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 அன்புத் தமிழ்நெஞ்சங்களுக்கு வணக்்கம்!

 ்காலம் என்்பது ்காலில் இறக்்்க ்கட்டிப் ்பறந்து 

்்காண்டிருக்்க, சுற்றுமிந்த பூமியில் நொளுக்கு நொள் நெடக்கும் 

்சம்்பவங்க்ைப் ்பாரத்தால், இதயம் ஒரு்கணம் ஸதம்்பித்து 

தான் மறு்படியும் இயங்க ஆரம்்பிக்்ககிறது.

 ஒரு வீட்டுத் த்லவன் நெல்லவிதமா்க வாழந்தால் 

தான் வீடு ்சிறப்புறும். அததத்பால் ஒரு நொடு ்சிறப்புற 

த வ ண் டு ம ா ன ா ல் ,  அ ் த  வ ழ ி நெ ட த் து ம்  த ் ல வ ர ்க ள் 

நெல்லவர்கைா்க இருக்்க தவண்டும். அப்த்பாது தான் மக்்கள் 

சுதந்தகிரமா்கவும், ம்ககிழ்ச்சியா்கவும் வாழமுடியும்.நொட்டின் 

எதகிர்காலமும் ஒைிமயமானதா்கத் தகி்கழும் என்்பதகில் 

்ககிஞ்சித்தும் ்சந்தத்கமில்்ல. ்சிக்்கல்்க்ை உருவாக்்ககி 

மக்்க்ை இன்னலுக்்காைாக்கு்பவர்கள், நெல்ல த்லவனா்க 

உரு்வடுக்்க இயலாது. எவ்ராருவர மக்்கைின், நொட்டின் 

்பிர்ச்சி்ன்க்ை மி்க இலகுவா்கவும் ்சாணக்்ககியமா்கவும் 

தீரத்து அவர்க்ை ் ்பாறுப்புடன் வழிநெடத்தகி்ச ் ்சல்்ககிறாதரா, 

அவதர நொட்்ட ஆளும் பூரண தகுதகி்யப் ்்பற்றவரா்ககிறார.

 இன்்றய ்கால்கட்டத்தகில் ்சில நொடு்கைின் த்லவர 

்கள் ்சட்டத்்தக் ்்கயி்லடுத்து, அதகி்கார துஷ்பிரதயா்கம் 

்்சயவது மட்டுமல்லாமல், த்பட்்ட ்ரௌடி த்பால் ்்பாறுப் 

்பற்று நெடந்து ்்காண்டு ்பல உயிரிழப்பு்களுக்கும் ்காரண 

மாவ்தக் ்காண்்்கயில், இந்த உல்கம் ்பாதாைத்்த 

தநொக்்ககி நெ்கரந்து ்்சல்்ககிறததா என எண்ணத் ததான் 

று ம் .  ்ச ற் று  ்ச ி ந் த கி த் து ப்  ்ப ா ர த் த ா ல் ,  அ வ ர ்க ை ி ன் 

த்காமாைித் தனத்துக்குள் ்தரிவது ்பதவி ்வறியும் 

அர்சியல் ்பழிவாங்கலுதம எனப் புரியும். ்சமீ்பத்தகில் 

வல்லரசு  நொ்டான்றில் ஏற்்படுத்தப்்பட்ட வன்மு்ற்ச 

்சம்்பவங்க்ை உதாரணமா்க இஙகு குறிப்்பிடலாம். 

்பரந்த ்கல்வியறிவு்டயவர்கதை இப்்படி என்றால் ்பாமர 

மக்்கைின் நெகி்ல்ய என்்னன்று ்்சால்வததா?

 த்லவர்க்ைத் ததரந்்தடுக்கும் தருணம், நொம் 

புத்தகிக்கூர்மயுடன் நெடந்து ்்காண்டால் மட்டுதம, நொட்டின் 

இ்ற்ம ்பாது்காக்்கப் ்படுவததாடு மக்்களும் தகுந்த 

்பாது்காப்புடன் வாழக்கூடிய சூழல் உருவாகும்.

 அத்துடன் ்ச்கமனித உணரவு்க்ை மதகித்தாதல 

த்பாதும். இந்த ்்சயற்்பாடு ஒன்தற ்சங்ககிலித் ்தாடரா்க 

மாறி, ஒரு நொட்்ட மட்டுமின்றி உல்்கதய ்நெறிப்்படுத்தகி, 

அ்மதகியா்க இயங்க்ச ்்சயயும். மனிததநெயம், மனித 

உணரவு்கள் ்பற்றிப் த்பசுவததாடு நெகில்லாமல் அவற்்ற எம் 

வாழவிலும் ்க்டப்்பிடித்்தாழு்ககி ்்பாதுநெலம் த்பணுதவாம். 

்பண்்பட்ட நெடத்்தயால் உல்்க ரம்மியமாக்குதவாம். நென்றி!	 	 	 	 	 	
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ஆண் :
என்னிதய ஏக்்கம் ்்சால்லி 
இ்ம்கள் விரிக்்ககிதறன்  எதகிரிதல

இன்னு்மன்ன ்மௌனமா்ககி
ம்றத்து ்வப்்பததன் மன்சிதல

்மல்ல ்மல்ல துைிரத்தகிடுமா..? - இந்த 
்்சாந்தம் ்தா்லயுமா..?

்தாட்டில் ்பந்தம் ்காலம்
ஒன்றாய நெம்்ம மீண்டும் த்சரக்குமா..?

உன் ்நெனப்்பா உள்ைத்த 
நொனும் வ்சத்சன்
உன்்னயும் ்மல்லத் த்சத்சன்..!

பெண் :
நெீயும் நொனான நெட்்பிது
நெகி்னவில் ஆடுது

தநெ்சம் கு்றக்்காம
நெண்்பனா  நொட்்கள் நெீளுது

ஆண் :
்வவரம் 
இல்லாத வய்சில்
வந்த ்காதல் தானிது

்வைஞ்சி நொைா்சசு
தவலியிட்ட 
வீணா த்பாகுது

பெண் :
ஓரம் ஊதராரம்
ஏரிலாம் நெட்்ப த்பசுது..!

ஆண் :
ஒ்சந்த ்பா்ற்யல்லாம்
உசுருனு உன்்னயும் ஏசுது..!

பெண் :
அ்லய த்பால மனம்
அ்லவதகிந்த மாற்றதமா..?

ஆண் :
என்னிதய ஏக்்கம் ்்சால்லி 
இ்ம்கள் விரிக்்ககிதறன் எதகிரிதல..!
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இனிமேல்
மேசந்துறவியாகை ோனும...

என்
மிருதுவான,
்மன்்ம
இயல்பு்க்ை்யல்லாம்
்்கான்றுதகின்னும்

சூரிய
மு்கத்து்ச  ்்சாந்தங்கதை..

உங்கள் 
புறக்்கணிப்புக்்கள்
்பிைவு்களுக்த்க
வித்தகிட்டத்பாதும்...

இன்றுவ்ர
உங்கதைாடு
நொன்...

நெகி்பந்த்னயற்ற 
தநெ்ச்ச்்சருக்குடன்
உறவாட எண்ணி
மலரமு்கத்ததாடு
வரதவற்புப் ்பாட்டி்்சத்த
தநெ்சக்
குறம்கள் தான்....

இததா..
்சாம்்பல்
்்பாட்டலங்களுடன்
உங்க்ை்ச
்சந்தகிக்்க
வந்தகிருக்்ககிதறன்...

வற்றிப்த்பாகும்
என்
்கண்ணீர்ச சு்ன்ய
இன்னும்
ஈரப்்படுத்தாதீர்கள்

எரிந்துத்பான 
என்
தநெ்சக் குழந்்த்கைின்
வீரமரணங்கைில்
அவமானத் தழும்பு்க்ை
ஆரத்தழுவி

்நெஞ்்ச
நெகிமிரத்தகியவைா்க
்கடக்்க முயல்்ககிதறன்.
உங்கள்
தவ்சக்்கழிவு்கதைாடு.....

வான் மு்ககில்்கள் வில்ககி
சூரியனும் அக்்ககினி்ய ்கக்்க 
நெகிலதமா வறண்டது..

விவ்சாயி ்வறித்துப்த்பானான்.
வயிறு வற்றிப்த்பானது..

உயிரும் ஊ்சலாடியது..
்தாட்டில் குழந்்த்கள் ்ப்சி முட்டி 
மூர்ச்்சயா்ககின..

்்காட்டிலில்  ்பசுவின் 
மடியும் வற்றியது..
இரு ்கரம் ஏந்தகினான் 
விவ்சாயி இ்றவனிடம்..

நெகிலத்தகில் ்நெல்மணி 
வி்தக்்கப்்படாத வ்ர 
விவ்சாயி வயிறு வற்றிய 
இரத்த ஆறாய வறண்டு ்ககிடக்கும்..

இரக்்கம் ்்காள்வானா இ்றவன்??

ம்ழ்ய ்்பாழிந்து ்்சழிக்குமா 
விவ்சாயி வயிறு..


இலங்்க
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சுவாரசியம ப�ா்லத� சுயம

்பரந்ததாயக் ்ககிடக்்ககிற த்ப்ழ்யான்றில்
எனக்்கான நொள் ததடு்ககிதறன், 
்க்லந்து ்ககிடக்்ககிற அத்தகியாவ்சியங்க்ை
அடுக்்ககி அடுக்்ககி ்சரி ்்சய்ககிதறன்...

எடுப்்பதும் து்டப்்பதும் அ்டப்்பதுமாய
எப்த்பாதும் த்பால ்பயணப்்படு்ககிதறன் ,
எஙத்கயும் இல்்ல 
எனக்்கான நொளும் இடமும்
எஙத்கயும் இல்்ல அப்த்ப்ழக்குள்... 

வியரத்துக் ்க்ைத்து முடிந்து விடு்ககிற
இரவுக்குள் உறங்ககிப்த்பா்ககின்தறன், 
விடிந்ததும் ்ககி்டத்துவிடு்மன
வரிந்து ்கட்டிக்்்காள்்ககின்தறன்
்க்லந்த்த எடுக்்கவும்,  அடுக்்கவும்...

ததாற்றுப்த்பான அந்நொைிற்குள்ளும்
என் நொள் இல்்ல, 
்க்ைத்துப்த்பான ்கன்வான்று - என்
்கண்்கள் தகிறந்தகிருந்தது... 

்வக்்காத இடத்தகில் எ்தத் ததடு்ககின்தறன்? 
ஆம், 
எனக்்கான நொ்ைான்்ற
அத்தகியாவ்சியங்களுக்குள் ்வக்்க 
மறந்து த்பாதனன், 
அப்த்ப்ழக்குள்! 

                                                      - ஷக�தி

தநெ்சங்கள் த்காடி ்நெஞ்சில் ்வத்தகிருக்்ககிதறனடி ...

த்ப்சாமல் நெீயும் த்பாவததனடி ..

உண்்ம ்பா்சம் என்றுதம தவஷமா்காதடி...

உன் ்நெஞ்சத்்த த்கட்டு்பாரடி இந்த 

்நெஞ்சமும் வனவா்சம் ஆனதடி..

்பிஞ்சி உன் ்நெஞ்சத்தகில் இல்்லயடி 

வஞ்சம் ்பின்பு ஏனடி 

்்காஞ்ச தாமதம் .......!!!

- ச. இராஜ்குோர்



    ||

 வான்சிறப்ால் வசிளைச்ல் ப்ருகக் காரணமான�ார் நம் 
முனன�ார் நீத்ார். அம் முனன�ார் வகுத்ைசித் அறன வலியுறுத்லின்டி 
இல்வாழக்ளகக்குத ்க்க வாழக்ளக நாடி மக்கடன்றுடன அனபுளடளம 
ன்ணசி வசிருநன்ாம்்ல் ப்ய்து இ�சியளவ கூறலும், ப்ய்நனறசியறசி்லும், 
நடுவுநசிளைளமயும் அடக்குமுளடளமயால் வைர்தது ஒழுக்கமுளடளமயா�ாய் 
்சிற�சில் வசிளையாளமயுடன ப்ாளறயுளடளம, அழுக்காறாளம, பவஃகாளம, 
புறங்கூறாளம, ்ய�சில் ப்ால்ைாளம ஆகசிய� அறசிநது ்ீவசிள� அச்ம் 
பகாண்டு ஒபபுரவு அறசி்ைால் ஈளக ப்ருக்கசிப புகழ்ட வாழ்னை இல்ைறம்.

 எவ்வுயசிர் மாடடும் அருள் உளடளமயால் புைால் மறுத்ல் ்சின்றறசித 
்வம் னமம்்டக் கூடாஒழுக்கம் கடிந்ாதுக்கு உள்ைத்ாலும் கல்ைாளமயாகசிய 
வாய்ளம ன்ணசி, பவகுைாளம, இன�ா ப்ய்யாளம, பகால்ைாளம ஆகசிய� 
்சின்றறசி நசிளையாளம உணர்நது துறவுக்குாசிய பமய்யுணர்்ல் வைர்தது அ்றகுத 
்ளடயா� அவாஅறுத்ல் னமறபகாண்டு வாழவ்னை துறவறம்.

 இத்ளகய அறததுப்ாைா� இல்ைறமும் துறவறமும் ஆகசிய இரண்டும் 
இளணந் ‘ப்ாருள்’ எனும் வாழக்ளகளயச ்ீரளமக்கும் அரசு, ்மூகம், கல்வசி, 
நடபு ஆகசியவறளற மு்னளமப ப்ாருண்ளமகைாகக் பகாண்டது ப்ாருட்ால். 
ப்ாருள் இனனறல் அறம் இல்ளை; அறம் இனனறல் இரண்ளடயும் இளணக்கும் 
இன்ம் இல்ளை. எ�னவ, அறம், ப்ாருள், இன்ம் எனற மூனறும் ஊைால் 
வசிளைவ�; ஊழ, இம்மூனறால் வசிளைவது எனனும் புாசி்ளை மானுடத்சிடம் 
ஏற்டுததுவ்றகாகனவ அறததுப்ாலின இறு்சி அ்சிகாரமாகவும் (38), 
ப்ாருட்ாலுக்கு முனன�ாடி அ்சிகாரமும் முளறயா� உண்ளமயானை, 
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வாழக்ளக நசிளைக்கும் எனனும் ப்ாருள்்ரும் ‘ஊழ’ எனனும் அ்சிகாரதள் 
அளமத்ார் வள்ளுவர்.

 ப்ாருளை ஒவ்பவாரு ம�சி்னும் ்�சியாகவும் ஒவ்பவாருவரும் 
இளணந் கூடடாகவும் ்ளடக்கசினற�ர். ஆ�ாலும், அர்ன� இப ப்ாருள்கள் 
எல்ைாவறளறயும் ப்ாகுததுப ் குததுக் காததுவரும் ஆறறைாகசி வசிைங்குகசிறான. 
எ�னவ, இளறமாட்சி ்சிறக்குமாறு கல்வசி கறறு கல்ைாளம அகறற 
னகள்வசியாவது னகடடு அறசிவுளடளம ப்றறுக் குறறம் கடி்ைால் உயர்நதுள்ை 
ப்ாசியாளரத துளணக்னகாடல் ்சின்றறசிச ்சிறறசி�ம் ன்ராளம எனும் ப்ாசிநது 
ப்யல்வளகயால் வலிஅறசி்ல், காைம் அறசி்ல், இடனஅறசி்ல், ப்ாசிநது ப்ைசி்ல், 
ப்ாசிநது வசிள�யாடல் ஆகசிய� உணர்நது ப்யைாறறசித சுறறந்ைாைால் 
ப்ாச்ாவாளம னமறபகாண்டு ப்ய்னகானளமயுடன பகாடுங்னகானளம நீக்கசி 
பவருவந் ப்ய்யாளம எனும் நல்ைாட்சி ப்ய்யக் கண்னணாடடம், ஒறறாடல் 
ஊக்கமுளடளம, மடியசினளம, ஆள்வசிள�உளடளம, இடுக்கண் அைசியாளம 
ஆகசிய நல்ை ்ண்புகளை வைர்ததுக் பகாள்வன் அர்சியல் ்கு்சியாகும்.

 அர்சியல் என்து அளமசசு இனறசி அளமயாது. ப்ால்வனளமயால் 
வசிள�த தூய்ளமயாறறசி அவ்வசிள�த்சிடடமாய் வசிள�ப்யல் வளகயுடன 
தூது ப்னறு இரு மன�ளரச ன்ர்நப்ாழுகனைாடு குறசிப்றசி்ல், அளவயறசி்ல், 
அளவயஞ்ாளம ஆகசிய ் ண்புகைசில் வைசியசில் நாடு எனனும் அரண் அளமபபுக்குள் 
ப்ாருள் ப்யல்வளக, ்ளடமாட்சி, ்ளடசப்ருக்கு, நடபு, நடபு ஆராய்்ல் 
்ளைளம, ்ீநடபு, கூடாநடபு ஆகசியவறளற ஆராய்நது ன்ள்ளமயகறறசி 
புல்ைறசிவாண்ளமயுடன இகல்பவனறு ்ளகமாட்சியசின, ்ளகத்சிறம் 
ப்ாசி்ைால், உட்ளகளயப ப்ாசியாளரப ்சிளையாளம, ப்ண்வைசிச ன்ரல் வைசி 
அைசிதது வளரவசின மகைசிர், கள் உண்ணாளம, சூது ஆகசியவறளறப ்யன்டுத்சி 
மருநதுன்ால் ்ணசியாறறுவன் அளமச்சியல் ்கு்சிகைாகும்.

 அறததுப்ால், ப்ாருட்ால், காமததுப்ால் மூனளறயும் இளணக்கும் 
ஊழ, அறததுப்ாலின இறு்சிக்கும் ப்ாருட்ாவசின ப்ாடக்கததுக்கும் 
இளையாய் அளமநதுள்ைதுன்ால், ப்ாருட்ாலின இறு்சிக்கும் காமததுப்ாலின 
ப்ாடக்கததுக்கும் இளடயசில் அளமநது முப்ாலுக்கும் இளயபுளடய ் ண்புகளை 
வலியுறுததும் இயல் ஒைசி்சியல். குடிளமயசினவைசிப ்சிறநது மா�த்சினவைசிப 
ப்ருளமப்றறு ்ானறாண்ளம, ்ண்புளடளமயால் ்சிறநது நனறசியசில் ப்ல்வம் 
்சிரடடாமல் நானுளடளமயுடன குடிப்ால்வளக உைவு ப்ய்து நல்குரவு ஒைசிதது 
இரவு இல்ைாமல் ன்ாக னவண்டும் எனற பநஞ்த்ால் இரவு அச்ம் அளடந்ால் 
கயளமயறற ப்ாருட்ால் நசிளறபவய்தும். அறததுப்ால், இன்ததுப்ால், 
ப்ாருட்ால் இளயபுறும்.

 என�்ான அறம் ப்ான�ாலும் அ்னவைசிப ப்ாருள் எய்்சி�ாலும் 
இன் வாழக்ளக எய்துவ்றகுள் கயளமனய மசிஞ்சி நசிறகசிறது என்்ன 
வள்ளுவ நுட்ம்்ான ‘கயளம’ ளய அறபப்ாருைசின இறு்சி அ்சிகாரமாக 
அளமநதுள்ைன்ா எ� எண்ண னவண்டியசிருக்கசிறது. அறததுப்ாலின இறு்சி 
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அ்சிகாரமாக ‘ஊழ’ ப்ாருட்ாலின இறு்சி அ்சிகாரமாக ‘கயளம’ எ� இரண்டும் 
அளமக்கப்டடிருப்்றகுள் ஏன்ா ஓர் வாழவசியல் - கருத்சியல் இளயபு 
இருக்கனவண்டும். ‘ஊழ’ எனும் இயறளகளய ‘அறம்’ எனும் இயறளக பவல்ை 
னவண்டுமாயசின அறவைசி இன் வாழக்ளக அளமவ்றகு இனறசியளமயா் 
ப்ாருள் ் சிரடடலில் உள்ை ‘கயளம’ ளயக் பகால்ைனவண்டும் எனற வள்ளுவாசின 
உயர்்சிந்ள�க் னகாட்ானட அத்ளகய இளய்ாக இருக்கசிறது என்து 
ப்ைசிவுறு்சி.

 காமத்ால் ப்ாருள் வசிரும்்லும் ப்ாருைால் காமம் அளட்லும் உயசிாசியல் 
இயறளக. இந் இயறளகளய பவனறு ம�சி்வசியளைக் கடடளமப்ன் 
வள்ளுவத்சின இைக்கு. காமம் இனனறல் ப்ாருள் ்சிரடடனைா ப்ாருள் 
்சிரடடும் ன்ாக்குக்குள் அறபநறசி னநாக்னகா உருவாகா. ப்ாருளும் அறமும் 
அறபப்ாருைாய் இரண்டறக் கைக்கும் ன்ாது வசிளைவன் மானுடக்காமம். 
்ளக அணங்க உறுத்ைால் ன்ானறும் காமக் குறசிப்றசி்ல் புணர்ச்சி உளரத்ல், 
கா்ற ்சிறபபுளரத்ல், நாணுததுறவு உளரத்ல் ஆகசியவறறால் காமம் வைர்நது 
கைவு வாழக்ளகயசின அைர் அறசிவுறுத்ைால் புாசிநது கா்ல் வைர்த் கைவசியல் 
்டர் பமலிநது இரங்கல், கண்வசிதுபபு அைசி்ல், ்்பபுறு ்ருவரல் ஆகசியவறறால் 
ஏற்டும் ் �சிப்டார் மசிகு்சியால் நசிள�ந்வர் புைம்்ல், க�வு நசிளை உளரத்ல், 
ப்ாழுது கண்டு இரங்கல், உறுபபு நைன அைசி்ல் எ� எல்ைாம் நசிகழந்்ன்சின 
பநஞப்ாடு கசிைத்ல், நசிளறயைசி்ல் ்ாங்கமாடடாது அவர்வயசின வசிதும்்ல், 
குறசிபபு அறசிவுறுத்ல் புணர்ச்சி வசிதும்்ல் னமறபகாண்ட ்சினனும் பநஞப்ாடு 
புைத்ைால் புைவசி ன்ானறவும் புைவசி நுணுக்கம் அறசியவும் ஊடல் உவளகளயக் 
கூடலில் கண்டு வாழநது இனபுறல் கற்சியல்.

 ‘அறம.ப்ாருள் இன்ம் வீடளட்ல் நற்யன�’

எனறது ்சிறகாை நனனூல்.

‘அறம்ப்ாருள் இன்ம் வீடடினைனய அளட்ல்
அரும்ப்ாருள் வள்ளுவ நற்யன�”

என்து எனளறக்குமா� இநநூல்.

 ்சிருக்குறைசின உயர் ்சிந்ள� என்து உயர்கல்வசி ப்றறும் மானுடம் 
ன்ணா் உயர்்சிளணகள் உள்ைவளர உயசிர்த்சிளணயாய் உைளக நல்வைசியாம் 
ப்வ்வைசிப்டுத் நசிளைத்சிருக்கும். இந் உைகத ன்ளவக்காகனவ ்சிருக்குறள் 
கல்பவடடுக்கைாகப ்ாளறகைசில் ப்துக்கப்டுவது இனறசியளமயா்து.

 இசன்ளவச ப்யல் ்ாளறகளைப ்சிைநது முளைதப்ழும் வசிள்களைப 
ன்ால் மானுட ம�ங்கைசில் ்சிருக்குறளை வசிளைய ளவக்கும்; மானுடம் ்ளைக்க 
ளவக்கும்.
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தன்மு்னக் ்கவி்த்கள்

அவிழந்து விடாமல்

்கட்டுண்டு இருக்்ககின்றன

ஒன்றுதலும் அன்றுதலுமற்ற 

அ்கக்கூட்டின் வலி்கள்!

மாய ஒழுங்ககில்

நெகி்னவு்கைின் அலகுதகிரல்்கள்

்சிடுக்கு இல்லாத

ஞானத்தகின் ்சிதறல்்கள்

ஆசுவா்சமாய புன்ன்்கத்து

வி்ட ்்பறுதலிலும் ்படி்ககிறது

இ்ணந்தகிருந்த ்காலத்தகின்

மீ்ச்சிறு தடங்கள்!

்வயிலானாய ம்ழயாதனன்

குைிரானாய அனலாதனன்

்பரிணாமங்கள் ்பலவானாலும்

என்றும் நெீயா்கதவ நொன்!

இறுக்்ககி மூடினாலும்

நெகிறுத்த முடியவில்்ல

்பாத்தகிரத்தகிற்கு ஏற்றாற் த்பால்

்்சாட்டு்ககிறது மனது!

அன்பு்ச்்சல்வி சுப்புராஜூ

ஆண்்ே �வமறல் 

அஞ்சா ்நெஞத்ச துஞ்சா ்தழுந்து

வஞ்சம் அ்கற்றி வலி்ம ்்பறுவாய! 

்பா்ற மு்ையாய தவரவிட் ்டழுந்து 

உறுதகி உடதன உல்ககில் நெகிமிரவாய! 

்்பட்டிப் ்பாம்்பாய முடங்கல் தவிரத்து

முட்டி தமாதகித் த்ட்கள் த்கரப்்பாய!  

முயற்்சி்ச ்சிற்்க அ்கல விரித்து 

்வற்றி்ச ்சி்கரம் அ்டவாய வி்ரந்து!

்கட்லத் ததடி வி்ரயும் நெதகியாயக் 

்கருத்ததா டிலக்்்க தநொக்்ககி நெ்கரவாய! 

தூற்றும் மாந்தர வாழத்தகிப் பு்கழும்

மாற்றம் நெகி்கழத்த உன்னால் முடியும்! 

இயற்்்க உயிரி ்்பண்்ம த்பாற்றி

மனிதம் ்காக்கும் ்ப்டப்்பாய நெகி்றவாய! 

ஏ்ழ எைிதயார துயரம் ்க்ைந்து 

புதகிததார ்சரிதம் அவனியில் எழுது! 

- தவல்ணயூர ரஜிந்தன். 

ம�ன் இ்ச

ஏழு சுரங்கைில் ்சங்கமித்த இ்்சதய, 

அ்மதகியான மனதகின் ஆத்ம ரா்கம் நெீதய. 

்கல்லான மன்தயும் ்க்ரய ்வக்்ககின்றாய ,

புண்ணான ்நெஞசுக்கு நெல்மருந்தானாய.   

்காற்றின் ஒலியிலும் தவழ்ககின்றாய, 

்கடலின் அ்லயிலும் இருக்்ககின்றாய, 

குயிலின் கூவலிலும் ்பிறக்்ககின்றாய,

மழ்ல ்மாழியிலும் இ்ண்ககின்றாய.

ரா்கமாய  தாைமாய சுரமாய உருவா்ககி, 

்மன் அ்ல்கைாய ்மதுவாய மாறி, 

மனித இதயத்்த சு்கமாய வருடு்ககிறாய, 

மயிலிற்ககின் ்மன்்ம்ய மனதுக்கு தரு்ககிறாய. 

இ்ற ்பாடலும் தகி்ர ்பாடலுமாய  

என்னுள் வந்த ததன் இ்்சதய 

்சிற்றறிவு ்்காண்ட எனக்கு 

்சிறு்கவி்த பு்னய து்ண வந்தாதய!

்ஜயஸ்ரீ  ஸ்ரீ்கண்டன்

|
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ம்ழதயா ்்காளுத்தும் ்வயிதலா

குன்தறா குழிதயா எ்தயும் ்பாதரன் 

எட்டும் வ்ரயான் ்்சல்தவன் இஙத்க

என்றன் ்பணிதயா தமிழ்்சய ்பணிதய!

முட்டுக் ்கட்்ட எதுவந் தாலும் 

முறித்தத உ்டப்த்பன்  முடஙத்கன்; என்னுள்

்்காட்டிக் ்ககிடப்்ப ்தல்லாம் தமிழாம்

குருதகி ்வள்ைம் எல்லாம் ்பாவாம் 

்கட்டி ்வல்லம் ்கரும்பு்ச ்சாறு 

்கற்்கண் தடாடு  ்்காம்புத் தத்ன

இட்டு  நொன்்்சய இன்்பத் தமி்ழ

எடுத்து்ச சு்வத்தால் இனிக்கும் ்பிறப்த்ப

்வட்ட ்வட்டத் துைிரக்கும் வீறு

்வற்றி உன்றன் வாழ்வ நொடும்

்்காட்டக் ்்காட்ட மு்ைக்கும்  மானம்

்்காடு்ம அழித்தத ்்காள்்்க மீளூம்!   

தமிழமானன்,

�னிபயழிலன்.

செிககைபெட்ட ஒன்று

்கால்ச ்சக்்கரத்தகின்

்வகு ஓட்டத்தகில்

்்பற்தறார

ம்னவி

்பிள்்ை்கள் என சுழன்று

உடல் உருமாறி

நெலம் தடுமாறி

வாழவின் இறுதகி ஓரத்தகில்

முது்மயின் தடி்்காண்டு

நெ்கரும் ்்பாழுது்கைில்

நெட்்பின் ்பயனால்

்்காஞ்சம் 

இை்ம்ய அ்்சத்பாட முடி்ககிறது.

ஒரு ்காலத்தகில்

அப்்படி இருந்ததாம்

இப்்படி இருந்ததாம் என.

ஆனால்,

வீட்டில் ்பழ்ம த்பசுவது என்்பது

்ச்பிக்்கப்்பட்ட ஒன்றுதான்.

           - எஸ். உ�ய ொலா

   

மண்ணில் மகுடஞ சூட்டுவர!

வடுக்்கள் விஞ்சிடும் வாழவில் நெகிம்மதகி

நெடுவில் வந்தகிட நொணும் ்வண்மதகி!

இன்னி்்ச ம்ழ்யன இதயம் ்பாடினால் 

நென்னி் ல வருவதால்  நொனிலம் த்பாற்றுதம!

ஏற்றமும் வாழத்துதம! ஏழி்்ச ்பாடுதம!

த்பாற்றிப் ்பாடிட ்்பாழு்தத் ததடுதம!

வாழந்தகிடும் நெகி்லயில் வ்சந்தம் நொடுதம!

யாழும் குழலும் யா்ச்கம் த்கட்குதம!

தமிழும் தவழந்தகிடும் தங்க்ச சுரங்கமாய

்கமழும் மணம்தக் ்காற்றின் அரங்ககிதல!

்சங்கப் புலவனும் ்்சழித்து வைரத்த

அங்க அழ்ககிதல அ்லந்து மிதந்தனர!

்பாவிதல ்கலந்த ்பண்தண உன்னால்

நொவிதல ஊறி  நெயமாய இனித்தாய!

மண்ணில் மாந்தரும் மகுடஞ சூட்டுவர!

விண்ணில் உர்சிட ்வற்றி நொட்டுவர!

மு்னவர் ே.�ேிழ்சபசல்வி

    |3



  4|   4|

  
       6      

         

           

              

             

            

    

  / 

         

     

     

  

  4|



    |5

இ�சிய வணக்கம்

்மசிழபநஞ்ம் இ்ைசின ்ார்்ாக இ�சிய 
வாழததுகளைத ப்ாசிவசிததுக் பகாள்கசினறன.

• ்ரணசி சு் ன்கர் எனற ப்யாசில் 
கவசிள்கள் ்ளடததுவரும் ்ங்கள் 
இயறப்யர் என�? ்ரணசி சு் ன்கர் 
எனறு ப்யர் ளவததுக் பகாண்ட்றகு 
ஏதும் ்சிறபபுக் காரணம் உண்டா?

இ ய ற ப ் ய ர்  சு ் .  ன ் க ர்  எ ன ் ன ் . 
ஆரம்்த்சில் கவசிள்கள்(?) எழுதும் ன்ாது 
ஐ்ரணசி எனற ப்யாசில் எழு்சி வநன்ன. 
்சிறகு ஆனமசிக ்சிந்ள�யசில் ்ரணசி. சு் 

ன்கர் எ� எழு்த துவங்கசின�ன. ்ரணசி 
என்து என நட்த்சிரம்

• ்ங்கைசின ப்றனறார் உடன்சிறநன்ார் 
மறறும் ்சிறந் ஊர் ்றறசி.

்சிறந்து மு்ல் 1987 வளர ்சிவகங்ளக 
யசில்்ான. ஆரம்்க் கல்வசி மு்ல் கல்லூாசி ் டிபபு 
வளர.. ச்ிவகங்ளக்ான. 1989ல் மதுளரயசில் 
வீடுகடடி குடினயறசி ன�ாம்.  ்ாயார் னகாம ச்ி 
அம்மாள்  ்நள்யார்  சுப ச்ிரமணசிய அய்யர். 
உடன ச்ிறநன்ார்  8ன்ர் நான எடடாவது 
குைநள .் எ�க்குப ச்ின என ்ம் ச்ி பமாத்ம் 
9 ன்ர் 

்கவிஞர முத்து விஜயன், நெக்்கீரன் ஆ்சிரியர ஆருர தமிழ நொடன், Universal achievers books of records.  
Uma selvam and babu, ்பா்வயர மலர ஆ்சிரியர வான்மதகி, ்கவிதாயினி ்பாரதகி ்பத்மாவதகி,
்க்லமாமணி ஆண்டாள் ்பிரியதரஷகினி இவர்களுடன் உல்க ்சாத்ன விருதுவிழாவில் 1100 
நொட்்களுக்கு தமல் ்கா்ல வணக்்கம் ்பாடல்்கள் எழுதகி ்சாத்னப் புரிந்ததற்்கான  விழாவில் 
்கவிஞர ்பரணி சு்ப த்ச்கர  விருதகி்னப் ்்பறும் தருணம். 
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• கவசிள்களை எழுதுவ்ால் ்ாங்கள் 
்மசிைசில் கறறுத ன்ர்நதுள்ைீர்கைா? 
அல்ைது  ் மசிைசில் ் டடம் ப்றறுள்ைீர்கைா 
அது ்றறசி கூறுங்கனைன.

்மசிளை முளறயாக ்டிக்கவசில்ளை; நான 
ஆங்கசிை வைசி  கல்வசிய சில் னவ் சிய சியல் 
் டி த து ள் ன ை ன .  ் ம சி ழ  ன ம ல்  ஆ ர் வ ம் 
உண்டு. மறறவர்கள் நூல்களைப ்டிதன் 
எழு்ப ்ைகசின�ன

• எத்ள� வய்சில் அரசு னவளைக்குச 
ப்னறீர்கள்? எநப்ந் ஊர்கைசில் 
்ணசி புாசிநதுள்ைீர்கள்? ்ங்கள் ்ணசி 
குறசிதது ஏன்னும் கூறுங்கள்..

24 வய ச்ில் மாநசிை அரசுப ்ணசியசில் ்ற 
காலிகப்ணசி. 1987ல் மத ச்ிய அரசுப ்ணசி.
ச்ிவகங்ளக ச்ிருப்ததூர் ன்வனகாடளட 

மதுளர அம்்ததூர் ்ாம்்ரம் ஆகசிய 

நகரங்கைசில் ்ணசி புாசிநதுள்னைன. மாநசிை 
அர ச்ிலும் ்ாசி மத ச்ிய அரசுப ்ணசியசிலும் 
்ாசி மக்களுக்கு ன்ளவ ப்ய்யும் ்ணசினய 
அளமந்து.. இளறவன பகாடுத் வரனம.

அலுவைகப ்ணசியசிலும் நறப்யர் ஈடடி.. 
அதன்ாடு ப்ாைசிற்ங்கம் ம�மகசிழ 
மனறத்சில் 25 ஆண்டுகள் ்ல்னவறு 
ப்ாறுபபுகைசில் இருநது ம� நசிளறவாகும் 
வளகயசில் 34 ஆண்டுகள் ்ணசியாறறசி 
கடந் ப்படம்்ாசில் வசிருப் ஓய்வு மூைம் 
்ணசி நசிளறவு ப்ய்ன்ன.

• கவசிள் எழுதுவ்சில் எவ்வாறு ஈடு்ாடு 
வ ந ் து ?  ் ங் க ளு ள ட ய  ஆ ் ர் ் � 
கவசிஞராக யாளர எண்ணுகசிறீர்கள்?

கவசிள்கள் நசிளறய ்டித்்ால் எழு் 
னவண்டும் எனற உநது்ல் வந்து. கல்லூாசி 
யசில் ்டிக்கும்ன்ாது கவசிஞர் மீராவசின  

ம்கா்பலிபுரத்தகில் நெ்ட்்பற்ற விழா்வான்றில் ்கவிஞர ்பரணி சு்ப த்ச்கர, தமிழ்நெஞ்சம் அமின் 
அவர்கைிடமிருந்து விருதகி்னப் ்்பறும் தருணம். உடனிருக்கும் ்கவிஞர்கள் நொ. ்பாண்டியராஜன், 
்கவி்ச்்சல்வா, ்க. நொ. க்ல்யாணசுந்தரம்,  முத்து விஜயன் மற்றும் ்சிலர.
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மாணவராக  இருந்்ாலும்  கல்லூாசி ்மசிழ 
மனற ப்யைராக இருந்்ாலும் *்ார்சி 
எனும் ளகபயழுதது இ்ளை* நடத்சி 
வநன்ன. ் சின மத்சிய அரசுப ் ணசிக்கு வந் 
ன்ாது மறறவர்கைசின ்மசிழ உணர்ளவக் 
பகாண்டு வர *இ்யமைர் மறறும் உ்யமைர்* 
எனறு இரு ளகபயழுததுப ்த்சிாசிளககளை 
நடத்சின�ன. *உ்யமைர் என்து என 
வாசிகளை மடடுனம பகாண்டது.. அ்சில் 
ஒனறா�.. *மறறுபமாரு கடி்ம் எனற 
இ்ழ ஆ�ந்வசிகடன ஆ்சிாசியர் ்சிரு ்ாை 
சுப்சிரமணசியன அவர்கைசின ்ாராடளட 
ப்றறது* அள�தது முனன�ாடி கவசிஞர் 
களுனம எ�க்கு ்சிடித்வர்கள் ்ான.

• ்சி�மும் ஒரு கவசிள் எழு் னவண்டும் 
எனற எண்ணம் எவ்வாறு ன்ானறசியது?

நனறாக எழு  ் னவண்டுபமனறால் எழு ச்ிக் 
பகாண்னடயசிருக்க னவண்டும் எ�த ன்ானறசி 
யது.. அப்டியா�ால் எள  ்எழுதுவது   என 
னயா்சிதது வசிடியளை... நாளை.. காளை 
வணக்கதள .். ம� பமடுதன்ன

• இதுவளர எத்ள� கவசிள்கள் எழு்சி 
யுள்ைீர்கள்? எவ்வைவு எழுதுவ்ாக 
உதன்்ம்?

வசிடியல் கவசிள் நீங்கைாக 1000 கவசிள்க்கு 
னமல் எழு ச்ியசிருபன்ன எ� நசிள�க்கசினனறன. 
வ சி டி ய ல்  வ ண க் க ம்  1 1 0 0  ப ் ா ட ர் ந து 
பகாடுத்ளமக்காக ்ா்ள� வசிருது 
பகாடுக்கப்டடது. வளர முளறகளுக்காக 
அ்றகு எண் பகாடுக்கப்டடது. இபன்ாது  
1600 ஐத ்ாண்டிவசிடனடன. எல்ைா 
நாடகளும் ப்ாடர்நது பகாடுததுள்னைன.. 
நசிறுததுவ்ாக எண்ணம் இல்ளை. ஆ�ால் 
வசிளரவசில் மாறு்டட னநாக்கசில்  ்ங்க 
இைக்கசியங்களை உள்வாங்கசி காளை 
வணக்கம் ்ர எண்ணசியுள்னைன

• கவசிள்களைத ப்ாடர்நது எழு்சிய்ற 

்தன்்்சன்்னத் தமிழ்ச்சங்க விழாவில்  
இயக்குனர இரா்சி அழ்கப்்பன்,்கவிஞர 
்பி்றசூடன் ஆ்ககிதயாருடன்  அரு்ககில் ்கவிஞர 
ஜவீதர்கா, ்கவிஞர ஜூ்பிைி நெடராஜன் ஆ்ககிதயார.

்்சன்்னயில் ்பாராட்டு விழா்வான்றில்  தகிரு. 
ஆவடி குமார, ்கவிஞர ஞானி ஆ்ககிதயாருடன் ் 
்கவிஞர ்பரணி சு்ப த்ச்கர

்கன்னியாக்குமரியில் குமரித்தமிழ்ச்சங்க 
விழாவில்  மு்னவர ்கமல ்்சல்வராஜ் 
அவர்கைிடமிருந்து விருதகி்னப் ்்பறு்ககிறார 
்கவிஞர ்பரணி சு்ப த்ச்கர

    |
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1. மறறுபமாரு கடி்ம்
2. அ�லில் உைவும் மைர்கள்
3. ்ரணசியசின கவசிள்கள் ்ாகம் 1                 
      (மகரந்த்சின ன்டல்)
4. சுகமா� ன்ாகங்கள் (்ாகம் 2)  
5. இதுவும் கவசிள்கனை (்ாகம் 3)
6. வசிடியல் வணக்கம் (்ாகம் 1)
7. வசிடியல் வணக்கம் (்ாகம் 2)

• முகநூல் குறசிதது என� நசிள�க்கசி 
றீர்கள்? இது வரமா ்ா்மா?

முளறயாக ்யன ்டுத்சி�ால் முகநூல் 
வரம்்ான.. அ்சிகமா� ் ளடபபுகளை 
அறசியும் வாய்பபு முகநூல் மூைம் மடடுனம 
கசிளடக்கசிறது.

• இந்க் பகாரா�ா ஊரடங்கு காைத்சில் 
எவ்வாறு ப்ாழுள்க் கைசித்ீர்கள்?

ஊரடங்கு காைத்சில் எனறசில்ளை.. எனறும் 
எ�க்கு ஒனர மா்சிாசி்ான.ப்ாது இட 
நசிகழவுகள் மடடுனம இல்ைாது இருந்து. 
்சி�மும் 450 புை� வைசி நண்்ர்களுக்கும் 
நூறறுக்கும் னமற்டட முகநூல் நண்்ர் 
களுக்கும் ்ல்னவறு குழுமங்கைசில் ்்சிவ 
்றகுனம னநரம் ்ாசியாக இருக்கசிறது. 
இ்சில் ்ா்சிக்கும் குளறயாமல் வாசிகளுக்கு 
வசிமர்்�னமா வாழதன்ா வருகசிறது. 
இ்றகு ்்சிைைசிக்க னவண்டியுள்ைது

காகச ்ா்ள� வசிருது ்ங்களுக்கு 
வைங்கப்டடுள்ைன் அது்றறசிக் 
கூறுங்கனைன.

1100 நாடகள் ப்ாடர்நது எழு்சியள்ச 
்ா்ள�யாக அங்கீகாரம் ப்ய்து Univer-
sal books of records மறறும் Kalam books 
of records ்ார்்சில் ்ானறைசிக்கப்டடது

• இதுவளர ப்றற வசிருதுகள் ்றறசி...

முகநூல் குழுமங்கள் ்ார்்சில் ந சிளறய 
வசிருதுகள் ப்றறுள்னைன.

கவசிவாாசி்சி
்ார்சி வசிருது
நக்கீரர் வசிருது
எம் ஜசி ஆர் வசிருது
்மசிழப்ணசிசப்ம்மல்
க்சிைர் வசிருது
ப்ந்மசிழசப்ம்மல் 
்ார்சி்ா்ன வசிருது
்சிந்ள�க்கவசி 
கவசிச்ரம் 

எ� ஏராைமா� வசிருதுகளைப ப்றறுள்னைன

•  இ து வ ள ர  ் ா ங் க ள்  எ ழு ் சி யு ள் ை 
நூல்கள் ்றறசி..

இதுவளர 7 நூல்கள் எழு்சியுள்னைன. 

விழா்வான்றில் ்கவிஞர ்பரணி சு்ப த்ச்கர, 
மு்னவர ்பசும்்்பான், மற்றும் உல்கத் தமிழ்ச 
்சங்கம் இயக்குனர மு்னவர வீரரா்கவன் 
ஆ்ககிதயாருடன்...

மற்்றாரு விழாவில் முன்னாள் அ்ம்ச்சர 
எ்ச. வி. ஹண்தட அவர்கைிடம் விருதகி்னப் 
்்பறு்ககிறார ்கவிஞர ்பரணி சு்ப த்ச்கர
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• வைரும் இைங்கவசிஞர்களுக்குத ்ங்கள் 
அறசிவுளர என�?

வைரும் இைங்கவசிஞராகத்ான நான� 
உள்னைன. எனள� நான கவசிஞன எ�ப 
ன்ாடடுக் பகாள்வ்சில்ளை.. இனனும் 
நசிளறய கறக னவண்டியுள்ைது

ஆ�ால் என்ாள்யசில் நானகண்ட உண்ளம 
ஒனறு்ான.. அது ப்ாடர் முயற ச்ினய துளண 
வரும். ்ைள� எ ச்ிர்்ார்க்காது கடளமயாக 
எழு ச்ி�ால் ஒரு ்மயத ச்ில் மறறவர்  கவ�ம் 
நம்மீது நசிச்யம் ச்ிரும்பும் என்ன் உணர்ந் 
உண்ளம. கடளமக்கு னகாவசிலுக்கு காபபு 
கடடுவது ன்ால் எழு ச்ிவசிடடு அ்றகு வசிருது 
எ ச்ிர்்ார்ப் ச்ில் உடன்ாடில்ளை.. இது 
அறசிவுளரயசில்ளை.. அனபுளர.

• முகநூல் குழுமங்கைசின ப்யல்்ாடுகள் 
்மசிளை வைர்க்கசினற� எனறு ்ாங்கள் 
கருதுகசிறீர்கைா?

முகநூல் குழுமங்கள் ்மசிளை வைர்ப்து 
உண்ளம்ான. இனறு வளை்ைப ் ச்ிவு கைசில் 
்மசிழ உயர்நதுள்ைது.. இது ் ாராடடப்ட 
னவண்டிய ஒனறு்ான.

• ்சிர்ைமா� ்த்சிாசிளககைசில் கவசிள் 
களுக்குப ப்ாசி ாக முக்கசியததுவம் ்ரப 
்டுவ ச்ில்ளை எனறு கருதுகசிறீர்கைா?

ச்ிர்ைமா� ்த ச்ிாசிளககள் கவசிள்களை 
முக்கசியப ் டுததுவ ச்ில்ளை என்து உண்ளம 

்ான. இ்றகு காரணம் கவசியுணர்வு பகாண்ட 
வர்கள் அங்கு ஆளுளமயாக இல்ளைனயா 
என�னவா.. ்மசிழ ஆளுளமகள் உள்ை 
்த ச்ிாசிளககள் முக்கசியததுவம் ்ருகசினற�. 
பமாத்த ச்ில் எ்றகுனம ஒரு ்�சி ்ாசிநதுளர 
ன்ளவயாகசிறது என்தும் ப்ாதுவா� 
கருத்ாக உள்ைது.

• ்ங்கள் வாழக்ளகததுளணவர் ்றறசி..

வாழக்ளகததுளண மீ ை்ா அவர்கள். என 
எழுததுப்ணசிக்கு எநநாளும் இளடயூறு 
ப ் ய் வ ் சி ல் ள ை .  ் ை  வ ரு ட ங் க ை ா க 
உடல்உ்ாள்யால் ் சிரமப்டுகசிறார்.. ம� 
ள்ாசியத்ால் இனறைவும் ப்ாடர்கசிறார்.

• ்ங்கள் குைநள்கள் ்றறசி

இரு ப்ண்கள்.. மூத்வள் ஐஸவர்யா.  
் சிருமணமாகசி  ப்னள�யசில் வ்சிதது 

்்சன்்னயில் விழா்வான்றில்  தகிரு. ்பழ 
்நெடுமாறன் அவர்கைிடமிருந்து விருதகி்னப் 
்்பறு்ககிறார ்கவிஞர ்பரணி சு்ப த்ச்கர

உல்கத் தமிழ்ச ்சங்கம் இயக்குனர த்பரா 
அவர்கைிடமிருந்து விருதகி்னப் ்்பறும்த்பாது 
அரு்ககில் மு்னவர ்பசும்்்பான் மற்றும் ்கவிஞர 
்பாண்டியராஜன். 

    |
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வருகசிறார். இளையவள் பஜய ்ார்சி 
BE.ப்னள�யசில்்ணசி.

• ்மசிழபநஞ்ம் மறறும் அ்ன ஆ்சிாசியர் 
்மசிழபநஞ்ம் அமசின அவர்களைப ்றறசி 
ஒரு ்சிை வார்தள்கள்...

மசின�சி ழ வரவுகைசில் ்மசிழபநஞ்ம் ச்ிறப 
்ா� இடதள  ் ப்றறுள்ைது. இ்றகா� 
காரணம் நல்ை ்ளடபபுகளை ன்டிதன்டி 
் ச்ினவறறம் ப்ய்கசிறார்.. அதன்ாடு வைர 
னவண்டிய எழுத்ாைர்களை அறசிமுகப்டுத ச்ி 
அ்னமூைம் ச்ிறந  ் கவசிள்களை அளட 
யாைம் காடடுகசிறார்

த்பரறிஞர அண்ணா ்கருத்தரஙகுக் கூடத்தகில் விருதகி்னப் ்்பறும் தருணம். 

மது்ர உலக்த் தமிழ்ச ்சங்கம் ந்டாத்தகிய தமிழ நெகிலாக் ்கவியரங்ககில் ்கவி்தப் ்படிக்கும்த்பாது...

  |

்பரணி சு்பத்ச்கருக்கு தகிரு்ச்சி ஊலழைா 
ஆண்டுவிழாவில் ்சாத்ன்ச ்்சம்மல் விருது 
வழங்கப்்பட்ட த்பாது இராம தவல்முரு்கன்
்பாரணி சு்ப த்ச்கர, ்சிந்்தவா்சன்
்பிரபு ்சந்தகிரன் (்பிரபு வாயஸ);
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ேதிலவு�னில்  கைால்ெ�திதம�ாம  ேதிலத்�  ஆயந்ம�ாம

 நீள்புவி்ய்ச  சுறறிவர  வழிய  ்ேதம�ாம

கைலமஅ்ேதம�ாம  கை்டல்நீ்ரக  கை்டந்து  பசன்மறாம

 கைண்்டஙகைள்  ெலவற்றக கைண்டு வந்ம�ாம

வலமவந்ம�  வானியலின்  புது்ே  கைாண

 வானத�தில்  பசயற்கைகமகைாள்  ெறககை  விடம்டாம

ேலமமகைடகும  ேனி�த்�த  ேடடும  ோமோ

 ேழுவவிடம்ட  அறிவியலின்  கைரமெி  டிதம�ாம !

மோயபெறமறாம  மோயதீர்ககும  ேருந்தும  கைண்ம்டாம

 மோயாளி   �மகைண்ணால்  மோககு  ோறு

மோயகைண்்ட  உ்டலுறுப்ெ   அறு்வ  பசயயும

 மேர்மு்ற்ய ;  இ�யத்�  ோறறு  கைதின்ற

வாயபபு�்ன ;  குமளானிஙகைால்  ேம்ேப  மொன்மற

 வார்ப�டுககும  அறபு�த்�  விஞ்ா  னத�தின்

ஆயவாமல  ோமபெறமற  அன்பு  என்னும

 அடித�ளத்�்ச  சாயததுவீடு  கைடடு  கைதின்மறாம !

இல்லத�தில்  அேர்ந்�ெடி  கைாணும  வண்ணம

 இ்ணயத�ால்  உலகைத்�  இழுதது  வந்ம�ாம

பசால்லின்றி  விரல்சவில்  ேதி்னககும  எந்�்ச

 பசயல்கை்ளயும  பசயகைதின்ற  கைணினி  கைண்ம்டாம

இல்லறத�தில்  இ்ணயாேல்  குழாய  குழந்்�

 ஈன்பறடுககும  புதுமு்றயும  இஙகு  கைண்ம்டாம

எல்லாமும  அறிவியலில்  பெறமற  மேயம

 என்கைதின்ற  வாழவுயி்ர  இழந்து  விடம்டாம !
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தன்மு்னக் ்கவி்த்கள்

ஒவ்வாரு பூக்்கைிலும் 

்பார்பட்்சமின்றி அமரும்

வண்ணத்துப் பூ்ச்சி்களுக்கு 

தநெ்சத்துடன் நெகிறங்க்ைத் 

தரு்ககிறது பூக்்கள்.

விடிந்ததும் மடியும் இருைல்ல 

இருட்டிலும் ்பின்்தாடரும் 

நெகிழல் நொன்.

எனது விழி்க்ை இ்ம்கள் 

மூடாததால் நெீண்டிருந்தது 

தநெற்்றய இராத்தகிரி.

்பிர்பஞ்சப் த்பரழி்வக் 

்காணவியலாத

்பார்வயற்றவன் அவைின் 

்கனிவான த்ப்ச்சில் ்காத்லத் 

தனக்குள் லாவ்கமாயத் 

தகிணிக்்ககிறான்.

ததாட்டக்்காரனின் 

இறுதகி ஊரவலத்தகில் 

மயானம் வ்ர ்்சல்்ககிறது. 

அவன் ்பா்சமுடன் ்பராமரித்த 

ததாட்டத்தகில் தகினமும் 

தநெ்சமுடன் ததனருந்தகிய 

வண்ணத்துப் பூ்ச்சி்கைில் ஒன்று.

அவள் முதன்முதலா்கத் தந்த 

முத்தத்்தயும்

ம்ககிழ்ச்சி நெகிரம்்பிய அதன் 

சு்வ்யயும்

இன்்பம் கூட்டிய அந்த அந்தகிப் 

்்பாழு்தயும்

்காலங்கள் ்பல ்கடந்தும் 

இன்னுமவன் மறக்்கதவ இல்்ல.

பூக்்கைின் தமலுள்ை 

்பனித்துைி்க்ைல்லாம் 

ததனானத்பாது ததன்ட்கைில்

குடஙகுடமாயத் ததன்.

்நெடுநொட்்கைா்கப் ்பிரிவில் 

இருந்த ்காதலர்கள் 

்சந்தகித்துக் ்்காண்ட பூங்காவில்

அவர்கைின் ்சிதநெ்கத்்த 

ஆ்்சயுடன் ர்சித்தப் பூ்வான்று

அவர்கள் முத்தமிடத் ்தாடங்ககியதும்

நொ்கரி்கம் ்கருதகி மு்கத்்த 

்வட்்கத்துடன் தகிருப்்பிக் ்்காள்்ககிறது.

தகிரும்்பி வருதவா்மன்ற 

நெம்்பிக்்்கயில் கூட்்ட விட்டு

்வைிதயறு்ககிறது மூ்சசுக்்காற்று.

உயிரப் ்பிரியும் தருணம்

்பிர்பஞ்ச ்வைியில் ்காற்தறாடு 

்காற்றாயக் ்கலந்து விடு்ககிறது 

உயிரக் ்காற்று.

 


குடியாத்தம் - 632602



   |3

 அநீ்சிளயக் கண்டு ப்ாங்கசி 
எழு்ல் ்ான இைளமக்கு அைகு எனற 
முண்டாசு கவசிஞ�சின ப்யர் ்ாங்கசி 
கவசியுைகத்சில் ்றகாை ்ார்சியாக 
ஒைசிர்்வர் ன்ாைர் ்ைநசி்ார்சி அவர்கள்.
 கவசிள் மடடுமசினறசி ்மூகத்சில் 
நசிகழும் அத்ள� அநீ்சிகளையும் எ்சிர்தது 
ள்ாசியமாக, உறு்சியாக ப்ாடர்நது குரல் 
பகாடுதது வரு்வர்,  கவசிள் எழுதும் 
பூநப்னறல் அநீ்சிளய அைசிக்க புயபை� 
புறப்டும் காறறு ்ான ்ைநசி்ார்சியசின 
காறறசின ளகபயழுதது. பமாத்ம் ஐம்்த்சி 
யசிரண்டு கடடுளரகள் உள்ை�.
 வசி்்ாரத்சில் ளகது ப்ய்யப்டுகசிற 
ப்ண்களை எல்ைாம் குறசிப்சிடட இந் 
்த்சிாசிளகயாைர்கள் மறக்காமல் அைகசிகள் 
எனனற அடிக்னகாடிடடு எழுதுகசிறார்கள்.
அந் அைகசிகனைாடு இருந் ஆணைகள� 
ந ா ன  ் ா ர் த ் து ம்  இ ல் ள ை  ் டி த ் து ம் 
இல்ளை எனற வா சிகைசில்,  ்மூகத்சில் 
ப்ண்களை மடடும் னகவைப்டுததும் 
அநீ்சிளய ஒரு ப்ாசியார் எ� னகடகும் 
ன்ராண்ளம மசிைசிர்கசிறது.
 ச்ிகபரட ் றறசி கூறும் ன்ாது நம் எல்னைா 
ருக்குனம னவண்டிய பநருபபு சுருடளடப 
்றற ளவக்கசிற பநருப்ல்ை இருடளடப ்றற 
ளவக்கசிற பநருபபு எனகசிறார் ் ாசி ான�.
 அரவாணசிகைசின துயளர, அவர்களை 
்மூகம் புறக்கணசிப்ள், அன் ன்ாை 
ப்ண்களை, ஏளைகளை புறக்கணசிக்கும் 

்மூகதள் ்ாடுகசிறார். மூனறாம் உைக 
நாடுகைசில் பகாண்டு வநது பகாடடப்டும் 
ர்ாய�க் கைசிவுகைாகத்ான ஏளைகள் 
எபன்ாதும் இருக்கசிறார்கள் எனகசிறார்.
 ப்ாடர்நது கறுபபு நசிறம் புறக் 
கணசிக்கப ்டுவள். குறசிப்ாக கறுபபு 
நசிற ப்ண்களை அவம்சிக்கும் இந் 
்மூகதள், அன் னநரத்சில் கண்ணா 
கறுளம நசிற கண்ணா என்து மு்ல் 
கறுபபு்ான எ�க்கு புடிச் கைரு 
வளரப்ண்கள் கறுபபு நசிற ஆண்களை 
ம்சிக்கசிறார்கள் எ� மசிக நுணுக்கமா� 
ஆய்வுகளை முன ளவக்கசிறார்.
 எண்னடா ்ல்ஃ்ா�ால் கா்ார் 
னகாடில் நசிகழும் ச்ிள்வுறற ன்ாறறத துடன 
்சிறக்கும் ம�சி்ர்கள். மர்ணு மாறறம், 
்சுளம புரட ச்ியால் ஏற்டட அவைம்,எ� 
அடுக்கடுக்காய் ்மூக அவைங்களை 
ன்ாலூாசிதது காடடுகசிறார்.

 

  

நூல் விமர்சனம்

- மகைா.லீலா
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 கம்்ங்கூழ, இடலி எ� ்மசிைர்கைசின 
உணவு மளறநது ன்ாவள  ் பீட்ாவும், 
்ர்க்கரும் மு்லிடம் ச்ிடிததுக் பகாண்ட 
அவைதள்… நம் நாடடின ஆயசிரக் கணக்கா� 
அாசி சிகளுக்கு ்ன�ாடடு நசிறுவ�ங்கள் 
வாய்க்காசி சி ன்ாடடள  ் பவைசிச்ம் ன்ாடடு 
காடடியசிருக்கசிறது புத்கம்..
 மாடுகளை வசிறறு கைபள்களை 
வாங்கசி�ார்கள், கைபள்களை வசிறறு வசிள் 
பநல்ளை வாங்கசி�ார்கள் வசிள் பநல்ளை 
வசிறறு வசிஷதள  ் வாங்கசி�ார்கள்,் ாவ்றகும் 
கூட அவர்கள் பூச ச்ிக்பகால்லி மருநள்்ான 
வாங்க னவண்டியசிருக்கசிறது   எனற வாசிகைசில்  
்சுளம புரட ச்ி, ்ன�ாடடு நசிறுவ�ம் எல்ைாம் 

ன்ர்நது வசிவ்ாயசிளய ்ாகடிப்ள  ்நாசூக்காய் 
ப்ால்லியசிருக்கசிறார்.
 உடல் எனும் துயரம் எனற கடடுளர யசில் 
அைகா� ப்ண்ளண அளணததுக்பகாள்ை 
வசிரும்பும் ்மூகம், அறசிவா� ப்ண்ளண 
அளணததுவசிட முயல்கசிறது எனகசிறார் 
எத்ள� உண்ளம.நசி ர்்� வலி.
 ஆடுகளும் ஏடுகளும் எ� ்ளைப 
்சிடடு கல்வசி எப்டி கசிடடாக் க�சியாக 
இனறும் ்ைருக்கு இருக்கசிறது. ்�சியார் 
்ள்ைசி, கல்லூாசிகள் எப்டி நசி்சி நசிறுவ�மாக 
இயங்குகசிறது என்ள் அ்சில் ஏளைகைசின 
துயர் என�வாக இருக்கசிறது எ� ்ை 
ப்ய்்சிகைசில் ்யணசிக்கசிறது.
 எப்டி வீடளட சுமநதுக் பகாண்னட 
அளைகசினறாம், ப்ண்களை ்க்்சிபய� 
பகாண்டாடிய நாடடில் இனறு ப்ண்கைசின 
நசிளைபயன� …
 கைசிவளற ஆகசிபன்ா� கடனைாரம், 
அ்சிகமாய் குைநள்களை ஏறறசி ப்ல்லும் 
ஆ ட ன ட ா  ப ் ரு வ சி ல்  உ ற ங் கு ம்  ஏ ள ை 
ப்ாைசிைாைசியசின குடும்்ம்,மருததுவம் என்து 
ம�சி ா ச்ிமா�ம், மு ச்ினயார் இல்ைம், ச்ி�சிமா, 
புத்க ்நள், எழுத்ாைர் களுக்கசிளடனய 
நடக்கும் ் ண்ளட, பூமசியசின அழுளக, பமாள்ல் 
ஃன்ா�சி�ால் ஏற்டும் துயர், ப்க்ளஸை 
ன்் ஏன ்யப்டுகசினறாம் எ� எண்ணறற 
ப்ய்்சிகளை குறசித்ா� வருத்ம்,னகா்ம் 
எ� ்மூகத்சின மீ்ா� அக்களறளய 
காறறசில் ளகபயழுத்சிடடு யாவருக்கும் 
தூது வசிடடிருக்கசிறார்.
 ப்ாசியாளர, ஓனஷாளவ பகாண்டா 
டு ம்  ் கு த ் ற சி வு  ஞ ா � ம ா க  க ரு த து 
முளகயவசிழகசிறது ம�்சில்.
 ்மூகதள் பநறசிப்டுததும் புத்க 
மாக  இருக்கும் காறறசின ளகபயழுதது 
்மூகத்சின மீது அக்களறக் பகாண்ட 
ஒவ்பவாருவரும் ் டிக்க னவண்டிய புத்கம்.
 

n

   

நொராய ! ்வள்ைிய ்சிறு நொராய 

நெீரது்ற ்வளுத்த  தூயமடி நெல்லா்ட

ஒத்த ்சிற்ககின் ்சிறுகுருத்க ! த்லவன் 

ஊரிடமிருந்து எம்மூர ்்பயரும் நொராய 

எம்மூர வந்து அவன் ஊர 

்்சல்லும் நொைில் இ்ச்சிறு த்ப்த 

்படும் துயர அவரிடம் உ்ரயாதயா 

அவரிடம் நெலன் இழந்து ்்கவ்ை

்நெ்ககிழந்த ்படுதுயர உ்ரக்்க மறந்த்னதயா 

அன்றி எம்மூர புகுந்து ்சி்னயு்ட

்்கண்்ட உண்ட நென்றி மந்த்னதயா 

எம்மு்ட த்லவன் த்பால் நெீயும் !

்்பரிதும் மறந்த்னதய நொராய 

இவ்ைப் ்பிரியும் வன்்கண்்ம ் ்காண்ட 

த்லவனிடம் இனியும் உ்ரப்்பாய  நொராய ! 

    ~ பசல்வம பெரியசாேி
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சிறகுகைள் விரித�திடு

்ச்மயல் அ்றயில் மட்டுதம

்சாதகிப்்பவைாய இருப்்பதால் 

்பயனில்்ல...

இ்ம்கள் இரண்்டயும் விரித்து

இப்புவி்ய உற்றுப் ்பார...

நொட்்ட ஆைப் ்பிறந்தவள்நெீ

வீட்டுக்குள் முடங்ககி ்ககிடக்்கலாமா?

த்சட்்ட்கள் ்்சயயும் ்கயவ்ர

தவட்்டயாட துணிவு ்்காள்...

ஆ்டயில் உள்ை அழுக்்்க

அ்கற்றும் வழி்க்ை அறிந்தவள்நெீ

ஆட்டம் த்பாடும் கூட்டத்்த

அடக்்ககிவிட்டுக் ்கடந்து ்்சல்...

்சிறுமியா்க இருக்கும் த்பாதத

்சிற்்க விரித்துப் ்பற...

வயதுக்கு வந்த ்பிறகு

வரலாறு ்ப்டத்து நெகில்...

்சட்டங்க்ை முழுதாயக் ்கற்று

்பட்டங்கள் ்பல ்்பற்று

தகிட்டங்கைில் நெல்ல்த வகுத்து

்கட்ட்ை யிடு்பவைாய வாழ...

இடர்க்ை எல்லாம் முறியடித்து

இரும்பு ்்பண்ணாய வலம்வந்து

இறுதகிவ்ர ்்பாதுநெலம் புரிந்து

இவவுல்ககின் இதயங்க்ை ்வல்.

ொகயொர�தி 
த்கடூர, தமிழநொடு.

ம�சேிது ம�சபேது?

தவர்க்ை ்வட்டிவிட்டு 

த(்ல)்ழ்களுக்கு தண்ணீர ஊற்றும் 

தத்சமிது 

்பயிர்கள் ்சாயந்தால் கூட ்பாரக்குமுல்ககில்

 உயிர்கள் ்பல உரு்ககினாலும் 

மயிர்க்ைன மவுனம் ்காக்கும் 

மாண்புள்ை தத்சமிது 

உலகுக்கு உணவைிப்்பவன்

 உண்ணா விரதமிருப்்பது தமக்்கா்க அல்ல

 நெமக்்கா்க என்்ப்த 

்தா்லக்்காட்்சியில் ்பாரத்துக் ்்காண்டு 

ததாள் ்்காடுக்கும் தத்சமிது 

குைிரில் நெடுங்ககி  

்வயிலில் மரு்ககி

்்காட்டும்ம்ழயிலும்

கூவும் அவர்கள்குரல்

குளுகுளு அ்றயில்

 குழுமியிருப்்பவர்கைால் 

குறித்து ்்காள்ைப்்படாத தத்சமிது 

மூத்தகிரப்்்ப சுமந்து 

முது்ககில் த்சயசுமந்து 

்நெஞ்சில் தநெர்ம்ய நெகிரப்்பி 

அறவழியில் த்பாராடும் 

அன்புக்குரியவர்க்ை 

்கண்டு்்காள்ைாமதல அவர்க்ை

 ்கல்ல்றக்கு அனுப்பும் தத்சமிது

உழ்வ மிதகிக்கும் தத்சமிது

 உழவ்ன மதகிக்கும் தத்ச்மது?

 - தநெ்சமுடன் ஈசு
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 பவயசில் மளறத் னமகங்கள் வநது 
வாள� மளறததுக் கறுபபுத ் சிளர ன்ாடனவ, 
முததுத துைசிகள் மண்ளணத ப்ாட வசிளரநது 
வர அள்க் கண்ட காறனறா மளைனயாடு 
ளக னகார்க்க ்சிறசிது னநரத்சில் மளைத 
தூறல்களைச ச்்ி றச ப்ய்து வசிளையாடியது 
காறறு, அள்க் கண்ட மசின�லும் இடியும் 
இளணநன் ரகளை ப்ய்ய ஆரம் ச்ித்து.
 அங்்ங�ம் ்கரங்கைால் அளடக்கப 
்டட பகாடடில் வீடுகள் எல்ைாம் மசின�ல் 
கீறறசில் ் ை, ் ைபவ� மசின�த ப்ாடங்கசியது 
மக்கள் அள�வரும் வீடடினுள் ் ாதுகாபள்த 
ன்டிப புகுநது பகாண்ட�ர். ஒவ்பவாருவர் 
கண்கைசிலும் மளை எபன்ாது ஓயும் எனற 
எ்சிர்்ார்பபு நசிரம்்சிக் கசிடந்து ஆ�ால் 
குைநள்களுக்கு மளை எனறால் ஆ�ந்ம் 
்ான� எல்ைாக் குைநள்களும் மளைளயக் 
கண்டவுடன� காகசி த ன்ாணசிகள் ப்ய்ய 
ஆரம் ச்ித்�ர் மளை ஓய்ந்தும்
 ன்ங்கசி நசிறகும் நீாசில் வசிளையாடு 
வ்றகாக. ்சிறசிதுனநரம் கைசிதது மளை 

ஓய ஆரம்்சிதது குைநள்கள் வசிளையாட 
ஆரம்்சித்�ர். அச்மயம் குைநள் ் வசியும் 
ச்ிறுவர்கைசின ஆரவாரச ்த்ம் னகடடதும் 

பவைசினய வந்ாள். அந் னநரம் அவைது 
்க குைநள்கள் காகசி த ன்ாணசி வசிடடு 
நீாசில் வசிளையாடிக் பகாண்டிருந்�ர். 
குைநள் ்வசியும் அவர்களுடன இளணநது 
வசிளையாட ஆள் பகாண்டு அங்னக 
ப்னறாள். ஆ�ால் அவைசிடம் காகசி்த 
ன்ாணசிகள் இல்ளை. மறறக் குைநள்களும் 
்ங்கள் ்நள்மார்கள் ப்ய்து ்ந் காகசி த 
ன்ாணசிபய�ச ப்ால்லி ்வசிக்குத ்ர 
மறுதது வசிடட�ர்.
 னவகமாக ்ன வீடடுக்கு ஓடி 
வந் குைநள் ்வசி கசிடந் கட்ா்சிகளை 
எடுதது ன்ாணசி ப்ய்ய முயற்சித்ாள் 
ஆ�ால் அவளுக்னகா ன்ாணசி ப்ய்ய 
ப்ாசியவசில்ளை அபன்ாது கவளையளடந் 
்வசி ்ன ்ாயசிடம் ப்னறு .
 ‘‘அம்மா எ�க்கு ன்ாணசி ப்ய்ய 
னவண்டும் எனன�ாட அப்ா இபன்ான் 

-  
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இங்கு வர னவண்டும் உடன� அப்ாளவ 
வரசப்ால்லுங்க, எல்ைாருக்கும் அப்ா 
கூடனவ இருக்காங்க என அப்ா மடடும் 
ஏன வாராங்க இல்ளை எ�க்கு அப்ா 
னவண்டும்...’’ எனறு ்ாயசின ளககளை 
் சி டி த து  அ ழு ்  வ ண் ண ம்  சு வ ா சி ல் 
மாடடியசிருந் ்ன அப்ாவசின ்டதள் 
்ார்த்ாள்.. இள்க் கண்ட அவள் ்ாய் 
்ாந்சிக்கு ்லிபபுத ்டடியது கூடனவ 
மகளைச ்மாைசிக்க என� ப்ய்வப்னற 
்யம் னவறு, ஆ�ால் குைநள் ்வசினயா 
்நள் உடன� வரனவண்டும் எனறு 
அடம்்சிடிதது அைைா�ாள். ்�க்குள் 
குமுறசிக் பகாண்டிருந் கவளைகளை ்ன 
குைநள்யசிடம் காடடும் முகமாக ்ாந்சி 
்வசியசிடம் ்த்ம் ன்ாடடாள்.
 «அப்ா இ�சி வரமாடடார் அவர் 
்ாமசிக்கசிடட ன்ாய்டடாரு னு எத்ள� 
்டளவ உ�க்கு ப்ால்றது ப்ான�ால் 
னகடகமாடடியா? ஐனயா... கடவுனை 
எ�க்கும், என குைநள்க்கும் ஏன இந் 
ன்ா்ள� நான அவளுக்கு எப்டி புாசிய 
ளவபன்ன» எனறு ்�சியாக ்த்மசிடடு 
அை ஆரம்்சித்ாள்.
 அந் னவளை ்ளையசில் ்்ளைப 
ள்யால் மூடிக்பகாண்டு வீ்சியசில் சுந்ரம் 
்சிள்ளை வநது பகாண்டிருந்ார்.
 ்ாந்சியசின வீடளட அண்மசித்தும் 
்ாயும் ன்யும் அழும் ் த்ம் னகடடு வீடடினுள் 
நூளைந்ார் சுந்ரம் ச்ிள்ளை அவர் தூரதது 
உறவுக்காரர் அவளுக்கு மாமா முளறயாகும். 
்ாளயயும் மகளையும் ஆ்ாசிக்கபவனறு 
இருந  ்ப்ாந்ம் எனறால் சுந்ரம் ் சிள்ளையும் 
அவர் குடும்்த ச்ி�ரும் மடடுனம.
 வீடடினுள் நுளைந் சுந்ரம் ் சிள்ளை 
்ாந ச்ியசிடம் வசி�வைா�ார் «ஏன மா ்ாந ச்ி 
என�ாசசு ஏன இவ்வைவு ்த்ம் இங்க» 
அப்டி எனறு.
 இவ்வைவும் னகடடது்ான ்ாம்ம் 
்ன ம� ்ாரங்களை ஓ.. பவனற குரலில் 
பகாடடித ்ீர்த்ாள் ்ாந்சி
 ‘‘மாமா ்வசி ஒவ்பவாரு ்டளவயும் 
அப்ா னவணும் வரசப்ால்லு அம்மா 
எனறு அடம்்சிடிதது அழும் ன்ாது 
என�ால் ்மாைசிக்க முடியை நான ்ாலி 
இைநது முண்டச்சியா ்வசிக்கசிற் என 

்சிஞசு மகளுக்கு எப்டிச ப்ால்லி புாசிய 
ளவபன்ன. என வாழக்ளக ்றசின்ா� 
ன்ாகதள்யும், ்ார்க்க இந் ்மூகம் 
என� முண்டச்சினு னகவைமா ்ாக்குற 
பகாடுளமளயயும் ்ார்க்க, மகள் ்வசிட 
அப்ா இல்ைா் ்ாசி்ா்ம் ்ான என� 
பராம்் ்சிதரவள் ்ண்ணுது மாமா 
நான என� ப்ய்னவன இளறவனுக்னக 
கருளணயசில்ைாமல் ன்ாசன் மாமா»» 
எனறு முருங்ளகயசில் இருநது உ்சிரும் 
பூக்களைபன்ால் கண்ணீர் உ்சிர ் ளையசில் 
அடிததுக் க்றசி�ாள். சுந்ரம் ்சிள்ளைக்கு 
இது ஒனறும் பு்சி்ல்ைத்ான ஆ�ாலும் 
நாளுக்கு நாள் அ்சிகாசிக்கும் குைநள் 
்வசியசின ் ாசி்வசிபபு கண்டு ம�முளடந்ார். 
சுந்ரம் ்சிள்ளை ்�க்குத ்ான� ன்றறசிய 
்டி ்ாந்சிக்கு ஆறு்ல் கூற முற்டடார் 
சுந்ரம் ்சிள்ளை.
 ‘‘்ாசி ் ாசி நீ அைா் மா ் ாந்சி நீ்ான� 
்வசிக்கு எல்ைாமா இருக்க நீனய இப்டி 
ம�முளடநது ன்ா�ா எப்டி’’ எனறவாறு, 
குைநள் ்வசிளய ்னனுடன அளணத் 
்டி «்வசிமா அடம்்சிடக்கக்கூடாது ் ாத்ா 
களடக்கு கூடடிபன்ாய் மசிடடாய் வாங்கசி 
்ாரன» எனறு குைநள்ளய ்மாைசித் 
வண்ணம் பவைசியசில் எடடிப்ார்த்ார்.
 னமகங்கைசின னகா்ம் கூட ்வசியசின 
அழுளகளயபன்ால் பமது பமதுவாக குளறய 
ஆரம் ச்ித்து அவ்வபன்ாது மசின�ல் வநது 
்ல்ளைக் காடடிய்டி ஒைசிநது வசிளையாடியது. 
குைசிர்ந  ் காறறு மளையசின ஓய்ளவ கா ச்ில் 
ப்ால்லிபன்ா�து.
 «்ாசிமா ்ாந்சி நீ இள்பயல்ைாம் 
னயா் சிசசுக்கசிடடு இருக்கா் ் சிடமா 
இருக்கனும் ்ாசியா இங்க ்ாரு வீடு பூரா 
மளைத ்ண்ணீர் ஒழுகசிக்கசிடடு இருக்கு 
ன்ாய்ச சுத்ம் ப்ய் மா, மளையும் நல்ைாக் 
குளறஞ்சிடடு நான ்வசிய களடக்குக் 
கூடடிபன்ாய் வாரன ்சிள்ை» எனற்டி 
குைநள்ளய ளகயசில் ்சிடிததுக் பகாண்டு 
வீடளட வசிடடு பவைசினயறசி�ார் சுந்ரம் 
்சிள்ளை.
 ்ாந்சி கவளையசின உச்ததுக்னக 
ப்னறமர்ந்ாள். ஆம் ் ாந்சியசின கடந் 
காை வாழக்ளக மசிகவும் ரம்மசியமா�து.
அவளுக்கு கசிளடத் கணவர் அப்டி ஒரு 
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நல்ை ம�சி்ர்.
 சுனரஸ ்ாந்சியசின கணவர். யாழப 
்ாணம் நல்லூாசில் ஒரு ்மூக ன்வகன. 
அ வ ள �  ப வ று க் க  அ ங் கு  ய ா ரு ம் 
இல்ளை. அப்டி அன்ா�வன. ஐநது 
வருடங்களுக்கு முன அன் ஊளரச ன்ர்ந் 
்ாந்சிளயத ் சிருமணம் ப்ய்து பகாண்டான. 
அ்சில் இருநது ்சிை மா்ங்கள் கடந்து, 
வாழக்ளக ்சிகடடா் ்சித்சிப்சின உச்த்சில் 
இருவளரயும் ்ள்ைசிவசிடடு ்சித்சிபன் 
பவடகப்டடு வசிைகும் அைவசிறகு சுனரஸ 
்ாந்சியசின அனபுப ்ாசிமாறறம் இருந்து. 
இ்ன ்ய�ாக ்ாந்சி கருத்ாசித்ாள்.
 குைநள் ்வசி ்ாந ச்ியசின வயசிறறுக் 
குள் உயசிர்த ்ாசித்ாள். இன்த ச்ின னமல் 
இன்ம், ஆம் ்ான கர்ப்மாக இருப்ள் 
உ று ் சி  ப ் ய் ்  ் ா ந ் சி  ் ன  க ண வ ர் 
சுனரஸைுக்கும், அவள் உறவுகளுக்கும் 
ப்ாசிவசித்ாள். ஒடடு பமாத் உறவுகளும் 
மகசிழச ச்ியசில் மூழகசிக் கசிடந்து.
 ஆ�ால் காைனமா களற ்டிநது 
க சி ட ந ் து .  அ து  இ ை ங் ள க ய சி ல்  யு த ் 
காைமாக இருந்து. எங்கு எபன்ாது 
னவண்டுமா�ாலும் குண்டுகள் பவடிக்கும், 
யார் எப்டி னவண்டுமா�ாலும் இறக்கைாம். 

அப்டிப ்டட பகாடூர யுத் காைமாக 
இருந்து. அனறும் அப்டித்ான ்ாந்சி 
கருத்ாசித் மகசிழச்சியசில் இளறவனுக்கு 
நனறசி ப்ால்ை ஒரு பூளஜளய சுனரஸைும் 
அவர் குடும்்த்சி�ரும் நல்லூர் கந்சுவாமசி 
னகாவசிலில் ஏற்ாடு ப்ய்்�ர். அது 
பவள்ைசிக்கசிைளம னகாவசிலில் மக்களும் 
்சிரைாகக் காணப்டட�ர்.
 கர்ப்முறறசிருந் ் ன மள�வசினயாடு 
பூளஜளய முடிதது வசிடடு சுனரஷ் களட 
வீ்சிகைசில் நடக்கைா�ான. அபன்ாது 
்சிறு ்சிறு ப்ாம்ளமகளைக் கண்டவன 
் ந ் சி ன ய ா டு  க ள ்  ன ் ் சி  ந ட க் க த 
ப்ாடங்கசி�ான.
 ‘‘நம்ம குைநள் கசிளடச்தும் இந் 
ப்ாம்ளம எல்ைாம் வாங்கசிக் பகாடுக்கனும் 
்ாந்சி’’ எனறு ்ன எ்சிர் ்ார்பபுக்களை 
ப்ால்லிக் பகாண்னட நடக்ளகயசில் 
்றறுத ப்ாளைவசில் வளையல் களட 
ப்ன்டடது அள்ச ்ாந்சியசின ளககைசில் 
ன்ாடடு அைகு ்ார்க்க நசிள�த் சுனரஷ் 
அவளை அங்னகனய நசிறகச ப்ால்லி வசிடடு 
களடளய னநாக்கசி வசிளரந்ார்.
 கண்ணாடி வளையல்கள் கண்ளணப 
்றசிக்க எள் எடுப்ப்னறு ப்ாசியாது 
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்சிக்கு முக்காடி நசிறளகயசில் அங்கு சுந்ரம் 
்சிள்ளையசின இளைய மகன க்சிைன வநது 
இளணநது பகாண்டான. 
 ‘ ‘ எ ன �  சு ன ர ஸ  அ ண் ண ா 
அண்ணசிக்கு வளையைா! ஆஹ் அ்ததுங்க 
அ்ததுங்க’’ எனற வார்தள்கள் உ்டுகளை 
வசிடடுப ் சிாசியவசில்ளை. டமார் எனற ப்ரும் 
பவடிபபும் ்த்ம் னகடடது. னகாவசிலில் 
்சிரண்டிருந் மக்கள் யாவரும் வீ்சிளய 
னநாக்கசி ஓடி�ார் ்ாந்சிக்னகா அ்சிர்ச்சியசில் 
மயக்கனம வநது வசிடடது அவளை யார் 
்ான அங்கசிருநது அபபுறப்டுத்சி�ார்கள் 
எனறு கூடத ப்ாசியாது.
 ப ் ரு ம்  பு ள க  மூ ட ட மு ம் ,  மூ ண் 
படழுநது, ்ீயும் நல்லூர் னகாவசிளை 
நசிளை குளைய ளவத்து. மக்கள் முைசி 
்சிதுங்க அங்கு இராணுவ ்ளடகள் வநது 
குவசிந்�. ்்றறதள் கடடுப்டுத்சிய்டி 
குண்டு பவடிப்சில் அகப்டடவர்கைசின 
ன்டல் ப்ாடங்கசியது. அபன்ாது சுனரஸின 
ளககைசில் வளையல்களை ்சிடித்சிருந் 
மா்சிாசினய துண்டாகசிக் கசிடக்க, ்ளையசில் 
பவடிபபுகனைாடு ஒரு ்க்கமும், ்ள்கள் 
்ப்சித துப்சிய சுவசிங்கம் ன்ால் அங்கும் 
இ ங் கு ம்  அ ப ் சி க்  ப க ா ண் டி ரு ந ் து . 
க்சிை�சின உருவதள்னய கண்டு ்சிடிக்க 
முடியாது ன்ாயசிறறு.
 யார் ப்ய்் புண்ணசியனமா ்ாந ச்ி 
உயசிர் ்ப ச்ி�ாள். அவள் உறவுகளையும் 
பமாத்மாக காவசிக் பகாண்டது அந் குண்டு. 
மருததுவ மள�யசில் அனும ச்ிக்கப ் டடிருந் 
்ாந ச்ி கண் வசிைசித்ாள். பநாடிபப்ாழு ச்ில் 
நடநது முடிந் அந் அனகார நசிகழவு 
்ாந்சிக்கு பவள்ளைப புடளவளயயும், 
அ�ாள் எனனும் ்டடதள்யும் சூடடிச 
ப்னறது கூட அறசியா்வைாக ்ன கணவர் 
எங்னக, எங்னக எனறு க்றசி�ாள், துடித்ாள். 
அங்கு வந் மருததுவனரா...
 ‘‘மா... ம�ள்க் ச்ிடமாக ளவததுக் 
பகாள்ளுங்க மா, உங்கள் கணவர் 
உட்டப ்ைர் குண்டு பவடிப ச்ில் இறநது 
வசிடடார்கள். உங்கள் குடும்்த்சி�ரும் 
அகப்டடிருக்கைாம்’’ எனறு கூறனவ மீண்டும் 
மயங்கசிப ன்ா�ாள் ் ாந ச்ி.
 அந் நசிகழளவ ்�க்குள் வாங்கசி 
்னள�னய மறநது மூழகசிக் கசிடந்ார் சுந்ரம் 

ச்ிள்ளை. இறந்து அவர் மகனும் கூடத்ான�, 
அந் துயரம் யாராலும் ஈடு ப்ய்ய முடியா் 
ஒனறு அல்ைவா, கால்கள் மடடும் வீ்சியசில் 
நடக்க நசிள�ளவ நல்லூர் கந்சுவாமசி 
னகாவசிலுக்குள் வசிடட்டி நடந்ார் சுந்ரம் 

ச்ிள்ளை, வீ ச்ியசில் வந் வண்டி ஒனறு ்டார் 
என நசிறுததும் ்த்ம் னகடடு ச்ிடுக்கசிடடார் 
சுந்ரம் ச்ிள்ளை, குைநள் ்வசிளய இறுகப 
்சிடித்்டி, அபன்ாது வண்டி ஓடடுநர் 
«ஏங்க ப்ருவுக்கு வரும் ன்ான் வீடடுை 
ப்ால்லிடடு வநதுடுவீங்கைா இதுை 
னவற குைநள்ளயயும் கூடடிக் பகாண்டு 
்ாவுக்கசிராக்கசி ஓரமா ன்ாங்க»»  எனறு 
்த்ம் ன்ாடடான அபன்ாது ்ான, ்ான 
நடு வீ ச்ியால் நடந்ள்யும், வண்டி ்ன 
மீது னமா் வந்ள்யும் உணர்ந்ார் சுந்ரம் 

ச்ிள்ளை. 
 ‘‘மன�சிச்சிடுப்ா ஏன்ா பந�பபுை 
நளடய வசிடடுடனடன’’ எனற்டி நகர்நது 
ப்னறார்.
 ்ாந்சியசின உணர்வுகள் அந் 
ஆஸ்த்சிாசி கடடிலில் மயங்கசிய ்டினய 
க சி ட க் க  க ா லி ல்  நீ ர் த து ை சி  ப ் ற சி த து 
உயசிர்ப்சித்து. அவள் சுயம் உணர்நது 
் சிடுக்கசிடடவைாய் சுறறும் முறறும் 
்ார்த்ாள். கூளரயசின உளட்ல்கைால் 
பவள்ைசியும், நசிைவும் வநது ்சிாசிக்கும் 
இளடபவைசிகளை, மளை நீர் வாங்கசிக் 
பகாண்ட்ால் குடிள்க்குள் மளைநீர் 
கூளரவைசினய புகுநது வசிடும் எனபறண்ணசி, 
அங்காங்னக ்ரவசி ளவத் ்ாத்சிரத்சில் 
நீர் நசிரம் ச்ி அவள் மீது ்டடுத ப்றசித்ள் 
உணர்ந் ்ாந ச்ி ்னள�ச சு்ாகாசிததுக் 
பகாண்டு வீடடில் மளை அமுக்கசிப ன்ா� 
இருளை வசிரடட பமழுகுவர்த ச்ி ஏறறசி�ாள். 
அவள் ஏறறசிய பமழுகுவர்த்சி ்றனற 
உருக ஆரம்்சித்தும், அள் அவைால் 
ஏறறுக் பகாள்ை இயைாது ன்ாய்வசிடடது. 
எனள�ப ன்ாைனவ நீயும் உருகசி அைசியான் 
எனறு பமழுகுவர்த ச்ிளய ஊ ச்ி அளணதது 
வசிடடு இருடடினைனய உக்கார்ந்ாள் ்ாந ச்ி. 
 இந் ்மூகத்சில் ்ா்ம் ன்டும் 
ம�சி ர்கள். அ ச்ிகம் அ ச்ில் இக்கள்யசில் வரும் 
மூனறு ் ாத ச்ிரங்கள் மடடும் வசி சிவசிைக்கல்ை.

n
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இ்டவிடாத ்கம்்பித் தூறல்்கள்

எல்தலா்ரயும் ்சி்ற்பிடித்து 

்வத்தது வீட்டிற்குள்!

்காட்டுமிராண்டித்தனம்

என்ன்வன்று அறியாத 

்காட்டு விலஙகு்கள் மிரண்டன 

மனித்னக் ்கண்டு!

பூவுலகு என்்பது புரிந்தது

்பிறப்புக்கும் இறப்புக்கும்

கூடதவப் பூ!

்பக்்கத்து வீட்டு ்்பண்ணின்  

புதகிய ்கம்மல்்கள் ்காட்டியது 

ம்னவியின் விம்மல்்க்ை!

உணவுத் தகிருவிழாவில்

உற்்சவமூரத்தகியா்க உலா வந்தது

ரு்சி உடனு்ற ்ப்சி!

தாய ததடி

அழு்ககின்றது குழந்்த

உணதவ தாய !

்காலாட்டம் த்காலாட்டம் இவற்்றக்

்கண்டு ்கைித்தார

்்கயாடலில் ததரந்த மந்தகிரி!

த்லவராகும் என் எண்ணத்்தக் 

்்கான்றுவிட்டான்

த்லவருக்குப் ்பிறந்த

்்காள்ளுப்த்பரன்!

- ொ.சக�திமவல்
த்காயம்புத்தூர



ோர்கைழியில் என் ோ�வன் 

மார்கழி ்பனியில் 

மனமும் குைிர 

விடி்கா்ல தவ்ை 

அழ்காய புலர 

இனிதான குயில்்கள் 

இ்்சதயாடு ்பாட 

்வண்்பஞசு தம்கம் 

வானமதகில் நெீந்த 

வா்ச்லஙகும் நெீர 

்தைித்து த்காலமிட 

ததாட்டத்து மலர்கள் 

மண்மீது ்மத்்தயிட 

த்கால பூஙகுழ்ல 

்பாங்காய தான்முடித்து 

்காத்தகிருக்்ககிதறன் மார்கழியில் 

மாதவன் வரவுக்்கா்க 

கைன்வயும கைளவாடினாயகைன்வயும கைளவாடினாய 

்கண்்கைால் ்்கது ்்சய்ககிறாய 
நொளும்... 
நொணத்தால் ததாற்று நெகிற்்ககிதறன் 
நொனும்... 
என்னதான் மாயம் ்்சயத்ன 
என்னுள்.. 
எத்த்ன மாற்றம் தந்த்ன 
என்றும் 
நெீங்கா வரத்தகி்ன ்்பறதவ 
உன்்ன 
நெகி்னத்தத மறுகுதத உள்ைம் 
நொளும் 
்கண்்கள் மூடிதய நொனும் 
்கனவு்கள் 
்காணும் தவ்ை ்கன்வயும் 
்கைவாடினாய... 

விஜி ஆர் கைதிருஷணன்
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அ்ச்சமில்்ல மனதம அ்ககிலத்்த ்வன்றிட!

அரும்்்பரும் தகிறத்துடன் எதகிரத்தத நெகின்றிடு!

உ்ச்சிமீது வானிடிந்து வீழு்ககின்ற த்பாதகிலும்

உன்னில் உறுதகி்்காள் ்்சான்னாதன ்்பருங்கவி!

இ்ச்ச்கத்தகில் எண்ணற்ற இடர்கள் ்தாற்றுக்்கைாய!

இவற்்றயும் ்கடப்த்பாம் என்தற ்்சயல்்படு!

து்ச்சமா்க எண்ணிவிடு துயரத்்த ்வன்றுவிடு!

துணிவுடதன நெகிமிரந்தகிட்டால் ததால்வி்கள் என்றுமில்்ல!

்கண்்ணனதவ ்காத்தகிடு ்கருத்தான மர்பி்ன!

்கடிது்ழப்பும் ்்சயலுதம உயரத்தகிடும் நெம்்மதய!

மண்ணினது ்்பரு்ம்கள் மாண்புடன் த்பாற்றிட்டால்

மனத்தகிற்குள் அ்ச்ச்மன்றும் ததான்றாது நெகி்ச்சயம்!

விண்்வைி்யத் ்தாட்டுவிடும் வியத்தகு முயற்்சி்கள்

வீரத்்தப் ்ப்ற்சாற்ற வீண்்கவ்ல நெமக்்்கதற்கு!

எண்ண்மல்லாம் தமதலாங்க எதகிரத்தகிடு சூழ்ப்்க்ய!

என்றுமில்்ல வீழ்ச்சி்யன்று கூத்தாடு ்்பான்மனதம!

அஞசுவது அஞ்சா்ம த்ப்த்ம என்றார!

அவனியில் ்பழி்ச்்சால்லிற்கு அஞ்சிடு நெல்மனதம!

எஞ்சிய ்்சயலுக்்்கல்லாம் எதகிரவி்ன ஆற்று!

ஏற்றமுடன் வாழவினில் ்வற்றி்ய நொட்டு!

்பிஞசு்க்ை்ச ்சி்தத்தகிடும் ்கய்ம்ய அழித்துப்

்்பாங்ககிடுவாய ்சமூ்க அவலத்்த்ச ்சி்தக்்க!

வஞ்ச்கமும் தீ்ச்்சயலும் தவதராடு ஒழிய

வல்ல்ம ்்காண்டுநெீ த்பாராடி ்வல்மனதம!

ஓசூர் ேணிமேகை்ல
தமிழநொடு

    |3
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Dr.Dr.  
((International Life Coach – Mentor – Facilitator)International Life Coach – Mentor – Facilitator)


 உங்கள் ம�துக்குப ்சிடித்வர் 
கைால் உங்கள் ம�ம் புண்்டுமா? 
 உண்ளமயசில் ம�்சிறகுப ்சிடித் 
வர்கள் ப்ய்யும் வசிருப்மசில்ைா் ப்யல் 
கனைா அல்ைது ப்ால்லும் ப்ாறகனைா 
் ா ன  அ ் சி க ம்  பு ண் ் டு த து ம்  எ ன று 
புைம்்ா்வர்கனை இல்ளை எ�ைாம்.
 அ்சிகம் ்ாசிச்யமசில்ைா்வர்கைசின 
ப்யல்களைக் கூட எைசி்ாகக் கடநது வசிடும் 
ம�ம், ்சிாசியமா�வர்கள் ்வறாக ஏன்னும் 
ப்ய்்ானைா அல்ைது ப்ான�ானைா 
அள்ப ்றறசினய எனன�ரமும் ்சிந்சிததுக் 
பகாண்டு நசிம்ம்சி இைநது ்வசிக்கும்.
 அ்சிலும் அவர்கள் ப்ால்னைா, 
ப்யனைா, உங்கள் ்னமா�தள் ்ாக்கக் 
கூடியது எனறால் அவ்வைவு்ான உங்கள் 
survival mechanism ்டபடனறு activate 
ஆகசி அவர்களுக்கு சுைீபரனறு ்்சிைடி ்ர 
னவண்டும் எ�த துடிக்கும். 

 ஆ�ால் இளவ, ்சிரச்சிள�களை 
ப்ா சி்ாக்குனம ்வசிர  ஒரு ன்ாதும் 
்சிரச்சிள�க்கு ்ீர்வு ்ராது. 
 ச்ின� ச்ின� ்வறுகள் ப்ய்வது 
ம�சி  இயல்பு. நம்ளம அவமா�ப ்டுத் 
னவண்டுபமனனறா,  வருத்ப ்டுத் 
னவண்டு பமனனறா அப்டி நடந்சிருக்க 
மாடடார்கள். ஏன்ா ன்ாகசிற ன்ாக்கசில் 
்வறுகள் ஏற்டடிருக்கைாம். எல்ைாம் 
்ாசியாகசி வசிடும் எ� அள்க் கடநது ப்ல்லும் 
ப்ருந்னளமனய ம� ச்ிறகு அளம ச்ிளயயும் 
மகசிழச ச்ிளயயும் ் ரும். 
 நீங்கள் அறசிவீர்கைா.. நம் ஒவ் 
பவாருவர் ம�்சிலுனம ‘auto correc-
tion’ ப்யலி இருக்கசிறது. அது, நம்ளம 
அறசியாமல் ஏ்ாவது ்வறாக நடநது 
வசிடடால், ்ா�ாகனவ அப்டி ப்ால்லி 
இருக்கக் கூடாது, இப்டி ப்ய்்சிருக்கக் 
கூடாது எ� ம�்சில் ன்ானறசி, ்ான 
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ப்ய்் ்வறுக்கு வருந்சி அள் ்ாசி ப்ய்து 
பகாள்ை முயலும். 
 எ � ன வ ,  ய ா ர ா வ து  ஏ ் ா வ து 
்வறசிளைதது வசிடடால் அவரது auto cor-
rection அவளர ்சிருததுவ்றகு ்றறு 
அவகா்ம் பகாடுக்க னவண்டும் எனறு 
புாசிநது பகாண்டு அ்றனகற் பகாஞ் 
னநரம் கண்டு பகாள்ைா் மா்சிாசி இருந்ால் 
ன்ாதும். 
 அள் வசிடடும் இபன்ாது இவர்கள் 
ப்ால்வள் கண்டு பகாள்ைாமல் வசிடடு 
வசிடடால் இது ப்ாடர்நது வசிடக் கூடும் 
எ� எண்ணசி நீ இப்டி ப்ான�ாய் இது 
எனள� வருததுகசிறது எனறு ்ாய்ண்ட 
்ண்ணசி ப்ால்லிக் காடடா ் ீர்கள். அப்டிச 
ப்ால்லிக் காடடி�ால்்ான�, அவர்கள் 
் வ ள ற  உ ண ர் ந து  ந ம் ம சி ட ம்  அ ் ற கு 
வருத்ம் ப்ாசிவசிதது மீண்டும் அப்டி 
நடக்காமல் ் ார்ததுக் பகாள்வார்கள் எனறு 
நீங்கள் நசிள�க்கைாம். ஆ�ால் அப்டி 
் ா ய் ண் ட  ் ண் ணு ம்  ன ் ா து  ் ன ள � 
குறறவாைசிக் கூண்டில் நசிறுத்சி னகள்வசி 
னகடகசிறார்கள் எனறு ்ான அவர்களுக்கு 
ன்ானறும், 
 ்வசிர, இபன்ாது எடுதது ப்ால்லு 
மைவுக்கு அப்டி என� ் வறு ப்ய்து 
வ சி ட ன ட ன .  இ து  ன ் ா ல்  நீ  ஒ ன று ன ம 
ப ் ய் ் ் சி ல் ள ை ய ா  எ ன று  உ ங் க ை சி ட 
மசிருக்கும் ஏ்ாவது ஒரு ் வளற அவர்களும் 
எடுதது ப்ால்ை முற்டுவார்கள். 
 அ்ாவது, இயல்்ாக அவர்கனை 
மாறறசி இருக்கக் கூடிய ஒனளற, ்வறு 
எனறு கரு்சிய ஒனளற, நீங்கள் சுடடிக் 
காடடுவ்ால் அது ஒனறும் அவ்வைவு 
ப்ாசிய ் வறசில்ளை எனறு அவர்கைது ஈனகா 
மாறறசி எண்ண ளவதது வசிடும். அல்ைது 
நீங்கள் னகடகசிறீர்கள் என்்றகாக 
அபன்ாள்க்கு வருத்ம் ப்ாசிவசித்ாலும் 
்ான மாறறசிக் பகாள்வ்ாக முன வநது 
ப்ான�ாலும் அவர்கள் ம�்சில் இந் 
்ம்்வம் ்்சிநது வசிடும். அ்�ால், அது 
அவர்களை முனபு ன்ால் இயல்்ாக இருக்க 
வசிடாது. ்ான ப்ால்ை னவண்டியள் 
ப ் ா ல் ை  மு டி ய ா ்  ் டு ம ா ற ற த ள ் 
ஏற்டுத்சி வசிடும். அ்�ால் இருவருக்கு 
மசிளடனய ்கஜ நசிளை இல்ைா் இறுக்கம் 

ஏற்டடு வசிடும். 
 இப்டி ஏற்டும் ்சிறு வசிாசி்ல்கள் 
்ாசியா� முளறயசில் கவ�சிக்கப ்டடு 
்ரஸ்ரம் புாசிநது ்ாசி ப்ய்யப ்டவசில்ளை 
எ�சில் அது இருவாசின ்னமா�தள்யும் 
்ா்சிதது இருவருக்குமசிளடனய ப்ாசிய 
இளடபவைசிளய ஏற்டுத்சி வசிடக் கூடும்.
 அன் னநரம்.. னகா்னமா, வருத்னமா, 
்ங்கடனமா எழும் ன்ாது வயசிறறுக்குள் 
என�னவா சுைனறு பநருபபு கங்காக 
வார்தள்கள் கசிைர்நது எைத துடிக்கும் 
ன்ாது, அப்டினய மூசள் ‘ஹா..» எனற 
்த்தன்ாடு பவைசினய வசிடுங்கள். ்சின 
பமல்ை அப்டினய மூசள் உள்ைசிழுதது 
பவைசினய வசிடடு உங்களை நசி்ா�ப 
்டுததுங்கள். அப்டிச ப்ய்யும்ன்ாது, 
அந் னநரத ச்ில் அந் சூைளை, உங்கள் 
வார்தள்களை நீங்கள் pause ப்ய்கசிறீர்கள். 
 அ ் ா வ து  ந சி ன று  ந சி ் ா � சி த து , 
உங்களுளடய முழு கவ�தள்யும் அந் 
்ருணத்சில் நசிறுத்சி ளவயுங்கள். அப்டிச 
ப்ய்யவசில்ளை எனறால், உங்கள் ம�ம், 
அனறும் இப்டித்ான ப்ய்்ார்கள் எ� 
வசிறுவசிறுபவ� கடந் காைத்சிறகுள் 
இறங்கசி, எனனறா நடந் வசிஷயங்களைக் 
கசிைறசி எடுதது, முநள்ய file ளை புரடட 
ஆரம்்சிதது வசிடும். அ்றகு இடம் பகாடுக் 
காமல் அளை்ாயத துடிக்கும் ம�ள் 
அப்டினய அந்க் கணத்சில் நசிறுத துங்கள். 
அது ன்ால் இள் ்டடிக் னகடகாமல் 
வசிடடால் நாளை இது இப்டி நடக்கக் கூடும் 
எ� ்சிறு வசிஷயதள்யும் பூ்ாகரமாக்கும் 
எண்ணங்களையும் ்டுதது நசிறுததுங்கள்.
 எ்றகாக இள் ப்ாசி ாக எடுதது 
என ம�ம் வருத்ப ்டுகசிறது, அவர்கைசின 
ப்யலுக்கு நான ் ச்ிைடி பகாடுப்து அவாசின 
அனள் வசிட எ�க்கு முக்கசியமா�்ா?! 
எனனுளடய நசிம்ம ச்ிளய வசிட, மகசிழச ச்ிளய 
வசிட அது எ�க்கு அவ ச்ியமா�து ்ா�ா 
எனற னகள்வசிளய உங்களுக்கு நீங்கனை 
னகடடுக் பகாள்ளுங்கள்.
 ப்ரும்்ாலும், ்ான ப்ான�ால் 
மறறவர் ஏறறுக் பகாள்ை னவண்டும். 
அ்சில்்ான ்�க்கா� அனபும் ம்சிபபும் 
மாசியாள்யும் இருக்கசிறது எனறு ம�சி் 
ம�ம் ்வறாக ஒனளற ்�க்பக� 
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வளரயறுததுக் பகாள்கசிறது. ்ான ஒனளற 
ப்ால்லி ்�க்கு னவண்டிய உறவு அள் 
ஏ ற று க்  ப க ா ள் ை  மு டி ய ா ்  சூ ை லி ல் 
அவர்கள் ்னள� ம்சிக்கவசில்ளை, ்ான 
அ வ ர் க ளு க் கு  முக் க சி ய ம சி ல் ள ை ,  எ � 
எனப�ன�னவா கற்ள�கள் ப்ய்து 
பகாண்டு மருகுகசிறது. அதுனவ உறவசில் 
வசிாசி்ளை ஏற்டுததுகசிறது.
 ப்ாதுவாக, எல்ைா உறவுகளையும் 
உர்ச ப்ய்யும் ஒரு வார்தள் ‘want’ 
என்து்ான. அ்ாவது, எ�க்கு இது 
ன்ளவ, எ�க்கு அது ன்ளவ, நீ இப்டி 
இருக்க னவண்டும் எ� ்ான வசிரும்்க் 
கூடியவளர ்னனுளடயவர் எனறு கரு்க் 
கூடிய னநரம், ்ான வசிரும்புவது ன்ால் 
அவர்கள் இருக்க னவண்டும் எ� இழுதது 
ப்னறு வசிடுகசிறது. 
 ஆ�ால் அவர்கள் அப்டி இருக்க 
முடிவது என்து அவர்களுக்கு உங்கள் 
னமல் இருக்கும் அனள்யும் ம்சிபள்யும் 
மடடும் ்ார்ந் வசிஷயம் அல்ை. அது 
அவர்கைசின physiological மறறும் psy-
chological சூைல்களையும் ்ார்நதுள்ைது 
என்ள் புாசிநது பகாள்ளுங்கள். 
 நீங்கள் ஒனளற எ்சிர்்ார்தது அள் 

அவர்கள் ப்ய்யா் ன்ாது அவர்கள் னமல் 
னகா்ம் வருகசிறது. அது அந் உறனவ 
வசிடு்டுமைவு இழுதது ப்ல்கசிறது. அ்றகு 
்்சில் அவர்கள் னமல் உங்களுக்கு எழும் 
அந் எ்சிர்்ார்பள் வசிடடுவசிடடால் 
உறவு என�ாளும் நசிளைதது நீடிக்கும். 
 அ து  ன ் ா ல்  நீ ங் க ள்  ஒ ன ள ற 
எ்சிர் ்ார்தது அள் மறறவர் ப்ய்ய 
வசில்ளை எனறால் உங்களை வருததும் 
ஒரு வசிஷயம், ப்ய்்ால் அவளர வருத்க் 
கூடும் என்ள் உணர்நது பகாண்டால் 
அங்கு ச்ிரச ச்ிள�கள் எைா் ் ரஸ்ர புாசி ல் 
இருக்கும்.
 ம க சி ழ ச ் சி  எ ன ் து  உ ங் க ளு க் கு 
னவண்டியது கசிளடப்்சில் மடடுமல்ை 
உங்களுக்கு னவண்டியள், னவண்டிய வாசின 
ம�நசிளை புாசிநது வசிடடுக் பகாடுப் ச்ிலும் 
இருக்கசிறது என்ள் உங்கள் ஆழம� ச்ில் 
்் சிய ளவதது வசிடடீர்கள் எனறால், 
உங்கள் ம�னம எந் சூைலிலும் ்�க்கா� 
வளரயளறளய  வகுததுக் பகாள்ளும். 
மறறவர்களை அவர்கள் இயல்பு மாறா 
ம ன ை ன ய ஏ ற று க்  ப க ா ள் ளு ம் .  உ ற வு 
நசிளைக்கும். மகசிழச ச்ி மைரும்                       n
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    நகரத்சின ப்ாசிய ஹாஸ்சிடடலின 
வ ர ண் ட ா வ சி ல்  ள க க ள ை ப  ் சி ள ் ந து 
பகாண்டு அங்குமசிங்கும் அளைநதுக் 
பகாண்டிருந்ான  அனவர். அங்குமசிங்கும் 
ஓடிக் பகாண்டிருக்கும் நர்ஸிடம் ளக நீடடி 
ஏன்ா  னகடக முயனறான.  அண்ணா! 
அங்னக ன்ாய் உக்காருங்க. குைநள் 
்சிறந்வுடன நான� வநது ப்ால்னவன 
எனறாள் நர்ஸ.. ஒரு ன்ர அளமக்கப ் டடி 
ருக்கும் நாறகாலியசில் ன்ாய் அமர்ந்ான.
 மள�வசி நல்ை வசி்மாகப ்சிள்ளைப 
ப்றறு வீடு ்சிரும்்சி�ால் உண்டியலில் 
்ணம் ன்ாடுகசினனறன எனறு னவண்டி  
கடவுளைத  துளணக்கு அளைத்வ�ாக  
வா�தள் ்ார்ததுக் பகாண்டிருந்ான. 
கண்களும், உள்ைமும் ஒரு ன்ரக் கண்ணீளர 
உமசிழநது பகாண்டிருந்து. உள்ைத்சில் 
ஏன்ா ஒரு ்யம் அவள� இளடயூறு 
ப்ய்துக் பகாண்டிருந்து. இ்யததுடிபபு 
அ்சிகமா�து. ்ாய்நது வரும் பவள்ைமாய் 
அவள�ப ்யம் சூழநது பகாண்டது. 
«வைக்கத்சிறகு மாறாக பநஞ்சில் ்ட, 
்டபபு கூடி வசியர்ளவத துைசிகள் அவள� 
நள�த்து”.
 இந் மருநதுகளை வாங்கசிடடு 
வாங்கனனு ஒரு மருநது ்ீடளட ஆப் 
னரஷன, அளறயசிலிருநது நர்ஸைம்மா  
நீடடி�ாள். ்யதள் பவைசிக்காடடாமல்... 
“என மள�வசி எப்டி இருக்கா? எபன்ா 
ஆப்னரஷன?’’ எனறான. ”பகாஞ் 
னநரத ச்ில் குைநள் ச்ிறக்கும்!  நீங்கச  
்ீக்கசிரமா ன்ாய் மருநள் வாங்கசி வாங்க” 
எனறு அவ்ரம் காடடி�ாள்.

 

 இபன்ானவ வாங்கசிடடு வனரன எனறு 
மருநதுக் களடக்குச ப்னறு, மருநது ்ீடடில் 
உள்ை மருநதுகளை வாங்கசி வநது நர்ஸைம்மா 
கசிடட பகாடுததுத்ான. கடவுளை னவண்டி 
நாறகாலியசில் அப்டினய.. ்ாய்ந்ான. 
ம�்சில் ஏன்ா, ஏன்ா அறசிமுகமசில்ைா 
எண்ணங்கள் இரத் ஓடடமாய் ஓடிக் 
பகாண்டிருந்�. ஆஸ்த்சிாசி ஏ்சியசிலும் 
வடியும் வசியறளவத  துைசிகளை துளடததுக் 
பகாண்னட  ஆப்னரஷன ் சினயடடளர 
்ார்ததுக் பகாண்னட இருந்ான. 
 குைநள் அழுளகயசின  ்ப்ம் 
னகடடது. மளையால் ப்ாடடல் பூமசி 
புததுணர்ச்சியளடவது ன்ானறு, இவ�சின 
ப்வசி மடல்களும் புததுணர்வு ப்றறது. 
இதுவளர னகடகா் ஒரு கவசிள் ்னள� 
னநாக்கசி வருவது ன்ானறு, இவ�சின ப்வசி 
மடல்கள்  மைர்நது னகடகத ்யாரா�து. 
ஆ�ந் ப்ருக்கசில் ஊறசித ் சிளைக்க அவன 
உள்ைம் மகசிழச்சி ்டாகதள் ன்டியது.
 ஆண் குைநள் ்சிறந்ச ப்ய்்சி 
அவனுக்கு கூறப்டடது.. மகசிழச்சியசின 
மடியசில் துள்ைசிக் கு்சிக்கைா�ான. உைகனம 
்னவ்ம் வந்து ன்ால் உணர்நது ்ன 
பநஞள் உயர்த்சிக்  கம்பீரமாய் நசினறு 
்னள�த ்ான� ஒரு முளற ்ார்தது 
பகாண்டான.
 மள�வசிளய பநறறசியசில் முத்மளை 
ப்ாைசிந்ான.  இவர்கைசின மகசிழளவப 
்யன ்டுத ச்ி ஆ�ந்க் கண்ணீர் இருவாசின 
கன�ங்களை இருவாசின அனும ச்ி னகைாமல் 
கடநதுச ப்னறது. 
 அ ன வ ர்  ் ண சி  ப ் ய் யு ம்  வ ங் க சி 
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வாட்ப குழுவும், குடும்் வாட்ப குழுவும்  
்ளைபபுச ப்ய்்சியாக  குைநள் ்சிறந்ச 
ப்ய்்சிளய வா்சிததுக் பகாண்டிருந்�.
 உறவசி�ர்களுக்கும், மருததுவ மள� 
யசில் உள்ைவர்களுக்கும், இ�சிபபு களை 
வைங்கசி மகசிழந்ான. மள�வசிளய வீடடுக்கு 
அளைததுச ப்னறு ்ன கண்ணசில் துயசிலுக்கு 
இடமைசிக்காமல்  மள�வசிளயயும், மகள�யும் 
கண்ளண இளம காப்து ன்ால் ் ாதுகாத்ான. 
குைநள்ளய  பகாசுக்கள் கடிக்காமல் இருக்கக் 
பகாசு வளை, உயர்ரக ப்ாடடில், எனறு வசிளை 
உயர்ந் வசிளையாடடுப  ப்ாருடகைால் 
வீடளட அைங்காசித்ான.. 
 குைநள்க்கு ப்ாசியைவசில்  ப்யர் 
சூடட முடிவு ப்ய்து மள�வசியசின கா ச்ில் 
ன்ாடடு ளவத்ான. அவளும் அள்ச 
் ந ன ் ா ஷ ம ா க   ஏ ற ற ா ள் .  அ ் ற க ா �  
என�, என� னவளை ப்ய்யைாபமனறு 
ஆனைா்ள� ப்ய்து பகாண்டு ப்யர் சூடடு 
வசிைாவசிறகுத ்யாரா�ான.
 ்த்சிாசிளக அடிதது எல்னைாளரயும் 
கூப்சிட னவண்டிய ப்யர்கைசின வசிஸடளட 
பரடி ப்ய்து ளவ. நான ்த்சிாசிளக அடிக்க 
ஆர்டர் பகாடுதது வனரப�னறு பவைசினய 
ப்ல்ைத ்யாரா�ான.
 ‘‘நம்ம ்ாஷா மாமாளவ  கூப்சிட 

ைாமா? எனறுப ்யந்வைாய் னகடடாள்’’. 
ன்ா�வன ்றறு நசினறான. அவளுக்னகா 
்யத்சில் னவர்க்கத ப்ாடங்கசியது.
 ் ா ஷ ா ,  அ ன வ ரு க் கு  ் ங் க ா ை சி  
முளற னவண்டும். ப்ாததுப ச்ிரச ச்ிள�யசில் 
்ாஷாக்கும், அனவருக்கும் மத ச்ியசில் ் கராறு 
ஏற்டடது. ்ண்ளட வீாசிய மளடந்து.. 
ப்ய்் துனராகத ச்ிறகு என முகத ச்ில் 
முைசிக்கான்  எனறு னகா்மாய் ன் ச்ிவசிடடுப  
்ை வருடங்கள் கடநது வசிடட�. 
 ‘‘எ�க்கு மகன ்சிறநது வசிடடான. 
அள்க் பகாண்டாட  ஊர் முழுக்கத 
ன்ாரணம் கடடி ப்ாந்ம், ்ந்ம், ஊாசில் 
எல்னைாளரயும் கூப்சிட னவண்டும். 
அனள�க்கு ஊாசில் யார் வீடடிலும் உளை 
பகா்சிக்கக் கூடாது எனறான. மு்ல் 
்த்சிாசிளகளய ்ாஷா அப்ாவசிறகுத 
்ான பகாடுக்க னவண்டும்’’ எனறு ் சிாசிததுக் 
பகாண்னட பவைசினயறசி�ான.
 ன்ா� உயசிர் ்சிரும்் வந்து ன்ால் 
ப்ருமூசசு வசிடடாள்...
 ப்ாந்ம், ்ந்ம், ஊர் முழுக்க 
்த்சிாசிளக ளவத்ான. மகன ்சிறந் 
்நன்ாஷத்சில், ்ை நாள் எ்சிாசிகளைக் 
கூட  நண்்ர்கைாக்கசி�ான.
 வசிள்ப ன்ாடடவனுக்கு அறுவளட 
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நாள் ்சிருவசிைா ன்ானறு, ்ன மக�சின 
ப்யர்ச கூடடு வசிைாளவ ் சிருவசிைா ன்ானறு  
பகாண்டாட ஆர்வமாக இருந்ான. 
 அவன எ்சிர்்ார்த் ் சி�மும் 
வந்து... ன்ாரணங்ககளும், ஃ்சிைக்ஸ 
ன்ார்டுகளும்  ஊளர ் �து கடடு்ாடுக்குள் 
பகாண்டுவந்்ால்  ஊனர வசிைாக் னகாைம் 
பூண்டது. 
 என�டா ஊாசில் யாரும் ப்றா்ப 
்சிள்ளை ப்றறுவசிடடான�ா! இப்டி 
ஆடம்்ரம் ப்ய்கசினறாப�னறு காதுப 
்டப  ன்்த ப்ாடங்கசி�ார்கள். எள்யும் 
கா்சில் னகைாமல் மகன ப்யர்ச சூடடு 
வசிைாளவ பகாண்டாடி மகசிழந்ான.
 அனவர் ்ான மகனுக்கு, ஹபீப 
எனனற ப்யர் ளவத்ான. ஊர் மக்கள் 
வாழததுகைசில் குைநள் ஹபீப ் சிக்குமுக்காடி 
ன்ா�ான.
 ஹபீப வைரத ப்ாடங்கசி�ான. 
்சிறுவர்கள் ப்ருவசில் காத்ாடி வசிடடு 
வசிளையாடிக் பகாண்டிருந்ார்கள்.  ஹபீபும் 
வசிளையாடிக் பகாண்டிருந்ான. .
 காத்ாடி வ சிடடு வ சிளையாடும் 
மகள�   ் ார்தது ர்சிதது பகாண்டிருந்ான 
அனவர்  .
 காத்ாடி ன்ானைனவ காைமும் 
்றந்து...
 ஊாசினைனய ப்ாசிய ஸகூலில் ்டிக்க 
ளவத்ான.  ஹபீப வசிஷயத்சில் உள்ைங் 
ளகளய வசிாசிதன  ்ளவத ச்ிருந்ான.
 அனபு 5 ஆம் வகுபள்த ்ாண்டி 
�ான... ் றகாலிக வசிடுபபு, ் லுளக வசிடுபபு 
எனறு அள�தது வசிடுபபுகளை எடுதது, 
்ன மகள�  சுறறுைா ்ைங்களுக்கு 
அளைததுச ப்ல்ைத ப்ாடங்கசி�ான.
 அ்சிகமா� னநரங்களை மகன�ாடு 
கைசித்ான.  ்�து வாழவசின முகவாசியாக 
்ார்த்ான! மகனுக்காக எள்யும் ப்ய்யும் 
ம� நசிளையசில் இருந்ான...
 ஹபீப வைரத ப்ாடங்கசி�ான. 
னமற்டிபபு ்யசிை அபமாசிக்கா ப்னறான. 
மக�சின ்சிாசிவு ரணங்கைாய் வலிளயக்  
பகாடுத்து. மக�சின எ்சிர்காைதள் 
ம�்சில் ளவததுப  ப்ாறுததுக் பகாண்டான
 அபமாசிக்காவசில் னமற்டிபள் 
முடிதது ஊர் ்சிரும்்சிய  ஹபீள் ஊர் 
மக்கைசிடம் ப்ருளமயுடன அறசிமுகம் 

ப்ய்து ளவதது அவனுக்கா� அளறயசில் 
உறங்கச ப்னறான அனவர்.
 “எந்சிாசிங்க, எந்சிாசிங்க... எனறு 
அவன மள�வசி எழுப்சி�ாள்”...
 நல்ை உறக்கத்சில் இருந் அனவர் 
்சிடுக்கசிடடு எழுநது, ‘‘ஹபீப எங்னக? 
்ாப்சிடடா�ா? குைசிச்ா�ா? ் ாவம்  புள்ை 
அபமாசிக்காவசில் ்டிச்வன அவனுக்கு 
எல்ைா வ்்சிகளும் ப்ய்துக் பகாடு’’  
எனறான. 
 ‘‘யார் எந் ஹபீப? எனறு னகடடாள். 
என� அபமாசிக்கா? அது, இதுனனு 
ஏன்ா,ஏன்ா ன்சுறீங்க”! எனறாள். ஒனறும் 
ப்ாசியா் அவன மள�வசி .
 அபன்ாத்ான புாசிந்து... ்ான....
கண்டது க�வு  எனறு... அவன கடடியது  
மண் னகாடளட எனறும்.அது, தூள், தூைாக  
உளடந்து ன்ா�ள் உறு்சிப்டுத்சிக் 
பகாணடான.  கழுதன்ாரம் இறங்கசிய 
வசியர்ளவளயத துளடததுக் பகாண்டு   
மள�வசிளயப ்ார்த்ான.. 
 ் சிருமணம் முடிநது 10 வருடம் 
ஆகசியும் குைநள் இல்ளை எனற கவளை 
மறு்டியும் அடளடப பூச்சியாய் அவள� 
இறுக்கசியது. வாய் வசிடடுக் க்றசி அைத 
ன்ானறசியது. 
 ‘கருனமகம் சூழநது மளை வரும் 
னநரத்சில், காறறு வநது  களைந் னமகமாய்  
அவன க�வு மள�வசியால்  களைநது 
ன்ா�து’.
  “குைசிச்சிடடு ் ீக்கசிரமா கசிைம்புங்க... 
இனள�க்கு புது்ா குைநள் ன்று டாக்டர் 
வராராம்! அவளர ன்ாய் ்ார்க்கனும்”. 
இந் டாக்டர் பகாடுக்கும் மாத்சிளரயசில் 
குைநள் ்சிறக்கனும்னனு இளறவ�சிடம்  
னவண்டிக்கீங்க எனறாள்.
 க�வசில் இருக்கும் ்நன்ாஷம் நசிஜ 
வாழவசில் இல்ளை. க�வு  ்ீாசியல் ன்ானறு  
ப்ாடர்ந்ால் எப்டி இருக்குபமனறு 
னயா்சித்ான. ்டுக்ளகளய வசிடடு நகர 
ம�மசில்ைாமல், எபன்ா மறு்டியும் துயசில் 
பகாள்னவாம்?  எனறு ம�துக்குள் னகள்வசி 
னகடடுக் பகாண்டு எழுநது, குைசிதது, 
இளறவ�சிடம்  னவண்டியவ�ாய்  ் டுக்ளகளய 

ச்ிரும் ச்ிப ்ார்த்வ�ாய் குைநள  ் ன்று   
டாக்டளர ் ார்க்க மள�வசியுடன ப்னறான..

n
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குழலின் இ்சயாய குவலயம மொறறும

மனததாடு த்பசும் மழ்லயின் தநெ்சம்  

்மாட்டவிழ மலராய ்காற்தறாடு த்பசும்

்்கவீ்சி நெடந்தத ்க்தப்்பல ்்சால்லும் 

்கண்மலர துஞ்சக்  ்கவிநூறு கூறும் 

்்காஞ்சிடும் தமிழின் சு்வயாய்ச ்சிரிக்கும்

அஞ்சிடா வாழவின் ்காலத்்த ்வல்லும்  

அன்்பினில் தகி்ைத்து அ்கத்தகினில் நெகி்றயும் 

ஆ்்சயில் அ்ணத்தால் அன்்பி்னப் ்்பாழியும் 

அடி்கள் ்தாடுத்து நெடந்தகிடும் த்பாதகில் 

ஆனந்த அ்ல்கள் தமாதகிடும் ்நெஞ்சில்

்க்ல்கள் ஆயிரம் ்கற்றிடும் ்்பாழுதகில்

ம்லத்து நெகிற்த்பாம் மறந்தத ்நொடியில்

்தா்லவில் இருந்தத மனத்்தக் ்கவரவாள்

தூங்கா விைக்்காய ஒைிரந்தத ்சிரிப்்பாள்

மழ்ல இவைின் குறும்பு்கள் வி்ையும்

குழலின் இ்்சயாய குவலயம் த்பாற்றும்

- கைா.ே.கைல்யாணசுந்�ரம

வந்� கைனவும கை்லந்��ால் ...!

்நெருப்்பாற்்றக் ்கடந்து
முதகிர்காடுவழி நெடந்து
இ்ைப்்பாற இடம்ததடி
இறுதகியில் ்கண்டறிந்த
்தன்றல்தவழ த்சா்ல
ஒன்றின் புல்்வைியில்
ஒருக்்கைித்து உறங்ககிய
என்்னத் தழுவினாள்
ஒலியின்றி வந்தவளும்
ஒயயார மங்்கயவள்
வடித்தகிட்ட ஓவியமவள்
்்சதுக்்ககிட்ட ்சிற்்பமவள்
்கன்வனும் ்கன்னியவள் !

நென்வன்று நொன்நெகி்னத்து
நெங்்கயின் அழகு்கண்டு
நொணமுற்ற அவள்மு்கத்்த
நொசூக்்காய நொன்ர்சித்த்த
தநொக்குற்று ம்ககிழந்தவ்ை
தநொட்டமிட்டுப் ்பாரத்தவ்ை
மதகிப்பீடுதான் ்்சய்ககிறாைா
மறு்பரி்சீல்ன ்்சய்ககிறாைா
என்்றண்ணி இருக்்்கயில்
எறும்்்பான்று எ்னக்்கடிக்்க
எழுந்ததன்நொன்  எரி்ச்சலுற்று 
வலிதாங்கா நெகி்லயால் 
வலியவந்தவள் ்்சன்றதால் 
வந்த்கனவும் ்க்லந்ததால்   !!!

்்சாப்்பனதம  ஆனாலும்  
்்சாக்்ககிப்த்பான தருணமது !
்கவ்லயில்்ல எனக்கு 
விக்்ககிவிக்்ககி அழுவதற்கும்  
வில்ககி்ச்்சன்ற ்காதலியல்ல 
முறிந்துவிட்ட ்காதலல்ல
முற்றுப்்்பற்ற ்க்தயல்ல 
முடிந்துவிட்ட வாழவல்ல !

உறஙகும் தவ்ையில் 
உறங்காத ்சிந்த்ன
உலாவரும் தநெரத்தகில்
உருவாகும் ்காட்்சியிது 
உல்ககில் எவருக்கும் 
நெகி்கழும் நொட்கமிது !

ெழனி குோர்
்்சன்்ன 

மெரழகைதிப பெண்ணிவமளா

ததரத்பால அ்்சந்தாடி வந்தகிடும் ததவ்ததயா/
்காரகூந்தல் அ்ல்பாய நெகின்றாடும் ்கற்்சி்லதயா/

்கண்ணால் ்கவி ்்சால்லும் ்கனியமுததா/
விண்ணில் ஒைிதரும் ்வள்ைி நெகிலதவா/

அள்ைி அ்ணக்்கத் ததான்றும் ்பா்வயிவதைா/
புள்ைிமானாய மருளும் விழி்கைின் அர்சிதயா/

்நெஞ்்சக் ்்காள்்ையடித்த வஞ்சி இவதைா/
்்காஞ்சிப் த்பசும் ்்காவ்வயிதழ ்கன்னியிவதைா/

்பாரம் கு்றந்தகிடுதம உன்வதனம் ்காண்்்கயிதல/
தாரமாய வந்தகிடுவாய த்பரழ்ககிப் ்்பண்ணிவதை/

சுஜந்�தினி யுவராஜா
( ்சம்பூரணி )
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 ‘‘்ாடடுக்பகாரு புைவன ்ார ச்ி’’ 
எனறு ்ாராடடும் வளகயசில் இரு்்ாம் 
நூறறாண்டின இளணயறற ்மசிழப ப்ருங் 
கவசிஞர் ்ார ச்ியார்.  ‘‘னவடிக்ளக ம�சி �ாக’’ 
வாைாமல் ்�து அ�ல்வீசும் ப்ாறகைால் 
கவசிள  ் மளையால் வசிடு்ளை னவடளகளயத 
தூண்டியவர் இவர். வசிடு்ளைக் கவசிஞர் 
மடடுமல்ை ் ளை ் சிறந  ்இைக்கசியக் களைஞரும் 
ஆவர். ் னபமாைசிகைசிலுள்ை இைக்கசியங்களைக் 
க்டறக் கறறுத ப்ைசிந்வர். ப்ள்ளு 
்மசிைசினை துள்ளுநளடயசினை ்ைகுந ்மசிைசினை 
அைகுநளடயசினை உணர்ச ச்ிப ப்ருக்கசினை 
அவர் வடித  ் கவசிள்கள் இனறைவும் நம் 
பநஞ்த ச்ில் ஆைப் ச்ிநதுள்ைது. 
 அவர்்ம் கவசிள்கள் மூைம் ப்ண்ளம 
ளயப  புகழந்ார். ப்ண்வசிடு்ளைக் காகவும் 
்ாய்த ச்ிருநாடடின வசிடு்ளைக் காகவும் 
்மசிைர்கைசின வீரதள்யும் ்க்்சிளயயும் 
கா்ளையும் நாவாரப்ாடிப புகழந்ார். 
எ�சினும் நறறமசிழக் கவசிஞர்களைப புகழவன் 
ப்ரும்ப்ருளமபய� உணர்நது முத்மசிழுக்கு 
அணசிப்ய்கசினற ஒப்சிைா மாமணசிகைாக 
வசிைங்குகசினற முபப்ரும் கவசிஞர்கள் 
முளறயாகக் கம்்ன வள்ளுவன இைங்னகா 
ஆகசிய மூவளரயும் ஒருன்ர ஒனறாகப புகழும் 

ச்ிறன ப்ால்ைறகாசியது. 
 ‘‘யாமறசிந் புைவாசினை கம்்ள�ப 
ன்ால் வள்ளுவர் ன்ால் இைங்னகா ளவபன்ால் 
பூமசி்�சில் யாங்கனுனம ்சிறந்்சிளை’’ 
எனறார் மகாகவசி சுபரமணசிய ்ார ச்ியார். 
கன�சித ்மசிழுக்குக் களைக் னகாயசில்கடடிய 
கம்்ள�யும் ்மசிைன ்ளைதன்ாங்கச 
ப்நபநறசி காடடிய ப்நநாபபுைவர் வள்ளுவ 

ளரயும் ்மசிழத ச்ிருநாடடிறகு ்ம்காவசி யத ச்ின 
மூைம் ்சிறப்ைசித் இைங் னகாளவயும் 
முளறயாக நயம்்ட ்ாராடடிய ச்ிறம்வசியநது 
ப்யல்மறநது ன்ாறறத்க்கது. 

்ார்சி ்ளடப்சில்
கம்்�சின ஆளுளம!

 ‘‘் சிநதுக்குத ் நள ’்’ எனறு ் ார ச்ிளயப 
ன ் ா ற று ம்  ் ம சி ழ க் கூ று ம்  ந ல் லு ை க ம் 
‘‘வசிருத்பமனும் பவண்்ாவசிறகு உயர்கம்்ன’’ 
எனறு ச்ிறப ச்ிக்க அறசிகசினனறாம். ்ார ச்ி ்ம் 
னவ்ாந்ம் ்ாடல்கள் ப்ாகுப ச்ில் 
 ‘‘கம்்ன இள்த் கவசிபயல்ைாம் 
நான’’ எனறார். 
 க ல் வ சி ய ா ல்  ந ா டு ம்  ந ா ட ா ல் 
கல்வசியும் ்சிறந்து ்மசிழநாடு. அ்றகு 
னமலும் ்சிறபபுத்ரும் வளகயசினை ்மது 
ன்்சியகீ்ங்கைசின ப்ாகுப்சில்

‘‘கல்வசி ்சிறந் ்மசிழநாடு _ புகழக்
கம்்ன ்சிறந் ்மசிழநாடு’’

எனறு கவசிள்சப்ல்வதள்யும் இைக்கசிய 
வைங்களையும் பகாடுததுக்கல்வசியசில் னமம் 
்டடத ்மசிைகதள்ப ன்ாறறசியுள்ைார். 
 ‘‘கல்வசியசில் ப்ாசியன கம்்ன» எனறு 
உைனகாரால் ன்ாறறப்டும் கம்்ளர மு்ன 
ளமப்டுத ச்ிப ் ாடியளம மசிகவும் ் சிறபபு. 
 ்ார்சி ்ன சுய்ாசிள் ப்ாகுப்சில் 
 ‘‘கம்்ன எனபறாரு மா�சிடம் 
வாழந்தும் காைசி ா்ன கவசிள  ்புள�ந்தும்’’ 
எனறு கூறசியுள்ைார். 
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 கம்்ன எனற ்ளக்ால் கவசிஞன 
மா�சிட�ாகப ச்ிறநது அவரால் ்ளடக்கப 
்டடக் காவசியம் ப்ந்மசிழத ் ாய்க்குப 
பூடடிய உயர்ந  ் அணசிகைன எனறறசி னவாம். 
இவ்வாறாக புரட ச்ிக்கவசி ் ார ச்ி கவசிச்க்கரவர்த ச்ி 
கம்்ளர ்ம்கவசிள்த ப்ாகுப ச்ில் ்ல்னவறு 
இடங்கைசில் ன்ாறறுகசிறார்.

்ார்சி ன்ாறறசிய வள்ளுவர்!

 உைக அறநூல்கைசில் வானபுகழ 
வள்ளுவம் ்�சிச ்சிறபபுளடயது. ஒரு 
ம�சி்ன ம�சி்�ாகவும் மாம�சி்�ாகவும் 
வாைவைசிகாடடுவது. ளவயததுள் வாழவாங்கு 
வாை வள்ளுவம் காடடிய பநறசிகள் ்ை. 
ஈராயசிரம் ஆண்டுகடகு முனபு ன்ானறசிய 
்சிருக்குறைசின கருததுகள் அ்றகுப்சின 
எழு்ப்டட ்ல்னவறு நூல்கைசில் ்ரவசிக் 
காணப்டுகசினற�.’’உைகபப்ாதுமளற’’ 
எ�பன்ாறறப்டும்  இநநூலில் கூறப்டடுள்ை 
அ ற க் க ரு த து க ள்  ய ா வு ம்  உ ை ன க ா ர் 
அள�வருக்கும் எல்ைாக் காைங்கைசிலும் 
ப்ாருந ச்ியளவயாக உள்ை�. ் ார ச்ி ன்ாறறும் 
மாகவசிகள் மூவருள் ச்ிருவள்ளுவர் காைத்ால் 
இைங்னகாவசிறகும் கம்்னுக்கும் முற்டடவர். 
இ்ள�
 ‘‘வள்ளுவன ்னள� உைகசினுக்னக 
_  ்நது வானபுகழ பகாண்ட ்மசிழநாடு’’
எனறு ்ாடுகசிறார். 
 ் ா ர ் சி ய சி ன  ் ா ட ல்  ் ை வ ற ள ற 
உறறு னநாக்கசி�ால் உள்னை வள்ளுவர் 
இருப்ள்ப ்ார்க்க முடியும். 
 ப்ண்ணசின உயர்ளவப ்ாடவந் 
்ார்சி ப்ண்ணசின ப்ருந்க்க யாவுை 
எனனும் குறளைபன்ாறறும்வசி்மாக 
 ‘‘மா்ர் ்ம்ளம இைசிவு ப்ய்யும் 
 மடளமளயக்பகாளுததுனவாம்’’ 
எனகசிறார். 
 ‘் �சி ஒருவனுக்கு உணவசில்ளைபய�சில்  
 ஜகத்சிள� அைசித்சிடுனவாம்’’
எனற ்ாடலில் நமக்குதப்ாசிவது
 ‘‘இரநதும் உயசிர் வாழ்ல் னவண்டின

்ரநது பகடுக உைகசியறறசி யான’’
எனற வள்ளுவாசின உள்ைம். 
 ‘‘ம�ததுக்கண் மா்சிைன ஆ்ல் 
எனற குறைசின மூைம் ‘‘அறத்ால் வருவன் 
இன்ம்’’ என்ள்  அடிபயாறறசி
 ‘‘அறம் ஒனனற ் ரும் பமய்யசின்ம் எனற 
நல்ைறசிஞர் ் ம்ளம அனு ச்ி�ம் ன்ாறறுனவாம்» 
எனறு ்ாடுவ்ன வைசியாக ்ம்்ளடபபுகைசில் 
வள்ளுவம் னவனராடுவள்சசுடடுகசிறார். 
 இவ்வாறாக ்ார்சி ்ம் கவசிள்கைசி 
லும் கடடுளரகைசிலும் ்ல்னவறு இடங் 
கைசில் குறட்ாக்களை னமறனகாள் காடடு 
கசிறார்.

்ார்சியசின இைக்கசியத்சில் இைங்னகா!

 கம்்ள� மா�சிட�ாகவும் வள்ளு 
வளர ப்ய்வமாகவும் புகழந் ்ார்சியார் 
இைங்னகாளவ இயல் இள் நாடகத 
்மசிைசில் ஆைாங்கால்்டட மசிகச்சிறந் 
புைவராக நமக்கு எடுததுக்காடடுகசிறார். 
‘‘வசி்சினய வசி்சினய ்மசிழச்ா்சிளய 
எனப்யக்கரு்சி இருக்கசினறாரா’’ எனற 
்ாடலில்
 ‘‘்சிைப்்சிகாரச ப்ய்யுள் கரு்சியும்’’
எனறு ்சிைப்்சிகாரம் ன்ர்ந் ப்ாறகடடு 
ப்ைசிந் ப்ாருடப்றசிவு இ�சிய ஓள் 
நயம் எைசில் மசிகுந் அணசிகள் மசிைசிர்ந் 
்ல்வளகச ப்ய்யுள்கள் அளமந் ஒரு 
ப்ாடர்நசிளைச ப்ய்யுள் இைக்கசியத்சின 
ச்ிறபள  ்ஆழநதுணர்நது அவ்வாறு கூறுகசிறார். 

 ் சி ை ப ் ் சி க ா ர ம்  ஒ ரு  ் சி ற ந ் 
இள ் க்  க ைஞ ் சி ய ம ா க த  ் சி க ழ க சி ற து . 
இைங்னகா வடிகைசின இள்பபுைளமளய 
்ளற்ாறறசிபன்ாறறும்வசி்மாக 
 ‘‘ன்ரன ் ம்்சி ் சிைம்ள் இள்ததும்’’
எனறு காவசியம் முழுளமயும் இள்னயாடு 
்ானவாடியள்ச ்சிறப்சிக்கும் வளகயசில் 
‘‘்சிைம்ள் இள்ததும்’’ எனறு ்ாடுகசிறார். 
 ்ார்சி இைங்னகாவசின இயறற 
மசிழபx புைளமயும் இள்த்மசிழப புைளம 
யும் மடடுமல்ைாமல் நாடகத்ம சிழப 
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புைளம யும் சுடடிக்காடடுகசிறார். 
 ‘‘பநஞள் அள்ளும் ்சிைப்்சிகார 
ப ம ன ன ற ா ர்  ம ண சி  ஆ ர ம்  ் ள ட த ் த 
்மசிழநாடு’’ எனறு ்ாடுகசிறார். 
 முத்மசிழ வைதள்யும் மூனவந்ர் 

ச்ிறதள்யும் முநநாடடின ப்ருளமயசிள�யும் 
முை க் கு ம்  ப ் ந ் ம சி ழ ச  ப ் ல் வ ம ா ம் 
்சிைப்்சிகாரம் எனும் மணசியாரதள்த 
்மசிைனள�யசின மார்்சில் அணசிவசிதது 
அகமகசிழகசிறார் அமரகவசி ்ார ச்ி.

--
 ்மசிழுக்னக ்�சிபப்ருளம ன்ர்த் 
கம்்ன வள்ளுவன இைங்னகா இம்மூவரும் 
்மசிழத்ாயசின முடியும் னகாலும் முத்ாரமும் 
ன்ானறு ்சிகழ்வர்கள். 
 வள்ளுவன ளவயததுள் வாழவாங்கு 
வாை இைக்கணம் வகுத்ார் எ�சில் 
ஏள�ய இருவரும் அ்றனகார் இைக்கசியம் 
்ளடத்�ர் எ�ைாம். 
 குறள் அறவைசி நசினறு ப்ாருைீடடி 
இன்ம் ப்றும் வைசிளய வகுத்து. மறம்மடியும் 
அறம் ஓங்கும் என்ள  ்வசிைக்குகசிறது கம்்ன 
காவசியம். கற ச்ின ் சிறதள்க்கூறசித்ளகளமளய 
நாடடியது ் ண்டமசிழச ச்ிைம்பு. 
 முபப்ரும் கவசிஞர்களை முளறயாகப 
்ாராடடிய ்ார ச்ி ்ாம் புகழச ச்ிக்காகப 
்ாடவசில்ளை என்ள் இவர்களைப ன்ால்
 «பூமசி்�சில் யாங்கணுனம ்சிறந் 
்சிளை உண்ளம  பவறும் புகழச்சி இல்ளை‘‘

எனறு உள்ைத்சி�சினறு எழுந் வாய்ளம 
யசின பமய்ப்ாடாகப ்ாடுகசிறார். 
 கன�சித்மசிழுக்குக் களைக்னகாயசில் 
கடடியவன கம்்ன. ்மசிைனுக்கு ஒைசிபநறசி 
காடடியவர் வள்ளுவர். ் மசிைகத ச்ிறகுபப்ருளம 
ன்ர்த்வர் இைங்னகாவடிகள். 
 மகாகவசி ்ார்சியார் ்ாராடடிய 
இம்மூவளரயும் நாமும் ன்ாறறசிபபுகழநது 
வண்டமசிழ வைர்பன்ாம். 
 உைகுள்ைவளர நறறமசிழும் நாற 
ப்ருங்கவசிஞர்கைசின புகழும் ஒைசிர்ந 
ன்ாங்கும்!                                               n

யார்யார் வாய 
மகைட்டாபலன்ன?

வீழ மாட்தடாம்....

ஒரு  த்கா்டயில் விழுந்து

வாைாவிருந்த வி்த்கள்

வான்்்கா்டயில்

தகிடீ்ரன ்ககிைரந்்தழும்

்சீன மூங்ககிலாய

்நெடிதுயரந்து வானுயரும்

வித்்தயறியாதும்

்சிக்்கல்்க்ை

அழ்ககிய ்பின்னல்்கைாய

தநொக்்க ்சித்தத்தகினுள்

புலரந்தது த்ப்ராைி

கூட்டிற்குள் ஜீவன்

உ்றயும் வ்ர

அதற்குக் கூடா ்ககிருமி

நெட்பு ்கலவாமலிருக்்க

மனக் ்கழிவ்கற்றி

்க்சடு த்கா்தடுத்து

உடல் தகிருத்தகி

்பயிற்றுவித்து

்மய்யலாம் இரும்்பாக்கும்

வித்்தயுணரந்து

அ்க்மலாம் மருந்தாக்்ககிய ்பின்னும்

நொங்கள் வீழதவா்மன

்ப்கற்்கனவு ்காணாதத

ஒரு சூதட த்பாது்மங்களுக்கு

ஆயின் லட்்சங்கைில் சூடு்பட்ட

்பின்னும் மாதறாமா யாம்!

இனி வாழவ்தல்லாம்

எமக்்கா்க வாழதவாம்

சுயமுணரந்தத வாழதவாம்

த்கைிக்்்க எம் வாழ்வன

தவடிக்்்க ்பாரப்த்பா்ர

புறந்தள்ைி வாழதவாம்

்சித்தர்களும் முனிவர்களும்

விரும்்பிய உட்்க்ை்யடுத்த்ல

்சாதாரணரும் உணர

நெ்சசு நுண்ணுயிரி

வழி வகுத்தததா......

எப்்்பாருள்

யாரயார வாய த்கட்டா்லன்ன!

மு்னவர் ராஜி ஶ்ரீனிவாசன்
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உயி்ரக் குறி்வத்து உல்்க அ்சசுறுத்தகி

உல்்க்ச  சுற்று்ககிறது ்்காடிய ்தாற்றுதநொய

்ப்டத்தவன் ்பாரத்தகிருக்்க ஆள்்பவன் ்்கவிரிக்்க

மரணங்கள் ்தாடரந்தகிட மருத்துவம் மன்றாட

வாழக்்்கதய ஒரு த்பாராட்டம் என்றாலும் 

உயிர ்பி்ழப்்பதத இன்று த்பாராட்டமானது

தவற்றுக்்ககிர்க மனித ஆராய்ச்சி எல்லாம் 

வாழும் பூமியில் மனித்னக் ்காக்்க மறந்தது

மனித வாழக்்்க த்கள்விக் குறியானது

உறவு்கள் எல்லாம் தனி்ம்யன ்பிரிந்தது

உயிருக்குப் ்பயந்து முடங்ககியது மானுடம்

உல்்கஙகும் மரண அறிவித்தல் கூடதவ ்்சயதது

மாதங்கள் ்பலவா்கத் தீரதவதும் ்ககிட்டவில்்ல

உயிருக்கு ்பயந்து முடங்ககிய மனிதர கூட்டம்

்ப்சியால் ஆ்பத்்த மறந்து ்வைிவரத் ்தாடங்க

்சட்டங்கள் தைரந்தது வழி்காட்டல் வந்தது

்ப்சித்த ஏ்ழயின் மனதகில் எதுவும் ஏறவில்்ல

்பதுங்ககித் ்தா்லத்த நொட்்கைின் வலியால்

துயரங்கைால் மி்கவும் துடித்துத் துவண்டு த்பாயினர

்பிரிவும் இழப்பும் மனித உள்ைங்க்ை ்நொறுக்்ககியது

யாருக்கு ஆறுதல் யாரதான்  ்்சால்வது

உல்கதம தகிண்டாடித் ்தருவில் நெகிற்்ககிறது

அசுரதவ்க அறிவியல் நுட்்பங்கள்

்்க்கழுவி இன்று தவடிக்்்கப் ்பாரக்்ககிறது.

     வா. சண்முகைம
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 எல்ைா ஊளரபன்ாைனவ எங்பகௌ 
உருை ஒரு டாக்டரு இருந்ாரு. ் ங்கய்யா அரசு 
மருததுவமள� நனு வீடடு வா்ல்ை ன்ாடு 
மாடடீருப்ாரு. காளையசிை ஆஸ்த ச்ிாசிக்கசி  
னவளைக்கசிபன்ாய்டுவாரு. ்ாயங்காைம்்ான 
உள்ளூரு ளவத ச்ிய பமல்ைாம்.
 அவர் னவளைப்ய்யசிற ஆஸ்த்சிாசி 
48 கசி.ம ீ எங்பகௌஉருை இருநது. அது �ாை 
பவள்ை�ானவ பகைம் ச்ிடுவாரு ்ாயங்காைம் 
4 மணசிக்பகல்ைாம் வீடடுக்கு வநதுடடு 
கசிைசி�சிக் ப்ாறநதுருவாரு வீடடு வா்ல்ை 
்ாவாரத்பன்ாடடு ஒரு ப்ஞச ன்ாடடு 
ருப்ாரு. உள்ைாற ச்ிண்ளணய மடக்கசி 
ரூம் மா ச்ிாசி ஆக்கசிப்ளர ன்ாடடுருப்ாரு 
்ச்க்கைர்ை. அதுை அ.ம நனு எழு ச்ிருக்கும்...
 உள்ைாற பவள்ை கைர்ை டாக்டர் 
னகாடடு ன்ண்ட ் டளட ன்ாடடுருப்ாரு. 
னட்சிள் ன்ாடடு அதுை ் சிர்ர் ் ாக்க ஒடம்பு 
ப்ம்்னரச்ர் ் ாக்க ளவச்சிருப்ாரு. அங்க 
ஒரு ன்ரும் ப்ஞசும் ன்ாடடுருப்ாரு. 
ப்ஞ்சிை ் சள்கைர் துணசி வசிாசிச்சிருக்கும். 
உள்ைாற ன்ா�ானை மருநது வா்ம் 
அடிக்கும்....
 எங்க ஊருை இருக்குற ்சின�ப 

ச்ிள்ைகல்ை இருநது வய்ாைசிக வர அவர் 
கசிடட்ான ளவத ச்ியம் ் ாக்கனும். ஊ ச்ினயாட 
ன்தது 10 ரூவா்ான ்ார்ஜ். பவறும் மாத ச்ிர 
மருநதுன�ா 5 ரூ்ான வாங்குவாரு...
 குளுக்னகாஸ ஏதது�ா 50 ரூ 
அதுக்குனமை அர்ாங்க ஆஸ்த்சிாசிக்கசி 
வரசப்ால்லிருவாரு
 காய்ச்ல் ்ைசி வாந ச்ின் ச்ி வயத  ்வலி 
இதுகளுக்கு அவர் குடுக்குறமருநது மா ச்ிாசி மத் 
மருநதுக னகக்காதுனனு ஊருக்குள்ை ன்சசு...
 அவர் இல்ைா  ்னநரங்கல்ை அவனராட 

்ம்்ாரம் ப்ான�ம்மா மருநது குடுக்கும்.. 
அதுவும் ஆஸ்த ச்ிாசிை்ான னவளை ப்ய்யசிது..
 ்சின� ்சிள்ளைகளுக்கு காய்ச்ல் 
்ைசினனு ன்ா�ா ப்ர்மா மீடடர் அக்குள்ை 
ளவச்சி ்ாப்ாரு நாக்க நீடடப்ால்லி 
ட ா ர் ச  அ டி ச ் சி ப  ் ா ப ் ா ரு .  அ ப பு ற ம் 
ஸடப்ஸனகாப ளவச்சி பநஞ்சிை முதுகுை 
ப்க்்ண்ணுவாரு..
 அபபுறமா ஊ ச்ி ஒனனு ன்ாட டுடடு 
்வுடர் மா ச்ிாசி மடிச ச்ி ளவச ச்ிருப்ாரு மருந .் 
அந  ்மடிபன  ்அைகா இருக்கும் அதுை மூண 
க்குடுதது மூணு னவளைக்கசி ன்�சிை பகாளைச ச்ி 
குடுக்கச ப்ால்லுவாரு. அபபுறம் ்ாடடில் 
பகாண்டாததுருக்கயானனு னகடடு வாங்கசி 
ச்ிவபபுகைருை மருநது ஊத ச்ிக்குடுப்ாரு....

அது புள்ளைக வசிரும் ச்ிக்குடிக்கும் குடிச்ா 
நல்ைாததூக்கம் வரும் இ�சிப்ா இருக்கும்.
 அம்புடடு்ான ளவத்சியம் இதுக்கு 
10 ரூ வாங்குவாரு... நம்ம ஆளுக அதுக்கும் 
கடன ப்ால்லிடடு வருவாக...
 வயசித்ாை ன்ாசசுன�ா இன் 
மா்சிாசி ப்க்்ண்�சிடடு மருநது மடடும் 
மடிச்சிக்குடுப்ாரு... ் யசிர்ன்ாறு ் ாபபுடச 
ப்ால்லுவாரு.... எபபுடி ் ண்ணசியா ன்ாச்ா 
இல்ை முருக்குபபுைசியசிற மா ச்ிாசியா இல்ை 
கடடாணசி முடடாணசியா ன்ாச்ானனு 
னகப்ாரு.... ஆ�ா எல்ைா மருநதும் ஒனர 
மா ச்ிாசி ான இருக்கும்... ஆ�ா ் ாசியாகசிடும்...
 இதுக்கு ப்�ம் அம்்து அறுவது 
னகஸ ்ாப்ாரு. மளை்ீ்னை அ்சிகமா 
கூடடம் இருக்கும்.
 இது ன்ாக இனன�ானனுக்கும் 
அவளரதன்டுவாக. வய்ாைசிக ஆருக்காவது 
பராம்் முடியாமபன்ாசசுனனுன�ா எப் 
ன்ாகும்னனு ் ாக்க அவளரக்கூபபுடுவாக.... 
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அவரு வநது ்ாததுடடு நாள் குறசிப்ாரு... 
்ப்ாது ்பபு�ா வநது ப்ான�ா முடிச ச்ி 
வசிடடுருவாரு... அதுக்கு 50 ரூ வாங்குவாரு 
ஆைபப்ாறுதது 100 வாங்குவாரு சும்மாவும் 
்ண்ணு வாரு...
 அதுமா்சிா சி்ான ் �சிக்னகாடிக் 
பகைவசி ்டுத் ்டுக்கயாயசிருசசு. ஒடம்பு 
பூராம் புண்ணு ப்ாதது ஊததுது... ்ாயசிை 
்டுக்கபன்ாடடு சுத்சி எறும்புபப்ாடி 
ன்ாடடு இப்னவா அப் னவானனு 
்ாததுக்கசிடடு இருந்ாக....
 அவனைாட ன்ரம் ன்த்சிக எல்ைாம் 
வநது காததுக்பகடந்ாக. முடிச்சிடடுப 
ன்ாகைாமுனனு... அது ப்ாணளடக்கும் 
பநஞசுக்குமா இழுததுக்கசிடடு இருநதுசசு....
 ன்ரம் ன்த்சிக எல்ைாம் வாயசிை 
்ால் ஊத்சிப்ாத்ாசசு... மண்ணாள் 
இருக்கு முனனு மண்ளண களரச்சி ஊத்சிப 
்ாத்ாசசு. ப்ாண்ணாள் இருக்குமுனனு 
ப்ான� ஒர்சி ்ண்ணசி ஊத்சியாசசு...
பகைவசி அ்ரை...
 வந்வுக எல்ைாம் ப்ால்ைவும் 
பமல்ைவுமசில்ைாம குசு குசுனனு ன் ச்ிக் கசிடடு 
இருந்ாக.. பரண்டு நாள்ை ்ள்ைசிக் பகாடம் 
ப்ாறக்குது அபபுறம் லீவு ன்ாடமுடியாது 
்ஸ டிக்பகட பகளடக்காது பகைவசி....ய 
ஒண்ணும் ப்ால்ை முடியாம முைசி ் சிதுங்கசிடடு 
இருந்ாக...
 அப் அவனைாட புரு்ன வநது 
்ாத்ாரு பநைவரதள் ்ாததுடடு நம்ம 
் ங் ள க ய ா வ  கூ ப பு ட டு  வ ா ங் க ய் ய ா 
என�ானனு ்ாக்கடடு முனனு ப்ான�ாரு. 
அனள�க்கசி  ்�சிக்பகைம. .  வீடடுை 
்ான இருந்ாரு அவரு வைக்கம்ன்ாை 
ள்யததூக்கசிடடு வநது ் ாத்ாரு. ் ாததுடடுச 
ப்ான�ாரு அவனைாட வீடடுக்காரர் கசிடட... 
இனனும் னநரம் வரைனயனனு...
 அவனைாட வீடடுக்காரருக்கு பராம்் 
்ங்கடமாபன்ாசசு... வந்வுகை ்மாைசிக்க 
முடியை... இவங்க எல்ைாம் ன்ாய் ச்ிரும் ச்ி 
வரளவக்கசிற்ானனு னரா்ள� ் ண்ணு�ாரு
 ்ங்ளகயாக்கசிடட ப்ான�ாரு. பகைவசி 

ஆண்டு அனு்வசிச ச்ிருசசு... இ�சினம ்ாக்க 
ஒனனுமசில்ை. ஆளுகளும் ப்ரமப்டுவாக. 
ஆளுக என ் ம்்ாரத  ்ன்சுறது ் ாங்க முடியை. 
முடிச ச்ி வசிடடுருங்க டாக்டருனனு ப்ான�ாரு 
கண்ணத ப்ாடச ச்ிக்கசிடடு...
 ்ங்ளகயாவும் ப்ான�ாரு .்ா சி 
இதுநமக் குள்ை இருக்கடடும் வசிைம்்ரப 
்டுத்ா்ீகனனு ப்ால்லி ஒரு ஊ்சியப 
ன்ாடடுடடு முடிஞ்சிரும் நனு ப்ால்லிடடு 
கா் வாங்கசிடடுக்பகைம்்சிடடாரு அவரு 
ன்ா� பகாஞ்னநரததுை முடிஞ்சிருசசு...
 எல்ைாருக்கும் ம�சுக்குள்ை அப்ாடா 
முடிஞ்சிருசசு ்நன்ா்ப ்டடுகசிடனட 
ஓனனு ஒப்ாறசி ளவக்கத ப்ாடங்கு�ாக.... 
அவனைாட புரு்ன மாத ச்ிரம் கண்ணீனராட 
்�சியா அழுதுடடு இருந்ாரு... அபபுறம் 
னவளைக மை மைனனு நடக்க ஆரம் ச்ிச்து.
 இதுமா்சிாசி ன்ளவகளும் அவர் 
்ண்ணுவாரு. எ�க்கு னவளை பகடச்ப் 
பமடிக்கல் ்ர்டடி்சினகட ன்வப்டடுசசு 
நான அ்ான இருக்கனவ இருக்குறானர 
நம்ம டாக்டடர் நனு அவர் கசிடட னகடனடன 
அப் அவர் ப்ான�ாரு இங்க ் ீல் எல்ைாம் 
இல்ை நீ நாளைக்கசி ஆஸ்த்சிாசிக்கசி வா 
்ானறனனு ப்ான�ாரு
 மறுநா அங்கன்ாய் வசி்ாாசிசன்ன. 
மருநது குடுக்குற எடததுை இருப்ாரு 
ன்ாய் ்ாருனனு ப்ான�ாக
 நான அங்கன்ாய் ்ாத்ப  ் மருநது 
கவுண்டர்ை மருநது குடுததுடடு இருந்ாரு.. 
நான சும்மா இருக்காம ஏன டாக்டர் அள் 
கம்்வுண்டர் குடுக்க மாடடாரா நீங்க ஏன 
குடுக்கனும்னனு னகடனடன.. அவன 
இன�சிக்கசி லீவுன�ாரு..
 அபபுறமா காப் சிபயல்ைாம் வாங்கசிக் 
குடுதது ஒரு டாக்டர்கசிடடபன் ாய் ர்்டி ச்ினகட 
வாங்கசிக் குடுத் ாரு.. .நான னகடனடன நஙீ்கனை 
குடுக்கைானமனனு அதுக்கு அவர் ப் ான�ாரு.... 
ப் ாந் க் காரவுககசிடட ர்்டி ச்ினகட வாங்கு�ா 
ப் ல்ைாது அ ா்ன.... அவர்கசிடட வாங்கசிக்குடுதன் ன 
அவர் நம்ம ச்ிரண்டு ானனு.... எபபுடினயா னவளை 
முடிஞ்் நன் ா் ததுை 10 ரூ குடுதன் ன வாங்கசி 
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என ள ய்சிை வச் சிடடு ப் ான�ாரு ம்்் சி ஒரு 
னவண்டுனகாள் நான இங்க கம் வுண்டர் ா்ன 
இள  ் ஊருக்குள்ை ன் ாய் ப் ால்லிபபுடா்  
ப் ாைபபு பகடடுரும்ன�ாரு. ா்சினனு ஊருக்கு 
வநன் ன..... ஆ�ா ஊருக்குள்ை ஒரு ப் ாசியவர் 
ப்ான�ாரு.... அவர் என�வா னவன�ா 
இருக்கடடும் அவர் மருநதுை னநாவு ா்சியாகுதுை 
னகாைசி குருடானற்ா முக்கசியம் பகாைம்பு 
நல்ைாருக்கா அது ன் ாதும்ன�ாரு
 இனப�ாருத்ர் வசிவா்னம ்ண்ணு 

�ாரு...ஏம்மா பமக்கா�சிக்க ன்ந்வன 
பமா்ைாைசி ஆகுறான வாத ச்ியாரா ன்ந்வன 
பஹடமாஸடடரா ஆகுறான கசிைார்க் 
கான்ந்வன ் ப கபைக்டடரா ஆகுறான... 
அபபுடி கம்்வுண்டரா ன்ந்வன நர்்ாகசி 
ஏன டாக்டடராகக் கூடாதுனனு அப்ா 
வசித்�மானகடடப் ஆமா அதுவும் 
்ாசி ா�னனு ் சிாசிச்ாக... எல்ைாரும்

n

l

்கனவு்க்ைத் தந்துவிட்டுப்
த்பாயவிட்டன இரவு்கள் ்பல
மீண்டும் வரவில்்ல
அந்த
இரவு்களும் ்கனவு்களும்!

l
ஏறிக்்்காண்டிருக்்ககிதறன்
மாடிப்்படி்கைில்...
எனக்குத் ்தரியும்
மீண்டும் இறங்ககி்ச ்்சல்ல
தத்வ
இந்த மாடிப்்படி்கள் !

l
த்லக்்கறி 
சு்வயா்க இருக்்ககிறது...
தகிடீ்ரன்று
்கண்முன் உருள்்ககின்றன
ஆட்டு விழி்கள்!

l
்க்டயில்
வி்லமலிவாய வாங்ககிய
்நெ்ககிழி முத்துமா்ல
வி்லமதகிப்்பற்றதா்ககிவிட்டது
உன்
்கழுத்துக்கு வந்ததும்!

l

நொன் 
நெீந்தகிக்்்காண்டிருக்்ககிதறன் மீன்்கதைாடு...
்்கயைவு ஆ்ககிவிட்டது
்கடல்!

l
அந்தப் பூ்ச்்சடியின்
்காயம்்பட்ட ்காம்பு்கள் 
்்சால்லிக்்்காண்டிருக்்ககின்றன
பூ இழந்த ்க்த்க்ை!

l

நெீர தற்்்கா்ல ்்சயது்்காள்்ககிறது
என்்ககிறாய நெீ!
நெீரின் ்்காண்டாட்டம்
என்்ககிதறன் நொன்!
இருவரும் ்பாரத்துக் ்்காண்டிருப்்பது
ஒதர
அருவி்யத் தான்!

n
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அப்்பா 

அ்ரகு்றயா்க உ்பதயா்ககித்துத் 

தூக்்ககி எறிந்தகிருந்த ்டரி 

அது.

அவர எழுதாத ்பக்்கங்க்ை

்்சாந்தமாக்்ககிக் ்்காண்டிருக்்ககிறாள்

அம்மா.

வாயில் நு்ழயாத 

உணவு ்்பயர்கைின் ்்சயமு்ற்க்ை

்கட்டு்ரயாக்்ககி இருக்்ககிறாள்.

தநெரப்புள்ைி ்சந்துப்புள்ைி

என்று எழுதகி

்சிக்்கலான த்காலங்களும்

புள்ைியில்லாத ரஙத்காலி்களும்

ஓவியமா்ககி வழி்ககின்றன.

இஸதகிரி அட்டவ்ணக்குள்

அப்்பாவின் தவட்டி ்சட்்ட்க்ையும்

என் சுடிதார துணி்க்ையும்

அடுக்்ககி ்வத்தகிருக்்ககிறாள்.

்பால் ்கணக்கும் மைி்்க ்பாக்்ககியும்

்தள்ைத்்தைிவான ்்க்யழுத்தகில்

மிைிர்ககின்றன.

்பக்்கத்து வீட்டு ்சந்தகிராவு்டய 

்்காடுக்்கல் வாங்கல் ்தா்்கயும்

அதகில் அடஙகும்.

விரல் ஒடிய எழுதகி முடித்த

‘ ஓம் முரு்கா’ வா்ச்கம் 

விடாது ஒலிக்்ககிறது

்சில தாள்்கைில்.

ஒன்தற ஒன்று மட்டும்

எவவைவு தயா்சித்தும்

ஏன் என்று விைங்கதவ இல்்ல

்க்ட்சி வ்ர.

நெடுநெடுதவ

ஒரு குழந்்த்யப் த்பால்

வட்ட வட்டமா்க

மி்க அழுத்தமா்க

்கா்ககிதம் ்ககிழியும் அைவிற்குக்

்ககிறுக்்ககி ்வத்தகிருக்்ககிறாள்

அம்மா.

 

  

நொன்
உண்்ம்க்ைத் தகின்று
ஜீரணிப்்பவன்..!

்்பாய்ய
்ப்டயலாய ்ப்டக்கும்
ஆற்றலுள்ைவன்..!

என்னால்
்சாம்ராஜ்யங்கள்
எழும்..வீழும்..!

நெகிலவுக்கு அப்்பாலும்
விண்்வைியில் என்னால் 
்பயணிக்்க இயலும்..!

நெீதரா..நெகிலதமா..
என் ்பார்வயில் ்படாத
்பிரதத்சமில்்ல..!

்கவிஞனாய இருப்்பதால்
இ்வ்யல்லாம்
்கணதநெரத்து ்சாத்தகியங்கள்..!

்்பாயயில்்ல இது..
நெகிதர்சன உண்்ம..!

அ
னு

ர
ா

ஜ்
..

கைவி்னாய இருபெ�ால்..
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 இ ந ்   உ ை க த து ை   எ ல் ை ா  
குைநள்க் கும்   பராம்்   ் சிடிக்கசிறது  அம்மாவ  
்ான. ஆ�ா  எ�க்கு  பராம்்   ச்ிடிக்கசிறது  
என  அப்ாவ  ்ான ...    
 அவளர  ்ார்த்ானை  எனன�ாட  
கஷ்டம்  எல்ைாம்  பநாடி  ப்ாழுதுை  
காணாம  ன்ாய்டும். நான  ஏ்ாவது  ்பபு  
ப்ஞ்ா  அம்மா  ் ான  ன்ாடடு  அடிப்ா… 
ஆ�ா  அப்ா  இதுவளரக்கும்  அ்டடி     
கூட  ன்்சியது  கசிளடயாது …
 என�  ்ான  குடும்்ததுை  கஷ்டம்  
இருந்ாலும்  உணவு  ,உளட  வசி யததுை  
அப்ா  குளற வச்ன  ்  இல்ளை… நான  
ன்ாடா  ்  டிரஸ  கசிளடயாது. ப்ாசிய  ்ீமான  
ள்யன  கூட  எனள�  மா ச்ிாசி  துணசி  ன்ாடடு  
இருக்க  மாடடான…. ச்ின�  வயசுை  
இருநன  ் எதுவும்  அப்ாகசிடட  இது  னவணும்   
அது  னவணும்னு  னகடடன  ் கசிளடயாது. 
ஆ�ா  நான  னகடகாமனை   அப்ா  அவராை  
முடிஞ்வளரக்கும்  வாங்கசி  பகாடுத்ார்…
 பராம்்  நாைா  எ�க்கு  ள்க்கசிள்  
வாங்கணும்னு  ஆள .் ஆ�ா  அப்ாவ  கஷ்ட  
்டுத  ் வசிரும்்ளை ..  அடுத்வங்க   ள்க்கசிள்   
ஒடடுறள  ்   ்ார்தது நசிளறய ்டளவ  ஏங்கசி  
இருக்னகன… அந  ் வயசுை  ஆள்ளய   கடடு  
்டுத  ் எப்டி  கததுக்கசிடனடனனு  எ�க்னக  
ப்ாசியளை .. எந  ் ஒரு  வசிஷயததுக்கும்  நான   
ப்ரு்ா  ஆள  ் ் டடது  கசிளடயாது ஆள்கள்  
்ான  அைசிவுக்கு  காரணம்னு  புத்ர்  ப்ால்லி  
இருக்கார்னு  இல்ை. ஆள்கள்  நசிளறனவறாமல் 
ன்ா�ால்  வலிகளும், னவ்ள�களும்  
அ ச்ிகமாகும்  என்ள  ் வாழக்ளக  எ�க்கு  
்றறு  அ ச்ிகமாகனவ  கறறு  பகாடுத்து…
 ள்க்கசிள்  எப்  வாங்குனவனனு  
எ�க்கு  ப்ாசியாது… ஆ�ா  ள்க்கசிள்  
வாங்குறதுக்கு   முன�ாடி  அள்  கததுக் 
கசிடணும்னு  ஆள். எ�க்கு  அந்  அைவுக்கு   
பரண்டஸ    கசிளடயாது பரண்டஸ   இருந்ா 
லும்  எந்  ப்ாருளையும்  ஓ்சி  ை  வாங்கசி  
ஓடடுறது  எ�க்கு  ்சிடிக்காது …

 எங்க  ஊர்ை  ் ம்்ாத  வாடளக  ள்க்கசிள்   
களட  இருக்கு ,அங்னக  நசிளறய  ள்க்கசிள்  
நசினறு  பகாண்டிருந்து  ஆ�ா  எ�க்கு  ் சிடிச் 
மா ச்ிாசி  பளூ  கைர்  ச்ின�  ள்க்கசிள்    வண்டி  
ஒனறு  இருந்து  அள  ்  எடுதன்ன  ஒரு  
மணசினநரததுக்கு  பரண்டு ரூ்ாய்.
 வாடளகக்கு  வண்டி  எடுத்ாலும்  
கறறு  ்ர  ஆள்  இல்ளை… ஏன  எனறால்  
ப்ாந்ப்ந்ம் ,நண்்ன  எனறு  அவ்வைவாக  
ய ா ரு ம்   க சி ள ட ய ா து .  அ ப ் ா வு க் கு ம்  
ள்க்கசிள்   ஓடட  ப்ாசியாது அடி்டடாலும்  
்ரவாயசில்ளை ,எப்டியாவது  கறறு  பகாள்ை  
னவண்டும்  எனற  ஆர்வம்  மடடும்  ்ான  
இருந்து ,்ை  ன்ர்   ள்க்கசிள்  ஓடடுவள்  
்ார்த ச்ிருக்கசினறன   அ்�ால்  வண்டியசில்  
ஏறசி  ஓடடின�ன. எத்ள�  முளற  வசிழுநது   
இருபன்ன  எனறு  எ�க்னக  ப்ாசியாது. 
என  முடடியசில்  எத்ள�  காய ்ழும்புகள் 
,வலிகள் ,னவ்ள�கள்  இருந்  ன்ா ச்ிலும்  
வண்டிளய  ச்ிரும்்  ச்ிரும்்   ஓடடின�ன  
அ்ன  வசிளைவு  பரண்னட  நாடகைசில்  
சூப்ராக  ஓடட  ஆரம் ச்ிதன்ன  ளக  வசிடடு  
ஓடடுவது  , ச்ின  ்ீடடில்  உக்கார்நது 
பகாண்டு  ஓடடுவது ,்ீடடில்  ஏறசி  நசினறு  
ஓடடுவது  எனறு ள்க்கசிைசில்    ் ை  ் ாக்ங்கள்  
ப்ய்ய  ஆரம் ச்ிதன்ன.. இபன்ாது  ள்க்கசிள்  
எ�க்கு  ச்ிடித்  ஒனறாகசி  வசிடடது..
 ள்க்கசிள்   வாங்க  னவண்டும்  எனற  
ஆள  ் இருந்ாலும்  அப்ாவசின  இயைாளமளய  
எண்ணசி  என  ம�துக் குள்னைனய  என  
ஆள்ளய  புள்தது   ளவதன்ன …
 ஒன்்ாம்  வகுபபு  ்டிக்கும்  வளர  
நடநன்  ்ான  எல்ைா  இடங்களுக்கும்  
ப்ல்னவன… எ�க்கு  நடப்்சில்  ் சிரச்சிள�   
இல்ளை… ஆ�ால்  நாங்கள்   வ்சிப்து  
ஆறறு  களரனயார  ்கு்சி அ்�ால்  அந்  
ஏாசியாவசில்  நாய்கள்  அ்சிகம்..  அதுவும்  
எ�க்கு  நாய்கள்  எனறானை  ்யம் .. ்சிை  
நாய்கள்  எத்ள�  முளற  எனள�  துரத்சி  
இருக்கசிறது எனறு  ப்ாசியுமா ???
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 நாளய  வசிட  னவகமாக  ஓடுவ்ால்  
நான   ் ைமுளற நாய்க்கடி வாங்காமல்  ஓடி  
்ப்சிதது இருக்கசினறன  இந்  வசிஷயதள்  
எல்ைாம்  அம்மா  அப்ாவசிடம்  ப்ான�து  
கூட  கசிளடயாது எல்னைாரும்  எனள�  
வீரன  எனறு  ப்ால்வார்கள் ஆ�ால்  
இந்  உைகசினைனய  மசிக  ப்ாசிய  னகாளை 
நான  ்ான ஆ�ால்  என  ்யதள்  
அடுத்வாசிடத்சில்   ப்ால்ைவும்  மாடனடன, 
பவைசி காடடவும்  மாடனடன…
 வீடடில்   ்ாம்பு, ன்ள்  அடிப்து  
எனறாலும்  நான  ் ான மு்ல் ஆைாக  அடிபன்ன 
ஏப�னறால்   அப்ா  ் யந்ாங்பகாள்ைசி    ் ாம்பு  
எனறானை  ்த்டி  தூரம்  ஓடிடுவார்  ,அவளர  
வசிட  நான  ப்ாசிய  னகாளையாக  இருந்ாலும்  
அள  ் பவைசிக்காடடாமல்  எத்ள�  ப்ாசிய  
்ாம்புகளையும்,  ன்ள்களையும்  அடிதது  
பகானறு  இருக்கசினறன.
 எங்கள்  ்கு ச்ியசில்  ன்ய்  ,் சி ாசு  
ப்ாந்ரவும்  இரவு  னநரங்கைசில்  இருந்து. 
ன்ய்  ் சி ாசு  இருக்கு ் ா, இல்ளையா  என்து  
எ�க்கு  ப்ாசியாது  ஆ�ால்  அந  ்  ஏாசியா  
மக்கள்  ப்ால்லும்  ் சில் டப  அப-ை இருந்்ால்   
்யம்  அ ச்ிகமா�து. இந  ் உைகசில்  மசிக  ப்ாசிய  
ள்ாசிய்ாலி   யார்  ப்ாசியுமா  கண்ணுை 
்யதள்  துைசி  கூட   பவைசிக்காடடாமல்  
நடிப்வன�   ஆவான. எல்ைாருனம  உள்ளுக் 
குள்ை  ் யந்ாங்பகாள்ைசி ான. இந  ் உைளக  
ப்ாறுத்  வளர  நான  ள்ாசிய்ாலியா  
இருக்கணும்னு  நடிசன்ன…
 ் ா ம் பு ,  ந ா ய் ,   ன ் ய்   ன ் ா ன ற  
காரணங்கைானைனய   அப்ாவ  ள்க்கசிள்  
வாங்கசி  னகடடு  நச்ாசிக்க ப்ாடங்கசின�ன… 
ஒன்்ாம்  கசிைாஸ  ் ாஸ  ் ண்ணு  உ�க்கு  
ள ் க் க சி ள்   வ ா ங் க சி   ் ன ர ன னு  அ ப ் ா  
ப்ான�ார். கஷ்டப்டடு  ் டிசசு  ஒன்்ாம்  
கசிைாஸ  ்ாஸ  ்ண்னணன… அப்ாவும்  
்ை  இன�ல்களுக்கும் ,கடனுக்கும்  நடுனவ  
எ�க்கு  ள்க்கசிள்  வாங்கசி  பகாடுத்ார்.
 அந்  ள்க்கசிள்  எனள�  ப்ாறுத்  
வளர  ராஜ  வாக�ம், ்சிம்ம வாக�ம்.. 
ச்ிவபபு  நசிறததுை  அடுத்வர்  கண்ணு  

்றசிக்கசிற  வசி ததுை  இருந்து.. எங்க  மாமா  
ள்யன   அந்  ள்க்கசிள்  ் க்கரததுக்கு மணசி  
எல்ைாம்  வாங்கசி  ன்ாடடான. நான  அந்  
வண்டிய  ஓடடும் ன்ாது   ஒரு  அைகா�  

ஒலி  ் ப்மாய்  வரும். மசின வசிைக்கு ,ஹாரன 
, ன்ாரளண  எனறு  அந்  ள்க்கசிளை  
அைகாக  படனகானரட  ப்ய்து ஓடடின�ன 
 என�சிடம்  எது  னகடடாலும்  பகாடுதது  
வசிடுனவன. ஆ�ால்   என  ள்க்கசிளை  
னகடடால்  மடடும்  பகாடுக்க  மாடனடன… 
இந  ்உைகசில் என  அப்ாவுக்கு  அபபுறம்�ா  
அந  ் ள்க்கசிள்  எ�க்கு  உயசிர் …
 ் த ் ா ம்   க சி ை ா ஸ   இ ர வு   ன ந ர  
னகாச ச்ிங்  கசிைாஸக்கு  அந்  ள்க்கசிைசில் 
்ான  ன்ானவன. எத்ள�  நாய்கள்  
இரவசில்  துரத ச்ி�ாலும்  அளவகள்  ச்ிடிக்க  
முடியா்  வண்ணம்  ் ீறசி  பகாண்டு  மசின�ல்  
னவகத்சில்  என  ள்க்கசிள்  ்றக்கும்.. 
அப்ாளவ  களடயசில்  இருநது  அளைதது  
வருவதும்  இந்  ள்க்கசிைசில்  ்ான…. 
அம்மா  ஒரு  நாளைக்கு  ்தது முளறயாவது  
களடக்கு  அனுபபுவாள்  மறு  ன்சசு  
ன்்ாமல்  அலுபபு  இல்ைாமல்  ் சிடடாக  என 
ள்க்கசிைசில் ்றநது ப்ல்வது  ப்ல்னவன…
 என  ராஜ  வாக�தள் (ள்க்கசிளை) 

ச்ி�மும்   எண்பணய்  ன்ாடடு  துளடபன்ன.. 
்கல், இரவு  ்ாராமல்  எல்ைா  இடததுக்கும்  
எனள� கூடடி  ப்னறவன…. ் ை  இன�ல் 
கைசிலிருநது   எனள�  காத்வன…
 ன்ாக  ன்ாக  என  ராஜ  வாக�ம்  
்ழுது  அளடய  ஆரம்்சித்து… இருப்சினும்  
்ஞ்ர், ஒடடி, ஒடடி  ஓடடின�ன… காைச 
்க்கரம் சுைனறது…
 ்டிபபு  முடிநது  னவளை  வசிஷயமாக  
ப்னள�  வநது  வசிடனடன.. வருடத ச்ிறகு   
ஒரு  முளற  ் ான  ஊர்  ன்ானவன.. மா்ததுக்கு  
ஒரு  முளற ஊருக்கு  ன்ான  ப்ய்னவன… 
எப்டியாவது அப்ா அம்மாகசிடட ன்சும்  
ன்ாது  என  ள்க்கசிள்  ் றறசிய  ன்சசுக்களும்  
இருக்கும்…
 ்சிை  வருடங்களுக்கு   ்சிறகு. ஊர்  
ப்னனறன. வீடடிறகுள்   நுளையும்  ன்ாது  
வா்லில்  ள்க்கசிள்  இல்ளை… எங்னகப்ா  
ள ் க் க சி ள்  எ ன ன ற ன ?  ் ம் ் சி   நீ யு ம்  
வைர்நதுடட… அந் ள்க்கசிளும்   பைாட 
பைாடனனு  ஆடுது …
 அ்�ானை  நம்ம  வீடை  னவளை 
்ார்க்குற  வ்ந்சி ்சிள்ளைக்கு  பகாடுத 
்சிடனடன்ா… எனறார் .
 பகாடுத்  ப்ாருளை  ் சிரும்்  வாங்கு 
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வது அநாகாீகம் எனறார்.. அ்ன ச்ின அந் 
நாபைதுவும் நான  ன்்  வசில்ளை…
 கவளை  ்டான்   கண்ணா  உ�க்கு  
ஸபபைண்டர்   ஒண்ணு  வாங்கசி  ் னரன  
எனறார்… எ�க்கு  ள்க்  எல்ைாம்  னவணாம் 
,ஒரு  மா்  லீவுை   ்ான  வநது  இருக்னகன  
ள்க்கசிள்  ன்ாதும்  எனனறன..
 ஐந்ாயசிரம் ரூ்ாய்க்கு  அப்ா  
ள்க்கசிள்  வாங்கசி பகாடுத்ார் ஆ�ால்  இந்  
முளற  அந்  ் ளைய  ் நன்ா்ம்  பநஞ்த ச்ில் 
இல்ளை.
 மு்ன மு்ைாக  அப்ா  பவறும்  
800 ரூ்ாவுக்கு  வாங்கசி  பகாடுத்ாலும்  
அப்  கசிளடச்  ்நன்ா்ம்  என�  ்ான  
ள்க்  காருனனு  ஓடடி�ாலும்  கசிளடக்க  
மாடனடங்குது.
 நான  ஏன  வைர்நன்ன. டவு்ர்   
ன்ாடடுக் கசிடடு, எந்  கவளையும்  இல்ைாம  
என  ் சிவபபு ராஜ  வாக�தள்  ஓடடிக்கசிடடு  
இருந்  அந் ்ளைய  கண்ண�ா  நான  
ஏன மீண்டும்  மாற  கூடாதுனனு கூட 
ன்ாணுசசு.
 ந ம் ம   எ ன �   ் ா ன    ் ண ம் , 
காசு, ப்ல்வாக்குனனு   வைர்ந்ாலும்   
,என�  ்ான  ப்ாசிய  ப்ாசிய  வீடு   காரு  
வாங்கசி�ாலும்  இபன்ா  ்நன்ா்ம்  
நசிம்ம்சி அப் கஷ்டப்டுறப் ்சின�்ா 
ஒ ரு   ் சி ன �  ப ் ா ரு ள்  வ ா ங் கு � ப ் 
க சிளடச்  ் நன்ா்ம்  இப்பவல்ைாம் 
கசிளடக்கனவ கசிளடக்க மாடனடங்குது… 
எ ன �   ் ா ன   க ஷ் ட ப   ் ட ட ா லு ம் , 
வாழக்ளகை  என�  ்ான  ்சிைவறளற  
வாங்க  முடியளைன�ாலும்  நம்ம  கசிடட 
இருக்குற  நீங்க  ்ா்ாரணமா  நசிள�க்கசிற  
ள்க்கசிள்  ஓடடும்  ன்ாது  கசிளடக்கசிற  
்நன்ா்ம்  எதுையும்   இல்ளை….
 அப  ் மு்ன மு்ைாக  வாங்கசி  பகாடுத்  
மசி சிவண்டியும் ,அப்ாவசின   அனபும்   எனறுனம   
இ�சித ச்ிடும்   அைசியா  ் நசிள�வு  ப்ாக்கசிஷங்கள்.. 
ஆ�ால்  கண்ணசின  இரு  வசிைசிகளை  ன்ாை  
உள்ை  இந்  இரண்டு  ப்ாக்கசிஷங்களும்  
இனறு  என�சிடம்  இல்ளை…
 என  உயசிர்…
 அப்ா  வாங்கசி  பகாடுத்  மசி சிவண்டி.

n

வாழவிககை வந்� கைாந்�தி

்கங்்கயின் புனிதம் ்காந்தகி

்காவிரி அவன்தன் ஞானம்

்்சங்கழு நீெ்ரப் த்பாதல

்சீ்ரன மலரந்த ்சீவன்

தகிங்கைின் குைிரந்த ்்சங்கண்

தத்சதம த்பாற்றும் ்காந்தகி

மங்கல நொட்டின் ததவன்

ம்காத்மா ்பிறந்த நொைாம்

இன்்றன இந்தகி யா்வ

இலக்்்கன ஒன்று த்சரத்த

்வன்றுநெம் சுதந்தகி ரத்்த

தவங்்கயாய ்்பற்றுத் தந்தார

நெகின்றுநெம் தம்ட த்ப்ச

நெகி்லயு்ட உரி்ம தந்த

ஒன்றுயர தத்சந் தன்்ன

உரி்ம்ய தந்து ்்சன்றாய

அண்ணதல நீெ்பி றந்து

அ்ககிலதம வியந்து த்பாற்ற

மண்ணு்ட சுதந்தகி ரத்்த

மல்ரன தந்து ்்சன்றாய

எண்ணிய ்கட்ம ்்சயதாய

இட்ரலாம் நெகீ்்ககி்ச ்்சன்றாய

்கண்்ணன த்லவ ்ரல்லாம்

்காட்டினாய வாழ்க ! வாழ்க !

்கவிமாமணி  

்வ. இராே�ாசு கைாந்�தி
புது்சத்சரி 
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நெீதான்டா என்மன்த 

்கைவாடினாய 

இதற்குத்தான் 

்சில்காலம் 

உறவாடினாய 

 

உயி்ரன்றும் 

உட்லன்றும் 

்கவி்பாடினாய - என் 

உள்ைத்தகில் இடம்த்கட்டு 

த்பாராடினாய 

 

என் மனதகிற்குள் 

குடிபுகுந்து 

நெடமாடினாய - நொன் 

மயஙகு்ககின்ற தநெரத்தகில் 

சு்வததடினாய 

 

்கனவுக்குள் 

தகினம் புகுந்து 

்க்தத்ப்சினாய - என் 

்கற்புக்கு ்காவ்லன 

வ்லவீ்சினாய - என் 

 

உயிருக்கு உயி்ரன்று 

்மயஉரு்ககினாய 

உடல்்சிந்தும் 

தவர்வ த்பால் 

்வைிதயறினாய - நொன் 

 

தீண்டாத ்்பாருைா்க 

தகினம் வாடுதறன் 

்படிதாண்டாமல் 

கூண்டிற்குள் 

்சி்றயா்ககிதறன் 

 

தீப்்பற்றி என் உள்ைம் 

அனலாகுது 

தீயிட்ட ்கட்்டயாய 

என் உடல் 

தவகுது 

 

நெீதான்டா என்மன்த 

்கைவாடினாய 

இதற்குத்தான் 

்சில்காலம் 

உறவாடினாய 

 

்காத்லன்று 

்்பாய்்சால்லி 

சூதாடினாய - நெ ீ

்கைங்கமற்றவன் 

எனக்கூறி வாதாடினாய 

 

உ்ன நெம்்பியதால் 

உைம்்வம்்பி 

நொன் வாடுதறன் - நெீ 

புதுசு்கம் தவண்டி 

தவறுது்ண ததடுறாய 

 

நெீதான்டா என்மன்த 

்கைவாடினாய 

இதற்குத்தான் 

்சில்காலம் 

உறவாடினாய 

 
மு்னவர் எஸ்.ெி.ஆனந்�ன்
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   அர்மரம் ்ன கசிளைகளை கீனை ்ரப ச்ிக் 
பகாண்டு காட்சியைசிக்கசிறது. மரத்சிறகு 
கீனை இரண்டு ச்ிறுவர்கள் ்ால்ராசு குண்டு 
ள வ த து க்  கு ை சி க் கு ண் டு  வ சி ள ை ய ா டி க் 
பகாண்டிருந்ார்கள். சுடசசுட ்ருபபு வளட 
ஒரு ்டடில் ன்ாறும் குைம்பும், இரு்து 
ரூ்ாய்்ான வசிளை. அர  ் மரத ச்ிறகு எ ச்ினர 

ச்ிறந  ் பவைசியசில் ்ளைய இரும்பு ்கரத ச்ில் 
“கண்மணசி ள்வ, அள்வ உணவு களட” னனு 
களடயசின ்ளைளமளயப ்ளற்ாறறுவது 
ன்ால் நசிமசிர்நது நசிறகசிறது. ்கரமும், களடயும், 
மதுளர னமைமா்சி வீ்சியசில் அளமநது 
இருக்கும் இந்க் களடளயச சுறறசி உயர்ந் 
கடடிடங்கள், ் சி.ப்னள� ் சில்க்ஸ, னகால்டன 
னஹாடடல், கானைஜ் ஹவுஸ,் சினரம் ரனமஷ் 
னஹாடடல் இளவ களைச சுறறசி வா�ைாவசிய 
உயர்ந  ்கடடிடங்களுக்கு நடுவசில் இருக்கும் 
இந்க் களடக்கு குைநள்கள் மு்ல், 
ச்ிம்மக்கல்,் கு ச்ிகைசிலிருநது ாசிக் ஷா வண்டி 

ஓடடும் ்ல்லுன்ா� கசிைவனகள் வளர 
இந்க் களடக்குத்ான வருவார்கள்.இருள் 
சூழந  ்வா�த ச்ில் கருளமயா� னமகங்களை 
ன்ானறு அளை கடல் ன்ால் கருளமயா� 
கூந்ல், கூந்லுக்குப ச்ின னநறறு பூத் 
ச்ிவபபு  னராஜா காதுை  பவள்ைசித ன்ாடு  இரு 

்க்கமும் ஆடி அள்நது பகாண்டிருந்து. 
மாளையசில் ்ீடடிய கண்ளம கண்ணசில் 
இனனும் ்ார்ளவ மசினமசி�சி பூச ச்ிகளைப 
ன்ால் மசினனுகசினறது. பநறறசியசில் குங்குமப 
ப்ாடடு கணவ�சின சுளமளய ்ாங்கசிக் 
பகாண்டு்ான இருக்கசினறது. ்ளை 
வசிாசிச்ான ்ந ச்ில் கண்மணசி அக்காளவ 
எல்னைாருக்கும் ப்ாசியும், அன்ா�வள், 
காசு இல்ளை�ாகூட இருக்கும்ன்ாது ்ாங்க 

இப் ்ாப்சிடுங்க எனறு ப்ால்லுவாள்.
அர  ் மரத ச்ிறகு கீனை இருக்கும் ச்ிள்ளையார் 
்ாமசிக்கு மாளைளயப ன்ாடடுவசிடடு
 “்ாமசி இந் உைகத்சிை மனு்�ா 
ப்ாறந்ா எல்ைா ஜீவனகளும், வாய் இல்ைா 
ஜீவனகளும் நல்ைா இருக்கணும்னு னவண்டி 
கசிடடு களட னவளைகளைத ப்ாடங்குவாள்“.
 கண்மணசி “முடளடன்ாள்“ சுடுவன் 
்�சிக்களை்ான. ன்ாள  ் ்டடியசில் நல்ை 
எண்பணய் இரண்டு ப்ாடடு வசிடடு ஒரு 
கரண்டி மாளவ அள்ைசி ன்ாள் ்டடியசில் 
ஊறறசி ளக எடுக்காமல் சுறறுவாள். 
்க்கத ச்ில் இருக்கும் ப்ாடடி யசிலிருநது 
னகாைசிமுடளடளய எடுதது ச்ில்வர் கரண்டி 
யால் நடுவசில் ்டடுவாள், உடன� மஞ்ள் 
கரு ன்ாள்யசின நடுவசினை வசிழும். அப்டினய 
கரண்டியசில் ்டவசி வசிடுவாள். மசிைகு ப்ாடி 
களை தூவசி வசிடுவாள், அவ்வைவு சுளவயாக 
இருக்கும்.முடளடன்ாள்.இரவு ்ததுமணசி 
பநருங்கும் ன்ாது வாடிக்ளக யாைர்கள் காத 

ச்ிருநது ்ார்்ல் வாங்கசி ப்ல்லுவார்கள்.
ப்ாந் அத்மகன ஆடனடா ரவசிக்கு ச்ின� 
வயசுை கண்மணசிளயக் கல்யாணம் ்ண்ணசி 
குடுத துடடாங்க. நல்ை உயரம், சுருள் 
சுருைா� முடிகள், அடர்ந் காடு களைப 
ன்ானற ்ாடி, உருண்ளடயா� கண்கள், 
பகாஞ்ம் முனனகா்க்கரான. ்டிப்றசிவு 
இல்ைா ்வன,  கடடு�ா  கண்மணசி 
ளயத்ான கடடுனவனனு வாக்குவா்ம் 
ப்ய்து அவளைனய கல்யாணம் ்ண்ணசிட 
டான. அனறாடம் கம் ச்ி கடடும் னவளைக்குச 
ப்னறு பகாண்டிருக்கும் ன்ாது்ான 
ப்ாடடு காைசிளயச ்ந ச்ித்ான. மாடடுத 
்ாவணசியசில் காைசிக்கும் ஆைமரத்ானுக்கும் 
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்கராறு ஏற்டனவ ப்ாசிய ் சிரச ச்ிள�யாகசியது. 
ஆைமரத்ான காைசியசின மீது  ளக 
ளவக்க  அவன  ்ளைளய நுங்கு ்ீவுவது 
ன்ால் ்ீவசிவசிடடான ஆடனடா 
ரவசி“. அனறசிலிருநது ்னனுடன ன்ர்நது 
பகாண்டான காைசி. ஆடனடா ரவசி காைசியசின 
கூடடாைசியுடன ன்ர்நது ப்யரும் புகழும் 
ப்றறான. காைசிளயவசிட ஆடனடாரவசிளய 
்ளைவ�ாக கருதும் எண்ணம் இருந்து.
ப்ாசியார் நசிளையத ச்ில் காைசிக்கும் மன�ர் 
அபைக்ஸக்கும் ்ணம் ்கராறு இ்சில் 
காைசியசின எவ்வசி  அறசிவசிபபு இனறசி மன�ர் 
அபைக்ஸ ்ன இடுப்சில் ளவத்சிருந் 
அாசிவாளை எடுதது ளகயும், காளையும் 
துண்டு துண்டாக பவடடி கூறுன்ாடடு 
வசிடடான. அ ச்ிலிருநது காைசிக்கு ஆடனடா 
ரவசிளய ச்ிடிக்கவசில்ளை. இந் ்ைக்கம் 
நாைளடவசில் ஆடனடா ரவசிக்கு ்ா்கமாக 
அளமந்து. கூடடாைசிகளைச ன்ர்ததுக் 
பகாண்டான. இ்ன மூைம் ப்ாந்மாக ஒரு 
ஆடனடா ஒனளற வாங்கசிவசிடடான.அனறு 
இருநது ஆடனடா ரவசி எனற புள� ப்யளர 
நசிளையாக இருந்து. ப்ாசியார் ்கு ச்ிகைசில் 
ஆடனடா ரவசி எனறு ப்யர் ப்ால்லும் 
அைவசிறகு வைர்நதுவசிடடான.
    ஏளையாக ச்ிறப்து ்வறு அல்ை, 
ஏளையாக இறப்து்ான மசிகப ப்ாசிய ்வறு 
எனறு அடிக்கடி நசிள�தது பகாள்வான. 
இ்�ால், அடி்டி னவளை கைசில் ்�து 
கூடடாைசிகளுடன இறங்கசி வசிடடான. 
காசினமடடில் ரவசிக்கும்,   அைகசிாசிக்கும் இளடனய 
்கராறு ஏற்ட நடுனராடடுை ்ளைளய 
ன்ங்காய் ்ீவுவது ன்ால் ்ீவசிவசிடடான 
ஆடனடா ரவசி. அாசிவாைசில் இருநது குரு ச்ி 
வைசிநது பகாண்னட இருந்து. காசினமடு 
்கு ச்ிளயச சுறறசி மங்கைா� பவைசிச்ம் ப்ரு 
முள�யசிலிருநது ப்ாடர்நதுக் பகாண்னட 
இருந்து. கணவ�சின மீது கண்மணசி 
அைவுக்கு அ்சிகமாக அனபு ளவதது 
இருந்ாள்.
     “மாமா” இது எல்ைாம் வசிடடுரு 
னவண்டாம். ்ை்டளவ ப்ால்லியும் 

¶

அருவியின்த்ல்கீழ ்பயணமாய 

தகிரும்பு்ககிறாய உன்்னவிட்டுவிட்டு

¶

ர்க்சியமாய

்்கயைிக்்கப்்பட்ட்த 

்ப்ககிரந்துண்ணாமல் 

்ப்சிதயாதட்பிரிந்ததாம்

¶

்பற்வவிலஙகு்கள்

பூ்ச்சிப்புழுக்்களுக்கு

வாயத்தகிருக்்ககிற ஆலிங்கன 

விடுத்லயுமற்றுப்த்பாதனாம்

¶

உயரதகி்ணயாய இருப்்பதன்

வலி்ய அஃறி்ணஅ்கங்கள் 

அறிவதகில்்ல

¶

்்பாய்மயின் ்ப்கட்டற்ற

த்பரன்்பின்்்பருநெகிழலில்

இ்ைப்்பாறுதல் தரப்்்பற

்காலக்்கரு்ணயருளும்

்காத்தகிருப்த்பாதம

¶

ஆ்டயற்றிருப்்பதுமட்டுமல்ல

நெகிரவாணம்

¶

்கட்ட்மப்்பற்ற மனவீதகி்கைில்

்காற்்ற உடுத்தகியவனாய 

இருதயத்்த ்பி்ச்்சப்்பாத்தகிரமாதயந்தகித்

தகிரி்ககிதறன்

¶

எந்தவா்சலிலும் யா்ச்கமிடயாருமில்்ல 

்சிலரவந்து ்பாத்தகிரத்தகிலிருந்து

்்காஞ்சம்்பியத்துப்

த்பா்ககிறார்கள்

¶

்தரு்வஙகும்ஒைி்வள்ைம் 

இருட்டில்ல்ககிதறன்

 சிஙகைார சுகுோறன்
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" இ்ச " என்னும்

இரண்்டழுத்துக்குள்

இத்த்னப்  ்பழத்ததாட்டங்கைா..?

எ்ச்சிலால்  எழும்்பிய

்காமனின்  த்காட்்டக்கு

்கனிர்சதம..!!

உன்  உதடு்கள்  வாயிற்்கதவு்கைா...?

l

இந்த

்சந்தத்தகிற்கு

இ்்சக் குறிப்பு  எழுத

இன்னும்  எந்த

இ்்சக்  ்க்லஞனும்  ்பிறக்்கதவயில்்ல.

l

இதயத்தகில்  ்கலந்து

இன்்பம்ழ  ்்பாழி்ககிறது.

இனியவதை..!!

நெீ என்

இதழ்கைில்  எழுதகிய

முந்தகிரிக்  ்கவி்த.

l

இன்னும்

ஏததததா

எழுதத்  தான்  நெகி்னக்்ககின்தறன்.

அடிதய..

எப்்படி  எழுதுதவன்...

என்

வாரத்்த்க்ையும்  த்சரத்து

நெீ  உறிஞ்சிக்  ்்காண்ட. ்பின்தன...

                      

 -  பஜன்ஸி.

்ார்ததுவசிடடாள். கண்மணசி யார் என� 
உ ் வ சி  ன க ட ட ா லு ம்  இ ல் ள ை  எ ன று 
ப்ால்ைமாடடாள். ்சின� ்்ங்ககூட 
கண்மணசி அக்கா கண்மணசி அக்கா எனறு 
ப்ால்லு வார்கள்,்ளை வசிாசிச்ான ்ந்சில் 
இருப்வர்கள் அன்ாக ்ைகுவார்கள்.
 ப்ாங்கல், ்ீ்ாவைசி காை கடடங் 
கைசில் இைவ்மாக உணவு ன்ாடுவாள். 
ஏளை மு்ல் ்ணக்காரர்கள் வளர வநது 
்ாப்சிடுவார்கள்.வசிடிந்ா ப்ாங்கல், ப்ரு 
எங்கும் பகாடிகள், ன்ாரணங்கள், ஆடல், 
்ாடல் எ� ப்ருமுள�யசில் ப்ாடங்கசி 
வசிடியும் வளர ப்ாடர்நதுக் பகாண்னட 
இருக்கும்.
 ன்வசிடியா ள்யன... ஆடனடா ரவசி, 
ரவசியசின வைர்ச்சிளய ப்ாடடு காைசிக்கு 

ச்ிடிக்கவசில்ளை. னநறறு வந்வன ஆடுறான, 
உ ச்ிைம்்டடி காைசினனு ப்ாசியா்ா அவனுக்கு.. 
எத்ள� நாளைக்குத்ான ஆடுனவனனு 
்ாக்கத்ான� ன்ானறனனு ் �து மீள்ளய 
முறுக்கசிவசிடடான.
 ப்ருவசில் வண்ண ன்ாரணங்கள் 
காள்க் கசிைசிக்கும் ்ாடல்களைச ச்ிறுவர்கள் 
மு்ல் ப்ா சியவர்கள் வளர வண்ண 
்டடாளடகள் உடுத்சி ப்ருவசின நடுனவ 
னரடினயா முன ஆடிக்பகாண்டு இருந்ார்கள். 
இவர்கைசின வாழவசின வசிடியளை னநாக்கசி 
புன�ளகயுடன ஒவ்பவாரு முகத்சிலும் 
ஆ�ந  ் கைசிபபு,் ன வீடடில் கடடியசிருந் 
ஆடடுக் குடடிளயக் குைசிப்ாடடிவசிடடு அ்றகு 
பநறறசியசிலும், முதுகசிலும் குங்குமம், ்ந்�ம் 
ன்ாடடுக் பகாண்டு இருந்ாள். காளையசில் 
அள�வருக்கும் உணவு இைவ்மாக ஏற்ாடு 
ப்ய்து ப்ாங்கல் ளவததுக் பகாடுத்ாள். 
ப்ருவசில் இருப்வர்கள் எல்ைாம் ப்ருளம 
யாகச ப்ான�ார்கள். உ ச்ிைம்்டடி ப்ல்ைாயசி 
புரம் அைனமலு மக எனறு ஊனர ன் ச்ியது.
கண்மணசி அக்கா குணம் யாருக்கும் வராது.
அனறு்ான வசிடியற காளையசில் வா்லில் 
னகாைம் ன்ாடடுவசிடடு ச்ிண்ளணயசில் ஆடு 
களுக்கு வடி்ண்ணீளர வடிதது ஆடடின 
கன�தள்த ்டவசிக்பகாண்டு இருந்ாள். 
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்ண்ற வண்டிய னவகமா எடுறா ஒக்காலி.
 ்ளை மடடும் துண்டாக  ன்வர் ச்ிளை 
முனபு வசிழுந்து. ச்ிளைளய சுறறசி ஒனர 
குரு ச்ி ஓடடம். இருள் சூழந் வா�சிளை 
மதுளர மீ�ாட ச்ி னகாவசிலின னகாபுரத ச்ின 
மீது இருந் ்றளவகள் ்ட்டபவ� 
பறக்ளகளய வசிாசிததுக்பகாண்டு ்றந்�.
்ளைவசிாசிச்ான  ்ந ச்ில் இருப்வர்கள் ஒனர 
ஆச்ர்யமாக ்ார்த்�ர். கண்மணசி அக்கா 
களட முன�ாடி காைசியசின ்ளைளயப 
ன்ாடடான. ச்ிறுவன ்ங்கர், அருவாளை 
்ளரயசில் னநராக நசிறுத ச்ி�ான. அருவாைசின 
ரத்க்களற ் டிநது இருந்து. ் ளைவசிாசிச்ான 
்ந ச்ில் அப்ா, அம்மா இல்ைா் ்ங்களர 
தூக்கசி வைர்த்வள் கண்மணசி அக்கா.
்ங்கர் ்ளரயசில் ளகளயத்டடி அம்மானு 
கத ச்ி�ான. ் ளைவசிாசிச்ான ் நது முழுவதும் 
்த்ம் ஒலித்து.
 ஒ ரு  வ ரு ட த ் சி ற கு ப ் சி ன . . . .
பரஸடாரண்ட
 கண்மணசி வசிைக்குகைால் அைங் 
காசிக்கப ்டடு ப்யர் ்ைளக களடயசின 
உள்னை நடுவசின மாளையசி�ால் அைங்காசிக்கப 
்டடு  மசினமசின  வசிைக்கசி�ால்  ஒைசி ்ரவசிக் 
பகாண்டிருந்து. அ்றகுக் கீனை கண்மணசி 
புளகப்டம்.
 களடக்கு வநது ்ாப்சிடடவர் 
களுக்கு ம�்சில் பராம்் மகசிழச்சி.உ்சிைம் 
்டடி ப்ல்ைாயசிபுரம்னு நசிரூ்சிசசுடடா.. 
ரவசி, கூடடத்சிலிருநது ஏப்ா ஒரு ்ாமசி 
ன்ாடனடா வாங்கசி ளவக்கக்கூடா்ா!...
 இ ர ண் டு  ள க யு ம்  ள க  ன ் ர் த து 
கும்்சிடடு எ�க்கு “குை்ாம சினய அவ 
்ானனு”  கண்ணீர் வசிடடு ப்ான�ான 
ரவசி. களடயசில் இருப்வர்கள் எல்ைாம் 
அவள�ப ்ார்ததுக் பகாண்டிருந்ார்கள்.
க ண் க ை சி ல்  கண் ணீ ர்  ப ் ரு க  வ ை சி ந து 
ஓடிக் பகாண்டு இருந்து. ன்ாடனடா 
இரவு பவைசிச்த்சில் இனனும் கூடு்ைாக 
ஒைசியுடன மசின�சிக் பகாண்டிருந்து.                                                  

“ன்வசிடியா்ய ஆடுறான உன புருஷன 
அது்ான இனள�க்கு முடினவாடு்ான வநது 
இருக்னகன”.
 அண்னண... ஐனயா... ் ளரயசில் குரு்சி 
ப்ருக் பகடுதது ஓடியது. ்ளை மடடும் 
துண்டா ்சி்றசி ்�சினய கீனை வசிழுந்து.
்சிண்ளணயசில் கடடியசிருந் ஆடு னம.... 
எனறு கத்சிக்பகாண்னட ப்ரு வா்ளைப 
்ார்த்து.
 காகங்கள் எல்ைான ் றநது கா கா... 
எ� களரந்து.
 ஊனர... ஒப்ாாசி ளவத்து.ஊர் 
வ ை ம ா க  க ண் ம ண சி  அ க் க ா  உ ட ள ை 
்சிறுவர்கள் மு்ல் மு்சினயார்வளர னமை 
்ாைததுடன   ப்ல்ைாயசிபுரத்சிறகு  எடுததுச 
ப்னற�ர். உ்சிைம்்டடி ப்ல்ைாயசிபுரனம 
அளம்சியாக காட்சி அைசித்து.
 அப்னவ ப்ானன� இல்ை வசிடடுரு, 
வசிடடுருனனு நான ்ான னகக்கனை...
 எழுந்சிாசிடி கண்மணசி..
 எழுந்சிாசி டீ...
 க்றசி  க்றசி  அழு்ான ஆடனடா 
ரவசி. அவளுக்குபக� வாங்கசி ளவத ச்ிருந் 
ன்ளைளய எடுதது உடலில் ன்ார்த்சி 
வசிடடான. மயா�த ச்ில் எங்கும் அளம ச்ி.. 
் சிடீபரனறு மயக்கம் ன்ாடடு கீனை 
வசிழுநதுவசிடடான. ப்ாடடுக் காைசி ன்�சியசில் 
இருநது வரும் கஞ்ாளவ ்த்சிரமாக 
பகாண்டு  ப்ல்வ்றகு னகாாசிப்ாளையத ச்ில் 
காததுக் பகாண்டிருக்கும் ன்ாது்ான 
டிரா்சிக் ஏற்டடது. கஞ்ா பவைசினய 
ப்ாசியாமல் இருக்க ஏைக்கா மூடளடளய 
ஏத ச்ி இருந்ார்கள், ஒனர ஏைக்காய் வாளட 
நசிரம் ச்ி வீ ச்ியது.னகாாசிப ்ாளையதள் சுறறசி 
ஒனர கூடடம். ன்ாலீஸ சுறறசி வளைக்க 
முயற்சித்�ர். ப்ாடடுக்காைசியசின ் தது 
வண்டிகள் வாசிள்யாக நசினறுபகாண்டு 
இருக்க, ச்ிகபரடடில் இருநது வரும் புளக, 
அடர்ந் ்ாடி, நீண்ட னகா்ம் ச்ிக்�ல் 
ன்ாடட உடன� முன�ால் இருப்வாசிடம் 
னடய் வண்டிய எடுறா எ�  ப்ாடடுக்காைசி 
ப்ால்ை, வண்டி நகரவசில்ளை. என�டா 
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 “ஏங்க.... உங்க ் ம்்சிக்கு கல்யாணம் 
வச்சிருக்கசிற இந் னநரததுை எதுக்கு உங்க 
அம்மானவாட நளககளைபயல்ைாம் வசிதது 
இவ்ளவவு அவ்ரமா அப்ாடபமண்ட 
வாங்குகசிறார் உங்க அப்ா....?“
 குமு்ா ் ன மாமா�ாாசிடம் னநருக்கு 
னநராக னகடக முடியா் னகள்வசிளயத ்ன 
கணவ�சிடம் னகடடாள்.
 “இது என�ம்மா னகள்வசி.... நம்ம 
வீடை பரண்டு ரூம்்ான. ஒனனுை நாம 
பரண்டு குைநள்கனைாட இருக்கசினறாம். இன 
ன�ானனுை அப்ா அம்மா இருக்கசிறாங்க. 
புது்ா கல்யாணம் ்ண்ணசிக்கசிற ்ம்்சியும் 
அவன  ப்ாண்டாடடியும் எங்க ் ங்குவாங்க...? 
அ்�ாை ்ான அப்ா அவ்வைவு அவ்ரமா 
இந  ்அப்ாடபமண்ளடத ் ம் ச்ிக்காக வாங்கு 
கசிறார்னனு நசிள�க்கசினறன“ எனறான.
 “ வ ா ங் க ை ா ம்  ் ா ங் க.  அ து க் கு 
இவ்ளவவு அவ்ரமா நளககளை எல்ைாம் 
வசிதது வாங்கனுமா....? பகாஞ் காைததுக்கு 
அடஜஸட ்ண்ணசிக்கைாம் இல்ை...“ 
எனறாள் குமு்ா.
 “என� குமு்ா ன்சுற? ்ம்்சி என� 
எனள� மா்சிாசி அப்ானவாட மைசிளகக் 
களடயசிைா னவளைப ்ார்க்கசிறான...? நல்ை 
னவளையசிை ளகநசிளறய ்ம்்ா்சிக்கசிறான. 
்வசிர வர்ற ப்ாண்ணு நல்ைா ்டிச்வ. 
பகாஞ்ம் வ்்சியா� குடும்்ததுை இருநது 
வருது. அதுக்கு இந் வீடு ்ாசி்டுமா? 
அப்ா எல்ைாதள்யும் ப்ாறுப்ா பந�ச்சி 
்ான முடிவு ்ண்ணுவார். ன்்ாம தூங்கு...“ 
எனறு ப்ால்லிவசிடடு அவன தூங்கசிப 
ன்ா�ான.
 அவன ப்ால்வதும் உண்ளம்ான.. 
மசிகச ்ா்ாரண குடும்்த்சிலிருநது அ்சிக 

்டிபபும் இல்ைாமல் இந் வீடடில் வாை 
வந் ்�க்கு இள்பயல்ைாம் னகடகக்கூட 
்கு்சி இருக்கசிற்ா... எனறு எண்ணசிய ்டி 
அவளும் உறங்கசிப ன்ா�ாள்.
 “குமு்ா. .  நான ்தது மணசிக்கு 
வீடடுக்கு வர்னறன. நீ கசிைம்்சி பரடியா இரு“ 
எனறார் மாமா காளை ்சிறறுண்டிளயச 
்ாப்சிடடுக்பகாண்னட.
 “எங்க மாமா ன்ானறாம்....?“ குமு்ா 
னகடடாள்.
 “ாசிஜசிஸடர் ஆ்சிசுக்குமா. இபன்ா 
களடக்குப ்க்கத ச்ினைனய ஒரு அப்ார்ட 
பமண்ட வாங்க இருக்கசினறன இல்களையா... 
அள் உன ன்ருக்குத ்ான ாசிஜசிஸடர் 
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்ண்ணப ன்ானறன. நீ கசிைம் ச்ி இரு. நான 
வநது அளைச ச்ிகசினு ன்ானறன“ எனறு 
ப்ால்லிய்டி ளகயைம் ச்ி�ார்.
 “என ன்ருக்கா.. அந் அப்ாட 
பமண்டா உங்க ்சின� ்சிள்ளைக்கு 
வாங்கசிற்ாக ்ான அவர் ப்ான�ார்“ 
்றறுத ்யங்கசிய்டி னகடடாள் குமு்ா.
 “இல்ளைம்மா.  இந் அப்ாட 
மண்ளட உங்களுக்காகத ்ான வாங்கு 
னறன“ எனறார்.
 ம�ம் ்டயடனறு மகசிழந்ாலும், 
்றறு ம� உறுத்லுடன... “எதுக்காக மாமா 
இவ்வைவு அவ்ரம்? கல்யாணம் முடிஞ் 

ச்ிறகு பகாஞ்ம் ப்ாறுளமயா ் ணம் ன்ர்ந் 
ச்ிறகு வாங்கைாம். இவ்வைவு அவ்ரமா 

நளகபயல்ைாம் வசிதது வாங்கனுமா...?“ 
பகாஞ்ம் கவளையுடன னகடடாள்.
 “அவ்ரம் ்ானமா. நீ வந் ச்ிலிருநது 
எங்கனைாட ன்ர்நது இருநது நம்ம குடும்்த 
ன்ாட ் ைக்க வைக்கங்களைத ப்ாசிஞ ச்ிகசிடட. 
உ�க்கு குடும்்தள் எப்டி அனு்ாசிச ச்ி 
ன்ாகனும் எனற அனு்வம் வந ச்ிடுச ச்ி. 
இ�சி நீங்க ்�சியா இருநது குடும்்ப 
ப்ாறுபபுகளைச சுமக்கனும். அது ்ான 
நல்ைது. இ�சினம புது்ா வர்ற ப்ாண்ணு 
உன இடததுை இருக்கடடும். அவளும் இந் 
குடும்்தன்ாட ்ைக்க வைக்கங்களைதப் 
ாசிஞ ச்ிக்கடடும். பகாஞ் காைம் கைசிச ச்ி 
அவங்க ் �சியா ன்ாகறதுன�ா ன்ாகடடும்.
அது மடடுமசில்ைாமல் நீ இங்க இருந்ா... 
எபன்ாதும் ன்ாை நீனய எல்ைா னவளை 
க ள ை யு ம்  ப ் ய் வ .  ் சி ை  ன ந ர ங் க ை சி ல் 
அ து ன வ  ஈ ன க ா வ ா  ம ா று ம் .  அ து வு ம் 
்ாசி்டாது. நீ இங்னக இருந்ா புது்ா வர்ற 
ப்ாண்ணுக்குக் குடும்் ப்ாறுபபு வராது. 
அ்�ாை ் ான இவ்ளவவு அவ்ரமா இந் 
வீடளட வாங்குனறன. ்தது மணசிக்கு 
கசிைம்்சி இரு. கல்யாணத்சிறகு முனபு 
அடுத் வாரத்சினைனய புதுமள� புகுவசிைா 
வச்சிடைாம்....“ எனறு ப்ால்லிய்டி.... 
கசிைம்்சிச ப்னறார்.
 ்ன அப்ா எந் முடிவு 
எடுத்ாலும் ப்ாறுப்ாக னயா்சிதன் 
நல்ை முடிவாக எடுப்ார் எனறு ்ன 
கணவன யப்ான�்சின உண்ளம புாசிநது 
மகசிழந்ாள் குமு்ா.

கூடிக்்்காண்தட இருக்கும் 

்கனத்துடன் ்பயணிக்்ககிதறன்,

புறக்்கணிப்்பின் நெீண்ட ்பா்தயில்..

அறுவ்டயாகும்

முன் த்கா்பங்களும்

்பின் த்கா்பங்களும்

முதலில் இருந்து

்தாடங்க முடியாத வாழ்வ்ச 

்சிந்தகி்ச ்்சல்்ககிறது ்காலம்.

உதகிரந்த ்கதம்்ப 

வண்ணத்தகில் வைர்ககிறது,

்கனவுக்கும் நெகி்னவுக்குமி்டதய

நெகிழல்..

்்பருங்காயங்கள் பூத்து 

உ்றந்து ்ககிடக்கும், 

்கடலின் ஆழத்தகில், 

துழாவினால் ்ககி்டக்்கலாம்,

யாருமில்லாமல் த்பான

்சா்ப்மான்றின்

விதமா்சனக் ்காத்தகிருப்பு !

சி.கை்லவாணி
தவலூர
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த்காழி்கள் ்்காத்தகிக் ்ககிழிக்்ககிறது

ஆடு்கள் முட்டிக் ்்கால்்ககிறது

இரத்தம் வடி்ககிறது

அந்த ்சத்காதரன் ்்கயில் 

்பணம் த்சரந்த்படி இருக்்ககிறது

யாருக்்கா்கதவா யாதரா 

தவத்ன அ்ட்ககிறார்கள்

ஏததா ஒரு உயிரின்

வலியில் மனிதன் வயிற்்ற நெகிரப்்பி 

வாழ்ககிறான்

எல்தலாரக்கும் 

ஆ்்ச இருந்தாலும்

்சிலர ்வற்றி ்்பறு்ககிறார்கள்

வாழ்வ ்வத்து சூதாட்டம்

வாழ நெகி்னத்து சூதாடியவன்

தூக்்ககிட்டு மரணிக்்ககிறான்

ஆடு்கைம் 

அ்ர ்சாண் வயிற்றில் ஆடு்ககிறது

்தாஙகும் ்கயிற்றில்

நெடக்கும் குழந்்த

தன்்ன வருத்தகி 

்்சாந்தங்கைின் ்ப்சியாற்று்ககிறது

்தருவில் ்பி்ச்்ச த்கட்கும்

்சிறுவன் ்்பயில்

த்சரும் ்கா்சில்

அவன் வயிறு

நெகிரம்்பவில்்ல

அடுத்தவன் பீ்சாவுக்கு

அவன் வாழக்்்க ்பி்ச்்சயா்ககிறது


ஒருவன் ்படிப்பு 

இன்தனாருவனின் ்்பாருைா்ககிறது

ஒருவனின் ்க்த

இன்்னாருவனின் நெடிப்்பா்ககிறது

ஒருவனின் ்கவி்த 

ஒரு நெடி்கனின் ்பாடல் ஆ்ககிறது

்சிலர வாழ்ககிறார்கள்

்சிலர வாழ்வ இழக்்ககிறார்கள்

இஙகு இதுதான் ஆடு்கைம்

ஆடி ்பாரத்தவர்கள்

அடங்ககிப் த்பானார்கள்

தநெற்்றய பு்கழ

இன்்றய பு்கழில் ்காணாது த்பாகும்

பு்னவு்களுக்கும்

பு்கழுக்கும் இ்டதய நெடக்கும் ஆட்டத்தகில்

தகிருடப்்படுவது மனிதம் மட்டுதம

ஆடு்கைம் ஆடிக் ்்காண்தட இருக்கும்

அதகில் மனிதர்கள் மாறுவார்கள்

்்பாய மு்கங்கள் ்மயயாகும்

்மய வைரக்்க 

இன்னும் இஙகு இரத்தம் வடியும்

நெகிரந்தரமில்லா தத்துவமும்

நெகி்லயற்ற தவ்சமும்

உயிர வாழத்ல நெகிரணயிக்கும்

எப்த்பாதும் இந்த உல்ககில்

யாதரா வாழவதற்்கா்க

யாதரா ்சாவார்கள்

அ்த ஆடு்கைம்

அ்மதகியாய ்பதகிவு ்்சயயும்
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என் உயிரின் மறு்்பயரும் நெீதான்

என் உணரவு்கைில் உலவுவதும் நெீதான்

என் வாய்மாழியும் வண்ணத்தமிழ நெதீான்

என் ்கற்்ப்னயின் ்கருவூலம் நெீதான்

்சிந்த்னயில் ்பவனி வரும் ்க்லதய

்சிந்தாத ததனாய நெடமிடும் ்சி்லதய

்சிந்்தக்குள் த்பா்த ஏற்றும் ்க்ணதய

்சிந்தும் அழ்ககில் உனக்த்கது இ்ணதய

எ்ன வடிவ்மக்கும் அழ்ககியற்்க்ல நெதீய

எ்ன்ச ்்சதுக்கும் ்சிற்றுைியும் நெீதய

எ்ன்ச ்சி்கரதமற்றும் ்சிறகு்கள் நெீதய

எ்ன்ச ்சரித்தகிரமாக்கும் ்சாத்ன நெீதய

என்னாயுள் தர்்கயில் ்காவல் நெீதான் 

என் எழுத்து்கைின் ்காவியமும் நெீதான்

என்னவதன நொனுயர ்வற்றிப்்படி நெீதான்

என்னுல்ககில் நொனுயிரக்கும் சுவா்சதம நெதீான் 

வஃபீரா வஃெி

 

நெீயும் நொனும் ்வவதவ்றன்று 
 யார ்்சான்னது??
உனக்கும் எனக்கும் ்பிரி்வன்்ப்த 
 யார ்கண்டது??

்சிரிக்்ககின்தறன்...
இதழ்கைாய நெீ தாதன மலரு்ககிறாய...?
அழு்ககின்தறன்...
துைி்கைாய நெீ தாதன ்சிதறு்ககிறாய...?

நெடக்்ககின்தறன்...
நெகிழலா்க நெீ தாதன ்தாடரு்ககிறாய...?

உறஙகு்ககிதறன்...|
்கனவு்கைாய நெீ தாதன தரிக்்ககின்றாய...?

விழிக்்ககின்தறன்...
விடியலா்க நெீ தாதன உதகிக்்ககின்றாய...?

என் வாரத்்த்க்ை வடிவமாக்்ககி.....
்கவி்தயா்க வடிக்்ககின்றாய
என் ்மௌனங்க்ை ்மாழி ்்பயரத்து ....
அழ்கா்கப் ்படிக்்ககின்றாய....
என்னுயிருக்குள் நெீ தாதன
எப்த்பாதும் துடிக்்ககின்றாய....?

துன்்பம் எ்னத் ்தாடும் த்பாது
து்ணயா்ககி நெகிற்்ககின்றாய...

ததால்வி எ்ன ்சரிக்்காது
தூணா்ககிக் ்காக்்ககின்றாய...

தவம் ்்சயயாது 
நொன் ்்பற்ற வரமா்ககிறாய...

வாழக்்்க முழுவதுதம
ததாள் த்சரத்து ததாழனா்ககிறாய...

நெீயும் நொனும் ்வவதவ்றன்று 
 யார ்்சான்னது...?

்பிரி்வன்்பது 
 மரணத்தகில் கூட 
 நெம்்மத் தீண்டாது.

ேதிஷா ரஹோன்u
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 னமறகு ப்ாடர்ச ச்ி மளை அரணாய் 
இருநது, இயறளக அைகு பகாடடிக் கசிடக்கும் 
ன்�சி மாவடடம், ஆண்டிப்டடி வடடம், 
மாாசிக்குண்டு எனும் குறுங்கசிராமத ச்ில், எ�து 
ப்ய்வங்கைா� முருனக்ன, ்ஞ்ம்மாள் 
்ம்் ச்ியசி�ருக்கு 1987-இல் இரண்டாவது 
மக�ாக ச்ிறந்வன, அக்கா ச்ினரமா, ்ம் ச்ி 
மூh;த ச்ி,  
 எ�க்கு 2 1/2 வயது இருக்கும் 
ன்ாது,  ன்ாலினயா எனும் னநாயால், 
இரண்டு கால்களும், ்ா் சிக்கப்டடு 
மாறறுத ்சிற�ாைசி ஆன�ன. எ�து 
ப்றனறார் ஏறசி இறங்கா்,  னகாயசினைா,  
மருததுவமள�னயா இல்ளை, ஆ�ால்  என 
உடல்நசிளையசில் எந் ஒரு முனன�றறமும் 
இ ல் ள ை .  ஓ ட டு ப ம ா த ்  கு டு ம் ் மு ம் 
பநாறுங்கசி ன்ா�து . 
 துள்ைசி கு்சிதது ஓடி வசிளையாட 
னவண்டிய ் ருவத்சில் வீடடுக்குள் முடங்கசிப 
ன்ான�ன. எ�து ் ாயும்,  ் நள்யும் ் றறும் 
ம�ந்ைராமல், எனள� ்டிக்க ளவக்க 
முடிவு ப்ய்்�ர். 
 எ�து ்ாய் ்�து இடுப ச்ில் ச்ி�மும் 
தூக்கசிச ப்னறு, மாரக்குண்டு கசிராமத ச்ில் 
உள்ை ஊராட ச்ி ஒனறசிய ப்ாடக்கப ் ள்ைசியசில் 
1 மு்ல் 5-ம் வகுபபு வளர ்டிக்க ளவத்ார் 
(1993 - 1997 )  (1997-1999 ) ் சினபு 6 மு்ல் 8-ம் 
வகுபபு வளர ்க்கதது கசிராமத ச்ில் உள்ை எம்.
சுபபுைாபுரம், அரசு உ்வசி ப்றும் கம்மவாரர் 

நடுநசிளைப ்ள்ைசியசில் அப்ா ச்ி�மும் 
ள்க்கசிளை மசி சிததுச ப்னறு வசிடடு வருவார், 

ச்ினபு (1999 - 2000 ) 9 மு்ல் 10-ம் வகுபபு வளர 
5 கசி.ம ீ ப்ாளைவசில் உள்ை, ஒக்களரப்டடி 
அரசு னமல்நசிளைப்ள்ைசியசில், ்டிததுக் 

பகாண்டு இருநன்ன. அபன்ாதும் அப்ானவ 
இரு்க்கர வாக�த ச்ில் அளைததுச ப்ல்வார்.  
10-ம் வகுபபு முடிதது நான 11-ம் வகுபபு 
ப்ல்லும் னவளையசில் எ�து ் நள்யால் ் �து 
்ணசிளய கவ�சிததுக்பகாண்டு, எனள�யும் 
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ச்ி�மும் அளைதது வர முடியவசில்ளை, னமலும் 
நான 11-ம் வகுப ச்ில் னகடட ்ாடப ச்ிாசிவும் 
கசிளடக்கவசில்ளை, மீண்டும் வீடடுக்குள் 
முடங்கசின�ன ஓராண்டு.  ் சின�ர் நான ஓடடும் 
வளகயசில் 3 ்க்கரம் ப்ாருந ச்ிய ஸகூடடர் 
ஒனறு வாங்கசி அ்ன உ்வசியால் 11,12-ம் 
வகுபபுகளை அன  ்் ள்ைசியசில் ் யசினனறன. 
 (2001-2003)  ்ள்ைசி  வாழக்ளகயசில்  
நான  ் டட  துயரங்கள்  ஏராைம்,  எல்னைாரும் 
ளம்ா�த ச்ில் ஆடி  ஓடிக்  பகாண்டிருக்கும்  
னவளையசில்  நான  மடடுனம வகுப்ளறயசில்  
்�சினய  அமர்ந்சிருபன்ன,  இயறளக  
உ்ாள்கள்   வராமல் இருக்க,  உணவும்,  
ப்ாடடு  ் ண்ணீரும்  நான  ் ள்ைசி  னவளையசில் 
அருந்சிய்சில்ளை,  கல்வசிசசுறறுைானவா,   
இன்ச சுறறுைானவா  மறறும்  ்ள்ைசி 
வசிைாக்கனைா,  னவறு  எந  ் ன்ாடடிகைசிலும்  
கைந்்சில்ளை.  ்சிை  ஆ்சிாசியர்கள் ப்ய்்  
புறக்கணசிப்ால்,  நான  எ்சிர்காைத்சில்  
ஆ ச்ிாசியர்  ்ணசிக்குத  ்ான ப்ல்னவன  எனும்  
இைட ச்ியதள்  ஆைமாய்  ் ச்ிதது வசிடனடன. 
அந  ் இைட ச்ிய  ் ாகதன்ாடு  இருந்்ால்  12-ம்  
வகுபபு  ப்ாதுத  ன்ா;வசில் ் ள்ைசி  அைவசில்  2-ம்  
இடம்  ச்ிடிததும்  1023  ம ச்ிபப்ண்களையும்  
ப்றனறன. ப்ாதுதன்ர்வசில் இந்  
ம ச்ிபப்ண்க ளை  ளவதது  ஆ ச்ிாசியர்  ் டடயப  
்யசிற்சிக்கு வசிண்ணப்சிதன்ன.  எ�க்கு  
்சிருச்சி  மாவடடம்  குமுளூர்  ஆ்சிாசியர்  
்யசிற்சி நசிறுவ�த்சில்  கைந்ாய்வு மூைம்  
இடம்  கசிளடத்து. 
 இதுவளர  ப்றனறார் 
அரவளணப ் சில்,  வீடடினை  வைா;ந்  நான 
மு்னமு்ைாக  இவறளறபயல்ைாம்  ் சிாசிநது  
பநடுநதூரம்  ப்னறு  ்டிக்கப ன்ாகசினறன  
எனற  கவளை  ஒரு  புறம்  இருந்ாலும்,  எ�து  
க�வா�  ஆ ச்ிாசியர் ்ணசிக்கு  அடித்ைமாய்  
இருக்கும்  என்்ால்  ்டிக்கும்  ஆர்வத ச்ில்  
உறு ச்ியாய் இருநன்ன. 
 2005-ல் ச்ிருச ச்ி மாவடடம்  குமுளூர் 
ஆ்சிாசியர்  ்யசிற்சி  நசிறுவ�ததுக்கு க�வு 
கனைாடு  ப்னற  எ�க்கு,  மு்ல்  நாள்  
ன்ர்க்ளக  அனனற  அ ச்ிர்ச ச்ி காத ச்ிருந்து  

உ�க்கு  எப்டி  ஆ ச்ிாசியர்  ்டிபபுக்கு  இடம்  
கசிளடத்து,  நீ  மாறறுத ் சிற�ாைசியாய்  
இருப்்ால்  உன�ால்  எப்டி  வகுபப்டுக்க  
முடியும், எனறு  அடுக்கடுக்காய்  னகள்வசிகள்,  
னமலும்  மாடிப்டிகைசில்  ஏறசி  இறங்கு  எனறு 
ன்ா்ள�  ப்ய்து,  ம�ள  ் காயப ்டுததும்  
நசிகழச ச்ி  நடநது  எனள�  னமலும் உடல்  
வலினயாடு  ம�  வலிளயயும்  ன்ர்நதுக்  
பகாண்டது. 
 ப ா்டர்நது  புறக்கணசிபபும்  ஏமாறறமுனம  
வந்  எ�க்கு,  எப்டியாவது  நாம் இந்  
்மு ா்யதள  ் நம்ளம  ச்ிரும் ச்ி  ா்h;க்க  ளவக்க  
னவண்டும்,  ஏ ா்வது  ஒனறசில்  ் ா் சிக்க  னவண்டும்  
எனற  எண்ணம்  மடடுனம  இருநது  பகாண்னட  
இருந்து. அபன்ாது்ான  கவசிபன்ரரசு  
ளவரமுதது  அவர்கைசின  கள்ைசிக்காடடு  
இ ச்ிகா்ம் நூளை  எ�து  ்ீ�சியர் ஓருவர் 
பகாடுதது  ் டிக்கச  ப ா்ன�ார்.  அது  ் ான  என 
வாழளவ  புரடடிப  ன ா்டட  ்ம்்வம்,  ச்ின�ர்  
எல்னைாரும்  ளம ா்�த் சில்  இருக்கும் ன ா்து  
நான  நூைகத் சில்  இருபன்ன.  
 னமலும்  முன�ால்  மாணவர்கைசின  
கல்வசி ்ார்ந  ் ்ாடமனறச  ப்யல்்ாடுகைா�  
கள்,  கவசிள்,  நாடகம்,  ன்சசு  எ� 
2 அள�தள்யும்  ்சின�ால்  இருநது  
னவடிக்ளக  ்ார்ததுக்  பகாண்னட  எ�து 
்ளடப ் ாறறளை  வைர்தது  வநன்ன. 
ஆ ச்ிாசியர்  ் டடயப  ் யசிற ச்ியசில்   மு்ைாமாண்டு  
முடிதது  இரண்டாமாண்டு வந்தும்,  களை  
நசிகழச ச்ி களை  ப்ாகுதது  வைங்கு்ல்,  கவசிள்  
ப்ால்லு்ல், நாடகங்களை  இயக்கசி  நடிக்கச  
ப்ய்்ல்  ் டடிமனறம்  நடதது்ல்,  ் ாடல்களை 
இயறறு்ல்,  இப்டி  அள�தது  ் ணசிகளையும்  
முயனறு  ப்ய்து,  எ�து ்ளடப்ாறறளை  
வைர்தது, ் ாழவு ம�ப்ானளமளய  ் கர்த்து. 
 குமுளூர்  ஆ ச்ிாசியர்  ்யசிற ச்ி  நசிறுவ�ம்  
எனள�  நல்ை  ஆ்சிாசிய�ாக, கவசிஞ�ாக, 
ர ச்ிக�ாக, ம�சி �ாக, களைஞ�ாக  பவைசினய  
பகாண்டு  வந்து. ஆ்சிாசியர்  ்யசிற்சிளய  
முடித்தும்,  ன்�சி  மாவடடத ச்ில்  முத்�ம்்டடி  
அரசு கள்ைர்  உயர்  நசிளைப  ்ள்ைசியசில்   PTA  
எ�ப்டும்,  ப்றனறார்  ஆ்சிாசியர்  கைக 
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ஆ ச்ிாசியராக  ்ணசியசில்  ன்ர்நன்ன.  எ�க்கு  
ஆ்சிாசியராக  மு்ல்  வாய்பபு அைசித்வர்  
்ளைளம  ஆ ச்ிாசிளய  அருள்  ப்ல்வசி  அவர்கள்.  
நான  அந்ப ் ள்ைசியசில்  1  மு்ல்  10-ம்  வகுபபு  
வளர  அள�தது  ்ரபபு  மாணவர்களுக்கும் 
வகுபபு  எ�க்கும்  வாய்பபு  கசிளடத்து.  
 ்ள்ைசியசில்  ் ணசி  ப்ய்யும்  ன்ான் 
கவசிள்களை எழு்வும், ஓரு  ச்ிை  ்த ச்ிாசிளக 
களுக்கு அனுப்சியும்  வநன்ன. எனள�  
இைக்கசிய  உைகசிறகு  ளக  ச்ிடிதது  கூடடிச  
ப்னறு  வசிடடவர் மளறந்  முள�வர்  
இ்யகீ் ன  அவர்கள்,  ் மசிழநாடு  முறன்ாக்கு  
எழுத்ாைர் களைஞர்  ்ங்கத்சின  ்மசிைக  
அைவசில்  முக்கசிய  ் ை  ப்ாறுபபுகைசில்  இருந் 
அவர்,  எனள�  ்ல்னவறு  அளமபபுகளுக்கு  
இைக்கசிய  கூடடங்களுக்கு அளைததுச ப்னறு  
எ�க்கா�  ப்ாடர்்சிள�  அ்சிகாசிக்கச  
ப்ய்்ார்.
 ்ள்ைசியசில் ் ணசியாறறசிக் பகாண்டிருந் 
ன்ாது,  மாணவர்களுக்கு ்ளடபபுத ச்ிறள�  
வைர்க்கும்  ்யசிற்சிகளையும்  வைங்கசி  
வநன்ன,  ் ள்ைசி வசிைாக்களை  ப்ாகுதது  
வைங்கசி  வநன்ன.  னமலும்  மாணவர்களுக்கு  
கள ,் கவசிள ,் கடடுளரப  ன்ாடடிகளுக்கு  
்யார்ப்ய்து  அனுபபுனவன. 
 ன்ைம்  மாவடடதள்ச  ன்ர்ந்  
வா்கன  ் ்சிப்கத்சின  உாசிளமயாைரும் 
மாறறுத ்சிற�ாைசியுமா�  ஏகளைவன  
என்வர்,  மாறறுத ்சிற�ாைசி  ்ளடப 
்ாைசிகளை பவைசிக் பகாண்டு  வந்ார்.  
அள்ப  ்ார்தது  எ�க்கும்  ஒரு  உநது்ல்  
ஏற்டடு, ்மசிைகத்சில் உள்ை  மாறறுத 
்சிற�ாைசி  ்ளடப ்ாைசிகளை  ஒருங் 
கசிளணதது கவசிததுைசி எனும் ளுஆளு இ்ளை  
ப்ாடங்கசி  200-க்கும் னமற்டட மாறறுத 
்சிற�ாைசிகைசின  ளகக்கூ  கவசிள்களை  
ளுஆளு  வாயசிைாக  பவைசியசிடடு 3 வநன்ன,  
 ப்ாடர்நது  650  நாடகளை  ்ாண்டி   
இயங்கசி  வந்  அந்  ளகக்கூ கவசிள்களை  
எல்ைாம்  ப்ாகுதது,  38  மாறறுத ச்ிறன  
்ளடப்ாைசிகளை  ன்ர்வு ப்ய்து  அவர்கள்  
ஒவ்பவாருவருக்கும்  7  ளகக்கூ  கவசிள்கள்  

(ம)  அவர்கைசின சுயவசி்ரங்கனைாடு 
‘கவசிததுைசி’  மாறறுத ் சிற�ாைசிகைசின ளகக்கூ 
எனும் கவசிள் ்மசிைசில் நூல் பவைசிவந் 03-
12-2011 மு்ல் உைக மாறறுத ச்ிற�ாைசிகைசின  
எனறு  பவைசியா�து.  அந்  நூலுக்கு  கவசிள்  
எழு ச்ிய ் ளடப்ாைசிகள்  38  ன்ர் கவசிள்க்கு  
னகாடனடாவசியம்  வளரந்வர் கவசிள்ளய 
் ச்ிப ச்ித் வா்கன ் ச்ிப்கத ச்ின உாசிளம 
யாைர் கவசிள் நூலின ப்ாகுப ்ா ச்ிாசியரா�  
நான  உட்ட  அள�தது  ந்ர்களும்  
மாறறத ச்ிற�ாைசிகள் என்து குறசிப ச்ிடத 
்க்கது.   
 ்ல்னவறு  ் சிறறசி ழகைசிலும்  மா்  இ்ழ 
கைசிலும்  எ�து  ் ளடபபுத ச்ிறள� வைர்தது  
வநன்ன.  னமலும்  ளவரமுதது  புத்கங் 
களை  ன்டி  ன்டி  வாங்கசிட  எ�து இைக்கசிய  
ஆர்வதள்  வைர்தது  வநன்ன. ்மசிழநாடு  
முறன்ாக்கு  எழுத்ாைர்  களைஞர்கள்  
்ங்கத்சின  ன்�சி  மாவடட ஆ்சிாசியர் 
கசிளையசின  துளணத  ்ளைவராலும்,  நம்  
உரத்  ச்ிந்ள� அளமப ச்ிலும்,  ்மசிழநாடு  
அறசிவசியல்  இயக்கத்சிலும்,  ் ங்பகடுதது  
்ல்னவறு இைக்கசிய  கூடடங்கைசில்  கைநது  
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பகாண்னடன. 
 னகாளவ  வ்ந்  வா்ல்  கவசிமன 
றத ச்ின  ் ார்்ாக  ‘இன்மசிழ  இைவல்‘ வசிருது,  
்மசிழநாடு  முறன்ாக்கு  களைஞா;  ் ங்கத ச்ின  
‘்ளடப்ாைசி’  வசிருது  இளவ ன்ானற  ்ை  
அங்கீகாரங்களைப  ப்றனறன.  
 பகாளடக்கா�ல்  ் ண்்ளையசின 
மாறறுத ்சிற�ாைசிகளுக்கா�  வாழனவ  
்வம்  நசிகழச்சியசிலும்  கைநது  பகாண்டு 
ன்்சின�ன, ன்�சி மாவடட  அைவசில்  உள்ை  
மாறறுத்சிற�ாைசிகளை ஒருங்கசிளணதது  
ளவளக மாறறுத்சிற�ாைசிகள்  ்ங்கம்  
ஒனளறயும்  நசிறுவசின�ன. 
 இப்டி  இைக்கசிய  உைகசில்  மசிகப 
ப்ாசிய  எழுத்ாைராய்  வரனவண்டும், 
கவசிபன்ரரசு  ளவரமுதது  அவர்களைப  
ன்ாை,  ்சிளரப்டப  ்ாடைா்சிாசியராய்  
்சிளர உைகசில்  மசிைசிர  னவண்டும்  எனற  
க�வுகனைாடு  இருந்ன்ாது,  வாழவசின  
அடுத் கடடத்சிறகு  நகர  ப்ாருைா்ார  
உ்வசியும்,  ஒரு  ்்வசியும்  னவண்டும்  எ� 
ன்ாடடித ன்ர்வுக்கு  ் டிதது  அரசு  ஊைசியராக  
னவண்டும்  எனும்  ப்ருங்க�னவாடு 
்யணதள்  ப்ாடங்கசின�ன,  
 இ்�ால்  இைக்கசியததுக்கும்  எ�க்கும்  
மசிகப  ப்ாசிய இளடபவைசி ஏற்டடது. ்ணசி 
களுக்கசிளடனய  ன்ாடடித ன்ர்வுகளுக்கு  
்டிக்க  ப்ாடங்கசிய  ன்ாது, ஏற்டட  
அவமா�ப  ன்சசுகள்,  ஏை�ங்கள்,  துவண்டு  
ன்ாகும்  அைவுக்கு 4 ன்ால்வசி.  ் ணசி  வாய்பபு  
்ள்ைசின்ா்ல்,  நசி சி  பநருக்கடி,  உடல்  ் ார்ந் 

ச்ிரச ச்ிள�கள்  இப்டி  7 ஆண்டுகள், க�த்  
ம�ததுடன  கடநது  வநன்ன. 
 இ்றகசிளடனய  2014-ல்  ்சிறபபு  
ஆ் சிா சியர்   ் கு் சித   ன்ர்வசில்  ன்ர்ச் சி  
ப்றறும் ்ணசி கசிளடக்கா் சுமார் 500 
மாறறுத்சிறன ஆ்சிாசியர்கைசின மாநசிை 
ஒருங்கசிளணப்ாைராக  இருநது  அவர் 
கைசின   உாசிளமகளுக்காக  ன்ாராடடம், 
ஆர்ப்ாடடம், உண்ணாவசிர்ம்  எனறு  4  
ஆண்டுகள்  உருண்னடாடி�. 
 ச்ின�ர் 2019-ம் ஆண்டு ப்ாடக் 

கத ச்ில் அம்மாவசின உடல்நசிளை ் ாசியசில்ைாமல்  
ன்ாகனவ,  ஒடடுபமாத்  வாழக்ளகயும்  
அடினயாடு  ் ா்சிக்கப்டடு அவர்களை  
அருகசில்  இருநது  அள�ததுப  ் ணசிகளையும்  
உட�சிருநது  ப்ய்யும் நசிளைக்கு  ஆைான�ன.  
கடடினைாடு  கடடிைாய்,  ் டுத  ் ் டுக்ளகயாய்  
இருந்  என ப்ய்வததுக்கு  ்ணசிவசிளட  
ப்ய்யும்  ்ாக்கசியதள  ் இளறவன  பகாடுத 
்ான.  எ�து வாழவசின மறக்க முடியா்  
கருபபு ் க்கங்கள்  அம்மானவாடு  உட�சிருந்  
இரவுகள். ச்ின�ர்  அம்மாவசின  உடல்நசிளை  
மசிகவும்  னமா்மா�  நசிளையசின  ன்ாது 
TNPSC GROUP 4  ன்ர்வசில்  ன்ர்ச்சி  
ப்றறு,  ் ானறசி ழ  ் ாசி ார்ப ச்ிறக்கு அளைக்கப 
்டடிருநன்ன.  அம்மாவசின  உடல்நசிளை  
மசிகவும்  கவளைக்கசிடமாகசி 2020-ம்  ஆண்டு  
ஜ�வாசி 20-ம்  ன்்சியசில்  எனள�  வசிடடு  

ச்ிாசிநது  ப்னறார்,  
 இடி வசிழுந்வ�ாய்  பநாறுங்கசிப  
ன்ான�ன.  அ்சில்  இருநது  மீண்டு  வராமல்  
்வசிததுப ன்ான�ன. இ்றகசிளடனய  அரசுப  
்ணசிக்கா�  கைந்ாய்வு  கடி்ம்  வந்து,  
மார்ச  30-ல் ப்னள�க்கு  வரனவண்டும்  
எ�  ்கவல்  வந்து.  அம்மா  எ�க்காக  
னவளைளய வாங்கசி  ்நது  வசிடடாள்  எ�  
நசிள�தது  ்நன்ா்ப்டும்  னவளையசில்  
பகானரா�ா ன்ாசிடர் காரணமாக  கைந 
்ாய்வு  ன்்சி  அறசிவசிக்கப்டாமல்  ்ள்ைசிப 
ன்ாகனவ மீண்டும்  கவளை  பகாண்னடன. 
 பூகம்்ம்  வநது  முடிநது  ஓய்ந்  
னவளையசில்,  அம்மா  இறந  ் 67-வது நாைசில்  
எ�து  உடன  ச்ிறந  ்  ்னகா்ாசி,  வாக�  
வசி த்ால்  ் ளையசில்  ் ைத  ்காயம்  ஏற்டடு  
மருததுவ  ்சிகசிசள்  ்ை�ைசிக்காமல்  3  
குைநள்களை  வசிடடு வசிடடு  ்ாசி ா்மாய்  
இறநது  ன்ா�ாள்,  ஒடடுபமாத  ் குடும்்மும்  
பநாறுங்கசி ன்ா�து. அம்மாவுக்குப  ் சின�ர்  
இரண்டாம்  ்ாயாய்  இருநது  காக்க  
னவண்டிய அக்காளவயும்  இைநது,  ஆறு்ல்  
ப்ால்ைக்  கூட  ஆைசில்ைா  நசிளைக்கு 
்ள்ைப்டடு,  4  சுவருக்குள்  ச்ிளற்டடுப  
ன்ான�ன  அம்மா,  அக்கா   நசிள�வுகனைாடு  
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மூழகசிபன்ான�ன.  
 இ்றகசிளடனய  பகானரா�ா  ன்ாசிடர்  
காைத ச்ில்  பகானரா�ா  வசிைசிப புணர்வுக் காக 
ஒரு  வசிைசிபபுணர்வு  ் ாடலும்,  ப்ாது  முடக்கம்  
குறசிதது  ஒரு  கவசிள்யும் எழு ச்ின�ன, அது  
அள�வ ராலும்  பவகுவாக  ்ாராடடப  
ப்றறது. 
 இ்றக சிளடனய  இளணய  ்ை  
வாப�ாலியா�  அனபு  வாப�ாலியசில் 
பகானரா�ா  குறசித்  ஒரு  வசிவா்த ச்ில்,  னநயர்  
ஒருவரால்  நான  எழு ச்ிய  ஊரடங்கு எனற  
கவசிள்  வாப�ாலியசில்  வா்சிக்கப்டடு, 
்ைத்  வரனவறளவ  ப்றறது.  அ்ன மூைம்  
அனபு  வாப�ாலி யசின  நசிகழச ச்ி  ப்ாகுப்ா 
ைராகும்  ப்ரும்  வாய்பபும் 
கசிளடக்கப  ப்றறது. 
 இரண்டு  ப் ரும்  இைபபு 
கைால்  ச்ிக்கசி  ச்ின�ா ச்ின�மாகசிப  
ன் ா�  என  ம�ம் இளைப் ாறவும்,  
அளம் சி யாகவும்  இருக்க  ஒரு  
இடம்  ன்ளவப்டடது.  அள் 
இ ந ்   வ ா ப � ா லி ய சி ன  
ந சி க ழ ச ் சி   ப் ாகுப் ாைர் ் ணசிப 
பூர்த் சி  ப் ய்யும்  எனறு ச்ிடமாய் 
நம் சின�ன, அனபு வாப�ாலியும்  
எ�க்கு முழு  சு ந் சிரம்  பகாடுத் து. 
 அ்ன  வசிளைவாக  
ஜீளை  29,2020-ல்  அனபு  
வாப�ாலியசின,  ‘காறனறாடு 
கவசிள்’  எனும்  நசிகழச்சிளய  ப்ாகுப 
்ாைராய்  ் ணசிளய  துவக்கசின�ன.  கவசிள் 
்ார்ந்  நசிகழச்சியாக  இருக்க  னவண்டும்  
எனற  காரணத்ால்  ‘காறனறாடு  கவசிள்‘ 
எனும்  ப்யர் ளவதன்ன. காறனறாடு  
கவசிள்  நசிகழச்சிளய  புதுளமயாக  பகாண்டு  
ப்ல்ை  ்சிடடமசிடட நான  ஆகஸட  16,  
2020  மு்ல்  ்சி�ம்  ஒரு  னநயளர  ன்ர்வு  
ப்ய்து, அவர்களைப்றறசிய  வாழக்ளக  
குறசிபபுகனைாடு,  அவர்கைது  கவசிள்யும் 
அவர்கைசின  வசிருப்  ்ாடல்களையும்  
ஒலி  ்ரப்  ்சிடடமசிடடு  நசிகழச்சிளய 
ப்ாடர்நன்ன. 

 உைக  வாப�ாலி  வரைாறறசில்  
யாருனம ப்ய்்சிடா்  இந்  அறசிய  
முயற்சிக்கு, நல்ை  வரனவறபு  கசிடடியது,  
்சி�ம்  ்சி�ம்  நூறறுக்கணக்கா�  புது  
னநயர்களை எ�க்கு  அறசிமுகப்டுத்சியது,  
அனபு  வாப�ாலினயாடு  ன்ர்நது  நானும்  
வைர்நது வநன்ன.  
 முடக்கசி  வசிடப்டட  இைக்கசியப  
்யணமும்  ப்ாடர்நது  உைபகங்கும் வாழும்  
்மசிைர்கைசின  உள்ைத ச்ிலும்,  இல்ைத ச்ிலும்  
எ�து  குரல்  ஒலிக்கத ப்ாடங்கசியது. 
20  வயது  மு்ல்  80  வயது  வளர  உள்ை  
ஆளுளமகளை  நசிகழச ச்ியசில் அறசிமுகப்டுத ச்ி  
உள்னைன.  கவசிஞர்,  எழுத்ாைர்,  ் ாடகர்,  

ஓவசியர் ,  ் சிற்க்களைஞர்  
ஆ ய் வ ா ை ர் ,   ம ரு த து வ ர் ,  
முள� வர்,  ஆ ச்ிாசியர்,  ன்ரா ச்ிாசி 
யர், மு்ல்வர்,  கசிராம  நசிர்வாக  
அலுவைர் எ�  ச்ி�ம்  ச்ி�ம்  
புதுபபுது  ஆளுளமகளை அறசி 
முகம்  ப்ய்து  வநன்ன.  
  ் சி�மும்  இரவு  10  
மணசிக்கு  ஒலி ர்ப ா்கும்  இந்  
6 நசிகழச் சியசின  மூைம்  னகாளவ  
இளற  ் மசிழமனறத் சின  நசிறுவ�ர்  
இளறகவசிஞர் முருகாத் ம் மாள்  
அவர்கள்  எனள�  அனன ா்டு  
ம க � ா க   ் த து   எ டு த து க் 
பகாள்ளும்  அைவசிறகு  புகழ  

ன ர்்தது  பகாடுத் து. 
 இனளறய  நாள்  வளர  115  ந்ர்களை  
இந  ்  நசிகழச ச்ியசின  மூைம் அறசிமுகப்டுத ச்ி  
உள்னைன.  ் சி�ம்  ஒரு  னநயாசிடம்  னநரடியாக  
ன்்சிட  அவர்கைசின ்கவல்களை  எல்ைாம்  
ப்றறு,  அள்  ப்ாகுதது  அவர்கைசின  
கவசிள்களை ்ாசி்ார்தது,  அவர்கைசின  
வசிருப  ்  ்ாடல்களை  ் ச்ிவசிறக்கம்  ப்ய்து  
ஒரு  மணசி னநரததுக்குள்  அத்ள�யும்  
்சிறப்ாக  ப்ய்து  முடிக்க  னவண்டும்,  
அதுவும் ளகபன் ச்ி மூைம், னநரளையாக. ச்ிை  
னநரங்கைசில்  னநயர்கள்  களட ச்ி  நசிமசிடம்  வளர  
்கவல்  பகாடுப்ார்கள். 
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 ் சிை  ்மயம்  ம சின  இளணபபு  
துண்டிக்கப்டடு  வசிடும்.  ் சிை  ் மயம்  ் கவல் 
ப்ாைசிறநுட்  னகாைாறு  ஏற்டடு,  ச்ிை  
்மயம்  இளணயப  ச்ிரச ச்ிள�  ஏற்டும். 
ச்ிை  ்மயம்  மளை,  இடி  மசின�ல்  எ�  

நசிகழச ச்ி  ப்ய்யும்  ன்ாது  குறுக்கசிடும். இளவ  
எல்ைாவறளறயும்  கடநது  நசிகழச ச்ி  ் சிறப்ாக  
ப்னறு பகாண்டிருக்கசிறது  னநயர்கைசின  
ப்ருத்  ஆ்ரனவாடு   இ்றகசிளடனய  ்ான  
்ள்ைசி  ளவக்கப்டட  TNPSC GROUP 4 
கைந்ாய்வு ப்ாடங்கபன்ாகும்  ப்ய் ச்ி 
வந்து. 
 ப்ய்வமாகசிப  ன்ா�  அம்மா,  
அக்கா  அவர்கைசின  ஆ்சினயாடும்,  மும்ம் 
நல்  உள்ைங்கைசின  கூடடுப  ் சிரார்த்ள� 
யாலும்,  நடபுகைசின  ப்ரும்  ஆ்ரனவாடும் 
எ�து மு்ல்  பவறறசி .  24 -11 -2020-
ல்  நளடப்றற  வுTNPSC GROUP 4  
கைந்ாய்வசில், (Technical Education-   
ப்ாைசில்  நுட்  கல்வசி)  துளறக்கா�  இட  
ஒதுக்கீடு  ஆளணளயப ப்றனறன. 
 
 எ்சிர்காைத்சில்  உைகைவு  ப்ாசியும்  
ப்ரும்  ் ளடப ா்ைசியாக  வைம்  வர னவண்டும் .  
இைக்கசியத் சின  அள�தது  துளறகைசிலும்  கால்  

்்சிக்க  னவண்டும், ளவரமுதது  அணசிநதுளரனயாடு,  
அவர்கைசின  ச்ிருக்கரங்கைால்  நூல்  ஒனளற 
பவைசியசிட  னவண்டும்,  அவளரபன்ாைனவ  
ச்ிளரப்ட  ் ாடைா் சிாசியராய்  மாறசிட எனனுளடய  

கா�தள  ் உைபகங்கும்  வாழும்  மக்கள்  னகடடு  
ர் சிக்க னவண்டும். 100  மாறறுத் சிற�ாைசிகளை  
மு்ல்  கடடமாக  அரசுப  ்ணசியாைராக்க  
்யசிற்சி  அைசிக்க  னவண்டும்,  மாறறுத  

ச்ிற�ாைசிகள்,  ் சிருநங்ளககள்,  இல்ைங்கைால் 
ளகவசிடப்டடவர்கள்,  மு ச்ினயார்களுக்பக�  
காப்கம்  ஒனளற  ப்ாடங்கசிட னவண்டும், 
இதுனவ  எ�து க�வுகள் !!!! 

ப்ாடர்புகளுக்கு ்:
9791565928  (WhatsApp) 
6382872993.
e-mail : kavithulikumar@gmail.com 
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உயிரத்பாய உயிர தரும் உறவு

உயிருக்குள் உயிர சுமக்கும் வரவு 

 வாழக்்்க வலி்க்ையும்  வ்சந்தமாக்்ககிடும்  வல்ல்ம

வறு்ம வ்சதகி எதகிலும் வாழந்தகிடும் த்ப்த 

இரத்த மூலதனத்தகில் ்வறுப்்்பய்கற்றிய உன்னதம் 

தன்க்குள் உயிர சுமக்கும் உயரந்த உணரவு 

்கருப்்்ப ்்காண்ட ்பாக்்ககிய ்ப்டப்பு 

சு்மதாங்ககி்யன நெகிரூ்பித்த ்ப்டப்்பாைி 

சு்க துக்்கம் ்சம்மன்ற  தராசு

்கவிஞருக்கும் ்கவி்த தரும் ்கற்்ப்ன

்காதலுக்கு ்கருவாகும் ்கயல் விழி 

அைவிட முடியாத அன்்பின் அதகி்பதகி 

அைவுத்காலற்ற அழ்ககின் அதகி்சயம்/

்பா்சத்தகிற்கு தவலியில்லாத ்பா்சவ்ல

 ்காமமற்ற முத்தங்கைின்  ்காவலாைி

தவ்சமில்லாத ்கரு்ணயின் ்கலாநெகிதகி 

்பட்டம் ்பதவி வ்ககித்தாலும் அடுப்்ப்றயின்  அ்கதகி

்படிக்்காவிட்டாலும் வீட்டுக்கு இவள்தான்  இல்லத்தர்சி

ஆ்ட அலங்காரத்தகின் ராணி 

மடியிதல ்பல்்க்லக்்கழ்கம் தரும் அறிவாைி

்்பண்ணானவள் ்்பரும் ்்சல்வதம

அவள் தரும் அன்பும் அருதை 

     ரிம்ா டீன்
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