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 அன்புத் ேமிழதநெஞ்சங்களுக்கு ைணக்்கம்!

 அன்்பினொல ஆன உல்கம்; அறம் ேழுைபிய உல்கம்; 

அப்டித்ேொன் இருக்்க தைண்டும் என்று நெொம் ைபிரும்பு்கிதறொம். 

எேிர்தநெொக்கு்கிதறொம்.. ேினம் த்கொண்டொட நெிவனக்்கிதறொம். 

ஆனொல நெி்கழைது என்னைொ்க இருக்்கிறது?

 நெொம் அன்்பின் ்சமயத்வே ைம்்பின் ்சமயம் ஆக்்கி 

ைபிடதடொம். இபத்ொழுது மேம் குறித்ே ைம்பு்கள் ேொன் 

ஏரொ்ளமொ்க நெடந்து ைரு்கின்றன. இந்ே த்கொ தர ொ னொ 

்கொலத்ேிலும் மனேிற்கு தைேவனயும் துயரமும் அ்ளிக்்கின்ற 

நெி்கழவு்கள் ஏரொ்ளமொ்க நெடந்து ைரு்கின்றன.

 உ ல ்க ி த ல த ய  ம ி ்க  த ்க ொ டீ ஸ ை ர ர்  ஆ ்க  இ ரு ந் ே 

ஒருைர் ஐந்து த�ொடடலுக்கு அேி்ேி, அப்டிப்டடைர் 

ே ன் னு வ ட ய  ம வ ன ை பி வ ய யு ம்  கு ழ ந் வ ே ்க வ ்ள யு ம் 

த்கொதரொனொைொல இழந்து ைபிடடொர். அேற்்கொ்க அைரும் 16 

அடுக்கு மொடியபில இருந்து குேித்துத் ேற்த்கொவல த்சய்து  

த்கொள்்கிறொர். ்கொரணம், அைருக்குத் தேவைப்டு்கிற 

அன்பும் அரைவணபபும் ்கிவடக்்கொமற் த்ொ்கதை, மன 

அழுத்ேங்களுக்கு ஆ்ளொன அைர் இந்ே முடிவை தமற் 

த்கொண்டொர்.  அது த்ொலதை எலதலொருக்கும் தேவைப 

்டுைது  அன்பும் அரைவணபபும் ேொன்.

 இவேக் த்கொடுப்ேற்கு  ேடுபபு அரணொ்க இருப்து 

மேம் என்று நெிவனக்்கிறீர்்கள். இலவல.. நெிச்சயம் மேம் 

என்ற த்கொள்வ்க ேடுக்்கைபிலவல. மேம் ்பிடித்ே மனிேர் 

்களுவடய எண்ணங்கள்ேொன் ேடுக்்கின்றன. 

 நெம் நெொடடில இந்ே உல்கில ்லதைறு்டட ்ண்்ொடு 

்கவ்ளக் த்கொண்ட மனிேர்்கள் ைொழந்து ைரு்கிதறொம். 

ஆனொல, யொைரும் ஒரு குலம் என்ற ்சிந்ேவனக்கு 

த ்க ொ ண் டு ை ர  மு ய ல ்க ி ற து  இ ந் ே  த ்ச ொ ்ச ி ய ல  மீ டி ய ொ 

என்்கின்ற மு்கநூல ைொடஸ அப த்ொன்ற ்லைவ்க 

்சமூ்க ைவலத்ே்ளங்கள்.  ஆனொலும் நெொம் ஒரு நெிவலயபில 

ேனித்து நெிற்்க தைண்டிய ஒரு இடத்ேில எபத்ொதும் நெின்று 

த்கொண்டிருக்்கிதறொம் .அது எந்ே இடம் என்று த்சொன்னொல 

மேம்... அந்ே மேமொனது நெம்வமப ்பிடித்து ஆடடுைேொல 

நெொம் மேம்்பிடித்து ஆடு ்கின்தறொம்.

 உண்வமயபில மேம் த்சொலைது என்ன?.. என்று 

்ொர்த்ேொல மேம் அைருவடய த்கொள்வ்கயொ்க இருக்்கடடும்; 

த்கொட்ொடொ்க இருக்்கடடும் அவை எலலொதம ஒரு புள்்ளியபில 

தேொடஙகு்கிறது. அந்ே புள்்ளி அன்பு என்ற அடிப்வட. 

இவேப புரிந்து த்கொள்்ளொமல மே மொச்சரியங்க்ளில 

ஈ டு ் ட டு  ம ே த் ே ொ ல  ஒ ரு ை வ ர  ஒ ரு ை ர்  அ ழ ி த் து க் 

த்கொண்டிருக்்கிதறொம். 

 














Y    Y   2020

 ்சமயம் என்று த்சொன்னொல ்க்குைப்டுத்துேல  

என்று த்ொருள். ்கரடுமுரடொன மனத்வேயும் ்க்குைப 

்டுத்துைேற்கு ேொன் இந்ே ்சமயம் தேவைப்டு்கிறது 

 அண்ணொ கூட த்சொலலுைொர், ்கரடு முரடொன 

நெ ி ல த் வ ே   உ ழு து  ் ய பி ர்  த ்ச ய் ை து  த ் ொ ல  ்ச ம ய ம் 

மனிேவன உழுது, இவறைவனத் தேொழுது ைணங்கச 

த்சய்்கிறது.  இவை்ளவுேொன். இவற த்ொருள் குறித்து 

்கிறிஸேை மற்றும் இஸலொம் ஆ்கடடும் தமன்வமயொன 

்சிந்ேவனவயத்ேொன் த்கொண் டுள்்ளன என்று நெொம் த்சொலல 

தைண்டும்.  ஏதனன்றொல, ஒரு ்கன்னத்ேில அவறந்ேொல 

மறு ்கன்னத்வே ்கொடடு என்று இதயசு த்சொன்னேொ்க 

த்சொலைொர்்கள். அதுத்ொலேொன் குரொனில அன்பு நெிவறந்ே 

இேயத்ேிதல இவறைன் குடி த்கொண்டிருக்்கிறொன் என்று 

த்சொல்கிறது. இப்டித்ேொன் ்சமயங்கள் தேொன்றின. ஆனொல 

இன்வறய நெிவலயபில மனிேவன மிரு்கமொக்குைேற்்கொ்கதை 

்சமயங்கள் ்சிறபபு என்று எண்ணக் கூடிய அ்ளைபிற்கு 

ைன்த்கொடுவம்கள் ஏரொ்ளமொ்க நெடந்தேறி ைரு்கின்றன. 

 இந்ே உல்கத்வே நெொம் த்கொதரொனொைபில இருந்து 

்கொப்ொற்றுைேற்்கொ்கதை த்ொரொடிக் த்கொண்டிருக்்கின்ற 

இந்ே தைவ்ளயபிலும் மேம் குறித்து நெொம் த்ொரொட தைண்டி 

உள்்ளது.  இனி நெொம் என்ன த்சய்ய தைண்டும்? 

 உல்கின் அவனத்து மக்்க்ளிடமும் ்சொேி, ்சமய 

த்ேமின்றி ்ழகுைதுடன் ஒருைருக்த்கொருைர் அன்புடன் 

்ழ்கி நெடவ் ை்ளர்த்துக்த்கொள்்ளல தைண்டும். 

 இவைருடம் த்கொதரொனொ நெமக்த்கலலொம் நெலலப 

்டிப்பிவனவயத் ேந்ேிருக்்கிறது. சுற்றுபபுறத்வே தூய்வம 

யொ்க வைத்ேிருப்துடன், ்சமூ்க நெலன் ்கருேி அவன 

ைரும் தூய்வமக் ்கொத்து, ்சத்கொேரத்துைம் த்ணி, ைரு்கிற 

புத்ேொண்டில புேிய ைொழவைத் துைஙகுதைொம். 

 முடிைொ்க த்கொதரொனொ ேடுபபு ஊ்சி மருந்து ்கண்டு 

்பிடிக்்கப்டடு அவே 2021 ஆரம்்த்ேில அறிமு்கப ் டுத்துைேொ்க 

்பிரொன்ஸ த்ொன்ற நெொடு்க்ளில அறிைபித்ேிருக்்கிறொர்்கள். 

உல்கமக்்களுக்கு நென்வமயொ்கடடும். 

 அன்புள்்ளம் த்கொண்ட ைொ்ச்க எழுத்ேொ்ள தேொழவம 

்களுக்கு எனது அன்்ொன நெத்ேொர் ைொழத்து்கவ்ளயும், 

நென்றி்கவ்ளயும் ேமிழதநெஞ்சம் ்சொர்்பில கூறி ம்கிழ்கிதறன்.

 நென்றி!
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ைொனம் த்ொழி்கிறது ைொயபிதலொரம் ேண்ணீரொல

்கொனம் இவ்சக்்கின்ற ்கொர்்கொலம் - ேொனம்

அ்ளிக்கும் இயற்வ்க அவேநெொமுங ்கொக்்க

ைபி்ளிக்கும் ை்சந்ேம் ைபிவரந்து

வீசும் புயலொலநெம் வீேி எழிலின்றி

நெொ்சம் எனைொனொல  நென்மரங்கள் - த்சும்

்றவைதயலலொம் எஙத்க ்ரிேைபிக்கும் எஙகும்

மறந்தும் அழிக்்கொதே மண்

நெீண்டுயர்ந்ே தேன்வன நெினக்குத் ேருதமன்றும்

தைண்டிய ்கொய்்களும் வீடடிற்குத்- தூண்த்ொல

அம்மரமும் வீழும் அடிக்கும் புயல்கொற்றொல

கும்்லொ்கச ்சொய்ந்து குைபிந்து

குடித்ேிடவும்  நெீரின்றி கூழுக்கும் நெடடம்

்டுத்ேிடவும் ்ொயபின்றிப ்ொதட - உடுக்்க

உவடயபின்றி உண்ண உணவும் இலொர்க்குத்

ேவடயொகும் எலலொம் ேைபிபபு

ஆற்றின் மணதலலலொம் அள்்ளிடுைொர் ்கொடடுக்குள்

நூற்றுக்கும் தமலொய் நுடங்கிடும் - ்கொற்றினில

ஆடிய நென்மரங்கள் ஆம்அவே தைடடிடுைொர்

தேடிடுைொர் துன்வ் ேிவ்கத்து

தூயநெீர் தைண்டி துவ்ள்கவ்ளயும் த்ொடடிடுைொர்

ஆய்கவல எலலொம்  அறிந்ே்டி - மொயைபித்வே

த்சய்தே உறிஞ்சிடும் மண்ணடியபின் நெீர்மடடம்

உய்யுதமொ என்றும் உயர்ந்து.

- தென்றல் கவி- தென்றல் கவி
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இத�ோ! கன்னி கருவுற்று ஓர்
ஆண் மகவைப் பெற்பறெடுப்ெோர் 
அக்குழநவ�க்கு இமமோனுதைல்
எ்ப் பெயோனிடுைோர். 
                           மதத�யு-2:22-23

 மோர்கழனி மோ�ம எனறெோதே ஒவபைோரு 
ைருக்கும நனிவ்ைனில் ைருைது கனிறெனிஸமஸ 
ெண்டிவகயோகும.ம ன்ி� குேத�னின ெோைங் 
கவைப் மீடக மீடெர் பூமனியனில் அை�ோனித� 
நோள் �ோன கனிறெனிஸது ெனிறெப்பு ைனிழோ.ெோேன 
ெனிறெப்பு ைனிழோ எனெது ெகனிர்ைனின ைனிழோ.
 எைனிவமயனின ைனிழோைோக, ஏழவம 
யனின  ைனிழோைோக உேகம முழுை�னிலும 
பகோண்்ோ்ப்ெடடு ைருகனிறெது.
 உேகத�னின மீடெர் பெல்ை  பெழனிப் 
ெோக அை�ோனிப்ெோர் எனறு எண்ணுவகயனில் 
மனிக எைனிவமயோக மோடடுதப�ோழுைத�னில் 
அை�ோனிக்கனிறெோர். உேவக ஆளும மன்ர் 
களுக்கு கோடெனி அைனிக்கோமல் எைனிய ஆடு 
த ம ய் க் கு ம  இ வ ் ய ர் க ளு க் கு  க ோ ட ெ னி 
அைனிதது, நோன உங்கதைோடு இருப்ெைன, 
உங்களுக்கோக எ்து குரல் ஒலிக்கும எ் 
எைனிய மக்கைனின இரோஜோைோக மண்்னில் 
அை�ோனித�ோர் அனறு.
 மண்்னில் ெனிறெந� இதயசு நம 
ம்�னிலும ெனிறெக்க தைண்டும.
 ‘‘உனவ்ப் தெோே உன அயேோவ் 
யும தநெ னி ’ ’  எனறு  இதயசு கூறெனி்ோர். 
ஆ்ோல் �ற்தெோவ�ய சூழ நனிவேகைனில் 
ைர்த�க மயமோக்கல், நனிவறெந��ோக கோ்ப் 
ெடுகனிறெது.

 கனிறெனிஸது ெனிறெப்ெனின முக்கனியததுைம 
மறெக்கப்ெடடு ைர்த�க மயமோக்கும அைேதவ� 
நோம கோ்க்கூடிய�ோக இருக்கனிறெது. 
 குறெனிப்ெோக புத�ோவ்கள் ைோங்குை�னி 
லும,ெட்ோசுகள் பைடிப்ெ�னிலும, மனினைனிைக்கு 
கைோல் வீடவ  ்அேங்கோனிப்ெ�னி லும,கனிறெனிஸமஸ 
குடில்கவை அேங்கோனிததும ைனிழோக்கவைக்
பகோண்்ோடுகனினறெ்ோர்கள்.
 உண்வமயனில் இவைோறெோக ைனிழோக் 
கவைக்பகோண்்ோடுை�னின மூேம கனிறெனிஸது 
ெனிறெப்பு ைனிழோ அர்த�ம உள்ை�ோக மோறெனி 
ைனிடுமோ? அப்ெடி எனறெோல் நோம என் 
பெய்ய தைண்டும கனிறெனிதது ஏசு அப்ெதவ� 
அவ்ைருக்கும ெகனிர்நது அைனிததுதெோல் 
நோமும நமமனி்ம உள்ைவ� ெகனிர்நது 
பகோடுக்கதைண்டும. ஏவழ எைனிய மக்க 
ளுக்கு நமமனி்ம இருக்கும து்னிகவை 
பகோடுதது உ�ைேோம, அ்ோவ� இல்ேங் 
களுக்கு பெனறு அைர்களுக்கு த�வையோ் 
உ்வுகவை ைழங்கேோம.
 ெகனிர்வு இல்ேோ� ைனிழோ உண்வம 
யோ் கனிறெனிஸது ெனிறெப்பு ைனிழோைோக ஆகோது. 
அனவெயும ெமோ�ோ்தவ�யும ெனிறெருக்கு 
அைனிப்தெோம ைனமுவறெகள் அற்றெ ெதகோ 
�ரததுைம நனிவறெந� ம�நல்லி்க்கம 
ைைர்ப்தெோம.
 எைனிவமயோ் கனிறெனிஸதுை ைோழவு 
ைோழுங்கள், ெனிறெருக்கு உ�வுங்கள் ெனிறெக்கப் 
தெோகனினறெ ஏசுெோேன உங்கள் வீடடில் 
ெனிறெப்ெோர்.

டிலானி நிக்சன
ெனிரோனஸ
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பாலன இயேசு !பாலன இயேசு !
உல்கம் ்கொக்்க உத்ேமர் ்பிறந்து

்கல்கம் த்ொக்்க ்கண்மணி மலர்ந்ேொர்

நெொேன் இதயசு  நெமக்்கொ்க ைொழந்து 

ஆேைன் த்ொல அன்்ொல ஒ்ளிர்ந்ேொர்

்கனமொன ைொழைபின் ்கைவலப த்ொக்்கி

மனத்ேில ேங்கிதய மன்னரொய்ச ்சிறந்ேொர் 

அன்வனயபின் அன்புக்கு அடங்கி நெடந்து

ேன்வனதய நெமக்கு ேொனமொ்கத் ேந்தே

ைொழைபில நெம்முடன் ைொழும் தேய்ைம் 

ேொழைபில ைொழந்ே ேயைொன த்சலைம்

அருவ்ளத் ேருதம அன்்ொன தேய்ைம் 

மருவ்ள நெீக்கும் மங்கொே த்சலைம்

ஏசு்ொேம்  இன்தற ஏற்றிப ்ணிந்து 

த்சும் தேய்ைமொ்க ்ொரினில ைொழதைொம் 

அணிஅணியொய் த்சன்று அைவரத் துேித்து

்ணிைொய் நெொளும் ்க்ேியொல உயர்தைொம்

இன்தற த்சன்று இதயவைப பு்கழந்து 

நென்றொய் ைொழத்ேி நெலதம அவடதைொம் 

ைொனம் த்ொற்றும் ைண்ணம் ்ொலவன

்கொனம் ்ொடிதய ்க்ளித்தே ைொழத்துதைொம் 

ைபிவலயபிலலொ அன்வ்யும் ைபிரும்்பிதய அ்ளித்து 

ேவலைரொன  இதயசுவைத் ேொழந்துப ்ணிதைொதம

்சித்ேன் ேந்ேிடட ்சிறபபுக் குழந்வேதய

்த்ேன் த்ற்றிடட ்ரிசும் நெீதய!!!

பாவலர். பத்ி்சிோ பாப்பு்ாேர்
்பிரொன்ஸ
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தைண்டவலயுங ்கொசும் ைபிவரமலரும் நெொள்்பிறபபுங
த்கொண்டவலந்தே தநெஞ்சில த்கொலுைபிருந்துத் - ேண்டியலங
்கொர அணியபின் ்கைபிதனொடுநெொன் த்சபபுமிடஞ
த்சரைரு ைொதயொ ்சிரித்து.
.
்சிரிக்்கநெொன் தைண்டிச ்சிவலயபிவறவய ்கண்டு
புரியவைக்்க இங்கிருந்துப த்ொய்ைொ - ைபிரிை்ளியபில
நெொதனொருைன் ேொனொ நெவ்கப்பிலலொன் என்றுவரத்து
ைொதனொருைன் தநெஞவ்ச ைவே.
.
ைவேதயலலொந் ேொங்கி ை்ளர்துயரத் தேொதடன்
்கவேதயலலொம் எங்கிருந்தேொ ்கண்டும் - இவேதயலலொம்
இன்னும் த்கொடுக்்க இவ்ளத்ேழுதே தை்கின்தறன்
என்தனன்று த்கடடுடன்ைொ இஙகு.
.
இங்கிருந்ேொல இன்் இவ்சைபிலவல என்றிறந்து
அங்கிருந்தும் ைொழ அ்கஙத்கொண்தடன் - த்ொங்கிைருஞ
்சிந்ேியதல நெீயும்த்ொய்ச ்சீக்்கிரமொய் ைொருங்கள்
அந்ேியபிதலன் துக்்கம் அறிந்து.
.
அறிந்ேொல ்கடவுத்ளன அஙத்கதய நெின்று
தநெறிதயன்றொல என்தனன்று நெீத்கள் - குறிக்த்கொள்்கள்
எலலொம் புவேத்துைபிடட ஏவழநெொன் என்றொஙத்க
த்சொலலொதயொ ைொர்த்வே சுரந்து.
.
சுரக்்கின்ற ்கண்ணீர் சுமக்குமிரு ்கண்்கள்
உரக்்கைழு தேைொடும் உள்்ளம் - அரக்்கனிைன்
என்தற நெிவனக்்கிறதே என்த்சய்தைன் ஐவயதயொ
இன்தற ்ேிதலொடுைொ ஏற்று.
.
ஏற்றும் ைபி்ளக்த்கொ்ளிவய ஏதனொ தேரியைபிலவல
்கொற்றும் அவணக்்கக் ்கலஙகு்கிதறன் - ஊற்று்கின்ற
தநெய்த்ேீரும் முன்னமைன் தநெருக்கு தநெர்நெின்று
தேொய்ைபின்றி த்க்ளொய் துணிந்து.
.
துணி்கின்தறன் ேக்்கத் துவணயபிலவல  முன்னம்
்ணி்கின்தறன் இலவல ்யன்நெீ - அணி்கின்ற
்கொவய ைபிடுத்துக் ்கனிகூட நெொன்ேருதைன்
ேொவயபத்ொல என்த்சொலவலத் ேொஙகு.
.
ேொங்கி அவ்சேன்வன ேொண்டிைரும் தைஙவ்கநெீ
ஓங்கி உல்க்ளக்கும் ஒண்குறத்ள - ைொங்கிைந்ேப
்ொைந்ேொன் என்னதைன்று ்ொர்த்ேைவன த்கடடுைபிடடுச
்சொைேற்குள் என்்கொேில ்சொற்று.
.
்சொற்றுைவே ்சொற்றி ்சரிந்ேமர்ந்தே ்கொத்ேிருபத்ன்
ஈற்றுைவர ைொழக்வ்க இதுதைன்தற - கூற்றவழத்துத்
தூஙகும் முனம்நெீேொன் துக்்கந் ேவனபத்ொக்்கப
்ொங்கொய் உேவு்கின்ற ்ொ.

.
ஏடி வ்ெ்ா்சன
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 உேவக உற்று தநோக்குமதெோது நமக்பகல்ேோம நனகு புேப்ெடுைது 
பெண்்னினறெனி அவமயோது உேகு எனெத�யோகும.
 ெறெவைகள், மனிருகங்கள், புழு பூசெனிகள், �ோைர ைவககள், இயற்வகயனின 
அவ்த�னிலும ஆண், பெண்ப்னறெ உருபுகள் உண்டு. அ�னில் முக்கனியததுைமனிக்கது 
பெண். அ�்ோதேதய பெண் எனும ெனிரெஞெம எ் �்து நூலுக்கு பெயோனிடடுள்ைோர் 
கைனிஞர் ரோமக்ருஷ்.
 மு�ன மு�ேோக மங்வகயர் மேர் ெஞெனிவகைழனி எழுததுேக ைோழவைத துைங்கனி 
இனறு எண்்ற்றெ ெஞெனிவககைனில், மனின்னி�ழகைனில், முகநூலில், ஊ்கங்கைனில் எழு�னி 
முத�னிவரப்ெ�னிதது ைருகனிறெோர்.
 ‘‘மயங்குகனிதறென மவழக்கோ�லிதய’’, ‘‘ம்�னிற்குள் நீ’’ எ் இரண்டு நூல்கவை 
�மனிழுேகனிற்குத �ந�க் கைனிஞர் ‘‘பெண் எனும ெனிரெஞெம’’ மரபு கேந� புதுக்கைனிவ� 
நூவேயும ெனிரெைனித�னிருக்கனிறெோர்.
 இ ந நூ லி ல்  இ ் ம ப ெ ற் று ள் ை  கை னி வ � க ள்  அ வ ் த து ம  � னி ் ம ் னி ய னி ன 
‘கைனிவ�ம்னி’யனில் பைைனிைந�வையோகும. இ�ழோைர் �ரும �வேப்ெனிற்தகற்ெ எழு�ப்ெடடு 
ைோெகர்கைனின ெோரோடவ்ப்பெற்றெ கைனிவ�கைோகும.
 மேர்சதெோவேக்குள் நுவழநது மகரந� ம்தவ� ம்ந� பநோடிகளுக்குள் 
அ்ங்கோ இனெம நந�ை்ச தெோவே மேர்கைனில் எது அழகு எனறு ெனிோனிதது்ர முடியோ 
நனிவே. அப்ெடித�ோன இருக்கனிறெது இநநூலில் கைனிவ�களும.
 கைனிஞரும உேகனியவே உற்று தநோக்கனி இருக்கனிறெோர். அ�்ோதேதய இயற்வக, 
ெமூகம, அரெனியல், பெண்வம, தமனவம இப்ெடி ெே நனிவேகைனில் ெோர்தது்ர்நது 
ைோெகர்களுக்கு நல்ே ைோழைனியல் கைனிவ�கள் அள்ைனி ைழங்கனியுள்ைோர்.
 ‘‘அமமோ எனறெவழக்வகயனில் அமு� கோ்ம தகடகுத�
 உமமோ எனறெ முத�ம �ர கன்ங்கள் இ்னிக்கனிறெத�
 சுமமோ இல்ேோ சுறுசுறுப்பு உவ�க்கும கோல்கைனின
 குமமோைத�னில் �ோய் எ்க்கும அது ப�ோற்றுகனிறெத�’’
இனனும,
 ‘‘யோருமனில்ேோ� தமவ்யனில் உரக்கப் தெெனிப் ெழகு
 தநருக்கு தநோனில்ேோ �மனிழனில் தெெனிப்ெழகுைது அழகு’’
எனறும,
 ‘‘பெண்்னில்ேோ உேகு நீோனில்ேோப் ெோவேை்மனதறெோ
 எண்்னிேோ �னியோகங்கைனின பமோத� உருைமனதறெோ’’
எ் பெண் எனும ெனிரெஞெதவ�ப் ெோடிச பெல்கனிறெோர்.
 இநநூல் ெடிப்ெ�ற்கும, ெோடிக்கைனிப்ெ�ற்கும ஏற்றெ�ோய் அவமநதுள்ைது 
ெனிறெப்பு. நமது �மனிழபநஞெம இ�ழனிலும எழு�னிைரும கைனிஞர் ரோமக்ருஷ் இனனும 
மனினனும ைண்்ம நூல்கள் �நதுப் ெோோனி்னில் உயர ைோழததுதைோம.

 நூல்ைனிவே 120ரூ, ெக்கங்கள் 120
 ப�ோ்ர்புகளுக்கு எழனிலி்னி ெ�னிப்ெகம, பெனவ் 600 008
 அவேதெெனி +91 98 4069 6574
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ேொவயத் தேய்ைமொய்

மேிக்்கிதறன்

ே்கப்ன் த்சவ்ச மந்ேிரமொய்

தெ்பிக்்கிதறன்

குருைணக்்கம் மறந்ேேிலவல

உடன் ்பிறந்தேொரின்

உரிய ்கடவம்கவ்ள

த்சய்யத் ேைறியேிலவல.

த்சொந்ேங்கவ்ளயும்

்ந்ேங்கவ்ளயும் ்பிரித்துப

்ொர்த்ேேிலவல.

நெடவ் மேித்தேனன்றி

மிேித்ேேிலவல.

ஒருைவரயும் புறங கூறியேிலவல.

யொரிடமும் மு்கஸதுேி

்ொடியேிலவல.

்பிறர் மனம் தநெொ்கப த்்சியேிலவல.

த்கட்ைர்க்கு இலவலதயன்று

த்சொலலியேிலவல.

மரியொவே நெிமித்ேங்கள்

்பிழறியேிலவல.

த்சொன்ன ைொக்கு மீறியேிலவல.

்பிற உயபிர்்க்ளிடத்ேிலும்

அன்பு த்சலுத்ே மறந்ேேிலவல.

ைதயொேி்கவரயும் ைறியைவரயும்

தூற்றியேிலவல.

த்கொ்மொய் கூச்சலிடடுப

த்்சியேிலவல.

ஒருைரிடத்ேிலும் ஏற்றத்ேொழவு

்ொர்த்ேேிலவல.

தநெர்ைழி ேைபிர தைறு ைழி

த்ொனேிலவல.

என் ்கருவணவய

எந்ே உயபிர்்க்ளிடத்தும் து்ளியும்

குவறத்ேேிலவல.

ைறுவமயபிலும் ஒருைவரயும்

ஏமொற்றியேிலவல.

இலலொேத்ொதும் யொருக்கும்

துதரொ்கமிவழத்ேேிலவல.

தநெஞ்சில ைஞ்ச்கம்

நுவழந்ேேிலவல.

ேவல த்ொகும் ்கொரியத்ேிற்கும்

த்ொய்ப த்்சியேிலவல.

ேர்மத்வே ஒருநெொளும்

ேள்்ளிவைத்ேேிலவல.

ேிருடவட ஆேரித்ேதுமிலவல.

அேற்குத் துவண த்ொனதுமிலவல.

நெீேிவய ்ழித்ேேிலவல.

ைரவுக்்கொ்கத் ேடம் மொறியேிலவல.

ேன்னம்்பிக்வ்க எபத்ொதும்

இழந்ேேிலவல.

்கடவுள் வ்கைபிடுைொதரன

ஒருநெொளும் நெிவனத்ேேிலவல.

எபத்ொதுதம

நெொன் இப்டித்ேொன்.

ஏதனொ...

உல்கத்ேொர் ்ொர்வையபில

நெொன் ்பிவழக்்கத் தேரியொேைன்.

பா்ிேனபன
குடியொத்ேம் - 632602
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தூங்கப த்ொ்கிதறொம்
நெீண்ட ்கொலம்!

எழுந்து ைொ 
தூக்்கம் துற
துக்்கம் மற

்ரி்கொ்சம் த்ொதும்
அை்கொ்சம் அேி்கம் இலவல
இேி்கொ்சம் இயற்று!

்கொலமொைேற்கு முன்பு
்கொலம் த்ொைவே ்கைனி!

ஆத்ம ்சொந்ேிக்கு
ைபிவே த்ொடு
்ொேச சுைடு்கவ்ள
்சிற்்ங்கள் ஆக்கு!

தைறும் மூசசு ைபிடட
குற்றம் த்சய்யொமல
ைொழந்து ைபிடடு த்ொ!

மறுவம உன்வன
த்ருவமப ்டுத்ே
ைபிடடுக் த்கொடு!

்பிரேி்லன் எேிர்்ொரொ
்பிரேி எடு
மறேி ்ழகு!

குவறதயொடு த்்சியது த்ொதும்
இவறதயொடு த்சு!

தூங்கப த்ொ்கிதறொம்
நெீண்ட ்கொலம்!
எழுந்து ைொ இபத்ொது!

- மு. அ. காெர்
்சிங்கபபூர்



பு்ட்சி தவடிககும்,
புேலுககுப் பின அமைெி;
அகிம்ம்சேின தவற்றி!

ைார்கதகடடில் இலவ்சம்,
வாஙக வாருஙகள் ைககயே;
தகாய்ானா விறபமன!

ப்ம்பம்ககு எழுதுகிய்றன,
வரும் ெமலமும்றமே வேர்ககும்;
ஒரு கடவுள் வாழ்தது!

விலஙகுகள் கறபிககின்றன,
நம் ைனிெ இனம் கறக ைறுககி்றது;
எேிே சுறறுச்சூழல் பாடதமெ!

அறுவமட முடிதெதும்
யகடபா்றறு கிடககும் நிலம்;
உமழப்பின உேர்வு!

காெல் யொல்வி,
விரும்பிே ெிருைணம் நடநெது;
காெலிககு தவற்றி!

்சிலநெி வமலகேில்,
உம்றநெ விேர்மவத துேிகள்;
்சி்றநெ தபா்றிோேர்கள்!

ப்றமவகள் ்ச்ணாலேம்,
விேப்புடன நுமழநெ எனககு;
முமேதென ்சி்றகுகள்!

வெ.ஹேமந்த் குமார், ஈய்ாடு
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 பகோதரோ்ோைனின ைருவகக் கோேம 
இது. இந�க் கோேதவ�க் பகோரோ்ோவுக்கு முன 
பகோதரோ்ோவுக்குப் ெனின எ்ப் ெனிோனிதது எழுதும 
சூழல் இ ன்ி உேகனில் உருைோகும. க்ந� 
நோனகு மோ�ங்கைனில் உேவகத �வேக்கீழோய் 
� னி ரு ப் ெ னி ப்  த ெ ோ ட டு  ப க ோ ண் டி ரு க் கு ம 
பகோதரோ்ோ  எல்ேோருக்கும ஒரு ைனித�னியோெமோ் 
அனுெைதவ�க் பகோடுததுக் பகோண்டிருக்கனிறெது. 
எ்க்கும�ோன.
 ம்னி� ைோழைனில் துயரங்கவைச 
தெமனிக்கச பெோல்லிக் கற்றுக் பகோடுத �னிருக்கும 
பகோதரோ்ோ என ைோழைனில் மனிகப் பெோனிய 
அ�னிெயதவ� நனிகழத�னிக் பகோண்டிருக்கனிறெது. 
ஆ ம ோ ம ,  க ் ந �  இ ரு ப் ெ ந வ � ந து 
ைரு்த�னிற்குப் ெனினத்ோக்கனிப் தெோய் , நோன 
இழந� ைோழவை �னிருமெ உயனிர்ப்ெனிததுக் 
பகோண்டிருக்கனிறெது.
 நகரைோழைனின மீது ெீரற்றுக் கனி்ந� 
என நவ் முவறெ ைோழவு இப்பெோழுது�ோன 
ெீரவமந�னிருக்கனிறெது.
 அந�ச ெீரவமந� ைனித�னியோெதவ� 
நோனும என குடுமெத�னில் உள்தைோரும 
உ்ரமுடிந�வ� உங்கதைோடு ெகனிர்நது 
பகோள்கனிதறென.
 நகரக்க�னியனில் இயங்கனி அைெர அைெர 
மோய் ஆக்கனி தெோடடுக்பகோண்டு தைவேக்குச 
பெல்ைதும, வீடடுக்கு ைந�வு்ன ஓய்ைறெனி 
யோமல் வீடடு தைவே பெய்ைதும என தெோனறெ 
பெண்கள் ெேோனின ைழவம. உ்மபும உள்ைமும 
ஒனறுக்பகோனறு முரண்ெடடு �னிண்்ோடி, 
அைெரக�னியனில் இயங்கனிய நகர ைோழவு, 
இனறு கனிரோம ைோழைனில் ஆசுைோெப்ெடுத�னிக் 
பகோள்ளும ைோய்ப்வெ இந�க் பகோதரோ்ோ 
பகோடுத�னிருக்கனிறெது.

-    
புதுசதெோனி.

 என ன்்ி ம ஆசுைோெப்ெடுத�னிக் பகோள்ை 
எவைைதைோ முயனறெது உள்ைம. அந� 
உள்ைத�னிற்குள்தை பநடுங்க்வு ஒனறு 
இருந�து. ‘‘ெனிறுெனிரோயத�னிற்குத �னிருமபு�ல்’’ 
எனெத� அது. அந�க் க்வு இப்பெோழுது 
அோனி�ோக நனிவறெதைறெனிக் பகோண்டிருக்கனிறெது.
 இ ப் ப ெ ோ ழு து  த ை க த ை க ம ோ ் 
ைோழக்வக முவறெயனில்வே, தைகதைகமோ்  
ெய்முவறெயனில்வே.தைகதைகமோ்  இயந�னிரம 
என ன்ிலிருநது கழண்டு ைனிழுநதுைனிட்து. என 
வககோல்கள் இப்தெோது�ோன உயனிர்ப்வெச 
சுைோெனிக்கத ப�ோ் ங்கனியுள்ை .் எனவ  ் உயனிர் 
ப்ெனிததுக் பகோண்டிருப்ெது நோன ெனிறெந� ஊர். 
அ�த ோ்டு எ்க்குள்ை உயனிர் உறெவு. அவ�ப் 
ெற்றெனித�ோன உங்கைனி ம ெனிேோகனிததுக் பகோள்ை 
ைனிருமபுகனிதறென.
 தெோ்ங்குப்ெம க்ல்சூழந� அழகனிய 
மீ்ைகனிரோமம. மூனறுெக்கம க்ேோலும 
நோனகோைது ெக்கம பகடிேம ஆறும சூழந� 
என ஊர் ஒரு �ீவுதெோல் கோடெனியைனிக்கும. 
அப்தெோப�ேோம எங்கு தெோை�ோயனினும 
த�ோ்னியனில்�ோன க்நது�ோன பெல்ே 
தைண்டும. அக்கவரயனிலிருநது இக்கவரக்கு 
ைர கோல் ம்னி தநரமோைது ஆகும. அந�நனிவே 
மோறெனி ைனிட்து. இப்தெோது ஆற்றெனின மீது 
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தமமெோேம கடடியோகனிைனிட்து. ஊோனில் 
இருெக்கர ைோக்ங்கள் பெருகனிைனிட்். 
எ ன றெ ோ லு ம  ஊ ோ னி ன  அ ழ கு  க ட டு க் 
குவேநதுைனி்ைனில்வே.
 ஊோனினுள் ெல்ைனி� மரங்கள் பெடிகள் 
பகோடிகள், ஊவரச சுற்றெனிலும பநடுமரங்கள் 
அரண்கைோய் கோடெனி �ர, ஓங்கனி ைைர்ந� 
ெவ்கள் ைனிெனிறெ இவபைய்யனில் கோேத�னில் 
புழுக்கபமனெத� ப�ோனியைனில்வே.
 இந� அழகனிய ஊோனில்�ோன அவமந 
�னிருக்கனிறெது மனிகசெனிறெனிய என னுவ்ய அமமோவீடு. 
அவ�ச சுற்றெனி ப�னவ்மரங்கள்,பூைரசுமரங்கள், 
முருங்வகமரங்கள்,தைப்ெமரங்கபை் 
கோடடுக்குள்ைனிருக்கும ஓர் இ ன்ியகுவக வீடு. 
அவவீடடில் நோன என மகள், என �ங்வக, �ங்வக 
மகள், அமமோ ஆகனிதயோரு்ன �ங்கனியனிருப்ெவ�ச 
பெோர்க்கத�னில் இருப்ெ�ோக உ ர்முடிகனிறெது.
 பகோதரோ்ோ அ�னிகம ெோ�னிததுள்ை 
மோைட்மோ் க்லூர் தெோ்ங்குப்ெம 
கனிரோமத�னில் இயற்வக எழனில் ம்ல்தமடுகள் 
சூழந� ஊர். கோடுகளும மரங்களும ம்ல் 
தமடுகளும அவமயப் பெற்றெவை எனறெோலும 
கனிழக்தக ைனிோனியும ைங்கோை ைனிோனிகு்ோ�ோன 
அழகனின ெோடெனியோக இருக்கனிறெது. மனிக 
நீண்் க்ற்கவரயனில் கனி்த�னியனிருக்கும 
கடடுமரங்கைனின மீது உடகோர்நது தநரம 
தெோைத� ப�ோனியோமல் க்லின அழவக 
இ ர ெ னி க் க னி த றெ ன .  ம � னி ய த ை வ ை ய னி ல் 
உ்ல் பைப்ெந �்னிக்க க்ல் குைனியல் 
பெய்கனிதறென. ைரும அவேக்கு முகம 
கோடடி நீசெல் ெழகுகனிதறென. ப�ைனிந� க்ல் 
ெனிப்ெனிகவையும கனிைனிஞெல்கவையும ைோோனித 
�ருகனிறெது.
 அ�னிகோவேயனில் எழுநது நவ் ெய்ம 
பெய்ை�ோல் உ்மபுக்கு மனிகவும உற்ெோகமோ் 
பு�னிய உ்ர்வைப் பெறுகனிதறென. ந்நது 
ெழகோ� கோல்கள் நவ்ப்ெயனிற்ெனிவயக் கண்டு 
அஞெதையனில்வே. இப்பெோழுது மூடடுைலிக் 
கோல்கள் மடடில்ேோமல் பைண்ம்லில் 
புவ�யப் புவ�ய ந்க்கப்ெழகனிைனிட்். 
ெக்கரங்கள் கடடி ஓடிக் பகோண்டிருந� என 
கோல்கள் ெோகெம பெய்ைவ� உ்ர்கனிதறென.
 கோவேயனில் எழுந�வு்ன ெவமயல் 
கடடுமுன நனினறு அைெரைெரமோய் ெவமப்ெ 
�ற்கு தநரம எடுததுக் பகோண்  ்கோேம தெோய், 
ெவமயல் கடடுக்குப் தெோைத�யனில்வே. 

கனிவ்க்கும கோய்கள் ெழங்கவைக் பகோறெனித 
துண்்க் கற்றுக் பகோண்டுைனிடத்ன. தமலும 
கனிவ்க்கும தகழைரகு கஞெனி, கமெங்கூழ, 
ெவழய தெோறுக்கு ெழகனிைனிட்�ோல் உ்மபு 
�னவ்ப் புதுப்ெனிததுக் பகோள்கனிறெது. 
 க ரு ங் க ல்  ெ ல் லி க ை னி த ே  ப ெ ோ ங் 
கரக்கோய்,  ஆடுபுலியோட்ம எ  ்ைனிவையோடடு 
கைனில் மூழகனிப் தெோய் ைனிடத்ன. அ�்ோல் 
ையவ� மறெநது குழநவ�யோகனிப் தெோ்து 
தெர�னிெயம. நோள் முழுக்க புத�கம முகநூல், 
புே்த�னிலிருநது ைனிடுெடடு ைனிட்து அ�னிெயத 
�னிலும அ�னிெயம.

l ஒன்றும் இலலொே அவற

       அேிலிருந்தும் தை்ளிதயறு்கிறது 

       ்கொற்று 

l ேண்ணீர் ்ருகும் ்சிறுமி 

       அண்ணொந்து குடிக்்க 

       ைொனத்வேக் குடிக்்கிறொள் 

l கு்ளிர்ந்ே ்கொற்றுக்கு 

        நெடுங்கிக் த்கொண்டிருக்குதமொ 

        கு்ளத்து நெீர் 

l ்சரஸைேி பூவெ 

       ைழி்ட வைத்ே புத்ே்கத்ேில 

       த்ரியொர் 

l ைபிவ்ளயொடும் ்சிறுைன்

        சுற்றிலும் ்றக்கும் ்டடொம்பூச்சி 

        வ்க ேடட ைொனம் அேிர்்கிறது 

   பாண்டிே ்ாஜ் 
   ேிருபபூர்
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 எழுெது ையது நனிவறெந� என அமமோ 
குழநவ�யோகனிைனிட்ோள். நோன அைளுக்கு 
அமமோைோகனிைனிடத்ன. அத�வ் சுறுசுறுப்பு 
எங்கனிருநது ைந�து என்மமோவுக்கு?. 
அமமோ�ோன எங்கள் ைனிவையோடடுக்குத 
�வேைனி. அைள் கட்வைக்கு நோங்கள் 
ெ ன்ியோடகள். அ�்ோல் நோன ஒனறும 
தெோமதெறெனி ஆகனிைனி ைனில்வே.
 கோவே எங்களுக்கு ெவமக்கோ� 
உ்வைத �ந��ோல், தநரம நனிவறெய வகயனிருப் 
ெோகனியது. ப�ோவேக்கோடெனி பெடடிமுன அவ் 
ெடடுக் கனி்க்கதைோ, முகநூல் ைோடெப்ெனில் 
ப�ோவேநது தெோகதைோ ஒருதெோதும 
ைனிருப்ெமனில்வே. கோர்ம �மனிழகம மறெநது 
தெோ  ்ெண்ெோடடு ைனிவையோடடுகவைத த�டி 
எடுதத�ன. குழநவ�களுக்குச பெோல்லிக் 
பகோடுதது ைனிவையோ் ஆரமெனிதத�ன. 
பெோங்கரக்கோய், ஏழோங்கோய், ெகவ்க் 
கோய், �ோயம உருடடு�ல் தெோனறெ ெவழய 
ைனிவையோடடுகவைக் கூடி ைனிவையோடி 
த்ோம. அவைனிவையோடடுகதை எங்கள் 
தநரதவ� எடுததுக் பகோண்் .் இப்தெோது 
தநரம தெோைவ�யறெனியோமல் ைனிவையோடு 
கனிதறெோம.  எந�த �னிட்மனிடு�லும இல்ேோமல் 
ஓடும ைோழவு பு�னிய கனிவைகவை ைனிோனித�னி 
ருக்கனிறெது. ஆம மரக்கனிவையனில் ஊஞெல் கடடி 
ைனிவையோடுகனிதறெோம.
 ஒவபைோரு நோளும பு�னிய பு�னிய ைனிவை 
ய ோ ட டு க வ ை  ை னி வ ை ய ோ டு க னி த றெ ோ ம . 
ஆ ் ோ ல்  அ வ ை ப ய ே ோ ம  ந ோ ன  ெ னி றெ னி ய 
ைய�னில் கற்றுக் பகோண்  ் ைனிவையோடடுகதை. 
புைனியங் பகோடவ்யனிே பெோங்கரக்கோய் 
அதுே ைனிவையோடுதைோம இல்ேோடடி 
கருங்கல் ஜல்லிகள் இருக்குல்ே அதுே 
ைனிவையோடுதைோம. இப்ெடி மறெநதுப்தெோ் 
ெழவமயோ் ைனிவையோடடுகவை எல்ேோம 
எங்க அமமோ ைநது ைனிவையோ் கததுக் 
பகோடுத�ோங்க. நோங்க இப்ெ பரோமெ நல்ேோ 
அந� ஓய்வு தநரதவ� எப்ெடிப் ெயனெடுத�னிக் 
பகோள்கனிதறெோம. அப்புறெம அமமோகனிட் 
உடகோர்நது ஓய்வு தநரததுே அைங்க 
நோடடுப்புறெ கவ�கள் நனிவறெய பெோல்ைோங்க. 
அைங்க ெ னிே தநரங்கள்ே �ோேோடடு 
ெோ்ல், ஒப்ெோோனிப்ெோ்ல் ெோ  ்வைதது தகடகனிறெ 
தெோது பநஞெம பநகனிழும. � ன்ிவமயனில் இருந� 
என அமமோவுக்கு எல்வேயற்றெ மகனிழசெனி. 

�ன தெரக் குழநவ�கதைோடு �னனுவ்ய 
பெற்றெ மகள்கதைோடு கூடி இருக்கும தெோது 
அைங்களுக்கு உ்மபு ம்சு பரோமெ 
ஆதரோக்கனியமோ இருக்கு. இப்ெ எங்களுக்கு 
ெ�னிேோக அைங்க தைவே பெய்றெோங்க. இப்ெ 
நோன அமமோைோகவும அமமோ மகைோகவும 
மோறெனிப்தெோ  ்ஒரு நனிகழவு ெனிலிர்க்க வைக்கனிறெது.
 முனபெல்ேோம இேக்கனியம ெமூகம 
ெோர்ந� நனிகழவுகளுக்கோக அடிக்கடி பைைனி 
யனில் பெல்ைது ைழக்கம. இப்ெ வீடடி 
லிருநத� இேக்கனிய  நனிகழவைப் ெோர்க்கனிதறென. 
சூம பெயலி ைழனியோக இேக்கனிய, ெமூக 
ஆளுவமகளு்ன உவரயோடுகனிதறென.
 அடுதது எ்க்கு இது முக்கனியமோ் 
ஒரு கோேகட்ம. இந�க் பகோதரோ்ோ ஒரு 
பெோன்ோ் ைோய்ப்வெக் பகோடுத�னிருக் 
க னி றெ து .  இ ரு ெ த � ஞ சு  ை ரு ஷ ம ோ  எ ன 
பநஞசு குழனிக்குள் இருந� ஒரு நோைல், 
அவ� எழுதுை�ற்கோ் ஒரு �ரு்தவ�க் 
பகோடுத�னிருப்ெ�ோக ெோர்க்கனிதறென . கோவே 
நவ்ெய்ம தெோக ,அந� மரங்கள் சூழந� 
இ்த�னில் ம்ல் தமல் உடகோர்நதுபகோண்டு 
இப்பெோழுது ‘‘ைமெோம்ல்’’ எனறெ நோைவே 
எழு�னிக் பகோண்டிருக்கனிதறென. பமோத�த�னில் 
இந� கோேம எ்க்குத துனெதவ� எடுதது 
இனெமோ் ைனிஷயங்கவை பகோடுததுக் 
பகோண்டிருக்கனிறெது எனறு�ோன பெோல்தைன. 
மனிகச ெமீெத�னில் இறெந� என க்ைோனின 
இழப்ெனிலிருநது ைனிடுெ்ோமல் இருந� 
எனவ் மோற்றெனியவமத�னிருக்கனிறெது எனறெோல் 
அது ம னிவகயனில்வே.  இப்தெோது ஒரு 
புதுவமயோ் ைோழவையும புதது்ர்செனியும 
பெற்றெனிருப்ெ�ோக உ்ர்கனிதறென.
 உேகனில் பகோடிய துயரங்கவைக் 
ப க ோ டு த து க்  ப க ோ ண் டி ரு க் கு ம  இ ந � 
க ோ ே ம ோ ் து  எ ன  க ் ோ க் க ோ ே த வ � 
ந் ைோக்கனிக் பகோண்டிருக்கனிறெது எனெ�ோல் 
பைறுக்க முடியைனில்வே. எ் க்கு நல்ே கோேமோக 
ைனிைங்கும இக்கோேம எல்தேோருக்குமோ் 
நல்ே கோேமோக ைனிைங்க தைண்டும எனெத� 
தெரைோ எ்  நனிவ த்து மகனிழும இவதைவையனில் 
�ோன ந்க்கக்கூ்ோ�து ந்நதுைனிட்து. ஆம 
எ் க்கும என மகளுக்கும என அமமோவுக்குமோகக் 
பகோதரோ்ோ ைநதுைனிட்து. அ�்ோல் நோங்கள் 
ெட ெ்ோடு உங்களுக்கு நல்ேனுெை மோயனிருக்கும 
எனெ�ோல்  ப�ோ் ர்தைோம.                                                n
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 ெோ்ல்களுக்கு ஒனறும அத�வ் 
ைலிவம இருநதுைனிடுை�னில்வே. எப்தெோத�ோ 
எனதறெோ எைரு்த்ோ தகட் ஒரு ெோ்ல் ெே 
ைரு்ங்கள் கழனிதது தேெோ் நனிவ்வுகவை 
�நதுைனிடடு �ோன தெோகனிறெது. இதுைவர நோன 
ைோழந� நோடகைனில் ம் நனிவறெவு்ன கழனித� 
நோடகள் மனிக குவறெதை. இந� கட்தவ� 
�ோண்டிைனி் மோடத்ோமோ எனறு எண்்னிய 
�னி்ங்கள் ஏரோைம. இப்தெோது �னிருமெனி 
ெோர்க்வகயனில் ம்ம அந� நோடகளுக்கு 
ஏங்குைவ� �ைனிர்க்க முடிை�னில்வே.
 எ்க்கு நனிவ்வு ப�ோனிந� நோைனில் 
இருநது நோன ைோழந� �ோத�ோ கடடிய வீடு 
இனறெைவும இ்னிவமயோய் இருக்கனிறெது. 
அமமோ, அப்ெோ, �ோத�ோ, ெோடடி, அண்்ோ, 
ெ னி த � ப் ெ ோ .  எ ் க் கு  இ ர ண் டு  ை ய து 
இருக்கும பெோழுது �ோத�ோ அப்ெோ தெர்நது 
ைோங்கனிய வீடு. 10 ைரு்ங்கள் மடடுதம 
அங்கு ைைர்நத�ன. அப்ெோ �ோத�ோைனிற்கு 
இவ்தய ஏற்ெட் ம்ஸ�ோெத�னில் அப்ெோ 
�்னி வீடடிற்கு அவழதது பெனறுைனிட்ோர். 
என குழநவ� கோே நனிவ்வுகள் அவ்ததும 
அந� வீடடில்�ோன. அண்்ன மூனறு 
ெக்கர வெக்கனிைனில் ெகேகேோ ைல்ேைன 
�னிவரப்ெ் ெோ்லில் கமல் ைருைது தெோல் 
அவறெயனில் இருநது ‘hey everybody, wish 
you a happy new year’ எனறு ஓடடி 
பகோண்டு ைந�து இனனும ெசுவமயோய் 
நனிவ்ைனில் இருக்கனிறெது. 
 எ ் க் கு  அ ம வ ம  த ெ ோ ட டி ரு ந � 
தெோது �்னி அவறெயனில் ெடுக்கவைதது தெோர் 
அடிக்கோமல் இருக்க ைோ்வக வீடிதயோ 
தகெட ைோங்கனி ைநது ெனித�ப்ெோ, அமமோ 
தெோடடுக்கோடடிய �னிவரப்ெ்ங்கைனின 
ெோ்ல்கள் மறெக்க முடியோ�வை. டீன ஏஜ் 
ெருைத�னில், ென டிைனியனில் ஒரு ெனிறுமனியும 
ெனிறுைனும �ங்கவை ரஜனி்னி தஷோெ்ோ தெோல் 
கற்ெவ் பெய்து பகோண்டு ‘ரோக்கமமோ வகய 
�டடு’ ெோ்ல் இறு�னியனில் ைருைது தெோல் 
கற்ெவ் பெய்து கோ�லிக்க முயலுைது 

பைறும இ் கைர்செனி மடடுதம எனறு 
ைனிைக்க முயனறெ ஒரு நனிகழசெனிவய �ோத�ோ 
எனனு்ன அமர்நது ெோர்க்க பெோன்து, 
ஒவபைோரு முவறெ அந� ெோ்வே தகடகும 
பெோழுதும �ோத�ோவை நனிவ்வு ெடுத�ோமல் 
ைனிடடு பெல்ைத�யனில்வே.ெள்ைனி, கல்லூோனி 
எனறு நண்ெர்களு்ன ெோர்த�, தகட் 
ெோ்ல்கள் இனறெைவும நோன நனிவ்க்க 
மறெந� �னி்ங்கவை மீடடு �நது பகோண்த் 
இருக்கனிறெது. 
 என ன்்ி ம தகடகப்ெடும தகள்ைனிகள் 
ெே அெத�மோ்�ோக த�ோனறெனியதுண்டு. 
அ�னில் ஒனறு ‘உ்க்கு என் ெோடடு பரோமெ 
ெனிடிக்கும?. எ்க்கு எ�ற்கு ஒரு ெோ்ல் மடடும 
ெனிடிக்க தைண்டும. என குழநவ�, இைவம 
கோே நனிவ்வுகவை மீடடுத�ரும ெோ்ல்கள் 
அவ்ததுதம எ்க்கு ெனிடித�மோ்வை�ோன. 
கனிண்்லுக்கு ெோடி ரெனித�வை துைங்கனி, 
ந்்மோ் முயற்ெனித�து ைவர. பமோடவ் 
மோடியனில் ெனிறுைர்களு்ன ெோ் கீதழ 
உறெங்க முயனறெ உறெைனி ர்கள் எங்களு்ன 
தெர்நது �ோைம தெோட்து ைவர. கோ�லித� 
நோடகைனில் இரைனில் ைோ்த�னில் நனிேவையும 
ைனிண்மீனகவையும ெோர்தது பகோண்த் 
walkmanல் தகட் உயனிதர மு�ல் மனின்தே 
ெோ்ல்கவை தகடடுக்பகோண்த் தூங்கனி 
தெோ்து ைவர.
 ெோ்ல்கள் ஒனறும அத�வ் ைலிவம 
ைோய்ந�வை இல்வே. ஒரு ெனிே ெமயம 
எல்ேோம இருநதும எவ�தயோ இழந�வ� 
தெோல் உ்ர பெய்ைவ� �ைனிர.

- சுைெி விஜேகுைார்
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l
த்ருந்து ென்னலில
பூத்துேிரும்
்சொவலதயொரக் ்கொட்சி்கள்.

l
இவலயபின் நுனியபில
நெீர்த்து்ளி்க்ளொய்
்கொற்று வீ்ச.

l
்கவட்சிக் ்கஞ்சியொய்
தைந்து த்கொண்டிருக்்கிறது
ைபிவேத் ேை்சம்.

l
மணல தை்ளியபில இடிந்ே ்சர்ச
ைந்து ேிரும்பு்கின்றன
்கடவல்கள்.

l
அத்ேியபின் மவறைபில
த்ொன்னிறமொகும்
அடர்ைனம்.

l
நெீரருந்தும் மொன்
்பிம்்ம் நெீரில
புலி நெிழல.

l
நெீர்க்குமிழி்கள்
சுமந்து த்சல்கின்றன
்சில ்கணங்கவ்ள.

l
த்கொக்்கின் அழ்கில
துடிக்்கிற
உயபிரின் நெிமிடங்கள்.

l
மரக்கூடடம்
சூடியபிருக்்கிறது
உச்சிச சூரியவன.

l
்றவைக் கூடடில
முடவட்கவ்ளத் தேடி
்சவ்சப ்ொம்பு ்்சிதயொடு.

தைந்ே த்சொற்வறத் ேின்ன
மறுத்ே நெொ்கணைொய் புள்
கூண்வடத் ேிறந்ேதும்
ைபிடுேவலவயத் ேின்றது.

்கனவு்கவ்ளப புவேத்து
்கைபிவே எழுேித் ேீர்ந்து
்கனைொய் ைபிரியும் தநெரத்ேில
்கனவு ்கொண்்கிறொன் அைன்.

மூவ்ளவயக் த்கொடுத்து
உணவை ைொங்கிக்த்கொண்டு
வீடடிற்கு ைந்ேைனின்
இருேயத்ேில ்்சி இலவல.

இரப்ைனின் ேடடில
்கிடக்கும் ்சிலலவறக் ்கொசு்கள்
உச்சரிக்்கின்றன ்கடவுள் த்யவர
தநெொடி தேொறும் இவடைபிடொது.

்ொைமன்னிபபுக் கூண்டிலிருக்கும்
்ொேிரியொரின் மனத்சொ
மேிய உணைபிற்்கொன
ைொத்துக் ்கறிவய நெிவனத்ே்டி.

அைள் ்ொர்த்ேொள் அைவன
அைதனொ எஙத்கொ ்ொர்க்்க
அரு்கில த்ொன அைள் அைவன
வ்க்பிடித்து ்கடத்ேினொள் ்சொவலவய.

அம்பு ்டட ்றவையொனது
குஞசு்களுக்கு உணவூடடி இறந்ேது
ேொய்வம என்றும்
ேம் ம்கைபின் ்்சி த்ொறுக்்கொது.

ேவரயபில இழு்டும்
்கொல்கவ்ளக் த்கொண்டு ்சொந்ேி
ைொயுதை்கத்ேில ஓடடு்கிறொள்
மன்சில வ்சக்்கிள் உலலொ்சமொய்.

 உயரத் தேொஙகும்
ேிரொடவ்சக் குவல்கவ்ள நெரி
குேித்துத் குேித்துப ்றித்து
்சந்தேொஷமொய் ேின்றது தைற்றிவய.

்சொவலயபில ைவரந்ே
்கடவுள் ்சித்ேிரத்ேின் தமல
்சிலலவற்கத்ளொடு ்கிடக்கும்
இறந்து ்கடவு்ளொன ்சித்ேிரக்்கொரன்.
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த்க்ளொய் மொனிடொ நெீ ேொன் யொதரொ

த்க்ளொய் மொனிடொ எது உம் ைரலொறு

்கலலொய் மிரு்கமொய் ஆவட்கள் இன்றி

த்சொலலொய் மொனிடொ எது உம் ்சொேவன...

்ொரொய் நெீயும் இபபுைபிேனில ைொழவு

ஆறொய் ஆழ்கடலொய் ்சிறு நெேியொய்

்சீரொய் த்சலலும் என்று உவரப்ொதயொ ..

மொறொய் நெொன் உவரபத்ன் மனிேொ நெீயும்

த்ற்றவை குவறவு இழந்ேவை அேி்கம்

்கற்றவை எலலொம் ்கடல்ளவு என்ற எண்ணம்

்ற்ற வைத்ேது உன் ்சிரம் தமல ேிமிர் எனும் ேீ

மற்றவை ைபிடு உன் மொனுடம் எஙத்க...

ஆரியம் என்றொய் ேிரொைபிடம் என்றொய்

்கிருத்துை இந்து இசுலொமிய ்சமண புத்ே

மொர்க்்கம் , மேம் தநெறி முவற ்கண்டொய் இவை்கள்

கூறும் அன்த்னும் அடிநெொேம் ஏன் மறந்ேொய்..

்சொேியம் ்கண்டொய் ்சமத்துைம் என்றொய்

ஊேியம் த்ற்தற த்சயல ்ல த்சய்ேொய்

தே்சியம் த்சுைொய் ஒற்றுவம முழஙகுைொய்

கூ்சிடும் ்டி குணம் ்ல த்கொள்ைொய்...

இலவல என்்ொய் ஒழுக்்க ்சீலன் என்்ொய்

த்சொலலில கூட ேீவம இலவல என்்ொய்

அலலும் ்்கலும் நெொயொய் த்யொய் உவழப்ொய்

்கலலொேைன் த்ொல ்சீர்த்கடடு மேி இழப்ொய்.

ஆறடி உடம்பும் புலன் ஐந்தும் ்சிறக்்க

்ொரினில நெீயும் பு்கழுடன் ைொழ

ஈரடி குறவ்ள ்சிக்த்கன ்ற்று

ஊரினில உல்கினில ைொழைொய் பு்கழ ்ல த்ற்று

குற்ளினில இலவல த்ேம் அதுதை உம்

குரலொய் ஓங்கி ஒலிப்பின் வைய்கம் த்கொள்ைொய்

த்க்ளொய் நெீயும் மொனிடொ ைொழும் த்ொழுேில

நெொளும் ்்கலும் ைள்ளுைம் ்ழகு அதுதை

்பிறைபி த்ருங்கடல நெீந்ே ்கிவடக்கும் ஒ்ளி...

நா.வா.பி்பு
்கங்கதலரி, ்கிருஷண்கிரி
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 எனனுவ்ய க்ந� கோேத�னில் 
ெட் அைமோ்ங்கவை மறெநது ெநத�ோஷ 
மோக நனிகழகோேதவ� ைோழனுமனு நனிவ்க்கனி 
தறென. ஆ்ோல் மீண்டும மனிண்டும அவ�தய 
அவெ தெோடும ம்ம எனறு மகனிழசெனி 
ெழகும?! இது ெேோனின �ைனிப்பு.
 ப ை ற் றெ னி  த � ோ ல் ை னி ,  அ ை ம ோ ் ம 
ெ ோ ர ோ ட டு ,  ந ல் ே து ,  �ீ ய து  எ ல் ே ோ ம 
தெர்ந�து �ோன ைோழக்வக. ஆ்ோல் பெற்றெ 
ெோரோடடுகள், அவ்ந� பைற்றெனிகள் எல்ேோம 
உங்கள் நனிவ்ைனில் நனிற்கோமல் அ�னிதைகமோக 
நழுைனி  ைனி்,  ெட் அைமோ்ங்களும 
த�ோல்ைனிகளும மடடும நசபெனறு நடும்�னில் 
அமர்நது ைனிடுகனிறெது. 
 பெருமெோலும என  ் தைவே பெய்து 
பகோண்டிருந�ோலும, இ ன்ி எப்தெோதும மகனிழசெனி 
யோக மடடும இருக்க தைண்டுபம் ஒரு 
முடிதைோடு இருந�ோலும யோதரோ அவழத�து 
தெோே பமல்ே க்ந� கோே ைருத�ங்கள் உங்கள் 
ம்�னில் புகுநது அப்ெடிதய ம்பமங்கும 
ஆக்ரமனிதது, ஏத�ோ, சுழலில் ெனிக்கனியது தெோல் 
அப்ெடிதய ம்�னில் சுற்றெனி சுற்றெனி சுழனறு ைரும.
 எ ன த றெ ோ  ந ் ந �  ஒ ரு  ந னி க ழ வு , 
ஏத�ோ நீங்கள் எப்தெோதும அப்ெடிதய 
அைமோ்ப்ெடடுக் பகோண்டிருப்ெது தெோல், 
த�ோல்ைனி அவ்நது பகோண்த் இருப்ெது 
தெோல் உங்களுக்குள் ஒரு ைனிரக்�னிவய 
ஏற்ெடுத�னி, நீங்கள் நனிவ்த�து தெோல் 
உங்கவை பெயேோற்றெ ைனி்ோமல் பெய்து 
ைனிடுகனிறெது. 
 நமமுவ்ய ஆழ ம்து மனிக 
ஆற்றெல் ைோய்ந�து. நோம ைனிருமபுைவ�, 
நோம ைனிருமபுை�ோக அது கருதுைவ�, 
நனிவறெதைற்றெனித �ருைத� அ�ன �வேயோய 

த ை வ ே .  ப ை ற் றெ னி க ள்  ெ ந த � ோ ஷ ங் க ள் 
நீங்கள் ைனிருமெனியது தெோல் ந்ந�னிருக்கனிறெது. 
அ�்ோல் நீங்கள் ைனிருமெனியது மோ�னிோனி ந்ந� 
ை னி ஷ ய ங் க வ ை  உ ங் க ள்  ஆ ழ ம ் ம 
முடி ந �  ஒ ரு  த ை வ ே யோ க  எ டு த து க் 
பகோள்கனிறெது. இப்ெடி �ோன அந� ைனிஷயம 
ந்ந�னிருக்கனும எனறு நோம நனிவ்த�து 
தெோல் ந்ந� பைற்றெனியும ெநத�ோஷங்களும 
ஆழ ம்வ� பெோறுத�ைவர chapter close  
எனெ�ோக  அந� ஃவெல் மூ்ப்ெடடு 
ைனிடுகனிறெது. அ�்ோல் ம்ம அந� ெநத�ோஷ 
நனிவ்வுகவை �ன்னிகழைோக மீண்டும 
மீனடும அவெ தெோ்ோமல் இருநது ைனிடுகனிறெது. 
 அத� தநரம, நீங்கள் நனிவ்த�து 
தெோல் ந்க்கோமல் இருந�ோல், நீங்கள் 
தகட்து கனிவ்க்கோமல் இருந�ோல் எ�னிர் 
ெோர்த�து தெோல் நீங்கள் ெோரோட்ப் ெ்ோமல் 
இருந�ோல், ஆழம்ம அ�ற்கோ் முற்றும 
தெோ்ோமல் அவ� ஒரு �னிறெந� தகோப்ெோக(-
file), இனனும அ�ற்கோ் தைவே மனிசெம 
இ ரு ப் ெ � ோ க க்  க ோ த � னி ரு க் க னி றெ து .  அ து 
இனனும  நீங்கள் ைனிருமெனியது தெோே ந்க்கப் 
ெ்ைனில்வேபய் மீண்டும மீண்டும அது 
உங்கள் ம்�னில் நனிவ்வூட்ப்ெடடுக் 
பகோண்த் இருக்கனிறெது. 
 க்னி்னியனில் �னிறெநது வைக்கப்ெட் 
ஒரு ஃவெல் அ�ன பெயல் தைகதவ� 
(processing speed), பமமோனி ெைவரக் 
குவறெப்ெது தெோல் உங்கள் ஆழம்�னில் 
கனி்க்கும இந� மூ்ப்ெ்ோ� ஃவெல்களும 
உ ங் க ள்  ப ெ ய ல் � னி றெ வ ் ,  உ ங் க ள் 
ஆற்றெவேக் குவறெதது ைனிடும. ஆழம்வ�ப் 
பெோறுத� ைவர அந� ைனிஷயம நீங்கள் 
நனிவ்த�து தெோல் முடிந�ோல் �ோன அந� 
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ஃவெவே அது மூடும. உங்கள் ம்ம 
அவம�னி பெறும
 அப�ல்ேோம ெோனி, எனதறெோ க்ந� 
கோேத�னில் நோம ைனிருமெோ� மோ�னிோனி ந்ந� 
ஒனவறெ இப்தெோது எப்ெடி நோம ைனிருமெனிய 
மோ�னிோனி ந்க்க பெய்து, அந� ஃவெவே 
மூடுைது. அதுவும அப்தெோத� நோம 
ைனிருமெனியது மோ�னிோ னி  ந்க்கோ� தெோது, 
இப்தெோது மடடும எப்ெடி நோம நனிவ்த� 
மோ�னிோனி ந்க்க பெய்ய முடியும?! இப�ல்ேோம 
நவ் முவறெயனில் ெோத�னியமோ?! எ் அலுததுக் 
பகோள்ளும முன ஆழம்�னின மற்றுபமோரு 
இயல்பு ெனிரசவ்யனின �ீர்ைோக நம முன 
நனிற்கனிறெது.
 நமமுவ்ய மூவையனின ேோஜனிக்கல் 
ெகு�னி �ோன, உன்ோல் முடியுமோ? அப�ப்ெடி 
ெோத�னியம எ் இந� மோ�னிோனியோ் தகள்ைனிகவை 
நமமனி ம தகடடு நமவம �னி றெ வைக்கனிறெது. 
இ ந �  த க ள் ை னி க் க ோ ்  ெ � னி ல் ,  உ ங் க ள் 
ெனிரசவ்க்கோ் �ீர்வு உங்கள் மூவையனின 

மற்பறெோரு ெகு�னியோ் கனிோனிதயடடிவ ெகு�னியனில் 
இருக்கனிறெது. இது நமமுவ்ய ஆழம்வ�, 
நீங்கள் கற்ெவ்யோக நனிவ்ப்ெவ�யும 
உண்வமபய் நமெச பெய்யும. அ�்ோல் 
நீங்கள் உங்கள் ஆழம்�னில் நீங்கள் தகட்து 
கனிவ்த�து தெோல், நீங்கள் நனிவ்த�து 
ந்ந�து தெோல் அல்ேது அந� மோ�னிோனி 
ந்க்கோ��னிலிருநது நீங்கள் ெோ்ம கற்றுக் 
பகோண்்�ோக மோ்ெீகமோக, கற்ெவ்யோக 
நனிவ்யுங்கள். உங்களுவ்ய ஆழம்வ�ப் 
பெோறுத�ைவர ந்ந� ஒனறு உங்களுக்கு 
நனவமயோக �ோன ந்ந�து எனறெோல் அ�ன 
தைவே முடிநது ைனிட்�ோக அந�க் தகோப்வெ 
மூடி ைனிடும. அந� எண்்ங்களும உங்கள் 
ம்வ� அரற்றெோமல் உங்கள் ம்ம அவம�னி 
அவ்யும.  
 கற்ெவ்யோக நனிவ்ப்ெவ� எப்ெடி 
ம்து உண்வமபய் நமெனி அந� தகோப்வெ 
மூடும எனறு த�ோனறுகனிறெ�ோ? பகோஞெம 
தயோெனிதது ெோருங்கள். உங்கள் கற்ெவ் 

Dr. 
(International Life Coach – Mentor – Facilitator)
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ெயம �ோத் பெருமெோலும உங்கவை 
இப்ெடி அல்ேல் ெ் பெய்கனிறெது. இப்தெோது 
அத� ோீ� னிய னில் கற்ெவ் ந னிகழவுகள் 
உங்களுக்கு மகனிழசெனிவயத �ரும எனும 
தெோது மடடும ஏன ைனியக்கனிறெீர்கள். 
 ந்ந� ைனிஷயதவ� நோன நீங்கள் 
பெோல்ைது தெோல் கற்ெவ்யனில் நல்ேெடி 
முடிதது வைத�ோலும எ்க்கு ந்ந� 
ெங்க்ங்கள் உண்வம �ோத். அ�ன 
சுைடுகளும அது ைனிடடுச பெனறெ அ�னிர்வுகளும, 
அ�்ோல் ஏற்ெட் ைனிவைவுகளும எப்ெடி 
மோறும எனறு உங்களுக்குத த�ோனறெேோம. 
ஆ்ோல் எந� ை னிஷயமும எவைைவு 
நனவமயோ்து, எத�வ  ் நோடகளுக்கு அது 
நனவமயோ்�ோக இருந�து எனெது அவ� 
நீங்கள் எப்ெடி எடுததுக் பகோள்கனிறெீர்கள் 
எனெ�னில் �ோன இருக்கனிறெது. 
 எந� சூழலிலும மகனிழசெ னியோ் 
ம்நனிவே உள்ை ைனிைெோயனி ஒருைோனின 
அழகனிய கு�னிவரகள் இரண்டில் ஒனறு ஒரு 
நோள் எங்தகோ பெனறு ைனிட்து. கு�னிவரவய 
கோ்ைனில்வேதய எ் அைர் குடுமெத�ோரும 
நண்ெர்களும ெவ�ெவ�க்கும தெோது அந� 
ைனிைெோயனி மடடும, �ன ெநத�ோஷ ம்நனிவே 
ெற்றும மோறெோமதே எல்ேோம நனவமக்தக 
எனகனிறெோர். கு�னிவர ப�ோவேநது தெோ்�னில் 
எ ன ்  ந ன வ ம  இ ரு க் க ப்  த ெ ோ க னி றெ து 
இைருக்கு என் ஆயனிற்று எனறு அக்கம 
ெக்கம அைவரப் ெற்றெனி எனப்ன்தைோ 
தெசுகனிறெோர்கள். அ�்ோல் அைர்கள் நனிமம�னி 
�ோன தெோ்த� �ைனிர, அந� ைனிைெோயனி அவ� 
கைவேயோக எடுததுக் பகோள்ைோ�ேோல், 
அைோனின ஆழம்ம அவ� முடிநது தெோ் ஒரு 
ைனிஷயமோக எடுததுக் பகோள்கனிறெது. அ�்ோல் 
அைரோல் எந� ம்அழுத�மும இல்ேோமல் 
அைருவ்ய மற்றெ தைவேகவைப் ெோர்க்க 
முடிகனிறெது. கு�னிவர எங்கு தெோயனிருக்கேோம 
எனறும நனி�ோ்மோகத த�் முடிகனிறெது. ெனிே 
�னி ங்கைனில் கோ்ோமல் தெோ் அந�க் 
கு�னிவர மற்றுபமோரு கு�னிவரதயோடு கோடடில் 
நனிற்ெவ�ப் ெோர்தது அைர் இரண்வ்யும 
�னனு்ன அவழதது ைருகனிறெோர். இப்தெோது 
அ�னிர்ஷ்்ம இல்ேோ�ைர் எனறு அரற்றெனிய 
‘அக்கப் ெக்கம’ ஒரு கு�னிவர கோ்ோமல் தெோய் 
இரண்டு கு�னிவரயோகக் கனிவ்தது ைனிட்த� 
இைர் மனிக அ�னிர்ஷ்்ெோலி எனகனிறெது. ஆ்ோல், 

ேமிழதநெஞ்சம்  இேழொ்சிரியர் 
அைர்்களுக்கு ைணக்்கப பூசத்சண்டு.

இந்ேியொைபில ்பிர்லமொன இேழ்கள் 
தை்ளியபிடும் ேீ்ொை்ளி மலர்்களுக்கு 
இவணயொ்க ேமிழதநெஞ்சம் 2020 ேீ்ொை்ளி 
மலர் மலர்ந்து மணம் வீசு்கிறது. 

மணிமணியொன மரபுக் ்கைபிவே்கள், 
புன்னவ்கக்கும் புதுக்்கைபிவே்கள்,  
த்சழிப்ொன வ�க்கூ ்கைபிவே்கள், 
ைரலொற்றுச ்சிறு்கவே உள்்ட நெிவறய 
்சீரிய ்சிறு்கவே்கள், ஒன்றுக்கு இரண்டொ்க  
தநெர்்கொணல்கள், நூல அறிமு்கம் , 
ேிறனொய்வு, த்கடடித்ேயபிர் த்ொன்ற 
்கடடுவரப ்க்்கங்கள் என்று ேீ்ொை்ளி 
்வடபபு ைபிருந்து ்வடத்ேிருக்்கின்றீர்்கள். 

்ஙகு த்ற்றுள்்ள ்வடப்ொ்ளத் 
தேொழவமயபினர் அவனைருக்கும் 
ைொழத்து்கள்.

த்ொற்த்கொலலர் ேங்கநெவ்கயபில 
நெ்கொசுதைவல த்சய்ைது த்ொல 
அத்ேவன ்க்்கங்கவ்ளயும் ஈர்ப்ொன 
ைண்ணத்தேொடும் ைடிைவமபத்ொடும் 
ேந்ேிருக்கும் உங்கள் உவழபபுக்கும், 
அவவுவழபபுக்கு உேைபி 
நெின்தறொர்்களுக்கும்  அன்பும் ம்கிழவும் 
ைொழத்தும் ்ொரொடடும் .

ம்க்ளிர் ்வடப்ொ்ளர்்கள் த்ர்ளைபில 
்ஙகு த்ற்றுள்்ளதும், தநெர்்கொணல்கள் 
இரண்டும் ம்க்ளிரிடம் ைபிரிைொ்க 
எடுக்்கப்டடிருப்தும் ம்கிழச்சி ேரு்கிறது. 

ேமிழில ஓங்கிைரும் ம்க்ளிர் 
்வடப்ொ்ளி்கள் ்ற்றிய ஆைணமொ்கதை 
இந்ே ேீ்ொை்ளிச ்சிறபபு இேழ ேி்கழ்கிறது. 

இந்ே இேயம் ்கைரும் இனிய மலரில 
என்னுவடய ்கைபிவேவய அழ்கொன 
்க்்க ைடிைவமபபுடன் ேந்ேிருப்ேற்கு 
தநெஞ்சொர்ந்ே நென்றி ஐயொ.

ைற்றொ அன்புடன்

தவற்றிப்யபத்ாேி ,
ேஞ்சொவூர்.

...
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அந� ைனிைெோயனி இப்தெோதும எல்ேோம 
நனவமக்தக எனகனிறெோர் அத� மகனிழசெனியோ் 
ம்நனிவேதயோடு. இப்தெோது தயோெனிதது 
ெோருங்கள் ஒரு கு�னிவர கோ்மல் தெோ் 
�ீவம எனெது எத�வ் நோள்  நீடித�து. ெனின 
எப்ெடி அதுதை ஒரு நனவமயோ்�ோக �னிவெ 
�னிருமெனியது. 
 இ து  இ ப் ெ டி  இ ரு க் க  பு � னி � ோ க 
ைந� அந� கோடடுக் கு�னிவரயனில் ஈர்க்கப் 
ெட் ைனிைெோயனியனின மகன அ�னில் ஏறெனி 
ெைோோனி பெய்யும தெோது, அந� கோடடுக் 
கு�னிவரயனின தைகத�னிற்கு ஈடு பகோடுக்க 
முடியோமல் �டுமோறெனி கீதழ ைனிழுநது கோவே 
ஒடிததுக் பகோள்கனிறெோன. இப்தெோது அக்கம 
ெக்கம என் தெசும? அந� ைனிைெோயனிக்கு 
நனிசெயம பகட் கோேம �ோன கோடடு கு�னிவர 
ைநது அைர் மக்னின கோவேதய உவ்தது 
ைனிட்த� எனகனிறெது. ஆ்ோல் ைனிைெோயனி 
அந� சூழலிலும, அத� மகனிழசெனியோ் ம் 
நனிவேதயோடு இருக்கனிறெோர்.
 அ டு த �  ந ோ ள்  ர ோ ணு ை த � னி ற் கு 
ஆள் தெர்க்க ைருெைர்ர்கள் கோயப்ெட் 
ைனிைெோயனியனின மகவ் அவழக்கோமல் பெனறு 
ைனிடுகனிறெோர் கள். இப்தெோது அக்கம ெக்கம 
மீண்டும அைவர அ�னிர்ஷ்்ெோலி எனகனிறெது. 
இப்ெடி ப�ோ்ரும இந� கவ�க்கு எங்கு 
முற்றுப் புள்ைனி வைக்கனிதறெோதமோ அப்தெோது 
இது ஒரு தெோக கவ�யோகதைோ அல்ேது சுெக் 
கவ�யோகதைோ எப்ெடி தைண்டுமோ்ோலும 
முடிக்கப்ெ்ேோம. இந�க் கவ� பு�னி�ல்ே.. 
ஆ்ோல் இது பெோல்லி பெல்லும ெோ்ம, 
எண்்ங்கவை புதுப்ெனிக்க உ�வும எனெ�னில் 
இரண்டு கருதது இல்வே.
 ஒ ரு  ந னி க ழ வு  ந ன வ ம ய ோ ் � ோ 
�ீவமயோ்�ோ எனெவ� நீங்கள் அந� 
தநரதவ� வைதது முடிவு பெய்து உ்ர்செனி 
ைெப்ெடுகனிறெீர்கள். ஆ்ோல் உண்வமயனில் 
நனவமயும �ீவமயும அந� தநரதவ� 
மடடும வைதது முடிைோை�னில்வே. ஒரு 
தநரம நனவமயோகத ப�ோனியக் கூடிய ஒனறு 
அடுத� நனிகழைனில் �ீவமயோகத ப�ோனிகனிறெது. 
ஒரு தநரம �ீவமயோகத ப�ோனியக் கூடிய 
ஒனறு அடுத� தநரம நனவமயோக 
மோறெனி ைனி்க் கூடும. நோம எங்கு முற்றும 
தெோடுகனிதறெோம எனெது நம ம்நனிவேவய 
ெோர்நத� இருக்கனிறெது. 

 உண்வமயனில் எந� ஒரு நனிகழைனிலும 
தெோர்நது தெோகோமல் இயங்க ெழகனிக் 
பகோண்்ோல், ஆழம்ம அவ� நனிவறெதைறெோ� 
ஒரு நனிகழைோக எடுததுக் பகோண்டு, அவ� 
முடிப்ெ�ற்கோ் ெந�ர்ப்ெத�னிற்கோக, அந� 
ஃவெவே �னிறெநது வைததுக் பகோண்டு, நம 
ம்�னில் அரற்றெனிக் பகோண்டு இருக்கோது. 
ம் அழுத�ம ைரோது. நம பெயல் �னிறெனும 
ஆற்றெலும குவறெயோமல் மகனிழசெனியும பைற்றெனி 
யும ைோழைனில் நனிவறெயும.                             n   

l

எந்ே ்றவையும் மவழ தைண்டி 

மரம் நெடடேிலவல... - ஆனொல 

ேொன் ைொழ கூடு ்கடட 

இடம் ேந்ே மரங்களுக்கு 

நென்றி ைபிஸைொ்சமொ்க 

ஆங்கொஙத்க

 ைபிவேத்து த்கொண்டிருக்்கிறது 

மரத்ேின் ைபிவே்கவ்ள  

நெொவ்ள ைரும் நெம் ்சந்ேேிக்்கொ்க.....!!!!!

l

எஙத்கதயொ ஓடிக்த்கொண்டிருந்ே 

்கொற்வற ்பிடித்து 

்லூனில அவடத்து ைபிவ்ளயொட 

ேரு்கிதறன் குழந்வேக்கு.

அவே ஆனந்ேமொய் தைடித்துைபிடடு 

்கொற்று த்சன்ற ேிவ்சவய வ்க நெீடடி 

்கொடடு்கிறது குழந்வே...!!!

l

மூடிய ென்னல  ைழிதய 

எடடி ்ொர்க்்க முயல்கிறது  மவழத்து்ளி 

ென்னல ்கண்ணொடியபில தமொேி 

உவட்கிறது மவழத்து்ளி...!!

த்ரன்்பின் நெிமித்ேம் எபத்ொது 

நெிற்கும்....!!!

்ச. இ்ாஜ்குைார்
ேிருப்த்தூர் மொைடடம் 
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 ஆ�னிகோேத�னில் கோடடில் தைடவ் 
யோடி நோத்ோடியோக �னிோனிந� ம்னி�ர்கள் 
வகக்குக் கனிவ்த� கோய், க்னிகவையும 
தைடவ்யனில் அகப்ெட் ைனிேங்குகவையும 
ெசவெயோக உண்டு ைந� கோேத�னில்�ோன 
இடி ைனிழுந� இ்த�னில் பைந� ைனிேங்கனின 
மோமனிெதவ� உண்டு அ�ன ருெனிக்கு அடிவம 
ஆ்ோர்கள்.
 இடி ைனிழும தெோது �ீவய ெற்றெனிக் 
ப க ோ ள் ை  ஏ ற் ெ ோ டு  ப ெ ய் � ் ர் .  அ த �ீ 
அடுத� இடி ைவர �ோக்குப் ெனிடிக்கோமல் 
அவ்நது தெோக சுவையோ் உ்ைனிற்கோக 
பநருப்வெ த�டி அவேந�ைர்கள் �ோம 
ெனிக்கனிமுக்கனி கல் மூேமோக பநருப்வெ கண்் 
றெனிந�்ர். உ்ைனின மூேம பநருப்வெ 
கண்்வ்ந�்ர் எனறெோல்....
 ை னிைெோயதவ� கண்்வ்ந�து 
இனப்ோரு கவ�.
 ஆ � னி ய னி ல்  ப ெ ண் த ்  கு ழு ை னி ன 
�வேைனியோக இருந�னிருக்கனிறெோள் தைடவ் 
யோடு�ல், உ்வை தெகோனித�ல், அவ�ப் 
ெங்கனிடடுக் பகோடுத�ல் எ் ெல்தைறு 
ெ்னிகவை பெய்�னிருக்கனிறெோள்.
 ஒரு மவழக்கோேத�னிற்கு ெனிறெகு 
பைறுவமயோக கனி்ந� நனிேம ைனிவைநது 
நனினறெவ� ெோர்த� பெண்�ோன ைனிைெோயதவ� 
கண்டுெனிடிக்கனிறெோள்.
 �ோன வகநழுை ைனிட் �ோ்னியங்கள் 
�ோன ஈர நனிேத�னில் ைனிழுநது ைனிவைநது 
இருக்கனிறெது எ் உ்ர்நது ைனிைெோயதவ� 
கண்டுெனிடிக்கனிறெோள் பெண்.
 இ�ற்குப் ெனின்ர்�ோன கோடவ் 
அழனிதது ைனிைெோயம பெய்து குழுைோக 

உண்டு இருக்கனினறெ்ர்.
 இந� கோேகட்த�னிற்கு ெனின�ோன 
பெண் �வேைனியோக இருப்ெ�னிலிருநது ெனின 
�ள்ைப்ெடடு ெவமயல் மற்றும ெோனிமோறெல் 
எனறெ ைட்த�னிற்குள் அவ்க்கப் ெடுகனிறெோள். 
அ�ற்குப் ெனின�ோன ெமூகைனியல் ( Sociology) 
உருக் பகோள்ைத ப�ோ்ங்குகனிறெது.
 ஒரு ஆ்னின ஆளுவகக்குடெட் 
நனிேதவ�யும அைனுக்கோ் பெண்கவையும 
நனிர்்யனிதது பகோள்கனிறெோன. அநநோைனில் 
� ோ ன  ெ ே � ோ ர ம ் ம  ( P o l y g a m y )
எ ன ெ து  ஆ ண் க ளு க் கு  ம ட டு ம  ஆ க 
மோறெனிப்தெோகனிறெது. ைனிைெோய நனிேதவ� அ�னிக 
அைைனில் வகப்ெற்றெவும அ�னில் ைனிவைகனினறெ 
பெோருடகவை �ோத் வைததுக் பகோள்ைவும 
நனிவ்த� பெோழுது ஒருைனுக்கு ஒருத�னி 
எனறெ தகோடெோடும உருைோகனிறெது. இ�ற்கு 
கோர்ம ைனிவைநனிேதவ� வகயகப்ெடுத�னி 
ஆளுவம பெலுத� தைண்டும எனறெ 
எண்்தம அ�ற்கு அடிப்ெவ் கோர்ம 
உ்ைனிற்கு த�வையோ் �ோ்னியங்கவை 
அ�னிக அைைனில் வைத�னிருக்க தைண்டும 
எனெத�யோகும.
 எ்தை உ்வு எனெது பநருப்பு 
நனிேம பெண் எ் பெோனிய ெமூக கட்வமப்வெ 
உருைோக்கவும அழனிக்கவும ைல்ேது. �ன 
நோடடில் இல்ேோ� உ்வுப் பெோருடகைனின 
ைனிவ�கவை நோற்றுகவை பெறுை�ற்கோக 
தைறு நோடடு பெண்கவை கைர்ைதும, 
�னிரும்ம பெய்துபகோண்டு அந�ப் ெயனிர் 
கைனின ைனிவ�கவை நோற்றுகவை ெீரோக 
பெற்றெதும ைரேோற்றெனில் அறெனியோ� கவ�.
 கருமெனிற்கு ெனின்ோல் ஒரு இ்னிப் 
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ெோ் கோ�ல் கவ�யுண்டு. மனம�்னின 
கோ�ல் ஆயு�ம கருமபு ைனில்லும மேர்  
கவ்யும �ோன எ் புரோ்ங்கள் 
பெோல்கனினறெ் ஆ்ோல் கோ�லுற்றெ கோ�ே 
னுக்கு கருமவெதய ெோனிெோக அைனித� 
கவ�வய ெோர்ப்தெோம.
 1492 இல் பகோேமெஸ அபமோனிக் 
கோவை கண்டுெனிடிக்கும முன ெனிே நோடகள் 
கோ்ோனி �ீவுகைனில் �ங்கனி்ோன, அைனு்ன 
கோ�ல் ையப்ெட் அந� நோடடு இைைரெனி 
அைன ைனிவ்பெறுமதெோது கோ�ல் ெோனிெோக 
கருமபு நோற்றுகவை அைளுக்கு பகோடுத�ோள் 
அ�ன மூேம கருமபு அபமோனிக்கோைனிலும 
நுவழந�து. பெண்கைோல் தைறு நோடுகளுக்கு 
உ்வுகள் தைதரோடு புேமபெயர்ந� கவ� 
களும உண்டு.

இேக்கனியத�னில் பெண்கைனின உ்வு.

 பெண்கைனின உ்வு ெற்றெனிய குறெனிப்பு 
கள் இேக்கனியத�னில் மனிக குவறெைோகதை 
இருப்ெ�ோக த�ோனறுகனிறெது.
 பெண் எனெைள் ரோஜதெோக உ் 
ைனிவ் சுவைதது உண்ணு�ல் தெோனறெ 
கோடெனிகள் எங்கும ப�னெ்ைனில்வே.  மோறெோக 
உ்வை ெவமப்ெைர் ெோனிமோறுெைைோக 
கோடடுகனிறெத� �ைனிர சுவைதது உண்ெைைோக 
கோட்ப்ெ்ைனில்வே.
 இேக்கனியம பெண்கைனின உ்வு 
ெற்றெனி என் கூறுகனிறெது... சுவைப்தெோம 
ைோருங்கள்.
 குறுநப�ோவகயனின ைோ னிகவைப் 
ெோர்ப்தெோம.
 ‘ ‘முைனி �யனிர் ெனிவெந� கோந�ள் 
பமனைனிரல்’’ எனறெ ெோ்லில் �யனிர் ெனிவெயும 
பெண் ன்ின ைனிரல் ைர் ன்ிக்கப்ெடுகனிறெத� �ைனிர 
அப்ெோ்வே முழுதும உற்று தநோக் கனி ோல் 
உ்வை, இ்னிது எ் ரெனிதது க்ைன 
உண்் தைண்டிய�னின பெோருடடு �வேைனி 
ரெனிதது ெவமப்ெது கோட்ப்ெடடுள்ைது. 
ஆ்ோல் �வேைனி சுவைதது உண்ெது தெோல் 
எந� குறெனிப்பும இல்வே.
 ஆண்களுக்கு உ்ைனில் இருந� 
கடடுப்ெோ்ற்றெ �னவம பெண்களுக்கு 
இல்வே எனெத� உண்வம.
 உ ் லி ய ல்  ெ ோ ர் ந � ,  அ ழ க னி ய ல் 
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த்சஙகுருேி ைற்றிடினும்

த்சவைபிழியொய் மொறிடினும்

நெொடடிற்கு உயபிர்த்கொடுக்கும்

நெலங்கருேி உவழத்தேொதம...!

ஓயொே உவழப்ேவன 

உட்கொர்ந்ே இடத்ேிதலதய 

வ்கமொற்றி ்கொ்சொக்கும் 

்கள்்ளத்ேனம் நெரித்ேனதம...!

ஆட்சியபிவன ை்சமொக்்கி 

அடிமொடடு ைபிவலபபுகுத்தும்

அேி்கொரம் நெடக்குது

ஆணைதம தைலலுது...!

உவழப்பிற்கு ஏற்ற்டி

ஊேியமும் ்கிடடைபிலவல 

்பிவழப்பிற்கு என்னத்சய்தைன் 

்பிதுங்கியதே என்ைபிழியும்....!

ஒடடிய ையபிற்றினிதல 

ஒழுங்கொ்கத் ேங்கொமல 

்கடடியக் த்கொைணமும் 

்கொேதூரம் ்றந்ேதுதை...!

்ஞ்சப்ொடடு ்ொடிதய 

்குேி ைொழக்வ்க த்ொனதே

நெஞவ்சயபிவன நெம்்பிதய

நெொங்களும் ைொழ்கிதறொம்...!

க. இ்விச்்சநெி்ன.
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ெோர்ந�, ெமூக கட்வமப்பு ெோர்ந� ெே 
உ்வு கடடுப்ெோடுகள் பெண்களுக்கு 
இருந�னிருக்கனிறெது... இருக்கனிறெது. எனெவ� 
உ ் வு  மு வ றெ க ளு ம  ப ெ ண் களு க் கு 
எ் ைவரயறுக்கப்ெட் உ்வுகளும 
கூறுகனினறெ்.
 அவவையோர் ெோடிய பகோனவறெ 
தைந�்னில் ‘‘உண்டி சுருக்கு�ல் பெண்டிர்க்கு 
அழகு’’  எனறு ஏன ெோடி்ோர்? ெெனியனின  
பகோடுவமவய அறெனிந�ைர் அவவையோர்.
 ெனிேமெனி எனறெ பெண் பகோடுத� 
கூழுக்கோக கைனி ெோடியைர் அவவையோர்.
அப்ெடி இருக்க ெெனியனின பகோடுவமயோல் 
�்க்குத�ோத் ‘‘உண்டி சுருக்கு�ல் பெண் 
டிர்க்கு அழகு’’ எனறெ வமண்ட ைோய்வஸை 
ெோடிைனிட்ோரோ?
 எது எப்ெடியோயனினும ைழக்கத�னி 
லுள்ை இப்ெோ்ல் அழகனியல் ெோர்ந� 
பநருக்கு�ல்கள் பெண்்னிற்கு உள்ைது 
தெோல் ஆண்களுக்கு இல்வே எனெவ�தய 
பெோல்கனிறெது.
 எ்னினும இனப்ோரு ஐயமும 
உண்டு இருெோேருக்கும பெோதுைோ் 
கருததுகவைதய ெோடும அவவையோர் 
இவ� மடடும ஏன பெண்ணுக்கோக 
ெோடியனிருக்கனிறெோர்?
 ஒருதைவை ‘‘உண்டி சுருக்கு�ல் 
ெண்டிக்கு அழகு’’ எனறு இருந�னிருக்கும 
எனறும த�ோனறுகனிறெது. ெண்டி எனறெோல் 
ையனிறு உ்ல் எனறெ பெோருள் உண்டு எ் 
�மனிழ ஆரோய்செனி கழகம பைைனியனிடடுள்ைது.
 த�வையோ் அைவு மடடுதம 
உண்ெது ையனிற்றுக்கு நல்ேது. எனறு 
ெோடி இருக்கக்கூடுதமோ அவ� மீள் 
ெ�னிவு பெய்�ைர்கள் அவ� பெண்கைனின 
�வேயனில் ஏற்றெனி ைனிட்ோர்கைோ?
 ரோமோய்த�னிலும �ோ்வக உண்ணும 
கோடெனிவயயும குமெகர்்னும கோடெனிவயயும 
ை னி ை ோ னி க் கு ம  ெ ோ ் வ ே யு ம  ஒ ப் ெ னி ட டு ப் 
ெோர்த�ோல் பெண் எனெைள் குவறெதத� 
உண்  ்தைண்டும எனறெ கருதது பூ்கமோக 
உள்ைது ெற்தறெ ெோ்வே ெோர்ப்தெோம.
 குமெகர்்ன உ்வு உண்ணும 
கோடெனிவய ெோர்ப்தெோம.

இரும ெெனிக்கு மருநது எ் எஃகனித்ோடு

இருமபு அெனிக்கும அருநதும எயனிற்றெனி்ோன.
ைரும கைனிற்றெனிவ்த �னினறெ்ன.
(குமெகர்்ன ைவ�ப்ெ்ேம 7462)

 கடும ெெனியனின தைகத�ோல் எஃவக 
யும, இருமவெயும யோவ்வயயும உண் 
ணும குமெகர்்்னின உ்வு அை்து 
ைலிவமக்கு குறெனியீ்ோக்கப்ெடடிருக்கனிறெது.
 ஆ்ோல் �ோ்வக ைவ�ப் ெ்ேத�னில் 
�ோ்வக உண்ணும கோடெனியனில் கமெர் 
என் பெோல்கனிறெோர் எனெவ� ெோர்ப்தெோம.
 கனிைப்ெ அருங்பகோடுவமய அரக்கனி 
தகடு இேோ ைைப்ெரு மரு� வைப்பு அழனிதது 
மோற்றெனி்ோள்.

(�ோ்வக ைவ�ப்ெ்ேம 363).
 அருவமயோ் ைைமமனிக்க மரு� 
நனிேதவ� உண்டு அவ� ெோவேயோக மோற்றெனி 
ைனிட்ோள் ‘அரக்கனி’ எனகனிறெோர்.
 ப க டு � ல்  ப ெ ய் யு ம  கு ் த வ � 
உவ்ய ைவர ‘அரக்கனி’ எ்ேோம ஆ்ோல் 
கு்ம �ைனிர்தது �ோ்வகயனின உ்வு 
உண்ணும �னவமவயக் பகோண்டு ‘அரக்கனி’ 
எ ்  க ம ெ ர்  ெ ோ டு ை து  க ை ் னி க் க ப் ெ ் 
தைண்டிய ஒனறு.
 ெெனிஉ்வு, பெண் எனறெ மூனறு 
பெோற்கவை நனிவ்க்குமதெோது உறு�னியோக 
நனிவ்வுக்கு ைருெைள் கோயெண்டிவக.
 யோவ்த�ீ தநோயோல் அ்ங்கோப் 
ெெனியோல் அை�னியுற்று அ�னிலிருநது மீள்ை�ற் 
கோ் 12 ஆண்டுகோே தெோரோட்முதம  
ெோெமோக அைனிக்கப்ெட்து கை்னிக்கத 
�க்கவை.

முநநோ ேோண்டின மு�னிர்கன்னி நோ்ீங் 
குண்ணு நோளுன னுறுெெனி கவைபக்
அநநோ ைோங்கை ்னிட் ெோெம.

( உேகைறெைனி புக்க கோவ� : 45-48 )

 இ�ன மூேம பெண்்னின உ்வு, 
அைைனின  ெெனி பெோனிதும  ஆ ன்ின ெோர்வையனிதேதய 
கட்வமக்கப் ெடடுள்ை  ்எனெது புே ோ்கனிறெது.
 இவ�ப் ெடிக்குமதெோது பெண் பூப் 
பெய்�னிய கோேம, முன தெறு கோேம, ெனின 
தெறுகோேம மற்றும வகமபெண் கோேம 
எ்க் கோே முவறெகைனில் ெத�ோ் ஆகோரங்கள் 
அல்ேது ெததுக்குவறெைோ் ஆகோரங்கள் 
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ந னி ர் ் ய னி க் க ப் ெ ட டு ள் ை த � ? எ ன றெ 
தகள்ைனிகள் எழேோம.
 கூர்நது தநோக்கனி்ோல் பெண்்னின 
ெ ் ங் கு க ளு ம  ம ற் று ம  ெ னி ள் வ ை த ெ று 
ெ ோ ர் ந து ம  உ ் வு மு வ றெ  அ வ ம ந து 
இருக்கனிறெத� �ைனிர பெோதுைோக ரெவ்யும 
த�ர்வும ஆவ் வமயமனிடடு இருப்ெ �ோல் 
பெண் உ்ைனிலிருநது ைனிேக்கனி வைக்கப் 
ெடடிருக்கனிறெோள் எனெது புே்ோகும.

ஒரு நோள் உ்வை ஒழனி எனறெோல் ஒழனியோய்
இரு நோளுக்கு ஏல் எனறெோல் ஏேோய் - ஒரு நோளும
என தநோவு அறெனியோய் இடுமவெ கூர் என ையனிதறெ!
உனத்ோடு ைோழ�ல் அோனிது. 11
 

 இந�ப் ெோ்லில் உ்ைனின ெோது 
கோப்ெனினவம, ைறுவமக் தகோடடிற்கு கீழ 
ைோழு�ல், உ்வு ெற்றெோக்குவறெ மற்றும மனிகு 
உ்வு, குவறெத�ல் நனிேைனின கடடுப்ெோடு 
அரெ னின இ்த� னில் இருந� னிருக்க னிறெது 
எனெவ�யும இப்ெோ்ல் உ்ர்ததுகனிறெது.
 பூ�ப்ெோண்டியன த�ைனி  பெருங் 
தகோப்பெண்டு எனனும புேைரோல் ெோ்ப் 
பெற்றெ 246ைது புறெநோனூறு ெோ்லில் 
பெண்்னிற்கோ் உ்வு ெற்றெனிய குறெனிப்பு 
கள் உள்ைது.

அவ் இவ் கனி்ந� வகெனிழனி ெனிண்்ம
பைள் எள் ெோநப�ோடு புைனிப்பெய்து அட்

* 

அண்வமயபில இருந்துத்கொண்தட

தேொவலதூரக் ்கலைபி ்யபில்கிறொள்

முது்கவலப ்டடம் எதுதைன்று

இன்னும் அறியொமல

* 

இருப்வே ைபிடுத்து இலலொேவேத்

தேடு்கிறது மனம்

்சிவறக்குள் எ்ளிவமவயப

பூடடும் இலக்்கற்ற ஆவ்ச்கள்

* 

்சுத் தேொல த்ொர்த்ேிய்டி

ைபிலஙத்கொடு வ்கத்கொர்க்்கிறொர்்கள்

மனிேம் மறந்ே இேயத்ேில

அவற்கள் இலவலத்ொலும்

* 

உனது வ்க்க்ளிலும் ைபிரல்கள்

ஏற்றத்ேொழவுேொன்

இயக்்கங்க்ளில எபத்ொதுதம

அவை இவண்கின்றனதை !

* 

அம்பு தேொடுத்ே்பின் ைபில

ேவலகுனிந்து ்சொய்்கிறது

இலக்்கிவன வீழத்ேியதும் நெிமிர்்கிறது

எனது தேொள்்க்ளின் மீதேறி

* 

இருடடவறயபில ைபி்ளக்கு்கள்

இலவல என்று யொர் த்சொன்னது ?

்சொைபித் துைொரங்க்ளில

ைழிந்துத்கொண்டிருக்்கிறது தை்ளிச்சம் !

- கா.ந.கல்ோணசுநெ்ம்
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தைவை பைநவ� ைல்ெனி ஆகப் ெரற் பெய் 
ெள்ைனிப் ெோயனினறு ை�னியும
உயைற் பெண்டிதரம அல்தேம மோத�ோ.

 எனறெ ெோ்லின மூேம எள் துவை 
யலும தைைக்கீவரயுதமோ வகமபெண் 
உ்ைோக பகோடுக்கப்ெடடுள்ைது.
 ஆ்ோல் இேக்கனியத�னிற்கு மோறெோக 
ந ோ ட டு ப் பு றெ  ெ ோ ் ல்  ப ெ ண் ணு க் க ோ ் 
உ்வுகைனில் கை்ம பெலுததுகனிறெது.
 நோடடுப்புறெப் ெோ்லில் ெருை 
மவ்ந� பெண்்னிற்கோ் உ்ைோக 
�மனிழோனின ெோரமெோனிய உ்வு ைவககைனில் 
ஒனறெோ் புடடும, ெசெோனிெனி ெோல் புடடு 
உளுத�ங்கைனி கத�ோனிக்கோய் ெோல்கறெனி, 
ெசெோனிெனி ெோல் பெோங்கல் நல்பேண்ப்ய் 
ெசவெ முடவ் தமோோனிஸ எ்ப்ெடும 
ெசவெ ைோவழப்ெழம.

 �னிரும்மோ் பெண்கைனின உ் 
ைோக உளுநது மோவு கஞெனி இ்ம பெற்றெனி 
ருப்ெவ� அகநோனூறு தெோனறெ ெங்க 
நூல்கள் எடுததுக் கூறெனியுள்ை். இது 
உ்லுக்கும கர்ப்ெ உறுப்புகளுக்கும, 
இடுப்பு எலுமபுகளுக்கும உறு�னிவயயும 
ெேதவ�யும பகோடுப்ெ�ோக பெோல்ேப் 
ெடுகனிறெது தமலும எள்ளுப்ெோகு ெசுமெோல் 
ெமெோ அோனிெனிச தெோறு தெோீசெமெழம ெோ�ோம 
ெருப்பு முந�னிோனி ெழம பெவைோவழ ெழம 
இக்கோேத�னில் அ�னிகம ெயனெடுத�ப்ெ் 
தைண்டியவை எ் நோடடுப்புறெ ெோ்ல்கள் 
கூறுகனினறெ்.
 கர்ப்ெனி்னி பெண்கைனின உ்ைோக 
மு�ல் மூனறு மோ�த�னிற்கு மோமெனிஞசு 
ைனிேோங்கோய் மனிைகோய் தெோனறெவை குறெனிப்ெனி ப் 
ெடடுள்ைது. அ�ற்கு ெனிறெகோ் கோேத�னில் 
மோதுைமெழம, உளுநது ெ்ங்கட ,் முவைக் 
கடடிய ெசவெப்ெயறு, மத�னி மீன,  கீவர 
ைவககள்,  பகோண்்க்க்வே ெசுமெோல் 
தெோனறெைற்வறெ தெர்ததுக் பகோள்ளு�ல் 
ைழக்கமோக இருக்க தைண்டும எ  ்நோடடுப் 
புறெ ெோ்ல்கள் கூறுகனினறெ .்

 ெனிரெைனித� பெண்கைனின உ்வு /
ெோலூடடும �ோயனின உ்ைோக.
 சுறெோ புடடு கருைோடு குழமபு பகோத� 
மல்லி ெீரகம மனிைகு த�ங்கோய் பெோடடு 
மஞெள் தெர்தது அமமனியனில் அவரததுப் ெனின 
பூண்டு இஞெனி �டடிப்தெோடடு உப்பு தெர்தது 
சூ்ோக்கனி எப்ெடி �்னியோக பகோடுக்கவும 
தெோற்று்ன கேநது உண்்வும பகோடுக்க 
தைண்டும எ் நோடடுப்புறெ ெோ்ல்கள் 
உ்வு ைழக்கதவ� பெோல்கனினறெது.
 எ ன்ினும �ற்கோேத�னில் பெண்களுக்கு 
உ்வு சு�ந�னிரம கனிவ்தது இருப்ெ�ோக 
நனிவ்த�ோலும அைெரமோக ெ்னிக்குச 
பெல்லும பெண்கள் ெோ னிைர  ெத�ோ் 
உ்வுகவை உண்ெது இல்வே எனெத� 
உண்வம.
 தமலும, ைைோனிைம பெண்கள் ெோரம 
ெோனிய உ்வுகவை உண்ெவ� �ைனிர்தது 
பீெோ, ெர்கர், ஸெபகடடி, நூடுல்ஸ தெோனறெ 
இனனும பெயர் ப�ோ னியோ� அல்ேது 
ைோயனில் நுவழயோ� பெயர்கவைபயல்ேோம 
பகோண்் உ்வுகவை ைனிருமெனி உண்ணு 
ை�ோல் உ்ல் நேக் தகடும ம்நனிவே 
தகடும உண்்ோகனிறெது.
 ஒரு கோேத�னில் பெண் எனெைள் 
உ்ர்வு நனிவறெந� ைனிவேக்கு வைக்கப் 
ெடடிருந�ோள் எனறு புேமெனி்ோள்...
 இக்கோேத�னில் சு�ந�னிரம எனறெ பெய ோனில் 
ெோரமெோனிய உ்வுகவை �ைனிர்தது உ்லுக்கும 
ம்துக்கும தகடு ைனிவைைனிப் ெத�ோடு நோடடின 
பெோருைோ�ோர ெீர்தகடுகளுக்கும ஆண் பெண் 
எனறெ தெ�மனினறெனி கோர்மோக இருக்கனினறெ்ர்.
உ ் ல்  ந ே ம  த ெ ் வு ம  ம ்  ந ே ன 
தெ்வும நல்ே உ்வுகவை உண்தெோம.
 உ்வை �ைனிர்தது அ�னமூேம 
குடுமெத�னின சுவமகவை ஒப்ெ�ோக 
நனிவ்ததுக் பகோள்ளும ெனிவழயனிவ் 
கவைதைோம.
 பெண் குழநவ�களுக்கும ஆண் 
குழநவ�க்கு நனிகரோ் ெத�ோ் ஆதரோக்கனியம 
�ரக்கூடிய உ்வுகவை பகோடுக்கவும, 
மற்றெ பெண்களும ஆதரோக்க னியமோ் 
உ்வை எடுததுக்பகோள்ைவ� �வேயோய 
க ் வ ம ய ோ க  ப க ோ ள் ை  உ று � னி ப ம ோ ழ னி 
எடுததுக் பகோள்தைோம.

n   

பீ்சொ, ்ர்்கர், ஸ்த்கடடி, நூடுலஸ த்ொன்ற 

உணவு்கவ்ள ைபிரும்்பி உண்ணுைேொல உடல 

நெலக் த்கடும் மனநெிவல த்கடும் உண்டொ்கிறது.
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 ஜோனுவை  பெண் ன்ியைோ�னினனு 
ஒடடுபமோத�மோ முத�னிவர குத�னி  முடியோது, 
ஏ ன ் ோ  ெ னி ே  ஆ ண் க ள்   ப ெ ய் யு றெ 
ெனிே �ப்ெோ்  வெத�னியக்கோர பெயவே 
ஆணுக்கு நனிகர் பெண்ணும ெமமனு பெய்யுறெ 
ெனிே அவரகனிறுக்கு பெண்்னியைோ�னிதயோ் 
அைவை நனிசெயமோ ஒப்ெனி் முடியோது.
ஆமெவை  �ண்்னி அடிசெோ, ெனிகபரட 
குடிசெோ அவ� பெண்ணும பெஞெோ �ோன 
பெண்்னியம எனெது அர்த�மனில்வே 
எனெது அைள் கருதது. நோகோீகம்ோ உ்மபு 
ப�ோனியனிறெ மோ�னிோனி பேக்கனிங்ஸ தெோடடுக்கனிடடு 
�னிோனியனிறெது எல்ேோம சு�ந�னிரம ஆகோது 
எனெவ� உ்ர்ந�ைள். பைறும முப்ெத�னி 
மூனறு  ெ�ைனிகனி�ம பகோடுததுப்புடடு ஆணும 
பெண்னும ெமமனு பெோல்லுறெ பைதது 
தைடடு ெெங்கவை ம�னிக்கோ�ைளும கூ்...
 கல்ைனி - தைவே - யோவரயும ெோர்நது 
இல்ேோமல் இருத�ல் (அண்்ன - �மெனி, 
�நவ�, க்ைன உள்ெ் ) �ன முடிவை 
�ன்னிசவெயோக �ோத் எடுப்ெது தெோனறெ 
ந்ைடிக்வகவய எனறு ஒரு பெண் 
சுயமோக பெய்கனிறெோதைோ அனறு �ோன 
அைள் முழுவமயோ் சு�ந�னிரதவ� பெற்று 
இருக்கனிறெோள் எனறு நமபுெைள்.
 கற்பு பெண்வ் அவ்யோைப் 
ெடுததும குறெனிகைனில் குறெனியீடு இல்வே 
எனறு உரக்கச பெோல்ெைள். ஆண் - 
பெண் ஒழுக்கம �ோன கற்பு. ம்ததூய்வம 
�ோன கற்பு எனறு ஜோனெனிரோ்னியோய் ெே 
ெவெகைனில் வ�ோனியமோய் பெண் ெனிங்கம 
தெோே பெோல்ெைள்.      
 அைள் ஆயனிரத�னில் ஒருத�னி அல்ே, 

 

தகோடியனில் ஒருத�னி. எப்தெோதும சுடி�ோர் 
�ோன உடுததுைோள் அது ெோர்ப்ெைர் வக 
எடுதது குமெனிடும ைவகயனில் இருக்கும 
ஆ்ோல் அைள் ஆவ்யனிலும ஒரு ஸவ்ல் 
இருக்கும. மனிடுக்கு இருக்கும. அைள் சுருள் 
முடி பநற்றெனியனின இரு புறெமும த�ோர்மோய் 
அழகோய் கோடெனியைனிக்கும. ெவு்ர் முகத�னில் 
பூெனியனிருந�ோலும அது அடுத�ைவர அடிக் 
கோ� ைனி�த�னில் அைளுக்கு பெோருத�மோய் 
இருக்கும.
 ஜோனு அழகனில் மடடுமல்ே தெசெனிலும 
அடுத�ைர்கவை கைரக்  கூடியைள் ,ெனிறெந� 
கை தெோரோைனியும கூ், அைள் தெெனி்ோல் 
ெவெகைனில் அ்ல் ெறெக்கும. அைள் தெசசு 
ெே மக்கவை கைர்ந�து. �ன தெசசு மூேம 
இந� ெமூகத�னில் ெே நல்ே ைனிஷயங்கவை 
ைனிவ�த�ோள் .    
 அைள் தெசெனில் மயங்கனி தெோ் 
தகோ்ோ் தகோடி இரெனிகர்கைனில் ஒருைன 
�ோன ரோம. பரண்டு தெரும பைவதைறு ெோ�னி 
எனறெோலும, இவைனிருைரும முற்தெோக்கு 
ெனிந�வ் உவ்யைர்கள் எனெ�ோலும, 
இருைோனின கு்ங்களும ஒதது தெோ்�ோல்  
ரோவமதய ஜோனு �னிரும்ம பெய்துக் 
பகோண்்ோள்..
 பெோது தமவ்யனில் மடடுமல்ேோது 
பெோந� வீடடிலும ,பெோந�  ைோழக்வகயனிலும 
ஆண் - பெண் ெமம எனெவ� நனிரூெனிதது 
கோடடியைள். க்ைன - மவ்ைனி இரு 
ைரும தைவேக்கு பெல்ை�ோல், தைவே 
முடிநது வீடடிற்கு ைந�ோல் கூ் ெவமயல் 
தைவே கைனிலும  இருைரும தெர்நத� �ோன 
பெய்�்ர்.    
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எனது 
்கனவு்கள்

்பிணி்க்ளிலலொ யொக்வ்க

பீேி்க்ளிலலொ ைொழக்வ்க 

ஊறு்க்ளிலலொ தேொழினுட்ம் 

ஊழல்க்ளிலலொ அர்சியல 

ைன்முவறயபிலலொ பூமி 

ைறுவமயபிலலொ தே்சம் மொசு்க்ளிலலொ 

சூழல மனிேம் ேவழக்கும் மனங்கள்  

   (தைண்டும்).

எனது ்கனவு்கள் உயபிர்த்ேிடும் தநெரம் 

தைற்றி்க்ளொல எழுதுதைன் 

சுய்சரிேம்.

ைஃபீரொ ைஃபீ

 ெோப்ெனிடடு முடித� ெோத�னிரததுக்கு  
அைள் தெோப்பு தெோடடு பகோடுத�ோல் 
அைன கழுைனி வைக்க தைண்டும ,இப்ெடி 
ஒருத�ருக்கு ஒருத�ர் எல்ேோ தைவேகைனிலும 
ெகனிர்நது பெய்�்ர் அத� ெமயத�னில் 
க்ைனுக்கு உ்ல் நனிவே ெோனியனில்ேோ� 
ெமயத�னில் எல்ேோ தைவேகவையும இைள் 
பெய்ைோள், இைளுக்கு உ்ல் நனிவே 
ெோனியனில்ேோமல் இருந�ோல் அனவறெய �னி்ம 
எல்ேோ தைவேகவையும அைன பெய்ைோன. 
இப்ெடி எல்ேோ தைவேகவையும ஒருத� 
ரு க் கு  ஒ ரு த � ர்  ெ க னி ர் ந து  ப க ோ ண் டு 
பெய்�்ர்.  
 ஒரு நோள் ஜோனு தெெ இருந� 
நனிகழசெனியனின அவழப்ெனி�ழனில் �னிரும�னி 
ஜோனு ரோம எனறு குறெனிப்ெனிடடு இருந�வ� 
கண்டு தகோெப்ெட்ோள், உ்த் நனிகழசெனி 
அவமப்ெோைருக்கு தெோன பெய்�ோள்.

 இங்க ெோருங்க ெோர், எ்க்கு கருதது 
ப�ோனிஞெ நோைனிலிருநத� என அப்ெோைனின 
பெயவர கூ் இ ன்ிெனியேோக தெோட்�னில்வே, 
எனவ் ெதது மோ�ம சுமந�  �ோயனின 
பெயவர �ோன இ்னிெனியேோக தெோடுதைன, 
எந� கோேத�னிலும ஒரு பெண் ஒரு ஆணுக்கு 
கடடுப்ெட்ைைோ இருக்க கூ்ோ துனனு 
நனிவ்க்கனிறெை இந� ஜோனு ,அப்ெோ 
பெயவரதய இ ன்ிஷனியேோ தெோ் மறுத� 
பெோண்ணுங்க, இப்ெ இவ்யனிே ைந� 
புருஷன பெயவர என பெயதரோ் தெோட்ோ 
ஒததுக்குதை்ோ ??   
 எங்தக ஒரு ஆவ் கல்யோ்ததுக்கு 
அப்புறெம பெோண்்ோடடி தெவர தெர்தது எழு� 
பெோல்லுங்க ெோப்தெோம ??அது என்ங்க 
ஒரு ஆண் மடடும எப்தெோதும �னிரு ?? அதுதை 
ஒரு பெோண்்ோ இருந�ோ �னிரும்ததுக்கு 
முன்ோடி பெல்ைனி, �னிரும்ததுக்கு அப்புறெம 
�னிரும�னி ?? எங்களுக்கு கல்யோ்ம ஆயனிடிசசு, 
ஆகவேனனு எதுக்கு பைைனிப்ெடுததுறெீங்க??
 ஒரு ஆண் கல்யோ்ததுக்கு அப் 
புறெம கழுததுே �ோலி கடடிடடு தெோக 
பெோல்லுங்க ெோப்தெோம, முடியோதுே அ� 
த ெ ோ ே  � ோ ன  ப ெ ோ ண் ணு ங் க ளு ம  ெ னி ே 
ைனிெயததுே சுயதவ� உ்ரணும ??
 இ ங் த க  ஆ ணு க் கு  ஒ ரு  நீ � னி , 
பெோண்ணுக்கு ஒரு நீ�னியோ இருக்கு ,இங்தக 
எல்ேோதம மோறெனும... மோறுறெ ைவரக்கும 
என்ோதே முடிஞெ ைவரக்கும நனிசெயமோ 
நோன தெோரோடுதைன ..
 நோன தெசுறெது உங்களுக்கு �னிமனிரோ, 
ெ னி டி ை ோ �  � ் ம ோ  ப � ோ னி ய ே ோ ம  ஆ ் ோ 
நோன பெய்யுறெது ஆ்ோ�னிக்கததுக்கு 
ெவுக்கடியோ இருக்கும. எனவ் தகடகோம 
அவழப்ெனி�ழனில்  அப்ெடி பெயர் தெோடடிருக்க 
கூ்ோது. நோன நனிகழசெனிக்கு ைரணும்ோ 
�னிரும�னி ஜோனு ரோவம தூக்கனிடடு �னிருமனிகு 
ஜோனுனனு தெோடுங்க எனறு பெோல்லிடடு 
தெோவ் தகோெதத�ோடு வைத�ோள் ஜோனு. 
 ஜோனு தெோட் தெோடில் நனிகழசெனி 
அவமப்ெோைர் மனிரண்டு தெோ்ோர், தைறு 
ைழனியனில்ேோமல் ெர்மனிென இல்ேோமல் அப்ெடி 
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பெயர் தெோட  ்நனிகழசெனி ஒருங்கனிவ்ப்ெோைவர 
�னிடடி ைனிடடு தைறு அவழப்ெனி�ழ அடிக்க 
பெோன்ோர் அவமப்ெோைர்.
 நனிகழசெனி மடடும நல்ேெடியோ முடி 
யடடும ,அந� பெோண்ணுக்கு பகோடுக் கனிறெ 
ஊ�னியததுே �னிருமெ அசெடிசெ அவழப்ெனி�ழ 
கோவெ கட ெண் ன்ிடடு �ோன பகோடுக்கணும 
எனறு ம்துக்குள் முடிபைடுத�ோர் நனிகழசெனி 
அவமப்ெோைர்  அண்்ோசெனி ஆவுவ்யப்ென. 
ஆமெனிவைன்ோ சுமமோைோ எ் �்க்கு 
�ோத் மோர் �டடி பகோண்்ோர்.
 அனவறெய �னி்ம நனிகழசெனி ெனிறெப்ெோக 
ந்ந�து, ஜோனு தெெனிய தெசெனில் �ோன 
ஒடடு பமோத� கூட்மும கவைக்கடடியது.
என்மமோ தெசுறெோ, சூப்ெரோ இருக்குடி, 
பெோண்ணுன்ோ இை �ோன பெோண்ணு, 
இைை மோ�னிோ னிபயல்ேோம நமமைோதே 
வீடே கூ் தெெ முடியோது, இைவை 
மோ�னிோனி ஊர்ே நோலு தெர் இருந�ோ தெோதும, 
நோடும �னிருந�னிடும ,இந� தகடுபகட் ெனிே 
ஆ்ோ�னிக்க �னிமனிர் ெனிடிசெ ஆமெவைகளும 
�னிருந�னிடுைோனுங்கனனு கூட்த�னில் இரு 
பெண்கள் ஜோனுவை ெற்றெனி பெருவம ெ் 
தெெனி பகோண்்்ர்.    
 நனிகழசெனி முடிந�தும ஆவுவ  ் யப்ெவ் 
ெோர்க்க ஜோனு ைந�ோள். ’’அனவறெக்கு அது 
மோ�னிோனி பகோஞெம தகோெமோ தெெனி்துக்கு 
மன ன்ிசெனிடுங்க ெோர், பெண்களுக்கும சுயம 
இருக்கு, அை யோவரயும ெோர்நது இருக்க 
கூ்ோதுனனு தெசசுே மடடுமனில்வே, 
ைோழக்வகயனிலும இருக்க கூ்ோதுனனு 
நனிவ்க்குறெை அ�்ோதே �ோன அனவறெக்கு  
நனிகழசெனி அவழப்ெனி�ழே மோற்றெனி அடிக்க 
பெோனத்ன, என்�ோன நோன பெஞெ 
ைனிஷயம கபரக்டடுன்ோலும, அவழப்ெனி�ழ 
மறு அசசு பெஞெ�ோதே உங்களுக்கு 
பகோஞெம பெேவு ஆகனியனிருக்கும, நோன ைசெ 
பெேைோே இந� நனிகழசெனிக்கு  எ்க்கு ெமெைம 
எதுவும �ர தைண்்ோம’’  எனறெோள் ஜோனு.
 ைோழக்வகயனில் மு�ன முவறெயோக 
அண்்ோசெனி ஆவுவ்யப்ெ்னின  ஆ்ோ 
�னிக்க �னிமனிர் த�ோற்று தெோயனிருந�து.         n    

முதல் மரியாதத

நெொற்்து ையேில
அறிமு்கமொ்கிறொள் ஒரு தேொழி!
அன்வ்ப த்ொழி்கிறொள்
ேினம் ஒரு நெொழி!

அைள் தேொழியொ ்கொேலியொ
என ேீர்மொனித்தும் ேீர்மொனிக்்கமுடியொே
ஒரு ேைபிபபு!

உன்னிடதம த்கடடுைபிடலொதமன்று
த்கடடொல நெீதயொ
உன் தமௌனத்வேத்ேொன்
்ேிலொய் ்சிரித்ேொய்!

நெமக்குள்்ளிருப்து நெட்ொ
நெடபுக்கும் தமலொ
மொறொய்
்கொேலொ ்கொேலுக்கும் தமலொ
எனத்தேரியைபிலவல!

இடம் ்கடந்து இரவு ்கடந்து
உவரயொடி ம்கிழ்கின்தறொம்
நெமது தமொழியபில...
அம்தமொழிக்கு என்ன
த்யதரன்று தேரியைபிலவல
நெம் உறவுக்கு என்ன த்யதரன்று
தேரியொேதுத்ொலதை...!

உன்னிடமிருந்து
ைபில்கியபிருக்்கவும் முடியைபிலவல
உன்தனொடு த்சர்ந்ேிருக்்கவும்
முடியைபிலவல ்கொலசசூழலொல!

எதுைொனொலும்
எதுவ்க தமொவனயொனொலும்
உன்னிடம் மடடுதம த்சொலல
தைண்டும்த்ொல இருக்்கிறது
உன் மடியபில மடடுதம ்கிடந்து
மடியதைண்டும் த்ொலிருக்்கிறது!

இருந்ேத்ொதும் எதுவும் த்சய்யமுடியொே
நெம் இருைரொலும் உணரமுடி்கிறது
நெமக்குள் இருக்்கிறது ஒரு 
"முேல மரியொவே"
்கொேல என்்வே...!

- ைகிமழ.்சிவகார்தெி,
புறத்ேொக்குடி
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சமைத்தல்,						புசித்தல்,						அக்கினி,						ைாமை						ைாக்மகை,						பதினெண்	

குற்றததினொன்று

 ெெனி எனறு ைநத�ோர்க்கு புெனிக்க ஏத�னும பகோடு! எனெது ஆனதறெோர் 
ைோக்கு. நனிவேயனில்ேோ� இந� உ்லுக்குத த�வைப்ெடும உ்ர்தை ெெனி.
	 	 “பாரகைம்		அடஙகைலும்		பசிப்பிணி		அறுகை”

எனகனிறெது ம்னிதமகவேக் கோப்ெனியம.

 இந� உ்ல் மண்ணுக்கு எனறெோலும உயனிர் ைோழத த�வைப்ெடும 
உ்வைக் பகோடுப்ெைர்கள் உயனிர் பகோடுப்ெைர்கள் எனகனிறெோர் ெீத�வேச 
ெோத�்ோர்.
	 	 “உண்டி				னகைாடுத்்தார்		உயிர்		னகைாடுத்்தா்ர”

எனகனிறெோர் ம்னிதமகவேயனில். இந�ப் ெெனி ைந�ோல் ெததும ெறெநது தெோம 
எனெோர்கள். அ�ோைது, உ்வு கனிவ்க்கோமல் ெெனிதநோய் ைநதுைனிட்ோல் 
மோ்மும, குடிப்பெருவமயும கல்ைனியும, பகோவ்யும, அறெனிவுவ்வமயும, 
�ோ்மும, �ைமும, பெருவமயும, ப�ோழனிலில் ஈடுெடும முயற்ெனியும, த�ன 
கெனிைது தெோல் இ்னிவம பெோருந�னிய தெசெனிவ்க் பகோண்் மங்வகயர் 
மீது ைனிருப்ெம பகோள்ளு�லும ஆகனிய இவை ெததும இல்ேோமல் ஓடிைனிடும 
எனகனிறெோர் ஒைவையோர்.

“ைாெம்		குலம்கைல்வி		வண்மை		அறிவுமடமை

்தாெம்		்தவம்முைர்ச்சி		்தாளாண்மை		-		்்தனின்

கைசிவந்த		னசால்லிைர்்ைல்		கைாமுறு்தல்		பததும்

பசிவநதிடப்		ப்றநது		்பாம்”	 (		நல்வழி.		28)

எனகனிறெோர்.

 ெெனி ெெனி எனறு அேறுகனினறெ ைறெனியைர்கள் ெேர் உண்டு. அைர்�ம 
ெெனிவயப் தெோக்குைத� பெோனிய �ைம எனகனிறெோர் ைோனபுகழ ைள்ளுைர்.

“ஆறறுவார்		ஆற்றல்		பசிைாற்றல்		அப்பசிமை

ைாறறுவார்		ஆற்றலின்		பின்”			 (கு்றள்.		225)

(முவ்ைர் ெட் ஆய்ைோைர்) ைனிோனிவுவரயோைர் (�மனிழ)
புதுசதெோனி அரசு
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 ெனிறெர்�ம ெெனிக்கு உ்ைைனிததுத �ீர்ததுவைப்ெை்னின ைலிவம, �ைம 
பெய்ெைர், �மமுவ்ய ெெனிவய பெோறுததுக் பகோள்ளும ைலிவமவயைனி்ப் 
பெோனி�ோகும எனகனிறெோர்.

 அ�்ோல்�ோன �ோ்த�னில் ெனிறெந�து அன்�ோ்ம எனெோர்கள்.
	 	 “அன்ெம்		பாலிக்குந		தில்மலச்		சிற்றம்பலம்”

எனெது �மனிழமவறெ - ஒரு ெனிடி ெோமெேோகும இவவு்மெனிற்கு உ்வு 
�ருை�ற்கு முன ஒரு ெனிடி தெோறெோைது ஏவழகடகு உ�வு�ல் தைண்டும, 
அவைோறு ஏவழகைனின ெெனிவய ஆற்றெோ�ைன எழுவமயும துனபுறுைோத் 
ஒழனிய அைன நனவம அவ்ய முடியோது எனெோர் ைோோனியோர் சுைோமனிகள்.

 ெனிறெருக்கு உ்ைைனிதது, உண்ெைவ்தய ைோனுேகம ைோயனிவேத 
�னிறெநது எ�னிர்தநோக்கனி நனிற்கும எனெோர் முவ்ப் ெோடியோர்.

 அறெபநறெனிச ெோரத�னில் உயனிதர உனத்ோடு ைோழ�ல் கூ்ோது எனகனிறெோர். 
ஏன ப�ோனியுமோ?

“ஒருநாளும்		நீதிரிைாய்;		உண்		என்று		னசால்லி

இருநாமளக்கு		ஈந்தாலும்		ஏலாய்!		-		திருவாளா

உன்்ொடு		உறுதி		னபரிதும்		எனினும்		இவ்வுடம்்ப

உன்்ொடு		வாழ்தல்		அரிது.”	 (அரனநறிச்சாரம்.		36)

எனகனிறெோர். இத� தெோல்...

 “ஐயம இடடு உண்” எனறு பெோன் ஒைவையோர் இடுமவெகூர் 
ையனிதறெ உனத்ோடு ைோழ�ல் அோனிது எனகனிறெோர். ஒருநோள் மடடும உ்வை 
ைனிடடு ைனிடடு, இரு! எனறெோலும ைனி்மோட்ோய், உ்வு கனிவ்த�தெோது 
இரண்டு நோவைக்கும தெர்நது உண் எனறெோலும ஏற்றுக் பகோள்ைமோட்ோய் 
- ஒரு நோளும எனனுவ்ய துனெதவ� அறெனிய மோட்ோய். உனத்ோடு 
ைோழைது எ்க்கு அோனி�ோக இருக்கனிறெது ையனிதறெ! எனறு கூறும ஒைவையோர் 
நல்ைழனிப் ெோ்லில்

“ஒருநாள்		உணமவ		ஒழிஎன்்றால்		ஒழிைாய்

இருநாளுக்கு		ஏல்என்்றால்		ஏலாய்		-		ஒருநாளும்

என்்நாய்		அறிைாய்		இடும்மபகூர்		என்வயி்்ற

உன்்ொடு		வாழ்தல்		அரிது”	 (நல்வழி.		4)

எனகனிறெோர், ஒைவையோரும, முவ்ப்ெோடியோரும ெோடிய ெோ்ல்கள் 
ஒனறுதெோல் ஒதர கருதவ� முன வைப்ெவ� நோம அறெனிய முடிகனிறெது. 
ெோர�னியோர்

“வயிறறுக்குச்்சாறிட		்வண்டும்		-		இஙகு

வாழும்		ைனி்தருக்கு		எல்லாம்”

எனறு ெோடியத�ோடு நனில்ேோமல்.
“்தனி		ஒருவனுக்கு		உணவில்மல		எனில்		

சகைததிமெ		அழிததிடு்வாம்”

என்று இனி ஒரு விதி செய்வோம்! அதை எநை நோளும் கோப்போம் என்கிறோர்.

அடுதைவருதைய பசிதயத தீர்பபது என்பது அடுதசைோரு கோலததில் உைவும் 

தவபபுநிதி ்போன்றது.
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 வள்ளுவர் செோல்கின்றோர் வறுதையோனவனின் கடும் பசிதய ஒருவன் 

தீர்தது தவதைல் என்பது அவன் பிறகோலததில் ைனக்கு உைவுவைறகோகச் ்ெர்தது 

தவபபதைப ்போன்றது என்கிறோர்.

“அற்றார்		அழிபசி		தீர்த்தல்		அஃன்தாருவன்

னபற்றான்		னபாருள்மவப்		புழி”	 (கு்றள்.	226)

எனெது குறெள். இ�ற்கு ைோோனியோர் �ரும ைோக்வக, கவ�வயக் கோ்ேோம.

 சுதை�ன எனபறெோரு மன்ன இருந�ோன. எல்ேோ நேனகளும, 
எல்ேோ பெல்ைமும அை்னி்ம இருந�். எல்ேோைற்வறெயும இனெமு்ன 
அனுெைனித�ோன. ெனின்ர் �ன பு�ல்ை்னி்ம அரவெ ஒப்ெவ்தது ைனிடடுக் 
கோ்கம புகுநது மோ�ைம புோனிந�ோன. அ�ன ெய்ோகப் ெனிரமம த�ைனுவ்ய 
ெத�னிய உேகம புகுந�ோன. 

 இனெம நனிவறெந� அந�ப் புண்்னிய உேகனில் இைன துனெத�ோல் 
ைோடி்ோன. அப்ெடி என் துனெம எனறெோல் ெெனிததுனெம. ஆம! பகோடுமெெனி, 
ெெனியோல் ெோனி�ைனித�ோன அங்கும இங்குமோக அவேந�ோன. �்னியோ� ெெனி.

 நோனமுகவ்க் கண்டு ப�ோழு�ோன. ைோ்னி ம்ோைத்! �ோமவரத 
த�ைத்! த�ைர்கள் இருக்கும புண்்னிய உேகனில் ைோழும அடிதயவ்ப் 
ெெனிப்ெனி்னி ைோடடுகனினறெது. ையனிற்றெனில் அ்ல் தெோல் மூண்டு எோனிகனினறெது. 
அநத�ோ! என்ோல் �ோங்க முடியைனில்வே, �யோநனி�னி இப்ெடிப் ெெனியோல் நோன 
துனபுறுை�ற்குக் கோர்ம என்? ெெனிவயப் தெோக்கும உெோயம என்? 
கருவ் புோனியும! எனறு தைண்டி நனினறெோன.

 ெனிரமமன, “சுதை�ோ ைருந�ோத�, நீ மண்ணுேகனில் ைோழந�தெோது 
இரப்தெோர்க்கு இடடு உண்்ோமல் உன ையனிற்வறெ மடடும நனிரப்ெனி 
இரக்கமனினறெனி இருந�ோய் அவைனிவ்தய, இங்கு உன ெெனிததுனெத�னிற்குக் 
கோர்ம இப்ெனி்னி �ீர்ை�ற்கோ் ைழனிவயச பெோல்கனிதறென தகள்.

 நீ முனபு �ைஞபெய்� ை்த�னில் உனனுவ்ய ெனி்மோகனிய உ்ல் 
கனி்க்கனினறெது. நீ பெனறு நோள்த�ோறும அ�வ்த �னினெோய். அவைோறு 
நீ �னினனுநப�ோறும, �னினனுநப�ோறும அப்ெனி்ம ைைர்நது பகோண்த் 
இருக்கும. இப்ெடிப் ெேநோள் க்ந�ோல் ெனிைவ் ஒத� பெோ�னியமவே 
மு்னிைர் அகத�னியர் உ்க்குக் கோடெனிக் பகோடுப்ெோர். அப்பெரு மு்னிைவ்க் 
கண்்வு்ன ெெனிப்ெனி்னி உனவ் ைனிட்கலும எனறு அருள் பெய்�ோர் 
ெனிரமமத�ைர்.

 சுதை�ன பெோனிதும துனபுற்றெோன. �ன ெனி்தவ�த �ோத் �னினெது 
எனறெோல் அது எததுவ் அருைருப்வெத �ரும. அநத�ோ! எல்ேோ நேமும, 
பெல்ைமும பெற்று ைோழந�தெோது ெகுததுண்டு ெல்லுயனிர் ஓமெோமல் 
�்னித�னிருநது ெெனியோறெனிய இப்ெோைனிக்கு இக்க�னி தநர்ந�த�! எனறு 
கேங்கனி்ோன.

 �ோன �ைம பெய்� ை்ம பெனறு �ன ெனி்ம கண்டு, அ�வ்த 
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�னினறு அருகனில் இருந� �்ோகத�னில் நீர் ெருகனி்ோன. ெேகோேம ெனி்தவ�த 
�னினறு ெருைரல் (அருைருப்பு) அவ்ந�ோன. அப்ெனி்மும �னினனுநப�ோறும  
�னினனுநப�ோறும ைைர்நது பகோண்த் இருந�து.

 ஒருநோள் அங்குக் குறுமு்னியோகனிய அகத�னியர் மகோன ைந�ோர்  
ை்த�னில் கனி்ந� ெனி்தவ�க் கண்்ோர், ெனி்தவ�த �னினனும சுதை�வ்க் 
கண்்ோர். அற்பு�ம கண்டு, இைன எப்ெடிப்ெட் பெருவமக்கு உோனியைன, 
அமரரும, மு்னிைரும தெோற்றெனி ைந� இைன நோய் நோனிகள் �னினனும ெனி்தவ�த 
�னினனுைோத்ன எனறு ஐயுற்று, சுதை�வ் அருகவழததுக் கோர்தவ�க் 
தகட்ோர்.

 அத�னிரு மு்னிை்னின �ோனிெ்ம ெட்துதம சுதை�னுவ்ய ெெனிப்ெனி்னி 
நீங்கனியது. துனெம நீங்க இனெம அவ்ந�ோன. அைர் �னிருைடி வீழநது 
ை்ங்கனி, ஆயனிரம ஆண்டுகள் அை்னிவய ஆண்த்ன மூைோயனிரம 
ஆண்டுகள் �ைம புோனிநத�ன. ெத�னிய உேகம அவ்நத�ன நனித�ம பெய்ய 
தைண்டிய அன்�ோ்தவ�ச பெய்யைனில்வே ெெனிப்ெனி்னி நீக்கோமல் என 
ையனிற்வறெ நனிரப்ெனித்ன, ப�ோ்ர்நது ைந�து ெெனிப்ெனி்னி, அ�ன ைனிவைதை 
ெனி்தவ�த �னினதறென. உங்கவைக் கண்த்ன ெெனிப்ெனி்னி நீங்கனியது 
ெனிரமமனுேகம. பெல்கனிதறென எனறு பெோல்லி ைனிவே ம�னிக்க முடியோ� 
ஒரு ப�ய்ை ம்னிமோவேவய அகத�னியருக்குக் கோ்னிக்வகயோகத �நது 
ெனிரமமனுேகம பெனறெோன.

 அகத�னியர், ெெனிவய ஆற்றெோ�ைன ெடும ெோடடிவ் மு்னிைர்கடகும 
ெகர்நது ைனியந�்ர் அதப�ய்ைம்னி மோவேவய அகத�னியர் இரோமருக்கு 
ைழங்கனியெனின இவைரேோற்வறெயும இரோமனுக்குக் கூறெனி்ோர்.

 ஐமபுே்்க்கனித �ோ்ம �ைம பெய்ைோவரைனி் ஏவழகைனின ெெனிவயத 
�ீர்ப்ெத� ெனிறெந� அறெம எனகனிறெோர் ைோோனியோர் சுைோமனிகள். �்க்குக் கனிவ்த� 
உ்வைப் ெேருக்கும பகோடுதது உண்ணும இயல்பு உவ்யைவ்ப் 
ெெனி எனறு கூறெப்ெடுகனினறெ �ீய தநோய் பநருங்குைத� இல்வே எனகனிறெது 
ைோனபுகழ �னிருக்குறெள்

“பாததூண்		ைரீஇ	ைவமெப்		பசிைைன்னும்

தீப்பிணி		தீண்டல்		அரிது”	 (கு்றள்.		227)

 இ�்ோேனதறெோ, ஒைவைப்ெோடடி ஆத�னிசூடியனில் ‘ஐயம இடடு உன’ 
எனகனிறெோர். �ோ்த�னில் ெனிறெந�து அன்�ோ்ம.

எல்்லாரும்		எல்லாமும்		னப்ற		்வண்டும்		

	 இல்லாமை		இல்லா்த		நிமல		்வண்டும்.

பானலன்		்றழு்வார்க்குப்		பால்்தரு்வாம்		-		பசுங

	 கூனெெத		துடிப்்பார்க்கும்		்சாறிடு்வாம்.

எனறெ கைனியரசு கண்்�ோென ைோனிகவையும உள்ைத�னில் உள்ைோங்கனி 
ெெனிப்ெனி்னி நீக்குதைோம ெோர்தெோற்றெ உயர்தைோம!
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 பூங்குழலி ஏ்டி ஏத�ோ ெனிந�வ் 
ய னி த ே த ய  இ ரு க் க னி றெ ோ ய் ?   நீ  அ ப் ெ டி 
இருப்ெைைனில்வேதய.  உன பநஞசுரம யோருக் 
கும ைருை�னில்வேதய.
 அ�னில்வே பெோன்ருைனி அத�ோ 
தெோகனிறெோன ெோர்.  அைன எனவ்தய வெட 
அடிக்கனிறெோ்டி.  நோன தெோகுமனி்பமல்ேோம 
ைருகனிறெோன.  எனவ் அைன ெோர்க்கும 
ெோர்வையனில் கோம எசெனில் பெோடடுகனிறெ�டி,  
அது�ோன ெோர்க்கனிதறென.
 முனதெ பெோல்லியனிருந�ோல் அைன 
யோபரனறு நோன ெோர்த�னிருப்தெத்.  
 ெோயுங்கோேமும ைருைோன.  அப்தெோது 
கோடடுகனிதறென.  ெோர்.   ஆமோம, இனறு உன 
கோ�ேர் உனவ்ப் ெோர்க்க ைரைனில்வேயோ?
 இல்வேயடி,  ெடிப்பு இந� ைரு்ம 
முடியப் தெோகனிறெ�ல்ேைோ?  கவ்ெனித த�ர்வு 
முடிந� ெனிறெகு ெந�னிக்கனிதறென.  அதுைவர 
நனறெோகப் ெடி எனறு பெோல்லிைனிட்ோர்.  
அதுைவர அவேதெெனிய னில்கூ் தெெ 
தைண்்ோம. இனனும 1 மோ�ம �ோத் எ் 
எ்க்கு ஆறு�ல் தைறு பெோல்கனிறெோரடி.
 உங்கள் கோ�ல் உண்வமக் கோ�ல் 
�ோன.  உன்ைவரப் ெோர்த�ோலும ெக்கோ 
பஜனடில்தம்ோகத�ோன ப�ோனிகனிறெோர்.
 பூங்குழலியும, பெோன்ருைனியும 
பெோறெனியனியல் கல்லூோனித த�ோழனிகள்.  கவ்ெனி 
ைரு்  கவ்ெனி பெமஸ்ர் த�ர்வு எழு� 
இருக்கனிறெோர்கள்.  
 இருைருதம நல்ே அழகனிகள்�ோன 
அ�னிலும பூங்குழலி அழதகோடு கரோதத� 

கவேயும கற்றெைள், வ�ோனியமோ்ைைோ 
யனிருந�ோள்.

 பெோன்ருைனி.

 இனறு மோவே கல்லூோனி முடிநது 
நோனும பூங்குழலியும பைைனியனில் ைநது 
ெ ஸ சு க் க ோ க  ந ் ந த � ோ ம .   அ ப் த ெ ோ து 
தரோடடின அந�ப் ெக்கம ந்க்கும ஒரு 
வெயவ்க் கோடடி்ோள் பூங்குழலி.  அைள் 
�ோ்டி நோன கோவேயனில் பெோன் மனம�ன 
எனறெோள்.  நோன அைவ்ப் ெோர்தத�ன
 அ ை னு ம  அ ை ன  � வ ே யு ம ,  
உவ்களும எல்ேோதம பெயற்வகயோய் 
பெப்ெ ன்்ி ப்ெட் ெோவே தெோலிருந�்.  
ையதும 22 �ோ ன்ிருக்கும தெோல் த�ோனறெனி 
யது.  என்டி இை்ோ? எனதறென.  ஆமோமடி. 
இைன �ோன.  இைவ் எப்ெடி வகயோள்ைது 
எனறு �ோன தயோெனிக்கனிதறென.  என ஒரு 
கரோதத� �ட்லுக்குத �ோங் கமோட்ோன 
இந�ப் வெயன.

 பூங்குழலி

 பெோன்ருைனியனி ம இைன என ஒரு 
கரோதத� �ட்லுக்குத �ோங்க மோட்ோன 
இந�ப் வெயன எனறு பெோன்தும அைள் 
எனவ் ைனியப்ெோகப் ெோர்த�ோள்.   நோன 
அைவ்க் வக�டடிக் கூப்ெனிடத்ன.  
மு � லி ல்  இ வ �  ந ம ெ ோ � ை ன த ெ ோ ல் 
அைனுக்குப் ெனின்ோல் �னிருமெனிப் ெோர்த�ோன.  

 




2020Y Y 

இரண்்ோம முவறெயும நோன வக �டடித்ன.  
இப்தெோது அைவ்த �ோன எனறு உறு�னி 
பெய்� அைன எனவ் என் எனகனிறெ 
ெோர்வையனில் ெோர்த�ோன.  
 இங்தக ைோ எனதறென.  ெயநது 
பமல்ே பமல்ே என்னி்ம ைந�ோன.  என 
ெக்கத�னிலிருக்கும பெோன்ருைனிவயயும 
எனவ்யும ெோர்த�ோன.
 எ ன ்  த ை ண் டு ம ,  எ ன வ ் ப் 
ெோர்க்கனிறெோதய எனதறென.
 ந ோ ன  உ ன வ ் க்  க ோ , ,   க ோ , , , 
எனறெைன ெனின கோ�லிக்கனிதறென எனறெோன.
 நீ என் ெடித�னிருக்கனிறெோய் எனதறென.
 ஏன ெடிப்வெப் ெற்றெனிக் தகடகனிறெீர் 
கள் நீங்கள் எனறெோன.
 எனவ்க் கோ�லிக்கனிறெ நீ என்ை 
ைோைது ெடித�னிருக்க தைண்்ோமோ?
 ப் ை ஸ  2  ெ டி த � னி ரு க் க னி த றெ ன .  
ெனிெனி்ஸ பெய்கனிதறென.  எ்க்கு நனிவறெய 
பெோத�னிருக்கனிறெது.  ெனிறெபகன் தைண்டும
 ப்ைஸ டூ ெோஸைோ பெயனிேோ.
 அப�ல்ேோம எ�ற்கு?
 அப்தெோ நீ ப்ைஸ டூ கூ் ெோஸைோக 
ைனில்வே.  நீ ஒரு ெடிக்கோ� முண்்ம.  உ்க்கு 
ஒரு கோ�ல் தைண்டும அப்ெடித�ோத்.  
அதுவும எனவ்ப் தெோல் அறெனிைோைனியோ் 
அழகனிய பெண் தைண்டும.  அப்ெடித�ோத்.
 நோன  ெ ் க் க ோ ர ன .   எ ் க் கு ப் 
பெண் பகோடுக்க நனிவறெய தெர் நீ, நோன எ் 
முநதுைோர்கள்.  ஆ்ோல் ஏத்ோ எ்க்கு 
உனவ்ப் ெனிடித�னிருக்கனிறெது.  அ�்ோல் 
உன்னி்ம ைந�னிருக்கனிதறென, நீ  ஏத�த�ோ 
தகடகனிறெோதய.
 எ்க்கு உனவ்ப் ெனிடிக்கைனில்வே 
எனறெோல் ?
 ெ னிடிக்கும.   ெ னிடிக்க வைப்தென.  
அதுவும முடியைனில்வே எனறெோல்....
 முடியைனில்வே எனறெோல் என் 
பெய்ைோய்?
 இப்ெடிபயல்ேோம தெெ தைண்்ோம.  
நோன உனவ்க் கோ�லிக்கனிதறென.  நீயும 
எனவ்க் கோ�லிக்க தைண்டும.  நோன 

உனவ்த �னிரும்ம பெய்து பகோள்தைன.  
அ�ற்கு தமல் ஒனறுமனில்வே.  இ�னில் எந� 
மோற்றெமும ந்ந�ோல்,  எ்க்கு தமலி்ம 
ைவர ஆடகளுண்டு.  அ�ற்கு தமல் நோன 
பெோல்ை�ற்கனில்வே.  நோவை இத� தநரம 
நோன இங்கு ைருதைன.  அப்தெோது நீ 
ெமம�ம பெோல்லியோக தைண்டும.  எனறு 
பெோல்லிைனிடடு தைகதைகமோக ந்நது 
�னிருமெனிக்கூ் ெோரக்கோமல் அைன தெோய் 
ைனிட்ோன.
 பெோன்ருைனி எனவ்தய ெோர்ததுக் 
பகோண்டு நனினறெோள்.

 பெோன்ருைனி

 அந�ப் வெயன அப்ெடிச பெோன் 
தெோது எ்க்கு ெயமோகனி ைனிட்து.  ஆ்ோல் 
பூங்குழலி ெயந�து தெோல் ப�ோனியைனில்வே.
 என்டி அைன இப்ெடிச பெோல் 
கனிறெோன,  நீ தெெோமலிருந�ோதய.
 அைன எ்க்கு நோவைக்குத �ோத் 
பகடு வைத�னிருக்கனிறெோன.  யுத�ம நோவைக்குத 
� ோ த ் .   அ � ற் கு  எ � ற் கு  இ ப் த ெ ோ த � 
�யோோனிப்புகள்.
 என்டி, யுத�ம,   �யோோ னிப்புகள் 
எனபறெல்ேோம பெோல்கனிறெோய்
 ெனினத் என்டி பெோன்ருைனி.  
அைன கோ�லிப்ெோ்ோம,  நோனும கோ�லிக்க 
தைண்டுமோம.  உைறுகனிறெோத் அைன.  
பெோனிய இ்மோம. நோனும பெோனிய இ்ததுப் 
பெண் எனறு ப�ோனிநது �ோன அைன 
எனவ்ச சுற்றுகனிறெோன எனெதுகூ் 
ப�ோனியோ� முட்ோைோ நோன.
 அ ை வ ் ப்  ெ ோ ர் த � ோ ல்  ஏ த � ோ 
ரவுடிக் குடுமெப் வெயன மோ�னிோனியல்ேைோ 
ப�ோனிகனிறெோன.  நீ என்்ோ எனறெோல்...
 என் பெய்ைோன எனகனிறெோய் அைன?
 நீ தகள்ைனிப் ெட்�னில்வேயோ?  
ஒரு �வேக் கோ�ேனகள் எல்ேோம வைத 
�னிருக்கும ஆயு�ம ஆெனிட எனறு,  அந�ப் 
வெயன அப்ெடி ஏ�ோைது பெய்ைோத்ோ 
என்தைோ?  ெயமோயனிருக்கு�டி பூங்குழலி
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 என முகத�னில் ஆெனிட வீெனிைனிடுைோன 
எனகனிறெோயோ?
 ஐதயோ  அவ�பயல்ேோம என்ோல் 
கற்ெவ்கூ் பெய்ய முடியைனில்வே.  நீ 
ெோ�ோர்மோகச பெோல்கனிறெோதய.  தைண்்ோமடி 
இந� ைமபு.   நீ அை்னி்ம நல்ே ைனி�மோகச 
பெோல்லு.  அல்ேது நோம தெோலீசுக்கு தெோய் 
ைனிடுதைோம.
 அைன �ோன தமலி்பமல்ேோம 
அைன வகயனில் எனறெோத்  எனறு கூறெனிச 
ெத�மோகச ெனிோனித�ோள் பூங்குழலி.

 பூங்குழலி

  என ெனிோனிப்வெப் ெோர்தது ெயந� 
பெோன்ருைனி ெற்று தநரம அவம�னியோ்ோள்.  
ெனிறெகு எனவ்ப் ெோர்ததுச பெோன்ோள்.  நீ 
என த�ோழனியடி.  நோன உ்க்கு உ�வுகனிதறென.  
இவ� என கோ�ேோனி்ம பெோல்ேைோ?  அைர் 
இ�னில் உ�ை முடியுமோ எ்ப் ெோர்ப்தெோதம.
 அப�ல்ேோம தைண்்ோம பெோன்ருைனி.  
இ�ற்பகல்ேோம ெயந�ோல் நோன பெண் எனறு 
ெனிறெந�து தகைேம எனறெோகனி ைனி ோ�ோ?
 பெண்கள் பமனவமயோ்ைர்கள் 
எ்ச பெோல்லிச பெோல்லிதய நமவம 
ெயப்ெடுத�னி வைத�னிருக்கனிறெோர்கள் இந� 
ஆண்கள்.  
 பெண்கள் கோல் வைக்கோ� ெ�ைனி 
கதை உேகனில் இல்வே எனறெோகனி ைருகனிறெ�டி.  
ஆண்களுக்குப் பெண்கள் எ�னிலும ெவைத� 
ைர்கள் இல்வே எனெவ� உேக ைைனில் 
நனிரூெனித�னிருக்கும பையனிட லிப்ட பெண்கள்., 
குததுச ெண்வ்ப் பெண்கள் எ்ப் 
பெருவமதயோடு இருக்கும இந�க் கோேத�னிலும 
எனவ  ்ெயப்ெ்ச பெோல்கனிறெோயோ?  மோடத்ன.  
நோன யோபரனறு அைனும ப�ோனிநது பகோள்ை 
தைண்்ோமோ?

 பெோன்ருைனி

 அ ை ள்  ப ெ ோ ல் ை வ � க்  த க ட டு 
நோன சுமமோ இருக்க முடியோது.  நோன 

என கோ�ேர் ம்னிைண்்்னி்ம ந்ந� 
எல்ேோைற்வறெயும பெோனத்ன. ெோனி நோவை 
நோன அங்கு ைருகனிதறென எனறெோர் அைர்.

 பூங்குழலி

 மோவே கல்லூோனி ைனிட்தும நோனும 
பெோன்ருைனியும நோங்கள் எப்தெோதும 
தெோகும ெஸ ஸ்ோப்ெனின அருகனில் பெனறு 
நனினதறெோம. அப்தெோது அந�ப் வெயன 
தூரத�னில் ைருைது ப�ோனிந�து.  நோங்கள் 
தெோக தைண்டிய ெஸ ைருை�ற்கு 
இனனும 20 நனிமனி்ங்கள் ஆகும.  அவ� 
வைததுத �னிட்மனிடடுத �ோன அைன ைநது 
பகோண்டிருந�ோன.  அைன அருதக ைநது 
பகோண்டிருக்கும தெோத� ம்னிைண்்னும 
அைன ெனின்ோல் ைருைது ப�ோனிந�து.  
எ ன ்  இ து ?   நீ  உ ன  க ோ � ே ோ னி ் ம 
பெோன்ோயோ எனறு பெோன்ருைனிவயக் 
தகடத்ன நோன.
 ஆமோம.  எனறு அைள் பெோல்ை�ற் 
குள்ைோகதை இருைரும அங்கு ைநது 
நனினறெ்ர்.
 முடி வு  ப ெ ய் து  ை னி ட டீ ர் க ை ோ 
பூங்குழலி எனறெோன அந�ப் வெயன.
  என் முடிவு எனகனிறெோய்?
 ஓ,,, நீ எனவ்ச ெமோைனிக்க 
அடியோள் கூடடி ைந�னிருக்கனிறெோயோ? 
எனறெைன ம்னிைண்்வ் ஒரு ெோர்வை 
ெோர்த�ோன.
  �மெனி நீ நனிவ்ப்ெது தெோல் நோன 
அ டி ய ோ ள்  எ ல் ே ோ ம  இ ல் வ ே .   ந ோ ன 
பூங்குழலிக்குப் ெக்கத�னில் நனிற்கனிறெோதை 
பெோன்ருைனி  அைவைக் கல்யோ்ம 
பெய்து பகோள்ைப் தெோகும ைருங்கோேக் 
க்ைன.  பூங்குழலி அைதைோ் ெனிரண்டு.  
அ�்ோல் �ோன ைநத�ன.
 ஆமோம உன பெயர் என்?
 பெயவரக் தகடடு என் பெய்யப் 
தெோகனிறெீர்கள் நீங்கள்.
 என பெயர் ம்னிைண்்ன,  உன 
பெயவரயும பெோல்தேன �மெனி.
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? என பெயர் கண்்ப்ென.  ஏன 
எனவ்த �மெனி �மெனி எனகனிறெீர்கள்.
 ஆமோம உனவ்ப் ெோர்த�ோல் 
இைர்கள் ையத�ோ அல்ேது அ�ற்குக் 
குவறெைோகதைோத �ோ்னிருக்கும எனறு 
த�ோனறுகனிறெது.  நீ எப்ெடி பூங்குழலிவயக் 
கோ�லிக்க முடியும?
 ையதுக் குவறெவு �ோன கோர் 
பமனகனிறெீர்கைோ?  ப்ண்டுல்கர் மவ்ைனி 
ைய�னில் மூத�ைர் �ோத். அைர்கள் 
�னிரும்ம பெய்யைனில்வேயோ? ைோழ 
ைனில்வேயோ?
  அைர்கள் ம்பமோத� கோ�ேர்கள்.  
நீ என் ப்ண்டுல்கரோ?   அைர்கள் கோ�ல் 
ஒரு �வேக் கோ�லில்வே.  அ�்ோல் நீ  கோ�ல் 
எனகனிறெ தெசவெபயல்ேோம ைனிடடுைனிடு.  
எனவ் உன நேம ைனிருமெனியோக எடுததுக் 
பகோள்.  நோன பெோல்ைவ�க் தகள்.
  ஒரு �வே இரு �வே எல்ேோம 
தைண்்ோம.  பூங்குழலியும எனவ்க் 
கோ�லிக்கடடும.  எல்ேோம ெோனியோகனிைனிடும.
  கோ�பேன் கத�ோனிக்கோயோ? நீ 
கோ� லி க் க ச  ப ெ ோ ன ் ோ ல்  உ ன வ ் க் 
கோ�லிப்ெ�ற்கு அைள் என் �வேயோடடி 
பெோமவமயோ?  நீ பகோண்டிருப்ெது கோ�ல் 
அல்ே,  கோமம.  அது தைண்்ோம.  ெோனியோ
 நீ யோர் எ்க்கு அறெனிவுவர பெோல்ே,  
நீ உன தைவேவயப் ெோர்ததுக் பகோண்டு 
தெோ இங்கனிருநது
 என் �மெனி மோனியோவ� குவறெகனிறெது.
 ஆமோம, உ்க்பக�ற்கு மோனியோவ�?  
இ � னி ல்  � வ ே ய னி ்  நீ  ஏ ன  ை ந � ோ ய் .   நீ 
மடடும பெோன்ருைனிவயக் கோ�லிக்கேோம.  
நோன கோ�லிக்கக் கூ்ோ�ோ?  தெோய்யோ நீ 
உன தைவேவயப் தெோய்ப் ெோர்.  நோன 
ெனிறெகு ெோர்ததுக் பகோள்கனிதறென.எனறெைன 
ைனிடுைனிப்் ந்நது மவறெந�ோன.
 அண்்ோ, நீங்கள் எ�ற்கு உங்கள் 
மோனியோவ�வயக் குவறெததுக் பகோள்கனிறெீர்கள்.  
இைவ் நோன ஒற்வறெயோகதை ெோர்ததுக் 
பகோள்கனிதறென.
 இல்வே பூங்குழலி நீ நனிர்ெயோ 

முனிைன் த்சொன்னொன்
த்ண்தணன்றொல
ைபி்சதமன்று

்கைபிஞன் த்சொன்னொன்
த்ண்தணன்றொல
்கைபிவேதயன்று

புலைன் த்சொன்னொன்
த்ண்தணன்றொல
இலக்்கியதமன்று

அறிஞன் த்சொன்னொன்
த்ண்தணன்றொல
அழ்கிய புத்ே்கதமன்று

்சிற்்பி த்சொன்னொன்
த்ண்தணன்றொல
ஓைபியதமன்று

ைபிஞஞொனி த்சொன்னொன்
த்ண்தணன்றொல
ர்க்சியதமன்று

்கொேலன் த்சொன்னொன்
த்ண்தணன்றொல
இன்்மொன ைரதமன்று

்சித்ேன் த்சொன்னொன்
த்ண்தணன்றொல
த்ரும் த்தயன்று

்க்ேன் த்சொன்னொன்
த்ண்தணன்றொல
பூமொதேைபிதயன்று

ேமிழன் த்சொன்னொன்
த்ண்தணன்றொல
அைள் தேய்ைதமன்று

த்ண்தணொடு
ைொழும் மனிேவனக்
த்கடடொல
அைன் த்சொன்னொன்

ஆண்்கவ்ள
்பின்னிக்த்கொண்டு
த்கொஞ்சம் த்கொஞ்சமொ்க
த்கொலலும் சு்கமொன
ைொழக்வ்கதயன்று
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ைழக்பகல்ேோம ெடிக்கைனில்வேயோ-?
 இ ந �  ம ோ � னி ோ னி  வ ெ ய ன க ள் கூ ் 
�டியனகள் ெனிேர் இருப்ெோர்கள்.  
 நீங்கள் பெோல்ைது ெோனி�ோன.  நோன 
ெோர்ததுக் பகோள்கனிதறென.  முடியோ� தெோது 
உங்கவை அவழததுக் பகோள்கனிதறென.   ெோைம.  
பெோன்ருைனி உங்கவை தைறு இங்தக 
ைரைவழதது ெனிக்கலில் மோடடி ைனிடுகனிறெோள்.  
நீங்களும ெோதுகோப்ெோய் இருங்கள். எனதறென.

 பெோன்ருைனி.

 பூங்குழலி பெோன்வ�க் தகட் என 
கோ�ேரும,  ெோனி நீ பெோல்கனிறெோய் எனெ�ற்கோக 
இப்தெோது பெல்கனிதறென.  எ்க்கும அைவ் 
எ�னிர்  பகோள்ைத ப�ோ னியும.    எ�ற்கும 
ைனிழனிப்ெோய் எப்தெோதும ெோதுகோப்ெோய் 
இரு. எனறெோலும நீ பெோல்ைது தெோல் 
உ்க்கு ஏ�ோைது இவ்யூறு எனறெோல் 
உ்த் எ்க்கு �கைல் பகோடு  நோன 
உ்த் ைருகனிதறென எனறு பெோல்லிைனிடடு 
என்னி்மும பெோல்லிைனிடடு ைனிவ்பெற்றெோர் 
அைர்.
 நோன பூங்குழலியனி்ம,  இ்னி�ோன 
நீ ெோதுகோப்ெோய் இருக்க தைண்டும. 
எனதறென.
 ெோனி. நீ பெோல்ைது தெோலிருக்கனிதறென.  
நீயும உனவ்ப் ெோதுகோப்ெோய் ெோர்ததுக் 
பகோள் எனறெோள்.
 அைன எப்தெோதும தெோல் �னி்ந 
த�ோறும அத� இ்த�னில் எங்கவைப் ெோர்க்க 
ைருைது நனிற்கைனில்வே.  பூங்குழலி அைவ் 
ைனிரடடுைதுதெோல் வெவக பெய்ைோள் அைன 
தெோய்ைனிடுைோன.  ெோனி இைன இவைைவு �ோன 
எனறு நோ ன்ிருநத�ன.

 பூங்குழலி

 அைன அவைைவு �ோன எனறு 
என்னி்ம பெோன்ோள் பெோன்ருைனி.  
நோன அவ� நமபுதை்ோ?  இது தெோனறெ 
புல்லுருைனிகள் எந� ெமயத� னிலும 

பகடு�ல் பெய்யத �யோரோயனிருப்ெோர்கள் 
எனறெறெனிந�ைள் நோன.  கரோதத�யனில் எ�னிோனியனின 
மூவகளுக்குத �ோன நோமைனிழனிப்ெோயனிருக்க 
தைண்டும.  �ோக்குைவ� அ�ற்தகற்றெோற் 
தெோல் �ோன பெய்ய தைண்டும எனெவ�ப் 
ெடித�னிருக்கனிதறெத்.  கரோதத�வய உ்்டி 
யோகப் ெயனெடுத� மோடத்ோதம.  அ�்ோல் 
நோன என வகயனில் மனிைகோய்ப் பெோடிவயப் 
பீசெனியடிக்கும பீசெனிவய எப்தெோதும வகயனில் 
வைத�னிருக்கனிதறென.
 எப்தெோதும தெோல் நோனும பெோன 
்ருைனியும ந்நது �ோன அந� ெஸ ஸ்ோப்வெ 
அவ்தைோம.  எப்தெோதும ைரும அந�ப் 
வெயன இனறு ப�ோவேைனில் ைருமதெோத� 
ெற்று ெமமுைதும, வகவயத �ன கோல்ெரோயனில் 
அடிக்கடி ப�ோடடுப் ெோர்ததுக் பகோள்ைதுமோய் 
ைருைவ�ப் ெோர்தத�ன.  எ்து ெநத�கம 
உறு�னியோயனிற்று.  அைன ஆெனிட தெோனறெ 
எவ�தயோ பகோண்டு ைருகனிறெோன.  இப்தெோது 
நோன முந�னிக் பகோள்ை தைண்டும எ் 
நனிவ்தத�ன.  பெோன்ருைனியனி ம எதுவும 
பெோல்ேைனில்வே.
 மூனறெடி தூரம இருக்கும தெோது 
அைன வக கோல்ெரோய்ப் ெோக்பகடவ்த 
ப�ோ்ப் தெோகும தெோது நோன தைகமோய்ப் 
தெோய் அைன கண்கைனில் என மனிைகோய்ப் 
பெோடிப் பீசெனிவய பீசெனித்ன.  நோன 
பீசெனியவு்ன அைன �டுமோறெனி்ோலும 
ெோக்பகடடிலிருநது ஆெனிட பீசெனிவய 
எடுததுப் பீசெனி்ோன உ்த். நோன 
கரோதத� தைகத�னில் �னிடீபரனறு ைனிேகனிக் 
பகோண்த்ன. ஆ்ோல் அநத�ோ அந�ப் 
வெயன ஐதயோ ஐதயோ எ்க் கத�னிக் 
பகோண்த் கீதழ ைனிழுநது அேறெனி்ோன.

 பெோன்ருைனி

  பூங்குழலியனின பெய்வககவைப் 
ெோர்த�தும மு�லில் எ்க்கு ஒனறும 
த�ோனறெைனில்வே.  ஆ்ோல் அந�ப் வெயன 
கீதழ கனி்நது துடிப்ெவ�ப் ெோர்த�தும 
�ோன ஏத�ோ ைனிெோீ�ம ந்ந�னிருக்கனிறெப�்த 
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ப�ோனிந�து.  அ�ற்குள் அங்கு ெஸ ைந�தும 
அ�னிலிருநது ெனிேர் இறெங்கனி்ோர்கள்.  
வெய்னின நனிவேவயப் ெோர்தது இரக்கம 
ப க ோ ண் டு  அ ை வ ் த   தூ க் க னி  அ ந � 
ெஸெனிதேதய வைதது எடுததுச பெல்ைதும 
உ்்டியோக நவ்பெற்றெ பெயல்கைோய் 
இருந�்..  இது எ�்ோல் எ் பூங்குழலிக்கும 
எ்க்குமகூ்த ப�ோனியைனில்வே.  
 இ�ற்குள் யோதரோ பெோல்லி கோைல் 
ை ோ க ் த � னி ல்  க ோ ை ே ர் க ள்  ை னி வ ர ந து 
ைநது அங்தக இறெங்கனி்ர்.  கூட்த�னில் 
ஒருைோனி்ம ெப் இனஸபெக்்ர் தகட்ோர்,  
எப்ெடி ந்ந�து இது? எனறு
 ெோர்,  இந�ப் பெண் (பூங்குழலிவயக் 
கோடடி) அந�ப் வெயவ் தநோக்கனி ஓடிப் 
தெோய் ஏத�ோ ஸப்தர பெய்� மோ�னிோனி 
இருந�து.  உ்த் அந�ப் வெயன கீதழ 
ைனிழுநது துடித�ோன எனறெோர் ஒருைர்.  
மற்பறெோரு ம்னி�ரும அவ�தய பெோன்ோர்.
 ெப் இனஸபெக்்ர் பூங்குழலியனி ம 
ைந�ோர்.  என்மமோ என் ந்ந�து எனெவ� 
ஒைனிவு மவறெைனில்ேோமல் பெோல்லுங்கள். 
எனறெோர்.
 நோன ஆரமெனிதத�ன. ெோர் இைள்...
 நோன உன்னி்மோ தகடத்ன.  நீ 
சுமமோயனிரு எனறு எனவ் அ்க்கனி்ோர் 
அைர்.

 பூங்குழலி

 பெோன்ருைனி ெப் இனஸபெக்்ோனின 
அ�ட்லில் ெயநது நனினறெோள்.  ெோர் நோன 
உண்வமவயச பெோல்கனிதறென.  வீண் ெநத�கக் 
கண்த்ோடு நீங்கள் எனவ்ப் ெோர்ப்ெவ� 
�யவுபெய்து நனிறுததுங்கள் எனதறென.
 எ ன ் ம ம ோ ,  எ ் க் த க  உ த � ர 
ைனிடுகனிறெோயோ?
  உத�ரைனி ைனில்வே ெோர்.  நோன 
பெோல்ைவ� ைனிருப்பு பைறுப்ெனினறெனி தகளுங்கள் 
எனறு �ோன தகடடுக் பகோள்கனிதறென.
 இ�ற்குள் பெோன்ருைனி பெோல்லி 
ம்னிைண்்னும அங்கு ைந�னிருந�ோர்,

அழகு!
முலவலப பூைபில தமொேிநெிேம்

மு்கிழத்து ம்கிழும் தேன்றலுதம!

தமலல மலரும் அலலி மலர்

மின்னும் மேியொல அந்ேியபிதல!

எலவல ேொண்டித் ேொமவரயும்

எழிலொய்ச ்சிரிக்கும் த்சங்கேிரொல!

ைலல ேமிழின் த்சொலலமுேம்

மனத்வே மயக்்கி இனித்ேிடுதம!

ைபிண்ணின் அமுேொம் ேண்மவழயும்

ைபிரும்்பிக் கூடும்த்ொது மண்ம்கவ்ள!

்கண்ணின் இேழொம் இவம்களுதம

்கமழந்து ்கொக்கும் ்கருமணிவய!

ைண்ண மவழயும் தைஞசுடரும்

ைொன ைபிலவல ைடித்ேிடுதம!

்ண்ணின் இனிவம ்ண்டமிழில

்டர்ந்து பூத்து மணந்ேிடுதம!

ைபிரிக்கும் தேொவ்க மயபிலழவ்க

ைபிவ்ளக்கும் ைண்ணப ்ொைழகு!

்சிரிக்கும் முலவலச த்சழுமழவ்க

த்சரும் ைண்தடொ த்ரழகு!

தேறிக்கும் ்சொரல மவழயழவ்கத்

ேீடடும் ்சந்ே ஒலியழகு!

்பிரிக்கும் இேழ்கள் மவரயழவ்கப

்பின்னும் ்ொடல நெிவறயழகு!

்கொவலச ்சிந்தும் ்னித்து்ளியபில

்க்ளித்து மனதம கு்ளிர்ச்சியுறும்!

த்சவல ேைழும் தேன்றலினொல

.்சிக்்கி உ்ளதம ்சிலிர்பத்ய்தும்!

ைொவலக் குமரி ைடிைழ்கில

ை்ளரும் ேமிழொய் ை்ளதமொங்கச

த்சொவல அழ்கொய் யொன்ேீடடும்

த்சொற்்கள் யொவும் நெலந்ேருதம!

பாவலர் கவிப்பாமவ
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 நோங்கள் இந�க் கல்லூோனி மோ்ைனிகள்.  
இந� ைரு்ம ெடிப்பு முடிக்க இருக்கனிதறெோம.  
இந�ப் வெயன �னி்ம எங்கவை இந� ெஸ 
ஸ்ோப்ெனில் வெட அடிப்ெோன.  நோனும 
நமமனி்ம ைரோ� ைவர தெெோமலிருக்கேோம 
எனறெனிருநத�ன.  ஆ்ோல் ஒரு நோள் இைன 
என்ருகனில் ைநது நோன உனவ்க் 
கோ�லிக்கனிதறென எனறெோன.  என ையதுகூ் 
இல்ேோ�ைன அைன.  ெடிப்ெனில்ேோ�ைன.  
கோ�ல் தகடடுப் பெறுை�ற்கோக ைந�ோன. 
நோன அைவ்த �னிடடி அனுப்ெனித்ன. 
அடுத� நோளும ைருகனிதறென எனறெோன.  
என த�ோழனி இத�ோ நனிற்கனிறெோதை இைள் �ன 
ைரப்தெோகும க்ைவ் இங்கு எ்க்குப் 
ெோதுகோப்புக்கோக அவழதது ைந�னிருந�ோள். 
அைரும ைநது அை்னி்ம பெோறுவமயோக 
ைனிைக்கனி, �மெனி இது ஒரு �வேக் கோ�ல் 
எனபறெல்ேோம பெோல்லிப் ெோர்த�ோர்.  நோன 
ெோர்ததுக் பகோள்கனிதறென எனறு அைன 
இைவரத �னிடடி ைனிடடு ஓடி ைனிட்ோன.
 என்மமோ கவ�யோ பெோல்கனிறெோய்.  
ெீக்கனிரம பெோல் எனறு அ�டடி்ோர் ெப் 
இனஸபெக்்ர்.
 எ ் க் கு  அ ை ன  எ ன றெ ோ ை து 
ப�ோல்வே �ருைோன எனறெ ைனிழனிப்பு்ர்வு 
இருந�து.  அ�்ோல் நோன எப்தெோதும 
என வகப்வெயனில் மனிைகோய்ப் பெோடிப் 
பீசெனிவய வைத�னிருப்தென.  இனறும இைன 
இங்தக ைந�ோன.  ஆ்ோல் இனறு அைன 
ெோர்வை ெோனியனில்வே.  அைன வக அடிக்கடி 
அைனுவ்ய கோல்ெரோவயத ப�ோடடுப் 
ெோர்ததுக் பகோண்டிருந�து. என ெநத�கம 
ெோனிபயனறு நோன நனிவ்தத�ன.  உ்த் 
அைனுக்கு முனெோக நோன என மனிைகோய்ப் 
பெோடிப் பீசெனிவய அைன கண்கைனில் 
பீசெனித்ன.  அேறெனி்ோன அைன. அைன 
வகப் ெோக்பகடடிலிருநது பைைனி ைருைவ�க் 
கண்டு ைனிழனிப்ெவ்நது நோன ெடப்னறு 
தைறுெக்கம ஒதுங்கனித்ன.  அவைைவு 
�ோன அைன கீதழ கனி்நது துடிக்கனிறெோன.  
அ�ற்குள் ெஸ ைர ெனிறெகு ந்ந�து �ோன 
எல்தேோருக்கும ப�ோனியுதம ெோர்.

 கவ� நனறெோகத �ோ்னிருக்கனிறெது.  
அைனுக்கும உ்க்கும என்மமோ ெவக.  
ஏன இப்ெடிச பெய்�ோய்? எ் அ�டடி்ோர் 
ெப் இனஸபெக்்ர்.  
 ம்னிைண்்ன முன்ோல் ைநது 
பெோன்ோர்.  ெோர் நோன உங்கள் கோைல் 
நனிவேயத�னிற்கு அருகனிலிருக்கும பெோனிய 
கமபெ ன்ியனில் பஜ்ரல் தமத்ஜர் எ் 
அறெனிமுகப் ெடுத�னிக் பகோண்்ோர்.  ெனிறெகு 
பெோன்ோர்.  ெோர் பூங்குழலி பெோல்ைது 
எல்ேோதம ெோனி �ோன.  அந�ப் வெயன 
துடித��ற்கோ் கோர்தவ� நீங்கள் 
அைவ்ச தெர்த�னிருக்கும மருததுைமவ்யனில் 
அைவ்யும எனபகோயோனி பெய்� ெனிறெகு 
முடிபைடுங்கதைன.  இது என பரக்பைஸட 
�ோன எனறெோர் அவம�னியோக அைர்.
 ெோனி.  அப்ெடிதய பெய்தைோம எனறு 
எங்கள் மூைவரயும கோைல் தை்னிதேதய 
ஏற்றெனிக் பகோண்டு மருததுை மவ் 
பெனறெது தைன.
 மருததுை மவ்யனில் அைனுக்கு 
ெனிகனிசவெ ந்நது பகோண்டிருந�து.
 அ�ற்குள் அங்தக ைந� னிருந� 
அைவ்ச தெர்ந� �டியனகைனின குமெல் 
ஒனறு அங்கனிருந�து.  இைர்கவைப் ெோர்த� 
தும ஓடி ைந�ோர்கள் அைர்கள்.  ஆ்ோல் 
ெப் இனஸபெக்்ரும கோைேர்களும அைர் 
கவைத �டுததுத ப�ோவேைனில் பகோண்டு 
பெனறெ்ர்.
 இரண்டு கல்லூோனிப் பெண்களும 
அங்தக பைகு தைகமோக ஓடி ைந�்ர்.  
அைர்கள் ெப் இனஸபெக்்வர தநோக்கனி 
ைந�்ர்.  அைோனி ம ஒரு ெனிடிவயக் பகோடுத�்ர்.  
ெோர் எங்கள் கல்லூோனி பைைனி ைோயனிலில் 
இருக்கனிறெ ெனிெனிடிைனி ெ�னிவுகள்.  நீங்கள் இ�வ்ப் 
ெோருங்கள் எனறெ்ர் தகோரஸைோக  இருைரும.   
இனஸபெக்்ரும ெனிடிவய எடுததுக் பகோண்டு 
மருததுைமவ  ்டீ ன்ின அவறெக்குச பெனறெோர்.  
அங்தக ெனிடிவயப் தெோடடுப் ெோர்த�ோர்கள்.

 பெோன்ருைனி
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 ைந� அந� இரண்டு பெண்களும 
எங்கள் இருைருக்கும பநருங்கனிய த�ோழனிகள் 
�ோன.  அைர்கள் என் ெனிடி பகோண்டு 
ைந�ோர்கள் அ�னில் இருந�து என் எனறெ 
துடிப்பு எங்கள் இருைருக்குதம இருந�து.  
ஆ்ோல் எங்கவை பைைனிதய நனிறுத�னிய�ோல் 
ஒனறும ப�ோனிநது பகோள்ை முடியைனில்வே.
 ெற்று தநரத�னில் பைைனிதய ைந� ெப் 
இனஸபெக்்ர் முகத�னில் ெனிோனிப்ெனிருந�து.  
எங்கைருகனில் ைந�ைர்.  பூங்குழலி நீங்கள் 
பெோன்ப�ல்ேோம ெோனி�ோன.  அந�ப் வெயன 
ெோக்பகடடில் இருநது எடுத� பீசெனியனின 
முவ் அைெரத�னில் அைவ் தநோக்கனி 
இருந�னிருக்கனிறெது.  அைத் அைனமீது 
ஆெனிட வீெனியனிருக்கனிறெோன.  அ�்ோல் நீங்கள் 
குற்றெமற்றெைர்கள் எ் நனிரூெ்மோகனி 
ைனிட்து.  நீங்கள் கோைல் நனிவேயம ைநது ஒரு 
மனு எழு�னிக் பகோடுதது ைனிடடு வீடடிற்குச 
பெல்ேேோம.  நோன உங்களுக்குத �ந� 
ப�ோந�னிரவுகளுக்கு எனவ் மன்னியுங்கள் 
எனறெோர்.  ம்னிைண்்ன பெோன்துதெோல் 
இரண்டு ெக்கம மடடுமல்ே எல்ேோ ெக்கமும 
ைனிெோோனிக்க தைண்டும �ோன.
 ெோர் நீங்கள் உங்கள் தைவேவயப் 
ெோர்த�ீர்கள்.  இ�னில் ெனிரமமனில்வே.  முரண்டு 
ெனிடிக்கோமலிருந��ற்கு நோங்கள் �ோன 
உங்களுக்கு நனறெனி பெோல்ே தைண்டும 
எனறெோர்.
 பூங்குழலி இப்ெடி �்ோேடி தைவே 
எல்ேோப் பெண்களுக்கும ெோத�னியமோகோத� 
எனறெோர் ம்னிைண்்ன.  அதுவும என 
கோ�லி பெோன்ருைனி தெோனதறெோர்க்கு இது 
முற்றெனிலும ெோனிைரோத� எனறெோர் அைர்.
 அண்்ோ,  பெோன்ருைனிக்கு உங் 
கவைப் தெோல்  கோைேர் இருக்குமதெோது 
அ ை ளு க் ப க ன ்  ெ ய ம . .   ப ெ ண் க ள் 
ெயநது ஒதுங்குை�ோல் �ோன இதுதெோனறெ 
வெயனகளுக்கு வ�ோனியம ைருகனிறெது.  
எ�னிர்தது நனினறெோல் ெயநது ஓடிைனிடுைோர்கள் 
அைர்கள் எனறெோள் அைள்.
 ெோனி ெோனி இ்னி நோனும கரோதத� கற்றுக் 
பகோள்கனிதறென எனறு நோன பெோன்வு்ன 

ெப் இனஸபெக்்ர் மு�ல் ம்னிைண்்ன 
பூங்குழலி ைவர அட்கோெச ெனிோனிப்பு 
ெனிோ னி த � ோ ர் க ள் .   ெ னி ோ னி ப் ெ னி ல்  ம ரு � து ை 
மவ்க் கட்்தம குலுங்கனியது எனறு 
பெோல்ேேோமோ?

n

  

்சொேி மேங்கவ்ளப ்ொரொமல 

்சத்ேியதமன்ற நெிவல த்கொண்டு 

நெித்ேம் உவழக்கும் உவழப்ொ்ளி 

நெிவலவய தயண்ணிப ்ொர்பத்ொதம! 

உவழப்பிற் த்கற்ற உரிவமயபிலவல !

உரிவம தைண்டி வ்க தயந்தும்நெிவல! 

உவழத் துண்த்ொர் தமல்சொேி! 

ஏய்த்துண்த்ொர் ்கீழ்சொேி! 

்கொடவடத் ேிருத்ேியைன் 

்கழனிவயக் ்கொடடியைன் 

தமடவட உவடத் தேறிந்து 

ைபிவ்ளநெிலமொய் மொற்றியைன் 

த்டவடயபில ்ொடு்டதடொன் 

த்ருந்தேொழிலில ஈடு்டதடொன் 

வீடவடயும் ேொன் மறந்து 

வீரப த்ொர் ஆற்று்ைன் 

த்கடடுப த்றதைண்டொம் உரிவமயபிவன !

த்க்ளொமல த்கொடுப்துதை நெீேியொகும்! 

ஒன்று்டுதைொ தமன்றும் உவழத்ேிட !

ஓரினமொய் நெொடு த்சழித்ேிட! 

ஓசூர் ைணியைகமல
ேமிழநெொடு,  இந்ேியொ
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 ைோெனிப்பு �னவ் ைைர்ததுக் 

பகோள்ை ைனிருமபும ஒருைரது சுைோெனிப்ெோக 

இருக்க தைண்டும. 
 ஆரமெ கோேத�னில் அமபுலிமோமோ, 

மோயோைனி கவ�கைனில் ஆரமெனிதது ஆரோய்செனிக் 

கடடுவரகள் ைவர நோங்கள் ைோெனித��ோல் 

�ோன இனறு நனிவறெய ைனி யங்கவை அறெனிநது 

பகோள்ை முடிந�னிருக்கனிறெது. இந� உேகத�னில் 

எல்தேோரோலும எல்ேோ ைனி யத�னிலும ெனிறெநது 

ைனிைங்கமுடியோது ஆ்ோல் ப�ோ்ர்செனியோ் 

ைோெனிப்பு எனெது ெேருக்கு ஒரு ைனி யத�னின 

அடிப்ெவ்வயயோைது ப�ோனிநது வைத 

�னிருக்க உ�வும. இது எமது அனறெோ் 

ைோழைனில் ெவமப்ெது மு�ல் ெட்ம ைவர 

ெே இ்ங்கைனில் வக பகோடுக்கும எனெது 

எ்து அனுெைம. ஒரு ஊ்கைனியேோை்ோக 

ஒலிைோங்கனிக்கு முன்ோதேோ அல்ேது 

கபமரோவுக்கு முன்ோதேோ அமர்நது பகோள்ை 

முன்ர் நோன அ�னிகம �யோர்ெடுததுைது 

கனிவ்யோது. அ�ற்கு மனிக முக்கனியமோ் 

கோர்ம இந� ைோெனிப்புத �ோன. அனறெோ்ம 

இ்மபெறும அத�வ் நனிகழவுகவையும 

ெத�னிோனிவக அல்ேது இவ்யம ைோயனிேோக 

நோங்கள் ைோெனிதது வைதது ைனிட்ோல் எந� 

இ்த�னில் எது த�வைதயோ அந� இ்த�னில் 

அவ� எடுதது ைனி்ேோம. அனறெோ்ம 

பெய்துைருை�ோல் ஒரு �னிடீர் நனிகழசெனிவய 

கூ் எந� அழுத�மும இனறெனி ெவ்ததுைனி  

முடிகனிறெது. ைோர்தவ�ப் ெஞெமனினறெனி எழு� 

தெெ, ஏன பு�னிய்ைற்வறெ ெவ்க்கக்கூ் 

இ ந �  ை ோ ெ னி ப் பு த � ோ த ்  அ டி த � ை ம . 

ைோெனிப்புக்கோ் �ைங்கள் மோறெனி்ோலும 

ைோெனிப்வெ நோம நனிறுத�க் கூ்ோது. உயனிதரோடு 

ைோழ சுைோெம எவைைவு முக்கனியதமோ அறெனிவு 

உயனிர்ப்தெோடு ைோழ இந� ைோெனிப்பு அைெனியம.

ெத�னியமூர்த�னி ெத�ீஷன
Head of radio at IBC tamil

London- UK

 ைோெனிப்பு உேகனில் மகத�ோ்து எ் 

நோன பெோல்தைன. ெனிறுையது மு�தே எமது 

த�வைகளுக்கோ் அடிப்ெவ் அறெனிதை 

ைோெனிப்ெனிலிருநது �ோன கனிவ்க்கனிறெது.எமக்குத 

த�வையோ் ைனி யங்கவைத த�டிப் பெறெ 

அது தெரு�ைனி பெய்கனிறெது.உேக அறெனிஞர்கள் 

ெேரும, �மது ைோெனிப்வெ தமமெடுத�னித 

�ோன புகழனின உசெனிக்தக பெனறுள்ைோர்கள். 

ைோெனிப்பு எனெது எமது ைோழைனில் இனறெனியவம 

யோ� ஒரு உயனிர்நோடி பயனறெோல் அது 

மனிவகயனில்வேபய் நனிவ்க்கனிதறென.

இஷோ்னி ஜயைர்�்
( உள்துவறெ ைடிைவமப்ெோைர் )

ெனிட்னி - ஆஸ�னிதரலியோ

 ைோெனிப்பு ஒரு ம்னி�வ்ப் 

பூர்ப்ெடுததுகனிறெது. அது ெரந� உேவக 

அறெனிநது பகோள்ை பெருமைைனில் உ�ைனி 

புோனிகனிறெது. அறெனிவு ைனிருத�னிக்கு மூே�்தம 

ைோெனிப்பெனறு கூறெேோம.ைோெனிப்ெனின 

பெருமெகு�னி எமது அறெனிைனின த�்ல்கவைப் 

பூர்த�னி பெய்து ைனிடுகனிறெப�்ேோம

பமோஹமட இக்ரம
மருததுை பீ் மோ்ைன) 

First Moscow state medical university - 

Russia
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 ைோெனிப்பு எனவ்ப் பெோறுத� 

ைவர ெனிறுெரோயம மு�ல் நற்ெண்புகவைக் 

கற்றுத �ருகனிறெது. அது ம ன்ி�ர்கவை பநறெனிப் 

ெடுததுை�னில் பெருமெங்கு ைகனிக்கனிறெது. 

இனறு உயர்ந� இ்ங்கைனில் இருக்கும 

ெகேரும ைோெனிப்புக்கு முக்கனியததுைம 

பகோடுதது ைந�ைர்கைோகத �ோ ன்ிருப்ெர்.ஒரு 

நல்ே ம்னி�னுக்கு அைவுதகோல் எனெத� 

அைரைர் ைோெனிப்புத �னிறென�ோப்னெத� 

எ்து கருத�ோகும. ைைரும ெமு�ோயத�னின 

ஒழுக்கததுக்கும நனனூல்கைனின ைோெனிப்தெ 

ைனித�னிடுகனிறெது. நல்ேைற்வறெ ைோெனிதது 

உள்ைோங்கு�ல் மூேம இவைய ெமு�ோயத�னின 

சுபீடெமோ் எ�னிர்கோேம நனிர்்யனிக்கப் 

ெடுகனிறெது. இப்தெோது ைோெனிப்பு குவறெநது 

ைருைவ�க் கோ்க் கூடிய�ோக உள்ைது. நம 

குழநவ�கவை ைோெனிக்க ஊக்குைனிப்ெது நம 

க்வமயோகும.

அப்ஸைரோ சுதெந�னிரன
(இரோமநோ�ன ஹனிநது மகைனிர் கல்லூோனி 

மோ்ைனி)
ெோ்நதுவறெ

 எ ந �  ஒ ரு  அ றெ னி வு பூ ர் ை ம ோ ் 

ைனிஷயததுக்கும அடிப்ெவ்க் கோர்ம 

ைோெனிப்ெோகும. ஓோனி்த�னில் அமர்ந�ெடி 

உ ே க னி ன  மூ வ ே  மு டு க் ப க ல் ே ோ ம 

ந ் க் கு ம  ை னி ஷ ய ங் க வ ை  ை ோ ெ னி த து 

அறெனிவைப் பெருக்கனிக் பகோள்ைேோம. 

இனவறெய கோேத�னில் இவ்ய ைோெனிப்பு 

எனெ�னில் ெே அனுகூேங்கள் உள்ை். 

ெோதுகோப்ெோகவும, ெ்ம மற்றும தநர 

ைனிரயதவ�த �டுப்ெ�ோகவும இருப்ெ�ோல் 

நனவம ெயக்கனிறெப�்வும பெோல்ேேோம.

எனவ்ப் பெோறுத�ைவர இவ்ய 

ைோெனிப்பு நனிவறெைோ் பெறுதெறுகவைத 

� ந து  சு வ ம க வ ை யு ம  இ ே கு ை ோ க் க னி 

வைக்கனிறெது.ைோெனிப்பு அத�னியோைெனியமோ் 

ஒனறெோகும. 

பீட்ர் தஜமஸ 
( கடடி்ப் பெோறெனியனியேோைர் ) 

வநஜீோனியோ

 ைோ ெனிப்பு எனெது எனவ்ப் 

ப ெ ோ று த � ை வ ர  ம ் வ �  ோ னி ே ோ க் ஸ 

ெண்்வும  என கைவேகள்,  ெனிரசெனிவ்கள், 

சூழநனிவேகள், ம் அழுத�ங்கள் தெோனறெ 

உண்வமத �னவமயனிலிருநது ெற்றுதநரம 

�ப்புை�ற்கோகவும ெனிரதயோெ்மோகனிறெது. 

தமலும, என பெோற்கைஞெனியங்கைனில் 

�னிறெவமகவை தமமெடுத�வும, கற்ெவ்த 

�னிறெவ் ைைர்க்கவும பெோனிதும உ�வுகனிறெது. 

எ�னிர்கோேத�னில் ஒரு பைற்றெனி மனிக்க எழுத�ோை 

ரோய் ைர ைனிருமபும எ்க்கு ைோெனிப்பு 

இனறெனியவமயோ��ோகும.

P.Stefania
ஸப்ஃெோ்னியோ - தரோமோ்னியோ)
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 ைோெனிப்பு ம ன்ி�வ் பூர்மோக்கும 
எனெது ஆனதறெோர் ைோக்கு. ஆர்ைதத�ோடு 
நனிகழத�ப்ெடும ஒரு பூர் ைோெனிப்பு ம ன்ி� 
னுவ்ய அறெனிைனின ைைர்செனிக்கு பெரும 
ெங்கோற்றுகனிறெது.
 ைோெனிப்வெ தநெனிப்ெ�ற்கு நமக்கு 
கற்றுத �ருைது  நல்ே நூல்கதை ஆகும. 
மனிகசெனிறெந� நண்ெர்கவை நோம த�ர்ந 
ப�டுப்ெ�னில் எவைைவு கை்மோக இருக்க 
தைண்டுதமோ அத�தெோேதை நம ைோெனிப்வெ 
தமமெடுத�னிக்பகோள்ை நல்ே நூல்கவை 
நமமுவ்ய த�ோழ்ோக்கனிக்பகோண்டு எமது 
ைோெனிப்வெ ப�ோ்ர தைண்டும. ைோெனிப்வெ நோம 
கருததூனறெனி ஆழமோக ைோெனிக்கனினறெதெோது 
அ�னில் ஏரோைமோ் நனவமகள் நமக்கு 
கனிவ்க்கப்பெறுகனினறெ்.
 உசெோனிப்புகைனின முவறெயோ் ைடிைம, 
ெே பு�னிய பெோற்கைனின அறெனிமுகம, எமது 
பமோழனிைைம, பமோழனிவய ெோனிைர வகயோளும 
ைல்ேவம எ் ஏரோைமோ் ெயனகவை நோம 
ஆழமோக கருத தூனறெனி ைோெனிக்கனினறெதெோது 
பெறெக் கூடிய�ோயனிருக்கும.
 ை ோ ெ னி ப் ெ னி ன  த ம ன வ ம  எ ன ெ து 
ைோெக்னில் �ங்கனியனிருக்கனிறெது.
 ெயனுள்ைைனி�த�னில் தமற்பகோள்ைப் 
ெடுகனினறெ ைோெனிப்ெோ்து எமவம உயர் 
ைவ்யச பெய்யும எனெ�னில் எந�ைனி� 
ஐயமுமனில்வே. ைோெனிப்வெ எனபறெனறும 
தநெனிப்தெோம. ைோெனிப்ெனின பெரும நனவம 
கைனினூடு தமனவமவய அவ்தைோம.
நனறெனி.

R.J.ெனிரகேோ�ன
பெோதுச சுகோ�ோர ெோனிதெோ�கர் 
உடுைனில் - இேங்வக

 

 ைோெனிப்பு எனெது என பெோல் 
ேகரோ�னிவய தமமெடுத� மடடுமல்ேோது, 
ம ன்ி� நனிவேப்ெோடுகவைக் கற்றுத �ரவும 
பெய்கனிறெது. நல்ே நூல்கள் ஓோனி த�னில் இருநது 
தைற்றெனி்ங்களுக்கும, அைற்றெனின கேோச 
ெோரங்கள், உ்ர்வுகளுக்குள்ளும எனவ்ப் 
ெய ன்ிக்க வைக்கனிறெப�னதென. ைோெனிப்பு ஒரு 
தைடிக்வகயோ் ைனி யம.

அபமோனிக்கோைனிலிருநது
சூென ைனில்லியமஸ

 ந ோ ன  எ ழு த � ோ ை ர்  த ஜ ோ ர் ஜ் 
R.R. மோர்டடின எழு�னிய A song and fire 
புத�கத�னிலிருநது ஒரு தமற்தகோள் கோட் 
ைனிருமபுகனிதறென. அ�ோைது, ைோெனிக்கும 
ெழக்கமுவ்ய ஒருைர் யோரும ைோழோ� ஒரு 
ைோழக்வகவய ஆயனிரம முவறெ ைோழகனிறெோரோம.
அ�ோைது ைோெனித�ேோ்து ஆயனிரம முவறெ 
ைோழை�ற்கு ெமம எனறெ கருதவ�ச பெோல்கனிறெது. 
எ்து கஷ்்மோ் ெே சூழல்கைனிலும 
ைோெனிப்பு ஒரு நல்ே நண்ெ்ோக இருநது 
வகபகோடுததுள்ைப�னதென.

தமோனிேோனட இல் இருநது 
Beverely. G

 ைோெனிப்பு எனவ் ைனிதைகமோ் 
ைைோக்கனியுள்ைது.எ்க்கு ெனிறுைய�னிலிருநத� 
அ�னிர்செனிக்குப் ெனின்ோ் ம் உவைச ெலும 
(PTSD),ம்சதெோர்வும இருந�து.ைோெனிப்பு 
�ோன என �ற்பகோவே எண்்ங்கள் 
மற்றும ம்த�ைர்ைனிலிருநது ைனிடுெ்வும, 
நனிமம�னியோகத தூங்கவும உ�ைனியது. 
புத�கங்கள் �ோன எ்க்கு பெருமகனிழசெனி 
அைனிக்கனினறெ்.

மனிஸதஷல்
(குயீனஸேோனட ஆஸ�னிதரலியோ ) 

 ைோெனிப்பு ைோழக்வகயனின எல்ேோ 
சூழநனிவேகைனிலும மோறுெட் தகோ்ங்கைனில் 
இருநது ெனிரசெனிவ்கவை அணுக எ்க்கு 
கற்றுக் பகோடுக்கனிறெது.

Ami B
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 ைோெனிப்பு, தைவேகைனில் இருநது 
நழுை உ�வுகனிறெது.மற்றெைர்கள் ைோழக்வகக்கோக 
எனவ  ் இழப்ெ�னிலிருநது �டுதது அகனறு 
ைனி க் கற்றுக் பகோடுத�து இந� ைோெனிப்பு �ோன.

Lizzie B.

 ைோெனிப்ெோ்து எ்க்கு ய�ோர்த� 
உ ே க னி லி ரு ந து  ந ழு ை னி ச  ப ெ ல் ே வு ம , 
ைோழக்வகயனின அனுெைதவ�ப் பெற்றுக் 
பகோள்ை ெந�ர்ப்ெமும அைனிக்கனிறெது. 

K. Goldup (UK)

 ைோெனிப்பு என ைோழக்வகவய 
ைைப்ெடுததுகனிறெது. எல்வேகள் ைகுதது 
ைோழும நோன, ைோெனிக்கும தநரங்கைனில் எந� 
�வ்களுமனினறெனி எங்கும ெய்னிக்கவும, 
எந� பு�னிய ைனி யங்கவைக் கற்றுக் பகோள்ைவும, 
மற்றெைர்கவைப் ெற்றெனிய புோனிநது்ர்வை 
ைனிஸ�ோனிக்கவும என ைோெனிப்பு பெோனிதும 
ெயனெடுகனிறெது. 

D. Mcintyre
ஓய்வு பெற்றெ ஆெனிோனியர் 
கலிஃதெோ்னியோ USA

 ைோெனிப்பு எனெது எனவ்ப் 
பெோறுத�ைவர ஒரு ெனிகனிசவெ எனதென.

Diane S. (USA)

 ைோெனிப்பு BBC பகோள்வககவைத 
ப�ோனிநது பகோள்ைவும, இனனும கற்று ர்வும, 
தைடிக்வகயோகப் பெோழுது தெோக்கவும �கைல் 
கவைத ப�ோனிநது பகோள்ைவும தெரு�ைனி புோனிகனிறெது. 

Claire (UK)

 ைோெனிப்பு எனெது எ்க்கு 
எல்ேோமோக இருநது எனவ் அர்த�ப் 
ெடுததுகனிறெது. தைவேகவைப் புறெக்க்னிதது 
நழுை, ம் அவம�னிக்கோக,க்வு கோ் 
இப்ெடி ஏரோைமோய் உ�வுகனிறெது.

Jamie J ( USA)

 ைோெனிப்பு எனெது எமது ைோழைனில் 
அனறெோ் ெழக்கைழக்கங்கைனில் ஒனறெோக 
இருக்கதைண்டும. ைோெனிப்ெனின முக்கனியத 
துைம நமக்கு உ்ர்த�னி நனிற்கும ெோ்ங்களும 
அதநகம.
 இனறெைைனிலும ெேரோல் பகோண்்ோ 
்ப்ெடும உேகனின �வேெனிறெந� அறெனிஞர் 
கள், ைல்லு்ர்கள், �வேைர்கள் எல்ேோ 
ரு ம  ை ோ ெ னி ப் ெ னி ன  மு க் க னி ய த து ை த வ � 
நமக்கு �மது ைரேோறுகைனின ைழனி �நத� 
பெனறெனிருக்கனிறெோர்கள்.
 மனிகசெனிறெந� நூல்கைனின ைழனி நோம 
ைோெனிப்வெ ப�ோ்ங்குமதெோது நனிவறெைனில் 
மனிகசெனிறெந� ைோழவை நோம பெறுை�ற்குோனிய 
�கவை பெற்றுைனிடுதைோம எனெது என 
நமெனிக்வக.
 ெனிறு ெரோயத�னிலிருநத� ைோெனிப்வெ 
இைந�வே முவறெயனிவ்தய ஊக்குைனிப்ெ�ற்கு 
பைைனிைரும ெஞெனிவககள்,நூல்கள்,ெத�னிோனிவக
கைனின ைழனி நல்ேப�ோரு ப�ோ்க்கதவ� நோம 
ஏற்ெடுததுைது ெோேசெனிறெந�து. சுைோெனிப்ெவ� 
எப்தெோது நனிறுததுகனிதறெோதமோ அதுைவர 
ைோெனிப்வெ தநெனிப்தெோம.

நனிலு 
ஆெனிோனிவய
ெண்்ோரைவை - இேங்வக
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 எனவ்ப் பெோறுத�ைவர மனிக 
எைனிவமயோ  ்ைோர்தவ�கைனில் பெோல்ை�ோ்ோல்,  
ைோெனிப்பு எனெது கு்ப்ெடுதது�ல் ஆகும. அது 
எனவ் உயனிர்ப்பு்ன வைக்கனிறெது.எ்க்கு 
ெே ைனி�ங்கைனில் புதது்ர்செனி அைனிக்கனிறெது.
கவ�கள் ைோெனித�லில் எனவ  ் முழுவமயோக 
ஈடுெடுததுவகயனில், அந�க் க�ோெோத�னிரங்கள் 
மீ து  ஒ ரு  ெ ச ெ ோ � ோ ெ த வ �  எ ் க் கு ள் 
ஏற்ெடுததுை�ோல் என்ோல் இரக்கப்ெ் 
முடிகனிறெது. ெனிேதநரங்கைனில் நனி�ர்ெ்மோ் 
உேகம எனவ் அ்க்குை�ோகதைோ 
மூழகடிப்ெ�ோகதைோ உ்ர்வகயனில், ஆறு�ல் 
த�டிக் பகோள்ைது ைோெனிப்ெனின மூேமோகத 
�ோன. ைோெனிப்வெ சுத�மோ் கோற்றெோகதை 
சுைோெனிக்கனிதறென.என �ோய்வீ்ோக தநெனிக்கனிதறென.
 ை ோ ெ னி ப் பு  எ ன ெ து  அ த ந க ம ோ ் 
தநரங்கைனில் மனிக அழகனிய கவேயோகதை 
மனிைனிர்கனிறெப�்ேோம. ஏப்்னில்,  அது 
ஒருைவர ஊடுருைனிச பெனறு ெே ஆழம்ங் 
கவையும, ஆனமோக்கவையும ஆய்ந�றெனிய 
உ�வுகனிறெது.
 ஒரு ெவ்ப்ெோைனியனின நூவே 
ைோெனிக்க ஆரமெனிக்வகயனில், அங்கு ஒரு 
ெோனிமோற்றெம நனிகழகனிறெது. அ�ோைது அந� 
ெவ்ப்ெனின கவேயோமெதவ�த ப�ோனிநது 
பகோள்ை நீங்கள் அனும�னிக்கப் ெடுகனிறெீர்கள்.
அசெமயம அைர்கவைப் ெற்றெனி இதுைவர 
நீ ங் க ள்  அ றெ னி ய ோ �  அ னு ெ ை ங் க வ ை ப் 
பெற்றுக் பகோள்ை முடியும.
 ைோெனிப்பு ைோழக்வகயனின ஒவபைோரு 
ெடிநனிவேகைனிலும என த�்ல்கவைப் 
பூ ர் த � னி  ப ெ ய் து ,  எ ன வ ் ச  ப ெ து க் க னி , 
ஊட்மைனிதது, ஊக்கம �ரும ைனிவெயோக 
பெயல்ெடுகனிறெது.

ஷனில்ெனி �ோகூர்
Shilpi Thakur- India

 எ்க்கு தைவேப்ெளுைனில் இருநது 
ைனிடுெ் ைோெ னிப்பு அைெனியமோக னிறெது. 
ைோெனிப்ெனில் ம்ம ேயனிக்க,அ�னிதேதய மூழகனி 
சுற்றுசசூழவேக் கூ் மறெக்கனிதறென

Chantel (Australia)

 ைோெனிப்பு நனி�ர்ெ்த�னிலிருநது 
எனவ் ைனிடுெ் வைக்கும ஒரு பெயல் 
ெோ்ோகதை கருதுகனிதறென. நோன ைோெனிக்வகயனில் 
அ�ற்குள் ஈர்க்கப் ெடடு, என சூழவே 
மறெநது ைனிடுகனிதறென.என கற்ெவ் எனவ் 
ஆக்கனிரமனிக்க மற்றெைர்கள் எனவ்ப் ெற்றெனி 
எவ் தெோடுைவ� நனிவ்ததுக் கைவேப் 
ெ்ோமல் நோன நோ்ோக இருக்க முடிகனிறெது. 
ைோெனிப்பு எந�ைவு எமக்குள் �ோக்கதவ� 
ஏற்ெடுததுகனிறெப�னறெோல், நோம ஏ�ோைப�ோரு 
ைனி யத�னில் உள்ைோங்கப்ெடத்ோ அல்ேது 
மூழகடிக்கப்ெடத்ோ ஏறெத�ோழ சுயநனிவ்ைற்றெ 
ஒரு நனிவேயனில் ைோெனிப்பு எமவம ய�ோர்த� 
நனிவேக்கும ெய ன்ிக்க வைக்கும அபூர்ை ெக்�னி 
ெவ்த�து.

மனிதயோஷனி
Miyoshi- Japan

 எ்க்கு ைோெனிப்ெோ்து எவ�யும 
உருைகப் ெடுததும ஆற்றெவேத �ருகனிறெது.
என்ோல் அறெனிவுபூர்ைமோக ெ னிந� னிக்க 
முடிகனிறெது. ைோெனித�ல் எனெது முற்றெனிலும 
ைனித�னியோெமோ் நனி�ர்ெ்தவ�த �ோண்டிய 
ஒர் உேகம.
 நோம முனத்ோக்கும ெேைனி�மோ் 
இ ய க் க ை னி ய வ ே யு ம ,  உ ே க த வ � யு ம 
புோனிநது பகோள்ளும ெக்குைதவ� ைோெனிப்பு 
எ ் க் க ை னி க் க னி றெ து . சூ ழ ந னி வ ே க ள் 
எமக்பக�னிரோகனி எமவம வீழததுவகயனில் 
எமக்கு ைனிசுைோெமோக நனினறு வகபகோடுப் 
ெது ைோெனிப்பு �ோன. ைோெனித�ல் எனெது ஓர் 
அற்பு�மோ் உ்ர்வு.

பகய்டலின
Caitlyn-Argentina

 ைோெ னி ப் பு  எ ன ெ து  பு � னி ய ் 
ைற்வறெக் கற்றுக் பகோள்ைவும, ம் 
அவம�னி, மகனிழசெனிவயத �நது ம்வ� 
ெோந�ப்ெடுததும ஒரு ைழனிமுவறெயோகவும 
பெயல்ெடுகனிறெப�னதென.

Claire (Canada)
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 நோன (aut ism)  ம� னி 
யனிறுக்க தநோயனி்ோல் பீடிக்கப் 
ெடடிருக்கனிதறென எனெவ� மூனறு 
ைரு்ங்களுக்கு முனபு�ோன அறெனிநது 
பகோள்ை முடிந�து. நரமெனியல் 
ெமெந�மோ் ெனிகனிசவெக்குடெட் 
துனெனியல் தநரங்கைனில் எ்க்குத 
துவ்யோ்து ைோெனிப்பு �ோன.
க ோ � ல்  ம ற் று ம  க ற் ெ வ ் க் 
கவ�கைனில் எனவ் மூழகடிதது 
என ைலிகவை மறெக்க வைத�து 
ைோெனிப்பு. அ�்ோதேதய நோன 
ைோெனிப்வெ தநெனிக்கனிதறென.

R. Seguro
(South Argentina)

 நோன  ஒ ரு  ெ னி ர ெ ே 
புத�ககனிைப்ெனில் அங்கத�ைரோக 
இருப்ெ�ோல்,ைோெனிப்பு என நண்ெர் 
களு்ன ப�ோ்ர் ெோ்வே ஏற் 
ெடுத�க் வகபகோடுக்கனிறெது. ெே 
ைனித�னியோெமோ் சூழநனிவேகைனில் 
ெனிறெப்ெோக பெயேோற்றெ ைோெனிப்பு 
எனவ்ப் ெயனிற்று ைனிக்கனிறெது.

Megan (USA)

 ைோெனிப்பு என ைோழக்வக 
யனின ஓர் அங்கமோகத �னிகழகனிறெது. 
ம்வ�ச ெோந�மோக்கவும, அன 
றெோ் ம் அழுத�ங்கைனில் இருநது 
ைனிடுெ்வும ைோெனிப்பு எ்க்கு 
அைெனியமோகனிறெது.

Debbi USA, Northeast

 ெனிரசெனிவ்கைனிலிருநது 
ைனிடுெ்வும, உேவகப் ெற்றெனி கற்றுக் 
பகோள்ைவும,தகைனிக்வகக்கோ் 
ஒரு ெோவ�யோகவும ைோெனிப்பு 
துவ் பெய்கனிறெது.

கனிறெனிஸடடி்ோ Kristina (Croatia)

இனனும் தீண்ாதம

இன்னுமிஙத்க ைபிடைபிலவல ேீண்டொ வமபத்ய்
இருக்்கிறதே ்லதைறு த்ொர்வை த்ொர்த்ேி;
ேின்னு்கின்ற உணைபிலுதம த்ேம் ்கொடடித்
ேிருடு்கிறொர் அைர்த்சயவல என்ன த்சொலல?
மன்னுபு்கழ அம்த்த்்கர் மீண்டும் ைந்து
மண்ணுல்கில ்பிறந்ேொலும் ்யதன இலவல
்சின்னேொ்கச த்சய்த்கொடுவம ேீரொ ேின்று
த்சரிதயலொம் மூழ்கடித்து நெிற்றல ்கொணீர்!

தமலைர்க்்கச ்சொமிதயலொம் எங்கள் வீடவட
தமதுைொ்கக் கூடதயடடிப ்ொரொ தேொடும்!
்சொலபுமிகு த்ரிதயொர்்கள் ஒருநெொள் கூட
்சங்கரனொர் ஊர்ைலத்வே ைபிடடொர் இலவல.
ைொல்பிடிக்கும் கூடடதமலொம் இன்னும் இஙத்க
ை்ளர்ந்ேொலும் உணர்ைேிலவல சுரண்டும் கூத்வே;
்கொல்பிடித்துக் வ்கஅமுக்்கி ைொழந்ேொல மடடும்
்கவடக்்கண்ணொல தமலேடதடொ த்கொஞ்சம் ்ொர்க்கும்

்கலதலடுத்துச சுைரவமக்்க நெொங்கள் தைண்டும்
்கொவரதயலொம் பூசுேற்கும் நெொங்கள் தைண்டும்
த்சொலதலடுத்துப ்ொடு்கின்ற ஒலிபத் ருக்்கி
சுத்ேமொ்க தைவலத்சய்ய நெொங்கள் தைண்டும்.
நெலலதேொரு நெொ்ளினிதல குடமு ழுக்வ்க
நெடத்துவ்கயபில நெொங்கத்ளலொம் தை்ளிதய நெிற்த்ொம்!
அலலைதர ைலலைரொய் ஆேல ்கண்தட
ஆண்டைனும் ்கண்மூடிக் ்கிடத்ேல ஏதனொ?

த்ருந்து நெிற்்கொதே ஓடிச த்சலலும் ;
்பின்தேொடர்ந்து ்பிடிப்ேற்கும் ைழிதய இன்றிச
்சீருந்து ைொங்கினொலும் ஓடடிச த்சலலும்
்சீரொன ்சொவலதயங்கள் தேருைபில இலவல
ஓருந்தும் ைொரொது குபவ் அள்்ள;
ஒருைழியும் இலவலயபிஙத்க ்கழிவும் த்சலல;
ஆருந்ேொன் ைரமொடடொர் அறிந்து த்கொள்்ள
அடநெொங்கள் என்னத்சய்தைொம் புலம்்பிப த்ொதைொம்!

ைொக்த்கொன்தற த்கொண்டிருபத்ொம் தேர்ேல நெொ்ளில
ைருைொர்்கள் எங்க்ளிதல ஒருைர் த்ொல
ைொக்குறுேிச ்சீடடு்கவ்ள ைொரி வீ்சி
ைொய்்கிழியப த்சுைொர்்கள்; குடிவ்ச வீடவட
ஆக்்கிடுதைொம் மொ்ளிவ்கயொய் என்று வரப்ொர்
அைர்மடடும் மொ்ளிவ்கயபில அனு் ைபிப்ொர்
தூக்கு்கின்ற ்கொைடி்கள் ைொக்வ்க ைபிற்்கத்
துவணத்சய்ைொர் தூங்கிடுதைொம் ைபிடியல என்தறொ?

இ்ாை யவல்முருகன
ைலஙவ்கமொன்

   2020   Y   Y 
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‘‘�ோத்த �ன்ோனத் ஏய்
�ோத்த �ன்ோனத்
நல்ேோ �்ம ெோதது 
ந்வு நடு
�ோத்த �ன்ோனத் 
வ� மோெம அறுக்கனுதம 
�ோத்த �ன்ோனத் 
�ோைமதெோடடு ந்வு நடு
�ோத்த �ன்ோனத் 
நல்ேோ �வர ெோதது 
பைையனுதம 
�ோத்த �ன்ோனத்..!’’

எனறு அழகோய் பமடப்டுதது, ரோகம 
தெோடடு ெோடிக் பகோண்த், முத�ழகனி கடடிய 
ெோத�னியனில் நோதவ� நடடுக் பகோண்டிருந�ோள். 
தைவே ஒரு ெக்கம இருக்க ெோடடும, தெசசும 
சுைரோெனியமோய் ந்நது பகோண்டு இருந�து.
 ‘‘ஏண்டி முத�ழகு, என் இங்க் 

  





2020Y Y 

ைந�னிருக்கை, நீ இங்க் ைந�து உங்க 
அண்்னுக்கு ப�ோனியுமோ?’’ எனறு கருத�மமோ 
தகடக,
 ‘‘ஸஸ...பமல்ேப் தெசுக்கோ.. எங்க 
அண்்னுக்கு ப�ோனிஞெோ ைனிடுமோ? அண்்ன 
ஊருே இல்ே..’’ எனறு நனிமனிரோமல் தைவேயனில் 
கருத�ோய் ெ�னில் பெோன்ோள் முத�ழகு.
 ‘‘அது ெோனி. உங்க அண்்ன முத�ரசு, 
நீ கூலிக்கு தைவே பெய்யனிறெனு ப�ோனிஞெோ 
ைோ்ததுக்கும பூமனிக்குமே கு�னிக்கும’’
 ‘‘கு�னிக்குமோைோ....? ஆத�னி, எனவ்ய 
பைடடி பெோலி தெோடரும’’. 
 ‘’ெனின் எதுக்குடி ைந�ைோ...?’’
 ‘’அது ைநது,, ,  என மோதம க�னிர 
ெோர்க்கத� ைநத�ன. தைவேக்கு ைந� 
ெோக்குே அைங்க கோடடுே  அ� ெோர்ததுக் 
கனிடத் இருக்கேோம இல்ே கருத�மமோ.’’
 பெோல்லி முடிக்க க�னிர் கோடடுக்கு ைர 
‘’ஸ.. ைரோன’’ எனறு முணு முணுத�ப்ெடி 
�வே நனிமனிரோமல் பெோன்ோள் கருத�மமோ.
 ‘‘யோரது? நெநெனனு தெெனிடடு.தெோலிய 
ெோக்க ைந�மமோ,,, ெோத�மோனு இல்ேோம 
என் தெசசு தைண்டிக் பக்க்கு..?’’ எ் 
அ�டடி்ோன, 
 ‘‘யோரது புதுெோ இருக்கு, அ் அத்’’  
 ‘‘ஆத�ோடி..! அத�னி பூ தெோட் அ�னிெ 
யமோ பெோறெந�ை, க�னிர் கோடடுக்கு கூலிக்கு 
ைந�னிருக்கோ. எகத�ோைமோய்ப் தெெனி்ோன’’
 ‘‘இந�ோ புள்ை,,, என் பமோறெப்பு 
எல்ேோம ெயங்கரமோ இருக்கு...?’’
 ‘‘உ்க்கு த�வை கூலிக்கு ஆளு 
எ்க்கு த�வை கூலி அந� மடடும நனில்லு. 
எங்க அண்்் மருைோ�னி  இல்ேோம 
தெசு், கருக்கருைோைோதேதய கழுத� 
அறுதது புடுதைன ெோததுக்தகோ...’’ அைள் 
எகனிறெ அங்கனிருநது நகர்ந�ோன க�னிர்.
 ‘‘அைத்ோடு முறெசெனிக்கனிட்ோலும 
அைன தெோைவ�தய ெோர்த�ைள். அைளுக் 
கு ள் வ ை த ய  ர ெ னி த து க்  ப க ோ ண் ் ோ ள் . 
இருக்கோ�ோ ெ னினத்,  க� னிவர ெோர்க்க 
�ோத் தைகோ� பையனில்ே கோய்நது தெோலி 
ெோர்ததுக் பகோண்டிருக்கனிறெோள்.’’

 க�னிர்... முத�ழகனியனின அண்்்னி்ம 
கூலிக்கு தைவே பெய்�ைன �ோன. �ன 
முயற்ெனியனி்ோலும, உவழப்ெனி்ோலும, கை் 
மோக ெடிப்ெடியோக முனத்றெனி்ோன.
 இது முத�ரசுக்கு ெனிடிக்கைனில்வே. 
இை்ோல் �ோன �ன ைருமோ்ம ெோ�னித��ோய் 
க�னிர் தமல் ெனிறெனிதும ெற்றெனினறெனி தெோடடியும, 
பெோறெோவமயும பகோண்டிருந�ோன முத�ரசு. 
அ�ன ைனிவைதை க�னிவர முத�ரசுக்கு 
ெனிடிக்கோமல் தெோ்து. அைவ்க் கோணும 
தெோப�ல்ேோம ஏசசும, தெசசும, ெண்வ் 
யுமோய் இருந�து.
 ஆ்ோல் முத�ழகு அப்ெடியனில்வே 
க�னிவரக் கோணும தெோப�ல்ேோம புன்வக 
யும கோ�லும ஊற்பறெடுக்கும, பைைனிதய 
கோடடிக் பகோள்ை மோட்ோள்.
 �ங்கசெனிக்கோக எவ�க் தகட்ோலும 
பெய்ைோன முத�ரசு. அைவ் பெோறுத� 
மடடில் முத�ழகு �ோன அைனுக்கு எல்ேோதம.
 இதுைவர அைளும அது தைணும 
இது தைணும னு எவ�யும தகட்�னில்வே.
க�னிருக்கு ம்ம க்த�னிருந�து. அக்கோே கல் 
கடடி்மும அைன வீடடு மரக் கடடிலில் 
�ன வககவைதய �வேயவ்யோக்கனி, தமற் 
கூவரவய பைறெனித�ப்ெடி ெடுத�னிருந�ோன.
 அைவ் உறெபைனறு பகோண்்ோ் 
ஊோனில் அத�வ் தெர் இருந�ோலும. அைனுக் 
பகனறு ெோெமோய் முகம ெோர்க்க தெோறு 
பெோங்கனி தெோ் யோருமனில்வே. அைனுக்கு 
துவ்யோய் அைன ஆத�ோ இருந�ோள். 
இப்தெோது அைரும இல்வே. ஒற்வறெ 
ம ன்ி�்ோய் ைோழைது அைனுக்கு ைருத�தவ� 
பகோடுத�து.
 ‘‘முத�ழகனிவய ெனிறு ைய�னிலிருநத� 
அைனுக்கு ப�ோனியும. ோனிப்ென ஒரு ெக்கம 
அைனிழந� �வேயும. அழுக்கு ெடிந� ெோைோவ் 
ெடவ்யு்ன அைத்ோடு அைள் புழு�னியனில் 
புரண்டு ைனிவையோடிய நோடக பைல்ேோம 
அைன கண்முனத  ்ைநது தெோ்து’’
 ‘‘நல்ேைள் �ோன முத�ழகனி. அைள் 
மீது ஆவெ இருந�ோலும’’
 ‘‘ப்ச.. ைனி�னி யோருக்கு யோர்னு எழு�னி 
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ைசெனிருக்தகோ’’ ெலிப்ெவ்ந�ை்ோய் எழுநது 
கருப்ென கவ்க்கு தெோ்ோன.
 ‘‘ஒரு சுக்கு கோெனி தெோடுண்த்...’’ 
மம..தெோடுதறென.
 ‘‘ஏனப்ெோ... க�னிரு கோேோ கோேததுே 
ஒரு கல்யோ்த� ெண்ணு்ோ உ்க்குனனு 
ஒரு துவ் இருக்குமே. ஏன �்னியோ 
கனி்நது கஷ்்ப்ெடுறெ..?’’
 ‘‘ப்ச...ந்க்குறெ� தெசுண்த்...’’
 ‘‘ஏன ந்க்கோது..?’’ ெோனியோ அத� 
தநரம அங்தக ைந� முத�ரசு, ஹ...ஹோ... 
நோ�னி இல்ேோ�ைனுக்கு எைன பெோண்ணுக் 
பகோடுப்ெோன. ஏற்க்தை பநோநது தெோய் 
இருந�ைனுக்கு அமனிேதவ� எடுதது 
ஊற்றெனியது தெோலிருந�து.
 ‘ ‘என்்ோ பமோறெப்பு எல்ேோம 
பெருெோ இருக்கு.. தயோவ... நோன பெோண்ணு 
ெோர்ததுக்குடுனனு பெோனத்்ோ..? உன 
கனிட் தெோததுக்கு வக ஏந�னி ைநத�்ோ? 
எ ம ப ெ ோ ழ ப் ெ  ெ ோ ர் த து க் க னி ட டு  ந ோ ன 
இருக்தகன. எனகனிட் ைசெனிக்கோ�’’னனு 
ப ெ ோ ன ் ை ன  அ ங் க னி ரு ந து  ப ை ர ெ ோ 
கனிைமெனி்ோன..
 ‘‘வீடடிற்கு ைந�ைன ைரப்பு பெதுக்க 
மமமுடடிவய எடுததுக்பகோண்டு ையலுக்கு 
தெோ்ோன. ைவைைனில் க�னிர் கோடடுக்கு 
தெோய் பகோண்டிருப்ெவ� ெோர்த� முத�ழகனி 
பநத�னிலி கருைோடும கத�ோனிக்கோயும தெோடடு 
அைவ் நனிவ்சசுக்கனிடத் ம்க்க 
ம்க்க பகோழமபு ைசசு தூக்கு தெோ்னிே 
அழுத�னி தெோறு தெோடடு குழமபு ஊத�னி 
எடுததுக்கனிடடு ையலுக்கு தெோ்ோள்,

 அதுைவர அவம�னியோ் இ்த�னில் 
ைரப்ெனில் ஓடும �ண்்ீர் ெத�ம மடடும 
த கட ் ை ன .  ப ெ ண்  கு ர ல்  த கட க வு ம 
உலுக்கனித�ோன தெோ்ோன. ெ்க்பகனறு 
�னிருமெனியைனுக்கு மனின ன்ிய முகதவ� �ோை ன்ி 
நு ன்ியனில் துவ்த�ைோறு நனினறெனிருந�ோள்  
வகயனில் தூக்தகோடு,.
 ‘‘அ்சதெ நீயோ...?’’ எனறெைன, �ன 
தைவேவயத ப�ோ்ர்ந�ோன.
 ‘‘ஏன ப�ோர, யோவர எ�னிர்ெோர்த�...?‘‘ 
எனறெைள், �ன வகயனில் வைத�னிருந� 
தூக்வக எடுத�ெடி ‘‘இந�ோயோ.. உ்க்கு 
சு்சு் தெோறு தெோடடு பநத�னிலி கருைோடு 
குழமபு ைசசு ம்க்க ம்க்க எடுத�ோநத�. 
ைநது  ஒரு ைோ ெோப்புடடு ைரப்ெ பைடடு’’ 
எனறெோள்.
 ‘ ‘ அ றெ னி வு  ப க ட ் ை த ை  உ ங் க 
அண்்னுக்கு ப�ோனிஞெோ இவ�தய ெோக்கோ 
ைசெனிக்கனிடடு ஊவரக் கூடடி ெஞெோயதது 
ைசெனி என் கோசெனி கோசெனிபுடுைோன’’ நீ 
பகைமபு புள்ை.
 ‘‘சதெ...! உ்க்கு தெோயனி ஆெ ஆவெயோ 
தெோறு பகோண்த்நத�ன ெோரு, எனவ்ய 
பெோல்ேனும’’ எனறெைள் அங்கனிருந� ைரப்பு 
தமடடு தமே உடகோர்ந�ோள்.
 ‘‘ப்ச... எதுக்கு டி இங்க உடகோருறெ..?’’
 ‘‘இந�, என் எப்ெ ெோரு �ோைனிக்க 
தெோட்க் கடுகு மோ�னிோனி பெோோனியனிதறெ...? எங்க 
உன பநஞெ ப�ோடடு பெோல்லு எமதமே 
உ்க்கு ஆவெ இல்ேனனு. ஏய்யோ இப்ெடி 
ெண்றெ உசெனி பையனில் அ்ேோட்ம உன் 
நனிவ்சசு நனித�ம உருகனி கனி்க்தகன.
 நோ பைைஞசு நனிக்கனிறெத� உ்க்கோக 
�ோய்யோ. என ன்ிக்கு இருந�ோலும எங்கழுததுக்கு 
உங் வகயோே�ோன  �ோலி ைோங்குதைன.’’ 
பைடிசசு ெனி�றெனிய அழுவகதயோடு அங்கனிருநது 
பைரெோ பைைனிதயறெனி ோள்.
 ‘‘ஏ.. ஏ  கூறுபகட்ைதை நனில்லுடி’’ 
எனறெெடி தைகமோய் ஓடிைந�ோன. 
 ‘‘ஏனடி முத�ழகு இப்ெடி ெண்றெ ஒரு 
ெக்கம முத�ரசுக்கு எனவ்க் கண்்ோதே 
ஆகவேங்கனிறெோன, நீ  என்்ோ்ோ.. . 

ைலது வ்க த்கொடுப்து

இடது வ்கக்கு தேரியடடும்

உன்வனப ்ொர்த்து

உேைபித்சய்்ைர் உருைொ்கடடும்

நாமக ஆம்சதெம்பி
த்கொவை
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எனத்ோ் �ோன உம ைோழக்வகனனு 
ப ெ ோ ல் லு  வீ ெ னி  ப க ோ ல் லு றெ . . ’ ’  அ ை ன 
பெோல்ே,
 ‘ ‘ த ய ோ வ  உ ் க் கு � ோ  ந ோ ன 
ஆ க னு ம  இ ல் வ ே ய னி ் ோ  ம ண் ் ோ � ோ 
தெோதைன. பெோல்லிபுடத்ன. நீதய முடிவு 
ெண்்னிக்தகோ’’ அங்கனிருநது ைனிருடப்னறு 
பெனறு ைனிட்ோள்.
 ‘‘அனறு இரவு கயனிதது கடடிலில் 
தூக்கமனிழநது புரண்்ைன நீேைோ் 
பைண்்னிேவை பைறெனித�ைனுக்கு பைள் 
ைந�னியோ் முத�ழகனிதய ம்மமுழுக்க 
நனிவறெநது இருந�ோள். அைள் பெோன் 
பைறெனித�்மோ் ைோர்தவ�கள் அைன 
கோதுகைனில் ஒலிததுக் பகோண்த் இருந�து.’’
 முத�ழகனிவய கல்யோ்ம பெய்து 
பகோண்்ோல் முத�ரெ்ோல் ைோழக்வகயனில் 
நனிமம�னிவய இழக்க தநோனிடுதமோ.. எனறு 
ெயந�ோன. அைள் அண்்ன அைவ் 

ெடுத�னிய துனெததுக்கு, இைன முத�ழகனிவய 
வைதத� முத�ரவெ ெழனி ைோங்கனி் முடியும. 
ஆ்ோல் அைன அப்ெடி பெய்யைனில்வே. 
அைள் கோ�வே பெோல்லும தெோப�ல்ேோம 
எத�வ் பெோறுப்ெோய் �ப்பு எனறு 
அைளுக்கு எடுதது பெோல்லி ைோ�னிடுகனிறெோன.
 ‘ ‘ எ ன ் டி  ப ெ ோ ல் றெ  த ெ ோ று 
தை்ோமனு ப�ோரத�னி ைனிடருசெோ, அழுகோத� 
முதது பநஞசுே உன் சுமந�ோலும உங்க 
அண்்ங்கனிட் ெங்க்ம எதுக்குனனு �ோன 
க�னிரு ஒதுங்கனி இருக்கோப்புே’’
 ‘‘நோனுநத� என் பெய்ய முடியும’’
 ‘‘அடிதய முத�ழகு அழுகோ�டி... 
க�னிருக்கோக, நீ அழறெனு மடடும உங்க 
அண்்னுக்கு ப�ோனிஞெோ ரத� ஆதறெ 
ஓடுதமடி. க�னிர் மோ�னிோனி ஒருத�ன எங்க 
த�டி்ோலும கனிவ்ப்ெோ்? ெோமனித�ன உங்க 
அண்்னுக்கு நல்ே புத�னிய பகோடுக்கனும’’ 
கருத�மமோ பெோல்லிக் பகோண்த் அைள் 

எதெமனயபர்?

புன்னவ்கயபில மொண்டைர்்கள் எத்ேவன த்ர் - உன்

புற அழ்கில மொண்டைர் ்கத்ளத்ேவனத்ர்

்கண்ணவ்சைபில மொண்டைர்்க த்ளத்ேவன த்ர் - எழில

்கொலழ்கில ்கண்ணிழந்தேொர் எத்ேவன த்ர்!

எழில ்கண்டு இவ்ளத்ேைர்்கள் எத்ேவனத்ர் - உன்

தமொழித்கடடு மூழ்கியைர் எத்ேவனத்ர்

்ழியொ்கப ்்சித்ேிருபத்ொர் எத்ேவனத்ர் - மலர்

்ொேம் தேொட ்ரிேைபிபத்ொர் எத்ேவனத்ர்!

இவட ்கண்டு நூலொதனொர் எத்ேவனத்ர் - உந்ேன்

நெவடயழ்கில ்சிக்்கியைர் எத்ேவனத்ர்

்வடதயடுக்்க ்கொத்ேிருபத்ொர் எத்ேவனத்ர் - உவனப

்ேம் ்ொர்க்்க துடித்ேிருபத்ொர் எத்ேவனத்ர்!

ேவட ேொண்ட ேொனிருபத்ொர் எத்ேவனத்ர் - மனக்

குவட ்பிடித்துக் த்கொண்டிருபத்ொர் எத்ேவனத்ர்

புவட சூழக் குைபிந்ேைர்்கள் எந்ேவனத்ர் - உன்னொல

பூமிேவன மறந்ேைர்்கள் எத்ேவனத்ர்?

தபானைணிொ்சன
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வீடடிற்கு கனிைமெனி்ோள்.
 அந�னி பூக்கைனின ம்ம ம்வ� 
ெனிறெனிது மேரச பெய்�து. க�னிவர நனிவ்ததுக் 
பகோண்த் கோல் தெோ் தெோக்கனில் 
ந்க்க ப�ோ்ங்கனி்ோள்,  ெறெவைகள் 
ைந�வ்யும அந� ஆேமரத�னின அடியனில் 
அமர்ந�ோள். தை�வ் கேந� கோ�லில் 
மயங்கனியனிருந� அைளுக்கு இருடடியதுக் 
கூ் ப�ோனியைனில்வே.
 கோய்ந� ெருகுகளுக்கனிவ்யனில் �னவ் 
பநருங்கனி ைரும கோேடி ஓவெக் ைந� �னிவெயனில் 
முகதவ� �னிருப்ெனி ோள் �னிவகதது தெோ்ோள். 
க�னிர் நனினறெனிருந�ோன.
 ‘‘இங்க் என்ோ ெண்ணுறெ புள்ை...?’’
 ‘‘உன் �ோய்யோ.. நனிவ்சசுடடு 
இருநத�. அய்ய்ோரு ெோமனி மோ�னிோனி முன்ோடி 
ைநது நனிக்குறெ...’’
 ‘‘ ஏ ய்  ஓ ் க் ப க ல் ே ோ ம  அ றெ னி த ை 
இல்வேயோ?’’ ெடப்னறு எழுநது அனெோய் 
அைன வகவய ெனிடித�ோள்.
 ‘‘அடிங்க.. அப்ெடிதய ைனிடத்னு 
வைய்தய, ஓ வீடடுே தெோயனித�ன ைனிழுை. 
இருடடிடுசசு ைோ வீடடுே ைனிடடுடடு 
தெோதறென.’’ முவறெதது நனினறெைைனின வகவய 
ெனிடிதது இழுத�ோன.
 ‘‘நோன ப�ோட்ோ கத�றெ’’
 ‘‘இந�ோ பமோ�ல்ே என  ் ப�ோடடு 
தெெோ� நோன என  ்உன பெோண்்ோடடியோ..?’’ 
அைள் ெீறெ, க�னிோனின முகம இருண்த  ்ைனிட்து.
 ‘‘என்ோ மூஞெனிய ப�ோங்க தெோடடு 
கனிட்.? பநெத�தத�ன தகடத்ன. ஒ்த் 
உ்க்கு ைலிக்கு�ோ..?’’
 ‘‘எ்க்கு எப்ெடி இருக்கும ப�்மும 
என் ஒதுக்குறெப்தெோ. பநஞசுே என 
நனிவ்ப்பு இருக்குல்ே..?’’ எனறு அைன 
முகம ெோர்தது தகட்ோள். அைளுக்கு ெ�னில் 
பெோல்ே முடியோ�ை்ோய்..
 ‘‘மம...என் நனிக்குறெ...?
 ை ோ  இ ந த ந ர ம  ஒ ன வ ் யு ம 
எனவ்யும யோரோைது ெோர்த�ோ �ப்ெோகனிடும 
புள்ை. ைோ பமோ�ல்ே.. தெசசு�ோனடி ஒ்க்கு.  
ஊரு ெத�னி ஒண்ணும ப�ோனியோ� பைள்ைந�னி 

புள்ைடி நீ. எதுைோ இருந�ோலும பெோறெவு 
தெெனிக்கேோம. கனிைமபு புள்ை’’ அைவை 
ெமோ�ோ்ப்ெடுத�னி கூடடிச பெனறெோன. 
 ‘முத�ழகனியனின பெோல்ேோல் மீண்டும 
குழமெனியது ம்ம. கடடுக் பகோள்ைோமல் 
�ைனித�ோன. இ�ற்கு �ீர்வு அை ன்ின கல்யோ்ம 
�ோன எனறு ப�ைனிைோக த�ோனறெனியது 
அைனுக்கு.
 வ க  ெ னி டி த து  த ெ ெ னி க் ப க ோ ண் டு 
இருந�வ� கண்் ரங்கன. ந்ந�து என் 
பைனறு ப�ைனிைோக ப�ோனிநதுக் பகோள்ைோமல் 
நண்ென முத�ரெ்னி்ம ெத� வைத�ோன.
 ‘�ன �ங்வக �ோன க�னிவர 
ைனிருமபுகனிறெோள்’ எனறு ப�ோனியோமல், க�னிர்  �ோன 
முத�ழகனிவய ைனிருமபுை�ோக» நனிவ்த�ோன.
 ‘�ன தெசவெ �ங்வக மீறெமோட்ோள்’ 
எனறெ நமெனிக்வகயனில் கோதும கோதும 
வைத�ெடி முத�ழகனிக்கு ரகெனியமோக 
�னிரும் ஏற்ெோடுகள் பெய்�ோன.
 ‘‘முத�ழகனி நோவைக்கு கோவேே 
தநரமோ குேப�ய்ை தகோைனிலுக்கு தெோகணும 
எல்ேோம பரடியோ எடுதது ைசெனிடு.’’
 ஏதுமறெனியோ�ைைோய் க�னிவர நனிவ்த� 
ெடி தகோைனிலுக்கு பெோங்க பெோருள்கவை 
துள்ளும ம்த�ோடு எடுதது வைததுக்பகோண்டு 
இருந�ோள்.
 ரங்கவ் �ங்வகக்கு கல்யோ்ம 
பெய்ய முடிவு பெய்�னிருந�ோன. ரங்கன 
ப�ய்ைமோக ஒெநது ப�ோனிந�ோன முத�ரென 
கண்ணுக்கு.
 அங்கு கல்யோ் ஏற்ெோடவ்க் கண்் 
அ�னிர்செனியனில் �வே சுற்றெனியது அைளுக்கு. 
பெய்ை�றெனியோது �னிவகத�ோள்.
 அைைோல் அவ� ஏற்றுக் பகோள்ை 
முடியைனில்வே. க�னிவர கடடிக்பகோள்ைத 
�ோன ஆவெ எனறு அண்்ோ்னி்ம 
பெோல்ேவும முடியைனில்வே.
 ெ ே  த ெ ோ ர ோ ட ் த � னி ற் கு  ெ னி ன  
‘‘முத�ழகு...’’ ெேமோ  ்ெத�ம கோவ� பெோேக்க, 
உ்லில் மனினெோரம ெோய்ந�து தெோலிருந�து 
அைளுக்கு. நனிமனிர்ந�ைளுக்கு, �வேயனில் 
இடிதய இறெங்கனியது. கோர்ம  முத�ரென 
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அைன கழுததுக்கு  அருகனில் கத�னிவய 
வைத�னிருந�ோன. 
 ‘‘இப்தெோ நீ �ோலி கடடிக்கவே்ோ 
என கழுதவ� அறுததுக்குதைன’’ முர்்ோய்  
கத�னி்ோன.
 ‘‘கத�னி  முவ்யனில் முத�ழகனி கழுத�னில் 
�ோலி ஏறெனியது. �ோன க�னிவர பஜயனித�ை்ோய் 
பெருமனி�ம பகோண்்ைன. �ன �ங்வகயனின 
ைனிருப்ெம அறெனியோ�ைன ஆ்ோன.
 என் ந்ந�து எனறு யூகனிக்க 
முடியோது ந்ந� கல்யோ்த�ோல் புத�னி 
தெ�லிதது மயங்கனி ெோனிந�ோள். 
 வைத�னியம ெோர்த� வைத�னியர் 
‘‘தெர�னிர்செனி ெடடு இருக்கோ.. உன �ங்வகக்கு 
வெத�னியம ெனிடிதது ைனிட்து  எனறெோர்.
 அவ� தகட்ைனுக்கு «ரத�ம ஓடுைது 
நனினறு இரு�யம உவறெநது நனினறெோன.
 எங்பகங்தகோ வைத�னியம ெோர்ததும 
முத�ழகனி கு்மவ்யைனில்வே.
 ர ங் க னு ம  வ ெ ய த � னி ய ம  எ ன று 
அரைவ்க்கோமல் ைனிடடுைனிட்ோன.
 முத�ரென அை்னி்ம தகட்�ற்கு 
‘‘வெத�னியதத�ோ  ் எனவ  ் ைோழச பெோல் 
றெனியோ...? ஆவை ைனிடு ெோமனி’’னு தெோ்ோைன 
ைநது எப்ெடி இருக்கனிறெோள் எனறு கூ் 
ெோர்க்கைனில்வே.
 ெே மோ�ங்கள் ஆ்து முத�ழகனியனின 
ம்நனிவேயனில் எந� மோற்றெமும இல்வே.
இவ� நனிவ்தத� பநோநது நூேோ் 
முர்ன முத�ரென மு்ங்கனி தெோ்ோன.
 ெோனியோக உண்்ோமல், உறெங்கோமல் 
தநோய்ைோய்ப்ெட்ோன. �ங்வகவயயும 
கை்னிக்க முடியோமல், �ன உ்மவெயும 
ெோர்ததுக்க இயேோமல் ெனித�ரைவ�ப் 
ெட்ோன.
 ‘‘அடிதய... புள்ை எப்ெடி துள்ைனி 
�னிோனிஞெை இப்ெடி அ்ங்கனி கனி்க்கனிதய? 
ரத�பமல்ேோம பகோ�னிக்குது டி. இப்ெடி 
உன் ெோக்க முடியவேதய என்ோே’’, 
அழு�ோள் கருத�மமோ.
 முத�ரவெ ந னிம னிர்நது ெோர்க்க 
ெயப்ெடுைோள் கருத�மமோ...ஆ்ோல் இனறு 

்சபேங்க்ளின் இவரச்சலில

தம்ளனத்வே யொ்சிக்்கிதறன்

நூல்கங்க்ளில புத்ே்கங்க்ளின் 

ஏடு ேிருப்ல்க்ளில

தம்ளனம் ்கவல்கிறது

நெட்சத்ேிரங்களும் நெிலவும்

தம்ளன த்ொேர்்க்ளொ்க 

இரைபில உலொ ைரு்கின்றன

யொருமற்ற மவல உச்சி்க்ளில

தம்ளனரொணி தேொடர்ந்து 

ரொெொங்கம் நெடத்து்கிறொள்

உல்கம் சுற்றி ைரும் சூரியன் 

தைப்மொ்கதை த்சு்கிறது

்கடலின் அவல்கள் 

இவரச்சலொ்க இருந்ேொலும் ஆழ்கடல 

தம்ளனத்வேதய பூெிக்்கிறது

அவமேியொன தேருக்்கள் 

ஊரடஙகு ்கொலத்ேில

தம்ளனத்வேதய த்ொேிக்்கின்றன

யொருமற்ற இரவு்க்ளில 

்கனத்ே தம்ளனத்வேதய

உனக்கு நெொன் த்கள்ைபியொக்கு்கிதறன்

ைபிடிைேற்குள் உன்னிடம் 

இருந்து ைபிவட ைருமொ?

தம்ளனத்வே ேொன் 

்ேிலொ்க ேருைொயொ ?

உன் ்கொல த்சருப்பின் ஓவ்சக்்கொ்க

்கேவு்கவ்ள மடடுமலல, ்கொது்கவ்ளயும் 

ேிறந்தே வைத்ேிருக்்கிதறன்

தம்ளனத்ேில த்கொலலொதே ...

கலா புவன
லண்டன்

வமளனராணெியின 
ராஜாங்கம்
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�டடு �டுமோறெனி க.. க�னிர் உனத்ோ் தெெனும 
எனவ் வீடடிற்கு கூடடிடடு தெோறெீயோ...
 அ ை ன  க ண் க ள்  ப க ஞ சு ை வ � 
தெோலிருந�து ஒனறுதம பைைங் கோ�ை்ோய் 
க�னிர் அைவ் அவழததுக் பகோண்டு அைன 
வீடடிற்கு பெனறெோன.
 ‘‘க�னிர் உனவ் �ப்ெோ் ெோர்வையனில் 
ெோர்தது உ்க்குள்ை இருக்க நல்ே ம்ெ 
புோனிஞெனிக்கோம தெோயனிடத்ன.’’ கருத�மமோ 
பெோல்லித�ோன முத�ழகு உனவ் 
ைனிருமெனி ோனு ப�ோனியும. எனவ் மன ன்ிதது 
ைனிடு ைனிழனி ைனிசுமெ ஆண் எனறெ கர்ைம 
நீங்கனி குழநவ�யோய் கண்்ீர் ைனிட்ோன 
முத�ரென.
 ெங்கனிலியனின ெே ெே ெத�ம ைந� 
�னிவெவய ெோர்த� க�னிர் மூர்சவெயோகனி 
தெோ்ோன. 
 ெே மோ�ங்களுக்கு ெனிறெகு முத�ழகனிவய 
இந� நனிவேயனிேோ அைன கோ் தைண்டும.
 தெோதவ� அள்ைனி இவறெதது ைனிவை 
யோடியைைனின முன பெோே பெோேனனு 
பெோங்கனி ைழனிந� கண்்ீவர துவ்க்க 
கூ் பெயேற்று நனினறெோன.
 அைள் கட்ப்ெட் தூ்னில் �ன 
�வேவய இடிததுக் பகோண்டு க�றெனி்ோன.  
 ‘‘உன க�னிர் ைநது இருக்தகனடி 
புள்ை, நீ ெனிடிைோ�கோோனி டி.. அ டிதய முத�ழகனி 
நீ �ோண்டி எ.. ஏ பெோஞெோ�னி நோன உன் 
ெோததுகனிதறெனடி’’ னனு அைவைக் கடடிக் 
பகோண்டு, அைைனின க்வை ந்ைோக்க  
துடிததுடிததுக் பகோண்டிருந�ோன க�னிர்.
 உ்ல் நனிவே ெோனியனில்ேோ� முத� 
ரெ்ோல் அைவ் ெமோ�ோ்ம பெய்ய கூ் 
முடியோமல் பெயேற்று இருந�ோன. அைன 
அவைைவு ெோ�னிக்கப்ெடடு இருந�ோன.
 முத�ழவகதய இவமக்கோமல் ெோர்ததுக்  
பகோண்டிருந� க�னிோனின கண்கைனில் கண்்ீர் 
கீதழ ைனிழைனில்வே.
 ம்�னில் முத�ழவக தெோல் கண் 
கைனில் அது ப�ோற்றெனி நனினறெது...

n

வ�ோனியம ைந�ைைோய்... ‘‘அப்ெடி என்ய்யோ 
உ்க்கும க�னிருக்கும ெரம ைனிதரோ�ம? 
அைவ் ெழனிைோங்குறெ�ோ நனிவ்சசு ‘‘உன 
�ங்கசெனி பெோழப்ெ நோெம ெண் ன்ிடடிதய... 
அை பநஞசுே க�னிவர�ோய்யோ சுமநதுகனிடடு 
இருந�ோ...அை ஆவெ என்ோனனு ஒரு 
ைோர்தவ� தகடகோம இப்ெடி வெத�னியப் 
ெட்ம ைோங்க ைசசுடடிதய...
 முத�ழகு எவைைவு கட்ோயப் 
ெடுத�னியும உன் அைமோ்ப்ெடுத�க் 
கூ்ோதுனு ஒதுங்கனி தெோ்ைனயோ க�னிரு 
அப்ெடிெட் மனுென த�டு்ோலும 
கனிவ்க்குமோ?  அைெரெடடு இந� க�னிக்கு 
ஆைோக்கனிடடிதய’’  அைள் பநஞெனில் அடிததுக் 
பகோண்டு அழ, முந�ரெனுக்கு  உசெந�வேயனில் 
ஆ ன்ி அடித� ைலி ஏறெனியது.
 அ ப் த ெ ோ து  � ோ ன  அ ை னு க் கு 
உவறெத�து க�னிோனின தமலிருந� ‘பெோறெோவம 
யும, தெோடடியும’ �ோன இந� நோெத�னிற்கு 
கோர்ம எனறு கோேம க்நது புத�னிக்கு 
உவறெத�து.
 அ ப் த ெ ோ த �  க � னி வ ர  ெ ோ ர் க் க 
த�ோனறெனியது முத�ரெனுக்கு. க� னிவர 
ெோர்க்க பெனறெைன ப�மெனில்ேோ�ை்ோய் 
தரோடத்ோரம ெோனிந�ோன. அங்கனிருந�ைர்கள் 
ஓடிசபெனறு தூக்கனி்ோர்கள் கூட்த�னில் 
க�னிரும இருந�ோன. க�னிவரக் கண்் முத�ரசு 

ஒவதவாரு தநாடியும்
க்சிநது உருகி
ஓடி நின்றது
உன நிமனவுகோய்

lll

உள்ளுள் புமகநது
தீோய் வேர்நது
எ்ிககும் யெகம்
்சநயெகம் .

்சாநெ குைார்
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ைபி்ளிம்்பின் ேொழைொரங்க்ளில 

தேொஙகும் ைொழவுடன்

தைகுநெொ்ளொய்

தைறுவமயபில நெிரம்்பியபிருக்கும்

இருண்வமயபின் ைொ்சல.

்லவர த்கொபுரத்ேிற்கு

உயர்த்ேியும்

குபபுறத்ேள்்ளி வீழத்ேியும்

்யபிற்றப்டட ்ொவேயபில

அைனும் அனொயொ்சமொ்க 

ைந்ேவடந்து ைபிடடொன்.

த்கொடுத்து ைொங்கி

ைொங்கி த்கொடுத்து ைொழ்கிறொன்....

இலவலதயன்ற தமொழி

அைனிடம் இலவல.

அேனொல; இபத்ொது இலவல.

தைறுவமயபின் ேடடுடன்

இயலொவமவய ஏந்ேிய்டி 

தேருைபில ்பிசவ்சக்்கொரனொய்

ஆ்கியபிருக்்கிறொன் என்்வேதயொ

புவேந்துத்ொன அைன் ைொழக்வ்கவய 

உயபிர்ப்பித்துக் த்கொண்டிருக்்கிறொன் 

என்தறொ அறியொமல

ஊ்கங்கள் ஊ்சலொடு்கின்றன.

இபத்ொதேலலொம்

தேவைவய மிஞ்சி 

தேடுைதுமிலவல 

தேக்குைதுமிலவல

இேனொலேொன் அைன் 

முழுதநெர ்பிசவ்சக்்கொரனொ்கி

இருக்்க தைண்டும்

்பிசவ்சக்்கொரவனைபிட 

தமொ்சமொ்க நெொம் 

உயபிர் நெிரப்பிய

தேொல வ்வய 

வைத்துக்த்கொண்டு 

உள்்ளைர்்க்ளொ்கவும் 

உயர்ந்ேைர்்க்ளொ்கவும்

ஒருைருக்குள் ஒருைர்

ஒ்ளிந்து த்கொண்டிருக்்கிதறொம்

ஆனொல அைதனொ

மினுங்க தேரியொ தமனியொய்

தை்ளிப்வட தை்ளியபில

்ொ்சொஙகு ‘்வுடர்’பூசசு எதுவுமின்றி

்்சிதயன்ற ்ேொவ்கயுடன் 

நெின்றிருக்்கிறொன்

ைபிடியபத்ொகும் த்ொழுதுக்கு 

த்ொதுமொனேொய் த்ொடடலம்

ஏதேொ ஒரு வ்கயபிலிருந்து

இடம் மொறுைேொ்க

அயரும் நெிமி்சங்க்ளில

அைனுக்குள்

த்சொப்னம் கூடு ்கடடு்கிறது

்்சிக்்கொன தை்ளியபில

தைம்வமயபில அவலந்ே்டி

இப்டித்ேொன் ்கவல்கிறது 

இருப்ைனுக்கு புலப்டொே 

ஒரு இலலொவமயபின்

்பிசவ்சக்்கொர ்கனவு!

- ய்ாஷான ஏ. ஜ
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ை்க்கம ஐயோ

 �மனிழபநஞெம ெோர்ெோகத �ங்களுக்கு 
இ்னிய ைோழததுகவைத ப�ோனிைனிததுக் 
பகோள்கனிதறென ஐயோ

l �ங்கள் ெனிறெந� ஊவரப்ெற்றெனியும, 
பெற்தறெோவரப் ெற்றெனியும பெோல்லுங்கதைன!

 நோன ெனிறெந�ஊர் �னிருபநல்தைலி 
மோைட்ம தகோைனில்ெட் - கழுகுமவேக் 
கருவமந� தக.சுப்ரம்னியபுரம எனனும 
ெனிற்றூர். எ்து �நவ�யோர் � னிருமனிகு  
ெ னி .  ெ ங் க ர ப் ெ ன  அ ை ர் க ள்  � ோ ய ோ ர் 
ெ.தைங்க்மமோள் 

l �ோங்கள் மயனிேோடுதுவறெக்கு ைநது 
எத�வ  ்ஆண்டுகள் இருக்கும? மு�னமு�லில் 
மயனிேோடுதுவறெயனில் என் ப�ோழ னில் 
பெய்�ீர்கள்?

 நோன மயனிேோடுதுவறெக்கு ைருை�ற்கு 
முனபு குமெதகோ்ம ைந�வ�ச பெோல்லியோக 
தைண்டும.எ்க்குப் ெ�னினமூனறு ையது 
இருக்குமதெோது குமெதகோ்ம �ற்தெோது  
ெவழய தெருநது நனிவேயத�னிற்கருதக 
இருந� ஒரு க்வேக் கவ்யனில்�ோன எ்து 
ைோழக்வகவயத ப�ோ்ங்கனித்ன. ெோ�ோர் 

ேமிழச்சங்கைபிழொைபில அரசு அேி்கொரி 
்ச்கொயம் ஐஏஎஸ அைர்்களுடன்... அரு்கில 
சு. ்சிைலிங்கம்

 ே ம ி ழ  ே ன் வ ன த்  ே ொ த ன 

ை்ளர்த்துக் த்கொள்்ளத் ேகுேியுள்்ள யொவர 

ய ொ ை து  ே த் த ே டு த் து க்  த ்க ொ ள் ்க ி ற து . 

ே ம ி வ ழ க்  ்க ற் று த்  த ே ர் ந் து  ே ம ி ழ ொ ல 

ேனது ைொழக்வ்கவய நெடத்து்ைர்்கவ்ளைபிட 

ேமிவழ ை்ளர்ப்ைர்்கள் த்ரும்்ொலும் 

ேமிவழக் ்கற்்கொே ைர்்கள் என்றொல அது 

மிவ்கயலல. ேமிழொல ை்ளர்ப்ைர்்கவ்ளைபிட 

தேொடக்்கக் ்கலைபிவயக்கூட நெிவறவுத்சய்யொே 

ஒரு ைவரத் ேமிழ தேரிவுத்சய்து த்கொண்டது 

ைபியபபுக்குரியதே. ்சிறுையேில தமவடப 

த்சசு்கவ்ளக் த்கடடேொலும் ேிவரப்ட 

ை ்ச ன ங ்க வ ்ள  ம ன ப ் ொ ட ம்  த ்ச ய் து 

த்்சியேொலும் ேமிழொல ஈர்க்்கப்டடுத் ேொன் 

ை்ளர்ந்ே்பிறகு அந்ேத் ேமிழதமொழிக்கு 

ஏேொைது த்சய்யதைண்டும் என்தறண்ணித் 

ே ம ி ழு க் த ்க ன  ஒ ரு  ்ச ங ்க ம்  அ வ ம த் து 

ேமிழை்ளர்க்கும் ்ணியபில ேம்வம ஈடு்டுத்ேிக் 

த்கொண்டைதர  இம்மொே நெமது ்சிறபபு ைபிருந்ேினர். 

30 ஆண்டு்களுக்குமுன் ஒதர ஒரு ்சிறிய 

்கவடயுடன் தேொடங்கிய தெனி் ர் இனிப்்கம் 

இன்று ்ல்கிவ்ள ்களுடன்மயபிலொடுதுவறயபில 

்ரிணமித்துள்்ள  தெனி் ர் அடுமவன மற்றும் 

இனிப்்கம் என்ற மொத்ரும் குழுமத்ேின் 

நெிறுைனர் மயபிலொடுதுவற ேமிழச ்சங்கத்ேின் 

்கொைலர் நெிறுைனர் ேமிழஆர்ைலர்  ேிருமிகு 

தெனிஃ்ர் ்வுலரொஜ் அைர்்கவ்ள அைரது 

நெிறுைனத்ேிதலதய ்கொணசத்சல்கிதறொம். 

 மயபிலொடும் துவறயபில ்கொைபிரிக்்கவர 

யபில ்கொைபிரிக்குச ்சிவல வைத்ே அந்ே 

மொமனிேர் மி்கவும் எ்ளிவமயொ்கத் ேனது 

நெிறுைனத்ேில நெம்வம அன்புடன் ைரதைற்று 

உ ் ்சரிக்்கிறொர்.  இதேொ அைருடனொன 

த்டடி....
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கூலித ப�ோழனிேோைனியோகத ப�ோ்ங்கனிய 
எ்து ைோழக்வக ஏன மு�ேோைனியோகக் 
கூ்ோது எனறு எண்்னி ஒரு ெதது 
ைரு்ங்களுக்குப் ெனிறெகு மனிகவும பெோற்ெமோ் 
ப�ோவகயு்ன மயனிேோடுதுவறெக்கு அருகனில் 
உள்ை மங்வகநல்லூர் எனறெ ஊோனிதே ஒரு 
க்வேக்கவ்வயத ப�ோ்ங்கனித்ன. 
ைோ்வக  இ்த�னில் ப�ோ்ங்கனிய க்வேக்கவ் 
ெனின்ோைனில் ஒரு இ்னிப்புக் கவ்யோக 
மோறெனியது. ெனின்ர் 1990 ல் மயனிேோடுதுவறெயனில் 

ஒரு இ ன்ிப்ெகதவ�த ப�ோ்ங்கனித்ன. முப்ெது 
ைரு்ங்கள் ஆகனிற்ெது நோன மயனிேோடுதுவறெ 
ைநது; இ்னிப்ெகம ப�ோ்ங்கனிய நோன 
ெனின்ோைனில் எ்து மக ன்ின தூண்டு�ேோல் 
அடுமவ்வயயும ப�ோ்ங்கனித்ன .இனறு 
பஜ ன்ிெர் தெக்கோனி மற்றும இ ன்ிப்புகள் எனறெ 
பெயதர ெனிரெேமோகனியுள்ைது.

l இனறு மயனிேோடுதுவறெயனில் ெே 
கனிவைகவைத ப�ோ்ங்கனியுள்ைீர்கதை 
எங்கு ெோர்த�ோலும பஜ்னிெர் அடுமவ் 
எ ன த றெ  ப � ோ னி க னி றெ த � ?  இ து  எ ப் ெ டி 
ெோத�னியமோயனிற்று?

 ெனிறெனிய ஆர்ைம�ோன. நோன ப�ோழனி 
ேோைனியோக இருந�தெோது என மு�ேோைனிகள் 
எனவ்ச ெோனியோகக் கை ன்ிக்க ைனில்வே. 
நோன அவைோறு இருக்க எண்்ைனில்வே. 
எனவ் நமெனி ைந� ப�ோழனிேோைர்கவை நோன 
ப�ோழனிேோைனியோக எண்ணுை�னில்வே ஒரு ெக 
குடுமெ உறுப்ெனி்ரோக ெதகோ�ர்ோகதை 
எண்ணுகனிதறென. அைர்கைனின ஒததுவழப்ெோல் 
�ோன இத�வ் கனிவைகவைத ப�ோ்ங்க 
முடிந�து. ஒவபைோரு கனிவையும ஒவபைோரு 
ைர் பெோறுப்ெனில் ைனிட்�ோலும இது 
ெோத�னியமோகனியுள்ைது. 
 
l �ோங்கள் ஒரு மு�ேோைனியோக மடடும 

ேிருமிகு தெனிஃ்ர் ்வுலரொஜ் அைர்்களுடன் தநெர்்கொணல த்சய்்ைர் ்ொைலர்மணி 
இரொம தைலமுரு்கன் அைர்்கள்

ம்கன் த்ச்ொஸடின்ரொஜ் மற்றும் 
த்யரனுடன்
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இல்ேோமல் ஒரு ப�ோழனிேோைனியோகவும 
இருக்கனிறெீர்கதை  அது எவைோறு முடிகனிறெது?

 எந� ஒரு ப�ோழனிவேச பெய்யும 
தெோதும அந�த ப�ோழனிவேப் ெற்றெனிய 
அ றெ னி வு  ஒ வ ப ை ோ ரு  மு � ே ோ ை னி க் கு ம 
ெனிறெனி�ைதைனும இருக்க தைண்டும எனெது 
எ்து ைனிருப்ெம. அவைோறு இல்ேோைனிடில் 
உ்வுப் பெோருடகள் ப�ோ்ர்ெோ் இந�த 
ப�ோழனிவேச பெய்ைது ெற்தறெ கடி்ம. 
ஆரமெ கோேங்கைனில் இ்னிப்பு பெய்யும 
�னிறெ்ோைனிகவை வைதத� இ்னிப்புகவைத 
�யோர்பெய்த�ன. ெனிேதநரங்கைனில் அைர்கள் 
ஒழுங்கோகப் ெ்னிக்கு ைரோ� தெோது 
அ�வ் ஏன நோமும பெய்யக் கூ்ோது 
எனறெ எண்்த�னில் ெனிறெனிது ெனிறெனி�ோகக் 
கற்றுக் பகோண்த்ன. எ்தை�ோன நோன 
ப�ோழனிேோைனியோகவும  பெயேோற்றெ முடிகனிறெது.

l � ோ ங் கள்  ஒ ரு முவ றெ  ஜ ோ ங் க னி ோ னி 
எனறெ இ்னிப்பு ைவகவயச பெய்ைவ�ப் 
ெோர்தத�ன. ஜோங்கனிோனி ெனிழனி�ல் எனெது 
ெற்தறெ கடி்மோ் பெயல். அவ� எவைோறு 
கற்றுக் பகோண்டீர்கள்?

 உண்வம�ோன ஜோங்கனிோனி பெய்ைது 
ெற்தறெ கடி்ம�ோன. ஜோங்கனிோனி பெய்ை�ற்கோ் 
ெருப்வெ ஊறெவைதது  அ�வ் அவரததுக் 
பகோண்த் ஜோங்கனிோ னிவயப் ெனிழ னி�ல் 
தைண்டும. மோவை அவரதது வைததுக் 
பகோள்ை முடியோது. ஜோங்கனிோனி பெய்யும 
ஆற்றெல் பகோண்் �னிறெ்ோைனிகள் குவறெவு. 
ைருை�ோகச பெோல்லும �னிறெ்ோைனி கோர்ம 
பெோல்ேோமல் நனினறு ைனிடுைதும ைரோமல் 
�ைனிர்ப்ெதும ந னிவறெய நவ்பெறும. 
அப்தெோது ஊறெவைத� ெருப்பு வீ்ோகனி 
ைனிடும. அப்தெோது�ோன எ்க்கு நோதம 
அந� இ்னிப்வெச பெய்�ோல் என்பைனறு 
த�ோனறெனியது.  எத�வ்தயோ முவறெ 
முயனறு த�ோற்று ஜோங்கனிோனி தெோே முயனறு 
வீ்ோ் பெோருடகவை அடுப்புக்கு 
இவரயோக்கனி அ�ன ெனின்ர் பமல்ே கற்றுக் 
பகோண்த்ன. �ற்தெோது நோத் நனறெோக 
ஜோங்கனிோனி பெய்தைன.   

l இ்னிப்புைவககைனில் �ங்கவைக் 

கைர்ந� இ்னிப்பு எது? ஏன?

 த ை ப றெ து ?  ந ோ த ்  க னி ண் டி ய 
அல்ைோ�ோன. தகோதுவமயனிலிருநது ெோல் 
எடுதது அல்ைோ பெய்ைது எனெது ஒரு கவே. 
அ�வ் ெே �னிறெ்ோைனிகள் பெய்யுமதெோது 
அ�வ்ப் ெோர்ததுக் கற்றுக் பகோண்த்ன.
இ�ற்கோகத �னிருபநல்தைலிக் பகல்ேோம 
பெனறு அல்ைோ சுவைவய அறெனிநது ெனிறெகு 
கற்றுக் பகோண்த்ன. நோத் அல்ைோ 
பெய்து அ�வ் எ்து கவ்க்கு ைரும 
ைோடிக்வகயோைர்கைனி்ம சூ்ோக ஒரு 
ைோவழ இவேயனில் வைததுத �ருதைன. 
எப்ெடி இருக்கனிறெது எனறு தகடதென. மனிக 
அருவம எனறு அைர்கள் பெோல்லி ைனிடடு 
எ்து கவ்யனில் அந� அல்ைோவை �ங்கள் 
வீடுகளுக்கு ைோங்கனி எடுததுச பெல்லும 
தெோது நோன அவ்யும மகனிழசெனிக்கு 
எல்வேதய இல்வே. எந� ஒரு இ ன்ிப்பும 
நோன சுவைததுப் ெோர்தது நனறெோக 
இருந�ோல்�ோன  ைனிற்ெவ்க்கு வைப்தென 
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l �ங்கள் ப�ோழனிவேத�ோண்டித �மனிழப் 
ெ்னி ஆற்றும எண்்ம �ங்களுக்கு எப்ெடித 
த�ோனறெனியது?

 நோன அ�னிகம ெடித�ைன இல்வே. 
ஆ்ோல் நனிவறெய தமவ்ப்தெசசுகவைக் 
தகடடிருக்கனிதறென. நோன ப�ோழனில்ெோர்நது 
எ்து க்வேைண்டிவயப் பெோதுக்கூட்ங் 
கள்  ந்க்கும தமவ்கைனின அருகனில் 
பகோண்டு பெல்லும தெோப�ல்ேோம �மனிழ 
உவரகவைக் தகடடு மயங்கனிப் தெோயனி 
ருக்கனிதறென. முத�மனிழ அறெனிஞர் கவேஞர், 
வை.தகோ, கோைனிமுதது தெோன தறெோோனின 
தெசசுகைனில் பெோக்கனிப் தெோயனிருக்கனி தறென. 
நடிகர் �னிேகத�னின வீர ைெ்ங்கவை 
பயல்ேோம ப�ருைனில் ந்க்கும தெோத� 

தெெனிக்பகோண்த் ந்ப்தென. ெடிக்க 
ைனில்வே எனறெோலும பெைனிைழனியோகத 
�மனிவழக் கற்றுக் பகோண்த்ன. அ�ன 
கோர் மோகதை �மனிழுக்கு ஏ�ோைது பெய்ய 
தைண்டும எனறு எண்்னி �மனிழசெங்கம 
ஒனவறெத ப�ோ்ங்கனித்ன. க்ந� 2018 ல் 
அ�ற்கு மயனிேோடுதுவறெ �மனிழசெங்கம எனறு 
பெயரும வைதது என்ோேோ் �மனிழப் 
ெ்னிகவைச பெய்துைருகனிதறென.

l மயனிேோடுதுவறெ �மனிழசெங்கத�னின 
பெயல்ெோடுகள் ெற்றெனி...

 இப்தெோது�ோன ப�ோ்ங்கனியனிருக்கனி 
தறெோம. �மனிழ அறெனிஞர்கைனின ெனிறெந�நோள் 
நனிவ்வுநோைனில் அைர்கைது ெனிவேகள் 
உருைப்ெ்ங்களுக்கு மோனியோவ� பெய்து 
ெனிற்ெனிே நனிகழவுகவை ந்ததுகனிதறெோம. 
கோைனிோனி அனவ்க்குக் கோைனிோனிக் கவரயனில்  
ெதது ேடெ  ரூெோய் பெேைனில் ஒரு ெனிவே 
வைததுள்தைோம. ெோர�னிைனிழோ ந்த�னி கைனி 
யரங்கம கருத�ரங்கம ந்த�னியுள்தைோம. 
எங்கைது ைனிழோைனில் மதுவரக் கைனிஞர் 
பெோற்வகப் ெோண்டியன, அரசு அ�னிகோோனி  
ெகோயம ஐஏஎஸ தெோனதறெோவர வைதது 
ைனிழோக்கள் ந்த�னியுள்தைோம. பகோரோ்ோ 
கோேத�னில்கூ் கோப்ோைனி ைழனியோக  

ைலஙவ்கமொன் அர்சினர் ்ொலிதடக்னிக் 
்கலலூரி த்ரொ்சிரியர் முவனைர்  
உேயகுமொர் அைர்்களுடன்...
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இைம ெள்ைனி கல்லூோனி மோ்ைர்களுக்குப் 
தெசசுப் தெோடடி ந்த�னி ெ்ப்ெோனிசுகவை 
ைழங்கனியுள்தைோம. அடுதது தமலும ெனிே 
�னிட்ங்கள் உண்டு . கோேம ைருமதெோது 
பெயல்ெடுததுதைோம 

l �மனிழநனிகழவுகள் எந� மோ�னிோனியோ் 
மோற்றெங்கவைத �மனிழனில் ஏற்ெடுததுபம்த 
�ோங்கள் கருதுகனிறெீர்கள்?

 � ம னி வ ழ த  � ம னி ழ ன  ம றெ க் க ோ ம ல் 
இருக்க தைண்டுதம. அந� மோற்றெதவ� 
ஏற்ெடுத�னி்ோதே தெோதும. இனறு உேகனில் 
உள்ை மனிகப்ெழவமயோ் பமோழனிகளுள் 
�மனிழும ஒனறு. இத�வகயத �மனிவழத 
� ோ ய் ப ம ோ ழ னி ய ோ க க்  ப க ோ ண் ்  ந ோ ம 
அ�வ்ச ெோனியோகப் தெெதைோ எழு�தைோ 
பெய்ை�னில்வே. எங்கைது ந னிகழவுகள்  
இவைஞர்கைனி்மும மோ்ைர்கைனி்மும 
�மனிழபமோழனி ெற்றெனிய ஒரு ைனிழனிப்பு்ர்வை 
ஏற்ெடுததும எ்க் கருதுகனிதறென.

l மூத� �மனிழஅறெனிஞர்கள் எழுத�ோைர் 
கள் கைனிஞர்கவை எவைோறு ெோர்க்கனிறெீர்கள்?

 மயனிேோடுதுவறெவயதய ஒரு �மனிழ 
ைைரும பூமனியோகத�ோன நோன ெோர்க்கனிதறென. 
�ருமபுரம ஆ�ீ்ம  � னிருைோைடுதுவறெ 

ஆ�ீ்ம ைழனியோகத �மனிழறெனிஞர்கவைப் 
தெோற்றெனி ைைர்க்கும பூமனியனிது.  மோயைரம 
முனெீப்ெோக இருந� தை�நோயகமெனிள்வை 
ைோழந� பூமனியனிது. கைனிசெக்கரைர்த�னி கமெர் 
ெனிறெந� மண் இமமண்; இங்கு இப்தெோதும 
�மனிழஅறெனிஞர்கள் கைனிஞர்கள் எழுத�ோைர்கள் 
நனிவறெய இருக்கனிறெோர்கள். அைர்கைோல்�ோன 
�மனிழ மறெக்கப்ெ்ோமல் உள்ைது 
 
l இைம எழுத�ோைர்கள் கைனிஞர்கைனின 
ெங்கைனிப்பு �மனிழைைர்செனிக்கு எவைோறு 
உள்ைது? அ�வ் அ�னிகப்ெடுததுை�ற்குத 
� ோ ங் க ள்  ஏ த � னு ம  மு ய ற் ெ னி க ள் 
எடுததுள்ைீர்கைோ?

 இைம எழுத�ோைர்கள் கைனிஞர்களுக் 
கோ் இ்ம குவறெைோகதை உள்ைது. 
அைர்கவைச ெோனியோக ஊக்குைனித�ோல் 
நனிவறெய ெவ்ப்ெோைனிகளும கைனிஞர்களும 
தெசெோைர்களும  உருைோக ைோய்ப்புள்ைது. 
அ ர சு ம  இ ை ம  த ெ ச ெ ோ ை ர் க வ ை 
உருைோக்கும முயற்ெனியனில் ஈடுெடுகனிறெது. 
ந ோ ங் க ளு ம  எ ங் க ை து  � ம னி ழ ச ெ ங் க ம 
ைோயனிேோகப் தெசெோைர்கவை உருைோக்க 
முவ்நதுள்தைோம. ெள்ைனி கல்லூோனி மோ்ை 
மோ்ைனியோனில் ெனிறெந� தெசெோைர்கவைக் 
கண்்றெனிநது அைர் களுக்கோ் ைோய்ப்புகவை 
ைழங்கனி ஊக்கப் ெடுததுகனிதறெோம. இைங் 

த்ொதுநெலத் தேொண்டர் நெீடூர் அஷரப அலி, ேமிழதநெஞ்சம் அமின், மற்றும் 
த்ரொ்சிரிய்களுடன் நெடுைபில தெனிஃ்ர் ்வுலரொஜ் அைர்்கள்
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கைனிஞர்கவை ஊக்குைனிக்கும பெோருடடு 
அைர்களுக்குக் கைனியரங்கங்கள் ெயனிற்ெனிப் 
ெட்வறெகவை ந்த�த �னிட் மனிடடுள்தைோம.

l ஒரு �மனிழசெங்கம எந� மோ�னிோனியோ் 
முனப்டுப்புகவைச பெய்ய தைண்டும 
எ்க் கருதுகனிறெீர்கள்?

 �மனிழ நமது �ோய்பமோழனி.  அமபமோழனியனில் 
நோம தெெவும எழு�வும பெய்�ோதே �மனிழ 
அழனியோது. ஒரு �மனிழசெங்கம எனெது 
பு�னிய இேக்கனியங்கவை உருைோக்கவும 
ஏற்க்தை �மனிழனில் உள்ை இேக்கனியங்கவை 
இப்தெோதுள்ை இவைஞர்கைனி்ம பகோண்டு 
பெல்ேவும தைண்டும. இவைனிரண்வ்ச 
பெய்�ோதே  மற்றெவை �ோத் ந்க்கும.

l �ங்கள் குடுமெம குழநவ�கள் ெற்றெனி..
 
 எ்து மவ்ைனியோர்     எனனு்ன 
அவ்தது ஏற்றெ இறெக்கங்கைனிலும 
ெங்குபெற்று ஒரு தைவேக்கோோனியோகவும 
ஒரு மகோரோ்னியோகவும உள்ைைர். ஒரு 
மகள் ெனிோனிய�ர்ெனி்னி �னிரும்மோகனி ஒரு 

குழநவ� உள்ைது ஒரு மகன �னிரும்மோகனி 
அைருக்கும ஒரு குழநவ� உள்ைது. 
�ற்தெோது பஜ்னிெர் குழுமம எ்து 
மக்னின கை்னிப்ெனில்�ோன உள்ைது. 
அனெோ் இ்னிவமயோ் குடுமெம அடுதது 
எ்து ப�ோழனிேோைர்கள் அவ்ைருதம 
எ்து குடுமெத�ோர்கதை.  அைர்கள் 
ஒவபைோருைருவ்ய ைைர்செனியும எ்க்கு 
மகனிழவு �ருைதுதை.

l பெருமெோலும ஒரு �நவ� �ோன 
பெய்� ப�ோழனிவேத �ன மகன பெய்ய 
ைனிருமபுை�னில்வே. ஆ்ோல் �ங்கள் மகன 
�ங்கள் ப�ோழனிவேச பெய்ய முனைநது 
அ�வ்ச ெனிறெப்ெோகச பெய்துைருகனிறெோதர?
இது ெற்றெனித �ங்கள் கருதது.

 உண்வம�ோன. ஒருெனிே ப�ோழனில் 
கவைத �ைனிர மற்றெ ப�ோழனில்கவைத 
�ன மகன பெய்ய எந�த �நவ�யும 
ைனிருமபுை�னில்வே எனெது உண்வமதய.
எ்து மகனும ெட்ப்ெடிப்பு ை்னிக 
தமேோண்வம தெோனறெைற்வறெ முடித�வு 
் ன  ஒ ரு  த ை வ ே க் கு  அ னு ப் ெ த ை 
முடிவு பெய்த�ன.  ஒரு தைவேக்குச 
பெனறெோல் அைருக்கு ரூ 10000 - 15000 
மோ�பமோனறுக்கு ஊ�னியமோகக் கனிவ்க் 
கேோம. அவ�ைனி் அ�னிகமோக  என்னி்ம 
தைவேெோர்ப்ெைர்களுக்கு நோன �ருகனிதறென. 
அப்ெடியனிருக்க எ�ற்கு இனப்ோருைோனி்ம 
தைவேக்குச பெல்ே தைண்டும நமது 
நனிறுை்த�னிதேதய தைவே பெய்யேோம 
எ் எண்்னி நமது நனிறுை்த�னிதேதய 
தைவே பெய்யத ப�ோ்ங்கனிைனிட்ோர் 
 
 �ற்தெோது பஜ்னிெர் குடுமெத�னின 
உவ்ய முழு பெோறுப்பும அைரது 
கடடுப்ெோடடிதேதய உள்ைது பஜ்னிெர் 
குழுமத�னின �ற்தெோவ�ய தேோதகோ அைரது 
ைடிைவமப்பு;  அைரோல்  உருைோக்கப்ெட்து. 
எ்தை �நவ� பெய்� ப�ோழனிவே மகன 
பெய்ை�னில் எந� ைனி�மோ் �ைறும இல்வே 
எனெத� எ்து கருத�ோக இருக்கனிறெது

l �ங்கள் எ�னிர்கோேத �னிட்ம ெற்றெனி..

மயபிலொடுதுவற ஐயங்கொர் த்க்்கரி 
நெிறுைனர் ேிரு சு. ்சிைலிங்கம்் 
அைர்்களுடன்...
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 எ�னிர்கோேத �னிட்ம எனறு எதுவும 
இல்வே.ஒரு கவ்தயோடு ப�ோ்ங்கப்ெட் 
பஜ்னிெர் தெக்கோனி அனட இ்னிப்ெகம 
�ற்தெோது 12 இ்ங்கைனில் �்து கனிவைவய 
ைனிோனிதது உள்ைது பைைனி நகரங்களுக்கு 
ப ஜ ் னி ெ ர்  இ க் க னி வ ை வ ய  வ ை ப் ெ து 
குறெனிதது இனனும முடிவு பெய்யைனில்வே 
எ�னிர்கோேத�னில் எவைோறு பெயல்ெ் 
தைண்டும எனெது குறெனித� �னிட்ங்கள் 
எதுவும இல்வே � கோேத�னின தெோக்கனிதே 
நோன பெல்கனினதறென கோேதம அ�வ் 
முடிவு பெய்யும

l �ோங்கள் எழு�னியுள்ை நூல்கள் ெற்றெனி
  
 இதுைவர நூல்கள் எதுவும எழு� 
ைனில்வே எ்னினும எ்து ைோழக்வக 
ைரேோற்வறெ நூேோக்கும முயற்ெனியனில் 
ஈடுெடடுள்தைன ஒரு ெனிே மோ�ங்கைனில் 
அ�ற்கோ் தைவேகள் நனிவறெவு பெறும 
அ�ன ெனிறெகு ஒரு ைனிழோ ந்த�னி அந� 
நூவே பைைனியனிடுை�ற்கோ் முயற்ெனிகவை 
தமற்பகோள்தைன

l �ங்களுக்குப் ெனிடித� நூல்கள் ெற்றெனி 
 
 ெனிடித� நூல்கள் எனறெோல் எல்ேோ 
இேக்கனிய நூல்களும எ்க்கு ெனிடிக்கும 
எனறெோலும எைற்வறெயும நோன �்னியோக 
ெடித��னில்வே; அ�ற்கோ் ைோய்ப்பும 

எ்க்கனில்வே. �னிருக்குறெவை பெருமெோலும 
ெடித�னிருக்கனினதறென. �னிருக்குறெவை எ்க்கு 
ெனிடித� நூேோக கருதுகனினதறென. தமலும 
மகோெோர�ம கமெரோமோய்ம தெோனறெ 
நூல்களும எ்க்கு ெனிடித� நூல்கதை.

l இேக்கனியக் க�ோெோத�னிரங்கைனில் �ங் 
கவைக் கைர்ந� க�ோெோத�னிரம எது? ஏன?

 இேக்கனியக் க�ோெோத� னிரங்கள் 
எனறெோல் எ்க்கு ெனிடித� க�ோெோத�னிரம 
கர்்ன. கர்்ன எ்க்கு ெனிடித� க�ோ 
ெோத�னிரமோக கருதுகனினதறென. ஏப்்னில் 

மயூரம் தைேநெொய்கம் ்பிள்வ்ள அைர்்க்ளது ேிருவுருைச ்சிவலக்கு மரியொவே த்சய்ே 
த்ொழுது

தேொழிலில ேொதன ்ணித்சய்து ம்கிழும் 
ேன்னிவறவு...

   2020   Y   Y 
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கர்்னுவ்ய பகோவ்த�னவம குறெனிதது 
நோன இங்தக ஒரு நனிகழைனிவ் பெோல்ே 
ைனிருமபுகனினதறென. ஒரு முவறெ �ர்ம்னி்ம 
ஒரு ெவமயல் பெய்ை�ற்கோ் ைனிறெகுகள் 
தகடக தைண்டிய சூழல் ஏற்ெட்து. 
அப்தெோது பெரும மவழ. அங்தக  பகோண்டு 
ைந� ைனிறெகுகள் அவ்ததும மவழயனில் 
நவ்நது ைனிட்். அங்கு ெவமயவே 
ப ெ ய் ை � ற் க ோ ்  ெ ோ த � னி ய க்  கூ று க ள் 
எதுவுதம இல்வே என் பெய்ைது எனறு 
ப�ோனியோமல் �ைனிததுக் பகோண்டிருந�ோன. 
அப்பெோழுது கர்்வ் அவழதது ைனிறெகு 
தைண்டும எனறு தகட் பெோழுது கர்்ன 
உ்த் �்து அரண்மவ்யனில் இருந� 
ஜன்ல் க�வுகள் நனிவே தெோனறெைற்வறெ 
எல்ேோம உவ்ததுக் பகோடுதது அ�வ் 
வைததுச ெவமயவே தமற்பகோள்ை ைழனி 
பெய்�ோன ஏப்னறெோல் அந� ைனிறெகுகைோக  
அைனுவ்ய அரண்மவ்யனில் இருந� 
அந� ஜன்ல் க�வுகளும நனிவேகளும 
இருக்கும எனறு அைன கரு�னி்ோன. 
அ�வ் எந�ைனி� �யக்கமும இனறெனி 
உ்த் பகோடுப்ெ�ற்கோ் முயற்ெனிகள் 
பெய்��ோல்�ோன கர்்ன பகோவ்த �னவம 
நனிவறெந�ைன எனறு தெோற்றெப்ெடுகனினறெோன. 
�ர்மன  ெனிறெந� �ர்மைோ்ோக இருந�தெோதும 
க ர் ் னு வ ் ய  ப க ோ வ ் த  � ன வ ம 
முன்னிவே ைகனிப்ெ�ோல் எ்க்கு கர்்ன 
க�ோெோத�னிரதம மனிகவும ெனிடிக்கும. நோனும 
க ர் ் வ ் ப்  த ெ ோ ே  ப க ோ டு ப் ெ � ற் கு 
முயல்கனினதறென

l �மனிழபநஞெம இ�வழப் ெற்றெனியும 
�மனிழபநஞெம ஆெனிோனியர் அமனின அைர்களு 
்்ோ் �ங்கள் நடபு ெற்றெனியும ஒரு ெனிே 
ைோர்தவ�கள் ..

 �மனிழபநஞெம அமனின மனிக இ ன்ிவம 
ய ோ ் ை ர் .  அ ை ர்  ம ய னி ே ோ டு து வ றெ ய னி ன 
ை்கவரவயச தெர்ந�ைர் எனெது மகனிழவைத 
�ருகனிறெது. இனறு ெனிரோனஸ நோடவ் 
ை ோ ழ ை னி ் ம ோ க க் ப க ோ ண் டி ரு க் க னி றெ ோ ர் .   
நண்ெர் இந� ஆண்டு ஆரமெத�னில் நீடூர் 
அஷ்ரப்அலி அைர்களு்ன அைவர 
தநோனில் ெந�னிக்கும ைோய்ப்பு  எ்க்குக் 
கனிவ்த�து ெழகுை�ற்கு இ்னிவமயோ் 
ம்னி�ர். அைர் பெய்யும �மனிழத ப�ோண்டு 
அைப்ெோனியது உேகத�னினுவ்ய எந� 
மூவேயனிலிருநது �ம னிழ  நூல்கவை 
ைடிைவமதது, பைைனியனிடடுத �ர தைண்டும 
எனறு ைழனியோக தகட்ோலும மறுப்ெனினறெனி 
உ்த் அ�வ் பெய்து �ரக்கூடியைர். 
நீண்் கோேமோகத ப�ோ்ர்நது �மனிழபநஞெம 
இ�வழ அைர் ந்த�னி ைருகனினறெோர் எந�ைனி� 
ெனிர�னிெேனும ெோர்க்கோமல் அவ்ைருக்கும 
உ�ைனி பெய்யக் கூடியைர் அைர் நீண்் 
ப ந டு ங் க ோ ே ம  � ம னி ழ ப்  ெ ் னி ய ோ ற் றெ னி 
�னனுவ்ய �மனிழபநஞெம இ�ழகவையும 
உேகபமங்கும அனுப்புை�ற்கு முயற்ெனிகள் 
ப�ோ்ர தைண்டும எனெது எ்து அைோ. அைர் 
நீடூ ைோழ இவறெைவ் தைண்டுகனினதறென.
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ைணக்்கம்!

ேமிழதநெஞ்சம் ேமிழ இேழியலில புறப்டடு இன்று 49 ைது ஆண்டில நெிவறதைய்து்கிறது. 
இ து  ்க ொ ல த் ே ி ல  த ்ச ய் ே  ்ச ொ ே வ ன ்க வ ்ள ை பி ட  ் ல  அ ்ள ப ் ர ி ய  ்ச ி ர ம ங ்க வ ்ள த ய 
்சந்ேித்ேிருக்்கிறது. ைொ்ச்கர்்க்ளின் ்சந்ேொ, நென்த்கொவட த்ொன்ற த்ொரு்ளொேொர உேைபிதயொ 
ைபி்ளம்்ரம் த்ொன்ற அரைவணபபு்கவ்ளதயொ ்சந்ேித்ேேிலவல. இருப்பினும் இத்ேவன 
ஆ ண் டு ்க வ ்ள க்  ்க ட ந் து   ை ரு ம்  ஆ ண் டி ல  ே ன து  5 0  ை து  ஆ ண் டி ல  அ டி த ய டு த் து 
வைத்து ேனது ்ரிமொணத்வே ை்ளர்த்துக்த்கொள்்கிறது. இனி ைரும் ்கொலங்க்ளில 
ேனது ை்ளர்ச்சியபில மொற்றம் த்சய்துக் த்கொள்ளும் இேழுக்கு ேங்க்ளின் அறிைொர்ந்ே 
அறிவுவர்கள் ஏதேனுமிருப்பின் ்்கிர்ந்துக் த்கொள்்ள ைபிவழ்கிதறன். இது உங்கள் இேழ. 
இவே ை்ளர்க்்க தைண்டியது உங்கக்்க்ளின் ்கடவமதயன நெிவனத்து த்சயல்டவும்.நென்றி!

அன்புடன்
ஆ்சிரியர் ‘ேமிழதநெஞ்சம்’
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பாடடிககும் சீர்வ்ிம்ச பாமடேியல யபாகும்வம்

பா்ம்ப்ிே ெைிழ்ின பண்பாடடு ை்பிது

பி்றநெ வீடடு உ்றவு பி்ிோது பாதுகாககும்

்சநெெிகள் அ்றிநெிடயவ ்சாட்சிோக வநெிடுயை

வழிபார்தது காதெிருப்பர் விழியநாக விழிதெிருப்பர்

வநெ பினனய் வாய் ெி்றப்பர்

அம்ைா அப்பா அண்ணன ெம்பிதேன்ற

அறபுெ உ்றவின அனபு சீர்வ்ிம்ச

பு்ிெல் இன்றி பி்ிநயொரும் ய்சர்நெிடுவர்

பிடிவாெம் தகாண்யடாரும்

பா்சதொல் பிமணநெிடுவர்

பணைிஙயக யப்சாது பா்சயை வீசும்

பநெதமெ த்சாநெைாககி புதுப்பிககும் சீர்வ்ிம்ச .

தபாருேின்றி வநொலும் தபானனாகும் வருமக

ைஞ்சள் குஙகுைமும்  ைஙகேம் ெநெிடுயை

ைல்லிமகப் பூச்்ச்ம் ைனமெ ைேககிடுயை

தொப்புள் தகாடி தொடர்புககு தொட்ாகும்

கண்டம் விடடு கண்டம் யபானாலும்

பணைாக ப்ிைாற்றம் பாய்நயொடும் வ்ிம்சககாக

ஏமழப் பணககா்ர் எதுவும் இெறகில்மல

உ்றவுககுப் பாலைாக 

உ்ிமைேின தபருமைேிது

ஊத்ல்லாம் விழாககள்

உற்சாகைாய் நடநொலும்

உள்ேதெில் தபருவிழா

பி்றநெவீடடு சீர்வ்ிம்சயே

உேிர்மூச்சுககு ஏஙகிடும் உடல்யபால ெவிதெிடும்

ெனஉேிர் யபானால்ொன  இநநிகழ்மவ ைனம் ை்றககும்.

    - வா.்சண்முகம்

   2020   Y   Y 
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(23.11.2020) 
பூவுல்கிருந்து 
ைபிவடத்ற்றுள்்ளொர் 
ேடொ்கம் நெிறுவுநெர் 
்கவலம்கள் �ிேொயொ ரிஸைபி. 

இலக்்கியம் இைள் இலட்சியம் 
இேில இருந்ேேிலவல 
அலட்சியம். 

நெொடு முழுதும் நெடபுறவு 
நெொடு்கள் தேொறும் கூடடுறவு. 

தநெ்கிழச்சி த்கொள்்ளொ நெி்கழச்சி 
நெீண்டு த்சன்ற ேிரட்சி. 

மொேொ மண்ணது மருேமுவன 
மேி தேொடக்்கைபிடம் ்கலமுவன.

ேிவ்சதயலொம் ்றந்ே உவழபபு
த்சய்்ணி யொைபிலும் நெிவலபபு. 

்கிழக்கு உேித்ே ைபி்ளக்கு 
்சிறகு அவ்சப்பில ்சிறபபு. 

ேடொ்கம் ஆக்்கிய ேிறவம 
ேமிழுக்கு த்கொடுத்ேொள் இ்ளவம. 

்கண்டொள் ்லநூல தை்ளியீடு 
த்கொண்டொள் ்லமன உள்்ளீடு. 

நெிவறயதை த்சய்ேொதய 
தேொகுபபு 
த்கொடுக்குதம  ்லர்க்்கவை 
ைகுபபு. 

இலக்்கிய குழந்வேக்கு 
்ொயொனொய் 
இவடயபிதல ஏனம்மொ 
தநெொயொனொய்? 

இனிய அக்்கொ �ிேொயொ 
இவவுலகு நெீங்கி த்ொறொயொ?

 - யோ. பு்ட்சி

(24.11.2020) 
பூவுல்கிருந்து ைபிவடத்ற்ற

்கலொபூஷணம் ்கைபிஞர் ஏ.எம்.எம். அலிக்கு!

்கிண்ணியொ மண்ணின் மூத்ே புலவம

அண்ணலின் ்பின்்கைபி மன்னை னொன

அன்்வன எங்கள் அலியபிவன இழந்தேொம்!

அருங்கைபி ைொணன் அலிதயம்  தேொழன்!

தைண்்ொ ,்கலிப்ொ ,ைபிருத்ேம் என்று

ைபிேம்ைபிே மொ்கப ்ொைவ்க சூடி

ேன்்ொ ை்ளத்ேொல ேவ்கவம த்சர்த்ே

நெண்்வன இழந்து நெொம்துய ருற்தறொம்!

்கற்்வன தயொடும்  ்கவலயழ த்கொடும்

்கவே்கள், ்கைபி்கள்  ்ற்்ல ேந்ேொர்!

த்சப்மொய் மலர்ந்ே ்சிருஷடி்க ளுக்குள்

்சிந்ேவனத் து்ளி்கள் நெிரப்பிதய வைத்ேொர்!

அற்புே  மொன ்வடபபு்க ்ளொதல

அைனியபி தலலலொம் பு்கழிவனப த்ற்றொர்!

இத்ேவன ைபிவரைொய் எங்கவ்ளப  ்பிரிந்து

எப்டிச த்சன்றொர், இவறைனின் அவழபத்ொ?

்வடபபு்கள் ேந்து ்ரிசு்கள் த்ற்று

்லரின் மனங்கவ்ள தைன்றைர், த்சன்றொர்!

"குவடயும் மவழயும்" த்கொண்டு ைந்ேைர்

குருைொய் நெின்று  ்யபிற்று ைபித்ேைர்

"ஒரு தேன்வன மரமொய் உயர்ந்து நெின்றைர்

்பிரிந்ேொர், ்றந்ேொர்,்பிரொர்த்ேவன புரி்கிதறொம்

மறுவம ைொழைபில ம்கத்துைம் த்ற்று

சுைன ்ேியபில  சு்கமொய் ைொழ்க!

- பாயவநெல் பாலமுமன பாறூக

சு
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ைபிண் தேொடும் ைபி்ரீேங்கவ்ள  

அ்ரிமிேமொய்  வ்கயபிதலடுத்ேனு்ைபித்து,

ைபிஷப ்ரீடவ்ச த்சய்ேத்ொது 

வீணதனன்று தைடிக்வ்கயொய்  நெவ்கத்து ,

்ரி்க்சித்ே கூடடம்ேொன் ்பின்னொ்ளில 

ைபி்சித்ேிரமொய் ்கண்டு ைபியந்ேது!

முழுமூச்சொய் த்சய்து முடிக்்க 

முயற்்சித்ேத்ொது  துவணயபிலலொக் கூடடம் 

,

பு்கழமொவல ்கிவடக்கும் த்ொது 

அைர் ேவலவயயும் அம்மொவலக்குள்,

நுவழத்து அலங்கரித்துக் த்கொள்்ள 

அவழயொமல அவலந்து ைரும் !

புேியதேொர் உலகுக்கு 

்ொலமிட முவனந்ேத்ொது,

ஏனிந்ே தைண்டொே தைவலதயன 

ஓலமிடடு ஓடியைர்்கள்ேொன்,

ேிறபபு ைபிழொைபிற்கு ேிரண்டகூடடத்ேில 

முன்னின்று ைழி  தமொழிைர் !

மொற்றம்தைண்டுதமன   கூற்று 

வைத்ேத்ொது 

தூற்றிக்த்கொண்தட தூரம் த்சன்று,

கூற்றுைவனக் ்கண்டைொறு மிரண்டைர்்கள்  

தைற்று தைடம் பூண்டு,

்கொற்று ைொக்்கில ைந்ேேொய் 

்சொற்றுைொர்்கள்  அைர் பு்கவழ !

புதுவமவயப ்வடக்்க த்சன்றொல 

்ழவமயபில த்ருவம என்்ொர்,

்ழவமவய தேொடர்ந்து த்சய்ேொல 

்கிழவமயபில உள்்ளதேன்்ொர்,

்ொழும் மரணம் ைந்ேத்ொது 

நெொளும் ்கிழவமயும் அறியுதமொ!

அவடயொ்ளம் ்கண்டுத்கொள்தைொம் 

அடுத்ேைரொல மடடும் நெம்முயர்ைன்று,

ைபிவட ்கொண ைபிவழந்ேிடுதைொம் 

ைபிடடுைபிடக் கூடொதேவேயும்,

ேவடேொண்டி ைபிவரந்ேிடுதைொம் 

ே்கர்த்ேிடுதைொம் மடவமேன்வன!

ைபிடிைேற்கு தைவ்ள  உண்டு

அேற்கு முன்னும் த்ொழுது உண்டு,

நெடித்து நெடித்து ைொழ்கின்தறொம் 

தநெொடித்து தநெொடித்து வீழ்கின்தறொம்,

தநெொடிக்கு தநெொடி ைொழந்துைபிடடொல 

்டிப்டியொய் உயர்வு ேொதன !

பா. ்சகெியவல் 
த்கொயம்புத்தூர் 

 

துேிப்பாககள்

்சொமி ைொ்கனத்ேில ்சிறுமி

அவனைருக்கும் அருள் ்கிடடியது

்சிறுமியபின் ்சிரிபபு ேரி்சனம்

அமர்ந்ே நெிவலயபில புத்ேர்

்டித்துத் ேிருபபு்கிறொர்

்்கலிரவு ்க்்கங்கவ்ள

அமர்ந்ே ்றவைதயொடு

்றக்்க எழு்கிறது

்சிறு்கிவ்ளயும்

ேியொன மண்ட்ம்

த்ொேித்துக் த்கொண்தடயபிருக்்கிறது

்றவை

புத்ேரின் மு்கம்

ைபிடியலுக்குள் ைணங்கிய ம்கிழதைொடு

்கவர்கிறது நெ்கரும் நெிலொ

எலதலொரும் ைபிலகுங்கள்

்ொர்க்்க தைண்டும் நெொன்

என்னிடமுள்்ள என்வன

்சா. கா. பா்ெி ்ாஜா்
   2020   Y   Y 
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 என்தவ�தயோ ெறெனிகுடுத� மோ�னிோனி 
ஒக்கோந�னிருந�ோ புை்ோ.
 அை இப்தெோ�ோன ெத�ோைது 
ெடிக்கனிறெோ ெள்ைனிக்பகோ்ம தெோகோம லீைப் 
தெோடடு வீடடுே ஒக்கோந�னிருந�ோ.
 ‘‘ஏண்டி...  தெோகவேனனு’’ தகட்துக்கு 
‘‘ஒனனு மனில்ேனனு’’ மழுப்பு்ோ
 ஆ்ோ அைகனிட் ஏத�ோ ெனிரசெனிவ் 
இருக்குறெமோ�னிோனி ப�ோனிஞெது. என்த� 
ெண் ன்ியும ஒண்ணுமனில்ேனனு மழுப்ெனிடத் 
இருந�ோ. ஆ்ோ அை மூஞெனி ஒண்ணும 

ெோனியனில்ே. ஏ�ோைது அந� மூணுநோள் 
ெனிரசெனிவ்தயோ் ைலியோன்ோ அப�ல்ேோம 
ஒண்ணுமனில்ேன்ோ.
 அைதைோ் அமமோ ெததுவீடடுே 
ெோத�னிரம கழுைனி ையத�கழுவுறெை
 பெருெோ ஒனனும தைவே கனிவ் யோது. 
அைதைோ் அப்ெோ தகோைோலு கூலி தைவே 
பெய்யனிறெைரு, ைோய்க்கும வகக்குமதெோ�ோ� 
குடுமெம�ோன எப்புடிதயோ பெோழப்பு ஓடிடடு 
இருநதுசசு
 ெோனி ெோயங்கோேம ெோததுக்கேோமனு 
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வீடடுதைவேக்கனி கனிைமபு்ோ அமமோ. அை 
எப்தெோவும பமோ� வீ்ோ ்ோக்குட்ரமமோ
 வீடடுக்குத �ோன தெோைோ, 
அப்புறெம�ோன மத�வீடுக.
 அனவ்க்கும அப்ெடித�ோன தெோ்ோ 
இை ஒருமோ�னிோனி இருக்குறெ�ப் ெோததுடடு 
்ோக்குட்ரமமோ தகட்ோக ஏனனு
 இை மகபைைரதவ�சபெோன்ோ.
 அைங்க பகோஞெம தயோெனிசெனிடடு 
எது ் ோலும கைவேப்ெ்ோ�.  கைவே 
ெடுறெது்ோே ஒண்ணும ஆகப்தெோறெ�னில்ே. 
இன்னிக்கனி
 ெோனிெோயங்கோேமோ கனிைனி னிக்கு கூடடிைோ 
தெசுதைோம்ோங்க
 ெோனினனு பெோல்லிடடு ெகல்ே எல்ேோ 
வீடடுதைவேவயயும முடிசெனிப்புடடு
 பு ை ் ோ ை க் கூ ப் பு ட ் ோ 
்ோக்குட்ரமமோைப் ெோக்க. அை எ்க் 
பகோண்ணுமனில்ே நோன ஏன ்ோக்்வரப் 
ெோக்கணுமன்ோ.
 அப்ெறெம பரண்டுபைரசு பைரெவும 
கூ்ைந�ோ
 கனிைனி னிக்கனிே எல்ேோரும தெோ்ைன் 
உள்ைகூப்புட்ோக ்ோக்்ரமமோ. நீ பைைனி 
யருமமோ, புை்ோை நோன பெக் ெண்் 
னுமன்ோங்க
 அமமோ  பைைனிய கோததுருந�ோ.  
அ ப் பு றெ ம ோ  பு ை ் ோ  அ ழு து  ப � ோ ் ச ெ 
மூஞெனிதயோ் பைைனியைந�ோ,
 அைவை ்ோக்குட்ரமமோ உள்ைோறெ 
கூப்புட்ோக ்ோக்குட்ரமமோ தகட்ோக 
உமமக பைைனிய ஒக்கோநது எவைைவு 
நோைோசெனினனு
 கை்னிக்கேமமோன்ோ அமமோகோோனி. 
பெோல்றெ� அவம�னியோக்தகக்கனும ெத�ம 
தெோ்ப்பு்ோது உமமக கர்ப்ெமோ இருக்கோ
 ஏத�ோ �ப்பு ந்ந�னிருக்கு அை 
மழுப்புறெோ நீ நோவைக்கனிக் கோவேயனிே
 கூடடியோநது அடமனிட ெண்்னிடு 
எனத்ோ் ப�ோழனிலுக்கு ைனிதரோ�மோ
 ஆ்ோ அந�ப்புள்ை எ�னிர்கோேத 
துக்கோக பெய்யனும**
 க வ ே ச ெ னி ் ே ோ ம  ந ல் ே த ை வ ை 
பரோமெ நோைோ கேன்ோங்க
 அமமோவும ைனிெயதவ� புோனிஞெனிக்கனிடடு 
ைோயப்பெோத�னி அழுதுகனிடடு ெோனின்ோ


வம ேீர்ந்ே எழுதுத்கொலில

எழுேிப ்ொர்த்தேன்

அழுத்ேங்கள் மடடுதம 

்ேி்கின்றன…

தமௌனியபின் ்கொேல

ைொர்த்வே்கள் அற்று

தமௌனத்ேில ்கவர்கின்றது

அழுத்ேங்கள் ்ேிந்ே

தைற்று ்கொ்கிேத்வே

அை்ளிடம் ேந்தேன்…

்கொண இயலொே

்கற்்வன ைரி்கவ்ள

அைத்ள ்டித்துக் த்கொண்டொள்

்ேில மடடும் ைொர்த்வேயொய்

த்சொலலிச  த்சன்றொள்

்கொத்ேிரு என…

தமௌனமொய் ்கொத்ேிருந்தேன்

மலர்ைவ்ளயம்

வைக்கும் ைவர….

- எஸ். தஜேப்பி்காஷ்
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 வமக்கோநோளு அதுமோ�னிோனிதய கூடடி 
யோநது அடமனிட ெண்்ோ.. பெோண்் 
ஆப்ெதரென த�ட்ருக்கு உள்ைோறெ 
கூடடிடடு தெோயனிட்ோங்க ்ோக்்ரமமோ.
 மூணு ம்னிதநரம ஆசசு. அப்புறெம 
்ோக்்ரமமோ பைைனிய ைநது பெோன்ோங்க 
எல்ேோம நல்ேெடியோ முடிஞெது... அை 
மயக்கததுே இருக்குறெோ. இனனும பகோஞெ 
தநரததுே முழனிசெனிடுைோ. ஒ்மபு வீக்கோ 
இருக்குது,
 பரண்டுநோளு அங்கு்க்குள்ைதய 
பரஸடு எடுக்கடடுமனனு பெோன்ோங்க. 
ெோனினனு உள்ைோறெதெோய் ெோத�ோ. அை 
மயக்கததுே இருந�ோ. ெோக்க ெோைமோ 
இருந�து . அழுக ைநதுசசு. முந�ோவ்யனிே 
ைோயப்பெோத�னி ெத�ம ைரோம அழு�ோ... இந� 
ையெனிே இப்புடி ஆகனிப்தெோசதெ... இனனும 
ையெனிருக்கு கலியோ்ம கோசெனி ந்க்கனும. 
இதுயோருக்கும ப�ோனியோமப்ெோததுக்கனும. 
பெத�ையனிறு கேங்குசசு.
 பரண்டு நோள் கழனிசெனி வீடடுக்கு 
கூடடியோந�ோ அமமோகோோனி
 அைபுருெனகனிட் ைனிெயத� பெோல்ேோம 
ெமோைனிசெோ  டூரு அை தெோயனிருந��ோ 
பெோல்லி. உண்வம ப�ோனிஞெோ பகோனத் 
தெோடடுைோருனனு
 இப்தெோ மககனிட்தகட்ோ எப்புடி 
யோசசுனனு
 அதுக்கு அை அழுதுகனிடத் பெோன்ோ
 தெோ்மோெம கூ்ப்ெடிக்கனிறெபுள்ை 
பெர்ததுத்க்கனி அை வீடடுக்கு ைரச பெோன்ோ. 
அங்க பநறெயோப்தெரு ைநதுருந�ோக
 ெ ோ ர் ட டி  ந ் க் கு றெ ப் ெ  எ ் க் கு 
கூல் டிோனிங்க்ஸ குடுத�ோரு ஒருத�ரு. ஏத�ோ 
�ேசுததுறெமோ�னிோனி இருநதுசசு மயங்கனிடத்ன.
 அப்புறெம என்ோ ந்நதுசசுனனு 
ப�ோனியே முழனிசெ னிப்ெோத�ோ ெனிரண்டு 
அழுகுறெோ மன்னிசெனிடுனனு நோன கோறெனித 
துப்ெனிடடு ைநதுடத்ன.
 கூ்ப்ெடிக்கனிறெ ெனிள்வைக�ோத்னனு 
தெோத்ன. ஆ்ோ அங்க அைளுக்கும 
ப�ோனியோம இது ந்நதுருக்கு.
 உனகனிட் பெோன்ோ உன ம்சு 
என்ெோடுெடுமுனனு ப�ோனியும, அ�ோன 
பெோல்ேோம மவறெசதென.
 ஆ ் ோ  உ ் க் கு த  ப � ோ னி ய ோ ம ப் 

தெோயனிடுமோ.**
 எனவ் மன்னிசெனிடுமமோ அமமோ 
நோன �ப்தெதும ெண்்ேனனு மடிே 
ைனிழுநது  அழு�ோ.  ெோக்க ெோைமோ  இருநதுசசு, 
நோடு பக்க்குறெ பக்ப்புே இதுமோ�னிோனி 
ைனிெயங்கள் குடுமெததுக் குள்ையும அங்கங்க 
ந்க்கத�ோன பெய்யனிது. வீடடுக்குள்ைதய 
ைனில்ேனகள் இருக்குறெ� பைைனிய பெோல்ே 
முடியோம எத�வ் பெண்கள் ைோழக்வக 
நரகமோயனிருக்குனனு அைளுக்கும ப�ோனியும...
 ை னிெயத� பமல்ேவும முடியோம 
முழுங்கவும முடியோம அந�ப்புள்வைகளும 
அைங்க அமமோ மோருகளும ெடுறெ ெோட் 
பந்செோ கண்ணுே ரத�ம ைரும. அது 
இப்ெ அைளுக்கு ைநதுசசு
 அமமோ பெோன்ோ எ்க்கு நமெனிக்வக 
யனிருக்கு நீ எனத்ோ் மக
 �ப்புப்ெண்் மோட். உன் ெயன 
ெடுத�னிருக்கோங்க. ம்ெறெனிஞசு நீ எந� 
�ப்பும ெண்்ே.
 இவ� ஒரு பகட்க்ைோ மறெநது 
டுனனு.  இ ன்ிதம ெோக்கனிறெவ�யோ இருநதுக்க. 
ெனிரசெனிவ்ன்ோ ந ீ பமோ�ல்ே பெோல்றெது 
அமமோகனிட்யோத�ோன இருக்கனும. ஏன்ோ 
அமமோவுக்கு எல்ேோதம நீ�ோண்டி.. எனத்ோ் 
உெனிரு நீ�ோன. என கஸட்ம கூ்ப்பெருெோ 
எடுததுக்கமோடத்ன ஆ்ோ உ்க்கு ஒண் 
ணுன்ோ என்ோே �ோங்க முடியோதுனனு 
பெோல்லிடடுகடடிப்புடிசெனி அழு�ோ
 அமமோதைோ் கண்்ீருேப�ோனிஞெது 
அமமோன்ோ யோருனனு
 அைதைோ் எ்த� யோரோலும 
பநறெப்ெ முடியோதுனனு...
 அமமோ அமமோனனு அமமோ மடிே 
ைனிழநது அழுது �னத்ோ் ம்ெோரதவ� 
எல்ேோம கவரசெனிக்கனிடடு இருந�ோ அை 
அதுே அை மடிபயல்ேோம கண்்ீரோே 
நவ்ஞெனிக்கனிடடு இருநதுசசு...
 �னத்ோ் கண்ணுே இருநது 
ஊதது் கண்்ீரப�ோ்க்கதத�ோ்ோம 
மகவைதத�த�னிக்கனிடடு இருந�ோ அமமோ.
 அமமோ அமமோ�ோன...

 ெனின குறெனிப்பு : 
 இது கற்ெவ்க்கவ� அல்ே

n
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உல்கம்  ஓதும் முேற்த்சொல அம்மொ! 

ஒவதைொர் உயபிர்க்கும் முேலிவற அம்மொ! 

்கருைவற ைபிஞ்சிய த்கொயபில இலவல!

ேொயபின் அன்புக்குத் ேரணி ஈதடொ? 

அன்்பின் உருைம் அன்வன யொைொள்! 

அ்கில இயக்்கமும் அைளுள் அடக்்கம்! 

ேன்ைலி ேொங்கி என்னுயபிர் ்கொத்ேொள்! 

ேியொ்கச சுடதரொ்ளி! ்சீரின் த்தரொ்ளி! 

உவடயபிடடுப ்ண்புக் த்கொவடயபிடட அன்வன! 

நெவட்கொடடி நெொளும் நெடத்ேினொள் என்வன! 

ைபிழியபின் ஒ்ளியொல ைழி்கொடடி நெின்றொள்!

தமொழி்கொடடி ைொழைபில முேன்வம ேந்ேொள்! 

்கனவு்கவ்ளச சுமந்ே எேிர்்கொல ைபிடியல!

்கவலத்ொல ேண்வம அவலயொய் என்னுள்

நெிவலயொய் இருந்ேொள்! தநெறி்கள் உவரத்ேொள்! 

ேைமைள்! ேங்கத் ேமிழும் அைத்ள! 

எழுத்தும் அைத்ள! எண்ணும் அைத்ள! 

்கருத்தும் அைத்ள! ்கைபிவே அைத்ள! 

இவறயும் அைத்ள! நெிவறயும் அைத்ள! 

அரிசசுைடி ேந்தே அ்கரொேி யொனைள்! 

அறுசுவை அமுவே அ்கத்ேில த்கொண்டைள்! 

்பிவறயபிலும் முழுவம நெிவறதயொ்ளி யுற்றைள்! 

மவடைரும் தைள்்ளமொய்த் ேவடயபிலொப ்ொ்சம் 

மவலம்கள் வீரம் அவலம்கள் த்சலைம்

்கவலம்கள் ்கலைபி எனக்குத் ேொதய! 

நென்தனறி நெலகும் ்ல்கவலக் ்கழ்கம் 

்ொர்வை அரணும் ்ொடும் ேிறனும் 

்ொேம் தநெொ்கொ ைண்ணம் நென்தற

த்ொகும் ்ொவே தயஙகும் ைண்ணப

பூக்்கள் தூைபிக் ்கொக்கும் மனத்ேினள்!

்ொக்்கள் ்ொடிப த்ொற்றும் குணத்ேினள்! 

புன்னவ்க முன்தன த்ொன்னவ்க தேொற்கும்! 

அ்கரம் உவரத்ேைள்! அன்னம் அ்ளித்ேைள்!

்சி்கரம் நெொன்தேொடச ்சிற்கொய் இருந்ேைள்! 

என்னிரு வ்க்க்ளில ்ன்னிரு வ்க்க்ளின் 

்சக்ேிவய இடடைள்! ேொய்வம த்ொற்றித் 

ேந்ே ்கைபிவே ேங்கக் ்கைபிவேதய!
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உனகதகாரு வாழ்ததெழுெ
ஊ்றமவதெ நிமனதவல்லாம்
ெமனதேழுது எனறு த்சால்லி
ெநெனதயொம் யபாடுெடி!

கணகதகழுெி தகாடுதெதுயபால்
காதெிருநெ த்சாறகதேல்லாம்
கவிதேழுெச்த்சால்லி
காததுக கிடககுெடி !

உடகா் இடைில்லா
ஊர்ககுருவி யபால த்சாறகள்
உனமன எழுெச் த்சால்லி
உண்ணாவி்ெம் இருககுெடி !

வநது வநது த்சாறகதேல்லாம்
வடிவழமக வமனேச் த்சால்லி
ைண்டிேிடடு காலடிேில்
ைாைாஙகம் தகஞசுெடி !

கஞ்சிககில்லா ஏமழமேப் யபால்
கண்ணழமக எழுெச் த்சால்லி
எஞய்சாடிக மககளுககுள்
எப்யபாதும் சுததுெடி !

தகாஞசும் கு்லழமக
யகார்தெிட த்சால்லி த்சாறகள்
ெஞ்சதைன தநஞசுககுள்ே
ெஙகி இம்ம்ச த்சய்யுெடி !

பாெம் படட இடதைல்லாம்
பார்தது பார்தது இேஞசூடமட
ய்சொ்ைில்லாைல்
ய்சர்தது மவதது காககுெடி !

நீத்ழும் அமலதேல்லாம்
யபத்ழுதும் ைணறப்ப்மப
தநஞ்சதெில் சுைநதுதகாண்டு
நிதெம் முதெம் பெிககுெடி

யெத்ழுநது வநெதுயபால்
தெருவில் நீ நடகமகேியல
தூ்ிமககள் பி்ைிதது
தீடடிவிட துடிககுெடி


புதுசத்சரி, இந்ேியொ
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