவரகள் எம் இல்லைம் 
வந்த்தாக அப்பா பசால்லியதிருககதிறாரகள். என 
அண்ணனன மடியதிருத்ததி ‘‘ந ீஇலைகக்ணம் ஆயவு 
பசயயைா; இவள் பமல்லியல் இலைககதியம் 
பசயவாள்’’ எனறு வாழத்ததி மகதிழந்த்தாக 
அண்ணனும் பசால்வார. எனககு அது நதினனவு 
இல்னலை. பாதவந்தர பாே்ததி்தாசனனப் பாரத்தது 
நதினனவதிருககதிறது.
 பட்டுகதகாட்னையதில் வள்ளுவர தபேனவ 
எனற அனமப்பு அப்பாவதின ்தனலைனமயதில் 
இயங்கதி வந்தது.  ்தமதிழ நாட்டில் ்தமதிழ 

்திருரவேகாறு அைசர ்கல்லூைி ்ககாவிைிேிலிருநது 

யநகாக்்க...
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ஆளுனமகள் அததுன்ண தபரும் ்தமதிழாயநது 
பபாழதிந்த இைம் பட்டுகதகாட்னை கணடியன 
ப்தரு பள்ளதியதிலிருந்த வள்ளுவர தபேனவயதின 
இலைககதியககூைம். கவதிதயாகதி சுத்தானந்த 
பாே்ததியார, சமு்தாய மாமுனதிவர, குனறககுடி 
அடிகளார, நாவலைர இோ.பநடுஞபசழதியன, 
ைாகைர கனலைஞர மு.கரு்ணாநதி்ததி, அவனவ 
நைோசன, நாவுககேசர சத்ததியசீலைன, 
அ.அறதிபவாளதி, அ.வ.இோசதகாபாலைன எனப் 
பலைரும் அங்தக  ்தமதிழ மனழ பபாழதிந்தாரகள். 
பாே்ததி்தாசனன என பதிள்னளக குேலில் தபசதிய 
பதின, ‘எங்கள் வாழவும் மங்கா்த ்தமதிபழனறு 
சங்தக  முழங்கு’ எனறு நாவலைர பநடுஞபசழதியன 
னககனள மைககதிகபகாணடு முழங்கதித 
ப்தாைங்குவது நதினனவதில் அழதியாது நதிற்கதிறது.

வபரும் உல்கத ்தமிழ மகாநகாடு்களிலிருநது 

படடிவ்தகாடடி்களில் நைந்த சிறு 

நி்கழச்சி்கள் வரை ஒரு பரைப்பகாளிேகா்கப் 

பஙய்கற்ைிருக்்கிைீர்கள்.நீங்கள் 

பஙய்கற்ை வபரும் நி்கழச்சி்கயளகாடு 

உள்ளத்திற்கு நிரைவு்தந்த 

சிற்றூரக் கூடைங்கள் வரைக் 

வ்ககாஞசம் பருநதுப் பகாரரவேகா்கச் 

வசகால்லுங்கள். அய்தயபகால் மூத்த 

அைிஞர ்கவியேகா்கி .சுத்தகா்னந்த 

பகாை்திேகாைிலிருநது ்கிடைத்தடைத ்தமிழ 

்கவியுல்கின அர்னததுப் வபரும் 

ஆளுரம்கயளகாடும், ஒயை யமரைேில் 

்கவிர்த்கரளப் பகாடிேிருக்்கிைீர்கள். 

அவர்கரளப்பற்ைியும் அந்த 

நி்கழவு்கரளப்பற்ைியும் வசகால்லுங்கள்

 சமு்தாய மாமுனதிவர குனறககுடி 
அடிகளார ்தனலைனமயதில் இளனமயதியதிலிருநத்தப் 
பலை பட்டிமனறங்களதில் பங்தகற்று  இருககதிதறன. 
தசககதிழார, கம்பர, இளங்தகாவடிகள், 
்ததிருவள்ளுவர எனறு இந்தககூட்ை்ணதி அலைசதி 
ஆோயா்த ்தமதிழதிலைககதியககங்கள் இல்னலை. 
ஏழு ம்ணதிததுளதிகளுககுள் ஓர இலைககதியப் 
பபரும் பேப்னப ஆயவு பசயயவும், எ்ததிர 
மறுககவும், கருதது்ணேவும் கற்றுகபகாடுத்த 
மாமனறங்களாக அப்பட்டிமனறங்கள் 
வதிளங்கதின. பட்டி மனறத்ததின பசறதிவான, 
வதிாதிவான, பசல்லைப்பதிள்னளயாக வழககாடு 
மனறம் பதிறந்தது. ்தமதிழ தமனைகள், இலைககதியக 
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வமகாழிஞகாேிறு ய்தவயநேப்  ப கா வ கா ண ர

 இவரகள் தபானற ்தமதிழசசானதறார 
பலைருைன இருநது கற்தறன. அதுதபாலை 
ஒரு மாபபரும் ்தமதிழறதிஞனேக கணடு, 
அளவளாவதி இல்லைம் அனழதது, உ்ண 
வதிட்டு மகதிழும் தபறு வள்ளுவர தபேனவ 
வழங்கதியது.  ஆம். பமாழதிஞாயதிறு த்தவதநயப்  
ப ா வ ா ்ண ர  அ வ ர க ள் .  எ ம்  இ ல் லை ம் 
வந்ததிருநது கலைநதுனேயாடிய நதினனவதில் 
பமயசதிலிரககதிறது எனககு. அ்தனபதின பலை 
ஆணடுகள் ்தாணடி மதுனேயதில் நைந்த 
உலைகத்தமதிழ. மாநாட்டில் அவனேககணடு  
வ ்ண ங் க தி த ன ா ம் . அ ப் ப ா ன வ யு ம் 
அண்ணானவயும், எனனனயும், மறவாமல் 
வ ள் ளு வ ர  த ப ே ன வ ன ய யு ம் ,  அ வ ர 
உசாவதியது பபரு வதியப்பு. அதுதவ ்தமதிழ 
நாடு அவனேககணை இறு்ததி நதிகழவுமாயதிற்று
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கழகங்களாகவும், பட்டிதப்தாட்டிகளதில் 
எல்லைாம் ்தமதிழசசுனவஞரகனள உருவாககும் 
காே்ணதிகளாகவும் பட்டி மனறங்கள் வதிளங்கதின.
்த ம தி ழ  இ லை க க தி ய த  ்த ன லை ன ம ப்  ப ப ண 
பாத்ததிேங்களாகதிய கண்ணகதி, மா்தவதி, சீன்த, 
ம்ணதிதமகனலை மு்தலிதயார, அனவதயறதிச, 
சீரசதிறநது வதிளங்கதிய அககாலைகட்ைம் தமனை 
இலைககதியத்ததின பபாற்காலைம்்தாதன?.
 பபாதிய பபாதிய தமனைகளும் வதிழாக 
களும் ்தாபனனறதில்லைாமல், பள்ளதி ஆணடு 
வதிழாககள், இலைககதியப்தபேனவக கூட்ைங்கள், 
தகாவதில் ்ததிருவதிழாககள் எனச சதிற்றூரகளதிலும் 
எங்கள் இலைககதியகபகாடி பறந்தது. அனழத்த 
இைங்களுககு எல்லைாம் ்தவதிரககாது, பபாருள் 
கரு்தாது, ்தமதிழ தபசசபசல்லுதவாம். பதினனதிேவு 
வனே நீணைாலும் கனலையா்த மககளுககுத  
்தமதிழ பசால்லும் தபறு வாயத்தது  ஆனால் நான 
அேதசாசசதியது பாவேங்கங்களதில்்தான. சமு்தாய 
தநாககு, பபண வதிடு்தனலை, பமாழதியு்ணரவு, 
காப்பு, ஈழத்தமதிழருககு எனறு என பாககளதில் 
்தீப்பதிடித்தது.
 நீ்ததியேசர மு.மு.இஸமாயதில் அவர 
களும், கம்பனடிப்பபாடி சா.கத்ணசன 
அவரகளும் புதுசதசாதி கம்பன வதிழாவதில் 
எனனனக கவதியேங்கத்ததிற்பகனதற   தநரநது 
வதிட்ைாரகள். ‘‘உயதிர ்ததும்பும் அழகதிய 
பமனகுேல் இந்தப்  பபணணுககு. பட்டி 
மனறததுப்பபருங்குேல் இவளுககு ஒவவாது. 

நனபாட்டுப் புலைவரசசங்கம் ஏற்றுங்கள்’’எனறு 
நீ்ததியேசர மு.மு.இஸமாயதில் உனேத்தாரகள். 
‘‘இவள் பபாதிய பசாற்பசட்டுககாாதி. வானயச  
பசலைவு பசயய மாட்ைாள் கவதியேங்கதன்த 
எழு்ததினவயுங்கள்.’’ எனறு கம்பனடிப்பபாடி 
சா.கத்ணசன, என அருனமத்தநன்தயார 
கம்பவா்ணர புதுசதசாதி அ.அரு்ணகதிாதியதிைம் 
பசானனாரகள். எழு்ததித்தான னவத்தனர. 1975 
மாரசசு மா்தம், மயதிலைம் முருகன தகாவதிலில், 
மயதிலைம் பபரும் புலைவர ஆ.சதிவசுப்பதிேம்ணதியம் 
்தனலைனமயதில் புதுனவ வாபனாலி நதினலையம் 
நைத்ததிய கவதியேங்கம். அந்த அேங்கதிதலை 
எனனனக னகப்பற்றதிக பகாணைது புதுசதசாதி 
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கம்பன கழகம். கம்பவா்ணர அரு்ணகதிாதிககுச 
பசல்லைப்பதிள்னளயாதனன.
 அ்தனபதிறகு ஏறத்தாழ இருபத்ததிேணடு 
ஆணடுகள் கம்பன வதிழா. தமனைகள். 
எத்தனன ஆளுனமகள், பபரும் பாவலைரகள் 
அாதியாசனத்ததில் அேசதோடு எனனனச 
சாதியாசனமதிட்டு னவத்தாள் ்தமதிழத்தாய.
 கவதிதயாகதி சுத்தானந்த பாே்ததியார 
கதி.வா.ஜ, கவதியேசு.கண்ண்தாசன வாலி, 
சுே்தா, ்தமதிழண்ணல், புலைனமப்பதித்தன 
எனறு இவரகதளாடும், இளநத்தவன, 
முததுலிங்கம், னவேமுதது இவரகதளாடும் 
எனபாட்டுப்பய்ணம். கவதிகதகா அப்துல் 
ேகுமான, புலைவரம்ணதி,சதித்தன,இலைகக்ண
ப்பபரும்புலைவர,இோ.்ததிருமுருகன, அேங்க 
சீனதிவாசன, கம்போமன எனும் எஸ தக 
ோமோசன, ம.தவ.பசுப்ததி, பசா.பசா.
மீ.சுந்தேம்,மாதிய்தாசு இனனும் இனனும் 

்கம்பன்கழ்க யமரை - 

்கவிேைசு ்கணண்தகாசன அரவேில்
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எத்தனனதயா தவங்னககதளாடு நானும் 
ஒரு ச திறு புள்ளதிமானாயக கம்பன 
தமனைகளதில். இது கம்பன அ்ணதி.
 ப தி ற  த ம ன ை க ள தி ல்  ஓ ர  அ ்ண தி . 
மா.வ (வே்தோஜன), ஈதோடு ்தமதிழனபன, 
கவதிகதகா ஞானசபசல்வன, நா.காமோசன, 
மு.தமத்தா, மகாகவதி அே சதிங்காே வடிதவலைன, 
மா.கண்ணப்பன, முததுலிங்கம், பபாதி. 
சதிவனடியான, அரு.நாகப்பன ச.சவகரலைால், 
பவற்றதிப்தபபோளதி, கைவூர ம்ணதிமாறன, 
அரு தசாம சுந்தேம் எனறு பலைர ்தமதிழ பாடி 
இருநத்தாம். 
 எழுத்தாளரகளுைன; ்தீபம். நா.பாரத்த 
சாே்ததி, சாணடில்யன, வதிககதிேமன, தகாவதி.
ம்ணதிதசசகேன, ஸ்ரீ  தவணுதகாபாலைன, 
ஏரவாடி இோ்தாகதிருஷ்ணன, அயககண. 
 அேசதியல் கலைவா்த இலைககதிய தமனைகள்: 
மனனன நாோய்ணசாமதி, எல்.கத்ணசன, 
அனமசசர கா.காளதிமுதது, புதுனவ அனமசசர 
சவாதிநா்தன, வாபனாலி / ப்தானலைககாட்சதி 
இளனசசுந்தேம், த்த.சந்ததிேன இனனும் 
மதிகப்பலை புலைவர பபருமககதளாடின்ணநது 
்தமதிழகபமங்கும் நானும் பாைவாயத்தது 
என்தமதிழால் எனற  உவனகயும்  பபருமதி்தமும் 
நதினறவும் மதிக உணடு.

்தமிழக்்கவிர்த உல்கில் பகாை்தி்தகாசன 

பைம்பரை வ்தகாைங்கி புதுக்்கவிர்த, 

ரைக்கூ வரை பல இேக்்கங்கரள 

நீங்கள் ்கைநது வந்திருக்்கினைீர்கள். 

அந்த அந்த இேக்்கங்களின 

பகாரரவேகாளைகாய அல்ல சிைப்பகா்ன 

பங்களிப்பவைகா்க இருந்திருக்்கினைீர்கள். 

இேக்்கங்கள், அவற்ைின பு்கழவபற்ை 

பரைப்பகாளர்கள் பற்ைிச் வசகால்லுங்கள்

 சு ே ்த ா ,  க ண ்ண ்த ா ச ன ,  வ ா லி , 
புலைனமப்பதித்தன,  னவேமுதது,  முததுலிங்கம் 
ஆகதிய கவதிஞரகதளாடு பலை அேங்கங்கள் 
கணடிருககதிதறன. கண்ண்தாசன இப்படிச 
பசானனார. ‘‘கவதியேங்கம் ஒரு நதிகழ்ததுககனலை 
கவதிஞனுனைய பசாற்கனள அனவதயார உைதன 
னகப்பற்றதிகபகாள்ள தவணடும்.  பாைநூல் 
பசயயுள் தபாலை இருககககூைாது. ந ீ அன்த 
மனங்பகாள்ள தவணடும்.’’ அ்ததிலிருநது எணசரீ 
வதிருத்தம் எழுதுவன்த வதிடுததுச சதிநதுப்பாைல்கள் 
எழு்ததப்தாைங்கதிதனன. அவவனகப்பாககள் 
பபாதிய வேதவற்னபப்பபற்றன.

 பாே்ததி்தாசனதின எளதினமயும், பமாழதி   இனம் 
குறதித்த வதிாதிந்த பாரனவயும் ்தற்தபா்தனய 
து ள தி ப் ப ா  க வ தி ஞ ர க ள தி ை ம்  கு ன ற வு 
எனறு பசால்லைலைாம் .ஆனால் காலைததுககு 
ஏற்பச சூழலியல் தகாட்பாடுகளதில் னைககூ 
்தனதியதிைம் பபற்று இருககதிறது எனறால் 
மதினகயதில்னலை பபண்ணதியம், இயற்னகயழகு, 
சமு்தாய தநாககு மு்தலிய  பாரனவகளதில் 
னைககூ வீாதியம் மதிகக்தாகத ்ததிகழகதினறது.

உங்கயளகாடு பஙய்கற்ை.்கவிஞர்களில். 

பலர ்திரைப்பைத துரைேிலும் ்தைம் 

ப்தித்தவர்கள். உங்கள் பகாைல்்களில் 

எந்த சிைப்புத ்தனரம ்த்னிேிைதர்தயும் 

பு்கரழயும் வபற்றுக் வ்ககாடுத்தது?

 பு லை ன ம ப் ப தி த ்த ன  ப ச ன ன ன 
கனலைவா்ணர அேங்கதில் இப்படிப் பாடினார

‘‘பட்டுகதகாட்னை ்தந்த பாைமா - இப்படி
பாடு்தல் எல்தலைாருககும் கூடுமா? 
்தட்டுப்பைா்த ்தமதிழசசந்தமா -என
்தங்னகதய உனககது பசாந்தமா?
மஞசளும் சதிவப்பும் ்தங்னகநீ அ்ணதிந்த
தசனலையதில் மட்டுமா சதிந்ததிககதிைந்தன
பகாஞசும் உனது குளதிர ்தமதிழப்பாட்டிலும்
ப்தாட்ை இைபமல்லைாம் பட்டுதப்தறதித்தன.”

 உவனமககவதிஞர சுே்தானவப் பற்றதிச 
பசால்லைாமல்முடியாது. ்தமதிழக கவதிஞரகள் 

மேிலகாச்னத்தில் ்கவிேைசு 

்கணண்தகாசன அைங்கக்்கவிஞர 

வபருமக்்களுைன
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இனதியும் ஏனழயாக இருககககூைாது 
எனக கப்பல் வதிமானம் கைற்கனே ப்தப்பம் 
இவற்றதில் எல்லைாம் கவதியேங்கம்  நைததுவார.  
அவவாறு  எட்டுககுடி ப்தப்பககுளத்ததில் 
நைந்த ப்தப்பககவதியேங்கம் எனககுச 
சந்தத்தமதிழககவதிம்ணதி எனற  பட்ைதன்தப் 
பபற்றுத ்தந்தது. அததுைன ்ததிருககுவனள 
பவற்றதிப் தபபோளதி எனற நல்லை நணபனேயும் 
அறதிமுகப்படுத்ததியது.
 வாலியும் னவேமுததுவும், னகயால் 
எழு்தாமல் இ்தயத்தால் எழுதுபவர எனறு 
பாோட்டுவாரகள்.. அந்தப்பாட்டு வாதிகள் 
இப்தபாது நதினனவதில் இல்னலை.
 ்தகு்ததியும் புலைனமயும் மதிகக நல்தலைார 
பலைாதிைம் வாழததுப்பபற்தறன. எங்கள் புலைவர 
்ததிருககூட்ைம் மதிகப்பபாதிது. நதினனவு கனள 
வதிாதிககதின பபருகும். வதிட்டு வதிடுகதிதறன.

இரு மு்தல்வர்களிைம் மகாநில 

அளவிலகா்ன ்கவிர்தப்யபகாடடி்களில் 

பைிசு வபற்ைிருக்்கிைீர்கள். இைணடு 

நி்கழச்சி்கரளயும் குைிதது சில 

பகாைல்்கயளகாடு ப்கிைமுடியுமகா?

 1974ல் மதுனே மீனாட்சதி அம்மன 
தகாவதிலில், ்தருமதிககுப் பபாற்கதிழ தி 
அளதித்த ்ததிருவதினளயாைல் வதிழாவதில், 
கவதின்தப்தபாட்டி நைத்தப்பட்ைது. முனனவர 
்தமதிழண்ணல், கவதிகதகா. அரு.தசாமசுந்தேம் 
இருவருககும் மு்தற்பாதிசு. எனககு இேணைாம் 
பாதிசு ரூபாய ஐநூறு. ்தமதிழக.மு்தல்வர ைாகைர. 
கனலைஞர அவரகள் பபாற்கதிழதிககவதிஞர எனற 
பாதிசும் பட்ைமும்.வழங்கதினாரகள்

‘‘அழகர மனலையழகர  
      அருகதிருநது நீரவாரககப் /
பழகு வதிழதிமதுேம் 
      பயதிலைப் புறம்நா்ணதித /
்தழுவுகயற் கணகளதினால் 
      ்தனேபாரககும் மீனாட்சதி /
எழுப்தழதில்தசர பசாககருைன
       இங்பகழுநது வந்தருதள”

எனற பாைல் அேங்னக ம்ததிமயககதியது. 
அ ே ங் ன க  ம ட் டு ம ல் லை  க ன லை ஞ ன ே யு ம் 
ம்ததிமயககதியது..
 1981ல் ்தஞனச ்தமதிழப்பல்கனலைக 
கழகம் ப்தாைங்கப்பட்ைது அப்தபாது நைத்தப் 
பட்ை கவதின்தப்தபாட்டியதில் நானக மீனவன 
மு்தல்பாதிசு. எனககு இேணைாம் பாதிசு. 
நடுவரககுழு பாவலைதேறு ச.பாலைசுந்தேம், 
ந . இ ே ா ம ந ா ்த ன ,  ப தி . வ தி ரு த ்த ா ச லை ம் , 
பா.ம்ததிவா்ணன. ்தமதிழக மு்தல்வர எம்.ஜதி.ஆர 
னககளால் பாதிசு பபற்றுக பகாணதைன. 
சுே்தா ்தனலைனமயதில் கவதியேங்கம் அ்ததில் ...

“வானனயளககதிற தகாபுேமாம். - கைல் 
மீனன யனழககதிற நீரநதினலையாம்
த்தனன யளககதிற தசானலைகளாம் - எங்கள்
்தீந்தமதிழத ்தஞனசனயப் பாடுங்கடி.”  
.எனறும்

“வானலைச சுழற்றதி நாததுருத்ததி 
ம்ணதிகள் அனசய /
மனலைகதிைந்தாற் தபாலைககதிைககும் ஒருநந்ததி/
புகழதபாற் கதிைககும் ஒருவாயதில். /

வபருந்தரலவர விழகாவில் 

புதுரமப்பித்தன மற்றும் 

்கவிஞர்களுைன...

மு்தல்வர ்கரலஞைிைம் வபகாற்்கிழி வபற்ைதுமு்தல்வர ்கரலஞைிைம் வபகாற்்கிழி வபற்ைது
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ஆனலைப் பதிழதிவதின சாறாக 
அமு்தம் ஊறுந த்தவாேம். /
தமனலைக கைல்தபால் எம்வாசல் 
வீழநத்த கதிைககும் தபேகழதி”

எனறு இவவாறாகத ்தஞனசனய நான 
புகழ பேவதியதும் எம் ஜதி ஆர மகதிழநது 
பாோட்டியதும் மலைரும் நதினனவுகளாய 
உவப்பூட்டும். அககவதின்தனய 

“நூறு வாதிபயன நீங்களதிட்ை - இந்த 
தநாவாளதிச சட்ைதன்த எனன பசால்லை
ஆரவம் கனேமீறதிப் பபாங்குத்த - எனககு
ஆயதிேம் பாட்டுப் பதிறககதிறத்த.
தூவலில் னமயும் துளதிததுளதியாய - நான
சுற்றதிஉ்தறதியும் புள்ளதிகளாய - என 
ஆவல் ்தடுப்ப நதிறுததுகதிதறன - பநஞசதில்
ஆயதிேம் பாைல் இருததுகதிதறன.“

எனறு நதினறவு பசயது ்தஞனச வாழ 
மககனளக குளதிரவதிதத்தன

உங்களுரைே வமகாழிநரை, 

பகாடடுப்யபகாக்கு, ்கருத்தரம்தி பற்ைி ஒரு 

சிறு விளக்்கம் ்தகாருங்கள்.

 கல்லூாதி நாள்களதிலிருநத்த நான. 
்தனதித்தமதிழ பற்றுனையவள். பாதவந்தாதின 
பாைல்களதில் ஊறதித்ததினளத்தப் பயதிற்சதி, 
எளதிய நனையதில் என பாட்டுநனை அனமய 
அடிப்பனையாக அனமந்தது. சீறதிப்பாயும் 
தபாரககுேல் யாப்புககட்டுககுள் வழுவாது 
அனம்தல் ஒர சதிறப்பு. பாவலைதேறு 
பபருஞசதித்ததிேனாாதின ப்தனபமாழதி, ்தமதிழசசதிட்டு 
ஆகதிய ஏடுகள் வளரத்த பமாழதிப்பற்றும் 
இனப்பற்றும் என பாககளதில் அடித்தளம். பதின 
நாள்களதில் பாவலைதேறு பபருஞசதித்ததிேனாாதின 
்தனலைனமயதில் கவதின்த பாடியதும், ம.இபலை.
்தங்கப்பா குடும்பத்தாதோடு என வாழநாள் 
நட்பும், ்தமதிழ ்தந்த பபரும்தபறு எனதபன.

்கவிர்த்கள் இலக்்கிேம் ்தவிை 

நீங்கள் பலைகால் யபகாற்ைப்படும் 

ஒரு ்தமிழகாசிைிேர. ஒரு புலவர 

்கல்லூைி மகாணவிேகா்க உங்களுக்குப் 

பிடித்த ஆசிைிேர்கரளயும் நீங்கள் 

ஓைகாசிைிரேேகா்கப் பணிேகாற்றுர்கேில் 

நிர்னவில் நிற்கும் நி்கழச்சி்கரளயும் 

குைிததுச் வசகால்லுங்கள்..

 ்ததிருனவயாறு அேசர கல்லூாதி நான ்தமதிழ 
பயதினற இைம். என ்தமதிழப்தபோனச ்தீரகக 
முனனந்த இைம் ்ததிருனவயாறு. பபரும் புலைவர. 
வதி.்த.அேங்கசாமதி, இலைகக்ண அாதிமா பைச.
பவங்கட்ோமன, ்ததிருமுனற மாம்ணதி சுவர்ண 
காளீசசுேன, தபோசதிாதியர ந.இோமலிங்கம் 
ஆகதிதயாாதிைம் ்தமதிழ பயதினதறன. கல்லூாதி இறு்ததி 
ஆணடின தபாது எங்கள் தபோசான ்ததி.பவ.
தகாபாலை யயர மு்தல்வோக எழுந்தருளதினாரகள். 
நசசதினாரககதினதியமும், தசனாவனேயமும்,சீவக 
ச திந்தாம்ணதியும் எனறு முழுகதி  முழுகதி 
முதப்தடுதத்தாம். பாைப்பகு்ததிகதளாடு நதினறு 
வதிைாமல் அப்பாலும் படிககும் ஆவனலைததூணடி 
அவரகள்்தான ஓேளவு ்தமதினழக கனேததுக 
குடிகக னவத்தாரகள் எனதபன. 
 ஆசதிாதியோக எனனுனைய ப்ணதி 
மன நதினறவாகத்தான இருந்தது. என 
மா்ணவ மா்ணவதிகள் த்தனீககள் தபால் 
பமாயத்ததிருந்தாரகள். இனறு முகநூலில் 
த்தடிதத்தடி வநது அனபு பகாணைாடுகதிறாரகள். 
என மா்ணவரகளனனவருதம எனககு அனபுப் 
பதிள்னளகள்்தான. வாழகனகககாக பலை இைங்களதில் 
வதிலைகதி தவரூனறதியதிருப்பதினும் இனறு கணைாலும், 
ஏ்தாவது ஒரு வடிவதில்  ப்தாைரபு பகாணைாலும் 
வநது ஒட்டிகபகாள்ளுகதிற அனனப நான எப்படி 
வாதினசப்படுததுதவன? ஒனறு பசயயலைாம். எனககு 
மட்டுமனறதி உங்களுககும் பலைருககும் ப்தாதியும்படிப்  

பணி நிரைவு விழகா....        

u
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பபாது வாழவதில் சதிறநது வதிளங்குகதிற  என மா்ணவரகள் 
ஒரு சதிலைனேச பசால்வ்ததில் மகதிழசசதி அனைகதிதறன. 
பட்டுகதகாட்னை பதிேபாகர, மருததுவரகள் 
அருள் பதிசனச நாோய்ணன ,கங்னக பகாணை 
தசாழன,மனநலை மருததுவர ஆனந்தன,வழககறதிஞர 
சங்கத்தனலைவர ்ததிலைகவ்ததி மு்தலிய என 
மா்ணவம்ணதிகள் குறதிததுப்பபருனமயனைகதிதறன.
இனனும் பலைமா்ணவரகள் பல்தவறு துனறகளதிலும் 
்ததினேப்பைததுனறயதிலும் அேதசாசசுவது பபருமதி்ததம.

 பாே்ததி தபேறதிஞர ்ததிருதலைாகசீத்தா 
ோமன அவரகள் எங்கள் கல்லூாதி வதிழாவதில் 
பாஞசாலி சப்தம் எனறு ஒரு பபாழதினவ 
நதிகழத்ததினார. ஓரு பசால் கூை தவறு பசால் 
இல்லைாமல் பாே்ததியாாதின பாஞசாலி சப்தம் 
முழுனமயும் தபசதி முடித்தார. ஓம் எனப் 
பபாதிதயாரகள் எனறு ப்தாைங்கதி வாழக 
எனறு அவர முடித்ததபாது நான வதியநது 
உனறநத்தன. சதிறு பதிள்னளயதில் இருநது 
எனககு நல்லை நதினனவாற்றல் உணடு. 
எங்கள் மு்தல்வர ்ததி.தவ.தகா. அந்தத 
்ததிறனன இனனும் கூர்தீட்டினார எனலைாம். 
என்தநன்தயார எங்கள் மு்தல்வர இருவருதம 
இந்தத்ததிறனுககு முழுமு்தல் எனதபன.
 மேபுப்பா எழுதும் எனககு உனே 
நறுககுகள் ஆகதிய புதுககவதின்தகளதில் அளவற்ற 

ஓர ஐேம் அம்மகா. எங்கள் ்தரலமுரைப் 

படிப்பில் பகாைத்திடைதர்தத ்தகாணடி 

எர்தயும், அது எத்தர்ன உேைிே 

இலக்்கிேமகா்க இருப்பினும், படிக்்கிை 

வழக்்கம் அைிது. நீங்கள் படிக்்கிையபகாது 

எப்படி?  வபகாதுவகா்க நகாங்கள் ம்னப்பகாைச் 

வசயயுள்்கரளத ்தகாணடிே்தில்ரல. 

அர்தயும் அந்தந்த வகுப்யபகாடுக் 

்கைரமேகாய மைநது விடுயவகாம். 

ஆ்னகால் நீங்கள்  குைிப்பகா்கப்  பல 

சங்கஇலக்்கிேப்  பகாைல்்கள், ய்தவகாைம், 

பிைபந்தம்,  பகாை்தி, பகாை்தி்தகாசன 

பகாைல்்கள் எனறு இனறும் வைிபிைழகாது 

முழுப்பகாைல்்கரளயும் வசகால்லு்கிைீர்கயள 

அது எப்படிச்சகாத்திேமகா்னது? நீங்கள் 

சிைப்புத ்தமிழப் பகாை ஆசிைிேர 

குழுவிலும் இருநதுள்ளீர்கள். ஏ்தகாவது 

சில நுணுக்்கங்கரள இனரைே 

்தரலமுரைக்குச் வசகால்ல முடியுமகா?

ஈரப்பும் உணடு. பசாற்கட்ைனமப்பும், 
யாப்பபாழுங்கும், மேபுப்பாககளுககு நதினலை தபறு 
வழங்குபனவ. அவவண்ணம் யாப்புககட்டுகளதில் 
கவனம் பசலுததும்தபாது பசாற்கள் பேப்பு 
மதிகுவதும் உணடு. அனசநதினலையான பசாற்கள் 
மதிகு்ததியாகதி, அ்தனால் பாட்டு நீளமாய சலிப்புக 
கூட்ைவும் வழதியாகதிறது. யாப்ப்ததிகாேம் 
கற்றுகபகாடுப்ப்தாய முற்படும் சதிலை முகநூல் 
ப்ததிவுகளதில், பபாருளாழம் னகவதிட்டு, 
இலைகக்ணப்பதினழயதில் கவனம் பசலுத்ததி, 
உயதிதோட்ைதம இல்லைா்த பசாற்கூட்ைங்கனள 
மேபுப்பா எனறு மகதிழவன்தப் பாரககதிதறன.
பழந்தமதிழப் பாைல்கனளப் படிததுப் படிதது, 
அந்தச பசால்லைனமவும், ஓனச ஒழுங்கும், 
உள்வாங்கதினாலைனறதி மேபுப்பா முயற்சதி பசழுனம 
அனையாது எனபது என கருதது. அத்த 
தவனளயதில் புதுககவதின்தயும், பசாற்பசட்டும், 
நறுகபகனற உனேவீசசும், எனககு வதிருப்பம். 
இனளய ்தனலைமுனற மதிக அழகான கற்பனன 
களுைனும் பசால்லைாைலுைனும் கவதின்தகனளக 
னகயாளுவது மகதிழசசதினயத ்தருகதிறது. பாரனவயதின 
கூரனம பு்ததிய ்தளங்களதில் வதிாதிவனைநது 
வருகதிறது.வைபமாழதிச பசாற்கலைப்னபத ்தவதிரதது 
வதிட்ைால் அது இனனும் சதிறப்பனையும். 
்தனதித்தமதிழ எனறால் பாேநதூககுவது 
தபானற ஓர அசசம் இளந்தனலைமுனறயதிைம் 
உள்ளது. பமாழதிககூறுகளதில் புழங்கப் புழங்க 
அந்தத்தனையும் அற்றுப்தபாகலைாம்.மற்றபடி 
புறதது ஒலிககும் தபாரககுேல்கள் வீாதியம் 
மதிகக்தாகதவ வதிளங்குகதினறன.

நிர்னவகாற்ைலில் மகாந்தக்்கணி்னி 
எனறு விேக்்கப்படை யபைகாசகான ்தி.யவ. 
ய்ககாபகாலயேர
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இரணேம் சமூ்க ஊை்கம் இரவ 

சமூ்கம் முழுதும் பைவலகா்கி விடை்ன. 

பரைப்பகாளியும் படிப்பவனும் எளி்தில் 

ஒருவரைவேகாருவர இ்னங்கணடு 

வ்தகாைரபு வ்ககாள்ள முடி்கிைது.  ்தமிழ 

மகாணவர்கள் மடடுமனைிப் பிைரும் 

பல நூல்்கரள வரலேிலிருநது 

எடுததுப்படிக்்கிை வகாயப்பு்கள் 

வபரு்கியுள்ள்ன. இனரைே 

்கவிஞர்களுக்கு நீங்கள் பைிநதுரைக்கும் 

நூல்்கள், பேிற்சி்கள் குைிததுச் 

வசகால்லுங்கள்.

 அறதிவதியல் வளரசசதியதின காே்ணமாக 
்தமதிழ பமாழதியதின பேவல் அ்ததிகமாகதவ 
இருககதிறது. எனககு இன்ணயத ப்தாைரபுகள் 
வளரசசதி பற்றதி அ்ததிகம் ப்தாதியாது எனறு 
தநரனம தயாடு ஒப்புகபகாள்கதிதறன. 
முகநூல் வாயதிலைாக பலைருனைய அறதிமுகம் 
கதினைத்ததிருககதிறது. குழுமங்கள் த்தடித த்தடி 
அனழககதினறன. வதிருதுகள் பகாடுததுக 
பகாணைாடுகதினறன. ்தம்பதி பநப்தபாலியன 
நதிறுவதிய கவதியுலைகப் பூஞதசானலைக குழுமம், 
பதிோனசதின ்தமதிழபநஞசதன்த, எனனதிைம் 
தசரத்தது. ஒரு மீள்பாரனவயாக என 
இலைககதியப்பய்ணதன்த நதினனவுகூேக 
கவதிமுகதில் அமதின அவரகள் ப்ணதித்தது 
ம க தி ழ ச ச தி க கு ம்  ந ன ற தி க கு ம்  உ ா தி ய து . 
கவதியுலைகப்பூஞதசானலைககுழுமம் ்ததிருவள்ளுவர 
வதிர்ுது, ்தமதிழத்தாய வதிருது, எனறு சீோட்டியது. 
உலைகப்பாவலைர, ்தமதிழனனன,  ்தமதிழப்தபேனவ 
சங்கப்புலைவர வதிரு்தளதிதது ம்ணதிமுடி சூட்டி 
மகதிழந்தது. நதிலைாமுற்றம் குழுமம். வாழநாள் 
சா்தனனயாளர எனறு வாதினச வழங்கதியது. 
இனளஞர பனை என கருத்தீடுகனள ம்ததிதது 
மகதிழநது ஏற்கதிறது.
 எல்லைாரககும் நான பசால்வது ஒனறு 
்தான. படிககப் படிககதவ ்தமதிழ பநஞசப்புலைத்ததில் 
ப்ததியமாகும். எந்த வடிவாயதினும் எனன, கன்ததயா, 
கட்டுனேதயா, கவதின்ததயா, நாைகதமா, இனசதயா 
அனவ ்தமதிழ. ்தமதிதழாடு உறவாகுங்கள். 
்தமதிழப் புலைம் அததுன்ணப்பபாதியது அள்ளதியும் 
எடுககலைாம். கதிள்ளதியும் எடுககலைாம்.

 நான பவள்ளதி பசவவாய தகாவதிலுககு 
தபாகும் பக்ததிமான அல்லை. ஆனால் ்தமதிதழ 
நான கும்பதிடும் சாமதி. ்ததிருமுனறகளதிலும் 
பதிேபந்தத்ததிலும் ்ததிருவருட்பாவதிலும் குமே 
குருபேர மீதும் பநஞசம் உருகா்த ்தமதிழ 
இல்னலை.  கு்ணங்குடியாரும் ்தாயுமானவரும், 
த்தம்பாவ்ணதியும், இேட்சணய யாத்ததிாதிகமும் 
ப டி த து ச  ப ச ழ தி த ்த து  ்த ம தி ழ ப ந ஞ ச ம் . 
பாதவந்தருககும் அவவாதற. த்தாயநது 
உருகும்.பாதவந்தர பாைல்களதில் உயதினேதய 
னவத்ததிருககும் நான ்ததிருபநறதிய ்தமதிழப் 
பாைல்களதிலும் உயதினே னவதது இருககதிதறன. 
இன்தத்தமதிழதப்தயவ வழதிபாடு, சமயவழதிபாடு 
அனறு,  என நான பசால்வது ்தமதிழககா்தல் 
வதினளப்ப்தற்காகதவ.
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உங்களது ்ககாலத்தில் வபண்கள் வபகாது 

யமரை்களில் பஙய்கற்ைது குரைவு்தகான 

எனறு ்கருது்கியைன. அச்சூழலில் 

உங்கள் வகாழக்ர்கததுரணவர 

உங்களுக்்களித்த ஊக்்கம், அனும்தி 

குைிததுச் வசகால்ல முடியுமகா?

 ஐம்ப்தாணடுகளுககு முனபாக அேங்கு 
களதில் பபணபாலைர பங்களதிப்புக குனறவு ்தான. 
அ்ததிலும் பாட்ைேங்குகளுககு பபணபாவலைரகள் 
நாங்கள் ஓாதிருவதே.
 சவுந்தோ னகலைாசம், காந்ததிம்ததி, 
சேஸவ்ததி  இோமநா்தன,  இளம்பதினற 
ம்ணதிமாறன, குடியாத்தம் ருகம்ணதி, உனமயாள் 
முதது, அேசு ம்ணதிதமகனலை, குருவம்மாள், 
ப ப ா ன ம ்ண தி  ன வ ே மு த து ,   ஆ ண ை ா ள் 
பதிாதிய்தரஷதினதி, சாே்தா நம்பதி ஆரூேன,்தாமனே 
தபானற பபண ஆளுனமகள் பங்தகற்புச 
பசய்தாரகள்.
 என துன்ணவர அமேர தவ.பாலை 
சுப்பதிேம்ணதியன என புகழப்பய்ணத்ததிற்கு 

உற்ற துன்ண எனபன்த நதினனவு கூரகதிதறன.
எனககுச தசரந்த புகழ மானலைகள் எல்லைாம் 
அவருககுச சூட்டுகதிதறன. அவர மனறநது 
பதிறகு மூடினவககப்பட்ை எனது எழுதுதகால் 
இப்தபாது்தான முப்பத்ததிேணடு ஆணடுகள் 
பதிறகு்தான மூடி ்ததிறககப்பட்டு இருககதிறது.

யவறு ஏ்தகாவது வசகால்ல விரும்பி்னகாலும் 

வசகால்லுங்கள். உங்கள் ்கவிர்த்கள் 

அச்யசைகாரம ்தமிழுக்கு இழப்பு எனறு 

்கருது்கியைன. இருக்கும் ்கவிர்த்கரளத 

வ்தகாகுததுப் பனமணித்திைள் 

யபகானறு ஒருவ்தகாகுப்பகாவது நீங்கள் 

வவளிேிையவணடும் எ்னப்பணியவகாடு  

யவணடு்கியைன. குைிததுச் வசகால்ல 

முடியுமகா?

 எனனுனைய கவதின்தகள் காற்றதில் 
மதி்தநது பசவதியதில் வதிழுநது முடிநது தபாயதின 
எனபது இப்தபாது வருத்தம்்தான. அந்தப்புகழ 
பவளதிசசத்ததில் நான கணகூசதி நதினறதுமதில்னலை. 
வாயப்புகள் தகட்டு நதினறதுமதில்னலை.வருவாய 
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பபற்றுச பசழதித்ததும் இல்னலை. கவதின்தகள் 
அசதசறவதில்னலை எனறு கவனலைப் படுவ்ததில்னலை. 
 அதுதபாலைதவ முனனவர பட்ைம் 
வாங்க முனனயவதில்னலை. பள்ளதித ்தமதிழாசதிாதினய  
ப்ணதினய நதினறவாய பசயய அப்பட்ைம் 
த்தனவயாயதில்னலை எனபத்தாடு அ்தற்கு 
ஆகும் காலைம் பபாருட் பசலைவுககு ஈைான 
சதிறப்பு ஊ்ததியம் ஏதும் அேசுக கல்வதிததுனற 
அளதிககவுமதில்னலை. அ்தனால் நானமட்டுமனறதி 
எனனுனைய ்தனலைமுனறத ்தமதிழாசதிாதியரகளதில் 
பபரும் பாலைாதனார  முதுகனலைப் பட்ைதத்தாடு 
நதிறுத்ததிக பகாணதைாம். கற்பன்தயல்லை, 
பட்ைங்கனளச தசரததுகபகாள்வன்த எனறு 
பசால்லைதத்தனவயதில்னலை.
 நல்லை எழுததுகளதில் எப்தபாதும் பமய 
மறநது தபாகதிதறன. அ்தனால் பழந்தமதிழப் 
பாவலைன மு்தல் முகநூல் கவதிஞன வனே 
நான எல்லைாரககும் தசககாளதி்தான. பு்ததி்தாய 
எழுதும் இளம்பதிள்னளகனள குனற கூற 
மனம் வருவ்ததில்னலை. குைம்பாலுககு துளதி 
தமார தபாலை எங்கனளத தூககதிச சாப்பதிடும் 
இளந்தனலைமுனறனயக கணடு வதியநது்தான 
தபாகதிதறன.
 முகநூல் வழதியாக எனககுககதினைத்த 
முகமறதியா உறவுகள் பலை. அ்தனவழதிப்பபற்ற  
அ ா தி ய  ந ண ப ர க ளு ள்  மு ன ன வ ர 
நளதினதித்தவதி அம்மா அவரகளும் கவதிஞர 
பபாற்னகப்பாணடியன அவரகளும் குறதிப்பதிைத 
்தககவரகள். நளதினதி த்தவதி அம்மானவ அறதிமுகம் 
பசய்த ஆரூர சுப்புவதிற்கு நனறதி.

 எங்கள் குடும்பதம ஓர ஆலைமேம் ்தான. 
ஐநது பதிள்னளகள்  இேணடு பபணகள் எனறு 
எனமககள்எழுவர. பாதவந்தன, இளம்பாே்ததி, 
்தமதிழசசதிட்டு (ப்தனறல் கவதி) பே்தநம்பதி, 
பாாதிதவள், பபரனாட்ஷா, ்தங்கப்பாப்பா..
ஒவபவாருவரும் ஒவபவாருத துனறயதில் 
்ததிறம்மதிககவரகள். என மருமககள்மாரும் 
அனபும் ்ததிறனமயும் மதிககவரகள்.. என 
அம்மா, நான பதிள்னளகள், மருமககள், 
தபேரகள் எனறு எங்கள் இல்லைம் பபாதிய 
ஆலைமேம்்தான இந்த மேத்ததில்  கூைனையும் 
்தம்பதிகள் ்தங்னககள், உறவுகள், நட்புகள் 
எனறு பபருங்கூட்ைதம எனதனாடு. 
இவரகள் மட்டுமனறதி  ்தமதிழபநஞசங்கள் 
அனனததுககும் நான உறவு்தான. தமலும் 
்தமதிழச பசாந்தங்கனளயும் அனதபாடு 
அனழககதிதறன.
 எககாலைத்ததிலும் வீழநதுவதிைாப்தனனன 
எல்லைாவனகயதிலும் சதிறகுகள் முனளத்த 
வளாகதவத ்தாங்கதிய நம் ்தமதிழுக பகாரு 
வாழததுச பசால்லி முடிப்தபாம்  

தசாற்றுக கவனலை ஆயதிேமாய - நான 
தசாரநது தபாகும் பபாழுப்தல்லைாம் 
ஆற்றுப்படுத்த ஓடி வரும்-என 
ஆனசத்தமதினழ வ்ணங்குகதிதறன 
துனபகதக்ணதி உள்ளழுந்ததி - நான 
துடிததுக கதிைககும் பபாழுப்தல்லைாம் 
அனபுதத்தா்ணதி யாயதிருககும் - என 
அனனனத ்தமதினழ வ்ணங்குகதிதறன.
அனலைதமல் துரும்பாயத  ்தவதி்தவதிதத்த - நான 
அலைமந ்ததிருககும் பபாழுப்தல்லைாம்   
்தனலைனம எனககு வழங்குகதிறாய - என 
்தானயத ்தமதினழ வ்ணங்குகதிதறன.

[  இ ந ்த  த ந ர க ா ்ண ன லை  ச தி ற ப் ப ா க க 
உ ்த வ தி ய  பு லை வ ர  ்த ங் க  அ ன பு வ ல் லி 
அவரகளதின பதிள்னளகள் ்தமதிழசசதிட்டு 
சுந்தேபாணடியனுககும், பாதவந்தனுககும் 
்தமதிழபநஞசம் ஆசதிாதியர குழுவதினரகளதின  
நனறதி. ]
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இனபயம ஆணடும்; வகாழவில்

    இழிவு்கள் வ்ககாணடும்; வசய்த

முனவிர்ன ேகாலும்; ேகாரக்கும்

    முைவண்ன இருநதும்; ்தகாருந

்தணைர்ன ேகாலும்; வபற்ை

    ்தவம்தி ்னகாலும் வநதும்

மணணடி ஆயை எனறு

     ம்திேி்னில் வ்ககாள்வகார இஙய்க

ஆற்று்தல் இல்ரல; இஙய்க

     அவனவழி வகாழரவக் ்கணடுத

தூற்று்தல் இல்ரல; நகாளுந

    வ்தகாைரநதுர்ன பு்கழகாய பகாடிப்

யபகாற்று்தல் இல்ரல; வகா்னப்

   வபகாயேறு வழி்தி ைநது

கூற்றுவன அரழதது விடைகால்

    குழி்த்னில் மூடி விடைகால்

பகாரரவ்கள் ்கண்கள் மகாற்ைி

    பசித்தவர அரழக்்க ஒற்ரை

யபகாரரவேில் புல்லிப் வபணைகாடப்

     வபகானனுைல் வருடிப் பகாரததுக்

ய்ககாரரவேில் நகாளும் இனபங

      வ்ககாடுததுைன வகாங்கிப் யபகாைின

யவரரவேில் விரளந்த ேகாக்ர்க

     வவற்றுைல் ஆகும் இஙய்க

பசித்தவன நிரலரே எணணகா

    பகாவி்கள் அவ்னின துனரப

புசிததுயம இனனும் இனனும்

    பூ்தமகாய உைல்வ ளரதது

்கசிநதுயம ்கணணீர ்தனர்ன

    ்கணமுயம நிர்னேகா ்தகாரும்

விசித்திைங ்ககாணபகார இஙய்க

    விர்னபல யசரதது ரவதது

எடவைகாடு எடடுஞ யசை

    ஏற்ையம அரமந்த வகாழரவ

எடடியே நினறு ்ககாணபகார

     ஏங்கியே யசகாரும் வணணம்

மடைறு மகாளி ர்கேில்

     மனவ்ன்ன வபேரும் வகாங்கி

சடவை்ன மணபி ைிந்தகால்

     சவமவர யபைகாம் இஙய்க

வந்ததுஞ சிலயபர யபகாவகார

    வகாழவவலகாஞ யசரததூ ைகாரக்குத

்தநதுயம சிலயபர யபகாவகார

    ்தைணிேில் பு்கழும் யபருஞ

சிந்தயவ சிலயபர யபகாவகார

      சீவை்ன வ்தயவந ்தந்த

விநர்தரே எணணி எணணி

    வி்திவழி சிலயபர யபகாவகார

எத்தர்ன இைரபட ைகாலும்

     இனபயம அவர்கண ைகாலும்

உத்தமன ்கள்ளன எனைிவ

    வுல்கயம வசப்பி ்னகாலும்

வசகாதவ்த்ன எல்லகா ருக்குஞ

    சுைரலயே எனை ரழக்கும்

பித்த்னின அடியசரந ்தகாரக்குப்

    பீைறு உைக்்கம் இஙய்க

மயாைம்
ஏ.டி. ேர்தராென்
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 ்தமதிழகத ்தனலைநகர பசனனனயதில் 
2020 பதிப்ேவாதி 1 அனறு னைககூ 2020 
நூல் பவளதியீடு... அததுைன இன்ணநது 
பவளதியான பலை நூல்களதில் இலைங்னக 
கவதிஞரும் எழுத்தாளருமான தகாவுஸ் 
தக.ோம்ஜதி உலைகநா்தன அவரகளதின 
பகாழுந்தம்மா சதிறுகன்த நூலும் ஒனறு.

இலைககதிய வடிவதில் கவதின்தககு அடுத்த 
சதிறப்பதிைம் வசன உனேநனையாக வதிளங்கும் 
கன்தகளுககு்தான. கவதின்தகனள வதிை 
கன்தகளுககான பவளதி.. பேநது பட்ை 
ஒனறு.. கவதின்தகனளப் தபாலை குறதிப்பதிட்ை 
வனளயத்ததிற்குள் சுற்றதிவேத த்தனவயதில்னலை.. 
எண்ணங்கனளயும்.. கற்பனனகனளயும் 
வதிா திககலைாம்..  க்தாசதிா தியனன எதுவும் 
கட்டுப்படுத்தாது... வாரதன்த வேம்புகள் 
இல்னலை.. வாரதன்தகனள சுவாேசதியமாக 
அனமதது வாசகனன கட்டிப் தபாட்ைால் 
தபாதும்.. கன்தகள் கனே தசரநது வதிடும்.

நணபர உலைகநா்தனதின பகாழுந்தம்மா 
சதிறுகன்தத ப்தாகுப்பு.. 12 சதிறுகன்தகள் 
அைங்கதிய ப்தாகுப்பாகும். இ்ததில் பலை 
கன்தகள்.. ்ததினகேன.. நவ உ்தயம்...
்தமதிழர ்தளம் என நாளதி்தழகளதிலும் பலை 
இ்தழகளதிலும் பவளதிவந்த சதிறுகன்தகனள 
்ததிேட்டிதய இத ப்தாகுப்பு பவளதியாகதி 
உள்ளது.

இலைங்னக மனலையக மககளதின வாழ 
வதினன கணமுன நதிறுததுகதிறது..க்தாசதிாதியர 
இலைங்னக மனலையக வாசதி எனப்தனால் 
பபரும்பாலைான கன்தகள் இலைங்னகனயச 
சுற்றதியும்..மனலைனய மககனளச சுற்றதியுதம 
பதினனப் பட்டுள்ளது.

12 சதிறுகன்தகனளயும் உங்களுககு 
எடுததுச பசால்லை ஆனசயதிருந்தாலும்.. 
ஒரு பானனச தசாற்றுககு ஒரு தசாறு ப்தம் 
பாரப்பது தபாலை...ஒனறதிேணடு கன்தகனள 
தலைசாய தகாடிட்டு காட்டுகதிதறன.

வீல் ஓட்டிய வதிககதிேமா்ததித்தன..இவனனப் 
தபாலை வீட்டுககு அைங்கா்த ஒரு ச திலை 
பதிள்னளகனள நானும் கணைதுணடு..அப்பன 

- 
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சம்பா்ததித்த ப்ணத்ததில் உைனலை வளரதது 
பகாணடு ்தன சம்பாத்ததியதன்த குடிததும் 
கும்மாளமதிட்டும் ்ததிாதிநது வாழகனகனய 
வீ்ணடிககும் இனளஞர பலை உணடு.

அடுத்தபடியாக.. புாதிந்தவள் துன்ணயாக 
தவணடும் எனும் சதிறுகன்த... வாழகனகயதில் 
இல்லைா்த துன்ணவதியாக வருபவள் க்ணவ 
னுனைய எண்ணத்ததிற்கும்.. எ்ததிரபாரப்பதிற் 
கும் ஏற்றபடி இல்னலைபயனறால் க்ணவனதின 
நதினலை..? இ்ததிலும் எழுத்தாள க்ணவனதின 
எண்ண்த்ததிற்கு புறம்பாய அனமந்த இல்லைாள்...
அவனது பனைப்புகனள பற்றதிய ஞானமதினறதி 
நைநது பகாள்ளும் வதி்தபமனறு கன்த 
சுவாேஸயமாகதவ நகரகதிறது..

கதிளதி தஜாசதியர கன்ததயா.. மனதி்தரகளதின 
அறதியானமனயயும்.. அவலைா்ததினயயும் பயன 
படுத்ததி காசு பாரககும் தஜாசதியனேப் பற்றதியது.. 
ப ச ா ல் லு ம்  ப லை  வ தி ச ய ங் க ள தி ல்  ஒ ன று 
ஒட்டிப் தபானாலும் தசா்ததிைர பதிேபலைமாகதி 
வதிடுகதிறார... அத்த தசா்ததிைர ்தனககான 
வதி்ததியறதியாது லைாாதியதில் அடிபட்டு இறநது 
வதிடுவது.. பதிறருககு பசால்லும் தசா்ததிைதன்த 
அவர ்தனகபகன பாரததுக பகாள்ளா்த 
நதினலைனயச பசால்லி நகரகதிறது இககன்த.

இ று ்த தி ய ா க . .  ன ை ட் டி ல்  ச தி று க ன ்த 
பகாழுந்தம்மா... பபானனேசனதின இளவயது 
கா்தல்.. மனலையகத்ததின கங்கா்ணதி வாழகனக..
பபானனேசனதின இயலைானம.. என நகரகதிறது. 
பபானனேசனதின மாமன உறவுமுனற காோதின 
எட்ைாவது பபண பகாழுந்தம்மா..அவளுககு 
பதினனும் நால்வர உணடு உைனபதிறப்புகள்..
அநநாளதில் வதினளயாட்ைாய பசால்வதுணடு 
ப்ததினாறும் பபற்று பபரு வாழவு வாழும் 
எனறு..அந்த ப்ததினானற ்தப்பரத்தம் பகாணடு 
வாழந்தவர தபாலும் பகாழுந்தம்மாவதின 
்தகப்பனாரும்... ஒரு சூழலில் பகாழுத்தம்மா 
வதின குடும்பம் இந்ததியா பசனறு வதிை..
கா்தலைன பபானனேசனன பதிாதிய தநாதிடுகதிறது.. 
அவனுகதகா இந்ததியா பசல்லை சந்தரப்பம் 
அனமய வதில்னலை.. பகாழுந்தம்மாவதிற்கு 
இந்ததியாவதில் ்ததிரும்ண ஏற்பாைாகதிறது..
மறுககவும் முடியவதில்னலை ்தடுககவும் 

இ ய லை வ தி ல் ன லை  ப ப ா ன ன ே ச ன ா ல் .
க ா லை ம்  வ தி ன ே ய . .  ்த தி ரு ம ்ண ம்  மு டி ந து 
குழநன்தகள் பதிறககதிறது அவனது கா்தலி 
பகாழுந்தம்மாவதிற்கு... ஒரு கட்ைத்ததில் 
ப க ா ழு ந ்த ம் ம ா  க தி ்ண ற் ற தி ல்  வ தி ழு ந து 
்த ற் ப க ா ன லை  ப ச ய து  ப க ா ண ை ்த ா க 
பபானனேசனதின னமததுனதி கடி்தம் எழு்ததி 
இருககதிறாள்..காே்ணமறதியா அந்த சாவதிற்கு 
்தாதன காே்ணபமன அவன இடிநது தபாய 
உட்காரந்ததிருப்ப்தாக கன்தனய நதினறவு 
பசயகதிறார க்தாசதிாதியர.. னககூைா்த கா்தல்கள்..
பவவதவறு ம்ணசசூழலுககுப் பதின ஏற்படும் 
வதினளவுகனள ப்தாட்டு நகரத்ததியதிருககதிறார 
க்தாசதிாதியர.

பபாதுவதில்... நான வாசதித்த வனேயதில் 
இயல்பான கன்ததவாட்ைமும்.. இலைங்னக 
மனலையக மககளதின வாழவதியலும் சூழ..
நனகசசுனவ உ்ணரவும் ஆங்காங்தக ்தனலை 
காட்ை இசசதிறுகன்த ப்தாகுப்பு வதிளங்குகதிறது.

்தமதிழபநஞசம் ப்ததிப்பகம் வாயதிலைாக..
ப ண ை ா ே வ ன ள  ்த ம தி ழ  இ லை க க தி ய ப் 
தபேனவயதின பவளதியீைாக பவளதிவநதுள்ள 
பகாழுந்தம்மா...

உங்கள் அனனவாதின கவனதன்தயும் 
ஈரப்பாள் எனக கூறதி.. இநநூல் சதிறுகன்த 
இலைககதியத்ததில் பவற்றதிகள் பலை பபற்று 
புகழனைய வாழததுகதிதறன.

நனறதி.. வ்ணககம்.

நூல் விரல 300 இலஙர்க உருபகா
விவைங்களுக்கு  :

editor@tamilnenjam.com
ulaganathan1959k@gmail.com
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v

அவள் இநயநைம் என்ன வசயது வ்ககாணடிருப்பகாள்

எனய்னகாடு யபசுவர்த நிறுத்திே பின

நிச்சேம் ம்கிழச்சிேகா்க ்தகா்னிருப்பகாள்

v

இம்ரச அற்ை ்ககாரல வ்தகால்ரலேற்ை மகாரல

சணரைேில்லகா இைவு்கள்

எனறு இ்னி்தகா்ன வபகாழுது்களில் இனபம் சுரவத்திருப்பகாள்

v

எனர்ன விை இனவ்னகாரு சிைந்தவ்னின வைவு கூை 

அவள் வகாழவில் வ்தகாடடிருக்்க கூடும்

ஆ்னகால் ்கணடிப்பகா்க என யபகானைவ்னின நிழல்கூை 

அவள்யமல் படடிருக்்க கூைகாது

v

யமற்படிப்பகா, எ்திர்ககால பு்திரபேணமகா, ்திருமண புதுவகாழவகா

எப்படி யபகா்கிைய்தகா என்னவளின நகாட்ககாடடி்கள் ?

எது நைந்தகாலும் அவள் எணணபடி இருத்தல் நலம்

v

நீ என வகாழவில் வந்த யபகாது

நீயும் ஒரு உைவு எனயை நிர்னதய்தன

நீ வவறுதது பிைிந்த பினய்ன

நீயே சிைந்த அனுபவம் எ்ன உணரநய்தன

v

எனர்ன வில்கிே்தற்கும், விலக்்கிே்தற்கும் 

நிச்சேம் வருந்தி இருக்்க மகாடைகாய

நகான அ்தற்கு யநரமகாைகாய வநகாநது வவநது வரு்கியைன

v

அரைேகாணடு ்கைந்த விடைது

ஆ்னகாலும் இனனும் மைக்்க மறுக்்கிைது உனர்ன

யபசலகாமகா யவணைகாமகா எனறு

இ்தே பகா்தகாளத்தில் ்தி்னநய்தகாறும்

படடிமனைம் நைக்்கிைது

என் ்தைணித்்த ெய்ஙகள்
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- ம்தன குமகார

v

நகான யபசி நீ யபசவிடைகால்

என சிறு ்ககாேம் வபைி்தகா்க கூடும்

உ்னக்ய்க ய்தகானைி்னகால் யபசுவகாய

எனறு ்ககாத்திருக்்கியைன

இல்ரல எனைகாவது என நிர்னவு உ்னக்கு 

வருமகா்னகால் அது யபகாதும் எ்னக்கு

ஆயுள் முழுதும் நகான ம்கிழ

v

என

்த்னித்த பேணங்கள் உனர்ன ய்தடு்கிைது

ஜ்னித்த எழுததுக்்கள் உர்ன பகாடு்கிைது

இ்னித்த நிர்னவு்கள் உம்ரம நகாடு்கிைது

இ்னியும் துனபம் யவணைகாவம்ன வகாடு்கிைது

v

இனைில்ரல எனைகால் என்ன

எனைகாவது என நிர்னவு

குனைகா்ன உன ம்ன்தில்

நினைகாை்தகான யபகா்கிைது

அனைகாவது யபசு அனயப

v

உனம்னம் எனர்ன வவறுத்தகாலும்

எனம்னம் உனர்ன யநசிக்கும்

இ்தற்கு அரத்தம் நீ எப்படி ்கற்பித்தகாலும்

அ்தற்கு நகான ரவத்த யபர யபைனபு

v

எப்யபகாதும் வசகால்வர்தயே

இப்யபகாதும் வசகால்்கியைன

எங்கிருந்தகாலும் உனம்னம் யபகால்

இனபமகாய வகாழி இ்னிே ய்தகாழி

   2020   Y   Y 
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இவனுககு வீடு வாங்க தவணடும் எனும் 
பபாதிய லைட்சதியம், கனவு கதினையாது. காே்ணம் 
அவன ஒரு பபட்டிக கனை னவத்ததிருந்தான 
அது்தான அவன முழு பசாததும் மூலை்தனமும் 
ஆகும். மூ்தான்தயரகள் பசாதது என 
பசால்வ்தற்கு ஒனறுதம கதினையாது.

அவனுனைய ்தாத்தா பசாதது, வீடு 
எல்லைாவற்னறயும் அப்பா குடிதது குைல் பவநது 
பசததுவதிட்ைார. பபாறுப்பற்ற ்தகப்பனுககுப் 
பதிறந்த பபாறுப்பான ஒதே பதிள்னள்தான 
மதகஷ.

ம த க ஷ  ப டி க க  வ ச ்த தி  இ ல் லை ா ்த 
படியதினால் எட்ைாம் வகுப்தபாடு நதினறு 
வதிட்ைான.

அவன அம்மாவுைன பதிறந்த வச்ததியற்ற 
மாமா அவன மீது அனபு னவத்ததிருந்தார. 
அவனதின நற்கு்ணங்கனளயும் பபாறுப் 
பு்ண ர வு ம்  க ண டு  ்த ன  ஒ த ே  ம க ன ள 
அவனுககுத ்ததிரும்ணம் பசயது னவத்தார. ஒரு 
பபட்டிககனைனயயும் னவதது பகாடுத்தார. 

மதகஷ யானேயும் இதுவனே ஏமாற்றதிய 
தும் இல்னலை, யாாதிைமும் ஏமாந்ததும் இல்னலை. 

்த ன க கு  உ ள் ள த ்த  த ப ா து ம்  எ ன 
அனறாை வருமானதன்த னவதது ்தன 
குடும்பதன்த எளதினமயாய, இனதினமயாய 
,அருனமயாய நைத்ததினான. இருந்தாலும் 
்தான வசதிதது வரும் வீட்டிற்கு மா்த 
வாைனக ஒவபவாரு மா்தமும் வீட்டு 
வாைனக பகாடுப்பது அவனுககு மதிகவும் 
சதிேமமாக இருந்தது. ஆகதவ புது வீதைா, 
பனழய வீதைா ஏத்தா ஒனறு கதினைத்தால் 
தபாதும் என நதினனத்தான.

மதகஷ ்தனககுள்தள தபசதிக பகாணைான 

வீடு எனபது அதனகருககு கனவாகதவ 
முடிநது வதிடுகதிறது. ஒனறு மூ்தான்தயரகள் 
வீட்னை கட்டி னவத்ததிருகக தவணடும் 
இல்லைாவதிட்ைால் ்தனனதிைம் அ்தற்கான 
வாயப்புகள் இருகக தவணடும். இேணடும் 
இல்லைா்த நதினலை ்தான எனனுனைய நதினலை 
வருந்ததினான.

பசாந்தங்களும் பந்தங்களும் நல்லைது 
பகட்ைதுககு வருவாரகள் ்தேம் பாரதது 
பழகுவாரகள். உருகதி தபசுவாரகள் அவர 
கனள பசால்லி ்தவறதில்னலை உலைகப் 
தபாகதக அது்தாதன. 

ஒவபவாரு மா்தமும் மு்தல் நாளதில் வீட்டு 
வாைனக பகாடுகக தவணடும் வீட்டு ஓனர 
மகா கறார தபரவழதி.

பாயதில் தசாரந்த நதினலையதில் ்தனலையன்ண 
யதில் ்தனலைனவதது சதிந்ததிததுக பகாணடிருந்த 
அ வ னு ன ை ய  ந தி ன ன வு க ன ள  அ வ ன 
மனனவதி புவனா ‘‘எனன வீட்டு கனவா 
கவனலைப்பைா்தீங்க’’ எனறாள்.

‘‘இல்லை புவனா நமககுனனு பசாந்த வீடு 
இருந்தா எப்படினனு தயாசனன பண்ணதி 
பாரதத்தன. மாசம் மாசம் வாைனக பகாடுகக 
எவவளவு கஷைப்பை தவணடியது இருககு 
சதிலைதநேங்களதில் உனனுனைய நனகனய 
அைமானம் வசசு பகாடுகக தவணடிய்தா 
இருககு. அன்த மீட்பது பபரும்பாடு 
ஆகதிவதிடுகதிறது’’ எனறான. 

‘‘எப்ப இது நைககுமா அப்பப்ப அது 
அது நைககும்’’ என நம்பதிகனக ஊட்டினாள் 
புவனா. 

புவனா ்தன மாமாவதிற்கு ஒதே மகள் 
ஏழனமயான குடும்பம் எனறாலும் ்தன 
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அப்பாவால் பசல்லைமாய வளரககப் பட்ைவள். 
அவளும் ்தன அப்பாவதின கஷை, நஷைங்கனள 
அறதிநது உ்ணரநது அ்தற்தகற்றபடி நைநது 
பகாணைவள். அ்தனால்்தான வந்த இைத்ததில் 
எனனுைன எல்லைா சூழநதினலைககும் ஏற்றபடி 
்தனனன பககுவப்படுத்ததிக பகாணைாள். 

இவரகளுககு அருனமயான ஒரு பசல்லைக 
குழநன்த. பபயர பானு இேணடு வய்தாகதிறது. 

அவன மாமாவதின வீடு அடுத்த ப்தருவதில் 
இருககதிறது. அ்தனால் மதகஸவாதிககு 
பதிேசசனன இல்னலை. அடிககடி அவள் 
பபற்தறாரகள் வநது ்தன மகனள பாரததுக 
பகாள்ள உ்தவதி பசயவாரகள். 

மதகஷதின அம்மாவும் தகனசர வதியா்ததி 
யதினால் அவ்ததிப்பட்டு ப்தாைர சதிகதிசனசயதில் 
பலைனதினறதி மாதிததுப் தபானாரகள். 

்தனதித்ததிருந்த மதகஷுககு ஆறு்தல் கூறதி 
வழதிநைத்ததியவர அவன மாமா மட்டுதம. 
இப்பபாழுது அவனுககு சநத்தாஷம் 
எனறு பசானனால் ்தன மனனவதியும் 
பபற்ற ப திள்னள மட்டுதம.  ்தனனன 
புாதிநதுபகாணடு ்தன தமல் பாசதன்த 
பசலுததுகதிற அதன்த, மாமா அவரகளுககும் 
அவன நனறதி உள்ளவனாய இருந்தான. 

உறவுகள் இல்லைாமல் ்தனதிதது வாழவது 
எவவளவு கடினம் எனபன்த மதகஷ அதனக 
தநேங்களதில் உ்ணரநது இருககதிறான. 

ஒரு ச திலை உறவுகளால் வாழகனக 
முழுவதும் ப்தால்னலைகள் ்தான அத்த 
தநேத்ததில் எந்த உறவும் தவணைாம் என 
ஒதுங்கதி வாழவதும் மதிகவும் கடினம்.

இனறவனுகதக மானுை உறவதின அவசதியம் 
த்தனவப்படுகதிறது அப்படி எனறால் ஒவபவாரு 
மனதி்தனுககும் உறவுகள் அவசதியம். ்தன 
மனனவதிககாக, ்தன பதிள்னளககாக கைவுளதிைம் 
அடிககடி அவன நனறதி பசால்வான. 

நாட்கள் நகரநது பகாணதை இருந்தது 
வருைங்கள் பலை ஆயதிற்று வீட்டு மனனகளதின 
வதினலைகள் ஒவபவாரு வருைமும் பலை லைட்சம் 
உயரநது பகாணதை பசனறது. 

வீடு வாங்குவது எனபது கனவதில் 
கூை இனதி நதினனகக முடியா்த ஒனறாய 

்த்னிதது நிரை்தலில்

நகான எனபது எ்னவ்தனபய்த

்தற்வசேலகாய ்கணை எனர்ன

எதுவும் வபைி்தகாய ய்கட்கத ய்தகானைவில்ரல

வமகாழி்கள் அற்று ரசர்க வசயது

பின இறுக்்கம் அரணந்த மு்கதர்த

வமல்லத துரைதய்தன.

்களிப்பு மிக்்க என மு்கம்

அவளுக்கு பிடித்த்தகாய இல்ரல

விழி எைியும் அவள் ய்கள்வி ்கரணக்கு 

ப்தில் ்தந்தகாலும்,

ஒரு ்கணம் ்திர்கப்பு ்கவிழநது

விலகு்கினை்ன

உள்ளம் பர்தக்்கிைது.

நிரை்தலின வசீ்கைம்

ஒரு பிடி ்தேக்்கம்

ஒரு பிடி மேக்்கம்

ஆசுவகாச பகாரரவ உடுத்தி

அபூரவம் குரழதது

ஆற்றுப்படுதது்கிைகாள் இம்முரை அவளகாய.

்ககாந்த்கண்கள் விழுஙகும்

அழகு ்கணணகாடி எ்திைி்னில்

இப்யபகாது எது நகான? எது நீ?!

என்கை மீட்டல்!என்கை மீட்டல்!

- ஆ்னந்தி ைகாம்கிருஷணன,
வைலூர.
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நீங்க ்ததிடீரனு இப்படி பசால்றீங்க எனககு 
ஒனனும் புாதியலை’’ ஆசசாதியமும் தகள்வதி 
குறதியும் பகாணைவனாய ்தன மாமானவப் 
பாரத்தான. 

‘‘ஆமப்பா உங்களுககு ப்தாதிய தவ்ணாம் 
சஸபபன்ாக இருககட்டும் அப்படினு ்தான 
நாங்க பசால்லைாமல் இருநத்தாம் புவனாககு 
கூை ப்தாதியாது’’ 

‘‘பகாஞசம் புாதியும்படியா பசால்லுங்க 
மாமா’’ 

நம்ம அேசாங்கம் இலைவச வீடு கட்டி 
்தோங்க்தான, அதுலை எனககும் ஒரு வீடு 
கதினைசசதிருககு. தநதது்தான நம்ம ப்தாகு்ததி 
எம்.எல்.ஏ வீட்டு சாவதி பகாடுத்தார.

புவனானவயும், ்தன மருமகனனயும் 
ஒருதசே நதிற்க னவதது அந்த சாவதினய 
பூப்பழ ்தட்தைாடு பகாடுககப்பட்ைது.

மதகஷதின கணகளதில் ஆனந்த கண்ணீர 
்தன பபற்தறாரகளுககு தமலைாக இவரகள் 
த ந ச தி க க தி ற ா ர க ள்  எ ன  ்த ன  அ த ன ்த 
மாமாவதின காலில் வதிழுநது வ்ணங்கதி 
ஆசீரவா்தம் பபற்றுகபகாணைான.

இந்த அனனப எனனபவனறு பசால் 
வது அவனதின நீணை நாள் கனவுகள் 
நதினறதவறதிற்று. 

புது வீட்டிற்குள் நுனழந்தான. 
பபருமூசசு வதிட்ைான இனதி மா்தந 

த்தாறும் வாைனக பகாடுகக தவணடிய 
அவசதியம் இல்னலை. யாருககும் ப்ததில் 
பசால்லை தவணடிய அவசதியம் இல்னலை.

சு்தந்ததிேககாற்னற அந்த வீட்டிதலைதய 
சுவாச தித்தான.  ்தன மகள் சுவற்றதில் 
வனேயும் ஓவதியங்கனள இேசதித்தான. 
்தன மனனவதி ஒவபவாரு அனறயதிலும் 
ஆ்ணதி அடிதது தபாட்தைாககனள மாட்டி 
னவப்பன்த பாரதது ேசதித்தான.

இப்பபாழுது அவன வாழவு மதிகவும் 
சுவாேசதியமாக இருந்தது. இனறவனன 
ஒவபவாரு நதிமதிைமும் நதினனத்தான ்தான 
வ்ணங்கும் கைவுளுககு நனறதி பசால்லை 
வாரதன்தகனள த்தடினான.

n

மாறதிப்தபானது. ஆகதவ மதகஷ அந்த 
கனவதில் இருநது வதிடுபட்ைான.

இனதி வீ்ணான கனவுகளுககு இைங் 
பகாடுதது ்தன மனன்த துயேத்ததிற்கு 
உட்படுத்த தவணைாம் என முடிபவடுத்தான. 

வீட்டு ஓனர வருைத்ததிற்கு ஒருமுனற 
ஆயதிேம் ரூபாய வாைனகனய கூட்டினார. 

மதகஷுககு எனன பசயவப்தனதற 
ப்தாதியவதில்னலை. ்தன கஷைங்கனள யாாதிைம் 
பகதிரநது பகாள்வது தகள்வதிககுறதியாகதவ 
இருந்தது.

இனறு அவனுனைய ்ததிரும்ண நாள். 
்தன அதன்த,மாமா வீட்டுககு அனழத 

்ததிருந்தான. அவரகள் ்தனனுனைய மாப் 
பதிள்னளககும், மகளுககும், தபேக குழநன்தககும் 
பு்ததிய ஆனைகனள பகாணடு வநது உற்சாகமாய 
பகாடுத்தாரகள். 

அவனுனைய மாமா மதகனஷ பாரதது 
‘‘மாப்பதிள பகாஞச நாளா உங்கனள நான 
பாததுட்டு இருகதகன போம்ப தசாகமா 
இருககீங்க உங்க பதிேசசனன்தான எனன’’ 
எனறார. 

‘‘ஒனனு இல்லை மாமா நாங்க நல்லைா 
்தான இருகதகாம்’’ எனறான. 

‘‘இல்லை மாப்பதிள்னள என்ததயா நீங்க 
மனறககதிறீங்க’’ 

உைதன புவனா ‘ ‘இல்லைப்பா அவர 
எப்ப பாரு வீட்னை பத்ததிதய தயாசனன 
பண்ணதிட்டு இருப்பார’’ 

‘‘வீைா எனன வீடு’’ 
‘‘புதுசா ஒரு வீடு வாங்கணும் அப்படின 

றது அவருனைய பநடுநாள் கனவு அது 
நைககா்த்தாலை அவர அடிககடி அப்படி 
ஆகதிடுவாரு’’

‘‘மாப்பதிள இதுககா இவவளவு கவனலை 
படுறீங்க? எங்களுககு பதிறகு எங்க வீடு 
யாருககு தபாய தசரும் உங்களுககு ்தான’’ 
எனறார. 

‘‘மாப்பதிள இனனனககு நானும் அதன்த 
யும் உங்களுககு பகாடுககதிற ஒரு கதிப்ட் 
எனன ப்தாதியுமா புது வீடு’’

‘‘எனன மாமா சும்மா நான தயாசதிசதசன 
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சகாவராைாேின் ெரணி்ாமத் வ்தாற்றம்: 
(ORIGIN OF CORONA IN EVOLUTION):

 உலைகம் த்தானறதிய பல்தகாடி வருைங்களாக மனதி்தன த்தானறுமுன 
னவேஸ எனும் நுணணுயதிர த்தானறதி உலைனகதய ஆட்சதி பசய்தன்த யாரும் 
அறதிதயாம். தவறுதவறு இனங்களதில் புகுநது தநாய உருவாககதியது 
மட்டுமதினறதி, அந்த உயதிாதியதின ஜீனகளதில் சதிற்சதிலை மாற்றம் ஏற்படுத்ததி 
இனைப்பட்ை புதுஉயதிாதினதன்த உருவாககதிய பபருனம னவேஸ 
நுணணுயதிருககு இருந்தன்த யாரும் அறதியார.(Source:Wikipe-
dia) 
 ைாரவதினதின 1859ல் பாதி்ணாம வளரசசதியும் (Evolution 
of Species) உயாதிகளதின த்தாற்றமும் (The Origin of Species) 
அனனதது உயதிரகனளயும் கருத்ததில் பகாணைாலும், அப்பபாழுது 
னவேஸ நுணணுயதிரகள் கணடுபதிடிககப் பைானமயால், வதிட்டுப் 
தபாயதிற்று.
  இந்த உணனம அறதியா்த தபாழது னவேஸ தபானற 
நுணதுகள்கனள ஜைப்பபாருள் (non-living thing) எனதற 
நதினனத்தனர. 1892இல்  மு்தனமு்தலைாக னவேஸ எனும் 
நுணதுகளுககு உயதிர உள்ளன்த வதிஞஞானதி டிமதிட்ாதி (Scien-
tist Dmitri Ivanovsbky discovered the living organisms in Tobacco - & 
named it as Tobacco Mosaic Virus) புனகயதினலையதில் இருநது பமாசயக 

(Origin and the Pandemic 
Nature of Corona Virus)
Updated till 12th April 2020
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னவேன்க  கணடுபதிடித்தார. அ்தனபதிறதக லூயதிபாஸைர (Louis Pasteur), 
எட்வரட் பஜனனர (Edward Jenner) தபானற வதிஞஞானதிகள் னவேஸ 
நுணணுயதிரகளுககு தவகசதின கணடுபதிடித்தாரகள். னவேஸ நுணணுயதிாதிகள் 
்தனது எ்தாதிகளான தபகடீாதியா, ்தாவேங்கள், மதிருகங்கள், மனதி்தரகள் எனறு 
அனனதது உயதிாதிகனளயும் ்தாககும் கதிருமதிகள். அவற்றுள் சதிலை மனதி்தனுககு 
உ்தவதி புாதியும் னவேஸகளும் உணடு. அது்தான இந்த தபகடீாதிதயாஃதபஜ் 
னவேஸ (Bacteriophage Virus affects Bacteria and it offers chance to control 
Human-affecting Bacteria). இனவ சதிலைவனக தபகட்டீாதியாககனளத ்தாககதி 
ஒழதிககும்.(Source: Wikipedia).
 ஒவபவாரு உயதிாதினத்ததிற்கும் அடிப்பனையதில் அ்தன ஒவபவாரு 
பசல்லிலும் நதியூகளதிக அமதிலைமும், புே்தமும், மாவுசசததும், பகாழுப்பதின 
மூலைககூறான லிப்பதிடும் இருப்பது உயதிரவாழ அத்ததியாவசதியமான்தாகும். 
(Nucleic Acids along with lipids, proteins and Carbohydrates constitute the 
Four Major Macro Molecules essential for all known forms of Life). (Source: 
Wikipedia).
 மனதி்தக பகாதோனா னவேஸ மு்தனமு்தலில் கணடுபதிடிககப்பட்ை 
ஆணடு 1960 சா்தாே்ண சளதியதினதில் (in Common Cold). (Source: Wikipedia)
நமது இந்ததிய வம்சாவளதி அபமாதிகக வதிஞஞானதியான  ்ததிரு ைரதகாபதிந 
குோனா (Dr. Har Gobind Khorana), புே்தத்ததின அணுககூறுகளான அமதிதனா 
அமதிலை (Amino Acid Molecules) மூலைககூறுகள் னவதது நதியூகளதிக அமதிலைம் 
(அது்தான உயதிரககுறதியீடு்தனன ்தனனுள் னவததுள்ளது) பசயற்னகயாகத 
்தயாாதிகக (Nucleic Acid Synthesis) தசா்தனனச சானலையதில் முயனறபபாழுது 
பவற்றதியும் பபற்றார, -்தானாகதவ பல்மைங்கு பபருகதி நதியூகளதிக அமதிலைம் 
்தயாாதிககும் முனறயதில் பவற்றதி கணைார. (Auto-Replication of Amino Acid 
Molecules- Nucleotides, in Nucleic Acid Synthesis which carry genetic code 
of the Cell: Mr. Har Gobind Khorana shared the Nobel Prize for Physiolo-
gy or Medicine in the year 1968). அவர 1968-தலைதய மருததுவத்ததிற்கான 
தநாபல் பாதிசு்தனன இனனும் இரு வதிஞஞானதிகளுைன பகதிரநது பகாணைார. 
(Source:Wikipedia) (அவற்றதில் உயதிர உணைாகக முடியவதில்னலை). 
 ஒருபசல் உயதிோன அமீபா, தபகடீாதியா மற்றும் உயரந்த வதிலைங்குகள் 
வனே அனனதது உயதிாதினங்களும், அ்தன்தன ஜீனகளதில் ஒதே அடிப்பனையான 
“டிஎனஏ” (DNA -Deoxy Ribo Nucleic Acid) எனற மூலைககூறுகனளதய 
பதிே்தானமாகக பகாணைனவ. இனவ அனனத்ததிற்கும் (except one-cell or-
ganisms like Amoeba, Bateria,etc) பல்தகாடி பசல்கள் (All Multicellu-
lars have innumerable Cells) உள்ளன. அந்த ஒவபவாரு உயதிாதினத்ததின 
பசல்லிலும் (inside each cell), ஒரு நதியூககதிளதிய்ும் (Nucleus), அ்தனுள் 
குதோதமாதசாம்களும் (Chromosomes), அ்தனுள் ஜீனஸ (Genes), அ்தனுள் 
டி.என.ஏ. (DNA - DeoxyRibo Nucleic Acid with its Double Helix Structure) 
எனும் உயதிருககான ஜீதனாம் (உயதிரக குறதியீடு) (GENOM –Life Code of 
each species) உள்ளது. இந்த இேகசதியக குறதியீடு (GENOM) அந்த உயதிாதினம் 
(Species) உள்ளவனே மாறதவ மாறாது எனபதும் உலைக நதிய்ததி. (Source: 
Wikipedia).
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 இ்ததில் ஓர ஆசசாதியமான வதிஷயம் எனனபவனறால், ஒருபசல் 
உயதிாதினங்கள் மு்தல் அனனதது உயதிாதினங்களும் இயற்னகயதிதலைதய ்தங்களது 
”உயதிரக குறதியீடுகளாக” டி.என.ஏ.(DNA) எனபன்த மட்டுதம அடிப்பனையாக  
னவததுக பகாணடு உள்ளன. இந்த டிஎனஏ “ைபுள்பைலிகஸ” (Double 
Helix Structure of DNA) எனனும் இேட்னைஏ்ணதி தபானற அனமப்னபக 
பகாணைது. அந்த உயதிர ஏ்ணதியதில் இருதஜாடி உயதிர இேசாயன அணுககள் 
(Guanine-Cytosine and Adenine-Ura-
cil represented by G-Cpair & A-Upair) 
உள்ளன. இந்த டிஎனஏ, இருதஜாடி “உயதிர 
இேசாயன அணுககள்” ஜதி-சதி தஜாடி & ஏ-யூ 
தஜாடி மூலைம் வதி்தம்வதி்தமான மாறுபட்ை 
தசரகனகயதினால் (Different combination of 
the G-C & A-U Bio-Molecule-pairs ) உயதிாதின 
குறதியீடு்தனன (GENOM) இயற்னகயதிதலைதய 
உருவாககதிக பகாள்கதினறன எனபது 
இயற்னகயதின தபோசசரயம்! ! !  இது 
வதிஞஞான ஆோயசசதிகளதின மூலைம் கணடு 
பதிடிககப்பட்ை உணனமயாகும்!!! (Sourch: 
Wikipedia)
 ஆ ன ா ல்  த ம ற்  கு ற தி ப் ப தி ட் ை 
ஆசசரயமான அடிப்பனை உணனமகள் 
முற்றதிலும் மாறுபட்டு இருககதினறன இந்த 
பகாதோனா தபானற நுணணுயதிரகளுககு!!! 
இதுவும் இயற்னக அனனனயதின அடுத்த 
ஆசசரயம்்தான!!! பகாதோனா தபானற 
நுணணுயதிா திகள் டிஎனஏ-ககுப் ப்த தில் 
“ஆர.என.ஏ”-ஐ மட்டுதம அடிப்பனைக 
குறதியீடுகளாகவும், ்தனது “உயதிரககுறதியீடு” 
(GENOM) ஆகவும் பகாணடுள்ளது மதிகவும் 
ஆசசாதியமான உணனம!!! இந்த ஆரஎனஏ 
எனபது “னேதபா நதியூகளதிக ஏசதிட்” (Ribo Nucleic Acid) எனப்தன சுருககம். 
(Source:Wikipedia) 
 ஆனால், இந்த “பகாதோனா நுணகதிருமதி”-யதில் இருககும் ஆரஎனஏ 
எனும் “உயதிரககுறதியீடு” (ஜீதனாம்)  ்தனககுத்தாதன ்தனதிதது இயங்கககூடியது, 
இனப்பபருககம் பசயயககூடியது,  ம திகவ தினேவதில் பல்க திப்பபருக தித 
ப்தாற்றககூடியது எனபது இயற்னகயதின உசசககட்ை ஆசசரயம்!!! அந்தக 
கதிருமதி ஒரு மனதி்த பசல்லில் உட்காரந்தவுைன மைங்கதின மைங்காகப் 
பபருக (replicating in power of multiples) ஆேம்பதிதது வதிடுகதினறது. இந்த 
பகாதோனாவதின உைலைளவு மதிகசசதிறதிய தபகடீாதியாவதின அளவதில் நூற்றதில் 
ஒருபங்கு எனபது உலைகதிதலைதய மதிகவும் ஆசசாதியமான வதிஷயம்!!! கைவுள் அந்த 
மதிகச சதிறுபபாருளதிதலைதய ்தனககுத்தாதன இயங்கும் உயதினேக பகாடுதது 
உள்ளார எனபது அ்ததிசயத்ததிலும் அ்ததிசயம்!!! இனறவன நமது உைலிலும் 
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ஆரஎனஏ-ஐயும் பகாடுததுள்ளார, ஆனால் அனவ ்தனதித்ததியங்காது, - முககதிய 
சதிலை குறதிப்பதிட்ை தவனலைகளுககு மட்டும் நமது உைல் உபதயாகப்படுத்ததிக 
பகாள்கதிறது – உ்தாே்ணமாக, - எம்-ஆரஎனஏ- (mRNA: messenger RNA) 
நதியுகளதியஸ-இல் பசய்ததிகள் பாதிமாற, - டி-ஆரஎனஏ –(tRNA: transfer RNA) 

நதியுகளதியஸ-இல் பபாருள் மாற்றதிை. 
(Source:Wikipedia)
 பகாதோனா எனற நுணணுயதினே 
“எலைகட்ோன னமகதோஸதகாப்பதில் 
மட்டுதம நம்மால் பாரகக முடியும்!!! 
மற்றபடி அனவ, அணுககூறுகள் 
(size of Molecules) தபால் 
அனமநதுள்ள்தால், காற்றதில் 
மதி்தநத்தா அனறதி காற்றுநீரத 
துளதிகளாக (Water-Vapour) சதிலை ம்ணதி 
தநேங்களுககு உயதிதோடு காற்றதில் 
வதியாபதித்ததிருககும். பனதி மற்றும் குளதிர 
இைங்களதில் 5 ம்ணதி மு்தல் 8 ம்ணதி வனே 
உயதிதோடு இருககும். பவயதில் மற்றும் 
பவப்ப இைங்களதில் 1 ம்ணதி மு்தல் 
3 ம்ணதி வனே உயதிதோடு இருககும் 
என அறதிவீோக.(Press News latest 
09.04.2020).
ஆனால் “பகாதோனா நுணகதிருமதி”-
யதில் இருககும் “ஆரஎனஏ“-உம் முனபு 
கூறதிய, அத்த “இரு தஜாடி உயதிர 
இேசாயன அணுககள் ஜதி-சதி தஜாடி 
மற்றும் ஏ-யூ தஜாடி” (Bio-chemical 
Molecules viz., Guanin-Uracil pair 
and Adenine-Cytosine pair) மூலைதம 
்தங்களது “உயதிரக குறதியீடு”்தனன (GE-
NOM) இயற்னகயாகதவ உருவாககதிக 

பகாணடு உள்ளது எனபது அடுத்த தபோசசரயம்!!!
 ஆனால் நுணணுயதிோன பகாதோனாதவா பவறும் ஒதே பசல்லைால் 
ஆன உருணனை வடிவக கதிருமதி. அந்த நுணணுயதிர னவேன் மூடி 
இருப்பது புே்ததத்தால்(ProteinCoating), அ்தற்கு தமல் கதிாீைம் (Crown) 
தபானற பகாழுப்பு-முள் (Lipid Spike) பகாணைது. அ்தனால் ்தான அந்த 
நுணணுயதிருககு “பகாதோனா” எனப் பபயேனமந்தது. அந்த கதிாீைத்ததில் 
உள்ள பகாழுப்பு-முள் மூலைம் மனதி்தனதின நுனேயீேல் பசல்லில்  உள்ள ஏஸ-
2 ாதிசப்ட்ைார (Receptor: ACE-2 means Angiotensin Converting Enzyme-2) 
எனற அனமப்பதில் ஒட்டிக பகாள்கதிறது. பதின நதியூகளதியஸகுள் நுனழநது 
இனப் பபருகக மாகதி, (replication takes place in Human Lung Cells) நமது 
பசல்னலைதய குறுகதிய தநேத்ததிதலைதய உனைததுக பகாணடு பவளதிவருவ்தால், 
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நுனேயீேலில் «நதிதமானதியா» எனற தபோபதது வருகதிறது எனபன்தப் புாதிநது 
பகாள்வீரகளாக!!!(Source:Wikipedia)
 பகாபோனாவதின உயதிேணுவதில் (Nucleus) ஆரஎனஏ ்தான உயதிரக 
குறதியீடு (ஜீதனாம்).  இ்தனன மதினநுணத்ணாககதியதில் (Electron Micros-
cope) பாரப்ப்தற்கு “ஒதே_நூலில்_கட்டிய_ம்ணதிகள்”  (RNA’s structure looks 
like Beads-in-a-string) தபாலை த்தாற்றமளதிககும்; இதுதவ பகாபோனாவதின 
உட்கட்ைனமப்பாகும்.(Source:Wikipedia) 
 இலைட்சக க்ணககான வருைங்கள் தசரநது வாழந்த (Corona co-
existed with its Hosts) காட்டு வதிலைங்குகளான புனுகுபூனன (Civets), 
எறும்பு்ததிண்ணதி (Pangolins), ஒட்ைகம் (Camels), பவௌவால் (Bats) தபானற 
வதிலைங்குகனள மனதி்தன அழதிககும் தபாது, னவேஸகதிருமதி ்தனது எஜமானனன 
(Host) அழதிககும் தபாது ்தானும் அழதிதவாம் எனற உயதிரப் பயத்ததில் (ins-
tinct of living, prevails in all living organisms), மனதி்தனதின உைலுககுத 
்தாவதிற்று. எனதவ அது மனதி்தனனக மட்டுதம ்தாககும் “மனதி்தக பகாதோனா” 
ஆயதிற்று. ்ததிரும்ப அது மனதி்தனன வதிட்டு தவறு வதிலைங்குககுச பசல்லைாது. இது 
தபானறு நுணணுயதிரகள் வதிலைங்குகளதிைம் இருநது மனதி்தனுககு வருவ்தற்கு 
“ஜூநாட்டிக” (Zoonotic) எனறு பபயர. (Source:Wikipedia)
 இந்த «மனதி்த பகாதோனா» குடும்பத்ததில் ஆல்ஃபா, பீட்ைா, காமா 
மற்றும் பைல்ைா எனற நானகு வனக பகாதோனாககள் உள்ளன. இ்ததில் 
பீட்ைா வனக்தான பகாடூேமான ்தாககு்தல் ஏற்படுததும். இந்த வனக 
பீட்ைாவதில் வந்தது்தான 1. சாரஸ(2003) (சதிவதியர அகயூட் பேஸப்பதிதேட்ைாதி 
சதிணதோம் எனப்தன சுருககதம சாரஸ) (SARS is Severe Acute Respirato-
ry Syndrome), 2. பமரஸ (2012) (மதிடில் ஈஸட் பேஸபதிதேட்ைாதி சதிணதோம் 
எனப்தன சுருககதம பமரஸ) (Middle East Respiratory Syndrome) மற்றும் 3. 
«நாவல் பகாதோனா-19» (SARS-2: Severe Acute Respiratory Syndrome-2) 
(SARS-CoV-2) (Novel Corona) (Covid-19). இனவ அனனததும் மனதி்தனதின 
நுனேயீேல் மற்றும் உ்ணவுககுழாய உறுப்புகனளத ்தாககுபனவ. “அகதிலை 
உலைகத ப்தாற்றுதநாயகள்” (Pandemic) என உலைக சுகா்தாே நதிறுவனத்தால் 
பதிேகைனப் படுத்தப்பட்ைனவ!!! (Source:Wikipedia)
 ஆசதியாவதில் புனுகுபூனன (Civets), பவௌவால் (Bats) உைலில் 
இருநது மனதி்தனுககு வந்த்தாக, 2002 இதலைதய “சாரஸ” (SARS is Severe 
Acute Respiratory Syndrome) எனும் மனதி்தகபகாதோனா நுணகதிருமதி கணடு 
பதிடிககப்பட்ைது. அந்த சாரஸ-2002 பகாதோனா 2002ஆம் ஆணடிதலைதய 
உலைகத ப்தாற்று எனப் பதிேகைப் படுத்தப் பட்ைது. (Source:Wikipedia)
 பசௌ்ததி அதேபதியாவதில் ஒட்ைகத்ததின (Camel) உைலில் இருநது 
மனதி்தனுககு வந்த்தாக, 2012 இதலைதய “பமரஸ” (MERS is Middle East 
Respiratory Syndrome) எனும் மனதி்தகபகாதோனா நுணகதிருமதி கணடு 
பதிடிககப்பட்ைது. இந்த பமரஸ எனற பகாதோனா 2012ஆம் ஆணடிதலைதய 
உலைகத ப்தாற்று எனப் பதிேகைப் படுத்தப் பட்ைது. பா்ததிககப்பட்ைவரகளதில் 
சுமார 36 ச்தம் பகாடிய பமரஸ ப்தாற்றால் மனறநது வதிட்ைனர. அதேபதியத 
்தீபகற்பம் ப்தனபகாாதியாவதில் 2015-18 வனே அ்ததிகம் தபர பா்ததிககப் பட்ைனர. 
(Source:Wikipedia)
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சகாவராைாேின் சகாடிய உைகத் ச்தாறறு இன்றுேகர: 
(PRESENT DAY PANDEMIC NATURE OF CORONA):

 சீனாவதின பபருநகர வூகனதில் பசனற ஆணடு 2019 டிசம்பர கனைசதியதில் 
இந்த புது பகாோனா நுணகதிருமதி கணடுபதிடிககப் பட்ைது. உலைக சுகா்தாே 
னமயம் அநநுணணுயதிரககு நவீன பகாதோனா (Novel Corona)  எனப் 
பபயாதிட்ைனர. 
 நவீனக பகாதோனா எனனும் நுணணுயதிர மனதி்தனன மட்டுதம ்தாககும் 
“ஒட்டுண்ணதிககதிருமதி” என ஆயவதில் கணடு பதிடிககப்பட்டு, உலைக சுகா்தாே 
னமயத்தால் 2019ல் “உலைகத ப்தாற்று தநாய” (World Pandemic) எனப் பனற 
சாற்றுப் பட்ைது. 
 2019 டிசம்பர 31-ஆம் இந்த நவீனகபகாதோனா (Novel Coro-
na)  பவளதிஉலைகுககு வந்த்தாக சீனா பவளதியதிட்ைது. 2020 ஜனவாதி 19 
அனறு மனதி்தனுககு மனதி்தன பேவச சானறதில்னலை என உலைகச சுா்தாே 
னமயத்ததிற்குத ப்தாதிவதித்தது. ஆனால் அடுத்த நாதள,- 2020 ஜனவாதி 20-ஆம் 
த்த்ததிதய, நவீனக பகாதோனா மனதி்தனுககு மனதி்தன பேவும் என உலைகச 
சுா்தாே னமயத்ததிற்குத ப்தாதிவதித்தது ஒர தபாதிடியாயதிற்று. இது 2019 ஆணடு 
கணடுபதிடிககப் பட்ை்தால், இ்தனன நாம் நவீனக பகாதோனா (Novel Coro-
na) எனதற அனழப்தபாம். 
 சீனப் பபருநகர வூகனதில் ஜனவாதி23ம் த்த்ததி ஊேைங்கு அமல்படுத்ததிய 
தபாழது, பா்ததிககப்பட்ை சுமார ஐம்பது லைட்சம் பவளதிநாட்டு மககள் 
முனதப பசாந்த நாட்டுககு இைம் பபயரந்ததிருந்தனர.  இது பவளதி உலைகுககு 
அப்பபாழுது ப்தாதியாது. இநநதிகழசசதிதய உலைகுககுப் தபாதிடியாய மாறும் 
என யாரும் எ்தரபாரத்ததிருகக வாயப்பதில்னலை, ஏபனனறால் அப்பபாழுது 
யாருககும் இந்த நவீனக பகாதோனா மூனதற வாேத்ததில் மைங்கதின மைங்காகப் 
பல்கதிப்பபருகதி மனதி்தப்தபாதிழப்னப ்தரும் எனத ப்தாதியாது. 
 இனனறய த்த்ததியதில் (2020 ஏப்ேல் 12) நவீனக பகாதோனாவதினால் 
உலைகதில் சுமார ப்ததிதனழு லைட்சத்ததிற்கும் (17,00,000) அ்ததிகமான மனதி்தரகள் 
பா்ததிககப் பட்டுக பகாணடிருககதிறாரகள். சுமார ஒரு லைட்சத்ததிற்கும் (1,00,000) 
அ்ததிகமாதனார இந்த நுணகதிருமதியால் பகால்லைப்பட்ை வண்ணம் உள்ளனர. 
சீனாவதில் 2019 டிசம்பர 31 த்த்ததியதில் உ்ததித்த இந்த நுணகதிருமதி தகாவதிட்-
19 நூற்றதிமூனறு (103) நாட்களதிதலைதய 17 லைட்சத்ததிற்கும் அ்ததிகமான உலைக 
மககனளப் பா்ததிததுள்ள்தற்கு காே்ணம் மூனதற வாேத்ததில், மைங்கதின 
மைங்காகப் பல்கதிப்பபருகதி, காற்று-நீர-ப்தாடு்தல் ஆகதிய மூனறு ஊைகத்ததின 
மூலைமும், பேவதித ப்தாற்றும் கு்ணதம முககதிய காே்ணம். (Source: Johns 
Hopkins University & Medicine, USA)
 இந்த நுணகதிருமதி தகாவதிட்-19 ஒருவர உைலில் அனைகாககும் காலைம் 
பவறும் மூனறு வாேதம, - மு்தல் நாளதில் இருநத்த மற்றவரகளுககுப் பேவவும் 
ஆேம்பதிதது வதிடுகதிறது,- பா்ததிககப் பட்ைவரகளுககு எந்த அறதிகுறதியும் ,- 
இருமல், வறணை ப்தாணனை ஆேம்பத்ததில் வோது, ஆனால் மு்தல் இேணடு 
வாேஙகளதில் வநதுவதிடும். பதினனதே ஜுேமும் பநஞசுவலியும் ஏற்படும், - 
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ஆனால் அ்தற்குள் நுனேயீேல் பா்ததிககப்பட்டு அபாயககட்ைத்ததிற்கு பசனறு 
வதிடுவாரகள். 
 அபமாதிககா இந்த தநாயதின ஆேம்பத்ததில் அசதிேதன்தயாய இருந்த்தன 
பதினவதினளதவ, நுணகருமதியதின ்தாககம் வதினேநது மதிகப் பபாதிய அளவான 
ஐநது லைட்சம் (5,00,000) தபரகனளப் ்தாககதியுள்ளது. 2020 ஏப்ேல் மு்தலிேணடு 
நாட்களதில் இருந்த ஒருலைட்சம் பா்ததிப்பு பதத்த நாட்களதில் ஐநதுலைட்சம் 
தபரகளுககும் தமலைாக பா்ததிததுள்ளது, -  இது உலைகதிதலைதய தவறு எந்த 
நாட்டிலும் இல்லைா்த உசசமான்தாகும். மனதி்தப்தபேழதிவு அபமாதிககாவதில் 
்தனைபைாமல் நைநது பகாணடுள்ளது. இனறுவனே மனதி்த இறப்புகள்  
ப்ததிபனட்ைாயதிேதன்தத(18,000) ்தாணடியும், ்தடுப்ப்தற்கான முயற்சதியதினறதித 
்தத்தளதிககதிறது. (Source: Johns Hopkins University & Medicine, USA)
 இ ந ்த தி ய ா த வ ா  ம ன தி ்த ா ப தி ம ா ன  அ டி ப் ப ன ை ய தி ல்  ( உ ள் ந ா ட் டி ன 
எ்ததிரப்னபயும் பபாருட்படுத்தாது) அபமாதிககாவதிற்கு “னைட்ோகஸி 
குதளாதோக குவதின” மருநதுகனள தநற்று மு்தல் ஏற்றம்ததி பசயகதிறது. 
 இத்தாலியும் ஸபபயதினும் இந்தக 
ப க ா த ே ா ன ா  த ந ா ய ா ல்  உ லை க தி த லை த ய 
ஆேம்பத்ததிலிருநது அ்ததிகமாக பா்ததிககப்பட்டு 
ஐதோப்பா கணைத்ததிதலைதய அ்ததிகமான 
மககள் மாணடுள்ளாரகள். இவவதிரு 
நாடுகளதில் மைடும் மூனறுலைட்சம் தபர 
பா்ததிககப்பட்டு இனறுவனே (12.04.2020) 
முப்பதன்தந்தாயதிேம் தபரகளுககும் தமல் 
இறநதுள்ளனர. இனனும் சமாளதிப்பது 
அாதி்தாகவுள்ளது. (Source: Johns Hopkins 
University & Medicine, USA)
 பதிோனஸ்ும் சமாளதிகக இயலைாமல் 
இனறுவனே ஒனதறகால் லைட்சம் தபர பா்ததிப்பதில் ப்ததினமூனறாயதிேம் தபர 
இறநதுள்ளனர. பதிோனஸ பஜரமனதியதின உ்தவதினய நாடியுள்ளது. 
 பஜரமனதி ஒனறு்தான உலைகதிதலைதய மதிகவும் ்ததிறனமயாக மககனள நனகு 
பாதிதசா்ததிதது ஒனதறகால் லைட்சம் தபர பா்ததிப்பதில் இருநது 54,000 மககனளக 
காப்பாற்றதி மனதி்தஅழதினவ மூவாயதிேத்ததிற்குள் (Mortality within 3000: one 
of the lowest in the world)  நதிறுத்ததினவததுள்ளது. பஜரமனதி உலைகத்ததிற்தக 
முனனு்தாே்ணமாகத ்ததிகழகதிறது.
 மற்ற ஐதோப்பதிய நாடுகளும் மதிகவும் சதிேமத்ததில் உள்ளன. உலைக 
கதிோமங்களதில் பேவதிவதிட்ைால் பகாதோனானவ தவேறுப்பது மதிகவும் சதிேமமான 
காாதியமாகும். இதுவனே 185 நாடுகளுககு இந்த பகாதோனா ப்தாற்று 
பேவதியுள்ளது.
 இந்ததியா ஆேம்பத்ததில் இருநத்த நனமுயற்சதி எடுதது மககனளக 
காப்பாற்றதி வருகதிறது. 2020 மாரச 22-இதலைதய அகதிலை இந்ததியாவதிலும் 
ஒருநாள் ஊேைங்னகப் பதிறப்பதிதது, பதின மாரச 24 மு்தல் மூனறு வாேங்கள் 
ஊேைங்னகயும் 144 ்தனையுத்தேனவயும் பதிறப்பதிதது மககனள பகாதோனாவதின 
மனதி்தப் தபேழதிவதில் இருநது காப்பாற்றதி வருகதிறது. இனறுவனே சுமார 7,600 

PHOTO CHRISTIAN HARTMANN, REUTERS
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தபர பா்ததிககப்பட்டு, 774 தபரகனள தநாயதிலிருநது காப்பாற்றதி, 250ககுள் 
மனதி்தஅழதினவக குனறததுள்ளது. 

 நவீனகபகாதோனா (Novel Corona) னவேஸககு 
இனனும் எந்தமருநதும் கணடுபதிடிககப் 
பைவதில்னலை. ஆனால் மதலைாதியாககதிருமதிககுக 
பகாடுககும் “னைட்ோகஸி கதளாதோக குவதின” 
எனனும் மருநது மூலைமும் இந்த பகாதோனா 
னவேஸகதிருமதினய கட்டுப்படுத்தலைாம் எனறும் 
மருததுவாதின த்தரந்த ஆதலைாசனனயதின 
தபாதிதலைதய அம்மருநன்த பா்ததிககப் பட்ைவரகள் 
எடுததுக பகாள்ளதவணடுபமனவும் உலைக 
சுகா்தாே னமயமும், நமது இந்ததிய வதிஞஞான 
ஆோயசசதிக கழகமும் அறதிவதிததுள்ளது.

 ்தனதினமயும், னகசுத்தமும், சமூகவதிலைகலும் 
்தான வருமுன காககும் வதி்ததிகள்!!! சுடுநீர அடிககடி குடித்தலும், சுடுநீோவதி 
முகத்ததிற்குப் பதிடித்தலுதம தநாய வந்தாலும் அ்தனதினறு ்தப்பும் வழதிகள் எனபது 
பா்ததிததுத ்தப்பதிய நாைான சீனாவதிலிருநது வரும் பசய்ததிகள் கூறுகதினறன. 
இது முற்றதிலும் உணனம எனபது அனனவருககும் ப்தாதிந்த வதிஷயம்!!! 
 மனதி்தன எனனும் வதிலைங்கு ்தான - உணடு - உயதிரவாழ, இதுதபானற 
காடுவாழ வதிலைங்குகனளத த்தரநப்தடுத்தது ்தவறான பசயலைனதறா!  அ்தனனத 
ப்தாந்தேவு பசய்த்தால் காடுவாழவதிலைங்குகளதிைம் இருநது மனதி்தனுககு 
வநதுள்ளது என ஆோயசசதிகள் மூலைம் நதிரூபதிககப் பட்டுள்ளன. மனதி்தனுககு 
வரும் ப்தாற்று ்ததிரும்ப மதிருகத்ததினதிைம் பசல்லைாது எனபன்தயும் புாதிநது 
பகாள்வீரகளாக!!! 
 இதுதபானற நதிகழவுகள் நைககாது இருந்ததிருந்தால் அந்த னவேஸகதிருமதி 
மனதி்தனனத ப்தாந்தேவு பசய்ததிருகக வாயப்தபயதில்னலை எனபது உறு்ததியாகக 
கூறுகதிறாரகள் வதிஞஞானதிகள்!!!
 எனதவ்தான நாமாகதிய மனதி்த இனம், மற்ற உயதிாதிகனளத 
ப்தாந்தேவு பசயயக கூைாது எனற உணனமனய வதிஞஞானதிகள் புாதிநது 
பகாணடுள்ளாரகள்.
 இந்த உலைகத ப்தாற்று மனதி்த இனத்ததிற்தக ஒரு பாைமாக அனமய 
தவணடும்!!!

n

PHOTO DADO RUVIC, ARCHIVES REUTERS
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ஓரச நேம் இருத்தல் யவணடும் - அ்தில்

உேரந்த வசகால்ரல வபகாருத்த யவணடும்

ஆரச நேம் இருக்்க யவணடும் - அது

யநசக் ்கைம் வ்ககாடுக்்க யவணடும்.

பகாரச்களும் புைிே யவணடும் - அ்தில்

பசுரம்களும் பைை யவணடும்.

பித்த்னவன அைிே யவணடும் - அ்தில்

பக்்தி மரழப் வபகாழிே யவணடும்.

ய்தசத்திர்னப் யபகாற்ை யவணடும் - அ்தில்

வ்தனைல்்களும் வீச யவணடும்.

வீைநரை யபகாை யவணடும் - அது

விணண்கதர்தப் பிளக்்க யவணடும்.

புைி்தலிர்னக் வ்ககாடுக்்க யவணடும் - அ்தில்

புதுரம்களும் இருக்்க யவணடும்.

்தகாளமுைன இரசக்்க யவணடும் - அ்தில்

்த்னிரம்தர்ன மரைக்்க யவணடும்.

யசகா்கங்களும் குரைே யவணடும் - அ்தனுள்

வசகாரக்்கத்திர்ன அரைே யவணடும்.

்தமிழ்தகா்கத்திர்னக் வ்ககாடுக்்க யவணடும் - அ்தில்

ய்தனசுரவரேப் புகுத்த யவணடும்.

ஆழிரேப்யபகால் வபகாருளும் யவணடும் - அ்தில்

அைிவுரைே ்கருததும் யவணடும்.

்ககாலமினைி நிரலக்்க யவணடும் - அது

்ககாற்றுைய்ன ்கலக்்க யவணடும்.

- ெ்தீஷ காளணி்தாஸ
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நதி்த ா ன ம ா க  எ ழு ந ்த ா ர  ே ா க வ ன . 
ப ப ா று ன ம ய ா க  ம ன ன வ தி  ப க ா டு த ்த 
க ா ஃ ப தி ன ய  ரு ச தி த து ப்  ப ரு க தி ன ா ர . 
பதிள்னளகளதின அனறககுள் நுனழந்தார. 
அவரகளுககு நடுதவ படுததுக பகாணைார. 
அவர கழுதன்தக கட்டிக பகாணைான 
மூத்தவன.  வயதிற்ற தில் னக தபாட்டுக 
பகாணடு அவர பககம் ்ததிரும்பதிப் படுததுக 
பகாணைான இனளயவன.

இருவரும் ஒதே தநேத்ததில் கண 
வதிழதிததுப் பாரத்தாரகள். யாாதின கழுதன்தப் 
பதிடித்ததிருககதிதறாம்? யாாதின வயதிற்றதில் 
னக தபாட்டிருககதிதறாம்? “அப்ப்ப்ப்பா...” 
இந்த உ்ணரவு, அது ்தந்த சுகங்கள், 
இதுககாக காத்ததிருந்த ஏககங்கள் இனனும் 
எ த ்த ன ன த ய ா . . .  இ ந ்த  ம க ன க ள தி ன 
பநஞசுககுள்.

பதது நாட்களுககு முன ப்ணம், ப்ணம் 
எனப் பறந்தவர. எப்தபாதும் பதிசதி, பதிசதி என 
ஓடிய பதிசதினஸ தமன. கைனமககு காஃபதி 
பருகதிவதிட்டு, அவசேத்ததில் குளதிததுவதிட்டு, 
அனேகுனறயாக சாப்பதிட்டு, அலுவலைகம் 
தநாககதி வதினேநது, நடுநதிசதியதில் வீடுவநது...

இப்படிதய சுழனறு பகாணடிருந்த 
ோகவனதின உலைகத்ததில் மனனவதி, குழநன்த 
கள் எனற எண்ணங்கபளல்லைாம் தூேமாகதவ 
இருந்தது.

இப்தபாது இந்த ்தனதினம, குடும்பத்ததின 
த ே ா டு  ்த ன தி த ்த தி ரு ந த ்த  ஆ க த வ ண டி ய 
சூழநதினலை... முனதனாககதி முழுதவகத்ததில் 
ப ற ந ்த  அ வ ே து  வ ா ழ க ன க  ப ற ன வ 

்தனசதிறகுகனள இறுகக கட்டி ஊேைங்கு 
உத்தேவு தவைனால் குடும்ப வனலைககுள் 
நுனழநது பகாணைது.

“எனனங்க அடுத்தவாேம் ஸகூலில் 
ஆணடு வதிழா.  ப திள்னளகள் ைானஸ, 
ட்ோமாவதில் தசரந்ததிருககாங்க. எல்தலைாருனைய  
தபேனட் ு்ம்  வோங்களாம். நாமளும் தபாயட்டு 
வேணும்.” “இல்னலை சு்தா, அடுத்தவாேம் ஃபாாதின 
கஸைமரஸ வோங்க அ்தனால் வேமுடியாது. 
நீதய பாரததுகக”

உறவுககாேரகள் வீட்டுத ்ததிரும்ணம், 
நணபரகளதின பதிறந்தநாள் அனழப்புகள், 
வீடு குடிபுகும் வதிதசஷங்கள், மட்டுமல்லைாது 
்தனமனனவதி ,  குழநன்தகளதின ப திறந்த 
நாள்கள், ்தனது ்ததிரும்ணநாள் எ்ததிலுதம 
கலைநது பகாள்ளாமல் ப்ணம் மட்டுதம 
குறதிகதகாளாக வாழந்தது எவவளவு 
பபாதிய முட்ைாள்்தனம்? மறுகதிய மனதுைன 
்தன மனனவதி குழநன்தகளுைன உருகதிய 
்தங்கமாய ஒட்டிக பகாணடு நாள்கனள 
நகரத்தத ப்தாைங்கதினார ோகவன.

இழந்த ஆணடுவதிழாககனள, கல்யா்ணங் 
கனள, வதிதசஷங்கனள, பதிறந்த ்ததினங்கனள 
த்தடுகதிறது மனம்.வருைம் முழுவதும் ப்ணம் 
்தோ்த நதிம்ம்ததி, ்ததிருப்்ததி, மகதிழசசதினய இந்தத 
்தனதினம நாட்கள் எனககு உ்ணரத்ததிவதிட்ைத்த! 
பகாதோனா அழதிந்தவுைன குடும்பதத்தாடு 
எல்லைா நதிகழசசதிகளதிலும் கலைநது பகாள்ள 
த வ ண டு ம் .  ப க ா த ே ா ன ா  வ தி ன ே வ தி ல் 
ஒழதிநது தபாக குடும்பததுைன ்தனதியாக 
பதிோரத்தனனதயாடு காத்ததிருககதிறார.          n


- 
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என்ன இந்த மகாற்ைம்

எனனுள் என்ன இந்த மகாற்ைம்

உனர்னக் ்கணை நகாள் மு்தல்

என இ்தேம் அைிந்திைத துடிக்குய்த...

எ்த்னகால் இந்த மகாற்ையமகா?...

என இ்தேம் அைிந்திைத துடிக்குய்த...

இனனும் என்ன மகாற்ையமகா?...

வநஞசகாங கூடடுக்குள்யள

நீ நிழலகாய வருவ்தகால்

என நிழலியல மகாற்ைம்...

வவணகுவரளேில் ஆடும் 

்கருவணடு ்கண்கள்

நித்தம் வ்தகால்ரல வசயவ்தகால்

என தூக்்கத்தியல மகாற்ைம்...

நீ நீைகாடும் யநைம்

எனயமல் வ்தளிக்கும் நீரததுளிேில்

்தகா்கம் அைங்கிே்தகால்

என ்தகா்கத்தியல மகாற்ைம்...

குளிர்தரும் உன கூந்தல் ்ககாற்று

உைலில் வ்தகாடை்தகால்

என ய்த்கத்தியல மகாற்ைம்...

என்ன இந்த மகாற்ைம்
கேிஞர் இ்தயம் ேிெய்

ஆம்பலகாப்படடு

என்ன இந்த மகாற்ைம்

என்ன இந்த மகாற்ைம்

என இ்தேம் அைிந்திைத துடிக்குய்த...

எ்த்னகால் இந்த மகாற்ையமகா?...

உன உ்தடயைகாை சிைிப்பி்னில்

எனர்ன மைநது யபகாவ்தகால்

என நிர்னவியல மகாற்ைம்...

நீ ்கன்னக்குழிேில் இடை முத்தத்தில்

மேங்கி விழுந்த்தகால்

என ்க்னவியல மகாற்ைம்...

உன ்ககால் வ்ககாலுசின ஒலிரேச்

சங்கீ்தமகாய இைசித்த்தகால்

என ம்ன்தியல மகாற்ைம்...

உன இ்தே துடிப்பில்

என இ்தேம் துடிப்ப்தகால்

என உேிைியல மகாற்ைம்...

அந்த இ்தே துடிப்பும்

இனறு ய்கள்வி ய்கட்கிைது...

என்ன இந்த மகாற்ைம்

எனனுள் என்ன இந்த மகாற்ைம்

உனர்னக் ்கணை நகாள் மு்தல்

என இ்தேம் அைிநது வசகால்லுய்த

்ககா்தல் வந்த மகாற்ையம...

என இ்தேம் வ்தளிநது வசகால்லுய்த

இது ்ககா்தலின மகாற்ையம...
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கா்தல் வமக்ட

நீ யபகாகும் இைவமல்லகாம் நகானும் வருயவன

இ்தேம் இ்னிக்கும் ்ககா்தல் நிர்னவில் ்தகாய்ன

்தீ யவகும் வவேிலிலும் துரணேகாய வருயவன

உ்தேமகா்ன ்ககா்தல் இனபமகாய மலரும் ்தகாய்ன

உனய்னகாடு இருக்கும் நகாவளல்லகாம் இ்னிக்கும்

்கணயணகாடு ்ககா்தல் ்கர்த்கள் யபசி சிைிக்கும்

வபணயணடடின பக்்கங்கள் குரைவ்தில்ரலயே

எனய்னகாடு ஏழபிைப்பும் நீயும் கூை வருவகாயே

்கணணில் உனர்ன ரவதய்த ்ககா்தல் வளரதய்தன

எணணில் எழுத்தில் உன உருவயம வரைநய்தன

மணணில் ்கடடிே ய்ககாடரை ஆவ்தில்ரல ம்னசு

வபணணில் விரளந்த அனயப ்ககா்தல் ய்ககாடரைேகா

ஒனறுக்குள் ஒனைகா்க ்கலந்த்ன ்ககா்தல் உள்ளங்கள்

குனறு்கள் ஒனைகா்கியே வபரு மரலேகா்கக் கூடுயமகா

அனறும் அளப்பைிே சு்க அரல்கள் அடிதது நைந்த்ன

இனறும் வ்னப்புைய்ன வரளே வரு்கிைகாள் ய்தவர்த

ஆடுயவகாம் இ்தே ஊஞசலில் இ்னிரம வபகாங்கயவ

பகாடுயவகாம் இன்னிரச இ்னிரம ்ககா்தில் விழ

ய்தடுயவகாம் உல்கின  மேஙகும் உல்லகாசங்கரள

நகாடுயவகாம் ்ககா்தலின வபகான வீ்திேின ஒளிரேயே

நகாம் யபகாகும் இைவமல்லகாம் ்ககா்தல் வளருயம

ஆம் இ்தேங்கள் இைம் மகாைியே இருப்ப்தகாயலகா

தும்மும் யபகாதும் மகாைகா்தது இ்தேக் ்க்னவு்கயள

நம் ்ககா்தல் யமரைேில் எனறும் அைஙய்கறுயம

கேிஞர் ராம்க்ருஷ
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1.      பகாலு ய்ககாவிந்த ைகாசன
2.      சைசுவ்தி பகாஸ்கைன
3.      வ்தனைல்்கவி
4.      மஞசுளகா ையமஷ
5.      ஏ டி வை்தைகாசன
6.      யஜகா்திபகாஸ மு்னிேப்பன
7.      ்தஙர்கபகாலகாஆசி்னி
8.      ஓசூர மணியம்கரல
9.      மனர்னமணிமகாைன
10. சித்தகாரதபகாணடிேன

இவர்களுைன,

11. இைகாம யவல்முரு்கன
12. ்தமிழவநஞசம் அமின

ஆ்கியேகார இச்சிைப்பு மைபுக் ்கவிர்தக்்களஞசிேதர்த சிைந்தய்தகார ஆவணப் 

பணிேகா்கச் வசயே முர்னநதுள்ளகார்கள். ்கவியுைவு்கயள... இப்பணிேில் ்கைம்ய்ககாரதது 

நூலில் ்தங்களின ்கவிர்த்கரளயும் இைம்வபைச் வசயே ்ககால்தகாம்தமினைி 

யூ்னிய்ககாட எழுததுருவில்  அனுப்பி பே்னரைே விரழ்கியைகாம். ஆக்்கங்கரள பை 

உருவியலகா  ஆ்கயவகா அனுப்ப யவணைகாம். அனுப்பும் ்கவிர்த்கள் இதுவரை அச்சில் 

வைகா்தரவேகா்க இருத்தல் அவசிேம். ்தங்கள் ்கவிர்த, நூலில் இைம்வபை ்கடைணயமகா / 

பஙகுதவ்தகார்கயேகா ்கிரைேகாது. 

 
ப்தாைரபுகளுககாக...

+91 8754643478 , +91 9952529619 , +91 04374265069



்தங்கள் பரைப்பு்கரள அனுப்ப யவணடிே ஒயை மின்னஞசல்

marabu2021@tamilnenjam.com
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வணக்்கம் ்கவியுைவு்கயள

2021 மைபுக்்கவிர்த்கரளத வ்தகாகுதது நூல் வவளிேிைத ்திடைம் 

ஒனறு உருவகா்கியுள்ளது. இ்தில் பஙகு வபை ்தகாங்கள் எத்தர்ன 

மைபுக்்கவிர்த்கரள  யவணடுமகா்னகாலும் அனுப்பலகாம். வ்தைிவு 

வசயேப்படுபரவ மடடும் வ்தகாகுப்பில் வவளிேிைப்படும். ்தரலப்பு 

்தங்கள் விருப்பயம. ்கீழக்்ககாணும் மைபு வர்க்களில் ்தங்கள் ்கவிர்த 

அரமேலகாம்.

சேணொ

1. குைள் வவணபகா - 12

2. யநைிரச வவணபகா - 6

3. இன்னிரச வவணபகா - 6

4. யநைிரச பஃவைகாரை வவணபகா - 2    (  ்தலகா 12 அடி்கள் )

5. இன்னிரச பஃவைகாரை வவணபகா - 2  (  ்தலகா 12 அடி்கள் )

6. யநைிரச ்கலிவவணபகா 1    (  24 அடி்கள் )

7. இன்னிரச ்கலிவவணபகா 1    ( 24 அடி்கள் )

8. குைள்வவணவசநதுரை 12

ஆெிரணியபொ

9. யநைிரச ஆசிைிேப்பகா 2    ( ்தலகா 12 அடி்கள் )

10. இரணக்குைள் ஆசிைிேப்பகா 4   ( ்தலகா   6 அடி்கள் )

11. நிரலமணடில ஆசிைிேப்பகா 2  ( ்தலகா 12 அடி்கள் )

12. அடிமைி மணடில ஆசிைிேப்பகா 2   ( ்தலகா 12 அடி்கள் )

கலிபொ 

13. ்தைவு வ்ககாச்ச்கக் ்கலிப்பகா    24 அடி்களுக்குள்

14. ்தைவிரண வ்ககாச்ச்கக் ்கலிப்பகா  24 அடி்களுக்குள்

15. யநைிரச ஒத்தகாழிரசக் வ்ககாச்ச்கக் ்கலிப்பகா  24 அடி்களுக்குள்

16. மேங்கிரச வ்ககாச்ச்கக் ்கலிப்பகா   24 அடி்களுக்குள்

17. ்கடைரள ்கலிததுரை - 6

ேஞெிபொ 

18. வஞசிப்பகா      8 அடி்களில் 3 மடடும்
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ேிருத்்தஙகள்

19. அறுசீர  ( ்ககாய ்ககாய மகா அரைேடி)   3

20. எழு சீர  (்ககாய ்ககாய மகா மகா ்ககாய மகா மகா) 3

21. எணசீர ( ்ககாய ்ககாய மகா ய்தமகா அரைேடி) 3

22. வவளி விருத்தம்      6

23. ்கலி விருத்தம்       6

24. வஞசி விருத்தம்     6

மருடொ

25. புைநிரல வகாழதது மருடபகா 2   ( 12அடி்கள்  )

26. ர்கக்்கிரள மருடபகா 2    ( 12 அடி்கள் )

27. வகாயுரை வகாழதது மருடபகா 2   ( 12 அடி்கள் )

28. வசவிேைிவுறூஉ மருடபகா 2    ( 12 அடி்கள் )

இ்தர ொ்டல்கள்

29. கும்மிச்சிநது 2      ( ்தலகா 12 அடி்கள் )

30. வநகாணடிச்சிநது 2     ( ்தலகா 12 அடி்கள் )

அர்னததுப் பகாக்்களிலும் எதுர்க யமகார்ன ்கடைகாேமகா்க இருக்்க 

யவணடும். இரேபு இருப்பின சிைப்பு. எழுததுப்பிரழ வ்ககாடுக்்கப்படை 

இலக்்கணததுக்கு ஒவவகா்த ்கடடுப்பைகா்த பகாக்்கள் ஏற்றுக்வ்ககாள்ளப்பை 

மகாடைகாது. 

்தங்கள் ்கவிர்த்கள் எந்த பகாவர்கவே்னினும் 24 அடி்கள் மடடுயம 

இருக்்க யவணடும். 

பகாவலர்கள் அர்னதது பகாவர்க்களிலும் ்கவிர்த்கள் அனுப்பலகாம். 

்தரை ேில்ரல. பஙகு வபறும் அர்னதது பகாவலர்களும் நூல் வவளியீடடு 

விழகாவில் பகாைகாடைப்படடு வ்கௌைவிக்்கப்படுவர. 

்தங்கள் பரைப்பு்கரள அனுப்ப யவணடிே ஒயை மின்னஞசல் 

marabu2021@tamilnenjam.com

வபகாறுப்பகாளர்கள் :  இராம வேல்முருகன்  

    ்தமணிழ்சநஞெம் அமணின்

ஒரு ேரைாறறு ெி்றபபு மணிக்க நூைாக்கத்்தில்

 ்தாஙகளும் ெஙகு செறுஙகள்.
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செணமாவை நீ ோழ்க !

வசயேகா்த சிற்பவம்ன

வசேமகாது நினைிருக்்க

சிறுய்ககாரவப் பழதய்தகாடு

வசவவிளம் குரும்பும்

வ்ககாயேகா்த மகாங்க்னியும்

குளிரவகாரழத ்தணடிைணடும்

வ்ககாணை வ்ககாடிேிரைேகாயள !

எயேகா்த விழிேம்பு

்கீழயமலகாய நை்னமிை

வசவவகாரழப் பூங்கைத்தில்

வரளகுலுங்க , நல்ல

வநயேகா்த நூலிரையேகா

யநரத்தியுைன சிைி்தரசே

நின்னணி்கள் சிற்ைிரைேில்

வபகானமணிேகாய பளபளக்்க

வசந்தகாரழ நீள்சரையும்

வசழுங்கழுததும் சிைி்தகாை

வசவவகா்னச் வசம்பைி்தி

வமயேகா்ன நிைஙவ்ககாணை

வபணமகாய்ன நீவகாழ்க !

- 

்தமணிழ்மாம்ணி புைேர் 

சே. அைந்தெயைம்


