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 அன்புத் ேமிழதநெஞ்சங�ளுக்கு ைணக்�ம்!

 த�ொத�ொனொை ொ ல் உல�தம ேி டீர்  பொ ேி ப்புக் 

குள்ளொ�ி இருக்�ிறது. எல்லொம் ேவல�ீழொ�ிைிடடது. 

ேின்ச�ி மனிே ைொழவு மொறிப் தபொய் �ிடக்�ிறது. இந்ேக் 

�ொல �டடத்ேில். தேொடொே மனிேம் தேவைப்படு�ிறது..

 ைல்ல�்சொம் அதம�ிக்�ொவை நெிறதைறி ஆடடிப் 

பவடத்துக் த�ொண்டிருக்கும் இவதைவ்ளயில், அதுதை 

தேொடர்்ச்சியொ� ஐத�ொப்பொவையும் ்சிவேத்துக் த�ொண்டி 

ருக்�ிறது.  பல நெொடு�வ்ளக் �டந்து உலத�ஙகும் ைியொபித் 

ேிருக்கும் இன, மே, தமொழி மற்றும் நெிறதைறியொனது 

இன்று தநெற்றல்ல, தேொன்று தேொடதட மனிே மனங�வ்ள 

ஆக்�ி�மித்து பல்லொயி�க்�ணக்�ொன உயிர்�வ்ளக் �ொவு 

த�ொண்டு ைரு�ிறது. இேற்கு அடிப்பவடக் �ொ�ணதம ்ச� 

மனிேவனப் பற்றிய பு�ிந்துணர்ைின்வமதய!   

 நெம்வம நெொதம   தநெ்சிப்பது தபொல், ்ச� மனிேவ�யும் 

தநெ்சிக்�க் �ற்றுக் த�ொளளும்தபொதுேொன், இவைவனத்துப் 

பொகுபொடு�ளும் �வ்ளந்தேறியப்படடு, இவவுல�தம 

அவமேிப் பூங�ொைொ�த் ேி�ழுதமன்பேில் ஐயமில்வல.

 ேனிமனிே முயற்்சி�ளும் நெல்ல த்சயல்பொடு�ளும்  

அயலொவ�யும் அணித்சர்த்துக் த�ொளளும்தபொதுேொன் 

தப�ிய மொறுேவல ஏற்படுத்ேி உலவ� அவமேியொ� ைழி 

நெடத்ே, அதுதை உந்துத�ொலொய் அவமயும்.

 மனிேப்  தபேங�வ்ளத் ேீயிடடுக் த�ொளுத்ேி, 

அன்பு்ச சுடத�ற்றி அ�ிலத்வே அழ�ொக்குதைொம்.  மனிே 

மனங�வ்ள  ைொ்சிப்தபொம்; உயி�ொ� தநெ்சிப்தபொம். அேன் 

மூலம் �ிவடக்கும் அவமேிக்�ொற்வற்ச சுேந்ேி�மொ� 

சுைொ்சிப்தபொம். 

 இருப்பதே ஓர் உயிர், இறப்பதேொ ஓர் முவற. 

அேற்குள நெல்லவே த்சய்து நெலம் தபற ைொ ழைி ல் 

்சிறப்தபொம். த�ொத�ொனொவை ஒழிப்தபொம்; த�ொடுந்துயவ�க் 

�வ்ளதைொம். நென்றி!
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ைொனும் மண்ணும்

இவணந்து ேொலொடடு�ிறது

நெிற்கும் புத்ேவ�

l

ைிடியும் ைொனம்

பனிப்பூக்�வ்ளப் தபொழி�ிறது

அருள ைழஙகும் புத்ே�ின்தமல்

l

உறஙகும் உலகு

வ�யொல் எழுப்பு�ிறொர்

அருள ைழஙகும் புத்ேர்

l

அேி�ப்படுத்தும் பொட்சசுவம

அமிழத்ேிைிடு�ிறது

குழந்வேயின் எண்ண்ச்சிறகு�வ்ள

l

ம�ங�்ளின் நெிழல்

அந்ேப்பொவேவயக் �டக்�

ஓர் ஏணிவய ைவ�ந்ேிருக்�ிறது

l

இவல�்ளற்ற ம�ம்

ைொனத்ேில் படர்ந்ேிருக்�ிறது

மின்னலொய்

l

ைொனம் பொர்க்�ிறது

பூமியில் முழுதநெ� முழுநெிலவு

குழந்வே

l

சா.கா.பாரதி ராஜா

தேனும் இருக்கும்

தேள த�ொடுக்கும்

இருக்கும் மனிேனின்

எலும்பில்லொ நெொக்கு..!

      த. ரவீநதிரன், ேிரு்சத்சஙத�ொடு

l

�லொ்ச்சொ� தமொழிேதலொடு

வ�குலுக்கும் �ைிவே�ள

�ொற்றில் பயணிக்கும்

ஊர்ைலத்தேொடு த்சொற்�ள

      கா.ந.கல்ாணசுநதரம்
l

முத்ேமிடடு நெ�ர்ந்ேதும்

அழ�ொ� ேவலயொடடு�ிறது

த்சடியில் பூத்ே

பறிக்�ொே மலர்

      சாண்டில்ன் விவவகானநதன்
l

ைொர்த்வே�வ்ள ைிட

ைலிவமயொனது தமௌனதம

இல்லற ைொழைின்

மு�ணொன தபொழுது�்ளில்...

      ஐ.தர்மசிங்
l

�னவுக்குள அைத்ளொடு

எனக்கு வ��லப்பு

மு�மூடிக்குள மு�ம்

புவேத்தே ைந்ேேொல்...

      ்மவகநதிரன் நீதி
l


�ைிவே�ள 
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 இருபத்தோரோம் நூற்ோண்டு 
்தோடக்கம் , அ்ிவியல ்தோழிலநுடபங்கள் 
நம்மினட்ய எததனை்யோ மோறுதல்கனை, 
வசெதி வோய்ப்பு்கனை ஏறபடுததித தநதி 
ருக்கி்து. இநத மோறுதல்கனை முனனவதது 
நோம் எைிதோை வோழகன்க வோழத தனைப் 
படடிருக்க ்வண்டும். மோ்ோ்க செிக்கைோை 
வோழகன்கககுள் இனனும் சுழனறு ்்கோண் 
டிருக்க ்வண்டியிருக்கி்து.
 ்கோரணம் எதுவோயினும் நம்முள் 
திணிக்கப்படடுள்ை அலைது நோமோ்க்வ 
ஏறறுக ் ்கோண்டுள்ை நு்கர்வுக ்கைோ்சசெோர்ம. 
இநத நு்கர்வு ்கைோ்சசெோரமோைது ் பண்ணின 
அ ்க ப் பு ்  ் வ ை ி ்க ன ை  ப ர ந து ப ட ட 
அ ை வ ி ல  ப ோ த ி த த ி ரு க ்க ி ் து .  அ த ன 
உண்னமததனனமனய ் பண்வோழவியலின 
மூைம் கூர்நதுணரமுடிநதிருப்பனத விைக 
குவ்த இக்கடடுனர.
 இது ்தோழிலநுடபக ்கோைம். இக 
்கோைம் ்பண்்களுககு உோிய வோழவியலில 
பை மோற்ங்கனைக ்்கோடுததிருக்கி் து. 
வீடு, செனமயல, குழநனத்கள் பரோமோிப்பு எை 
்ம்ைழுநதவோோியோ்கப் போர்ககும்்போது 
புதுனமயும் ் வனை பளுவிலிருநது மீளுதலும் 
ந ட ந த ி ரு க ்க ி ் து .  ் ம லு ம்  ் ப ண் ்க ள் 
தனனை, தனகுடும்பம் பற ி்ய கூடுதைோை 
புோிதல்க்ைோடு வோழத்தோடங்கியுள்ைைர்.
 இநதப் புோிதல்க்ைோடு செமூ்கம், 
்கலவி, ்போருைியல, அரசெியல ்போன் 





புதுசவசரி.
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நஞசெோககு்கின் விதனத்கனை்ச ்செய்து 
்்கோண்டிருப்பதும் ்கண்டிக்கததக்கது. 
மற்்ோரு பு்மோ்க இநத்ச செமூ்க ஊட்கங்கள் 
்பண்னண ஆளுனம நின்நதவைோ்கக 
்கோடடவும் தயங்கவிலனை. கு்ிப்போ்க 
வோணி்க்நோக்கில வரும் விைம்பரங்கைில 
்பண்்கைின தறசெோர்பு நினைனய எடுததுக 
்கோடடி விைம்பரப்படுததுவது வர்வற்கத 
தக்கதும்கூட.
 இனறும் நடநது வரும் பை நி்கழவு்கள் 
்பண் வோழவின மீதோை நம்பிகன்கனயக 
குனைததோலும், நின்ய படிப்பினை்கனை 
அனவ்கள் ் செோலலித தரவும் தயங்கவிலனை. 
யதோர்தத உை்கில நி்கழும் நி்கழவு்கனைக 
்கண்டு, இனபததுனபங்கனை எதிர் 
் ்க ோ ண் டு  த ோ ங கு ்க ி ன ்  த ி ட ம ோ ை 
ம்ைோசெகதி ்பண்்கைினட்ய உருவோ்கி 
வருவதறகுக ்கோரணம் ்போது்வைினய 
அ ் ி ந து  ் ்க ோ ள் ை  மு ற ப ட ட து த ோ ன . 
அதறகு மோ்ோ்கவும் ்பண்்கள் புோிதலிலைோ 
விடுபோடடுணர்வோல தங்கனைத தோங்க்ை 
எதிர் உயிோிடம் மோடடிக ்்கோள்ைவும் 
்நர்நதுவிடு்கி்து. ்பண்ணுககு நி்க 
ழும் போலியல வன்்கோடுனம ்பண் 
அ்க்வைினய உள்ளுககுள் இழுதது்ச 
சுருக்கிக ்்கோள்வதோை ்வனைனய்ச 
்செய்்கின்ை.இருநத்போதிலும் எனதயும் 
துணி்சசெலுடன அணுகும் தி்னையும், 
்வைிப்படுததும் முன்னமயும் ஒரு 
்பண்ணின தைிததி்னை ் வைிப்படுததும் 
்வனைனயயும் பு்்வைி ்செய்்கின்ை. 
இரு்வறுபடட செோததியங்கனை நி்கழததும் 
முக்கிய ்கோரணியோ்கத தி்கழவது செமூ்க 
ஊட்கங்க்ை.
 அனைதது உயிர்்களுககும் ்போது 
வோைனவயோ்க விைஙகுவது உண்ணலும் 
உ்ஙகுவதுமோம். இதனமூைம் ஒவ்வோரு 
உயிரும் தனனைப் புதுப்பிததுக ்்கோள் 
்கின்ை. இப்்போதுவிதி ் பண் மக்களுககும் 
்போருநதியிருக்க ்வண்டும். இதுவனரயில 
்பண்்கள் தங்கள் குடும்பததிற்கோ்க இவ 
விரு ்செயலபோடு்கைில அதி்க அக்கன் 

்போதுததைங்கனை ஒரு புள்ைியிலிருநது 
்தடத ் தோடங்கியுள்ைைர். இநதப் புள்ைி தோன 
்பண்ணில சுருங்கிக ்கிடநத அ்க்வைினயயும் 
பு்்வைினயயும் விோிய்ச ்செய்திருக்கின்ை. 
அதுதோன ்பண்ணின எலனையற  ்பண்னப 
யும், திடமோை ஆளுனமனயயும் நிர்வ்கிக்கத 
்தோடங்கியுள்ைது.
 ‘்பண்ணின ்பருநதன்க யோவுை’ 
எனபதற்்கறப ்பண்ணின அ்க்வைி 
தனைிலிருநது ் தோடங்கி, குடும்பம் , உ்வு, 
செமூ்கம் எை விோியத ்தோடங்கியிருக்கி்து. 
்மலும் அது மோநிைம், நோடு, உை்க்மைவும் 
விோிவனடநது ்கடநது ்செலவனத உணர 
முடி்கி்து. ஆம், ்பண்்கள் இப்்போது 
குடும்பம் என் ்கடடுததனையிலிருநது 
விடுபடவும், உைன்கப் பற்ிப் ்பசெ வும் 
முயல்கின்ைர். ஈரோயிரம் ஆண்டு ்கைோ்கப் 
்பசெப்படோததோ்க இருநத ்போருனை 
்யைோம் ்வைிப்பனடயோ்க ்பசெத துணிந 
திருப்பது அவர்்கைின அ்க்வைி விோிநது 
வருவனத ்கோடடு்கி்து.
 ஆைோல இனறு செிைிமோ ்கோடசெி்கள், 
செினைததினர ் தோடர் நோட்கங்கள், படடிமன் 
்கைோய்ப்பு்கள் எை்ச செிை ஊட்கப்பதிவு்கள் 
்பண்பற்ிய பிம்பதனத மின்கப்படுததிக 
்கோடடு்கின்ை. இனவ ்பண் மைனத 
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்செலுததோதவர்்கைோ்க இருநது வநதைர். 
ஆைோல இனறு்தோழிலநுடப வசெதி்கள் 
தனை்கீழ மோற்தனத அவர்்களுககுள் 
உருவோக்கியிருக்கி் து. அதோவது உண்ணு 
தல, உ்ஙகுதனைத தன குடும்பததிற்கோ்க 
தியோ்கம் ்செய்து ்்கோள்வதறகு மோ்ோ்க 
அவற ி்ல அக்கன் ்செலுததுபவர்்கைோ்கத 
திரும்பியுள்ைைர். எவவுணவு செததுள்ை 
உணவு? நைவோழவுக்கோை உணவு எது?
 புைைததில, ்தோனைக்கோடசெி்கைில 
அ்ிநதும், நைவோழவு கு்ிதத புதத்கங 
்கனைத ்தடி வோங்கிப் படிககும் பழக்கம் 
உருவோ்கியுள்ைது. ் மலும் தன குடும்பததில 
தைக்கோை இடதனதத ்தைிவு் அ்ிநது 
அதற்்கற்ோற்போனறு ்கடனம்கனை்ச 
்செய்து வோழத ்தோடங்கியுள்ைைர். 
தன உடலநினை கு்ிததும் உடலநைம் 
கு்ிததும் உணர்நத நினையில, தனமீதும் 
அக்கன் ்செலுததுபவர்்கைோ்க மோ்ிக 
்்கோண்டிருக்கின்ைர். இநத மோறுதல 
செமூ்க்வைியில பை நலை மோறுதல்கனை 
உருவோககும் எனபதில ஐயமிலனை.
 ்பண்்களுககுக குடும்பம் கூண் 
டோ்க இருநது வநத நினையில, குடும்பம் 
தற்போழுது ் வைி நின்நத கூடோ்க மோ்த 
்தோடங்கிய ிருக்கி்து.  குடும்பததின 
அனைதது்ச   சுனம்கனையும் தோன ஒருததி்ய 
சுமநத நினையில, குடும்ப அங்கததிைர் 
அ ன ை வ ரு ம்  ப ்க ி ர் ந து  ் ்க ோ ள் வ து 
ஆ்ரோக்கியமோை நடவடிகன்க்கள் ஆகும். 
அதோவது குடும்பததின ்வனை ஒருவர் 
த ன ை மீ ் த  ஏ ற ் ப் ப ட ட த ி ல ை ோ ம ல , 
்வனை ப்கிர்நதைிக்கப்படடிருக்கி்து. 
்கணவன, மனைவி, ம்கன, ம்கள் எை 
குடும்ப அங்கததிைர் பைரும் ்வனைனயப் 
ப்கிர்நது ்்கோள்வதைோல ்பண்ணின 
பணி்சசுனம குன்நதுவிடு்கி்து. ்தோழில 
நுடபக ்கருவி்கள் சுைபமோக்கிவிடட 
் வ ன ை ,  கு டு ம் ப த த ி ை ர்  சு ை ப ம ோ ்க 
ப்கிர்நது ்்கோண்ட ்வனையிலிருநது 
்பண் செற்் இனைப்போ்த ்தோடங்கி 
யிருக்கி்ோள். இப்்போழுது குடும்பததிறகு 

மூன்்ாம் பாலினம்

இருபொலும் இல்லொே
மூன்றொைது பொலினம்...!

ஆணுக்�ொன அவடதமொழியொம்
ேிரு_வை ஏற்று ஜனித்ே
ேிருநெஙவ��ள இைர்�ள....!

த�லிக்கு ஆ்ளொகும்
த�ளைிக்கு�ியைர்�ள...!?
பவடத்ேைனின் பொர்வையில்
படடுத் தேறித்ே
ஒ்ளி்சத்சர்க்வ��ள...!

மொனுடப் பவடப்பில்
மொறுபடட பவடப்பிது ...!
அர்த்ேநெொ�ியொய் ைொழந்து
அனொவேயொ� ேி�ிபைர்�ள...?!
பிறந்ே குடும்பம்
இைர்�வ்ள ேள்ளி வைத்து
�ொயப்படுத்ேியிருக்�ிறது....!

ைில்லொ்ளன் ைிஜயனும்
இைர்�ள பின்
ஒ்ளிந்ேைன் ேொன்...!
இேி�ொ்ச �ொலந்தேொடதட
இருந்துத�ொண்டிருப்பைர்�ள....!

ஒப்பவனக் �வலவய
மஙவ�யர் கூட இந்ே
நெஙவ�ய�ிடம்
�ற்� தைண்டும்...!

இைர்�ளுக்�ொன
அங�ீ�ொ�ம்
இப்தபொழுது ேொன்
அவடயொ்ளப் படுத்ேப்படடது ...!

ைவ்ச பொடொமல்
ைொழத்ே �ற்றுக்த�ொளளுங�ள...
அைர்�ள ைொழத்ேினொல்
நெொமும் ைொழதைொம்...!
இைர்�ளும்
நெம்மில் ஒருைத�...!!

- அனுராஜ்
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த ோ ங ்க ி யு ம் ,  அ ன த  எ த ி ர்  ் ்க ோ ண் டு 
வழிபடுததும் ்நர்ததினயயும் இநநோள் 
்பண்்களுககுக ன்கயைிததிருக்கி் துதோன.
 ‘‘எடடும் அ ி்விைில ஆணுககுப் 
்பண் இனைப்பிலனை’’ எனபனத 
ஆண் மக்கள் ்போதுவோ்க உணர்ந 
த ிருக்க ின்ைர்.  ஆண்மக்கள் ்போது 
வ ோ ்க  த ன வ ய ப் ப ட ட வ ர் ்க ை ோ ்க 
வோழநது வநதைர். இனறு அநநினை 
ம ோ ் ி ய ி ரு க ்க ி ் து .  ் ப ண் ்க ன ை ப் 
பு ோ ி ந து  ் ்க ோ ள் ை வு ம்  ் ப ண் ்க ை ி ன 
் வ ன ை  பளுனவப் ப்கிர்நது ்்கோள்ைவும் 
ஆரம்பிததுவிடடைர். ்கண்்களும் ஒைியும் 
்போை குடும்பததில ஆண்்பண்்கைின 
நினைப்போடு இருநதுவரும் நினையில, 
் ப ண் ்க ளு ம்  ் ப ோ து ் வ ை ி க கு  வ ர 
ஆரம்பிததிருக்கி்ோர்்கள். அ்க்வைியில 
்பண்்கள் பற ி்யும் ் போதுப்பிர்சசெனை்கனை 
அைசெி ஆரோய்்கின்ைர்.
 ‘ அ டு ப் பூ து ம்  ் ப ண் ்க ளு க கு ப் 
படிப்்பதறகு’ ‘்பண்்கள் அரசெியலுககு 
வநதோல குடும்பதனத யோர் போர்ததுக 
்்கோள்வது’ ்கரண்டிப் பிடிக்கப் பி்நதவர் 
்கைோல அரசெியனைப் பிடிக்கத ்தோியுமோ’ 
எனபது ் போன் பை ் ்கள்வி்கள் ் பண்்கள் 
மீது ஈடடி்கைோய்ப் போய்நதது ஒரு ்கோைம். 
இ ப் ் ப ோ து  ‘ ‘ ் ப ண் ்க ் ை  ் வ ை ி ் ய 
வோருங்கள், அரசெியல படியுங்கள், ஆடசெி 
்செய்யுங்கள்’’ எனறு ்போது்வைி்ச செமூ்கம் 
அனழததுக்்கோண்டிருககும் ்கோைம் இது.
 மி்க்ச செமீபததில ‘‘் பண்’’ என் ஓர் 
அனமப்புத ்தோடங்கப்படடுள்ைது. நர்மதோ 
்பரோசெிோினயத தனைனமயில முழுக்க முழுக்க 
தமிழ்கததின செி் நத ்பண் ஆளுனம்கைோல 
நடததப்படட ்கைநதோய்வுக கூடடம் 
அது. ஆண்டோள் பிோியதர்செிைி, ்கவிஞர் 
விசெயைடசுமி, குழநனத நைக ்கோப்போைர் 
ைதோ, ்பண்ணியம் ்செலவககுமோோி, மனுசெி 
்போன் ்பண் ஆளுனம்கள் எழுபதுககும் 
்மறபட்டோர் கூடிப ்பசெி பை முக்கிய 
முனமுடிவு்கள் எடுக்கப்படட கூடடம் அது. 
கு ி்ப்போ்க ் பண்்கள் செமூ்க நடவடிகன்க்கைில 

தோன உனழககும் ்நரம் குன்நதும் 
வனரயறுக்கவும் முடி்கி் ்கோரணததோல, 
் ப ண் ்க ள்  பு ் ் வ ை ி ன ய ப்  ப ற ் ி ்ச 
செிநதிக்கத ்தோடங்கியுள்ைைர் எனபது 
செ மூ ்க  ம ோ ற ் த த ி ன  அ ் ி கு ் ி ய ோ ்க த 
்தனபடு்கி்து.
 ்பண்்கள் இயலபி்ை்ய மின்க 
உணர்்சசெிககு ஆடபடடவர்்கள் எை்ச செிைர் 
்கருதும் மைப்்போககு இருநதுவரு்கி்து. 
அதி்கமோ்க ் ்கோபப்படுவது, துயரப்படுவது, 
செிோிப்பது ்போன் ஒனபது உணர்்சசெி்கனை 
்வைிப்படுததுபவர்்கள் ்பண்்க்ை என் 
தவறுதைோை ம்ைோபோவததின ்கடடு்கனை 
உனடததிருக்கின்ைர். ‘்போம்பை செிோி்சசெோ 
்போ்சசு, புன்கயினை விோி்சசெோ ் போ்சசு’ எைவும் 
‘செீறும் போம்னப நம்பு, செிோிககும் ்பண்னண 
நம்போ்த‘ என் ்செோைவனட்கள் தவிடுப் 
் ப ோ டி ய ோ கு ம்  அ ை வ ி ற கு ப்  ் ப ண் 
்கள் இனறு செி்நத ஆளுனம்கைோ்க 
விைஙகு்கின்ைர். அதீத ்கைவு்கனையும் 
்கறபனை்கனையும் சுமநதவர்்கைோ்கப் 
ப ி ம் ப ப் ப டு த த ப் ப ட ட  ் ப ண் ன ம , 
யதோர்தத உைன்க அைசெி ஆரோய்்கி்து. 
மின்கப்படுததப்படட வோதங்கனைப் பு்ம் 
தள்ைி, தனனை ஒரு ்நம்பு்்கோைோக்கி, 
இவவுைன்க ஒரு புள்ைியிலிருநது இயக்கத 
்தோடங்கியுள்ைது.
 அநதப் புள்ைியின ்தோடக்கம் 1917 
மோர்சு 8 ஆ்க இருநதிருக்க ்வண்டும். 
அனறுதோன ்பண் ்தோழிைோைர்்கள் 
தம் உோினமக்கோ்க குரல ்்கோடுததைர். 
ஆைோல தோய் ்கிைோரோ ்ெோின தனைனம 
யில எழுததுப்பூர்வமோ்க தீர்மோைம் 
நின்்வ்ப்படடு முன்மோழியப்படட திைம் 
1910. ‘‘அனைதது ் தசெிய இைங்கனை்ச செோர்நத 
்பண்்கள் இததிைதனதத தைி்சசெி் ப்போை 
த ிைமோ்கக ்கனடபிடிக்க ்வண்டும் 
எை முன்மோழிநதோர். 110 ஆண்டு்கள் 
்கடநதபினைர் ்பண்்கள் வோழவில பை 
மோறுதல்கனை இததிைம் ஏறபடுததியுள்ைது. 
இவவுை்கில நி்கழும் நலைது ்்கடடனத 
ஆரோய்நத்ிநதும், துனபததுயரங்கனைத 
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பங்்கற்கவும்,  அரசெ ியல ்பசெவும், 
ஆடசெி அதி்கோரம் பற ி்ய விவோதங்கனை 
் ம ற ் ்க ோ ள் ை வு ம்  ் ப ோ து ் வ ை ி க கு ப் 
்பண்்கள் வரவும் ஆ்கிய முக்கிய முடிவு்கள் 
விவோதிக்கப்படடை. ்தோடர்நது ்பண் 
அனமப்பு, ஒரு ஸதிரததனனம்யோடு 
் செ ய ல ப டு ம்  அ ை வ ி ற கு  த ன ன ை 
வைர்ததுக ்்கோள்ளும். இது்போன் 
்பண்ணனமப்பு்கள் தமிழ்க்மஙகும் தன 
்கினை்கனை விோிததுப் பயணப்படும்.
 ்க ி ர ோ ம ங ்க ை ி ல  ் ப ண் ்க ள் , 
சுய உதவி குழுக்கைின வரவுககுப் 
ப ி ன ை ர்  ் ப ோ து ் வ ை ி ய ி ல  த ன ன ை 
இனணததுக்்கோள்ைத ்தோடங்கியுள்ைைர். 
‘‘்கிரோமப்பு்ப் ்பண்்கனை ்மம்படுதது 
்வோம்’’ என  ்முழக்கதனத ஐ .நோ செனப (2012) 
அ்ிவிப்பு ் செய்தது. ்கிரோமப்பு்ங்கைில 
ப ை  ந ட வ டி க ன ்க ்க ள்  அ த ன மூ ை ம் 
்மற்்கோள்ைப்படடை. ்பண்்கனைப் ்போது 
்வைிககுக ்்கோண்டுவரும் முயறசெியில 
தனைோர்வ ்தோண்டு அனமப்பு்கைின 
் செ ன வ  உ ண் ன ம ய ி ல  ் ம ம் ப ட ட து . 
ந்கர்ப்பு்ப் ்பண்்கள் ்போனறு ்கிரோமததுப் 
்பண்்களுககும் பைவித விழிப்புணர்வு 
வநதிருப்பனத ஆ்ரோக்கியமோை ஒன்ோ்கக 
்்கோள்ை ் வண்டும்.
 ்பண்்களுககு அரசெியல ்தோியோது, 
ஈடுபோடு ்கினடயோது, அது அவசெியமிலைோதது 
எனும் மைப்்போககு மன்நது வருவனதக 
்கோண்்கி்்ோம். ்பண்்கள் அரசெியனை 
வ ழ ி ந ட த து ப வ ர் ்க ை ோ ்க வு ம் , ஆ ட செ ி , 
அதி்கோரதனதக ன்கப்பறறுபவரோ்கவும், 
்க ட செ ி  அ ர செ ி ய லி ல  ஆ ் ை ோ செ ன ை 
வழஙகுபவர்்கைோ்கவும் ்த்ி வருவது 
ம்கிழ்சசெியூடடு்கி்து.
 ்போது்வைியில ்பண்்கள் செமூ்க 
அநீதிககு எதிரோ்கக குரல ்்கோடுக்கவும் 
துணிநதுவிடடைர். பை மக்கள் ்போரோடடங 
்கனை முன்ைடுதது்ச ்செல்கின்ைர். 
்கலவியில, ்வனைவோய்ப்பில செமவோய்ப்பு 
்பறு்கின்ைர். என்்போதும் செமூ்கததில 
்பண்ணுக்கோை இடம் இனனும் செம 

நினையில இலனை என் உண்னமனயயும் 
நோம் புோிநது ்்கோள்ை ்வண்டியிருக்கி் து. 
அரசெியலில, ்கலவியில, ்போருைியலில 
எததனைதோன முன்ைற்ம் அனடநதோலும் 
்பண்்கள் தோம் செோர்நத செமூ்கததில ‘் பண்’ 
எனபதோல முடக்கப்படடுவிடும் சூழல 
இனறுவனர உள்ைது. அனதமீ் ி முனைர் 
்கடடனமக்கப்படட ்பண் பற ி்ய பிம்பம் 
்கடடுனடக்கப்படட புள்ைியிலிருநதுதோன 
்செயலபடத ்தோடங்கியுள்ைைர். ்பண் 
தன உோ ினமக்கோைப் படிக்கடடில 
ஒரு படி்யடுதது னவததுவிடடோள். 
இனனும் பை படிக்கடடு்கள் அவள் ஏ்க 
்கோததிருக்கின்ை. மனை உ்சசெி ஒன்் 
அவள் அனடயும் இைககு எனபதோ்க ்கோைம் 
செிறு்வைி்சசெதனதப் போய்்சசெியிருக்கி்து. 
்பண் ஒைிதோன எனபனத இவவுைகுககுக 
்கோடடும் ்கோைம் ்வகுதோரததில இலனை.

‘‘்பண் அ்ி்வ மண்ண்ிவு
்பண் ்கலவி்ய குடும்பக ்கலவி
்பண் விடுதனை்ய செமூ்கவிடுதனை’’.

எனபனத இருபோல இைததோரும் புோிநது 
்்கோள்ளும் நோைிலதோன ் பண்ணின இருப்பும் 
இயலபும் விடுதனையுனடயதோய் அனமயும்.
அப்்போதுதோன ்பண்ணின அ்க்வைியும் 
பு்்வைியும் செமனனமயுனடயதோ்கி இவ 
வுைன்க செமநினையில னவததிருக்க ஏதுவோகும்.

n

ேற்த�ொவலக்கு முயன்றைவ�

ஓடிப்தபொய் பிடித்ேொர்�ள,

வ�ப்தப்சியில் படம்

     - அன்்ொர் எம்.எல்.எம்.
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n ப ொ � ே ி ய ொ ரு க் கு ப்  ப ி ற கு  த ை று 

ய ொ � ொ ை து  � ை ி ே ொ  ம ண் ட ல ம்  எ ன் று 

அவமத்து �ைிவேவய, �ைிஞர்�வ்ள 

ை்ளர்த்ேது உண்டொ? ேொங�ள தபொற்வ�ப் 

பொண்டியன் � ை ி ே ொ  ம ண் ட ல ம்  எ ன் று 

ே ங � ள  அவமப்புக்குப் தபயர் வைக்�க் 

�ொ�ணம் என்ன?

l ்கவிதோமண்டைம் பற ி்க ் ்கடடீர்்கள். 
மிக்க   ம்கிழ்சசெி.     போ்வநதனரப்பற ி்  போரதியோர் 
்செோலன்கயில ஸ்ரீ சுப்ரமணியபோரதியின 
்கவிதோ மண்டைதனத்ச ்செர்நத ்கை்கசுப்பு 
ரததிைம் எனறு ்செோலலியிருக்கி்ோர். 

அனதத ்தோடர்நது போரதிதோசெனுக்்கனறு 
ஒரு போடடுப் பரம்பனர உருவோைது. 
்கவிதோ மண்டைம் எனறு போரதிககுப் பின 
ஏதும் ்தனபடவிலனை. இருநதிருநதோ 
லும் ்தோியோமல இருநதிருக்கைோம். 
அடி்யன போரத ினயப் ப ினபற்ி்ய 
அனமததுக்்கோண்்டன. இதுதவிர மற் 
அனமப்பு்கைிடமிருநது ் வறுபடுததிக ்கோடட 
வும் ஒரு தைிததுவதனத நினைநோடடவு்ம 
்கவிதோமண்டைம் எை ்பயோிட்டன.

n ேங�ளுக்குக் �ைிவே எழுேக் 

�ற்றுத் ேந்ே ஆ்சொன்�ள பற்றி...


வநரகண்்டவர : இராம வேல்முருகன்

பொ�ேிக்குப்பிறகு ேற்தபொது �ைிேொமண்டலம் 

என்ற தபய�ில் ஒரு அவமப்பிவன வைத்து 

்சங� �ொலக் �ைிஞர்�வ்ளக் �ண்முன்தன 

த�ொண்டுைந்து நெிறுத்தும் ஒரு மொதபரும் 

�ைிஞர்; ேமிவழயும் �ைிவேவயயும்  ேனது இரு 

�ண்�்ளொ�க் த�ொண்டு த்சயல்படும் ஒரு ேன்மொனத் 

ேமிழன்; மதுவ�யின் வீேி�்ளில் �டந்ே நெொற்பது 

ஆண்டு�ளுக்கும்  தமலொ� ஒரு �ைிவே தைளைிவய 

நெடத்ேி ைருபைர். த்சொழமன்னனின் தபயவ� 

இயற்தபய�ொ�வும் பொண்டிய மன்னனின் தபயவ�ப் 

புவனப்தபய�ொ�வும் த்ச�மன்வனப்தபொல்  நெம் ேொய் 

�ண்ண�ிவயப் தபொற்றிப் பொடும் �ைிஞர் ஐயொ 

தபொற்வ�ப் பொண்டியன் அைர்�்ளின் யேொர்த்ேமொன 

தநெர்�ொணலுக்கு ைருதைொம்.
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l ்கவினத எழுதுவது என தோய் போடிய 
தோைோடடிலிருநதும், ்கிரோமதது மைிதர்்கைின 
எ்கனை ்மோ்கனைப் ்ப்சசு்கைிலிருநதும், 
எங்கள் ஊர் ஒயிைோடடததின இனசெயிலி 
ருநதும் ்கற்ோலும், போ்வநதரும், ்கனை 
ஞரும்,  ்கண்ணதோசெனும் என ்கவினத 
உணர்வு்கனைத தூண்டிைோலும் என 
்கவினத்கனை வழி்மோழிநது ஆறறுப்படுததி 
போக்கைின வடிவனமப்பு்கனை அனடயோைப் 
படுததியவர் என தமிழோசெிோியர் முது்பரும் 
புவவர் திரு.செடோ்சசெரம் அவர்்கள்.

n ம � ப ி ன்  த ம ல்  ம ொ ற ொ ே  ப ொ ்ச ம் 

த�ொண்டேற்கு்ச ்சிறப்புக் �ொ�ணம் ஏேொைது 

உண்டொ?

l ம ர ப ி ன ் ம ல  ம ோ ் ோ த  ப ோ செ ம் 
எனபது வோனழயடி வோனழயோ்க வநத 
்தோப்பூழக்்கோடி உ்வு. தோயும் தநனதயும் 
்போல மரபு நமககு. தம்பி தஙன்க்கள்தோன 
மற்வர்்கள். நம் இைக்கியங்கைின இயஙகு 
தைம் மரபின அடிததைததில நிற்கி்து. 
அது்வ என மைதிலும்மங்கோமல நிற்கி்து.

n ே ங � ள  மு ே ல்  � ை ி வ ே  எ து ? 

எப்தபொது ைொ்சித்ேீர்�ள எனப் ப�ி�முடியுமொ?

l முதல ்கவினத என்ோல அது 
நினைவு ்தோிநத நோட்கைிருநது ்தோடங்கி 
யது என்ோலும் ஊோில ்மனடயில 
்போங்கல விழோவில ்போங்கல செி்ப்னப 
எழுதி வோசெிதததுதோன. முதலில ஏ்ிய 
்போிய ்மனட மீரோ தனைனமயில மதுனர 
ெீவோந்கோில ்போ்வோம் புதுஉை்கம் என் 
்கவினததோன.

n ேமிழகூறும் நெல்லுல�ில் தநெடிய 

தேொரு �ைிவேப் பயணத்வேத் தேொடரும் 

ேொங�ள எழுேிய நூல்�ள பற்றி...

l 89-ல விழி்கள் செ ிவக்கின்ை, 
93-ல அங்கயற்கண்ணி அநதோதி, 98 ல 

்கோறறுககு்ச செின் இலனை, 2005 ல 
அங்கயற்கண்ணி அருள் உைோ, 2007ல 
நூபுர்கஙன்க வரைோறறுப்புதிைம், 2011ல 
ம ரு து ்க ோ வ ி ய ம் ,  2 0 1 4 ல  ்க வ ி ன த க கு 
்மய்யழகு, உள்ைங்கள் ்பசும் ்மோழி 
(்கோமததுப்போல ்கவினத்கள்)  2015ல 
்தவர்்கோவியம், 2017ல மக்கள்்போரோைி, 
செினைமருது, ்கண்மோய்க்கனர மைிதர்்கள் 
(நோவல), தமிழப்போனவ ்போன் நூல்கள் 
்வைிவநதுள்ைை.

n மதுவ� மீனொட்சி அம்மவனப் பற்றி 

எழுேிய ேங�ள நூவலப்பற்றி என்ன 

நெிவனக்�ிறீர்�ள?

l மீைோடசெினய ்தய்வமோ்கப் போர்ப்ப 
திலனை. மோ்ோ்க மதுனரனய ஆளும் 
்பரரசெியோ்கவும், ்நடிய தமிழ மரபில 
வநத நம் மூதோனத்கைில ஒருததியோ்க்வ 
போர்க்கி்்ன. அவனை எழுதிய பின என 
அனைததுத துனபங்களும் ஓடி மன்நதை. 
அவள் தரும் செமிகனஞ்கள் எனனை 
ஆறறுப்படுததிக ்்கோண்டிருக்கி்து.

n ேங�ள பொடல்�ள இவ்சத்ேடடில் 

தை்ளியொனேொ�க் த�ளைியுற்தறன். அைற்வற 

பற்றிய நெிவனவு�வ்ளப் ப�ிர்வீர்�்ளொ?

l ஆம். அனவ பகதிப் போடல்கள்.
செிங்க வோ்கைம் என் பதர்கோைியம்மன 
போடல்கள், நவக்கிர்க நோய்கி எனறு 
ஒனபது ்்கோள்்கள் அனவ்கைின ்செயல 
போடு்கள்,  அனவ்கைின தோக்கங்கள், 
அதிலிருநது மீளும் வழி்கள் இனவ்கனை 
அநதப்போடல விைககும். இனவ தவிர 
்தனபோண்டித ்தவியர்்கள் எை மதுனர 
மீைோடசெி, ்தைிவீரபோண்டி ்்கௌமோோி, 
தோயமங்கைம் முததுமோோி, மடப்புரம் ்கோைி, 
நோடடரசென ்்கோடனட ்கண்ணோததோள் 
எைப்படும் ்தய்வங்கைின ்பருனம 
கூறும் போடல்கைனவ.
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n ேற்தபொது அந்ே இவ்சத்ேடடு�வ்ள 

யூடியூப் ைழியொ� உல�த்ேமிழர்�ளுக்கு 

அறியத்ேரும் முயற்்சி உள்ளேொ ஐயொ?

l ஆ ம் .  அ ன த  வ ி ன ர ந து  ் செ ய் ய 
்வண்டும்.

n ேங�்ளின் ேமிழப்பொவை உருைொ 

னது எப்படி?

l நோன எழுதிய நூல்கைில எைககுப் 
ப ிடிதத நூல அது.  ஒரு மோர்்கழ ிய ில 
ஆண்டோைின திருப்போனவ படிககும் ் போது 
அ்த இைக்கணததில தமிழப்போனவனய 
உருவோக்கி்ைன. முப்பது போடல்க்ை 
ஆைோலும் தமிழின தமிழோின ்பருனம 
்கனை, தமிழின ்தோனனம்கனை தனை 
முன்்களுககு உனரககும். இனத வோழநோள் 
்கடனமயோ்க எழுதி்ைன.

n த்சந்ேமிழர் ேிருப்பள்ளி எழு்ச்சி 

எப்தபொது நூலொ� தை்ளிைரும்?

l அ்த இன்ைோரு மோர்்கழிதோன 
இ ந த  உ ந து த ன ை க  ் ்க ோ டு த த து . 
ஆண்டோளும் மோணிக்கவோசெ்கரும் உள்ளுக 
குள் ஒலிஎழுப்ப ்செநதமிழர் திருப்பள்ைி 
எழு்சசெி உருவோைது. வினரவில அதுவும் 
நனடவிருததமும் ்வைிவரும்.

n	 ்சங�த்ேமிழப் பொடல்�வ்ளயும் ்சங�ப் 

புலைர்�வ்ளயும் வ��்ளில் எடுத்துக் 

த�ொண்டேற்குக் �ொ�ணம் என்ன ஐயொ?

l நம் ்செோதது்கள் செங்க இைக்கியம். 
செங்கப் புைவர்்கள் நம் பரம்பனரயின 
இரதத நோைங்கள். உை்கில இது்போை ஒரு 
இைக்கியம் இலனை. ஒப்பனை இலைோத 
உண்னமனய்ச ்செோலலும் வோழவியல 
இைக்கியங்கள். இனவ தமிழமக்கைிடம் 
்போய்்ச ்செர விலனை. தழுவல இைக்கி 
யங்கள் ்பற் ்பருனம்கனை ்செவவியல 
இைக்கியங்கள் ்ப் விலனை எனும் 
ஆதங்க்ம என செங்க இைக்கியக ்கோதல.

ைலஙவ�மொன் அ�்சினர் பல்ைவ� தேொழில்நுடபக் �ல்லூ�ியில் நெவடதபற்ற 

குருேிக்த�ொவட நெி�ழ்ச்சியில் அக் �ல்லூ�ி முேல்ை�ின் தநெர்மு� உேைியொ்ளருக்கு 

நெிவனவுப்ப�ிசு ைழங�ியது. அரு�ில் மதுவ� மீனொட்சி மருத்துைமவன இ�த்ே ைங�ி 

தமலொ்ளர் இ�ைி மற்றும் �ல்லூ�ி �ண்�ொணிப்பொ்ளர்
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n �ைிவே எழுதுபைர்�வ்ள ்சமூ�ம் 

அவை்ளைொ�க் �ண்டுத�ொளைேில்வல 

என்பது உண்வமயொ? (ஒரு்சில தப�ிய 

பி�பலமொன �ைிஞர்�வ்ளத் ேைிர்த்து)

l உண்னமதோன. ்கவினத பணம் தரோத 
வனரககும் ்கவினதனய உணர்நதவர்்கள் 
தவிர செமூ்க அங்கீ்கோரம் ்கினடக்கோது. 
இது ஒருசெோபக்்கடு. உண்ணும் உணவு? 
பருகும் நீர், குடியிககும் வீடு எலைோ்ம 
ஓரைவு ்கவினதயோல செோததியமோை என 
நினைனயக கூட பைர் நம்புவதிலனை. 
ஏ்தோ எங்கள் முதைோைி போிதோபப்படடுத 
தருவது்போை்வ எண்ணு்கி்ோர்்கள். 
எனை ்செய்வது..? மோறறு்வோம்.

n எழுேியைன் ஏடவடக் த�டுத்ேொன் 

என்று �ைிஞர்�வ்ள இ�ழைது குறித்து 

ேங�ள �ருத்து

l அனத அப்படி எடுததுக ்்கோள்ை 
்வண்டோம். எழுதிய புைவைின ஏடடுக 
்கருதது்கனை இனட்ச்செரு்கைோ்க எழுதி்ச 
செிைர் ்்கடுததிருக்கைோம். அனத்சசெ்செோலை 
வநதவர்்கைின ்மோழி ்கவிஞர்்கைின்மல 
இழிவோைதோ்க எ்ியப்படடிருக்க ் வண்டும்.

n ்சங� இலக்�ியங�ள பொடத்ேிடடங 

�்ளில் மடடுதம உள்ளன. அைற்வற 

மேிப்தபண் தபறதை மொணைர்�ள படிக்�ி 

றொர்�ள. அேனொல் தைறு பயன் இல்வல 

என்பது உண்வமயொ?

l ்கலவியோைர்்கைின ்செயல அது.
பைர் செோய்செில வநதவர்்கள். அவர்்கைில 
பைருககு செங்க இைக்கியங்கனை வோசெிக்கக 
கூடத ்தோியோது. திருப்பு்கனழ ஏன 
்கம்பனைக கூட செநதத்தோடு வோசெிக்கத 
்தோ ியோதவர்்கள்,  இைக்கிய அ்ிவு 
இலைோதவர்்கைோல வடிவனமக்கப்படும் 
போடத திடடங்கைிைோல ்நரும் ்்கோடுனம 
இது. ஒழுங்கோ்க செங்க இைக்கியங்கனை்ச 

்செோலலிக ்்கோடுததோல இனறு ஆணவக 
் ்க ோ ன ை ்க ள் ,  மு ன ் ய ற ்  உ ் வு ்கள் 
்நரோது. மைித ்நயம் ்மம்படும். யோதும் 
ஊ்ர யோவருங ்்கைிர் எனபது ்மய்யோ்கி 
இருககும். பயைற்வர்்கைோல ் நர்நத 
போிதோபம் இது.

n பொ�ேி என்தறொரு �ைிஞன் பிறைொ 

ேிருந்ேொல்?

l ப ோ ர த ி  எ ன ்  ஒ ரு  ்க வ ி ஞ ன 
பி்வோதிருநதோல ்கவினத்கைில ஆண்னமத 
தனனம குன்நதிருககும். ஒரு மோைமுள்ை 
்கவினதப்பரம்பனர ்தோன் இனனும் 
ஒரு நூற்ோண்டு ஆயிருககும். தமிழ்கம் 
தமிழுககுத தைி உயர்வைிககும் தனை 
வனை எண்ணித தவங்கிடகன்கயி்ை 
இைகுபோரதி புைவன ்தோன்ிைோன என் 
போ்வநதர் கூறறு முற்ிலும் உண்னம. 
போரதி தமிழ ்செய்த தவம்.

n �ம்பவனைிட இன்று யொரும் �ைி்ச 

்சக்��ைர்த்ேி�ள உள்ளனத�ொ?

l ்கம்பைின அோியனண அப்படி்ய 
தோன இருக்கி்து. அது இனனும் செிை ்கோைம் 
அப்படி்யதோன இருககும். யோர் அதில 
அமர்வோர்்கள் எனபனதத தமிழததோய்தோன 
தீர்மோைிப்போள் .

n பொ�ேிேொ்சனின் எழு்ச்சிமிகு பொக்�ள 

பற்றி

l போரதி ்கண்்டடுதத புலி. இநத்ச 
சூழலிலும் தமிழர்்கள் பைர் இைவுணர்வு, 
மோை உணர்வு, மண்ணுணர்வு சுயமோி 
யோனதயுடன குன்கவோழ ஒரு புலி்ய எை 
குண்மவியவர்்கைோ்க இருக்கி்ோர்்கள் 
என்ோல அதறகுக ்கோரணம் போரதி 
தோசெைின போக்கள். அனவ தமிழர் ஏநத 
்வண்டிய வோட்கள்.
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n ேங�்ளது இயற்தபயத� தபொற்வ�ப் 

பொண்டியனொ? அல்லது புவனப்தபய�ொ? 

இ ே ற் கு  ஏ த ே னு ம்  ்ச ி ற ப் பு க்  � ொ � ண ம் 

உள்ளேொ?

l இயற்பயர் இரோ்செநதிர்செோழன. 
பள்ைியில ் செர்ககும்்போது எநத ஆசெிோிய்ரோ 
்பயோ ில ்செோழனை எடுததுவிடடு 
இரோ்செநதிரன எை ்செர்ததுவிடடைர். 
ப ினைோைில என முதல்மனடயில 
்கவினத வோசெிப்னபக்்கடட முனைோள் 
செ ப ோ ந ோ ய ்க ர்  அ ண் ண ன  ்க ோ ை ி மு த து 
தம்பியின ்கவினதவோி்கள் போண்டியைின 
வோறவீ்சசுப் ்போை என்ோர். அதறகு 
முதலநோள் செ ிைம்னப வோசெிதத்போது 
்போறன்கப்போண்டியன ்கனத படித்தன. 
இவர் போண்டியன என்தும் அதன முன 
்போறன்க எனறு ்செர்ததுக்்கோண்டு 
்போறன்கப்போண்டியன ஆ்ைன. எைககு 
இயற்பயர் ்செோழமனைன ்பயர். 
புனை்பயர் போண்டியமனைன ்பயர்.

n	 ேங�்ளது அன்றொடப் பணி�ளுக் 

� ி வ ட த ய  � ை ி வ ே  எ ழு து ை ே ற் த � ன 

ஏதும் தநெ�ம் ஒதுக்கு�ிறீர்�்ளொ? அல்லது 

தேொணும்தபொதேல்லொம் எழுது�ிறீர்�்ளொ?

l ்கவ ினத மூ்சசுவிடுதல ்போல 
அனமநதுவிடடதோல இதற்்கை ்நரம் 
ஒதுககுவதிலனை. செ ிை ்நரங்கைில 
அது அடம்பிடிககும். அப்்போது அதன 
்போக்கில விடடுவிடடோல அது்வ வநது 
பற்ிக்்கோள்ளும். மனழ ்போழிவது 
்போை, பூ  மைர்வது ்போை இயலபி்ை 
்கவினத இருக்கி்து.

n ே ங � ்ள து  த ம வ ட � ்ள ி ல்  ்ச ங � 

இ ல க் � ி ய த் ே ி ல்  உ ள ்ள  9 9  பூ க் � ்ள ி ன் 

தபயர்�வ்ளயும் த்சொல்லுைவே ைழக்�மொ� 

வைத்துள்ளீர்�த்ள? அேற்கு ஏதும் �ொ�ணம் 

உண்டொ? எவை்ளவு �ொலமொ� இேவன்ச 

த்சொல்லி ைரு�ிறீர்�ள?

l அதறகும்அண்ணன ்கோைிமுததுதோன 
்கோரணம். மதுனரவடககுமோசெிவீதி ்மைமோசெி 
வீதியில எம்.ெி.ஆர். ்கைநது்்கோண்ட 
ஒரு ்போதுககூடடததில 1980-ல அவர் 
மைமை ்வனறு ்செோனைனதப் போர்தது 
நோன மிரண்்டன. எைககு விபரந்தோிய 
அ வ ர் த ோ ன  அ ன த ்ச  ் செ ோ ன ை வ ர் . 
அ டு த த  ந ோ ் ை  ந ோ னு ம்  ம ை ப் ப ோ ட ம் 
்செய்துவிட்டன. பினைோைில அவனர 
தக்கோர் வி.என. செிதம்பரம் அவர்்களுடன 
ஒரு விழோவில செநதிதத்போது அவோிடம் 
நோனும் உங்கள் பூக்கனை்ச ்செோலை 
ஆரம்பிததுவிட்டன என்்ன. அனத 
ஓயோமல ்செோலலும்்போது செிைர் ்்கலி 
்செய்்கின்ைர் என்்ன. ்செோல்வன 
்செோலைடடும் நீபோடடுககு்செோலலு. 
உனனைப்போர்ததுப் பைர் ்செோலவர். 
செங்கததமிழ பரவடடும் என்ோர். ஆைோலும் 
அ ன த  ்க ட ந த  இ ரு ப த ோ ண் டு ்க ை ோ ்க ்ச 
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மதுவ� ேிருைளளுைர் மன்றத்ேில் 

நெவடதபற்ற �ைிய�ங�ில் 

ேிருைொ்ளர்�ள �ைிஞர் 

தைற்றிப்தபத�ொ்ளி மற்றும் 

மயிலொடுதுவற ேமிழ்ச்சங�த்ேின் 

ேவலைர் தஜனிஃபர் பவுல்�ொஜ் 

அைர்�ளுடன் தபொற்வ�ப்பொண்டியன்.
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்செோலலிவரு்கி்்ன. ஆைோல அனத்ச 
்செோலலும்்போது நடி்கர் செிவகுமோனரயும் 
அவர் ம்கன சூர்யோனவயு்ம மற்வர்்கள் 
்செோலலும் ்போது எோி்சசெல வரும். நடி்கர்்கள் 
்செோலவது ம்கிழ்சசெி் ய. அனத ஒப்பிடும் 
்போது எோி்சசெல வரும். இப்்போ்தலைோம் 
அனதக்கண்டு ்்கோள்வதிலனை.

n ேங�்ளின் ஞொப�்சக்ேி பி�மிக்� 

வைக்�ிறது. இேற்த�ன ஏதும் பயிற்்சி 

தமற்த�ொள�ிறீர்�்ளொ?

l அப்படி எலைோம் இலனை. இயல 
போ்க்வ இருப்பனதததக்க னவததுக 
்்கோள்்கி்்ன.  ஆரம்பப் பள்ைிய ில 
ஆசெிோியர்்கள் ்கறறுத தநத மைப்போடப் 
பயிறசெியும் ஒரு ்கோரணமோ்க இருக்கைோம்.

n ேற்தபொவேய பணியிடத்ேில் மருத்துை 

மலர் ஒன்றின் ஆ்சி�ிய�ொ� இருக்�ிறரீ்�த்ள? 

அது எவை்ளவு �ொலமொ� தை்ளியிடப்படு�ிறது?

l மீைோடசெ ி  மருததுவமைர் அது. 
ஆங்கிை மருததுவதனதத தமிழில ் ்கோண்டு 
வநத முதல இதழ அது. என தி்னம்கனை 
எலைோம் அதில ் ்கோடடியிருக்கி்்ன. திைம் 
இரண்டு துன் செோர்நத மருததுவர்்கைிடம் 
்படடி,  நவீை மருததுவம் அ்ிமு்கம், 
்வண்போப் ்போடடி்கள் எை தமிழ கூறும் 

நலலுை்்கஙகும் வைம் வநத இதழ. 
அனைதது நூை்கங்கள் அயலநோடு்கள் 
எை ஒரு இருபதோண்டு்கள் ்வைிவநதது. 
்கடநத செிை ஆண்டு்கைோ்க அது நிறுததி 
னவக்கப்படடுள்ைது. அனதப் படிததோல ஒரு 
மருததுவ ்கலலூோியில படிதத அனுபவம் 
ஏறபடும். இப்்போது ம்கிழ்சசெி என் இதழ 
தற்போது எனனை ஆசெிோியரோ்கக்்கோண்டு 
்வைிவரு்கி்து.

n ே ம ி ழ க்  � ை ி ஞ ர் � ்ள ி ல்  ே ொ ங � ள 

்சிறந்ேைர் என்தபொவ� ை�ிவ்சப் படுத்ே 

இயலுமொ?

l வோனழயடி வோனழயோ்க வநத ்கவி 
மரபில மக்களுக்கோ்கப் போடிய ்கவிஞர்்கள் 
அனைவரும் உயர்நதவர்்க்ை. செங்கப் புைவர் 
்கனையும், வள்ளுவன இைங்்கோ ்கம்பன 
போரதி, போரதிதோசென, ்கண்ணதோசென என் 
போடடுப் பரம்பனரயின ்தோடர்்சசெியில 
மக்கனை்ச செிநதிககும் ்கவிஞர்்கள், நோமோர்ககும் 
குடியல்ைோம் என்.அப்பர், தமிழக ்கவினத 
உை்கில ்போியோருககு முநதிய செீர்திருததக 
்கருதது்கனை  வினததத இரோமலிங்க அடி்கைோர், 
்பண்ணுோினம ்பசெிய முனசெீப் ்வதநோய்கம் 
பிள்னை எை நம் போடடுப்போடடன்கனை 
நின்ய்வ வோினசெப்படுததைோம்.

n ேற்தபொவேய �ைிஞர்�ள பற்றி 
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த்சன்வனயில் நெவடதபற்ற �ைிேொ மண்டல நெி�ழைில் ேிரு நெல்லக்�ண்ணு 

அைர்�ளுடன் தபொற்வ�ப்பொண்டியன் மற்றும் ஆளுவம�ள.
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ேங�ளுவடய �ருத்து என்ன?

l ்கவினத எழுதவும் ்கவிஞர் எை 
தங்கனை அனழக்க விரும்புவதும் அதற்கோை 
உனழப்பதும் மி்க அருனம. ஆைோல அனதத 
தக்கனவததுக்்கோள்ளும் வண்ணம் தமிழின 
்வர்்கனை அ்ிவதும், இைக்கிய இைக்கண்ச 
்செழுனம்கனைக கூர்தீடடவும் பைர் முயை 
்வண்டும். ்கவி்சசெக்கரவர்ததி என் ்கம்பன 
படடதனத நோம் ்பறு்கி்்ோ்ம ்கம்பனை 
ஓரைவோவது அ்ிநதுள்்ைோமோ என் 
கூ்சசெ உணர்வு விருது தருபவர்்களுககும் 
்பறுபவர்்களுககும் இருக்க ்வண்டும். 
விருது்கள் ஒருவனர அனடயோைப்படுததோது. 
்கவினதததி்ம்நதோன உை்கிறகு ஒருவனர 
அனடயோைம் ்கோடடும். அனத இனைய 
தனைமுன்்கள் உணர்வண்டும். ்போது 
வோ்க்வ அனைவோிடமும் ஒரு விழிப்புணர்வு 
்பரு்கி்ய வரு்கி்து. இது ்மலும் ்பரு்க 
்வண்டும்.

n ேமிழ்ச்சங�ங�ளுக்கும் மு�நூல் 

கு ழு ம ங � ளு க் கு ம்  எ ன் ன  ஒ ற் று வ ம 

தைற்றுவம �ொணப்படு�ிறது ?

l ஒரு ்கோைததில னசெவமுந தமிழும் 
தனழததிைி ் தோஙகு்க எை ஆரம்பிக்கப்படட 
னசெவமடங்கள் அனத ம்நது விடடை. 
தமிழுககு என்் ் தோன ி்ய செங்கங்கள் அனத 
்பயரைவிறகு நடதது்கின்ை. ஆைோல 
அனவ்கள் ்செய்யததவ ி்யனவ்கனை மு்க 
நூல குழுமங்கள் செி் ப்போ்க்ச ்செய்்கின்ை. 
கூடலில புைவர்்கள் கூடியது்போல இனறு 
ஒவ்வோரு குழுமததிலும் புவவர்்கள் 
கூடுவதும், தமிழ தமிழ எனறு ்பசுவதும் 
ஒரு புரடசெிதோன. இது ம்கிழவோை ஒனறு. 
ஆ ை ோ ல  அ ன த  அ ன ை த ் த  பு ை வ ர் 
்தோழில எனறு கூடிக ்கைநது ்மனட ஏ ி் 
உவப்பததனைகூடி உள்ைப்பிோிதல இன ி் 
்கறறுக்்கோள்வதிலும், குன்்கனை ஏறறுக 
்்கோண்டு அனதக்கனையும் மைப்பககுவமும் 
குழுமக்கவிஞர்்களுககு வர்வண்டும்.
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	மற்தறொரு நெி�ழைில் �ைிஞர் 

முத்துலிங�ம் அைர்�ளுடன்...

	�ைிய�ங� தமவடயில் ்ச� 

�ைிஞர்�ளுடன் ...

த�ொ�ொனொ ஊ�டங�ின்தபொது 

மருத்துைப்பணியொ்ளர்�ளுக்கு நென்றி 

தே�ிைிக்கும் தபொருடடு 

வ��வ்ளத்ேடடு�ிறொர் 

ேனது இவணயருடன் 

தபொற்வ�ப்பொண்டியன்
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n மு � நூ ல்  கு ழு ம ங � ள  நெ ொ ளு க் 

த�ொன்று தேொற்றுைிக்�ப்படுைது குறித்து...

l ்தோனறுவது ் போிதலை. ் தோன்ிற 
பு்கழுடன ்தோன் ்வண்டும். இைம், 
்மோழி, பண்போடு்கைின ்கோவைோ்க இருநதோல 
வர்வற்க ்வண்டியதுதோன.  ்செயல 
போடு்கனைப் ்போறுதது அது ்வலலும். 
இலனை்யல ்கோைம் அனதத தள்ளும்.

n இவ்ளய �ைிஞர்�ளுக்குத் ேங�்ளது 

அறிவுவ� என்ன?

l அ்ிவுனர்யலைோமிலனை. அனு 
பவங்கைிலிருநது நோங்கள் ்கற்்ோம். 
நீ ங ்க ளு ம்  அ னு ப வ ங ்க ை ி ல  அ ் ி ந து 
்்கோள்ளுங்கள். முன்ைோடி்கைின ்கருதது 
்கனையும் உள்வோஙகுங்கள். அ்கநனத்கனை 

வைர்ததுக ்்கோள்ைோதீர்்கள்.  பணிவு 
வைர்ககும் அ்கநனத அழிககும் எனபனத 
உணருங்கள். உங்கள் தமிழ உை்கோளும்.

n நெொ. �ொம�ொ்சர், மு.தமத்ேொ, அப்துல் 

�ஹமொன் இைர்�வ்ளப் பற்றி…

l நோ.்கோமரோசென புதுனம்கைின ஊறறு!
் ம த த ோ  பு து க ்க வ ி ன த ய ி ன  ந ோ ற று ! 
்கவிக்்கோ ஒரு ்கவினத்ச செிறபி. தமிழ 
இவர்்கைோல ஒரு்்கௌரவமகுடம் சூடியது.

n வை�முத்து அைர்�ளுடன் ேங�ள 

உறவு - நெடபு குறித்து…

l ்கவிப்்பரரசு னவரமுதது செமூ்க 
இைக்கியப் ் பரனவ   அனமதத ் போது  அ ி்மு்கம் 
அரும்பியது. அவர் ்கைநது்்கோள்ளும் எங்கள் 

்சிந்வேக்குள நுவழந்து ்சிறு 

்சிருங�ொ�ம் த்சய்�ிறொய்

எவன ஒரு தநெொடியும் ைில�ொமலுவன 

ஆவடயொய் தநெய்�ிறொய்

்சிறு லீவல�ள த்சய்து 

மொர்பில் ்சொய்�ிறொய்

உணர்வுக்குளத்ளொடி 

உற்்சொ�மூடடு�ிறொய்

உவறநெிவலயில் இருந்ேொலும் 

உளளுக்குள ேீ மூடடு�ிறொய்

நெொணத்வே தமத்வேயிட 

நெ்ளினமொய்க் த�ட�ிறொய்

நெொசூக்�ொ�தை நெ�ம்தபல்லொம் 

நெவட பயில்�ிறொய்

இேயத்துள �ருக்�டடும் நெம் �ொேவல 

இேமொய் நெலம் ைி்சொ�ிக்�ிறொய் 

என் பி�பஞ்சம் தமொத்ேமும் நெீயொ�ி 

நெிவனைவல�்ளில் 

ஊர்த�ொலம் தபொ�ிறொய் - வஃபீரா வஃபி
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பகுதித திருமண நி்கழவு்கனை நோன தோன 
்தோகுதது வழஙகு்வன. பின அது ்வற ி்த 
தமிழர் ்பரனவயோ்க மோ்ியது. எங்கள் 
மருததுவமைோின முதல இதனழ அவர்தோன 
்வைியிடடோர். எங்கள் மருததுவமனைககு 
இரண்டு மூனறு நி்கழவிலும் ்கைநது 
்்கோண்டோர். எங்களுடன ்நருக்கமோை 
உ்வும் ்்கோண்டிருநதோர். ஒருமுன  ் ஏ.ஆர்.
ரகுமோனுடன செிறு ஊடல நி்கழநத்போது 
திருப்புவைம் திருமண விழோவில எைககுப் 
பதிைோ்க ்போறன்க ்பசுங்கள் எனபோர். 
இப்்போது செநதிதது ் வகு்கோைமோ்கி விடடது.

n ேிவ�ப்படங�ளுக்குப் பொடதடழுே 

முயன்றுள்ளீர்�்ளொ? அந்ே அனுபைம் பற்றி...

l முயைவிலனை. அவர்்கைோ்க வரு 
வோர்்கள். ்மடடுத தருவோர்்கள். போடடு 
வோஙகுவோர்்கள் பட்மடுக்கமோடடோர்்கள். 
இரண்டு படங்களுககு எழுதியுள்்ைன. ஒரு 
படததில எலைோப்போடடு்ம எழுதியுள்்ைன. 
னசெநதவி, மோைதி, மு்்கஷ் போடியுள்ைைர். 
ஒருபடததிறகு ்நலனைததமிழில இரண்டு 

போடடு எழுதியுள்்ைன. என நண்பர் ்கவிஞர் 
செி் ந்கைின ் செோநதப்படமோை ் போம்மிவீரைில 
மதுனரனயப் பற்ி எவரும் ்செோலைோத 
வண்ணம் ஒருபோடடு. ்வலமுரு்கன போடி 
யுள்ைோர். படம் எப்்போது வரு்மனறு 
்தோியோது. அ்த செி்ந்கைின இரோெரோெ 
்செோழைின ்போர்வோள் படததிலும் ஒரு 
னடடடில போடடு வோங்கியுள்ைோர். வரடடும்.

n ேமிழதநெஞ்சம் இேவழப் பற்றியக் 

�ருத்து�ள... அேன் ைொ்ச� எழுத்ேொ்ளர்�ளுக்கு 

ேொங�ள கூற ைிரும்புைதேன்ன?

l	 தமிழர் ்நஞசெ்மலைோம் தங்கித 
தமிழ வைர்க்கி்து தமிழ ்நஞசெம்.

 உ ை ்க த  த ம ி ழ ர் ்க ை ி ன  ஒ ன ் ி 
னணப்போ்க, உை்கக்கவிஞர்்கைின ஒருங 
்கினணப்போ்க, உனைதக ்கவிஞர்்கைின 
அ ி்மு்கமோ்க தனபணினயப் ்போனபணி 
யோ்க்ச்செய்து வரு்கி் து தமிழ்நஞசெம்.

 அ ந த  வ ன ்க ய ி ல  த ி ரு .  அ ம ி ன 
உ்சசெியில னவதது ்ம்சசெககூடியவர். 

 இைக்கியத தி்வு்்கோைோ்க இருக 
கும் தமிழ்நஞசெம் இதழின வோசெ்கர் 
்களுககு ஒரு இைக்கிய ்கிோீடதனத இதழ 
சூடடு்கி்து. அனத உள்வோங்கி உணர்நது 
இதழின வோசெிப்னபயும் ்நசெிப்னபயும் 
ஒரு தவமோ்க்வ ்செய்வது உனைதமோை 
்செயல. இதழில எழுதுபவர்்கள் செி்ப்போ்க 
எழுது்கி்ோர்்கள். ்தோடர்நது தமிழ, 
த ம ி ழு ண ர் வு ,  உ ை ்க ி ய ல ப ோ ர் ன வ , 
பனடப்பில செமரசெமினனம, ்செவவியல 
செ ிநதனை்க்ைோடு தமிழ்நஞசெதனத 
மைர்ச ்செய்்வோம். வோழ்க.

 ஐ ்ா வி ன்  ப ணி சி ் க க 

த்மிழ்நஞசம் வாழத்துகி்து. நன்்ி!        n
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 ஓர் அழ்கோை செிறறூர் இருநதது.
அவவூோில நீதி ்தவன முன செினைககு ்கீழ 
அமர்நது அரசெர் நீதி வழஙகுவோர்.
 ஒருநோள் ஒரு திருடனைக ்்கோண்டு 
்போய் அரசென முன அவவூர் மக்கள் 
அவனை நிறுததிைோர்்கள்.
 திருடன ்செய்த குற்தனதக ்்கடட 
அரசெர் அவனை உட்ை தூக்கிலிடுங்கள் 
எனறு ்கோவைோைி்களுககு உததரவிட்டோர்...
 இனதக ்்கடட திருடன அர்செ 
எைககு ஒரு செநதர்ப்பம் தோருங்கள் அர்செ 
நோன உண்னமனய்ச ்செோலலி விடு்கி்்ன 
அரசென ஓ அப்படியோ ் செோலலு போர்க்கைோம் 
என்ோர்.
 அநதத திருடன தன தநனத ் செோனை 
ர்கசெியதனத ்செோனைோன. அதோவது அர்செ 
அது எைககு மி்க முக்கிய ர்கசெிய மநதிரம் 
ஒனன் எைககு என தநனதக ்கறறுக 
்்கோடுததோர். ஒரு பைோக்்கோடனடனய 
தனரயில நடடு ஒ்ர இரவில மரமோ்கி 
பழங்கள் ்்கோடுப்பனத உங்களுககு 
இப்்போ நோன ்கோடட வினழ்கி்்ன அர்செ!
 த ிருடன கூ்ியனதக ்கண்டு 
்வண்டுக ்்கோளுககு இணங்கி ஏறறுக 
்்கோண்டோர்.
 அர்செ இநதப் பைோக்்கோடனடனய 
வோழகன்கயில ஒ்ர ஒரு முன்க கூட 
திருடோதவர்்கள் நடடு னவக்க ்வண்டும் 
என்ோன. அர்செ அப்்போது தோன நோன 
்செோலலும் அநத மநதிரம் பலிககும் 
என்ோன. அரசென உட்ை நீ்ய்ச ்செய் 
என்ோர். நோன இனத்ச ்செய்தோல பைன 
்கினடக்கோது என்ோர்.
 அர்செ உங்க உயர் அதி்கோோி்கனை 
நட்ச ்செோலலுங்க என்ோன.
 உட்ை அரசெர் தன உயர் அதி 
்கோோி்களுககுக ்கடடனையிடடோர். அவர் 
்கள் அனத எதிர்போர்க்க இலனை. உயர் 

அதி்கோோி மனைததுப் ்போய் நின்ோர். 
அ ர செ ர்  அ த ி ்க ோ ோ ி ் ய  எ ன று  கு ர ல 
்்கோடுததோர். அவர் நோன செிறுவைோ்க 
இருககும் ்போது என தஙன்கயின 
உணவுப் ்போருனைத திருடி தினறு 
விட்டன மறறும் எழுதுப்்போருட்கனை 
்கைவோண்டு விட்டன ்வந்த, ஆன்க 
யோல எனைோல நட இயைோது. இது 
்போனறு அரசெ செனபயில அனைவோிடம் 
்்கடடோன நோங்கள் ஏ்தோ ஒரு வன்கயில 
தவறு ்செய்துள்்ைோம் என்ைர்.
 அ ந த த  த ி ரு ட ன  அ ர செ ை ி ட ம் 
்்கடடோன. அரசெர் தயங்கிய படி நின்ோர் 
அர்செ ஏன தயக்கம் என்ோன நோனும் 
செிறுவயதில அப்போ அணிநது இருநத 
முததுமணி மோனைனய த ிருடி்ைன 
என்ோர் அரசெர். ஆன்கயோல எனைோல 
அநதப் பைோக்்கோடனடனய நட இயைோது.
 திருடன ்வநதன மறறும் மற்வர் 
்கனைப் போர்தது நீங்கள் எல்ைோரும் மி்கப் 
்போிய மைிதர்்கள் எனறு நம்பியிருந்தன 
ஆயினும் நம்பிகன்க வீண் ்போய் விடடது.
ஆன்கயோல நீங்களும் திருடடுக குற்ம் 
்செய்தவர்்கள் தோன எனறு உண்னமனய 
்செோனைீர்்கள்.
 நோன ்கோைப்்போக்கில பசெியின 
்்கோடுனமயோல திருடி்ைன எைககு 
தூககு தண்டனைத தர உததரவிடடுள்ைோர் 
அரசென என்ோன திருடன.
 அ ர செ ன  செ ற று  ந ி த ோ ை ம ோ ்க 
்யோசெிததுப் போர்தது திருடனுககு தூககு 
தண்டனைத தர ்வண்டும் எண்ணதனத 
முற்ிலும் மோற்ிக ்்கோண்டோர்.
 அப்்போது அரசென... திருடோ நீ 
மி்கப்்போிய நீதிபதி எனறு போரோடடிைோர்.
்மலும் மனைிதது விடுதனையும் ் செய்தோர்.
திருடோ நீ உை்கிறகு போடம் ்கறபிதது 
விடடோய் என்ோர்.                                 n


புலவர.தி்ாகு.வசாமு
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 ெப்போைிய ் மோழியிலிருநது தமிழுககு 
வரவனழக்கப்படட. ‘னைககூ’ ்கவினதயோைது 
பல்வறு இைக்கண வனரமுன்்கனை விதித 
துள்ைது. தமிழி் ை னைககூ வின தனனம்கள் 
்பணப்பட ்வண்டும் எனபதற்கோ்க ்தோடர்ந 
தும் னைககூ பயிறசெிக ்கைங்கள் மு்கநூலிலும் 
குழுமங்கைிலும் நனட்பறறுக ்்கோண்்ட 
வரு்கின்ை.
 பை ்கவிஞர்்கள் னைககூ ்கவினத 
்கனை எழுதிய பின ‘ ‘இது னைககூ 
தோன; இது னைககூ அலை’’ என் 
வோதப் பிரதிவோதங்களும் ்தோடர்நது 
்்கோண்்டயிருக்கின்ை. எை்வதோன, 
மூனறு வோி்கைில வடிக்கப்படு்கின் 
்கவினத்கள் அனைதனதயும் உள்வோங்கி 
ஊக்கப்படுதது்கின் ஒரு ்கவினத வடிவமோ்க 
எமது ‘மணிககூ’ ்கவி வடிவம், அனைதது 
்கவிஞர்்கனையும் மணிககூ ்கவி ்யழுத 
அனழப்பு விடுக்கின்து.
 இஙகு முக்கிய விடயம் எனை 
்வன்ோல, நீங்கள் எழுதுவது ஒரு னைககூ 
வோ்க இருநதோலும் அதனை மணிககூவில 
அடக்கிவிட முடியும். மணிககூ ்கவினத 
வடிவததினை ்கவிஞர்்கைோ்கிய நீங்களும் 
ஏ ற று க  ்க வ ி ன த ்க ன ை ப்  ப ன ட க கு ம் 
்போது மணிககூவின பனடப்போைியோ்கிய 
எைககு உங்கைோல தரப்படும் மி்கப்்பரும் 
்போக்கிஷங்கைோ்க அனவ எனனை ம்கிழ 
விககும் எனபது உண்னம.

*
ப்க்கின் குருவினயத
துரததிக ்்கோண்்டயிருக்கி்து
மற்்ோரு குருவி.
*
உ்சசெி ்வய்யில
மரததின ்கீழ இனைப்போறு்கின்ை
உதிர்நத செருகு்கள்.

 ்ம்ையுள்ை இரண்டும் செி் நத 

னைககூ ்கைோ்க நோம் எடுததுக்்கோண்டோல...

ப்க்கின் குருவினயத
துரததிக ்்கோண்்டயிருக்கி்து
ஒரு ்கோகன்க.

உ்சசெி ்வய்யில
மரததின ்கீழ இனைப்போறு்கின்ை
ஆடடு மநனத்கள்.

 பினைோல வநத இரண்டும் ஒரு 
செோதோரண ந ி்கழவு.  இவறன் செ ி்நத 
னைககூ ்கைோ்க நோம் ஏறறுக ்்கோள்ை 
முடியோது. முதலிரண்டிலும் மூன்ோவது 
வோியில நோம் எதிர்போரோத ஒரு திருப்பம் 
்கோணப்படு்கின்து. எை்வ அவறன் 
னைககூ ்க்ைை நோம் நினைக்கின்்ோம். 
அ வ ற ன ் க  கூ ட  செ ி ை  ன ை க கூ 
வலலுைர்்கள் ‘‘இலனை. இனவ னைககூ 
வோ்க மோடடோது’’ எைவும் விமர்செிக்கின்ைர். 
எை்வ, ‘‘னைககூ’’எனபதில ்வவ்வறு 
்கவிஞர்்கள் ்வவ்வறு ்கருததுக்கனைத 
தரு்கின்ைர். 
 ்ம்ை தரப்படட மூவோிக ்கவினத 
்கைில ப்க்கின் குருவினய மற்்ோரு 
குருவியும் துரதத முடியும்; ்கோ்கமும் துரதத 
முடியும். அவவோ்் மர நிழலில செருகு்கள் 
குவிநது ்கிடககும்; ஆடடு மநனத்களும் 
இனைப்போ்க கூடும். ஆயின, துரதது்கின் 
குருவினயயும் உதிர்நத செருகு்கனையும் 
்கவினத போட முடியுமோயின துரதது்கின் 

 

்மணிககூ கவி
நஸீரா எஸ் ஆப்தீன்.

 

இலஙவ�
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்கோகன்கனயயும் ஆடடு மநனத்கனையும் 
ஏன ்கவினதககுள் ்்கோண்டு வரக கூடோது 
என் விைோ எழு்கின்தலைவோ?
 ்கவிஞனுககு எலைோவறன்யும் போட 
சுதநதிரம் உண்டு. எை்வதோன, ்ம்ை 
்செோலைப்படட எலைோ விடயங்கனையும் 
தயக்கமின்ி ‘‘மணிககூ’’ வோ்க எழுதி 
விடுங்கள். 
 நோம் ெப்போைிய னைககூ்கள் 
செிைவற்ின ் மோழி ் பயர்ப்பு்கனைப் போர்ப் 
்போமோயின னைககூ எனபது அததனை 
செிக்கைோை்தோன்லை எனபனதப் புோிநது 
்்கோள்ை முடியும்.

உதோரணமோ்க...

நிைவிறகு ஒரு
ன்கப்பிடி னவததோல
எததுனண அழ்கோை ன்கவிசெி்ி.
 (்செோ்கன)

்ம்கம் செிை ்நரங்கைில
நிைனவ ரசெிப்பவனுககு
ஓய்வு தரு்கின்து.
 (மடசு்வோ போ்ஷோ)

பனழய குைம்
தவனை குதிகன்கயில
தண்ணீோில செததம்.
 (மடசு்வோ போ்ஷோ)

யோரது
குைததில ்கல விட்ட்ிநதது?
உனடநத்த நிைோ மு்கம்.

 இவவோ்ோை பை ெப்போைிய  
னைககூ்கனை ்நோககும் ்போது தற 
்போது நோம் அ ி்நது வரு்கின  ் னைககூ 
விதிமுன்்கள் அனைதது்ம ்கடுனமயோைனவ 
என்  ் எண்ணத ்தோனறு்கின்து. எை்வ 
தோன, உங்கள் மைதி் ை உதிக்கின் மூவோிக 
்கவினத்கனை (அனவ னைககூ வோ்க 

இருப்பினும் செோி் ய) ‘‘மணிககூ’’ எனும் 
்பயோில எழுதி விடுங்கள்.

 இைி, மணிககூ்கள் செிை போர்ப்்போமோ?

l
வீடடி்ை செிறுமி
அடம் பிடிக்கி்ோள்
ன்கப்்பசெினயக ்்கடடு.
l
தி்நத ்கதவினுள்
செததமின்ி நுனழ்கின்து
திருடடுப் பூனை.
l
மூடிய ்க்ி்சசெடடினயத
தி்ந்த சுனவக்கின்து
அடுக்கனை எலி.
l
மோனைப் ்போழுது
வோடித ்தோய்்கின்ை
்செம்பருததி மைர்்கள்.
l
உ்சசெி ்வய்யில
குைிர்்சசெினயத தரு்கின்து.
வததன்கப் பழம்.
l
புதத்க அடுக்கில
ஓரமோய் ஓடு்கின்து
்கரப்போன பூ்சசெி.
l
இரவின ஒைியில
சுவோில உைோ வரு்கின்ை
பலலி்கள்.
l
பூரனண நிைவு
குைிர்்சசெினயத தரு்கின்து
வீசு்கின் ்தன்ல.
l
்்கோனட மனழயில
வீடடினுள் வரு்கின்து.
புழுதி வோசெனை.                          n
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 ்ட அ்செோக இங்க வோடோ
 எனை தோததோ  ?
 த ோ த த ோ   கூ ப் ப ி டு ் ் ன ் ை , 
எனைனனு  தோன  ஒரு வோர்தனத ் ்கடடிடடு 
்போைோ குன்ஞசெிடுவோ ்போ்...
 ்செோலலு தோததோ 
 தோததோவுககு எனை ்செய்தி ்கிடககு 
ரோசெோ, எலைோம் உனனை பததி தோன, உன 
குடும்ப வோழகன்க பததி தோன ்்கட்கணும் 
ஒைிவுமன்வு இலைோம ்செோலலு.
 எனை தோததோ ்செோலைணும் ?
 உ ன  ம ை சு ை  உ ரு த த ி க ்க ி ட டு 
்கிடக்்க அனத ்செோலலு. 
 என மைசுை எதுவும் இலனை தோததோ. 
 ஏண்டோ என்கிடட மன்க்கி், 
உனை  ் பதத அப்பனை்ய ் பததவனடோ, 
்ரண்டு ் ப்ரோட வயசும், மு்கதத போர்த்த நீ 
எப்படிப்  படட வோழகன்கய வோழநதுக்கிடடு 
இருக்்கனனு ்செோலலு்வண்டோ. உன 
மு்கததுை ் போய்யோை செிோிப்பு இருக்்க தவிர 
உன மைசுை உண்னமயோை செந்தோசெம் 
இலனை. ஒரு வருசெமோ நோனும் போர்ககு்்ன 
்கிடநதோலும் ்ரோம்ப செந்தோசெமோதோண்டோ 
நீயும், ்கோயததிோியும் இருநதீங்க வோரோவோரம் 
செிைிமோ, போர்க-னனு அவை கூடடிக்கிடடு 

சுததுவி்ய இப்ப உங்களுககு எனை ஆ்சசு?
 பனழய மோதிோி   உங்களுககுள்ை 
அனபோை செண்னடயும் இலனை ,்வைி்ய 
எங்கயும் ்போ்தும் இலனை இவவைவு 
ஏன ஒருததருககு ஒருததர் செோப்பிடும் ் போது 
கூட மைம் விடடு ்பசெிக்கி்து இலனை. 
உங்களுககுள்ை எனை தோண்டோ ஆ்சசு ??
எதுவும் இலனைனனு ்போய் மடடும் 
்செோலைோ்த.
 ் செ ோ ல லு ட ோ  ் ப ர ோ ண் டி ,  இ ந த 
தோததோக ்கிடட மைசெ தி்நது ்செோலலு, 
உன பிர்சசெனைனய உன வயசெோை தீர்க்க 
முடியனைனைோலும் என அனுபவததோை 
தீர்க்க முடியுதோனனு போர்ககு்்ன. (தோததோ 
அப்படி ் செோலைவும் அ்செோக ் தம்பி, ் தம்பி 
அழு்கி்ோன)
 அழோ்த ரோசெோ  எலைோம் செோ ி 
யோகும், நீங்க ்பதது வ்சசு இருக்கி்  
குழநனதக்கோ்கவோது நலைபடியோ செந்தோசெமோ 
நீங்க வோழணும். மைசுை எநத குன் 
இருநதோலும் தோததோக ்கிடட ்செோலலு ரோசெோ. 
 நீங்க ்செோலலு் மோதிோி நோனும் 
்கோயதோியும் செந்தோஷமோ தோன இருந்தோம் 
யோரு ்கண்ணு படட்தோ எங்க வோழகன்க 
செினைோபினைமோ்கி நிககுது தோததோ,  ஊரோர் 
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்ப்சசெி ்்கடடு ்்கோண்டு விதண்டோவோதம் 
்செஞசெோ ்கோயததிோி , முன ் ்கோபததோை நோன 
்செய்யக கூடோத செததியதனத ்தோியோம 
்செஞசெிட்டன தோததோ. அதைோை தோன 
எங்க தோம்பதய வோழகன்க மடடுமலைோது 
எ ங ்க  ஒ ட டு  ் ம ோ த த  வ ோ ழ க ன ்க யு ம் 
்்கள்விககு்ியோ்கி  நிககுது.  
 எனை ரோசெோ ்செோலலு் ?
 எனை தோன எலியும் பூனையுமோ 
அடி்சசுக்கிடடோலும் இநத உை்கதது்ை்ய 
்ரோம்ப செந்தோசெமோ வோழநத ்ெோடி நோங்க 
தோன ஆைோ ்கோயததிோி ்தோழி செசெி்கைோ 
்செோனை தப்போை வழி்கோடடுதைோல தோன 
என ்போண்டோடடி மைசு மோ்ி ்போ்சசு 
தோததோ .
 இநத ஆம்பனைங்க ்கிடட ்ரோம்ப 
சுதநதிரம் ்்கோடுக்க கூடோதடி, அதுவும் 
தோம்பதய சு்கததுக்கோ்க வரும் ்போது  
்ரோம்ப பிகு பண்ணனும் ,்்கஞசெ விடணும் 
ஏன செிை ் நரம் மோசெக்கணககுை அவங்கனை 
படடிைி ்போடடோ தோன நம்ம வழிககு 
வருவோனுங்க அதைோை அநத விசெயததுககு 
்ரோம்ப இடம் ்்கோடுக்கோ்த, நின்ய 
அனையவிடுனனு தப்பு, தப்போ ஐடியோ 
்்கோடுதது இருக்கோ அநத அ்ிவு்்கடட 
செசெி்கைோ, அத ் ்கடடிடடு இவளும் எனனை 
்ரோம்ப போடோய் படுததிடடோ தோததோ, 
பை மோசெம் செந்தோசெமோ இலைோம தோன 
இருந்தோம்.
 ஒரு நோள் என ்தோஸதது வடி 
்வ்ைோட ்செர்நது ்்கோண்டு அது 
மோதிோியோை தப்போை படம் போர்தது விடடு 
வீடு வந்தன. அநத படம் ஞோப்கதது்ை்ய 
அவ்கிடட செந்தோசெமோ இருக்கைோம்னு 
கூ ப் ப ி ட ் ட ன .  எ ப் ் ப ோ து ம்  ் ப ோ ை 
்வணோம்னு திமிரோ ்செோனைோ. ்வறு 
வழியிலைோம ்்கஞசெி போர்த்தன அதுககு 
முடியோதுனனு ்செோனைது மடடுமிலைோம 
்்கோபததுை ்கனைததுை அடி்சசெ ிடடோ 
நோனும் ் ்கோபததுை இநத ் ெனமததுை எநத 
நினையிலும் உனனை ்தோட மோட்டனடி; 
இது நோம்ம ்பதது வ்சசு இருக்கி் புள்ை 

்மை செததியம்னு ்தோியோததைமோ செததியம் 
பண்ணிட்டன தோததோ .
 அ வ  எ த த ன ை ் ய ோ  த ட ன வ 
மனைிப்பு ்்கடடோலும் புள்ை ்மை பண்ண 
செததியததுக்கோ்க பயநதுக்கிடடு நோங்க ்செரோம 
இருக்்கோம் தோததோ.
 நோன பண்ணிைதும் தப்பு, அவ 
பண்ணிைதும் தப்பு ்ரண்டு ்பரும் எங்க 
தப்னப உணர்நதிட்டோம் ஆைோ செததியதனத 
மீ் ி நோனும் அவளும் செந்தோசெமோ இருநதோ 
எங்க புள்னைககு ஏதோவது ஆயிட்மோனனு 
பயநதுக்கிடடு நோனும் அவளும் இப்படி்ய 
் ப செ ோ ம ,  கூ ட ோ ம  வ ரு ஷ க ்க ண க கு ை 
இருக்்கோம் தோததோ.
 அட ்கிறுககு பய்ை இநத செினை 
விசெயததுககு தோன வருஷக்கணககுை உன 
்போண்டோடடிக கூட ்பசெோம, கூடோம 
்கிடநதயோககும். 
 அ ந த  ம து ன ர வீ ர ன  செ ோ ம ி 
்்கோயிலை ்போய் மைதோர மனைிப்பு 
்்கடடிடடு உப்பும், மிைகும் ்கோணிகன்க 
்்கோடுததிடடு, நோன பண்ண செததியதனத 
த ிரும்ப வோங்கிக்க ி்்ன செோம ினனு 
்வண்டிடடு வநதிடடு உன ்போண்டோடடி 
கூட  செந்தோசெமோ வோழ வழிபோருடோ படவோ 
,அநத புள்னைககு நோனும் நலை புததிய 
்செோலலிடடு வநதிடு்்ன.
 தோம்பதயம் என்கி்து தனனை 
ந ம் ப ி  வ ந த வ ங ்க ளு க கு  ப த த ி ய ம ோ 
இருக்கி்து மடடுமலை,  ஒண்ணுககு 
ஒண்ணோ ஒறறுனமயோ, உசுருககு உசுரோ 
நம்பிகன்க்யோடு  எனதயும் விடடு ்்கோடுதது 
்கண்ணியமோ வோழணும். இதுக்கப்பு்மோவது 
தப்பு, தப்போ செததியம் பண்ணிக்கிடடு, 
விதண்டோவோதம் பண்ணிக்கிடடு  விை்கி 
இருக்கோம ஒறறுனமயோ, அனபோ வோழுங 
்கடோனனு அ ி்வுனர மடடும் வழங்கோம 
்ெோடி்கைிடம் ்பசெி செமரசெம் ்செய்து விடடு, 
இருபது ஆண்டு்களுககு முன்ப  இ்நது 
்போை தன மனைவிககு திதி ்்கோடுக்க 
ஆததங்கனர ் நோக்கி ் சென்ோர் தோததோ.

n
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உடம்புல

உசுரு இல்லன்னொ

நெமக்கு ை்ச்சப் தபர்

நெமக்கு பயனில்வலங�

தபொணமுன்னு

தபொசுக்குன்னு

தபர் ை்ச்சிடுைொங�

உணர்வு�ளுக்கு

ேீனிப் தபொடடு

ஒன்னொ த்சர்ந்து

ஒன்பது மொேம் �ழி்ச்சி

முடடி தமொேி

தயொனியக் �ிழி்ச்சி

ைந்து ைிழும் ஒரு உயிர்

இதுேொங� ைொழக்வ�

எத்ேவன எத்ேவனதயொ

தபொ�ொடடங�ள

அைமொனங�்ளில்

்சிக்�ி ்சின்னொப்பின்னமொ�ி

�ொேல் �ல்யொணமுன்னு

பல இன்னல்�வ்ளத் ேொண்டி

கூனி குறு�ி

குடும்பத்துக்�ொ� குடடு ைொங�ி

அைமொனம் ேொங�ொம

ேனியொ நெின்னு அழுதைொதம

இதுேொங� ைொழக்வ�

ையேொன �ொலத்துல

ைொய்க்கு ைந்ேபடி தபசுைொங�

ைொய மூடிக் த�டடுக்�னும்

எல்லொம் தே�ிந்ே உன்வன

உனக்கு ஒன்னும் தே�ியொது

ைொய மூடு நெீ எதுக்கு தபசுற?

த�ொஞ்சம் தப்சொம இருக்�ியொன்னு

எல்லொரும் தபசுைொங�

ேொங� முடியொம அடிையிறு

தேம்பும் தேொளுல �ிடக்குற

துண்வட எடுத்து

�ண்ண துவட்ச்சிக்�ிடதட

நெ�ருதைொம் பொருங�

இதுேொங� ைொழக்வ�

படுத்ே படுக்வ�யில �ிடந்து

மலஜலம் �ழி்ச்சி

மறேி ைந்து

என்வன யொருன்னு தே�ியுேொன்னு?

எல்தலொரும் ைந்து ைந்து த�ட�

எதுவுதம தே�ியொம

�ண்ண மூடிடுதைொம் பொருங�

இதுேொங� ைொழக்வ�

இடு�ொடடுக்கு எடுத்துப் தபொயி

�வட்சியொ ஒரு முவற

மூஞ்ச பொர்க்குறைங� பொருங�

என்ற அந்ே ைொர்த்வேயில் ேொங�

முடியுது ைொழக்வ�

ஒருப்புடி ்சொம்பல் ேொனுங� உடம்பு

உயிர் தபொனொல் ஒன்னும் இல்வல

த�ொபப்படடு த�ொடடொேீங� ைொர்த்வேய

ம�ிழ்ச்சியொ ைொழந்துடடு தபொங�

யொரும் ஏவழ இல்வலங�

எல்தலொரும் மனிேர்�ள ேொன்

மேிக்� �த்துக்�ங�...




என்�ின்ற




n
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ஏற்்்மன 
நிற்நதாய் எங்கும்

n

அன்பினொல் அம� த்சய்து

     அவமேியொய் தேொண்டு த்சய்ைொர்

நென்பினொல் கு்ளி�்ச த்சய்து

     நென்வமவய உைந்து த்சய்ைொர்

இன்பிவன து்ளிர்க்�்ச த்சய்து

     என்றுதம தைற்றி �ொண்பொர்

நென்தறன நெொளும் தபற்று

     நெயமிகு அய்யொ ைொழ�

n

அயல�ம் இருந்து ைந்ே

     அன்புவட அய்யொ ைொழி

�யதலன ைிழி�ள துள்ள

     �ைிவே�ள தமொழிதைன் ைொழி

நெயமிகு த்சொற்�ள த�ொண்தட

     நெலம்மிகு தபற்று ைொழி

�யம்நெிவற கு்ளிர்ந்ே நெீ�ொய்

     �ருவணயொய் நெிவறந்ேொய் ைொழி

n

அயர்ைிலொ உவழப்வபக் த�ொண்டொய்

     அயல�ம் ைிடதட ைந்ேொய்

பயிதலன ஆர்ைம் ேந்ேொய்

     பொஙகுடன் ை்ளர்த்ேொய் த்சன்றொய்

துயிதலன த�ொள்ளொ உவழப்பில்

     துடித்ேிடும் நெொளும் உள்ளம்

எயிதலன ேமிவழக் �ொத்து

     ஏற்றதமன நெிவறந்ேொய் எஙகும்

n

பொஙகுடன் ஆற்றும் த்சய்வ�

     பக்குைம் நெிவறந்ே தமன்வம

ேொங�ிடும் உள்ளம் த�ொண்டு

     ேமிதழன ைந்து நெிற்கும்

ஏங�ிடும் இை�ின் தேொண்டு

     இன்பமொய் நெிவறயும் ஓஙகும்

தூங�ிடொ நூல்�ள த்சொல்லும்

     தேொன்றிட வைக்கும் தபொற்றும்

- ்தன்்ல கவி த்மிழசசிட்டு

த்மிழப்பணி ்சய்யும் 
அ்மினார

n

த்சந்ேமிழ்ச ்சிந்வே த�ொண்ட

     ்சீர்த்ேமிழ அமினொர் ைொழி!

வபந்ேமிழ பரு� என்றும்

     பறவையொய்ப் பறப்பொர் ைொனில்!

முந்ேிதய த்சயலில் த�ொளைொர்

     மு�ர்ேலில் இவ்ளஞர் தை�ம்!

ேந்ேருள இவறைொ என்றும்

     ேமிதழன ைொழும் ைொழதை!

n

அருத்ளொ்ளி வீசும் �ஃபொ

     அருளநெிவற அன்வபத் தூை!

முரு�னின் த்சவதைல் என்றும்

     மு�ிதலன்ச த்சழிப்பொய்க் �ொக்�!

ைருடதை புதுவை மண்ணும்

     வை�வற பி�ொன்சு தேடும்!

ேரும்நெிழல் அன்தப யொகும்

     ே�ணியில் த்சழித்து ைொழ�!

n

ேமிழப்பணி த்சய்யும் அமினொர்

     ேன்தனழில் நெிவலத்தே ைொழி!

அமிழதேனக் �ொலம் நெீ்ள

     அைனியில் இனிதே ைொழி!

நெிமிர்ந்துதம நெிற்கும் த்சொழர்

     நெிவனதைன எம்மில் ைொழி!

ேிமிலுடன் ்சிலிர்க்கும் �ொவ்ளத்

     ேிடமுடன் அமினொர் ைொழி!

(க்ஃபொபொ - தமக்�ொைில் உள்ள  உல�ி 

தலதய தப�ிய புனிே பள்ளிைொ்சல் ஆகும்)

- பால.தி்ாகராசன்,
த�ொவை.
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[ தநெ�ிவ்ச தைண்பொ ]

எங�ள ேமிழதநெஞ்சன் இஙகுேித்ே நென்னொவ்ளப்
தபொங�ல் சுவைதயந்ேிப் தபொற்று�ிதறன்! - ேிங�ள
நெலஞத்சழிக்� ைொழத்து�ிதறன்! நென்மலர்�ள த�ொண்டு
குலஞத்சழிக்� ைொழத்து�ிதறன் த�ொத்து!

[ அறு்சீர் ைிருத்ேம் ]

ைண்ணம் மின்னும் ைவ�யினிதல

     ைழஙகும் மின்னுொல் ேிறன்கூறும்!

எண்ணம் மின்னும் ைவ�யினிதல

     எழுதும் ஆக்�ம் சுவையூறும்!

ேிண்ணம் மின்னும் ைவ�யினிதல

     த்சய்யும் பணி�ள நெலஞசூடும்!

ேண்ணம் மின்னும் ைவ�யினிதல

     ேவழத்து ைொழ� ேமிழதநெஞ்சன்!

மு�நுொல் உல�ம் தபொற்றிடதை

     முந்ேி யொற்றும் த்சயல்�ண்தடன்!

அ�நுொல் புறநுொல் �ைிவே�்ளில்

     ஆழந்து �்ளிக்கும் உ்ளங�ண்தடன்!

ேகுநுொல் பலவும் பேிப்பித்துத்

     ேொவயக் �ொக்கும் ேவ��ண்தடன்!

பு�ழநுொல் பொடும் அணியொவும்

     புவனந்து ைொழ� ேமிழதநெஞ்சன்!

எல்லொம் ைல்ல இவறயரு்ளொல்

     இன்பம் யொவும் �ொணு�தை!

த்சொல்லொம் �வலயுள ்சிறப்புற்று்ச

     சுடரும் தமன்வம பூணு�தை!

ைில்லொம் அம்பின் கூர்மேியொல் 

     தைற்றி மொவல சூடு�தை!

தநெல்லொம் ையல்தபொல் நெீடுல�ில்

     நெிவறந்து ைொழ� ேமிழதநெஞ்சன்! 

பாட்்டரசர கி. பாரதிதாசன்
�ம்பன் �ழ�ம் பி�ொன்சு

தேொல்�ொப்பியர் �ழ�ம் பி�ொன்சு

26.06.2020
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அகறவத் திருநாள் வாழத்து!

�ொடடொற்று தைள்ளதமனக் �ைிவே தபொஙகும்!

நெொடடமுடன் ்சிறக்�்சத்சய்வீர் ேமிதழ எஙகும்!

ேமிழுக்த�னத் ேினம் துடிக்�ின்ற தநெஞ்சம்

அமிழேொன ேொய்தமொழி உம்மிடத்தே துஞசும்

ைொய்ேிறந்ேொல் ைொர்த்வேக் �ில்வல பஞ்சம்

பொய்ைி�ித்ேீர் ேமிழுக் �ிடடீர் மஞ்சம்!

அயல�த்தே மனம் ைிரும்பி ைொழந்ேதபொதும்

பயின்று ைரும் உம்நெொைில் த்சந்ேமிதழ!

ேமிழதநெஞ்சம் மின்னிேழொல் ேமிழ ை்ளர்க்கும்

அரும்பணி ஆற்று�ிற அமின னைத�...

அ�வைத் ேிருநெொ்ளில் அ�ம்நெிவறந்து ைொழத்து�ிதறன்!

ே�வுடதன த்சம்தமொழிதபொல் ைொழந்ேிடுவீர்!

அமிழதுண்ட தேைர் தபொலத் ேமிவழயுண்டு

ேமிழ ை்ளர்ப்பீர் நெலமுடதன பலநூறொண்டு!

 - ்சலலமுத்து ்பரி்சா்மி

பி்நதநாள் ்மங்கலப் ்பருவாழத்து

த்சொர்தைதும் ைொ�ொமல் துன்பங�ள சூழொமல்

ஆர்ைம் குவறயொமல் அன்தபனும்  - ஆ�முேம்

ேண்டமிதழொடு உண்டு ேவழத்ேினிது ைொழியத�ொ

அண்டதமலொம் தபொற்றும் அமின்.

என்றும் ேமிழ்சசுற்றம் ஏத்ேிப் பு�ழபொட

மன்றதமலொம் அன்தப மணம்தபொழிய - நென்றவமந்ே

நென்னொ்ளின் மங�லங�ள ஞொலம் உைந்துவ�க்�

அன்புடதன ைொழி அமின்.

ேமிழன்பு ேதும்பு�ிற ேமிழ தநெஞ்சம் ைொழ�
ேணியொே ேமிழக்குவ�த்தேொம் நெனிைொழ� ைொழ�
அவமேி யு்ளம் தபருந்ேன்வமேமிழக் �ைிஞர்க்த�ல்லொம் 
அன்வனமடி தயன்றுணர்த்தும் அமின்ைொழ� ைொழ�

- அன்புவலலி தங்கவவலன்
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n

த்சொழநெொடடுப் பிளவ்ளயிைர்

த்சொக்�வைக்கும் �ண்ணனிைர்

த்சொர்ைில் லொமல்

ைொழவைக்கும் ேமிழத்ேொவய

ை்ள�வைக்கும் நெல்ைிழுேொய்

ைணஙகும் தைந்ேர்

தேொழவமயொய் அவனைவ�யும்

தேொளத�ொடுத்தே அ�ைவணக்கும்

தேொண்ட �ொ�

ஈழதமன்றும் ப�ேதமன்றும்

எவைிேத்தும் பொகுபொடவட

இவழக்�ொ நெண்பர்!

n

மயிவலயிதல பிறந்ேொலும்

மொநெ��ொம் பொ�ீ்சில்

மணக்கும் அன்பன்

அயிலழவ� அல்லொவை

இதயசுதைொடிங த�ொன்றொ�

அவணக்கும் தநெஞ்சன்

குயிலழவ�ப் பொடடினிதல

குைலயத்ேின் ஏடடினிதல

த�ொடுக்கும் அண்ணன்

மயிலழ�ின் ைடிதைடுத்து

மயக்கு�ின்ற இேழைழிதய

ைழஙகும் ேிண்ணன்

n

ேமிழதநெஞ்சம் த�ொண்டை�ொம்

ேன்னி�த�ொ அற்றை�ொம்

ேவழத்தே ஓங�ி

அமிழதுநெி�ர் ேொய்தமொழிவய

அ�ைவணத்துத் ேினமுயர்த்தும்

அண்ணல் எங�ள

அமினொ�ின் பிறந்ேநெொ்ளில்

ஆண்டைனொர் அல்லொைின்

அருவ்ளப் தபற்தற

இமிழேிவ�சூழ புைிேனிதல

ஈடிவணதய இல்லொது

ைொழி ைொழி

n

ைங�தமனும் தபொஙகுேிவ�

�டலழ�ொய்க் �ொைியமொய்

ைொழி ைொழி

்சங�மேில் ேைழந்துைரும்

்சன்மொர்க்�த் ேமிழத்ேொயொய்

ைொழி ைொழி

்சிங�தமன்ச ்சீர்மிகுந்து

்சிறப்தபல்லொம் உடன்த்ச�

ைொழி ைொழி

த்சங�ேி�ொய் தைண்ணிலைொய்்ச

்சிங�ொ�ப் தபத�ழிலொய்

ைொழி ைொழி



இரா்ம வவலமுருகன் வலங்றக்மான்
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n

ஆழக க்டலதாண்டி அநத்மிறழ வநசித்துக

காழகம்வபால பூணிக கவினுலகில - நாழம்

நிறன்ா்மல ்மின்னிதழில நீள்பற்டப்றப ஏநதும்

துறண்ானச ்சநத்மிழின் தூண்..

n

தூண்்காண்்ட ்மாளிறக்ாம்; துய்த்த இவரநட்வபா

வான்்காண்்ட ்மா்மறழ்ாம்; வாழ்வலலாம்  - நான்்காண்்டப்

பாலவண்ண ்நஞவசான்; பழுதில குணமுற்டவ்ான்;

ஆல்காண்்ட நீழல அவன்.

n

அவனற்மதிப் பாரத்தால அழகுநிலந வதாரககும்

புவன்மலர பூசி்டவவ பூககும்  - நவதளஞவசர

பாரவதி்ாள் ்பற்்மகன் றபநத்மிறழக காப்பதுவபால

்ாரறவ்ம் உள்ளார இ்ம்பு?

n

இ்ம்புகின்் ்சாலலில இளற்ம்்லாம் கூடி

வ்்மாககும் விநறத வளரககும்  - ந்ம்ப்டவும்

வண்ணக கணினி வறரப்டத்தின் பூககளிவன்

எண்ணத்றதக காட்டும் இனித்து.

n

இனிப்பூட்டும் அன்புற்டவ்ான்; ஈற்ிலலா பண்பில

பனிப்பூட்டி றவத்திருககும் பாலன்;  - அணிப்பூட்டும்

பண்்ணலலாம் நூலாககிப் பாவலரகள் ்நஞவசாடு

வண்ணத்றதக கூட்டிநிறகும் வான்.
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n

வான்்காண்்ட விண்மீனாய் வாரறத்்லலாங் வகார்தடுத்து

நாண்பூட்டும் அம்பின் நகலாவான்  - கான்பூககும்

்சம்்மலரின் வதாற்்மிவன் சிநறத; அ்ட்டாஓ

அம்்மலரகள் வாடும் அ்ிநது.

n

அ்ிநதறவகள் எலலாமும் ஆழக க்டலாம்;

எ்ிககலாம் வகாபம்; இறசநதால  - ்ந்ிநீரஇம்

்மண்ணாளும் வண்ணம் ்மனதாளும் சூட்சு்மத்தில

்பான்னும் பணிநதுநிறகும் ்பாய்த்து.

n

்பாய்்ா ்்மாழிவாழறவப் வபாழதும் இனித்தினித்து

்்மய்்ாய் ருசிககின்் வ்மலாளன் - ்நய்றதவ்மல

ஆவலிலலா உள்ளத்வதான் அநதிநிலா சீதளத்வதான்

சீவகா ருண்்த்தின் வசரப்பு.

n

வசரத்துறவத்தப் புண்ணி்த்தில சீரும் சி்ப்வபாடு

வநரத்தியு்டன் வாழகின்் ்நககுவராதம்; - ்மாரத்தாண்்டம்

அன்ன்வாளி வீசி அகிலத்தில நா்ளலலாம்

புன்னறகத்வத ஆடுகின்் பூ.

n

பூககள் அணிதிரட்டிப் பூர த்மிழசசுறவ்ில

பூககறள வாழத்தும் ்பாறுப்்பனககுப் - பாககள்ளாய்த்

தரமுடி ்ாவிடினும் தாள்பணிநது இநநாளில

வசரட்டும் என்வாழத்துச சீர.

n

சீர்காண்டு வாழவாய்; சி்ப்வபாடு அகிலத்தில

வநர்காண்டு நாளும் நி்மிரநதிடுவாய் - கார்காண்்ட

வான்்மறழ்ாய் எட்்்டட்டும் வநது்மககுச வசரவதறகு

நான்வாழத்து கின்வ்ன் நறகத்து.

ஏடி வரதராசன்

வாழத்தும் ்நஞசம்

  2020   Y   Y 



Y    Y     20202


 

ேமிதழ உன்றன் மலர்மஞ்சம்;

   ே�ணி தபொற்றும் ‘ேமிழதநெஞ்சம்’!

ேமிழொய் இன்பத் தேன்�டலொய்

   ேழுவும் தேன்றல் ேரும்சு�மொய்

அமிழேொய் அன்புக் �்ளஞ்சியமொய்

   அழகு தமொழியின் தபரும்பு�ழொய்

அமின்நெீர் நெீடு ைொழியதை;

   ஆழி தபொதல ைொழியதை!

                  - கவிஞர தி்ாரூ



அற்புேத் ேமிழில் தப்சசும் !
     அரும்பே தமொழியிற் பொடடும் !
உற்றை ருறதைொர் தபொலும் !
     உணர்வுடன் தநெ்சங �ொடடிக் !
குற்றதமொ குவறதயொ இன்றிக்
     கும�ியொந் ேமிவழ ஏற்று்ச
்சிற்பதம தபொலும் ஏடடிற்
     ்சிறப்புற ைடிக்� ைல்லொர் !

த்சொற்பேம் தபொே ைில்வல !
     த்சொல்லிதல அடங� ைில்வல !
நெற்த்சயல் நெொளும் எண்ண
     நெறுமணம் பூக்கும் உள்ளம் !
தபொற்பேத் தேைி ைொணி
     தபொலிைிதல அமினொர் தநெஞ்சம் !
�ற்ப� ைள்ளல் நெீண்ட
     �ொலதம ைொழ ைொழி !!

வகாகிலா  
்ஜ்ககு்மார 

பி�ொன்சு

தநெஞ்சத்துக்கு ஒரு பொடடு - ேமிழ 
தநெஞ்சத்துக்கு ஒரு பொடடு 
�ண்ணிவறய ேமிழி ருக்கு 
வ��்ளிலும் ேைழந் ேிருக்கு 

எடடு ையசு பயணம் - அது 
எடட  தைணும் உ்ச�ம் 
எடடு ையசு பயணம் - அது 
எடட  தைணும் உ்ச�ம் 

படடி தேொடடி எல்லொமும் - வ� 
ேடடும் ை�ம் ேந்ேொதன! 
எடடி எஙகு தபொனொலும் - உன்ன 
சுத்ேி ை� ை்ச்சொதன!  

நெீ தேொடுத்ே பத்ேி�ிக்� - அது  
சுண்டதலொட நெிக்�ைில்வல! 
மின் ைவலயில் 
தேொடர்ந்ேிருக்கும் 
உன்  �வலக்கு ஏது எல்வல!  

ஆவ்சேீ� ைிவ்ளயொடு - அட 
ஆயுளுக்கும் தைற்றி நெட தபொடு 
பொ�ி்சில ேவட ஏது - என்றும் 
வபந்ேமிழ ேொன் உன் ை�லொறு 

பூமியில ேமிழ ைொழும் - மனம் 
நூல்ைடிைில் உவனக் �ொணும் 
பொலதமன இங�ி ருந்ே 
�ொலதமல்லொம் உவன ைொழத்தும் 
.

( தநெஞ்சத்துக்கு )
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நென்னலம் த�டகும் நெண்பர்

     நெயப்பட உவ�க்கும் நெண்பர்

தேன்புலம் ைிடடி ருந்தும்

     ேீந்ேமிழ ஆளும் தைந்ேர்

என்ன�ம் நெிவறந்ே நெண்பர்

     எழிலொம் ேமிழ தநெஞ்சத்ேில்

மண்ண�ம் இவணத்து ைொழும்

     மொமணி ைொழ�!ைொழ�!!

அமின் பிறந்ே நெொ்ளொம்

     அ�ியதேொர் நென்னொள இன்று

்சமதநெொக்கு நெொளு மின்றொய்

     ்சத்ேிய தமற்தபொம் ஒன்றொய்

ேமேரும் ைொழைில் ேமிவழ

     ேவழக்�தை த்சய்யு மிந்ே

நெமேரும் நெண்பர் நெொமம்

     நெொளுதம ைொழ�!ைொழ�!!

ஆண்டு�ள நூறும் ேொண்டி

     அவமயதேொர் ்சிறந்ே ைொழவு

தைண்டிதனன் அல்லொஹ ேன்வன

     ைிருப்பதம தஜயத்வேக் �ொணும்

ஆண்டியொன் முரு�ன் தயசு

     அை�து பொேந் தேொடதடன்

தைண்டுை யொவும் தபற்று

     தைற்றியும் த�ொள� ைொழ�!

- ்பான்்மணிதாசன் 

க்டலக்டநதும் த்மிழப்பணி ்சய்யும்  
்நஞசம் வாழி

ேமிழுக்�ொ� ஒரு தநெஞ்சம் ேமிதழொடுேொன் அது த�ொஞசும்

ேமிழுறதைொடு உறைொடி ேமிழொல் அது மிஞசும்

�ைிவே�வ்ள �ொேலிக்கும் தநெஞ்சம்

�டல்�டந்தும் பணித்சய்து ைிஞசும் அந்ே தநெஞ்சம்

நெம் ேமிதழொடு உறைொடி ே�ம்ைொய்ந்ே பவடப்புத்தேடி

த�ஞசும் அேனொல் த�ொஞசும் அேன் தபர் ேமிழதநெஞ்ச(ம்)ன்

ைொழிய ைொழிய பல்லொண்டு ை்ளமுடன் ைொழ� நெலத்தேொடு

உயி�ொ� உறைொ� ேமிழொ� ைொழிய என்றும் பல்லொண்டு

- கவிசசிகரம் அ.முத்துவிஜ்ன்

26.06
�ைிவேக் �ொ�ர்�வ்ள

இேமொய்

�வ�தயற்றும்

இலக்�ியப்

தப�ன்புத் தேொணி.

‘‘ேமிழ தநெஞ்சம்’’அமின் 

ஐயொ அைர்�ள

பன்தனடுங �ொலம்

ை்ளமுடனும் .

நெலமுடனும் ைொழந்து

குடத்ேினுள இருக்கும்

அ�ல் ைி்ளக்கு�வ்ள

குன்றின் தமதலற்றி

ைொழைொஙகு ைொழ

ைொழத்து�ிதறன்..!!

- ்ஜன்ஸி ்சலவராஜ்
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வாழக வளமு்டன்!

ேித்ேிக்கும் தேள்ளமுேொய் எத்ேிக்கும் பு�ழமணக்கும்

நெித்ேிலமொம் ேமிழமுதே அமிதனன்னும் ேமிழதநெஞ்சன்.

ைித்ே�மொய் தநெய்னொவும் ஃபொத்ேிமொ அம்மொளும்

தபத்தேடுத்ே தபருஞத்சல்ைம் அமிதனன்னும் ேமிழதநெஞ்சன்

நெற்றொமவ�க் கு்ளத்ேினிதல நெல்அன்னம் த்சர்ந்ேொற்தபொல்

உற்றநெல் துவணயொ� நெி்சொவைநெீர் ��ம்பிடித்ேீர்!

ைற்றொே இன்பத்ேின் ஊற்றொ� உம்மக்�ள

நெற்றமிழதபொல் ஃப�ித்மொலிக் �ியொஜொைித் அனிஸ்சப்�ினொ

சுற்றங�ள சூழந்ேிருக்� நெண்பர்�ள ைொழத்ேிவ்சக்�

தபற்தறொர்�ள. உவமைொழத்ே பிறந்ேநெொள �ொண்�ின்றீர்!

்சற்தறனும் ஓய்ைின்றி உவழத்ேேனொல் உலத�ஙகும்

தபரும்பு�வழப் தபற்றுள்ளீர் நெற்றமிழொல் ைொழத்து�ிதறன்!

எண்ணங�ள ஈதடற இனிப்பொன ைொழத்துக்�ள!

ைிண்ணமுேின் �ொர்மு�ிதல ஓைியதம ேண்ணிலதை!

ேிண்ணியநெல் தநெஞசுவடய ேமிழதநெஞ்சன்!ைொழியதை!

மண்மீேில்எந்நெொளும் மொண்புடதன ைொழியதை!

பல்லொண்டு பல்லொண்டு பல்லொயி�த் ேொண்டு�ள

பலத�ொடி நூறொ� மக்�ளேம் உ்ளம்புகுந்தே

எல்தலொர்க்கும் ஊக்�த்வே உருைொக்கும் ேமிழதநெஞ்சன்

பல்லொண்டு பல்லொண்டு பொர்தபொற்ற ைொழியதை!

அன்புடன்

இளமுறனவர.வவ.பூங்குழலி்பரு்மாள் இளமுறனவர.வவ.பூங்குழலி்பரு்மாள் 
ேமிழ ைி�ிவுவ�யொ்ளர்
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ேடத்ேிவனத் ேமிழர் தநெஞ்சம் ேொங�தை  பு�ழில் ைிஞசும்

இடத்ேிவனப் தபற்று ைிடட இனியநெல் உண்வம மஞ்சம்

ைடம்பிடித் ேிழுத்து ைந்து ைொழநெிவல இலக்�ியத் தேர்

இடம்பிடித் ேிருக்� தைன்று இருக்�ின்ற உள்ளம் ைொழ�!

தை்ளிநெொடடில் தைவ� வைத்து ைி�ிந்ேநெல் ைிருட்சம் எஙகும்

ஒ்ளிைிடும் �ைிஞர்க் த�ல்லொம் உயிர் மூ்ச்சொய் நெிழல் த�ொடுக்கும்

�்ளிகூடடும் ேமிழதநெஞ்சத்ேின் �னிவூடடும் அ�ைவணப்பில்

ைலுவூடடும் பவடப்பு ஆற்றல் ைழி�ொடடும் மனத்ேின் ஏற்றம்!

ஏற்றத்வேப் தபற்றி ருக்கும் இனியநெல் ்சத�ொே�ர்க்த�ொ

தைற்றுவம என்று இல்வல ைி�ிமனம் இமய எல்வல

�ொற்றிருக் �ின்ற �ொலம் �ண்முன்தன இயற்வ� ைொழும்

்சொட்சியொய் நூறொய் ைொழ� ்சக்ேியொம்  இவறய ருள�! 

�னிைொன அன்புடன்

கவிப்வப்ராளி. 

நீறர. அத்திப்பூ ( வச. அப்துல லத்தீப் )





�டல் �டந்து ைொழந்ேிடினும் ேமிழர்
ேடம் பேித்ே இடதமல்லொம் ேொனும்
படர்�ின்ற தை�ொய்ப் பற்றித் ேமிவழத்
ேிடமொ�ப் ப�ப்பி ைரும் ேமிழத்தேொண்டர்
ேமிழதநெஞ்சம் பல்சுவை இேழ ேந்து
ேமிழர்�்ளின் தநெஞ்சம் நெிவறந்ே அமின் 
்சத�ொே�ர் ஆண்டு பல ைொழியதை!

ஓசூர ்மணிவ்மகறல

  2020   Y   Y 
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த்மிழன்றன வளரத்த த்மிழ்நஞசவ்ம
த்மிழப்புலற்மகள் அறனத்தும் உன்னி்டம் தஞசவ்ம 
அன்றனத்த்மிழால உனககுப் ்பருற்ம
அன்புத் த்மிழ்நஞசத்தால த்மிழுகவக ்பருற்ம

கட்்டவிழும் கன்னித்த்மிழ ்காண்டு 
கவி புறனகி்ாய் கவின்்மிகு வரிகவளாடு
அன்்பன வருவவாரக்கலலாம் அமுதசுரபி நீ
ஆறுதல வதடுவவாரககு அறபுத ஔ்டதமும் நீ

உன் அகககண்க்ளங்கும் அன்பின் ஊறறு
அழகி் வதன்்மங்கும் அற்மதி்ின் ஒளிககீறறு
றபநத்மிழின் ஈரப்பு உன்னுள் விறசவ்ற்
பறறுக ்காண்வ்டாறர ஈரககி்ாய் த்மிழத்்தாண்்டாற்

வி்டாமு்றசியும்  ப்ிறசியும் ்காண்டு - உன்
்வற்ிககிட்்டாய் உறுதி்ாய் அடித்தளம்
தி்ற்மயுள்வளாறர அரவறணத்து அற்மத்துக
்காடுத்தாய் அவரகட்குச சி்ப்புககளம்

எத்திறசப் ப்றவகட்கும் வவ்டநதாங்கலாய் நீ
எங்கும் நிழல வதடி்றலவவாரககும் ்பருவிருட்சம் நீ
அ்டரிருளில ்தாறலவவாரககு ஒளிவிளககாய் நீ
கறரகாணா கவிஞரககும் கலங்கறர விளககாய் நீ

எட்்டமுடி்ா இலககுற்டவ்ாறர ஏற்ிவிடும் ஏணிவ்
ஏங்கும் கறலஞறரயும் கறர வசரககும் வதாணிவ்
அகில ்்மங்கும் வபாறறும் ஞானிவ்
உன் அகத்தில உற்கி்ாள் கறலவாணிவ்
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்வஞ்சால வகட்்டால அனிசச்மலராய் வாடுவாய்
்வறுப்பு துவராகம் கண்்டால தள்ளிவ் ஓடுவாய்
அன்பு ்காள்வவாரககு நறு்மலராய் வாழுவாய்
உ்ரபண்புகளால உலறகவ் ஆளுவாய்

்மா்ககண்ணனாய் வநது ்மங்றக்ர ்மனங்களில
்்மலல ்்மலலத் த்டம் பதிககி்ாய்
்மிடுககாக வநது உலாப் வபாகி்ாய்
்மிளிரும் (கவி) ்மாரககண்வ்ட்னாய்

உன் நகககண்ணில கூ்ட கவி பூககும்
உன் சுவாசககாற்ிலும் த்மிழ ்மணககும்
இநத தரணிற்வ் கட்டிப்வபாடும் 
தனித் தி்ற்மகள் உண்டு உனககும்

இ்றறக்ின் வனப்புகள் சநதம் பா்ட 
இன்னிறசககு்ிவலா உனககுச சிநது பாடும் 
விண்மீன்கள் கண்சி்மிட்டிக கவரி வீச 
்வண்ணிலவவா உன் சிரவச்ி ்மகு்ட்மாகும் 

அத்தறன ்்மாழிகளிலும் வதடுகிவ்்னாரு வாரத்றத 
உன் அன்பு்்மாழிககீ்டாக வசப்ப்டவிலறல ஏதும்
ஒருற்ம்ில விளித்தாலும் உறன எப்வபாதும் 
இ்ம்்மாய் உ்ரநது நிறகி்ா ்்ன்னுள் 

முப்பத்து முகவகாடித் வதவரகள் (வானவரகள்) 
உன்னாயுள் வரறக்ில காத்து நிறக
நலவலாரின் ஆசிகளுறன வாழத்த
நலம் வாழ வவண்டு்்மன்றும் நீடூழி 
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அவலதபொல ஓய்ைின்றித் ேமிழப்பணிவய
ஆற்று�ின்ற தூய தநெஞ்சர்
்சிவலதபொல நெின்றிடொமல் ்சிந்ேித்து்ச
த்சந்ேமிவழப் தபொற்று �ின்ற
நெிவலமொந்ேர் அமின்தேொழர் என்றறிந்து
நெற்றமிழொல் ைொழத்து �ின்தறன்
ைிவலயில்லொ ேமிழதநெஞ்சொல் ைொழ�தைன
ைொழத்து�ின்தறன் ைொழ�! ைொழ�!!

�ேிர்முன்னர் ேொதனழுந்து �ண்ணிவமயொய்
�னிேமிவழக் �ொத்து ைொழும்
புேிர்மொந்ேர் அமின்நெண்பர் எந்ேநெொளும்
பூப்தபொல மணம்ப �ப்பி
மேிதயொடு இவவுலவ� சுற்றிைரும்
மொண்பொ்ளர் அன்பு தநெஞ்சர்
எேி�ி�த்ள இல்லொமல் இயஙகு�ின்ற
எம்தேொழர் ைொழ�! ைொழ�!!

ேமிழதநெஞ்சம் அமின்என்றொல் எல்தலொரும்
ேவடயின்றி அறிைொர் இஙத�
ேமிழத்தேொண்டன் அமினுள்ளம் தூயேொகும்
ேணல்தபொல மொசு இன்றி
அமிழேப்பணி ஆற்று�ின்றொர் ஆற்றதலொடு
அடி்சசுைடவடப் பின்தேொ டர்ந்து
ைிழுேொ� ை�லொறு பவடக்�ின்றொர்
வீறுடதன எந்ே நெொளும்

த்மிழ்நஞசன்
புது்சத்ச�ி
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பேிதனொரு ையேில் சுண்டல் 
இேவழ நெடத்ேியைர்...
ேமிழின் தேொண்டன்..
தை்ளிநெொடடில் ைொழந்ேொலும்
ேமிழ மறைொ ேவ�யொ்ளி...

என்றும் உங�ள ேமிழத்தேொண்டு 
்சிறக்� ைொழத்து�ிதறன்..

்பண்ணி்ம் 
்சலவககு்மாரி

ைொழிய ேமிழதநெஞ்சம்

ைருங�ொலப்

பு�ழ ைிஞசும் !

அேி�மொன அன்புடன்

அமுதபாரதி

n n








26.06.2020
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ஊற்றிடும் ்சந்ேம் �ொேில்

    உ்ளம்ைவ� த�டடுக் த�டடு

�ொற்றினில் ைொ்சம் உந்ேன் 

    �ொனமொய் தபொன வேயொ

ஆற்றிய உன்றன் த்சவை

     அணி�ளும் யறக்�ொ ேிஙத�

தபொற்றுேல் உன்வன மடடும் 

       தபொன்றிடொ உைவம உண்தடொ

தூைதலொ உன்வனக் த�டடு

      துைங�ிடும் வமவய ஊற்ற

பொை்ளம் உன்வனக் த�டடுப்

      வபந்ேமிழ த்சொல்வலக் கூடடும்

�ொைலொய் தமொழிவய �ொக்கும்

    �னிவு�ள தநெஞ்சில் நெிற்�

ேொைறு நெிவனைொல் உள்ளம்

    ேைிக்�ிதறொம் நெொத்ளல் லொமும்

தபொங�ிடும் அவ்ச�ள உந்ேன்

     பு�ழிவன �ொக்கும் எண்ணம்

ேங�ிடும் பொடல் உந்ேன்

      ே�த்ேிவன உயர்த்ேி நெிற்கும்

�ஙவ�வய தபொலும் உந்ேன்

      �ைி�வ்ள நெொன்ப டிக்�

எங�ினி �ொண்தபொம் உன்தபொல்

       எழிற்றமிழ புலைன் ேன்வன.



 

மண்ணில் : 17.09 1936  - ைிண்ணில் : 16.06.2020
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 எது இருநதோல ம்கிழ்சசெியோ்க இருக்க 
ைோம் எனறு ்்கடடோல ஒவ்வோருவரும் ்வறு 
்வறு பதில்கனை்ச ச்ெோலவோர்்கள். ஆைோல எது 
இலைோமல இருநதோல ம்கிழ்சசெியோ்க இருக்கைோம் 
எனறு ்்கடடுப் போருங்கள்... அதற்கோை 
பதில எனைவோ்க இருநதோலும் 
அதன னமயமோை ்போருள் 
பிர்சனை எனபதோ்கததோன 
இருககும். அப்படி்யன்ோல 
வோழவில ம்கிழ்சசெியோ்க இருக்க 
்வண்டு்மன்ோல பிர்சனை 
இலைோமல இருக்க ்வண்டும் 
எனறுதோ் ை ் போருைோ்கி் து. 
 ஆைோல நனடமுன  ்வோழக 
ன்கயில  அது செோததியமோைதோ 
என ோ்ல நி்சசெயமோ்க செோததியமிலனை எனபது நம் 
அனைவருககு்ம ் தோியும்.
 ‘‘ஓடிக்்கோண்்ட இருக்கி் ்ன.. பை 
பிர்சனை்கள்.   வீடடில, ்தருவில, ஊோில, 
்வனை ்செய்யும் இடததில எை எஙகு்ம 
ப ிர்சனை்கள்..  தூங்கமுடியவிலனை.. 
பிர்சனை்கனை தீர்தது நோன நிம்மதியோ்க 
உ்ஙகுவதறகு எைககு ஒரு தீர்வு 
்செோலலுங்கள்’’ என்வோ்்  அநத ம்கோைின 
முனபோ்க நின ி்ருநதோர் அ்ரபிய நோடடில 
ஒடட்க பண்னண னவததிருககும் அநத 
மைிதர்.
 வநத மைிதோிடம் ம்கோன இது ஒரு 

....
்போிய விசெய்ம இலனை்ய. இதறகு 
மி்க சுைபமோை ஒரு தீர்வு இருக்கி் ்த 
எனறு ்செோனைதும் வநதவருககு மிகுநத 
ம்கிழ்சசெி உண்டோ்கி விடடது. அடடோ இநத 
ம்கோனை முன்ப செநதிததிருக்கைோ்ம 

எனறு எண்ணியபடி பிர்ச 
னைனய ம்நது உ்ஙகும் 
உ ப ோ ய த ன த க  கூ று ம் ப டி 
்்கட்கி்ோர். அதறகு அநத 
ம்கோன உன பண்னணககு 
்செனறு அஙகு உள்ை ஒடட 
்கங்கள் எலைோம் எனை ்செய்து 
்்கோண்டு இருக்கின்ை எை 
போர்ததுவிடடு வோ  எனறு 
கூறு்கி் ோர்.

 ்சென்வர் திரும்பி வநது எலைோ 
ஒடட்கங்களும் நினறு்்கோண்டு இருக்கின்ை 
எனறு கூ ,் ம்கோன அவோிடம் நலைது, 
அஙகு இருககும் எலைோ ஒடட்கங்களும் 
தனரயில உ்ங்கியவுடன அங்்க இருக்கி்  
ஓய்வன்யில ந ீபடுதது தூஙகு, நிம்மதியோை 
உ்க்கம் ்கினடககும். பின ்கோனையில எழுநது 
இஙகு வோ எனறு கூ ி் அனுப்பி னவக்கி் ோர்.
 பிர்சனை்கைின ்தோநதரவின்ி 
தூஙகுவது இததனை சுைபமோைதோ எனறு 
எண்ணியபடி பண்னணககு்ச ் சென்வர் மறு 
நோள் ்கண்்கைில தூக்கமின்ி ்கனைப்புடன 
திரும்பி வநது,  இரவு முழுவதும் தூங்க்வ 

Dr. 


(International Life Coach – Mentor – Facilitator)
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இலனை எனறு கூறு்கி்ோர்.
 எனை நடநதது எனறு விோிவோ்க்ச 
்செோலலும்படி அநத ம்கோன ்செோனைதும் 
செிை ஒடட்கங்கள் தோைோ்க்வ தனரயில 
படுததுவிடடை,  செ ிை ஒடட்கங்கனை 
நோன ்மைக்்கடடு படுக்கனவத்தன.  
அப்படி நோன ஒடட்கங்கனை படுக்க 
னவககும்்போது ஏற்கை்வ படுததுக 
்்கோண்டிருநத செிை ஒடட்கங்கள் எழுநது 
விடடை. இப்படி்ய அனைதனதயும் 
படுக்க னவககும் முயறசெியி்ை்ய முழு 
இ ர வு ம்  ்க ழ ி ந து  வ ி ட ட து .  இ ரு ந து ம் 
எனைோல அனைதது ஒடட்கங்கனையும் 
்மோததமோ்க படுக்க னவக்க முடியவிலனை 
எனறு ்கவனையுடன கூறு்கி்ோர்.. 
 அனதக ்்கடட ம்கோன செிோிததபடி்ய,  
இதுதோன வோழகன்க. வோழகன்கயில 
பிர்சனைனய முடிப்பது எனபது ஒடட்கதனத 
படுக்க னவப்பது ்போன்து..   செ ிை 
பிர்சசெனை்கள் தோைோ்க முடிநதுவிடும்.. 
செ ி ை வ ற ன ்  ந ோ ம்  ் ம ை க ் ்க ட டு 
முடிததுவிடைோம்.. ஆைோல செிை பிர்சனை்கள் 
முடிநதோல ்வறு செிை பிர்சசெினை்கள் புதிதோ்க 
எழைோம். . .  அனைதது ப ிர்சசெ ினையும் 
முடிநதோலதோன நிம்மதியோ்க தூஙகு்வன 
என்ோல இநத உை்கததில யோரோலும் 
தூங்கமுடியோது.. ஒடட்கங்கள் அனைததும் 
ப டு த த  ப ி ் கு  உ ் ங ்க ை ோ ம்  எ ன று 
நினைக்கோமல உைக்கோை ஓய்வன்யில 
நிம்மதியோ்க இருக்க ்கறறுக்்கோள்  எனறு 
்செோல்கி் ோர்.
 வோழவில பிர்சசெினை்கள் எனபது 
ஒடட்கப் பண்னணயில இருககும் ஒடட்கங்கள் 
்போல தோன. அவற ி்ற்கோை ் நரம் வரும்்போது 
அனவ தோைோ்க்வ உ்ங்கி விடும். அனைததும் 
உ்ங்கக ்கோததிருக்கோமல உங்களுக்கோை 
்கோைவனரயன்ககுள் அவறன்த தீர்ககும் 
முயறசெினய மடடும் ்செய்து விடடு உங்கள் 
வோழகன்கனய வோழவதுதோன வோழவில 
நிம்மதினயத தரும்.
 ்போதுவோ்க்வ பிர்சனை்கனை விட 
அதில ்கைநதிருககும் உணர்வு்கள்தோன 

ம்கிழ்சசெ ினய ப்ிக்க ின்து. அநத 
உணர்வு்கனை அழிக்க முடியோவிடடோலும் 
அனத உங்கள் மைதில இருநது ்வறு 
ஒரு ்போருளுககு ்கடததி விடடோல அநத 
பிர்சனை்கள் தீரும்வனர அதன போரதனத 
சு ம க ்க  ் வ ண் டி  இ ரு க ்க ோ து .  அ த ன 
்கோரணமோ்க வோழவின நி்கழவு்கனை நீங்கள் 
ம்கிழ்சசெியோ்க அனுபவிக்கைோம். அநத 
ம்கிழ்சசெியோை மை நினை்ய ் பரும்போைோை 
பிர்சனை்களுககு தீர்வு்கனையும் ்்கோண்டு 
வநது ்செர்தது விடும்.
 உ ண ர் வு ்க ன ை  எ ப் ப டி  ் வ று 
்போருட்களுககு ்கடதத முடியும் எனறு 
்்கடகு முன ஒரு செிறு நி்கழனவக ்கறபனை 

அவள் என்பவள்!

ஞொப�ங�்ளின் தபொக்�ிஷம்

 

தேன் நெி�ம்பும்ளைில் பி�ியத்ேிற்கு�ியைள

ைழியும் அன்பின் ஊதுபத்ேி

்சலிப்பவடயொ ்சொவல�்ளின் நெிவறவு�ள

பி��ொ்சத்ேின் பொர்வை

பனிப்பழத்ேின் கு�ல்வீ்சசு

முத்ேமிடும் ்சின்ன இேழ

மிேந்ேிடும் ைண்ணக்�னவு

இவம ்ச�ியும் இேம்

ேொவ� ைொர்க்கும் ேைிப்பு�்ளின் நெி்சப்ேம்

பி�ியும் தநெ�த்துப் ப�ிேைிப்பின் இன்மு�ம்
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்செய்து போருங்கள்.
 உங்களுககு மி்கவும் பிடிதத ஒரு 
நண்பர் உங்கள் பி் நத நோைனறு ஒரு 
வோழதது அடனட தரு்கி் ோர் எனறு னவததுக 
்்கோள்்வோம். அனத நீங்கள் மி்கவும் 
பததிரமோ்க, ்போக்கிஷமோ்க போது்கோக்க 
நினைததுக ்்கோண்டிருககும்்போது அதன 
்மல டீ்யோ ்கோபி் யோ ் ்கோடடி அநத வோழதது 
அடனட போழோ்கி விடடோல உங்களுககு 
எப்படி இருககும்? ஒரு செோதோரண வோழதது 
அடனடதோ்ை, ்போைோல ்போ்கடடும் 
எனறு உங்கைோல அனத்ச செோதோரணமோ்க 
்கடநது விட முடியுமோ?
 அநத ்நரம் உங்கள் மைதில எழும் 

வலி அநத அடனடயின வினைக்கோ்க்வோ 
த ர த து க்க ோ ்க ் வ ோ  ஏ ற ப ட ட த ோ ?  அ து 
அநத வோழதது அடனடனய தநதவோின 
உணர்வு்கனை்ச சுமநது வநததோலும் 
அநத உணர்வு்கள் ்செதப்படடு விடட்த 
எனபதோலும் ஏறபடட வலிதோ்ை. 
 அது அனபைிப்போ்க இலைோமல 
நீங்கள் ்கனடயில இருநது வோங்கி இருநதோல 
அதுவும் மற் ்போருள்்கனைப் ்போல 
செோதோரணமோை ஒன்ோ்க, ்செதமனடநதோல 
மீண்டும் வோங்கிக ்்கோள்ைக கூடிய ஒரு 
்போருைோ்க இருநதிருககும்.  ஆைோல 
அனபைிப்போ்க ்்கோடுதததோல அது வினை 
மதிப்பற்தோ்க ஒரு ்போக்கிஷமோ்கப் 
படு்கி்து. அநத ்கோ்கிதம் உங்களுககுப் 
போிசெைிததவோின உணர்வு்கனை்ச சுமநது 
வரு்கி்து. அநத உணர்வு்கள் உங்கள் 
மைதிறகுள் ்கடததப் படு்கி்து. அதைோல 
தோன அதறகு ஒரு ்செதம் என்தும் ஏ்தோ 
ஒனறு உங்கள் மைதிலிருந்த உனடநதது 
்போல மை்மஙகும் வலி சூழ்கி்து. எநதப் 
்போருைின மதிப்பும் அதில ்கைநதுள்ை 
உணர்வு்கைோ்ை்ய நிர்ணயிக்கப் படு்கி் து. 
அது நலை மைநினையில நலை நடபோல 
தரப் படடதோல அதில நலை உணர்வு்கள் 
்கைநத ிருப்பதோ்க ந ினைதது அனத 
்போக்கிஷமோ்க  போது்கோக்க நினைக்கி் ீர்்கள். 
 அது்போைததோன பிர்சனை்களுடன 
பினணநதுள்ை உணர்வு்கனையும் உங்கைோல 
்வறு ்போருட்களுககு ்கடதத முடியும்.
 உதோரணமோ்க எப்படி அனபோை 
உ ண ர் வு ்க ன ை  அ ன ப ை ி ப் ப ோ ்க  ஒ ரு 
்போருைில தரமுடி்கி்்தோ அது ்போை 
இநத எத ிர்மன் எண்ணங்கனையும் 
மைனத அழுததும் பிர்சனை்கனையும் 
ஒரு ்பப்பர் ்பைோ எடுதது உங்கள் 
மைதில ்தோனறுமோறு அப்படி்ய அதில 
எழுதுங்கள். 
 செிை ் நரம் யோரோவது அவர்்களுனடய 
பிர்சனை்கனை உங்கைிடம் ் செோலலி விடடு 
்போைோல நீங்கள் எப்படி உணர்வீர்்கள்.. 
அ வ ர் ்க ள்  ப ி ர ்ச ன ை ்க ன ை  எ ல ை ோ ம் 

பிற்பொடு ஆழந்ே தபரும் மயக்�ம்

ைியப்பில் ஆழத்தும் ஒற்வற்சத்சொல்

அமொனுஷயத்ேின் தமொத்ே அ�ஙத�ற்றம்

தேன்றலின் தமன் ேீண்டல்

ஆக்�ி�மிப்பு�்ளின் அேி�ப்பட்ச இ�க்�ம்

பூ�ணத்துை மதுைிலக்கு

�ொேல் இறகு

த்சழித்ேிருக்கும் தநெய்ேல் பூக்�ள

உவழப்பின் உன்னே தபருவம

புன்னவ��்ளின் ்சொ்ள�ம்!

- ஆனந்ேி �ொம�ிருஷணன்
ைடலூர். 
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உங்கைிம் ஏற்ி விடடு ்போய் விடடதோ்க 
அழுததமோ்க உணர்வீர்்கள் தோ்ை. அது 
்போல உங்களுனடய பிர்சனை்கனை ஒரு 
்பப்போிடம் ்செோலலி இ்க்கி னவப்பதோ்க 
எண்ணி உங்கனை வருததும் உணர்வு்கனை 
எழுததின மூைம் அதில ்்கோடடுங்கள்.  
 உங்கள் பிர்சனையின ஆழதனதப் 
்போறுததும் மை அழுதததனத ்போறுததும் 
எததனை முன் எழுத ்வண்டு்மோ 
அததனை முன் எழுதுங்கள். செ ிைது  
ஒரு முன் எழுதுவ்தோடு மைப்போரம் 
மன்நது விடடது ்போல இருககும் செிை 
்நரம் ஒவ்வோரு முன்யும் எழுத எழுதக 
குன்வது ்போல இருககும் செிைமுன் 
எழுதுவ்தோடு அநத அழுததம் உணர்்சசெி்கள் 
மன்நது விடும். எதிர்மன் உணர்்சசெி்கள் 
மன்நது விடடோல, நடநத நி்கழவு்கள் 
்நர்மன்யோ்க மைதில பின நினை ்பறும். 
 இது ஏ்தோ நீங்கள் பிர்சசெினை்கனை 
சும்மோ எழுதி  போர்க்கி்ீர்்கள் எனறு 
அர்ததம் இலனை. இது நீங்கள் அநத 
வருததும் உணர்வு்கனை அநத ்பப்பருககு 
எழுதும் உங்கள் ன்க்கள் மூைமோ்க மோற்ி 
விடு்கி்ீர்்கள். இப்்போது அநத ்பப்பனர 
நன்ோ்க சுருடடி அனத தீயில ்போடடு 
எோிக்க்வோ அலைது சுககு நூ்ோ்க ்கிழிக்க்வோ 
்செய்யுங்கள். அனபைிப்பு உனடயும் ்போது 
நலை உணர்வு்கள் உனடநது விடடதோ்க 
மைம் வருநதியது ்போல இப்்போது 
உங்கள் எதிர்மன் உணர்வு்கள் உங்கனை 
விடடும் நீங்கி விடடதோ்க மைம் நிதோைம் 
்பறும். தவிர எழுதும் ்போது உங்கள் 
ைோெிக்கல பினரன ஆகடி்வட ஆ்கி்து 
அதைோல அதிலுள்ை எ்மோஷன நீங்கி 
பிர்சனைக்கோை ைோெிக்கோை தீர்வு்கள் 
உங்களுககு ்தோன்க கூடும்.
 அ து  எ ப் ப டி  எ ன று  ந ம் ப 
முடியோமல இருக்கைோம். ஆைோல அனத 
நம்பிகன்கயுடன நீங்கள் ்செய்வதில தோன 
உங்கள் பிர்சனைக்கோை எைிய தீர்வு இருக 
்கி்து.                                                     

நெீ
ைண்ணத்துப்பூ்ச்சி
த�டகும் தபொதேல்லொம்
நெவனந்து ைிடு�ிதறன்
ம��ந்ேப் புன்னவ�யில்.

நெீ ப�ி்சொய் ேந்ே
தேநெீர் த�ொப்வபயில்
நெி�ம்பி ைழி�ிறது
�ொேல்.

நெீ மவழ
நெொன் �டல்
எவை்ளவு தபொழிந்ேொலும்
உளைொங�ிக் த�ொளதைன்
அன்வப.

்சிம்தபொனி
இவ்சவய ைிட
�்சவனயொனது
உன் முத்ேங�்ளின் ்சத்ேம்.

நெடுநெி்சி �டந்தும்
ைிழித்ேிருக்�ிதறன்
�ொற்றில் ேைழந்து ைரும்
உன் சுைொ்சத்ேில்
உயிர் பரு�.

தே�ிந்தே
தேொற்று ைிடுைது கூட
ஒரு சு�ம் ேொன்
உன்னிடம் மடடும்.

- நநதவனம் சநதிரவசகரன்
ேிரு்ச்சி
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அ்சொத்ேியங�வ்ள
்சொத்ேியங�்ளொ� மொற்றும்
ைல்லவம மிகுந்ே
ைொர்த்வே�ள அை்ளிடம் மடடுதம
பிறப்தபடுக்கும்.

ைலி சுமந்ே தேொள�ள
இ�த்ேமும் ்சவேயுமொ�
பிவணந்ே தேொப்புளத�ொடி
மொர்பிலும்,  �ொலிலும் நெீ பொடிய 
ேொலொடடு�ள நெொன்.

அைன்
உவேத்ே தபொது ைலிக்�ொே ைலி
அநெொவேயொ� ஆ்சி�மத்ேில்
த்சர்ந்ேதபொது
ைலித்ேது !

ஈழபொ�ேி
பி�ொன்ஸ

�ைிவேக் �்ளம்

உவட
மொற்றும் தநெ�ம்
உன்வன நெீ
�்சித்ேதுண்டொ?

�ண்ணொடி
முன் நெின்று
�ண்ணீர்
ைடித்ேதுண்டொ?

எவேதயொ
நெிவனத்து
யொரும் பொர்க்�ொமல்
எப்தபொேொைது
்சி�ித்ேதுண்டொ?

�டந்து ைந்ே
இடத்வே
மறந்து
ைியந்ேதுண்டொ?

ேவலயவண
அடியில்
வேலம் வைத்துப்
படுத்ேதுண்டொ?

அவழக்�ொே
வ�ப்தப்சிவய
அவைப்தபொது
எடுத்து எடுத்துப்
பொர்த்ேதுண்டொ?

குறுஞத்சய்ேி
அனுப்பி ைிடடு
குவல நெடுங�ி
தபொனதுண்டொ?

வ�ப்தப்சி
�ொணொமல்
�ண் �லங�ி
நெின்றதுண்டொ?

தேொடர்பு த�ொள்ள
முடியொமல்
துைண்டு நெீயும்
தபொனதுண்டொ?

ஏதேனும்
ஒரு தபொருவ்ள
உற்றுப் பொர்த்து
நெின்றதுண்டொ?

இவை எதுவுதம
உனக்கு
தே�ிய ைில்வல
அனுபைிக்� ைில்வல
தயனில் ...
என் �ொேல் மடடும்
உனக்கு எஙத�
தே�ியப் தபொ�ிறது ?
அட....ப். .....தபொடொ.

�ைிஞர் �ைித்சல்ைொ என்�ிற 

த்சல்ை�ொணி 
ேிரு்ச்சி .
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 அவன ஊோிலிருநது ஒரு னமல 
்தோனைவிலிருக்கி்து அநத ்செங்கல 
சூனை. ்கிரோமபு்ங்கைில  ‘்கோைோ’ எனறு 
அனழப்பது வழக்கம். ‘்கோைோ’ ்வனை 
்செய்வ்தனபது அவவைவு எைிதலை. 
போர்ப்பதறகு எைிதோ்க இருப்பது ்போல 
த ோ ன  இ ரு க கு ம் .  ஆ ை ோ ல  ் ந ர ம ோ ்க 
் ந ர ம ோ ்க  மு து கு வ லி  ்க ண் டு வ ி டு ம் . 
்வனை முடிததுவிடடு ஒரு ‘்்கோடடர்’ 
உள்்ை தள்ைிைோல தோன உடம்புவலி 
குன்நதது ்போல உணர்வு உள்ளுககுள். 
உடல சு்கமிலனை என்ோல மோததினர 
் ப ோ ட டு  கு ண ம ன ட வ த ி ல ன ை .  அ து 
்போல தோன செோரோயமும் ‘்கோைோ’ ்வனை 
்செய்பவர்்களுககு.
 சூனையின எதிர்ப்பு்ம் சுடு்கோடு. 
ஆள் நடமோடடம் இலைோது ‘ஒ’்வனறு 
இருககும். இதறகு நடு்வ தோன ஒரு 
மணி ்நரததிறகு ஒ்ர்யோரு ்பருநது 
ஒடும் செோனை. இரவு ்நரங்கைில அநத 
இடதனத ்கடப்பவர்்கள் பயததில எ்சசெில 
முழுங்கி ்்கோண்டு தோன ்போவோர்்கள். 
தவனையின செததமும், நோியின ஊனையும் 
பயதனத ்கிைப்புவது செோதரண விஷயம் 
தோன. மைிதர்்கள் மைிதர்்கனை போர்தது 
பயப்படுவது ் போல, ்கண்ணில புைப்படோத 
விஷயங்கனை ்கண்டு பயப்படுவதும் இயலபு 
தோ்ை.
 சூனைனய ஒடடிைோற ்போல 
வோய்க்கோல அனமநதிருக்கி் து. வோய்க்கோலின 
விைிம்னபப் போர்தது ்்கோண்்ட, பழனம 
யோைது எனறு ்கண்டுபிடிததுவிடைோம். 
வோய்க்கோல நீர்தோன சூனையின முதலீடு, 
வரவு, தீைி எலைோம். சூனைனய சுற ி்லும் 

்கருவமரங்கள். ்மற்்க இருக்கி்  ்கருவமர 
மூனையில, ஒரு ஓனை குடினசெ.
 அநத ்செங்கல சூனைனய தோன, 
உ்விைர் ஒருவோிடமிருநது ்கடன வோங்கி 
ஒரு வருட குததன்கககு எடுததிருக்கி்ோர் 
செங்கிலி. தைது ம்கனை எப்படியோவது, 
அறுபது ஆயிரம் ் ்கோடுதது செம்மநதி வீடடில 
ம்கனை அனுப்பி னவததுவிட ்வண்டும். 
அவர்்கள் ்செர்தது ்்கோள்ைோவிடடோலும் 
பரவோயிலனை. அவர்்கள் ்்கடட அறுபது 
ஆயிரதனத ‘இநதோய்யோ நீ ்்கடட பி்சசெ 
்கோசு’ எனறு அவர்்கள் மு்கததில வீசெி்ய்ிய 
்வண்டும் என் னவரோக்கியம் செங்கிலி 
மைசுககுள். எநத மைிதருககு இலனை 
னவரோக்கியம்?. செிை குணோதியசெங்கள் 
மைிதர்்களுககு மடடும் தோன. ஒவ்வோனறும் 
்வவ்வறு மோதிோியோைனவ. அனவ்கனை 
ஒப்பிடுவது மி்க ்கடிது. இது தோன 
மைிதர்்கைின ‘பிரையம்’ ்கிைப்பும் மோ்பரும் 
முரண்போடு. இதறகுள் தோன நடக்கி்து 
‘நீயோ? நோைோ?’ ்போடடி.
 ்கோைோவிறகு, ்கோனை ஒனபது மணிக 
்்கலைோம் வநதுவிடுவோர்்கள் செங்கிலியும் 
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அவரது அண்ணன ம்கன ்்கோபோலும். 
்்கோபோனை அவரது செிததப்போ தோன வைர்ததோர் 
என  ்நன ி்யுணர்வு ்்கோபோலுககும் அவைது 
குடும்பததிறகும் எப்்போதும் உண்டு.
 சூனைககு வநதவுடன, ‘நீ தண்ணி 
வூதது, நோன மண்ணு குனழக்கி்்ன’ 
எனறு ஒப்பநதம் ்செய்து்்கோண்டு தோன 
்வனை ்செய்ய ஆரம்பிப்போர்்கள் இருவரும். 
்்கோபோல அதி்கபடசெம் வோய்க்கோலிலிருநது 
நீர் ்்கோண்டு வருவதில தோன தீவிரமோய் 
இருப்போன. அநத ்செம்மண்ணில  
தண்ணிோின ஈரம் படடவுடன, குனழக்க 
ஆரம்பிதது விட ்வண்டியது தோன. 
்ம்கததில சூோிய ஓைிப்படடு ஒரு நி்ம் 
வரு்ம, அநத நி்ததிறகு ‘்்கோழ 
்்கோழ’்வனறு வநது விடும் அநத மண். 
அது தோன அவர்்களுககு ‘்கோைோ’ அறுக்க 
செோியோை பதம். 
 குனழதத செோநனத ன்கவண்டியில 
எடுததுனவதது ்கோைோ அறுக்க இைகு 
வ ோ ை  இ ட ம்  ப ோ ர் த து  ்க ல ை று க ்க 
ஆரம்பிததுவிடுவோர்்கள். இருவரும் ்செர்நது 
தோன இரண்டு மோதமோய் ்கலைறுக்கி் ோர்்கள். 
்வனை ்செய்்கி் ்போது ஒரு வோர்தனத 

கூட ்பசெிக ்்கோள்வதிலனை இருவரும். 
மதியம் செோப்பிட ்போ்கி்  ்போது தோன ்பசெிக 
்்கோள்வோர்்கள். மோனை ஆறு, ஆ்னர வனர 
்வனை நடுககும். ்வனை முடிநதவுடன, 
னசெக்கினை செோரோய ்கனடககு தோன 
விடுவோர்்கள். குடிததுவிடடோல, ம்கனும் 
செிததப்போவும் போசெததில தினைததுவிடுவோர்்கள்.
 ‘‘யப்போ, ்கோைோ ்கலை விதது 
வர்் ்கோசெ, முதலை ஆ்சசெி வீடடுககு 
தூக்கி்ய்ியனும். எம்புடடு ் ்கவைமோ 
நம்ம குடும்பதத பததி ்பசெிப்புடடோங்க. 
அநத குடும்பததுககு பணதனத ்்கோடுதது, 
்செருப்படி ்்கோடுக்கனும்போ. அப்ப தோன 
இநத உடம்பு வலி எலைோம் உண்னமயோ 
ஆறும்.’’
 ‘‘நீ ்கவைப்படோதடோ மவ்ை, அவங்க 
மூஞசெிை பணதத தூக்கி்ய்ிஞசுடடு. 
அவங்க ்செோனை வோர்தனதய அவங 
்களுக்்க ்செோலலி ்கோடடு்வோம். அப்ப 
தோன ஊரு அவங்க ்கோ்ித துப்பும். ்்கக்க 
கூடோத வோர்தத்யலைோம் ்்கடடுடோங்க 
நம்மை.’’
 ‘‘செோி வுடுப்போ. செமயம் வரும் ்போது 
்வடடு வ்சசெிககு்வோம். எலைோதனதயும் 
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ஒருததன போதது்கிடடு தோன இருக்கோன.’’
 ஒ ரு வ ர்  ் ்க ோ ப ப்  ப டு ம் ் ப ோ து , 
மற்்ோருவர் ஆறுதல கூறுவதும். பி்கு 
இன்ைோருவர் ்்கோபப் படுவது தோன 
இவர்்கைது வழக்கம்.
 இ்த ்கனத தோன னசெக்கிைில 
செோரோயோக்கனடயிலிருநது வீடடுககு வரு்கி் 
வனர. ்்கோபோல னசெக்கிள் ஓடட, செங்கிலி 
பின ்்கோியோில உட்கோர்நது ்்கோண்டு 
ஊர் ்கனத்யலைோம் ்பசெிக்்கோண்்ட 
வருவோர். ் ்கோபோலும் செலிப்பிலைோமல ‘உம்’ 
்போடடுக ்்கோண்டு வருவோன. 
 னசெக்கிள் வீடடு முற்ததில நின்து. 
்்கோபோல ‘்போயிடடு வ்ரன’ எனபது 
்போல வினட ்்கோடுதது ்போய்விடடோன. 
செங்கிலியின ஏப்ப(ம்) செதததனதக ்்கடடு, 
இரு ்பர குழநனத்களும் ‘ஐயோ’ எனறு 
ஓடி வநது ்தோள் ்மல ஏ்ிைர். செங்கலியும் 
இறுக்கமோய் அனணததுக ்்கோண்டோன. 
அ வ ன  ன ்க ய ி லி ரு ந த  தீ ை ி யு ள் ை 
அநத போலீதின னபனய அவர்்களுககு 
்்கோடுததோன. மு்கம் முழுக்க செந்தோசெம். 
ஏ்தோ ்போக்கிஷதனத வோஙகுவது 
்போல அநத னபனய எடுதது ்்கோண்டு 
வீடடிறகுள் செததம் ்போடடு ்்கோண்டு 
நுனழநதைர்.  
 வீடடில நுனழநததும் அவன மனைவி 
இருககும் அன்ககு ்சென்ோன. பை நோள் 
உடல சு்கமிலைோமல படுததபடுகன்கயோய் 
மனைவி ்கடடிலில ்கிடநதோள் .
 ‘‘உடம்பு இப்்போ எப்புடி இருககு? 
இனனும் வயிறு வலி்சசுக்கிடடு தோன 
இருக்கோ?’’
 ‘‘முனைய விட இப்்போ பரவோயிலை. 
ஆைோ இநத வயிறு தோன இனனும் ஏ்தோ 
்்கோனடய்ோ மோ்ி்ய இருககு.’’
 ‘‘நோைோ மக்கோ நோலு டோகடர இன்ைோரு 
மு  ் ்போயி போததுடடு வநதுரு்வோம். அநத 
செிடட எங்்கயும் ் தோை்சசெிபுடோத.’’
 ‘‘உம்’’ எனறு தனையோடடிைோள்.
 ‘‘செம்மநதி வீடடி்ைருநது வநதுடடு 
்போைோங்க...’’ 

 இ ந த  வ ோ க ்க ி ய த ன த  ் செ ோ ல லி 
முடிப்பதறகுள் வயிறு வலிப்பது ்போல 
் த ோ ன ் ி ய து .  வ ய ி று  கு ன ட ்ச செ ை ோ ல 
வோயிலிருநது வரு்கி் வோர்தனத ் தோண்னட 
வழியோ்க அனடததது. நோனவ ்வைி்ய 
தள்ைி ்்கோண்்ட இருமிைோள். 
 இனத புோிநது ்்கோண்ட செங்கிலி: 
‘‘செோி, செோி நோன ்ெோதிய ்்கடடு்கி்ன. நீ 
படுதது உ்ஙகு’’ எனறு ்செோலலிவிடடு 
்்கோள்னை வோசெலுககு ்சென்ோன. 
 ்ெோதி செனமப்பதில தீவிரமோய் இருந 
தோள். நறுக்கிய வோனழக்கோய் துண்டு்கனை, 
்்கோதிததுக ்்கோண்டிருநத குழம்பு செடடியில 
்போடடோள். அவள் ்கண் ்கைங்கியிருநதனத 
செங்கிலி போர்க்க தவ்விலனை. 
 ‘ ‘வோங்கப்போ, அண்ணன எங்க? 
வீடடுககு ்போயிடடோ? செோப்பிட கூப்பிடடு 
வர ்வண்டியது தோைோ?’’
 ‘ ‘இலைம்மோ, புள்ைய செோப்பிட 
கூப்பிட்ததுகுள்ை, ‘வ்ரன’னு ்செோல 
லிடடு ்போயிடடோன. எனைம்மோ, உங்க 
அம்மோ எ்தோ ்செோனைோ?’’
 ‘‘எனைதுப்போ?’’
 ‘‘மோமோ வீடடுககு வநதோரோம்்ம? 
எனை ்செதியோம்?’’
 ‘‘ஆமோப்போ, மோமோ வநது்சசு. அவங்க 
்்கடட அறுபது ஆயிரதனத செீக்கிரம் தர 
்செோனைோங்கப்போ. இலைைோ, ம்சசெோனுககு 
்வ் ஒரு ்போண்ண போதது ்கலயோணம் 
பண்ணி வ்சசெிருவோங்கைோம்.’’
 இனத ் செோலலும் ் போது ் ெோதியின 
்தோண்னட ்கர்கரததது. ்கண்்கள் கூட 
இ்ைசெோ்க ்கைங்கியது. அவள் வோழகன்க 
யோயிற்்?
 ‘‘இது எனை அககுரும்போ இருககு. 
நோன தோன ஏற்கை்வ ் ்கோஞசெ ் ததிககுள்ை 
தரண்ணு ்செோலலிருக்கன. இப்்போ 
எனைோைோ திரும்பவும் குட்சசெல தர்்ோனங்க 
உங்க வீடை. ்வரு சும்மோயிருநதோலும், தழ 
சும்மோயிருக்கோதுனு ்செோலவோங்க. அது 
உைககு தோன ்போறுததமோ இருககு’’
 ‘ ‘எனைப்போ பண்்து. எலைோம் 
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என தைவிதி. நோன தோ்ை செோக்கடய ்தடி 
்போ்ை. இப்்போ உடம்பு நோறுதுண்ணு 
்செோலலி எனை ஆ்க ்போகுது. எைககு 
இநத ்கதி ்தவதோனப்போ.’’
 ‘‘ஏனம்மோ நீ ்வ், முடிஞசு ்போை 
பழய விஷயதத்யலைோம் முடி்சசு அவுக்கி். 
ஆைது ஆ்கி ்போ்சசு. இப்்போ ்கவை படடு 
எனை ஆ்கப் ்போகுது.’’
 ‘‘ ‘‘
 ‘‘செோிம்மோ, நோன ்கோததோை ்போயி 
உங்க வீடை ்செோலலிடடு வநதிடு்்ன.’’
 ‘‘எனைோனு ்செோலை ்போ்ிங்க?’’
 ‘‘இனனும் இருபது நோள்ை ்்கோடுத 
து்னனு.’’
 ‘‘அதுககுள்ை எப்புடிப்போ பணம் 
புரடடுவிங்க?’’
 ‘‘்கலலு சுடு்துககு முனைோடி்ய, 
ஆளு்க அடவோனஸ ்்கோடுக்க ஆரம்பி 
சுடுவோங்க.. போததுக்கைோம்’’

்மண்மாறல வாராவதா

பூைொய் பூத்துக் குலுங�ி நெிற்�ிதறன்,

புன்னவ� த்சய்தே மு�ம் மலர்�ிதறன்,

தேன் குடிக்கும் ைண்டு�ள தேடுைேில்வலதய,

தேொள ்சொய தேன்றல் ைருைேில்வலதய!

நெிலதைொடு தம�ம் தமொ�ம் த�ொள�ிறது,

நெிவனதைொடு நெித்ேிவ� யுத்ேம் த்சய்�ிறது,

ேனிவம த�ொன்று ேொங�ிடதை எைருமில்வலதய!

தைறுவம நெீக்�ிட புதுவம இல்வலதய,

�ொேல் என்ற புனிேம் �ொணொமல் தபொனதேொ,

�ொசுக்�ொ� உல�ம் ேினம் சுழல்�ிறதேொ,

அன்வபத் தேொவலத்து ைொழும் கூடடத்ேிதல,

மணமொவல சூடட யொரும் இல்வலதயொ,

ஏழவம என்பது ஏமொற்றத்ேின் ைடிைமொ,

ஏங�ிடும் என் தநெஞ்சம் கு்ளிர்ந்ேிடுமொ,

மலர்மொவல என் �ழுத்ேில் ைிழுந்ேிடுமொ,

மஞ்சத்ேில் என் மயக்�ம் �வ்ளந்ேிடுமொ!

பட்டுகவகாட்ற்ட பாலு

 ் ெ ோ த ி  ‘ செ ோ ி ’  எ ன ப து  ் ப ோ ல 
போர்ததோள். ்்கோள்னைப் பு்ததில வினை 
யோடிக ்்கோண்டிருநத ்பரப் பிள்னை்கனை 
செோப்பிட கூப்பிடடோர். செோப்பிடடு முடிநததும், 
்க ட டி ன ை  வீ ட டு  வ ோ செ லி ல  ன வ த து , 
உ்ங்க ஆயததமோைோர். ஏ்ைோ தூக்கம் 
வரவிலனை. மைமுழுக்க ஏ்தோ குற்ம் 
்செய்த உணர்வு. தன ம்கைின வோழகன்க 
ப்ி்போை உணர்வு. ‘அது செோி, நோைோ 
்கலயோணம் ்செய்துனவத்தன. அவள் 
வோழகன்க்ய அவ்ை முடி்வடுததோள். 
இப்்போது செிரமப்படு்கி்ோள். எலைோம் 
அவள் தனை்யழுதது. நோமும் ்்கோஞசெம் 
்கண்டிததிருக்கைோம்.’ 
 எதிர்மன் ்்கள்வி்கள் அவனை 
இரவு முழுவதும் பிழிந்தடுததை. பசெனை 
ஆட்்கோள்ளும் போனவ ்போல, இரவு 
அவனை துனபப்படுததியது. வோழகன்கனய 
்தோனைததது ்போல ஒர் பனதபனதப்பு. 
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 ்போழுது விடிவதறகுள், செம்மநதி 
வீடடிறகு ்செனறுவிடடோர் செங்கிலி. 
வீடடில ்ெோதியின மோமோ மடடும் தோன 
இருநதோர். செங்கிலினய போர்ததவுடன ‘வோ’ 
எனறு கூட அனழக்கவிலனை. தனைனய 
மடடும் ஆடடிைோர்.
 «வீடடுககு வநதீங்கைோ்ம, ம்க 
்செோனைோ» என்ோர் செங்கிலி.
 ‘‘நீங்க இருப்பிங்கனு போர்ததன. 
ஆை ்கோணும். அதோன உங்க ் போண்ணுடட 
விஷயதத ்செோனைன.’’
 ‘ ‘நோன தோன ்செோலலிடடனை 
உங்க்கிடட. ஒரு மோசெததுககுள்ை ் ்கோடுககு 
்னனு.’’
 செங்கிலியின குரல ்கர்கரததது. 
்போலிஸ ்கோரைிடம் ்பசுவது ்போல 
பம்மிக்்கோண்டு தோன ் பசெிைோன. ் ்கோஞசெம் 
குரனை உசெததிைோலும், ம்கைின வோழகன்க 
ப ி்் போய் விடு்மோ என்கி்  பயம். 
 ‘‘அ்தலைோம் செோி தோன. இங்க 
பணம் அர்்ெனடோ ்தவப்படுது. அதோன 
வீடடுககு வநது ் செோலை ் வண்டியதோ்சசு.’’
 ‘‘செோிங்க, அப்்போ நோன இனனும் 
ப த து  ப த ி ன ை ஞ சு  ந ோ ளு க கு ள் ை 
்்கோடுததர்்ன.’’
 ‘‘செடடுனு ் ்கோடுதத நலைோ இருககும். 
உங்க ் போண்ணு தோை வ்சசெி வோழ ் போகுது. 
நோங்கைோ?’’
 ‘‘... வீடடுை யோரும் இலலிங்கை. 
தம்பி எங்க ்கோணும்’’
 ‘‘எலைோரும் நநதிவைம் திரு விசெோவுககு 
்போயிருக்கோங்க. ்நதது ரோவுை தோன 
்்கைம்புைோங்க. வர ்ரண்டு நோைோகும்.’’
 ‘‘ஓ அப்பிடியோ! அதோன தம்பிய 
்கோணு்மோ? தம்பிய போததுடடு ் போைோம்னு 
வந்தன. செோி அப்்போ நோன வரங்க. 
இன்ைோரு நோனைககு வநது போககு்ன.’’
 ‘‘ம். ்போயிடடு வோங்க’’ என்ோர் 
்ெோதியின மோமோ.
 செோியோை வயிறறு பசெி. இரவும் 
செோியோ்க செோப்பிடவிலனை. னசெக்கிள் மிதிக்க 
மிதிக்க, பசெியோல வியர்க்க ஆரம்பிததது. ‘டீ 

குடிததுவிடடு ்போ்கைோ்ம’ எனபது ்போல 
வயிறு பிதற்ியது. னசெக்கினை நிறுததி, 
ஸடோண்ட ்போடடுவிடடு டீக்கனடககுள் 
நுனழநதோர் செங்கிலி.
 டீ ்செோலலிவிடடு திரும்புன்கயில தோன 
தைது போலய வயது நண்பன முருன்கய்யோனவ 
போர்ததோர். இருவரும் ஒருவர் ஒருவனர போர்தது 
புனைன்கதது ்்கோண்டைர். செிறு வயது 
முத்ை, இருவரும் ஒன்ோ்க சுற ி் திருநதோர்்கள். 
பள்ைி ்கோைததி் ை்ய, இவர்்கள் ்செய்யோத 
ர்கனை இலனை. ்கோைம் எனனும் ்கருவி தோன 
இவர்்கனை்யலைோம் பிோிதது னவததிருக்கி் து. 
 ‘‘எனைடோ, ம்க எப்படி இருக்கோ? 
்பரப் பிள்னைங்கைோ எப்படி இருக்கோங்க’’ 
என்ோன முருன்கய்யோ.
 ‘‘எலைோம் நலைோ இருக்கோங்க டோ. 
செம்மநதி வீடடுககு ்போயிடடு வந்தன டோ.’’
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 செ ங ்க ி லி  மு ரு ன ்க ய் ய ோ வ ி ட ம் 
எநத விஷயதனதயும் மன்ப்பதிலனை. 
முருன்கய்யோவும் அப்படிதோன. செங்கிலி 
ந ட ந த ன த ் ய ல ை ோ ம்  ் செ ோ ன ை ோ ர் . 
‘இப்படியும் மைிதர்்கள் இருக்கி்ோர்்கைோ’ 
எனறு முருன்கய்யோவுககு ஆ்சசெோியமோ்க 
இருநதது. செங்கிலி பணம் புரடட வழி 
்்கடடோன.
 ‘‘அம்மஙகுடி ரோமசெோமிடட ்போயி 
்்கடடோ ்கினடககும்டோ. அவரு தோன 
இப்்போ வடடிககு பணம் ்்கோடுககு்ோரு. 
்செோநதமோ ்கோை அறுககு்னனு ்செோனைோ 
்கண்டிப்போ தருவோரு.’’
 ‘‘எப்புடி டோ அவவைவு உறுதியோ 
்செோல்?’’
 ‘‘நீ ் ்களுடோ அவர்்கிடட. ்கண்டிப்போ 
உ ை க கு  த ரு வ ோ ரு .  ஆ ை ோ  ப ண ம் 

  2020   YY    YY 

உல�த்வே என்னொல் 
எடடிப்பொர்க்� முடி�ிறது 
உள்ளஙவ�யில் 
ஸமொர்டஃதபொன்.

     - த்மிழ்மின்

மடடும் ்செோனை ்ததிககுள்ை திருப்பி 
் ்க ோ டு த து ட னு ம் .  இ ல ை ை ோ ,  ் ப ோ ி ய 
த்கரோறு பண்ணிப்புடுவோன’’
 இ ரு வ ரு ம்  டீ  கு டி த த ை ர் . 
முருன்கய்யோ செி்ிது ்நரம் ்பசெிவிடடு 
்கிைம்பிவிடடோர். 
 செங்கிலி இன்ைோரு டீ குடிதது 
விடடு, னசெக்கிைில அம்மஙகுடி செோனை யில 
வநது்்கோண்டு இருநத ்போது ்ெோதியின 
்கணவன ஒரு ்பண்ணுடன னசெக்கிைில 
்போய்்்கோண்டு இருநதோன. ஏ்த்சனசெயோய் 
்நோடடமிடட செங்கிலி னசெக்கினை அவர்்கள் 
முன நிறுததிைோர். அவன அரு்கில ்செனறு 
்கனைததில ஓங்கீ அன்நதோர். அவன 
எதுவும் ்பசெவிலனை.செங்கிலியும் எதுவும் 
்பசெவிலனை. ்்கோபத்தோடு வீடடுககு 
்சென்ோர் செங்கிலி. n
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பாரதி தாசறனப் பாடு

( ஒரு ைி�ற்ப தநெ�ிவ்ச தைண்பொ )

1.

ஆ�ங�ள த�ொர்த்ேேொய்்ச ்சொ�ம் நெிவறத்ே்ளித்துப்
பொ�ங�ள ேீர்த்ேிடும் பொைொதல - ேீ�மொய்்ச
்சொ�ங�ள �டடி்ச ்ச�ியொக் �ைி�டடும்
பொ�ேி ேொ்சவனப் பொடு.

2.

பொ�ே �ண்டத்ேில் பொடடுவடப் பொைலன்
பொ�து தபொற்றிய பொஙகுடன் - ்சீ�து
ஓ�த்து ஏவழவயயும் ஒய்யொ�த் தேத�ற்றும்
பொ�ேி ேொ்சவனப் பொடு.

3.

வீ�த் ேமிழதனன தைந்ேன் இ�ொைணவன
சூ�ன் அைதனன்ச சூத்ேி�மொய் - யொ�ைன்
பொ�ேத் ேொயை்ளின் பந்ேம் அைதனன்ற
பொ�ேி ேொ்சவனப் பொடு.

4.

பொ�ொடடும் ைொர்த்வே�்ளொல் பொடி இயற்வ�யிவன்ச
்சீ�ொடடும் த்சம்தமொழியில் ்சீர்த்ேநெல் - நெீ�ொடடும்
நெீ�வலயொய் ைொர்த்வே நெிலைழவ�ப் பொடிடும்
பொ�ேி ேொ்சவனப் பொடு.

- கு. க்மலசரஸ்வதி

Y    Y     20202
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ஆறுமு்கம் தமிழநோடடின பை ்போிய 
மோந்கரங்கைிலும்  செி்ப்போ்க பணியோற்ி 
ஓய்வு ்பற் அரசு அதி்கோோி.  எங்்கஙகு 
இனர ்தடி ப்நதோலும் முடிவில தோன 
வசெிககும் கூடடிறகு வநது இனைப்போறும் 
வோைம்போடி ப்னவ்கனைப் ்போல, மைித 
மைம் தோன பி்நத ் செோநத  மண்ணி்ை்ய 
்கனடசெி ்கோைங்கனை  ்கைிக்க நினைககும்.  
ஆறுமு்கம் மடடும் அதறகு  விதிவிைக்கோ 
எ ன ை ?  இ ய ற ன ்க  எ ழ ி ல  ் ்க ோ ஞ சு ம் 
எப்்போதும் ்தன்ல ்கோறறு வீசும்  
்தனமோவடடததிலுள்ை தன ்கிரோமததிறகு 
்செனறு  உ்வுக்கோரவர்்களுடன ஒன்ோய் 
கூடி ம்கிழநது விவசெோயதனதயும் போர்ததுக 
்்கோண்டு தன ்கனடசெி்கோைதனத  ்செைவிட 
்வண்டு்மன் ஆனசெனய  மனைவி 
்்கோமை வலலியிடம் கூ் அவளும் 
அனத்ய எதிர்போர்ததது ்போை மு்கம் 

மைர்்கி்ோள்.  நீங்கள் ்செோலவது செோிதோன.
இ த த ன ை  வ ரு ட ங ்க ள்  ப ி ் ந த 

மண்னணயும் ் செோநத பநதங்கனையும் 
விடடு நோ்டோடியோ்க வோழநத வோழகன்க 
்போதும். நோம் ்கவனைபடடுக்்கோண்டு 
இருநத  நமது ஒ்ர ம்கைின திருமணமும் 
எநதவித பிர்சசெனையும் இடர்போடு்களும் 
இலைோமல நன்ோ்க முடிநது விடடதோல.

இைி ்கிரோமததிறகு ்செலவதில  தனட 
ய ிலனை எனறு ்பசெ ி  முடி்வடுதத 
இரண்டோம் நோைில  அடுப்பங்கனரயில 
செனமயல ்செய்து ்்கோண்டிருநத மனைவி  
மயங்கி செோி்கி்ோள். உட்ை ஆம்புைனஸ  
துனணயுடன அவசெர அவசெரமோ்க ்செனறு 
மருததுவமனையில அனுமதிக்கப்படடு 
தீவிர செி்கி்சனசெககு பின  மோரனடப்போல 
்கோைமோ்கி்ோள்.  ஆறுமு்கததின இதயம் 
ஒரு ்நோடி துடிக்க ம்நது பின ்வ்கமோ்க  




அய்யோபுரம் - ்தன்கோசெி

  2020   Y   Y 
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துடிக்கி்து.  தனனை ஆசுவோசெப் படுததி 
வ ி ட டு   அ ன ன ப யு ம் ,   ப ோ செ த ன த யு ம் , 
ந ல ் ை ோ ழு க ்க த ன த யு ம்  ் ்க ோ ஞ செ மு ம் 
குன் வின்ி ஊடடி வைர்தது இப்்போது 
் வ ை ி ந ோ ட டி ல  ்க ண வ ் ர ோ டு  ந ல ை 
பணியிலிருககும் தன ஒ்ர ம்கைோை 
்செலவினய அனை்பசெியில அனழதது 
அம்மோவின இ்ப்னப ்தோிவிததுவிடடு 
இ று த ி ்ச  செ ட ங கு ்க ன ை  ்க ி ர ோ ம த த ி ல 
்செய்யப்்போவதோ்க ்செோல்கி்ோர்.  ம்களும் 
உட்ை ்கிைம்பி ்கிரோமததிறகு வநது 
விடுவதோ்க ்செோலை   தன  ்க ிரோமதது 
உ்விைர்்களுககும் த்கவல ்செோலை 
அ வ ர் ்க ளு ம்  ந ல ை ட க ்க த த ி ற ்க ோ ை 
முன்ைறபோடு்கள் எலைோம் ்செய்ய 
ஆரம்பிதது விடடோர்்கள். 

மனைவிய ின ப ி்ரதம் ்்கடோமல 
இருக்க மருததுவமனையில ்பக ்செய்து 
தநத  ப்ோீஷர் போக்செோடு  ஆம்புைனசெில 
ஏற்ிக்்கோண்டு தைி்யோரு ஆைோ்க,  
எததனை நடபுக்கள்  ந்கரததில ்கினடத 
த ிருநதோலும், உடன வநது இரண்டு 
நோட்கள் கூட்வ இருநது இறுதி்ச 
செடஙன்க முடிதது திரும்பும் அைவிறகு 
அவர்்களுககு ்நரமிலைோத ்கோரணததோல,    
் செ ோ ்க ங ்க ன ை ப்  ப ோ ி ம ோ ் ோ ம ல    அ வ ர் 
தைககுள் னவததுக்்கோண்டு தைியோ்க 
பு்ப்படு்கி்ோர். தன ்செோநத ்கிரோமததுககு 
ஆமோம் ந்கரததில எநத மைிதைிடமும் 
பி் உ்வு்களுக்்கோ நண்பர்்களுக்்கோ 
்செைவழிக்க அவர்்கைிடம்  ் நரம் இலனை. 
ந்கரம் எனபது ஆயிரம் உண்னம்கள் 
ஒைிநது இருககும் இடம். அது எப்்போதும் 
்வைிப்படுவதிலனை.  யோரும் யோர் மைதும் 
புண்படும் படியோ்க ்பசுவதிலனை ஆமோம். 
உண்னம ்பசெிைோல தோ்ை மைித மைம் 
வருததம் அனடயும்.

ஏழு மணி ்நரம் பயணம் ்செய்தோல 
எ ட டி வ ி டு ம்  ் த ோ ன ை வ ி ல  இ ருக கு ம் 
்கிரோமம் ்நோக்கி ந்கர்்கி்து ஊர்தி. 

இ ரு ள் சூ ழ  ் ந ர ம்  மூ ட ப் ப ட ட 
வோ்கைததில  ் வைி  இனர்சசெல  ்கோது்களுககு 

்்கட்கவிலனை.   ்கடனம்ய ்கண்ணோ்க ்கண் 
செிமிடடோமல ஓடடும் ஓடடுைர் இது ்போன் 
எததனை மரணங்கனை போர்தது இருப்போர். 

்கணததிறகும் மனைவியின செடைதனத  
போர்க்க போர்க்க குைமோ்கிய ்கண்்கள். 
அப்படி்ய ்கடநத ்கோைங்கனை புரடடி 
போர்க்க ் செலை , இயறன்க எழில ் ்கோஞசும் 
என ்கிரோமததிலிருககும் ப்சனசெ ப்செல 
என் வயல்வைி்கள், வினையோடித 
திோிநத வரப்பு்கள்,  ்கம்மோய்்கள், ்கிணறு்கள், 
பம்பு்செடடு குைியல,  ்செோர்க்க்ைோ்கமோய் 
ந ி ன ை வு ்க ை ி ல  வ ந து  ் ப ோ ்க ி ் து .  
்பற்்ோருககு ஒ்ர ம்கன எனபதோல 
்செலைம் எைககு அதி்கம். ம்கன நன்ோ்க  
படிதது ்போிய பதவிககு வர்வண்டும் 
என் எண்ணததில எதிலு்ம குன்வின்ி 
ந்கரதது விடுதியில தங்க னவதது  படிக்க 
ன வ த த ோ ர் ்க ள் .  வ ி டு மு ன ்  ந ோ ட ்க ள் 
மடடு்ம ்கிரோமம் ்செலவதுண்டு.  நோனும் 
அவர்்கைின ஆனசெனயயும் விருப்பத னதயும் 
நின்்வறறும்படி நலைமுன்யில படிதது 
முடிதது உட்ை  ்வைோண்னமததுன்யில  
அதி்கோோியோ்க பணியில ்செர்ந்தன. 

ஊ்ரலைோம் இருககும் விவசெோயி்கள்  
என    ஆ்ைோசெனையின ் போில நிைங்கனை 
போது்கோக்க ஒருநோளும் எங்க ்செோநத 
நிைம் பற்ி  நினைததுப் போர்தததிலனை. 
இப்்போது நினைததோல வருததம் மைனத 
வனதக்கி்து. பணியில ்செர்நத உடன 
த ி ரு ம ண ம்  ் செ ய் ய  ஏ ற ப ோ டு  ் செ ய் த 
்பற்்ோர்  மனைவினய ்பண் போர்க்க 
அ ன ழ த து ப்  ் ப ோ ை ோ ர் ்க ள் .     அ வ ளு ம் 
பக்கதது ஊர் ்கிரோமம் தோன  நிைபுைம் 
நின்ய னவதது அநத பகுதியி்ை்ய 
்போிய ்்கோடீஸவரரோ்க இருநதவோின 
்செலை ம்கள்தோன இவள்.  எங்கள்  வீடடில 
நின்ய நிைபுைன்கள் இருநததோலும் 
அவர்்களுககு இனணயிலனை எனப்த 
உண்னம,  நோன அதி்கோோியோ்க பணியோற்ி 
யதோலும், பக்கதது ்கிரோமம் எனபதோலும் 
நின்ய விசெோோிக்க ்வண்டிய அவசெியம் 
அவர்்களுககு  ்தனவப்படவிலனை.
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ஒரு செிை நிபநதனை்யோடு திருமணத 
திறகு செம்மதிததைர். ஆம் தன ம்கள் எநத 
்கவனையும் இன்ி வசெதியோ்க வோழநததோல 
் வ ண் டி ய ன த  எ ங ்க ை ி ட ம்  ் ்க ட டு 
வோங்கி ்்கோள்ளுங்கள் அவனை ்கஷ்டம் 
்தோியோமல போர்தது ்்கோள்ளுங்கள் 
எனபதில ்தோடங்கி ந்கரததில உங்கள் 
வோழகன்கனய அனமததுக ்்கோள்ளுங்கள் 
எனபதில ்போய் முடிநதது.

இவருனடய ்பற்்ோர் ஆனசெ்யோ 
ஒ்ர னபயன நம்முடன இருக்க முடியோத 
நினையில ்வனை அனமநததோல அவன  
மனைவி குழநனத்கைோவது தனனுடன 
இருக்க ்வண்டும் எனபது. 

வ செ த ி ய ோ ை  கு டு ம் ப த த ி லி ரு ந து  
் ப ண்   எ டு க ்க ி ் ் ோ ம்  அ வ ள்  த ி ் ந த 
்வைி ்கழிப்பிடங்களுக ்்கலைோம் 
பழக்கப் படடவள் இலனை  ்மலும் 
சு ்க ோ த ோ ர ம ோ ை த ோ ்க வு ம்  இ ரு க ்க ோ து , 
இரவு ்நர அவசெரததிறகு செிரமமோ்கவும் 
இருககும் அதைோல வீடடில ்கழிவன் 
ஒனறு ்கடடிடைோம் மணப்்பண்ணின 
்பற்்ோரும் அனத்ய ்செோல்கின்ைர் 
எனறு ் செோலலி முடிப்பதறகுள்,  இவவைவு 
ப டி ்ச செ ி ரு க ்க  ் ்க ோ ஞ செ ம ோ வ து   அ ் ி வு 
இருக்கோ வீடு எனபது ் ்கோவில, ் ்கோவிலில 
யோரோவது  இநத மோதிோி அசெிங்கமோ ்கககூஸ 
்கடடுவோங்கைோ எனறு  வனசெபோடிைோர். 
செோி வீடடிறகு ்வைியிைோவது ்கடடு்வோம் 
எனறு ்செோனைதறகு அதறகும்  முடியோது 
ஊோில ்கோனைக ்கடன்கனை முடிப்பதறகு 
ஒதுக்கப்படட ்்கோலனையிை தோன 
பயனபடுததனும் எனறு ்கண்டிப்புடன 
்செோலலிவிட ்வறு வழியின்ி அநத 
முயறசெி ன்கவிடப்படடது

உண்னம தோன ்கிரோமங்கைில ்பரும் 
போலும் ்கழிவன் உள்ை வீடு்கள் அவசெியம் 
இலைோமல ்போைது இயலபு தோன 

்கோரணம். அனைவரும் வயல்கோடடில 
்வனை ் செய்பவர்்கள் ் வனை முடிநது ஆறு 
குைங்கைில குைியல முடிதது வருபவர்்கள் 
்க ோ ன ை  ்க ட ன ்க ன ை யு ம்  அ வ ர் ்க ள் 

l
பு�ிந்தும் பு�ியொேது

தபொல் இருக்�ிறொய்

த்சொல்லொமல் �ொேல்

ேடுமொறிப் தபொ�ிறது.

		l
நெம்மில் தைறுபொடு

என்பதே இல்வல

மனது ஒன்றுபட

துடித்து ேைிக்குது..

l
நெிலவை எல்தலொரும்

அழகு என்�ிறொர்�ள

உன்வன �ண்டபின்

நெிலவும் தபொய்யொனது.

l
பொம்பின் பயம்

அற்றுப் தபொனது

த�ொ�ொனொ பயம்

தேொற்றிக் த�ொண்டது.

l
நெிறுத்ேம் இல்லொது

தேொடர்ந்து தபொ�ிறது

ஏக்�க் �னவு�த்ளொடு

ைொழக்வ�ப் பயணம்.

l
வ�கூப்பி ைணக்�ம்

�ொேலருக்கும் இனிக்கும்

த�ொ�ொனொைின் பயம்

பண்பொடு இனி ்சிறக்கும்.

l
ம�ிழ்ச்சி மனவே

ம�ிழைொக்�ித் ேரும்

த�ொபம் குணத்வேதய

த�ொன்று தபொடும்.

வா. சண்முகம்

்கவினத்கள்
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்கோதது ்கிடக்கி்து. இது தோன ்கிரோமம் 
ஒருவருககு ஒனறு என்ோல ஊ்ர கூடி 
வநது உறுதுனணயோ்க இருககும். 

ஆம்புைனஸ ஓடடுைருககு பணதனத 
் செ ட டி ல  ் செ ய் த து ம்  ம ன ை வ ி ய ி ன 
உடல நடுவீடடில ்கிடததப்படு்கி்து. 
ஊரோர் ஒனறு கூடி ்செய்ய ்வண்டிய 
செோங்கலயங்கனை ்கிரோமதது வழக்கப்படி 
் செ ய் ்க ி ் ோ ர் ்க ள் .  அ த ி ல  அ ங ்க ி ரு ந த 
போடடிமோர்்கள்  பைரும் ஒப்போோி னவக்க 
செிைர் என ன்கனயப் பிடிதது ்கைங்கிய 
்கண்்க்ைோடு ஆறுதல ்செோல்கி்ோர்்கள். 
்நறறு முழுதும் செிநதிய ்கண்ணீரோல  என 
்கண்்கைில  ்கண்ணீர் வற்ிப் ் போயிருநதது   
அவர்்களுககு நோன ஆறுதல ்செோலலிக 
்்கோண்டு மரணம் நடநத நி்கழனவ 
விைக்கிக ்்கோண்டிருந்தன.  

ம ோ ன ை  4  ம ண ி ய ை வ ி ல  ம ்க ள் 
தன ்கணவனுடன ்கோோில வநது இ்ங்கி 
அப்போனவ ்கடடியனணதது அழு்கி்ோள்.  
அப்்போது அஙகு ஒ்ர செைசெைப்பு , 60 
வயதோை என ்கோது்கைி்ை்ய அவ 
வ ோ ர் த ன த  வ ி ழ ,  இ ை வ ய த ி லி ரு க கு ம் 
என ம்களுககு ்்கட்கோமல இருககுமோ,   
செைசெைப்பு குன்யும் முன்ை இவ தோன நீ  
தத்தடுதது வைர்தத ்போண்ணோ எனறு 
ஒரு வயதோை  அம்மோ ்்கட்கஆமோம் எனறு 
தனையோடடி விடடு ம்கனை போர்க்கி்ோர்   
அ நத ்நோடியில இருவரும் செினையோ்கி 
வோர்தனத்கள் வரோமல நிற்கி்ோர்்கள்.  எநத 
ஒரு ர்கசெியம்  தன ம்களுககு ் தோிய கூடோது 
எனறு நோனும் என மனைவியும் ்போததி 
்போததி  னவத்தோ்மோ அது இனறு 
்தோிநது விடட்த   இததனை வருடங்கள் 
இநத ்கிரோமதது பக்கம் வரோமல இருநததன 
் ந ோ க ்க ம்  வீ ண ோ ்க ி வ ி ட ட ் த   எ ப் ப டி 
என ம்கனை செமோதோைம் ்செய்்வன, 
்போய் ்பசெக கூடோது எனறு ்செோலலி 
வைர்தத நோ்ை இவவைவு ்போிய  ்போய் 
்செோலலி விட்ட்ை,  இதற்கோ்க தோ்ை  
்கிரோமததிறகு இவவைவு நோள் வரோமல 
இருந்தோம், தன ம்களுககு விவரதனத 

்்கோலனை பு்ங்கைில ்கழிதது விடுவதோல 
அ வ ர் ்க ளு க கு  ் த ன வ ப் ப ட வ ி ல ன ை 
வீடடில ்கழிவன்.

இதற்கினடயிலும் திருமணம் ் பற்்ோர் 
்கைின செம்மதததுடன நடந்த்ியது.  
பல்வறு ஊர்்களுககு மோறுதைோகும்  அரசு 
பணி மறறும் முதல நினை  அதி்கோோியோ்க  
இருநததோல ்செலலுமிடங்கைி்ைலைோம்  
அங்்க்ய செ்கை வசெதி்களுடன குவோர்டர்ஸ 
தநது விடுவோர்்கள். 

எ ை ் வ  ் செ ோ ந த  ஊ ர்  ஞ ோ ப ்க ம் 
வரவிலனை வரும் ்போது இயைவிலனை 
வினைவு, இதுவனர ்கிரோமததிறகு   இரண்டு 
முன் மடடு்ம வநதிருக்கி்ோர்  அதுவும் 
தோன  மடடு்ம தோய் தநனதயின இறுதி்ச 
செடங்கில பஙகு ்்கோள்ை ்வண்டும் என் 
்கடடோயததிற்கோ்க. 

ஒ ரு   சு ய ந ை வ ோ த ி ய ோ ்க  ்க ழ ி வ ன ் 
இலைோத  ஒ்ர ்கோரணதனதக  ்கோடடி 
்பற்்ோனர பிோிநது வோழநது பி்கு 
்கோைததின ்கடடோயததோலும் ்கிரோமதது 
பக்க்ம வர இயைோமல ்போைது.   நலை 
ஒரு வோழகன்கனயத  ்தடிததநது பை 
ஏக்கர் நிைங்கனை ்செோததோ்க ்செர்தது 
னவதது ்சென் என ்பற்்ோர்்களுககு 
நோன ம்கைோ்க இருநது ்செய்தது  எனை.
பை முன் மனைவியின ஊருககு 
வநத ்போதும் கூட தோய் தநனதயனர 
போர்க்கோமல ்சென்னத நினைதது 
் வ ட ்க ப்   ப டு ்க ி ் ் ன .  ் ப ற ்  த ோ ய் 
தநனதயனர போர்க்ககூட நோன வரோமல 
இருநதனத  நினைதது போர்ககும் ்போது 
எைக்்க அசெிங்கமோ்க இருக்கி்து.     தோய் 
தநனத   மன்வுககு  பின ்கழிவன் வசெதி 
்செய்து விடடுததோன அஙகு வர முடிவு 
்செய்்தோம் அதன படி எலைோம் செி்ப்போ்க 
நனட்பற்து ,

எண்ண ஓடடங்கள் நிற்கவிலனை 
வோ்கைம் நின்து என வீடடின அரு்கில 
வநது ்செரும் ்போது அதி்கோனை 4.00 
மணி ஊ்ர தூங்கோமல ப்சசெத தண்ணீர் 
கூட குடிக்கோமல என வீடடின முன 
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் செ ோ ன ை ோ ல   பு ோ ி ந து  ் ்க ோ ள் வ ோ ை ோ 
ம ோ ட ட ோ ை ோ   எ ன று    எ ண் ண ங ்க ள் 
ஓடிக்்கோண்டிருக்க, இறுதி்ச செடஙகு 
்வனை்கள் ஆரம்பிதது மயோைம் ்செனறு  
வநத  பின ஒவ்வோருவரோ்க அவரவர் 
வீடு்களுககு ்கிைப்பு்கி்ோர்்கள்.  ம்கள் தன 
அப்போவின மடியில படுதது ்தம்பித 
்தம்பி அழு்கி்ோள் அவர்்கள் ்செோனைது 
உண்னமயோ எனறு ்்கட்க  தன ம்கனை 
ஆறுதைோ்க தடடிக ்்கோடுக்கி்ோர்.  

நீங்க என கூட ்வைிநோடு வநது 
விடுங்கள்  அப்போ நோம எல்ைோரும் ் செர்நது 
இருக்கைோம் தைியோ்க இருநது ்கஷ்டப்பட 
்வண்டோம் ்்கோஞசெம் கூட நோ்கோீ்கம் 
இலைோ மக்கள் எநத ்நரததில எது 
்பசுவது எை இங்கிதம் ்தோியோதவர்்கள் 
எனறு ்்கோபப்படு்கி்ோள். 

ம ்க ் ை  உ ண் ன ம ன ய  உ ன ை ி ட ம்   
மன்ததது என தவறு அதறகு இநத 
மக்கள் மீது பழி ்செோலைோ்த. இரவில 
உன அம்மோ உடனை எடுததுக ்்கோண்டு 
நோன பு்ப்படட ்நரம் முதல ்கண்ணில 
தூக்கமின்ி ்கோததிருநத ்தய்வங்கள் 
இவர்்கள். பி்ருககு ஒரு துனபம் என்ோல 
அனத ப்கிர்நது ்்கோள்ை ஓ்டோடி வரும் 

உததமர்்கள் இநத ்கிரோமதது மக்கள். ்மல 
மோடியில இருப்பவர் வீடடில ஒரு துக்கம் 
என்ோலும் ்கீ்ழ உள்ைவர் ்வனைககு 
்செலலும் ந்கரம் இலனை இது.

்கிரோமதது மக்கள் எதோர்ததவோதி்கள் 
மைதில எனதயும் னவததுக ் ்கோண்டு  ் போய் 
்பசெ மோடடோர்்கள் ்வள்ைநதியோைவர்்கள் 
அவர்்கள் உண்னமனயததோ்ை ்பசெிைோர் 
்கள்.  இததனை வருடங்கைோ்க நோன 
எ ன னு ன ட ய  எ த ோ ர் த த  த ன ன ம ன ய 
இழநது வோழநது விட்டன இைி்யனும் 
்க ிரோமததிை்ரோடு ்செர்நது  எனதோய் 
தநனத நினைவு்கனையும் உன அம்மோவின 
்கைனவயும் நின்்வற்  இங்்க்ய 
இருக்கி்்ன.  

இனன்ககு இருககு் விஞஞோை 
வைர்்சசெியிை ் நோில ் பசுை  மோதிோி்ய  நோம 
வீடி்யோ ்கோல ்பசெைோம்  போர்ததுக்கைோம்.  
நீயும் விடுமுன் வரும் ்போது இயநதிர 
உைன்க விடடு அனமதியோை சூழலில 
வநது தங்கி அப்போனவயும் போர்தது விடடு 
்செல எனறு ்செோலை பதில ்செோலை 
்தோியோ ப்சசெிைஙகுழநனதயோ்க அங்கிருநது 
வினட்பறறு ்செல்கி்ோள் ம்கள்.

n

குருவியு்டன் - "வ்மகச வசாறு"
காகறகயு்டன் - "வானச வசாறு"
நட்சத்திரத்து்டன் - "நிலாச வசாறு"
்மாறும் ்பாழுதுகள் ்மனநிற்வு்டன்..!

            

 - ஷர்ஜிலா யாகூப்- ஷர்ஜிலா யாகூப்

  2020   Y   Y 



Y    Y     2020

அ்ட இது என்ன கவிறத?

த�ொஞசும் �ி்ளியின் குணதம த�ொண்டொள

அஞசும் ்சிறுமயில் அழவ� உண்டொள

மஞ்சள மு�த்ேில் நெிலைின் தபொலிவு

பிஞசு மனத்ேில் மவலயின் ைலிவு

�ொந்ேள ைி�ல்�ள �ைர்ந்தே அவழக்கும்

்சொந்ேம் ேைழந்தே ்சந்ேேி பிவழக்கும்

தைந்ேன் ைலிவம வீதணன் றொகும்

ஏந்தும் அழ�ில் எல்லொம் ்சொகும்

பொேக் த�ொலுத்சொலி பங�ம் ைிவ்ளக்கும்

தமொே ைருமழ�ில் மு�க்�ண்தேொவலக்கும்

நெொே ைடிைொ�ி நெர்த்ேனம் ஆடும்

�ீேம் ஒன்றொ�ி �ிங�ிணி பொடும்

பின்தன பொர்த்ேொல் தபொற்��ம் துடிக்கும்

ேன்னொல்சு�ம்ை� ேவலக்�னம் தைடிக்கும்

இன்னல் தேொவலக்� இன்மு�ம் ்சி�ிக்கும்

பின்னல் ்சவடேனில் புதுமலர் ைி�ிக்கும்

நெொ்சி அழ�ினில் எளளுப்பூ ை்சிக்கும்

தப்சிக் �ைர்ந்ேிட பிேற்றலும் ரு்சிக்கும்

வீ்சி எறிைதும் ைிழுதேன மொறும்

மொ்சிப் பனிதயன மொர்பினில் ஏறும்

பித்ேம் ைந்தேவனப் பிடித்தே ஆடடும்

்சித்ேம் �ைர்ந்ேிட அழ�ிவனக் கூடடும்

நெித்ேம் அை்ளது நெிவனவு�ள ைொடடும்

ேத்ேம் �ைிவேயொய்த் ேனிைழி ேீடடும்

இரா்ம வவலமுருகன்
ைலஙவ�மொன்

Y    Y     2020
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வநரிறச ்வண்பா

அன்தபொடு   த�ொண்டொடு  ஆளதைொதம   ேன்ன�த்தே 

இன்பதமொடு  ைொழந்ேிடுதைொம்  ஈதைொதம  –   துன்பதமயில் 

இன்னதலதபொம்  நெொடடிதலயும்  இன்தறொடு  தேொல்வலதயயில் 

இன்னுயிரும்   தபொற்றுதைொதம  ஈந்து!!! 

அன்னம்    பயில்ைதேொ   அன்னநெவட   நென்நெ்ளினம் 

மன்னிய   நெீத�ொவட   மூழ�ிதயழும்   –   மின்நெ்ளினம் 

மீன்குஞசு  துள்ளிதய  தமலுய�   தநெொக்�ினில் 

அன்தப  நெ்ளினம்  அணிந்து!!! 

அன்பும்  ப�ிவும்ேொன்  அன்வனயின்  பொ்சமும் 

நென்தபொருள  நெல்�ிட  நெொடுைதும்  –  அன்புேொன் 

மன்னும்  உல�ினில்  மொந்ே�ின்  தநெ்சமும் 

அன்பிதல  என்ப  ேறிந்து!!! 

நெ�மும்  ்சவேதயொடு  நெடபுதம  பொ�ில் 

பு�ழும்  உயர்வும்  பலதம  –  யு�த்ேில் 

மல�ினில்  நெொறும்  மணக்�ிறதே  மன்னும்

நெலதம  ைிவ்ளந்ேிட  நெடபு! 

குயில்�ள   இவணந்து   தமகூவுமிவ்ச  இன்பம் 

மயில்�ளும்  ஆடும்  ம�ிழந்து  –  பயின்றிட 

அன்னங�ள   நெீந்தும்   அணியுதம   இன்பமும் 

இன்னல்�ள   நெீக்கும்   இனித்து !!! 

மயிலன்ன   தபத�ழிதலொ   மஙவ�யும்   என்ேன் 

உயி�வனய   உன்ைிழியில்   ஒன்றொய்ப்   –   பயின்ற 

வமயலும்   �ைர்�ொந்ே  மொன்ைிழிப்   பொர்வை 

வேயலுந்ேன்  �ொேல்  ேைழந்து!!! 

இரா. மீனாட்சி சுநதரம்
த�ொவை

  2020   Y   Y 
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்சொேி�்ளின்   �டடு�வ்ள   உவடத்தே   றிந்ேொல்
 ்சமத்துைப்பூ   மலர்ந்துமணம்   வீசு   மிஙத�
ஆேிக்�   ்சொத்ேி�த்வே   உவடத்தே   றிந்ேொல்
 அவனைருக்கும்   ்சமூ�நெீேி   �ிவடக்கு   மிஙத� !
வீேிமுவன   �டவு்ளவ�   உவடத்தே   றிந்ேொல்
 ைிேிதயொடு   பழம்மூடம்   ைிலகு   மிஙத�
ஊேிவைத்ே   மேமனுவை   உவடத்தே   றிந்ேொல்
 உேித்துைிடும்   மனிேதநெயம்   பி�ிவு   மொயும் !

சூழ்ச்சி�வ்ள   சுயநெலத்வே   உவடத்தே   றிந்ேொல்
 சூழந்ேவனைர்   ஒன்றொ�ி   உறைொய்   ஆைொர்
ஊழைிவனயொம்   எனும்�ருத்வே   உவடத்தே   றிந்ேொல்
 ஊக்�முடன்   ைிவனயொற்ற   ைழி�ள   தேொன்றும் !
ஆழத்து�ின்ற   வைேி�த்வே   உவடத்தே   றிந்ேொல்
 அறிதைொ்ளிேொம்   பொய்ந்துைொழைில்   ை்ளர்்ச்சி   தேொன்றும்
வீழத்து�ின்ற   தபொய்பு�ொணம்   உவடத்தே   றிந்ேொல்
 வீறுத�ொண்ட    புத்துல�ம்   பூக்கு   மிஙத� !

இந்துத்ைொ    மொவயயிவன   உவடத்தே   றிந்ேொல்
 இருள�ிழித்தே   இனமொனம்   நெிமிர்ந்து   நெிற்கும்
நெிந்ேிக்கும்   ேவலதயழுத்வே   உவடத்தே   றிந்ேொல்
 நெிவறமொனத்   ேன்மொனம்   தநெஞ்சில்   தேொன்றும் !
முந்தும்ஆணொ   ேிக்�த்வே    உவடத்தே   றிந்ேொல்
 முவ்ளைிடதட   தபண்ணு�ிவம   நெிலம்பி   ்ளக்கும்
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