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 அன்புத் ேமிழதநெஞ்சங்களுக்கு ைணக்்கம்!

 இன்னும் எத்ேவைத் ேிங்கள்ேொன் நெம்வம 

நெொதம முடக்்கிக்த்கொண்டு ைொழபதபொ்கித�ொம் என்பது 

தேரியைிலவலை.  த்கொதரொைொதைனும் த்கொடிய வைரஸ் 

நெம்வமதயலலைொம் அடக்்கி ஒடுக்்கிைிடடது. பணிய்கத்ேில 

தேொழிற்சொவலை்க்ளில தைவலை்கள் குவ�வு. அேைொல பணி 

நெகீ்்கம், ைருமொைமின்�றி அலலைது ைருமொைம் குவ�ைொல 

ேைிக்கும், அலலைலுறும் மக்்கவ்ள உலை்கம் முழுைதும் 

்கொணமுடி்கி�து. 

 ்சறிலை இடங்க்ளில, தைவலையின்�றி ்சம்ப்ளம் ைரு்கி�தே 

என்� ்சநதேொஷத்ேிலுமிருபபவேயும் ்கண்கூடொ்கக் ்கொண 

முடி்கி�து. 

 ை்சேிகுவ�நே நெிரநேரமற� பணியொ்ளர்்கள்ேொன்   

ம ி ்க வு ம்  து ன் ப த் து க் கு  ஆ ்ள ொ ்க ி  இ ரு க் ்க ி � ொ ர் ்க ள் . 

அபபடியொைைர்்களுக்கு தபொேிய உேைி்கள் ்கிவடக்்கொமல 

ேிண்டொடு்கி�ொர்்கள். அபபடியொைைர்்களுக்கு நெலலுள்்ளம் 

த்கொண்ட மக்்கள் அக்்கம் பக்்கத்ேிலுள்்ளைர்்களுக்கு ்சொேி, 

தபேம் ம�நது உேைி்கரம் நெீடடி ைரு்கி�ொர்்கள் என்பவே 

அ�றியும் தபொது ம்கிழ்ச்சறியொ்க இருக்்கி�து.  இநே ேருணம் 

்சொேி்கள் ம�க்்க ்சநேர்பபம் ேநேிருக்்கி�து. உலை்கில 

பி�நே நெொம் அவைைரும் தேொபபுள்த்கொடி உ�வு்கள் 

என்� உணர்வை ை்ளர்த்து ஒருைருக்த்கொருைர் உேைி்கள் 

புரிநது நெலதலைண்ணத்வே ை்ளர்த்துக்த்கொள்தைொம்.

 இ லை க் ்க ி ய  அ வ ம ப பு ்க ளு ம் ,  த ்ச ொ ்ச றி ய ல  கு ழு 

அவமபபு்களும், ஜூம், கூகுலமீட தபொன்� பலைைழி்க்ளின் 

ைழி ்கைியரங்கம், ்கலைநதுவரயொடல, ்கருத்ேரங்கம் 

தபொன்� ஒன்றுகூடவலை த்சய்து ேமிழுணர்வு  ேவடபடொமல 

த்சய்து ைரு்கி�ொர்்கள். இவை்கள் பொரொடடபடதைண்டிய 

த்சயல்க்ளொகும். அபபடியொை அவமபபு்களுக்கு, அேன் 

நெிர்ைொ்க குழுைிைருக்கு ேமிழதநெஞ்சம் இேழ்சொர்பொ்க 

நெலைொழத்து்கவ்ளத் தேரிைித்துக்த்கொள்்கித�ன். 

 அவைைரும் த்கொதரொைொைிலிருநது ்கொத்துக் 

த்கொள்்ள ்கைைமொ்க இருக்்கவும். ைிவரைில தபரியதேொர் 

இலைக்்கிய ைிழொைில தநெரில ்சநேிபதபொம்.  நென்�றி!
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।

ைொர து்ளிதநெய்க்கும் ைொய்பபறறு நெொளும்்கண்

ஈரத்ேொல மடடும் இவ்ளக்்கைிடடு - பொரம்

ப�க்்கொமல ்கொக்்கப பரிேொபக் கூநேல

உ�ஙகும் புயலில உணர்நது.

।

இடடுள்்ள நெீரொல இைியும் பயைறறும்

தேொடடுவைக்கும் நெித்ேம் துடிைிரல்கள்; - மடடிலலைொ

பற�றில ைணஙகுமிவ� பொவ� எைை�றிநது

தநெற�றி அழுதம நெிேம்.

।

ைொை்ளக்கும் ைொழதைலலைொம் ைொழ முடியொமல

்கொணஇவம என்னும் ்கேைவடக்கும் - நெொணத்ேொல

த்கொடி சுவமதயொடுக் த்கொபப்ளிக்கும் ்கண்ணீவர

தைடிக்வ்கப பொர்த்தே ைிழி.

।

ஆறு தபயர�றியும் ஆைொல சுவைத்ேேிலவலை

நூறு சுவம்சசுவை்கள் நூர்பபேிைொல - மொறும்

எைநெொ்சறி பலலும் இேழமவ�க்கும் நெொக்கும்

்கைைில துடிக்கும் ்கவரநது.

।

நெொவ்ளப ப்சறிக்குதேன்�ொல நெொதைன்ை த்சய்தைன்இவ்

தைவ்ளேொன் உண்ண தைறுங்கஞத்சொர் - மூவலையிலநெீ

தபொய்பபடுபபொய் என்்கின்� புண்த்சொல மடுத்துண்ண

ைொய்பபின்�றி ஏஙகும் ையிறு.

।

பஞ்சந ேவலைக்த்க�ப பொேி ேிைங்கண்்கள்

்கஞ்சம் ைடித்தே ்கவரநேைிழ; - தநெஞ்சத்ேின்

ஓலைம் அ�றிநதே உயர்கூலிக் த்கடபேறகுக்

்கொலைதமலைொம் ஏநதும் ்கரம்.

।

தேடுைது எத்ேவைநெொள்; ேிக்த்க தேரியொமல

ஓடுைது எத்ேவைநெொள் ஓ!!இவ�ைொ!!! - நெொடுைது

எஙத்கன்று அ�றியொமல ஏஙகும் நெிேம்நெடநதுக்

்கஙகு சுமக்்கின்� ்கொல.

ஏடி வரதராசன்
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நெிவலைமண்டிலை ஆ்சறிரியபபொ

த்சறறு ையலில ்சறிநேிய புன்ைவ்க

நெொறறு தபொலைதை நெடடொத்ள ்கண்தண

தநெறறு இரவு நெிவைத்துக் த்கொண்தடன்

தநெற�றி முத்ேம் தநெஞ்சறில நெிற்கதை

்கொறறு அடித்து ்கவே்கள் கூ�

தேொறறுப தபொதைன் துடித்து நெொதை

மொமன் தநெஞ்சறில மயிதலை ைநேொய்

்கொமம் த்கொண்தடன் ்கன்ைி உன்ைொல

தநெலலும் தை்ளஞ்சறி தநெருங்கி நெிக்குது

ைிலலுப புருைம் மி்ளிர்நது ைவ்ளயுது

ைள்்ளி முரு்கன் ைருைொன் என்த�

துள்்ளி நெீயும் தூரம் தபொ்கொதே

அள்்ளி ைநதே அவணத்து ம்கிழ

்கள்்ளி நெீயும் ்கண்வணக் ்கொடடு

ேள்்ளி நெிலலைொது ்சடடுனு ைொடி

பள்்ளி த்கொள்தைன் வபங்கி்ளி உவைதய


()
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ைொணிேொ்சன் பிரபலை ேமிழக் ்கைிஞர். ேவலை்சறி�நே ேமிழக் ்கைிஞர்்க்ளில 
ஒருைரும் பொதைநேர் பொரேிேொ்சைின் மொணைருமொை ைொணிேொ்சன் 
நெிவைவு (07. 08. 2020) ேிைம் த்கொண்டொடபபடடது.

 	 புதுவை	மாந ிலத் ின் 	ை ிலை	
நலலூர்	 என	 அவைக்கப்பட்ட	 இன்வறைய	
ைிலலியனூாில	22.	07.	1915	ல	்பிறைந்ார்.	
இைரது	இயற்்பயர்	அரங்கசாமி.	்கைிஞாின்	
ஏைாம்	ைய்ில	் ாயார்	இயறவ்க	எய்ினார்.	
்பாடடியின்	 ்சலலப்பிளவளையா்க,	 ்நவ்	
மறறும்	 சிறறைன்வனயின்	 அரைவைப்பில	
ைளைர்ந்ார்	்கைிஞர்.	இரண்டாணடு்கள	
்ிணவைக	்கலைி	்கறறைார்.
	 ்பின்னர்	ைிலலியனூர்	்பளளைியில	் ன்	
்கலைிவயத	்்ா்டர்ந்ார்.	அஙகு	எலலப்ப	
ஆசிாியர்,	 முததுககுமாரசாமி	 ்பிளவளை	
ஆ்கியயார் 	ஆச ிா ியரா்க	இருந்னர்.	

்்லுஙவ்கத	 ்ாய்மாைியா்கக	 ்்காண்ட	
இைர்	்மிழும்,	்பி்ரஞ்சும்	்கறறைார்.	்பளளைி	
இறு்ித	ய்ர்ைில	புதுவை	மாநிலத்ியலயய	
மு்ல	மாைைரா்க	்ைறறைி	்்பறறைார்.
	 இைருககு	்பாயைந்ர்	 ்பார்ி்ாசனா	
யராடு	 ்நருங்கிய	 ்்ா்டர்பு	 ஏற்பட்டது.	
அைவர	 ்னது	 ஆசானா்க	 ஏறறு	 ்கைிவ்	
்கவளைப	்பவ்டத்ார்.	இைரது	்கைிவ்்கவளை	
்ைளைியிடடு	 ைந்	 ‘‘்மிைன்‘‘	 இ்ைாசிாியர்	
இைருககு	‘‘ைாைி்ாசன்’’என்று	்்பயர்	
சூடடினார்.	 அன்று	மு்ல	இயற்்பயர்	
மவறைநது	ைாைி்ாசன்	என்றை	்்பயயர	
ந ிவலத்து. 	1945 	ல 	்சன்வனயில	
ைிதைான்	 ்பட்டம்	 ்்பறறைார்.	 புதுவை	
்ிரும்்பியவு்டன்	 ்கலயை	 ்கலலூாியில	
ஆசிாியரா்க	நியமிக்கப்பட்டார்.
	 ‘‘்்பான்னி,	 ்கா்ல,	 முர்சாலி,	
முத்ாரம்,	 மன்றைம்,	 ்்ன்றைல’’	 உளளைிட்ட	
இ்ழ்களைில	எழு்ினார்.	்மிழ	்்லுஙகு,	
ஆங்கிலம்,	்பி்ரஞ்சு	் மாைி்களைில	ைலலவம	
்்பறறைிருந்ார்.	 ்பிரான்சு	 நாடு	 இைருககு	
இலக்கியத்ிற்கா்க	 ‘‘்சைாலியர்’’	 ைிருது	
ைைங்கி	சிறைப்பித்து.
	 இைரது	 ‘‘ைி் வைக்்காரு	 ்சய ி்’’	
என்றை	 ்கைிவ்	 ‘‘ ி்ராைி்ட	 நாடு’’	 இ்ைில	
்ைளைிைநது	 இைருககுப	 ்்பரும்	 பு்கவைப	
்்பறறுத	் ந்து.	் னிப்பா்டல்கள	மடடுமன்றைி	
குறுங்காப்பியங்கவளையும்	எழு ி்னார்.
	 ‘‘ ் ம ி ை ச ச ி , 	 ் ்க ா டிமுலவல ,	
்்ாடுைானம்‘ 	எனும்	குறுங்காப்பிய	
நூற்கள	் ைளைிைந்ன.	இவசப	்பா்டல்களைின்	
்்ாகுப்பான	‘‘்்ாடுைானம்’’	நூலில	

 
திருமதி. க. மலரவாணி ஜெயராஜ்

்பிரான்சு.
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்கைிவ்்கள	 உருது,	 ஆங்கிலம்	 உளளைிட்ட	
்மாைி்களைில	் மாைி	் ்பயர்க்கப்படடுளளைது.
	 புதுவை	 அரசு	 இைர்	 ைாழந்	
யசலியயமடடில	உளளை	உயர்நிவலப	்பளளைிககு	
ைாைி்ாசனார்	 ்்பயவரச	சூடடியுளளைது.	
்கைிஞாின்	 ்பிறைந்நாவளை	 புதுவை	 அரசும்,	
்கவலப	 ்பண்பாடடுத	 துவறையும்	 இவைநது	
அரசு	 ைிைாைா்க	 ஒவ்ைாரு	 ஆணடும்	
்்காண்டாடி	ைரு்கின்றைது.
	 ் ன து 	ை ா ழ ந ா ள 	மு ழு ை து ம்	
இலக்கியத	 ்்ாண்டாறறைி	 ைந்	 நமது	
்கைிஞயரறு	07.	08.	1974	ஆம்	ஆணடு	் மது	
59	 ைது	 ைய்ில	 இயறவ்க	 அவ்டந்ார்.	
்மிழ	உலகு	உளளைைவர	்கைிஞயரறுைின்	
பு்கழ	ைளைர்நது	்்காணடிருககும்	என்்ப்ில	
ஐயம்	இலவல.

*ைாழ்க	்மிழ.	
ைளைர்்க	ைாைி்ாசனார்	பு்கழ*
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்னது	 இவச	 ஞானதவ்	 ்ைளைிப்படுத்ி	
இருப்பார்	்கைிஞர்.	்ிரு.ைி.்க.	இநநூலுககு	
முன்னுவர	எழு்ியுளளைார்
	 1956	 ல	 ்ைளைிைந்	இைரது	 88	
்பா்டல்கள	 அ்டங்கிய	 ‘ ‘ைாைி்ாசன்	
்கைிவ்்கள’’	 ்கைிஞருககு	 யமலும்	 பு்கழ	
யசர்த்ன.	 இநநூல	 இயறவ்க,	 இன்்பம்,	
மக்கள,			புரடசி,		் மிழ,	பூக்காடு,	இவசககுாியார்	
உளளைிட்ட	 ஏழு	 ்வலபபு்களைின்	 ்கீழ	
்்ாகுக்கப்படடு	்ைளைியி்டப்பட்டன.
	 ்ப ல யைறு 	இ ் ழ ்களை ி ல 	இை ர்	
எழு்ிய	்்பாங்கல	ைாழததுப	்பா்டல்கள	
்்ாகுக்கப்படடு	 ‘‘்்பாங்கல	 ்பாிசு’’	 என்றை	
நூலாக்கம்	 ்சயயப்பட்டது.	 ‘‘் மிழ	 -	 ்பி் ரஞ்சு	
வ்கய்கர	மு்லி,	 ்ீர்த்	 யாத்ிவர,	இன்்ப	
இலக்கியம்,	 எைியலாைியம்,	 எைில	 ைிருத்ம்,	
குைநவ 	்இலக்கியம்,	்்பாிய	இ்டததுச	்சய ி்,	
சிாித 	் நுைா,	 இரவு	 ைரைிலவல’’	 எனும்	 ்பல	
நூற்கள	்பவ்டததுளளைார்
	 ்பாட்டரஙகு்கள	 ்பலைறறைில	 இைர்	
்பாடிய	்பா்டல்கவளை	இவைதது	‘‘்பாட்டரங்கப	
்பா்டல்கள’’	 என்றை	நூலா்க	்ைளைிைந்து.	
இயறவ்க	 குறைிததும்	 நிவறைய	 எழு ி்ய்ால	
‘‘்மிை்கத்ின்	 யைர்டஸ்	 ்ைார்த’’	 எனப	
ய்பாறறைப்பட்டார்.	 ‘‘்கைிஞயரறு,	 ்பாைலர்	
மைி,	 புதுவமக	 ்கைிஞர்,	உைவமக	 ்கைிஞர்,	
்மிழநாடடுத	 ்ாகூர்’’	 என்்றைலலாம்	
ய்பாறறைப்படு்கிறைார்.
	 ்மிை்க	 அரசு	 இைரது	 நூற்கவளை	
நாடடுவ்டவம	 ஆக்கியுளளைது.	 இைரது	



Y    Y    2020

 ைிைாைா்க	 இலலாமல,	 ைித்ியாசமான	 முவறையில,	 எளைிவமயா்க	 இலக்கிய	
ஆர்ைலர்்களைின்	 மத்ியில	 (16-08-2020)	 அன்று	 ்ைளைியீடு	 ்கணடிருக்கின்றை	 நூல	 -	
‘‘ைானும்	 மணணும்	 நம்ைசயம...’’	 மைிககூ	 ்கைி	 நஸீரா	 எஸ்	 ஆப்ீன்	 அைர்்களைின்	
இரண்டாைது	நூல	இது.	
	 இதது்டன்	 01.02.2020	 இல	 ்மிை்கத்ின்	 ்சன்வன	 எழும்பூாில	 ்மிழ்நஞ்சம்	
்பலநூறு	 ்கைிஞர்்கள,	 அறைிஞர்்கள	 முன்னிவலயில	 ்ைளைியீடு	 ்சய்	 ‘‘வைககூைில	
்கவரயைாமா?’’	 நூலின்	 மறு்ப்ிபபும்	 ்ைளைியீடு	 ்கண்டது.	 இவைிரணடு	 நூல்களைின்	
்ைளைியீடடு	நி்கழவை	புத்்ாளைி	இலக்கியக	குழுமத்ினர்	ஒருங்கிவைபபு		
்சய்ிருந்ார்்கள.	இது	இைர்்களைின்	மு்லாைது	்ைளைியீடடு	நி்கழைாகும்.
	 நூல	்ைளைியீடடு	நி்கழைில...	ஜனாப	ACM	சயீட	(ஓயவு்்பறறை	அ்ி்பர்),	ஜனாப	
SA	 றைசாக(ஓயவு்்பறறை	 ய்காட்டக	 ்கலைி	 அ்ி்காாி),	 ஜனாப	 K	 ்காலி்ீன்(ஓயவு்்பறறை	
அ்ி்பர்),	ஜனாப	ம்காத	 (அ்ி்பர்,	அல-முனீரா	 ்பாலி்கா	ம்கா	ைித),	ஜனாப	முவ்க்ீன்	
(அ்ி்பர்,	 மாக்கான்	 மாக்கார்	 ைித),	 ஜனாப	 மு்கமட	 நஸீர்	 (்ிடீர்	 மரை	 ைிசாரவை	
அ்ி்காாி),	ஏரூர்	்கைிமைி	எம்ாிஎம்	அன்சார்,	்கைி்ாயினி	ஏரூர்	ஜிபாியா,	ஜனாப	SM	
அமீன்,	ஆ்கியயார்	்கலநது	சிறைப்பித்னர்.
	 வைககூைில	 ்கவரயைாமா?	 நூலின்	 மு்ற	 ்பிர்ியிவன	 ஓயவு்்பறறை	 அ்ி்பர்	
ஜனாப	ACM	சயீட	ைைங்கி	வைக்க,	ஓயவு்்பறறை	அ்ி்பர்	K	்காலி்ீன்	அைர்்கள	்்பறறுக	
்்காண்டார்.
	 ைானும்	மணணும்	நம்	ைசயம..	நூலின்	மு்ற	்பிர்ியிவன	ஓயவு்்பறறை	ய்காட்டக	
்கலைி	அ்ி்காாி	ஜனாப	SA	றைசாக	அைர்்கள	ைைங்கி	வைக்க	ஏரூர்க	்கைிமைி	எம்ாிஎம்	
அன்சார்	அைர்்கள	்்பறறுக	்்காண்டார்.
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		 இலஙவ்கக	்கலைிப	புலத்ில		ஆசிாிய	
ரா்கவும்	்பிர்ிக	்கலைிப	்பைிப்பாளை	ரா்கவும்	
்பலலாணடு்கள	்பைிபுாிந ி்ருக்கின்றை	நஸீறைா	
ஆப்ீன்,	ய்்டல	மிகுந்ைர்.புதுவமைிரும்்பி.	
பு்ிய	 இலக்கிய	 ைடிைங்கவளைத	 ய்டிக	
்கற்ப்ிலும்	 ஆயவு	 ்சயை்ிலும்	 மிகுந்		
ஆர்ைமுவ்டயைர்.	
	 ்மிைில	 ைரவுப	 ்பாைா்க	 அங்கீ	
்காரம்	 ்்பறறைிருக்கின்றை	 ஜப்பானிய	
வைககூவைத	 ய்டிக	 ்கறறு,	 அது்பறறைிய	
்னது	குறைிபபுக்கவளை	 ‘ ‘வைககூைில	
்கவரயைாமா?’’என்னும்	் வலப்பில	நூலா்கத	
்நது,	ஈைத ி்ல	வைககூ	்்ா்டர்்பில	சிறைிய	
அளைைிலான	ஆயவு	நூல	் ந்	மு்லாமைரா்க	
உயர்ந ி்ருப்பைர்	 நஸீரா	 எஸ்.	 ஆப்ீன்.	
யமலும்,	 மைிக்கைிககூ,	 ைிடு்கைிககூ	 என	
இரணடு	 பு ி்ய	 ைடிைங்கவளை	 ்மிை்கத ி்ல	
அறைிமு்கம்	்சய்	இநநூலாசிாியருககு	
்மிழ்நஞ்சம்	மைிககூக்கைி	எனும்	சிறைபபு	
ைிரு்ிவன	ைைங்கி	அங்கீ்காரம்	்நது	
சிறைப்பித்து.		
	 இப்்பாழுது	 ்ைளைியீடு	 ்கணடிருக	
கும்	 அைாின்	 ‘‘ைானும்	 மணணும்	 நம்	
ைசயம’ ’ 	 நூல	 ்ன்முவனக	 ்கைிவ்த	
்்ாகு் ி . 	ந ான ிலு 	என்றை 	்்லுஙகு	
்கைிவ்	 ைடிைம்,	 ்க.நா.்கலயாைசுந்ரம்	
ய்பான்யறைாரால	 ்ன்முவனக	 ்கைிவ்யா்க	
்மிழுககு	்்காணடுைரப்படடிருக்கின்றைது.
	 நான்கு	ைாி்கள,	ைாிககு	அ்ி்க	்படசம்	
மூன்று	் சாற்கள,	ைாி்களைில	மு்ல	இரணடு	
ைாி்கள	ஒருநி்கழசசிவய	அலலது	்காடசிவய	
புலப்படுததுை்ா்க	 அவமய	 ஏவனய	
இரணடு	 ைாி்களும்	 முந்ிய	 ைாி்கயளைாடு	
்்ா்டர்பு்பட்ட	சா்்கமான	ைி்டயதவ்யயா	
அலலது	 முரண்பட்ட	 ைி்டயதவ்யயா	
்ருை்ா்க	 ்ன்முவனப்பாக்கள	 அவம	
யும்.	 அந்	 ைவ்கயில	 இறவறை	 ைவர	
ந ான்கு 	 ்ன்முவனப 	 ்ப ாநூல ்கள	
்ைளைிைந்ிருக்கின்றைன.	நஸீரா	ஆப்ீனின்		
இந்	நூல	ஐந்ாைது	் ன்முவனப		்பாநூல.
ஈைதவ்ப 	்்பாறுத்ைவர 		இதுயை	
மு்லாைது	்ன்முவனப		்பாநூல.
	 இநநூல	90 	்பக்கங்களை ில 		1 7 5	
்ன்முவனப	்பாக்கயளைாடு	மலர்ந ி்ருக்கின்றைது.	
அைிநதுவரவய	்ன்முவனப		்பாக்களைின்	
்்ா்டஙகுனர்	 ்கா.ந.்கலயாைசுந்ரம்	 அைர்	

்களும்,	ம்கிழநதுவரவய	ஓயவு	்்பறறை	ைலயக	
்கலைிப	்பைிப்பாளைர்		்க.சத்ியநா்ன்	
அைர்்களும்,ைாழததுவரவய	ஏறைாவூர்	்ாைீர்	
அைர்்களும்	ைைங்கி	யிருக்கின்றைனர்.
	 இனித	 ்ன்முவனப	 ்பாக்களைின்	
்ன்வமவய	அறைிநது	்்காளளும்	ைி்த்ில		
நூலிலிருநது	சில	்பாக்கள

----
‘‘்பா்டசாவல	அ்ி்பர்்கள
்பைபவ்ப	நிவறை்கிறைது
ஏவைப	்்பறறைாாி்டம்	்்பறும்
அன்்பளைிபபுப	்பைங்களைால.’’
----
‘‘அளளைியய	இடு்கின்றைார்
புளளைி்கவளை	ஆசிாியர்
அ்ி்காாி	்ன்	்பிளவளைக்காய
்சய்னுப்பிய	ஒப்பவ்டககு’’
----
‘‘பூக்காாியின்	கூவ்டயில
அைகுளளை	மலர்சசரங்கள
்கவலநது	்பறைக்கின்றைது
பூக்களைின்றைி	அைள	கூந்ல.

	 ----
	 நூலின்	ைிவல		இலஙவ்க	ரூ்பா	300/-
மறறை	வைககூைில	்கவரயைாமா?	நூலின்	
ைிவலயும்	300/	
	 ஆ்ரைாளைர்்கள	ஆசிாியரு்டன்	் ்ா்டர்பு	
்்காணடு	நூல்கவளைப்்பறறுக	் ்காளளைலாம்.
	 ைரவுப	்பா	ைடிைதவ்க	வ்கயாணடு	
சமூ்க	 அைலங்கவளையும்	 துைியைாடு		
்ைளைிசசமிடு்கின்றை	மைிககூக்கைி	நஸீரா	
எஸ்	ஆப்ீன்	்பாராட்டப்ப்ட	யைணடியைர்	
அைருககு	நமது	ைாழதது்கள!

மேிபபுவர :

பாவவநதல் பாலமுனை பாறூக்

மதிப்புரர

நூல்கள	ய்வைககு	:	

 
+94 76 2710271 

+94 77 1962247
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மொைிடம் ைொழும் 

மொண்புறும் வைய்கதமஙகும்

ேொய்வம தபொறறும் ேரணிதயலைொம் 

எங்கள் ேொய்கதம.!

அடுத்ேைர் ப்சறியொ� உணை்ளித்து

்கொத்துநெிறகும் ்கருவண மைிேம்..

உ�வு்கவ்ள உணர்தைொடு மேிக்கும் 

ம்கத்துைம் த்கொண்ட மொனுடம்..

மூத்தேொர் ம்கிழநேிட 

மேித்தேொழுகும் பண்தபொழுக்்கம்

தபற� இவ்ளதயொர் 

ைொழநேிடும் ேரணிதயலைொம் 

எங்கள் ேொய்கம் !

த்கொள்வ்ள எண்ணம் இலலைொே 

த்கொள்வ்க த்கொண்டைர்்கள்..

மைிேம் தபணும் மொைிடர்்கள்

தபண்வமயின் புைிேம் ்கொத்ேிடும் 

்கொைலைர்்கள் ைொழும் ேரணிதயலைொம் 

எங்கள் ேொய்கதம !

்கலைிக்கு ்கரம் த்கொடுத்து ்கருவணக்கு, 

மைம் ேி�க்கும் உள்்ளங்கள்..

பொ்சத்ேிறகு அடிபணிநது

பொ்சொஙகு த்சய்யொே உயிர்்கள் 

உ�ைொடும் ேரணிதயலைொம் 

எங்கள் ேொய்கதம !

ேமிவழ உணர்வுடன் உயிதரை தபொற�றி

ேமிழ அன்வையின் மொர்பில 

இலைக்்கண அமிர்ேம் பரு்கிய 

ேமிழன் ைொழும் ேரணிதயலைொம்

எங்கள் ேொய்கதம !

ப்சவ்சப பசுவம பொய்ைிரித்து 

படுத்து�ஙகும் வீசும் தேன்�லின் 

இவ்சயில தநெற்கேிர்்கள் 

பரே நெொடடியமொடும்.

த்கொடடும் அருைியில 

த்சொடடும் நெீர் த்து்ளி்கள்

சுவைத்ேிட சு்கம் ேரும் 

ேண்ணீரும் ேொரொ்ளமொய்

அரு்ளிடும் ேரணிதயலைொம் 

எங்கள் ேொய்கதம !

அர்சனும் ஆண்டியும் ்கர்ைமிலலைொது 

்கலைநது ைொழநேிடும்

மக்்களுக்்கொய் பணித்சய்ேிடும் 

தபொறுபவப ்கடவமதயை த்சய்ேிடும் 

ேர்மமும், நெீேியும் உயிரும் உடலும் எை 

தபொற�றிடும் அர்சொங்கம் 

ஆட்சறிபுரியும் ேரணிதயலைொம் 

எங்கள் ேொய்கதம. !

்கணைவை ்கண்தணைமேித்தேொழு்கி

தபற�ைர்்கவ்ளப தபொற�றி, 

தபறத�டுத்ே த்சலைத்வே்ச

த்சொலலைொலும், த்சயலைொலும் 

்கருவண த்கொண்ட உள்்ளத்ேொல 

்கடடித்ேழுவும் தபண்வம த்கொண்டைள் 

ைொழும் ேரணிதயலைொம் 

எங்கள் ேொய்கதம !

்கரம் த்கொண்டைவ்ள ்கொேல உள்்ளத்ேின் 

உ்ச்சத்ேில உயிரொய்ப தபொற�றி 

பத்து மொேம் பத்ேிரம் ்கொத்து 

தபறத�டுத்ே அன்வையின் பொேத்ேில 

சுைைம் தேடிப பணித்சய்யத் துடிக்கும் 

தபண்வமயின் ம்கத்துைம் தபணி நெடக்கும் 

வீரம் த்கொண்ட ஆண்வமயின் 

பொேம் படட ேரணிதயலைொம் 

எங்கள் ேொய்கதம !

மண்ணும், தபொன்னும் ேொதயை மேித்து 

ேொய்கமொய் தபொற�றி ேமிழ ஒலிவய 

தமொழியொய் முழஙகும் ேரணிதயலைொம் 

எங்கள் ேொய்கதம !

்கொத்ேவூர்க்்கைி 

எம்.பஹ்த் ெுனைட்எம்.பஹ்த் ெுனைட்
இலைஙவ்க

தரணிஜயலாம் எஙகள் தாயகம்தரணிஜயலாம் எஙகள் தாயகம்
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அ�றிைின் ்சறி்கரமொய் நெீயிருபபொய். 
அன்பொல எம்வம ஆளுவம த்சய்ைொய். 

தநெ்சங்கள் ை்ளர்த்து, எம்
தநெஞ்சங்கவ்ள தநெ்சவு த்சய்ைொய்.

தநெர்வமயொய் உவழத்து, தநெடுஞ
த்சொம்பவலைத் ே�றிவு த்சய்ைொய்.

உன்ை ழகுத் ேிருவுருைம்
இநேிரைின் ைொ்சஸ்ேலைம் ஆைதேன்ை?

உன் உள்ளுணர்வு யொவும்,
்கவலைம்கள் ேொன் ஆட்சறி த்சய்ைதேன்ை?

உன் தப்சசுக்்கள் ்கைிவே நெவட.
உன் வேரியதம உவைக் ்கொக்கும் பவட.

எலவலையற� உன் ஆற�ல,
நெொவ்ள ைொைத்ேிலும் உன் தபயவர த்சதுக்கும்.

உன்னுயர் ்சறிநேவை்கள், புத்ேம் புது உலைவ்கதய பவடக்கும்.
சுறறும் பூமியுடன், ேொரவ்க்கள் உைக்்கொ்கக் வ்கத்கொர்க்கும்.

சூரிய மண்டலைதம உவை ைொழத்ே அணி த்சர்க்கும்.
ைிண்தை்ளியிலும் தேடலைொம், உன் ்கொல ேடங்கள்.

தைண் நெிலைைிலும் பேியப படலைொம் உன் ்சொேவை்கள்;
தைறறுக்்கிர்கத்ேிலும் ்கிவடக்்கலைொமுைக்குப தபரும்தபறு்கள்!


!!

-  -  
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மர்னவிக்குத ததரூபமா் 
சிரல ரவதத ்ணவர்

 ்கர்நா்ட்காைில	்்ாைில ி்்பர்	ஒருைர்	
இறைந 	்் ன்	மவனைிககு	் மழுகு	சிவல	வைத்	
சம்்பைம்	் ந்கிழசசிவய	ஏற்படுத ி்யுளளைது.	

	 ்கர்நா்ட்கா	மாநிலம்	் ்பலலாாி	மாைட்டம்	
்்காப்பல	 ்பகு ி்வயச	 யசர்ந 	் ்்ாைில ி்்பர்	
ஸ்ரீனிைாச	குப்ா.	இைரது	மவனைி	்க்டந 	்சில	
ைரு்டங்களுககு	முன்பு	்ன்	இரு	ம்கள்களு்டன்	
்காாில	 ி்ருப்ப ி்	 ்சன்றுளளைார்.	 அபய்பாது	
எ ி்ர்்பாரா்ைி் மா்க	 இைர்்கள	 ்சன்றை	 ்கார்	
ைி்பததுககுளளைா்கியுளளைது.	 இ ி்ல	 ஸ்ரீனிைாச	
குப்ாைின்	மவனைி	மா்ைிககு	்பலத 	்்காயம்	
ஏற்படடுளளைது.	இ்னால	அைர்	சம்்பை	
இ்டத ி்யலயய	உயிாிைநதுளளைார்.	
 
	 மவனைியின்	 இைப்பினால	 மனம்	
ைருந ி்ய	 சீனிைாச	 குப்ா	 ்னது	 பு ி்ய	

வீடடில	மவனைிவயப	ய்பால	் மழுகு	சிவல	
ஒன்வறை	 யசா்பாைில	 அமர்ந்	 நிவலயில	
இருப்பதுய்பால	 ்சயது	 ்னது	 வீடடு	
கூ்டத ி்ல	அவமததுளளைார்.	 .அசசு	அசலா்க	
்னது	 மவனைியின்	 மு்கச	 சாயலு்டன்	
இருந்	்மழுசிவலககு	மவனைிககு	்பிடித்	
்பிஙக	 நிறை	 பு்டவை	அைிைிதது	 அ்னு்டன்	
அமர்நது	 புவ்கப்ப்ட்மடுததுக்்காண்டார்	
ைி்பத ி்லசிக்கி	 சிறைிய	 ்காயஙளு்டன்	 உயிர்	
்பிவைத்	்னது	இரணடு	ம்கள்களு்டன்.	

	 குப்ாைின்	 மவனைியய	 யநாில	
ைநது	குடும்்பதது்டன்	புதுமவன	ைிைாவை	
்்காண்டாடியது	ய்பால	இருந்்ா்க	ைியநது	
ய்பசப்படு்கிறைது	 இ்ன்	 வீடியயா,	 புவ்கப	
்ப்டங்கள	சமூ்க	ைவல்ளைங்களைில	வைரலா்க	
்பரைி	ைரு்கிறைது.																																										n
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 எம்மா	 இன்னிக்கி	 லீவு	 ய்பாடடு	
வீடல	இருமா	
	 முடியாதும்மா…		நிவறைய	் ்காயரானா	
ய்பசன்ட	இருக்காங்க	
	 இன்ன ி ககு 	 ஒரு 	 ந ாள 	 இ ந ்	
அம்மாவுக்கா்க	லீவு	ய்பாடடுமா	
	 முடியாதும்மா	
	 இந் 	 அம்மாவுககு 	 ஏ் ாைது	
ஆசசுன்னா,	 ்பபு	 ்ப்பா	 ய்பசா்	 மா	
உனககு	உ்டம்புககு	ஒன்னும்	இலல.	
்்காஞ்சம்	 ்பி்பி	 ்ான்	 அ்ி்கமா	 இருககு.	
அப்படி	உனககு	ஏ்ாைது	ஒன்னு	ஆனாலும்	
இங்க	 ஒரு	 உசுரு,	 அங்க	 18	 உசுரு.	
எனககு	 அைங்க்ான்	 ்ராம்்ப	 முக்கியம்.	
யைளைாயைவளைககு	 ்க்ரக்டா	 மாத்ிவர	
ய்பாடடுகய்கா.		அடுப்பில	்பால	சூடு	்பணைி	
ைசசிருகய்கன்	எடுதது	குடிசசுகய்கா.	இடலி	
ய்பாடடு	 ைசசிருகய்கன்	 ்பால	 ்்ாடடு	
சாப்பிடடுகய்கா.	 நான்	 ்காவலயில	 எடடு	
மைிககு	 ைநதுருயைன்.	 ்பத்ிரமா	 இரு,	
ய்பாய ிடடு	ையரன்மா. . . 	 என்றைைாறு	
அம்மாவை	 ்ிரும்்பிககூ்ட	 ்பார்க்காமல	
்சலைி	்னது	ஸ்கூட்டவர	்கிளைப்பினாள.
	 ஸ்கூட்டர்	 ்மயின்	 யராடடில	
யை்க	 மா்க	 ்பறைந்து.	 அைள	 மனமும்	
அம்மா	ஞா்ப்கத ி்ல	மூழ்கியது.	் நஜமாயை	
அம்மாவுககு	 ஏ்ாைது	 ஆயிடுமா?	 யசசயச	
அப்படி	 எலலாம்	ஆ்காது,	அம்மா	 என்வன	

எப்படி்யலலாம்	்கஷ்டப்படடு	ைளைத்ாங்க...	
அைளைின்	 எணைங்கள	 இரு்பது	 ைரு்டங	
்களுககு	 முன்	 ந்டந்வை்கவளை	 அவச	
ய்பாடடுக	்்காணடிருந்து.
	 ்சலைி	 ்்பயருகய்கறறை்படி	 ்சலைி	
ஆ்கயை	 இருந்ாள	 ்ிருமைம்	ஆ்கியும்	
கூ்ட.	 ்ிருமைம்	 முடிநது	 மு்லிரைில	
்கைைன்	 குடிததுைிடடு	 ைநது	 ்கலாட்டா	
்சயயயை,	்்பாிய	சணவ்டயா்கி	இரயைாடு	
இரைா்க	 ்ாய	 வீடடுககு	 ைநதுைிட்டாள	
்சலைி.	்பலர்	சமரசம்	ய்பசினார்்கள	எதுவும்	
உ்டன்்ப்டைிலவல	்பிறைகு	்கைைன்	இைவளை	
்பார்தது	 ஒரு	 ைார்தவ்வய	 வீசினான்.	
்ைகுண்ட	 இைள	 ்ாலிவய	 ்கைடடி	 சவ்ப	

நி. அமிருதீன்நி. அமிருதீன்,,  
உேைிப தபரொ்சறிரியர், 

ேமிழ ஆய்வுத்துவ�, 

ஜமொல மு்கமது ்கலலூரி, 

ேிரு்ச்சறி


எை்�
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முன்னால	வீசிைிடடு	ைந்ைள,	இன்றுைவர	
ி்ருமைதவ்ப	்பறறைி	யயாசிக்கயை	இலவல.	

அப்படியய	அைவளைப	்பார்தது	அைன்	என்ன	
்சான்னான்	 ்்ாியுமா?	 ்்பாட்டசசிககு	
்படிசச	 ்ிமிரு...	 அ்ான்	 நடுராத்ிாியில	
்கடடுன	புருஷன	ைிடடுடடு	ஓடி	ய்பாயட்டா	
ஓடு்காலி...	 இந்	 ய்பசசு	 அைள	 ்கா ி்ல	
்நடு	 நாட்கள	 ைவர	 ஒலிததுக்்காணய்ட	
இருந்து.	 ்்பண்கவளைப	 ்படிக்க	 வைப்பார்	
்களைாம்,	்பிறைகு	ஏன்	்படித்ாய?	்படித்	 ி்மிர்	
என்்பார்்களைாம்...	இந்	சமூ்கம்	ஏன்	இப்படி	
இருக்கிறைது	 என்று	 எணைிக	 ்்காளைாள	
்சலைி.	 12ஆம்	 ைகுபபு	 முடிககும்	 ய்பாது	
அைளைின்	 ்நவ்	 மாரவ்டப்பால	 மாணடு	
ய்பானார்.	அடுதது	்கலலூாிக	்கனவு்கயளைாடு	
்காத ி்ருந்	 ்சலைிககு	 அது	 ய்பாிடியா்க	
இருந்து.	்சலைியின்	்ாய	வீடடு	யைவல	
்சயயப	ய்பாகும்	இ்டத ி்ல	ஒரு	்்பணமைி	
நர்சிங	 ்கலலூாியில	 ய்பராசிாிவயயா்க	
்பைிபுாிநது	 ைந்ார்.	 அைர்	 ்சலைியின்	
நிவலவமவயக	 ்கணடு	 அைவளை	 நர்சிங	
்படிக்க	வைத்ார்.
	 ்படிபபு	முடிநது	யைவலககு	்கிளைம்பும்	
முன்	 அைளுககு	 ஒரு	 ்ிருமைம்	 ்சயது	
வைததுைி்ட	யைணடு்மன்று	அைளுவ்டய	
்ாய	 ஒரு	 புயராக்கவர	 ்பிடிக்க,	 அைனும்	
குடி்காரவன	 நலல	 மாப்பிளவளை	 என்று	
்சலைி	 ்வலயில	 ்கடடிைிட்டான்.	 ்பிறைகு	
ந்டந்து	 ்ான்	உங்களுககு	 ்்ாியும்.	ஊர்	
ஆயிரம்	ய்பசும்	ஆனாலும்	நம்	ைாழகவ்கவய	
ைாழைது	 நாம்்ான்	 என்று	 எணைிய	
்சலைி	 உ்டனடியா்க	 ்பக்கதது	 ஊாில	
ஒரு	 மருததுைமவனயில	 நர்சா்க	 ்பைியில	
யசர்ந்ாள.	
	 சில	 நாட்களைில	 வீடவ்டயும்	 அரு்கி	
யலயய	குடி	மாறறைினாள.	பு ி்ய	மக்கள	பு ி்ய	
யைவல	்கைவல்கவளை				மறைநது	யநாயாளைி்களுககு	
சி்கிசவச	 ்சயய	ஆரம்்பித்ாள.	 ்கிட்ட்ட்ட	
மூன்று	 ைரு்டங்கள	 ்கைிநது	 இருககும்.	 அரசு	
யைவலக்கா்க	 ைிணைப்பம்	 இ்ட	 இைளைது	
ம்ிப்்பண்களுககு	 யைவல	 எளைி்ா்க	
்கிவ்டததுைிட்டது.	 இபய்பாது	 ்்பருநதுவறை	

அரசு	மருததுைமவனயில	்சைிலியர்.	
அரு்கியலயய	 ்ஙகுை்றகு	அரசு	 ைிடு ி்	 என	
ைாழகவ்கயய	மாறைிைிட்டது.	
	 ்ாய	 எபய்பாது	 ி்ருமைப	 ய்பசசு	
எடுத்ாலும்	எனககு	் ிருமையம	யைண்டாம்	
உனககு	 நான்	 எனககு	 நீ	 அவைளைவு	 ்ான்	
என்	 ைாழகவ்க	 என்று	 ்சாலலிைிடடு	
ய்பசவச	முடிததுக	் ்காளைாள.	ஒரு	ஐந்ாறு	
ைரு்டங்கள	ஓ்ட	அைகு	ந்காில	2	் சன்ட	இ்டம்	
ைாங்கி	 ்சாந்மா்க	 வீடு	 ்கடடிைிட்டாள.	
அந்	அைகு	ந்கர்	ஒரு	மிடில்கிளைாஸ்	ஏாியா.	
இரணய்ட	 ்்ருக்கள	 அ ி்ல	 30	 வீடு்கள	
அவனைரும்	 நர்ஸ்க்கா	 நர்்ஸக்கா	 என்று	
்சலைியி்டம்	அன்்பா்க	்பை்கினார்்கள.	
	 ்சலைியும்	அைர்்களுககு	ய்வை	
யான	மருததுை	ஆயலாசவன்கவளை	அவைப	
ய்பாது	 ்நது்்காணய்ட	 இருப்பாள.	 அந்	
்்ருைில	 ்சலைி	 என்று	 ்சான்னால	
யாருககும்	 ்்ாியாது.	 நர்ஸ்	 அக்கா	
என்று	 ்சான்னால	 சின்ன	 வ்பயன்	 கூ்ட	
்சலைிவய	அவ்டயாளைம்	்காடடி	ைிடுைான்.	
இப்படியா்க	 ்சலைி	 உவ்டய	 ைாழகவ்க	
ய்பாயக்்காணடிருக்க	 ்ிடீ்ரன்று	 ஒரு	
நாள	்சலைியின்	்ாய	மயங்கி	ைிழுந்ாள.	
்ீைிர	்பாியசா்வனககு	்பிறைகு	ரத்	அழுத்ம்	
சர்க்கவர	 ய்பான்றை	 உ்பாவ்்களைால	 இனி	
்காலத்ிறகும்	மருநது	மாத்ிவர்கள	சாப்பி்ட	
யைணடும்	என்று	கூறைிைிட்டார்்கள.	எனயை	
்ாய	ஓய்ைடுக்க	ஆரம்்பிததுைிட்டாள.
	 எஙய்கா	 புறைப்பட்ட	 ்்காயரானா	
இந் ிய ாை ிலும் 	 ைநதுை ி்ட 	 இைள	
மருததுை	 மவனயிலும்	 18	 யநாயாளைி்கள.	
அவனைர்்களுககும்	 இன்று	 ்பாியசா்வன	
முடிவு	 ைரபய்பா்கிறைது.	 ்ந்கடடிவ	 என	
ைநதுைிட்டால	 நாவளை	 மு்ல	 இரணடு	
நாட்கள	ைிடுமுவறை	எடுததுக	் ்காணடு	அம்மா	
்பக்கத ி்ல	இருக்கலாம்	 என்றை	 சிந்வனவய	
்கவலததுக	 ்்காணடு	 மருததுைமவனககுள	
்சன்றைாள	்சலைி.
	 யை்கமா்க	 ்ன்னுவ்டய	அவறைககுள	
்சன்று	 ்்காயரானா	 யநாய	 ்பாது்காபபு	
உவ்டவய	அைிநது	்்காணடு	ைார்டுககுள	
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்சன்றைாள.	 யநாயாளைி்களுககு	 வமயமா்க	
நின்று	சத்மா்க	ய்பச	ஆரம்்பித்ாள.	மாவல	
உங்களுககு	ாிசலட	ைநதுைிடும்.	்கணடிப்பா்க	
உங்களுககு	்்காயரானா	யநாய	இருக்காது	
நீங்கள	 நிம்ம்ியா்க	 இருங்கள.	 நீங்கள	
ஆயராக்கியமா்க	 இருக்கிறைீர்்கள	 என்றை	
நம்்பிகவ்கவய	 ைளைர்ததுக	 ்்காளளுங்கள	
என்று	 அைர்்கவளை	 உறசா்கமூடடினாள.	
அவனைரும்	எபய்பாது	மாவல	யநரமாகும்	
என	 ்கடி்காரதவ்	 ்பார்த்ைாயர	 யநரதவ்	
்கைிததுக	்்காணடிருந்னர்.
	 மாவல	 5	 மைி	 ாிசலட	 குறைித்	
இ்மயிவல	்பிாிணட	அவுட	ஆ்க	்பிாிண்டர்	
்ைளைியய	துப்பியது.	அவ்	வ்கயில	எடுததுப	
்பார்த்	 ்சலைிககு	 அவைளைவு	 ம்கிழசசி.	
18	 ய்பருககும்	 ்்காயரானா	 யநாயிலவல.	
யை்கமா்க	 ்ாவளை	 எடுததுக்்காணடு	
ைார்டுககுள	 நுவைய	 முற்பட்டயைவளை	
அைளுவ்டய	 ்சலய்பான்	 அவைத்து	
எடுததுப	்பார்த்ாள.	்பக்கதது	வீடடு	மாமி	
நம்்பர்.	 உ்டயன	 ஏய்ா	 ஆ்கிைிட்டது	 என	
நிவனதது	ய்பாவனஆன்	்சய்ாள.	
	 ்சலைி...	உங்க	அம்மா…	
	 ய்ம்்பித	 ய்ம்்பி	 அை	 ஆரம்்பிதது	
ைிட்டார்	 மாமி.	 ்சலைிககு	 எலலாம்	
புாிநதுைிட்டது.	 ்கண்களைில	 ்கணைீயராடு	
ைார்டுககுள	 நுவைநது	 யநாயாளைி்கவளை	
்பார்தது,	 உங்கள	 அவனைருககும்	 ஒரு	
ம்கிழசசியான	 ்சய ி்.	 உங்களைில	 யாருககும்	
்்காயரானா	இலவல	என்றை	முடிவு	ைநதுளளைது.	
இவைளைவு	நாள	நாம்	்பட்ட	சிரமத ி்றகு	்ப ி்ல	
்கிவ்டததுைிட்டது	என்று	்சாலலிைிடடு	அை	
ஆரம்்பித்ாள.	 யநாயாளைி்கள	 அவனைரும்	
எணைிக	 ்்காண்டார்்கள	 இது	 நர்சின்	
ஆனந்க	 ்கணைீர்	 என்று.	 ஆனால	
அைளுககு	 மடடும்்ான்	 ்்ாியும்	 இது	 ்ாய	
இறைந் ி்னால	ைந்	்கைவலயின்	்கணைீர்.	
்கவ்டசி	 யநரத ி்ல	 ்ாயு்டன்	 இருக்க	 முடிய	
ைிலவலயய	என்றை	யை்வனயின்	்கணைீர்.	
்சலைி	 ்்காயரானாவை	்ைன்றுைிட்டாள.	
ஆனால	்ாவய	இைநது	ைிட்டாள…	ைாழ்க	
்சைிலியர்்களைின்	் ியா்கம்.

யார மீது எறியபபட்்ட கல்

இது

்கண்ணீரொல ்கழுைபபடொே

பொைங்கவ்ள சுமக்்கின்�து

ேவலைதமல அழுத்ேபபடட 

முள்்கம்பியும்

தேொள்தமல சுமக்்கின்� ்சறிலுவையும்

யொதரொ ஒருைரின் இரத்ேம்

தூய ்கிண்ணத்ேில பருகு்கின்த�ொம்...

உங்க்ளில பொைம் த்சய்யொேைர்்கள்

்கல எ�றியுங்கள்...

்கண்ணீரொல ்கொல்கவ்ள மடடுமலலை

பொைங்கவ்ளயும்...

உங்கள் பொைங்களுக்்கொ்க

தேை இரத்ேம்

பலியிடபபடு்கின்�து...

ேவலைமுவ� ேவலைமுவ�யொ்க

அநேக்்கைி 

ரு்சறிபபவே நெிறுத்தும்ைவர

பொைத்ேின் பலி 

தேொடநதுத்கொண்டுேொன் இருக்்கி�து!

- ஈழபாரதி
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 அனபு
அ்சொேொரண ைொர்த்வேயில
ஆர்பபரிக்்கி�ொய் ஆழமைேில

ஆழி அவலை்க்ளிதலை
அவலை்கி�து என்மைமும்
அவமேியொய்

தே்ளொய் த்கொடடிைொலும்
தேைமுது தேைிடடிைொலும்
இன்ைமுது பவடத்ேொலும்
இன்ைல பலை ேநேொலும்

துடிக்்கின்� இேயத்வே
நெிறுத்ேிட இயலைொது

தூைொைம் துைண்டொலும்
பூ மணம் மடிநேொலும்
புன்ைவ்கப புவேநேொலும்

பூத்ேிடுதம என் மைேில
உன் நெிவைவு மத்ேொபபு

்கொர்தம்கம் ்சறிைநேொலும்
்கடுஞ்சறிைம் த்கொண்டொலும்
்கலலைொய் மைம் தபொைொலும்
்கொத்ேிருபதபன் ்சறிவலையொ்க

்கரம்பிடித்ே நெொள் முேலைொய்
தைண்தம்கம் நெொைொ்க
த்சம்பரிேி நெீயொ்க

தபொருத்ேமிலலைொ
இவணதயன்று
தூறறுதைொர் பலைரிருக்்க

பொைம் என்ை தேரியும்
அைர்்களுக்கு
்கொேலின் ்கைிர்சமும்
்கொடடொறு ்கைியமுதும்

அட்சயபொத்ேிரமொய்
அன்பிருக்்க
அள்்ள அள்்ள தபருகுதம!
்கடு்க்ளவும் ்சறிறு்கொதே!

- சரவிபி வராசிசநதிரா
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தம்ளைம் என்பது

தப்சொேிருத்ேல அலலை.

தபசும் ைொர்த்வே்கள்

தப்சொது

ேியொைித்ேிருத்ேல.

இரவுக்குள் ப்கல

தம்ளைமொய்்ச

்சொய்ைது தபொல.

தம்ளைத்வே

ைொர்த்வே்ச ்சொைி

ேி�க்வ்கயில

அேன் நெ்கங்கள்

்சத்ேங்கவ்ளக் ்கீ�றி

எழ்ச த்சய்யும்.

தம்ளைம் எபதபொதும்

நெம்முள் பயணிக்்கி�து

நெொட்கவ்ளப தபொல

ஒரு நெேிவயப தபொல

ஒரு ்கைிவேவயப தபொல.

- அன்றிலன் 
குபபி்ச்சறிபுதூர்.

தனமுர்னக் 
்விரத்ள்

1. ஒன்வ�தயொன்று
ைிழுஙகும் நெிழல்க்ளில
எநே நெிழல
என்னுவடயது?

2. தைறுபபின் முடி்ச்சறிவை
அைிழக்்கத் தேொடங்கிதைன்.
தபரன்பின் தை்ளி்ச்சம்
தமலலைப பரைியது!

3. ஞொைம் ேருபவை்கள்
அவைத்தும் தபொேிமரமலலை!
தபற�ைர்்கள் அவைைரும்
புத்ேரும் அலலை!

அன்புசஜசல்வி சுபபுராெூ



2020Y Y 
















 யயாவ	 என்வனயயா...	 டியூடடி	 ்பார்ககுறைீங்க	
்்பாிய	்வலைலியா	ய்பாசசுயயா	சடடு	புடடுன்னு	என்ன	
ஏதுன்னு	ைிசாாிசசு	்பார்தது	ய்கவ்ஸ	முடிக்க	்பாருங்கயயா.
	 ஒணணு	்சாலலுயறைன்னு	ய்காைிசசுக்கா்ீங்க	சார்,	
நீங்க	் ்பாிய	அ்ி்காாி	உங்களை		மா்ிாி	ஆளுங்க	சின்னைங்க	
எங்களை	்ிட்ட	முடியும்,	ைிரட்ட	முடியும்.
	 இந்	 ய்கய்ஸா்ட	 சீாியஸ்னஸ்	 	 ்்ாிஞ்சிசசுன்னா	
நீங்க	சத்ியமா		எங்களை		் ிட்ட	மாடடீங்க.	ய்பாஸ்ட	
மார்ட்டம்	 ்பணை	 ்டாக்டரு	கூ்ட	 இது	 ்ற்்காவலயா,	
ைி்பத்ா,	்்காவலயான்னு	்வல,	்கால	புாியாம	நிககுறைாரு.		
சா்ாரை	எஸ்.ஐ	நான்,	இந்	்கான்ஸ்்ட்பிள	நாலு	ய்பவர	
ைசசு	என்ன	சார்	்பணை	முடியும்.	இருந்ாலும்	ைாஙகுறை	
சம்்பளைம்	்சாிககுறைதுக்கா்க	மனசாடசிககு	ைியரா்மிலலாம	
உணவமயா	்ான்	இந்	ய்கவ்ஸ	ைிசாாிசயசாம்	சார்.
	 ரயில	 ்்படடி	 மா்ிாி	 இந்	 ய்கஸ்	 ய்பாயக்கிடய்ட	
இருககு	 எந்	 ஒரு	 ைிஷயததுககும்	 மு்லும்,	 முடிவும்	
இருக்கணும்.	இந்	ய்க்ஸுககு	மு்ல	எது,	முடிவு	எதுன்னு	
சத்ியமா	்்ாியவல	சார்.
	 ஆனா	ஒணணு	சார்	இந்	ய்கஸ்	இய்ா்ட	முடியாது	
இது		்்ா்டரும்ன்னு	என்	உளமனசு	்சாலலுது.
	 இதுைவரககும்	என்ன்ான்	்கணடு	்பிடிசசீங்க?	
்கவ்டசியா	 ்சத்	 ்்பாணணு	 எம்.எல.ஏ	 ்சாந்க்கார		
்்பாணணு	யைறை	அ்ான்	்பிரஷஷர்	அ்ி்கமா	இருககுயயா,	
யைவல	்ைடடி	இலலாம	உங்கவளை	்ிடடுறைதுககு	எனககு	
வ்பத்ியமாயயா	??
	 உங்க		வை	் ்பாசிஷனுககுாிய	்பிரஷஷர்	எங்களைால	
்ாங்க	 முடியாது	 சார்	 இருந்ாலும்	 இந்	 ய்க்ஸுக்கா்க	
நாங்க	நிவறைய	உவைசசு	இருகய்காம்	சார்.
	 மு்லல	 ்சதது	 ய்பான	 ரா்கினி	 மரைததுககும்	
இரண்டாை்ா	இறைநது	ய்பான	அனி்ா	மரைததுககும்	ஒரு	
ஒறறுவம	இருககு	சார்.
	 என்னயயா	்சாலலுறை	?
	 ஆமாம்	சார்,	் ரணடு	ய்பயரா்ட	மரைமும்	இயறவ்கயா	

்்ாிஞ்சாலும்	அந்	்்பாணணுங்க	இறைந்	
ய்்ி,	 இறைந்	 ைி்ம்	 ஒயர	 மா்ிாி	 இருககு	
சார்	.
	 ரா்கினி	ஜனைாி	 13	ஆம்	ய்்ி	மின்	
்கம்்பி	 அறுநது	 ைிழுநது	 இறைநது	 ய்பானா	
்ரண்டாை்ா	 ்பிபரைாி	 13	 ஆம்	 ய்்ி	
்பாதரூம்ல	ைாட்டர்	ைீட்டர்ல	எர்த	லீக்கா்கி	
அனி்ா	இறைநது	ய்பானா.
	 ்ரணடு	மரைங்களைிலும்	மின்சாரம்	
சம்்பந்ப்படடு	இருககு,	இருைாின்	உ்டல	
்களும்	மரைத்ிறகு	்பிறைகு	்கருப்பா	 	மாறைி	
இருந்து	
	 என்னயயா	ைிட்டலாசசார்யா	்ப்டக	
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்கவ்	 ்சாலலிக்கிடடு	 இருக்க,	 ்ரணடு	
ய்பருயம	மின்சாரம்	் ாக்கி	இறைந்ிருக்காங்க	
அ்னாயல	 ்ரணடு	 ய்பர்	உ்டல்கள	 ்கறுத	
்ிருக்கலாம்	
	 எத்வனயயா	 ய்பர்	 உ்டல	 ்கரு்கி,	
ம ின்சாரம்	்ாக்கி 	இறைந்ிருக்கிறைவ்	
்பார்த்ிருக்கியறைன்	 சார்	 இது	 அது	
மா்ிாியான	 மரைம்	 இலவல	 	 அைங்க	
உ்டல		அசா்ாரைமான		ந ிவலய ில		
்ராம்்ப	்்காடூரமா	்கறுதது	இருந்து	.
	 ய்பாயயா	இ்்லலாம்	ஒரு	ைிஷயம்னு	
்சாலலிக்கிடடு	இருக்க	.இன்வனககு	மார்ச	
13	 ஆம்	 ய் ி்	 நீ	 ்சாலலுறை	 ்படி்பார்த்ா		
இன்வனககு	 ஒரு	 மரைம்	 ைிழுநது	
இருக்கணுயம?
	 யமல்ி்காாி	்சாலலி	முடிக்கவும்	
அபய்பாது	 அைரது	 ்மாவ்பல	 ய்பானில	
அவைபபு	மைி		ஒலிக்கிறைது.
	 ையலா 	 ச ா ர் 	 இங்க 	 குறுககு	
ய்படவ்ட	மூைாைது	் ்ருவுல	ய்கஸ்	ஸ்்டவ	
்ைடிசசு	 ஒரு	 இரு்பது	 ையசு	 ்்பாணணு	
ஸ்்பாட	 அவுட,	 அந்	 ்்பாணயைா்ட	
உ்டல	 ்ராம்்ப	 ்்காடூரமா	 ்கரு்கி	 இருககு	
,என்	வலபல	இதுமா்ிாியான	மரைதவ்	
்பார்க்கவல	 சார்	 என்றைான்	 அந்	 ஏாியா	
எஸ்.ஐ.நா்கராஜன்	
	 ச ம் ்பை 	 இ்டததுககு 	 எஸ் .ஐ .	
்பைனியும்,	 ஐ	 .ஜி.சிைலிங்கமும்	 ்சன்றைனர்.
அந்	 வீடடில	 ந்டநய்றைிய	 ைி்பதவ்	
்கணடு	அ ி்ர்நது	ய்பாயினர்.	அந்	வீடடின்	
ைாலுககு	ைரும்	ய்பாது	இறைநது	ய்பான	
்்பணைின்	 புவ்கப்ப்டதவ்	 ்கணடு	
மீணடும்	அ ி்ர்சசியவ்டந்னர்		ஏ்னன்றைால	
ஏற்கனயை	இறைநது	ய்பான	இரணடு	
்்பண்கயளைாடு	இந்	் ்பணணும்	இவைநது	
புவ்கப்ப்டம்	எடுத ி்ருந்ாள.
	 ்கணடிப்பா்க	 இது	 ை ி்பதய்ா ,	
்ற்சயலா்க	ந்டந்ய்ா	இருக்காது	சார்	அந்	
ய்பாடய்டாவுல	 இருந 	் நாலு	 ்்பாணணுல	
மூணு	 ்்பாணணு	 இறைந்ாசசு	 மீ் ம்	 உளளை	
அந்	் ்பாணவையாசசும்	்காப்பாத்	
்பார்பய்பாம்	சார்.	
	 ்கவ்டசியா	 உளளை	 அந்	 ்்பாண	
ணும்		சா்கத		் ான்	ய்பாறைான்னு	எப்படியயா	
உறு்ியா	்சாலலுறை	?
	 இந்	்்ா்டர்	மரைங்கவளை	்பார்க	

கும்	ய்பாது	சா்ாரைமா	்்ா ியவல	
சார்	 நம்ம	 அறைிவுககு	 மீறைிய	 அமானுஷய	
ைிஷயமா	்்ாியுது.
	 இந்	்்ா்டர்	மரைங்கள	ஏற்படுறை	
துககும்		இந்	் ்பாணணுங	்களுககும்	ஏய்ா	
சம்்பந்ம்	இருககு	சார்.	்கவ்டசியா	உளளை	
அந்	 ்்பாணவை	ைிசாாிசயசாம்ன்னா	
இப்ப	 ந்டநதுக்கிடடு	 இருக்கிறை	 மரைங	
்களுககு 	ை ிவ்ட 	் ் ா ி யல ாம் . 	அ ந ்	
்்பாணவையும்	 நம்மளைால	 ்காப்பாத்	
முடியும்.
	 சில		ைாரங்களுககு	்பிறைகு/...	
	 ்காலிங	 ்்பல	 ஒலி	 ய்கட்கவும்	
்க்வை	்ிறைந்ாள	சாைகயா.	
	 குட	மார்னிங		மா	நான்	எஸ்.ஐ.்பைனி	
	 உங்க்கிட்ட	 சில	 ்்டத	 	 ய்க்ஸு	
ைிஷயமா	ைிசாாிக்கணுமா?
	 பளைீஸ்	உளயளை	ைாங்க	சார்.
	 நீங்க	 எந்	ைிஷயதவ்யும்	ஒளைிவு,	
மவறைவு		இலலாம	் சான்னா	் ான்	உங்கவளை	
யாைது	்காப்பாத்	முடியும்.	
	 என்ன	சார்	்சாலறைீங்க	?
	 உன்		நண்பர்்கள			மரைத்ில	எங்க	
்காைல	துவறைககு	சநய்்கம்	இருககுமா,	
மூணு	 ய்பயரா்ட 	 மரைமும்	 ை ி்பதது	
மா்ிாி	்்ாிஞ்சாலும்	எங்க	அறைிவுககு	
அப்பாற்பட்ட	 ஏய்ா	 ஒரு	 ைிஷயம்	 இந்	
ய்க்ஸுல	இருககு.	மூணு	ய்பயரா்ட	மரைமும்	
ஒவ்ைாரு	மா்த்ின்	13	ஆம்	ய்்ி	் சாலலி	
ைசச	மா்ிாி	ந்டககுது.	அைங்க	மரைத்ில	
்நருபபு,	மின்சாரம்	சம்்பந்ப்படடு	இருககு.
	 ய்பாலீஸ்	 அப்படி	 ்சாலலவும்	
சாைகயா	 மு்கம்	 மாறைியது.	 ்ன்வனயும்	
அறைியாமல	அைத	்்ா்டங்கினாள	.
	 அைாம	 இந்	 ய்க்ஸுககு	 ்ைலப	
்பணணுறை	 மா் ிா ி 	 உனககு	 ்்ா ிஞ்ச	
ைிஷயம்	ஏ்ாைது	இருந்ா	்சாலலுமா...
	 நான்		்சாலலப	ய்பாறை	ைிஷயம்	
இந்		 ய்க்ஸுககு	 சம்்பந்ப்பட்ட்ான்னு	
்்ாியாது	 சார்.	 ஆனா	 எங்க	 நாலு	 ய்பரு	
மனசுல	உருத்ிக்கிடடு	இருந்	ைிஷயம்.
	 இறைநது	 ய்பான	 ரா்கினி,	 அனி்ா	
,சரணயா	அபபுறைம்	சாைகயா	ஆ்கிய	நான்	
ஆ்கிய	நாலைரும்	சிறு	ைய்ிலிருநய்	நலல	
நண்பர்்கள.	 ்பளளைி	 மு்ல	 ்கலலூாி	 ைவர	
ஒணைா	்ான்	்படிசயசாம்.	நாங்க	வ்பனல	
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	 ்கிராமததுல	இருநது	ைந்	அைளுககு	
என்ன	அவைளைவு	்ிமிரு?
	 அைளுவ்டய	குவறைைான	 நிறைதவ்	
ைசசு	 	அைளை	அை	ைசசு	 யைடிகவ்க	 ்பார்க்க	
ணும்னு	நண்பர்்கள	நாங்க	முடிவு	்பணயைாம்.
	 ்கிளைாஸ்ல	 உளளை	 ஒரு	 வ்பயன	
சும்மானாசசும்	 அைவளை	 லவ	 ்பணணுறை	
மா்ிா ி 	 நடிக்க	 ்சான்யனாம். 	 எங்க	
ைிவளையாடடு	ஒரு	சில	மாசததுககு	அபபுறைம்	
ைிவனயாசசு	 .இந்	 ைிஷயம்	 இவைளைவு	
சீாியஸ்	 ஆகும்ன்னு	 யாருயம	 நிவனசசு	
கூ்ட	்பார்க்கவல	.
	 அந்	 வ்பயன்	 அைவளை	 ்ினம்,	
்ினம்	 ்பாயலா	 ்பணைான்.	 ்்பாயயான	
்கா்ல	 ைசனம்	 ஒபபுைித்ான்,	 நீ	 இல	
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இயர்	 ்படிசசப்ப	 அந்	 ்காயலஜ்	 ்பர்ஸ்ட		
இயர்-ல	்படிக்கிறைதுக்கா்க		்கிராமததுல	
இருநது	 வைய்்கின்னு	 ஒரு	 ்்பாணணு	
ைந்ா	.்மிழ	அவைளைவு	அை்கா,	இனிவமயா	
ய்பசுைா.	ஆள	்கருப்பா	இருந்ாலும்	அைள	
மு்கம்	 ்கவளையா்கயை	 இருககும்.	 அைவளை	
்கருப்பி , 	்கருப்பின்னு	நாங்க	்கிண்டல	
்பணைாலும்	 சூாியன்	 ்ன்	 ய்ால	 மீது	
்கா்ல	 ்்காணடு	 ்ன்வன	 ்கருப்பாக்கி	
ைிட்ட்ால	 ்ன்வன	 சூாியக	 ்கா்லி	 என	
்்பருவம	்ப்ட	கூறுைாள.	எத்வன	்்டவை	
அைளை	டீசிங	 ்பணைி	இருகய்காம்.	ஆனா	
அை	 எதுககும்	 ்கலங்கியது	 இலவல	 அை	
எதுககும்	்கலங்காம	்ிலலா	ந ின்னது	
எங்களுககு	என்னயைா	ய்பால	இருந்து	.

சுற்றித் திரியும் என்பெயர்

நீ என்னை அ்ைத்த்தில் 
ஏனனைோ என பெயருக்கு 
இறக்்கைகைள் மு்ைததுவிட்டது
நூலுக்குள் சிக்கைோ்த கைோறறோடியோய் 
இ்ைனயோடு ெறக்கும் ெற்வயோய்
கைோறறினைில் மி்தக்கும் கீ்தமோய் 
நோன கூபெிடடும் னகைைோமல் 
சுறறி ்திரிகைிறது என பெயர்.

     - விஜி
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வலன்னா	 நான்	 இலவலன்னு	 உரு்கி	
உரு்கி	 ய்பசி	 அைள	 இ்யதவ்	 ்கவரக்க	
்க்ப்ட	 நா்ட்கம்	 ்ினம்	 ்ினம்	 ்பல	 நூறு	
அரஙய்கறறைினான்.	எ்றகும்	அைள	மசிை	
்ாய	 ்்ாியைிலவல.	 ஒரு	 ்கட்டத்ில	
அைளுக்கா்க	இைன்	்ற்்காவல	்சயைது	
ய்பால	 ஒரு	 மி்கப்்பாிய	 டராமாவை	
நி்கழத்ி	 அந்	 அப்பாைி	 ்்பணைின்	
மன்ில	இ்டம்	்பிடித்ான்.
	 ஒரு	 ்கட்டததுல	 ்்பாயயா	 நடிசச	
அந்	வ்பயவன	வைய்்கி	உயிருககுயிராய	
்கா்லிக்க	ஆரம்்பிசசா,	அைன்	்கா்ல	
நடிப்்பன	 அறைியாமல	 அைவன	 உரு்கி	
,உரு்கி	்கா்லித்ாள	.
	 ஒரு	 நாள	 அைனது	 ்பிறைந்நாளைில	
்கா்லின்	 சின்னமான	 ்ாஜ்மைாவல	
்பாிசளைித்ாள	 வைய்்கி	 .அைனது	 ்பிறைந்	
நாளைில			எங்க		ய்ாைியர்்கள	முன்னிவலயில	
அைளைது	நிறைதவ்	மட்டம்	் டடி	ய்பசியய்ாடு	
இதுைவர	 அைவளை	 ்கா்லித்து	 எலலாம்	
நா்ட்கம்	என்று	ய்பாடடுவ்டத்து	மடடுமின்றைி	
அைள	 ்பாிசளைித்	 ்ாஜ்மைாவலயும்	 சுககு	
நூறைாய	உவ்டத்ான்.
	 இந 	்்கருஙய்காட்டானுககு	் ைளவளைப	
வ்பயன்	ய்கடகுய்ா	?
	 ய்பாடி	 நீ	 சும்மா	 கூப்பிட்டா	 கூ்ட	
ைரமாட்டான்	 இதுல	 உனககு	 என்கூ்ட	
்கா்ல	 ய்கடகுய்ா.	 என்	 ய்ாைி்கள	 ்சான்	
னாளுங்கன்னு	உன்	கூ்ட	்கா்லிக்கிறை	மா ி்ாி	
நடிசயசன்.
	 மனசுல	ஆவசய	 ைளைர்ததுக்காம	
ய்பாய	 ்படிக்கிறை	 யைவலய	்பாரு.	உனககு	
ஏத்மா்ிாி	ஊர்	நாடடுல	எைனாசசும்	
்சாடவ்ட	்வலயன்	்கிவ்டப்பான்	அைன	
ய்பாய	 ்கலயாைம்	 ்பணைிகய்கா	 என்று	
்சாலலி	சிாித்ான்.
	 அைள	ைாழகவ்கயில	மனமுவ்டநது	
மு்ன்	 மு்லாய 	 அழு்ாள . 	 அைள	
அழுவ்கவய	 ்கணடு	 ய்ாைி்கள	 சிாிதது	
ம்க ி ழ ந ்னர் . 	 இ்்லலாம் 	 ந ாங்க		
அையனாடு	யசர்நது	ந்டத்ிய		நா்ட்கம்ன்னு	
்்ாிஞ்சு	்காயலஜ்	்மாடவ்ட	மாடியில	
இருநது	 ைிழுநது	 வைய்்கி	 ்ற்்காவல	
்சஞ்சு்கிட்டா	.
	 எங்க	்்பறயறைார்்கள	்்காஞ்சம்	்பை	
ைச்ி	 ்பவ்டத்ைர்்கள	 என்்ப்ால	 எலலா	

இ்டத்ிலும்	 ்பைதவ்	 ்்காடுதது	 பூசி,	
்மாழு்கி	அை	ையிததுைலி	்காரைமா	்ான்	
்ற்்காவல	 ்பணைிக்கிட்டான்னு	 நம்்ப	
ைசசுட்டாங்க	.
	 அை	 இறைநது	 ்க ர்கட்டா	 ஒரு	 மாசம்	
்கைிசசு	அை	இறைந 	்அய 	்13	ஆம்	ய் ி்	அைவளை	
லவ	 ்பணணுறை	 மா் ிாி	 நடிசச	 அந 	் வ்பயன்	
எங்க	 ்காயலஜ்	 ்்கமிக்கல	 யலப	 ்ைடிசசு	
அைன்		மடடும்	இறைநது	ய்பானான்	ஆனா	நீங்க	
ச்ாலலுறை 	்்பார்த ா்	ஒருயைவளை	வைய்்கி	ஆைி	
ா்ன்	எங்கவளை	்பைி	ைாஙகுய ா்ன்னு	ய ா்ணுது	
சார்.	
	 இது	 ்ற்சயலா	 ந்டந்்ா	 இருக	
கும்மா	இதுககு	ய்பய,	்பிசாசுன்னு	சினிமா	
ய்பால	்கவ்	்சாலலுறை...	
	 அது	எப்படி	சார்	ஒவ்ைாரு	மாசம்	
13	ஆம்	 ய்்ி	 மடடும்	 	ைி்பதது	ஏற்படும்.	
எனக்்கன்னயைா	 இ்்லலாம்	 வைய்்கி	
ஆைி	்பணணுறை	யைவலயா	இருககும்ன்னு	
ய்ாணுது	சார்.		
	 சாிம்மா	்கைவல	்ப்டாய்	இன்வனககு	
ஏபரல	13	ஆம்	ய்்ி	இன்வனககு	முழுதும்	
உன்	கூ்டயய	்பாது்காப்பா	நானிருகய்கன்	நீ	
்கைவல	்ப்டாய்.	
	 சாைகயா	அந்	வைய்்கி	ய்பாடய்டா	
உன்்கிட்ட	இருக்கா?
	 இருககு	 சார்	 என்று	 ்சாலலி	
் ம ா வ ்பலில 	 இ ரு ந ் 	 வ ை ய ் ்க ி	
புவ்கப்ப்டதவ்	்காண்பித்ாள.	நலல	
்கருபபு	 நிறைம்	 என்றைாலும்	 அைள	 மு்கம்	
்கவளையா்க	 அந்	 ைானதது	 நிலவு	 ய்பால	
ைட்டமா்க	அை்கா்க	இருந்து.
	 IF	U	DO	NOT	MISTAKEN	MA	நான்	
ஸ்யமாக	்பணைிக்கலாமா	?
	 ்பரைாயிலவல	 சார்	 நீங்க	 சி்க்ரட	
்பிடிங்க		
	 ்பைனி	 சி்க்ரட	 ்பிடிக்க	 சி்கார்	
வலடவ்ட	 அழுத்வும்	 அ்ிலிருநது	 ைந்	
்்பாிய	்ீ	அரு்கிலிருந்	சாைகயா	மீது	
்பறறைியது.	்பைனி	எவைளைவு	முயன்றும்	
அந்	்ீவய	அவைக்க	முடியைிலவல.
	 அபய்பாது	 ்ிடீ்ரன	 மின்ைிளைககு	
ஒரு	 ்ச்கணட	 நின்று	 எாிந்து	 அந்	
இருளைில	வைய்்கியின்	மு்கம்	்பிர்காசமாய	
ஒளைிர்நது	மவறைந்து.	

n
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குடும்பம் என்னும் குதூகலம்

ஆவ்சதயொடு ஈன்த�டுத்து அன்பொ்க உணவூடடி

 அள்்ளி யவணத்து அவைத்தும் அ�றியவைத்து

துள்்ளிதய ஓடிநெீ துடிபதபொடு தைன்றுைொதைை

 த்சொலலிதய சுறுசுறுபபொக்கும் சுற�ம்சூழக் குடும்பம்.!

அன்பும் உ�வும் பின்ைிப பிவணநேிட

 பொ்சமும் தநெ்சமும் தபொங்கி ைழிநேிட

இன்பமும் துன்பமும் இரண்ட�க் ்கலைநேிட

 ைொழைிைி தலைன்றுதம ை்சநேமொகும் குடும்பம்.!

சூழ்கின்� துன்பம் சுடரொகும் தநெொடிேைில

 ைொழ்கின்� உ�வு்கள் ைநதுேிர்த்ே ைொர்த்வே்க்ளொல

வீழ்கின்� நெிவலைமொற�றி ைியபபொ்கி தயநநெொளும்

 ேொழைிலலைொ ேமிழதபொலைத் ேவழத்ேிடும் குதூ்கலைம்.!

ைிண்ேநே ஒ்ளியொ்க வீடடிைில ம்கிழைிருக்கும்

 பண்சுமநே ்கைிதபொலை பரை்சம் நெிவ�நேிருக்கும்

மண்ண்கத்து ம்கிழவு்களும் மேிபபொைக் குடும்பத்ேிதலை

 ்கண்சுமநே ்கொட்சறிக்குள் ்கருவண மவழதபொழியும்.!

தபருவமயுடன் தபற�துதை பி�ைிப பயைொ்க

 அருவம யு�வு்கள் அ்கத்ேிவரயி தலைன்ைொளும்

உருைொ்கி உள்்ளத்துள் உயிரொ்கப பரிைொ்கப

 தபருமைது ம்கிழைொ்கப தபற�றிடுதம குதூ்கலைம்.!

ைரமொகும் ைொழைிைிதலை ைநதுேித்ே உ�வு்க்ளொல

 ்சறி�நதேொங்கி ்சீரொ்க ்சறி�பபுடதை ைொழதைலலைொம்

ம�ைொே பண்பிைொதலை ம்கிழைொ்கி நெிவ�ைொ்கி

 இ�ைொேப பு்கதழொடு இயங்கிடுதம நெறகுடும்பம்.!

நினறமதி நீலவமகம்,
தபண்ணொடம்.

  2020   Y   Y 2
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தேருத்தேருைொய் அவலை்கி�ொள் அைள்!
நெொய்்களுக்்கொை
த்சொறறுபதபொடடலைங்கத்ளொடு...!

நெடபவப த்சொலலியழு்கி�ொள் அைள்!
யொரும் ்கொதுத்கொடுத்து த்கட்கைிலவலை
எழவு வீடடில...!

ஆன்வலைன் ைகுபபு்கள் நெடக்்கி�து!
புரியொமல ைிழிக்்கி�ொர்்கள் தபறத�ொர்்கள்
்கலைிக்்கடடணம் ்கடடும் ைழி...!

ஞொயிறு முழு ஊரடஙகு...!
துைக்்கி வைக்்கி�து
ஒரு தபரும் மவழ...!

முேலில இருநேது
பணி ஓய்ைிறகுபபின் ்கவட்சறியொ்கிபதபொைது
மரியொவே!!

அதுவும் அன்புேொன்!
தைறு தபயரில தை்ளிபபடு்கி�து

அபபொக்்க்ளிடமிருநது த்கொபமொய்!

பரி்ச்சயமொ்கிைிடதடன் தபொலை!
முன்புதபொலை இபதபொழுதேலலைொம்
குவரபபேிலவலை...!

அதம்சொைில அதமொ்கைிறபவை!
ரூபொய் முன்னூறுக்கு இருபது
உருபபடி ை�டடி...!

த்கொமியம் புைிேமொம்!
த்சொல்கி�ொர்்கள் ்க�வைமுடிநேதும்
அறுபபுக்கு அனுபபியைர்்கள்...!

மைநெலை மருத்துைமவை!
அைர் மன்ைிபபுக் த்கடடுக்த்கொண்டிருக்்கி�ொர்
சுைற�றிடம்...!

்கொேலைதைொடு ஓடிபதபொை ம்கள்
ேிருநேி ேிரும்பி ைநேிருக்்கி�ொள்!
்கர்பபபவபயில ்கருதைொடு!

தைலிதய பயிவர தமய்்கி�து!
்கொைலநெிவலையங்க்ளிலும்
்சறிவ�்ச்சொவலை்க்ளிலும்...!

மகினழ. சிவகாரத்தி, 
பு�த்ேொக்குடி,

த்சைத்ேி எம்தபரு.
குடடியொ இருநேபப
இநே ்க்சொபபுக்்கவட
்கொ்ளியண்ணன்
்கொவ்ச த்கொடுத்து
ைொங்கியொநேொன்...!
ைநே இடத்துலை
ை்சேி த்கொஞ்சம் அேி்கநேொன்.
என்தைொடு த்சர்த்ேொக்்க
இருநேது பலை ஆடு...!
நெொளுக்கு ஒண்ணுன்னு
ஒவ்தைொன்ைொ பலியொகும்..!

குடடியொ இருநேேொதலை
நெொனுநேொன் ேபபி்சத்சன்.
்கொ்ளியண்ணன் பிள்வ்ளக்கு
நெொனுன்ைொ த்சலலைநேொன்..!
்கீவரக்்கடடு... ்கத்ேிரிக்்கொய்
கூடுேலைொதை எைக்கு
ேின்ைத்ேொன் ேருைொ்க...!

எங்க கூடடத்துலை
்கருபபன்னு ஒரு ்கிடொ
பொக்்கதை பயமுறுத்தும்...!
கூடடத்துக்கு வமைரொடடம்
தேைொைடடொேொன் ேிரியும்..!
பலைதுக்கும் அது்கிடதட
தநெவ�யதை பயமுண்டு..!
்சநேடி ்சொக்்கிதலை
பலை ஆடவட ்சீரழிக்கும்..!
ை்ச்ச குவலைதயலலைொம்
ைவ்கயொய் ேின்னு்கிடடு
ேிமிரொய்ேொன் நெடநதுக்கும்..!
என்தைொட ைொழக்வ்கயும்
அது ்கிடட பலியொ்சசு...!

அய்யைொரு த்கொைிலிதலை
ஆடித் ேிருைிழொன்னு
அள்்ளிக்்கிடடு தபொைொங்க
்கருபபவையும் ஒரு நெொளு...!

அதேொட குடடிய சுமநது்கிடடு
்சறிவையொ்கி நெொன் நெின்தைன்.
குடடியும் பி�நேொ்சசுன்ைொ
அத்தேொட என் பிவழபபும்
அறுபடடு தபொயிடும்..
ஞொயிறுக்த்கொ...
புேனுக்த்கொ...!!

- அனுராஜ்
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 இய்	ஊாில	்க்டந்	ஆணடும்	
ஆடியனாம்.
	 நாங்கள	ஆடிக	்்காணடிருநய்ாம்.	
நா்ஸ்ைரத்ில	்கிராமிய	இவசவய.
	 எங்கள	குழுைின்	்கம்்பன்	ைாசிக்க,	
இளைஙய்கா	 ்ைில	 அடிக்க,	 ்காவளையின்	
சிங்கியில	நாங்கள	ஆ்ட,	மக்கள	ரசிக்க	
எங்கள	்பின்னால	சப்பர	்பைனியில	அம்்பாள	
்கம்பீரமாய	உலா	ைந்ாள.		
	 எடடு	வீ்ி்கள	அவவூாில	இருந்ன.	
்்பாிய	 வீ்ி்கள	 ஐநது.	 சிறைிய	 வீ்ி்கள	
மூன்று.	ஒவ்ைாரு	வீ்ிககும்	இரு	்்பாிய	
்வல்கள.	அைர்்கள	வீடடின்	முன்யன		
குவறைந்து	மூன்று	ந ிம ி்டமாைது	ஒரு	
்பா்டல	்பாடி	நாங்கள	ஆ்ட	யைணடும்.
	 இரண்டாைது	்்பாிய	வீ்ியில	ஒரு	
்்பாிய	் வலக்கடடு	வீடடு	ைாசலில	நானும்	
பாியாவும்	்பாடிக்்காணய்ட	ஆடியனாம்.	
அபய்பாது	அந்	 ்வலக்கடடின்	 ்பார்வை	
பாியாைின்	யமல	ைிழுந்து.	

	 இவ்	நான்	்பார்ததுக	்்காணய்டன்.	
ஆனால	்பிாியா	 ்பார்க்கைிலவல.	அந்	
்வலக்கடடின்	்பார்வையில	்காமம்	ைைிந்து	
எனககு	மடடுயம	புாிந்து.	எங்கவளை	
ஏற்பாடு	 ்சயது	 இஙய்க	 கூடடி	 ைந்	
அவமப்பாளைாி்டம்	்வலக்கடடு	ய்பசினார்.
	 அைரும்	 ‘‘சாி	 சாி	 என்றும்,	 நான்	
்பார்ததுக்்காள்கியறைன்’’	என்றும்	் சான்னார்.
	 ்பிாியாவை	 அவைதது..	 அைளைது	
அைளைது	 சடவ்டயில	 நூறு	 ரூ்பாவய	
குத்ினார்.	 ்பிாியாவுககு	 ்ன்	 ்கவலககு	
்கிவ்டத்	ம ி்பபு	அந்	100		என்று	ம்கிழந்ாள.	
எனககுத	 ்்ாியும்	 அது	 ்கவலக்கா்க	
குத்ப்பட்டது	அலல	என்று,	
	 ஊாில	சிலயரா	எங்கள	்கவலவய	
ரசித்ாலும்	 எங்கள	உ்டம்வ்ப	 ரசிக்கயை	
சிலர்	 அஙகுமிஙகுமா்க	 எங்கவளை	 ்பின்	
்்ா்டர்ந்னர்.	
	 எங்கள	ஆட்டம்	முடிவுறறைது.	சப்பர	
்பைனி	நிவறைவுறறைது.	நாங்கள	ஊருககு	
எலவலப்பகு்ியில	உளளை	்பளளைிககூ்டத்ின்	
்ாழைாரத்ிறகு	்கிளைம்்பியனாம்.	அவமப	
்பாளைரும்	எங்கயளைாடு	ைந்ார்.

ம.சக்திநவலாயுதம்
ேிருதநெலதைலி
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	 ்பளளைிவய	அவ்டநய்ாம்.
	 ‘‘அம்மா	 ்கணை்கி...	 நாவளைககு	
்காவலயில	 நீங்க	 ஊருககு	 ்கிளைம்்ப	
யைைாம்.	 நாவளை	 மறுநாள	 இன்்னாரு	
ய்காயில	 ைியசஷம்	 இருககு..	 அதுககும்	
சப்பரம்	ைருது.	அ்னால	நீங்க	இஙய்கயய	
இருங்க’’	 மூணு	 நாள	 சாப்பாடடுககும்		
ைருமானததுககும்	 நான்	 ்்பாறுபபு’’	 என	
அவமப்பாளைர்	்சாலல,
	 ‘‘சாிங்க	சார்’’	என்று	ம்கிழசசியயாடு	
நான்	 ்சான்யனன்	 இருந்ாலும்	 ஒரு	
சலனம்	மனதுககுள	இருந்து.
	 ‘‘சநய்ாசம்மா..	அந்	்ரண்டாைது	
்்ரு	 ்்பாிய	 ்வலக்கடடு	 ்பாப்பாயைா்ட	
ஆட்ட தவ ் ப 	 ்ப ா ர் த து 	 ்ப ி ர ம ி ச சு	
பு்கழந்ாரு’’	என	அவமப்பாளைர்	்சாலல...
எனககுள	 உருைான	 சலனம்	 ்ப்றறைதவ்	
ஏற்படுத்ியது.
	 ‘‘சாிம்மா	 ்காவலல	 நான்	 ையரன்	
சாப்பாடு	 ஏற்பாடு	 ்பணைிடடு	 ையரன்’’	
என்று	்கிளைம்்பினார்	அவமப்பாளைர்.
	 எங்கள	 குழுைில	 ்மாத்ம்	 ஐைர்.	
்கம்்பருககு	ையது	55.	இளைஙய்கா	இன்னும்	
மு்ியைர்.	 ்காவளையயா	 ்்பயாில	 மடடுயம	
்காவளையா்க	 அைரும்	 மு்ியையர.	 ்பிாியா	
மடடுயம	 இளைஞ்சிடடு.	 அைளும்	 ்ன்வன	
மாறறைிக்்காண்டைள.	 எனககு	 ஒரு	 47	
ையது	இருககும்.
	 ்பிாியாவை	இந்	உல்கயம	ஒதுக்கி	
வைதது	்பிவையா்கப	்பார்த்ாலும்	எங்கள	
குழு	 அைவளைத	 ்ன்	 ்பிளவளையா்கயை	
்பார்த்து.	ஆம்	்பிாியா	எங்கள	குழுைில	
யசர்நது	 ்க ிட்டத்ட்ட	 ஒரு	 ைரு்டம்	
இருககும்.	
	 யநர்த் ியான	ஆட்டதவ்யும்	
நளைினதவ்யும்	 அைள	 என்னி்டமிருநது	
்கறறுக	் ்காண்டாள.			உல்கம்		எங்கள	
்கவலவய	ம்ிப்பது	் ்காஞ்சம்்ான்.	அந்க	
்்காஞ்சத்ால்ான்	எங்கள	ைாழகவ்க	
்பிவைபபு	இன்றைளைவும்	 ஓடிக்்காணடி	
ருக்கிறைது.
	 ‘‘்பிாியா	 ்ராம்்ப	 ்கைனமா	 இருக்க	

வணணத்துபபூசசிவய!

உைது ்கொல்கள் பூைின் இேழதமல

ஒருைருக்குதம ைலியிலவலை – உன்

உறுஞசும் குழலில உயிரொய் நெறுநதேன்

உைக்கும் அேன்சுவை தபரிேிலவலை.

்கைைொய் நெடக்கும் இநே நெி்கழைிைொல

்கருவுறும் புதுவமயும் நெடக்்கி�து – உன்

்கொல்கள் படு்கின்� இடதமல லைொமும்

்கலைக்கும் ம்கரநேம் துடிக்்கி�து.

ஒடடிக் த்கொண்டு உயதர த்சன்று

உலை்கில தை�றிடம் அமர்்கி�து – அேன்

உயர்ைொல ேொைரம் உடதை பரைி

உண்வமயில ைைதம பி�க்்கி�து.

எடடி இருக்கும் எநேக் ்கண்ணுக்கும்

எழிலைொம் ைண்ணம் தேரி்கி�து – நெீ

இயறவ்க ைண்ணப பூ்ச்சறி என்பவே

இேயம் உணர்நது ்சறிலிர்க்்கி�து.

இயறவ்க த்சழித்ேொல எலலைொம் நெடக்கும்

இதுேொன் உலை்கின் ைொழக்வ்க தநெ�றி – நெொம்

இமயம் அ்ளைில உயர்நது ைிடுதைொம்

இன்னும் ்சறி�பபொய்்ச ்சறி�வ்கைிரி!

நீனர அத்திபபூ
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ணும்மா..	இங்க’’	என	நான்	்சாலல...
	 ‘‘ஏம்மா	 இ்	 ்ிடீர்னு	 ்சாலறைீங்க’’	
என்று	அைள	ய்கட்க..
	 ‘‘உன்	 சடவ்டயில	 ஒரு	நூறு	 ரூ்பா	
குத்ினாயர..	 அந்ப	 ்்பாிய	 மனுஷன்	
அைன்	்பார்வை	சாியிலலம்மா’’	என்யறைன்.
	 ‘‘அப்படியா	 மா	 நான்	 ்கைனமா	
இருகய்கன்’’	என்றைாள.
	 ்்பாழுது	ைிடிந்து.	ய்னீர்	உைவு	
என்று	 அவனததுயம	 எங்கவளை	 ய்டி	
ைந்து.	 அன்வறைய	 நாள	 ம்கிழசசியயாடு	
ஓடிக்்காணடிருந்து.	 நாங்கள	 ்பயிறசி	
யில	ஆடிக்்காணடிருநய்ாம்.	கும்்பம்	
வைததும்	கும்்பம்	வைக்காமலும்	்பிாியாவும்	
நானும்	சிறைப்பா்க	்பயிறசி	்சயய்ாம்.
	 அன்வறைய 	இரவுப 	்்பாழுதும்	
ைந்ி்டயை	அவமப்பாளைர்	உையைாடு	
எங்கவளை	சந்ித்ார்.	
	 ‘‘்கணணு	்பிாியா	்கணணு,	உன்வன	
இந்	இரண்டாம்	் ்ரு	் ்பாிய	் வலக	்கடடு	
்பாக்கணும்னு	 ்சான்னார்	 ைந்ிருக்கிறைார்	
அந் 	ைாசலல 	ந ி க்காரு 	்பாரு ’ ’ 	என	
அவமப்பாளைர்	அவைக்க...
	 ந ான் 	 ‘ ‘இபய்பா 	 எதுககு 	 சார்	

ைந்ிருக்காரு’’	என்யறைன்.
	 ்பிாியாவும்	்பயதய்ாடு	‘ ‘எதுககு	
சார்’’	என்றைார்.
	 ‘‘ஒணணுமிலலம்மா	 சும்மா	 ்ான்	
ய்பாய	 ்பாரு’’	 என்று	 ்பிாியாைி்டம்	 ்ப்ில	
்சான்னார்	அவமப்பாளைர்.
	 ‘‘நீங்க	 இருங்க	 ்கணை்கி	 அம்மா	
அை	 ய்பாயிடடு	 ைருைா’’	 என	 என்வனப	
்பார்தது	்சான்னார்.
	 ‘‘எனக்கானா	ஒயர	்ப்ட்ப்டபபு	அந்ப	
்்பாிய	 மனுஷன்	 எதுவும்	 ்பிாியாவை	
்சய்ி்டக	கூ்டாது	என்றை	நிவனபபு’’.	
	 ்பிாியா	ைாசலுககு	்சன்றைாள.	
	 ‘‘ைாம்மா	 ்காாில	 ஏறு’’	 என	்்பாிய	
மனுஷன்	்சாலல	‘‘எதுககு’’	என்று	்பிாியா	
ய்கட்க…
	 ‘‘ஒணணுமிலலம்மா	ஏறு’’	என்றைார்.
	 அசசத்ில	 ்பிாியா	 ஏறை	 மறுத்ார்.	
நாங்கள	நாலைரும்	ைாசலுககு	ைிவரநய்ாம்.	
	 ‘‘இைங்க	 எலலாதவ்யும்	 ்கடடிப	
ய்பாடுங்க்டா’’	 என	 ்ன்	 ்பைியாட்களுககு	
்வலக்கடடு	ஆவையி்ட	அைர்்கள	்கம்்பவன	
யும்		இளைஙய்காவையும்,		்காவளைவயயும்	்கடடிப	
ய்பாட்டனர்.

இவ�ைொ..!

தபயருக்குமுன்ைொல
ேிருதபொடடுஎழுது்கி�
மைிேவைபவடக்்கொ நெீ
மொதபரும்குற�ைொ்ளி...!

தநெற�றி்கண்்கொடடிைொலும்
குற�ம்குற�தமன்னும்
நெக்்கீரன்பவடத்ேொய்
நெக்்கீரன்்கள் பவடத்ேொதயொ...?

அன்தப்சறிைதமை
தமவடயிலமுழக்்கமிடடு
துன்பம்த்சய்யும்பொைிக்கு
தூக்கு எபதபொது....?

.

குரும்பல்ஜபான்கிபாரதி
மணலி - 610203
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	 என்	 அருய்க	 ைந்தும்	 ‘‘சட்்டன’’	
அைர்்கள	்கன்னத்ில	நான்	அடிதய்ன்.	
	 ்்பாிய	மனுஷன்	 ‘‘உ்டயன	இைவளை	
யும்	 ்கார்ல	 ஏததுங்க’’…	 என	 என்வன	
்பார்த்்படியய , 	்்காஞ்சம் 	அ் ி ர்ந்	
குரயலாடு	‘‘ைணடில	ஏறுடி	கும்்பககு்டக்காாி’’	
்பிாியாவைப	்பார்ததுத	் ிடடினார்.
	 எங்கள		வ்க்கால்கவளையும்	மு்லில	
்கடடினர்.	 ்பின்பு	 ைாவயயும்	 ்கடடினர்.	
இபய்பாது	 அந்	 ைணடிவய	 ஊருககு	

ஒதுககுப	 புறைம்	 உளளை	 முடபு்ருககுள	
்சல்கிறைது.
	 இபய்பாது	 அந்	 முடபு்ா ில	
அருய்க	ஒரு	மரத்டியில	நாங்கள	்கி்டத்ப	
்படு்கியறைாம்.
	 எங்கள	 இருைாின்	 ்கால்கடடு்கள	
மடடும்	அைிழக்கப்படு்கின்றைன.	இபய்பாது	
்்பா ிய 	மனுஷன்		கூ்ட	ைந்	அைரது	
்பைியாட்கள	அனுப்பப்படு்கின்றைனர்.	
	 ைலுக்கட்டாயமா்க	 எங்கள	 ஆவ்ட	

்கள	உருைப்படு்கின்றைன.	
	 ‘‘மு்லல	 உன்வன	 ைசசிக	
்கியறைன்	 அடுதது	 ைநது	
அைளை	 ்பாததுககுயறைன்’’	 என	
என்வனப	 ்பார்த்ார்	 அந்	
்்பாியமனுஷன்.
	்பிாியாைின்		உ்டம்வ்ப	்பார்த	
்தும்	 அ்ிர்நது	 ய்பானான்	
அந்	்்பாிய	மனுஷன்.	இருந	
்ாலும்	ச்பலத்ில	ைாயிலிருந்	
துைிவய	 நீக்கிைிடடு	 ‘‘சசீ	
ய்படியா	நீ..உன்வன	ஏ்ாைது	
்சயயயைணடும்’’	 என்று	
்பிாியாைி்டம்	்கத்ினான்.
	‘‘யயாவ	 என்ன	 ைிடுயயா	
நாயன	 இந்	 சமூ்கத்ால	
ஒதுக்கி	 வைக்கப்படடு	 ஒரு	
அனாவ்யா	 இந்	 குழுைில	
ைநது	யசர்ந்ிருகய்கன்’’	எனக	
்க்றைினாள	பாியா.
	இபய்பாது	அைன்	்பார்வை	என்	
்பக்கம்	 ி்ரும்்பியது.	 ‘‘நீயாைது	
்்பாணைா	இலல	ஒம்ய்பாய்ா’’	
எனக	ய்கடடுைிடடு	என்	ஆவ்ட	
வயயும்	 அைன்	 அைிழ	 த்ான்.	
இபய்பாதும்	அைனுககு	அ ி்ர்சசி.	
நான்	ஒரு	ஆண	என்று	்பார்தது	
புாிநது்்காண்டான்.	
	 ‘ ‘உன்வனயும் 	 ஒன்னும்	
்சயய	 முடியாது	 ய்பாயத	
்்ாவலங்க	சனியன்ங்கயளை’’	
என்றைதும்,	 அைள	 அருய்க	ஓைியம் A. த்சலைம்
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உளளை	 உவ்டந்	 துணடு	 ்பாடடிலால	
அைவன	 ்கிைிக்க	 ்பிாியா	 ஓடிைர...	
‘‘யைைாம்	்பிாியா	யைைாம்’’	என்யறைன்.
	 ்்பாிய	மனுஷனும்	அசசத்ில	உயிர்	
்பிசவச	ய்கட்டான்.	ஓடிைிடு	என்யறைாம்.
	 உய ி ர்ப்ப ி சவச 	 அளை ிதய்ாம் .	
ஓடினான்	அைன்.
	 யராஜா	பூக்கவளை	்கசக்கி	எறைிந்ால	
எப்படி	அ்ன்	இ்ழ்கள	சி்றைி	்கி்டககுயமா	
அதுய்பாலத்ான்	 அைளும்	 நானும்	 அந்	
முடபு்ாில	்கி்டநய்ாம்.
	 ‘‘அணைா	 நான்	 ்ைறு	 ்சய்ால	
எனது	 ஒடடு்மாத்	 இனதவ்யய	 ்ைறு	
என்்கிறைார்்கள?	 அய்	 ய்பால	 இஙகு	 ஒரு	
ஆண	்ைறு	இவைதது	இருக்கிறைான்.	
அ்னால	 ஒடடு்மாத்	 ஆைினமும்	
்ைறைானைர்்கள	 என்று	 நான்	 ்சாலல	
முடியுமா’’	 என	 ய்களைிவய	 என்	முன்யன	
வைத்ாள.
	 ‘‘்ங்கவளைப	 ய்பான்றைைர்்கள	 ்ான்	

இன்றும்	எங்கள	இனம்	ைாழ்கிறைது	என்று
எனது	்காலில	ைிழுந்ாள’’	்பிாியா.
	 ‘‘ய்பாலீஸ்	 ஸ்ய்டஷன்	 யைணடு	
மானால	ய்பாயைாமா	அணைா’’	என்றைாள	
்பிாியா.
	 ‘‘அ்்லலாம்	 யைைாம்மா...	 இய்	
மா்ிாி	எனககு	நிவறைய	முவறை	ந்டந்ிருககு	
என	்கணைீர்	ைடிதய்ன்’’
	 இபய்பாது 	 அைளுககு 	 ந ான்	
ஆ்ரைா்க.	எனககு	அைள	ஆ்ரைா்க...
	 ‘‘்கவல்கவளை	்கவல்களைா்க	்பார்ககும்	
மனங்கள	இருககும்ைவர	நாம்	இவைநய்	
ைாழயைாம்	்பிாியா	என	அவவூவர	ைிடடு	
்கிளைம்்பியனாம்’’	நாங்கள.
	 அப்படியானால	 இந்	 முடபு்ர்	
்கவளையும்	 ்காம	 மு்கமூடி்கவளையும்	 	 நாம்	
எபய்பாது	 ்கிைிக்க	 முடியும்	 என்றை	 ய்களைி	
மடடும் 	 எனககுளளும் 	 ்ப ி ா ி ய ாவுக	
குளளும்	 ய்கட்கப்படுைது	 உங்களுககும்	
ய்கட்கிறைது்ாயன!																																		n

ைிழிமூடும் தபொதும் உன்வை
பிரியொமல நெொன் இருபதபன்
்கைவுக்குள் ்கொைல இருபதபன்..

நெொன் என்�ொல நெொதை இலவலை
நெீேொதை நெொைொய் ஆதைன்..
நெீ அழுேொல நெொன் துடிபதபன்..

உைக்த்கை இருபதபன்
உயிவரயும் த்கொடுபதபன்..
உன்வை நெொன் பிரிநேொல
உைக்கு முன் இ�பதபன்.

  நா.முத்துக்குமார
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தநெொக்்கம் புைிேமொைது ்கொேல உணர்ைில
ஆக்்கம் அன்பின் இேயப பிவணபபலலைைொ
ஊக்்கம் உணர்வு்க்ளின் ேன்வம அ�றியதை
தேக்்கம் இலலைொப புரிேல்கத்ள அடிபபவட

்கொேலின் பின்தை ைருைேொயிருக்கும் ்கொமம்
தமொேலின்�றி மு்கிழநே தநெரத்ேில இருக்கும்
ஊேல ்கொற�றிலும் தபொறுவம ்கவடபபிடிக்கும்
்கொேலிலும் ்கொமத்ேிலும் ைவரமுவ� இருக்கும்

தைவலையற� வீணரின் தை�றித்ேைத் ேொ்கம்
்சொவலை த்சொவலைதயன்� மொறுபொடு அ�றியொது
த்சவலை பொலமொற�ம் பிஞ்சொைொலும் ்சரியொம்
ஊவ்ளயிடும் ஓநெொயொய்ப பொய்நேிடும் பொைி்கள்

தபண் என்�றிருநேொதலை தபேலிக்கும் தபடி்கள்
தபண்வம என்ைதைன்��றியொ மூடப பி�பபு்கள்
பண்பின்�றி ்கொமதை�றியில ்கருத்ேழிநே மூடரொய்
்கண்ணின்�றி பிஞசு்கவ்ள்ச ்சறிவேபபது த்கொடுவம

மொக்்க்ளொய் மொண்பின்�றி அ�ஙத்கடடு ்கொமத்ேில
ஈக்்க்ளொய் தமொய்க்்கின்�ைர் தமன் மலைர்்க்ளில
கூக்குரலிடவும் அ�றியொக் குழநவே்கள் பொைம்
பூக்்கவ்ளத் ேீண்டும் ்கொமம் தபொசுங்கடடுதம.

கவிஞர ராம்க்ருஷ்

Y    Y    20202
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ஆயிர மொயிர மொவ்ச்கள் உள்்ளத்ேில
ஆடுதே தேடுதே கூடுதமொ ்கைைிலும்! 
உயிரிதலை ்கலைநேிடட ்கைைொய் ைிவ்ளயுதே! 
உலைவ்கதய தைன்�றிடும் உைவ்கயும் ேருகுதே!
குறுகுறு தைை நெடநேிடும் குழநவேயொய்ப
புழுேியிற புரண்டிட ேைழநேிட எண்ணுதே!
அேறகும் முன்தை!... அன்வையின் ்கருைிதலை
அமிழேத்துள் மூழ்கிதய மிேநேிட ஏஙகுதே! 

இ்ளவமயின் ்க்ளிபபிதலை நெிரநேர உருைிதலை
இைிைருங ்கொலைங்கள் ்கழித்ேிட ைிரும்புதே! 
தநெொயிதலை தநெொடித்ேிடொ்ச சு்கமுடன் தேொடர்நேிடும் 
நெீண்டேொய் ஆயுளும் ைொழநேிட தைண்டுதே!  
நெிேதமொரு ப்ளிஙகு மொ்ளிவ்க ்கடடி 
நெிலைைிதலை ேைிவமயில ைொழநேிடத் தேொன்றுதே! 
நெொடடிதலை நெீேிவய நெொடடிடும் அர்சறிைொல 
நென்வம்கள் மக்்களும் தபற�றிட ைொழைதரொ! 

கூரிய த்சொற்க்ளொல மைத்ேிவைக் ்கிழித்ேிடும்
கூறறுைர் தபொன்�ைர் ேிருநேிதய ைிடுைதரொ! 
ப்சறியிதலை பிணியிதலை ேிைநேிைம் ைலியுடன்
புைியிதலை ைொழபைர் ைருத்ேமும் மொறுதமொ!
்சறி்கரத்ேின் உயரமொய் தேரியுதே ஆவ்ச்கள்
்சறிநேவைத் தேொடடத்ேில மலைருதே ்கைிவே்கள்
துயரமும் மவலைதயை தே�றித்தே ே்கர்நேிடும் 
தூக்்கமும் தேொவலைத்து ைிழித்தேழும் நெொ்ளிதலை!
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ணடும்	ஒரு	முவறை	அைன்	்ான்	எழு்ிய	்கவ்வய	
எடுதது	ைாசிததுப	்பார்க்கிறைான்.	அைனுககு	மி்க	
ம்கிழசசியா்க	இருக்கிறைது.	எழு்ியது	்ான்்ானா	

என	ைியப்பா்க	கூ்ட	இருக்கிறைது.	மி்க	அருவமயா்க	
ைந்ிருக்கிறைது.	 நிசசயம்	 இது	 ்பல	 ்பாிசு்கவளை	 ்னககு	
்்பறறுத	 ்ரக	 கூடும்	 அைன்	 ்னககுள	 ்சாலலிக	
்்காண்டான்.
	 மிக்க	் ன்னம்்பிகவ்கயயாடு	அந்	்பிரசுரத்ி்டம்	
்ன்னுவ்டய	்கவ்வய	்்காடுக்கிறைான்.	ஆனால	அது	
சுைறறைில	 அடித்	 ்பநது	 ய்பால	 ்பல	 ைிமர்சனங்கயளைாடு	
்ப ிரசுரத் ிறகு	ஏறறுக	்்காளளைாமல	அைர்்களைால	
நிரா்காிக்கப	்படு்கிறைது.	அைன்	யசார்நது	ய்பா்கிறைான்.	
அைன்	 நம்்பிகவ்க	 எலலாம்	 சுககு	 நூறைா்க	 உவ்டைவ்	
அைனால	உைர	முடி்கிறைது.
	 அந்	 அலுை்கத்ில	 அலலும்	 ்ப்கலும்	 உவைதது	
சர்ைய்ச	 அளைைிலான	 ்ன்	 ்பிராஜகவ்ட	 அைன்	 ்ன்	
யமல்ி்காாியி்டம்	ய்பாய	்்காடுக்கிறைான்.	ஏய்ா	்காரைம்	
்சாலலி	 அது	 ஏறறுக	 ்்காளளைப	 ்ப்டாமல	 அைனி்டயம	
் ிருப்ப ித 	்ரப்படு்கிறைது. 	அைன்	மனம்	எவ்யயா	
இைந்வ்	ய்பால	்ாழவு	மனப்பான்வமயில	உைல்கிறைது.
இது	ய்பான்றை	நி்கழவு்கவளைப	்பறறைி	யமலும்	்பார்ப்ப்றகு	
முன்னால		உங்களைி்டம்	ஒரு	ய்களைி.	நீங்கள	நிரா்காிக்கப	
்படடிருக்கிறைீர்்களைா?	
	 நிசசயம்	அவனைருயம	ஏய்னும்	ஒரு	சந்ர்ப்பத்ில	
நிரா்காிபவ்ப	அனு்பைித்ிருபபீர்்கள.	ஆனால	அது	
்ைறறைிவய	 யநாக்கிய	 ஒரு	 வமல்கல	 என்்பவ்	 மடடும்	
்்பரும்்பாலும்	்பலரும்	உைர்ந்ிருக்க	மாட்டார்்கள.	
உணவமயில	நிரா்காிபவ்ப	சாியான	ய்காைத்ில	புாிநது	
்்காளளைத	்்ாிந்ைர்்களுககு	அது	ஒரு	ைரம்.
	 ஓர்லாணய்டாைில	 உளளை	 ஒரு	 ்்ா்டக்கப	
்பளளைியின்	 ஆசிாிவய	 அன்று	 ைகுப்பிறகு	 ைரும்ய்பாது	

மகிழசசிக்காை வத்டலின் 
தவிரக்க முடியாத ஒரு அஙகவம நிராகரிபபு 

– தபொ. தபன்தைட
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வ்க	நிவறைய	்பாிசுப	்்பாருட்களு்டன்	
ைரு்கிறைார். 	 ஆைலா்கப 	 ்பார்ககும்	
சிறுைர்்கவளைப	 ்பார்தது	 அைர்்கள	
ஒவ்ைாருைரா்க	முன்னால	ைநது	யாராைது	
ஒரு	சிறுைவனப	்பறறைி	அைனி்டம்	உளளை	சிறைந்	
குைங்கவளைப	 பு்கழநது	 கூறை	 யைணடும்	
என்று	 ்சால்கிறைார்.	 முன்னால	 ைரும்	
சிறுைன்	யாவரப	பு்கழநது	் சால்கிறைாயனா	
அந்	 சிறுைவன	 அவைதது	 ஒரு	 ்பாிவச	
அைனுககு	்்காடுக்கிறைார்.
	 இப்படி	ஒவ்ைாருைரா்க	ைநது	மறறை	
சிறுைர்்கவளைப	 ்பறறைி	 பு்கழநது	 ய்பசபய்பச	
பு்கைப	 ்பட்ட	 சிறுைர்்கவளை	 அவைதது	
ஒன்்றைான்றைா்க	 ்ான்	 ்்காணடு	 ைந்	
்பாிசு்கவளை	 ைைங்கிக	 ்்காணடிருக்கிறைார்.	
ம்கிழசசியும்	 சிாிபபுமா்க	 ்க்டநது	 ்்காணடி	
ருந் 	 ந ி ்கழசச ி 	 இறு் ிக 	 ்கட்டதவ்	
்நருஙகு்கிறைது.	அபய்பாது	மூன்று	சிறுைர்	
்கவளைப	 ்பறறைி	 மடடும்	 யாருயம	 எதுவும்	
பு்கழநது	கூறைாமல	ஏவனய	மாைைர்்களைால	
அந்	மூைர்	மடடும்	நிரா்காிக்கப்படடு		
நிற்கிறைார்்கள.
	 இப்படி	ஒரு	சூைவல	எ்ிர்்பார்க்கா்	
ஆசிாிவய,	அந்	மூன்று	மாைைர்்கவளையும்	
அவைதது	அைர்்களுக்கான	 ்பாிசு்கவளையும்	
்்காடுதது 	 ஒரு 	 மா் ி ா ி 	 சம ாளை ி தது	
அனுபபு்கிறைார்.
	 ஆனால	நிரா்காிக்கப	்பட்ட	சிறுைர்	
்களைில	ஒருைனுககு	அது	மி்கவும்	ைலி	மிக்க	
நி்கழைா்க	ஆழமன்ில	்ப்ிநது	ைிடு்கிறைது.	
சிறுைனுககு	 அபய்பாது	 ஆறுையது	 ்ான்	
இருககும்	்பளளைியில	 ந்டத்ப	்பட்ட	அந்	
்பாிசளைிபபு	நி்கழசசியில	்ான்	்மாத்மா்க	
நிரா்காிக்கப	்பட்ட்ா்க	உைர்்கிறைான்.	
அபய்பாது	 அைனுககு	 ைலித்ாலும்	 அது	
எ்ிர்்காலத்ிலும்	 ்ன்	 ்சயலாறறையலயய	
்கடடுப 	 ்படுத்ககூடும்	 என	 அைன்	
சிறைிய்னும்	உைரைிலவல.	
	 ஆனால	்பின்னாட்களைில	அைன்	எந்	
பு ி்ய	 ்சயல்கவளைச	 ்சயய	முவனந்ாலும்	
அைனால	 அவ்ச	 ்சயய	 முடியாமல	 ்டு	
மாறும்	 ய்பாது்ான்	 அைனுககு	 ஒன்று	 புாி	
்கிறைது.	சிறுைய ி்ல	் ான்	நிரா்காிக்கப்பட்ட	ைடு	
்ன்னுள	மி்க	ஆைமா்க	புவ்நது	்கி்டக்கிறைது.	
நீ	 நிரா்காிக்கப்படடு	 ைிடுைாய	 ்கைனமா்க	
இரு	என	அது	் ன்வன	இர்கசியமா்க	மிரடடிக	

்்காணய்ட	 இருக்கிறைது	 என்்பது	 அைனுககு	
்பிடி்படு்கிறைது.	எஙய்க	்ான்	நிரா்காிக்கப்படடு	
ைிடுயைாயமா	 என்றை	 ்பயயம	 ்ன்வன	
எதுவும்	்சயயைி்டாமல	்டுக்கிறைது.	சா ி்க்க	
யைணடும்	எனும்	்ன்	்கனவு்கவளை	எலலாம்	
்ைிடு்்பாடியாக்கி	ஒரு	சராசாியா்க	்ன்வன	
ைலம்ைர	் சய்கிறைது	என்்பவ்	உைர்்கிறைான்.	
	 உ்டயன	 அைனுககுள	 ஒரு	 ்்பாறைி	
்டடு்கிறைது.	நிரா்காிபபு்கள	் ரும்	ைலி்கவளை	
நிரா்காிக்கப	்பை்கிக	்்காண்டால	நிசசயம்	
்ன்னால 	அ் ி்கம் 	 சா் ி க்க 	முடியும்	
என 	 எணைியைனா்க 	 ்ன்வனயய	
rejection	 100	 days	 என	 ஒரு	 ஆயவுககு	
உட்படுதது்கிறைான்.	 அ்ன்்படி	 ஒவ்ைாரு	
நாளும்	யாயரா	ஒருைாி்டம்	ஏய்ா	ஒன்வறை	
ய்கட்கிறைான்.	 அது	 நிரா்காிக்கப	 ்படுைவ்	
்ன்	மன்ின்	 ்ி்டத்ிறகு	 ்ான்	அளைிககும்	
ஒரு	்பயிறசியா்க	எடுததுக	்்காள்கிறைான்.	
	 மு்ல	 நாள	 ்ான்	 நிரா்காிக்கப	
்படுைவ்	அைமானமா்க	்கருதும்	மனம்	
நாளைவ்டைில	 அவ்	 சா்ரைமா்க,	 ்ன்	
முயறசியின்	்ைவயைறு	்கட்டமா்க	எடுததுக	
்்காளளை	அைன்	அடுத்	முயறசி்கவளைத	
்்ா்டர்்கிறைான்.	 அது	அைனுககு	 ்பல	 பு ி்ய	
முயறசி்களுககு	ைைி	ைகுக்கிறைது.	்பல	் ைறறைிக	
்க்வு்கவளை	 ்ிறைக்கிறைது.	 சாத்ியமிலவல	
என	 இதுைவர	 நிவனத்ைறவறை	 எலலாம்	
எளைி் ில	சாத ி்யமாககு்கிறைது.
	 அ்ாைது	 மு்லில	 நிரா்காிபவ்ப	
மி்க	 அைமானமா்க	 ்கருதும்	 மனது	 அவ்	
ைலியிலலாமல	 ஏறறுக	 ்்காணடு	 நிரா்காிப	
்பைர்்கவளை	எப்படி	வ்கயாளைது	என	
அடுத்	 ்கட்டதவ்்பறறைி	 உைர்்கிறைது.	
நிரா்காிபவ்ப	 எயமாஷனலா்க	 இலலாமல	
்ன்	 முயறசியின்	 ஒரு	 ்கட்டமா்கவும்	 ்ன்	
்ிறைவமக்கான	 சைாலா்கவும்	 எடுததுக	
்்காள்கிறைது.	நிரா்காிக்கப்பட்டவு்டன்	்்பரும்	
அைமானதய்ாடு	 அத்வனவயயும்	 ைிடடு	
ைிடடு	ஓ்ட	எத்னிக்காமல	நின்று	இது	
எனக்கானது	 இவ்	 அவ்டய	 யைணடும்	
என்றைால	நான்	என்ன	்சயய	யைணடும்	என	
லாஜிக்கலா்க	மனம்	முயறசிக்கிறைது	என்்பவ்	
்ன்	ஆயைின்்படி	அைன்	அறைி்கிறைான்.
	 அந்	ஆயைின்	முடிைில	நிரா்காிக்கப	
்பட்டவு்டன்	 ்ான்	 முட்டாளைா்க	 ந்டந்்ா்க	
்ன்வனத	 ்ாயன	 நிவனக்காமல	 ்ன்னு	
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வ்டய	 ஈய்கா	 அடி்பட்ட்ா்க	 சுருணடு	
ய்பா்காமல	 உைர்சசி	 ைசப்ப்டாமல	 ்ன்	
முயறசிவயத	் ்ா்டரும்	ய்பாது	அஙகு	நீங்கள	
நிவனப்பவ்	சா ி்க்கக	கூடிய	சாத ி்யங்கள	
அ ி்்கமா்கின்றைன.	 நீங்கள	 ய்கட்கக	 கூடிய	
இ்டத ி்ல	 ்கிவ்டக்கா	 ைிட்டால	 கூ்ட	 எஙகு	
்கிவ்டககும்	அலலது	யைறு	எது	 ்கிவ்டக்கக	
கூடும்	என	கூடு்ல	்்கைல்கள	உங்களுககு	
நிசசயம்	்கிவ்டககும்	என்று	அறைிநது	் ்காண்ட	
அைன்	 ்டாக்டர்	 David	 Boven,	 இன்று	
உல்கின்	 முணைனி	 Rejection	 Therapist	
ஆ்க	்ன்	ைாழகவ்கவயயய	உ்ாரைமாக்கி	
நிரா்காிபவ்ப	 நிரா்காிக்க	 ்பலருககும்	 ்கறறு	
்்காடுததுக	்்காணடிருக்கிறைார்.
	 முளவளை	 முளளைால	 ்ான்	 எடுக்க	
யைணடும்	 என்்பது	 ய்பால	 நிரா்காிபவ்ப	
நிரா்காிப்பால	 சீர்	 ்சயயுங்கள	 எனும்	
அைர் 	ஆயநது	 அறை ிமு்கப 	 ்படுத் ிய	
‘ாிஜக்ஷன்	 ்்ரப்பி’	 யமவல	 நாடு்களைில	
்ராம்்பயை	 ்பிரசித்ம்.	 Rejection	 Proof	
ஆ்க	 ்சயல	 ்படும்	 இந்	 ்்ரப்பி	 ்பல	
நிரா்காிபபு்களுககு	 மனவ்	 உட்படுத்க	
கூடிய	ஒரு	்பயிறசியா்க	்சயயப்படுை்ால	
்பயிறசியின்	முடிைில	் ்பர்சனலா்க	சங்க்டம்	
இலலாமயல	 மனது	 நிரா்காிபபுககு	 ்யார்	
ஆ்கிைிடு்கிறைது.	
	 அ்னால	ஒருைரால	எந்	ஒன்வறையும்	
கூசசயமா	அசசயமா	இலலாமல	ய்கட்க	
முடியும்.	்ான்	ய்கட்டது	்கிவ்டக்கா்	ய்பாது	
அவ்	 ்்பர்சனலா்க	 எடுதது	உைர்சசி	
ைசப்ப்டாமல	ஏன்	்கிவ்டக்கைிலவல	என	எ ி்ர்	
ய்களைி	ய்கட்கவும்	ஏன்	அது	் னககு	யைணடி	
இருக்கிறைது	 என	 ைிளைக்கம்	 ்்காடுக்கவும்	
முடியும்.	 அ்னால	 அது	 ்கிவ்டப்ப்ற்கான	
சாத ி்யக	கூறு்கள	அ ி்்கமாகுைய்ாடு	 ஒரு	
யைவளை	 ்கிவ்டக்காைிட்டால	 அவ்	 எந்	
சங்க்டமும்	இலலாமல	ஏறறுக	்்காளளைவும்	
முடியும்.
	 நிரா்காிக்கப	்படடு	ைிடுயைாயமா	என	
எணணும்	மன்ால	எந்	பு ி்ய	முயறசிவயயும்	
எடுக்க	 முடியாது.	 நிரா்காிபவ்ப	 நிரா்காிதது	
ைிடடு	 ்ன்	 முயறசிவய	 ்்ா்டரும்	 மனயம	
்பல	பு ி்ய	சா்வன்களுககு	ைைி	ைகுககும்.	
	 நிரா்காிபவ்ப	நிரா்காியுங்கள!

n

www 
ேைமொய் நெிற்கின்�ை
நெிழல த்கொடுத்து
மரங்கள்.

www
ைிரும்பிப பிடிக்்கி�ொர்்கள்
மஞ்சள் பி்சொசு
ேங்கம்

www
பசுவமவய நெிரபபு்கி�து
பூமியின் மு்கத்ேில
ை்சநே்கொலைம்.

www
மரங்கள் ைழஙகு்கி�து
பூமிக்குப தபொர்வை
இவலையுேிர்்கொலைம்.

www
்கடத்ேல நெடக்்கி�து
்கண்முன்தை
எறும்பு்க்ளின் உணவு

www
இ்ளவமயில ்கல
குைிநேிடும் முதுகு
புத்ே்கமூடவட.

www
தைடடொேீர்்கள் மரங்கவ்ள
தேொடர் தபொரொடடம்
அவடமவழ.

www
எலலைொ ்கேவு்கவ்ளயும்
ேி�க்கும் ேி�வுத்கொல
்சறிரித்ேமு்கம்

www
மி்ச்சம் இலலைொமல
ேின்று ேீர்க்்கி�து
ைறுவம.

www
பி�பபும் இ�பபுமிலவலை
உயிதரொடு இருக்்கி�து

புத்ே்கம்

கல்னல மலரடியான்
்கலலைக்கு�றி்ச்சறி - 606213.
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 எனது	 இளைவமக்காலங்களைில	
் ிருமுரு்க 	 ்க ிரு்பானந் 	 ைாா ியார்	
சுைாமி்களைின்	 ்சாற்்பாைிவு்கவளை	
ைிரும்்பிக	ய்கட்பதுணடு.	அைரது		அை்கியப	
ய்பசசும்	 ய்பசசின்	 ்சறைிவும்	 எனககுப	
்பிடிககும்.	அப்படியான	என்	மனம்	்கைர்ந்	
ைாாியார்	ைாககும்		ைளளுைர்	குறைளும்	
என்வன	ைியப்பிலாழத்ி	நூவலப	்படிக்க	
வைத்து.

	 நூலின்	 ்வலப்பிறய்கற்ப	 ்்பாருத	
்மான	ைிளைக்கங்கவளை	சுவை்ப்ட	ைிைாிதது	
ைியக்கத்க்க	 அளைவுககு	 மி்க	 சிறைப்பா்க	
ைாாியாாின்	் சாற்்பாைிவு	நீ்ி்கவ்்கவளை	
்்பாருத்மா்க	 இவைததுக	 குறைளுககு	
மி்கப்்பாருத்மான	 ைிளைக்கதவ்யும்	
சுவை்ப்ட	ம ி்க 	சுருக்கமா்க	இன்வறைய	
இவளையத்வலமுவறை	 எளைி் ா்கப	 புாிநதுக	
்்காளளும்	ைவ்கயில	்சாலலி	இருக்கிறைார்	
அருந்மிழச்சலைி,	நலலாசிாிவய	யை.	
பூஙகுைலி	் ்பருமாள	அைர்்கள.	

	 ்கைிவ்க	 ்கனி்கவளையும்,	 ்மிைிலக	
்கியக	 ்கவ்்கவளையும்,	இலலறைம்	இனிககும்	
குடும்்ப	 ்கடடுவர்கவளையும், 	 ்ம ிை ில	
்பிவையின்றைி	 எழு்	 ்மிைில	 ்பிவையா?	
எனகய்கடடு	இலக்கியம்	இனிக்கச்சய்ைர்	
இைர்	என்்ப்ால	ைளளுைர்	குறைளும்,	
ைாாியார்	ைாககும்	சிறைப்பா்கயை	்படிக்க,	
சுவைக்க,	்காக்க,	்படிப்பிக்கத்குந்	நூலா்க	
அவமந்ிருக்கிறைது.

	 ்பக் ிவயயும், 	 ஒழுக்கதவ்யும்	
ைளைர்த்	ைாாியாாின்	்கவ்்கவளையும்,	குன்றைா	
மைிககுறைவளையும்	இவைதது	 ்பலயைறு	

எடுததுக்காடடு்களு்டன்	 மி்கசசிறைப்பா்கத	
்னது	 ்ிருப்பைிவயச	 ்சய்ிருக்கிறைார்	
இநநூலாசிாியர்.	

	 ்பலயைறு	்வலபபு்களைில	இநநூல	
எழு்ப்படடிருக்கிறைது.	அந்ந்	்வலபபுக	
ய்கற்ப	்்பாருள	ைிளைக்கம்	்நது	இநநூல	ைைி	
்னது	பு ி்ய	சிந்வனவய	ைிவ்த ி்ருக்கிறைார்,	
ஆயைாளைரும்,	 ைிாிவுவர	 யாளைருமானைர்	
என்்பவ்	நிரூ்பித ி்ருக்கிறைார்.	

	 நறறைமிழ	நாைரசியான	பூஙகுைலி	
யின்	 ய்பசசாறறைவல	 யமவ்ட்களைில	 யநாில	
்கணடு	ைியந்ிருக்கியறைன்,	அைிநதுவரயில	
்ம ி ழத் ிரு 	்க . 	லடசும ி ந ா ர ாயனன்	
்சாலலியதுய்பால	 இந்	நூலைைி	 ்மிழ	
மணைில	ைிவ்த்தும்	மாைைர்்களுககு	
உவைத்தும்	 வீண	 ய்பா்காது	 என்்பது	
நி்ர்சனம்.

	 ்கவ்்களுககு	 ்பன்னிரண்டாம்	
ைகுபபு	 மாைைி	 ்சலைி	ஸ்ரீம்ி	 ஓைியங	
்கள	ைவரந்ிருக்கிறைார்	என்்பது	மற்றைாரு	
சிறைப்பாகும்.		 சிறைபபு	 நிவறைந்	 இநநூல	
்மிழுல்கில	ய்பசப்படும்	என்்பது	நிசசயம்.	
இன்னும்்பல	மின்னும்	நூல்கவளை	்மிழுல	
்கிறகுத	்ர	யைணடுமாய	ைாழதது்கியறைன்.	

	 ைான்ி	 ்ப்ிப்ப்கம்	 -	 	 ்சன்வன	
்ைளைியிடடுளளை	168	்பக்கங்கள	்்காண்ட	
இநநூலின்	ைிவல	120	ரூ்பாய.

	 ்்ா்டர்பு்களுககு…		
	 vanathipathippakam@gmail.com
	 Phone	:	32434	2810	/	2431	0769




தமிழஜநஞசம் அமின்
்பிரான்சு.

மதிப்புரர
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அவமேிவயத் தேடி
அவலையும் ்சறிலைர் மைம் ..
நெிம்மேிவயத் தேடி
ேிரியும் பலைர் மைம்..!

ஆடம்பர ைொழவு இருள்
புகுநே வீடு
அவமேியொை தேடல
தம்ளைதம தபரிது!

்கண்ணீரின் நெிவலை ைொய்
்கொடடும் தபொழுது
்கைிவேயின் தமொழி
தம்ளைதம தபொழிவு..!

தைறுத்துப தபொகும்
தபண்வமயின் உள்்ளம்
ைழிநதேொடும் தேன்�ல
தபண்வமயின் தம்ளைம்.!

்கண்பொர்க்கும் ேிவ்ச
பயமிலலைொ ்கொட்சறி்கள்
தபண்வமயின் ேிவ்ச
தம்ளைதம இவ்ச..!

நெிவலையொை தேடல
பிரிைிலலைொ அன்பு
அவலைபொயும் தநெொடி்கள்
அவழக்்கொே தம்ளைம்.!

தேொவலைநது தபொகும்
நெிவைவு்கள்..
்கவலைநது தபொை
்கைவு்கள்.. !

அை்சர உணர்ைிைிதலை
புதுவமயொை ைொழவு..
தேடிைரும் தம்ளைமொய்
்சறிலை உ�வு்கள்...!!

கவிதாயிைி சைா கபூர
்கொத்ேொன்குடி.


நெிவ�நே சுருக்்கங்களுடன்

ேொத்ேொைின் மு்கம்

தேய்துத்தேய்தே இன்ைமும்

இஸ்ேிரிதபடடியுடன் பிவழக்்கி�ொர்.

த்கொைிலினுள் நுவழநது

அவ்சயொமல நெின்றுைிடொதே

ைொய் ேி�க்்கக்கூடும்

அ்கன்�ைிழி ்சறிறபங்கள்.

உங்க்ளின் உண்வமயொை மு்கம்

அநே ப�வை்களுக்கு தேரிநது 

ைிடபதபொ்கி�து

்கடட தைண்டொம்

புேிேொய் த்கொைில்கள்.

தநெறவ�ய மயக்்கம்

இன்னும் தே்ளியைிலவலை

துள்்ளிதயழ த்கட்கித�ன்

ஒரு த்கொபவப தேநெீர்.

நென்றுள்்ளது அவலைதப்சறி

தமன்தபொரு்ளில த்கொ்ளொறு

தபண்வம ்கண்ட பிரம்மைின்

பவடபபில ஆண்மைது.

- பாணால்.சாயிராம்
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உங்க்ளின் தேொலைி எஙத்க 

ஒ்ளிநதுள்்ளது தேரியுமொ?

பிர்ச்சறிவை்கள் ைரும்தபொது அலலை

பிர்ச்சறிவை்கவ்ளக் ்கண்டு நெீங்கள் 

பயநது ைிலைகும்தபொது.

- பாரதியார
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யுத்ேத்ேின் ்சத்ேங்கள் ஓய்நது
எ்ச்சத்ேின் மி்ச்சங்கவ்ள
்சமொேொை தைண்பு�ொ
ேன் அ்கலை்ச ்சறி�்கிைொல
ைிரித்துத் ேிவரயிடடபடி
உரிவம்கவ்ள உ�றிஞ்சறிக் குடித்துைிடடு
எநே்ச ்சலைைமுமின்�றிப
ப�நது த்கொண்டிருக்்கி�து..!

ஏேொைது ஒரு மூவலைவய
ேன் ்சறி�்கிைொல
ேீவய மூடடி
எரித்துக்த்கொண்டுேொன் இருக்்கி�து..
எரி்கின்� ையிறு்கவ்ளப தபொலை..!

எமது ்கைவு்கவ்ளக்
்கண்்களுடன் த்கொத்ேிைிடடு
்சமொேொைக் ்கீேமிவ்சக்கும்
தைண் பு�ொைிறகு
என்ை ஒரு குரூடடுத்ேைம்..!

ே்சொபேங்கள் ேொண்டியும்
மூ்சசுத் ேிணறும்படி
பிணைொவட வீசும் ்கொற�றில
தூ்சறித் துணிக்வ்க்கள்
்கவ� படிநேிருபபேைொல
அடிக்்கடி மின்ைல
அஙகுமிஙகும் தைடடியபடிேொன்
இருக்்கின்�து..!

ைிழி்க்ளில ஒ்ளியிழநது
்கலலும் ்கவரைதுதபொல
தே்சதம அழு்கி�து
சுேநேிரமொய் ைொழநேிடத்ேொன்
ைிழி்கள் ஏக்்கமொய்
ைழி்கள் தேடி
ஓய்நேேொ்கத் தேரியைிலவலை..!

மைிேம் இ�நதுைிடட
த்சய்ேி உண்வமயொ்கினும்
மைிேன் சுேநேிரத்ேிற்கொை
அங்க அவடயொ்ளத்துடன்
பவடக்்கபபடடைன்
அைவை அடிவம்ச
்சங்கிலியில பிவணத்து
ைவேக்்கத் துடிக்்கின்�து
இ�நதுைிடட மைிேம்.!

இைபபடுத்கொவலை த்சய்யபபடட
ஆயிரம் ஆயிரம்
ஆத்மொக்்க்ளின்
எலும்பு்கவ்ளயும் ்க்சக்்கிப பிழியும்
தைேவை்க்ளின் ஓலைதம
இலைஙவ்க நெொடடின்
தே்சறிய ்கீேமொ்கிபதபொைது..

உலை்கம்
எலதலைொருக்கும்
தபொதுைொைதுேொன்
உரிவம எலதலைொருக்கும்
்சமேர்மமொைதுேொன்
சூரியனும் ்சநேிரனும்
்கொறறும் ேிவ்சயும்
எலதலைொருக்கும் த்சொநேமொைவைதய!

்சமொேொை தைண் பு�ொதை
இைியொைது
நெொறபு�மும்
பரநது ைிரிநே
உைது இ�க்வ்க்க்ளொல
அநே முறறுப புள்்ளிவயத் தூக்்கி
உரிவம்கள் ப�றிக்்கபபடும்
இடத்ேில தபொடடுைிடு
த்கொத்ேி்ச த்சன்றுைிடொதே
அநே முறறுப புள்்ளிேொன்
எமது இரத்ேப புள்்ளி!



அன்பழகி கவெநதிரா
 

மன்ைொர், ஈழம்.
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ைைக்கம்	ஐயா

மதுவரயில	40	ஆணடு்களுககும்	யமலா்கத	்மிழத	்்ாணடு	ஆறறைிைரும்	்கைிஞர்்களுள	
்ாங்களும்	ஒருைர்.	்ங்கவளை	்மிழ்நஞ்சம்	இ்ழ	சார்்பா்க	ைைங்கி	ம்கிழ்கியறைன்.

• வீர்பாணடியத	்்ன்னைன்	என்்பது	்ங்கள	இயற்்பயரா?	புவனப்்பயரா?

இயற்்பயர்்ான்.	 ஆனால	 ்பளளைியில	 வீர்பாணடியன்	 என்று	 ்ப்ிவு	 ்சயயப	
்படடிருந்து . 	்ப ின்னாளை ில 	்்பயவர 	வீர்பாணடியத்்ன்னைன்	என்யறை	மாறறைிக	
்்காணடு	ைிடய்டன்.

காளவமகபபுலவர தமிழபபுலவரகள் வரினசயில் நீஙகா இ்டம் 
ஜபறற கவிஞர. நினைத்த மாத்திரத்தில் கவினதகனள யாபபதில் 
வல்லவர. அதுவும் கவிஞரகளுக்குச சிரமம் எைக் கருதபபடும் 
ஜவணபாவில் சரளமாகப பாக்கள் வடிபபவர. காளவமகபபுலவனரப 
வபாலவவ மதுனரயில் 40 வரு்டஙகளாக ஒருவர பாக்கள் யாத்து 
அசத்தி வருகிறார. ஆம் ஒவஜவாரு மாதமும் கன்டசி ஞாயிறன்று 
மதுனர வ்டக்கு மாசி வீதியில் உள்ள மணியம்னம பள்ளியில் 
இவரது கணீரக்குரனலக் வகட்கலாம். இவரது பட்்டனறயில் பட்ன்ட 
தீட்்டபபட்்ட னவரஙகள் ஏராளம். அவறறுள் தினரபப்ட இயக்குநரகளும் 
உணடு. மருத்துவரகளும் உணடு. ஆம் அத்தனகய சிறபபு மிக்க 
பாவலர திருமிகு வீரபாணடியத்ஜதன்ைவரின் வநரகாணனலத்தான் 
இபவபாது காணபவபாகிவறாம்.




வநரகண்டவர : இராம நவல்முரு்ன
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• ஆங்கில	 இலக்கியத்ில	 முது்கவலப	
்பட்டம்	 ்்பறறு	 ைங்கியியல	 ்பைி	
யாறறைிய	 ்ாங்கள	 ்மிைில	 ்ைளுதது	
ைாஙகுைது	எப்படி?

ஆங்கில	இலக்கியதய்ாடு	 ைரலாறறைிலும்	
முது்கவல	்பட்டம்	் ்பறறுளயளைன்.	ஆனால	
்மிைில	நான்	்ைளுதது	ைாஙகுை்றகு	
இவறையருளும்	 எனககு	 அவமந்	 மதுவர	
்ியா்கராஜா	 ்கலலூாி	 ய்பராசிாியர்்கயளை	
்காரைம்.	 ஆங்கிலத்ிலும்	 அ்ற்கிவை	
யா்கத	 ்மிைிலும்	 அை்கா்க	 ்பா்டம்	
ந்டத்ிய்ாயலயய	 ்மிைில	 என்னால	
இவைாறு	்பயைிக்க	முடிந்து.

•  மதுவரயய	 உங்கள	 பூர்வீ்கமான	
ஊரா?	்பைிநிமித்ம்	மதுவரககு	ைநது	
மதுவரயியலயய	்ங்கிைிடடீர்்களைா?

மதுவரயய	 எனககுப	 பூர்வீ்கமான	 ஊர்.	
்பைியும்	 மதுவரயியலயய	 ்கிவ்டத்து.	
எனயை	நான்	எபய்பாதும்	மதுவரைாசி்ான்.

• 5000	ககும்	யமற்பட்ட	்கைியரங்கங்கள	
என்்பது	 மி்கப்்பாிய	 சா்வன	 என்று	
்ாங்கள	்கருது்கிறைீர்்களைா?

சா்வன	என்்றைலலாம்	்கரு்ைிலவல.	
நாற்பது	ைரு்டங்களுககு	முன்பு	மதுவரயில	
ைங்கியில	்பைியாறறைிய	ய்பாது	எனது	் மிழ	
ஆர்ைதவ்ப	 ்பார்தது	 எனது	 யமல்ி்காாி	

ஒவ்ைாரு	ைாரமும்	ைங்க ிய ியலயய	
சனிக	 ்கிைவம்களைில	 ்கைியரங்கம்	 ந்டத்	
அனும்ி	 அளைித்ார்.	 அபய்பா்்லலாம்	
சனிக்கிைவம்களைில	12	மைிைவர	ைங்கிப	
்பைி;	 12-1	 ்கைியரங்கம்.	 இவைாறு	
்்ா்டங்கியய்	 ்கைியரங்கப்பைி.	 மா்ம்	
குவறைந்து	4	.	் ைளைியூர்	்கைியரங்கங்களும்	
அவைபய்பாது	் சலைதுணடு.	ஆயிரங	
்கைக்கான	 ்படடிமன்றைங்களைிலும்	 ்கலநது	
்்காணடுளயளைன்.

• மாமதுவரக	்கைிஞர்	ய்பரவை	எவைளைவு	
்காலமா்க	ந்டத்ப்படடு	ைரு்கிறைது?

சுமார்	40	ஆணடு	்காலமா்கச	்சயல்படடு	
ைரு்கிறைது.	 ஆரம்்ப	 ்காலத்ில	 ைங்கி	
ைளைா்கத்ில	 ்சயல்படடு	 ைந்	 ்கைி	
யரங்கம்	 ்ப ின்னர்	 ்்றகு	 மாச ிவீ்ி	
குஜராத	 சங்கம்	 ்கிைககு	 மாசிவீ்ி	 நா்டார்	
சங்கம்	ஆ்கியைறவறைக	்க்டநது	இபய்பாது	
ை்டககு	மா	சி	வீ்ி	மைியம்வம	்பளளைியில	
ஒவ்ைாரு	மா்மும்	்கவ்டசி	ஞாயிறு்களைில	
நவ்ட்்பறறுைரு்கிறைது.

• மு்கநூல	என்றை	சமூ்க	ஊ்ட்கம்	ைைியா்க	
இதுைவர	் ாங்கள	்பயைிக்கா்து	
ஏயனா?

சிறைபபுக	 ்காரைம்	 ஏதுமிலவல.	 அந்த	
்ளைத்ில	 எனககுப	 ்பயைிக்கத	 ்்ாி	
யா்ய்	்காரைம்	ஆகும்	கூடிய	ைிவரைில	




பொைலைர் அருணொ த்சலைம் அைர்்க்ளின் ்சறித்ேிரக் ்கைி நூல தை்ளியிடட தபொது
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்கறறுக்்காணடு	்பயைிக்க	முயல்கியறைன்.

•  ்ஙகு்வ்டயிலலாமல	 சரளைமா்கக	
்கைி்பாடும்	 ்ங்கள	 ்ிறைன்	 எவைாறு	
சாத்ியமானது?	ஏய்னும்	்பயிறசி	
எடுக்கிறைீர்்களைா?

இவறைைன்	 அருவளைத்ைிர	 யைறு	 ஏதும்	
இலவல.	எனது	குல்்யைம்	மூ்காம்்பிவ்க	
அம்மா	 மதுவரயில	 உளளை	 மாாியம்மன்	
்காளை ியம்மன்	 எனது	 ்ாய 	 மதுவர	
மீனாடசி	அம்மன்	இைர்்களைது	அருளைன்றைி	
யை்றைதுவும்	இலவல.	்பயிறசி	எதுவும்	
எடுப்ப்ிலவல.

•  நடி்கர்	 ் ில்கம்	 ச ிைாஜி 	 ்கயைசன்	
புர ட ச ி த ்வலை ர் 	 எ ம் 	 ஜ ி 	 ஆ ர்	
இைர்்கவளைச	சந்ித்துண்டா?

சந்ிதது	 உளயளைன்.	 ்காவரககுடிககு	
அருய்க	்ிரு	்கமலா்ியயட்டர்ஸ்	சி்ம்்பரம்	
அைர்்களைின்	 இலலத்ிருமைைிைாைில	
நடி்கர்	 ்ில்கம்	 அைர்்கவளைச	 சந்ிதது	
உளயளைன்.	 அைவரப	 ்பறறைி	 நான்	 ்பாடிய	
ஆசு்கைிவயக	 ய்கடடுப	 ்பாராடடினார்.
அடுதது	 ந்டத்	 ஒரு	 நி்கழவை	 எனது	
அரு்கியலயய	சுமார்	 50	 நிமி்டங்கள	ைவர	
அமர்நது	ரசிததுச	்சன்றைார்.

்கலலூாி	 நாள்களைில	 ஒரு	 நா்ட்கம்	 நடித்	
ய்பாது	 எங்கள	 ்கலலூாிககு	 ஒரு	 சுைல	
ய்காபவ்ப	 ்கிவ்டத்து.	 அ்றகு	 முநவ்ய	
இரணடு	 ைரு்டங்களும்	 அ்வனப	
்்பறறை	 ்கலலுாி	 என்்ப்ால	 அவைரு்டமும்	
அகய்காபவ்பவயப	 ்்பறறைால	 அ்வன	
எங்கள	்கலலூாியியலயய	் க்க	வைக்கலாம்	
என்்ப்ால	மிகுந்	ய்பாடடி்களுக்கிவ்டயய	
நாங்கள	 ்ைன்யறைாம்.	 அக	 ய்காபவ்பவய	
்ைலல	 நானும்	 ஒரு	 ்காரைம்	 என்்ப்ால	
என்வன	 யநாில	 சந்ிக்க	 எம்	 ஜி	 யார்	
அைர்்கள	 ்கலலூாிககு	 ைருவ்க	 ்ந்ார்.	
அைர்	 எம்ஜியார்	 என்று	 ்்ாியாமயலயய	
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அைா ி்டம் 	அளைைளைாை ிய 	அனு்பைம்	
எனககு	ஏற்பட்டது.

• உல்கத்மிழசசங்கம்	 குறைித்	 ்ங்கள	
்கருதது	என்ன?

எம்	ஜி	யார்	அைர்்களைால	ய்ாறறு	ைிக்கப்பட்ட	
உல்கத	்மிழச	சங்கம்	அைராயலயய	இ்டம்	
ய்ர்வு	 ்சயயப்படடு	 முன்னாள	 மு்லைர்	
்ஜயலலி்ா	அம்வமயார்	அைர்்களைால	பு்ிய	
்கடடி்டங்கள	 ்கட்டப்படடுளளை	 சங்கமா்க	
உளளைது.	 ்பலைவ்க்களைில	 ்கைிஞர்்களுககு	
உ்ைி்கரமா்க	உளளைது.

• மதுவர	மீனாடசி	அம்மன்	ய்காயிலுககும்	
்ங்களுககுமான	்்ா்டர்பு	்பறறைி..

நிவறைய	உணடு.	ஒருமுவறை	மவை	யைணடி	
்பா்டல்கள	 ்பாடியனாம்.	 ்்ா்டர்நது	 46	
ைாரங்கள	 ய்காயில	 ்்பாறறைாமவரக	
குளைத்ருய்க	 ்கைியரங்கங்கள	 ந்டத்ி	
யுளயளைாம்	 ்பின்னர்	 அய்	 ைளைா்கத்ில	
உளளை	 ்ிருைளளுைர்	 மன்றைத்ில	 ்பல	
நி்கழவு்கவளை	ந்டத்ியுளயளைாம்

• ்கர்நா்ட்காைில	 உளளை	 மூ்காம்்பிவ்க	
ய்காயிலுககுச	்சன்று	ைருைது	ஏன்?

மூ்காம்்ப ிவ்க 	 எங்கள 	 குல்்யைம்	
என்்ப்ால	 ைரு்டம்ய்ாறும்	 அஙய்க	 நான்	
குடும்்பதது்டன்	்சன்று	ைருைது	ைைக்கம்.
்சலலும்	ய்பா்்லலாம்	முடியிறைக்கிைிடடு	
ைருயைன்.	 மூ்காம்்பிவ்கயின்	 அருளைால	
நிவறைய	்பா்டல்கள	்பாடியுளயளைன்.

• தூய்மிைில்ான்	ய்பசயைணடும்	்கைிவ்				
எழு்	யைணடும்	என்்கிறைீர்்கயளை?	ய்பசும்	
்சால	 ்மிழச்சால்ான்	 என்்பவ்	
எப்படி	அறைிய	இயலும்?

அப்படிக	 குறைிப்பிடடு	 நான்	 ்சாலை	
்ிலவல.	்மிைில	இலலா்	்சாற்கள	
இலவல.	 ய்பசும்	 ்்பாழுதும்	 எழுதும்	
ய்பாதும்	அநநிய	்மாைி	 ்கலக்காமல	நாம்	
எழுதுைது	நலம்.	ை்ட்மாைி	எழுதது்கவளை	
ை்ட்மாை ிச 	 ்சாற்கவளைச	 யசர்தது	
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எழுதும்	 மைிப்பிரைாளை	 நவ்ட	இபய்பாது	
யைண்டாம்	என்்பய்	எனது	ைிருப்பம்.

்மிழச	 ்சாலவல	 அறைிய	 ஒரு	 எளைிய	 ைைி	
உணடு.	ஒரு	் சாலலில	மு்ல	எழுதவ்	நீக்கி	
ைிடடு	 யை்றைாரு	 எழுதவ்ச	 யசருங்கள.	
பு்ிய	 ்சால	 ்கிவ்டககும்.	 ஆனால	 யைறு	
்மாைிச	்சாலலில	்கிவ்டக்காது.

எடுததுக்காட்டா்க	் சால	என்றை	் சாலவலயய	
்பாருங்கள.	்சாலலின்	மு்ல	எழுதவ்	நீக்கி,	
ைில	்கல	்பல	என்றை	்சாற்கவளைப	்்பறைலாம்	
இவைாறு	எழுதது	அழுதது	்கழுதது	்பழுதது	
ைழுதது...	இப்படி	அவமந்ால	அது	்மிழச	
்சால	ஆகும்

நமஸ்்காரம்	 ஜமக்காளைம்	 இைறவறை	
மாறறுங்கள	பு்ிய	்சால	்கிவ்டக்காது.

இவைாறு	 நாம்	 ்மிழச்சாற்கவளை	அறைிய	
முடியும்

• ்மிைன்வனயய	ய்பாறறைி	என்றை	ஒரு	நூவல	
எழு ி்யுளளைீர்்கயளை	அ்ன்	்காரைம்	யாது?

்மிைன்வனத	 ்மிழசசங்கம்	 என்றை்ைாரு	
அவமபபு 	்கருங்கல 	்கணைன்	என்்ப	
ைரால	் ்ா்டங்கப்படடுளளைது.	அ்ன்	
யநாக்கம்	 ்மிைன்வனககு	 ஒரு	 ஆலயம்	
அவமப்பய்	 ஆகும்.	 அவைாலயத்ில	
்மிைன்வனவயப	ய்பாறறைிப்பா்ட	ஒரு	நூல	
யைணடும்	என	அ்ன்	நிறுைனர்	ய்கடடுக	
்்காண்ட்ால	1000	ய்பாறறைி்கள	்்காண்ட	
அநநூவல	 எழு்ியனன்.	 அது	 சிறைப்பா்கத	
்மிழ்நஞ்சம்	 அமின்	 அைர்்களைால	 ஒயர	
இரைில	 ைடிைவமக்கப்படடு	 மதுவரயில	
்க்டந்	ஆணடு	்ைளைியி்டப்பட்டது.

• ்ாங்கள		எழு்ியுளளை	நூல்கள	்பறறைி	
ஒரு	சில	ைாி்களைில.

நிவறைய	நூல்கள	எழு ி்யுளயளைன்.் ்பரும்்பாலும்	
இவறைைனுக்கா்க	எழு்ப்பட்டவை.	46	நூல்கள	
எழு்ியுளயளைன்.	அைறறுள	26	நூல்கள	
அந்ா ி்	நூல்கள.
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• ைளைர்நது	ைரும்	இளைம்்கைிஞர்்களுககுத	
்ாங்கள	கூறும்	அறைிவுவர.

்ற்க ாலத் ி ல 	ம ி கு ந் 	ஆர்ைமு்டன்	
நிவறைய	 இளைங்கைிஞர்்கள	 ைரு்கிறைார்்கள.	
அைர்்களுககு	ந ிவறைய	ைாயபபு்களும்	
்ளைங்களும்	 இன்று	 உளளைன.	 அைறவறைச	
சாியா்க	அைர்்கள	்பயன்்படுத்ிக	்்காளளை	
யைணடும் . 	்ம ி ழ்மாை ிய ின் 	் ரம்	
குவறையாமல	 எழு்	 யைணடும்.	அநநிய	
்மாைி்கவளைக	்கலக்காமல	எழு்	யைணடும்.	

• மரபுக்கைிவ்	குறைிதது

மரபுக்கைிவ்	என்்பது	் ாவயப	ய்பான்றைது.	
ஒரு	் ்பண	்கா்லியா்க,	இளைம்்்பணைா்க,	
்ாயா்க	 அவனதது	 ்பாிமாைங்களைிலும்	
ஒளைிர	யைணடும்.		எலலா	்்பண்களும்	
்ாயவம	 அவ்டயும்	 ய்பாது்ான்	 முழுவம	
அவ்ட்கிறைார்்கள.	 எனயை	 ஒரு	 ்கைிஞன்	
மரபுக	 ்கை ிவ்	எழுதும்	ய்பாது்ான்	
முழுவமயான	்கைிஞன்	ஆ்கிறைான்	.	எனயை	
மரபுக	 ்கைிவ்	 ஒவ்ைாரு	 ்கைிஞனும்	
்பயைிக்க	யைணடிய	்்டம்.

• புதுக்கைிவ்யின்	ய்பாககு.

ைரயைற்கத	்க்கய்.	புதுக்கைிவ்	என்்பது	
்பார்ி	 ்காலத்ியலயய	 ைசன	 ்கைிவ்	
என்றை	 ்்பயாில	 ைநது	 ைிட்டது.	 ஆனால	
்ைறும்	 புதுக்கைிவ்	 மடடும்	 எழு்ாமல	
்கைிவ்யின்	 அத்வன	 ைடிைங்களைிலும்	
்கைிஞர்்கள	்கைிவ்்கள	்பவ்டக்க	யைணடும்.

• ்ங்களுககுப	்பிடித்	சம்காலக	்கைிஞர்	
்கவளைப	்பறறைி.

நிவறைய	்கைிஞர்்கவளைச	்சாலலலாம்.

என்னு்டன்	இளைம்ைய ி்ல	்பயைித்	மதுவரக	
்கைிஞர்	்கைிைித்்கர்	் ்பாறவ்கப்பாணடியன்	
அைர்்கள;	என்னு்டன்	்பயைிககும்	வைககூ	
இரைி	அைர்்கள.	கு்டநவ்க	்கைிராயர்	்பாலு	
ய்காைிந்ராசனார்	ைலஙவ்கக	்கைிஞர்	
இராம	 யைலமுரு்கன்	 இப்படி	 நிவறைய	
்கைிஞர்்கவளைச	 ்சாலலிக	 ்்காணய்ட	
ய்பா்கலாம்.	எலயலாருயம	சிறைப்பா்க	எழு்க	
கூடியைர்்கயளை!

ேஞவ்சத் ேமிழ மன்� ஆண்டு ைிழொைில ்கம்பேொ்சர் ைிருது தபற� தபொது
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• 46	நூல்கவளை	எழு்ி	இருக்கிறைீர்்கள.	
அவை்களைில	சிலைறவறை	குறைிப்பிடுைது்டன்	
எ ி்ர்்கால	இலககு	குறைிததும்	் சாலலவும்.

்கற்ப்கைிநாய்கர்	அந்ா ி்,	மூ்காம்்பிவ்க	அந்ா ி்,	
மீனாம்்பிவ்க	அந்ா ி்,	அ்பிராமைலலி	அந்ா ி்,	
எது்கைிவ ,்	 எணணும்	 எழுததும்	 ,் மிைின்	
்கண்கள,	 ்மிவை	 மறைப்பைன்	 ்மிைனா?,	 .......	
மறறும்	 ்மிைன்வனயய	 ய்பாறறைி	 (சமீ்பத ி்ல		
்ைளைியீடு்சயயப்பட்டது)		

்னியான		இலககு	எதுவும்	இலவல.		மாமதுவரத	
்மிழசசங்கதவ்த	 ்்ா்டர்நது	 ந்டததுைது;	
்றய்பாவ்ய	ஊர்டஙகு	 ்காலத்ிலும்	
இவையம்	ைைியா்கக	்கைியரங்கம்	ந்டததுைது.

தூயதமிழில்தான தூயதமிழில்தான 
நபசநவண்டும் ்விரத நபசநவண்டும் ்விரத 
எழுத நவண்டும்எழுத நவண்டும்

•  ் ம ி ழ ் ந ஞ் ச ம் 	 இ ் ழ 	 ம ற று ம்	
்மிழ்நஞ்சம்	அமின்	அைர்்கவளைப	
்பறறைி	ஒருசில	ைாி்களைில...

உல்க்மஙகும்	 ைலம்	 ைரும்	 இ்ைான	
்மிழ்நஞ்சம்	சிறைப்பா்க	ைடிைவமக்கப்படடு	
ஒவ்ைாரு	மா்மும்	மு்லநாயளை	சிறைப்பா்க	
்ைளைியி்டப்படுைதும்,	 அைறறைில	 உல்க	
்மஙகும்	 உளளை	 ்மிழக	 ்கைிஞர்்கவளை	
ஒருங்கிவைதது	 அைர்்களைின்	 ்கைிவ்வய	
்ைளைியிடுைதும்	சிறைபபுககும்	்பாராடடுககும்	
உாியது.	 ்கவ்	 ்கைிவ்	 ்கடடுவர்கள	
உல்கத்ரம்	ைாயந்தும்	ைாழததுககுாியய்!

்மிழ்நஞ்சம்	அமின்	அைர்்கள	ஒரு	்ன்னல	
மறறை	 ்மிழத்்ாண்டர்.	 ்கைிஞர்்களைின்	
நூல்கவளை 	 ைடிைவமத்ல 	 நூலின்	
யமலடவ்டவய	 ைடிைவமத்ல	 ய்பான்றை	
்பைி்கவளை	 எந்	 ைி்மான	 வ்கமாறும்	
இன்றைிச	 ்சயது	 ்ரு்பைர்.	 இரவு	 ்ப்கல	
்பாராது	 உவைப்பைர்.	 எடுத்	 ்சயவல	
ைி்டாது	 முடிப்பைர்,	 இப்படி	 எவைளையைா	
்சாலலலாம்.	இைவர	மா	மதுவரக	்கைிஞர்	
ய்பரவை	 எ ி்ர்ைரும்	 ஆணடில	 அவைதது	
நிசசயமா்கக	 ்கவுரைிககும்.	 என்்பவ்ககூறைி		
ைாழ்க	ைளைர்்க		என்று	ைாழதது்கியறைன்.

்பாைலாிம்	எணைங்கள	சிறைப்பா்கி	சிறைந ி்்ட	
நாமும்	ைாழததுககூறைி	ைிவ்ட்்பறு்கியறைாம்.	
நன்றைி!																																																											n
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எைதாைவன்

என் ைொர்த்வே்கவ்ள தநெய்யும்

அைனுள் தமௌைத்ேின் ்சொயல

இவ்சநேிருக்்கி�து.

அர்த்ேமற� பொர்வை்களுக்கு

ைிதநெொேங்கள் ்கொடடி

ஆர்பபரிக்கும் படடொம்பூ்ச்சறியின் 

்சறி�குத்கொண்டு நெிவ�பைன்

எபதபொேொைது 

அக்ைியின் ே்கிபபிலும் 

லையித்ேிருபபில 

தநெரத்வேக் ்கடபபொன்

தநெ்ச தை்ளியின்

தைடவ்கவய பூக்்க்ளின் 

இவடதை்ளிக்குள் ைியொபித்து 

அழகு�்ச த்சய்யத் ேதும்பும் 

அைன் ்கண்்களுக்குள்

பூவைைிழி்க்ளின் நெீலை்ச ்சொயல

புேிர்வமவய 

ைிடுைிபபது தபொலை அலலை

அைன் பொர்வை்கவ்ள 

ைிடுைிபபதேன்பது

சுழலும் ்கொேவலை 

உள்்ளடங்கி இருநேொலும்

அைைின் ்சறித்ேிரம் 

நெொைொ்கிப தபொைவே

பொர்பபைர் எைர் ்கண்்களுக்குள்ளும்

நெி்ச்சயம் ்கொணலைொம்!

- ஆைநதி ராமகிருஷ்ணன்

ஜபண படும் பாடு

ஐநது ையேில ைவ்ளயத்
துைஙகும் அரும்பு,
துரும்பொய் இவ்ளக்கும் ைவர
படும் பொடு,
தூரியின் ்சங்கிலியொய்
நெிலலைொமல ஆடு்கி�து,

பி�ரின் ம்கிழவுக்்கொ்க
ஆ்ளொை ையேில
பருைப பக்குைத்வே
சுமக்்கி�ொள்,
பலை மொற�ம்
உடதலைொடு பலை
ைலிவய சுமக்்கி�ொள்,

தபண்வணப பூைொ்கப
தபொறறு்கித�ொம்,
பூவுக்குள் தேைொ்க
ரு்சறிக்்கித�ொம்,
ரு்சறிக்குள் பலை
்க்சபபு்கள் இவலை
மவ� ்கொயொ்க
தை்ளியின்�றி தபொ்கி�து,

மணம் முடித்து
புகுநே வீடு அடி வைத்து,
புேிேொய் சுமக்கும்
சுவம்கள் உடவலை
மடடும் ைொடடைிலவலை,
உள்்ளத்வேயும்
ைொடடு்கி�து,
உயிர் தபொகும்
ைலியொ்க உள்ளுக்குள்
எரிநதே உணர்வை
மவ�த்து ைொழும் தபண்,
உயிவரக் ்கருைொய் சுமநதும்,
உயிவரக் வ்கயில பிடித்தும்,
மரணத்ேின் ைொயிலைவர ைநது
மறு தஜன்மமொய் பி�க்்கி�ொள்,
தபண் படும் பொடு
பூமொதேைியொய்
ைலியிருநதும்
பூமியொய் குடும்பத்வே
சுமக்்கி�ொள்,
்சொமியொய் ைொழ்கி�ொள்.

- ரஞ்சறிைி ்சநேிரதமொ்கன்.
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 என்வனச	 சுறறைி	 ்ைறைித்னமான	
புத்்கப	்ப ித்ர்்கள	இருக்கிறைார்்கள.	
அைர்்களைால	் ான்	ைாழகவ்க	் ைகு	அை்கா்க	
முன்ன்கர்்கிறைது	என்்பவ்ப	்பல	சமயங்களைில	
உைர்ந்ிருக்கியறைன்.	 எங்கள	 வீடடில	
்பத்ாயிரத்ிறகும்	 யமற்பட்ட	 புத்்கங்கள.	
சீனிைாசன்	 ்னியா்கச	 யச்காித்வை,	
நான்	 ்னியா்கச	 யச்காித்வை	 இரணடு	
ைவ்க்கவளையும்	யசர்த்ய்பாது,	வீடடின்	
சுைர்்கள	புத்்கங்களைால	ஆனவையா்கின.
	 இந்	முவறை	 சிங்கபபூர்	 ்சன்றை	
ய்பாது,	 உவ்ட்கவளை	 ைி்ட	 அ்ி்கமான	

எணைிகவ்கயில	 புத்்கங்கவளைத	 ்ான்	
எடுததுச்சன்றைிருநய்ன்.	 ைிமான	 நிவல	
யத்ில,	புத்்க	எவ்டக்கான	்்ாவ்க	மி்க	
அ்ி்கமா்கியது,	்யங்கியனன்.	எ்றகும்	
சீனிைாசவன	 ்ைளைியில	 ்காத்ிருக்கச	
்சான்யனன்.	புத்்கங்களைினால	எவ்டயயா	
்்ாவ்கயயா	 அ்ி்கமானால	 அைாி்டயம	
ைிடடுச	்சன்றுைி்டலாம்	என்றை	எணைம்	
இருந்து.	அங்கிருநய்	்சந்ிலகுமார்	
ந்டராஜவன	 அவைதது,	 என்ன	 ்சயைது	
என்று	 ய்கடய்டன். 	 ‘அது	 எவைளைவு	
அ்ி்கமான	 எவ்டயா்க	 இருந்ாலும்	 சாி,	
எவைளைவு	்்ாவ்கயானாலும்	சாி,	தூக்கிப	
ய்பாடடு	 எடுததுடடுைாங்க,	 சய்கா.	
்பார்ததுக்கலாம்’,	 என்று	 உறு்ியா்கச	
்சாலலவும்	 அவைளைவு	 புத்்கங்கவளையும்	
என்னு்டன்	சுமநது	்சன்யறைன்.
	 ஒரு 	 யசா்கமான	 ்கால்கட்டம்.	
ாிஷி்காைின்	 மு்கத ி்ல	 புன்னவ்க	 மவறைநது	
எப்்பாழுதும்	அைள	மு்கத ி்ல	 யசா்கத ி்ன்	
யரவ்க்கள	 ஓடிக்்காணய்டயிருந்ன.	 ஒரு	
நாள	 ாிஷி்கா	 என்னி்டம்,	 ‘இந்பபுத்்கம்	
்க ிவ்டககுமா? ’ , 	 என்று. 	 ய்கட்டாள.	
மாவல்யலலாம்	 ய்டிதய்டி	 அவலநது	
்கவ்ட்கவளைப	 பூடடும்	 யநரத ி்ல	 ஃய்பாரம்	
ைைி்க	 அரங்கின்	 ஒரு	 ்கவ்டயில	 புத்்க	
அடுககு்களைின்	 மவறைைில	 அந்	 நூவல	
்கண்டவ்டநய்ாம்.	 அப்்பாழுது	அைள	
மு்கத ி்ல	 ்கண்ட	 ்பிர்காசம்	 என்னுவ்டய	
நிவறைய	 அைநம்்பிகவ்க்கவளைத	 ்ைிடு	
்்பாடியாக்கின.	ஒருைர்	மு்கம்	புத்்கங்களைால	
்பிர்காசமவ்ட்கிறைது	என்றைால,	எந்	ைி் மான	
ைன்மங்கவளையும்	ைன்முவறை்கவளையும்	அைர்	
்க்டநது	ைிடுைார்	என்்பய்	என்	நம்்பிகவ்க.
	 இந்த்னிவமக்காலதவ்யும்	
நான்	 புத்்கங்களைாயலயய	 ்க்டநய்ன்.	
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புத்்கங்கவளை	உருைாககுைது,	புத்்கங	
்கவளைப	 ்பின்்பறறுைது	 இைறவறைத	 ்ைிர	
யைறு	 என்ன	 ்சயைது.	 எழு்த	 ்்ாிந்	
்பின்னர்,	 எழுதுைது	 அலலாமல	 யைறு	
என்ன்சயைது	என்்பது	ய்பால	்ான்	இந்	
நாட்கள	 ந்கர்்கின்றைன.	 நா்மலயலாருயம	
புத்்கங்களை ின் 	 ைாா ி சு்கள . 	 புத்்க	
மர்ப ின்	 ை ிவ்	 முவளை்கள. 	 நூல்கள	
்சயைவ்	 அரயசா,	 அரசியலைா்ி்கயளைா	
்சயயமுடிந்்ிலவல.	ஒரு		நூல	சமூ்கத்ின்	
ய்பாகவ்க	நாம்	எ்ிர்்பார்க்க	முடியா்	
அளைைிறகுப	புரடடிப	ய்பா்டககூடியது.	
	 நாம்	்்ா்டர்நது	நன்னூல்கவளை	
ைாசிபய்பாம்,	 நன்னூல்கவளைப	 ்பவ்டததுக	
்்காணய்ட	இருபய்பாம் . 	ஒவ்ைாரு	
வீடடிலும்	ஒரு	நூல்கதவ்க	்கட்டவமபய்பாம்.	
வீடு	 என்்பய்	 ஒரு	 நூல்கமா்கத	 ்ான்	
இருக்கயைணடும்.	 ்மிழ	 அறைிவு	 மர்பின்	
ைிவளைசசல	என்்பது	எலயலாரும்	எழுதுைதும்	
எலயலாரும்	ைாசிப்பதும்	எலயலாரும்	
்மாைி	ைைியா்க,	 சிந்வன	ைைியா்க,	
எழுத்ின்	 ைைியா்க	 நலலுல்கதவ்ப	
்பவ்டப்பவ்	யநாக்கிச	்சயல்படுைது	்ான்.	
ஒரு	 புத்்கதவ்	 ைி்டச	 சிறைந்	 ்பகுத்றைிவு	
அவ்டயாளைம்	யைறு	இலவல.	நூல்கயளை	நம்	
ைாழகவ்கததுவை்களைா்க	 இருககும்	 சிறைந்	
்கு ி்்கவளையுவ்டயவை!
	 எலலா	புத்்கப்பித்ர்்களுககும்	என்	
மனமார்ந்	ைாழதது்கள!

	 -	குட்டி வரவதி


அலைமொரி்க்ளில அலைங்கரிக்்கபபடும் 

 அழகு தபடட்கங்கள்!

ஆழமைவ்ச ைருடிக் த்கொடுக்கும்

 புலலைொஙகுழல்கள்!

்கொயங்களுக்கு மருநேிடும்

 ்கொேல மருத்துைர்்கள்!

்சறிரிக்்கக் ்கறறு த்கொடுக்கும்

 வநெடரஸ் ஆக்வ்சடு்கள்!

சுைொ்சறிக்்க உேைிடும்

 ஆக்ஸி்சன்்கள்!

த்கொைத்வேக் ்கொவு ைொஙகும்

 த்கொஞசும் குழநவே்கள்!

மைவே மொயமொக்கும் 

 மொைிட தேைவே்கள்!

மலலுக்்கடடி மொநெொடு நெடத்தும்

 மன்மே அம்பு்கள்!

அ்ளை்ளொைி அன்வப த்சலுத்தும்

 அர்்ச்ச்க ைொரிசு்கள்!

அழுவ்கயின் ஆ�ொே ைடுக்்கவ்ள

 ஆறறும் அ்கிம்வ்சைொேி்கள்!

என்வை நெொளும் நெொளும் பவடக்்கின்� 

 நெையு்க பிரம்மொக்்கள்!

முத்ேங்கவ்ளத் ேிைம் த்கொடுக்கும்

 தமொ்கை ்கீேங்கள்!

்சறித்ேங்கவ்ள்ச ்சரித்சய்யும் 

 ்சீர்ேிருத்ேைொேி்க்ளின் த்சொநேங்கள்!

புரட்சறிக் ்கறறுத்ேரும்

 த்சகுதைரொைின் ்சநேேி்கள்!

ேீவம்கவ்ள நென்வம்க்ளொல ஆ்ள வைக்கும்

 இதயசுைின் ்சீடர்்கள்!

்கொலைத்வேக் ்கருத்து்க்ளொல ஆளு்கின்� 

 ்கொத்ேிருபபு்க்ளின் ்கவட்சறி ைருடல்கள்!

ரொட்ச்ச நெொக்கு்கவ்ள ர்சவையற�ேொக்கும் 

 ரொணுைத் ே்ளைொடங்கள்!

அத்ேவைக்கும் ஆவ்சபபட வைக்கும்

 புத்ேரின் மருரூப மொநேர்்கள்!

அ்கங்கவ்ளப புத்ேொக்்கம் த்சய்யும்

 தஜ்கத்ேின் ்சறிலமிஷ  ்சீண்டல்கள்!

முனைவர ம.தமிழசஜசல்வி
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வா்னக்்ட்டிலில்

நம்தரதப் நபார்ததி

ரம்யமா்த தூங்கு்ிறது

ேிலாக் குழநரத..

- நராஸி்னி ்ெயபால்
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நறறமினழ நாவுனரக்க நாணம் ஏவைா? 
நறகுறனள அருநதி்டவவ நாணம் ஏவைா? 
கறறதமிழ கரத்திருக்கக் கலக்கம் ஏவைா? 
கம்பனைவய பருகி்டவவ தயக்கம் ஏவைா? 
உறறதமிழத் துனணயிருக்க ஒடுக்கம் ஏவைா? 
உயரசிலம்னபச சுனவபபதிவல நடுக்கம் ஏவைா? 
சுறறஜமைத் தமிழிருக்கச வசாரவும் ஏவைா? 
சுனவயாயபபா ரதியிருக்க வாட்்டம் ஏவைா? 
 
ஜபறறவனளப வபணுதலில் பிணக்கம் ஏவைா? 
பிள்னளத்த மிழசுனவக்கச சுணக்கம் ஏவைா? 
குறறமிலாத் தமிழுயரனவக் குனறத்தல் ஏவைா? 
குறவஞசிக் குளியனலவய மறுத்தல் ஏவைா? 
முறறமதில் முல்னலயினை ஜவறுத்தல் ஏவைா? 
முசசஙகத் தமிழிைினம மறத்தல் ஏவைா? 
மறறஜமாழி மட்டிலுவம நாட்்டம் ஏவைா? 
மறத்தமிழின் மாணனபயவ மதித்தல் ஏவைா? 
 
பறறறுத்துத் தமிழினைநீ ஜவறுத்தல் ஏவைா? 
பாலமிழதுத் தமிழினைவய மறுத்தல் ஏவைா? 
ஜவறறுகளில் வீணாயஉன் முயக்கம் ஏவைா? 
ஜவல்லுதமிழ வீறறியா மயக்கம் ஏவைா? 
இறறுவிழும் வபாலியிைில் இணக்கம் ஏவைா? 
இனறஜமாழியாம் நம்தமிழவமல் பிணக்கம் ஏவைா? 
சிறறறிவில் சிநதனைனயச ஜசலுத்த லாவமா? 
ஜசநதமிழால் நீஓஙகும் சீரவவண ்டாவமா? 

 
  வக. பி. பத்மநாபன் ,
  சிஙகாநல்லூர , வகானவ--. 641005.
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புேிர் தபொடடு ைரு்கி�ொ - பூப 
தபொலை்ச ்சறிரிக்்கி�ொ
எேிர் வீடடு்ச ்சன்ைலிதலை - முழு 
தநெலைைொ உேிக்்கி�ொ 
ைித்ேொரக் ்கள்்ளியிை - ்கொேல 
ைிவே தபொடடுப தபொகு�ொ 
பித்ேொை தநெஞசுக்குள்த்ள - தேைம் 
பைிமவழயத் தூவு�ொ 

ஆலைமர ைிழுேொதலை - அை 
ஊஞ்சல ்கடடி ஆடு�ொ 
த்சொ்ளக் குயில தபொலை - அஙத்க 
ரொ்கம்தபொடடுப பொடு�ொ 
ஓடிைரும் தைள்்ளம் தபொலை - அை 
உள்்ளதமலலைொம் சுத்து�ொ
தேடி ைநே்ச த்சலலைமை - தேைம் 
தேைிடடொம இைிக்கு�ொ 

பரி்சம் தபொட ைர்சத்சொலலி - தமலலை 
உர்சறிைிடடுப தபொகு�ொ 
படடு்சத்சலை ைொங்கிைர - நெொன் 
்சறிடடொ்கப ப�க்குத�ன் 
ஊரு்சைம் ்சொேிக்குள்த்ள - தபருந 
ேீயக் த்கொளுத்துது 
பொைிம்க உசுரைிடடு - என்ை 
ேைிக்்கைிடடுப தபொகு�ொ !

்சொேிமறுபபு ்கலயொணத்ே - நெம்ம 
ஊரு ்சைம் தூத்துது
சுேநேிரப ப�வை்க்ள - சுடடு 
வீழத்ேி்ச ்சறிரிக்குது 
படிக்்கத்ேொன் இைிக்குது - நெம்ம 
்கொேதலைொட ்சரித்ேிரம் 
நெவடமுவ�யில நெசுக்குதே - வீண்
த்கௌரைத்ேின் ஆணைம் 

  கா.ந.கல்யாணசுநதரம்
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