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வணக்்கம்!

நான் ச�ாரவரைந்து �ில சநைங்களில் இதரை நிறுததிவிடுசவாம் 

என்்ற எணணம் எனக்குத சதான்்றியதுணடு. துவளும் சநைததில் 

எங்கிருந்சதா ஒரு புதிய எழுததாளன் தனது ஆக்்கவ�ான்ர்ற அனுப்ி 

ரவதது அரத இதைில் வவளியிைவிரும்்ிக் ச்கட்டிருப்ான். அபச்ாது 

நான் நிரனப்துணடு. அவனுக்கு நான் ஊக்்கம் தைாவிட்ைால் அவன் 

துவணடு விடுவான். அதனால் அவனுக்்கா்கசவ, அவன் ச்ான்்ற 

புதிய எழுததாளருக்்கா்கசவ இதரைத வதாைரந்து இதரைக் வ்காணடுவை 

சவணடுவ�ன்று நிரனபச்ன். இதரைத வதாைரவதில் ் ல ் ிைசரன்கள் 

இருந்தாலும் ச�ாரவிலிருந்து என்ரனநாசன விடுவிததுக்வ்காள்சவன். 

வாழக்ர்கயில் நாம் தடு�ாறும் ச்ாவதல்லாம், நம்ர�த தூக்்கி நிறுததுவது 

நம் நம்்ிக்ர்க �ட்டுச�! தன்னம்்ிக்ர்க இருக்கும் �னிதனால் �ட்டுச�, 

வாழக்ர்கயில் வவற்றி வ்றறு �ாதிக்்க முடியும். ஒருமுர்ற சதால்வி்களால் 

துவணை ஒருவனுக்குத தறவ்காரல வ�ய்யும் எணணம் சதான்்ற, 

அதற்கான  வைி்கரள சயா�ிததச்ாது, ் ல வைிமுர்ற்கள் �னக்்கண முன் 

வந்து ச்ாயினவாம். �றச்ற திர்கததவன், �ாவதறச்க இததரன வைி்கள் 

இருக்ர்கயில், வாழவதறகும்கூை வைி்கள்  இருக்குச� என்வ்றணணித 

தன் தறவ்காரல முயற�ிரயக் ர்கவிட்டிருக்்கி்றான். தரை்கள் இல்லாத 

்ாரத்கள் இல்ரல. அதற்கா்க நாம் நைக்்கா�ல் இருப்தில்ரல. 

வவறறுப புலம்்ல்்கள் எபச்ாதும் எ�க்கு வவற்றிரயத தருவதில்ரல. 

எல்லாப ் ிைச�ிரன்களுக்்கான தீரவு்களும் நம்�ிைச� உள்ளது. �ில 

சநைங்களில், உைனடியா்கத தீரவு்கள் ்கிரைக்கும். ்லசநைங்களில், 

தீரவுக்்கான ்காலம் �றச்ற தள்ளிச வ�ல்லலாம். ஆனால், அதுவரை 

வ்ாறுர� ்காப்து அவ�ியம். 

எதிலும் எதிர�ர்றயான எணணங்கள் இருக்்கசவ கூைாது. 

வ வ ன் ்ற வ ரு க் கு  எ ப ச ் ா து ம்  வ ை ல ா று  உ ண டு .   ந ம்  வ ா ழ வு  

எ ப ச ் ா து ம்  ் ி ்ற ரு க் கு  மு ன் னு த ா ை ண � ா ்க  இ ரு க் ்க  ச வ ண டு ம் . 

ஆ்கசவ அதறச்கற் நைக்்க முயல்்கிச்றன். நீங்களும் முயலுங்கள்! 

 

இம்�ாதம் ஜூன் 26 ல் எனது ்ி்றந்தநாள் வரு்கி்றது.  எனது ச�ாரவில்லா 

இதைியல் ் ்யணம் �ீரவ்றறுச �ி்றப்ாக்்கிை துரணயா்க வாருங்கள். 

நன்்றி!

அன்புைன்
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உன் விைியில் விழுந்த வநாடி என்னிதயததுள்  ்காதல் சவரவிட்ைதடி 

உன் ஒறர்றப ்ாரரவயில் �னம் ்ிததா்கி நான் �யங்க 

தூக்்கம் வதாரலதத ்கண்கள் தூரந்சத ச்ானதடினதடி

வநற்றிப புைளுமுந்தன் ்கறர்றக் குைலினில் 

தூளி ்கட்டியாைத துடிக்குவதந்தன் �னது  

ஏழ்ி்றபவ்டுதது உனக்்கா்க நானும் 

ஏவல் வ�ய்யசவத தவிக்குவதந்தன் வயது

என் ்காதில் நீ வந்து உன் ்காதல் வ�ால்லச வ�ால்ல 

வ�வி்கள் வைணடும் பூபபூக்கும் 

உயிருக்குள் ஏசதா ஒன்று சதன் வாரக்கும் 

என் ச�ானததவம் ்கரலக்்க ச�னர்கயாய் வந்தவசள 

ச�தாை�ில்லா�வலரனச ச�ரததரணததுக் வ்காள்ளடி

உன் சந�ப வ்ருவவளியில் வநஞ�ம் நான் வதாவதாரலக்்க

ஆைிபச்ைரலயாயுன் நிரனபபு அரலக்்கைிததுைிததுச வ�ல்லுதடி

உன் ஆைக்்காதவலரன அணுஅணுவாய்க் வ்கா வ்கால்லுதடி

ஞாயிறறுத வதாகுதியிசல ச்காள்்கவளல்லாம் எரனச சுற்ற 

நாசனா ஒறர்றச சூைியனாய் உரன வலம் வரு்கின்ச்றன்  

்ைந்த வானாய் நீயிருக்்க 

உன்னில் �ி்றகு விைிதசத ்்றந்து வ�ல்்கிச்றன்

சுறறும் ்காற்றாய் அ்கிலவ�ஙகும் திைிந்தாலும் 

உன்னில் வந்சத ர�யம் வ்காள்்கிச்றன்;

உயிைணுக்்களில் நீ தாசன பூக்்கி்றாய்

என்னுயிர நூலிசல உன்னாயுள் ச்காரக்்கி்றாய் 

எணண அரல்களில் வந்து வந்து ச�ாதிசய 

உன்னிைச�வயரனக் ்கரை ச�ரக்்கி்றாய்

என் சத�ங்கவளல்லாம் உன் சந�ங்கள் ஆள 

வ்காலுவிருக்்கி்றாய் என்னில் ச்காபுைக் ்கல��ாய்

்காதலின் தீ்ம் ஒன்று ்கண்களில்  ஏந்திக்வ்காணடு 

்காைிருள் நீக்்க வந்த ஒளிச�ிற்ம் நீயடி 

ஓருயிைா்கி ஒன்்றிக் ்கலந்திைசவ துடிப்வன் நானடி
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�ந்திை ஒளிரய உணடு வாழும்  �ாத்கப ்்றரவ ச்ாசல 

உன் ்காதலுணடு வாழும் ச�ா்கப ்்றரவ நாசன

உன் �டி வ்காடு நான் துயில உன்னிரைவ்காடு நான் தழுவ

என் ்ிை்ஞ�ம் முழுவதுச� உயிரக்்க ரவப்துவும் 

இயக்்கி ரவப்துவும் உன் ச்ைன்பு தானடி

என் ச்கா்க்்கனரலக் கூை ்காதல் அதிரவரலயாய் 

�ின்�ாற்றிச வ�ல்லுது உன் சந�க்்காதலடி

என்னுயிர இரை்களில் ்காதல் வநய்து  தைம் ்திக்்கி்றாய் 

உயிரக்்கலங்களில் புததுணரவா்கிக் குதிக்்கி்றாய்  

வ�ஙகுருதியாவய ந் தன் சத்கவ�ஙகும் ஓடி   

நாடி நைம்வ்ஙகும் நரததனம் புைி்கி்றாய் 

என்னிதயச சுவைில் உயிசைாவிய�ாய் உன் உருசவ  

என் அடி வநஞ�ில் நாத�ாய் ஒலிப்து உன் குைசல 

அறுசுரவயூட்டும் அறபுத விருந்தும் நீயடி 

என் ்ிணி தீரக்கும் அரு�ரு ந் தும் நீயடி 

என் ஐம்புலன்்கள் தி்றக்கும் அறபுத �ந்திைச� 

என் சதைல்்கவளல்லாம் நீயா்கிப ச்ா்க 

உள்ளுணரவவஙகும் ஊடுருவும் உரன ை�ிக்்கிச்றன் நாசன 

எனக்குள் ஆயிைம் வ்ௌதீ்க �ாற்றங்கள் நி்கை

நானா்க நீயும்,  நீயா்க நானும் ச்ாைாடும் இக்்களததில் 

வ்ாருதிசய வவல்சவாம் வாடி வ்ணசண

உன்சனாடு நான் வாை ஒரு ்ி்றவி ச்ாதாது 

்காறறுள்ளவரை  நானும் ்கலந்திருபச்ன் உன்சனாடு 

என்னுைிர� நீயா்க, என்னு்றவும் நீயா்க

அன்ச் நீவயன்ரன ஆட்வ்காள்ளும் நாள்வரை

என் ்காதல் வ�ய்ப்ைக் ்காததிருபச்ன் ்கண�ணி.
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 அது  ம து ர ை ய ி ல்  இ ரு ந் து 
ைாமமஸ்வைம் ம�ாகிற �ாசஞசர் ையில். 
அந்்த ையிம�ாட டிரை்வர் ஜானசனமற்றும் 
டீசல் அஸிஸ்டடண்்ட அழகர் எஞசினிலி 
ருந்்தார்கள். அது மதுரையில் 7மணி 
அ ள ்வ ி ல்  க ி ள ம் � ி  1 2  ம ண ி அ ள ்வ ி ல் 
ைாமமஸ்வைம் சசனறரடயும். மதுரை 
ஜங்கசனில் மூனறா்வது �ிளா்ட�ார்்த்தில் 
இருந்து கிளம்� ்தயாைாக இருந்்தது.
 டி ர ை ்வ ர்  ஜ ா ன ச னு ம்  அ ழ க ரு ம் 
இஞசினில் ம�ைாமீ்டடர் கரளசமசா்தரன 
சசய்து �ார்்தது்க சகாண்டிருந்்தார்கள்.
டீசல் அளவு ம்வால்மடஜ் ஆம்�ியர் ்விசில் 
பமைக எஞஜினஸபீடு லூப ஆயில் ச�்வல் 
எல்�ாம் ஓமக. டிரை்வர் �ிளாஸ்ககில் 
இருந்்த டீரய சாப�ி்டடு்கசகாண்டிருந்்தார். 
சாப� ி்டடு ்வ ி்டடு மீண்டும் ்வாஙகி 
ர்வ்தது்க சகாள்்வ்தற்காக. இந்்தா அழகர் 
உன்ககு ஒருகப டீ என ஊ்த்தி்த்தந்்தார். 
அ்தற்குள் டீ �ாய் ்வை �ிளாஸ்கரக கழு்வி 
டீ புல்�ாக ்வாஙகி்கசகாண்டார்
 அ ப ம � ா து  � ச ர ச  ச ி ்க ன ல் 
்விழ ஜானசன ச ிலுர்வ்க குறிய ி்டடு 
்வணஙக அழகர் சாமிரய கும்�ி்டடு 
இஞசிரன்தச்தா்டடு கும்�ி்டடு்வி்டடு �ாங்க 
்விசில் ஒனரற்க சகாடு்தது ்வண்டிரய 

கிளப�ினார்கள். ச�ருமூசசசடு்தது ்வண்டி 
சமல்� டீசல் புரகரய்க க்ககி்கசகாண்டு, 
கிளம்�ியது இடது புறமாக்த்திரும்�ி 
ைாமமஸ்வைம் ர�னில் �யணி்த்தது
 அழகர் ரசடில் �ிளா்ட�ாை்த்தில் 
�ார்்த்தார் யாைா்வது ஓடி்வருகினறார்களா 
எனறு ்வயசாளிகள் ்வந்்தால் ்வண்டிரய 
ஸம�ா�ண்ணு்வார். யாருமில்�ா்த்தால் 
்வண்டி நகை்தச்தாடஙகியது சிர�மான 
்தாண்டி ்வண்டி ஓடி்கசகாண்டிருந்்தது.
 இஞசினின ்வ�ப�்ககம் டிரை 
்வரும் இடப�்ககம் அச ிஸ்டடண்டும் 
�ார்்தது்க சகாள்்வார்கள். மக்ட ்வந்்தால் 
்விசி�டி்கக ம்வண்டும். முனமன இரு்ககும் 
்தண்ட்வாளஙகளில் ஏம்தனும் ம்தர்வயில்�ா்த 
ச�ாருள் இரு்ககிற்தா எனறு �ார்்ககம்வண்டும். 
ச ி � ச ம ய ம்  � ா ர ற க ள்  உ ரு ண் டு 
நிற்க�ாம், மாடுகள் கூ்டடமாக நிற்கும். 
அபம�ாச்தல்�ாம் ்விசி�டி்தது எசசாி்கரக 
சசய்யம்வண்டும் சி�மநைஙகளில் ஓைமாக 
நினறு சகாண்டிரு்ககும் ஆடுகள் அல்�து 
நாய் சடாசைனறு குறு்கமக ்வந்து்விடும். 
அவ்வளவு்தான காப�ாற்ற முடியாது, 
தூை்த்தில்  �ார்்த்தால் ்வண்டிரய ஸம�ாசசய்து 
்விசில் சகாடு்தது அபபுறப�டு்த்த�ாம். 
ச ி �  ம ன ி ்த ர் க ள்  ்த ண் ட ்வ ா ள ்த ்த ி ல் 
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சசல்ம�ானில் ம�சி்கசகாண்டு நடந்து 
�லியாயிரு்ககினறார்கள். அபம�ா ச்தல்�ாம் 
்வண்டிஓ்டடு�்வர்கள் மனம் சநாந்து அழும் 
 அனறு அதும�ா� மானாமதுரை 
� ை ம ்க கு டி  ்த ா ண் டி  ்வ ண் டி  ம � ா ய் ்க 
சகாண்டிருந்்தது 
 இைண்டா்வது கப டீரய ஜானசன 
சாப�ி்டடு்கசகாண்டிருந்்தார் அழகர் ச்வளிமய 
்தண்ட்வாள்தர்தப �ார்்தது்க சகாண்டிருந்்தார். 
்தண்ட்வாள்த்தில் தூை்த்தில் ஏம்தா ஒரு 
மூ்டரடம�ா�்த ச்தாிந்்தது. சி� சமயஙகளில் 
�ிளாஸடி்க ச�ாறு்ககு�்வர்கள் அதும�ா� 
ர்வ்தது ையில் �ார்தயில் ச�ாறு்ககி்க 
சகாண்டிருப�ார்கள். எனம்வ அழகர் 
எசசாி்கரக ்விசில் சகாடு்த்தார், ஆனால் 
�்கக்த்தில் ஆ்டகள் யாரையும் காண்வில்ர�. 
்வழ்ககமாக இதும�ானற சமயஙகளில் ்வண்டி 
நிறு்த்த மா்டடார்கள் 
 ஆனால் அழகர் உற்றுப�ார்்த்தம�ாது 
மூ்டரட அரச்வதும�ால் ச்தாிந்்தது. உடமன 
ஜானசரன எசசாி்கரக சசய்்தார், ஏம்தா 
உள்மள உயிர் உள்.ள ச�ாருள் உள்ளது என
 ஆனால் ஜானசன ்வண்டி ஆடு்வ்தால் 
அப�டி்த ச்தாிகினறது எனறார். ஆனால் 
அழகர் ்தனனிடமிருந்்த ர�னாகு�ர் 
கரு்விரய எடு்தது உற்றுப �ார்்த்தார். 
 ்விச ில் சகாடு்த்தார். மூ்டரட 
ம்வகமாக ஆட்தச்தாடஙகியது. ஜானசனிடம் 
சசானனார் சந்ம்தகமில்�ாமல் உள்மள 
�ிைசசரன இரு்ககிறது எனறு, உடமன 
கார்டு்ககு ்தக்வல் சகாடு்தது்வி்டடு ்வண்டிரய 
ஸம�ா �ண்ணினார்கள். மூ்டரட்ககு 
அருமக ்வண்டிரய நிறு்த்தி்வி்டடு அழகர் 
கு்தி்தது ஓடினார் மூ்டரட அருமகமூ்டரட 
ம்வகமாக ஆடி்கசகாண்டிருந்்தது ஜானசன 
எஞசினில் இரு்கக அழகர் மூ்டரடரயப 
�ிாி்த்தார்
 உள்மள ரககால் க்டடப�்டடு ்வாயில் 
�ிளாஸ்த்திாி ஒ்டடிய நிர�யில் ஒரு ச�ண் 
28 ்வய்திரு்ககும் நடுஙகி்கசகாண்டிருந்்தார். 
அ்தற்குள் கார்டு ையில்ம்வ ம�ாலீஸ எல்�ாம் 
்வந்து்விட அந்்தச�ண்ரண மீ்டடு க்டடு்ககள் 
அ்விழ்ககப�்டடு ்வாய் �ிளாஸ்த்திாி 
அகற்றியம�ாது நடுஙகி்கசகாண்டு மைண 
�ய்த்தில் இருந்்தாள்.
 அழகர் ஓடிபம�ாய் இஞசினில் 

இருந்து எடு்தது்வந்து மு்தலில் இந்்த 
்தண்ணிரய சாப�ிடு எனறு சகாடு்தது 
ஒருகப டீரயயும் சகாடு்த்தார் அபம�ாது 
்தான அ்வளின �ட�டபபு அடஙகியது. 
அ்வள் ரகசயடு்தது்ககும்�ி்டடாள் ஓடி்வந்து 
அழகர் காலில் ்விழுந்்தாள் அய்யா நீஙகள் 
கடவுள் மா்திாி ்வந்து காப�்ததுனீஙக 
எனறு கண்ணீமைாடு. �ின ்விசாைரணயில் 
ச்தாிந்்தது அ்வளின மாமியாரும் கண்வனும் 
்வை்த்டசரண �ிைசசரனயால் இதும�ால் 
சசய்்தார்கள் எனறு அ்வர்கரள ரகது 
சசய்யப�்டடு ்வழ்ககுச்தாடர்ந்்தது ்தனி்ககர்த
 இபச�ாழுது ஜானசன அழகரை 
அரழ்ததுப �ாைா்டடினார். உன்ககு ம்டடும் 
எப�டி ச்தாிகிறது இதுச்வல்�ாம். எனன 
இருந்்தாலும் ஒரு உயிரை்கசகால்்வ்தில் 
இருந்து காப�ாற்றியரம்ககு ஜீசஸ்ககு 
ஸம்தா்த்திைம் எனறு சசால்லி சிலுர்வ 
குறியி்டடு்கசகாண்டார். 
 அழகரும் அடு்த்தமா்தம் ர்வரகயில் 
இறஙக்விரு்ககும் கள்ளழகரு்ககு நனறி 
சசானனார். இந்்த உயிகா்ககும் சிந்்தரனரய 
்தந்து �ழியில் இருந்து கா்த்தரம்ககாக.
 மீண்டும் ைய ில் �ாங்க ்வ ிச ில் 
ச க ா டு ்த து  ை ா ம ம ஸ ்வ ை ம்  ம ந ா ்க க ி ப 
�யணி்த்தது
 அழகர் மீண்டும் ்தண்ட்வாள்தர்த 
கண்காணி்கக்தச்தாடஙகினார். 

n  

ஜ�ோக்

வ்ண வீட்டுக்்காைங்கள ்ாரதது 
ஒன்னு வ�ால்லிக்்கிச்றன்.

எனக்கு வ்ாணணு வ்காடுததா 
உங்க வ்ாணணு நல்லா 
இருக்கும்..

குடுக்்கலன்னா
நான் நல்லா இருபச்ன்..

�. இைாஜ்கு�ார
திருப்ததூர
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்ணடுமுதல் நம்�ினததின்
 ்ாவலர்கள் வதான்�ைர்ப
 ்க்குவ�ாய்க் ்காததனசை
 அணணா அணணா... !

இன்்றதரன விட்டுவிட்சைாம்
 ஏனுைசன �ீட்்கவில்ரல!
 ஏது�ிலார ரவததவ்காள்ளிக்
 ்கணணா ்கணணா...?

�ிந்தரனயில் நின்்றிருக்கும்
 வ�ந்த�ிரைச �ீரகுரலக்்கச
 வ�றர்ற்கவளான் ்றாகு�ிஙகுப
 ்ாைீர ்ாைீர..

வந்துரைதத வ்ாய்க்்கரத்கள்
 �ட்ைவ�ன நன்குணரந்து
 வணை�ிரைக் ்காப்தறகு
 வாைீர வாைீர..

மூல�ா்க நின்்றவறர்ற
 முற்றிலு�ாய்த தீயிலிை
 முன்சனார்கரளத தூணடியது
 யாசைா யாசைா..

்கால�ரத நன்குணரததிக்
 ்காட்டு்கி்ற சவரளயினில்
 ்கணணயரந்து ்றஙகுவது
 சநசைா சநசைா..

ர்ந்த�ிரைக் ்கற்றளிக்கும்
 ்ாவலர்க ளுள்ளவரை
 ்ாவி்கட்குக் ச்கடு்காலம்
 நண்ா நண்ா ..

ரநந்துச்ான நம்�ினதரத
 நானிலததில் சதறறுதறகு
 நாரளமுதல் நீவயழுது
 வவண்ா வவண்ா..

   தர்மா

மரப்பாட்சி ப்பாம்ம

எங்கள் வீட்டு

வ�ௌ�ி குட்டிக்கு

தினந்சதாறும் சவணடும்

புதிதாய் ஒரு வ்ாம்ர�..!

திருவிைாக்்களில்

தவ்றா�ல் வாஙகும்

்ல வ்ாருட்்களில்

ஒரு வ்ாருள் ‘‘வ்ாம்ர�’’..!

சநறர்றய வ்ாம்ர�

இன்று ்காலாவதியா்கிவிடும்

என் �்கள் ர்க்ட்ைால்...!

ஒரு ச்ா்கி நாளன்று

்ைணில் ்கிைந்த

‘‘�ைப்ாட்�ி’’ வ்ாம்ர�வயான்று

ஆபூரவ�ாய்

்கணடு்ிடிக்்கப ்ட்ை நாளிலிருந்து...

என் �்களின்

ஆதர்ஷ சதாைி_ அந்த

‘‘�ைப்ாட்�ிசய’’...!

என் அன்ரன

எனக்கு வாங்கித தந்தது

இன்று எனது �்களுக்்கானது...!!

- அனுரமாஜ்
ச்ாடிநாயக்்கனூர.
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தீைா அன்்ால்
உரனக் வ்காஞ�
சவணடும் ஓர ்ி்றவி..!

திவய வதனம்
தினம் ்காண
சவணடும் ஓர ்ி்றவி..!

இதைில் ்க�ியும்
புன்னர்க உணை
சவணடும் ஓர ்ி்றவி..!

�ங்கத த�ிசை
உன் �ாைததில் மூழ்க
சவணடும் ஓர ்ி்றவி..!

அள்ளியக் கூந்தலில்
முல்ரலயாய் �லை
சவணடும் ஓர ்ி்றவி..!

வ�ைிபபுைன் �ிளிரும்
வ�வவிதழ இை�ிக்்க
சவணடும் ஓர ்ி்றவி..!

அரைதத �ந்தன
நி்றதரதத தீணை
சவணடும் ஓர ்ி்றவி..!

வ�ாப்னம் யாவும்
நின் நிைல் உதிக்்க
சவணடும் ஓர ்ி்றவி..!

்கற்ரன யாவும்
்காணிக்ர்கயாக்்க
சவணடும் ஓர ்ி்றவி..!

வ�ல்லிய வ்யரை
வ�ால்லி இை�ிக்்க
சவணடும் ஓர ்ி்றவி..!

்கீதம் வ்ாைியும்
�ாைலில் நரனய
சவணடும் ஓர ்ி்றவி..!

வ�ல்லச்கா்ததில்
என்றும் சதாற்க
சவணடும் ஓர ்ி்றவி..!

எபவ்ாழுதும்
உன் �ிந்தரனத துளிை
சவணடும் ஓர ்ி்றவி..!

எப்ி்றப்ிலும்
துரணசய நீ வை
சவணடும் ்ல ்ி்றவி..!

வேண்டும் ஓர பிறேி

பமால தியமாகரமாஜன், வகமாவே.

திகில்த்ம

வவ்றிசச�ாடிய வீதியில்
சுருட்டி ரவக்்கப்ைாத வவறுர�்கள்
நி�பதததில் விழுந்த
குணடூ�ியின் ்கீ்றல்்களின் இைததம்
யாரு�ற்ற ்ிைசத�ததில்
்கைற்றப்ைாத மு்கமூடி்கள்
்காற்றில் குரூைமு்கம்்காட்டி
உலாவரும் பூதங்கள்
ஆைிபச்ைரலயாய் அச�ம்்காட்டும்
புைளி்கள்
எல்சலாைிைமும்
தி்கிரல நிைப்ிய எதிர்கால ்கனவு்கள்
வவகுநாட்்களாய் துரு்ிடிதத
்கவிரதவயான்று அப்டிசயததான் இருக்்கி்றது
அைகு குர்றயா�ல்
ை�ிப்தறகுததான் யாைிைமும்
�னம் இல்ரல

- தஞவசைததரணியன்

கருததவ்ே...

உள்ளததின் அன்புதரன
உதடு்கள் 
�ர்றப்வதன்ன...

உதடு்கள் வ�ால்லிய 
வ�ால்லில்
உருவங்கள் 
அைிந்தவதன்ன...

உருவங்கள் அைிந்த 
்ின்னும்
உன் நிரனவு ்காற்றிலாை...
்காறறு வந்து ்கரத 
வ�ால்லும்
்கருததவசள உன் அைர்க ...
உன் அைர்க நான் வடிக்்க 
ஒரு வைி ச்ாதரலயம்�ா...

- சு.த்ிழ் ேமாணன்

l  குதிரை �வாைி
வதாைரந்து வரு்கி்றது
்காலடித தைம்..

l ்்றக்கும் ்ட்ைம்
்கீசை விழு்கி்றது
அறு்ட்ை வால்...

l ஊதிய ்லூன்
வ்ைிதா்க விைி்கி்றது
�ிறு�ியின் ்கண...

l ்காற்றரைதத ்லூன்
ச�சல சுற்றித திைி்கி்றது
�ிறு�ியின் ்ாரரவ...

l ்கைற்கரை முழுவதும்
நிர்றந்து இருக்்கின்்றன
்காலடித தைங்கள்...

சீனு சசைநதில்
்காட்டு�ன்னாரச்காயில்.
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கறுப்பு நமாடகளின் இருடடில்

வேலவணயூர ரஜிநதன்

ச�்க மூட்ைம் வ்காள்ளாத

்ின் �தியப வ்ாழுவதான்்றில்

வவம்ர�யின் ச்காைததில்

�ரு்கா்கிக் வ்காணடிருக்கும்

�ில இளந் தளிர்கரளப ச்ாலவும்

்கால் தவ்றிபச்ான வதாரு

்கான்கததில் திர� வதாரலதது

நம்்ிக்ர்க இறுதி நாட்்களில்

உரு்கிக் வ்காணடிருக்கும் �ில

வைிபச்ாக்்கர்கரளப ச்ாலவும்

முயற�ி்கள் ்யனறறுப ச்ான

வ்காந்தளிக்கும் வ்ருங்கைலின்

்காறச்றாடும் அரல வீசச�ாடும்

தததளிக்கும் ்யணப ்ைகு ச்ாலவும்

்காலததின் ஏட்டில் நி்கழந்திருக்கும்

இலக்்கண வழுவா்கவும்

்கிரு�ியாலும் வறுர�யாலும்

�்ிக்்கப ்ட்ை வ்ரும் ்ாவ�ா்கவும்

இக் ்கறுபபு நாட்்களின் இருட்டில்

ஒவவவாரு ஊைிலும் ஏரை்கள்

நம்்ிக்ர்க வற்றிய வவறுர�சயாடு

உயிர்ிடிததுக் ்காததிருக்்கி்றார்கள்

வாழதவலனும் வ்ரும் தவததிற்கா்க!

இரவுகவளத சதமாவலததல்!

வீ.ர. சுஜிதரமா, சசைஞசைசி.

தினம் தினம்

ஏசதா ஒன்றுக்்கா்க

இைரவத வதாரலக்்க

சவணடியதுள்ளது...

நைந்தவறர்ற எழுத

புதத்கம் வா�ிக்்க என

ஏசதா ஒரு ்காைணம்

தினமும்

இைரவத வதாரலததுவிை

்காைணம் ்கிரைக்்கி்றது...

எபச்ாதும் வ�னவ்கட்டுததான்

இைரவத வதாரலக்்கிச்றன்...

்ல சநைம் �ிலைின்

�்கிழச�ிக்்கா்க வதாரலதத

நிரனவு்கள் உணடு...

�ிலவறர்றத வதாரலப்து�ாய்

�ிலவறர்ற சதடுவது�ாய்

அந்த இைவு்கள் விைிக்்கின்்ற

அனுதினமும்...

அந்த இைவு்கள் ஒருமுர்றக்கூை

என் ்ிை்கா�தரதக்

்கணைசதயில்ரல...

எணணில் அைங்கா �்கிழச�ி்கரளயும்

யாருக்கும் வதைியாத அழுர்க்கரளயும்

அசத இைவு்கள் தான் ்கணைது...

இபச்ாவதல்லாம்

இவறறுக்்கா்க சவணும்

இைரவத வதாரலக்்க சவணடியதுள்ளது...

உணர�யில்,

வதாரலததுவிட்டு

சதை ரவப்து தான்

இந்த இைரவத வதாரலததல்!
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மனர்த உறு்த்தி்க சகாண்மட இருந்்தது. 
இைவு முழு்வதும் தூ்ககம் ்வை்வில்ர� 
சலீம்�ாய்்ககு. ்விடிந்்ததும் அ�மாாிரய்த 
்திறந்்தார். �ண்கக்டடுகரள ஒவச்வானறாக 
எடு்தது ்தனது ம்தாள்ர�யில் அடு்ககினார்.

காஃ�ி எடு்தது்க சகாண்டு்வந்்த மரன்வி 
சபீைா, ‘‘மகள் கல்யாண்தது்ககாக ்வசசிருந்்த 
�ணம். சகாமைானா ர்வைஸ �ிைசசிரனயால் 
ஆறு மாசம் கழிசசு கல்யாண்தர்த ்தள்ளி 
்வசசிரு்கமகாம். ம�ஙகும் அரடசசிரு்ககு. 
இபம�ா ஏன அ�மாா ிய ி� இரு்ககுற 
�ண்தர்த ர�யி� ர்வ்ககிறீஙக?’’ சற்று 
உை்ககம்வ மக்டடார்.

காஃ�ிரய ்வாஙகிய சலீம்�ாய், ‘‘சபீ, 
நாரளயிலிருந்து எல்�ா்க கரடகரளயும் 
அரடசசிைணுமாம்.  நம்ம கரடரய சுற்றிலும் 
்வண்டியில் காய், �ழம் ்வி்ககிற்வஙக, நரட 
�ார்த ்வியா�ாாிஙக, கூரடயில் கீரை ்வி்ககிற 
ச�ாம்�ளப �ிள்ரளகள், சசருபபு்த ்த்ககிற 
்வயசான்வஙக, கூலி்த ச்தாழி�ாளிஙக அப�டினு 
சநரறய ம�ர் இரு்ககாஙக. இ்வஙகள்�ாம் 
்தினம் ம்வர� சசஞசு அந்்த ்வருமான்த்த 
்வசசு்தான சாப�ாடு, வீ்டடு ்வாடரக ம்த்த 
சச�ச்வல்�ாம் சசய்்வாஙக. முனனறி்விபபு 
ஏதுமில்�ாம சகாமைானா ச்தாற்று ்வை்க 
கூடாதுனு கரடரய மூட சசால்லி்டடு 
வீ்டடு்ககுள்மளமய இரு்ககணும்னா எனன 
சசய்்வாஙக? ரக்க குழந்ர்தகமளாட சநரறய 
்தாய்மார்கள் சகழஙகு, மீன எல்�ாம் ்வி்ககிற்த 
�ா்ததுரு்கமகன. இர்தசயல்�ாம் சநனசசு 
ைா்த்திாி தூ்ககமமயில்ர�. அ்வஙகளு்ககு 
நம்மா�   முடிஞச்த சசய்யணும். சாப�ா்டடு்ககு்த 
ம்தர்வப�்டற சாமானகரள ம்டடும் இந்்தப 
�ண்தது� ்வாஙகி்க சகாடு்தது்டடு ்வந்து்டமறன. 
மக கல்யாண்தது்ககு நிசசயம் ஏ்தா்வது ஒரு 
்வழி �ிற்ககும்” காஃ�ி கிளாரச சபீைா்விடம் 
சகாடு்தது்வி்டடு சாமானகள் ்வாஙக �ண்தர்த 
எடு்தது்க சகாண்டு கிளம்�ி்வி்டடார்.

�்திம�தும் சசால்�முடியாமல் ்வாய 
ர ட ்த து ப  ம � ா ய்  ந ி ன ற  ச பீ ை ா ்வ ி ன 
மன்திற்குள் மகளின கல்யாண்தது்ககு �ணம் 

ம்வணுமம, எனன சசய்யப ம�ாமறாம், 
எப�டி நட்த்தபம�ாமறாம், மாப�ிள்ரள 
வீ்டடு்க காைஙக எனன சசால்�ப ம�ாறாங 
கமளா இப�டி அடு்ககடு்ககான மகள்்விகள், 
க்வர�கள். ஒனறுமம சசய்யப �ிடி்ககாமல் 
சு்வற்றில் சாய்ந்து உ்டகார்ந்து ்வி்டடார்.

சசல்ம�ான ச்த்தம் மக்டடு சமது்வா 
எழுந்தும�ாய் எடு்த்தால், அ்தில் மாப�ிள்ரள 
யின அம்மா ச�யரைப �ார்்த்ததும் மய்ககமம 
்வந்து்வி்டடது சபீைாவு்ககு. ம�சாமலிருந்்தால் 
நல்�ாயிரு்ககாம்த, ஆண்ட்வா இச்தனன 
மசா்தரன? ஆன சசய்து கா்தில் ர்வ்த்த 
வுடன, “சபீைா ஒரு மு்ககியமான மச்தி, 
கல்யாண்தது்ககு நீஙக ஒரு சச�வும் சசய்ய 
ம்வணாம். எல்�ாம் நாஙக �ா்தது்ககமறாம். 
ச�ாண்ணு்ககு நரககள், துணிமணி உள்�ட 
எல்�ாமம எஙக ச�ாறுபபு்தான. சகாமைானா 
ச்தாற்று சீ்ககிைமா ம�ாக்டடும். சைாம்� 
சிம்�ிளா கல்யாண்த்த நட்த்திரும்வாம். நம்ம 
்வழிப�டி மாப�ிள்ரள வீ்டடி� இருந்து்தான 
எல்�ாமம சசய்யணும். அது்தான சிறபபு. 

ம்வசறனன மச்தி?” எனற்வாிடம், நல்� 
மச்திய நீஙக்தான சசால்லியிரு்ககீஙக, 
சைாம்� சந்ம்தாஷம். அ்வஙக ்வந்்தவுடமன 
சசால்லி்டமறன. சசல்ம�ாரன ர்வ்தது்வி்டடு 
கண்வாின ்வருரக்ககாக கா்த்திருந்்தார் சபீைா.

இவ்வளவு சீ்ககிைம் மகள் கல்யாண்தது்ககு 
நல்� ்வழி காண்�ி்த்த இரற்வனு்ககு 
நனறிகள் கூறி்க சகாண்டு, சகாமைானா 
ர்வைஸ ்வி�கிட �ிைார்்த்தி்தது்க சகாண்டு, 
நல்� மனம் எனசறனறும் நனறாகம்வ 
்வாழும் எனற உண்ரமரயயும் கண்வர் 
உரு்வ்த்தில் உணர்ந்்தார். க்வர�கள் ்வி�கி 
மன்தில் மகிழசசி நிரறந்்திருந்்தது சபீைாவு்ககு.

n  



 
ஃ்பாததிமபா

்ஷாரஜா. 
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உங்கரளப ்ற்றிய அ்றிமு்கதரதக் 

கூறுங்கள்?

 �ாய்ந்ம்தாடும் இயற்ரக எழி�ாய் 
நில்்வளா கஙரகயும் நீ�்வானின நிற்தர்த 
சயா்த்த அழகிய கடலும் சகாண்டரமந்்த 
இ�ஙரகயின ச்தன மாகாண்த்திலுள்ள 
ச்வலிகரமமய எனது �ிறப�ிடமாகும். 
இந்்த ஊாின நாம்தர்த எனது ச�யமைாடு 

இரண்தது, ச்வலிகம ாிம்்ா முஹம்ம்த எனற 
ச�யாில் எழு்தி ்வருகினமறன.
 2004 ஆம் ஆண்டு ்தினமுைசுப 
�்த்திாிரகயில் நிர்மூ�ம் எனற க்விர்தரய 
எழு்தியர்த்த ச்தாடர்ந்து 16  ஆண்டுகளாக 
எழு்தி ்வருகினமறன. இது்வரை 13 
நூல்கரள ச்வளியி்டடுள்மளன. இர்வ 
கண்ககீடு, க்விர்த, நூல் ்விமர்சனம், சிறு்வர் 
கர்தகள், சிறு்வர் �ாடல்கள், ஆய்வு ஆகிய 
்வரககளி�ான நூல்களாகும்.
 அகம் சார்ந்்தர்வ, ச�ண்ணியம், 
ந்டபு, சமூக அ்வ�ம், சீ்தன்கசகாடுரம, 
ம�ார்சசூழல், ம�ாாின அ்வ�ஙகள், 
நா்டடு நடபபுகள், உ�க நடபபுகள், 
உறவுகளின ்விாிசல், ்தனிமனி்த ்வாழவு, 
சமூக அ்ககரற, மானிட மநயம், இயற்ரக 
யின ்வனபபு, இயற்ரக அனர்்த்தஙகள், 
ம�ார்தயின அ்வ�ம், ்வறுரமபபுயல், 
ச�ண்கள் எ்திர்சகாள்ளும் �ிைசசிரனகள், 
ஜீ்வகாருண்யம், ஆனமீகம் ம�ானற்வற்ரறப 
�ாடுச�ாருள்களாக்க சகாண்மட எனது 
�ரடபபு்ககள் அரமந்துள்ளன.

இலக்்கியத துர்றயில், உங்களுக்கு 

ஈடு்ாடு எப்டி ஏற்ட்ைது? அந்த 

முதல் அனு்வதரதப ்ற்றி...?

்ரைப்ாளர, இலக்்கியச 

வ�யற்ாட்ைாளர 


அவர்களுைனான சநர்காணல்

மநர்கண்ட்வர் : 



தமிழ்நெஞ்சம் இதழுக்்ோன, 

ஜநெர்ோணலில் எம்ஜமோடு 

இணணநததிருப்பவர 

ஒரு எழுததோளர. ்சமூ் 

ஆரவலர, விமர்ச்ர மற்றும் 

ஊட்வியலோளர எனப ்பல 

்பரிமோணங்ளில் மிளிரும், 

இலஙண்யிலிருநது 

்வளிவரும் பூங்ோவனம் 

இலக்்திய ்சஞ்சசிண்யின் 

ஆ்சசிரியர ்வலி்ம ரிம்்ோ 

முஹம்மத.



2020Y Y 

 ்வாசிபபு அனு�்வம்்தான எனரன 
ஒரு எழு்த்தாளைாக உரு்வா்ககியது. நான 
� ்த ்த ி ா ி ர க  உ � க ்த ர ்த ம ய ா  அ ல் � து 
எழு்தது்த துரறரயமயா அறிந்்திரு்கக 
்வில்ர�. எதுவும் ச்தாியாமல்்தான ்வாசி்கக 
ஆைம்�ி்தம்தன.
 நான ்வாசி்கக ஆைம்�ி்த்த கா�ங 
களில் எமது உற்வினைான மாமா ஒரு்வர் 
அந்்த்க கா�்த்தில் ஒரு �ிை�ல்யமான 
எழு்த்தாளைாக இருந்்தார். அ்வைது ச�யர் 
எஸ.ஐ.எம். ஹம்்ா என�்தாகும். அ்க 
கா�்த்தில் அ்வர் ்தி்ககு்வல்ர� ஹம்்ா 
எனற ச�யாில் ்தனது �ரடபபு்ககரள 
�்த்திாிரககளில் களப�டு்த்தி ்வந்்தார். இந்்த 
மாமாம்வ ்தனது சிறுகர்தகரள என்ககும் 
்வாசி்தது்க கா்டடி, எனரன இ்ததுரறயில் 
ஈடு�ாடு கா்டட ஒரு அடி்ககல்ர� 
நா்டடினார். நிசசயமாக இந்்த மாமா இனறு 
உயிமைாடு இருந்்தால் எனரனப �ார்்தது 

மிகவும் சந்ம்தாசப�டு்வார். அ்வாின இழபபு 
இனறும் என்ககு ஆ(மா)றா்த ்வடு்வாகம்வ 
உள்ள்த்தில் �்திந்துள்ளது.
 2004 ஆம் ஆண்டில் ்தி்ககு்வல்ர� 
்ப்வான எனற ஆசிாியமை மு்தன மு்தலில் 
எனரனப �ற்றிய அறிமுக்தர்த ்தினகைனின 
இரணப�ி்தழான சசந்தூை்த்தில் இடம்ச�றச 
சசய்து, எனரன ஊ்ககப�டு்த்தினார்.

பூங்காவனம் �ஞ�ிர்க வதாைங்க 

உந்துதலாய் அர�ந்த விையம் எது?

 மல்லிரக, ஞானம் ம�ானற சஞசிரக 
கள் அந்நா்டகளில் மிகவும் �ிை�ல்யம் 
ச�ற்றர்வயாக இருந்்தது. ஞானம் சஞசிரக 
என்ககு அறிமுகமான பு்தி்தில் மா்தா, மா்தம் 
ஒரு எழு்த்தாளரை அறிமுகப�டு்த்தி, அ்வைது 
க்விர்தரயயும் �ிைசுாி்தது ்வந்்தது. அ்தில் 
எனது அறிமுகமும் எனது க்விர்தயும் 
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�ிைசுைமாகியது. அந்்த மகிழசசிரய இனறும் 
அள்வி்டடுச சசால்� முடியாது. என்ககு்க 
கிரட்த்த மகிழசசிரய எனது எழு்த்தாள 
நண்�ர்களு்ககும் ்வழஙகிமனன. அ்தா்வது 
அ்வர்கள் �ற்ற ிய அறிமுக்தர்தயும், 
அ்வர்களது க்விர்தரயயும் �ிைசுைமாக நான 
உ்த்வியாக இருந்ம்தன.
 2 0 0 4  ஆ ம்  ஆ ண் டு  ்த ி ன மு ை சு ப 
�்த்திாிரகயில் நிர்மூ�ம் எனற எனது க்விர்த 
�ிைசுைமானர்த்த ச்தாடர்ந்து எழு்தது்த 
து ர ற ய ி ல்  1 6  ்வ ரு ட ங க ர ள ்க 
கடந்து நினறாலும் ஆைம்�்த்தில் என்ககு்க 
கிரட்த்த களஙகள்  மிகவும் ச�றும்தியானர்வ. 
அர்வமய எனரன ஊ்ககு்வி்த்தன.
 எ ன ற ா லு ம்   பு ்த ி ய  எ ழு ்த ்த ா ள ர் 
களு்ககு ்வாய்பபு்க குரற்வாக அரமந்்தர்த்க 
காணமுடிந்்தது. அ்தன ்விரள்வால் 2010 ஆம் 
்வருடம் பூஙகா்வனம் எனற சஞசிரகரய்த 
ச்தாடஙகி அ்தில் மூ்த்த எழு்த்தாளர்களின 
�ரடபபு்ககரளயும் உள்்வாஙகி, கூடு்த�ாகப 
பு்திய எழு்த்தாளர்களு்ககும் களம் அரம்தது்க 
சகாடு்தம்தன.

நீங்கள் இதுவரை எழுதிய நூல்்கள் 

எரவ? அரவ, �க்்கள் �ததியில் 

எந்தளவு வைசவறர்ப வ்றறுள்ளன?

 ச்தனறலின ம்வகம் (2010), எாிந்்த 
சிறகுகள் (2015) எனற இைண்டு க்விர்த 
நூல்கரள நான ச்வளியி்டடுள்மளன. அர்வ 
இளசுகளின உள்ளஙகரள்க சகாள்ரள 
சகாண்டுள்ளன. அ்வர்கள் ஒ்த்த மன 
நிர�யில் க்விர்தகரள ்வாசி்த்த்தாகவும், 
ஒமை  மூசசாக பு்த்தகம் முழு்வர்தயும் 
்வாசி்தது முடி்த்த்தாகவும் கூறியர்த்க மக்டடு 
மன நிரறவு சகாண்மடன.
 க ்வ ி ர ்த க ளு ட ன ா ன  ர க 
குலு்ககல் ஒரு �ார்ர்வ (2013) மற்றும் 
அறு்வரடகள் (2015) எனற இைண்டு 
நூல் ்விமர்சனஙகள் அடஙகிய நூல்கரள 
நான ச்வளியி்டடுள்மளன. இந்்த இைண்டு 
நூல்கரளப �ற்றிச சசால்லும் ம�ாது 
மூ்த்த எழு்த்தாளர்கள் ��ர் ்தஙகளது 
நூல்களு்ககு, நாமன நூல் ்விமர்சனம் எழு்த 
ம்வண்டும் எனறு ்விரும்�ி, எனனிடமம 
அ்வர்களது நூல்கரள்த ்தருகினறார்கள். 
கி்டட்த்த்டட நான இனறு்வரை எழு்திய 
நூல் ்விமர்சனஙகள் சுமார் 150 ம�ால் 
இ ரு ்க கு ம் .  மூ ்த ்த  எ ழு ்த ்த ா ள ர் க ள் 
ச்தாட்ககம் இளம் எழு்த்தாளர்கள் ்வரை 
�ாகு�ாடினறி நூல் ்விமர்சனஙகரள 
எழு்தியுள்மளன. இ்ததுரறயில் ஈடு�ாடு 
கா்டட ்விரும்பு�்வர்கள் எனது நூல்கரள 
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அன்ணனத தமிழ

                                                   ்�ன்ஸி

்கைவுள்்கள் உன் முன்சன
எம்�ாததிைம் - அம்�ா
அன்்ிசல நீ தாசன
அட்�ய்ாததிைம்..!!
pp
்ரைய. ச�ாறர்ற
்ஞ�ா�ிரத. �ாக்கும் ்க்குவம்
அம்�ா...உன் ர்க்களுக்கு
எப்டித தான் வாய்ததசதா...?
pp
அப்னின் ்ாைம்
�டுதியில் முடிவது.
அன்ரனயின் ்ா�ம்
ஆயுள் வரை வதாைரவது.
pp
எட்டி உரதததவன்
இன்னும் நிறுததவில்ரல.
்கட்டிக் ்காததவள்
்காப்்கததி லிருக்்கி்றாள்.
pp
இன்னும் ஒரு முர்ற
என் தாயின் �ணிவயிற்றில்
்ிள்ரளயாய் வாழவதறகு
வைியுணசைா... ்்கவாசன..?
pp
வான்கமும் ரவய்கமும்
அன்ரனயரக்கு �ணடியிடும் - அன்பு
ச�ான. தவம் வ�ய்யும்
ச்ைின்். நந்தவனம்..!!
pp
்ிள்ரள்கள் ்�ியாறும்
வடிவைர்கப ்ாரததிருப்ாள்.
அவளுக்கு அது ச்ாதும்.
தன் ்�ிரய �்றந்திருப்ாள்.
pp
சவதங்கள் நான்கு
என்்வதல்லாம் வ்ாய்.
அம்�ாவின் வாரதரதயுைன்
ஐந்வதன்்சத வ�ய்.
pp
அம்�ாரவ அரைக்கும்
"அ"்கைததில் வதாைஙகுவதால்
இம்�ா நிலதசத
இ்றவாப பு்கழுைன்...த�ிழ..!!!
pp

்வாசிப�்தன மூ�ம் �� எழு்த்தாளர்களது 
நூல்கரள ்வாசி்த்த அனு�்வ்தர்தப 
ச�ற்று்கசகாள்ள முடியும்.
 சிறு்வர் இ�்ககிய நூல்கள் �ற்றிச 
சசால்லும் ம�ாது எனது நானகு சிறு்வர் 
கர்தகளடஙகிய நூல்கரள ரூம் டு ாீ்ட 
நிறு்வனம் �ிைசுாி்தது ச்வளியீடு சசய்துள்ளது. 
அர்வ ஆடம்�ை்க கூடு (2012), எனன 
சகாடுபம�ாம்? (2012), �ாடல் மக்டட 
குமார் (2013), இது்தான சாியான ்வழி 
(2013)  ஆகியன்வாகும். கூடு்த�ாக 
இ�ஙரகயின நா�ா புறஙகளிலும் உள்ள 
கஷடப �ிைம்தச �ாடசார�கள் சக�்திலும் 
எனது இந்்த நூல்கள் மாண்வர்களது 
்வாசிபபு்ககாக ர்வ்ககப�்டடுள்ளன. அது 
ம�ா� எனது சிறு்வர் �ாடல் நூ�ான 
்வண்ணா்த்திப பூசசி (2014) எனற நூர� 
ச்வளியீடு சசய்ய இ�ஙரக நூ�க 
ஆ ்வ ண ்வ ா ்க க ல்  ச ர �  அ னு ச ை ர ண 
்வழஙகியது. இந்்த நூர� இ�ஙரக்க கல்்வி 
அரமசசின, நூல் அ�ி்விரு்த்தி சர�யானது 
�ாடசார�களு்ககுப ச�ாரு்த்தமான நூ�ாக 
அஙகீகாி்ததுள்ளது.
 ்வ ி டி ய ல்  ( 2 0 1 7 )  எ ன ற  ஆ ய் வு 
நூ�ானது சகாழும்புப �ல்கர�்ககழக்த்தில் 
நான இ்தழியல் கற்கும் ம�ாது சமர்ப�ி்த்த 
ஆய்்வாக அரமகிறது. இந்்த நூர�ப 
�ல்கர�்ககழக மாண்வர்கள் ��ரும் 
எனனிடம் மக்டடு �ார்ர்வயிடுகினறார்கள். 
ஒரு ஆய்வு நூல் எப�டியிரு்கக ம்வண்டும் 
எனற அறிமுக்தர்த இந்்த நூல் மூ�ம் 
அ்வர்கள் ச�ற்று்கசகாள்கிறார்கள்.
 எனம்வ எந்்த ்வரகயான நூ�ாக 
இருந்்தாலும் அர்வ ��ரு்ககும் �� 
்வரககளில் மிகுந்்த �ிைமயாசனம் உரடய்தாக 
அரமய ம்வண்டும். இப�டியான நூல்கள் 
்தான கா�்த்தின ம்தர்வயாக உள்ளது எனறு 
நிரன்ககினமறன.

இலக்்கியம், ்ததிைிர்க தவிை, �ற்ற 

துர்ற்களில் உங்களுக்்கிருக்கும் 

ஆரவம் ்ற்றி..?
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 கண்ககீ்டடு்த துரறயில் உயர் ்தைம் 
கற்ற்தால் கண்ககீ்டடு்த துரறயில் மிகுந்்த 
ஈடு�ாடு உண்டு. இந்்த ஈடு�ா்டடின 
காைணமாக �ாடசார� மாண்வர்கரள 
மநா்ககிய்தாக கண்ககீ்டடு்த துரறயில் 
மூனறு நூல்கரள எனனால் ச்வளியிட 
மு டி ந் ்த து .  இ ந் ்த  நூ ல் க ள்  அ ந் ்த ப 
�ாட்தர்த்க கற்கும் மாண்வர்களு்ககு ஒரு 
்வைப�ிைசா்தமாகம்வ அரமந்துள்ளன. 
அ்ததுடன இபம�ார்தய சகாமைானா்க 
கா� ஓய்வு நா்டகளில் அடிப�ரட்க 
கண்ககீடு எனற பு்திய நூச�ானரறயும் 
்தயார்சசய்து்க சகாண்டிரு்ககினமறன. 
நிசசயமாக இந்்த நூலும் கண்ககீடு 
� ா ட ம்  க ற் கு ம்  ம ா ண ்வ ர் க ளு ்க கு 
ஒ ரு  ்வ ை ப � ி ை ச ா ்த ம ா க  அ ர ம யு ம் 
என�்தில்எந்்த்வி்த ஐயமும் இல்ர�.

உங்கள் வாழக்ர்கயில் சைால் 

�ாைலா்க நிரனப்து யாரை?

 அவ்வாறு குறிப�ாக சசால்்வ்தற்கு 
யாருமில்ர�. ஒவச்வாரு ்விடயஙகளிலும் 
��்தைப�்டட்வர்கரள முனனு்தாைணமாக்க 
சகாள்கினமறன அவ்வளம்வ. புது்க க்விர்த 

கரளப ச�ாறு்த்த்வரை க்விஞர் மு. மம்த்தா 
அ்வர்களின க்விர்தப �ாணி என்ககு 
மிகவும் �ிடி்ககும். நூல் ்விமர்சனஙகரளப 
ச�ாறு்த்த்வரையில் மக.எஸ. சி்வகுமாைன 
அ்வர்களின ்திறனாய்வுப ம�ா்ககு மிகவும் 
�ிடி்ககும். இப�டி சி� துரறகளில் சி�ரை 
முனனு்தாைணமாக்க சகாள்கிமறன.

இன்ர்றய வ்ண்கள் �முதாயம் 

எதிர சநாக்கும் முக்்கிய ்ிைச�ிரன 

எ து ?  உ ங ்க ள்  ் ா ர ர வ ய ி ல் 

அ த ற ்க ா ன  தீ ர வு  எ ன் ன வ வ ன 

நிரனக்்கி்றீர்கள்?

 ்தற்கா�்தர்தப ச�ாறு்த்த்வரை 
ச�ாது ச்வளியில் ம�ச்க கூடிய அல்�து 
ம�ச ம்வண்டிய ஒரு ்விடயமாக ச�ண்கள், 
குழந்ர்தகளின �ாது காபபு மு்ககிய இடம் 
ச�றுகிறது. குறிப�ாக ச்தாழிலு்ககுச 
சசல்லும் ச�ண்கள் �ஸகளிலும், அலு்வ� 
க்த்திலும் ம்டடமான சி� ஆண்களின 
�ாலியல் துனபுறு்த்தல்களு்ககு ஆளாக 
மநாிடுகினறது. ��ர் எ்திர்்ததும் சி�ர் 
ச்வளிமய சசால்� முடியாமல் கண்ணீ 
மைாடும் ்வாழகிறார்கள். குழந்ர்தகரளப 
ச�ாறு்த்தள்வில் சசாந்்த �ந்்த்த்திலுள்ள சி� 
ஆண்கள், சி� ஸகூல் சர்்விஸ சாை்திகள்,  
சி� ஆண் ஆசிாியர்கள் ம�ானற்வர்களின 
்தகா்த ச்தாடுரககளு்ககு உள்ளாகி சி� 
குழந்ர்தகள் ச�ற்மறாாிடம் சசால்�ப 
�யந்து ஒரு ்வரகயான மன உரளசசலு்ககு 
ஆளாகினறார்கள்.
 எனம்வ இவ்வாறான சந்்தர்ப�ஙகளில் 
ச�ண்கள் ர்தாியமாக ்தம் எ்திர்பர�்த 
ச்தாி்வி்கக ம்வண்டும். அலு்வ�கஙகளில் 
்தம் சக ச�ண் ஊழியர்களிடம் ்தம்ககு நடந்்த 
அநீ்திரய்த ச்தாி்வி்தது அ்வர்கரளயும் 
�ாதுகா்கக ம்வண்டும். அ்ததுடன ச�ண் 
மம�்திகாாிகளிடமும் இது�ற்றி முரறயிட 
ம்வண்டும். குழந்ர்தகளு்ககு ‘கு்ட டச’, ‘ம�்ட 
டச’ சசால்லி்கசகாடுப�ர்த்விட ‘மடான்ட 
டச’ எனறு சசால்லி்க சகாடுஙகள். ச�ண் 
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�ிள்ரளகள் ஆண் நண்�ர்களுடன �ழகு்வர்த 
ச�ற்மறார்கள் கண்டிப�ாக அ்வ்தானியுஙகள். 
மிக மு்ககியமாக ஸமார்்ட ம�ானகரள 
�ிள்ரளகளு்ககு சகாடு்ககா்தீர்கள். அம்த 
ம�ானறு ்தற்கா�்தர்தப ச�ாறு்த்த்வரை 
ச�ண் �ிள்ரளகளு்ககுப ம�ானமற ஆண் 
�ிள்ரளகளின �ாதுகாபபு்ககும் மு்ககிய்தது்வம் 
சகாடுஙகள்.

இலஙர்கயில் எழுததுச சுதந்திைம் 

திருபதிப்ைக்கூடிய அளவில் உள்ளதா?

 எழு்ததுச சு்தந்்திைம் என�து உ�கள 
்வில் மநா்ககினாலும் நூற்று்ககு நூறு 
வீ்தம் இல்ர� எனமற கூற ம்வண்டும். 
அைசியல், இ�ஞசம், ஊழல், மமாசடி 
ம�ானற எது�ற்றி்க கூறினாலும் அ்வற்ரற 
மமம�ா்டடமாக ்விமர்சி்கக முடியுமம ்த்விை, 
ஆழமான கரு்தது்ககரள �்தி்விடு்வது உயிர் 
அசசுறு்த்தலு்கமக ்வழி்வகு்ககும் நி�ரம 
காணப�டுகினறது. இ்தில் இ�ஙரக ம்டடும் 
்வி்தி்வி�்ககு அல்�ம்வ. இந்்த்க மகள்்வி்ககான 
்விரடரய இ்தற்கு மமலும் ்விாி்வாகச 
சசானனால் அதும்வ ஒரு �ிைசசிரனயாகவும் 
மாறி்விட்க கூடும்.

நூறறுக் ்கணக்்கானவர்கரள நஙீ்கள் 

்ததிைிர்க, �ஞ�ிர்க, இரணயத 

தளங்கள் வாயிலா்க சநர்காணல் 

வ�ய்துள்ளீர்கள். உங்களது அ்றிமு்கம் 

�றறும் சநர்காணல்்கள் ஊை்கங்களில் 

வவளிவந்தது வதாைர்ா்கப ்்கிரந்து 

வ்காள்ளலாச�?

 ்தி்ககு்வல்ர� ்ப்வான எனற 
ஆசிாியமை மு்தன மு்த�ாக எனரனப �ற்றிய 
அறிமுக்தர்த ்தினகைனின இரணப�ி்தழான 
சசந்தூை்த்தில் (2004.07.04) இடம் ச�றச  
சசய்து எனரன ஊ்ககப�டு்த்தினார். அர்த்த 
ச்தாடர்ந்து இனறு்வரை 20 ்ககும் மமற்�்டட 
ம ந ர் க ா ண ல் க ள்  இ ்த ழ ,  ்வ ா ச ன ா லி , 
ச்தார�்ககா்டசியாக ்வந்துள்ளது.

 ஊ ்வ ா  ச மூ க  ்வ ா ச ன ா லி ய ி ல் 
சநஞசம் மறப�்தில்ர� நிகழசசியில் எனது 
மநர்காணல் ஒலி�ைப�ப�்டடுள்ளன. சுமார் 
நாற்�்தர்தந்து நிமிடஙகள் ஒலி�ைப�ான 
இந்்த மநர்காணர� �ா்த்திமா ாிஸ்வானா 
ச ச ய் ்த ா ர் .  இ ந் ்த  ம ந ர் க ா ண ல்  மூ � ம ம 
என்ககு்த ்தாைாளமாக்க கரு்தது்ககரளப 
�கிர்ந்துசகாள்ள அ்வகாசம் கிரட்த்தது.

இலக்்கியத துர்றயில் உங்களால் 

�்றக்்க முடியாத �ம்்வம்?

 ்விருது ்வழஙகும் ஒரு ்தனியார் 
அரமபபு, �்த்திாிரககளில் ஆய்வு நூல் மற்றும் 
சமாழி ச�யர்பபு நூல் ம�ானற்வற்று்ககு 
்விருது சகாடுப�்தாக ்தக்வல் ்தந்து, நூல்கரள 
அனுப�ி ர்வ்ககும்�டி மகாாியிருந்்தார்கள். 
அ்தற்கிணஙக நானும் எனது நூர�யும் 
குறிப�ி்டட அரமபபு்ககு மநாில் சகாண்டு 
ம�ாய்்க சகாடு்தம்தன. சி� நா்டகளில் 
ச்தாடர்�ாளர் என்ககு ச்தார�ம�ச ி 
அரழபர� ஏற்�டு்த்தி ஒரு இ�்ககிய 
நிகழர்வ்க குறிப�ி்டடு அ்தற்கு ்வருமாறும், 
நிகழவு முடிந்்த �ின்விடியல் நூல் �ற்றி்க 
கர்த்கக ம்வண்டும் எனறும் குறிப�ி்டடார். 
அ்தன�டி நானும் குறிப�ி்டட இட்த்திற்குச 
சசனறிருந்ம்தன.
 ச ்த ா ட ர் � ா ள ர்  எ ன ர ன  ஒ ரு 
்தனிப�்டட ாீ்தியாக மநர்காணல் சசய்்தார். 
இந்்த மநர்காணலில் முழு்கக, முழு்கக 
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எனது ்வருமானம், குடும்�ப ச�ாருளா்தாை 
நிர�ரம, ஆண் சமகா்தைர்களின ச்தாழில், 
அ்திலும் ச்வளிநா்டடில் யாைா்வது உறவுகள் 
்வசி்ககினறார்களா ம�ானற மகள்்விகள் மு்ககிய 
ம�சு ச�ாருளாக அரமந்்தன. அ்வர் எ்திர்�ார்்த்த 
மகள்்விகளில் அ்வரு்ககு சா்தகமாக எந்்தப 
�்திலும் அரமய்வில்ர�.
 நான மிகவும் ்வறுரமயான குடும்�்த்தி 
லிருந்து ்வந்்த்வள் எனும் உண்ரமரயச 
சசானமனன. அ்வரைப ச�ாறு்த்த்வரை அந்்த 
மநர்காணலில் நான ம்தால்்வியரடந்ம்தன 
எனறு ்தான சசால்� ம்வண்டும். ஆக்க 
குரறந்்தது அ்வைது ச�யரை எனது 
்விடியல் நூலில் குறிப�ிட்வில்ர� எனறும் 
கடிந்துசகாண்டார்.
 எனன ஆசசாியம் எனது ்விடியல் 
நூல் ம்தர்வு்க குழுவு்கமக ம�ாக்வில்ர�. 
இது�ற்றி மிகவும் உறு்தியாக்த ச்தாிந்து 
சகாண்ட நான, அ்வாிடம் எனது நூல் 
ச்தாடர்�ாக ்வின்விமனன. அ்வர் மிகவும் 
காைசாைமாகப ம�சினார். உஙகள் நூர� 
ம்தர்வு்க குழுவு்ககுப அனுபபும்வாம் அல்�து 
அனுப�ாமல் ்விடும்வாம். அ்தரன முடிவு 
சசய்்வது நாஙகள். ம்டடுமல்�ாமல் நாஙகள் 
நிரன்த்த்வர்களு்ககு்த்தான ்விருதும் சகாடுப 
ம�ாம் எனறும் குறிப� ி்டடார் . 
இ்தரன ஒரு மகள்்வியாக மக்டடு்க 
சகாண்டு நீஙகள் ்வரு்வது ்தான சாியில்ர� 
எனறு கடுரமயாக்க குறிப�ி்டடார். 
 ்விரும்�ிய்வர்களு்ககு ்விருதுகரள்க 
சகாடு்கக்டடும். எ்தற்காக உ�க்தர்த 

ஏமாற்ற ம்வண்டும்? �ினனர் இந்்த எனது 
�ிைசசிரனரய நான அரமப�ின ்தர�்வரு்ககு 
ச்தாியப�டு்த்திமனன. அரமப�ின ்தர� 
்வரும், ச்தாடர்�ாளர் ம�சியது ம�ா�ம்வ என 
கார், என ச�ற்மறால், என இஷடம் எனற 
அ்திகாை்த ம்தாைரணயில்்தான ம�சினார்.
 ச்த்தியமாக என்ககு ்விருது கிரட்கக 
்வில்ர� என�து எனது க்வர�யல்�. 
எனது நூல் ம்தர்வு்க குழுவு்ககுப ம�ாய் 
்விருது கிரட்ககாமல் இருந்்தால் அது 
நியாயமானம்த. அந்்த நூல்கரள்த ம்தர்ந் 
ச்தடு்ககும் நடு்வர்கள் ஒரு்வரும் எனது 
நூர�்க கண்ணாலும் காண்வில்ர� 
என�து்தான என்ககு ்வரு்த்தம். இப�டியான 
ஒரு ம�ாலி்க கும்�லு்ககு எனது நூர�்க 
சகாடு்தம்தன எனறு நிரன்கரகயில்்தான 
க்வர�யாக இரு்ககிறது.
 நூல் ்தைமாக இல்�ா்வி்டடாலும் 
அ்வர்களு்ககு குறிப�ி்டட ந�ரை ஏம்தா 
ஒரு (ச�ாருளா்தாை)  காைண்தது்ககாக 
�ிடி்த்திருந்்தால் ்விருது சகாடுப�ார்கள். 
இப�டி ்விருதுகள் �ற்றி ��ரும் ��ர்தயும் 
சசால்�்க மகள்்விப�்டடுள்மளன. ஆனால் 
இந்்த அனு�்வம் என்ககு்க கிரட்த்த ஒரு 
புதுரமயான அனு�்வம். இந்்த நிகழர்வ 
எனனால் இனறும் மற்ககமுடிய்வில்ர�.
 இப�டி்த்தான 2018 இல் முக 
நூல் நு்ட(அற்)�மான குழுமசமானறு 
்விழா்வரம்தது என்ககு ‘’கர�பச�ாழில்’’ 
நு்ட� ்விருது ்தரு்வ்தாக அறி்வி்தது மூனறு 
மா்தம் �்திவுகள் ம�ா்டடு அமர்்ககளப 
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�டு்த்தினார்கள். இ்வர்கரள நம்�ியும் ��ர் 
ச்வளிநா்டடிலிருந்ச்தல்�ாம் ்வந்்திருந்்தார்கள். 
அ்வர்களிடம் நனசகாரடசயன சசால்லி 
�ணம் �றி்த்திரு்ககிறார்கள். ்விருது ்தயாாிப�ில் 
்தாம்தமாகி ்வி்டடச்தனறு சசால்லி      சமாளி்த்தி 
ரு்ககிறார்கள்.   ச�ரும் சச�வு சசய்து ்வந்்த்வர் 
கள் ம்வ்தரனப�்டடர்த நான அறிம்வன.  
என்ககும் இது்வரை அந்்த குழு்வினர் என்ககு 
எந்்த ்வி்தமான ்விருதுகரளயும் அனுப�ி 
ர்வ்கக்வில்ர�. இப�டியான அரமபபுகள் 
�ண்தர்த ம்டடுமம மநா்கக மாக்க சகாண்டு 
சசயல்�டு்வர்த்திரு்த்தி்கசகாள்ள ம்வண்டும்.

நீங்கள் இதுவரை �ாதிதததும், 

�ாதிக்்க நிரனப்தும்?

 2010 ல் பூஙகா்வனம் இ�்ககிய 
்வ்டட்தர்த நிறு்வி, அ்தன மூ�ம் இது்வரை 
37 பூஙகா்வனம் கா�ாண்டு சஞசிரககரள்த 
ச்தாடர்சசியாக ச்வளியி்டடிருப�ர்தப ச�ரும் 
சா்தரனயாகம்வ நிரன்ககினமறன. ஏன 
எனறால் ஒரு ச�ண்ணாக இருந்து சகாண்டு 
்விளம்�ைஙகரள்த ம்தடு்வ்திலுள்ள சி்ககல், 
ஆ்ககஙகரள்க குறிப�ி்டட கா�்தது்ககுள் 
்த்டடசசு சசய்்வது, அசசகஙகளின ்தாம்தம் 
ம�ானற்வற்ரற்த ்தாண்டி குறிப�ி்டட 
கா�்தது்ககுள் சஞசிரகரய ச்வளியிடு்வது 
ஒனறும் அவ்வளவு இம�சான காாியமல்�. 
எனம்வ அர்த நான சீைாக ச்வளியி்டடு 
்வரு்வம்த ஒரு சா்தரன எனறு்தான எண்ண்த 
ம்தானறுகினறது.
 ஒ ம ை  து ர ற ய ி ல்  அ ல் � ா து 
க்விர்த, சிறுகர்த, நூல் ்விமர்சனம், 
சிறு்வர் இ�்ககியம், ஆய்வு ம�ானற �� 
்தளஙகளிலும் இ�்ககியம் �ரடப�ம்தாடு 
மம�்திகமாக கண்ககீ்டடு்த துரறரயயும் 
இ ர ண ்த து  இ து ்வ ர ை  1 3  நூ ல் க ர ள 
ச ்வ ள ி ய ி ்ட டி ரு ப � து ம்  எ ன ர ன ப 
ச�ாறு்த்த அள்வில் ஒரு சா்தரனயாகம்வ 
நிரன்ககிமறன.
 கணினி ்வடி்வரமபபும் முழுரமயாக 
சசய்்த நிர�யில் அசசு்ககு்த ்தயாைாக இரு்ககும் 
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இனனும் 5 நூல்கரள எ்திர்கா�்த்தில் 
ஒவச்வானறாக ச்வளியிட ம்வண்டும்.

ஊை்கத துர்றயிலும், இலக்்கியத 

து ர ்ற ய ி லு ம்  ்க ா ல்  ் த ி க் ்க 

ஆரவததுைன் ்காததிருக்கும் வ்ண 

்களுக்கு நீங்கள் வ�ால்ல விரும்புவது?

 இ�்ககியம் என�து ஒரு அழ 
கான பூஞமசார�. அ்திம� ��ர் ம்தசன 
டு்தது்க சகாண்டிருப�ார்கள். சி�மைா 
அபபூஞமசார�ரய அழி்கக ்வாசளடு்தது்க 
சகாண்டிருப�ார்கள். இ�்ககிய்த துரறயில் 
சா்திப�்தற்கு ��ர் எம்ககு ரகசகாடு்த்தாலும் 
சி� மநைஙகளில் ச்வ்டடு்க சகா்தது்ககள் 
நிரறய இடம் ச�றும். மு்தலில் அ்வற்ரற 
எ ்த ி ர் ச க ா ள் ள  ர ்த ா ி ய ம்  ம ்வ ண் டு ம் . 
அவ்வாறான்வர்கரள்க கண்டு ஒதுஙகி 
்விடாமல் ்தன முயற்சியில் உறு்தியாக 
நிற்க ம்வண்டும். சமூக்த்திற்காக ்தான 
சசால்� ்வந்்தர்த துணிம்வாடும் உள்த 
தூய்ரமமயாடும் �ரடப�ா்ககம் சசய்்வ்தில் 
உறு்தியாக நினறு முனமனற ம்வண்டும்.

 உங்கள் இலக்கியப் (இலட்சியப்) 
பயணத்தில,் மேலுே் சாதனைகளுடை ்தடே் 
பதித்து வெற்றிொனக சூட, தேிழவ்ெஞச்ே் 
இதழ ்சார்பாக எே் இைிய ொழத்்துகனளயுே,் 
ெைற்ிகனளயுே் கூறிக்வகாள்கிமறாே.்    n



Y    Y     202020

இயறர்க  அன்ரன �ிைிக்்கின்்றாள் !

    - �ீணடும் 

இயறர்க  அன்ரன �ிைிக்்கின்்றாள்!

       தன்ரன

அைிதத அைக்்கன் வீட்டுக்குள் 

முைங்கிக்   ்கிைப்ரத ்கணடு 

இயறர்க அன்ரன �ிைிக்்கின்்றாள் !

வ�டி்கள் �ீணடும் நைன�ாை ! - வீசும் 

்காறச்றா அதறகு தாளம் ச்ாை! - �்கிழந்து 

குயில்்கள் ்கானம் ்ாை 

இயறர்க  அன்ரன �ிைிக்்கின்்றாள்

்கைசலா நீலவணணம்  பூ�! -அதன் 

அைர்கக்  ்கணை அரல்கள் 

ஆனந்த தாணைவம் ச்ாை! 

இயறர்க  அன்ரன �ிைிக்்கின்்றாள்!

வானம்  நிததம் �ிைிக்்க! - அதில் 

நட்�ததிைம் �ீணடும் ஜனிக்்க! -அைகு 

்கவிரதயாய் நிலவும் வஜாலிக்்க! 

இயறர்க அன்ரன �ிைிக்்கின்்றாள் !

�ைங்கள் பூதது குலுங்க! - ்்றரவ்கள் 

்ல ர�ல்்கள் ்கைந்து இரளப்ா்ற! - �ைச�ா 

்ைங்கள் வ்காடுதது உ்�ைிக்்க !

இயறர்க  அன்ரன �ிைிக்்கின்்றாள் !

்கதிைவன் ச்கா்ம்  தணிய! -அதனால் 

இடிசயா வவடிரய வவடிக்்க! - ச்காரை 

�ரையா �க்்கள் வாரயப்ிளக்்க 

இயறர்க  அன்ரன �ிைிக்்கின்்றாள்!

�ைங்கள் அைிதத ்கட்டிைம்! -்காறர்ற 

�ாசு்டுததிய வா்கனம்! - இயறர்க 

வளங்கரள �ிரததத �ானுைம் ! -அரனததும் 

இன்று �ை�ாய்க் ்கிைக்்க 

இயறர்க  அன்ரன �ிைிக்்கின்்றாள்!   

   - நெதிஜவததிதோ.






எசதா

ஒரு குறுஞவ�ய்தியில்

்ைவ��ாசனாம்..!

�ில வாரதரத்களில்

அ்றிமு்க�ாசனாம்..!

�ன ஓட்ைங்களில்

ஒருமு்க�ாசனாம்..!

்ல தினங்களில்

்காதலா்கிப ச்ாசனாம்..!

இரு �னங்களில்

வ�ாந்த�ா்கிப ச்ாசனாம்..!

்ி்ற வ�ாந்தங்களின்

�ம்�த�ா்கிப ச்ாசனாம்..!

வ்றச்றார ஆ�ியுைன்

திரு�ண�ா்கிப ச்ாசனாம்..!

�ங்கா வளம் வ்ற்ற

குடும்்�ா்கிப ச்ாசனாம்..!

மூன்்றாம் �ைரலரய

்ந்த�ாக்்கிப ச்ாசனாம்...

என்்ற ச்ாதும்

எங்கள் எல்சலாரையும்

ஒன்று ச�ரதது

எங்கள் வதய்வ�ா்கிபச்ானது

‘‘ர்கபச்�ி’’..!

அன்புைன்,

ம்திணை. ்சசிவ்ோரதததி,
பு்றததாக்குடி.
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இடுப்ிசல ்ிள்ரளப வ்ணணின்

இளந்தனம் ்ற்ற; ச�ாச்றா

அடுப்ிசல வ்ாங்கி ைா�ல்

அங்கைம் ்கிணடிக் ்காக்்க

விடுப்ிலா ஐம்பு லன்்கள்

வீழந்திைா திருக்்க ஐசயா

வதாடுக்்கி்றாள் உயிரைப பூவாய்

வதாைர்கி்ற துக்்க நூலால்

்ஞ�ரண ஒறர்ற தூக்்கம்

்ாதியில் விைிக்கும் ்கண்கள்

�ஞ�சளா வ்ாட்சைா வதாட்டு

�்றந்துச� வநற்றி ரவததால்

அஞ�ிசய துரைக்கும் இந்த

அவலமும் ்ை்கிக் வ்காணசை

நஞசுசநர நிரனசவா வைந்தன்

நாட்்களும் ச்ாகு வதஙச்கா

சவதரன வதாரலந்து நாரள

வவறுப்வர ச�ரவார இந்த

�ாதமும் ்கைந்து விட்ைால்

�்கிழ�ணம் ஆகும் என்று

தீதறு ்கட்ைம் ச்ாட்டுத

திர�்கரள அ்றிந்து வ�ான்ன

�ாத்க ஏட்ரைப ்ாரதசத

�ைி்கிச்றன் நாவளல் லாமும்

்கண்கசளா �குனம் ்ாரக்கும்

்காைியம் தரை்கள் ஆகும்

என்உரு எதிசை வந்தால்

ஏற்றமும் இ்றக்்கம் வ்காள்ளும்

என்வ்றலாம் நிரனப்ார இஙச்க

இருக்்கி்ற வரையில் எந்தன்

புண்களும் ஆ்றா தப்ா

புலம்்லும் தீைா தப்ா



ஏடி வரதரோ்சன்
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நனவவனும் வவளிச�ப்்றரவ உ்றஙகும் கூடு

வணணததுபபூச�ியின் ்காததிருபபு ்காலம்

்கட்டிமுடிக்்க சவணடிய ச்காபுைததிற்கா்க

வ்காட்டி ரவக்்கப்ட்ை வ�ங்கற்கள்.

்கைலரல தாலாட்டும் �ல்ரலயில்

்கணவிைிததது ்ல்லவனின் ்கரலக் ்கனவு

்களி�ண பூ�ியில் ்காண்வர ்கண்களில்

்காலக்்கனவவன விைிந்தது ைா�ைா�ன் ்கனவு.

உலர்க ஓர குரையின் ்கீழ ஆள ்கனவு ்கணை

தில்கவ�ன தி்கழந்த �்கா அவலக்�ாந்தர/

நிரலயான உணர�ரய நிரலநிறுததிச வ�ன்்றான்

்காதற்ற ஊ�ியும் வைாது என்்ற ்ட்டினததார வ�ய்ர�ரய.

�ாடு ச�ய்தத �ிறுவன் ஏடு தூக்்க

விரைந்தது ்கர�வீைர ்கனவு/

�ணிச�்கரல வள்ளலார வைிர�யில்

�க்்கள் தில்கததின் ்கனவு.

�ைிததிை நாய்கர்களின் ்கனவு்களுக்கு

�றறும் �ரளதததில்ரல �ா�ான்யர்களின் ்கனவு்கள்

�ாரலசயாை வா�ி்களுக்கு ஒழு்காத கூரை

�ம்்ளவா�ி்களுக்ச்கா கூைாத விரலவா�ி.

்கைிப்ர்றசய ்கனவான நாட்டில்

்கனவு்களுக்்கான ்காலம் முடிந்திடு�ா என்ன

்காததிருக்்கி்றது ்கலா�ின் ்கனவு/

்கனவு்களுக்கும் ்ஞ��ில்ரல அது ர்ககூடும் 

                  எனும் நம்்ிக்ர்கக்கும் ்ஞ��ில்ரல.

- �க்திஅருளானந்தம்,
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1.      ்ாலு ச்காவிந்த ைா�ன்
2.      �ைசுவதி ்ாஸ்கைன்
3.      வதன்்றல் ்கவி
4.      �ஞசுளா ைச�ஷ்
5.      ஏ டி வைதைா�ன்
6.      சஜாதி்ாஸ முனியப்ன்
7.      தஙர்க்ாலாஆ�ினி
8.      ஓசூர �ணிச�்கரல
9.      �ன்ரன�ணி�ா்றன்
10. �ிததாரத்ாணடியன்

இவர்களுைன்,

11. இைா� சவல்முரு்கன்
12. த�ிழவநஞ�ம் அ�ின்

ஆ்கிசயார இச�ி்றபபு �ைபுக் ்கவிரதக்்களஞ�ியதரத �ி்றந்தசதார ஆவணப 

்ணியா்கச வ�ய்ய முரனந்துள்ளார்கள். ்கவியு்றவு்கசள... இப்ணியில் ்கைம்ச்காரதது 

நூலில் தங்களின் ்கவிரத்கரளயும் இைம்வ்்றச வ�ய்ய ்காலதா�த�ின்்றி 

யூனிச்காட் எழுததுருவில்  அனுப்ி ்யனரைய விரை்கிச்றாம். ஆக்்கங்கரள ்ை 

உருவிசலா  ஆ்கசவா அனுப் சவணைாம். அனுபபும் ்கவிரத்கள் இதுவரை அச�ில் 

வைாதரவயா்க இருததல் அவ�ியம். தங்கள் ்கவிரத, நூலில் இைம்வ்்ற ்கட்ைணச�ா / 

்ஙகுதவதார்கசயா ்கிரையாது. 

 
ச்தாடர்புகளு்ககாக...

+91 8754643478 , +91 9952529619 , +91 04374265069



தங்கள் ்ரைபபு்கரள அனுப் சவணடிய ஒசை �ின்னஞ�ல்

marabu2021@tamilnenjam.com
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வணக்்கம் ்கவியு்றவு்கசள

2021 �ைபுக்்கவிரத்கரளத வதாகுதது நூல் வவளியிைத திட்ைம் 

ஒன்று உருவா்கியுள்ளது. இதில் ்ஙகு வ்்ற தாங்கள் எததரன 

�ைபுக்்கவிரத்கரள  சவணடு�ானாலும் அனுப்லாம். வதைிவு 

வ�ய்யப்டு்ரவ �ட்டும் வதாகுப்ில் வவளியிைப்டும். தரலபபு 

தங்கள் விருப்ச�. ்கீழக்்காணும் �ைபு வர்க்களில் தங்கள் ்கவிரத 

அர�யலாம்.

்வண்போ

1. கு்றள் வவண்ா - 12

2. சநைிர� வவண்ா - 6

3. இன்னிர� வவண்ா - 6

4. சநைிர� ்ஃவ்றாரை வவண்ா - 2    (  தலா 12 அடி்கள் )

5. இன்னிர� ்ஃவ்றாரை வவண்ா - 2  (  தலா 12 அடி்கள் )

6. சநைிர� ்கலிவவண்ா 1    (  24 அடி்கள் )

7. இன்னிர� ்கலிவவண்ா 1    ( 24 அடி்கள் )

8. கு்றள்வவணவ�ந்துர்ற 12

ஆ்சசிரியப்போ

9. சநைிர� ஆ�ிைியப்ா 2    ( தலா 12 அடி்கள் )

10. இரணக்கு்றள் ஆ�ிைியப்ா 4   ( தலா   6 அடி்கள் )

11. நிரல�ணடில ஆ�ிைியப்ா 2  ( தலா 12 அடி்கள் )

12. அடி�்றி �ணடில ஆ�ிைியப்ா 2   ( தலா 12 அடி்கள் )

்லிப்போ 

13. தைவு வ்காச�்கக் ்கலிப்ா    24 அடி்களுக்குள்

14. தைவிரண வ்காச�்கக் ்கலிப்ா  24 அடி்களுக்குள்

15. சநைிர� ஒததாைிர�க் வ்காச�்கக் ்கலிப்ா  24 அடி்களுக்குள்

16. �யங்கிர� வ்காச�்கக் ்கலிப்ா   24 அடி்களுக்குள்

17. ்கட்ைரள ்கலிததுர்ற - 6

வஞ்சசிப்போ 

18. வஞ�ிப்ா      8 அடி்களில் 3 �ட்டும்

Y    Y     20202
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விருததங்ள்

19. அறு�ீர  ( ்காய் ்காய் �ா அரையடி)   3

20. எழு �ீர  (்காய் ்காய் �ா �ா ்காய் �ா �ா) 3

21. எண�ீர ( ்காய் ்காய் �ா சத�ா அரையடி) 3

22. வவளி விருததம்      6

23. ்கலி விருததம்       6

24. வஞ�ி விருததம்     6

மருட்போ

25. பு்றநிரல வாழதது �ருட்்ா 2   ( 12அடி்கள்  )

26. ர்கக்்கிரள �ருட்்ா 2    ( 12 அடி்கள் )

27. வாயுர்ற வாழதது �ருட்்ா 2   ( 12 அடி்கள் )

28. வ�விய்றிவுறூஉ �ருட்்ா 2    ( 12 அடி்கள் )

இதர ்போடல்்ள்

29. கும்�ிச�ிந்து 2      ( தலா 12 அடி்கள் )

30. வநாணடிச�ிந்து 2     ( தலா 12 அடி்கள் )

அரனததுப ்ாக்்களிலும் எதுர்க ச�ாரன ்கட்ைாய�ா்க இருக்்க 

சவணடும். இரயபு இருப்ின் �ி்றபபு. எழுததுப்ிரை வ்காடுக்்கப்ட்ை 

இலக்்கணததுக்கு ஒவவாத ்கட்டுப்ைாத ்ாக்்கள் ஏறறுக்வ்காள்ளப்ை 

�ாட்ைாது. 

தங்கள் ்கவிரத்கள் எந்த ்ாவர்கவயனினும் 24 அடி்கள் �ட்டுச� 

இருக்்க சவணடும். 

்ாவலர்கள் அரனதது ் ாவர்க்களிலும் ்கவிரத்கள் அனுப்லாம். 

தரை யில்ரல. ் ஙகு வ்றும் அரனதது ் ாவலர்களும் நூல் வவளியீட்டு 

விைாவில் ்ாைாட்ைப்ட்டு வ்கௌைவிக்்கப்டுவர. 

தங்கள் ்ரைபபு்கரள அனுப் சவணடிய ஒசை �ின்னஞ�ல் 

marabu2021@tamilnenjam.com

வ்ாறுப்ாளர்கள் :  இரோம ஜவல்முரு்ன்  

    தமிழ்நெஞ்சம் அமின்

ஒரு வரலோற்று ்சசிறபபு மிக்் நூலோக்்தததில்

 தோங்ளும் ்பஙகு ்்பறுங்ள்.
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விவ்சோயின் புலம்்பல்

வானம் வ்ாைிய வில்ரல

வயல் வ�ைிக்்க வில்ரல

வறுர� வில்க வில்ரல

வளர� ்கிரைக்்க வில்ரல

்கவரலத தீை வில்ரல

்காட்�ி �ா்ற வில்ரல

்கணணீர குர்றய வில்ரல

்காலம் ்கனிய வில்ரல

ஏழர� ஒைிய வில்ரல

ஏக்்கம் குர்றய வில்ரல

ஏற்றம் ்கிரைக்்க வில்ரல

எதுவும் புைிய வில்ரல

இன்்ம் கூை வில்ரல

வ்ாழுது விடிய வில்ரல

இதயம் துடிக்்க வில்ரல

இதறகுத தீரவி ல்ரல

்கைவுள் இங்கி ல்ரல

்கருரண எஙகு�ி ல்ரல

்கடுஞ வ�ால்ச்� வில்ரல

்கனியும் ்கிட்ை வில்ரல

எதுவும் எனக் ்கில்ரல

ஏவனன்றுப புைிய வில்ரல

என்விதி �ா்ற வில்ரல

எதறவ்கன்றுத வதைிய வில்ரல

�ணடியிைத வதைிய வில்ரல

�யக்்கம் வதளிய வில்ரல

�னதில் �்கிழவி ல்ரல

�ைணமும் வை வில்ரல.

- நெோ. ்போணடியரோ�ோ.
ஆர.எஸ.�ங்கலம்.

மநத புதததி
- ்ாலமுரன ்ாறூக்

‘�ஸ மஹால்டின’ �்கக்த்திலிருந்்த 
சில்�ரற்க கரட. �ஸ்ஸு்ககாக்க 
கா்தது நினற்வரன்க கரட்ககாைர்  
அறிமுகம் சசய்்தார்.

‘‘ஒருகிழரம்ககு 16000/- ரூ�ார்வ 
இ்வன ்வஙகியில் மசர்்ககிறான மசர்’’.
கரட்ககாைர் சசால்�,

‘‘ஓம்மசர் நல்� ச்தாழில்..’’ எனறு ஏற்று்க 
சகாண்டான  கழு்தம்தாடு ஒ்டடியிருந்்த 
்தர�ர�ரய ஒரு �்ககமாமாகச சாய்்தது 
எம்ரம மநா்ககி நடந்து ்வந்்த அ்வன.

அ்வரன அறிந்து சகாள்ள்விரும்�ிமனன.
‘‘இப� எஙக ம�ாக?’’ மக்டமடன.
‘‘சகாழும்பு்ககு மசர் ஐடினாி கா்ட எடு்கக. 

எ�்கசனும் ்வருகுது. அது இருந்்தா்த்தான 
‘‘ஓ்டடு»்ககு காசி  ்வாஙக�ாம். ஐடினாி 
இ ல் � ா ம  ்த ை ம ா ்ட ட ா ங க ம ள  ம ச ர் . 
நம்ககி்டடயும் மூணு ஓ்டடு இரு்ககு ஒரு 
�்த்தாயிை்த்த ்வாஙக�ாம்.

‘‘எனன ச்தாழில் �ார்்ககிறீஙக.’’
‘‘ஊரு்ககுள்ள ம�ாற மசர். எப�டியும் 

ஒருநாரள்ககு நா�ாயிைம் ம்டடு்ககு 
மச்கக�ாம்.’எனரனய  ‘ ‘மந்்த பு்த்தி ’ ’ 
என�ாஙக மசர். ஒரு ச்தாழிலும் �ா்கமக�ா.
சசால்றதும் அவ்வள்வா ்விளஙகிறல்�.
இ்தி�  ்வருமானம் �ிழ இல்� சார்.  ஊடும் 
க்டடி, �ா்த ரூமும் க்டடி முடிஞசிமசர். 
மு்தல் ச�ாண்சா்தி்ககு சகாஞசம் சுகமில்�. 
அ்தனா�, ம�ான கிழம்தான ஒரு அசலூருப 
புள்ளய முடிசசி அர்தயும் எனை ஊ்டடி� 
கூ்டடி்வந்து ்வசசிாி்ககன.’’

�ஸ ்வந்்தது. ஓடிசசசனறு �ஸஸில் 
ஏறி்கசகாண்டான ‘மந்்த பு்த்தி’. 

n
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்ட்ைம் விடும் ச்ாட்டி
வதாைரந்து வ்காணடிருக்்கி்றது 
்ால்ய்கால நட்பு.

உருகும் வ�ழுகு
குர்றந்து வ்காணடிருக்்கி்றது
வவளிச�ம்!

குைந்ரதயின் இை்க�ியம்
சவடிக்ர்கயா்க ச்�ப ்டு்கி்றது 
வ்றச்றாைின் �ணரை! 

பூவின் ச�ல் துளி்கள்
்ிை்கா��ா்க இருக்்கின்்றன
�ில நட்�ததிைங்கள்!

்்றிதத சைா�ா 
வ�ல்ல எட்டிப ்ாரக்்கி்றது
விைலில் இைததம்.!

பூதத �லர 
்்றிதததும் சுருஙகு்கி்றது 
்காவலாளி மு்கம் !

குததிய சதாடு 
அைகு ரவக்்கப்டு்கின்்றது 
�ா�னின் ்ததிைம் !.

வா்கன வநைி�ல் 
நீணடு வ்காணசையிருக்்கின்்றன
யா�்கர்களின் ்கைங்கள்!

வ்றணை நதி 
�ணணில் வவகுதூைம் வ�ல்்கி்றது 
நீரசதடும் சவர்கள்!

்கைச�ந்தும் யா�்கனிைம்
்கைன்்காைனாக்கு்கி்றது
்காலியான �ட்ரைபர்!

விரளயாட்டில் சதால்வி
வ்ருர�ரய சதடித தரு்கி்றது
்ிள்ரளயின் அ்றிவு

விரளயாடித சதாற்றதும்
வ்ருர�யா்க இருக்்கி்றது
்ிள்ரளயின் அ்றிவு!

என்னுரைய ைா�ிசயா
வி்ததில் ்லதத அடி
குறுக்ச்க வந்த பூரனக்கு!

்கைன்்காைனின் வருர்க
�ர்றதது ரவக்்கப ்டு்கி்றது
வா�லில் வ�ருபபு!

பூச�ிரய ்ிடிதததும்
�ா்றிக் வ்காணசையிருக்்கி்றது
குைந்ரதயின் மு்கம்..!

தா�ாரை இரல
வ்ைிதா்கக் வதைி்கி்றது
சூைிய ஒளி!

பூச�ி்கரளத துைதத
்ாரத்களில் தடு�ாறு்கி்றது
்ிஞசு ்ாதங்கள்!

தூளியில் குைந்ரத
அர�தியா்க இருக்்கி்றது
்கால் வ்காலுசு

உ்றஙகும் குைந்ரத
அடிக்்கடி �ிணுஙகு்கி்றது
்கால் வ்காலுசு!

நிலரவத சதை
வதாரலந்து ச்ா்கி்றது
குைந்ரதயின் ்�ி!



- ஷர�ிலோ ஃ்பரவீன்
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மனனர் நானகு புறமும் ்வியூகம் அரம்ககப�்டடு சூழப�்டடுள்ளார் 
சுற்றிலும் யாரன கு்திரை ்தந்்திை்த்தில் குள்ள நாி �ரட சூழலில் ்வாமளந்்தியும் 
சசய�ற்று நிற்கும் நிர�..்தாமய..

ம�ார்்ககள்த்திலிருந்து ்தக்வல் சகாண்டு ்வந்்தான ்தர�ரம மச்வகன.
எண்்திரச எாி்த்திடும் எாிமர� �ிழம்�ாக சீறி எழுகிறாள் ைாணிமசல்்விழியாள். 

அாிமா முனமன..
ஆ்டடு மந்ர்தகளா... ்வாள்்விழி வீசசும்.. ர்வைம் ்விரளந்்த ம�சசும். நிரைந்்த 

ைாணிமசல்்விழியாள் எண்்திரச ்வணஙகி ்வழி்விட..கு்திரையில் சீறிப�ாய்ந்து 
ரகயில் ்வாமளந்்தி ... ்விழிகளில் வீைமமந்்தி மினனல் கீற்சறன புறப�்டடாள்.

சசல்லும் ்வழிசயல்�ாம் ம்வைறுந்து வீழந்து கிடந்்தன மனி்த மைஙகள்.. 
்தர�யிழந்து.. கிரளயிழந்து.. குரு்தி ஆற்றில் மி்தந்து கிடந்்தன.

உயிாின துடுபபுகள் இல்�ா்த உடல் �டகுகள்..மயான அரம்தியில் 
ம�ார்்ககளம்.. மனனன ச�ருந்ம்த்வனின சிறப�ான ம�ார் முரற...ச்தன 
�்டடது. எஙகு எ்தில் மனனன ம்தி இழந்்தான... நிசசயம்.. இது மநர்ரமயான 
ம�ார்்ககளம் அல்� மனனன ச�ருந்ம்த்வன நிர�குர�ந்து ம�ானது 
உண்ரமயான வீை்த்தினால் அல்�..சூழசசி ்வர�... ைாணி சநாடியில் 
எல்�ா்வற்ரறயும் உணர்ந்்தாள் ச�ண்ரமயின இயற்ரகயான ம்தி நு்ட� 
ம�ைாற்றல்.

்தீயின ந்தியாக �ாய்கிறாள். எஞசிய கு்திரை வீைர்கள்.. சி� கா�ா்ட�ரட 
வீைர்களுடன.. மசல்்விழியாள் ம�ார்்ககள்த்தில்...

மகாைாணி ச�ருந்்தரகமய.. ்வியுக்த்திரன உரட்தது முனமனற சற்று 
சிந்்தி்த்தல் அ்வசியம்.... இல்ர� எனறால் மனனர் உயிரு்ககு ஆ�்தது மநை�ாம்...

ம்தர்வயில்ர�.. அர்த்விட மநாில் சசனறு நிர�ரமகரள உணர்ந்து 
சசயல் �டு்தம� ்விம்வகம்..

வீைமும்.. நீஙகள் சசால்லும் ்தி்டடமிடு்தல்.. முரற ம�ாரு்ககு முன.... 
இபம�ாது ம்தர்வயில்ர� எ்திர் ்வரு்வர்த யூகி்த்தல்.. மநர் முகம் சகாண்டு 
வீழ்தது்தல்..அ்வசைகா� சசயல்�ாடுகமள சிறந்்தது.. துரண மசனா்தி�்திமய..

மசல்்விழியாள் அம்ச�ன காற்ரற கிழி்தது்க சகாண்டு �ாய்ந்து சசனறாள்.
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மந்ர்தகள் நடும்வ.. மனனன 
வீை்வாரள சுழற்றிய �டி எ்திாிகரள 
சநருஙக ்விடாமல் ம�ாைாடி்க 
சகாண்டிருந்்தான .. சநாடிபச�ாழு்தில் 
மைணம் ச�ருந்ம்த்வரன ச்தா்டடு 
்விட�ாம்... மனனரன சுற்றி ்வரள்தது 
இறுகி இருந்்தது மைண ்வியூகம்.

்விழி்வாள்களால் ஏளனமாக உைசி 
சூமடற்றி ரகயில் உள்ள ்வாளால் 
சநஞரச ்வருடுகிறாள் எ்திாி நா்டடு 
ைாணி. நறுமுரக. என மனன்வன முனபு 
ச�்டரடசகா்ககாிப�்தா ம�ர்்கசகாடி உைசி 
மினனல் வீழ்வ்தில்ர�யடி.. மூசசில் ்தீபச�ாறி 
�ற்கக ைாணி சநருபபு ஆறாக சீறி�ாய்கிறாள்..

சநாடிபச�ாழு்தில் கணி்ககிறாள்... 
மனனரன சூழந்்த ்வியூக்த்தில் உள்ள சிறிய 
��வீன புள்ளிரய.. மனனனு்ககு நீ்தி ்த்வறி 
ம�ா்தி்தது ம்ககரள கூறு ம�ாடும் மந்்திாி.. 
இந்்திைஜி்த �ினனிய சூழசசி ்வர�

குள்ள நா ி்ககு ்வ ிழ ியால் மைண்க 
குறியிடுகிறாள்.. கு்திரை வீைர்கள் ்வட்ககு 

மமற்கு ்த ிரசயில் நகர்ந்்திட ச்தற்கு 
்திரசயில் யாரனப�ரட வீைர்கள் கு்திரைப 
�ரடயின அரசவுகரள கண் காணி்த்த�டி 
�ாதுகாபபுடன நகர்்த்தினாள் மசல்்விழியாள்.

எ்திாி மனனன ச�ருஞசீற்றன �ரடகரள 
மினனல் ம்வக்த்தில் ச்வ்டடி வீழ்த்திய�டி 
ம ன ன ன  ச � ரு ந் ம ்த ்வ ர ன  ம ந ா ்க க ி 
முனமனறுகிறாள்..

்வாரள உயர்்த்த ி  ஆம்வச்ததுடன 
�ாய்ந்து ்வரும் குள்ளநாி குணமுரடய 
மந்்திாி இந்்திைஜி்தர்த சமைல் எனறு ்வாரள 
வீசி மண்ணில் சாி்த்தாள் .. வீணமன.. இது 
அைச சர� அல்� ம�ார்்ககளம்.. சகாள்ளன 
�்டடரறயில் ஈ ்ககு எனன ம்வர�... 
கருஙகல் மகா்டரட்ககு ஓ்திய மை்ததூண்களா 
மந்்திாிரய சகானறு ்வியூக்த்தின க்தவுகரள 
உரட்ககிறாள் ைாணி மசல்்விழியாள்..
மநரு்ககு மநர் நிர�யில் எ்திாி நா்டடு ைாணி 
.நறுமுரக.. . அைபு நா்டடு ்விஷ்த ம்தனி.. 
புனனரகமயாடு வீழ்ததுகிறாள்..

எ்த ிர்  ்த ிரசயில் நகரும் கா�ா்ட 

மது அரக்்ன்...

வ்ரு மூரள இருந்தும் ்யனில்ரல;

�ிறு மூரள சவரல வ�ய்்கி்றது;

நாவில் நல்ல வ�ால் லிருந்தும்;

கூை உள்றல் வரு ்கி்றது;

இன்று உணவுக்குக் கூை வைி;

இல்ரல �துவுக்கு வைி  யிருக்கு;

�ைர�ரயத தாசனாட்டு நீ சதாைா;

தன் வநஞ�தரத வஞ�்கரக்கு அைகு;

ரவக்்காசத நீ சதாைா சதாைா; 

வானில் ்்றப்து ச்ால �து;

உன் ்கனவுல்கதரத �ாற்றிவிடுச�;

விதி ்காட்டும் ்ாரத அது;

உன் அைிவுப ்ாரத �ாறறு;

தம் �க்்கள் வறுர�யில் வாடுசத;

உன் ்கண சதடுசத �து;

்�ிப ச்ாக்்க வைி யின்்றி;

விைிசயாடு நீ ஈனும் வதாைிசல;

கூக்குைல் உன் வ�வியில் ஏறறு;

நலம் உைன் சூை சூழச�ி்கரள;

நீ அறுப ்ாய் சதாைா;

புலவர. ததியோகு. ஜ்சோமு
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� ர ட க ள ி ன  ச ி ை ங க ர ள  பூ ்க க ள ா க 
சகாய்து எறிகிறாள் .. ்தடுமாறி ம�ாவும் 
்திரசயறியாமல் ம்தஙகி நிற்கும் யாரனப 
�ரடயிரன ச்வல்கிறாள்... எ்ககாளமி்டடு 
சிாி்ககிறாள் மசல்்விழியாள். மு்டடாமள.. 
ச�ண்ரண ம�ார்்ககள்த்தில் ஆட்வி்டடு 
ைசி்ககும் ம�டிமய..என மனனன முனபு 
ம�ரட சகா்ககாிப�்தா.. கா்த்திரு.. எனது 
்வாளின எழுது மகா�ால் உனது மைண 
சாசன்தர்த எழுதுகிமறன..

இருளில் க்தவுகளின இடு்ககில் நுரழயும் 
மினனல் கீற்று ச்வளிசசம் ம�ால் சநாடியில் 
நுரழகிறாள்... கால்கரள உயர்்த்தி புழு்திப 
புய�ாக �ாய்ந்து ்வந்்த கு்திரை வீைரன 
்வாளால் வீழ்ததுகிறாள் மசல்்விழியாள் 
எ ண் ்த ி ர ச  சு ழ லு ம்  ம ்வ ல் ்வ ி ழ ி ய ா ள் . . 
மனனனு்ககு �ினனாடி கா�ா்ட�ரட 
ச ி ப � ா ய் க ள்  ம ன ன ன  ச � ரு ந் ம ்த ்வ ன 
மைண்தர்த ்தீர்மானி்ககவும் அ்வனின 
மைண்தர்த இழிவு�டு்த்தவும் உ�கின முன 
புறமுதுகினன... எனும் இழி சசால்லு்ககு 
ஆளா்ககவும்.. மக்வ�மான ்வியூகம் ஒரு 
நா்டடு மனனரன சகால் ்வ்தற்கு.. ்வியூக்தர்த 
உரட்தது ்தகர்்தது எறிகிறாள்... மனனன 
்விடு�டுகிறான.

ைாணி மசல்்விழியாள் ச்வற்றி ்வாரக 
சூடுகிறாள்.  குரு்தி  சசா்டட சசா்டட 
வீை ்வாரள உயர்்ததுகிறாள்..ச்வற்றி 
ச ச ரு ்க க ி ல்  ம � ா ர் ்க க ள ்த ர ்த  ச ந ற் ற ி 
உயர்்த்தி �ார்்ககிறாள் ைணகளம்.. ச்வ்டடி 
வீழ்த்தப��்டட குறும் �ாரளகளாக மனி்த 
உடல்கள்.. ்தரைம்டடமாகி கிடந்்தன.. ை்த.. 
க்த.. துைக �்தா்தி கள்.

்தர� நிமிர்ந்து �ார்்ககிறாள்.. மசல் 
்விழ ியாள் ச�ண்மண உன ஆற்றல் 
்வலியது.. �ிை�ஞச்தர்த துரள்கக ்வல்�து.. 
ச்வற்றி ச�ருமி்த்ததுடன..்வ�ம் ்வருகிறாள்.

ஒருபுறம் இழி்வில் இருந்து கா்ககப�்டட 
மனனன.. ச�ருந்ம்த்வன.. இனசனாரு 
புறம் ம்தால்்வியில் சிைம் ்தாழந்து நிற்கும் 
எ்திாி நா்டடு மனனன ச�ருஞசீற்றன..

ைாணி மசல்்விழியாள் உ்தடுகளில் ஆண்வ 

�ந்திை �்கள்

எனக்குள்

பூசவ�ாைியும்

உன்

புன்னர்க!

என்

�னசுக்குள்

ஆயிைம் அ்கல் விளக்கு்களில்

ஆனந்தத தீ்ச�றறும்

உன்

விைிவிளக்கு்கள்!

உன்

ஜி�ிக்்கி்களின் ஆட்ைதரதக்

வ்காஞ�ம் நிறுதசதன்...

வ்ணடுலம் ஆ்கி்றசத

என்

இதயம்!

எப்டி.. எப்டி ...

உன் ்காசதாைததுக் குைலாய்

என்ரனசய நீ

சுருட்டிக் வ்காணைது

எப்டி ... எப்டி ...?

நீ

ஒரு நட்�ததிைப வ்ாட்சைாடுதான்

வந்தாய்

அஙச்க ்ார

வானம்

நிலாரவத வதாரலததுவிட்டு

அழு்கி்றது!

உன்

்கால் வ்காலுசுக்குள் என்ன

்கம்பயூட்ைர இர�யா?

அஙச்க... வாணி...

தன் வீரணயில்

நாதம் எைவில்ரலவயன

புலம்பு்கி்றாள்!

்வற்றசிபஜ்ப்ரோளி
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சிாிபபு முகிழ்ககிறது அ்வரளயும் அறியாமல்..
நனறி உயிமை.. உனது ச�ண்ரமயின 

வீைம் எனரன இழி்வான மைண்த்திலிருந்து 
கா்த்தது உன ச�ண்ரமயின வீை்த்திரன 
்வணஙகுகிமறன..

ைாணியின உ்தடுகரள ்தனது ்வாளால் 
்வ ரு டி  மு ்த ்த ம ி ்ட டு . .  மு ய ங கு க ி ற ா ன .. 
ச�ருந்ம்த்வன

ம�ாதும் மனனா.. சின்த்தில் கிளர்ந்து 
நிற்கும் ச�ண் சிஙக்தர்த �டு்கரக அரற 
பூ ர ன  ஆ ்க க ா ்தீ ர் க ள் . . .  எ ன  ச்வற்றி 
இனனும் ்தீர்மானி்ககப�ட ்வில்ர�...

இ ம ்த ா  உ ங க ர ள  இ ழ ி வு  � டு ்த ்த 
நிரன்த்த எ்திாி நா்டடு மனனனின சிைம் 
இனனும் மண்ணில் ஊருண்டு ்வந்து என 
�ா்த்த்தின கீழ ்விழ ம்வண்டும்..

மனனன சிா ி்த்தான.. .  உன ச்வற்றி 
எனது ச்வற்றியல்�்வா மரன்வியின 
ச்வற்றி கண்வரன சாை்தா ம்த்வி ைாணி 
சஜயி்த்தாலும் ச்வற்றி மனன்வரன்த்தாமன 
சாரும். �ிாி்த்தாள்கிறாய் ம்த்வி..

ஆண்ரமயின ச�ாறாரம ்தர� தூ்ககி 
நினறது அ்வனது ம�சசில்.

ைாணி மசல்்விழியாள் எ்திாில் மண்டி 
யி்டட ந ிர�யில். .  அமர்ந்்திருந்்தான 
ச�ருஞசீற்றன..

ை ா ண ி  ம ச ல் ்வ ி ழ ி ய ா ள்  ்வ ா ர ள 
உயர்்த்தினாள்.

நிறு்தது…ம்த்வி.. இ்வன ஆண்மகன.. 
ஒரு நா்டடு மனனன.. அ்திலும் எனனிடம் 
மண்டியி்டடு சைணரடந்்த்வன... இ்வரன 
ம ன ன ி ப � து ம் . .  ம ை ண ி ்க க  ச ச ய் யு ம் 
அ்திகாைமும் மனனனு்கமக உண்டு..

சற்று ்வி�கி நில் ைாணி..
மனனி்ககவும்... மனனா.. இந்்த ்தனமானம் 

சக்டட வீணனின ச்தி சசயர� முறியடி்தது 
உஙகளிடம் சைணரடய ர்வ்த்தது நான.. 
கா�ா்ட �ரடயின சா்தாைண வீைர்களால் 
்தீர்மானி்கக �்டட மைண ்வியூக்த்திலிருந்து 
்தஙகரள �ாதுகா்த்த்வளும் நான்தான 
மனனா..

இந்்த நா்டடின ஒவச்வாரு சா்தாைண 

�ிைரஜயின கடரம அது மகாைாணி..
அது்தான முரறயான ம�ார்்ககள 

சசயல். நீ உன கடரமரய சசய்து முடி்தது 
்வி்டடாய்..

இனி ்தீர்பபு ்வழஙகும் அ்திகாை்த்தில் 
நான இரு்ககிமறன...

்வி�கி நில்.. ைாணி...
எ்திாி நா்டடு மனனனு்ககு என ரகயால் 

சகௌைமான மைண்தர்த ்தருகிமறன.. 
அ்வனின உயிைால் உனது வீை்தர்த கழு்வி 
சகௌை்வப�டு்ததுகிமறன..

மனனி்ககவும் மனனா அந்்த கு்ககல் எனது 
்வாளு்ககு இரையாக்டடும்.. அ்வனு்ககு அது 
இழிவு மைணமாக அரமய்டடும்... எனது 
வீைசசயல் முழுரம ச�ற்டடும்..

ைாணி மசல்்விழியாமள. அ்வன எனனி 
ட்த்தில் சைணரடந்்த்வன மனனன எனும் 
அ்திகாை்த்தில் இருந்து அ்வரன்க சகால்லும் 
அ்திகாைம் எனனிடம் உள்ளது ்வி�கி நில்.. 
ைாணி.. மசல்்விழியாமள..

மனனனச்டசடனறு மினனல் ம்வக்த 
்தில் ்வாளால் எ்திாி மனனன ச�ருஞ 
சீற்றன ்தர�ரய சகாய்்தான…்தர� 
உருண்மடாடி தூை ்விழுந்்தது.

ைாணி ஹா ஹா ச்வனறும�ார்்ககளம் 
அ்திர்ந்்திட ச்த்தமி்டடு சிாி்த்தாள்..

மனனன புாியாமல் ்விழி்த்தான.
எனனாயிற்று ம்த்வி. ச்வற்றியின களிப�ா.
ம்ம்.. இல்ர� மனனா.. ஒரு ச�ண்ணின 

ச்வற்றிரய ஏற்று அஙகீகாி்ககும் ஒரு 
கண்ணியமான ஆண்மகன கூட இந்்த 
பூமியில் இனனும் �ிற்கக்வில்ர�மய 
எனகிற ஏமாற்ற்த்தாலும் ஆ்தஙக்த்தினா 
லும் சிாி்ககிமறன..

அைசர்வயில் மனனன ்தனது ம�ாாின 
ச்வற்றிரய �ரற சாற்றி்க சகாண்டிருந்்தான.

ைாணி மசல்்விழியாள்.. ைாஜா ச�ருந்ம்த்வன 
அருகில் அரம்தியாக அமர்ந்்திருந்்தாள்... 
சகாலு மாட்தது ைாணி ச�ாம்ரமரயபம�ால்.

ஒவச்வாரு ஆண்மகன ச்வற்றி்ககு 
�ினனால் ஒரு ச�ண் நிற்கிறாளா.. 
இல்ர� நிறு்த்தப�டுகிறாளா...?            n
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நெல்வைி ்ோடடும் ஔணவ!

வ்ருர�ச�ர ்ாைதததில் வந்துதிதத தவபவ்ணசண!

்ாைது ச்ாறறும் த�ிழபவ்ணசண - ஔரவசய!

ர்ந்த�ிழ வ்காணடு நலந்தரும் ்ணபு்கரளப

புவன�து நலம்வ்்ற நயம்்ை வ�ாைிந்தீசை!

ஆைிநிர்ற ஆததிசூடியும் ்க�ை்கறறுங ்கல்விவயாழுக்்கமும்

நல�ளிக்கும் நல்வைியும் ஞானந்தரும் ஞானக்கு்றளும்

்கழு��்கறறுங வ்கான்ர்றசவந்தனும் மூதுரையும் இரவ்லவும்

நற்ற�ிைில் நலமு்றப புரனந்தீந்த ஆயிரைசய!

அ்கை வைிர�யில் அ்றம்்ல ஓதி

அ்கிலஞ வ�ைிக்்க நல்வைி ்காட்டி

இருமூன்று வ�ாற்களில் இ்க்ைம் உரைதது

இன்்�ாய் வாழந்திை இன்னுரை தந்தனசள!

்ாவங ்கரளந்து புணணியஞ ச�ை;ததுப

்ழுதும் ்ளகும் நீக்்கிநாம் இயவன்றியில்

அ்கவிருள் அ்கற்றி உள்வளாளி வ்ருக்்கி

ஆனந்த�ாய் வாழந்திை அ்றவுரை இர�ததனசள!  

அன்ரனயும் ்ிதாவும் வதய்வம் என்றுரைதது

இட்ைார வ்ைிசயார இைாதார இைிகுலதசதாவைன்று

ஈர்கரயப ச்ாற்றிச �ாதிரயத த்கரதது

வீடுவ்்ற நில்வலன இலக்கு இடிததுரைததுப

்ா�ைர ்ணடிதர �ானிைர யாவரக்கும்

வ�ந்த�ிைில் நஙர்கயவள் வ�ாைிந்த அ்றவுரை்கரள

அடிவயாற்றி வாழந்தால் அ்கிலம் ஏததுச�!

பீடும் பு்கழுஙகூடி வாழக்ர்க உயரவுறுச�! 

தமிழக்்கீரன், த.்தி.ஷரமிதன் ்பி.ஏ. 
ஈைம்.
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்காடு்கள் - நம்

வாழவிைததின் ்கரை்கால்்கள்

ஆனால்... நாம்

த்கரததுக் வ்காணடிருக்்கிச்றாம்.

்காடு்கள் - நம்

உயிரவளி ச��ிப்்கங்கள்

ஆனால்... நாம்

வ�லவைிதது வ்காணடிருக்்கிச்றாம்.

்காடு்கள் - நம்

உைலில் உயிைாரை்கள்

ஆனால்... நாம்

்கிைிததுக்வ்காணடு இருக்்கிச்றாம்.

்காடு்கள் - நம்

வாழக்ர்கப ்ைகு்கள்

அதிசல... நாம்

துரள ச்ாட்டுக்வ்காணடு இருக்்கிச்றாம்.

்காடு்கள்

்்றரவ்களின் வீடு்கள்

நாம்

்கரலததுக் வ்காணடிருக்்கிச்றாம்.

்காடு்கள்

�ைங்களின் �ாநாடு்கள்

நாம்

்யனின்்றி கூடிக்கூடி

்கரலந்து வ்காணடிருக்்கிச்றாம்.

்காடு்கள்

வாழக்ர்கப புதத்கங்கள்

நாம்

்டிக்்க விரும்்ா�ல்

்கிைிததுக்வ்காணடு இருக்்கிச்றாம்.

்காடு்கள்

பூ �ாரல்கள்

நாம்

குைஙகு்களா்க �ா்றி

்ிய்ததுக் வ்காணடிருக்்கிச்றாம்.

்காடு்கள்

நம் தாய் தந்ரத்கள்

முதிசயார இல்லததில் ச�ரதது விட்டு

ஏதிலி்களா்க திைி்கிச்றாம்.

்காடு்கள்

நம் குைந்ரத்கள்

வ்காஞ�ி வ்காணைாைா�ல்

திணைாைா விட்டுவிட்சைாம்.

்காடு்கள்

நம் சதாைன்்கள்

சதாள்வ்காடுதது துரணநிற்கா�ல்

இைணை்கம் வ�ய்து வ்காணடிருக்்கிச்றாம்.

்காடு்கள்

நம் சதாைி்கள்

நட்பு ்ாைாட்ைா�ல்

�ிரததது வ்காணடிருக்்கிச்றாம்.

்காடு்கள்

நம் உயிர உ்றவு்கள்

�்றந்து வதாரலதது விட்டு

நடுதவதருவில் நிற்கிச்றாம்.

்காடு்கள்

உயிர்களின் வாழவிைம்

நாம்

அைிததுக் வ்காணடிருக்்கிச்றாம்.
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“அன�ால் அறி்வால் அகஙகுளிரும்
 அமு்தசமாழியால் அரன்வரையும்”
 ்தன�ால் ஈர்்ககும் ்தரகமிகு ம�சசாளர், 

நல்� எழு்த்தாளர், மூ்தறிஞர், சி்த்திைக்வி 
�ாடிய க்விஞர், மு்த்தமிழ அறிஞர், ஆனமீகச 
சசம்மல் எனறு அடு்ககி்க சகாண்மட 
ம�ாக்ககூடிய ்வல்�ரம ச�ற்ற ்வாாியார் 
சு்வாமிகளின நூல்கரளப �டி்ககும் ச�ாழுது 
்தனிபச�ரும் இன�ம் ்தனனால் ்வரு்வர்த 
நாம் உணை முடியும்.

இளரமயிம� �� நூல்கரளப �டி்த்த 
ச�ருரம்ககு உாிய்வர் ்வாாியார் சு்வாமிகள். 
“யான ச�ற்ற இன�ம் ச�றுக இவர்வயகம்” 
எனும் மநா்ககில் ்தான ச�ற்ற இன�்தர்த 
அடு்த்த்வர்்ககு அள்ளி ்வழஙகிய்வர் ்வாாியார் 
சு்வாமிகள்.

இயல் இரசயில் ்வல்�்வைான மல்ர�ய 
்தாசரு்ககும், ச்தய்்வ �்க்தி நிரறந்்த கனக்வல்லி 
அம்ரமயாரு்ககும் �ிறந்்த �்திமனாரு �ிள்ரள 
களில் நானகா்வ்தாகப �ிறந்்த்வர் இ்வர். 
1906 ஆம் ஆண்டு ஆகஸடு 25 ஆம் நாள் 
காஙமகய நல்லூாில் அ்வ்தாி்த்த்வர் ்திருமுருக 
கிரு�ானந்்த ்வாாியார்.

ந்வமணிகளில் சிறந்்தது மு்தது மற்ரறய 
மணிகள் எல்�ாம் சாரண சகாடு்த்தால்்தான 

ஒளி உண்டாகும். மு்தது �ிற்வியிம�மய 
ஒளிரய உரடய்தாம். அதும�ா�ப �ிற்வி 
யிம�மய ஞான்தர்தப ச�ற்ற்வர் ்வாாியார் 
சு்வாமிகள்.

ஒருநாள் சினனஞ சிறு்வனாக இருந்்த 
்வாாியார் உரடரய மட்ககி்கசகாண்டு நி�்த 
்தில்  உ்டகார்ந்்தாைாம். உடமன அ்வைது ்தாயார் 
கனக்வல்லி அம்ரமயார், ்வாாியாரைப 
�ார்்தது, சிறு குழந்ர்தயாகிய ந ீ அழு்ககு்த 
்தரையில் உ்டகாை்க கூசுகிறாய். உள்ள்த்திம� 
ஆசா �ாசஙகளான அழு்ககுகள் இருந்்தால், 
அந்்த அழு்ககுப �ிடி்த்த உள்ள்த்திம� 
இரற்வன உ்டகாை்க கூசு்வான. ஆகம்வ, 
ந ீ உள்ளம் தூய்வனாக இரு்கக ம்வண்டும் 
எனறு கூறினார். 

அ ன ர ன  கூ ற ி ய  ந ன ன � ம்  ம ி ்க க 
சசானனயம் �சுமை்த்தாணிம�ால் ்தன 
சநஞசில் �்திந்்தது எனற ்தன ்வை�ாற்ரறச 
சசால்லும் ம�ாது ்வாாியாமை இர்தப 
�்திவு சசய்்திரு்ககினறார்.

“்தாமின புறு்வது உ�கின புற்க கண்டு
காமுறு்வர் கற்றறிந் ்தார்.” 
    (குறள். 399)
எனும் ்வள்ளு்வர் குறளு்கமகற்� எளிரம 

யாகவும், ஆழமாகவும் மற்ற்வர் சநஞசில் 
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�்திய்க கூடிய கரு்ததுகரள்த ்தன உரையால், 
எழு்த்தால், கர்தகளால் உ�கிற்கு ்வழஙகிய 
ச�ருரம்ககு உாிய்வர் ்வாாியார் சு்வாமிகள்.

்வாாியாாின �ரடபபுகள் அ்த்தரனயும் 
்வாழ்வியல் சநறி உணர்்ததும் கா�ப 
ச�்டடகஙகள், கரு்தது்க கருவூ�ஙகள் 
எனறால் அது மிரகயாகாது. அ்வற்றுள் ஒரு 
சி�்வற்ரற இ்கக்டடுரையில் ச்வளிப�டு்த்த 
்விரழகினமறன.

“எண்ணிய எண்ணியாஙகு எய்து� எண்ணியார்
்திண்ணியர் ஆகப ச�றின.” 

    (குறள். 666)
என�ார் ்திரு்வள்ளு்வர்

நாம் எர்த நிரன்ககினமறாமமா அர்த 
நிரன்த்த�டி அரடய முடியும், எபச�ாழு 
ச்தனறால் நாம் ்த ிண்ணிய சநஞசம் 
உரடய்வைாய் இருந்்தால்.

மனி்தன ம்டடுமம மன்தர்த உரடய்வன. 
ஆறறிவு உரடய்வன. ஐயறிவு சகாண்ட 
்வி�ஙகுளு்ககு ்வாய் இருந்்தாலும் அ்வற்ரற 
்வாயில்�ா �ிைாணிகள் எனகிமறாம். ஏன 
ச்தாியுமா? சிந்்தி்ககும் ஆற்றல் இனரமயால் 
சிந்்தி்த்தர்த அ்வற்றால் சசால்� முடி்வ 
்தில்ர�. 

ஆனால் மனி்தன மன்தர்த உரடய்வன 
சிந்்தி்ககினற ஆறா்வது அறிவு உரடய்வன. 
மன்த்தினால் எண்ணியர்த எண்ணிய�டி 
எல்ம�ாைாலும் சசய்ய முடியுமா? எனறால் 
முடியாது. 

எண்ணியர்த எண்ணி�டிச சசய்ய 
� ா ம் .  ஆ ன ா ல்  ந ல் � ர ்த ச  ச ச ய் ய 
ம்வண்டும் எனறால் அஙகு இரற்வன 
்வந்து உ்டகார்ந்்திரு்கக ம்வண்டும். எல்�ா 
இட்த்திலும் அஙகிஙசகணா்த�டி எஙகும் 
நீ்ககமற நிரறந்்திரு்ககும் இரற்வன நம் 
மன்த்தில் ்வந்து இருந்்தால் ம்டடுமம நாம் 
நிரன்த்தர்த நிரன்த்த்வாறு சசய்ய முடியும்.

தூய்ரமயான  இட்த்தில்்தான இரற்வன 
இருப�ான. எனம்வ, நம் உள்ள்த்தில் உள்ள 
அழு்ககு நீஙகினால்்தான அஙகு இரற்வன 
்வந்து உ்டகாரு்வான. மன்த்தழு்ககு நீஙகி 
னால்்தான அறச சசயல்கரளச சசய்ய 

முடியும்.
“மன்தது்ககண் மாசி�ன ஆ்தல் 

அரன்தது அறன
ஆகு� நீை �ிற.” 
    (குறள். 32)
என�ார் ்வானபுகழ ்வள்ளு்வர். 
மன்த்தழு்ககு எது? ஆரசமய மன்த 

்தழு்ககு எனகிறார். ்வாாியார் ஆரசயினால் 
ச�ாறாரம உண்டாகும்.

ச�ாறாரமயும், ஆரசயும் மகா�்தர்த 
உரு்வா்ககும் மகா�்த்தினால் இனனாச 
சசால் �ிற்ககிறது. இந்்த மன்த்தழு்ககுகள் 
நீஙகினால்்தான எண்ணியர்த எண்ணி 
்வாறு சசய்ய முடியும்.

“அழு்ககாறு அ்வாச்வகுளி இனனாச 
சசால் நானகும்

இழு்ககா இயனறது அறம்.”  
    (குறள். 35)

என�து குறள் கூறும் ்வாழ்வியல் சநறி
அழு்ககாறு என�து ச�ாறாரம. அ்தா்வது 

�ிறருரடய கல்்வி, புகழ மு்தலிய உயர் 
குணஙகரள்க கண்டு மனம் ச�ாறாமல் 
உள்ளம் புழுஙகும் ்தீயசநறிமய ச�ாறாரம. 
இது மனி்தனுரடய மன்தர்த அழு்ககாகிறது. 
இழு்ககு மிகசசசய்ய்த துணிகிறது.

�ிறர் சசல்்வம், �ிறர் ்வளர்சசி எனறு 
�ிறைது மமனரமகரள்க கண்டு உள்ளம் 
ச�ாறாமல் புழுஙகு்வம்த அழு்ககாறு. 

“அழு்ககாற்றால் சநஞசம் அமுஙகிய 
புனமா்ககள்

இழு்ககாற்றால் இன�ந�ம் எய்்தார் 
�ைா�ைமம”
என�ார் ்தாயுமான்வர்

ச � ா ற ா ர ம  உ ர ட ய ்வ ர் க ளு ்க கு 
ம்வறு �ரக்வர்கமள ம்வண்டாம். அந்்தப 
ச�ாறாரமமய அ்வர்களு்ககு்த துன �்தர்த்க 
சகாடு்ககும். எனம்வ, அடு்த்த ்வர்மமல் 
நம்ககு ஏற்�டும் ச�ாறாரம நம்ரமமய 
்தா்ககும் என�ர்த ்வாாியார் சு்வாமி 
கள் ஓர் அழகான கர்த மூ�ம் நம்ககு 
உணர்்ததுகிறார்.

ஒரு மனன்வன சீரும்சிறபபும் உரடய 
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்வனாக இருந்்தான. சசல்்வம் �ரட்த்த 
்வன ஆயினும், சுயஅறிவு இல்�ா்த்வன 
�ிறர் கூறும் சசால்ர� நம்பு கினற இயல் 
புரடய்வன. ்தனனிடம் ்வந்து முகஸது்தி 
சசய்�்வர்்ககு அள்ளி்க சகாடு்ககும் குணம் 
�ரட்த்த்வன. ��ர் அ்வரனப புகழந்து  
ம�சி ஏமாற்றிப ச�ரும்ச�ாருள் ச�ற்றுச 
சசனறார்கள்.

அந்்த அைசனிடம் ஆரடகரள ச்வளு்தது்க 
சகாடு்ககும் ஏகாலி ஒரு்வன இருந்்தான. 
்தனது ம்வர�ரயச சு்த்தமாகச சசய்்வான. 
நம்�ி்கரகயான்வன. அட்கக மாகவும், 
அன�ாகவும் அைசனிடம் �ழகி னான. 
அ்தனால் அைசனு்ககு அ்வன மீது இை்ககம் 
ஏற்�்டடது. ஏகாலி்ககு நூறு, இருநூறு 
எ ன று  அ வ ்வ ப ம � ா து  ்த ா ை ா ள ம ா க ்த 
்தந்்தான.

அந்்த அைசனிடம் மண்�ாரனகள்  
சசய்யும் கு�ா�ன ஒரு்வனும் இருந்்தான. 
அ ்வ னு ்க கு  ஏ க ா லி  மீ து  ச � ா ற ா ர ம 
ஏற்�்டடது.

“அறனா்ககம்  ம்வண்டா்தான  என�ான  
�ிறனா்ககும்

ம�ணா  ்தழு்ககறுப  �ான” 
    (குறள்.  168)

எனும் ்வள்ளு்வர் சசானன குறளு்ககு 

இ�்ககணம் ஆனான அந்்த்க கு�ா�ன.
ஏகாலி மீது சகாண்ட ச�ாறாரம 

யினால் அ்வரனப �ற்றி அைசனிடம் மகாள் 
சசால்லி அைசனுரடய அ�ிமான்தர்த 
மாற்றி்விட ம்வண்டும் எனறு எண்ணினான.

ஒருநாள் அைசனிடம் சசனறு ்வணஙகி 
நினறான. “எனன கு�ா�னாமை” ந�மா? 
எனன மச்தி ஏ்தா்வது ம்வண்டுமா? எனறு 
மக்டடான மனன்வன.

கு�ா�ன, “அைமச! ்தஙகள் ச�ருரம 
எஙகும் �ை்வி யுள்ளது. ஆ! ஆ! ்தஙகள் புகமழ 
புகழ. ்தஙகரளப ம�ானற உ்த்தம அைசர் 
உ�கிம�மய கிரடயாது. முனனும் இருந்்த 
்தில்ர�. இனியும் இரு்ககப ம�ா்வ்தில்ர�. 
்தஙகள் கீர்்த்தி எ்டடு்த ்திரசகளிலும் மு்டடிப 
�ை்வி உள்ளது. ்தஙகள் நற்குணஙகரளப 
ம�ாற்றா்த்வர்கமள இல்ர�. இந்்திை 
ம�ாகமம உஙகளிடம் அரமந்துள்ளது. 
ஆனால், ஒரு குரறயுள்ளது. அதுவும் 
நீஙகி்வி்டடால் ்தாஙகள் பூம�ாக இந்்தி 
ைரனபம�ா� இரு்கக�ாம் எனறான.

உடமன அைசன, “அப�ா! என்ககு 
எனன குரற? அ்தரனசசசால்” எனறான.

கு�ா�ன, “அைமச! ம்வறு ஒனறு 
மில்ர�. உஙகளிடம் எல்�ாம் அரமந் 
்திரு்ககினறன. ஆனால், ச்வள்ரள யாரன 
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ஒனறு்தான இல்ர�. இந்்திைனு்ககு ச்வள்ரள 
யாரன உண்டல்�்வா? உஙக ளிடம் 
கருபபு நிற யாரன்தாமன இரு்ககினறது. 
நமது அைண்மரன ஏகாலியிடம் கூறி 
அந்்த யாரனரய சமல்� ச்வளு்தது்த 
்தருமாறு க்டடரள யிடுஙகள். ச்வளு்தது்த 
்தந்து்விடு்வான.

�ினனர், ச்வள்ரள யாரனமயாடு 
கூடிய ்தாஙகள் பூம�ாக இந்்திைன எனற 
புகழ ச�ற்று ்விளஙகுவீர்” எனறான.

மனனன சிறிது ம்திந�ம் குரறந்்த்வன 
அல்�்வா? யாரனரய ச்வளு்கக ர்வ்கக 
முடியுமா? எனற அறிவுகூட இல்ர�. உடமன 
்தனது அைண்மரன ஏகாலிரய அரழ்தது, 
“அப�ா ஏகாலி, நமது அைண்மரனயில் 
உள்ள �்டட்தது யாரனரய்க சகாண்டு 
ம�ாய் எ்டடு நா்டகளு்ககுள் ச்வளு்தது்க 
சகாண்டு ்வா!” எனறாள். 

�ின, ச்வள்ரள யாரனயாக இரு்கக 
ம்வண்டும்,  உன்ககு ந ிரறய �ணம் 
்தருகிமறன. ஆனால் காாிய்தர்த ம்டடும் 
கரு்ததுடன சசய்து முடி்கக ம்வண்டும் 
இல்ர�மயல் ச ிைசமச்தம் சசய்ம்வன 
ம�ாய்்வா” எனறான. 

ஏகாலி இந்்த உ்த்தைர்வ்க மக்டடு நடுஙகி 
்வி்டடான. ்தமது ்வாழவு முடிந்்தது எனறு 
எண்ணினான. மறு்ததுப ம�சு்வ்தற்கு்த 
ர்தாியம் இல்ர�. ்தர� குனிந்்த ்வண்ணம் 
“நல்�து” எனறு கூறி்வி்டடுப புறப�்டடான.

அைண்மரனரய ்வி்டடுப ம�ாகும் 
ம�ாது ஒரு புறம் கு�ா�ன நினறு அ்வரன்க 
கண்டு சிாி்த்தான. அ்தரன்க கண்ட 
ஏகாலி, ஓ இ்வன்தான இந்்த ்விரனரய 
மூ்ட டி ன ா ன ா ?  எ ன று  ஊ க ்த ்த ா ல் 
உணர்ந்்தான.

கடவுரள நிரன்தது, ச்தய்்வமம நீ்தான 
என்ககு்த துரண, உனரன ஒழிய ஒரு்வரையும் 
நான நம்�மா்டமடன. எனறு து்திசசய்து 
சகாண்மட சசனறான ஏகாலி.

அைண்மரனயிலிருந்து சகாண்டு சசனற 
யாரன ஏகாலி வீ்டடின �ினபுறம் நினறு 
சகாண்டிருந்்தது. எ்டடுநாள் கடந்்தது. 

இனறு ஏகாலியின ்தர�ம�ாகும் 
எனறு எண்ணி மகிழந்்தான கு�ா�ன.

“�ிறர்்ககினனா  முற்�கல்  சசய்யின  
்தம்ககினனா

�ிற்�கல்  ்தாமம  ்வரும்” 
    (குறள். 319)

எனறு  உணைாமல் இரட்ககா� நி்வாைணம் 
ம�ால் மகிழந்்தான கு�ா�ன.

சமல்� அைசனிடம் ம�ானான. அைமச, ்தஙகள் 
க்டடரளரய ஏகாலி நிரற ம்வற்றினானா? 
சு்த்த மசாம்ம�றி அ்வன. ்தஙகள் க்டடரளயில் 
க்வனம் சசலு்த்திய்தாக்த ச்தாிய்வில்ர� எனறு 
கூறினான.

உடமன, அைசன ஏகாலிரய அரழ்தது 
“ஏகாலி, எனன... யாரனரய ச்வளு்தது 
்வி்டடாயா? இனறு்தாமன எ்டடா்வது நாள்.” 
எனறு மகா�்ததுடன மக்டடான.

ஏகாலி, ்வண்ககமாக நினறு, “மனனர் 
ச�ருமாமன! கருணாநி்திமய! ்தஙகள் 
க்டடரளரய நிரறம்வற்ற நான �ினனரட 
ம்வமனா? ்தஙகள் ்வா்ககு ம்வ்த்த்திலும் 
மம�ான ்தல்�்வா? இது எனன, யாரனரய 
ச்வளுப�து ஒரு ச�ாிய காா ியமா? 
சு��மாகச சசய்து முடிபம�ன.

ஆ ன ா ல் ,  ஒ ரு  ச ி று  ்த ர ட யு ள் ள து 
மனனா, துணிகரளப �ாரனயில் இ்டடு 
அடுப�ில் ர்வ்தது அ்வி்தது்த்தான ச்வளு்கக 
ம்வண்டும். 

எனம்வ, நமது குய்வனாரை யாரனரய 
ர்வ்தது அ்விப�்தற்கு ஏற்ற்வாறு ஒரு 
�ாரனரயச சசய்து சகாடு்ககுமாறு 
ஏற்�ாடு சசய்யுஙகள். அது ம்டடுமல்�, 
�ாரனயில் யாரன ஏறினால் அப�ாரன 
உரடயாமல் சக்டடியாகவும் இரு்ககுமாறு 
சசய்யச சசால்லுஙகள்.

�ாரன ்வந்து்வி்டடால் ஒமை நாளில் 
ச்வளு்தது ச்வள்ரள யாரனரய்க சகாண்டு 
்வ ந் து  அ ை ண் ம ர ன ய ி ல்  க ்ட டு ம ்வ ன ” 
எனறான.

உடமன அைசன கு�ா�ரன மநா்ககி, 
அப�ா, ஏகாலி சசால்்வது நியாம்்தான, 
ஆரடகரளப �ாரனயில் இ்டடு்த்தாமன 
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அ்வி்ககினறார்கள். ஆகம்வ, யாரன்ககு 
ஏற்ற �ாரனரய உடமன சசய்து சகாடு. 
இல்ர�மயல் உனரனச சிைசமச்தம் 
சசய்ம்வன” எனறு க்டடரள இ்டடான.

“நீஙகரும்  ச�ாறாரம  உள்மளார்
நி�்த்திரட்க  சகடு்வர்  சநஞமச” 

-   நீ்திநூல். ஆ்தி.26
எனறு ச�ாறாரமப �டு�்வர்கள் 
உ�க்த்தில் மக்டரடமய அரட்வார்கள் 
எனகிறார் மாயூைம் ம்வ்தநாயகம் �ிள்ரள 
அ்வர்கள்.

குற்றமம ஒரு்வனு்ககு அழிர்வ உண் 
ட ா ்க கு ம்  � ர க ய ா கு ம் ,  ஆ ர க ய ா ல் , 
குற்றம் சசய்யாமல் இருப�ர்த மநா்கக 
மாக்கசகாண்டு ்தனரன்க கா்தது்கசகாள்ள 
ம்வண்டும் என�ர்த

“குற்றமம  கா்கக  ச�ாருளாக்க  குற்றமம
அற்றம்  ்தரூஉம்  �ரக” 
    (குறள்.  434)

எனகிறார் ்வானபுகழ ்வள்ளு்வர்.
அைசன கூறியர்த்க மக்டட கு�ா�ன 

நடுநடுஙகிப ம�ானான. ம்வலி்ககு இ்டட 
முள் ்தன காலு்ககு ்வந்்தது ம�ால் ஆயிற்று.

ச�ாறாரமயினால் ஏகாலி்ககு்த துன�ம் 
சகாடு்கக நிரன்த்தான. அந்்த்த துன�ம் 
அ்வனு்கமக ்வந்து மசர்ந்்தது.

எனன சசய்்வது? எனறு ச்தாியாமல் 
நாிரயப ம�ால் ்விழி்தது்க சகாண்மட 
சசனறான.

ம ந ம ை ,  ஏ க ா லி ய ி ன  வீ ்ட டு ்க கு ப 
ம � ா ன ா ன ,  ்த ம் � ி  இ து  எ ன ன ப � ா ? 
ச�ாிய ஆ�்த்தில் எனரனச சி்கக ர்வ்தது 
்வி்டடாமய! யாரன்ககுப �ாரன சசய்ய 
முடியுமா? அைசமனா, அறி்வில்�ா்த்வன. 
எ ன  ்த ர � ர ய  ச ்வ ்ட டி  உ ரு ்ட டி 
்விடு்வாமன! எனறு பு�ம்�ினான.

“அண்மண, நீ்தாமன மு்தலில் என 
்தர�ரய உரு்டட ஏற்�ாடு சசய்்தாய்.

்விரனரய ்விர்த்த்த்வன ்விரனரய்த 
்த ா ம ன  அ று ப � ா ன ?  ம ்வ ்ட டி ர ய 
ச்வளு்தது்க சகாடு்ததுச சி்வமன எனறு 
இருந்்த எனரன, யாரனரய ச்வளு்தது்த 

�ிலர அ�ரந்திருக்்க 

்லர நைந்த்டி இருக்்கி்றார்கள் 

்காரலயில் நரைப்யிற�ியும் 

�ாரலயில் நட்பு்களுைன் 

உரையாடிய்டி �்கிழதலில்

அவவபச்ாது  

�னததின் அடிததட்டு 

சல�ா்கிப ச்ா்கி்றது 

எதிரவிரனயாற்ற �்றந்துச்ான 

�ம்்வங்கள் �ீணவைை 

வாய்பர் இைக்்கின்்றன 

புைிதலின் நி�ிததம் ர்க்களுக்குள் 

்கிளிஞ�ல்்கள் அ்கப்ட்டு 

வ�ாைிதலின் வைியின்்றி ்காலதசதாடு 

இைம்வ்யர்கின்்றன 

உள்வாங்கியும் சதாற்றங்கரளப 

புதுப்ிததுக் வ்காணைாலும்

அரல்கள் �ட்டும் அப்டிசய 

ஒரு சதைலின் கு்றியீட்டில் 

தைம்புைளவில்ரல  

புரதயுணடு ச்ான 

வ�ந்த ்கால நி்கழவு்கரள 

நிரனவு கூறும் 

்கைற்கரை �ணல் வவளி்கள் �ட்டுச� 

்காலம் ்கால�ாய் 

்கண்களுக்குள் உபபுக்்கரை�லாய் 

நிரலததிருக்்கின்்றன 

்ோ.நெ.்ல்யோணசுநதரம்
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்தருமாறு அைசனிடம் மகாள் மூ்டடினாய் 
அல்�்வா?

நானும் ஒரு ச்தாழி�ாளி, நீயும் ஒரு 
ச ்த ா ழ ி � ா ள ி ,  ஒ ரு  ச ்த ா ழ ி � ா ள ி  ம று 
ச்தாழி�ாளி்ககு அனுகூ�ம் புாி்வ்தா? 
�ிை்திகூ�ம் புாி்வ்தா?

அண்மண, நாமம நம்மில் ஒரு்வரு்க 
சகாரு்வர் நனரமரயச சசய்யா்வி்டடாலும் 
்தீரமயா்வது சசய்யாமல் இரு்கக ம்வண்டாமா?

ந ீஎன ்வாழ்வில் சகாள்ளி ர்வ்த்தாய்! காற்று 
ம்வக்த்தால் உன்வாழவு்ககு அ்கசகாள்ளி 
்வந்து மசர்ந்்தது. இபம�ாது எனனிடம் ்வந்து 
மமா்தி்க சகாண்டால் நான எனன சசய்ம்வன 
எனறான.

“ ்த ம் � ி ,  உ ன ்க கு  ஒ ரு  ம க ா டி 
கு ம் � ி டு  ம � ா டு க ி ம ற ன .  அ ப � ா 
நான � ிள்ரள்ககு்டடி்ககாைன என 
்தர�ரய்க காப�ாற்று” எனறு சகஞசி்க 
மக்டடு்கசகாண்டான.

“இனனா  சசய்்தார்்ககும்  இனியம்வ  
சசய்யா்ககால்

எனன  �ய்த்தம்தா  சால்பு.” 
    (குறள்.  987)

எனும் ்வள்ளு்வர் குறளு்ககு ஏற்� மறுநாள் 
ஏகாலி கு�ா�னாரை அரழ்தது்க சகாண்டு 
அைசனிடம் சசனறான. ்வணஙகி நினறு, 
அைமச, கு�ா�னார் ஆரன்ககு ஏற்ற �ாரன 
சசய்ய முயலும் ம�ாது இந்்த்த ்தக்வல் 
எப�டிமயா இந்்திைன காது்ககு எ்டடி்வி்டடது. 
பூம�ாக்த்தில் என்ககுப ம�ா்டடியாக 
இனசனாரு ச்வள்ரள யாரன இருப�து 
முரறயல்�. அப�டி இரு்ககுமானால் அந்்த 
அைசரன உடமன சகானறும�ாடு! எனற 
கா�தூ்தனு்ககு க்டடரள இ்டடாைாம். 
அ்தரன அறிந்து ்தஙகளிடம் கூற்வந்ம்தன 
எனறான.

மனனன இர்த்கமக்டடு அஞசினான. ஓ!.. 
அப�டியா? யாரனரய ச்வளு்கக ர்வ்கக 
இனி எந்்த முயற்சியும் சசய்ய ம்வண்டாம். 
உஙகளு்ககு வீண் துன�ம் ்தந்து்வி்டமடன. 
இந்்தாருஙகள் அ்தற்காக ஆளு்ககு ஆயிைம் 
்வைாகனகள் சகாண்டும�ாய் சுகமாக 

ஜநெரடி ஜ்பச்சு இல்ணல

புைிதலின்்றி

்ிைிந்திருக்்கிச்றாம்

அ்றிதலின்்றி 

வில்கியிருக்்கிச்றாம்

சநைடி ச்சசும் இல்ரல

்ாரரவ்களும் 

ச்�ிக்வ்காள்வதில்ரல

உங்கரளத வதாைரபுவ்காள்ள 

முயன்்ற ச்ாவதல்லாம் 

ஏ�ாற்றங்கசள

யாருக்ச்கா எதறச்கா

நாம் ்கலந்திருப்து 

்ிடிக்்கவில்ரல ச்ாலும்

நம்ர� ்ிைிதது ரவப்தில்

இருக்கும் �ந்சதா்ஷம்தான்

ச�ரதது ரவப்தில் உதவு்கி்றது

என்்து வதைியாசதா 

வதைிந்தும் கூை ்ிைிந்திருக்்கலாம்

ஒருவரைவயாருவர இனியாவது

அவவச்ாது �ந்திததுக்வ்காள்சவாம்

அன்புைன்  புைஙகுசவாம்

................!

்கள்ளதவதாைர்ிலாவது…

- வோ்ச்ன்
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இருஙகள் எனறு இரு்வரு்ககும் ச�ாருள் 
்தந்்தான.  இரு்வரும் அபச�ாருரளப 
ச�ற்று்க சகாண்டு ்திரும்�ினார்கள்.

ஏகாலி, கு�ா�னாரை மநா்ககி, இபம�ா 
்தா்வது பு்த்தி ்வந்்த்தா? எபச�ாழுதும் 
ஒரு்வன மற்சறாரு்வனு்ககு உ�காைம் 
புாிந்து ஒற்றுரமயாக ்வாழ ம்வண்டும்.

“நாசடஙகும்  ்வாழ்க  மகசடானறும்  
இல்ர�”

என�து ஆனமறார் ்வா்ககு.
ச�ாறாரமப�டுகினற இந்்த மன்த 

்தழு்ககு எ்தனால் ்வருகினறது எனறால் 
ஆரச. இந்்த ஆரச நானகு ்வரகப�டும் 
என�ார் ்வாாியார் சு்வாமிகள்.

�ற்று  : உள்ள ச�ாருளின மீது 
ர்வ்ககினற �ிடிபபு

அ்வா  : இனனும் அது ம்வண்டும், 
இதும்வண்டும் எனற நிரனவு.

ஆரச  : அடு்த்த்வர் ச�ாருரள 
்விரும்�ி நிற்�து.

ம�ைாரச : எ்த்தரன்தான ்வந்்தாலும் 
்திருப்தி இல்�ா்த ஆரசயின உசசம்.

‘’ஒழி்வாய் ஒழி்வாய்
சமய்்வாய் ்விழி நாசியயாடுஞ சச்வியாம்
ஐ்வாய் ்வழிசசலும் அ்வா்விரனமய’’
என�ார் அருணகிாிநா்தர். 
இந்்த ஆரச மூனறு ்வரகப�டும் 

என�ார் ்வாாியார், அர்வ ச�ானனாரச, 
மண்ணாரச, ச�ண்ணாரச.

ச�ானனாரசயும், மண்ணாரசயும் 
மனி்தப �ிறபபு்கமக உாியன. ச�ண்ணா 
ரசமயா எல்�ாப �ிற்விகளு்ககும் உாியது. 
�ிற்விகள் ம்தாறும் ச்தாடர்ந்து ்வரும் 
ச�ண்ணாரசயும், அடு்த்த்வர் ச�ாருள் மீது 
ர்வ்ககினற ச�ானனாரசயும், மண்ணா 
ரசயும் ்விரள்வி்ககும் �யன எதுவும் 
இல்ர�. அழிவு ஒனரறமய அது ்தரும்.
என�ர்த உணர்ந்து அடு்த்த்வர்்ககுச 
சசாந்்தமான்வற்றின மீது ர்வ்ககினற 
ஆரசரய ்வி்டசடாழியுஙகள் எனகிறார் 
்வாாியார் சு்வாமிகள். இ்தற்கு அ்வர் 
சசால்லும் கர்த

கு ப � னு ம்  சு ப � னு ம்  ்வ ய ி ற் று ப 
�ிரழபபு்ககாகச சம்�ா்தி்கக ம்வண்டு 
சமனறு சந்ர்த்ககுச சசல்கினறார்கள். 
்வழியில் ஒரு சிறு காடு, சிறு சிறு சசடிகள் 
அடர்ந்து இரு்ககினறன. ஒரு துற்வி 
ச�ருமூசசு ்வி்டடு்கசகாண்மட, ஐமயா! 
ஆ்டசகால்லி, ஆ்டசகால்லி! எனறு ச்த்தம் 
ம�ா்டடு்க சகாண்மட ்வந்்தார். 

“சாமியாமை! நில்லும். ஏன இப�டிப 
�யந்து ஓடி ்வருகினறீர்? எனன ஐயா 
்விசயம்? “எனறு இரு்வரும் துற்வியரை்க 
மக்டடனர். 

‘ஐமயா! அஙமக ஓர் ஆ்டசகால்லி 
இரு்ககினறது. அர்தப �ார்்தது என 
சநஞசு அஞசுகினறது. அ்தனால்்தான 
ஓ டு க ி ன ம ற ன . ’  எ ன று  கூ ற ி ்வ ி ்ட டு ச 
சசனறார் துற்வி. 

கு ப � ன ,  ‘ சு ப � ா  ஆ ்ட ச க ா ல் லி 
எனறால் அது எனன மிருகம்? சிறு்தர்தப 
புலியா? கைடியா? நாம் இனறு மார� 
இந்்த ்வழியாக்த்தாமன ்வை ம்வண்டும். 
நம்ரம்க சகானறு்விடுமம! ஆ்த�ால் அந்்த 
ஆ்டசகால்லிரய்க சகானறு்வி்டடால் 
நல்�து எனறான. 

சுப�ன ஒரு ச�ாிய மூஙகிர� எடு்தது, 
அ்தன நுனியில் ஒரு க்த்திரய்க க்டடி, 
அஙகுள்ள பு்தர்கரள்த ்த்டடி்கசகாண்மட 
சசனறான. ஒரு பு்தாில் ்த்டடியவுடமன 
கணீர் எனறு ச்த்தம் மக்டடது. இரு்வரும் 
நடுஙகிப ம�ானார்கள். “அமடய் எனனமமா 
ஓரச மக்டகிறது? எனறு சமல்�ப பு்தரை்த 
்த்டடியால் நீ்ககிப �ார்்த்தார்கள். அஙமக 
்தஙக்ககாசுகள் நிரறந்்த ஒரு ்தஙக்ககுடம் 
இருந்்தது. 

இரு்வரு்ககும் எல்ர�யில்�ா்த ஆனந்்தம். 
இந்்தச சாமியார் ஒரு �ி்ததுப �ிடி்த்த்வன. 
இந்்த்த ்தஙக்க குட்தர்த்க கண்டு இந்்த 
மா்திாி �யந்து ஓடுகிறாமன! நல்� கா�ம் 
இது நம்ககு்க கிரட்த்தது. ஆகா! நம் 
்வறுரம நீஙகியது. இனி, நாம் இரு்வரும் 
மகாடீஸ்வைர்கள் எனறு மகிழந்்தார்கள். 

ச ம ல் �  அ ந் ்த ்த  ்த ஙக ்க  கு ட ்த ர ்த 
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எடு்தது்க சகா்டடி எண்ணிப �ார்்த்தார்கள். 
6000 ்தஙக்க காசுகள் இருந்்தன. ஆளு்ககு 
மூ்வாயிைம் �வுன எடு்தது்கசகாள்ம்வாம். 
குட்தர்த இைண்டாக உரட்ததுப �ஙகுப 
ம�ா்டடு்க சகாள்ம்வாம் எனறு முடிவு 
சசய்்தனர். 

இ ப ம � ா து  ச க ா ண் டு  ச ச ன ற ா ல் 
ய ா ம ை னு ம்  � ா ர் ்த து  ்வ ி டு ்வ ா ர் க ள் . 
அைசாஙக்தது்ககு அறி்வி்தது ்விடு்வார்கள். 
நம்ககு்க கிரட்ககாமல் ம�ாய்்விடும். 
எனம்வ, இரு்டடிய �ினனர் எடு்ததுச 
சசல்ம்வாம் எனறு முடிவு சசய்து 
அபபு்தாிம�மய மரற்தது ர்வ்தது்க கா்வல் 
சசய்்தனர். 

உசசிப ச�ாழுது ்வந்்தவுடன, குப�ா, 
�சி்ககிறது, நீ ஊரு்ககுள் ம�ாய் ஓர் 
ஓ்டடலில் சாப�ி்டடு்வி்டடு என்ககு ஓர் 
எடுபபுச மசாறு சகாண்டு ்வா. நான 
இஙகு்க க்வனமாக்க கா்வல் புாிந்து 
சகாண்டிரு்ககினமறன” எனறான சுப�ன. 

‘நல்�து’ எனறு கூறி்வி்டடுச சசனறான 
குப�ன. ம�ாகிறம�ாது மன்தது்ககுள் 
சிந்்தரன அர� மமா்தியது. 

இந்்தச சுப�ன �யர� இனறு ஏன நான 
அரழ்தது ்வந்ம்தன. அ்வன எனன குனிந்து 
நிமிர்ந்து �ாடு�்டடானா? அந்்தப �யலு்ககு 
எ்தற்கு மூ்வாயிைம் �வுன ்தைம்வண்டும். 
அ்வன ்வைாமல் இருந்்திருந்்தால் 6000 
�வுன என்கமக கிரட்த்திரு்ககும் எனறு 
சிந்்தி்த்த்வன �ண்த்தின மீது உள்ள 
ஆரசயினால் அ்வரன ஒழி்தது்கக்டட 
முடிவு சசய்்தான. 

ஊரு்ககுள் சசனறு சாப�ி்டடு்வி்டடு 
சுப�னு்ககு சாப�ாடு ்வாஙகினான. கூடம்வ 
்விடமும் ்வாஙகி்க சகாண்டான. அனனம் 
குழம்பு இ்வற்மறாடு நஞசும் க�ந்து 
ர்வ்ததுச சுப�னு்ககு எடு்ததுச சசனறான. 
சுப�ன இந்்த உணர்வ உண்ட�ின அ்வன 
இறந்து்விடு்வான. இரு்ககினற புர்தயல் 
என்கமக எனறு ஆடிப�ாடி மகிழவுடன 
சசனறான. 

அஙமக கா்வலு்ககு இருந்்த சுப�ன 

சிந்்தி்கக�ானான. இந்்த்க குப�ன ஏன 
நம்முடன ்வந்்தான அ்வனு்ககு எ்தற்குப 
�ா்திப புர்தயர� நான ்தைம்வண்டும். 
அ்வன எனன சநற்றி ்வியர்ர்வ நி�்த்தில் 
்விழப �ாடு�்டடானா? எனறு மயாசி்தது 
குப�ரன்க சகால்� முடிவு சசய்்தான. 
க்த்திரய்க கூர்ரமயாக்த ்தீ்டடி மடியில் 
சசாருகி ர்வ்தது்க சகாண்டான. 

குப�ன உணர்வ்க சகாண்டு ்வந்து 
ர்வ்தது சுப�ா! சாப�ிடு எனறான. உடமன 
சுப�ன புலிம�ால் அ்வனமீது �ாய்ந்து 
குப�ரன ஒமை கு்த்தாக்க கு்த்தி வீழ்த்தினான. 
குப�ன குபபுற வீழந்து மாண்டான. 

சுப�ன ச�ருமகிழசசிமயாடு உணர்வ 
உண்டான.  அவ்வளவு்தான சுருண்டு 
வீழந்து மடிந்்தான. இரு்வருமம அளவு்ககு 
மீறிய ஆரசயால் அழிந்்தார்கள். 

மார� அ்ததுற்வி மீண்டும் அவ்வழிமய 
்வந்்தார். இரு�ிணஙகரளயும் கண்டார். 
அந்ம்தா! இந்்த ஆ்டசகால்லி இரு்வரை்க 
சகானறு்வி்டடம்த! அம்மம்மா! இனனும் 
எ்த்தரன ம�ரை்க சகால்� இரு்ககிறம்தா! 
� ை ம் ச � ா ரு ம ள !  இ து  ச � ா ல் � ா ்த 
ஆ்டசகால்லி! எனறு கூறி்வி்டடுச சசனறார். 

ஆரசரய அறு்த்த்வர்களு்ககு ஆனந்்தம் 
உண்டு எனறு சசால்கிறார் கு்தம்ர�ச 
சி்த்தர்

“ஆரச அறு்தம்தார்்கமக ஆனந்்தம் 
உண்சடனற

ஓரசரய்க மக்டடிர�மயா கு்தம்�ாய்
ஓரசரய்க மக்டடிர�மயா”   

    (�ாடல். 116)
ஆரச இல்�ா்த மனி்தன இல்ர�. 

ஆனால், அடு்த்த்வர் ச�ாருள் மமல் ஆரசப 
�டு்வம்த அழிர்வ்த்தரும். 

�ிறருரடய ச�ாருரள்க க்வை ஆரசப 
�டு்வ்தால் ்வரும் �யரன ்விரும்� ம்வண்டாம். 
அ்தனால் நனரம அரடய முடியாது. அது 
ம்டடுமல்� குரறயா்த சசல்்வம் எதுச்வனறால், 
இனசனாரு்வனு்ககுச சசாந்்தமான ச�ாருரள 
அ�காி்கக நிரன்ககாமல் இருப�து்தான 
எனகிறார் ்வள்ளு்வர்.
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இந்்த ஆரசயினால் நம்ககுச சினம் 
உ ண் ட ா க ி ன ற து .  இ ந் ்த ச  ச ி ன ்த ர ்த ப 
��வீன்த்தின அறிகுறி என�ார் ்வாாியார். 
அளவு்ககு மீறிய சினம் அழிர்வ்த 
்தரும் என�ார் மாயூைம் ம்வ்தநாயகம் 
�ிள்ரள. இசசின்தர்த ச்வனற்வர்கமள 
ஞானிகளாக முடியும்.

அடி்ககடி சினம் ்வந்்தால் இை்த்த அழு்த்தம் 
ஏற்�டும். இ்திலிருந்து மீள ம்வண்டும் 
எனறால் எனன சசய்ய ம்வண்டும்?

ச ி ன ம்  ்வ ந் ்த ா ல்  அ ந் ்த  இ ட ்த ர ்த 
்வி்டடுஅப�ால் ம�ாகம்வண்டும் எனகிறார் 
்வாாியார். சுடுகினற �ார� மற்மறார் 
�ா்த்திை்த்தில் மாற்றினால் சூடு ஆறுகிறது. 
அதும�ா� மகா�ம் ்வந்்த்வர்கள் ம்வறு 

இட்த்திற்குச சசனறு்விட�ாம். ஏசனனறால் 
சின்த்தினால் நாம் சசய்்வதும, ்த்விர்ப�துவும் 
நம்கமக ச்தாியாது. அறி்வில் இருள் சூழும் 
சசால்�்த்தகா்த சசாற்கரள ்வாய் சசால்லும் 
என�்தால்்தான.

“மற்த்தல் ச்வகுளிரய யார்மா்டடும் ்தீய
�ிற்த்தல் அ்தனான ்வரும்.”  
    (குறள். 303)
எனகிறார் ்வள்ளு்வர்.
இ ந் ்த ச  ச ி ன ம ா ன து  ம � ச ்த ்த க ா ்த 

்வ ா ர் ்த ர ்த க ர ள ப  ம � ச  ர ்வ ்க கு ம் . 
ந ா ்வ ட ்க க ம்  இ ன ற ி ப  ம � சு ம் ம � ா து 
சசாற்குற்றம் ஏற்�டும். ்வாழ்கரகயில் 
இருள் சூழும். �ரக மூளும் ்தனிரம 
உண்டா்ககும் கூடம்வ �ிணிகளும் ்வந்து 

நான்

எழுதிய ்கவிரத்கரள

�ீணடும் �ீணடும் வா�ிததுக்வ்காணடிருந்த தருணம்

ஜன்னலில்

வந்த�ரந்த �ிறு்்றரவவயான்று

உறறு சநாக்்கிய்டி ்கவனிததுக்வ்காணடிருந்தது.

அது என்ன நிரனததசதா?

அதன் கூவலில்

எங்கிருந்சதா ்்றந்துவந்தது

இன்வனாரு ்்றரவ

என்ரன ்ற்றியும்

என் ்கவிரத்கரள ்ற்றியும்

்கரதததுக்வ்காணடிருப்ரத ்கவனிக்்க முடிந்தது

ஒரு ்்றரவயின் �ி்ற்கில்

இன்வனான்று �ிலா்கிதது

வ்காததி வ்காததி

என் ்காதரல வவளிப்டுததிக் வ்காணடிருந்தன

அவவிைணடும்.

-  தஞ்சோவூர. ்சோயிரோம்.
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நம்ரமப �ிடி்தது்க சகாள்ளும். நான எனற 
அகம் �ா்வ்தர்த்க சகாடு்ககும் நைக்த்தில் 
சகாண்டு மசர்்ககும் எனகிறார் அ்வர்.

மனி்த உடலில் கண்கள் இைண்டு, 
கால்கள் இைண்டு, ரககள் இைண்டு, சச்வி 
இைண்டு, மூ்ககு்த து்வாைம் இைண்டு, 
சு்வாசி்ககும் நுரையீைல் இைண்டு, கி்டனி 
இைண்டு எனறு இைண்டு இைண்டாய் 
இருந்்தாலும் அர்வ ஒரு ச்தாழிர�மய 
சசய்கினறன. கண்கள் இைண்டாயினும் 
அர்வ காணும் ச�ாருள் ஒனமற, கால்கள், 
இைண்டாயினும் சசனறு மசரும் இடம் 
ஒனமற, ஆனால் நா ஒனறு்தான அது 
சசய்யும் சசயல் இைண்டு. உணர்வச 
சுர்வப�தும் நா்ககு, உணர்ர்வ ச்வளிப 
�டு்தது்வதும் நா்ககு. 

உடம்�ில் எல்�ா �கு்த ிகரளயும் 
நைம்புடன �ரட்த்த இரற்வன நா ஒனரற 
ம்டடும் நைம்�ில்�ாமல் �ரட்த்தான எனகிறார் 
்வாாியார். ஏன ச்தாியுமா? நைம்புள்ள �கு்திகள் 

சுளு்ககி்க சகாள்ளும். ரக சுளு்ககும் கால் 
சுளு்ககும் நா்விற்கு நைம்பு இருந்்தால் 
அது ம�சும் ம�ாச்தல்�ாம் சசாற்குற்றம் 
ஏற்�டு்வம்தாடு சுளு்ககி்கசகாள்ளும் என 
�்தனால்்தான நார்வ நைம்�ில்�ாமல் 
�ரட்த்தான இரற்வன என�ார் ்வாாியார் 
சு்வாமிகள்

இந்்த நா்வட்ககம் நம்கக்த ம்தர்வ!
“யாகா்வா ைாயினும் நாகா்கக கா்வா்ககால்
மசாகாப�ர் சசால்லிழு்ககுப �்டடு.”  

    (குறள். 127)
ஆண்ட்வன அளி்த்த நா்வால் அடு்த்த்வர் 

கரளப �ற்றி்க குற்றங குரறகரள்க கூறி்த 
்திாிய்க கூடாது. அப�டி்க கூறும்ச�ாழுது, 
அ ்வ ர் க ள்  மீ து  இ ல் � ா ்த  கு ற் ற ்த ர ்த 
இருப�்தாகச சசானனால் அ்வர்கள் சசய்்த 
�ா்வ்த்தில் ஒரு �ா்தி நம்ககு ்வந்து மசரும் 
எனகிறார் ்வாாியார் சு்வாமிகள்.

எனம்வ, மன்த்தழு்ககு இல்�ா்தம�ாது 
அ ங ம க  இ ர ற ்வ ன  உ ்ட க ா ரு ்வ ா ன 
இரற்வன அமர்ந்்த உள்ளம் நல்�ர்தமய 
நிரன்ககும். நல்�ர்தச சசய்யும்ம�ாது 
அழு்ககாறு இரு்ககாது, அளவு்ககு மீறிய 
ஆரச ்வைாது, மகா�ம் குரறயும்.

இனனாச சசால் எந்நாளும் ச்வளிப 
�டாது மன்த்தில் ்வஞசகம் அழு்ககாறு 
ஆ ர ச  மு ்த லி ய  ம ா சு ர ட ய ்வ ர் க ள் 
கூறும் இனிய சசாற்கள் உண்ரமயான 
இனசசால்�ாக இரு்ககாது.

மன்த்தில் மாசு இல்�ாது கூறும் 
சசாற்கமள இனசசாற்களாகும் மன்ததூய் 
ரமரய சகாண்மட இனசசால் எனறு 
உறு்தி சகாள்ளமுடியும்.

எனம்வ, மன்ததூய்ரமயுடன ்வாழந்து 
இரற்வன ்த ிரு்வருளால் இனசசால் 
கூறப �யினறு நாம் அரன்வரும் இம்ரம 
இன�்தர்த அரடந்து ்வாாியார் சசால்்வது 
ம�ா� நற்க்தி ச�றும்வாம்.

“சிறுரமயுள் நீஙகிய இனசசால் மறுரமயும்
இம்ரமயும் இன�ம் ்தரும். “ 
    (குறள். 98)

                   n

ச�்கம் வரைந்த ்காவியம்

நரன்கின்்றது.

நதியின் ந்கல்்களா்க.

இருட்டு

வவளிச�ம் ச்ாட்ைது.

ந்கவைஙகும் �ின்வவட்டு.

நிதிரய நீட்டினால்

நீதி ்கிரைக்கும்.

வாரதரதயில் �ட்டு�ல்ல.

வானம் வரை்கி்றது புதுக்்கவிரத.

இடி �ின்னல் யாப்ில் லா

�ரைக் ்கவிரத..

ச�ாைபுைம் தாஹா.
வ�ன்ரன.16.
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1.
என் சுர�ரய

என் �்கன் சு�ப்ான்

என்்றிருந்சதன்.

என் �்கன் என்ரன

சுர�யாய் நிரனக்்க

்ட்டு ச்ானது என்னில்

நம்்ிக்ர்க �ைம்.



2.
அ்ிச்ஷ்கம் முடிந்துஆைாதரன வரைஅர�தியா்கக் தான்இருக்்கி்றார.அரச�்கர ்ிை�ாதம் வ்காடுக்்க

ஆைம்்ிதததும்;ஆட்்கரள ச�்கைிக்கும்
்ணியில்ஆயதத�ா்கி்றார ்கைவுள்.

3.
விரைவ்றுதலின்

இறுதி நி்கழவாய்

உன் ர்கயர�பர்

எதிரசநாக்கும் சவரளயில்

என் ்கன்னததில் வ�ல்ல�ாய்

முதத�ிட்டுப ்ிைிய

நிரனவாய் நிைலாடும்

�னக் ்கைலில்

துள்ளி எழு்கின்்றன

இன்்ப ச்ைரல்கள்.

4.
்கணணாடி முன்நின்று

என்ரன நான் ்ாரக்்கிச்றன்.

என் மு்கததின் ஒவவவாரு

்ா்கங்கரளயும்

அணுவணுவா்க ை�ிக்்கிச்றன்.

என்ரன வ�ீ்கைிக்்கி்றது

எந்தன் அைகு.

5.
நான் எட்ை நின்று
ச்காைிக்ர்க ரவக்்கிச்றன்்கைவுளிைததில்.
இந்த வணடு்களுக்கு
வைாம்்வும் தான் துணிச�ல்;பூக்்களின் ்கருவர்றக்ச்கவ�ன்று ை்க�ியங்கள்

ச்சு்கின்்றனசவ...!

்போரியன்்பன்
குடியாததம் - 632602
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உள்ளிழுதது ்வளிவரும் - என்
உஷண மூச்சுக் ்ோற்று
இதயதததின் ரணங்ணள
்மோைி்்பயரக்கும்!

என் வீடடு �ன்னல் ்தவு
என் மன ஓலதணத 
எததி்ரோலிக்்
ஒததோண்ச புரியும்!

்ோயப்படட என் ்நெஞ்சம்
ஜவதணன தோங்ோமல்
விம்மித துடிக்கும்!

நெதிதததிணர வரோத
நெதிலவுப ்்போழுது்ளில்
்ண்ள் மடடும்
்ணணகீர வடிக்கும்!

்்சததுப ஜ்போன என் வோழவு
்சசில ்்சோப்பனங்ளோல் 
மோதததிரம்
ததினம் நெ்ரும்!

ஜயோ்சசிதது வலிக்கும்
என் உணரவு்ள் - எபஜ்போது
நெதிம்மததிணய உணரும்?

்டநது ஜ்போன ்ோலங்ள்
உயிணர உணடதது
வலி்ள் தரும்!
ஆனஜ்போதும் நெதிச்்சயமோய்
ஒருநெோள் எனக்கு
வ்சநதம் வரும்!!!

Y    Y     2020
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இர�்கள் வருடிய தாயும் எஙச்க

இதயம் வதாட்ை உ்றவு்கள் எஙச்க

இைக்்கம் ்ரைதத வநஞ�மும் எஙச்க

இளர� வளர� இன்்ம் எஙச்க..எஙச்க...?

சதாளில் சு�ந்த வ�ல்வங்கள் எஙச்க

சதடியச வ�ல்வங்கள் ச்ானதும் எஙச்க

ஓடி யாடி உரைதத....வதல்லாம்

சதடியும் ் ாரதசதன் வதைியவில்ரல. இஙச்க.!

ஆடி யைஙகும் வாழக்ர்க தனில்

அன்பு ்ா�ம் அரனததும் எஙச்க..?

முதுர� என்்தும் சவதரன தாசனா

முைங்கிசய நிரனவு்கள் சு�க்்க தாசனா.!

வநற்றியின் வியரரவ �ிந்திய நாட்்கள்

வவற்றியின் வைியிசல விததிை நாளும்

்ற்றிசய சுற்றிய உ்றவு்கள் எல்லாம்

்்றந்து ச்ானது �ாய�ாய் இஙச்க...!

சுற்றமும் நட்பும் சூழந்த வாழவு

முறறும் து்றந்து ச்ான வதஙச்க..?

துளிரக்கும் இரலக்கு ்ழுதத இரலசய

்ாை வ�ன்்ரத �்றந்ததும் இஙச்க .!

சதடிசனன் வயதிரன வாடிசனன் �றச்ற

தள்ளாத வயதில் வ�ால்லாத வலியில்

இல்லாத உ்றரவ எணணிசய ஏங்கி

வ ா்ல்லாத உல்கம் இதுவவன உணரந்சதன்.!

்காலம் ்கைந்சத ஞானம் வததது

்கலங்கிய �னமும் புைிந்தது நன்று...

வந்திடும் வசயாதி்கம் தந்திடும் சவதரன

முந்திை முழுதாய் �ிந்திததல் நன்ச்ற.!

�றறு� தளைா �னமும் உணடு

முற்றிலு �யரவு உணசைா இஙகு..?

உன்னத உரைபச் ஊன்று ச்காலாய்

உள்ளம் தளைாத உைமும் உணடு..!

்ாடு ்ட்ை ்ணததின வலன்றும்

்ாது்காபபு உணவைன உணரந்திடு.!

நாரளய முதுர� �ந்திக்கும் நீங்கள்

்த�ாய் இத�ாய் ்ற்றிைல் நன்று.!

யா�்க வா�லில் நின்்றிை சவணைாம்

யா�்கம் வ்றறும் வாழந்திை சவணைாம்.!

முதிசயார இல்லம் முரளததிை சவணைாம்

�தியும் �யங்கி �ைணிக்்க சவணைாம்.!
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அடிஜய நெகீ அரு்திருநதோல்...!

அைவ்காளிரும் பூமு்கததில் அந்தி ஒளி வீசுதடி

அடுததி்றஙகும் ்கருஞ�ரையில் அைவவ�ான்று வநளியுதடி

வ�ாழு வ�ாழுதத முன்்ைப்ில் முக்்காடு ச்ாட்ை்டி

முயலிைணடு ்காததிருக்கு முன் ்க்்கம் ்ாயும்்டி!

்கழுததி்றஙகும் �ிறு நைம்பு ்கருநீல ்சர�யடி

்கணணிைணைா யில்ரல யில்ரல ்கயலிைணடு வணண�டி

ஒழுகுந்சதன் துளிவயல்லாம் ஒன்்றிரணந்து ச�ரந்த்டி

ஒட்டியிதழ ச�லிருக்கு ஒழு்க நாள் ்ாரதத்டி!

தட்டிவயடுததுருட்டி தங்கததால் வ�ய்த்டி

தளிருைல் �ின்னுதடி தழுவததான் ஒதத்டி

வ்காட்டிக் வ்காடுததாலும் குர்றயாது என்்ற்டி

வ்காஞ�ஙகுைி ்கணை்டி கூடி �டி உள்ளதடி!

ஒட்டிக்்கிைக்குதடி உைலிடுக்்கின் ஓைை்காய்

உந்தனிரை ்ாரக்்க அது ஊரந்தர�யும் முல்ரலயடி

்கட்டிபச்ாட்ைாலும் ்காவல் �னங வ்காணைாலும்

எட்டிவயட்டி தாவுதடி எணணமுரன வதாட்ை்டி!

இைவவன்றும் ்்கவலன்றும் எனக்ச்கது �ில்ரலயடி

இது உன்ரன நான் ்காண எழுந்த வ்ரும் வதால்ரலயடி

வருவதும் ச்ாவதும் வாடிக்ர்க என்்ற்டி

வந்து நீ ச்ாவதனால் வளர ்காதல் வட்டியடி!

பு்ற அைகுச சுரவவயல்லாம் புளிபச்்றிபச்ாசசுதடி

புள்ளி ரவதத உன்னைச்க பூ�ிவயனக்்காசசுதடி

அ்ற அைகுத தரைப்தறகு அரு்கில் நீ சவணடு�டி

அடிசய நீ அரு்கிருந்தால் அடுதது வரும் வ�ாரக்்க�டி!

- ்்போன்மணிதோ்சன்
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