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 அன்புத் தமிழ்நெஞ்சங்களுக்கு வணக்்கம்!

 தமிழ்நெஞ்சம் இதழியல் பணியில் 49 ஆண்டு்களைக் 

்கடந்து தனது 50 வது ஆண்டில் ்காலடி எடுத்து ளவக்்ககின்்றது 

என்பளத நெகிளனக்கும்்பா்த புல்லரிக்்ககி்றது. தனி மனிதனா்க 

நெகின்று இவவைவு ்காலமும் வழி நெடத்தகி இருக்்ககி ்றன் என்பளத 

என்னா்ல்ய நெம்ப முடியாதகிருக்்ககி்றது. இளதவிடவும் எனக்கு 

எதுவும் ்சந்்தாஷத்ளதத் தந்துவிட முடியாது.

 நெ்கரந்த ஒவ்வாரு ்காலத்தகிலும் எவவை்வா  

இடர்பபாடு்கள், இளடயூறு்களைத் தாண்டி்ப ்பாருள் இழ்பபு 

்களுடன் பயணித்தகிருக்்ககி ்றன்.  

 எத்தளன்யா உபத்தகிரவக்்காரர்களை்ப பு்றம் தள்ைி 

நெல்லவர்கள், வல்லவர்களுடன், ்சி்றந்த ஆளுளம்களுடன் 

பயணித்ததகின் விளைவால் இது்காலம் தமிழ்நெஞ்சம் 

தன்ளன நெகிளலநெகிறுத்தகிக் ் ்காண்டிருக்்ககி்றது.

 ்பாருைாதார இளடயூறு்கள் அவவ்ப்பாது ஏறபட்டி 

ருக்்ககி்றது. அளவ்கள் ்்சால்லி மாைாது. அளவ்களை 

எல்லாம் ்்சால்லி இந்த  ம்ககிழ்ச்சிளய விரயம் ்்சயய 

விரும்பவில்ளல.

 ்கடந்த ்காலங்கைில் ஆ்சிரியர குழுவில் என்்னாடு 

்கரம்்்காரத்தவர்கள், இன்று என்்னாடு இதழ வைர்ச்சிக்்கா்க 

துளண நெகிறபவர்கள், எழுதகிக்குவித்த எழுத்தாை வள்ைல்்கள்,  

அ்ச்ச்கத் ்தாழளம்கள், இன்னும் மள்றமு்கமா்க நெகின்று 

தமிழ்நெஞ்சம் வைர்ச்சிளயக் ்கண்டு ம்ககிழந்தவர்கள், 

இ்கழந்தவர்கள், அழிக்்க நெகிளனத்த நெல்லுள்ைங்கள், நொன் 

தைரந்தாலும் தைரவிடாமல் ஊக்்கம் தந்து உற்சா்கமூட்டி 

வைரத்தவர்கள் யாவரக்கும் நென்்றி்்சால்லி நெகிளனவு 

கூரு்ககி்்றன்.

 அன்று முதல் இன்று வளர எனக்கு உறுதுளணயா்க 

நெகின்்ற நெண்பர்களும்,வா்ச்க ்நெஞ்சங்களும் தான் நொன் 

்தம்புடன் பயணிக்்க உந்து்சக்தகியா்க இருந்து வரு்ககி்றார்கள் 

என்ப்த ்பருமிதம் தரக்கூடிய, மனதுக்கு நெகிள்றவான 

விடயம்தான்.அளனவருக்கும் இதயபூரவமான நென்்றி்கள்!  

 எனது இதழியல் பணியின் ஆரம்பக் ்காலத்தகிலிருந்து 

இன்றுவளர இழந்துவிட்ட நெண்பர்கள் ஏராைம். அவர்களை 

்யல்லாம் நெகிளனவுக்கூரந்து அஞ்சலிளய ்சமர்பபிக்்க 

விளழ்ககி்்றன். 

 இ ன் று ம்  எ ன் ் ன ா டு  து ள ண  நெ கி ற ப வ ர ்க ள் 

ஏராைம். வாழத்தும் ்நெஞ்சங்களுக்கும் குள்றவில்ளல. 

அவர்களுக்்்கல்லாம் நென்்றியும் பாராட்டு்களும்.   

 அன்புள்ைம் ் ்காண்ட வா்ச்க, எழுத்தாைத் ் தாழளம 

்களுக்கு எனது அன்பான 2021 புதுவருட வாழத்து்களைத் 

தமிழ்நெஞ்சம் ்சாரபில் கூ்றி ம்ககிழ்ககி்்றன். பி்றக்்க்ப ் பாகும் 

இ்பபுது வருடம் எல்்லாருக்கும் ்்சௌபாக்்ககியங்களைத் 

தந்து வைமும் நெலமும் ்்சரக்்கட்டும்!

 நென்்றி!	 	
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உச்சிவெயில் அனலாட்டம்
உருக்குதயயா உனெனப்பு
நேத்துவுனனப் பாத்தமுதல்
வேஞ்சுக்குளநளே உனவனனப்பு

கரிக்கருொ புருெத்துல
கனனிவயனன அறுக்குறசிநய
காடடுமரம் நதகத்துல
கட்டழகால் வோறுக்குறசிநய

அளளேி தலலமுடிஞ்சு
அடுக்குமல்லிப் பூமுடிஞ்சு
காலில் ்க்கரமா
களேத்துநமடு தாண்டிெநநதன

வ்ாக்கம்படடிச ந்லலக்குளளே
சுத்ததியுனன மூடிெசசு
ந்ார்வுனக்குப் நபாகனும்னு
ந்ாறுவகாண்டு ஓடிெநநதன

அக்கத்துலக் கூ்டெசசுப் 
பக்கத்துல ெநதுபுடந்டன
வெக்கம்நபாயி ோளோசசு
நெடடிநூலப் நபாலாசசு(மனம்)

வெளவளேருக்கம் பூொட்டாம்
வெடிச்சிருக்கு எனமனசு
புல்லறுத்துப் நபாறெளேச
வ்ால்வலடுத்து வீசுமயயா..!

         ்்சந்தமிழ ்சந்தங்கள்

         ்.வெயலடசுமி
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எவளரயும் உயரத்தகி்ய

மதகி்பபுக் ்்காள்ளும் பண்்பமது.

உம் ்வறு்பபின் சூழ்ச்சி்கள்

அ்றி்வாம் எனினும்

ஒரு்பாதும் எவரமமீதும்

்வறு்பப்றி்யாம் நொங்கள்.

்தால்ளல ்்சயயாதகிரு்பபீரா்க என்்்ற

்தாடரந்து மன்்றாடு்ககி்்றாம்.

நெமீங்கள் நெகிளனத்தபடி்யல்லாம்

்பாருள் வளனந்து ்்காள்ளும்

்கைிமண் அல்ல நொங்கள்.

பல்லாயிரம் ஆண்டு்களுக்கு முன்்ப

பிள்ளை்கள் விளையாட்ச

்்ச்பபு்ச ்சாமான்்கள்

்்சயது ்்காடுத்த

நொ்கரமீ்க உ்ச்சம்

வரலாறறு்ப புளதயல்.

தமிழ்கம் மட்டுந்தான் இ்பபடி என

்்காந்தைிக்கும் வடக்்்க

்கனியிரு்பபக் ்காய ்கவரும்

அவ்சியம் எமக்்ககில்ளல.

ஒறள்ற்ப பாளனயில்

உளல ்்காதகித்தால் என்ன்வன்று

்பாத்தாம் ்பாது்ப்சி்ப

பிடுங்க நெகிளன்ப்பா்ர

எங்கள் உண்வ தனி

வலியத் தகிணி்பப்தல்லாம்

வாந்தகியா்கத்தான் ்வைி்யறும்.

எம்்மாழி எனினும்

்பாற்றி்ப பு்கழந்து

்கறறு ம்ககிழும்

நொ்கரமீ்கம் அ்றிந்்தார நொங்கள்.

எனினும்

வல்லு்றவாக்கும்

வன்முள்ற்யனில்

அறுத்துக் கூறு்பாடவும்

அஞ்சமாட்்டாம் யாம்

நெமீங்கள் 

நெகிளனத்துக்்்காண்டிரு்பபது்பால்

தமிழ தமிழ்கத்தகின் ்மாழிமட்டுமல்ல

தமிழர்கைின் உயிர

பாரத்து்ப பரவ்சித்து

ம்ககிழலா்ம தவிர

ஒரு்பாதும்

ப்றித்துவிட முடியாது

எந்தக் ்்காம்பனாலும்

                   - இளேம்பிலற
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்்கைாய மானிடா நெமீ தான் யா்ரா

்்கைாய மானிடா எது உம் வரலாறு

்கல்லாய மிரு்கமாய ஆளட்கள் இன்்றி

்்சால்லாய மானிடா எது உம் ்சாதளன...

பாராய நெமீயும் இ்பபுவிதனில் வாழவு

ஆ்றாய ஆழ்கடலாய ்சிறு நெதகியாய

்சமீராய்ச ்்சல்லும் என்று உளர்பபா்யா ..

மா்றாய நொன் உளர்ப்பன் மனிதா நெமீயும்

்பற்றளவ குள்றவு இழந்தளவ அதகி்கம்

்கற்றளவ எல்லாம் ்கடலைவு என்்ற எண்ணம்

பற்ற ளவத்தது உன் ்சிரம் ்மல் தகிமிர எனும் தமீ

மற்றளவ விடு உன் மானுடம் எங்்க...

ஆரியம் என்்றாய தகிராவிடம் என்்றாய

்ககிருத்துவ இந்து இசுலாமிய ்சமண புத்த

மாரக்்கம் , மதம் ்நெ்றி முள்ற ்கண்டாய இளவ்கள்

கூறும் அன்்பனும் அடிநொதம் ஏன் ம்றந்தாய..

்சாதகியம் ்கண்டாய ்சமத்துவம் என்்றாய

ஊதகியம் ்பற்்ற ்்சயல் பல ்்சயதாய

்த்சியம் ்பசுவாய ஒறறுளம முழஙகுவாய

கூ்சிடும் படி குணம் பல ்்காள்வாய...

இல்ளல என்பாய ஒழுக்்க ்சமீலன் என்பாய

்்சால்லில் கூட தமீளம இல்ளல என்பாய

அல்லும் ப்கலும் நொயாய ்பயாய உளழ்பபாய

்கல்லாதவன் ்பால ்சமீர்்கட்டு மதகி இழ்பபாய.

ஆ்றடி உடம்பும் புலன் ஐந்தும் ்சி்றக்்க

பாரினில் நெமீயும் பு்கழுடன் வாழ

ஈரடி கு்றளை ்சிக்்்கன பறறு

ஊரினில் உல்ககினில் வாழவாய பு்கழ பல ்பறறு

கு்றைினில் இல்ளல ்பதம் அது்வ உம்

குரலாய ஓங்ககி ஒலி்பபின் ளவய்கம் ்்காள்வாய

்்கைாய நெமீயும் மானிடா வாழும் ்பாழுதகில்

நொளும் ப்கலும் வள்ளுவம் பழகு அது்வ

பி்றவி்ப ்பருங்கடல் நெமீந்த ்ககிளடக்கும் ஒைி...

ோ.ொ.பிரபு
்கங்க்லரி, ்ககிருஷண்ககிரி

   

l தாவும் குரஙகு

      நெதகியில் தளலமுழு்ககி எழும்

      மரக்்ககிளை

l நெண்ப்கல் ்வளை

      ்சக்்கரங்கைிளட ்சிக்்ககித் தவிக்கும்

      வண்டி நெகிழல்

l உயரந்த பாள்ற

       ஓய்வடுக்்க முடியாமல் தகிரும்பும்

       ்கடலளல்கள்.

l ்காளல ்வயில்

       யன்னல் தகிளரயில் ஆடும்

      பூளனயின் நெகிழல்.

l .கு்றி ளவக்கும் ்கவண்

       ்சட்்டன நெ்கரந்து மள்றயும்

       மாளல்ச சூரியன்.

l இளலயுதகிரக்்காலம்

      மரக்்ககிளை எஙகும் பூத்தகிருக்கும்

      ்்காக்குக் கூட்டம்.

l ்்காட்டும் அருவி

       ்கறபாள்றயில் துளவக்்க்ப படும்

       ்பௌரணமி நெகிலவு

l குைக்்களரயில் முதகியவர

       கூட்வ நெளட பயிலும்/

       ஒறள்ற நொளர.

l ஆற்்றாரத் ்தன்ளன

       அஙகுமிஙகுமாய நெளட பயிலும்

       ்தன்னங்கமீற்றின் நெகிழல்.

l ்்காள்ளை ்பான மணல்

       ்தடி ஊருக்குள் வரும்

       ்காட்டாறறு ்வள்ைம்.

-  ெஃபீரா ெஃபி

    |
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 1985க் கு  மு ன் பு  மு ன் னூ று 
வீடுகள் உள்்ள கிராமம் ஒன்று இருந்ால் 
சுமார் ஐம்்பது வீடுக்ளில்்ான் சைக்கிள்கள் 
இருக்கும்.  மமாட்ார் ச்பக்குகச்ளப் 
்பார்ப்்பம  ்மிக மிக அாிது.
 கிராமஙக்ளில் யாமரா ஒருவர் SWE-
GA வண்டி சவத்ிருப்்பார். HERO MAJES-
TIC, TVS மமாம்படடுகளுக்கு முந்ினது 
SWEGA...! அது மணிக்கு இரு்பது அல்்லது 
முப்்பது கிம்லா மீட்ர் மவகத்ில்்ான் 
ம்பாகும். எஙகள் வீடடில் இருந்து. நான் 
ஓடடியிருக்மகன். ்னுஷ் மவச்லயில்்லா 
்பட்்ாாி ்ப்த்ில் ஓடடுவாமர அந் 
வண்டி...

  |
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 இ ப் ம ்ப ா து  க ா ர் ,  ம ம ா ட ் ா ர் 
ச்பக் வாஙகுவ்ற்கு கூ் அவவ்ளவு 
விைாாிப்்ப ி்ல்ச்ல. ஆனால், அப்ம்பாது ்பசைய 
சைக்கிள் (SECOND HAND) வாஙகுவது 
என்்ால் கூ  ் அவவ்ளவு எசைாிக்சகமயாடு 
விைாாிப்்பார்கள்.
 ர ா லி ,  ம ெ ர் கு ்ல ஸ் ,  அ ட ்ல ா ஸ் , 
ெீ ம ர ா  ம ்ப ா ன் ்  க ம் ம ்ப ன ி க ்ள ி ன் 
்யாாிப்புகள் இருந்ாலும் ராலி சைக்கிள் 
சவத்ிருப்்பவர்கள் ்ான் ‘மகதது’ .
 அடுதது..  அ்ிக எச் ஏற்்ிச 
மைல்்ல மவண்டுமானால் மெர்கு்லஸ் 
சைக்கிள் சவத்ிருப்்பார்கள். குச்ந் 
்படமஜெடகாரர்கள் ெீமரா அல்்லது அட்லஸ் 
சைக்கிள்கச்ளத ம்ர்நம்டுப்்பார்கள்.
 ஒவமவாரு ஊாிலும் சைக்கிள் 
்ப ழு து  ்ப ா ர் க் கு ம்  க ச ் யு ம்  வ ா ் ச க 
சைக்கிள் கச்களும் இருக்கும். வா்சக 
சைக்கிள்க்ளில் ம்பரும்்பாலும் மகாியர் 
இருக்காது. மகாியர் உள்்ள சைக்கிள்களுக்கு 
மகாஞைம் வா்சக அ்ிகம். ைிறுவர்கள் 
சைக்கிள் ்பைக ைி் ிய சைஸ் சைக்கிள்களும் 
வா்சகக்கு கிச்த்து. விடுமுச  ்நாடக்ளில் 
இது மடடுமம ம்பாழுதும்பாக்கு.
 இப்ம்பாது கார்கள், மமாட்ார் 
ச்பக்குகச்ள «ைர்வீஸுக்கு»விடுவது ம்பா்ல 
அப்ம்பாது சைக்கிள்கச்ள ஒரு கு்ிப்்பிட் 
கா்ல இச்மவ்ளியில் ைர்வீஸுக்கு சைக்கிள் 
்பழுது ்பார்க்கும் கச்க்ளில் விடுவார்கள். 
அ்ற்கு ‘ஓவராயில்’ மையவது என்்பார்கள்.
 அன்று சைக்கிள் ாிப்ம்பர் ்பார்ப்்ப 
வர்கள் ்ப்லர் கண்ணுக்கு ெிமராவாக 
ம்ாிந்ார்கள்,,
 இப்ம்பாது கார்களுக்கு ‘WHEEL. 
ALIGNMENT, WHEEL BALANCING’ 
மையவதும்பா்ல சைக்கிள்களுக்கும் மையவார் 
கள். அ்ற்கு ’வீல் மகாட்ம் எடுப்்பது’ 
என்்பார்கள்.
 1979க்கு முன்பு சைக்கிள்களுக்கு 
்பஞைாயதது அல்்லது நகராடைிக்ளில் 
கட்ாயம் கட்ணம் மைலுத்ி LICENSE 
எடுக்க மவண்டும். ஒரு வட் வடிவ 

்கரத்ில் முத்ிசரயிடடுத ்ருவார்கள். 
அச் சைக்கி்ளின் முன்பு்ம் HANDLE BAR 
க்கு கீமை நிரந்ரமாக இசணதது சவததுக் 
மகாள்வார்கள். இது இல்்லாவிட்ால் 
அ்பரா்ம் மைலுத் மவண்டும்.
 சைக்கி்ளில் ச்னமமா இருக்கும். 
இரவு மநரஙக்ளில் சைக்கிள் ஓடடும்ம்பாது 
ச்னமமா இல்்லாவிட்ால் காவல் 
துச்யினர் ்பிடிதது அ்பரா்ம் வி்ிப்்பார்கள்.
 சைக்கி்ளில் ஒருவர் மைல்்ல மடடுமம 
அனும்ி இருந்து. இருவர் மைன்்ால் 
அ்பரா்ம். எம்ஜெிஆர் மு்ல்வராக இருந் 
ம்பாது ்ான் இருவர் மைல்்ல அனும்ி 
மகாடுக்கப் ்பட்து. அந் ச்லமைன்ஸும் 
ஒைிக்கப் ்பட்து.
 அந் சைக்கிள்க்ளின் சகப்்பிடி 
களுக்கு ்ப்ல நி்ஙக்ளில் கவர்கள் ம்பாடடும், 
இரண்டு வீல்க்ளிலும் ம்ஙகாய நார்க்ளில் 
மையயப்்பட் ்ப்லவி் நி்ஙக்ளில் அ்லங 
காரப் ம்பாருடகச்ள வாஙகிக் கடடி ‘மகதது’ 
காடடுவதுமம ம்பருசமயாக இருந்து.
 இந் ் ச்லமுச்யினர் ைிறு சைக்கிள் 
கச்ள வீடடுக்குள் ஓடடுவம்ாடு ைாி... 
இன்னும்.. அது கூ் இல்்லாமல் ைி்ிய 
சைஸ் மமாட்ார் ச்பக்குகள், கார்கச்ள 
வாஙகிக் மகாடுதது வீடடுக்குள்ம்ளமய 
ஓட்ச மையகிம்ாம்.
 எப்்படி ஆயினும் ...
 ்பசைய நிசனவுகள் ஆனந்தச் யும் 
சவராக்கியஙகச்ளயும் ்ான் ்ருகின்்ன.
 
        - ்ெய ்ககிருஷணா  M
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காதல்காதல்
தனமுலனக்கெிலதகள

இருண்டு ்ககிடக்்ககி்றது
்காதல் ்நெஞ்சம்
ென்னலில் புன்னள்கக்கும்
நெகிலவுமு்கம் பாராமல்..

பிரிவின் வலிளய
்மலும் அதகி்கரிக்்ககி்றது
என்்னாடு வாழும்
நெம்்காதல் நெகிளனவு்கள்..

்மௌனத்தால் தண்டிக்்ககி்றாய
தாங்க முடியவில்ளல
என்்றாலும் மன்னிக்்ககி்்றன்
என்்நெ்சம் குள்றயவில்ளல...

மன்னி்பபளதத்  தவிர
்வ்்றன்ன ்்சய்வன்
அைவு ்கடந்த
்நெ்சம் ்்காண்ட நொன்..

உனக்்்கன்ன அ்றிவுளர்களை
அள்ைி வழஙகு்ககி்றாய
அனுபவி்பபவனுக்குதா்ன ்தரியும்
பிரிவின் துயரம்...

சூழ நெகிளலயால்தான்
்்சர முடியாமல் ்பானது
இருந்தாலும் ்தாடர்ககி்றது
பிரிவின் துயரம்..

நெகிளனவு்கைால் நொன்
உன்்னாடுதான் வாழ்ககி்்றன்
்தாளல தூரத்தகிறகு நெமீ
பிரிந்து ்்சன்்ற பி்றகும்...

ஆத்தூர் ்ாகுல்
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இதய வா்சல்  
தகி்றந்து ளவத்்தன்

்்சக்்க்ச ்சிவந்தவ்ை 

       ்்சந்தாமளர நெகி்றத்தவ்ை 

முழு நெகிலவின் வதனத்ளத 

      மு்கமதகி்ல ்்காண்டவ்ை 

்சஙகுக்  ்கழுத்்தாடு 

      ்சதகிராடி வருபவ்ை 

ப்ச்சரி்சி்ப பல் வரிள்ச 

      புன்்சிரி்பளப்ச ்சிந்துதடி 

்தனூறும் அதரத்தகில் 

      தமீந்தமிழாய்ப  ்பாழியுதடி 

்்காடி ஒன்்றாயக்

      ்கனி இரண்டாய 

்ப்ரழிலாய்ப பூமியி்ல

      பூத்தகிருக்கும் புதகியவ்ை 

இல்லாத இளடயினி்ல 

       பிரம்மன் ்கஞ்சனானான் 

பின்னழ்ககில் அவ்னதான்           

       பாரிவள்ை லானான் 

்கம்பன் ்கவி ்சரிதா்ன 

       ்கன்னி உந்தன் அழ்கா்ல 

்காததூரம் வரும்்பா்த 

       ்கால்்்காலுசு ஒலிக்குதடி 

்கட்டுண்டு ்பான மனம் 

       ்கடந்து ்பா்க மறுக்குதடி 

்காலமுள்ை ்காலம் வளர 

        ்காத்லாடு வாழ ்வண்டும் 

இதய வா்சல் தகி்றந்து ளவத்்தன்

       உதயம் ்காண வாடி ்பண்்ண  

இது தான் ்காத்லன்று 

       இவவுல்ககிறகு பு்கன்்றிடு்வாம் .

இரா. நபச்சியம்மாள
்கரி்சல் ்கானம்
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 ஒருவன் ்ன்சனத்ான் காததுக் 
மகாள்வ்ற்கு ைினதச்க் காக்க மவண்டும். 
அவவாறு காக்கத ்வ்ினால் அந்ச 
ைினம் மகாண்்வசனமய மகான்று விடும். 
இவவாறு ம்பாயயாமமாைி ்ந் வள்ளுவர் 
உ்லக மக்களுக்குக் கூறுகி்ார்.
 மாந்ர் ம்பாற்்ிப் ம்பணமவண்டிய  
நற்்பண்புக்ளில் ைினஙகாத்ல் எனும் ்பண்பு 
்ச்லயாயது. ் மிழ்கூறும் நல்லு்லகச ைான்ம்ார் 
்ப்லரும் ைினஙகாத்ல் எனும் ்பண்பு கு ி்ததுக் 
கூ்ியிருக்கி்ார்கள். உ்லகப் ம்பாதுமச் 
்ந  ் வான்புகழ் வள்ளுவர் ைினஙகாத்ல் 
்பண்்பிசனக் கச்ப்்பிடிக்குமாறு வலியுறுத ி் 
‘‘மவகு்ளாசம’’ என்ம்ார் அ்ிகாரதச்ப் 
்பாடியுள்்ளார். அவர் ைினதச்த ்ீயாக 
உருவகப்்படுத்ி ைினத்ினால் விச்ளயும் 
்ீசமகச்ளக் கூ ி்யுள்்ளார்.

‘‘ைினமமன்னும் மைர்ந்ாசரக் 
மகால்லி இனமமன்னும்
ஏமப் புசணசயச சுடும்’’

 அ்ாவது,  ் ீயானது ் ீப்்ப ிடித் 
இ்தச் மடடும் அைிப்்பம்ாடு நில் 
்லாது சுற்றுப் பு்ஙகச்ளயும் மைர்தது 
அைிதது விடும். அதும்பா்ல ைினமானது 
மகாண்்வசர மடடுமல்்லாது எம்  உற்்ார் 
உ்வினசரயும் மைர்தது அைிததுவிடும். 
என்று ைினத ி்ன் ்ீசமசயச சுடடிக் காடடி 
எசைாிக்கின்்ார் ்ிருவள்ளுவர். அம்ாடு 
வள்ளுவர் ைினஙகாத்லிலும் இருமவறு 
வசகயான கருததுக்கச்ள மிகத ம்்ளிவாகக்  
கூறுகின்்ார். ஒன்று, ்னக்கும் சுற்்துக்கும் 
்ீஙகு விச்ளயாமல் ைினதச்க் காப்்பது. 
மற்ச்யது, ்ன்னில் மமலிந்வருக்குத 
்ீஙகு மையயாமல் ைினதச்க் காப்்பது.

‘‘மைல்லி்ததுக் காப்்பான் 
ைினஙகாப்்பான் அல்லி்ததுக்
காக்கிமனன் காவக்கா ம்லன்’’

 ஒருவன் ் ன் ைினதுக்கு அஞைக்கூடிய 
வலிசம குச்ந்வனி்த்ில் ைினதச்க்  
காட்ாது  அ்க்கிக்மகாள்்ள மவண்டும். 
அப்்படிச  ைினஙமகாண்்ால்  அது மகாண்் 
வனுக்மக  துன்்பம் மகாடுக்கும்.
 ைினஙகாத்ச்லப் ்பற்்ி அைகான 
உவசமயு்ன் கூறும் அ்ிவுக்கருவூ்லமான 
நன்மன்ிப் ்பா்ல் ஒன்று..

‘‘உள்்ளங கவர்நம்ழுநது  
ஓஙகுைினங காததுக்
மகாள்ளுங குணமம 
குணமமன்க - மவள்்ளம்
்டுத்ல்  அாிம்ா 
்்ஙகசர்ான் ம்பர்தது
விடுத்ல் அாிம்ா வி்ளம்பு!’’

 ்பாயநதுவரும் மவள்்ளதச் அசண 
யிடடுத ்டுப்்பது எவவ்ளவு முக்கியமமா 
அதும்பா்ல உள்்ளதச் ஈர்தது மூண்ம்ழும் 
ைினதச் அ்க்குவம் நற்்பண்்பாகும். 
அசைினதச் அ்க்காவிடில்  அது ்ீஙசக 
விச்ளவிக்கும்.
 ‘‘அ்ிவுக்குப் ்பசக ைினம்’’
என்் ஆன்ம்ாாின் கூற்ச்  இ்ளம் 
்ச்லமுச்யினர் சகக்மகாண்டு வாழ்்ல் 
மவண்டும். ஒ்ளசவயின் ஆத்ிசூடியில் 
ைினஙகாத்ச்ல ‘‘ஆறுவது ைினம்’’ என 
இரு மைாற்க்ளில் அைகாக கூறுகின்்ார்.
 இ்ன்மூ்லம்  ம்சவயற்் உணர்வு 
க்ளால் ம்பாஙகிமயழும் ைினதச் நாம் 
்விர்க்க மவண்டும்.. அது மடடுமல்்லாது 
எம் ்ன்மானத்ிற்கும் இச்சமக்கும் 
்ீ ங கு  வ ி ச ்ள யு ம்  ம ்ப ா ழு து  அ ் ச ன 
எ்ிர்ததுப் ம்பாரா்வும் மவண்டும். இது 
வீரமும் எமது க்சமயும் ஆகும்..
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 35 வயச் க்நதும் ் ிருமணம் ஆகாமல் ஒவமவாரு ஊாிலும் குச்ந்து 
50க்கும் மமற்்பட் ஆண்மகன்கள் உள்்ளார்கள் !...
 30 வயச் க்நதும் ்ிருமணம் ஆகாமல் ஒவமவாரு ஊாிலும் குச்ந்து 
20க்கும் மமற்்பட் ம்பண்களும் உள்்ளனர்.
இ்ற்கு மைாதது ம்ிப்ம்ப காரணம். அ்ாவது மாப்்பிள்ச்ளக்கு அடிப்்பச் 
மைாதது, விவைாய ம்ாட்ம் 5 அல்்லது 10 ஏக்கருக்கு மமல் இருக்க மவண்டும். 
 அவமர Post graduate degree முடிதது, மைன்சன, ம்பஙகளூர் IT 
கம்ம்பனியில் மவச்லயில் இருக்க மவண்டும் அல்்லது மவ்ளிநாடடில் மவச்லயில் 
இருக்க மவண்டும்.
 குச்ந்து 40,000க்கும் மமல் ைம்்ப்ளம் வாஙக மவண்டும்.
 ்ப்ல இச்ளஞர்கள் ்படித் ்படிப்்பிற்கு ஏற்் ்கு்ியான மவச்ல 
கிச்க்கா்்ால், சுய ம்ாைில் மையது வருகின்்னர். 
 சுய ம்ாைில் மையயும் ஆண்கச்ள ்ிருமணம் மையது மகாள்்ள ம்பண்கள் 
விரும்புவது இல்ச்ல.
 ம்பண் வீட்ாரும் விரும்புவது இல்ச்ல.
 வீடடுக்கு ஒமர ச்பயனா இருந்ால் மராம்்ப நல்்லா இருக்கும் !!.
 அப்பு்ம் இம்ல்்லாம் இருந்ால் ம்ாற்்த்ில் ்ிசரப்்ப் நடிகர்கள் 
விஜெய,  அஜெித, சூர்யா அவர்கள் ம்பால் இருக்க மவண்டும் !.
 1995 வசர ்ிருமணம் மைய்வர்கள் மைாதது, உத்ிமயாகம், ்கு்ி 
்பார்தது்ான் ் ிருமணம் மையமவன் என்று மைால்லி இருந்ால் இந் 
்ச்லமுச்மய இருநது இருக்காது.
 இ்ில் இப்ம்பா என்ன ்பிரசைிசன என்்ால் எ்ிர்்பார்ப்புகள் அ்ிகமாக 
இருப்்ப்ால் ்ிருமண வயச் க்நதும் ஆணும், ம்பண்ணும் அ்ிகமாக 
இருப்்பது்ான் !!
 ஒரு கட்த்ில் ஜொ்க ம்பாருத்மும் ்ிருமண ்்ஙக்லாக இருநது 
வருகி்து.
 ைாி,
 இ்ன் விச்ளவு என்ன என்று ்பார்ப்ம்பாமா ?!.
 1947 ஆண்டுக்கு முன் 13 - 15 வயதுக்குள் ்ிருமணம். கூடடுக் குடும்்ப 
வாழ்க்சக முச். ஒரு ்ஜென் குைநச்கள். ஒவமவாருவரும் இந் குைநச்கச்ள 
்பார்ததுக் மகாள்வார்கள். ம்பண்ணின் மவச்லமய ம்பற்் ்பிள்ச்ள, குடும்்பதம்ாடு 
மகாஞைி மகிழ்வது்ான். 
 ்வ்ான எண்ணம் ஏற்்ப் வாயப்பும் இல்ச்ல. ம்சவயும் இல்்லா் மன 
நிச்ல.
 1960 ஆண்டுக்கு முன்பு வசர ஒவமவாரு கிராமத்ிலும் ்ப்லருக்கு 10 
குைநச்கள், 8 குைநச்கள், குச்ந்து 5 குைநச்கள் என ைர்வ ைா்ாரணமாக 
ம்பற்றுக் மகாண்்ார்கள். நிச்ல ம்ா்ர்ந்து.
 1980 ஆண்டுக்கு ்பின் 100ல் 80 குடும்்பம் இரண்டு குைநச்கள், எஙகாவது 
ஒரு ைி்ல குடும்்பத்ில் மூன்று குைநச்கள் உண்டு. வி்ளம்்பரமும் நாம் இருவர் 
நமக்கு இருவர் என்று ைாக்கிய ை்ி மவ்ளிப்்பச்யாக ்பிரசைாரம் மைய்து.
 2000 ஆண்டுக்கு ்பின் ஒரு குைநச் அல்்லது இரண்டு குைநச்்ான் 
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என்்பது எழு்ப்்ப்ா் ்ீர்ப்்பாக மா்ி விட்து. நாம் இருவர் நமக்கு ஒருவர் என்் 
ை்ிப் ்பிரசைாரம். ஒற்ச் குைநச்யின் வ்ளரும் மன நிச்ல எப்்படி இருக்கும் !!
 ஆனால் 2010 ஆண்டுக்கு ்பின் ஒரு குைநச் மவண்டுமம இச்வா என்று 
ம்பாகா் மகாவிலும் இல்ச்ல, ்பார்க்கா் மருததுவமும் இல்ச்ல என்் நிச்லயில் 
உள்்ளனர்.
 இ்ற்கு அ்ிவியல் ஆயிரமாயிரம் காரணஙகச்ள மைால்்ல்லாம்.
 ஆனால் மு்ல் காரணம் ஆமராக்கியம்.
 1960 ஆண்டு வசர ம்பண்ணுக்கு 16, ஆணுக்கு 20ல் ்ிருமணம்
 உணவு: ராகி, கம்பு, மைா்ளம், கு்ிசரவாலி, வரகு, கருப்புக் மகாள்ளு, 
கருப்்படடி...
 1975 ஆண்டுக்கு மமல் ம்பண்ணுக்கு 18, ஆணுக்கு 22.
 உணவு: ஐ.ஆர் அாிைி
1992 ஆண்டுக்கு மமல் ம்பண்ணுக்கு 20, ஆணுக்கு 25
 உணவு: ்படச் ்ீட்ப்்பட் ்்பிள் ்பாலீஷ் அாிைி.
 2000 ஆண்டுக்கு மமல் ம்பண்ணுக்கு 25, ஆணுக்கு 30க்குள்..
 உணவு: துாி் உணவு.
 2010க்கு மமல்
 உணவு: சம்ா மாவில் ்யாாித் மகவ்ல உணவு, மவள்ச்ள ைர்க்கசர 
்பயன்்பாடு அ்ிகம். ்ரம் குச்ந் எண்மணய என மனி் இனம் மநாய மற்றும் 
ம்லடடுத்ன்சம ்ாக்கத்ில் இருக்கிம்ாம்.
 இநநிச்லயில் 28க்கு மமல் 35 வயது வசரயிலும் ்ிருமணம் ஆகாமல் 
ம்பண்கள் அ்ிக்ளவில் இருக்கி்ார்கள்.
 ஆண்கள் 30 வயது மு்ல் 40 வயது வசர ் ிருமணம் ஆகாமல் உள்்ளார்கள்.
 வை்ிகள் சவதது ்ிருமணம் முடிக்கப்்பட்ால் அது வியா்பாரம்.
 ்ிருமணததுக்கு முன் ஏசையாக இருநது, ்பிற்கா்லத்ில் ்பணம் புகழ் ம்பற்் 
மனி்ர்கள் ஏரா்ளம். மு்லில் மைாதது சுகம் என வாழ்நது ்ிருமணம் முடிந் ைி்ல 
ஆண்டுக்ளில் ஏழ்சமக்கு வந்வர்கள் எத்சனமயா அ்ிகம் ம்பர்.
 எனமவ, வரும்கா்லம் இப்்படி்ான் இருக்கும் என்று நீஙகள் ்ீர்மானம் 
மையயாமல் இச்வசன முழு மன்ாக மவண்டி நல்்லச் நிசனதது மனஙகள் 
்பிடித்ால் ்பாைதம்ாடு வ்ளர்த் ம்பற்்வர்களுக்கு துமராகம் மையயாமல் 
்ிருமணம் மையய்லாம்.
 எல்்லாவற்றுக்கும் மம்லாக மாடு வ்ளர்த்ால் மகவ்லம். 
 ்பால் க்ந்ால் மகவ்லம்.
 மரம் வ்ளர்த்ால் மகவ்லம்.
 விவைாயம் மைய்ால் மகவ்லம்.
 இது நம் வாழ்வியல் என்்பச் சு்ல்பமாக ம்நது விடுகிம்ாம்.
ஐடி ம்ாைில் ம்பாகிம்ாம்.
 க்லாசைாரம் மாற்்ப் ்படுகி்து.
்வறுக்கு சுய அ்ிவு இல்்லா் இன்மனாருவனி்ம் சக கடடி நிற்கிம்ாம்.
இஷ்்ம் இல்்லா் ்ப்ல நிச்லசய க்நது ்பணம் ைம்்பா்ிக்கிம்ாம்.
 ஒரு கட்த்ில் மவ்ளிமய ம்பாக மைால்கி்ான்.
 வாழ்சவ ம்ாச்லக்கிம்ாம்.
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இது எல்்லாமம நம் நிஜெ வாழ்வியச்ல மகவ்லம் என்று நாம் ம்ாச்லத்்ால் வந் 
விசன்ாமன!.
 து்பாய ம்பாகிம்ன் என்்பான்.
 அவன் என்ன மவச்ல மையவான் என்று அவமன மவ்ளியில் மைால்்ல 
முடியாது.
 ஆனால் ் ான் உ்பமயாகிக்கும் ்பாதரூசம சுத்ப் ்படுத் ் யஙகியவனாகமவ 
கச்ைி வசர வாழ்நது ைாகி்ான்.
 நம் வீடு, நம் குடும்்பம், என் ம்ாட்ம்,என் மாடு, என் ைாமி, என் க்லாசைாரம், 
என் ம்யவம்,என் ்பண்்பாடு, என் மண்,என் ஊர் ,என் ம்ைம் என்று ஒற்றுசமயில் 
துண்்ா்ப்்படடு உச்கி்ாமனா அன்ம் ம்ாச்லகி்ான்.
ஆண் 20,21 ்ாண்டிய உ்ன், ம்பண்கள் 17,18 வய்ில் ்ிருமணம் மையது வி் 
மவண்டும்.
 நான் ைம்்பா்ித்ால்்ான் ்ிருமணம்.
 எனக்கு மவள்ச்ள மாப்்பிள்ச்ள வந் ்பி்கு்ான் ்ிருமணம் என்று 
எச்யாவது கற்்பசன மையது ம்பான்னான கா்லதச் ம்ாச்லத்ால் 
ம்பான்னான குைநச்ச மைல்வம் இருக்காது.
 கஷ்்ம் என்்பது ்வறு அல்்ல.
 அது வாழ்க்சகக்கு ம்சவ.
 மகாஞைம் மயாைிததுப் ்பாருஙகள். குடும்்பம் என்்பது எவவ்ளவு முக்கியம் 
அ்ற்கு ்பணம் ம்சவ்ான். ஆனால், ்பணத்ால் வாழ்க்சகசய இைநது வி்க் 
கூ்ாது.
 ைாியான கல்வி அ்ிவு, நல் ஒழுக்கம், நற்குணம், நல்்ல சுறுசுறுப்பு, 
உசைக்கும் மனப்்பான்சம உள்்ள மாப்்பிள்ச்ளயா, ம்பண்ணா என கண்்்ிநது 
்ிருமணம் முடியுஙகள்.
 ம்பண்கம்ள உஙகளுக்கு ம்யவ நம்்பிக்சகயும், அன்பும்,அ்ிவும் 
இருந்ால் கட்ாயமாக உஙகள் கணவமனாடு மைர்நது முன்மன்ி விடுவீர்கள். 
்ப்ல குைநச் ம்பற்று ைி்ப்ம்பாடும் இருப்பீர்கள்.
 மராம்்ப கணக்குப் ம்பாட்ாலும் ஆண்்வன் கணக்கு மவ் மா்ிாி்ான் 
இருக்கும்.
 வாழும் வாழ்க்சகயில் மனது ஒதது ம்பாகி்்ா ்பாருஙகள். 
  ைி்ந் வயச் ம்ாச்லக்கா்ீர்கள்.
ம்யவ நம்்பிக்சக ஒன்ச் மடடும் அசைக்க முடியா் அ்ளவு நிச்லயாக 
ஏற்்படுத்ிக் மகாள்ளுஙகள்.
 வாழ்க்சக இனிசம ஆகிமய ்ீரும்.
 வாழ்க்சகயில் கச்ைி வசர ஏ்ாவது க்ன், ஏ்ாவது ்பிரசைிசன 
இருக்கும்.
 எல்்லாவற்ச்யும் முடிதது விடடு்ான் ்ிருமணம் என்்ால் வாழும் கா்லம் 
ம்ாச்லநது ம்பாகும்.
 வாழ்க்சக வாழ்வ்ற்மக.
 ்டடிக் கைிக்க அல்்ல.

n
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 இருளும் ஒ்ளியும் என்் ் ச்லப்ம்ப 
வைீகரமாக எச்மயா மச்ததும்,எச்மயா 
விாிததும் கூ்ி அசைக்கி்து.

கவிச்யிம்ல காயமாசவத ம்டி
புவியச்லயும் ம்பர்ிஞர் மகாடி
கற்்பசனசயக் மகாடடிவிடடு
விற்்பசனசயச மையகின்்
அற்பு்மா நற்கவிச் மைால்லு.
இல்ச்லயில்ச்ல ்பகடடில்ச்ல,
்பாவசன ஏதுமில்ச்ல...

 ம ிசகயுணர்சைியும்,்பாைாஙகும் 
மகாண்் கவிச்கள் நீர்ததுப் ம்பாயின..
கவிச் மடடும் ்ானா... அச் எழு்ிய 
வர்கள் என ம்பாதுவில் எழும்பும் வினாசவ 
ம்பாதுவில் சவததுவிடடு இருளும் ஒ்ளி 
யும் கவிச்யின் ்பக்கம் மைல்கிம்ன்.
 ய்ார்த்தச்க் கணக்கில் மகாள்்ளாது 
மவற்று நம்்பிக்சகயில் கரகரக்கும் கவிச்கள் 

இல்ச்ல இசவ. இருளும் ஒ்ளியும் என 
வாழ்வின் ைாரம், ்ததுவம் என கவிச்கள் 
வைி விாியும் காடைிகள் வாைிப்்பவசர 
ம்ாந்ரவு மைய்பசவ.இசவ மவறும் 
காடைிப் ்ப்ிவுகள் இல்ச்ல என்்பச் 

வாைிப்்பவர் உணர முடியும். 
ைன்னமான உணர்வுகச்ள, 
ஆைமான ்ததுவஙகச்ள இ்க்கி 

சவப்்பது எ்ளிய மனி்ர்க்ளின் ைாகைம், 
அத்சகய ைாகைதச  ்வாைிப்்பவசர உணர 
சவக்கும் கவிச்கள் இசவ.
 கா்ல் கவிச்க்ளில் ைலிப்புற்று,கா
்லிக்கப்்படு்பவர்கள் கா்ல் கவிச்கச்ள  
எழு  ் முடியாது என ம்ான்றும். கூ்மவ 
மக்க்ளின் துயசர ்பா்ா் கவிஞர்கச்ள 
ம்பாருட்ாக மகாள்வ ி்ல்ச்ல.
 ைிறுகச், நாவல் கவிச் என எச் 
்படித்ாலும் உள்முகமாய ்பயணிக்கும் 
எழுததுக்கள் என்சன வைீகாிக்கி்து.
ஒமர முச்யில் ஆழ்நது வாைிக்க முடிகி் 
புத்கஙகச்ள மடடுமம ம்ர்வு மையது 
்படிக்கக் கூடிய ்பைக்கமும் மகாண்் எனக்கு 
்ததுவமும், எக்கா்லத்ிற்கும் ம்பாருநதும் 
வ ா ி க ்ள ி ல்  ஒ ரு  ம ய க் க மு ம்  உ ண் டு . 
அவவசகயில் இருளும் ஒ்ளியும் என்சன 
வைீகாித்்ில் ஆசைாியம் ஒன்று இல்ச்ல 
என்்ாலும், அக்கவிஞசன கு்ித் ்பிரமிப்பு 
இன்னும் அக்லாமம்ல இருக்கி்து.
 மமாைி ஆளுசமமயாடு, ம்பாருட 
மை்ிமவாடு மைாற்ைிக்கனம் மகாண்டு எக் 
கா்லத ி்ற்கும் ம்பாருநதும், ைிந்சனகச்ள 
விாிவுப் ்படுததும் கவிச்கச்ள ம்டி ்படிக்கும் 
எனக்கு கவிஞர் ்பிருந்ா ைார ி் அவர்க்ளின் 
கவிச்கள் வார்தச்க்ளால் விவாிக்க 
இய்லா் மகிழ்சைிசய மகாடுததுள்்ளது.
 நிச்க்கு்ம் ம்பாம்லாரு ்ிசரப் 
்ப்ம் வந்ால் ரை ிகனுக்கு அது்ான் 
சு்ப்ினம் என்் வாிகள் ந ிசனவுக்கு 
வருகி்து. அப்்படிமயாரு நிச்க்கு்மான 
புத்கம்்ான் இருளும் ஒ்ளியும்.

நீ வி்ளக்மகன்்ால்
இன்மனாரு வி்ளக்சக
ஏற்்ி சவ.

 எத்சன விைா்லமான மனது, ்ான் 

நூல் விமர்சனம்
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குயெரின மண்பாலன

தட்டிதட்டி நூறுபாளன ்்சயதாலும்
தளல்மல் பாரமா்க வறுளம
்சட்டியும் பாளனயும் குளழத்து
்சளைக்்காமல் உளழ்பபது ்பருளம
குட்டி்பபிள்ளையும் விரும்பி வாங்க்வ
்கணக்்ககின்்றி ்்சயத ்பாறுளம
ஒட்டிய வயிறும் வறுளமயும்
ஒன்்றா்க்ச ்்சரத்த்த ்சிறுளம!!!
உண்ணும் உணளவ ்சளமத்தால்
உடல்நெலம் ்காக்கும் நெல்ம
்கண்ணில் ்்காைாறு இருந்தாலும்
்கவளலயா்க ்காட்டாதது பல்ம
மண்ணில் ்்சயத ்சட்டியால்
மக்்கள் நெகிம்மதகி ்்கால்ம
ஆண்டவன் துளணயால் மக்்களும்
ஆள்சயாய வாங்ககிடும் ்கால்ம!!!

பாெலர் பத்ரி்சியா பாப்பு 
பிரான்ஸ்

ம்பற்்ச் ்பி்ருக்கும் மகாடுக்க விரும்பும் 
கவி மனம்...
 க வ ி ய ி ன்  ம ன ம்  க வ ி ச ் க ்ள ி ல் 
்பரவி இன்மனாரு கவிச்சய புசனய 
மையகி்து. மமாைியின் ஒ்ளி கவிச் மயனில் 
அது இன்மனாரு ஒ்ளிசய உருவாக்கி 
விட்து.அந் ஒ்ளி என் மமாைியாக சு்ர் 
வி்க்கூடும் என நம்புகிம்ன், அத்சகய 
நம்்பிக்சகசய அ்ளித்து இருளும் ஒ்ளியும் 
கவிச்கள்.

்பி்ப்்பா இ்ப்்பா
்ீக்குசைியின் உரைல்

 எத்சன ஆைமான ைிந்சன,்ன் 
உயிசர இன்மனாரு வடிவிற்கு சகய்ளிதது 
மைல்வது இ்ப்்பாகுமா? என்்ாலும் 
உ்ல் இல்ச்லமய? என்று மா்ி மா்ி 
மகள்விகச்ள எழுப்்பி அ்ிவியச்ல உலுக்கி 
கவிச் நயதம்ாடு ைிாிக்கி்து.

உ்பய்ாரர் ம்பயசரத
்ிக்கி ்ிக்கி மைால்கி்து
மகாயில் குைல் வி்ளக்கு.

 ைன்னமான ்பகடியின் மூ்லம் மனி் 
மனஙகச்ள அவர் ்ம் ஈசகசய ஊர்ிய 
மையதுக் மகாள்கின்் ைிறு்பிள்ச்ள ் னதச் 
விவாிக்கி்து.
 ்ஞசை மாவட்த்ில் வ்ளர்ந்வர் 
கள் யாரும் மகாயிச்ல ்விர்க்க இய்லாது, 
மாச்ல மநர பூசைக்கு இ்ளம் வயது  ஆணும்  
ம்பண்ணுமாக ் ிருவிைாவாகி விடும் ைன்ன ி் 
களும், ்பிரகாரஙகளும்...

குதது வி்ளக்கு பூசஜெ
ந்க்கி்து மகாயிலில்
வி்ளக்குகச்ள வி்ப்
்பிரகாைமாயப் ம்பண்கள் 

 இது ம்பான்் கவிச்க்ளால், இப் 
புத்கம் ஆஙகாஙமக மகாண்்ாட்ஙகள் 
நிச்ந்்ாக  இருக்கி்து. அப்்படியானால் 
்ததுவம்..
 ஒமர இச்லயில் ்பாிமா்ப்்படும் 
அறுசுசவ உணமவன ஒமர ்ச்லப்்பில் 

அத்சனயும் ்பாிமா்ப்்படடுள்்ளது, நி் ான 
மாக ருைிதது, மைாிததுக் மகாள்்ள மவண்டியது 
வாைகனின் ம்பாறுப்பு,

ஆ்ியில் இருள் இருந்து
அ்ற்குள் எல்்லாம் இருந்து.

 எவவ்ளவு நுட்பமான வாிகள், ஆழ்ந் 
ைமூக ைா்லும், இைப்்பின் வலிசயயும், 
அச் ஏன் இைநம்ாம் என ்பல்்லாயிர 
மகள்விகச்ள, ைிந்சனகச்ள தூண்்க் 
கூடிய கவிச். கவிச் ஒவமவான்றும் 
்ன் ைி்சக வாைகனின் ைிந்சனயில் 
விாிதது எல்ச்லயற்் தூரதச் ்பயணிக்க 
மைய்பசவ.
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இ்ந்வாின்
கச்ைிப் ்பார்சவ
இரு்ளா ஒ்ளியா?

 கவிஞாின் அவ்ானிப்பும் அ்ன் 
வைி  எழும் மகள்வியும் எத்சகயது. 
வாழ்வின் க்சமசய ைாிவர ஆற்்ிவிடடு 
இ்ப்்பவாின் கச்ைிப் ்பார்சவ  நிம்ம்ியின் 
ஒ்ளிசய சுமந்ிருக்கும், ஒ்ளியின் இைப்ச்ப 
எ்ிர்மகாள்்ள மவண்டிய குடும்்பத்ிற்கு 
அது இரு்ளாய இருக்கும்.  வாழ்வின் 
்ாத்பாியதச் எ்ளிசமயாய மைாற்்ப 
மைாற்க்ளால் மைால்லி விடும் ்ி்ன் வியக்க 
சவக்கி்து.

சூாியனின் அடிப்்பச்த துகள்்ான்
நம் வீடடு வி்ளக்கிலும்.

 அ ் ி வ ி ய ல்  சு ச வ ம ய ா டு  ஆ ் ி 
மனி்ன் ்ீசய க்த்ி வந் வர்லாச்யும் 
அ்ன் வைிமய மனி்ர்களும் அப்்படி்ான். 
சு ் ா ி ல்  ம ்ப ் ம ி ல் ச ்ல  அ ம ்  ம ்ப ா ல் 
மனி்ர்கச்ள ைா்ி ைமயம் மகாண்டு ம்ப்ம் 
்பார்ப்்பது அ்ியாசம என்்பச் ைடம்ன்று 
வி்ளக்கி மைல்கி்து.

வி்லஙகின் கண்கள் மவண்டும்
இருச்ள அ்ிய.

 காடடில் ஆ்ி மனி்னாக வாழ்ந் 
ம்பாது வி்லஙகின் கண்கம்ளாடு ்ாமன 
இருநம்ாம்.எந் வி்லஙகு நம் சகசய 
கடடி காடச் விடடு விரடடியது...
இயற்சகமயாடு இசயநது வாழ் என்்பதும் 
அச் நாம் இைநது விடம்ாம் என்்பதும் 
மச் ம்பாரு்ளாய நிற்கி்து.

இரு்ளின் ்்ம்
சு்சர சுமந்
்ிாியின் நுனியில்.

 இருளுக்கு ்்மா? ஆசைாியப்்ப் 
சவக்கும் ைிந்சன. ஒ்ளி்ாமன இரு்ளில் 
்ன் ்்தச் ்ப்ிக்கும் என்் ம்பாதுவான 
ைிந்சனசய மீ்ி, ஒ்ளிமயன வாழ்்பவனின் 
மச்வு இருச்ள ்நதுவிடுகி்து என்்ப்ாக 

எனக்கு ம்ான்றுகி்து.  அ் ம்பாஙக 
புத்கதச்மய எழு்ணும்.்னியா ஒரு நாள் 
ஒரு கவிச்க்கு என ஒதுக்கி ஆயவுசர்ான் 
எழு்ணும். அத்சனயும் அருசம.
 ைாி அப்ம்பா குச்கம்ள இல்ச்லயா?
 குச்கள் இல்ச்ல என்்ாலும் 
மகள்விகள் உண்டு. இவவ்ளவு ்தது 
வார்த்மான  கவிஞனின் கவிச்சய 
வாைிப்்ப வரும் மகாஞைம் மகள்விகள் மகடக 
்ாமன மையவர்.

இரு்ளில் இருநது பு்ப்்பட்வன்
இருச்ளப் ்பார்தது
்பயப்்படுவது்ான் வியப்பு.

 இ ரு ச ்ள ப்  ்ப ற் ் ி  இ த ் ச க ய 
புாி்ல் மகாண்் கவிஞர் ஏன் இருச்ள 
வணஙகித ம்ா்ஙகாமல் ஒ்ளிசய வணஙகி 
ம்ா்ஙகினார் என்  ் வியப்பு என்னுள் எை 
கூ்மவ இருச்ள வணஙகி ைி்ல வாிகளும் 
ம்ான் ி்ன.
 ்பிருந்ா ைார ி் அவர்க்ளின் கவிச் 
கள் மிக ்ரமான, ைிந்சனகச்ள விாிவாக்க 
கூடிய, வியப்்ப்ளிக்க கூடிய மமாைி ஆளுசம 
மயாடு மவ்ளி வந ி்ருக்கி்  மிக ைி் ந  ்புத்கம். 
இன்னும் இன்னும் ம்பைிக்மகாண்ம  ்இருக்க 
்லாம் இருளும் ஒ்ளியும் ்பற் ி்... மிகவும் ரைிதது 
்படித  ்கவிச  ்புத்கம்.
 நல்்ல மைாற்்பயன்்பாடு வாைகசன 
்பிர்பஞைம் மநடுக உ்லவ விடும் உநது 
ைக்்ிசய ் நதுவிடும். கருப்ம்பாருளுக்காக 
ஏழுக்க்ல் ்ாண்டி மைல்்ல மவண்்ாம் 
என்்ப ச்யும் இருளும் ஒ்ளியும் மைால்்லாமல் 
மைால்கி்து.
 எனினும் நீஙகம்ள ்படிதது ருைியுஙகள் 
அது மமலும் சுசவக்கூடடும்.
 இத்சகய ைி்ந் புத்கதச்ப் 
மவ்ளியிட் ்பச்ப்பு ்ப்ிப்்பகத்ிற்கு 
வாழ்ததுக்களும், ்பாராடடும்.
 வாழ்ததுக்களு்னும் அன்பு்னும்

 - ககா. லீலா

விச்ல ரூ100 / -
நூல் ம்ப் : 94893 75575
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்பரளல வந்தாலும் 
்பரும் புயல் வந்தாலும்
கூடு்கள் ்களலந்தாலும்
குஞசு்கள் மடிந்தாலும்

மா்றவில்ளல மா்றவில்ளல
நொங்கள் மா்றவில்ளல

நெகிளல தடுமா்றவில்ளல
நெகிவாரணம் ்்கட்்கவில்ளல
இழந்த குஞசுக்கு
இழ்பபீடு ்தளவயில்ளல

விளலயில்லா வீடு்கள் 
எங்கள் கூடு்கள்

்களலஞசு ்பானாலும்
்காணாமல் ்பானாலும்

்்சங்கல் ்தளவயில்ளல
்சி்மண்ட்டும் ்தளவயில்ளல
்்காத்தனும் நொங்கள்தான்
்சித்தாளும் நொங்கள்தான்

இ்றக்ள்களய விரித்தகிடு்வாம்
இரண்டிரண்டு கு்ச்சி்கைாய 
்்காண்டுவந்து ்்சரத்தகிடு்வாம்
ஐந்்த நொட்்கைி்ல
அவ்சரமாய ஒரு 
வீட்ளடக்்கட்டி முடித்தகிடு்வாம்

்கவளல ஏதுமில்ளல
்கண்ணமீரும் விடுவதகில்ளல
வானம் இருக்கும்வளர
எங்கள் வாழக்ள்கயில்
துயரமில்ளல

்கா... ்கா... என்ப பா்சமாய 
நெமீ அளழத்தால் 
்கண்ணிளமக்கும் ்நெரத்தகில்
வந்தகிடு்வாம் உன் அரு்ககில்...

ேதிலறமததி நீலநமகம்,
்பண்ணாடம்.
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இன்றும் வாழந்து ்்காண்டு தான் 
இருக்்ககி்றார்கள் ்சில ்கண்ணம்மாக்்கள்

்சிமிட்டும் ்கண்்கைின் ர்சளனயில் 
்சிரி்பபின் ்சத்தமும் ்சி்றிதா்க குளழத்து 
்சித்தகிரமாய வண்ண நெளட நெடந்து
்சிங்கார ்ககிறுக்்கல்்கைில் #குழந்ளதயா்க..

வரமான ்பரன்பு்கைின்  ்சாயல்்கைாய
தரமான ்தன்்றல்்கைின்  ்கமீதங்கைாய
்நெ்சமான ்மாழி்கைின் ஸ்பரி்சங்கைாய
பா்சமான தைிர்கைில் #நெம் தாயா்க்வ.. 

்்காபத்தகிலும் ்சலனமற்றவள் ்பால
்்சா்கத்தகிலும் ்சித்றலற்றவள் ்பால
தா்கத்தகிலும் பதற்றமற்றவள் ்பால 
நொட்்களை ்கடத்தும் உடன்பி்றந்தவைா்க..

எம் ்நொயக்கு துடிக்கும் தருணங்கைாயும்
நெம் வாயக்கு இனிய நெல் உணவு்கைா்க
எம் வாரத்ளதக்கு நெல் வருள்க்கைா்க
நெம் மன்தாடு இளணந்த நெற தாரமா்க..

்கண்ணம்மாக்்களுக்்கான ்காத்தகிரமான
பாத்தகிரமாய பாரதகி்கைின் ்சாயல்்கள் 
இருக்கும் வளரயி்ல - இன்றும் உல்ககில் 
வாழந்து ்்காண்டு தானிருக்்ககி்றார்கள் 
்கண்ணம்மாக்்கள்..

வஞ்ச்கமில்லா பாரளவ்கைாய 
வலியில்லா ்நெ்சங்கைாய
வளத்்சயயா வாரத்ளத்கைாய
வயதகில் ்சி்றிய தஙள்க்கைாய

ஏராைமான  இன்பங்கைாய
எதகிரபாரத்த இ்சள்ச்கைாய
எல்ளலயில்லா இரக்்கங்கைாய
என்தன்பு இம்ள்ச்கைாய

்கண்ணள்சவின் ்காவியமாய
்களத ்்சால்லும் ்கவிளத்கைாய
்கனவு்கைின் ்்சாறபதமாய
்கனக்கும் அழகு ்பண்்கைாய...

்கவிக்கு ்கரு ்்காடுத்து - என்
்கறபளனக்கு உரு ்்காடுத்து 
்கனமான என் ்காதலாய என்
்கவி வரி்கைிலும் உயிராய 
நெமீ்யயடி ்கண்ணம்மா...

ஆம் இன்றும் வாழந்து ்்காண்டு தான் 
இருக்்ககி்றார்கள் ்சில ்கண்ணம்மாக்்கள்

வரி்கள் 

ப்ரியா கா்சிோதன
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 ‘எஙக்ா இருக்கு் ?
 சகப்ம்பைியில் மகட்ாள் நவீனா; ‘‘வநதுடடியா?’’
 ‘‘்பக்கதது்ல்ான் இருக்கன்’’
 ‘‘இரு இரு’’ என்் குரச்லக் மகட்தும் ைலிப்ம்பாடு எ்ிமர இருக்கும் 
க்ச்லப் ்பார்த்்படி இருந்ாள் ்ாாிகா. அச்லயும் க்லும் எப்ம்பாது 
்பார்த்ாலும் உற்ைாகம்்ாமன யாருக்கும். இவளுக்கு மடடுமமன்ன 
வி்ிவி்லக்கா? அமரனின் ்பள்்ளிக் கா்லம் மு்ல் அவமனாடு ஒமர 
வகுப்்பில் ்படித்வள். இப்ம்பாது கல்லூாியிலும் அவன் வகுப்்பிம்லமய 
்படிக்கி்ாள். இருவரும் எம்.ஏ ஆஙகி்ல இ்லக்கியம் ்படிக்கி்ார்கள்.
கருத்ரஙகம் ்பயி்லரஙகம் எஙகு ம்பானாலும் ஒன்்ாகமவ 
ம்பாவார்கள். அன்ம்பாடு ்பைகும் நல்்ல ம்ாைி.
 அவள் ந்வடிக்சககச்ள புாிநதுக் மகாள்்ள முடியா்்படி 
பு்ிராகமவ ்ப்ல மநரஙக்ளில் இருக்கும்
 ைிறு வய்ில் ஓடிப்்பிடிதது முதுகில் ஏ்ி ்படுக்சகயில் 
புரண்டு ஒன்்ாகமவ வ்ளர்ந்வர்கள் அமரனும் ்ாாிகாவும்.
 ஒரு கருத்ரஙகம் ந்நது மகாண்டிருந்து 
்ப்ல ம்பராைிாியர்கள் மவவமவறு ்ச்லப்புக்ளில் 
உசரயாற்்ி னார்கள். அந் கருத்ரஙகின் முத்ாயப்்பாக 
விைித ி்ரன் என்் இ்ளம் வயது ம்பராைிாியர் ்ற்கா்ல 
ஆஙகி்ல இ்லக்கியத்ின் ம்பாக்குகள் கு ி்தது ்ப்ல பு ி்ய 
எழுத்ா்ளர்க்ளின் ்பச்ப்புகள் கு ி்ததும் ம்பைினார். 
அவசர எல்ம்லாரும் சக்டடி ்பாராடடி னார்கள் 
நிச்வில் மாணவ மாணவிகள் சூழ்நதுமகாண்டு 
சககுலுக்கி ஆடம்ாகிராஃப் வாஙகினார்கள்.
 ்ாாிகாவும் ஓடி வநது, ‘‘ைார், கன்கிராடஸ்! 
மராம்்ப நல்்லா ம்பைினீஙக.்ப்ல நியூ சரட்ர்ஸ 
அ்ிமுகப்்படுத்ியது மராம்்ப மகிழ்சைியா 
இருக்கு. நிச்ய பு்ிய மைய்ிகள் ம்ாிநது 
மகாண்ம்ாம்’’ என கண்கள் அக்லமாக 
விாியும் மகிழ்மவாடு நன்்ி மைான்னாள். 
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 ம்பராைிாியர் விைித்ிரன் ் ாாிகாசவ 
ஆமமா ி்தது சகமகாடுத்ார். அவள் ் க்மகன 
சககச்ள இழுததுக்மகாண்டு சககூப்்பி 
வணஙகினாள். 
 விைித்ிரனுக்கு ்ர்ம ைஙக்மாகப் 
ம்பாயவிட்து.அைிஙகமாகவும் உணரந்ான். 
பு்சவ கடடிக்மகாண்டு இருந் ம்பண்கள் 
கூ் அவனி் ம் சககுலுக்கி மைல்்பி எடுததுக் 
மகாண்்ார்கள். ஆனால் டீ ஷர்டடும் 
ம்பன்டடும் அணிந ி்ருக்கும் ்ாாிகா இப்்படி 
ந்நது மகாண்்து ஆசைிாியமாக இருந்து.
 ்மிழ்ப்்பண்்பாடு க்லாசைாரத்ின் 
மமல் இவவ்ளவு ்பிடிப்்பா என நிசனத்ார் 
விைித்ிரன்.
 அமரனுக்கும் இப்்படி ்ப்ல மநரஙக்ளில் 
அவள் ந்நதுமகாள்வது ஏமனன்று புாிய 
வில்ச்ல.
 ைி் ிய  வய ி்ல் இயல்்பாக இருந்வள் 
வ்ளர வ்ளர இப்்படி மா்ிப்ம்பானது 
ஏமனன்றும் ம்ாியவில்ச்ல .அவ்ளி் ம் எப்்படி 
மகட்பது எனதம்ாியவில்ச்ல அமரனுக்கு.
 ‘ம்ா வநதுட்ன் ்ாா ிகா,  என 
ஓட்மும் நச்யுமாக வந்ான் அமரன்.
 ‘நீஎப்்பவும் இப்்படித்ான்்ா என்று 
கடிநதுமகாண்்ாள்.
 ்பத்ிாிசகக்ளில் வரும் மைய்ிகள், 
ம்ாச்லக்காடைி மைய்ிகள் என எந் 
மைய்ியாக இருந்ாலும் ம்பண்களுக்கு 
இசைக்கப்்படும் ்பாலியல் வன்முச ,் குடும்்ப 
வன்முச  ்்பள்்ளிக்ளில் ம்பண்குைநச்களுக்கு 
இசைக்கப்்படும் மகாடுசமகள் என எந் 
மைய ி்சயப் ்பார்த்ாலும் மிகவும் காத ி்ரமாக 
விவா ி்ப்்பாள்.
 அமரன் ம்லகஃம்பவினுள் வந்தும் 
‘்ாாிகா என்ன ைாப்்பிடு் ‘ என்்ான்.
 கா்பி மைால்லு்ா ‘என்்ாள் ் ாாிகா.
உ்மன மவயிட்சர அசைதது இரண்டு 
கா்பிகள் ஆர்்ர் மையதுவிடடு அவச்ளப் 
்பார்த்ான்.
 ம்பசசு அந் கருத்ரஙக நிகழ்வு 
கு்ிதது ்ிரும்்பியது.
 ‘‘ஆமாம் ்ாாிகா, நீ ஏன் புரம்பாைர் 

விைித ி்ரன் கிட் அப்்படி ந்நதுக்கிட்? ்ப்ல 
ைந்ர்ப்்பஙக்ளில் நீ இப்்படி ந்ப்்பது புாிய்ல. 
நீ ்ான் ்பாலின ்பாகு்பாடு கூ்ா ி்ன்னு 
மைால்லுவ. ஆண் ம்பண் மைர்நது ்படிக்கும் 
்பள்்ளிகள் ்ான் மவணுமின்னு மைால்லுவ. 
ஆனா உன் ந்வடிக்சககள் ைி்ல ைமயஙக்ளில் 
உன் ம்பசசுக்மக மா்ா இருக்மக ஏன்?’’ என்று 
வினவினான்.
 ‘‘என்ன்ா ந்க்குது இஙக. உனக்குத 
ம்ாிய்லயா. எஙகப்்பார்த்ாலும் ம்பண் 
மகாைநச்ஙக ்பாலியல் ்ப்லாதகாரம்., 
மகாயில்..்ல, ஸ்கூல்..்ல, ்பஸ்...்ல, ஏன் வீடடு்ல... 
இப்்படி ்பாதுகாப்ம்ப இல்்லாம இருக்கு்ப்ம்பா.. 
எப்்படி ்ா நம்மா்ல சும்மா இருக்க முடியுது.
ஆயிரந்ான் அ்ிவு மைான்னாலும், மனசு 
உணர்வு ்ாஙகமாடம்ஙகும்.. அ்ான் 
இப்்படி மவ்ளிப்்படுது.
 நீயும் நானும் ்படிக்கி்ப்ம்பா எப்்படி 
இருநம்ாம்? இன்னிக்கு யாரப் ்பார்த்ாலும் 
்பயமா இருக்மக’ !  ்ப ிள்ச்ளகளுக்கும் 
ம்பட.. ்ச.. குட. ்ச. மைால்லித்ரும் 
மந்லசமக்குத ்ாமன வநதுடம்ாம். 
இதுக்கு எல்்லாம் வகுப்ம்படுத்ா மைால்லித 
்நம்ாம் இவவ்ளவு நா்ளா அனு்பவதது்ல, 
்பார்சவயி்ல அவஙக அவஙக உணர்நது 
ந்க்க மவண்டியது. இவவ்ளவு மமாைமா 
ஆயிடுசமை அ் மநனசைா ம்பாததுக்கிடடு 
வருது அமரன்’’
 க்ற்கசரயின் ஓரத ி்ல் இவர்கள் 
உடகாரந ி்ருப்்ப்ால் அச்லயடிப்்பதும் கும்்பல் 
கும்்ப்லாக குைநச்கள் ம்பண்கள் ஆண்கள் 
என ஏரா்ளமாமனார் அச்லக்ளி்த்ில் 
விச்ளயாடிக் மகாண்டிருந்னர். க்லில் 
இ்ஙகி மைல்வதும் அச்லயடிக்கும் ம்பாது 
கசரசய மநாக்கி ஓடி வருவதுமாகமவ 
இருந்னர். குைநச்கள் ்பயம ி்யாது அச்ல 
க்ளில் ்படுதது வநது கசர மைரந்னர். ைி்லர் 
மண்ணில் மைாருகி மூக்மகல்்லாம் மண் ஏ ி், 
மூக்சக ைிந ி் அழு்னர்.
 அப்ம்பாது ஒரு அம்மா ்ன் மகச்ள 
முடிசயப் ்பிடிதது இழுதது ‘ ‘அப்்பமவ 
ம ை ா ன் ன ன்  இ ல் ்ல  ஆ ம் ்ப ச ்ள  ம ா ் ி 
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ஓ்ா்டீன்னு மகடடியா?’’ என ஒரு அடி 
ஓஙகி முதுகில் ம்பாட்ாள்.
 ‘‘அம்மா’’ என அ்ல்ி்படி ஓடினாள். 
இன்னுமமாரு ம்பண் ம்ாைிகள் இருவரும் 
சகசய மகடடியாகப் ்பிடிததுக் மகாண்டு 
அச்ல வரும்ம்பாது மண்ணில் கால்கச்ள 
அழுத்ிக்மகாண்டு நின்்னர். அச்லயடிதது 
நீர் இவர்க்ளின் காச்ல சூழும்ம்பாம்ல்்லாம் 
கால்கள் மண்ணுக்குள் புச்வச்க் கண்டு 
ைிாிததுக்மகாண்ம் நின்்னர். ்பாவாச் 
்ண்ணீாில் நசனயா வண்ணம் தூக்கி. 
இடுப்்பில் மைாருகி இருந்னர். மகாஞைம் 
்ள்்ளி ஒரு இச்ளஞர் கூட்ம் அவர்கச்ள 
ம்ாியாமல் மைல்ம்பானில் ்ப்ம் எடுத்னர்.
 இச்ப்்பார்த் ்ாாிகாவுக்கு மகா்பம் 
மகா்பமாக வந்து.
 ‘‘்பாரு்ா அமரன். ஏம்ா சைட 
அடிக்கி்ானுஙக. ைாி... ஆனா, இப்்படி 
ம்பாடம்ா ்பிடிக்க்லாமா? மைால்லு்ா... 
நான் மகா்பப்்பட்ா ் ிட்ா. இது ைாியான்னு 
நீ மைால்லு. நீயுந்ான் சைடு்ல சைடு்ல 
சைட அடிசை. நானுந்ான் ்பார்தம்ன். 
இப்்படிமய எஙக ம்பானாலும் ம்ால்ச்லயா 
இருந்ா என்ன மையய்லாம் மைால்லு 
என்்ாள்.
 அமரனுக்கும் ைஙக்மாகத்ான் 
இருந்து. ‘‘என்ன மைய்து ்ாாிகா, ஆண் 
்பிள்ச்ளகளுக்கும் குைநச்யிலிருநம் 
மைால்லி வ்ளக்கணும். ஒமர நா்ளில் மாற்்ம் 
வநது்ாது’’ என்்ான்.
 அன்று ்ாாிகாவின் குடியிருப்பு 
்ப கு ் ி ய ி ல்  ்ப ா ர ் ி  வ ி ை ா  ந ் ந ் து . 
விைாவில் ்பார்ியார் மவ்மிடடு ஆண், 
ம்பண்குைநச்கள் ்பார ி்யார் ்பா்ல்கச்ளப் 
்பாடினர். ைி்ல குைநச்கள் ்பார்ியார் 
்பா்ல்களுக்கு ந்னம் ஆடினர். கல்லூாி 
மாணவ மாணவிகள் ம்பசசுப் ம்பாடடியில் 
்பார்ியின் ம்பண்ணியச ைிந்சனகள் 
கு ி்தது கவிச்க்ளில் இருநதும். ்பார ி்யார் 
கடடுசரக்ளில் இருநதும ்பா்ல்கச்ளயும், 
க ரு த து க ச ்ள யு ம்  ம ்ப ா ட டி  ம ்ப ா ட டு க் 
மகாண்டு ஆமவைமாகப் ம்பைினர். கூடியிருந் 

இனியகதார் வாழ்க்க

அறு்சமீர ்கழி்நெடிலடி ஆ்சிரியவிருத்தம்.

( கூவிைம் புைிமா ்தமா )

தாயத்தமிழ ்மாழியும் ்த்ன !
 தந்ளதயின் வழிவந் ்த்ன !
தாய்மாழி யுமுணரந் ்த்ன !
 தாள்வணங ்ககி்யழுந் ்த்ன !
வாய்பபுநெல் லதுணரந் ்த்ன,
 வந்தநெல் மளனபாரத் ்த்ன !
வாயத்த்த னநெகிளனத் ்த்ன !
 வாழத்்தழு தகிம்ககிழந் ்த்ன !

சீனிொ்நகாபாலன மகாநதென

மளன - குடும்பம், மளனவி
தாய்மாழி - தாய ்கறறுத்தந்த / 
்்சால்லிக்்்காடுத்த ்கருத்துக்்கள்.

ஏரிக்்களரயின் மரத்தகில்

மன்ம்றி்ப பாரக்குது

ப்றளவயின் கூடு!

மூங்ககில் ்காட்டில்

மூ்ச்சளடக்குது

மன்்சல்லாம் ்கவிளத!

்வைிநொட்டு ப்றளவ்கள்

ஏரிக்குள்்ை கூடு ்கட்ட

நொங்க்ைா கூண்டுக்குள்்ை!

கெி அராதா
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ம்பாதுமக்கள் மாணவர்கள் குைநச்கள் 
அசனவரும் சகத்டடி ஆரவாரதம்ாடு 
்பாராடடினர்.
 நிச்வாக ்பாிை்ளிப்பு ைான்்ி்ழ் 
வைஙகும் நிகழ்வு ம்ா்ஙகியது. அசன 
வருக்கும் ைான் ி்் ழ்கச்ள அந் குடியிருப்்பில் 
இருநது ஐ.ஏ.எஸ் ம்ர்வில் ைமீ்பத ி்ல் ம்ர்சைி 
ம்பற்் ்பா்லாசவ வைஙக அசைத ி்ருந்னர்.
ஒவமவாரு வராக வாிசையில் வநது வாஙகி 
நன்்ி மைால்லி, சககுலுக்கி ம்பாடம்ா 
எ டு த து க்  ம க ா ண் டு  ம ை ன் ் ன ர் ,  ை ி ்ல 
குைநச்கள் கடடிக்மகாண்டு அன்ம்பாடு 
மைன்்னர்.
 ம ்ப ச சு  ம ்ப ா ட டி ய ி ல்  க ல் லூ ா ி 
அ்ளவில் மு்ல் ்பாிசு ம்பற்் ்பார்ி ம்பயர் 
அசைக்கப்்பட்து. ்பா்லாவுக்கு மிக்க 
மகிழ்சைி ்பார்ிசய ்பா்லா குைநச் 
யிலிருநம் அ்ிவான். அமரன், ்ாாிகா 
அ ச ன வ ரு க் கு ம்  ந ன் ் ா க த  ம ் ா ி ந ் 
ம்பண்்ான். ்பா்லா மடியில் வ்ளர்நது 
அவனி்மம டியூஷன் ்படிதது ம்பசசு கவிச் 
கடடுசர எல்்லாவற்்ிலும் அவனுச்ய 
வைிகாடடு்ல்்படிமய ்ப்ல ம்பாடடிக்ளில் 
க்லநது மகாண்டு ்ப்ல ்பாிசுகச்ள வாஙகி 
்பாராடச்ப் ம்பற்்வள்.
 ம்பயர் அசைக்கப்்பட்தும் ்பார்ி 
புன்னசகமயாடு மமச் ஏ்ி வநது ்பாிசை 
யும் ைான்்ி்சையும் வாஙகிக் மகாண்டு  
ம்பாடம்ா எடுததுக் மகாண்்ாள். விச் 
ம்பறும்ம்பாது ்பா்லா ்பார்ிசய ்பார்தது 
‘‘இன்னும் ்ப்ல உசைஙகச்ள நீ ம்ா் 
மவண்டும்’’ என்று சககுலுக்க சகசய 
நீடடினான்.
 நன்்ி எனச மைால்லிவிடடு மவடுக் 
ம க ன  ச க க ச ்ள  இ ழு த து க் ம கா ண் டு 
கும்்பிட்ாள்.
 ்பா்லா ் ிடீமரன ் டுமா்ிப்ம்பானான்.
 அமரனும் ்ாாிகாவும் ஒருவசர 
ஒருவர் ்பார்தது புருவம் உயர்த்ி உச்ந 
்ிருந்னர்.
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பூமி தண்ணமீ

வத்தகி ்பா்சசு

எங்கண்ணமீரு

்பால்வ....

மமீதகி ்காலம்

்பாவ்த்பபடி

ம்ச்சான் 

நெமீ ்்சால்லு...

தளலமுள்ற க்கு

்்சத்து ளவக்்க

்காசு பணம் னு

நொ்ட அளலயுது...

அவு்க தா்கம் தமீக்்க

தண்ணமீ ்வணும்

மாசு கு்பளப

்்சத்து ்்சத்து

பூமி தாயும்

மாள்ச சுமக்்க

நொமதா்ன

்்சால்ல ்வணும்

நொயத்ளத...

நொடு நெல்லா

்்சழிக்்க ்வணும்

்கவளல்களை

விட்டு விட்டு

வீட்டுக்கு வா தாயி....

- ெிெி

 
்காளலயிலும், மாளலயிலும் 

்கனவிலும் நெமீதா்ன... 

உ்றவிலும், உ்றக்்கத்தகிலும் 

உயி்ர நெமீ தா்ன... 

்காதல் ்வண்டுமா.. 

்கவிளத ்வண்டுமா... 

நெகி்ச்சயம் ்்சால்்வன்... 

்சத்தகியம் ்்சய்வன் 

்கவிளத தான் ்வண்டும் எனக்கு 

என் ்கவிளத்ய நெமீ தா்ன. !

ெ்நததி ஆததித்தன
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Dr.Dr.  
((International Life Coach – Mentor – Facilitator)International Life Coach – Mentor – Facilitator)

 நீஙகள் கா்லித்ிருக்கி்ீர்க்ளா.. 
 ஆம் என்று மைால்லுமுன் யாசர 
என்்பச்க் மகாஞைம் ம்ாிநது மகாள்ளுஙகள். 
அச் ம்ாிநது மகாண்் ்பின்பும் ஆம் 
என்று மைான்னால் நீஙகள் மகாடுதது 
சவத்வர்கள். இல்ச்லமயன்்ால்… its 
never late இப்ம்பாம் மநரம் ்ாழ்த்ாமல் 
கா்லிக்க ஆரம்்பியுஙகள். 
 கா்லித்வர்களுக்குத்ான் ம்ாியும் 
கா்லின் அருசம. அது ்ரும் ஊட் ைக்்ி, 
அது மையயும் மாசய, இ்ளகிய மனம், 
்ான் மவண்டியச் அச்வ்ில் உறு்ி, 
எச்யும் மையயத துணியும் ்ி்ம், இது 
்ான் எனக்கு மவண்டுமமனும் ம்்ளிவு, 
அந்க் கா்லுக்காக எச்யும் விடடுக் 
மகாடுக்கத ்யாராகும் ்ியாகம். இன்னும் 
இன்னும் எழு்ிக் மகாண்ம் ம்பாக்லாம்.
 இந்க் கா்ல் என்்பது ம்பாதுமச். 
்படித்வர், ்படிக்கா்வர், ஏசை, மைல்வந்ர் 
என்் ்பாகு்பாடு இ்ற்கு இல்ச்ல.
 ம்பாதும் இந் வாழ்க்சக என்று 

ைலித்வனுக்குக்கூ் கா்ல், வாழ்க்சகயில் 
அைகிய ்பிடிமானதச்த ்நது விடும். 
(zero) ஜெீமராவாக  இருப்்ப்ாக நிசனப்்பவர் 
கச்ளக் கூ்   ெீமராவாக  மாற்்க் கூடிய 
அற்பு் ைக்்ி வாயந் இந்க் கா்ச்ல, 
அந் அைகிய அன்ச்ப யாமரா ஒருவர் 
உஙகளுக்குத்ர மவண்டு மமன்்பம்ா, 
யாமரா ஒருவருக்கு நீஙகள் மகாடுக்க 
மவண்டுமமன்்பம்ா இல்ச்ல. உஙகளுக்கு  
நீஙகம்ள மகாடுதது ்பாருஙகள். ஆம்… 
உஙகச்ள மு்லில் கா்லி யுஙகள். அது 
உஙகளுக்கு மையயும் மமஜெிக்சக, அது ் ரும் 
ஆற்்ச்ல உஙக்ளால் அணு அணுவாக 
உணர முடியும்.  
 என்்ாவது  நீஙகம்ள உஙக்ளி்ம் 
எது உஙகச்ள நீஙக்ளாக இருக்கச 
மையகி் து, எது உஙகளுக்கு ி்ருப் ி் ்ரக் 
கூடிய்ாக இருக்கி் து என்று மகடடிருக்கி 
்ீர்க்ளா. ம்பாதுவாக ்ப்லரும் ்பணம் ்ப்வி 
்படிப்பு இச் சவததுத்ான் ்ஙகச்ள யார் 
என்று நிர்ணயம் மையகி் ார்கள். அ்ற்கு 
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அடுத்்படியாக ் ஙகச்ளப் ்பற் ி் மற்்வர்கள் 
என்ன மைால்கி் ார்கள் என்்பச் சவதது 
்ாஙகள் யார் என்்பச் நிர்ணயிக்கி் ார்கள். 
மற்்வர்கள், அவன் மகடடிக்காரன் என்று 
கூ ி்னால் ்ான் மகடடிக்காரன் என்்ப்ாகக் 
கரு ி் மகாள்கி் ார்கள். அவன் அத்சன 
ைமர்தது அல்்ல என்்ால் ்ன்னி் ம் ஏம்ா 
குச் இருப்்ப்ாக நிசனதது சுருஙகிப் 
ம்பாகி் ார்கள்.
 மகிழ்சைியின் மு்்லான இரகைியம் 
உஙகள் மீது நீஙகள் கா்ல் மகாள்வ ி்ல் 
இருக்கி்து என்கி்ார் ரா்பர்ட மமார்லி. 
உண்சமயில் ்ன்சன விரும்்பக் கூடிய 
ஒருவனாம்லமய, ்ன்சன ்ன் குச் 
நிச்மயாடு ஏற்றுக் மகாள்்ளக் கூடிய 
ஒருவனாம்லமய, மற்்வர்கச்ள மகிழ்சைி 
மயாடு விரும்்ப முடியும். அவர்கச்ளயும் 
அவர்க்ளது குச் நிச்கம்ளாடு ஏற்றுக் 
மகாள்்ள முடியும். ்ன்சன நிர்வகிக்கத 
ம்ாிந் ஒருவனாம்லமய ்ன்சன சுற் ி் 
இருக்கும் எச்யும் யாசரயும் ைாியாக 
நிர்வகிக்க முடியும். ்ன்சன ரைிதது ்ன்சன 
எப்்படிமயல்்லாம் முன்மனற் ி்க் மகாள்்ள்லாம் 
என அ்ற்கான வைிகச்ள ைிந ி்தது, எ ி்லும் 
்ான் விரும்்பிய மவற் ி்சய அச்ய முடியும். 
 மவனிசு்லாசவ மைர்ந் அந் இ்ளம் 
ம்பண்ணிற்கு ஓர் அைகிய கனவு இருந்து. 
்ான் அசனவருக்கும் ்பிடித் மானவ்ளாக 
இருக்க மவண்டும் என்்பது்ான் அது. 
அதுமவ  ் ன்சன யார் என்று நிர்ணயிப்்ப்ாக 
எண்ணுகி் ாள். அ்னால் ‘goody two shoes’ 
என்்ப்ாக மற்்வர்களுக் மகற்்ப ்ன்சன 
சுருக்கியும் நீடடியும் வச்ளநது மகாடுததும் 
மற்்வர்களுச்ய கருதச் சவதது ்ான் 
யார் என்்ப்ான ்ன் கருதச் மாற்்ிக் 
மகாள்்பவ்ளாக வ்லம் வருகி் ாள். 
 இந் சூைலில் அவச்ள விரும்பு 
வ்ாகக் கூறும் ஓர் இச்ளஞசன அவளுக்கும் 
்பிடிததுப் ம்பாக இருவரும் ைநம்ாஷமாகச 
சுற்்ி வருகி்ார்கள். ்ன்சன ஒருவன் 
விரும்புகி்ான் என்று அ்ிந்தும் ்ான் 
மிகவும் விரும்்பப்்ப்க் கூடியவள் என்று 

நிசனதது மிக்க மகிழ்சைி அச்கி்ாள். ்ன் 
ம்ிப்பும் மாியாச்யும் மகிழ்சைியும் அவன் 
கா்லிம்லமய இருக்கி்து என உருகிப் 
ம்பாகி்ாள். அந்க் கா்ல் அவச்ள ஒரு 
ம்வச்யாக அவள் மன்ில் உ்லா வரச 
மையகி் து. அவன் மீது அ்ீ்  அன்ச்ப 
ம்பாைிகி்ாள். எல்்லாம் மகிழ்சைியாக ்ான் 
ம்பாயக் மகாண்டிருந்து. ்ிடீமரன ஒரு 
நாள் அவள் கா்்லன் எந்க் காரணமும் 
மைால்்லாமல் அவச்ள நிராகாிக்கும்வசர.
 ்பி்ரது கருததுக்கச்ள சவதம் 
்ன்சன ம்ிப்்பிடடுக் மகாண்டிருந் 
வளுக்கு ்ன்சன விரும்்பிய ஒருவன் 
இப்ம்பாது வி்லகி விட்ான் என்்தும் 
்ன்சன யாருக்கும் ்பிடிக்காது என்று 
எண்ணி ்னக்குள் சுருண்டு விடுகி்ாள்.
 ்ான் மற்்வர்க்ளால் விரும்்பப்்ப் 
மவண்டும் என்்ப்ற்காக ்னக்மகன ஒரு 
கருதச் சவததுக் மகாள்்ளாமல் இருந் 
்ற்கு ்ப்ி்லாக அவள் ்ன்சன விரும்்பி, 
அவள் அவ்ளாகமவ இருநது மகாண்டு 
்பி்ரால் மநைிக்கப் ்ப்க்கூடியவ்ளாக 
இருக்க மவண்டும் என்று அவள் உறு்ியாக 
நிசனத்ிருந்ால் அவள் ஆழ்மனம் அ்ற் 
கான வைிகச்ளயும், சூைல்கச்ளயும் ஏற் 
்படுத்ிக் மகாடுத்ிருக்கும். அது அவளுக்கு 
மகிழ்சைிய்ளிக்கக் கூடிய ்ாகவும், அவளுக் 
காக மற்்வர்கள் அவச்ள விரும்்பக் 
கூடிய்ாகவும் அசமந்ிருக்கும்.
 ஆனால் அத்சன மகிழ்சைியும் 
்பி்ர் ்ருவ்ாகமவ நிசனத்்ால் ஒரு 
கா்ல் ம்ால்வி அவளுக்கு மிகப் ம்பரும் 
சு ச ம ச ய த  ் ரு க ி ் து .  அ ம ்  ம ந ர ம் 
அவ்ளது ைமகா்ாி எப்ம்பாதும் எந்க் 
கவச்லயுமின்்ி இருப்்பச்ப் ்பார்க்கும் 
ம்பாது, அவளுச்ய மகிழ்சைி என்்பது 
யாமரா ஒருவசரமயா ஏம்ா ஒன்ச்மயா 
ைார்நது இல்ச்ல, அவ்ளது மகிழ்சைி அவள் 
மநர்மச் எண்ணஙக்ளிலும் ்ன்னம்்பிக் 
சகயிலும் இருநது ஏற்்படுகி்து என்்பச் 
உணர்கி்ாள். அம்ம்பால் ்னக்கான 
அஙகீகாரமும் மகிழ்சைியும் ்ன்னி்ம் 
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இருநது ்ான் வர மவண்டும் என்்பச்யும் 
அந்க் கணத்ில் அவள் புாிநது மகாள் 
க ி ் ா ள் .  இ ந ்  ்பிரசைிசனக்ளிலிருநது 
மீண்டுவர மவண்டுமமன ்ி்மாக இருநது 
மீண்டு வரும்ம்பாது்ான் அவளுக்கு ்ன் 
னுச்ய மனஉறு்ியும், மகிழ்சைியும், ்ன் 
்ி்சமயும், ் ன் வாழ்க்சகயின் அர்த்மும், 
்ான் ‘யார்’ என்்பதும் ்பிடி்படுகி்து. 
 ம்பாதுவாக கண்ணுக்கு முன்னால் 
இ ி்ல் ்ான் மகிழ்சைி இருக்கி் து என்று 
ஏம்னும் ஒன்ச்த ம்ா்ர்ந்ீர்கள் என்்ால் 
அந் ஒன்று எப்ம்பாதுமம கானல் நீராக 
கண்ணா மூசைி விச்ளயா்க் கூடிய்ாகமவ 
இருக்கும்.
 உண்சமயில் மகிழ்சைி  என்்பது 
உஙகளுக்கு நீஙகம்ள உருவாக்கிக் மகாள்்ள 
மவண்டியது. உஙக்ளி் மிருநது வர மவண்டி 
யது. ்விர, உண்சமயில் உஙகச்ள 
நீஙகள் எப்்படி அசமததுக் மகாள்கி் ீர்கள் 
என்்ப ி்ம்லமய இந் ்பிர்பஞைதச் ்பற் ி்ய 
உஙகள் ்பார்சவயும் இந் ்பிர்பஞைத ி்ற்கான 
உஙகள் மைசவயும் இருக்கி் து.
 ஒரு ைிறு குைநச்யின் உ்ல் 
வ்ளர்சைி இயல்்பாக உயரமாக, ்பருமனாக, 
்ி்மாக வ்ளர்வச்ப்ம்பால் ஒருவனின் 
எமமாஷனல் வ்ளர்சைியும், முன்மனற்்மும் 
்ானாக ந்க்கக் கூடியது என ்ப்லரும் 
நிசனததுக் மகாள்கி்ார்கள். ஆனால் 
உண்சமயில் அது உஙகச்ள நீஙகள் 
எப்்படி ்ன்னம்்பிக்சகமயாடு உருவாக்கிக் 
மகாள்கி்ீர்கள் என்்ப்ில் இருக்கி்து. 
 உ ங க ள்  ம ந ரு ங க ி ய  ந ட பு ் ன் 
எவவ்ளவு மநருக்கமாக ்பைகுகி்ீர்கம்ளா 
அந் அ்ளவு அவசரப் ்பற்்ி ம்ாிநது 
மகாள்வீர்கள். அச்ப் ம்பா்ல உஙகள் 
மநரதச்யும் எனர்ஜெிசயயும் உஙகச்ளப் 
்பற் ி் அ ி்கமாக ம்ாிநது மகாள்்ள ்பயன் 
்படுததும்ம்பாது,  நீஙகள் உஙக்ளி் ம் அ ி்கமாக 
மநருக்கமாகும்ம்பாது உஙகள் குச்நிச் 
ம்ாிநது அச  ்ைாி மையது உஙகச்ள நீஙகள் 
முன்மனற் ி்க் மகாள்வீர்கள். சுய அ்லைலும் 
சுய முன்மனற்்மும் சுய நடபுமம ஒருவன் 

பாடடுத்ததிறத்நதான பாரததி

அஞசும் ்்காடுளம அடிளமத் தளைளய

 அ்கற்ற ்கவி்நெயதார!

வஞ்ச்ப பள்களம வறுளம ஒழிக்்க 

 வழி்கள் ்கண்டுளரத்தார!

்நெஞ்சில் உறுதகி நெகிளலக்்க்ச ்்சயத 

 ்நெரளம ்நெ்றியுளடயார!

விஞசும் புரட்்சி வியக்கும் புதுளம 

 விளைத்த பாரதகி்ய!

்பான்னும் விளைந்து ்பாலியும் வயலாம் 

 ்பாஙகும் பூந்தமிழில்

மின்னும் எழுத்தால் மிைிரும் விளதயாய

 ்மவும் பாக்்களை்ய

்கன்னல் விளை்ச்சல் ்கதகிராயக் ்கவி்கள் 

 ்கருத்தாய விளைத்தவராம்!

இன்னல் ்களைளய எடுத்த ்கவிஞன்

 ஈடில் பாரதகி்ய!

்பண்ணின் உரிளம பி்ற்பபின் ்கடளம

 ்பணும் ்பர்றிஞன்!

்கண்ணில் வழியும் ்கண்ணமீர துளடக்கும் 

 ்கருளண ்கமழ்கவிஞன்!

மண்ணின் மிடிளம மடளம மாயத்த

 மா்சில் மாமணியாம்!

எண்ணம் உயரத்தகி எழு்ச்சி ஊட்டும்

 ஏந்தல் பாரதகி்ய!

பாெலர் கெிப்பாலெ
்ாெித்ததிரி கதிருடடிணமூர்த்ததி

பிரான்சு
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்னக்கு மகாடுக்கும் ைி் ந  ் ்பாிைாக இருக்க 
முடியும். 
 ்ன்சன முன்னிறுத  ் நிசனக்கும் 
ம்பாது ்ப்லருக்கும் வரும் ்்ஙகல் அது 
சுயந்லமாகி விடுமமா என்்பது ்ான். நான் 
என்சனக் கவனிப்்பம் இல்ச்ல எனக்கு 
முக்கியததுவம் மகாடுப்்பது இல்ச்ல என்்பச் 
மய ் ியாகமமன்றும் ைி் ந்து என்றும் மகடடுக் 
மகடடு வ்ளர்ந்்னால் உஙகச்ளய ி்யாமல் 
உஙகளுக்காக ஏ்ாவது மையய மவண்டும் 
என்று நிசனத  ்உ்மனமய அது சுயந்லமமா 
என உஙகள் மனம் இயல்்பாக நிசனதது 
மருகும்.. விமானம் பு்ப்்படுமுன் ்பாதுகாப்பு 
அம்ைஙகச்ள அ ி்விக்கும்ம்பாது ‘உஙகளுக்கு 
நீஙகள் உ்வி விடடு ்பி் ருக்கு உ்வுஙகள் 
என்று மைால்வச்க் கவனியுஙகள். உண்சம 
யில் ்ன்சன முன்னிறுத்ி முன்மனற்்ிக் 

மகாள்ளும் ஒருவனாம்லமய நிசையம் ்ி்த 
ம்ாடும் வ்ளதம்ாடும் ்பி் ருக்கு உ்வ முடியும்.  
்ன்சன ஒரு முன் மா்ிாியாக ்ப்லாின் 
முன்மனற்் ி்ற்கு முன் நிறுத்வும் முடியும். 
 இ்ில் முக்கியமானது என்னமவன் 
்ால் உஙகச்ள நீஙகம்ள விரும்்பி முன் 
மனற் ி்க் மகாள்ளும் ம்பாது நீஙகள் எப்்படி 
இருக்க மவண்டும் என்று மற்்வர்கள் 
மைால்கி் ார்கம்ளா அப்்படி இல்்லாமல் நீஙகள் 
எப்்படி இருக்க மவண்டும் என நீஙகள் 
விரும்புகி் ீர்கம்ளா அப்்படி உஙகச்ள நீஙகம்ள 
ைி் ந  ்முச்யில் உருவாக்கிக் மகாள்்ள முடியும். 
அந  ் ‘நீஙகள்’ உஙகள் சுய ்பிர ி்்பலிப்்பாக 
ம்பாலி அற்்்ாக இருக்கும். அது நீஙகள் 
விரும்்பிய அசனதச்யும் அசனவசரயும் 
கவர்ந ி்ழுக்கும். மகிழ்சைி நிச்யும்.

நெல்ல முத்தம் பற்றிய

இரு்பபிடம்றிந்தவர்கள்

மதுவுக்கு அடிளமயாவதகில்ளல.

தகிருக்கு்றைின்

்வகுைாளம அதகி்காரத்ளத

்தாற்கடிக்்க இயலுமானது

்கைங்கமற்ற முத்தம் மட்டு்ம.

முத்த்மான்்றின் தாக்்கம் பற்றி

மணமறு்பபு ்்சயதுவாழும்

்காதற்தால்வி

்கண்டவைிடம் ்்களுங்கள்.

முதலிரவின்

முதல் முத்தமும்

முதறபிள்ளையின்

எ்ச்சில் முத்தமும்


பட்டிமன்்றத்தகில்

்வற்றி ்தால்வி ்காண்பதகில்ளல.

்நொபல்பரிசு வாங்ககியவனின்

ம்ககிழ்ச்சிளய விட

்ககிளடத்தற்கரிய முத்தம் ்பற்றவனின்

ம்ககிழ்ச்சி ்பரிது.

முத்தங்கைின் நெகிளனவு்கள்

மி்க்ச்சி்றந்த அருங்காட்்சிய்கம்.

முத்தத்தகில் மாத்தகிர்ம

ெனநொய்கத்ளத விடவும்

்சரவதகி்காரம் மதகிக்்க்பபடு்ககி்றது.

முத்தங்கைின் ்சத்தங்கள்

நெகிள்றந்த வீடு்கைில்

்சண்ளடயின் ்சத்தங்களுக்்ககிடமில்ளல.

   - நயா. புரட்சி
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வானைாவிய ்தாளலநுட்பம் வாழவின்

வைர்ச்சி்ப பணிக்கு உதவு்மன்று இருக்்க

வந்த்தன்ன்வா ்தால்ளல்க்ை அது

தந்த்தன்ன்வா துக்்கமும் துயரமு்ம

்கணித ்பாத்தான் முதலில் வந்தது

்கணக்்காைர்கள் வாழவிழந்து ்பாயினர

்கணித மரபு ள்கநெழுவி்ப ்பாயிறறு

்கா்ககிதமும் ்கடிதமும் இல்லாமல் ஆனது

்கால்ச்சக்்கர சுழற்சி இருந்தும்

்கடி்காரங்கள் ்காணாமல் ்பாயின

நொட்்காட்டி்கள் மள்றந்து ்பாவதறகு

நொட்்களை எண்ணிக் ்்காண்டிருக்்ககின்்றன

்கணினி, மடிக்்கணினி அடுத்து வந்தது

்கலா்ச்சார ்சமீர்்கடு்களும் கூட்வ வந்தது

வளலத்தைங்கள் மு்கநூல்்களும் வந்தது

வரம்புமமீ்றி பளழய பண்பாடு 

்சமீரகுளலந்தது

ள்க்ப்ப்சியும் வந்தது மனிதளர

ள்கயாலா்காதவராய மாற்றி விட்டது

ள்க்ப்ப்சி்களை ள்க்கைில் ஏந்தகி அவர்கள்

்காட்்சி்ப ்பாருைாய நெடமாடு்ககின்்றனர

உ்றவு்கள் வீடு்தடி வந்த ்பாதும்

உளரயாடல்்கள் இல்லாமல் ்பானது

உல்க்ம எம்ள்கக்குள் என்்றனர ஆனால்

உணரவு்கள் அறறு வாழத் ்தாடங்ககினர

மனதார ்ப்சி ம்ககிழந்த நெகிலளம மா்றி

்மௌனமாய குறும் ்்சயதகி்கள் வந்தன

அதுவும் ள்க ்கா்லன படங்கைாய மா்றி

அந்த ்கறபளனயில் ்ப்சசு்கள் குள்றந்தன

மூளை முற்றிலுமாய மழுங்ககி்ப ்பானது

முழு்வ்க உளழ்பபும் சுணங்ககி்ப ்பானது

முன்்னற்றம் என்்ற மு்கமூடி அணிந்து

மூளல்கைில் ்சி்றார்கள் முடங்ககி்ப ்பாயினர

உணவு பழக்்கங்கள் மா்றி்ப ்பாயின

உடறபயிற்சி்க்ை இல்லாமல் ்பானது

மன உளை்ச்சலில் இளைய ்சமுதாயம்

மரணத்ளத ்நொக்்ககிய அவர்கள் பயணம்

ஏமாறறும் குற்றங்களும் ்பரு்ககின

ஏமாறும் மக்்களும் ்பரு்ககினர

ஆக்்க்பபூரவமான அ்றிவும் ஆற்றலும்

அழிவு்ப பாளதயில் ஒைிந்து ்்காண்டான்

இயறள்கயின் நெகியதகி்கள் மாற்ற்பபட்டு

இயந்தகிர்கதகியாய ஆன இன்ள்றய வாழவில்

இனி உல்கம் எ்பபடி சுழல்ப ்பா்ககி்றது

இனி அதன் விதகி எ்பபடி அளமய்ப ்பா்ககி்றது

கெினமுகதில் மு முகமது யூசுப் 
உடன்குடி
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 ‘காததுக் கருப்பு அண்டினாலும் 
அ ண் ் ா வ ி ட ் ா லு ம்  ந ா ன்  க ா த து க் 
கருப்ம்பா்த்ான் வாைம்ன். அப்்படி வாைப் 
்பைகிக்கிடம்ன் என்று்ான் மைால்்லனும். 
எனக்குன்னு வாை ஒரு எ்மில்ம்ல. 
ஊாில் ஒதுக்குப்பு்மா இருக்க், அதுவும் 
சுடுகாடடுக்குப் ்பக்கது்ல்ான் ஒரு ஓ்ல 
குடிசைப் ம்பாடடுக்கிடடு வாைம்ன். 
என்கூ் ைாமி துசண இருக்மகா ,ம்யவம் 
ம்ாசண இருக்மகா ம்ாியாது. ்னிசமயும் 
ஆற்்ாசமயும் அழுசகயும்்ான் எனக்குத 
துசண.
 ‘‘ஐமயா... இந் மநரதது்ல எனக்கு ஒரு 
வாய கஞைி மகாடுக்கக்கூ் நா ி்யில்்லமய? 
அப்்படி என்ன்ான் ்பாவம் ்பண்ணிமனன்? 
இந்ப் ்பி் வியி்ல...இப்்படி ஒரு ்ண்்மன.’’ 
என மனம் மநாநது வாயவிடடுக் க்்ி 
யைத்ான் முடிகி் து.
 யாமரா க்வ ்டடும் ஓை மகட்து. 
‘எந்ிாிக்க் மந்லமயி்லா நானிருக்மகன். 
மைாரம் மநருப்்பா மகா்ிக்கி்ப்்ப எழுந் 
முடியுமா?.. கண் மூடிப் ்படுததுக் கி்நம்ன்.
 ்டடிக்க்சவப் ்பிசைிப் ம்பாடடு 
வீடடுக்குள்்ள வந்ான் ைஙசகயன். ஆத்ிர 
மும் துக்கமும் ம்பாஙக
 ‘‘ஏன்்ா, இப்்படி மைஞை.. என்ன 
அவைரம் ஒனக்கு’’ ஈனக்குரலில் மகடம்ன்.
 ‘‘ ஏ . . .  க ா சு  ம வ ணு ம் ,  ம க ா டு , 
மகாடுக்கப்ம்பா்ியா இல்்லயா’’

 ‘‘என்் ஏது்ா காசு? நான் மீன் 
விக்க ம்பா்ம் இல்்லய்ா’’
 ‘‘அம்்லாம் ம்ாியாது. எனக்கு 
இப்்ப காசுமவணும்’’ அ்ம்்பிடித் ைஙசக 
குடித்ிருந்ான், ்ள்்ளாடினான், முரண்டு 
்பிடித்ான்.
 ‘ ‘ ஐ ம ய ா . .  எ ன் ன  ம ் ா ந ் ர வு 
்பண்ணா்்ா.. ம்பா்ா...என்கிட் ்பணம் 
இல்்ல்ா, நாமன ஒ்ம்பு ைாியில்்லாம 
மக்க்மகன்்ா,’’ கடிநம்ன்.
 ‘‘எனக்கு அம்்லாம் ம்ாியாது. 
இப்்பமவ காசு மவணும், குடுடி... இல்்ல...
ம்ய,  ம்பாட் குட்ா’ ’  ைஙசகயன் 
குடிததுவிடடு வாய குை்க் மகட்ம்பாழுது 
அவமானமாக இருந்து. ஒரு எ்தது்ல மந்ல 
மகாள்்ள முடிய்ல அவனால். குடிசை்ல இருந் 
ைாமானுக்ள ம்பாடடு ஒ்சைான். அச்யும் 
ம்பாறுததுகிடம்ன். எழும்்பமுடியா் 
அ்ளவுக்குத ்ச்லவலி மவ .் இப்்பம்பாய 
மகாடுக்கப் ம்பா ி்யா இல்ச்லயா என 
மல்லுக்கடடி நிக்கா்ாமன. இவன்  ் என் 
மந்லமய எப்்படிச மைால்லிப் புாிய சவப்ம்பன்.
 சக்ல காைில்ம்ல, ைாப்் மைா்ில்ம்ல. 
்பததுநா்ளா மீன்க் ்பக்கமம ம்பாக்ல.. 
ம்பானா மீனு வாஙகன க்ன் மகப்்பாஙக... 
மகவ்லமா ம்பசுவாஙக... இப்்ப கஞைிக்மக 
வைியில்ம்ல... மனசு அழுவுது..
 இந் மந்லசம்ல இவன் ம்ாந 
்ரவு மவ். என்ன மைால்லி இவசன 
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இநத புல்நல நபாதும்

இநத காடடு ொழக்லகயில்
ஆடுகளோக ோம்,
ஒரு காரியத்லத ஒதுக்க
ஓராயிரம் காரணஙகள;

புல் நமயநத ேம் இலரப்லப
க்ாப்புகல்டயில்,
ேம்பிக்லகலய நக்டயமாக்கதி
நீ மநலதயிலிருநது பயணி;

நெலிலயத் தாண்டினால்
பயிலர நமயலாம்,
மனச்சிலறலய உல்டத்வதறசி
்சிஙகஙகலளே ஆளநொம்!

ஐநயா!! கனவு கலலநதது,
க்சிநதது இரத்தம்!
எநத க்ாப்புகல்டயில்?
ோன கத்ததி முலனயில்!!!

லட்சியத்து்டன நெடல்டயாடும்
புலியல்ல ோம்.
ப்சிக்கு நமயும் வெறும்
ஆடுகள தாநன;
ேமக்கு இநத புல்நல நபாதும்...

வெ.நேமநத் குமார், 
ஈ்ராடு

மவ்ளியனுப்புவம்ன புாியாமல் முைித 
ம ் ன் .  க ட டி லி ல்  க ி ் ந ்  எ ன் ச ன 
உலுக்மகா உலுக்குன்னு மீண்டும் உலுக்கி 
னான் ைஙசகயன் .
 ைஙசக மவறு யாருமில்ம்ல என் 
அண்ணன் ச்பயன்்ான். அ்ிலும் இவன் 
்ான் ம்பாியவன். ைின்னவன் குமுணன். 
மரண்டு ம்பரும் ைின்ன வயைிம்லர்நது 
அவச்ள அவஙக வீடடுக்குத ம்ாியாம 
வநது அடிக்கடி ்பாததுடடுப் ம்பாவானுக. 
காசு மவணும், ம்பனா ம்பன்ைில் வாஙக 
னும்னாகூ், அவகிட்்ான் வநது மகப் 
்பானுக. அதுவும் அவஙக அப்்பா அம்மாவுக்குத 
்ாத்ா ்பாடடிக்குத ம்ாியா மத்ான்.. 
உ்வுன்னு மைால்லிக்க, மகாண்்ா் 
இவனுஙக மடடும்்ான் இவளுக்கு.
 ைி் ிய வயது ஞா்பகம் வந்து. எனக்குப் 
்பதது வய ி்ருக்கும். அப்ம்பாது என் ம்பயர் 
மமனாகரன்.இப்ம்பாது என் ம்பயர் கமலி. 
அம்மா மைச்லசயக் கடடிப்்பார்ப்ம்பன் 
யார்க்கும் ம்ாியாமத்ான். அைகாகவும் 
எனக்குப் ம்பாருத்மாக இருப்்பச்க் கண்டு 
மகிழ்சைிமயா் இருக்கும் மநரத்ில்்ான் 
்ப்ளீமரன அச் விழுந்து. ி்ரும்்பி விக்கிப் 
்பார்க்சகயில் அண்ணன் ஆக்மராைமாக 
நின்று மகாண்டிருந்ான். ்பக்கத்ில் 
அக்காவும் ்ம்்பியும் நிற்க, மூஞைி்ல கா ி் 
உமிழ்ந்்படி ‘தூதம் ி், மமனாகரா எஙக 
யாசசும் ஓடிப்ம்பா...எஙக மானத  ்வாஙகாம ’் 
என்று மைால்லி இ்தச  ்விடடு நகர்ந்ான் 
அண்ணன்.
 ‘‘உனக்கு ஏன்்ா புத்ி இப்்படிப் 
ம்பாகுது? ஐமயா.. யாராசசும் ்பாத்ா ஊடடு 
கவுரவம் என்ன ஆவ்து்ா’’ குசமந்ாள் 
அக்கா மரு்ம்மா.
 என்ன மைால்லிப் புாிய சவப்ம்பன். 
‘என்னுச்ய உ்ம்்பிலும் உள்்ளத்ிலும் 
மாயம் நிகழ்வச் யாாி்ம் மைான்னாலும் 
புாிஞைிக்க மாட்ாஙகம்ள... என்ன ்பண்ணு 
மவன்‘ எனத எனக்குள்ம்ள மைால்லியழுது 
்ீர்தம்ன்.
 ஒருமவச்ள என் அம்மா புாிநது 
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மகாள்வாம்ளன அவ்ளருகில் ம்பான 
ம்பாது்ான் அந் வி்பாீ்ம் ந்ந்து. 
ம்ா்ப்்பக்கடச்யால் அடிதது ‘‘ைாவு்ா..
ைாவு்ா’’ என ஆக்மராைமா அடிசைாம்ள...
அம்மாவா இவள்..  ஆறு்ல் மைால்்ல 
மவண்டியவள், ைாவ மைால்கி்ாம்ள...
ஐமயா... அ்ிலும் ஒரு மமாைம் கயித் 
மகாடுதது, ‘ைாவு்ா’  என்கி்ாம்ள.. 
எந் அம்மாவாவது இப்்படி ஒ்லகதது்ல 
இருப்்பா்ளா.. அப்்படி என்ன்ான் ்பாவம் 
்பண்ணிடம்ன் நான், ்ிருநஙசகயா 
ம்பா்ந்து என்மனா் ்ப்்பா?...
 மர்பணுக்கம்ளா் மாயத்ில் ைிக்கித 
்விக்கும் என் ம்பான்ம்ார் வாழ்வ, இந் 
ைமூகத்ி்ல எத்ன ம்பருபுாிஞைிருக்கீஙக. 
புாிஞைிருந்ா எனக்மகன் இந் இைிவும் 
மந்லமயும்?‘ ்பசைய நிசனவுகள் மமாயக்க, 
்ிரும்்பவும் இயல்பு நிச்லக்கு வநம்ன்.
 ‘‘ம்ய ம்பாட் அத்,  ்பணம் 
மகாடுக்கப் ம்பா்ியா இல்்லயா?‘‘ மகட்்படி 
்படுத்ிருந் என் மீது வநது விழுந்ான் 
அவன். வலித்து எனக்கு. இந்ச ைஙசக 
யசன நான் மமா்ன் மமா்லில் எஙக 
்பாதம்ன் என்்பச் நிசனததுப்்பார்தம்ன்.
 இ ரு ்ப து  வ ரு ் ம்  இ ரு க் கு ம் , 
ஒருநாள் கச்க்குப் ம்பா் வைியில் 
அ ண் ண ன்  ம ்ப ா ண் ் ா ட டி  வ ா யு ம் 
வயிறுமா துணிப்ச்பசயக் ்ச்லயில் 
தூக்கிக் மகாண்டு, ்ன் குைநச்யின் 
சகப்்பிடிதது மைார்மவாடு ந்நதுவந்ாள். 
நான் ்பார்க்க மவயில் மிகு ி்யால் மயக்கம் 
ம்பாடடு விைப்ம்பானாள். ்ாஙகிப்்பிடிதது 
மைா்ா வாஙகித  ம்்ளிதம்ன்.  ்ப ின் 
அம்மாவீடடிலிருநது வருவ்ாகவும் காச்ல்ல 
ைாப்்ாம வநதுட்்ாகவும் மைான்னாள். 
்ன்சனமய முச்ததுப் ்பார்த் குைநச் 
ம்பயசரக் மகட்ம்பாது ‘ைஙசகயன் ‘எனச 
மைான்னாள். மீன்கூச்மயாடு அவசனயும் 
தூக்கிக்மகாண்டு ந்நதுவநது அவள் 
வீட்ருகில் விடடுவிடடு, என் குடிசைக்குத 

ி்ரும்்பிமனன்.
 அ் ிலிருநது என் அண்ணன் 

ம்பாண்்ாடடி ்படடும்்ப்ாமல் எஙக 
யாவது ்பார்க்கும்ம்பாது ம்பசுவாள். 
்ப ி்மகாருநாள் இரண்்ாவது ஆண் 
குைநச் ்பி்ந்ிருப்்ப்ாகவும் அக்குைந 
ச ் க் கு க்  ‘ கு ம ண ன் ’  எ ன் று  ம ்ப ய ர் 
சவத்ிருப்்ப்ாகவும் மைான்னாள். உ்மன 
கச்க்குச மைன்று அந் முகநம்ாியா் 
ம க ா ை ந ச ் க் கு ச  ை ட ச ் ,  ம ை ா ப் பு , 
்பவு்ர் வாஙகிக் மகாடுத்னுப்்பிமனன். 
குமணசன ஒருநாள் என் வீடடிற்கு 
அசைததுவந்ாள் அண்ணி. அவசனப் 
்பள்்ளிக்குச மைர்க்க மவண்டுமமனக் கூ்ி 
காசு மகட்ாள். யாருக்கும் ம்ாியக்கூ்ாது 
என்றும் மைான்னாள். அப்ம்பாழுது்ான் 
குமணன் என் மடியில் உடகார்நது 
மகாண்டு புாியா் மமாைியில் என்னி்ம் 
ம்பைினான். அப்ம்பாது என் மார்்பில் 
்பாலூ்ியச் யார் அ்ிவார்?.
 அப்ம்பா்ிருநது குமுணசன எனக்கு 
மராம்்ப ்பிடிக்க ஆரம்்பித்து. அவன் ஒரு 
ம்பாழுது என்சனப் ்பார்க்க வராவிட்ால் 
எச்மயா இைந்்ாக எண்ணி மறுகுமவன். 
குமணனும் ைிறுவய்ி லிருநம் ் ன் வீடடில் 
எது மைஞைாலும் யாருக்கும் ம்ாியாமல் 
மகாண்்ாநது மகாடுப்்பச் வைக்கமாகக் 
மகாண்டிருந்ான். ம்பாஙகல் நா்ளில், 
உண்ச், மகாழுக்கடச் மைஞைச் 
்வ்ாம மகாண்்ாநது ம்பா்சவமயா் 
மகாடுததுடடு, அத்யின் ஆைீர்வா்தம்ாடு 
காசு வாஙகிடடுப் ம்பாவான். ஒருநாள் 
ம்பசசுவாக்கில்..
 ‘‘உன்சன என்னன்னு கூப்பு்்து’’
 ‘‘அதச்ன்னு கூப்டு மைல்்லம்’’
 ‘‘ைாி அத்’’ என்று மைான்னவசன 
அப்்படிமய என் மார்்ல ைாயசைிகிடடு கண்ணீர் 
விடம்ன். என் ்பாைம் ம்ாிந ்ிருக்கும் 
ம்பா்ல, அன்னியிம்லர்நது இன்னிக்கி வசர 
அடிக்கடி வருவான். மகாஞை மநரமாசசும் 
இருநது ம்பைிடடுப் ம்பாவான். ஆனா 
இன்னிக்கி ்பாததுக் காணச்லமய. அவன் 
வந்ா்லாவது இவனின் நசைாிப்்பிலிருநது 
வி்லக்லாமம என்ம்ண்ணிமனன்.
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 ைஙசகயனும் எப்ம்பா்ாவது ்பாக்க 
வருவான். இவ்ளி்ம் காசு வாஙக மடடும் 
வருவான். ்ன் அம்மா ஐம்்பது ரூ்பாய 
வாஙகி வரச மைான்னாள்னா, இவன் நூறு 
ரூ்பாயா ம்பாய மைால்லி வாஙகிடடுப் 
ம்பாவான். ைின்ன வயைிலிருநம் இந் 
புத்ி இவனுக்கு. ஆனாலும் அவன் ்ன் 
அண்ணன் ்பிள்ச்ளஙக்்ா்ல மவறுக்க 
முடிய்ல.

 என்ன இருந்ாலும் இவன் குமணன் 
மா்ிாி வரமாட்ான்.இவன் ஒரு குடிகாரப் 
்பய. என்ன மைான்னாலும் ்ிருந்மவ 
மாட்ான். ம்பாறுக்கிமா்ிாி மகர்கட, சக்ல 
ரப்்பர் வ்ளவி, இன்னும் ஏம்ம்ா... அவன் 
அப்்பா ஆத்ா ஏதும் மகக்காம ்ண்ணி 
ம்்ளிசைி விடடுட்ாஙகம்ளா... இப்்படித 
ம்ால்்ல ்பண்்ாமன..ஐமயா.. இப்்ப என்ன 
மைஞைி அவசன மவ்ளியனுப்புவம்ன 

இளடயில் குடம்்்சர இன்பத்்த னூ்ற

நெடந்தாள் அழகுமு்கம் ்காட்டி - மடக்கும

அதகிர்ச்ச்சி ரி்பபுடன் அன்ன நெளடயில்

்சதகிராடி்ச ்்சல்லு்தா பூ.

பூவின் புதுவா்சம் உள்ைம் புகுந்ததால்

்தவிம லரமு்கம் ்தடி்ய - தாவிக்

குதகித்து்ப ப்றந்தகிடும் தும்பி ்கைின்று

சுதகி்்காண்டு பாடு்தா பா.

பா்வனத் தகித்தகிக்கும் பாறகுட்ம வந்துநெமீ

தா்வாரு முத்த்மன ்்கட்டஙகுத் - தாவிடும்

மான்,தன் இளணயிவள் தா்னன்று நொடி்ய

்தான்று்தா மஙள்கயின் பின்பு.

பின்னழகும் தாலாட்ட புன்னள்க ்தனூட்ட

இன்பத் தர்வ,நெமீ ்்ச்பபிடுவாய - உன்்னழில்

நொடி இ்றங்ககிய ்ம்கத்ளதக் ்கண்டதால்

ஆடவந்த ்தாமயில் ்கள்.

மயி்லன வந்தாள் மயக்்கத்ளதத் தந்தாள்

குயிலாய இள்சத்தாள் குரலால் - இளயந்தநெல்

்கானமாய ்்சரந்தாள் மளலக்்கண் அருசுளவத்

்தனாய்ச சுளவதந்தாள் மது.

மதுர்சம் ்சிந்தகிடும் மஙள்கயின் ்கன்னக்

்கது்பபி்ல ்பா்னன் மயங்ககி - அதனில்

்கைிக்்க, மனமும் ்ககிைரந்்த உரு்கத்

தைிரவள் ்்காண்டாள் பிளண்பபு.

இளணந்தநெல் மஙள்க எனதகிதயம் ்்சர

மளனயாய வருவா்ைா நொடி - புளன்வன்

்கவிளத அவள்்மல் படிக்்க்ப புளனந்து

புவியின் அழகு நெகிலவு.

நெகில்வான்று வந்து நெகிளலம்றக்்க ளவத்து

உலவு்தன் உள்ைம் புகுந்து -்கல்கல

்வன்்்ற ்சிரித்துஅவள் நெகிற்க ம்ககிழ்ககி்்றன்

என்மனதகில் இன்பத்ளத ஏறறு.

ஏற்றிடுவாயக் ்காதளல எழிலா்ை எனதுைம்

உற்றவள் ஆவாய உவள்கதந்து - ்பற்்றன்,

உைத்தால் ம்ககிழந்்தன், உனது நெகிளனவி்ல

தகிளைத்்தன்,நெமீ என்்தாட்ட்ப பூ.

பூ்வன்ன பூ்வாஉன் புன்னள்க ்மலன்்்றா

பாளவக்்்கா ரமீடு்ம பாருை்தா - பா்வனக்

்்கட்கும் உனதுகுரல் ்்கட்ட மனத்தா்ல

மாட்்டன் ர்சித்தகிட ்வறு.
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மயாைிதம்ன்.
 ைஙசகயன் விடுவ்ாக இல்ச்ல. 
நசைாிததுக்மகாண்ம் இருந்ான். காசு 
இருந்ா்லாவது மகாடுதது அனுப்்ப்லாம். 
இந் வயைி்ல இவம்ளா மி்மிஞைிய குடிய 
குடிசைிடடு வம்பு ்பண்்ாமனன்னு மனசு 
ைஙக்ப்்பட்து.இம் குமணனா இருந்ா, 
இநமநரம் என்ன ்பண்ணியிருப்்பான்?.
 ைித்ிசரயில் ஒருநாள் குமணன் 
்ிடுப்புனு வந்ான். அத் உன்ன ஒரு 
எ்ததுக்குக் கூடடிடடுப் ம்பாகனும். 
ம க ்ள ம் ்ப ி  இ ரு ன் னு  ம ை ா ல் லி ட டு ப் 
ம்பாயிட்ான்... ஒ்ம்பு ைநம்ாைதது்ல 
்ப்்ப்ப்்பாயிருந்ிசைி .  எஙக கூடடி 
கிடடுப் ம்பாகப்ம்பா்ான். அதுவும் இந் 
ராத்ிா ி  மவச்ளயி்ல..  ை ினிமாவுக்கா 
இ ரு க் கு ம ம ா  எ ன் று  எ ண் ண ி ,  எ ன் 
சகலிசய அவிழ்ததுவிடடுப் ம்பண்ம்பா்ல 
அ்லஙகாிததுக் மகாண்ம்ன். குமண னுக்கு 
வாலி்ப வயசு வநதுட்ாலும் என் மீ் ிருந் 
அன்பும் மாியாச்யும் கூடித்ான் ம்பாயிற்று 
. «வா அதச்» என அசைத்ான். ‘எஙக்ா 
ம்பாம்ாம் மைால்லு்ா ‘எனக் மகடடும் 
மைால்்லாமல் டூவீ்லாில் ஏற்்ிக் மகாண்டு 
விர்மரன்று பு்ப்்பட்ான். இ்க்கிவிட் 
இ்ம் கண்டு வாய்பி்ளநம்ன். விழுப்புரம் 
கூவாகம் ்ிருவிைாவில் நான்.. ஏகப்்பட் 
ைநம்ாைம்...  ்பின் நடு இரவில் ் ிரும்்பி வநது 
வீடடில் ்பத்ிரமாக விடடுப்ம்பானான். 
அதச்யாகத ்ன் வீடடில் அசைசைிப் 
ம்பாக முடியச்லமயன்னு வருத்ப்்படடு 
மைால்லிடடு்ான் விடடுப் ம்பானான்.
 இன்மனாருநாள் அப்்படித்ான் மீன் 
கச் ைண்ச்்ல காயம் ்பட்து சகயில். 
வீடு வநது ஒப்்பாாி வசசு அழும்ன் . அந் 
மநரம் ்பாதது குமணன் வந்ான். ைிறுச்பயன் 
இவனுக்கு வி்ளஙகுமா என்றுகூ் ்பார் 
க்காமல் ந்ந்ச்ச மைால்லியழும்ன்.
 ‘‘அைா் அத், நானிருக்மகன்’’ என் 
சகசயப் ்பிடிததுக்மகாண்டு, கண்ணீசரத 
துச்த்ான். ்பின் என் சகயில் ்பட் 
காயதச்த துணி எடுதது ம்ா்சைிவிட்ான். 

அடரிருள் சூழந்த

்கருவிரி்பபில் 

அ்கண்ட வான் ்வைியின்

அமாவாள்ச இரவின்

நெகி்ச்பத ்வைியில்

மனக்குள்கயின் அழுள்க

்பரும் ்ச்பதமாய 

இளரயும் ்பாழுதகில்

்வைி்ய்றி வழிந்்தாடு்ககி்ற

்கன்ன்ப ்பரும்பர்பபில்

உ்பபுக் ்களர்சல்்கைில்

பீரிட்டடஙகும் அவனின்

்மைனக் ்கவிளத்கள்

பிர்சவிக்்க்பபடாம்ல

உள் அமுஙகு்ககி்றது

்பாராட்ட உணரவு

்கைமின்்றிக் ்கனத்து்ப்பா்க

்பரும் அளல்ச ்ச்பதத்தகில்

அவன் இராொங்கம்

அடங்ககி்ப ்பா்ககி்றது

நெகி்ச்பத இராத்தகிரி்கைில்

அவளன அவ்ன ்தடு்ககி்றான்

்காதலும் ்காமமும்

அமுதமும் மதுவும்

அவ்னயா்ககி்ப ்பா்க

அவன் அளலபாய்ககின்்றான்

அன்னி்யானியமா்ககின்்றான்

அளனத்ளதயும் இழக்்ககின்்றான்

அவளன அவனுக்குள் 

்தடியபடி்யக் ்கடக்்ககி்றது ்காலம்!

ேதிலாச்நதர் 
@ ே. பாண்டியராென
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அந்வலியும் இ்மாகத்ானிருந்து.
 ‘‘ைாி்ா என் ் ஙகமம’’ அவன் சகயில் 
சுருக்குப் ச்பம்லர்நது ஒரு அஞசு ரூ்பாய 
எடுததுக்மகாடுதம்ன். ‘மவணாதம் நீமய 
வசைிக்மகா’, மருநதுவாஙகி ைாப்டு என்று 
மைால்லிடடு மக்ளம்்பினான்.. அது இப்ம்பா 
ஞா்பகததுக்கு வந்து. அவன் மகாணம் 
எஙமக ?இவன் மகாணம் எஙமக? மரண்டும் 
ஒரு வயித்ி்ல ம்பா்நது இப்்படியா 
இருக்கனும்.. ‘அ் நானில்ச்லயா என் 
அண்ணன் மா்ிாியும் இல்்லாம அக்கா 
மா்ிாியும் இல்்லாம நானிருக்மகமன ‘என்று 
என்சன நாமன மநாநதுக் மகாண்ம்ன்.
 ‘ ‘ ஏ ன் டி ,  ம ்ப ா ட ் . . .  உ ன் ச ன 
நான் அத்ன்னு கூப்்பிடுனுமா’’ இப்்படி 
அடிக்கடி நக்க்லாகச ைிாித்்படி ம்பசு்பவன் 
்ான் என்்ாலும் இப்்ப ம்பசுவது ஏம்ா 
அைம்்பாவி் ம் ந்க்க ம்பாவச  ்உணர்த ி்யது. 
இடுப்்பிம்லர்நது சுருக்குப்ச்பய புடுஙகினான். 
அதுக்குள்்ளார இருந் ்பணதச் எடுதது 
கிடடு ஓடிவிடுவது அவனுக்கு வைக்க 
மானது்ான்.. இப்்ப சுருக்குப்ச்ப்ல ஒன்னு 
மில்ம்லன்னு ம்ாிஞைதும் அ் ்பிசைிப் 
ம்பாட்ான். ்பயமாயிருந்து. மராம்்ப 
்பண்்ாமன.. இவன்்ருநது ்ப்்பிக்கனுமம 
என்ன மையவது என மயாைிதம்ன்.. 
ஒரு மண்ணும் மவ்ளஙகச்ல. அ்ற்குள் 
என் கிட  ் வந  ் ைஙசகயன், இடுப்பு்ல 
துைாவிப்்பார்த்ான். மவ  ் சுருக்குப்ச்பய 
ஒ்ளிசைி சவசைிருக்மகன்னு. ஏதும் மக்க்க 
ச்லன்னு வயிதது்ல ஒரு குதது விட்ான். 
ஐமயா.. உயிர் ம்பா  ் வலி.. என் வயித் 
புடிசைிகிடடு அைத்ான் முடிந்து .
 கு ம ண னு க் கு  இ து  ம ் ா ி ஞ ை ா 
மகப்்பானா.. ைண்ச  ்ம்பாடுவானா?.. ‘‘ஏண்்ா 
அதச்ய வச்க்கம்ன்னு’’ என் மந்லமயப் 
்பாததுக் மகப்்பான்.. ைஙசகயனவி்  குமணன் 
இரண்டு வயசு ைின்னவன்்ான். ்பதது வயைி 
ம்லர்நது, இன்றுவசர இவனுச்ய அ்ாவடித 
்னமான மையச்லப் ம்பாறுததுக்க்ன்னா 
அவன் ்ன் அண்ணனுச்ய ச்பயன்்்ா்ல 
மடடுமில்ம்ல குமுணனுக்காவும்்ான். அவ 

னுக் காகமவ நான் வாழ்வ்ாக நிசனதது 
வாழ்நது மகாண்டிருக்கிம்ன். ‘அத ‘் என்் 
அந் ஒற்ச்ச மைால்லுக்காகத்ாமன... 
ஏஙகிக் மக்க்மகன்... என்சனப் ம்பண் 
ணாக உணர்ததும் ்ருணமல்்லவா அது. 
’ம்பாட ’்ன்னு ைஙசகயன் ம்பை்ப்்ப மநஞைில் 
சுாீர்னு வலி வரும .்.. அது விவாிக்கமுடியா் 
வலி.
 ‘‘இந் வலி உஙகளுக்குப் புாியாது 
.நாஙக ம்பா்நது வ்ளர்ந்து இந் 
மண்ணு்ான். இந் மண்ணு எஙகளுக்குச 
மைாந்ம் இல்ச்ல. மைாதது்பதது ஏதுமில்ச்ல. 
காக்கா குருவி கூ் ்ஙகுவ்ற்கு இ்ம் 
இருக்கு . அதுக்குன்னு ஒருகூடு கட்க்கூ் 
இ்ம் இருக்கு. ஆனா எஙகளுக்கு?. மைாந் 
மண்சணத ம்ாச்லதது ஏ ி்லிக்ளாகத 

ி்ாியும் ஈைத ் மிைர் ம்பா்லத்ான் நாஙகளும்.
 வீட்ாரால் ம்ாரத ி்யடிசைப்்ப ி்க்குத 
ம்ாியாம ஓடியவள்்ான் நான். ம்பாசைக்க 
வைி ம்டிதம்டி அச்லஞைவள்்ான் 
நான. ஒருவைியாக அச்லஞைி ்ிாிநது 
்பின்மனாருநா்ளில்்ான், என் அம்மா 
தூக்கின அம் மீன் கூச்ய தூக்க 
ஆரம்்பிதம்ன்.. ‘‘ம்பா ம்பா’’ எனத ்ள்்ளி 
வ ிட்வர்கள் ்ப்லம்பர்.  ்லாஞைாண்் 
ம்பானா கா்ித துப்்பியவர்கள் ்ப்லம்பர்.
அ ச ் ம ய ல் ்ல ா ம்  மீ ் ி த ் ா ன்  இ ந ் 
வியா்பாரம் மைஞைி என் வயித் கழுவம்ன். 
அண்ணன் புள்்ளக்ளாசமைன்னு மை்லவுக்குக் 
காசு மகாடுக்கி்  ்பாவததுக்காகவா இப்்படி 
யான மவ்சனய அனு்பவிக்கனுமா?. 
நா ி்யத் இந் நிச்லசம எந் ்பி் விக்கும் 
வரக்கூ்ாது . க்்க்க்் இடுப்பு்லயும் 
மார்்லயும் மீண்டும் மீண்டும் ஒ்சைான்.மகக்க 
யாாிருக்கா என்் ச்ாியம் அவனுக்கு.
 இப்்ப்லாம் மீன் வரதது கம்மியா 
ம்பாயிடுசசு. ஏ்லம் எடுக்க முடிய்ல. 
500, 1000 ரூ்பாயக்கு மீன ஏ்லம் 
எடுத்ாலும் ்லா்பம் இல்ம்ல. வித் 
காை வாஙகிய ்ண்்லுக்குக் கட் 
மவண்டி இருக்குது. நிச்ய நஷ்்ம் 
ஆயிடுது. என்சன நம்்பி க்னா ஏ்ல 
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மீன் ்ரமாட்ாஙக. வாஙகன க்சனமய 
அச்க்கம்லன்னு ைி்லர் ைண்் ம்பாடடு 
அடிக்கவும் மைஞைாஙக. அ்னா்ல்ான் 
மகாஞை நா்ளா உ்ம்பு ைாியில்்லமா 
ம்பாயிடடுது. கச்க்குப் ம்பா்து இல்்ல. 
கச்க்குப் ம்பானா க்ன் மகாடுத்வஙக 
்ிட்்ாஙகன்னு ்பயம். கடடிலிம்லமய 
ஒ்ம்பு ைாியில்்லாம ்படுததுக் கி்ந்ா 
காசு மவணும்னு இவன் ஒ்க்க்ான். 
்ன் வாழ்க்சக இத்சன ம்ாஙகலில் 
இருக்மகனு மறுவியழும்ன். ஆயினும் ஒரு 
நம்்பிக்சக ..எப்்படியும் குமணன் வருவான் 
. இவன்மீது மகா்பப்்படுவான் என...
 ‘‘ம்ா ்பாரு்ா.. இப்்ப குமணன் 
வருவான்்ா, உன்ன என்ன மையயப் 
ம்பா்ாம்்பாரு’’ நிசனப்்பிலிருநது எம்சசை 
யாக விழுந் மைாற்கள்்ாம் எமனாயின, 
ம ை ா ன் ன து ் ா ன்  ்ப ா க் க ி .  ‘ ‘ கு ம ண ன் 
வருவானா... என்ன அடிசைிடுவானா, 
அந்ப் ம்படிப்்பய... அவ்ாண்டி ஒனக்குக் 
கள்்ளபுருைன், அ்ான் அவன் மகட்ா 
மடடும் காசு மகாடுக்கம். நான் மகட்ா 
இல்ம்லஙக்ியா, ம்பாட்மாாி நாமய’’ 
என்று மைால்லி, இடுப்்பிலிருந் கத்ிசய 
எடுதது மநஞைில் குத்ினான்.
 க்்ிமனன், க்்ிமனன். மநஞைி 
லிருநது குபுக்மகன்று இரத்ம் பீ்ீட்து. 
ைஙசக என்சன அப்்படிமய விடடுடடு ஓடிப் 
ம்பாயவிட்ான். இனி காப்்பாததுஙகன்னு 
யாருகிட் மகடக முடியும்?. அந் இச்வன் 
கிட்யும் மகடக முடிய்ல. ஏன்னா நான் 
மைததுக் மகாண்ம் யிருக்கிம்ன்.
 நிசனவு ் ப்புகி்து. ’ ’எப்்படியும் 
குமணன் என்சனத ம்டி வருவான், ‘ஐமயா 
அத் என்ன விடடுப் ம்பாயிடடிமயனு 
எனக்காக அழுவான்’’ அவன் ஒத்யி்லா 
வது  வந்ாவது என்சனச சுமநது ம்பாயி  
சுடுகாடடில் ம்பாச்ப்்பான்.  அந் 
ைநம்ாஷம் ம்பாதும்.
 ‘‘குமணா ைீக்கிரம் வா்ா, எனக்குப் 
பூமாச்ல மவணாம், ்பாச் மவணாம், மம்ளம் 
மவணாம். சுடுகாடுகூ் மைாந்மில்்லா் 
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்காலம் ்கடக்கும் முன்
்கால்தடம் பதகித்தகிடு 

பதகித்த தடத்தகினில்
பாளதயும் வகுத்தகிடு 

வகுத்த பாளதயில்
வாழவிளனத் ்தடிடு..

தடங்கள் பாளதயாய
தன்னம்பிக்ள்க ஆயுதமாய 

சுவடு்கள் ்்சால்லாத
்்சாறகு்றி்பபு துளணயாய 

்வளை தாண்டும் முன்
்வன்்றிடு நெகிளலயாய 

நெகிதர்சனம் இது்வன்்்ற
்்காண்டிடு துளணயாய..! 

~ அனபு்டன ஆனநததி
மி்ச்சி்கன், வட அ்மரிக்்கா
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இனிது தமி்ழ இயம்பிடு்வன் என்றும்

மனித ்மாழி்கைில் வாழும் - தனித்த

்சி்ற்ப்பாடு ்்சம்்மாழியாய்ச ்சமீர ்பறறு நெகின்று

தகி்றங்காட்டும் தன்ளம ்தரிந்து. 

்தரிந்த்தாரு ்ப்ச்சில் தகிள்ச்யலாம் நென்கு

விரிந்த்தாரு ் மாழி் யான்்்ற ் வல்லும் - புரியும்

இலக்்ககியங்கள் மிக்்க இள்சஞானங ்்காண்ட

நெகிளலத்த தமிழ நெகின்்றிடும் ்நெர. 

்நெரமள்ற ்கால்மல்லாம் ்நெஞ்சம் உவந்தகிடும்

பாரநெகிள்ற ்்சம்ளம பளடத்தகிடும் - தமீரந்தகிடா்ச

்்சந்தமிழ ்பாற்றி்ச ்சிறுமதகியார ்பாயயுளர்கள்

்வந்தணலில் ஏற்றி்ய வீழத்து. 

வீழ்ச்சி தமிழக் ்ககில்ளல ்வற்றி அத்னல்ளல

வாழ்ச்சி வரவாக்்ககி வாழு்ம - தாழ்ச்சி

ஒரு்பாதும் தாரா ்தாரு்பாதும் வீழாது

வரு்பாதும் நெகின்றுதரும் வாழவு. 

வாழவு நெமக்குண்டு வண்டமிழ்ச ்சமீருண்டு

்காழ்பபு மனமில்ளல ்காண்பீர நெமீர - மூழகும்

்கடல் ்்காண்ட முத்தமிழ ்காலமளத ்வல்லும்

உடல்்்காள் உயி்ர  உணர. 

இளேெல் ேரிேரன. 
மதுளர
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என்சனத தூக்கிப்ம்பாய உன் சுடுகாடடு்ல 
ம்பாச்்ா... அதும்பாதும்’’ என்று மைால் 
லும் என் உயிாின் ம்பமயாலி அந்க் 
குடிசைசயச சுற்்ி ஒலிக்கி்து மகளுஙகள். 

குமணன் வர்லாம். வராமல் ம்பாக்லாம்..
 என் குமணனுக்காகக் காததுக் 
கி்க்கி்து என் ்பிணம்...

உன் எழுத்து்கைில்
எண்்ணய ஊற்றியா
எழுது்ககி்றாய?

எந்த்ப பக்்கம் படித்தாலும்
வழுக்்ககி வழுக்்ககி விழு்ககி்ற்த
எந்தன் ்கண்்கள்

உந்தன் வரி்களை 
வா்சிக்்க வா்சிக்்க 
தண்டவாை ்சத்தம் ்்கட்டு
தளல சுறறு்ககி்றது எனக்கு

வரி்கைால் வ்சியம் ்்சயய 
எங்்க ்கற்றாய?
்சில வரி்கைில் ப்சள்சயாய
ப்சள்ச மிை்காய ்காரம்
ஆ..அ்பப்பபா உள்ற்பபு சுளவ

இ்பபடி உன்னிடம் 
்்சால்ல நெகிளனத்து 
ஏமாந்து ்பான நொட்்கள் ஏராைம்

கெி வ்ல்ெ ராணி ததிருச்சி.
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விதளவக்குக் ்்காடுத்த பூக்்கைால்

விடாமல் வீ்சிக் ்்காண்டிருக்்ககி்றது

மறுமணம்.

்கட்டி முடிக்்காத வீட்டுக்குள்

குடிக்்்காண்டு வாழ தயாரா்ககிவிட்டன

எதகிர்காலக் ்கனவு்கள்.

அந்த இருட்டு்ப பாளதயில்

்வைி்ச்சத்்தாடு எளததான் ்தடு்ககி்றது

மின்மினி.

்கர்பபிணியின் ள்கயில்

மி்கவும் பாது்கா்ப்பாடு இருந்தது

முட்ளடக்குள் குஞசு.

எல்்லாருக்கும் ்தரியும்படி

்்சயதகித்தாைில் அ்ச்சிட்பபட்டது

இர்க்சிய ்்கமரா விைம்பரம்.

ள்கதகியின்

எதகிர்கால ்கனவு வீடு

்சன்னலில் ்கம்பி இல்லாமல்.

ஆக்்ககிரமி்பளப எதகிரத்து

்சாளல ம்றியல் ்்சய்ககி்றது

ஊருக்குள் வந்த யாளன.

வயது மூத்தாலும்

தடுமா்றி நெட்பப்த இல்ளல

தமிழ…!!!

்்சல்்பான் விளையாட்டுக்்கள்

அதகி்கமா்ககிக் ்்காண்டிருந்தன

ளமதானத்தகில் புதர்கள்.

தமிழில் ்வண்டினான்

்கடவுளுக்கு்ப புரியவில்ளல

வட்மாழி அர்ச்சளன.

வெ. அஜீத்குமார்                                                     
்்சலம்.
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்பான்மஞ்சள் ஆவார்ப
 பூக்்க்ைல்லாம் உன்னரு்ககில்
்பான்னூஞ்சல் ஏந்தகிவந்து
 பூ்பபந்தல் ்பாடுதடி
்பாறபூ்வ மஞ்சத்தகில்
 ்பாற்சிளலயும் ்பசுமடி
்கறப்கத்தகின் ்பாற்்காடி்ய
 ்களலவடிவம் ஆகுதடி

மளல்பசும் ்மாழிய்றிந்து
 மளழ்ம்கம் தழுவுதடி
்களலமான்்கள் ்சிளல்பால
 ்கறபளனயில் தவழுதடி
அளலயிளடயில் நெவமணி்கள்
 அனுதகினமும் புரளுதடி
்களலஞானம் அ்றிந்தவுளன
 ்களல்யானும் ்வண்டுதடி

என்னுயிரில் ்கலந்தபின்்ன
 ஏங்ககிடா்த ்களலமா்ன
தன்னுயிரில் தனிளமயி்ல
 தவமிருக்கும் ்சிளலநொ்ன
்காந்தத்ளதக் ்கண்ணிரண்டின்
 ்கருவிழியில் ளவத்தா்யா
கூந்தலுக்குள் மு்ககில்கூட்டம்
 ்்காலமிடக் ்்காடுத்தா்யா

புன்னள்கயின் ்பாருளுணரந்த
 ்பாற்ககிைி்ய நெமீஆடு
உன்ளன்யண்ணி வாழந்தகிடு்வன்
 ஒரு்கவிளத    நெமீபாடு
நொ்டாடி்ப பாட்்டல்லாம்
 நொன்பாடி   நொைா்சசு
ஓ்டாடி்ப ்பானாலும்
 உன்பாட்டுத் ்தனா்சசு!

கெிஞர் வீக வபானலனயா
பாளலயூர புதுக்்்காட்ளட
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மு்கத்தகிருக்கும் இருவிழி்கள் உல்கம் அ்றியும் 

்மாது்ககின்்ற ்வல்விழி்கள் இைளம அ்றியும் 

நெ்கத்தகிருக்கும் நுண்்கண்்கள் மாவலி அ்றியும்

நொலு்பரின் ்்காள்ைிக்்கண் தாயுைம் அ்றியும் 

நுதலிருக்கும் ்நெற்றிக்்கண் மதனுரு அ்றியும் 

நுட்பமான ஊறறுக்்கண் மண்்ண அ்றியும் 

புதரிலிருக்கும் புலியின்்கண் மா்ன அ்றியும் 

புவிமாந்தர அ்கக்்கண்ளண ஆ்ர அ்றிவார? 

உள்ைத்து உணரவு்களை உல்ககில் பலரின்  

ஒைியுண்ட இரு்கண்்கள் உரத்து்ப ்பசும் 

உள்ைத்தகின் ஆழத்தகில் உள்றந்்த உள்ை  

உணரவு்களை அ்கக்்கண்்ணா ஒைித்்த இருக்கும்

பு்றக்்கண்்கள் புன்்சிரி்பபு்ச ்சிரிக்கும் பலரின்   

புள்க்ககின்்ற அ்கக்்கண்்கள் ்சினந்்த ்நொக்கும்

பி்றரதுயளரக் ்காணுள்கயில் வருந்தும் பலரின்  

பின்புலத்து அ்கக்்கண்்கள் ்பரிதாய நெள்கக்கும் 

அ்கந்்தைிந்த ்சான்்்றாரக்கு அ்கத்தகின் ்கண்ணில்  

அ்றி்வாைியும் அன்்பாைியும் ்கலந்்த வீசும் 

அ்கத்தகிலவர ்கண்்பால ஒருகுரல் வா்சம் 

ஆண்டவனின் குரலாயது அ்ற்ம ்பசும்

மு்கத்தகினி்ல  உணரவு்களை மள்ற்ப்பார தம்ளம 

மூத்்தாரதம் அ்கக்்கண்ணால் அ்றிந்்த ்்காள்வார   

தள்களம்யாடு அவருக்கும் நென்்்ற ்்சயவார 

தம்அன்பின் தகி்றத்தா்ல அவளர ்வல்வார 

இரு்வறு நெகிளலதம்ளம எண்ணி்ப பார்பபீர 

எந்தநெகிளல நெல்லநெகிளல என்்்ற அ்றிவீர 

பு்றக்்கண்ணும் அ்கக்்கண்ணும் ஒன்்றாய ்நொக்்க

புவிவாழவில் அளமதகி்யனும் பூக்்கள் மலரும் 

ஒருமனதாய உள்ைத்துள் உணரவு்கள் ஒன்்ற 

உள்ளுள்றயும் அ்கக்்கண்ணில் ஒைி்சசுடர ்தான்றும் 

அ்ற்நெ்றிக்கு்றள் அ்ககிலத்ளத உயத்தல் ்பால  

அ்கக்்கண்ணின் ஒைியாலும் உல்்க உயயும்!

  பாெலர் லபநதமிழச வ்ல்ென
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கலரயுல்டக்கும்
காட்டாற்று வெளளேம் நபால்
மனம் உல்டத்துச வ்ல்கதிறது
ஒரு மயான அலமததி

அநத எரிமலலயின
தீப் பிழம்வபஙகும்
துல்லியமாய வதரிகதிறது என 
ஏக்கப் வபருமூச்சின ்ாயல் 
எப்வபாழுது நெண்டுமானாலும்
்சிலதநதுெி்டக் கூடிய
பலவீனமான ேதிலலயில்...

ஆர்ப்பரிப்புகலளே
அல்டத்து லெத்ததிருக்கும்
வமௌனப் பஞ்்ாரம்
ேத்லதகலளே 
பிலணக்கப் படடிருக்கும்
கால ொகனத்ததின 
அறசியெியலா ேகர்தலில் 
அெ்ரமாக 
க்டத்தப் படுகதிறது ஆயுள.
 
நமயப்பலர
வதாலலத்து ெிட்ட
ஆடடுமநலதயின பதற்றத்லத 
சுமக்கதிறது மனம்
ேததிப் நபான 
த்டம் மலறக்கும் ோணல் நபால்
ஒரு பிரபஞ்்த்லத மலறத்து 
ெளேர்கதிறது இநத காதல்
                           

நக.நெ.்ாததிக்

  

 ஒரு ஊாில் ஒரு கிைவி இருந்ாள். மிகவும் 
ம்பால்்லா்வள். ்ான்ருமம் என்னமவன்ம் 
அ்ியா்வள். மகாடி மைல்வம் இருநதும் கிள்்ளியும் 
்ரமாட்ாள். ம்பாகும் கா்லம் வந்து. அவச்ள 
நரகத்ில் சுடு எண்சண மகாப்்பசரயில் இடடு 
வாடடினர். எமதூ்ர்க்ளின் ்ச்லவன் வந்ான். 
கிைவி ்படும் துன்்பதச்க்கண்டு ‘’்பாடடி… 
நீஙகள் ஏம்னும் ்ருமம் மையதுருக்கி்ீர்க்ளா’’ 
என்று மகட்ான்.
 அவள் ‘’நான் அப்்படி எதுவும் மைய்து 
ம்பால் ஞா்பகம் இல்ச்ல ! ஆனால் ஒருமுச் ஒரு 
ைிவனடியாருக்கு அசர அழுகிய வாசைப்்பைம் 
மகாடுதம்ன்’’ என்்ாள்.
 எமததூ்னும் அவள்மமல் ்பா ி்ா்பம் 
ம க ா ண் டு  ‘ ’ இ ந ் ா  நீ  ் ா ன ம்  ம க ா டு த ் 
அந் ்பா ி் வாசைப்்பைம். இச் நீ மகடடியாக 
்பிடிததுக்மகாள். மறு முசனசய நான் ்பிடிததுக் 
மகாண்டு உன்சன மமதுவாக எண்மணய 
மகாப்்பசரயிலிருநது மவ்ளியிம்லடுதது மைார்க்கம் 
அசைதது மைல்கிம்ன்’’ என்்ான்.
 கிைவி ஒரு்பக்கம் ்பிடிக்க, எமததூ்ன் 
மறு்பக்கம் ்பிடிதது இழுக்க, அவள் மமதுவாக 
மமம்ல வந்ாள். அப்ம்பாது எண்மணய மகாப்்பசர 
யில் துடிக்கும் நான்கு ஐநது ம்பர் அவள் காச்ல 
்பற் ி்க்மகாண்்னர்.
 கிைவி ்ன் காச்ல உ்்ிக்மகாண்டு, 
‘’நான் என் அசர வாசைப்்பைத்ின் உ்வியால் 
மைார்க்கம் ம்பாகிம்ன்; உஙகளுக்கு என்ன 
மகடு? இ்லவைமாக என்னு்ய புண்ணியத்ில் 
்பஙகு மகாள்்ளப் ்பார்க்கி்ீர்கம்ள… காச்ல 
விடுஙகள்’’ என்்ாள்.
 இச்க்மகட் எமததூ்ன் ‘’என்னது ? 
்ானம் மகாடுத் அசர அழுகிய ்பைம் இன்னுமா 
உன்னுச்யது? இந்ா ்பிடிததுக்மகாள் உன்னு 
ச்ய ்பைதச்’’ என்று மைால்லி, அவச்ள 
அஙமகமய விடடுவிடடு ம்பாயவிட்ான்.

 ததினகர் ராஜ்
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 ‘‘அருண், எஙக ்பரம்்பசர ்பிராப் 
்பர்டி ஒண்ணு ்ாம்்பரத ி்ம்ல இருக்கு..
அச் மைல்ஸ் ்பண்ணனும். ஏ்ாவது ஆள் 
கிச்சைா மைால்்ீயா..?’’ மகட் விக்மனஷ் , 
அருணின்  ஆ்ர்ஷ நண்்பனின் ைமகா்ரன்.
 ‘‘்பிராப்்பர்டின்னா..என்னது..?’’
 ‘‘வீடு..வீடுன்னு மைால்்ல முடியாது..
ம்பாிய ்பஙக்ளா..அந்க் கா்லதது ஜெமீன் 
மா்ளிசக மா்ிாி..!’’
 ‘‘என்ன மைால்்..ஜெமீன் மா்ளிசக 
மா்ிாின்னா, அச் ஏன் விற்க முயற்ைி 
்பண்்ீஙக..அச் வாஙக ஆ்ளா வர 
மாட்ாஙக..’’
 ‘‘அது..வநது..அது ..வநது..’’
 ‘‘சும்மா ்யஙகாம என்கிடம் 

மைால்லு..வீடு எனக்கு ்பிடிசைா ..நாமன 
வாஙகிக்கம்ன்..’’ என்்ான் அருண்.
 ‘ ‘அருண்.. அவன் ் யஙக்துக்கு 
காரணம் இருக்கு..’’ என்்ான் கிாிஷ்., 
விக்மனஷின் ஒன்றுவிட் ைமகா்ரன்.
 ‘‘என்ன காரணம் கிாிஷ்’’
 கிா ிஷ், விக்மனஷின் முகதச்ப் 
்பார்த்வாறு மைால்்லத துவஙகினான்.
 ‘‘அந் ்பஙக்ளாவிம்ல ம்பய இருக் 
க்்ா மைால்்ாஙக.’’
 ை ி ா ி த ் ா ன்  அ ரு ண் ,  ‘ ‘ க ி ா ி ஷ் . . 
இது இரு்பத்ி ஒன்்ாம் நூற்்ாண்டு..
ம்பயாவது..பூ்மாவது..’’
 ‘‘ம்ய..மவணா..ஊாிம்ல எல்ம்லா 
ரும் அச் ம்பய ்பஙக்ளான்னு மைால்்ாஙக.. 

   

அகமது குலழநது அனுகுலமாய 
வமயெிததிர்த்துச
்கம்நபய எனறு தம்லமச ்சிரிப்ப
ோண் அதுஒழிநது ோ்டெர் பழித்துலர
பூணது ஆகக் நகாணுதல் இனறசி..

- ததிருொ்கம்  ( மாணிக்கொ்கர் )
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நீ அச்ப் ம்பாயி வாஙகணும்னு மைால் 
்ீமய..!’’ என்்ான் கிாிஷ்.
 ‘ ‘ ர ப் ்ப ி ஷ் . .  எ ந ்  க ா ்ல த ் ி ம ்ல 
இருக்மக.. ம்பயாவது.. பூ்மாவது..’’ என்று 
மகா்பமச்ந் அருண் , கிாிஷின் உயிர் 
நண்்பன்.
 ‘‘இந்ா ்பாரு.. அது எஙக பூர்வீகச 
மைாதது, ஆனாலும் எஙக ்பரம்்பசரயிம்ல 
என்மனா்  ் ாத்ா தூக்குப் ம்பாடடு மைத் 
்பி்கு, எஙக குடும்்பத்ிம்லயும் ைாி, எஙக 
ம்பாியப்்பா குடும்்பத்ிம்லயும் ைாி யாசரயும் 
அஙக குடியிருக்க வி்ச்ல..்ாத்ாமவா் 
ஆவி அந் ்பஙக்ளாசவ சுத்ி உள்ம்ளயும் 
மவ்ளிமயயும் அச்ல ய்ச் எல்்லாரும் 
்பார்த்ிருகாக..நீ என்மனா் ம்பாியப்்பா 
ச்பயன் மைான்னாஙகி்துக்காக, விச்ல 
ம்பைி வாஙக முயற்ைி ்பண்ணாம்..நீ 
என்மனா் நண்்பன் கி்்ாம்ல நான் ஓ்பனா 
உன்கிடம் விையதச்ச மைால்லிடம்ன்..
இனி உன்மனா் ்பிாியம்.’’ நீடடி முைக்கி 
ஒரு வைியாகச மைால்லி முடித்ான் கிாிஷ்.
 ‘‘கிாிஷ்..நீ மைால்்ச் என்னாம்ல 
நம்்ப முடியாது. தூக்குப் ம்பாடடு மைத்து 
உஙக ்ாத்ான்னு மைால்்.. அவரு 
எதுக்கு உஙகச்ள ்பயமுறுத்ப் ம்பா்ாரு..
உஙகச்ள வீடச் விடடு விரடடு் 
அ்ளவுக்கு அவமரா் மரண்டு ்பிள்ச்ளஙக 
ம்பாிம்லயும், அவஙக குடும்்பதது ம்பாிம்லயும் 
என்ன மகா்பம் இருக்கப் ம்பாகுது. இது 
யாமரா மவணும்மன உஙகச்ள விற்க 
வி்ாம ்பண்்துக்காக ்பண்ணின ப்்ளான் 
ம்பா்ல இருக்கு.’’ என்்ான் அருண்.
 ‘‘இல்ச்ல அருண், என்மனா் 
்ாத்ாமவா் ஆவிசய நாஙகம்ள ்ப்லமுச் 
்பார்த்ிருக்மகாம். இல்ச்லயா விக்மனஷ்.’’
 ‘‘ ஆ ம ா . . ’ ’  எ ன  வ ி க் ம ன ஷ ூ ம் 
்ச்லயாடடினான் மவகமாக.
 ‘‘அருண்..நீஙக வாஙகச்லன்னா 
்பரவாயில்ச்ல.. மவ் யாமரா் ் ச்லயி்லா 
வது கட்ப் ்பாருஙக..ப்்ளீஸ்..’’
 ‘‘ைாி.. அந் வீடச் இன்சனக்கு 
ராத்ிாிக்கு ம்பாய ்பார்க்க்லாமா..இன் 

சனக்கு சநட அஙமக ்ான் நாம் ஸ்ம் 
்பண்ம்ாம்..’’
 ‘‘இன்சனக்கு ம்பாகவா..ஐமயா..
மவணாமம அருண்.. மைான்னா மகடக 
மாடம்ஙக்ீமய..’’ என்்ான் முகத்ில் 
அ்ீ் ்பயதது்ன்.
 ‘‘இன்சனக்கு அந் ்பஙக்ளாவுக்கு 
ம்பாம்ாம்.. நீயும், விக்மனஷூம் கூ் 
வர்்ீஙக.. உஙக ்ாத்ாமவா் ஆவி 
வந்ா, நாலு ம்பரும் மைர்நது ரம்மி ஆடிடடு 
வர்லாம்.’’ என்்ான் கிண்்்லாய.
 ‘‘மைான்னா மகடக மாடம்..
ம்சவயில்்லாம ாிஸ்க் எடுக்கிம்..’’
 ‘‘்பரவாயில்ச்ல..நானும் ஆவிசய 
முன்மன ்பின்மன ்பார்த்்ில்ச்ல..ம்பாய 
்பார்ததுடடு ஒரு ெம்லா மைால்லிடடு 
வந்ி்்லாம்.’’
 ‘‘உன்மனா் ்ச்லமயழுதது ..ம்..
ம்பாக்லாம்’’ என்்ான் ைலிப்பு்ன் கிாிஷ்.
 இரவு.10.00 மணி.
 கடும் மசையிலும், மவயிலிலும் 
துருப்்பிடிததுப் ம்பான அந் மா்ளிசகயின் 
மகட ‘கி்ீசமைன’ ைத்தது்ன் உள்ம்ள 
நகர,  மூவரும் உள்ம்ள நுசைந்னர்.
 அருசணத ் விர இருவரது உ்லும் 
நடுக்கத்ில் இருந்து. க்விசனத ் ி்நது, 
சுவாில் இருந் சுவிடைிசனத ம்டித ்ட் 
்ப்ளிசமைன மா்ியது அந் மா்ளிசக.
 எஙமகஙகு  காணினும் நூ்லாம்்பச், 
ைி்லந்ிக்ளின் ் யவில் ஆஙகாஙகு ம்ாஙகிக் 
மகாண்டிருக்க, மூவரும் அ்சன விசரநது 
சுத்ம் மைய்னர். ம்பாிய மா்ளிசக, 
நுசைந்வு்ன் ம்ாிந் விைா்லமான 
அச், ம்ா்ர்நது மமல்மாடிக்குச மைல்லும் 
்ப டி க் க ட டு க ள்  வ ச ்ள ந து  வ ச ்ள ந து 
மைல்்ல ஒவமவாரு அச்யாக நுசைநது 
மவ்ளிவநது மகாண்டிருந ்ார்கள்.
 ‘‘என்ன ஒரு அைகு.. ரைசனமயா் 
கடடியிருக்காஙக , இல்ச்லயா..?’’ மகள்வி 
மகட் அருசண முச்த்ான் கிாிஷ்.
 ‘‘ைாி.. மாடிக்குப் ம்பாக்லாமா..?’’ 
என்்ான் அருண்.
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 மூவரும் மாடிப்்படிக்ளில் ஏ்ினர்.
்ிக்..்ிக்.. என அடிததுக் மகாண்்து 
கிாிஷூக்கும், விக்மனஷூக்கும்.
 ்படிகள் ஏறும் ம்பாது ம்ாிந் ம்பாிய 
்ப்மமான்்ில் ம்பாியவர் ஒருவர் கம்பீரமாய 
காடைிய்ளிததுக் மகாண்டிருந்ார்.
 ‘‘இவரு ்ான் ்ாத்ா..தூக்குப் ...’’
 ‘ ‘ பு ா ி யு து . . வ ி க் ம ன ஷ் . . ஆ ளு 
ஸ்மார்ட்ா ்ான் இருக்காரு..ைாி..அவர்  
ஏன் தூக்குப் ம்பாடடுக் கிட்ாரு..’’
 ‘‘்பிைினஸ் ்லாஸ்..’’ என்்ான் கிாிஷ்.
 ‘‘ம்..’ ’  என்்்படிமய ்படிகச்ளக் 
க்நது மாடி அச்கச்ள அச்ந்ான் 
அருண்.
 மாடி அச்க்ளில் ்படிந்ிருந் 
தூைிகச்ளச சுத்ம் மையது விடடு, ்ாஙகள் 
மகாண்டு ம்பாயிருந  ்அக்வாஃ்பினா வாட்ர் 
்பாடடிச்லத ்ி்நது ்ண்ணீசரத ்னது 
வயிற்றுக்கு வார்ததுக் மகாண்்ான் அருண்.
 மநரம் 12.30 ஆகியிருந்து. 
 ‘‘என்ன்ா உஙக ்ாத்ா இன்சனக்கு 
வருவாரா..என்சன ஏமாத ி்்  மாட்ாரும்ல..’’
 ‘‘உனக்கு க ிண்்்லா இருக்கு..
எஙகளுக்கு ் ிக் ி்க்குன்னு இருக்கு..ொர்ட பீட 
ஓவரா எகி் ிது..’’ மைால்லிக் மகாண்டிருக்கும் 
ம்பாம ,் ் ிடீமரன கரண்ட கட்ாக, கும்மிருடடு 
முகத ி்ல் வநது மமா ி்யது.
 கிாிஷூம், விக்மனஷூம் ஏகத்ிற்கு 
்பயந்ார்கள்.
 ‘‘அருண். .எஙமக இருக்க..?’’
 ‘‘இஙமக ் ான் இருக்மகன்..’’ என்்வன் 
்னது மைல்ம்பாசன எடுதது ்ார்சசை 
காண்்பித்ான்.
 ‘‘இன்சனக்கு ்ானா கமரண்ட 
ம வ ்  க ட ் ா க ணு ம் . .  எ ல் ்ல ா ம்  ந ம் ம 
்ச்லமயழுதது..’’ எனப் பு்லம்்பினான் கிாிஷ்.
 அப்ம்பாது, கீமை யாமரா ந்ப்்பது 
ம்பான்் ஓசை மிகத ம்்ளிவாக மகடக, 
அச் மு்லில் உணர்ந் கிாிஷ்,
 ‘‘உஷ்..ைத்ம் ம்பா்ா்ீஙக.. கீமை 
யாமரா ந்க்க் மா்ிாி ம்ாியச்ல..’’
 ைத்ம் கீமையிருநது மிகத  ம்்ளிவாக 

   

படிக்்ககி்ற வயசு்ல ்பண்்ண ,
பாரத்து நெடக்்கணும் ்கண்்ண ,
துைிரக்்ககி்ற ்காதல் வந்தகிடாமல்
தூயளமக் ்காக்்கணும்  ்பான்்ன!

பருவம் ஆள்சளயக் ்ககிை்றிடும்
்பசும் வா்யா உை்றிடும் ,
்கவர்ச்சிளயக் ்காணும் உனக்குக்
்காதல் வந்்த மலரும்.

்காதல் வரு்ககின்்ற வயதகில்ளல 
்கவர்ச்சி தருவ்தா ்பருந்்தால்ளல.
்பற்்றார ம்ககிழ்வ நெடந்துவிட்டால்
்பரின்பம் தவிர  ்வ்றில்ளல.

பாரத்து்ப பழ்ககிட ்வண்டும்
பாரில் நெஞசு்ம உண்டு;
்்சரந்து ்பாகும் ்பாதும்
்சி்நெ்கம் வளை்பபதும் உண்டு.

படி்பபில் ்கவனம் ளவக்்கணும்
பாடம் அளனத்ளதயும் படிக்்கணும்;
துடி்பபாய்ப பள்ைியில் தகி்கழணும்
துன்பம் உளனவிட்டு அ்கலணும்.

்காலம் உனக்கு பி்றக்்கணும்
்கறபளவ மனதகில் நெகிளலக்்கணும்;
வாளழயாய நெமீயும் வைரந்தகிட
வாழக்ள்க உம்ள்கயில் இருக்்கணும் .

              கெிஞர்.அ.முத்து்ாமி ,   
 தாரமங்கலம் .
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மகட்து.
 ‘ ‘ வ ா ங க  ம ்ப ா ய  ்ப ா ர் த ் ி ட டு 
வந்ி்்லாம்..’’ என்் அருண் ்்்்மவன 
்படிக்ளில் இ்ஙக, கூ்மவ ஓடினார்கள் 
இருவரும்.
 ை த ் ம்  ந ி ன் று  ம ்ப ா ய ி ரு ந ் து . 
ஒவமவாரு அச்யாக எடடிப் ்பார்தது 
ஏமாநது ம்பானவர்க்ளாய சமய ொலுக்கு 
வர, இப்ம்பாது மாடியில் யாமரா ந்ப்்பது 
ம்்ளிவாகக்  மகட்து.. ைற்று மநரத்ில் 
நாற் காலிகச்ள இழுக்கின்் ைத்மும் 
ம்்ளிவாய மகடக,
 ‘‘அருண்..வா ஓடிப் ம்பாயி்்லாம்..’’ 
என்்ான் விக்மனஷ்.
 ‘‘ைீ..சும்மாயிரு.. நான் மமம்ல ம்பாய  
்பார்ததுடடு வர்ம்ன்..’’ என்்ான் அருண்.
 ‘‘நில்லு.. நாஙகளும் வர்ம்ாம்..இஙக 
்னியா எஙக்ளாம்ல இருக்க முடியாது.‘‘
 மாடிப்்படிக்ளில் மீண்டும் ஏ்ினார் 
க ள் .  இ ரு ்ள ி ல்  அ ச ்ல ம ்ப ை ி  ் ா ர் ச ை ி ல் 
புசகப்்ப்த்ில் இருந் ்ாத்ா முச்ப் 
்பச்ப் ம்பாலிருந்து. மூவரும் ஒருவசர 
ஒருவர் ்பிடித்்படி ஏ்ியம்ாடு, அச்க் 
குள் நுசைந்ார்கள். அவர்கள் கீமை 
ம்பான ம்பாது இருந்ச் ம்பா்லமவ 
அச் இருந்து. நாற்காலிசய நகர்த்ி 
ய்ற்கான எந் அ்ிகு்ியும் ம்ன்்ப் 
வில்ச்ல.
 ‘ ‘நாற்காலி அப்்படிமய இருக் 
க ி ் ம ் . .  ந க ர் த ் ி ய  ை த ் ம்  கீ ம ை 
ம்்ளிவாக மகட்ம்..’’  என்்ான் கிாிஷ் 
்ப்்ப்ப்பு்ன்.
 இப்ம்பாது ைத்ம் மீண்டும் ம்்ளி 
வாக கீமை எவமரா ந்ப்்பச்ப் ம்பா்ல 
மகடகத துவஙகியிருந்து. மூவருக்கும் 
வியர்க்கத துவஙகி யிருந்து. ்பயமா.. 
இல்ச்ல..கரண்ட இல்்லா  ்காரணத்ா்லா 
எனப் புாியவில்ச்ல அருணுக்கு.
 அப்ம்பாது ்ான் அந் ்பயஙகரம் 
ந்ந்து. இவர்க்ளது அச்யின் ைன்ன 
லுக்கு மவ்ளிமய உக்கிரமாய முச்த்்படி 
கிாிஷின் ்ாத்ா நின் ி்ருந்ார்.

கதன் இ்ை

ஏழு சுரங்கைில் ்சங்கமித்த இள்ச்ய, 
அளமதகியான மனதகின் ஆத்ம ரா்கம் நெமீ்ய. 
்கல்லான மனளதயும் ்களரய ளவக்்ககின்்றாய ,
புண்ணான ்நெஞசுக்கு நெல்மருந்தானாய.   

்காற்றின் ஒலியிலும் தவழ்ககின்்றாய, 
்கடலின் அளலயிலும் இருக்்ககின்்றாய, 
குயிலின் கூவலிலும் பி்றக்்ககின்்றாய,
மழளல ்மாழியிலும் இளண்ககின்்றாய.

ரா்கமாய  தாைமாய சுரமாய உருவா்ககி, 
்மன் அளல்கைாய ்மதுவாய மா்றி, 
மனித இதயத்ளத சு்கமாய வருடு்ககி்றாய, 
மயிலி்ற்ககின் ்மன்ளமளய மனதுக்கு 
தரு்ககி்றாய. 

இள்ற பாடலும் தகிளர பாடலுமாய  
என்னுள் வந்த ்தன் இள்ச்ய 
்சிற்ற்றிவு ்்காண்ட எனக்கு 
்சிறு்கவிளத புளனய துளண வந்தா்ய!

வெயஸ்ரீ  ஸ்ரீகண்்டன

 விக்மனஷ் ்பார்த்வு்ன் அ்ல்ி 
னான்,  கிாிஷூம் அ்ல்,  அருணுக்கும்  
இப்ம்பாது உண்சமயிம்லமய வியர்த்து.
மூவரும் அ்ல்ியடிததுக் மகாண்டு மாடிப் 
்படிக்ளில் இ்ஙகி ஓடினார்கள். அவர்க்ளது  
ஓட்ம் அந் மா்ளிசகசய விடடு 
மவ்ளிமய்ி மகடச்க் க்நது ம்ருவில் 
வநது்ான் நின்்து.
 ்னது வீடடில் ்படுத்்படி, விட்தச் 
முச்த் அருண், ‘‘மை..நானும் ்பயநது ஓடி 
வந ி்ருக்க கூ்ாது. விக்மனஸ் வீடச் விற்க 
விரும்புகி் ான் ஆனால், கிாீஷ் நான் வாஙக 
முற்்படுவச் ஏன்  ்டுக்க முற்்படுகி்ான். 
என்ன காரணம்..?! உண்சமயில் அந் 
வீடடில் அவர்க்ளது ்ாத்ா ம்பயாய 
அச்லகி் ாரா..! நாச்ளக் காச்ல அந் 
வீ ட ச ் ப்  ம ்ப ா ய  ்ப ா ர் க் க ணு ம் . ’ ’  எ ன 
முடிமவடுத்வனாய தூஙகிப் ம்பானான்.
 மறுநாள்.. காச்ல விக்மனஷி்ம் 
ைாவிசய வாஙகிக் மகாண்டு, அந் 
மா்ளிசகக்கு மைன்்வன் ஒவமவாரு அச் 
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யாக ஆராயந்ான். மநற்று ்ாத்ாவின் ம்பய 
வநது நின்  ் ைன்னச்ல ம்பாய ்பார்த்ான். 
ஒன்றும் புாியவில்ச்ல. மாடிப்்படிக்ளில் இ்ஙகி 
வரும்ம்பாது ் ாத்ாவின் ம்பாடம்ா, இவசனப் 
்பார்தது இம்லைாய ைிாிப்்பச  ் ம்பாலிருந்து. 
மமல்்ல அந்ப் புசகப்்ப்தச்மய 
்பார்ததுக் மகாண்டிருந்வன், அச் மமல்்ல 
கைற் ி்னான். ்பின் ைிாிததுக் மகாண்்வனாய 
்பசைய்படி இருந் இ்த ி்ல் மாடடியவன்.,
 மநராக விக்மனசஷ ம்பாய ்பார்தது 
ைாவிசய ்ந்ம்ாடு, வீடடிற்கான அட 
வான்ஸாக ஐம்்ப்ாயிரதச் மைக் ம்பாடடுத 
்ந்வன், நாமன வாஙகிக் மகாள்கிம்ன் 
என்்ான். ்பி்கு கிாிசஷ ம்டிச மைன்்ான்.
 கிாிஷூக்கு ஆசைர்யமாய இருந்து.
 ‘‘என்ன்ா..என்ன விையமா ம்டி 
வநம்..?’’
 ‘‘கிாிஷ்.. நான் உஙக ்பரம்்பசர 
்பஙக்ளாசவ வாஙக முடிவு ்பண்ணிடம்ன்..’’
 ‘‘அருண்..அது ம்பய ்பஙக்ளா...’’
 ‘‘அச் ் ான் மநதம் ்பார்தம்ாமம..’’
 ‘‘்பி்கு.. எந் ச்ாியத்ிம்ல அச் 
வாஙக விரும்்ப்..’’
 ‘‘கண்ணுக்குப் பு்லனாகா  ்இன்ஃப்ரா 
மரட க ி்ராம்ல ந ீ காடடின மவடிக்சகசயக் 
கண்டு நான் ்பயந ி்டுமவன்னு மநனசைியா.. 
உஙக ்ாத்ாமவா  ்்ப்ததுக்குப் ்பின்னாம்ல 
ந ீ ஒட  ் வசைிருந  ் டிசவஸ்  உன்மனா் 
்ப ி்ளாசன ம்்ளிவா மைால்லிடுசசு. 
விக்மனசஷ நீ ஏமாத்்லாம்.. அவன் 
ஒரு கட்த ி்ம்ல வீடச  ் விற்க முடியாம  
உன்கிடம்மய ஒப்்பச்சசுடுவான்னு 
மநனசமை இல்ம்ல..! வீடச  ் வித்ாலும் 
உனக்கு ்பஙகு வரும் ம்பாது.. ந ீ ஏன் அச் 
விற்க வி்  மாடம்ஙக  ் என்  ் காரணம் 
எனக்கு புாிஞசு ம்பாசசு..! ந ீஇவவ்ளவு மட்மா 
ந்நதுக்குமவன்னு நான் மநனக்கச்ல..’’
 ‘ ‘ ை ா ா ி . .  நீ  ம ை ா ன் ன து  மு ழு சு ம்  
உண்சம ்ான்..என்சன மன்னிசைிடு..’’ 
என்் கிாிஷ் ்ச்லகுனிந்ான்.
 .

குழந்ளதயின் அழுகுரல்

்கண்்கலங்ககியபடி தூக்கு்ககி்றான்

கு்பளபத் ்தாட்டியிலிருந்து!

தற்பருளம ்பசுபவன்

அடுக்்ககிக் ்்காண்்ட ்்சல்்ககி்றான்

வாரத்ளத்கள் ...                        

தகுதகியற்றவன் 

நென்்றா்க எடுத்துளரக்்ககி்றான்                      

மற்றவரின் குள்ற்கள்..

தளரயில் வடியும் ்கண்ணமீர 

்களலந்து ்்சல்்ககின்்றன 

எறும்புக் கூட்டங்கள்...

தாய என்்னாடிருக்கும்வளர 

நொ்னஙகும் ்்சல்லவில்ளல 

்்காவிளலத் ்தடி!

்கணவன் இ்றந்ததும் 

புது வாழக்ள்களய ்தாடஙகு்ககி்றாள் 

குழந்ளத்களுடன் !

்்சடியில் தவ்றிடும் 

பூ்வாடு ப்றந்து ்்சல்்ககி்றது 

எறும்பு...

ஒன்றுகூடும் ்ம்கங்கள் 

்களலந்து ்்சல்்ககி்றது 

அர்சியல் கூட்டம் ....

 கரு. ்ரண் குமார் 
 தகிருமணவயல்,    

 ்தவ்்காட்ளட.
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மறுமணம் என்பது

மா்பரும் தவ்றல்ல

மாற்றான் ள்க பட்டதால்

்பண் ஒன்றும் இழிவல்ல

்பண்ளம என்்ற ்்சால்

உடல் ்சாரந்த ஒன்றுமில்ளல

உள்ைன்பு உயர தகியா்கம்

இளவ இன்்றி ்வ்றில்ளல

அவமானம் என்்றல்ல

அதகில் தவறு ஒன்றுமில்ளல

தன்மானம் ்கா்பபதறகுத்

தனியானால் தவ்றில்ளல

மஞ்சள் ்கயிறு ்கட்டி விட்டு

மாடு ்பால நெடத்துபவளன

்நெஞள்ச ஏ்றி மிதகித்து

மமீண்டு வந்தால் பாவமில்ளல

நொங்கள்

்கட்டிலிளன அலங்கரிக்கும்

்பாருளுமில்ளல _ நெமீங்கள்

்காமத்தகில் விளையாடும்

்பாம்ளம இல்ளல

்சமுதாயம் தூறறும் என

அஞ்சிக் ்்காண்டு - நொங்கள்

்சாகும் வளர உரிளம இழக்்க

அடிளம இல்ளல

உள்ைத்தகின் உணர்ச்சி்களை

புரியாமல் ்வறும்

உடல் தகின்னும் மிரு்கத்ளத

்கட்டிக்  ்்காண்டு

பண்பாடு ்கலா்சாரம் என்று

்்சால்லி - நொங்கள் படும் பாட்ளட 

்சரி ்்சயயும் ்சமுதாய்ம ..

வந்து உண்டு விட்டு்ச

்்சன்று விடுவீர்கள் - எங்கள்

வாழக்ள்க வீணாய ்பானால்

நெமீங்கைாத் தகிரு்பபித் தருவீர ?

்காமத்தகில் மட்டும் தான்

ஆண்்கைின் பஙகு - நொங்கள்

்காலமும் ்்சயய இஙகு

ஆயிரம் உண்டு.

்மட்டி ்பாட்டு ்மைம் தட்டி

்மளட மமீது தாலி ்கட்டி

ள்களய்ப  பிடித்தவன்

்கயவன் என்்றால்

நொனா ்பாறு்பபு ?

முதல் வாழக்ள்க மு்றிதல்

பாவமுமல்ல - அந்த

பாவி ்தாட்ட உடல்

என்பதால் ்்கவலமல்ல

மனம் பாரத்து மணம்

்்காள்பவன் ஆண்்கைின் கூட்டம்

மறுமணம் ஆயினும் ள்க பிடி்பபவன்

ஆண்டவன் ்தாற்றம்

தகிருமணம் ்தாறபதால்

வாழக்ள்க ஒன்றும் இருைல்ல

மறுமணத்ளத ்தடும் ்பண்

மட்டமான ்பாருைல்ல

நொங்கள் வாழவில்

தடுக்்ககித் தான் ்பா்னாம்

தவ்றி ஒன்றும் ்பா்கவில்ளல

கா. அஸோத்பீெி அலாவுதீன
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 மகாம ர ா ன ா வ ி ன்  ம க ா டு ஞ 
ைீற்்த்ால் ஊர்ஙகில் மு்ஙகிக்கி்க்கும் 
இ்லக்கியவா்ிகள் மைவிக்கும், அ்ிவுக்கும் 
ஏற்்பட் ்பைிசயப் ம்பாக்கும் வசகயில் 
இசணயக் கூட்ஙகச்ள ம்ா்ர்நது ந்த ி்க் 
மகாண்டிருந்னர். இன்று நான்காவது 
நா்ளாக ந்க்கப்ம்பாகும் கூட்த்ில் 
ைி்லம்்பின் ைீர்வ்ளர் மைல்வர் எனும் ்பட்ம் 
ம்பற்் ை்மகா்பனின் ம்பசசைக் மகடக 
ஆவ்லாகக் காத்ிருக்கி்ான் ம்ிமா்ன். 
மசனவி ைந ி்ரம ி்சயயும் எப்்படியும் இ ி்ல் 
ஈடு்படுத்வும் ஆவல் மகாண்்ாலும், 
ஆகசைி்ந் மைாற்ம்பாைிவா்ளரும்,  ்படடி 
மன்் ம்பசைா்ளருமான அவளுக்கு ைமீ்ப 
க ா ்ல ம ா க  அ ப் ்ப டி  எ ன் ன ் ா ன்  ஆ ன து 
என்று கண்டு்பிடிக்க முடியா் அ்ளவிற்கு 
்னக்குள்ம்ளமய மு்ஙகிக்கி்க்கி்ாள். 
என்ன காரணமாக இருக்கும் என்று அ ி்ய 
அவன் முயன்்ம்ல்்லாம் வீணாகத்ான் 
ம்பானது. நாளுக்கு நாள் அவளுச்ய 
நிச்ல மமாைமாகிக்மகாண்ம் ம்பானது. 
மன அழுத்த ி்ன் வி்ளிம்்பில் டிப்ரஷனில் 
ம்பாய விடுவாம்ளா  என்றுகூ் அஞை 
மவண்டியுள்்ளது. ஒரு மவச்ள ஊர்ஙகில் 
வீடடிற்குள்ம்ளமய மு்ஙகிக்கி்ப்்ப்ால் 
வந் விசனமயா என்்ால் அ்ற்கும் 
வாயப்பு குச்வு. ம்பாதுவாகமவ அவள் 
்பயணஙகச்ள விரும்்பக்கூடியவள் இல்ச்ல. 
எம்.எட (M.Ed) முடித  ்்பின்புகூ  ்்பணிக்குச 
மைல்்ல விரும்்பவில்ச்ல. அவவப்ம்பாது 

 
்படடிமன்  ்நிகழ்விற்கு அசைப்பு வரும்ம்பாது 
மடடும் க்லநது மகாள்வாள். ஆனால் 
மகாமரானா ம்ாற்று எந் வசகயில் 
இவச்ள இந் அ்ளவிற்கு ்பா்ிததுள்்ளது 
என்று ம்ாியவில்ச்ல. ைாப்்பாடு, தூக்கம், 
வீடடு மவச்லகள் என அசனத ி்லுமிருநது 
மமாத்மாக மு்க்கிப் ம்பாடடுவிட்ம். 
கவுன்ைிலிங, மயாகா ்பயிற்ைி, ்ியானம், 
மருநது என எதுவும் ்பயன்ளிக்கவில்ச்ல. 
 எப்்படிமயா கட்ாயப்்படுத்ி 
அசைதது வநது உடகார சவத்ாகி விட்து. 
ைி்லப்்ப்ிகாரம், அதுவும் வைக்குசர காச் 
என்்ால் ைலிக்காமல் மகடடுக்மகாண்ம், 
்பார்ததுக் மகாண்ம் இருப்்பாள். வந்வள் 
அசையா  ்்பதுசமயாக உடகார்ந ி்ருக்கி் ாள். 
கணீர் என ்ன் மவண்க்லக் குரலில் ம்பாைிய 
ஆரம்்பிதது விட்ார் ை்மகா்பன். அவவப் 
ம்பாது ைந ி்ரம ி்சய ி்ரும்்பிப் ்பார்த்வாறு 
இருந  ்ம ி்மா்ானால் அவ்ளி் ம் மகாஞைம், 
மகாஞைமாக ஏற்்படும் மாற்்ஙகச்ளக் 
கணிக்க முடிந்து.
 ைி்லப்்ப்ிகாரம்,  இரண்்ாயிரம் 
ஆண்டுகளுக்கு முற்்பட் ்மிைர்க்ளின் 
வாழ்க்சக மந்ிமுச்கச்ள அவர்்ம் மமம் 
்பட் க்லாசைாரத்ின் அடிப்்பச்யில் 
ம்்ளிவு் வி்ளக்கும் வர்லாற்று நூல்.  
இ்ளஙமகாவடிகள்,  நற்்பண்ம்பாடும், மனி் 
கு்லத்ிற்கு ்பயன்்படும் நன்மன்ிமயாடும், 
உயிசர யும் துசைமாக ம்ித்ாலும் நீ் ிக்குப் 
ம்பாராடும் உணர்மவாடும் வாழ்்பவசர இந் 
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ெறுலமயில் ொடும் ஏலழகலளே 
காக்க தன ஆல்டகலளே குலறத்து 
வகாண்்டாளோ...
இல்லல கற்பு ெிலலமாதுகளுக்கு 
மடடும் வ்ாநதமானதா...

காமத்ததின பால் வகாண்்ட நமாகத்தால் 
கற்பு காணாமல் நபானது கலியுக 
ேஙலகயி்டம்...

். ்சிெகநணஷ் BE.,
பால்குைம், தூத்துக்குடி மாவட்டம்.

உ்லகம் ம்யவமாகக் மகாண்்ாடும்” எனும் 
ைத்ியதச் கண்ணகியின் ்பாத்ிரம் மூ்லம் 
உணர்த்ி இருக்கி்ார். கற்்பசனயினூம் 
்ப்ல ைத்ியஙகளுக்கும் ஆ்ாரமாக இருப்்பது 
ைி்லப்்ப்ிகாரம். ்மிைர்க்ளின் ்பண்்பாடடுப் 
ம்பட்கமாகத ்ிகழும் ைி்லப்்ப்ிகாரம் 
ம்பருங காப்்பியத்ிற்குாிய ்னிப்ம்பருசம 
வாயந்்ாகும். அப்்படிப்்பட் ைி்லப்்ப்ி 
காரத்ின் கருப் ம்பாருள்க்ளாக வி்ளஙகு 
்பசவ, அரைியல் ்பிசைதம்ாருக்கு அ்ம் 
கூற்்ாகும்,
 உசரசைால் ்பத்ினிசய உயர்நம்ா 
மரததுவர், ஊழ்விசன உருதது வநது 
ஊடடும் என்் மூன்றுமம. அந் வசகயில் 
ம்ா்ர்நது மகாண்டிருந் ை்மகா்பனின் 
அந் மைாற்ம்பாைிவின் அடுதம்ாரு 
வார்தச்மயதும் ைந்ிரம்ியின் மைவி க்ளில் 
விைமவயில்ச்ல! ஆம் நிசனவுகள் எஙமகா 
்பின்மனாக்கிச மைன்று மகாண்டிருந்ன. 
 மனி்  ஆற்்லின் ைக் ி்சயத ி்ருடும் 
க்ளவாணி அந் மனி்னுக்குள்ம்ளமய 
உடகார்நதுமகாண்டு ஆடைி மையவச் 
அந் மனி்மன உணரத ்வறுவதும் 
இயற்சகயாக ந்க்கக்கூடியது்ான். ஒரு 
ைி்ல விையஙகச்ள நம் மனது ் ிட்வட்மாக 
ஒரு முடிவு எடுததுசவததுக் மகாள்கி் து. 
அச் உள் மனது ஆைமாக நம்்பிக் மகாண்டு, 
இப்்படித்ான் ந்ந ி்ருக்கும் என்று உறு ி் 
யான முடிவும் எடுததுக் மகாள்கி்து. 
ஆனால் ்பிற்கா்லஙக்ளில் அது உண்சம 
அல்்ல என்று ம்ாிய வரும்ம்பாது, அ்ாவது 
அ ி்வாற்்லின் மீ் ிருக்கும் அந்த ி்சர 
வி்லகும் மநரம் கா்லஙக்ந் நிச்ல ஏற்்படடு 
விடுகி் து. மனி் ா்பிமானம் என்்ப்ற்கான 
ம்பாருள் இன்ச்ய கா்லகட்ஙக்ளில் 
நாளுக்கு நாள் மா ி்க்மகாண்ம் இருக்கி் து 
என்்பதும் உண்சம.
 ்பசைய நிசனவுகள் பு ி்ய மவ்சன 
கச்ளச மைர்தது ம்பருங குைப்்பதச  ்ஏற்்படுத ,் 
ைந ி்ரம ி்யின் ்பக்கமிருநது ம்லைான ஒரு 
விசும்்ப்லாக மவ்ளிவந்து. ்விததுப்ம்பான 

ம ி்மா்ன் அவ்ளருகில் மைன்று ்ப்ட்தது்ன் 
அவள் கரஙகச்ள எடுதது ்ன் சககளுக்குள் 
சவததுக்மகாண்்வன், அவள் ்ச்லசய 
மமல்்லக் மகா்ியவாறு ்ன் ம்ாள்க்ளின் 
மீது ைாயதது அசணததுக் மகாண்்ான். 
இசணயக் கூட்த ி்ன் வீடிமயா, ஆடிமயா 
என இரண்ச்யும் மியூடடில் ம்பாடடு 
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சவத்து நல்்ல்ாகப் ம்பாயவிட்து என்று 
நிசனததுக்மகாண்்ான். என்ன ஆயிற்று 
இவளுக்கு? அப்்படி என்ன ம்பைினார் 
ை்மகா்பன் இறு ி்யாக என்று மயாைித்ான்.
 ைி்லப்்ப ி்காரக் கச் புசனநதுசர 
அன்று, உண்சமயில் நிகழ்ந் வர்லாறு என்் 
ஆழ்ந் நம்்பிக்சகயும் மகாண்டி ருப்்பவள் 
என்் வசகயில், ‘ஊழ்விசன உருதது வநது 
ஊடடும் என்் மைால்்லா்ல் அவச்ள இந் 
அ்ளவிற்கு ்பா ி்த ி்ருக்கி் ்ா, அசவ  அவள் 
்ச்லக்கு மமல் கூர்வா்ளாக வீற் ி்ருப்்பது 
ம்பான்று அவளுச்ய உ்ல்மமாைி 
உணர்ததுவ்ாகத ம்ான்்ியது. இருந 
்ாலும்,  இத்சன ஆண்டுக்ளாக பூடடி 
சவத ி்ருந் மனம் ி்் நது நன்்ாக அழுது 
்ீர்க்கடடும், துன்்பமமல்்லாம் கசரநது 
நீர்ததுப் ம்பாகடடும் என்று காத்ிருந 
்ான். அழுது ஓயநது கச்ளப்்பால் கணவன் 
மடியில் கண்ணயர்ந்வச்ள மமல்்ல ்ச்ல 
யசணயில் ைாயதது சவத்ான்.
 மனைாடைி என்்பது நம் மன்ின் ஒரு 
்பகு்ி. அவரவர்க்ளின் மையல்்பாடுகள்   ைாியா 

அல்்லது ்வ்ா என்்பச் மனைாடைிமய 
புாிய சவக்கி்து. ஒருவருக்கு குற்் 
உணர்சைிசய உணரச மைய்ால் அசமையல் 
்வறு என்்பச் அவர் உணர்கி்ார். மனம் 
ம்்ளிவான நிச்லயில் இருந்ால், அவர் 
எந் ்வறும் மையயவில்ச்ல என்்பது 
அவருக்குத ம்ாிவ்ால் அவர் குற்் 
உணர்சைிசய உணர்வ்ில்ச்ல. 
 அசர மணி மநரம் கைிதது மமல்்ல கண் 
விைித்வள் வாய ் ி் க்கவும் முயன்்ாள். அவள் 
மனச  ் ்பா ி்த  ் அந  ் விையம் ்பற் ி் அவள் 
மைான்னச்க் மகட்ம்பாது ஆசைாியத ி்ல் 
மமய ைிலிர்த்ான் ம ி்மா்ன். அந  ்ைம்்பவம் 
ந்நது கிட்த்ட  ் 5 ஆண்டுகள் இருக்க 
்லாம். இவவ்ளவு நாடக்ளாக இந  ்அ்ளவிற்கு 
மனச  ்முள்்ளாகக் குததும் இந  ்ைம்்பவதச் 
எப்்படி க்நது மகாண்டிருக்கி்ாள் என்று 
ஆசைாியமாகவும் இருந்து. ந்ந  ் ைி்ல 

ி்னஙக்ளில் எதுவுமம ந்க்கா்து ம்பா்ல 
அசனதச்யும் ம்நதுவிடடு இயல்்பாக 
இவ்ளால் மடடும் எப்்படி இப்்படி இருக்க 
முடிகி் து என்று வியந  ்கா்லமும் நிசனவிற்கு 
வரத்ான் மைய்து. 
 இவர்கள் குடியிருக்கும் அடுக்கு 
மாடி குடியிருப்்பின் காலியாக இருந் 
எ ி்ர் வீடடிற்கு பு ி்் ாக ஒரு குடும்்பம் குடி 
வந ி்ருந்னர். அ்ற்கு முன்பு இருந  ் ஒரு 
்ாத்ாவும், ்பாடடியும் ்ஙகள் மகனு்ன் 
மவ்ளிநாடடிற்மகச மைன்றுவி்  ி்ட்மிடடு 
வீடச  ் இவர்களுக்கு விற்றுவிடடு மைன்று 
விட்னர். ஒரு கணவன், மசனவி, கல்லூாிக்குச 
மைல்லும் ஒரு ம்பண், அவள் ்பாடடி என 
ைின்ன குடும்்பம்்ான். மிக அன்்பாகப் 
்பைகக்கூடியவர்க்ளாக இருந்்ால் நிம்ம ி்யாக 
நன்்ாகத்ான் ம்பாயக் மகாண்டிருந்து. 
ஆனால் ைி்ல நாடக்ளிம்லமய அவர்கள் வீடடில் 
அவவப்ம்பாது அந்ப் ்பாடடியின் ைத்மும், 
மருமக்ளின் ைத்மும் மகடக ஆரம்்பித்து. அவர் 
க்ளி் ம் விைாாித்ம்பாது, மமாகன் என்  ்அந் 
குடும்்பத ்ச்லவர், ்ன் ்ாயக்கு அல்சைமர் 
எனும் ஞா்பகம் ி் வியா ி் என்றும், ்ான் 

ஒவவொரு வோடியும்
க்சிநது உருகதி
ஓடி ேதினறது
உன ேதிலனவுகளோய

lll

உளளுள புலகநது
தீயாய ெளேர்நது
எரிக்கும் நதகம்
்நநதகம் .

்ாநத குமார்
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்மாயத்து்ப ்பான 

்பாய்கைில் ்சில

்வர்கள் மட்டும்

தளழத்துக் ்ககிடக்ள்கயில்

நெகிெத்தகின் தைிளர

எங்்க ்காண்பது 

எல்லாம் ஒரு நெகிழலில்

்சாயல்

எல்லாம் ்கடக்கும் மாளய

எல்லாம் ்கடிந்த நெகிளனவு்கள்

அளவ்கைிலும் பல புைித்து்ப

்பான நெகிெங்கள்

துவண்டு ்ககிடக்கும் 

்சில சுவாரஸ்யங்கள் மட்டும்

அலுத்துக் ்்காண்டு தளலளய

நெமீட்டி பின்

்சரிந்து மயஙகும்

இஙகு தான் இன்னும்

முட்டி முட்டி முளைக்்ககி்றது

வாழக்ள்க

ஒரு இளலயின்

நெரம்பாய பின் 

்சரமீரம் ்சரு்காய!

                     க. ஷியா

என்ன மையகிம்ாம் என்்பச்மய ம்நது விடடு 
ஒமர மையச்ல ி்ரும்்பத ி்ரும்்ப மையவார்கள் 
என்றும் அ்னால் வீடடில் ்பிரசைிசன என்றும் 
கூ ி்னார். இ்னாம்லமய இ்ற்கு முன்னால் 
இரண்டு வீடு மாற்  ் மவண்டிய்ானச்யும், 
அ்னாம்லமய இந  ்முச  ்மிகவும் ைிரமப்்படடு 
மைாந  ் வீடு வாஙகிக்மகாண்டு வந்்ாகவும் 
கூ்ினார். ஆரம்்பத்ில் ்பாி்ா்பமாகத 
ம்ான் ி்ய அவர்கள் நிச்ல 6 மா்த ி்ம்லமய 
எாிசைலூடடுவ்ாக மா ி்ப்ம்பானது. அந்ப் 
்பாடடி  ் ன் வீடு எது என்்பச்மய ம்நதுவிடடு 
அடிக்கடி இவர்கள் வீடு ்ி்ந்ிருக்கும் 
ம்பாம்ல்்லாம் உள்ம்ள வநதுவிடுவதும், மநராக 
கைிவச்க்குள் மைன்று சகசய அ்லம்்பிக் 
மகாண்ம  ்இருப்்பதும், என்று இப்்படி ஏ்ாவது 
மையய ஆரம்்பித  ்்பின்பு இவர்களுக்கும் ைலிப்பு 
ஏற்்ப் ஆரம்்பிததுள்்ளது. இத்சனக்கும் 
அவர்கள் க்சவ பூடடிமய்ான் சவத ி்ருந்ா 
லும் ி்் க்கும்ம்பாம்ல்்லாம் வநதுவிடுவார். 
முக்கியமாக சகயில் ஏம்ா ஒடடிக்மகாண்்து 
ம்பா்ல அசூசையாக உணர்வதும்பா்ல முகதச் 
சவததுக்மகாண்டு மைாப்ச்ப ம்பாடடு சகசய 
கழுவிக்மகாண்ம் இருப்்பார். ைந்ிரம்ி 
மமல்்ல மமல்்ல மகா்பம் மகாள்்ள ஆரம்்பித் 
ம்பாம்ல்்லாம் ம ி்மா்ன், ‘நம் வீடடில் இப்்படி 
ஒரு ம்பாியவர் இருந்ால் என்ன மையய 
முடியும், மகாஞைம் ம்பாறுததுக்மகாள்’ என்று 
ைமா்ானப்்படுத ி்க் மகாண்டிருப்்பான்.
 அன்று ஏற்கனமவ கணவனு்ன் 
ஏம்ா கருதது மவறு்பாடடினால் மனக் 
குைப்்பத்ில் ைசமயலும் மையயாமல் 
இருந் மநரத்ில் அந்ப் ்பாடடி வைக்கம் 
ம்பால் வீடடிற்குள் வநது கைிவச்சயப் 
்பயன்்படுத்ிவிடடு, ஃ்பி்ளஷ் மையயாமல் 
அப்்படிமய வந்ிருக்கி்ார். மகா்பத்ின் 
எல்ச்லக்மகச மைன்றுவிட் ைந்ிரம்ி 
மைய் ்கரா்ில் அவர்கள் வீடடில் ம்பரும் 
்பிரசைிசனயாகி, அவருச்ய மருமகளும் 
ஒமர ்பிடியாக, இ்ற்கு மமல் ்ன்னால் 
ம்பாறுததுக்மகாள்்ள இய்லாது என்றும் 
அவசர மு்ிமயார் இல்்லத்ில் மைர்தம் 
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 கண்ணாடியில் முகம் ்பார்த்ான் மணி.
 இன்று அவனுக்கு மநர்முகத ம்ர்வு.
 ‘‘மக்ம்லானியா எஙகுள்்ளது?’’ - 
மு்ல் மகள்வி.
 ‘‘அது ஸ்ம்பயின் நாடடின் வ்கிைக் 
கில் உள்்ள ்ன்னாடைிப் ்பகு்ி.’’
 ‘‘குட..! அமமாிக்காசவக் கண்டு 
்பிடிதது யார்..?’’
 ‘ ‘ இ ந ் ி ய ா  எ ன் று  ந ி ச ன த து , 
அமமாிக்க கண்்தச்க் கண்டு்பிடித்வர் - 
மகா்லம்்பஸ். அது இந ி்யா அல்்ல; ஒரு பு ி்ய 
கண்்ம் எனக் கண்் ி்ந்வர் - அமமாிக்மகா 
மவஸ்புகி. எனமவ, அவர் ம்பயசரமய, 
இ்லத்ீன் மமாைியில், ம்பண்்பால் ம்பயராக்கி, 
வசர்ப்த்ில் மு்லில் மவ்ளியிட்வர் - 
மார்டின் வால்டைிமுல்்லர்.’’
 ‘‘அ்பாரம்!’’ ம்ா்ர் ்பாராடடு 
களுக்குப் ்பின், எழுந்து அந்க் மகள்வி.  
 ‘‘முத்ன் ்பள்்ளம் எஙகிருக்கி்து?’’
 ‘‘ம்ாியவில்ச்ல ைார்!’’
 ‘‘என்ன மணி ைார்..? உஙக புதுக் 
மகாடச் மாவட்த்ில்்ான் இருக்கு. 
ைமீ்பதது்ல, அந் ஊசரப்்பத ி் ஒரு நாவல் 
கூ் வந்ம்..! ைாி. புதுக்மகாடச்-னு ஏன் 
ம்பர் வந்து..?’’
 ‘‘ைாாி ைார். ம்ாிய்ல.’’
 ‘‘உ்லகதச்மய ம்ாிஞசு வசைிருக் 
கீஙக. ஆனால், உள்ளூர் ்பற்்ித ம்ாிய்ல. 
நீஙக இந்ியப் ்பிர்மர் கூ் ஆக்லாம். 
ஆனால், துசண வட்ாடைியர் ஆகும் 
்கு்ி இல்ச்ல.’’
 மணிக்கு, ்ன் முகம் ம்ாிந்து... 
கண்ணாடி இல்்லாமம்ல..!

ஆகமவண்டும், இல்ச்லமயன்்ால் ்ான் 
அந் வீடடில் இருக்க முடியாது என்றும் 
்பிடிவா்ம் ்பிடிக்க ஆரம்்பிததுள்்ளார். 
இறு்ியில் மவறு வைியில்்லாமல் அவரு 
ச்ய மகன் மமாகன் ்ன் ்ாசய ஒரு 
மு்ிமயார் இல்்லத்ில் மைர்ததுவிடடு 
வந்ார். ஆனால் மகசனயும், ம்பத்ிசய 
யும்  மடடும் ம்க்க முடியாமல் பு்லம்்பிக் 
மகாண்ம் இருந் அந்ப் ்பாடடி ைாியாகச 
ைாப்்பி்ாமல், தூஙகாமல் விசரவிம்லமய 
அஙமகமய உயிசரயும் இைநதுவிட்ார். 
 ஆனால் ைந ி்ரம ி்க்கு அன் ி்லிருநது 
்ான் ஏம்ா ம்பாிய ்பாவம் மையதுவிட்து 
ம்பா்லவும், ்ன்னால்்ான் அந்ப் ்பாடடி 
மு்ிமயார் இல்்லம் மைல்்லமவண்டி வந் 
ம்ாடு, உயிசரயும் இைநதுவிட்ார் என்று 
ம்பாிய குற்் உணர்சைிசய ஏற்்படுத்ி 
விட்து. நா்ளச்வில் மமல்்ல மமல்்ல 
ம்நதுவிடடு ்ன் குடும்்பக் க்சமக்ளில் 
ஆழ்நதும்பாய இருந்ாலும், இன்று இந் 
மகாமரானா ம்ாற்று அசனதச்யும் 
மீண்டும் மவ்ளிமய மகாண்டு வநதுவிட்து. 
சுய நிசனவின்்ி சகசய ்ிரும்்பத 

ி்ரும்்ப கழுவிக்மகாண்ம் இருந் அந்ப் 
்பாடடிசய அவவ்ளவு மவறுத்்ன் ்பயமன 
இன்று சுய நிசனமவாடு அடிக்கடி சகசய 
கழுவிக்மகாண்ம் இருக்கி் நிச்லசம 
வந்ம்ா என்று ்ன்சனய்ியாமல் ஒரு 
அழுத்ம் அவச்ள ்பா்ிததுள்்ளச் ஒரு 
வைியாகப்  புாிநது மகாண்்்ால் இனி 
அவச்ள எப்்படியும் ைமா்ானம் மையது 
்பசைய நிச்லக்குக் மகாண்டு வநதுவி் ்லாம் 
என்் நம்்பிக்சகமயாடு அசைததுச மைன்று 
்படுக்க சவத்ான். ஊழ்விசன உருதது வநது 
ஊடடும் என்்பம்ல்்லாம் கச்்ான் என்று 
அவசனப்ம்பா்லமவ நாமும் நம்்பத்ாமன 
மவண்டும்? ்வம் மையயா்வர்கள் என்று 
இந் உ்லகில் எவரும் இல்ச்ல. வாழ்க்சகயில் 
நாம் மையயும் ைி்ல ்வறுகள் மடடுமம நம் 
குணா ி்ையஙகச்ள வசரயறுப்்ப ி்ல்ச்லமய!
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அழுது புரைா்த பா்பபா! - ்காளலயில்

 அழுது புரைா்த!

அழுது புரள்்ககி்றதா ளமனா - உன்்பால்

 அரற்றித் தகிரி்ககி்றதா?..

    (பா்பபா! அழுது..)

்காளல எழுந்ததும் பா்பபா! - ்வைியில்

 ்காறள்ற நு்கரந்தகிடடீ!

்தாலுக்கு நெல்லதடீ - பா்பபா!

 துணி்ச்சல் ்்காடுக்குமடீ!

்காளலயில் மாமரக் குயில்்கள்பார! - அழ்காய

 ்கானம் இள்சக்குது பாரடீநெமீ!

்்சாளலயில் உள்ை ப்றளவ்யல்லாம் - ஆ்கா!

 சுற்றிவிளை யாடுதடீ!

    (பா்பபா! அழுது..)

தூங்ககி எழுந்ததும் அழலா்மா? - பா்பபா!

 துக்்ககிரி என்றுளன அளழ்பபரடீ!

வாங்ககிக் குடித்து்பபாளல, - பின்பு

 வா்சலில் ப்றளவ்கள்பார!

மயில்்கள் ஆடுதல்பார! ்தருவில் - பசுவும்

 ம்கவுக்கு ஊட்டுதல்பார!

ஒயிலாயக் ்்காழி்க.ளும் அ்தா! - கு்பளபயில்

 உணளவத் ்தடுதல்பார!

நொய்களும் வால்குளழத்து வந்்த - உன்னிடம்

 நெல்ல ’பிஸ்்கட்’  ்்கட்்களல்யா?

பாய்ககி்ற ஆட்டுக்குட்டி - உன்்றன்

 பாதத்ளத நெக்்களல்யா?

படுக்ள்களய விட்்டழுந்து பா்பபா! - நெல்ல

 பழக்்க்ம ்்காள்ை்வணும்!

துடுக்குத் தனம் - விட்டுநெமீ - என்றும்

 ்சிரிக்்க்ப பழ்க்வணும்! - பா்பபா!

 ்சிரிக்்க்ப பழ்க்வணும்!
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்காயந்த மரத்ளத

தழுவியபடி்ய இ்றஙகு்ககி்றது

மளழ நெமீர    01

மளழ நெமீர

வடிந்தபடி்ய

ஓளல குடிள்ச   02

இரவு மளழ

தனிளமயான யா்ச்கனுக்கு

துளணயா்க துைி்கள்  03

வீட்டு நொய

்கட்டி ளவத்தகிருக்்ககி்றார்கள்

ர்சிக்்ககி்றது மளழளய  04

மளழ நெமீர

வற்றிய பி்றகு

்களர்யாதுங்ககினக் ்காலணி்கள் 05

ஒவ்வாரு மளழத்துைிளயயும்

ர்சித்தபடி்ய

நெளனயும் யா்ச்கன்   06

்்காளட மளழ

நெளனந்து விளையாடும் ்சிறுவர்கள்

எ்த்சள்சயா்க...!   07

ர்சித்து முடிக்கும் முன்

நெ்கரந்து ்்சல்்ககி்றது

மளழயில் ்கா்ககித ்க்பபல்  08

்சிறுவன் வளர்ககி்றான்

மரங்கள் நெகிள்றந்தக் ்காட்ளட

மளழயுடன் ்்சரத்து   09

மளழ நெமீர

்சாளலயில் ஓடு்ககி்றது

தகிருடு்பானது குைம்  10

மளழ நெகின்றும்

குளட பிடித்தபடி

்காைான்    11

மளழக்கு முந்ளதய ்நெரம்

பரபர்பபா்க

எறும்பு்கள்    12

்வண்ட்வ ்வண்டாம்

நெகின்று விடு மளழ்ய

தத்தைிக்்ககி்றது குடிள்ச  13

மளழளய பாரத்து

்சிரிக்கும் குழந்ளதக்கு

்காது ்்கட்்கவில்ளல  14

துைி துைியா்க விழு்ககி்றது

நெ்கரும் ்பருந்தகில் இருந்து

்சாைரம் வழியா்க   15

அளட மளழயில்

நெளனந்தபடி

விவ்சாயி ்சிளல   16

்்சடிக்கு தண்ணமீர ஊற்ற

புதகியவள்க ்கருவி

மளழ ்பாழிவின் ்சாயல்  17

தண்ணமீர வற்றிய ்ககிணறு

தா்கம் தமீரத்தகிருக்கு்மா

ஆ்காயம்    18

தவளையின் ்சாயலில்

வானத்தகில் நெமீந்து்ககி்றான்

்சிறுவன்    19

உளடந்த வானம்

ஒன்று ்்சரும் வளர ்காத்தகிருந்தது

்்காக்கு    20


பாண்டிய ராஜ்

தகிரு்பபூர
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ராமாத்தா வகணறு...

அவளுக்கு ்கல்யாணத்துல

அவவைவா இஷடம் இல்்லனுலாம் இல்ல

குடும்ப சூழநெகிளல

்காலத்த ்கடத்தகிடு்சசு...

ஆகு்ற வயசுல

எதுவா இருந்தாலும் ஆ்கனுந்தான்

ஆனால் அ்பபனாத்த ்பாயிட்டா

எல்லா்ம ்லட்டு தா்ன...

எல்லா்ம ்லட்டுதான்

்ரண்டு புள்ளைங்களும் ்லட்டுதான்...

்்காஞ்சம் குழ்பபிட்்டன்

வாங்க மமீதகி ்களதய ்்சால்்்றன்...

அவ பாத்த மா்பபைதான்

்களட்சி வர வீட்டுக்்காரனா

்நென்ப்ப வரல அவனுக்கு...

்கட்டிலின்பம் ப்ககிரந்தவனுக்கு

பட்டினித் துன்பம் அ்றியல...

இவ்ைாட மூணு உயிரா்சசு

இருந்த வீடும் வித்தா்சசு...

தாலியும் அட்கா்சசு

அளதக் ்கட்டியவனும் ஓடியா்சசு...

ராமாத்தா ்்சாத்ளத இழந்தகிருந்தா

மமீட்டிரு்பபா...

சு்கத்த ப்றி்்காடுத்தவைா்ச்்ச...

புத்தகி ்பதலி்சசு ்பயிக்கு

வடிவம் ்்காடுத்தாள்...

்கமீனூருத் ்தரு்வல்லாம்

புள்ளைங்க்ைாடு பித்தா்க தகிரிந்தாள்...

ஊர ்சனம் ்வடிக்ள்கதான் பாரத்தது...

்்சாந்த ்சனம் ்்கலிதான் ்்சயதது...

்்சாந்த வீ்ட அவ ்பளரத் து்றந்த்பாதும்

ஏ்தா ்மாதலாைி ்்கணறு

இ்ப்பா ராமாத்தா ்்கண்றா்ககிவிட்டது...

இ்பளபயும் அவ அழுள்கய

்வடிக்்க பாத்தவங்க ்்சால்லுவாங்க

ளநெட்டானா ராமாத்தா

தன் ்ரண்டு புள்ளைங்க்ைாட

அந்த ்்கணத்துள்ை

அழ்ற ்சத்தம் ்்கக்குமுனு...

எஸ். உதய பாலா

    |6

மததில்  நமல்  தீர்வுகள

வனாந்தகிரமா..?
வ்சந்த. ்்சாளலயா..?
எது்வன்்ற்றியாமல்
ப்றந்து  ்்காண்டிருக்கும்
்பயரில்லா  ப்றளவயாய..நொன்.
என்ன. ்பயர  ளவ்பபாய  நெமீ..?

ஏந்தும் ்கரங்களை
எதகிரபாரத்த. வண்ணம்
ஆவலுடன்  அமரந்தகிருக்கும்
வாலிபக்  ்்கா்பளப  நொன்.
அமிலத்ளதயா...?
அமுதத்ளதயா...?
எளதக்  ்்காண்டு  நெகிர்பபுவாய நெமீ..?

ஸ்வரங்களைக்  குளழத்து
ரா்கங்கைால்   உருவான
இன்னிள்ச  வீளண  நொன்.
முஹாரிளயயா...?
்்சௌந்தரய. லஹரிளயயா..?
எளத   மமீட்ட்ப  ்பா்ககி்றாய...நெமீ...?

பிஞசு  மழளலயின்
வஞ்சமில்லா  மனம்   ்பால்
்வள்ளைக்  ்கா்ககிதமாய  நொன்.
மரண. ்சா்சனத்ளதயா...?
மதுர. ்காதளலயா...?
எளத  எழுத்ப ்பா்ககி்றாய...நெமீ..?
 

                        - வெனஸி 
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 ்ஙகள் மைாந்ஊர். மற்றும் ம்பற்ம்ார் கு ி்தது..
 எனது மைாந்ஊர் ி்ருததுச்ப் பூண்டி அருகில் உள்்ள மணலி (மணலி கந்ைாமி 
்பி்ந் ஊர்) ம்பற்ம்ார் ம்பான்னுைாமி ைிந்ாமணி. விவைாயக் குடும்்பம். அம்மா 
வீடடு நிர்வாகி் ான். அப்்பா ்பல்கச்ல வித்கர் க்ாைிாியர், ்பா்்லாைிாியர், நடிகர, ்பா்கர் 
இன்னும் மைால்்ல்லாம்

l

l

l

l

 ்கவியுல்ககில், தகிளரயுல்ககில், தமிழுல்ககில் ஒரு அள்சக்்க முடியாத இடத்ளத்ப 

்பற்றவர ்கவியரசு ்கண்ணதா்சர என்பளத அளனவரும் அ்றி்வாம். அவருளடய 

பாடல்்கள் பாமரனுக்கும் புரியும் வண்ணம் மி்கவும் எைிளமயா்க அ்த்நெரத்தகில் ்சங்க 

இலக்்ககியத்துக்கு்ச ்சறறும் குள்றயாத தரத்துடன் இருக்கும். அத்தள்கய உணரளவ, 

இன்பத்ளத நெமக்கு இ்ப்பாது ஒருவரின் ்கவிளத வழஙகு்மயானால் அது இவரது 

்கவிளததான்.இவரது எந்த்வாரு ்கவிளதளய நொம் படித்தாலும் ்கண்ணதா்சன் 

நெமக்குத் ்தரிவார. அது ்காதலானாலும் ்்சா்கமானாலும் தத்துவமானாலும் 

எல்லாவற்றிலும் ்கண்ணதா்சளன நெம் ்கண்முன்்ன ்காட்டி்ச ்்சல்லும் 

அறபுதக்்கவிஞர இவர. ஆம் நொள்க மாவட்டத்தகில் பா்பபாக்்்காயில் என்்ற்தார 

அழ்ககிய ்கடற்களர உ்பபுக் ்காறள்ற அன்்றாடம் சுவா்சிக்கும் ஊரில் வ்சித்து வரும் 

மூத்த ்கவிஞர ததிருமிகு வபானமணிதா்ன அவர்கள்தான்  அந்தக் ்கவிஞர. 

 நொட்கக்்களல்ப பின்னணி உளடய ்களலக்குடும்ப வாரிசு. தன் தந்ளதயும் 

அண்ணனும் நொட்கக் ்களலஞர்கள். தாங்க்ை பாடல் எழுதகி நொட்கத்தகில் பாடும் 

தகி்றன்வாயந்தவர்கள். இவரும் பாடல் எழுதுவதகில் விய்ப்பதும் இல்ளல தான். 

எனினும்  எடுத்துக் ்்காள்ளும் தளல்பபு்கள் அளனத்தகிலும் இளம்ப்பாழுதகில் 

்கவி்சளமக்கும் ்வ்கம் அதகிலும் எதுள்க ்மாளன இளயபு்கள் மின்ன ஒரு ்காட்டாறறு 

்வள்ைம் ்பால் பிரவா்கம் எடுத்து ஓடும் அந்த ஆற்்றாடு  இ்ப்பாது தமிழ்நெஞ்சம் 

மின்னிதழுக்்கா்க உளரயாட்ச ்்சல்்ககி்்றாம் வாருங்கள்

    
  

   :  
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 ்ஙகள் இயற்ம்பயமர ம்பான்மணி 
்ாைன்்ானா?இல்ச்ல புசனப்ம்பயரா?
 இயற்ம்பயர் ம்வ்ாஸ் ைிறுவய்ி 
ம்லமய ம்பயசர மாற்்ிக்மகாண்ம்ன்.
ம்பான்மணி்ாைன் என்று. அதுவும் ஒரு 
காரணப் ம்பயராக அசமந்து. கல்கி 
அவர்கள் கிருஷ்ணமூர்த்ி என்் ம்பயசர 
்நச்யின் ம்பயாில் இரண்டு எழுதச்யும் 
்ன் ம்பயாின் மு்ம்லழுதச்யும் இசணதது 
கல்கி என்று சவததுக் மகாண்்து ம்பா்ல; 
நான் ் நச் ம்பயர் ் ாயார் ம்பயாிலுள்்ள 
ம ண ி  எ ன து  ம ்ப ய ா ி ல்  உ ள் ்ள  ் ா ஸ் 
மூன்ச்யும் இசணதது ம்பான்மணி்ாைன் 
ஆமனன்.
 ்ஙகளுச்யக் கவிச்கள் ம்பரும் 
்பாலும் கண்ண்ாைன் கவிச்கள் ம்பா்லமவ 
இருக்கி் ம ?் காரணம் என்ன?
 கவியரசு கண்ண்ாைன் அவர்க்ளது 
க வ ி ச ் க ள்  ம ம ல்  எ ன க் கு  ம ி கு ந ் 
ஈடு்பாடு உண்டு. அவரது கவிச்கள் ஏழு 
ம்ாகு்ியும் வாைித்வன்.இன்னும் ் ிரும்்பத 
்ிரும்்ப வாைிததுக் மகாண்டிருக்கிம்ன் 

ைமயம் கிச்க்கும் ம்பாழும்ல்்லாம். அந் 
்பா்ிப்பு்ான் காரணமாக இருக்க முடியும் 
என்று நம்புக ிம்ன்.  அதுமடடுமல்்ல 
அவசரமய மானைீக குருவாகவும் ஏன் 
ம்யவமாகமவ ஏற்றுக் மகாண்டுவிடம்ன். 
காச்ல அவசர ம்ாழு் ்பின்ம்ப எந் 
மவச்லயும் ம்ா்ஙகுவது வைக்கம்.
 கண்ண்ாைன்மமல் அப்்படி என்ன 
்பிாியம்?
 க்ளஙகமில்்லாம்ாரு குைநச் முகம் 
அவருக்கு.அ்ில் நான் காணும் ம்யவீகம்.
அவரது எழுத்ின் வல்்லசம எந் கவிஞ 
னுக்கும் இல்்லாம்ாரு ்னித ்ன்சம 
நான் அவருக்கு ரைிகன் என்்பச்வி்வும் 
அவருக்கு ஒரு அடிசமயாகிவிடம்ன் 
என்ம் மகாள்்ள்லாம். அவரது ம்பயசர 
என் ஒரு மகனுக்கு சூடடியுள்ம்ளன். 
இ ன் ம ன ா ரு  ம க னு க் கு  க ா ம ர ா ை ன் 
என்று நா.கா மமல் உள்்ள ்பிாியத்ிலும் 
சூடடியுள்ம்ளன்
 ம்பண்கச்ள வருணிக்கும் கவிச் 
க ம ்ள  அ ் ி க ம ா க  எ ழு து க ி ்ீ ர் க ம ்ள 

்பர்றிஞர அண்ணா விருதகிளன்ப ்பறும் தருணம்... உடனிரு்பபவர்கள் தமிழ்நெஞ்சம் 
அமின், ்கவி்ச்்சல்வா, ்தன்்றல் ்கவி ஆ்ககி்யார.                                                                      q 
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ம்பாரடிக்க வில்ச்லயா?
 ம்பண்கச்ள வருணிக்கும் கவிச் 
கள்  மகாஞைம்  அ்ிகம்  எழுதுகிம்ன் 
என்்பச  ் மறுக்க விய்லாது. நான் ைமு்ாயப் 
்பார்சவமயாடு நிச்யக் கவிச்கள் எழு ி்க் 
மகாண்டு்ானிருக்கிம்ன். முகநூலில் 
அ்ிக வரமவற்பு ம்பண்கச்ள வருணிக்கும் 
கவிச்களுக்மக கிச்க்கி் து. ரைிகர்களுக்காக 
எழு  ் மவண்டிய கட்ாயம் அவவ்ளவு்ான்.
ம்பாரடிக்கவில்ச்லயா என்் ்ஙக்ளின் 
மகள்விக்கு ்ப ி்ல் இல்ச்ல என்்பம  ் எனது 
்ப்ில். ்ினமும் காச்ல இரவு இடலி்ான் 
ைாப்்பிடுகிம்ன் இதுவசர ம்பாரடிக்கவில்ச்ல.
அதும்பா்லத்ான் என்று நிசனக்கிம்ன்.
 ம்பண்க்ளின் ்ப்தச்ப் ம்பாடடு 
கவிச் எழுதுவச்ச ைி்லர் எ ி்ர்க்கி் ார்கம்ள? 
அது்பற் ி் ்ஙகள் கருதம்ன்ன?
 உ ண் ச ம ் ா ன்  ஐ ய ா .  உ ங க ள் 
மகள்வியிம்லமய ைி்லர் என்று கு்ிப்்பிடு 
கி்ீர்கள் அப்்படியானால் ்ப்லர் விரும்பு 
கி் ார்கள் என்  ்ம்பாருள் மச்நது கி் க்கி் து 
ைாி்ாமன? ்ப்ல முன்னணி ்பத்ிாிசககள் 
ம்பண்க்ளின் ்ப்தச் அடச்ப்்ப்மாகப் 
ம்பாடடு விற்்பசன மையகி் ார்கள். நீஙகள் 
மைால்்லக்கூடிய அந  ்ைி்லரது சகக்ளில் அந் 
்பத ி்ாிசககள் இருப்்பச  ் நாமன மநாில் 
கண்டுள்ம்ளன். எ ி்ர்ப்்பவர்கள் ஒரு இ்த ி்ல் 
அச  ்ஆ்ாிப்்பது எந  ்வசகயில் நியாயம்.? 
்ப்ல ம்பண்கவிஞர்கள் ம்பண்க்ளின் ்ப்தச்ப் 
ம்பாடடு முகநூலில் கவிச  ்எழுதுகி் ார்கம்ள 
அ்ற்கு என்ன ம்பாருள்?
 இசணயத்ில் ்ஙக்ளது புசகப் 
்ப்ம் வருவச் ம்பருசமயாகக் கரு்ி 
எத்சனப் ம்பண்கள் ் ஙக்ளின் ்ப்ஙகச்ள  
்ாஙகம்ள ்ப்ிவு மையகி்ார்கள். அவர் 
க்ளி்ம் எ்ிர்ப்ச்பக் காட்த துணி வின்்ி 
அ்ற்கு விருப்்பக் கு்ியுமிடடு அருசம 
என்று மவறு ்பாராடடு.
 இது எந் வசகயில் ந ியாயம் 
எ்ிர்ப்ம்பார்கம்ள ைிந்ிக்கடடும்.
 ஆனாலும் நான் ்ற்கா்லஙக்ளில் 
மவகுவாக ம்பண்க்ளின் ்ப்தச் உ்பமயாகிப் 

p நெடி்கர நொ்சர அவர்களுடன் நெமது 
்கவிஞர ்பான்மணிதா்சன் அவர்கள்.

்களலஞர நெகிளன்வந்தல் நெகி்கழவில்...       q 
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்பச் நிறுத்ிக் மகாண்டுள்ம்ளன். அது 
எ ி்ர்ப்்பா்ளர்களுக்கு அஞைியல்்ல.
 என் அன்புக்குாிய கவிசைக்ரவர்த ி் 
விக்்ர்்ாஸ் ஐயாவின் மவண்டுமகாள் ஏற்று.
எ ி்ர்கா்லத ி்ல் முற் ி்லும் ம்பண்கள் ்ப்தச்ப் 
ம்பா  ்மவண்்ா மமனவும் எண்ணியுள்ம்ளன் 
ஐயா.

 ்ஙகள் ் நச்யார் நா்க நடிகர் 
என்்ப்ால் ் ஙகளுக்கும் நடிப்்பின்மமல் ஆர்வம் 
இருந்்ா? மமச்யில் நடித துள்்ளீர்க்ளா?
 மமச்யில் நடித்து இல்ச்ல. மிகுந் 
ஆர்வமுண்டு இப்ம்பாதும் கூ்.அ்ற்கான 
வாயப்புகள் வரமவயில்ச்ல.எனது ்நச் 
மவ்மிடடு மமச்க்கு வரும் ம்ாரசணமய 
அந் ஆசைசயத தூண்டிவிட்து என்லாம்.
 ்ிசரப்்ப்த்ிற்கு ்பா்ல் எழு்ிய 
அனு்பவம் உண்்ா? எழுதும் எண்ணம் 
உள்்ள்ா? ்ிசரப்்பா்ல்கள் ்பற்்ி ்ஙகள் 
கருதது என்ன?
 அனு்பவமுண்டு இரண்டு முச் 
்பா்ல்கள் எழு ி்யுள்ம்ளன் இயக்குனர் ்ம்்பி 
்பன்னீர் மைல்வம் அவர்கள் இயக்குவ்ாக 
மைான்னார். ்பா்ல்களும் ்ப்ிவாகின. 
்ம்மி வாயஸ் ம்பாடடு.ஆனா்லலும் ்ப்ல 
காரணஙகள் ்ச்யி்  ்ப்ப்்பிடிப்பு நின்று 
விட்து. எழு் மவண்டுமமன்் எண்ணம் 

தஞள்சத்தமிழ மன்்றம் விழாவில்...            q 

p தகிருமிகு ஆவடி குமார அவர்கைிடமிருந்து எழுத்தாைர்கள் தமிழ்களல இலக்்ககிய்ச 
்சங்கம் ்சாரபா்க வழங்க்ப்பட்ட விருதகிளன்ப ்பறறுக்்்காள்ளும் தருணம்.
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இப்ம்பாழுதும் உண்டு. ்ிசரப்்ப்த்ின் 
மூ்லம் மடடுமம விசரவில் நமக்க்மகாரு 
அஙகீகாரம் கிடடுமமன்று நம்புவ்ால்.
 ்ற்ம்பாது மரபுக்கவிச்கச்ளயும் 
எழு் முற்்படடுள்்ளீர்கள். அந் எண்ணம் 
எவவாறு எழுந்து? ஆைிாியராக எவமரனும் 
உ்வுகி்ார்க்ளா?
 1976 ல் எனது மு்ல் கவிச  ்மாச்ல 
என்் சகமயடடில் மவ்ளியானது. அ்ன் 
ஆைிாியர் ்ிருமிகு நீசர அத்ிப்பூ அவர்கள் 
அந் கவிச்சயப் ்பாராடடி எனக்கு 
அஞை்லடச  ் அனுப்்பினார்.அந  ்கவிச்மய 

மரபு வடிவந்ான். சுத்மாக இ்லக்கணம் 
அசமயா ி்ருந்ாலும் இசைக்மகற்்ப எதுசக 
மமாசனமயாடு எழு ி்யிருநம்ன். இன்றும் 
அவவா்ான கவிச்கச்ளத்ான் அ்ிகம் 
எழுதுவதுண்டு.
 இப்ம்பாழுது மரபுக்கவிச்கள் இ்லக் 
கண கடம்ாடு எழு்க் கற்றுக் மகாண்டு 
வருகிம்ன். அ்ன் முயற்ைியாக அவவப்ம்பாது 
முகநூலில் மரபுப்்படி கவிச்கள் மவண்்பா 
எழுதுகிம்ன். ஆைிாியராக ்ப்லரும் எனக்கு 
உ்வி மையகி் ார்கள் மறுக்கவிய்லா. அடிக்கடி 
எனக்கு எழும் ைநம்கஙகச்ள ் ீர்ததுசவப்்பது 
ஐயா ம்பராைான் அகன் (அனுரா்ா 
கட்ம்பாம்மன்) அவர்கள்.மவண்்பா எழு்ச 
மைால்லி யாப்ச்ப ம்்ளிவு்படுத ி்யது நண்்பர்கள் 
ஐயா கவிசைக்ரவர்த ி் விக்்ர்்ாஸும் கவிஞர் 
கண்ண்ாைமுருகனுமாவர்.
 இதுவசர எழு ி்யுள்்ள நூல்கள் ்பற் ி்...?
•  வானவில் ைிறுகச்கள்
• ்ப்ம் மைான்னப்்பா்ம் 
 (ைிறுவர் ைிறுகச்கள்)
• மனி்ம்
• ்பார்சவயின் ்ப்ிவுகள்
 (்னிக் கவிச் ம்ாகுப்புகள்)
• இ்யப்பூவின் இ்ழ்கள்
• உயிர்மமகம்
• உ்ஙகா் உணர்சைிகள்
• ம்ாகுப்பு கவிச் நூல்கள்
• கவிஞர் ம்பான்மணி் ாைன் கவிச்கள் 
 (4 ம்ாகு்ிகள்) இன்னும்,
 (3 ம்ாகு்ிகள் அசமைறும் ்யார் 
நிச்லயில் உள்்ளன.)
• இசவயின் ி் ைின்னச ைின்ன புத்கஙகள் 

ைி்ல.
• ்்லவர்லாறும் ்மிழ்மவ்ஙகளும் 

ஆன்மீகத ம்ாகுப்பு
• (108 ்ிவயம்ை வர்லாறும்.்பன்னிரு 

ஆழ்வார்கச்ளயும் மைால்லும் நூல்)
 எ்ிர்கா்லத்ில் இன்னும் நிச்ய 
நூல்கச்ள எழு்மவண்டும் என்  ் ஆசைகச்ள 
மகாடச்க்கடடி சவததுள்ம்ளன். ம்பாரு்ளா 

ா்ரம் முடடுக்கடச்ப் ம்பாடுகி் து. ்பார்க்க்லாம்.

நெகிலாமுற்றம் விழாவில் ்கவிஞர்கள் 
பாலு ்்காவிந்தரா்சன், வீரபாண்டியத் 
்தன்னவன், புதூர ்சமீனிவா்சன்,  
முத்துலிங்கம் ஆக்ி்யாருடன்...

p நெகிலாமுற்றம் ஆண்டுவிழாவில் 
்கவிஞர முத்துலிங்கம் அவர்கைிடம் 
விருது ்பறும்்பாது...
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 இதுவசர வாஙகியுள்்ள விருதுகள் ்பற் ி்
 நிச்ய விருதுகள் ம்பற்றுள்ம்ளன்.
அசவக்ளில் கு்ிப்்பி்த ்க்க ைி்ல
• கண்ண்ாைன் விருது
• ்படடுக் மகாடச்யார் விருது
• கம்்ப்ாைன் விருது
• ்ிருவள்ளுவர் விருது
• கவிசசு்ர் விருது
• ைஙகத்மிழ் பு்லவர் விருது

• ்மிழ்சமைம்மல் விருது
• சுர்ா விருது 
்மிைக  அரைின் அகசவ மு ி்ர்ந் ்மிை ி்ஞர் 
(ஓயவூ ி்யம்)
 ்ாஙகள் மையதுவந  ்ம்ாைில் கு ி்தது...
 ம்ா்க்கக் கா்லத்ில் எனது 
ம்ாைில் ஒரு சைக்கிள்    மமக்கானிக்காகத 
்ான் இருந்து. கவி்ா டிமர்ர்ஸ் என்் 
நிறுவனத்ில். ்பின்பு அம் நிறுவனத்ில் 

்வலாங்கண்ணியில் நெளட்பற்ற விழா்வான்்றில் இயக்குநெர வினுபாரதகி, ்கவிஞர 
்சாகுல், ்கவிக்்்கா விக்டரதாஸ், ்கவிஞர நெமீளர அத்தகி்பபூ, ்கவிஞர ்வற்றி்ப்ப்ராைி, 
்கவிஞர பாலு ்்காவிந்தரா்சன் ஆ்ககி்யாருடன்...

p ்கவிஞர ்பான்மணிதா்சன் அவர்களுடன் தமிழ்நெஞ்சம் அமின் மறறும் பாவலர 
்சமீனி பழனி விருது்பறும் விழா்வான்்றில்.
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கணக்கராகப் ்பணியாற்்ிமனன் ைி்ல 
ஆண்டுகள். ம்பா ி்ய வருமானமின்சமயால் 
ஒரு மீன் கம்ம்பனியில் கணக்கா்ளராக 
மைர்நம்ன்.்பின்பு சுயமாக ஒரு இ்ால் 
மீன் விற்்பசன நிச்லயதச் நாசகயில் 
ம்ா்ஙகிமனன். அ ி்ல் ம்பாியம்ாரு ்பின்ன 
ச்சவ ைந்ிக்க மநர்ந்து. ம்பாரு்ளா்ார 
இைப்ச்ப ஈடு கட் முடியாமல் எனது 
நிறுவனம் மூடுவிைா கண்்து. மிகுந் 
ைிரமத்ில் இருந் மவச்ள ஒரு ஐநது 

வரு்ஙகள் ்லாாி ஓடடுனராக ்பணியில் 
மைர்நம்ன்.
 அ்ிலும் ்ப்ல இன்னல்கள். அச்யும் 
விடடு விடடு ைி்ல இ்ால் கம்ம்பனிகளுக்கு 
விற்்பசனப் ்பிர்ியாக ்பணியாற்்ிமனன். 
மவ்ளி மாநி்லஙக்ளில்.
 ம்ாைில் ைார்நது ்ப்ல மாநி்லஙக 
ளுக்கும் ்பயணிததுள்்ளீர்கள். அவற்றுள் 
்ஙகளுக்குப் ்பிடித் மாநி்லம் எது? ஏன்?
 ஆ ந ் ி ர ா  ம க ர ்ள ா  க ர் ந ா ் க ா 

மதுளர ்சங்க்பபுலவர்கள் விழாவில் ்கவிஞர ்பாறள்க்பபாண்டியன் அவர்கைிடம் 
பாராட்டு்ப ்பறும்்பாது...                                                                                                          q 

p தஞள்சத்தமிழ மன்்றம் விழாவில், ்கவிஞர்கள் ்ொதகிபாசு முனிய்பபன், 
வா.்சண்மு்கம், ்்சல்வா ஆறுமு்கம், ்கா.நெ.்கல்யாணசுந்தரம், இராம் ்வல்முரு்கன், 
நொ.பாண்டியரா்சன், முத்துவிெயன், ்காந்தகி ்கருணாநெகிதகி ஆ்ககி்யாருடன்.
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்பாண்டிசமைாி மகாவா என நான் ்ப்ல 
மாநி்லஙக்ளிலும் ் ஙகி இருந்ாலும் எனக்கு 
்பிடித் மாநி்லம் மகர்ளா்ான். இயற்சக 
வ்ளம் மகாஞசும் எைில்மிகு ம்ைம்.
 அஙகுள்்ள மக்க்ளி்ம் ஒரு நாள் 
்பைகிவிட்ாம்ல ம்பாதும் ்ன் குடும்்பதது 
அஙகத்ினராகமவ ்பாவிக்கத ம்ா்ஙகி 
விடுவார்கள். ் மிழுக்கு மாியாச் ் ரும் ஒரு 
மாநி்லமமன்்ால் அது மகர்ளாமவ.
 ்ற்ம்பாது என்ன மையகி்ீர்கள்? 
கவிச் மடடுமம ம்பாழுது ம்பாக்கா?
 மகாமரானாவின் ் ாக்கத்ால் ்பணியில் 
ம்ாயவு ஏற்்படடு விட்து. மவ்ளிமாநி்லங 
களுக்கு ்பயணிக்க இய்லவில்ச்ல.
 என்ன மையய. ்ற்ம்பாது நாசக 
நகாில் ்பிர்ப்லமான ் ிருமண மண்்்பத்ின் 
நிர்வாகியாக ்பணிமையகிம்ன்.
 கவிச் எழு் மநரமும் கிச்க்கி்து.
கவிச் எழு்ி ம்பாழுச் ம்பாக்குகிம்ன் 
என்று மைால்்ல முடியாது. கவிச் எழு்ி 
கா்லதச் மைமிதது சவக்கிம்ன் என்்பம்  
நி்ர்ைனம்.
 வீடடில் உள்்ள உஙகள் நண்்பர்கள் 
்பற்்ி..
 எனக்கு நட்பாக வீடடில் உள்்ளவர்கள் 
ஒரு மகனும் மசனவியுமம. அவர்க்ளின் அன்பும் 

அரவசணப்பும் என் வ்ளர்சைிக்கான உரம் 
 உஙகள் எ்ிர்கா்லத ்ிட்ம்?
 ்ிட்மி்ல் என்று ம்பாி்ாக ஒன்று 
மில்ச்ல. எழு் மவண்டும். என் ்மிழ் 
வாழ்ததும் வசர எழு்ிக்மகாண்ம் இருக்க 
மவண்டும்.

p ்கம்பதா்சன் விருதாைர்கள் ்கவிஞர்கள் வீரபாண்டியத் ்தன்னவன், ்பாறள்க்ப 
பாண்டியன், அனுராதா ்கட்ட்பாம்மன், ்வற்றி்ப்ப்ராைி ஆ்ககி்யாருடன்....

p பாவலரமணி இராம் ்வல்மு்கனிடம் 
்பான்மணிதா்சன் ்கவிளத்கள் நூளல 
வழங்ககி ம்ககிழும் தறுணம்.
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 ் ம ி ழ் ம ந ஞ ை ம்  இ ் ழ்  ம ற் று ம் 
்மிழ்மநஞைம் ஆைிாியர் கு்ிதது ஒரு ைி்ல 
வார்தச்கள்..
 ் ம ி ழ் ம ந ஞ ை ம்  இ ் ழ்  ்ப ற் ் ி யு ம் 
அ்ன் ஆைிாியப் ம்பருந்சக கவிஞர் 
அமின் ்பற்்ியும் ஒரு ைி்ல வார்தச்க்ளில் 
மைால்லி் இய்லாது.  ்ம ிழ்மநஞைம் 
மின்னி்ழ் வர்லாற்்ில் மைால்்லத ் க்க ஒரு 
இ்தச் மைாந்மாக்கிக் மகாண்டுள்்ளது 
மிசகயில்ச்ல. ்ரமான இ்லக்கிய இ்ைான 
்மிழ்மநஞைதச்ப் ்பாராட் வார்தச்கள் 
ம்பா்ா.
 அ்ன் ஆைிாியர் அமின் அவர்கள் 
ஒரு ்ச்லைி்ந் இ்லக்கியவா்ி. என் 
நண்்பர்களுக்கும் நண்்பரான இவசர 
இவர் ்பாடும் ்ப்சவ ஆைிாியராக இருந் 
கா்லநம்ாடடு அ்ிமவன். 50 வரு்கா்ல 
ம்ாைர். மனி்  மநய ்பண்பு மிக்கவர். வ்லது சக 
மகாடுப்்பச் இ்து சக அ்ியாவண்ணம் 
்ப்லருக்கும் உ்வி வரு்பவர். எல்ம்லாாி் த ி்லும் 
்பாகு்பாடின் ி் ்பைகக்கூடிய நண்்பர்.
 இவரது உசைப்பு என் கவிச்த 
ம்ாகு்ிகள் முழுதும் நிரம்்பிக் கி்க்கி்து.
அ்ற்கான விச்ல ஏது மகாடுக்க இயலும்
 மைசவ மநயமிக்க வள்்ளலுக்கு 
்ி்மான ந்லதச் இச்வன்்ான் ் ந்ரு்ள 
மவண்டும். வாழ்த்ி வணஙகுகிம்ன். 

n

p ்பரா்சிரியர முளனவர ்க முரு்கன் 
அவர்களுடன் ்கவிஞர ்பான்மணிதா்சன்

பணிய்கத்தகில் நெம்ளம வர்வற்றவரா்க...
q 
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 ம்பாஙகல் என்்ாம்ல ்பாி்ிசய வாழ்ததுவதும், உைசவப் ம்பாற்்ி, 
உைவசனக் மகாண்்ாடி, உைவுக்கு உ்வும் காச்ளகளுக்கு நன்்ி மைால்லி 
உ்வுகள் ஒன்று கூடி மகிழ்ந்ிருப்்பதுமாகும். அப்்படிப்்பட் ம்பாஙகச்லப் 
்பற்்ிய வாழ்ததுக் கவிச்க்ளின் ம்ாகுப்ம்ப « ம்பாஙகற் ்பாிசு «  எனும் 
நூ்லாகக் கவிஞமரறு வாணி்ாைனாாின் சகவண்ணத்ில் எழுந்்ாகும்.
 புதுசவ அடுத் வில்லியனூர் ஈன்ம்டுத் வியன்கவி கவிஞமரறு  
வாணி்ாைனார். வயலும், வரப்பும்,  ம்ாப்புமம இவாின் கவிச்க்குக் 
கருவாய அசமநதுள்்ளன. கிராமத்ில் ்பி்நது வ்ளர்நது வாழ்ந்வர் 
அல்்லவா!  அ்னால்்ான் அவாின் கவிச்க்ளில் இயற்சக அன்சன வாழ்நது 
மகாண்டிருக்கி்ாள். 
 வாழ்ததுப் ்பாடும் கவிச்க்ளில் கூ் இயற்சகயும், உவசமயும், 
ம்பாதுசமயும் ்பின்னிப் ்பிசணநதுள்்ளச்க் காண முடிகின்்து. இநநூச்லப் 
்பற்்ிய ஓர் ்பார்சவசய உஙகளு்ன் ்பகிர்நது மகாள்வ்ில் மனம் மகிழ்கிம்ன்.
 இ்ளம் காச்ல மநரதச்க் காணும் கவிஞர் இயற்சகமயாடு 
ச்த்ிஙகச்ள வரமவற்கும் காடைி நம்சம உவசக அச்யச மையகி்து.

‘‘இ்ளஙக்ிர் ம்ாடுவானதம் எழுந்து! வாழ்க ! மக்கள்
உ்ளமம்லாம், உ்லுமம்லாம் உவசகயின் ஆடைி! மமடடுக்
க்ளமம்லாம் மைநமநல்! ம்பாயசகக் கசரமய்லாம் அச்லமுைக்கம்!
வ்ளமம்லாம் ம்பருக்கி இன்று வந் ச்த்ிஙகள் வாழ்க!’’

எனத ச்த்ிஙக்ளின் மு்ல்நாச்ளத ம்ாடுவானதம் எழும் இ்ளஙக்ிாிசன 
வருக! வருக! என்று வரமவற்கி்ார் நம் கவிஞர்  ம்பருமகனார்.
 ம்பாஙகல் ்ிருநாச்ள வரமவற்் ்பாவ்லர் அ்சன வாழ்த் நம்சம 
அசைக்கின்்ார்

‘‘வீம்்லாம் புதுசம! மக்கள் மமம்ல்லாம் புதுப்ம்பான் னாச்!
காம்்லாம் பூக்கள்!  ஆற்்ின் கசரமய்லாம் புள்்ளின் ்பாட்ாம்!
காமவ்லாம் இன்்பம்! ம்பாத்ற் குடிசையி னுள்ளும் இன்்பம்!
நாம்்லாம் மைைிக்க வந் நற்ம்பாஙகல் வாழ்த்ாய ்ம்்பி!’’

என்று ம்பாஙகலின் மகிழ்வில் உள்்ளம் கசரகி்ார்.
 ்மிைர் ்ிருநா்ளில் நி்லமமஙகும் புதம்ா்ளி வீைி ைி்க்கின்் நிச்லசயக் 
கண்முன் காடைியாய கண்டு க்ளிக்கச மையகி்ார் ‘‘ம்பாஙகற் ்பாிசு’’ ்ந் 
கவிஞமரறு.

    

      



  |

‘‘மு்ிர்கசை கடிக்கும் வீடடு மு்ிரா் கரும்புப் ்பிள்ச்ள
புதுப்புனல் அாிைி ஆப்்பால் ம்பாடியு்ன் மவல்்லம் மைர்ததுக்
மகா்ித்ிடும் ம்பாஙகல்; வாழ்க ஒவமவாரு குடிசை யுள்ளும்
புதுப்ம்பாஙகல்;  மகிழ்சைிப் ம்பாஙகல், ்மிழ்ப்ம்பாஙகல் வாழ்க! வாழ்க!

என்று வாழ்த்ி மகிழ்கி்ார்
 கிராமததுக் கவிஞரல்்லவா! அஙகுக் மகாண்்ாடும் முச்சய மிகமிக 
அைகாக ்ம் கவிச்யில் சகயாண்டுள்்ளார். மக்கள் வீடுகச்ள சுத்ம் மையது, 
மாக்மகா்லம் இடடு, உ்வுகச்ள அசைததுப் புதுப்்பாசனயில் ம்பாஙகலிடடு 
மகிழ்வச் ்ம்கவிச்்ளில்  ்பச்ததுள்்ளார்.

‘‘ம்பாக்சகக்கு மண்பூைிப் புதுமமருகு மிட்ார்;
புதுசம மைய்ார்; மஞை்ளினாற் ம்பாடடிட்ார் க்வில்;
எக்க்ளிப்்பில் ்மிழ்ப்ம்பண்கள் ்த்மது வீடடில்
இச்லவிாிதது வி்ளக்மகற்்ிக் மகாததுமஞைள் சவத்ார்;
மிக்கசுசவக் கரும்புசவத்ார்; பூைணிக்காயப் ்பதச்
விச்ளந்ைம்்பா மநல்்லாிைி புதுப்்பாசனப் ம்பாஙகல்
்பக்கத்ில் எடுததுசவத்ார்; நன்்ிநிச் யுள்்ளம்;
்பல்குரலில்  ம்பாஙகிற்றுப் ம்பாஙகம்லா ம்பாஙகல்!.

 கிராம ைமுகம் ்ீ்பாவ்ளி நன்னாச்ளவி் உசைப்்பின் நா்ளாம் ச்மு்ல் 
நா்ளிசன மிகசைி்ப்்பாயக் மகாண்்ாடுவார்கள். வாழ்வின்
ஆ்ாரமாக வி்ளஙகும் உைவுதம்ாைிலுக்கும், அ்ற்கு உ்விபுாியும் காச்ளக்கும், 
க்ிருக்கும் நன்்ி கூ்ிப் ம்பாற்றுவச்க் க்சமயாகக் மகாண்் மாமனி்ர்கள் 
மவ்ளாண் குடிமக்கள்.
 இயற்சகமயாடு உைவசனயும், உயிாினதச்யும் வாழ்த்ி மகிழ்வ்ில் 
ம்பருசம மகாள்கி்ார் நம்  இயற்சகக் கவிஞர்.

‘‘உைவசன வாழ்த்ி, ஒ்ளிக்க்ிர் வாழ்த்ி
 உயிாினம், கார்முகில் வாழ்த்ிப்
்பைகிய அன்சனத ்மிழ்மமாைி வாழ்த்ிப்
 ச்பந்மிழ் நாடடிசன வாழ்த்ி
அைகிய ்ாயஇ சணயு்ன் ஆ்
 அருவிகள், வண்டுகள் ்பா்
ஒழுகிய ம்பாஙகல் மநயயிசனச சுசவக்கும்
 ஒண்ைி்ார் வாழ்தம்ாடு வாழ்த்ி!.

என்று இயற்சகமயாடு உைவசன வாழ்ததுகி்ார்.
 புதம்ா்ளி எஙகும் வீைிப்்பாய அ்ன் அைசகக் கூறும் ்பாவ்லர்மணி

‘‘விண்மணஙகும் புதம்ா்ளியாம்!  மவ்ளிமயஙகும் நல்்லைகு! ்ாயகத்ின்
கண்மணஙகும் ம்பாஙகம்லாலி! சகமயஙகும் கணுக்கரும்பு! கன்னிப்ம்பண்கள்
்பண்மணஙகும் ்மிழ்முைக்கம்! மன்்மமஙகும் ்மிழ்க்கூதது! மவற்்ிப்்பாடடு
மண்மணஙகும் ம்பருவ்ளப்்பம்! வாமயஙகும் எழுந்க்ிர்! வாழ்ததுப்்பாமவ!

என்று இன்னும் ்ப்லப்்ப்ல இயற்சகக் காடைிகள் நூல் முழுவதும் மகாடடிக்
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கி்க்கின்்ன.
 இயற்சகமயாடு உவசமசயயும் இசணததுத ்ருவ்ில் கவிஞருக்கு 
நிகர் கவிஞமர! காணும் இயற்சகக் காடைிமய்லாம் வாணி்ாைனாருக்கு மயக்கம் 
ஊடடுவ்ாகமவ உள்்ளது. உவசமசய க்லநது ்பாடுவ்ில் சகதம்ர்ந்வராகத 
்ிகழ்நதுள்்ளார் கவிஞமரறு.

 ‘‘வண்டூ் நீள்கைியில், ்ாசையிம்ல பூமணக்க! ம்ிக ்ல்மமல்
 வண்டூ்ாத ்ாமசரப்பூ, ம்பான்னி்சை ம்லர்த்ியம்! வாழ்க! வாழ்க!’’

கவிச்க்கு அைகு உவசம. உவசம இல்்லாக் கவிச் உருப்ம்ப்ா. உயிரும் 
ம்ப்ா.
 அம் உவசம உருவகமாக வரும்ம்பாழுது மமலும் ைி்ப்்பச்கி்து.
இவவசகயில் க்ல்மமல் எழும் ்பாி்ிக்குத ்ாமசரப் பூ உவசமயாகி்து.
« வண்டூ்ா்த ்ாமசர « உருவகம் ம்பறுகி்து.  அது ம்பான்னி் வீசைாக 
ம்லர்வது ம்பான்னி்ழ் ம்லர்வது ம்பால் ம்ான்றுகி்து.

 ‘‘காச்ல ம்ிக்ல் எழும் க்ிர் ம்பான்னி்ம் மகாள்ளும்’’

அந் நிகழ்சவ மிக அைகான உவசமமயாடு ்மது கவிச்யில் மகாண்டு 
வருகி்ார் நமது கவிஞர்.

 ‘‘கார்முகில் ்வழும் கீழ்வான் பூத்து ்ஙகக்கடடி’’

இத்ஙகக் கடடிமய குஙகுமப் ம்பாட்ாகவும்  உவமிக்கப்்படுகி்து.
  

‘‘மைஙக்ிர் வந்து குஙகுமப் ம்பாடடுப் ம்பா்ல
எஙமகஙகும் ம்பான்மனா்ளி அத்ான்! - ச்த
்ிஙகளும் வந்ம் அத்ான்.

என்றும்
 மைம்்பாி்ிசயத ்ஙகத்ட்ாகப் ்பார்க்கி்ார்  புதுசமக்கவிஞர்

‘‘்ஙகத்ிம்ல வார்தம்டுத் ்டச்ப் ம்பாம்ல; மைம்்பாி்ி
இஙமகழுந்ான்! வாழ்க ்மிழ்ப்ம்பாஙகல்’’

என்் கவிஞர்

‘‘வா்ாப் ்பசும்ம்பான் ம்லமரான்று பூத்து வார் க்ல்மமல்’’
‘‘ம்பாஙகும் அச்லக்லில் ம்பான்ம்பாஙகத ்ீ வ்ளர்ததுத
   ்ஙகப்்பாி்ி ்ச்ல நிமிர்ந்ான்’’

இப்்படிக் க்ிசரப் ம்பான்னுக்குப் ்ப்ல மகாணஙக்ளில் ்ப்ல உருவஙக்ளில் 
உவமிததுக் காடடுகி்ார்  புதுசவயின் புகழ்க்  கவிஞர். இசவமடடுமா!
 

‘‘மவண்்ாமசர ம்பால் விாிவானில் ச்மு்ல்நாள்
 கண்ம்ாம்; புதுப்்பாி்ி கண்ம்ாமம’’
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‘‘்பசகசூழ்ந் பு்லத்ிச்யில் அகப்்படடுத ்த்்ளிக்கும் ்பச்சயப்ம்பா்லப்
புசகசூழ்ந் மவ்ளியினிம்ல பு்ாிருக்க, ஊாிருக்கப் ம்பாலி வுண்்ாக்கும் ம்பாஙகல்’’

என்று உவசமகச்ள அள்்ளி மகாடடியிருக்கி்ார் உவசமக் கவிஞர்.

 ம்பாஙகல் வாழ்ததுப்்பா்லில் கூ் ம்பாதுசமக் கருததுக்கச்ளப் 
புகுத்ியவர் கவிஞமரறு வாணி்ாைனார்.
 உைவனும், உைத்ியும் ்பாடுவ்ாக அசமந்ப் ்பா்ல்
  

உைத்ி :   நன்மைய விச்ளநம்ன்ன? புன்மைய விச்ளநம்ன்ன?
   நாமமன்றும் உசைப்்பவர் ்ாமம!  -  விச்ளசவ
  நம்ஆண்ச் அறுப்்பவர் ்ாமம!

உைவன் :  ஆண்்வன் ்பச்ப்்படி! அ்ற்மகன்ன மையவது
  அழு்ாலும் ்ீராம் கண்மண!  -  நித்ம்
   அழு்ாலும் ்ீராம் கண்மண!

உைத்ி :   ஆண்்வன் ்பச்ப்்பல்்ல!  «கீ» ண்்வன் ்பச்ப்்பல்்ல
  ஆகா்ார் ்பச்ப்்பது மசைான்!  -  முசனந்ால்
  ம்பாகா ்ிருக்குமமா மசைான்!.

என ‘‘உச்சம ம்பாது மைய’’ எனும் அவருச்ய ஆத்ிசசூடிசயக் மகாண்டு 
வலியுறுததுகின்்ார்.
 ்பாி்ி ்ரும் மைல்வதச் இல்ச்லமயனச மைால்வார் ஒருவர் 
உண்ம்ன்்ால் கூ் அவர்கள் ஏயததுப் ்பிசைக்கும் இைிகுணதம்ார் 
ஆவார்கள். அவர்கச்ள ்ீயததுப் ம்பாசுக்கித ்ீசமசய மாயதது நாம் மவற்்ி 
முரைம் முைக்குமவாம்.
 விண்மணழுகின்் ம்பாற்க்ிர் வாழ்த்ிப் புதுப்ம்பாஙகல் ைசமப்ம்பாம் 
என ைமுக ைீர்்ிருத்தச் வலியுறுததுகி்ார்.
 ம்பாஙகல் என்்ாம்ல ்பாி்ிசய வாழ்த்ி வணஙகுவது்ாமன, அச்யும் 
மைந்மிைால் ்பாடி வாழ்ததுவது ைி்ப்புச்த்ாம்.

‘‘மைந்மிைால் நாம்்பாடிக் கீழ்வான் புதுப்்பாி்ி
 வந்ச் வாழ்ததுமவாம் வா! ‘‘ 

இன்மைால்

‘‘்மிைால் க்ிர்வாழ்த்ித ச்வாழ்த்ிப் ம்பாஙகல்
 அமிழ்துண்ம்பாம் வா அண்மண வா!

 உள்்ளமம்லாம் ்மிழுணர்சைி நிச்ந்ிருக்கும் கவிஞமரறு ்மிமைாடு 
ைமுகப்்பார்சவயும் க்லநது, மண்டும் வறுசமசய ஓடடும் கருத்ிசன 
மக்க்ளிச்மய ஊடடுகி்ார்.

 ‘‘்பைிக்மகாடுசம ஓடடிப் ்பைகு;  ்மிைின்
  இசைவ்ளர்ப் ம்பாம்வா’’
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என்றும்

‘‘்ாயகத்ின் மமன்சம, ்மிைின் ைி்ப்ம்பாஙக
 ஓயா துசைததுயர் மவாம்’’

என்றும் எழுசைி முைக்கம் மையகி்ார். உள்்ளம் கவரும் மைால்்லாடைியு்ன் 
அவருச்ய ம்பாஙகல் வாழ்ததுப் ்பா்ல் 
்ப்ல உண்டு.

‘‘மண்ணிற் புதும்லர்சைி வானிற் புதும்லர்சைி
கண்ணிற் புதும்லர்சைி கண்ம்ாமம!  -  விண்ணில்
எழுந்ான் புதுப்்பாி்ி! ம்பாஙகம்லா ம்பாஙகல்
எழுந்து வான்்பரப்்பி ம்ல!.

‘‘பூத்து மநற்க்ிர்! பூத்து வாழ்வு! பு்ாிம்லஙகும்
பூத்து கண்ம்ாம் ்மிைர் ்ிருநாள் ்மிைகத்ிம்ல!
பூத்து நீர்நிச்ல! பூத்து ம்பாஙகல்! ந்லம்்ப்லவும்
பூத்து! வாழ்க! புதுப்ம்பாஙகல் வாைிய! வாைியமவ!’’

 இன்்பம் ்ந் ச்த்ிஙகச்ள மக்க்ளின் மகிழ்சவக் கவிஞர் 
உற்ைாகமாயப் ்பாடுகி்ார்.

‘‘ஊமரல்்லாம் புதுப்ம்பாஙகல் உச்லயினிம்ல ச்ப்ம்பாஙகல்
 உண்்ாகும் கன்னியர்கள் ந்மாடும் ்ிஙகள்
சகமயல்்லாம் கணுக்கரும்பு! வாயில்முல் ச்லயரும்பு
 கன்னியாின் நீள்புருவம் ம்ா்ர்நதுமைல் லும்எறும்பு!
மமயமயல்்லாம் புதுமகிழ்சைி; மவ்ளியிற் கு்ளிர் வீழ்சைி!
 நாமச்மவாம் ம்பரும்மகிழ்சைி வீழ்ந்க்ிர்  வாழ்த்ி!

எனக் மகாண்்ாடி மகிழ்கி்ார்.
 மனச் மயக்கும் மைால்லுக்குச மைாந்க்காரர் கவிஞமரறு. இ்யம் 
இனிக்கும் எழுதச் எடுத்ாள்வ்ில் மு்ன்சமயானவர். காடைியாயக் 
காடடுவ்ில் சகம்ர்ந்வர்.

‘‘வயலிச்ச மைநமநல்; வைிமய்லாம் பூக்கள்
 ம்கிச்ப் புதுப்புனல் ஓசை;
ம்பயலிச்ப் ்பட் கசைமய்லாம் கணுக்கள்;
 ்பின்னிய கூந்லில் முல்ச்ல;
அயலிச்த ம்ாப்புக் கிச்ளமய்லாம் கனிகள்;
 அாிசவயர் சகமய்லாம் கரும்பு;
மயலிச்ப் ்பட் காச்ளயர் மநஞைில்
 வாழ்தம்ாலி வாைிய ம்பாஙகல்!

என்று வாழ்த்ி மகிழ்கி்ார்.
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‘‘மவண்மணல் அாிைி புதுப்புனல் ஆப்்பால் மணப்ம்பாடிகள்
உண்ணத ம்விட்ா உயர்கசை மவல்்லம் உ்ன்க்லநம்
எண்ணம் இனிக்க இனிக்க எழுந்நற் ம்பாஙகம்லாசை
விண்ணில் அ்ிர, அ்ிரும் ்மிழ்ப் ம்பண்டிர் மமன்ைி்லம்ம்ப!’’

என்று ்மிமைாடும், ச்ப்ம்பாஙகம்லாடும் ்பாடுகி்ார் நம் கவிஞர்.
 ம்பாஙகல் மகிழ்வில் புதுக்க்ிர் வரவில் ்மிைர் முன்மனற்்ஙகண்டு 
மனநிச்வச்கி்ார்.

‘‘இன்்பம் ம்பாலிக! இ்ர்நலிக! நம்வாழ்வில்
அன்பு ம்பாலிக! அ்ம் மலிக!  -  துன்்பமமல்்லாம்
நீஙகிற்று! வாழ்வு ம்பருகிற்று! மைஙக்ிமரான்
ஈஙமகழுந்ான் இல்ச்ல இ்ர்!.

என்் கவிஞாின் வாழ்தம்ாடு புத்ாண்டில், ச்த்ிஙக்ளில் உஙகளு்ன் 
அவாின் ‘‘ம்பாஙகற் ்பாிசு’’ என்் நூலின் ைி்ல கருததுகச்ளப்
்பகிர்ந்்ில் மகிழ்வச்கிம்ன்.
    
 ‘‘கவிஞர் விசைந் நன்சம விச்ளக. ்மிழ் வாழ்க’’

    பாெலர். க. மலர்ொணி வெயராஜ்.
    ்பிரான்சு.

துளேிப்பாக்கள

பாள்றளய்ச சுற்றிய ்கயிறு
இழுக்்க நெகிளனக்்ககி்ற்தா
சுறறும் எறும்பு்கள்

பாழளடந்த வீடு
குயில் பாடு்ககி்றது ஆள்சயா்க
தன் பாட்ளடத் தா்ன ்்கட்்க

மிரண்டு ்ககிடக்்ககி்றது ஊர
மந்தகிரிக்்க மரத்ளத்ய ஆட்டு்ககி்றாயா
புய்ல!

எ்றிந்த ்கல் 
உள்்ை இழுத்துக் ்்காண்டது
உள்்ை விழுந்த குழிளயயும்

ஏ! வயற்காட்டு்ப ்பாம்ளம்ய!
நெமீயும் தானியத்ளத தகிருடு்ககி்றா்யா
்சரிந்து ்தாடு்ககி்றது ள்க

்சிறு்ககிளைளயத் துளைத்த குைவி
ஊ்ரல்லாம் ்்காண்டு ்பா்ககி்றது
ஒரு ரா்கத்ளத

்சிந்தாமல் ்சா்பபிடு்ககி்்றன்
தகிட்டிக் ்்காண்்ட ்்சல்்ககி்றது
அரு்்க அமரந்த ஈ

்ா.கா.பாரததி ராொ,
்பரிய நெத்தம், ்்சங்கல்பட்டு. 603002.
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 ஈரடி ஆைிாியம் அல்்லது ஈரடி 
மகாசைகமம ்ன்முசனக் கவிச்மயனத 
்னிப்ம்பயமராடு ் சைததுவருகி்து எனக் 
கருதுகிம்ன்.
 ‘மரபு’ என்கி்  ம்பருமச்லசயப் 
்பார்த் மாத்ிரத்ில் மச்லததுப் ம்பாகி்வர் 
கள் குன்றுக்ளில் ஏறுவ்ில் குதூக்லம் 
காண்கி்ார்கள்.
 ைிறுைிறு குன்றுக்ளாக ஏ்ிமுடித் 
்பின்்ான் மரபுமச்லயில் ஏ்ிநிற்்பச் 
உணர்கி்ார்கள்.
 மைால்வீசசுகச்ள மடடுமம கவிச் 
க்ளாகப் ்ப்ிவிடடுக்மகாண்டிருந் ்ப்ல 
முகநூல் கவிஞர்கள் மரபுக்ளில் ்பயிற்ைி 
மயடுததுச ைி்ப்்பாக மவ்ளிப்்படுகி்ார்கள்.
 ்ன்முசனக் கவிச்களும் மரபு 
மநாக்கிமய நகர்நதுவருகின்்ன என்்ப்ாக 
உணர்கிம்ன்.
 ்பாட்ரைர் ்பார்ி்ாைன், ்பாவ்லர் 
வ ர ் ர ா ை ன் , ம ந ரு ப் ்ப ச ்ல ப் ்ப ா வ ்ல ர் 
இராம.இ்ளஙமகாவன்,்பாவ்லர்மணி 
வ்லஙசகமான் இராம.மவல்முருகன் ,அனுரா் ா 
க ட ் ம ்ப ா ம் ம ன்  எ ன  ம ர ்ப ி ்ல க் க ண 
ஆைான்கள் ்ப்லர் ்பயிற்ைி்ருகி்ார்கள்.
இவர்க்ளி் ம் ்பயிற்ைிம்பறும் ்ப்லர் மர்பில் 
எழு ி்சைி் க்கி் ார்கள்.
 கவிஞர் மைா.ைாந்ி, முசனவர் 
கிருஷ்ண ்ி்லகா, ்பாவ்லர் மஜொ்ி்பாசு 
முனியப்்பன் எனப்்ப்லரும் உசர வீசைி 
லிருநது  மரபுக்கு வநது ைி்க்கி்ார்கள்.
 கவிச் என்்பது ஆன்மா. வடிவம் 
என்்பது  உ்ல்.   ஆன்மா  எந்  உ்ச்ல ஏற் 
கி் ம ா் அந் ப் ம்பயசரமய உயிர்சுமக்கி் து.
 ஒன்ச்த ்ருகி்ம்பாழுது எந் 

வசகயில் ்ருகிம்ாம் என்்ப்ிலும் 
இருக்கி்து அ்ன் ம்ிப்பு.
 ்ருகி் ஒன்ச்த ்ஙகத்டடிலும் 
சவததுத்ர்லாம்.மவள்்ளித்டடிலும் 
சவததுத்ர்லாம்.எவர்ைில்வர் ்டடிலும் 
்ர்லாம்.மநகிைித ்டடிலும் ்ர்லாம்.
 ஏன். .  மவறுஙசகயாலும் ்நது 
வி்்லாம். ம்பாருள்ம்பாயச மைர்நதுவிடும் 
என்்ப்ில் மாற்்மில்ச்ல. ஆனால் அசைப் 
்பின் மாியாச், ைி்ப்பு மவறு ்படுவச் 
உணர்கிம்ாம் .
 கவிச்யும் அப்்படித்ான்.மகாண்டு 
மைர்க்கி்  ஊ்கத்ால் மீசைி் ப்புப் ம்பறும். 
ந்க்கும்ம்பாம  ்கசரயசமததுக் மகாண்்ால் 
்ான் ந ி். அசணகடடிப் ்பயன்ம்ப்்லாம். 
மவறும் மவள்்ளமாய மவ்ளி மய ி்னால் வீண்.
 இ ன ி  ந ் ி க ள்  க ச ர ய ச ம த து க் 
மகாள்்ளடடும்!

நூல் : 
 ம்கரந்தம் தூவும் மலர்கள்
்தாகு்பபா்சிரியர: 
 அன்பு்ச்்சல்வி சு்பபுராஜ்

நூல் அ்றிமு்கம் :
 ்கவிக்்்காதுளரவ்சந்தரா்சன்   
 பண்ளணத்தமிழ்ச்சங்கம்
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 ஒன்்பது துச்ளகளுக்குள் சவதது 
ஒற்ச் உயிசரப் ்பத்ிரமாகப் ்பாதுகாப்்பது 
இயற்சக. ஒற்ச்த துச்ளக்குள் ஒன்்பது 
உயிசர உ்லவ விடுகி்வன் கவிஞன்.
 கவிஞன் ைாமான்யன் அல்்லன். 
கவிச்யும் ைாமான்யது அல்்ல. இசவ 
யிரண்டும் இசணகி்ம்பாது கவிச்யின் 
கா்லடியில் இமயம் குநதுகி்து.
 இ ம ய த ச ்  இ ச ் ய ி ல்  தூ க் க ி 
சவததுக் மகாஞசுகி் ஆற்்்லா்ளர் க்ளாகப் 
்பாிணமிததுக் மகாண்டு வருகி்து இன்ச்ய 
ம்பண்கு்லம். ்பார்ியின் வீசசும் ம்பாியாாின் 
ம்பசசும் ்பாமவந்ாின்  மநருப்பும் இ்சனச 
ைாத்ியப் ்படுத்ியிருக்கி்து.
 ைா்சனப் ம்பண்மணிக்ளாகும் 
முயற்ைியில் இரு்பத்ாறு எைில் கவிஞர்களும் 
இசணநது வைஙகியிருக்கி் மகாச் 
‘‘மகரந்ம் தூவும் ம்லர்கள்’’ என்கி் 
்ன்முசனக் கவிச்க்ளின் ம்ாகுப்பு.
 ்ச்லப்பும் ம்பண்சமயின் ் ச்லப்பு. 
்ட்சசுசமைய்வர் ்ன்லடசுமி என்கி் 
ம்பண்மணி. ம்ாகுப்பு அன்புசமைல்வி. 
வாழ்ததுசரகள் அமு்ா ்மிழ்நா்ன், 
ைாந்ா்த. ்ப்ிப்்பகம் நிமவ்ி்ா. மவ்ளி 
யிட்வர் ம்வகி. இ்ம்ம்பற்் கவிஞர்கள் 
இரு்பத்ாறும்பரும் ம்பண்கவிஞர்கள். 
எல்்லாம் ம்பண்டிர் மயம்.
 ஆண்களுக்கான இ் ஒதுக்கீடு 
ம்பா்ாம்ன்்ாலும் அச்யா்ளத்ிற்காக
கா.ந.கல்யாணசுந்ரத்ின் அணிநதுசர.
 அன்புசமைல்விக்கு மு்ல் அனு்பவம். 
ஆனாலும் அைததுகி்ார்.
 நூலின் உள்நுசைநம்ன்.
 ைி்ல புரடடின; ைி்ல மிரடடின.
 வச்ளக்கரஙக்ளில் வாடகச்ளப் 
்பார்தம்ன்! ்ாயசம ஆைத்ின் ஸ்்பாிைம் 
உணர்நம்ன்! ம்ாைசமத ம்ாள்க்ளில் 
ம்்ல்கள் கண்ம்ன். ம்ாக்கிய கவிச் 
க்ளில் வானதச் அ்ளநம்ன்.
 அ்ளந்்சனதச்யும் விா ிக்க 
விய்லாமல் ைி்லமடடும் ்பார்சவக் காக்குகிம்ன்.

யமைா்ராவாக மா்ிய
புத்ன் மமாைிந்ான்
புத்னாக வாழ்வம் எ்ளிது...
கிச்ளயசைத்து ம்பா்ிமரம்
           -அன்புசமைல்வி சுப்புராஜ்

மூ்ா் இசமகம்ளாடு
மவடிக்சக ்பார்க்கி்து விைிகள்
மூடிவிாியுமா ைி்குகம்ளாடு
வட்மடிக்கி்து ்பட்ாம்பூசைி.
              - கனகா்பா்லன்

கண்ணிற்மக 
ம்ாியவில்ச்ல
கனக்கி்து
்பாவமூடச்.
          - காசர இரா.மமக்லா

ம்ாடடி மீன்களுக்குக்
குடடிக்க்ல் மையதுமகாடுதம்ன்
அச்லகச்ளக்மகடடு
அ்ம்்பிடிக்கின்்ன.
              - கீர்த்ி கிருஷ்

எழு்ப்்ப்ா் ்பக்கஙகள்
மவறுசமயாக இல்ச்ல.
வறுசமயாக உள்்ளது
வாழ்வா்ாரக் கணக்கு!
           - ைரவி்பி மராைிைந்ிரா

ம்டிய ம்பாழுது 
பு்ிய முகமூடியின் அடியில்
மச்நதுகி்க்கி்து
்பசைய முகமூடி !
         - ைார்ா க.ைநம்ாஷ்

கச்லநது கி்க்கும்
வி்ளக்குமாறு.
அண்ணாநது ்பார்க்க
அைகிய கூடு!
        - ்பார்ி ்பதமாவ்ி
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்படடுப்ம்பான மரமும்
்பயன்மகாடுக்கி்து
ஏசையின் அடுப்்பில்
வி்காய எாிநது!
            - நிர்ம்லா ைிவராைைிஙகம்

முகத்ிசரகள் கிைியும்ம்பாது
ஒப்்பசனகள் அழுகின்்ன
ம்ாச்லநதும்பான
்ன் அச்யா்ளத்ிற்காய.
          - க.மைாமசுந்ாி

சககச்ளக் கழுவிய ்பின்னும்
விடுவ்ாயில்ச்ல
ந்நதுமகாண்ம்
இருக்கின்்ன கால்கள் !
           - மதுரா

இச்லயு்ிர்கா்லமாயநீ
மகாச்க்கா்லமாய நான்
வைந்கா்லமாய குைநச்
மூடு்பனியாய உன்நிசனவு !
          - மன்சன ஜெீவி்ா அரைி

குப்்பிக்ளில் ைாயமாய
ஒ்ளிந்ிருக்கி்து
்ிருப்்ப இய்லா்
இ்ளசமக்கா்லம்!
        - ரதனா மவஙகட

நசன்ல்வரம்்ான்
அச்வி்ப் ம்பரும்வரம்
உன்னு்ன்நான்
ஒற்ச்க்குச்க்குள் !
         - ராஜெி்லா ாிஜ்வான்

உன்சனப் புாிநதுமகாள்்ள
அகரா்ி மவண்்ாம்
என்னில் அகரா்ி உண்ம்ன
உணர்த்ா்வசர...!
          - ாிதது சூர்யா

உன்னு்னான மகா்பத்ில்
க்சவத ்ா்ளிடம்ன்
்ி்நதுமகாண்் 
நிசனவுக்கி்ஙகில்நீ!
         - மரணுகா ஸ்்ாலின்

ஒன்று நிச்ய
ஒன்று காலியாகி்து
்பல்்லாஙகுைியில் அ்ஙகிடும்
வாழ்வியல் ்ததுவம் !
          - விஜெிமவஙகட

கூடடிலிருநது ்வ்ிய குஞசு
வானில் ்ப்க்கத ம்ா்ஙகியது
ைி்கு விாித்து 
்ாயின் மனம் !
         - ஷர்ஜெி்லா ்பர்வீன்

 இப்்படித ம்ா்ர்நது மைால்லிக் 
மகாண்ம் ம்பாக்லாம். மைால்்லாமல் விட் 
சவக்ளில்  இவற்ச்வி் ச ைி் ந் கவிச் 
களுண்டு. வடிவத ி்ற்காகச ைி்லகவிச்க்ளில்  
வாிநீடடிப்்பிருக்கி் து..
 இப்ம்பாழுது நூற்்ாண்டு காணும் 
உவசமக்கவிஞர் சுர்ா மைான்னச்ப் 
ம்பால் ‘மைாற்க்ளின் ைிக்கனமம கவிச்’  
என்்பச் நிசனவில் மகாள்மவாம்.
 இநநூலில் ம்ா்ர்புச்ய அசன 
வசரயும் வாழ்ததுகிம்ன்.  நீஙகளும் 
வாஙகிப் ்படியுஙகள்.

மவ்ளியீடு:
நிமவ்ி்ா ்ப்ிப்்பகம்
ம்ா.ம்ப : 8939387276 / 8939387296
விச்ல : ₹130/-

பலத்த மளழ

குைித்துக் ்்காண்டிருந்ததது

்கடல். ...!

். இராஜ்குமார்
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தனமானப்பாெலர் வெற்றசிப்நபவராளேி

ஓடு  ளடத்்த  உல்க  வாழளவ  முடிக்்ககி்றாங்க மனு்சங்க ! - முட்ளட

 ஓடு  ளடத்்த  உல்க  வாழளவத்  ்தாடஙகுதுங்க ப்றளவங்க!

்காடு  ்்சன்று  முடியு  துங்க  மனு்ச்பபய  வாழவுங்க !  -  அடர

 ்காடு   தன்னில்  பி்றக்கு   துங்க  விலஙகு்கைின்  வாழவுங்க!

்கட்டு்ப  பாடு  இன்்றி நெடக்கும் மனு்சனு்ம ஏனுங்க ? -  தளலக்குக்

 ்கட்டு்ப   பட்டு  வாழு  தந்த ்்காக்குக்கூட்டம்  தானுங்க!

முட்டி  ்மாதகி   முண்டித்  தாண்டும் மனித்ப்பாக்கு ்வக்்கங்க! - அட

 முந்த   லில்லா   ஒழுஙகு   வரிள்ச  எறும்பு  ்்சல்லும் பக்்கங்க!

மரத்ளத   ்வட்டி்ப   பிளழ்பபு   நெடத்தும் மனிதளன்ய   பாருங்க! - அந்த

 மனு்ச  னுக்கும்   நென்ளம  ்்சயயும்  மரத்ளதவாழத்த  வாருங்க!

்கரமி   ருந்தும்   பி்சள்ச   ்யடுக்கும்  மனிதமனம் ்கல்லுங்க! - அட

 ள்க்கள் ஏந்தகி விலஙகு நெகிறகும் ்காட்்சியுண்்டா ்்சால்லுங்க!

உண்ணும்  உணவு   குடிக்கும்   தண்ணமீர    விளல்்காடுத்து   வாஙகு்்றாம் ! -  அங்்க

 உயர்ப   ப்றக்கும்    ப்றளவ  யவற்றின்  நெகிளலளம ்கண்டு  ஏஙகு்்றாம்! 

மண்ணில்   வாழும்   நொைி   ்லல்லாம்  இயறள்க்யாடு  இணஙகு்வாம்! -  எது

 மா்றி   னாலும்   மா்றி   டாத  இயறள்கதன்ளன  வணஙகு்வாம்!

மனம் நிச்ந  ்ம்ல்

்மிழ்மநஞைம் 2020 ் ிைம்்பர் இ்ைில் மவ்ளிவந  ்மயி்லாடுதுச  ்் மிழ்ச ைஙகம் நிறுவுநர் இ்லக்கியப் 
புரவ்லர் மஜெனிஃ்பர் ்பவுல்ராஜ் அவர்களு்னான மநர்காணல் மநஞைதச  ்நிச்த்து.

்ள்ளுவண்டியில் க்ச்ல வியா்பாரம் மைய்வர் இன்று மஜெனிஃ்பர் இனிப்்பகம் மற்றும் 
அடுமசனயின் ்பன்னிரு கிச்ளகச்ள முருகனின் ்பன்னிரு கரஙகள் ம்பால் விாித்ிருக்கி்ார் 
என்்பது ைா்சன; ைா்ாரண ைா்சனயல்்ல; ைாித்ிர ைா்சன. 

அடித்்ளத்ிலிருநது ஒரு மனி்ன் ்ன் ஊக்கத்ால் உசைப்்பால் வி்ாமுயற்ைியால் 
்படிப்்படியாக முன்மன்ி மவற்்ிச ைிகரதச்த ம்ாட் கச். இச் மிகவிசரவில் 
முழுசமயான நூ்லாக மவ்ளியி் இருப்்ப்ாக அவர் ம்ாிவித்ிருப்்பது மகிழ்சைி ்ருகி்து. 
உறு்ியாக அந்ப் புத்கம் வாழ்வில் உயரததுடிக்கும் இச்ளஞர்களுக்கு வைிகாடடிப் 
்பா்மாக இருக்கும் என்் வலிசமயான நம்்பிக்சக எனக்கு உண்டு.
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ஒன்றுமில்ச்ல என்்ப்ிலிருநது உசைம் மைன்்வர்க்ளின் வாழ்க்சகசயப் ்பார்த்ால் 
அவர்கள் ்ம்மி்ம் ்பணிபுாிந்வர்கச்ள மவறும் மவச்லயாடக்ளாக ந்த்ாமல் ்ஙகள் 
ம்ாைிலின் உசைப்புப்  ்பஙகு்ாரர்கள் ம்பால் ந்த்ியிருப்்பச்க் காண்லாம். உசைப்புச 
மைல்வர் ்பவுல்ராஜ் ஐயாவும் அம் ்்த்ில் ந்நது வருவச் இந் மநர்காணல் 
மநருஙகிக் காடடுகி்து. 

்ாமன அடுப்்படியில் ஜொஙகிாி மாஸ்்ர் ஆகப் ்பாிணமித் மைய்ியில் உசைப்்பின் உப்பும்  
்ன்னம்்பிக்சகயின் இனிப்பும் ைாிவிகி்த்ில் க்லந்ிருப்்பச் நாம் சுசவத்்ிய முடியும். 

மசனவிசய மவச்லக்காாி மகாராணி என்் இரடச்த ் ்ளத்ில் அவர் விவாித்ிருப்்பது,  
இல்்லத்ரைியின் ்பஙகு ஒரு மவற்்ி உசைப்்பா்ளியின் வாழ்வில் எந் அ்ளவுக்கு உாியது 
என்்பச்க் காடடுகி்து.

்படிததுப் ்பட்ம் ம்பற்்வர்களுக்கு நிகராக,  முச்யாக ்பள்்ளி மைன்று ்பயி்லா் ஒருவர்,  
இன்று ் ிருக்கு்ச்ளயும்,  கம்்பராமாயணதச்யும், மகா்பார்தச்யும் அ்லசுகி் ார், கர்ணன் 
என்் மகாச்யா்ளிசயத ்ன் வாழ்வின் முன்மனாடியாகக் மகாண்டு இயஙகுகி் ார் 
என்்ால் அவாின் ்மிழ்க் கா்ச்லத ்ச்லமமல்்ாஙகிக் மகாண்்ா்த ம்ான்றுகி் து.

இச்ளய ்ச்லமுச்யினசர ்மிைின் ்பால் ஈர்க்கும் அவாின் முயற்ைிகள் முகம்லர்நது 
வரமவற்க மவண்டியசவ. ஆர்வமுள்்ள இச்ளயவர்கச்ளக் கவிஞராக ம்லர்ந் 
கவியரஙகஙகள் எடுப்்பது்ன், கவிச்ப் ்பட்ச்கள் காணமவண்டும் என்் ்ிட்ம் 
அவாின் மவற்்ித ்்தச்ப் ்பச்ைாற்றுகின்்து.

்மிைர்களுக்குத ்மிழ் மவறு...காவிாி மவ்ா...? அ்னால் ்ான் காவிாித்ாயக்குப் ்பதது 
இ்லடை ரூ்பாயில் ்ிருவுருவச ைிச்லசய நிறுவமுடிந்து. நம்சமப் ம்பான்ம்ார் காவிாித 
்ாய உருவில் கன்னித ்மிழ்த்ாசயயும் மைர்தம் காண்கிம்ாம்; ைிநச்யாலும் 
ைிரத்ாலும் வணஙகுகிம்ாம். 

«இயற்்லும் ஈட்லும் காத்லும் காத் வகுத்லும் வல்்லது அரசு.» என்்பார் வள்ளுவ 
வாழ்வியல் ம்பராைான்.அஃது அன்று அரசை முன்னிறுத்ிக் மைால்லியிருப்்பினும் இன்று 
ஒவமவாரு ்னிமனி்னின் குடும்்ப நி்ி மம்லாண்சமக்கான்ாகவும் அது மா்ிவிட்து. 

அந் வசகயில் ்ான் ஈடடியச மைல்வதச்த ்ானும், ்ன் குடும்்பமும், சுற்்மும் மடடும் 
அனு்பவிக்கும் எண்ணம் இல்்லாமல், « மைல்வததுப் ்பயமன ஈ்ல்» என «ஈததுவக்கும் 
இன்்பத்ில்» ்ிச்ளக்கும் வரதச் வாழ்வாகக் மகாண்டுள்்ளார்.

இ்லக்கியவா்ிக்ளின் இனிய புரவ்லாக ்ன்சன அச்யா்ளப் ்படுத்ியுள்்ளார்.

மயி்லாடுதுச் ்மிழ்ச ைஙகம் வாழ்க! வ்ளர்க! ைஙகம் கண்் இ்லக்கியப் புரவ்லர் 
மஜெனிஃ்பர் ்பவுல்ராஜ் அவர்கள் ்பணி மவல்க!

இந் இனிப்்பக மனி்சர ்மிழ்கூறும் நல்லு்லகுக்கு அ்ிமுகப்்படுததும் மநர்காணச்ல 
எடுததுள்்ள ்பாவ்லர்மணி வ்லஙசகமான் இராம மவல்முருகன் அவர்களுக்கு வாழ்ததுப் 
பூசமைண்டு.

மிகவும் அைகிய முச்யில் மநர்காணச்ல வாைகர்களுக்கு வைஙகியுள்்ள ்மிழ்மநஞைம் 
இ்ழுக்கும், இ்ைாைிாியர் கவிஞர் அமின் அவர்களுக்கும் ்பாராடடுத ம்மராட்ம்!

வற்்ா அன்பு்ன்,
மவற்்ிப்ம்பமரா்ளி, ்ிருக்குவச்ள.



்வைியீடு ்காணவிருக்கும் நூல்்கள்



்வைியீடு ்காணவிருக்கும் நூல்்கள்



      























ொவனலாம் ஒளேிபாய ெநதது லதத்ததிஙகள;
ஊவனலாம் உளேவமலாம் உெலகவகாண் ்டாடி்ட,
மாவனலாம் மருண்டி்ட லமயல் வகாண்ந்டாடி்டக்
காவனலாம் இல்த்ததி்டக் கததிவராளேி ெநதாள.    

காடும் கழனியும் கலளேப்பிலா உலழப்பினால்
ோடும் ேகரமும் ேலமாயச ்சிறநததி்டக்
கூடும் கூட்டம் நகாலமாய மினனி்டப்
பாடும் லபநதமிழப் பாட்டாய ெநதாள.

இளேஙகததிர் எழுநதது கீழொன முகடடில்
ெளேநதரும் உழெர் உெலக வபருகதி்ட
உளேவமலாம் ஒனறசி உலழப்பால் உயர்நது 
ெளேவமலாம் வபாஙக ொழவு தநதாள. 

வீவ்டஙகும் புதுலம ெியனதமிழ நபாநல!
காவ்டஙகும் வ்நவேல்! ோவ்டஙகும் மகதிழவு!
மாவ்டஙகும் மகதிழ! மலனவயலாம் ்சிறக்க!
பீவ்டஙகும் வபாலிய லதம்மகள ெநதாள.

காலலக் கததிரென லககலளே நீட்ட 
நகாலம் நபாடடு மஙலக மகதிழநதாள!
ந்ாலலப் பூக்கள மலர்நது ்சிரித்தன!
ொலலக் குமரியாயத் லதம்மகள ெநதாள!

கததிவரலாம் தலல்ாயக் காலளே மண்கீறக்
குததிவரலாம் ேதிலறத்ததி்டக் குெலயம் ்சிறநததி்ட
ேததிவயலாம் ெழிநநதா்ட;  ேறுமணம் வீ்
்ததிரா்ட லெயம் லதம்மகள ெநதாள

உழென ேதிலலலய உலகுக் குணர்த்ததி
உலழத்த ெிலளேலெ ஊருக்க ளேித்துத்
தலழக்கநெ வ்யதாள தாமலர முகத்தாள!
எழிலார் தமிழமகள;  லதம்மகள ெநதாள

மஙகலம் வபாஙகும் மஙலகயர் வபாஙகல்;
எஙகும் எழிலாம் வதனனெர் வபாஙகல்;
தஙகும் ெளேலம தலகலம ெளேர்க்கும்;
தஙக மகதிழொய லதம்மகள ொழகநெ!
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