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வழிவழி வ
ந்து நம்மை 

வளமைமாக்கும கவி்ை வமாழ  

விழிவிழி கவி்ை என்னும

விளக்்கற்று நநஞ்ச வீட்டில்

கமழும் தமிழ்நெஞ்சம்

காவியம் பாடிட

தமிழர் மனைததாறும்

தவழ்நததிடச் ்்சய்வீர்!
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தவளாண் குடி - பாடல்

(அவ்வேளாண் குடி தலைமகனின் தவேிப்பு)

வோனம் பார்தத லவேயம் - எம்
வோழலவே அது்வே வேளமாய் நெய்யும்!
கூனம் வேநத ்பாதும் - எம்
குடியும் உழவேில் தா்ன வோழும்!

நகான்று புலத்தது வேிட்டர - எம்
குடியுள் ெஞலசைப் புகு்தததி வேிட்டர!
நமன்று அழி்தது வேிட்டர - எம்
மண்லணை மை்டாய் மாற்றி வேிட்டர!

ஐநது ெதிைமும் பாழாம் - இனம்
அழிகக இது்வே ஆள்்வோர வோளாம்!
கநதல் துணைி்ய பட்டாம் - எமககு
கஞசைறி ஒன்்் அமுததின் நசைாட்டாம்!

்சைாறல்்த தா்ன தந்தாம் - உமககு
்சைாற்றில் ெஞலசைக கைநதா தந்தாம்!
்பாற்றிப் புகழ ்வேண்்டா - என்லன
்பாககற ்வேனாய் ஆகக ்வேண்்டா!

காணைி ெதிைமா ்கட்்டாம் - நெற
கததி்�ா ந்டஙகள் வோழ்வே ்கட்்டாம்!
தீணைி உணைவோ ்கட்்டாம் - வேயலில்
ஏ்�ா ந்டஙகள் வோழ்வே ்கட்்டாம்!

வீணைர என்்் லவேதாய் - எஙகள்
வேிததியில் வேறுலம ஒன்்் நெய்தாய்!
்பணைி வேளர்தத எம்லம - இன்்்ா
படடி னியாக லவே்ததாய் நசைம்லம!

்வேளாண் சைட்டம் என்்ீர - என்்ன்
்வேடடி அவேிழகக வேி�தம் நகாண்டீர!
தாளும் நதாழுது பார்த்தாம் - உம்்பால்
தல�ககு கீழா வேநது தவேழந்தாம்!

உழ்வே உயிரும் என்்ாய் - இஙநகன்
உயில� அழி்த்த உ்டலைக நகான்்ாய்!
அழவும் நதம்பு இல்லை - இல்வோ
அலழ்ததுச் நசைல்ெீ ஐயம் இல்லை!

வேலி்யா னுக்க சைட்டம் - என்்ால்
வேநததிடும் உனகநகன் தறநகாலைப் பட்டம்!
ெலிநத ெதிலையில் ொஙகள் - இனியும்
லெயச் சைலதயிலை ெ�்ன ்பாஙகள்!

எஙகள் வோழலவே அழி்ததீர - இன்னும்
எ்ததலன ொள்கள் இன்பங கழிப்பீர!
எஙகள் சைாபம் ்பாதும் - உன்லன
எ�ி்ததுச் சைாம்பல் நபாடியாய் ஊதும்!

- பாவலர் தைி்யழிலன்
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காதல் இல்ைா இதயமுண்்டா
காதல் இல்ைா கவேிலதயுண்்டா
காதல் எழுதா கவேிஞனுண்்டா...
காதல் இல்ைா உயிருமுண்்்டா

ெதிைவேில்ைா வோனமுண்டு... அவேள்
ெதிலனவேில்ைா கவேியுண்்டா...
உளநமல்ைாம் உணைரச்சைறி தரும்
அவேள் அழகுககு ஈடுண்்டா.. அவேள்...

பாதமைர பட்ட இ்டம் ... ப�ிசு்தத
மகதிலம நப் ...அவேள்
கூநதல் தழுவேிய மைர இங்க
நகாலு்வே்றி மகதிழகதி்து...

அவேலள்த தழுவும் காறறுககு
ஆயி�ம் ஆயி�ம் கனவுக்ளா?
ெதிலனநவேல்ைாம் அவேள் உரு்வே
நெருஙகதி வேநது மைரகதி்்தா?

தாமல�்யா அவேள் ்மனி
தஙகெதி்ம் இது தா்னா.. என்
மாமன் என அவேள் நசைால்ை 
மயஙகதி ொன் ்பா்ன்னா

முதல்காதல்  இதுதானா
முழுலமககுள் பி்நதது்வோ
முடிவேில்ைா இககாதல்
முடிநதபின்னும் நதா்டரநததிடு்மா

என்னிதய மஙலகயவேள்
என்னவேளாய் மா்றி்ட்வே
எ்ததலன்யா காயஙகலள 
ஏற்றிக நகாண்்ட மஙலகயானாள்

வே�ி வே�ியாய் எழுததினாலும்
வேலி மிகுநது அழுதாலும்
வே�ிகநளல்ைாம் அவேள்நபயல�
வேநதபடி நசைான்னாலும்

என் வே�ி அவேள் தா்ன
எல்ைாமும் அவேள்தா்ன.. 
எனககுள்்ள வோழவேதா்ை
எநொளும் அவேள்தா்ன

�ணைஙகலளச் சுமநதாலும் 
நதன்்ைாய் நமாழிநயடு்தத ்தவேலத 
வேலிகலளச் சுமநதவேள் என்றும்
வேழியாகதி ெதிறகதின்்ாள்.

நபாருளுககு ஆலசைப்ப்டாத 
பு்ததனின் வேழி்த்தான்்ல்
உருவுககுள் காதைாகதி 
உயரந்த ெதிறகதின்்ாள்

கருவேறுகக பை�ிங்க 
கப்டமாய் ெதின்்ாலும்
உயிருககுள் சுவோசைமாய் 
ஒளிந்த ெதிறகதின்்ாள்

  

 

மூஙகதில் குழலாகும்; ்மாட்டும் மலராகும்;

பூஙகாற்றும் ஓர்நொள் புயலாகும்;  - தாஙகதிவருஞ

்்சாற்குவியல் ஊற்்ாய்ச் சுரக்கும் தமிழ்நெஞ்சம்

நெற்குணமாய் ஆகும் நெய்நது.
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 கிட் டூ ர்  அ ர ண ம ன ை ய ே  க த ி 
கலஙகிப் யபரேிருநதது.
 ரரணி செனைம்மரனை துேரம் 
இநதளைிறகு துரததக் கூடரது தரன. 
ஆறு ஆணடுகளுக்கு முன கணைர் மலல 
ெர்்ரனை ப்றிசகரடுததிருநதைள், தறயபரது 
தைது மகனையும் இரணடு திைஙகளுக்கு 
முன ப்றிசகரடுதது ைிட்டரள். ைரள், யைல, 
ைில எை பலைித யுதத முன்றகளிலும் 
யதர்்செிப் சபற்ற வீரரஙகனைேரகத  
திகழநத கரரணததரலும், திடமரை மைங 
சகரணட சபணணரகவும் ைிளஙகிக் 
சகரணடிருநத வீரமஙனகேரை ரரணி 
செனைம்மர உள்ளுக்குள் ெறறு ச�ரறுஙகிப் 
யபரைரலும்,  சைளிக்கு தன மைதின 
ைலினே சைளிப்படுததிக் சகரள்ளைிலனல.
 அரணமனை ெனப அனறு கூடி 
ேிருநதது. அரணமனைேின அலஙகரிக் 
கப்பட்ட அ்செனபேில �டு�ரேகமரய் 
ரரணி செனைம்மரள் ெிம்மரெைததில 
வீற்றிருநதரள். அைளருயக யைலுடன 
ைின்றப்பரய் �ின்றிருநதரன அைளது சமய்க் 
கரப்பரளன பரலப்பர. ெறறுத தள்ளிப் 
யபரடப்பட்டிருநத ஆெை சமரன்றில 
தளபதி ெஙசகரலி ரரேணணர கம்பீரமரக 
வீற்றிருநதரர். அஙகு தீைிர ஆயலரெனை 

அரஙயக்றிக் சகரணடிருநதது. 
 ‘‘யதைி..ஆஙகியலே அரசு ைரரிசு 
இலலரத அரசுகனள எலலரம் சுவீகரிததுக் 
சகரள்ைதரக தகைல அனுப்பி உள்ளது. 
�மது அரனெயும்...’’ யலெரய் இழுததரர்  
அனம்செர்.
 ‘‘�மது அரனெயும் சுவீகரிக்க எணணி 
யுள்ளைரர பரஙகிேர்கள்..! �டக்கரது 
அனம்செயர.. �ரன உேிருடன இருக்கும் 
ைனர �டக்கரது..!’’ என்றரள் ஆயைெமரய் 
ரரணி செனைம்மர.
 ‘‘யதைி..சபலகரம் கசலக்டர் தரக்யர 
தரன முழுமுனைப்பரய் இருக்கி்றரன.’’ 
என்றரர் கைனலேரய் தளபதி ெஙசகரலி 
ரரேணணர.
 ‘ ‘தளபத ி . .  அைன ேரர்  �மது 
யதெதனத சுவீகரிப்பதறகு..! �ரன எைது 
உ்றைிைரை ெிைலிஙகப்பரனை ததது 
எடுததுக் சகரள்ள முடிவு செய்து ைிட்யடன. 
எைது இநத முடிைினை பன்றே்றிைிதது 
சதரிைிதது ைிடுஙகள்.’’ என்றரள் ரரணி 
செனைம்மர.
 இது �டநது பதினைநது �ரட்க 
ளில கசலக்டர் தரக்யரேிடமிருநது கடித 
சமரனறு ைநதது.
 ‘‘யதைி.. �ீஙகள் ெிைலிஙகப்பரனை 

  

 

	 		

   |
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ைளர்ப்பு மகைரக சுவீகரரம் செய்தனத 
ஆஙகியலே அரசு ஏறகரதரம். தரஙகள் 
ெிைலிஙகப்பரனை �ரடு கடததுையதரடு, 
� ம து  க ி ட் டூ ன ர யு ம்  அ ை ர் க ள ி ட ம் 
ஒப்பனடதது ைிட யைணடுமரம். அதறகு 
ஈடரக ஒன்றிரணடு கிரரமஙகனள �மக்கு 
ைழஙகுகி்றரர்களரம்..’’
 ‘‘எனை. .  �மது க ிரரமஙகனள 
�மக்யக ைழஙகுகி்றரர்களர..! யைடிக்னக 
ேரக அலலைர இருக்கி்றது..! என �ரட்டின 
பகுதினே எைக்யக ைழஙகுகி்றரைர..! 
அனம்செயர, ெிைலிஙகப்பரனை �ரடும் 
கடதத முடிேரது, கிட்டூர் யகரட்னடனே 
அைைிடம் ஒப்பனடக்கவும் முடிேரது எை 
அநத முட்டரள் கசலக்டர் தரக்யரக்கு பதில 
கடிதம் எழுதுஙகள். அைைரல முடிநதனத 
செய்து பரர்க்கட்டும்.’’ என்றரள் யகரபமரக 
வீரரயைெததுடன ரரணி செனைம்மர.
 ரரணிேின முடிைிறகரை பதில 
அடுதத ைரரததியலயே சதரிநதது. கணைன 
இலலரத சபண தரயை, ஒரு ெிறு பனடனே 
அனுப்பிைரல அைனள பேஙசகரள்ள செய்து 
ைிடலரம் எை தப்புக் கணக்கு யபரட்டைைரய் 
தரக்யர, ெிறுபனடசேரனன்ற அனுப்பி 
னைததரன. அையை எதிர் பரரரத ைணணம் 
க ிட்டூர் யகரட்னட அ்செ ிறுபனடனே 
எதிர் சகரணடயதரடு, கிட்டூர் வீரர்கள் 
அனைைனரயும் சகரன்றயதரடு ஆஙகியலே 
தளபதிேரை ெர் ைரலடர் ஸ்டீைனென, 
எலிேட் என்ற இருைனர மட்டும் உேிருடன 
பிடிதது ெின்றப் படுததி ைிட்டைர் கிட்டூர் 
வீரர்கள். செனைம்மரைின வீரம் கசலக்டர்  
தரக்யரனை மனலக்க னைததயதரடு, 
ெீற்றம் சகரள்ளவும் னைததது. �ரனகு 
பீரஙகிகயளரடு ஒரு சபரும்பனடனே 
அனுப்பிைரன. முதல �ரளில இரணடு 
பீரஙகிகனள கிட்டூர் யகரட்னடேின 
முன �ிறுததிேைைரய், எ்செரிக்னக கடித 
சமரனன்ற அனுப்பி னைததரன.
 ‘‘�ரனளக் கரனலக்குள், ஆஙகியலே 
தளபதிகனள ைிடுைிக்கரைிட்டரல கிட்டூனர 
தனர மட்டமரக்க ி  ை ிடுயைன’ ’  எைக் 
கணடிருநதது கடிதம்.
 ெிரிததரள் செனைம்மரள். துளியும் 
அ்செம் அைளிடததில இலனல.
 அனன்றே இரவு பலருக்கு பேததி 

தைினமனயத் 
ததின்னும் 
்பாழுதுகள்

சைைனமறறு கதி்டககும்

மணைறகடிகா�்தததின்

ஆ�ஙகள் ததி�ிகதின்்ன

நவேளிநயஙகும்...

கானக ெததியில்

உல்டயும் ெீரககுமிழகளின் 

ஸவே�ஙகள் நபா்றிககுயிலின்

சைநதம்...

உததிரும் இ்கதின்

கன்தததில் கல�யும்

சூ�ியககுளியல்

இ�வேின் ெதிழல்...

ெதிசைப்தம் ெதில்ககும்

பகலின் கதிலளகள்

சைாகக்டலின் 

பிம்பம்...

சை்�நைன

உள் நுலழயும்

சைாம்பல் ெதி்ப் பூலன

கலை்தது வேிடடுப் ்பாகதி்து

்வேலையற்வேனின் 

ஒரு நபாழுலத.

- கார்த்ததிகா.

ஓடல்ட குடிலசை வீடு 
ஒழுகதி உப்தததி�வேம் தரும்
மலழ ்வேண்டி ெதிறகதி்து
வேிவேசைாயியின் மனம்!

தமிழமின்
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யலயே கழிநதது. ஆைரல ைிடிேயலர 
தரக்யரனை பேஙசகரள்ள னைததது. 
ஆம்... யகரட்னட முன �ிறுததப்பட்டிருநத 
பீரஙகிகனள கரணைிலனல. இரயைரடு 
இரைரக செனைம்மரைின உததரைரல  
அது யகரட்னடக்குள் இழுக்கப் பட்டனத 
தரக்யர உணரைிலனல.
 சகரதிதது எழுநதரன. தனைிட 
மிருநத ஏனைே இரணடு பீரஙகிகனள 
�கர்ததிே ைணணம் சபரும் பனடயுடன 
க ி ட் டூ ர்  ய க ர ட் ன ட ன ே த  த க ர் க் க 
முனயை்றிைரன.
 ஆைரல.. அநயதர பரிதரபம்..! 
ச ெ ன ை ம ர ை ர ல  ன க ப் ப ற ்ற ப் ப ட் ட 
ய க ர ட் ன ட க் கு ள்  இ ரு ந த   பீ ர ங க ி க ள்  
குணடு மனழ சபரழிே, சபண ெிம்மமரய் 
யகரட்னடேின உ்செிேில கம்பீரமரய் கரட்ெி 
தநதரள் ரரணி செனைம்மர. அைளது 
அருகியலர அைளது பரதுகரைலன  பரலப்பர 
ஏநதிே ைிலலுடன �ின்றிருநதரன.
 ய க ர ட் ன ட  மீ து  � ி ன ்ற ி ரு ந த 
அைனளக் கணடதும் சை்றியும், ஆததிரமும் 
கணகனள மன்றக்க கசலக்டர் தைது 
னகததுப்பரக்கிேரல குணடுமனழ சபரழிந 
தரன.   ஆைரல �டநதது எனை, தைது 
ரரணினே மன்றதது தனனுேினர தநதரன 
பரலப்பர, அப்யபரது தரன �டநதது அநத 
அதிெேம். பரலப்பரைின னககளில இருநத 
ைிலலில �ரனண ஏற்றி கணணினமக்கும் 
ய�ரததில கசலக்டர் தரக்யரனை பரயலரகம் 
அனுப்பிைரள் செனைம்மர. சமலலினடப் 
சபணசணரருததிேின ைில ைலினமனே 
பரிபூரணமரய் உணர்நதது பரஙகிேர் பனட. 
ஏரரளமரை யெதரரஙகயளரடு யதரறய்றரடிப் 
யபரய் ஒழிநதைர்.
 கரலம் கடநதது.
 ெஙசகரலி ரரேப்பர அனறு அதி 
கரனல அைெரமரக ரரணினேக் கரண 
ைநதரர்.
 ‘‘யதைி, சதரலனல ைிட்டபரடிலனல. 
�ரம் பிடிதது னைததிருக்கும் இருைனர 
மீ ட் ப த ற க ர க  த ள ப த ி  ெ ர ப் ள ி ன 
எனபைனை ஆஙகியலே  அரசு அனுப்பி 
னைததுள்ளதரம்.’’
 ‘‘�லலது.. ைரட்டும்.. அைனுக்கும் 
பரடம் கறபிப்யபரம்.’’  என்றரள் கம்பீரமரக.

 ை ந த ை ய ை ர ,  அ ன ம த ி  ய ப ்ச சு 
ைரர்தனத என்றரன. அைைதுப்  யப்ச 
ெ ினை �ம்பிே ரரணி செனைம்மர 
அைனை யகரட்னடக்குள் அனுமதிததரள். 
ஆைரல அையைர �ேைஞெக �ரி. தைது 
சபரும்பனடனே ைரைனழததைைரய் 
யகரட்னடனே ைனளததுக் சகரணடரன. 
தன முன னககனளக் கட்டிக் சகரணடு 
ஏளைமரய் ெிரிதத ெரப்ளினை கணகளில 
தீப்சபர்றிப் ப்றக்க பரர்தத செனைம்மர 
தைது ைரளினை உருைிைரள்.
 இருைருக்குள்ளும் பேஙகரமரய் 
ைரள் ெணனட யகரட்னடக்குள் �டநது 
சகரணடிருநதது. ெரப்ளிைின ைரனள எளிதரய் 
மு்றிேடிததரள் அநத வீரப்சபணமணி. 
ஆைரல ஒரு கணததில அைளது ைரள் 
கரம் ைிட்டு �ழுை, செனைம்மரனை ெின்ற 
செய்தரன தளபதி ெரப்ளின. யகரட்னடயேர 
ஆஙகியலே வீரர்களரல முறறுக்னகேிடப் 
பட்டிருக்க, செய்ைத்றிேரது தைிதத தளபதி 
ெஙசகரலி ரரேணணர சுரஙகததின ைழி 
தப்பி ைிட்டரர். தரன உேிருடன இருநதரல 
தரன ரரணினேக் கரப்பரற்ற இேலும் என்ற 
எணணம் அைருக்குள் எழுநதது.
 ெின்றபட்ட ரரணினே ெரப்ளின 
னபலயஹரஙகல  யகரட்னடேில சகரணடு 
யபரய் அனடததரன.
 கிட்டூர் யகரட்னட ஆஙகியலேர் 
ைெமரகிப் யபரைது.
 ெஙசகரலி ரரேணணர அவைப் 
யபரது  சகரரிலலர தரக்குதல ைரேிலரக 
ஆஙகியலேர்கனள அ்சசுறுததிக் சகரணடி 
ருநத படி ரரணினே எப்படி ேரைது மீட்க 
முேறெிததுக் சகரணடிருநதரர். ஆைரல 
துரதிருஷடம் அைனர ைிடைிலனல. 
ஆஙகியலேர்கனள ஒரு முன்ற தரக்க 
முறபட்டயபரது பிடிபட்டைனர, தளபதி 
ெரப்ளின தூக்கிலிட்டு தன ைனமதனதத 
தீர்ததரன.
 சபணணரய் இருநத கரரணததரல 
ரரணி செனைம்மரயைர னபல யஹரஙகல 
ய க ர ட் ன ட ே ி ய ல ய ே  த ை து  4 9  ை து 
ைேதில 1829 பிப்ரைரிேில சுதநதிர கைவு 
என்றரைது முகிழும் என்ற �ினைவுகயளரடு 
மரணதனதத தழுைிைரள்.

n
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 துணிநசதழு

 சுறறும் ைனரதரன பூமி. யபரரரடும் ைனரதரன மைிதன. எதிர்ப்படும் துனபஙகனளக் 
கணடு யெரர்நது ைிட்டரல இலக்னக அனடே முடியுமர?அதைரல எப்யபரதும் மைனத 
ஒரு�ினலப்படுததி, எனதயும் ெமரளிக்கும் மைப்பக்குைதனத ைளர்ததுக் சகரள்ள 
யைணடும்.

 அயதயபரல, அக்கிரமஙகனளக் கணடு,�மக்சகனை என்றிருப்பது ஒருைனக 
சுே�லம்தரன.இனறு அடுததைருக்கு ைரும் பிர்செினைகள், ெைரலகள் �ரனள உைக்கும் 
ைரலரம்.

 ஆகயை மைதில துணிவுடனும் �ம்பிக்னகயுடனும்  ைரழக்னகனே எதிர்சகரள்ளப் 
பழகிைரல சைற்றி �ி்செேம். ைரும் பிர்செினைகள் எப்படிேரைதரக இருநதரலும், 
ெமயேரெிதமரக ெிநதிதது துணிவுடன எடுக்கப்படும் முடிவுகள் உனனை சுே�ிர்ணேம் 
செய்து சகரள்ள உதவுையதரடு, சைற்றிப்பரனதக்கும் இட்டு்ச செலலும் எனபது 
திணணம்.

 எனைரல முடியுசமை தனைம்பிக்னகயுடன செேலபட்டரல அதுயை உநது 
ெக்திேரக மர்றித துணிவுடன செேலபட னைக்கும். உலகில முனைணிேில �ினறு 
ெரதிப்பைர்களின ைரழக்னகப் பரடதனத ெறய்ற புரட்டிப் பரர்ததரல, ஏயதர ஒரு 
ெநதர்ப்பததில  அைர்கள் துணிவுடன செேலபட்டிருப்பது புலப்படும்.

 யதரலைிகள் எனபயத சைற்றிேின படிக்கறகள் எனபனத ம்றைரயத! அதைரல, 
யதரலைிகனளயும் யெரதனைகனளயும் கணடு துைணடிடரமல, துணிவுடன முனயை்றிைரல 
சைற்றிைரனக சூடலரம்.

 உனை்ச சுற்றி  மரேைனலகள் ப ினைப்படலரம்.  துயரரகததின ைரள் 
பரய்்செப்படலரம். உன யதரலைினே மற்றைர்கள் ைிமர்ெிக்கலரம். இனதசேலலரம் 
எதிர்சகரள்ளப் பேம் சகரணடு கலஙகிைரல, உன ைரழக்னக அயத இடததில  
ஸ்தம்பிதது ைிடும்.

 அதைரல பேதனத உத்றி, துேரஙகனள உன கரலமிதிேரக்கு. யபரரரட்டஙகளுக்குப் 
பி்றகு கினடக்கும் சைற்றிக்கைிக்கு சுனை அதிகம். ஆகயை, மைிதர! உன ைரழக்னக 
உன னகேில. துணிநசதழு! சைனச்றடு!

 தமிழச�ஞெம் அமின
 பிரரனசு



   |3

 உ்றவுகள் எனபது இன்றைன �மக் 
களிதத ஆகப்சபரும் அருட்சகரனடகளில 
ஒனறு.
 இவ னைேகம் ைினரைரக �கர 
னைேகததில இருக்கும் மைிதனும் அயத 
யைகததில �கர்நது சகரணடிருக்கின்றரன.
அ ந த  ம ை ி த ன  த ை க் கு  க ி ன ட க் கு ம் 
யைனலகனள செய்து சகரணடு, ஏயதர 
ஒரு ைரழக்னகனே த ிைெர ி  ைரழநது 
சகரணடுதரன இருக்கி்றரன.
 இநத ைிறுைிறுப்பரை ைரழக்னக 
பேணததில �ம்முடன கூடயை இருக்கும் 
உ்றவுகயளரடு உ்றவு சகரணடரடக் கூட  
அைர்களுக்கு ய�ரமிருப்பதிலனல.
 இனனும் ய�ரம் கினடக்கும் யபரது 
கூட, �ம்யமரடு கூடிேிருக்கும் அழகரை 
குடும்பதனத ைிட்டுைிட்டு  �ரம் எனறுயம 
கணடிரரத சதரனலயபெி �ணபர்களுடன 
உனரேரடி ைிட்டு அநத சபரனைரை 
ய�ரதனத கூட கழிதது ைிடுகிய்றரம்...
 கரலஙகள் தரமரகயை கடக்க சதரனல 
யபெ ி  �ணபர்களும் கரலஙகள் யபரல 
கரலப்யபரக்கில மன்றநது ைிடுகி்றரர்கள்...
 அவைிடததிலிருநது பினயைரக்கி 
பரர்ததரல �ம்முடன கூட இருக்கும் அநத 
ெி்றிே  உ்றவுகள் �மது கணகள் எட்டரத 
அளவு �ம்னம ைிட்டு தூரமரக இருக்கும்.
 இ து த ர ன  இ ன ன ்ற ே  ெ மூ க 
மேமரக்கப்பட்ட உலகின ைிதி.
 அனயப... 
 �ம்யமரடு கூடயைேிருக்கும் உ்றவு 
களுக்கரக �மது ய�ரதனத செலைழிதது 
அைர்களுடன ெநயதரஷமரக இருப்யபரம்.
 �ணபர்கள் எனபது �மது ைரழைில 
அததிேரைெிேம் தரன. �ணபர்களுக்கரக 
ய � ர ம்  ச ெ ல ை ழ ி ப் ப து  த ப் பு  எ ன று 
கூ ்ற ை ி ல ன ல .
 எலலர ய�ரஙகளிலும் அைர்களுக் 
கரக செலைழிததரல உன குடும்பததுக்கரை 
ய�ரததில �ீ இப்யபரது செலைழிப்பரய் ? 

 ஷகீைா ஷாகதிர்
 கம்பனள
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 குழநனத உலகின குதுகல �ரேகைரக ைிளஙகும் திரு. கனைிக்யகரைில 
ரர்ர அைர்கள் 2005 முதல இலக்கிே உலகில தைது பணினே்ச செவையை 
ய ம ற ச க ர ண டு  ை ரு ப ை ர் .  கு ழ ந ன த  இ ல க் க ி ே  உ ல க ி ல 
த ை க் ச க ை  ஒரு முததினர பதிதத ஒரு மரசபரும் மைிதர். கனத செரலலும் 
கரடு, பரரரசூட் பூனை முதலரக இருபதிறகும் யமறபட்ட கனத புததகஙகனள 
எழுதிேைர்.ஒவசைரரு கனத புததகததிலும் உள்ள கனதகள் குழநனதகளின 
�லனை ைிரும்புைதரகவும் அைர்களின ஒழுக்கஙகள் மறறும் தி்றனகளின 
யமம்பரடுகனள ைலியுறுததுைதரகவும் அனமநதுள்ளை. மிேர மிேர பூனைக் குட்டி, 
மழனல்ச ெிரிப்பு முதலரை ஆ்றிறகும்  யமறபட்ட   ெிறுைர் பரடலகள் அடஙகிே 
புததகதனத எழுதியுள்ளரர்.  அைற்றின  மூலம் குழநனதகள் மைதில �ீஙகர 
இடம் பிடிதத ஒருைரரக ைலம் ைருகி்றரர். சதரப்புள் சகரடி, கனைிக்யகரைில 
முதலசதரு முதலரை ஆறுக்கும் யமறபட்ட கைினத நூலகனள எழுதியுள்ள இைர்  
ய�றறு இனறு �ரனள என்ற ஒரு கட்டுனர நூனலயும் இருபதிறகும் யமறபட்ட 
சதரகுப்பு நூலகனளயும் சைளிேிட்டு உள்ள ஒரு மரசபரும் இலக்கிேைரதிேரக  
தனனை  �ினல�ிறுததி  உள்ளரர் எனய்ற  அைனர �ரம் அனடேரளப்படுததலரம்.  
அததனகே ஒரு மரசபரும் இலக்கிேைரதிேரர் எழுதிே நூலகளுள்  ஒனறு  
னடயைரெர் முட்னடனேக் கரயணரம்.  இநத நூனலத தி்றைரய்வு செய்ததன மூலம்  
கினடதத ெீரிே  அரும்சபரும்  கருததுகனள  எடுததிேம்புைதரக  இக்கட்டுனர  
அனமகின்றது.

னடயைரெர் முட்னடனேக்  கரயணரம்
 ெரதனைேரளர்கள் எநத ஒரு செேனலயும் புதிேதரக செய்ைதிலனல 
செய்யும் செேலகனளப்  புதிே ைடிைில ெிநதிதது செேலபடுததுகின்றைர். குழநனத 
எழுததரளர்கள் குழநனதகளுக்கரை புததகம் எழுதுைது இேலபரை ஒனறு. 
அதிலும் தைது லரலிபரப் ெிறுைர் உலகததில தைது தி்றனமகனள முழுைதும் 

ல்ட்னாசைர முடல்டலயக கா்ணைாம்
( நூல் ததி்னாய்வு )

முனைைர் அ. இரர்லட்சுமி M.A.,B.Ed.,M.phil.,P.hd.,
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சைளிக்சகரணர்நது சகரணடிருக்கும் இளம் பிஞசுகனள, இளம் சமரட்டுகனள 
அைர்களின தி்றனை யமலும் ஊக்கு ைிப்பதறகரகவும் எடுதத ஒரு அரும் சபரும் 
முேறெிேரக இநத னடயைரெர் முட்னடனேக் கரயணரம் என்ற நூல அனமகின்றது. 
தைது குழுைில பேணிததுக் சகரணடிருக்க கூடிே குழநனதகளுக்கு ஒரு சபரும் 
ைரய்ப்பரக தரன எழுதிே கனதகளுக்கு அைர்கனள ஓைிேர்கள் ஆக்கிே அநதத 
தி்றன பரரரட்டுதறகுரிேது. 
 யமலும் இப்புததகததில தைது குழுைில தனனுடன இனணநது னகயகரர்தது 
செேலரற்றிக் சகரணடிருக்கக்கூடிே அஙகததிைர்களுக்கு இப்புததகதனத்ச 
ெமர்ப்பணம் செய்ததுடன புததகததின முதல பகுதிேில ஒவசைரரு குழநனதேின 
சபேரும் அைர்களின ஊரும் இடம்சப்ற அைர்கள் ைனரநத ஒரு படதனத 
முனயைரட்டமரகக் சகரணடும் அைர்கள் ைனரநத கனதேின சபேர்கள் 
அடிக்கு்றிப்புகள் சகரடுக்கப்பட்டுள்ளது. 
 ஒவசைரரு கனதேிலும் குழநனதகளின பிஞசு னகைணணததில 
உருைரகிே ஓைிேஙகள் கனதகளுக்கு யமலும் ைலுயெர்ப்பதரகவும் அநதக் 
க ன த கன ள  � ம்  ம ை த ி ல  க ண மு ன  ச க ர ண டு ை ந து  � ி று த து ை த ர க வு ம் 
அனமகின்றை. ெிறு குழநனதகளின யகரட்யடரைிேஙகளும் அழகரை முன்றேில 
இடம்சப்ற செய்திருப்பதும், பரர்ப்பதறகுக் கணனணயும் கருதனதயும் கைர்ைதரக 
அனமநதுள்ளது. இக்கனதகளுக்குள் இருக்கக்கூடிே �ீதிகள் சபரும் ைிநனதனே, 
மரே ைிதனதனேக் குழநனதகளின மைதில ஏறபடுததக்கூடிே ஒரு மநதிர 
கு்செிேரகயை செேலபட்டுள்ளை எனபனத ஒவசைரரு கனதகளின மூலம் �ரம் 
அ்றிநதுக் சகரள்ளலரம். 
 இக்கனத புததகததில அனமநதுள்ள 12 கனதகனளயும் தி்றைரய்வு செய்து 
இஙகு தரப்பட்டுள்ளது.

னடயைரெர் முட்னடனேக் கரயணரம் 
 குழநனதகளின மைஙகைரும்  சபரருட்கள் பூமிேில சகரட்டிக்கிடக்கின்றை. 
யகரடி  யகரடிேரை  சபரருட்கள் இருப்பினும் குழநனதகளின கணனணயும் 
கருதனதயும் கைரும் சபரருட்கள் ைரினெேில மேில இ்றகிறசகை  ஒரு தைிப்பட்ட 
இடம் எப்யபரதும் உணடு.
 பல ைணணக் கலனைேரலும் கணணின அனமப்பிைரலும் மிருதுைரை 
பரிெததரல மேிலின யதரனகனே எடுப்பதிலும் அனதப் புததகஙகள் இனடேில 
னைதது குட்டி யபரடும் என்ற �ம்பிக்னகயும் கரலம் கரலமரக குழநனதகளின 
மைனதக் கைர்நத ஒரு செய்திேரக உள்ளது.
 �மக்குத சதரிநத மேிலி்றகின ைழிேரக கனதனேத சதரடஙகி மேிலின 
முட்னடேின ைடிைதனத னடயைரெர் முட்னட ைடிைததுடன ஒப்பிடும் யபரது 
குழநனதகளுக்கு அநத முட்னடேின ைடிைதனத ஒப்புனமப்படுததி கூ்றிே தனனம 
கனதேின யபரக்கிறகு ைலுயெர்க்கி்றது. யமலும் �மது யதெிே ப்றனைேரை மேிலின 
முட்னட திருடப்பட்டு ைருைதைரல அநத இையம அழியும் அழிவுப்பரனதனே 
ய�ரக்கி செலகி்றது என்ற ைிழிப்புணர்னை ஏறபடுததும் ஒரு அருனமேரை கனத. 
 ஒப்புனம செய்தி, கறபனை செய்து, ைிழிப்புணர்வு செய்தி என்ற �லல பல 
செய்திகள் பற்றிக் கூறும் இக்கனதேில மேில  இைதனதக் கரக்க ஏறபடுதத ஒரு 
முனசைடுப்பரக உள்ளது. 
 ப்றனை இைதனத அழிப்பதும் அதன 
 முட்னட இைதனத அழிப்பதும் ஒனய்ற!
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சகரசு அடிதத ெிஙகரர்ர 
 முதலில ஏறபடும் அலட்ெிேம் பி்றகு �ம்னமயே பரதிப்புக்குள்ளரக்கும் 
எனபனத ைிளக்குைதரக ைிலஙகுகளின அலட்ெிேததரல சகரசுக் கூட்டம் 
சபருகிே செய்திேின மூலம் உணர்ததும் பரஙகு அருனம.
 முன்றசெய்து கரப்பரறறும் மனைைன மக்கட்கு 
 இன்றசேனறு னைக்கப் படும்.
 மக்களுக்கு ஏறபடும் துனபதனதத தன துனபம் யபரல, பி்றரிடததில 
தனனை னைததுப் பரர்க்க யைணடிே அரென தைக்கு துனபம் இலலரத யபரது 
தரன ஏன மற்றைர்களுக்கரக துனபப்பட யைணடும் எனறு �ினைதத பரஙகினை 
மரற்றிக்சகரள்ள யைணடும். 
 அரெர் பட்டரலதரன திருநதுைரர் எனபனத �ினைக்கும் தைனள மறறும் 
ைணடுகள் ைழிேரக இக்கனத �கர்கி்றது.
 �ரயடரறும் �ரடுக மனைன ைினைசெய்ைரன 
 யகரடரனம யகரடர துலகு 
 அரென �ரள்யதரறும் அைைது செேனல ஆரரய்நது செய்ே யைணடும் 
எனறு ைள்ளுைர் கூற்றிறகு இணஙகவும் அனமநதுள்ளது.
 ெிஙகமும்  தரனும்  செரசு  சதரலனலனே  அனுபைிதத பி்றகு சகரசுனை  
ஒழிக்க ஆனணேிட்டது.  அரெைின அரெரனணக்கிணஙக அனைதது ைிலஙகுகளும் 
துரிதமரக செேலபட்டு தூய்னமப்படுததிே ெிநதனை யபரறறுதறகுரிேது.
 அரென எவைழியேர குடிகளும் அவைழியே!
 சுத த ம்  ய ப ர ற று ய ை ர ம் !  சு க ர த ர ர ம்  ய ப ர ற று ய ை ர ம் !  எ ன ப ன த 
உணர்ததுைதரக இக்கனத மிகவும் அருனமேரக அனமநதுள்ளது.

சைளி்செதனத திருடிேது ேரர்? 

 குழநனதகள் மைதில ஆேிரமரேிரம் யகள்ைிகள் ைலம் ைநதுக்சகரணயட 
இருக்கும். இநத்ச செேல ஏன அப்படி �டக்கி்றது? இநத �ிகழவு எதைரல 
ஏறபடுகி்றது? எனறு ஒரு அ்றிஞன யபரல ஆேிரம் ஆேிரம் எணணஙகள் உதேம் 
ஆகும் அநத மைதில. 
 அைர்களது மூனள சதரடர்நது ைிளக்கஙகளுக்கும், ைிளஙகரத ைற்றிறகரக 
ைிைர எழுதுைதிலும் ஈடுபட்டுக் சகரணயட இருக்கி்றது.
 ஒரு குட்டிக் கரடிக்கு ஏறபடும் ெநயதகமும் அதைரல உணடரை மை 
ைருதததனதயும் ஒரு ைேதரை குரஙகின மூலம் சதளிே னைக்கும் உளைிேல 
ெிநதனை இக்கனதேில எடுததரளப்படுகி்றது.
 அ்றை்றிநது மூதத அ்றிவுனடேரர் யகணனம 
 தி்றை்றிநது யதர்நது சகரளல.
 அ்றிேரனமேரல ைரும் யகள்ைிகளுக்கு எள்ளி �னகேரடரமல அதறகரை 
ைிளக்கம் அளிக்கும் மூதத அ்றிவுனடேரர் �ட்பு யதர்நதுக் சகரள்ள யைணடும் 
என்ற ைள்ளுைர் ைரக்கிறகு ஏறப சைளி்செம் திருடப்படுகி்றது என்ற அ்றிேரனம 
ைிைரைிறகுக் கரனலேில சூரிேன உதிதது சமலலசமலல யமறயக மன்றயும் 
�ிகழனை செேலபரட்டின மூலம் ைிளக்கும் குரஙகின கதரபரததிரததில ெிநதிதது 
செேலபடும் ெரனய்றரர்களின குணதனத ஏற்றி கூ்றியுள்ள பரஙகு அருனம.
 மூதயதரர் செரல மநதிரம் சகரணயட 
 கரதத ிடு  உன அ்றினை இனய்ற!   என்ற உனைதமரக கருதனத 
உணர்ததுைதரக இக்கனத அனமநதுள்ளது.
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அணிலகளின ஓட்டப்பநதேம் 
 இன்றைன பனடப்பில ஒவசைரரு உேிரிைததிறகும் ஒவசைரரு தனனம 
உணடு. ஒவசைரனறும் ஏயதர ஒரு ய�ரக்கததிறகரக பனடக்கப்பட்டுள்ளை. 
அணிலகளுக்கு மரம் ஏ்றத சதரியும். முேலகளுக்கு மரம் ஏ்றத சதரிேரது. 
அணிலகளின யைகததிறகு ஈடு சகரடுக்க முடிேரது. இனத அ்றிநதும், ஆரரேரமல 
முேல தனைம்பிக்னக எனறு யபெிே செய்தி வீண ஆரைரரம் எனறு அனமகி்றது.
  சதரடர்நது ஓட்டப்பநதேததில அணிலகளுடன யபரட்டி யபரடரமல பினதஙகிே 
யைனலேில ஒரு அணில மட்டும் முேல உடன யெர்நது ைநது அனபு செலுததிே 
கரட்ெி அனபின ைழிேில �ின்றது. 
 அனபுறறு அமர்நத ைழக்சகனப னைேகதது 
 இனபுற்றரர் எய்தும் ெி்றப்பு. 
 உலகததில இனபம் சபறறு ைரழநதைர் சபற்ற ெி்றப்சபலலரம் அைர் 
பி்றரிடம் அனபு செய்து ைரழநததரல ைநதயத ஆகும், எனறு ைள்ளுைன கூற்றினை 
உணர்ததும்படி யபரட்டிேில சைற்றி சபற்றது யைறு ஒரு அணிலரக இருப்பினும் 
முேலிடம் அனபு செலுததிே அணிலுக்குப் பரிசு ைழஙகப்பட்ட செய்தி ஈணடு 
ய�ரக்கததக்கது.
 அனபுனடேரர் எனபும் உரிேர் பி்றர்க்கு... எனபதுயபரல தரன சபற்ற 
பரிெினை முேலுக்கு அளிதத அநத அணிலின கதரபரததிரம் அனபின ஊற்றரக 
மட்டுமலலரது அனபிைரல இநத னைேகயம உேர்நது �ிறகும் தனனமனே 
அனடகி்றது எனபனதயும் உணர்ததுகி்றது. 
 அனபு செய்ையத கு்ற ிக்யகரளரக சகரள்ள யைணடும் எனபனத 
ைலியுறுததுைதரக இக்கனத அனமகி்றது.

எறும்புக்கு லட்டு தநத �ிலர 
 
 ஒவசைரரு உேிருக்கும் உணவு எனபது இன்றிேனமேரதது. தரயை 
உணனை தேரரிததுக் சகரள்ளும் தரைரஙகள் முதல இேறனகேிலிருநது உணவு 
தேரரிக்கும் மற்ற உேிரிைஙகள் ைனர உணயை அடிப்பனடேரகும்.
 ச�லலும் �ீரும் உேிரனய்றர ! எனறு மக்களுக்கு உேிரரக ைிளஙகும் 
உணவு பற்றிப் பு்ற�ரனூறு கூறுகி்றது.
  தைக்கு கினடக்கும் உணனைப் பஙகிட்டு உணணும் கரகம்.
  மருநயத ஆேினும் ைிருநயதரடு உண எனறு ைள்ளுைப் சபருநதனக 
கூ்றியுள்ளரர்.
  யமறகணட கூறறுகளுக்கு  ைிளக்கம் தரும் ைனகேில இநதக் கனத 
அனமநதுள்ளது. தைக்குக் கினடதத லட்டுனை   ேரழிைி எறும்புகளுக்கரக பஙகு 
னைப்பது மற்ற உேிரிைஙகளின பெினேப் யபரக்க யைணடும் என்ற உேர் குணம் 
சகரணட ெிறுமிேின பரததிரப் பனடப்பு பற்றி உணர னைக்கி்றது.
 பகுததுணடு பலலுேிர் ஓம்புக என்ற அடிப்பனடேில  இரரமலிஙகர் 
மருதூரில ஏறபடுததிே சுதத ெனமரர்க்க ெஙகததின மூலம் பெிப்பிணி ய�ரனேப் 
யபரக்கும் மருததுைரரக �ரம் செேலபட யைணடும் என்ற உணனம புரிகி்றது. அது 
யபரல ேரழிைி என்ற கதரபரததிரததில தைக்குக் கினடதத உணனைப் பெிப்பிணி 
மருததுைரரக இருநது எறும்புகளுக்கு உணைளிதத பரஙகு அருனமேரை கனத 
யபரக்கரக அனமநதுள்ளது.
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புலிக்குட்டிக்கு அம்மரைரை ஆடு 
 ெிலய�ரஙகளில ஆ்ற்றிவு சகரணட மைிதன ஐநத்றிவு ைிலஙகுகள் யபரல 
�டநது சகரள்கி்றரன. ெில ய�ரஙகளில ஐநத்றிவு ைிலஙகுகள் கூட ஆ்ற்றிவு 
மைிதன யபரல �டநது சகரள்கின்றைர்.
 திகம்பர ெரமிேரர் ஒரு ெமேம் லிஙகி செட்டி வீதிேில உள்ள திணனணேில 
அமர்நது சகரணடு தனனைக் கடநது யபரகும்  மைிதர்களின குணஙகனளக் 
கணடு  �ரி யபரகி்றது, �ரய் யபரகி்றது, ஆடு யபரகி்றது எனறு கூ்றிைரரரம். 
அதுயபரல மைிதர்கள் ெிலர் பல ைிலஙகுகளின குணம் சகரணடைர்களரக �டநது 
சகரள்ைரர்கள்.
 ஆைரல இநதக் கனதேில தரயுள்ளம் சகரணட தரய் ஆடரைது தஙகளுக்கு 
ஆபததரை புலிக்குட்டிகளின உேினரக் கரப்பரற்றிே தனனம பரர்க்கும்யபரதும், 
தஙகனளக் கரப்பரற்றிே ஆடுகனள உணணக் கூடரது என்ற உேர்நத 
சகரள்னககனள சகரணட புலிக் குட்டிகளின கதரபரததிரஙகளும் அனமநத 
இக்கனத மிகவும் அருனமேரக உள்ளது.
 இக்கனத மூலம் ஆபததில உதைிேைர்களுக்குத தீஙகு செய்ேக்கூடரது 
என்ற யமனனம குணமும், ஆபததிலிருப்பது எதிரிேரகயை இருநதரலும் கரக்க 
யைணடும் எனனும் உேர்நத குணமும் அ்றிேப்படுகி்றது. பனகைர்கனளக் 
கரப்பரறறும் யபரது  அைர்களிடம் ெறறு எ்செரிக்னகேரகயை இருக்க யைணடும் 
என்ற எ்செரிக்னக குணதனதயும் உணர்ததுைதரக அனமகி்றது. 
 பனக�ட்பரம் கரலம் ைருஙகரல முகம்�ட்டு 
 அக�ட்பு ஒரீஇ ைிடல எனறு கு்றள் ைழிேரக  பனகைர் �ணபர்களரக ைரும் 
கரலம் ைநதரல முகததில �ட்பு செய்து அகததரல  அந�ட்னப �ீக்க யைணடும் 
என்ற ஒரு அருனமேரை ைள்ளுைதனத உணர்ததுைதரக இக்கனத அனமகி்றது.
கிளிமூக்கு மரஙகரய் 
 ஒரு செேனல்ச செய்யும் யபரது இனடேில ஏறபடும் பெிக்கு ஏயதனும் 
ஒரு சபரருனள உணணலரம் எனறு மற்றைர்கள் கூறும் யபரது ஒரு உதயைகம் 
பி்றக்கும் எனபனத இக்கனத மூலம் �ரம் அ்றியும் ஒரு செய்திேரக உள்ளது.
 இநதக் கரலததில பல சதரழிலநுட்ப ைளர்்செ ிே ின கரரணமரக 
குழநனதகள் சைளிப்பு்றததில ைினளேரடரமல வீட்டிறகுள்யள ஒரு இடததில 
முடஙகி உள்ளைர். சைளிப்பு்றததில ைினளேரடும்யபரது சைற்றி-யதரலைி 
என்ற இரணடும் ைினளேரட்டில ஏறபடுைது இேறனக அனத பக்குைமரக 
ஏறறுக்சகரள்ளும் தனனம கினடக்கப் சபறுைது அரிது. அனத மிகவும் எளிதரக 
எடுததுக் சகரள்ளும் மைப்பக்குைம் இநதக் கனதேின கதரபரததிரஙகள் இனடயே 
கரணப்படுகி்றது.
  வீட்டிறகுத தரமதமரக செலலக்கூடரது என்ற �ணபர்களின வீட்டில 
�ினலனமனே உணர்ததும் எணணமும் இநதக் கனதேில கரணப்படுகி்றது. 
தனைரல முடிநத அளவு முேறெி செய்யும் யபரது ெிறு துரும்பும் பல குதத உதவும் 
எனபது யபரல ெிறுைர்கள் மரஙகரனே அடிப்பதறகரக எடுததுக்சகரணட 
சபரருட்கள் மூலம் அ்றிேலரம்.
 மரஙகரேின ெனதப்பகுதினே உணடு முடிததபின அநத ைினதனே 
மணணில புனததது புதிே மரக்கனறுகனள உருைரக்கி பல இடஙகளில �றபேனை 
அனடயைரம் என்ற உேர் ெிநதனை உனடேதரக இக்கனத அனமகி்றது.
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ைினதகனள ைினதப்யபரம் 

 ை ி ன த  ப ல  உ ரு ை ர க் கு ய ை ர ம்  எ ன ்ற  உ ன ை த ம ர ை  க ரு த ன த 
சைளிப்படுததுைதரக கனத அனமகி்றது.

முட்னடனேப் பரதுகரதத அணில 

 மைிதன என்ற சபேயர மைிதரபிமரைததின அடிப்பனடேில ைநதது. 
தறயபரது அநத மைிதரபிமரைம் எஙயக இருக்கி்றது எனபது யகள்ைிக்கு்றிேரகயை 
உள்ளது. பி்றருக்கரக கணணீரும் பி்றருக்கரக செந�ீரும் ெிநதும் மைிதர்கள் 
தறயபரது அருகி ைருைது தரன சகரடுனமேரக உள்ளது.

அடுதத வீட்டில தீப்பிடிக்க �ினைப்பைன மைிதைர? 
 எநத ய�ரமும் ஓடிைநது அனணப்பைன மைிதைர? என்ற பரடல ைரிகள் 
மூலம் மற்றைர்களுக்குத துனபம் ைரும்யபரசதலலரம் ஓடி ைநது உதைி செய்யும் 
குணம் மைிதர்களுக்கு உரிேது  எனபனத அ்றிேலரம். 
 இக்கனத  மூலம்  ஓடி ைநது  உதவுைது  மைிதருக்கு  மட்டுமலலரமல ெிறு 
அணிலகளுக்கும் உள்ளது எனபனத உணர்ததுகி்றது.  சகரணனடக்குருைி பக்கதது 
மரததில  கூடுகட்டி இருப்பனதயும்  அதறகுள் முட்னட னைததிருப்பனதயும் 
பக்கதது மரதது அணிலகள் அ்றிநது னைததிருப்பதரக செரலலும் செய்தி 
ெிநதிக்கததக்கது.
  பக்கதது வீட்டில ேரர் உள்ளரர்கள்? எனை �டக்கி்றது? எனறு அ்றிைதும் 
இலனல. அ்றிநதுக்  சகரள்ள ைிருப்பமும் இலலரத இவவுலகில  மரதனத 
சைட்டும் யபரது அணிலகள் குருைிக் கூட்னட முட்னடகளுடன கரப்பரற்றிே 
செய்தி அருனம.
 தன சபணடு தன பிள்னள யெரறு 
 வீடு ெம்பரததிேம் இனையுணடு 
 தரனுணடு எனயபரன 
 ெினைசதரரு கடுகுயபரல உள்ளங 
 சகரணடரன... என்ற பரரதிேரரின பரடல ைரிகளுக்கு ஏறப தறயபரது 
மைிதன  ைரழநது ைருகி்றரன. ஆைரல அணிலகள் தன பிள்னளகனள 
ைிட்டுைிட்டு குருைி திரும்பி ைரும்ைனர கூட்னடப் பரதுகரதத தனனம மிகவும் 
ெிநதிக்கததக்கதரக அனமநதுள்ளது.
 ெிறு ப்றனை இைததிறகு ைிலஙகிைஙகளுக்கும் இருக்கக்கூடிே அநத 
தனனம மைிதர்களிடம் அருகி ைருைனத எடுததுக் கரட்டியும் சுட்டிக்கரட்டியும் 
கூ்றிேிருக்கும் தனனம மிகவும் ெி்றப்பு.

குறும்பு செய்த ெிறுமி 
 சபரிேைர்களுக்கு எப்யபரதும் 24 மணி ய�ரம் எனபது பததரது. கூடுதல 
இரணடு மணி ய�ரம் கினடததரல கூட ஏதரைது ஒரு யைனலனே்ச செய்துக் 
சகரணயட இருப்பரர்கள். ஆைரல ெினைக்  குழநனதகள் எநத யைனலனே 
எப்சபரழுது? எப்படி? எவைரறு செய்ைது? எனறு சதரிேரமல குறும்பு செய்து 
சகரணடு இருப்பரர்கள்.  
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 குழநனதகனள   முன்றேரக கைைிதது அைர்களுக்குத யதனைேரை பதில 
கூ்றி இநத உலகதனதப் புரிே னைததரல அைர்களது யைனல  ெி்றப்பரகும். 
யமலும்  ய�ரயமலரணனமயும் அைர்கள்  கறறுக்சகரணடரல,  �ரம்  செரலைதறகு 
முனைரடி செய்து  முடிப்பர்.
 ஒரு செேனல்ச  செய்ேலரமர?  யைணடரமர? எை யேரெிப்பனத ைிடுதது 
அனத்ச செய்தரல ேரருக்கு �னனம எனறு எதிர்பரர்ப்னபயும் ைிடுதது  செய்ே 
யைணடும்.
 “செேல தரன முக்கிேம் செேலின பலன  அலல. உன செேலகளுக்கும் 
எனை பலனகள் கினடக்கும்? எனபது உைக்குத சதரிேரமல இருக்கலரம். 
ஆைரல �ீ ஒனறுயம செய்ேரமல இருநதரல எநத பலனும் கினடக்கரது” எனறு  
எனறு கரநதிேடிகள் கூறுைனதப் யபரல குழநனதகளுக்குப் சபரிேைர்களின 
யைனலகனள்ச செய்ே முடிநத யைனலகனளப் பகிர்நது அளிக்கும் யபரது 
அைர்களுக்கும் அநத யைனலகளின முக்கிேததுைம் சதரியும். யைனலேின 
ஈடுபரடும் புரியும் எனபனத உணர்ததுைதரக இக்கனத அனமகி்றது.

குள்ள �ரிக்கு உதைிே மரஙசகரததி 
 குரஙகிறகு   ஏறபட்ட ைலினேப் யபரக்க குள்ள�ரி தரன ஒரு மருததுைரரகயை 
மர்றி இருநதது. அடுததைர் துனபதனதத தன துனபமரக பரர்க்கும் ஒருைரரலதரன 
உடைடிேரக உதை முடியும்.
 அதுயபரல குரஙகின உடம்பில குததிே முட்கனள �ீக்கிேயதரடு 
மட்டுமலலரமல மருததுை   மூலினக சகரணடு மருததுைம் செய்து ெி்றநத 
�ணபைரக மர்றிேிருநதது.
 �ணபனைத திைமும் கரணரைிட்டரல ஏறபடும் பதற்றமும், மற்றைர்களிடம் 
உதைி யகட்கும் யபரது ஏறபடும் பதற்றமும், �ணபனை கணடவுடன உணடரை 
மகிழ்செியும்  தைக்கு உதைிே மரஙசகரததியும்  �ணபைரக ஏறறுக் சகரணட 
உேர் குணமும் �ரி கதரபரததிரததின மூலம் சதரிேைருகி்றது.
 முனபின சதரிேரத �ரினேயும் உரினமயுடன அணணர எனறு 
அனழதது �ரிக்கரக ஒவசைரரு மரமரக செனறு ெினனுனைப் பற்றி ைிெரரிதத 
மரஙசகரததிேின மை�ினல  உணனமேில உதவும் மைப்பரனனமேின உேர்நத 
படிேரக அ்றிேலரம்.
 யமலும் தைக்கரக உதைிே �ரினேயும், �ரிக்கு உதைிே மரஙசகரததினேயும் 
தைது உேிர் �ணபர்களரக ஏறறுக் சகரணட குரஙகின  மை�ினல தைக்கு �னனம 
செய்தைர்கனள ஏதரகினும் செய்து �ரம் �ம்முடன னைததுக்சகரள்ள யைணடும் 
என்ற உேர்நத குணதனத உணர்ததுைதரக உள்ளது.

ஊஞெல ஆடிே குட்டி ஆனம 

 தைக்கு கினடதத ைரய்ப்னபத தரன மட்டும் பேனபடுததும் யபரது 
மற்றைர்களுக்கு்ச ெறறு எரி்செல ஏறபடும் எனபனத ரிேர முேலக்குட்டி 
கதரபரததிரததின மூலமும் யதைி முேலகுட்டி கதரபரததிரததின ைழிேரகவும் 
அ்றிேமுடிகி்றது.
 “தரன சபற்ற இனபம் சபறுக இவனைேகம்”  என்ற உேர்�ீதி இஙகு 
ய�ரக்கப்படுகி்றது. மற்றைர்களுக்கு ஏறபடும் துனபதனதப் யபரக்க யைணடும் 
எனபதும் குளததிறகு  ைழி  சதரிேரத  ஆனமக்குஞசுக்கு ைழிகரட்டும் கரட்டு 
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முேலகளின  குணமும், ஆனம ஆனெப்பட்டதறகரக ஊஞெல ைினளேரட்டில 
ஆ ன ம ன ே  அ ம ர ன ை த து  ஊ ஞ ெ ல ர டி ன த யு ம்  க ர ணு ம் ய ப ர து  உ த வு ம் 
மைப்பரனனமயும்  ைிட்டுக்சகரடுக்கும் மைப்பரனனமயும் அ்றிேப்படுகி்றது.
 புதிேைைறன்ற அ்றிநதுக் சகரள்ளும் ஆைலுள்ள ஆனமனேப் பரரரட்டும் 
ய�ரததில தன ைழினே ம்றநத அ்றிேரனமனேயும், ைிழிப்புடன இருக்க யைணடிே 
தருணததில ஓய்சைடுதத அ்றிேரனமனேயும் இஙகு பரர்க்கப்படுகி்றது.  
எப்யபரது ஓய்சைடுக்க யைணடும்? எப்யபரது ைிழிப்புடன இருக்க யைணடும்? 
எனபசதலலரம் அ்றிநது செேலபட யைணடும் என்ற உணனம புரிகி்றது.
 மற்றைர்களுக்கு ஏறபடும் அழுனகனே �ிறுதத தனைரலரை செேலகனள 
செய்ைனத இவவுலகில உேிரிைஙகள் ைிரும்புகின்றை. ேரனரயும் எந�ினலேிலும் 
அழனைதது பரர்க்கும் எணணம் அடிப்பனடேில எநத உேிரிைததிலும் இருக்கரது 
எனபது இக்கனத மூலம் �மக்கு சதரிகி்றது.

ேரழிைி வீட்டு அணில 

 மற்ற உேிரிைஙகனள ஏமரற்றி துனபுறுததக்கூடரது. அடுததைர் 
வீட்டிறகுள் முன அனுமதிேின்றி செலலக்கூடரது. சபரிேைர்கள், குழநனதகளின 
இததனகே செேலபரடுகளுக்கு துனண யபரகக் கூடரது எனபனத இக்கனதேில 
முன பகுதி மிகவும் சதளிைரக புரிே னைக்கி்றது.
 அணிலின  கரேததிறகு மருநதிடுைதும், மருநதுகனளத தேரரிப்பதும், 
அதறகு உணைிடுைதும் அதறகரக குடும்ப உறுப்பிைர்கள் மூைரும் மர்றி மர்றி 
உதைிேதும் குடும்பததின அனைைரின மை �ினல  ஒததுப்யபரைதரக  இக்கனத 
உள்ளது.
 ப்றனைகனளயும் ைிலஙகுகனளயும் எனைதரன அனபு கரட்டி ைளர்ததரலும் 
அைற்றின சுதநதிரம் பரதிக்கப்படும். அைற்றின இேலபு �ினலயும், உணனைத 
யதடும் பழக்கமும் இலலரமல யபரய்ைிடும் என்ற கருததுக்கள் அருனமேரக 
எடுததரளப்படுகின்றை.
 �ரம் ைிலஙகுகனள ைளர்க்க யைணடுசமைில அைற்றிறகரை இேறனகேரக 
அனமைிடதனத ஏறபடுதத யைணடும் என்ற உேரிே கு்றிக்யகரளுடன இக்கனத  
அனமகி்றது. மரமரைது பல உேிர்களுக்கு  உன்றைிடமரக இருக்கும்.  அைறன்ற 
�ரம் ஏறபடுததும் யபரது �ம்னம்ச சுற்றி ஒரு இேறனக சூழ�ினல �ிலவும் எனபதும் 
புரிகி்றது.

 குழநனதகளின மைனதப் பக்குைப்படுததுைது எனபது சைறறு 
களிமணணில  ெ ிறபஙகள் செய்ைது யபரன்றது.  அநத்ச ெ ிறபஙகளுக்கு  
உணர்வுகனளயும் தி்றனமகனளயும் பல ஒழுக்கஙகனளயும் ைினததது அைற்றினை 
ஆல ைிருட்ெமரக ஆக்குைதும் சபரிேைர்களின னகேில உள்ளது.
 ஒவசைரரு குழநனதயும் கைைிக்கப்பட யைணடிேைர்கள். அைர்கள் 
செய்யும் ெிறு ெிறு யைனலகள் கூட பரரரட்டததக்கதரக அனமகி்றது. ஒவசைரரு 
குழநனதயுள் உள்ள தி்றனைக் கணட்றிநது அைறன்ற யமனயமலும் ைளர்ப்பது 
எனபது ஒரு ெிலரரல மட்டுயம �னடமுன்றப்படுததக் கூடிே செேலரக உள்ளது. 
கனரப்பரர் கனரததரல கலலும் கனரயும் எனபது யபரல செரலபைர்கள் 
செரனைரல அனைதது செேலகளும் �னடசபறும். திரு. கனைிக்யகரைில ரர்ர 
அைர்களின ஒவசைரரு கனதனேயும் படிக்கும் குழநனதகள் தைக்குள் ஒரு புது 
மரற்றதனத உணர்நது அனத �லைழிப்படுததி �டப்பர் எனபது உறுதி             n
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  - வஙகனூர் அ. ்மைமாகனன்

எழுததி எழுததிக களிககதின்்்ன் !

        இனிய கரு்தலத அளிககதின்்்ன் !

உழுது வேிலளககும் உள்ள்தததின்

        உயரநத வேிலளவேில் ததிலளககதின்்்ன் 

                                          (எழுததி_எழுததிக.....)

்ெறறு ெ்டநத ெதிகழச்சைறிகலள

        ெதிலனவேில் பததிய லவேககதின்்்ன் !

ஏற்ம் ெல்கும் உயரபா்டல்

        இன்று பாடி லவேககதின்்்ன் !

                                          (எழுததி_எழுததிக.....)

வோழவுப் பாலத வேளமல்டய

        வேழஙகு கதின்்்ன் பா்டல்கலள !

தாழவுப் புயலில் சைறிககாமல்

        தாவேி மகதிழவீர அவேறறுள்்ள !

                                          (எழுததி_எழுததிக.....)

ஓய்வு என்பது எனககதில்லை !

        உைகம் ்பாற் உலழ்தததிடு்வேன் !

்தய்்வே இல்ைா ெதிலையினி்ை

        ததி�ி்வேன் புகழவோன் ெதிைவோக !

                                          (எழுததி_எழுததிக.....)

பணமபணம
ஏஙகு்வோர பை�ிருகக ெீ இல்ைாமல்
துன்பப்படு்வோர பை�ிருகக
எஙகு நசைன்று பதுஙகதினாய்
எஙகள் நசைல்வே்ம...

உலழப்்பார பை�ிருகக
உலழ்ததும் பைனில்ைாமல் இருகக
அவேர க�ம் வே�ாமல் எங்க ஒளிநதாய்
எஙகள் நசைல்வே்ம....

பி்நதவு்டன் பதுஙகதினா்யா
ஈ�ம் காயும் முன் பதுஙகதினா்யா
எஙகள் நசைல்வே்ம....

எஙகுதான் பதுஙகதினா்யா
எப்படி பதுககப்பட்டா்யா
எஙகள் நசைல்வே்ம...

சுஜாதா அருணா்சலம்

சுதநததி�்தலத இ�வேில்
வோஙகதியதா்ைா 
என்ன்வோ
மீண்டும் இருடடுககுள்
மூழகதிக நகாண்டிருககதி்து
இநததியா.
்வேதாள்தலத 
முதுகதில் சுமநதலையும்
வேிக�மாததி்ததானாய்
ம�ணைபயம் ததிணைி்தத
ஆகஸிஜன் குடுலவே்யாடு
அலைநது நகாண்டிருககதி்்ாம்.

நமாடல்ட மாடியில்
ெதின்று தடடிய
லகதட்டல்களும்
பால்கனியில் ஏற்றிய
வேிளகநகாளியும்
நுண்கதிருமி நமன்று
துப்பிய மனிதக குவேியலை
ப�ிதாபமாக
பார்தது நகாண்டிருககதின்்ன,
மூகலக உ�சைறி உ�சைறி
காகலககள் எழுதும்
இலசைக கு்றிப்லப
�சைறிகக
ொலள ொம் 
இருப்்பாமா?
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‘‘என முதத சமரழி னெனக
சமரழி ஆதி மைிதன தநத
சமரழி னெனக கரலந சதரட்டு 
சமரழி ைளர்்செியே அனன்றே
கரலந சதரட்டு இனன்றே ைனர 
எம் தமிழ ெமூகம் தைக்சகை 
இலக்கிேம் இது கரலங கரட்டும்
கரைிே மரகவும் ைணண்ச ெிததிரயம’’

 �ம் பணபரடு கலர்செரரம் எனபைற 
ன்றயே தனைகதயத சகரணட தரகும். அனய்றர 
�ம் முனயைரர்கள் இலக்கிேம் கரட்டும் ைரழும் 
ைரழக்னகனேயே ைரழநது ைநதரர்கள் 
இனன்றே இனளே தனலமுன்றேிைர் �லல 
நூலகனள ைரெிக்கயைர �லல ஆக்கஙகனள 
எழுதயைர ைிரும்பரத இனன்றே இனளே  
ெமூகம் ெிைிமர �ரகரிகததில மூழகி தினளதது 
ைருைது கைனலக்கு உரிே ைிடேமரகும்.
 �ம் முனயைரர்கள் மறறும் கலைி 
ேரளர்கள் இனன்றே கரலக்கட்டததில �ம் 
இளம் தனலமுன்றேிைர்கள் நூல மறறும் 
நூல�ினலேம் மீது ஆர்ைம் கரட்ட யைணடும். 
சதரடக்கப் பள்ளி முதல பலகனலக்கழகம் 
ைனர பேிலும் மரணைர்கள் நூலகதனதப் 
பேன படுததி  ைருகின்றைர்.  எையை 
மரணைர்களரகிே  �ரமும் நூலகம் தரும் 
பேம் அ்றிநது அஙகு நூல பறபல  கறறு �ம் 
அ்றினை ைளர்ததுக் சகரள்யைரம்
 ஐம் சபருஙகரப்பிேம், ஐஞெிறு 
கரப்பிேம், பதிசைண யமறகணக்கு, பதிசைண 
கீழகணக்கு, தமிழ இலக்கிேததில சைணபர 

கு்றள், புதுக்கைினத, கட்டுனர, பழசமரழி 
� ர னூ று   ச த ர ண ணூ ற ்ற ர று  ை ன க 
ெிற்றிலக்கிேஙகள், ெஙக இலக்கிேம், �ீதி 
இலக்கிேம், இனடக் கரலம் பக்தி இலக்கிேம், 
கரப்பிே இலக்கிேம் உனர நூலகள், புரரண 
இலக்கிேம், புரரணஙகள், தலபுரரணஙகள், 
இக்கரல இஸ்லரமிே தமிழ இலக்கிேம், 
பதசதரனபதரம் நூற்றரணடு கி்றிஸ்தை 
தமிழ இலக்கிேம், இருபதரம் நூற்றரணடு 
புதிைம், கட்டுனர ெிறுகனத, புதுக்கைினத 
ஆரரய்்செிக் கட்டுனர, இருபதயதரரரம் 
நூற்றரணடு அ்றிைிேல,  தமிழ கணிைித 
தமிழ, தமிழ உனர நூலகள், தமிழ உனர நூல, 
ஆெிரிேர்கள் தமிழ இலக்கண இலக்கிேப் 
பட்டிேல கும்பயகரணம் தமிழ இலக்கிேஙகள் 
கரல ஓட்டததில தமிழ அ்றிஞர்கள் துன்ற 
தரழினெைிருததம் உள்ளிட்ட செய்யுள்கள் 
ேரப்பிலக்கிேஙகள் யபரன்ற உனர�னட 
இலக்கிேஙகள் மரணைர்களின அ்றிவு 
ைளர்்செினே தூணடுகின்றை.

 புலவர். கல்யாணி 
 (இ.்ப.)  ததி. த்சாமசு்நதரம்.
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l
ப்லவேயின் சைறி்கு
அலசைகக உததிரகதின்்து
எங்கா நபய்யும் மலழ

l
குள்தததில் தவேலள
குததி்தததும் சைறிலிர்ததுக நகாண்்டது
தாமல�

l
அல்லிககுளம்
சைாலை க்டககதின்்து
வேழிநயல்ைாம் ்சைறறுச் சுவேடு

l
நெடுஞசைாலை ம�ம்
சைாய்த நதா்டஙகும்
அநததி நவேயில்

l
கா்தததிருககும் ்வேலள
கீ்ல்கலள்த தாஙகதிக நகாண்டு
சைாலை்யா� ம�ம்

l
இன்ல்ய ொள்  முழுவேதும் நதா்டரநதது
வோகன்தததின் குறுக்க வேிழுநத 
ொயின் ெதிலனவு

l
சைறி்குகலள ப்டப்டகக
ம்நது வேிடுகதி்து
்தனருநதும் பட்டாம்பூச்சைறி

l
ஆ்டாத மூஙகதில்
பைலகயின் ்மல் ெகரும்
ம�்தததின் பூககள்

l
குஞசைறிறகு இல�யூடடும் 
்பாநதல்ைாம் அலசைகதின்்து
குருவேியின் வோல்

l
எநத ப்லவேயின் இ்்கா?
அைஙகா�மாக இருககதின்்து
மாப்பிலள ்சைடடின் குததில�

l
படியில் ஏ் ஏ்
இ்ஙகுகதின்்து
்காபு�க கைசைம்

l
மின்மினிலய்த 
து�்தத மின்னுகதின்்து
அநததிமாலை பட்டாம்பூச்சைறி

l
சைறி்குகள் ஒளிரும் பட்டாம்பூச்சைறி 
தூ�்தததில் மல்கதின்்து
அநததி சூ�ியன்

l
பனிககாை சூ�ியன்
குறுக்க நசைல்ை ஒளிரும்
பட்டாம்பூச்சைறி 

l
சைாலை க்டககும் சைறிறுவேனின் லககளுககுள் 
ெடுஙகதியபடி
அம்மாவேின் வேி�ல்கள்

l
ெீர வேட்ட வேலளய்தததிறகுள்
தன்லன மு்ததமிடடு அருநதுகதின்்து
ஆடடுககுடடி

l
்மக்தலத அருநததியும்
குல்யவேில்லை 
ஆடடின் தாகம்

l
கதிலளலய அருநதும் ஆடு
குள்தததில் மூழகதிக நகாண்டிருககதின்்து
அநததிச் சூ�ியன் 

l
எ்ததலன வேலளயஙக்ளா?..
கல�வேல� நசைன்று உல்டகதின்்து
குள்தததில் வோனம்

l
ஆடு ்மய்நத பாலதநயல்ைாம்
பசுலமயாய் த்டயமிடுகதின்்ன
புழுகலககள்

l
மூஙகதில் காடடிறகுள்
இல்டநவேளி ்தடியலையும்
சூ�ிய ஓளி

ஷர்ஜிலா பர்வீன் யாகூப்
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l
்தன் கூடடிலன
கலை்ததபடி ஓடுகதி்ான்.
அல்டககைம் தருமா
ஒறல்ப் பலனம�ம்!

 - வததினல பிரபா 

l
பாவேஙகலளக கல�ககும்
கஙலக்த தண்ணைீர
எனககு  ஒருதுளி
்பாதுமுன் கண்ணைீர
 
 -- ராஜூ ஆதராக்கதிய்சாமி 

l
ெீயும் ொனும் 
வேிடடுச் நசைன்் இ்டம் 
இப்்பாதும் நதாடடுச் நசைல்கதி்து
என்னுல்டய ெதிலனவுகள் 

 - த.யா்சகன்.

l
என்லன ஏமாறறுவேததில்
எ்ததலன மகதிழச்சைறி
நத�ிந்த ஏமாறுகதி்்ன்
அவேரகளின் முகமைரச்சைறிககாக.

 .. லஷமி கார்த்ததிதகயன் 

l
லக கனககும் ்பாது
க்டவுள் தநதது என்பார
லக கடிககும் ்பாது
க்டவு்ள இல்லை என்பார

 - கா்சி ஜீவலிஙகம்    
  யாழப்பாவாணன் 

l
்பாய்ப் பாரககுமி்டமாய்ப்
நபாலிவேிழநது கதி்டககதி்து
வோழநது வேள�  வேளம்நசைாய்த
ஊ�க்தது உல்வேி்டம்

   - ரஞ்சிைி

l
காறல் எப்்பாதும்
கடடுப்படு்தத முடியாதாம்...
நபாய்யாககதிப் ்பாகதி்ான்
புல்ைாஙகுழல் வோசைறிப்பவேன்.

 - ்்சல்வா ஆறுமுகம்

l
ஓவேியப் ்பாடடியில்
முதல் ப�ிசு
அகததிச் சைறிறுமி
வேல�நத வீடடிறகு

 - எம்.்சாகுல் ஹமீது 

l
இயறலக புதுப்பி்ததுக நகாள்கதி்தாம்
மனித ஊழிகளுககு
முறறுப்புள்ளி லவே்தது
உணை�ாத மனிதர பதறுகதி்ார.

 -ராஜி சீைிவா்சன், ்சிஙகப்பூர்

ைமாவும உயிர்

உயிர்
கூடுவிட்டு கூடு பாய்வனத
எவரும் கண்ணால்
கண்டததில்னல;
நீ என் எததிதர
ததான்றும் தபாது 
நொன் மட்டும் 
அவவித்னத காணும்
அததிர்ஷடம் ்பற்த்ன்!

பமா.்சக்ைதி்வல்
தகாயம்புத்தூர்
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வேணைககம் ஐயா

மரு்ததுவே்ததுல்யில் பணைியாறறுபவேரகள் நபாதுவோக 

மற் பணைிகளில் ஈடுப்டமாட்டாரகள். தாஙகள் ஒரு 

பன்முகக கலைஞ�ாகப் ப�ிணைமி்ததுள்ளீ ரகள்.  

தமிழசைாரநத பணைிகளாகடடும் சைமுதாயம் சைாரநத 

பணைிகளாகடடும் ஆன்மகீம் சைாரநத பணைிகளாகடடும் 

ததில�ப்ப்ட்த துல் சைாரநத பணைிகளாகடடும் 

எல்ைாவேற்றிலும் தஙகள் மு்தததில�லயப் பததி்தது 

வேருகதி்ீரகள். அதறகு முதறகண் தமிழநெஞசைம் 

இதழ சைாரபாக எனது நெஞசைாரநத வோழ்ததுகலள்த 

நத�ிவேி்ததுக நகாள்கதி்்ன்.

 தஙகள் சபறய்றரனரப் பற்றிக் கூ்ற இேலுமர?

 சபறய்றரர் : தநனதேரர் �ினைைில  ைரழும் 
ெர.ச்ேரரமன எம்ஏ பிஎட்.ஓய்வுசபற்றத தனலனம 
ஆெிரிேர். எைது தநனத என்றரலும் �ணபரரகவும் 
தரயுமரைைரரகவும்  இருநதைர். ெி்றநத பணபரளர் 
.தரேரர் �ினைைில ைரழும் தைய்ரதி .

 தரஙகள் பி்றநத ஊர் மறறும் அதன ெி்றப்னபப் 
பற்றிக் கூறுஙகயளன!

 :    :   

  



      



பாமக ெதிறுவேனர ததிரு இ�ாமதாஸ 
அவேரகளு்டன் மரு்ததுவேர நஜய 
இ�ாஜ மூர்தததி அருகதில் ஜி ்க 
மணைி

ததி�ாவேி்டரகழக்த தலைவேர கதி 
வீ�மணைி கவேிஞர லவே�மு்தது 
ஆகதி்யாரு்டன்

r

r
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 பி்றநத ஊர்  திருசைணகரடு. ெீர்கரழி 
ைட்டம். ெிலப்பதிகரரததுடன  சதரடர்புனடே 
ஊர். �ரலைர் பரடிே தலம். பட்டிைததரர் 
ெிைதீட்னெ சபற்ற தலம் .ெிைஞரையபரதம் 
அருளிே சமய்கணடரர் அைதரிக்கக் கரரண 
மரை ஊர். �ரேனமரர்களில ெிறுசதரணட 
�ரேைரரின மனைைி திருசைணகரட்டு 
�ஙனக எமது ஊர். கரைிரிக் கனரயேரர யெரழ 
மண. �ரதஸ்ைர ெக்கரைர்ததி திருசைணகரடு 
டி.பி. சுப்ரமணிேப் பிள்னள அைர்கள் ைரழநத 
ஊர் இப்படிப் பல ெி்றப்புகள் சகரணட ஊர் 
இனறு �ைக்கிரகஙகளில புதன ஸ்தலமரக 
யபரற்றப்படுகி்றது.

 தஙகளுக்குத தமிழயமல பறறு ைர 
ஏயதனும் ெி்றப்புக் கரரணம் உணடர? ேரர் 
உஙகளுக்குத தூணடுயகரலரக இருநதரர்கள்?

 தமிழயமல பறறு ைரக் கரரணம் 
எைது தமிழரெிரிேர்களரை திரு மர. 
இரரமரனு்ம், திரு மு. அப்புக்குட்டி, புலைர் 
செர. தரணடைமூர்ததி ஆகியேரர் . 

 இளம் ைேதில கனலஞரின கைி 
ேரஙகமும் அைரது யமனடப் யப்சசும் 
எழுததும் முழுனமேரக தமினழ ய�ரக்கி 
ஈர்ததது. புரட்ெிக்கைிஞன பரரதிதரெைின 
கைினதகளும், ைள்ளலரரின திருஅருட்பரவும் 
எம்னம செதுக்கிேது எைலரம்

 தமிழில தரஙகள் ஏதும் நூல எழுதி 
யுள்ளீர்களர? அதனைப் பற்றிக் கூ்ற 
இேலுமர?

 �ரன எழுதியுள்ள நூலகள். ‘‘எைது 
அம்ப்றரததூணிேிலிருநது’’ கைினத நூல. 
‘‘புைிதர் ைள்ளலரரின புரட்ெிப்பரனத’’.
உனர�னட நூல, ‘‘ய�ெம் ைிரும்பும் 
ச�ருப்புப் பூக்கள்’’ கைினத நூல, 
‘‘ைள்ளலரரும் சபரிேரரும்’’ ஒப்பரய்வு 
நூல, ‘‘னைகுணடர் : ைள்ளலரர் ஓர் 
பரர்னை’’ உனர�னட நூல, ‘‘கு்றள்ைழிேில 
அருட்செலைர்’’ ெிலப்பதிகரரததில அ்றம் 
ஆகிேனைேரகும்.

 யப்சசு கைினத இரணடிலும் 

ெரளமரக �னடயபரடும் தரஙகள் பரடவும் 
செய்கி்றீர்கயள எப்படி? அதறகு ஏதும் 
ெி்றப்புப் பேிறெி சபறறுள்ளீர்களர?
 
 யப்சசுப் யபரட்டிேில பள்ளி�ரட்களில 
க ல ந து  ச க ர ண ட து ம்  க ை ி ன த  எ ழு த 
தமிழரெிரிேர் தநத அ்றிவும் யபெ எழுத 
துனண புரிகி்றது .

 பரடல முழுக்க யகள்ைி ஞரைததரல 
தரன. யகட்டு யகட்டு பரடப் பேின்றதரல 
ஓரளவு பரடுயைன. கர்ைரடக இனெேில 
ஓரளவு ஈடுபரடு உணடு .

 தமிழ இலக்கிேஙகளில தஙகனளக் 
கைர்நத இலக்கிேம் எது ? ஏன?

 தமிழிலக்கிேததில எம்னமக் கைர்ந 
தது ைள்ளலரரின திருஅருட்பர. கைினதனே 

தஞலசை்ததமிழமன்ற இ�ண்்டாம் ஆண்டு 
வேிழாவேில் தமிழப்பணைிச்நசைம்மல் வேிருது 
நபற்்பாது அருகதில் இயககுெர சைறிவோ 
ஜி, சைறிநலத வோசைன், இ�ாம் ்வேல்முருகன் 
மறறும் ஏவேிஎஸ ்தவேொதன்.
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எளினம ேரக முதலில தநதைர். இைினமயும் 
பக்தியும் இனணநத எளிே பரடலகள்.  
பக்தி இலக்கிேம் மட்டுமலல பரமரரும் 
உணர்நத இலக்கிேம். மயகென இலக்கிேம் 
மட்டுமலல மக்கள் இலக்கிேம். ெமே 
இலக்கிேம் மட்டுமலல ெமுதரே ெீர்திருதத  
மறு மலர்்செி இலக்கிேம் எனபதரல 
திருைருட்பர எம்னமக் கைர்நதது.

 கீழடினேப் பற்றியும் பூம்புகரனரப் 
பற்றியும் ஒருெில ைரர்தனதகள்.

 கீழடி தமிழ பணபரட்டின தரய்மடி. 
தமிழரின சதரனனமேரை பணபரடு �ரகரிகம், 
சமரழிே்றிவு ஆகிேைைறன்ற சைளிக் 
சகரணர்நத கரலக் கணணரடி. ெிநதுெமசைளி 
�ரகரிகதயதரடு ஒததுள்ள எழுததுகள், 
ஆதரரஙகள் தமிழர்களின பரநதுபட்ட 
�ிலப்பரப்னப உலகுக்கு கரட்டுைை. �ரன 
ய�ரடிேரக்ச செனறு அஙகிருநதைறன்ற 
பரர்னைேிட்டு சமய் ெிலிர்தயதன .

 பூம்புகரர் ெிலப்பதிகரரக் கரப்பிே மண. 
கணணகி யகரைலன மரதைி ஆகி யேரர் ைரழநத 
மண.  புகரர்க் கரணடததில இளஙயகரைடிகள் 
பூம்புகரரின சபருனம கனளக் கரட்டிேிருப்பரர்.  
மரதைிேின அரஙயகற்றம் �டநத இடம். 
இநதிரைிழர, பட்டிைப் பரக்கம், மருவூர் 
பரக்கம், �ரளஙகரடி, அலலஙகரடி யபரன்றனை 
பூம்புகரனர �ினைவுபடுததும் தமிழரின 
பணனடத துன்றமுகம். கரைிரிப் பூம்பட்டிணம் 
பட்டிைததரர் ைெிதத மணணும் கூட.

 ைள்ளலரர் மன்றம் என்ற அனமப்னப 

�ிறுைி அதன தனலைரரக இருக்கி்றீர்கள். 
திரரைிடப் பரரம்பரிேததிலிருநது ைநத 
தரஙகள் ஒரு ஆனமீக அனமப்புக்குத 
த ன ல ை ர ர க  உ ள் ள த ி ல  மு ர ண ப ர டு 
இலனலேர?

 ைள்ளலரர் தமிழ மன்றம் என்ற 
அனமப்பு தமினழயும் ெனமரர்க்கதனதயும் 
ைளர்க்கும் அ்றிஞர் சபருமக்கள் மன்றமரகும்.

 ைள்ளலரனரப் பிடிக்கரத மைிதர் 
கயள உலகில இருக்க முடிேரது. ஆததிக 
ைரதிகளும், �ரததிகைரதிகளும் ஏறகும் 
ஆனமிகைரதியே ைள்ளலரர். பக்தியுடன 
ெமுதரே ெீர்திருதததனதயும் சதரணனடயும் 
ைலியுறுததிேைர். திரரைிட இேக்க ெிநதனை 
களின முனயைரடி ைள்ளலரர்  எனபனத 
மறுக்க இேலரது

 ைள்ளலரர் பரடலகனளசேலலரம் 
மிக்ச ெரளமரகப் பரடுகி்றீர்கள் அைனரப் 
பற்றிே செரறசபரழினைத தஙகு தனட 
ேின்றி ஆறறுகி்றீர்கள். இது எப்படி? 
எவைரறு ைள்ளலரர் மீது தஙகளுக்குப் 
பறறு ைநதது?

 புததகஙகள் படிக்கும் ஆர்ைமுள்ள 
எைக்கு 1999 ஆம் ஆணடு ம.சபர ெிைஞரைம் 
எழுதிே ைள்ளலரர் கணட ஒருனமப்பரடு 
என்ற நூனலப் படிக்க ய�ர்நதது. ெரகிதே 
அகரடமி ைிருது சபற்ற நூல. அனதப் 
படிதபி்றகு ைள்ளலரர் சகரள்னகளில ஈடுபரடு 
ைநதது. பி்றகு ைள்ளலரர் சதரடர்புனடே 
�ின்றே நூலகனளப் படிதயதன .

 அருட்பரக்கள் படிக்கவும் புரிநது 
சகரள்ளவும் எளிதரக இருப்பதரல எதுனக  
யமரனை ெநத�ேஙகளுடன எழுதப்பட்ட 
இைிே பரடலகள் ஆதலரல படிக்கப் படிக்க 
மைதில பதிகி்றது

 ைள்ளலரர் மன்றம் ைழிேரக எநத 
மரதிரிேரை பணிகனள ஆற்றி ைருகி்றீர்கள்? 
எவைளவு கரலமரக இதனை்ச செய்து 
ைருகி்றீர்கள்?

குழநதக்ளாடு வேிலளயாடும் மரு்ததுவேர
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 ைள்ளலரனர அநதக் கரலததுப் 
சபரிேரர் எைப் யபரரெிரிேர் அைர்கள் 
ஒருமுன்றக் கு்றிப்பிட்டதரக ஞரபகம். இது 
பற்றி தஙகள் கருதது.

 ைள்ளலரரும் சபரிேரருக்கும் சபரிே 
ைிததிேரெம் இலனல. எைது ைள்ளலரரும் 
சபரிேரரும் என்ற நூலில சதளிைரக 
எழுதியுள்யளன.

 மூட�ம்பிக்னக எதிர்ப்பு, ெமுதரே 
ெமததுைம், ெமூக �ீதி, அனபும் அ்றிவுயம 
கடவுள்தனனம ைரய்நதனை, மைிதய�ேம் 
என்ற இடஙகளில இருைரும் ஒயர களததில 
�ினறு குரல எழுப்பிைர் எைலரம்

 ைள்ளலரரின ஒளிைழிபரடு இக்கரலத 
திறகு  ஏற்றது எைக் கருதுகி்றீர்களர?

 உருை ைழிபரட்னடைிட உேர்நத 
ைழிபரடு ஔிைழிபரடு. ஔிைழிபரடு செய்ேரத 
ெமேஙகயள இலனல. ஔிேில இன்றைனைக் 
கரணபது எனபது அ்றிவு அலலது ஞரை 
ய்ரதிேில கருனண உள்ளதயதரடு  கடவுனள 
�மக்குள் உணர்ைது எனபதரகும். பக்குைம் 
ைநதபி்றகு அது கூடயதனைேிலனல அைரைர் 
புருைமததிேில அநத ஔினேக் கரணலரம் 
எனபயத ைள்ளலரரின �ினலப்பரடு.

 தினரப்படஙகளில �டிததுள்ளீர்கள். 
ஒரு தினரப்படததில முதலனம்செரரக 
�டிததுள்ளீர்கள் எைக் கருதுகிய்றன. 
எவைரறு தினரப்பட ஆர்ைம் ைநதது? 

 �ட்பு முன்றேில �ரனகு தினரப்படங 
களில �டிததுள்யளன.

 பழைிேப்பர கலலூரி ‘ ‘தஙகம்’’, 
கனலஞரின ‘‘சபணெிஙகம்’’, ‘‘த’ீ’. இதிலதரன 
முதலைரரக �டிதயதன. �டிப்புததுன்றப் பற்றி 
சதரிநதுசகரள்ள செனய்றன. தினரப்படததுன்ற 
இப்யபரது யெரதனைேரை கரலகட்டததில 
உள்ளது .

 ைருஙகரலததில தினரப்படத தேரரிப்பு 
ஏதும் செய்ே ஆர்ைம் உள்ளதர?

 தேரரிப்பு செய்யும் அளவு ைெதியும் 
இலனல. ஆர்ைமும் இலனல

 தரஙகள் தறயபரது செய்து ைரும் 
மருததுை அலுைலர் பணிேில ெைரலரைது 
எை எனத எணணுகி்றீர்கள்?

 மருததுைததுன்றேில ெைரலரைது 
அரசு மருததுைரரக கரலம் முழுதும் இருநது 
பணி �ின்றவு செய்ைது.

 மருததுை்ச யெனைேில மை�ின்றவு 
அனடநதுள்ளீர்களர?

 மருததுை்ச யெனைேில மை�ின்றவு 
அனடநதுள்யளன. 30 ைருடஙகள் பணிேில  
லட்ெததிறகும்  ய�ரேரளிகனளப் பரர்ததுள்யளன.

 �ள்ளிரைில எழுப்பும் அைெர ய�ரேர 
ளிகள் பற்றி ...

  |

தமகலகயார ததிருமததி துரகா ஸ்டாலின் 
அவேரகளு்டன் மரு்ததுவேர நஜய 
இ�ாஜமூர்தததி
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 கிரரமஙகளில �ள்ளிரைில சபரும் 
பரலும் யதள்கடி,  பரம்புகடி அலலது 
ச�ஞசுைலி ைேிறறுைலி யபரன்றைற்றிறகு 
எ ழு ப் பு ை ர ர் க ள் .   எ ை க் கு  4 5 
ை ே து  ஆைைனரப் பரர்தயதன. பி்றகு 
எைது உடல�லம் பரதிக்கப்பட்டதரல மிக 
அைெரம் எைில மட்டும் பரர்ப்பது உணடு .

 மருததுைத துன்றேில தஙகளுக்கு 
ய�ர்நத ம்றக்க இேலரத ெம்பைம் ஏதரைது 
ஒனன்ற �ினைவு கூ்ற இேலுமர?

 1990 ல திருசைணகரட்டில அரசு 
மருததுைரரக யெர்நத யபரது ஒரு சபணமணிக்்கு 
�ள்ளிரைில பிரெைம் பரர்தயதன. சபண 
குழநனத பி்றநதது. அநதப் சபண குழநனதக்கு 
2014 ஆம் ஆணடு திருமணம் ஆகி அநதப்சபண 
குழநனத சபறறு தனகுழநனதனே முதலில 
எனைிடம் கரட்ட எடுதது ைநதது தைது 
தரயுடன. மூனறு தனலமுன்றக்கு மருததுைம் 
பரர்தத மகிழ்செி எைக்கு ஏறபட்டது .

 அரசு மருததுைமனைகளுக்கு ைெதி 
ேரைைர்கள்  ைருைதிலனலயே ஏன?

 அரசு மருததுைமனைகனள இனனும் 
தைிேரர் மருததுைமனைகள் யபரல உேர்தத 
யைணடும்.

 முததமிழ அ்றிஞர் டரக்டர் கனலஞர் 
அைர்களுடைரை தஙகள் உ்றவு பற்றி ...

 கனலஞர் என மீது மிகுநத பரெதனதப் 
சபரழிநத மரசபரும் தனலைர். எனை 
‘‘அருட்சபருஞய்ரதி’’ எப்படிேர இருக்க 
எனறு யகட்டதுணடு. தமிழ ெம்பநதமரக 
எப்யபரது ெநதிக்க்ச சென்றரலும் ெநதிக்கும் 
மகததரை மரமைிதர்.

 ைடலூரில ைள்ளலரரின சுததென 
ம ர ர் க் க  மு ன ்ற ப டி  ை ழ ி ப ர டு  � ட த த 
�ீதிமன்றம் மூலம் செனறு �னடமுன்றப் 
படுததிேதில கனலஞருக்குப் சபரும் பஙகு 
உணடு. அப்யபரசதலலரம் ைள்ளலரர் 
கு்றிதது பலைறன்ற சதளிவுபடுததிக் 
ச க ர ண ட ர ர்  பு த த க ங க ள்  மூ ல ம ர க க் 
கனலஞர். எனதயும் தரஙகும் இதேம் 
எனபது அணணர செரனைது. அனதப் 
சபற்றிருநதைர் கனலஞர்.

 அைரது மன்றவு அனறு ஒரு�ரள் 
முழுதும் ெரப்பிடரமல துக்கததில இருநயதன.

 தளபதி ஸ்டரலின என்ற மரசபரும் 
ஆளுனமயுடைரை தஙகள் உ்றவு பற்றி..

 க ஸ்டரலின எைது அக்கர கணைர். 
எைக்கும் அைருக்கும் ைேது ைிததிேரெம் 
அதிகம் எனபதரல அைர்மீது மிகுநத மரிேரனத 
எ ை க் கு  உ ண டு .  அ த ி க ம்  ே ர ரு ட னு ம் 
யபெமரட்டரர். அைரது சுபரைம் அப்படி. 
கடிைமரை உனழப்பரளி. ய�ர்னமேரளர் 
எனபனத மரறறுக் கட்ெிேிைரும் ஏறறுக் 
சகரள்ைரர்கள்.

 தஙகள் எதிர்கரலத திட்டம் எனை? 
அரெிேலர இலக்கிேமர ஆனமீகமர?

 எ ை க் கு  அ ர ெ ி ே லி ல  ஈ டு ப ர டு 
கினடேரது.  ஆனமிக மறறும் இலக்கிேததில 
ஈடுபரடு உணடு. பட்டிமன்றஙகளில 
கலநது சகரணடு யபெிக் சகரணடுள்யளன.
எதிர்கரலததில ஒரு ெி்றநத பட்டிமன்ற 
�டுைரரக ைிருப்பம்.

ஒரு வேிழாவேில் மரு்ததுவேர, பா்டகர சைீரகாழி 
சைறிவே சைறிதம்ப�ம் அவேரகளு்டன்

மு்ததமிழ அ்றிஞர கலைஞரு்டன்
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 தமிழச�ஞெம் இதழ பற்றி...

 தமிழச�ஞெம் ெப்தமிலலரமல  தமிழப் 
பணி செய்யும் ஒரு இதழ. பிரரனெிலிருக்கும் 
தமிழனபர் திருைரளர் தமிழச�ஞெம் அமின 
அைர்களின கடும் உனழப்பிைரல ஐம்பதரைது 
ஆணடில �னடயபரடும் இதழ சமனயமலும் ைளர 
ைரழததுகிய்றன.

 தறயபரனதே சகரரரைர தீநுணமி  
கரலததில மக்கள் செய்ே யைணடிே 
முனயைறபரடுகள் மறறும் தடுப்புமுன்றகள் 
பற்றி ஒரு மருததுைரரகத தரஙகள் 
செரலலைிரும்புைது...

 அரசு எடுக்கும் �டைடிக்னககளுக்கு 
முழு ஒததுனழப்புத தர யைணடும். வீட்னட 
ைிட்டு சைளிேில மிக அைெிேம் எைில மட்டும் 
முகக்கைெததுடன செனறு ைரயைணடும். 
ெமூக இனடசைளினே கனடபிடிப்பது, 
அடிக்கடி னககனளக் கழுவுைது, தடுப்பூெி 

 
பாண்டி வேிலளயாடும்்பாது 
பருவேம் நசைால்லிச் நசைன்்து...
ெீ நபண் என்று...

ஆல்ட மல்்தது அலழ்தது நசைன்று
வீடு ்சைரநத ்தாழியானாள்
இ�ண்்டாம் தாய்...

கல்லூ�ி கனவுகளுககு ம்தததியில்
கவேிலத கரப்பம் மல்்தது்த ததி�ிநத 
என்லன...

ொடி பிடி்தது ெடுசைலபயில் ெதிறு்தததி... 
பி�சைவேி்தத கவேிலதகளுககு...
லகதடடில் தாைாடடிய  ெண்பன்...
வேடிவேில் தகப்பன்...

உைகம் �ம்யம்தான்...
உணைரவுகளுககு்ததான் பிடிவோதம்...!!!

-  

யபரட்டுக் சகரள்ைது அைெிேம் . இயலெரை 
அ்றிகு்றி இருநதரலும் சடஸ்ட் செய்து 
பரர்தது மருததுை ஆயலரெனை சப்ற 
யைணடும் .

 ய�ரய் எதிர்ப்பு ெக்தினே அதிகரிக்க 
புரத்செதது உள்ள உணவு, பழஙகள், கரய்க்றி 
கீனரகள் உணபயதரடு ைிட்டமினகள் 
எடுததுக் சகரள்ளலரம் .                              n

தளபததி ஸ்டாலின் மறறும் ததிருமததி துரகா 
ஸ்டாலின்  ஆகதி்யாரு்டன்

ெடிகரும் மருமகனுமான ததிரு உதயெதிததி 
ஸ்டாலின் அவேரகளு்டன் மரு்ததுவேர நஜய 
இ�ாஜ மூர்தததி
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அறபுத மானவேன்
ஆையம்  நகாண்டுள்ளான்.
சைறிறபியின்  லககளிலும்
ஓவேியனின்   தூ�ிலகயிலும்.

சைறி்தததி� ஞானம்
சைறி்றிதும்  இல்ைாதவேன்   ொன்.
்காட்்டாவேியஙகளில்
நகாண்டு  வே�முடியவேில்லை   பு்ததலன..

கர்ததல�  வேல�லகயில்
என்  தூ�ிலக  சைறிலிரககதி்து.
சைறிலுலவேலய   வேல�லகயில்
என்  ஜீவேன்  வேலிககதி்து.

்காைமிடும்  எழில்  காணை
்காடி  வேிழிகள்   ்வேண்டும்.
ெீைவேண்ணைக   குப்பிலய
க்டலில்   கவேிழ்ததது  யார...?

இ�வு  வேரும்  வேல�
ஆலசையு்டன்   கா்தததிருககதி்்ன்.
மகன்  வேல�நத. மின்மினிகள்
கண்ணைடிககும்  வேண்ணைம்  காணை.

கதிளிக்ள... நகாஞசைம்
நபாறு்ததுக  நகாள்ளுஙகள்--அவேள்
்காலவேப் பழ இதழகலள
வேல�நது  வேிடுகதின்்்ன.

எழிை�சைறி  ஓவேிய்தலத
வேல�ய. முயல்கதின்்்ன்.
அவேள்  துடியில்டலய   வேிடடு
ெக�வேில்லை... தூ�ிலக.

து�ித  உணைவேக்தததில்
பீட்ா   வோஙகதிக  நகாடு்த்தன்.
ஏருழவேலன   வேல�நது
ப�ிசு  நபற். மகனுககு.

ஆண்்டவேன்   வேல�யும்
வேி்ததகச்  சைறி்தததி�ம்  ஜனனம்.
சைா்ததான்   வேல�யும்
த்ததுவேச்  சைறி்தததி�ம்   ம�ணைம்.

	 -	                                       
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குப்பரு்ட குணைம்

எப்்பறு ்கட்டாலும் ெற்பறு
்களுடிம்மா 
எடு்தநத்றிஞசை நவேசைம்தத
இடுககதிை நசைாருகுடிம்மா
எக கண்ணும் காணைா
முககண்ணைன் ஊருடிம்மா

இல்ைாத சைஙகததிககுச் சைஙகதிலிய
அணைிவேிச்சைறி அைசைாத வோயாை
நவேளஙகாமச் நசைால்லி லவேககும்
கூட்டம்டிம்மா.... .

கண் நசை்தத கயவேருககு
கருவோடடு வோசைம் ்பாை
அடு்ததவே�க கழுவேி உ்றிஞசைறிக காைம்
கழிககப் ்பாதும்டிம்மா......

உள்ளால்ட துரு வோல்ட
அடுப்படியில் எலி வோல்ட 
நபாழககல்டயில்
எரு வோல்ட ஆநவேன்்டால் சைீழ வோல்ட
்க்ளன்டிம்மா ்கணையரகள்
பீ ்மை மூடி நவேச்சை க்டதாசைறி 
்பா்ைடிம்மா

ஆனாலும் நதரு்வோ்ட ்த்�ாடும்
சைறில்லுை சைறிறு கல்யான்
மல்லுக கடடும் பா்�ன்டிம்மா

பல்லுக கடடுப் ப்நதாலும் 
என்னடிம்மா
பகக்தது நவேசையஙகள அ் 
நகால்யாக
்கடடுப் புடடு கண்ணு மூககு நவேச்சைறி
ஒைவே வேி்ட ்வே்ாளுக 
்வேணுமாடிம்மா

குப்பரு்ட நகாணைநமல்ைாம் குப்ப
்பாட்ட லபயாட்டம்
ஊ�ச் சு்தததிக நகால்டயு்ாக
உள்ளுககுள்ள ொறு்ாக 
அ்றிவோ்யாடிம்மா!

                         - க. ஷதியா
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 அதிேமரன ஆணட புணணிே 
இடம் தரன தகடூர்.  அநத மணனண 
ைணஙகுயைரம. தமிழ மூதரட்டி ஒளனைக்கு 
ச�லலிக்கைினேத தநது தமினழ ைளர்ச 
செய்த இடமலலைர ?
 பெிதயதரருக்கு புெி எனறு உண 
ைளிப்பைர் ைள்ளல என்றரல, சைடிததுக் 
கிடக்கும் �ிலததின குடல பெினேப் யபரக்கும் 
யகரனடமனழயும் ஒரு ைள்ளலதரயை.
கதிரைன �ிலதனத்ச சுட, அநதம் திருப்பி 
�ம்னம்ச சுடும்.யகரனட சைப்பம் அப் 
சபரழுது சபய்யும் மனழதரன கருனண மனழ.
 அப்படிப்பட்ட ‘ ‘யகரனடமனழ’’ 
எனகி்ற  தனலப்பில, அனைைரின உள்ளததி 
லும் ஒரு எழு்செினேயும் மலர்்செினேயும் 
உணடரக்கும் ைனகேிலரை கைினத 
நூ ன ல ப்  ப ன ட த த ி ரு ப் ப ை ர்  த ர ன  
பரக்ேபரரதி அைர்கள்.
 எ ன ை  ச ெ ய் க ி ய ்ற ர ம்  எ ன று 
சதரிேரமல சகரயரரைரைரல வீட்டில 
முடஙகி கிடப்பைர்கள் ஏரரளம்.இனைதுதரன 

செய்ே யைணடும் எனறு முடிசைடுதது, 
எழுதுயகரனலப் பிடிதது கைினதகனளப் 
சபரழிநது,
 இலட்ெ ிேப் பரனதேில �டநது 
செலகின்ற இைரின முேறெினே �ரன 
மைதரர பரரரட்டுகிய்றன.
 கைிஞர் ைடிததுள்ள கரதல கைினத 
கள் இளநசதன்றலரய் �ம்னம ைருடி்ச 
செலகின்றை.
          உன முகமும்
          என முகமும்
          தரிெிதது்ச செலகின்ற
          ஒருெில ச�ரடிகள் கூட
          ஓரரேிரம் கைினதகனள
          கறறுக் சகரடுக்குதடி...
மிக அழகரை ைரிகள்.
 ெிலர் ைரலரறன்ற ைரெிக்கி்றரர்கள்.
ெிலர் ைரலரற்றில ைரழகி்றரர்கள். சைகு 
ெிலயர ைரலரறன்ற ைரழ னைக்கி்றரர்கள். 
அப்படிப்பட்ட ைரலரறறு �ரேகர்கனளப் 
பற்றிே கைிகனள ச�ஞனெத சதரடு 
ைைைரக இேற்றியுள்ளரர்.
 சூழ�ினலேில கனரநது யபரகும் 
மைிதர்கள் பலர். ஆைரல சூழ�ினலனேக் 
கடநது சைற்றி  சபற்ற கைிஞர்கள் 
பலருள்ளைர். அைர்கனளப் பற்றி அருனம 
ேரக  கைிப்பரடியுள்ளரர்.
       கைிேரசு கணணதரெனைப் பற்றிக் 
கூறும்யபரது,
           இனறுைனர
           ெரகர ைரம் சபற்ற
           ெரிததிர �ரேகன
           கைிேரசு கணணதரென...
எனறு கு்றிப்பிடுகி்றரர்.
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 இைிைரும் கரலஙகளிலும் தமிழ 
சமரழிேரைது �ினலதது �ிறக யைணடும் 
எனபனத உணர்நது ,
          பி்றசமரழினேக் கலக்கரயத
          தம்பி தம்பி
          பினழபட்டுத தமிழ தைிக்கும்
          சைம்பி சைம்பி...
என்ற ைரிகனள ைடிதது ைிழிப்புணர்னை 
ஊட்டுகி்றரர்.
 கைிஞன எனபைன கரலக்கணணரடி. 
இனன்றே ெமுதரே சூழலகனளப் படம் 
பிடிததுக் கரட்டுகி்றரர்.
         ைிஞஞரை ைளர்்செி
         ைிஸ்ைரூபமரக இருநதரலும்
         சகரயரரைர எனகி்ற
         சகரடிே ய�ரனே
         அழிக்க முடிேைிலனலயே...
எனறு யைதனைப்படுகி்றரர்.
 ெமூக அைலஙகனளக் கணடு சகரதிதத 
பரக்ேர,
         செநதீேில
         கேைர் கூட்டதனதத 
         தள்ளிைிட்டு
         செநதமிழில
         எழு்செி உனரகனள 
         ைினததது
         செம்னமமிகு பரரததனத்ச
         செகயம ைிேக்கும்படி
         முனயைற்றிக் கரட்டிட
         முணடரசு கைியே
         மீணடுமிஙயக பி்றநது ைர...
எனறு பரரதினே அனழக்கி்றரர்.
 கிரரமிே ைினளேரட்னடயும், பள்ளி 
ேில படிதத மரணைப் பருை கரலதனதயும் 
ேரரரல ம்றக்க முடியும்.  சபரனைரை 
�ிமிடஙகள் கைினதனேப் படிதத பி்றகு 
என முதுனமனே ம்றநது யபரயைன.
 என இைிே இளனம பருைததின 
ைரைைில மீது �ரன �டநது செனய்றன.
�ீஙகளும் படிததுப் பரருஙகள்.உஙகளுக் 
கும் அநத �ினைவு ைரும்.
 சபணனமனேப் யபரற்றரதைர் மைி 
தரிலனல. சபணசணனபைள் அழகரை 
கனைிேரகி,தரரமரகி, தரேரகி, ஒறறுனமனே 
ைளர்க்கும் வீரமரகிரரள் எனறு புணர் 
சபரருளலல சபணனம என்ற கைினதேில 

கு்றிப்பிட்டு, சபணகள் �ரட்டின கணகள் 
எனபனத அழுததமரக பதிவு செய்கி்றரர்.
 உனழக்கரதைன உணண தகுதி 
ேற்றைன எனறு கைிஞர் சுட்சடரிக்கும் 
கைினதனேக் கணடு ைிேநயதன.ைணண 
மலர்களரல கட்டிே மரனலயபரல பல 
தனலப்புகளின உணர்வு பிழம்பு தரன 
இநத யகரனடமனழ.
 இநநூல ெிறுைர்கள் முதல சபரிே 
ைர்கள் ைனர ைரஙகிப் படிக்க யைணடிே 
நூலரகும். ைலலைனுக்கு புலலும் ஆயுதம் 
எனபது யபரல சைலலும் தி்றனுனடே கைிஞர் 
பரக்ேபரரதி அைர்களுக்கு ைரழததுகளும், 
பரரரட்டுக்களும்.

பக்கஙகள் : 120
ைினல  : 120 / - (இநதிே ரூபரய்)
நூல யதனைகளுக்கு 
email : bakiaraj646@gmail.com 
Cell : 9655621199                                    n

சைமூக இல்டநவேளி
கல்டப்பிடிகக உ்தத�வு
ததிண்லணையில் படுகலக.

புது்வேடபாளர
நவேடக்தததில் ெகம் கடிகக
லம த்டவேிய வேி�ல்.

மல்நத அநததி
வேசைறிப்பி்டம் காடடுகதி்து
இலை நுனியில் மின்மினி.

மு�சு சைறின்னம் வேல�நத
சுவே�ில் அடிககதி்ாள் சைாணைி..

   - ்சாயிராம்.தஞ்சாவூர்.
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கவினத ததிருட்டு
கவேிலத எழுத
வேழிப்ப்றி ஆனது
களவேிலும் நகாடியது
அடு்ததவேர உணைரவு.

ெடபாகதி வேநது
ஏய்்ததுப் பிலழககதின்்ார
தப்பாகக கவேிலதலய
காப்பி அடிககதின்்ார.

வே�ிகலள மாற்றி
தனதாககதிச் நசைல்கதின்்ார
என்னுல்டயக கருலவே
அவேர சுமப்பது தவே்்!

முகநூல் பககம்
முழுதாய் எழுதுகதி்்ாம்
குள்ள ெ�ிகள்
பாடடி வேல்டககு ஏஙகுது!

தூய்லமலய எங்க
்தடிப் பாரப்பது
நபாய்லம உல்டய
நபரும் கூட்டம்.

ஆயி�ம் கவேிலதகள்
அருவேியாய்க நகாடடும்
அ்ததலனக கவேிலதககும்
உற்வேள் தமிழமகள்.

பி்ததலனப் ்பாை
ெதிலனப்பது  சை�ி்யா
கநதனின் வேழி்ய
வேநத தமிழிது!

ஒடடி எடுககும்
ஓொய்க கூட்டம்
ஒருொள் ததிருநதும்
ஒன்றுமின்்றிப் ்பாகும்.

வேிருப்பமும் கரு்ததும்
ஆலசைப் ப்டாதீர
வேிரும்பிய ெடலப
அ்றிநது ்தரநநதடு.

எழுததிய அலன்தலதயும்
ஆவேணைம் ஆககு
நகாடி்யார ஓடி்ட
வேழியும் பி்ககும்.

- வா.்சண்முகம்.
கும்ப்காணைம்

தாயின் இ்டம் வேநத 
த்டம் ்யது அ்றி்யன்...?

கழிவுகள் கலைய இரு 
உறுப்பு உண்டு அ்றி்வேன்...

மூச்சைல்டகக அழுதால் 
பசைறியாறும் அ்றி்வேன்...

குழல் நெ்றி்தது 
துலள கதிழி்ததால்...! - உன்
பசைறி தீரப்்பன் அ்றி்யன்...?

ொ்னா...
அல�குல் ஆல்டயில் 
அஙகம் ஒளி்ததவேள்...

ஆ்டவேன் என்்ா்ை 
அலழ்தது மகதிழநதவேள்...

அப்பன் மு்தத்தததில்
அல� ொழி சைறி�ி்ததவேள்...

அல�வேயிறல் ெதி�ப்பி்ட
அன்லன கு�ல் கலை்ததவேள்...

மாரபகம் நதாலை்தததால்
மஙலகநயன ம்நதவேள்...

மஙலகமணைம் ஏநதன்று
ெஙலககுணைம் நதாலை்ததவேள்...

சைறிறந்றும்பு சைறின்த்தாடு
்பார பு�ிய மறு்ததவேள்...

இடுகலகயளவு  இ்டமாகதினும்
உ�ிலம ்கா�ி ெதின்்வேள்...

ஆண் ்பாரலவே நகாண்்டவே்�....

ஏழு ெதிலைகளில் 
என் வோழவு அ்றிவோ்யா...

்பலதயானவேலள ம்டநலத என்று 
ெதிலன்ததா்யா....

என்்ாவேது ஓர ொள்... உனககும் 
்பலதநயான்று பி்வோ்தா... 

லகயில்ட்ய  அவேலள 
அலணை்தததி்ட...
எவவுணைரவு உணைரவோ்யா...                         
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 சென ்ற  ம ர த ம்  ை ன ர  சு று , 
சுறுப்பரக ைனளே ைநத ய்ரதி திடீசரை 
ஒரு �ரள் மேஙகி ைிழ, முதல உதைி, பின 
ஹரஸ்பிடல எை எநத ட்ரீட்சமணட் ம் 
அைனள எழுப்பி ைிடைிலனல �ினைவு 
தப்பி, தப்பி ைநதது 
 ய்ரதி ேின அப்பர, அம்மர, தஙனக 
மூைரும் அைனள சுற்றி, ஏதும் புரிேரமல 
இைளுக்கு எனை ஆ்சசு, இப்படியும் 
ஆகுமர? 
 ைேது 38 தரன, திருமணம், 

 
   
 

குழநனத எனறு எதுவும் இலலரதது 
அைளது ைேனத இனனும் இளனமேரக 
னைததிருநதது யபரலும். 
 ய்ரதிக்கு தனனை சுற்றி இருப்ப 
ை ர் க ள்  ய ப சு ை ன த  � ன ்ற ர க  உ ண ர 
முடிநதது ஆைரல பதில யபெ எநத 
உறுப்பும் ஒததுனழக்கைிலனல 
 அைளுக்கு �ினைவு திரும்பும் ய�ரங 
களில அைைது �ினைப்பு மட்டும் ைநது, 
ைநது யபரைது. 
 ை ிழ ியேரரம் �ீர்  த ிைனல. . .  15 
ைருடஙகளுக்கு முன பிரிநது சென்றைன, 
இ ன று  ை ன ர  க ர ர ண ம்  ச த ர ி ே ர த 
யபரதும், அைன யமல சகரணட கரதல 
குன்றேைிலனல. 
 அைன சபேர் பரஞயெரதி... அைன 
அப்பர ெிைகரமிேின செலைன கனத 
படிதது ைிட்டு இநத சபேனர தைக்கு 
னைதததரக செரலலுைரன 
 ய்ரதி... 
 ம், எனை செரலலு 
 இது ைனரக்கும் என யபயர எைக்கு 
பிடிக்கரது. ஆைர இப்யபர சரரம்ப 
பிடிக்குது, ஏனனு செரலலு... 
 சதரிேல யே 
 யபரடி லூசு, எனைில பரதி 
�ீ இருக்கியே 
 பரன... ய்ரதி.. 
 அ த ர ன  க ர ய ல ஜ்  சு ை ரு 
பூரர கட்டம் கட்டி எழுதி 
ை்செிருக்கரஙகயள... 
 இைரு சபரிே அ்றிைரளி, 
ைிளக்கம் குடுக்க ைநதுட்டரரு, 
இதுல யை்ற �ரன லூெர ம் 
 �ீதரன லூசு 
 அப்ப்றம் ஏன சதரிேல னு 
செரனை 
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 �ீ யை்ற ஏயதர சபருெர செரலல 
யபரய்றனனு �ிை்சயென.. 
 எக்்ரம் ச�ருஙகுது புக்க தி்றநதர 
உன மூஞெிதரன சதரியுது.. .  அரிேர் 
னைக்கரம பரஸ் பணணனும் இலயலனைர 
எ ங க  அ ப் ப ர  எ ன ை  ச க ர ன ய ை 
யபரட்ருைரரு 
 ஆமர எஙக வீட்ல மட்டும் சகரஞசு 
ைரஙகளர க்கும் ெரி இனனும் 10 �ரனளக்கு 
�ரம பரததுக்கரம, யபெிக்கரம ஒழுஙகர 
படிப்யபரம் 
 ெரிப்பர, ஆைர பரக்கரம எப்படி, 
யபெரம கூட இருநதிடலரம் 
 செம்... ஸ்டடி லீவு, �ீ �ினை்செரலும் 
ஐேர ை பரக்க முடிேரயத, என லூசு 
சபணயண
 ஏன யபரை, எஙக யபரை, ஏன திரும்ப 
ைரல எை மைசு ரணமரகி கணணீரரய் கெிே 
 ஏம்மர லஷமி இஙக பரயரன, ஏன 
அழுவு்றர 
 எஙயகயேர ைலிக்குயதர,  எனையமர 
எனறு அம்மர ைிடம் அைததும், அப்பர 
வுக்கு 
 ை லி  உ ட ம் ப ி ல  இ ல ல ,  ம ை சு 
ைலிக்குது ப்பர எனறு செரலல �ினைததரள் 
ய்ரதி, ஆைரல யபெ முடிேைிலனல 
 இருைரும் கலலூரி ேில 18 ைேதில 
யெர்நது இரணடரம் ஆணடு இறுதிேில, ஒரு 
ஆணடு ைிழர �ரடக யமனடேில கரதலில 
ைிழ, அதறகு பின 3 ஆணடுகள்... கரதல 
ப்றனைகளரய், ெி்றகிலலரமல ப்றநது 
திரிே, யபரஸ்ட் கிரர்ுயைட் யதர்வு 
ச�ருஙக, எப்பவும் யபரல இருைரும் 
பரர்க்கரமல, யபெரமல யதர்வுக்கு படிக்க, 
அது �ிரநதர பிரிவு எனறு சதரிேரமல 
யதர்னை முடிக்க...
  அப்பர 
 ய்ரதி அடுதது எனை பணண 
யபர்றம்மர 
 யு்ிெி எழுதலரனு இருக்யகனப்பர 
அதுக்கு முனை பரர்ட் னடம் tutor க்கு 
அப்னள பணணிேிருக்யகன 
 அதுக்கிலல ம்மர ய்ரதி உைக்கு 
அப்ப்றம் தஙக்செி, தம்பி படிக்க னைக்கனும் 
 அதுைரல அம்மர வும் �ரனும் 
உைக்கு கலேரணம் பணணலரனனு 

இருக்யகரம். கலேரணததுக்கு அப்ப்றம் 
உன கணைர் ஒததுக்கிட்டர யமல படி 
 ஆஹர, இப்யபர செரலலியே 
ஆகணும் எனறு யேரெிதத ய்ரதி அப்பர 
என கூட படிக்கி்ற பரஞயெரதி னு ஒருததர 
ைிரும்புய்றன 
 �ீஙக ெம்மதி்செர... 
 ஓ, அப்படிேர �லல னபேைர 
இருநதர ெரி. வீட்டுக்கு ைநது யபெ செரலலு 
 இது எனைடர, அப்பர தரம், தூம்னு 
குதிப்பரர்னு பரததர.. 
 அப்யபர யபரன ைெதி �ின்றே 
இலலரத கரலம்... அநத முக்கு கனடல 
இ ரு க் க  ய ப ர ன  ல  த ர ன  எ ப் ப ர ை து 
அைைிடம் யபசுைரள். 
 ஓடிைரள், மூ்சசு ைரஙக, �ம்பனர 
சுழற்றி 3, 4 முன்ற யபரட்டும் ஒயர பீப் 
ெவுணட் தரன 
 எனைர்சசு, தஞெரவூரில இருநது 
20 கியலரமீட்டர் தூரம் தரன வீடு ஆைர 
எப்படி யபர்றது 
 துனணக்கு மரேர னை அனழதது 
சகரணடு அைன வீடு ைனர சென்றரள் 
 ஆைர உள்யள நுனழே பேம் சமது 
ைரக சைளி யகட் தி்றநது உள்யள யபரய் 
பரர்ததரல சபரிே பூட்டு 
 மரேர இப்யபர எனைடி பண்றது, 
ஊருக்கு யபரய் இருப்பரஙகயளர 
 இருக்கர பக்கததில ேரரர்சசும் 
இருநதர யகக்கய்றன 
 ஏஙக இஙக பரஞயெரதி னு 
 ஓ அைஙக வீடு கரலி பணணிட்டு 
செனனை யபரய்ட்டரஙக 
 அைஙக அட்ரஸ் சதரியுமர ஙக 
 இலல ம்மர அைஙக அைெரமர 
கிளம்புைரஙக யபரேிட்டு சலட்டர் யபரட 
ய்றனனு செரனைரஙக 
 ய்ரதி க்கு ஒனறும் புரிேைிலனல 
செரலலரம ஏன யபரைரன, ெரி எப்படி யும் 
யபரன, கடிதம் ஏதரைது ைரும் எனறு 
கரததிருநதைள் அப்பர ஏறபரடு செய்த 
திருமண தனத ஏறகைிலனல 
 தஙனக மரேர படிதது, திருமணம் 
முடிே  தம்பி படிதது ைிட்டு அசமரிக்கர 
ைில �லலயைனல ேில 
 உ ்ற ை ி ை ர் க ள்  ய க ள் ை ி  ப ட் டு 
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பாடி்னன் பைவும் - ஒரு
பாவேைனாய் ொனிருநது
பாடியது அ்ததலனயும் - இைககதிய
பசைறிககான ெல்வேிருநது!

சைாடி்னன் சைழககல� - அது
சைரககல�ப்் நபாஙகநைா்தது
மூடி்னன் வே�ிநகாண்டு - ெதி்தத
முயறசைறிநயனும் வேி்தது!

காதல்சுலவே நசைான்்னன் - குரு
கண்ணைதாசைன் எண்ணைம்்பால்
கீதநமாழி நசைான்்னன் - அவேலன
கதி்ஙகடிககும் கதிண்ணைம்்பால்

துய�ின் தூரகலளந்தன் - மனம்
துய்ப்பதறகு இன்பமலத
வேியரலவே ்வேரகலளந்தன் - அவேன்
்வேண்்டாத துன்பமலத!

தமிலழப் பாடி்ததான் - என்
தளமல்டந்தன் ொனுய�
அமிழததில்ைாது பாடுஙகால் - ஏது
அவேனியி்ை வோனுய�!

ஒவசைரரு ைரரக பரர்க்க ைர, தம்பி யும், 
ைநது ைிட்டரன 
 ஒரு ைேதரைைர் ஏம்ப்பர, ஒரு 
செரட்டு பரல கூட இ்றஙகல... மூ்சசு 
மட்டும் இருக்கு �ினைப்பு இலல, கனடெி 
ஆனெ எதரைது இருநதர இப்படி தரன 
இழுததுகிட்டு இருக்கும், 
 ஐயேர ஐயேர னு தனலேில அடிதது 
சகரணடு அரறறும் அப்பர னை பரர்தது 
அழரதீஙக னு செரலல �ிை்செர ய்ரதி 
 ஆமர ஏன இநத சபரணணு க்கு 
கலேரணம் பணணல கரயலஜ் ல �லலர 
ெம்பரதிக்கு்றர, ஆளும் அழகு, அப்ப்றம் 
ஏன எனறு ைநதைள் ஒருததி செரலல, 
உடம்பு ல ஏயதர குன்ற யபரல அதரன 
 அைர்களிடம் பரஞயெரதி க்கரக 
கரததிருக்கிய்றன எனறு ெததம் யபரட்டு 
செரலல �ினைததரள் 
 த ம் ப ி  ெ த த ம ர  அ ப் ப ர  ை ி ட ம் 
யபசுைது யகட்டது 

 அப்பர இப்படி ஒரு துயரரகதத 
பணணிட் டீஙக யள, 
 இலலடர ய்ரதி க்கு யை்ற ்ரதி ல 
கலேரணம் முடி்செர மரேர வுக்கு ேரருடர 
த ர லி  க ர ட் டு ை ர ங க ,  அ டு த து  உ ன 
ைரழக்னக னேயும் பரதிக்கும் அதரன அநத 
னபேன வீட்ல யபரய் மிரட்டிட்டு ைநயதன 
 ெரி, அனதேரைது அக்கர ட்ட 
செரலலிேிருக்கலரயம 
 இை அைை ம்றநதுட்டு, �ரன 
பரக்கி்ற மரப்பிள்னள னே கட்டிக்குைரனனு 
�ிை்சயென, ஆைர அை கலேரணயம 
யைணர னு செரலைரனு ெததிேமர �ரன 
�ினைக்க லடர 
 ெரி கரயலஜ் ல அைரு  யபரட்யடர 
கினட்செர யெரெிேல மீடிேர ல யபரடுய்றன 
 எப்படி யும் ஒரு ைரரததுல கணடு 
பிடி்செிடலரம். 
 இப்யபர ய்ரதிேின கணகளில 
ஆைநத கணணீர் 

உள்ளநதைாம் பாடிவேிட்்டன் - அநத
ஓய்வே்றிய வேில்லைய்டா
கள்ளமில்லை என்னி்ட்தததில் - ொன்
கவேி்ததாயின் பிள்லளய்டா!

எல்ைாப் பா்டல்களும் - இஙகு
என்வேி�லின் ெர்ததன்ம
இல்ைாமல் ொன்்பானால் - உைகதில்
ஏதுஒரு கீர்ததன்ம!

ஒருவேந�னும் �சைறிககும்வேல� - ததினம்
ஓய்வே்றியா என்்பனா
உ்வோடும் என்்பனா - ஒரு
உளிநயா்தத நதன்்பனா!

 ்பான்மணிதா்சன்
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 உனைில ஒரு பரதி �ரைரக 
 எனைில மறு பரதி �ீேரக 
 இருைரும் பரடும் பரடல... அப்யபர 
எைக்கு துயரரகம் செஞெது �ீேிலல
 இ வ ய ள ர  ச ப ர ி ே  � ம் ப ி க் ன க 
துயரரகம் பணணிட்டு திைமும் ெரப்டிேர, 
தூஙகுமர னு எப்படி முடிஞெது அப்பர 
உனைரல னு யகக்க �ினைததரள் 
 �ரனகரைது �ரள் பரஞயெரதி 
ெிஙகப்பூரில இருப்பதரக முகநூல செரலல, 
தம்பி ஆைநத ஆைநதமரய் அக்கர னை 
அனணததரன 
 ெறய்ற னக ைிரலகள் அனெே, ெிறு 
துளிகளரக பரலும் உள்யள செலல 
 10ைது �ரள் திரு்செி ஏர்யபரர்ட் 
டில ஆைநத பரஞயெரதி னே அனழதது 
ைநதரன. 
 பரஞயெரதி ேின குரலும், அைன 
கணணீர் துளியும் சமலல, சமலல அைனள 
இவவுலகிறகு அனழதது ைர, அடுதத 15 
�ரட்களில 
 ஏ ண ட ர  அ வ ய ள ர  ப ே ந த ர ங 
சகரள்ளி ேர டர �ீ, எஙக அப்பர வுக்கு 
பேநது �ரட்னட ைிட்யட ஓடிேிருக்க 
 அட லூசு பேநது ஓடல, குடும்ப 
தயதரட ைிஷம் குடி்செி ெரக யபரய்றரம்னு 
செரனைரரர 
 பரைம் �ம்ம ஏன ஒரு குடும்ப தனத 
சகரலலனும் னு யபரய்ட்யடன 

 ெரி யபரம்யபரது எனகிட்ட செரல 
லிட்டு யபரேிருநதர �ரன ஏன சைேிட் 
பணண யபரய்றன யை்ற ேரனரேர்சசும் 
கலேரணம் பணணிட்டு ்ரலிேர இருந 
திருப்யபன ல 
 ஆமர உைக்கு கலேரணம் ஆேிடு்செர 
 ஓ... 15 ைருஷம் ஆ்சசு 
 ஓ எததனை பிள்னளஙக 
 பிள்னளஙக இலல ஏனைர அதுக்கு 
என wife ஒததுக்கனும் 
 ஏன அைஙகளுக்கு குழநனதங கனைர 
பிடிக்கரதர  
 அையள ஒரு குழநனத தரன 
 திரணடு ைநத கணணீனர மன்றக்க 
தனல குைிநதரள் 
 ஏ ய்  லூ சு  உ ை க் கு ம்  எ ை க் கு ம் 
எப்பயைர கலேரணம் ஆேிடு்சசு யெர்நது 
ைரழநதர மட்டும் தரன ைரழக்னக ேர 
எனை 
 பரதில ைிட்டுட்டு யபரை எனனையே 
�ீ ம்றக்கல உனனை மட்டுயம �ினை்ச 
ெிட்டு இருநத �ரன எப்படி இனசைரரு 
கலேரணம் பணணுயைன 
 யகரைில மணி ஓனெ தனனை செய்த 
தரயரர  அைர் எனை யபயரர பரஞயெரதி, 
பரஞயெரதி ஆைநத தின சமரனபல அல்ற 
 ெிரிததரன 
 ெிரிததரள் 
 ெிரிப்யபரம்...                               n
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 தைது ெிறுைேதில ரரணுை ைிடுதி 
ேில தஙகிப் படிததுக் சகரணடு இருநதரன. 
அப்யபரது அன்றேில அைர் கூடத தஙகிேிருநத 
மறச்றரரு மரணைன தனனுனடே அழகரை 
னப ஒனறு கரணரமல யபரய் ைிட்டதரக 
யமலதிகரரிேிடம் புகரர் கூ்றிைரன. “ேரர் 
யமலரைது உைக்கு ெநயதகம் உணடர?” 
என்றரர் யமலதிகரரி. 

 “ச�ப்யபரலிேன யமல தரன எைக்கு 
ெநயதகம்” என்றரன அநத ெக மரணைன. 
உடயை அநத அதிகரரி ச�ப்யபரலிேனைத 
த ன ய ை ர டு  அ ன ்ற க் கு  அ ன ழ த த ர ர் . 
ச�ப்யபரலிேன சமதுைரக யமலதிகரரிேின 
அன்றக்குள் நுனழநதரன.

 யமலத ிகரர ி  ச�ப்யபரலிேனை 
ைிெரரிக் கரமயலயே தைது னகேில பிரம்னப 
எடுததரர். ெரமரரிேரக அடிததுத தள்ளிைரர். 
ச�ப்யபரலிேனை “ஏன திருடிைரய்? இைி 
இது மரதிரி தைறு செய்ைரேர?” எனறு 
யகட்டு �லல உனத! அவைளவு அடினேயும் 
ைரஙகிக் சகரணடு அனமதிேரக இருநதரன 
ச�ப்யபரலிேன. அதறகுப் பி்றகு சகரடுதத 
தணடனைனேயும் ைரஙகிக் சகரணடு 
அனமதிேரக இருநதரன. ெி்றிது �ரட்கள் 
கழிதது புகரர் சகரடுதத அநத மரணைன 
யமலதிகரரிேிடம் ஓடி ைநதரன. 

 “ஐேர… எனயைரட அநதப் னபனேத 
திருடிேது ச�ப்யபரலிேன அலல! யைச்றரரு 
மரணைன. இப்சபரழுது தரன உணனம 
சதரிநதது. சதரிேரமல ச�ப்யபரலிேன 
ய ம ல  பு கர ர்  ச க ர டு த து  ை ி ட் ய ட ன . 
மனைிதது ைிடுஙகள்!” என்றரன. அ�த 
அதிகரரிக்கு மிகவும் ஆ்செரிேம். உடயை 
ச�ப்யபரலிேனை அனழததரர்.

 “உைக்கு எனை னபததிேமர? � ீஎனை 
முட்டரளர? அனறு அநத அடி அடிதயதன 
அப்சபரழுயத உணனமனே்ச செரலல 
யைணடிேது தரயை என்றரர்”. ச�ப்யபரலிேன 
அனமதிேரக்ச செரனைரன, 

 “ஐேர! �ீஙகள் எனனை அடிப்பதறகு 
முனபரக யகட்டு இருநதரல �ரன செரலலி 
ேிருப்யபன. அடிததுக் சகரணயட யகட்டீர் 
கள். அப்சபரழுது �ரன இலனல எனறு 
செரனைரலும் அடிக்கு பேநது �ரன அப்படி்ச 
செரலைதரக �ீஙகள் �ினைப்பீர்கள். �ரன 
பேநததரக ேரரும் �ினைக்கக் கூடரது! அனத 
ைிட அடி ைரஙகுைது எைக்கு ஆட்யெபனண 
இலனல!”.

 ெிறுைேதில இருநத ச�ப்யபரலிே 
ைின அநத பேமற்ற னதரிேம் தரன 
பினைரளில மரசபரும் சைற்றி வீரைரகத 
திகழநதது.

 “தரன பேநததரகக் கூட ேரரும் 
�ினைக்கப்படக் கூடரது எனறு �ினைத 
தரல… அது எப்யபர்பட்ட மயைரதிடம்”.

 பேததிறயக பேம் கரட்டிேைர் தரன 
இநத ச�ப்யபரலிேன...                           n

  





  4|

 - 

 சைட்டப்பட்ட மரததின அடிேில 
அநதப்ப்றனை �ினறு சகரணடிருநதது. 
அ ரு க ி ல  உ ள் ள  ஊ ரு க் கு ்ச  ச ெ ன று 
ை ரு ம் ய ப ர து ம்  அ ந த ப் ப ்ற ன ை  அ ய த 
இடததியலயே �ினறு சகரணடிருநதது. 
ச ை ட் ட ப் ப ட் ட  ம ர த த ி ல த ர ன  அ த ன 
ைரழவு ஆரம்பமரகிேது. அதன தரயும் 
தநனதயும் அம்மரததியலதரன கூடுகட்டி 
�ரனலநது முட்னடேிட்டு குஞசு சபரரிதது 
ைளர்தது ைநதை. தைது உடனபி்றப்புகள் 
யைறு இடஙகளுக்கு்ச சென்ற யபரதும் 
அநதப்ப்றனை செலலரது அநத மரததிலதரன 
தஙகிைநதது. இப்படி எதிர்பரரரமல திடீசரை 
மரதயதரடு தைக்குள்ள பநதம் அறுபட்டுப் 
யபரைனத எணணி மரததின அடிக்கட்னடேில 
�ினறு ைருநதுகி்றது யபரல…

நவேட்டப்பட்ட ம�்தததின் அடியில்
வேசைநத்தலத்த ்தடும்
ப்லவே  

 - 

 ச க ர ய ர ர ை ர ை ி ை ர ல 
வீட்டில ஒடுஙகிேிருநத கணஙகள் கைக்க 
னைக்கின்றை.
 மரனல ஐநதனர மணிேிருக்கும் தி்றந 
திருநத ெரளரததின ைழிேரக பரர்னைனே்ச 
செலுததி  உேர்நதிருநத கட்டடக்கரடுகளின 
ஆக்கிரமிப்புக்கு இனடேில �ின்றிருநத 
மரம் ஒன்றின உ்செிக் சகரப்பில குருைி 
ஒனறு இருப்பனதக் கரணடரன.
 குருைி கீ்செிட்டு தனஉடனல மிக 
லரைகமரக அனெததுக்சகரணடிருநதது. 
சபரழுது இருட்டும் ைனர குருைிேின 
ைினளேரட்டில லேிததிருநதரன. 
 அடுதத �ரளும் அயதசபரழுதில 
ெரளரததின ைழியே ஊடறுதது்ச சென்றது 
பரர்னை. அயத குருைி அயத கரட்ெி.
 அன்றக்குள் ைநத மனைைி, 
 “்னைலுக்குள்ளரல எனை பரக்கு 
்றிஙக?’’ 
 “எனை சதரியுது?” –  எனறு யகட்க.
 “அநத மரததுல அநதர இரிக்கி 
குருைி ய�ததும் இயத ய�ரம் ைநதி்சசு 
இணனடக்கும் ைநதிருக்கி. �ரனளக்கும் 
ைருமரக்கும்.” – எனறு பதிலுனரததரன.
 மூன்றரம் �ரளும் அயத சபரழுதில 
அயத கரட்ெி. கணைனும் மனைைியும் 
குருைிேின ஆட்டதனதக் கணடுகளிததைர்.
 ஒரு�ரள் மரததில இருநத குருைி 
னேக் கூட்டமரக ைநத கரகஙகள் துரததிை.
 மறு�ரளிலிருநது மரக்சகரப்பில 
குருைினேக் கரணைிலனல.  அைனும் 
அைளும் துேரில ஆழநதைர்.
 ‘செக்க்ச ெிைநத ைரைம்’ தினரப் 
ப ட த த ி ல  க ை ி ஞ ர்  ன ை ர மு த து ை ி ன 
‘ம ன ழ க் கு ரு ை ி ’  ப ர ட ன ல க்  ய க ட் ட 
ச�ரடிேில உேிர் இரக்கததரல கணகள் 
குளமரேிை. 

ம�்தததில் அமரநத குருவேி
எஙகு நசைன்்றிருககு்மா?
கண்களில் ததும்பும் கண்ணைீர 

- ஆ. சல. மு. இர்ஷரத,
ைரனழ்சயெனை.
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 கைிஞர் ஆ.சல.மு.இர்ஷரத எழுதிே 
முதல நூலரை ‘ஒளி பூக்கும் இரவு’ அைரின 
ெி்றநத னஹக்கூ சதரகுப்பரகும்.

 ஆஙகில சமரழிசபேர்ப்புடன சைளி 
ைநதிருக்கும் இநநூலில பனசமரழி ைிததகர் 
முனைைர் யை.புகயழநதியும், கைிஞர் 
ரர்ு ஆயரரக்கிேெரமியும் ஆஙகிலததில 
ெி்றப்பரக முனனுனர எழுதிேிருக்க, இைர்கள் 
இருையரரடு, ெஙகர் மரஞெிபிள்னள, சபரம்மிடி 
யமரகனதரஸ், இநநூலரெிரிேர் ஆ.சல.இர்ஷரத 
ஆகியேரர் ஆஙகிலததில சமரழிசபேர்ததிருப்பது 
நூலுக்கு யமலும் ெி்றப்பு யெர்க்கி்றது. னஹக்கூ 
எழுதுைதில ைிததகர்களரை முனைைர் 
ம.ரயமஷ, இனளேபரரதி கநதகப்பூக்கள் 
இருைரும் அணிநதுனரயும், ைரழததுனர கனள 
கரப்பிேக்யகர ி்னைரஹ் ெரிபுததீன மறறும் 
னஹக்கூ ைிததகரும் தனமுனைக் கைினதகனளத 
தமிழுக்கு அ்றிமுகப்படுததிேைருமரை கைி்சசுடர் 
கலேரணசுநதரம் ஐேரவும் எழுதிேிருக்க சைளி 
ைநதிருக்கும் இநநூல, அழகிே கரட்ெிகனள 
�ம்முன அரஙயகற்றி்ச செலகின்றை எைலரம். 
ைரருஙகள், இநத ைணணப் பூஞயெரனலக்குள் 
ைணணததுப்பூ்செிகளரக �ரமும் உருமர்றி, 
உலரப் யபரகலரம். ரெிக்கலரம்.
 � ர ன  ர ெ ி த த  ெ ி ல  ன ஹ க் கூ 
ஆ்செர்ேஙகள் உஙகனளயும் ஆக்கிரமிக்கும் 
எனபதில ஐேமிலனல.

‘�டநது செலனகேில ைலினே 
உணரனைக்கும்
ெி்றசகரடிநத ைணணததுப்பூ்செி’

ைரெிப்யபரனரயும் ைலியுணர னைக்கும் 
ைரிகளினை.

‘கூனட சுமக்கும் சபண
கூடயை சுமக்கி்றரள்
ைரழக்னக்ச சுனம’

படிக்கும் யபரது பல யகள்ைிக்கனணகள் 
சதரக்கி �ினறு ைழி ம்றிக்கின்றையை!

‘பரனதகளில பள்ளஙகள்
ெமன செய்யும் மனழ’ அழகிேலுடன 
கரட்ெி கணமுன ைிரிகி்றது.

‘பருைஙகளின உதேம்
மீணடும் பி்றநது ைரும் னஹக்கூ ‘
அடடர எை புருைமுேர்தத னைக்கும் .

‘மேரை சைளி
உ்றஙகரமல ைிழிததிருக்கும்
மதம்’

இஙகு, மூனய்ற ைரிகளில ேதரர்ததம் மைதில 
ஆணிேன்றநது செலைனதக் கரணலரம்

‘படர்நத இரரப்பைி
குளிததுக் சகரள்கி்றது
�ிலசைரளி’ 

அழகிேசதரரு கரட்ெிப்படலம் மைனத 
ைருடி்ச செலகி்றது.
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‘புதிே புலலரஙகுழல
இனெததுத யதடுகி்றது
மூஙகில கரடு’

கரடழிக்கப் படுைனத மன்றமுகமரக்ச 
ெரடுகி்றரயரர கைிஞர்?

‘ைரெலைனர ைநதும்
அனுமதி மறுக்கப்படும்
மனழக்கு மூடும் கதவுகள்’

இ ன த  ை ர ெ ி க் ன க ே ி ல  � ி த ர் ெ ை ய ம ர 
ச�ற்றிப்பரப்பில ெிநதனை முடி்சசுகனள 
இட்டு்ச செலகி்றது.

‘சபௌர்ணமி இரவு
�ிலனைத சதரட்டு ைிடும்
குளக்கனர மரம்’ அழகு!

‘கீ்செிடும் ெிட்டுக்குருைி
அபரே ஒலி எழுப்புகி்றது
அனலயபெி’

மைிதன கணடுபிடிதத �வீை சதரழில 
நுட்பஙகள் அப்பரைி உேிரிைஙகனள 
அழிவு�ினலக்குத தள்ளிேிருப்பனத செரல 
லரமல செரலலும் யைதனைேின கு்றியீடரக 
இனதக் சகரள்ளலரம்.

‘யைடன எய்த அம்பு
துனளதது்ச செலலும்
ப்றனைேின �ிழல’ அறபுதம்!

‘ைிதனைேின வீடு
ைரயைறபன்றேில
பூ்செரம்’ 

னஹக்கூ என்றரயல பனமுகமரக ைரெகனர 
ெிநதிக்க னைப்பது தரயை?இனதப் 
படிக்னகேில மைதில பலைித யகள்ைிகள் 
எழுைனத இக் கைிஞரின சைற்றிேரகக் 
கு்றிப்பிடலரம்.

‘கூடிழநத ப்றனை
அனடக்கலமரகும்
அகதிேின குடினெ’

‘சைட்டப்படும் மரஙகள்
குன்றநது யபரகும்
கீ்சசெரலி’

* ஆ ்ற ்ற ி வு  ் ீ ை ி ே ர ை  ம ை ி த ன ,  ம ற ்ற 
உேிர்களின உரினமகனளப் ப்றிதசதடுதது 
அைறன்ற அனலே ைிடுகி்றரயைர எனச்றரரு 
ஐேதனத மைதில உருைரக்கும் ைரிகள்!

‘யபரரில வீழநத மரம்
இ்றநத குஞசுகளில அருகில
இனரயுடன தரய்ப்ப்றனை’ 

�ரைரைித ெிநதனைகனளத தூணடும் 
யபரர்க்கரல �ினைவுகள், ஆழமைனத 
ரணமரக்கி்ச செலலத தை்றைிலனல.

 இது யபரன்ற இனனும் பல கைினதகள் 
ெிநதிக்கவும் ரெிக்கவும், �னகக்கவும் னைக்க, 
ைரெகர் மைஙகனள தன கைிைரிகளரல 
ஈர்தசதடுக்கும் ைிதனதனே  மிக்ச ெி்றப்பரக 
செய்திருக்கி்றரர் கைிஞர் ஆ.சல.இர்ஷரத.
 ைரிகளின மூலைடிைம் ெினதேரமல 
சமரழிசபேர்ப்பசதனபது அரும்பணிதரன. 
அனதக் கூடிேைனரேில தி்றம்பட்ச செய்திருக் 
கி்றரர்கள் சமரழி சபேர்ப்பரளர்கள் எனறு 
தரன கூ்றயைணடும். அைர்களுக்குப் பரரரட் 
டுகள்! (சமரழிசபேர்தத கைினதகளின 
கீழ அைறன்ற சமரழி சபேர்ததைர்களின 
ச ப ே ர் க ன ள யு ம்  ை ன க ப்  ப டு த த ி 
இனணததிருநதரல இனனும் ெி்றப்பரக 
இருநதிருக்கும்.)
 கைிஞரின ைிடரமுேறெிேில சைளிைநதி 
ருக்கும் இநநூலரைது தமிழ இலக்கிேததில 
மட்டுமலலரது ஆஙகில இலக்கிேப் யபனழ 
கனளயும் அலஙகரிதது, ைரலரறு பனடக்கும் 
எனபதில மரறறுக்கருதது இருக்க முடிேரது. 
இைர் இது யபரல இனனும் பல நூலகனளததநது 
சைற்றியீட்ட இைிதரை �லைரழததுகள்! ‘ஒளி 
பூக்கும் இரவு’ இலக்கிே உலனகயே மிளிர்ச 
செய்யும்.

 (இநநூல யதனைகளுக்கு சதரடர்பு 
சகரள்ளயைணடிே அனலயபெி :0757027808
almirsath4@gmail.com)
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ெதிரச்சைைனமான அலமததி
ெதிலைகுலைய லவேககும்
ெதிலனவுகளின் ெீடசைறி..
எண்ணை்தததின் ததிண்ணை்தததில்
ஏ்தா ஒரு ஏககம்...

கடடுகக்டஙகாக காதலின்
கவேலை ்தாய்நத ்த்டல்
காரமுகதிலின் கருலமயாய்
மனமுகதிலில் மஙகதிய இருடடு..

உணைரச்சைறிகளின் உச்சை்தததில்
உததிரும் நவேப்ப்தததில்
உள்ளாரநத காதலை்த தான்
உன்னி்டம் உளறுகதி்்ன்...

்காபம் நகாநதளிகக...
மீறும் காதல் கல�யுல்டகக
தாயின் மடி ்தடி தவேழும்
குழநலதயாய் என் மனது...

உன்னடி ்தடும்...
அன்லப உணைரவோயா
உன் தலய ்தடும் தளில�்த
தாஙகதிப் பிடிப்பாயா இல்லை
தவேிகக வேிட்்ட நசைல்வோயா?

உள்ளுணைரவேின் உண்லம ெதிலை
யாரும் உதவேமுடியா ஊலம ெதிலை
உயி�ாய் இருப்பவே்ன
உள்நெஞசைறின் உ�சைல் அ்றியா்யா?

-		


1

என்னுள் ஏ்னா நவேறுலம யின்று

சைறின்னப் பிலழ்யா சைறிறுதீ வேிலழ்வோ

அன்னம் ்பா்ை ஆவேதும் ென்்்ா

ததின்னும் எண்ணைம் ்தடி ெதின்்்ன்!

2

கண்ணைில் ஒளி்யா காணை வேில்லை

வேண்ணை ஒலி்யா வோசைறி யில்லை

உண்ணும் உணை்வோ உவேட்டா தீ்மா

பண்ணும் பணைிவும் பாவேலன தா்னா?

3

மலனவேி மககள் மகதிழமலன மாககள்

இனிலமக கனவு எதுவு மில்லை

தனிலமக க்டலில் தாக மில்லை

மன்மா மாயம் மான்வேிழி யா்ள!

4

நவேறுலம என்்ால் என்நனன் ்்றி்யன்

து்லவேப் ்பா்ை துலணை்யா யுணை்�ன்

க்லவேப் பசுவும் கன்றும் ்பா்ை

உ்லவே ொடடும் உள்ளம் எங்க!

5

இ�வுப் ப்லவே உ்வு ம�்ம

க�வு மன்மா காதல் கயலம

சை�ியும் தவே்்ா தவே்ை தனிலம

சை�ிகுழல் மா்த சைாய்்தா ளினி்த!

6

அச்சைம் இல்லை ஆல்ட யில்ட்ய

எச்சைம் எளிலம இழிலமயு மில்லை

மிச்சைம் மானம் நவேடக மில்லை

உச்சைம் ஊகம் உசைாவும் எல்லை!

7

மலையில் மணைலும் தணைலில் அழலும்

அலையில் க்டலும் ஆழதுயில் கனவும்

இலையில் குளிர்பால் ஏலழ யா்ன

ெதிலையா நவேறுலம ெீஙகதி்ட வோ்ன!

8

வேிலனலய ம்ந்தன் வீ்ணை கனவு

ததிலனலய வேிலதகக ததிண்்தாள் ததின்வே

மலனயில் மகதிழ்வே மாடுயரக கா்வே

தனிலம நகாடி்த தான்நவேறு லம்ய!

பாவலர் சீைி பழைி, 
நசைன்லன
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 புகழசபற்ற அநத கம்சபைி ேின 
அலுைலகயம கரலிேரகிக் சகரணடிருநதது., 
யைச்றரனறுமிலனல, மரனல ஐநதனர 
மணி முடிநது அலுைலகம் முடிநததரல 
ஒவசைரருைரும் இனர கினடதத ப்றனைகள் 
வீடு ய�ரக்கி்ச செனறு தன குஞசுகளுக்கு 
இனரேளிக்க யைகமரகப் ப்றப்பனதப் யபரல 
ஓடிக் சகரணடிருந தைர்.  அலுைலகததில 
ஓரிருைர் தஙகள் பணிகளின மி்செ மீதிகனள 
முடிததுக் சகரணடிருநதைர்.  உதைி யமலரளர் 
மதுமிதர தன இருக்னகேில பணி முடிததும் 
ஒரு ெினலனேப் யபரல உட்கரர்ந திருநதரள்.  
அைள் உடல மட்டும் தரன இஙயக 
இருநதது.  உேிர்ப் ப்றனை எஙயகர சைகு 
சதரனலைில ப்றநது சகரணடிருநதது. 
 தன பணி முடிநது மதுமிதரவுடன 
எ ன று ம்  து ன ண ே ர ய்  ய த ர ழ ி ே ர ய் ்ச 
செலலும் அஞெைர மதுமிதரனைத யதடிக் 
சகரணடு ைநதைள் அைளின �ினல கணடு 
திக்கிததரள்.  அைனளப் பிடிதது உலுக்கி, 
மது எனை இப்படி உட்கரர்நது ைிட்டரய்,  
வீட்டிறகுப் யபரக யைணடரமர? எழுநது 
ைர எைக் னகனேப் பிடிதது இழுததரள்.
 ஆமரம்,  வீட்டிறகுப் யபரய்த தரன 
எனை செய்ைது?
 வீட்டிறகுப் யபரகரமல எஙயக 
யபரகப் யபரகி்றரய்?
 ெரி ெரி ைருகிய்றன, � ீ வீட்டுக்குப் 
யபரக யைணுயம, அதைரல ைருகிய்றன எனறு 
யைணடர சைறுப்பரக எழுநது, னகப்னபனேத 
யதரளில மரட்டிப் பு்றப்பட்டரள்.
 எ ப் ய ப ர து ய ம  ம து ம ி த ர  த ர ன 
அஞெைரனைக் கூப்பிட அைளுனடே 
இருக்னகக்குப் யபரைரள்.  இனறு தரன 
ைரடிக்னக மர்றிேிருக்கி்றது.
 எனைடி மது, ேரரரைது ஏதரைது 
ச ெ ர ன ை ர ர் க ள ர ?   ஏ த ர ை து  � ட க் க க் 
கூடரதது �டநததர?  எதுைரேிருநதரலும் 

செரலலு �ரன ஒரு னக பரர்க்கிய்றன எை 
ஆயைெமரய்க் கததிைரள் அஞெைர.
 இரு இரு.  எனைிடம் ேரரும் ைரலரட்ட 
முடிேரசதனறு உைக்குத சதரிேரதர?  
 சதரியும் தரன.  �ீ எனையமர கப்பல 
கைிழநதரறயபரல உட்கரர்நதிருக்கி்றரயே, 
அதைரல தரன யகட்யடன.  ைர அநத 
சரஸ்ட்டரரணடிறகுப் யபரகலரம், சூடரக 
ஒரு கரபி குடிதது ைிட்டு்ச செலலலரம், 
ெரிேர?
 ெரி.
 இருைரும் சரஸ்டரரணடில உட்கரர்ந 
தைர்.  ஒரு ஆைிேன பஜ்்ியும் இரணடு 
கரபிகளும் ஆர்டர் செய்தரள் அஞெைர.
 மதுமிதரைின உள்ளததின கைனல 
எனைசைனறு சதர ிநது சகரள்ளயை 
இநத இடததிறகு அைனள அனழதது 
ைநதிருநதரள் அஞெைர
 பணக் கஷடம் உைக்கு இருக்க 
ைரய்ப்பிலனல எனபது எைக்குத சதரியும்.  
யைச்றனை உைக்குக் கஷடம், செரலலு 
மது.  எனைரல உனனை இநத யமரை 
�ினலேில பரர்க்க முடிேைிலனலேடி.
 ஏன? உைக்குத சதரிேரதர?
 இஙகிருநது பணி செய்த உன 
உட்பி மரற்றலில செனறு ைிட்டரர் எனறு 
செரனைரய்.  இது ெக்ம் தரயை.  ஒனறு, 
த ி ரு மணமர ை வுட ன  �ீ   அ ைர ி ரு க்கும் 
ெிட்டிக்கு்ச செலல யைணடும்.  இலனல 
சேன்றரல அைர் இஙயக மரறுதல யகட்டு 
ைரயைணடும்.  இதில கைனலப்பட எனை 
இருக்கி்றது?
 �ரனும் சுகுமரரும் கரதலிததது 
உைக்குத சதரியும்,  �ரஙகள் யைறு யைறு 
ெரதிகசளனறும் உைக்குத சதரியும் தரயை
 ஆமரம் உஙகள் சபறய்றரர்கள் இரு 
தரப்பும் தரன உஙகள் திருமணததிறகு 
ெம்மதிதது ைிட்டரர்கயள,  பி்றசகனை?
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 இஙயக தரன ஒரு இனடயூறு.
 இனடயூ்றர, எனை அது?
 னபததிேக்கரரத தைமரை ஒரு 
யைணடுயகரனள எஙகள் இருைரிடமும் 
செரனைரர்கள் இரு தரப்பும்.  அது �ரஙகள் 
இருைரும் 6 மரத கரலததிறகரைது யபெரமலும் 
பரர்க்கரமலும், எநத ைிதமரை யபரன 
சதரடர்புகூட இலலரமலிருக்க யைணடுமரம்.  
அதறகரக அைருக்கு மரறுதல ைரஙகிக் 
சகரடுதது அது எநத இடம், எநத ெிட்டி 
எனறுகூட எைக்குத சதரிேரமலிருக்கும்படி 
அைருனடே அனலயபெினேயும் மரற்றிக் 
சகரடுதது ைிட்டரர்கள்.
 இநதக் கரலததில இசதலலரம் 
கணடுபிடிப்பது கஷடமர எனை?
 கூகுள் ெர்்ச செய்தரல சதரிநது 
சகரள்ளலரயம
 அனலயபெி ைரஙகிக் சகரடுதத 
ைர்கள் பனழே அனலயபெி எணகனள 
ஏற்றரமலும், எனனுனடே அனல யபெினே 
யும் மரற்றியும் திருைினளேரடலகள் 
புரிநது ைிட்டைர்.  அனதயும் மீ்றி �ரஙகள் 
அலுைலக ரீதிேரக சதரடர்பு சகரணடரலும் 
சதரிை தறகரை ஏறபரடுகனளயும் செய்து 
ைிட்டரர்கள்,  இவைளனையும் இரணடு 
தரப்பும் செய்திருப்பதரல �ரஙகள் ஒனறுயம 
யகட்டுக் சகரள்ள முடிேரமல யபரய்ைிட்டது. 
அப்படி ஏதரைது சதரடர்ப சகரள்ைது 
சதரிநதரல திருமணம் �டக்கரது என்ற 
குணனடயும் னைதது ைிட்டரர்கள்.
 ஆறு மரதம் தரயை சபரறுததுப் 
யபரஙகயளன.  இதறகு ஏன கைனலப் 
படுகி்றரய் �ீ-
 �ீ கரதலிக்க ைிலனல, சபறய்றரர் 
பரர்க்கி்ற உன உ்றவுப் னபேனைக் கட்டிக் 
சகரள்ளப் யபரகி்றரய்.  கரதலின வீ்சசு உைக்கு 
அதைரல தரன சதரிேைிலனல.  பனழே 
படததின ைெைஙகள் யபரலிருநதரலும் 
அனை ேரவும் உணனமேரய்த தரன 
எ ை க் கு த  ய த ர ன று க ி ்ற து  அ ஞ ெ ை ர .  
பரர்க்குமிடசமலலரம் சுகுமரர் முகம் தரன.  
அைன யப்சசுகள் தரன கரதில,  மற்றைர் 
யபசுைது யகட்பயதேிலனல.
 ெரி உன உட்பி எநத ெிட்டிேில 
இ ரு க் க ி ்ற ர ர்  எ ை க்  க ண டு  ப ி டி க் க 
முடிேரதர?   ெரப்ட்யைர் ெிட்டிகள் இநதிேர 
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ைில 10 எணணிக்னகேில தரயை இருக்கும்
 ஆபிெில யதடக் கூடரது எனபது 
�ிபநதனை.  வீட்டியலர அலலது அைர் 
தஙகுமிடததியலர யதடலரம் தரன.  யதடிே 
பி்றகு யபசுைது முடிேரயத.
 ெ ர ி ,  எ ப் ப டி ே ர ை து  6  ம ர த ம் 
சபரறுததுக் சகரள்.  �ரன எஙகரைது டூர் 
யபரய் ைருயைரம்.  எனை செரலகி்றரய்
 அசதலலரம் ெிறுெிறு ஆறுதலகள் 
தரன அஞெைர.  எைக்கு உனைிடம் ஒயர 
சேரரு யைணடுயகரள் தரன.  எைக்கரக 
�ீ தூது யபரய் அைருனடே �லனை 
அ்றிையதரடு எனனைப் பற்றியும் செரலலி 
ைநதரல யபரதும்.  �ரன யபெ யைணடும் 
எனபதுகூட இலனல.
 எஙயக அைர் இருக்கி்றரர் எனபயத 
சதரிேரது எனகி்றரய்.  ப ி்றசகப்படி 
�ரன அைனர்ச செனறு பரர்ப்பதரம்.  
இசதலலரம் ஆகக்கூடிே கரரிேமர மது.?
 அைர் சைளி�ரட்டிறகு்ச செலல 
ைிலனல எனபது உறுதி,  அதரைது ைரன 
மரர்க்கமரகயைர, கடலைழிேியலர அைர் 
சென்றிருக்க முடிேரது.  எையை �மது 
இநதிே மணணில உள்ள அநதப் பதது 
�கரஙகளில யதடிைரல அைனரக் கணடு 
பிடிதது ைிடலரயம. �கனர ஒட்டிே 
சதருக்களின வீடுகனளப் பரர்க்கலரம்,  
அடுக்குமரடி வீடுகனள ைிெரரிக்கலரம்.
 �ரன சபணணரேிருநது இனத 
சேலலரம் செய்த ிட முடியும் என்றர 
�ினைக்கி்றரய்.  அலலது என சபறய்றரர் 
இப்படி அனலே எைக்கு உததிரவு 
தருைரர்களர?  எனைடி, �ரன எனை 
செய்ே முடியும்?
 ெரி, சபரறுததிருநது பரர்ப்யபரம்.  
எைப் யபெிக் சகரணடிருக்கும் யபரது 
தரன அைர்கள் ஆர்டர் செய்தனை ைநதை.  
கரபி அருநதிேதும் இருைரும் பு்றப்பட்டு 
அைரைர் வீடு யெர்நதைர்.
 அடுதத �ரள், மதிே யைனளேில 
மதுமிதரனைத யதடிக் சகரணடு அஞெைர 
அைளுனடே இருக்னகக்கு ைநதரள். 
எனைடி இநத ய�ரததில இஙயக எை 
ஆ்செர்ேமரய்ப் பரர்ததரள் மதுமிதர
 ம து ,  எ ன ன ை  ன ஹ த ர ர ப ர த 
அலுைலகததிறகு மரற்றிேிருக்கி்றரர்கள்.  

ஒரு மரதப் பணிேரம் அஙயக.  இனய்ற 
பு்றப்பட யைணடுமரம்.  அதைரல �ரன 
இப்யபரயத வீட்டிறகுப் யபரகிய்றன.
 �ீ  க ை ன ல ப் ப ட ர ம ல  இ ரு .  
எலலரம் �லலபடிேரக முடியும்.  ெரி �ரன 
ைருகிய்றன எை்ச செரலலி பு்றப்பட்டரள் 
அஞெைர.
 ◌னஉ்றதரரபரத அலுைலகம் பரபர 
சைனறு இேஙகிக் சகரணடிருநதது. அஞெைர 
தன யமலதிகரரினேப் பரர்ப்பதறகரக 
அைருனடே அன்றனே ய�ரக்கி்ச செனறு 
சகரணடிருநதரள். அன்றக்குள் நுனழைதறகு 
முன யபரர்னடப் பரர்ததைள் சுகுமரர் என்ற 
சபேனரப் பரர்தததும் அப்படியே அெநது 
�ின்றரள்.  பி்றகு சுதரரிததுக் சகரணடு 
உள்யள நுனழநதரள்.
 எனை அஞெைர �ீேர அது.  மது 
எப்படிேிருக்கி்றரள்.  
 அைள் பிரனம பிடிததுத தரன 
அலுைலகம் ைருகி்றரள் சபரம்னம யபரல 
யபரக ி்றரள்.   ஆமரம் �ீஙகள் இஙயக 
இருப்பனத அைளுக்குத சதரிேப் படுததக் 
கூடரதர?
 அைள் � ிபநதனைகனள உஙக 
ளுக்கு்ச செரலல ைிலனலேர?
 செரனைரள்.  இநதக் கரலததிலும் 
இப்படிேர?
 �மக்கும் ஒரு உறுதி யைணடு 
மலலைர,  கரதல �ினைைனலகளிலமூழகித 
தரன என ஓய்வு ய�ரஙகள் கழிகின்றை.  
அ து ய ப ர ல  ம து ன ை யு ம்  அ லு ை ல க ம் 
ைரும்யபரது அலுைலகப் பணிகனள்ச 
ச ெ ய் ே ்ச  ச ெ ர ல லு ங க ள் . ,  ப ி ்ற கு 
வீட்டிறகு்ச சென்றதும் எனனைப் யபரல 
�ினைைனலகளில மூழக்ச செரலலுஙகள்.  
�ீஙகள் இனத அைளிடம் உறுதிேரய்்ச 
செரலலுஙகள் இனனும் 5 மரதஙகள் 
தரயை.  பலனலக் கடிதது ஓட்டி ைிட்டரல 
எலலரம் ெரிேரகிைிடுயம.  ஒரு மரதம் 
முடிநதரல �ீஙகளும் செனனை செனறு 
ைிடுவீர்கயள,   �ீஙகளும் அைளுக்குத 
துனணேரேிருஙகள்.
 எைக்கு இனனும் மூனறு மரதததில 
திருமணம் �ி்செேிக்கப் யபரகி்றரர்கள் ெரர்
 அப்யபர இனனும் ைெதிேரேிறறு.  
உஙகள் திருமண யைனலகளில உஙகளுக்கு 
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உதவுைதனமூலமும் அைள் கைனலகள் 
ெறறு ஓய்சைடுக்குயம.   ஒரு துனபம் 
தரன,  �ரன உஙகள் திருமணததில கலநது 
சகரள்ள இேலரது.  அதைரசலனை,  இநத 
ஆறு மரத சகடு முடிநத பி்றகு �ரஙகள் 
இருைருமரக உஙகனள ைரயைறறு சபரிே 
ைிருநயத னைதது ைிடுகிய்றரயம
 �ிம்மதிேரை ைரழவுக்கரக இநதத 
துனபஙகனள இருைரும் சபரறுததுக் 
சகரள்கிய்றரம்.  .
 ஆமரம் �ீஙகள் செரலைதும் ெரி 
தரன.   �ரன அைளிடம் உஙகனளப் 
பரர்ததனத்ச செரனைரயல அைள் பரதி 
கிணறு தரணடி ைிடுைரள்.  மீதி �ரன 

�ீஙகள் செரனைனதயும் செரனைரல முழு 
கிணன்றயும் தரணடிைிடுைரள் எனய்ற 
�ினைக்கிய்றன.  
 �ீஙகள் ஆதர்ெ தம்பதிகள்.தரன.  
என அட்ைரனஸ் ைரழததுகள் ெரர்.
 ெரி �ீஙகள் அைளுக்கு இப்யபரயத 
யபரன செய்து அைனள ஆறுதல படுத 
துஙகள்.  உஙகளுக்கு என �ன்றிகள்.
 அஞெைர அஙகிருநது அகனறு தன 
இருப்பிடம் சென்றரள்,  யபரன செய்தரள், 
அைனள ெநயதரஷப்படுததிைரள்,  சுகுமரர் 
செரனைனதயும் அைளிடம் செரனைரள் 
அைளும் அதறகு ெம்மதம் சதரிைிததரள் 
எனச்றலலரம் செரலலவும் யைணடுயமர? 

காை்தலத ெதிலனககதி்்ன்; 

ெதிம்மததிலய யாசைறிககதி்்ன்.... 

்ெ�்தலத ்ெசைறிககதி்்ன்... 

நெடு்ெ�ம் தூஙகுகதி்்ன்; 

உண்லம தூககம் ஏதுமில்லை... 

தயவு நசைய்து - 

என்லன்த நதாநத�வு நசைய்யாதீரகள்... 

உணைரவுகளின் மனுககள்; 

நசைாடடுச் நசைாட்டாய் - 

என்னுயில�ச் சைறிலதககதி்து... 

ெதிலனவுகளின் மீட்டல்கள்; 

கழு்தலத நெருககுகதி்து... 

அலவேகலள கவேிகளால் 

நகாடடி்த தீரககதி்்ன்... 

என் வே�ிகள் எனக்க 

ஆறுதல் என்று... 

சைறிை ெதிலனவுகள்; 

காறல்ப் ்பால் வேருகதின்்ன, 

பூகம்பமாய் மாறுகதின்்ன... 

மழலை ்பால் சைறி�ிககதின்்்ன்... 

முக்தலதப் புலதநது அழுகதின்்்ன்... 

ஒன்றும் பு�ியாமல் 

தடு(்டம்)மாறுகதி்்ன்... 

்பாரககளமும் இல்லை... 

பலகவேரகளும் இல்லை... 

ஆனால், - என்லன மடடும் 

துப்பாககதிகள் சுடுகதி்து... கூர 

நகாண்்ட வோளால் கூர கூ�ாக 

தாககப்படுகதின்்்ன்... 

பட்டாம் பூச்சைறிகள் வோழநத என்னிதயமும்- 

இன்று ஏ்னா... வேிடடில் பூச்சைறிகளுககு 

இ்டம் நகாடு்தது வேிட்டது... 

மனததிறகுள், ்வேதலனகள் பல்ைாயி�ம்... 

நதால்லைகள் நதாள்ளாயி�ம்.... 

்சைாதலனகள் எககச்சைககமாய்... 

காயஙகள் கணைககதிலில்லை... 

இருநதும், யாகம் நசைய்கதி்்ன்... 

இ(எ)துவும் ஒரு ொள் 

க்டநது ்பாகும் என்் ஒறல் 

ெம்பிகலகயில்... 

ெம்பிகலகயு்டன் இவேள்...

-   
தர்ா ெகர.
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 தஙகளது அ்றிமுகம் பற்றிே கு்றிப்பு 
டன துைஙகுயைரமர?

 �ரன ஏஞெலின ஆஙகில இலக்கிேம் 
மூன்றரைது ஆணடு படிக்கும் கலலூரி 
மரணைி, கடலூர்கரரி, கனலஇளமணி 
பலைனக உலக ெரதனைக்கு செரநதகரரியும் 
கூட

 கணணரடி துணடுகள் மீது �டை 
மரடி ெரதனை புரிநது ைருகி்றீகள். 
அதறகுத  தூணடுயகரலரக இருநதது எது?

 ஏதரைது சபரிே ெரதனை பணண 
யைணடுசமை மைதில யதரன்றிேது 
அதன ைினளவுதரன.

 �டைக்கனலனே, அதண நுணுக் 
கஙகனள இலைெமரக பயீறுைிதது ைருைதரக் 
அ்றிகிய்றரம். அதறகரைக் கரர்ணம் எனை!்?
 
 அரசு பள்ளிேில பேிலும் மரணைர் 
களின கனல ஆர்ைம் சபரருளரதரர் 
�லிைரல தனட படக்கூடரது எனனும் 
கரரணததரல யெனைேரக்ச செய்து 
ைருகிய்றன.

 
  

ெ்டனககலைஞர, 
கலைஇளமணைி
ஏஞசைலு்டன் ்ெரகாணைல் 

தமிழமின்
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ஏஞசைல்
 உஙகள் எதிர்கரல லட்ெிேம் எை 
எனத செய்ே உள்ளீர்கள்?

 எனைிடம் பேலும் சபணபிள்னள 
கனள சகௌரைமரை பணிேில ஈடுபடுதத 
யைணடும்

 கலைியும் கனலயும் இரு கணகளரக 
பரைிதது பேில்சசெய்ே யைணடும்

 இப்யபரது online ல ைகுப்பு மிக 
குன்றநத fees சகரணடு �டதத படுகி்றது. 
ய�ரில ைதுப் பேில முடிேரதைர்கள் 
பேனபடுததிக்சகரள்கி்றரர்கள்.

 பரதம் தைிர யைறு எனை கனலகள் 
கறறுள்ளீர்கள்?

 தமிழர்களின பரரம்பரிே மறறும் 
�லிநது யபரை கனலகள் 50 ைனக ஆெரன 
துனணயேரடு கறறுள்யளன

 இநத ெிறுைேதில எப்படி இநத 
பரநத மைப்பரனனம? ...

 � ர ன  க ன ல  க ற று  ச க ர ள் ள 
அனடநத துனபம் அனத யபரக்க எஙக 
அம்மர இருநதரஙக. மற்றைர்களுக்கு இக் 
கனலனே எளினமேரக்க தரன எைது இநத 
முேறெி

 பரதததில இனனும் யைறு ஏயதனும் 
�டைக்கனலனே கலநது புதுைிதமரை 
�டைம் ஆடியுள்ளீர்களர?

 ஆமரம் அதில ஒரு உலக ெரதனை 
யும் செய்து இருக்யகன. இடுப்னப சுற்றி 
ைனளேம் சுற்றி சகரணயட உனடநத 
கணணரடி ஓட்டின மீது 30 �ிமிடஙகள் 
சதரடர்நது ஆடி ெரதனை செய்துள்யளன.

 தினரப்படததில �டைமரடும் ைரய்ப்பு 
கினடததரல ஆடுவீர்களர?

 கணடிப்பரக... அடுதத ெரட்னட 
படததில ெி்றிே கதரபரததிரம் ஏறறுள்யளன
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இப்யபரது சபரம்னம�ரேகி என்ற தினரப் 
படததிலும் செது ைருகிய்றன.

 முதனமுதலில யமனடயே்றி ஆடிேது 
எநத ைேதில ?..

 எட்டு ைேதில எட்டிேது யமனட

 அநத அனுபைதனத கூ்ற முடியுமர?

 மூனறு ைேதில சதரடஙகிே கனலப் 
பேணம் பரதம் முன்றேரக பேிறெி முடிதத 
அரஙயகற்றம்தரன முதல யமனட பின 
கரகம், ெிலம்பம் எை �ீணடது

 � ட ை ம்  ஆ டி ே  ய ப ர து  எ ந த 
தருணததிலரைது மிகவும் உணர்்செி ைெப் 
பட்டுள்ளீர்களர?... எதைரல.? 

 மயலெிேர உலக ெிலம்ப யபரட்டிேில 
சைற்றி சபற்ற தருணததில, குனைத India 
Talent Show சபரிே கனலஞர்கயளரடு 
ஆடிே தருணததில, உலக ெரதனைக்கரகக்  
கணணரடி ஓடு கரலில னததத  ய�ரம் 
கணணீயரரடு...
 
 உஙகள் குடும்பம்... கனலக்குடும்பமர? 

 இலனல என குடும்பம் கலைிப் 
பேிறறுைிக்கும் ஆெிரிேர் குடும்பம். இனறு 
�ரனும் ஆெிரிேர் எனபதில தரன மகிழ்செி.

 குடும்பம் பற்றி ஓரிரு ைரர்தனதகள்?...

 என அம்மர என அம்மர. எலலரம் 
என அம்மர. அைர்கயளரடு உடனபி்றைர 
என அணணன எைக்கு தகப்பனெரமி 
யபரல

 எதிர்கரலததில புதிதரக ெரதனை 
பனடக்கயைணடும் என்றரல அது எனைைரக 
இருக்கும்?

 �ரன ெரதனை பனடதனத ைிட 
எைது மரணைர்கள் செய்த யபரது அதிக 
ெநயதரஷம் அனடநயதன. 
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 டிெம்பர் 2020 ல கடலூர் மரைட்ட 
ஆட்ெிேர் தனலனமேில �ிகழ்செி �டததப் 
பட்டது பரதததில பல செய்ே ஆனெ 
இப்யபரது சபரருளரதரரயம பிர்செினைேரக 
உள்ளது. ேரரரைது உதை முனைநதரல  
பேிறெி செய்து ெரதனை பணணலரம்.

 சைளி�ரடுகளில உஙகள்  பரத�ரட்டிே 
�ிகழ்செிகனள அரஙயகற்றிேதுணடர?

 ஆஸ்தியரலிேரைில சமலயபரர்ன  
�கரில உள்ள தமிழ ெஙகததில எைது 
வீடியேரனை ெிததினர �ிகழ்செிேில 
கரட்ெிபடுததப்பட்டது

 மயலெிேர ல ெிலம்பம் யபரட்டிேில 
பதது �ரட்கள் கலநது சகரணடதில 
இ ந த ி ே ர ை ி ற க ர க  ச ை ள் ள ி  ம ற று ம் 
சைணகலம் சைனறு அநத �ிகழ்செிேில 
எைது �டைமும் முக்கிே மநதிர ிகள் 
முனைினலேில ஆடியைன.

 குனைததில India talent form 2017 
�ிகழ்செிேில இநதிேரைில இருநது கலநது 
சகரணடர 7 �பரில �ரனும் ஒருைர். 

சகரயரரைர கரலகட்டததில ெில உலக 
�ரடுகளின பேணம் தனடப்பட்டு யபரைது

 பரரம்பரிே கனலகள் பல உலக 
�ரடுகளில சகரணடு செலல ஆனெ 
தரன  ைரய்ப்பு கினடக்கும் பட்ெததில 
கணடிப்பரக ைலம் ைரலரம் தஙகள் 
இதழ ைழியே ைநதரல கூடுதல ெி்றப்பரக 
கருதுயைன

 பரரம்பரிே �டைக் கனலகனள 
கறகும் இளம் மரணைர்கள்  ஈடுபரட்டுடன  
கறகி்றரர்களர? 

 அதிக ஈடுபரடு உள்ளது. இஙயக 
ைிட சைளி�ரடுகளில தரன மக்கள் அதிக 
அளைில ைிருப்பம் சகரள்கின்றைர்

 இக்கனலகனள, ைரும் தனலமுன்றக் 
கும் பழுதிலலரமல சகரணடு யெர்க்க எநத 
மரதிரிேரை ைழிமுன்றகனளக் னகேரளலரம் 
எை �ினைக்கி்றீர்கள்?

 பலகனலகள் �லிைனடநது ைிட்டது 
யமனடேில ஆடுைது இலனல அைறன்ற 
முன்றேரக பேினறு  யமனடேில �னட 
முன்ற படுததும் யபரது கணடிப்பரக 
ெி்றப்பனடயும் எனறு �ம்புகிய்றன.

 உலக �டுகளில பேிறெி அளிக்கும் 
ைரய்ப்பு கினடததரல ெி்றப்பரக அனமயும் 
அஙயக மூனறு மரதஙகள் தஙகி பேிறெி 
அளிக்க ைிருப்பம். 

 தறகரல்ச சூழலில சபணகள் �டைக் 
கனலயுடன தறகரப்புக்கனலயும் கறறுக் 
சகரள்ைது அைெிேமரை ஒன்றரகி்றது. 
இனதப் பற்றிே  உஙகள் கருதனத, 
ஆயலரெனைகனள எம்முடன பகிர்நது 
சகரள்ளுஙகள்!

 உணனம எைக்கு ெிலம்பம் �ன்றரக 
சதரியும் எையை எைது மரணைர்களுக்கும் 
அது பற்றிே பேிறெி அளிதது ைருகிய்றன
கூடுதலரக சபணகளுக்கு தைிேரக பேிறெி 
அளிக்கப்படுகி்றது
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 உஙகளுக்சகை ரெிகர்கள் இருக்கி 
்றரர்களர? அைர்களுக்கு எனை செரலல 
ைிரும்புகி்றீர்கள்?

 ரெிகர்கள் அதிகம் எனறு செரலைனத 
ைிட அ்றிநது சகரள்ளும் அளைில உள் 
ளைர் கலைியேரடு கனலயும் பேினறு 
ைரழக்னகேில ெி்றப்பு சப்றலரம். கலைி 
இலலர கனல ெி்றப்பு சப்றரது. �ரன 
தறயபரது மூன்றரம் ஆணடு ஆஙகில 
இலக்கிேம் பேினறு ைருகிய்றன. அயதரடு 
�டைததில Diploma யமலும் Grade VIII 
Dance & Music முடிததுள்யளன, எையை 
கனலஞருக்கு அழகு கலைியே

 ைரழைின பரதிப்பிலும் தேஙகரத 
தருணசமது?

 எஙக அம்மரைின அப்பர, எனயைரட 
தரததர இ்றநத யபரது �ரன �ிகழ்செிேில 
இருநதயபரதும் உள்ளுக்குள் அழுது 
சைளியே ெிரிததது

 ைளர்நதுைரும் கனலஞர் எனபதரல 
சபர்றரனமப் படுபைர்கள் இருப்பரர்கள். 
அனத எப்படி எடுததுக் சகரள்கி்றீர்கள்? 
எப்படி ெமரளிக்கி்றீர்கள்?

 புனைனகேரல ெமரளிதது தி்றனம 
ேரல எதிர் சகரள்யைன. எைக்கு ேரரும் 
எ த ி ர ி  க ி ன ட ே ர து  ஆ ை ர ல  அ ப் ப டி 
�ினைப்பைர்கனள எனை செய்ேைது? 
கடநது யபரய்ைிடுயைன

 ே ர ரு க் க ர ை து  � ன ்ற ி  கூ று ம் 
இடததில இருக்கின்றீர்களர?

 கரகிதமரக இருநத எனனை பட்ட 
மரய் ஆக்கி கடலூரில அனடேரளமரக 
மரற்றிே சபருனம கடலூர் ெி்றகுகள் என்ற 
ெமூக அனமப்னப்ச ெரரும். ஒருமுன்ற 
அ ல ல  ஒ வ ச ை ர ரு  மு ன ்ற யு ம்  � ன ்றி 
பகர்கைதில மகிழ்செியே

 அதிக மை �ின்றவு சபற்ற தருணம் 
எது ?

 �ரன 16 முன்ற உலக ெரதனை 
புரிநதனத ைிட எைது மரணைர்கள் 15 
யபனர உலக ெரதனை செய்ே னைததது 
தரன. டிெம்பர் 2020 மரதததில  கடலூர் 
மரைட்ட ஆட்ெிேர் அைர்கள் தனலனமேில 
�னடசபற்றது.

 தமிழச�ஞெம் ைரெகர்களுக்கு செரலலிக் 
சகரள்ள ைிரும்புைது....

 எலயலரரிடமும் தி்றனமகசளனபது 
மணடிக்கிடக்கும். அனைகனள கணடுணர்நது 
சைளிக்சகரணர்நது உலக்றிே்ச செய்ைது 
ஊடகஙகளரகும். தமிழச�ஞெம் அதனை 
செவையை செய்து ைருகி்றது, இனனும் 
எனயபரன்ற கனலஞர்கனள ஊக்குைிக்கும் 
பணினேத சதரடரயைணடும். கனலஞர்களும் 
ெநதர்ப்பததினை பேனபடுததிக்சகரள்ள 
யைணடுமரய் யகட்டுக்சகரள்கிய்றன!

சதரடர்புகளுக்கு
ajsheril@gmail.com
9980758686
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    - 

்சி்்நத னஹக்கூ நூல்களுக்கு ரூ.22 ஆயிரம் பரிசுத் ்தானகயுடன் விருது 

 தமிழில் முதன்முதைாக ல்ககூ கவேிலத எழுததிய்தாடு, அலதப் 
ப�வேைாகவும் அ்றியச் நசைய்தவேர கவேிக்கா அப்துல்�குமான். வேரும் ஜூன் 2-ஆம் 
்தததி கவேிக்காவேின் 4-ஆம் ஆண்டு ெதிலனவு ததினம்.

 இதலனநயாடடி, ல்ககூ கவேிஞரும் இளம் நதாழில் முலனவேருமான 
்சை்ததுப்படல்டச் ்சைரநத கவேி.வேிஜய், உைகு தழுவேிய தமிழ ல்ககூ கவேிலத 
நூல்களுககான ்பாடடி ஒன்்றிலன அ்றிவேி்ததுள்ளார.
    
• 2018, 2019, 2020 - ஆகதிய மூன்று ஆண்டுகளில் நவேளியான நூல்களின் 3 

பி�ததிகலள வேரும் ்ம- 20-ககுள் கதில்டககும்படி அனுப்ப ்வேண்டும்.
    
•	POD எனப்படும் நஜ�ாகஸ நூல்களும், நமாழிநபயரப்பு நூல்களும் ் பாடடியில் 

ஏறகப்ப்ட மாட்டாது.
    
• ஒரு கவேிஞ்� எ்ததலன நூல்கலள ்வேண்டுமானாலும் அனுப்பைாம்.
   
• முதல் ப�ிசு ரூ. 10 ஆயி�ம் - இ�ண்்டாம் ப�ிசு ரூ. 5 ஆயி�ம் - மூன்்ாம் ப�ிசு ரூ. 

3 ஆயி�ம் - ொன்கு நூல்களுககு ஆறுதல் ப�ிசு தைா ரூ.1000
    
• ஆ�ணைியில் வேரும் ஜூன் மாத்தததில் ெல்டநப்வுள்ள கவேி.வேிஜய்-யின் 

ல்ககூ நூல்கள் நவேளியீடடு வேிழாவேில் வேிருதுகள் வேழஙகப்படும்.
    
• நூல்கலள அனுப்ப ்வேண்டிய முகவே�ி : அகெதி நவேளியீடு, எண்: 3, பா்டசைாலை 

வீததி, அம்லமயப்படடு, வேநதவோசைறி - 604 408, ததிருவேண்ணைாமலை மாவேட்டம்.
    
• தமிழக்தததின் மூ்தத ல்ககூ கவேிஞரகள் ெடுவேரகளாக இருநது, வேிருதுககான 

நூல்கலள்த ்தரவு நசைய்வேர.
    
• கூடுதல் வேிவே�ஙகலளப் நப் அலழயுஙகள் : + 91 96004 56606
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 ஒரு ைரரமரக ைிடரத அனடமனழ...! 
மூன்றரைது �ரளரக சைளியே யபரை 
கணைன எஙயக யபரைரன எனை ஆைரன 
எனறு சதரிேரமல படரதபரடு பட்டு 
ைிட்டரல சுமதி...!
 யதடி அனலேரத இடம் பரக்கி 
இலனல...!   தைக்குள்யள புலம்பிக் சகரண 
டரள்...! �ரயை இரணடு சபண பிள்னளகனள 
னைததுக்சகரணடு ைேிற்றில ச�ருப்னபக் 
கட்டிக் சகரணடு இருக்கிய்றன...!  
 இநத ஆளுக்கு சபரறுப்யப  இலலரம 
யபரைர யபரை இடம் ைநதர ைநத இடம்...!  
இருநதயபரதும் அைளது மைனத ஏயதர இைம் 
புரிேரதபேம்  பினெநது சகரணடிருநதது...!  
 பக்கதது வீட்டு  கணமணி .. அக்கர... 
அக்கர... உஙகள யதடி ஒரு யபரலீஸ்கரரர் 
ைநதிருக்கி்றரர்... என்றரள்...!? அைள் 
எணணிேது யபரயல  ஏயதர ஒரு அபததம் 
பற்றிேதரகயை உணர்நதரள்...! 
 ஏம்மர சுமதி �ீதரயை?! ஆமரஙக 
ெரர்... ைரசு எனபைர் உைது கணைர் 
தரயை?! ஆமர ெரர், ஏன? எனை ஆ்சசு 
அைருக்கு என்றரள்   பதட்டததுடன ...!!!
 ஒ ரு  ை ர ர த ச த ர ட ர்  ம ன ழ ே ி ன 
கரரணமரகமனழத தணணீர் சைளியே்ற 
பரதரள ெரக்கனட தி்றநது னைததிருநதது 
சதரிேரமல உைது கணைர் அதறகுள் 
ைிழுநது இ்றநது மூனறு �ரட்களுக்கு யமல 
ஆகிைிட்டது. உடல ெினதநத �ினலேில 
கணடுபிடிக்கப்பட்டது என்றரர் ஏட்டு 
ெதரெிைம்..!
 அதறகுள் பத்றிேைளரய் �ி்செேமரக 
அைரரக இருக்கரது என்றரள்..  இலலம்மர 
மனைிக்கணும்... அைருனடே  கரக்கி 
ைணண்ச ெட்னடேின சைளிப்பு்றததில அைர் 
சபேர் சபர்றிதத அட்னட மரட்டிேிருநதது. 
கரக்கி ைணணததில யபணடும் அணிநது 
இ ரு ந த ர ர் .  அ த ை ர ல  � ி ்ச ெ ே ம்  உ ன 
கணைர்தரமர ைநது அனடேரளம் கரட்டு 
ைர  என்றரர் ...!

 மைதிறகுள் இஷட சதய்ைமரை 
முருகனை யைணடிக் சகரணடு அைரரக 
இ ரு க் க க் கூ ட ர து  க ட வு ய ள  �ீ த ர ன 
கரப்பரததணும் எனறு கலஙகிே ைிழிகளுடன 
அனடேரளம் கரண்ச சென்றரள். 
 ஐயேர மரமர உனை கரதலி்சசு 
க ல ே ர ண ம்  ப ண ண ி ை து க் கு  இ ப் ப டி 
அ ை ர ன த ே ர க  ை ி ட் டு ை ி ட் டு  ய ப ர ய் 
ைிட்டரயே எனறு அல்றி துடிததரள் .
 �ீ தரன முக்கிேம் எனறு  செரநத 
ப ந த ங க ள்  எ ல ல ர த ன த யு ம்  உ த ்ற ி த 
தள்ளிைிட்டு உன பினைரடி ைநயதயை 
இப்ப இநத ெிறுபிள்னளகனள னைததுக் 
சகரணடு எனை செய்யைன  ஏது செய்யைன 
சதரிேைிலனலயே எனறு கத்றிைரள்... 
பரிதைிததரள்...!
 ஏதும்றிேரத பிள்னளகள் ... அப்பர 
இ்றநதது கூட சதரிேரமல ெிரிதது ைினள 
ேரடிக் சகரணடு இருநதரர்கள். 
 இரணடரைது �ரளரக பெி  ம்றநது 
தூக்கம் சதரனலதது கணணினமக்கரமல 
கணைரின படதனத பரர்தத மரதிரியே 
பிதது பிடிததைள் யபரல இருநதரள்..! 
அக்கம்பக்கததிைர் இரணடு �ரள் அைளுக்கு 
ஆதரைரக இருநதரர்கள்...! 
 பி்றகு இநத பரரு சுமதி இப்படியே 
உட்கரர்நது இருநதர எனை அர்ததம் 
பிள்னளகனளப் பரரு எனறு செரலலி 
ைிட்டு கிளம்பி ைிட்டரர்கள் 
 பிள்னளகள் இருைரும் சுமதிேின 
அ ரு க ி ல  ை ந து . . .   அ ம் ம ர  ச ர ர ம் ப 
பெிக்குது மர என்றதும் சுமதிக்கு துக்கம் 
சதரணனடனே அனடததது ...!
 பிள்னளகனள ைரரி அனணததுக் 
க ண ட ர ள் . . !  க ண க ன ள த  து ன ட த து 
அைிழநத கூநதனல கட்டிக் சகரணடரள். 
ய ெ ன ல ன ே   ை ர ர ி  சு ரு ட் டி  இ டு ப் ப ி ல 
செரருகி அடுக்கனளேில உணவு ெனமதது 
பிள்னளகளுக்கு அனயபரடு ஊட்டிைிட்டு 
பிள்னளகனள உ்றஙக்ச  செய்தரள் . 
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 சுமதி அக்கர இருக்கீஙகளர 
என்றபடி ைநதரன கணைரின  யதரழர் 
மரரிமுதது...! ம்  செரலலுஙக தம்பி 
என்றரள்.
 அக்கர இநதரஙக அணணயைரட 
ஆட்யடர ெரைி . ஆட்யடர சைளிேில 
பரர்க் பணணிைிட்யடன அக்கர எனறு    
செரலலி ெரைினேக் சகரடுததுைிட்டுப் 
யபரைரர்.
 ைினளேரட்டரக கணைர் ஆட்யடர 
ஓட்ட கறறுக் சகரடுதததும்  டினரைிங 
னலெனஸ் எடுதததம் இதறகரகததரைர 
எனறு கண கலஙகிைரள்.
 மறு�ரள் கரனல...!
 ைறுனமதரன என்றரலும் கணைன 
- மனைைி குழநனதயளரடு அனபரகயை 
குடும்பதனத �டததி ைநதரர் கள். அைர்கள் 
ை ர ழ ந த  அ ழ க ர ை  ை ர ழ க் ன க ன ே 
மைதில யதக்கி... கணைரது கரக்கி்ச 
ெட்னடனே முகர்நது முததமிட்டு அணிநது 
சகரணடரள்...!
 கணைரது புனகபபடதனத உறறு 
ய�ரக்கிைரள்... கணைன புனைனகதது 
கணெிமிட்டி  துணிநது செல...! எனறு 
ச ெ ர ல ை து  ய ப ர ல  ய த ர ன ்ற ி ே து 
அைளுக்கு...!
 குழநனதகளின �லைரழைிறகரக 
புதிே பேணம் ஆரம்பமரைது...! சுமதிேின 
சதளிைரை இநத முடினை அக்கம் 
பக்கததிைர் மிகவும் பரரரட்டிைரர்கள் ...! 
 மூனலேில முடஙகி அடுததைர் 
கனள எதிர்பரர்தது னகயேநதரமல 
தரயை உனழதது பிள்னளகனள கரப் 
பரற்ற யைணடும் என்ற எணணம் ெி்றப் 
பரைது எனறு ஊக்கமும் அளிததரர்கள்.!
 சுமதி  துணிநது சென்றதரல 
சைன்றரள் அனைைரின மைனதயும் ...!
 இதுயபரல இனனும் � ின்றே 
சுமதி துணிநது செலைரள் என்ற �ம்பிக் 
னகேில...
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படடு்ததுணைி கடடிச் நசைாருகதி்ட 
 அ்தலதகநகாரு சுடடி்த ததிருமகள்.. ! 
பச்லசைகநகாடி ெடடுக கலைநயன - வேருவோ்ள, 

பற்றிகநகாள நவே்தததிக க்டக்ட
அறபச்சைறி�ி நகாடடி்த தருகதி் 
பச்லசைககன நவே்தததிப் ப்டப்ட - நவேனவோ்னன் 

நமாடல்டப்பயல் நமாடல்டப் பயநைன 
இடடுச்சைறி�ி நகாடடி்த ததி�ிபவேர 
முற்்தததினில் ெதிறக்த தகுததிக - ளல்டயா்� 

நமா்ததப்பலக கடகுச் சைறிறுமததி 
முடடுப்படும் நமா்ததப் பலககளும் 
நமாச்லசைப்பயிர கடடிப் புதுவுணை - நவேனைா்மா 

நகாடடி்தத� நவே்தத்த தல்டயிலை 
மச்சை்தததினி லுச்சைப் படுநமாரு 
குடடிச்சைல்ட கடடி்த ததி�ிகதி் - எலனயா்ள 

நகாச்லசைச்நசைாலி ைறபப் பதந�ன 
ஒடடிககவேி கட்ட்த துணைிவேிலை.. 
குடடிச்சுவேர குடடிச் சுவேந�ன - ெதிலனயா்த 

எட்ட்ததுணைி வேறறு்த ததி�ிகதி் 
அறப்ததன மறறு்த நதாலையினி
எடடிப்புக நழ்ததும் வேில�வேினி - லிலணை்வோ்ம 

இச்லசைப்பணைி கடகு்த தல்டயடி 
பச்லசை்ததமிழ நமச்சைப் படிபடி 
எட்டப்பனு நமாட்டப் பனுமினி - வேருவோ்னா...

தர்மா
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நதாடடில் குழநலதயழ தூககதி அலணை்தததிட்்டன்
வேட்டக க�ியவேிழி வோநவேனவும் - படடுப்பூக
கன்னம்  சைறிவேநததி்டநயன் காதல் மைரப்பூவேில்
தன்லன ம்நததிட்்டன் தான்!

மை�ின் ெறுமணை்தததில் லமயல் நகாளவும்
வேைம்வேநத வேண்டு மயஙக - பைமுல்டயக
லககள் ப்றி்தததிட்டக காலை ெக�ாது
நபாய்யா நதா்டவேநத பூ!  

வோனம் நபாழிநததி்டவும் வோய்ககால் ெதி�ம்பிய்த
கானம் இலசை்தததிடுமிக காலை்ெ�ம் - ்தனன்ன
வோட்டம் ெகரநததி்டவும் வேண்ணைம் நகாளுமிநத்த
்தட்டம் மனம்துள்ள்த ்தடு!

உலழ்தத க�ஙகளுககு ஊறு வேிலள்தத
பலழய ெதிலைலய்ததான் பா்�ன் - கலழயாய்
இனி்தததி்டவும் காைம் இ்ஙகதிடுமாம் பாரு
மனிதா பயமின்்றி மாறு!

காதல் மிகுநததி்டவும் காவேல் எழுநததிட்ட
்மாதல் ப்டரநதநத மூட்ட்தததின் - ்வேதலனயில்
வோட்டம் ெதில்நததி்டவும் வேநத மயிைா்ை
காட்டம் எழு்ததாகக காண்!

பூடடிக கதி்டககதி்தாம் பூவோய் மனமுநதான்
ஏடடில் எழுததிலவே்த்தன் எண்ணை்தலத - காடடுகதின்்
கண்ணைாடி ்பாை கனிநததிருககும் என்ெதிலைலய
பண்ணைால் வேழஙகுகதி்்ன் பார!



 !
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l
வேிலை மததிப்பில்ைா
கண்ணைீர்த துளிகலள
தாயின் ம�ணை்தததிறகு
சைறிநததிய்தாடு சை�ி.
அதன் பி்கு
யாருககாகவும் எதறகாகவும் 
ொன் சைறிநத்வேயில்லை.

l
எனககவேள் 
நகாடு்தத க்டன்களில்
மு்ததஙகலள மடடும் 
கணைககதில் நகாள்ள்வேயில்லை 
அவேளும் ொனும்.

l
ஒவநவோரு இ�வும் 
இருலள வேிழுஙகதி 
வேிடியலைக கககுகதி்து.

l
சுலவேககு ொவேடிலம
மு்தத்ததுககு இதழகளடிலம. 
ெீஙகள் எல்்ைாரும் 
என் கவேிலதகளுககடிலம.

l 
மாடிப் படிகள் 
ஏறும் ்வேலளயில் 
எநதப் படியில் 
என்லன ெதிலன்ததுருகதினா்யா
அநதப் படி ்ம்ை 
ஏ்வேி்டாமல் ெதிறு்ததுகதி்து 
என்லன.

l
என் பககமிருநது 
வேநத காறறு 
உன்லன்த தீண்்டாமல் 

்பானால் ்பாகடடும். 
உன் ததிலசையிலிருநது 
வேநத காறறு 
என்லன்த தழுவேிச் நசைன்்்த 
்பாதும் எனககு.

l
என் மகளின் நசைவேிம்டலிலன 
மைந�ன்று சுற்றி வேருகதி்து 
பட்டாம்பூச்சைறிகள்.

l
என்னவேள் 
்தெீரப் பருகும் தருணைம்
அவேளின் இதழப்பருகும் 
்காப்லபயாகதி்்ன் ொன்.

l
ஒளிக கறல்லயச் 
சுமநது வேநதாலும்
இருலள இறுககதிப் 
பிடி்தததிருநதாலும்
ொனும் ெீயும் 
மற்லவேயும் வோன்தததின் 
கீழ வேி�ிநத இப்ப�நத 
பூமியில்.

l
நகாடுப்பதறகு 
ஏதுமில்லையா?
கவேலைலய வேிடு.
மூச்சு்த ததிணை்்த ததிணை்க
நகாடு்தது வேிடடுவோ
எவவேளவு நகாடு்ததாலும்
குல்யாதது அன்பு.

l
மூவரிக்கவினதயில்...
முதல்வரி முத்து
கனட்சிவரி கம்பீரம்
பளீ்ரை அன்கதி்து
்நெற்்ிப்்பாட்டில்
நெடுவரி.

- பமாரியன்பன் நமாகரமாஜன்
குடியா்ததம் - 632602
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