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 அன்புத் ேமிழதநெஞ்சங்களுக்கு ைணக்்கம்!

 ‘ எ ந நெ ன் ் றி  த ்க ொ ண ட ொ ர் க் கு ம்  உ ய் வு ண ட ொ ம் . 

உய்ைவிலவலை த்சய்நென்்றி த்கொன்் ம்கர்க்கு’ என்்பது 

ைள்ளுைர் ைொக்கு. நெம்மில இன்று எத்ேவை த்பர் 

த்சய்நென்்றி ம்க்்கொமல ்கொரியமொற்று்கித்ொம் என்்பது 

்சறிநேிக்்க தைணடிய ைவிடயமொகும்.

 ்சநேர்்ப்பம்றிநது ேக்்க ேருணத்ேில ஒருைரொல 

த்சய்ய்ப்படும் உேைவி்களுக்கு நெி்கதரதுமிலவலை. அைற்வ் 

ம்ைொது, நென்்றி ்பொரொட்டுேல மைிேதநெய்ப ்பணபு்க்ளி 

தலைொன்்ொகும்.

 ்சறிலைர் நென்்றிய்றிேவலை ்பணத்ேொல, த்பொரு்ளொல 

ஈடு்கட்டி ைவிடலைொம் எைத் ே்பபுக்்கண க்கு  த்பொ ட் டு 

ைவிடுைதுமுணடு. உணவமயவில இது மைமு்றிவுக்குத்ேொன் 

ைழிைகுக்கும்.

 ்சறிலைர் ேம் தேவைக்த்கற்்ப நெட்பு ்பொரொட்டி ைவிட்டுத், 

ேம் தேவை்கள் ேீர்நே்பவின் ேள்்ளி வைத்து்ப த்பொய் 

ைவிடுைதுமுணடு. இைர்்கள் சுயநெலைைொேி்கத்ள! ஆயவினும், 

த்பொதுநெலைவை நெொடு்பைர்்கத்ளொ ேம்வம எ்பத்பொதும் 

த்பொது்ப்பணியவில ஈடு்படுத்ேி, எநே்ப ்பவிரேி ்பலைவையும் 

எேிர்்பொரொது தேொடர்நது தேவை்ப்படுதைொர்க்கு உேைவி 

த்சய்ைொர்்கள். இது அைர்்க்ளின் உயரிய ்பணபுக்குச் 

்சொன்று ்ப்கரும்.

 த்பறும் உேைவி துரும்்ப்ளதையொயவினும், நென்்றி 

்பொரொட்டுேல உ்வு்ப்பொலைத்ேிற்கு உறுதுவணயொய் அவமயும்.

 ்சறிறு ைொர்த்வே்க்ளொதலைொ, ்சறிறு த்சய்வ்க்க்ளொதலைொ 

உங்கள் நென்்றிவய உணர்வுபூர்ைமொ்க உணர்த்துங்கள்! 

அதுத்பொதும். நென்்றியுணர்வு என்்பதே ஆத்மேிரு்பேி ேொன். 

அவே ம்ைொேிருத்ேல நெலைதம!

 நெ ொ ை ி லை ம்  ்ச றி ் க் ்க  நெ ற் ்ப ண பு  ை ்ள ர் ்ப த ்ப ொ ம் . 

எநநெிவலையவிலும் நென் ்றி  ்பொ ர ொ ட் டு தைொ ம்.  நெொ வ்ளய 

ேவலைமுவ்க்கும் ்கற்றுக் த்கொடு்பத்பொம். 

 நென்்றி!





























தைகுநெொள் ்கழித்து 

தநெற்று ேொன் ்கொணமுடிநேது

வீேியவில ..

அநே அழ்கொை த்பண

தலை்சொை நெிலை நெடுக்்கம்.

- பாணால்.சாயிராம்.
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கெத்துப்பாட்டி.. கூலி வேலைக்கு வ�ோயி நெலை ேித்து 
ந�ோ ியேன இஞ்ினியருக்கு �டிக்்க 
ேசவ்ன்.. 2 ேது �யலுக்கு அவு்க அப�ோ 
�ோத்்த மில வேைய ந்கோடுத்்தோ்க..அப�றம் 
அேங்க நெண்டு வ�ரு ்ம்�ோத்்தியத்துை..
ெோனும் வேலைக்கு வ�ோயி ் ம்�ோ்திசசு மத்்த 
புளலளைங்களை �டிக்்க ேசவ்ன் 2 ந�ோம்�ளை 
புளலளை்களும் டீச்ர் வேை...
 �்ங்களுக்கும் ெலை வேை ்கிலைச்ி 
்கலயோணம் ்கட்டி ஒவநேோரு த்்தனும்..
ஒவநேோரு ஊர்ை இருக்்கோனுங்க..ம்
 ஆமோமோ ்தீேோளைிக்கு,ந�ோங்கலுக்கு 
அேங்க ஐயன் இறந்த ெோளுக்கு புளலளைக் 
குட்டி வ�ென் வ�த்்தினு ஊவை ெிறஞ்ி 
்கிைக்கும்..
 ெீ்தோன் ந்தருவுை ெோங்கள ைோம் 
்கண்ணு ேச்ிருவேோன்னு ்திட்டி ்கழிசசு 
முச்ந்திை வ�ோடுவீவய.. க்கும் என்று 
்தோேோங ்கட்லையில குத்்தி ்கோட்டினோள 
அஞ்ை...
 ஆமோண்டி அஞ்ை..உம்புளலளைங்க 
்ோியிலைனு ெீ இங்க ேநது முணேற மோ்திோி 
எத்்தன வ�ரு முணேறோளுேவளைோ அ்தோன்..
அ து  ் ோ ி  ெ ோ ் ோ  ்க ண க் ்க ோ  பு ள ல ளை ங ்க 
்கோருை ேருது்கவளை ெீ அவு்க வூட்ை வ�ோய் 
இருக்்கைோம் ை..
 ஏன் இங்க ்மசசும் ்லமக்்கோமலும் 
்தின்னும் ்திங்கோம ்தனியோ ந்கைநது 
்கோயுறே..
 அந்தலைோம் ெமக்கு ்ோிப�ைோது..
அஞ்ை ெம்ம வூட்ை இருக்்கறது்தோன் 
ெமக்கு மருேோ்தி..
 இப� �ோரு ெலைது ந்கட்ைதுன்னோ 
எலைோ �யலும் வ�ென் வ�த்்திவயோை இங்க 
ேநது என்ன �ோத்துட்டு வ�ோகுதுங்க..
ெோனும் ந்கத்்தோ ்திோியுவறன்
 இப� என்ன வ�ோலன வ�ோட்டு 
வ�்ிக்குவறோம்.. எம்புருஷவனோை ெோன் 
ேோழ்நது புளலளைங்களை ந�த்்த இந்த வூட்ை 
அவு்க ெினபபு கூைவே இருக்கு..்தனியோ 
இருக்்க மோ்திோி ந்தோியை..
 ஆமோமோ நஷண்�்கத்்தம்மோ 
ெீ எப�வுவம ந்கத்து்தோன்..ெோள ேோவென் 
ந�ோழபபு ்கிைக்கு..
 ந்கத்து �ோட்டி ந்தருவுை வ�ோற 
அடுத்்த �ோர்ட்டிக்்கோ்க நேயிட்டிங..        n

 என்ன நஷண்�்கத்்தம்மோ..இப�டி 
அலம்தி யோ ்திண்லணை உக்்கோநதுட்டீங்க...
 ஆமோ அஞ்ை...வேை முடிஞ்ிருசசு..
இன்லனக்கு ஷட்ைவுனோமிலை..்கெண்ட்டு 
இலை. டிேி �ோக்்கவுைோம �ண்ணிட்ைோய்ங்க.. 
ஃவ�னும் சுத்்தை அ்தோன் நேளைிை ேநது 
உக்்கோநது ்கிைக்வ்கன்..
 அது்ோி உனக்ந்கன்னகுறச்லு
 மேெோ்ி ஏழு புளலளைங்களை ந�த்து 
ேளைத்து ்கலெ வ்த்துட்டு ் ோலியோ உக்்கோநது 
ந்கைக்்க...
 ெோன் நெண்டு ்தோன் ந�த்வ்தன்...
ஒன்னும் ந்ோியிலை. எனக்கு புருஷன்னு 
ஒன்னு ேோச்ிருக்வ்க.. ந்ோலை  வேணோம்..
 ஏண்டி அஞ்ை... உன் புருஷன 
ந்கோற ந்ோலைோம இருக்்க மோட்டியோ..
அேனும் உனக்கு உலழசசு ந்கோட்டிக் 
்கிட்டு ்கிைக்்கோன்.
 உன் �ிளலளை ங்களை ெீ ஒழுங்கோ 
ேளைக்்கை அதுக்கு அேன் என்ன ந்ய்ேோன் 
ந்ோலலு...
 அதுவும் ் ோி்தோன்.. ஆமோ நஷண்�்கத் 
்தம்மோ உன் ்கலை்ி புளளை அஞசு  ேய்ோகும் 
வ � ோ து  உ ன்  வூ ட் டு க் ்க ோ ெ ரு  ந ் த் து 
வ�ோயிட்ைோரு..
 அப�றம் 5 �்ங்க 2 ந�ோட்ை 
புளலளைங ்களை ந�ோிய ந�ோிய �டிபந�லைோம் 
எப�டித்்தோன் �டிக்்க ேச்ிவயோ...
 என்னத்்த ந்ோலை.. ேயலு வேை, 

 R. விஜயலட்சுமி
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ேமிழ

அழ்கின் குழநவே

தமொழி்க்ளின் அன்வை.

அழத்க த்பயரொை

அழகு

தமன்வம ைணணத்ேில 

உணவம த்பசும் தமன்வம

புேிேொ்கிக் த்கொணதட

இருக்கும் ்பழவம.

ேமிழ - 

த்ப்ச்ப த்ப்ச

நெொ இைிக்கும்

தநெஞ்சம் ்சறிலிர்க்கும்

உயவிர் து்ளிர்க்கும்.

தேன்்வலை்ப ்பேமொக்்கி

தே்கமொய்ச் ்சவமத்து

்சநேைம் குவழத்து

ை்சநே ைொ(்க )ைத்ேில

்பைைிைரும்

சு்க(நே) தமொழி.

அ்றிவு்ப்ப்சறிக்கு

அறுசுவை

ைவிருநது ேரும்

அற்புே தமொழி.

ஆ்பரணங்கள் த்கொடி

அணியொே தேொழி.

உலை்க தமொழி்களுக்கு

த்சொற்்கவ்ளக்

த்கொடுத்து த்கொடுத்துச்

்சறிைநது த்பொைேொல

ேமிழ

த்சம்தமொழி.

தமொழி்கள் அவைத்தும்

ேமிழ அன்வையவிடம்

அமுேருநேியேொல

ேமிழ

நெம் ேொய்தமொழி மட்டுமலலை

அது

தமொழி்க்ளின் ேொய்தமொழி.

தமொழி்கள் ை்ளர்நேொல

ேமிழ

முேலைொய் ை்ளரும்

தமொழி்கள் அழிநேொல

ேமிழ

இறுேிைவர ைொழும்.

தமலலைத் ேமிழ இைி

தைலலைம் ஆகும் ்கைி.

ேமிவழ தநெ்சறி்பத்பொம் 

ேமிவழ ைொ்சறி்பத்பொம் 

ேமிவழ சுைொ்சறி்பத்பொம் 

ேமிவழ ைவிசுைொ்சறி்பத்பொம்.

- கேப்டன் யாசீன்
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நிைல்
நினைவுேனை
சில சமயம் அழித்து சசலேிறது
நிேழ்வுேள்...

நிஜத்னதை மறகே
சில சமயம் கதைனவபபடுேிறது
நினைவுேள்...

நிஜத்தைின் நிழனல
பிம்பமாய் ோட்்ட
நினைவின் நிழலாலதைான் முடியும்...

நினைகவா... நிஜகமா...
இரணன்டயும் சோத்தைி 
தைின்றுவிடுேிறது
சில நிேழ்வுேள்!!!

ஜீவா
த்கொயம்்பத்தூர்
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உன் ஆழெடல் கநஞசத்தில்உன் ஆழெடல் கநஞசத்தில்

மூழெி மூழெி்ே ெறெி்ேன்மூழெி மூழெி்ே ெறெி்ேன்

உன்ழனை நிழனைக்கும் கநஞசம்உன்ழனை நிழனைக்கும் கநஞசம்

அதிெமபாெ நிழனைக்ெட்டும் என்று...அதிெமபாெ நிழனைக்ெட்டும் என்று...

இருட்ழட மீேிச்சீறும் இருட்ழட மீேிச்சீறும் 

கவளிச்சக்்ெபாடுெள்கவளிச்சக்்ெபாடுெள்

அென்ேகவளிேில் துெளபாெப ்ரவுெிேதுஅென்ேகவளிேில் துெளபாெப ்ரவுெிேது

அதில் ்ேசபாெி உேிர்த்துத் அதில் ்ேசபாெி உேிர்த்துத் 

துளபாவித் திரிெி்ேன்....துளபாவித் திரிெி்ேன்....

கமௌனைம் உழடநத தருணம்கமௌனைம் உழடநத தருணம்

ஊறறுத் துழளெள்ஊறறுத் துழளெள்

அழமநதிருக்கும் அழடகமபாைிெளும்அழமநதிருக்கும் அழடகமபாைிெளும்

ெழரநது கவளி்ேேக் ெபாத்திருக்ெிேது...ெழரநது கவளி்ேேக் ெபாத்திருக்ெிேது...

மனைதுக்குள் அேஙெரித்த மனைதுக்குள் அேஙெரித்த 

வி்னைபாதஙெழள அெறேிவிட்டுவி்னைபாதஙெழள அெறேிவிட்டு

எளிே ்ிரழமெளின் வைி்ேஎளிே ்ிரழமெளின் வைி்ே

விட்டுப ்்பானை அர்த்தஙெழளத் விட்டுப ்்பானை அர்த்தஙெழளத் 

திரட்டி்ே விக்ெித்து நிறெி்ேன்திரட்டி்ே விக்ெித்து நிறெி்ேன்

இதுவும் ஒரு தவிப்ின் இதுவும் ஒரு தவிப்ின் 

தனைி இதம் அல்ேவபா...!!தனைி இதம் அல்ேவபா...!!

- வைிதைாமகைா- வைிதைாமகைா
்பட்டர்ைர்த், மதலை்சறியொ
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 முனிேர்்கள அடுப�ில �ோலை 
லேத்து ்கோலை ்கைன்்கலளை முடிக்்க 
வ�ோனோர்்கள. அபவ�ோது நமலை ந்கோ்தித்து 
ந்கோண்டிருக்கும் �ோலில �ோம்பு ஒன்று 
ேிழுநது உயிர் துறந்தது. அல்த �ோர்த்்த ஒரு 
்தேலளை முனிேர்்கள ேரும் ந�ோழுது அேர்்கள 
்கண் முன்னோல �ோலில கு்தித்து மடிந்தது. 
 இல்த �ோர்த்்த அந்த முனிேர்்கள 
அந்த �ோலை ந்கோட்ை அ்தில இறந்த 
� ோ ம் � ி ன்  ் ை ை த் ல ்த  ்க ண் ை ோ ர் ்க ள . 
்தங்கலளைக் ்கோக்்கத்்தோன் அந்த ்தேலளை 
�ிெோண ்தியோ்கம் ந்ய்்தது என்று அறிந்ததும், 
அந்த ்தேலளையின் ஆத்மோேிற்கு மி்க 
அழ்கிய ந�ண்ணின் உருேத்ல்த ந்கோடுத்து 
அேளுக்கு மண்வைோ்தோி என்று ந�யர் 

சூட்டினர். மண்ட்வ்ோோில (உஜலஜையினி 
� க் ்க ம்  உ ள ளை  இ ை ம் )  � ி ற ந ்த ்த ோ ல 
மண்வைோ்தோி என்று ந�யர். 
 அ ே ள  அ ந ்த  மு ன ி ே ர் ்க ளு க் கு 
�ணிேிலை ந்ய்்த�டி இருந்தோள. அேர்்களைின் 
்கசல்லய கூை அைசுேது ேழக்்கம். ஒரு ெோள 
்தண்ணீர் இலைோ்த வ�ோது அந்த ்கசல்்கலளை 
்தன் எச்ிைோலும்,  �லைோலும் சுத்்தம் ந்ய்்த 
வ�ோது அ்தில இருந்த ேிநது அேளுக்குள 
வ�ோய் அேள ்கர்ப�முற்றோள.
 அ ப வ � ோ து  ெ ோ ே ண ன்  அ ங கு 
ேெ,  அேளைின் அ்தீ்த  அழ்க ில மயங்கி 
அேலளை மணம் ந்ய்ய வ்கட்ைோன். அேள 
்கர்ப�முற்றல்த மலறத்து ெோேணனுக்கு 
மணம் முடிக்்கின்றனர் அந்த முனி்கள.
 முனிேர்்கள அேளைிைம்... “ெோேணன் 
மி்திலை வ�ோ்கிறோன். அேன் ்கர்ஜைலன மி்க 
ேலிலமயோனது. மி்திலையில அேலன 
்கர்ஜைிக்்க ந்ோல. நேளைிவய ்கண்ணுக்கு 
ந்தோியோமல இருக்கும் ்ிசு,  ெோேணன் 
்க ர் ஜை ல ன ய ி ல  ்கீ வ ழ  ே ி ழு ம் .  அ ந ்த 
குழநல்தலய ெீ ந�ட்டியில மூடி லேத்து 
மலறத்து ேிடு” என்றனர். 
 அ வ ்த  வ � ோ ல  ம ண் வ ை ோ ்த ோ ி 
ெ ோ ே ண ல ன  ம ி ்த ி ல ை ய ி ல  ்க ர் ஜை ி க் ்க 
ந்ோலை,  அேன் ்கர்ஜைித்்ததும் ்கீவழ ேிழுந்த 
கு ழ ந ல ்த ல ய  ந � ட் டி ய ி ல  ல ே த் து 
மண்ணுக்கு அடியில லேக்்கிறோள. அந்த 
குழநல்த்தோன் ்ீல்த. அ்தனோல ்ீல்தலய 
ெோேணின் ந�ண் என்று ேை இந்தியோேில 
்ிை வ�ர் ெம்பு்கிறோர்்கள.

- வேமோ ஜைம்பு

ெோமோயண புெோண ்கல்த்களைில 
இதுவும் ஒன்று
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என் உசுரு நீதைாகை..!

சவட்டிப கபாட்்ட உன் நேத்துண்ட...
குட்டி குட்டி எறும்புேள்
இழுத்துப கபாே...
எட்டி எட்டி உனதைககுதைடி
என்கைா்ட உள்மைசு..!

நீ தைனல சீவயில
உதைிர்நதை முடி...
கவலியில சிகேி இருகே
அது பாரத்தை எம் மைசு
சீககு வ்நது ேி்டககுதைடி..!

உன் தைனலயில...
வசச முலனலயில
ஒன்னு மட்டும் உதைிர்நது விழ
என் உள்ைஙனேயில உட்ோர்நது
ேைமா ேைககுதைடி..!

நீ ந்ட்நது கபானேயில
உன் ோலடிய நான் மிதைிசசா
உள்ைஙோலு வழியாே
ஏகதைா ஒன்னு தைான் நுனழஞ்சு
உசச்நதைனலயில சிலவண்டா 
பறககுதைடி..!

உன் வீட்டு பசுமாட்்ட
நீ உசசி முேர்நது
சோஞ்சும் கபாது
என்கைா்ட உசசி முழுவதும்
சிலிர சிலிரத்து நிககுதைடி..!

உன் தைஙனேகயா்ட னேயபுடிசசு
நீ சிரித்து கபசும் கபாது
ஓரமாய் நான் நிறே
உன்கைா்ட முேம் பாரத்து
என் ேணேள் ரசிககுதைடி..!

சமாத்தைத்தைில என் உள்ைம்
உன்னைகய கதைடுதைடி
நீ கபாகும் பானதைசயலலாம்
என் உசுரு சுத்துதைடி..!

- சீனு_சச்நதைில
்கொட்டுமன்ைொர்த்கொயவில.
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ந்ப�ின் புணர்ச்ிவ�ோல கூடினும் கூைோவ்த
உட்�ல்க உற்ற குடி (குறள 887).

 ்ிைப�்தி்கோெத்்தில ்கண்ண்கியின் ்கல்தலயக் ்கோப�ியமோக்்கினர்.  ஆனோல 
அ்தில்கண்ண்கிலயப �ற்றிவயோ வ்கோேைலனப �ற்றிவயோ எத்்தலன ேோி்கள 
�ோைப�ட்டுளளைன என்று �ோத்்தோல அது மி்கவும் ந்ோற்�ம் எனைோம்.
 ்தமிழ் நமோழியில எழு்தப�ட்ை மு்தல ்கோப�ியம் ்ிைப�்தி்கோெம்.  அது வ�ோல 
்கி.�ி. �ன்னிெண்ைோம் நூற்றோண்டில எழு்தப�ட்ை ஒரு ்கோப�ியம் வ்க்்கிழோோின் 
ந�ோிய புெோணம் (்திருத்ந்தோண்ைர் புெோணம்).  வ்க்்கிழோர் ஒரு �ோத்்திெத்ல்த 
்கோப�ியத்்தில ல்கயோளும்வ�ோது அேெது குழநல்தப �ருேம் இளைலமப �ருேம் 
�க்்தி நெறி வீடு வ�று என்று அழ்கோ்க ்தனித்்தனிப �ோைைோக்குேோர். ஆனோல 
்ிைப�்தி்கோெத்்தில ்கண்ண்கிலய மு்தல மு்தைோ்கக் ்கோட்டும் ்கேில்தயோ்க எடுத்்த 
எடுப�ிவைவய �்தி்கத்்தில ஒருமுலை இழந்தோள ஓர் ்திருமோ �த்்தினி என்று 
முன்னிறுத்து்கிறோர். அடுத்து ேரும் உலெந�று ்கட்டுலெயில ்கண்ண்கிலய ஒரு 
�த்்தினித் ந்தய்ேம் என்றோர்.   அடுத்து மங்கை ேோழ்த்துப �ோைலில,

“மோ்கேோன் ெி்கர்ேண்ல்க மோெோய்க்்கன் குைக்ந்கோம்�ர்
ஈல்கேோன் ந்கோடியன்னோள ஈெோறு அ்கலேயோள  அேளுந்தோன்
வ�ோ்திலஆர் ்திருேினோள பு்கழுலை ேடிநேன்றும்
்தீ்திைோ ேைமீனின் ்திறம்இேள ்திறம்என்றும்
மோ்தெோர் ந்தோழுதுஏத்்த ேயங்கிய ந�ருஙகுணத்துக்
்கோ்தைோள ந�யர்மன்னும் ்கண்ண்கி என்�ோள மன்வனோ”

என்று அறிமு்கப�டுத்து்கிறோர்.
 ஆனோல, �ோர்ப�னோின் �ண்�ோட்டுக் கூறு்களைோன வே்தம் வேளேி ்ோர்ந்த 
்திருமண முலற, வ்ோ்திைம், ேி்திக் ந்கோளல்க, ெலை வெெம், இந்திென், பூ்தம், என்ற 
்ெோ்தன ்ோத்்திெ ேில்த்கலளைத் தூவு்கின்ற �ோைல ேோி்களுக்குப �ஞ்மிலலை.  
வமலும், முற்�ிறபபு மறு �ிறபபு மற்றும் ்கருமக் ந்கோளல்க வ�ோன்றேற்றிற்கு 
அடுக்்கடுக்்கோ்க அவெ்க அடி்களைில �ோட்டியற்றப�ட்டுளளைன.
 வமலும் இந்திெ ேிழோ ஊர் எடுத்்த ்கோல்தயில �ோர்ப�னோின் ோிக் வே்தம் 
ந்கோண்ை ்கைவுளைெோன இந்திெலன மு்தலில உயர்த்்திப �ிடித்துப �ோைல இயற்றினர்.  
அ்தன் மூைம் மன்னலெ மக்்கலளை வ்கோயில ேிழோ எடுத்து மண்டியிைச ந்ய்்தது.
 அ்தன் �ிறகு அபவ�ோது ்தமிழ் மண்ணில ெிைேி ேந்த ல்ேம் ஆ்ிே்கம் 
்ோங்கியம் புத்்தம் ்மணம் வ�ோன்றேற்றின் உயர்ந்த ்கருத்து்கலளையும் ்தத்து 
எடுத்்தனர். அது வ�ோது ேை ெோட்டில இருநது இறக்கும்தியோ்கிய ்திருமோல மற்றும் 
வ்கோமெம் அலைது சுபெமணிய ேழி�ோட்டிலனயும் ல்கயில எடுத்்தனர்.  அ்தற்கு 
இேர்்கள �யன்�டுத்்திய மு்தல ்தளைமோ்க ் ிைப�்தி்கோெம் இருப�ல்த அறிய முடி்கிறது.
 வேறு ேோர்த்ல்தயில ந்ோலேது என்றோல �ோர்ப�னர்்கள ்ிைப�்தி்கோெம் 
என்ற வ�ோர்லேயில ்தமது வே்த ம்தக் ்கருத்து்கலளைத் ந்தோகுத்ந்தடுக்கும் ஒரு 
நூைோ்க இ்தலன ேடித்ந்தடுத்்தனர்.  இந்த ஒரு நூவை ்கி �ி ெோன்்கோம் நூற்றோண்டின் 

பாவலர சீைி பழைி, எம்., ஏ., 
ந்ன்லன
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்திருமூைர் ்திருமந்திெத்்திற்கும் ்கி�ி ஆறோம் நூற்றோண்டின் �க்்திப வ�ோருக்கும் அடிக்்கல 
ெோட்டியது.  இ்தற்கு மு்கமன் கூறிய ேோிவய ேிண்ணேர் ்தலைேலன ேிழுெீர் ஆட்டி
என்று இந்திெனுக்கு ென்னீர் அ�ிவை்கம் ெைத்்தி முடித்்தது.
 அ்தன் �ின் �ிறேோ யோக்ல்கப ந�ோிவயோன் வ்கோயில என்றது.   அ்தோேது ்கி �ி
இெண்ைோம் நூற்றோண்டிவைவய ்ிேனுக்கு என்று ஒரு ேழி�டும் வ்கோயில ஒன்று 
்கோேிோிபபூம் �ட்ைடினத்்தில இருந்தது என்ற ஒரு ந�ோய்யுலெலய ெல்கியது. �ிறேோ 
யோக்ல்க என்றோல ்ிேனது உைல ஆண் ந�ண் வ்ர்க்ல்கயோல உண்ைோனது அலை
எ ன் ற து .   ஆ ன ோ ல  அ ே ன து  உ ரு ே ி ல ன  ஆ ண்  ந � ண்  � ோ லி ன  உ ரு ப � ி ன் 
வ்ர்க்ல்கயோ்கிய லிங்கம் என்�ல்த ்கி �ி ஆறோம் நூற்றோண்டின் �க்்திப வ�ோோின் 
மூைமோ்க ஏற்�டுத்்தினர்.
 அ்தற்கு முன்�ோ்க லிங்க ேழி�ோடு என்�து ்கோ்தைன் ்கோ்தலியின் அலையோளைச
்ின்னமோ்க இருந்தது.  அ்தோேது ்திலனபபுனத்து ெஙல்கயும் ெம்�ியும் ்ந்தித்து  
உைல ந்தோட்டு �ழகும் ெி்கழ்ேிற்குத் வ்தோழியோனேள இந்த லிங்க உருேிலன 
மண்ணில புல்தத்து �ின் அேர்்கலளைத் வ்தடி எடுக்்கச ந்ய்ேர். அபவ�ோது வே்கமோ்க 
ஓடிசந்ன்று ெீயோ ெோனோ என்று வ�ோட்டிப வ�ோட்டுக் ந்கோண்டு ்தலெலயத் வ்தோண்டி 
அந்த அன்புக் குறிலய எடுப�ர்.  இத்்தல்கலய ெி்கழ்ேிற்கு மு்கமன் கூறும் மு்தல 
்ந்திப�ிலன இயற்ல்கப புணர்ச்ி  என்�ர்.  இபவ�ோது இந்த லிங்கக் குறி உருேம் 
மஙல்கயின் மனம் ெிலறந்த அலையோளைச ்ின்னமோ்க அேவளைோடு ேோழ்ேின் இறு்தி
ெோள ேலெயில ேழி�டு ந�ோருளைோ்கப �யணிக்்கிறது.  இ்தனோல ்தோன் இந்தியோேின்
்தமிழினம் ேோழ்ந்த எந்த ஒரு இைத்ல்தயும் அ்கழ்வு ஆெோய்ச்ி ந்ய்்தோல அஙகு 
்கிலைக்்கின்ற ஒரு ந�ோருள இந்த லிங்கமோ்க இருக்்கிறது.  எனவே ்கி மு ்கோைத்து 
்தமிழினத்்தின் வீடு வ்தோறும் இருந்த ஒரு ்கோ்தல ்ின்னம் இந்த லிங்கம்.
 அத்்தல்கய லிங்க உரு ்கி �ி ஆறோம் நூற்றோண்டில ்ிேன் என்ற ந�யலெத் 
்தோங்கியது. ்மணர்்களைின் �ளளைி ல்கப�ற்றப�ட்டு ்கருேலறயோ்க மோறிய ந�ோழுது 
அ்தில இந்த லிங்கம் ெோட்ைப�ட்ைது.    அ்தற்கு ஊர்்கள வ்தோறும் இருநது 
ந்தோண்ைோற்றிய ந�ோிவயோர்்களைின் ந�யவெோடு வ்ர்த்து ந�யோிைப�ட்ைது.  அலைது
�ண்�டிப ந�யெோ்க ஞோன லிங்கம், ் த்்திய லிங்கம், ் ோ்தி லிங்கம் முத்துலிங்கம் என்ற 
ந�யோிலனக் ந்கோண்ைது.  அதுவே �ிற்்கோைத்்தில ெோம லிங்கமோ்கவும் ந�யோிலனக் 
ந்கோண்ைது. எனவே ்கி �ி இெண்ைோம் நூற்றோண்டில �ிறேோ யோக்ல்கப ந�ோிவயோன் 
என்ற அளைேிவைவய அேர்்களைோல ஒரு ்கருத்்தோக்்கத்ல்த ஏற்�டுத்்த முடிந்தது.  அ்தற்கு 
வமைோ்க �ோர்ப�னெோல எதுவும் ந்ய்ய முடியேலலை. எனவே்தோன் ்ிேனுக்கு ஒரு 
ேிழோ எடுத்்தோ்க ் ிைப�்தி்கோெத்்தில அேர்்களைோல எழு்த இயைேிலலை.  இந்திெனுக்கு 
ேிழோ எடுத்்த்தோ்கவே �ோைல புலனந்தனர்.
 அது வ�ோல ேை ெோட்டில அபவ�ோது சுபெமணியன் என்ற ஒரு வ்தேலன 
உருேோக்்கிஅ்தற்கு என்று ஒரு ்தனி ம்தமோ்க இயங்கியது.  அபவ�ோது அ்தலனயும் 
்தன்ேயப�டுத்துே்தற்கு இஙவ்க அறுமு்கச ந்வவேள அணி்தி்கழ் வ்கோயில என்ற 
ந்ோலைோைலையும் ந�ய்து லேத்்தனர்.  அ்தோேது இஙகு அேர்்களைோல முரு்கன் 
என்வறோ சுபெமணியன் என்வறோ நேளைிப�லையோ்கக் கூற முடியேிலலை என்�து 
ந்தளைிேோ்கிறது.
 ஆ ன ோ லு ம்  ்த ம ி ழ்  ம ண் ண ி ல  ம ல ை யு ம்  ம ல ை ் ோ ர் ந ்த  � கு ்த ி ்க ளை ி ன் 
வேட்டுேர்்களைின் ல்கயில உளளை வேட்லைக்கு உோிய ்கருேியோ்கிய வேலிலன 
ேணஙகு ந�ோருளைோ்க மோற்றும் முயற்்ியில ஈடு�ட்ைனர்.  அபவ�ோது ந்வவேல 
என்ற ஒரு ந்ோலைோைலைப ந�ய்்தனர்.  வேலிலனக் ல்கயில எடுத்து வேட்லைக்குச 
ந்ன்ற வேடுேர்்கலளைக் ்கோப�ேனோ்க ந்வவேல ஏந்திய ஒருேன் உளளைோன் 
என்றனர்.  அேனுக்கு ஆறு மு்கங்கள என்றனர்.
 ்தமிழ் மண்ணில ந்தோல்கோப�ியம் ்கோட்டு்கின்ற வ்வயோன் என்�ோன் ஆறு 
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்தலை்கலளைக் ந்கோண்ைேனோ்கக் ்கோட்ைப�ைேிலலை.  மோற்றரும் ்ிறப�ின் 
மெ�ியல ்கிளைப�ின் என்று ்கைவுலளை ந்தோல்கோப�ியம் முன்னிறுத்்தேிலலை.   எந்த 
ஒரு ந�ோருலளையும் ்கைவுளைோ்க அலைது ேணஙகு ந�ோருளைோ்க ந்தோல்கோப�ியம் 
்தமிழினத்்திற்கு அலையோளைப �டுத்்தேிலலை.
 ஆனோல ்கோேிோிபபூம்�ட்டினத்்தில ்கி �ி இெண்ைோம் நூற்றோண்டிவைவய 
ந்வவேலுக்கு என்று ்தனிவய ஒரு வ்கோயில இருந்த்தோ்க ்கோட்டினர்.  உண்லமலயச
ந்ோலேது என்றோல ்கி �ி ஆறோம் நூற்றோண்டில்தோல ்திருநேண்்கோட்டு வ்கோயிலும் 
பூம்பு்கோோின் ்ோயோேனம் வ்கோயிலும் அப�ரும் ்திருஞோன்ம்�ந்தரும் இயற்றிய 
�ோைல்களைின் மூைமோ்க உருேோக்்கம் ந்ய்யப�ட்ைலேயோகும்.  அேற்லற மு்தல 
இெண்ைோம் குவைோத்துங்கச வ்ோழர்்கவளை ந�ருங வ்கோயிைோ்க எடுப�ித்்தனர் 
என்�ல்த வ்கோயில ்கலநேட்டு்கள ்கோட்டு்கின்றன.  வமலும் வ்கோயிலினுள உளளை 
ந�ரும் மண்ை�ங்கலளை 1950ஆம் ஆண்டு்களுக்குப �ிறவ்க ெோட்டுக் வ்கோட்லைச 
ந்ட்டியோர்்கள எடுப�ித்்தோர்்கள என்�ல்த அந்தந்த மண்ை�த்்தில உளளை 
்கலநேட்டு ்ோ்னம் ்ோட்்ி கூறும்.  ெிலைலம இப�டி இருக்்க ்கி �ி இெண்ைோம் 
நூற்றோண்டிவைவய ்ிேனுக்கும் முரு்கனுக்கும் அஙகு வ்கோயில இருந்தது என்று 
எழு்தியது �ோர்ப�னோின் ேஞ் மனத்ல்தக் ்கோட்டு்கிறது.
 வமலும் ேை ெோட்டில அன்று ேணங்கப�ட்ை �ைெோமன் என்�ேனுக்கும் 
வ்கோயில இருந்தது என்றனர்.  இ்தலன ேோலேலளை வமனி ேோலிவயோன் வ்கோயிலும் 
என்றனர். அத்வ்தோடு ்திருமோலுக்கும் ஒரு வ்கோயில இருந்தல்த ெீை வமனி 
நெடிவயோன் வ்கோயிலும் என்றோர் அடி்கள.  இஙவ்க கூர்நது �ோர்த்்தோல �ோைல 
ேோி்கள ்ிேன் என்வறோ முரு்கன் என்வறோ �ைெோமன் என்வறோ ்திருமோல என்வறோ 
நேளைிப�லையோ்கக் ்கோட்ைப�ைேிலலை.  ஆனோல உலெயோ்ிோியர்்கள ்தங்கள 
மனம் வ�ோல ்ிேன் என்றும் முரு்கன் (ஆறுமு்கம்) என்றும் ேிட்டுணு என்றும் 
அேர்்கள உலெ எழு்தினர்.
  ்திருமுரு்கோற்றுப�லை எழு்தப�ட்ை ்கோைத்்தில கூை இப�டி ஒரு வ்கோயில்கள
்கோேிோிபபூம்�ட்ைனத்்தில இருந்த்தோ்க வேறு எஙகும் குறிபபு இலலை.  வமலும் 
்ோயோேனத்ல்தப �ோடிய ்திருஞோன ்ம்�ந்தர் ்தமது ்திருச்ோய்க்்கோட்டுப �்தி்கத்்தில 
்ித்்தநமோன்ற ேலைோர்க்கு அருளும் ்ிேன் வ்கோயில என்்கிறோர். நேண்ைலைக் 
்கருங்கோடுலற வே்தியன் வ்கோயில என்்கிறோர்.  அ்தோேது �ோர்ப�னருக்கு உோிய 
வே்தத்ல்தக் ந்கோண்ை ்கைவுளைோ்க வே்தியன் வ்கோயில என்்கிறோர்.  அ்தோேது ்தமிழனின் 
மண்ணில �ோர்ப�னோின் ்கைவுலளை ெிறுேி ேிட்டுப �ிறகு அந்த மண்லணவய 
்களைேோடு்கின்ற ஒரு ஏற்�ோட்டிலன வமற்�டி ்திருஞோன்ம்�ந்தன் ந்ய்்கிறோர்.  
ஆனோல அேர் எந்த ஒரு இைத்்திலும் அஙகு �ைெோமனுக்கும் ்திருமோலுக்கும் 
முரு்கனுக்கும் வ்கோயில இருந்த்தோ்கப �ோைல புலனயேிலலை. இன்னும் ்ற்வற 
ேிளைக்்கமோ்க ்தமது வ்தேோெத்்தில, 

வ�ோய்க்்கோவை மலறநதுலற்தல புோிந்தோனும் பூம்பு்கோர்ச
்ோய்க்்கோவை �்தியோ்க உலையோனும் ேிலையோனும்

என்வற �ோைல புலனந்தோர்.
 இன்லறய பூம்பு்கோர் ் ோயோேனம்  என்�து ் ோய்க்்கோடு என்று அலழக்்கப�ட்ைல்த 
்திருஞோன்ம்�ந்தோின் வ்தேோெத்்தின் மூைமோ்க அறி்கிவறோம்.   ்ோய்க்்கோடு என்றோல 
மூங்கில ்கோடு எனைோம்.  யோம்  அஙகுளளை �ளளைியில �டித்்த ்கோைத்்திலும் இந்த 
ஊோில மூங்கில ்கோடு்கவளை மண்டியிருந்தது.  இ்தலன லமயப�டுத்்திவய ்ோ்கித்்திய 
அ்கோைமியின் ேிருது ந�ற்ற ்ோயோேனம் என்ற ்கல்த எழுந்தது.
 எனவே �ோர்ப�னீயம் ்கி மு ்கோைத்்திவைவய �ிற ம்தத்்தின் ேழி�ோட்டுக் 



Y    Y   2020

வ ்க ோ ய ி ல ்க ல ளை  இ டி த் து  ே ி ட் டு  ்த ம ்த ோ க் ்க ி க்  ந ்க ோ ள ்க ி ற  வ ே ல ை ல ய த் 
ந்தோைங்கிேிட்ைல்த ்ிைப�்தி்கோெமும் ்திருஞோன ்ம்�ந்தோின் �க்்திப வ�ோரும் 
்கோட்டு்கின்றன. ேெைோறு அறியோ்த ்தமிழினத்ல்த இன்றும் இப�டிப�ட்ை ேழி�ோட்டு 
்தளைங்கலளை இடிப�்தற்கு ்கெ வ்ேர்்கள என்ற ந�யலெத் ்தோங்கி ெின்றல்த �ோ�ர் 
மசூ்தி இடிப�ில ்கண்டுளவளைோம்.   இபவ�ோது �ோைல முழுேல்தயும் ்கோண்வ�ோம்.

�ிறேோ யோக்ல்கப ந�ோிவயோன் வ்கோயிலும்
     அறுமு்கச ந்வவேள அணி்தி்கழ் வ்கோயிலும்
       ேோலேலளை வமனி ேோலிவயோன் வ்கோயிலும்
          ெீை வமனி நெடிவயோன் வ்கோயிலும்
              மோலை நேண்குலை மன்னேன் வ்கோயிலும்

என்று ்கலை்ியோ்கப பூம்பு்கோர் ெ்கெத்ல்த ஆட்்ி ந்ய்்த வ்ோழ மன்னருக்கும் ஒரு 
வ்கோயில இருந்தது என்று முடிக்்கிறோர்.  ஆனோல ேெைோற்றில அப�டிப�ட்ை ஒரு 
மன்னர் யோர் என்வறோ அேெது ்கோைம் குறித்வ்தோ எந்தத் ்த்கேலும் இலலை.
 ்திருேளளுேர் அெண்மலனலய அெண்மலன என்வற குறிப�ிட்ைோர். 
அபவ�ோது ்தமிழ் மண் ்தமிழர்்களைின் ல்கயில இருந்தது. ்கோை மோற்றம் �ோர்ப�னோின் 
ஆ்திக்்கம் ்தமிழ் மண்லணக் ்கேர்ந்தது.  அபவ�ோது அ்தலனப �ோர்ப�னீயம் வ்கோயில 
என்றது.  மக்்கள எஙகு ந்ன்று கும்�ிட்டு குனிநது ெிற்்கின்றனவெோ அந்த 
இைத்ல்த வ்கோயில என்றது.  அ்தன்�டி அெண்மலனலய அெண்மலன என்று கூறோமல 
வ்கோயில என்றனர்.  மன்னேன் வ்கோயில என்றனர்.  இப�டிப�ட்ைச ந்ோலைோைல 
வ்க்்கிழோர் ்கோைத்தும் ்கம்�ோின் ்கோைத்தும் இருநதுளளைது.  வமலும் �்திவனழோம் 
நூற்றோண்டில ்திருேிலளையோைல புெோணத்ல்த எழு்திய �ெஞவ்ோ்தி முனிேோின் 
்கோைம் ேலெ வ்கோயில என்ற ந்ோலலை அெண்மலனலயக் குறிப�்தற்்கோ்க மட்டுவம 
�யன்�டுத்்தினர் என்�வ்தோடு அலமவேோம். ்திருஞோன்ம்�ந்தோின் ்கோைத்்தில 
ேழி�டு வ்கோயிலை ்தளைம் என்றனர்.  ்தளை புெோணம் என்றனர்.  ்தமிழ் மண்ணில இமய 
மலையில இருநது ேந்த ்ிேனும் �ோர்ே்தியும் �நது ேிலளையோடிய மண் என்றனர்.  
இலறேனின் மண் என்றனர்.  �ோர்ப�னோின் பூமி என்று ந்ோலைோமல ந்ோலலிப 
வ�ோயினர்.
 இன்று இந்த மண்ணில �ோர்ப�னீயத்்தின் மனம் புண்ணோகும்�டி எந்த 
ஒரு உண்லமலயயும் நேளைிப�லையோ்க எழுதுேது ்தண்ைலனக்கு உோிய 
குற்றமோ்கப �ோர்க்்கப�டு்கிறது.  ்ீயர் ்ீற்றம் ந்கோளளைோமல இருக்்க வேண்டித் 
்தமிழினம் ல்க ்கட்டி ேோய்பந�ோத்்தி ெிற்்க வேண்டிய ்கட்ைோயத்்தில உளளைது.  
்ோ்தி ்கோத்்த ்ங்கெோச்ோோியோலெ ம்கோ ந�ோியேோள என்று மோியோல்தயோ்க ேிளைிக்்க 
வேண்டியுளளைது.
 ்தமிழ் நமோழிலய ெீ் �ோலஷ என்று கூறிய ந்கோடு மனத்வ்தோோின் மனம் 
புண்�ைோமல �ோர்த்துக் ந்கோளளை வேண்டியது ்தமிழினத்்தின் ்கைனோ்கிறது.  
உை்கத்்தில இது வ�ோன்ற ஒரு ெிலைலம வேறு எந்த ெோட்டிலும் இலலை.  
ஆண்ைோண்டு ்கோைமோ்க மண்ணின் லமந்தர்்களைின் அறிலேயும் அறி்தலையும் 
�றித்்த ஒரு இனத்ல்தக் ல்கநயடுத்து கும்�ிடும் கூட்ைத்ல்த வேறு எந்த ெோட்டிலும் 
்கோண இயைோது.  ்கலேி �றித்்த ்கயேர்்கலளை ்கைவுளைோ்கப �ோர்க்கும் அ�லை்கலளை 
வேறு எந்த ெோடும் ந்கோண்டிருக்்கேிலலை.

ந்ப�ின் புணர்ச்ிவ�ோல கூடினும் கூைோவ்த
உட்�ல்க உற்ற குடி (குறள 887).

n
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நெிரநேரமிலவலை என்று தேரிநேிருநதும் 

அேவைதய நெிவைத்துக்த்கொணடு 

தநெருங்கிச் த்சல்கின்த்ொம்...

ஒரு ்கொலை ்கட்டத்ேில அது நெம்வம 

ைவிட்டுச்த்சலலும்த்பொது 

்கணணீர் த்சொட்டு்கின்த்ொம்....

நெம்்பவிக்வ்க என்் த்சொலதலைொடு கூட 

்சம்்பநேம் இலலைொேைர்்கள் மீது 

நெம்்பவிக்வ்க வைக்்கின்த்ொம்...

்பவின்பு துதரொ்கி என்று 

்பட்டமும் சூட்டு்கித்ொம்.... 

எைவர்ப ்பற்்றி நெொம் 

அேி்கம் ்சறிநேிக்்கின்த்ொதமொ... 

அைரொலேொன் நெம் 

்பொேி ைொழக்வ்க ்பொழவட்கி்து...

இநே உணவமவய அ்றிநேிருநதும்

நெொம் அவே ஏற்்பதே இலவலை..

ைொர்த்வேயவில அழ்கொய்த் தேரிநேைர் 

எலலைொம் ைொழக்வ்கயவில அழ்கொய்த் 

தேரிைேிலவலை... ஆைொலும் 

அைதரொடுேொன் ைொழ நெிவைக்்கித்ொம்...

 

இ்ப்படி எத்ேவை ்கொலைம்ேொன் 

ஏமொ்்ப த்பொ்கின்த்ொதமொ...

்சறிநேவை த்சய்யும் ்சக்ேி இருநதும் அவேச் 

த்சலைைழி்ப்பேில ்கஞ்சத்ேைம்..

த்கொஞ்சம் அேி்கம்ேொன்...

்கொேலுக்குச் த்சொநேமொை ேைிவம...

குழநவே்களுக்குச் த்சொநேமொை குறும்பு...

ஏவழ்களுக்குச் த்சொநேமொை ்ப்சறி..

மைிேருக்கு மட்டுதம 

த்சொநேமொை மைமொற்்ம்...

இநே மைம் என்் ஒன்று மொ்ொமல 

இருநேிருநேொல மைிே இைம் 

எ்பத்பொதேொ மொணடு த்பொயவிருக்கும்...

என்ை த்சய்ைது இ்பத்பொதேலலைொம்  

ஒரு மைிேதரொடு ்பழ்கி்ப்பொர்த்ேொதலை  

ஆயவிரம் மிரு்கங்கத்ளொடு ்பழ்கிய  

அனு்பைம் ைரு்கி்து.

- கேக நிஸறா
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 ஸ்வ ை டி ய ம்  மு ழு ே து ம் 
மனி்தத் ்தலை்களைோல ெிெம்�ி ஆெேோெக் 
ந்கோண்ைோட்ைத்துைன் ஆ்ியக் வ்கோபல� 
புட்�ோல வமட்ச ெைநது ந்கோண்டிருந்தது.  
லம்தோ னத்்தில ேிலளையோடிக் ந்கோண்டிருக்கும் 
இெண்டு அணி்களும் ்ோி் மமோன வ�ோட்டி 
யோளைர்்கள என்றோலும் அ்தில ஆ்ியக் 
வ்கோபல�யில ந�ரும்�ோலும் நேற்றி ேோல்க 
சூடிேரும் அணியின் ல்க ஓங்கிய ெிலையி 
வைவய இருந்தது.  �நது எ்திெணியின் 
வ்கோல வ�ோஸ்ட்டுக்கு அரு்கிவைவய இருநது 
ந்கோண்டிருந்தது.  இ்தில நேற்றி ந�றும் 
அணியுைன் ெோலளை ேிலளையோை இருக்கும் 
எ்திெணிக் குழுேினரும் ஆட்ைத்்தின் 
வ�ோக்ல்கக் ்கணித்்திை லம்தோனத்்தில 
�ோர்லேயோளைர்்களைோ்க அமர்ந்திருந்தனர்.
 ‘‘்லீம், ெோலளைய ஆட்ைத்்தில ெோம் 
இந்த ேலுேோன அணிவயோடு்தோன் வமோ்த 
வேண்டியிருக்கும் என ெிலனக்்கிவறன்’’ 
என்றோன் ெோலளை அணியின் வ்கபைனோன 
ேிலளையோட்டு வீென் ேினீத்.
 ‘‘ஆமோம்,  இவ்தோ அந்த அணி 
ஒரு வ்கோல வ�ோடு்கிறது �ோர்.  என்ன ஒரு 

தலைன்ஸின் ம்கிவம 
(குருைவின் ம்கிவம)

ராம்கருஷ்

வே்கம், ்கட்டுப�ோடு இந்த அணிலய ெோம் 
நேற்றி ந்கோளளை முடியுமோ என்ன? ்கஷைம் 
்தோன் ேினீத்’’ என்றோன் மு்க ேோட்ைத்துைன் 
்லீம்.
 ‘‘்லீம் ெமது வ்கோச்ின் ்திறலமக்கும் 
அ னு � ே த் ்த ி ற் கு ம்  மு ன் ன ோ ல  இ ந ்த 
அணி மட்டுமலை எந்த அணியும் ெிற்்க 
முடியோது ந்தோியுமோ’’  என்றோன் ்ற்வற 
ந�ருலமயுைன் ேிெீத்
 ‘‘ஆமோம் என்ன ந்ோலலித் ்தரு்கிறோர்.  
ெீங்கவளை  உங்கள  வ�ோக்்கில  ேிலளையோடுங்கள 
என்்கிறோர்.  ி்ை ்மயங்களைில மட்டும் ி்ை 
நுணுக்்கங்கலளைச ந்ோலலித் ்தரு்கிறோர் 
என்�து ஒரு ்திறலமயோகுமோ?  எனக்கு 
்நவ்த்கமோ்கத் ்தோனிருக்்கிறது.’’
 ‘ ‘வைய் ்நவ்த்கப �டு்கிறோயோ? 
உனக்கு நேற்றியின்மீது ெம்�ிக்ல்க 
யிலலையோ அலைது உனது ்திறலமயின்மீது 
ெம்�ிக் ல்கயிலலையோ?’’
 ‘‘எனக்கு ெமது வ்கோச்ின் மீது்தோன் 
ெம்�ிக் ல்கயிலலை.
 ‘‘்லீம் வ்கோச ெமக்கு ஒரு ஆ்ோலனப 
வ�ோல, ்தேறு்கள ஏற்�டும்வ�ோது ்திருத்்தவும், 
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பு்திய முலற்கலளைப �யிற்றவும்்தோன் அேர் 
இருக்்கிறோர்.  அேருலைய அனு�ேத்்திற்கு 
முன் ெமது ்திறலம்கள மி்கவும் குலறவு்தோன். 
அப�டியிருக்கும்வ�ோது ஏன் உனக்கு 
்நவ்த்கம்?’’
 ‘‘அவ்தோ �ோர் அந்த அணி மைமைவேன்று 
4 வ்கோல்கள வ�ோட்டு ேிட்ைோர்்கள.  அேர்்கலளை 
நஜையிக்்கவே முடியோது வ�ோலிருக்்கிறவ்த.’’
 ‘ ‘்ோ ி  ்ோ ி  இபவ�ோது ேிேோ்தம் 
வேண்ைோம்.  ஆட்ைத்ல்தப �ோர்.  அ்தில 
அேர்்களுலைய ்தேறு்கலளைப �ோர்.  
இதுவும் வ்கோச ந்ோலலிக் ந்கோடுத்்தது்தோன்.  
அது ெமக்கு மி்கவும் �யன்�டும். ் ோி்தோனோ’’
 ேினீத் இப�டிநயலைோம் ெம்�ிக்ல்க 
யூட்டியவ�ோதும் ்லீமின் மு்கத்்தில ந்தோிந்த 
அேெம்�ிக்ல்கலயக் ்கலளைய முடியேிலலை.  
மு்கேோட்ைத்துைன் ்தோன் ்கோணப�ட்ைோன்.
 அந்த அணி எ்திெணிக் ந்க்திெோ்க 
7 வ்கோல்கள வ�ோட்டு 7க்கு 0 என்்கிற 
வ்கோல ்கணக்்கில நஜையித்துேிட்ை்தோ்கவும் 
ெோலளை ேினீத் இைம்ந�ற்ற அணிவயோடு 
ேிலளையோை இருக்்கிறந்தனவும் அறிேிப�ோளைர் 
அறிேித்துக் ந்கோண்டிருந்தோர் மிகுந்த 
ஆெேோெத்துக்்கிலைவய..  நேற்றி ந�ற்ற 
அணியின் ஆெேோோிபபு அைங்க நேகு வெெம் 
�ிடித்்தது.
 மோலையின் ெைந்த �யிற் ி் ஆட்ைத் 
்தின் வ�ோதுவ்கோச அேெேர் ேிலளையோடுேல்த 
உன்னிப�ோய்ப �ோர்த்துக் ந்கோண்டிருந்தோர்.  
அேர்்கலளை அேர்்கள வ�ோக்்கிலேிட்டு 
ி்று ி்று ்திருத்்தங்கள மட்டும் ந்ோலலிக் 

ந்கோண்டிருந்தோர்.
 அடுத்்த அணியின் வ்கோச இேோின் 
்திறலம அறிநது ்தன் அணியினருக்்கோன 
அறிவுலெ்கள மற்றும் ்கடுலமயோன 
�யிற்்ி்களும் அளைித்துக் ந்கோண்டிருந்தோர்.
அஙவ்க �ோர் ேினீத் எ்திெணி வ்கோச்ின் 
� ய ி ற் ் ி ல ய .   ெ ம து  வ ்கோ ச  ெ ம் ல ம வ ய 
ேிலளையோைச ந்ோலலிேிட்டு ேோய்யோ்க 
உட்்கோர்நதுேிட்ைோர்.
 ‘‘்ோி ்ோி புைம்�ோவ்த, ெீ உனது 
்தனிப�ட்ை ்திறலமலயக் குலறத்்திைோமல 
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ெோலளை ேிலளையோடு.  நேற்றி  ெமவ்த  
்ோி்தோனோ?’’ என ்ோந்தப�டுத்்திேிட்டு 
்தங்கியிருக்கும் அலறக்குச ந்ன்றோன் 
ேினீத்.
 அடுத்்த ெோள
 ல ம ்த ோ ன ம்  ே ண் ண  ே ண் ண 
உலை்களைணிந்த இளைம் ந�ண்்களுைனும் 
இலளைஞர்்களுைனும் ்கை்கைப�ோன சூழலில 
ம்கிழ்ச்ிப ந�ருக்்கில ெிெம்�ி ேழிந்தது
 அணி்கள இெண்டும் ஆட்ைத்ல்தத் 
து ே க் ்க ி ன .   எ ்த ி ெ ண ி  ந ்த ோ ை ங ்க ி ய 
1 0  ெிமிைத்்திவைவய ஒரு வ்கோல அடித்்தது. 
வே்கம் வே்கம்.  ேினீத் ்லீமிைம் ெீ உன் 
ஆட்ைத்ல்த ஆடு என உற்்ோ்கப �டுத்்தி 
ேந்தோன்.  இ்தற்்கிலைவய ஆட்ைத்்தின் 
மு்தல�ோ்தி முடிந்தது.
 இலைவெெத்்தில வ்கோச ேினீத்ல்த 
அலழத்து ஏவ்தோ முணுமுணுப�ோய் ந்ோலலிக் 
ந்கோண்டிருந்தல்த ்லீம் �ோர்த்்தோன்.  
மறு�டியும் இெண்ைோம் �ோ்தி ஆட்ைம் 
ந்தோைங்கியது.  இ்திலும் எ்திெணியின் 
ல்கவய ஓங்கத் ந்தோைங்கிய ெிலையில 
ேினீீத் ்லீமிைம் வே்கமோ்க அரு்கில ஓடிக் 
ந்கோண்வை ந்ன்று ‘‘ெோன் �நல்த உனக்கு 
�ோஸ் ந்ய்்கிவறன் ெீ அல்தக் வ்கோைோ்க 
மோற்றிேிடு’’ என்று அே்ெ அே்ெமோ்கச 
ந்ோலலிச ந்ன்றோன்.
 அேெம்�ிக்ல்கயுைன் ஓடிக் ந்கோண்டி 
ருந்த ்லீமின் ்கோலுக்கு மந்திெமிட்ைோற் 
வ�ோல ேினீத்்திைமிருநது ்தளளைப�ட்ை �நது 
ேெ அேன் ேிலெநது அ்தலன வ்கோலுக்குள 
்திறலமயோ்கத் ்தளளை அது வ்கோைோ்க 
�ோிணமித்்தது.  மறு�டியும் ஆட்ைம் முடிய 
5 ெிமிைங்களுக்கு முன் அவ்த வ�ோல �நது 
ேினீத்்தின் ்கோல்களைிருநது �றநது ேநது 
்லீமின் ்கோல்களைில ்தஞ்மலைநது அந்தக் 
்கோல்களைோல வ்கோல வ�ோஸ்ட்்களைின் ெடுேில 
்தளளைப�ட்டு நெட்டில ்தஞ்மலைந்தது. 
 வ்கோல வ�ோட்ை ் லீமோல ்தன்லனவய 
ெம்� முடியேிலலை.  எ்கிறிக் கு்தித்து 
்கண்்களைில ெீர் ெிெம்�த் ்தத்்தளைித்்தோன்.  
 இெண்ைோேது �ோ்தி ஆட்ைமும் 

முடிய ஒட்டுநமோத்்த ஆட்ைம் முடிநது 
ேினீத் அணி 2க்கு 1 என்ற வ்கோல ்கணக்்கில 
எ்திெணிலய  நேற்றி  ந்கோண்ைது.
 ்லீம் வே்கமோ்க ஓடிச ந்ன்று 
ேினீத்ல்தத் ்தழுேிக் ந்கோண்டு ஆெேோோித்்தோன்.
 ி்றிது வெெத்்திற்குப �ின் ்தன்லன 
ெிலை ெிறுத்்திய ்லீம் ேிெீத்்திைம் இந்த 
மோற்றம் எப�டி ெி்கழ்ந்தது என்று வ்கட்ைோன்.  
எலைோம் இலறேன் அருள்தோவனோ என்றோன்.
 ்லீம்,  வ்கோசல்ப �ற்றி ந்ோன்னோவய 
அேருலைய உக்்தியினோல்தோன் என்னோல 
மின்னல வே்கத்்தில �நல்த உன்னிைம் 
�ோஸ் ந்ய்ய முடிந்தது. இலைவெெத்்தில 
அ ந ்த  நு ட் � த் ல ்த த் ்த ோ ன்  எ ன் ன ி ை ம் 
அேர் ந்ோன்னோர்.  �நல்த உன்னிைம் 
்தளளைிேிட்ைோல ்லீம் அல்தக் வ்கோைோய் 
மோற்றிேிடுேோன் என்று ெம்�ிக் ல்கயோய்ச 
ந்ோன்னோர்.  இலறேன் அருள என்றோய்  
்ோ ி்தோன்.  ஆனோலும் அந்த அருலளைப 
ந�றுே்தற்கும் ஒரு �ிெ்தி�லிபபுத் வ்தலேப 
�டு்கிற்தலைேோ,  இல்தத் ்தோன் ்திருமூைர் 

சூோிய ்கோந்தமும் சூழ்�ஞசு வ�ோைவே
சூோிய ்கோந்தம் சூழ்�ஞல்ச சுட்டிைோ
சூோியன் ்நெி்தியில சுடுமோறு வ�ோல
சூோியன் வ்தோற்றமுன் அற்ற மைங்கவளை

என்றோர்.
 இலறேன் அருளைோல்தோன் ஆன் 
மோக்்கள மோலயயிலிருநது ேிடு�ைவேண்டும்.  
எனினும் இலறேன் அருள வெவெ �ோயோது.  
இலறயருள சூோிய ஒளைி வ�ோன்றது.  
மோலயலய, அறியோலமலய சுட்நைோிக்்க 
வேண்டுநமன்றோல அது குருேருள என்ற 
நைன்ஸ்மூைமோ்கப �ோய வேண்டும்.

 ்ோி ்ோி ேினீத் ெோம் இபவ�ோது ெமது 
நைன்ல்ப �ோர்த்து ஆ்ிந�றுவேோம் ேோ 
என அலழக்்க இருேரும் ்ிோித்்த ்ிோிப�ில 
அணியினரும் �ஙகு ந்கோளளை அஙவ்க 
ம்கிழ்ச்ி நேளளைம் ்கலெபுெண்வைோடியது.

n
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நண்்னை ...
நீேின்ேி நபா்னைது?
ேிங்க்ளற்் ைொனும் கூடும்
ேிங்க்ளில ஓர் நெொள்!
ேிணதேொள் நெட்்பற்த்ொர் 
நெொைிலைத்ேில யொரு்ளர்!

ேநவேயவின் ஆேரவு
ேொயவின் ஆதுரம்
உடன் ்பவி்ைொ
்சத்கொேரத்துைம்
உள்்ளத்து உணர்ைொய் 
உடனுவ்யும் உன்ைேம்!

தேொலைவிவயத் தேொட்டிடொமல
தேொள் த்கொடுத்துத் தூக்்கிைவிடும்
தேொழைைன்! ேீவம நெவம அணடொமல
ேீவமக்குத் ேீங்கொைொன்!!!

ைறுவமயவிலும் த்சழுவமயவிலும்
தைற்றுவமய்றியொன்!
ேொம் பு்சறிக்்கொமதலையவினும்
நெம் ்ப்சறி த்பொறுக்்கமொட்டொன்!!

உ்வு்கள் தமம்்பட தூது த்சலைொன்!
்பவ்க்கவ்ள்ப  ்பட்தடை நெறுக்்கி
்பரிேைவி்பவ்ப்ப ்ப்கர்ைொன்!
ஆ்பத்்பொநேைன்! ஆேரைொ்ளன்!
அ்றிைவமச்்சைைன்!

நெம் வீட்டின் தூணிலும்
துரும்்பவிலும் தேொற்்ம் த்கொள்ளும்
நெர்சறிம்மமைன்! குருவுக்குக்
குருைொய் த்கொணடொடும்
குலைதேய்ைம்! கூடி நெின்று 
த்கொடி நென்வம த்சய்ைொன்!

த்பரும் ்பேைவி - த்பர்றிவு-
அநேஸ்து- ஆளுவம
அேேவையும் ைவிட்டு
அடுக்்கவ்ள்ப பூவையொய்
நெம்வமதய அணடிச் சுற்்றிடுைொன்!
எலலைொ நெண்பனும் எலலைொ 
்பொர்த்ேனுக்கும் ்சொரேிேொன்!
நெண்பைின்்றி நெொைிலவலை!

மஙனேயரகேரசி
ேவலைவமச் த்சயலை்கம்
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்கொேல தேன்குடம் 
்கைவிழநே த்பொது......!

சவறறிபகபசராைி

l

அது என்ை
்கைைொ
நெீ
்கடித்து எ்றிநே
்கைியவின் மிச்்சமொ?

l

ேித்ேி்பபுக்த்கன்த்ொரு
ேிவ்சயுணடொ?
உணதட...
நெீயவிருக்கும்
ேிவ்சதயைக்குத்
ேித்ேி்பபுத் ேிவ்ச!

l

மூன்்ொம் ்பொலில
மூழ்கிதயழுநது்ப புகு்கித்ொம்
இ்பத்பொது நெொம்
ைள்ளுைன் எழுேொே
நெொன்்கொம் ்பொலில......!

l

ேநேவேத்ேொதை த்கட்்கின்த்ன்
அ்பபு்தமன்ை....
ேிரு்ப்பவிக்த்கொடு முத்ேத்வே!

l

்கட்டிக்த்கொணடு
தேொ்ளில தேொஙகு்கி்ொய்
்கொேிலைொடு்கி்து
உன் ஜிமிக்்கி...
அட
ஊஞ்சலுக்குள் ஊஞ்சல!

l

்பவிரித்து வைத்ேிருக்்கி்ொய்
வ்கயவில புத்ே்கத்வே
்படி்ப்பதேன்ைதைொ
என்வைத்ேொன் !
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அன்பு
அ்சொேொரண ைொர்த்வேயவில
ஆர்்ப்பரிக்்கி்ொய் ஆழமைேில

ஆழி அவலை்க்ளிதலை
அவலை்கி்து என்மைமும்
அவமேியொய்

தே்ளொய் த்கொட்டிைொலும்
தேைமுது தேைவிட்டிைொலும்
இன்ைமுது ்பவடத்ேொலும்
இன்ைல ்பலை ேநேொலும்

துடிக்்கின்் இேயத்ேவே
நெிறுத்ேிட இயலைொது

தூைொைம் துைணடொலும்
பூ மணம் மடிநேொலும்
புன்ைவ்க்ப புவேநேொலும்

பூத்ேிடுதம என் மைேில
உன் நெிவைவு மத்ேொ்பபு

்கொர்தம்கம் ்சறிைநேொலும்
்கடுஞ்சறிைம் த்கொணடொலும்
்கலலைொய் மைம் த்பொைொலும்
்கொத்ேிரு்பத்பன் ்சறிவலையொ்க

்கரம்்பவிடித்ே நெொள் முேலைொய்
தைணதம்கம் நெொைொ்க
த்சம்்பரிேி நெீயொ்க

த்பொருத்ேமிலலைொ
இவணதயன்று
தூற்றுதைொர் ்பலைரிருக்்க

்பொைம் என்ை தேரியும்
அைர்்களுக்கு
்கொேலின் ்கைவிர்சமும்
்கொட்டொறு ்கைியமுதும்

அட்்சய்பொத்ேிரமொய்
அன்்பவிருக்்க
அள்்ள அள்்ள த்பருகுதம!
்கடு்க்ளவும் ்சறிறு்கொதே!

- சரவிபி கராசிச்நதைிரா

அவள்...
்கொற்்றில ்கலைநது 

ைரும் ஈரதமலலைொம்

அைள் கு்ளித்து முடித்ே 

கூநேலின் ைொ்சதமன்த்பன் ..!!!

--

்கண்கத்ளஙகும் நெிவ்நேைத்ள

தநெஞ்சதமஙகும் உவ்நேைத்ள

்கொேவலை த்கொடுத்ேிட்டைத்ள ...

எலலைொதம த்பொய்யொ்கிட

நெீ நெொன் மட்டும் இங்க

தமய்யொ்க ைொழைதேைடி .. !!!

--

ைொதைஙகும் ்கொர் இருள் 

்படர்நேிருக்்கின்்து.

நெீயுமிலவலை

நெிலைவும் இலவலை

நெட்்சத்ேிரங்கள் இலவலை ...

எஙகும் ஒதர ேைிவம...!!

மைம் மட்டும் ்சஞ்சலைத்தேொடு ..!!!

நன்ட பயணத்தைில இனைபபாறிய நன்ட பயணத்தைில இனைபபாறிய 

நியாபேஙேள் வின்டசபறறிரு்நதைை நியாபேஙேள் வின்டசபறறிரு்நதைை 

சவட்்டபட்்ட மரஙேள்..!சவட்்டபட்்ட மரஙேள்..!

- வ்டேனர சசலவன்
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 இ்த ற் கு  வ ம ல  ஒ ரு  வ � ோ து ம் 
ந�ோறுக்்க முடியோது.. ெோன் எவேளைவு 
்தோன் ந�ோறுத்து வ�ோேது. என்லன யோர் 
என்று ெிலனத்துக் ந்கோண்ைோய்.. என்று 
ஏவ்தனும் ஒரு ்ந்தர்ப�த்்தில அவன்கமோய் 
அலனேருவம ந�ோறுலம இழநது ந்ோலலி 
இருபபீர்்கள.
 இந்த அே்ெ உை்கத்்தில நெடிவமைோ்க 
எ ல ை ோ வ ம  உ ை னு க் கு ை ன்  ்க ி ல ை க் ்க 
வேண்டும் என்வற மனம் ேிரும்பு்கிறது. 3G, 
4G அடுத்து 5G என ேநது இன்று எலைோவம 
மின்னல வே்கத்்தில ்கிலைத்து ேிடு்கிறது. 
முன்ந�லைோம் லைபவெோிக்குப வ�ோய் 
புத்்த்கத்ல்த புெட்டி புெட்டிப �ோர்த்து ந்தோிநது 
ந்கோண்ை ேி் யங்கள எலைோம் இன்று ஒரு ைச 
ஸ்க்ோீனில ேிெல அல்ேில மளைமளைநேன்று 
ேநது ேிழுநது ேிடு்கின்றன. 
 ந்ய்்தி்கள ேரும் வே்கத்்திவைவய 
ந்யல்களும் ெலைந�ற வேண்டும் என்று 
ெிலனக்கும் வ�ோது்தோன் ேிலனயோ்கிறது
 ந�ோறுலம என்றோவை �ிறர் ்தரும் 
ேலிலய, ்ங்கைங்கலளை, ெியோயமற்ற 
ந்யல்கலளை ந�ோறுத்துக் ந்கோளேவ்த 
என்வற �ைரும் ெிலனத்துக் ந்கோள்கிறோர்்கள. 
ஆனோல, ந�ோறுலமக்கு அர்த்்தம் �ிோித்்தோல 
அே்ெ ்க்தியில இயங்கோ்தீர்்கள. ெி்தோனமோ்க 
ந்யல�டுங்கள, வே்கம் வேண்ைோம் 

என்�ல்த எத்்தலன வ�ெோல உணெ முடி்கிறது.
 ந�ோறுலம என்�து �ிறருைனோன 
ந்யல்களைில மட்டுமலைோமல உங்கள 
அன்றோை ந்யல்களைிலும் அமல �டுத்துே்தில 
்தோன் உற்்ோ்கமும் உண்லமயோன ம்கிழ்ச ி்யும் 
இருக்்கிறது.
 ேோழ்க்ல்கயின் நேற்றிக்கு ந�ோறுலம 
வேண்டும் என்�து எலவைோருக்கும் ந்தோிந்தோ 
லும் எலவைோெோலும் அப�டி ந�ோறுலமயோ்க 
இருக்்க முடிே்திலலை.  அ்தற்கு முக்்கியமோன 
்கோெணம், ‘்தங்கள ந�ோறுலமலய �ிறர் 
�ைவீனம் என்று ெிலனத்து ேிடுேோர்்கவளைோ’ 
என அேர்்களுக்குள எழும் எண்ணம்்தோன் 
என்்கிறது மனஇயல. உண்லமயில ந�ோறுலம 
என்�து ஒரு �ைம். அ்தலன உறு்தியோ்க 
ெம்பு�ேர்்கள மட்டுவம அல்த ்ோியோ்க 
�யன் �டுத்துேோர்்கள. அப�டி �க்குேப 
�ட்ைேர்்களுக்கு எந்த ஒரு ேி்யத்்திலும் 
ந�ோறுத்துப வ�ோேது அேர்்களுலைய 
்தோக்குப�ிடிக்கும் ்க்்திலயக் கூட்டும். எந்த 
சூழலிலும் ேிைோமுயற் ி்வயோடு நேற்றி ந�ற 
உ்தவும்.
 ந�ோதுேோ்க, யோரும் ந�ோறுலம 
யற்றேர்்கள இலலை. ஒரு குழநல்த 
ந�றுே்தற்கு �த்து மோ்தங்கள ்கோத்்திருக்்க 
வேண்டும் எனத் ந்தோியும்வ�ோது யோரும் 
அ்தற்்கோ்க புைம்�ிக் ந்கோண்டிருப�்திலலை. 



Dr. 
(International Life Coach – Mentor – Facilitator)(International Life Coach – Mentor – Facilitator)
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அ்தற்்கோன ்கோைம் ேரும் ேலெ ெிச்யமோ்க 
்கோத்்திருக்்கிறோர்்கள. அத்்தலன ்கோைமும் 
என்ன ந்ய்ய வேண்டும், என்ன ந்ய்யக் 
கூைோது என்று ஒன்றுக்கு �த்து முலற 
வ ய ோ ் ி த் து  ம ி கு ந ்த  ்க ே ன த் து ை வ ன 
ஒவநேோரு ந்யலையும் ந்ய்்கிறோர்்கள.
 உங்களுக்கு ந்தோியும் ஒன்லறப 
�ற்றி ந்தளைிேோன �ோர்லே இருக்கும்வ�ோது 
அ்தன் ென்லம ்தீலம்கள புோியும்வ�ோது, 
அ்தன் ்கோை ேலெயலறலய ்ோியோ்க 
்திட்ைமிடும் வ�ோது மனம் அ்தற்்கோ்கத் 
்தன்லன ்தயோர் ந்ய்து ந்கோளளும். எந்த 
சூழலிலும் ந�ோறுலமயற்று ்தேிக்்கோமல 
ந�ோறுலமவயோடு ேிைோ முயற்்ிவயோடு 
நேற்றிலயத் ்தட்டி ந்லை முலனயும்.
 ்ீன மூங்கில �யிோிடு்தல �ற்றி 
அ ற ி வீ ர் ்க ளை ோ ? 
ஒரு ேிே்ோயி ்ீன 
மூங்கில ேில்த்கலளை 
ேில்தத்து ்தண்ணீர் 
�ோய்ச்ி ேரு்கிறோர். 
ஒ ரு  ே ரு ை ம் 
வ � ோ ்க ி ற து ,  எ ந ்த 
ேளைர்ச் ியும் இலலை. இெண்ைோேது 
ேருைம் வ�ோ்கிறது, இபவ�ோதும் பூமிக்கு 
வமல எதுவும் மோற்றம் ந்தோியேிலலை. 
இப�டிவய 3ேது 4ேது ேருைங்களும் 
வ�ோ்கின்றன. அேெது ெண்�ர்்கள அேலெ 
்நவ்த்கமோ்க �ோர்க்்கத் துேஙகு்கின்றனர். 
அேெது ந�ோறுலம, முயற்்ி, அக்்கலற 
அலனத்துவம வ்களேிக்கும் வ்கலிக்கும் 
ஆளைோ்கிறது. 5ேது ேருைம் ந்தோைஙகு்கிறது.  
ெிைத்்தின் வமற்�ெப�ில ்ின்னஞ ்ிறி்தோ்க 
எட்டிப �ோர்க்கும் மூங்கில ந்டி ஆவற 
ேோெத்்தில அசுெ ேளைர்ச் ி  ந்கோண்டு 
ேோனளைோே எழுநது ெிற்்கிறது. அதுவும் 
எபவ�ர்ப�ட்ை ேளைர்ச்ி .  ஒவநேோரு 
மெமும் 80 அடி உயெம் ேளைர்நது வ்களேி 
வ்கட்ைேர்்களைின் ேோலய அலைக்்கின்றன. 
ஆறு ேோெத்்தில அசுெ ேளைர்ச்ி அலைய 
வேண்டுநமன்றோல 4 ஆண்டு்கள அந்த 
ேில்த்கள பூமிக்குள ்தங்கள வேர்்கலளை 
ெிலைப �டுத்்தி இருக்்க வேண்டுநமன்�து 
அபவ�ோது ்தோன் மற்றேர்்களுக்குப 
புோி்கிறது.
 �ை வெெங்களைில இப�டித்்தோன், எந்த 

ஒரு �ைனும் ்தெோமல உங்களுலைய உலழபபு 
எலைோம் வீணோ்கிக் ந்கோண்டிருக்்கிறவ்தோ 
என்று வ்தோன்றும். ஆனோல ெிச்யம் ்ீன 
மூங்கில வ�ோல மோற்றம் உளளுக்குள 
ெி்கழ்நது ந்கோண்டு ்தோனிருக்கும். ந்தோைர்நது 
ந�ோறுலமவயோடும் ேிைோமுயற்்ிவயோடும் 
ந்ய்யும் வ�ோது அ்தன் �ைன் ம்கிழ்ச்ி ்தரும்.  
 மூங்கில ேில்த வ�ோட்ை அந்த 
ேிே்ோயியோல எப�டி ேருைக் ்கணக்்கில 
ந�ோறுலமயோ்க ்கோத்்திருக்்க முடிந்தது 
என்றோல 5 ேருைங்கள ்கோத்்திருந்தோலும் 
�ைன் அல்த ேிை அ்தி்கம் ்கிலைக்கும் 
என்ற ்த்கேல அேருக்கு ந்தோிந்திருந்தது.
 அதுவ�ோல்தோன், ெீங்கள ேிரும்பும் 
மோற்றங்கள ்தரும் �ைன்்கள உங்களுக்கு 
ம ்க ி ழ் ச ் ி  அ ளை ி ப � ்த ோ ்க  இ ரு ந ்த ோ ல , 

Active patience என்று  
ந ் ோ ல ை ப � டு ம்  
அ்தற்்கோன ground 
work ஐ ஆெம்�ித்து 
ேிட்டு, வ்தலேயோன 
்கோை ்கட்ைம் ேலெ 
ந � ோ று ல ம ய ோ ்க 

இருக்கும் வ�ோது அந்த ந�ோறுலம அ்தன் 
நேற்றிக்்கோன மூை்தனமோ்க அலம்கிறது.
 ்தேிெ, ்தனக்கு என்ன வேண்டும் என 
்தன்னுலைய இைக்கு அறிந்த ஒருேெோல 
ந�ோறுலமவயோடும் ேிைோமுயற்்ிவயோடும் 
எல்தயும் ்ோ்திக்்க முடியும்.  
 ்ன்டீவ்கோ லே வ்ர்ந்த அந்த இளைம் 
ந�ண் ‘ஃபவைோநென்ஸ் ் ோத்ேிக்’்கிற்கு ெீச்ல 
என்றோவை அத்்தலன ம்கிழ்ச்ி. ல்க்களும் 
்கோல்களும் அனோய்மோ்க ்தண்ணீலெ 
ேிைக்்கி ந்லை எந்த தூெத்ல்தயும் ்ிை 
மணி்களைில ்கைநது நேற்றிக் வ்கோட்லை 
எட்டி ேிடும் அ்ோ்தோெணமோன ்திறலம 
ேோய்ந்த ந�ண் அேர். 
 ஆறு ேய்தில ெீந்தத் ந்தோைங்கி �ை 
்ோ்தலன்கலளை அ்தில புோிந்த அேள அன்றும் 
்தன் 34ேது ேய்தில ்ோ்தோெணமோ்கத் ்தோன் 
அந்த ெீச்ல ்ேோலை எ்திர் ந்கோண்ைோள. 
்கலிஃவ�ோர்னியோேின் ெீர்ப�ெப�ில 21 
லமல ெீந்திக் ்கைக்்கப வ�ோகும் மு்தல 
ந�ண்மணியோ்க ெீந்தத் ந்தோைங்கினோள. ஏவ்தோ 
மின்்ோெ �ைகு ெீலெக் ்கைநது வ�ோேது வ�ோல 
அேள ்ெ்ெநேன் ெீந்தி �ை லமல்கலளைக் 

22

வபாழக்ழெேின் கவறேிக்கு 
க்பாறுழம ் வணடும் என்்து 
எல்்ேபாருக்கும் கதரிநதபாலும் 

எல்்ேபாரபாலும் அப்டி 
க்பாறுழமேபாெ இருக்ெ 

முடிவதில்ழே. 
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இது ைவிவடத்பறும் ்கொலைம்
என்று ்பலை ைழி்க்ளில
மவ்மு்கமொ்க உணர்த்ேிைொய்
நெொன் அவே உணரும் மைநெிவலையவில
எ்பத்பொதும் இருநேேிலவலை
நெொன் அவழக்்கொே த்பொழுதேலலைொம்
ைலுக்்கட்டொயமொ்க
்பன்ைீரொய் த்சொரிநேொய்
அன்்பவின் த்சொற்்கவ்ள 
புது்ப்பவித்துக் த்கொணதட இருநேொய்
இன்று நெொன் தேொள் ்சொயும்த்பொது
நெழுைவிச் த்சல்கி்ொய்
குவட த்கட்கும் த்பொது
தையவிலில ்கொக்்க வைக்்கி்ொய்
வ்கயறு நெிவலையவில ைவிட்டுச் த்சலைதுேொன் 
நெீங்கள் எழுேொே ைவிேிதயொ!

ோ்நதைிமதைி சசலவரத்தைிைம்

ைொழவு என்்பது
அவைைருக்கும் ஒன்று ேொன்..!
நெொம் எ்ப்படி ைொழ்கித்ொம் என்்பேில ேொன் 
அடங்கி உள்்ளது..
நெம் ைொழக்வ்க..!

- பாரதைி

்கைநது ந்கோண்டிருக்்க இவ்தோ நேற்றிக் 
வ்கோட்லை நெருங்கி ேிட்வைோம் என அேள 
மனம் ந்ோலை உைல இலளைப�ோறத் துடிக்்க, 
்கடுலமயோன �னிமூட்ைத்்தோல அேளைோல 
அேள வ்ெ வேண்டிய ்கலெப �ெபல� 
�ோர்க்்க முடியேிலலை. இன்னும் ்தோன் 
எவேளைவு தூெம் ்கைக்்க வேண்டி இருக்கும் 
எனத் ந்தோியோ்த்தோல அேள மனமும் 
உைலும் வ்ோர்நது ந�ோறுலம இழநது ேிை 
அேள ்தனக்கு ்பவ�ோர்ட்ைோ்க ்தன்லனத் 
ந்தோைநது ேரும் �ை்கிைம் ்தன்னோல 
இனியும் ெீந்திக் ்கைக்்க முடியோது என 
நேற்றிக் வ்கோட்லை எட்ை முடியோ்தேளைோய் 
்ெணலை்கிறோள. �ை்கில ஏறினோல அடுத்்த 
நெோடியில ்கலெ ேநது ெிற்்கிறது. அபவ�ோது 
்தோன் அேளுக்கு புோி்கிறது, அேள ்கைக்்க 
வேண்டி இருந்த தூெம் ி்ை மீட்ைர்்கள ்தோன் 
மிச்ம் இருநதுளளைது என்�து. உண்லமயில 
்தோன் எங்கிருக்்கிருக்்கிவறோம் ்தோன் இன்னும் 
எத்்தலன தூெம் வ�ோெோை வேண்டி இருக்கும் 
எனும் ேலெயலற ந்தோியோ்த்தோவை ஒவநேோரு 
ேலெயும் ந�ோறுலமலய இழநது மனம் ்தன் 
முயற் ி்்கலளைக் ல்க ேிை ந்ய்்கிறது.
 அவ்த ந�ண் இெண்வை மோ்தத்்தில, 
மீண்டும் அவ்த ் ேோலை எ்திர்ந்கோள்கிறோர். 
இந்த முலறயும் அந்த ந�ண்ணிற்கு 
்கிலளைநமட் ்்தி ந்ய்ேது வ�ோல அைர்ந்த 
�னி மூட்ைத்வ்தோவை இருக்்கிறது. எஙவ்க 
்கலெ இருக்்கிறது என்று இபவ�ோதும் 
்கண்ணோல �ோர்க்்க முடியேிலலை. ஒரு 
முலற ந�ற்ற வ்தோலேி ்தந்த �ோைமும் 
ெிச்யம் ்கலெ மி்க அரு்கில ்தோனிருக்்க 
வேண்டுநமன்ற வெர்மலற ்ிந்தலனயும் 
அேலளை இந்த முலற நேற்றிக் ்கலெலயத் 
ந்தோட்டு அந்த  ெீர்ப�ெபல� மி்க குலறந்த 
மணித் துளைி்களைில ெீந்திக் ்கைந்த மு்தல 
ந�ண்மணியோ்க ேெைோற்று ்ோ்தலன புோிய 
லேக்்கிறது.
 சூழல்கள எவேளைவு வம்கமூட்ைமோ்க 
ந்தளைிேிலைோமல இருந்தோலும் உங்கள 
இைக்்கில ெீங்கள ந்தளைிேோ்க இருந்தோல, 
இவ்தோ நேற்றிக் வ்கோட்லை அலைநது 
ேிடுவேன் எனும் வெர்மலற எண்ணத்வ்தோடு 
இருந்தோல ந�ோறுலமயும் ேிைோமுயற் ி்யுைன் 
நேற்றிலய ெிச்யம் உங்களைோல அலைய 
முடியும்.                                                             n
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சோஞ்சமாய் 
ோதைல சசய்கயன் 
வசீேரகை...

்கொர்குழலில ைவிரலிடுக்்கி
்கருைவிழியவில வமயம் த்கொணடு
‘த்கொஞ்சமொய் ்கொேல த்சய்தயன்’

்கன்ைங்கள் ்கைிதயை உணடு
்கொேிைிக்்க ்க்சறிநதுரு்கி
‘த்கொஞ்சமொய் ்கொேல த்சய்தயன்’

மூக்்கருத்க உன் சுைொ்சம்
முன்தைற்்றி முத்ேம் இட்டு
‘த்கொஞ்சமொய் ்கொேல த்சய்தயன்’

இேழூறும் ்கள்்ளருநேி
இலு்பவ்ப்பபூ இேதழைச் த்சொலலி
‘த்கொஞ்சமொய் ்கொேல த்சய்தயன்’

- ேவிஞர கதைவி

கராஜாமலகர ராஜகுமாரி 

அைள் :

்கன்ைிதயன் மைேில ைொழும்,

      ்கொேலைன் ைருவ்கக் ்கொ்க,

்பவின்ைிய ்சவடயவில வைக்்க,

      ்ப்றித்ேநெல அழகு  தரொஜொ!!

என்ைைன் ம்கிழநது  எநேன்,

      எழிலகுழல மயங்கிச் சூட்ட,,

"்கன்ைமும் ஏக்்கம் த்கொள்ளும்,

      ்கரங்க்ளில ஏநது ்கணணொ"

அைன்:

மின்ைிடும் ்கண்க ்ளொதலை,

      தமலதலைை அவணத்து ்கொேில,

"த்பொன்நெி் அழத்க நெீதயன்

      புதுமலைர் ேொங்கி நெின்்ொய்?

உன்ைைன் குழ்ப்பம் த்கொணதடன்!

      உன்ைிரு ்கைிதயொ ்கன்ைம்,

உன்ைவிரல ்பற்றும் பூக்்கள்,

      என்மைம் எேவை நெொடும்?

ஏநேிவழ உன்வை யன்த்ொ?"

அைள் :

அன்்பவிைொல இவணநே உள்்ளம்!

      அருஞசுவை ைொழவை எணணும்!

த்சொன்ைத்சொல மொ்றி டொமல,

      சுற்்மும் சூழநது நெிற்்க,

மின்ைிவட துை்ள நெீயும்

      மிவ்கமலைர் மொவலை ேநேொல,

இன்்பதமன் மலைரொல என்றும்,

      இேநேரும் நெிலைவை தைலதைன்!!

சு.வி.லட்சுமி

முத்ேங்கவ்ள  
அள்்ளிதே்ளிக்்கின்்து ைொைம் 
ஏநேித்கொள்்ள
இரு ்கன்ைம் த்பொேைவிலவலை....!!!!!

ச. இராஜ்குமார
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 ஆண்டுவ்தோறும் �ிெோன்சு ்கம்�ன் 
்கழ்கம், ்கம்�ன் ேிழோலேச ்ிறப�ோ்க 
நேளைிெோடு்களைிலிருநந்தலைோம் ்ிறப�ோன 
ேர்்கலளை அலழத்துச ்ிறபபுச ந்ய்து 
ேிழோக்ந்கோண்ைோடுேது ேழக்்கம். இவ 
ேோண்டு ந்கோவெோனோக் ்கோைத்்தில ேிழோக் 
ந்கோண்ைோை முடியுமோ என்ற ஐயப�ோடுைன் 
அ்தி்கமோனேர்்கலளை அலழக்்கோமல குலறந்த 
எண்ணிக்ல்கயோளைருைவன ேிழோச ் ிறப�ோ்கத் 
்திட்ைமிைப�ட்டுச ந்யற்�டுத்்தப�ட்ைது.

 ்கம்�ன் ்கழ்கத்துக்்கோ்க உலழத்்த 
ெலலி்தயம் �ோேைர்ஆ்திைட்சுமிவேணுவ்கோ�ல 
அேர்்கள மலறலே ெிலனவு கூறும் ேல்கயில 
ேிழோவுக்கு ேந்திருநவ்தோர் அலனேெோலும் 
்தீ�ம் ஏற்றி மைர் அஞ்லி ந்ய்யப�ட்ைது. 

 இ ல ் ம ோ ம ண ி  ்க ி ரு � ோ � ெ ண ன் 
்ிே�ோ்தசுந்தெம்  ்திரும்தி மணியன்ந்லேி 
இேர்்களைின் ்தமிழில்யுைன் �ோேைர் 
� ய ி ை ெ ங ்க  ம ோ ண ே  ம ோ ண ே ி ய ோ ி ன் 
இலற ேோழ்த்தும், ்தமிழ்த்்தோய் ேோழ்த்தும் 
�ோைப�ட்டுப �ோேைர் நெய்்தலெோைன் 

ேெவேற்புலெலயக் ்கேில்த ேடிேில 
ெி்கழ்த்்த ேிழோத்்தலைலமலயப �ோோிசு 
�ோர்த்்த்ோெ்தி ெி்கழ்த்்தினோர். 

 ஆண்டுவ்தோறும் ்தமிழுக்கு உலழத்்த 
ந�ருமக்்களுக்கு ்கம்�ன் ேிருது அளைித்து 
ம்கிழும் ்கம்�ன் ்கழ்கம் இவேோண்டு �ிநெஞசு 

்ிரபான்சு ெம்்ன் ெைெம் நடபாத்திே

19ஆம் ஆணடுக ேம்பன் விழா
27.09.2020
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்தமிழ் நமோழிந�யர்ப�ோளைர் ்திருமிகு அ. 
ெோ்கெோ்ன் அேர்்களுக்கும், ்தமிழ் இ்தழியல 
ந்லேெோ்கத் ்திருமிகு ்தமிழ்நெஞ்ம் அமின் 
அேர்்களுக்கும் ேிரு்தளைித்துச ்ிறபபுற்றது.
 
 ்கம்�ன் ேிழோமைர் நேளைியிைப 
�ட்ைது. அழ்கிய ேண்ணப �க்்கங்களைோல 
அலமந்திருந்தது மிக்்க ்ிறபபு. மைோிலனத் 
்த ி ரு ம ி கு  ந ் ய  ம ோ ம ல ை ன்  இ லி ங ்க ம் 
நேளைியிைத் ்திருமிகு ந்ய்ீைன் ந�ற்றுக் 
ந்கோண்ைோர்.

 �ோட்ைெ்ர் ்கி. �ோெ்தி்தோ்ன் எழு்திய 
நூ ல ்க ளை ி ெ ண் டு  ந ே ளை ி யீ டு  ்க ண் ை து . 

மோர்்கழித் ்த ிங்கள ்கேில்த நூலைத் 
்திருமிகு வ�ோர். என்ந்லேம் நேளைியிை 
மு்தல நூலிலனப �ோேைர் ்கேிப�ோலேப 
ந�ற்றுக்ந்கோண்ைோர்.

 நேண்ணிைவே… நேண்ணிைவே 
்க ே ி ல ்த  நூ ல ை த்  ்த ி ரு ம ி கு 
மீ.்கிருட்டினமூர்த்்தி நேளைியிை மு்தல 
நூலிலனத் ்திருமிகு ்தீ�ன் ெைெோ்ன் 
ந�ற்றுக்ந்கோண்ைோர்.

 இ று ்த ி ய ோ ்க ப  � ோ ட் ை ெ ் ர் 
்கி.�ோெ்தி்தோ்ன் அேர்்கள  ‘‘ஆழ்ேோரும் 
்கம்�ரும்’’  எனும்  ்தலைப�ில ்ிறப�ோ்க 
உலெ ெி்கழ்த்்தினோர். 

 ென்றியுலெயுைன் ேிழோ இனிது  
ெிலறவுந�ற்றது. 

த்சய்ேி : 

நெிரைவி நெிலைைன்
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இழணேவைிக் ெல்வி

இவணய ைழிக்்கலைவி 
      இவணயமுடியொ சூழலில
இரு்ப்பைர்்கள் ை்ளர்ச்்சறியவில
      இலலைொேைர்்கள் ே்ளர்ச்்சறியவில!
இேயம் ஏஙகு்கின்்து 
      உேயம் தேடு்கின்்து
இவணயம் தேடித்தேடி 
     மைது ைொடு்கின்்து!

்கஞ்சறிக்த்க ைழியவிலவலை 
      ்கணிைிக்கு என்ைத்சய்ய?
்கருவணயுணடு எம்மிடம் 
      ்கொசு்பணம் இலவலைதய
ஆணடைனும் உேைைவிலவலை
     ஆள்்பைர்்களும் உேைைவிலவலை
ஆட்்சறித்சய்யும் தநெொய்த்தேொற்்றில
      அழிநேதே ்கைவு்கள்!

தேவை்கள் மவலையொ்க 
      ்கிவட்ப்பவை ்கடு்கொ்க
தேடல்கள் நெீள்்கின்்து 
      தேரியைவிலவலை ைவிடிதைள்்ளி!
தேனும்்பொலும் தேைவிட்டொ 
      அமுதும் தைணடொம்
தேவையொைக் ்கலைவி்கற்்க 
      ேிவ்ச்கள் தேரியட்டுதம!

எலதலைொருக்கும் எலலைொதமன்்
       ை்சைங்கள் ைொழ்கின்்ேொ?
இலலைொேைர்்களும் ைொழநேிட 
       ைொய்்பபு்கள் இருக்்கின்்ேொ
த்பொலலைொேதநெொய் ஒழிநது 
      புத்தேொ்ளி ்பவி்க்்கட்டும்!
்கலலைொவம ைவிலை்கி 
      அ்றிவுேீ்பம் ஒ்ளிரட்டும்!

கவிதா அச�ாகன்
ேிருச்்சறி
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்கம்்பன் ைவிருது த்பற்் 

தைமிழ் இதைழியல சசலவர 

ேமிழதநெஞ்சம் அமின் 
நென்்றி நெைவிலைல!

்கம்்பரின் த்பயரொல இஙத்க
      ்கைவின்மிகு ைவிருே ்ளித்ேீர்!
ைவிம்மிடும் தநெஞ்சத் ேொதலை
      ைவியத்ேகு நென்்றி த்சொலதைன்!
எம்த்பரு மொைொர் ்கம்்பர்
      இைிதுடன் அ்ளித்துச் த்சன்்
நெம்தமழில ேமிழுக் ்கன்த்ொ
      நெைவிலுதைன் நென்்றி இன்த்!

்கடலமவலை ்கடநே த்பொதும்
      ்க்ளிக்்கித்ொம் ேமிழொல ேொதை
உடல்பலை என்்த்பொதும்
      உயவிர்க்்கித்ொம் ேமிழொல ேொதை
ேவட்பலை ைநேத்பொதும் 
      ேொஙகுதைொம் ேமிழொல ேொதை
இவடய்ொ நெம்மி யக்்கம்
      இயஙகுேல ேமிழொல ேொதை

இத்ேவை தேொவலைவுக் ்க்ப்பொல
      எம்மிைம் ைொழும் த்பொதும் 
அத்ேவை தநெஞ்சத் துள்ளும்
      அருநேமிழ ஒன்த் ைொழும்
ைவித்ே்கர் குழுமம் இநே
      ைவியன்்மிழ தமவட தயற்்றிச்
த்சொத்தேலைொம் ைழங்கி ைொற்த்பொல
      உ்ளநதேொழ ைவிருது ேநேீர்!

ஆைலைொய் ைரும்மொ ணொக்்கர்
      அருநேமிழ ்பொக்்கள் யொவும்
்பொைலைர் அரங்கின் மூலைம்
      ்பயவின்்றிட உேவும்  ஆ்சொன்
த்சைலைொய் மயவிலைொய் ைநது
      த்சநேமிழ தமொழிக்கு நெலலை
்கொைலைொய்த் ேமிழுக் ்கொை
      ்கைவிக்்கடல ்பொட்டின் தைநேர்

கூடிய த்பரிதயொர் மற்றும்
      குலைைவிடும் ்சீடர் கூட்டம்
்பொடிதய மைத்வே தைலலும்
      வ்பநேமிழக் ்கைவி்க ளுக்கு
நெொடிதய நெொனும் ைநது
      நெலகுதைன் நென்்றி்ப ்பொக்்கள்!
ஈடிலைொத் ேமிவழக் த்கொணதட
      இயம்புதைன் நென்்றி நென்்றி!
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விநழத மனைிதர்ெள்
்கவலைநேிடும் ்கைவு்கள் ்கொட்டிடும் உணவம்கள்

அவலைநேிடும் உள்்ளங்கள் உரு்கிடும் த்பச்சு்கள்

ைவலைவீ்சறிதய ்பவிடித்ேிட ைட்டமிடும் ்பருநது்கள்

்கவலைநேிடும் தைடங்கள் ்கணடிட தமௌைங்கள்

நெிவலையவிலலைொ உலை்கில நெித்ேமும் மு்கமூடி்கள்

ைவிநவே மைிேரின் ைவித்வே்கள் ஆயவிரம்

்பநதேை நெிவைத்து ்பம்்பரம் ஆடுைொர்

அநேரத்ேில நெின்த் அைைிவய அழித்ேிடுைொர்

தநெொநேைவரத் தேடி தநெொ்கவைக்கும் ேநேிர நெரி்கள்

அரிேொரம் தேவையவிலவலை அ்கங்கொர குணமுணதட

ேரித்ேிடும் தைடம் ேம்்பட்டம் அடித்ேிட

ைரி்பபுலிதயை ைவ்ளநேிடும் ைை்ப்பொை பூவை்கள்

நெரிதைடம் ்கவலைநேிட நெடிக்கும் ்கயைர்்கள்

ேன்ைலைம் ம்நது ேரணியொளும் ்சறிற்்பவி்கள்

ைன்மத்வே தைன்த் ைழி்கொட்டும் ைள்்ளல்கள்

என்றும் தேொடர்்கவே எேிலும் ைவிநவே்கள்

நெின்று நெிேொைித்துநெீயும் நெவட்பயவிலை எழுநேிடு

றூபா அன்ரன்
சுைவிஸ்
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த்கொைவில த்கொபுரம்
அழகு ்கணவண்ப ்ப்றிக்்கி்து
ேொமவரத் ேடொ்கம்

ேொமவரத் ேடொ்கம்
ேொைவிக் குேித்துக் த்கொணடிருக்்கி்து
ேைவ்ள

ேைவ்ளச் ்சத்ேம்
இரதைலலைொம் த்கட்்கி்து
இடி முழக்்கம்

இடி முழக்்கம்
உடதை ஓடி்ப ்பதுஙகுது
நெொ்கம்

நெொ்கம் ைரவும்
தமலலை தமய் ்சறிலிர்க்்கி்து
மலலிவ்கக் த்கொடி

மலலிவ்கக் த்கொடி
இரைவில தமொட்டைவிழ்கின்்ை
்பன்ைீர் பூக்்கள்

்பன்ைீர் பூக்்கள்
தேொட்டத்ேில ்பரைவிக் ்கிடக்்கின்்ை 
்கட்தடறும்பு்கள்

்கட்தடறும்பு்கள்
்கொல வைத்ேதும் ்கடிக்்கின்்ை
்கேறுது குழநவே

்கேறுது குழநவே
்பே்றிய்படி ஓடி ைரு்கி்ொர்
பூ்சொரி

பூ்சொரி
பூ ்ப்றித்ே்படி ்பொர்க்்கி்ொர்
த்கொைவில த்கொபுரம்

கேமலதைா

்கடநே நெிமிடம்...
த்சன்்து....
அடுத்ே நெிமிடம்
ைருைது....
நெி்கழ நெிமிடத்வே
மொத்ேிரம் முழுவமயொ்க..
மூழ்கி த்சதுக்்கிைவிடு...

நெம் தேொலைவி்கவ்ள
த்பொ்கி ்பணடிவ்கவயத்பொல
எரித்துைவிட்டு....
அநே ்சொம்்பவலை
தைற்்றிக்கு உரமொ்க த்கொள்...

தேொலைவி என்று
அடுத்ே ்கணம்....
நெொம் இ்்ப்பேிலவலை...
ைொழத்ேொதை த்பொ்கி்ொய்...
அடுத்ே நெிமிடதம...
த்பொரொடு...

சூழநெிவலை்கள்ேொன் உன்வை..
ேீர்மொைிக்கும்..
சூழநெிவலை்கள் உன் இலைக்வ்க
உவடக்கும் ்சறிவ்்க்ளொ்க மொறும்த்பொது
பீைிக்ஸ் ்ப்வையொய்...
மீணடும் மீணடும் எழுநதுைவிடு....

உலை்கத்வே ்சறிறு்பபுள்்ளியொ்க
நெிவைத்துைவிடு...
த்பரணடத்ேில...
உலை்கமும் ஒருபுள்்ளிேொன்..
ஒருத்பொதும் ்சறிறு்பபுள்்ளிவய
உலை்கமொ்க எணணிைவிடொதே...

அைமொைங்கள்..
தேொலைவி்கள்...
எ்பத்பொதும் உன் தைற்்றிக்கு
எரித்பொருள்்கள்...

உன்வை்ப ்பற்்றிய
அ்ளவுத்கொள்...
்பவி்ருக்கு உணடு..
அது இயற்வ்க...
ஒரு த்பொதும் அேற்குள் நெீ...
அடங்கிைவிடொதே...

சஜயராஜ் கதைவபிரோஸ
்சநேிரி்கொமம், டய்கம

இலைஙவ்க
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தைதைமிழில இைஙேனலகயா முதுேனலகயா பட்்டம் சபறாதைவரேகை மிழில இைஙேனலகயா முதுேனலகயா பட்்டம் சபறாதைவரேகை 
சபரும்பாலும் ேவியுலேில கோகலாசசுபவரேைாே இருகேிறாரேள் சபரும்பாலும் ேவியுலேில கோகலாசசுபவரேைாே இருகேிறாரேள் 
என்பது உள்ைஙனே சநலலிகேைிகய! அத்தைனேய ஒருவனரத்தைான் என்பது உள்ைஙனே சநலலிகேைிகய! அத்தைனேய ஒருவனரத்தைான் 
இ்நதை மாதை இதைழில கநரோணல சசய்யவிருகேிகறாம். ஆம் இவர இ்நதை மாதை இதைழில கநரோணல சசய்யவிருகேிகறாம். ஆம் இவர 
நினறய பட்்டஙேனைப சபறறிரு்நதைாலும் தைமிழில பட்்டம் சபறறவர நினறய பட்்டஙேனைப சபறறிரு்நதைாலும் தைமிழில பட்்டம் சபறறவர 
இலனல. பணிபுரியும் துனற ேலவித்துனறயாே இருபபினும் இலனல. பணிபுரியும் துனற ேலவித்துனறயாே இருபபினும் 
அஙகும் தைமிழ் ேறபிகேபபடுவதைிலனல. இவர ஆசிரியருகோை அஙகும் தைமிழ் ேறபிகேபபடுவதைிலனல. இவர ஆசிரியருகோை 
பட்்டமும் பயிறசியும் சபறறிரு்நதைாலும் ஆசிரியராேப பணியாறற பட்்டமும் பயிறசியும் சபறறிரு்நதைாலும் ஆசிரியராேப பணியாறற 
விலனல. ஆைால தைமிழ்க ேவினதைேனை யாபபதைில முன்ைணிக விலனல. ஆைால தைமிழ்க ேவினதைேனை யாபபதைில முன்ைணிக 
ேவிஞரேைில ஒருவராேத் தைிேழ்ேிறார. ஆயிரம் விருத்தைஙேனை ேவிஞரேைில ஒருவராேத் தைிேழ்ேிறார. ஆயிரம் விருத்தைஙேனை 
மிேககுறுேிய ோலத்தைில எழுதைி நினறவு சசய்து பிரான்சு நாட்டில மிேககுறுேிய ோலத்தைில எழுதைி நினறவு சசய்து பிரான்சு நாட்டில 
இயஙேிவரும் ேம்பன் ேழேம் சதைாலோபபியர இலகேண இயஙேிவரும் ேம்பன் ேழேம் சதைாலோபபியர இலகேண 
னமயம் மறறும் பாவலர பயிலரஙேம் வழஙேிய பாவலர மறறும் னமயம் மறறும் பாவலர பயிலரஙேம் வழஙேிய பாவலர மறறும் 
பாவலர ஆேிய பட்்டஙேனைப சபறறுள்ைார. ஆம் பாவலர தைிரு.  பாவலர ஆேிய பட்்டஙேனைப சபறறுள்ைார. ஆம் பாவலர தைிரு.  
இராம கவலமுருேன் அவரேனைத்தைான் ச்நதைிகேின்கறாம்்.இராம கவலமுருேன் அவரேனைத்தைான் ச்நதைிகேின்கறாம்்.
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ேணக்்கம் இெோம.வேலமுரு்கன் அேர்்கவளை! 
்தோங்கள �ிறந்த ஊலெ எபவ�ோதும் 
ந�யவெோடு வ்ர்த்து எழுதுே்தோல ்தங்கள 
ஊலெப �ற்றிக் கூறுங்கவளைன்!

ேணக்்கம் ஐயோ

எங்கள ஊர் ்திருேோரூர் மோேட்ைத்்தில 
உளளை ேைஙல்கமோன். இவவூோில �ிறந்தல்த 
ெோன் மி்கவும் ந�ருலமயோ்க எண்ணு்கிவறன்.
்தமிழ்ெோநைஙகும் ஓலைசசுேடி்கலளைத் வ்தடி 
அேற்லறத் ்தன்்தலையிவைவய சுமநது ந்ன்ற 
எண்ணற்ற ்தமிழ்நூல்கலளைப �்திப�ிக்்கக் 
்கோெணமோன ்தமிழ்த்்தோத்்தோ உ.வே.் ோ அேர்்கள 
�ிறந்த உத்்தம்தோனபுெம் ேைஙல்கமோன் 
ேட்ைத்்தில்தோன் உளளைது. ஆங்கிவையர்்கவளை 
ேியநது �ோெோட்டிய நேளளைிெோக்கு 
வீெர் ்ீனிேோ  ் ்ோஸ்்திோி்கள �ிறந்த ஊர் 
ேைஙல்கமோன். இல்க்்கலைஞர்்கள அ்தி்கம் 
இபவ�ோதும் ேோழும் ஊர்; இந்தோண்டு 
நூற்றோண்டு ேிழோ ந்கோண்ைோைப�ைவுளளை 
்தேிலில்ச்க்்கெேர்த்்தி ்ண்மு்கம்�ிளலளை 
ெோ்தசுேெ அெசு ்திருமிகு எஸ்.ஏ.ந்ௌந்திெெோ்ன் 
�ிறந்த ஊர்.

உ ை ்க ப பு ்க ழ் ந � ற் ற  � ோ ல ை க் ்க ட் டி 
மோோியம்மன் அருள�ோலிக்கும் ஊர். இநது 
முஸ்லீம் ஒற்றுலமயோ்க ேோழும் ஊர் 

ேைஙல்கமோன். ்கிறித்துேப �ளளைி்கள ேழி 
்கலேிப�ணியோற்றிேரும் ஊர் எங்கள ஊர். 
ந்ங்கலலுக்கும் �ட்ைோசுக்கும் ந�யர்ந�ற்ற 
ஊ ர் .  ே ை க் வ ்க  கு ை மு ரு ட் டி  ந ்த ற் வ ்க 
சுளளைோன் மற்றும் நேட்ைோறு �ோய்நது 
ேளைம் ந்கோழிக்்க ேிே்ோயம் ந்ழிக்கும் 
பூமி எங்கள ஊர். எனவே என் ந�யருைன் 
எபவ�ோதும் ெோன்�ிறந்த ஊலெயும் வ்ர்த்துப 
�யன்�டுத்துேது என் ேழக்்கமோ்கி ேிட்ைது.
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்பொைலைருடன் ஓைவியக் ்கைவிஞர் 
அமுே்பொரேியும் ேமிழதநெஞ்சம் 
அமிைொரும்.
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உங்கள ந�ற்வறோர்்கள �ற்றி...

என் ்தநல்தயோர் இெோமலிங்கம் ஒரு 
்ோ்தோெண உலழப�ோளைி. மி்கவும் ி்ெமப�ட்டு 
என்லனப �டிக்்க லேத்து ஆளைோக்்கியேர். 
அ்தி்கம் �டித்்தேோிலலை. இளைேய்தில 
மன்னோர்குடியில அேர் இருந்தவ�ோது ்தநல்த 
ந�ோியோர் அேர்்களுைன் �ழகும் ேோய்பபு்கள 
்கிட்டியல்த என்னிைம் ந்ோலலி யிருக்்கிறோர். 
வ்தெீெ்கம் உணே்கம் லேத்துத் ந்தோழிைோற்றி 
நெோடித்துபவ�ோய் கூலி வேலை ந்ய்து 
என்லனப �டிக்்க லேத்்தேர்.

என் ்தோயோர் ்ோந்தி எனது இன்லறய 
முன்வனற்றத்்திற்கும் ்தன்னம்�ிக்ல்கக்கும் 
்கோெணமோனேர்.  ்தன்லனத் வ்தய்த்து 
என்லன ேளைர்த்்தேர். ஓெளைவு ்கலேி 
அறிவு ந�ற்றேர். ்கேிஞர் ்கம்�்தோ்ன் 
அேர்்களைின் ்தஙல்க ்கிருஷணவேணியின் 
ஒவெ ம்கள எனது ்தோயோர்.  இன்றும் 
என்லன ேழிெைத்்திச ந்ல�ேர்.

ஓ வ ்க ோ  ்க ே ி ஞ ர்  ்க ம் � ்த ோ ் ன ி ன் 
உறவுக்்கோெர் என�்தோல்தோன் ்கேிக்குரு்தி 
உங்கள உைம்�ிலும் �ோய்்கிற்தோ? 
அப�டி எண்ணு்கிறீர்்களைோ?

அப�டிநயலைோம் ெோன் எண்ணுே 
்திலலை. ெோன் இந்த ந்ய்்திலயவய 
ந்ன்ற 2019 ஆ்கஸ்டு ்திங்களைில்தோன் 
நேளைியில ந்ோன்வனன். என் மீது எந்த 
ெிழலும் ்ோயலும் �டிநதுேிைக் கூைோது 
என்�்தில ்கேனமோ்க உளளைேன் ெோன். 
எனக்ந்கன்ற அலையோளைத்ல்த ெிரூ�ித்்த 
�ிறவ்க அசந்ய்்திலய நேளைியிட்வைன். 
இெத்்த �ந்தம் உளளை்தோல மெபுேழியோ்கக் 
கூை எனக்கு அந்தத் ்திறன் ேந்திருக்்கைோம்.

்தங்கள இளைலமக்்கோைக் ்கலேி மற்றும் 
்கலலூோிக் ்கலேி குறித்து....

ெோன் ்த.சு.லு.்தி. ந்தோைக்்கப�ளளைியில 
5 ஆம் ேகுபபு ேலெயிலும் 6 மு்தல 12 ஆம் 
ேகுபபு ேலெ ேைஙல்கமோன் அெ ி்னர் 
வமலெிலைப �ளளைியிலும் �டித்வ்தன். 
இளைமறிேியல மற்றும் முதுஅறிேியல 
ேிைங்கியல �டிபல� ந்தன்னிந்திய 
வ்கம்�ிோிட்ஜ எனப�டும் கும்�வ்கோணம் 
அ ெ ் ி ன ர்  ஆ ண் ்க ள  ்க ல லூ ோ ி ய ி ல 
�யின்வறன். ்கலலூோியில ேிைங்கியல 
துலறயில மு்தல மோணேனோ்கத் வ்தர்ச ி் 
ந�ற்றேன். இளைங்கலேியியலை ந்ன்லன 
ல்்தோபவ�ட்லையில உளளை ்கலேியியல 
வமம்�ோட்டு ெிறுேனத்்தில ்கற்றுத் வ்தர்ச ி் 
அலைநவ்தன்.

ஆ்ிோியர் �யிற்்ி ெிலறவு ந்ய்துேிட்டு 
ஏன் ஆ்ிோியெோ்கப வ�ோ்கேிலலை.?

ஏ ன்  வ � ோ ்க ே ி ல ல ை ?  � ய ி ற் ் ி 
முடித்்தவுைன் கும்�வ்கோணத்்தில ஒரு 
்தனியோர் �ளளைியில மு்தலேெோ்க இெண்ைலெ 
ஆண்டு்கள �ணியோற்றி உளவளைன். அப 
�ளளைி 100 ்்தவீ்த வ்தர்ச்ி ந�ற ெோனும் 
்கோெணமோ்க இருநதுளவளைன். �ிறகு எனது 
குடும்�த்்தின் சூழல்கோெணமோ்க ஏ்தோேது 
ஒரு அெசு வேலைக்குச ந்ன்றோல ெைம் என 
எண்ணிய்தோல வ்தர்வு எழு்தி ்தற்வ�ோல்தய 

்பொைலைருக்கு ்கைவிஞர் த்பொற்வ்க்ப 
்பொணடியன் த்பொன்ைொவட்பத்பொர்த்ேி 
ம்கிழைவிக்்கி்ொர்.
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துலறக்குப �ணிக்கு ேநதுேிட்வைன். 
அ ெ ் ி ன்  ந ்க ோ ள ல ்க  மு டி வு ்க ளை ோ ல 
எனக்கு ஆ்ிோியர் �ணி ்கிலைக்்கோமல 
வ�ோய்ேிட்ைது. அ்தற்்கோ்க ஒரு ் ிறு ேருத்்தம் 
இருப�ினும் ்தற்வ�ோல்தய வேலைலய 
ேிருப�முைவன ந்ய்து ேரு்கிவறன்.

உங்களுக்குள இருந்த ்கேிஞலெக் 
்கண்ைறிந்தேர் யோர்? உங்கள மு்தல 
்கேில்த எபவ�ோது எழு்தினீர்்கள?

ேழக்்கம்வ�ோல ்தமிழோ்ிோியர்்தோன். ெோன் 
�ளளைியில �டிக்கும் வ�ோது இைக்்கியமன்றச 
ந்யைோளைெோ்க அந்தத் ்தமிழோ்ிோியர்்தோன் 
ெியமித்்தோர். எனது ல்கநயழுத்து அழ்கோ்க 
இருந்த்தோல ்தீர்மோனங்கள எழு்தவும் 
ேகுப�ில மு்தலமோணேனோ்க இருந்த்தோலும் 
எனக்கு அந்த ேோய்பபு ்கிட்டியது. ஒரு 
ந�ோங்கல ேிழோேின் வ�ோது ்கேியெங்கம் 
ஒன்று இைக்்கிய மன்றத்்தின் ்ோர்�ில 
ெைத்்தப�ட்ைது. மோணேர்்கள ்ோர்�ில 
ெோன் ்கைநது ந்கோண்வைன். ேிடு்தலைப 

வ�ோெோட்ைம் �ற்றி ெோன் எழு்தியவ்த 
மு்தல ்கேில்த என்றோலும் அது ெீளைமோ்க 
இருந்த்தோல மஞ்ள இஞ்ி ்கரும்பு என்று 
்ிறு்ிறு ்கேில்த்களைோ்க எழு்தச ந்ோன்னோர் 
எங்கள ்தமிழோ்ிோியர் ்திரு ே.்கலிய மூர்த்்தி 
அேர்்கள. ெோனும் அவேோவற ந்ய்து 
்கேில்த ேோ்ித்்த வ�ோது எனக்கு ேயது 
13. ஆனோல ்கேில்த்தோன் இபவ�ோது 
ஞோ�்கமிலலை.

்க ல லூ ோ ி க்  ்க ோ ை ங ்க ளை ி ல  ்க ே ி ல ்த 
எழு்தியது உண்ைோ? ஏவ்தனும் மறக்்க 
இயைோ்த ்ம்�ேங்கள உண்ைோ?

்க ல லூ ோ ி க்  ்க ோ ை ங ்க ளை ி ல  ்க ே ி ல ்த 
எழு்தோமல இருந்திருக்்க முடியுமோ? ெோனும் 
்கலலூோியில �டிக்கும் வ�ோது ்கேில்த என்ற 
ந�யோில ஏவ்தனும் எழு்தியதுண்டு. என்ன 
ஒரு ந�ோிய வேடிக்ல்கநயன்றோல ெோன் 
எழு்திய ்கேில்தஏட்லைக் ்கலலூோி மைர் 
்தயோோிக்கும் குழு ந�ோறுபபு ஆ்ிோியோிைம் 
ேழங்கிேிட்டுத் ்திரும்�ப ந�றேிலலை. 

்சநதரொேயம் ்கைவியரங்கில ்கைவிஞர்்கள் சூழ ்பொைலைர் இரொம தைலமுரு்கன்.
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இன்நனோரு ஏட்லை ெண்�ோின் ்தஙல்க 
ஒ ரு ே ோ ி ை ம்  ந ்க ோ டு த் து ே ி ட் டு  அ ே ர் 
்திரும்�த் ்தெேிலலை என்�து இன்நனோரு 
வேடிக்ல்க.

மறக்்க இயைோ்த ்ம்�ேம் ல்்தோப 
வ�ட்லையில �டித்்த வ�ோது ெலைந�ற்றது. 
்கேிஞனோ்க எனக்கு வமலையில அங்கீ்கோெம் 
்கிலைத்்தது ந்ன்லன ல்்தோபவ�ட்லை 
ஆ்ிோியர் �யிற்்ிக் ்கலலூோியில்தோன். 
ஆ ி்ோியர் ்தின ேிழோேில எனக்கு ென்றியுலெ 
ேழஙகும் ந�ோறுபபு. ென்றியுலெக்ந்கலைோம் 
ெோற்்கோலி்கள ்கோலியோகும் சூழலில 
்கேில்தயோல ஆன எனது ென்றியுலெயோல 
மறக்்க இயைோ்த ேிழோேோனது. அபவ�ோது 
ஒருெோள மோலை என்லனத்வ்தடி ்கலலூோி 
மு்த ல ே ர்  ்த ி ரு ம ்த ி  ்க ி ரு ஷ ண வ ே ண ி 
அ ரு ண ோ ் ை ம்  அ ே ர் ்க ள  ே ி டு ்த ி க் கு 
ேெ ெோங்கள ேழக்்கம் வ�ோல மோலை 
வெெங்களைில ந்ன்லனலயச சுற்றிப�ோர்க்்கப 
புறப�ட்டுேிை அேர் ெீண்ைவெெம் ்கோத்்திருநது 
ேிட்டுச ந்ன்றுேிட்ைோர். மறுெோள ்கோலை 
�யநதுந்கோண்வை அேர் அலறக்குச ந்லை 
ஒரு ேோழ்த்துக்்கேில்த எழு்த வேண்டித்்தோன் 
வ்தடி ேந்த்தோ்க மு்தலேர் ந்ோலைச ்ற்வற 
�யம்ந்தளைிநது ம்கிழ்ச ி்யோவனன். எங்கள 
்கலலூோி ்திருேலலிக்வ்கணி என்.வ்க.ட்டி. 
ஆ ி்ோியர் �யிற் ி்க் ்கலலூோிலய ேோழ்த்துேது 
வ � ோ ன் ற  ்க ே ி ல ்த .  அ ன் வ ற  எ ழு ்த ி க் 
ந்கோடுத்து அேெது �ோெோட்லைப ந�ற்றது 
மறக்்கேியைோ்த ெி்கழ்வே.

உங்கள மு்தல ்கேில்த எந்த இ்தழில 
�ிெசுெமோனது? �ிெசுெமோன இ்தழ்்கள 
எலேநயனச ந்ோலை முடியுமோ?

எனது மு்தல ்கேில்த 1992ல மோலைமுெ ி்ல 
நேளைியோனது. ந்தன்னோப�ிோிக்்கோ அ்தி�ெோன 
வ�ோது நெல்ன் மண்வைைோ குறித்து ெோன் 
எழு்திய ்கேில்த. அ்தன் �ிறகு ்தினமைர் 
- ேோெமைர், �ோக்யோ ேோெ இ்தழ், குண்டூ ி் 
மோ்தஇ்தழ், ஓம் ்க்்தி மோ்தஇ்தழ், ்கேில்த 
மோ்தஇ்தழ், ஏலழ்தோ்ன், தும்ல�, ெோணி ேோெ 
இ்தழ் உளளைிட்ை இ்தழ்்களைில சுமோர் 100க்கும் 
வமற்�ட்ை ்கேில்த்கள நேளைியோ்கியுளளைன. 
2000 ேலெ எனது ்கேில்த்கள �த்்திோில்க்களைில 
நேளைியோ்கின.

கும்்பத்கொணத்ேில நெவடத்பற்் கு்ள்மவலை மொே இேழ தை்ளியீடு ைவிழொைவில... 
்கைவிஞர் த்கொைவிநேரொ்சன் ்பொலு, கு்ள்மவலை நெிறுைைர் ்பொ. இரைவிக்குமொர், 
்கொஞ்சறிபுரம்  நெடரொ்ச ்சொஸ்ேிரி்கள், ்பொலைசு்ப்பவிரமணியன், நெீேியர்சர் ்கிரு்பொ்கரன், 
ரொ்பொஸ் த்கொைவிநேரொ்சன், ்சறியூ்பவி ்பொலைசு்ப்பவிரமணியன், ேிரு்பபூர் த்க்பவித்க த்சலைரொசு 
ஆ்கிதயொருடன் ்பொைலைர் இரொம தைலமுரு்கன்.
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அ்தன்�ிறகு எழு்தேிலலையோ?

ஆமோம் அ்தன் �ிறகு குடும்�ேோழ்ேில 
ஈடு�ட்ை்தோலும் �ணிெிமித்்தமோ்க நேவ 
வேறு   ஊர்்களைில �ணியோற்றிய்தோலும் 
எழு்த இயைோமல வ�ோய்ேிட்ைது. ்கேில்த 
எழுதுேவ்த மறநது ேிட்ைது எனைோம்.

எபவ�ோது மீண்டும் எழு்தத் ந்தோைங்கி 
னீர்்கள?

மு்கநூலில ேந்த �ிறகு்தோன் மீண்டும் 
எழு்தத் ந்தோைங்கிவனன். குறு்கிய ்கோைத்்தில 
மி்கபந�ோிய ேெவேற்பு ்கிட்டியது. ்திரு 
�ோலு வ்கோேிந்தெோ்ன் அேர்்களுலைய 
ந்தோைர்பு எனக்கு �ைருலைய ெட்ல� 
ஏற்�டுத்்திக் ந்கோடுத்்தது. ெிைோசவ்ோறு என்ற 
குழுமத்்தில்தோன் எனக்்கோன அங்கீ்கோெம் 
மு்தலில ்கிலைத்்தது. �ின்னர் ெிைோமுற்றத்்தில 
இலணந்த �ிறகு எனது ேளைர்ச ி் வமலும் 
அ்தி்கமோனது. அ்தன் ந�ோறுப�ோளைெோ்க 
அங்கீ்கோிக்்கப�ட்டு இபவ�ோது அ்தன் 
ந்யைோளைெோ்கவும் ந்யைோற்றி ேரு்கிவறன். 
சுேோமிமலையில ெலைந�ற்ற ெிைோமுற்ற 
இெண்ைோமோண்டு ேிழோேில ெீர்ேிழி 
ெோ்கம் எனும் நூலை நேளைியிடுமளைவுக்குக் 
்கேில்த்கள எழு்திேிட்வைன். மு்கநூல 

எனது ்கேில்தப �யணத்்தில இெண்ைோேது 
அத்்தியோயம் என்றோல அது மில்கயலை.

ெிைோமுற்றத்்தில ்தங்கள ந்யல�ோடு்கள 
குறித்து..

ெிைோமுற்றம் என்ற மு்கநூல குழுமம் 
ஒரு ்தமிழ்ச்ங்கம் வ�ோைச ந்யல�டும் 
ஒரு அலமபபு. இ்தன் ெிறுேனர் ்திரு 
முத்துபவ�ட்லை மோறன் ் ிங்கபபூோிலும் 
்தலைேர் ்திருமிகு வ்ோ்தி ந்லைத்துலெ 
நைன்மோர்க்்கிலும் ந்கௌெேத்்தலைேர் 
்திருமிகு �ோலு வ்கோேிந்தெோஜைன் ்தமிழ்கத்்திலும் 
இருநது இயக்கும் இந்த அலமப�ின் 
ந்யைோளைெோ்க ெோன் �ணியோற்று்கிவறன். 
நூற்றுக்கும் வமற்�ட்ை ந�ோறுப�ோளைர்்கலளைக் 
ந்கோண்டு ஒரு ந�ோிய ெிறுேனம் வ�ோைச 
ந்யல�டும் அலமபபு.  புதுக்்கேில்த 
லேக்கூ மெபுக்்கேில்த மு்தற்ந்ோல்கேில்த 
எனக் ்கேில்த்களைில மட்டுமிலைோது ி்று்கல்த 
வமலைபவ�சசு எனப �லவேறு �ிோிவு்களைில 
�யிற் ி் அளைித்து ேரு்கிறது.

இ்தனுலைய இெண்ைோம் ஆண்டுேிழோ 
மு்தல ெோன் இவேலமப�ில ந்யல�ட்டு 
ேரு்கிவறன். 200ஆேது ்கேியெஙல்க 
ேைஙல்கயில 200 ்கேிஞர்்கலளைக் ந்கோண்டு 
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்பணியொற்றும் ைலைஙவ்கமொன் அர்சறிைர் ்பல்கவலை தேொழிலநுட்்பக் ்கலலூரி முேலைர் 
ேிரு கு. ேமிழரசு மற்றும் துவ்த் ேவலைைர்்களுடன்
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ெைத்்திவனன். மெபுக்்கேில்த்கலளை எழுது 
ே்தற்குப �யிற்்ி அளைித்து ேரு்கிவறன். 
சுமோர் 50 ்கேிஞர்்கள 30க்கும் வமற்�ட்ை 
மெபுக் ்கேில்த்கலளை யோப�்தில ேலைேர் 
்களைோ்கியுளளைனர். இதுவே ெிைோமுற்றத்்தில 
எனது ந்யல�ோடு.

மெபுக்்கேில்த புதுக்்கேில்த லேக்கூ 
எனக் ்கேில்த்களைில �ை ேல்கலம்கள 
உளளைனவே அலே�ற்றித் ்தோங்கள 
என்ன ்கருது்கிறீர்்கள?

அலனத்தும் ்கேில்த்கவளை. எேற்லறயும் 
குலறத்து ம்திப�ிை இயைோது. மெபுக்்கேில்த 
ஒரு ்தோய் வீடு வ�ோன்றது. இன்னும் ந்ோலைப 
வ�ோனோல �ண்டில்க ்தினங்களைிவைோ ்திருமண 
ெி்கழ்வு்களைிவைோ ெோம் அணிநது ந்கோளளும் 
�ோெம்�ோிய உலை வ�ோன்றது மெபுக் 
்கேில்த்கள. அழ்கோ்கவும் ்கம்பீெமோ்கவும் 
ே்ீ்கோிக்்கக் கூடிய்தோ்கவும் இருக்்கக் 
கூடியலே. அேற்லற ெோம் வ�ோற்றிப 
�ோது்கோக்்க வேண்டும். ெமது அலையோளைமோ்க 
ேிளைங்கக் கூடிய ்திருக்குறள, வ்தேோெம், 
ெோைோயிெ்திவய �ிெ�ந்தம் மு்தைோன 
நூல்களைோ்கட்டும் ெமது �ோெம்�ோியத்ல்தக் 
்கைத்்தக்கூடிய ்ங்க்கோை நூல்களைோ்கட்டும், 
்கோைத்்தோல இன்றும் ெிலைத்்திருக்்கக் கூடிய 

்கோப�ியங்களைோ்கட்டும் அலனத்தும் மெபுக் 
்கேில்த்களைோல யோக்்கப �ட்ைலேவய. 
ஒவநேோரு ்கேிஞனும் மெல� அறிந்திருக்்க 
வேண்டும்.

புதுக்்கேில்த்கள அே்ெ ்கோைத்்திற்கு 
அலைது ஓய்வு வெெங்களைில ெோம் அணியும் 
ஆலை்கள வ�ோைத்்தோன் ெோன் ்கருது்கிவறன்.
ஒருேெது ஆலை இன்நனோருேருக்குப 
�ிடிக்்கைோம்; �ிடிக்்கோமலும் வ�ோ்கைோம். 
ஆனோல ஆலை அத்்தியோே்ியமோனது. 
எனவே புதுக்்கேில்த்களும் இன்று இைக்்கிய 
ேளைர்ச ி்யில �ஙகு ந�ற்று ேரு்கின்றன.

பு து க்்க ே ி ல ்த ்க ள  எ ளை ி ்த ி ல  பு ோ ி ய க் 
கூடியலேயோ்க இருக்்கைோம்.புோியோ்த பு்திய 
ேோர்த்ல்த்கலளைப வ�ோட்டு ேோ்்கர்்களைிலைவய 
குழப�த்ல்த ஏற்�டுத்துேல்தவய ்ிறந்த 
்கேில்த என ேோ்திடுவேோோின் ந�ருக்்கம் 
ேருத்்தம் ்தெக்கூடியவ்த. இநெிலை மோற 
வேண்டும். எந்தக் ்கட்டுக்கும் உட்�ைோமல 
்கேிஞனின் ேிருப�ம் வ�ோல எழுதுேவ்த 
புதுக்்கேில்த என்றோலும் இ்தற்கும் ி்ை 
ேி்தி்கலளைக் ்கற்�ித்து அ்தன்�டித்்தோன் 
இ ருக் ்க  வ ே ண் டு ம்  எ ன ச  ந ் ோ ல ே து 
்தேறோ்கவே எனக்குப �டு்கிறது.

தேைீயவில நெவடத்பற்் த்பொற்வ்க்ப ்பொணடியன் ்கைவிேொமணடலை நெி்கழைவில  
்கைவிஞர்்கள் த்பொற்வ்க்ப ்பொணடியன், அனுரொஜ், ்சறித்ேொர்த்்பொணடியன்  மற்றும் 
தேொல்கொ்ப்பவியனுடன்...
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லேக்கூ என்�து ஜைப�ோனிய ேடிேம். 
இது ்தமிழுக்கு ேநதுேிட்ைது. எது ்ோியோன 
ேடிேம் என்று ்தீர்மோனிப�்திவைவய இன்னும் 
குழப�ங்கள ெிைவு்கின்றன. ்கற்�லன 
அற்றனவே லேக்கூ என்றோலும் ்கேில்தயில 
்கற்�லன வ்தலே என்�ோரும் உளைர். அல்க் 
்க ட் டு ப � ோ டு  உ ள ளை ல ே  மு ல ற ய ோ ன 
லேக்கூ ( formal hykoos) என்றும் அல்க் 
்கட்டுப�ோடு அற்றலே முலறயிைோ லேக்கூ 
( informal hykoos ) எனவும் ேல்கப �டுத்்தப 
�டு்கின்றன. இ்தற்ந்கன ஒரு ்கண்டிப�ோன 
ேலெயலறலயக் ந்கோண்டுேந்தோல லேக்கூ 
்கேில்த்கள ்கோைத்்தோல ி்றக்கும் என்�வ்த 
எனது ்கருத்து.

்தோங்கள மெபுக் ்கேிஞெோ? புதுக்்கேில்த 
எழுது�ேெோ?

்கேிஞர்்களைில மெபுக் ்கேில்த எழுது�ேர் 
புதுக்்கேில்த எழுது�ேர் என்நறலைோம் 
�ோகு�ோடு ்கோண்�்தில எனக்கு உைன்�ோடு 
்கிலையோது. ்கேில்த எழுது�ேன் ்கேிஞன் 
அவேளைவு்தோன். ்கேிஞன் ந்ோலலும் 
ந ் ய் ்த ி ்க ல ளை  ல ே த் வ ்த  அ ே னு ல ை ய 
ெிலைத்்திருத்்தல ்தீர்மோனிக்்கப �டு்கிறது.

ெோன் மெபுக்்கேில்த புதுக்்கேில்த 
இெண்லையும் எழுது�ேன். லேக்கூ 
மற்றும் ்தன்முலனக் ்கேில்த்கலளையும் எழு்தக் 
கூடியேவன! ந�ரும்�ோைோன ்கேில்த்கள மெபு 
ேடிேத்்தில உளளை்தோல மெபுக்்கேிஞனோ்கவே 
மற்றேர்்களைோல ்கரு்தப �டு்கிவறன்.

்மீ�த்்தில �ிெோன்சு ்கம்�ன் ்கழ்கம் 
்த ங ்க ளு க் கு ப  � ோ ே ை ர்  � ட் ை ம் 
ேழங்கியுளளைவ்த! அது �ற்றி என்ன 
ெிலனக்்கிறீர்்கள?

�ிெோன்சு ்கம்�ன் ்கழ்கம், ந்தோல்கோப�ியர் 
்கழ்கம் மற்றும் �ோேைர் �யிைெங்கத்்தில 
எனக்குப �ோேைர் �ட்ைம் ேழங்கப�ட்ைது. 
அவேலமபபு்களைின் ெ ிறுேனர் ்த ிரு 
�ோட்ைெ்ர் �ோெ்தி்தோ்ன் அேர்்களைோல 
ேழங்கப�ட்ைது. �ோேைர் �யிைெங்கில 
�லவேறு ேிருத்்த ேல்க்களைில 500 
ேிருத்்தங்கள எழு்தினோல �ோேைர் �ட்ைம் 
ேழங்கப �டு்கிறது. ெோனும் 500 ேிருத்்தங்கள 
எழு்தி அப�ட்ைத்ல்தப ந�ற்றுளவளைன். 
்தற்வ�ோது ஆயிெத்ல்த ெிலறவு ந்ய்ய 
உளவளைன். ேிலெேில ேிருத்்தமோயிெம் 
புத்்த்கமோ்க ேெவுளளைது.

்கன்ைியொகுமரியவில நெவடத்பற்் ேமிழன்வைத் ேமிழச்்சங்க ைவிழொைவில  
எழுத்ேொ்ளர் த்பொன்ைீலைன் அைர்்க்ளிடம் ைவிருது த்பற்்த்பொது... அரு்கில மருத்துைர் 
உஷொதேைவி அைர்்க்ள.
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்தோங்கள எழு்தியுளளை புத்்த்கங்கள �ற்றி..

ெீர்ேிழி ெோ்கம் என்ற ்கேில்த நூலையும் 
மதுலெ மீனோட் ி் அம்மன் இரு�ோ இரு�ஃது, 
ேைஙல்கமோன் மோோியம்மன் இரு�ோ இரு�ஃது, 
�ட்டீசசுெம் துர்ல்க மும்மணிமோலை 
எ ன் ற  ் ி ற் ற ி ை க் ்க ி ய  நூ ல ்க ல ளை யு ம் 
நேளைியிட்டுளவளைன். ்தமிழமுது, ேோனவம 
எலலை, எது ்கேில்த, ்தமிழ்பபூஙந்கோத்து 
வ�ோன்ற ்கேில்தத்ந்தோகுபபு நூல்கலளை 
நேளைியிட்டுளவளைன். மெபுப�ோமோலை, 
ந்தோலைநது வ�ோன ்கேில்த, எழு்க ்தமிழோ 
மற்றும் ்கேில்தக்்கழகு இைக்்கணம் ஆ்கிய 4 
நூல்கலளை ேிலெேில நேளைியிை உளவளைன்.

்தோங்கள ந�ற்றுளளை ேிருது்கள �ற்றி.

சுமோர் 50க்கும் வமற்�ட்ை ேிருது்கலளைப 
ந�ற்றுளவளைன். ்தமிழ்ெோட்டில உளளை 
�லவேறு ்தமிழ் அலமபபு்களும் மு்கநூல 
அலமபபு்களும் ேழங்கிய ேிருது்கள 
இலே. ஆனோல எல்தயும் எனது ந�யருக்கு 
முன்னோல வ்ர்த்துக் ந்கோளே்திலலை. 
்மீ� ்கோைமோ்க, �ோேைர் என்ற �ட்ைத்ல்த 
மட்டும் �யன்�டுத்்தி ேரு்கிவறன்.

்தோங்கள என்ன �டித்துளளைீர்்கள?

ெோன்முன்வ� குறிப�ிட்டுளளைது வ�ோை 

ேிைங்கியலில முதுஅறிேியல �ட்ைம் 
மற்றும் ்கலேியியலில இளைங்கலைப 
�ட்ைம் ந�ற்றுளவளைன். �ணியில வ்ர்ந்த 
�ிறகு நூை்க அறிேியல ேெைோறு மற்றும் 
ேணி்க வமைோண்லம (மனி்தேளைவமம்�ோடு) 
ஆ்கியேற்றில முது்கலைப �ட்ைங்கள 
ம ற் று ம்  இ ை ண் ை ன்  ்க ோ ம ன் ந ே ல த் 
அலமப�ின் இலளைஞர் ேளைர்ச்ியில ஒரு 
்ர்ேவ்த் �ட்ையம் ந�ற்றுளவளைன்.

ெ ோ ன்  � டி த் ்த ்த ற் கு ம்  � ண ி க் கு ம் 
ந்தோைர்�ிலைோ்த ஒரு அெசுப �ணியில 
உளவளைன்.

்தற்வ�ோல்தய �ணி ்தங்களுக்கு மன 
ெிலறலேத் ்தெேிலலையோ?

அப�டிச ந்ோலலிேிை முடியோது. ெோன் 
்தற்வ�ோது ஆற்றும் �ணிலய எந்தேி்தமோன 
குலறயும் இன்றி  மனெிலறவுைவன 
ந்ய்்கிவறன். எனது ந�ோருளைோ்தோெத் 
வ்தலே்கலளை ெிலறவுந்ய்யும் அளைவுக்குப 
வ�ோதுமோன ஊ்தியம் ்தரும் �ணி. எனக்கு 
இன்நனோரு மு்கத்ல்தத் ்தரும் �ணி. ெிலறய 
அனு�ேத்ல்த உை்கியல அறிலேத் ்தரும் 
�ணி. அவேபவ�ோது ஆ ி்ோியோ்கவும் ேோய்பபு 
்கிலைக்கும் வ�ோது �ணியோற்று்கிவறன். 
ெோன் ்தற்வ�ோது ்தமிழ்க அெசு ந்தோழிலநுட்�க் 
்கலேித்துலறயில மு்தலேோின் வெர்மு்க 
உ்தேியோளைெோ்கப �ணியோற்றி ேரு்கிவறன்.

்கலலூோியில எவேோறு ்தமிழ்ப�ணி 
ஆற்றி ேரு்கிறீர்்கள?

இது ந்கோஞ்ம் ி்ெமமோன வ்களேி்தோன். 
ெோன் �ணியோற்றும் ்கலலூோி ந்தோழில 
நுட்�க் ்கலலூோி. ந�ோறியியற்�ோைங்கலளை 
ெைத்தும் ்கலலூோி . இஙகு ்தமிழ் ஒரு �ோைவம 
அலை. ஆங்கிைம் உண்டு. ஆங்கிைேழிக் 
்க ல ே ி .  எ ன வ ே  ்த ம ி ழ் ப � ண ி  எ ன் � து 
வ்களேிக்குறி்தோன் என்றோலும் என்னோல 
இயன்ற அளைவு ந்ய்து ேரு்கிவறன். 
மோணேர்்களைிலைவய ்கேில்தப வ�ோட்டி்கள 
ெைத்துேது, வ�சசுபவ�ோட்டிக்குப �யிற் ி் 
அளைிப�து வ�ோன்றேற்லறச ந்ய்ேதுண்டு. 
்தமிழ் மன்றம் என்ற ஒரு அலமபல�த் 

சுைொமிமவலையவில நெிலைொமுற்்ம் இரள்டொம் 
ஆணடுைவிழொைவில அேன் நெிறுைைர் 
முத்து்பத்பட்வட மொ்ன்  மற்றும் ்சறி்்பபு 
ைவிருநேிைருடன் ைவிருது த்பற்ற்த்பொது...
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வ்தோற்றுேித்து அ்தலன ்தமிழ்ேளைர்ச ி்த்துலற 
துலண இயக்குெர் ேழியோ்கத் ந்தோைங்க 
உ்தேி உளவளைன். ்கேியெங்கங்கள ெைத்்தி 
ேரு்கிவறன். ந்ந்தமிழ் ந்ோற்�ிறப�ியல 
இயக்்க்கம் ேழியோ்க பு்திய ந்ோற்்கலளைக் 
்கண்ைறியும் ்கருத்்தெங்கம் ெைத்்த உ்தேி 
இருக்்கிவறன். ந�ோறியியல ்கலலூோியில 
அ்கெமு்தலித் ்திட்ை இயக்குெலெயும் ்தமிழ்ப 
�ல்கலைக் ்கழ்கத்துலண வேந்தலெயும் 
அலழத்துேநது ெி்கழ்ச ி் ெைத்்தியிருக்்கிவறன். 
மோணேர்்கலளைத் ்தமிழில ல்கநயோப�மிைவும் 
�ணியோளைர்்கலளை அெசு ஆலணயின்�டி 
்தமிழில ல்கநயோப�மிடுேல்த ேலியுறுத்்தி 
யும் ேரு்கிவறன். இதுவே ெோன் ்கலலூோியில 
ந்ய்துேரும் ்தமிழ்ப�ணியோ்கக் ்கருது்கிவறன்.

மு்கநூல ேழியோ்க எவேோறு ்தங்கள 
்தமிழ்ப�ணி உளளைது?

மு்கநூல ஒரு மி்கபந�ோிய ேெம். மோர்க் 
அேர்்களுக்கு ஒரு ந�ோிய ென்றிலயத் 
ந்தோிேித்துக் ந்கோள்கிவறன். மு்கநூல ேழியோ்க 
என்னோல இயன்ற அளைவு மெபுக்்கேில்த்கலளைப 
�யிற்றுேிக்்கிவறன். ெிைோமுற்றம் குழுமம் 
ேோயிைோ்க மெபுக்்கேிஞர்்கலளை உருேோக்கும் 
ம ற் று ம்  ே ளை ப � டு த் து ம்  � ண ி ல ய க் 
்கைந்த மூன்றோண்டு்களுக்கும் வமைோ்கச 
ந்ய்துேரு்கிவறன். அவேபவ�ோது ்கேியெங 
்கங்களைில �ஙகு ந�ற்று ேரு்கிவறன். மு்கநூலில 
ேந்த �ிறகு ்தோன் ெிலறய ்கேில்த்கலளை ெோன் 
எழு்தியுளவளைன். மு்கநூல ்கேிஞர்்கலளை 
ஒருங்கிலணத்து குைநல்த ேைஙல்கமோன் 

ெ்கெங்களைில ்கேியெங்கங்கள ெைத்்தியுளவளைன்.

்தஞல்த்்தமிழ் மன்றம் குறித்து...

அது ஒரு ேி�த்து. ஒரு ெண்�ர் ்தஞல்யில 
்கேிெயங்கம் ெைத்்தவேண்டிக் வ்கட்டுக் 
ந ்க ோ ண் ை  வ � ோ து  ஒ ரு  ந ்த ோ ை ர் பு  கு ழு 
ந்தோைஙகுே்தற்கு மோற்றோ்க ்தேறு்தைோ்க 
மு்கநூல குழுலேத் ந்தோைங்கிேிட்வைன். 
அந்தக் ்கேியெங்கம் ்தஞல்யில ெலைந�ற்ற 
வ�ோது ஏற்�ட்ை ி்ை ்க்ப�ோன ்ம்�ேமும் 
மற்நறோரு குழுமத்்தில அ்தன் ெிறுேனர் 
எ ன் ல ன  ஒ ரு  ்க ற ி வ ே ப � ி ல ை ய ோ ்க ப 
�யன்�டுத்்திய்தன் ேிலளைவும் ்தஞல்த்்தமிழ் 
மன்றம் வ்தோன்றக் ்கோெணமோ்க அலமநது 
ேிட்ைது. ஆனோல இது மு்கநூல குழுமம் அலை. 
மு்கநூலைப �யன்�டுத்தும் அலமபபு. இ்தன் 
முக்்கிய ந்யல�ோடு அந்தந்தப �கு்தியில 

்கிருஷண்கிரி ஊழ்ளொ மற்றும் 
முத்ேமிழச்்சொரல ்கைவியரங்க நெி்கழைவில 
்கைவிஞர்்கள் த்கொைவிநேரொ்சன் ்பொலு, 
தைற்்றி்பத்பதரொ்ளி ஆ்கிதயொருடன் 
்பொைலைர் இரொம. தைலமுரு்கன்.

ம்கொ்பலிபுரத்ேில ்கைவிஞர்்கள் ்கணணன் நெடரொ்சன், ்சறிைக்குமொர், ்பழைி, ேஞவ்ச 
மயவிலைர்சன், ்கைவிக்த்கொ துவர ை்சநேரொ்சன்,, தேைி ேமிழச்்சறிம்மன் ஆ்கிதயொருடன்.
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ஆண்டுேிழோலேப புத்்த்கத் ்திருேிழோேோ்கக் 
ந்கோண்ைோை உளவளைோம் சுமோர் 15க்கும் 
வமற்�ட்ை நூல்கள நேளைியிைப�ை உளளைன.

்தங்கள எ்திர்்கோைத்்திட்ைம் என்ன?

• இைக்்கண நூல ஒன்று எழுது்தல.
• ்கம்�ோின் ேோழ்க்ல்க ேெைோற்லறக் 

்கேில்தெலையில எழுது்தல.
• ்திருக்குறளுக்குக் ்கேில்தெலையில 

உலெ எழுது்தல.
• குறுநந்தோல்கக்குக் ்கேில்த 

ெலையில உலெ எழுது்தல.
• ்ிற்றிைக்்கியங்கலளை ஆய்வு ந்ய்்தல.
• இளைங்கேிஞர்்கலளை ஊக்குேித்்தல.
• ேறிய ெிலையில உளளை 

்கேிஞர்்களுக்கு உ்தவு்தல.
• ்தமிழன்லனத் ்தமிழ்ச ்ங்கத்து ைன் 

இலணநது ்தமிழன்லனக்கு ஆையம் 
அலமத்்தல.

இக்்கோை இலளைஞர்்களுக்குத் ்தோங்கள 
கூறும் அறிவுலெ என்ன?

்தன்னம்�ிக்ல்கயுைன் ந்யல�டுங்கள. 

உளளை இலணயத்ல்தப �யன்�டுத்்தோ்த 
்கேிஞர்்கலளை இளைம் ்கேிஞர்்கலளை 
மோணேர்்கலளை ஊக்்கப�டுத்துேவ்த ஆகும். 
்திங்கள ஒருமுலற ஞோயிறு மோலை ஒரு 
இெண்டு மணித்துளைி்கள மட்டும் ்கேியெங்கம் 
ெைத்துேது. பு்திய ்கேிஞர்்கலளைத் ்தலைலம 
வயற்்கச ந்ய்ேது. ஆண்டுக் ந்கோருமுலற 
்கேிஞர்்கலளை அலழத்துக் ்கேியெங்கம் 
ெைத்்திச ி்றப�ிப�து; ்கம்�்தோ்ன் ந�யோில 
ஏழு ்கேிஞர்்களுக்கு ேிருது ேழஙகு்தல; 
இல்க்்கலைஞர்்கள ெோட்டியக் ்கலைஞர்்கள 
ஆ ி்ோியர்்களுக்கு ேிருது ேழஙகு்தல.இல் 
மற்றும் ெோட்டிய ெி்கழ்ச ி் ெைத்து்தல; 
்கேிஞர்்களைின் ்கேில்த்கலளைத் ந்தோகுத்து 
நூைோ்க நேளைியிடு்தல. இ்தற்்கோ்க ்கேிஞர் 
்களைிைம் எந்தேி்த ென்ந்கோலையும் �ங 
வ்கற்புக் ்கட்ைணமும் ந�றுே்திலலை. 
இ்தன் ்தலைேெோ்க எனது ஆருயிர் ெண்�ர் 
ேழி்கோட்டி ்திரு �ோலு வ்கோேிந்தெோ்ன் 
அேர்்கள உளளைோர். துலணத்்தலைேர்்களைோ்க 
ெண்�ர்்கள ஏேிஎஸ் வ்தேெோ்தன் மற்றும் 
ந்தன்�லெ சுப�ிெமணியன் �ணியோற்ற 
ெ ண் � ர்  ே ோ  ் ண் மு ்க ம்  அ ே ர் ்க ள 
ந�ோருளைோளைெோ்கப �ணியோற்று்கிறோர். ேரும் 
2021ல ்னேோி அலைது �ிபெேோி ்திங்கள 

்கைவியரங்கத் ேவலைைரொ்க, ேிவர்ப்பட இயக்குநெர் ேிரு ்சறிைொஜி, ேமிழச்த்சம்மல ்பொரேி 

ஆறுமு்கம், முவைைர் இலைக்்கியத்தேொழன் மற்றும் ்கைவிஞர்்களுடன்....
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உலழக்்கத் ்தயங்கோ்தீர்்கள; மனத்ல்த 
ஒருெிலைப �டுத்்திச ந்யல�டுங்கள. ெீங்கள 
ெிலனத்ல்த அலைவீ ர் ்கள. குறுக்கு ேழி்கலளைக் 
்கலைப�ிடிக்்கோ்தீர்்கள; ந�ற்வறோர்்கலளை ம்தியுங 
்கள. எத்்தலன நமோழி்கள வேண்டுமோனோலும் 
்கற்றுக் ந்கோளளுங்கள; ஆனோல ்தோய்நமோழிலய 
மறேோ்தீர்்கள. ஏவ்தனும் ஒரு ேல்கயில நமோழிக் 
கும் ் மு்தோயத்்திற்கும் ந்தோண்டு ந்ய்யுங்கள.

்தமிழ்நெஞ்ம் குறித்்த ்தங்களைின் �ோர்லே...

இன்லறய ்கோைத்்தில வ�ோற்றப�ை 
வேண்டிய இ்தழ். ி்றிதும் இைோ� வெோக்்க 
மின்றிச ந்யல�டும் இ்தழ். ்கேில்தளுக்கும் 
்கேிஞர்்களுக்கும் முக்்கியத்துேம் ந்கோடுத்து 
ேரும்   மு்தன்லமயோன இ்தழ். உை்கின் எந்த 
மூலையில உளளை ்கேிஞெோனோலும் அேருக்கு 
நூல நேளைியிை எந்தேி்தமோனக் ல்கமோறுமின்றி 
நூலை ேடிேலமத்து நேளைியீடு ந்ய்ய உ்தவும் 
ஒப�ற்ற அலமபபு. இது ஒரு அளைப�ோிய �ணி. 
்கேிஞர்்களைின் ்கேில்தலய நேளைியிைக் கூைக் 
்கோசு வ்கட்கும் உை்கில ல்கமோறு ்கரு்தோமல 
்தமிழ்நெஞ்ம் ந்ய்யும் �ணி ம்கத்்தோனது. 
நமன்வமலும் ேளைெ எனது இனிய நெஞ்ோர்ந்த 
ேோழ்த்து்கள .                                                           n த்சன்வை இக்்சொ வமயத்ேில 

நெவடத்பற்் வைக்கூ 2020 

நூலதை்ளியீட்டு ைவிழொைவில 

ேமிழதநெஞ்சம் அமின்  அைர்்களுடன்

்பொைலைர் இரொம தைலமுரு்கன்
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அனமதைினய தைருவாய்

நினல மணடில ஆசிரியபபா

அனமதைியும் உலேிைில அனுதைிைம் கவணடும
இனமககுள் புகு்நதை இன்ைல அனைத்தும்
நீஙேி்ட கவணடும் நிம்மதைி கவணடும்
தைாஙகும் சகதைினயத் தை்நதைருை கவணடும்
பணமும் பேட்டும் பலன்தைர முடியாக
ேணபசபாழு தைிைிகல ோலம் சசலல
உறவும் உயிரும் உணரா வனேயிைில
சிறபபிலா நினலயில சீரனமயும் குனல்நகதை
ஒருகுன்டக கீகழ ஒன்றிய . ச்நதைதைி
தைிருமனற ஓதுகவாம் தைிருபபுேழ் பாடுகவாம்
சதைாறறும் நம்னமத் சதைாறறா வணணம்
சபறறுக சோள்கவாம் சபருனமயாம் சகதைினய
முறறும் துற்நதை முைிவ. ராயினும்
சறறும் மைத்தைில சஞ்சல மின்றித்
தைரணினய அழிககும் தைரமிலாக ேிருமிேள்
வரவுகம சரியா வைத்னதை அழிகே
சி்நதைனை சசய்தைால சிறபபு்டன் பதைிலினை
வி்நனதையாய் ேின்டகே விதை்நகதை சசாலகவன் .
எத்தைனை சாதைி எத்தைனை சமயம்
எத்தைனை சமாழிேள் எத்தைனைப சபாழிலேள்
நித்தைமும் வாழ்விைில நிம்மதைி குனலகே
சமாத்தைமாய்ச கசர்நது முனை்நகதை சசயலபடும் .
இயறனே தைன்னை இயலபு்டன் மாறறி்டச
சசயறனே யுணரனவச சீராக ேி்டவும்
பயத்னதைத் தை்நதைிடும் பாகரார நமககே .
வியபபு மிலனல வி்நனதை யுலேிகல .
ஆகேமும் அழிவும் ஆதைியின் சசயலாம்
ஏகேமும் நீககுவார ஏறறம் தை்நகதை .
நாட்டு மரு்நது நலத்னதைத் தைருதைல
வீட்டில என்றும் விவரம் அறி்நகதை
கூட்டுப சபாருைாய் கூட்்டாய்ச கசரகே
வாட்டும் கநாயின் வாட்்டமும் நீகேி
என்றும் சுேமு்டன் என்றும் வாழ
மன்றில இனறவனை மைத்துள் கவணடி
கநாயின் பிடிதைைில சநாடிபசபாழு தும்நாம்
பாயில சுருைாப பககுவ வாழ்வினை
இன்கற தைருே இைிகதை தைருே
என்றும் தைருே. எமககே தைருே .
உலே மகேைின் உன்ைதை அனமதைினய
நலமாய்த் தைருே நாறறினச சயஙகுகம .

சரஸவதைி பாஸேரன்

எனைக்கெனை ஓர் 
தனைிழம

்கிறுக்்க்ப்பட்ட

த்கொடு்கவ்ள

்சரி த்சய்ய

எநே ்கருைவிவயயும்

தேர்நதேடுக்்க

முடியைவிலவலை

ைொைம்

நெட்்சத்ேிரம்

ேன்த்பொக்்கில ேன்வை

நெிவலைநெிறுத்து்கின்்ை

நெிலைொ

தம்கம்

சூரியன் ேன்த்பொக்்கில

நெ்கர்்கின்்ை என்்பேில

பூமி சுற்றுைவே

ம்நதுைவிட்தடொம்

நெிர்ணயவிக்்க்ப்பட்ட

்கொலைத்ேின்

ைவரயவ்க்குள்

த்கொணலமொணலைொை

த்கொடு்கவ்ள

நெிமிர்த்ேதை

முதுவம த்பற்றுைவிடு்கின்்து

அனு்பைங்கள்

எைக்த்கை ஓர் உலை்கம்

எைக்த்கை ஓர் ேைிவம

என்்பேில தமௌைித்து

நெ்கர்ைேில

த்கொடு்களுக்்கொை புள்்ளி்கவ்ள

இவணத்துக்

த்கொணடிருக்்கித்ன்

கோனவ சசிகுமார

p
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தமிழ!

ேவலை நெிமிர்நது ைொழ
வை்ப்பதும் என் ேமிழ!
உயவிர் த்கொடுத்து ைொழ
வை்ப்பதும் என் ேமிழ!

்கணடதுணடு எநேன்
ேமிழதமொழி த்பருவம..!
்பொர்த்ேதுணடு எநேன்
ேொய்தமொழி ம்கிவம!

்பொரேம் த்பொற்றும் ேமிழ
எங்கள் த்பருவம!
த்பருவம்கள் த்பொற்றும் ேமிழ
எங்கள் அவடயொ்ளம்!

ேவலை குைிநது நெடநேேிலவலை!
ேவலை நெிமிர ம்நேேிலவலை!
அநநெியன் முன்னும்
அடிவம என்று நெிவை்ப்பைன்
முன்னும்!

எங்கள் ேமிழில என்ை
குவ் உணடு!
எங்கள் ேமிழில எலலைொம்
நெிவ்யதை உணடு?

ைள்ளுைன் த்கொடுத்ே
மு்ப்பொல உணடு!
்கம்்பன் த்கொடுத்ே
ரொமொயணம் உணடு!

்கணணன் த்சொன்ை
்கீவே உணடு!
அணணொ த்கொடுத்ே
ேிரொைவிடம் உணடு!

த்பரியொர் த்கொடுத்ே
சுயமரியொவே உணடு!
்பொரேி த்கொடுத்ே
வீரம் உணடு!

யொன் த்பற்் இன்்பம்
த்சொலலி மொ்ளொது!
யொன் த்பற்் ேமிதழ என்வை
த்கொலலும் ஆயுேம்!

ெஷடமபா இருக்குப்பா

்கணிேம் ்படிக்்க

்கஷடமொ இருக்கு்ப்பொ என்்ொய்..

டியூஷன் வைத்தேொம்!

மிேிைணடி ஓட்ட 

்கஷடமொ இருக்கு்ப்பொ என்்ொய்..

 ஸ்கூட்டர் ைொங்கிதைொம்!

அைள் இலலைொமல ைொழ 

்கஷடமொ இருக்கு்ப்பொ என்்ொய்.. 

ேிருமணம் முடித்தேொம்!

கூட்டு குடும்்பமொய் ைொழ

்கஷடமொ இருக்கு்ப்பொ என்்ொய்..

முேிதயொர் இலலைம் ைநதேொம்!

இஙகு உங்கவ்ள இ்ப்படி ்பொர்க்்க

்கஷடமொ இருக்கு்ப்பொ என்்ொய்..

உயவிர் ்பவிரிநதேொம்..

ம்கதை இன்னும் நெீ

உச்்சரித்துக்த்கொணதட இருக்்கின்்ொய் 

எங்கள் புவ்க்ப்படங்கவ்ள ்பொர்த்து

்கஷடமொ இருக்கு்ப்பொ…

எஸ. சஜயபபிரோஷ் 

த்சலைம்

எநேன் ்ப்சறி ேீர்த்ேது
எநேன் ேமிழ!
எநேன் ேொ்கம் ேீர்த்ேது
எநேன் ேமிழ!
எநேன் ஏக்்கம் ேீர்த்ேது
எநேன் ேமிழ!

எமக்கு எலலைொம் ேநே
எநேன் ேமிழிற்கு
எம்மணணில ஏது
அழிவு..?

ேமிழ தைல்க!
ேமிழ ைொழ்க!
ேமிழ ை்ளர்்க!

   பாரதைி

   2020   YY    YY 
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தம்்ி...
ேிரும்்பவித்ேொன்  ்பொர்த்ேிடுைொய்  ேீர்வு்கவ்ளக்  ்கணடிடுைொய் 

இரும்்பொ்க தநெஞ்சத்ேில  ஏற்்றித்ேொன் வைத்ேிடுைொய் 

்கரும்்பொ்க்ப  த்ப்சறிடுைொய்  ்கொநேமொ்க ஈர்த்ேிடுைொய்

துரும்்பொ்க  எணணொமல  தூணொ்கத் ேொஙகுைொதய. 

ேொங்கிடதை  துன்்பங்கள்  ேத்துைங்கள்  ்கற்்பொதய 

ஏங்கிடதை  வைத்ேிடொமல  என்த்ன்றும்  ்கொத்ேிடுைொய் 

நெீங்கட்டும்   ்கலலைொவம  நெீக்்கிடுதைொம்  இலலைொவம 

ஓங்கட்டும்   ்பணபுவடவம  ஓயொமல ்கொ்ப்பொதய. 

ஏதைன்று  த்கட்்பொதய  எ்பத்பொருளும் ஆய்நேிடுைொய் 

ேொதைன்் த்கொள்வ்கயவில  ேன்மொைம்   ்கொத்ேிடுைொய் 

நெொதைன்்  நெம்்பவிக்வ்க  நென்்ொ்க  ஏற்்பொதய 

தேதைன்று  த்சொலலிடதை  ேீநேமிழில  த்பசுைொதய. 

த்ப்சறிடுைொய்  அன்்பொ்க  த்பற்த்ொரின் ்கீழ்ப்படிைொய்

ஆ்சறி்களும்  த்பற்்றிடுைொய்  ஆன்த்ொர்்கள்  ைொழத்ேிடதை

தநெ்சறி்ப்பொய்  சுற்்த்ேொர்  தநெஞ்சறிைிதலை  ஏற்்மு் 

ஏ்சறிடுைொர்  வீட்டிவையும்  ஏத்டுத்து்ப  ்பொர்க்்கொதே. 

்பொர்வையவிைில  தநெர்த்கொணடு   ்பணபுடதை  ஏறுநெவட 

கூர்ைவிழியொல  குத்ேிடுைொய் குற்்ங்கள்  த்சய்தைொவர

ஏர்த்கொணடு  த்சற்்றிைிதலை  ஏற்்மு் ்பொடு்படும் 

்சீர்த்கொணடு  த்பொற்்றிடுைொய்  த்சம்மொநே  த்சொற்த்கொணதட.

கோவி்நதைராசன்  பாலு,
கும்்பத்கொணம்.

l
உன்
நெிவைவு்கள் இலலைொே நெொள்
என்
நெிவைவுநெொள்...

l
கூணடுக் ்கி்ளியும்
தேொட்டி மீனும்
த்ப்சறிக்த்கொணடை.....
‘அைொர்்கலிவய
உயவிதரொடு புவேத்து ைவிட்டொர்்க்ளொதம?’

l
என்வைச் சுற்்றி தைலி
உன்வைச் சுற்்றி
என் மைசு.

l
உயவிதர....
நெொன் ்பவி்நே ்பயவை அவடநதேன்
உன்வை
மடியவிலிட்டுத் ேொலைொட்டியத்பொது.

l
தநெஞசுைலி
டொக்டவர அணு்கிதைன்
டொக்டரிடம்
உணவமவயச் த்சொலலைதைணடுமொதம...
இேயம் என்னுவடயேலலை
அைனுவடயது.

l
எைக்்கொை்ப ்பரிசு்ப த்பட்ட்கம்
உைது ்பவி்நேநெொள்.

நீ... என்ேபால்... நபான்!
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உேவுெள்...
உற்் உ்வு்க்ளில உன்ைே உ்வு நெம்வம
த்பற்் உ்ைன்்றி ்பவி்றிதேொன்று இலவலைதய
மு்கங்கொணொ முன்தை மு்கிழத்ேிடும் உ்வு
முடிநேிடும் ைவரயவிலும் தேொடர்நேிடுதம

ஒதர வீட்டில குடியவிருநது
ஒதர குருேிவய ்பங்கிட்டு உணட
அணணன் ேம்்பவி அக்்கொ ேஙவ்க
அன்பு உ்வு்கள் ்பொ்சத்ேின் எலவலை

துவணதயன்று ைநது ைொழைவிைில இவணநது
துன்்பமும் இன்்பமும் ்பஙத்கை த்கொணடு
தைேவை ேீர்த்து ைவிழிநெீர் துவடக்கும்
இலலை் உ்வு அவைத்ேிலும் உயர்தை

உடுக்வ்க இழநேைைின் மொைம் ்கொக்்க
உடன் த்சயலைொற்றும் ்கரங்கள் த்பொன்று
்சடுேியவில நெம் துயர் த்பொக்்கிடதை
்ச்கலைமும் துணியும் தேொழவம உ்வு

த்பறுைது ்கருேி ்பவிவணநேிடும் உ்வு்கள்
த்பற்்வே ம்நது ்பவிேற்்றிடும் உ்வு்கள்
ைற்்றிய கு்ளத்ேின் த்கொக்கு்கள் த்பொன்த்
்கற்றுத் ேநேிடும் ைொழக்வ்கயவின் ேத்துைம்

ைறுவம ்கொலைத்ேில ைவிலை்கிடும் உ்வு்கள்
தைறுவமயொைவை என்்பது நெிஜதம த்சலைம்
உள்்ள தநெரத்ேில தநெருங்கிடும் உ்வு்கள்
்கள்்ளத்ேைம் த்கொணடவை ்கருத்ேிைில த்கொள்்க...

- இர. தைரமாம்பாள்

l 
தைகுதூரத்ேில இருக்்கி்ொய்
ஆைொலும் என்ை
எைக்குத் துன்்பம் ைரும்த்பொது
நெொன் ஆறுேல அவடைது
உன்
்கற்்பவை மொர்்பவில ்சொய்நது ேொதை.

l
எைக்கு்ப
்பரிசு்ப த்பட்ட்கம்
உைது ்பவி்நேநெொள்.

l
குழநவேவய்ப ்பத்து மொேம்
உன்வை
ைொழநெொள் முழுைதும்.

l
ஆயவிரம் ஆயவிரம் தேொலவலை்கள்
ஒதர ஒருநெிமிடம்
உன்
தேொவ்ளத் தேடு்கித்ன்.

l
‘நெீ
என்வைச் சுற்்றி ைரு்கி்ொய்
்கைவிவே
உன்வைச் சுற்்றி ைரு்கி்து...’
என்்கித்ன் நெொன்.

l
இ்பத்பொது ்கைவிவேவய
நெொனும் சுற்் ஆரம்்பவித்து ைவிட்தடன்
உன்வைத்ேொன் த்சொல்கித்ன்
நெீதய எைக்குக் ்கைவிவேயொ்க!
ஆமொம்... ்கைவிவே ஓர் ஈர்்பபு இயநேிரம்!

பத்மா

என்ைரு்கில நெீ இருக்்க
தேன்கூடு நெீயொ்கி 
தேைீயொய் நெொைொ்கித் 
ேித்ேிக்கும் தேைருநே  
ேத்ேித் ேொைவிடதை
மைமும் ேைவிக்குேடி !

தேதை என் தேைவிட்டொே
ேிரைவியதம உவை உணட
ைணடொ்கி்ப த்பொவேயவிதலை
த்பச்சும் ைரைவிலவலையடி !

சுற்றுச் சூழலநெிவலை ம்நது 
அநேரத்ேில மரக்்கிவ்ளயவில 
ஆடி நெிற்கும் ஊஞ்சல கூட
்பஞ்சவணயொய்த் தேொணுேடி !

்பொ்சமுடன் நெீ த்பசும்
ஆவ்ச தமொழி கூட
புலலைொங குழலிவ்சயொ்கி
த்சைவி்க்ளிதலை ஒலிக்குேடி
த்சநேமிழிைிதலை ்கைவி்பொடி 
உவை அ்சத்ேிடதை
என் மைது ேைவிக்குேடி!

ேங்கத் ே்ளிர் தமைி
என்தமதலை ்படர்நேிடதை
தே்கதமலலைொம் ஏஙகுேடி !

மருதூர சமைஜுன்
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♥ ஈலெநது மோ்தங்களை
எலன சுமந்த அன்லனக்கு �ின்
இது ேலெக்கும் என் ேோழ்லே
வ்தோள சுமந்த வ்தோழன்

♥ என்லன ்கருேோக்்க ்ிை வெெம்
இன்�ம் ்கண்ைோர் ..
என்லன உருேோக்்க இன்று
ேலெ எலைோம் துறந்தோர்

♥ இெநேலைோம் ்கண்ணீர்
இ்தழ் எலைோம் உமிழ் ெீர்
அன்று மோடியில தூஙகும் வ�ோது
ெிைலே ெ்ிவ்தன் -அேர்
மடியிவை தூங்கிய �ின்
ெிைலே மறநவ்தன்

♥ ெோன் ்கண்மூடி �டுக்கும்
ேலெ தூக்்கம் இழந்தோர் - ெோன்
்கோல எடுத்து ெைக்கும் ேலெ
வ்தோளைில சுமந்தோர்

♥ மோலையில ல்க�ிடித்து
மலைவயோெம் ெைபவ�ோம்
அேர் ல்க �ிடித்து வ�ோனது
நேறும் �ோல்த அலை

♥ ெோன் ்கோல லேத்்த மு்தல
�ளளைிக்கூைம் அதுவே

♥ ெிைேிவை மனி்தன் வ�ோன
்கல்த்கள ந்ோன்னோர்
ெோன் ெீ்தியில ேோழ �ை
ேழி்கள ந்ோன்னோர்

♥ அன்று ்க்திெேன் மலறயும்
ேலெ ்கோல ந்ன்றது
அந்த ்கோட்்ி மட்டும் இன்று
ேலெ ்கண்ணில உளளைது

♥ உழேோ்த ெிைத்்திவை உணவு இலலை
உரு்கோ்த ்தங்கத்்தில உருேம் இலலை
ஊ்தோ்த குழலுக்கு இல்யும் இலலை
உல்த ேோங்கோ �ிளலளைக்கு
உயர்வும் இலலை

♥ என்லன அடித்்தவுைன்
அழுேது ஆறு ்கண்்கள
்தோயின் ்கண்்கள எலன
துலைக்்க ஓடி ேந்தது
்தநல்தயின் ்கண்்கள
அழுே்தற்கு மலறேில ந்ன்றது

♥ ெோன் �டிக்்கோமல தூங்கி இருந்த
வெெத்்தில கூை - ெோன்
�டிப�்தற்கு தூங்கோமல
வேலை �ோர்த்்தோர்

♥ என் எ்திர்்கோை ேோழ்ல்கயில
பூக்்கள ேளைெ
்தன் ெி்கழ் ்கோை ேோழ்லேவய
�ணயம் லேத்்தோர்

♥ ெோன் ேளைரும் ேலெ
வ்தோளைில தூக்்கி ேழி ்கோட்டினோர்
ெோன் ேளைர்ந்த �ின்
வ்தோளைில ்தட்டி ேழி அனுப�ினோர்

♥ எலன ்கலலூோி வ்ர்க்்க உைலம
இழந்தோர் - என் ்கலேிக்கு ஒளைி
ஏத்்த உைலை ேருத்்தோர்

♥ என் ்கலேியின் ்கோசுக்கு தூக்்கம்
இழந்தோர் - என் ்கண்ணீோின்
்மயம் எலைோம் ஊக்்கம்
ந்கோடுத்்தோர்.

♥ ்தியோ்கி்கள எலைோம்
்தநல்தயோய் ஆ்கிறோர்்கள
�ை ்தநல்த்கள எலைோம்
்தியோ்கியோய் ேோழ்்கிறோர்்கள

- சூோியப �ிெ்கோஷ
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அன்த்பன்னும் ்கொேற்பூ நெொளும் என்தமல
அ்கம்கிழச் சூட்டு்கி்ொய் ்கணதண,என்்ன்
இன்்ப்பபூ ேமிழதநெஞ்சம் ஏற்கும் பூைொய்
எத்ேவை்பபூங ்கைவிவே்க்ளொய், எழுது ்கின்்ொய்
துன்்பத்ேீ அைல்பட்டு ைொடி டொமல
தேொடர்்கின்் ைொழக்வ்கதயனும் த்சொவலைக் குள்த்ள
நென்வம்கவ்ள நெலகு்கி்ொய் நெிலைொக்்கொ லைம்ேொன்
நெொைிலைமும் ்படருதமை நெைவிலு ்கின்்ொய்.

அ்கம்பு்மும் இருபு்த்துக் ்கொேல ஏற்கும்
அ்கைற்்பொத் ேமிழத்பொலை இவ்சதய ழு்ப்பவிச்
சு்கம்புரியும் தநெரிவ்சயவின் தைண்பொ்ப த்பொதலை
த்சொலலு்கின்் நெொலைரியவில தேன்நெி ர்ப்பவி
ைவ்கைவ்கயொய் ைவிருத்ேங்கள் அள்்ளித் ேநது
ைஞ்சறி்ப்பொச் த்சொலலிம்கிழ ைஞ்சறி, தநெஞ்சறின்
தேொவ்கதேொவ்கயொய்்ப ்பரணியவிதலை துள்ளும் இன்்பத்
துடி்பபு்கவ்ளக் ்க்ளி்ப்பொைொய்த் தேொடர்நேொய் த்பணதண.

இருைரியொய் இேழிஙத்க கு்வ்ளக் ்கொட்டும்
எழிலமு்கத்ேின், இரு்கண்கள் தைண்பொ்ப ்பொடும்
ஒருமு்கமொய்த் ேிருமு்கம்ேொன் அ்கைல த்சொலலும்
ஓரணியொய் ைவிருத்ேங்கள் ்பவின்ைிக் ்கொட்டும்
்கருத்ேியதலைொ ்கலி்ப்பொைொய் இன்்பம் த்சர்க்கும்
்கணணவ்சைவில இவடதயழிலில நெவடயவின் ைணணத்
துருத்ேொே ்சநேங்கள் ்சறிநேி வ்சயவில
துள்்ளிைரும் ேமிழ்ப்பொைொய் ைொரொய் த்பணதண.

ேவிமாமணி "இைவல" ேரிேரன்,
மதுவர

தமிழகநஞசம் ஏறகும் பூவபாய்...
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ோலத்னதை சவன்சறடுத்தை ோ்நதைக குரகலான் ோலத்னதை சவன்சறடுத்தை ோ்நதைக குரகலான் 
ோலனுககே சமட்ச்டடுத்தை மாயக குரகலான்ோலனுககே சமட்ச்டடுத்தை மாயக குரகலான்
பட்டி சதைாட்டிசயஙகும் இவன் கீதைம் ஒலிககும்பட்டி சதைாட்டிசயஙகும் இவன் கீதைம் ஒலிககும்
பாடும்நிலாவாய் இனச அள்ைித்  சதைைிககும்பாடும்நிலாவாய் இனச அள்ைித்  சதைைிககும்
தைமிகழாடு கசர்நகதை இவன் புேழ் தைனழககும் தைமிகழாடு கசர்நகதை இவன் புேழ் தைனழககும் 
தைஙேமேன் இனசயாகல இத்தைரணி சசழிகேதைஙேமேன் இனசயாகல இத்தைரணி சசழிகே
ோறறுள்ைவனர இககுரல ோைமினசககும்.ோறறுள்ைவனர இககுரல ோைமினசககும்.
ோறறனலேள் எஙகும் இவன் கீதைம் உயிரககும்.ோறறனலேள் எஙகும் இவன் கீதைம் உயிரககும்.

https://tamilnenjam.com

