
                      www.tamilnenjam.com                                             




  

  

  



https://tamilnenjam.com


  |

 


®

   

 

 



  

 

  

 

  

  

  

  

   

  

 

 





   

    

     

  

Amine Mohamed
TAMILNENJAM 

59, rue des Entrechats, 
95800 Cergy - France.
web : tamilnenjam.com 

email : editor@tamilnenjam.com

   
   

                                         

   

    

    

   

    

  

     

    

   

   

   

http://
http://


    |3

    

       

        

      

        

      

      

    

       

      

     

     

      

   

       

      

       

     

    

     

      

      

     

     

   

                     '    '      

     

    

 	 	 	 	 	

|3

























  4|

 











 

 

 

 







  4|



    |5

    

   

  

3   

  
 

 

4 

  
 

5 

 

  

     

     

 

  

 
 

 

 


 

  



    

 

 

    

3   

 

 









4 

  

 

5 
 
 



    |5



  |

 செந்தில்ண்ணே   வர்ற, வர்ற உன் 
ரவுசு ்ாங்க முடியலை இன்னும் சர்ணடு 
மூணு வருெத்துை ச�ா்ணலணே ்கட்டி 
ச்காடுத்்ா ் �ரன் ் �த்்தி எடுத்்திடுவ,வயசு 
ஐம்�து செருங்க ் �ாகுது இன்னும் உனக்கு 
அ்ணணேதி்யாட என்ன சராமான்ஸ் ....?
 ்ட ்ம்�தி ்காரத்்திக் , அயலொட்டுை 
ச�ாலைக்்க வந் இடத்துை ் வலை வதிட்டா 
ஒ்ர ஆறு்ல இந் செட்டு ் �ான்னு ் ான்.. 
செட்டுை இந் �ாைாய் ்�ான ெீாதியலும் 
,குத்து �ாட்டும் அப்பு்றம் வீணோ ் �ான �திக் 
�ாலையும் ்வதிர என்ன்ான்டா இருக்கு ...
 இ வ வ ள வு  ச � ா தி ய  ெ தி ட் டி ய தி ை 
்வலை�ாரத்தும் லீவு ொளுை கூட ெீங்க 
கூப்�திட்டும் கூட இந் ச�ாதிய, ச�ாதிய மால 
்கீளுக்ச்கலைாம் வர்றா்துக்கு ்காரணேம் 
என்ன ச்ாதியுமா ??
 ெ தின்ன வயசுை இருந்்  ்கைனதி, 
வாய்க்்கால,  ஆறுன்னு ஆத்்ா கூட 
சுத் த்ிக்்கதிட்டு ் திாதிஞெ �யடா ொன் ,வயசு ் ான் 
ஐம்�ல் செருங்கதிக்்கதிட்டு இருக்கு இன்னும் 
�ாலமணேம் மா்றாமல அலரக்்கால டவுெர 
்�ாட்டுக்்கதிட்டு தும்�தி �திடிச்சுக்்கதிட்டு  த்ிாதியு்ற 
செந த்்ி ைாட ்கதிராமத்்ான் ெதின்னப்புளள 
மன்ொட ் ான் வாழ்நதுக்்கதிட்டு இருக்்்கன்...
 ொதி்ணணோ, ொதி்ணணோ சராம்� பீல 
ஆவா்,என்லனயும் பீல �்ணணே லவக்்கா்் 
,ெீ �லைய மா்திாதி அ்ணணேதி்கதிட்்ட்ய 
சராமான்ஸ்லை ஸ்டாரட் �்ணணு...
 ்ட �டுவா ,இருடா ,இரு உனக்கும் 

்க ல ய ா ணே ம்  ஆ கு ம் ் ை  அ ப் �  உ ன் 
ச�ா்ணடாட்டிக்்கதிட்ட ச�ாளளு ஊத்் 
்�சுவ்ை அப்� இருக்குடா உனக்கு ்கச்்ொதி?
 �ால�ா்ணடி அ்ண்ணே, என்ன 
�க்்கத்து வீட்டு ஆ்ணட்டி்யாட ்கடலையா?
 ் ட  ர ா ஸ் ் ்க ா லு  ஒ ரு  வ ய சு 
மாதியால் இலைாம எலைாலரயும் ெ்கட்டு 
்மனதிக்கு ்கைாய்க்்கதி்்ற்ய
 வதிடு்ண்ணே, வதிடு்ண்ணே  ைாஸ்லி 
யாவ �ாரத்துக்்கதிட்்ட ்ம்�தி ்�சு்றல்   
லூஸ்ை வதிடு்ண்ணே ..
 �ாட்்ா �ாய் என்ன ஆ�திஸ்ை கூட 
்வலை�ாரக்கு்ற  ் ்கரளா ் ெச்ெதி்யாட 
ொட்டிங்கா ??
 ் ட  ச ெ ந ் தி ல   உ ன்  ஊ ரு க் ்க ா ர 
ல�யன்னு ரூம்ை ் ங்க வச்ொ எலைாலரயும் 
்��ாராக்கு்றா்ன ??
 வதிடுங்க �ாய், ெதின்ன ல�யன் �ாலியா 
இருக்்கான், வதிலளயாட்டுக்கு ் ா்ன ்கதி்ணடல 
�்ணணு்றான் யாலரயும் மனசு பு்ண�டும் 
�டி ்்கலி �்ணணேலி்ய, இப்� அவன் லடம் 
ெம்மலள ்கதி்ணடல �்ணணேதிட்டு ்�ா்கட்டும் 
,ெமக்கு ஒரு லடம் வரும் அப்� ொசமலைாம் 
ஒ ன் று  ் ெ ர ந து  அ வ ல ன  ்க தி ்ண ட ல 
�்ணணு்வாம் 
 இ ந ்  ர ா ஸ் ்க ல  இ ன் னு ம்  ெ தி ை 
மா்த்துை ஊருக்கு ்�ா்றான், ்கா்லிச்ெ 
ச�ா்ணலணே்ய ்கலயாணேம் �்ணணே 
்�ா்றான்.. ்கலயாணேம் �்ணணேதிட்டு வரட்டும், 
புது ச�ா்ணடாட்டிக்்கதிட்ட வைதிஞெதிட்டு 
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்�சுவான்்ை அப்� அவன ்க்்ற , ்க்்ற ் ்கலி, 
்கதி்ணடல செஞெதிடு்வாம் என்்றான் செந த்ில   
 ெதிை மா்ங்களுக்கு �தி்றகு 
 ்காரத்்திக் ்திருமணேம் முடிந் ெதிை 
மா்ங்களதில மீ்ணடும் அயலொட்டுக்கு 
வந்ான் ஆனால மற்ற ஆ்ண்கள ் �ாை அவன்  
மலனவதியதிடம் ச்ாலை்�ெதியதில ்�சுவல் 
அல்றயதில வெதிக்கும் ெ்ண�ர்கள யாரும் 
�ாரத்்்திலலை.. ொன்ல்கநது மா்ங்கள 
்கடநதும் அவன் இதுவலர ச்ாலை்�ெதியதில 
்�சுவல ,் ஏன் ச்ாலை்�ெதி உ�்யா்கதிப் 
�ல  ் கூட யாரும் �ாரத்் த்ிலலை.. ்னதி ய 
இருக்கும் ெமயங்களதில கூட ஏ்்ா ்கடி்ம் 
எழு த்ி ச்கா்ண்ட இருப்�ான்..
 ்ட ்காரத்்திக் உனக்கு என்ன 
ஆச்சுடா ??
 ொங்க யாரும் உன்லன ்திரும்� 
்க தி ்ண ட ல  � ்ண ணே  ம ா ட் ் ட ா ம்  உ ன் 
ச�ா்ணடாட்டிக்்கதிட்ட ெதிாதிச்சு ் �சு, �லைய 
மா்திாதி �ாலியா இரு என்்றான் செந்தில 
 அ்ண்ணே எனக்கு ஒ்ணணுமதிலலை 
,ொன் �லைய மா்திாதி்ான் இருக்்்கன் 
என்று ஒரு ெதிை வாரத்ல்யதில �்தில 
சொலலி வதிட்டு அடுத்் ்்களவதிக்கு 
இடம் ச்காடுக்்காமல அலம்தியாய் அந் 
இடத்ல்  வதிட்டு சென்று வதிட்டான் ..
 வதிடுமுல்றக்்கா்க செந்தில ஊருக்கு 
சென்்றதிருந் ்�ாது ,வைதியதில ்காரத்்திக்்கதின் 
அம்மாலவ �ாரத்்்ால இருவரும் ஒருவலர 
சயாருவர வதிொா தித்து ச்கா்ணடனர. . 
்காரத்்திக்்கதின் அம்மா ெதிவ்காமதி செந்திலை 
்ன் வீட்டிறகு வநது ்கா�தி  குடித்து வதிட்டு 
செலலுமாறு அலைத்்்ால அன்�தின் 
்�ாதில செந்திலும் சென்்றான் ..
 எப்�டிப்�ா அந் ஊசரலைாம் 
இருக்கு?? ெீங்கசளலைாம் இருக்்கதி்ற 
ல்ாதியத்துை ் ான் ் ம்�தி என் ெதின்னப்புளளய 
அந் ஊரை வதிட்டு இருக்்்கன் ,அவன் 
எப்�டி இருக்்கான் ,ெலைா இருக்்கானா 
??்வைா ்வலைக்கு ொப்�திடு்றானா ?? 
 அவலன �த்்தி ்கவலைப்�டா்ீங 
்கம்மா ,அவன் ெலைா இருக்்கான்.. என்ன 
ஒ்ணணு அவன் குணேம் ்ான் ெதில்றய 
மா்றதி ்�ாச்சு.. �லைய மா்திாதி ்கை்கைப்�ா 
இருக்்கதி்றதுலை ,்னதியா்வ இருக்்கான், 
முன்சனலைாம் லீவு வதிட்டா ்�ாதும் 

  

  

இவ்வையகத்தில் வைாழகதின்ற

ஒவ்வைாரு மனி்னுக்கும்

்ககள் ஏராளம்...

நண்ா !

்ரீட்சையில் சைித்திய்ையவைில்்லையா ?

்ிடித்து கதி்ைக்கவைில்்லையா ?

நதி்னத்து நைக்கவைில்லை்லையா ?

கவை்லை்ய கதிள்ளி வைிடு

நண்ா!

உற்றார் உ்றவைினர்,

அக்கம் ்க்கத்தினர்,

உன்ன ம்திக்க வைில்்லையா...

்னனந்னியனாய்,

்னி்மயில் ்வைிக்கதின்றாயா ..

கவை்லை்ய கதிள்ளி வைிடு 

நண்ா..

உன த்ாற்றத்் ்ற்றிதயா...

உன ்சைல்வைத்் ்ற்றிதயா..

உனது குணத்் ்ற்றிதயா...

உனது நைத்்்ய ்ற்றிதயா ..

யார் எனன ்சைானனாலும்..

கவை்லை்ய கதிள்ளி வைிடு நண்ா!

சைா்திக்கவைில்்லையா ?

சைரித்திரம் ்்ைக்கவைில்்லையா ?

்்ாழில் கதி்ைக்கவைில்லை்லையா ?

்ணம் சைம்்ா்திக்கவைில்்லையா ?

நீ எ்திலும் ்வைற்றி ்்்றவைில்்லையா?

நீ அ்திகம் த்ால்வைிக்ள சுமக்கதின்றாயா ? ?

கவை்லை்ய கதிள்ளி எ்றிநது வைிடு 

நண்ா!

பஹ்ரியா பாயிஸ்
்ெம்மா்கம

இலைங்க
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மால, ெதினதிமான்னு ்�ாயதிடுவான் ,ரூம்ை 
உளளவங்கள வயசு வதித்்தியாெம் இலைாம 
உாதிலமயா ்்கலி ்கதி்ணடல �்ணணுவான், 
அவனும் ெந்்ாெமா இருப்�ான் ,அடுத்் 
வங்கலளயும் ெந்்ாெமா வச்சுப்�ான் ...
 அவ்னாட ்கலயாணேம் ்கா்ல 

த்ிருமணேம் ்ா்ன, அப்� ஏன் ஒரு வதி  
்ொ்கத்துடன் இருக்்கான், இப்�சவலைாம் 
சராம்� ்னதிலமலய ்ான் வதிரும்பு்றான் 
,அவன் புது ச�ா்ணடாட்டிக்்கதிட்ட ஒரு 
ொள கூட சடலி்�ான்ை ்�ெதி ய ொன் 
�ாரத்்து இலலை்ய.. அடுத்்வங்க மனலெ 
புாதிஞெதிக்்க ச்ாதியாம இப்� சராம்� சுயெைமா 
மா்றதிட்டான்மா ??
 இப்� இருக்்கதி்றது ெம்ம �லைய 

்காரத்்திக் இலலைம்மா என்்றான் செந்தில 
யய்யா.. அப்�டி சொலைா்ீங்க.. என் 
மூத்்புளலளயா ெதிலனச்சு உங்க்கதிட்ட 
சொலலு்்றன்.
 என் புளள சராம்� ்ங்கம்யா ,�ளளதி 
�ருவத் த்ில இருந்் �ை வருெமா  ்கா்லிச்ெ 
ச�ா்ணலணே்ய �ை எ த்ிரப்புக்கு மீ்றதி 
்கலயாணேம் �்ணணேதிக்்கதிட்டவன் ..ச�ா்ணணு 
வீடு ொ த்ியதிை எங்கலள ஒப்�திட்டு �ாரக்கும் 
்�ாது ச்காஞெம் உெத் த்ி அ்ான் ச�ா்ணணு 
வீட்ை ஒத்துக்்கலை, ்வச்றாரு ல�யலன 
அவங்க வீட்ை ர்கெதியமா அந் ச�ா்ணணுக்கு 
்�ெதி முடிக்்கவும் ச�ா்ணணு அவெரப்�ட்டு 
வதி ம் குடிச்ெதிருச்சு, வதி ம் அ த்ி்க �வர 
உளள்ாை ச�ா்ண்ணோட உயதிலர மட்டும் 
்ான் ்காப்�ாற்ற முடிஞெது ச�ா்ண்ணோட 
்�சு்ற ெக்்தி, ்்கட்்கதி்ற ெக்்திசயலைாம் 
் � ா ய தி டி ச் சு . .  ச � ா ்ண ் ணே ா ட  ெ தி ல ை 
அ்றதிநது ெ தி ச் ெ ய ம்  ் � ெ தி  மு டி ச் ெ வ ன் 
வ தி ட் டி ட் டு  ்�ாய்ட்டான்.. குல்றயுளள 
ச�ா்ணலணே ்கட்டிக்்கா்ப்�ா என்று 
ொங்க சொலலியும் முல்றப்�டி ்்காயதிலை 
்கலயாணேம் �்ணணேதி அல  ்முல்றயா ாதி�திஸ்டர 
�்ணணேதி அவள  ெட்டப்�டி ச�ா்ணடாட்டிய 
ஆக்்கதிட்டவன்ப்�ா, இது மட்டுமா அவளுக் 
்கா்க ்�ான் ்�சுவ்திலலை, ்ரடி்யா 
்்கட்� த்ிலலை , டிவதி எதுவும் �ாரப்� த்ிலலை .. 
 ச்காஞெம் ்ெரம் இருப்�ா என்று 
சொலலி வதிட்டு ஒரு அல்றக்குள சென்று 
ெதி்றதிது ்ெரத்்திறகு �தி்றகு ்திரும்�தி வந்ாள 
ெதிவ்காமதி ..
 ஒ ரு  ்க ட் டி ய தி ரு ந ்  ் ்க ா ணே தி 
மூட்லடலய அவதிழ்த்து ்கீ் ை ச்காட்டினாள..
ஆயதிரக்்கணேக்்கான ்கடி்ங்கள ்கீ் ை ெதி ்றதி 
வதிழுந்ன இங்க �ாருப்�ா ்கலயாணேமா்கதி ஒரு 
ெதிை மாெத்து்ை்ய என் மவன் என் மரும்களுக்கு 
எத்்லன ்கடி்ம் எழு த்ி இருக்்கான் �ாரு ...
 அப்்�ாது ்காரத்்திக்்கதின் மலனவதி 
செந்திலுக்கு ்கா�தி ச்காடுத்து வதிட்டு ஒரு 
புன்னல்க்யாடு ்திரும்�தி சென்்றாள...
 அ ந ்  ் ரு ணே த் ் தி ல  ்க ா ர த் ் தி க் 
ெதி�மான ்க்ாொய்கனாய் அவன் மனசுக்கு 
்்ான்்றதியது. ொன் வர்்றன்மா என்று 
சொலலி வதிட்டு செந்தில ்ன் வீடு ்ொக்்கதி 
பு்றப்�ட்டான் அப்்�ாது வானதில ்கைங்கதிய 
்ம்கம் ச்ளதிய ச்ாடங்கதியது.                  n

சித்தர் மருததுவம்

மனி்ப் ்ி்றப்்ின

மகததுவைம் அ்றிநது

கனிநது நைந்ால்

காலைம் உனக்தக

்மாத் தநாய்க்கும்

மருநது இயற்கச்

்சைாத்ாய் வைருதம

்சைார்க்கம் ்ருதம

்க்க வைி்ளவுகள்

எதுவும் இல்்லை

்க்குவைமாய் தநாயும்

்்றநத் த்ாகுதம.

உணதவை மருந்ாய்

உணடு வைாழந்திை

குணமும் ்்றறு

கு்்றயும் நீஙகுதம

நாடி ்ிடிதது

தநா்யக் கணித்திை

ஓடிப்த்ாகும் ்ிணியும்

ஒளிநது ்காள்ளுதம

- வா. சண்முகம்.
கும்்தகாணம்.
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 மானதிடர்கள ்ொயுற்ற �தி்றகு 
்ான்   மானதிடர்கலள ் ெெதிக்்கதி்றார்கள! 
்ொயுற்றவர்கலள ்ெெதிக்்கதி்றவர்கள - 
்ெெதிக்்க�டுக்்கதி்றார்கள ..! 
 ஓடி..ஓடி.. த்ிாதி்கதின்்ற..! ஓய்வற்ற ெம் 
வாழ்க்ல்க..! உருவம் ச்கா்ணடு ்க்ணணேரு ்கதில 
சுற்றதி ் திாதியும் உ்றவு்கலள உவல்க ச்கா்ணடு 
்ொக்்கா் உவப்்�ற்ற இவவாழ்க்ல்க... 
 அவெர ச�ாழுது்களதில ல்க ்கால 
்கழுவாமல.. உணேவு்லன வதிழுங்கதிவதிட்டு 
்காத்்திருக்்க ்ெரமதின்்றதி ்காற்றதில �்றக்்க 
லவக்கும் ்கடுலமயான அலுவல்கள... 
 ்ொலி்கள �ை முடித்து ் ொம்� லுடன் 
்திரும்பு�வர பு்தினம் அ்றதியா அவலின்்றதி 
�டுக்ல்கயதில வீழ்ந்திடுவார... மறுொள 
ஓட்டத் த்ிறகு மருந த்ிலன ஏறறுக் ச்காளள... 
இந் பூமதியதிலிருநது மனதி ன் அநெதியப்�ட்டு 
்�ான அெதியாயம்- வாழ்க்ல்க என்்ற ் ்காப்ல� 
அமு்த்்ால ெதிரப்�ப்�ட்டிருந்ாலும்.. மனதி  
ொவு்கள ்்காப்ல�க்கு சவளதி ய அலைநதுக் 
ச்கா்ணடிருக்கும் அொ்காதி்கம்..! 
 ொ்காதி்கம் ்க்ணடு ெம் �்ண�ாடு 
ம்றந்திட்டவர - ் ம் �ைக்்கங்கள மாற்றதிய�தின் 
�்கட்டாய் வைம் வருவார... அல்ப் �ரப்பும் 
�ை முயறெதி அக்்கல்றயாய் செய்்திடுவார..! 
 ்கரம் ச்காடுப்�ச்ன்ன..! ்கட்டிப் 
� தி டி ப் � ச ் ன் ன . . !  உ ் டு ்க ள  உ ர ெ தி க் 
ச்காளள ்கா்ல செய்வது என்ன ...!
 மரக்்க்றதி ்லன ம்றநது மாமதிெம் 
புெதிப்�ச்ன்ன..! வாழ்க்ல்க செ்றதி ்வ்றதி 
வாழ்்கதின்்ற மானதிடர்களதின் ெதித்்ம் ஏறகும்�டி 
புத்்திம்தி பு்கட்டிட்வ ச்கா்ரானா என்்ற 
ஒரு ்்காம்கன் வநதுவதிட்டான்..!
  மானதிடர்க்ள! உன் வதிஞ்ானம் 
வதி்ணசவளதிக்கு செலை செலை உன் 
மனதி ா�திமானம் ம்ணகுைதிக்குப் ் �ா்கதி்ற்்...! 
 ஆயதிரம் அணுகு்ணடு்கள.. அளவற்ற  
ஆட் �லடயும்... ்்காடி �ணேம் இருநதும் 
்்காவதிட் �த்ச்ான்�ல் அடக்கும் 
மாரக்்கமல் அ்றதியார மானதிடர்கள..! 
 ஊரடஙகு எனும் ச�யாதில வீடு்களதில 
வதிைஙகு்களாய் அலட�ட்ட மாந்ர்கள 

அ்றதிய துவங்கதின்ர ் த்்மது �திலை்கலளயும் 
உ்ணலம ெதிலை்கலளயும்..! 
 ்க்ணமுன் உ்றசவலைாம ்கனவாய் 
வநது செலை ல்க்�ெதி உ்வதியுடன் ்கல்க்்க 
ச்ாடங்கதின்ர...- ்கவலை்கள ் லன ம்றநது 
்கலளயாய் மா்றதின்ர..! 
 இன்�ம் ச்ாலைத்் �்றலவ்களாய் 
இலை கூட்டினுள ெதில்றப்�ட்்ட ச�ாழுல்ப் 
்�ாக்்க வைதியதின்்றதி ச�ருலம துடித்் 
மனதி ர்கள... குறும்�ாய் ெதிாதிக்கும் குைவதியதிலன 
குைவதி ய ் ெரம் ்கடத் த்ிடுவார...! 
 �ரவும் ்கதிருமதி �யத் த்ினதி ை �வவதிய 
மா்க ெடத்்திடுவார..! �க்்கத்து வீட்டிறகு 
சென்்றாலும் �க்குவமாய் ் மனதி ்கழுவதிடுவார..! 
�யத்்தில சுத்்ம் ்�ணேதிச்கா்ண்ட �்வதி 
ொ்க்வ ெடநது ச்காளவார..! 

 ஒருவலர ஒருவர ெந்தித்்ால - 
ஒரு ்கரம் ெீட்டிக் குலுக்்காது ..! ஒருமதிக்்க 
இரு்கரம் கூப்�தித்்ான் - ஒறறுலம �்ணபு 
வளரத்்திடுவார...! ஒட்டிக் ச்கா்ணடும் 
ெதிற்காமல ஒரு மீற்றர ் ளளதி ய ெதின்்றதிடுவார..! 
 செய்்தி்கள ்்கட்்க்வ ்ெரமதின்்றதி 
செவதிலய மூடிப்�டுத்்வர்கள...! செத்்வர 
ச்ால்கலய ் ்கட்ட�டி செழுலம ச்ாலைத்து 
வ்ற்ணடிடுவார..! செம்லமயான செய் த்ி்கலள 
செவதிமடுக்்க ் ான் வதிரும்புவார..!
 லவரஸ் என்்ற ்�ாரலவக்குள 
வாழ்க்ல்க என்்ற ச�ாக்்கதி்த்ல் ஒளதித்து 
லவத்து ஆ்ணடவனும் அனுப்�திய �ாதிசு 
ச்கா்ரான்வா..! வதிஞசும் மனதி் ் வறு்கலள 
்திருத்் ்கதிலடத்் மறுவாய்ப்்�ா..?? 
 �ாடங்கள �ைவும் ்கறறுவதிட்்டாம்- 
ச்காடும் ் ொ்ய உந்ன் ச்காலடயா்ை...!
 ச்காடும் ்ொ்ய..! உடல என்்ற 
�டகுக்கு ெலை ொஙகூரம் ெீ...! உனக்கு 
மருநது ்ந்ால �ா்தி வலி குல்றயும் - 
புாதிநதுக் ச்கா்ணடால மீ்தி வலி குல்றயும்..! 
 உயதிர�லி மட்டும் இலலைசயன்்றால 
உவல்க மதிக்்க ஆொன் ெீ..! வாழ்வதின் 
இனதிலம உணேரத்்தி வதிட்டாய்..! 
 வா(ழ்)த்்தி்ய உனக்கு வதிலடக் 
ச்காடுப்்�ாம்.!                                       n
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விதி வரைகின்ற
வித வித பாரதயில்
நதியென நாமும்
நிதம் நிதம் 
வரைகிற்றாம்

எதுயெது இஙறகே
எதனாலாகுற�ா?
அது அது அஙறகே
அதனால் �ாறுற�ா?

அது இதுயவனறும்
இது அதுயவனறும்
நிரலெறிொ 
நிரலயினில்
இஙகும் அஙகும்
அரலகிற்றாம்...

சரி இதுயவன
றபாற்றுறவார் சிலர்
பிரை அதுயவன
தூற்றுறவார் பலர்

எதில் எது சரி
அதில் எது பிரை
புலம்பிறெ 
புலம்யபெர்்நதது 
றபாதுற�...
புதுவிரை கோண
நம் �னசசாட்சிறெ
எனறும் றபாதுற�...

றதாழி கேவிதாயினி

மனச்சாட்சி
ப�சாதுபம..


l 
எஙதக ்சைல்லை?
்சைததுப்த்ான ஆறறுக்குத
்தி்தி ்காடுக்க.
l
பூக்க்ள இழந் ்சைடி்யத
்ணணீர்வைிடடுப் ்ாதுகாக்கதி்றாள்
நம்்ிக்்கதயாடு வைி்்வை
l
குப்்்க்ளக் கூடடும்
குச்சைியில்லைாத து்ைப்்ம்
அை..! அவைசைரக் காறறு.
l
தூக்குக் கயிறுகளில்
அவைிழக்கப்்ைாமதலை இறுகதியுள்ளன
கைன முடிச்சுகள்.
l
ம்லை உச்சைிக்குச் ்சைல்லைாமல் 
்ா்தியிதலைதய ்்்றித்ாய் நதிறகதி்றது
அறு்டை ்ைம்.
l
கல் வைிழுந் அ்திர்ச்சைியில்
க்ரதய்ற ஓடி வைருகதின்றன
்ணணீர் வை்ளயஙகள்.
l
தநராய்ச் ்சைல்லைாமல்
்டுமாற்றதத்ாடு்ான ்யணிக்கதி்றது
மதுக்ைக்குச் ்சைல்லும் ்ா்்.
l
கடித் எறும்்்
உறறுப் ்ார்க்்கயில்
்்ரிந்து யா்னயின கம்பீரம்.
l
ஆ்சையாய்க் கடடிய வீடடில்
முகப்்ில் ்வைக்கப்்டைது
புத்ரின ்ைம்.
l
முனதன நதிறகும் அழ்க
இ்மக்காமதலை ்ார்க்கதி்றது
கணணாடியின கணகள்.
  

வவ.அஜீதகுமார்
தசைலைம்.
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்கவதி்ர வெந்்ீ�னதின் ்கவதில்த் 
ச்ாகுப்�ான ‘்க்ணணேீர �டரா் ஓர 
அஙகுை ம்ண‘ �திர�ஞெ ஆச்ெரயங்கலளத் 
்ன்ன்கத்்் ச்கா்ணடு மதிளதிர..
ஓய்வதின் வதிாதிப்பு்களதில 
உடைலனத்தும் ்கதிடத்து்கதி்்றன்
உ்றக்்கத்்தின் ெறுமணேம் 
உணேரவு்களதில ்கமழ்்கதி்றது (இரவு) 
அடடா என்னசவாரு வாரத்ல் �ாைம்!

ெலமயைல்றக்கும் �டுக்ல்கயல்றக்கும் 
பூல�யல்றக்கும் இலட்ய 
வதி்திக்்கப்�ட்டிருக்்கதி்றது அவளுக்கு...
வீசடன்னும் உை்கம். (ச�்ணணோனவள) 
்வச்றவரும் சொலை முடியா 
உ்ணலமயதின் ்வ்லன்கலள ஈரடி்களதில 
ஏற்றதியதிருக்்கதி்றார நூைாெதிாதியர.

‘ஊறச்றடுக்கும் ெீரத்துல்ற்கள 
அறறுப் ்�ா்கதின்்றன
�ெதித்் வன மதிரு்கங்கள ்கட்டிட 
வனங்களதில சவ்றதித்துத் ்திாதி்கதின்்றன
முட்லட்கலளச் சுமந்�டி 

�்றலவ்கள செல ்்காபுரங்களதில 
முட்டிச் ொ்கதின்்றன...
்காைம் ்கனவு்கலள 
உலடத்துத் ்தின்று ச்கா்ணடிருக்்கதி்றது’ 
(சவயதிைாய் அலை்கதி்்றன்) 
ெவீனமயமாக்்கலினால மனதி் 
வாழ்வதியலில ஏற�ட்ட ்ாக்்கம் இக்்கவதி 
வாதி்களதில ்மா்தி எ்திசராலிக்்கதி்றது.
இ்றக்கும் ெ்கரமும் ெவீன 
ச்ாைதிநுட்�த்்தின் ்ாக்்கத்ல்்ய 
�திர்தி�லிக்்கதி்றது.

அை்கதியல சொட்டும் 
மலைக்்கவதில் மனமளளதிப் ்�ா்க,
மணேப்�லியதில மு்திரச்ெதியலடயா 
ச�்ண�திளலள்களதின் ்திருமணேத்ல்ச் 
ொடு்கதி்றார ்கவதி்ர

ெீாதின்்றதி,உைவதின்்றதி ெஞெதில ்ஞெமலடநது 
உயதிர து்றக்கும் வதிவொயதி்களுக்கு 
ெமரப்�ணேமா்க வரும் 
‘�ாழ்சவளதி’ மனல் உறுத்்திப் ்�ா்கதி்றது.

ெீைெதி்றம் �ற்றதிய உலரயாடல ்கவதில் 
ெதி்றசவ்றதிலய மட்டுமலைாமல ெமூ்கச் 
ெீரகுலைவு்கலளயும் சவளதிச்ெம் ்�ாட்டு 
�ட்டியலிட குைநல்்களதின் �ாடம் 
குைநல் வளரப்�தின் சூட்சுமங்கலளக் 
்கறறுக் ச்காடுக்்கதி்றது.

ம்சமன்னும் ்�ாரலவயதில 
அரங்்கற்றப்�டும் 
மூடெம்�திக்ல்க்கலளயும் அ்ன் 
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எ்திசராலியா்கத் ச்ாடரும் 
உயதிரப்�லி்கலளயும், ம் 
அனுஷடானங்கலளயும் 
அலடயாளப் �டுத்தும் ‘புயல 
ெதின்னம்’ �திராரத்்லன்களால்ான் 
வரைாற்றதின் ்ீராப்�ல்க புலர்யாடிக் 
ச்கா்ணடிருப்�்ா்கச் சொலவது ச�ருத்் 
ொட்லடயடி.

ச்காஞெம் வதிடு்லை மனங்கலள 
ஆசுவாெப் �டுத்்திக் குளதிர லவக்்கதி்றது

ஒரு ச்காடியதில இரு மைர்கள 
இர்ணடாவது ்கவதில் 
ெலட�ால்வாெதி்களதின் துன்�தியைான 
வாழ்லவ எடுத்து சொல்கதி்றது.

மற்ற ்கவதி்ர்களதின் �லடப்பு்கலள 
வதிட இவாதின் ்கவதில்்கள ்னதித்துவம் 
ச�்றக் ்காரணேமாய் அலமந் 
உவமான, உவ்மயங்கள அெத்்ல! 
�திரமதிக்்க லவக்கும் சொலைாடல்கள 
்கவதில்்களுக்குள ்க்ணணோமூச்ெதி ஆடி 
்களதிெடம் புாதி்கதின்்றன. இக்்கவதி்ாதின் 
வாதி்களுக்கு செ்றதிவு அ்தி்கம் என்�ல் 
வாெதிக்கும்்�ாது வாெ்கர்கள உணேரநது 
ச்காளவார்கள

்கவதிெயமதிக்்க இவாதின் வாதி்கலள 
எ்திர்காைம் ச�ான்சனழுத்துக்்களால 
கு்றதிப்ச�ழுதும். ்கவதி்ர வெந்்ீ�ன் 
்மதிழுை்கதிறகு இது ்�ான்்ற ்காத்்திரமான 
�லடப்பு்கலளத் ்ர்வ்ணடும் 
என மனமார வாழ்த்து்கதி்்றன். 
‘்க்ணணேீர �டரா் ஓர அஙகுை ம்ண’ 
இைக்்கதியத்துல்றக்கு ்காைசமலைாம் 
புல்யல ்ரும்.

இநநூல ்்லவ்களுக்கு 

 94866 41586, 
 88707 33434 )
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 சுவர்கள எஙகும் வ்ணணேமாய் 
வதிளம்�ரங்கள,இருள சூழ்ந  ் லவல்க ்கலர 
்யாரத் த்ில வரைாறறுச் ெதி்றப்பு்கலள அ்றதிநது 
ச்காளள ாதிக் ் ா வ்ணடியதில வைம் வரும் 
சவளதிொட்டுச் சுறறுைாப்�யணேதி்கள, ச�ாழுது 
்�ாக்்கதிற்கா்க மதுலர வீ த்ி்களதில சுற்றதித் த்ிாதியும் 
�டித்  ் ்வலையதிலைா �ட்ட்ாாதி்கள, ொலளய 
வருமானத்்திற்கா்க வதியரக்்க வதிறுவதிறுக்்க 
சவயதிலில ்கருத்  ் மு்கத்துடன் வீடு த்ிரும்பும் 
ச்ாைதிைாளர்கள, �ாவங்கலள �ைசெய்துவதிட்டு 
மீனாட்ெதி அம்மன் ்்காவதி லில மீனாட்ெதிலயத் 
்ாதிெதித்து வதிட்டு ்ன்லனயும் தூய்லம 
செய்து ச்காளளும் மனதி்ர்கள, 
ச�ாதியார ்�ருநது ெதிலையத் த்ில 
லெல்க்கலளக் ்காட்டி வாடிக்ல்கயாளரக்்கா்க 
்காத் த்ிருக்கும் ்கறபுலடய வதி�ச்ொாதி்கள, 
இர்வாடு இரவா்க ்�ருந த்ிறகு �தின்னால 
ெதின்று யாருக்்்கா, எவருக்்்கா எ த்ிர�ாரப்புடன் 
்ொக்கும் த்ிருெஙல்க்கள,மதுலர ்முக்்கம், 
்்காாதிப்�ாலளயம் சுற்றதி அடிக்்கடி ் மலடயதிட்டு 
அரெதியல ்�சும் ொ்காதி்கமான அரெதியல 
்லைவர்கள, முத்்மதிழ் வளரத்  ் மதுலர 
என்�ல  ் ம்றநதுவதிடாமல ்மதிழுக்கு, ்மதிழ் 
சமாைதிக்கு ெதி்றப்�திலன செய்யும் 
முற்�ாக்கு எழுத்்ாளர்களதின் 
இைக்்கதிய கூட்டங்கள, ெடுஇரவதில 
வ்ணடியூர ்கம்மாய், ்்காாதிப்�ாலளயம் 
்�ருநது ெதிறுத்்ம் �கு த்ி்களதில கும்�ைாய் 
அமரநது புல்கயதிடும் அறபு் மனதி ர்கள.
ொலை ்யாரத் த்ில அமரநது ்ன் எ த்ிர்காை 
்கனலவ சமய்ப்�தித்துக் ச்கா்ணடிருக்கும் 
மனப் ல�த் த்ியங்கள, ்கலலூாதிக்கு வருவது 
்�ால வநது ்ன் ்கா்லிக்்கா்க இரா�ா�தி 
பூங்கா,் �ருநது ெதிறுத்்த் த்ில சவகு ்ெரமா்க 
�தி யா சமால�லில ்�ெதிக்ச்கா்ணடிருக்கும் 
மாணேவர்களும்,மாணேவதி்களும்,்திருமலை 

ொயக்்கர மஹாலை ்காணேவநது வரைாறறுத் 
தூ்ண்களுக்கு �தின்னால ்களவு வாழ்க்ல்கலய 
்மறச்காளளும் ்கா்ைர்கள ச்ருவதிளக்்கதின் 
சவளதிச்ெத்்தில லவல்கக் ்கலர்யாரத்்தில 
குப்ல�்யாடு ்ெரநது சுைல சுைைா்கக் 
்காட்ெதியளதிக்கும் ெீரத்்வலள்கள, ்காைம் 
்கடநதும் இன்னும் இரு�த்்திசயான்்றாம் 
நூற்றா்ணடில இலவ எலைாம் இன்னும் 
ச்ாடர்கதி்றது.
 ச�ான்ன்கரம், இப்�கு்தியதிலன 
சுற்றதி யுளள இடங்களதிலிருநது வரும் ்கைதிவுப் 
ச�ாருள்கள லவல்கயதில ்ான் ்கைக்்கதி்றது. 
இயந்திரமான உை்கத்்தில இயந்திரமா்க 
ஆக்்கப்�ட்டவர்கள மனதி்ர்கள. அலர 
வயதிறறுக் ்கஞெதிக்கு அலைற�டும் ஊலம 
்களும் இங்்க்ான் வெதிக்்கதி்றார்கள. 
்ன்்கனவு வாழ்லவ ச்ாலைநது  வதிட்டு 
்கனவு உை்கதில வாழ்நது ச்கா்ணடு 
இருப்�வர்கள ச�ான்ன்கரத்து மக்்கள, 
்�ருநது வந்�ாடிலலை மணேதி ொதியா்க 
7.45 ெீை ெதி்ற ெட்லட, அ்றகு எடுத்்ாற 
்�ாை ்கருப்பு ெதி்ற ்�்ணட், அடுத்் 
ெ்ண�ர்களதிடத்்திருநது இரவதில வாங்கதிப் 
் � ா ட் டு  இ ரு க் கு ம்  ச வ ள ல ள  ெ தி ்ற 
்ூ,ல்கயதில இர்ணடு இைக்்கதிய நூல்கள 
ஒன்று சமளனதி ்கல்்கள, மறச்றாரு 
ச�ய்காந்ன் ெதிறு்கல்்கள, செற்றதியதில 
கு ங கு ம ச � ா ட் டு , அ வ வ ப் ் � ா து 
்�்ணட் �ாக்ச்கட்டில இருக்கும் வட்ட 
வடிவமான ெீப்ல� எடுத்து ்லைலய 
வாாதிக் ச்காளளு்கதி்றான் மரு்ன் ்�ரூநது 
வந்�ாடிலலை. ்க தி்ராஸ் ்ராட்டில 
அலமந்திருக்கும் ்திருமலை ொயக்்கர 
ெதிலையதின் எ்திரபு்றமா்க மரு்ராணேதியதின் 
வீ டு . ஆ ர ப் � ா ல ள ய த் ் தி லி ரு ந து 
மாட்டுத்்ாவணேதி செலலும் ்�ருநது்கலள 
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ெதின்று �ாரத்துக் ச்கா்ண்ட்ான் சவகு 
்ெரமா்க ெதின்று ச்கா்ணடு ் ான் இருக்்கதி்றான்.
கு ட் ல ட ய ா ன  உ ய ர ம் ,  அ ல ை ்க ட ல 
்�ாை சுருள சுருளான ்கருஙகூந்ல, அந் 
்கருஙகூந்லில ்காலையதில மைரந  ்மலலில்க 
சமாட்டுக்்கள சூடி இருந்ாள. ்கயல மீன்்கள 
்�ான்்ற ்க்ண்கள அந  ்்க்ணணுக்கு லமயதிட்டு 
இருந்ாள. செற்றதியதில குஙகுமச�ாட்டு 
�ளீசரன மதின்னு்கதி்றது. �ா்ணடிய ொட்டு 
மாணேதிக்்க முத்துக்்கலள ்�ாைச் ெதி்றதிய்ா்க 
மூக்குத் த்ி, ஊ்ா ெதி்றத் த்ில சுடி்ார,ல்கயதில 
அம்ல� ெதிறு்கல்்கள. மீனாட்ெதி அரசு 
்கலைக்்கலலூாதியதில மூன்்றாம் ஆ்ணடு ்மதிழ் 
�தி.ஏ.�டிக்்கதி்றாள மரு்ராணேதி.் ்காாதி�ாலளயம் 
்்வர ெதிலைலயச் சுற்றதி அலமந த்ிருக்கும் 
வானளவதில உயரநது இருக்கும் ்கட்டடங்கள.
இந்க் ்கட்டடங்களுக்குள்ள்ான் அரசு 
மருத்துவமலனயதில ம்கலள மருத்துவமலனயதில 
்ெரத்து வதிட்டு ்்காவதிலுக்கு ்ெரத் த்ிக்்கடன் 
செலுத்தும் �ாப்�ா�ட்டியதிலிருநது வநது 
இருக்கும் மூடெம்�திக்ல்க உளள மனதி ர்கள.
ெதிக்னல ் �ாட்டு வதிட்டாச்சு.அவள ெதிைலுக்குப் 
�தின்னால சராம்� ் ெரமா்க ெதின்று ச்கா்ண்ட 
்ான் அவலனப் �ாரத்து ச்கா்ணடு 
இருக்்கதி்றான் மரு்ன்.மனம் �க்கு�க்குனு 
அடிக்்கதின்்றது ்�ெ வாரத்ல  ் வரவதிலலை.
்கலலூாதி வதிலளயாட்டு ்�ாட்டி்களதில ்க�டி 
்�ாட்டியதில ்கைநது ச்கா்ணடு சவற்றதியும் 
ச�றறு இருக்்கதி்றாள மரு்ராணேதி.் ன் சொந் 
பூரவீ்கமான ஊரு உெதிைம்�ட்டியதிலிருநது 
்கலலூாதி �டிக்்க வநது இருக்்கதி்றாள.எத்்லன 
ொளுக்கு மனம் இப்�டி மனம் அலை�ாய்நது 
ச்கா்ணடிருக்கும் அது மனம் அலைவா?
    அவலள �தின் ச்ாடரநது ்�ருந்தில 
ஏ்றதிவதிட்டான்.்�ருந்தில கூட்டம் அ்தி்கம்.
இர்ணடு ெீட் ்ளளதி அமரநது இருந்ாள.
அவளுக்கு �தின்னால ெதின்று ச்கா்ண்ட 
இருந்ான் மரு்ன்.அவளதிடம் ்�சுவ்றகு 
�யதிறெதி செய்து வந் ்கவதில்்கள எலைாம் 
ம்றநது வதிட்டது. ்னது �ாக்ச்கட்டில 
இருந் ்கடி்த்ல் எடுத்து அவள மடியதின் 
மீது லவத்துவதிட்டு அடுத்் ்�ருநது 
ெதிறுத்்த்்தில இ்றங்கதிவதிட்டான்.  
  மறுொள...
 செலலிலட ்�ெதி ஒலிக்்க மரு்ன் 
டவுன்ஹால ொலையதில உளள ்லை 

இருட்டறை.

என வைசைிப்்ிைம் 

நானகு சுவைர்களுக்குள் 

சுருணடு ்காணை்ால்.. 

இருடை்்றயானது.!!

்னி்ம ்சைாந்மாகதிய்ால் 

உள்ளமும், என உலைகமும் 

க்்றயானகள் கடடிய 

பூடடிய அ்்றயானது.!!

மாயஙகள் நதி்்றந் ்நாடிகள் 

மன்தில் மந்திரஙகளாகதி 

அச்சைத்தில் மிச்சை்மல்லைாம் 

மானுஸயமாகதியது..!!

கணணீருைன அவை்ன 

எ்திர்்ார்த்திருநது 

கணகளும் எழுது தகாலைாயிறறு..!!

்சைியும், ்யமும் ்ழக்கமாயிறறு; 

்சு்ம இழந் பூமி த்ாலை..!!

கடிகாரமும்; 

கவை்லையுைன கைநது த்ாக 

்னி்மயின 

ரசைி்கயாய் எழுதுகதித்றன.. 

இருடை்்றக் கவைி்்..!!

சைனா கபூர்
காத்ானகுடி.
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வதிா திச்ொன் ெநல் ்ொக்்க தி  ெடநது 
ச்கா்ணடிருந்ான்.
 ஹா்ைா..
 ஹ்ைா யாரு...
 மரு்ராணேதி ்�சு்்றன்.
 சொலலுங்க
 ஏன்... ்ெரடியா்க வநது சொலலி 
யதிருக்்கைாம் இலை...
 இலை என்லன �ாரத்து முல்றத்துக் 
ச்கா்ண்ட இருந்ீங்க.
 அட... என் �ாரலவ்ய அப்�டித் 
்ான். சொலலியதிருப்்�ன் �யம்.
 எதுக்கு �யம்.
 என்ன �டிக்்கதி்ற
 �தி.ஏ.்மதிழ்... ம்.
 உன்லன ்கா்லிக்்கதி ்றன் ்கலயாணேம் 
�்ணணேதிக்்கைாமுன்னு ஆலெப்�டு்கதி ்றன்.
 என்வீட்டுை ஒத்துக்்க மாட்டாங்க.
ொன் அவவளவு ்ான் வீட்டில எலைாம் 
ச்காலை்காரங்க ச்கான்்னபுடுவாங்க.
 மரு்னுக்கு மனசு சுக்குநூ்றாய் 
உலடநது வதிட்டது. ம்தியம் ொப்�ாடு 
இலைாமல ஒரு வலடயும் டீ யும் குடித்து 
வதிட்டு அவளுக்்கா்க்வ ெதின்்றவன் அலைவா? 
அவலள்ய உயதிரா்க எ்ணணேதி வாழ்ந்வன் 
அலைவா?
 மரு்ராணேதி... ெீ ெம்ம்திச்ொ ்�ாதும்
 ப்ளீஸ்... புாதிஞசுக்்்காங்க
 மறுொள அன்று ் ்காாதிப்�ாலள யத் த்ில 
சவகு்ெரமா்க ெதின்று ச்கா்ணடிருந்ான்.
ொலையதில வா்கனங்கள ெத்்த்ல் �திளீாதிட்டு 
எழுப்பு்கதின்்றன. மரு்ராணேதி்ான் ்�ான் 
செய்்ாள. அவளுக்கு ச�ா்றந் ொள 
என்று.�தி்றந் ொளுக்குப் �ாதிசு ச�ாருள 
வாஙகுவ்ற்கா்க ்்காாதிப்�ாலளயத்்தில 
உளள ்கலடக்குச் சென்று அை்கா்க இரு 
்்ாடு்கலள வாங்கதினான். ்ெரா்க அவள 
சொன்ன இடத் த்ிறகு சென்்றான். லவல்க 
்கலர்யாரத் த்ில அலமந த்ிருக்கும் �ாைத் த்ின் 
அடியதில �தி்றந் ொள ஆலடலய உடுத் த்ி 

த்ிரும்�தி த்ிரும்�தி �ாரத்துக் ச்கா்ணடிருந்ாள.
ல்கயதில ெதில்றய இனதிப்பு மதிட்டாய்்கள 
ஒன்ல்ற எடுத்து புன்முறுவ்ைாடு மரு்னுக்கு 
ச்காடுத்்ாள. அந் முட்லட ்கருவதிைதி்கள 
்கயல மீன்வதிைதி்கலளப் ்�ாை மதின்னதின.
 �திடித்து இருக்்கா.

 ெதிாதித்்ாள.
 அந் இரு ்்ாடு்கலள அவளதிடம் 
ச்காடுக்்க ஆவ்ைாடு வாங்கதி ்கா்தின் 
ஓரத்்தில ச்கா்ணடு சென்று அைகு �ாரத்்ாள. 
அவளுலடய ்கா்தின் ஓரத்்தில அந் இரு 
்்ாடு்களும் அலெநது ச்கா்ணடிருந்ன. 
சமளனமா்க அவலளப் �ாரத்து ச்கா்ணடு 
ெதின்்றான்.
 மரு்ா... மரு்ா...
 ெலைா இருக்்கா
 ்லையாட்டிக் ச்கா்ணடு சமளன 
மாய் ெதிாதித்்ாள. ெலைா இருக்கு. என் 
மனசுக்குள்ள ெதிலனத்துக் ச்கா்ணடான்.
 “�தி்றந் ொள வாழ்த்துக்்கள” 
மரு்ராணேதி.
 ்�ா்கட்டுமா...ம்.
 ெலைா�டிங்க. என்லன வதிட ெலை 
ச�ா்ணணு ்கதிலடப்�ா.
 ம்...ொதியா
 இலை ராணேதி... வாரத்ல் மரு்னுக்கு 
வரவதிலலை.
 மரு்ா....ொன் உன் கூடத்்ான் 
வாைப்்�ா்்றன் ெீ ெம்ம்திச்ொ ்�ாதும் 
ொன் சொலலு்றல் புாதிச்சுக்்்காங்க...
 ்காட்டு ல�யல்கள அடித்துக் 
ச்கான்்னப்புடுவாங்க.
 மரு்ா.உன்லனப் புடிக்கும்.
 இப்�கூட உன்லனப் �திடிக்கும்.
 ்�ா்கட்டுமா... அவலனப் �ாரத்் 
வா்்ற �ாைத்்தின் அடியதில இருநது 
்கலலூாதிலய ்ொக்்கதி சென்்றாள.
 மதுலர சென்று வரும் ச�ாழுச்லைாம் 
மதுலரலயச் சுற்றதியுளள �ாைத்ல்யும், 
லவல்க ்கலர்யாரத் த்ில அலமநது இருக்கும் 
வானளாவதிய ்கட்டடங்கள, ்்னதி ஆனந்ம் 
ெதிலக்ஸ் அடுக்குமாடி குடியதிருப்பு்கள எலைாம் 
மூன்று ஆ்ணடு்களதில மா்றதிவதிட்டது. �ாைம் 
வரும்ச�ாழுது எலைாம் ஒரு ொளாவது 
அவளுக்்கா்க லவல்க ்கலர்யாரத்்தில 
ெதிற்க ்வ்ணடுசமன்று ஆலெ்ான்.அவள 
வருவாளா என்று ச்ாதியாது. ஆனால 
சவட்்கமும், ொணேயமும், ெதிாதிப்பும் அவளது 
ெதிலனவா்க லவலய ்கலர்யாரத்்தில 
இன்னும் இலை்யாடு ச்கா்ணடு்ான் 
இருக்்கதின்்றது. எலைாம் மா்றதிவதிட்டது. 
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 மத் த்ிய ்கதிைக்கு ொடான ்கட்டாாதி 
லிருநது இயஙகும் ஸ்ல்க ் மதிழ் ெதிறுவனத் த்ின் 
பு ் தி ய  மு ய ற ெ தி  ‘ து ணே தி ந ச ் ழு ’  ம ா ் 
மதிருமுல்ற ெஞெதில்க ஆகும். 
 அரபு ொசடான்்றதிலிருநது இப்�டி 
யான ஒரு ்மதிழ் ெஞெதில்க சவளதிவருவது 
்மதிழ் செஞெங்களதின் வர்வறல�ப் 
ச�றறுளளது.
 ஸ்ல்க ்மதிழ் எனும் மு்கநூல ஊட்கம் 
2017ஆம் ஆ்ணடில ஆரம்�திக்்கப்�ட்டு 
இன்றுவலர மதி்கவும் சவற்றதி்கரமா்க 
ெ ல ட ் � ா ட் டு க் ச ்க ா ்ண டி ரு க் ்க தி ்ற து . 
இைஙல்கலய லமயப்�டுத் த்ி சவற்றதி்கரமா்க 
் ன து  � ய ணே த் ல ்  ச ் ா ட ங ்க தி யு ள ள 

‘துணேதிநச்ழு’ ெஞெதில்கயதின் மு்ைாவது இ்ழ் 
30/01/2021 அன்று சவளதியதிடப்�ட்டது. இது 
மா்மதிருமுல்ற சவளதிவரு்கதின்்ற ெஞெதில்க. 
கு்றதிப்�ா்க, ெமூ்கத் த்ில மதி்க ெீ்ணட ்காைமா்க 
சவற்றதி ்கரமான �யணேங்கலள ் மறச்கா்ணடு 
்மது  வாழ்ொட்்களதில ொ்லன்கலள 
ெதிலைொட்டிய ொ்லன ொய்கதி்கலள 
ச்கௌரவதித்து அந் ொ்லன ொய்கதி்களதின் 
வாழ்க்ல்க வரைாறு்கலள சவளதியதிடு்கதின்்ற 
மதி்கப்ச�ரும் �ணேதிலய இச்ெஞெதில்க செய்ய 
ஆரம்�தித்து இருக்்கதின்்றது. 
 ஸ் ல ்க  ் ம தி ழ்  � ணே தி ப் � ா ள ரு ம் 
‘துணேதிநச்ழு’ ஒன்லைன் ெஞெதில்கயதின் 
�திர்ம ஆெதிாதியருமான ச�.எம்.�ாஸித் 

துணிந்்ழு சைஞசைி்க குழுவைிறகு கத்ார் நாடடின இலைங்கக்கான தூதுவைரால் 

்ாராடடு கதி்ைத் ்ருணம்.
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்லைலமயதிைான ெஞெதில்க குழுவதினர 
ம்களதிர ்தினமான ்திங்கட்்கதிைலம ்கத்்ார 
ொட்டுக்்கான இைஙல்க தூதுவர ம�ாஸ் 
சமாஹதி ீலன ்கத்்ார ொட்டுக்்கான இைஙல்க 
தூதுவராையத் த்ில ெந த்ித்்னர. இ்ன்்�ாது 
‘துணேதிநச்ழு’ ஒன்லைன் ெஞெதில்க ச்ாடர 
�தில அ்ன் ெதிறுவுனர ச�.எம்.�ாஸித் மறறும் 
மு்காலமயாளர அஸ்வர ாதிஸ்வதி ஸ்ல்க 
்மதிழ் உ்வதி மு்காலமயாளரான நுலைைா 
�துர்ீன் ஆ்கதி யாருக்கு ்கத்்ார ொட்டுக்்கான 
இைஙல்க தூதுவர �ாராட்டுக்்கலள 
ச்ாதிவதித்்ார.
 ‘துணேதிநச்ழு’ ெஞெதில்கயதின் மு்ைா 
வது   இ்ைதில அரொங்க ் ்கவல ் திலணேக்்கள 
முன்னாள ்்கவல அ்தி்காாதி, ெதி்ரஷட 
எழுத்்ாளர.  ‘ம தின்னும் ்ாரல்க்கள’ 
நூைாெதிாதியர ்கைாபூ்ணேம் நூருல அயதின் 
ெஜ்முல ஹுலெனதின் ொ்லனப் �யணேம் 

�்திவுசெய்யப்�ட்டுளளது. அவ்ர மு்ல 
ெஞெதில்கயதின் அட்லடப் �ட அ த்்ி தியா்கவும் 
இடம்ச�றறுளளார. ஸ்ல்க ்மதிழ் ‘வரைாறு 
�லடக்்க இருக்கும் லவர மஙல்கயர’ 
என்்ற ொமத்்தில ்ெரலை ்காசணோளதி 
மூைம் ச�்ண ஆளுலம்கலள ்ெர்க்ணடது. 
அ்ன் �திர்தி�லிப்�ா்க்வ இச்ெஞெதில்க 
சவளதியதிடப்�டு்கதி்றது. ‘துணேதிநச்ழு’  ெஞெதில்க 
யதின் உத்்தி்யா்கபூரவ சவளதியீடும், 
அ்றதிமு்கப் �திர்தி்கள வைஙகும் ெதி்கழ்வும் 
வதிலரவதில ்கட்டாாதிலும், இைஙல்கயதிலும் 
ெலடச�்றவுளள்ா்க ஸ்ல்க ்ம திழ் 
�ணேதிப்�ாளரும் ெஞெதில்க ஆெதிாதியருமான 
ச�.எம்.�ாஸித் ச்ாதிவதித்்ார. ஸ்ல்க ்மதிழ் 
மு்காலமயாளரான ச்றாைான் முஹம்மட் 
இச்ெஞெதில்கயதின் உ்வதி ஆெதிாதியரா்கத் 
் தி ்க ழ் ்க தி ்ற ா ர .  ஸ் ல ்க  ் ம தி ழ்  உ ் வ தி 
மு்காலமயாளரான நுலைைா �துர்ீன், 

ஸ்க ்மிழ ்ணிப்்ாளரும் ‘துணிந்்ழு’ 

ஒன்லைன சைஞசைி்கயின ்ிர்ம 

ஆசைிரியருமான ்ெ.எம்.்ாஸித

ொ�தித் ஆ்ம்�ாவா, �ாத்்திமா ்திப்னா 
ஆ்ம், எம்.ெஸ்்றீன் �ானு, �ாத் த்ிமா ைஹர, 
மாத்்லள, �ாத் த்ிமா ெதி ராணேதி ஆ்கதி யாரும் 
இச்ெஞெதில்க குழுவதில இடம்ச�று்கதின்்றனர.
 இ ச்  ெ ஞ ெ தி ல ்க  எ ப் ் � ா து ம் 
ச�்ண ஆளுலம்களதின் அலடயாளமா்க 
் தி்கழும் என்றும் இச் ெஞெதில்கலய 
http://news.skymediasl.com/epaper 
எனும் இலணேய்ளத்்தில �்திவதி்றக்்கம் 
ச ெ ய் து ம்  � ா ர ல வ ய தி ட ை ா ம்  எ ன் று ம் 
இச்ெஞெதில்க ஆெதிாதியர ச�.எம்.�ாஸித் 
்மலும் ச்ாதிவதித்்ார. ொடு வதிட்டு 
ொடு சென்றும் ்மதிழ் வளரக்கும் ெம் 
இ ல ள ் ர ்க ள தி ன்  இ ம்  மு ய ற ெ தி ல ய 
�ாராட்டு்கதி்்றாம். ச�்ண ஆளுலம்கலள 
அ ல ட ய ா ள ப் � டு த் து வ ் ற ச ்க ன 
துணேதிநச்ழுந துளள இந் இலள்ர்களதின் 
துணேதிச்ெலை சமச்சு்கதி ்றாம். 
 ்கட்டார ொட்டிலிருநது சவளதிவரும் 
‘துணேதிநச்ழு’ ெஞெதில்க ச்ாடரநது ெதி்றப்�ா்க 
சவளதிவர ்மதிழ்செஞெம் துலணேயா்க 
செயல�டும் என்�ல்யும் ச்ாதிவதித்து இ்ழ் 
வளரச்ெதிக்்காணே வாழ்த்து்கதின்்்றாம்.           n
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ச�றச்றடுத்  ் ச�ற்்றாலர  வதிடு த்ி  வதிட்டுப்
 ச�ருநதுயாதில  அவர்களதிலனத்  ் வதிக்்க  லவக்கும்
்கறறுச�ரும்  �்வதிச�ற்ற  பு்லவர  ்கட்கும்
 ்கணேவாதிலன  மாறறு்கதின்்ற  மலனவதி  யரக்கும்
உற்றச்ாரு  �ாதி்காரம்  உை்கதி  லு்ண்டா
 உளம்சொநது  அவர�ாடம்  ்கற�  ் றகுப்
ச�ற்ற�திளலள  அத்்வறல்ற  செய்யும்  ் �ா்்
 ச�ற்றமனச்  ் ொ்கத்ல  ் அ்றதிவர  ென்்றாய் !

்ன்ம்கனதின்  மன்்றலுக்குப்  ச�்ணலணேப்  �ாரக்்கத்
 ்ம்ராடு  செல்கதின்்ற  ச�ற்ற  வர்கள
ச�ான்ச�ாருலளக்  ் ்கட்டவலர  வல்ப்�  ் றகும்
 ச�ாருமலுக்கும்  �ாதி்காரம்  ஏது  மு்ண்டா
்ன்ம்கலளப்  ச�்ண�ாரக்்க  வரு�  வர்கள
 ்ர்வ்ணடும்  எனக்்்கட்கும்  ் ட்ெ  லணேயதின்
புன்செய்ை   �ாடத்ல்க்  ்கற்கச்  செய்யும்
 புலர்யாடிப்  ் �ானயதிந்க்  ச்காடுலம  ெீக்கும் !

்்ன்்�ச்ொல  மனங்களதிலன  மயக்கு  வார்கள
 ச்ளதிவா்க  வாக்குறு த்ி  ச்காட்டு  வார்கள
ஊன்உயதிலரத்  ் ருவ்ா்கச்  சொலலு  வார்கள
 ஊராளும்  ஆட்ெதி லனப்  ச�ற்ற  �தின்்�ா
மான்்வட்லட   ஆடு்கதின்்ற  புலி்க  ளா்கதி
 மக்்கள்ம்  வாதிப்�ணேத்ல்ச்  சுருட்டு  ் வாலரக்
கூன்ெதிமதிரநது  குறறுயதிராய்  ஆக்்க  சைான்்்ற
 கூறு்கதின்்ற  �ாதி்காரம்  ் வறு  இலலை !
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 ொன் ்வலை �ாரக்கும் ்கலட 

யதில்ான் அவனும் ்வலை �ாரத்துக் 
ச்கா்ணடிருந்ான். அப்்�ாது �க்்கத்து 
ெல்க ்கலடயதில்ான் குமு்தினதியும் ் வலைப் 
�ாரத்்ாள
 இ்னால ஓய்வு ்ெரங்களதில அந 
ெல்கக்்கலடக்கு செலலும் அவன் அங்கதி 
ருப்�வர்களுடன் அரட்லட அடிப்�ல்ப் 
்�ாை்வ குமு்தினதியதிடமும் அரட்லட 
அடித்து வந்ான்.
 அது ்காைப்்�ாக்்கதில ்கா்ைா்க 
மா்றதி வதிட்டது. ெதிை ்காைம் ்கடநதுச் செலை 
அவர்களதின் ்கா்ல வதிவ்காரம் இருவரது 
வீட்டாருக்கும் ச்ாதிய வந்து.
 அ்லன அவனதின் வீட்டார ஏறறுக் 
ச்கா்ணடாலும் குமு்தினதியதின் வீட்டார 
ஏறறுக் ச்காளள மறுத்து வதிட்டனர.
 ஆனாலும்
 ‘‘அவலன என்ன ்லட வந்ாலும் 
்திருமணேம் செய்துக் ச்கா்ண்டயாகு்வன்’’ 
எ ன் று  கு மு ் தி ன தி  � தி டி வ ா ் ம ா ்க ் வ 
இருந்ாள.
 இ்னால ்காவலதுல்ற வலரக்கும் 
இவர்களதின் வதிடயம் சென்்ற்ால அவர்கள 
வதிொாதித்்ப் ்�ாது
 அவளுலடய ச�ற்்றார எவவள்வா 
‘அவலன வதிட்டு வதிட்டு வநது வதிடு... 
அவனுலடய ்�ாக்கு ொதியதிலலை.» என்று 
ச்கஞெதிக் ்்கட்டப் ்�ாதும் கூட
 ‘எனக்கு உங்கலள வதிடசவலைாம் 
என்னுலடய ்கா்லும் அவனும்்ான் முக்்கதி 
யம்’   என்வ்ான் ொம் இருவரும் இங்க்ய 
்கலயாணேம் செய்துக் ச்காளளப் ் �ா்கதி ்றாம். 
வதிரும்�தினால எங்கலள வாழ்த்துங ்கள   
இலைாவதிட்டால வந்ப்�டி்ய த்ிரும்�திச் 
சென்று வதிடுங்கள’’ என்று குமு த்ினதி அவனதின் 
்மலுளள ்கா்ல ்கைந் ெம்�திக்ல்கயதில 

சொன்னாள.
 அ ் ல ன க் ் ்க ட் ட  அ வ ளு ல ட ய 
ச�ற்்றார ்க்ண ்கைங்கதியப்�டி ்திரும்�திச் 
சென்்றனர.
 ்திருமணேமும் ெலடப்ச�றறு முடிந 
்து. அவனுலடய வீட்டார அவர்கள 
இருவலரயும் அலைத்துக் ச்கா்ணடு 
சென்்றனர.
 மூன்று மா்ங்கள குமு்தினதி மீது 
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மூழ்கடித்தி்டாத்

ஒரு ஆ்றாக்காயத்தின 

வைலிகள் இனறும் 

உணர்த்தி  வைிடடு 

த்ானது எனனில்

வைலி்ாஙகமுடியா உள்ளம்

 ்தினம் ்தினம் அ்்

 சுமப்்து எப்்டிதயா

 நான்றிதயன 

கணடு ்காள்ளப்்ைாமல்

கைநது கைநது த்ாக

எத்னிக்கும் ்்ாழுதுகளில்

காடசைிகளாய் மினனிடடுப்த்ாகும்

கனவு ஒன்றினால் ்ான 

நான க்லைநது த்ாதனன

இனனும் மீளமுடியா

என கற்்னகளினால் 

்ள்ளாடிய்டி ்வைிக்்கயில்

மீணடும் மீணடும்

எ்ன ்்ாைர்நது துரத்தினால்

நான த்ாவைது எஙதக

க்ரக்ளத த்டி அ்லைகளுைதன 

்சைததுப்்ி்ழக்கும்

என அவைஸத்்க்ள

ஆழகைலில் மூழகவைிைாத்

நான அ்ம்தியாய்

அ்லைகளுைதன 

த்ாராடிக்்காள்கதினத்றன

   ்ரிம்்ா டீன்

்கணேவனான அவன் அளவு ்கடந் அன்ல� 
சுமந்ான் ஓய்வதின்்ற உலைத்து அவள 
ஆலெப்�ட்டலவ்கலளசயலைாம் வாங்கதியும் 
ச்காடுத்்ான். ஆனால அ்றகு  �தின்னாடி்ான் 
மு்லில அவனதிடம் சொத்துக்்கள சொந் 
வீடு உளளச்ன்ச்றலைாம் சொன்னலவ்கள 
ச�ாய்சயன்று ச்ாதிய ஆரம்�தித்்து.
 அ வ னு க் ச ்க ன் று  ச ெ ா ந ் ம ா ய் 
எதுவும் இருக்்கவதிலலை. இருந்ாலும்
 ொதி....! ‘‘ொமும் ்வலைக்கு ்�ாய் 
உலைத்து சொந்மாய் சொத்து்கள ் ெரத்து 
ச�ற்்றாாதின் முன்னாடி ெலைா வாழ்நதுக் 
்காட்டனும்’’ என்்கதின்்ற உறு்திலய மன்தி 
சைடுத்்வள ்வலைக்கும் ்�ா்கத் 
ச்ாடங்கதினாள.
 ஆனால �தி்றகு �ாரக்கும் ்�ாது 
அவன் மட்டுமலை முழு குடும்�மு்ம 
ஏமாறறுக் ்காரர்கள என்�தும் அவன் ச�ரும் 
குடி்காரன், ்ீய �ாவலன்கள உளளவன் 
என்�தும் குமு்தினதிக்கு ச்ாதிய வந்து.
 ென்கு ்ான் ஏமாநது வதிட்டல் 
உணேரநதுக் ச்கா்ணடவள ‘இ்றகு்மலும் 
அஙகு இருக்்க முடியாது’ என்று மன்திறகுள 
ெதிலனத்துக் ச்கா்ணடு ்னது ச�ற்்றாாதின் 
வீடு ்்டி சென்்றாள.
 அஙகு ்ான் ஏமாநதுப்்�ானல் 
மன வருத்்த்துடன் அவர்களதிடம் சொன்ன 
குமு்தினதி
 ‘‘அப்�ா....! அம்மா....!! என்லன 
ெீங்கள வீட்டில ்ெரத்துக் ச்காளளா 
வதிட்டால ெதிச்ெயமா்க ொன் ்றச்காலை 
செய்துக் ச்காள்வன்’’ என்று சொன்ன�டி 
்்ம்�தித் ்்ம்�தி அழு்ாள.
 அ்லனக் ்்கட்ட ச�ற்்றார... 
‘என்னமா ெீ ்கல்க்்கதி ்ற... ெீ என்னத் 
ல்்ான் செய்்ாலும் ெம்முலடய �திளலள 
மா. ொங்க எப்�வு்ம சவறுக்்க மாட்்டம்மா... 
்ாராளமா ெீயதிங்்க இருக்்கைாம்....’’ என்று 
அவளுலடய ச�ற்்றார குமு்தினதிலய 
அன்புடன் வர்வற்றனர.
 ‘‘இரு�த் த்ி ொன்கு வருடம் வளரத்் 
ச�ற்றவலர வதிட்டு வதிட்டு இலடயதில 
வந்வலன ெம்�திய்றகு நூறு ொட்்கள கூட 
செலைவதிலலை அ்றகுள ் னக்கு ் ்ணடலன 
்கதிலடத்து வதிட்டது’’ என்்ற ்வ்லனயுடன் 
வாைத் ச்டங்கதினாள குமு த்ினதி.
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 ஆயதிரம் ்�ர ஆயதிரம் ்கல்்கள 
சொலவார்கள. ஏசனனதில, எமது ெமூ்கம் 
அவவாறு ்ான் �ைக்்கப்�ட்டிருக்்கதி்றார்கள. 
ஒரு கு்றதித்் ெ�ர செய்யும் ெலை வதிடயங்கலள 
�ற்றதி ்�ெதி �ாராட்டுவல் வதிட அவர 
ச ா்திந் ா்; ச ா்தியாம்ைா செய்்கதின்்ற ச்கடு த்ியான 
வதிடயங்கலள்ய அைெதி ஆராய்்கதின்்றார்கள.
�ாராட்டுவ்றகு ்கஞெப்�டு்கதி்றார்கள.இப்�டிப் 
�ட்ட, �ாமர ெமூ்கத்்திலிருநது ொம் ெறறு 
வதித் த்ியாெமா்கத்்ான் இருந்ால என்ன? ஒ்ர 
்்காணேத் த்ில ்யாெதிக்்காது சவவ்வறு�ட்ட 
்்காணேத் த்ில ்யாெதித்்ால ்ான் என்ன?
 யார?  எவர?  எந் எ்திரமல்றயான 
்கருத்துக்்கலள சொன்னாலும் அ்லன 
ச�ாருட்�டுத்்ாது, அல  ்ெதிலனத்து ெதிலனத்து 
ொட்்கலள செைவதிடாது, �யனுளள முல்றயதில 
எமது வாழ்ொலள செைவதிட ்வ்ணடுமாயதின் 
அடுத்்வர்கள கூறும் ் ெரமல்றயான ்கருத்துக் 
்கலள / ெலை வதிடயங்கலள ்்கட்டு ெம்லம 
ொ்ம சமன்்மலும் வளர உறொ்கப்�டுத் த்ிக் 
ச்காளவ்ற்காய் அ்லன உரமூட்டியாய் 
�யன்�டுத் த்ிக் ச்காளளல ் வ்ணடும்.
 இந் �ாாதில உளள அலனவரும் ஏ்்ா 
ஒரு வதிடயத்்தில ்னதித்துவமானவர்க்ள! 
ஒவசவாருவருக்கும் �ல்வறு�ட்ட �ை 
்தி்றலம்கள ்காணேப்�டு்கதின்்றன. அ்லன 
ொம் ்ான் ொதியா்க ்க்ணடு ச்காளவ்திலலை.
 ெீ முயறெதி செய்்ால ெதிச்ெயமா்க 
முடியும். 
 ‘என்னால முடியும்’ என்்ற வாரத் 
ல்லய வாழ்வதில எந்ெரத் த்ிலும் ம்றக்்கா்்.
 மாறு்வாம்... மாற்றங்கள ஒன்்்ற 
்ான் மா்றா்து..

 ‘ஒன்று �ட்டால உ்ணடு வாழ்வு’ 
என்�து �ைசமாைதி. என்வ ொம் அலனவரும் 
ஒன்று�ட்டு ொம் ொமா்க வாழ்வ்றகு 
முயறெதிப்்�ாம்.
 ெீ ெீயா்க இரு!
 ஒவசவாருவரும் ் னதித்துவமானவர்க ள!

-  
Journalist
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்றைவர் : 
எனனப்்ா    தம்ையிலை
ஓைா வைநது வைிழுது...?

த்ாண்டர் :
ஓட்ை அள்ளி            
வீசுஙகனனு ்சைானன்் 
்ப்்ா புரிஞசைிக்கதிடைாஙக 
த்ாலை ்்லைவைா!
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 ெமூ்க மாற்றத்்திற்கான ெ்கரலவ 
முன் ெ்கரத்தும் ்கவதில்்கள 
 ெ்கர்கதி்ற ் �ருந்தின் மு்ற�டியதில 
மு த்ியவர ்காலலவத்து ஏறும்்�ாது ‘‘் ்காலடன்’’ 
என்ச்றாரு குரல ஒலிக்கும்  அது்ான் 
எனது ்கவதில  ் என வாெதிப்�ார ஒரு ்கவதி ர. 
அப்�டித்்ான் «செ்கதிைதி செய்யும் உைகு» ச�ரும்  
்ம்லம ெதில்றந  ்மனதி தி ஆ்கவும் மாந்்ெயம் 
மதிக்்கவரா்கவும் ச�்ணணேதியம் செலவகுமாாதி 
இந  ்நூலில உைாவு்கதி்றார.
 முலனவர �ட்டம் ச�ற்றவர ஆயதினும் 
புாதியும் �டி்ய ்கவதித்துவம் ்காட்டு்கதி்றார. 
புாதியாம எழுதுவது என்�து ்ற்காைத் த்ில 
்மாஸ்்ர.
 இநநூலின் ்லைப்பு �ைவதி மான 
எ்ணணே ஓட்டங்கலள உருவாக்கு்கதி்றது. 
செ்கதிைதி என்று இவர கு்றதிப்�திடுவது எல்? 
யாலர? என்ச்றலைாம் ெதிந்திக்்க ்�ாது 
்காரப்�்ரட் ச்காளலள �ற்றதி கு்றதிப்�திடுவ்ா்க 
அவ்ானதிக்்கதி ்றன். 
 ‘‘மீன் குைம்பு’’ என்்கதி்ற ்கவதில்யதில 

மீன் குைம்�தின் ்கடன் ருெதி அ்தி்கம் அ்தில 
்�ெப்�டுவது மீன் மட்டும் அலை என்�ல் 
இறு்தி வாதியதில உ்ணலமயதில ்வ்ணடாமா? 
என்்ற வதினாவதில லவத்துவதிடு்கதி்றார.அடுத் 
்டுத்் ்கவதில்்கள எலைா்ம ெமூ்கத்்தின் 
மீ ் ா ன  அ வ ா தி ன்  ்ீ ர ா ்  ் ெ ெ த் ல ் 
அக்்கல்றலய �ல்றொற்ற ் வ்ற்வ இலலை.
 பூச்ெதி மருநது என்்கதி்றார பு்திய ்கலவதிக் 
ச்காளல்கலய. ெ திைம் மைடா்கதிவதிடும் 
என்�ல் ்கலவதியாளரா்கவும் மாணேவ 
மாணேவதி்கலள வளரத்ச்டுக்்க ்கலவதி 
்வளா்ணலம யாளரா்க இருக்்கதி்ற இவலரத் 
்வதிர ் வறு யார இப்�டி கூ்றதிவதிட முடியும்?

‘‘்ாமலரயதில வீற்றதிருக்கும்  
்கலைம்கலள  
ச்ருவதில இ்றக்்கதி வதிடு
அது ்�ாதும்»

என்்கதி்ற வாதி்கள ‘அவாதின் ச்ளதிவான 
அரெதியல ்கருத்்தியலின் அலடயாளம்.
 �ச்லெக்்கதிளதி்களதின்  ஆைா�லன 
பூட்கமான ்கவதில்்ான் ஆயதினும் அ்ன் 
துயரம் ெட்சடன செஞலெ ்கவவதிக் 
ச்காள்கதி்றது. ச்ாஙகு்கதின்்ற ச�்ணணேதியம்...
 ‘‘�ாெதி �டரந் ்கணேத்்தில இருநது 
சவகு சுை�மா்க சவளதி ய்றதி வதிட்டான்’’ 
என்்கதி்ற வாதி்களதில சொலைாடல அவைச்சுலவ 
என்்றாலும் அறபு்மா்க இருக்்கதி்றது.
 ெதிலை குலைவு என்்ற ்கவதில்யதில...

‘‘வதிெத்ல் வதி்த்ல் வாஞலெ 
என �திர்கடனம் செய்்கதி்றாய்   
 புத்்னதின் சமௌனத்ல் 
�திர்கடனம் செய்்கதி்்றன்’’ *
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என்�்்ாடு ெதிறுத்்தி இருந்ால அவவளவு 
ெதில்றவு இருந்திருக்்காது.  ்�ா...என்்கதி்ற 
ஓசரழுத்து சொல ்�ாரக்்்காைம் பூ்ணடு 
ெதிற்கதி்றது. உச்ெதியும் ெமசவளதியும் ்�ான்்ற 
்கவதில்்கள எழுதுவ்றகு ச�்ணணேதியம் 
செலவகுமாாதி அவர்கள ்்லவயதிலலை.
இப்�டி புைம்�ல ்கவதில் ்ீட்ட �ைரும் 
இருக்்கதி்றார்கள. 
 இந் நூலில மனதி்ர்கலளவதிட ்கதிளதி 
வானம், ்கடல, வனம், மைர,்கழுல் ்வலி, 
முள, �யதிர, �ாெதி,சமாைதி, சுடர ்க்ணணோடி 
,்ாய்லம, வலி, மீன் என்று அஃ்றதிலணே 
்க ல ள  ல வ த் து  உ ய ர ் தி ல ணே  எ ன் று 
்ன்லன ெதிறுவதிக் ச்கா்ணட மானுடத்ல் 
�்திவு செய்்கதி்றார இவர.
 வட்டாரச் சொற்கலள ்ெரத் த்ியா்க 
் ெ ர த் து ள ள து  ெ தி ்ற ப் � ா ன து  எ ன் று 
ச்காளள்வ்ணடும். எக்்கர என்்கதி்ற சொலலை 
இதுவலர அ்றதிந த்ிடா் என் ் �ான்்்றாருக்கு 
இது ஒரு சொல ச்காலடயா்கவும் இருக்்கதி்றது. 
ஒப்�ாாதி  �ாடல ்காட்ெதிப்�டுத்து்கதி்றது 
செய்்ல மக்்களதின் ெதிலைலய செருக்்கடியான 
வாழ்லவ ்க�ா புயல ்�ான்்ற ்கவதில்்கள 
இன்னும் செதுக்்கப்�ட்டு இருந்ால 
கூடு்ல ெதி்றப்பு. இவர எழு த்ிய இ்றகு 
முன்னால நூல்கலள வதிட இ த்ில ச்காஞெம் 
அவெரம் ச்ாதி்கதி்றது. ்ீரக்்கப்�ட்வ்ணடிய 
ெவரத் த்ினங்கள அப்�டி்ய ்கதிலடக்்கதின்்றன 
்ீட்டப் �டாமல �ை இடங்களதில.
 �ார்தி்யாடு அன்பு செய்வதும் 
இருக்்கதி்றது �ார்தி்யாடு வம்பு செய்வதும் 
இருக்்கதி்றது.  �னதிய தின் ெ திலலிப்்�ாடு 
உலரயாடும் ்கவதித்துவ மனம் ச்கா்ணடி 
ருக்்கதி்ற ச�்ணணேதியம் செலவகுமாாதி 
்�ஸ்்மக்்கர ்�ான்்ற ்கவதில்்கள ்மலும் 
அ்றகு அைகு ்ெரக்்கதின்்றது.
 உ ல ட ய தி ல  இ ல ல ை  ஆ � ா ெ ம் 
ம தி ர ட் ட ல  ச ் ா ன தி  ம தி கு ந ்  ்க வ தி ல ் 
்கலை்ாதின் வாதி்க்ளாடு ச்ாடங்கதி 
்கைக் குர்ைாடு முடி்கதி்றது. இனதி ொன் 
் ம தி ை ்க த் ் தி ன்  ெ தி ன் ன ங ்க ள தி ல  ஒ ன் று 
இப்�டி ஒரு ்கவதில் முடி்கதி்றது. எத்்லன 
்ன்னம்�திக்ல்க உளளுவச்லைாம் உயர 
வுளளல என்�்ன் சவளதிப்�ாடு வாெதித்்்�ாது 
ெம்�திக்ல்க ெலடச�று்கதி்றது.
 ெ திரவாணேம் �ற்றதிய ெ திந்லன 

�திரம்மா்ணடமா்க இருக்்கதி்றது. உடல ் �சும் 
உ்ணலம என்்றதிவர சொலலியதிருப்�ல் 
வாெதித்் �தி்றகு ்ான் அட ஆமாலை என்று 
்்ான்று்கதி்றது.
  முடிவு செய்்ல என்்ற ்கவதில் 
ஆட்ெதியாளர உங்களுக்்கான எச்ொதிக்ல்க 
குரைா்க...
 ‘‘ெீ்ணடிருக்கும் ்கால்கலள   
 சவட்டுவது எப்்�ாது என
 இனதி ொம் ்ான் முடிவு 
 செய்து வதிடு்வாம்’’
என முடிக்கும் ்�ாது ்கவதில்க்குள ஒரு 
்கத்்தி ச்ாதி்கதி்றது.
 ்னது ம்களதிடம் வாழ்த்துப் ச�்ற 
வதிரும்பும் இந்த் ்ாய் மனம் ச�்ணணேதியம் 
்�ாறறும் மானுட ் ெயம் �ை ்கவதில  ்நூல்கலள 
ெமூ்க மாற்றத் த்ிற்கான ெதிந்லன்கள ச்கா்ணட 
இைக்்கதிய �லடப்பு ்கலள உருவாக்்க ் வ்ணடும் 
முலனவர ச�்ணணேதியல செலவகுமாாதி .இந் 
ச�்ணமணேதி இந த்ியப் ச�்ண ்மதிழ்ப் ச�்ண 
எலைாம் ்கடநது �திர�ஞெப் ச�்ணணோ்க 
்்ான்று்கதி்றார. இைக்்கதிய உை்கதில இவர 
ெதிலைத்து ெதிற்க அவர ்கா்லித்து வணேஙகும் 
்கடைம்மா வாழ்த்்ட்டும். ொமும்்ான்... 
செ்கதிைதி செய்யும் உைகு நூலை வர்வறறு 
வாழ்த்து்வாம்!

அளவு 140x210செ.மீ
�க்்கங்கள 80

வதிலை 100 / - இந்திய ரூ�ாய்
்ைல �்திப்�்கம், மதுலர

நூல ்்லவக்்கான ச்ாடரபு்களுக்கு :
cholangarajangmail.com
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 ெமது �ாரலவயதில ்மதிை்கத்்தின் 
ச்ன்்்காடியதில வானம் �ாரத்் ்காதிெல 
பூமதியதில ஒரு குக்்கதிராமத்்திலிருநது �்றநது 
வந் �ட்டாம்பூச்ெதி இவர.
     ஆம்!  முத்துெ்கராம் தூத்துக்குடி 
மாவட்டத்்தில ச�ாட்டலூரணேதி என்்ற 
குக்்கதிராமம் இவரது ஊர. இராமொமதி - 

ெதிவ்ானம் என்்ற ஆெதிாதியர ்ம்�்தி்களதின்  
எட்டு மைலை்களதில மூத்் ம்களானார 
இவர.
 ்�ச்ெதியம்மாள என்னும் ச�யருக்குச் 
சொந்க்்காாதி. ச�யருக்கு ஏற�்வ ்கணேீர 
என்்ற குரலையும், ்மதிழ் என்்ற சுவாெக் 
்காறல்றயும் மூச்ொ்கக் ச்கா்ணடவர.
 ்்ாலவதி்கலளயும், துயரங்கலளயும் 
�ாைங்களாக்்கதி வதி்ணலணேத் ச்ாடும் 
வ தி த் ல ் ல ய க்  ்க ற று  எ ழு த் து ை ்க 
சவற்றதிலய இைக்்காக்்கதிக் ச்கா்ணடவர.  
எவவாறு என்்கதி்றீர்களா...? அவாதிட்ம 
வதினவதி்னாம். 
 அடுத்் குமாதிப் ச�்ண வீட்டில 
்லைசயடுப்�்றகுள  மூத்் குமா திப் 
ச�்ணலணே  சவளதி்யற்ற ்வ்ணடும் 
எ ன் னு ம்  ்க தி ர ா ம ச்  சூ ை லி ல  எ ்ண � த் 
ல்நது்களதில இவர �ளளதிப் ச�்ணணோ? 
�ருவப் ச�்ணணோ? என்று ்ீரமானதிக்்க 
இயைா் ெதிலையதில �த்்ாம் வகுப்பு 
முடித்் ல்க்யாடு மணே்மலட. 
 �தி்றப்�ால ச�்ண என்்றாலும் ்ன் 
்நல்லய முன்மா்திாதியா்கக் ச்கா்ணடு 
உலைப்ல�யும், ்கலவதிலயயும் ஒரு ்ெரக் 
்கற்றவர. 
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்சைஙகல்்டடு மாவைடைம், வைைமணிப்்ாக்கம், 
அரசு உயர்நதி்லைப்்ள்ளி,்்லை்மயாசைிரியர்
த்ச்சைியம்மாள் ்ள்ளிப்்ிள்்ளகளுைன...

 த்ச்சைியம்மாள் சைக ஆசைிரியர்களுைன...
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 ்காதிெல பூமதியதின் ்கரு்வைங ்காடு்கள
வதி்றச்காடிக்கும் ்�ாது இவர �ா்ங்கள 
சொந் ்கல் சொலலும். இப்்�ாது 
மூலையதில  முடங்கதிக் ்கதிடக்கும், அப்்�ா 
ல்ய அாதிக்்்கன் வதிளக்கு்கள இவர 
்க்ணவதிைதித்துப் �டித்் ்கல் சொலலும்.
 வாலி�த்்தின் வெந் வாெலில ெதின்்ற 
்�ாது வதி�த்ச்ன்னும் ரூ�த்்தில வதி்திவநது 
ெ்திசெய்ய வதிலனயறறு ெதின்றுவதிட்டார  
வதி்தித்் வைதி ச்ாதியாமல....!
 ்கற்ற்கலவதி ல்கச்காடுக்்க,  ்காைம் 
வநது ல்கயலெக்்க  �டித்் அரசுப்�ளளதி்ய 
்மதிைாெதிாதிலய �்வதி ்ர  ்ம்கம் வதிைக்்கதி 
எட்டிப் �ாரக்கும் சவ்ணணேதிைவாய், ச�்ண 
ணேதிைசவான்று ்கதிராமத்து ம்ணமணேக்்க 
சமதுவாய்க் ்கால�்தித்து தூத்துக்குடி 
்லைெ்காதில...
 �திடித்துப் ்�ாயதிறறு . வாழ்வதின் 
இன்னல்கள ச்காஞெங ச்காஞெமாய் 
�்கைவன் முன் ெதிறகும் �னதித்துளதி்�ால 
்கலரய, மாணேவதி்க்ளாடு மாணேவதியா்க 
எப்்�ாதும் ்மதி்ை சுவாெமாய்..
 ொட்டுப் பு்றசைன்றும், ொட்டுப்பு்ற 
ெடனத்்்ாடு, ்கல்யும், ்கவதில்யும், 
்கட்டுலர யுமாய் மாணேவர்களதின் 
சவற்றதியதில இவாதின் ்கலயாணேதி ரா்கம்.
 �்வதி உயரவதில ்லைலமயாெதி 
ாதியரா்க செங்கல�ட்டு மாவட்டம் அலைக்்க, 
இ்்ா சென்லன வாெதியா்க  எழுத்துை்கம் 
இவலர அ்றதியத் ச்ாடங்கதியது . 
 ச�்ணணேதியம் ் �சும் ெதி்றந  ்் �ச்ொளர. 
்கலவதித் துல்றயதின் ் மதிழ் ொரந  ் ெடுவர இவர. 
ொரணேதிய இயக்்கத் த்ின் செங்கல�ட்டு  மாவட்ட 

ஆலணேயாளர. ெதிரவா்கத் ் தி்றன் மதிக்்க அ ர சு 
உயரெதிலைப் �ளளதித் ் லைலமயாெதிாதிலய. 
 இலவ ்வதிரத்து ்ங்கமஙல்க மா் 
இ்ைதின்  ் ாய் வைதிச் ெமூ்கம் , மதியூெதிக் ் வரலட் 
நூலில ்மதிழ் இலெயதின் �ாதிணோமம் ச்ாடர 
எழுத்்ாளர.ச்ன்னதிந்திய �த்்திாதில்கயாளர 
ெங்கம் �யசனழுத்துப் �லடப்�ாளதி வதிருது 
வைங்கதி ச்கௌரவதித்துளளது. 
 � ை  மு ்க நூ ல  கு ழு ம ங ்க ள தி லு ம் 
�யணேதித்து  ்கவதியருவதி,  ்கவதிச்செம்மல, 
ை்கர்கவதி, ச்காறல்கக்்கவதி, ் �ரா்ணலமப் 
்�சராளதி  ் �ான்்ற வதிருது்கலள சவன்்றவர.
 என் மனவானதில, ஆவாரம்பூ என்்ற 
்கவதில்த் ச்ாகுப்பு நூலின் ஆெதிாதியர. 
்கவதில்ச் ொரல மு்கநூல ெங்கத்்தின் ெதிறுவு 
ெரும் இவ்ர...
 எலைாவற்றதிறகும் முத்்ாப்�ாய் 
ச்காரனா ஊரடஙகு ்காைங்களதில இவருக் 
குள  ஒளதிந்திருந், அக்்காைக் குருவதி்க்ளாடு 
வ தி ல ள ய ா டி க்  ச ்க ா ்ண டி ரு ந ்   அ ந ் க் 
்காதிெல ்காட்டுச் ெதிறுமதி அவவப்்�ாது எட்டிப் 
�ாரத்து, ‘‘என்லனச் ச்காஞெம் ெதிற�தியா்கதி 
ெதிலையா்க உயதிரச்கா்டன்’’ எனக் ச்கஞெ 
‘்காதிெல ்காட்டுக் ்காவதியம்‘ என்்ற ொனூறறு 
அறு�த்து இர்ணடு �க்்கப் பு்தினம் மைரநது 
2021 � திப்�திரவாதி  21 ்ாயதிறு அன்று  
சவளதியீடு ்க்ணடது.
 இநநூல இவருக்கு மத்்திய, மாெதிை 
அரசு்களதின் வதிருது்கலளப் ச�றறுத்்ர 
்மதிழ்செஞெம் வாழ்த்துப் பூக்்கலளத் தூவதி 
ம்கதிழ்்கதின்்றது.                                            n
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்சைஙகல்்டடு மாவைடைம், வைைமணிப்்ாக்கம், 
அரசு உயர்நதி்லைப்்ள்ளி,்்லை்மயாசைிரியர்
 த்ச்சைியம்மாள் ்ள்ளிப்்ிள்்ளகளுைன...

கவைி்்ச் சைாரல் மு்லைாம் ஆணடுவைிழாவைில்  
சைி்றப்பு்ர ஆற்றிய த்ாது.   உைன 
இருப்்வைர்கள் ்திருச்சைி ்மிழ வைளர்ச்சைித 
து்்ற இ்ண இயக்குநர் க. சைிவைசைாமி , ராசைி 
அழகப்்ன , இரா. சைக்்திதவைல்  ஆகதிதயார். 
கரிசைல் காடடுக் காவைியம் நூல் ்வைளியீடும் 
்சைய்யப்்டைது.
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 ்க திராம திய வாழ்வதியலை எப்�டி 
சயலைாம் அலடயாளப் �டுத்் முடியு்மா, 
அத்்லனயும் அலடயாளப் �டுத்் தி , 
்கதிராமத்்தின் ்கைாச்ொர வதிழுமதியங்கள 
ெற்்றனும் ெதில்ந்திடாமல, அை்கதியலை 
அஙகுைம் அஙகுைமா்க அளளதிப் �திலெநது 
சமருகூட்டிய ்கல்்ான் இரா.்�ச்ெதியம்மா 
ளதின் ‘்காதிெல ்காட்டுக் ்காவதியம்’
 வாெதிப்�வர்கள அக்்கதிராமத்து வனப் 
�திலும், அந் மக்்களதின் �்ண�ாட்டிலும், 
ஒருவருக்ச்காருவர ெலளக்்கா் வதிருந 
்்ாம்�லிலும் ம்திமயங்கதி அநநூலின் 
�க்்கங்களுக்குள ச்ாலைநது வதிடக்கூடும்.
 ்க்ா�ாத்்திரங்களதின் ஒழுங்கான 
�திலணேப்பும், அவற்்றாடான உ்றவு்கள 
மதி்க ் ெரத்்தியா்க அலமக்்கப் �ட்டிருப்�தும் 
வ ா ெ தி ப் � வ ர  ம ன ல ்  வ ெீ ்க ா தி த் து ச் 
செல்கதின்்றன.
 இ று ் தி வ ல ர  எ ந ்  இ ட த் ் தி லு ம் 
ஒரு ச்ாய்வதிலைாமல, வதிறுவதிறுப்�ான 
முல்றயதில ்கல்லய ெ்கரத்்திச் சென்்ற 
நூைாெதிாதியாதின் �ணேதி அறபு்ம்!
 இக்்கல்யதில ்கா்லைக் கூட 
்க்ணணேதியமா்கக் ்காட்டி சமன்லமயா்கப் 
�டர வதிட்ட ்�ச்ெதியம்மாள, வதியப்�தின் 
எலலை்கலள எமக்கு ்காணேதிக்ல்கயாக்்கதி 
இருக்்கதி்றார என்�து உறு்தி.
 ஒரு ்கதிராமத் த்ில இருக்்கக் கூடிய 
மூடெம்�திக்ல்க்கலள ொசூக்்கா்கச் ொடுவ த்ிைா 
்கட்டும், �ைசமாைதி்கலள ஆங்காங்்க 
உ த்ிரப்� த்ிைா்கட்டும், ல்கலவத் த்ியங்கலளப் 
�க்குவமா்கச் சொலவ த்ிைா்கட்டும், உலைக்கும் 
மக்்கள உடம்புக்கு வலுவூட்டும் உழுத்்ங 
்களதி, ெீச்ெ்்ணணேதி, சவந்யக்்களதி, ெீம்�ால, 
்கம்மஞ்ொறு, புளதி யா்லர ்�ான்்ற உணேவு 
்கலள ்கல்க்்்கற்ற வதி்மா்க �ந்தியதில 

�ாதிமாறுவ த்ிைா்கட்டும் ்�ச்ெதியம்மாள வாெ்கர 
மனங்களதில ்்கா்ைாச்சு்கதி்றார என்்்ற 
கு்றதிப்�திட ் வ்ணடும்.
 ெட்புக்கு இைக்்கணேமாய் மைரந் 
இராலமயா - சுப்�திரமணேதியதின் ்்ாைலம 
அெர லவக்்க, மூத்் உ்றவு்களுடனான 
�திலணேப்பும், மாதியால்யும் ்கலடெதிவலர 
்கல்யுடன் ல்க்்காரத்து வைம் வரும் 
அைகு ்னதிச்ெதி்றப்பு!
 ்கதிராமதிய மக்்களதின் ம்னாவதியலை 
ொடி �திடித்்்றதிந் இந் எழுத்்ாளர, 
அனு�வப் �ாடங்கலள ்ன் ்கற�லன 
வளத்்ால சமரு்்கற்றதி, ்காவதியமா்க உைவ 
வதிட்டிருக்்கதி்றார.
 ச�்ண்களதின் ெதி்றப்பு, அவர்களதின் 
்கலவதிய்றதிவதின் அவெதியம் எனப் ச�்ண 
்களுக்கு மகுடம் சூட்டுவ்்ாடு ெதிலைாமல, 
ச�்ணலமயதின் ்க்ணணேதியம் ்காக்கும் ஆ்ணலம 
மதிக்்க ்க்ா�ாத் த்ிரங்களூடா்க ஆ்ண்கலளயும் 
ச்கௌரவப்�டுத் த்ியுளள இநநூல, அை்கதியலைப் 
�தின்னணேதியா்கக் ச்கா்ணட அறபு்மான 
�லடப்�ாகும்.
 ்மலும், இந த்ிய எலலை்கலளக் ்காக்கும் 
இராணுவ வீரர்களதின் ்�ாராட்டங்கலளயும் 
ச்ாட்டுச் செலலும் ்கல்்யாட்டம், ்கதிராமதிய 
வாழ்வதியலில �தின்னதிப் �திலணேநதுளள 
்கடின உலைப்ல�யும், ஒரு இளம் வதி லவப் 
ச�்ண வாழ்க்ல்கப் ்�ாராட்டங்கலளக் 
்க்ணடு மனம் ்ொரந த்ிடாமல, துணேதிவுடன் 
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எ த்ிரச்காளவல்யும் அை்கா்கப் �டம் �திடித்துக் 
்காட்டு்கதி்றது.
 ‘முட்டாள்னத்்திலிருநதும்,மூட 
ெம்�திக்ல்கயதிலிருநதும் ெீங்க மா்றணும்.
இலலை �ா த்ிக்்கப்�ட்டவர்கள ஊலரவதிட்டு 
சவளதி்ய்ற சவளதி்ய்ற ஊர ஒருொளதில 
வலர�டத்்திலிருந்் ்காணோமல ்�ாய் 
வதிடும். அது �ா்திக்்கப்�ட்டவர்களதின் 
்க்ணணேீரால கூட இருக்்கைாம்’ என ்ங்கம் 
சொன்ன வாரத்ல்்களதில உ்ணலமயதின் 
்ாத்�ாதியம் ஓங்கதி ஒலித்து,  அருணோெை 
வடிவதின் ஒடுங்கதிய ெதிந்லனயதில ெம்மட்டியாய் 
்ாக்்கதியது எனைாம்.
 ்கவதிெயமும், சொக்்க லவக்கும் சொல 
ைாடல்களும் மாயலீலை புாதியும் இக்்காதிெல 
்காட்டு ்காவதியத்ல  ் வாெதிப்�வர்கள, அஙகு 
ரெலன்யாடு வாழ்நதுவதிட்டுத் ்ான் நூலில 
இருநது சவளதி யறுவார்கள என்�து ் தி்ணணேம்.
 ்காைம் செலைச் செலை, ்காதிெல ்காட்டு 
ம்ணணேதின் �ை �ாரம்�ாதிய சுவடு்கள ்காை 
மாற்றத்்ால மா்றதிப் ் �ான வரைாறல்றயும் 
எழுத்்ாளர ெதிை இடங்களதில �்திநதுளளார.
 வதி்லவ மறுமணேம், ொ்தி குைம் என்்ற 
�ார�ட்ெமதிலைா அன்னதி்யான்னதியம், 
ெைலவத்  ச்ாைதிைாளதிலயயும்,ெவரத் ச்ாைதி 
ைாளதிலயயும் கூட மனதி்ா�திமானத்துடன் 
்�ாறறும் �்ண�ாடு ்�ான்்ற ்கருத்து 
்கலளயும் புகுத்்தி,  ஒரு �ாாதிய ெமூ்க 
மாற்றத்்திறகும் வதித்்திட்டுளள இந் 
நூைாெதிாதியர �ாராட்டி ச்கா்ண�ாடப்�ட 
்வ்ணடியவர.
 ்காதிெல ்காட்டு ்காவதியம் வாெ்கர 
உளளங்களதில ஓவதியமாய் ெதிலைத்து ெதிறகும். 
்காட்ெதிப் �்திவு்களதின் மூைம் எம்லமயும் ்காதிெல 
்காட்டில உைாவரச் செய்் நூைாெதிாதியருக்கு 
இனதிய ெலவாழ்த்து்கலளக் கூ்றதி ,்மலும் 
இது்�ான்்ற அை்கதிய �லடப்பு்கலளத் ்ர 
்வ்ணடு்கதி்்றன்.
 மானுடவதியலைக் ்கறறுக் ச்காடுக் 
கும் இந்க் ்காதிெல ்காட்டு ம்ண, மடலம்கலள 
உலடத்ச்்றதிநது மங்கைப் �்ண �ாடும்.
 சூரயா �ப்ளதி ்க்ன்ஸ் சவளதியீடா்க, 
459 �க்்கங்களுடன் சவளதிவந்திருக்கும் 
இநநூலின் வதிலை 499/- (INR) 
 நூல ்்லவ்களுக்கு ல்க்�ெதி எ்ண 
:- 63826 59118                                       n

சற் 

சைிறு தூசைினாதலை 

கலைஙகதி வைிடுகதி்றாய் 

சைினன முள்ளிலும் 

்ாஙகதி நைக்கதி்றாய் 

சைி்றிய சைிராய்ப்்ிலும் 

எரிச்சைலைாகதி துடிக்கதி்றாய்  

காயஙக்ள ம்்றதது 

்வைத்திருக்கும் உனக்கு 

இத்்ன முக்கதியததுவைமா?

அலைஙகார அழதகாடு

ஆனமா அழ்கயும் 

கூடடியிருக்கலைாம்

த்ால் காயதத்ாடு

உள் காயத்்யும்

ஆற்றியிருக்கலைாம்

பு்ற சைிரிப்த்ாடு

அகத்திலும் சைிரிதது

மகதிழந்திருக்கலைாம்

உைல் தூய்்மதயாடு

உயிர் தூய்்ம்யயும்

உரசைி ்ார்த்திருக்கலைாம்

உைலைால் வைாழவைத்ாடு

உள்ளஙகளில் வைாழவை்்யும்

முயறசைி ்சைய்்திருக்கலைாம்

சை்் ்ளர்நது வைந்திடும் 

உணர்்்லை இனத்ற

உள்வைாஙக முயறசைிக்கலைாம்

தயாசைியுஙகள்

அலைஙகாரம் சைி்றப்பு

ஆதமவைிசைாரம் ்ிரமிப்பு

சைிவைமணி 
வைத்லைக்குணடு
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1. அகர மு்லைாள் அழ்காலியாள் எனறும்
 ்கர அரியள் ்மிழ

2.  ஆ்தி ்மாழியினள் ஆளு்ம மிக்கவைள்
      தம்தினி த்ாறறும் ்மிழ

3. இலைக்கதியம் மிக்காள் இ்சையள் இனியள்
     இலைக்கணப் த்ற்றாள் ்மிழ

4.  ஈ்கயள் ஈடிலைாள் ்ீவைி்ன இல்லைா்ாள் 
     வைா்கயள் வைணணத ்மிழ

5.  உலைகுயிர் உய்ய ஒளிர்ம்்ற ்ந்வைள்
     உண்மயள் வைண்மத ்மிழ

6. ஊருலைகம் உள்ளவை்ர ஒணைமிழர் ்ணபுநலைம்
     ்ாருக் கு்ரக்கும் ்மிழ

7.  எம்்மாழிக்கும் ்ாயாகதி இன்சைாறகள் ஈந்திடுவைாள்
     ்சைம்்மாழியாம் அன்னத ்மிழ

8.  ஏற்றம் ்ரு்வைள் ஏறகா ்திகழவைாரும்
     த்ாறறும் புகழாள் ்மிழ

9.  ஐயம் ்்ளிந்ா்ன ஆளு்ம மிக்கா்ன
     ஐயனாக்கும் ஆன்ற ்மிழ

10.  ஒளியாய் உயிராய் ஒப்்ில் சு்வையாய்
       அளியாய் அருளும் ்மிழ

11.  ஓகக் க்லைகளும் ஒல்காப் ்்ாருள்களும்
        ஈகமாய் ஈந் ்மிழ

12.  ஒள்வைக்குப் ்ினனும் அகத்தியர்க்கு முனனுமிவ
       ்வையத்தில் வைாழந் ்மிழ

புைவர ெ.ெ.இளஙகுமரன்
ொ்கைாபுரம், ்திருவரங்கபுரம், ்்னதி
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இரு்ள உறறு தநாக்கதி அஙகதிருநதும் வைார்த்்கள் தகார்ப்்ான
த்்ராளி்யச் சைி்்றடிதது ்லை வைணணக் கவைி ்்ைப்்ான

நதிலை்வை நீருக்குள் மூழகடிப்்ான
நீலை வைா்னத த்ராக்கதி ஊர்வைலைம் த்ாவைான
்னி்மக்குத து்ணயாய்ச் ்சைாறக்ளத த்டுவைான

்ள்ளிப்த்ான தமகஙக்ளக் கடடியிழுதது
கார் வைணணம் பூசைி ம்ழயாய்  அழு்திைச் ்சைால்லுவைான.

்மாடடு வைிரியும் ஓ்சை அவைனுக்கு மடடும் தகடகும்
்சைாடடும் ்னிததுளி ்சைாடடும் முன 
அவைனிைம் தகடகும்

ஓடும் ஆறும் வைிழும் அருவைியும் 
அவைனிைம்  நதினறு க்் த்சும்
்நருக்கத்தில் உ்ரயாடும் 

எரியும் ்நருப்்் வைிை ஏகா்தி ்த்திய ்நருப்்் 
மு்லில் அ்ணக்கத துடிப்்ான
சை்தி வை்லையில் சைிக்கதிக்கதிைந்ாலும் 
சைா்தி வை்லை கதிழித்்்றியத ்்லைப்்டுவைான

உருகும் ்மழு்கனக் கலைஙகதிடுவைான
உயி்ரானறு ்ிரிந்திைக் கணைால்

்கால்லும் வைா்ளனச் சைீரிடுவைான 
்னமானத்திறதகார் இழுக்்கன்றால்
்மிழ மானத்தில் சைிறு அழுக்்கன்றால்

அவைன ஆ்ைகளில் ்் ்வைததுத ்்ப்்்தில்்லை
்்யிருந்ாலும் அடிப்்கு்தி்ய அ்ைப்்த் யில்்லை

அன்் அள்ளி இ்்றக்கவும் ்வைறுவை்தில்்லை
கூடடிப் ்்ருக்கவும் ்வைடகுவை்தில்்லை 
சைீர்தகடுக்ளக் கூடடிக் க்ளயவும் ்வைறுவை்தில்்லை

அடுக்க்ளப் பூ்ன்ய வைிரடடுவை்தில்்லை
அவை்னழுத்தின வீரியம் அடுப்்்ரிக்க உ்வுவை்தில்்லை

்்ன்றலும் புயலும் அவைனுக்குப் த்்மில்்லை
அன்றிலும் முயலும் அவைனுக்கு யாதரா இல்்லை

ஏத்ா உலைகதில் ்திரிகதி்றான அவைன
இருக்கும் வை்ர அது உஙகளுக்கு புரிவை்தில்்லை
எரித் சைாம்்லும் ஏத்ா எழுதும் அ்்
வைாசைிக்க அவைன த்ா்லைாருவைன வைருவை்தில்்லை

இ்்றவைனுக்கும் அவைனுக்கும் த்்மில்்லை
ஆனாலும் அவை்ன யாரும் ்்ாழுவை்தில்்லை
இருந்ா்லைனன கவைிஞன
எ்றகும் கவை்லைப்்டுவை்தில்்லை 
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்மிழ இலைக்கதிய உலைகதின 
பு்திய வைடிவை்மப்்ான 
"்னமு்னக் 
கவைி்்கள்" எழு்தி 
வைரும் கவைிஞர்க்ளக் 
்காணடு உருவைாக்கப்்டை 
"்னமு்னக் கவைி்் 
்்ைப்்ாளர்கள் த்ர்வை" 
அ்மப்்ின மூலைமாக 
மகளிர் ்தினத்் ஒடடி 
05/03/2021 அனறு 
நதிகழத்ப்்டை "ஆல் 
இந்தியா புக் ஆப் 
்ரக்கார்டஸ" ( ALL IN-
DIA BOOK OF RECORDS) 
உலைகசைா்்ன நதிகழவைில் 
்ஙதகற்ற 23 ்்ண 
்்ைப்்ாளர்களின 
மினனல் தவைகப் ்்ைப்்ில் 
உருவைானது்ான 
இந் "மலைர்கள் ்ீடடிய 
வை்ரவுகள்" ்னமு்னக் 
கவைி்்கள் நூல்.

08/03/2021 மகளிர் 
்தினத்னறு ்வைளியான 
இநநூலில் மகளிர், 
இயற்க, சைமூகம், 
உணர்வுகள் என்ற நானகு 
வைி்மான ்்லைப்புகளில் " 
ஓதுவைார் எல்லைாம் உழுவைார் 
்்லைக்க்ையில்" என்ற 
உனன்த ்ததுவைத்் 
மன்தில் ்காணடு 
ஆகச்சைி்றந் கவைி்்க்ள 
இலைக்கணததுைனும் 
நயததுைனும் 
்ஙகளின  கவைி்்கள் 
மூலைமாகத ்ந்திருப்்து 
சைாலைச்சைி்றந்து.

்மிழில் த்சை
வைிடுவை்ாதலைதய ்ிடிக்கதி்றது
்மிழம்மா எடுக்கும்
வைகுப்பு...

ஏழு வையது மழ்லைக் 
கவைிஞர் சு.்ிரவைந்திகா 
எழு்திய இக்கவைி்்யின 
மூலைமாக ்ாய்்மாழியில் 
த்சுவை்தில், கற்்தில் 
குழந்்களுக்கு உள்ள 
இலைகுவைான மனநதி்லையும் 
்ாய்்மாழியின 
முக்கதியததுவைமும் 
்வைளிச்சைமாகதி்றது.

கரிக்கட்ைக் தகாடுகதளாடு
கணக்கதில் ் காள்ளப்்டுகதி்றது
்ால் கணக்தகாடு
மூ்ாடடியின முது்ம

கவைிஞர் அமலை்ெயந்தி 
அவைர்களின கவைி்்யில் 
முந்்ய ்்லைமு்்ற 
்்ணகள் ்ால் 
கணக்கு மடடுமல்லை 
அ்னதது வை்க்மக் 
கணக்குகளுக்கும் 
சுவைற்றில் வை்ரந் 
தகாடுகதள சைாடசைியமாகும்.. 
அவவைாத்ற அடுக்க்ள 
சுவைற்றில் உள்ள 
தகாடுகள் ்ால் 
கணக்தகாடு மூ்ாடடியின 
முது்ம்யயும் 
உணர்ததுவை்ாக 
எழு்தியுள்ளது சைி்றப்பு.

்்ண குழந்்கள்
்ாதுகாப்புைன வைளர

ந்்றியுைன வைளர்க்கப் ை தவைணடும்
ஆண குழந்்கள்

கவைிஞர் கா்ர இரா. 
தமகலைா அவைர்களின 
கவைி்்யில் கூ்றியுள்ளது 
ஏறபு்ையது்ாதன? 
ஒவ்வைாரு குடும்்மும் 
இ்்க் க்ைப்்ிடித்ாதலை 
த்ாதும்.

எத்்ன எ்ை
த்ாடடும் நதி்்றயவைில்்லை
சைமூகத்தின ்ராசைில்
்்ணணின சைமததுவைம்

  

     


அவர்கள் பார்்வயில்
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கவைிஞர் ்நல்்லை க. 
தசைாமசுந்ரி அவைர்களின 
கூறறு நதி்ர்சைனத்தின 
்வைளிப்்ாடு.

அப்்ா்வையும் ்வை்றித்ாள்
நானகு வையது சைிறுமி
்க்கதது வீடடு
காமுக மாமாவைால்

கவைிஞர் ரம்யா அவைர்கள் 
நீடடிய சுடடுவைிரலின 
சுைரில் கருகுகதி்றது காமூக 
ஆணவைர்க்கம்.

்்ாதுவைில் ‘மகளிர்’ எனும் 
சூழலுக்கான கவைி்்கள் 
மூலைம் சைமூகத்தில் 
்்ணகளுக்கான 
்ாதுகாப்்ின்மயும், 
சைமததுவைமின்மயும், 
வைனபுணர்வுகளால் 
உணைாகும் ்ா்திப்புகளும் 
்டைவைர்த்னமாக 
்வைளிச்சைமாகதி்றது. 
்்ணகளின ்ாய்்ம, 
்ாசைம், ்்ணணியம், 
நதிமிர்வுமாகவும் , 
சைமூகத்தின மீ்ான 
சைிறு சைாைலைாகவும் 
அ்னததுக் கவைிஞர்களின 
கவைி்்களும் உள்ளது 
காலைச்சூழலில் 
்்ணகளின 
மாறு்டடு வைரும் 
கணதணாடைத்்யும் 
உணர்ததுகதி்றது.

உ்திர்ந் பூக்கள்
கதி்ளகள் ஏறுவை்தில்்லை
நா்ளய பூக்கள்
இனறு மலைர்வை்தில்்லை

கவைிஞர் சைார்ா க சைநத்ாஷ் 
கவைி்்யில் மனி்த்தின 
்மாத் வைாழவைிய்லையும் 
எவவைளவு எளி்ாக 
வைடிததுள்ளார் ்ாருஙகள்.

ஊமத்்தயா ் சைண்கதமா
்ாகு்ாடு ்ார்ப்்்தில்்லை
மலைர் த்ாறும் அமரும்
அழகுப் ்டைாம்பூச்சைி

கவைிஞர் சைிவைகாமசுந்ரி 
நாகமணி அவைர்களின 
கவைி்்யில் ்ாகு்ாடில்லைா 
சைமூகம் உருவைாக 
தவைணடு்மன்ற ஆவைல் 
சைீராக ்வைளிப்்டுகதி்றது 
அல்லைவைா?

்்ாண்ையில் அ்க்கதி
குஞசுகளுக்கு உணவூடடும் காகம்
சைிநதும் ்ருக்்கயில்
்சைியாறும் மரத்டி எறும்புகள்

கவைிஞர் ராெிலைா ரிஜவைான 
அவைர்களின கவைி்்யில் 
்்ண்மயின ்ாய்்ம 
மிளிர்கதி்றது.

முற்றிய ்நறக்திர்
முந த்ிக் ் காணடு வைிழுகதி்றது
நதிலைமகள் மீ்தினில்
வைிவைசைாயியின வைியர்்வைததுளி

கவைிஞர் தரணுகா 
ஸைாலின வைரிகள் 
வைிவைசைாயியின வைியர்்வைத 

துளியில் வைி்ளந் 
்நறக்திர்களின ்ய்ன 
அ்ையும் ஒவ்வைாருவைரும் 
அத்கு
மாமகனக்ள 
த்ான்ற தவைணடு்மன 
உணர்ததுகதி்றது.

நதிலைவு முகத்தில்
இத்்ன கீ்றல்களா
்்ண என நதி்னதது
நாசைம் ்சைய்்னதரா

கவைிஞர் லைக்மி 
கார்த்திதகயன.. 
்்ணணுைன 
அழகுக்காக மடடுதம 
ஒப்பு்ம ்சைய்யப்்டை 
நதிலை்வை ்்ணணாக 
ஒப்பு்ம ்சைய்்ாதலைதய 
நாசைமாக்கதி வைிடைனர் 
என்றது வைித்தியாசைமான 
கணதணாடைம்.

இனனும் ்காஞசைம்
ம்ழ நீடிதது இருக்கலைாம்
்ாகம் ்ணிக்கா்
யாசைகனின ்டடு

கவைிஞர் ஷர்ெிலைா யாகூப் 
வைரிகளில் கரு்ண 
இ்ழதயாடுகதி்றது.

ஒதுஙகும் வைணடி்ன
ஓயாமல் அ்ழத்திடும்
உள்ளிருக்கும் த்னின
உயிர் துடிப்பு
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்சைி ்ீர்க்கும் ்ாய்்மயின 
துடிப்்ி்னத  த்னிலும் 
கணை கவைிஞர் அனபுைன 
ஆனந்தி 

ஏ்ழயின வைிளக்கு
தசைாறூடடும் ்சைவைிலித்ாய்
வைடைப் ்்ாடடு
்்ௌர்ணமி நதிலைவு

நதிலை்வை ஏ்ழயின 
வைிளக்காக சைமூக 
அவைலைத்்ச் சுடடியதுைன 
்சைவைிலித்ாயாகவும் கணை 
கவைிஞர் அய்யம்மாள்

சைினன ம்ழததுளிகள்
சைி்்றி வைிழுகதின்றன
எடுததுக் தகார்க்க
எனனால் முடியவைில்்லை

ம்ழததுளிகளிலும் 
முத்தின அழகதிய்லைக் 
கணை கவைிஞர் நதிர்மலைா 
சைிவைராசைசைிஙகம் 
என இயற்க்ய 
தநசைித்ல், த்ாறறு்ல், 
சுவைாசைித்ல் மறறும் 
அழியும் இயற்க்யப் 
்ாதுகாக்கும் 
காரணிகளாகவும் 
அ்னததுக் கவைிஞர்களின 
கவைி் ்களும் அ்மநதுள்ளது.

்ணணீர் தசைமிப்்்
்ாைமாகப் ்டிதத்ன
சைிந்திக் ்காணதை த்ாகதி்றது
்ணணீர் லைாரி

மழ்லைக் கவைிஞர் 
சு.்ிரவைந்திகா அவைர்களின 
சைிந்்ன

மரணிததும்
மரணிக்கவைில்்லை
இறு்தி ஊர்வைலை
வைணடியில் சைா்தி

கவைிஞர் கா்ர இரா. 
தமகலைா அவைர்களின 
்்்றிக்கும் ்சைாடுக்கல்

்்ரு்வைச் சுத்ப்்டுததும்
சுகா்ார ஊழியர்
நாற்றம் எடுக்கும்
அழுக்கு இ்ையிதலை

கவைிஞர் மதகஸவைரி 
கதிருஷ்ணசைாமி அவைர்களின 
அவைலைக்குரல்

குழந் ்த ் ா்ழிலைாளர்க்ளத
்டுக்கும் சைடைம்
அப் ா் மதுக்க்ையில் நதிற்்் 
்டுக்கவைில்்லைதய

கவைிஞர்  அன்ழகதி ஸ்ரீ்ர் 
அவைர்களின வைினாக்க்ண

ஓஙகதி உயர்ந்
அடுக்குமாடிக் கடடிைஙகள்
வீடடுக்குள் சுருஙகதிய
த்ானசைாய் மரஙகள்

கவைிஞர் தொ்தி சைரண 
அவைர்களின நதி்ர்சைன 
வைரிகள்

ஏற்றத ்ாழவு
நதி்்றந்திருக்கும் உலைகம்
உயிருள்ள வை்ர
்னமானத்  ்வைி் லை த் சுகதி்றது

கவைிஞர் ்சை.புனி்தொ்தி 
அவைர்கள் உணர்ததும் 
உண்ம

ஆணவைக் ்கா்லைகதளா
அனு்தினமும் நைக்குது
்்ணகளின சு்ந்திரதமா
த்ச்சைளவைில் ்்ாைருது

கவைிஞர் கலைாராணி 
தலைாகநா்ன அவைர்களின 
எள்ளல் 
சைமூகத்தின மீ் ான  
சைாைல், தகா்ம், 
்நயாணடி, கதிணைல், 
எள்ளல்  ்்ாணிக்கும் 
வை்கயிலுமான 
கவைி்்களின மூலைமாக 
இன்்றய ்்ண 
்்ைப்்ாளர்களின ்ார்்வை 
வைிசைாலை ம்ைநதுள்ள்்யும் 
்வைளிப்்்ைத 
்ன்மயுைன எணணிய்் 
எடுதது்ரக்கும் 
்திணணிய ்நஞசைராக 
வைலைம் வைருவை்்யும் 
காணவைியலுகதி்றது.
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கவைிஞர் அனபுச்்சைல்வைி 
சுப்புராெூ அவைர்களின 
தநசைமிகு வைரிகள் எனறு 
கா்ல், தநசைம், தகா்ம், 
ஆ்ஙகம் உள்ளிடை ்லை 
உணர்வுகள் ்வைளிப்்டும் 
வை்கயில் அ்னததுக் 
கவைிஞர்களும் ்னமு்னக் 
கவைி்்க்ளப் 
்்ைத்திருப்்து 
சைாலைச்சைி்றந்து.

"மலைர்கள் ்ீடடிய 
வை்ரவுகள்" நூலின 
்்ாகுப்்ாசைிரியர் 
அனபுச்்சைல்வைி சுப்புராெூ 
அவைர்கள் ்னமு்னக் 
கவைி்்கள் த்ாற்றத்திறகு 
உ்வைியத்ாடு ்்ாைர்நது 
்யணிதது "்னமு்னக் 
கவைி்் ்்ைப்்ாளர்கள் 
த்ர்வை" என்ற 
அ்மப்்ி்ன உருவைாக்கதி 
அ்ன மூலைமாக 23 ்்ண 
்்ைப்்ாளர்களின 
கூடடு்றதவைாடு "மலைர்கள் 
்ீடடிய வை்ரவுகள்" 
்்ாகுப்பு நூலி்ன 
சைா்்ன நூலைாக 
இவவைளவு குறுகதிய 
காலைகடைத்தில் 
்காணர்ந்திருப்்து 
்ாராடடுக்குரியது. 
"ஒறறு்மதய ்லைம்" " 
கூடடு்றதவை நாடடுயர்வு" 
எனனும் வைாக்கதிறகதிணஙக 
கரமி்ணத்  23 ்்ண 
்்ைப்்ாளர்க்ளயும் 
மனமுவைநது 
வைாழததுகதினத்றன.

ஒவ்வைாரு சூழலுக்கும் 
ஏற் ்ார்தியார், 
்ார்தி்ாசைன, அப்துல் 
கலைாம், கணண்ாசைன என 
ஆகச்சைி்றந் கவைிஞர்களின 
்ைமும் கவைி்்யும் 
இ்ணதது அழகதிய 
அட்ைப்்ைததுைன சைி்றந் 

வைடிவை்மப்புைன புத்கம் 
அச்சைிடடுத ்ந் நூதலைணி 
்்திப்்கத்ாருக்கும் 
உரி்மயாளர் ்திரு 
கனனிக்தகாவைில் இராொ 
அவைர்களுக்கு எனது 
்ாராடடுகள்

சு.சுப்பு்ாஜூ
்்லைவைர்

்னமு்னக் கவைி்் 
்்ைப்்ாளர்கள் த்ர்வை

்சைன்ன 6 600072.

அச்சைப்்டடு நைக்்கயில்
்்லை கவைிழும்
்நஞசைம் நதிமிர்்கயில்
தநர் ் காணை புது்மப்்்ண

கவைிஞர் க்லையரசைி 
அன்ழகன அவைர்களின 
்ார்்வையில் 
்்ண்மயின இலைக்கணம்

மனனிக்கும் மனமு்ையவைர்
மனி்ருள் புனி்ர்
மனம் ்திருந்தியவைர்
உண்மயான மனி்ர்

கவைிஞர் ரா்ாமணி 
அவைர்களின மனி்ம் 
த்ாறறும் மனி்ர்

்திருநங்க உணர்கதி்றாள்
காழப்புணர்ச்சைி இனன்்ன
்்ற்றவைள் கு்மவைாள்
நல்லை்டி வைாழணுதம

்திருநங்ககளின 
அவைர்களின 
குடும்்த்ாரின  அவைலைம் 
கு்றிதது கவைிஞர் இரா.
வைிெயகல்யாணி அவைர்கள் 
உணர்த்திய வைி்ம் அரு்ம

்வைறுப்்ின முடிச்சைி்ன
அவைிழக்கத துவைஙகதிதனன
த்ரன்ின ்வைளிச்சைம்
்மல்லைப் ்ரவைியது
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்்ண…
.
இந்ச் ்சைால்
சைஙக காலைத்திறகு முன்ிருநது
ஒரு ்ணைமாகதவை
்ார்க்கப்்டடு வைந்திருக்கதி்றது.
.
.
்்ண…
.
இந்ச் ்சைால்
நாடடுப்பு்றப் ்ாைல்கள் மு்ல்
“நவீன” ்ாைல்கள் வை்ரக்கும்
ஒரு த்ாகப் ்்ாருள்.
.
.
்்ண…
.
இந்ச் ்சைால்
்ற்்சையிலிருநது
பீரஙகதி வை்ரக்கும்
வைிளம்்ரத்திறகான
வைிஷயம் மடடுதம.
.
.
்்ண….
.
இந்ச் ்சைால்
மார்பு,
்்ாப்புள்,
்ி்றப்புறுப்பு
அவவைளதவை.
.
இ்வை்யதுவுமில்்லை.
அவைள் ஓர்
உயிர்…
உயிர்…
உயிர்…
உன்னயும் என்னயும் த்ாலைதவை.
.
.
( ”வாலி+லவரமுத்து=ஆ�ாெம்’’ நூலில 
இருநது….)

...
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ஈவு இரக்கமின்றி

மூஙகதில்க்ள

எத்்ன மு்்ற

்வைடடிப் த்ாடைாலும்

துளிர்ததுக்்காணதை இருக்கதி்றது.

ம்தில் ்ாணடிச் ்சைனறு

அடுத் வீடடினருக்கும்

எஙகளுக்கும்

சைண்ை மூடடி வைிடுகதி்றது.

அக்கம் ்க்கதது மணணில்

தவைரூன்றி இருந்ாலும்

கதி்ள முைக்கதி ்வைததுக்்காள்ளத

்்ரிவை்தில்்லை.

எனத்றா நடடு வைிடடுப் த்ான

்காள்ளுப் ்ாடடியின புத்தி

அப்்டிதய இருக்கதி்றது

எல்்லை ்்ரியாமல் நதிழல் ்ரப்பும்

என வீடடு முருங்க மரத்திறகு.
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n

ஊ்ரஙகும் 

்்ா்றியியல் கல்லூரிகள்

தவை்லை த்டும் ்்ா்றியாளர்கள்.

ஊ்ரஙகும் 

மருததுவைக் கல்லூரிகள்

வைியா்தி்யத த்டும் மருததுவைர்கள்

ஊ்ரஙகும் 

கார்ப்்தரட க்ைகள்

தூணடில் த்ாடும்

இலைவைசைஙகள்

ஊ்ரஙகும் மதுக்க்ைகள்

கொனா்வைக் காப்்ாறறும்

குடிமகனகள்

ஊ்ரஙகும் ஆலையஙகள்

்க்்்ன நம்்ி வைாழும்

கைவுள்கள்

ஊ்ரஙகும் கடசைிகள்

வைழிகாடைத துடிக்கும்

்்லைவைர்கள்

ஊ்ரஙகும் ்்ாணைர்கள்

வைிரலில் ்ம இடடு ஏமாறும்

ஏமாளிகள்
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உன மீ்ான கா்ல்

்ாவைமா?

்ரிகாரமா?

எனக்கு வைிளஙகுவை்தில்்லை.

என ஆயு்ள

சைி்றிது சைி்றி்ாய்

க்ரப்்து

காலைம் அல்லை

உன கா்ல்.

என கவைி்் உணடிய்லை

உ்ைததுப் ்ார்த்ால்

்டிமஙகளாய்ச் சைி்றுவைது

உன ்்யர் மடடுதம.

உன்னக் கா்லிப்்து

்ி்ழ எனகதி்றார்கள்

நீயும் அத் ்ி்ழ்ய

்சைய்துவைிடு.

நான ்ி்ழயற்றவைள்

ஆகதி வைிடுதவைன.

வை்றணடு த்ான

என கா்ல் பூக்களுக்கு

்காஞசைம்

கணணீர் ்்ளி.

எனனிைம்

கண கடடு வைித்்

காடடுகதி்றாய்

நான ஏற்கனதவை

்வைனறு வைிடதைன

என கணணுக்குள்

நீ.

உன நதி்னவுகள்

எரி்ழலில் இடடு

எரிக்கதி்றது

்வைரமாய் மினனுகதி்றது

கா்ல்.

்வைற்றிைத்தில்

ஒலி புகாது

ஆனால்

உன ்்யரின இ்சை

்யணிக்கும்.

உன்ன ம்றக்க

எழுதுகதித்றன

எழுத்திலும் 

காலூன்றி நதிறகதி்றாய்.

நீ கதி்ைக்க

ஆத்திகம் 

த்ாறறுகதித்றன 

த்ால்வைியின 

வைிரக்்தியில்

நாத்திகம் ்றறுகதித்றன.

எனக்குள் எரியும்

இரு ்்லைக் 

்காள்ளியில்

அகப்்டடுத துடிக்கதி்றது

்்ய்வைம்.

இ்யததுள் முத்மிடு.

முக்்தி ்்்றடடும்

என ஆனமா.
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 ெீ ச�ாதியவனாகும் ்�ாது யாரா்க 
இருக்்க வதிரும்பு்கதி்றாய்? 
 இந் ்்களவதிலய எ்திர ச்காளளா் 
ெதிறு வய்் இலலை எனைாம். ச�ரும் 
�ாலும் இ்ற்கான �்தில டாக்டர, டீச்ெர, 
வதிஞ்ானதி, ச்ாைதிை்தி�ர என்்்ற இருக்கும். 
இந் வதி்மான �்திலை எ்திர�ாரத்்் 
்்கட்�வாதின் மனெதிலையும் இருக்கும்.
 ஐ்ராப்�ாவதில உளள �ளளதியதில 
இந் ்்களவதிலய �ான் சைனன் என்்ற 
ெதிறுவனதிடமும் அவர ஆெதிாதியர ் ்கட்்கதி்றார. 
�ான் ெீ ச�ாதியவானாகும் ்�ாது யாரா்க 
இருக்்க வதிரும்பு்கதி்றாய். ெட்சடன்று அந் 
மாணேவன் சொல்கதி்றான் ொன் ம்கதிழ்ச்ெதி 
யானவனா்க இருப்்�ன்.
 அந் �்திலை எ்திர�ாரக்்கா் 
ஆெதிாதியர மதி்ணடும் அவனதிடம் ்்கட்்கதி்றார 
�ான் ெீ என் ்்களவதிலய ொதியா்க புாதிநது 
ச்காளளவதிலலை. ொன் என்ன ் ்கட்்கதி்்றன் 
என்்றால...
 அவர சொலை வந்ல் முடிக்கு 
முன் அவலர குறுக்்கதிடும் அந் ெதிறுவன் மதி்க 
ச்ளதிவா்க ்லை ெதிமதிரநது சொல்கதி்றான்.. 
இலலை ்மடம் ெீங்கள ்ான் ொதியா்க 
வாழ்க்ல்கலய புாதிநது ச்காளளவதிலலை. 
அ்னால உங்கள ்்களவதிக்்கான என் 
�்திலின் அரத்்ம் உங்களுக்கு புாதியவதிலலை. 
 இப்்�ாது அந் டீச்ெருக்கு �ான் 

 



என்ன சொலை வரு்கதி்றான் என்�து ெச்சென்று 
புாதி்கதி்றது. ‘்ான்’ யாரா்க வதிரும்�தினாலும் 
அ்ன் கு்றதிக்்்காள ‘் ான்’ ம்கதிழ்ச்ெதியா்க 
இருத்்லும், �தி்றலர ம்கதிழ்ச்ெதி �டுத்துவதும் 
்ா்ன என்�ல் உணேர முடி்கதி்றது. உடன் 
அவர �ாலன அரு்கதில அலைத்து அவன் 
சொலை வந்ல் மற்ற மாணேவர்களுக்கும் 
புாதியும்�டி எடுத்து சொலலி அவலனப் 
�ாராட்டி ம்கதிழ்்கதி்றார.
 ம்கதிழ்ச்ெதியா்க இருப்�்  ் வாழ்க்ல்க 
யதில மதி்க முக்்கதியமானது என வாழ்வதின் 
உ்ணலமயான அரத்்த்ல் ்னக்குள 
வதில்த்், ்ன்லன சவற்றதியாளனா்க 
உருவாக்்கதிய ்ன் ்ாலய �தின்னாட்்களதிலும் 
ென்்றதி யாடு ெதிலனவு கூறும் ‘�ான் சைனன்’ 
உை்க பு்கழ் ச�ற்ற பீட்டிலஸின் (Beatles) 
இலணே ெதிறுவனர.
 ச�ாதுவா்க எல்ைாரு்ம ‘்ான்’ 
ம்கதிழ்ச்ெதியா்க இருக்்க ்வ்ணடும் என்்்ற 
வதிரும்பு்கதி்றார்கள. ஆனால அ்ற்கா்க 
வாழ்க்ல்கயதில ொம் எல்த் ் ்டி ஓடு்கதி்்றாம் 
என்�்தில ்ான் குைம்�திக் ச்காள்கதி்்றாம். 
 ொன்கு ்�ர ்ெரநது ஒருவலர 
இரயதிலில �யணேம் அனுப்� சென்்றார 
்களாம். �திளாட்�ாரத் த்ில ெதின்று ச்கா்ணடு 
அவர்கள சுவாராஸ்யமா்க ் �ெதிக் ச்கா்ண்ட 
ெதின்்ற த்ில இரயதில ்கதிளம்பும் ்�ாது ்ான் 
்கவனதிக்்கதி்றார்கள. உட்ன �ர�ரசவன்று 
மற்ற ொன்கு ்�ர்களும் ஏ்றதி வதிட்டார்கள 
யாலர அனுப்� வந்ார்க்ளா அவர 
மட்டும் ்னதியா்க �திளாட்�ாரத் த்்ி ை ெதின்று 
ச்கா்ணடிருக்்கதி்றார.
 இப்�டித் ்ான் வாழ்க்ல்கயதிலும் 
ெடக்்கதி்றது, ம்கதிழ்ச்ெதி ஒன்்றதிற்கா்க ்ான்  
அத்்லன முயறெதியும் எடுக்்கதி்்றாம். 
ஆனால ெம் �ர�ர ஓட்டத்்தில ம்கதிழ்ச்ெதிலய 
வதிட்டு வதிட்டு மற்றல் ்ொக்்கதி ஓடி 
ச�ரு மூச்சு வதிட்டுக் ச்காள்கதி்்றாம். ெம் 
வாழ்க்ல்கக்கு ்வ்றான அரத்்ம் ்கற�தித்து 
மன அழுத்்த்்திறகு ஆளா்கதி்்றாம். 
 எது உங்கலள அை்கான முல்றயதில 
முன்்னற்றக் கூடும்.  வாழ்க்ல்கலய 
அரத்்ம் உளள்ா்க மாற்றக் கூடியது 
எது?! என்்ற ்்களவதிக்கு ்கடந் 21 
ஆ்ணடு்களதில உை்களாவதிய வல்கயதில 
ெடந் ஆய்வு்கள �ைவும் ெமக்கு சொலைக் 
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கூடியது ம்கதிழ்ச்ெதிக்ச்கன்்ற ஒ்ர மாடல 
எலைாவற்றதிறகும் ச�ாருந்ாது. ஒருத்்லர 
ம்கதிழ்ச்ெதி �டுத்்க் கூடிய ஒன்றும் ்வறு 
ஒருத்்ருக்கு ம்கதிழ்ச்ெதி ்ரக்கூடிய ஒன்றும் 
முற்றதிலும் மாறு�ட்ட்ா்க இருக்்கக் கூடும். 
 ஒருத்்ருக்கு �ாது்காப்�ான ்வலை 
்ான் ம்கதிழ்ச்ெதி ் ரும் என்்றால ் வச்றாருவருக்கு 
ாதிஸ்க் எடுத்து அட்சவன்ட்ெரா்க செய்யும் 
்வலை ்ான் ம்கதிழ்ச்ெதிலய ்ரும். ்ெறறு 
உங்களுக்கு ம்கதிழ்ச்ெதிலய ஏற�டுத்்க் கூடிய 
ஒன்று இன்று ெதிலனத்்ால உங்களுக்கு 
்வடிக்ல்கயான்ா்க இருக்்கைாம். இன்று 
உங்களுக்கு ம்கதிழ்ச்ெதிலயத் ்ரக்கூடிய ஒன்று 
ொலள ்வறு�டைாம். இது ்ான் உங்கலள 
ம்கதிழ்ச்ெதி �டுத்தும் என்�்றகு ஒரு single re-
ceipe என்று ஒன்று இலலை. ஏசனன்்றால 
உங்கள ம்கதிழ்ச்ெதி என்�ல  ்ெீங்கள ச�ாருளதில 
்்டினால அது ஒ்ர வதி யத்ல  ் ொரநது 
இருப்� த்ிலலை. 
 ஆ ன ா ல  ம ்க தி ழ் ச் ெ தி ய ா ன  ம ன 
ெதிலையுடன் இருக்கும் எல்ைாாதிடமும் 
இருக்்கக் கூடிய ஒரு ச�ாதுவான வதி யம் 
என்னசவன்்றால, அவர்கள ெமு்கத்்்ாடு 
ெலை முல்றயதில உ்றவுடன் இருக்்கதி்றார்கள. 
உற்றார உ்றவதினர சுற்றம் ெட்புடன் சுமு்கமா்க 
இருக்்கதி்றார்கள. ெமு்கத்்்ாடு ஒன்்றதிய ெலை 
உ்றவு இலைா்வர்களால ம்கதிழ்ச்ெதி யாடு 
இருக்்க முடியாது. அவர்களதிடம் ஏ்்ா ஒரு 
வதிரக் த்ி ெதிலை, வதிடு�ட்ட ெதிலை இருக்கும் 
என்்கதி்றது ஆய்வு்கள. 
 ெதிறு குைநல்்கலள �ாரத்்திருப்பீர 
்கள. அவர்கள வதிலளயாடுவ்றகு துலணே 
இருந்ால மதிக்்க ம்கதிழ்ச்ெதி்யாடு ஆக்டிவா்க 
இருப்�ார்கள .அப்�டி ஒருவரும் இலைா் 
சூைலிலும் ்ன்னுலடய வதிலளயாட்டு 
ச�ாருட்்கலள்ய, ்ன் வதிலளயாட்டு 
ச�ாம்லமலய்ய ஒரு ெட்�ா்க �ாவதித்து 
அ ல வ ்க ளு ட ன்  ் � ெ தி க்  ச ்க ா ்ண டு ம் 
ச்காஞெதிக் ச்கா்ணடும் ் ா்ன ஒரு ெட்ல�யும் 
சுற்றத்ல்யும் குடும்�த்ல்யும் உருவாக்்கதிக் 
ச்கா்ணடு குதூ்கைமா்க வதிலளயாடுவார்கள. 
்கற�லனயதில ஒரு ெட்ல� உருவாக்்கதிக் 
ச்கா்ணடு அவர்களுடன் 
ெதிாதித்து ம்கதிழ்நது குதூ 
்கலிப்�ார்கள ெதிை �ை 
குல்ற்கள இருப்�்ா்க 

்னக்குள புல்நது ் �ா்கக் கூடியவர்கலள 
யும் �தி்ற்ராடு ெதிாதித்து ்�ெதி ம்கதிை செய்யும் 
்�ாது அவர்கள, ்ங்கள குல்ற்கலளயும் 
�திரச்ெதிலன்கலளயும் ம்றநது ம்கதிழ்ச்ெதியா்க 
இருக்்கதி்றார்கள என்்கதி்றது ஆய்வு்கள. 
 ஆனால ெலை மனெதிலையதில 
இருக்கும் ்�ாது �ை்கக் கூடிய உ்றவு 
்க ல ள ் ய  இ ன் று  ெ ா ம்  ெ தி ல ்ற த் து 
லவத்்திருக்்கதி்்றாம். ஏ்ாவது மன வருத்்ம் 
ஏற�ட்டால யாருக்கும் அது ச்ாதிநது வதிடக் 
கூடாது என்று ஒதுங்கதிக் ச்காளள்வ 
முயல்கதி்றது மனம். 
 உங்களுக்கு ச்ாதியுமா? மன அழுத்்ம் 
என்்றால என்ன என்�்றகு மனஇயல 
அ்கரா த்ியதில � த்ிசனட்டு வதி மான அரத்்ங்கள 
ச்காடுத் த்ிருக்கும். ஆனால ம்கதிழ்ச்ெதி என்்றால 
என்ன என்�து �ற்றதி அந  ்அ்கரா த்ியதி ை்ய 
இ ரு க் ்க ா து .  இ து  ெ ம க் கு  எ வ வ ள வு 
ச�ாதிய முக்்கதியமான வதி யத்ல  ் எடுத்து 
சொல்கதி்றது என்று �ாருங்கள. ம்கதிழ்ச்ெதியான 
மனெதிலை்யாடு இருப்�வர்களுக்கு மன 

Dr.Dr.  
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அழுத்்த் த்ிறகு இடமதிலலை என்்ற ச�ரும் 
புாதி லை இது ஏற�டுத்து்கதி்றது. 
 முன்பு மனஇயலில, உங்களுக்கு 
என்ன �திரச்ெதிலன, எது உங்களதிடம் ொதியா்க 
இலலை அல் எப்�டி ொதி செய்வது என 
ஒருவாதின் மன த்ில இருக்கும் செ்கடிவ 
எ்ணணேங்கலள ம்னா்த்துவ முல்றயதில 
அணு்கதி அவறல்ற ்கலளநது வதிடும் 
முல்ற்ய இருந்து. ஆனால இப்்�ாது 
அ்றகு � த்ிைா்க �ாெதிட்டிவ எ்ணணேங்கலள 
மன த்ில வதில்த்து அ்ன் ்ாக்்கத்ல் 
அ த்ி்கப் �டுத்தும் �ாஸிடிவ லெக்்காை�தி 
என்்ற பு த்ிய அணுகுமுல்ற வநது வதிட்டது. 
இருலள அளளதி சவளதியதில வீசுவ்றகு 
� த்ில ஒரு வதிளக்ல்க ஏற்றதி இருலள ெீக்கும் 
இந் அணுகுமுல்ற உங்கள ெதில்ற்கலள 
�ாரத்து அல் ்மலும் ்மலும் அ த்ி்காதிக்கும் 
யுக் த்ி்கலள ல்கயாளும். 
 இந் முல்றலய ொம் ஒவசவாருவரும் 
புாதிநது அல் ெம் அன்்றாட வாழ்க்ல்கயதில 
ல்கயாள முயன்்றால... ஒவசவாருவாதிடமும் 
இயல�ா்க இருக்்கக் கூடிய அன்பும், ்கனதிவும், 
�ாெமும், ென்்றதியுணேரச்ெதியும், புாதி்லும், 
ச�ருந்ன்லமயும் அை்கான முல்றயதில 
்�ாற்றப் �ட்டு இன்னும் அ்தி்காதிக்கும். அது 
மன அழுத்்ம் என்்ற சொலலுக்்்க இடம் 
இலைாமல இனதிலமயான ம்கதிழ்ச்ெதியான 
உளளத்ல்யும் ்கல்ற இலைா் எ்ணணேங 
்கலளயும், ெலை உ்றவு்கலளயும் வாழும் 
்திருப்்திலயயும் ்ரும். 
 மற்றவர்களுலடய உணேரவு்கலள 
புாதிநது ச்காளள்வ முடியாமல ெமு்கத் 
்்ாடு ஒன்்றாமல இருப்�வர்கள ம்கதிழ்ச்ெதி 
யறறு ் வதிக்்கதி்றார்கள என்்கதி்றது ஆய்வு்கள. 
 ம்கதிழ்ச்ெதியான மனெதிலை ெலை 
உ்றவு்கலளத் ்ரும். ெலை உ்றவு்கள 
ம்கதிழ்ச்ெதியான மனெதிலைலய ்ரும். 
 மனதி ர்களதிடம் உ்ணலமயான அன்பு 
இலைாமல ்ம்ைாட்டமா்க �ைகும் ்�ாது 
அவர்கள ் ்கட்டது எலைாம் ்கதிலடத்்ாலு்ம 
அ வ ர ்க ள  ம ன ம்  ச வ று ல ம ய ா ்க ் வ 
இ ரு க் ்க தி ்ற து .  உ ்ண ல ம ய தி ல  உ ணே ர வு 
பூரவமான உ்றவு்க்ள மன த்ில ஒரு �ாது 
்காப்ல� ஒரு வாழ்க்ல்கக்கு ஒரு அரத்்த்ல்க் 
ச்காடுக்்கதி்றது. அல் உணேரநது ச்கா்ணடால 
ம்கதிழ்ச்ெதி மன த்ில என்றும் இருக்கும்.          n
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்ாயின கருவை்்ற
இருளில் ்ான 
உயிர் வைளரும்
தகாயில் கருவை்்ற 
இருளில் ்ான 
்க்்தி ஒளிரும்!

இருள் சூழ
கனவுலைகதில் ஒளி ்ரவும் 
வைிழியறத்றார்களின ஒதர நதி்றம்
்லை ்மாழி த்சும்!

்கல் ்்ற்வைகள்
இருளிதலை கூை்ையும்
இரவுப் ்்ற்வைகள்
இருளிதலை இ்ரதத்டும்! 

அைர்காடடின இருதள 
்ல்லுயி்ரப் ்்ருக்கும்
இரவு தநர உ்றக்கதம 
மனி்்ன இயக்கும்! 

வைிரல் சுமந் இருள்கு்றிதய
த்சைத்திறகு ஒளி ஏறறும்! 

கூடடின இருளில் 
்வைம் ஏறகும் புழுதவை 
வைணணததுப்பூச்சைியாகும்!

இருள் சூழந் வைாழவு  
கணணீரில் க்ரவை்தில்்லை
்லை வைிடியலுக்கு
இருதள வைி்்

கார்தமகஙகதள
ம்ழ ்ரும் 
இரு்ள வைி்்தது 
வைிடி்வைள்ளி மு்ளக்கும்.

ஆழகைலின இருதள 
முதது வைழஙகும். 
ஆழநதிலைத்தின
இரு்ள வைிழுஙகதி 
்வைரம் ஒளிரும்!

்வையிலில் இ்ளப்்ா்ற 
இருடதைாவைியம் 
வை்ரநது வைிடுகதி்றது மரம்.

்க்லை வைிை இரவைில்்ான 
வைானம் கூை ்ன்ன 
அழகாகக்காடடிக்்காள்ளும். 

்திரியில் எரியும் ்ீ்ம் கூை 
்கக்கூப்்ி
வைணஙகுகதி்றது இரு்ள.

வைிடியல் சூரியனும் 
்்லை(்ர)வைணஙகதி
எழுப்புகதி்றது இர்வை.

இஙதக எத்்ன எத்்ன இருள் 
அத்்னயிலும் ்டிந்திருக்கதி்றது
ஒளியின நதிழல்

இருள் இன்றி 
ஒளிக்கு ம்திப்்ில்்லை. 
ஒளியின்றி 
வைாழவைில் சைி்றப்்ில்்லை. 

அக இரு்ள நீக்கதி 
பு்ற ஒளி்ய ஏறறுதவைாம்! 
வைாழவைின ்்ாருள் 
உணர்நது த்ாறறுதவைாம்! 
           

வப. விஜயலட்சுமரி,
காஞசைிபுரம்.

இருள்

    |4
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 ்தி சரள�்தி  என்்ற �ாஞொலி 
எனது � த்ின் �ருவத் த்ில அ்றதிமு்கமானது 
ரா�ா�தியதின் வதியாெர வதிருநது வைதி ய்ான் . 
அந  ் வய த்ின் வாெதிப்பு அனு�வத் த்ிற்்கற� 
�ாஞொலி �ார்த்்தில வரும் ஆயதிரக் 
்கணேக்்கான ்கல் மாந்ர்களதில ஒருவள. 
அவவள்வ. �தின்னர ெதிை வருடங்கள 
்கைதித்து �ார த்ியாாதின் “�ாஞொலி ெ�்ம்“ 
முழுலமயா்க வாெதித்து முடித்்தும் �ாஞொலி 
கு்றதித்  ் என் �ாரலவ ெற்்ற அ்கைமானது . 
அ்ன் �தின்னர ம்கா�ார்த் த்ின் சவவ்வறு 
மீள�ாரலவ்களா்க உருவான �ை ்கல்்கள 
�ாஞொலி கு்றதித்  ் �ாரலவ்கலள வதிாதிவு 
�டுத் த்ிக் ச்கா்ண்ட ்�ாயதின . ஆனால 
2015 ல வாெதித்  ் “யாரை்கட்ட ைஷமதிப்ரொத்“ 
எழு த்ிய ச்லுஙகு ொவைான “் திசரள� த்ி“ 
யதின் ்மதிைாக்்கம், ்திசரள�்தி கு்றதித்் 
எனது �ாரலவலய்ய த்ிருப்�திப் ்�ாட்டு 
வதிட்டது. ம்கா�ார்ம் ச�்ணணேதிய ்ொக்்கதில 
வதிவாதிக்்கப்�ட்ட ொவல அது. [கு்றதிப்�ா்க 

த்ிசரள� த்ியதின் �ாரலவயதில] அல் 
வாெதித்்�தின் த்ிசரள� த்ி என்�து சவறும் 
ச�ய்ரா அலைது ஒரு ்கல  ்மாந்்ரா அலை 
– அது ஒரு கு்றதியீடு என்�ல  ்உணேரந்்ன் 
. அதுவாவது 350 �க்்கங்களுக்கு ்மற�ட்ட 
ஒரு ொவல. அ்ன் வதிாதிவான ்ளத் த்ில 
�லடப்�ாளதிக்கு த்ிசரள� த்ி கு்றதித்  ் ஒரு 
புதுப் �ாரலவலய உருவாக்குவது எளதி ா்க 
இருந த்ிருக்்கைாம்.
  ஆனால ்கவதில் என்்ற குறு்கதிய 
வடிவத்்தில �ாஞொலிலய இன்ல்றய 
்காை்கட்டத்்தின் அன்ல்றய �திர்திெதி்தியா்க 
உருவ்கப்�டுத்் முடிந்திருக்்கதி்றது பு்திய 
மா்வதிக்கு அவரது பு்திய ்கவதில்த் 
ச்ாகுப்�ான “அவள்களதின் ொட்கு்றதிப்பு்கள“ 
மூைம். சமாத்்த் ச்ாகுப்பும் ் திசரள�்திலய 
முன்னதிலைப் �டுத்்தி எழு்ப்�டா் ் �ாதும், 
்கவதில்்களதில வரும் எலைாப் ச�்ண 
குரல்களும் ்திசரள�்தியதின் குரைா்க்வ ஒரு 
�திரலமலய உருவாக்்கதி வதிடு்கதின்்றன. 
 ஆ்ண X ச�்ண எனும் இரு 
�ாலினத்்ாதில ஏன் ச�்ண ச்ான்மம் ச்ாட்்ட 
இர்ணடாம் இடத்்தி்ை்ய லவக்்கப் 
�ட்டிருக்்கதி்றாள என்்ற ்்களவதிலய உரக்்க 
எழுப்புவ்்ாடு ெமயங்களதில அந  ்�திம்�த்ல் 
உலடக்்கவும் செய்்கதி்றார ்னது வலிலமயான 
சமாைதி மூைம். 
 ஒவசவாரு ்கவதில்யு்ம வாெதிப்�வ 
ன தி ன்  � தி ர ் தி ய ா ்க  ம ா ்ற தி  � ல ட ப் � ா ள தி 
்காணோமல ்�ா்கதி்றார.  வ திலளவா்க 
எ்ணணேற்ற ்்களவதி்கலள வாெதிப்�வனதிடம் 

 

 
  

 : 

 : 

  

 :    

   

 :  
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உருவாக்்கதி வதிடு்கதி்றது �திர்தி. 
 ெீள ்கவதில்்களும், குறுங்கவதில் 
்களுமா்க அறு�து ்கவதில்்கள. ச்ான் 
மங்கலள �யன் �டுத்துவ்தின் மூைம் 
ெதி்கழ்்காைத்து ெதி�மான அவைங்கலள சவறும் 
குமு்றல்களா்க இலைாமல அ்றதிவு பூரவமான 
அ்றச் ெீற்றக் குரல்களா்க சவளதிப் �டுத்துவ த்ில 
�லடப்�ாளதி சவற்றதி ச�றும் ்ருணேங்கலள 
ச்ாகுப்ல� முழுவதுமா்க வாெதித்து முடித்்தும் 
உணேர முடி்கதி்றது. ஒவசவாரு ்கவதில்யும் 
ஏ ர ா ள ம ா ன  ் ்க ள வ தி ்க ல ள  எ ழு ப் � தி ச் 
செல்கதின்்றன வாெதிக்ல்கயதில . 
 மு்ல ்கவதில் – 

்கதிருஷலணே ெ்திக்்கலரயதில / 
குளதித்துக் ்கலர்ய்றதியவள
ெதிலனவு்கலள உைரத்து்கதி்றாள.
பீமனதின் எச்ெதில முத்்ங்கள / 
அவலளத் ்தின்று �ெதியாறு்கதின்்றன.
அவள அவர்கள ்்ெத்்தில / 
அரெதியா அடிலமயா
்க்ணணேன் அ்றதியா் புலைாஙகுைல
ச�்ணசமாைதியதின் அரத்்ங்கள 
புாதியா்வனா புரு்்ாத்்மன் !
்கா்ைாதின் �ாலவீ்தியதில / 
அவள ெதி்றகு்களதின் �ட�டப்பு .
அந்ப்புர மலனவதியர 
�ாரக்்கா் உை்கம்
அவள மவுனத்ல் வாெதிக்்க முடியாமல
்டுமாறு்கதி்றான் ்ருமபுத்்திரன்.
ெதில்யதில சொற்கலள எாதித்து / 
்காறறுசவளதியதில ்கலரவ்றகுள
எழுத்துக்கூட்டி்யனும் 
வாெதித்துவதிடுவானா / 
்கா்ணடீ�ன். 

 ்திசரள�்தியதின் ் ்களவதி்களுக்கு அவ 
வளவு எளதி்தில வதிலட்கள ்கதிலடத்து வதிடுமா? 

ஆனால வாெதிப்�வனுக்கு இன்சனாரு 
்்களவதி எழு்கதி்றது . மூவலரச் சொன்னவள 
ஏன் ெகுைலனயும், ெ்கா்்வலனயும் 
வதிட்டு வதிட்டாள? அவர்கள மாத்ாதியதின் 
புத்்திரர்கள என்�்ாைா? ்னது அந் 
ெதிலைக்குக் ்காரணேமான ்வ்ணடு்்காலள 
[ச�ாதுவானது்ான் எனதினும்] லவத்் 
குந்தியதின் மீ்ான ் ்கா�மா்க இருக்்கைா்மா 
என்று்ான் எ்ணணேத் ்்ான்று்கதி்றது. 
மு்ல ்கவதில்லயத் ச்ாடரநது ்மலும் 
ெதிை ்கவதில்்களும் �ாஞொலியதின் குரல 
வைதியா்க்வ சவளதிப்�டு்கதின்்றன .
 இன்சனாரு ்கவதில் -

ச்காட்டு மலை்ய ச்காட்டு . / 
யு்கம் யு்கமா்கச் சுமந்லையும்
்கா்லும் ்காமமும் ்கலரநது  / 
்�ா்கட்டும். ச்காட்டு
 மலை்ய, ச்காட்டு .
ஆலட்கலள அவதிழ்த்துவதிட்்டன். / 
முழுவதும் ெலனந்ா்க ்வ்ணடும்.
ச்காட்டு மலை்ய ச்காட்டு. / 
ச்காட்டித் ்ீரத்துவதிடு . 
மலை என்�து மலை்ானா, 
இலலை ்க்ணணேீாதின் உருவ்கமா? 

 ்யாெதித்துக் ச்கா்ணடிருக்ல்கயதி ை்ய 
இலடயதில வரும் இரு வாதி்கள ஓர அழுல்கக் 
்கவதில்லய அை்கதியல ்கவதில்யாக்்கதி 
வ திடு்கதின்்றன மலையதில ெலனவதும் 
மலைலய ரெதிப்�தும் ஒன்்றலை . 

ெீை்க்ணடலனப் �திரெவதித்் வலியுடன்
அலை்கள ்கலர ஏறு்கதின்்றன .
வந்ச் சுவடு ச்ாதியாமல/ 
்காற்றதில ்கலர்கதி்்றன் .
ெீை்க்ணடனதின் ஆ்காயத்்தில / 
மலைக்குன்று்கள அலெ்கதின்்றன .

ெதிவலனப் �ாரத்து ெக்்தி ்�சுவ்ா்க ஒரு 
்கவதில் – ெக்்தியதிலலை்யல ெதிவமதிலலை 
என்்ற கூற்றதிலன ்்கலி செய்வது்�ாை .

உன் ்்காட்லட்கள அ்திர / 
சவற்றதிமுரசு்கள ஒலிக்்க
உன்்னாடு ஆட ஓ்டாடி / 
வரு்கதி்்றன்…

என்�லவ ்�ான்்ற வாதி்களதில ெக் த்ியதின் 
ஊைதிக்கூத்து சவளதிப்�டு்கதின்்றன. [எழுத்துப் 
�திலை்கள அவவளவா்க இலைா் ச்ாகுப்�தில 
“உன்்னாடு“ என்்ற சொல “உன்்னனாடு“ 

நூல் விமர்சனம்

-  -  
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என்று உளளது �திலையா அலைது ்வறு 
ச�ாருளதிைா ? ]

்்ாைீ .. வருவான் ்ா்ன
்கவதில்யதின் ெதில்யதில 
்கனவு்களுக்கு எாதியூட்ட .. 

 முத்்ங்களதின் சுலமயுடன் ொனும் 
்கடலும். �ாய்மரக்்கப்�லில வருவ்ா்கச் 
சொன்ன அவலன மட்டும் ்காணேவதிலலை. - 
்�ான்்ற வாதி்களதில ெங்க ்காைக் ்கவதில்்களதின் 
்ாக்்கம் தூக்்கைா்க ெதிற்கதின்்றது . ஆனால 
அலவ ்காட்டுவ்்ா ்கணேதினதிக் ்காைத்ல .் 
�லடப்�ாளதியதின் சொற்கதிடங்கதின் ஆைம் 
்காட்ட ச்ாகுப்ச�ஙகும் வதிரவதிக் ்கதிடக்்கதின்்றன 
வாதி்கள … 

சவட்்கம்றதியா் ்காமத்்ீயதில / 
்கஙல்கலயத் ச்ளதித்து
புனதி்ங்கலளப் ்�ாரத்்ா்் .

இரவு ்்கட்்கா்ல் / 
�்கலின் சவளதிச்ெம் ்்கட்கு்மா .
�னதித்துளதி்கள அவன் 
்ா்கம் ்ீரக்கு்மா..? 

சவயதிலின் சவக்ல்கயும் / 
ெதிலனவு்களதின் புழுக்்கமும் ்ாளாமல
எத்்லன முல்ற்ான் / 
குளதித்துக் ்கலர்யறுவது ? !

 ஆ்ணடாளதின் ்ாய தின் குரைா்க 
ஒலிக்கும் ்கவதில்யதில ெதி்கழ்்காைமும் ் ெரத்்் 
்்களவதிக்குளளா்கதின்்றன .

்கருவல்ற செருப்�தில /  
துளெதிமாடம் எாதியு்டி .
ஆ்ணடாளு .. அடி்ய ஆ்ணடாளு .. 

 சமாத்்த் ச்ாகுப்�தின் ொரத்ல்யும் 
�லடப்�ாளதி ்ன்னுலடய முன்னுலரயதில 
ஒரு �கு்தியா்க ்நது வதிடு்கதி்றார.
 ெம் வீடு்களதில ்கன்னதி ச்ய்வங 
்களதின் ்காைடி ம்ணணேதில புல்ந்திருக்்கதி்றது 
அவளதின் ொட் கு்றதிப்பு �க்்கங்கள – என்்ற 
வாதி்கலள மனத்்தில இருத்்தி வாெதிக்ல்கயதில 
ச்ாகுப் �தின் ்கனம் புைப்�டு்கதி்றது மதி்கத் 
ச்ளதிவா்க .
 வைக்்கமான ச�்ணணேதியக் குரைா்க 
இலைாமல அை்கதிய்ைாடு அவைத்ல்யும் 
ொதியான வதி்கதி த் த்ில ்கைநது ெலைச்ாரு வாெதிப்பு 
அனு�வத்ல  ்அளதிக்்கதி்றது ச்ாகுப்பு.               n
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 உை்கதில �ை அருளாளர்கள ் ்ான்்றதி மனதி ெமு்ாயத்ல் ் ெரவைதிப்�டுத் த்ினர. 
அவர்களதில 19 ஆம் நூற்றா்ணடில ் மதிை்கத்்தில ் ்ான்்றதிய இல்றயருள ச�ற்ற 
்ானதியும் ் �ர்றதிவாளருமான ் திருவருட்�திர்காெ வளளைார எனும் இராமலிங்க அடி்கள 
மதி்கவும் ்னதித்துவம் வாய்ந்வர. மனதி  ெமு்ாயத் த்ில புரட்ெதி்கரமான மாற்றங்கலள 
வதிரும்�திய ெீர த்ிருத்்வா த்ியாவார. 
 ொ த்ி ெமய ் வறறுலம்கலள அ்கற்றதி வரக்்கப்�ாகு�ாடறறு அலனத்து உயதிர்களதிடமும் 
ெம அளவதில அன்பு செலுத்து்கதின்்ற ஆன்ம்ெய ஒருலமப்�ாட்டுாதிலமலய அ்றதிவுறுத் த்ி 
அ்ற்கான ஒ்ர வைதியா்க ெமரெ சுத்  ்ென்மாரக்்க செ்றதியதிலன  வாழ்வதியல அ்றமா்க வகுத்தும் 
ச்ாகுத்தும் ச்காடுத்துளளார. 
 ென்மாரக்்கம் என்்ற சொலலுக்கு உ்ணலமசெ்றதி என்று ச�ாருள. 
எல்ைாருக்கும் ச�ாதுவானது. ொ்தி ெமய இன ெதி்ற ்வறறுலம்கள ஒன்றும் 
இலலை. அலனவரும் ென்மாரக்்க செ்றதிலய அலடயமுடியும். அ்றகுளள ஒ்ர 
ெதி�ந்லன உயதிரக்்கருலணே. �தி்ற உயதிர்கள �டும் துன்�த்ல்க் ்க்ணடால மனம் 
இரங்கதி முடிந்வலரயதில முயன்று அவவுயதிர்களதின் துன்�த்ல்ப் ் �ாக்்க ் வ்ணடும். 
உ்ணலமயான ்கருலணே ஒருவல்க ்வறறுலமயும் �ாராட்டாது. இத்்ல்கய 
்கருலணே உளளம் ச்கா்ணடவர்கள யாவரும் ென்மாரக்்கர்கள. இவர்கள ்ெரநது 
வாழும்ச�ாழுது அ்றதியாலம ெீங்கதி அன்புலடயவரா்கவும் அ்றதிவுலடயவரா்கவும் 
�ைரும்்�ாறறும்�டி வாைைாம். 

‘‘்லயயுலடயார எலைாம் ெமரெ ென்மாரக்்கம் ொரந்வ்ர. 
இங்கவர்கள ்ம்்மாடும்கூடி ெயமுறு்ல அருளசெ்றதியதில 
்களதித்து வதிலளயாடி ெ்ணணு்க!’’

என்று �ாடு்கதி்றார. 
 ஒரு மனதி்ன் �தி்றர உ்வதியதின்்றதி ்னதித்து வாழ்க்ல்க ெடத்் இயைாது. 
ஒரு ெமூ்கம் மற்றெமூ்கத்்தின் உ்வதியதின்்றதி வாைமுடியாது. மனதி் ெமூ்கவாழ்வதின் 
உயதிரொடிலய உணேரந் மக்்கள்ாம் இத்்ல்கய உயரந் மனப்�க்குவத்துடன் 
வாைமுடியும். அவர்க்ள பூரணே மனதி்த்்ன்லம உளளவர்கள ஆவார்கள. 
 ொ த்ி ்வறறுலம எந் அளவு ெமூ்கத்ல்த் துன்புறுத்து்கதி்றது என்�ல் 
வளளைார �ை �ாடல்களதில ொடியுளளார. ொ்தியதின் ச�யரால ்கட்ெதி்களும் 
ெங்கங்களும் மக்்களுலடய ஒறறுலமலயக்குலைத்துக்  ்கை்கத்ல்யும் குைப்�த்ல்யும் 
உ்ணடாக்கு்கதின்்றன. ெீ்ணட ொட்்களா்க ெமது ொட்டில ச�ரு்கதி வந் ொ த்ிச்ெ்ணலட்க்ள 
ெம்லம அநெதியரக்கு அடிலமயாக்்கதின எனும் உ்ணலம அலனவரும் அ்றதிந்்். 
அவர்ம் �ாடலில

‘‘ொலவருணேம் ஆச்ெதிரமம் ஆொரம் மு்ைாம்
ெவதின்்ற்கலைச் ொதி்சமலைாம் �திளலள வதிலளயாட்்ட’’

என்்கதி்றார. 
 ொலவல்கச்ொ த்ி்களும் அவர்களுக்குள ்னதித்்னதி ஒழுக்்கம் உ்ணசடன்று 

அருட்வபருஞ்ஜா்தி  அருட்வபருஞ்ஜா்தி
்தனரிப்வபருங் கரு்ை  அருட்வபருஞ்ஜா்தி!

எல்லாம் யசெல்கூடும் எனனாரன அம்பலதறத

எல்லாம் வல்லான தரனறெ ஏதது! 
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கூறு்ல அவர்களுக்குள உயரவு்ாழ்வு ்கற�தித்்ல எலைாம் அ்றதிவுலடயவர 
செய்ல்கயலை. அ்றதியாலமயால எழுந் ெதிறு�திளலள வதிலளயாட்டுச்செயல என்்கதி்றார. 

‘‘எவவுயதிரத் ்திரளும் என்னுயதிர என்வ 
எ்ணணேதிெல இன்பு்றச் செயவும்’’

என்று இவவுை்கதில உளள அலனத்து  உயதிரும் என்உயதிரும் ஒன்று்ான்.  உயதிர்களுக் 
்கதிலட்ய ்வறறுலம இலலை. எலைா உயதிர்களும் இன்�ம் அலடயும்�டியான 
செயல்கலளச்செய்ய ் வ்ணடும் என

‘‘அப்�ா ொன் ்வ்ணடு்ல ்்கட்டு அருள புாதி்ல ்வ்ணடும்
ஆருயதிர்கட்கு எலைாம் ொன் அன்பு செயல்வ்ணடும்’’

என்று இல்றவலன ்வ்ணடு்கதி்றார. 
 வ்றதி்யாாதின் �ெதிப்�திணேதி துன்�ம் ெீக்கு்ல கு்றதித்து

‘‘உறு�ெதியும் ஓவாப்�திணேதியும் செறு�ல்கயும்
்ெராது இயலவது  ொடு’’

என்�து வளளுவர வாக்கு. 
 மக்்களுக்கு உ்ணடாகும் மதிகுந் �ெதி அ்ன்்காரணேமா்க உ்ணடாகும் 
ெீங்கா் ்ொய்்கள மறறும் �ல்க இலவசயலைாம் இலைா்திருப்�்் ொடாகும் 
என்�து ச�ாருள. ொட்டின் எலைா ்ீலம்களுக்கும் அடிப்�லட �ெதிக்ச்காடுலம. 
வறுலம இலைாவதிட்டால மக்்கள ஒ்ர குைமாய்க்கூடி வாழ்வார்கள. 

‘‘உடுத்்தி்ைம் ெதி்றதிதும் உ்ணடி்ைம் எனவந்்ா்திய வ்றதி்ரக்கு ஏதும் 
ச்காடுத்்தி்ைன் ச்காடுக்கும் கு்றதிப்�தி்ைன்’’

என்று வ்றதி்யாரக்கு உ்வா் ்ன்லமலயத் ்ன்்மல ஏற்றதிக்கூ்றதினார. 
‘‘வாடிய �யதிலரக் ்க்ணட்�ாச்லைாம் 
வாடி்னன் �ெதியதினால இலளத்்்
வீடு்்ாறு இரநதும் �ெதிய்றா ்யரந்
சவற்றலரக் ்க்ணடுளம் �ல்த்்்ன்.
ெீடிய �திணேதியால வருநது்கதின்்்றார என்
்ெரஉ்றக் ்க்ணடுளம்  துடித்்்ன். 
ஈடில மானதி்களாய் ஏலை்களாய் செஞெதில
இலளத்்வர ்லமக்்க்ண்ட இலளந்்ன்.’’ என்று

வறுலமயால வாடு்வார அற்ற ெமு்ாயம் ்வ்ணடும் என்று உளளம்துடித்து 
இப்�ாடலைப் �ாடினார. 
 ஏலை என்்றால வ்றதியவர ச�ாருள இலைா்வர என்று அலனவரும் அ்றதிவர. 
 ஆனால ஏலை என்்றால அ்றதியாலம என்று ஒரு ச�ாருள உ்ணடு. 
்ங்களுலடய உலைப்�தின் ெக்்திலய அ்றதிநதுச்காளளும் அ்றதிவற்ற மக்்க்ள இன்று 
ஏலைமக்்களா்கத்்வதிக்்கதின்்றனர. உணேரச்ெதி ச்கா்ணடமக்்கள ்ங்கள உலைப்�தின் 
�ைலனப்ச�்றப்்�ாராடு்கதின்்றனர. ஆ்ைால அ்றதியாலம்ய வறுலமக்குக்்காரணேம் 
என்று ச�ாருள�டு்கதி்றது. அ்றதிவு ச�றச்றழும் ஏலை்கலள அடக்குவ்றகு 
ம்ம் �ாவம் பு்ணணேதியம் மறறும் ஊழ் ஆ்கதியலவ அடக்்கதி ஆ்ணடவர்களுக்குப் 
�யன்�ட்டது. ஆனாலும் மக்்கள அ்றதிலவப் �யன்�டுத்்திப் ்�ாராடிச்சுர்ணடு்வார 
கூட்டத்்தினாதிடமதிருநது ்ம்ை்றதி வநது ச்கா்ணடு்ான் இருக்்கதி்றார்கள. இல்்ய

‘‘�ணேம் இலைாரக்கு இடுக்்க்ண புாதிநது உ்ணணும் 
்ொறறுப்�ணேம் �்றதித்து உைல்கதின்்ற �டி்றன்» என்று ்மலும் 
«எளதியாலர வலியார அடித்்்�ாது ஐயா 
என்மனம் ்கைங்கதிய ்கைக்்கம் 
ச்ளதியொன் உலரக்்க வலைவன் அல்ைன்
்திருவுளம் அ்றதியும் என்்ா்ய’’
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இவவாறு வலி்யார எளதி்யாரக்கு இலைக்கும் துன்�த்ல் எடுத்துக் கூறு்கதி்றார. 
வலிலம உலடயவர்களஅலனவாதிடத்தும் அன்பும் ்கருலணேயுடனும் ெடநது 
ச்காளள்வ்ணடும் என்்கதி்றார. 
 ஆ்ணடா்ணடு்காைமா்கத் ச்ாடர்கதின்்ற அரத்்மற்றச் ெடஙகு ெம்�திர 
்ாயங்கலளயும் மூடெம்�திக்ல்க்கலள யும் ்கடுலமயா்கச் ொடு்கதி்றார.

‘‘்கலையுலரத்்க் ்கற�லன்கள ெதிலைசயனக்ச்கா்ணடாடும்
்க்ணமூடி வைக்்கசமலைாம் ம்ணமூடிப்்�ா்க’’

என்று மூடெம்�திக்ல்கயதிலிருநது வதிடு�டும் மக்்கள்ான் அரெதியலிலும் 
ெமு்ாயத்்திலும் ்மன்லம அலடயமுடியும் என்்கதி்றார. 
 ச�்ண்களுக்்கான ்கலவதி மறறும் வதி்லவமணேத்ல் ஆ்ாதித்து மாற்றங 
்கலளக் ச்கா்ணடுவர ்வ்ணடு்கதி்றார. 
 ‘‘ல்கம்லமலயத் ்வதிரத்து மங்கைம் அளதித்் ்கருலணே்ய!’’
என்று �ாடு்கதி்றார. 
 ஆ்ணச�்ணெமத்துவத்ல்ப்�ற்றதிக்கூறும்்�ாது ஆ்ண-ச�்ண இரு�ாைாதிட 
மும் ச�்ண்ன்லமயான இள்கதிய மனமும் ஆ்ண்ன்லமயான உறு்தியும் ஒன்று 
�ட்்ட ்காணேப்�டும். 

‘‘ச�்ணணேதினுள ஆணும் ஆணேதினுள ச�்ணணும்
அ்ணணு்ற வகுத்் அருட்ச�ருஞ்ொ்தி!»
«்னதித்்னதி வடிவனும் ்க்்க ஆ்ண-ச�்ண செயல
அலனத்து்ற வகுத்் அருட்ச�ருஞ்ொ்தி!’’

என்று ்கலவதி ்கலை ்�ான்்ற அலனத்துப்�யதிறெதி்களும்இரு�ாைருக்கும் ெமத்துவ
மா்கப்�யதிறறுவதிக்்கப்�ட்வ்ணடும் என்்கதி்றார. 
 ெமு்ாயம் ்மன்லமயு்ற மதுவதிைக்கு மதி்கவும் அவெதியம் என்று கூறு்கதி்றார. 
 ‘‘்கள உணும் ச்காடியன் ்களதியலரக்  ்க்ணடு �யந் 
 என் �யந்ான் ்கடலினும் ச�ாதிது்க்ணடாய்»
என்று உளளம் �ல்த்துக்கூறு்கதி்றார. 
 ‘‘்களளருநது்ல சூ்ாடு்ல ்காமக்்கலடச்ாறும் மயஙகு்ல 
 ச�ாய்்ய வதிளளு்ல புாதிவர’’
்கள சூது ்காமம் ச�ாய் அலனத்தும் ெமு்ாயச்ெீர்்கட்டிற்்க அடி்்காலும் என்று 
மனம் வருந்திக்கூறு்கதி்றார. 
 மக்்களதின் துன்�த்ல்ப் ்�ாக்்கதி ெமெீ்தியுடன் ஆட்ெதி புாதிய ்வ்ணடு்கதி்றார. 
்ன்னைம் மதிக்்கக்்கருலணேயற்ற ஆட்ெதி ஆளவ்றகுத்்கு்தியும் உாதிலமயும் 
இைக்்கதி்றது என்�்லன
 ‘‘்கருலணேயதிைா ஆட்ெதி ்கடு்கதி ஒைதி்க
 அருள ெயந் ென்மாரக்்கர ஆள்க»
என்று வலியுறுத்து்கதி்றார. 
 மனதி் வாழ்வதிறகு அவெதியமான அ்றங்கலள ென்மாரக்்க செ்றதியதின் மூைம் 
ெமக்கு உவந்ளதிக்்கதி்றார. 
 ஒருலமப்�ாட்டுணேரவு உயதிர்களதிடத்து அன்பு ெலசைன செய்்ல 
ெயவுலர �்கதிர்ல எளதிலம்யாடுஇருத்்ல ்கருலணே ச்கா்ணடு ெடத்்ல ்�ான்்ற 
உயரசெ்றதியதில எலைா உயதிரும் இன்புறறு வாழ்்க.  வளளல ச�ருமானதின் 
ென்மாரக்்க செ்றதி உை்களாவதி ஓஙகு்க!

�ாவைர ்கவதிப்�ாலவ
ொவதித்்திாதி ்கதிருஷணேமூரத்்தி

�திரான்சு
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்கடந் நூற்றா்ணடின் ்கவதில் சவளதி �ார்தியதின் ் டங்களதிலிருநது ச்ாடரந்து. 
அ்் ்காை்கட்டத்்தில ்கவதில் சவளதியதிலட ்மதிழ் செய்ய வந் மறறுசமாரு 
்கவதிச்சுடர �ா்வந்ர �ார்தி்ாென். ்கடவுலளத் ் வதிரத்து ் னதிமனதி் ஈரப்�தின் �ால 
«்ாென்» என ச�யர மாறறும் ்ளத்ல் �ார்தி்ாென் ஏறறு �ார்தியதின் ்ாெனா்க 
்ன்லனப் �திர்கடனப் �டுத்்திக்ச்கா்ணடார. ஆனால, ்மதிழ் ்கவதில்்கலள 
சுவாெதிக்கும் ் மதிைர்களுக்கு இருவரு்ம ் வறு ் வறு ் திலெ்களதில எழுத்துருக்்களதில 
அைங்காரம் செய்்வர்கள என்�து புாதியும். இவர்கள இருவலரயும் ஒ்ர ் திலெயதில 
�யணேதிக்்கச்செய்்து அவர்களுக்குள இருந் ்கா்ல. �ார்திக்கும் �ார்தி்ாெனுக்கும் 
உளள ச்ாடரல� ்கா்லில லவத்து அ்றதிநதுச்காளவது இனதிலமயா்க இருக்்கதி்றது.

‘்கள’ என்னும் ச�ாதுச்சொலலுக்கு ென்லம்களும் ்ீலம்களும் சவவ்வறு 
அளவீடு்களதில இைக்்கதியங்களதில எழு்ப்�ட்டிருக்்கதின்்றன. அ்கத்்தியாதின் 
குணேப்�ாட �ாடல ்களலள «�லனமது» என்று கு்றதித்து அல் ென்லமயானது 
என்று கூறு்கதி்றது. வளளுவர ்ீங்கதில ்ெரத்து ்களளு்ணணோலம என்று அ்தி்காரம் 
செய்்திருக்்கதி்றார. ்கம்�ரும் கூட ்கம்�ராமாயணேத்்தில ்களலள ்ீலமயதில 
்ெரத்்திருக்்கதி்றார. ்கள என்�்றகு �யன்�ாட்டுக்கும் செயற�ாட்டுக்கும் 
ஏற்றாற்�ாை மாறு�ட்ட �ாரலவ்கள இருக்்கதின்்றன.

�ார்தியும் �ார்தி்ாெனும் «்களசவ்றதி» என்்ற சொலலை சவவ்வறு ெதி்கழ்வு்களதில 
�யன்�டுத்்தியதிருக்்கதி்றார்கள.

‘்கள’  ‘‘்களதிப்பு’’ என்னும் ்வரச்சொலலில இருநது ்களதித்்ல, ம்கதிழ்வுறு்ல 
்�ான்்றவற்றதின் அலடயாளமா்க ‘்கள’ என்று சொலைப்�ட்டிருக்்கதி்றது. அல் 
ம்கதிழ்ச்ெதியதின் ச�ாருளதில எடுத்்திருக்்கதி்றான் �ார்தி. ச�ரும்கதிழ்ச்ெதியதின் கு்றதிப்புணேர 
அல் «்களசவ்றதி» என்று எழுது்கதி்றான்.

‘’்கன்னத்்தில முத்்மதிட்டால - உளளந்ான்
்களசவ்றதி ச்காளளு ்டீ!
உன்லனத் ்ழுவதிடி்ைா - ்க்ணணேம்மா
உன்மத்் மாகு ்டீ’’

்கன்னத்து முத்்த்்தில அலடந் உளளத்்தின் எழுச்ெதிலய, ம்கதிழ்ச்ெதி மதிகு்திலய 
்களசவ்றதி ச்காளவ்ாய் �ார்தி எழு்தியதிருக்்கதி்றான். �ார்திக்கு ்களசவ்றதியதின் 
அனு�வம் இருக்்கதி்ற்ா என்்ற ஆராய்ச்ெதிலயவதிட ்கவதில்யதில அனு�வங்கள 
்்லவயதிலலை என்று சொலலி ்கடநதுவதிடுவது ் மதிழுக்கு சு�ம். ்கா்ல மரணேவலி 
என்று எழுது�வர்கள யாருக்கும் மரணேதித்் அனு�வம் இருக்குமா என்ன? 
«்களசவ்றதி» என்்ற சொலலுக்ச்கன்று இரு்வறு ச�ாருள்கள புைப்�ட்டாலும் 
அ்ன் ஆ்தி ம்கதிழ்ச்ெதிலய்ய சுட்டு்கதி்றது.
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�ார்திலயப்்�ாை �ார்தி்ாெனும் ் னது  ்கவதில் ஒன்்றதில ‘’்காணும் எைதிசைலைாம்  
சமலலியதின்வாய்க் ்களசவ்றதி்யா» என்று ்களசவ்றதிலய �யன்�டுத்்தியதிருக்்கதி்றார.

            ்்ணணேதிைவும் அவளமு்க்மா! ்ாரல்க்கள ெல்க்யா!
            ்ளதிருடலைத் ச்ாடும்உணேர்வா ென்மணேஞ்ெர குளதிரும்!
            வதி்ணணேீைம் ்காரகுை்ைா! ்காணும் எைதிசைலைாம்
            சமலலியதின்வாய்க் ்களசவ்றதி்யா! அலலிமைரத் ்்னதின்
            வ்ணடின்ஒலி அன்னவளதின் ்்ணடமதிழ்த்்ாய் சமாைதி்யா!
            வாைதியஇங ்கதிலவசயலைாம் எழு்வரும் ்கவதில்!
            ்க்ணசடடுத்்்ன் உயதிரப்புல்யல! அ்்ா வநதுவதிட்டாள!
            ்க்ணசடழு் முடியா் ெறுங்கவதில் அவ்ள!

அந்திொய்ந் முன்னதிரவதில ்கா்லிக்்கா்க ்காத்்திருக்கும் ்கா்ைன் ்காத்்திருப்�தின் 
்கணேங்கலள ்கவதில்யாய் மாற்றதி, இறு்தியதில ்கா்லி வந்தும் எவவளவு 
எழு்தினாலும் எழு்முடியா் ்கவதில் ்கா்லி்ான் என்று சொலலி முடிக்கும் இந் 
்கவதில் ்கீழுளளவாறு ச்ாடஙகு்கதி்றது.

்மற்றதிலெயதிற சூாதியன்்�ாய் வதிழுநது மல்றந்திட்டான்;
சமலைஇருட் ்கருங்கடலில வதிழுந் ்திந்உைகும்!
்்ாற்றதியபூங ்காவனமும் துளதிரும்மைரக் குைமும்
்்ான்்றவதிலலை; ஆயதினும்ொன் ஏதுலரப்்�ன் அடடா!
ொற்றதிலெயதின் ெதித்்திரத்ல் மல்றத்்இருள, என்்றன்
ெனவதிலுளள சுந்ாதிலய மல்றக்்க வெமதிலலை!
மாறறுயரந் ச�ான்னுருக்்கதி வடிசவடுத்் மஙல்க
மனசவௌதியதில ஒளதிசெய்்ாள என்ன்்கத் ்்காயம்!

 இந் ச�ருங்கவதில்யதின் ொரம் �ார்தியதின் ்க்ணணேம்மா ்கவதில்லய 
ெதிலனவுப் �டுத்து்கதி்றது. 

 �ார்தியதின் ்கவதில்யும் அ்் மாலை்ெரத்து ்காத்்திருப்�தின் ்கணேங்கள 
சொலலும் ்கவதில் ்ான்.

மாலைப் ச�ாழு்திசைாரு ்மலடமதிலெ்ய
வாலனயும் ்கடலையும் ்ொக்்கதியதிருந்்ன்;
மூலைக் ்கடலிலனயவ வானவலளயம்
முத்்மதிட் ்ட்ழுவதி மு்கதிழ்த்்ல்க்ண்டன்;
ெீை செருக்்கதிலடயதில செஞசுசெலுத்்தி,
்ெரங ்கைதிவ்திலும் ெதிலனப்�தின்்றதி்ய
ொைப் �ை�ைெற �்கற்கனவதில
்ன்லன ம்றந்ையந ்ன்னதில இருந்்ன்

 �ார்தி ‘்க்ணணேம்மா» என்று ்கா்லிக்்கதி்றார. �ார்தி்ாென் ‘அவள’ என்று 
்கா்லிக்்கதி்றார. ஆனால, இருவாதின் ்கா்லும் ஒன்்றா்க்வ இருக்்கதி்றது.

 ‘‘சுட்டும் வதிைதிச்சுடர ்ான் – ்க்ணணேம்மா சூாதிய ெந்திர்ரா?’’ என்று 
�ார்தியார ்க்ணணேம்மாலவ எழு்தினால ‘‘்்ணணேதிைவும் அவளமு்க்மா!’’ என்று 
�ார்தி்ாென் குளதிர ெதில்றந் ெதிைலவ அவள மு்கசமன எழுது்கதி்றார.



  |

�ார் திலயப் ்�ாை்வ ்கா்லை ச்காஞெம் அ்தி்கமா்க்வ ்கா்்ைாடு 
எழு்தியதிருக்்கதி்றார �ார்தி்ாென்.

‘‘இரவு ்ெரந்வுடன் என்னுளத்ல்ச் ்ெரநதுவதிட்டாள!
எனதினும் ென்னத்் மைருடலை என்னதிருல்க ஆரத்
்ழுவுமட்டும் என்னுயதிாதில ்ணேதிவது்ண்டா ்கா்ல?’’

 புரட்ெதிக்்கவதி்ாதின் ‘்கா்ல ்கவதி்ர’ அவ்ாரம் �டிக்்க �டிக்்க அத்துலன 
அைகு. �ார்தி வதிட்டுச்சென்்ற ்கா்ல்மதிைதின் ெீட்ெதி �ார்தி்ாென்.

 புரட்ெதி ் வளவதியதில ் மதிழ் ெமூ்கத்ல்க் ்கட்டிப்்�ாட்ட இந் ச�ருங்கவதி்ர 
்ற்காை ்மதிழ் இலெ ரெதி்கர்கலளயும்  ‘‘அவளும் ொனும் அமுதும் ்மதிழும்’’ என்று 
ரஹமான் இலெயதில ம்கதிழ்வதித்துக் ச்கா்ணடிருக்்கதி்றார.                                       n

புதியப�சார் 
உலகம் 
ச்யபவசாம் 

அனபு அற்்ற 

ஆரச நிர்ற்நத 

இனபம் எது யவனறு அறிொத 

ஈரகேகறகே விரலறபசும் 

உணர� ஒர் றகோ�ாளி 

ஊைல் தான உதத�ம் 

ஐெம் எனபது பணததிற்றகே 

எணண அழுககு ஆயிைம் 

ஏற்்றம் யப்ற 

எரதயும் யசய்யும் �னிதர்கேறைா 

ஒர் றவள்வி 

ஓதல் யசய்றவாம் 

ஔைதம்  யகோடுதது அல்ல 

அனற்ற முைஙகிெ 

தீர்ககேததரிசி வார்தரத 

புதிெறதார் உலகேம் யசய்றவாம் 

யசால்ரல யசெல் ஆககுறவாம் 

அனரபப் பணபாகே யகோணடு 

ஆரசறெ பி்றநலம் யகோணடு 

இனிெரவ எரவயெனறு அறி்நது 

இனபம் யகோணடு 

ஈரகேகறகே இப்பி்றப்யபன்ற 

எணணம் யகோணடு 

உணர� �ட்டுற� நிரலககுய�ன்ற 

எணணம் யகோணடு 

ஊைல் எனனும் கிைவிககு 

வாசல் �றிதது வைகறகே அனுப்பி 

ஐெம் எனபது ொது�றிொத 

என �னிதர்கேரைக யகோணடு 

புதிெறதார் உலகேம் யசய்றவாம்! 

புதிெறதார் உலகேம் யசய்றவாம்!

 வள்ளி றசர்�லிஙகேம்
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 ்ங்கலளப் �ற்றதி ெதிறு அ்றதிமு்கம் 
்ாருங்கள.

 ்வலூர மாவட்டம் ஆற்காடு ்ாலுக்்கா 
்காவனூர ்கதிராமம் எனது �தி்றப்�திடம். 
�ளளதிக்்கலவதி முடித்து ்வலூர ஊாீசு 
்கலலூாதி மறறும் ்மலவதி்ாரம் அப்துல 
ஹக்்கீம் ்கலலூாதியதில எனது �ட்டப்�டிப்பு. 
�தின்னர மதுலர ்காமராெர �ல்கலையதில 
முது்கலை ச�ாருளா்ாரம், அ்ணணோமலை 
�ல்கலையதில மனதி வள ்மம்�ாடு �ட்டயப் 
�டிப்பு. யூனதியன் �ாஙக் ஆப் இந த்ியாவதில 38 
ஆ்ணடு்கள �ணேதிபுாதிநது 2015ல ் மைாளரா்க 
ஓய்வு ச�றறுள்ளன். த்ிருவ்ணணோமலை 
மாவட்டம் செய்யாறு ெ்காதில ெதிரந்ர 
வாழ்வதிடமா்கக் ச்கா்ணட ொன் ்ற்�ாது 
சென்லன ெ்கர வாெதியா்க உள்ளன் 
்மலும் முழு்ெர ்மதிழ் இைக்்கதியப்�ணேதியதில 
ஈடு�ட்டுள்ளன். 

 வ ங ்க தி ப் � ணே தி யு ட ன்  இ ல ணே ந து 
இைக்்கதியப் �ணேதியாற்றதி வருவது வதியப்�திற 
குாதிய வதிெயம்... இர்ணலடயும் ்ாங்கள 
எப்�டி �குத்துக் ல்கயா்ணடீர்கள?

 எனது உயரெதிலை மறறும் ்கலலூாதி 
வாழ்ொளதில ்கவதில்்கள, வாசனாலி 
சமலலிலெப்�ாடல்கள எழு த்ி வந்்ன். 
வங்கதிப் �ணேதியதில ்லைலம எழுத்்ர �ணேதி 
யதிலிருக்கும்்�ா்் செய்யாறு ்மதிழ்ச் ெங்கம் 
ெதிறுவதி ச்ாடரநது ஐநது ஆ்ணடு்கள ெதிறுவனத் 
்லைவரா்க �ணேதியாற்ற தி  எ்ணணேற்ற 
்மதிழ்ப்�ணேதி ஆற்றதி வந்்ன். வங்கதியதில 
எனக்கு ஆ்ரவும் ஊக்்கமும் அளதிக்்கப்�ட்டது. 
எ ன் னு ட ன்  இ ல ணே ந து  ச ெ ய் ய ா ்ற தி ல 
எழுத்்ாளர வைலெ வீர�ா்ணடியன், 
்�ராெதிாதியர வலைம் சவங்கட� த்ி, ்கவதி ர 
்கருணோெதி தி, ்ங்கம் ்வ்புாதி, ெதி ைலடக் 

்கவதி்ர இரா்ா்கதிருட்டிணேன் மறறும் 
்கவதி்ர ம்கா ம்திவாணேன் ்�ான்்்றார 
்மதிழ்ப்�ணேதியாற்றதினர . 

 வங்கதிப் �ணேதியதின்்�ாது வங்கதிக் 
்கா்க்வ முழுக்்கவனமுடன் �ணேதியாற்றதி அஙகும்  

  
  

  

  

  

  

  : 

   

  |
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வதிைாக்்களதில ் ெமதிப்�தின் முக்்கதியத்துவம் 
மறறும் வங்கதிச்்ெலவ்கள கு்றதித்  ் ்கவதில் 
மறறும் உலரயாற்றல ெதி்கழ்த்துவது்ணடு. 
எனது லஹக்கூ ்கவதில்்கலள யூனதியன் 
்ாரா எனும் வங்கதி ்காைா்ணடி்ைதில 
சவளதியதிட்டு ெதி்றப்�தித்துளளனர. வங்கதியதில 
அலுவைர �்வதி ஏற்றதும் ் மதிழ் அலமப்பு்களதில 
ஆற்றதிவந  ் ச�ாறுப்பு்களதில இருநது வதிை்கதி 
வங்கதி வளரச்ெதிக்்கா்க �ணேதியாற்றதி வந்்ன். 
ொ்ளடு்கள, மா  ் இ்ழ்்கள ்�ான்்றவற்றதில 
்கவதில்்கள, ்கட்டுலர்கள ச்ாடரநது 
எழு்தி  வநதுள்ளன். மாணேவர்களுக்கு 
்மதிழ் வகுப்பு்களும் இைவெமா்க ெடத்்தி 
ஊக்்கப்�டுத் தியுள்ளன். 

 மரபு, புதுக்்கவதில் இர்ணடிறகு 
மான ் வறு�ாடு்கள என்ன? இவவதிர்ணடில 
்ங்களதின் ஈடு�ாடு எ்தில அ்தி்கம் ஐயா?

 மூவாயதிரம் ஆ்ணடு்களுக்கு முன்னர 
மரபு இைக்்கணேவைதி ெமக்கு ்கதிலடத்துளள 
நூல ச்ால்காப்�தியம். இைக்்கணே வரம்புக்கு 
உட்�ட்டு எழு்ப்�ட்ட மரபுவல்க செய்யுட் 
்களா்க வடிவம் ச�ற்றது. இவவடிவம் 
ஐயாயதிரம் ஆ்ணடு்காை ச்ான்லமயுலடயது. 
சவ்ண�ா, ஆெதிாதியப்�ா, ்கலிப்�ா, �ாதி�ாடல 
ஆ்கதியன கு்றதித்் இைக்்கணேங்கலள ச்ால 
்காப்�தியம் எடுத்துலரக்்கதின்்றது. இவறல்றக் 

ச்கா்ண்ட �க்்தி இைக்்கதியம் மரபுவைதி 
�தி்றந்து. சவ்ண�ா மறறும் வதிருத்்ங்கள 
அ்தி்க அளவதில �க்்தி இைக்்கதியத்்தில 
்காணேைாம். 

 ‘மல்றநது்�ான ்மதிழ்நூல்கள’ என 
மயதிலை ெீனதி வங்கடொமதி, இவவல்க நூல்கள 
கு்றதித்துத் ்னதிசயாரு நூ்ை எழு த்ியுளளார. 
இநநூலைப் �டித்்ால மரபுக்்கவதில்்களதின் 
ச்ான்மத்ல  ்அ்றதிநதுச்காளளைாம்.

 �த்ச்ான்�்ாம் நூற்றா்ணடுவலர 
செய்யுள வடிவமா்க இருந் ்மதிழ் இைக்்கதிய 
வடிவம் யாப்பு உருவத் த்ிலிருநது மாறு�ட்டு 
பு த்ிய ்கவதி ர்கள உலரெலட ொயலில 
்கவதில்்கள �லடக்்கத் ச்ாடங்கதினர. 
இ்றகு முன்்னாடியா்க அசமாதிக்்கக் ்கவதி ர 
வாலட் வதிட்மன் புலலின் இலை்கள என்்ற 
்லைப்�தில ்மது ்கவதில்்கலள �லடத்்ார. 
இ்லன ெம் ம்கா்கவதி �ார்தியாரும் 
வாலட்வதிட்மன் எதுல்க ்மாலனயதின்்றதி 
்கவதில்்கலளக் ச்காடுத்துளளார என 
ம்கதிழ்ச்ெதி யாடு கூ்றதி ்ாமும் புதுக்்கவதில்ப் 
�ாணேதியதில �ை ்கவதில்்கலள �லடத்்ார 

 இல்த் ச்ாடரநது ெ.�திச்ெமூரத்்தி, 
்கா.ொ.சு.,்கவதிமணேதி, ொமக்்கல ்கவதி்ர, 
�ார த்்ி ாென், மு.் மத்்ா, ்கவதிக்்்கா அப்துல 

13.07.2019 அனறு ்ண்ணத ்மிழச்சைஙகத்தின 36 ஆவைது ஆணடு வைிழாவைில் 
"வைி்்ப்்நது " ்்லைப்்ில் ந்ை்்ற்ற கவைியரங்க ்்லை்மதயறறு நைத்திய  
கவைிச்சுைர் கா.ந.கல்யாணசுந்ரம் அவைர்களுக்கு ்்ாதுஉ்ை்மச் சைிந்்னயாளர் 
ஐயா இரா.நல்லைக்கணணு  அவைர்கள் நதி்னவுப் ்ரிசு வைழஙகுகதி்றார். அருகதில் 
்ண்ணத ்மிழச்சைஙகத ்்லைவைர் கவைிக்தகா து்ர வைசைந்ராசைன.
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ரகுமான், ்க்ணணே்ாென், ெ.்காமராென், மீரா 
்�ான்்்றார புதுக்்கவதில்்கலள எழு்தினர. 
ஆ்க…. எதுல்க ்மாலனயதின்்றதி, இைக்்கணே 
வல்கலம்கலளக் ்கலளநது ்�ாட்டு 
�ாமரனும் அ்றதியும் வ்ணணேம் எழு்ப்�ட்டலவ 
புதுக்்கவதில் வடிவங்களாயதின. புதுக் 
்கவதில்யதின் ்்ாற்றமும் வளரச்ெதியும் 
கு்றதித்் ்கவதி்ர வலலிக்்க்ணணேனதின் 
புத்்்கம் அறபு்மான �லடப்பு. அலனவரது 
வீ ட் டி லு ம்  இ ரு க் ்க ் வ ்ண டி ய  நூ ல . 
புதுக் ்கவதில்யதில்ான் எனக்கு அ த்ி்கமான 
ஈடு�ாடு. �ா்வந்ர அடிசயாற்றதி எழு்திய 
புதுக்்கவதில்்கலளப் �ாராட்டி �ா்வந்ாதின் 
பு ் ல வ ர  ம ன் ன ர  ம ன் ன ன்  எ ன க் கு 
�ா்வந்ர �ட்டயத்ல  ் 1991 ஆம் ஆ்ணடு 
்காஞெதிபுரத் த்ில ெடந  ்�ா்வந்ர நூற்றா்ணடு 
வதிைாவதில வைங்கதினார. புதுக்்கவதில்்கள 
ச்ாகுப்பு “சவளதிச்ெசமாைதியதின் வாெதிப்பு“ 

த்ிருக்்்காவதிலூர ்மதிழ்ச்ெங்கம் ெதி்றந்நூைா்கத் 
்்ரவு செய்துளளது. ் மலும் ்கவதிஓவதியா ்கலை 
இைக்்கதிய மன்்றமும் இநநூலிலன ெதி்றந் 
நூைா்க 2020 ஆம் ஆ்ணடு ் ்ரவு செய்்து.

 ெங்க இைக்்கதியம் ொரந் நூல்களதில 
எ்ாவச்ான்ல்ற  புதுக்்கவதில் வடிவதில 
மாற்றம் செய்து உளளீர்களா?

 ஆ்கா... ்ாங்கள இது�ற்றதி செய் த்ி 
அ்றதிநது்ான் இந்க் ்்களவதிலயக் ்்கட்்கதி்றீர 
்கள என ெதிலனக்்கதி்்றன். அ்ணலமயதில 
மு்கநூலில மறறும் ்மதிழ்செஞெம் இலணே 
யத்்திலும் எளதிய ்மதிழ் வாரத்ல்்களால 
எழு த்ிய “மூன்்றடி்களதில மைரந  ் பு்றொனூறு“ 
்்ரந  ்ஐம்�து பு்றொனூறறுப் �ாடல்கலளக் 
ச்கா்ணடது. பு்றொனூறு �ாடல்கலளயும் 
அ்ற்கான ச�ாைதிப்புலரலய மூன்று மூன்று 
வாதி்களா்கப் �குத்து வதிளக்்கவுலரலய எளதிலம 
யா்க ச்காடுத்துள்ளன். இநநூலிலன 
சென்லன ்கவதி ஓவதியா � த்ிப்�்கத்்ார அச்ெதிட்டு 
சவளதியதிட இறு த்ி ்கட்டப் �ணேதியதில உளளனர. 
இது இைக்்கதியம் ொரந  ்எனது மு்ல முயறெதி. 

 ்கவதில்யதிைக்்கதியத்்தில  உளள �ைவதி் 
வடிவலமப்பு்களதில  ் ்ரந்வர ் ாங்கள.. 
இ்தில  லஹக்கூ ்கவதியலமப்�தின்�ால 
்னதி ஈரப்பு வருவ்ற்கான ்காரணேம் 
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என்னசவன்று கூறுங்கள ஐயா?

 ்கடந் முப்�து ஆ்ணடு்களுக்கு 
்மைா்க லஹக்கூ ்கவதில்்கள எழு்தி 
வரு்கதி ்றன். மரபுக் ்கவதில், புதுக்்கவதில், 
சமலலிலெ என எழு த்ி வந் ொன் 1992 ல 
செய்யா்றதில வெதிக்கும் ்�ாது ்கவதி ர ம்கா.
ம த்ிவாணேன் அவர்கலள ெந த்ித்்்ன். அவர 
ெதி்றந் லஹக்கூ ்கவதி ர. அவரது ெந த்ிப்பும் 
அவரது லஹக்கூ ்கவதில்்களும்்ான்  எனக்கு 
ஒரு ் திருப்பு முலனலயத் ் ந்து. அன்று மு்ல 
லஹக்கூ ்கவதில்்கள எழு் ஆரம்�தித்்்ன். 
புதுக்்கவதில்்களதில பு த்ிய �ாதிமாணேம் மறறும் 
அ த்்ி வ்க இயந த்ிர உைகுக்கு ஏற்ற மூவடிக் 
்கவதில் வடிவம் என்லன மதி்கவும் ஈரத்்து.  
அப்்�ா்் ்மதிழ் ்கவதில்ச் ெதிற்றதி ழ்்கள, 
மா் வார இ்ழ்்கள எனது லஹக்கூ 
்கவதில்்கலள சவளதியதிட்டன. எளதி்தில 
சொலைவரும் ்கருத் த்ிலன மூன்்்ற வாதி்களதில 
மக்்களுக்கு ச்கா்ணடு செலலும் வலிலம 
உலடயன லஹக்கூ ்கவதில்்கள என்�ல் 
உணேரந்்ன்.  
 
 லஹக்கூ ்கவதில் என்்றால என்ன? 
அ ் ன்  ் ் ா ற ்ற ம்  இ ை க்்க ணே ம்  � ற ்ற தி க் 
கூறுங்கள ஐயா..

 ல ஹ க் கூ  ்க வ தி ல ்  ் ் ா ற ்ற ம் 
வளரச்ெதி �ற்றதி கூ்ற்வ்ணடுமானால அ்ன் 
ெீ்ணட செடிய வரைாறு �ை �க்்கங்கலளக் 
ச்கா்ணடது.  சுருங்கக் கூ்ற ் வ்ணடுமானால 
முலனவர இரா.்மா்கன் அவர்கள 
“்கீழ்த்்திலெப் ச�ௌத்்ச் ெதிந்லனயதில 
மு்கதிழ்த்து, ெீனத்துப் �்ண�ாட்டில ் திலளத்து, 
�ப்�ானதிய அைகுப் �ாரலவயதில மைரநது 
மணேம் வீெதிய இக்்கவதில் 1916 ஆம் ஆ்ணடு 
‘சஹாக்கு’ என்்ற ச�யரால ்மதிழுக்கு மு்ன் 
மு்லில அ்றதிமு்கம் செய்்வர ம்கா்கவதி 
�ார்தியார” என்று கு்றதிப்�திடு்கதி்றார. 

 �ப்�ானதிய ம்ணணேதின் லமந்ர 
“�ா்்ா அவர்கள லஹக்கூ ்கவதில்்களதின் 
்நல் என அலைக்்கப்�டு்கதி்றார. �ப்�ானதிய 
இைக்்கணேப்�டி 5/7/5 என்்ற அலெ்க்ளாடு 
மூன்று வாதி்களதில எழு்ப்�டும் லஹக்கூ 
்கவதில்்களதில மூன்்றாம் வாதி எ த்ிர�ாரா் ஒரு 

மதின்னலசவட்சடன ்திருப்புமுலனலயக் 
ச்காடுக்்க வலைது. ்கற�லன உவலம்கள 
ஏற்கப்�டா்லவ லஹக்கூ ்கவதில்்கள. 
ெ தி்கழ்்காைத்்தில இருக்்க ்வ்ணடும். 
வாரத்ல்ச்  சுருக்்கமுடன் இருத்்ல அவெதியம். 
இறு த்ிச்சொல ச�யரச்சொல்ைாடு முடித்்ல 
்வ்ணடும். மு்ல அடிக்கும் மூன்்றாவது 
அடிக்கும் ச்ாடரபு இருக்்க்வ்ணடும். 
லஹக்கூ ்கவதில்்களுக்கு ்லைப்�திடல 
கூடாது.  லஹக்கூ ்கவதில்்களதில வன்மம் 
இலைாமல உயதிர இரக்்கச் ெதிந்லனயுடன் 
எழு்ப்�ட்வ்ணடும் என்�்் வதி தி.

 �ப்�ானதிய ம்ணணேதில லஹக்கூ 
்க வ தி ல ் ்க ள  ச � ரு ம் � ா லு ம்  ச � ன் 
ச�ௌத்்த்  து்றவதி்களால எழு்ப்�ட்டலவ. 
இலவ மரபுவைதி லஹக்கூக்்கள (Tradi-
tional Haiku) என அலைக்்கப்�ட்டது. 
� தி ன் ன ர  ்க ா ை த் ் ா ல  � ை  � ா தி ணே ா ம 
வளரச்ெதி ஏற�ட்டு இைக்்கணே வரம்பு்கலள 
உலடத்ச்்றதிநது வதிட்டு ்கவதி்ர்கள ெவீன 
உத்்தி்க்ளாடு (Modern Haiku Poetry ) 
லஹக்கூ ்கவதில்்கலள உை்க அரங்கதில 
�லடத்்னர.  ் ற்�ாது ் மதிைதில லஹக்கூ 
்கவதில்்கள வளமான ெதிந்லன்களுடன் / 
ெவீன உத்்தி்க்ளாடு ்மதிழ் ம்ண , மரபு,  
ெமூ்கச் சூை்ைாடு லஹக்கூ ்கவதில்்கலள 
நூறறுக்்கணேக்்கான ்கவதி்ர்கள �லடத்து 
வரு்கதின்்றனர. மதி்கப் ச�ருலமயா்க உளளது.

 ச�ன் ் த்துவம் என்� த்ிலன இன்னும் 
ெதி்றதிது வதிளக்்கமா்கக் கூறுங்கள ஐயா?
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 “ெீ ெீயா்க இரு“ என இயல�தின் 
்ன்லமலய எடுத்துக்கூறுவது. மனதி்ம் 
்வறு�ாடு இன்்றதி ெமமா்க இருக்்க ்வ்ணடும். 
உயரந்்ார ்ாழ்ந்்ார ெதிலை அ்கற்ற 
்வ்ணடும். செய்யும் செயல்கள மற்றவாறு 
எவவதி் இலடயூறும் இன்்றதி இருத்்ல 
்வ்ணடும். உயதிர இரக்்கச் ெதிந்லன ் வ்ணடும். 
இயறல்க்யாடு இலணேந் வாழ்க்ல்கயும் 
ெதிந்லனயும் மனதி த் த்ில ்ம்ைாங்கதி இருத்்ல 
்வ்ணடும், செய்யும் செயல்களதில முழுலமயான 
ஈடு�ாடு ்வ்ணடும். மனல  ் ஒருமு்கப்�டுத் த்ி 
ெதிந்லன்கலளச் ெதி்்றவதிடாமல ஒவசவாரு 
ெ்கரவதிலும் ்வம் ்மறச்காளள்வ்ணடும்.  
இப்�டி மனல  ் ்ைொக்்கதி செயறல்கயான 
உநது்ல இலைா  ்இயறல்கயான வாழ்வதிலன 
அளதிக்கும் வலிலமமதிக்்கது ச�ன் ஆகும். 
அலம த்ியான சூைல ச�ன் வாழ்க்ல்கயதின் 
அங்கமா்க வதிளஙகு்கதி்றது. �ப்�ானதிய ச�ௌத்் 
து்றவதி்கள ச�ன் ் த்துவத்ல  ்உளவாங்கதி ் மது 
வாழ்க்ல்கப்�யணேத்ல  ் ்மறச்கா்ணடவர்கள. 
இல்றத்்ன்லமலய இயறல்கவைதி அனு�வதித்து 
ெதிந்லன்களதில ் ்க்்கதி லவத்்வர்கள. 

 ்ாங்கள எழு்திய லஹக்கூக்்களதில 
்ங்களுக்கு மதி்கவும் �திடித்் இரெதித்்லவ்கள 
ெதிைவறல்றக் கூறுங்கள ஐயா?

1 .  வ தி ட் டு க் ச ்க ா டு க் கு ம்  /  � ்ண ல � 
வளரத்்ன / ஒறல்றயடிப் �ால்்கள

2. �்ீரவீட்டு / முருஙல்கக் ்கீலர / 

மாாதியாத்்ா கூழுக்கு
3. அடுத்்்வலள / உணேவதிலலை / 

ெலமந்ாள ம்கள
4. �ாலில செல / ்கைந்்�ாது / �்்றதியது 

�ாைாலட
5. எலட ் மலடயதில ெதின்்ற்�ாது / அ்கற்ற 

முடியவதிலலை / இ்யச் சுலம்கலள

 லஹக்கூ வல்கலம்களதில ்ாங்கள 
சவளதியதிட்டு உளள நூல்கள �ற்றதியும் 
எநச்ந் சமாைதி்களதில ்ங்களதின் லஹக்கூ 
சமாைதிச�யரக்்கப் �ட்டுளளது என்�ல்யும் 
வதிவாதியுங்கள

 1998 ல மனதி்்ெயத் துளதி்கள 
எ னு ம்  எ ன து  ல ஹ க் கூ  மு ் ல  நூ ல 
சவளதியதிடப்�ட்டது. இ்லன செய்யாறு 
்மதிழ்ச் ெங்கம் சவளதியதிட்டது. ்மதிழ் மறறும் 
ஆங்கதிை சமாைதிச�யரப்்�ாடு ் மதிழ் லஹக்கூ 
வரைாற்றதில சவளதியதிடப்�ட்ட மு்ல 
இருசமாைதி  நூல என்்ற ச�ருலம ச்கா்ணடது. 

 ஆங்கதிை சமாைதிச�யரப்�ான இக் 
்கவதில்்கள �தின்பு “The Smile of Huma-
nity“ என ்னதிநூைா்க சவளதியதிடப்�ட்டு 
சவளதிொடு்களுக்கு அனுப்�ப்�ட்டது. 
கு்றதிப்�ா்க இந  ் நூலில உளள லஹக்கூ 
்கவதில்்கள மு்ன் மு்லில �ப்�ானதிய 
சமாைதியதிலும், �திசரஞசு சமாைதியதிலும் சமாைதி 
ச�யரக்்கப்�ட்டன. �தின்பு மலையாளம், 

்சைப்ைம்்ர் 2019 ஆணடு கம்த்ாடியா அஙதகார் ்மிழச் சைஙக ்னனாடடு கவைிஞர்கள் 
மாநாடடில் ்ாைலைாசைிரியர்கள் அஸமின, இநதும்தி, கவைிஞர்கள் ஓசூர் மணிதமக்லை 
சுவைிஸ நாடடு ஈழக் கவைிஞர்  ்ாமினி ஆகதிதயாருைன கவைிச்சுைர் கா.ந.கல்யாணசுந்ரம் 
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ச்லுஙகு, ஹதிந த்ி சமாைதி்களதிலும் உருது மறறும் 
அரபு சமாைதி்களதிலும் ெதிை லஹக்கூக்்கள 
சவளதியா்கதியுளளன. 

 ெீ்ணட இலடசவளதிக்குப்�தின் 2016ல 
எனது ச்ாதிவு செய்யப்�ட்ட லஹக்கூக்்கள 
“மனசெலைாம்“ என்்கதி்ற நூல ் ெைம் வாெ்கன் 
�்திப்�்கத்்ாரால சவளதியதிடப்�ட்டது. 
மனசெலைாம் நூலுக்கு ஒ்ர ஆ்ணடில 
மூன்று வதிருது்கள. இைஙல்க ொட்டில நுட்�ம் 
குழுமத் த்ினர, ெதி்கரம் இைக்்கதிய அலமப்பு 
மறறும் �லடப்பு இைக்்கதிய குழும வதிருது 
அளதிக்்கப்�ட்டது. ்கவதிமணேதி ்கவதிநுட்�ம் 
அவர்கள நுட்�ம் ஆ்ணடுவதிைாவதில 
்மதிழ்செஞெம் ஆெதிாதியர ்கவதி்ர அமதின் 
ஐயா அவர்கள முன்னதிலையதில ெதி்றந் 
புத்்்க  வதிரு த்ிலன மனசெலைாம் நூலுக்கு 
வைங்கதியது ம்றக்்கமுடியா ் ருணேம். ் ற்�ாது 
லிமலரக்கூ நூல ஒன்று ் யாாதிப்�தில உளளது.
 
 உை்கத்்மதிழ் லஹக்கூ ்கவதி்ர்கள 
மன்்றம் என்்ற அலமப்�திலன உருவாக்கும் 
எ்ணணேம் எவவாறு ்்ான்்றதியது? அ்ன் 
மூைம் ்ாங்கள செய்வது என்ன?

 மு்கநூலில ்கவதி்ர்கள ்ங்களது 
லஹக்கூ ்கவதில்்கலள �ல்வறு குழுமங 
்களதில எழு த்ிய ்வலளயதில... லஹக்கூவதிறகு 
என ்னதியா்க ஒரு மு்கநூல குழுமம் 
ச்ாடங்க்வ்ணடும் என ெதிலனத்்்ன். 
்மலும் உை்கதின் �ல்வறு இடங்களதில 

வாழும் லஹக்கூ ்கவதி்ர்கள இந்க் 
குழுமத் த்ில ்ங்களது லஹக்கூ ்கவதில்்கலள 
�்திவதிட ெலவாய்ப்�ா்கவும் இருக்குசமன 
இக்குழுமம் ச்ாடங்கதி னன்.  இன்ல்றக்கு 
ஐந்ாயதிரம் உறுப்�தினர்கலளக் 
ச்கா்ணடு இயங்கதி வரு்கதி்றது. 
ஆரம்� ெதிலையதில ்கருப்ச�ாருள, சூைல 
்�ான்்றலவ்கலளக் ச்கா்ணடு லஹக்கூ 
்�ாட்டி்கள ெடத் த்ி ொன்்றதி ழ்்கள வைங்கதி 
வந்்ாம். ்கவதி்ர மு.முரு்்கஷ, ்கவதி்ர 
இலளய�ார்தி ்கந்்கப்பூக்்கள, 
்கவதி ர மு்கமது ஆொத், ்கவதி ர அனு ராஜ் 
்�ான்்்றார்களால அவவப்்�ாது லஹக்கூ 
கு்றதித்  ்்கட்டுலர்களும் வதிளக்்கமும் � த்ிவதிட்டு 
வநதுள்ளாம்.

 நூறறுக்்கணேக்்கானக் ்கவதி்ர்களுக்கு 
ஊக்்கமும் உத்்வ்கமும் ் நது வரும் ் ாங்கள 
்ங்கள அலமப்�தின் மூைமா்க நூல ஏதும் 
சவளதியதிட்டு உளளீர்களா?  ஆம் எனதில 
அ்ற்கான ்காரணேம் என்ன?

 ஆமாம்… ்ாங்கள மதி்கச்ொதியான 
்்களவதிலய முன்லவத்துளளீர்கள. உை்கத் 
்மதிழ் லஹக்கூ ்கவதி்ர்கள மன்்றம்.. 

காஞசைீபுரத்தில் நைந் ்ார்தி்ாசைன 
நூற்றாணடு வைிழாவைில் அவைரது 
மகன கவைிஞர் மனனர் மனனன 
அவைர்கள் 02/03/1991 ல் கவைிஞர் 
கா.ந.கல்யாணசுந்ரம் அவைர்களுக்கு 
்ாதவைந்ர் ்டையம் வைழஙகுகதி்றார். 
அருகதில் ்சைய்யாறு வைழக்க்றிஞர் 
கவைிஞர்

டிசைம்்ர் 2016 ல் மன்சைல்லைாம் கவைி்் 
நூல் ்வைளியீடடு வைிழாவைில் நூலி்ன 
மக்கள் சைிந்்னப் த்ர்வையின 
்்லைவைர் ஸைாலின குணதசைகரன 
அவைர்கள் ்வைளியிை ்்ா்றியாளர் 
கவைியரசு தொ்திகுமார் அவைர்கள் 
்்றறுக்்காள்கதி்றார்கள். அருகதில் 
நூலைாசைிரியர் கா.ந.கல்யாணசுந்ரம், 
எழுத்ாளர் தலைனா ்மிழவைாணன, 
வைாசைகன ்்திப்்கம் கவைிஞர் 
ஏக்லைவைன ஆகதிதயார். 
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்கவதி்ர்களதின் லஹக்கூ ்கவதில்்கலளப் 
ச�றறு “�னதிவதிழும் மைரவனம்“ எனும் 
லஹக்கூ ச்ாகுப்�திலன மு்ன் மு்லில 
சவளதியதிட்்டாம். இத்ச்ாகுப்புக்கு ்கவதி ர்கள 
அனுராஜ், ொர்ா ்க.ெந்்ாஷ, அன்புச்செலவதி 
சுப்புரா�ூ, இளவல ஹாதிஹரன் மறறும் 
ச�ன்ஸி ஆ்கதி்யார ்�ரு்வதி புாதிந்னர. 
இனதிய உ்யம் ச�ாறுப்�ாெதிாதியர ்கவதி ரஆரூர 
்மதிழ்ொடன் ஐயா, ம்கா்கவதி ஈ்ராடு 
்மதிைன்�ன், ்கவதி ர அமு்�ார த்ி ஆ்கதி யார 
்கைநதுச்கா்ணடு ெதி்றப்�தித்்னர. லஹக்கூ 
்கவதியரங்கம் அமு்�ார்தி ஐயா அவர்கள 
்லைலமயதில ெதி்றப்�ா்க ெலடச�ற்றது.  

 ்ங்களதின் «�னதி வதிழும் மைரவனம் 
நூலுக்கு எங்களது �ாராட்டு்கள ஐயா... 
நூல சவளதியதிட வதிரும்பும் ்கவதி்ர்களதின் 
்கவதில்்கலளத் ச்ாகுத்து  நூைாக்்கம் செய்து 
வரும் ்ங்களதின் �ணேதி ்�ாற்றத்்க்்கது...  
்மறச்கா்ணடு ்கவதி்ர்களுக்கு எநச்ந் 
வல்கயதில ஊக்்கம் ்ரு்கதி்றீர்கள? 

 மா்ந்்ாறும் குழுமத்்தில �்திவா 
கும் ெதி்றந் லஹக்கூ ்கவதில்்கலள ்்ரந 
ச்டுத்து “லஹக்கூ ் தி்ணலணே“ மதின்னதி ைதில 

சவளதியதிடு்கதி ்றாம். ்மலும் “லஹக்கூ 2020“ 
ச்ாகுப்பு நூல சவளதியீட்லட �திரான்சு 
்மதிழ்செஞெம் � த்ிப்�்கத்்்ாடு இலணேநது 
சவளதியதிட்டப் ச�ருலம உை்கத் ்மதிழ் 
ல ஹ க் கூ  ்க வ தி ் ர ்க ள  ம ன் ்ற த் து க் கு 
உ்ணடு. �திரான்ெதிலிருநது ்மதிழ்செஞெம் 
இைக்்கதிய இ்ைதின் ஆெதிாதியர ்கவதி ர அமதின் 
அவர்கள சென்லனக்கு வநது நூலிலன 
சவளதியதிட்டுச் ெதி்றப்�தித்்ார்கள.  ம்கா்கவதி 
ஈ்ராடு ்மதிைன்�ன் அவர்களுக்கு உயாதிய 
“�ா்்ா வதிருது “ ச்காடுக்்கப்�ட்டது. ஈைத்து 
்கவதி ர்கள �ைர ்கைநதுச்கா்ணடனர. இந் 
வதிைாவதிலும் ்கவதி ர அமு்�ார த்ி அவர்களதின் 
்லைலமயதில லஹக்கூ ம்கா ்கவதியரங்கம் 
ெடத்்ப்�ட்டது. ்கவதி ர ஈ்ராடு ் மதிைன்�ன் 
அவர்களதின் ஒருமணேதி்ெரப் ்�ருலர 
வதிைாவதில �ஙகுச�ற்்றாலர ெ்கரவதிடாமல 
்கட்டிப்்�ாட்டது ஒரு ொதித் த்ிர ெதி்கழ்வு. 

 ல ஹ க் கூ  உ ள � ட  � ல வ ல ்க 
்ளங்களதில �யணேதித்் ்ாங்கள ்ன்முலனக் 
்கவதில்்கள என்்ற பு த்ிய்்ார வடிவலமப்ல� 
உருவாக்்கதியது எவவதி ம் ஐயா?

 ெதி்றப்பு… எ த்ிர�ாரத்் ்்களவதி ்ங்களதி 
டமதிருநது வநதுவதிட்டது. ம்கதிழ்ச்ெதி. அக்்டா�ர 
2017 ல எழுத்்ாளர வ த்ிலை�திர�ா அவர்கள 

ெூ்லை 2018 ல் அ்மரிக்கா நதியூ்ெர்சைி 
்மிழச்சைஙகத்தில் த்சை வைந்திருந் 
கவைிஞர் அ்றிவும்தி்ய சைந்தித்த்ாது 
கவைிஞர் கா.ந.க அவைருக்கு ்னமு்னக் 
கவைி்்த ்்ாகுப்பு நூல் " நான நீ 
இந் உலைகம் " ்காடுத்ார். 

26/01/2019 ல் ்ஞ்சை 
முள்ளிவைாய்க்கால் முற்றத்தில் 
கவைிஞர் ்ெனசைி அவைர்களின 
நூலி்ன ்ிரானசு ்மிழ்நஞசைம் 
அமின அவைர்கள் ்வைளியிை கவைிஞர் 
கா.ந.க.்்றறுக்்காள்கதி்றார். 
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்மது ம்கா்கவதி இைக்்கதிய மா் இ்ைதில 
லஹ்ரா�ாத் எழுத்்ாளர ொந்ா ்த்  
அவர்களதின் “ொனதிலு“ �ற்றதிய ்கட்டுலரலய 
சவளதியதிட்டார. ச்லுங்கதில �திர�ைமான 
்கவதில்வடிவத்ல் ்கவதி்ர ொந்ா ்த் 
்மதிைதில சமாைதிச�யரத்து  எழு த்ியதிருந்ார. 
இக்்கட்டுலரலயப் �டித்்தும் ஏற்கன்வ 
்மதிைதில �ல்வறு வடிவங்களதில இருக்கும்  
குறுங்கவதில்்கள எனக்கு ெதிலனவுக்கு வந்ன. 
ொம் ஏன் ெலைச்ாரு குறுங்கவதில  ்ொனதிலு 
்�ால ொன்கு வாதி்களதில ் மதிழுக்்்க உ்ணடான 
்கட்டலமப்்�ாடு வடிவலமக்்கக் கூடாது?... 
என ெதிந த்ித்து எளதிய இைக்்கணேத்துடன் 
முற்றதிலும் ொனதிலு இைக்்கணேத்்திலிருநது 
மாறு�ட்ட அலமப்புடன் “்ன்முலனக் 
்கவதில்்கள“ எனப் ச�யர சூட்டியும் ெவம்�ர 
2017 ல அ்றதிமு்கப்�டுத் த்ி குழுமத்ல்யும் 
ச்ாடங்கதி னன். இவவடிவம் �தி்றப்ச�டுக்்க  
ொந்ா ்த் அவர்களதின் ்கட்டுலர எனக்குத் 
்ாக்்கத்ல்க் ச்காடுத்்து என்்்ற கூ்றைாம். 
இக்்கவதில  ்வடிவத்துக்்கான ச�யர என்னுள 
12.11.2017 அன்று வதிடியலில ெதிந்லனயதில 
மைரந்ல  ்ம்றக்்க முடியாது. ் மதிைன்லனயதின் 
�ாதிபூரணே அருளாெதி என்்்ற ெதிலனக்்கதி ்றன். 

 ்ன்முலனக் ்கவதில்்கள எப்�டி 
அலமய்வ்ணடும்? அ்ன் இைக்்கணேம் 
என்ன?

 ்ன்முலனக் ்கவதில்்களதில மு்லி 
ர்ணடு வாதி்கள முறறுப்ச�றறு அடுத்் 
இர்ணடு வாதி்கள மு்லிர்ணடு வாதி்களுக்கு 
ஏற� அலைது முரணோ்க்வா இருக்்கைாம்.  
ஆனால லஹக்கூ ்கவதில்்கள ச�ாதுவா்க 
சுருங்கச் சொலலி மாச�ரும் ்கருத்துக்்கலள 
உணேரத்துவ்் லஹகூ்வாடு ச்ாடர 
பு ல ட ய  ் ன் ல ம ல ய க்  ச ்க ா ்ண ட 
்ன்முலனக் ்கவதில்்கள.

்மிழ ்நஞசைம் ்ிரானசும் உலைகத்மிழ ்ெக்கூ கவைிஞர்கள் மன்றமும் இ்ணநது 
்ிப்ரவைரி 2020 ஆம் ஆணடில் ்ெக்கூ 2020 நூல் ்சைன்னயில் கவைிப்த்ரருவைி 
ஈதராடு ்மிழன்ன அவைர்களால் ்வைளியிைப்்டைது. அருகதில் கவைிஞர்கள் (இைமிருநது 
வைலைம் ) மயிலைாடுது்்ற இ்ளய்ார்தி , ்மிழ்நஞசைம் அமின , அனுராஜ, அமு்்ார்தி, 
கா.ந.கல்யாணசுந்ரம், குமரன அம்்ிகா, ஆரூர் ்மிழநாைன, அனபுச்்சைல்வைி 
சுப்புராஜ , ்ார்தி ்தமாவை்தி மறறும்  ்நல்்லை உலைகம்மா ஆகதிதயார். ்ண்ணத 
்மிழச்சைஙகத ்்லைவைர் கவைிக்தகா து்ர வைசைந்ராசைன.

்னமு்னக் கவைி்்கள் குழும 
நதிர்வைாகதி கவைிஞர் சைார்ா சைநத்ாஷ் 
அவைர்கள் ்ெ்ரா்ாத இலைக்கதியக் 
கூடைத்தில் கம்த்ாடியாவைில் 
்வைளியிைப்்டை " வைானம் ்்ாடும் 
வைணணததுப் பூச்சைிகள் " நூலி்ன 
அ்றிமுகப்்டுத்திப் த்சுகதி்றார். 

    |
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 ெதி்றப்பு்ற எளதிலமயா்க அலனவருக்கும் 
புாதியும் �டி கூ்றதியுளளீர்கள... ்ன்முலனக் 
்கவதில்்கள என்று ச�யாதிடக் ்காரணேம் 
என்ன? 
 ெமது எ்ணணேங்களதில மு்கதிழ்த்து முலனப் 
புடன் எழு்ப்�டும் குறுங்கவதில் வடிவம். 
கு்றதிப்�ா்க ்ம்லம ஈடு�டுத் த்ிக் ்கருத் த்ிலனச் 
சொலலும் �ாஙகு இக்்கவதில  ் வடிவத் த்ின் 
முக்்கதிய அம்ெம். இயறல்க, ெமு்ாயம், 
வாழ்வதியல, அவைம் ்�ான்்ற �ாடுச�ாருளதில 
்கவதி்ர்கள ்ம்லம ஈடு�டுத்்திக்ச்கா்ணடு 
்கருத் த்ிலன முன்லவக்்க ் வ்ணடும். ் மலும் 

 இவவடிவலமப்ல� ்கவதி்ர்களதிடம் 
வாெ்கர்களதிடம் ச்கா்ணடு ்ெரக்்க ்ாங்கள 
எடுத்் முன்சனடுப்பு்கள என்சனன்ன? 
அலவ எளதி்ா்க இருந்்ா?

 அடடா,, ,  உங்களது ் ்களவதி்கள 
அழுத்்மா்கவும் ்ன்முலனக் ்கவதில்்கள 
கு்றதித்் உளளாரந் �ாரலவயும் ச்கா்ணடது. 
எனது ென்்றதியும். ்ன்முலனக் ்கவதில்்கள 
எனப் ச�யாதிட்டதும் மு்கநூல குழுமம் 
ச்ாடங்கதி ்கவதி்ர்கலள இலணேக்கும் 
�ணேதி ்மறச்காளளப்�ட்டது. குழுமத்்தின் 
ெதிரவா்கதி்களா்க ்கவதி ர்கள அனுராஜ், ொர்ா 
்க. ெந்்ாஷ, அன்புச்செலவதி சுப்புரா�ூ 

(்ாங்கள), இளவல ஹாதிஹரன், ச�ன்ஸி 
ஆ்கதி்யார ச�ாறுப்்�றறு அறபு்மா்க 
அயரா  ்�ணேதியாற்றதி ் ன்முலனக் ்கவதில  ்்கலள 
சவளதி உை்கதிறகு ச்கா்ணடு சென்்றார்கள. இந் 
முன்சனடுப்�தில மா்ம் இர்ணடு ்ன்முலனக் 
்கவதில்்கள ் �ாட்டி ெடத் த்்ி னாம். ச்ாடரநது 
்ன்முலனக் ்கவதில்்கள குழுமம் அலைாது 
�ல்வறு குழுமங்கள ்ன்முலனக் ்கவதில்ப் 
்�ாட்டி்கலள ெடத் த்ி வரு்கதின்்றன. மு்ன் 
மு்லில “ை்கரம்“ குழுமம் ்�ாட்டி்கலள 
ெடத் த்ி ்கவதி ர்கலள ஊக்்கப்�டுத்், உை்கப் 
�ாவைர ்மதிைன்லனத் ்மதிழ்ப்்�ரலவ 
்�ான்்ற �ை குழுமங்கள ச்ாடரநது 
இ ன் ்ற ள வு ம்  ெ ட த் ் தி  வ ரு ்க தி ன் ்ற ன . 
�திர த்ிலி�தி, ்மதிழ்செஞெம் இலணேய இ்ைதிலும் 
்ன்முலனக் ்கவதில்்கள ச்ாடரநது சவளதி 
வநதுக் ச்கா்ணடிருக்்கதின்்றன. 

 ்ன்முலனக் ்கவதில்்கள» மு்கநூல 
குழுமத்்தின் மூைம் ்ாங்கள செய்து வரும் 
�ணேதி்கள / செயல�ாடு்கள என்சனன்ன? 

 ்ன்முலனக்்கவதில்்கள குழுமம் ்கவதி ர 
்களதின் ்ன்முலனக் ்கவதில்்கள � த்ிவதிலிருநது 
ெதி்றந்வறல்ற ் ்ரந ச்டுத்து “்ன்முலனக் 
்கவதில்்கள“ மதின்னதி ைதில சவளதியதிட்டு வரு 
்கதி ்றாம். நூல சவளதியதிடு்வாருக்கு வைதி்காட்டல 

01.03.2021 மா்லை 6.30 மணியளவைில் ்சைன்ன புத்க காடசைியில் கவைிச்சுைர் 
கா.ந.கல்யாணசுந்ரம் அவைர்கள் எழு்திய " மூன்றடிகளில் மலைர்ந் பு்றநானூறு " 
புத்கத்தி்ன இனிய உ்யம் இ்ணயாசைிரியர் கவைியருவைி ஆரூர் ்மிழநாைன 
அவைர்கள் ்வைளியிை வைை்சைன்ன ்மிழச்சைஙக ்்லைவைர் எ.்.இளஙதகா 
்்றறுக்்காணைார்.அருகதில் கவைி ஓவைியா ்்திப்்கம் மயிலைாடுது்்ற இ்ளய்ார்தி, 
்நல்்லை முதது, மு.முருதகஷ், உ்ய கணணன, அருள்்சைல்வைி கல்யாணசுந்ரம், 
அனபுச்்சைல்வைி சுப்புராெூ ஆகதிதயார்.உலைகம்மா ஆகதிதயார். ்ண்ணத 
்மிழச்சைஙகத ்்லைவைர் கவைிக்தகா து்ர வைசைந்ராசைன.
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செய்வ த்ில ெதிரவா்கதி்கள துலணே ெதிற்கதின்்றனர. 
ொ் லனயாளர்களுக்கும் �லடப் �ாளதி்களுக்கும்  
ொன்்றதி ழ்்கள வைங்கதி அவவப்்�ாது ெதி்றப்�திக்்கதி 
்்றாம். ்கவதி ர்கள �ைர எம்லமத் ்ன்முலனக் 
்கவதில்்களதின் ்நல  ் என்்றலைக்கும்்�ாது... 
இச்ெதி்றப்ச�லைாம் ்மதிைன்லனக்்்க உாதித் 

ா்னது  என எ்ணணு்கதி ்றன். 

 ம ்க தி ழ் ச் ெ தி  ஐ ய ா . . .  ் ங ்க ள தி ன் 
முன்சனடுப்பு்கள வதியப்ல�த் ்ரு்கதி்றது.. 
வளரும் ்கவதி்ர்களுக்கு ்ாங்கள ச�ரும் 
ஊக்்க ெக்்தி என்�்தில ெதி்றதிதும் ஐயமதிலலை..
்ன்முலனக் ்கவதில் வல்கலமயதில மு்ல 
நூல �ற்றதி கூறுங்கள?

 01/07/2018 ல “ொன் ெீ இந் உை்கம்“ 
-  31 ்கவதி ர்களதின் ்ன்முலனக் ்கவதில்்கள 
மு்ல ச்ாகுப்பு நூல சென்லன இக்ொ 
அரங்கதில சவளதியதிடப்�ட்டது. இனதிய 
உ்யம் ச�ாறுப்�ாெதிாதியர ஆரூர ் மதிழ்ொடன் 
ஐயா அவர்கள சவளதியதிட புரவைர குமரன் 
அம்�தி்கா அவர்கள ச�றறுக்ச்கா்ணடார்கள. 
்மதிழ் அ்றதி ர்கள �ைரும் ்கைநதுச்கா்ணடு 
ெதி்றப்�தித்் இவவதிைாச் செய் த்ி்கள இனதிய 
உ்யம் மறறும் �ை இ்ழ்்களதில சவளதிவந்ன.  
்ன்முலனக் ்கவதில்்கள இநொள வலர 
அ�ார வளரச்ெதி  ச�றறுளளச்ன்்றால 
இநநூல அடித்்ளமா்க வதிளங்கதியது என்்்ற 
கூ்றைாம். இந் நூலின் மு்ல வதிமாதிெனம் 
்கவதி ர சு.்க்ணேஷகுமார அவர்கள start 
/ cut / action... என்்கதி்ற இலணேயத் த்ில 
்கவதி ர்களதின் ்கவதில்்கலளக் கு்றதிப்�திட்டு 
எழு த்ிசவளதியதிட்டார. ம்கா்கவதி, இனதிய 
உ்யம், த்ினத்்ந த்ி ்�ான்று �ை 
�த் த்ிாதில்க்களதில இநநூல �ற்றதிச் ெதி்றப்�ான 
்கட்டுலர்களும் சவளதிவந்ன.

 மு்ல அடி்ய முத்்ான அடியா்க 
ெலைச்ாரு ச்ாகுப்பு நூைா்க சவளதிவந் த்ில 
உளம் ம்கதிழ்்கதி்்றன்.. அடுத்்்ா்க வந் 
ச்ாகுப்பு என்னங்க ஐயா?

 ்கம்்�ாடியா ொட்டில அங்்கார 
்மதிழ்ச்ெங்கம்  ்ன்முலனக் ்கவதில்்கள 
கு்றதித்து உலர ெதி்கழ்த்்வும் நூல ஒன்்றதிலன 
சவளதியதிடவும் எமக்கு அலைப்பு வதிடுத்்து. 

்ன்முலனக் குழும ்கவதி ர்கள 52 ் �ருலடய 
780 ்ன்முலனக் ்கவதில்்கலளத் ச்ாகுத்து 
“வானம் ச்ாடும் வ்ணணேத்துப் பூச்ெதி்கள“ 
நூலிலன ஓவதியா � த்ிப்�்கம் - ் மதிழ்ச்செம்மல 
வ ் தி ல ை  � தி ர � ா  அ வ ர ்க ள தி ன்  ெ தி ்ற ந ் 
வடிவலமப்்�ாடு அச்ெதிட்டு ்கம்்�ாடியா 
அங்்கார ் மதிழ்ச்ெங்கம் ெடத் த்ிய �ன்னாட்டு 
்கவதி ர்கள மாொட்டில சவளதியதிட்்டாம். 
இநநூலுக்கு ்திலரப்�ட இயக்குனர ராெதி 
அை்கப்�ன் அவர்கள ெதி்றப்�ான அணேதிநதுலர 
ெல்கதினார. இனதிய உ்யம் ச�ாறுப்�ாெதிாதியர 
ஆரூர ்மதிழ்ொடன், எழுத்்ாளர ொந்ா 
்த்,, அங்்கார ்மதிழ்ச்ெங்கத் ்லைவர 
்.ெீனதிவாெராவ, செயைர ் ான்ெ்கரன், 
துலணேத்்லைவர இர்மஷவரன் ஆ்கதி யார 
வாழ்த்துலர்கள இடம்ச�ற்றன. நூலிலன 
்கம்்�ாடியா ொட்டின் ்கலை மறறும் 
�்ண�ாட்டுத்துல்ற இயக்குனர ்மாரன் 
செபீப் (சொக்ல்கயா) அவர்கள சவளதியதிட 
ம்ைெதியா எழுத்்ாளர ெங்கத் ்லைவர 
இரா்ெந்திரன் ச�றறுக்ச்கா்ணடார.  
்மதிை்கத்்திலிருநது �ல்வறு ்கவதி்ர்கள 
மத் த்ியதில எம்முடன் வந் ்கவதி ர்கள சும த்ி 
ெங்கர, அன்புச்செலவதி சுப்புரா�ூ, ஓசூர 
மணேதி்ம்கலை, முலனவர ் ரமாம்�ாள 
ஆ்கதி்யார  ்ன்முலனக் ்கவதில்்கள  
குழுமத் த்ின் ொர�தில ்கைநது ச்கா்ணடனர. 
இந் நூல கு்றதித்து வதிாதிவா்க இனதிய உ்யம் 
இைக்்கதிய இ்ைதிலும் ் மதிழ்செஞெம், ் தினமணேதி 
இ்ழ்்களதிலும் சவளதிவந்ன.

 அயலொட்டில அரசு அங்கீ்காரத் 
துடன் நூல சவளதியதிடுவது ஆ்கச்ெதி்றந் 
ெதி்கழ்வு.. ‘‘வானம் ச்ாடும் வ்ணணேத்துப் 
பூச்ெதி்கள’’ ்லைப்்� ஈரப்பு.. அன்�தின் 
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வாழ்த்து்கள ஐயா.. ்கம்்�ாடிய ொட்டில 
நூல சவளதியதிடக் ்காரணேம் என்ன?அஙகு 
்கதிலடத்் அனு�வங்கள என்ன?

 ஆம்... அங்்கார ்மதிழ்ச்ெங்க ெதிரவா்கதி 
்கள இக்்கவதில  ் வடிவத்துக்கு அங்கீ்காரம் 
அளதித்து அஙகு ச்ாகுப்பு நூலிலன சவளதியதிட 
அலைத்்லம்ய மு்ல ஈரப்பு மட்டுமலை 
்ன்முலனக் ்கவதில்்களுக்்கான மகுடமா்க 
வதிளங்கதியது.  12 ஆம் நூற்றா்ணடு �ைலம 
வாய்ந  ்அங்்காரவாட் ்்காவதிலை �ாரக்கும் 
வாய்ப்பு ்கதிட்டியது. ரா�ா சூாதியவரமன் 
அவர்களால ்கட்டப்�ட்ட ்கலைெயம் 
மதிக்்க ொதித்்திர  இடங்கலள அங்்கார 
்மதிழ்ச்ெங்க ெதிரவா்கதி்கள அலைத்துச் சென்று 
்கா்ண�தித்்னர. ொதித் த்ிர ஆய்வாளர ் தினத்்ந த்ி 
முன்னாள ஆெதிாதியர அமு்ன் அவர்கள 
உடன் வந த்ிருந்ார. ்மலும் மல்றமலை 
இைக்குவனார ்�ான்்ற அ்றதி்ர்கலள 
ெந்திக்்க ச�ரும் வாய்ப்�ா்க இருந்து. 
�ன்னாட்டுக் ்கவதி ர்களதின் அ்றதிமு்கம் மதி்கவும் 
�யனுளள்ா்க இருந்து. 

 ்ன்முலனக் ்கவதில்க்்கான ஆங்கதிைப்  
ச�யர என்ன?  சமாைதிச�யரப்பு ்கவதில்்கள 
வநதுளள்ா?  அலவ �ற்றதி கூறுங்கள. 

 ்ன்முலனக் ்கவதில்்கலள ஆங்கதிைத் 
்தில மு்ன் மு்லில சமாைதிச�யரத்்வர 
முலனவர ்வ. பு்க்ைந த்ி ஆவார. �ைரது 
்ன்முலனக் ்கவதில்்கலள சமாைதி ச�யரத் 
் வ ர .  ் ன் மு ல ன க்  ்க வ தி ல ் ்க ளு க் கு 
ஆங்கதிைத் த்ில Self Assertive Verses எனும் 
ச�யாதிலன இவரது ்கருத் த்ிலன ஏறறு ச�யர 
சூட்டப்�ட்டது. ெமஸ்்் இந்தியாவதில 
்கவதி ர ொர்ா ்க.ெந்்ாஷ அவர்களுடன் 
இ ல ணே ந து  ் ம து  ச ம ா ை தி ச � ய ர ப் பு 
்ன்முலனக் ்கவதில்்கலள அ்றதிமு்கம் 
செய்துளளார. �தின்னர ்கவதி்ர ரா�ு 
ஆ்ராக்்கதியொமதி, ச�ாம்மதிடி ்மா்கன்்ாஸ் 
ஆ்கதி்யாரும் ்ன்முலனக் ்கவதில்்கலள 
ஆங்கதிைத் த்ில சமாைதிச�யரக்கும் �ணேதி்கலளச் 
செய்து வரு்கதி்றார்கள.

 ்ன்முலனக் ்கவதில்்களதில ச�்ண 
�லடப்�ாளர்களதின் �ங்களதிப்பு ெதில்றவா்க 

உளள்ா? அவர்களதின் ஈடு�ாடு எவவதி் 
மா்க உளளது என்று கூறுங்கள ?

 ஆம்… ெதி்றப்�ான �ஙச்கடுப்�தில 
ச�்ண �லடப்�ாளதி்கள ்ன்முலனக் ்கவதில் 
்கலள முன்சனடுத்துச் செல்கதின்்றனர. இ த்ில 
்ாங்களும் முக்்கதிய �ஙகு வ்கதிக்்கதி்றீர்கள. 
்ன்முலனக் ்கவதில்்கள புைனத்ல் 
உருவாக்்கதி ்கவதி ர்களுக்கு �யதிறெதி அளதித்து 
வருவது மதி்கச் ெதி்றப்பு. அதுமட்டுமலை 
அ்ணலமயதில ்ாங்கள ச்ாகுத்் 26 ச�்ண 
்கவதி்ர்களதின் நூல “ம்கரந்ம் தூவும் 
மைர்கள“ சவளதியதிடப்�ட்டது. இது்வ மு்ல 
ச�்ண ்கவதி ர்களதின் ச்ாகுப்பு நூைாகும். 
்மலும் ்கவதி ர ொர்ா ெந்்ாஷ அவர்கள 
ெமஸ்்் இந த்ிய எனும் ஆங்கதிை இ்ைதில 
்ன்முலனக் ்கவதில்்கள கு்றதித்் ்ெரமு்கம் 
மு்ன்மு்லில ஆங்கதிைத் த்ில வைங்கதியது 
கு்றதிப்�திடத் ்க்்கது. அ்்்�ால ்கவதி ர 
்காலர இரா. ்ம்கைா அவர்கள சுவ்ராரச் 
செம்�ருத் த்ி எனும் மு்ல ச�்ண்கவதி ர 
்னதியர நூல சவளதியதிட்டுளளார. இப்�டி �ை 
ச�்ண ்கவதி ர்கள ் ன்முலனக் ்கவதில்்கலள 
்மதிழ் இைக்்கதிய உை்கதில முன்சனடுத்துச் 
ெதி்றப்�தித்து வரு்கதி்றார்கள. அவர்களுக்கு 
எனது மனமாரந் ென்்றதி. 

 இப்பு்திய வடிவலமப்�திறகு ச�ாது 
சவளதியதில �த்்திாதில்க மறறும் இலணேய 
சவளதி்களதில எவவதி்மான வர்வறபு 
்கதிலடத்்து?

 இது அ்திமுக்்கதிய ்்களவதி...ஒரு பு்திய 
்கவதில் வடிவம் அ்றதிமு்கப்�டுத்து்கதி்்றாம் 
என்்றால �த்்திாதில்க, இைக்்கதிய இ்ழ்்கள 
்�ான்்ற ஊட்கங்கள ஆ்ரவு ெதிச்ெயம் 
்்லவப்�டு்கதி்றது. இந் வல்கயதில மு்ல 
நூல “ொன் ெீ இந் உை்கம்“ சவளதியீட்டு 
வ தி ை ா வ தி ல  ்க ை ந து ச ்க ா ்ண ட  இ ன தி ய 
உ்யம் ச�ாறுப்�ாெதிாதியர ்கவதி்ர ஆரூர 
்மதிழ்ொடன் அவர்கள இந் பு்திய வல்க 
்கவதில்வடிவம் �ற்றதிய ெதி்றப்புச் செய்்திலய 
ெக்்கீரன் குழும இலணேயத்்திலும் இனதிய 
உ்யம் இ்ைதிலும் வதிாதிவா்க சவளதியதிட்டார. 
்மலும் ்தினத்்ந்தியதில குறுஞசெய்்தியும் 
வந்து. ச்ாடரநது �திரான்ெதிலிருநது 
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சவளதியாகும் ்மதிழ்செஞெம் இ்ைதில 
வ தி ா தி வ ா ன  ச ெ ய் ் தி யு ம்  ்க வ தி ் ர ்க ள து 
்கவதில்்களும் ச்ாடரநது சவளதிவந்ன. 
இதுமட்டுமலை இன்்றளவும் இனதிய உ்யம், 
இனதிய ெந்வனம், �ாக்்கதியா, ்கவதில்உ்றவு, 
ம்கா்கவதி, ்கவதிஓவதியா, ச�ா்தில்க மதின்னல, 
்காணேதி ெ திைம், ்மதிழ்செஞெம் ்�ான்்ற 
�ை இைக்்கதிய முன்னணேதி இ்ழ்்களதிலும் 
்கவதில்ப்ச�ட்ட்கம், முத்்மதிழ்க் ்கைெம், 
்ன்முலனக் ்கவதில்்கள, �லடப்பு, ஆக்்கம்,  
பூஞ்ொலை மதின்னதி்ழ், வலைலம, வானம் 
வெப்�டும், ்மதிழ் ஆத்்ரஸ்.்காம், சுவடு, 
்ெர�டப்்�சு, ச்காலுசு, அக்்கதினதிக்குஞசு, 
ெமஸ்்்  இந்தியா  ் �ான்்ற மதின்னதி்ழ்்களும் 
்கவதி்ர்களதின் ்ன்முலனக் ்கவதில்்கலள 
சவளதியதிட்டு ச�ருலம ் ெரத்து வரு்கதின்்றன.

 உங்கலளத் ்வதிர ்வறு யா்ரனும் 
நூல்கள சவளதியதிட்டு உளளார்களா? 
அல்ப் �ற்றதி கூறுங்கள?

 ்ன்முலனக் ்கவதில் வரைாற்றதில 
மு்ல ்னதியர நூைா்க ்கவதி்ர இளவல 
ஹாதிஹரன் அவர்கள “குைநல் வலரந் 
்கா்கதி்ம் “ எனும் நூலிலன சவளதியதிட்டார. 
ஏற்கன்வ கு்றதிப்�திட்டது்�ால ்காலர 
இரா.்ம்கைாவதின் சுவ்ராரச் செம்�ருத்்தி, 
வானும் ம்ணணும் ெம் வெ்ம  ஏராவூ ர ெஸீரா 
ஆ�தி்ீன் - ்யாாதிப்�தில - (்மதிழ்செஞெம் 
�்திப்�்கம் �திரான்சு); உணேரவுப் பூக்்கள- 
்கவதி்ர வா.ெ்ணமு்கம் (்மதிழ்செஞெம் 
�்திப்�்கம்); ெதிைலவத் ்ாைாட்டும் இரவுப் 
�ாட்கன் - ஆெதிாதியர : ்கவதி்ர ச�ன்ஸி - 
(்மதிழ்செஞெம் �்திப்�்கம்); ம்கரந்ம் தூவும் 
மைர்கள - ச்ாகுப்பு நூல- ச்ாகுப்�ாெதிாதியர: 
அன்புச்செலவதி சுப்புரா�ூ (ெதி்வ்தி்ா 
�்திப்�்கம்); �ட்டாம் பூச்ெதிச்ெதி்றகு்களதில ெீ - 
முலனவர மாதியச்ரொ; ்ன்லனத்்ா்ன 
வலரயும் தூாதில்க - ்கவதி்ர ்கவதித்்ா ெ�ா�்தி  
- இந் நூல்கள சவளதியதிடப்�ட்டுளளன.

 ்மலும்... ்கலர ்ெரும் ்கா்கதி்க் 
்கப்�ல்கள- ச்ாகுப்பு நூல - ஓவதியா 
� த்ிப்�்கம்; வ்ணணேத்துப்பூச்ெதி யதின் மடியதில 
ெதிை மதின்மதினதி்கள - ்கவதி ெதிைா ்மா்கன் - 
்கவதிக்குடில � த்ிப்�்கம் மஞெள பூெதிய வானம்- 

்கவதி ர ெீனுசெந த்ில; சமௌனக் ்கீ்றல்கள 
- ஆெதிாதியர - அன்புச்செலவதி சுப்புரா�ூ; 
‘‘இங்கா �ாடும் ் ாைாட்டு’’ மைலை்கள கு்றதித்் 
்ன்முலனக் ்கவதில்்கள மு்ல ச்ாகுப்பு 
நூல ச்ாகுப்�ாெதிாதியர்கள : அன்புச்செலவதி 
சுப்புரா�ூ, ்கன்னதிக்்்காவதில இரா�ா…
்�ான்்ற நூல்கள ்யாாதிப்�தில உளளன. 

 குைநல்்கள மு்ல ச�ாதியவர்கள 
வலர இக்்கவதில் வல்கலம ஈரத்்திருப்�து 
ம்கதிழ்லவத் ்ரு்கதி்றது.. அ்தி்கம் ்கவதில்்கள 
எழு்தியுளளது யார? எத்்லன வயது மு்ல 
குைநல்்கள எழு்தி வரு்கதின்்றனர?

 ்ன்முலனக் ்கவதில  ் அ்றதிமு்கமா்கதி 
இ ன் ்ற ள வ தி ல  3 0 0 0  க் கு ம்  ் ம ற � ட் ட 
்ன்முலனக் ்கவதில்்கலளப் �லடத்் 
�லடப்�ாளதி ்கவதி ர ச�ன்ஸி அவர்களதின் 
்்ரந  ்்கவதில்்கலள ் மதிழ்செஞெம் � த்ிப்�்கம் 
“ெதிைலவத் ்ாைாட்டும் இரவுப் �ாட்கன்“ 
எனும் நூலிலன ்ஞலெத் ்மதிழ் மன்்றத் த்ில 
சவளதியதிட்டது மதி்கச் ெதி்றப்பு. இ்  ் வதிைாவதில 
்கவதி ர வா.ெ்ணமு்கம் அவர்களதின் “உணேரவுப் 
பூக்்கள“ நூலிலனயும் ் மதிழ்செஞெம் � த்ிப்�்கம் 
சவளதியதிட்டது �ாராட்டுக்கு உாதியது. 

 ்ன்முலன எழுதும் குைநல்்கள 
இப்்�ாது  உருவா்கதி வரு்கதி்றார்கள. 

 மு்ன் மு்லில ் ன்முலன வரைாற்றதில 
்டம் �்தித்துளள ெதிறுமதி மைலைக் ்கவதி 

்சைப். 2019 ல் அஙதகார் ்மிழச்சைஙக 
்னனாடடு கவைிஞர்கள் மாநாடடில் 
கம்த்ாடியாவைின க்லை 
்ண்ாடடுதது்்ற இயக்குனர் தமார்ன 
்சைபீப் ( ்சைாக்்கயா)  அவைர்களுைன 
கவைிஞர்கள் ்ர்மாம்்ாள், சும்தி சைஙகர், 
கா.ந.கல்யாணசுந்ரம் மறறும் 
அனபுச்்சைல்வைி சுப்புராெூ ஆகதிதயார்.
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சு.�திரவந த்ி்கா .. 7 வயது (மு்லில எழு த்ியவர) 
்கவதிச்ெதிறுவன் �ா.அனதிஷகுமார... �த்து 
வயது மறறும் ெதிறுமதி ்்ா.ம. ்மானதி்கா.. 
7 வயது.  இவர்களுக்கு எனது மனமாரந் 
வாழ்த்து்கள. 

 ்ங்களுலடய ்ெர்காணேல ்மதிழ் 
இைக்்கதிய வரைாற்றதில ்டம் �்திக்்கதின்்ற 
ெதி்கழ்வு்கலளக் ச்கா்ணடது. எமது ்்களவதி 
்களுக்கு ெதி்றப்�ான �்திைளதித்து அலனவரது 
மனங்களதில இடம் ச�று்கதி்றீர்கள. இறு்தி 
யா்க ்ன்முலனக் ்கவதில்்கள  ெதிைவறல்ற 
இங்்க �்கதிருங்கள. 

 ்கவதி ர்கள அலனவரும் ெதி்றப்�ா்க 
்ன்முலனக் ்கவதில்்கள எழு த்ி வரு்கதி்றார்கள. 
கு்றதிப்�திட்டு சொலை்வ்ணடும் என ெதிலனத் 
்ாலும் எந்க் ்கவதில்லய எடுப்�து?...
எ்லன வதிடுப்�து எனத் ் தி்ணடாடு்கதின்்்றன்...

அலனத்துக் ்கவதி ர்களும் ெதி்றப்�ா்க எழு த்ி 
்டம் � த்ித்துளளனர. ச்ாடரநது ்கவதி ர்களதின் 
்ன்முலனக் ்கவதில்்கலள சவளதியதிட்டு வரும் 
்மதிழ்செஞெம் இ்ழுக்கு ்்காடான ்்காடி 
ென்்றதி்கலளத் ச்ாதிவதித்துக் ச்காள்கதி ்றன்.

என்னதில உ்தித்து ம்ணணேதில
்வழ்ந்து ்ன்முலனக் ்கவதில்்கள...
இைக்்கதிய இன்�மாய் ்கவதி்ர்க்ளாடு
என்றும் ல்ககுலுக்்கதி ம்கதிைட்டும் !

 ெதி்றப்�ான ்ெரமு்கம் ்க்ணட அன்புச் 
ெ்்கா்ாதி ் ங்களுக்கும் (்கவதி ர அன்புச்செலவதி 
சுப்புரா�ூ) ெலை்்ார வாய்ப்பு ெல்கதிய 
்மதிழ்செஞெம் இைக்்கதிய இ்ைதின் ஆெதிாதியர 
்கவதி ர அமதின் மறறும் ெதிரவா்கதி்களுக்கும் 
மனமாரந  ் ென்்றதிகூ்றதி வதிலடச�று்கதி ்றன்..
வணேக்்கம்.                                                       n
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ரூ்ி கவுர் ஒரு கனடிய கவைிஞர், எழுத்ாளர், இல்லைஸடதரடைர் மறறும் க்லைஞர் ஆவைார். 

்சைாற்்ாழிவைாக எழு்ப்்டை கவைி்்கள் மறறும் வை்ர்ைஙகளின ்்ாகுப்்ான 

"மில்க் & ெனி" என்ற ்னது மு்ல் ்வைளியிைப்்டை புத்கத்திறகாக அவைர் ்ரவைலைாக 

அ்றியப்்டுகதி்றார். கவுர்  "்தி சைன அணட ்ெர் ஃப்ளவைர்ஸ" என்ற பு்திய புத்கத்் 

்வைளியிைவைிருப்்்ாகவும் அ்றிவைிததுள்ளார்.

்சைாறகளும் கருததுக்களும் உலை்க மாறறும், இது த்ான்ற கவைி்்க்கு இவவைளவு 

அர்த்ஙகள் உள்ளன. அவைர்களிைமிருநதும் நீஙகள் ஏ்ாவைது ்்றுவீர்கள் எனறு 

நம்புகதித்றன.

வலிககிறது

1.

இரவு உணவைின த்ாது உ்ரயாை 

என அம்மா வைாய் ்தி்றக்கும்த்ாது 

என ்ந்் 

அவைளது உ்டுகளுக்கு இ்ையில் 

உஷ் என்ற வைார்த்்்ய ்திடீ்ரன

்திணிதது

ஒருத்ாதும் 

முழு்ாக வைா்யத ்தி்றநது

த்சை தவைணைாம் எனறு ்சைால்கதி்றார்.

என குடும்்த்தில் உள்ள ்்ணகள் 

வைா்ய மூடிக்்காணடு வைாழ 

கறறுக்்காணைது 

இப்்டித ்ான.

2.

நீஙகள் இரணடு வைிரல்களால் 

எனனுள் உழுகதி்றீர்கள், 

நான ்்ரும்்ாலும் அ்திர்ச்சைிய்ைகதித்றன. 

இது ஒரு ்தி்றந் காயத்்த

்தி்றக்கும்

ரப்்்ரப் த்ாலை உணர்ததுகதி்றது 

நான அ்் வைிரும்்வைில்்லை. 

நீஙகள் தவைக தவைகமாகவும் 

்ள்ளத ்்ாைஙகுகதி்றீர்கள். 

ஆனால் நான எதுவும் உணரவைில்்லை. 

நீஙகள் ஒரு எ்திர்வைி்னக்காக 

என முகத்்த த்டுகதி்றீர்கள், எனதவை 

யாரும் ்ார்க்கவைில்்லை எனறு 

நீஙகள் நதி்னக்கும் த்ாது 

நீஙகள் ்ார்க்கும் வீடிதயாக்களில்

நதிர்வைாணப் ்்ணக்ளப் த்ாலை 

நடிக்க ஆரம்்ிக்கதித்றன.

நான அவைர்களின புலைம்்ல்க்ளப் 

்ின்றறுகதித்றன. 

்வைறு்ம மறறும் ்சைி. 

அது நன்றாக இருக்கதி்ற்ா எனறு 

நீஙகள் தகடகதி்றீர்கள், 

ஆம் எனறு ்சைால்வைது 

அவவைளவு வைி்ரவைாக 

ஒத்தி்க எனறு ்்ரிகதி்றது. 

ஆனால் நடிப்பு. 

நீஙகள் கவைனிக்கவைில்்லை.

  
 



 : 

    

 : 
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உஙகள் ்சைாந் இ்யம் 

ஏறகனதவை லைப் ைப் ்சைய்கதி்ற்ா?

இந் நுணண்றிவு 

அழகாக எழு்ப்்டை நன்ம்ய

நீஙகள் ்டிக்க முடியுமா?

அன்பார்்ந்த

3.

நான கறகதித்றன

அவை்ன எப்்டி தநசைிப்்து

என்ன தநசைிப்்்ன மூலைம்.

4.

 நான எனன ்சைய்கதித்றன எனறு 

அவைன எனனிைம் தகடகதி்றான

நான ஒரு சைி்றிய நதிறுவைனத்தில் 

தவை்லை ்சைய்கதித்றன எனறு 

அவைனிைம் ்சைால்கதித்றன

அது சைிப்்ப் ்்ாருடகள் 

(்்டடிகள் , ்்கள் , 

காகதி்ஙகள் த்ான்ற்வை ) 

்யாரிக்கதி்றது _

அவைன என்ன ்சைால்வை்தின 

இ்ையில் நதிறுததுகதி்றான

இல்்லை நீ ்ில்க்ள ்சைலுத் 

எனன ்சைய்கதி்றாய்?

எது உன்ன 

முடைாளாக்குகதி்றது ?

இரவைில் எது உன்னத 

்க்க ்வைததுக்்காள்கதி்றது ?

நான எழுதுகதித்றன எனறு 

அவைனிைம் ்சைால்கதித்றன

அவைன எனனிைம் ஏ்ாவைது 

காடடும்்டி தகடகதி்றான.

நான என வைிரல்களின நுனிக்ள 

எடுததுக்்காள்கதித்றன

அவைற்்ற அவைனது 

முன்கக்குள் ்வைக்கவும்

அவைனு்ைய மணிக்கடடில் 

அவைற்்ற உறறு தநாக்கவும்

வைாதது பு்ைப்புகள் 

தமற்ரப்புக்கு உயருகதின்றன

நான அவைனது வைாய்  

இறுக்கதி மூடிய ்்சைகளால் 

எளி்தில் ்தி்றக்க முடியா்்டி

இருப்்்்ப் ்ார்க்கதித்றன

அவைனது கணகள் எனனுள்

மிக உனனிப்்ாக 

கருததூன்றிப் ்யில்கதி்றது

நான ்ான

அவைர்க்ள 

கண சைிமிடைச் ்சைய்்றகு

காரணமாயிருக்கலைாம்

நான உறறு ்ார்ப்்்் ்வைிர்க்கதித்றன

அவைர் என்ன தநாக்குவை்் 

சைிலை அஙகுலைஙகள்

நான ்ினவைாஙகுகதித்றன

அ்னால் ்ான நீஙகள்

எனன ்சைய்கதி்றீர்கள்

நீஙகள் கவைனம் ்சைலுத் தவைணடும்

என கனனஙகள் 

சைிவைநது த்ாகதின்றன

நான ்வைடகததுைன சைிரிக்கதித்றன

ஒப்பு்ல் வைாக்குமூலைம்

எனனால் அ்றகு உ்வை முடியாது.

5. 

இல்்லை அது முடியாது

அன்ாக இருப்்து

மு்ல் ்ார்்வையின த்ாது

நாம் சைந்திக்கதித்றாம் 

அது அன்ாக இருக்கும்

மு்ல் நதி்னவு காரணமாக.

நான உன்ன 

என அம்மாவைின 

கணகளால் ்ார்தத்ன.

அவைள் எனனிைம் கூறும்த்ாது

கல்யாணம் ்சைய்து

எனக்குக் கதி்ைத்

மனி்்னப் த்ாலை 

நான என மக்னப் த்ாலை 

வைளர்க்க வைிரும்புகதித்றன.
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உ்ைத்தல்.

6.

அவைன உ்வை முடியாது 

ஆனால்

மற்ற ்்ணக்ள என்றால் 

இழிவு்டுததுவைான

அவைர்கள் ்ார்க்கா்த்ாது

நச்சுத்ன்ம ்மயமாக இருந்ால்

அவைரது ்மாழிக்கு

அவைர் உஙக்ளப் ்ிடிக்க முடியும்

அவைரது மடியில் மறறும் 

்மன்மயாக இருஙகள்

த்ன

அந் மனி்ன உஙகளுக்கு சைர்க்க்ர 

மறறும் உணவைளிக்க முடியும்

தராஸ வைாடைரில் உஙக்ளத து்ைக்கவும்

ஆனால் அது இனனும் முடியவைில்்லை

அவை்ர இனி்மயாக்கவும்

_ நீஙகள் மனி்னின வை்க்ய

 அ்றிய வைிரும்்ினால்.

7. 

நீ அ்றிந்திருக்க தவைணடும்

நீ ்வை்றாக இருந்ாய்

உன வைிரல்கள் 

எனக்குள் மூழகதிய த்ாது

த்்னத த்டுகதி்றது

உனக்காக வைரமாடதைன.

சிகிச்சமு்ற

8.

நீ 

ஒரு உ்றவைில் நு்ழய தவைணடும்

உனனுைன

தவைறு யாருக்கும் முன.

9. 

நீ ்சைானனாய்

நான ்்ரும்்ாலைான 

்்ணக்ளப் த்ாலை இல்்லை

கணக்ள மூடிக்்காணடு என்ன 

முத்மிை கறறுக்்காள்.

ஏத்ா ்சைாற்்றாை்ரப் ்ற்றி  - 

ஏத்ா ஒன்்றப் ்ற்றி

 எப்்டி நான ்்ணக்ள 

வைிரும்்ாமல்  இருக்கணும்.

நான வைிரும்புவை்றகாக 

சைதகா்ரிக்ள அ்ழக்கதித்றன

என்ன உருவைாக்கு

உன  நாக்்க ்வைளிதய 

துப்் வைிரும்்ிை

நான ்்ரு்மப்்ை தவைணடும் த்ாலை 

நீ என்ன த்ர்ந்்டுத்்்...

நான உன்ன வைிடடு வைிடைால் 

அவைர்க்ள வைிை சைி்றந்வைள் 

நான என 

நீ நதி்னக்கதி்றாய்.

10. 

அவைர்கள் அழ்கன கருதுவைது
எனது ்ிரச்சைி்ன
அவைர்களின அழகு ்ற்றிய கருதது
மக்க்ளத ்வைிர்தது ்மயமிடடிருக்கதி்றது
நான முடி்ய அழ்கன கணடு்ிடிதத்ன
ஒரு ்்ண அ்் அணிவைது
அவைள் த்ாலினதமல்
 ஒரு த்ாடைம் த்ாலை
அது்ான அழகதின வை்ரய்்ற
்்ரிய ்காக்கதி மூக்கு
வைானத்் தமல் தநாக்கதி 
சுடடிக்காடடுகதி்றது
அ்வை உயர்நது வைருவைது த்ாலை
சைந்ர்ப்்த்திறகு
த்ால் பூமியின நதி்றம்
என முனதனார்கள் ்யிர்க்ள 
அ்ன தமல் நடைனர்
்்ணகளின ்ரம்்்ரக்கு உணவைளிக்க
மரத்தின ்டிமனான
்ணடுகளாக  ்்ா்ைகள்
்ா்ாம் த்ான்ற கணகள்
ஆழந் நம்்ிக்்கயுைன
்ஞசைா்ின ஆறுகள்
என இரத் ஓடைத்தில் ்ாய்கதி்றது
ஆ்கயால்
என ்்ணக்ள எனனிைம் ்சைால்லைாத்
அவவைளவு அழகாக இல்்லை எனறு
உனது நாடடிலுள்ளவைர்க்ளப்த்ாலை

n
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வைிழிச்சைி்்றயில் ஓய்்வைடுக்க வைா

கனவைினிதலை களிப்பூடடும் கா்லைா

என்ருகதில் வைநதுவைநது த்ாகதி்றாதய

மன்தினிதலை மனம்னாய் மணக்கதி்றாதய

்தினமும் ்தித்திக்கும் நதி்னவுகளாகதி்றாதய

்ணியினால் ்ிரிந்வைதன ்ண்ாளதன

்ிணியில் என்ன ஆழத்தினாதய

அணியணியாய் நதி்னவுகள் வைலைம்வைர

மணிதயா்சை மன்மஙகும் முழஙகுகதி்றத்

வைியக்க்வைக்கும் வைனப்புமிகு கா்லைா

சுயமான சைிந்்னகதளதும் இல்்லையைா

்யக்கமான ்வைிப்புகளில் ்கதிக்கதித்றனைா

மயக்கமாகதி மன்தினில் மருகுகதித்றனைா

இயக்க்மல்லைாம் இயல்்ாக இல்்லையைா

அயறசைியிலும் கா்லைனபு இனிக்கு்ைா

இயற்கயினழகுக் கூை கசைக்கு்ைா

்சையற்கயான உைதலை இஙகதிருக்கு்ைா

வைழி்யஙகும் நதி்னவுகளின நதிழல்களைா

அழியா் கா்தலைா்சைதய முழஙகுகதி்ற்ைா

கழியா் இரவுகளி்ைதய காத்திருக்தகனைா

வைிழிச்சைி்்றயில் ஓய்்வைடுக்க வைந்திைைா

கவிஞர் ்ாம்கருஷ்
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