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வவணக்்கம்!ணக்்கம்!

இ ன் று ,  ந ா ம்  எ ங் கு  ந ந ா க் ்க கி னு ம்  ந � ா ட் டி யு ம் ,  வ � ா ற ா ர ை யு ம் 

ந கி ர ற ந் து ,  ை லி ந் து  ்க கி ட ப � ர ை க்  ்க ா ண  மு டி ்க கி ற து .  ை ன ி ை ரு க் கு 

ஆநைாக்்ககியைான ந�ாட்டி இருப�து ைி்க அவசியைான ஒன்றுைான்.

அது நம் முன்நனறறதைகிறகு வழிந்காலும். ஆயினும், கூடநவ வரும் 

வ�ாறாரையானது எைக்கு ஊறு விரளவிக்்கக் கூடியது. �லைின் 

வ�ாறாரை அவர்கரளயும் உருக் குரலதது, ைறறவர்கரளயும் 

உருக்குரலப�து நவைரனக்குைியநை!

ஒருவைின் நல்ல வசயல், முன்நனறறம் என்�னவறரறப �ாரதது 

�ாைாட்டாவிட்டாலும் �ைவாயில்ரல, வ�ாறாரைப�ட்டு விடாைீர்கள்.

வ�ாறாரைவயனும் ்காட்டுதைீ, நம் நல்லுணரவு்கரள ஒரு வநாடியில் 

வ�ாசுக்்ககிச் சிரைப�து ைட்டுைல்லாைல், ைறறவர்கரளயும் சங்்கடதைகிற 

குள்ளாக்்ககி  நவைரனப�ட ரவக்்ககிறது . இததுரக்குணைானது ,ைம் ர்கயறு 

நகிரலரயநய ைறறவர்களுக்குச் சுட்டிக்்காட்டு்ககிறவைனும் உணரைரய 

அப�டிப�ட்டவர்கள் புைிந்து வ்காள்வநையில்ரல

ஒருவைின் ைகிறரை்கரள, முன்நனறறதரைப �ாரததுத, ைம் ைகிறரை்கரள 

வளரதது ைாமும் முன்நனறுவைகில் ைவநறதுைில்ரல. ஆனால், அதுநவ 

வ�ாறாரையா்க உருபவ�றும் ந�ாதுைான், உங்்கரளயறியாைநலநய 

இரடயூறு விரளவிக்்க முரனர்கயில் �ிைச்சிரன ைரலதூக்்க ஆைம்�ிக்்ககிறது 

ைறறவர்கரள வரச �ாடவும், வாய்க்கு வந்ை�டி ந�சவும் முயல, இதுநவ 

ைறறவர்களின் ைதைகியில் உங்்கரளப �றறிய ைைக்குரறவான ைைகிபபீட்ரட 

உருவாக்கும்.

அடுதைவர முயறசி்கரள முடிந்ைால் �ாைாட்டுங்்கள். முடியவில்ரல 

யாயின்,  சிறு புன்னர்கயுடன் ்கடந்ைகிடுங்்கள். அரைவிடுதது,அவர்கரளப 

ந�ால் நாைில்ரலநய எனு ம் ஏக்்கம்,  வ�ா றா ரையா ்க வவளி ப�ட 

அ வ வ வ ண ண ந ை  ை ன  அ ழு த ை ை ா ்க  ை ா ற ி ,  உ ங் ்க ர ள  ந ந ா ய ி ல் 

வீழதைக்கூடும். வ�ாறாரைதைீ ்கந்ை்கக்்காடா்க உங்்கள் ைனதுக்குள் 

்கனன்று, உங்்கரளநய சுட்வடைிததுப வ�ாசுக்்கக் கூடும்.

ஆ்கநவ, இதைீய குணம் நம் ைனரை ஆக்்ககிைைிக்்காைல் ைவிரதது, 

ந ம் ை ி ட ம்  ை ர ற ந் ை கி ரு க் கு ம்  ை கி ற ர ை ்க ர ள  வ ள ர ப � ை கி ல்  ்க வ ன ம் 

வசலுதைகினால், நகிச்சயைா்க வளைான முன்நனறறம் நம்ரை வைநவற்கக் 

்காதைகிருக்குவைன்�ைகில் ஐயைில்ரல. வ�ாறாரை நகீ்்ககி வாழந்து வ�ருரை 

நசரபந�ாைா்க! நன்றி!

அன்புடன்
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இரடயில் குடம்நசை இன்�தநை னூற

நடந்ைாள் அழகுமு்கம் ்காட்டி - ைடக்கும்

அைகிைசச்சி ைிபந�ாடு அன்ன நரடயில்

சைகிைாடிச் வசல்லுநைா பூ.

பூவின் புதுவாசம் உள்ளம் புகுந்ைைால்

நைவிை லரமு்கம் நைடிநய - ைாவிக்

குைகிததுப �றந்ைகிடும் தும்�ி ்களின்று

சுைகிவ்காணடு �ாடுநைா �ா.

�ாவவனத ைகிதைகிக்கும் �ாறகுடநை வந்துநீ

ைாவவாரு முதைவைன ந்கட்டங்குத - ைாவிடும்

ைான்,ைன் இரணயிவள் ைாவனன்று நாடிநய

நைான்றுநைா ைங்ர்கயின் �ின்பு.

�ின்னழகும் ைாலாட்ட புன்னர்க நைனூட்ட

இன்�த ைைநவ,நீ வசப�ிடு- உன்வனழில்

நாடி இறங்்ககிய நை்கதரைக் ்கணடைால்

ஆடவந்ை நைாையில் ்கள்.

ையிவலன வந்ைாள் ையக்்கதரைத ைந்ைாள்

குயிலாய் இரசதைாள் குைலால் - இரயந்ைநல்

்கானைாய் நசரந்ைாள் ைரலக்்கண அறுசுரவத

நைனாய்ச் சுரவைந்ைாள் ைது.

ைதுைசம் சிந்ைகிடும் ைங்ர்கயின் ்கன்னக்

்கதுப�ிநல ந�ாநனன் ையங்்ககி - அைனில்

்களிக்்க, ைனமும் ்ககிளரந்நை உரு்கத

ைளிைவள் வ்காணடாள் �ிரணபபு.

இரணந்ைநல் ைங்ர்க எனைகிையம் நசை

ைரனயாய் வருவாநளா நாடி - புரனநவன்

்கவிரை அவள்நைல் �டிக்்கப புரனந்து

புவியின் அழகு நகிலவு.

நகிலவவான்று வந்து நகிரலைறக்்க ரவதது

உலவுவைன் உள்ளம் புகுந்து -்கல்கல

வவன்நற சிைிததுஅவள் நகிற்க ை்ககிழ்ககிநறன்

என்ைனைகில் இன்�தரை ஏறறு.

ஏறறிடுவாய்க் ்காைரல எழிலாநள எனதுளம்

உறறவள் ஆவாய் உவர்கைந்து - வ�றநறன்,

உளதைால் ை்ககிழந்நைன், உனது நகிரனவிநல

ைகிரளதநைன்,நீ என்நைாட்டப பூ.

பூவவன்ன பூநவாஉன் புன்னர்க நைலன்நறா

�ாரவக்ந்கா ைீடுநை �ாருளநைா - �ாவவனக்

ந்கட்கும் உனதுகுைல் ந்கட்ட ைனதைாநல

ைாட்நடன் ைசிதைகிட நவறு.
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�ட்டாம்பூச்சி எழ 

சறறு ைடுைாறறததுடன் 

நகிைிரந்ை ைலர 

நீல வானம்

நீணட தூைம் வசல்்ககிறது

�றரவக்கூட்டம்

அழ்கான சிறறருவி

வநருங்்ககிச் வசல்ர்கயில்

வழுக்கும் �ாரற்கள் 

வைாடர ைரழ 

ைரலப�ாரையில் வழிவயங்கும் 

புைகிய நீரவீழச்சி்கள்

பூச்சி்கள் ஒலிவயழுப�

இருள் சூழந்தும் ைசிக்்ககிநறன் 

்கான்கதது நீநைாரட 

�சுரையான வனம்

்கணமூடி ைசிக்ர்கயில்

�றரவ்களின் வைாழி...!

- அ.அணணாைரல

சிறகெனும் நம் குறியீடு...

என் வைௌனம் முழுவதும் வீசும்

உன் வாசரன...

மூச்சரடக்கும் ்காைல் வநடியின் சூழபுர்க...

வசீ்கை வீச்சின் ைின்னல் நகிைிடங்்கள்

வசாக்்ககி விழும் �ந்ைல் �ாரரவ்கள்

�டரும் நநசக் வ்காடி

�ிைிவைாரு நாளுக்்காய் நைக்்ககி ரவதை

யாை உளறலின் 

வைாழி வ�யரபபு்கள்...

நீ வ்காடுதை  நீல வானம் சறறு நீளம்

நாள் வளரதை சிறகு சிறு �ிசகு...

இருக்்கட்டும், இருக்்கட்டும்

�ிரழ வாக்்ககியம் ந�ைழகு 

ைழரலக்கும் ைங்ர்கக்கும்...

எல்லாம் உன்வழி அறிந்ை உயிநைாட்டம்

என் ்கவிரைக்கு உணரநவாட்டம்

நாைான நானும் நீயும் இனி

உயிர வைய் ்கலந்ை வைய் உயிர..!!!

 - ெிறிஸ்டினா அருளகமாழி

நநைிரச வவண�ா

அழவ்கன்ந�ன்! நகின்ரன அமுவைன்ந�ன்! என்னுள்
குழலிரசயக் வ்காஞ்சும் குழந்ைாய் - �ழ்ககிடும்
அங்ர்கயின் அறபுைைாய் ஆ்காயம் உள்ளவரை
சங்்கத  ைைிழமூன்றும் ைா!
     

      - கெனறல் ெவி

  2020   Y   Y 
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ஓ வி ய ர்  அ ரு ண் கு மா ர்   த மி ழ ்ா டு ,  வ வ லூ ர் 
மாவட்டதததில் வசிதது வருகதிறார். அவரது முழுவ்ர   
எ ண் ்ண மு ம்  உ ழ ை ப் பு ம்  ஓ வி ய ம்  வ ழ ர வ து 
மடடும்தான். அவரி்டம் வ்ர்கா்ணல் சசயவததில் 
மகதிழ்சசியழ்டகதிவறாம்.  இனி அவரி்டம்…

ஓவியஙெளில் உஙெள ஆரம்்பொல அனு்பவஙெள ்பறறி?

நான் சிறுவயதில் இருந்து ஓவியம் வரைவது உண்டு. எனது 
பள்ியில் உள் ஓவிய ஆசிாிரய என் ஓவியங்கர்ப் பார்த்து, 
பள்ியில் நடந்த ஓவியப்்பாட்டி்க்ில் ்கலந்து க்காளளும் 
வாயப்பிரனத்தந்து ஆர்வத்ரதத் தூண்டினார். அவற்ில் ்கலந்து 
க்காண்டு, முதல் பாிசு வாங்கியுள்்ன். அதிலிருந்து எனக்கு 
ஓவியத்தின் ்ேல் ேிகுந்த ஆர்வம் உருவானது. என் தந்ரதயும் 
என்ரன ேிகுந்த அ்வில் ஊக்குவித்தார். எனது ஓவியப்பயணம் 
கதாடங்கிய நாட்்கள இரவ்ய!

ஓவியதெின வகெகமெள எகவ?

ஓவியத்தில் பல வர்கரே்கள உள்ன. கபன்சில் ஓவியம் 
(ஸக்கட்ச்), வாட்டர் ்கலர் ஓவியம், ஆயில் ்கலர் ஓவியம், அக்ைலிக் 
்கலர் ஓவியம், தஞரச பாணி ஓவியம், ோடர்ன் ஆர்ட்(நவீன்கரல)
ஓவியம் முதலிய வர்கரே்கள உள்ன. ேறறும், பல ஓவியர்்கள 
தன் தனித்தன்ரே்க்ால் பல வர்க்க்ில் ஓவியங்கர்ப் பரடத்து 
வரு்கி்ார்்கள.

ஓவியம் வகரய முகறயாெக் ெறறீரெளா?

ஆ ே ா ம் !  மு ர ் ய ா ்க க்  ்க ற று ள ் ் ன் .  
தரலச்சி்ந்த ஓவிய ஆசிாியர்்க்ிடம் ஓவிய 
நுணுக்்கங்கர் ்கறறுள்்ன்.

இதுவகரயில் ெலந்து கொண்டுளள ஓவியப் 

ப்பாட்டிெள ்பறறி?

Y    Y     2020
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இதுவரை பல ்பாட்டி்க ி்ல் ்கலந்து க்காண்டி 
ருக்்கி்்ன். முக்்கியோ்க, இந்திய அ்வில் 
நரடகபற  ்  ஒரு ஓவியக் ்கண்்காட்சியில், பல 
தரலசி் ந்த ஓவியர்்களும்  ்கலந்து சி் ப்பிக்்க 
அதில் நானும் ஒரு ்பாட்டியா்ைா்கப் 
பங்்கற்்ன்.

உ ங ெ ள  ஓ வி ய ங ெ ளி ல்  அ ெி ெ 

்பாராட்கடைப்  க்பறறது எது?

எனது ஓவியக்்கரலமுர் முழுவதும் தேிழ் 
்கலாச்சாைத்ரதப் பின்கதாடர்ந்து இருக்கும்.
தேிழ்ப் கபண் குழந்ரதரய வரைந்த ஓவியம் 
ேி்கவும் பாைாட்டுப் கபற்து. கசன்ரனயில் 
உள் லலித்கலா அ்கடேி என்னும் 
தரலசி் ந்த ஓவியக்கூடத்தில் அக்்கண்்காட்சி 
நடந்தது. அதறகுப் பின் என் ஓவியத்ரதப் 
பார்த்த ஊட்கங்கள, என் ஆக்்கத்ரத 
‘்காே்தனு’ எனும் பத்திாிர்க வாயிலா்க 
கவ ி்யிட்டன. அது என் ஓவியத்திறகும், 
உரழப்பிறகும் ்கிரடத்த பாைாட்டு என்று 
ே்கிழ்ச்சி அரடந்்தன். அதன்பின் பல 
விருது்கர்யும் வாங்கியுள்்ன். ்சலம் 
ோவட்டம் ்க்ப்பண்பாட்டுத்துர் எனக்கு 
‘ஓவியச் சுடர்’ எனும் விருரத வழங்கி 
க்கௌைவித்தனர். பின் வடச்கசன்ரன தேிழ்ச் 
சங்கம் என் ஓவியத்தி் ரேரயப் பாைாட்டி 
‘ஓவியக்்கரலேணி’ விருரத வழங்கியது.
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உஙெள ஓவியஙெள ொட்சிப்்படுதெப்்பட்டை 

நிெழ்வுெள எப்்படி அகமந்ென?

எ ன்  ஓ வ ி ய ங ்க ர ் க்  ்க ர் ந ா ட ்க ா வ ி ல் 
உள் ஓவியக்்கரலக் ்கல்லூாியில் நடந்த 
ஓவியக் ்கண்்காட்சியில்தான் முதன்முதலில் 
்காட்சிப்படுத்தி் னன், பல ஆயிைக்்கணக்்கான 
ஓவியர்்கள பங்்கற் அந்த நி்கழ்வில் என் 

ஓவியமும் இடம்கபற்து எனக்கு ேி்கவும் 
ே்கிழ்ச்சியான தருணம். பின், பல ஓவிய 
க்கலாி்க்ில்    என் ஓவியங்கர்க் ்காட்சிப் 
படுத்தியுள்்ன்.

உஙெள ஓவியஙெளின ெனிப்்பாணி 

்பறறி எனன கசால்ல விரும்புெிறீரெள? 

நான் தனிப்பாணியா்க பாிணாேம் கபறு 
வதறகு முக்்கிய ்காைண்கர்த்தா, தரல சி் ந்த 
ஓவியர் திரு. இர்யைாஜ சுவாேிநாதன் 
அவர்்க ி்டம் ஓவிய நுணுக்்கங்கர்க் ்கறறுக் 
க்காண்ட ்பாது, அவாிடம் எனக்க்கன 
தனிப்பாணிரய உருவாக்குவ கதப்படி 
என வினவி்னன். அதற்கவர் ‘‘நீங்கள 
குழந்ரத்கர  ் ரேயக் ்கருவா்கக் க்காண்டு 
ஓவியம் வரையலாம்’’ என்்ார். நானும் 
அரதப் பின் பற ி் வரையத் கதாடங்கி் னன். 

ஓவியதெில் புது உதெிெள எகவபயனும் 

கெயாளுெிறீரெளா?

எனது ஒவகவாரு புதிய ஓவியத்திலும் 
பல ோறுபட்ட உத்தி்கர், ஓவியத்ரதப் 
கபாறுத்து உட்புகுத்தி வரு்கி்்ன். அரவ 
்கள எனக்கு ர்ககூடியும் வரு்கி்து.

நவலூர Axlium Womens College  ல் ந்கடயம் 

வ�றும் நல்லத ைருணம்.

Achalam art gallery நடதைகிய ஓவிய 

்கண்காட்சியில் சிறந்ை ஓவியததுக்்கான 

விருைகிரன நடி்கர ைநைஷக்ன்னா வழங்்க 

உடனிருப�வர நடி்கர ரவயாபுைி
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சமூெச் சீரபெடுெளில் இருந்து இச் 

ச மூ ெ த க ெ க்  ொ க் கு ம்  வி ெ மா ெ 

ஓவியஙெள வகரவதுண்டைா? 

்காலத்திற ்்கற்வாறு ஓவியங்க ி்ன் மூலம் 
நிச்சயோ்க  சமூ்கச் சீர்திருத்தத்ரதக் க்காண்டு 
வைலாம். எங்கர்ப் ்பான்் ஓவியர்்க்ால் 
ஓவியங்கள மூலம் விழிப்புணர்ச்சி ஏறபடுத்தி, 
பாாிய ோற்ங்கர் உருவாக்்கலாம். 
க்கா்ைானா ்பான்் விஷயங்க்ா்க ேக் 

சைஸவைகி ்காநலஜ் ஆரட்ஸ / ரசன்ஸ வளா்கதைகில் க்ல்லூைி ைரலரை 

ஆசிைியர அவர்களால்  ஓவியர அருணகுைார வ�ான்னாரடப ந�ாரதைகி 

வ்கௌைவிக்்கப�டு்ககிறார.
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உஙெகள மிெவும் ெவரந்ெ ஓவியக் 

ெகலஞர யார?

ஓவியர் ‘ைாஜா ைவிவர்ோ’. பண்ரடக்்கால 
ஓவியர் அவர். அவருரடய  ஓவியக்்கரல 
நுணுக்்கங்கர  ்நான் பார்த்து ைசித்த துண்டு. 
பின்    இன்ர்ய ்கால்கட்டத்தில், எனக்கு ேி்கவும் 
பிடித்த ஒவியர்  ‘இர்யைாஜ சுவாேிநாதன்’. 
இவருரடய ஓவிய நுணுக்்கங்கள ேி்கவும் 
தத்ரூபோ்க இருக்கும். நான் அவாிடம் ச்கல 
ஓவிய நுணுக்்கங்கர்யும் ்கறறு, என் 
ஓவியங்க ி்ல் பயன்படுத்தியுள்்ன். 

ஓவியஙெளின மூலம் சமூெததுக்கு 

ஏற்படுதெக்கூடிய விழிப்புணரச்சி ்பறறி?

ஆம்!  சேீபத்தில்,  இன்று சமூ்கத்  கதாற்ா்கப் 
பைவிவரும் க்கா்ைானாவிலிருந்து பாது 
்காத்துக் க்காள் மு்கக்்கவசேணிந்து, 
கவ்ி்ய  கசல்ல  ்வண்டுகேன்பரத 
வ லி யு று த் து ம் ஓ வ ி ய க ே ா ன் ர ் 
வரைந்்தன். அது கபாிய்வில் பு்கழ் 
கபறறுத் தந்தது. (ஓவியம் இதழின் பின் 
மு்கப்பில்) ‘நியூ 7’ கதாரலக்்காட்சியில் 
ஒ்ிபைப்புச் கசயயப்பட்டு ேக்்க்ிடம் 
கபரும் வை்வறரபப் கபறறுத் தந்தது 
இவ்வாவியம்.
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்களுக்கு விழிப்புணர்ச்சி ஏறபடும் வர்கயில் 
ஓவியங்கர்த் தீட்டி வரு்கின்்ார்்கள. 
இரத உணர்ந்து  ேக்்கள அவர்்க ி்ன் சமூ்க 
்கடரே்கர்க் ்கரடப்பிடிப்பார்்கள என்று 
உணர்்கி் ்ன்.

மாடைரன ஆரட் கசயவெில்கலயா?

ோடர்ன் ஆர்ட் சில ஓவியர்்கள தங்க ி்ன் 
எண்ணங்கர  ் ோடன் ஆர்ட் ஆ்க வரைந்து 
வரு்கி் ார்்கள. நான்  இதுவரை ோடர்ன் ஆர்ட் 
கசயய முயறசித்தது இல்ரல. என்னுரடய 
ஓவியப்பாணியில், நான் ்வறு வடிவில்தான் 
கசயது வரு்கி் ்ன். எனது ஓவியங்கர்ப் 
பார்த்தால் புாியும்.

்பதெிரிகெ ஓவியம் ்பறறி... ?

ஆ ம் .  மு ன் க ப ல் ல ா ம்  பு த் த ்க ங ்க ் ி ன் 
அ ட் ர ட ப் ப ட த் ர த  ஓ வ ி ய ங ்க ் ா ்க 
அச்சிட்டு வருவார்்கள. இப்கபாழுது அது 
ேி்கவும் குர்ந்து விட்டது.

்கணினி வாயிலா்க .புர்கப்படங்கர  ்உருவாக்்கி 
அச்சிட்டு வரு்கி் ார்்கள. ஓவியர்்கர  ்வ ர்்க்கும் 
வர்கயில் பத்திாிர்க்க ி்ல் வாயப்ப ி்க்குோறு 
பத்திாிக்ர்க யா் ர்்கர க்் ் ்கட்டுக் க்காள்கி ் ்ன்.

உஙெள எெிரொல இலட்சியம் ?

நான் என் வாழ்க்ர்கயில் ஓவியத்தால் சாதிக்்க 

இலக்்ககிய ஆளுரை்கள் நவந்ைர ைகிரு. விஸவநாைன் ைறறும் வடவசன்ரன 

ைைிழச்சங்்கத ைரலவர இளங்ந்கா அவர்களால் ஓவியக் ்கரல ைாைணி விருது வழங்்ககி 

சிறப�ிக்்கப�ட்டது. 

புதுச்நசைி ஆரட் அ்காடைி நடதைகிய 

அனததுல்க ஓவியக்்காட்சி யில்...  

ஓவியரும் ஆசிைியருைான  ைகிரு 

அல்ந�ான்நஸாஅருள்ைாஸ அவர்களால் 

�ாைாட்டப�ட்ட ைருணம்.
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்வண்டுகேன பல முயறசி்கள எடுத்து 
வரு்கி் ்ன். என் ஓவியங்கள உல்கம் அ ி்யும் 
வண்ணம் இருக்்க ்வண்டுகேன்பதில் 
கத்ிவான சிந்தரன்யாடு இருக்்கி்்ன். 
அதன் வாயிலா்கத்தான் தேிழ்க்்கலாச் 
சாைத்ரத ரேயோ்கக் க்காண்டு அரேயும்  
என் ஓவியங்கள, உல்கப்பு்கழ் கப  ்முடியும்.’ 
வாழ்வது ஒருமுர  ்வாழ்த்தட்டும் தரலமுர ’் 
என்  ் க்காளர்க்யாடு என் வாழ்க்ர்கயில் 
சாதிக்்க ் வண்டுகேன இருக்்கி் ்ன்.

ெஙெளின குடும்்பம் ்பறறி?

எனக்கு ஓவியத்துர்யில் சிறு வயதிலிருந்்த 
ஆர்வம் இருப்பரதப் புாிந்து க்காண்ட 
என் தந்ரத என்ரன ஊக்குவித்து துரண 
நின்்ார்.என் தந்ரத பற ி்ய ஒரு சி் ப்புக் 
கு்ிப்ரப நான் இங்்க கு்ிப்பிட்டா்க 
்வண்டும். அவர் கபயர் V.G.்சட்டு.அவர் 
சி் ந்த நாதஸவைக் ்கரலஞைாவார். அவர் 
சில கதாரலக்்காட்சி நி்கழ்ச்சி்கள ேறறும் 
ஆல் இந்தியா ்ைடி்யாவிலும் ்கலந்து 
க்காண்டு நாதஸவைம் வாசித்துள்ார்.
அவருக்கு தேிழ்க அைசினால் (நாதஸவை)
்கரல சுடர்ேணி எனும் விருது வழங்கி 
க்கௌைவிக்்கப் பட்டது.

ஓவியம் ெவிரந்ெ ஏகனய ஈடு்பாடுெள?

*எனக்குத் கதாிந்தது பிடித்தது எல்லா்ே 
ஓவியம் ேட்டு்ே! அது தவிை, ்கர்நாட்க 
இரசரய ைசித்துக் ்்கட்்பன்.

ெமிழ்கநஞசம் குறிதது?

புதுச்நசைியில் நடந்ை  இந்ைகிய   அள்விலான 

ஓவியக்்காட்சியில்...  புதுரவ முன்னால் முைல்வர 

இைங்்கசாைி அவர்களால் சிறப�ிக்்கப�ட்டது.
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நான் முதற்கண் தேிழ்கநஞசம் 
நிர்வா்கத்திறகு  வணக்்கத்ரதயும் 
நன் ி்்கர்யும் கதாிவித்துக் க்காள 
்கி் ்ன். என்ரனப் ் பான்  ்்கரலஞர் 
்கர் சி்ப்பிக்கும் வர்கயில் 
அரடயா்ம் ்கண்டு, எங்கர் 
க்கௌைவிப்பதறகு  நன் ி்்கள!  இன் 
னும், பல துர்்க ி்ல் எத்தரன்யா 
்கரலஞர்்கள இருக்்கி் ார்்கள. அவர் 
்கர்யும் தேிழ்கநஞசம்  இனம்்கண்டு 
ஊக்குவிக்்கத் தவ்ாது என 
நம்பு்கி் ்ன். ்ேலும் இதழ் சி் ப்பா்க 
வ ர்்ந்திட வாழ்த்து்கள. நன் ி்! 

n
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கவறபு நிகறந்ெ இடைஙெகளல்லாம்
     கமல்லப் ்பாயும் சுகனயருவி
ஒறகறப் ்பாகெ வழிகயல்லாம்
     ஓஙெி வளரும் மூஙெில்ெள
்பறகறப் பூக்ெள மலரந்ெிருக்கும்
     ்பாரக்ெப் ்பாரக்ெ எழில்ெருபம
க்பாறகறக் ொடு வகரெளுபம
     க்பானனாய மினனும் குறிஞசியிபல

ஏரி சுகனெள ்பலவுண்டு
     எஙகும் அருவி ்பாயந்பொடும்
மாரி ொலம் மாறியதும்
     மண்ணில் நீரும் வறறிவிடும்
ஊரில் ்பஞசம் வருகெயிபல
     உண்ண உணவு ெிகடைப்்பெில்கல
பசாறு இனறி மக்ெகளல்லாம்
     பசாரந்து விடுவார பொகடையிபல

ஏறற நிலதகெ பெரந்கெடுக்ெ
     ஏறு நிலதகெ ்பண்்படுததும்
பசறறு மண்ணில் ொல்கவக்ெச்
     பசபயான அருகள பவண்டுவாரெள
நாறறு ப்பாடும் பவகளயிபல
     நாெம் இகசதது மெிழ்வாரெள
ொறறில் மிெக்கும் ஓகசயிபல
     ொெல் கசயயும் க்பஙெிளிெள

ெிளிெ களல்லாம் வட்டைமிட்டுக்
     கீச்கீச் எனபற குரகலழுப்பும்
ஒளிந்து வாழும் பூச்சிகயல்லாம்
     ஒலிகயக் பெட்டு மெிழ்ந்ெிருக்ெ
கநளிந்து கசல்லும் புழுக்ெகளல்லாம்
     நிகரயாய ஊரந்து நடைனமாடும்
கொளியில் நடைக்கும் ொட்சிகயல்லாம்
     துயரம் மறக்ெ கவதெிடுபம

பமட்டு நிலதெில் ெகலயகசக்கும்
     பவஙகெ மூஙெில் மரஙெகளல்லாம்
ொட்டில் குரஙகு ெரடிகயல்லாம்
     ெலக்ெ மினறித ெிரியுமனபறா
ஆட்டைம் ப்பாடை மயிகலல்லாம்
     அகசந்து ெளிக்கும் க்பஙெிளிெள
கூட்டி லிருக்கும் பெனீக்ெள
     குறிஞசி மலரில் கமாயதெிடுபம

நிரமலா சிவராசசிஙெம்
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வகலயிடுங ெண்ெள எனகனவகலயிடுங ெண்ெள எனகன
    வருடிய அக்ெ ணதபெ    வருடிய அக்ெ ணதபெ
உகலயிடும் கநஞசில் கொண்டைஉகலயிடும் கநஞசில் கொண்டை
    உண்கமெள எல்லாம் பமாெக்    உண்கமெள எல்லாம் பமாெக்
ெகலயிடும் எனகனன கனனனெகலயிடும் எனகனன கனனன
     ெற்பகன  உெிரகும் எனறு     ெற்பகன  உெிரகும் எனறு
குகலயிடும் ெனிெள கொட்டுகுகலயிடும் ெனிெள கொட்டு
      கூறபவ அமரந்து பெளாய      கூறபவ அமரந்து பெளாய

விண்கணழில் பொறகும் வண்ணம்விண்கணழில் பொறகும் வண்ணம்
       விகரமலர சூடிப் க்பண்கமப்       விகரமலர சூடிப் க்பண்கமப்
்பினகனழில் ொட்டி நினறால்்பினகனழில் ொட்டி நினறால்
       ்பிகழகயன நிகனந்பென ஆனால்       ்பிகழகயன நிகனந்பென ஆனால்
ெண்கணழில் கசப்பும் அந்ெக்ெண்கணழில் கசப்பும் அந்ெக்
      ெகெெகள நானும் பெட்ெ      ெகெெகள நானும் பெட்ெ
முனகனழில் ஏபொ ஒனகறமுனகனழில் ஏபொ ஒனகற
      முனெிய கெனன கசால்லாய      முனெிய கெனன கசால்லாய
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தூரபம பமாெம் கூட்டைதூரபம பமாெம் கூட்டை
    துடியிகடை நிகனபவா எனனுள    துடியிகடை நிகனபவா எனனுள
ஈரபம பசரததுச் பசரததுஈரபம பசரததுச் பசரதது
     இளம்நெி யாெ மாற     இளம்நெி யாெ மாற
்பாரபம ெட்டில் மீது்பாரபம ெட்டில் மீது
     ்பழகுமக் ொலம் வந்ொல்     ்பழகுமக் ொலம் வந்ொல்
வாரமும் கநாடிெள ஆெிவாரமும் கநாடிெள ஆெி
    வகெக்குபம நாகனன கசயய    வகெக்குபம நாகனன கசயய

அந்ெிவான அவபளா கடைந்ெனஅந்ெிவான அவபளா கடைந்ென
      ஆெமும் ெலக்கும்; ்பினபன      ஆெமும் ெலக்கும்; ்பினபன
சிந்ெிவான ஒளிப்பாம் முனனம்சிந்ெிவான ஒளிப்பாம் முனனம்
       சிணுஙெிடும் வகளயல்; உண்ணும்       சிணுஙெிடும் வகளயல்; உண்ணும்
்பந்ெிவான கவக்கும் நிதெம்்பந்ெிவான கவக்கும் நிதெம்
        ்பசிெளும் கொடைரும்; மிச்சம்        ்பசிெளும் கொடைரும்; மிச்சம்
உந்ெிவான ்பாரக்கும் கசால்லாஉந்ெிவான ்பாரக்கும் கசால்லா
          ஒருவிரல் ொெல் பெட்கும்          ஒருவிரல் ொெல் பெட்கும்

ஏடி வரெராசனஏடி வரெராசன
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 ”தா டி,  ேீரச,  ்காவி  உரட 
்யாடு இருந்தாதான் சாேியாைா? அப்படி 
கயல்லாம் இல்ரல. இவன் ்பண்ட் டீ-
ஷர்ட் ்பாட்டுக்்கிட்டு  தான் எப்கபாழுதும் 
இருக்்கான். என்ன ்பச்சு ்கம்ேியா இருக்கு. 
சாப்பாடு ்வ் ோதிாி அவவ்வு தான். 
ேற்படி நம்ே் ோதிாி தான் பார்க்்கி் துக்குத் 
கதாியும்”. என்் ேதினியின் வாரயப் 
பார்த்தபடி்ய ்்கட்டுக் க்காண்டிருந்தான் 
சைவணன். ேதினியின் வலப்பு்த்தில் ேதியச் 
சாப்பாட்டிறகுக் ்காய நறுக்்கிக் க்காண்்ட 
ஏ ் த ா  உ ல ்க த் த ி ல்  ந ட க் ்க ா த  பு து க் 
்கரதரயக் குழந்ரத வாய தி் ந்து ்்கட்பது 
்பால் அக்்காவின் ்பச்ரசக் ்்கட்டுக் 
க்காண்டிருந்தாள சைவணன் ேரனவி சைசு.
 தன் அக்்காவின் வீட்டிறகுச் கசன்்ால், 
புது உல்கம் கசன்  ்சந்்தாசம் தான் அவளுக்கு. 
தாங்க முடியாது. தண்ணீர் கூட, இவவூர் ோதிாி 
வைாதுன்னு ஓைாயிைம் முர  ் கூ ி்யிருப்பாள. 
இருந்தாலும் அது ோதிாி கூறுவது அவளுக்குப் 
கபாிதும் பிடித்து இருந்தது. 

 ” அ து  ச ா ி ,  அ வ ன் ,  அ ம் ே ா 
அப்பா இவன ோற் முயறசி்கள ஏதும் 
எடுக்்கலயா? இப்படி ஒ்ைடியா சாேியாைா்க 
ோ்ிய ்கரதய உல்கத்துல, நான் ் ்கட்ட்த 
இல்ரல” என்று ்பச்ரசச் சூடாக்்கினாள. 
 பக்்கத்தில், ேதினியின் ே்கள்கள ஆளுக் 
க்காரு ்பாரன ர்கயில் ரவத்துக் க்காண்டு 
ஏ்தா விர்யாடிக் க்காண்டிருந்தார்்கள 
ஏதும் ்்கட்்காதது ்பால். ஒைத்தில் இருந்த 
்கட்டிலில் ேல்லாக்்கப் படுத்திருந்த ேதினியின் 
்கணவர் திரும்பித் திரும்பிப் ்பசிக்க்காண்டு 
இருந்தார்.
 ேதனி ஆைம்பித்தார், ”அவங்க என்ன 
பண்ணுவாங்க, ேருே்க இ்ந்து ்பானதில் 
இருந்து அவர்்கர்க் ்கவனிக்்க்வ ஆள 
்வண்டியிருக்கும். ஒருத்தர் ோற ி் ஒருத்தர் 
்பாய தான் பார்த்துக்்கி் ்ாம். இவனப் 
பாக்கு்ப்ப, எல்்லாரும் அரத, இரதப் 
்பசினரதப் பார்த்து, ்கண்டிஷனா கசால்லிப் 
புட்டான். என்னன்னா, ’எல்்லாரும் வர்்ப்ப 
்பா்ப்ப இப்படிப் ்பசினா, இனி, நான் 
வீட்டுக்கு வைோட்்டன். ்தாட்டத்தி் ல்ய 
நான் தங்கிப் புடு்வன். எதுவும் ் பசக்கூடாது. 
ேனசு ோ ,் நான் ோறு்வன். அதுவரை 
என்ரனக் ்கட்டாயப்படுத்தாதீர்்கள. கசால் 
லிட்்டன்.’ அப்படின்னு கசால்லிப்புட்டான். 
அதிலிருந்து, அத்ரத, ோோ கூட, ஏன்? 
இவன்  சித்தப்பா கூட எதுவும் ்பசவில்ரல” 
எனக் கூ ி்க் க்காண்்ட எழுந்து சரேயல் 
அர்க்குள நுரழந்தாள.
 ”யாரு குருன்னு கசால்லிட்டு வாய 
நிர்ய எப்பவும் ்பசி்கிட்டு இருப்பா்ை, 
அவைால கூடவா இவரன ோற் முடிய 

-  
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ரலயா?” என்்ாள சைசு. 
 மூன்று வயது சின்னவன் என்ப 
தால், சிறுவயதி லிருந்்த, ’அவன்’ ’இவன்’ 
என்று தான் அக்்கா தஙர்க இருவரும் 
அரழப்பார்்கள. 
 ”இல்ரலப்பா, அவனுக்கு அரேதி 
இப்ப ் தரவ. அவ்ன கபாண்டாட்டி கசத்த 
துயைத்தி்ல இருக்்கான். எல்லாரையும் 
்பாலவா இது. க்காடுரேயான சாவு. 
்க ல் ய ா ண ம்  ப ண் ண  ஒ ் ை  ே ா த த் த ி ல் 
்கழுத்தறுத்து ்கிடந்த ேரனவிரய யாருக்குத் 
தான் பார்க்்கச் ச்கிக்்க  முடியும். இதுதான், 
இப்படிச் சாேியார் ஆக்்கிடுச்சு”. நீண்ட 
்நைங்களுக்குப் பி் கு ்கட்டிலில் படுத்தவாறு 
்பச்சின் உள்் நுரழந்தார் சுப்பு.
 சைசு உட்ன ்கட்டிரல ்நாக்்கித் 
திரும்பி உட்்கார்ந்து, ”இல்ல, அத்தான் 
என்னதான் துக்்கோ்க இருந்தாலும், எல்லாத் 
ரதயும் எப்படி து்க்்கி்து? விட்டுட 
முடியுோ? உல்கத்தில் எல்்லாரும் இப்படியா 
இருக்்கி் ாங்க? பாவடித் கதருவுல இருந்த 
கவத்தரலக் ்கிழவி ்பத்தி இ்ந்தப்ப, 
அவளுக்கு இைண்டு பிளர .் ோப்பிளர் 
பிணம் ்கிடக்்கி் ப்ப்வ, தன் ோோ ்கிட்ட ் பாய, 
’என் பிளர்்களுக்கு வழி கசால்லுங்க? ோோ. 
யாரு அது்க  ் வ்ர்ப்ப, இனி? எங்க ் பா்வன் 
நா?. உங்க இைண்டாவது ே்க ,் எனக்்்க 
க்காடுத்துடுங்க. புளர்ங்க் பார்த்துக் 
க்காள்ட்டும்.’ என்று ்்கட்டானாம். இது 
தான் இப்ப உல்கம். சாேியார் ஆயிட்டானாம், 
சாேி.” என்்ாள எதார்த்தோன ேன்தாடு சைசு.
 ”்காரலல சாப்பாடு எல்லாம் ்கிரட 
யாதாம். ஒரு டம்்ர் பால் அவவ்வுதான். 
கு ி்ச்சதுக்்கப்பு்ம் ஒ்ை தியானோம். அவன் 
ரூம்முக்குள்்,  இதுவரை யாரும் ் பான்த 
இல்ரல, அதுவும், அவன் கபாண்டாட்டி 
கசத்ததுக்கு அப்பு்ம், ்கதரவத் தட்டினாலும் 
கவ ி்் ய வை்வ ோட்டான். ேத்தியானம் 
உப்பு பு ி் ்பாடாே, நிலத்துக்கு அடியில்  
விர்ந்த ்காய்க்ி  பருப்புக் குழம்பு. 
அவன் வயல்ல விர்ஞச பச்சாிசிச் 
சாதம். வீட்டுக்குத் ்தாட்டத்தில் 

க்பண்ணியம் ப்பசு!

வலி்கள் �ல வ்காடுதைான்  
வானறிந்ை ஆணடவன் - அைகில்
இன்�ம் �ல புைிந்ைான்
இவவுல்க ஆடவன்..

இரறவனால் �ரடக்்கப�ட்ட ஒன்றில்
இல்லாை ைீட்ரட ரவதைான்!
இல்லற வாழவில் இரு�ாைகி 
வ�ண என்றால் - ஏநனா
இைக்்கைறற இரறவன் ஈைதரைப 
வ�ணணினுள் ரவதைான்!

வ�ணணின் உடல் ைீட்வடன்றால்
வ�ணணின் வழிவந்ைவன் 
ைீட்வடன்ந�ன்!

ைைங்்கள் �ல ைாறினாலும்
ைனிை குணங்்கள் ைாறுவைகில்ரல!!

ைைங்்கள் �ல ைாறினாலும்
ைனிைம் ஒன்நற!
ைனிைம் ைீறிய புனிைம் இல்ரல!

ைரல நகிைிரந்து வசால்
ரைைியைா்க வ�ணணியம் ந�சு.

- சு. ெமிழ் வாணன

  2020   Y   Y 



Y    Y     2020

இருந்து வரும் பசு ோட்டு பால் ்பாதுோனது. 
அதிலிருந்து தயிருக்கு ஊற ி், ்ோைாக்்கிக் 
க்காடுத்தால் குடிப்பானாம். ்கரடப்கபாருள 
இதுவரைத் கதாட்டதில்ரல. ேதியம் 3 ேணிக்கு 
்ேல் கவயில் தாழக் ்கி் ம்புவான். யார் ்கிட்டயும் 
கசால்லிக்்காே, அவனாக் ்கி்ம்பிடுவான். 
்தாட்டத்துக்கு ்பா்வன், ேறுநாள ்காரல யில்  
பால், ்காய்க ி்்க்்ாடு வருவான். வீட்டா்ைாடு 
ஒரு வார்த்ரதயும் ்பசுவ தில்ரல. ்தாட்டத்துல 
்பசுவா்னா?  இல்ல ரசர்கயி் ல்ய ஆடுவா்னா 
கதாியல.” சாேியார் ்கரத ்பாயக்க்காண்்ட 
இருந்தது.
 தஙர்கயும் அக்்காவும் இப்படி கேயே்ந்து 
அத்ரத ே்கன் சாேியாைான ஒவகவாரு அரசரவ 
யும் ்பசுவது ்கடுப்பா இருந்தாலும், சைவணன் 
்யாசித்துப் பார்த்தான். கசாந்த ோோ ே்கன், 
தடபுடலா்க நடந்த ்கல்யாணம்,  இவர்்கள 
அப்பாவின் கசாந்தத் தங்கச்சி ே்கன். இப்படி 
்சா்கத்ரத அனுபவிப்பரத யாைால் தாங்க முடியும்?
 ’வயது வித்தியாசம் இல்லாேல் இருந் 
திருந்தால் சைசுரவத் திருேணம் கசயது ரவத் 

திருப்பார்்கள. பாவம் அதுவும் 
வாயக்்கல’.  என ேனதிறகுள  
நிரனத்தவா்் சைவணன் வீட்டி 
லிருந்து ்கி் ம்பினான்.
 ”ஏங்க… எங்க ்கி்ம்பிட்டீங்க” 
சைசு ்்கட்டாள. 
 ”இந்தா.. வா்ைன்.. கதருக் 
்்காடியில் இருக்்கி் ேரல அடி 
வாைத்தில் ்பாய, க்காஞச ்நைம் 
இருந்துட்டு வர்்்ன்.” கசால்லிட்டு 
சைவணன் ்கி்ம்பினான். 
 அ வ னு க் கு  க ை ா ம் ப  ் ந ை 
ோ்க்வ, சாேியார் ்கரத ்்கட்பது 
கைாம்ப ்கஷடோ்கப் பட்டது. இந்த 
ேனநிரலயில் இருந்து கவ்ி்ய 
வை, ேரலயடிவாைம் ்கட்டாயம் ஒரு 
அரேதிரய தரும் என்று எண்ணினான். 
 ”ஏங்க இப்ப ் ேல ் பா்காதீங்க.. 
்்காயில் சாத்தி இருப்பாங்க. ்வணு 
முன்னா, ்கீ் ழ ோப்பிளர்ச் சத்திைத் 
துக்குப் பக்்கத்தில் ேைத்தடியி்ல 
இருந்துட்டு வாங்க.. ்காத்து நல்லா 
வரும்.. அரேதியா்க இருக்கும்.” 
 அவன் ்கி் ம்புவது அவளுக்கு 
வசதியா்க்வ பட்டது. என்வ 
அனுப்பி ரவத்தாள.

 ேரல அப்படி ஒன்னும் கபாிசு 
இல்ரல. வழுக்குப் பார  ்் பால. கோழு 
கோழுனு இருக்கும். நடுப்பகுதியில் 
சேத்ோய சில இடங்க ி்ல் இருக்கும். 
அஙகு ேட்டும் ேைங்கள அடர்ந்து 
்காணப்படும். ்கீழிருந்து எல்லாப் பக்்கத்தி 
லிருந்தும் ஏ ி் விட முடியாது. சில வழி்கள 
தான் உண்டு. ஆனால்  சுரனயம்ேன் 
்்காவிலுக்குப் ் பா  ்பாரத தவிை ் வறு 
வழியில் யாரும் ஏறுவதில்ரல. 
 சு ர ன ய ம் ே ன்  ் ்க ா வ ி ல் 
ேரலப் பாரத அடிவாைத்தில், நிர்ய 
ோேைங்கள, முழு கநல்லி ேைம், 
பூேைங்கள என நிர்ய ேைங்களுண்டு. 
நடுநடு்வ கதன்ரன்களும் இருக்கும். 
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ஒரு ஓைத்தில் நிர்ய வாரழ ேைங்கள 
ரவத்திருந்தார்்கள. சி்ிய நீ்ைாரட 
ேி்கச் சாியா்க எல்லா ேைங்களுக்கும் நீர் 
்பாவது ்பாலிருந்தது. ேைத்தின் ்கிர்்கள 
பைந்து விாிந்து இருப்பதனால், சூாிய ஒ ி்் ய 
இல்லாேல் குர்க ்பான்று இருக்கும். 
நிர்ய படிக்்கற்கள இருக்கும். இரதச் 
சுற ி்யுள  ் நான்ர்கந்து கதருக்்க ி்ல் உள் 
கபாி்யார்்க்ின் கசார்க்்க்லா்கம் 
இவவிடம். குழந்ரத்களுக்கும் தான்.
 உச்சியில் ் ஜாதிப் பிழம்பாய ப்கலவன் 
தன் உடலால் ஒ ி்ரய உக்்கிைப்படுத்திக் 
க்காண்டிருந்தார். ்்காயில் அடிவாைத்திறகு 
முன்னுள் நான்ர்கந்து வீடு்க ி்ல் இைண்டு 
வீட்டிறகும் நடுவில் உள் குறுக்குச் சந்தில் 
நுரழந்தால், அடிவாைத்திறகுள எ ி்ரேயாய 
நுரழந்து விடலாம். இல்ரல என்்ால், 
முள்வலி சுற ி்த் தான் வை்வண்டும். அது 
க்காஞசம் சுறறு. என்வ, சைவணன் இைண்டு 
வீட்டிறகும் நடுவில் உள் குறுக்கு சந்தில் 
நுரழந்தான். 
 அடிவாைத்தில் யாருேில்ரல. ப்ரவ 
்கள ஒலி எழுப்பவும் இல்ரல. 
 பலமுர  ் சைவணன் இஙகு வந்திருந் 

தாலும், இன்று ஏ்னா, இந்த அோனுஷயோன 
ைம்ேியோன இடம், அவனுக்கு அந்நியோ்க்வ 
இருந்தது. ்காறறு அவன் உடலுக்குச் 
சு்கம் தந்தாலும், ேனம் ஏ்தா பாைத்ரதச் 
சுேந்து க்காண்டு, முடங்கி இருப்பது ்பால 
கவறுரேயாய இருந்தது.
 எல்லாவற்ிறகும், ேணி சாேி 
யாைான ்கரததான் ்காைணோ்க இருக் 
்கி்து. இருக்கும் ்சா்கத்ரத  ேதினியின் 
்பச்சு ேனரத இன்னும் அதி்கப்படுத்தியது. 
 “என்ன ோப்பிள்… எப்ப வந்தீங்க? 
்பைன்்கள வந்திருக்்காங்க்ா? ்்கட்டுக் 
க்காண்்ட, சைவணனின் ்தா்ில் ர்க 
ரவத்தவாறு பின்பக்்கத்திலிருந்து வந்து 
்்கட்டார் அந்த முதியவர்.
 திடுக்க்கன்று திரும்பி, ”ோோவா 
நான் பயந்்த ்பாயிட்்டன்” என்்ான் 
சைவணன். 
 ”சுரனயம்ேன் சன்னதியில் ஏம் 
ோப்பிளர் ்கலஙகு்ீங்க? அவள எல்லார் 
பயத்ரதயும் ் பாக்கு்வ்ாச்்ச.”  சிாித்துக் 
க்காண்்ட அரு்்க அேர்ந்து, அவரனக் 
்கட்டிப் பிடித்துக்க்காண்டார்.
 அது, அன்பின் கநடிய சு்கம் 

- புஷ்பா ெிறிஸ்ரி

து்ணிவவ துழ்ண

உல்க வாழவில் உருவம் வ்காணடு

வில்க இயலா வாழவு வாங்்ககி

புவியில் வந்து �ிறந்ைாய் ைனிைா

்கவியில் உன்ரன ்கனிந்து வைாழுநவன்

வ்காடிய ைிரு்கம் வ்கால்ல வந்ைந�ாது

ைடியின் ்கல்லால் ைைணம் வ்காடுதைாய்

சந்ைகிைரன அறிந்ைகிட சாட்சியாய் வசன்று

இந்ைகிைன் வியந்ைகிடும் எததுரண சாைரன்கள்

நன்றா்கத துரடக்கும் நல்ல வசயல்்களும்

என்றுநை துணிவுடன் இயம்�ிடும் உன்ைகிறரைரய

தூய்ரைப �டுதைகித துரடதைழிதது நாசம்வசய்

ைாய்ரையாய் உறவு்களின் துயைம் ்காதைகிடு

ைனைகில் �யநைா ையக்்கநைா நவணடாம்

உனது உயிரை இரறவன் ்காப�ான்

எைனின் நைால்விக்கு எழுந்து வசயற�டு

நைது சமு்கதைகின் நலநன உன்�ணி
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க்காண்டதா்க இருந்தது சைவணனுக்கு. 
 எப்கபாழுது இவவூருக்கு வந்தாலும் 
இந்த ோோரவப் பார்க்்காேல் ்பா்து 
இல்ல. ஏன்னா அவருக்கு குடும்பம்ணு 
யாரும் இல்ரல. அவர் தனியாள. எப்படி 
இருந்த குடும்ப அவர் குடும்பம். ஒண்ணும் 
இல்லாே இப்ப இவர் தனிேைோ்க நிற்கி் ார். 
கூலி ்வரல்களுக்குப் ்பாவாரு. தா்ன 
ஆக்்கியும், சில கபாழுது ்கரடயில சாப்பிட் 
டும் கபாழுரதக் ்கழிக்்கி் ார். என்வ 
எப்்பாது வந்தாலும் ோோரவ பார்க்்காே 
அவன் ்பா்தில்ரல. 
 அவருக்கும், என் ்ேல, என் குடும்ப 
்ேல, கைாம்ப பாசம். உரு்கிப்்பாவார். 
 ”தறகபாழுது எஙகு ்வரல” எனக் 
்்கட்ட சைவணரனப் பார்த்து, ோோ 
கேதுவா்கப் புன்முறுவல் கசயதார். மு்கத்ரதத் 
திருப்பி ரவத்துக்க்காண்டு அண்ணார்ந்து 
பார்த்துக்க்காண்்ட, 
 ”ோப்பி்... சின்ன சின்ன ்வரல 
்களுக்குத் தான் இப்ப என்ன கூப்பிடு்ாங்க. 
முன்ன ோதிாி முைட்டு ்வரல ்களுக்கு 
எல்லாம் ்பா்க முடியல”  அவர் குனிந்து 
அரேதியானார்.
 ”ோப்பிளர் வாழ்க்ர்க நம்ேர் 
எப்படி புைட்டிப் ் பாட்டாலும், அரத வாழாே 
இருக்்க முடியாது. துன்பம் வரும். ்சா்கம் 
வரும். அது நேக்்கான ்பாட்டி. டப்பா 
உள்்்ய அரடபட்டு ்கிடக்்கக் கூடாது. 
நேக்குன்னு ்கடவுள ஒவகவாருவருக்கும் 
ஒரு கபாறுப்பு க்காடுத்திருக்்கி்ார். அரத 
நிர்்வத்தனும். அது நம்ே ்கடரே. 
்பாயிட்்ட இருக்்கி் ஆறு ஒருநாளும் 
தனக்்கா்க  நிற்காது.”
 திைாணி குர்ய, ்வறு ஒரு குைலில் 
்பசியது ்பால் ்பசிவிட்டு, இன்னும் 
கநருக்்கோ்க உட்்கார்ந்தார். அந்த கநருக்்கம் 
அவர் கசால்லாேல் விட்டரதயும் அவனிடம் 
கூ ி்யது.
 ”நம்ே ேணி் யாட ்தாட்டத்துக்குத் 
தான், இப்ப  நீங்க ் வரலக்குப் ் பா்ீங்கன்னு 
என் வீட்டுக்்காாி கசான்னா. ேணி எப்படி 

நல்லா வச்சுக்்கி் ாப்பிலய? கைாம்ப நா்ா 
அவனப் பத்தி ஒரு சந்்த்கம் ோோ, அப்பா, 
அம்ோ ்கிட்ட கூடப் ்பசாே, சாேியாைா 
கதாியு்ான்னு  எல்லாரும் வருத்தப்பட்டாங்க. 
்தாப்புக்குள்், கசாந்தக்்காைங்க யாரும் 
வருவதில்ரல, ்பாவதில்ரல, அதனால 
்தாட்டத்தி்ல அவன் நடவடிக்ர்க்கள 
எதுவும் இங்்க இருக்்கி்வங்களுக்குத் 
கதாியல. ்தாட்டத்தில் ேணி எப்படி ோோ? 
எல்்லாரையும் ்பால நல்லா ்பசுவானா? 
சந்்தாசோ இருக்்கி் ானா? எனக் ்்களவி 
்கர் அடுக்்கி ரவத்தான் சைவணன்.
 ்்களவி்கள அவர் ேனதிறகுள ஏ்தா 
ஒரு ோற்த்ரத ஏறபடுத்தியது. ்லசா்க 
கநற்ிரயத் தடவிக் க்காடுத்தார். 
 “்ே்ல இருக்்கி்ா்் சுரனயம்ேன். 
அவளுக்குத் கதாியும் எல்லாம். ்தாட்டத் 
தி்ல என்ன நடக்குதுன்னு. நம்ே முன் 
னாடிப் ்பா்வனுக்குச் கசஞசா, நேக்கு 
நம்ே பின்னாடி வர்்வன் கசயவான். இது 
தான் உல்கம். சேநிரல நீதி, அவன் வாழ்் 
வாழ்க்ர்கக்கு, அவன் என்ன பண்ணான்னு 
யாருக்குத் கதாியும்?” 
 என்்வாறு ் தா்ில் ்கிடந்த துண்ரட 
எடுத்து படிக்்கட்டின் இடதுபு்ம் விாித்தார். 
கேல்ல உடரலச் சாயத்து க்காண்்ட 
ேீண்டும் அவ்ை ்பசத் கதாடங்கினார்.
 ”பசுந்்தால் ோப்பி் கவ்ில... 
உள் புலிக்கூட்ட்ே கதாியுது. பணமும் 
சு்கமும் ்தடும் புலி்கள. புாிஞசுக்்கங்க 
ோப்பிளர் அவவ்வுதான்”
 அப்படி்ய, தன் உடரல கேல்ல 
சாயத்து தூங்க ஆைம்பித்தார் ோோ. 
 யாாிடமும் அதிர்ந்து கூட ்பசாத 
ோோ ஏன் இவவ்வு வார்த்ரத்கர்க் 
்கடுரேயா்கப் ்பசு்கி்ார் என்று கதாிய 
வில்ரல. எப்கபாழுதும் இன்கனாருவரைக் 
கு்ித்து அவர் இவவாறு ்பசிய்த 
இல்ரல. துன்பப்படும் எல்லா நிரல்க ி்லும் 
யாரையும் குர்த்துப் ்பசுவதும் இல்ரல. 
 ஆோம், ்தாட்டத்தில் அப்படி 
என்னதான் நடக்்கி்து. நடந்து விட்டது. n
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ஆயிைம் ஆரச்கள்

அங்ந்க உறங்்ககிக் வ்காணடிருக்்ககிறது

�ாசப ந�ாைில் ஏைாந்து

ந�சமுடியாைல்

உணரவு்கள் ையங்்ககிக் வ்காணடிருக்்ககிறது

அன்றாடம் அந்ைக் ்கல்லரறக் ்கைவு்கள்

ைட்டப�ட்டுக் வ்காணடுைான் இருக்்ககிறது

ஊன்றி எழுந்து ைகிறப�ைறகு

உணரவு்களால் முடிவைகில்ரல

ைாயின் �ாசம் அறியாைது

ைந்ரையின் ந்கா�ம் வைைியாைது

்கணணீர விடுவைறகும்

்காைணம் ்காட்ட நவணடிய வாழக்ர்க

இையக் ்கல்லரறக்குள் எதைரன

உணரவு்கரள அடக்்க முடியும்

ைனக்குள்நள சிைிததுக் வ்காணடு

ைனக்குள்நள அழுது வ்காணடு

உணரவு்கள் ைைிததுப ந�ானது

யாநைா நடந்து ந�ான �ாைச்சுவடு்கரள

யாருக்கும் வைைியாைல்

�ாது்காக்கும் ந�ாைாட்டம்

அறுதது எறிய முடியாை

அழ்ககிய நகிரனவு்களின்

ஊசலாட்டம்

நம்�ிக்ர்க இழந்து ந�ான

நாரளய நாட்்களின் வவள்நளாட்டம்

வியரரவயில் நரனந்ை ைாள் நாணயங்்கள்

வீணா்ககிய சந்ைரப�ங்்கள்

ஆறுைல் வசால்வதுந�ால

அந்ை நசா்கங்்கரள வாங்்ககி

ஆயுைைா்கப �யன்�டுதைகிய உறவு்கள்

நல்லநை நகிரனதது

நல்லநை வசய்ை ந�ாதும் வந்து

நைாைகிய �ழிபபுரை்கள்

என்னடா இந்ை வாழக்ர்க

என்று எழும் வ�ருமூச்சு

நம்�ி நம்�ி நம்�ிக்ர்கயின் ைீநை

நம்�ிக்ர்க இன்றி உயிநைாடு 

புரைக்்கப�ட்டு இருக்்ககிறது உணரவு்கள்

க்பரியமடு நிஹரி
ைன்னார, இலங்ர்க
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1.0 ஈழத்து நவீன ்கவிரத வ்ர்ச்சியில் அறுபது்க்்வில் முற்பாக்குக் 
்கவிரதச் கசல்கந்ி மு்கிழ்க்்க ஆைம்பித்தது, எழுபது்க்ிலும் கதாடர்ந்தது. இந்த 
எழுபது ்கால்கட்டத்தில் இடதுசாாிச் சிந்தரனயால் ஆ்கர்ஷிக்்கப்பட்டு இத்தர்கய 
்கவிரத எழுதி்யாருள ஒரு சாைார் கு்ிப்பா்க முஸலிம் ்கவிஞர்்கள இஸலாேிய 
ேதப்பறறுரடயவர்்க்ா்கவும் வி்ங்கினர். ்கீரழத்்தய நாடு்க்ி்ல இது தவிர்க்்க 
வியலாதகதான்று என்் புாிதலின்ரேயும், இத்தர்கய ்கவிஞர்்க்ின் கதாகுப்பு்கள 
கவ்ிவைத்தாேதோனரேயும், கவ்ிவந்தரவகூட ்கிரடப்பதற்காிதா்கவிருந்தரேயும் 
்காைணோ்க ஈழத்துக் ்கவிரத வைலாற்ில் இடம்கப்த்தவ்ிய ்கவிஞர்்கள சிலருள 
முக்்கியோனவர் பாலமுரன பாறூக்! இவவிதத்தில் அ்ியப்படாத ஆைம்ப்கால்கட்ட (1970-
1990) ்கவிரத்க்ில் இவாின் முக்்கியத்துவம் பற்ி்ய இஙகு ்கவனிக்்கப்படு்கின்்து.

இவைது முற்பாக்கு ்நாக்குரடய ்கவிரத்களுள ்கணிசோனரவ  சே்கால ஈழத்து 
முற்பாக்கு சஞசிர்க்க்ான குேைன், ் தசாபிோனி, அக்னி, ்க்ம், புதுயு்கம்,  புதுக்குைல் 
முதலானவற்ிலும் தேிழ்நாட்டு கசம்ேலர்,  திருப்பம், ஏன் முதலானவற்ிலும் 
பன்மு்கப்பாிோணங்களுடன் கவ்ிப்பட்டுள்ன. 

1.1.1   கொளகெப்்பிரெடைனம்

நாங்கள புதிய ப்ரவ்கள

‘‘..............
நாங்கள 
இந்தயு்கத்தின் ஏற்த் தாழ்வு்கள
இந்தயு்கத்தின் இழிச கலாழுக்கு்கள
என்பரவ ்கண்டு சினந்தவைாதலால்
இந்தப்புவியில் இவறர்கயாழிக்்க
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்ககிழக்குைா்காண விதை்கர 
விருைகிரன,்ககிழக்கு ைா்கான 
்கல்வி ்கலாசாை அரைச்சர ைறறும் 
�ணிப�ாளைிடைிருந்துவ�றும் ைருணம்.
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நடந்தும் ஓடியும்
இன்னும் கசான்னால்
ப்ந்்த நாங்கள கசயறபடப் ்பா்கி்்ாம்.’’

1.1.2  சமூெப் ்பிரச்சிகனெள

1.1.2.1 தீரவு:

அறுரவச் சி்கிச்ரச

‘‘்கறுப்புக் க்காடி்களும்
உண்ணாவிைதமும்
கபாருத்தோனதா
புதுயு்கம் சரேக்்க
பருத்த உடம்பு்கள
பார்த்து ைசிக்்க
்கறுப்புக் க்காடி்கர்
உயர்த்திப் பிடித்து
பசியால் நாோ வாடவும் ்வண்டும்?
பிைசவம் ஒன்று நி்கழ்வதில் தரடகயனில்
அறுரவச் சி்கிச்ரச்ய அதறகு ரவத்தியம்’’

1.1.3 சமூெ எழுச்சி

‘‘விழலுக்கு நீாிர்த்து ோய ோட்்டாம்
்வதரன்கள தீர்க்்காது ஓயோட்்டாம்
விழித்துவிட்்டாம், இனியும்நாம்
வழிதவ்ி வீழ ோட்்டாம்
புாியாத புதிகைல்லாம் புாிந்ததா்ல
பு்ப்பட்்டாம், ஆர்கயினால்
சாித்திைத்ரத ோற்ிவிடத் தயங்கோட்்டாம்
உலக்ர்கயைாய எரே ேதித்து
உரதத்த ்காலம் 
ஓ்டாடிப் ்பா்க
இ்ங்காரலச் சூாியனாய எழுந்்த விட்்டாம்
இனி இருள்கள இ்ந்துவிடும்
கவற்ி ்காண்்பாம்
..................’’

�ாநவந்ைல் �ாலமுரன 

�ாறூக் இலக்்ககியப �ணியில் 

வ�ான்விழாக் ்காணு்ககின்றார. 

ைைிழவநஞ்சதைகின் ஆசிைியர குழு 

உறுப�ினர. இலங்ர்க இந்ைகிய 

்கரல உறவுப �ாலைா்க இருப�வர.

இலங்ர்கயில் ்கலாபூஷண 

விருது, அைச சாஹிதய ைணடல 

விருது,வ்காடந்க சாஹிதய விருது, 

்ககிழக்கு ைா்காண விதை்கர விருது 

யாழ இலக்்ககியப ந�ைரவ சான்று 

உட்�டப �ல்நவறு விருது்கரளயும் 

சான்று்கரளயும் வ�றறவர.

புலவரைணி  ஆ.மு ஷைிபுதைீன் 

ஞா�்காரதை சரவநைச 

ைைபுக்்கவிரைப ந�ாட்டியிலும் 

முைலிடம் வ�றறுப �ணப�ைிசுக்குத 

நைரவானவர.

இலங்ர்க, இந்ைகிய , ைநலசிய 

இலக்்ககிய ைாநாடு்களில் 

�ங்ந்கற�வர..

வாசிபர� ஊக்குவிக்கும் வர்கயில் 

சுடர ஒளி �தைகிைிர்கக் குழுைம் 

இவைின் வாசிபபு வைாடர�ான 

்கவிரைரயப �ைார்கயா்க 

இலங்ர்கயின் ைைிழ வைாழி 

மூலப �ாடசாரல்களில் ்காட்சிப 

�டுதைகியிருப�து குறி்ப�ிடத ைக்்க 

விடயம்.

வ�ான்விழாக்்காணும்   

�ாநவந்ைல் �ாலமுரன �ாறூக் 

அவர்கரள வாழததுவைகில் 

ைைிழவநஞ்சம் வ�ருைிைம் 

அரட்ககின்றது. அவைின் வ�ான்விழா 

வைாடர�ில் இக்்கட்டுரை 

�ிைசுைிக்்கப�டு்ககின்றது.

’’

‘‘
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1.1.4  க்பண்ெள எழுச்சி

‘‘கவள்ாரே வட்ரடக்குள வியர்ரவ
இர்த் திர்த்்த
கபால்லாத ்பாடிக்்காய புழுவாயத்
துடித் துரழத்்தாம்!
உன் அப்பா அவ்ைாடு
உன்னுரடய தாய நானும்
இன்பம் வருகேன்று இரணந்து உரழத்்த்ன!
என்னபயன், என்னபயன் ஏதுேிரல எங்களுக்கு
சும்ோ இருந்கதவ்ைா சு்கம்்காண
நாம் ்தயந்்தாம்!
உண்ண உணவில்ரல, ஓம் உனக்குப் பாலில்ரல
என்ன பயன்...? இஃகதல்லாம்
எங்களவிதி கயன்்ிருந்்தாம் !
இந்தவிதி ோற்ிடவும்
இப்்பாது புதியவிதி 
ஒன்று இருப்பதரன உணர்ந்்தாம்
சிாி ே்க்் !
.....................’’

ஈழத்து முற்பாக்குக் ்கவிஞர்்கள எவரும் ்ேறகூ்ியவாறு ்பாைாட்டத்தில் கபண்்கர் 
அரழப்பதா்கப் பாடவில்ரல என்பது கு்ிப்பிடத்தக்்கது. ்கிழக்்கில் நுஃோன்,சண்மு்கம் 
சிவலிங்கம், ் தாழர் இஸோயில் ஆ்கிய தனித்துவோன முற்பாக்குக் ்கவிஞர் வாிரசயில் 
பாலமுரன பாறூக்குக்கும் முக்்கிய இடமுண்டு.

1.2   க்பண்ெளின நிகல

சே்காலக் ்கவிஞர்்களுள கபண்்கள நிரலபற்ி அதி்க்வு சிந்தித்தவைா்கவும் பாலமுரன 
பாறூக் கவ்ிப்படு்கின்்ார்.

ஈழத்துக் ்கவிரத்க்ில் கபண்்கள என்் தரலப்பி்ல (2002) நான் ஆயவு ் ேறக்காண்ட 
்பாது  தி. த. சைவணமுத்துப்பிளர் கதாடக்்கம் வ.ஐ.ச கஜயபாலன் வரையிலான 
்கவிஞர்்கர் ஆயவுக்குட்படுத்திய்பாது நுஃோனின் ்கவிரத்க்ில் ேட்டு்ே ‘கபண்்கள» 
பற்ிய சித்திாிப்பு, யதார்த்தப் பார்ரவ்யாடு கவ்ிப்பட்டிருந்தரே ்கண்்டன். 
இப்்பாது பாலமுரன பாறூக்கும் அப்பட்டியலில் இரணந்து க்காள்கின்்ார்!

1.2.1  சீெனப்்பிரச்சிகன

‘‘..................
தந்ரதயிடம் நான்கசன்று,  தந்ரத்ய ‘நீங்கள கசான்னபடி சீதனத்ரத க்காடுத்திடு்க,  

�ாநவந்ைல் �ாலமுரன �ாறூக்
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இன்்்ல் என்்கணவர் என்்னாடு இனிவாழோட்டார்’’
என்றுரைத்்தன் வாப்பா்வா இதயம் ேி்க கநாந்தார்

தந்ரதயவர் என்னிடத்தில் தஙர்க்கர்க் ்காட்டி
என்கசய்வன் என்ே்க்்
என்கசய்வ»  கனன்்ார்
‘உன்தஙர்க ஐவருக்கும் உடுதுணியும் வாங்க
ஒன்றுேில்ரல என்னிடத்தில்» என்று கசால்லி அழுதார்
இந்த நிரல இருக்்கயி்ல எப்படிப்்பாய ேச்சான்
இன்னுேின்னும் தந்ரதயிடம் இதுபற்ிக் ்்கட்்பன்?
என்னா்ல இனிக்்்கட்்க இயலாது ேச்சான்
கபான், கபாரு்்ா ்கிரடயாது பிாியகேனில் வரு்க»

1.2.2 வறுகம நிகல :
...................
‘‘தந்ரத தினமும் இருேி, இருேித்
திண்ரணயில் படுத்த படுக்ர்கயி லுள்ார்
தஙர்க்கள ஐந்தும் உடுக்்க நல்ல
தாவணி ்்கட்டுத் தினேழு ்கின்்ார்
உன்்ன் தா்யா அடுப்பில் பூரன
உ்ஙகும் நிரலரய எண்ணி ோய்கி்ாள
இந்த நிரலயில் எரத நீ கசயவாய
எடுத்தாய முடிவு ஏற்்த கசல்்க!’’

1.2.3. ஆண்ெளால் ஏமாறறப்்படைல்

‘‘.....................
பாத்தும்ோக் ்கண்்ண! பக்்கத்துக் குடிரசயி்ல
பூத்த இ்ேல்ை! புதுப்கபாலிரவ இழந்தாயா?
்நறறுநீ ்கிணற்ில்
விழுந்தி்க்்க முரனந்தா்ய
்காற்்ாடு உன்ோனம்
்கலந்தகதனச் கசன்்ாயா?
உன்ரன  முடிப்்பன் என்றுறுதி தந்தவ்னா
இன்்னார் இ்ேலரை
இரசந்்தறறுக் க்காண்டானா?
்கண்்ண! ்காசவனின் ்கண்்க்ிரன மூடியதா?
என்னக்காடுரேயிது?
ஏோற்ப்பட்டவள நீ!’’

1.2.4 மதெிய ெிழக்கு நாடுெளுக்கு 
கசல்லுெல்
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அக்்கரைப�றறு �ிைநைச 
வசயல்கம் ஒழுங்கு வசய்ை நகிலாக் 
்கவியைங்்ககிறகு ைரலரை வ்ககிதைல். 
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‘‘................

அந்த ஊாில் இருந்துவந்து, இங்்க
அரலக் ்கழிந்து திாிவது்ேன் கசால்்லன்?
்கர்பிடுங்கி நீ ்சர்த்த ்காசு
்கரைந்்த தான் ்பாயிற்ா? ஐ்யா,
கவ்ிநாடு கசல்ல கவன உன்ரன
அரழத்துவந்த ஏஜன்டும் எங்்க!’’

்ே்ல தைப்பட்ட ்கவிரத ேத்திய்கிழக்கு நாடு்காண் 
பயணத்தின் ஆைம்ப ்கட்ட பிைச்சிரனரய, 
-ஏகஜன்சி்க்ால் ஏோற்ப்படுவரதப் பற்ி 
விபாிக்்கி்து.

1.3  ொெல்

புரிந்துணரவுக்ொெல்

வித்தியாசோனகதாரு ்காதல் உ்வின்் கவ்ிப்பாடா்க அரேயும் ்கவிரதயின் 
(்காதலிக்கு ஒரு ்கடிதம்) ஒருபகுதி பின்வருோறு :

‘‘......................
கசான்னபடி நீகசயதாய
சுணங்கியும் தானிருந்தாய
என்ரன அரடவதற்காய
இருவருடம் ்காத்திருந்தாய
என்னால் இயலவில்ரல
தஙர்க்கர்ரரக் ்க ரை்சர்க்்க
நல்ல வைன்்தடி
நாயா்க நான் அரலந்தும்
விரலவாசி உயர்்வ்பால்
ேரலயா்கி, சீதனமும்
உயைத்தில் இருப்பதனால்
ஒன்றும் முடியவில்ரல
என்ரன அரடவதற்காய
இருவருடம் ்காத்திருந்த
அன்்ப உனக்க்கனது
ஆசிர்வாதங்கள..’’

ஏரன்யார் ்பால் ஏோற்ிச் கசல்லாேல் கபாரு்ாதாைச் சிக்்கல் ்காைணோ்க, தனது 
்காதலிரயத் திருேணம் கசயயாேல், அவ்து திருேணத்திறகு வாழ்த்துத் கதாிவிக்்கி்ான் 
இக்்காதலன். வித்தியாசோன யதார்த்த நிரலப்பட்ட ்காதரலப்பாடிய நுஃோன் ் பான்் 
ேி்கச் சிலருள பாலமுரன பாறூக்கும் அடஙகு்கின்்ரே கு்ிப்பிடத்தக்்கது!

எழுவான் ்கைகிர்கள் ்கவிரை 
நூல் வவளியீட்டினில் 
உரைநகி்கழததுர்கயில்.. ைருதூரக் 
வ்காதைன், ைறறும் ்கவிச்சுடர 
அன்புமுர்கயைீன் அைரந்துள்ளனர
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2.1. மதெியெர வரக்ெம்

பரடப்பா்ி்களுள ்கணிசோ்னார் ஆங்கில அைசு உருவாக்்கிய ேத்தியதை 
வர்க்்கத்தினைா்கவிருப்பினும் அவவர்க்்கத்தினாின் கதாழில்சார் - குடும்பம்சார் - 
பிைச்சிரன்கர் பற்ிச் சிந்திப்பது அாிது. ோ்ா்க, பாலமுரன பாறூக்்கின் ்கவிரத்க்ில் 
இவவிடயமும் கவ்ிப்பட்டிருக்்கி்து! இவர்்க்து வாழ்க்ர்கயின் நரடமுர்ச் 
சிக்்கல்்கள இவைால் கவ்ிப்படுத்தப்பட்டுள்ன. எடுத்துக்்காட்டா்க, ்காாியாலயத்திறகு 
்நைத்திறகு கசல்லமுடியாத நிரல, ‘சிவப்புக் ்்காட்டு» பிைச்சிரன்கள, எவவித 
முன்்னற்முேின்்ி எழுதுவிரனஞனா்க நீண்ட ்காலேிருப்பது முதலான பிைச்சிரன்கள 
சார்ந்த ்கவிரத்கள பதம் கதாகுப்பி்ல ்காணப்படு்கின்்ன (எ-டு : ்காாிர்க்ய நீ்ய 
கசால், சிவப்புக் ்்காடு, இன்னும் நீ இலி்கிதைா?)

2.1.1  வஙெித கொழில் அனு்பவம் :

எழுத்தா்ைா்கவிருக்்கின்் வங்கி  அலுவலர் எவரும் தேது அனுபவங்கர் 
கவ்ிப்படுத்துவதில்ரல, ோ்ானது இக்்கவிஞர் நிரல என்பதறகுப் கபண்்ண நீ 
ே்ந்துவிடு! என்் ்கவிிிரத சான்று ப்கர்்கின்்து.

எ-டு
...................,.....
‘இன்னும் ்கடரன ஏன் தீர்க்்கவில்ரல’கயன
உன்னிடத்தில் ்்கட்்டன் நான்,
ஓ.. ஏன் அழுதா்யா?
எல்்லாாிடத்தும் இயம்புதரலப் ்பா்லதான்
கசால்லிரவத்்தன் உன்னிடமும்
்சா்க்ேன் க்காண்டாய நீ?

தீைாப் பிைச்சிரன்கள கசால்லியழுது நின்்ாய
உன்ரனநான் ்நாவிக்்க ஒரு்பாதும்
எண்ணவில்ரல
என்்ன் ்கடரேயிது,
இதனால் உரனக் ்்கட்்டன்
என்ரனநீ தவ்ா்க ஏதும் நிரனத்திருந்தால்

கபண்்ண ே்ந்துவிடு!
பிரழகசயயவில்ரல நான்!!’’

3  மெப்்பறறு

இஸலாேிய ேதப் பறறுச்்  சார்பான ்கவிரத்களும் பன்மு்கப் பார்ரவ்யாடு 
கவ்ிப்படு்கின்்ன.
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(I) ோநபி கபருரே (II) ்நான்பின் சி்ப்பு (III) ைேலான் பிர் முதலானரவ சார்ந்த 
்கவிரத்கள பதம் கதாகுதியில் இடம்கபறறுள்னரே இவவிதத்தில் கு்ிப்பிடத்தக்்கது!

4.  மெப்்பறறும் முறப்பாக்கும்

இஸலாேிய ேதப்பறறும் முற்பாக்கும் இரணந்துள் ்கவிரதக்குச் சி்ந்த 
எடுத்துக்்காட்டா்கவுள்து ‘ேைணம்» . இதன் ஒருபகுதி பின்வருோறு அரே்கி்து.

‘‘......................
எத்தரன்யா ரேயத்ரத
கு்ிப்பாட்டிக் ்கபனிட்டு
ரேயத்துக்க்கன்்்
ோர்க்்கத்தில் கசான்ன
அத்தரனயும் கசயத
அவர் இன்று ரேயத்தா?
அல்லாஹ் கபாியவ்ன,
அரனத்தும் அவன்ர்கயில்!
யாரை எவவிடத்தில்
என்்வரனக் ்்கட்பவர் யார்?

ேைணத்ரத நிரனயா்தார்
ோனிலத்தில் பலருண்டு
முஅத்தினார் கேௌத்தானார்!
இந்த உல்கிறகு இவர்
எரதயும் ்சர்க்்கவில்ரல
இதனா்ல
்பாடியார் வீட்டு  கேௌத்திறகு
வந்தது்பால்
ஆளகூடி வைவில்ரல
அ்ந்கம்்பர் இருக்்கவில்ரல
இர்வன் கபாியவன் நீ!
எல்லாம் அ்ிந்தவன் நீ!
எந்த உல்கிறகு
இவர் ்சர்த்து ரவத்தா்ைா
அந்த உல்கில்
அவரை நீ வாழரவப்பாய
உன்்ன் ்கிருரபக்்்க
உ்முரு்கி நிற்கின்்்ாம்!’’
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5.  ப்பாரக்ொல அவலஙெள

எ ண் ப து ்க ள  க த ா ட க் ்க ம்  மு ர ன ப் பு ் த்  க த ா ட ங ்க ி ய  இ ப் க ப ா ரு ண்்  ே ை ப ி ன் 
கவ்ிப்பாடு்களும் இவைது ்கவிரத்க்ில் தரலநீட்டு்கின்்ன. அன்்ாட வாழ்க்ர்க 
்பார்க் ்காலச் சூழலில் எதிர்க்காண்ட சிக்்கல்்கள ்கவிரத்க்ில் இடம்பிடித்துள்ன.

‘‘.................
்வரலக்க்கன்று நான்
கவ்ிக்்கிடப் ்பா்கி்்ன்
்பாருக் க்கன்று
பு்ப் படல் ்பாலது!
அரடயா் அட்ரட
அதரனயும் க்காண்டுவா,
தரட்கள பறபல
தாண்டிட ்வண்டு்ே!

கசல்லும் வழியில்
அதிைடி, எதிைடி
எதிகைதிர் க்காளளு்ோ?
அதிகலதில் பட்டுநாம்
இர்யடிகசல்வ்தா?
க்காண்டுவா இப்படி
்்காப்பிரய குடிக்்கி்்ன்
கசன்று முடிக்கு்ோ
கசல்்கி் வா்கனம்?

சாதரன புாிந்த
வீைனாய நானும்
்காாியாலயம்
்பாய அரட்வ்னா?’’

‘சிவப்புக்்்காடு» என்் ்கவிரதயின் ஒருபகுதி்ய ்ே்ல தைப்பட்டுள்து. இவவா்ான 
்பாக்குரடய அதாவது ்பார்க்்காலம் அன்்ாடவாழ்க்ர்கரய எவவாக்ல்லாம் 
பாதித்தது என்பதான ்நாக்்கில் எழுதப்பட்ட ்கவிரத்கள ்கிழக்்கி்ல குர்வா்க 
வந்துள்ன என்பது கு்ிப்பிடத்தக்்கது.

6.    இனி இதுவகர கூறப்்பட்டைவாறகமந்ெ க்பாருள மரபுசாரந்ெ 
ெவிகெெளின கவளிப்்பாட்டு முகற்பறறியும் சில கூறபவண்டும்

அரவயாவன.

ந�ைாசிைியர நச .நயா்கைாசா ைறறும் ஏரனநயாருடன் 
�ாநவந்ைல் �ாலமுரன �ாறூக் அவர்கள்
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6.1  ஈழத்தில் புதுக்்கவிரத, தேிழ்க ‘‘எழுத்து’’ ஊடா்க அறுபது்க்ில் ஆைம்பித்தாலும் 
‘வானம்பாடி» ஊடா்க்வ ஈழத்துக் ்கவிஞர்்கள ேத்தியில் கசல்வாக்குச் கசலுத்து்கின்்து. 
இத்தர்கய வானம்பாடிக் ்கவிஞர்்க்் முற்பாக்கு ்நாக்குரடய புதுக்்கவிரத்கர் 
முதன்முதல் எழுத ஆைம்பித்தாலும் இத்தர்கய ்கவிஞர்்கள பலாின் ்கவிரத்க்ில் 
குர்பாடு்கள சில - உதாைணோ்க, ்்காஷங்கள, ேலினோன கசாறபிை்யா்கங்கள, 
அந்நியோன படிேங்கள, கு்ியீடு்கள, அநாவசியோன வடகோழிப்பிை்யா்கங்கள, 
ே்னாைதியப்பாஙகு, முதலியன கவ்ிப்பட்டிருந்தன. ஈழத்துக் ்கவிஞர்்க்ிடம் 
இவவழிச் கசல்வாக்கு்கள கவ்ிப்பட்ட சூழலில் வ.ஐ.ச கஜயபாலன், சு.வில்வைத்தினம், 
சிவ்ச்கைம் முதலான சில்ை தைோன ்கவிரத்கர் எழுது்கின்்னர் இவவாிரசயில் 
இப்்பாது பாலமுரன பாறூக்கும் இரணந்து க்காள்கின்்ார்

6.2  படர்க்ர்க நிரலரய இயன்்்வு தவிர்த்து, தன்ரே இடத்திலும் பாத்திைங்க்ின் 
கூற்ா்கவும் யதார்த்தோன சம்பவங்கள, கு்ிப்பிட்ட சந்தர்ப்பங்கள முதலானவறர் 
அடித்த்ோ்கக் க்காண்டும் இவகைழுதியரே ்காைணோ்க ஏரனய கபரும்பாலான 
்கவிஞர்்க்து ்கவிரத்க்ில் ்காணப்பட்ட சில குர்பாடு்கள இவைது ்கவிரத்க்ில் 
கபருே்வு ்காணப்படாரேயும் ்கவனத்திறகுாியது.

7.  க த ா கு த் து க்  கூ று வ த ா ய ி ன்  ப ா ல முர ன  ப ா றூ க் ்க ி ன்  ஆ ை ம் ப  ்கா ல ்க ட் ட 
்கவிரதப்்பாக்கு்க்ா்க இதுவரைகூ்ப்பட்ட பல்்வறு விடயங்களும் சே்காலக் 
்கவிஞர்்கள பலைது ்கவிரதப் ் பாக்கு்க்ிலிருந்து முற்ிலும் ் வறுபட்டனவா்கவிருப்பது  
புலப்படு்கி்து. இவவிதத்தில் அறுபது்க்ின் பிறபட்ட ்காலந்கதாடக்்கம் எண்பது்க்ின் 
முடிவுவரையான ்கால்கட்ட ஈழத்துக் ்கவிரத வைலாற்ில் இவைது ்கவிரத்க்ினூடா்க 
இவருக்குாிய இடம்  ேறுக்்கப்படமுடியாததா்கின்்து. பதம் என்் ஒரு கதாகுப்ரப 

்காயல்�ட்டணதைகில்  இடம்வ�றற இஸலாைிய ைைிழ இலக்்ககிய ைாநாட்டில்  ஊட்கம் 
எனும் ைரலப�ில் ்கவிரை வாசிதை �ின்  இலக்்ககிய அைகிைகி்கநளாடு...



2020Y Y 2

ேட்டும் ரவத்து இதுபற்ிி கூ்முடியுோ 
என்று வாச்கர்்கள ்்கட்்கக்கூடும். அதறகு 
இருவிரட்கள உள்ன.

(I)   பதம் என்் கதாகுப்பின் தரலப்புப் 
பற்ி ஆழோ்கச் சிந்தித்துப்பார்த்தல். 
(II)  ப ின்னர் கவ்ிவரு்கின்் நவீன 
்காவியங்கள, குறும்பாக்்கள, ரைக்கூக்்கள 
ஆ்கியவற்ிலும் ்ேறகு்ிப்பிட்ட சி்ப்புக் 
்கள ்வவ்வறு ்நாக்்கிலும், ்பாக்்கிலும் 
கவ்ிப்படுவரத அவதானித்தல்.

ஆயினும் இவைது பிற்காலக் ்கவிரதப் பயணம் 
தடம் ோ்ாதிருந்திருப்பின் ்ேறகூ்ிய 
விதங்க ி்ல் முக்்கியோன ்கவிஞைா்கத் தி்கழ்ந் 
திருப்பார் என்பதில் ஐயேில்ரல. (எனினும் 
இவைது புதிய தடங்களும் ஈழத்து நவீன 
்கவிரத வ்ர்ச்சியில் இன்னுகோரு முக்்கிய 
பங்க்ிப்பிரனக் ்காட்டு்கின்்கதன்பரதக் 
கூ்ாேலிருக்்க முடியாது)

8.      இ று த ி ய ா ்க  இ ன் க ன ா ன் று 
-  பாலமுரன பாறூக் ்கவிரதத்துர்யில் 
ஈடுபட்டதற்கப்பால் கதாகுப்பா்ைா்க 
(ேற்வர் அன்புமுர்கயதீன்) கதாகுத்த 
எழுவான்்கதிர்்கள (1986) என்் -எம்.எச்.
எம் அஷைப் கதாடக்்கம் சித்தி கஜாீனா 
்க ாீ ம்  -  வ ர ை ய ி ல்  இ ரு ப த் த ி ன ா லு 
்க வ ி ஞ ர் ்க ் து  ்க வ ி ர த ்க ள  க ்க ா ண் ட 
கதாகுப்பின் வைவும் ்கவனத்திறகுாியது. 
இத் கதாகுப்பிலுள் இ்ங்கவிஞர்்கள 
சிலர் இத்கதாகுப்பின் ஊக்்கத்தினால்  
கதாடர்ந்து எழுதிவந்தரேயும் ்வறு 
சிலர் இத்கதாகுப்புடன் ேட்டும் தம்ரே 
ஈழத்து நவீன ்கவிரத வைலாற்ில் 
ந ி ர ல  ந ி று த் த ி க்  க ்க ா ண் ட ர ே யு ம் 
ே ன ங க ்க ா ள ் ப் ப ட ் வ ண் டி ய ன . 
்கவிரதத் ்தர்வில் அன்புமுர்கயதீனுக்கு 
ேட்டுேன்்ி பாலமுரன பாறூக்்கிறகும் 
சேோன இடமுண்டு என்று கூறுவதில் 
தவ்ில்ரல என்்் ்கருது்கின்்்ன்!

n

்கவிஞர ைைிழன்�ன் அவர்கள் 
ைரலரையில் இடம்வ�றற ஊட்கம் எனும் 
ைரலப�ிலான ்கவியைங்்ககில்...

்கலாபூஷணம் யூ. எல்.  ஆைம்வாவா 
அவர்களின் ைரறரவ வயாட்டி இைங்்கல் �ா 
�டிதைந�ாது...

யாழ இலக்்ககிய ந�ைரல நைாட்டுப 
�ாய் மூதைம்ைாவுக்கு வழங்்ககிய 
சிறபபு சான்றிைரழ டான் TV குழுை 
அைகி�ைிடைிருந்து வ�றறந�ாது...

நைாட்டுப �ாய்மூதைம்ைாவுக்்கான அைச 
சாஹிதய ைணடல விருரை ்கலாசாை 
அரைச்சைிடைிருந்து வ�றற ந�ாது..
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ஆடைம்்பர விளக்குெள.. அலஙொர வடிவஙெள..
ஊடைெ விளம்்பரஙெள.. உருவ க்பாம்கமெள..
கமழுகு ெடைவி கமருபெறறிய ொயெனிெள..
இழுகவக் ெெவுெள.. ஏறறிவிடும் ்படிெள..
எனபறா ்பறிதெ ொயெனிெள குளிரூட்டைலில்!
நனறாயப் ்பள்பளக்கும் நலதெிறபொ பெடைது வாம்!
ப்பரம் ஏதும் ப்பசாமல் கசலுததுெிறீர ்பணதகெ!
மக்ெபள எனகனக் கொஞசம் ்பாருஙெள!
அக்ெகறயாய அனறனறு ்பறிதது
வாடுமுன விறறிடை வாடுெிபறன!
ஓடுெிற வயெில்கல ஒடுஙெிய ெிழவிநான !
்பாரக்ொமல் கசல்வீரெள ்பாரதொலும்
்பாெிக்குப் ்பாெி ப்பரம் ப்பசிடுவீர!
்பிகழக்ெவும் வழியினறிப்
ப்பகெயாய எம்வாழ்வு...!
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 நீ யார்? 
 இந்தக் ்்களவிரய ்வறு யாைா 
வது ்்கட்டால் சட்கடன்று அதறகு பதில் 
கசால்லி விடுவீர்்கள. ஆனால் உங்க 
ளுக்குள அவவப்்பாது எழும் இந்தக் 
்்களவிக்கு உங்க்ால் பதில் தை முடியாேல் 
கபரும்பாலும் தவிப்பீர்்கள.
 உங்களுக்குத் கதாியும்… தான் யார் 
என்பரத அ்ியக் கூடிய ஒருவைால் தான் 
தன் விருப்பம் என்ன, தன் பார்ரவ எஙகு 
நிரல க்காள்கி்து என வரையறுக்்க 
முடியும். தன் விருப்பம் அ்ிந்த ஒருவைால் 
எந்த சூழலிலும் எரதயும் துர்த்து 
எழ முடியும். எந்த பிைச்சிரன வந்தாலும் 
அதில் முடங்கிப் ்பா்காேல் தீர்ரவ 
்நாக்்கிய பார்ரவயுடன் வாழ்க்ர்கரய 
ே்கிழ்ச்சியா்க க்காண்டு கசலுத்த முடியும்.
 தவிை, நீங்கள யார் என்் அலசல், 
உங்கள பலம் என்ன, உங்கள பலவீனம் 
என்ன, எது உங்களுக்கு வசப்படு்கி்து, 
எரத நீங்கள வசப்படுத்த துடிக்்கி்ீர்்கள, 
உங்கள ்கால்்கள எரத ்நாக்்கி கசல்ல 
விரை்கி்து என உங்களுக்குள ஒரு 
கத்ிந்த பார்ரவரயத் தரும். 

 ஆனால் நீங்கள யார் என்் ்்களவி 
ஒன்்ா்க இருந்தாலும் பதில் ஒவகவாரு 
ேணித் து்ிக்கும் உங்களுக்குள ோ்ிக் 

க்காண்்ட இருக்கும் என்பரத நீங்கள 
அ்ிவீர்்க்ா..?!
 சில ்நைம் எனக்கு இது ்வண்டும்… 
இ து  ்க ி ர ட த் த ா ல்  த ா ன்  எ ன் ன ா ல் 
ே்கிழ்ச்சியா்க இருக்்க முடியும் என ஏ்தா 
ஒன்ர்க் கு ி் ரவத்து உங்களுக்குள ஒரு 
அடாவடிக் குழந்ரத வீ ி்ட்டு அழும். சில 
்நைம், ்காசு, பணம் எதுவும் கபாிதல்ல. எனக்கு 
நிம்ேதியா்க, உ்வு்க்ின் பிரணப்பில், 
நட்பின் பிடிப்பில், ே்கிழ்ச்சியா்க இருந்தால் 
்பாதும்,  என எவவ்வு வசத ியா்க 
இருந்தாலும், ்்கட்டகதல்லாம் ்கிரடக்்கக் 
கூடிய சூழல் இருந்தாலும், உங்கள ேனம் ஒரு 
கசல்லக் குழந்ரதயா்க அன்புக்கு ஏஙகும். 
 ஒரு புதிர் ேனதில் நிரல க்காள், 
தான் எவவ்வு படித்திருந்தாலும், நல்ல 
பதவியும், ் பரும் பு்கழும் ்கிரடத்திருந்தாலும், 
தன்ரன சுற்ி என்ன நடக்்கி்து என்று 
ஒன்றும் பிடிபடாேல் சில ்நைம் ேனம் 
்பதலித்து ேருகும். எவவ்வு கபாிய 
கூட்டம் தன்ரன சுற ி் நிர்ந்திருந்தாலும் 
தனக்்கா்க யாைாவது இருக்்கி் ார்்க்ா என 
சில ்நைம் ேனம் உறறு ்நாக்்கித் ்தடும். 
 சில ் நைம் எந்த சூழலிலும் தவிக்்காேல் 
தயங்காேல், வி் வ்கோ்க ்காய ந்கர்த்துவது 
இலா்கவோய ர்க கூடும். சில ் நைம் எரதயும் 
புாிந்து க்காள் முயறசிக்்காத ்்காபம் முன் 
நிறகும். ஆற்ாரே எட்டிப் பார்க்கும். நி்கழும் 

......

Dr. 

(International Life Coach – Mentor – Facilitator)
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ஆட்டத்ரத முடித்து விடலாம் என அசுை 
்வ்கத்தில் ேனம் பைபைக்கும்.
 சில ்நைம் எனக்கு யாரும் உதவ 
ோட்டார்்க்ா என இயலாரேயில் தவிக்கும் 
அ்த ேனம் சில ்நைம் எனக்கு யாருரடய 
தயவும் ்தரவ இல்ரல நா்ன என்ரன 
முன்்னற்ிக் க்காண்டு பி்ருக்கும் 
உதவியா்க இருப்்பன் என உங்கள 
தன்னம்பிக்ர்கரய தரல நிேிை கசயயும்.
 இப்படி அவவப்்பாது கவவ்வறு 
விதோ்க எட்டிப் பார்க்கும் இந்தக் குண 
நலன்்க்ில் நீங்கள யார் என்று வர்கப் 
படுத்த முடியாேல் பல ்நைம் திண்ி 
இருப்பீர்்கள. 
 இந்த குணங்கள எல்லாமும் 
்சர்ந்தது தான் நீங்கள என்பரத நீங்கள 
உணரும்வரை, இதில் எது ‘நான்’ என்று 
ஏ்தா ஒன்்ில் உங்கர் அரடயா்ப் 
படுத்தும் முயறசியில், உங்கள ேனம் 
அரலபாயந்து க்காண்்ட இருக்கும்.
 ஆ ன ா ல் ,  உ ங ்க ளு க் கு  ஒ ன் று 
கதாியுோ.. உண்ரேயில் பலதைப் பட்ட 
உணர்வு்களும் நிர்ந்தவன் தான் ேனிதன். 
ஒ்ை ஒரு நாள உங்கள உணர்ச்சி்கர்யும் 
கசயர்க்கர்யும் நீங்கள எழுதிப் பார்த் 
தால், அது எவவ்வு ்ேலும் ்கீழுோ்க 
இருக்்கி்து, இப்படித்தான், இது தான் 
நான் என உங்கர் ஒரு வட்டத்திறகுள 
க்காண்டு வை முடியாததா்க இருக்்கி்து என 
நீங்க்் புாிந்து க்காளவீர்்கள. 
 அப்படி உங்கர் நீங்க்் புாிந்து 
க்காளளும் ்பாது, ேற்வர்்கர்யும் 
“இவர்்கள இப்படித் தான்..” என முத்திரை 
குத்தி தள ி் ரவக்்காேல் உங்க்ால் ஏறறுக் 
க்காள் முடியும். ேனம் பக்குவப்பட்டதா்க 
எந்த சூழரலயும் தாண்டிச் கசல்லும்.
 ஊ ரு க் கு  ஒ து க் கு ப்  பு ் த் த ி ல் 
இருக்கும் தன் பாட்டிரய பார்க்்க வந்த 
அ ந் த  இ ர ் ஞ ன ி ன்  மு ்க ம்  ே ி ்க வு ம் 
வாடிப்்பாய இருந்தது. பாட்டி ்்கட்ட 
இயல்பான ்்களவிக்க்கல்லாம் கைாம்ப 
அசிைத்ரதயா்க்வ பதில் கசான்ன அவன், 

சின்ன

்ககிள்ளு்களிநல வ்காைகிததுவிடும்

வவளிர நைனி? - இல்ரல!

வைாரட ைாணடும்

நீல்கருமுடி? - இல்ரல!

�ட்வடன

ந�சிவிடும் சிைிபபு? - இல்ரல!

அட,

கூரரையான மூக்கு?

- அதுவும் இல்ரல!

வியரரவ

வாசததுடன் உள்நுரழந்ை

அப�ா,

‘ ைாஜா எங்்க இருக்்கீங்்க? ‘ என்று

ந்கட்டுக் வ்காணநட நுரழந்ைார!

அவள் எபந�ாநைா

நீங்்கள் வசால்லும்

அழ்ககியல் குறியீடு்கரளக்

ைீறிவிட்டாள்!

அவள் அழ்ககி்கரளக் ்கடந்ை

அழகு!

இளவைசிநய ைாஜாவாகும் ஆட்சியில், 

இந்ை அழ்ககிங்்க எல்லாம் 

எம்ைாதைகிைம்!..

- சுஜிதைா வீ ை,

வசஞ்சி.
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்்கட்்கி் ார். ‘பிாியாணி என்று கசால்லி விட்டு 
நீங்கள ரவத்திருப்பரத பார்த்து ்்காபப் 
படாேல் எப்படி இருக்்க முடியும். இந்தப் 
கபாருட்்கர் ்கலந்து சரேத்தால்தா்ன 
பிாியாணி ஆகும்’ என்று ்்கட்்கி் ான். 
 அரதக் ்்கட்டு ச ிா ித்த  பாட்டி 
‘இப்படி பல தைப்பட்ட கபாருட்்கர் 
்சர்த்து சரேத்தால்தான் பிாியாணி ஆகும் 
என்று கதாிந்த உனக்கு நீ கூ ி்யது ்பான்் 
பல்்வறு குணங்களும் ்சர்ந்து இருப்பவன் 
தான் ஒரு ேனிதன் என்பது புாியாேல் 
்பானது ஏன் என்று ்்கட்கும் அவர் ஒரு 
ஓைோ்க ேர்த்து ரவத்திருந்த பிாியாணிரய 
எடுத்து ரவத்து அவரன அன்்பாடு 
உண்ண கசால்்கி் ார்.
 எல்லாவிதோன குணங்களும் ்சர்ந்த 
வர்்கள தான் ேனிதர்்கள. அவர்்கர  ்ஒவகவாரு 
குணோ்க அலசிப் பார்க்க்்காேல், அவர்்கர் 
தான் எதிர்பார்க்கும் ஏதாவது ஒரு குணத்தால் 
அரடயா்ப் படுத்த முயலாேல், அவர்்கர் 
எல்லாமும் ்சர்ந்தவர்்க்ா்க, கோத்தோ்க 
ஏறறுக் க்காள  ் ்வண்டும் என்பது அந்தக் 
்கணம் அவனுக்கு புாி்கி் து.
 ஒருவருரடய கசயல், உங்கர்ப் 
பற்ி அவர்்களுரடய ்கணிப்பு என்ன 
என்பரத்யா, அவர்்கர்ப் பற ி்ய உங்கள 
்கணிப்பு என்ன என்பரத்யா ேட்டும் 
சார்ந்தது அல்ல. அது கபரும்பாலும் 
ஒருவருரடய அந்த ்நை ேனநிரலரயயும் 
உ ட ல்  ந ி ர ல ர ய யு ம் ,  சூ ழ ர ல யு ம் 
சார்ந்துள்து. உண்ரேயில் அவர்்கள அந்த 
்நைத்தில் அவர்்களுக்கு எப்படி இருக்்க 
முடி்கி்்தா அப்படி்ய இருக்்கி்ார்்கள. 
அதனால் அது சூழலுக்்்கறப ோ்ிக் 
க்காண்்ட இருக்்கி் து.
 இதரன புாிந்து க்காண்டால் நாம் 
ேற்வர்்களுரடய ஒவகவாரு கசயர்க 
ரயயும் நம்்ோடு கதாடர்பு படுத்தி பார்த்து 
வருந்த ோட்்டாம். நம் உ்வு்களும் 
தரழக்கும் நிம்ேதி நிரலக்கும்.

n

ஏ்தா ஒரு பிைச்சிரனயில் தவிக்்கி் ான். 
அவன் ேனம் ஏரத்யா ஏறறுக் க்காள் 
ேறுத்து,  தனிரேரய நாடி அஙகு 
வந்திருக்்கி் ான் என அந்த அனுபவம் ேிக்்க 
பாட்டியால் புாிந்து க்காள் முடி்கி் து.
 அவரன ஆதைவா்க அணு்கி, அன் 
்பாடு ்கவனிக்கும் பாட்டியிடம் அவன் 
ேனம் விட்டு ்பசு்கி் ான். தன் நண்பர்்கர் 
நம்ப முடியவில்ரல என்றும் ஒரு ்நைம் 
சிாித்துப் ்பசுபவர்்கள, பல ்நைம் ்கிண்டல் 
கசய்கி் ார்்கள என்றும் ஒரு ்நைம் ஓடி வந்து 
உதவி கசயபவர்்கள, பல ்நைம் ்கண்டு 
க்காள்ாேல் இருந்து விடு்கி் ார்்கள என்றும் 
கசால்லி வருந்து்கி் ான்.
 ேற்வர்்கர் புாிந்து க்காள் 
முடியாேல் தனக்கு ேி்கவும் ேனஉர்ச்சலா்க 
இருக்்கி்து. நன்்ா்க ்பசக் கூடியவர்்கள 
ஏன் திடீகைன்று ்பசாேல் இருக்்கி்ார்்கள, 
தான் ஏ்தா தவறு கசயது விட்்டா்ோ என 
ேனம் சங்கடப் படு்கி்து எனப் பலவாறு 
புலம்பு்கி்ான்.
 அரேதியா்க அவன் கூறுவரத 
்்கட்டுக் க்காண்டிருந்த பாட்டி, அவன் ்பசி 
முடித்ததும் எதுவும் கசால்லாேல் ஓயகவடுக்்க 
கசால்லி அனுப்பு்கி் ார். சறறு இர்ப்பா ி் 
விட்டு வந்த அவனிடம் அவனுக்குப் பிடித்த 
பிாியாணி கசயதிருப்பதா்க கசால்லி சாப்பிட 
அரழக்்கி்ார். ஆரச்யாடு மூடிரயத் 
தி் ந்து பார்க்கும் அவனுக்கு அஙகு உணவு 
இல்லாேல் சில பாத்திைங்க ி்ல் ஒன் ி்ல் 
அாிச ியும், ஒன்்ில் உப்பும், ஒன்்ில் 
ேி்்காயும், ஒன்்ில் ்காய ்க்ியும் என 
பிாியாணி கசயவதற்கான மூலப் கபாருட்்கள 
ேட்டும் மூடி ரவக்்கப்பட்டிருக்்கி் து ்கண்டு 
வியப்பா்க இருக்்கி் து.
 பசி வயிறர்க் ்கிள்.. உனக்கு 
பிடித்த பிாியாணி.. சாப்பிட வா.. என 
அ ன் ் ப ா டு  அ ர ழ த் து ,  க வ று ம்  ் வ ்க 
ரவக்்காத அாிசிரயக் ்காட்டும் பாட்டியின் 
இந்த கசயரல புாிந்து க்காள் முடியாேல் 
ஏோற்மும் ்்காபோ்க பாட்டிரய பார்க்்க, 
அந்த பாட்டி, ‘ஏன் ்்காபப்படு்கி் ாய’ என்று 
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ெண்ணொசனுக்குப் 
புெழ்வணக்ெம்

்காவியத ைாயின் ்கவிரைந்ைன் - இளங் 

்காைல் ்கன்னியைின் ்கவியழ்கன்

ஓவியப �ாரவயின் ஒளிநவந்ைன் - நீர

ஒழுகும் வசால்வலலாம் ஓரைா்கம்

ஆழி சூழந்ை இவவுலர்க- ்கவி

நவலி நவய்ந்ை வவண�ாநவ....!

்காைிர்கயின் ்கவிததூைிர்கநய - நீர

ந�ைிர்கயின் இரசபந�வைாலிநய

சந்ைங்்களின் அழ்ககிய ஆலா�ரனநய - ்கவிப

�ந்ைங்்களின் இரச ஆசாநன... !

எணணங்்களின் ஊடாடும் வசந்ைநை - நீர

வணணங்்களில் ந�சிடும் வானவில்நல...

்கணணனின் ைாசநன... ்கவியைநச - அழ்ககிய

்கன்னியரக்கும் ைாசன் நீயல்லவா....!

உன் விைல்விடுதை தூைிர்கயில் - இங்கு

நகிைல்�ட்டு சுைக்கும் �ாயிைங்்கள் ஆயிைம்

வ�ைியாரையும் உைக்குத வைைியும் - குள்ள 

நைியாரையும் உைக்குத வைைியும்

நகி்கழ்கால பூைக் ்கணணாடி_நீநயா

இளங்்கவி்களின் �ாைக் ்கணணாடி...!!

முகனவர.பச.்பதமினி்பாலா

*

ை்கனின் ைறவ�ருரை

ந�சு்ககிறாள் ைாவயாருதைகி!

முைகிநயார இல்லதைகிலைரந்ை�டி...!

*

இைவுநநை ்காவலாளி!

்கரடவாசலில் �டுததுறங்கும்

�ிச்ரசக்்காைன்...!

*

உயிரையும் வ்காடுக்்ககிறான்

உயிரையும் எடுக்்ககிறான்

ைனிைனும் ்கடவுநளா...!

*

நாைம் ந�ாட்டுவிட்டார்கள்!

்கடன் வாங்்ககிய

வ�ருைாள் �க்ைர்கள்...!

*

ஆண்களுக்கு ஞானம்

ைரும் ந�ாைகிைைம்...!

“வ�ண”!

*

உடநல மூலைனம்!

எபவ�ாழுது நவணடுைானாலும்

வசய்யலாம் �ாலியல்வைாழில்!

*

வீட்டுக்குததூைைாம்!

ைாைதைகிநலாருநாள் நகிலா

அைாவாரச..!

மெிகழ. சிவொரதெி,
புறதைாக்குடி,
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்கணணிலும் ்கருதைகிலும்
்காட்சியாய்ப �ாநவந்ைர
்காண�துந�ால் வநடிய உயர நைாறறம் – நம்
்கணமுன்நன ைன்னர ைன்னன்
்கருதைகிநல நகிரறந்ைகிருந்ைார
்காலமும் இதுவசால்லும் ஏறறம்.

எணணிலா அைங்கு்கள்
இவர ஏறி முழங்்ககினார
எல்லாமும் ைந்ரைபு்கழ ந�சும் – அவர
எழுதைகிலும் இதைன்ரை
இயல்�ா்க நகிரறந்ைகிடும்
எபந�ாதும் ைைிழைணநை வீசும்.

ைணணிநல எச்சைாய்
ைக்்கநள விளங்குவர
ைரறயுரை வசால்வது உணரை – என
ைாறாைல் நகிரலநாட்டி
ை்ககிழவுடன் வாழந்ைகிட்டார
ைன்னர ைன்னன் வநஞ்ச உயரைன்ரை

வசன்ரனயும் புதுச்நசைி
சீரைக்்கள் ைைிழ்கம்
ைன்ரனயும் ைாணடிநய ைகி்கழந்ைார – இத
ைரலமுரற முழுவதும்
்கரலவ�ற ஒன்றிநய
்காட்டினார ஒன்றிரணந்து வாழந்ைார.

அன்னவர ைரறவிநல
அரனவரும் வருந்து்ககிநறாம்
அதுவும் நம் �ாநவந்ைர சிறபபு – நாம்
அ்கதைகிநல ஏறறைன்
அணிநலன் ஆகுநை
அருந்ைைிழர நகிரனவவல்லாம் இருபபு.

ைன்னர ைன்னன் ைரறவுக்கு
ைனம் நகிரறந்ை இைங்்கரல
இன்னாளில் வைைிவிததுக் வ்காள்நவாம் – அவர
ைைகிபபுறு குடும்�தைகின்
துயைினில் �ங்ந்கறந�ாம்
ைனம் அரைைகி வ�றறிடநவ நவணடுநவாம்.

ஆழந்ை இைங்்கலுடன்

ெெவல் முததுக்ெள இெழ்க்குழுமம், மாகல இலக்ெிய வட்டைம் நீரமுகள, 
ைகிருக்குவரள வட்டம், நார்க ைாவட்டம்

இவர்களுடன், ைைிழவநஞ்சம் - �ிைான்சு
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ைந்ரை

�ாைைகிைாசன்

ை்கன்

ைன்னர ைன்னன்
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 அ வ ர் ்க ் ி ல்  ஒ ரு வ ர ை  வ ி ட் டு 
ேறக்ாருவரை நான் பார்த்த்த இல்ரல .
 அவர்்கள இருவருக்கும் தனித் 
த ன ி ் ய  உ ண வு  உ ண் ண  இ ை ண் டு 
தட்டு்கள இருந்தாலும் கபரும்பாலும் ஒரு 
தட்டில் இருக்கும் உணரவ உண்ணும் 
பழக்்கத்ரத்ய க்காண்டிருந்தார்்கள.
 அவர்்கர்ப் பார்த்துப் பழ்கிய 
சிலநாட்்க்ி்ல்ய அ்ிந்து க்காண்்டன் 
அவர்்களுக்கு அவர்்கர்த் தவிை பு் 
உலர்கப் பற்ிய ்கவரல ஒருநாளும் 
இருந்த்தயில்ரல என்று.

 நான் அந்த வீட்டிறகு புதிதாய 
குடி்பான அன்்் ்கவனித்்தன் என் எதிர் 
வீட்டில் குடியிருந்த அவர்்கள இருவரையும்...
 அவர்்கள ஆத்ோர்த்தோன தம்பதி 
்க்ாய எனக்குத் கதாிந்தார்்கள. அட 
இவவ்வு ஒறறுரேயாய இருக்்க முடியுோ? 
எ ன  ய ா ரு ம்  க ப ா ் ா ர ே ப் ப ட க் கூ டு ம் 
அ வ ர் ்க ர ் ப்  ப ா ர் த் த ா ல் ,  அ வ வ ் வு 
அந்நி்யான்யம் அவர்்கள இருவருக் 
குளளும்.
 க ப ரு ம் ப ா லு ம்  அ வ ர் ்க ள  எ ங கு 
கசன்்ாலும் ஒன்்ா்க்வ ர்க்்கார்த்தபடி 
கசன்று வந்தார்்கள.
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 வீதியில் பலர் இருந்தாலும் ,அவர்்கள 
ஒருவருக்க்காருவர் ஓடிப்பிடித்து விர் 
யாடுவது க்காஞசுவது, க்கஞசுவது என 
யாரைப் பற்ியும் ்கவரலயில்லாே்ல 
இருப்பார்்கள .
 இப்படியாய ந்கர்ந்து க்காண்டிருந்த 
நாட்்க்ில் என் அலுவல் பணியா்க நான் 
இரு நாட்்கள கவ்ியூர் கசன்று வீடு 
திரும்பி்னன்
 நிலகவா்ி வீசிக்க்காண்டிருந்த 
அந்த முன்னிைவுப் கபாழுதில் நான் 
இதுவரையில் ்காணாத ்காட்சிரய முதன் 
முர்யாயக் ்கண்்டன்.
 அவள ேட்டும் தனியா்கப் படுத் 
த ி ரு ந் த ா ள   எ த ி ர்   வீ ட் டி ல்   இ ர ல ்க 
ளுதிர்த்திருந்த ஒரு ேைத்தினடியில்.
 அவள ்கண்்க்ில் ஏ்தா ஒரு வலியும், 
வ ிைக்த ியும் ்வதரனயும் இருந்தரத 
என்னால் உணை முடிந்தது.
 எ ன் ன ா ச் சு  இ ப் ப டி  த ன ி ய ா 
இருக்்கா்்... இருவருக்குளளும் ஏ்த 
னும் பிைச்சிரன்யா என எண்ணிக் 
க்காண்டிருந்த ்வர்யில் அப்பா என 
அரழத்தவா்் ஓடி வந்தான் என் ே்கன் 
ே்கிழ் .
 உ ங ்க ளு க் கு த்  க த ா ி யு ே ா ப் ப ா ? 
என்்ான் .
 தம்பி ஒரு நிேிடம் என்் நான்... 
எதிர்வீட்ரடக் ்காட்டி ‘‘ஆோ எதிர்வீட்டுல 
தனியா படுத்திருக்்கா்்’’ என்்்ன்.
 அ த த் த ா ன் ப ா . . . க ச ா ல் ல 
வந்்தன். இங்க வாங்க என்று என்ரன 
அரழத்துக்க்காண்டு அவள படுத்திருந்த 
இடத்திறகு அரழத்துச் கசன்்ான் .
 அவள படுத்திருந்த இடம் சற்் 
்ேடா்கவும், சறறு முன்ரனக்க்கல்லாம் 
குழி்தாண்டி பின் மூடியது ்பாலும் 
இருந்தது.
 அவர் கநருங்க,கநருங்கத்தான் 
நான் ்கவனித்்தன். அவள ்கண்்க்ில் 
த ா ர ை ,  த ா ர ை ய ா ய  நீ ர்  வ டி ந் து 
க்காண்டிருந்தது.
 அரதக் ்கண்டதும் ஏ்தா ஒரு 
இனம்புாியா ்சா்கம் என்ரனக் ்கவவத் 
கதாடங்கியிருந்தது.

 அவர்க் ்கண்ட நான்... ‘‘சிட்டு... 
சிட்டு... சிட்டு உனக்கு என்னாச்சு’’ (சிட்டு 
என்பதுதான் அவ்ின் கபயர்) என்று 
்கம்ேிய குைலில் ்்கட்்டன்.
 என்ரன சற்் தரல உயர்த்திப் 
பார்த்த சிட்டு, பின் சலன்ேயில்லாேல் 
அ்த இடத்தில் படுத்துக்க்காண்டாள.
 ்கிட்டத்தட்ட உர்ந்து்பாய சிட்டு 
ரவ்ய பார்த்துக் க்காண்டிருந்த என்ரன 
‘‘அப்பா’’ எனும் ே்கிழின் குைல் என்ரன 
ந ிஜ உலகுக்குக் க்காண்டு வந்தது.


எதைரன முரறைான்
புைட்டி புைட்டி �ாரப�ாநைா
ஜாை்கதரை நசாைகிடர

நநறரறரய விட
இன்று எவவளநவா �ைவாயில்ரல
நநைதைகில் எழுந்நைன்

அரழபபுைணி ந்கட்டு
அலறிவ்காணடு எழுந்ைது
நாய் குட்டி

இயறர்க
�ாடம் நடததும் வகுப�ரற
சறறு குளிரச்சியா்க

வசம்ைண
்கவிரை வாசிக்கும் ந�ாது
ைண ைனம்

ர்க்கரள �ிடிததுக்வ்காணடு
நீணட நநைைா்க ந�சு்ககிறார்கள்
்காைலர்கள்

நநறறு விட்ட இடதைகில்
இன்று ஆைம்�ைானது
்காைலர்கள் சணரட

ஓய்வு ஊைகியம்
வாங்்ககி வ்காணடிருக்கும் ந�ாது
்காைலியின் ஞா�்கம்.

ெவிஞர மீன கொடி ்பாண்டிய ராஜ்
ைகிருபபூர
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 ‘‘நீங்க ஊருக்குப் ்பான அன் 
ரனக்கு அவன் ஒரு கசத்துப்்பான எலிய 
சாப்டானாம்ப்பா, அந்த எலிக்கு யா்ைா 
எலிேருந்து வச்சு க்கான்னுருக்்காங்க அத 
சாப்படதால... அவனும்... அவனும்... ‘டாேி’ 
யும் க்காஞச ்நைத்தில சுருண்டு விழுந்து 
இ்ந்துட்டான் பா’’ (டாேி என்பது கசல்லப் 
கபயர்)
 ‘‘அதுல இருந்து ‘சிட்டு’ சாப் 
ப ி ட ் வ  இ ல் ல ப ா . . .  ட ா ே ி  கூ ட ் வ 
படுத்துட்டிருந்துச்சு. டாேிய இ்தா இப்ப 
சிட்டு படுத்துட்டிருக்்கா்்... அ்த இடத்துல 
தான் புரதச்சாங்க பா...
 டாேி இ்ந்தது கூடசிட்டுவுக்குத் 
கதாியலபா... இ்ந்து்பான டாேி்யாட 
உடல சிட்டு எடுக்்க்வ விடல...
 டாேி பக்்கத்துல யார் வந்தாலும் 
அவங்க் ்கடிக்்கப் பார்த்துச்சு. ்கரடசியா 
சிட்டுவ ்கட்டி வச்சிட்டு தான் டாேி்யாட 
உடம்ப இந்த இடத்துல புரதச்சாங்க. 
அப்ப இருந்து சிட்டு கைாம்ப சத்தோ 
்கத்திக்்கிட்்ட இருந்துச்சு... சதா அங்கயும், 
இங்கயும் ஓடிக்்கிட்்ட இருந்துச்சு.. . 
அரேதியா்வ இல்லபா...
 ஒரு நாள முழுக்்க ்கத்திட்டு இங்க 
வந்து படுத்தவ தான் அதுக்குப் பின்னாடி 

்கத்தவும் இல்ல, சாப்பிடவும் இல்ல. 
இதுவரைக்கும் ஒரு வாய சாப்பாடு கூட 
சாப்பிடல பா...’’ ்கிட்டத்தட்ட அழும் 
குைலில் கசால்லி முடித்தான் ே்கிழ்.
 எனக்கு என் அடிகநஞரச யா்ைா 
பிடித்து அழுத்துவது்பால இருந்தது. 
ஏ்தா என்்னா்ட பயணப்பட்டு என் 
உணர்வு்கர்கயல்லாம் ப்கிர்ந்து 
க்காண்ட என் பால்ய ்கால நண்பரன 
இழந்தது ்பாலிருந்தது.
 ‘‘சிட்டு’’ என ேீண்டும் அரழத்்தன்
நான்... சறறும் சலனேில்ரல அவ்ிடம்.
 ச ிட்டுவுக்கும், டாேிக்கும் ேீன் 
குழம்பு என்்ால் ேி்கவும் பிடிக்கும் என 
என் நிரனவுக்கு வந்தது.
 நல்ல்வர்யாய அன்று வீட்டில் 
ேீ ன் கு ழ ம் பு  வீ ட் டு க் கு ள  ஓ டி ச் க ச ன் று 
்சாற்்ாடு ேீன்குழம்ரபப் பிரசத்கதடுத்து 
சிட்டுவின் தட்டில் ்பாட்டு ரவத்து 
சிட்டுவின் வாயக்்கரு்கில் தட்டிரன ந்கர்த்தி 
ரவத்்தன்.
 எழுந்து க்காண்ட சிட்டு டாேியின் 
த ர ல  பு ர த க் ்க ப் ப ட் ட  அ ந் த  இ ட ம் 
்நாக்்கி தட்டிரன ந்கர்த்திப் பின் படுத்துக் 
க்காண்டது
 அன்று இைவு முழுவதும் எனக்கு 
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உ்க்்கம் வை்வயில்ரல.  ச ிட்டுவும், 
டாேியும் எப்படியிருந்தார்்கள...
 ேற் எல்்லாரையும் கபாறுத்த 
வரையில்... அவர்்கள இருவரும் கவறும் இரு 
நாய்க குட்டி்க்ா்கத் கதாிந்திருப்பார்்கள.
 ஆ ன ா ல்  எ ன்  ்க ண் ்க ளு க் கு 
உண்ரேயில் அவர்்கள ஆத்ோர்த்தோன 
தம்பதி்க்ா்க அல்லவா கதாிந்தார்்கள.
 பிாிவு என்பது எவவ்வு க்காடுரே... 
டாேிரயப் பிாிந்து சிட்டு இனி எப்படி 
வாழப்்பா்கி்து? என்் ்்களவி்க்்ாடு 
்கழிந்தது அந்த இைவு.
 நீண்ட இைவின் முடிவில் கதாடங்கிய 
அடுத்த நாள அதி்காரலயில் சிட்டு என்ன 
கசய்கி்ாள எனப் பார்க்்கச் கசன்்்ன் .
 இடம்ோ்ாேல் ்நற்ிைவு படுத்த 
இடத்தி்ல்ய படுத்திருந்தாள சிட்டு 
்கண்்கள கவ்ித்தபடி.
 அரு்கிலிருந்த தட்டில் உணவுப் 
பருக்ர்க்கள ்கீ் ழ க்காட்டப்பட்டுக் ்கிடந்தன.
 சிட்டுவின் வாயிலும் சில பருக்ர்க 
்கள ஈக்்கள கோயத்தபடி இருந்தது.
 அப்்பாது தான் புாிந்து க்காண் 
்டன். தங்கள இறுதி உணரவ இருவரும் 
ப்கிர்ந்துண்டிருக்்கி் ார்்கள என்று.
 ்கண்்க்ில் வழிந்த நீரைத் துரடத் 

்பாழாய ப்பானக் ெனவுெள..!

வருடதைகிறகு ஒருமுரற
நாம் �ிைிந்ை இடதைகிறகு
வசன்று வருவரை வழக்்கைாக்்ககி வ்காணநடன்!
அங்ந்க நீ நகின்ற ைைதைடியில் நகின்று �ாரக்்ககிநறன்
இன்னும் அந்ை நநசதரை உணர்ககிநறன்
வருடங்்கள் �ல ்கழிந்து விட்டது
அங்ந்க சுறறிலும் ைாறு�ட்ட நைாறறங்்கள்!
நகிரனவுகூரந்து ்காணர்கயில்
இரலயுைகிர ்காலதைகில் நம்ரை
இரல்களால்.. பூக்்களால் ஆசிரவைகிதை ைைம்
இன்று இல்ரல!
அந்ை ஒறரற வழி சாரலயில்
சரு்காய் ்ககிடக்்ககிறது �ாழாய் ந�ான
நம் �ரழய நநசதைகின் ்கனவு்கள்..! ‘ பா ’
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தவாறு ்கடப்பாரைரயயும் ேண்கவட்டிரயயும் 
எடுத்து வந்து டாேியின் குழிரயத் ்தாண்டத் 
கதாடங்கி் னன் .
 அதறகுள விழித்துக்க்காண்ட பக்்கத்து 
வீட்டுக்்காைர் அய்யா சிட்டு வும் ் பாயிருச்சா 
என்்வா்  ்என்னரு்கில் வந்தார்.
 தம்பி எதுக்கு டாேி்யாட குழியத் 
்தாண்ட்ீங்க... சிட்டுவுக்கு தனியா ஒரு 
குழி ்தாண்டலாம் என்்ார் ்கண்்க்ில் 
நீர்்்கார்த்தபடி...
 ‘‘இல்ல்ண வாழ்நாள முழுக்்க 
ஒண்ணா்வ இருந்து, ஒருத்தர் ்பான 
உட்ன நான் உயிர் வாழோட்்டன் னு 
உசுை விட்ட இந்த கைண்டு ்பருக்கும் 
கைண்டு குழி்கள ்வண்டியதில்ல, ஒ்ை ஒரு 
குழி ேட்டு்ே ்பாதுோனதாய இருக்கும் 
அண்்ண’’ என்்வாறு டாேியின் உட்லாடு, 
சிட்டுவின் உடரலயும் உள்் புரதத்து 
ேண் க்காண்டு நிைப்பத் கதாடங்கி் னன். 
்கண்ணீ்ைாடு ஆ்ோதித்தார் பக்்கத்து 
வீட்டுக்்காைர்.
 வழிந்த ்கண்ணீர்த்து்ி்க்ில் சிாித்த 
படி்ய கதாிந்தார்்கள டாேியும், சிட்டுவும்.
 அப்்பாது வலி்க்்ா்ட இருட்டி 
ய ி ரு ந் த  வ ா ன ம்  க ே து வ ா ய  பு ல ை த் 
கதாடங்கியிருந்தது.            n
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 வநல்ரலரயச் நசரந்ை இலக்்ககிய 

ஆரவம் வ்காணட �தது நண�ர்கள் நசரந்து 

ஆைம்�ிதை ்காலாணடிைழ “்காணிநகிலம்“ 

இைணடு ஆணடு்கரள முடிதது மூன்றாவது 

ஆணடில் அடிவயடுதது ரவக்்ககிறது. 

வழக்்கைா்க அட்ரட உட்�ட 44 �க்்கங்்கள் 

வ்காணட ்காணிநகிலம்  �தைாவது இைழ 

64 �க்்கங்்களுடன் வவளிவந்துள்ளது. 

ைனிச் சுறறுக்்கான இைழ என்ற முரற யில் 

சந்ைாைாைர்களுக்கு ைட்டுநை அனுப�ப 

�டு்ககிறது.

 ்கவிரை்கள், ்கரை்கள், இலக்்ககியம் 

சாரந்ை ்கட்டுரை்கள், நூல் அறிமு்கம் ஆ்ககிய 

�குைகி்கள் இைழில் இடம்வ�றறுள்ளது. 

அனு�வம் வாய்ந்ை �ரடப�ாளி்கநளாடு 

புைகிய �ரடப�ாளி்களுக்கும் வாய்பபு 

வழங்கு்ககிறார்கள்.

நீ நீ விரளயாடக் ந்கட்டாவயனக்விரளயாடக் ந்கட்டாவயனக்
்காலதைகிடம் ைன்றாடி்காலதைகிடம் ைன்றாடி
நம் �ால்ய ்காலதரைக்நம் �ால்ய ்காலதரைக்
்கடன் வாங்்ககி வந்ைகிருக்்ககிநறன்.்கடன் வாங்்ககி வந்ைகிருக்்ககிநறன்.
எடுததுக் வ்காணடுந�ாய்எடுததுக் வ்காணடுந�ாய்
என் நாட்்கரளஎன் நாட்்கரள
நான் நைடியதுந�ால்நான் நைடியதுந�ால்
சிறு வயைகில்சிறு வயைகில்
நீ வைாரலதைநீ வைாரலதை
உன் நாட்்கரளத நைடிக் வ்காள்.உன் நாட்்கரளத நைடிக் வ்காள்.
அறுவரடயில் சிைறிக்்ககிடக்கும்அறுவரடயில் சிைறிக்்ககிடக்கும்
ைானியங்்கரளக் வ்காததும்ைானியங்்கரளக் வ்காததும்
�றரவவயன�றரவவயன
ைவறவிட்ட அம்ைாவின்ைவறவிட்ட அம்ைாவின்
முதைங்்கரளமுதைங்்கரள
அப�ாநவாடு �்ககிைாஅப�ாநவாடு �்ககிைா
அன்�ின் ைருணங்்கரள
சந்காைைப �றறுைரல
ைகிருவிழாக் ்கரட்களில்
வாங்்க இயலாப வ�ாம்ரை்கரள
ஆறரறக் ்கடக்ர்கயில்
ையிலின் சதைதரை
்ககிணறறு நீைில்
விழுந்துவிட்ட ்காசு்கரள
இைாட்டினதைகில்
சுறறுர்கயில் எடுக்்கத
ைவறிய ர்கக்குட்ரடரய
வைைியாை ்காைரல
�ர்கயில்லா நட்ர�
இப�டி இன்னும் ஏநைனும்
ைீைம் இருந்ைால் அரையும்
வைாட்டுவிட்டு வா.
அப�டிநய
இதுவரை நீ ஆடாை
விரளயாட்டுக்்கரளவயல்லாம்
அக்்காலதநைாடு ஆடிக் வ்காள்.
்கா்ககிைதைகின்
அடியில் ரவததுப
வ�ன்சில் முரனயால்
நைய்க்்கக் ்ககிரடதை
்காசு்களின் அச்ரசபந�ால்
வசம்ைண �ாரை்களில்
அன்று �ைகிந்ை
உன் ்காலடித ைடங்்கள்
இன்று ்காலம் எழுப�ிய
்கான்்ககிைீட் ைளங்்களில்
இனி வைைியவா ந�ா்ககிறது?

-அனறிலன
குப�ிச்சிபுதூர
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மனிெபநயம்

சனனதைகிறகும் ைைணததுக்கும்

இரடயில் இயந்ைகிைைாய்

சுழன்று வ்காணடிருக்்ககிறது

ைனிைனின் வாழக்ர்க,

ஆரச, ந்காவம், ்களவு வ்காணடு

ைனிைம் ைறந்து

ந�ாநனாம்,

இந்ை ைானம் வ்கட்ட

ைனிைைிரடநய

ைனிைம் ைீணடும்

ைலைட்டும்,

ைனிைநநயைிக்்க ைனிைர்கள்

ைீது ைலர்கரளத

தூவ முடியாவிடில்

முட்்கரள எறிந்து

்காயப�டுதைாநை,

எவவுயிரையும் ைம்

உயிரந�ால் நகிரன

முடியாவிடில் வாழும்

வரையாவது ைனிைனா்க இரு.

ரஞசினி சந்ெிரபமாென

சபாம்ழமகள்

சிறுைி்கள் வ�ாம்ரை்கரள
"நீல" வணணதைகில்
ஒளிந்ைகிருக்கும்
சில. ஆண்களும்...

ைாணவி்கள் வ�ாம்ரை்கரள
�ணதைாரச �ிடிதைரலயும்
சில. ந�ைாசிைிரய்களும்...

ைாஜ்ைஹால்
இையம் நைாஜா வ�ாம்ரை்கரள
சில. ்காைலர்களும்...

துப�ாக்்ககி
வடட்டநனட்டர
வஜல்லட்டின் வ�ாம்ரை்கரள
ஈவு இைக்்கைறற
சில. ைீவிைவாைகி்களும்...

ந்காடைி ைம்�ம்
அைிவாள் வ�ாம்ரை்கரள
சில. ைைம்வவட்டி்களும்...

�ச்நசாந்ைகி
்காலில் விழும் வ�ாம்ரை
ைரலயாட்டி வ�ாம்ரை்கரள
சில. அைசியல்வாைகி்களும்...

ைகிருநவாடு
ந்காவணதைாணடி முரு்கன்
வ�ாம்ரை்கரள
நப�ாரச �ிடிதை
�ல. வாக்்காளப வ�ருைக்்களும்
வாங்்ககிக் வ்காணடார்கள்.

ஆனாலும்...
்கல்யாணக் ்காலதைகில்
உடம்வ�ல்லாம்
ர்க்கள் முரளதைகிருக்கும்
ைாப�ிள்ரளக் ்கனவான்்கள்
நகிரறந்ை
இந்ை. நலா்கதைகில்
வநடுங்்காலைாய்
விரல ந�ா்காைல்
ஏங்்ககிக் ்ககிடக்கும்
முைகிர்கன்னிப வ�ாம்ரை்களுக்கு
எவவிைம்
ஆறுைல் வசால்வாள்...
இந்ை....வ�ாம்ரைக்்காைி...?

- கெனஸி
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கொட்டைகனதது ஊறும் மணறபெணி மாந்ெரக்குக்

ெறறகனதது ஊறும் அறிவு                      ( குறள 396 )

 அண்ரேயில், “கசல்்பான் பூதம்” எனும் 
தரலப்பிலான சிறுவர் ்கரத்கள க்காண்ட நூரலப் 
படிக்கும் வாயப்பு எனக்குக் ்கிட்டியது. புத்த்கத்ரதக் 
ர்கயில் ்கிரடக்்கப்கபற் தருணத்தி்ல்ய 
உட்ன நூரலப் புைட்டியா்க ்வண்டும் என்் 
ஆவரல எனக்குள தூண்டியது,  இந்நூலின் 
மு்கப்பு அட்ரட. ்கைடி கபாம்ரேரயப் பிடிக்்காத 
ச ிறுவர்்களதாம் உண்்டா? அவவர்கயில்,  
சிறுவர்்களுக்குப் பிடிக்கும் ்கைடி கபாம்ரே்க்்ாடு 
அரேந்த வண்ணப் படங்களதாம் இதறகு ்காைணம்.
அழ்கா்கவும், சிறுவர்்கள ேனரதச் சுண்டி இழுக்கும் 
வர்கயிலும் அட்ரட தயாாிக்்கப்பட்டிருந்தது 
ேி்கவும் சி்ப்பு. 

 ஒவகவாரு ்கரத்க்ா்க வாசிக்்கத் கதாடங்கி 
்னன். வாசித்்தன் என்பரதவிட உளவாங்கிப் 
படித்்தன் என்ப்த கபாருத்தோ்க அரேயும்.
முதல் ்கரத ‘விட்டுக்க்காடு’ எனும் தரலப்பில் 
கதாடங்கியது. இக்்கரதயில் முயலும் குைஙகும் 
முக்்கியக் ்கதாப்பாத்திைம். ்கரதயின் முடிவில், 
‘்தாற்த்ரத ரவத்து எரட ் பாடக் கூடாது’ எனும் 
நன்கன்ிப் பண்ரப எடுத்துரைப்பதா்க அரேந்தது.

 இ ை ண் ட ா வ த ா ்க ,  ‘ கு ர் க் கு ் ை ’  எ னு ம் 
தரலப்பிலான ்கரத. தரலப்பிரனக் ்கண்ட எனக்கு 
முதலில் சிந்தரனக்கு எதுவும் புலப்படவில்ரல.
எனக்குள ஒரு ்்களவி்யாட்வ ்கரதரயப் 
படிக்்க கதாடங்கி்னன்.பி்்்க உணர்ந்்தன். அது 
சிறுவர்்கள விரும்பி உண்ணும் தின்பண்டம் என்று.
இக்்கரதயில். நாயும் குைஙகும் ்கதாப்பாத்திைோ்க 
நடித்திருந்தது. இக்்கரதயின் வழி  தற்கால 
சூழலுக்குத் ் தரவயான ேி்க அவசியோன  நறகசயதி 
கூ்ப்பட்டிருந்தது ேி்கவும் அருரே. கந்கிழிப் ரப்கள 
பயன்படுத்துவதனால் ஏறபடும் தீரே்கர்ச் 
சிறுவர்்கள புாிந்து க்காளளும் வர்கயில் அழ்கா்க 
எடுத்துரைக்்கப்பட்டிருந்தது ேி்கவும் சி்ப்பு.

 இப்படி்ய, கதாடர்ந்து படித்த ஒவகவாரு 
்க ர த யு ம்  ஒ வ க வ ா ரு  ந ல் ல  ப ண் ப ி ர ன யு ம் , 
வாழ்க்ர்கக்குத் ்தரவயான த்கவல்்கர்யும்  
எடுத்துரைப்பனவா்க அரேந்தது.  ்ேலும் 
்கரதரயப் படிக்கும்்பா்த,  ந ிரனவில் 
அக்்காட்சி்கள திரையிட்டுக் ்காட்டுவது ்பால் 
ஓர் உணர்வு.அதறகு ்காைணம், ்கரதயின் நரட 
ேறறும் கசால்லாட்சி.

 இ ர த த் த வ ி ை ,  எ ழு த் த ா ் ர்  த ன து 
பத்து ்கரத்க்ிலு்ே சிறுவர்்களுக்கு அதி்கம் 
பிடித்த பிைாணி்கர்்ய  ்கதாப்பாத்திைோ்கப் 
பயன்படுத்தியிருப்பது கூடுதல் சி்ப்பு.இது, 
சிறுவர்்கள ்ேலும் ்ேலும் இக்்கரத்கர்ப் படிக்்க 
ஆவரல ஏறபடுத்தும்.

 தனது ஒன்பதாவது ்கரதயில், நடப்பு 
வாழ்க்ர்கயில் கபற்்ார்்களுக்குத் ்தரவயான 
ஒரு கசயதிரயயும் எழுத்தா்ர் கு்ிப்பிட்டுள்ார். 
பிளர்்கர் அவைவர் தி்ரேக்கு ஏறப விட்டுவிட 
்வண்டும் ோ்ா்க கபற்்ாாின் ஆரச்கர்ப் 
பிளர்்க்ிடம் திணிக்்கக் கூடாது எனும் அறபுத 
்கருத்ரதச் சுரவபட, ‘அவனா.. நீ’ எனும் ்கரதயின் 
வழி எடுத்துரைத்திருப்பது ேி்க அறபுதம்.

 ஒட்டுகோத்தோ்க எனது பார்ரவயில், 
‘கசல்்பான் பூதம்’ எனும் ்கரதப் புத்த்கம் ேி்கவும் 
திட்டேிடப்பட்டு பல ்்காணங்க்ில் சீர்தூக்்கி 
்கவனிக்்கப்பட்டு சிறுவர்்களுக்்கா்க எழுதப்பட்ட 
விழிப்புணர்வு பரடப்பு ஆகும். இதரனப் படிக்கும் 
ஒவகவாரு சிறுவர்்களும் நிச்சயோ்க ்கரத கூறும் 
பண்பு கந்ி்கர் வாழ்வில் பின்பற்ி நடந்து 
பயன்கபறுவார்்கள என கபாிதும் நம்பு்கி்்ன்.

 த ே து  மு த ல்  நூ ் ல  ச மு த ா ய த் த ி ன் 
த்ிர்்க்ான சிறுவர்்களுக்கு நறகசயதி்கர் 
ஊட்டும் நூலா்க அரேந்த ிருப்பது ே ி்கவும் 
ே்கிழ்ச்சி. எழுத்தா்ர் ைாிஙடன் ைாிைைன் 
அவர்்களுக்கு எனது ேனம் நிர்ந்த வாழ்த்து்களும் 
பாைாட்டு்களும். வாழ்்க வாழிய்வ.

ஆசிைியர வசம்ைல்
நிரமலாபெவி ்பனனீரகசல்வம்

எழுதைாளர - ஆசிைியர, ைநலசியா

வசல்ந�ான் பூைம்
சிறார ்கரை்கள்

நூலாசிைியர : ஹாைிங்டன் ஹைிஹைன்

�ாரவைைகி வவளியீடு
55, வ.உ.சி ந்கர, ைாரவ்கட் வைரு, 

ைணடாைபந�ட்ரட, வசன்ரன 600 081
91 94441 74272
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குணங்வ்கட்ட ைாந்ைவைலாம் கூடிக் கூடிக் 

 குவலயதைகில் நவந்ைவைன ைாறிப �ாடிப

�ணததுக்்காய்ச் நசரவவசய்ய ஓடித நைடிப 

 �ைிைவிக்கும் ஏரழ்களின் வீட்ரட நாடித 

துரணயா்க நானிருபந� வனன்று கூறித 

 துடிப�வைலாம் நடிப�வைலாம் உணரை யன்று... 

ைனததூய்ரை யுறறவரைக் ்கணட துணநடா! 

 ைறந்தும்நீ யவர�ின்நன வசன்ற துணநடா....

அறிவுப�ா லூட்டிவிட்ட ஔரவ யாரை 

 அறதைகின்�ால் வாழந்துவந்ை வள்ள லாரை 

ைரறநயாைகி வழி்காட்டும் சிதைர ஏட்ரட 

 ையங்்காை �ாவாணர வசபபும் கூறரற

நகிரறவான புதைகிவசான்ன வ�ைிநயா[யா]ர ைறறும் 

 வநருப�ா்கப �ாநவந்ைர �ாடும் �ாட்ரட 

ைறந்தும்நீ ்கல்லாை லிருந்து வ்கட்டால் 

 ைறுரையிலும் ந்கடும்ரைத வைாடரு ைன்நறா 

இரடவந்ை கூட்டவைலாம் ைரடரய ைாறறி 

 எழுைகிரவதை ஓரலயிநல வ�ாய்ரயக் கூட்டிப 

�ரடயின்றி உன்னறிரவ உன்ரன ரவதநை 

 �சபபுரைரயச் வசய்துன்ரன மூட ைாக்கும் 

்கரடந்வைடுதை வ�ாய்்களிநல உணரை இல்ரல  

 ்கரையான்்கள் கூட்டதைால் அரடந்நைாம் வைால்ரல 

ைரடவந்து ைனிதைைிரழ என்ன வசய்யும் ?

 ைணடைிழின் இலக்்கணதரைக் ்கறந�ாம் இன்நற....
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