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 அன்புத் ேமிழதநெஞ்சங்களுக்கு ைணக்்கம்!

 இன்வறைய ்கொல்கடடத்ேதில மனிேம் என்்பதே மரித்துக் த்கொண்டிருப்பவே, 
உல்கதின் ்பல ்பொ்கங்க்ளிலும் நெடக்கும் துர்்ச்சம்்பைங்கள் ்பவறை்சொறறை, நெம் மனிே 
்சமுேொயம் எவே தநெொக்்கதிப ்பயணிக்்கதிறைதேன்தறை எண்ணத் தேொன்று்கதிறைது.

 அண்வமயில ்பிரொன்்ஸுக்குப ்பிவைக்்க ைநே ஒருைரின் மூர்க்்கத் 
ேனமொன ேொக்குேல்கள் குடும்்பத்ேதில ்பல உயிர்்கவ்ளக் ்கொவு த்கொண்ட ்சம்்பைம் 
உல்கத்வேதய உலுப்பிய நெதிவலயில அடுத்ே இரண்தடொரு நெொட்களுக்குள், 
மீண்டும் அதே மொேதிரி ்சம்்பைம் லண்டனிலும் இடம்த்பறறைது.

 மன அழுத்ேங்களுக்கு ஆ்ளொ்கதி  ேன்ன ி வல மறைநது இதுத்பொ ன்றை 
குறறை்சத்சயல்க்ளில ஈடு்படடு, ேம் ைொழக்வ்கவய இைநது ேம் ேொயநெொடடுக்கு 
அைபத்பயவரயும் ஏற்படுத்ேதி, ்சிவறைக்்கம்்பி்களுக்குப ்பின்னொல ்சீ ரைியும் 
நெதிவல ஏதனொ?

 உல்கதின் ்பல இடங்க்ளில ைொழைொேொரதமயின்றைி ைொைப த்பொரொடும் 
மக்்கள் ஒருபுறைம். யுத்ேங்க்ளொலும் இன, மே, நெதிறை த்பேங்க்ளொல அைிநது 
த்கொண்டிருக்கும் அப்பொைி்கள் மறுபுறைம். ைொழக்வ்கவயதய ்பல தநெரங்க்ளில 
த்பொரொடித் ேொன் தைலல தைண்டியுள்்ளது. ைொழைதே ஒருமுவறைேொன். அவே 
நெலலமுவறையில ைொழநதுைிடடுப த்பொ்கலொதம!

 ஐ ந ே றை ி வு  ஜீ ை ன் ்க ்ள ி ட ம்  ்க ற று க் த ்க ொ ள் ்ள  த ை ண் டி ய  ்ப ொ ட ங ்க ள் 
்பலைிருக்்க, ்பகுத்ேறைிவுள்்ள மனிேதரொ ்பிரிைிவன்க்ளொலும், ்கற்பைிபபு,்சிறுைர் 
துஷ்பிரதயொ்கம், த்கொவல்கள் என்்பைறறைொலும் ்சீ ர்த்கடடுப த்பொைவேக் 
்கண்கூடொ்கக் ்கொண்்கதிதறைொம். அன்றைொடம் எஙத்கதயொ இதுத்பொன்றை அைலங்கள் 
அரஙத்கறைிய ைண்ணதம உள்்ளன.

 இயநேதிரமயமொன இவ்வுல்கதில, நெவீன இலத்ேதிரனியல த்பொருட்களுடனும் 
தேொைிநுட்ப ரீ ேதியிலும் முன்தனறைி ைரு்கதிதறைொம் என்்பது உண்வமேொன். 
ஆயினும்,இத்ேவ்கய மிரு்கத்ேனமொன நெடத்வே்க்ளொல, ்கற்கொலத்வே தநெொக்்கதி 
அேொைது ்பின்தனொக்்கதிப ்பயணிக்்கதிதறைொதமொ என்றை ஐயதம எழு்கதிறைது.

 தேொைிநுட்பங்களும் ை்சேதி்களும் அறைிைியவலப த்பருக்்கதிக் த்கொள்்ளத் 
ேொனன்றைி ்கண்ணியமிலலொே ்சீரைிைிறகுத் துவண த்பொைேற்கொ்க அலல 
என்்பவே உணர்நேொதல த்பொதும். உல்கதம அவமேதிபபூங்கொைொ்கத் ேதி்கழும்.

 ்கதிருஷண்ப்கைொன் நெர்கொசுரவன அைித்ே நெொவ்ளத் ேீ்பொை்ளியொ்கக் 
த்கொண்டொடு்கதிதறைொம். ்பொலியல ைன்முவறை்கள், த்கொவல்கவ்ள்ச த்சயயும் 
நெர்கொசுரர்்கவ்ள இலலொதேொைிக்கும் நெொள்ேொன் உண்வமயில, இபபூமியில 
அவனைரும் த்கொண்டொடும் புனிேநெொ்ளொ்க மொறும்.

 முேலில குடும்்பத்ேொர், நெண்்பர்்களுடன் மனம் ைிடடுப த்பசுங்கள். 
மனஇறுக்்கம் குவறையும். அயலைருடன் நெடபுறைைொ்க இருங்கள். அது 
ம ன ி ே த நெ ய த் வ ே  ை ்ள ர் க் கு ம் .  ம ன ி ே த நெ ய ம்  இ ம் ம ண் ண ி ல  ே வ ை க் ்க , 
சுய மனக்்கடடுப்பொடும் ேனிமனிே ஒழுக்்கமும் அை்சியமொகும். அேனொல, 
இைறவறைக் ்கவடப்பிடித்து மனிேம் ்கொபத்பொம். மொண்பு த்பறுதைொம். நெொவ்ளய 
உல்கம் அை்கொகும்.

 நென்றைி!
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ஏதேொ மூவலயில எருக்்கஞத்சடியரு்கதில 

எப்படிதயொ முவ்ள ைிடடிருநதேன்.

சுறறு்சசூைல ேதினதமன்று ைிைொ வைத்து 

ைியொக்்கதியொனம்த்ப்சி.. 

்சொவலதயொரம் நெடடுைிடடு என்வன 

தநெ்கதிைிக்குபவ்பக்குள் ைிடடுைிடடு 

த்பொனேதினொல ்கேதியறறு  நெதின்தறைதன..!

அவ்ைபத்பொது ேொ்கம் ேணிக்்க, 

தம்கத்ேதின் ்கருவணதய ்பிரைொ்கம் எடுக்்க, 

நெதிலத்தேொடும், ேொர்்சொவல தநெரி்சலிலும் 

ைொன்ளொைி நெதின்தறைன்..! 

அத்துவண நெொள் அறைிதயன்.., 

என்தறைொரு நெொத்ளொ எங்களுயிர் 

ேனித்ேனியொய ்பிரித்து 

எடுக்்கப்படுதமன..!

என்னுடல தேொைிற்சொவலக் 

்கேைிறகு தேவையொம், 

ேடடொமல அறுத்து்ச த்சன்றைனர்..! 

Økâ¦©Ãâ¦ \«D ¼Ã·þ¼Å[...Økâ¦©Ãâ¦ \«D ¼Ã·þ¼Å[...
அறுத்துக் த்கொண்டிருக்வ்கயில 

என் ்ச்கநெண்்பரின் த்கொ்பதமலலொம் 

்சிறு்சிறு சுள்்ளி்க்ளொய அைர்்கள் தமல 

த்கொடட, 

அதுைவர அறைிநேதிடொ ேனக்கும் 

இநநெதிவலதயன!

அன்வனயிடம் ்பறைித்ே மைவலவய த்பொல

துடி துடித்து நெதின்றைதேன் புைியன்வன..!

மவைதைண்டி நெதின்றைத்பொதேலலொம் 

ை்ளர்க்்கப்படடு, 

இன்று இறுேதி ஊர்ைல 

்பொவடயொய மடடுமலல, 

உடதனரியும் ்கடவடயொய 

உன்தனொடு ்சொம்்பலொதனன்..!

ேொவய தைடடும் மவடயதன,

நெீவரயும் ்கொறவறையும் அலட்சியப்படுத்ேதி, 

அடிதயொடு அறுத்தேன்வன 

ஆனநேம் ்கொண்்கதிறைொய நெீ.,

குப்பி ேண்ணீவர ைி்ளம்்பரப்படுத்ேதி 

என்மீது ஆணியடிக்கும் 

ைண்ணக் ்கொ்கதிேத்ேதில..,

உன் ்சொயம் அறைியொமல நெீ..!

ைொயு ைிற்பவனதயன்றைொல 

நெீதயொடட ்கொ்கதிேம் கூட இருக்்கொது 

என்வனத் தேொவலப்பின்..!

- கவிமலர் த.சரண்யா.
த்கொைிஞ்சொம்்பொவறை, 

்பொலக்்கொடு மொைடடம், த்கர்ளம்.

   2020   Y   Y 





Y    Y   2020

 இராமாயணம் வாசித்தவர்கள் அ்தில் 
பல ்காண்டங்கள் இருபபத்த உணர்ந்திருபபீர...
 அது பபால இ்ந்த இராவண ்காவியத 
்தில் மூன்று ்காண்டங்கள் ்தமிழபபால. 
 ்த  = ்தன்்ி்காில்லா ்தமிழபவ்ந்தத்ப 
பற்ி மு்தல் பகு்தியிலிரு்நது ஆரம்பிக்கின் 
்ார எழுத்தாளர ஸ்ரீம்தி.
 இராவணதணப பற்ி இது்காரம் 
பல பு்தி் ங்கள் வ்ந்திருக்கின்்் கு ி்பபா்கச் 
சசான்்ால் அசுர்காவியம் 
(வீழத்தப பட்டவர்களின் வீர 
வரலாறு) அத்தயும் நான் 
வாசித்திருக்கிப்ன். ஆ்ால் 
இக்காவியம் இராவணத்ப 
பற்ிய உன்தமயா் வர 
லா்ா்க நான் ்கருது்கிப்ன்.
 அ ம்  ம ா வீ ர ் ி ன் 
பி்பதப சுடடிக ்காடடும் 
இ்டத்தில் இரு்நப்த இராவணன் 
பயணிக்கதச்தா்டங்கிவிட்டான் 
என்ப்ாடு...
 வஞச்கத்தால் நாடிழ்நது ்தன் ்தாய் 
பசச்கியு்டனும் ்தன் சப்கா்தர சப்கா்தாியு்டனும் 
்தன் ்தாய் நாடத்ட விடடு பு்பபட்ட 
அவன் பசற ி்ல் ்தன் பா்தம் ப்தித்தது மு்தல் 
ஆய ்கதல்கள் அத்தத்தயும் ்கறறு 
இறு்தியில் ஈச்ின் பக்த்ா் அவன் 
அவனுத்டய ச்ந்திரவாதளபய சபறறு...்தன் 
நணபனுக்கா்க மு்தல் யுத்தம் புாி்கின்்ான்... 
அ்தில் சவற்ியும் சபறறு ்தன் ்தாய் 
நாடத்ட அத்டயும் வழியில் ்தமிழ அரசி 
்தா்டத்கயு்டன் நடபு்வு ச்காள்்கின்்ான்... 
்தா்டத்க அபபபபா இராவணணுககு 
இதணயா் வீரதத்த சவளிபபடுததும் 
அவவரசிதய விவாித்தவி்தம் அருதம.
 எவர துதணயும் இல்லாமல் ்தன் 
ப்தசத்தில் ்தன் பா்தம் ப்திக்கின்்ான் 
இராவணன் அவத் எ்திரச்காள்ள 
குபபர்்ின் பத்ட்கள் இவ்ி்டமிருபபப்தா 

ச்ந்திரவாள் மடடும் ்தான்.. எபபடி 
அம் மாசபரும் பத்டதய இவன் எ்திர 
ச்காள்ளபபபா்கி்ான் என்் ப்டப்டபபு 
ஏறபடும் நமககு.. அத்த யுத்தம் சசய்யாமல் 
்தன் ப்தசதத்த எபபடி த்கபபறறு்கி்ான் 
இலஙத்க பவ்ந்தன் என்பத்த நம் ்கண்களின் 
முன் ்காடடியிருபபார... அருதம.. அருதம...
 இ ர ா வ ண ணு க கு ம் 
மணப்டா்தாிககுமா் மு்தல் ச்ந்திபபு ்தமிழின் 
உச்ச விதளயாடடு ்தன் எழுதது்களி்ால் 

ம்த்த உருக்கியிபபார... 
அட்ட்காசம்.. அட்ட்காசம்...
 ்தன் ப்தசத்திற்கா்கவும் ்தன் உ்வு 
்களுக்கா்கவும்  இராவணன் எடுககும் 
சிரதத்த்கள்  அம்மன்்வத  ் நம் 
்கணமுணபண ்காடடியிருபபார. 
(இபபடித்தான் இலஙத்க பவ்ந்தன் 
வாழ்ந்திருபபாப்ா என்று 
நித்க்கத ப்தான்றுமளவிறகு 
ந்ீதி, பநரதம, நியாயம் வழுவா்த 
அரச்ா்க) அ்திலும் பவித 

்திதரயின் அ ி்மு்கம் ஆரபபாிககும் வச்ங்கள் 
ச்த ி்ககுமி்டம் அவதளபய ்தன் ஒற்்ா்க 
நியமிதது இறு்தியில் அப்த ஆரபபாிககும் 
ஓதசபயாடு அவள் மாணடுபபாகும் இ்டம் 
்கண்கதள குளம் ஆக்கிவிட்டது.
 பவித்திதர பபருக ப்கற்ாறபபால் 
பவித்ததரயா்க வாழ்நது மாணடுபபா்ால்...
 பம்கநா்தன் அவ்ின் பி்பபும் 
வளரபபும் அவ்ின் ்கா்தலும் நயம்ப்ட 
ந்டககும் சுவாரசியமா் இ்டங்கள்... 
வாலிககும் இராவணணுககும் யுத்தம் நம் 
்கண்கதள விடடு அ்கலாது...
 ்தன் ்தாய் பசச்கியின் ்தி்தி ்தி்த்தில் 
ப்தி்ாறு பிண்டங்கதள ந்தியில் விடும் 
பபாது ஒவசவாரு பிண்டத்திறகும் ்தன் 
்தாயின் பு்கழ பாடி இராவணன் ்க்தறும் 
இ்டம் நம்தமயும் ்க்த்தவத்தது..
 இறு்தியா்க ்தன் ்தஙத்கயின் 
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நாசியும், முதலயும் எ்தற்கா்க அாியபபட்டது 
என்பத்த அ ி்ய சசல்லுமி்டத்தில் சீத்ததயக 
்கணடு அவளின்  ்கத்ததயக ப்கடடு 
மரத்தில் சாய்்ந்தபடி இலடசுமணன் ்கிழித்த 
ப்காடடிறகு இபபு்மா்க இராவணன் 
அமரும் பபாது... நம் ்கண்கள் ்தா்ா்க 
குளம் ஆகும். ஆம் ஒரு ஒபபற் மன்்்ா்க 
அவ்ின் நறகுணங்கதள இதுநாள்வதர  
இவ வளவு விாிவா்க யாரும் எழு்திய்தில்தல.
இராவணன் ்தமிழின் மன்்வன், ்தமிழின் 
மூத்தவன் அபபடியிக்க அவன் நல்லவன் 
்தான் அ்தில் மாற்மில்தல. அத்த ்தன் 
எழுதது்களால் நிரபபிவிட்டார எழுத்தாளர 
மு்தல் பா்கம் இபபடியா்க முடிவத்ட்கி்து..
 மி=மி்திதலயின் மரும்கன் இராமன் 
அவத் பற்ிய ்கத்த சீத்த சசால்ல 
ஆரம்பமா்கி்து.
 இதுநாள் அணணலும் பநாக்கி்ான் 
அவளும் பநாக்கி்ாள் என்று படித 
்திருபபபாம். ஆ்ால் அ்தற்கா் சூழ 
நிதலதய அழகு்விவாித்த வி்தம் யாரும் 
பயாசித்திரா்த ்களம் அமரக்களம் அவவி்டம்.
 இராமதரபபற்ியும் அவா ின் 
வாழவில் ந்ட்ந்தத்தப பற்ியும் நாம் 
அத்வரும்  அ்ிபவாம்.   அச்சம்பவங்க ள ி ல் 
்த்ககுத ப்ததவயா்வறத் எடுததுத 
்தன் ்தமிழால் அழகு் எழுத்தாளர 
எழு்திய வி்தம் அருதம. சீத்த ஒரு 
அறபு்த பி்பபு அத்த பல இ்டங்களில் 
வித்தியாசமா் முத்யில் எழு்தியுள்ளார 
ஏன் இராமத்யும் விடடுதவக்கவில்தல...
இஙகு நாம் ்க்டவுளா்க இராமதரயும் 
இராவணத்யும் வணஙகு்கிப்ாம் ஆ்ால்  
அவர்கதள சா்தாரண ம்ி்தர்களா்க 
அவர்களின் சசயல்்களிலிரு்நப்த நமககு 
்காடடியவி்தம்... அருதம.
 அ்திலும் இராவணன் எ்தற்கா்க 
்த்ித்திரு்ந்த சீத்ததய ்தன் ப்தசத்திறகு 
ச்காணடுவ்ந்தான் என்பத்த விளக்கியவி்தம் 
யாரும் பயாசித்திரா்த்களம்... உணதமயில் 
அபபடித்தான் ந்ட்ந்திருககுபமா...
 ழ=இறு்தியில் யுத்த ்காண்டம் இ்தில் 
்தான் ஆாிய.. ்தமிழ பிரச்சித் வரு்கின்்து 
அ வ ர ்க ள்  ச ச ய் யு ம்  யு த ்த ம்  அ ்த ற கு 
உபபயா்கபபடுத்தபபடும் ்கருவி்கள்.
 ்தமிழர்கள் யுதத்தில் சசயல்படும் 
வி்தம் அவர்களின் ்கருவி்கள் பபார 

சந்ி முத்்கள் 
இது்தான் சவற்ி 
ப ்த ா ல் வ ி த ய 
நிரணயிக்கின்்து.
 
ப ம ்க ந ா ்த ் ி ன் 
பபாரவியூ்கங்களும் 
்த ்ந ்த ி ர ங ்க ளு ம் 
அருதம.
 
வீ சீ ப ன்  எ ன் ் 
்க ்த ா ப ா த ்த ி ர ம் 
ம ட டு ம் 
அ க ்க ா ல த ்த ி ல் 
இல்லாமல் இரு்ந்திரு்ந்தால் ்கத்தபய மா்ி 
யிருககும். அ்த்ால்்தாப்ா அவருககு 
ப்கா்டாாிக ்காம்பு என்் சபயர?.
 இறு்திவதர சீத்தககு ்களங்கம் 
வ ி த ள வ ி க ்க ா ம ல்  அ த ்த  சீ த ்த யு ம் 
உணர்நது ச்காண்ட வி்தம் அருதம.
 துபரா்கத்தால் வீழத்தபபட்டது 
இராவண்ின் வீரம் அத்த சமய்பபித்த 
பு்த ி்ம்.   எவவி்டத்த ிலும் இராமத் 
்தீயவ்ா்க ்காட்டாமல் அப்த சமயம் 
இராவணத்யும் சந்ி பி்ழா்தவ்ா்க 
்காடடிய வி்தம் அட்ட்காசம்.
 இராவண்ின் சமன்தமயா் 
உணதமயா் மறுபக்கதத்த ்காடடும் 
பு்தி்ம் சவய்பயா்ின் பவ்ந்தன்...
 நல்வாழதது்கள் எழுத்தாளர  ஸ்ரீம்திககு 
இபபடிசயாரு பு்தி் ம் ்கத்திபமல் ந்டபபது 
பபால... அ்தில் சவற ி்யும் சபறறுவிட்டார.
 
 வாழதது்கள்!

 சீத்த ப்திபப்கம், சசன்த்
 
 பக்கங்கள் 584
 விதல  600 /- ரூபாய் 
 
 ச்தா்டரபு்களுககு...

 ச்கௌரா ஏசென்ஸீஸ், சசன்த்
  e-mail : gowra09@gmail.com
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பயாவலர் கருமலலததமிழயாழன்பயாவலர் கருமலலததமிழயாழன்

வவடிசசததம் கயாதுகலைத துலைபப தன்்றிவவடிசசததம் கயாதுகலைத துலைபப தன்்றி

வவடிகையாலல வருகின்் ப்ன்தயான் என்்னவவடிகையாலல வருகின்் ப்ன்தயான் என்்ன

அடிபபட்யால் உ்ல்உறுபபு வலிததல் லபயான்ல்அடிபபட்யால் உ்ல்உறுபபு வலிததல் லபயான்ல்

அசசததம் கயாதுகலைத துடிககச வசய்யும்அசசததம் கயாதுகலைத துடிககச வசய்யும்

முடிகறுபபயாய் புலககககிச சுற்றுச சூழல்முடிகறுபபயாய் புலககககிச சுற்றுச சூழல்

முழுவலதயும் நஞசயாககி மூசச ல்ககும்முழுவலதயும் நஞசயாககி மூசச ல்ககும்

குடிஉ்ிலரக குடிததல்லபயால் வவடிவந ருபலபயாகுடிஉ்ிலரக குடிததல்லபயால் வவடிவந ருபலபயா

குற்று்ிரயாய் ஆககிவிடும் கவ்ன மின்ல்ல் !குற்று்ிரயாய் ஆககிவிடும் கவ்ன மின்ல்ல் !

ஊர்வமசச வவடிககின்் வவடிக ையாலலஊர்வமசச வவடிககின்் வவடிக ையாலல

உலழபபயாலல வநதபணம் கரி்யாய்ப லபயாகும்உலழபபயாலல வநதபணம் கரி்யாய்ப லபயாகும்

ஊர்வதருககள் வீடுகைின் முன்பு ்ததில்ஊர்வதருககள் வீடுகைின் முன்பு ்ததில்

உ்லுககுள் லநயாய்பரபபும் குபலப லசரும்உ்லுககுள் லநயாய்பரபபும் குபலப லசரும்

சீர்கல்வி வபறும்வ்தில் வதயாழிற்சயா லலககுசசீர்கல்வி வபறும்வ்தில் வதயாழிற்சயா லலககுச

சறிறுவர்கள் வசல்கின்் அவலம் ஓங்கும்சறிறுவர்கள் வசல்கின்் அவலம் ஓங்கும்

லபயார்ககைததின் அழிலவபலபயால் வசய்வ தன்்றிபலபயார்ககைததின் அழிலவபலபயால் வசய்வ தன்்றிப

வபயாலிவுதரும் உற்பததி ஆகக மில்லல !வபயாலிவுதரும் உற்பததி ஆகக மில்லல !

பட்யாசு வயாங்குதற்குச வசலவு வசய்யும்பட்யாசு வயாங்குதற்குச வசலவு வசய்யும்

பணநதன்ல்ன ஏலழ்ர்ககுக வகயாடுகக லயாலமபணநதன்ல்ன ஏலழ்ர்ககுக வகயாடுகக லயாலம

பட்யால்  இல்லலவ்்னினும் பருததி ஆல்பட்யால்  இல்லலவ்்னினும் பருததி ஆல்

பயாங்கயாக வ்றி்வர்ககு வழங்க லயாலமபயாங்கயாக வ்றி்வர்ககு வழங்க லயாலம

படடி்னி்ில் வயாடுலவயார்லக உணவ ைிததுபபடடி்னி்ில் வயாடுலவயார்லக உணவ ைிததுப

பசறி்யாற்றும் இன்பததிற் கீடும் உணல்யாபசறி்யாற்றும் இன்பததிற் கீடும் உணல்யா

மட்ற்் மகிழசசறிவர அல்னவர் கூடிமட்ற்் மகிழசசறிவர அல்னவர் கூடி

மணவயாசம் வகடடி்யாமல் விழயாவவ டுபலபயாம் !மணவயாசம் வகடடி்யாமல் விழயாவவ டுபலபயாம் !
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இது ைிவடத்பறும் ்கொலம்
என்று ்பல ைைி்க்ளில
மவறைமு்கமொ்க உணர்த்ேதினொய
நெொன் அவே உணரும் மனநெதிவலயில
எபத்பொதும் இருநேேதிலவல
நெொன் அவைக்்கொே த்பொழுதேலலொம்
ைலுக்்கடடொயமொ்க
்பன்னீரொய த்சொரிநேொய
அன்்பின் த்சொற்கவ்ள 
புதுப்பித்துக் த்கொண்தட இருநேொய
இன்று நெொன் தேொள் ்சொயும்த்பொது
நெழுைி்ச த்சல்கதிறைொய
குவட த்கடகும் த்பொது
தையிலில ்கொக்்க வைக்்கதிறைொய
வ்கயறு நெதிவலயில ைிடடு்ச த்சலைதுேொன் 
நெீங்கள் எழுேொே ைிேதிதயொ!

கயாநதிமதி வசல்வரததி்னம்

ைொழவு என்்பது
அவனைருக்கும் ஒன்று ேொன்..!
நெொம் எப்படி ைொழ்கதிதறைொம் என்்பேதில ேொன் 
அடங்கதி உள்்ளது..
நெம் ைொழக்வ்க..!

- பயாரதி

விம்மி விழும் வநஞசததில்

்கருஙகூநேல நெொன் முடித்தே 

்கருத்ேொய மலர் சூடி.. 

அைன் ்கொணும் ்கண்்களுக்கு 

அை்கொ்க வம பூ்சி... 

த்சங்கொநேள் ைிரல்களுக்கு 

த்சஞ்சொயம் நெொன் தேடி.. 

்பிவறைநுேலில... த்சஞ்சொநது த்பொடடுமிடடு 

ைிம்மி ைிழும் தநெஞ்சத்ேதில 

ைிேைிேமொய நெவ்க ்சொறறைி.. 

நெொன் இஙத்க ்கொத்ேதிருக்்க.. 

நெொேன் என்வன மறைநே தேன்ன 

எஙத்க த்சன்றைொரடி ்கதி்ளிதய ? 

எபத்பொது ைருைொரடி ?

    - விஜி
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 ‘‘வீர ப ா கு . .  எ ங ப ்க  ்க ி ள ம் ப ி 
வ ி ட ்ட ா ய் . . ? ’ ’  ப ச ா ்க ம ா ய்  ப ்கட ்ட ா ர 
மாரத்தாண்ட பூப்தி.
 ‘ ‘ ்த ்ந த ்த ப ய . . .  ந ா த ள  ந ம து 
பசாழரது பத்ட்கள் ்கலிங்கதத்த பநாக்கி 
்கிளம்பு்கின்்து. நித்வில்தலயா..?’’
 ‘‘ஏன் இல்தல ம்கப்...?! அன்று 
அரசர ந்கரவலம் வருத்கயில் நீ உதரத்த வீர 
வாரதத்த்கதள ம்க்கத்தான் இயலுமா..?’’ 
என்்ார அவர ்த்து குரலில் பசா்கதத்த 
முழுவதும் ்காடடியவராய்.
 ‘‘்த்நத்தபய நீங்கபள எ்து வாரதத்த 
்கதள வீர வாரதத்த்கள் என்்ீர்கள். பின் 
ஏன் வீணா் ்கவதல ச்காள்்கி் ீர்கள்..?’’ 
என்்ான் ஆ்தங்கதது்டன் வீரபாகு.
 ‘‘ம்கப்... பபாரபபத்ட்கள் ந்கரும் 
பபாது ்களபபலி ்தருவதும், நவ்கண்டம் 
்தருவதும் பசாழரது மணணில் ச்கெமாய் 

நி்கழும் நி்கழபவ. ஆ்ாலும் அ்ந்த நி்கழவு 
நமகச்க் ஆகும் பபாது ம்ி்த ம்ம் 
துவள்்கி்ப்த..என்் சசய்ய?’’
 ‘‘்த்நத்தபய... பசாழ ப்தசத்தின் சாம்ராஜ் 
யா்திப்தி குபலாததுங்கச் பசாழாின் பத்டசயடுபபு 
சி் க்கவும், அரசரது வாழவு பமம்ப்டவும், 
பபாாில் பசாழ ப்தசம் சவற ி் ச்காள்ளவும் 
்தாப  ் நான் என்த்பய நவ்கண்டமா்கத ்தர 
முழும்து்டன் சம்ம்திதப்தன். இ்தறகு ஏன் 
்கண்கலஙகு்கி் ரீ்கள்..?’’
 ‘‘எ்ககு இருபபது நீ ஒருவன் 
்தாப் ம்கப்...’’ என்் அவரது குரல் 
்தழு்தழுத்தது.
 ‘‘ ்த ்ந த ்த ப ய . . .  இ ப ்த ா  எ ் து 
அ ரு ்ந ்த வ ப  பு ்த ல் வ ன் .  ந ம் மு த ்ட ய 
குலம் ்காக்கப பி்்ந்தவன். இவத் 
விடடுச் சசல்்கிப்ப். எ்து உயிர 
பசாழ ப்தசத்திற்கா்க பபாாில் பபா்ால் 
என்்? இது பபான்று பபா்ால் என்்? 
இரணடுபம ப்தசத்தின் நலத் முன்்ிடடுத 
்தாப்’’ என்்ான் வீரபாகு ்கம்பீரமாய்.
 பபாரபபத்ட்கள் அணிவகுதது 
்கிளம்பும் நாளும் வ்ந்தது. ச்தருசவஙகும் 
அ்திர யாத்்கள் ்கம்பீர நத்ட ந்ட்நது 
வ்ந்த். அ்தில் மு்தலாவ்தா்க வ்ந்த அழ்கா் 
பட்டதது யாத் சரவ அலங்காரதது்டன், 
சவணச்காற்க குத்டதய ்த்து முது்கில் 
சும்ந்தபடி வ்ந்தது. அ்தன் முது்கில் அதமக 
்கபபட்ட சவள்ளிப பல்லக்கில் ்கம்பீரமாய் 
வீற்ிரு்ந்தார அநபாயன் எ் அதழக்கப 
பட்ட மு்தலாம் குபலாததுங்கச் பசாழன். 
அவதரத ச்தா்டர்நது பல புரவி்களில் பசாழ 
ப்தசத்தின் ்தளப்தி்களும், உப்தளப்தி்களும், 
ப்காட்டத ்ததலவர்களும், சிற்ரசர்களும் 
்கம்பீரமாய் ஆபரா்கணிதது வ்ந்த்ர.
ப த ்ட ்க ள ி ன்  அ ண ி வ கு ப ப ப  ்க ண 
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ச்காள்ளாக ்காடசியாய் இரு்ந்தது.
 கு்திதர்கதளத ச்தா்டர்நது ்காலாட 
பத்ட வீரர்கள் வா ிதசககு மூவரா்க 
அணிவகுதது வ்ந்த்ர. வழிசயஙகும் 
முரசு்கள் அ்திர,  து்நதுபி்கள் முழங்க, 
ச்காம்பு்கள் ஊ்த, வீரர்களின் உறசா்கம் 
்கதரபுரணப்டாடியது.
 வீரபாகுபவா ்தான் நவ்கண்டம் ்தர 
்தன்த  ்ஆயத்தப படுத்த ்தயாரா்ான்.மஞசள் 
்கல்ந்த நீாில் அவத  ்நீரா்ட சசய்்த்ர அவ்து 
உ்வி் ர்கள், வாத்தியங்கள் முழங்க, முரசு 
அ்திர்ந்தது. நீராடியவத  ்புத்தாத்ட அணியச் 
சசய்து, பல  பு்திய அணி்கலன்்கதள அவனுககு 
அணிவித்த்ர. ்காலில் வீரத்தணத்டயும். 
த்கயில் ்கங்கணமும் அணிவிக்கப பட்டது..
சபண்களின் குலதவ ஒலி அவவி்டதத்த 
நித்க்க, பத  ் அடிக்கபபடடு, து்நதுபி 
முழங்கியது, ச்காம்பு்களும் ஊ்தபப்ட, 
்த ் க கு ள்  வீ ர  உ ண ர வு  எ ழு வ த ்த 
வீரபாகுவால் பூரணமா்க உணர முடி்ந்தது..்தன் 
்கணகுளிர ்த்து ம்கத்யும், மத்விதயயும் 
பாரத்தான். இன்னும் சில நாழித்க்களில் 
நத்டசப்விருககும் நி்கழவின் ்தீவிரம் 
புாியா்த வீரபாகுவின் ம்கப்ா புன்்த்க 
புாி்நது த்க்கதள அதசத்தான்..மத்வியின் 
்கண்களில் இபலசா  ்்கணணீர துளிரத்தாலும் 
வீர ி்ன் மத்வி ்கணணீர சசாாிவது ்த்காது 
என்ப்த்ால் அவவீரமஙத்கயின் வ்த்மும் 
மலர்நப்த ்காணபபட்டது.
 அப்தா..வ்நதுவிட்டது.
 பசாழர்களின் வீர அணிவகுபபு.
அதச்ந்தாடி வரும் பட்டததுயாத்யில் 
அமர்ந்தபடி இருமருஙகும் ெ்ங்கதள 
பநாக்கி த்க்கதள அதசத்தபடி வ்நது 
ச்காணடு இரு்ந்தார மு்தலாம் குபலாததுங்கச் 
பசாழர.
 அவரது ்கண எ்திா ில்.. .  அவதர 
பநாக்கி யவாறு ்கம்பீரமாய் ந்ட்நது சசன்் 
வீரபாகுவின் த்க்களில் நீண்ட வாள் ஒன்று 
இரு்ந்தது. ்கணணிதமககும் பநரத்தில் ்தன் 
இ்டது ்கரத்தால் ்ததலமுடிதய பிடிததுக 
ச்காணடும். வலது ்கரதது வாளித்க 
்கழுத்தில் தவத்தவ்ாய், ‘‘செய.. விெயீ 
பவ..’’ எ் வீர முழக்கமிட்டவன், ‘‘சரடச்ட ’்’ 
ஒரு இழு இழுத்தான்.. இ்டது த்கயில் 
துணடிக்கப பட்ட ்ததலயு்டன், சில அடி்கள் 

வீரநத்ட ந்ட்ந்தது வீரபாகுவின் ்ததலயில்லா 
உ்டல்..பின் சுருணடு விழு்ந்தது. அத்வரது 
்கண்களிலும் பயங்கரம் சவ்ியா்கவும். 
ஆபவசமா்கவும் மா ி்யப்தாடு, ‘‘பசாழம்... 
பசாழம்...’’ எ் விணண்திர கூச்சலிட்டார்கள்.
 பசாழ ப்தசத்தின் ஒரு அ்தி்காாி ஓடி 
வ்ந்தான். ‘‘யாாிவன். சபயர என்்..?’’ 
எ் விசாாிததுக ச்காணடு பபா்ான்.
 இது ந்ட்நது வாரங்கள் ஒன்்ா்கி 
விட்டது.
 அன்று, சபயர விபரம் ப்கடடுப 
பபா்வன் இன்று ்திரும்பி வ்ந்தான். 
‘‘நவ்கண்டம் ்த்நது வீரமரணம் அத்ட்ந்த 
வனுககு சிறு குழ்நத்த ்தான் இருபப்த்ால் 
அ ர ச ா ங ்க  ப வ த ல  இ ப ப ப ா து  ்த ர 
இயலாது. சபான்னும், நிலமும், ்க்தவ 
மாடு்களும் பசாழ சாம்ராஜ்யா்திப்த ி 
்தரு்கி்ார. சபறறுக ச்காள்ளுங்கள்’’ என்று 
்த்நதுவிடடுப பபா்ார.
 ம ் ம்  உ த ்ட ்ந து  ்க ா ண ப ப ட ்ட 
மாரபபபூப்தி, எணணிபபாரத்தார. ’’உன்்ால் 
ஒரு பயனுமில்தல. நீ இ்ந்த பசாழ ப்தசத்தில் 
பி் ்ந்தப்த வீண’’ எ் அன்ச்ாரு நாள் ்த்து 
ம்கத் ்திடடிய்தன் பலன் இன்று த்க்களில் 
்கிடடியத்தக ்கணடு அவரது விழி்கள் நீதரச் 
சசாாி்நது ச்காணடிரு்ந்த்.                           n

்பனிக் ்கொலத்ேதிலும்
சுட்சசுட ்கதிவடக்்கதிறைது
தேர்ேல த்சயேதி

ஆயிரம் ஆண்டு்கள் ்கடநதும்
ேவரயில ைிைொமல நெதிற்கதிறைது
ேஞவ்ச த்கொபுரம் நெதிைல

்சொவு வீடவடக்்கண்டு
்சநதேொ்சம் த்கொள்்கதிறைொர்
எரிமயொனத் தேொைிலொ்ளி

ைி்பத்ேதில ்கொயமவடநேொர்
நெவ்கக்்கவட முேலொ்ளி
த்சேரம் அேதி்கம்,,,!

சுய உேைிக்குழுக்்கள் த்சமிபபு
்க்ளைொணி்க்ளிடம் வ்க மொறு்கதிறைது
தேன் கூடு,,!

நாகை ஆகைத்தம்பி
த்கொவை
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உன்வனத் தேடியேதில உள்்ளக் ்கவ்ளப்பவடநதேன்
புன்வன மரத்ேடியில பூங்கொக்்க்ளில ்பொர்த்தேன்
முன்த்ப த்சன்றைிருநே இடங்கத்ளஙகும் தேடிதனன்
இன்வறைக்கு ்கடற்கவர மணலில தேடுேலொயிறறு

்கண்தடன் உன் ்கொலடித்ேடங்க்ளில உன்வனதய
த்கொண்தடன் த்பருைவ்க த்பரும்கதிழ்ச்சி என்னில
ேண்தணன்றை ்பொேங்க்ளின் அைவ்க நெொனறைிதைன்
த்பண்தணன்றைப த்பரை்கதி என் ்கொேலியன்தறைொ

த்சன்றைதேஙத்க தேைவேதய த்சங்கழுத்ேொத்ள
்கன்றைொ்க நெொனுநேொன் ்பின்னொடி ைருதைதன
என்றைொலும் ்கொலடித்ேடம் ்கண்தட ைநேதிடுதைன்
நெதின்றைொலும் உநேன் நெதிைவலக்கூட நெொனறைிதைன்

்கொலடித்ேடங்கள் ஒரொயிரம் ்கவே்கள் த்சொலலுதம
நெொலடி நெடநேொதல நெீ த்சன்றைைைி புரிநேதிடுதம
ைொலடி நெொனுனக்கு ைிடடுப்பிரிய இயலொேடி
்சீலமடி மீனொத்ள மீன் ைொங்கத்ேொன் த்பொனொதயொ

மொமனுக்குப ்பிடிக்குதமன்று மத்ேதி ைொங்கைொ
்கொமன்்கவணயொ்க ்கன்னிதயநேன் ்கொேலிதய
ேொமவர உடலொத்ள ேன்னி்கரறறை மு்கத்ேொத்ள
்சொமநேதி சூடிய ்சஙகுக் ்கழுத்ேொத்ள ைொடியம்மொ

இநேப பூப்பொேம் தநெொ்க நெொன் ைிடுைேொ ்கண்தண
த்சொநேங்கள் த்கொஞசும் மொமனிருக்்க த்பொைேொ நெீ
்பநேங்க்ளில ்கடடுண்டிருபத்பொம் ைொ ்கண்மணிதய
ேநேப ்பொேங்கவ்ளத் ேொங்கதிப ்பிடிக்்க நெொனிருக்த்கன்.

கவிஞர் ரயாம்கருஷ்
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மகைவபி

த்பொரு்ளீடட ைைியின்றைி

த்பொழுவேக் ்கைிக்வ்கயிலும்

ைிடிைேறகுள் ்ப்சிக்கும்

தைட்கம்த்கடட ையிறறுக்கு.....

்பொலிலவல தயன்றைொலும்

தேயிவலத் ேண்ணீர்ேரும்

தேைவே மவனைியொல

ைொலி்பனொய ைொழு்கதிதறைன்...!

தேொைதன...!

ைிண்ணிலிலவல தேயைம்

ஒவ்தைொர் வீடடினுள்ளும்

த்பண்தேயைம்

மவனைியொய....!

குரும்பல் வபயான்கிபயாரதி
மணலி
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 பணடித்க நாட்களில், இல்லங்கள் 
மடடும் ஒளி சவள்ளத்தில் நித்்ந்திருக்க, 
உள்ளங்களில் இருள் சூழ்ந்திருபப்தால் என்் 
பயன்?
 ம்ி்த உ்வு்கள் ம்கத்தா்தவ. 
சின்்ச் சின்் அறப ்காரணத்தால் உ்வு 
்களில் விாிசல்்கள். ம்ங்களில் மா்ா்த 
்காயங்கள். இதவசயல்லாம் எ்தற்கா்க?
 இ்த்ால் யாருகச்கன்் பயன்? 
எதுவுபம இல்தல. புாி்நதுணரவு, ச்கிபபுத 
்தன்தம, விடடுகச்காடுத்தல் இதவ்களால் 
மடடுபம உள்ளங்கள் விா ிவத்டயும். 
இல்லங்களில் ம்கிழச்சி சவள்ளம் ்கதர 
புரணப்டாடும்.
 குடும்பத்திலும் சாி, அலுவல்கங 
்களிலும் சாி, ம்ி்த உ்வு்களில் விாிசல் 
ஏறப்டாது இருக்கவும் ஏறபட்ட விாிசல் 
பமலும் சபாி்தா்காமல் இருக்கவும் சில 
எளிய வழி்கள்.

1. நாப் சபாியவன், நாப் சி்்ந்தவன் 
எனும் அ்க்நத்ததய விடுங்கள்.

2. அரத்தமில்லாமலும்,ப்ததவயில்லாம
லும், பின்விதளவு்கதள அ்ியாமலும் 
ப ப ச ி க ச ்க ா ண ப ்ட ய ி ரு ப ப த ்த 
விடுங்கள்.

3. எ்ந்தசவாரு வி்டயதத்தயும், பிரச்சித் 
தயயும் நாசூக்கா்க த்கயாளுங்கள்.

4. விடடுக ச்காடுங்கள்.

5. சில பநரத்தில், சில சங்க்டங்கதள ச்கிததுத 
்தான் ஆ்கபவணடும் என்று உணருங்கள்.

6. நீங்கள் சசான்்ப்த சாி சசய்்தப்த சாி 
எ் வா்தி்டா்தீர்கள்.

7. குறு்கிய ம்பபான்தமதய விடச்டாழி 
யுங்கள்.

 



-   

YY    YY   2020





2020Y Y 

8. உணதம எது, சபாய் எது எ் விசாாிக 
்காமல், இஙப்க ப்கட்டத்த அஙப்க 
சசால்வத்தயும்..; அஙப்க ப்கட்டத்த 
இஙப்க சசால்வத்தயும் விடுங்கள்.

9. மற்வர்கதள வி்ட, உங்கதளபய எப 
பபாதும் உயரவா்க நித்தது ்கரவப 
ப்டா்தீ ர்கள்.

10. அளவுக்க்தி்கமாய்,ப்ததவக்க்தி்கமாய் 
ஆதசபப்டா்தீர்கள்.

11. எல்லாாி்டத்திலும்,எல்லா வி்டயங்கதள 
யும், அவர்களுககு சம்ப்ந்த முணப்டா 
இல்தலபயா சசால்லிக ச்காணடிருக்கா 
்தீர்கள்.

12. ப்கள்விபபடு்கின்் எல்லா விஷயங 
்கதளயும் நம்பி வி்டா்தீர்கள்.

13. அறப வி்டயங்கதள சபாிது படுத்தா்தீர்கள்.

14. உங்கள் ்கருததுக்களில் உடும்புப பிடி 
யா்க இல்லாமல் ச்காஞசம் ்தளரத்திக 
ச்காள்ளுங்கள்..

15. மற்வர ்கருததுக்கதள, சசயல்்கதள, 
எபபபாதுபம ்தவ்ா்க புாி்நது ச்காள்ளா 
்தீர்கள்.

16. மற்வருககு உாிய மாியாத்த ச்காடுதது, 
இ்ிய இ்தமா் சசாற்கதள பயன் 
படுத்த ்தவ்ா்தீர்கள்.

17. புன்முறுவல் பூக்கவும், சிறசில அன்புச் 
சசாற்கதள சசால்லவும் கூ்ட பநரமில்லா்தது 
பபால் ந்ட்நது ச்காள்ளா்தீர்கள்.

18. பபச்சிலும், ந்டதத்தயிலும் பணபில்லா்த 
வாரதத்த்கதளயும், ப்ததவயில்லா்த 
மிடுகத்கயும் ்காடடுவத்தத ்தவிரதது, 
அ்டக்கதத்தயும், பணதபயும் ்காடடுங்கள்.

19. அவவபபபாது பநாில் ச்ந்திதது,ம்ம் 
்தி்்நது பபசுங்கள்.

20. பிரச்சித்்கள் வரும்பபாது, அடுத்தவர 
மு்தலில் இ்ங்கி வரபவணடும் எ் 
்காத்திருக்காமல் நீங்கபள மு்தலில் பபச 
முன்வாருங்கள்.

     ்தீபாவளி வாழதது்கள்!                         n

அண்ணொநது ்பொர்க்்கதிறைொன்
்கொக்வ்கக்கு இவலயில ்சொேம்
ைைி்கதிறைது ்கண்ணீர்

உறைக்்கத்ேதில குஞசு
கூடடுக்குள் தமலல அடிவைக்குது
பூவன

தம்கம் ்கறுக்குது
்பயநது ஓடடம் எடுக்குது
குடடியுடன் மநேதி

ை்சநே ்கொலம்
மீண்டும் து்ளிர்க்்கதிறைது
தைடடப்படட மரம்

ையலில ேண்ணீர்
நெடவு நெடக்்க ைிலவல
துயரத்ேதில ைிறறைைன்

  - ஹேமல்தா
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்கொலத்வேக் ்கழுவே என்்பொன்

   ்கடுவ்கதயொர் மவலயு தமன்்பொன்

ஆவலயும் தைம்பு தயன்்பொன்

      ஆறவறையும் ்கடதல தயன்்பொன்

நெீ்ளத்வே அ்கல தமன்்பொன்

     நெதிறைத்வேயும் ேபபுத் ேப்பொய

த்கொலத்வே மொறறைி்ச த்சொலலி

      கூறைிய துண்வம தயன்்பொன்!

த்சொன்னவேக் த்கட்க மொடடொன்

     த்சொலலவும் ைிடவும் மொடடொன்

உண்வமயில இைதனொர் ்சொேதி

      ஊரிதல இைவனப த்பொன்று

ேன்னிவல அறைியொக் கூடடம்

     ேரணியில தமத்ே உண்டு

இநநெதிவல யுள்த்ளொர் த்சொலல

    ஏற்கவும் ்பலதலொர் உண்டு!

இைர் ைைிைநதேொர் ேம்மொல

      எங்ஙனம் தேர்வு த்சயதைொம்

அைர்குவறை அைரு மின்றைி

      அவனைரும் சுமக்்க்ச த்சயதேொம்

ேைறைிவன அைரும் த்சயய

     ேண்டவன யொமும் த்பறதறைொம்

எைரினி இைவர மொறறை

       எழுைதரொ அறைிதயொம் நெொதம!

வபயான்மணிதயாசன்

u தைறறைியும் தைண்டொம்

        தேொலைியும் தைண்டொம்

        த்பொடடிவயத் ேைிர்த்தேன்

        ்சொத்ேதியம் ஆனது...

u மன்னிப்பவேயும் மறைப்பவேயும்

       ைைக்்கம் ஆக்்கதிதனன்

       இலலறை ைொழக்வ்கயின்

       இறுேதிைவர த்சலல...

u உயிரொய தநெ்சித்ேைள்

       ைில்கதி்ச த்சன்றைொள்

       உறைக்்கமிலலொ இரவு்கவ்ள

       ்பரி்ச்ளித்து ைிடடு...

u மரியொவேயிலலொே த்ப்சசு

       ம்கதிழ்ச்சிவயத் ேரு்கதிறைது

       அன்புக் குைநவே்கள்

       அறைியொமல த்பசும்த்பொது...

u உன்வனப ்பிரித்து நெொன்

       ்பொர்த்ேதே இலவல

       நென்றைி த்சொலலி என்வன

      அநநெதியப ்படுத்ேொதே...

ஆததூர் சயாகுல்
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நீ்ின்்றி நலிகில்ன்

உன் அன்த்பனும்  ைொனத்ேதில 

நெொன் தைண்மேதியொய ைொழ்கதிதறைன் 

உன் நெதிவனைிதல மனமுரு்கதி 

ேதினம் ்கண்ணீரில ்கவர்கதிதறைன்

ைொனிலவலதயல மேதி இலவலதய

இவே த்சொலல தைண்டுமொ?

உன்னில தேொவலநே என் மனம் 

மீண்டும் தேொவலயுமொ?

உனக்்கொ்கதை நெொன் சுைொ்சிக்்கதிதறைன்

இவணத்சரதை ேதினம் ேைிக்்கதிதறைன்

உன்னிலொ! நெொன் என்னிலொ!

நெம் ைொழவு தேனிலொ!

உயிர் ்கொேலொ! வ்கப்பறறுதைன்

மணைவறையில வ்கக்த்கொர்த்து ்கவேத்ேதிட

என் ்கொேலும் உன் ்கொேலும்

பூமொவல்சசூடும் நெொள் ைரும்

்கொத்ேதிரு என்வன ்கொத்ேதிரு

்கண்ணுக்குள் ்பொவையொ்கதை

்கண்ணொ உன் ்பொர்வையில

மணைொழவு ேீ்பதைொ்ளியொ்கதை

நெீங்கொே உன் தநெ்சத்ேதில 

நெீயின்றைி நெலி்கதிதறைன்

நெொம் த்சரும்நெொள் எபத்பொது  

ைருதமன  எண்ணி ைொழ்கதிதறைன்

சரவிபி லரயாசறி சநதிரயா

 

வாழ்ந்துப்  ்ார்கை ஆகை

ைொழநதுப ்பொர்க்்க ஆவ்சப்படு்கதிதறைன்

ைொங்கதிய ்கடனுக்்கொன ைடடியும்

ைொழைேறக்கு தேவையொன 

தேவை்கவ்ளயும்

பூர்த்ேதி த்சயயும் ஒரு ்பணியில நெொன்

அலுைல்க ்பணி முடிநது

இவலப்பொர ஒரு மடியவன

என் ேவலத்கொேதிய்படி

உ்ச்சநேவல முத்ேம் ஒன்று

இருக்்க ஒரு இடமும்

உறைங்க ஒரு அவறையும்

்சவமக்்க ஒரு அடுபபும்

தைண்டும் எனக்கு

ைொரம் ஒரு முவறையொைது

என் ்சவமயல ேதிறைவமவய

த்சொேவன த்சயேதிட நெடுைர்்க்ளொய

இரு குைநவே்கள்

இன்னும் த்கொஞ்ச ்கொலம் ேொன்

இருக்்கத்பொ்கதிதறைன் இநே பூமியில

இயன்றைைவரயில எபத்பொதும்

இவணநது இருக்்கடடும் உறைவு்கள்

இது மடடுமொைது தைண்டும்

நெொன் மனிேனொய ைொழநது

என் ைொழக்வ்கவய உணர்நது

இபபூமியில இருநது ைிவட த்பறை 

....

பயாணடி் ரயாஜ்
்கைிஞர் மீன் த்கொடி

   2020   Y   Y 
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Dr. 
(International Life Coach – Mentor – Facilitator)(International Life Coach – Mentor – Facilitator)

 

என் மனம் அவல்பொய தேொடங்கதி ைிடடது.. அது என்வன ேன் 
த்பொக்்கதிறகு இழுத்து ைிவ்ளயொட ைிடொமல, ஒரு ்பநவே ேதிவ்ச 
ேதிருப்பி ைிரடடி த்சலைது த்பொல நெொனும் மி்க ்கைனமொ்க ைிவ்ளயொட 
என்வன உறுேதிதயொடு இயக்்க தைண்டியுள்்ளது – டதரஸி ஆஸ்டின்

 அதம்தியா் நிம்ம்தியா் ம் 
நிதல என்பது ஞா ி்்களுககும் பயா்கி்களுக 
கும் மடடும் ்தான் சாத்தியமா?! என்  ்சசய்து 
ச்காணடிரு்ந்தாலும், யாரு்டன் இரு்ந்தாலும், 
ஏன் ்த்ிதமயில் இரு்ந்தாலும் இஙகும் 
அஙகுமா்க அதல பாய்்நது ம்கிழச்சியறறு 
்தவிக்க தவககும் ம்்திறகு மரு்நது உண்டா 
இது பலாின் புலம்பல்,

 உங்கள் விருபபததுககும் நீங்கள் 
இருககும் சூழலுககுமா் இத்டசவளிபய 
உங்கள் ்தவிபபுக்கா் மூல்காரணம். 
இது எ்க்கா்து அல்ல. இது அல்ல 
நான் என்் நித்பபும், என்த் நா்ா்க 
இல்லாமல் மாற்ி விடுபமா இ்ந்த சூழல், 

என்் துடிபபும் சபரும்பாலும் ம்த்த 
அதல பாய சசய்்கி்து. 

 ்த ா ன்  எ ன் ்  ச ச ய் ்த ா லு ம்  4 7 
ச்தவீ்தம் அளவு ம்து சசய்யும் பவதலதய 
விடடும் பவறு எ்திலாவது ்தாவு்கி்து 
என்்கி்து ஆய்வு்கள். அபபடி கூடு விடடு 
கூடு பாயும் ம்ம் ்திககு ச்தாியாமல் 
சுழன்று ம்கிழச்சியறறு ்தவிக்கத ச்தா்டங்கி 
விடு்கி்து.

 எத்தபயா பநாக்கிய ஒரு ப்த்டல் ஒரு 
பயணம் இது ்தான் வாழகத்க. இ்ந்த ப்த்டல், 
சசா்ந்த வீடு, நல்ல பவதல, ப்தவி, பு்கழ, 
நல்ல உ்வு்கள் எ் ஒருவருகச்காருவர 
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மாறுபட்ட்தா்க இரு்ந்தாலும் அ்தன் அடி 
நா்தம் ம்கிழச்சிக்கா் ப்த்டல் மடடுபம. 

 அாிஸ்்டாடடில் ம்கிழச்சிதய “the 
chief good“ என்்கி்ார. பாத்த எதுவா்க 
இரு்ந்தாலும், அ்தற்கா் பயணம் எ்ந்த 
வத்கயில் இரு்ந்தாலும் வா்க்ம் எதுவா்க 
இரு்ந்தாலும், அ்ந்த பயணத்திற்கா் கு்ிக 
ப்காளும் இலககும் ம்கிழச்சி என்் ஒன்த் 
பநாக்கிபய உள்ளது. எ்ந்த ஒரு சபாருபளா 
ப்தவிபயா, பயணபமா அல்லது உ்பவா 
எது என்்ாலும் அது ம்திபபு மிக்கது 
என்பத்த வி்ட அது நமககு ம்கிழச்சிதயத 
்தரும் எனும் நம்பிகத்கயில் ்தான் நாம் 
அவறத் அத்டய விரும்பு்கிப்ாம். அ்ந்த 
எ்திரபாரபபில் ்தான் ஒவசவாருவரும் 
சவவபவறு விஷயங்கதளத ப்தடி ஓடிக 
ச்காணடிருக்கிப்ாம்.

 ஆ ் ா ல்  ந ி த ் த ்த து  எ ல் ல ா ம் 
்கித்டத்தாலும் ம்கிழச்சி மடடும் ்கணணாமூச்சி 
ஆடிக ச்காணடு ்தா்ிருக்கி்து. படிபபபா 
ப்தவிபயா பணபமா எதுவா்ாலும் அது 
்கித்டத்த பின்பும் உங்களுககுள் ம்கிழச்சி 
நிர்ந்தரமா்கவில்தலசயன்்ால் உணதமயில் 
ம்கிழச்சி பவறு எ்தில் ்தான் ஒளி்ந்திருக்கி் து 
என்பது ஒரு சவாலா  ் ப்கள்வியா்க இன்று 
பநறறு அல்ல பல்லாயிரம் ஆணடு்கள் பல 
ஆராய்ச்சி்களுககு ஆளா்கி வரு்கி் து.

 நாம் என்் சசய்து ச்காணடிருக்கி 
ப்ாம், நம் சுற்ம் சூழல் எபபடி இருக 
்கி் து, நாம் பாஸிடடிவா் சி்ந்தத்யு்டன் 
இருக்கிப்ாமா என்ப்தில் நம் ம்கிழச்சி 
சார்ந்திருக்கி் து என்று சபாதுவா்க சசால்லப 
பட்டாலும் இத்த ஆராய்ச்சியாளர்களால் 
உணதமயில் எல்லா வத்கயிலும் ஊரெி்தம் 
சசய்ய முடியவில்தல. அ்த்ால் மீணடும் 
மீணடும் ஆய்வு்களும் ந்ட்நது ச்காணப்ட 
இருக்கி் து.

 சமீபத்தில், ம்ி்தர்கள் யாபராடு 
இருககும்பபாது அல்லது எது சசய்யும்பபாது 
அல்லது எத்த அத்டயும் பபாது ம்கிழச்சியா்க 
இருக்கி்ார்கள் என்் ம்கிழச்சிக்கா் 
சூத்திரதத்த ்கண்ட்ிய பமதல நாடடில் 
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ஒரு நீண்ட ஆராய்ச்ச ி  ந்ட்ந்தது. பல 
நாடு்களிலிரு்நதும், பல்தரபபட்ட பல்லாயிரம் 
பபர்கதள ப்தர்நச்தடுதது அவர்களின் 
ம்கிழச்சியின் அளதவ நிரதணயிககும் 
பபாது நிமி்டத்திறகு நிமி்டம் கூ்ட அல்ல 
சநாடிககு சநாடி அது மாறுபடடுக 
ச்காணப்ட இருபபது ச்தாிய வ்ந்தது.

 அவர்கள் ்தறபபாது என்் சசய்து 
ச்காணடிருக்கி்ார்கள். அ்ந்த பநரம் 
அவர்களது ம்ம் அவர்கள் சசய்யும் 
பவதலயில் ஆழ்நது இருக்கி்்தா அல்லது 
ப வ று  எ ்த ி ல ா வ து  அ த ல  ப ா ய் ்ந து 
ச்காணடிருக்கி்்தா.  அபபடி பவறு 
நித்வு்களில் இலயிதது இரு்ந்தால் அது 
எத்தத்கய நித்வு, அது ம்கிழச்சியா் 
நி்கழவா அல்லது சங்க்டமா் நித்வு 
்களா அல்லது இரணடுககும் சபாதுவா் 
சா்தாரணமா் நித்வு்களா பபான்் 
ப்கள்வி்கள் அ்ந்த ஆய்வு்களில் ப்கட்கப 
பட்ட். அதது்டன் இறு்தியா்க அ்ந்த 
பநரத்தில் அவர்கள் ம்ம் எவவளவு 
ம்கிழச்ச ியா்க இருக்கி்து என்பதும் 
கு்ிததுக ச்காள்ளப பட்டது.

 எ்ந்த ஒரு பவதலதயயும் சசய் 
யும் பபாது அ்திபலபய ்கவ்தப்தாடு 
இருககும் பபாது ம்ி்தர்கள் ம்கிழச்சியா்க 
இருபப்தா்க அ்ந்த ஆய்வின் முடிவில் ச்தாிய 
வ்ந்தது.  அ்தாவது பவதல  அத்தத் 
விருபபமா்்தா்க இல்லாவிட்டலும் அ்தில் 
மூழ்கி சசய்யும் பபாது அது அவர்களுககு 
ம்கிழச்சிதயக ச்காடுக்கி்து 

 அபபடி இல்லா்த பநரங்களில் 
சபரும்பாலும் ம ி்்த ம்ம் அதல பாய்்நது 
ச்காணப்ட இருக்கி்து, இது பவறு எ்ந்த 
பத்டபபி் ங்களுககும் இல்லா்த ஒரு குணம். 
அ்த்ால் யாரு்டன் இரு்ந்தாலும் எது ்கித்டத 
்தாலும் என்் சசய்து ச்காணடிரு்ந்தாலும் 
அதல பாயும் அ்ந்த ம்ம் அ்ந்த சநாடி எத்த 
சி்ந்திக்கி் ப்தா அ்தறப்கறப அவர்கள் ம்கிழச்சியின் 
அளவும் மா் ிக ச்காணப்ட இருக்கி் து என்்கி் து 
ஆய்வின் முடிவு.

 ஒ ரு வ ர  ்க ண ி ் ி ய ி ல்  ப வ த ல 

பாரததுக ச்காணடிருககும் அப்த பநரம் 
அவர ம்ம் பநறறு நணபரு்டன் ந்ட்ந்த 
சம்பாஷதண்கதள நித்க்க ச்தா்டஙகும், 
அடுத்த சநாடி ஏன் இ்ந்த பவதலயில் 
பசர்நப்தாம் எ் அங்கலாய்க்கவும் சசய்யும், 

 அபபடி அதல பாயும் ம்த்த 
வரமா்கவும் சாபமா்கவும் மாறறுவது 
உங்கள் த்க்களில் ்தான் இருக்கி்து. 
இபபடி ம்ம் அதல பாய்்கி்ப்த என்று 
அ்தத் ஒரு குத்யா்க எணணாமல், 
இபபடி ஒபர பநரத்தில் பல விஷயங்கதள 
சி்ந்திக்கக கூடிய ்தி்தம ம்ி்தர்களுககு 
மடடும்்தான் இருக்கி்து என்று அ்தத் 
ஒரு கூடு்தல் ்தி்தமயா்க எணணிப 
பாருங்கள் என்்கி்து ம்இயல்

 ம ் ்த ி ன்  இ ்ந ்த  அ த ல ப ா யு ம் 
இயல்தப தவதது நம் ம்கிழச்சிதய 
அ்தி்காிக்கச் சசய்து வி்டலாம். ச்நப்தாஷ 
மா்  ்தருணங்களில் கூ்ட  வரு்ந்தக 
கூடிய நித்வு்களில் ம்த்த அதல பாய 
வி்டாமல் ஏ்தாவது சங்க்டமா் பநரத்தில் 
கூ்ட ச்நப்தாஷமா் விஷயங்களில் ம்த்த 
அதல பாயவிட்டால் அது ம்கிழச்சிதய 
்தக்க தவககும். ஏச்ன்்ால் ம்ம் அதல 
பாயும் பபாது சபாதுவா்க ப்ததவயற் 
விஷயங்கதளபய நித்க்கி்து. ்தான் 
விரும்பி ந்டக்கா்த ஒன்்ிற்கா்க ஏஙகு்கி்து. 
ந ்ட ்ந ்த  ஒ ன் ் ி ற ்க ா ்க  வ ரு ்ந து ்க ி ் து . 
சசயபலாடு எணணம் ஒன்று ப்டாமல் 
அதல பாயத ச்தா்டஙகுவ்தால் சசயலும் 
ம்கிழச்சிதயத ்தராமல் அயரச்சிதய 
ஏறபடுதது்கி்து. 

 சா்தாரணமா்க ஒரு நாற்காலியில் 
அமர்ந்திருககும் பபாது எழ பவணடும் 
என்்ால் சடச்டன்று எழு்நது விடுவீர்கள். 
இபபபாது ஒரு சிறு விதளயாடத்ட சசய்து 
பாருங்கள். நீங்கள் ஒரு நாற்காலியில் 
அ ம ர ்ந து  ச ்க ா ள் ளு ங ்க ள் .  உ ங ்க ள் 
நணபதர உங்கள் எ்திபர நின்று ச்காணடு 
உங்கள் நடு சநற்ியில் ஒறத் விரதல 
தவதது ச்தாடடுக ச்காணடிருக்கச் 
சசால்லுங்கள். நணபாின் விரல் உங்கள் 
சநற்ியில் ச்தாடடுக ச்காணடிருககும் 
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நிதலயில் வழக்கம் பபால் எழு்ந்திருக்க 
முயறசி சசய்யுங்கள். உங்களுககு அது 
எளி்தில் சாத்தியமில்தல என்பத்த நீங்கள் 
உணரவீர்கள். 

 சமல்லி்தா்க ச்தாடடுக ச்காணடி 
ருககும்  ஒரு விரல் நு்ி உங்களின் முழு 
உ்டதலயும் வி்ட வலுவா்்தா. நிச்சயம் 
இல்தல. ஆ்ால் அது உங்கள் உ்டலின் 
ஆ்தி தமயதத்த அதசய வி்டாமல் சசய்து 
உங்கதள சசயலிழக்கச் சசய்து விடும். 
அதுபபால்்தான் அதல பாயும் உங்கள் எ்திர 
மத் எணணங்களும் உங்கள் ம்கிழச்சியின் 
தமயத்தில் த்க தவதது அத்த உங்களால் 
உணரவி்டாமல் சசய்து விடும். 

 எ்ந்த பவதலயா்க இரு்ந்தாலும் 
நீங்கள் சசய்யும் பவதலதய விரும்பி 
ச ச ய் ்த ா ல்  ம ் ம்  அ ்த ி ல்  இ ல ய ி த து 
விடும். பவதலயும் சி்பபா்க அதமயும் 
ம்கிழச்சியும் உங்கள் ம்்தில் நித்யும். சில 
சபாழுது்களில் உங்கள் ம்ம் அதலபாயத 
ச்தா்டங்கி்ால் அத்த இயல்பா்க எடுததுக 
ச்காணடு ஒரு ப்தர்ந்த ்கால்ப்ந்தாட்ட 
வீரர பபால் அத்த விரடடி ம்கிழச்சியா் 
நி்கழவு்களுககுள் சசலுததுங்கள், ம்கிழச்சி 
யா் ம் நிதல உங்கள் பவதலதய 
்தி்ம்ப்ட சசய்வ்தற்கா் ஆற்தலத ்தரும். 
ம்கிழச்சி மலரும்.

n

மதுைினில வீழும் மனிேரின் எண்ணம்

மவறையனு தமன்னும் மேதியுவர த்சொலைர்

த்சதுக்குவன நெீதய ்சிறைிதுவன மொறறைி

்சிறைபபுறை தைன்தறை ்சிறு்கவே த்சொலைர்

த்பொதுைினில ேன்வனப பு்கழமிகு தைன்று

புரிநேதிட தைண்டி புதுவம்கள் த்சயதே

முது்கதினிற குத்ேதி முடிநேதும் அன்்பொய

மு்கத்ேதிவனக் ்கொடடி முறுைலும் பூப்பர்

்சிரிப்பினி லொழத்ேதி ்சிறைிதேவம மொறறைி

்சிவேயினி தலறறை்ச ்சிறைநேைர் நெம்மில

ைிரித்ேதிடும் மொய ைவலயினில ்சிக்கும்

ைவரயினில நெம்வம ை்சீ்கரம் த்சயைர்

நெரிக்குணத் ேொரொர் நெயமிகு த்ப்ச்சொல

நெலமு்ள தேன்று நெம்்பிட வைத்தே

ைிரித்ேதிடும் ேனது ைியன்மிகு ்சிறை்கொல

-ைியப்பினி லொழத்ேதி ைிவடத்பறு ைொதர!

ேதிரிேனில ேீவய ேதின்சரி மூடடத்

தேரி்கதிறை ேீ்பத் தேைிலேன் ்கீதை

தேரி்கதிறை ்கரிய தேொருநெதிைல த்பொதல

ேதிரி்கதிறை ைர்்கள் தேவை்கள் ேீர

அரி்கதிறை ைொ்ளொய அடிக்்கடி ைநதே

அறுைவட முடித்து அடங்கதிடு ைொதர!

்கரியதும் மிஞ்சொக் ்கரு்கதிய ேதிரியொய

்கைவலயில நெொமும் ்கலங்கதிடு தைொதம

- வமய்்ன் ந்ரயாஜ்
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புத்தகததில் கட்டுரைகள் வெளியாகி 
உள்்ளன.

 திருமிகு ஜார்ஜ் எட்வின் இ்தரன 
மிக அழகாக வ�ாழி வெயர்ததுள்்ளார்.

 பு த ்த க த தி ன்  வி ர ை  நூ லி ல் 
குறிப்பிடப்ெடவில்ரை

 புத்தகம் வெண்டுவொர் அ்தன் 
ஆசிரியர் கவிஞர் ொலு வகாவிந்தைாசன் 
அெர்கர்ளத வ்தாடர்பு வகாண்டு ரூ80/  
(புத்தகம் �ற்றும் அஞசல் வசைவு 
உள்ளிட்டு) அனுப்பிரெத்தால் புத்தகம் 
வீட்டுக்கு அனுப்பி ரெக்கப்ெடும்.

அெைது வ்தாரைவெசி எண் 
 
+91 8838146174

புத்தகதர்த ொங்கிப் ெயனரடயுங்கள்

www.book media.co
info@bookmedia.co

மேஜிக் கீ ஆஃப் ஹாப்பினஸ்
the magic key of happiness

 

 ொலு வகாவிந்தைாசனார் அெர்கள் 
நூறு நாள்களுக்கும் வ�ைாக முகநூலில் 
எழுதிய �கிழவெனும் �நதிைச் சாவி 
என்்ற வ்தாடரின் ஆங்கிைப் ெதிப்பு 
சமீெததில் நூைாக வெளிெநதுள்்ளது.

 வகாைானா ்தந்த ெரிசாக நாம் 
இ ்த ர ன  எ டு த து க்  வ க ா ள் ்ள ை ா ம் . 
வீட்டுக்குள்வ்ள முடங்கி இருந்தாலும் 
ெயனுள்்ள ெரகயில் ஒரு கட்டுரைத 
வ்தாடரை எழுதினார்கள், அக்கட்டுரையில் 
25 ெகுதிகர்ள �ட்டும் ஆங்கிைததில் 
வ�ாழிப்வெயர்ப்பு வசய்து the magic key of 
happiness என்்ற வெயரில் புக்மீடியா இந்தப் 
புத்தகதர்த வெளியிட்டுள்்ளது.

• எதிர்காைதர்தத திட்டமிடு
• வொறுர�யாக இரு
• அன்ொக இரு
• ஒற்றுர�யாக இரு
• வகாெம் ்தவிர்
• வெருந்தன்ர�யுடன் இரு 

வொன்்ற 25 ்தரைப்புகளில் இந்தப் 
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்கொேதில மவை்ச ்சொரல,

அது ்கொேல

மவையின் தூறைல;

தநெஞ்சத்வே

ைருடும் இவ்ச,

அடர்நே ்கொடடிறகுள்

நுவையும் ேதிவ்ச;

அஙகு ஏதேொ

ஒரு ்கண்ணன்!

என் ்கொைியத்ேதில

அைன் மன்னன்;

மயிலிறை்கதின்

ைண்ணமுவடய நெதிலம்,

அவேப்பொர்த்து

உவறைநேது என் நெலம்;

அைன் உேடடில

தேங்கதியுள்்ள அன்பு,

்கதிைித்ேது

என் இேயத்வே

்கொேல அம்பு;

ஆழமனவே

்கவ்ைியிழுக்கும் நெீலக்்கண்,

நெொதனொ ்பருைமவடநே

ஒரு தைகு்ளித்பண்!!

இவ்ச ்படர்நே

அை்கதிய ைனம்,

த்சொக்்கதி அவலயும்

நெீண்ட ைொனம்;

அக்்கொட்சிவய சுமநது

ேைிக்கும் என் ைிைி,

்க்சிநே இவ்சயொ்க

தேயைத்ேதின் தமொைி;

ேதிடீதரன்று ஒலிவய

மிஞ்சிய ஒ்ளி,

மவறைநே அைனொல

எனக்கு ்கண்ணீர்த்து்ளி;

உறைக்்கம் ்கவலநது

ைொடிய என் சூைல,

மீண்டும்!!! அது யொர்

ைொ்சித்ே புலலொஙகுைல?

வவ.லேமநத குமயார்,

 ஈதரொடு





 







 











தமிழயா தமிழயா

முவ்ளத்ேதும் ேொயப்பொல உண்டு

      முழுமேதி யொயை ்ளர்நது

ைிவ்ளநேதும் முப்பொல ேன்னில

      ைிேதி்பல ்படித்து ணர்நது

்கவ்ளத்ேதிடின் ேத்து ைத்வே

      ்கவரத்ேைன் குடித்தே ழுநது

இவ்ளத்ேதிடொ ைொழவைக் வ்கயில

       என்றுதம வைத்ேதி ருப்பொன்

।

்பொடதம ்பண்்பொ டொ்க

     வ்பநேமிழ சுைொ்சம் ஆ்க

தேடதல தநெர்வம ஆ்க

   தே்ளிைது ்கவல்கள் ஆ்க

்சொடலும் தமன்வம யொ்க

    ்சரித்ேதிரம் த்சொலலித் ேநதுக்

கூடலும் ஒருவம என்றை

     கூறறுேொன் ஐம்பு லன்்கள்

।

ைிவலயறு ைிேதி்கள் த்சொலலி

      ைிவ்ளநேநெல நூல்க த்ளொடு

அவலயு்ள ்கடலின் தநெரொய

      அை்கதிய இயறவ்க ைொழைில

மவலத்ேதிடுந ேதிறைவம த்கொண்ட

      மொனிட இனமொம் எங்கள்

ேவலைதன ேமிைன் என்று

      ேரணியில த்பொறறு தைொதம

ஏடி வரதரயாசன்

கயாதல் ஓவி்ம்

கு்ள் சவணசச்நதுத்

்கொேல த்கொண்டொல ்கைிவே ைருதம
தநெொேல த்கொண்டு தநெொடியும் ைருநதுதம

உறைக்்கம் ைொரொ உணவும் த்சலலொ
்கதிறைக்்கம் த்கொண்டு த்கஞசும் உள்்ளதம

ேைிக்கும் துடிக்கும் ேனிதய புலம்பும்
சுவைக்கும் நெதிவனவு்கள் சு்கமும் ேருதம

அரு்கதில இருநதும் அைவன தநெொக்்கொ
உருகும் ்பிறைத்கொ உடதனத் தேடுதம

எபத்பொழுதும் அரு்கதில இருக்்க்ச த்சொலலும்
்கப்பிய ்பயமும் ்கண்்க்ளில தேொன்றுதம

- வதன்்ல் கவி
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 அத்தத் எளி்தாய் இல்தல இரு்ந 
தும் மி்கவும் பநரத்தியா்கபவ த்கயாணடு 
ச்காணடிரு்ந்தாள் அ்ந்த ்காதலதய அரக்க 
பரக்க ஓடி பபரு்நத்த அத்ட்ந்தவதள 
மடடுபம எ்திரபநாக்கிக ச்காணடிருபபத்தப 
பபால அவள் வருத்கககும் பபரு்ந்திறகும் 
சாியா்க இரு்ந்தது. ்காதலயில் கு்ிபபிட்ட 
பநரத துககு  முன்பப அனு அ்ந்த ஆபிஸுககு 
வ்நது விட்டாள்.  இன்று அவளுககு 
முக்கியமா் நாள்.பநரமு்கத ப்தரவுக்கா்க 
அவதள அதழத்திரு்ந்தார்கள்.
 ‘‘ஹாய், அனு எபபடி இருக்கீங்க?” 
பாிச்சயமா் குரல் ப்கடடு நிமிர்ந்தவள், 
 அஙகு ்தன் பால்ய நணபன் 
அ்கிலத்க ்கண்டதும் ஆச்சரயதது்டன்... 
“வாவ! நீங்களா? நா நல்லா இருகப்கன். 
நீங்க எபபடி இருக்கீங்க அ்கிலன்?  நல்லா 
இருக்கீங்களா?’’ எ்க ப்கள்வி பமல் 
ப்கள்வியா்க அடுக்கி்ாள்.
 ‘ ‘ எ ் க ச ்க ன் ்  ந ா  சூ ப ப ர ா 
இருகப்கன். சாி நீங்க எஙப்க இ்ந்தப 
பக்கம்?’’ என்று அவன் ப்கட்க, ‘‘இ்ந்தக 
்கம்சப்ிககு இன்்டரவியூககு வ்நப்தன். பா”
 ‘ ‘அபபடி என்்ால் உங்களுககு 
பவதல உறு்தி்தான்” எ் சசால்லிச் 
சிாித்தான், அ்கிலன்.
 ‘‘என் ்தகு்திககு பவதலக ்கித்டத 
்தால் பபாதும். எ்ககு சரக்கமணட 
ஒணணும் பவண்டாம்.” சி்ிது ப்காபம் 
்கல்ந்த புன்்த்கயு்டன் அனு சசான்்ாள்.
 ‘‘சசால்ல ம்்நதுடப்டப்... இ்ந்தக 
்கம்சப்ி விப்ாத்தின் அபபாவுத்டயது. 
அவருககு பின் ம்கன்்கள் நிரவா்கதத்த 
்கவ்ிக்கின்்்ர.’’அ்கிலன் சசால்லும் 
ப ப ா ப ்த ’  வ ி ப ் ா த ்த ி ன்  ச ப ய த ர க 
ப்கட்டவளுககு, பின்்்ந ்ததலயில், 

சம்மடடியால் அடித்தது பபால வலித்தது. 
அனு ்தன் ்தஙத்கபயாடு வாழ்ந்த அ்ந்தப 
ச ப ா ன் ் ா ்  ந ா ட ்க ளு ம் ,  ்த ங த ்க 
இ்்நதுக ்கி்ட்ந்த அ்ந்தக ப்கார ்காடசியும் 
ம்ககுமு்பலாடு அவள் ம்க ்கணணில் 
்திதரபயாடியது.

***
 ‘‘ஐ்கிாி ந்ந்தி்ி விஸ்வ விப்ா்தி்ி 
ந்ந்தனுப்த’’ உள்ளம் உரு்கி பிராரத்தத் 
சசய்து விடடுத ்த்து சசல்ல ம்கள்்கதள 
அதழதது விபூ்தி இட்டாள் வசு்ந்தரா.
 ‘‘அம்மா பசிககுது’’ அபி அதழக்க 
சவண சபாங்கதலயும், வத்டதயயும் 
பாிமா்ி்ாள். 
 ‘‘அம்மா ்காபலஜ் த்டம் ஆயிடுச்சு 
தப, பாய்’’ என்று சசால்லிய ம்கள்்கதள 
பிரமிபபா்கப பாரத்தாள் வசு்ந்தரா. 
ஏச்ன்்ால் ஒபர மு்க அதமபபு உத்டய 
இரடத்டக குழ்நத்த்கள். அபியும், அனுவும்! 
அ்த்ால், சபருமி்தம் ச்காண்டாள்.
 அபியும் விப்ாததும் ்கா்தலர்கள்.
 அ ன் று  ்க ல் லூ ா ி  மு டி ்ந ்த து ம் , 
ம்காபலிபுரம் சுற்ிப பாரக்க சசல்லலாம் 
என்று முடிவு சசய்்த்ர. ம்காபலிபுரம் மாதல 
ஐ்நது மணிதய சநருங்கி ச்காணடிரு்ந்தது 
சூாியன் முழு்தா்க மத்யவில்தல. ்க்திர்கள் 
அபியின்   மு்கத்தில் விழு்நது அழ்கிறகு, 
பமலும் அழகு பசரத்தது. ஒாிரு முடிக 
்கறத்்கள், அவளின் சநற்ியின் அழ்கிறகு 
பணி்நது வணஙகுவது பபால் வதள்நது 
சநற்ிதய முத்தமிடடு ச்காணடிரு்ந்த்.. 
பபசுபவளின் உ்தடு்களின்  அதசவில் 
சவளிபபட்ட முததுப பற்கள் அழத்கக 
கூடடியது.
 சமல்ல சமல்லத ்தன் பாரதவதய 
்கீழி்க்கிய விப்ாத அவளது ஒவசவாரு 
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அணுவிலும் பபரழகு விாி்நது ்கி்ட்ந்தத்தக 
்கணடு பிரமிபபுககுள்ளா்ான். அவள் 
பம்ி வழங்கிய சபாலிவில் ்த்ககுள் 
்தவிததுக ச்காணடிரு்ந்தவத், எழுபபியது 
‘‘என்்ங்க ்கணதண ்தி்்நதுக ்க ி ட ப ்ட 
தூ க ்க ம ா ? ’ ’   எ ன் ்  அ வ ள து  குரல். 
அ வ ள்  ச ி ா ி க ்க   ்த ன்  த ்க ்க ள ி ் ா ல் 
அவதளத ்தன்த் பநாக்கி இழுத்தான். 
மு்கங்கள் இரணடும் ஒன்ப்ாச்டான்று 
உரசிகச்காள்ள, இ்தழ்கள் இரணடும் சில 
வி்ாடி்கள் இதண்ந்த். அ்ந்தி ்கவியத 
ச்தா்டங்கி விட்டத்த உணர்ந்த அவர்கள் 
இயறத்கதய ரசிதது விடடு இன்பக 
்களிபபு்டன் அங்கிரு்நது ்கிளம்பி்ர.
 வி்தி யாதரத்தான் விட்டது?
 ்கா்தல் வா்ில் சி்்கடிததுப ப்்ந்த 
விப்ாத அபி அவர்கள் 
மீது யார ்கண பட்டப்தா? 
வி்தி ்தன் விதளயாடத்டக 
்காட்ட ஆரம்பித்தது.
 கு தூ ்க ல த ப ்த ா டு      
ம ்க ா ப லி பு ர த ்த ி லி ரு்நது 
்கிளம்பிய ்கார  விப்ாத  அபிதய 
சுமததுக ச்காணடு அ்ந்தச் 
சாதலயில் சீ்ிபபாய்்நதுக 
ச்காணடிரு்ந்தது. ஒரு ்கண 
பநரம் ்தான், பாவம்  அவர்கபள 
எ்திரபாரக்க வில்தல. எ்திாில் 
வ்ந்த லாாி ஒன்று அவர்கள் ்கார 
மீது பமா்த இரத்த சவள்ளத்தில் 
அ்ந்த இ்டத்திபலபய அபி 
துடிதுடிதது உயிதர விட்டாள். 
்கணமுன்்ாடி அவள் சாவ 
த்தக ்கண்ட அவன் ்தன் 
நித்தவ இழ்நது மயங்கிச் 
சாி்ந்தான். அக்கம் பக்கத்தி 
லிரு்ந்த சிலர, அவத  ்மருதது 
வமத்யில் பசரத்த்ர.
 அப ிய ின் இறு்திச் 
ச்டஙத்க    முடிதது   விடடு   வசு்ந்தரா 
ம ரு த து வ ம த ் க கு ப 
பு ் ப ப ட ்ட ா ர . 
அனுதவயும் அ த ழ த து க 
ச ்க ா ண டு வ்ந்த அவன் ்தாய் 
அழுதுக ச்காணடிரு்ந்தாள்.
 ‘ ‘்டாக்டர என்் 

சசான்்ாங்க?’’ அனு ப்கட்க, ‘‘நித்வு 
இல்லாமல் ்கி்டக்கி் ான் பாருங்கள். சில 
நித்வு்கள்  ம்்நது விடுமாம். அ்திரச்சியா் 
்த்கவல் எத்தயும் ச்தாியப படுத்தக 
கூ்டா்தாம்’’ அரு்கிலிரு்ந்த உ்வுக்காரர 
சசால்ல, ‘‘நீங்கள் எதுவும் ்க வ த ல 
ப ்ட ா ்தீ ர ்க ள் .  எல்லாம் சாியா்கிவிடும்’’ 
என்று ஆறு்தல் சசான்்ாள் அனு. 
 ்தன் ம்கதளப ப்ிகச்காடுத்த 
வசு்ந்தரா. ்கண்களில் நீபராடு அங்கிரு்நது 
அனுபவாடு வித்டசபற்ாள்.ஒரு வரு்டம் 
்க்ட்நது இபபபாது  அ்கில்ால் மீணடும் 
்தஙத்கயின் நித்வு  பற்ிகச்காள்ள 
- ‘‘அனு.. அனு’’ என்் குரல் ப்கடடு 
நித்வுக ்கதல்ந்தாள். ‘‘ந்ட்நது முடி்ந்தத்த 
நித்தது பவ்தத்ப ப்டாப்த அனு. 
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இபபபாது விப்ாத்திறகு அபி இ்்ந்தது 
எதுவும் நித்வில்தல. சில விசயங்கள் 
எ்திரமத்யாய் விப்ாத்தின் நித்வில் 
உள்ள்தாம் ்டாக்டர சசான்்ார. அபி 
உயிரு்டன் இருபப்தாய் நித்ததுக 
ச்காணடிருக்கி்ான். அ்திரச்ச ியா் 
்த்கவல் எதுவும் அவ்ி்டம் சசால்லக 
கூ்டாதுனு ்டாக்டர சசான்்்தால், நாங்கள் 
யாரும் ச்தாியப படுத்தவில்தல’’.
 நித்வு ்திரும்பிய விப்ாத்தின் 
மு்தல் ப்கள்வி ‘‘அபி எஙப்க?’’
 ‘‘மருததுவத்திற்கா்க அசமாிக்கா 
சசன்்ிருக்கி்ாள். என்று சசால்லி இன்று 
வதர சமாளிதது ச்காணடு இருக்கிப்ாம்.’’ 
அ்கிலன் சசால்லிக ச்காணடிருககும் 
பபாப்த அஙப்க வ்ந்த விப்ாத ‘‘அபி’’ என்று 
அனுதவ இறு்க ்கடடிக ச்காண்டான். 
அவன் பிடியிலிரு்நது வில்க முடியாமல் 
்தவிததுக ச்காணடிரு்ந்தவளி்டம்… 
 ‘‘அபி என்த் விடடு அசமாிக்க 
பபா்க உன்்ால் எபபடி முடி்ந்தது? 
உன்த்ப பிாி்நது நர்க பவ்தத்தய 
நான் அனுபவிக்கிப்ன். ஏன் என்த் 
ச்தாதல பபசியில் ச்தா்டரபுக ச்காணடு 
பபசவில்தல.’’ என்று பநசக ப்கள்விக 
்கதண்கதளத ச்தாடுத்தான்.  ப்த ில் 
சசால்ல முடியாமல் அனு சநளி்நது 
ச்காணடிரு்ந்தாள்.
 இ்நபநரத்தில் அஙகு விப்ாத்தின் 
அணணன் பிரபமாத வர, விப்ாத 
அனுதவ பிடித்த பிடிதயக ச்காஞசம் 
்தளரத்தி்ான்.
 பிரச்சித்தய சமாளிக்க பிரபமாத 
‘‘சபங்களூாில் உள்ள ்கம்சப்ியில் நாதள 
ஆடிடடிங இருக்காம். உ்ட்டியா்க அஙப்க 
்கிளம்பி ்கம்சப்ிதய  பாரததுகச்காள் 
விப்ாத!’’ என்்ான்.
 ‘‘அணணா நீண்ட ப ிா ிவுககுப 
பின் இபபபாது்தான் அபிதய ச்ந்திதது 
உள்பளன். நான் பபா்கவில்தல’’ எ் 
ப்திலா்கச் சசான்்ான் விப்ாத.
 ‘‘இபபபாப்த ்கிளம்பு’’ என்று ்கண 
டிபபா்க சசால்லவும், ்தவிரக்க முடியாமல் 
பிாியா ்கா்தபலாடு அபி மீண டும் வ்ந்தத்த 
இன்பமாய் நித்ததுக ்கிளம்பி்ான். 
பின் எபபடியாவது இ்ந்த விசயதத்த 

விப்ாத்தி்டம் சசால்லி வி்ட பவணடும் 
என்று மூன்று பபரும் முடிசவடுத்த்ர.
 வ ி ப ் ா த ்த ி ற கு  ச ி ்க ி ச் த ச 
அளித்த ்டாக்டதரச் ச்ந்திக்க அனுதவ 
கூடடிகச்காணடு பிரபமாத சசன்்ான். 
ந்ட்ந்த பிரச்சித்தய எடுததுச் சசான்்ார 
்கள் ்டாக்டாி்டம்! ‘‘இபபபாது சசால்ல 
பவண்டாம். அது ஆபத்தில் முடியும்.” எ் 
உறு்திபயாடு ்டாக்டர சசான்்ார. 
 அங்கிரு்நது வரும்வழியில் ப்தநீர 
அரு்ந்த ்காதர நிறுத்தி்ான்பிரபமாத. 
அனுவின் ்க்ிவா் பணபு்களும், 
்கணணுகப்க ச்தாியா்த அவளின் சநற்ி 
சபாடடும், ்காட்டன் பு்டதவயும், ்கழுத்தில் 
சமல்லிய சங்கிலியும்,த்க்களில் இரணடு 
வதளயல்்களும் மி்கவும் எளிதமயா்க 
இரு்ந்தவதள ்கண்ட பிரபமாத, அவளி்டம் 
ம்த்த ப்ிச்காடுத்தான்.
 மணம் நு்கர்நது ப்தநீர பரு்கிவிடடு 
அதம்தியா்க ்கிளம்பி்ர இருவரும்..
 அனுவின் சுறுசுறுபபா் சசயல் 
பாடும் புத்திசாலித்த்மா் பபச்சும் 
பிரபமாதத்த சவகுவாய் ்கவர்ந்தது.
 அவன் உள்ளத்தின் ்க்ததவ ப்தவத்த 
ஒருத்தி ்தடடுவது பபால் அவன் உணர்ந்தான். 
ஒரு பவதள இ்தான் ்கா்தபலா..?  ்த்ககுத 
்தாப் ப்கடடுகச்காண்டான்.
 சபங்களூரு சசன்் விப்ாத்தால் 
- பவதலயில் ்கவ்ம் சசலுத்த முடிய 
வில்தல. அனுதவப பாரத்த்திலிரு்நது 
அபிசய் நித்தது நித்தது ்கா்தல் 
ச்காணடு வாடி்ான். நீ விரும்பிய அபி  
இவளல்ல இவள் அவள் கூ்டபபி்்ந்த 
அனு. உன் அபி இ்்நது விட்டாள் என்று 
யார அவ்ி்டம் சசால்வது? அபபடி 
யாராவது சசான்்ால் விபத்தில் ஏறபட்ட 
அ்திரவில் அவ்ால் அத்தத ்தாஙகும் 
சக்தி உண்டா? அவள் நித்வு அவத் 
அதலக்கழிக்க - ஊர சசன்று அபியாய் 
அவன் எணணும்  அனுதவச் ச்ந்திக்கக 
்கிளம்பி விட்டான்.
 இன்னும் ஒரு வாரத்தில் ்தீபாவளி 
வ ர  இ ரு க ்க ி ் து .  ஊ ர  ச ச ன் ் வ ன் 
அவளுககுக த்கபபசி மூலம் ச்தா்டரபு 
ச ்க ா ண ்ட ா ன் .  ச ்த ா ்ட ர ்ந து  அ வ ன் 
ச்தா்டரதப அனு துணடித்தாள். பநாிலும் 
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பலமுத் சசன்று ச்ந்திக்க முறபட்டான். 
அவள் அ்தறகு இ்டம் ச்காடுக்க வில்தல. 
அவத் ச்ந்திபபத்த அவள் ்தவிரபபத்த 
அவன் நன்கு உணர்ந்தான். விப்ாத 
அனுதவ விரும்புவதும் அவள் ்கா்தல் 
பவணடி அவள் பின்ப் சுறறுவதும் – 
அனுவின் சபறப்ாருககுத ச்தாிய வ்ந்தது.
 ‘‘ஏய் ! இங்க என்்டி ந்டககுது? 
பாவம்! விப்ாத உன்த்பய சுத்தி, சுத்தி 
வாரான். நீ அவத்க ்கா்தலிக்கின்்ாயா?’’ 
வசு்ந்தரா ப்கட்க, சடச்ட் மறுத்தாள் 
அனு. ‘‘அய்பயா அம்மா! அ்த  எபபடி 
உ ் க கு   ச வ ள ங ்க  த வ க ்க ் து ன் னு 
எ்ககுத ச்தாியல்ல. நானும், அபியும் 
‘டுவின்ஸ்’ ங்க்து அ்ந்த விப்ாததுககு 
ச்தாியாதும்மா! அபி உயிபரா்ட்தான் 
இருக்கான்னு நித்ச்சு நான்்தான் அ்ந்த 
அபின்னு நித்ச்சு என்த்பய சுத்தி 
சுத்தி வர்ாரும்மா!’’ என்று கூ்ிய அனு 
ந்ட்ந்த சம்பவங்கள் அத்தத்தயும் கூ்ி 
முடித்தாள்.
 ‘‘சாி அ்ந்த ்தம்பி ்கிட்ட ந்ட்ந்த 
சம்பவதத்த எல்லாம் கூ்ி... நீ அ்ந்த 
்தம்பிதயபய  ்கல்யாணம் பணணிக்கிட்டா 
என்்?’’ அவள் அம்மா வசு்ந்தரா கூ்ியது, 
அனுதவ சி்ந்திக்க தவத்தது! 
 ‘‘அம்மா இது நாம அவர உயிபரா்ட 
விதளயாடு் மா்திாிம்மா!’’ ‘‘அ்ட பபாம்மா 
என்்பமா எம் ம்சுககு பட்டத்த 
சசால்லிடப்டன்’’அம்மா வசு்ந்தரா சவகுளி 
யாய் சசால்லி விடடுச் சசன்று விட்டாள்.
அனுவிறகு அவள் அம்மா சசால்லியது 
சாியா்கவும் பட்டது.
 இரவு  பிரபமாத்தின் ம்நிதல 
அனுதவபய சுற ி்க ச்காணடிரு்ந்தது. உ்ங 
்காமல் பல வி்த எணணங்களால் ்தாககுணடு 
இறு்தியா்க  ்தன் ்கா்ததல அனுவி்டம் 
சசால்ல முடிவு எடுத்தான். ்தீபாவளி 
அன்று சசால்லி்டனும் என்று ்தன் ம்த்த 
ஆசுவாசபபடுத்திக ச்காணடு அனுதவ 
நித்தது ச்காணப்ட அன்த்ய இரவின் 
உ்க்கதத்த ச்தா்டர்ந்தான் பிரபமாத.
 ச ப ா ழு து ம்  வ ி டி ்ந ்த து .  ்த ா யு ம் 
ம்களுமாய் விப்ாததுத்டய அணணன் 
பிரபமாத்தி்டம் ்தங்களின் முடிதவச் 
சசால்லி  அவனுத்டய எணணதத்தயும் 
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அ்ி்நதுகச்காள்ள விரும்பி்ார்கள். 
 ச ந டு ப ந ர ப  ப ப ச் சு க கு ப ப ி ன்  
பிரபமாததும் ்த்து ஒரு்ததலக ்கா்ததலச் 
சசால்ல முடியாமல் ்த்ககுள்பளபய 
புத்தததுகச்காணடு அவர்களின் விருபபத 
்திறகு சாிசயன்்ான். ஆ்ாலும் அவ்ில் 
ஏறபட்ட வலி சசால்லி மாளாது. என்் 
ச ச ய் வ து  வ ி ப ் ா த  ந ல் ல ப டி ய ா ்க 
வாழ்ந்தால் பபாதுசமன்று நித்த்தான்.
 இ ன் று  ்தீ ப ா வ ள ி  ஊ ச ர ங கு ம் 
வணண விளககு்களால் அலங்காிக்கபபடடு 
- ்த்க்த்கசவன்று மின்்ிக ச்காணடிரு்ந்தது. 
அனு நிதலக ்கணணாடி முன் நின்று 
்தன்த் அலங்காிததுக ச்காண்டாள். 
அபிககு மி்கவும் பிடித்தமா் பசதல 
- ரவிகத்கககுத ்தன்த் மாற்ிக 
ச்காண்டாள். ம்கதளப பாரத்த வசு்ந்தரா...
 ‘ ‘அனு! எங்கணபண படடுடும் 
பபால! அழ்கா ம்காலடசுமியாட்டம் 
இருகப்கடி! என்ப்ா்ட அபிபய பநரல 
வ்நது நிக்க் மா்திாி இருககுடி.’’ ்தன் இரு 
த்க்களால் ம்களின் ்ததலயிலிரு்நது மு்கம் 
்த்டவி சநடடி மு்ித்தாள்.
 அனு மிகு்ந்த ம்கிழச்சியு்டன் ்தன் 
்கா்ததலத ச்தாிவிக்க – விப்ாதத்தத 
ப்தடிச் சசன்்ாள். த்கபபசி வாயிலாய் - 
்தான் வருவத்த விப்ாத்திறகு ச்தாியப 
படுத்தியும் இரு்ந்தாள். விப்ாததும் அவ 



Y    Y   20202

னுககு   அபியாய் ச்தாியும் அனுவிற்காய் 
்காத்திரு்ந்தான்.
 வீ்திசயஙகும் வாணபவடிகத்க 
– பட்டாசு சவடிதது ஊபர ம்கிழச்சியில் 
்திதளததுக ச்காணடிரு்ந்தது.

‘உன்த்க ்கணடு நான் ஆ்ட
என்த்க ்கணடு நீ ஆ்ட
உல்லாசம் சபாஙகும் இன்ப ்தீபாவளி
ஊசரஙகும் ம்கிழ்நது ஒன்்ா்கிக ்கல்நது
உ்வாடும் பநரம்டா... ஆ… ஆ...
உ்வாடும் பநரம்டா...’

 எ ங ்க ி ரு ்ந ப ்த ா  ப ா ்ட ல்  ஒ ன் று 
்காற்ிபல ்தவழ்நது வ்நது விப்ாத்தின் 
்காது்கதள வருடிச் சசன்்து.
 விப்ாத்திறகு ஏப்தா ஓர இ்ம் 
புாியா்த வலி ்ததலககுள் உருணடு 
ச்காணடிரு்ந்தது. இது பபால் ஒரு ்தீபாவளி 
அன்று ்தன் ்கா்ததல அபியி்டம் அவன் 
்தயங்கித ்தயங்கித ச்தாிவித்த பபாது -
 ‘‘அ்ட பாவி மனுசா! இ்த சசால்ல 
எதுககுய்யா இவவளவு நாள் எடுதப்த? 
உன்்...’’ சபாய் ப்காபம் ச்காணடு அவன் 
மாரபில் ்தன் த்க்களால் குத்தியவாறு 
அவத் அதணததுக ச்காணடு இ்தழ 
முத்தம் ப்தித்தாள். அத்தத ச்தா்டர்நது 
இருவரும் ்கா்தல் ப்தவ்களாய் சி்்கடிதது 
ப்்ந்த்ர.
 ்கத்டசியா்க இருவரும் ம்காபலிபுரம் 
சசன்று ்க்டற்கதரயில் அமர்ந்திரு்நது 
உதரயாடியது,  பின்்ர,  ்காாில் வரும் 
பபாது விபதது ஏறபடடு ்தன் ்கண முன்ப் 
்தன் அருதமக ்கா்தலி துடி துடிதது 
உயிர விட்டது யாவும் அவன் ்கண முன் 
இபபபாது ந்டபபது பபால் ்காடசி்களாய் 
விாி்ந்த். விப்ாத பதழய நித்பபிறகு 
மீண்டான். நிச்சயமா்கத ச்தாியும் அவள் 
உயிர விட்டது. அபபடி இருக்க இ்ந்த அபி 
யார? 
 அவன் ம்்திறகுள் பல பபாராட்டம் 
்ததலயில் நித்ய ‘்க்டமு்டா’ சத்தம். 
்ததலதயப பிடித்தவாறு அபபடிபய அமர்நது 
விட்டான். அ்ந்த பநரத்தில்.அவனுககு ம்்தில் 
பட்டது - ்த்து நணபன் அ்கிலன்்தான். 
அவத்  உ்டப் வருமாறு த்கபபசியில் 

அதழபபு விடுத்தான். அ்கிலனும் வ்நது 
விட்டான். அ்கிலன் அத்தத்தயும் ஒவ 
சவான்்ா்க விளக்கமா்கச் சசால்லச் சசால்ல 
- பிரதம பிடித்தவன் பபால் விப்ாத 
விக்கிதது நின்்ான். 
 விப்ாத ்தன்த் ்தன் வசபபடுத்தி 
தவதது ஒவசவான்த்யும் ப்கட்டது 
-  அ்கிலனுககு பிரமிபபாய் இரு்ந்தது.
அ்கிலனுககும் விளங்கி விட்டது - விப்ாத 
‘நாரமல்’ நிதலககுவ்நது விட்டான் என்று!  
இ்நபநரத்தில், அனுவும் வர – அ்கிலன் 
நா்காீ்கமா்க அ்ந்த இ்டதத்த விடடு ந்கர்நது 
விட்டான்.
 அனுவும் அத்தத்தயும் ஒளிவு 
மத்வின்்ிக கூ்ி்ாள். ்கத்டசியில் ்தன் 
்கா்ததலயும் ச்தாியப படுத்தி்ாள்.
 விப்ாத விரக்தியா்க சிாித்தவாப் 
பபச ஆரம்பித்தான்.
 ‘‘அனு! என்் மன் ி்ச்சிடுங்க! என் 
அபியா நித்ச்சுத்தான் நா உங்க பின்னுககு 
அதலஞபசன்.  ஆ்ா - இபப என் அபி நீங்க  
இல்பலன்னு ச்தாிஞசதுக்கபபு்ம்…  உங்க 
்கா்தல என்்ால ஏததுக்க முடியாதுங்க. அபிய 
நா அழகு பாரதது மடடும் ்கா்தலிக்கல்ல. அவ 
எம்பமல ்காடடு் அன்பு – பு ி்்தமா் அவ 
இ்தயம்,  அ்ந்த எ்டததுல என்்ால் யாதரயும் 
வச்சு பாரக்க முடியல்லீங்க. 
 உருவத்தால - உயரத்தால – நி் த்தால, 
நீங்க என் அபி பபால இரு்ந்தாலும் - இ்ந்த 
இ்தயம் அவ ஒருத்திககு சசா்ந்தமா்து. 
இதுல யாதரயும்    என்்ால வச்சு அழகு 
படுத்தி பாரக்க முடியாதுங்க. என்னுத்டய 
பபச்சு    உங்களுககு தபத்தியக்காரத்த்மா 
ச்தாியலாம். பரவாயில்லீங்க. நா    தபத்தியம் 
்தான்.  தலலா மஜ்னு பபால நா  அபி 
தபத்தியம் ்தான்! என் வா்ததுல அ்ந்த 
ஒரு நிலவு்தான்!’’ 
 ச ச ா ல் லி  வ ி ட டு  -  அ னு வ ி ன் 
ப்திதல எ்திரபாரக்காமல் - வீ்தியில் 
இ்ங்கி ந்டக்க ஆரம்பித்தான். ்தீபசவாளி 
ச்தருசவஙகும் விழாகப்காலம்! பூண வாண 
பவடிகத்கயு்டன் - பட்டாசு்கள்  சவடிததுச் 
சி்த ி்க ச்காணடிரு்ந்த .் அனு சிதலசய் 
நின்்ாள். அவள் ம்்தில் விப்ாத மதலசய் 
உயர்நது நின்்ான்.                                               n

Y    Y   20202



2020Y Y 2

அழவகனும் வசயால்லுக கிலககணம் ஆ்னஅழவகனும் வசயால்லுக கிலககணம் ஆ்ன
அருவமயாழி நம்வமயாழி வயாழிஅருவமயாழி நம்வமயாழி வயாழி
ஆய்பவர் அ்றிலவப வபருககிடும் ஆற்்ல்ஆய்பவர் அ்றிலவப வபருககிடும் ஆற்்ல்
அைிததிடும் வசம்வமயாழி வயாழிஅைிததிடும் வசம்வமயாழி வயாழி

பழவமயாழி எ்னினும் இைலம்யாய் வயாழும்பழவமயாழி எ்னினும் இைலம்யாய் வயாழும்
பணபுை நன்வமயாழி வயாழிபணபுை நன்வமயாழி வயாழி
பயாடிடும் லபயாதும் எழுதிடும் லபயாதும்பயாடிடும் லபயாதும் எழுதிடும் லபயாதும்
பல்சுலவ தருவமயாழி வயாழிபல்சுலவ தருவமயாழி வயாழி

கழ்னி்ில் விலையும் வநற்கதிர் லபயாலககழ்னி்ில் விலையும் வநற்கதிர் லபயாலக
கவின்மிகு சுலவவமயாழி வயாழிகவின்மிகு சுலவவமயாழி வயாழி
கம்ப்னில் நுலழநது கயாவி்ம் பகிர்நதகம்ப்னில் நுலழநது கயாவி்ம் பகிர்நத
க்னிவமயாழி உ்ர்தமிழ வயாழிக்னிவமயாழி உ்ர்தமிழ வயாழி

எழசவசயும் கதிரின் எழில்நில் வமயாழில்எழசவசயும் கதிரின் எழில்நில் வமயாழில்
என்னு்ிர் ஆ்னவள் நீல்என்னு்ிர் ஆ்னவள் நீல்
எணமரில் நுலழநது மங்கலம் தநதஎணமரில் நுலழநது மங்கலம் தநத
ஈடிலயாத தமிழமகள் வயாழி!ஈடிலயாத தமிழமகள் வயாழி!

பயாவலர்மணி பயாவலர்மணி 
இரயாம லவல்முருகன் இரயாம லவல்முருகன் 

ைலஙவ்கமொன்ைலஙவ்கமொன்
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 அடத்டப ப்டத்தில் இரு்நது ்தான் ்தான் 
அழ்கா்வன் என்த்க ்கவர்ந்தான். அழ்கன் 
அவ்ி்டம் ஆதச தவதப்தன். அவன் அன்புமலாில் 
பநயம் ்கணப்டன்.
 அவத் வதர்நது பாரக்க முத்்ந்த 
பபாது, இம்மண அவத் வதர்நது ச்காண்டது. 
 ஆ்கச்சி்்ந்த இம்மணணின் ்ததலவன் 
அழ்கப் எ் இம்மண அவத் வணங்கி நின்்து.
 சா்தி மறுதது மணம் சசய்்த மு்தல் ்தமிழன் 
அவன். 
 அவன் யாருககு ம்கன் என்பப்தா எவருககுக 
குழ்நத்த என்பப்தா பின்்ால் வ்ந்த ்கத்த்களுககு 
நான் சபாறுபபில்தல.அவன் முன்்ால் சநய்்தல் 
நிலத ்ததலவன். அவன் மக்கதள ்காத்தி்ட 
மதலபய்ிய மாவீரன். அறுபத்ட வீடு்கதள 
அள்ளித ்த்ந்த அழ்கன்
 அவன் ்காவடி முன்பு ்கடடுமரமாய் இரு்ந்தது. 
அவன் பவல் முன்பு குதது வாளா்கியிரு்ந்தது. 
சசய்யும் ச்தாழிபல வாழவின் வழிசய் சநய்்த 
ஆத்டதய விலக்கிய பபாரம்கன்.
 ஒரு பக்கம் அவன் பா்டதல ்கழுவிபலறறு 
்கின்்்ர. மறுபக்கம் அவன் பா்டதல ச்காலுவி 
பலறறு்கின்்்ர.
 எபபக்கமும் அ்டங்கா ஆற்லின் அத்ட 
யாளம் அவன். 
 புராணங்களும் ்கடடுக்கத்த்களும் புரடடிப 
பபாடுது அவத் ச்காபரா்ா வ்நது நம்நிதல 
்கடடுக்க்டங்காமல் பபா்ாலும் சாி..
 மதல உச்சியிபல நிறகும் அவன் ்தான் 
்தமிழுககு ்தமிழூடடிய ்தமிழூாின் ்ததலவன்.
 அவப் நிதலசய் நிற்கி்ான். என் 
ம்்தில் அழ்க்ா்க... 

முத்வர. சபணணியம் சசல்வகுமாாி,
புதுச்பசாி.

 

l
நெவீன உவடயணிநே
நெடி்கனின் ்சடவடபவ்பயில
நெவ்க அடகு ்கொ்கதிேம்!!!

l
தேயைமொ மிரு்கமொ
தைறு்பொடு தேரியைிலவல
மருத்துை ்கலலூரி ைொ்சலில!!!

l
மடியில அமர்நே குைநவே
புேதிய உல்கத்வே ்கொடடு்கதிறைது
்கவே த்சொலலி!!!!

l
ேனிவமதய தம்ளனமொயிரு
நெொனும் த்கட்க தைண்டும்
பூக்கும் ஓவ்சவய!!!

l
இரவு உணவு
ஒதுக்்கதி வைக்்கதிறைொர்
ேயிதரொடு ்கீவரயும்!!!

l
பூடடிய வீடு
தேடி அவல்கதிதறைன்
தேொவலத்ே ்சொைிவய!!!

l
அரைொணிதயன
ேதிருநெஙவ்கவய த்சொலலொேீர்்கள்
நெீங்களும் அர்த்ேநெொரீசுரதர!!!

l
உண்வமவய மவறைத்ே
என்வன உறறு ்பொர்க்்கதிறைது
நெதிவலக்்கண்ணொடி

l
சுயநெலத்ேதிற்கொய
அேதி்கம் த்ப்சப்படு்கதிறைது
த்பொய்கள்!!!

l
அர்சியல தமவட
ைொலொடடிய்படி தமதலறு்கதிறைது
மரக்்கதிவ்ளயில ்ப்சத்சொநேதி!!!

ஜீவயா, 
த்கொவை
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  ்கண்ணன் ்கதிரிஜொ 

இவணயருடன் 

நெடுைில அன்பும்கள்

 தமிழவநஞசம் அ்லக தமிழ உ்வயாகக கயாங்லகயா மககையாடசறிக குடி்ரசு 
நயாடடின் தலலநகர் கின்சயாசயாவில் வச்ல்படடு வரும் EIS (ஈ.ஐ.எஸ்) பள்ைி்ின் 
தயாையாைர்கள் திரு.கணணன் - திருமதி.கிரிஜயா கணணன் இலண்லரத வதயா்ர்பு 
வகயாணல்யாம். வயாருங்கள் இநத தமிழ உ்வுகலை அ்றிநது வகயாள்லவயாம்.

 இவர்கள் ்க்ட்ந்த 26 ஆணடு்களா்க ‘‘இங்கிலீஷ் இன்்டரபநஷ்ல் ஸ்கூல்’’ 
என்் பள்ளியின் மூலம் ஆங்கில வழிக்கல்விதய பபா்திதது ச்காணடு வரு்கி்ார்கள். 
இ்தில் ச ி்பபு என்்சவன்்ால், ப ிசரஞசு சமாழி  அலுவல் சமாழியா்கவும், 
பபச்சு சமாழியா்கவும் இருககும் இ்நநாடடில் வாழும் இ்ந்தியர்கள் உள்ளிட்ட பல 
நாடடி்ர ்தங்கள் குழ்நத்த்களுககு ஆங்கில வழியில் ்கல்வி பயிறறுவிக்க சபாி்தா்க 
வாய்பபு்கள் இல்லா்த பபாதும், அங்ங்ம் இருபபினும் பள்ளிக ்கட்டணம் எல்லா 
்தரபபி்ராலும் ஏறறுகச்காள்ள இயலா்த சூழல் நிலவிய ்கால்கட்டத்தில் 1993 ஆம் 
ஆணடில் இவர்களிருவரும் இதண்நது இ்ந்த பள்ளிதய ஆரம்பிதது இன்று வதர 
சி்பபா்க ந்டத்திகச்காணடு வரு்கி்ார்கள். எளிய சபறப்ார்களால் கூ்ட ்கட்டணம் 
சசலுத்தககூடிய வத்கயில் ்கல்விச் பசதவ சசய்து வரும் இவர்களிருவரும் ்காஙப்கா 
மக்களாடசிக குடியரசு நாடடின் கு்ிபபி்டத்தக்க இ்ந்திய மு்கங்கள்.
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வணக்கம் . உங்கதள பற்ியும் உங்கள் 
குடும்பதத்த பற்ியும் ஒரு சிறு அ்ிமு்கம்..?

 வணக்கம். எ்ககு ஒரு அக்கா, ஒரு 
்தஙத்க. அக்கா ம்கபபபறு  மருததுவர. 
நான் ஆங்கில இலக்கியத்திலும் பி்கு 
இ்தழியலிலும் இரடத்ட முது்கதலப 
பட்டம் சபற்வள்.  ஆறு மா்தம்   இ்நது 
பத்திாிகத்கயில் குற் ஆய்வு நிருபரா்க 
பணியாற்ிப்ன். ்திருமணம் முடி்ந்த 
த்கபயாடு பவதலதய விடடுவிடடு பி் கு 
அவபராடு ்காஙப்கா வ்நதுவிடப்டன். 
எ்து அபபா அம்மா இருவரும் இதண்நது 
ஒரு சிறு ஆத்ட வணி்க நிறுவ்தத்த 
ந்டத்தி வ்ந்தார்கள். அவர்களுககு பி்கு 
்தஙத்க அ்ந்த வணி்கதத்த ்கவ்ிதது 
ச்காண்டாள். இபசபாழுது அ்ந்த வணி்கம் 
இல்தல.  எங்களுககு ஒபர ஒரு ம்கள். 
அசமாிக்காவில் படிதது முடிதது விடடு 
்திருமணமும் முடிததுவிடப்டாம். சபணணும் 
மாபபிள்தளயும் அசமாிக்காவில் வசிக்கி 
்ார்கள்.

எபசபாழுது ்காஙப்கா வ்ந்தீர்கள்?

 1 9 8 9 ல்  வ ்ந ப ்த ன் .  வ ்ந ்த து ம் 
நிருபர பணிதய ச்தா்டர்நது பாரதப்தன். 
பகு்தி பநர நிருபரா்க பணியாற்ிப்ன். 

இஙகு ்கின்சாசாவில்  உள்ள அசமாிக்க 
்கலாச்சார துத்யில் ஒரு நூல்கம் இரு்ந்தது. 
அஙகு ்காஙப்கா பற்ி ஆய்வு சசய்து 
எழு்திகச்காணடிரு்நப்தன். அ்தறகும் ஒரு 
்த்டங்கல் வ்ந்தது, எ்து ்க்டவுச்சீடடில் 
நிருபர எ் அச்சி்டபபடடிரு்ந்தது. ஆ்ால், 
சமாபூடடு (்காஙப்காவின் முன்்ாள் அ்திபர) 
ஆடசியில் நிருபர்கள் ்காஙப்காவில் பவதல 
சசய்ய முடியாது. அத்த தவதது ச்தா்டர்நது 
நித்ய பிரச்சித்்கள் வ்ந்த்த்ால் 
இல்லத்தரசின்னு மாத்திடப்டாம். அப்தாடு 
நிருபர பவதலககும் ஒரு முறறுபபுள்ளி 
விழு்ந்தது.

்திருமணம் ஆ் பு்தி்தில் ஊரும் பு்திது, 
சுற்மும் பு்திது. உங்கள் ம்நிதல எபபடி 
இரு்ந்தது? நீங்கள் வ்ந்த சபாழுது நித்ய 
்தமிழர்கதள பாரக்க முடி்ந்த்தா? 

 மு்தலில் ச்தாியாம ்கல்யாணம் பணணி 
்தபபா் இ்டததுககு வ்நதுடப்டாமான்னு 
சராம்ப ்கவதலபபடடிருக்கிப்ன். 
்திருமணமா்கி வ்ந்த பு்தி்தில் இவருத்டய 
அலுவல்கததுககுப பக்கத்திபலபய வீடு. 
்த்ிதமயா் வில்லா அதமபபில் வீடு. 
அரு்கில் நணபர்கள் யாரும் ்கித்டயாது. 
மி்கவும் ்த ி்தமயா்க இருககும். சிலசமயம் 
இவர இரவுப பணிககுப பபாகும் பபாது 
பயமா்கவும் இருககும். எல்லாவறத்யும் 
வி்ட ்தமிழர்கள் விரல் விடடு எணணக கூடிய 
அளபவ இரு்ந்தார்கள். இபசபாழுது மா்திாி 
எ்ந்த விழாவும் ்கித்டயாது. ஒருவதர ஒருவர 
பாரபபப்த அாிது.

உங்கள் வீடடுபல  ஆஃபாிக்கா  மாபபிள் 
த ள ன் னு  ச ்த ா ி ்ந து ம்  எ ப ப டி  ச ப ண 
ச்காடுத்தார்கள்?

 சிாிக்கி்ார… எங்கபபா அபபடி 
ஒ ன் று ம்  ப ய ா ச ி க ்க த ல .  அ வ ரு ம் 
்கணணப்ா்ட அபபாவும் பவதல 
நிமித்தமா் நணபர்கள். அ்ந்த உ்விலும் 
நம்பிகத்கயிலும் ்தான் ்திருமணம் ந்ட்ந்தது.

இன்று EIS ப்தசிய அளவில் சபரும் அங்கீ்காரம் 
சபற ி்ருககும் பள்ளி. ஆ்ால் ச்தா்டக்கத்தில் 
மி்க மி்க ்கடி்மா்க இரு்ந்திருககும். உங்கள் 
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பள்ளியின் வளரச்சிதயப பற ி் ச்காஞசம் 
சசால்லுங்கள்.

 1 9 9 3  ஆ ம்  ஆ ண டு  ஆ ்க ஸ் ட 
மா்தம் ஆரம்பிதப்தாம். ஆரம்பத்தில் 
மி்கவும் ்கடி்மா்கத்தான் இரு்ந்தது; «BO-
BOTO» என்் பள்ளியில் ந்ட்ந்த ஒரு 
்கண்காடசியில் நாங்கள் அத்வாி்டமும் 
ஒரு விளம்பரச்சீடடு ச்காடுதப்தாம். 
மு்தலில் இரணப்ட குழ்நத்த்கள் மறறும் ஒரு 
ஆசிாிதயயு்டன் ச்தா்டங்கிப்ாம். ஆ்ால், 
அப்த ஆணடு முடிவிபலபய 34 குழ்நத்த்கள் 
இதண்ந்திரு்ந்த்ர. அபபபாது அதுபவ 
எங்களுககு மி்கப சபாிய வளரச்சி. பின்்ர, 
ச்காஞசம் ச்காஞசமா்க நாங்கள் நித்த்த 
இலகத்க சமதுவா்க நிதலயா்க பல 
இன்்ல்்கதள சவன்று எங்களுத்டய 
்தளரா்த வி்டாமுயறசியால் அத்ட்நப்தாம்.

ப ம ற ச ்க ா ண டு   உ ங ்க ள்  ப ள் ள ி த ய 
பமம்படுத்த என்ச்ன்் ்திட்டங்கதள 
தவததுள்ளீர்கள்?

 முன்்ர, CBSE அங்கீ்காரம் வாங்க 
பவணடும் என்் கு ி்கப்காள் இரு்ந்தது. 
நாளத்டவில் அதுபவ அரத்தமற்்தா்கத 
ப்தான் ி்யது. இஙகு பயிலும் மாணவர்களின் 
பமறபடிபபு ஆவல் சபரும்பாலும் ஐக்கிய 
குடியரசு, அசமாிக்க ஐக்கிய நாடு்கள் 
மறறும் ்க்்டா பபான்் நாடு்கதள பநாக்கி 
இருபப்தால் ்தறபபாது  SAT வகுபபு்கதள, 
்கின்சாசாவில் உள்ள எங்களது பள்ளியில் 
எழு்தமுடியும் என்பது சபருதமபப்ட 
பவணடிய வி்டயம். இஙகு பயிலும் இ்ந்திய 
மாணவர்களுக்கா்க ்தறசபாழுது இ்ந்தியாவில் 
உள்ள சில பல்்கதலக்கழ்கங்களு்டன் 
ச்தா்டரப ில் இருக்கிப்ாம்,  அ்தன் 
மூலம் அவர்களுககு பமறபடிபபுக்கா் 
நுதழவுச்சீடடும், ்கல்வி உ்தவிதச்தாத்கயும் 
்கித்டக்க வழி வத்க சசய்து ்தரு்கிப்ாம். 
இ்ந்த சாத்தியககூறு்கதள சபருக்கி இஙகு 
பயிலும் மாணவர்கள் அ்தி்கபபடியா்க பயன் 
சப் பவணடும் என்பப்த ்தறசபாழுது 
எங்களது முக்கிய கு ி்கப்காளா்க இருக்கி் து. 
அ்தற்கா்க நானும் எ்து ்கணவர ்திரு. 
்கணணன் அவர்களும் இ்ந்தியாவில் உள்ள 

்த்ியார பல்்கதலக ்கழ்கங்களு்ட்ா் 
ச்தா்டரபு்கதள சபருக்கி  எங்களது 
கு ி்கப்காதள நித்பவறறும் வணணம் 
சசயல்படடு வரு்கிப்ாம்.

பவதல மறறும் குடும்பம், இரணத்டயும் 
எபபடி சமாளிக்கி்ீர்கள்?

 சபாிய ்கடி்ம் இல்தல. வீடடு 
பவதலககு இஙகு ஆட்கள் ்கித்டபப்தால் 
நான் எபசபாழுதும் ஞாயிறறுக ்கிழதம கூ்ட 
பவதல சசய்யனும் என்று சசால்பவன். 
வீடடில் இரு்ந்தால் பசாம்பலா்க இருககும்.

உங்களது சபாழுது பபாககு..?

 நித்யப படிபபபன். ஊருககுப 
பபாகும் பபாது விமா்த்திபல எடுத்த 
புத்த்கதத்த முடிக்கதலன்்ா தூக்கம் 
வராது. சசன்த்யில் இ்ஙகும் வதர 
படிபபபன். சபரும்பாலும் ஆங்கில 
பு்தி்ங்கள் விரும்பி படிபபபன். ப்தாட்ட 
பவதல, கு்ிபபா்க வி்த வி்தமா் மலர்கள் 
வளரக்க பிடிககும்.வீடத்ட அலங்காரம் 
சசய்வது, பாடடு பாடுவது பிடிககும்.எங்கள் 
வீடடில் எல்பலாரும் ்கரநா்ட்க சங்கீ்தம் 

ேதிருமேதி. ்கதிரிஜொ ்கண்ணன்
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பாடுவார்கள். சின்் வயசுபல இரு்நது 
பாடுபவாம்.

சபண்கள் உாிதம பற்ி ்தங்கள் ்கருதது? 

 நிச்சயமா ஒவசவாரு சபண்களுக 
கும் ப்ததவயா் அளவு உாிதமயும் 
சு்த்ந்திரமும் பவணடும். எங்கள் பள்ளியில் 
நித்ய சபண்கள் பவதல பாரக்கி்ாங்க. 
எ்ககும் சபண்கபளாடு பவதல சசய் 
வ்தில் ்தான் வச்தி. 

ஆண்கள் சபண்கதள சமமா்க ந்டதது 
்கி்ார்களா?

 சபண்கள் எல்பலாரும் சு்த்ந்திரத 
ப்தாடு ்தாப் இருக்கி்ார்கள். யாரும் 
யாதரயும் ்கடடுபபடுத்ததல. எல்பலாரும் 
நித்த்தத்த சசய்்கி்ார்கள். சம உாிதம 
இருக்கி்து.

இ்ந்த நாடடிறகு வ்ந்த்தற்கா்க என்்ாவது 
வருத்தபபட்டது உண்டா? ்தாய்நாடத்ட 
பிாிவ்தா்க உணரு்கி்ீர்களா?

 சி்ி்தளவும் இல்தல. இஙகு வ்ந்த 
பு்தி்தில் ச்காஞசம் ்கடி்மா்க இரு்ந்தது. 
ஆ்ால் இபசபாழுது பழக்கமா்கிவிட்டது. 
பமலும் இபசபாழுது எல்லாம் ஒரு மா்தம் 
அல்லது இரணடு மா்த இத்டசவளியில் 
இ்ந்தியா சசன்று வருவ்தால் ்தாய்நாடத்ட 
பிாி்நதுள்ள்தா்க ப்தான்்வில்தல. 

உங்களது பலம் மறறும் பலவீ்ம் எது?

 ச்தாியதலபய... பலவீ்ம் என்்ால் 
என்்ால் யாபராடும் ்கத்தி சணத்ட பபா்ட 
முடியாது. மிகு்ந்த ப்காவதப்தாடு சவ்ியா்க 
சசயல்ப்ட முடியாது. பலம் என்்ால் நல்ல 
உதழபபாளி. பசாம்பப்ித்த்ம் என்பப்த 
்கித்டயாது. எவவளவு பநரம் பவணும் 
என்்ாலும் என்்ால் பவதல சசய்ய 
முடியும். 

்தமிழ சார்ந்த பணி்களில்  ்தங்களுத்டய 
ஈடுபாடு?

 படித்தது ஆங்கில இலக்கியம் 
என்்ாலும் ்தமிழபபறறு இல்தலசய் 
சசால்ல முடியாது. ஒரு ்தமிழ சபணணாய் 
என்றும் ்தமிதழ பநச ிபபவள் நான். 
ஆ்ால்,  ்தம ிழ  சார்ந்த பணி்களில் 
ஈடுபடுத்திகச்காள்ள இயலவில்தல.

 2011ல் TYCA (Tamil Youth Cultural 
association) எ்பபடும் ்தமிழ இதளஞர 
்கலாச்சார சங்கம் ச்தா்டங்கபபட்டபபாது 
அவர்கள் அலுவல்கம் அதமக்க இ்டம் 
ப ்த டு வ ்த ா ்க  அ ் ி ்ந து  எ ங ்க ளு த ்ட ய 
பள்ளி வளா்கத்தில் ஒரு அத் ஒதுக்கி 
்த்நப்தாம். அன்று மு்தல் இன்று வதர TY-
CAவின் அலுவல்கம் எங்கள் வளா்கத்தில் 
சசயல்படடு ச்காணடிருக்கி்து. பமலும். 
எங்கள் பள்ளி வளா்கம், விதளயாடடு 
தம்தா்ம் ஆ்கியவறத் TYCAவின் 
பல்பவறு கூட ்டங்கள், நி்கழச்சி்கள் ந்டத்த 
வழஙகுவதும் கு்ிபபா்க TYCAவின் ்தமிழப 
பள்ளிகச்க் ஒரு வகுபபு ஒதுக்கி ்த்ந்ததும் 
்தமிழுககும் ்தமிழ சமூ்கத்திறகும் 
என்்ாலா் ப ங ்க ள ி ப பு  எ ்  ்க ரு ்த ி 
ச ப ரு த ம  ச்காள்்கிப்ன்.

 ஆபாிக்க நாச்டான்்ில் அத் 
வருககும் ்தரமா் ்கல்வி ்க ித்டக்க 
பவணடுசம் உதழததுவரும் இ்ந்த 
சிங்கபசபணதண அவாின் முயறசி்கள் 
அத்ததும் சவற்ி சப் பவணடுசம் 
வாழத்தி  பாராடடி வித்டசபறறுக 
ச்காணப்டாம்.                                        n
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மடிநதுவிழும் அலலதயான் க்லில்
மறுபடி எழுகி்து!
புலதநதுவிடும் விலததயான் மணணில்
புதிதயாய் முலைககி்து!

ஒடிநதுவிழும் முருங்லகயும் கூ்
ஓர்நயாள் துைிர்ககி்து!
வபயாடிநதுவிடும் இத்மும் மீணடும்
பூவயாய் சறிரிககி்து!

விரும்பி யுன்ல்ன வயாககுககு விற்்யால்
வீழவயாய் ஜயார்ச்னி்யாய்!
திருதது உன்ல்ன வதைிநீ 
சறிநலத வவல்வயார் லபயார்அணி்யாய்!

இருடடுப பள்ைம் தன்்னில் தள்ைி
மூ்ப பயார்பபயார்கள்!
திரடடு உன்்ன் லதயாள்வலி துலணவழி
லதடி வருவயார்கள்!

வவறுபபுச சறில்்ில் லக்ில் விலங்கு்ன்
கழிததி்ச சம்மதமயா?
நிறுதது விடுதலல வநஞசம் முழுதும்
வரும்பயார் விம்மிதலம!

கிழிததுக கிழககின் வவைிசச வரிவ்்னக
லகவ்ழுத திடுலதயாழயா!
விழிதது இலமதி் வவைிவயான் நீப்
வவல்முல்ன வதயாடுலதயாழயா!

திட் மிடுதல் தி்மயாய் முடிததல்
லதர்நதிடு உன்எணணம்!
கடடி இடும்பயார் க்னி்யாம் முததம்
கயாலம் உன்கன்்னம்!

வவடிததுக கிைம்பு விலதநீ! விலதநீ!
வைர்நதயால் மரம்நீ!
தைர்நதயால் உரம்நீ!
வயாழலவ இதுதயால்ன?
துடிதது எழுநீ! உலழநீ! உலழநீ!
வபயாழியும் மலழநீ!
வபயான்்னின் இலழநீ!
வவற்்றியுன் வசம்தயால்ன!
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அரண்மவனயும் தேொரணமும் ஆடும் ைொயில

 அணியணியொய மணிைி்ளக்்கம்  ஒ்ளிரும் த்கொைில 

நெதிரலநெதிரலொய உன்னடியொர் ைநது த்சலலும்

 தநெரி்சலிவடப த்பொறறைித்சயும் ஒலி  முைக்்கம்

்கவர்கொணொப பு்கழ தை்ளி்ச்சம் உனதேயொ்கக்

 ்கனிவுடதன என்மு்கத்வேக் ்கொண்்பொ தயொநெீ

தேருைினிதலொர் மூவலயிதல இவ்சக்கும் என்றைன்

 ்சிறுகுரவல என்னரத்ச த்கட்பொ தயொநெீ

இவ்ச நுணுக்்கம் ஏதுமிவல எடுத்துவரக்்க

 இவயபுதமொைி யிலக்்கணங்கள் த்பொருநேல இலவல

ைிவ்சயொ்கப ்பொய்கதின்றை தை்க மிலவல

 வீறுதமொைி அேதிர்முைக்்கம் அேதிதல யிலவல

்பிவ்ச்கதின்றை உயிர்க்்கொறறு ஊறறைி வைத்துப

 ்பிவையறைியொ்ச ்சிறு்பொடல இவ்சக்்கதின் தறைன்யொன்

ேதிவ்சதயஙகும்  ்பரவு்கதிறை இவ்சக்த்கொ வைக்குள்

 ்சிறைிதயனின் இ்ளஙகுரவல்ச த்சைிதயற  ்பொதயொ

உணர்தைன்னும் தேனமிழேம் நெதிரபபு  ்கதின்தறைன்

 உயிர்உருகும் தமலலிவ்சதய இவ்சக்்கதின் தறைன்யொன்

ேணியொே த்பருங்கொேல ேதும்பும் என்றைன்

 ்சொமீஉன் ேதிருைடியில உ்ளம்்கதி டக்கும்

அணியொே பூைொயஎன் ்கொேல மொவல

 அடிமலர்க்த்க சூடடு்கதிதறைன் அரத்ச உன்றைன்

மணிமொர்்பில ஏற்பொதயொ என்றைி ருநதேன்

 ைநேதேன்தன என்குடிவ்ச ைொ்சல தேடி

என்இவ்சதயொ நெீைிரும்பும் மலரொ யிறறு

 எ்ளிதயனின் ைொ்சலிதல நெவ்கத்சய ்கதின்றைொய

என்அன்த்ப என்குடிவ்ச ைொ்சல நெதின்றைொய

 யொனறைிதயன் எஙத்கஙத்கொ தேடு ்கதின்தறைன்

என்அன்த்ப என்அன்த்ப என்த்ப தனொநெொன்

 இ்ளநெவ்கப்பில உயிர்சுைன்று வீழதை தனொநெொன்

என்முன்தன யிருப்பேவன அறைி்கதி தலதன 

 என்ைொ்சல அமுேத்வே ்சிநது ்கதின்றைொய
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எவ்ைவ்கயும் ேகுேதியிலொ இரை லன்யொன்

 என்த்பொருடதடொ என்அரத்ச இஙகு ைநேொய

த்சவ்ைியநெதின் புன்முறுைல என்வன தநெொக்்கதி்ச

 த்சய்கதின்றைொய  இம்மொயம் அறைிதை தனொநெொன்

தேயைேதம இ்ச்சிறைிய மலவர ஏறறு்ச

 த்சவ்ைியபுன்  னவ்கத்சயதே த்சலலு ்கதின்றைொய

எவ்ைிேமும் நெதின்ைருவ்க அறைிநேதி  டொமல

 தநெ்கதிழநேழுது  நெதின்றைேவன என்ன  த்சொலதைன்

தேம்பு்கதிறை என்த்சைியில ்பண்ணி வ்சக்கும்

 ேதிடீதரனஎன் ேதிவ்சதயலலொம் தேன்றைல வீசும்

பூம்த்பொைில்கள் அவ்சதைலலொம் அயதயொ நெதின்றைன்

 புலலொஙகு ைலொ்கக் த்கடகும் என்தன

்கொம்புேதிரும் மலதரலலொம் ்க்ளிைண் டொர்க்கும்

 ்கண்ணீதரொ ைரம்்பின்றைிப த்பொைியும் ்சொமி

ேீம்புனதல நெீைநது த்சயே மொயம்

 இவைதயன்று ்சிறைிதயன்யொன் தேரி்கதி தலதன

்கண்சுைன்று தமயயுரு்கதிக் ்கவரநதே தயன்றைன்

 ்கொேதலலொம் இவ்சயொ்கதிக் ்கனிநதேன் அயய 

ைிண்மயஙகும் ஒலி்க்ளிதல எனது ்பொடல

 தைறறுதை்ளிக் ்கலநேதிடுதமொ உன்்பொ ேத்ேதில

்பண்மயங்கதிக் குவைநேதிடுதமொ மவறைநது த்பொதமொ

 ்பர்பரப்பில அரு்கதிருக்கும் உவன மறைநதேன்

அண்வமயிதல உவனயறைிதயன் அழுது நெதின்தறைன்

 அரத்ச என் அயயதன ்சிரித்துபத்பொனொய

்கண்உேதிர்க்கும் ்கண்ணீதர மலர் ்க்ளொ்கக் 

 வ்ககுைித்தேன் எவனதயறறுக் த்கொள்ைொய நெீதய!

------------------------------------------------------------------------------------------

்தாகூாின் ்கீ்தாஞசலிதயத ்தழுவி எழு்தபபட்டது.

------------------------------------------------------------------------------------------
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்கொத்து ்கதிடபத்பொம் இநநெொ ளுக்த்க
்கைவல இலலொ்ச ்சிறைொர்்க ்ளொ்க
பூத்துக் குலுஙகும் பூக்்கள் த்பொலப
த்பொடடு தைடி்கள் மத்ேொப பூைொயப
்பொர்த்துப ்பொர்த்து ைொங்கதித் ேநதே
்படடொ ்சொ்கதி ம்கதிழைொர் அப்பொ
த்கொத்து்ச ்சிறைக்கும் மணி்கள் த்பொலக்
த்கொஞசும் நெதிவனவு தமலல ைருதே!

அடுத்ே வீடு எேதிர்வீ தடலலொம் 
அடுக்்கதி வைத்ே ்பல்கொ ரங்கள்
எடுத்து ைநது நெொனும் ேதின்த்பன்
எங்கள் வீடடின் உணவு த்பொல
்கடித்ே த்கடடி உருண்வட தயலலொம்
்கணக்்கதி லொது த்சலலும் நெொனும்
்படித்ே ்பள்்ளிப ்பருைம் இஙத்க
்பக்்க மொ்க தமலல ைருதே!

வீடடில த்கொேதிக்கும் த்கொைிக் குைம்பு
தைள்்ளி நெதிலைின்  தேொவ்ச தயொடு
ேடடில அடுக்்கதி வைக்்க வைக்்க்ச
்சரியொயப ்பத்து உள்த்ள த்சலலும்
த்கடடிக் ்கொரக் குைம்பு மணதமொ
்கதி்ளம்பும் ்ப்சிவய தமலும் தூண்டும்
்கடடுக் ்கடடொய தைடி்கள் ஓவ்ச
்கொவல மொவல தூள்்பறைக்கும் !

அடுத்ே வீடடின் அக்்கொ எனக்கும்
அை்கொ ்கமரு ேொணி வைப்பொர்!
்படுத்ே ்பொயும் ்கவறையொயப த்பொகும்
்பொ்சத் துடதன ்சிைநதும் த்பொகும் 
்சிடடு த்பொல ்பறைநதே த்பொதைொம்
்சினிமொ ஆடடம் இழுத்துப த்பொகும் 
நெடபு த்கொண்ட தேொை தரலலொம்
நெடனம் ஆடிக் ்க்ளிப்பர் அை்கொய!

அநே நெொள்்கள் நெதிவனக்கும் த்பொதே
அை்கொயப த்பருகும் நெதிவனவுப பூக்்கள்
ைநது ைநது த்சலலும் த்பொது 
ைொ்சம் மணக்கும் உவட்க ்ளொ்க
இநே நெொவ்ள  ்கொண நெொனும் 
இருக்்கதின் தறைதன இேயம் ைிம்ம!
எநே மேமும் ஒன்று ேொதன
யொரு மிஙத்க உறைவு ேொதன!
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( த்சலியதமடு)

எஙகும் ்பசுவம சூழநேதின்்பம்

எைிலொயக் த்கொஞசும் எங்களூரொம்!

மங்கொ ைண்ணக் ்கைிஞர்

ைொணி ேொ்சன் ைொழநேவூரொம்!

ேஙகும் ை்ளவம த்கொண்டிஙகுத்

ேவைக்கும் ையல்கள் ேொலொடடும்!

த்பொஙகும்! த்பொலியும்! புதுவமயிவனப

த்பொறறும் த்சலி தமடொகும்!

்கொறறைில ஆடும் மலர்யொவும்

்கவலவயக் த்சொலலும் அை்கொ்க!

ஆறறைில துள்ளும் மீனினமும்

அறைத்வே உணர்த்தும் ஆ்சொனொய!

நெொறறும் தநெறைிவயக் ்கொடடிடுதம

நெொடடில நெலத்வேக் கூடடிடுதம!

த்பொறறும் ்பண்பு நெதிவறைநேதிடதை

புதுவம ்கைிஞர் பு்கழஊரொம்!

திருமதி.  
க. மலர்வயாணி வஜ்ரயாஜ்

ைறைவபிக்த ைறைவபிக்த 
 

ேமிழ ்பொல த்கொண்ட 

அன்்பொல எழுதுத்கொல 

த்கொண்டு இயறறைிய 

ேன்னி்கரறறை ேனிப ்பொ 

ேரணியில ்சிறைபபு!!  

 

்கவல தமல த்கொண்ட 

்கொேலொல ்சிறறு்ளிக்  

த்கொண்டு ்கறறை்ளி 

 மு்கப்பில ்கண் ்கைர் 

்சிவலப ்பவடத்து  

்கொட்சி யொக்்கதினொர்!  

 

ேமிைொல ்பவடத்ே 

 ்பவடபத்பொக்்க  

்கலலொல ைடித்ே 

்சிவலயும் ஒரு 

்சிறைநே ்கற்கைிவே!  

 

அரிேதினும் அரிேொ்க 

்கொணக் ்கதிவடக்கும்  

இத்ேவ்கய ்கொட்சி்களும் 

்கொணக் ்கதிவடக்்கொே 

்கருத்வேக் ்கைரும் 

இன்ன ்பிறை ்சிறைபபு்களும் 

மொட்சிவம நெலகும் 

மண்மணம் மொறைொ 

மனம் ம்கதிழும்  

மரபு ்கொக்கும் 

மொண்பு்கள் இஙகுண்டு!!  

 

 மங்லக்ர்ககரசறி  
 ேவலவம்ச த்சயல்கம்
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உண்வமயில
அவனத்து வீடு்களுக்கும்
ஒறவறை ைொ்சல நெீ!

வீேதியின்
இரு ்பக்்கமும்
அலங்கரிக்கும்
எலவல நெீ!

்பொேொ்ள குைிக்குள்
ஓடு்கதிறைது
நெீர் தேொடர்ைண்டி!

நெ்கரங்க்ளில
தேருதைலலொம் ஓடும்
ஓவடதய!
த்கொவடயிலும் ைறறைொே
ஜீை நெேதி நெீ!

சுரண்டப்படட ஆறு்க்ளில
ைைிநது ஓடு்கதிறைொய
்கருஞ ்சீைொ்க!

்கறுத்ே தம்கம்
நெதிறைமறறை நெீவரப த்பொைிய…
மனிேன் நெீருக்கு
ைர்ணம் பூ்சி
ஒதுங்கதி்ச த்சல்கதிறைொன்
ேீண்டொவமதயொடு!

தமலும்
்கறுபவ்பப பூ்சிக்த்கொள்்ள
எத்ேவன ஆனநேம்
இநேப ்பன்றைி்களுக்கு!

உன்
்கறுபபு தமனியில
நெட்சத்ேதிரங்க்ளொ்க அமர்நேதிருக்்கதின்றைன
த்கொசுக்்கள்!
்பிவறை நெதிலொக்்க்ளொ்க
மிேக்்கதின்றைன
உவடக்்கப்படட தேர்மத்கொல்கள்!

ையிறறுக்குள்
ஊர்ைலம் த்பொ்கொே உணவு்கள்
்சொக்்கவடயில த்பொ்கதின்றைன
முக்ேதியவடய!

உங்களுக்கும்
்கருத்ேவட த்சயய
மனிேன் வீசு்கதிறைொன்
தநெ்கதிைி்கவ்ள!

ைொவைவய்ச சுறறைி
ைடடமடித்ேொய!
ஈரப்படுத்ேதி வைத்ேதிருநேொய
கூடடுக் குடும்்பமொ்க!

இபத்பொது
த்கொலவல
த்கொள்வ்ள த்பொனது

வீடடின் முன்
த்பொடப்படு்கதின்றைன
்கறுபபுக் த்கொடு்கள்!

ஒவ்தைொரு
வீடடின் ைொ்சலிலும்
்சொணத்ேதிறகுப ்பேதில
்சொக்்கவட!

உன்
இரத்ே ஓடடத்ேதிலும்
அடிக்்கடி ஏற்படு்கதிறைது
இேய அவடபபு!
த்கொழுபபு்க்ளொய
மனிேன் த்கொடடிய குபவ்ப்கள்!

்சிநேவன
மவை த்பொைிய
நெறகுண ஆறு ஓடிய
மனிேனுக்குள் ஓடு்கதிறைது
த்கொடிய ்சொக்்கவட!
நெரம்பு்க்ளில
ேீய உணர்வு்க்ளொ்க!

சுத்ேப்படுத்ே
இறைங்க தைண்டுமைன்
ேன்னுள்!

சயா. கயா. பயாரதி ரயாஜயா,
த்பரிய நெத்ேம், த்சங்கல்படடு. 603002.
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1.

நெொன் உன்வனப ்பொர்க்வ்கயில

நெீ மண்வணப ்பொர்க்்கதிறைொய.

நெீ என்வனப ்பொர்க்வ்கயில

நெொன் ைிண்வணப ்பொர்க்்கதிதறைன்.

ைிண்ணுக்கும் மண்ணுக்குமொய

அலலொடு்கதிறைது நெம் ்கொேல.

2.

எதுவும் புலப்படொே இருடடில

இலக்்கதின்றைி எேற்கொ்க

அம்பு்கவ்ள எய்கதிறைொய?

இருடடின் குருேதி

தை்ளி்ச்சம் பீறைிடுதமன எயேதிருநேொல

அது முறறைிலும் ்பிவை ேொதன.

நெதிவறைகுடமொய தை்ளி்ச்சத்வே

த்கொண்டு ைர ்கொத்ேதிருக்்கதிறைொன்

்கதிைக்்கதில ஆேைன்.

துள்்ளிைரும் அவல்க்ளில ைைிதய

ஆைிவயத் துறைக்்க முற்படு்கதிறைது

நெேதி்கள்.

அது ்சொத்ேதியமொகுமொ?

அதுத்பொலத்ேொன்

உங்கள் த்சயல.

உருகிக கலரநதுப லபயாகில்ன்.

பயாரி்ன்பன் 
குடியொத்ேம் - 632602

3.

அலுங்கொமல குலுங்கொமல

நெதிவறைகுடதமன

எடுத்துப த்பொ்கதிதறைன்

என் தமௌனத்வே.

ைலியின்றைி ைடுைின்றைி

பூைில ்கள்ளுண்ணும் ைண்டொய

ைி்பத்ேதிவன நெதி்கழத்து்கதிறைது

உன் ைிைி்கள்.

4.

இருடடில தேொவலநே நெதிைலும்

தை்ளி்ச்சத்ேதில மவறைநே ஒ்ளியும்

்சபேத்ேதில ஒடிநே தமௌனமும்

ைொர்த்வேயில மடிநே த்சொலலும்

நெதிவலக்்கண்ணொடியில ்சிக்்கதிய அைகும்

்கடலில ைிழுநே மவைத்து்ளியும்

அண்டத்ேதில ்கலநே மூ்சசுக்்கொறறும்

இவை அவனத்தும்

இக்்கைிவேதயொன்றைில...

5.

ைொர்த்வே்க்ளின் தைப்பம் ேொ்ளொமல

எனக்குள் ஒ்ளிநது த்கொள்்கதிறைொய.

்பனிமவலயொய நெதிமிர்நேதிருநே நெொன்

த்கொஞ்சம் த்கொஞ்சமொய
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 அ்ந்திசாயும்  பவதளயில் சூாியன் 
பமறப்க மத்்நது ச்காணடு இரு்ந்தது. 
சாமியபபன் அ்ந்த பச்தச வயல்்களுககு 
நடுபவ அதம்ந்திரு்ந்த ்கிணறத் சமய் 
ம்்நது பாரததுக ச்காணடிரு்ந்தான். 
நீண்ட நாட்களுககு பி்கு விடுமுத்யில் 
சசா்ந்த ஊர ்த ிரும்பி  இருக்கி்ான். 
ராணுவத்தில் பசர்நது நான்கு ஆணடு்கள் 
பபா்ப்த ச்தாியவில்தல. அவவபபபாது 
சசா்ந்த ஊர வருவது சு்கமா் அனுபவம். 
ஒவசவாரு முத் வரும்பபாதும் சவுாியூர 
ப ஸ்  ந ி று த ்த த ்த ி ல்  இ ் ங ்க ி ய வு ்ட ன் 
மு்தலில் அவ்து ்கால்்கள் வீடடுககுச் 
சசல்லாமல் சரடத்ட ்கிணறத் பநாக்கி 
நத்டபபாடும்..
 ஒரு சு்கமா் குளியல் அரஙப்க ி்ய 
பின்பு்தான் வீடடிறகு சசல்வான் அபபடித 
்தான் இன்றும் ்கிணறத் ரசிததுக ச்காண 
டிரு்ந்தான்.  ்கிணறு ஆள் அரவமறறு 
அதம்தியா்க இரு்ந்தது. ்கிணற்ில் உள்ள 
பலத்க ்கல் வதர ்தணணீர நிரம்பியிரு்ந்தது. 
்த்து ராணுவ உத்டதம்கதள பமாட்டார 
அத்ககு அருப்க தவததுவிடடு உத்ட 
்கதள ்கழற ி் விடடு ச்தாபீர  எ்  நீாில் 
கு்தித்தான். நன்கு உள் நீ்ந்தி  ்கிணற ி்ன் 
குளிரச்சிதய அனுபவிதது பி்கு பமபல 
வ்ந்தான். அபபா்டா என்் ஒரு சு்கம்! 
எத்தத் நாட்கள் இ்தற்கா்க ்காத்திருபபது ? 
எ் அவன் ம்ம் அலுததுக ச்காண்டது. 

 சமல்ல நீ்ந்தி ்கிணற்ின் உட்காரும் 
இ்டமா் பலத்க ்கல்லில் ஏ்ி அமர்ந்தான். 
்கல்தல ்த்டவி பாரத்தான். சாமியபபனுககு 
நன்்ா்க நித்விரு்ந்தது அவன் மு்தன் 
மு்தலில் நணபர்களு்டன் நீச்சல் பழ்கியது 
இ ்ந ்த  ச ர ட த ்ட  ்க ி ண ற ் ி ல்  ்த ா ன் . 
்கிராமத்தில் உள்ள பா்தி  பயலு்கள் சரடத்ட 
்க ி ண ற த ்  ம ் க ்க ப வ  ம ா ட ்ட ா ர ்க ள் . 
்கிணற்ின் அடியிலிரு்நது சபாிய ்தடுபபு 
சுவர ்கட்டபபடடு ்கிணறு இரண்டா்க 
பிாிதது இருபப்தால் அ்தத் இரடத்டக 
்கிணறு என்று சசால்வார்கள். நீர நிரம்பி 
ப ல த ்க  ்க ல்  வ த ர  வ ரு ம் ப ப ா து  ஒ ப ர 
்கிண்ா்க ்காடசியளிககும். பலத்க ்கல்லில் 
்த்து நணபர்களு்டன் நீா ில் கு்திதது 
விதளயாடிய நாட்கதள சாமியபபன் 
ம்்தில் அதச பபா்டத ச்தா்டங்கி்ான்.
 பள்ளி விடுமுத் நாட்கள் எல்லாம் 
பா்திபசபாழுது ்கிணற்ில் குளியலும் 
கும்மாளமுமாய் ்கழியும். சாமியபபன் நணபர 
்களு்டன் பபாடடி பபாடடுகச்காணடு த்டவ 
அடிதது ம்கிழவான். அதுவும் முருப்கசனும் 
அவனும் ்தான் பபாடடியிடடு வி்தவி்தமா்க 
த்டவ அடிபபார்கள், நீாில் மூழ்கி அடி 
வதர சசன்று மண எடுதது வருவார்கள், 
ச்தாடும் விதளயாடடு விதளயாடுவார்கள்.
  முருப்கசனும் சாமியபபனும் எப 
சபாழுதுபம ஒன்்ா்கபவ ஊர சுறறுவார்கள்,  
ஒன்்ா்க சி் ிமாவிறகு சசல்வார்கள்., ்கபடி 
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விதளயாடுவார்கள். ஆ்ால் அச்தல்லாபம 
முருப்கசன்  ராசாத்திதய ்கா்தலிககும் வதர 
்தான். அவளின் ்கா்தலில் மூழ்கி நணபர்கதள 
ஒதுக்க ஆரம்பித்தான். அவர்களு்டன் ்கிணற 
றுககு வருவத்த நிறுத்திக ச்காண்டான். 
ச ா ம ி ய ப ப த ்  ச ்ந ்த ி ப ப த ்த  ச ம ல் ல 
சமல்ல ்தவிரக்க ஆரம்பித்தான். அ்த்ால் 
சாமியபபனுககு முருப்கசன் மீது ப்காபம் வளர 
ச்தா்டங்கியது. என்  ் ஆயிறறு இவனுககு? 
இ்ந்த ராசாத்தி என்் மாயம் சசய்்தாள்! 
ஒரு சபணணிற்கா்க ஏன் இவன் இபபடி 
மா ி்பபபா்ான், எ  ் அவத  ் சவறுக்கத 
ச்தா்டங்கி் ான். அ்தன் பி் கு முருப்கசத் 
பாரபபப்த அாி்தா்கி பபா்து. ஒரு சமயம் 
ராசாத்த ியு்டன்  அவத் ்கருபபசாம ி 
ப்காவிலில் பாரத்தான். மறச்ாருமுத் 
ஆள் அரவமற் சூழலில் அவர்கள் 
இருவரும் சரடத்ட ்கிணற்ின் பலத்க 
்கல்லில் அமர்நது பபசிக ச்காணடிருபபத்த 
பாரத்தான். சாமியபபனுககு அவன் ஏன் 
நம்தம ்தவிரக்கி் ான் என்  ்ப்கள்வி மடடும் 
ஓடிக ச்காணப்ட இரு்ந்தது.    
 ஒருமுத் அவத் ச்நத்தயில் 
பாரககும்பபாது ப்கடப்ட விட்டான் 
முருப்கசன்  “ப்டய் முருப்கசா நில்லு.. ஏன் 
்கணடுகச்காள்ளாமபல பபா்?
 முருப்கசன் பவறு எஙப்கா பாரத்த 
படி நின்று ச்காணடு இரு்ந்தான். “உன்த் 
்தான்்டா ப்கட்கிப்ன்’’ எ் மீணடும் 
ஆரம்பித்தான்.
 “பவல சநத்ய இருககு..’’ அபபு்ம் 
பபசலாம் எ் நழுவ பாரத்தான்.
 “ஏய் நில்லு்டா ப்தில் சசால்லிடடு 
பபா…’’ என்று அவன் த்கதயப பிடிதது 
இழுதது நிறுத்தி்ான்.
 முருப்கசன் சமௌ்மா்க மு்கதத்த 
்திருபபி ச்காணடு ்திமி்ி்ான்.
 சாமியபபனுககு சறப் சவறுபபு 
சுர்நது அவ்து த்கதய உ்த்ிவிடடு, 
“பபா்டா… எல்லாம் அ்ந்த ராசாத்தி பண்  
பவதலன்னு நல்ல ச்தாியுது பபா’’ எ் 
வாரதத்த்கதள வீசி்ான்.
 “ஆ ம ்ட ா  அ வ ்த ா ன்  எ ் க கு 
முக்கியம். அவளுககு நான் உங்க கூ்ட 
சுதது்து புடி்க்கவில்தல.. என்் பணண 
சசால்்? பபா்டா பபாய் சபாழபதப பாரு.. 
என்று பபசிவிடடு பவ்கமா்க ந்ட்ந்தான். 

 

என் உள்்ளத்ேதின் உருைம் நெீ
உன் ்பண்்பின் ்பரிமொணம் நெொன்...
உன்வன அப்பொ என்று அவைக்கும் 
அநேத் ேருணம் என் அன்்பின் ஆனநேம் 
அ்ளைறைியொது...

உேதிரத்ேதில ்கலக்்கொைிடடொலும்
உள்்ளத்ேதில ்கலநதுைிடதடன்...
இன்றுைவர தேடு்கதிதறைன் நெம் உறைைின் 
ஆரம்்பத்வே...
இதுைவர ்கதிவடக்்கைிலவல...

என் தமொத்ே ைொழநெொள் ஆவ்ச்கவ்ளயும் 
உன்னுடன் ஒரு நெொள் ்கைித்ேொல த்பொதும்
என் ஆயு்ளின் நெீ்ளம் அேதி்கம்...

உன் ்பின் நெடநேொலும்
உன்னுடன் நெடக்கும் அநே தநெொடி..
உன் அவ்சைின் தமௌன தமொைி..
உன் த்கொ்பத்ேதின் தநெர்வம..
உன் உள்்ளத்ேதின் ்சிரிபபு ஓவ்ச..
உன் ்சிரிப்பின் ைலி..
என அவனத்வேயும் த்ச்கரித்து உன் ைைி 
நெடக்்கதிதறைன்...

என் ைொழைின் ்பல ்பொடங்கவ்ள 
உன்னிடதம ்கறறுக்த்கொண்தடன்..
என் குருவும் நெண்்பனும் உறைவும் உயிரும் 
என அவனத்தும் நெீயொ்கதை இருக்்க 
இன்று ைவர ்கனொ ்கொண்்கதிதறைன்...

நெதி்ச்சயம் ஒரு நெொள் என் அன்பு புரியும் 
அதுைவர ்கொத்ேதிருக்்கதிதறைன்
உங்கள் அன்்பிற்கொ்க அப்பொ...

ச.சறிவகலணஷ் BE.,
்பொலகு்ளம், தூத்துக்குடி மொைடடம்.
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அன்ப்ாடு சாி அ்தன்பி்கு அவர்கள் பபசிக 
ச்காள்வ்தில்தல. ராணுவத்தில் பசர்ந்த 
பி்கு விடுமுத்யில் ஊருககு வ்ந்தாலும் 
அ வ ர ்க ள்  ப ா ர த து  ச ்க ா ண ்ட ா லு ம் 
பாரக்கா்தபடி சசன்றுவிடுவார்கள்.
 இபசபாழுது சாமியபபனுககு பசி 
வயிறத் பி்ாணடி  நி்கழ்காலத்திறகு 
ச்காணடு  வ்ந்தது. வீடடில் அம்மா ்த்க்கா்க 
சதமதது விடடு ்காததுகச்காணடு 
இருபபாள் எ்  உணர்நது ்கிணறத் 

விடடுக  ்கிளம்ப எணணி்ான். ஆ்ால் 
குளியல் அவவளவு்தா்ா என்று ம்ம் 
சநருடியது. இருட்ட ஆரம்பிததுவிட்டது 
இன்னும் ஒரு முத் கு்திதது  குளிததுவிடடு 
்கிளம்பலாம் என்று  நீாில் கு்தித்தான். 
சமல்ல உள்நீ்ந்தி  ்தணணீருககு பமபல 
வ்நது நீதர ச்காபபளிதது துபபி்ான். 
அபசபாழுது்தான் பலத்க ்கல்லில்  யாபரா 
அமர்நது இருபபது ச்தாி்ந்தது. ்கண்கதள 
்கசக்கி உறறுப பாரத்தான் ப்கீசரன்்து. 



்கைிவேப பூவன
சுறறைி்ச சுறறைிதய ைரு்கதிறைது

்சில தநெரம் ்கைிவே நு்ளம்பு
்கொேதில ்கத்தும் த்பொதே
அடித்து ைிடு்கதிதறைன்

்கைிவே ைொவைப்பைம்
்பைத்வே வீ்சி ைிடடு
தேொவல மடடுதம ்சொப்பிடு்கதிறைொர்்கள்

ஒரு ்கைிவேயும்
இன்தனொரு ்கைிவேயும்
்சநேதித்துக்த்கொள்ைதே இலவல

எப்படி அ்ளதைடுத்து
்கைிவேக்கு்ச ்சடவட வேத்துப த்பொடடொலும்
த்பொருநதுைேொ்க இலவல

்கைிவே அடுப்பில
ஈரைிறைகு்கவ்ள அடுக்்கதினொல
்பறறைிப்பிடிப்பேொ்க இலவல

இறைநது ்பிறைக்்கதின்றை ்கைிவே
்கொலத்வே மடடுமலல
்கைிவேவயயும் ்கொடடொது

ைொயிலலொமல ்பிறைக்கும் ்கைிவே
எப்படிப த்பசுதமன்று
தேரியைிலவல

்கைிவேவய ைிட
ஒரு ரூ்பொ நெொணயம்
மி்கவும் த்பறுமேதிமிக்்கது

ஒரு ்கைிவேவயக் த்கொடுத்துைிடடு
ஒரு மிடடொய கூட
ைொங்க முடியொது

்கைிவே்பறறைித் தேரியொமல
எலதலொருதம எழுது்கதிறைொர்்கள்
ஏதனன்று புரியைிலவல

ம்கொ்கைி ஒருைன்
எழுேதிமுடித்து மரணித்தும் ைொழும் த்பொது
ஏன் எழுது்கதிறைொர்்கள்

்கைிவே ்சவமக்்கதிறைொர்்கள்
உபபு பு்ளி சுவை எவையும் இலவல

்கைிவேயின் ்கழுத்வேப ்பிடித்து
தநெரித்ே ்பின்ேொன்
எழுேத் தேொடஙகு்கதிறைொர்்கள்

  

  
ரயாஜகவி ரயாகில்
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அது முருப்கசன் ்தான். சவறறு உ்டம்பு்டன்  
நீர சசாட்ட சசாட்ட பலத்க ்கல்லில் 
அமர்ந்திரு்ந்தான்.
 ்க ண ்க ள்  ச ி வ ்ந து  ்க ி ண ற த ்  
சவ்ிதது பாரதது ச்காணடிரு்ந்தான்.  
சாமியபபன் சறப் சு்தாாிததுக ச்காணடு 
“ ப ்ட ய்  மு ரு ப ்க ச ா  நீ   எ ப ப ்ட ா  வ ்ந ்த 
என்்ான் சத்தமா்க. அவன் பாரதவதய  
்திருபபாமல் ்கிணறத்பய  பாரததுக 
ச்காணடிரு்ந்தான்.
 சாமியபபனுககு  அது சறறு  அமா 
னுஷ்யமா்க ப்தான்்ியது. என்் ஆயிறறு 
இவனுககு,  இவன் எபபபா வ்ந்தான், 
எபபபாது ்கிணற்ில் குளித்தான். என்று 
எணணியபடி  நீ்ந்தி அவ்ரு்கில் சசன்்ான்.
 “என்்்டா நான் ப்கடடுக்கிடப்ட 
இ ரு க ப ்க ன் …  நீ  ப ்த ி ப ல  ச ச ா ல் ல 
மாடப்டஙகு்’’ என்்ான் சாமியபபன்.
 சடச்டன்று முருப்கச்ின் பாரதவ 
சாமியபப்ின்  மீது ்திரும்பியது. அ்ந்த 
பாரதவ அவத்  உலுக்கியது,  பயத்தில்  
ப்த்ிப பபாய் பின்னுககு  நீ்ந்தி்ான்.  
்தடுமாற்த்தில் ்கால்்கள் உள்ளிழுபபது 
பபால் இரு்ந்தது.
 “சீக்கிரம் இங்கிரு்நது பபாயிடு’’ 
என்்ான் முருப்கசன் அவத் முத்த்தபடி
 ்திடீசரன்று சாமியபப்ின்  ்கால்்கள் 
நீாினுள்  உள்ளிழுக்க ஆரம்பித்தது.  நீ்ந்தத 
்திண்ி  மூழ்கி சவளிபய வ்ந்தான். நீாினுள் 
மூழகும் பபாது  இரணடு பாசி படி்ந்த த்க்கள் 
அவன் ்கால்்கதள பற்ி இழுபபத்த ்கணடு 
ப்த்ி்ான். ்கால்்கதள உ்த்ி விடடு நீாின் 
பமபல வ்நது முருப்கசத் பாரதது ப்டய் 
எ் ்கத்தி்ான்.
 இபசபாழுது முருப்கசன் ்கிணறத் 
பாரதது ்கத்தி்ான்.  “அவத் விடு” என் 
்ான் சத்தமா்க..
 மீணடும் சாமியபபன் நீாில் மூழ்க 
ச்தா்டங்கி்ான்.
 முருப்கசனுககு ்கண்கள் சிவ்நது 
ப்காபம் அ்தி்கமா்து. பலத்க ்கல்லில் 
அமர்ந்திரு்ந்த அவன் எழு்நது நின்்ான்.
 “அவத் விடுன்னு சசால்ப் 
்ில்ல..  என்று ்கத்தியபடி ்கிணற்ில் 
கு்தித்தான்.
 சாமியபபன் மூச்சு முடடியபடி ்கிணற 
்ில் மூழ்கி ச்காணடிரு்ந்தான். ்தீடீசரன்று 

அவ்து ்கால்்கள் விடுவிக்கபட்டது . பவ்கமா்க 
நீ்ந்தி நீாின் பமபல வ்நது மூச்சு வாங்கி் ான். 
ப்தற்தது்டன் நீ்ந்தி பலத்க ்கல்லில் ஏ ி் 
ந ின்்ான். பயத்தில் அவ்து ்கால்்கள் 
உ்த  ் ஆரம்பித்தது. “மு்தலில் இவவி்டத்தில் 
ந ிற்காப்த ்க ிளம்பு”  எ் உள்ளுணரவு 
அல ி்யது. ப்தற்தது்டன் துணி்கதள எடுதது 
அணி்நது ச்காணடு தப்கதள ப்தாளில் மாடடி 
ச்காணடு பவ்கமா்க ந்டக்க ஆரம்பித்தான். 
 ஒரு நிமி்டம் ்திரும்பி ்கிணறத் 
பாரத்தான் அது யாருமறறு நிசப்தமா்க 
இ ரு ்ந ்த து .  மு ரு ப ்க ச ன்  எ ங ப ்க ?  ய ா ர 
்காதல இழுத்தது.? என்் ந்ட்ந்தது எ் 
ஒன்றும் புாியவில்தல எ்  பயாசித்த படி 
நின்று ச்காணடிரு்ந்தவ்ின் சசல்பபான் 
ஒலித்தது. எ்திரமுத்யில் அவனுத்டய 
அதத்த ம்கன் ராபெ்ந்திரன் பபசி்ான்.
 ஏ.. சாமியபபா ஊருககு வ்நதுட 
டியா..? எங்க இருக்க..
 “ஊருககு வ்நதுடப்டன் ்டா… 
இங்க்தான் சரடத்ட ்கிணறு பக்கமா்க 
நிக்கிப்ன்..’’ என்்ான் ்தடுமாற்து்டன்.
 ‘‘ப்டய் சரணடு நாளா உ்ககு 
பபான் அடிச்பசன் தலன் ்கித்டக்கபவ 
இல்தல..
 நம்ம முருப்கசனும் ராசாத்தியும் 
்கா்தல் ப்தால்விபல சரடத்ட ்கிணததுல.. 
்க ல் ல  ்க ட டி  கு ்த ி ச் சு  ்த ற ச ்க ா த ல 
பணணி்கிட்டாங்க.. பநதது ்தான் சரணடு 
பபரு பாடிதயயும் சவளிய எடுத்தாங்க.. 
அ்ந்த பக்கம் பபா்கா்த.. சீக்கிரம் வீடு 
வ்நது பசரு…’’ என்்ான். சாமியபபன் 
அ்திரச்சியில் உத்்ந்தான்.
 சு்தாாிததுக ச்காணடு “சாி்டா.. சீக்கிரம் 
வபரன்’’ என்று இதணபதப துணடித ்தான். 
சரடத்ட ்கிணறத் பீ்தியு்டன் ்திரும்பி 
பாரத்தான்.
 இபபபாது ்கிணற்ின் நீரமட்டத 
்திறகு சவளிபய முருப்கசன் ச்தன்பட்டான். 
அவ்து ்கண்கள் சாமியபபத்பய 
சவ்ிதது பாரததுக ச்காணடு இரு்ந்தது. 
 சறறு ்தள்ளி ராசாத்தியும் பாரததுக 
ச்காணடிரு்ந்தாள்.
 இ்ி ்திரும்பபவ கூ்டாது எ்  
ப வ ்க ம ா ்க  ந ்ட க ்க  ச ்த ா ்ட ங ்க ி ் ா ன் 
சாமியபபன்.

n
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ராணி லடசுமி என்் சபயதரக ப்கட்டாபல 
ொன்சி ராணி லடசுமி பாய்்தான் மு்தலில் 
ஞாப்கம் வருவார. ்தங்கள் சபயருககும் 
ொன்சி ராணிககும் ஏப்தனும் ச்தா்டரபு 
உண்டா?

 எ்து ்த்நத்த வழி பாடடியின் சபயர 
இலடசுமி, எ்து ்த்நத்தயின் விருபபபபடி 
வீடடில் அத்வரும் அதழககும் சபயர 
இராணி.. எ்பவ, மு்கநூலில் இராணி 
இலடசுமி  என்று அ ி்மு்கமாப்ன்.. ம்்தால் 
ொன்சி ராணி இலககுமிபாய் பபான்று 
வீரதது்டன் இருக்கபவ விரும்புபவன்.. 
எ்தறகும் பசாரவு  ்மாடப்டன்..

்தங்கள் சசா்ந்த ஊர, சபறப்ார பற்ிக 
கூறுங்கபளன்.

  
""  ''""  ''

Y    Y   2020

சுதநதிரப லபயாரயாட்க கைததில் 
ஆங்கிலல்லர எதிர்ததுப 
லபயாரிட் வீரமங்லக்ின் 
வப்லரததயாங்கி் மங்லக. 
குழநலதத வதயாழிலயாைர்கலையும் 
வகயாததடிலமகலையும் மீடடு 
அவர்களுககுப புதி்வதயாரு 
வயாழகலகககு வழிகயாடடும் அரசு 
ஊழி்ர். வதயாழிலயாைர்நலததுல்்ில் 
அலுவலர். தமிலழ விரும்பிப 
படிதது முதுகலலப பட்ம் வபற்று 
மரபுககவிலதகலை ்யாககும் தி்ன் 
வபற்் கவிஞர். ஏலழகளுககு 
அன்்னமிடும் அன்்னலடசுமி. 
முகநூல்குழுமங்கலை லநசறிககும் 
புரவலர். இபபடிபபட் பன்முகத 
தி்ன் வகயாண் சலகயாதரி திருமதி 
இரயாணிலடசுமி அவர்கலைததயான் 
நயாம் இபலபயாது லநர்கயாணல் 
வசய்கில்யாம். அவரது அன்்னசயாய்பயாபயா 
ஆல்ததிலிருநது...
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 எ்து பூரவீ்கம் ப்கரளாவில் 
உள்ள ச்காடுங்கலூர.. ச்காடுங்கலூர 
ப்கவ்தியம்மன் விழாவின் பபாது ்தான் 
பி்்நப்தன்.. பரணி நடசத்திரத்தில்.. எ்து 
நான்கு வய்தில் குடும்பத்தி்ர அத்வரும் 
பவதல நிமித்தமா்க ்திருச்சிராபபள்ளி வ்நது 
விட்டார்கள்.. 1970 மு்தல் ்திருச்சிராபபள்ளி 
்தான் சசா்ந்த ஊர எ்க கூறுமளவில் 
இஙப்கபய ்தங்கி விடப்டாம்..

 எ்து ்தாய் சா்ந்தா . .  ம ி்கவும் 
அதம்தியா்ச்தாரு குணம்.. 85 வய்தா 
்கி்து. அணணனு்டன் சசன்த்யில் 
வசிக்கி்ார்கள்..

 ்த்நத்த இராணுவப பத்டயிலிரு்நது 
ஓய்வு சபற் சுபப்தார பமெர.. ஹவில் 

்தாரா்கப பணியில் பசர்நது சுபப்தார 
பமெரா்கப பணி ஓய்வு சபற்வர.. 
்காஙப்கா பபார மு்தல் 1965-ல் நத்டசபற் 
இ்ந்தியா-பா்கிஸ்்தான் பபாரவதர பஙகு 
சபறறுள்ளார்கள்..்த்நத்தயின் பணியித்ப 
பற்ி மி்கவும் சபருதம ச்காள்பவன்..

 எ்ககு ஒரு அணணன், ஒரு ்தம்பி.. 
மிகு்ந்த பாசமா்வர்கள்.. அவர்கதள 
வி்ட அவர்களின் துதணவியர எ்ககு 
ஒன்ச்்ில் துடிததுப பபாவார்கள்.. 
அத்வரும் சசன்த்யில் வசிக்கின்்்ர..

்தாங்கள் ்தமிழில் முது்கதல பட்டம் 
சபறறுள்ளீர்கள்.அ்தத் விரும்பிப 
படித்தீர்களா? அல்லது பவறுவழியின்்ிப 
படித்தீர்களா?
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 நான் 1981-ல் பத்தாம் வகுபபில் 
மாவட்ட அளவில் ்தமிழில் மு்தலாவ்தா்க 
வ ்ந ப ்த ன் . .  அ ப ப ப ா த ்த ய  ம ா வ ட ்ட 
ஆடசியர பம்தகு.சா்ந்தா ஷீலா நாயர 
அவர்களி்டமிரு்நது ்திருககு்ள் புத்த்கம் 
ஒன்று பாிசா்கப சபறறுள்பளன்.. ்தமிழில் 
மிகு்ந்த ஆரவம்..

 விரும்பி  எடுத்த பா்டம் ்தான் 
இளங்கதல / முது்கதலத ்தமிழ.. ்கல்லூாிப 
படிபபின் பபாப்த நான்கு ஆணடு்கள் 
்தட்டச்சு / சுருகச்கழுதது ்தமிழ மறறும் 
ஆங்கிலத்தில் பமல்நிதல மு்தலாம் வகுப பில் 
ப்தரச்சி சபறறுள்பளன்.. ஆங்கிலம் மறறும் 
்தமிழ சுருகச்கழுத்தில் அ்திபமல்நிதலயிலும் 
(High Speed) ப்தரச்சி சபறறுள்பளன்..

்தமிழ படிததுவிடடு ச்தாழிலாளர நலத 
துத்யில் எபபடி பணிககு வ்ந்தீர்கள்?

 ்தமிழ / ஆங்கிலம் ஆ்கியவற்ில் 
்தட்டச்சு / சுருகச்கழுத்தில் நான்கு பமல்நிதலத 
ப்தரச்சி சபற ி்ரு்ந்த்தால், ்தமிழநாடு அரசுப 
பணியாளர ப்தரவாதணயம் மூலம், 1989-
ல் ச்தாழிலாளர துத்யில் சுருகச்கழுததுத 
்தட்டச்சரா்கப பணியில் பசர்நப்தன்.. ்க்ட்ந்த 
பம மா்ததது்டன் 31 வரு்டங்கள் அரசுபபணி 
முடிததுள்பளன்..இன்னும் ஐ்நது வரு்டங்கள் 
பணி எஞசியுள்ள்..

ச்தாழிலாளர நலத துத்யில் ்தங்கள் 
சா்தத் என்று எ்தத்க ்கருது்கி்ீர்கள்?

 ச்தாழ ிலாளர்கள் என்பவர்கள்  
எபபபாதும் எ்தற்கா்கபவனும் உாிதம்கதளப 
பாடுபடடு சப்பவணடிய நிதலயிபலபய 
இருபபவர்கள். எ்பவ, அவர்களுக்கா் 
நல்ில் முழு ம்ப்தாடு நித்்ந்த 
ஈடுபாடடு்டன் எபபபாதும் சசயல்படுபவன்.. 
சா்தத் என்்ில்லா விடினும் முழு 
ம்த்திருப்தி சபறும் வத்கயில் பணி 
புாி்கிப்ன் என்பத்த உணர்கிப்ன்..

 ்தறபபாது ப்தவி உயரவில் ச்தாழி 
லாளர உ்தவி ஆய்வரா்க வருவ்தறகு 
முன்்ர ச்தாழிலாளர இதண ஆதண 
யர அலுவல்கத்தின் ்கணக்கரா்க (அக 
்கவுணட்டணட) இரண்டதர ஆணடு்கள் 
ஆற ி்ய பணியித  ் எ்து சா்தத்யா்கக 
்க ரு து ப வ ன் . .  ஏ ச ் ் ி ல் ,  அ ப ப ண ி 
பணியின் பபாது இ்்ந்த / ்காயமத்ட்ந்த 
ச்தாழிலாளர்களின் இழபபீடு சம்ப்ந்தமா்து.. 
(பவதலயாள் இழபபீடடுச் சட்டம், 1923) 
அபபபாது மி்கவும் நலி்ந்த குடும்பத்தி் ாின் 
சசா்ந்தத துயரங்கள் ஏராளமா்து.. 
பணியித்யும் ்தாணடி அவர்களுககு மிகு்ந்த 
உ்தவியித்ச் சசய்்த்தால் அவர்களில் பலர 
இன்்மும் அதலபபசியில் ச்தா்டரபு ச்காணடு 
அடிக்கடி நலம் விசாாிபபதும் நன் ி் கூறுவதும் 
ச்தா்டர்கின்்து..

 ஒரு குடும்பத்திறகு அவர்களது 
இயலாதமதய உணர்நது இழபபீடு 
உ்ட்டியா்கப சபறறுக ச்காடுத்தபபாது 
அவர்கள் என்த்வி்ட வய்தில் சபாியவர 
்கள் என்பத்தயும் ம்்நது ்காலில் விழு்நது 
அழு்தத்தயும், இன்ச்ாருவர நான் ஏப்தா 
எ்து சசா்ந்தப பணதத்த இழபபீ்டா்க 
அளித்தது பபால பூ, பழ சீரவாிதசயு்டன் 
எ்ககு நன்்ி கூ்ியத்தயும் எ்து 
வ ா ழ ந ா ள ி ல்  ம ் க ்க ப வ  இ ய ல ா து . . 
இவவாய்பபித் நல்்கிய இத்வனுககு 
எபபபாதும் நன்்ி கூறுபவன்..

குழ்நத்தத ச்தாழிலாளர ஒழிபபில் அரசு 
எவவாறு சசயல்படு்கி்து?

 குழ்நத்தத ச்தாழிலாளர (்தடுத்தல் 
மறறும் வதரமுத்பபடுதது்தல்) சட்டத 
்தித் ்தமிழ்க அரசு முத்பபு்டன் 
சசயல்படுத்தி ்தமிழ்கதத்தக குழ்நத்தத 
ச்தாழிலாளர அற் மாநிலமாக்க ்தீவிரமா்க 
மு ய ன் று  வ ரு ்க ி ் து . .  ஆ ய் வ ி ற ்க ா ் 
அ ் ி க த ்க ய ி ல்  ஒ ரு  ந ி று வ ் த ்த ி ல் 
1 8  வ ய து க கு க  ்கீ ழ  எ வ ப ர னு ம் 
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பணிபுாி்கி்ார்களா என்பத்த மு்தலாவ்தா்க 
விசாாிக்கவும், மா்தத்திறகு இருமுத்்கள் 
மாவட்ட ஆடசியர அலுவல்கத்தின் ப்தசிய 
குழ்நத்தத ச்தாழிலாளர ்திட்டத்தின் (Na-
tional Child Labour Project) ்கீழுள்ள 
அலுவலர்கள், ்காவல்துத் அ்தி்காாி்கள், 
குழ்நத்த்கள் பாது்காபபு அலுவல்க (Dis-
trict Child Protection Office) அலுவலர்கள் 
ஆ்கிபயாரு்டன் சி்பபுக கூட்டாய்வு 
பமறச்காணடு குழ்நத்தத ச்தாழிலாளர்கள் 
பணிபுாிவத்தக ்கண்ட்ி்நது, அவர்கதள 
குழ்நத்த்கள் நலக குழுமத்தின் (Child 
Welfare Committee) வசம் ஒபபத்டதது 
அவர்களுககு படிக்க விருபபமிருபபின் 
பள்ளியிலும், விருபபமா் துத்்களிலும் 
பசரதது அவர்களது நலத்க ்கருத்தில் 
ச்காணடு சசயலாறறு்கிப்ாம்..

வருமா்ம் இல்லாமல்்தான் சபறப்ார 
குழ்நத்த்கதள பவதலககு அனுபபு்கி் ார்கள். 
குழ்நத்த்கதள நீங்கள் ்தடுததுவி்ட்டால் 
அவர்களுத்டய சபறப்ாருககு வருமா்த 
்திறகு ஏப்தனும் வழி சசய்்கி் ீர்களா?

 இக்கருதது ்தான் சபரும்பாலா 
ப்ாாின் சபாதுக ்கருத்தாகும். அத்வரும் 
அபபபாத்தய குடும்பத்தின் வ்ிய நிதலதய 
மடடுபம ்கருத்தில் ச்காள்்கின்்்ர.. 
குழ்நத்தத ச்தாழிலாளர என்பவர்கள் 
14 வய்திறகும் குத்்ந்தவர்கள்.. இத்த 
அரசு முழுதமயா்கத ்தடுக்கி்து.. 15- 18 
வயது வதர வளாிளம் பருவம் (Adolocent 
period) இவவய்தி்ர பணிபுாிவத்த 
முத்பபடுத்த எணணு்கி்து. நல்லது 
ச்கட்டத்த ஆராயும் நிதலதய 18 வயது 
ந ி த ் வு ற ் ா ல்  ்த ா ன்  ச ப று வ ா ர ்க ள் 
என்ப்தால் ்தான் ஓடடுாிதம சபறும் வயத்த 
18 எ் நிரணயிததுள்ளார்கள்.. அவவயது 
வதர படிபபில் மடடுபம ்கவ்ம் சசலுத்த 
பவணடியது அவசியம். அபபபாது ்தான் 
்த்ககும், குடும்பத்திறகும் நிதலயா் 
வருவாய் சபறும் வத்கயில் ஒருவர 

உருவா்க முடியும்.. படித்தால் மடடுபம 
அ்நநிதலதய ஒருவர அத்டய முடியும்..

 சபற்வர்கள் வருமா்த்திற்கா்க 
குழ்நத்தயின் எ்திர்காலதத்தப பாழாககு வது 
முத்பபடியும், சட்டபபடியும் ்தவ்ாகும்.. 
பணிபுாிவ்திலிரு்நது மீட ச்டடுத்த குழ்நத்தககு 
அவர்களுககு ஈடுபாடுள்ள துத்யில் 
பசரதது படிபபபா, ச்தாழிற்கல்விபயா, 
பட்டயக ்கல்விபயா ்தருவ்தறகும், அ்தற 

ேதிருமேதி இரொணிலடசுமி
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்காகும் சசலதவ அரபச முழுதமயா்க 
ஏற்கவும் சசய்்கி்து.. பாது்காபபா் 
ச்தாழிலில் (Non-Hazardous) மடடுமின்்ி 
அபாய்கரமா் (Hazardous) ச்தாழிலில் 
ஈடுபடுவ்தால் எ்திர்கால சமு்தாயபம 
ச்கடும்நிதல ஏறபடும்.. அககுழ்நத்த 
18 வயது நித்வத்ட்நது சவளிபய வருத்க 
யில் நிச்சயமா்க ்த்து எ்திர்காலதத்த 
நன்முத்யில் ்தாப் வழிந்டததும் ்தி் த்ப 
சபற்வர்களா்கி் ார்கள்.

்த்ிபபட்ட முத்யில் குழ்நத்த்களுககு 
உ்தவி்கள் சசய்வதுண்டா?

 வீடடிலிரு்நப்த அககுழ்நத்த்கள் 
படிபப்தா்க உறு்தியளித்தால் அ்தறகு 

அனும்திதது,  அ்தத்த ச்தா்டர்நது 
்கண்காணிபபதும் அரசின் சசயலாகும்.. 
அப்தாடு பள்ளியில் பசரக்கவும், புத்த்கங்கள் 
வாங்கவும், பள்ளியின் இத்டயில் அககுழ்நத்த 
பசரவ்தற்கா் ஆடசியாின் அனும்தியும் 
சபறறுத ்தரவும் வத்க சசய்யபபடடுள்ளது..

சபணகுழ்நத்த்கதளக குழ்நத்தத ச்தாழி 
லாளர்களா்கக ்காணும் பபாது ்தங்களுககு 
என்் ப்தான்றும்?

 பமறகூ்ியவாறு ஆய்வின்பபாது 
்கண்ட ி்யபபடும் குழ்நத்தத ச்தாழிலாளர்கள் 
சபண்கசள ி்ல் சபரும்பாலும் அவர்கதளக 
கு ழ ்ந த ்த ்க ள்  ந ல க  கு ழு ம த ்த ி ்ட ம் 
ஒபபத்டக்காது அவர்களின் பாது்காபபு 
்கரு்தி வீடடிலிரு்நப்த பள்ளி சசல்லவும், 
அவர்களது இல்லத்திறகு அரு்காதமயில் 
உள்ள ச்தாழிறபயிறசிப பள்ளியிபலா, 
த்கதச்தாழில் ்கறகும் வி்தத்திபலா ்தான் 
ஈடுபடுத்த முத்பவாம்.

 ்த்ிபபட்ட முத்யில் சபண 
குழ்நத்த்கதள இவவாறு ்காணும்பபாது 
ம்ம் சந்கிழும்.. உ்டப் அவர்கள் ்தங்களது 
சசா்ந்த பசா்கதத்த / வறுதமதய எங்களு்டன் 
ப்கிரும்பபாது பவ்தத்யுறுபவாம்.. குடும் 
பத்தின் ச்தா்டரபு எண மறறும் மு்கவாிதயப 
ச ப று வ ப ்த ா டு  எ ங ்க ள து  ச ்த ா ்ட ர பு 
எணதணயும் நாங்கள் அளிபப்தால் 
அவர்கள் ஒரு நல்ல நிதலககு வரும்வதர 
அலுவல்க பவதல்களுககு அபபாறபடடும் 
அ வ ர ்க ளு ்ட ன்  ச ்த ா ்ட ர ப ி ல்  இ ரு ்ந து 
நல்லதவ/ச்கட்டதவ்கதளக ப்கட்ட்ி்நது 
உ்தவி புாியும் நிதலயும் நித்ய இ்டங்களில் 
ஏறபடடுள்ளது..

ச்தாழிலாளர நல வாாியம் அ்தன் சசயல் 
பாடு்கள் பற்ி ...

 ்தமிழநாடு ச்தாழிலாளர நல 
வாாியம் என்பது ்த்ிபபட்ட முத்யில் 

த்கொத்ேடிவம்க்ளிடம் ைிைரம் 
த்பறும்த்பொது
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சசயல்படுவ்தாகும்.. ச்தாழிலாளர துத் 
தயச் பசர்ந்தது என்்ாலும் சசயல் 
பாடு்கள் ்த்ித்தன்தம ச்காண்டதவ.. 
இவவாாியத்தின் மூலம் மா்தசமாருமுத் 
சவளியாகும் ‘‘உதழபபவர உல்கம்’’ 
எனும் புத்த்கத்தில் அத்தது விவரங 
்களும் சவளியாகும்... அப்தாடு ச்தாழில் 
நிறுவ்ங்கதள ஆய்வு சசய்யும் அ்தி ்காாி்கள் 
ஒரு ச்தாழிலாளிககு வரு்டத்திறகு ரூ.30/- 
எ்க ்கணக்கிடடு பவதலயளிபபபார 
அரசின் ்கணக்கில் சசலுதது்கி்ார்களா 
என்பத்தயும் ்கண்ட்ிபவாம்..

 ஒவசவாரு மாவட்டத்திலும் ச்தாழிலா 
ளர நல வாாியத்தின் அலுவல்கங்கள் 
மூலம் நித்ய நபர்கள் ச்தாழிற்கல்வி 
சபறு்கின்்்ர.

 இத்தத்தவிர ச்தாழிலாளர துத்யின் 
்கீழ இயஙகும் ்தமிழநாடு ்கடடுமா்த 
ச்தாழிலாளர்கள் (சமூ்கப பாது்காபபுத 
்திட்டம்) நலவாாியம் / உ்டலுதழபபுத 
ச்தாழிலாளர நலவாாியம் / ஓடடுநர நல 
வாாியம் என்ப் பபான்் வாாியங்களின் 
மூலம் பல இலடசக்கணக்கா் அதமபபு 
சாராத ச்தாழிலில் ஈடுபடடுள்ள 64 
வத்கயா் பவதல்கதளச் சசய்யும் 
ச்தாழிலாளர்களும் ்தமிழ்க அரசின் மூலம் 
நித்வா் பயன்்கதள அத்ட்கி்ார்கள்.

எத்தத்த ச்தாழிலாளர்கள் ஒரு நிறு 
வ்த்தில் இரு்ந்தால் அ்நநிறுவ்ம் ச்தாழி 
லாளர்களுக்கா் சட்டங்களுககுள் வரும்?

 ச்தாழிலாளர துத்யும், ச்தாழிற 
சாதல்கள் ஆய்வ்கத துத்யும் ஒருஙப்க 
இதண்ந்த இரு அலகு்களா்கப பணி 
சசய்்கி்து.  இய்ந்திரங்கள் தவதது 
உறபத்திபயா, வாணி்கபமா சசய்யும் 
ந ிறுவ்ங்கள் அத்ததும் ச்தாழிற 
சாதல்கள் ஆய்வ்கத துத்யின் ்கீழ 
அ்டஙகும்.. இய்ந்திரங்கள் மூலம் பணி 

புாியாமல், ஒரு ச்தாழிலாளி மடடுபம 
பவதல சசய்யும் மளித்கக்கத்ட மு்தல் 
500ககும் பமறபட்ட ச்தாழிலாளர்கள் 
வதர பணியாறறும் நிறுவ்ங்கள் 
அத்ததும் ச்தாழிலாளர துத்யின் ்கீழ 
அ்டஙகும்.  அபபணியாளாின் அடிபபத்ட 
நலன்்கள் அத்ததும் ஆய்வின்பபாது 
்கண்ட்ி்நது இதசவு ்கட்டணத ்தீரவுத 
ச்தாத்க வி்திக்கபபடும்.

குத்்ந்தபடச ஊ்தியதத்தத ச்தாழிலாளர 
்களுககு வழங்கா்த நிறுவ்த்தின் பமல் 
என்் ந்டவடிகத்க எடுக்கபபடும்?

 ஒவசவாரு வரு்டமும் ஏபரல் மா்தத்தில் 
ச்தாழிலாளர்களுக்கா் அ்கவிதலப 

்கொப்பொறறை தைண்டி ்கொலில 
ைிழுநது ்கேறும் த்கொத்ேடிவம்கள்
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படியித் அரசு மாற ி் யதமக்கி் து.. ஐ்நது 
வரு்டங்களுககு ஒரு முத் அடிபபத்டச் 
சம்பளம் மாற ி் அதமக்கபபடு்கி் து.

 இ்தத் வழங்கா்த நிறுவ்ங்கதள 
ஆய்வின்பபாது ்கண்ட்ி்நது குத்்ந்தபடச 
கூலிச் சட்டத்தின் ்கீழ,  வழங்கபப்ட 
பவணடிய வித்தியாசத ச்தாத்கதயக 
்கணக்கிடடு ச்தாழிலாளர இதண 
ஆதணயர முன்பு ஆய்வு அலுவலர்கள் 
ப்கடபு மனுக்கள் ்தாக்கல் சசய்வர.. நீ்தி 
சாரபு அ்தி்காாியா்க அ்நநீ்திமன்்ம் மூலம் 
அவரளிககும் ்தீரபதப அ்நநிறுவ்ம் 
வழங்க பவணடும்.. வழங்க மறுககும் 
ந ிறுவ்ங்கதள மாவட்ட ஆடசியர 
அலுவல்கத்தின் வருவாய் ப்காட்ட 
அலுவலர்களின் மூலம்,  வருவாய் 
வசூல் சட்டத்தின் மூலம் (Revenue Reco-
very Act) வசூல் சசய்து ச்தாழிலாளிககு 
வழஙகும் வதர ப்காபபில் ந்டவடிகத்கத 
ச்தா்டரபபடும்.

ச்காத்தடிதம்கதள மீட்ட அனுபவம் உண்டா?

 அவர்கதள மீட்ட பி்கு அவர்களின் 
அன்்ா்ட வருமா்த்திறகு என்் மா்திாி 
யா் உ்தவி்கள் சசய்துள்ளீர்கள்?

 மி்கவும் அாி்தா் வாய்பபா்க அ்ந 
நி்கழவு புதுகப்காடத்ட, ச்தாழிலாளர உ்தவி 
ஆய்வரா்கக கூடு்தல் சபாறுபபு வ்கிகத்கயில் 
்கித்டத்தது. ்க்ந்தரவகப்காடத்ட எனுமி்டத 
்தில் உள்ள ்கரும்புத ப்தாட்டத்தில் 
பணருடடிதயச் பசர்ந்த 42 ச்காத்தடிதமத 
ச்தாழிலாளர்கதள அம்மாவட்ட ஆடசியர, 
வ ரு வ ா ய் க  ப ்க ா ட ்ட  அ லு வ ல ர ்க ள் , 
வட்டாடசியர மறறும் ்காவல் துத்யி் ாின் 
உ்தவியு்டன் மீடச்டடுதப்தாம்.. எங்களுககுக 
்கித்டத்த ்த்கவலின்படி அவர்கதளப 
பணியி்டத்தில் ்கண்ட ி்்ந்த பபாது அக 
குடும்பத்தி் ர்கள் அல ி்யவாறு ஓடிவ்நது 
எங்கதளக ்காபபாறறுங்கள் என்று ப்காாி 
சநடுஞசாண்கித்டயா்க விழு்ந்த ்காடசியும், 
வ ி்ய நிதலயில் இரு்ந்த ஆறு இள்ந்தளிர்கள் 
பால் எனும் சபயாில் சவள்தள நி் த்திலா் 
்தணணீதரப பாடடிலில் அத்டதது குடிதது 
பசிய்டங்காமல் அழுது ச்காணப்ட இரு்ந்ததும் 
இன்்மும் ்கணணில் நிழலாடு்கி் து..

குைநவேத் தேொைிலொ்ளர்்க்ளிடம் இனம் ்கண்டறைிேல
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 சவறும் 500, 1000 ரூபாய்்கள் வாங்கி 
அ்தத் அத்டக்க வழியின்்ி அடிதம்களா்க 
ப வ த ல  ச ச ய் வ து ம் ,  அ வ வ ப ப ப ா து 
மருததுவ சி்கிச்தசககு வழஙகும் நூறு, 
இருநூறுக்கா்க அவவடிதமத ச்தாழிலா்து 
ச்காத்தடிதம்களா்க மாறுவதுபம இ்தறகுக 
்காரணம்.. மீடச்டடுத்த அன்ப் ஆடசியர 
சான்று வழங்கியதும் சம்ப்ந்தபபட்ட 
அரசு வங்கி மூலம் ரூ.2000/- சராக்கமா்க 
வழஙகுவப்தாடு ஒரு நபருககு ரூபாய். 
20000/-  அரசு நிவாரண உ்தவியா்க 
வழஙகு்கி்து.. அவர்கதள சசா்ந்த ஊருககு 
அனுபபும் சசலதவயும் சபாறுபதபயும் 
அரபச ஏற்கி்து.. இரவு 11.00 மணிககு 
அதச்தாழிலாளர்களுககு ஆடசியர அலுவல 
்கத்தில் அமர தவதது இரவு உணவு 
வழங்கியபபாது அவர்கள் பசியா்ிய 
பவ்கமும் என்றும் ம்வா்தசவான்று..

்தங்கள் ்கணவதரப பற்ி...

 எ்து ்கணவர அவரது சபறப்ா 
ருககு ஒபர ம்கன்.. சப்கா்தாி்களும் இல்தல.. 
மாம்ார ஓய்வு சபற  ் விவசாய அலுவலர..
்த்து 84ம் வய்தில் சசன்  ்வரு்டமும், மாமியார 
75 வய்திலும் இத்வ்டி பசர்ந்தார்கள்.. 
சமடிமிகஸ் வழதலக (Soap) ்கம்சப ி்யில் 
மா்காண விறபத்ப சபாறுபபாளரா்க 
(Territory Sales Incharge) பணிபுாி்கி்ார.. 
விறபத்யில் மாநிலத்தின் அலுவலர்களில் 
மு்தற பதது இ்டங்களுககுள் ்த்து சபயதரத 
்தக்க தவததுக ச்காணடு வரு்கி் ார. மிகு்ந்த 
அன்பா்வர.. ்திருமணமா்கி 32 வரு்டங்கள் 
ஆ்கி் து. ப்காவம் என்்ால் என்்சவன்ப் 
அ ி்யா்தவர.. எ்தற்கா்கவும் இதுவதர ஒருமுத் 
கூ்ட த்கதய ஓங்கியது கூ்ட இல்தல.. மி்கவும் 
ய்தாரத்தமா்வர.. அவாி்டம் குத்சயன்று 
(எ்து பநாக்கில்) கூ் பவணடுசம்ில் 
பாரம்பாிய வழிமுத்்கதளப பின்பறறுவது 
மடடுபம.. ்க்டவுள் நம்பிகத்கயில் மி்கவும் அ்தீ்த 
ஈடுபாடு ச்காண்டவர.



சபரு்ந்தன்தம
்காமராெர ஒரு நாள் ்தன் ப்தாளில் வலது 
பக்கத்தில் துணடு பபாடுவ்தறகு ப்தில், 
இ்டது பக்கத்தில் பபாடடுள்ளார.

உ்டப் பத்திாித்கயாளர்கள், ‘‘துணத்ட 
மாற்ி பபாடடுள்ளீர்கள் எதுவும் 
விபஷசமா?’’ என்று ப்கடடுள்ள்ர.

்காமராெபரா ‘‘ஒன்றும் இல்தல, சும்மா 
்தான் பபாடடுள்பளன்’’ என்று சசால்லி 
இருக்கி்ார.

பத்திாித்கயாளர்கபளா அவதர 
வி்டவில்தல. துணடு மாற்ி 
பபாட்ட்தறகு ்காரணம் என்்? என்று 
துதளக்க ஆரம்பிததுள்ள்ர.

உ்டப் ்காமராெர ஒணணும் 
இல்தலயா, ‘‘இ்டது பக்கம் சடத்ட 
்கிழி்நதுள்ளது அத்த மத்க்கத்தான் 
இ்டது பக்கம் துணத்ட பபாடடுள்பளன்’’ 
என்்ாராம்.

‘‘பவணும்ன்்ா பாருங்கள்’’ என்று 
துணத்ட எடுதது ்கிழி்ந்த சடத்டதய 
்காணபித்தாராம். Pin drop silence....

அத்தக்கண்ட பத்திாிகத்கயாளர்கள் 
அத்வரும் ்ததல்கவிழ்ந்த்ர.

இபபடியும் ஒரு மு்தல்வர! இவதரயும் 
ப்தர்தலில் ப்தாற்கடித்த நன்்ி ச்கட்ட 
ம்ி்தர்கள் ்தாம் நாம். 

‘‘மக்கள் மாற்தத்த 
விரும்பியிருக்கி்ார்கள். நாம் 
அதம்தி ்காபபபாம்’’ இது ்தான் 
ப்தர்தலில் ப்தாற்பி்கு அவர 
பத்திாிகத்கயாளர்களி்டம் கூ்ியது!!

இ்ந்த சபரு்ந்தன்தம எத்தத் 
அரசியல்வா்தி்களுககு வரும்?
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்தங்கள் ்கணவரு்டன் இதண்நது சாய்பாபா 
ப்காயிதலப பராமாிதது வரு்கி்ீர்கபள! 
அ்ந்த எணணம் எவவாறு ப்தான்்ியது?

 அவர சிறு வய்திலிரு்நப்த ஸ்ரீரடி 
சாய்பாபாவின் பக்தர.. சசன்த்யிலிரு்நது 
எ்ககு ்திருச்சிககு 2005-ல் பணிமாற் 
லா் பபாது வாங்கிய 10,800 சதுர 
அடி (நாலதர ்கிரவுணட) இ்டத்தில் 
ப்காவில் ்கடடுவ்தறகு இத்வ்ின் 
அருள் 2016-ல் ்தான் ்கித்டத்தது.. ஸ்ரீ 
அன்்சாய் ஆலயம் ்கடடி, அபபபாது 
மு்தல் இத்வனுககு வழிபாடு்களும், 
மக்களுககு தநபவத்தியமா்க முழுதமயா் 
அன்்்தா்மும் வியாழனும், ஞாயிறும் 
வழங்கி வரு்கிப்ாம். வாரத்தின் ஏழு 
நாட்களும் வழஙகும் ்கருதணதய /
வாய்பதப இத்வன் நல்்கி்ட பவணடும் 
என்பப்த எங்களது பவணடு்தல்.

்தங்கதள லடசுமி என்பத்த வி்ட அன்் 
லடசுமி என்ப் மு்கநூல் ்கவிஞர்கள் மத்தியில் 
ஒரு சபயர உள்ளப்த ? அது எபபடி வ்ந்தது?

 சசன்த்யில் பதது வரு்டங்கள் 
பணியில் இரு்ந்த பபாது எ்து ்கணவர 
ஒரு ்தரமா் ப்காதுதம மாவு விறபத் 
நிறுவ்த்தில் பணியாற்ி்ார.. அபபபாது 

மா்தசமாரு முத் அஙகுள்ள அ்ாத்த 
ஆசிரமங்களுககு பநாில் சசன்று இயன்் 
அளவு ப்காதுதம மாவும், எணதணயும் 
இயன்் இ்தர உ்தவி்களும் சசய்து 
வருவ்தில் ஆதம்திருப்தி அத்ட்நதுள்பளாம்.. 
இல்லா்தவர்களுககு பசியா்க ச்காடுகத்க 
யில் அவர்கள் அத்டயும் ஆ்்ந்ததத்த 
பநாில் ்கண்டவர்கள் மடடுபம இவ 
வுணரதவப புாி்நது ச்காள்ள இயலும்..

 ப்காவில் ந ிரமாணம் சசய்யும் 
வதரயில் ஒவசவாரு ஞாயிறும் ்தவ்ாது 
35-40 சாபபாடடுப சபாட்டலங்களும், 
கு டி நீ ரு ம்  ந ா ன்  ்த ய ா ா ி க ்க ,  எ ் து 
சபாிய ம்கள் சபாட்டலமி்ட, சி்ிய 
ம்களும் ்கணவரும் பநாில் சசன்று 
ந்டமா்ட இயலா்த நிதலயில் உள்ள 
வ்ியவர்களுககு அளிபபத்த வழக்கமா்கக 
ச்காணடிரு்நப்தாம். அன்்மிடும் ஆவலால் 
எழு்ந்தப்த அன்் சாயிபாபா என்று 
சபயரா்து.. வயிறு மடடுபம பபாதும் 
என்று உதரககும் உறுபபாகும்.. வயிறு 
நித்்ந்ததும் ்கணடிபபா்க வாய் ஆசி்கதள 
வழஙகும். இதுவும் ஒரு சுயநலபம.

அன்்்தா்ம் இடுவ்தில் அபபடி என்் 
ஆரவம்?
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 ்திருச்சிககு மாற்லா்கி வ்ந்த 2005ம் 
வரு்ட இறு்தியில் எ்து உயர அலுவலர 
ஒ ரு வ ர  ச ப ா ங ்க லு க ்க ா ்  ச ்த ா ்ட ர 
விடுபபின் பபாது சீரு்நது விபத்தில் சபாிய 
அளவில் அடிபடடு மருததுவமத்யில் 
சி்கிச்தச சபறறு வ்ந்தார.. உ்டன் அவரது 
துதணவியார மடடுபம.. உணவ்கங்கள் 
இல்லா்த நிதலயில் பணம் த்கவசம் 
நித்ய இரு்நதும் உணப்தறகு அவாின் 
துதணவியாருககு ஏதுமற் நிதல.. பதது 
நாட்கள் மூன்று பவதளயும் எங்களது 
இல்லத்தி்ின்று உணவு ச்காணடு சசன்று 
அளிதப்தன்..  வச்திபத்டதப்தாரகப்க 
இ்நநிதல என்்ால் வறுதமயில் உள்ளவர 
்களின் நிதலதய எணணி, சிலருக்காவது 
வாரதப்த ஒருநாள் /  ஒரு பவதள 
உணவளிக்க எணணிப்ாம்.. அ்தில் 
்கித்டககும் ்திருப்தி அலா்தியா்து.. 
விவாிததுக கூ்தச்தாியவில்தல.

மு ்த ி ப ய ா ர  இ ல் ல த ்த ி ற கு  ்தீ ப ா வ ள ி 
சபாங்கலின் பபாச்தல்லாம் சசன்று 
வரு்கி்ீர்களாபம அ்ந்த அனுபவம் பற்ி...

 நமது ப்காவிதலத ச்தாட்ட்தா் 
இ்டத்தில் அதம்ந்தது ‘‘மு்திபயார சரணா 

லயம்’’. இபபபாது ஆண்களும், சபண்களுமா்க 
38 மு்தியவர்கள் அஙகுள்ள்ர.. ப்காவில் 
பணிக்கா்கச் சசல்த்கயில் பழக்கமா்ார்கள்.. 
ஒவசவாருவரும் ஒவசவாரு அனுபவக்கத்த.. 
சபயர கூ ி் அதழககுமளவு உ்வு்களா்கபவ 
மா்ிப பபா்ார்கள். ப்காவிலால் அவர 
்களுககு சபாிய நிம்ம்தி ்கித்டக்கி் து.

 பவறு பல இ்டங்களில் உள்ள 
இல்லங்களுககும் முடி்ந்தபபாது சசன்று 
அவர்களின் நலம் நாடுவது வழக்கம்.. 
புததூாில் உள்ள நம்பிகத்க இல்லம், 
இரடத்ட வாய்க்கால் அரு்கில் உள்ள 
எச்ஐவி பா்திதப்தார்களின் குடும்பங்கள், 
வயரசலஸ் சாதலயில் உள்ள ஒரு இல்லம் 
பபான்்தவ.

பம்பரமா்கச் சுழன்று பணியாறறும் பபாதும் 
புன்்த்கமா்ாது எவவாறு ்தங்களால் 
பயணிக்க முடி்கி்து?

 மற்வர்களு்டன் ஒபபிடும்பபாது 
இத்வன் ம் அளவிலும், உ்டலளவிலும், 
சபாருளளவிலும் நம்தம குத்யின்்ி 
தவததுள்ளத்த எணணுபவாம். ‘‘்த்ககும் 
்கீ ப ழ  உ ள் ள வ ர  ப ்க ா டி ’ ’  ய ன் ப ் ா ? 
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நித்ததுப பாரதது நிம்ம்தி அத்டபவாம். 
வ ா ழ த வ  ம ற ் வ ர ்க ளு க கு  உ ்த வு ம் 
வத்கயில் வாழ பவணடும் என்் ஆழம் 
எணணத்தி்ால் ்தான்.

்கவித்த உல்கில் ்தங்கள் பயணம் எபபடி 
உள்ளது?

 புதுகப்காடத்டயில் பணியாற்ிய 
பபாது ஒருமணிபநரப பயணத்தில் நித்ய 
பயாசிக்க/எழு்த பநரமிரு்ந்தது.. ்தறபபாது 
இருசக்கர வா்க்த்தில் அதலயும் 
பணியா்்தால் எழு்தப பபாதுமா் 
பநரம் ்கித்டபப்தில்தல என்பது மிகு்ந்த 
வருத்தபமசய்ினும், வாசிபதப மி்கவும் 
அ்தி்கமா்க பநசிபப்தால் பி் ரது எழுததுக்கதள 
்தவ்ாமல் படிதது ஆ்்ந்தம் ச்காள்வ்தா்க 
நாட்கள் சசல்்கின்் .்

இதுவதர ்தாங்கள் நூல்்கள் எதுவும் 
எழு்திய்தா்கத ச்தாியவில்தல. எழு்தி 
யுள்ளீர்களா?

 இல்தல.. இன்னும் அ்ந்த அளவுககு 
மு ன் ப ் ் வ ி ல் த ல . .  ஆ வ ல்  ந ி த ் ய 
உள்ளது.. ்காலம் ்தான் ்கருதண ்காட்ட 
பவணடும். புத்த்கம் சவளியிடும் எணணம் 
உள்ளது.. பணி ஓய்விறகு இன்்மும் 
ஐ்ந்தாணடு்கள் உள்ள்.. பின்பு ்தான் 
இயலும் என்று எணணு்கிப்ன்.

்தங்கள் மு்கநூல் பயணம் பற்ி..

 ம்்திறகு மிகு்ந்த ம்கிழச்சிதயத ்தரும் 
ஒன்று.. எவவளவு பணி்கள் இருபபினும் 
முடி்நது இல்லம் ்திரும்புவது பபால, இரவு 
அத்வாின் எழுததுக்கதளப படிபபது 
அவர்களு்ட்ா் ச்தா்டரபில் இருபபது 
பபான்் உணரதவ அளிககும். நித்ய, 
நித்ய உணதமயா் உ்வு்கதள 
்த்நதுள்ளது. அ்தி்கம் எவரு்டனும் அளவளாவ 
மாடப்டன் என்்ாலும் அத்வரும் 
பவணடும் என்று நித்பபபன்.. நல்லதவ 
ச்கட்டதவ்கதளப ப்கிர்நது ச்காள்வ்தில் 
ம்ம் அதம்தியுறும். அ்திலும் பி் ்ந்தநாள் /
்திருமணநாள் வாழததுக்கதள ம்வாமல் 
குவிகத்கயில் இவவளவு உ்வு்கதளப 
சபற்த்த எணணி ம்ம் ஆ்காயத்தில் 
மி்தககும்.. ‘‘நல்லாயிரு’’ எனும் ஆசி்கள் 
நிச்சயமா்க நம்தம நல்வழியில் வாழ 
தவககும்..

மு்கநூல் ்கவிஞர்களுககுத ்தங்கள் அ்ிவுதர.

 அ்ிவுதர வழஙகுமளவு எ்ககுத 
ச்தாியாது. கூ் விரும்புவச்த்ில், பபாடடி, 
சபா்ாதம, ்காழபபுணரச்சி, பு்ம்பபசு்தல் 
மறறும் முக்கியமா்க ஒருவதரப பற்ி 
ந ன் ்க ் ி ய ா ம ல்  அ வ ர ்க த ள ப  ப ற ் ி 
பபசாமல் இரு்ந்தால் நித்்ந்த அன்பா் 
உ்வு்கதள மு்கநூல் மூலம் அத்டயலாம்.. 
அன்்ியும் அவவாறு ந்டபபவர்களின் 
சசயல்்கதள ம்பபபாம் - மன்்ிபபபாம் 
எனும் ம்பபாஙத்கப சபறு்தல் சி்பபு..

்பணியிடத்ேதில இரொணிலடசுமி
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மு்கநூல்குழுமங்களில் ்தங்கதளக ்கவர்ந்த 
குழுமங்கள்

 பவதலபபளுவி்ால் ந ித்ய 
குழுமங ்களில் பஙப்கற் இயலுவ்தில்தல. 
நிச்சயமா்க மு்தலில் இதண்ந்த குழுமமா் 
நிலாமுற்ம் எ்ககு நித்்ந்த உ்வு 
்கதளத ்த்ந்தது. அ்தறகு எபபபாதும் நன்்ி 
யுத்டயவளாபவன்..

 அ்தன் பின்்ர பல்பவறு குழும ங்களில் 
உறுபபி்ராப்ன். பலரது அன்புககுப 
பாத்த ிரமா்க உள்பளன். இபபபாது 
சபண்களுக்கா் குழுமமா்கச் சி்பபா்கச் 
சசயல்படும் யாதுமா்கியவளின் உறுபபி் ர 
என்ப்தில் சபரும்கிழவத்ட்கிப்ன்.

மு்கநூல் குழுமங்கள் வழஙகும் விருது்கள் 
பற்ி ்தங்கள் ்கருதது.

 ஆணடுகச்காரு முத் ஆணடு 
விழாவும், ்கவியரங்கமும் ந்டததுவ்தில் 
ஆவலு்டன் ்கல்நது ச்காள்வது உ்வு்களா்க 
மா ி்ய ்கவிஞர்கதள பநாில் ்காணப்தறகு 
மடடுபமயன் ி் விருது்கதளப பற ி் சபாி்தா்க 
எணணுவ்தில்தல. அ்தில் ஆரவமுமில்தல 
என்பப்த எ்து ்கருத்தாகும்.

மரபுக்கவித்த பற்ி.

 நிச்சயமா்க இ்ந்தக ப்கள்விதய நான் 
வரபவற்கிப்ன். நான் ்தமிழில் முது்கதலப 
பட்டம் சபற்து 1988-ல். ஏ்த்தாழ முபபது 
ஆணடு்கள் ்க்ட்ந்த நிதலயில் மரபு பற்ிய 
படிபப்ிவு ம்்நப்த பபா்ச்த்லாம்.. இப 
பபாது ்தணியா்த ஆரவத்தின் ்காரணமா்க, 
முத்யா்க மரபு பற்ிய பா்டங்கதளப 
பு்கடடும் குழுமங்களின் மூலம் பநரம் 
்கித்டககும் பபாச்தல்லாம் மரபு பயில 
முயல்்கின்ப்ன். விதரவில் முழுதமயா்கக 
்கறறுத ப்தரபவன்.

்தங்கள் ஆசா்ா்க யார யாசரல்லாம் இரு்ந 
துள்ள்ர? இரு்நதுவரு்கின்்்ர!

 2016-ல் எ்து ஆசானும், சப்கா்தரரு 
மா்கிய ்திரு.பவல்முரு்கன் சப்கா.. பின்்ர 
மீணடும் இத்டசவளி.. பின்்ர எ்்தி்ிய 
சப்கா்தாி ்திரும்தி. சரஸ்வ்தி பாஸ்்கரன், 
ம்கன் ்திரு. ஆ்்நத உபமஷ்.. இபபபாது 
சி்பபுமிகு. அ்கன் ஐயா, இலக்கியப 
பபராசான் பாட்டரசன் ஐயா அவர்களு்டன் 
மரபு மாமணி பாவலர மா. வர்தராசன் ஐயா 
அவர்களி்டம் ்கறறு வரு்கிப்ன்.

்தங்கள் எ்திர்காலத ்திட்டம் பற்ி.

 ஓய்வு சபற்தும் ்கணடிபபா்க 
்கவித்த்கள் நித்ய எழுதுவது. அத்த 
வி்டவும் மு்தன்தமயா்து முழுஅளவில் 
இயலாப்தார்களுககு நாள்ப்தாறும் இயன்் 
அளவில், இயன்் வி்தங்களில் உ்தவி்கள் 
சசய்வது...

்தமிழசநஞசம் இ்தழ பற்ி ்தங்கள் ்கருதது.

 ்தமிழசநஞசம் இ்ததழப பற ி் அ ி்்ந 
்தபபாது மி்கவும் சபருதமயா்க இரு்ந்தது.. 
்தமிழுககுக்கா்க உணதமயா் உணரபவாடு 
பசதவ சசய்யும் பநாக்கில் சசயல்படுவது 
மி்கவும் ம்கிழதவத ்தரு்கி் து. ்கவிஞர்கதளப 
பபாறறு வச்தன்பது சி் பபா் சசயலாகும். 
வாழதது வ்தறகும், பி் ரது எணணங்கதள 
சவளிக ச்காணரவ்தறகும் கூ்ட ஒரு சபாிய/
அாிய ம்த்தப சபற ி்ருக்க பவணடும். 
அவவத்கயில் ்தமிழசநஞசத்தின் பணி 
பபாறறு்தறகுாியது.. எ்து சிர்ந்தாழ்ந்த 
பணிவா் வணக்கம்.

 நாமும் வித்டசபறுபவாம் நன் ி்!
n
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1.  
 
பயாடடுப ப்லவப ப்ணததில் 
பயாவின் தயாசன் பரம்பலரல்! 
 
தீடடுங் கவிகள் வத்றிக்னலயாய்த 
தி்ககும் எழுசசறித திலசகலைல்! 
 
ஏடடில் மலர்சசறி எழுகதிரயாய் 
ஏலழ வயாழவில் எதிவரயாைிககும்! 
 
மூடடும் புரடசறி முததமிழில் 
முததயாய் உவநதயார் முடி்ரசர்! 
 
2.  
 
வீறு புலவர் லவங்லகவ்்ன 
வவல்லுங் கவிலத வயாள்சுழற்்றிச 
 
லசறு சகதி சயாதி்ில்னச 
சறிறுலம ம்லம வீழததி்னலர! 
 
ஊறுங் குருதி வபயாங்கிவர  
உணலம ல்யாங்கப பயாடடிலசதலத 
 
ஏறு நல்்ில் எழிலு்ல்ன 
இலசதத பயாககள் லதனுயாற்ல்!  
 
3.  
 
பூவயாய் மணககும் பூங்வகயாடி்யாள் 
புதி் விதில்ப புல்னநதவையாம்! 
 
கயாவயாம் கவிலதப பயாலவ்வள் 
கைிககும் வணணம் கவிதநதயார்!  
 
பயாவயால் வயா்னம் பயாடிவ்்னப 
பயாடிப ப்நத முடி்ரசர்!  
 
மூவயாத தமிழின் அருஞவசயாதது!  
வமயாழிநத நுயால்கள் தி்னம்லபயாற்று!  

 
4.   
 
வபயாங்கும் மயா்ன இ்னவுணர்வில் 
வபயாழிநத கவிகள் வபயாற்க்னிகள்! 
 
கங்குல் இருலைக கலைநவதயாழிதலத 
க்னன்ல் ஒைிரும் நவமணிகள்! 
 
தங்கும் வயாய்லமத தலகலமயு்ன் 
தலழககும் ம்னித இ்னவழலக! 
 
எங்கும் ஒலிககும் முடி்ரசறின்  
இ்னி் பயாககள் தமிழமுலத! 
 
5.  
 
வநஞசறில் வீரம் நிலலததி்லவ 
வந்றி்யாய்ப பயாககள் பல்ததிட்யார்! 
 
வகயாஞசும் புதுலமக கவி்முதில் 
வகயாள்லக குலழததுக குைிர்விததயார்! 
 
பஞசப பரமர் பயாமரர்ககும் 
பலமயாய் உரிலம பகிர்நதிட்யார்! 
 
விஞசறி நிற்கும் வி்னுலகில் 
வவற்்றிக கவி்யாம் முடி்ரலச! 
 

்ாவலர ைவபிப்்ாகவ்ாவலர ைவபிப்்ாகவ
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