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 உலகளாவிய தமிழர் நெஞ்சங் 
களில் இடமநபெற்றுளள, பெிரான்சிலிருந்து 
நவளிவரும பெல்சுவவ தமிழநெஞ்சம, 
பெிபரவாி 2021 மின்ிதழ வழககம பபொல் 
மிகச் ்சிறபபொ் வடிவவமபபுடன ்சீாிய 
உளளடககத்துடன நவளியாகியுளளது.
தமிவழத் தனமூச்்சாகக நகாண்டு இயங்கி 
வரும இதழா்சிாியர் ்சிறந்த ஆளுவமகவள 
ஆ்சிாியர் குழுவிலும ஆபலா்சகர்களாகவும 
இவைத்து அளபபொிய ்சாதவ் புாிந்து 
வருகிறார்.
 தவலயங்கத்த ில் ம் ித பெயம, 
ம்ித உறவுகவள மதித்தாபல பபொதும 
உலகம நெறிபபெடும எனற, இனவறய 
ப த வ வ க க ா ்  உ ன ் த க  க ரு த் வ த 
ஆ்சிாியர் நவளியிட்டுளளது மிகச் ்சிறபபு.
பூபொளம பொடும பெரைி எனறு உலக 
்சாதவ்யாளர் கவிஞர் பெரைி சுபெ ப்சகர் 
அவர்கவள, தமிழச் ந்சமமல் பொவலர் மைி 
இராம.பவல்முருகன அவர்கள ்சிறபபொ் 
முவறயில் பெர்காைல் கண்டு, எண்ைற்ற 
விருது நபெற்றுளள கவிஞர் அவர்களின 
முயற்்சி , கடி் உவழபபு, ஊககம, நவற்றி 
எனபெவத இனவறய இளங்கவிஞர்களுககு 
ஓர் எடுத்துக காட்நட் விளககியிருபபெது 
பொராட்டிற்குாியது.
 கவிஞர் பெழெி பொரதியின ‘காற்றின 
வகநயழுத்து’ நூல் விமர்்ச்ம அருவம.
பகா.லீலா அவர்கள கவிஞாின கருத்துகள,்சமூக 
அவலங்கள, ்சமூக நெறிகள, இனவறய 
தாககங்கள பெற்றித் நதளிவாக விளககியுளளார். 
D r .  ஃ பெ ஜ ி ல ா  ஆ ்ச ா த்  அ வ ர் க ள ி ன 
‘பெிாியமா்வர்கள’ கட்டுவர உறவு ெிவலகக, 
மகிழச்்சி மலர உளவியல் உைர்வுகவள 
நவளிபபெடுத்தும விதமாக இருககிறது.
 தன்மபெிகவகச் ்சிகரம மாற்றுத் 
திற்ாளி கவித்துளி குமார் கூறும தன 

வாழவின ்சவால்கள ம்வத க்ககச் 
ந்சயதாலும, அவரது ்சாதவ்கள க்வுகள 
கண்டு ெமககு பெிரமிபபு ஏற்பெடுகிறது. அவரது 
க்வுகள பெலிககட்டும. மற்றவர்களுககு 
அவர் Role model ஆக விளங்குகிறார். 
‘திருககுறளின உயர் ்சிந்தவ் அறிந்தால் 
ஒழியும துயர் ்சிந்தவ்’ எனற முவ்வர் சு. 
மாதவன அவர்களின கட்டுவர அவ்வரும 
பெடித்துப பெயன நபெறககூடியது.’ பொரதியார் 
பபொற்றிய முபநபெருங்கவிஞர்கள’ பெற்றி  
பொவலர் பொவவ ்சாவித்திாி கிருஷைமூர்த்தி 
எளிய ெவடயில் ்சிறபபொக எழுதியுளளார்.
 ்சிறுகவதகள அவ்த்தும காலத்வதக 
காட்டும கண்ைாடியாகத் நதளிந்த ெீபராட்ட 
மாக அவமந்துளள். கவிவத பெககங் 
களில் கவிஞர்கள புத்துைர்வுடன அ்சத்தி 
யிருககிறார்கள. கவிவதகள பெல்பவறு 
கருத்துககளில் பெல்பவறு பகாைங்களில் 
பொிைமித்துக நகாண்டிருககினற். 
ஆ்சிாியர் தமிழநெஞ்சம எழுதிய ‘மல்லிவக 
(நடாமி் ிக) ஜீவா ‘ எனற அஞ்சலிக கவிவத 
கண் கலங்க வவத்தது.
 அவ்த்துப பெவடபபுகளும பெவடப 
பொளர்களின புவகபபெடங்களுடன பெல 
வண்ைங்களில் மிக பெர்த்தியாக அவமப 
பெதில் தமிழநெஞ்சம இதவழ மிஞ்ச முடியாது 
எனறு ெிரூபெித்துக நகாண்டிருககிற அழகிய 
மின்ிதழ ெம உளளங்கவளக நகாளவள 
நகாண்டுளளது எனபெதில் ஐயமில்வல. 
நதாடரட்டும தமிழநெஞ்சத்தின நவற்றிப 
பெயைம .
 வாழத்துகள!
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1.
நெல்  மூட்டைகள்
தின்று  நகொழுக்கும்
பதுக்கிய நபருச்ொளிகள்!

2.
கொடைழித்து  ககொவில்
நகொணடைொடடைம்
ம்ழ நபொயத்த வொனம்!

3.
படைத்தில் குழந்த
நவற்றிடைத்்த ெிரப்புகி்து
குழந்தயில்்ொ வீடு!

4.
வொனகம எல்்்
தயொர்  ந்யகிக்ன்
எனக்கொன ்றி்குகள்!

56.
வீடடின் அ்ழப்பு மணி
்றக்  ஆறுதல்
நதொ்்நத குருவியின் ்த்தம்!

67.
.கடைலில் தீப்பநதம்
வீ்றியது  யொரஙகக
உதிக்கும் சூரியன்!

78.
வீடடில் கொலி பொத்திரம்
கப்த்  நதொடைஙகியது
ம்ழத் துளிகள்!

8.
.அ்மதியொக  இருஙகள்
கடைவுகளொடு கபசுகி்து
 கவணடியபடி குழந்த!

90.
புத்த  து்வி
தூக்கிச  சுமக்கி்ொர்
கமொட்த்துக்கொன ஆ்்!

10
புதிய  தொர்ச்ொ்்
பல்லிளித்துக்  கொடடியது
ஊழல் முகஙகள்..!

11
ஊ்மப்  நபண
்றிரித்தபடி
்க வ்ளயல்கள்!

12.
குளிக்க மனமில்்்
திரும்பி விடகடைன்
தொம்ரயில் துயிலும் ெீர்துளிகள்!

13.
இருநதும்  ஊனம்
ெீளொத
உதவிக் கரஙகள்!

14.
அதிகரிக்கும்  நதொல்்்
வித்வயொக துணிகி்ொள்
குடிகொரனின் ம்னவி!

15.
மிதித்து  விடைொதீர்
வலிக்கக்  கூடும்
குழந்தயின்  ெிழல்!

- சு. கக்வன்
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 ஒருவர் காவல உைவவ ்சாபபெி 
டாமல் தவிர்த்தால் உடலில் எத்தவகய 
பொதிபபுகள ஏற்பெடும எனபெவத பெற்றி 
நதாிந்துகநகாளபவாம.
 காவல உைவவ தவிர்பபெதால் 
ஏற்பெடககூடிய பொதிபபுகள :
 காவல உைவவ தவிர்பபெதால் 
்சர்ககவர பொய உண்டாவதற்கா் வாயபபு 
கள அதிகாிககும.
 காவலயில் உைவு உண்ைாமல் 
இருபபெவர்களுககு ரத்தத்தில் குவறவா் 
அ ள ப வ  ்ச ர் க க வ ர  இ ரு க கு ம .  இ து 
மூவளககு பதவவயா் ்சகதிவயயும, 
ஊட்டச் ்சத்துககவளயும நகாடுககாமல் 
மூவளயின ந்சயல் பொட்வட குவறத்து 
விடுகிறது.
 காவலயிலிருந்து மதியம வவர 
எதுவுபம ்சாபபெிடாமல் இருககும வடப 
2 ்சர்ககவர பொயாளிகளுககு ரத்தத்தில் 
்சர்ககவரயின அளவு அதிகமாகி விடுகிறது.
மதிய உைவிலும, இரவு உைவிலும 
நபெறபபெடும மாவுச்்சத்தின அளவு குவறந் 
திருந்தால் பெிரச்்சவ் இருககாது. ஆ்ால் 
காவல உைவவ தவிர்பபெதால் ெிச்்சயம 
்சிககல்தான.
 காவல உைவவ தவிர்பபெவர் 
களுககு இதயம ்சார்ந்த பொயகள ஏற்பெட 

வாயபபுகள அதிகமாக உளளது.
 காவலயில் ்சாபபெிடாமல் இருககும 
பபொது ்சர்ககவர அளவு குவறந்து, ரத்த 
அழுத்தம அதிகாிககும. இத்ால் ஒற்வற 
தவலவலி உண்டாகும.
 காவல உைவவ தவிர்த்தால் உயர் 
ரத்த அழுத்த பொயகள ஏற்பெடும. பமலும, 
உ ட லி ல்  ர த் த  ஓ ட் ட த் வ த  பெ ா த ி த் து , 
ந்சயல்பொட்வட குவறத்து விடுகிறது. 
 காவல உைவவ தவிர்த்தாபலா 
அல்லது ்சாியாக ்சாபபெிடாமல் இருந்தாபலா 
பெ்சியினவம ஏற்பெடும. இத்ால் உடல் 
எவட கூடுவதற்கா் வாயபபுகள அதிகம.
காவலயில் ஏபதனும ஒரு உைவவ 
்சாபபெிடுபெவர்கவள விட, காவல உைவவ 
முற்றிலுமாக தவிர்பபெவர்களுககு மார 
வடபபு ஏற்பெடுவதற்கா் வாயபபுகள 
அதிகம இருபபெதாக மருத்துவர்கள நதாிவிக 
கினற்ர்.
 காவல பெரத்தில் பெைிககு ந்சல்லும 
அவ்சரத்தில், ்சாபபெிடாமல் ந்சல்பவார், 
இ்ி ்சற்று பெரம ஒதுககி காவல உைவவ 
்சாபபெிட்டுவிட்டு ந்சல்வதால் உடல் 
ஆபராககியம பமமபெடும.....!

்ச. இராஜ்குமார் 
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 ஒரு காட்டில் வாழொள முழுகக 
பவட்வடயாடி அலுத்துபபபொ் புலி 
ஒனனு விவ்சாயிகளுககு ெனவம ந்சயய 
ெிவ்த்து  பவளாண்வம துவற ஒனவற  
ஆரமபெிச்சுது.
 அங்பக BSc.(Agri) பெடித்த ஒரு 
எறுமபு பவவல ந்சஞசுது. அதுபொட்டுககு 
வரும சுறுசுறுபபொ எல்லா பவவலகவளயும 
ந்சஞசு முடிச்்சிட்டு ்சாயந்திரம ஆ்ா 
வீட்டுககு பபொயிடும.
 பு லி ய ா ரு க கு  ஏ க  ்ச ந் ப த ா ்ச ம , 
ெல்ல பெலனும கண்முனப் கிவடத்தது. 
ெல்லாத்தான பபொயகிட்டிருந்தது, 
 ெமம ஆட்்சியாளர்களுககு பதானுற 
மாதிா ி  ெடு ராத்திா ியில் திடீர்னனு 
புலியாருககு ஒரு ஐடியா பதானுச்சு. 
எறுமபு த்ியாபவ பவவல ந்சயயுபத, 
BSc (Agri) பெடித்த அவத கண்காைிககற 
அளவுககு ெமககும பபொதுமா் அறிவு 
இல்வல,
 ொம எறுமவபெ கண்காைிககவும 
ஆபலா்சவ் ந்சால்லவும ஒரு பமலாளவர  
(manager)  ெியமித்தால் பெலன  அதிக 
மாகுமனு ஒரு பத்ிவய நகாண்டு வந்தது.
 அந்த பத்ியும பவவலயில் ஒரு 
புலிதான.  பெல துவறகளில்  பவவல 
ந்சயத பெழுத்த அனுபெவ்சாலி (இபபபொ 
அந்த துவற எல்லாம  இருககுதானனு 
பகககாதிங்க). 
 அந்த பத்ி ந்சால்லுச்சு, ‘‘பொஸ் 
எறுமவபெ அதன பபொககுல விட முடியாது, 
அதுககு முவறயா் ஒர்க நெட்யூல் 
பபொட்டுக நகாடுத்தால் இனனும கூடுதலா 
பவவல வாங்கலாம. அதுககு ெிவறய 
பவவல இருககு எ்ககு ஒரு ந்சகரட்ாி 
பவணும’’ னுது.
 புலிககு ஏக ்சந்பதாெம இந்த பத்ி 
என்மா பயா்சிககுது ெமககு இவவளவு 
ொளா இது பதா்வலபயனனு ஒரு 
முயவல ந்சகரட்டாியாககுச்சு.
 அ த் ப த ா ட  பு லி ய ா ர்  ெ ம க கு ம 
நகாஞ்சம நதாியுமனு காட்டிகக, ‘‘ஆள 
பபொட்டாச்சு இ்ிபம எ்ககு தி்மும 

பவவல முனப்ற்றம குறித்து ாிபபபொர்ட் 
வவரபெடமாவும அட்டவவை யாவும 
நகாடுககனும’’ னுது.
 ‘‘ ஓ ப க  பெ ா ஸ்  அ து க ந க ன ் , 
பெிரமாதமா ந்சஞ்சிடலாம அதுககு ஒரு 
கமபயூட்டர், பெிாிண்டர், புநராஜகடர் 
எல்லாம பவணுபம’’ன்து,
 அபபெடிபய வாங்கிகிச்சு
  ஒரு கமபயூட்டர் டிபொர்ட்நமண்டும 
பூவ் ஒனறின தவலவமயில் அவமச்்சாச்சு.
 இபபபொ ஏகபபெட்ட நகடுபெிடி 
நெருககடிகளால் விரகதியவடந்த அந்த 
எறுமபபொட பவவலயில் ஒரு நதாயவு 
வ ந் து ச் சு .  பெ ல ன   கு வ ற ந் த து .  பு லி 
ெிவ்ச்சுது, எல்லாம ்சாியா இருந்தும 
ஏ்ிபபெடி?
 பத ி்பயாட ஐடியாககவள எறும 
புககு விளககமா எடுத்துச்ந்சால்ல ஒரு 
நதாழில்நுட்பெ ஆபலா்சகவர பபொடுபவாமனு 
ஒ ரு  கு ர ங் கு க கு  அ ந் த  ப வ வ ல வ ய 
நகாடுத்தது. ஏற்க்பவ டல்லா் எறுமவபெ 
இபபபொது குரங்கும அதன பெங்குககு குழபபெ 
அனவறய தி் த்துககாக திட்டமிடபபெட்ட 
பவவலகவள அனவறகபக முடிககாமல் 
பபொ்து எறுமபு.
 பமலும எந்த பவவலயும ஒழுங்கா 
ெவடநபெறவில்வல. 
 ‘எவதத்தான தின்ா பெித்தம நதளியும’ 
எனற ம்ெிவலககு ஆளா் புலியார் 
ெஷடத்வத ்சாி ந்சயய என் ந்சயயலாமனு 
ஆராய ஆந்வதவய ெியமிச்்சது. ஆந்வத 
மூனறு மாத ஆராயச்்சிககு பெின கவட்சியா 
இபபெடி ந்சான்து.
 ‘‘துவறயில் பதவவககு அதிகமா 
ஆள இருபபெபத காரைம யாவரயாவது 
பவவலவய விட்டு எடுத்துட்டா ெிவலவம 
ஓரளவு ்சீராகும’’
 ‘‘யாவர எடுககலாம அவதயும ெீபய 
ந்சால்லிடு’’ எனறது புலி. ‘‘அதிநலன் 
்சந்பதகம ்சாியாக பவவல ந்சயயாத அந்த 
எறுமவபெதா்’’ அதிரடியாக ந்சான்து 
ஆந்வத.
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 வைககம 

 ஐ ய ா  ஐ ம பெ து  வ ரு ட ங் க ளு க கு 
பமலாக இலககியபபெயைத்தில் உளள 
தங்கவளச் ்சந்த ிபபெத ில் நபெருமகிழவு 
ஐயா தமிழநெஞ்சம மின்ிதழ ்சார்பொகத் 
தங்களுககு எ்து இ்ிய வாழத்துகவளத் 
நதாிவித்துக நகாளகிபறன 

 க ரு ம வ ல த்  த ம ி ழ ா ழ ன  எ ன ற 
நபெயபராடு வலமவரும தங்கள 

l	 இயற்நபெயர் என்? 

 எனனுவடய  இயற்நபெயர் கி.ெபரந்திரன. 
உவவமக கவிஞர் சுரதா அவர்கள  தமிழாழன 
எனற நபெயவரச் சூட்டி்ார்.

l தங்கள பெிறந்த ஊர் எது? 

 ொன பெிறந்த ஊர்  கிருட்டி்கிாி. 
கிருட்டி்கிாி எனபெது  வடநமாழிப நபெயராக  
இருபபெதால்  அதவ்க  கருமவல  எ்த் 
தமிழப  பெடுத்திப்ன. அத்ால்  ஊர் 
நபெயவரச் ப்சர்த்து கருமவலத்தமிழாழன 
எனற புவ்பநபெயாில் எழுதலாப்ன.

l தங்கள நபெற்பறார் பெற்றி.

 தந்வத நபெயர் மு.கிருட்டி்ன, 
தாய நபெயர் ்ச .இரா்சமமாள.  தந்வத  
நபொறியாளராகப பெைியாற்றியவர். தாய 
இல்லத்தர்சி. 

l தங்கள பெளளி மற்றும கல்லூாிக 
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கல்வி குறித்து ..

 பெளளிக கல்வி கிருட்டி்கிாி அரசு 
உயர்ெிவலப பெளளியில் பெடித்பதன.  
புகுமுக வகுபபு கிருட்டி்கிாி அரசு கவலக 
கல்லூாியில் பெடித்பதன.  ந்சனவ்ப 
பெல்கவலக கழகத்தில் தமிழ வித்வான 
(புலவர்) பெடித்பதன.  குமாரபொவளயம 
பெ ி ,எட் கல்லூாிய ில் பெ ி .எட் பெட்டம 
நபெற்பறன.  எம.ஏ.,  எமஃபெில் பெட்டங்கவ்  
மதுவரக காமரா்சர் பெல்கவலக கழகத்திலும  
எம.எட் பெட்டத்வத  அண்ைாமவலப 
பெல்கவலக கழகத்திலும நபெற்பறன.

 கவிகபகா  அபதுல்  ரகுமான  கவிவத 
களில்  நதானமம எனற  தவலபபெில்  ஆயவு 
ந்சயது  எமஃபெில்  பெட்டம நபெற்பறன.

l பெளளியில் தமிழா்சிாியராகப பெைி 
யாற்றி தவலவமஆ்சிாியராக உயர்ந்து 
ஓயவு நபெற்றுளளீர்கள எந்நதந்த ஊர்களில் 
பெைியாற்றி உளளீர்கள?

 தமிழா்சிாியராக தருமபுாி, கிருட்டி்ா 
புரம, ஒசூர் ஆகிய ஊர்களிலும, உயர்ெிவலப 
பெளளித் தவலவமயா்சிாியராக மத்தகிாி, 
காமனநதாட்டி, சூளகிாி, பபெரண்டபெளளி 
ஆகிய ஊர்களிலும பமல்ெிவலபபெளளித் 
தவலவமயா்சிாியராக  இராயக பகாட்வடயிலும  
நமாத்தம 36 ஆண்டுகள  பெைியாற்றிப்ன.

l தங்களிடம கல்வி பெயினற மாைவர் 
களில் குறிபபெிடத் தகுந்தவர்கள இரண்டு 
பபெர் மட்டும குறிபபெிட பவண்டுநமனறால் 
யாவரக குறிபபெிடுவீர்கள? ஏன?

 திரு. மாபதசுவரன எனற மாைவன  
பெடிககும காலத்திபலபய கவிவதகள 
எழுதுவான. இலககிய மனறக கூட்டங்களில் 
அதிகம பெங்கு நபெறுவான.  பெிற்காலத்தில் 
நபொதுத்நதாண்டில் ஈடுபொடு நகாண்டு ஒசூர் 
ெகராட்்சித் தவலவராகத் பதர்வு நபெற்று 
்சிறந்த முவறயில் ெிர்வாகம ந்சயதான.

 திரு. பொலா்சி எனற மாைவன  
அறிவுக கூர்வம உவடயவன . பெடிககினற 

தமிழக அரசு வழஙகிய தமிழசந்ம்மல் விருது நபறும் தருணம்
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காலத்திபலபய ்சிறந்த பபெச்்சாள்ாகத் 
திகழந்தான. கவிவதகவள எழுதுவான.  
தற்நபொழுது  கைிதப  பெட்டதாாி ஆ்சிாி 
யராகப பெைியாற்றி வருகிறான.  ்சிறந்த 
கவிஞ்ாகத் திகழகிறான. முகநூல் 
குழுககள பெலவற்றில் ்சிறபபொகக கவிவத 
கள எழுதிவருகிறான.

l கவிவதஎழுதும ஆர்வம எவவாறு 
வந்தது? அதற்கா் தூண்டுபகால் எதுவாக 
இருந்தது? 

 பெளளியில்  பெடிககினற நபொழுபத  
கவிவதகள எழுதி வந்பதன.  அதற்குக 
காரைம எனனுவடய ஆ்சிாியர்கள திரு.
நபெருமாள ராசு அவர்களும, திரு.இராமானு்சம 
அவர்களும ஆவார்கள. அவர்கள கற்றுக 
நகாடுத்த  பொடங்கள, ந்சயயுள ெடத்திய விதம  
எனவ்க கவிவத  எழுதத்  தூண்டியது.

l முதல் கவிவத எபபபொது பெிரசுர 
மா்து எந்த இதழில் பெிரசுரமா்து?

 ொன புகுமுக வகுபபு பெடிககினற 
காலத்த ில் 1969  இல் முதல் கவிவத  
நவண்பொ வாக  முதலில் அச்்சில் வந்தது. 
பொபவந்தர்  பொரதிதா்சன  அவர்கள ெடத்திய  
குயில் இதவழ அவருககுப பெின்ால்  
திண்டிவ்த்திலிருந்து கவிஞர் வஃகாப 
அவர்கள ெடத்தி வந்தார்.  அந்தக குயில் 
இதழில் தான முதல் கவிவத நவளிவந்தது.
 
l தாங்கள மரபுக கவிவதகவளத் 
பதர்ந்நதடுத்ததன காரைம என்?

 எனனுவடய  ஆ்சிாியர்கள  திரு.
நபெருமாளராசு, திரு.இராமானு்சம  ஆகி 
பயார் ொன நதாடககககாலத்தில் எழுதிய 
கவிவதகவளத் திருத்தி யாபபெில் எழுதி் ால் 
தான ்சிறபபொக இருககும எ்ச் ந்சால்லிச் 
ந்சால்லி எழுதவவத்ததால் மரபெில் எழுதும 
பெழககம ஏற்பெட்டது. அதுவும  அபநபொழு 
நதல்லாம  பெல இதழகளில் நவண்பொ  ஈற்றடி 
நகாடுத்து எழுதச் ந்சால்வார்கள  அத்ால் 
நவண்பொககள எழுதி எழுதி பெழகியதால் 
மரபெின மீது பெிடிபபும பெற்றும ஏற்பெட்டு 

அதுபவ பெழககமாகிவிட்டது.

l ெிவறய இதழில் தங்கள வா்சகர் 
கடிதங்கவளக காைமுடிகிறது? எவவாறு 
தங்களுககு பெரமுளளது?

 பெவடபபொளனுககு  அவனுவடய  
பெவடபவபெப பெற்றிய பொராட்டு தான 
பமலும பமலும எழுதத் தூண்டும. அத்ால்  
எந்த இதவழப பெடித்தாலும  இரண்டு வாி 
அவதபபெற்றி எழுதிவிடுபவன. இந்தப 
பெழககம  இதழகள பெடிககத் நதாடங்கிய 
ஆரமபெ காலத்திலிருந்பத இருககிறது.

l புரட்்ச ிக கவிஞர் பொரத ிதா்சன 
அவர்களின குயில் பெத்திாிவகயில் தங்கள 
கவிவத நவளிவந்துளளது. அவவர பொில் 
்சந்தித்துளளீர்களா? அந்த அனுபெவம பெற்றி.
 
 பொபவந்தர்  பொரதிதா்சன  அவர் 
கவள பொ ில்  ்சந்த ித்தத ில்வல. அவர் 
இறந்த பபொது ொன ஏழாம வகுபபு பெடித்து 
வந்பதன. ொன புகுமுக வகுபபெில் பெடிககும 
நபொழுது எ்ககிருந்த பபெரா்சிாியர் திரு. 
கண்ைன அவர்கள தான குயில் ஏட்வட  
எ்ககு அறிமுகம ந்சயது வவத்தார். 
அவர்தான என கவிவதவயக குயில் 
ஏட்டிற்கு அனுபபெியும வவத்தார்.  அதற்குப 
பெின பொரதிதா்ச்ாாின  மகன  மன்ர் 
மன்னுடன நதாடர்பு ஏற்பெட்டது. அவர் 
அபநபொழுது பொண்டிச்ப்சாி வாந்ாலியில் 
பெ ை ி ய ா ற் ற ி  வ ந் த ா ர் .   பெ ா ண் டி ச் ப ்ச ா ி 
வ ா ந ் ா லி  ெ ி வ ல ய த் த ி ல்  க வ ி வ த 
வா்சிககும  வாயபவபெ எ்ககளித்தார். 
பெல முவற எனனுவடய கவிவதகள 
ஒலிபெரபபொயி்.

l உவவமக கவிஞர் சுரதா அவர் 
களுடன ெட்பு நகாண்டவர் தாங்கள. 
அ வ ரு ட ் ா ்  ெ ட் பு  பெ ற் ற ி க  கு ற ி ப 
பெிடுங்கபளன. 

 1970 ஆம  ஆண்டில்  ந்சனவ்யில் 
ஒரு இலககிய ெிகழவில் ஐயா சுரதா 
அவர்கவளச் ்சந்தித்பதன. அவருடப் 
அவர் வீட்டிற்குச் ந்சனறு அதுவவர ொன 
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எழுதிய கவிவதகவளக  காட்டிப்ன. 

 கவிவதகவளப பெடித்துப பொர்த்து 
ெல்ல ஓட்டம இருககிறது, நதாடர்ந்து 
பொபவந்தாின கவிவதகவள ஊனறிப 
பெடி, ்சங்க இலககியங்கவளப பெடி எனறு 
அறிவுறுத்தி்ார். தமிவழ ெீ ஆழமாகப 
பெடிகக பவண்டும தமிழாழ எனறு கூறி்ார். 
அவர் கூறிய அந்த தமிழாழ எனற நபெயவரபய 
ெ ா ன  பு வ ் ப ந பெ ய ர ா க  வ வ த் து க 
நகாண்படன. தமிவழ ஆழமாகப பெடிகக 
பவண்டும எனறு கூறியதற் பகற்பெ ொன 
தமிவழப பெடிககப புலவர் பெட்டபபெடிபபெில் 
ப்சர்ந்து பெடித்துத்  தமிழா்சிாியராகப 
பெைிபுாிந்பதன.  எனனுவடய திருமைமும  
அவாின  தவலவமயில் தான ஐயவர 
வவத்து மந்திரங்கள ஓதாமல்  ்சீர்திருத்த 
முவறயில்  ெடந்தது.  ஓசூாில்  இயங்கிவரும 
தமிழ வளர்ச்்சி மனறத்தின ஆண்டு 
விழாவில் ஒவநவாரு ஆண்டும அவவர  
அவழத்து ெிகழச்்சிகவள ெடத்துபவாம. 
அபநபொழுநதல்லாம எங்கள வீட்டிபலபய 
தங்குவார்.  இரநவல்லாம அவருடன  
ெண்பெர்கபளாடு  கவிவதப பெற்றியும, 
இலககியம பெற்றியும உவரயாடுபவாம. 
ொன ந்சனவ் ந்சல்கினற பபொநதல்லாம 
அவருவடய வீட்டிற்குச் ந்சனறு உவரயாடி 
மகிழபவன. அவாின இறுதிக காலம வவர 
நதாடர்புடன இருந்தார்.

l த ா ங் க ள  க வ ி ஞ ர்  க ம பெ த ா ்ச ன 
அவர்களுடன பெழகிய அனுபெவம உண்டா?
 
 கவிஞர் கமபெதா்ச்ாருடன பெழகுகினற  
வாயபபு எ்ககுக கிவடககவில்வல.
 
l மரபுககவிவத புதுககவிவத இரண் 
டுககும உளள வித்தியா்சமாக ெீங்கள 
எவதக கருதுகிறீர்கள?

 மரபுக கவிவதவய  ஒரு கட்ட 
வ ம ப பு ட ன  த ா ன  எ ழு த  ப வ ண் டு ம . 
புதுககவிவத அபபெடி இல்வல.  எபபெடி பவண்டு 
மா்ாலும எழுதலாம.   அவ்ச, ்சீர், அடிகள 
கட்டுபபொடு இல்வல. எதுவக, பமாவ், 
்சந்தம அவமயபவண்டிய அவ்சியமில்வல.

 அது உவரெவடயின மற்நறாரு 
ெிவல. மரபுக கவிவத எனபெது யாபபெவமதி 
பயாடு அவமவது.  மரபுக கவிவதவயப 
பெடிககினற பபொபத அதன கட்டவமபபு 
மிகுந்த இனபெத்வத அளிககும.  மரவபெக 
கற்றுக நகாண்டால் புதுககவிவதவய 
விடச் ்சிறபபொக மரபுக கவிவதவய 
எழுதலாம. 

l முகநூலில் எழுதிவரும கவிஞர் கவளப 
பெற்றி தங்கள என் ெிவ்ககிறீர்கள?

 முகநூலில் எழுதுபெவர்கள தாங் 

50 ஆணடு கொ் இ்க்கியப் பணி்யப் பொரொடடி இநதிய அரசு நவளியிடடை ரூ.5 மதிப்பி்ொன 
்றி்ப்பு அஞ்ல் த்்
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கள எழுதுவநதல்லாம கவிவத எனறு 
ெிவ்த்துக நகாளகிறார்கள. கவிவத எழுத 
பவண்டும எனற ஆர்வம இருககிறது. 
ஆ்ால் முவறபபெடித் தமிவழக கற்றுக 
நகாளளும  ஆர்வம இல்வல. குவறந்தது 
பொரதியார், பொபவந்தர் பொடல்கவளயாவது 
பெடிகக பவண்டும. ்சங்க இலககியங்கவளத் 
நதாட்டாவது பொர்கக பவண்டும.  அப 
நபொழுது தான எழுத ெிவ்ககும கருத்திற்கு 
வடிவம கிவடககும.  ஒரு கருத்வத எபபெடி 
ந்சால்ல பவண்டும எனற ஆழம கிவடககும.  
எழுதுகினறவவ இனறு எழுதி ொவள 
மவறவதாக இருககக கூடாது. ெமமுவடய 
நபெயவரச் ந்சால்வதாக இருகக பவண்டும.  
கைியன பூங்குனற்ாாின ஒரு கவிவதபய 
அவவர உலகநமல்லாம அறியவவத்தது. 
அது பபொனறு முத்திவரக கவிவதகவளப 
பெவடகக முயலபவண்டும. புதுககவிவத 
எழுதுபெவர்கள யாபவபெ அறிந்து எழுதி் ால் 
பமலும நமருபகறும.

l முகநூல் குழுககள தமிழப பெைிவய 
உண்வமயிபலபய ந்சயது வருகினற்வா? 
 
 முகநூல் குழுககள ஓரளவு தமிவழ 
வளர்த்து வருகிறது  எனபற ந்சால்லலாம.  

தமிவழப  பெடிககாதவர்கள கூட கவிவத 
எழுதுகிறார்கள. 

 அது கவிவதயா இல்வலயா எனபெது 
பவறு. ஆ்ால் எழுதுகினற ஆர்வத்வதத் 
தூண்டுகிறது. 

 வாாி வாாி வழங்குகினற பெட்டங் 
கள, விருதுகளால் ஒரு கவிவத எழுதியவ 
நரல்லாம  கவிச்்சகரவர்த்தி, கவிகபகாமான  
ஆகிவிடுகிறார்கள. தகுதிபய இல்வல 
நயனறாலும முகநூல் குழுககள தங் 
க வ ள  வ ி ள ம பெ ர ப பெ டு த் து க  ந க ா ள 
வதற்கும, உறுபபெி்ர்கவள அதிகமாகச் 
ப்சர்பபெதற்கும இவவாறு  தகுதிபய இல்லா 
தவர்களுகநகல்லாம விருதுகவள வாாி 
வழங்குகிறார்கள. ஒட்டககூத்தரும, பெிளவளப 
பொண்டியனும இருந்திருந்தால் முகநூல் 
குழுககவள  ெடத்துபெவர்களின தவலகவள 
அறுத்பத பபொட்டி ருபபொர்கள. இனந்ான 
வறயும ந்சால்லிபய ஆக பவண்டும. முகநூல் 
குழுககள ெடத்தும கவியரங்குகநளல்லாம  
பகலிக கூத்தாகபவ உளள .்  நூறு, இருநூறு  
எனறு கவிஞர்கவள வவத்து கவியரங்வக 
ெடத்துவது மிகவும பவதவ  ் அளிககிறது. 
ஒருவர் பெடிபபெவத யாருபம பகட்பெதில்வல. 

ஆம்பூரில் ெ்டைநபற் ஊ்ழளொ கவியரஙகில் ்க கவிஞர்களுடைன் கரும்்த் தமிழொழன்
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்சந்வதக கவடவயப பபொலத்தான ெடககிறது. 

l முகநூல் வழியாக மரபுககவிவத 
பெயிற்்சி அளிபபெது பெற்றிய தங்களுவடய 
கருத்து என்?

 வரபவற்கக கூடிய முயற்்சியாகும. 
யாபபபெ அறியாதவர்கள இனறு  இப 
பெயிற்்சியின மூலம இலககைம கற்று 
எழுதுவவதப பொராட்ட பவண்டும.  நவண் 
பொப பபொட்டி, விருத்தபபொ பபொட்டி எனறு 
விதிமுவறகவளக கூறி ெடத்துவதால் 
அ ற ி ய ா த வ ர் க ளு ம  வ ி த ி மு வ ற க வ ள 
அறிந்து எழுதுவது உண்வமயிபலபய 
மகிழச்்சிவய அளிககிறது.

l தாங்கள நபெற்ற விருதுகளில் ்சிறந்த 
தாக தாங்கள எவத கருதுகிறீர்கள?

 க வ ி வ த  எ ழு த த்  து வ ங் க ி  5 0 
ஆண்டுகளுககும பமலாகிறது.  இது வவர 
நூற்றுககும பமற்பெட்ட விருதுகள, பெட்டங்கள 
நபெற்றுளபளன. தமிழக அரசு வழங்கிய 
தமிழச்ந்சமமல் விருது, 

 க ம ப பெ ா டி ய ா  அ ர சு  வ ழ ங் க ி ய 
ஏழாம ந்சயவர்மன விருது,  எனனுவடய 
50 ஆண்டு கால இலககியப பெைிவயப 
பொராட்டி இந்திய அரசு நவளியிட்ட ரூ.5 
மதிபபெிலா் ்சிறபபு அஞ்சல் தவலவயச் 
்சிறந்ததாகக கருதுகிபறன. 

l தங்கள ந்சனறு வந்த நவளிொடுகள 
பெற்றி..

 மபல்சியா, ்சிங்கபபூர், இலங்வக, 
கமபபொடியா, வியட்ொம, தாயலாந்து, 
பெபொளம ஆகிய ொடுகளுககுச் ந்சனறு 
வந்துளபளன. மபல்சியாவிலும, ்சிங்கபபூாி 
லும, இலங்வகயிலும கலபபெில்லாத தமிழில் 
பபெசுகிறார்கள. ொம இவதக  கற்றுக 
நகாளள பவண்டியது அவ்சியமாகும.  
கவிஞர்கவளயும, எழுத்தாளர்கவளயும 
மிக உயர்வாக மதிககிறார்கள. ெமமுவடய 
நூல்கவள இலவ்சமாகக நகாடுத்தாலும  
வாங்க மறுத்து விவல நகாடுத்பத 

நபெற்றுக நகாளகிறார்கள. இந்தப பெழககம 
ெமமிடத்தில் வர பவண்டும. அபநபொழுது 
தான பெவடபபொளர்களுககு உாிய மாியாவத 
கிவடககும.  

l தாங்கள எழுதியுளள நூல்கள பெற்றி

 இது வவர 25 நூல்கள நவளிவந் 
துளள். மரபெின பவர்கள எனற ந்சால் 
லாககக கவிவத நூவல இந்திய அர்சின  
இந்திய நமாழிகள ெிறுவ்ம பதர்ந் 
நதடுத்து  இந்தியாவில் உளள அவ்த்துப 
பெல்கவலககழகங்களுககும நகாடுத்துளளது. 
அதுமட்டுமனறி அந்த நூவல இந்தியாவின 
பெல நமாழிகளிலும நமாழிநபெயர்ககவும 
பதர்ந்நதடுத் துளளது.  ந்சபபபெடு எனற 
கவிவத நூல்  மபல்சியாவில் ெவடபநபெற்ற 
உலகக கவிஞர்கள மாொட்வட ஒட்டி 
ெடத்தபபெட்ட  உலக அளவிலா்  மரபுக 
கவிவத நூல் பபொட்டியில் முதல் பொிசு 
நபெற்றது.  வீவை மத்தளமாகிறது  எனற 
கவிவத நூவலப பெடித்து விட்டு மவறந்த 
குடியரசுத் தவலவர் ்சிறந்த நூல் எனறு 
்ச ா ன ற ி த ழ  வ ழ ங் க ி யு ள ள ா ர் .   வீ வ ை 
மத்தளமாகிறது,
 
 மரபெின பவர்கள ஆகிய நூல்கவள  
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ம்னவி, மகன், மருமகள், கபரக்குழந்தயுடைன் 
கரும்்யொர்.
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ஸ்படட் பபெங்க ஆப இந்தியா  ்சிறந்த நூல் 
களாகத் பதர்ந்நதடுத்து விருதும  நபொற் 
கிழியும வழங்கியது.  பவாின விழுதுகள 
எனற நூவல  உலகத் தமிழ எழுத்தாளர்கள 
்சங்கம ்சிறந்த நூலாகத் பதர்ந்நதடுத்து 
விருதும நபொற்கிழ ியும வழங்கியது. 
கல்நலழுத்து எனறு நூவலக கவிவத 
உறவு எனற வமபபும, கரூர் திருககுறள 
பபெரவவயும   ்சிறந்த நூலாகத் பதர்ந்நதடுத்து 
விருதும நபொற்கிழியும வழங்கி் .  ந்சபபபெடு, 
அகமுகம, கால்முவளத்த க்வுகள ஆகிய 
நூல்கவள ந்சனவ  ் உரத்த ்சிந்தவ் 
அவமபபு ்சிறந்த நூல்களாகத் பதர்ந்நதடுத்து 
விருதும நபொற்கிழியும வழங்கியது.  ்சிகரம  
இலககிய இதழ 2019 ஆம ஆண்டின ்சிறந்த 
கவிவத நூலாகப பெ்சிவயிற்றுப பொச்ப்சாறு 
நூ வ ல த்  ப த ர் ந் ந த டு த் து  வ ி ரு து ம 
நபொற்கிழியும வழங்கியுளளது. மவறந்த 
தமிழக முதல்வர் முத்தமிழறிஞர் கவலஞர் 
கருைாெிதி  அவர்கள  மலர்விழி எனற 
காவிய  நூவலப பெடித்து மிகச் ்சிறந்த 
்சீர்திருத்த நூல் எனறு பொராட்டி அைிந்துவர 
வழங்கியுளளார். எனனுவடய அவ்த்து 
நூல்களும  தமிழக அர்சின நூலகத் துவறயால்  
பதர்வு ந்சயயபபெட்டு  அவ்த்து அரசு 
நூலகங்களிலும  இடம நபெற்றுளள .்

l தங்களின வாழகவகத்துவைவர் 
மற்றும குழந்வதகள பெற்றி  ஒரு ்ச ில 
வார்த்வதகள.

 எனனுவடய வாழகவகத்  துவைவி 

யாாின நபெயர் வ்சந்த குமாாி. அவர்  
கருொடக மாெ ிலத்வதச் ப்சர்ந்தவர். 
திருமைத்தின பபொது அவருககுத் தமிழ 
நதாியாது, எ்ககுக கன்டம நதாியாது. 
திருமைத்திற்குப பெினபு அவருககு ொன 
தமிழ கற்றுக நகாடுத்பதன. அவாிடமிருந்து 
ெ ா ன  க ன ் ட  ந ம ா ழ ி வ ய க  க ற் று க 
நகாண்படன. எனனுவடய இலககியப 
பெைி ்சிறபபொக ெவடநபெறுவதற்கு அவர் 
தான  மூலம.  இரு நபெண் குழந்வதகள  
நதனறல், முல்வல.

 இருவரும கைி் ித் துவறயில் பெட்டம 
நபெற்று பெைியாற்றுகிறார்கள. ஒரு ஆண் 
குழந்வத பெிரதீப. ெிர்வாகத் துவறயில் பெட்டம 
நபெற்று  நதாழிற்்சாவலயில்  ம்ித வள 
பமமபொட்டு அதிகாாியாகப பெைியாற்றுகிறார். 
மூவருககும திருமைம முடிந்து  மகிழச்்சியுடன 
இருககிறார்கள. 

l தமிழநெஞ்சம இதழ மற்றும அதன 
ஆ்சிாியர் தமிழநெஞ்சம அமின அவர்கவளப 
பெற்றி ஒரு ்சில வார்த்வதகள... 

 பெழகுதற்கு இ ி்ய ெண்பெர். தமிழ மீது 
மிகுந்த  ஆர்வம நகாண்டவர்.  அயல் ொட்டில் 
தமிவழ வளர்த்து வருபெவர். தமிழநெஞ்சம 
மின்ிதழ வாயிலாகப பெல கவிஞர்கவள 
உலகறியச் ந்சயதவர். தளராமல் தமிழத் 
நதாண்டாற்றி வருபெவர். அவர் பெைி ்சிறகக  
வாழத்துகிபறன.              
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மிச்்சகாலத்துககு இருககலாம’’ எனறான.
 அவருககு உடனபொடில்வல. .மவ் 
வியும மகனுடன ப்சர்ந்துநகாண்டாள 
‘’அவன ெல்லதுதாப் ந்சால்றான பபெங்குல 
இபபெல்லாம ெமபெமுடியல ஆனவலனல 
எவ்ாவது எடுத்திருவா்ாம’’
 ஆச்சு பெிரமாதமா் வீடு புதுமவ் 
புகுவிழா வீடுமவ்வி நபெயாில்.
 மவ்விககு வாநயல்லாம பெல்.
 ‘’அழகா இருககுங்க வீடு வ்சதியா 
வும எனறு நபெருவம.

 ஒருவருடமபபொ்து.
 மகன வந்தான.
 ’அபபொ ஒருபயா்சவ் ெீங்கநரண்டு 
பபெரும த்ியா என் பெண்ைப பபொறீங்க 
பபெ்சாம எங்ககூட வந்திருங்க’’ எனறு 
காி்ச்மாக அவழத்தான...
 இது ஏபதா இவருககுச் ்சாியாகப 
பெடவில்வல.
 அபபெவும மவ்வி ஒத்து ஊதி்ாள. 
‘’அவன ந்சால்றதும ்சாிதான, ெமககு 
மநபொழுதுபபொகவல. பபெரவ் நகாஞ்சி 
கிட்டு நபொழுதப பபொககிடலாம. வீட்ட 
வாடவகககு விட்டுடலாம. வாடவக 



  

 அனறு அவருககுப பெைிஓயவு 
ொள ்சந்த் மாவல பூங்நகாத்து பெழககூவட 
உ ட ன  பெ ை ி க ந க ா வ ட  ல ட் ்ச ங் க ள . . . 
கண்ைீர் விவடநகாடுத்தல்... இத்யாதி....
 ்சமபெிரதாயங்கள முடிந்து வீடுவரும 
பபொது,  ஆரத்திஎடுத்து உளபள அவழத்தார் 
கள. மகனும மருமகளும வந்திருந்தார்கள. 
கட்டி அவைத்துக நகாண்டார் மகவ்.
 ‘’எபபெடிபயா ெல்லபெடியா ஓயவு 
நபெற்று விட்படன. ப்சாதவ்கள பெல ெடுவில் 
ஒருவழியாக பெிவழத்தாச்சு ;’’
 மகன பகட்டான ‘’அபபொ ாிட்டயர் 
நமண்ட் பெைம எவவளவு பதறுச்சு’’ எனறு…
 ‘’55 லட்்சம’’ எனறார் 
நபெருவமயாக…
 ‘’என் ந்சயயப பபொகினறீர்கள’’ 
எனறான .
 ‘ ’பபெங்கில பபொட்டுவவச்்சிட்டு 
வட்டிய வாங்கி ெிமமதியா குடித்த்ம 
ெடத்தபவண்டியதுதான’’ எனறார்.
 ‘’லூ்சாபபொ ெீ அவன 7 ்சதவீதம 
வட்டிதான நகாடுபபொன. இவவளவுொள 
கவர்னநமண்ட் வீட்டுல ்சிரமககுடித்த்ம 
பெண்ைீட்டீங்க. பபெ்சாம ெல்ல மூணு 
நபெட்ரூம இருககுற வீட வாங்கி வ்சதியா 
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உங்கபபெருல, அககவுண்டுல பபொடச் 
ந்சால்பறன ந்சலவுககாகும. ெல்லதுதாப்’’ 
எனறாள மவ்வி.
 ஆச்சு குடிநபெயர்ந்தாச்சு .
 ஆறுமா்சமாச்சு .
 மகன இபபபொ பகாபெமாச் ந்சான 
்ான ‘’வந்த இடத்தில் வாயவவச்்சிககிட்டு 
சுமமா இருககமாட்டீங்களா ?’’
 ‘’அவநராமபெ ஃபீல் பெண்றா. எதுககு 
க ண் ட து ல  எ ல் ல ா ம  ந க ா வ ற  க ண் டு 
பெிடிககிறீங்க குற்றம ந்சால்லிட்பட இருககீங்க 
வாய மூடிட்டு பபொட்டவத ்சாபபெிட்டு சுமமா 
இருககககூடாபதா’’ ன்ான.
 த ப பு பெ ண் ைீ ட் ட ப ம ா ன னு 
பதாைிச்சு அவருககு.
 ‘’உங்களுககு ெல்ல இடம பொத்து 
ருகபகன ்சாபபொநடல்லாம அவங்கபள 
பபொட்டு ெல்லாபொத்துககு வாங்கலாம. 
வாடவகப பெைம வாங்கி  ொப் 
கட்டிட்படன ெீங்க ்சந்பதா்சமா இருககலாம 
பெிககல் பெிடுங்கல் இருககாது...’’ மருத்துவ 
வ்சதி கூட உண்டுன்ான 
 புாிந்தது இவருககு கிளமபுடி உடப் 
ந்சாந்த வீடு இருககு அங்கபபொகலாம. 
எதுவும எடுத்துககாத’’ எனறார்.
 ‘’பபெரப்ாட பபொட்படா மட்டும 
எடுத்துககிபறன’’ எனறு வீதியில் இறங்கி 
ெடகக ஆரமபெித்தார்கள.
 மவ்வியால் தாங்க முடியல; வழியில் 
பகாவிலில், ெிற்கச்ந்சால்லி பவண்டி ்ாள. 
அபபெ ந்சான்ாள ‘’ஆண்டவப் அவ் 
மன ி்ச்்சிடு தண்டிச்்சிடாபத’’ எனறு…
 ‘’ஏங்க ெீங்களும எனவ் மன்ிச் 
்சிடுங்க . வீட்ட எபபெபவா அவன நபெயருககு 
மாத்திகநகாடுத்துட்படன’’ எனறு …
 வககவள கண்ைீரால் ெவ்த்தபெடி 
‘’என்டி ந்சால்பறனனு’’ கலங்கி கண்ைில் 
ெீர் வரகபகட்டார் அவர்.
 அவளிடம பெதில் இல்வல பகவல் 
தான நவளிபபெட்டது.... 

n

1.

ப்றி ம்நது 

மகிழவொய ்றிறுமி

கொதில் கவர்கடை்் ்றிமிக்கி.

2.

நதொ்டையில் 

தடடி தொளம் கபொடுகிக்ன்

பொடும் நகொசு.

3.

ககொவில் ககொபுரத்தில்

ஏ்றிய குரஙகுக்குடடி

சுரணடும் புத்தர் ்றிறபம்.

4.

க்ரயில்  ஒதுஙகிய 

தி்நத மீன் வொயக்குள் 

நு்ழகி்து கடைல்.

5.

தீப்பநதம்

அனல் பரவிய அ்்

உள்ளங்கயில் கதன்.

 - சாயிராம்.
    தஞசாவூர்.
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 பெரபெரபபொ் காவல பவவள 
நமல்ல முடிந்து பெத்து மைிவய பொககி 
கடிகாரம தன பெயைத்வத ஒனபெது 
ொற்பெத்தி ஐந்தில் ெடந்து நகாண்டிருககும 
தருைத்திலும அந்த அமமன  பகாவிலின 
பெிராகாரத்வத வககவளக கூபபெி பெகதி 
மயமாய சுற்றிகநகாண்டு வந்தார் ொக 
லிங்கம .. ஊர் நபொிய புளளி எனபெதற்பக 
உண்டா் ஆறடிககும குவறவில்லாத 
உயரத்பதாடு பெட்டு பவட்டியும ்சட்வடயும 
கட்வடயாக முறுககிய மீவ்சயும ்சற்று 
ப ெ ர த் த ி ற் கு  மு ன ் ப ர  ந ்ச ய த ி ரு ந் த 
்சவரமும கழுத்தில் நதாங்கிய புலிபபெல் 
்சங்கிலியும ந்சால்லாமல் ந்சான்து  
 அவர் ெடந்து ந்சல்லும பொவதயில் 
இருபபெவர்கள எல்பலாரும அவருககு 
உண்டா் மாியாவதவய ்சற்று கடவுவள 
விடவும அதிகமாகபவ நகாடுத்த்ர்  
 அபபெடி குமபெிடு பபொட்டவர்கள 
யாவவரயும கடந்து ந்சனற அந்த ஊாின 
அதிக வ்சதியா் குடுமபெமா் மிராசுதாரர் 
எனபற அவழககபபெடுவார் ொகலிங்கம ... 
 பெிரகாரத்வத சுற்றி வந்தவர் 
மறுபெடியும முன்ால் வந்து  
பகாவில் கருவவற பொககி இரு 
கரங்கவளயும உயர்த்தி மாாியாத்தா 
ெீதானமா காபபொத்தனுமனு வாயககுள 

முணுமுணுத்தபெடி பகாவிலுககு நவளிபய 
வந்தார்.. பரென கவடகளிலும 
எமபலாயநமனட் ஆபெிஸ் வாயிலில் 
வ ா ி வ ்ச ப பெ ா ல . . .  ம ி ர ா சு  வ ர வு க க ா க 
காத்திருந்த பெிச்வ்சகாரர்கள தட்படந்த 
ஆரமபெித்தார்கள உரகக ந்சால்லி... ஐயா 
ரா்சா தர்மபெிரபு எனறு பெல குரல்கள.
 வாரத்தின ்ச்ிககிழவம ொட்களில் 
இது பெழககமா்தால் மிராசுதாரர் ெடந்து 
ந்சனறு நகாண்பட தன ்சட்வடபவபெயில் 
வவத்திருந்த ்சலவவ ந்சயயபபெட்ட 
பெத்துரூபொய பொட்டுகவள ்சற்று வீ்சிய 
முவறயில் ஒவநவாரு பெிச்வ்சககாராின 
தட்டிலும பபொட்டார் அது விழுந்தாலும 
விழாவிட்டாலும ஓடிபபபொய அவத 
எடுத்துகநகாளள தயாராய இருந்த 
யா்சகர்கள மத்தியில் இவற்வற பொர்த்துக 
நகாண்டிருந்த ஒரு பெிச்வ்சகாரன மட்டும 
தன தட்வட உயர்த்தவல குவறத்தான 
அவத ்சட்வட ந்சயயாத மிராசு வீ்சிவிட 
அவன அவத கண்டு நகாளளாதவ்ாய 
இருந்தான ்சல்மில்லாது இருந்தவவ் 
ஒருகைம பொர்த்த மிராசு நபொிதாய 
அவவ்ப பெற்றி பயா்சிககாது அவருகநக் 
காத்திருந்த காாில் ஏறிபபுறபட்டார்.
 இருந்தாலும மிராசு ம்தில் ஒரு 
்சல்ம ஒரு பெிச்வ்சகார்ாய இருந்தும ஏன 
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ொன இட்ட தர்மத்வத அவன ஏற்கவில்வல 
எனற பகளவி  உடப் படய பவலா 
வண்டியத்திருபபு எனறு பகாவிலுககு 
ந்சனறார்  அங்பக அந்த பெிச்வ்சககாரன 
இல்வல சுற்றுமமுற்றிபபொர்த்தார்  தூரமாய 
ஒரு மர ெிழலில் அமர்ந்தஅவ்ிடம ந்சனறு 
ஏன என தா்த்வத வாங்கவில்வல உ்ககு 
பபொதாதா எனறு பகட்டார்... அதற்கு அந்த 
யா்சகன ஏன்சாமீ  எதற்கு எங்களுககு 
தா்ம பெண்றீங்கனு பகட்டான   
 உடப் ொகலிங்கம தா்ம தர்மம 
பெண்ைி்ா அது ெம தவலமுவற ந்சழிகக 
உதவும இல்லாதவர்ககு தா்ம ந்சயயுறது 
்சாமிககு அர்ச்்சவ் ந்சயவவதப பபொல 
எனறார் .. ெீங்க ந்சான்து நராமபெ ்சாிங்க 
்சாமி தட்படந்தி வர்ர பூ்சாாி தட்டத்வத 
நதாட்டு குமபெிட்டு காசு பபொடுறீங்க  
 ஆ்ால் தட்படந்தி ெிககுற எங்க 
தட்டத்துககு ெிமிந்தமாதிாி ெினனு கா்ச 
வீசுறீங்க ஏன ்சாமி இபத மாதிாி ்சாமிககும 
கா்ச கருவவறககுளள வீசுவீங்களா எனறு 
பகட்டவவ் ்சற்று கூ்ிககுறுகித்தான 
பொர்த்தார் ொகலிங்கம..   ்சிவலயா் கடவு 
ளுககு நகாடுககுற மாியாவதய நகாஞ்சம 
மனு்சனுககும நகாடுங்க ்சாமி எனற அவன 
பபெ்சி முடித்தவத கூட பகட்காது பவகமாய 
ெடந்தவர் அவன அமர்ந்திருந்த இடத்வத 
விட்டு ்சற்பற காற்றுககு ெகர்ந்து இடமாறி 
இருந்த பெத்துரூபொய பொட்வட எடுத்துவந்து 
அவன முனப் ெினறார் உடப் அவன 
புாிந்தாற்பபொல் தட்படந்த ்சற்று நகாஞ்சம 
கு்ிந்தவாபற அவனுககு அந்த பொட்வட 
தா்மிட்டார் ... 
 நராமபெ ்சந்பதா்சமுங்க ்சாமி 
எனறு வகநயடுத்து குமபெிட்ட அவவ்ப 
பொர்த்து மறுநமாழியாய குமபெிட்டுவிட்டு 
காவர பொககி ெடந்தவர்... ஆலமரமாய 
இருந்த ொம இதுவவர தா்ம ந்சயதவத 
உைரவில்வல ஆ்ால் ்சற்பற ொைல்பபொல 
முதுகு வவளந்து தா்ம ந்சயததால் 
ம்ிதாபெ ிமா்ம மற்றும தா்த்வத 
உைர்ந்துவிட்டவத எண்ைி ம்திற்குள 
பூாித்துபபபொ்வராய மார்ெிமிர்த்தி காாில் 
ஏறிபபெயைிகக தயாரா்ார் ெல்லநதாரு 
வாழகவகப பெயைத்திலும...                      n

 
 
 ப்ன மரத்தில் இருநது கி்டைக்கக் 
கூடிய  மருத்துவம் குணம் நகொணடை ஒரு 
இயற்கயொன, மிகவும் ரு்றியொன பதொர்த்தம் 
இது. 
 நெொஙகு பழுத்து கனிநதொல் பனம் 
பழம் கி்டைக்கும். பழத்்த உணடு விடடு 
கபொடும் நகொட்டை மு்ளவிடடு வளரும். 
நகொட்டைக்குள் உருவொகும் ் ீப்்ப (தவுண ) 
குழந்தகள் உணபதறகு சு்வயொகவும், 
்த்தொனதொகவும் இருக்கும். நகொஞ்ெொள் 
விடடைொல், பனஙகிழஙகு கி்டைக்கும் ்த்து 
மிகுதியொன இநத கிழஙகு மனிதனின் 
வ ய ி ற று ப்  பு ண ணு க் கு  ம ி க ச ் றி ் ந த 
மருநதொகும்.
 பனஙநகொட்டையிலிருநது கி்டைக் 
கும் தவுண நபரும்பொலும் விறப்னக்கு 
வருவதில்்். கு்றிப்பிடடை பருவத்துக்கு 
(60 ெொள்கள்) நகொட்டைக்ள மணணில் 
பு்தத்து, பின்னர் அவற்் நவடடி 
எ டு த் து  ந ப ் ப் ப டு ம்  த வு ் ண ,  2 5 
ஆ ண டு க ளு க் கு  மு ன் பு வ ் ர  ப ் ரு ம் 
ரு்றித்து ்ொப்பிடடிருப்பொர்கள்.
 பனம்பழஙகளிலிருநது எடுக்கப் 
படும் நகொட்டை என்று அ்ழக்கப்படும் 
பனம்வி்தக்ள சுமொர் ெொன்கு மொதங 
க ளு க் கு ம்  க ம ் ொ க  ந க ொ ட ் டை க் கு ழ ி 
என்்்ழக்கப்படும் மண குவியலில் இடடு 
்வப்பொர்கள் இது நபொஙகல் கெரஙகளில் 
பனஙகிழஙகுக்கொக நவடடி எடுக்கப்படும்..
 அநத கெரஙகளில் அரிவொள் ் வத்து 
பனஙநகொட்டைக்ள பிளநது அதன் 
உள்ளிருக்கும் தவு்ணப் நப்்ொம் இ்த 
நவடடுவது ்றறு கடினம்தொன் நவடடினொல் 
கி்டைப்பது தின்ன தின்ன திகடடைொத 
சு்வயு்டைய தவுண எஙகள் ஊரில் 
ப்ன மரஙகள் அதிகம் கொணப்படுவதொல் 
எஙகளுக்கு இ்த ் ொப்பிடை அதிகம் வொயப்பு 
கி்டைக்கும்.
 க ி ர ொ ம த் த ி ல்  ஆ ண டு க த ொ று ம் 
ஜ ன வ ர ி ,  ப ி ப் ர வ ர ி ,  ஜ ூ ன் ,  ஜ ூ ் ் 
மொதஙகளில் தவுண விறப்ன ந்யயப் 
படுகி்து.
 உ டை ல்  சூ ட ் டை  த ண ி க் க வு ம் , 
வயிறறு ககொளொறுகளுக்கும் தீர்வொக 
இ து  இ ரு க் க ி ் து .  நு ங கு  வ ி ற ப ் ன 
ந்யயும்கபொ து தவு்ண யும் கூ டை கவ 
விறப்ன ந்யகி்ொர்கள்.
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Dr.Dr.  
((International Life Coach – Mentor – Facilitator)International Life Coach – Mentor – Facilitator)



 வாட் நெகஸ்ட்? இந்தக பகளவி 
தான ்சிலருககு ்சாதவ்யாகவும பெலருககு 
பவதவ்யாகவும மாறுகிறது.
 உங்கள வாழகவகயில் அத்தவ்க 
கும ஆவ்சபபெடுவது தவறில்வல. ஆ்ால் 
ஒனறு கிவடத்த வுடன அவத அனுபெவிககக 
கூட பெரம நகாடுககாமல் ம்ம தன 
அடுத்த விருபபெத்திற்குத் தாவுவவத ெீங்கள 
அறிந்தீர்களா. 
 ஒனவறத் பதடி அவலகினறவவர 
அவத மதிபபு மிககதாக எடுத்துக நகாண்டு 
பெ ர பெ ர ந வ ்  இ ய ங் கு ம  ம ் ம ,  அ து 
கிவடத்தவுடப் அதில் இருந்த த்ாில் 
வடிய உற்்சாகமிழந்து, «வாட் நெகஸ்ட்» 
எ் பவநறானவற அவ்சர கதியில் பதடி 
அவடய முயல்கிறது.
 ெீ ங் க ள  எ ன ற ா வ து  ஒ ரு  ெ ா ள 
ஆசுவா்சமாக பெரபெரபபு இல்லாமல் உங்கள 
அலுவகத்திற்கு ந்சல்லும பபொது எத்தவ் 
விெயங்கவள அல்சிக நகாண்பட ந்சல்வீர்கள 
எனறு ்சிந்தித்துப பொருங்கள.. இதுபவ 

பெரபெரபபபொடு அலுவலகத்திற்கு ந்சல்லுமபபொது, 
பெரத்திற்கு பபொயவிட முடியுமா எனும உங்கள 
இலகவகத் தவிர பவறு ஒனறும உங்கள ம்தில் 
எழாது அல்லவா?!
 அது பபொல இந்த அவ்சர உலகம, 
பெல பெரங்களில், ஓடும இரயிலில் மாட்டிக 
நகாண்டு இழுத்து ந்சல்லபபெடும ஒரு 
நபொருளாக உங்கள ம்வத எங்நகங்பகா 
இழுத்து ந்சல்லுகிறது, அத்ால் என் 
ெிகழகிறது நதாியுமா?
 ஒனவற ர்ச ித்து அனுபெவிககும 
ம்ெிவலககு பெதிலாக பெறித்து விழுங்கும 
அவ்சரத்தில், தான என் ந்சயகிபறாம, 
தான ந்சயவது ்சாிதா்ா எனற பகளவிககு 
இடமில்லாமல் பெதிவல மட்டும பெலவாறு 
கிறுககி ந்சல்கிறது. 
 தான மகிழச்்சி எனறு கைிககும 
ஒனறு க ிவடககும வவர பபொர்ககால 
அவ்சர ம்ெிவலபயாடு பெரபெரககும ம்ம 
அது கிவடத்தவுடன அபத அவ்சர கதியில் 
அடுத்த இலகவகக குறித்துக நகாளகிறது. 
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 ான எவத பதடி ஓடுகிபறாம எனபெதில் 
எவத இழககிபறாம எனபெவதபய ம்ம 
மழுங்கடித்து விடுகிறது. மகிழச்்சிககா் 
தன இலககு மட்டுபம கண்களில் இருகக 
இந்த இலககு ்சாியா்தா.. தவறா்தா.. 
எனபெவதபய அல்சாமல் அதற்கா் அசுர 
ஓட்டம அரமபெித்து விடுகிறது. 
 விழிகள திறந்திருந்தும பொர்ககாமல் 
அந்த பவகநமடுத்த காலடியில் ெசுங்குவது 
்சருகுகள மட்டுமல்ல வண்ைத்துப பூச்்சி 
களுமதான எனபெவத உைர மறந்து 
விடுகினறது ம்ம. 
 தன மகிழச்்சிககாக, ம் ெிமமதிக 
காகத்தான, ஒனவற ொடிப்ாம எனபெ 
வதபய மறந்து விட்டு, அந்த ஒனறிற்காக 
தன மகிழச்்சிவயபய ,தன ெிமமதிவயபய, 
ஏன, எந்த ெ ியாயத்வதயும இழககத் 
துைிந்து விடுகிறது ம்ம.  
 தான விருமபும ஒனவற அவடவதில் 
க ா ட் ட க  கூ டி ய  அ ந் த  அ வ ்ச ர ம ,  த ன 
விருபபெத்திற்கு ஏதாவது இவடஞ்சலாக 
வந்து விடுபமா எனற அச்்சம, ‘தான’ என் 
ந்சயகிபறாம எனற எண்ைம வரவிடாமல் 
மூவளயின லாஜிககல் பெகுதிவய அபபெடிபய 
ந்சயலிழகக ந்சயது விடுகிறது. 
 அ ள வு க க த ி க ம ா ்  ஆ வ ்ச ப ய ா 
பகாபெபமா வந்து ஒனறின மீது addiction 
ஏற்பெடுமபபொது மூவளயின லாஜிககல் பெகுதி 
block ஆகி எபமாெ்ல் பெகுதி மட்டுபம 
பவவல ந்சயய, உைர்ச்்சி பவகத்தில் தன 
இலகவக மட்டுபம ம்ம முன்ிறுத்தும.
 ெீங்கள ஒரு காவர ஓட்டிகநகாண்டி 
ருககிறீர்கள... ெிதா்மா் பவகத்பதாடு, 
உடன பெயைிபபெ வர்களின இருபபு பெற்றிய 
அககவறபயாடு, சுற்று முற்றும கவ்ம 
வவத்து அந்தக காவர ஓட்டாமல், இலகவக 
மட்டும ம்தில் இருத்தி, எபபபொது பதவவப 
பெட்டாலும ெிறுத்திக நகாளளலாம எனறு 
உங்களுககு ெீங்கபள ்சமாதா்ம ந்சால்லிக 
நகாண்டு, பவகநமடுத்து ந்சல்லும பபொது 
என் ஆகும?!. ெீங்கள எபபபொது ்சடன 
பெிபரக பபொட்டாலும அந்தக கார் ஒரு 
குலுககபலாடு தான ெிற்கும, அல்லது 
உடப் ெிற்க முடியாமல் எதிலாவது இடித்து 
ஏதாவது பொதிபவபெ ஏற்பெடுத்தி விடும. அது 
இருகவகயில் இருபபெவர்கவளயும பதபம 

எனறு பராட்டில் பெயைிபபெவர்வளயும மட்டு 
மல்ல ஓட்டு்ரா் உங்கவளயும தான 
பொதிககும. எனறும ெிதா்மா், பெயைமும 
பதடலும தான ெிரந்தர ெிமமதிவயயும 
மகிழச்்சிவயயும தரும.
 ெீங்கள ெமககுள இயங்கிக நகாண்டி 
ருககும ப�ாமிபயாஸ்படஸிஸ் (homeos-
tasis) பெற்றியும பவல்யு ்சிஸ்டம (value 
system) பெற்றியும அறிந்திருக கிறீர்களா. 
சுருககமாக ந்சான்ால் பவல்யூ ்சிஸ்டம Ac-
celerator எனறால் ப�ாமிபயாஸ்படஸிஸ் 
brake எனறு எடுத்துக நகாளளலாம.
 இயந்திர கதியில் மாறிவரும இந்த 
உலகிற்பகற்பெ இயந்திரமாக ம்ிதன மாறி 
விடக கூடாது, அவன தன ம்ிதத்வத 
இ ழ ந் து  வ ி ட க கூ ட ா து  எ ன பெ த ற் க ா க 
இயற்வக ெமககு அளித்திருககும வரம தான 
ப�ாமிபயாஸ்படஸிஸ்.
 இது ஒவநவாரு முவற ம ி்தன 
தான ந்சயது நகாண்டிருபபெதில் இருந்து 
விலகி புதிதாக ஒரு மாற்றத்வத ந்சயல் 
பெடுத்த முற்பெடுமபபொநதல்லாம அவனுககுள 
பெதற்றத் வதயும பெயத்வதயும ஏற்பெடுத்தி மாற் 
றத்வத சுலபெமாக ஏற்றுக நகாளள முடியாமல் 
ந்சயது, அவன மாற ெிவ்பபெது ்சாிதா்ா 
எனற பகளவிவய அவனுககுள எழுபபும. 
 அந்தக பகளவிககா் பெதிவல முற்றி 
லுமாக அல்சி ஆராயந்து தகுந்த தகவல்கவள 
அவன நதாிந்து நகாளளு மபபொது அவ்ின 
பவல்யு ்சிஸ்டம அபபடட் ஆகுமபபொது 
அவன ம்மும பெதட்டம ெீங்கி மாற்றத்வத 
இலகுவாக ஏற்றுக நகாளளளும. இபபெடி 
ெமககுள இருககும ப�ாமிபயாஸ்படஸிஸ் 
எனனும பெிபரக எந்த ஒரு மாற்றத்வதயும 
ஒரு விழிபபுைர்ச்்சிவய ஏற்பெடுத்தி ்சீராக 
நகாண்டு ந்சல்லும.
 ஆ்ால்.. இனவறய கைி்ி 
யுகத்தில் அளவுககதிகமா் தகவல்கள  
நமாவபெல், டி.வி எனறு ெமமிடம வந்து 
விழுந்துக நகாண்பட இருககிறது. 
இத்ால், Homeostasis எனனும Brake 
ந்சயலிழந்து பபொக, பெவழய் கழிதலும 
புதிய் புகுதலும மட்டுபம ்சாி, மாற்றம 
மட்டுபம முனப்ற்றம எனறு  ம்ம 
ெிவ்ககத் நதாடங்கி விடுகிறது. 
 ெீங்களும, புதிதாக எந்த ஒரு 
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நபொருள ்சந்வதககு வந்தவுடன அது 
உங்களுககு பதவவயா, அதன முந்வதய 
மாடலில் ஏபதனும குவற இருககிறதா 
எனற அடிபபெவட அல்சவல கூட தவிர்த்து 
விட்டு, வரும புது மாடவல வாங்க 
விவரகிறீர்கள.
 ெீங்கபள விருமபெி ஒரு நபொருவளப 
பெற்றி ெனகு அறிந்து நகாளள ெிவ்த்து 
்சிறிது காலம தளள ெிவ்த்தாலும, அந்த 
்சிறிய கால அவகா்சத்துககுளபளபய 
அடுத்தடுத்த மாடல்கள வந்து உங்கவள 
்சிந்திகக விடாமல் ஏபதனும ஒனவற 
அவ்சரத்தில் பதர்வு ந்சயய வவத்து 
விடுகிறது.
 அத்ால்தால் மாற்றங்கள வரும 
பவகத்வத விட அதிக பவகத்தில் மகிழச்்சி 
உங்கள ம்வத விட்டு நவளிபயறி 
விடுகிறது.
 இபபெடி எதிலும ெிவல இல்லாமல் 

பெரபெரககும ம்ம உறவுகளின 
உன்தங்களிலும ெிவல நகாளள 
முடியாமல், ஒவநவாருவவரயும த்ித் 
தீவாக தங்களுகநகனற ஆத்மார்த்த 
உறவுகள இல்லாமல் தவிகக ந்சயகிறது. 
அத்ால் எதிலும ்சகிபபுத் தனவம 
அற்று ‘வாட் நெகஸ்ட்’ எ் பெலரும 
த்ககா் மாற்றத்வத எல்லாவற்றிலும 
பதடுகிறார்கள.
 இ து ப வ  த ் கக ா ்  இ ரு ப வ பெ 
ெிவல ெிறுத்திக நகாண்டு தான பபொற்ற 
பவண்டிய அடித் தளத்வதபய மாற்ற 
ெிவ்ககாமல், தான பபொற்ற பவண்டிய 
பொரமபொியம நகடாமல் தன சூழலில் 
என் மாற்றத்வதக நகாண்டு வரலாம 
What’s Next in this எனனும சுய பதடல், 
விழிபபுைர்ச்்சிவயயும பவதவ்யற்ற 
்சாதவ்வயயும தரும.                               n
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நூல் ஆ்சிாியர் – ஜிபதந்திரன
நவளியீடு – ்சந்தியா பெதிபபெகம , 

ந்சனவ் .
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[ முதல் பெதிபபு – டி்சமபெர் 2020 ]
பெககங்கள – 108 

 ெவீ  ் கவிவத எனறாபல புாியாமல் 
இருபபெது எனற நபொதுக கருத்வத ெகீகுவது 
பபொல எளிவமயா  ் வாிகளில் வலுவா் 
கருத்துகவள ம த்்தில் உருவாககும பெல ெவீ் 
கவிவதகவள வா்சிகக அளித்துளளார் ஜிபதந்திரன 
த்து “கல் சூடாக இருககிறது“ கவிவதத் 
நதாகுபபு மூலம. வா்சிகவகயில் எளிதாகத் 
பதானறி் ாலும அபெகமாக நதாகுபபெில் உளள 
கவிவதகள அவ த்்துபம புறத்தில் காணும 
வாிகள வா்சிபபெவர்களின ம த்்தில் உளளுககுள 
பவறுநபொருள உைர்த்திச் ந்சல்வ்வாகபவ 
உளள .் பெவடபபொளி தமிழத்துவறயில் உதவிப 
பபெரா்சிாியர் எனபெதால் ந்சாற்கள அவருககு 
எளிதாக வ்சபபெட்டுளள .்

 
 ெகுல்ின கவிவதகளில் 
காைபபெடும உளம்த் பதடல் 
ஜிபதந்திர்ின கவிவதகளிலும 
அங்கங்பக நதனபெடுவது ்சிறபபு. 
குறிபபொக இந்தக கவிவதவய 
வா்சிகவகயில் ெகுல்ின ்சில 
கவிவத வாிகள ம்த்திற்குள 
வந்து ந்சனற்.  அந்த “ொன“ 
ொனும கூட; ஏன ெீங்களும 
கூடத்தாப் ? 

ொன த்ித்திருபபெதாகச் ந்சால்கி 
றார்கள
இல்வல
ொனும
எ்ககுப பெிடித்த ொனும
இருககிபறாம !

   இனந்ாரு கவிவதயின 
வாிகளில் 

எ்ககு மட்டுமதான ொட்டு ெடபபு 
“அர்சியல்“ நதாிகிறதா அல்லது 
வா்சிககும எல்பலாருககுபம 
அபபெடித்தான நதாிகிறதா எனறு 
ெீங்களதான ந்சால்ல பவண்டும . 

-  

நூல் விமர்சனம்
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முதலில்
ஆளுகநகாரு வாவழ ெடலாம எனறார்கள
பெினபு
எல்பலாரும ப்சர்ந்து ஒனவற
கனவற ெட்டார்கள
இ்ி 
இவலககுத்தான வருவார்கள
இபபபொவதககு
மரம எ்ககுக கிவள காட்ட.
ொன மரத்திற்கு முகம காட்ட.

 ஒரு மயிவலயும, பகாழிவயயும 
நவளிபய காட்டி உளளுககுள வாழகவகயின 
நபொருவள உைர்த்திச் ந்சல்கிறார் மிக 
எளிதாக இனந்ாரு கவிவதயில்.

மயில் மயில் எனறு கத்தி்ாய.
எ்ககு அது நபொிய பகாழி.
மறுமுவற பகாழி பகாழி எனறாய.
எ்ககு அது ்சிறிய மயில்.
அவவளவுதான வாழவு.

 வா்சிகவகயில் பெகடியாகத் பதானறி 
்ாலும கவிவதககுள ஒரு ்சித்தவர ஒளித்து 
வவத் துளளார் ஒரு கவிவதயில் . 

– காற்றவடத்த வபெதாப் ெம உடல்? 
எங்கு ந்சனறாலும
இந்த உடலும கூடபவ வருகிறது
கடுபபொக இருககிறது .
உடவல வீட்டிபலபய பபொட்டுவிட்டு
ொன மட்டும த்ியாக
ெடந்து ந்சனறு
ஒரு கப பதெீர் அருந்தி வர பவண்டும!

 பதெீவர இனந்ாரு கவிவதயில் 
ம ி்தர்களின பெழகக வழககங்களுககு குறி 
யீடாக ஆககி விடுகிறார். பொல் மட்டுமதான 
புளிககுமா என  ்? ெமது எல்லா விருபபெங் களும 
ஆவ்சகளும புளித்துதாப  ்பபொய விடுகினற் 
்சமயங்களில். இல்வல, கிவடககாமல் பபொ் 
தால் ொிககுப புளித்தது பபொல ெமககும 

புளித்துப பபொகிறதா ? இரண்பட வாிகளதான; 
ந்சால்லப பபொ்ால் ொபல வார்த்வதகளதான. 
ஆ்ால் அவவ உைர்த்தும விெயத்வத 
எத்தவ  ்பகாபவபெகளிலும ெிரபபெ முடியாது. 

ஏன பதெீர் அருந்தவில்வல ?
புளித்துவிட்டது .

கூறியது கூறல் கவிவதககு அழகல்லதான; 
ஆ்ால் ஒரு கவிவதயில் வார்த்வதகள 
மட்டுமதான திருபபெித் திருபபெிச் ந்சால்லப 
பெடுகினற் . 

 ஆ்ால் ந்சால்லும விெயம பவறு 
பெட்டுக நகாண்படயிருககினற். வாழ 
நவனபெது நவறும ெிவ்பபுகளால் கட்ட 
வமககப பெட்டதுதாப்ா எனற ்சந்பதகம 
எழுந்து விடுகினறது வா்சித்து முடிகவகயில்.  

ொப் ெிவ்த்துக நகாளகிபறன
மகிழச்்சியாக இருககிபறந்னறு .
ொப் ெிவ்த்துக நகாளகிபறன
த்ிவமயில் இருபபெதாக .
ொப் ெிவ்த்துக நகாளகிபறன
ெண்பெர்கள இருபபெதாக .
ொப் ெிவ்த்துக நகாளகிபறன
வாழவு நபெரும அவலநமனறு .
ொன ெிவ்த்துக நகாண்படயிருபபபென .

”இருத்தல்“- வாழவின நபொருபள அது 
தாப். அவதத்தான ந்சால்லிச் ந்சல்கினற 
்பவா கீபழ உளள வாிகள ? 

அருகிபலபய
ஒரு கடல் இருககிறது .
கண்ைருகிபல
ஒரு மவல இருககிறது .
வகயருகில்
ஒரு நவண்டாமவர இருககிறது .
ஆ்ாலும
ொனும இங்குதான இருககிபறன .
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 தவலபபுக கவிவதயா் “கல் சூடாக 
இருககிறது“ இரு பெககங்களில் விாிந்த 
்சற்பற ெீள கவிவத. இபபெடி ஆரமபெிககிறது 
கவிவத - 

யாருககு வாயககும
இபபெடிநயாரு வீடு
எதிர்வீடு காலி
பெினவீடு காலி
இடபபெகக வலபபெகக வீடுகளும காலி.
எங்கள வீட்டில் 
பபெயிருந்தது. 
பபெய வீட்டில்
ொங்கள இருந்பதாம
ொன இருந்பதன.

 அதன பெின்ர் வாிவ்சயாக பபெயகளின 
இருபவபெ பெல ்சமபெவங்களால் குறிபபெிடுகிறது 
கவிவத. ஆ்ால் இபபெடி முடிகிறது-

இபபபொது பபெயத்நதால்வல இல்வல .
எதிர் வீட்டிலும
பெினவீட்டிலும
ஆட்கள வந்துவிட்டார்கள! 

 கவிவத ந்சால்லும பபெய உண்வமயில் 
பபெயதா்ா எனற ்சந்பதகத்வத எழுபபெி 
விடுகினற் கவிவதயின கவட்சி வாிகள. 
[ பபெய மீது ெமபெிகவக உண்டு; இல்வல 
எனபெதற்நகல்லாம அபபொற்பெட்டு. ]

 இனனும ந்சால்லிக நகாண்பட 
பபொகலாம நதாகுபபெில் உளள கவிவதகள 
குறித்து. எ்ினும நதாகுபவபெ வா்சிககப 
பபொகும உங்களுககும நகாஞ்சம மிச்்சம 
வவகக பவண்டியதிருககிறபத. நமாத்தத்தில்  
ெவீ  ் கவிவதகவளயும எளிவமயாக எழுத 
லாம எனறு உைர்த்தும ெல்ல நதாகுபபு. 
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 ‘கமபெந்னற நபெருமநபெயவர ெிவ்ககும பபொபத
 கவிவதநயனற காாிவகதான வருவாள ஆங்பக’

எனறு ொமககல் கவிஞர் பபொற்றிய நபெருவமககு உாியவர் கமபெர். டிஎண்ைி 
எண்ைி திட்டம பபொட்டு எழுதி்ாப்ா எண்ைாமல் எங்கிருந்பதா 
நகாட்டி்ாப்ா எனறு யாவரும பபொற்றும கமபெ காவியத்வதப பெவடத்த 
கவிச்்சககரவர்த்தியின காலம கி.பெி.12 ஆம நூற்றாண்டு. திருவழுந்தூர் 
எனறவழககபபெடும பதரழுந்தூாில் ஆதித்தன எனபொருககு மக்ாயப பெிறந்தவர் 
கமபெர் எனபெர். கமபெ்ின தவபபுதல்வன அமபெிகாபெதி. கல்வியில் நபொியவர் 
கமபெர். விருத்தம பொடுவதில் வல்லவர் கமபெர்.
  ‘பெத்தாயிரம கவிவத 
 முத்தாக அளளிவவத்த
 ்சத்தா் கமபெனுககு ஈடு       
 வித்தாக வில்வலநயனறு பொடு’
எனறு கவியரசு கண்ைதா்ச்ால் பபொற்றபபெட்டவர் கமபெர். கமபெவர ஆதாித்த 
வளளல் ்சவடயபபெவளளல்.
 ்சிவலநயழுபெது ,்சடபகாபெர்அந்தாதி ,்சரஸ்வதிஅந்தாதி, திருகவகவழககம, 
கமபெராமாயைம ,ஏநரழுபெது, முமமைிகபகாவவ பபொனற முத்தா் நூல்கவள 
எழுதியவர் கமபெர்.
 ்சரஸ்வதி பதவியின அருளநபெற்றுக  கமபெரால் பொடபபெட்டபத கமபெராமாயைம.
 “கமபென வீட்டுக கட்டுத்தறியும கவிபொடும” எனபெது முதுநமாழி.
 ‘நவற்றுச் ந்சால்லடுககுகள  இனறி - அாிய
  விருந்திவ் அளிபபெது கவிவத
 கற்பொர் நெஞ்சி்ில் வற்றாத ஊற்றாக 
  கவலககிடமாவதும கவிவத’
எனபொர் கவியரசு கண்ைதா்சன.
 கவிபொட வல்லவரா் கமபெர் வீட்டிற்குப பெலரும அறிவுப பெ்சியாற்ற 
வந்து பபொவதுண்டு. ஒருமுவற அமபெல ப்சாமா்சி எனனும புலவர் ஒருவர் 
பதரழுந்தூாில் கமபெர் வீட்டிற்குச் ந்சனறார்;. அபபபொது, கமபெர் வீட்டின  அருகில் 
உளள ஒரு பெைிபநபெண் பெசுவின ்சாைத்வத உருட்டித் திரட்டி வரட்டி தட்டிக 
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நகாண்டிருந்தாள.
 கவி;ச்்சககரவர்த்திவயக காைப ,புவிச்்சககரவர்த்திகளும, புலவர்களும 
வந்து பபொவது உண்டு. வருபெவர்கள தமிழத்பதவ்ப பெருகுவதும உண்டு.
 அனறும அபபெடித்தான அமபெலப்சாமா்சி எனனும புலவர் கமபெர் வீட்டிற்கு 
வந்தார். 
 பெைிபநபெண்ைிடம  கவிச்்சககரவர்த்தி கல்விககடல் கமபென வீடு எது? 
எனறு பகட்டாh.;
 உடப், அந்தபநபெண் இபதா, இந்த வீடுதான ஐயா! ,எனறு ந்சால்லிவிட்டு 
,எங்கள ஐயாவவப பொhர்ககப பெல புலவர்கள வருவார்கள .இபபபொதுகூட 
உளபள புலவர்களுடன தான அளவளாவிக நகாண்டு இருககிறார். குைத்தில் 
உயர்ந்தவர்,  ம்ம மகிழ எல்லாாிடமும அனபொகப பெழகுவார் அவாிடம 
பபெ்சி்ாபலபய இலககிய இனபெம கிவடககும. ெீங்களும அவவரப பொர்ககலாம 
எனறு ந்சான்ாள.
 புலவருககுப பெைிபநபெண்ைின பெதில் ெதி ஓட்டம பபொல் இருந்தது .ொம 
ஒரு பகளவிதான பகட்படாம.இவபளா பபெச்்சில் வல்லவளாய அனவபெ அளளி 
வீசுகிறாபள! எனறு மகிழந்த புலவர் கமபெர் வீட்டுப பெைிபநபெண்வைப பொர்த்து,
 அமமா!, ெீ கவிச்்சககரவர்த்தியிடம தமிழ பெடித்திருககிறாபயா?  உ்ககுத்  
தமிழில் ஆர்வம இருககிறதா? எனறு பகட்டார்.
 உடப்,அவள ஐவயபயா! அதற்நகல்லாம எ்ககு பெரம இல்வல ஐயா! 
.ஆ்ால்,தமிழ அமிழதல்லவா? எனறு ந்சான்வள ெீங்கள புலவர்தாப்! எனறு 
பகட்டாள.
 ஆமாம அமமா!ஏன பகட்கிறாய?
 உங்கள நபெயர் என்?
 அம;மைீ எனநபெயர் அமபெலப்சாமா்சி எனறார்.
 அபபெடி எனறால் ொன பகட்பெதற்குப பெதில் ந்சால்கிறீர்களா? எனறு 
பகட்டாள.
 என் அமமைி என்ிடம என்  பகட்கப பபொகிறாய?
 உடப்,அவள ஐயா! வட்டமாயச் ்சந்திரவ்ப பபொல் இருககும.அதனமீது 
வன்ிக நகாடி தாவிப பெடரும, அதுமட்டுமல்லாமல் தனவ்க நகாட்டுவார் 
வகயில் ெினறு கூத்தாடும.சுட்டபெின அதவ் எடுத்துச் ்சிவ ்சிவ எனபொர்கள.
 இத்தவகய நபொருள எது? ஒரு ொளுககுள எ்ககுப பெதில் ந்சால்லுங்கள 
எனறாள.
  ஆ்ால், இவத அவள வ்ச்மாகக பகட்கவில்வல. நவண்பொவில் பகட்டது 
தான புலவருககுப நபெருவியபபொய இருந்தது. அதாவது,
 வட்டமதி பபொலிருககும வன்ிகநகாடி தாவும
 நகாட்டுவார் வகயி்ினறு கூத்தாடும--சுட்டால்
 அரகரா எனனுபம அமபெல ப்சாமா்சி
 ஒருொள விட்படனஈது உவர.
எனறு அவள பகட்டதும ஒனறுபம புாியாமல் ெினறு நகாண்டு வியந்தார் புலவர் 
.அதற்குள கமபெர் வீட்டுககு அவழபபு வர உளபள ந்சனறார்.
 கமபெருடன பபெ்சிக நகாண்டிருந்ததில் பெரம பபொ்பத நதாியவில்வல 
புலவருககு. இருந்தும அந்தப பொடலுககு உாிய நபொருள நதாியாமல் 
பயா்சவ்யுடப்பய கமபொிடம பபெ்சி்ார்.
 அடுத்தது காட்டும பெளிங்குபபொல் நெஞ்சம 
 கடுத்தது காட்டும முகம.
எனபெதற்பகற்பெ கமபெர் கவித்திறத்பதாடு தன உளளத்வதயும பெடித்தவத உைர்ந்து 
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பெைிபநபெண் கூறிய பொடவலக கூறி, இதற்குப நபொருள என் எனறு ்சிந்தித்துக 
நகாண்டிருககிபறன எனறார். 
 உடப், கமபொ,; அவள ஒரு பவடிகவகப நபெண், விவளயாட்டுககாாி 
,அவள வாய வளத்வத உன்ிடமும காட்டிவிட்டாளா? எனறு ந்சான்ார்.
   உடப் புலவர் கமபென வீட்டுப பெைிபநபெண்ைின புத்தி்சாலித்த்த்வத எண்ைி 
வியந்து நகாண்டிருகவகயில் கமபெர் ந்சான்ார், அது பவறு ஒனறுமில்வல.
ெீங்கள வருமபபொது அவள என் ந்சயது நகாண்டிருந்தாள? எனறார்.
உடப் புலவர் ்சாைத்வதப பெிவ்சந்து உருட்டி வரட்டி தட்டிக நகாண்டிருந்தாள 
எனறார்.
 அதுதான அந்தப நபொருள எனறவர், வரட்டி வட்டமா் ெிலவவப பபொல 
இருககும. வன்ி-(நெருபபு)அது நெருபபெில் பவகும. தனவ்க நகாட்டுவார் 
வகயில் இருந்து கூத்தாடும ;.வரட்டிவயச் சுட்டபெின ‘திருெீறு’ ஆகும.அதவ் 
எடுத்து ‘்சிவ ்சிவ’ எனறு நெற்றியில் அனபெர்கள அைிவார்கள அல்லவா? 
அவதத்தான அவள உன்ிடம பகட்டாள எனறார்.
 வியந்து பபொ்ார் புலவர். ‘கமபென வீட்டுக கட்டுத்தறியும கவிபொடும’ 
எனனும முதுநமாழிவய ெிவ்த்தார்.மகிழச்்சியுடன எழுந்து நவளியில் ந்சனறார்.
 பெைிபநபெண் பொடிய நவண்பொ, கமபொிடம பெடிககாமல் வந்த பொட்டு.
 கவிஞர்களில் பெலவவக உண்டு ஒனறு பெிறபபொல் கவிஞர்கள,  மற்றவவக 
பெயிற்்சியி்ால் பொவலர்கள ஆவாhகள. இபதபபொல் ப்சர்ந்து இருபபெதால் 
கவிஞர்கள ஆவார்கள.
 ்சித்தரமும வகபபெழககம ந்சந்தமிழும ொபபெழககம எனபெதுபபொலப பெயிற்்சி 
எடுத்துப பொவலர்கள ஆ்வர்கள உண்டு.
 ்சிலர் பெயிற்்சி எடுககாமபலபய கவிஞர் ஆவார்கள. எபபெடித் நதாியுமா?
 பூ வு ட ன  ப ்ச ர் ந் த  ெ ா ரு ம  ம ை ப பெ து  ப பெ ா ல  பு ல வ ரு ட ன  இ ரு ந் த 
பெைிபநபெண்ணுககும இயல்பொகபவ  கவிவத வந்துவிட்டது.
 இனறு பெல புலவர்களும தமிழ அறிஞர்களும தம ஆ்சிாியர்களுககுப 
பெடி எடுத்துக நகாடுத்பத வபெந்தமிவழச் சுவா்சித்தவர்கள ஆ்ார்கள எனபெவத 
ொம அவ்வருபம அறிபவாம. அந்த வவகயில் அந்தப பெைிபநபெண் பொடிய 
நவண்பொவவ மீண்டும ஒருமுவற ந்சால்லிகநகாண்பட நவளியில் பபொ்ார் 
புலவர்.  

 வட்டமதி பபொலிருககும வன்ிகநகாடி தாவும
 நகாட்டுவார் வகயி்ினறு கூத்தாடும - சுட்டால்
 அரகரா எனனுபம அமபெல ப்சாமா்சி
 ஒருொள விட்படனஈது உவர.
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 காத ல்  உ ய ி ர் க ள ி ன  ெ ி வ ல த் 
தனவம, காதல் இல்லாமல் வாழதல் 
எனபெது ்சாத்தியமற்றது. காதல் எனபெது ஒரு 
பெட்டாமபூச்்சி பெறபபெவதப பபொனறு உைர்வு 
நகாண்டது. அதன வண்ைங்கள ெம 
எண்ைங்களில் ஆயிரம ்சிறகுகள விாிககும. 
வ்ாந்திரத்தின முடிவற்ற எல்வலவய 
கடந்து ந்சல்லும ஆற்றல் மிககது.
 பூ க க ள ி ன  ம க ர ந் த ம  பெ ர ப பு ம 
கால்கள கடவுளின துகவள அர்ச்்சவ் 
ந்சயயும மகரந்த ப்சர்கவக.
 காதல் வண்ைாத்திப பூச்்சிகபக 
இவவளவு அழநகனறால் ம்ித வாழ 
விலும அதன ்சிறகுகள வா்த்வத எட்டும 
வல்லவம நகாண்டது.
 அந்த காதவல கவிவத முழுவதிலும 
மைம பெரபபுகிறது ்ச.நஜயலட்சுமியின 
்சத்தமில்லாச் ்சந்தங்கள.
 கண்கள பபெசும நமாழிவய பபொல், 
காதலின வாய நமாழி அவவளவு எளிதாக 
அவ்வருககும வாயத்துவிடுவதில்வல.
 நமௌ்ம அழகா்து தான. 
ஆ்ாலும காதலில் பபெ்சாத வார்த்வதகள 
நமௌ்த்தில் நமௌ்ித்துவிடும.

ஒருவருமில்லா
ெி்சபதங்களின
வீதிகளில் தான
பெயைிககிபறாம தி்ம
தி்ம
ஆ்ாலும
ெீ வரும
பவவள மட்டும
விாிவபத இல்வல
எந்தன நமௌ்க
குவடகள!

ெிதம வதம
ந்சயயும ெின
நமௌ்த்வத விட
நபொிநதானறு மல்ல
என்ின மரைம

காதல் மரைத்வத நவனறது எனபொர்கள. 
கவிஞாின கவிவதகளிலும மரைத்வத 
நவனறது தான.

மரைத்தின
ொட் கிழித்து
உந்தன
ஒற்வற
ஒலி கீற்றின
மடியில் கிடத்துபவன
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எனவ்க கண்பட
ஈரம காயகிறாய
உலர்ந்து கிடககிறது
உ்ககும எ்ககுமா்
கவிவதகள.

 நபெருமபொலா் காதலின பெிறபபெிடம 
இந்த நமாட்வடமாடி தான. யாரும இல்லா 
த்ிவமயில் நவறிச்ப்சாடிக கிடககும 
அந்த நமாட்வட மாடியில்தானஇனனும 
இருககிறது ொம பபெ்சித்தீர்த்த காதல் 
கவிவதகள. காதல் ஆவ்சயின தூண்டல் 
தான. அணுககளின அறிவியல் தான.
ஆதாமும ஏவாளும மீட்டிய ராகங்களில் 
பெிறந்திருககககூடும காதலின இவ்ச.
 காதல் தாண்டி கவிவதயில் என் 
இ ரு க க ி ற து .  க ா த வ ல ப பெ ா டி  வ ி ட் டு 
கவிஞர் கடந்திருககலாம. ஆ்ால் ்சமூகம 
பொககிய பகளவிகவள கவிவதகளாக 
கடும ்சி்ம நகாண்டு பொரதியின வழியில் 
ெினறு உரத்த குரலில் பெதிவு ந்சயதுளளார்.
 க ா ம த் த ி ன  ம ய க க த் த ி ல்  ்ச ி று 
குழந்வதகவளயும ்சீரழிககுமபொலியல் 
வனநகாடுவமகவளக கண்டு த்து 
காத்திரமா் கவிவத வாிகளால் பகளவி 
எழுபபுகிறார். ெீளும விரல்கவள நெருபபு 
நகாண்டு எாிகக பவண்டும எனகிறார்.

ஆவட குவறபநபெனறாய
அங்கம மூநடனறாய
அற்பெப பெதபர ெீ
அருமபெிபல என் கண்டாய...?

 ம்ிதம மரைித்துப பபொவதால் பூமி 
எங்கும மரை ஓலம. ்சாதி மதங்களுககு 
ம ர ை ம ி ல் வ ல ய ா !  எ ன று  ்ச ம  க ா ல 
நகாபரா்ா குறித்தும கவிவதகளில் 
்சாடுகிறார்.
 அனபெின அடித்தளமா் தாய 
தந்வத கருவில் சுமந்து தாலாட்டி ்சீராட்டி 
வளர்ககும நபெற்பறார்களின மாண்புகவள 
கவிவதகளில் பபொற்றுகிறார் கவிஞர்.

துளி ெீரும
விழி ந்சால்லா
வலி தாங்கி
ஒளி தந்த
உளியவர்
அபபொ..!

 இனனும வலி பதடிச் ந்சல்லாத 
வ ா ்ச ி க க  ம ற ந் த  பு த் த க ம  அ ப பெ ா . 
ம ி க  ஆ ழ ம ா ்  வ ா ி க வ ள  உ ரு வ க ம 
பெடுத்தியுளளார் கவிஞர். ெமமில் எத்தவ் 
பபெருககுத் நதாியும அபபொவின பதாளகள 
சுமககினற சுவமகவள அந்த வலிகவள 
உைர்ந்தவராக கவிஞாின கவிவதகள 
க்ககினற்.
 கவிஞாின முதல் நதாகுபபு எனறாலும 
வார்த்வதகளில் வளம இருககினறது. 
கவிவதகளில் ந்சழுவம இருககினறது. 
பெிரானஸ் தமிழநெஞ்சம பெதிபபொக அழகா் 
வடிவவமபபெில் நவளி வந்திருககிறது கவிஞர் 
்ச. நஜயலட்சுமியின ்சத்தமில்லா ்சங்கங்கள.
 கவிஞாின கவிவதகள எதிர்காலங்க 
ள ி ல்  ்ச ி ற ந் த  ந பெ ண்  க வ ி ஞ ர் க ள ி ல் 
ஒருவராக ம ிள ிரும வாயபபுளளது. 
அவ்வரும வாங்கிபெடியுங்கள ,கவிவத 
எழுதுபெவர்கவள ஊககபபெடுத்துங்கள.
 வாழக வளர்க தமிழும கவிவதயும .
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editor@tamilnenjam.com
jayac4948@gmail.com

    |3



  4|

 ப்ச கர்,  உன ெண்பெ்ிடம ெீ 
ந்சான்ால் பகட்பொ்டா,  ெீ ந்சால்லிப 
பொரடா எனறு மூனறாவது முவறயாகக 
நகஞ்சி்ாள அவன தாய ்சிவகாமி.
 என்மமா ந்சால்ல பவண்டும 
எனகிறாய?
 எ்து பெிரண்டு பொர்வதிபயாட 
நபெண்வை அவன காதலிககிறா்ாம,  
அவளும அவவ் விருமபுகிறாளாம.
 இதில் என்மமா தபபு,  இரண்டு 
பபெருபம ்சாபட்பவாில் பெைிபுாிகிறார்கள,  
இருவருபம மிக ெல்லவர்கள.  ்சாதிகூட 
ஒனறு தாப், பெினப் என் கவவல 
அவர்களுககு
 அந்தப நபெண் எ்ககும மகவளப 
பபொனறவள,  ்சந்த ிரா  எனறு நபெயர். 
அவளுவடய அபபொவின தங்வக வபெயனும 
்சாபட்பவர் இனஜி் ியர் தான. முவற விட்டுப 
பபொகக கூடாது எ் அவளுவடய அபபொ 
பொர்வதியிடம கண்டிபபு காட்டுகிறாராம.  
மகளிடம அவள காதவல மறககச் ந்சால்லி 
அறிவுவர கூறச் ந்சால்கிறாராம.  பொர்வதிககு 
இருதவலக நகாளளி எறுமபெின ெிவல.  அவள 
என ி்டம வந்து அழுதாள.  ்சிவகாமி ெீ தான 
இதற்கு உதவி ந்சயயணும.  உன வபெயனும 
்சரவைனும பெிரண்டு எனபெதால் உன 
வபெயவ் அவ ி்டம ந்சால்லி அவவ்ப 
புாிந்து நகாளளச் ந்சயயணும.  ்சந்திராவின 
அத்வத வபெயப்ாடு அவள திருமைம 
முடிகக அவன விட்டுத் தர பவண்டுமாம. 
முடியுமா எ்க நகஞசுகிறாளடா.

 கைவ்ிடம ஒரு மவ்வியால் 
இந்தப பெிரச்்சிவ்வய மகளுககு ்சாதகமாகத் 
தீர்கக முடியாதா? என்மமா ெீ.
 பொர்வதியின கைவர் ஒரு முனபகாபெி.  
அவர் வவத்தபத ்சட்டம எனற ஆைாதிககம 
நகாண்டவர், நகாஞ்சம முரடர்.  என 
ந்சாந்தம எனபெதால் தடுககிறாயா? விட 
மாட்படன எ்க கத்துகிறாராம.
 அ த் வ த  வ பெ ய னு ம  ்ச ந் த ி ர ா வ வ 
விருமபுகிறா்ா எனறு பகட்டாயா?
 பகட்படன.  அவன தன நபெற்பறார் 
ந்சால்வவதக பகட்கக கூடியவன எனறும,  
அவனுவடய நபெற்பறார்களுககு ்சந்திராவின 
அபபொ ந்சால்வபத பவதவாககாம.
 ்சாி இனறு ்சரவைப்ாடு பபெ்சிப 
பொர்ககிபறன.  ந்சான்வன ்சிந்தவ்யில் 
ஆழந்பதன.
 ்சரவைனும ொனும குழந்வதப 
பெருவத்திலிருந்பத ெண்பெர்கள.  கல்லூாியிலும 
ெ ா னு ம  அ வ னு ம  எ ன ஜ ி ் ி ய ா ி ங் க ி ல் 
கமயூட்டர் ்சயினஸ் எடுத்துப பெடிபபெதிலும,  
அதிர்ஷடவ்சமாக ஒபர வகுபபெில் பெடித்ததிலும 
இ வ ை  பெ ி ா ி ய ப வ ய ி ல் வ ல .   பெ டி த் து 
முடித்ததும பவவலககுப பபொகுமபபொது 
தான கமநபெ்ிகள மாறி் எனறாலும 
அதுவும ஒபர ஊாில், ந்சனவ்யிபலபய 
கிவடத்தது அதிர்ஷடபம.  அவன என ி்டம 
எந்த விெயத்வதயும மவறகக மாட்டான,  
ொனும அதுபபொலபவ தான.  ்சந்திராவின 
காதவலப பெற்றி என்ிடம அவன 
பெலமுவற ந்சால்லியிருககிறான. அவளினறி 
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ொ்ில்வல எனறு புலமபெியிருககிறான.  
அ வ ளு ம  இ வ வ ்  இ வ ன  அ ள வு 
பெ்சிககிறாள எனபெவதயும ொன அறிபவன.  
இபபெடியிருககும ெிவலயில் அவ ி்டம ொன 
எபபெடி இதுபெற்றி பபெ்சமுடியும?
 மாவல 5 மைிககு ொன ்சரவை 
னு க கு  ப பெ ா ன  ந ்ச ய து  6  ம ை ி க கு 
ொங்கள எபபபொதும ்சந்திககும ஒரு 
நரஸ்ட்டாரண்டுககு வரச் ந்சானப்ன.
 நரஸ்ட்டாரண்டில் ொங்கள ்சந்தித்த 
பபொது அவன பகட்டான,
என்டா?  ஏதாவது அவ்சரமா? 
 அநதல்லாம ஒனறுமில்வல.  உன்ி 
டம நகாஞ்ச பெரம பபெ்சிக நகாண்டி 
ருககலாபமநயனறு தான..
 ெீ ்சந்திராவவ காதலிககிறாயல்லவா?
 இது என்டா பகளவி,   எங்கள 
காதல் தான உ்ககுத் நதாியுபம. ஏன 
பகட்கிறாய?
 இல்வல,  அந்தக காதவல விட்டுக 
ந க ா டு  எ ன ற ா ல்  வ ி ட் டு க  ந க ா டு த் து 
விடுவாயா?
 என்டா? எதற்கு விட்டுக நகாடுகக 
பவண்டுமாம?  ஏன ெீ இபபெடிநயல்லாம 
பபெசுகிறாய?  எனவ்ப பெற்றி உ்ககுத் 
நதாியாதா? எனற ்சரவைன ஆழந்த 
்சிந்தவ்யில் ்சற்று பெரம பபெ்சவில்வல.  
ொனும நமௌ்மாப்ன.  அவன க்வு 
லகில் ்சஞ்சாிபபொன பபொலும.
 ்சந்திராவவ ்சந்தித்தது,  அவளமீது 
அளவில்லாக காதல் நகாண்டது,  அவளும 
்சரவைனமீது எல்வலயில்லாக காதலா்து.  
ஈருடலும ஓருயிருமாய வாழவது.  திருமைத் 
திற்கு ஏங்குவது எ  ் பெலவும ்சரவை ி்ன 
க்வவலகளில் வந்து வந்து பபொயி்.  
இவடயில் ஒரு ொள ்சந்திரா ந்சான்ாள,  
அவளுவடய அபபொ,  தன தங்வக வபெயப்ாடு 
தான என திருமைம எனறு,  ொன நதளிவாகச் 
ந்சால்லி விட்டாராம.,  பவண்டாம,  ொன 
ஒருவவரக காதலிககிபறன எனறு. ொன 
ந்சானப்ன. அனறு முதல் என்ிடம 
அவர் பபெசுவபதயில்வல. அமமாவிடம தான 
ஏபதா ்சத்தம பபொட்டுக நகாண்டிருககிறார் 
எனநறல்லாம ந்சான்ாள.
 ்சந்திரா அபபபொ என காதவல மறந்து 
விடுவாயா எ் ஏககத்பதாடு ்சரவைன 

பகட்க
 ஒருககாலும இல்வல.  என உயிர் 
இருககுமவவர ெம காதல் ெிரந்தரமா்து.  
ப வ று  ஒ ரு வ வ ர த்  த ி ரு ம ை ம  ந ்ச ய து 
நகாளள மாட்படன எனறாள அவள.
 ்சிந்தவ் ெிற்பெதாயில்லாததால்,  
ொன அவன பதாள தட்டிக கூபபெிட்படன, 
்சரவைா,  என்ாயிற்று உ்ககு,
 ப்சகர், என ்சந்திரா எ்ககில்வல 
எனறா் ால் ொன தவரயில் துடிககும மீ் ா 
பவப .்  என காதலின வீாியம உ்ககுத் நதாிய 
வாயபபெில்வல.  ொங்கள திருமைம தான ந்சயது 
நகாளள வில்வல,  படட்டிங் தான பபொகவில்வல, 
ஆ ா்ல் ொங்கள ம த்ளவில் குடுமபெபம ெடத்திக 
நகாண்டிருககிபறாம எனபெது மட்டும உண்வம.  
இந்த விெயத்தில் எனவ  ்ெ ீபுாிந்து நகாள.
 நபெண்ைின நபெற்பறார் ஆ்சியில்லா 
மல் திருமைம ந்சயவது தபபெில்வலயா?  
அவளுவடய அபபொ ்சாபெமிடுவாபர,  அந்த 
அத்வத வபெயனும உங்கவளக காித்துக 
நகாட்டுவாப்.  அத்ால்தான ொன உன 
வ்த் தடுககலாம எனறு ெிவ்த்பதன.
 இல்வல ெண்பொ,  ொன என காதவல 
யாருககாகவும விட்டுக நகாடுகக மாட்படன.  
என காதல் ்சாதாரை ெிவலகள கடந்தது. 
பு ி்தமா்து.  அவத விடமுடியாது.
 ்சாி இவதப பெற்றி பெிறகு பபெசுபவாம 
எனற ொன அங்கிருந்து எழுந்பதன.
 அபபபொது எங்களுககு வலதுபுற 
பமவ்சயிலிருந்த ஒரு இவளஞனும விருட் 
நடனறு எழுந்துப பபொ்ான.
 ்சரவைா, அபதா பபொகிறாப் அவன 
தான அத்வத வபெய்ா யிருபபொப்ா?
 அநதல்லாம எ்ககுத் நதாியாது.  
ெீ இ்ி இபபெடி அட்வவஸ் ந்சயவவத 
விட்டுவிடு.  ெம ெட்பெின பபெரால் பகட்கிபறன.
 இருவரும அங்கிருந்து புறபபெட்படாம.
 இரவு ்சரவைனுககு ஆறுதலாக 
இருபபெதற்காக அவப்ாடு அவனுவடய 
அவறயில் தங்கிப்ன   எம அமமாவிடமும 
அவதச் ந்சால்லிவிட்படன.  அவர்கள 
ெிவ்த்துக நகாளவார்கள ொன நவற்றி 
பயாடு தான வருபவந்னறு.
 ்ச ர வ ை ன  ெ ா ன  அ வ னு க கு 
அட்வவஸ் ந்சயய வந்தது பெற்றிபய புலமபெிக 
நகாண்டிருந்தான.  அவவ் ஆசுவா்சப 
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பெடுத்தி, ்சாி ொன பவறு வழிகளிருககிறதா 
எ்ப பொர்ககிபறன.  ெீ கவவலபபெடாபத 
எ் அவ்ிடம ந்சானப்ன.
 காவலயில் எழுந்ததும காவலக 
கடனகள முடித்தவன அவப்ாடு நமஸ் 
சுககுச் ந்சனறு டிபென ்சாபபெிட்டு விட்டுத் தான 
வீட்டிற்குச் ந்சனபறன.  அனறு ஞாயிறு,  
அத்ால் வீடு பெரபெரநவனறிருககும.
 அமமாவிடம ்சரவைன உறுதியா 
யிருபபெவத எபபெடிச் ந்சால்வது எனறு 
பெலமுவற ாிகர்்சல் ந்சயதும அது ்சாியாக 
வரவில்வல.
 உளபள நுவழந்ததுபம அமமா 
எனவ்ப பொர்த்து ஓடி வந்தார்கள. முகம 
முழுதும ்சிாிபபு.  
 என்மமா,  இவவளவு மகிழச்்சியா 
யிருககிறாபய எனபறன.
 ்சந்திராவின பெிரச்்சிவ்கள ஓவர்.  
அத்ால் தான.
 எபபெடி,  அவபள அத்வத வபெயவ்க 
கல்யாைம கட்டிக நகாளகிபறன எனறு 
ந்சால்லி விட்டாளா?
 பபொடா, அநதல்லாம இல்வல,  
பெற்றிரவு அந்த அத்வத வபெயன தண்ைிவயப 
பபொட்டுக நகாண்டு ்சந்திரா வீட்டிற்கு வந்து 
அவளுவடய அபபொவவ கண்டபெடி ம்ம 
கூசுமபெடி திட்டி்ா்ாம., அவவரப பெிடித்து 
பல்சாகத் தளளிவிட்டா்ாம.  
 பெிறகு
 பெிறநகன ,்  விழுந்தவர் எழுமபபொது 
பபொதி மரத்தடி புத்தர் பபொல் ஞாப்ாதயம 
வந்ததாம.  இந்தக குடிகாரன பவண்டாம, 
்சந்திரா ந்சால்லும ்சரவைவ்பய அவளுககுத் 
திருமைம ந்சயயலாம எ் முடிநவடுத்து 
உடப் அவத தன மவ்வியிடமும, 
ம க ள ி ட மு ம  ந ்ச ா ல் லி  வ ி ட் ட ா ர ா ம .  
அவர்கள மகிழச்்சிவய நவளிககாட்டாமல் 
உளளுககுளபளபய ்சிாித்தார்களாம.  எ்ககு 
இபபபொது தான அவளுவடய அமமா 
பொர்வதி இந்தச் ந்சயதிவயச் ந்சால்லி,  உன 
வபெய ி்டம ்சரவை ி்டம இதுபெற்றி பபெ்ச 
பவண்டாம,எல்லாம ்சாியாகிவிட்டது எனறு 
ந்சால் எனறாள.  ஆமாம ெீ ஏதாவது பபெ்சி 
அவன காதவல பவண்டாநமனறா்ா?
 அவன காதல் உண்வமக காதலமமா,  
அவ்ாவது காதவல விடுவதாவது.  

    
  

( அநதொதி )

பக்வ்னக் கணடை
 ெொணகமொப் ்பஙகிளிகய
பக்கத்தில் வநதிடை
 தயக்ககமொப் பூஙகுயிக்
ந்ொக்க ்வக்கி்து
 சுநதரியுன் கபரழகக
்றிக்கிக் நகொள்கி்து
 சுநதரநனனது நெஞ்கம...

நெஞ்கம உன்்ன
 ெித்தம் ெி்னக்கி்கத
பஞ்ொய இதயம்
 கொற்றில் ப்க்கி்கத
நகஞ்றிடும் மனம்
 நெருஙகி வருகி்கத
நகொஞ்றிடை ெீயும்
 அனுமதி தருவொகய...

தருவொகய முத்தத்்த
 எனது கன்னத்திக்
வருவொகய தினமும் 
 எனது கனவினிக்
வளர் பி்்யொய
 ஒளி வீசுபவகள
வொழக்்கத் து்ணயொய
 வநதிடு கதவ்தகய...

கதவ்தகய உநதன்
 மனதில் இடைமளித்தொக்
கதனீயொய ெொளுமுன்்ன
 சுற்றி வருகவகன
நதன்்ல் கொற்ொய
 கமனி்யத் தழுவிடுகவகன
என்ந்ன்றும் எநதன்
 உயிரொயுன்்னச சுமப்கபகன...

சுமப்கபகன கவியுன்்ன
 கொ்ம் முழுவதுகம
சுமஙகலி படடைமும்
 உனக்குத் தநதிடுகவகன
சு்வகள் கு்்யொமல்
 ெொடக்ள ெகர்த்திடுகவகன
சு்மகளுன்்ன நெருஙகொமல்
 இறுதிவ்ரக் கொத்திடுகவகன...

 பாகயபாரதி,
 தகடூர், தமிழெொடு.
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ொன பபெ்சியதுபம,  ப்சகர் ெீ இதுபெற்றி 
மட்டும பபெ்சாபத எனற எனவ்த் தடுத்து 
விட்டாப்.
 ஆமாம, உண்வமயிபலபய ்சந்திரா 
வின அத்வத வபெயன குடிகாரன தா்ாமமா?
 பபெ்சிக நகாண்டிருககும பபொபத 
அங்பக ்சரவை்ின தவல நதாிந்தது.
 ப ்ச க ர் ,  ெீ  ெ ி வ ் ப பெ து  ப பெ ா ல் 
்சந்திராவின அத்வத வபெயன ரத்தீஷ 
குடிகார்ில்வல.  பெத்திவர மாற்றுத் தங்கம 
அவன.
 என்டா இபபெடிச் ந்சால்கிறாய?
 ஆமாம.  ெீ காவலயில் இங்கிருந்து 
புறபபெட்டதும,  ரத்தீஷ எனவ்த் பதடி 
வந்தான.  
 ்ச ர வ ை ன  ்ச ா ர் ,   இ ் ி  உ ங் க ள 
காதலுககு தவடயில்வல.  ்சந்திராவுககு 
தகுதியா் காதலர் ெீங்கபள
 ஏ்ிபபெடிச் ந்சால்கிறீர்கள ரத்தீஷ,  
உங்கவளத் தாப் உங்கள மாமா 
்சந்திராவுககு ெிச்்சயிகக ெிவ்ககிறார் 
எனறு பகளவிபபெட்படப்.
 பெற்று ெீங்கள நரஸ்ட்டாரண்டில் 

பபெ்சிக நகாண்டிருபபெவதக பகட்படன.  
அபபபொது தான உங்கள காதலின தீவிரம 
நதாிந்தது.  உங்கள ஆரூயிர் ெண்பொின 
ெல்நலண்ைமும புாிந்தது.  ொனும என 
பெங்காக பெற்றிரவு குடிகாரன உருவில் 
மாமாவிடம ந்சனறு ந்சால்லக கூடாத 
வார்த்வதகவள அவர்மீது எறிந்பதன.  
அவவர பல்சாக பொபொவில் தளளியும 
விட்படன.  மாமாவுககு ஞாப்ாதயம 
பெ ி ற ந் து  வ ி ட் ட து .   எ ன  பெ ை ி  மு டி ந் த 
மகிழவில் ொனும அங்கிருந்து அகனபறன.
 என் இபபெடிச் ந்சயது விட்டீர்கபள, 
உங்கள நபெற்பறார்களிடம உங்கள நபெயர் 
நகடுபம.  ொன இவதயும நபெற்பறார்களிடம 
ந்சால்லிவிட்பட ந்சயபதன.  என நபெற்பறார் 
தங்கமா்வர்கள.  ஒரு உண்வமக காத 
லுககு உதவிய மகிழச்்சி கிவடத்தபத.
 அபபபொது ்சந்திராவும அவளுவடய 
அமமாவும இந்தப பபெச்சுககவளக பகட்டுக 
நகாண்பட அங்பக வந்தார்கள.  அவர்களும 
ரத்தீெின உதவிககு ெனறி கூறி் ார்கள.
 உ ண் வ ம க  க ா த லி ன  ந வ ற் ற ி 
அங்பக குமமாளமிட்டது ்சிாிபநபொலியாக.

n

1.

குளிரூடடைப்படடை அ்்யில் 

குளிர் கொயநதொன் 

உயர் அதிகொரியின் அனல்கபசசு!

 2. 

ஓடைொத வொகனத்தில் 

கவகமொக ஓடியது 

சூடைொன பக்ககொடைொ!

3.

உ்கம் முழுவதறகும் 

ஒகர நமொழி 

குழந்தயின் ்றிரிப்பும் அழு்கயும்!

4. 

இருப்பவற்்யும் இல் ொ்தது கபொ்  

கொடடை ்வத்தது 

அரசு நகொடுக்கும் இ்வ்ம்!

5. 

கதனீக்கள்  மிரணடு ஓடியது 

பொடடிலில் அ்டைக்கப்படடை 

்ர்க்க்ர பொகு!

6. 

்ொநதி ்ொநதி என்று 

ந்ொல்லி அ்மதியொனொர் 

தன் கொதலியின்  நபயர்! 

பா.சகதிவேல் , ககொயம்புத்தூர் 
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 இயல்பொ்வர்களுககு மட்டும 
மற்றும ெீங்களும கிவடபபீர்கள பபொனற 
நூல்களின ஆ்சிாியர் ்சகதிபவலாயுதம 
இபநபெருங்கவதயில் வரும கதாபொத்தி 
ரங்கள அவ்த்துபம ம்பதாடு உற 
வாடுவதும, ம்தி்ில் ெிற்பெதும ஒரு 
வவக பபெரா்ந்தம எனறு வாழத்துவர 
வழங்கியிருககினறார்.
   இககவதயில் வரும ்சாரதா - 
வளளியமவம மற்றும துவரரா்சாவின 
கதாபொத்திரங்கள விட்டுக நகாடுத்தலி்ால் 
நபெரும பெவகவய நவற்றி நகாளளக 
கற்றுகநகாடுககினற் எனறு தமிழ நெஞ்சம 
அமின மகிழந்துவர தந்திருககினறார்.
    கவதயில் வரும கதாபொத்திரங்களின 
ந பெ ய ர் க ள  எ ங் ப க ப ய ா  பெ ா ர் த் ப த ா 
பகட்படா சூடிய நபெயர்கள அல்ல. தன 
வீட்டு முற்றத்வத ஒரு காலத்தில் ெிவறவு 
ந்சயதவர்கள எனறு தனனுவர தந்து 
ெமவம கவதககுள இழுத்துச் ந்சல்கிறார்.
 நமாத்தம பென்ிநரண்டு அத்தியா 
யங்கவளக நகாண்டு அவமககப நபெற்றி 
ருககிறது  இககுறுொவல். அவ்த்து 
அத்தி யாயங்களுககும ்சாியா தவலபபும, 
அவவத்தி யாயத்வதச் ந்சால்லும குறும 
பெடமும ெமவம கவதயினூபட பெிரயாைிகக 
வவககிறது.
 ஒரு வீட்டில் தாய நபொிய கருபபெி 
மற்றும மகன துவரராசு மருமகள 
அழகுொச்்சியார் எ் அறிமுகம ந்சயது 
அத்வத யார்.? மருமகளின குைம என்.? 
மக்ின குைம என் எனறு ஒரு ்சில 
வாிகளிபலபய அறிமுகம ந்சயது கவதவய 
ெகர்த்துகினறார். 

 நபொிய கருபபெி  மற்றும துவர 
ராசுவுககுமா் உறவு அந்த பொ்சம அதற்கு 
கட்டுபபெடும அழகு ொச்்சியாாின குைம 
எ் பெர்மவறச் ்சிந்தவ்பயாடு கவத 
புவ்யபபெட்டுளளது. சூழபல எதிர் மவறயாக  
இககவதயி் ில் அவமந்திருககிறது. எதிர் 
மவற ொயகன மற்றும ொயகி இல்லாத ஒரு 
பெர்மவறக கவத.
 அழகு ொச்்சியார் நபெற்நறடுககும 
குழந்வதகள அதில் இரண்டாவதாக 
பெிறந்த நபெண்குழந்வத வளளியமவம 
அவள பமல் குடுமபெம நகாளளும பொ்சம 
மற்றும அதற்கா் காரைம. அது கண்டு 
நபொறாவமயுற் அண்ைன ந்சல்வம 
அவ்து முடிவு  மாற்றநம் இயல்பொய 
கவத ெகர்கிறது.
 தண்ைீர் பெிடிககப பபொகும குழாயில் 
ஏற்பெடும ்சின் ்சண்வட அதற்கு காரைமா் 
வளளியமவமயின ம்ெிவல பெினபு அவள 
அந்த பதாழியா் ்சாரதாவிற்கு ந்சயயும ்சிறு 
உதவி வளளியமவமவய ஒரு பெடி உயரத்தில் 
ெம ம்தில் குடி நகாளள வவககிறது. 
இதுதான கவதயின திருபபு முவ்.
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 ந்சல்வத்திற்கு திருமைமாகி ஏற்பெடும 
ெிவல அககுழந்வதவய வளளியமவம 
தம குழந்வதயாக எண்ைி தாலாட்டுப 
பொடுவதாக தாலாட்டு பபொடலுடன ெிவறவு 
ந்சயதிருககினறார் கவதயிவ்.
 அ ம ம ா  ந பெ ா ி ய  க ரு ப பெ ி க கு ம 
வளளியமவமககும நகாடுத்திருககும 
உருவகமும கதா பொத்திரத் த்வமயும ெம 
நெஞவ்ச விட்டு அகல மறுககிறது. ெல்ல 
பெிவைபபு அது.
 கதா்சிாியர் ந்சான் மாதிாி
 ொம எபபெடி இருகக பவைடும 
எனபெவத விட ொம எபபெடி இருந்பதாம 
எ்ககாட்டியிருககிறது இககுறுொவல்.
 நதாவலககாட்்சி நெடுந்நதாடர் 
எதிர்மவறப பொத்திரத்தில் ெமவமயறியாமல் 
மூ ழ க ி  அ த ன  ப ல ்ச ா ்  பொத ி ப பெ ி ல் 
உலாாவரும ெமககு இககுறுொவலின 
பெரமவற கதாபொத்திரங்கள ெமவம 
மீண்நடழ அவழககினற். வா்சிபபு எனும 
கரம பெற்றிக நகாண்டு மீண்நடழுந்து 
இயல்பு ெிவலககுத் திருமபுபவாம.

அழகுொச்்சியார்
வளளிப்சர்மலிங்கம
தமிழநெஞ்சமபெதிபபெகம
விவல ரூ100 பெககங்கள 80

நதாடர்புகளுககு :
editor@tamilnenjam.com

writervallishermalingam@gmail.com

வங்கிக்டன்

கொ்்க்கடைன் முடிக்கும் முன்கன
வொஙகிய கடை்ன அ்டைக்கசந்ொல்லி 
வீடடு வொ்லில் வநது ெிறகி்ொர்
வஙகி அதிகொரி!

அவர் வொயிலிருநது
வரும் வொர்த்்தகள்
மிகக்கம்பீரமொகவும்
மரியொ்தயற்தொகவும்
ககடகி்து நகொடுத்த கடை்ன!

மரியொ்தயற் வொர்த்்தகள்
என் கொதுகள் ்கித்துக்நகொள்ளும்;
அக்கம்பக்கம் கொதுகள் ்கிக்கொது
கண மூக்கு வொய ்வத்தல்்வொ ஏசும்!

கூசுகி்து உடைம்பு
உப்பு கபொடடு ்ொப்பிடுவதொல்!
ககொபம் நகொப்பளிக்கி்து
மற்வர்க்ள
மரியொ்தயொககவ ெடைத்துவதொல்!
என்ன பயன் வொஙகிய கடை்ன
திருப்பிசந்லுத்த வக்கில்்்!

இரணடு மூன்று மொதத்திறகுள்
கடடுகிக்ன் என்று நகஞ்றி ெின்்ொலும்
இ்தகய எத்த்னமு்் ந்ொல்வொநயன
மிஞசுகின்்ன வொர்த்்தகள்!

நகொஞ்மொவது கடடினொல்தொன்
வடடிக்கொவது ஆகுமொம்
இல்்ொது கபொனொல் து்்்ொர்நத
ெடைவடிக்்க எடுக்கப்படுமொம்!

க்ொறறுப்பருக்்கக்ள கணடிடைொத
எஙகள் வீடடு வடடிகள்
எஙகிருநது குடடிகபொடுநமன
நதரியவில்்் அ்லுக்கொன வடடி்ய!

ஏ்ழக்ள மதிக்கத்நதரியொத
உஙகளிடைம் கப்றி இனி
ஆகப்கபொகவொநதொன்றுமில்்் 
அழிநதுகபொவ்தத்தவிர..!

எல்்ொம் கபப்பர்தொன் கபசும்
எனசந்ொல்லும் உஙகள் ரொஜயத்தின்
க்ொனொவில் இருக்கும்
கணக்ககடுகளில் எழுதி ்வயுஙகள்
என் நபயருக்கு அருகக
வரவு என்பதறகு பதி்ொக
“தறநகொ்்” என்று!

- மகிழை.சிேகார்்ததி

தாமிரபெரைி இலககிய மாமனறம ்சார்பெில் 
(14.02.2021) இ்ிபத நவளியிடபபெட்டது 
அபத ொளில் தஞவ்சத் தமிழ மனறம நூல் 
நவளிட்டுவிழாவிலும நவளியீடு கண்டது. 
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 ொன எ்து பகமராவவ ்சார்ஜர் 
லிருந்து எடுத்து அதன வபெயில் வவத்பதன, 
ஒரு பஜாடி கூடுதல் பபெட்டாிகவள எடுத்துக 
நகாண்படன, ஏந்னறால் “பவற ஒரு 
உலகத்தில் தன்ிவல மறந்து புவகபபெடம 
எடுககும பபொது  ்சார்ஜ் இல்லாம பபொகும 
பபொது  தான  சுயெிவ்வுகபக  வருபவாம”.
 ்சந்திரன  தன பவவலவய ந்சயய 
வா்த்தில் உதயமாகியது; ொனும ்சந்திரனு 
டன ப்சர்ந்து பெயைத்வத ஆரமபெித்பதன.
 ்சந்திரன  பெயைம ந்சயவது பபொல ; 
ொனும  அபத ந்சயபதன  ; 
 “யாரும நெருங்க முடியாத தூரம”
 “யாரும பபொகாத ஒரு இடம” 
 ‘உளளுககுள நவபபெம ’
 ‘நவளிபய குளுவம’ 
 ஒரு கைத்தில் பயா்சித்பதன ்சந்திர 
னுககு  இபத பகாட்பொடு தாப்ா  எனறு !
 எ்ககு இயற்வகயாகபவ - இயற்வக 
பெற்றிய ஒரு பதடுதல்;
 ஒரு க்வில் பதடுவது பபொல; 
இவையதளத்திலும பதடிப்ன அபபெடி 
ஒரு இடத்வத.
 க்வில் பதடுவதற்காக ! இபபெடி 
ஒரு இடத்வத கற்பெவ் ந்சயபதன.
 “ொம என் ெிவ்ககிபறாபமா!   
 அதுதாப் க்வில் வருகிறது என் 
வா்சகர்கபள”
 இவையதளத்துககு கீபவடு  மாதிாி; 
க்வுககு கீபவடு   “கற்பெவ்”  
 ்சந்திரன  என தவலககு பமல் இருந்த 
பபொது ொன அந்த இடத்வத அவடந்பதன. 
ஆ ா்ல் அங்பக குளிர்ந்த சூழெிவல . 

 இது ஒரு ரமமியமா் ‘கற்பெவ்’.
எனவ் சுற்றி பராஜாவ்ம ;
 என ம்ெிவல மாதிா ி  பராஜா 
பூககவள சுற்றி வண்டுகள மகிழச்்சியாக 
ஆ்ந்தத்தில் துளளி குதித்தது.
 திடீநரனறு காற்று வந்து வண்டுகளிட 
மிருந்து பூககவள காபபொற்றியது  இந்த 
காட்்சிவய பகமராவில் பெடத்வத பெிடித்பதன. 
 அந்த பெரத்தில் ொன பகமராவவப 
பொர்ககுமபபொது  அவவளப பொர்த்பதன. 
 க ா ற் ப ற ா டு  ப பெ ா ் து . . ,  வ ண் டு 
மட்டும இல்வல ொனும தான! 
 ஓ.. ஓ.. இதுதான விதியா ! இல்வல 
விதியின ்சதியா ! 
 முனந்ாரு பெரத்தில் என்ிடம 
பெரம இல்வல -  அவள என்ிடம 
இருந்தாள; இபபபொபதா என்ிடம பெரம 
இருககு! ஆ்ால் என வாழகவகயில் அவள 
இல்வல.
 இபபபொது அவள எ்ககு முன்ால் 
இருந்ததால், பெரம இ்ி இல்வல எனபெது 
பபொல.
 காதல்.
 இதுதான காதல் எனறு ெிவ்த்பதன. 
 அவள ்சிாித்தபெடி, 
 எனவ்ப பொர்த்து அவளும;
 அவவள பொர்த்து ொனும;
 நதாவலந்த பபொ்
 என கண்கவள பொர்த்ததும
 தந்து விட்டாய..! கண்கவள
 தந்து விட்டு  இதயத்வத
 பெறித்து விட்டாய…!
 பராஜா நமாட்டுகளில் வண்டுகள 
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்சிககிக நகாளளுவது பபொல ொனும ்சிககி 
நகாண்படன.
 இந்த வி்சித்திரமா் நதாடர்பெில் 
்சிககிகநகாண்டது பெற்றி என காதில் 
கிசுகிசுத்தாள. 
 ொன மட்டும தான ்சிககி நகாண்படன 
எனறு தவறாக ெிவ்த்து விட்படன.
 அவவளப பெற்றிய எண்ைங்கள 
யாவும நதயவீகமா்து, 
 ்சல.. ்சல,,  எனற இவலயிலிருந்து 
வந்த ஓவ்ச அவவள அவழத்தது பபொலபவ 
இருந்தது அவளுவடய வி்சாலமா் 
காிய கண்கவள அவவ்த்தில் பமல் 
பெரபபெி்ாள.
 அவள பொர்த்த அந்த கைம பராஜா 
பூககள கூட நபொறவமக நகாண்ட் 
அவள அழவக கண்டு ! அவத பகமராவில் 
புவகபபெடம பெிடித்பதன.
 அவள ஒவநவாரு ந்சயவகயும 
ெிவறய பெடங்கவள கிளிக ந்சயதுக  

நகாண்டிருந்பதன. 
 புவகபபெடங்கள பெிறந்துவிட்ட்..!
 பபெட்டாிகள இறந்துவிட்ட்..!
 புவகபபெடத்வத எடுத்துக நகாண்பட  
இருந்பதன.
 பகமராவில் தபபெித்த பெடங்கள 
எல்லாம என இதயம பெடம பெிடித்தது.
 என இதயத்தில் ஒவநவாரு கிளிககி 
லும என இதய துடிபபு இருந்தது. 
 ்ச ிகநரட் துண்டு கவட்சி  வவர 
வந்து விரலிவடயில் சுடுவது மாதிாி அந்த 
பெிரகா்சமா் குளிர் கூட எனவ் சுட்டது.
ெிகழகாலத்துககு வந்பதன.
 அவள இல்லாத இந்த ெிகழகாலம; 
இறந்த காலம பபொல இருந்தது. அவள 
இருககிற அந்த இறந்த காலம ; ெிகழகாலம 
பபொல இருககுது. 
 எனறும ெீங்கா ெிவ்வுடன ஆழந்த  
அந்த ெிவ்வுகபளாபட ெித்திவர வவர என 
ெித்திவரகளிலும கூட திாிந்து நகாண்பட 
திாிந்தது அவவள பெற்றிய ‘கற்பெவ்’
 ‘அது தான என ‘கற்பெவ் உலகம’. 
அவள தான என  ‘‘கற்பெவ்’’.

n

   

    

   

    

   

    

   

    

  

 

    |4



  48|

 மங்வகயராயப பெ ிறபபெதற்பக 
ெல்ல மாதவம ந்சயதிட பவண்டுமமமா 
எனபெதற்கிைங்க, நபெண்கள தி்த்வதப 
பபொற்றும வவகயில்...
 பொரதத் தாய ஈனநறடுத்த வபெந்தமிழ 
ொட்டின ்சீர்மிகு கடலூர் மாவட்டத்தில் 
பெவகயில்லா உறவுகளும, புவகயில்லா  
இயற்வக எழிலும நகாஞ்சி மகிழந்திடும 
நகாவழ ்சாவடிககுபபெம எனும கிராமத்தில்,  
ப்சற்றில் முவளத்த ந்சந்தாமவரயாய ஏர் 
முவ்ப பெிடித்து விவ்சாயத்வத உயிநர்க 
நகாண்ட பெிலிபபு - பொபபெமமாள தமபெதியர் 
12  ஆண்டுகளுககுப பெிறகு குறிஞ்சி 
மலராய பெிறந்த பெி.ஆபராககிய 
ந்சல்வி எனும ஆ்சிாிவய, கவிஞர், 
எழுத்தாளர், பெட்டிமனறபபெச்்சாளர், 
இ ய ற் வ க  ஆ ர் வ ல ர் ,  ந பெ ண் 
பபொராளி, நதாவலககாட்்சி ெிகழச்்சி 
நதாகுபபொளர் எ் பெனமுகம 
நகாண்ட நபெண் எனும பபெராற்றவல 
அ ற ி மு க ப பெ டு த் து வ த ி ல் 
தமிழநெஞ்சம மகிழகிறது!
 தமிழ இலககிய நதாடர்பொல் 
க ி வ ட க க ப  ந பெ ற் ற வ ர்  த ா ன 
இளந்தளிர் ஆபராககியந்சல்வி. 
அநதன  ்இளந்தளிர் எனறு தாப் 
ெிவ்ககிறீர்கள? அதுப பெற்றி 
அவாிடம பகட்டபபொது, அவர் 
கூறிய பெதில் ெமவம வியபபெில் 
ஆழத்தியது எனறு கூறி் ால் அது 
மிவகயாகாது 
 ‘‘இளந்தளிர் கடலூர்’’ என 
கிற அவமப பெிவ் ஏற்பெடுத்தி 

அவவவமபபெின ந்சயலா ளராக ந்சயல்பெட்டு 
வருகிறார்.இவவவமப பெின பொககமா்து, 
பெளளிகளில் மாை வர் களிவடபய சுற்று 
சூழல் பொது க ா த் த ல் ,  இ ய ற் வ க வ ய ப 
ப பெ ணு த ல்  பபொனற ்சிந்தவ்கவள 
தூண்டககூடிய விழிபபுைர்வூட்டும ெிகழச்்சி 
கவள ஏற்பொடு ந்சயது, மாைவர்கவள 
பெங்பகற்க ந்சயது அனவறய ொளில் அப 
பெளளி வளாகத்தில் மரக கனறுகள ெட்டு, 
அபபெளளிகளின தவலவமயா்சிாியர் மற்றும 
ஆ்சிாிய நபெருமககள உதவிக நகாண்டு 
பொதுகாத்து வருகினற்ர்.

  பெ ல் ப வ று  அ வ ம ப பு க ள 
மரககனறுகள ெடும பெைியிவ் 
பமற்நகாண்டாலும இவவவமபபெின 
்சிறபபெம்சம என்நவனறால், 
ப த ர் வு  ந ்ச ய ய ப பெ ட் ட  பெ ள ள ி 
கல்லூாிகளில் இயற்வகயின மீது 
ஆர்வம நகாண்ட மாைவர்கவள 
பதர்வு ந்சயது ஒவநவாரு மாைவ 
ாிடமும மரககனறுடன ஒபபெந்த 
பெ த் த ி ர ம  ஒ ன று ம  வ ழ ங் க ப 
பெ டு க ி ற து .  அ வ  ஒ ப பெ ந் த ப 
பெத்திரத்தில் தங்களால் ெடபபெட்ட 
மரககனறுகவள முவறயாக பெரா 
மாித்து வளர்த்நதடுபபபொம எ் 
மாைவரும, 6 அடிககு பமல் வளர்த்து 
விட்ட பெின பொில் வந்து பொராட்டி 
பொி்சளிபபபொம எ  ் இளந்தளிர் 
அவமபபெி் ரும வகநயாபபெமிட்டு 
வழங்கப பெடுவபத அவ ஒபபெந்த 
பெத்திரம எனபெவத அறிந்து பொராட்டி 
மகிழந்பதாம 
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 இ து வ வ ர  இ ள ந் த ள ி ர்  க ட லூ ர் 
அவமபபெின மூலம 800ககும பமற்பெட்ட மரக 
கனறுகள 12 பெளளிகளிலும, 2 கல்லூாிகளிலும 
முவறயாக பெராமாிககப பெட்டு வருகிறது 
எனபெது குறிபபெிடத்தககது  
 பெளளிகளில் மரககனறுகள ெட்டு 
வ ள ர் க கு ம  எ ண் ை ம  எ ப பெ டி  வ ந் த து 
எனறு ொம பகட்டபபொது, மாைவர்கள 
த ா ன  எ த ி ர் க ா ல த் வ த  உ ரு வ ா க க க 
கூடிய மாநபெரும ்சகதி. அவர்களுவடய 
உளளத்தில் எதிர்கால ்சந்ததிகளுககா் 
ெல்லக காற்வறயும, சுத்தமா் ெீவரயும 
நபெற்று ஆபராககியமா் உடல் சுகத்துடன 
வாழ மரககனறுகவள வளர்கக பவண்டும 

எனகிற ்சிந்தவ்வய மாைவர்களின 
ம்தில் வித்தாககி்ால், அவர்கள அவத 
விருட்்சமாககி ொட்டிற்கும வீட்டிற்கும 
ெலம பெயபபொர்கள எனகிறார் ஆ்சிாிவய 
ஆபராககியந்சல்வி.
 அவர் தம ந்சாந்த வாழகவகப பெற்றி 
கூறுவகயில், விவ்சாயக குடுமபெம பெிலிபபு 
பொபபெமமாள தமபெதியருககு மகளாய பெிறந்து 
தான இந்த அளவிற்கு வாழகவகயில் 
பெனமுகமாய ்சிறந்திட காரைமாய தன தாய 
தந்வதயாின வளர்பபு  அதன பெிறகு கைவர் 
ஜான பீட்டர் மற்றும நெர்லி பாீத்தா, 
ந � ல ன  ந ஜ ன ்ச ி  எ ன னு ம  இ ர ண் டு 
மகளகளும தன முனப்ற்றத்திற்கு பெகக 
பெலமாய உறுதுவை ந்சயகிறார்கள 
எனகிறார் ஆ்சிாிவய.
 இபபெடியாக தன குடுமபெத்திலும ்சமூகத்தி 
லும அககவறயுடனும நபொறுபபுைர்வுடனும 
விளங்கும ஆ்சிாிவய ஆபராககியந்சல்வி நபெண் 

குழந்வதகள ெலன, நபெண்களின முனப்ற்றம 
குறித்து நதாவலக காட்்சி ெிகழச்்சிகவள ஏற்பொடு 
ந்சயதல், நபெண்களுககா  ் விழிபபுைர்விவ் 
ஏற்பெடுத்தக கூடிய வவகயில் பமவடக கூட்டங் 
களில் ந்சாற்நபொழிவாற்றுதல் பெிளவளகளால் 
வகவிடபபெட்ட நபெற்பறார்கள, நபெற்பறார்களால் 
புறககைிககபபபெட்ட குழந்வத கவளத் பதடிச் 
ந்சனறு இயனற உதவிகவள ந்சயது வருகிறார்.
 அ து  ம ட் டு ம ல் ல ா து  ெ ா ட் டு ப 
பெற்றிவ் வளர்ககக கூடிய வவகயிலும, 
்சமுதாய ்சீர்திருத்தங்கவள ஏற்பெடுத்தும 

நகொகரொனொ ெிவொரணப் பணிகளில்...

மொணபுமிகு தமிழ பணணொடடு வளர்ச்றித்து்ர 
அ்மச்ர் மொ. பொணடியன் அவர்களிடைமிருநது  பொரதி 
விருது நபறும் தருணம்.

தமிழக கி்றிஸதவ எழுத்தொளர் ஒன்்றிப்பு ்ஙகத்தின் 
்ொர்பில் 2017ல்  அருடக்்மொமணி விருது வழஙகப் 
படடை  .ெிகழவில்
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வவகயிலும கவிவதகள, கவதகள எழுது 
வது, மாைவர்களிவடபய பபொட்டி கள 
|ெடத்தி பொிசுகள வழங்குவது எ் பெல் 
பவறு பெைிகவள ந்சயது வருகிறார். 
ெமது ொட்டில் நகாண்டாடபபெடும. கலாச் 
்சாரங்கவள நவளிபபெடுத்தக கூடிய வவக 
யிலா் ெிகழச்்சிகவள நதாகுத்து நதாவலக 
காட்்சி ெிகழச்்சிகளுககு நகாடுத்தல் பபொனற 
வற்வறயும ந்சயது வருகிறார்.
 எ ல் ல ா வ ற் ற ி ற் கு ம  ப ம ல ா க 
நகாபரா்ா பபொிடாில் இளந்தளிர் கடலூர் 
அவமபபெின மூலம பெல்பவறு உதவிகவள 
பெல தரபபெட்ட மககளுககு ந்சயதுளளார் 
எனபெவத அறிந்து நபெருமிதம அவடந்பதாம.
 இவவாறாக கல்விப பெைி, ்சமூகப 
பெைி, இலககிய பெைிநய் ப்சார்வறியாது 
உலகில்  சுழனறு வந்துக நகாண்டிருககும 
ஆ்சிாிவய ஆபராககிய ந்சல்வி அருட்கவல 
மாமைி, நதாண்டறச் ந்சமமல், பொரதி 
விருது, கவிச் ்சிகரம, கவித்நதனறல், 
இலககிய கவிச் ந்சமமல், இலககிய 
ந்சல்வர், ெட்்சத்திர விருது, ெட்்சத்திர 

கவிப நபெருமகள, Best Motivator award, 
்சமூகச்ப்சவகி ந்சமமல் விருது, ஆ்சிாியச் 
ந்சமமல் விருது, பொட்டுவடத் தவலவன 
பொரதி விருது, அனவ் நதர்சா விருது, 
அருவம ஆ்சான விருது மற்றும நகாபரா்ாப 
பபொிடாில் ந்சயதிட்ட  பெைிகவள பெல்பவறு 
ொடுகளிலி ி்னறு 100ககும பமற்பெட்ட 
்சானறிதழகவளயும நபெற்றுளளார்,
 இத்தவ் ந்சயல்பொடுகவள ்சாந்த 
மாகவும அவமதியாகவும ந்சயது வருகினற 
ெமது பெனமுக பெண்பொளர் ஆபராககிய ந்சல்வி, 
நபெண்கள தி் த்வதப பெற்றிய ந்சயதியாக, 
நபெண்கள தான இபபெிரபெஞ்சத்தின உயிர் 
ெ ா டி .  ந பெ ண் க ள ா ல்  அ வ ் த் வ த யு ம 
்சாதிகக முடியும. நபெண்கள தி்த்தனறு 
மட்டுமனறி தி்ம தி்ம பபொற்றபபெட 
பவண்டியவர்கள நபெண்கள எனகிறார். 
 அடுத்து தனனுவடய எதிர்கால 
க்வுகள  பெற்றி கூறுவகயில் தன நபெற்பறார்கள 
பெிலிபபு, பொபபெமமாள ெிவ்வாக ஆதரவற்பறார் 
இல்லம மற்றும அறககட்டவள ஒனவற ெிறுவி 
ஆதரவற்ற நபெற்பறார்களுககு உதவ பவண்டும. 
அவ்த்துப பெளளிகளிலும மரககனறுகள ெட்டு 
பெசுவமப புரட்்சியிவ  ் ஏற்பெடுத்த பவண்டும 
எ் தன லட்்சியக க்வுகவள  அடுககிக 
நகாண்பட ந்சனற ெமது ஆ்சிாிவய ஆபராககிய 
ந்சல்வியிவ  ் பெைி ்சிறகக வாழத்தி விவடப 
நபெற்பறாம.
 ெல்லா்சிாிவய பெி.ஆபராககிய ந்சல்வி 
நமனபமலும பெல ெற்பெைிகள ந்சயதுச் 
்சிறந்திட தமிழநெஞ்சம வாழத்தி மகிழகிறது.

- தமிைமின்

கடைலூர் கிருஷண்ொமி கல்லூரியில் மரக்கன்றுகள் ெடைப்படடைது .



    |5

ஓர் ஊரில் ஆயிரம் கணணொடிகள் 
இருக்கி் அ்் ஒன்று இருநதது. 
அதறகுள் ந்ன்று ஒரு ்றிறுமி 
வி்ளயொடினொள்.

தன்்னச சுற்றி ஆயிரம் குழந்தகளின் 
ம்ர்நத முகத்்தக் கணடு மகிழநதொள்.
அவள் ்க தடடியவுடைன், ஆயிரம் 
பிம்பஙகளும் ்க தடடின.
உ்கிக்கய மகிழச்றியொன இடைம் 
இதுதொன்! என்று எணணி, அடிக்கடி 
அஙகக ந்ன்று வி்ளயொடினொள்.

அகத இடைத்துக்கு ஒருெொள் மனெி்் 
்ரியில்்ொத ஒருவன் வநதொன். தன்்னச 
சுற்றி ஆயிரம் ககொபமொன மனிதர்க்ளக் 
கணடைொன்.

அச்ம் நகொணடை அவன், அநத 
மனிதர்க்ள அடிக்க ்க ஓஙகியவுடைன், 
ஆயிரம் பிம்பஙகளும் அவ்ன அடிக்க 
்க ஓஙகின. உ்கிக்கய கமொ்மொன 
இடைம் இதுதொன்! எனக் கூ்றி, அஙகிருநது 
நவளிகய்றினொன்.

இநத ்மூகம்தொன் ஆயிரம் கணணொடிகள் 
இருக்கி் அ்்.

ெொம் எ்த நவளிப்படுத்துகி்கமொ 
அ்தகய ்மூகம் பிரதிபலிக்கி்து.

உன் மன்தக் குழந்த்யப் கபொல் 
்வத்திரு.

உ்கம் உனக்கு ந்ொர்க்கமொகும்

 நாபபின்ழனை இரஜவகாபால்

உலகம் உனைககு 
சசார்ககமாகும்
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 எபதச்வ்சயாக கண்ைில் பெட்ட 
அந்தக காட்்சி  அ்ிதாவவ திடுககிடச் 
ந்சயதது.
 க ி ட ா ா ி ஸ் ட்  அ ரு ண்  ்ச க ஜ ம ா க 
ஒரு நபொண்ணுடன மிக நெருககமாய..
அனபயானயமாய..
 ‘ ‘ ப ்ச . .  இ வ வ ்  ெ ல் ல வ ன னு 
நெ்ச்ப்சப்.. உருகி உருகி காதலிச்சு.. 
எல்லாபம இவன தானனு நெ்ச்சு..
குடுமபெத்வத உதறிட்டு வந்து இவப்ாட 
வாழகவக ெடத்தி்துககு..  எ்ககு 
பவண்டியது தான..’’ எ் ம்திற்குள 
அங்கலாயத்தாள.
 அருணும, அ்ிதாவும நவஸ்டர்ன 
மியூ்சிக எனற இவ்சக குழுவின பெிரபெலங்கள. 
அ்ிதாவின குரலுககு மயங்காதவர்கள 
எவருமில்வல..அபத பபொனறு அருைின 
கிடார் இவ்சககு ஆடாத தவலகபள 
இல்வல.
 கல்யாை ாிெப்சன, பகாவில் திரு 
விழாககள, ்சங்க ஆண்டு விழாககள எ் 
பெல இடங்களில் நவஸ்டர்ன மியூ்சிககின 
பெங்களிபபு  இருககும.  அங்நகல்லாம 
அருணும, அ ி்தாவும த ி்த்து நதாிவார்கள. 
இருவரும இல்வலநயனறால்  நவஸ்டர்ப் 
பவஸ்ட் தான எனற வார்த்வதகள எல்லாம 
இவர்களது காதுபெடபவ பகட்டிருககிறார்கள.
 இருவரது நதாழில் நெருககம..
வாழகவகயிலும ஒனறு ப்சர்த்து வவககும 
ெ ி வ ல க கு  வ ள ர் ந் து  வ ி ட ,  இ ரு வ ரு ம 
ஒபர வீட்டில் குடியிருககும அளவிற்கு  
நெருங்கியிருந்தார்கள.

 அபபெடியிருகக..  இபதா இனறு 
குருபபெில் புதிதாக இவைந்து ொனவகந்து 
கச்ப்சா ிகள மட்டுபம பொடியிருககும 
பொடகி கீதாபவாடு அருண் இவவளவு 
நெருககமாய..ப்ச.. ஆண்கள எல்பலாரும 
அபபெடித்தாப்ா..!
 மலருககு மலர் தாவும வண்டுகளாய 
ஆண்களின ம்ம ஏன நபெண்கவள நுகரப 
பபொய விடுகிறது. ஒபர வீட்டில் வ்சித்தாலும 
தாலி கட்டாமல் வாழபெவள தாப்..எ் 
இளககாரமாக ெிவ்ககிறா்ா..!
 உ ள ளு க கு ள  ம ் ம  ந வ து ம பெ ி 
பவதவ்யில் புழுங்கி்ாள.
 இல்வல.. இவத இபபெடிபய வளர 
விடக கூடாது. இதற்கு ஏபதனும முடிவு 
கட்ட பவண்டும. என் ந்சயவது..? 
பெரபெரநவ் ம்து அவலந்தது.
 துபராகத்தின பொி்சாய அருணுககு 
மரைத்வத வழங்கி விடலாமா..எ் ஒரு 
கைம பயா்சித்தாள.
 ப்ச..தவறு.. நபொசுகநகனறு இறந்து 
பபொய விட்டால் தன தவவற எவவாறு 
உைர்வான..?!
 பபெ்சாமல்.. ொம ஒரு கடிதத்வத 
எழுதி வவத்து விட்டு தற்நகாவல ந்சயது 
நகாளளலாமா.. ‘‘எ்து ்சாவிற்கு காரைம 
அருண் தான.. எ்து வாழவிவ  ் ்சீரழித்து 
ெடுத்நதருவில் ெிறுத்தி விட்டான.. இவவ்ப 
பபொனறவர்கள ்சமுதாயத்தில் வாழவது 
தவறு.. காவல் துவற இவனுககு தகுந்த 
தண்டவ்வய வழங்க பவண்டும..இத்யாதி..  
இத்யாதி.. எ  ் எழுதி வவத்து விட்டு ஒரு 
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முழக கயிற்றிபலா, வி்சத்வதபயா குடித்து 
விடலாமா..!
 ஒரு பவவள அருண் தபபெித்து 
விட்டால், ொம இறந்து பெயந்ன்..?!
 என் ந்சயவது..? ஒனறும புாிய 
வில்வல..!
 உலகில் இவவ்ப பபொனறவர்கள 
வாழபவ கூடாது..! இவன த்து தவறிவ் 
உைர்ந்து உைர்ந்து வருந்த பவண்டும..! 
என் ந்சயயலாம..! என் ந்சயயலாம..! 
்ச ிந்தித்தாள..்சிந்தித்தாள..்சிந்தித்துக 
நகாண்பட இருந்தாள.
 ‘‘ஏமமா..இங்பக ஒரு பபெெண்வட 
பொர்த்தீங்களா..! ெீல ெிற ்சாாி கட்டி 

யிருந்தாபள..’’
 ‘‘இந்தப பெககமா பபொறவதப பொர்த் 
பதன ்சிஸ்டர்’’ எனறாள அந்த வயதா் 
நபெண்மைி.
 கீ ழ ப பெ ா க க ம  ம ் ெ ல  ம ரு த் து 
வமவ்யிலிருந்து தபபெி  ஓடி விட்ட 
அ ் ி த ா வ வ  ெீ ங் க ளு ம  கூ ட  ்ச ந் த ி க க 
வாயபபெிருககிறது..!
 ‘‘எ ன ்  ந ்ச ய ய ல ா ம . . ?  எ ன ் 
ந்சயயலாம..?’’ எனற குரபலாடு ந்சனவ் 
ெகரத் நதருககளிபலா, பீச், பொர்ககிபலா  
எவபரனும சுற்றித் திாிந்தால் அது ெிச்்சயமாய 
அ ி்தாவாக இருகக வாயபபெிருககிறது.     
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 கவிஞர் பொலமுவ் ஃபொறூககின 
ஒனபெதாவது நூலாகவும,  ொலாவது 
காவியமாகவும நவளிவந்திருககும ‘மீளப 
பெறககும ெங்கைங்கள’ ஒரு ெவீ் காவியமாக 
மிடுககுடன பெயைிகக ஆரமபெித்துளளது.
 இவதப பெற்றி ந்சால்வதா்ால் 
பெிளவளகவளப நபெற்று வளர்த்து ஆளாக 
கும நபெருமபொலா் முதிய நபெற்பறா 
ாின மப்ாெிவலவய ெனகு புாிந்து 
நகாண்ட நூலா்சிா ியர்,  அவர்களின 
உைர்வுகளுடன ்சங்கமித்து காவியமாக 
உருவாககி, வாழந்து நகாண்டிருககும 
ஒட்டுநமாத்த நபெற்பறாருககும ்சமர்பபெைம 
ந்சயதிருபபெபதாடு, இளம தவலமுவறககும 
மப்ாவியல் ாீதியாக பொடமும ெடத்தி 
யிருககிறார் எனபற ந்சால்ல பவண்டும. 
இவர் அதற்காக எடுத்துக நகாண்ட கரு 
உண்வமயிபலபய பொராட்டுககுாியது.
 அகமது மாஸ்டாின கவதயூடாக, 
கிராமங்கவள ெகரமாககும பெைியில் காடு 
கவள அழிபபெவதயும ,அத்ால் இயற்வக 
தன வ்பவபெ இழபபெவதயும நதாட்டுக 
காட்டியிருபபெது எல்பலாருபம ்சிந்திகக 
பவண்டிய ஒரு விடயம.‘பெச்வ்சப பெப்சநல் 
இருந்த காடுகள பெசுவம இழந்து உயிவர 

விட்ட்’ எனும வாிகள இயற்வகவய 
பெ்சிபபெவர்களின உயிவரயும உருககும 
எனபெது திண்ைம.
 பெிளவளகள என்தான பொ்சமாக இருந்து 
நபொறுபபொகக கவ்ித்துக நகாண்டாலும, 
நபொருளாதார பெிரச்்சிவ்களாபலா அனறி 
வாழகவகச் ்சிககவலக குவறபபெதாக ெிவ்த்பதா 
தமககுள பொ்சத்வதப பெங்கு பபொடுவதில் ொன ெீ 
எ்ப பபொட்டியிட்டு, கவட்சியில் தாயதந்வதவய 
பெிாித்து வவத்து பெிைிகவள அவர்களுடன 
ப்சர்த்து வவத்து விடுகிறார்கள.
 அவாின இந்த வாிகள அதற்கு 
்சானறு பெகர்கினற்.
 ‘கூட்டுக குடுமபெமாய இருந்த மககள 
த்ித்த்ித் தீவாயப பெிாிந்து பபொ்தால், 
உறவு ெிவலகள ்சீர்குவலந்திட்டதால், 
மாியாவதப பெண்பு மதிபபு எனபெ் குவறந்து 
விட்டதால், பெிாியத்பதாடு இருந்த உறவுகள 
பெிாிககப பெடுவதால் ம் இறுககம, விரகதி 
எனறு பெிைிகள கூடும’
 இககாவியத்தில் இடமநபெற்றிருபபெது 
பபொனபற, இனனும பெல்லாயிரம அகமது 
மாஸ்டர்களும, �பீபொககளும இனறும 
ெ ம  ம த் த ி ய ி ல் ,  ம ் ப வ த வ ் யு ட ன 
வாழந்து நகாண்டுதான இருககிறார்கள 
எனபெதும பவதவ்ககுாியபத! இந்நூல் 
மூலம அவர்களின ம்பவதவ் 
கவளயபபெடுமா்ால்,  அதுபவ ெம 
நூலா்சிாியருககு கிவடககும மாநபெரும 
நவற்றியாகும.
 இனறு ்சமூகத்தில் நபெருமபொலா் 
குடுமபெ உறவுகளுககுள, புற்றுபொயாக 
புவரபயாடிப பபொயிருககும இந்த 
பெ ி ர ச் ்ச ி வ ் வ ய ,  ெ ா டி  பெ ி டி த் த ற ி ந் த 
நூலா்சிாியர் பொலமுவ் ஃபொறூக அவர்கள 
அதற்கு உளவியல் ாீதியில் வவத்தியமும 
ந்சால்லியிருபபெது மிகச் ்சிறபபு!
 இலககிய ந்சயற்பொடுகளுடன 
தமவம ஐமபெது வருடங்களுககும பமலாகப 
பெ ிவைத்துக நகாண்ட பொலமுவ் 
ஃபொறூக அவர்களின இந்தக காவியம 
பெல வ ிருதுகவளப நபெறும எனபெதில் 
ஐயமில்வல. ‘மீளப பெறககும ெங்கைங்கள’ 
வா்சகாின ம்ங்கவளக நகாளவள 
நகாண்டு, ெீண்ட தூரம பெறககும.

               -  

நூல் விமர்சனம்

நூல் கத்வக்கு: +94-0775367712
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 ெீர் ெிவலகளின மூனறு முககிய பெயனபொடுகள அழகியல் ்சார்ந்தது, 
சூழலியல் ்சார்ந்தது மற்றும இதர பெயனபொடுகள அழகியல் ்சார்ந்த பெயனபொடுகள 
உங்கள பொர்வவககும ம்ாீதியா் நகாண்டாட்டங்களுககும ந்சவிகவள 
தரககூடியதாக இருககும.
 சூழலியல் ்சார்ந்த பெயனபொடு ெிலத்தடி ெீவர அதிகபபெடுத்துதல் நவளளத்வத 
கட்டுபபெடுத்துதல் வ்விலங்குகளுககு ஆதாரமாக இருத்தல் மற்றும காலெிவல 
மாற்றங்களுககு ஏற்பெ தகவவமபபு ந்சயதுக நகாளளுதல் ஆகும.
 இதர பெயனபொடுகள,குடிெீர் மற்றும தி்்சாி பெயனபொடுகளுககு உாியது 
மீன வளர்பபு,விவ்சாயம. மற்றும நதாழிற்்சாவலகள மதம ்சார்ந்த ந்சயற்பொடுகள 
மற்றும ம்மகிழ ந்சயற்பொடுகளுககு பெயனபெடுவது.
 இபபெடி பெல பெயனபொட்டிற்கு உதவும தண்ைீாின ஒபர ஆதாரம மவழதான. 
இந்த மவழயின அளவு பமற்பெரபபு ெீராகவும ெிலத்தடி ெீராகவும இருபவறு 
ெிவலகவள அவடகினற்.
 இதில் பமற்பெரபபு ெீர் எனபெது ஆறு குளம ஏாி குட்வட மற்றும அவைகளில் 
பதங்கும ெீர் ஆகும.
 இவத விடுத்து ெிலத்தடி ெீர் எனபெது பூமிககு அடியில் ந்சல்லும ெீராகும.
இவத கிைறு, ஆழதுவள கிைறு, ஊற்று மூலம ம்ிதர்கள ொள பதாறும 
சுரண்டிக நகாண்பட உளள்ர்.
 ெீர் பெற்றாககுவற
 இயற்வகயில் கிவடககும ெீர்வளம குவறதல்,
 இயற்வக ்சீரழிவுகள,
 பவகமா் ெகர்புற வளர்ச்்சி
 மககள நதாவக நபெருககம ஆகியவற்றால் ெீர் பெற்றாககுவற ஏற்பெடுகிறது.
ெீர் பெற்றாககுவற நதாடர்கினற காலத்தில், ெீவர பெயனபெடுத்துபவார் யார் யாநர் 
பெகுத்துப பொர்த்து, அவர்களின ெிவல,அவத ்சாி ந்சயயபவண்டிய முவறகள 
யாவற்வறயும பொர்பபபொம. 

• நபெண்கள
• விவ்சாயிகள
• நதாழிலதிபெர்கள
• நதாழிற் பெண்பெட்டவர் 

 (மருத்துவர் நபொறியாளர் வழககறிஞர்கள மற்றும தைிகவகயாளர்கள)
• ்சிறுநதாழில் முவ்பவார்
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• மாைவர்கள.
• நபொதுமககள.
• ஆ்சிரமங்கள.

சபணகள்

 நபொதுவாக கூலிபபெைிகளிலும கூட ஆணுககும நபெண்ணுககும ்சமமா் 
கூலி நகாடுககபபெடுவதில்வல. இபபெடி ஒரு ்சமமினவம ஏற்க்பவ ்சமூகத்தில் 
இருககிறது.அபதாடு தண்ைீர் எனறு வருமநபொழுது அந்த ்சமமினவம 
நதாடர்கிறது எனபெது வருத்தம தரும ந்சயதி.
 ஒரு வீட்டில் குடிெீர் ்சவமயல்,துவவத்தல்,குளித்தல் மற்ற வீட்டு 
பதவவகளுககா் தண்ைீவரயும குடுமபெ உறுபபெி்ர்களுககா் தண்ைீவரயும 
நகாண்டுவந்து ப்சர்த்தல் எனபெது ஒரு நபெண்ணுககு மட்டுபமயா் கடவமயாக 
கருதபபெடுகிறது. இவத பெடிககும நபொழுது ்சில ஆண்கள ொங்களுமதான தண்ைீர் 
ப்சகாித்து வருகிபறாம எனறு ந்சால்லக கூடும.எ்ினும நபெண்களின பெங்கு 
99% உளளது குறிபபொக மூனறாம உலக ொடுகளிலும,வளர்ந்துவரும ொடுகள 
எனறு ந்சால்லககூடிய பெல ொடுகளிலும நபெண்களுககு தண்ைீர் நகாண்டுவரும 
நபொறுபபு சுமத்தபபெட்டிருககிறது. குறிபபொக இந்தியா,ஆபபெிாிககா,நபொலிவியா 
மற்றும நகனயா பபொனற ொடுகளில் நபெண்கள பெல கிபலா மீட்டர் தூரம நவற்று 
காலுடன ெடந்து ந்சனறு குடம குடமாக அல்லது கண்வட்ர் கண்வட்ராக 
தண்ைீர் சுமந்து வரும காட்்சிகள ொளபதாறும இயல்பொக ெடககிறது. இந்தியாவவ 
நபொறுத்தவவர ராஜஸ்தா்ிய நபெண்கள பெல வமல் தூரம ெடந்து தவலயிபல 
அடுககடுககாக குடங்களில் தண்ைீர் சுமந்து வரும காட்்சி ெவடநபெறுகிறது.
 They want their heads for thinking not for carrying water.எ் அடிககடி  
 ந்சால்வதுண்டு. கிட்டத்தட்ட 266 மில்லியன மைி பெரத்வத தண்ைீவரச் 
ப்சகாிபபெதற்காக ந்சலவிடுகிறார்கள. சுமார் 633 மில்லியன மககள தூயவமயா் 
ெீரற்ற ொவள எதிர்நகாளகிறார்கள. நபொது இடங்களில் திறந்தநவளி கழிப 
பெிடங்கள இருபபெதன மூலம மவழககாலங்களில் கழிவுகள பொதுகாபபெற்ற 
ெதிகளிலும குளங்களிலும கிைறுகளிலும குட்வடகளிலும கலந்து விடும 
அபொயம இருககிறது. இந்த ெீவர தான குழந்வதகள முதல் நபொியவர்கள வவர 
பெயனபெடுத்துகிறார்கள. இந்த ெீாிபலபய  உைவவயும ்சவமககிறார்கள இந்த 
மாசுபெட்ட ெீர்கூட பபொதுமா் அளவில் நபெண்களுககு கிவடபபெதில்வல.
 ம்ித வாழவுககும வளர்ச்்சிககும ெீர் மிக முககியமா்து. உயிாியல் 
மற்றும பவதியல் ாீதியாக பொதுகாககபபெட்ட குடிெீர் டயாியா, குடல் நதாற்று 
பொய, பதால் பொயகள பபொனறவற்வற வராமல் தடுககும. குழந்வதகளின 
வளர்ச்்சிககும உடலில் உளள கழிவுகவள நவளிபயற்றவும பபொதுமா் ெீர் 
அவ்சியமாகிறது.
 இந்தியா,நபொலிவியா மற்றும நகனயா ொடுகளில் கர்பபெிைி நபெண்கள 
்சிறு குழந்வதகள பெருவப நபெண்கள இளம மங்வககள எ் அவ்த்து 
வயது நபெண்களும தண்ைீவர தூககிச்ந்சல்லும கடி்மா் பவவலயில் 
ஈடுபெட்டிருககிறார்கள.
 பபொதுமா் தண்ைீர் வ்சதியற்ற இடங்களில் வ்சிககும நபெண்கள எபபெடி 
இருககிறார்கள எனறு பொர்ககுமபபொது, பெருவமவடந்த பெல நபெண்கள பெளளிககுச் 
ந்சல்வவத ெிறுத்திவிடுகிறார்கள ஏந்னறால் தங்கவளத் தூயவமயாக வவத்துக 
நகாளவதற்கு பதவவயா் அளவிற்கு தண்ைீபரா, கழிபபெிட வ்சதிகபளா இல்வல 
எனபெபத  இதற்கு முககிய காரைம.
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 Drop for  a Drop எ் இவதச்  ந்சால்ல பவண்டும.
 இவதபபபொலபவ ஒரு கர்பபெிைி நபெண்ைிற்கு பதவவயா் அளவு 
தண்ைீரும,்சத்தா் உைவும,ஓயவும கிவடகக பவண்டும மாறாக ஒரு 
ொவளககு இருபெதிலிருந்து ஐமபெது லிட்டர் தண்ைீர் வவர நெடுந்தூரம 
ெடந்து ந்சனறு சுமந்து வர பவண்டிய சூழல் உளளது. அந்த தண்ைீரும 
சுகாதாரமற்ற தண்ைீர். தண்ைீவர உட்நகாளளும பபொது தாயககும, ப்சயககும 
பெல பொயகளும,பொதுகாபபெற்ற வாழவியலும, உடல் ெல குவறபபொடுகளும 
ஏற்பெடுகிறது.
 ஆபபெிாிககாவில்,ஒரு ொவளககு 16 மில்லியன மைி பெரத்வத தண்ைீர் 
ப்சகாிபபுககாக ந்சலவழிககிறார்கள. ஆண்கள 6 மில்லியன மைிபெரமும, 
குழந்வதகள 4 மில்லியன மைி பெரமும இதற்காக ந்சலவிடுவதாக ஆயவறிகவக 
ஒனறு கூறுகிறது.
 தண்ைீர் பெிடிகக ந்சல்லும நபெண் குழந்வதகவள 30 ெிமிடத்திற்கு பெதிலாக 
15 ெிமிடம மட்டும தண்ைீர் ப்சகாித்தால்  பபொதுநமனறால், பெளளியில் 12% 
வருவக அதிகாித்து விடுவதாகவும ந்சால்லபபெடுகிறது. இவதப பெடிககும பபொது 
இநதல்லாம உண்வமயா? அபபெடி எந்த குழந்வதவயயும பொர்ககவில்வலபய 
எனறு பதானறும.ஆ்ால் ெீங்கள எண்ணுவது உண்வமயில்வல, மாறாக 
ெமவமச் சுற்றி ொம கவ்ிபபெபத இல்வல எ்பெபத உண்வம.
 பமலும அதீத தாகம எடுத்தால் மட்டுபம நபெண் தண்ைீர் அருந்துகிறாள,
எனும முகத்திலவறயும உண்வம ஒருபுறம…
 நபெண்கள தண்ைீர் ப்சகாிககும பெைியிலிருந்து விடுபெடும பபொது 
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தன குடுமபெம,தன கல்வி, சுய முனப்ற்றம,்சிறு நதாழில் அல்லது அதிகார 
நபொறுபபெிற்கு ந்சல்லும வாயபபுகள மிகுதியாகபவ உளளது எனபெது மறுகக 
முடியாத உண்வம.இதற்கா் தீர்வவ கட்டுவரயின இறுதியில் காைலாம.
 நபெண் மட்டுமினறி ்சாதிய பொகுபொடு,ஏவழ, பெைககாரர் எனற 
பொகுபொடுகளின மூலமும ெீர் ்சமமாக பெகிர்ந்தளிககபபெடவில்வல எனபெபத வலி 
தரும உண்வம. இதற்கு ்சானறாக குற்றாலத்தில் குளிகக தலித்துகளுககு உாிவம 
மறுககபபெட்ட ெிகழவு முதல், உயர் ்சாதியி்ருககு எ் த்ி குளம அவமத்துக 
நகாளளுதல் வவர இந்த ஏற்றத் தாழவுகள புாியும,பெைம பெவடத்பதார் காசுககு 
தண்ைீவர வாங்கி விடுகினற்ர்,நபொருளாதாரத்தில் பெின தங்்கியவர்களுககு 
மா்சவடந்த ெீர்  குவறந்த அளவில்தான கிவடககிறது எனபெது மறுகக முடியாத 
உண்வம.

ேிேசாயிகள்.

 இ ந் த ி ய ா வ ி ன  7 0  ்ச த வீ த  த ண் ைீ ர் 
விவ்சாயத்திற்குதான பெயனபெடுகிறது. இந் ெிவலயில்  
தண்ைீர் எபபெடி விவ்சாயத்தால் மாசுபபெடுகிறது 
எனறு பொர்பபபொம
 விவ்சாயத்தில பெயனபெடுத்தும ர்சாய்ம 
த ண் ைீ ர்  வ ழ ி ய ா க  பெ ர வ ி  அ ரு க ி ல்  உ ள ள 
ெீர்ெிவலகளில் கலபபெதுடன,பூமி ந்சறிவூட்டலாகும 
பபொது ர்சாய்மும பூமிககுள ந்சனறு விடுகிறது. 
முந்நூறு, அல்லது அறுநூறு அடிககு கீபழயிருந்து 
தண்ைீர் எடுத்தால் அது விெமாகி விடுகிறது.
 அந்த தண்ைிாில் பெயிராகும அவ்த்தும 
விெமாகி விடுகிறது, அவத உண்ணும ஆடு, மாடு 
அவ்த்திற்கும விெம பெரவுகிறது. மாடு தரும பொவல 
ஒரு கர்பபெிைி நபெண் அருந்தும பபொது அவருககுளளும 
அந்த விெம ந்சல்கிறது.
 இந்த நபெண் தன குழந்வதககு ஊட்டும 
தாயபபொலும விெமாகி விடுகிறது. ஒரு தாய தன  குழந்வதககு ஊட்டும  முதல் 
உைபவ விெமாகி்ால், இவத விட பமா்சமா் ெிவல பவநறன் இருகக 
முடியும. இது ஒரு புறநமனறால்...
 பூமிககு உரம இடுவதால், பூமியின உபபுத் தனவம கூடி விடுகிறது,உபவபெ 
தினறவன தண்ைீர் குடிபபொன எனபெது பபொல் ெிலத்திற்கு பதவவயா் தண்ைீர் 
ஐந்து பெங்கு அதிகமாகி விடுகிறது.இத்ால் தண்ைீர் பெற்றாககுவற ஏற்பெடுகிறது.
 இந்த வானநவளியில் 78% வெட்ரஜன உளளது,ஆ்ால் நவறும 46% 
்சதவீதம வெட்ரஜன மட்டுபம உளள யூாியா மூட்வடவய ரூபொய 300 ககும பமல் 
நகாடுத்து வாங்குகினற அறியாவமவய என் ந்சால்வது.ெம முபபொட்டனகள 
எபபெடி இந்த வெட்ரஜன பதவவவய எதிர் நகாண்டார்கள. அவவர,துவவரகவள 
ஊடு பெயிராக,அல்லது சுழற்்சி முவற பெயிராக இட்டு, அறுவவடககுப பெின 
பவறிவ் மடககி உழுவார்கள. அவவர, துவவரககு காற்று மண்டலத்தில் உளள 
வெட்ரஜவ் பவாின முடிச்சுகளில் ெிவல ெிறுத்தும தனவமக நகாண்டவவ. 
இத்தவகய பெராமபொிய அறிவவ ொம பெயனபெடுத்த தவறி விட்படாம எனபெபத 
உண்வம.
 ெீரும,ப்சாறும மா்சவடந்து ஒரு ொட்டின வருங்கால ்சந்ததியி்வர உடல் 
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ாீதியாகவும மற்றும உள ாீதியாகவும பொதிபபெவடய ந்சயதுளபளாம எனபெது 
மறுககமுடியாத உண்வம.
 தண்ைீர் மாசு மற்றும பெற்றாககுவறவய ்சாி ந்சயவது பெற்றி பெின 
காண்பபொம.

சதாைிலதிபர்கள்.

 ்சமூகத்தின முனப்ற்றம எனபெது நதாழிற்்சாவலகளின எண்ைிகவகயில் 
உளளதாக எண்ணுகிபறாம. அபபெடி வளர்ந்து விட்ட நதாழிற்்சாவலகளுககு 
்சில கட்டுபொடுகளும,சூழலியல்்சானறிதழும, கழிவுப நபொருட்கவள சுத்திகாிபபு 
ந்சயது பெின நவளியிட அனுமதிநய் பெல்பவறு கட்டுபொடுகள இருந்தாலும, 
நதாழிலதிபெர்களின அலட்்சியத்தால்,அவ்த்து கழிவுகளும சுத்திகாிககபபெடாமல் 
ெீர்ெிவலகளில் விடபபெடுகிறது.
 இதன மூலம மிக விெத்தனவம வாயந்த நபொருட்கள தண்ைீாில் கலந்து 
தண்ைீவர மா்சவடய ந்சயவபதாடு ெீர் வாழி்ங்கவள மடிய ந்சயகினற்.
 எடுத்துககாட்டாக நொயயலாற்வற ந்சால்லலாம. 
 ஆறுகவளப பபொலபவ, கடலிலும எண்ைற்ற கழிவுகவள நகாட்டு 
கினற்ர், குறிபபொக  E-waste  அதிகம நகாட்டபபெடுகிறது. கடலின 
சூழல் நகடும பபொது, மற்ற எல்லா சூழலும நகட்டுவிடும, கடவலக குறித்த 
தட்வடயா் பொர்வவபய பெலாிடம இருபபெதால், இத்தவகய ெிவல இனனும 
பபொதிய கவ்ம நபெறவில்வல.
 நதாழிற்்சாவலகளின சுத்திகாிககபபெடாத கழிவுகவள ெீாில் விடுவதால், 
அககழிவுகளில் உளள நபொருட்களால் ம்ிதர்களுககு ஏற்பெடும பொதிபபுகள 
ஏராளம. பெரடியாக தண்ைீவர உ ட் ந க ா ள ளு த ல்  ம ற் று ம  குளிககப 
பெயனபெடுத்துதல் மூலமும,  அத்தண்ைீாில் வாழும மீன, ெண்டு பபொனறவற்வற 

உட்நகாளவதாலும பெல பொய கள 
வருகினற .்
  பதால் பொய, புற்றுபொய, 
ெரமபு மண்டல பொதிபபுகள எ் 
பெல்பவறு பொயகள வர காரைமாக 
உளளது.
  கு ற ி ப பெ ா க  ப த ா ல் 
பெத்ிடும நதாழிற்்சாவல பெகுதி களில் 
உளள தண்ைீர் ஆரஞச் வண்ைத்தில் 
இருககும, தண்ைீாில் அதிக அளவு 
குபராமியம இருந்தால் தண்ைீர் 
இவவண்ைத்தில் இருககும, இத்ால் 
நுவரயீரல் புற்றுபொய, மற்றும பெல் 
்சமபெந்தமா் பொயகள வரும.
  ம ி்தர்கவள மட்டுமினறி, 
மண்வையும மலடாககும தனவமக 
நகாண்டவவ நதாழிற்்சாவல மாசுகள.
  கழிவுகள மட்டுமல்லாது, 
நதாழிற்்சாவலயில் உற்பெத்தியாகும 
நபொருட் களுககாக ந்சலவிடபபெடும 
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ெீரும அதிகம எனபெதும கவ்த்தில் நகாளள பவண்டிய ஒனறாகும.எ்ினும 
வளர்ச்்சி மற்றும சுற்றுச்சூழல் எனறு வரும பபொது ொன ந்சால்லும வா்சகம ஒனறு 
ெிவ்வுககு வருகிறது.
 Development Vs Environment - No
 Development and Environment - No
 Develop the Environment - yes
எனபெதுதான அந்த வா்சகம.
 நதாழிலதிபெர்கள பெலர் முவறயா் சுற்றுச்சுழல் பொதுகாபபெிற்கா் மாசுக 
கட்டுபபொட்டிவ் ந்சயவதில்வல எனபெபத உண்வம.
 • நதாழிற் பெண்பெட்டவர் 
 (மருத்துவர்,நபொறியாளர், வழககறிஞர்கள மற்றும தைிகவகயாளர்கள)   

மரு்ததுேர்கள்.

 என்பபொ இது ஊருகபக மருந்து தர்றவங்க, தண்ைிய என் ந்சயயப 
பபொறாங்கனனு தாப் பகட்கிறீங்க… இபதா பகளுங்க.
 ஊாில இருககுற அத்தவ் பபெரும புளவளய டாகடருககு பெடிகக 
வவககணுமினனு ஆவ்சபபெடுறாங்க ஆ்ா யார் ஊ்சிப பபொட்டுபபொ? ்சாி அத 
விடுங்க வி்சயத்துககு வருபவாம.
 பெவழய காலத்தில் ஊ்சிப பபொட்டு திருமபெ தண்ைீாில் கழுவி மீண்டும 
ஊ்சிய மட்டும மாத்தி ்சிாிஞ்ச பெயனபெடுத்துவாங்க,அந்த தண்ைீவரப பூமியில் 
தான ஊற்றுவார்கள,அபத பபொல் நடட்டால் பபொட்டு வக கழுவும தண்ைீரும 
பூமிககுதான பபொகும,அபபெடி பூமிககு பபொகும தண்ைீாில் இருககும பவதியியல் 
நபொருட்கள பூமியில் தங்கிடும.
 அது மட்டுமில்வல,நபொிய நபொிய அரசு மருத்துவமவ்கள மற்றும 
த்ியார் மருத்துவமவ்களுககு பெின்ால் பபொய பொர்த்தீங்கன்ா மவல 
மவலயா ்சவலன பொட்டில் குவிஞ்சிருககும, கிட்டத்தட்ட 200-300 மீட்டர் 
ெீளத்திற்கு மூணு மீட்டர் உயரத்திற்கு எல்லாம ஒரு குவியல் இருககும, இத்ால் 
என் பெிரச்்சிவ் எனறுதாப் பகட்கிறீர்கள.
 இந்த பொட்டில்கள எல்லாம பளாஸ்டிக எனறு ந்சால்ல்ககூடிய நெகிழிப 
புட்டிகள,இதன மீது நபெயயும மவழ பூமிவய ந்சனறு ப்சராது,அத்ால் ெிலத்தடி 
ெீர் ந்சறிவூட்டல் தவடபபெடுவபதாடு,அபபெகுதி மண்ைின வளமும பொதிககபபெடும.
பமலும,மவழெீர் இதன பமல் பதங்கி கிடபபெதால் பெல சுகதார பகடுகளுககும 
காரைமாகி விடுகினறது.
 நெ்சவுத் நதாழில் எனும பபொபத ெிவ்விற்கு வருவது நொயயலாறு, 
்சாயபபெட்டவறகளின கழிவால் இனறு ஒரு ஆபற உருமாறிககிடககிறது. அதில் 
விழும வரத்து ெீாின தனவமயும நகட்டு விடுகிறது.அபபெடி என்தான உற்பெத்தி 
ந்சயகிறார்கள.அத்தவகய உற்பெத்தியின மூலம ொட்டின வறுவம ஒழிந்து 
விட்டதா?
 பெின்லாவட நதாழிற்்சாவலகவள ஏன நவளிொடுகளில் ெிறுவிக 
நகாளளாமல் ெமமிடம நகாடுத்தார்கள,எவதயும நதாவலபொககு பொர்வவயுடன 
காைத் தவறி விடும ெம அர்சியல் கட்டவமபபு தான இதற்கு காரைம.தமிழொடு 
மட்டுமினறி இனனும பெல்பவறு பெகுதிகளில் ெீர்ெிவலகளின மரைம ெிகழந்த 
வண்ைம இருககிறது.
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சபாறியாளர்கள்.

 மின்ணு நபொறியாளர்கள E-WASTE  எனும மி-குபவபெகவள உருவாககி 
விடுகிறார்கல்,அவத மறுசுழற்்சி ந்சயவது அாிதா் காாியம.இந்த குபவபெகவள 
கடலில் நகாட்டிவிடுகிறார்கள. கடல்வாழ உயிாி்ங்கள பொதிககபபெடுவபதா
டு,அககுபவபெகளில் உளள விவலயுர்ந்த ்சில க்ிமங்கவள பெிாித்நதடுகக த்ி 
ெபெர்கள ந்சயயும முயற்்சியாலும சுற்றுச் சூழல் மா்சவடகிறது.

 • ்சமூகப நபொறியாளர்கள.(்சிவில்)
 தண்ைீவர காபபெதிலும,அவத அழிபபெதிலும இவர்கள ்சமபெங்கு வகி
ககினற்ர்,ஆறு,குளம,ஏாி,வாயககால்,கண்மாய,பபொனறவற்வற ஒரு புறம 
பெராமாித்தாலும, ெிலத்தில் அதிக கட்டிட பவவலகவள பமற்நகாளவதும 
இவர்கபள.்சிமிண்ட் கலவவ பபொடும பபொது (BOTH BY MACHINARIES(IN-
CLUDING RMC) AND MANUAL) குவறந்த்து 25-40 ்சதுர அடி ெிலம ்சிமிண்ட் 
மற்றும ஜல்லிகளால் ஆககிரமிககப பெடுவபதாடு,கலவவ கலந்த தண்ைீர்,்சிந்தும 
கலவவநய் பூமியின பமற்புறம ்சிமிண்ட் கலவவக நகாண்டு பூ்சபபெட்டது 
பபொல் ஆகிவிடும. இத்ால் ்சிமிண்டின பெகுதி பூமியின உளளிறங்க 
வாயபபொகி விடுவதால்  ெிலத்தடி ெீர் மா்சவடவபதாடு. பமற்புறம ொளவடவில் 
நகட்டித்தனவம நபெறுவதால், மவழககாலங்களில் ெிலத்தடி ெீர் ந்சறிவூட்டல் 
தவடபபெடுகிறது.
 ெிலத்தின நபெரும பெகுதிகளில் கட்டிடங்கவள கட்டுவதன மூலம, 
மரம,ந்சடி,நகாடிகவள அழிபபெதும, இனனும வ்ம ஒட்டிய பெகுதிகளில் 
வ்த்வத சூவறயாடும பபொககும காைபபெடுகிறது இத்ால், காலெிவல மாற்றம 
ஏற்பெடுவபதாடு,பூமியின நவபபெம அதிகாிககிறது.
 அபத பபொல், அவை, ்சிற்றவை பபொனற கட்டவமபபுகள ந்சயயும 
பபொதும நவட்டபபெடும மரங்களின ்சிறு ்சிறு கிவளகள அங்பகபய விடபபெடுவதால் 
ொளவடவில் பதங்கும தண்ைீாில் அழுகி மீத்பதன வாயுககவள உருவாககி 
விடுகிறது. இதன மூலம பூமி நவபபெ மயமாககபபெடுகிறது. இவத அருந்ததி ராய 
அவர்கள நவகு விாிவாக தன புத்தகநமானறில் எழுதியுளளார்கள.
 இபபெடி துவறவாாியாக ந்சால்லிகநகாண்பட பபொகலாம.

 • ்சிறுநதாழில் முவ்பவார்
 ்சிறு நதாழில் ந்சயபவார்களும விதி விலககல்ல,தான ந்சயயும உற்பெத்தி 
நபொருளின கழிவுகவள அருகில் இருககும ெீர் ெிவலகளில் விட்டுவிடுவார்கள.
குறிபபொக இவறச்்சி கவடகள வவத்திருபபபொர் இவறச்்சியின கழிவுகவள 
ஆற்றில் அல்லது அருகில் ந்சல்லும வாயககாலில் நகாட்டிவிடுகினற்ர். இதன 
மூலம ெீர் மா்சவடவதுடன, பெல் பவறு சுகாதார பகடுகளும விவளகினற்.

 • மாைவர்கள.
 ெீர்ெிவலகவளப பெற்றிய விாிவா் விழிபபுைர்வு இவர்களுககு மிகத் 
பதவவ ஏந்்ில்,வருங்காலத்தில் இவர்கள தான ொம ந்சயகிற தவறுகளால் 
வரும விவளவுகவள  ்சந்திககப பபொகிறவர்கள. இவர்களால் ெீர்ெிவலகளுககு 
நபெரும பொதிபபு இல்வல. எனறாலும ெீர்ெிவலகவள பெராமாிககவும,ெீவர 
விரயம ந்சயயாமலிருககவும இவர்கள கற்றுகநகாளள பவண்டும,பெல் துலககும 
பபொது,்சவரம ந்சயயும பபொது,குளிககும பபொது  குழாயகவள திறந்து விட்டு  
எத்தவ் பெரமா்ாலும இவர்களின பவவல முடிந்தப பெின்பர குழாவய மூடும 
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பெழககம நகாண்டவர்களாக பெலர் இருககினற்ர். நபெற்பறார்கள ்சில ெீர் ்சிகக் 
வழிமுவறகவள கவடபபெிடிபபெதன மூலம,அவதப பொர்ககும குழந்வதகளும 
கவடபெிடிபபெர்.
 என மகள இனறும கூட இரு தமளாில் தண்ைீவர பதவவயா் பபொது 
பெிடித்து வவத்துகநகாண்டு பெல்துலககும வழககம உவடயவர்.பதவவபபெட்டால் 
மீண்டும தண்ைீவர குழாயிலிருந்து ப்சகாித்துகநகாண்டு குழாவய மூடிவிடுவார்.
உைவு நபொருட்கவள வீைடிபபெதன மூலம தண்ைீர் எபபெடி வீைாகிறது 
எனபெவதயும ொம தான ந்சால்லித் தர பவண்டும.

 • நபொதுமககள.
 ெீர்ெிவலகவள ஆககிரமித்து வீடுகள கட்டுவது,பெின வீட்டு கழிவுகவள 
அருகில் உளள ெீர்ெிவலகளில் விடுவது எ் இவர்கள ெீர்ெிவலகவள அழிபபெதில் 
நபெரும பெங்கு வகிககினற்ர்.
பெல ஊர்களில் பெைியாற்றி இருககிபறன,எல்லா ஊர்களிலும ஒனறு பபொல் 
ஊாின உள ஓடும ஆறு அல்லது வாயககால்கள ஊர் நபொது ்சாககவடயாக 
மாறியிருபபெவத காைலாம.அபதாடு ெீர்ெிவலகவள ஆகரமித்து வீடு 
கட்டுதல்,அவர்களின நதாழிற்்சார்ந்த கட்டிடங்கவள கட்டுவது,தனனுவடய 
வயல்,அல்லது பதாபபுகவள ெீர்ெிவலகவள அழித்து உருவாகுதல் எ் பெல்பவறு 
ந்சயல்பொடுகள ெீர்ெிவலகவள அழிககவும,மா்சவடயவும ந்சயகினற்.

 • ஆ்சிரமங்கள
 ஆ நபொிய ்சிரமங்கள தருகினற் இத்தவகய ஆ்சிரமங்கள. ெீர் 
ெிவலகவள ஆககிரமிபபு ந்சயதல்,காடுகவள அழித்தல் எ் பெல்பவறு 
ந்சயல்களுடன,வழிபபொடு எனற நபெயாில் நபெரும கூச்்சல்,நவளிச்்சம எ் 
உருவாககி கானூயிர்கவள காட்டிலிருந்து துரத்துதல் எ் பெல்பவறு அடாத 
ந்சயல்கள ந்சயகினற் இத்தவகய ஆ்சிரமங்கள. 

தீர்வுகள்.

 • நபெண்கள மட்டுமினறி  ஆண்களும ப்சர்ந்து தூயவமயா் 
தண்ைீவர நபெறுவதற்கா் வழிவவககவள காை பவண்டும,விழிபபுைர்வு 
நபெற பவண்டும.தன பதவவககா் குரவலக நகாடுகக பவண்டும.நபெண்கள தன 
பவவல பெளுவவ பெகிர்ந்துக நகாளள பவண்டும,நபெண்கள தண்ைீர் த்ககா் 
உாிவம எனபெவத உைர பவண்டும.தண்ைீவரக குறித்த கல்வியறிவு நபெற 
பவண்டும. 

 • விவ்சாயிகள இயற்வக பவளாண்வம, அங்கத பவளாண்வம, 
குவறந்த அளவு தண்ைீவர பெயனபெடுத்தி விவ்சாயம ந்சயதல்,இர்சாய் உரங் 
கவள தவிர்த்தல், அரசு அளிககும பெயிற்்சி முகாமகளில் கலந்து நகாளளுதல், 
அவத யாவருககும ந்சால்லி தருதல் பவண்டும.தண்ைீர் திருட்வட முற்றிலுமாக 
தவிர்த்தல் பவண்டும. ெீர்ெிவலகவள உவடத்தல், ஆககிரமித்தல் பபொனறவற்வற 
தவிர்கக பவண்டும.

 • நதாழிலதிபெர்கள, சுற்றுச்சூழல் ்சட்டங்கவள மதித்தல், மதிககாதவர் 
கள மீது அரசு கடும ெடவடிகவக எடுத்தல்,உள ொட்டு வளங்கவள பொதிககாமல் 
நதாழில் ந்சயய உறுதிநமாழியிவ் அரசு நபெறுதல்.
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 • நதாழிற் பெண்பெட்டவர்.
 விழிபபுைர்வு நபெறுதல், வளர்ச்்சியும, சுற்றுச்சூழல் இரண்டும ்சமமாக 
இருகக பவண்டுநமனறாலும, சுற்றுச்சூழலின வளர்ச்்சிவய கருத்தில் நகாளளுதல்.
ெீர்வள ஆதார துவற நபொறியாளர்கள, ஒவநவாரு பொ்ச் காலத்திற்கு முனனும 
water budgeting ந்சயதல், அவத முவறயாக அட்டவவையிட்டு ந்சயல்பெடுத்துதல் 
பபொனறவற்வற இனனும பெர்த்தியாக ந்சயதல் பவண்டும.
 மருத்துவர்கள மற்ற நதாழிற் பெண்பெட்டவர்கள, கழிவு ெீவர சுத்திகாிகக 
நபொறியாளர்கவள அணுகி அதற்கா் அவமபபெிவ் ந்சயதுக நகாளள 
பவண்டும தவறும பெட்்சத்தில், தண்டவ், தண்டம கட்டுதல் பபொனறவற்வற 
அரசு ெவடமுவறககு  நகாண்டு வருதல் பவண்டும.

 • மாைவர்கள.
 தண்ைீவர ்சிகக்மாக பெயனபெடுத்தும வழிகவள பெினபெற்றுதல் 
பவண்டும, உைவுகவள வீைடிபபெவத தவிர்கக பவண்டும, காகிதங்கவள 
வீண் ந்சயயககூடாது. மாைவர்கள குழுககளாக இவைந்து உளளூாில் உளள 
ெீர்ெிவலகவள தூர்வாருதல், பமமபெடுத்துதல் பபொனறவற்றில் ஆர்வமுடன 
ந்சயல்பெட பவண்டும.

 • நபொதுமககள.
 அரப்ச அவ்த்வதயும ந்சயய பவண்டுநம் எண்ைாமல், சுய விழ ிப 
புைர்வுடன ந்சயல்பெட பவண்டும. கழிவுகவள ெீர்ெிவலகளில் நகாட்டுவவத 
தவிர்த்தல், ந்சடிகளுககு மாவலயில் தண்ைீர் ஊற்றுதல் எ் ்சில ்சின்ஞ்சிறு 
தீர்வுகவளயும. ்சில தீர்கக முடியாத ்சிககல்கவள அர்சின அல்லது அரசு ்சார்ந்த 
துவறகளின பெரடி கவ்ிபபுககு நகாண்டு ந்சல்லுதல் பபொனறவற்வறயும 
ந்சயய பவண்டும.

 • ஆ்சிரமம
 பெைப பெலம,ஏவ்ய மற்ற பெலங்கவள காட்டி ெீர்ெிவலகவள ஆககிரமித்தல், 
காடுகவள அழித்தல் பபொனறவற்வற தவிர்கக பவண்டும.இவர்கள அவத மீறும 
பெட்்சத்தில்,்சட்டம பெராபெட்்சமினறி ெடுெிவலபயாடு ந்சயல்பெட பவண்டும.

 நபொதுவாக கவடபபெிடிககபபெட பவண்டியது:

 மவழெீர் ப்சகாிபபு குறித்து அவ்வருககும விழிபபுைர்வுடன ந்சயல்பெட 
பவண்டும.அவ்த்து கட்டிடங்களிலும மவழ ெீர் ப்சகாிபபு நதாட்டி அவமத்தவல 
கட்டாயபபெடுத்த பவண்டும.தவறியவர்களுககு அவர்களுககா் நதாழில் 
அல்லது வாக் உாிமத்வத ரத்து ந்சயய ெடவடிகவக எடுகக பவண்டும.

சின்னைஞ சிறு  தீர்வுகள்.

1. உைவவ வீண் ந்சயயாதீர்கள.வீைாகும உைவு நபொருட்களின வழிபய 
மவற ெீவர வீண் ந்சயகிபறாம.

2. உைவகங்களுககு ந்சனறு உண்ணும பபொது, ஒவநவாரு உைவிற்கும 
ஒவநவாரு தட்வட பெயனபெடுத்தாதீர்கள. உைவு பொிமாறுபெவாிடம நபொறுவமயாக 
அவருககு புாியும வண்ைம ந்சால்லுங்கள. ஏந்னறால், பெிரபெலமா் 
உைவகத்தில் தட்டுகவள மட்டும கழுவ ஒரு ொவளககு பெயனபெடும 
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தண்ைீவரக நகாண்டு ஒரு பெகுதிகபக ஒரு ொவளககா் தண்ைீராக 
பெயனபெடும.

3. விழாககளில் தண்ைீர் பொட்டில் வவககாதீர்கள. குடித்தது பபொக மீதம 
வவககபபெடும தண்ைீர் வீைாகிவிடும.

4. பெளளியிலிருந்து குழந்வதகள, மற்றும நவளியில் ந்சனறு வீடு திருமபும 
அவ்வாின தண்ைீர் பொட்டிலிலும உளள தண்ைீவர ப்சகாித்து ந்சடிகளுககு 
ஊற்றுங்கள.

5. பெல் சுத்தம ந்சயயும பபொது, ்சவரம ந்சயயும பபொதும குழாயிவ் முழுவதும 
திறந்து வவககாதீர்கள.பதவவபபெடும பபொது மட்டும திறந்து நகாளளுங்கள.

6. தண்ைீர் எங்கு வீைாகி நகாண்டிருந்தாலும, உட்டியாக அவத ெிறுத்த 
ஏற்பொடு ந்சயயுங்கள.

7. துைிகவள இயந்திரத்தில் துவவபபெதாக இருபபெின, இயந்திரத்தின முழு 
நகாளளவிற்கு துைிகவள பபொட்டு துவவயுங்கள. 
நவளிய ில் ந்சல்ல பவண்டுநமனபெதற்காக 
குவறந்த அளவு துைிவய துவவககாதீர்கள.

8.  முடிந்த அளவு மின்சாரத்வத குவறவாக 
பெயனபெடுத்துங்கள,ஏந்்ில் மின்சார ்சிகக்ம 
மவறமுகமாக தண்ைீர் ்சிகக்ம ஆகும.

9. Car pooling எனற முவறவய பெயனபெடுத்துங்கள. 
அ த ா வ து  ஒ ரு  ெ பெ ரு க க ா க  ஒ ரு  க ா வ ர 
பெ ய ன பெ டு த் த ா தீ ர் க ள .  மு டி ந் த வ வ ர  ஒ ப ர 
அலுவலகம, பெளளி எ் ந்சல்பெவர்கள,  ஒபர 
காாில் ந்சல்லலாம ஒவநவாரு ொவளககும 
ஒவநவாருவாின காாிவ் சுழற்்சி முவறயில் 
பெயனபெடுத்திக நகாளளலாம இதன மூலம 
வாக்ம நவளியிடும புவகவய ெமமால் முடிந்த 
வவர கட்டுபபெடுத்தலாம. 

10. பெிறந்தொள பொி்சாக மரககனறுகவள பொி்சளி 
யு ங் க ள ,  ்ச ி ற ப பெ ா க  பெ ர ா ம ா ி ப பெ வ ர் க ளு ககு 
ஊககபபெடுத்தும விதமாக பொராட்டு, மற்றும 
ஊககப பொிசுகள வழங்கலாம.

1 1 .  க ல் லூ ா ி க ள ி ல்  ஒ வ ந வ ா ரு  ம ா ை வ , 
மாைவியருககும ஒரு மரககனறுகவள பொி 
்சளித்து, அவர்களின பெடிபபு முடியும வவர 
பெராமாித்து,நவளி ந்சல்லுமபபொது உள வரும புது மாைவர்களுககு 
ஒபபெவடககலாம. இதன மூலம மரங்களில் காதல் கவதகவள ந்சதுககி, 
பெினந்ாரு ொளில் பொர்ககும பபொது ப்சாகபமா, மகிழபவா நகாளவவத 
விட,ொன வளர்த்த மரநமனற நபெருவமயுடன பெினந்ாரு ொளில் ெம குடுமபெ 
உறுபபெி்ர்களிடம நபெருவமயுடன கூறலாம.

12. உங்கள வீட்டில் ஒழுகிக நகாண்டிருககும குழாயகவள உடனுககுடன ்சாி 
ந்சயயுங்கள. 

13. கழிவவறகளில் half flush முவறவய பெயனபெடுத்தும வவகயாக நபொத்தான 
களில் வித்தியா்சம வவயுங்கள. ஏந்்ில் ஒரு ொவளககு 5-12 லிட்டர் 
தண்ைீர் இதற்பக ந்சலவாகிறது.

14. பதாட்டங்களுககு மாவல அல்லது பெின மாவல நபொழுதுகளில் ெீருற்றுங்கள.
15. மூடாககு எனும முவற, அதாவது ந்சடிகளிலிருந்து விழும இவல, தவழகவள 
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அங்பகபய விட்டுவிடுங்கள, நவங்காயத் பதால், மிஞ்சிய இனனும 
பெிற தண்ைீவர ெிறுத்தி வவககும நபொருட்கவள நகாண்டு மூடாககு பபொட்டு 
பதாட்டங்கவள பெராமாிபபெதன மூலம தண்ைீர் ந்சலவு குவறயும.

16. ்சவமயலவறயிலிருந்து நவளிவரும  தண்ைீவரப பபொனற கழிவு ெீாிவ் 
பதாட்டங்களுககு விடுங்கள, அதில் வெட்ரஜன அதிகமாக இருககும.

17. தண்ைீர் அதிகமாக பதவவபபெடுமபெைப பெயிர்கவள தவிர்த்து, தண்ைீர் 
குவறவாக பதவவபபெடும ்சிறுதா்ிய வவககவள பெயிாிடலாம. 

18. சுற்றுலா ந்சல்லுமநபொழுது பெிளாஸ்டிக வபெகவள ஆங்காங்பக பபொடாதீர்கள, 
அவத உண்ணும வ்விலங்குகள உயிாிழககும, வ்விலங்குகள இருந்தால் 
தான காடும, ெீரும இருககும. கண்ைாடி பொட்டில்கவள உவடத்துப 
பபொடாதீர்கள, அது கானுயிர்களின உடலில் காயங்கவள ஏற்பெடுத்தும.

19. எல்லாவற்றுககும பமலாக குழந்வதகளுககு ெீாின அவ்சியத்வதயும, அதவ் 
பொதுககாககும முவறபபெற்றியும ந்சால்லிக நகாடுங்கள.

20. ெமமால் இவதநயல்லாம ந்சயய முடியுமா எ் பயா்சிககாமல், முடியும எ் 
ெமபுங்கள. நெகிழிகவள தவிர்த்து விடுங்கள.                                                n
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 என வா்சிபபெனுபெவத்தில்.....

 எழுத்தாள்ால் இச்்சமூகத்திற்கு 
ஒ ரு  ெ ல் ல  ்ச ி ந் த வ ் வ ய  வ ி வ த க க 
முடியும. விவதத்த ்சிந்தவ்யால்,  ஒரு 
ெல்ல புதி்த்வதத் தர முடியும. ஒரு ெல்ல 
புதி்த்தால், ்சமூகத்வதச் ்சீர்திருத்த ஒரு 
்சிறு தவடவயயாவது விலகக முடியும. அந்த 
வவகயில் நதாபபுளநகாடி உறவுகளாய 
விளங்கும எம இலங்வகத் தமிழ மககளில் 
ஒரு இளந்தளிராகிய, புது வரவாகிய, 
வளர் பெவடபபொளியாகிய, எ்ககு இ்ிய 
உறவாகிய, மற்றும என அனபு மகளாகிய 
ெிபராஜி்ி பெரபமஸ்வர்ின முதல் கவிவத 
நதாகுபபுமா் *இவள கிறுககி*வய 
(தவலபபபெ அது தான) வா்சிகவகயில் 
இத்நதாகுபபுநமாரு விருட்்சமாய ்சமூகத் 
த ின ம்தில் தாககத்வத ெ ிச்்சயம 
ஏற்பெடுத்தும எனற ெமபெிகவக துளிர்  
விடுகிறது. நபெயபர அது தான எ்  எனனும 
பபொது, தன்டககத்தின  எல்வலகவளப 
பெற்றி அவர் கவவலபபெடுவதாகத் நதாிய 
வில்வல.
 கவிவத புவ்பெவர்கள, தமிழ ந்சவ வியல் 
இலககியத்தில் தன வாழகவக ்சார்ந்து, த்ககுப 
பொிச்்சயமா ,் தனப்ாடு நதாடர்புவடய, தன 
சூழெிவல ்சார்ந்த பெதிவுகளாகபவ அவர்களின 
முதல் நதாகுபபு அவமயும. அது பபொலத்தான 
அனபு மகள கிறுககி ஆதிராவின (இது அவாின 
புவ்பநபெயர்) கவிவதகளும தன ெிலம ்சார்ந்த, 
தன சூழல் ்சார்ந்த மககளின அவலங்கவள 
பபெசும கவிவதகளாகவும, தன ம்ம 
பொதித்த ்சமுதாயத்தின ஏற்ற இறககங்கவள 
பபெசுபெவவகளாகவும உளள .்

     இந்நூல் இலங்வகயிலிருந்து வந்த 
நூலாதலால் அதில் எம மககளின விழித் 
துளிகளின ஈரமும பெடர்ந்பத இருககிறது.

நதாியாத புன்வகயில்
அறியாத சுவவ இருககும - என
ெிவலயா் ப்சாகத்திலும
குவலயாத ்சிாிபபெிருககும.

எ  ் தமிழருகபக உாித்தா  ் இடுககண் 
வருங்கால் ெகும பெண்பெிவ  ்இங்கு பகாடிட்டுக 
காட்டுகிறார். இத்நதாகுபபெில்  அனபு மகளின 
பெற்பெல கவிவதகளிலும தன்மபெிகவக தான 
மிளிர்கிறது. நெருபபெிலிட்டுப நபொசுககி் ாலும 
மீ ண் டு ம  உ ய ி ர் த் ந த ழு ம  ்ச ா க ா வ ர ம 
நபெற்றவர்கள பபொல், ெம தமிழ இ  ் மககள 
வாழவும, அங்கு ்சிறிது ்சிறிதாக உயிர்த்நதழுந்து 
நகாண்டு தான இருககிறது. அவர்களின 
பெண்பொடும கட்டவமககபபெட்டுகநகாண்டு 
த ா ன  இ ரு க க ி ற து  எ ன பெ த ற் கு  இ ந் த 
இளமபெவடபபொளிகபள ஆகச்்சிறந்த உவவம.

ெகரும ொட்களில்
மவறந்த என க்வுகள
மிளிரும ஒரு ொள
நவற்றி எனும ஒளிவாங்கி...

 ந ்ச ா ற் க ள ி ன  ஊ ட ா க  ்ச ி த் த ி ர ம 
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வவரபெவன கவிஞன. தன வககளுககு 
எட்டாதவதககூட முயனறு முனப்றி நவற்றி 
நபெற்று ஒரு ஒளிமயமா் வாழகவகவய 
தககவவத்துக நகாளவதில் அவனுககு ெிகர் 
அவப். மா், அவமா்ங்கள, கிண்டல் 
மற்றும பகலிகள எ் இச்்சமூகம எது 
நகாண்டு தாககிடினும, நபொறுவமயாய, 
மிகத் திறவமயாய எதிர்நகாண்டு அதவ் 
நவனறு தவல ெிமிர்ந்து ெிற்க பவண்டும 
எ் உைர்த்தும அபதபவவளயில், அதற்கு 
மாறாக பெழிவாங்கும ெடவடிகவககளில் 
ஈடுபெடாமல் தன முனப்ற்றத்திற்கு 
தவடககற்களாய இருந்தவர்களுககு ெனறி 
ந்சால்லும ெற்பெண்வபெயும இங்கு பெதிவு 
ந்சயகிறார் கவிஞர் ஆதிரா.

நவனறிடும ொளனறு
நகானறிடும பெல
ஏள் ொககுகவள
சுற்றி ெினறு
ெனறி ந்சால்பவன ொன !

எனகிறார். பெ்சி எனும கவிவதயில் ஒரு 
ஏவழயின வாழவில், வ்சதி எனற பெடிகவள 
கடகக முடியாமபலபய அவன வாழகவக 
முடிகிறது. முதலாளித் துவத்தின பகாரப 
பெிடியில் உைவுககாக உவழத்பத உயிர் 
ம ா ய  ப வ ண் டி யு ள ள து .  பெ ை த் த ா ல் 
நகாழுத்தவர்களின குைம ஏவழயின பெ்சி 
அறியுமா எ் ஆதங்கபபெடுகிறார்.
 நபொதுவாக நபெண் கவிஞர்கள 
எழுதும கவிவதகள யாவும வாழவியல், 
இல்லறம, அனபு, பெண்பு ்சார்ந்பத புவ்யப 
பெட்டிருககும எனபெது என கூற்று. இங்கு 
கிறுககி ஆதிரா அவர்களின கவிவதயும 
அ க ம  ்ச ா ர் ந் து ம ,  த ன  சூ ழ ல் க ள ி ன 
வலிகள ்சார்ந்தும பபெசுகிறது எ்ில் அது 
மிவகயாகாது.
 உயிபராவியம எனும கவிவதயில்...

முவறபகடா் ்சில
ஓவிய வவரதல்களி்ால்
்சிதறிபபபொ்
பெல ்சித்திரங்கள
கதறியபெடி, உயிர் உருக
குபவபெகளில்... !

எ  ்முவற்சாரா வாழவில் ெிகழும அவலங்கவள, 
அத்ால் ஏற்பெடும விவளவுகவள, அவவ 
விருட்்சமாய வளர்ந்து வாழவில் அவமா்ச் 
்சின்ங்களாய வாழொள முழுவதும பெடும 
அவஸ்வதகவள, தன உளளக குமுறல்களாய 
நவளிபபெடுத்த இக கவிஞர் தவறவில்வல.

காட்டுவாழ நதனவ்யிலும
ொட்டு வாவட வீ்சிடுபத !
ொட்டு வாழ ம்ிதத்தில்
ஏட்டிலும அதவ் காைவலபய !
்சிாிபபொய ்சிலர் பொர்வவ
இழிவாய ்சிலர் பொர்வவ
பதடினும கிவடககவில்வல
பெககுவமாய ஒரு பொர்வவ !

 இந்த ம ி்தம எங்பக ந்சல்கிறது? எவத 
பொககிப பபொகிறது? எ் எண்ணுவகயில், 
மரங்களில் காணும இயற்வக தனவம கூட இந்த 
ம ி்த இ்த்தில் காைவில்வல.  அண்வடயரும, 
அயலாரும, ெம முனப்ற்றத்தில் தவடககல்லாய 
இருககிறார்கபள தவிர பெககுவமாய, ஆறுதலாய, 
உறுதுவையாய, ்சிறந்த தூண்டுபகாலாய 
யாரும இருபபெதில்வல. எ  ்இச்்சமூகத்தின பமல் 
த்ககு உளள பொர்வவயின நுட்பெத்வத நவட்ட 
நவளிச்்சமாககுகிறார்.
 ொம இந்த இயற்வகயிலிருந்து 
தாப் வந்பதாம! பெஞ்ச பூதங்கள தாப் 
ெம உடல் ! அபபெடியிருகக ெவமக காகக 
பவண்டிய நபொறுபபு இந்த இயற்வகககுத் 
தாப் இருககிறது ? பெிறகு ஏன இந்த 
மவழயினவம, சுட்நடாிககும நவபபெம, 
பெஞ்சம, பெ்சி, பெட்டி்ி, பெிைி எ் பகளவி 
பமல் பகளவிகவள அடுககிக நகாண்பட 
பபொகிறார் கவிஞர் ஆதிரா. இதன மூலம 
இயற்வகவய அரவவைத்துச் ந்சனறால் 
இனபெமாக வாழலாம அனறி இயற்வகவய 
அழித்து ந்சயற்வகயா் ொகாீகத்தில் 
திவளத்தால் கிவடபபெது நவறும அழிவு 
ம ட் டு ப ம  எ ன பெ வ த  * இ ய ற் வ கய ி ட் ட 
்சாபெம* எனற கவிவதயின மூலம ெமககு 
உைர்த்த விருமபுகிறார்.
 இனனும வஞ்சவ், புதி்மாய 
ொகாீகம, நபொயவம, கல்லவறக குமுறல் 
பபொனற கவிவதகளில் ஆதிரா அவர்தம 
்சமூக பொககு பெரந்து விாிந்து ெமவம 
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வியகக வவககிறது.
 நூ லி ன  த வ ல ப பெ ி ல்  * இ வ ள 
கிறுககி* எனறு நபெயாிட்டு விட்டு உளபள 
அவ்த்து கவிவதகவளயும நெஞ்சில் 
ஓவியமாய பெதித்து விட்டுச் ந்சல்கிறார்.
 ஒருவருககு கவிவத ம்ம வாயபபெ 
நதனபெது மிகவும அாிதா் ந்சயல். வாழவின 
நெருககுதல்களிலிருந்து ஒரு ம்ிதன 
தனவ் மீட்டுகநகாளளபவ ஒவநவாரு 
கைமும பபொராட பவண்டிய சூழெிவல 
இனறளவும நதாடர்கிறது. இத்தவகய 
சூழெிவலயில் ஒரு ம்ிதனுககு கவிவத 
ம்ம வாயபபெநதனபெது மிகச் ்சிறபபொ் 
வி்சயம. கவிஞராகும ஒருவர் பபொககு, 
மீண்டும தனவ் ஒரு குழந்வதயாககி, 
ஞா்ியாகி, ்சமூகத்தின பமல் அககவற 
உவடயவ்ாககி, காலக கண்ைாடி 
வழிபய உலகின முபபொிமாைத்வத 
நுட்பெமாக காட்டும ஒரு பெிமபெமாக மாறும 
ந்சயலாகபவ இருககிறது. ்சமூகத்தின 
அவலங்கவள கண்டு நவகுண்டு பகளவி 
பகட்பெவராக  ெினறுவிடாமல், காலத்வதக 
வகநகாண்டு எழுதுபெவ்ின வாிகள காலம 
கடந்தும பபெ்சபபெடுகினற். எதிர்வரும 
காலங்களில், அனபுககவிஞர் ஆதிராவின 
நதாகுபபுகளும இவவாறு பபெ்சபபெட 
பவண்டும எனபெபத என ஆவல்.
 தமிழ - தமிவழ பெ்சிபபெவர்களுககு 
அந்த இனபெத்தமிழ அமுதூட்டி ்சாகாவரம 
நபெற்று தருகிறது. இனனும ொடு, மவல, 
கடல் கடந்து சுற்றங்கவள சுகிககச் 
ந்சயகிறது. அந்தவவகயில் கடல் கடந்து 
வந்த சுற்றமா் கவிஞர் ஆதிரா அவர்களின 
இந்த கவிவதத் நதாகுபபு உலகநமங்கும 
பபெ்சபபெடட்டும. பமலும பமலும பெல 
நதாகுபபுகளின மூலம ஒரு மிகச் ்சிறந்த 
கவி எ் நகாண்டாடபபெடட்டும எனறு 
வாழத்துகிபறன.

n

                    

 

உன் ்றி்்க்குள்தொன்
இருக்கி்து சுதநதிரம்
என்்ன நவளிகயற்றி
பிரபஞ்த்தில் அ்டைத்துவிடைொகத
 - ஆரூர் தமிழநாடன்

ஆச்ர்ய கு்றிக்ள
அனுப்புகி்து வொனம்
வினொக் கு்றிக்ளப்
பிடித்தபடி விரல்கள்
 - கேிகவகா துழரேசநதராசன்

ெொன் உ்ஙகப் கபொகிக்ன்
எழுப்பி விடைொதீர்கள்
கனவில் வருவதொக
அவள் ந்ொன்னொள்
 - தடசணாமூர்்ததி

இருக்கும் அ்றி்வ
்ரியொகப் பயன்படுத்து
ஒருகவ்ள ெொ்ள
தீர்நது கபொக்ொம்
 - இராம வேல்முருகன்

அம்மொ்வ வீதியில் தள்ளியவன்
பொலூடடி வளர்த்த மகன்
ஒருகவ்ள ்வத்த உணவு
கூடைகவ வருகி்து நதருெொய..
 - ஐ.தர்மசிங்

ஒவநவொரு கதொல்விகளுக்கொனக்
கொரணஙக்ளத் கதடு
தொனொக மு்ளத்துவிடும்
நவற்றிக்கொன வழி
 - அனீஷ் நிர்மல்

பொடைல்க்ளப் பொடும்
கணணிழநதவன் ்ககளில்
விளக்நகன ஒளிரும்
என் கவி்தகள்
 - ஆர். ஜேஹர் பிவரம்குமார்

சுள்ளிகள் ்வத்திருப்கபொர்
தீமூடடை என்கனொடு வொருஙகள்
புல்்ொஙகுழல் இ்்ப்பவர்கள் மடடும்
்றறுத் தள்ளிகய ெில்லுஙகள்

 - கா.ந.கல்யாணசுநதரம்

வி்் : 150/-
பக்கஙகள் : 48
நூல் கி்டைக்குமிடைம் : யொழப்பொணம் 
பூபொ்்றிஙகம் புத்தக ்ொ்்
மின்னஞ்ல் : aashinyp@gmile.com
நதொடைர்பு நகொள்ள : +94-07671 46597
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தஞவ்சத் தமிழ மனறத்தின இரண்டாம 
ஆண்டு விழா பெிபரவாி மாதம 14ஆம 
ொள வலங்வகமா்ில் வடககு வீதி 
யில் உளள நதனறல் அரங்கில் 
ெவடநபெற்றது.  ெிகழவுககுத் தஞவ்ச த் 
தமிழ மனறத்தவலவர் கவிமாமைி பொலு 
பகாவிந்தரா்சன அவர்கள தவலவம 
வகிகக, ந்சயலாளர் பொவலர்மைி இராம 
பவல்முருகன அவர்கள வரபவற்புவர 
ெல்க விழா நதாடங்கியது. 

முன்தாக திருமதி ்சாந்தி பவல்முருகன 
திருமதி கண்ைமமாள உளளிட்படார் 
ஒருபுறமும திரு ்சிவா ஜி ஏவிஎஸ் 
சுந்தரரா்சன உளளிட்படார் மறுபுறமும 
குத்துவிளகபகற்ற, ஏவிஎஸ் 
திருபுவப்ஸ்வரன ஏவிஎஸ் பதவொதன  
இருவரும தமிழத்தாய வாழத்துப பொடி்ர். 

ஆண்டாங்பகாயில் ஏவிஎஸ் சுந்தரரா்சன 
குழுவி்ாின தமிழிவ்சப பொடல்கவளத் 
நதாடர்ந்து ந்சல்வி ்சிவா்ி  ந்சல்வி 
ெித்யஸ்ரீ குழுவி்ாின பெரதொட்டியம 
ெவடநபெற்றது.  

கவிஞர் கமபெதா்ச்ின தங்வக மகள 
திருமதி ்சாந்தி இராமலிங்கம மற்றும 
இராமலிங்கம இருவரும கமபெதா்சன 
விருதாளர்களா் கவிஞர்கள புதுவவ  
நெயதல் ொடன ,  புதுவவ இராம 

காந்தி பெட்டுகபகாட்வட அனபுவல்லி 
தங்கபவலர் ஆகிபயாருககு வழங்கி்ர். 

வலங்வகமான விஏ ்சண்முகசுந்தர்ார் 
விருவத பவதாரண்யம வி ஜி 
பொலசுபபெிரமைியம ஆண்டாங்பகாயில்  
ஏவிஎஸ் சுந்தரரா்சன ஆகிபயாருககு 
விஏஎஸ் முருகா்ந்தம வழங்கி்ார்.

ஆர்.கார்த்திகராஜ், பெி.முத்துககுமார்
வி.கவலவாைன, தி.க.தமிழனபென 
ஆகிபயாாின தவிலிவ்சக கச்ப்சாி 
ெவடநபெற்றது. 

அதன பெின்ர் கீழககாணும நூல்கள 
நவளியிடபபெட்ட்.

1. நபொற்வக விருத்தம 
- நபொற்வகபபொண்டியன
நவளியிட்டவர் :  
முவ்வர்  இரா உதய்சங்கர்
நபெற்றுக நகாண்டவர் : 
திரு நஜ்ிபெர் பெவுல்ராஜ்

2. அாியவை 
- நவற்றிபபபெநராளி
நவளியிட்டவர் : 
திருமதிநஜ.பெத்மாவதி
நபெற்றுக நகாண்டவர் :
ந்சல்வி  பெ பொ.மலர்கநகாடி


  14001  14001

    

  



    |3

   

   

3. மகிழவின மந்திரச்்சாவி 
- திருமிகு பொலு பகாவிந்தரா்சன
நவளியிட்டவர் : 
திருமிகு கருங்கல் கி கண்ைன 
நபெற்றுக நகாண்டவர் :  
திருமிகு ்சிந்வதவா்சன

4. நபொனமைிதா்சன கவிவதகள பொகம 5 
- நபொனமைிதா்சன
நவளியிட்டவர்  : 
திருமிகு இராம பவல்முருகன
நபெற்றுக நகாண்டவர் :
திருமிகு ந்சல்வா ஆறுமுகம

5. எண்மங்கலக நகாத்து 
- இராம பவல்முருகன ( நதாகுத்தவர்)
நவளியிட்டவர் : 
திருமிகு ்சிவா. ஜி
நபெற்றுக நகாண்டவர் :
திருமதி ்சரசுவதி பொஸ்கரன

6. எழுக தமிழா 
- இராம பவல்முருகன
நவளியிட்டவர் : 
திருமிகு ப்சககிழார் அபபொ்சாமி
நபெற்றுக நகாண்டவர் :
திருமிகு சுபெ முருகா்ந்தம

7. நதாவலந்துபபொ் கவிவத 
- இராம பவல்முருகன
நவளியிட்டவர் : 
திருமதி நஜ.்சாந்தி
நபெற்றுக நகாண்டவர் : 
திருமதி ்சரசுவதி பொஸ்கரன

8. இபபெடித்தான விடியும   
- காவரககுடி கிருஷைா
நவளியிட்டவர் : 
திரு. ்ச.மைிவண்ைன
நபெற்றுக நகாண்டவர் : 
திரு இரா.முத்து்சாமி

9.  ஒலிககட்டும பெவற  
- காவரககுடி கிருஷைா
நவளியிட்டவர் :
திருமிகு நபொற்வகப பொண்டியன
நபெற்றுக நகாண்டவர் : 
திருமதி இராைி ரமைாபதவி

10. பொரதி பொவதயில் பொஞ்சாலி ்சபெதம
- 
நவளியிட்டவர் : 
திருமிகு ப்சககிழார் அபபொ்சாமி
நபெற்றுக நகாண்டவர்  : 
திருமதி அனபுவல்லி தங்கபவலர்

11. வாடாமலர்கள 
- ெிவறமதி ெீலபமகம
நவளியிட்டவர் : 
இராம பவல்முருகன
நபெற்றுக நகாண்டவர் : 
பொலு பகாவிந்தரா்சன

12. காலத்நதனறல்  
- இந்திராைி தங்கபவல் 
நவளியிட்டவர் : 
திருமிகு பகா ெீலபமகம
நபெற்றுக நகாண்டவர் : 
திருமதி இலட்சுமி ்சந்திரன 

13. உைர்வுபபூககள 
- வா.்சண்முகம 
நவளியிட்டவர் : 
இராம பவல்முருகன
நபெற்றுக நகாண்டவர்  : 
மரு ்ச.வ்சந்த் 

14. ெிலவவத் தாலாட்டும இரவுபபொடகன 
- நஜன்சி ந்சல்வராஜ்
நவளியிட்டவர் :
முவ்வர் உதய ்சங்கர் 
நபெற்றுக நகாண்டவர் :
திருமிகு ஏவிஎஸ் பதவொதன
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15.வளளுவர் வழி கவிவதகள
- கண்ைன ெடராஜன
நவளியிட்டவர் : 
திருமிகு ப்சககிழார் அபபொ்சாமி
நபெற்றுக நகாண்டவர் : 
திருமிகு பொலு பகாவிந்தரா்சன

16. மகரந்த ெிவ்வுகள 
- ந்சல்வி பெிரகாஷ 
நவளியிட்டவர் :  
திருமிகு ந்சல்வா ஆறுமுகம
நபெற்றுக நகாண்டவர் :
திருமிகு வி பெிரகாஷ

17. ம்பதாடு மவழககாலம 
- நதனபெவர தமிழபபெிாியன 
நவளியிட்டவர் : 
திருமிகு. ்சிவா.ஜி
நபெற்றுக நகாண்டவர் : 
திருமிகு பொலு பகாவிந்தராஜன

18. அழகு ொச்்சியார் 
- வளளி ப்சர்மலிங்கம 
நவளியிட்டவர் : 
திருமிகு வா ்சண்முகம
நபெற்றுக நகாண்டவர் :
திருமிகு நபொனமைிதா்சன

19. ்சத்தமில்லாச் ்சந்தங்கள 
- ்ச நஜயலட்சுமி 
நவளியிட்டவர் : 
திருமதி நதனறல்கவி
நபெற்றுக நகாண்டவர் : 
திருமிகு  ஏடி வரதரா்சன

20. குயிலின ஒற்வறயடிபபொவத 
- மு.இர்சியா பபெகம 
நவளியிட்டவர் : 
திருமிகு இராம பவல்முருகன
நபெற்றுக நகாண்டவர் : 
திருமதி ்சரசுவதி பொஸ்கரன

21.ெிவறமாத ெிலவு 
- முவ்வர்  தமிழச்ந்சல்வி 
நவளியிட்டவர் :  
திருமிகு இராம பவல்முருகன
நபெற்றுக நகாண்டவர் : 
திருமிகு ்சிவாஜி

22. வவகவற ெிலவு 
- வவகவறயான 
நவளியிட்டவர் : 
திருமிகு ந்சல்வா ஆறுமுகம
நபெற்றுக நகாண்டவர் : 
திருமிகு நபொனமைிதா்சன

23. யாதுமாகிபய 
- க.மைிவண்ைன 
நவளியிட்டவர் : 
மரு . நபொனஇராஜ்குமார் 
நபெற்றுக நகாண்டவர் : 
மரு.்ச வ்சந்த்

24. தமிழநெஞ்சம புகழாரம 
- ஏ டி வரதரா்சன 
நவளியிட்டவர் : 
திருமதி அனபுவல்லிதங்கபவலர்
நபெற்றுக நகாண்டவர் :  
திருமிகு ப்சககிழார் அபபொ்சாமி

25. கவிவதககழகு இலககைம 
- இராம பவல்முருகன
நவளியிட்டவர் : 
திருமிகு ப்சககிழார் அபபொ்சாமி
நபெற்றுக நகாண்டவர் :  
திருமிகு நபொற்வகபபொண்டியன

26. கருபபு 
- முத்து விஜயன
நவளியிட்டவர் : 
திருமதி முத்துவிஜயன 
நபெற்றுக நகாண்டவர் : 
திருமிகு இராம பவல்முருகன
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தஞவ்சத்தரைியன
மயிலாடுதுவற தமிழச்்சங்க ெிறுவ்ர் 
நஜ்ிபெர் பெவுல்ராஜ் 
திவரபபெட இயககுெர் பொவலர்மைி 
பகா ்சிவபபெிரகா்சம
திவரபபெடப பொடலா்சிாியர் ்சி புண்ைியா
அண்ைாமவலப பெல்கவலக கழகப 
பபெரா்சிாியர்கள முவ்வர் முருகன 
முவ்வர் உதய ்சங்கர் முவ்வர் 
அகஸ்டின ஞா் ராஜ் 
உளளிட்படார் கலந்து நகாண்டு 
்சிறபபெித்த்ர்.

அதன பெிறகு ்சிறபபு விருந்தி்ர் 
மருத்துவர் நஜய இராஜமூர்த்தி அவர்கள 
்சிறபபுவர ஆற்றி கவிஞர்களுககும 
விருதாளர்களுககும விருதுகவள வழங்க 
நபொருளாளர் வா ்சண்முகம ெனறி 
கூறி்ார். 

தஞவ்ச மீ்ாட்்சி மருத்துவமவ் மற்றும 
மதுவர மீ்ாட்்சிமி்சன மருத்துவமவ் 
இரண்டிலிருந்தும வருவக தந்த 
மருத்துவக குழுககள விழாவுககு 
வந்தவர்களுககு மருத்துவப பொதுகாபபும 
மருத்துவப பொிப்சாதவ்யும ந்சயத்ர். 
இரத்த தா்மும ெவடநபெற்றது.

கீழககாணும விருதுகள விழாவில் 
வழங்கபபெட்ட்.

ேிருதுபபடடியல்

தமிழபபெைிச் ந்சமமல் விருது
திருமிகு  நஜய.இராஜமூர்த்தி
திருமிகு ்சிந்வதவா்சன
திருமிகு ப்சககிழார் அபபொ்சாமி
திருமிகு நஜ்ிபெர் பெவுல்ராஜ்
திருமிகு கு தமிழரசு
முவ்வர் க முருகன
முவ்வர்  இரா உதய்சங்கர் 

    

  

27.magic key of happiness 
- திருமிகு பொலு பகாவிந்தரா்சன
நவளியிட்டவர் : 
திருமிகு கருங்கல் கி கண்ைன 
நபெற்றுக நகாண்டவர் :  
திருமிகு ்சிந்வதவா்சன

மதிய உைவுககுப பெிறகு எண்மங்கலக  
கவியரங்கம ெவடநபெற்றது. 
கவி வித்தகர் நபொற்வகபபொண்டியன 
மதுவர, கவிமாமைி நவற்றிப 
பபெநராளி தஞவ்ச, கவிஞர் ஏவிஎஸ் 
பதவொதன ந்சனவ், கவிமாமைி பொலு 
பகாவிந்தராஜன குடந்வத, பொவலர் மைி 
இராம பவல்முருகன வலங்வகமான,
பொவலர்மைி பகா.்சிவபபெிரகா்சம 
புதுவவ, பொவலர் கண்ைதா்ச முருகன, 
கவிஞர் இராைி லட்சுமி ஆகிபயார் 
கலந்து நகாண்ட்ர்.

பெின்ர்  பொவலர் ்சரசுவதி பொஸ்கரன 
அவர்கள தவலவமயில் எங்நகங்கு 
காைினும ்சகதியடா  எனற தவலபபெில் 
மகளிர் கவியரங்கம ெவடநபெற்றது

பொவலர் ெிவறமதி ெீலபமகம, 
பொவலர் மாலதி திரு 
கவிஞர் இந்திராைி தங்கபவல்
கவிஞர் தமிழச்ந்சல்வி 
கவிஞர் மு இர்சியாபபெகம 
கவிஞர் கவிதா அப்சாகன
கவிஞர் நதனறல் கவி 
கவிஞர் எம ஆர் நஜயந்தி
கவிஞர் குடந்வத இராஜலட்சுமி 
ஆகிபயார் கலந்து நகாண்ட்ர்.

்சிறபபு விருந்தி்ர்களாக
ந்சனவ் கண்ைதா்சன பபெரவவ 
ெிறுவ்ர் ்சிந்வதவா்சன
தமிழபபெட்டவற ெிறுவ்ர் ப்சககிழார் 
அபபொ்சாமி
ெிலாமுற்றச் ந்சயல்தவலவர்  



  6|

கல்விச் ந்சமமல் விருது
திருமிகு ந்சல்வம ்சிதமபெரம
திருமிகு ்சிவராமகிருஷைன

கவிச்ந்சமமல்
அரங்க முருவகயன

ஆயவறிஞர் ந்சமமல் 
உரு அப்சாகன
ஏ.எழில்வ்சந்தன

கவித்நதனறல் விருது
திருமிகு ்சி புண்ைியா
திருமிகு ்சிவா ஜி

முழவிவ்ச பவந்தர்
திருமிகு பெி எஸ் வி நவங்கபட்சன 
குத்தாலம
இருமுகமுழவிவ்சமைி
திருமிகு க மைி 

ப்சவவச்ந்சமமல்
மரு ்ச வ்சந்த் 
மரு நபொன இராஜ்குமார் 
திருமிகு க ப்சதுராமன 
திருமிகு ஜாகிர் உப்சன

தவிலிவ்ச மைி விருது
ந்சல்வன ர கார்த்திகராஜ்
ந்சல்வன பொ முத்துககுமார் 

ந்சல்வன பவ கவலவாைன
ந்சல்வன தி க தமிழனபென

ொட்டியமைி 
ந்சல்வி ்சி பெி ெிவா்ி
ந்சல்வி ஆ ெித்யஸ்ரீ

இளமகவலமைி விருது
ந்சல்வன ந்ச சு விஜய்சாரதி
ந்சல்வன ெ ்சியாமசுந்தர்

்சமூகக காவலர் விருது
பலாட்டி ெிறுவ்ம ந்சனவ்
மீ்ாட்்சி மி்சன மருத்துவமவ் மதுவர
மீ்ாட்்சி மருத்துவமவ் தஞ்சாவூர்

கவல வித்தகர் விருது
திருமிகு முத்து விஜயன 

ஒளி ஓவியர் விருது 
திருமிகு ந்சந்தில் குமார் 
திருமிகு முத்துச்்சாமி 

எண்மங்கலச் ்சிகரம விருது
கவிஞர்கள 

நபொற்வகயார் 
துவரவ்சந்தரா்சன
நவற்றிபபபெநராளி
பொலு பகாவிந்தரா்சன
இராம பவல்முருகன 
கண்ைதா்சமுருகன 
்சிவபபெிரகா்சம 
பெத்மி்ி பக்சவகுமார் 

கவிககுயில் விருது 
கவிஞர்கள 

பொவலர் ்சரசுவதி பொஸ்கரன
பொவலர் ெிவறமதி ெீலபமகம 
பொவலர் மாலதி திரு  
கவிஞர் இந்திராைி தங்கபவல்
கவிஞர் தமிழச்ந்சல்வி 
கவிஞர் மு இர்சியாபபெகம 
கவிஞர் கவிதா அப்சாகன
கவிஞர் நதனறல் கவி 
கவிஞர் எம ஆர் நஜயந்தி
கவிஞர் குடந்வத இராஜலட்சுமி
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 தஞவ்ச தமிழமனறம ெடத்திய இரண்டாம ஆண்டுவிழாவில் தமிழநெஞ்சம 
இதழின ஐமபெது ஆண்டுகால தமிழ ப்சவவவயப பொராட்டி. ஐமபெது நவண்பொவிலும 
அமின அவர்களின தமிழ ஆர்வத்வதப பொராட்டி இருபெது நவண்பொககளிலும பொடிய  ஒரு 
அழகா் புகழாரம த்ி நூலாககபபெட்டு அந்நூவல அனபுவல்லி தங்கபவலன அவர்கள 
நவளியிட தமிழப பெட்டவற ெிர்வாகி திரு ப்சககிழார் அபபொ்சாமி நபெற்றுகநகாண்டார் 
ப ம லு ம  நூ ல ா ்ச ி ா ி ய ரு ம   ந வ ண் பெ ா  ப வ ந் த ரு ம ா ்  ஏ டி  வ ர த ர ா ்ச ன 
அவர்களுககு நபெருந்தவககள மற்றும ்சவபெபயார்கள முன நவண்பொ நகாண்டல் 
விருதும வழங்கி ்சிறபபெிககபபெட்டது.

 வரதரா்சன அவர்களின தமிழாற்றல் பமனபமலும வளர தமிழநெஞ்சம ஆாி்சியர் 
குழுவின ்சார்பொக வாழத்துகிபறாம.

   

   - 
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