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கைகைகிகை
இருவிைற்ப  நேரிகை  வவண்பபாகைள் 

ைபாமம் எகைத்தீண்ட ைபா்லபால் நேபாயுறவும்
ைபாமத்கில் உனேகிகைவு ைபாைடிகை - பூமைள்
முள்ைபாைக குத்கி்ட முறறறிலும் வீழ்நந்நை
ைள்ைிநே ேதீேறறிவபாய் ைபாண .

அழைகிே மபாநை அைத்கில் புகு்நது
மழகல வமபாழி்பான மணமபாய் - ைழலும்
ஒலித்கி்ட ைணமணி யுனறன வகைேல்
வமலியுமடி ஏற்பபாநே நமனபு .

ைபா்லும் ்தீேபாைகிக ைட்டு்டகலப் ்பறறறி்ட
நேபா்லும் இறகறேபாள் நேபாைடிகை - ைபா்லும்
நவண்டபாநம எனனுேிநர நவணடுநவன ேகினறைின
மபாண்பபாை ைபா்ல் மலர்்நது .

ஒரு்கலக ைபாமம் ஒருமிததுக வைபால்ல
இரு்கலக வைபாள்ைி எறும்்பபாய் - மருட்கை
விடுதது மலர்வபாய் விேனகூ்ந்ல் நமைப்
்படுககை உறகைம் ்பற்நது .

அகணப்்பபாநே ஆருேிநர ஆரத ்ழுவி
இகணப்்பபாநே மபார்்பில் இறுகைகிக - ைகணேபாழி
உனறனுககு ேபா்ந்ருநவன உத்மனும் ேபாைடி
எனமுைம் ்பபாரபாநேபா எனறு .

இைம்வ்பண ஒருத்கி இ்ேத்கில் ேகினறு
விைம்புைகினற ைபா்ல் வி்கிேபால் -- உைதக்
உருகைகி்ட ஓடிவபா உனவைழில் ்தீண்ட
விரும்புைகினநறன ைபாகை விகர்நது .

தூகைம் மற்நந்ன துேிவலழத துன்பமும்
ஏகைத்பால் வ்நந் எகைகவைபால்ல - வபாககு
்ருவபாநேபா வவணம்கிேதீ ்பாவி அகணகை
ைரும்்பபாய் இைிககுமடி ைபாண .

அசைம் ்விர்ப்்பபாய் அைத்கில் இகண்நதுேதீயும்
இசகையு்டன முத்தக் இனைமுந் - உசைமபாய்த
்்ந்கி்ட உனமத்ம் ்தக்ேபால் நமவி்ட
வை்நந்ன ்பருகுநவன வைனறு .

- பைந்தமிழ்ப் ைாமணி . சரஸ்வ்தி ைாஸ்கரன், 
்கிருசைறி 
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இேறகைே்ன ்பக்டப்்பிைிநல ேபாவருநம ஒனநற!

 இணகைமு்டன வபாழ்ந்கிடுநவபாம் ந்ப்ஙை  ைினறறி!

முேறைறிைளும் வவறறறிைளும் இகண்பிரிேபாக நைபாடு!

 முகைப்பு்டநை வைேல்்பட்டுச ைபா்கைகே ேபாடு!

அேர்சைறிவேனறு மில்லபா் அறபு்ம்்பான வ்பணகம!

 அைகிலதக் வவனறறிடுவபாள் அறறி்ந்கிடுநவபாம் ்கிணகம!

உேர்த்கிடும்ேற ைமூைம்்பான உேர்ேகிகலககுச வைல்லும்!

 உணர்்ந்கிடுநவபாம் வ்பணணிைம்்பான ்க்டைகையும் வவல்லும்!

வ்பணணினறறி நேதுமில்கல வ்பரிதுவப்ந்பபாம் ேபாநம!

 வ்பணணவநை ்கலகமககு முனைவைபாம் ைபாணை!

மணணுலைகில் ைபா்கைைள் ைணகைகிட்டுப் ்பபார்த்பால்

 மைத்பாை வ்பணணிைம்்பான எணணிககை கூட்டும்!

விணவவைிேின ்பேணத்கில் வீறு்டநை வைனறு

 வவனறறிடும்்ன வைேல்ைைிைபால் வரலபாறறறில் ேகினறபாள்!

ைணவணைநவப் ந்பபாறறறிடுநவபாம் வ்பணணருகம ்னகை!

 ைருத்கிைிலும் உகழப்்பிைிலும் ேகிைரவளுக ைகில்கல!

இல்லறதக்க ைபாத்கிடுவபாள் குடும்்பத்கின நவரபாய்!

 இேககும்ேற ைக்கிேபாவபாள் ்பணிநேறகும் கூறபாய்!

ேல்லறதக்க ைற்பிப்்பபாள் ேேமு்டநை அன்பபால்!

 ேபாட்டுகைபாய் உகழத்கி்டவும் எல்கலககுச வைல்வபாள்!

்பல்்கிறனும் ்பகுததுணர்வும் இேறகைேிநல வைபாணடு

 ்பபாரிைிநல நமனகமவேைப் ்பகறைபாறறும் வ்பணகம!

வவல்லுைகினற வலிகமவேல்லபாம் ்னைைதந் கவதது

 விேத்கை ஆளுகமகே ேபாட்டிடுவபாள் உணகம!

்மிழச வைம்மல் ஓசூர் மணிமம்கபை
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 என் இரு கண ண்ிலும் நீஙககாமல் 
இதயம் முழுதும் நீயய நணிறைநதணிருககணிைகாய் 
.ககாறை பல் துைககுவதணில் ஆரம்பணித்து 
இறுதணியகாய் இரவு உைஙகும் வறர உநதன் 
நணிறைவு தகான். அடிககடி நகான் கககாணடு வநத 
கபட்டிறய தணிைநது ,தணிைநது பகாரககணியைன் ஏன் 
கதகாணியுமகா ?
 ஊர வணிட்டு உன்றை பணிகா ணிநது 
வரும் தரு்த்தணில் உைகயக கதகாணியகாமல் 
நீ உடுத்தணிய ஒரு புடறவ ,உன்னுறடய 
கண்காடி வறையல் ,நீ வணித வணிதமகாய் எடுத்த 
புறகபபடஙகள் ,உைகயக கதகாணியகாமல் 
நீ  ய ப ச ணி ய  அ ழ க ணி ய  வ கா ர த் ற த க ற ை 
யடபபணிகாணிககாரடு மூைம் யகசட்டில் கரகககாரடும் 
கசய்து எடுத்து வநதணிருககணியைன் .உன்றை 
வணிட்டு பணிகாணிநது வநதகாலும் உன் நணிறைவுகளும் 
,உன் நணிறைவுகறை சுமநது வரும் சணிை 
கபகாககணிஷஙகறையும் என்னுடன் தகான் 
கககாணடு வநதணிருககணியைன்.
 என் வணிரல்களுககு இறடயய இறட 
கவைணி இருபபது உன் றகவணிரல்கறை என் 
வணிரல்கயைகாடு யககாரகக தகான். உன்றை 
என்றை வணிட அதணிகம் பணிடித்தகாலும் அநத 
பகாழகாய் யபகாை ப்த்தகால் தகான் உன்றை 
வணிட்டு கடல் கடநது ,சணிை நகாடு கடநது பணிகாணிநது 
வநதணிருககணியைன் என்பறத நணிறைககும் 
யபகாது மைசு பகாரமகாகணி யபகாகணிைது .
 இநத அரபணி வீட்டில் எபயபகாது 
யவறை தருவகாரகள், எபயபகாது சகாபபணிட 
யவணடும், எபயபகாது உைஙக யவணடும் 

எ ன் ப து  எ ை க ய க  க த கா ணி ய கா து  . அ ர ப ணி 
கட்டறையணிடும் யபகாகதல்ைகாம் அவரகள் 
கசகான்ை யவறைறய கசய்ய யவணடும் 
,என்னுடன் ப ண்ிபுகாணியும் சக கதகாழணிைகாைரகள் 
சகாபபணிடும் யபகாது சகாபபணிட யவணடும், 
எல்யைகாருககும் ஒயர யநரத்தணில்  உைககம் 
வநது வணிடுகணிைதகா என்ை ?
 உைஙக நணிறைககும் கசகாறப யநரங 
கைணில் கூட  கண மூடிைகாலும் அநத பகாழகாய் 
யபகாை உைககம் ஏயைகா வருவதணில்றை 
.ய வ ற ை ற ய  வ ணி ட வு ம்  வ ழ ணி ய ணி ல் ற ை , 
ஊர வநது என் கண்காை உன்றை அ ந த 
பகாழகாய் யபகாை ப்த்துகககாக கஷடப 
படுத்தவும் வணிரும்பவணில்றை .
 அ ணு  த ணி ை மு ம்  இ ந த  ப கா ழு ம் 
நரகத்தணில் எைககு நகாயை சணிககணி கககாணடு 
வகாழவது உைகககாகவும் ,என் பணிள்றை 
களுகககாகவும் தகான் .
 உ ன்  பு ரு ஷ ன்  இ ப ப டி  பு ை ம் 
புைகான்னு என்றை ஒரு யபகாதும் தபபகா 
நணிறைச்சுடகாயத ஏன்ைகா இஙயக யபச 
கூட ஒரு தமணிழ ஆளுஙக இல்றை கரணடு 
மூணு மணிசணிைணி, ஒரு பகாைஸதீைணி ,நகாலு 
பகாகணிஸதகாைணி, இநதணியகாவணிலிருநது நகானும் 
,ஒரு மறையகாைணியும் தகான் இருகயககாம். 
அவன் யபசுைது எைககு சுத்தமகா புகாணியறை 
ஆைகா நகான் யபசுைறத அவன் ஏயதகா 
கககாஞசமகா புகாணிஞசுககணிைகான்.
 என்றை அண்கா ,அண்கான்னு 
கூ ப ப ணி ட் ட கா லு ம்  ந ம் ம  ஊ ரு  ம னு ஷ , 
மகககணிட்ட யபசுை மகாதணிகாணி அவன்கணிட்ட 
சகஜமகா யபச முடியறை கசல்ைம் 
 ப த ணி ற ை ந து  ந கா ட் க ளு க கு  ஒ ரு 
முறை நீ அனுபபும் கடிதமும் ,அபபபப 
நணிறைபபு வரும் யபகாது எடுத்து பகாரககும் 
ம்ணி பரஸஸில் உள்ை உன் புறகபபடம் 
மட்டும் தகான் எைககு ஒயர ஆறுதல் .
 எ ப ப ய கா வ து  க வ ள் ை ணி க க ணி ழ ற ம 
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மைாப்த ்தரும் சு்கம்,
மைப்த நீ்தர உணர்்கிமேன்,
ைாப்த ம்தடித் த்தாபை்கிமேன்,
சீப்த நீதென நிபனக்கிமேன்!!

  - பு்வி ைாைா



   |

கநௌஷகாத் ககான். லி

   |
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கககாஞசம் கரஸட் கணிறடச்சகாலும் யகசட் 
டில் படிநத உன் குரறை அபபபப 
யடபபணிகாணிககாரடில் யபகாட்டு யகட்டுகணிட்யட 
இருபயபன் .கககாணடு வநத நகாலு 
யகசட்டில் கரணடு யகசட் யகட்டு, யகட்டு 
காீல் அறுநது யபகாச்சு .ஊரை இருநது 
நம்ம தகாய் பணிள்றைஙக வநதகா யகசட்டுை 
ஏதகாவது யபசணி அனுபபு. உன் குரறை 
இன்னும், இன்னும் யகட்கணும் யபகாை 
இருககு.
 இஙயக அறைை உள்ை பகாகணிஸதகாைணி 
ஒருத்தன் ஏசணிய கரகாம்ப ஸபீடகா றவககணிைகான் 
றைைகா அபப குைணிருை கபட்ஷீட்றட 
எடுத்து யபகாத்தணிகககாம உன் யசறைறய 
எடுத்து தகான் யபகாரத்தணிபயபன் .கபட்டிறய 
தணிைநது நீ பயன்படுத்தணிய  கபகாருள்கறை 
எடுத்து பகாரத்தகாலும் சகாணி அல்ைது உன் 
புடறவறய எடுத்து யபகாத்தணிககணிட்டகாலும் 
சகாணி ஒரு மகாதணிகாணி வணிவககாரமகா சணிகாணிககணிைகான் 
புள்ை.
 பகாபணிகககா யகாத் ஆறகயகா ன்னு ஏயதகா 
புகாணியகாத பகாறஷயணிை ஏயதகா கசகால்லுைகான்.
நகான் ஊரை இல்றைன்னு சகாணியகா 
சகாபபணிடகாம இருகககாதகா ,உைககு பணிடிச்ச 
ஆட்டுககைணிறய வகாஙகணி வநது கககாத்துபகா 
உருணறடயும், சூபபும் கசஞசு சகாபபணிடு. 
உைககு அழயக நீ குணடகா இருககணிைது 
தகான் .நகான் குல்பணின்னு கூபபணிட்டகாலும் ,நீ 
கசல்ைமகா யககாபம் பட்டகாலும் அது தகான் 
அழகு .ஊருகககாரனுஙக கறடகண்ணிககு 
அடிககடி யபகாைகா நகாககுை நரம்பணில்ைகாம 
யபசுவகானுஙகன்னு பயநதுககணிட்டு எதுவும் 
வகாஙககாம, சகாபபணிடகாம எல்ைகாம் இருகககாயத. 
உைககு பணிடிச்சறத ,நம்ம குழநறதககு 
பணிடிச்சறத நல்ைகா வகாஙகணி கககாடு. நகான் 
சம்பகாதணிபபயத உஙகளுகககாக தகான். 
இநதணியன் யபஙகை பத்தகாயணிரம்  யபகாட்டு 
இருகயகன் .அடுத்த வகாரம் யபகாய் பகாரு உன் 

அககவுணட்ை ஏைணி இருககும் .அடிககடி 
கைட்டர யபகாடு ,ஊரை இருநது நம்ம தகாய் 
பணிள்றைஙக வநதகா மைகககாம யபசணி யகசட் 
அனுபபணி றவ.

ஒரு நகாளும்
உறை மைவகாத இைணிதகாை
வரம் யவணடும் 
உைவகாலும்
உடல் உயணிரகாலும் பணிகாணியகாத
வரம் யவணடும் 

வணிழணியயகாடு
இறம யபகாயை 
வணிைககாத
நணிறை யவணடும்
……….  ……….    
………..

ரகாசகாத்தணி உன்ை
ககா்காத கநஞசு 
ககாத்தகாடி
யபகாைகாடுது 
ரகாசகாத்தணி உன்ை
ககா்காத கநஞசு 
ககாத்தகாடி
யபகாைகாடுது
கபகாழுதகாகணிப யபகாச்சு
வணிைகயகத்தணியகாச்சு
கபகான்மகாயை ஒன்ைத்
யதடுது

 என்ைடகா புருஷன் லூசு மகாதணிகா ணி 
பகாட்றடகயல்ைகாம் கைட்டரை எழுதணி இருக 
ககான்னு  ந ீ தபபகா நணிறைககறைன்ைகாலும் 
இநத வகாணிகறை ஏணடகா எழுதணி இருகககான்னு 
உைககு யதகாணும் .கண்தகாசன், வகாலி 
மகாதணிகாணி எல்ைகாம் எைககு கவணிறத எழுத 
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வரகாது ஆைகா இநத வகாணிகைணில் உள்ை 
கவணிறதகயல்ைகாம் நமகககாக எழுதபபட்டறவ 
.அதைகால் தகான் என் யதவறதககு ,என் ஆறச 
கபகாணடகாட்டிககு அனுபபணி இருககணியைன்.
 உன்றை யநகாணில் கணடகால் கட்டி 
பணிடித்து வணியரகக, வணிறு வணிறுகக முத்தம் 
தருயவன்டி என் குல்பணியய 
 இநத யபபபகாணில் இடம் இல்ைகாத 
த கா லு ம் ,    ற வ ட்  கூ டி ை கா ல்  ஸ ட கா ம் ப 
கட்ட்ம் பத ணிறைநது த ணிரகம்த்துககு 
யமை கூடும் என்பதகாலும் அநத ககாறச 
மணிச்ச படுத்தணிைகால் என் கணம்ணிககு 
யவறு ஏதகாவது வகாஙகணி தரைகாம் என்பதகால் 
இத்துடன் கடிதத்றத முடிகக மைமணில்ைகாமல் 
முடித்து கககாள்கணியைன்.
 என் கசல்ைத்துககு ஆயணிரம் உம்மகா 
மைகககாம நீ கடிதம் எழுதும் யபகாது உன் 
முத்தத்றத கமகாத்தமகாக அனுபபவும்.

 இபபடிககு 
 உன் கநஞசகமல்ைகாம் 
 கககாள்றை கககாணட 
 குள்ை மச்சகான் 
 சலீம் 

 இ ரு ப து  வ ரு ட ம்  த ை க க கா க ய வ 
வகாழநத தன் அன்பகாை க்வைணின் 
நணிறைறவ சுமநது நணிறகும் ஆயணிரத்துககும் 
யமறபட்ட கடிதஙகறை ஒரு யபகாஸ 
கம்பணியணில் குத்தணி றவத்து தைது  அறுபது 
வயசணிலும் உயணிருககு யமைகாக பகாதுககாத்து 
வநதகாள் றைைகா.
 தன்னுறடய நகாறபத்தணி ஐநதகாவது 
வயதணில் மஞசள் ககாமகாறை வநது 
மர்ணித்தகாலும் சுவறைணில் மகாட்டபபட்டிருநத 
புறகபபடத்தணில் புன்ைறகயயகாடு  ககாட்சணி 
யைணித்தகான் றைைகாவணின் உள்ைம் கககாணட 
நகாைறர அடி குள்ை மச்சகான் சலீம்.          n
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 நன்ைணி!
 இநத யமஜணிககல் வகாரத்றதறய 
ஏயதகா யபகாகணிை யபகாககணில் இல்ைகாமல் மைப 
பூரவமகாக கறடசணியகாக நீஙகள் எபயபகாது 
கசகான்ைீரகள்.
 இநத அவசர உைகத்தணில் ஆறச 
களும் யதறவகளும் யபகாட்டி யபகாட்டுக 
கககாணடு அதணிககாணிகக, நீஙகள் வணிரும்பணியயத 
கணிறடத்தகாலும் அதறககாை உஙகள் நன்ைணி 
யு்ரவு எநத அைவணிறகு இருககணிைது. 
 இநத உைகணில் ஒவகவகாருவருறடய 
வணிருபபமும் கசயலும் யதடலும் வகாழகறக 
முறையும் யவறு யவைகாக இருநதகாலும் 
எல்யைகாருககும் கபகாதுவகாக இருகக 
கூடிய ஒன்று எல்யைகாருயம மகணிழச்சணியகாக 
இருககயவ வணிரும்புகணிைகாரகள். 
 நன்ைணிககும் மகணிழச்சணிககும் என்ை 
சம்பநதம் இருககணிைது?! நீஙகள் மகணிழச்சணி 
யகாக இருககும் யபகாது நணிச்சயம் அதறககாை 

ககார்த்தணிறகு நன்ைணியயகாடு இருபபீரகள் 
என்று யதகான்ைைகாம். ஆைகால் தகாஙகள் 
வணிரும்பணியது கணிறடத்து மகணிழச்சணியகாக 
இருபபவரகள் எல்யைகாரும் அதறககாக 
நன்ைணியயகாடு தஙகளுககு கணிறடத்த வறைணிற 
ககாக தணிருபதணியயகாடு இருககணிைகாரகைகா 
என்ைகால் நணிச்சயம் இல்றைகயன்யை கசகால்ை 
முடியும். ஏகைன்ைகால் ஒன்று கணிறடத்தவுடன் 
இன்னும் எது கணிறடககவணில்றையயகா அது 
வு ம்  வ ணி ற ர வ ணி ல்  இ ை கு வ ணி ல்  க ணி ற ட க க 
யவணடுயம என்ை ஏககமும் யதடலுயம 
மைதணில் யதகான்றுகணிைது. 
 ச ணி ன் ை  வ ய த ணி ன்  ஒ ரு  ந ணி ற ை வு 
உஙகளுககு ஞகாபகம் வரைகாம். ஒரு பத்து 
ரூபகாறய கதகாறைத்து வணிட்டிருநதகால் 
அதறககாக உஙகள் மகாமகா அல்ைது 
கநருஙகணிய உைவு உஙகளுககு பத்து ரூபகாய் 
தநதகாலும் கதகாறைத்த அநத பத்து ரூபகாயும் 
கணிறடத்து வணிட்டகால் இருபது ரூபகாயகாக 

Dr.Dr.  
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இருகக முடியும் என்று யதகான்ைைகாம். 
உணறமயணில் நம்முறடய யவகமகாை 
பய்த்தணில், ஏயதகா ஒன்ைணின் யதடலில், 
நமகககாை சகாணியகாை யநரத்றதயும் அது 
கககாணடு வரும் சநதரபபஙகறையும் உறறு 
பகாரககவும் பறைணிக கககாள்ைவும் தவைணி 
வணிடுகணியைகாம்.
 ஏ த கா வ து  ப ணி ர ச் ற ை க ள்  வ ரு ம் 
யபகாதுதகான், அநத பணிரச்றைகள் நீஙகணி 
முன்பு யபகால் இருநதகாயை யபகாதும் 
நணிம்மதணியகாக மகணிழச்சணியகாக இருககைகாயம 
எை மைம் நணிறைககணிைது. ஆைகால் அபபடி 
ஒரு பணிரச்றை வரும்வறர றகயணிலிருநத 
எதுவுயம கபகாணிதகாக யதகான்ைகாமல்தகாயை 
இருநதது என்பறத யயகாசணித்துப பகாருஙகள்.
 ஒரு பணிரதகாை சகாறைறய கடககும் 
யபகாது என்ை கசய்யவகாம், “நணில், கவைணி 
கசல்’ என்ை குைணியீடு அறைவரும் அைணிநதது. 
அதுயவ மகணிழச்சணியணின் மநதணிரச் கசகால். 
உஙகளுறடய யவகமகாை பய்த்தணில் 
கககாஞசம் நணின்று ஆசுவகாசணித்து நீஙகள் 
இது வறர என்ை பண்ணியணிருககணிைீரகள்.. 
எதுகவல்ைகாம் நீஙகள் யகட்ககாமயை, 
நீஙகள் எதணிரபகாரத்தது யபகால் உஙகளுககு 
கணிறடத்தது என்று கவைணித்து.. எதுகவல் 
ைகாம் நீஙகள் எதணிரபகாரகாத வறகயணில் 
உஙகளுககு கணிறடத்தணிருககணிைது என்று 
பகாருஙகள். மைம் நணிறையும்.

யபகாய் வணிடுயம என்று தகான் மைம் எணணும். 
கதகாறைநததறகு பதணிைகாகத்தகான் இது 
கணிறடத்தது என்று மைம் தணிருபதணி படகாது.
 மைணித மைம் எத்தறை கணிறடத்தகாலும் 
அதறககாக நன்ைணி கசலுத்துவறத வணிட்டும் 
அடுத்து தைககு என்ை கணிறடகக யவணடும் 
என்னும் யதடலியையய பரபரககணிைது. 
அதைகாயையய இது தகான் மகணிழச்சணி என்று 
ய த டி ய து  இ ை கு வ ணி ல்  க ணி ற ட த் த கா லு ம் 
மைம் அதைகால் மகணிழச்சணி அறடயகாமல் 
அதறககாக நன்ைணியயகாடு இருகககாமல் 
அறைபகாய்கணிைது. 
 ஆைகால் சணிைறர பகாரத்தணிருபபீரகள்.. 
அவரகள் எது இருநதகாலும் இல்ைகா 
வணிட்டலும் மகணிழச்சணியகாக இருபபகாரகள். 
உஙகறை வணிட எல்ைகாவறைணிலும் குறைவகாக 
இருபபதகாக நீஙகள் கருதக கூடிய ஒருறர 
பகாரககும் யபகாது அவர மணிகவும் மகணிழச்சணியகாக 
இருபபறதப பகாரககும்யபகாது உஙகளுகயக 
வணியபபகாக இருககும். நீஙகள் எது எது 
எல்ைகாம் மகணிழச்சணி என்று யதடி பணின் அது 
கணிறடத்த பணிைகும் மகணிழச்சணியகாக இல்ைகாமல் 
இருககணிைீரகயைகா, அது எதுவுயம இல்ைகாமல் 
அவரகள் மணிக சகாதகார்மகாகயவ மணிகவும் 
மகணிழச்சணியகாக இருபபகாரகள். அவரகறை 
எது மகணிழச்சணியகாக றவத்தணிருககணிைது அதன் 
இரகசணியம் தகான் என்ை என்ை யகள்வணி 
நணிச்சயம் உஙகளுககுள் எழும்.
 உஙகளுககு ஒன்று கதகாணியுமகா.. 
உணறமயணில் தஙகளுககு ஒன்று கணிறடத்த 
ப ணி ை கு  எ ன் ப ற த  வ ணி ட  த ங க ை ணி ட ம் 
இருபபவறைணிறககாக நன்ைணியு்ரயவகாடு 
இருபபவரகயை மகணிழச்சணியகாக இருககணிைகார 
கள். அது எத்தறை சணிைணிய வணிஷயமகாக 
இருநதகாலும் சகாணியய. 
 உஙகளுககு கணிறடககும் ஒவகவகாரு 
நணிமணிடத்தணிறகும் ஒவகவகாரு சநதரபபத்தணிறகும் 
முத லி ல்  நீ ங க ள்  ந ன் ை ணி யு ் ர ய வ கா டு 
இருநதகால் அநத நன்ைணியு்ரயவ அநத 
நணிமணிடஙகறையும் சநதரபபஙகறையும் 
மகணிழச்சணி மணிககதகாக ஆககணி வணிடும்.
 எபபடி ஒவகவகாரு நணிமணிடத்தணிறகும் 
மகணிழச்சணியகாக இருகக முடியும்.. பை யநரங 
கள் நமககு பணிடிகககாத வறகயணில் மை நணிம்மதணி 
இல்ைகாத நணிமணிடஙகைகாக அறம கணின்ைை. 
அபயபகாது எபபடி நன்ைணியு்ரயவகாடு 

 ம ை ணி த  ம ை ம்  க ப கா து வ கா க  எ து 
கணிறடககவணில்றை எநத file நணிறையவைகாமல் 
இருககணிைது. எநத உஙகள் வணிருபபம் இன்னும் 
முறறு கபைகாமல் இருககணிைது என்பதணியையய 
தகான் கவைம் றவககுயம தவணிர  எது 
கணிறடத்தது என்பறத யபகாகணிை யபகாககணில் 
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புைநதள்ைணி வணிட்டு அடுத்த இைகறக யநகாககணி 
நகரநது கசன்று வணிடும். 
 இது வழுவழுபபகாை கநடுஞ 
சகாறைறய கடககும் வகாகைம் சரகரன்று 
ய வ க ம கா க  அ ற த க  க ட ந து  க ச ன் று 
வணிடுவறதப யபகான்ைது. அநத பய்த்தணில் 
எறதக கடநயதகாம் எபபடிக கடநயதகாம் 
என்பது கூட நணிறைவணில் இருகககாது. இதுயவ 
கரடு முரடகாை பகாறதயகாக இருநதகால் அநத 
பகாறதயணில் உஙகள் வகாகைம் தட்டுத் தடுமகாைணி, 
அறதக கடகக கவகு யநரம் எடுத்து கசல்லும் 
யபகாது, அநத இடத்றத கடககும் வறர 
நணிகழும் அத்தறையும் ஒரு வலியகாக உஙகள் 
மைதணில் தஙகணி வணிடும். அவவைவு யநரம் 
ஸமூத் ஆக இருநத பய்ம் மைதணில் இருநது 
மறைநது வணிட, இது மட்டுயம பணிரதகாைமகாக 
மைதணில் தஙகும். கமகாத்த பய்த்தணில் 95 
சதவீதம் ஸமூத்தகாக இருநது கவறும் 5 
சதவீதம் கரடு முரடகாக இருநதகாலும் அநத 
95 சதவீதத்றத நன்ைணியயகாடு நணிறைகககாமல் 
சணிரமமகாை 5 சதவீதத்றதயய மைம் பணிரதகாைப 
படுத்துவதுதகான் மைணித மைதணின் இயல்பு.
 நன்ைணியு்ரயவகாடு இருககும்யபகாது, 
உஙகளுககு இதுவறர கணிறடத்தறவ 
எல்ைகாம் நணிறைவணில் இருககும்யபகாது, இைணி 
நீஙகள் வணிரும்புபறவயும் கணிறடககும் என்ை 
நம்பணிகறக வரும். அபபடி இல்றைகயன்ைகால் 
மைம் கணிறடகககாதவறறையய இயல்பகாக 
சுறைணிச் சுறைணி வரும். அதன் ககார்மகாக 
எநத ஒன்றை வணிரும்பணிைகாலும் அதுவும் 
கணிறடகககாமல் யபகாய் வணிடுயமகா என்ை பயயம 
எபயபகாதும் நணிரநதரமகாக தஙகணி வணிடும். பயம் 
இல்ைகாத மைதணில்தகான் யநரமறை சணிநதறை 
குடியணிருககும். 
 இன்றைய உைகம் கணணுககு 
கதகாணியகாத ஒரு வறையகால் பணின்ைப 
பட்டுள்ைது. ஒருவருறடய மகணிழச்சணியும் 
வருத்தமும் மறைவகாணிடம் எதணிகரகாலிககும். 
மகணிழச்சணியகாக இருககும் ஒருவர பணிைருககும் 
மகணிழச்சணிறய பரபபுகணிைகார. 
 அத்தறகய மகணிழச்சணியகாை மை 
நணிறைறய அறடய முதலில் நன்ைணியு்ரவு 
மைகமஙகும் நணிறைநதணிருகக யவணடும். 
நீஙகள் நன்ைணியு்ரயவகாடு இருககும் யபகாது 
உஙகைகால் யவறு உ்ரச்சணியணில் இருகக 
முடியகாது. அதகாவது அநத யநரஙகைணில் யககாபம், 

வருத்தம், கபகாைகாறம, தணிருபதணியணின்றம யபகான்ை 
எநத எதணிரமறை உ்ரச்சணியும் உஙகைணிடம் 
எழகாது என்கணிைது வகாழவணியல்.
 ந ன் ை ணி யு ் ர வு  எ ன் ப து  ஒ ரு 
வீகாணியமகாை வணிறதறயப யபகான்ைது. நீஙகள் 
நன்ைணியு்ரயவகாடு இருககும் யபகாது 
அநத வணிறதறய உஙகள் வகாழகறகயணில் 
வணிறதககணிைீரகள். அது யநரமறை சணிநதறைகள் 
பூத்துக குலுஙகும் அழககாை கசடியகாக, 
மரமகாக உஙகள் வகாழகறகயணில் பைருககும் 
நணிழல் தரக கூடியதகாக பரநது வணிகாணியும். 
அது மட்டுமல்ை அது சகாணியகாை வணிறதறய 
வணிறதகககாத நணிைத்தணில் தகாயை முறைககும் 
கறையகாக உஙகள் மைதணில் யதறவயறை 
எதணிரமறை சணிநதறைகயைகா உ்ரச்சணிகயைகா 
எழகாமல் யநரமறையகாக நணிறைவகாக இருகக 
கசய்யும்..

  -

 ஒவகவகாரு நகாளும் ககாறையணில் 
வணிழணித்தவுடன் அநத  நகாளுககு நன்ைணி 
கசகால்லுஙகள். அது யபகால் அன்றைய 
இரவு தூஙகப யபகாகுமுன் ஒரு பயணிறசணியகாக 
நணிறைத்து உஙகளுககு நடநத மூன்று நல்ை 
கசயல்கறை நணிறைவு கூரநது அதறககாக 
நன்ைணி கசகால்லுஙகள். அநத மூன்று, 
இன்னும் பை நடநத நல்ைறவகறை 
உஙகளுககுள் நணிறைவு வர கசய்யும். அது 
இன்னும் பை யநரமறையகாை நணிகழவுகறை 
உஙகள் வகாழகறகயணில் ஈரககும். 
 தவணிர, அநத மகாதணிகாணி இரவணில் நணிறைத்து 
வணிட்டு தூஙகும் யபகாது அடுத்த நகாள் அயத 
நன்ைணியு்ரச்சணியயகாடு மகணிழச்சணியயகாடு 
நீஙகள் வணிழணிபபீரகள். ஏகைன்ைகால் ஆழநத 
உைககத்தணில் உஙகள் ஆழமைது நீஙகள் 
ந ணி ற ை வு  கூ ர ந த ற வ க ற ை  எ ல் ை கா ம் 
தன்னுள் அபபடியய கரககாரட் பண்ணிக 
கககாள்ளும். அறத தகக றவத்துக கககாள்வது 
மட்டுமல்ைகாமல் அது யபகால் நீஙகள் நன்ைணி 
கசலுத்தக கூடிய வணிஷயஙகறை இநத 
பணிரபஞசத்தணின் சகதணியயகாடு உஙகளுறடய 
வகாழகறகயணில் பைவகாறு ஈரககும். இறத 
புகாணிநது கககாள்ளும் மைதணில் மகணிழச்சணி 
நணிறைகணிைது.

n
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மஙகைேர் உலைம் மஙைபா்  வைல்வம்
 மஙகைநே உேர்்ந்கிடுவபாய்...

ைஙகை  ே்கிவேைக ைண்டவர்  வணஙைகி்ட
 ைவகலைள். மற்ந்கிடுவபாய்...

ைறிஙைப் வ்பணணபாைச ைதீறறிநே்ப புறப்்பட்டு 
 ைறிறப்பும் வ்பறறறிடுவபாய்...

மஙைபாப் புைகழ ம்கிப்்பபாய்ப் வ்பறறு 
 மணணில்  மலர்்ந்கிடுவபாய்...

வைபாஞ்சும் அழைகிே குலமைநை ேதீயும் 
 ைணணபாய் விைஙைகிடுவபாய்...

அஞ்ைறி்டபாமல் ேதீயும் அறறிவபால்  ே்ட்நது
 அைகிலம் ஆணடிடுவபாய்...

மிஞ்சும் ைவகலகே மபாேமபாய்ப் ந்பபாகைகி
 மினைலபாய் ஒைிர்்ந்கிடுவபாய்...

விஞ்சும் வைபால்லும் வீரமபாை ேக்டயும் 
 வரமபாய் அக்ட்ந்கிடுவபாய்...

முததுப் ந்பபால மஙகைநே ேதீயும் 
 முனநைபாடிேபாய் இருப்்பபாய்...

வைபாத்பாை வ்பணநண ைரிேபாை  வழிைபாட்டி 
 ைபா்கையும் வைய்்கிடுவபாய்...

ைத்பாை வித்பாைச ைறிறப்்பபாை வபாழ்நது
 ைரித்கிரம் ்பக்டத்கிடுவபாய்...

்பததுக கைைைபால்  ்பபாரிைில் உகழதது 
 புதுகமேபாய்க ைலகைகிடுவபாய்...!!

- ைா்வைர் ைத்ரிசிொ ைாப்பு 
்பிரபானஸ்



  4|

 தமணிழ இைககணிய வரைகாறைணில் தடம் 
பதணித்தணிருககும் ‘உைவுகள் கதகாடரகறத’ 
இருபது பறடபபகாைணிகள் ஒன்று யசரநது 
எழுதணிய அரும் பறடபபகாகும். அழகணியகதகாரு 
கு டு ம் ப ச்  சூ ழ ற ை  ற ம ய ப ப டு த் த ணி , 
உைவுகைணின் உ்ரவுகளுககு மதணிபபைணித்து, 
எழுதப பட்டிருககும் சணிைபபகாை நகாவல் 
இது.

 சணிைணிதைவு கூடத் கதகாய்வணில்ைகாமல் 
இருபது எழுத்தகாைரகளுயம கறதறய 
நகரத்தணிச் கசன்ைவணிதம் அறபுதம்!

 எழுத்தகாைர ரூபன் சணிவகா எநதகவகாரு 
எழுத்தகாைகாணின் கறபறைத் தணிைனுககும் 
கடிவகாைமணிடகாமல், சுதநதணிரமகாக உைவவணிட, 
பணின்கதகாடரும் மறை எழுத்தகாைரகளும் 
கறதயணின் கருறவச் சணிறதகககாமல், மணிக 
யநரத்தணியகாகவும் சமயயகாசணிதமகாகவும் 
புறைநதணிருபபது பகாரகாட்டுககுகாணியது.

 இபபுதணிய கூட்டுமுயறசணி இன்னும் 
பை எழுத்தகாைரகறை ஊககுவணிககும். 
கவறைணிககைணி கககாய்ய வழணி வகுககும். 
இதறகு ஆரம்ப வணித்தணிட்ட எழுத்தகாைர 
ரூபன் சணிவகாவணிறகு நல்வகாழத்துகறை 
சமரபபணிககணியைன்.

 எழுத்தகாைர ரூபன் சணிவகாவணின் (சணிவலிஙகம் 
வணிஜணியரூபன் - பணிரகான்ஸ) எழுத்தகாறைலில், 
மஙகைகரமகாக இயறறக அழகுடன் றகயககாரத்து 
ஆரம்பணிககும் கறதறய வகாசணிககும் யபகாயத 
புகாணிநதுவணிடும், வகாசணிபபவறர வசீககாணிககும் 
வணிடயஙகள் இதணில் உள்ைடஙகணியுள்ைை 
எை. ‘யசகாகமகாை யநரம்கூட சுகமகாக மகாைணிப 
யபகாகும்.  வலிகள் கூடத் கதகாறைநது 
யபகாகும் நல்ை நணபரகளுடைணிருநதகால்’ 
எ னு ம்  அ வ கா ணி ன்  வ கா ணி க ள்  ந ட் ப ணி ன் 
யமன்றமறயக குைணிபபணிடுகணின்ைை.

 இரணடகாம் அத்தணியகாயத்றத எழுத் 
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தகாைர கஸதூகாணி மகாசணிைன் (பணின்ைகாநது)  கதகாடர 
கறத சணிைபபகாக நகரகணிைது. தகாத்தகாககறை 
வணிடச் சணிைநத ஆசணிகாணியருமணில்றை’ எனும் வகாணிகள் 
அனுபவபகாடம். எல்ைகா அத்தணியகாயஙகைணிலுயம 
இது யபகான்ை தத்துவஙகள் யதகாரத்தத்றதப 
யபகாதணிககணின்ைை.

 மூன்ைகாவது அத்தணியகாயத்றத எழுத்தகா 
ைர சுசணிதகா ரகு (பணிகாணித்தகாைணியகா) எழுதணியணிருககணிைகார.
 கறதயணின் நகாயகனும் நகாயகணியும் 
ய ந ரு க கு  ய ந ர  ச ந த ணி த் து  க க கா ள் ை 
மகாைைவன் தணிட்டம் யபகாட்டுக கககாடுத்து, 
ககாதலுககுப பணிள்றையகார சுழணி யபகாட்ட 
அத்தணியகாயம் அழககாய் நகரகணிைது. ‘அபபகா 
உைக வரைகாறைணில் பதணியபபடகாத உன்ைத 
ககாவணியம்’ எை அபபகாவணின் மகணிறமறயயும் 
எடுத்துறரககணிைது.

 நகான்ககாவது அத்தணியகாயத்துகககாக 
கறத றயத் கதகாடரபவர கவணிஞர பரஞயசகாதணி 
யககாறவயூர கரகாபணின் சணியகா (பணிரகான்ஸ)  
அம்மகாவணின் கதகாறையபசணி அறழப பணில் 
ஒட்டிக கககாணட பயம், இவ அத்தணியகாயம் 
முழுகக சஞசீவ மைதணில் வணிபகாீதமகாை 
எண்ஙகறை வணிறதத்துச் கசல்கணிைது. 
சூழநணிறையைணிநது உதவும் மயைஜகாணின் 
கு்ம், ‘கல்வணியணில் ஒருவன் எவவைவு 
கபகாணிய இடத்தணிலிருநதகாலும் சக ஊழணியரகள் 
து ன் ப ப ப டு ம்  ய ப கா து  அ வ ர க ற ை யு ம் 
அரவற்பபவயை சணிைநத கல்வணியகாைன்’ 
எ ை  ம ை ணி த ய ந ய த் ற த யு ம்  பு க ட் டி ச் 
கசல்வறதக ககா் முடிகணிைது.

 கவணிஞர சரைகா வணிமைரகாஜகா எழுதணி 
யணிருககும் ஐநதகாம் பகாகமகாைது, தகாத்தகா 
வணின் இழபயபகாடு அவகாணின் உறழப றபயும், 
எல்யைகாறரயும் மதணிககும் நறகு்ங 
கறையும் மீட்டிபபகாரகக றவககணிைது.

 ஆைகாம் பகாகத்றத எழுத்தகாைர 
குடத்தறை உதயன் (சுவணிஸ) எழுதணி 
யணிருககணிைகார  தகாத்தகாவணின் நணிறைவுகள் 
தநறத றயயும் மகறையும் அறைககழணிகக, 
ஆறுதைகாக யதறுதைகாக வரும் தநறதயணின் 
கதகாடுறகயணில் தகான் என்ை மகாயயமகா? 
‘யதகாளுககு மணிஞசணிைகால் யதகாழன் என்ை 

நணிறை வரும்யபகாது, தநறத மகனுககுமகாை 
உைவு மைதைவணிலும் கதகாடுநணிறையணிலும் 
ஒரு கன்ைணித்தன்றமறய எட்டி வணிடும்’ 
என்பறத அைணிவுபூரவமகாக உ்ரத்துகணிைது.

 இககறதயணின்  ஏழகாம் பகாகத்றத கவணிஞர 
கீதகா பரமநகாதன் (கஜரமைணி) எழுதணியுள்ைகார. 
‘உைவுகள் இற்நதணிருபபதன் பைம் 
யவதறையகாை க்ஙகறைப பைப 
ப டு த் து க ணி ை து .  ய ச கா ர ந து  க ணி ட க க கா ம ல் 
அடுத்த க்த்துககு நகரத்துகணிைது’ எைக 
குைணிபபணிடும் இநத எழுத்தகாைர ஆறுதல் 
தரும் உைவுகைணின் ஒன்று கூடல் மூைம் 
உைவுகறைப பைபபடுத்தணிச் கசல்கணிைகார.

 எட்டகாம் பகாகம் எழுத்தகாைர ககௌகாணி 
சுநதரம்(சுவணிஸ) நகாயகன் நகாயகணியணின் முதல் 
சநதணிபறப அறச யபகாட்டு, ‘இறைவைணின் 
வணிறையகாட்டு எபயபகாதும் ககார் ககாகாணியங 
கயைகாடு தகான் ஆறைபபடுகணின்ைது’ என்ை 
யபருணறமறயப புகாணியறவககும் இடம் 
சணிைபபு!

 பகாகம் ஒன்பது கவணிஞர அனுரகாஜ் 
(தமணிழநகாடு இநதணியகா)  இவர ‘மைணித நடமகாட்ட 
மணில்ைகாத யபகாதுதகான் உைகம் எவவைவு 
தூய்றமயகாக இருககணிைது. மைணிதன்தகான் 
அறைத்றதயும் ககடுத்துக கககாணடு 
தகானும் ககட்டு வகாழகறகறயப பகாழடித்து 
வணிடுகணிைகான்’ என்று இயறறகககு முரணபடும் 
மைணித வகாழவணியறைப பககுவமகாய் எடுத்துக 
ககாட்டுகணிைகார. தம்பணியணின் இைநதககாை 




-  
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வகாழகறகறய மீட்டிப பகாரககும் அண்ன்...  
அது மட்டுமல்ைகாமல் உடல் உறுபபுகைணின் 
தகாைம் பறைணியும் அதன் நன்றமகள் பறைணியும் 
கசகால்லி ஒரு வணிழணிபபு்ரறவயும் ஏறபடுத்தணிச் 
கசல்கணிைது இநத அத்தணியகாயம்.

 பத்தகாவது அத்தணியகாயத்றத எழுத்தகா 
ைர இதழகாைர கைட்சும்ன் முருகபூபதணி 
(ஆஸதணியரலியகா) எழுதணியணிருகக ககாதலின் 
கமகாட்டவணிழும் தரு்த்றத இவ அத்தணியகாயம் 
குைணிபகபடுத்துக கககாள்ை, அழகணியல் 
கசகாட்டும் வகாணிகள் அதறகு ம்ம் யசரபபறதக 
ககா்ககூடியதகாக உள்ைது.

 பகாகம் 11, மீணடும் ஆரம்பணித்தவர 
றககைணில் சர்றடய, ககாதல் வயபபட்ட 
இதயஙகைணின் யபகாரகாட்டஙகளுடன் கறத 
கதகாடரகணிைது.
 ‘ககாதலின் யதடகைன்பது கதன்ைறைப 
யபகாைத் தகான் க்ககணிடவும் முடியகாது 
கணணுைவும் முடியகாது உ்ரத்தகான் 
முடியும்’ எை ககாதலின் யதடறை மணிகத் 
துல்லியமகாக க்ணித்துச் கசகால்கணிைகார

 பகாகம் 12, எழுத்தகாைர முல்றை 
நகாச்சணியகார (கடன்மகாரக) சகாமணி என்கணிை 
கதகாபகாத்தணிரம் மூைம் வணிறடககா் முடியகாத 
வகாழகறகப புதணிருககு சணிககலில்ைகா தீரறவ 
முன்றவககணிைகார.
 இகககாை இறைஞரகள் மயைகா 
நணிறைறய அழககாகப புகாணிநதுகககாணடு அதற 
யகறைபடி கறதறய நறதணிறசயணில் தணிருபபும் 
இககதகாபகாத்தணிரம், இநத எழுத்தகாைகாணின் 
றகவண்த்தணில் மணிைணிரகணிைது.

 13 வது அத்தணியகாயத்றத எழுத்தகாைர 
சத்யகா ஸ்ரீரகாம் (இநதணியகா தமணிழநகாடு) 
எழுதணியுள்ைகார.
 சீைணியகாச்சணியணின் யககாபமும் ஆறைகாறம 
யும் கவைணிபபட சறயை கறத சூடுபணிடிகக, ‘ஒரு 
தபபணின் பணிரகாயச்சணித்தம் இன்கைகாரு தபபகாக 
இருககக கூடகாது’ எை சுட்டிக ககாட்டும் இடம் 
சுகாீகரை உறைககணிைது. யமலும் ‘உைவுகள் 
என்ை கட்டறமபபணில் வகாழுைதுதகான் 
மனுசத்தன்றம. சுகதுககஙகறை சுயமகா 
அனுபவணிககணிைறதவணிட உைவுகயைகாட 

பகணிரநது கககாள்ளுைது தகான் சநயதகாசத்றதயும் 
ஆறுதறையும் தரும்’ எை உைவுகறை 
சணிைபபணித்துச் கசகால்லும் வகாணிகள் மைதுககு 
இதம் தநது, இபபடியகாை உைவுகள் அறமதல் 
வரமகாகும் எைச் கசகால்ைகாமல் கசகால்கணிைது.

 14 ஆம் அத்தணியகாயத்தணில் எழுத்தகாைர 
இணுறவ சகதணிதகாசன் (கடன்மகாரக) 
க த கா ட ர க ணி ை கா ர .  இ த ணி ல்  கூ டு த ை கா ை 
பகுதணிறயக கைவு ஆககணிரமணித்துக கககாள்ை, 
பதட்டபபடும் மைம் கைகவை அைணிநததும் 
ஆசுவகாசம் கககாள்கணிைது.

 பகாகம் 15 கவணிஞர உமகாகரன் ரகாறசயகா 
(இைஙறக) வணின் கறபறைத்தணிைைணில் உயணிர 
கககாணடு நகரும் இபபகாகம் நன்ைணியுள்ை 
சுபபுவணிடம், சஞசீவ தன் உ்ரவுகறைப 
பகணிரநது தகாத்தகா- சுபபு உறரயகாடறை 
மீட்டிப பகாரககுமணிடம் சணிைபபு!
 கவைணிநகாட்டுத் கதகாழணிலுகககாக பைர 
வட்டிககு வகாஙகணி, ககா ண்ி நறககறை இழநத 
யசகாக வரைகாறறைச் கசகால்லி ஆதஙகப 
படுவதும், கபண இைத்துகககாக பகாணிநது 
யபசுவதுமகாய் தகாத்தகாவணின் சமூக சணிநதறைகள் 
நணிச்சயமகாக சமூகத்தணிறகு வணிழணிபபு்ரவு தரும்.

 பகாகம் 16, எழுத்தகாைர தகாட்சகாயணி்ணி 
(இைஙறக) சீைணியகாச்சணியகால் சணிககலில் 
வணிழுநத ககாதறைச் சணிைபபகாகக கறர யசரத்த 
எழுத்தகாைர அழகணியறையும் துற் 
யசரத்து அைஙககாணிகக மைதும் உவறக 
கககாள்கணிைது.

 பகாகம் 17, எழுத்தகாைர ஜீவகுமகாரன் 
(கடன்மகாரக) ககாதைரகைணின் சீணடலும் 
சணிகாணிபபுமகாய் மயைஜகாணின் மன்ைணிபபு 
யகட்டலுடன் அடுத்து என்ை நடககப 
யபகாகணிையதகாகவை கககாஞசம் தணிகணிைறடய 
றவககும் ஒரு கதகாறையபசணி அறழபபு எை 
இநத அத்தணியகாயமும் கறைகட்டுகணிைது.

 பகாகம் 18, எழுத்தகாைர யயகா.புரட்சணி 
(இைஙறக) வகாழகறககயன்பது உைவு 
கைணின் வறைபபணின்ையைகாடு பணின்ைணிப 
பணிற்நதது எை ஆரம்பணித்து, உைவுகைணின் 
பணிற்பபும்,அதன் மூைம் கணிறடககும் 
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ஆத்மதணிருபத ணியும் இபபகாகம் முழுகக 
வணிரவணியணிருபபறதக ககா்ைகாம்.

 பகாகம் 19, எழுத்தகாைர ைதகா உதயன் 
(சுவணிஸ) பை அத்தணியகாயஙகைணில் கண்காமூச்சணி 
வணிறையகாடிய கதகாபகாத்தணிரம் கபணிைன் பறைணிய 
மரமமுடிச்சுகறை அவணிழககும் இநதப 
பகாகம், ஐயரகாபபணியத் கதகாழணில் யமகாகத்தகால் 
நம்மவரகள் சநதணிகக யநரும் அவைஙகறை, 
யபகாரகாட்டஙகறை எடுத்துறரத்து சணிைபபுப 
கபறுகணிைது. வகாசணிககும் அறைவருயம 
இநத வலி யவதறைகளூடகாகயவ கைககும் 
மைதுடன்தகான் இநத பகாகத்றதக கடநது 
யபகாவகாரகள் என்பது உறுதணி.

 பகாகம் 20, எழுத்தகாைர நககீரன் 
மகள்(கடன்மகாரக) உயணிருகககாகப யபகாரகா 
டும் கபணிைன். நணபனுகககாகத் துடிககும் 
ககாரத்தணிக. அைணிமுகமணில்ைகா ஊகாணில் உதவணிக 
க ர ம்  நீ ட் டு ம்  ம ை ணி த கா ப ணி ம கா ை ம ணி க க 
கய்ஸ மகாஸடர எை நறட யபகாடும் 
கறத, கவைணிநகாட்டு யவறை யமகாகத்தகால் 
இழநத உைவுகறை நணிறைவு கூருகணிைது. 
‘கமகாஸயககா மண எத்தறை தமணிழரகறைத் 
தணின்ைது. இத்தகாலியக கடலில் உறைநது 
யபகாை எம்முயணிரகள் தகான் எத்தறை? 
ஆஸதணியரலியகா படகணில் கவணிழநத எம் 
பச்றச மணகள் தகான் எத்தறை‘ எனும் 
வகாணிகைணில் தகான் எத்தறை வலிகள். 
அத்தறையும் நம்மவரகறை இழநத, 
உயணிறரக கூறுயபகாடும் வலியய!

 பகாகம் 21, கவணிஞர, எழுத்தகாைர 
கபகாலிறகயூரக யககாகணிைகா (பணிரகான்ஸ) 
குடும்ப உைவுகளுககுள் மையதகாடு 
நணிகழும் பகாசப யபகாரகாட்டம், தன் தம்பணியணின் 
நணிறைறமயகால் உள்ளூரப யபகாரகாடித் 
தவணிககும் சஞசீவ எை கறத நகரநது 
கசல்ை, உடல் உறுபபுகைணின் தகாைமகாைது 
பைர வகாழகறகககு உயணிரூட்டி உயரநது 
நணிறகணிைது. யவறறு நகாட்டில் உடல்தகாைம் 
கசய்து தமணிழைகாகப கபருறமயறடநத இடம் 
சணிலிரகக றவகக ‘நதணியணின் வழணியணிகைகாரு 
தறட வநதகால் நதணியஙயக சகாவதணில்றை. 
வணிதணியணின் வழணியணிகைகாரு இடி வணிழுநதகால்.. 
வணிழுநது எழுநது இமயகமை உருகவடு’ எை 

நம்பணிகறகயூட்டிச் கசல்லும் வகாணிகள் நகாறைய 
வணிடியலின் கவைணிச்சத்துகககாய் வணிைகயகநத, 
இறுதணிப பகாகத்தணில் இபயபகாது நகாம்.

 முதல், இறட, இறுதணி அத்தணியகாயங 
கள் இககூட்டு முயறசணியணின் நகாயகன் 
சணிவலிஙகம் வணிஜணியரூபைகால் எழுதபபட்டு, 
இ ய ற ற க ய ணி ன்  எ ழ ணி லு ட ன்  ய ச ர த் ய த 
க ம ரு கூ ட் டி  ச ணி ை ப ப கா ை  மு டி ற வ த் 
கதகாடுகணிைது. யகாருயம எதணிரபகாரகா அழகணிய 
தணிருபபம் நகாவறை சுபமகாககணிச் சுறவ 
யசரகக, நகாவல் முழுவதும் ையணிபபுடன் 
முணுமுணுகக றவககும் பகாடல்கள் எம் 
கடநதககாை வகாழகறகயயகாடு எஙயககா 
ஓகாணிடத்தணில் சஙகமமகாகணி, மைதுககுள் இறச 
மீட்டிச் கசல்வறதக ககா்ைகாம். நகாவூறும் 
நல்லு்வுகைணின் பகாணிமகாையைகா நகாவணின் 
சுறவயரும்புகறைக கணிள்ைணிவணிடவும் தவை 
வணில்றை.

 உைவுகளுககுள் உள்ை பணிற்பபும், 
புகாணிநது்ரவும் கககாணடு யநரத்தணியகாக 
உருவகாககபபட்ட இநநகாவல் வகாசணிபயபகார 
மைஙகறை ஈரத்கதடுககும்

 இயறறக அழகும், உறழபபுடன் 
கூடிய கணிரகாமணிய மண்ணின் ம்ம் கமழும் 
இநத நகாவலில் இம்மண்ணின் பணபகாடுகள் 
சணிறதயகாமல், கண்ணியமகாை ககாதறையும் 
பணின்ைணி மைஙகறைக கககாள்றையணிட்ட 
பறடபபகாைணிகளுககுப பகாரகாட்டுகள்! 
‘உைவுகள் கதகாடரகறத’ இம்மண்ணின் 
பணபகாட்டு கைகாச்சகார வணிழுமணியஙகறைக 
க கா த் து ,  வ கா ற ழ ய டி  வ கா ற ழ ய கா க த் 
தறழத்யதகாஙகும்.

இநநகாவல் யதறவகளுககு : 

பூபகாைசணிஙகம் புத்தகசகாறை, இைஙறக 
கதகாறையபசணி எண : +94 77 342 7677

ரூபன் சணிவகா பணிரகான்ஸ 
அறையபசணி எண  : +33 651423538
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 கசன்ை ஏபரல் 24 ம் யததணி ப்ணி 
முடிநது வீட்டுககு வநது உைஙகுறகயணில் 
உடம்பு கககாதணிகக ஆரம்பணித்தது. கவபப 
மகா்ணியணில் அைநது பகாரத்தகால் 100.3 
ககாணபணித்தது. கடுறமயகாை சைணி மூகறக 
அறடத்தது. றகவசம் இருநத யபரகாசணிட்டமல் 
மகாத்தணிறர யபகாட்டு ஒரும்ணி யநரத்தணில் சூடு 
குறைநதது. ஆைகால் சைணி வணிடவணில்றை. 
றகறவத்தணியம் உடயை சுடுநீகாணில் உபபு 
மஞசள் யபகாட்டு ஆவணிபணிடித்ததணில் சைணி 
குறைநதது. ஆைகாலும் வணிடவணில்றை. இருமல் 
வநதது. மூச்சுவணிடுவதணில் சணிரமம் இல்றை.
 25ஆம் யததணி மகாறையணில் மீணடும் 
உடம்பு சூடகாகணியது.. சைணி கதகாநதரவு 
கசய்தது. யவறு வழணியணில்றை 26 ஆம் யததணி 
அருகணில் இருநத அரசு ஆரம்ப சுககாதகார 
றமயத்தணில்  சகாம்பணிள் கககாடுத்யதன்... அன்று 
மகாறை வழககமகாை சைணி குறைபபுககு 
எபயபகாதும் யபகால் பகாய்கறட ஆட்டுகககால் 
சூப மணிைகு தூககைகாகபயபகாட்டு குடித்ததணில் 
சைணி நன்ைகாகககுறைநதது ஆைகால் இரவணில் 
உடம்பு முழுவதும் எகாணிச்சல் தகாஙக 
முடியவணில்றை
 26 ஆம் யததணி காணிசல்ட் பகாசணிட்டிவ 
வநதது... உடைடியகாக அவரகள் அரசு 
மருத்துவமறைககு கசல்ை ஆம்புைன்ஸ 
ஏறபகாடு கசய்வதகாகச் கசகான்ைகாரகள்...
 நகான் எஙகள் நணிறுவை மருத்துவ 
மறையணில் பகாரத்துககககாள்கணியைன் என்று உறுதணி 
அைணித்துவணிட்டு எஙகள் நணிறுவை மருத்துமறை 
யணில் காணிபயபகாரட் கககாடுத்யதன். அவரகள் வீட்டில் 
தைணிறம படுத்தணிக கககாள்ளுமகாறும் மறுநகாள் 
அபபல்யைகா மருத்துவமறைககுச் யசகாதறைககுச் 
கசல்ை யவணடும் தயகாரகாக இருககுமகாறு 
அைணிவணிருத்தணிைகாரகள் உடன் இருநத என் 
மகறையும் சகாம்பணிள் குடுககச்கசகான்யைன்

 மறுநகாள் ககாறை அபபயைகாவுககு 
உய்யகான் உய்யகான். . .  ஆம்புைன்ஸ 
அைைணிககககாணடு என்றைக கககாணடு 
யசரத்தது..
 அ ங ய க  ச ணி . டி  ஸ ய க னு ம்  ர த் த 
சகாம்பணிளும் எடுத்தகாரகள். மருத்துவர என்றை 
மருநதுகள் எடுத்துக கககாள்ளுமகாறும் 14 
நகாட்கள் தைணிறமப படுத்தணிக கககாள்ளுமகாறும் 
அைணிவுறுத்தணிைகாரகள். 
 அ ங ய க  க ண க ் த ணி ய ர  ப ை ர 
அட்மணிட் ஆகணிககககாணடிருநதைர. அவசர  
சணிகணிச்றசககு வநத ஒரு வட மகாநணிை 
இறைஞர அட்மணிட் ஆகணி சணிைணிது யநரத்தணில் 
உ ய ணி கா ணி ழ ந த கா ர . .  எ ை க கு  க த கா ணி ந த 
ஒருவர பகாய் அஙயக அட்மணிசனுகககாகக 
ககாத்தணிருநதகார.
 என்றை அஙகணிருநது அறழத்து 
வநது தைணியகாக நணிறுவைம் நடத்தும் 
ய க கா ர ண ற ட ன்  க ச ண ட கா ணி  அ ட் ம ணி ட் 
கசய்தகாரகள்
 அநத ஏழு நகாட்கள் என்றை 
முழுதும் உ்ரநதநகாள். ஒரு புைம் உயணிர 
பயம் குடும்பபகபகாறுபபு அத்தறையும் 
மைச்சுறமயகாய் மை அழுத்தத்றதக 
கககாடுத்தை. வழககம்யபகாை குைகதய்வத்றத 
யவணடிககககாணயடன் யம 1 மகனுககும் 
பகாசணிட்டிவ காணிசல்ட் வநதது அவனுககும் 
அயத டீகாீட் கமணட் அவனும் நகான் இருநத 
இடத்துககு யமல் வநது யசரநதகான்
 இ த ற கு  இ ற ட ய ணி ல்  ஸ ய க ன் 
காணிபயபகாரட் றமல்டு அணடு மகாடயரட் 
பகாதணிபபு எை வநதது ரத்தம் இன்ஃகபகசன் 
ககாணபணித்தது.
 தணிைமும் கபசுரககுடிநீர ஆவணிபணிடித்தல் 
இருயவறை கதகாடரநதது... அஙகு மூன்று 
யவறை உ்வைணித்தகாரகள்.. இரணடு 
முறை கடம்பயரச்சர ஆகஸிஜன் கைவல் 
யசகாதறை இறைவன் அருைகால் நகாரமைகாக 
இருநதது...
 யம 3 மீணடும் சகாம்பணிள் கககாடுத்ததணில் 
ய ம  4 ம்  ய த த ணி  க ந க ட் டி வ  வ ந த து . 
என்றை 7 நகாட்கள் வீட்டுககு தைணிறமப 
படுத்தணிககககாள்ை அனுபபணிறவத்தகாரகள்...
 அயத ஆவணிபணிடித்தல் கபசுரககுடிநீர 
ட்காீட்கமணட் வீட்டில் கதகாடரநயதன் மகன் 
அஙகு கதகாடரநதகான்... யம 6ம் யததணி மகன் 
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ேகிகைவு வ்ரி்ந் ேபாள்மு்ல்
ேகினற்கில்கல ேபான
ேதீண்ட வரிகைைைில்.

ஏதுைககுப் ்பிடிகைபாது
எனவறகைக நைட்்டவர்கவைல்லபாம்
வரிகைேில் ேகிற்பவ்னநற
்ப்கிலுகரத்கிருகைகிநறன.

்பள்ைி ேபாட்ைைில்
ைததுணவு வரிகைேில்
ேகிற்பக்த ்விர்கை
மணிேடித் உ்டநை
மு்லபாைபாய் ஓடிேிருகைகிநறன.

மைிகைக ைக்டககு
அம்மபா அனுப்புகைேில்
மைமைகிழ்நது வைல்லும் ேபான
நரைன ைக்டககுப்ந்பபாைத
்ம்்பிகே வறபுறுததுநவன.

ைல்லூரிக ைட்்டணம் கூ்ட
ேண்பர்ைைின மூலநம.
்கிகரேரஙகு நுகழவும்
அவவழிநே வபாய்ககும்.

ை்டவுகைப் ்பபார்கைவும்
ைபாத்கிருகைப் ்பிடிகைபாமல்
ைறிறப்புத ்ரிைைசைதீட்க்டச
வைலவைிதது வபாஙைகிடுநவன.

வ்பரு்நவ்பாறறுக ைபாலத்கில்
்பிணிநுணணிச நைபா்கைககும்
வீட்டிறகு வரவகழதந்
மபா்கிரிைள் வைபாடுதந்ன.

வபாழககைேில் வ்பரும்்பபாலும்
வரிகைகே வவனறுவிட்்ட
மைகிழசைறிேில் இரு்ந்வகை
மரணம் ந்பாறைடித்து.

இற்ந் ்பினனும் எனகை
எரிகைவில்கல இனனும்
எனனுக்டே முகறவர
ைபாத்கிருகைகிநறன ்பிணமபாய்க
ைக்டைறி வரிகைேில்.

- ்கைாமநசன் சர்வணன்

சகாம்பணிள் கககாடுத்து 9 யததணி கநகட்டிவ 
அவனுககும் வநதது... 10யததணி அவனும் 
வீடுதணிரும்பணிைகான்... நகான் யககாரணறடன் 
முடிநது நகாரமைகாகணியைன்...
 இதறகு நடுவணில் நகான் அஙகு 
பகாரத்த பகாய் நணபர மகாரறடபபகால் 
உயணிரழநததகாக கசய்த ணிவநதது மைம் 
நடுஙகணியது
 ப ை ர  எ ன் ற ை ப ய ப கா ை ய வ  1 4 
நகாட்கைணில் சகாணியகாகணி வீடுதணிரும்பணிைகாரகள்...  
மூச்சுப பணிரச்சறை இருபபவரகள் சகாணியகாக 
நகாள் அதணிகமகாைது...
 இ ன் னு ம்  மு ழு ஆ ய ர கா க க ணி ய ம் 
தணிரும்ப வணில்றை... இதறகு நடுயவதகான் 
நகான் எதுவும் நடகககாதமகாதணிகாணி கறத 
கவணிறதகள் பதணிவணிட்டுககககாணடிருநயதன் 
வகாசகரகைணின் ஆதரவும் பகாரகாட்டும் தகான் 
எைககுதன்ைம்பணிகறக மகாத்தணிறரகள்...
நகான் யநசணித்த தமணிழும் நணபரகளும் தகான் 
உயணிர மூச்சகாக உதவணிகசய்தது.
 நட்புகள் பதணிவுகறை பகாரகாட்டு 
வதன் மூைமகாக ஆகஸிஜன் தநதகாரகள்... 
முகநூலுககும் நணபரகளுககும் மை 
மகாரநத நன்ைணி.
 எைககு பணிைநதநகாளும் வநதது. 
வகாழத்துகறை உைககஙகும் உள்ை தமணிழ 
நணபரகள் ஆயணிரகக்ககணில் வழஙகணி 
என்றைத் தணிககுமுகககாடச் கசய்துவணிட்டைர. 
உணறமயணில் இத்தறை அன்றபபகபை 
நகான் என்ை தவம் கசய்யதயைகா கதகாணிய 
வணில்றை... என் எழுத்துதகான் தவம்... இறை 
வன் அருள் இறவயகாவும் கதகாடரட்டும்... 
பதணிவுகைணில் வநது வகாழத்தணிய அறைத்து 
அன்பு உள்ைஙகளுககும் மைமகாரநத நன்ைணி. 
இன்னும் சணிைபபகாக என் எழுத்துபப்ணி 
றயத் கதகாடரவயத என் கடன்...
 இறுதணியகாக கதகாறறை எைணிதகாக எடுத்துக 
கககாள்ைகாதீரகள். பயபபட யவணடகாம் கபசுரம் 
ஆவணிபணிடித்தல் எல்யைகாரும் கசய்யைகாம்... 
ஒரு மருத்துவர குைணிபபணிட்டதுயபகால் கதகாறறு 
தகாைகாக வருவதணில்றை நகாம் தகான் அறழத்து 
வருகணியைகாம். முகககவசம் முககணியம்... உபபு 
நீர வகாய் கககாபபைணித்தல் தணிைம் அவசணியம் 
கவைணியய கசல்ைத்தைணி உறட றப ககாசுபரஸ 
கமயணின்ட்கடயணின் கசய்யுஙகள்... பத்தணிரம் என் 
உைவுகயை...               n
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 யடய், ரகாசகா.. சல்மகா கறடல்ை 
யபகாய் நகான் யகட்யடன்னு முரட்டு கவத்தறை; 
கககாட்றடப பகாககு; நணிஜகாம் யைடி புறகயணிறை 
வழககம்யபகாை வகாஙகணிட்டுவகாடகா...
 ர கா ச கா  ல்  ை . .  ம ணி ச் ச த் து ை  நீ 
அறரய்கா எடுத்து கல்யககா்கா மணிட்டகாய் 
வகாஙகணிகயககாடகா.. ஓடிப யபகாய் சீககணிரம் 
வகாஙகணிட்டு வகா டகா!வகாய் நமநமஙகுது டகா...   
 சகாணி.. சகாணி.. துட்டு கககாடுன்ைதும்.. 
அத்தம்மகா இடுபபுை கசகாருகணி இருநத 
சுரு க கு ப ற ப ய  வ ணி கா ணி த் து  அ த ணி லி ரு ந து 
நகாை்கா (25றபசகா) றவப பணிதுககணிகயடுத்து 
கககாடுத்தது!   
 டு ர ர . . ன் னு  ற ச க க ணி ள்  ட ய ற ர 
ஓட்டிககணிட்டு  கறடை அத்தம்மகாவுககு 
வழககமகா கககாடுககுை மகாதணிகாணிக கககாடுகக..   
 ‘‘அபபுைம் முககணியமகா கககாசுைகாகல் 
யககாைகா மணிட்டகாய் தரனும் ககாகசல்ைகாம் 
தரமகாட்யடன்...  இல்றைைகா பககத்து 
கதருககறடல்ை யபகாய் வகாஙகணிடவகா’’என்று 
மணிரட்ட.. ..
 சகாணி டகா.. நீ இறத  வகாஙகறைைகா 
இருககுைதும் ககாய்ஞசணிரும்டகா..
 வகாஙகணிட்டுப யபகாடகா யபரகாணடி!நீ 
என் கணிட்ட ஓசணியகா கல்யககாைகா வகாஙகணிட்டு 
அஙகணிட்டு யபகாய் உன் அத்தம்மகா கணிட்ட 
இதுககுள்ை அறரய்காவ ஆட்டயப 
யபகாடுவ... எைககுத் கதகாணியகாதகாடகா..  
 ‘‘பணிறககாைத்துை  நகாட்ட ஆளுவடகா.. 
இநத மகாதணிகாணி இருநதகா...’’ எை மு்ஙகணிக 
கககாணயட கககாடுத்தகாள்!  
 டு ர க ர ன் று  கு ஷ ணி ய ணி ல்  த ணி ரு ம் ப 
‘‘அத்தம்மகா இநதகா நீ யகட்டது..அது கறடை 
இல்ைகாம பககத்து கதருககறடை யபகாய் 
வகாஙகணியகாநயதன்.. அதுைகாை எைககு 
எகஸட்ரகா அறரய்கா யவணும்’’ன்னு 
கசகால்லி  ஒரு அைகாறவக றகபபறைணி 
எடுத்துக கககாணடு ஓட்டம் பணிடித்தகான்..
 அத்தம்மகா (பகாட்டி) இருபபது மகாட்டுக 
ககாடில்ை  இருநத  ஓட்டுக  கககாட்டறக! அவன் 
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வீடு பககத்து கதருவுை ககாறர வீடு!  இரவுச்  
சகாபபகாடு  எடுத்துக கககாணடு அஙகு வநது 
அத்தம்மகா கணிட்ட கறத யகட்டுககணிட்யட 
தூஙகுவகான்! அபப அத்தம்மகா கணிட்ட எபபடி 
இநதக ககாசுகை இடுபபுை சுருககுபறபை வச்சணி 
பகாதுககாககுை..  எஙகம்மகா என்ைடகான்ைகா 
பீயரகாவுை அதுககுள்ை ஒரு ைகாககர ல்ை 
றவககுது.. அநத மகாதணிகாணி பகாதுககாககுயத  ..நீ 
இபபடி .. அபபடின்ைதும்
 ரகாசகா.. இபப தகான் டகா ககாசு புழககயம.. 
முநதணி எல்ைகாம் பணட மகாறறு முறை டகா... 
யவறை கசய்தகாக கூட கூலியகா அகாணிசணி; 
யககாதுறம இபபடித்தகான்டகா கககாடுபயபகாம்! 
வயகககாட்டுை கதணிர அறுத்து கதணிர அடிச்சதும் 
கநல் கககாணடு வநது தகாழணிை யபகாட்டு 
கணிடககும் டகா..
 துவரம் பருபபு..யசகாைம்.. கடறை..
இபபடி அபபடின்னு கணிடககும் டகா.. யககாழணி 
வகாத்து முயல் எல்ைகாம் வைரபயபகாம் டகா..
ஞகாயணிறறுக கணிழறம வணிருநதகாைணிக தணிடீரன்னு 
வநதகா உடயை வநதவுகளுககு பணிடித்த 
மகாதணிகாணி உ்வு கககாடுபயபகாம் டகா..
 உன் அம்மகாளுகககல்ைகாம் என்ைடகா  
கதகாணியும்..  நகான் ஒன்னு கசகான்ைகா அவ 

ஒன்னு கசய்வகா.. கசய்ரயதகாட அது தகான் 
சகாணின்னு அடம் பணிடிபபகா.. இபப கூட பகாரு..
 இநதக கறதகயல்ைகாம் நகான் தகான் 
உைககுச் கசகால்லித் தர யவணடியதகா 
இருககு!. நகாடு முன்யைைணிடுச்சுடகா! இபப 
ககாசு புழகககமல்ைகாம் அதணிகம் டகா!உன் 
அம்மகா ஸகூல்ை டீச்சர யவறை; மகாதச் 
சம்பைம் டகா; நகாஙககைல்ைகாம் தணிைககூலி 
டகா; ஏயதகா வருஷத்துை ஒரு றகலி 
சட்றடத்து்ணி தகாவ்ணி எடுபயபகாம் டகா; 
சட்றடறய நகாஙகயை றதத்துப யபகாட்ட 
பணிைகு மணிச்சத்து ண்ிை இபபடி சுருககுபறப 
றதத்து ககாசு யபகாட்டு தறையற்யணிையய 
றவத்து எஙகயைகாடயவ  வச்சணிபயபகாம்டகா.. 
என்ை இககறதறயக யகட்டுக கககாணயட 
முதுகு கசகாகாணிஞசணி வணிட்டுககணிட்யட தகாைகாட்டு 
ஆரகாயரகா..   ஆகாணிரகாயரகா.. பகாட அபபடியய 
அசநது தூஙகணி வணிட்டகான்!
 அநத அத்தம்மகா மகாணித்தகாலும் அநதப 
பகாட்டியணின் சுருககுபறப ககாசுகள் இன்று  
பல்ைகாயணிரம் கபகாறககாசுகளுககுச்  சமம்... 
நணிறையவநதல்களுடன்..  பகாட்டியணின்  
சுருககுபறப இன்றும் என்றும் வகாழகணிைது!

n

உயணிர பணிறழகக
யதசம்தகாணடி
உயணிரபணிறழகக
மூச்றச சுவகாசணித்துககககாணடு
சரவயதச கடறபரபபுகைணில்
தத்தைணித்து
மணிதநதுகககாணடு இருககணிைது
அகதணிகைணின் பய்ம்...

அகதணிகள் பகாதம் தறரபடகாவணிடில்
உயணிரபணிகாணிநத உடல் மட்டும்
தறரஒதுஙகும்
உஙகள் நகாட்டின் கறரயயகாரத்தணில்!

யகாருககும் நணிரநதணிர வதணியுகாணிறம 
இல்ைகாத யதசத்தணில் வகாழ வழணி யதடி 
அறைகணிைகான் மைணிதன்...!
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ைரி்காரம்  ொத்தான்றும்  இலபை
--------------------------------------------------------------------------------------------

ைா்வைர் ்கருமபைத்்தமிழாழன்

தைறதேடுத்்த  தைறமோபர  ்விடு்தி  ்விட்டுப்

 தைருநதுெரில  அ்வர்்களிபனத்  ்த்விக்க  ப்வககும்

்கறறுதைரும்  ை்த்விதைறே  பு்தல்வர்  ்கட்கும்

 ்கண்வரிபன  மாறறு்கின்ே  மபன்வி  ெர்ககும்

உறேத்தாரு  ைரி்காரம்  உை்கி  லுணமடா

 உளம்தநாநது  அ்வர்ைாடம்  ்கறை  ்தறகுப்

தைறேைிளபள  அத்்த்வறபே  தசய்யும்  மைாம்த

 தைறேமனச்  மசா்கத்ப்த  அேி்வர்  நன்ோய் !

்தன்ம்கனின்  மன்ேலுககுப்  தைணபணப்  ைார்க்கத்

 ்தமமராடு  தசல்கின்ே  தைறே  ்வர்்கள

தைான்தைாருபளக  ம்கட்ட்வபர  ்வப்தப்ை  ்தறகும்

 தைாருமலுககும்  ைரி்காரம்  ஏது  முணமடா

்தன்ம்கபளப்  தைணைார்க்க  ்வருை  ்வர்்கள

 ்தரம்வணடும்  எனகம்கட்கும்  ்தட்ச  பணெின்

புன்தசெமை   ைாடத்ப்தக  ்கற்கச்  தசய்யும்

 புபரமொடிப்  மைானெிந்தக  த்காடுபம  நீககும் !

ம்தன்மைச்சால  மனங்களிபன  மெககு  ்வார்்கள

 த்தளி்வா்க  ்வாககுறு்தி  த்காட்டு  ்வார்்கள

ஊன்உெிபரத்  ்தரு்வ்தா்கச்  தசாலலு  ்வார்்கள

 ஊராளும்  ஆட்சி்தபனப்  தைறே  ைின்மைா

மான்ம்வட்பட   ஆடு்கின்ே  புலி்க  ளா்கி

 மக்கள்தம்  ்வரிப்ைணத்ப்தச்  சுருட்டு  ம்வாபரக

கூன்நிமிர்நது  குறறுெிராய்  ஆக்க  தைான்மே

 கூறு்கின்ே  ைரி்காரம்  ம்வறு  இலபை !
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 ட்காணிங.. ட்காணிங.. ட்காணிங.. ட்காணிங..
 ஹயைகா..
 சகார நகான் கசகயூகாணிட்டி சுபபணிர 
ம்ணியன், யகட்டிலிருநது கூபபணிடுகணியைன்.
 கசகால்லுஙக சுபபு.
 உஙகறைப பகாரகக கய்சன் என்பவர 
மதுறரயணில் இருநது வநதணிருகககார சகார.
 யநரத்றதப பகாரத்யதன். மகாறை 
ம்ணி 3.35.
 உள்யை அனுபபட்டுமகா சகார.. மீணடும் 
சுபபு.
 சகாணி அனுபபு.
 பகாஸ கககாடுககனுமகா சகார..
 ஏம்பகா.. முன்ை பணின்ை கதகாணியகாத 
வஙக வநதகா பகாஸ கககாடுத்து தகான் 
ஆஃபீஸ உள்யை அனுபபனும்னு எத்தறை 
தடறவ கசகால்லி இருககணியைன்.
சகாகாணி சகார.. கககாடுத்து வணிடுகணியைன்.
 அது ஒரு மத்தணிய அரசு அைணிவணியல் 
ஆய்வு கூடம். இடம் யககாறவ மகாநகரம்.
 வ்ககம் சகார. நகான் கய்சன்.
வ்ககம் சகார. உகககாருஙக.
 எைககு கசகாநத ஊர மதுறர சகார. 
கரணடு சூபபர மகாரகககட் கசகாநதமகா 
வச்சணிருகயகன்.

 ஐம்பது வயதகாகணிைது எைககு. என்றை 
வணிட அவருககு ஒரு மூணு நகாலு வயது 
கூடுதைகாக இருககைகாம். மைதணில் நணிறைத்துக 
கககாணயட கதகாடரநதகார மகாடசகாமணி.
 ஓ.. நல்ைது.  நகான் மகாடசகாமணி. இநத 
ஆஃபீஸை றபைகான்ஸ ஆஃபீஸர. கசகாநத 
ஊரு தணிருகநல்யவலி. கசகால்லுஙக சகார 
நகான் உஙகளுககு என்ை கசய்யனும்.
 ஒயர கபகாணணு சகார. பணி.இ. முடிச்சு 
இருகககா. வரன் பகாரத்துட்டு இருகயகன். 
இஙயக யவறை கசய்யும் ஒரு றபயைணின் 
ஜகாதகத்றத புயரகாககர ககாட்டிைகார. அதகான் 
றபயறை பறைணி யநகாணில் வணிசகாகாணித்து வணிட்டுப 
யபகாகைகாம் என்று வநயதன்.
 றபயன் யபரு ககாரத்தணிக. அவரும் 
பணி.இ. தகான் படிச்சு இருகககார. றபைகான்ஸ 
கசகசன்ை யவறை கசய்வதகாக கசகால்லி 
இருககணிைகார.
 ஆமகா சகார. இஙக தகான் யவறை 
கசய்கணிைகார. இபப டீ றடம். கவைணியய 
யபகாய் இருககணிைகார. கவயணிட் பணணுஙக. 
வநது வணிடுவகார.
 அய்யய்யயகா. எைககு றபயறை 
பகாரகக யவணடகாம் சகார. ஃயபகாட்யடகாை 
பகாரத்யதன். வீட்டிலும் எல்யைகாருககும் 



 . 
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புடிச்சு யபகாச்சு. றபயனுககும் மதுறர சணிட்டி 
தகான் கசகாநத ஊர. கககாஞசம் வசதணியகாை 
குடும்பம்.
 கவரகமணட் யவறை என்பதகால் 
என் மறைவணி மகள் இருவருககும் றபயறை 
பணிடித்தணிருககணிைது. அதகான் யநகாணில் பகாரத்து, 
தம்பணி யகரகடர எபபடின்னு கதகாணிஞசுட்டு 
யபகாைகாம்னு வநயதன்.
 என்ை சகார.. கபகாதுவகாக மகாமகா, 
மச்சகான், சணித்தபபகா, கபகாணியபபகா இபபடி 
யகாறரயகாவது தகான் யபகாவகாஙக. கபகாண 
ய்காட அபபகா, நீஙகயை யநகாணில் றபயறை 
பறைணி வணிசகாகாணிகக வநது இருககீஙக..!
 வணியபபுடன் யகட்டகார ஃபைகான்ஸ 
ஆஃபீஸர மகாடசகாமணி.
 சகார நகான் ஒரு பணிஸிைஸ யமன்.  
இ து  எ ன்  க ப கா ண ணு  வ ணி ஷ ய ம் .   ஒ ய ர 
கபகாணணு யவை. இநத வணிஷயத்தணில் யவை 
யகாறரயும் நம்பணி அனுபப மைசு வரறை. 
அதகான் நகாயை யநகாணில் வநது வணிட்யடன்.
 கசகால்லுஙக சகார. றபயன் எபபடி 
ந ல் ை  ய க ர கட ர கா ?  த ண ் ணி ,  ச ணி க க ர ட் 
பழககம் எதுவும் உணடகான்னு கதகாணியுமகா..? 
கபண்ணின் அபபகா என்கணிை ஆதஙகத்துடன் 
யகட்டகார கய்சன்.
 தண்ணி சணிககரட் எல்ைகாம் இநத 
ககாைத்தணில் ஒரு வணிஷயமகா என்ை! அரசகாஙகம் 
கறட நடத்துகணிைது. பத்து பன்ைணிரணடு 
படிககும் பசஙக கூட குடிககணிைகாரகள். நகான் 
பதணில் கசகால்ைகாமல் யயகாசணிபபறத பகாரத்து 
வணிட்டு கதகாடரநது யகட்டகார கய்சன்.
 பணி.இ. கமகககாைணிக படிச்சு இருகககார. 
அ ப பு ை ம்  எ ப ப டி  ச கா ர  ற ப ை கா ன் ஸ 
கசகசன்ை யவறை கசய்கணிைகார.
 ஓ.. அதுவகா. படிபபு முடிநதவுடன் 
இநத யவறைதகான் கணிறடத்து இருககணிைது. 
உடயை யசரநது வணிட்டகார.
 புதணிய அரசகாஙக சட்டபபடி, சணிை 
யவறைகளுககு எழுத்துப பகாீட்றச மட்டும் 
தகான் சகார. யநரமுகத் யதரவு எதுவும் 
கணிறடயகாது. பணி.இ. படிச்ச பசஙக, எைணிதகாக 
எழுத்துப பகாீட்றச பகாஸகாகணி ஆஃபீஸ 
யவறைககு வநது  யசரநது வணிடுகணிைகாரகள்.
பகாவம் பணி.ஏ., பணி.ககாம் என்று நல்ைகா படிச்ச 
பசஙக கூட யவறைகககாை எழுத்துத் 
யதரவணில் யககாட்றட வணிட்டுட்டு, மூவகாயணிரம் 

நகாைகாயணிரம் ரூபகாய் சம்பைத்தணில் தைணியகார 
கம்கபைணியணில் யவறை கசய்கணிைகாரகள்.
 பணி.இ. படிச்ச இவஙக யவறையணில் 
யசரநத மறுநகாயை இறதவணிட கபகாணிய 
யவறைககு முயறசணி கசய்ய ஆரம்பணித்தது 
வணிடுகணிைகாரகள். அது மட்டுமல்ை இஙயக 
ஒழுஙககாகவும் யவறை கசய்வது கணிறடயகாது.
 நகாகைல்ைகாம் யவை இடத்தணில் 
இருகக யவணடியவன் என்கணிை இறுமகாபபு 
யவறு. யமைதணிககாகாணிகைணிடம் நல்ைகா வகக 
றையகா யபசுவகாரகள். ஆைகால் யவறையணில் 
கககாஞசம் கூட அககறை  ககாட்டுவது இல்றை.
 இறதகயல்ைகாம் நகான் எபபடி 
இவகாணிடம் கசகால்வது. யயகாசணிககணியைன் 
என்பறத புகாணிநது கககாணடு மீணடும் 
கதகாடரநதகார கய்சன்.
 என்ை சம்பைம் வகாஙகுகணிைகார சகார.
 கரகாம்ப நல்ை மனுசைகாக கதகாணிகணிைகார. 
இநத றபயன் நல்ைகா சணிககரட் குடிபபகான். 
தண்ணி அடிபபகான். கபகாணிய இடத்துப 
றபயன் யவறு. இறதகயல்ைகாம் எபபடி 
இவகாணிடம் கசகால்வது. கசகான்ைகால் நணிச்ச 
யமகாக இவனுககு கபகாணணு கககாடுகக 
மகாட்டகார.
 நகாறை அது அவனுககு கதகாணிநதகால், 
நடு யரகாட்டில் என்ைணிடயம வம்புககு 
வருவகாயை.
 சகார றபயன் இபப வநது வணிடுவகார. 
நகான் ஒன்று கசய்கணியைன். உஙகறை எைது 
உைவணிைர என்று அைணிமுகம் கசய்கணியைன். 
அவயரகாடு கககாஞச யநரம் கவைணியணில் 
கசன்று வணிட்டு வகாருஙகள். றபயறை 
பறைணி கதகாணிநது கககாள்ை முடியும்.
 சகார நகான் எபபடி றபயனுடன்.. 
தயஙகணிைகார கய்சன்.
 அது ஒன்றும் பணிரச்சணிறை இல்றை 
சகார. இயதகா றபயயை வநது வணிட்டகார.
 எஸ.. மணிஸடர ககாரத்தணிக. கககாஞசம் 
இஙக வகாஙக.
 என்ை சகார.. மணிகவும் அடககமகாக 
அருகணில் வநதகான்.
 ககாரத்தணிக.. இவர என் கநருஙகணிய 
உைவணிைர.
 நகான் கசகால்லும் யபகாயத அவன் 
முகத்தணில் கககாஞசம் ஒரு அைட்சணியம் 
கதகாணிநதது. ஆைகாலும் வ்ககம் கசகான் 
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ைகான் கய்சனுககு.
 எைது ககாயைஜணில் சீைணியர யவறு.  
அவருடன் கககாஞசம் கவைணியய கசன்று 
வணிட்டு வர முடியுமகா?
 ஆகட்டும் சகார. யபகாகணியைன்.
 ஏயத சணிை கபகாருட்கள் வகாஙக 
யவணடும் என்று கசகான்ைகார. உடன் 
கசன்று உதவுஙகள். அபபுைம்.. சகார நல்ைகா 
சகாபபணிடுவகார, கம்கபைணி குடுஙக. தகாமதமகாகும் 
எைணில் ஆஃபீஸ வரயவணடகாம், அபபடியய 
நீஙக உஙக ரூமுககு யபகாய்டைகாம்.
 அவரு ககாரை தகான் வநது இருகககார, 
உஙகறை டிரகாப பண்ணிடுவகார.
 சகாணி சகார என்று மகணிழச்சணியுடன் தன் 
யசகால்டர யபகறக எடுத்துக கககாணடு 
உடயை கணிைம்பணி வணிட்டகான் ககாரத்தணிக.
 சகார யபகாய்ட்டு வகாஙக. இநதகாஙக 
என் ககாரடு. அபபுைமகா கூபடுஙக.
 ந ன் ை ணி  க ச கா ல் லி  வ ணி ட் டு  ச ற று 
தயககத்துடன் கணிைம்பணிைகார கய்சன்.
 ககாகாணின் முன் சீட்டில் ஏைணி அமரநது 
கககாணடகான் ககாரத்தணிக.
 ச கா ர  எ ங க  ய ப கா னு ம் . . ?  இ து 
கய்சைணின் டிறரவர ம்ணி.
 தம்பணி பககத்தணில் ஏதகாவது நல்ை 
யஹகாட்டல் கசகால்லுஙக. பகார வசதணி உள்ை 
யஹகாட்டைகாக இருககட்டும். ககாரத்தணிககணிடம் 
கசகான்ைகார கய்சன்.
 என் பகாஸ நீஙக நல்ைகா சகாபடுவீங 
கன்னு கசகான்ைகாரு. அது அநத சகாபபகாடு 
தகாைகா..? கககாஞசம் அைட்சணியமகாக சணிகாணித்துக 
கககாணயட யகட்டகான் ககாரத்தணிக.
 ஆமகா தம்பணி,  பழகணிப யபகாச்சு வணிட 
முடியறை.
 அது ஒரு கபகாணிய யஹகாட்டல். ஜன்ை 
யைகார யடபணிள் பகாரத்து அமரநதகாரகள் 
ககாரத்தணிககும் கய்சனும்.
 உஙக டிறரவர சகாபபணிட வரறையகா 
சகார. கய்சைணிடம் யகட்டகான் ககாரத்தணிக.
 இல்றை தம்பணி. அவர என்னுடன் 
யசரநது இருநது சகாபபணிட மகாட்டகார.
 நீஙக என்ை சகாபடுைீஙக தம்பணி. 
நீஙக சகாபபணிடும் ஐட்டயம எைககும் 
யசரத்து கசகால்லிடுஙக.
 பணிரதர.. ஒரு ஆன்டிகுயூட்டி அல்ட்ரகா 
பணிகாீம ணியம் வணிஸகணி ,  ஹகாஃப கககாணடு 
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வகாஙக. அபபுைம் சணில்லி சணிககன் கரணடு 
ப ய ை ட் ,  க ர ண டு  ஆ ம் க ை ட் ,  அ வ ணி ச் ச 
கடறை ஒரு பயைட், றைட் கூலிங ஒரு 
யசகாடகா. சரவகாணிடம் மணிகவும் சகாதகார்மகாக 
ஆரடர கசய்தகான் ககாரத்தணிக.
 சகார உஙகளுககு யசகாடகாவகா,  தண்ீரகா? 
மைகககாமல் கய்சைணிடமும் யகட்டகான்.
 இல்றை தம்பணி, எைககு யசகாடகா 
ஒத்து வரகாது. தண்ீர யபகாதும்.
 கண்காை கணய்.. கண்காை 
கணய்... ககாரத்தணிககணின் கமகாறபல் ஃயபகான் 
அறழகக..
 சகாகாணி சகார இயதகா வநது வணிடுகணியைன்..
ச ற று  த ள் ை ணி  ந ணி ன் று  சு ம கா ர  ந கா ன் கு 
நணிமணிடஙகள் யபசணிவணிட்டு மீணடும் வநது 
அமரநதகான் ககாரத்தணிக.
 சணிககரட்டுடன் பணிகாணிமணியம் சரககு, 
சணிககன் ஃபணிறரடு றரஸ என்று டின்ைர 
அமரககைமகாக முடிநதது.
 இன்று இரவுச் சகாபபகாடு சீககணிரயம 
முடிநதது. ஆைகாலும் அருறம சகார. உஙக 
கூட இபபடி ஒரு டின்ைர எதணிர பகாரககயவ 
இல்றை. ககாரத்தணிககணின் கணகள் நன்ைகாகச் 
சணிவநது இருநதது. பறகள் கதகாணிய சணிகாணித்துக 
கககாணயட அவருககு றக கககாடுத்தகான்.
 சகார  என்றை க்பதணி  தகாணடி 
அத்தணிபபகாறையம் பணிகாணிவணில் வணிட்டு 
வணிடுஙகள். அஙயக தகான் ஒரு அபபகாரட் 
கமணடில் எைது வீடு.
 சகாணி தம்பணி.
 ககாரத்த ணிக  கசகான்ை இடத்த ணில் 
அவறை இைககணி வணிட்டகார கய்சன். பகாரத்து 
யபகாஙக தம்பணி. சணிகாணித்துக கககாணயட மீணடும் 
அவருககு றக கககாடுத்து வணிட்டுப யபகாைகான் 
ககாரத்தணிக.
 அ ம் ம கா  எ ன் ை ற ழ க க கா த  உ ய ணி 
காணில்றையய.
 ஃறபைகான்ஸ ஆஃபீஸர மகாடசகாமணி 
யணின் கமகாறபல் ஃயபகான் பகாடி அறழத்தது.
 ஹயைகா. .  சகார நகான் கய்சன் 
யபசயைன். குரலில் அவகாணின் பறழய 
உறசகாகம் இல்றை.
 வ்ககம் சகார. மகாடசகாமணி தகான் 
யபசயைன். கசகால்லுஙக.
 கரகாம்ப நன்ைணி சகார. கய்சைணின் 
குரல் அறமதணியகாக கசகான்ைது.

 பரவகாயணில்றை சகார. எல்ைகாம் நல்ை 
படியகாக முடிநததகா..?
 ஆமகாம் சகார. தம்பணி நல்ைகா சகாப 
பணிட்டகார. வகாஙகணியதணில் பகுதணிககு யமல் 
அவர தகான் குடித்தகார.
 அகதல்ைகாம் கூட ஒரு கபகாணிய 
வணிஷயம் இல்றை சகார. ஆைகால் 
கநறைய கபணகள் சகவகாசம் இருககும் 
யபகால் கதகாணிகணிைது. அவருககு வரும் 
அறழபபுகைணிலிருநது புகாணிநது கககாணயடன்.
ஒரு ரவுணடு முடியும் யபகாது அவர 
கமகாறபல் ஃயபகான் அறழத்தது, மகாணியகாறத 
நணிமணித்தம் என்ைணிடம் கசகால்லி வணிட்டு சறறு 
அகை நணின்று யபசணிைகார.
 இரணடு ரவுணடு முடிநத பணின்ைர, 
எைககு முன்ைகால் இருநது கககாணயட 
யபச ஆரம்பணித்து வணிட்டகார. இரணடும் 
யவறு யவறு கபணகைணிடம்.
 நகாைகாவது முறை அறழத்த யபகாது, 
என்ைடி உன் வீட்டுக ககாரன் இல்றையகா..? 
நகான் நல்ை மூடில் இருககணியைன், வரட்டுமகா 
என்று யகட்டகார. வருத்தமகாக இருககணிைது 
சகார.
 கதகாடரநது யபசணிைகார கய்சன்.
 நகானும் வணியகாபகார வணிஷயமகாக 
கநறைய ஊரகள் சுறைணி இருககணியைன். 
கநறைய கபணகயைகாடு பழக யவணடிய 
கட்டகாயம் ஏறபட்டுள்ைது.
 ஆைகால் என் மறைவணி மட்டும் தகான் 
சகார மைதணில் எபயபகாதும் குடிகககாணடு 
இருககணிைகாள். இநத தம்பணி இநத வயசணியையய 
இபபடி..
 எ ன்  ம க ற ை  கு ழ ணி ய ணி ல்  த ள் ை 
இருநயதன். நல்ையவறை, கடவுள் மகாதணிகாணி 
ககாபபகாறைணி வணிட்டீரகள். கரகாம்ப நன்ைணி 
சகார. 
 கைத்த மைதுடன் நன்ைணி கசகான்ைகார 
கய்சன்.
 பரவகாயணில்றை சகார.  உஙக நல்ை 
மைசுககு, நல்ை ஒரு வரன் அறமயும். 
கல்யகா்த்துககு கணடிபபகாக கூபபணிடுஙகள். 
குடும்பத்துடன் வருகணியைன்.
 க ல் லூ கா ணி ய ணி ல்  மு து க ற ை  மு த ை கா 
மகாணடு பயலும் தன் அன்பு மகைணின் முகம், 
மகாடசகாமணியணின் கணகைணில் நணிழைகாடியது.
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ேதீ 
உலகை சுறறறி 
அனபு்டன இரு்நது ்பபார் !

உன 
விழிைைில் 
மைகிழசைறி வ்பபாஙகும் 
ேகிலவின குளுகம 
அ்கில் உணர்வபாய்!

ஆை்ந்த்கின 
அடிமுடி வ்ரியும்
அன்பின ஆழம் 
ைபாண்பபாய்!

அடி்டிகே
ஒழிகைச வைபால்லும்
்பகைவனும் உைககு
்பைவபான ஆவபான!

உன 
ேகிழல் ்பட்்டபாநல
பூமி குைிரும் 
உலைகின கைைள் 
வ்பாழுது ேகிறகும் 
உலகை சுறறறி 
அனபு்டன இரு்நது ்பபார்! 

ஆர்ப்்பரிககும் 
ை்டல் அகலைள்கூ்ட
உன ்பபா்ம் வ்பாட்டு
அகம்கி ைபாணும்
உனைி்டத்கில் 
அகம்கி ைபாண்பபாய்!
 
வைபா்கிதது நைபா்பம் 
வைபாள்்பவைி்டம்
குணம் ைபாண்பபாய்!

 
அனபு ேகிகற்நது விட்்டபால் 
அைகிலமும் உன வைம்
உலகை சுறறறி ேதீ
அனபு்டன இரு்நது ்பபார்!
 
உனகை 
தூைறிகூ்ட ஏைபாது 
வணஙைகிச வைல்லும்!

ைபாககை குருவி 
மரம் வைடி வைபாடிைள் 
எஙைள் ைபா்கி 
ேகிகைகைச வைபால்லும்
உலகை சுறறறி ேதீ
அனபு்டன இரு்நது ்பபார்! 

அழைகிே ைணைள் 
அடிகைடி ைணணதீர் 
வடிககும்
உப்புகைரிகைபாது 
இைிககும் 
உைகைபாை அல்ல 
உலை மகைளுகைபாை. 

ஆர்ப்்பரிககும்
மகைள் கூட்்டத்கில் 
உன குரல் ்ைிநே 
வமனகமேபாை ஒலிககும்!

புத்ன ஏசு ைபா்ந்கி 
ேபார் எனறு 
அப்ந்பபாது உணர்வபாய்! 

உன நைபா்பத ்தீ 
அகணகைபாமநல 
இைிகமேபாை ்ணியும் 
முதுகமைள்கூ்ட
இைகமகே 
்பினவ்பா்டரும்
உலகை சுறறறி ேதீ
அனபு்டன இரு்நது ்பபார்! 

ேறுமணப் புகைேில் 
ைல்நது ைகர்நது
ந்பபாை முடியுமபா? 
அனபு வமபாழிககு 
அர்த்ம் வ்ரியுமபா?

ேதீ
உனகைநே 
அறறி்ந்துண்டபா? 

ைறிரிககும் ைணைள் 
ைறிறைடிதது வபாைில்
்பறகை முடியுமபா?

ேண்பன
அவமரிகைபாவில் 
இரு்நதும்
அருநை இருப்்பதுந்பபால் 
உணர்்ந்துண்டபா  
உலகை சுறறறி ேதீ
அனபு்டன இரு்நது ்பபார்! 
 
்பைறிதந்பார் முைம் ைணடு
ேதீ  வபாடுைகிறபாேபா
உள்ைம் துடிகைகிற்பா? 
்பபாம்பு ைடித்பாலும்
்பரிவு்டன அக் 
்பபார்கை முடியுமபா?

ஏகழேபாை 
இேலபாமல் இரு்நதும்
துன்பம் ைணடு 
உனைபால் துடிகை 
முடியுமபா?
உலகை சுறறறி ேதீ
அனபு்டன இரு்நது ்பபார்! 

உலைம்
ந்பபாறறறிைபாலும் 
தூறறறிைபாலும்
நவ்கை நைபா்கை 
வி்டபாமல் உனகை
துரத்கிைபாலும்
புனைகை புரிே 
முடியுமபா?  

வரலபாறு ்படிகை
வ்ரிேபாவிட்்டபாலும்
வரலபாறு உனைபால் 
்பக்டகை முடியுமபா
உலகை சுறறறி ேதீ
அனபு்டன இரு்நது ்பபார்! 

தைான்்விைஙகு 
பூ.சுப்ரமணிென்

்பள்ைிகைரகண,  வைனகை
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 அட ட கா  அ ற பு த ப  ப ற ட ப பு 
கவணிதகள் ஒவகவகான்றும் ஒவகவகாரு வணிதமகாக  
உள்ைத்றத ஆட்கககாள்கணிைது கவணிஞர 
குயணில் மு. இரசணியகா யபகம் நம்றம அவகாணின் 
பணின்யை இநத பகாறதயணின் வழணியய அறழத்து 
கசல்கணிைகார. அவகாணின் கசகால்ைகாட்சணி புத்தகம் 
முழுகக நணிரம்பணிக கணிடககணிைது. இறைவறை 
வகாழத்தும் கபகாழுது கதகாணியும் ப்ணிவு 
யககாபத்யதகாடு யகாறையணின் கவணிறதயணில் 
கககாபபைணிககணிைது!  சமூக சகாடல்கறை 
அநகாயகாச மகாக தன் கருபகபகாருைணில் றவத்து 
நகரநதுள்ைகார கவணிஞர.ஆைகாயை நகாம் நகர 
முடியகாமல் அஙயகயய தணிககணித்து நணிறகணியைகாம்.  
ககாதலில் கசணிநத இதயம் கல்வணிறய எடுத்து 
றவககும் கபகாழுது ஒரு ஆசணிகாணிய மைம் கவைணிப 
படுகணிைது. கககாயரகாைகாவணில் புைம்கபயர 
கதகாழணிைகாைணிகைணின் யசகாகத்றத எழுதும் யபகாது 
நம்றமயும் அஙயக நடகக றவககணிைகார. 
வகாரத்றத கைணின் அடரத்தணி நம் மைறத 
ஈரபபயதகாடு நம்றம யயகாசணிகக றவககணிைது.! 
நம்பணிகறகறய நம் மையதகாடு நடவு 
க ச ய் து  ய ப கா க ணி ை து  க வ ணி ற த  வ கா ணி க ள் .  
கசருககணிறை அகறைணிட கவறைணிகள் நூைகாகும் 

 சயககாதகாணி தணிருமதணி. மு. இரசணியகா 
யபகம், குயணில் மகாறுவதறகு முன்யப 
எைககு மணிகவும் பகாணிச்சயமகாைவர. 
அவகாணின் இத்தறை கவணிறத வகாணிகறையும் 
வ ர ் ணி க க  வ கா ர த் ற த க ை ணி ல் ற ை . 
அவகாணின் இரட்றடப புைறம (ஆஙகணிைம் 
மறறும் தமணிழ) கவைணிப படும் நகாள் மணிக அருகணில்... 
‘‘அவள்’’ என்ை ‘‘குயணிலின்’’ வகாணிகள் கபண 
கல்வணியணின் முககணியத் துவத்றத வணிைககுவதகாகும். 
இன்றைய இயநதணிர வகாழகறகச் சூழலில் 
இவகாணின் கவணிறதகள் எடுத்தகாை இயல்பகாைறவ 
ஒரு  கருத்றதச்  கசகால்ை, மககைணிடம் யசரகக 
நணிறைய வகாரத்றதகள் யதறவயணில்றை.
நணிறைவகாை வகாரத்றதகயை யபகாதுமகாைது 
எ ன் ப த ற கு  இ வ கா ணி ன்  ‘ ‘ ஒ ற று ற ம ய ய 
பைம்’ ’  என்ை கவணிறதச் சகான்ைகாகும். 
எ ை து  ய த கா ழ ணி யு ம்  ச ய க கா த கா ணி யு ம் 
மு.இரசணியகா யபகம் கவணிஞரகாைதணில் நகான் 
அைபபைணிய கபருறமயறடகணியைன். 
அவர கமன்யமலும் வைர என் மைஙகைணிநத 
வகாழத்துககள்.

 
்திரும்தி ராமேஸ்வரி தேெராம்

எை இயல்பகாக கசகால்லி நம்றம நல்வழணி 
படுத்தணிட முறைகணிைது இவகாணின் கவணிறதகள்.  
பணிைகாணின் தீறமறய தூரறவயுஙகள் அவர 
கைணின் நன்றமறய கநஞசணி யைறறுஙகள். 
மைதுள் இருககும் அழுககு மூட்றடறய 
அவணிழத்து எகாணித்தணிடு தறைககைமும் 
எகாணியட்டுயம என்று நன்றமறய கககாணடு 
வருகணிைது இவகாணின் கவணிறதகள். 
 அ ட ட கா  க வ ணி ற த க ள்  அ ழ க கா ய் 
கதகாடஙகணி சீைணிபபகாய்நது வகாழகறகறய 
கசகால்லி தநதணிருககணிைது இவரது கவணிறத. 
இன்னும் இவகாணின் பறடபபுகள் யமலும்  
கவைணிபபட வகாழத்துகணியைன்.

 
நீபர.ைாத்்திமா M.A.,M.Com.,B.Ed

q

p

நூல்நவணடுநவபார் அணுைலபாம்
kavikuil786@yahoo;com
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 யககாவ ணி ல்  ந க ர ம்  ப ழ ை ணி  ப ஸ 
நணிறையத்துை எபபவுயம கூட்டம் குறையகாது 
முருக கபருமகான் உணடியல் யபகாை.வருஷம் 
தவைகாமல் யககாயணிலுககு வரைவஙகளுககு தகான் 
கதகாணியும் பழைணி எவயைகா யவகமகா வைநதுட்டு 
இருககுன்னு .சுத்தணி இருநத வயல்கவைணி 
எல்ைகாம் பள்ைணிககூடமகா எழுநது நணிககுது 
.நகரத்யதகாட வைரச்சணி கணிரகாமத்த கககாஞசம் 
கககாஞசமகா தணின்னுட்டு இருககு.பரபரபபகாை 
பஸ நணிறையமகா மகாைணி கணிடககுது பகதரகைகால் 
பழைணி.தமணிழநகாட்டுககுள்ை எல்ைகா ஊருககும் 
இஙகணிருநது பஸ இருககும் .இறட வணிடகாமல் 
பஸ ஹகாரன் ஒலிககுை சத்தத்துககுள்ை சணிை 
மைணித குரல்களும் ஓஙகணி ஒலிச்சுககணிட்யட 
தகான் இருககும்.அவரகள் சணிறு வணியகாபகாகாணிகள். 
அவரகளுககுள் ஒருவன் தகான் மருதமுத்து.
 மருதமுத்து ஒவயவகாரு பஸஸகா ஏைணி 
கவள்ைகாணிகககாய்,தரபூச்ணி,பகாபககாரன்,ஐஸ
ன்னு நணிறைய வணித்துட்டு இருபபகான் .சீசனுககு 
தகுநதகாறயபகாை வணியகாபகாரம் ஓடும் .பஸ 
நணிககுை கககாஞச யநரத்துை முகம் அைணிஞசு 
வணியகாபகாரம் கசய்யணும் .வகாஙகுைவஙக 
முன்ைகாடி ஒணணுககு இரணடகா வநது 
யபகாகணும் .குழநறதஙக இருநதகா கமதுவகா 
யபகாகணும் .அதுஙக புடிவகாதம் புடிச்சகா தகான் 
நகாலு ககாசு நணிககும் .சணிை சமயம் பஸ கூடயவ 
ஓடியும் வணியகாபகாரம் பண்னும் .பை சமயம் 
கணடகடர கூட சணறட கட்ட யவணடி 
வரும்.அவறை யபகாையவ இருபது யபர 
வணித்துட்டு இருகககாஙக .கதகாழணில்ை வணிட்டு 
கககாடுத்து யபகாைகா தகான் இஙக நல்ைது 
யபகாட்டின்னு வநதகா வணியகாபகாரம் ஓடகாது.
தகாரகாபுரம் பஸககு பணின்ைகாடி மருதமுத்து 
குடும்பம் இருககும் .அவன் மூத்த மகன் 
தஙகரகாசு வயசு பத்து.இறையவன் அருண 

வயசு எட்டு.கறடசணியகா ஒரு றகககுழநறத 
பத்து மகாசம் ஆகுது கபகாம்பை புள்ை யபரு 
ஆைநதணி .கபகாணடகாட்டி யஜகாதணி இபயபகா 
உசுயரகாட இல்ை .கபகாணியவன் கவள்ைகாணிகககாய 
யதகால் சீவணி,அழககா கவட்டி,கவர யபகாட்டு 
றவபபகான். சணின்ைவன் குழநறதய பகாத் 
துட்டு இருபபகான் .மருதமுத்து சகாபபணிட 
யபகாைகா கபகாணியவன் வணியகாபகாரத்தணிறகு 
யபகாவகான் .மருதமுத்து ஓட்டம் தகான் அநத 
குடும்பத்தணின் அன்ைகாட உ்வு .ரகாத்தணிகாணி 
கபகாழுதுை உடம்பு அசதணிககு குடிச்சணிட்டு 
படுத்தணிருவகான் ககாறையணிை சீககணிரமகா எழுநது 
ஆயககுடி சநறதககு யபகாய் கவள்ைகாணிகககாய் 
வகாஙகணியகாரணும்.சீசன் மகாறுைகா சபயபகாட்டகா 
இல்றை கககாய்யகா பழம் வகாஙகணியகாரணும் 
.மருதமுத்து வகாழகறக நணிகககாம சுத்துை 
சககரம் யபகாை.
 ரகாத்தணிகாணி கபகாழுதுை தூககம் இல் 
றைன்ைகா பணிள்றைகை தூஙக யபகாட்டுட்டு 
வசநதணி குடிறசககு யபகாயணிருவகான். அவன் 
யநரத்துககு உள்ை எவனும் இல்றைன்ைகா 
இவனுககு அதணிஷடம் தகான் இல்றைன்ைகா 
தணிரும்பவும் பஸ ஸடகாணட் வர யவணடியது 
தகான். வசநதணி மருதமுத்துகணிட்ட மட்டும் 
ககாசு வகாஙகுைது க ணிறடயகாது. அவன் 
கககாடுத்தகாலும் வகாஙக மகாட்டகா .மருதமுத்து 
கவறும் உடம்புகககாக மட்டும் அவை யதடி 
வரைது இல்ை.அவை கட்டி புடுச்சு மகாரை 
தறை வச்சு தூஙகும் யபகாது அவன் பச்ச புள்ை 
யபகாை இருபபகான் .கணடவன் கபகாழஙகுை 
உடம்பு இவனுககு மட்டுமகாவது பைைகா 
இருககட்டும்ன்னு நணிறைச்சகா .
 ஒரு நகாள் ரகாத்தணிகாணி அவன்ட்ட ‘‘ஏன்டகா 
நீ யகாரு?எஙகணிருநது வநதவன்? கசகால்ை 
யதகாணுச்சுன்ைகா கசகால்லு?’’ என்ைதும் 
அவன் அவள் மகாரபணில் தறை சகாய்நது 

கதிரவன் 
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‘‘கசகாநத ஊரன்னு எதுவுயம இல்ை . நகாயடகாடி 
மகாதணிகாணி நகாஙக. நகான், அம்மகா, அபபகா மூணு 
யபர தகான். எல்ைகா ஊரையும் வநதவுடன் 
எ ங க ப ப கா  ஒ ரு  வீ ட் ட  வ கா ட ற க க கு 
எடுபபகான். வீடு தைணியகா இருககுை மகாதணிகாணி.
அபபுைம் ஊரககுள்ை ஆளுகை பழகணி 
வீட்டுககு கூட்டிட்டு வருவகான் . அவை 
வீட்ை வணிட்டுட்டு என்றை கூட்டிட்டு கறட 
கதருவுககு வநதணிருவகான்.  உள்ை யபகாைவன் 
வரை வறரயணில் ககாத்தணிருபயபகாம். எைககு 
எஙக அம்மகா கூட இருகக கரகாம்ப ஆறச.
இறுகக கட்டிகணிட்டு அம்மகா முநதகாறைய 
புடுச்சுகணிட்டு தூஙகணும்னு ஆறச.ஒரு நகாள் 
கூட என் அம்மகா கூட படுத்தது கணிறடயகாது.
எஙகம்மகா சணிகாணிச்சு பகாத்ததும் கணிறடயகாது. ஒரு 
வகாய் யசகாறு ஊட்டிகணிட்டதும் கணிறடயகாது.
யபகாலிஸ வநது கதகாநதரவு கசஞசகா 
அடுத்த ஊரன்னு கூட்டிட்டு யபகாயணிருவகான். 
எத்தறை ஊரன்னு கூட நணிறைவணில்றை.
எஙகபபன் கசகாகுசகா வகாழ எஙகம்மகா தணிைம் 
தணிைம் கசத்துட்டு இருநதகா.
 க க கா ஞ ச  ந கா ள் ை  எ ங க ம் ம கா 
ககாய்ச்சல், தறைவலின்னு படுத்துட்டகாஙக.
ஆஸபத்தணிகாணிககு கூட்டிட்டு யபகாைதணில்ை 
எய்ட்ஸன்னு கதகாணிஞசதும் எஙகபபன் 
எஙயகயயகா ஓடி யபகாய்ட்டகான்.எஙகம்மகா 
உடம்புககு நணிறைய கசைவு ஆச்சு .எவனும் 
எைககு யவறை தரை. கூலி யவறை பகாத்தும் 
சகாபபகாட்டுகயக பத்தை .ஏகாணியகா பசஙக 
கூட யசநது கசயணின் அறுகக யபகாயைன். 
ஒரு பவுனுககு ஆயணிரம் ரூபகா சம்பைம். 
எஙகம்மகாவுககு றவத்தணியம் பகாரத்யதன். 
கககாஞச நகாள்ை அம்மகா கசத்துட்டகாஙக.
எஙக குரூப அபபடியய புடிச்சு கஜயணில்ை 
யபகாட்டகாஙக.யபகாை உடயை என்யைகாட 
மூணு வணிரை உறடச்சணிட்டகாஙக .மூணு 
மகாசம் நரக யவதறை.இரணடு வருஷத்துை 
கவைணிய வநயதன். யவை ஊர யபகாய் ஒரு 
ஜவுைணி கறடயணில் யவறைககு இருநயதன். 
என்றை யகாருககும் கதகாணியை நணிம்மதணியகா 
வகாழநதுட்டு இருநயதன் .அஙயகயய 
சகாபபகாடு, ரூம் எல்ைகாயம இருநதது.
 அநத கறடயணிை என் கூட யவறைப 
பகாரத்த கபகாணணு தகான் கஜயநதணி .நல்ை 
ஒல்லியகா, சணிவபபகா சணின்ை கணணு,சுருள் 
சுருைகா முடின்னு அபபடி தகான் இருபபகா 

உயிர்வலி

உேிர்மூசசு உட்்ப்ட
வரஙைள் ்பல்ர
ைரஙைகை ேதீட்டிே
மரஙைைின ைறிரஙைகை வவட்டிே 
மைி்ர்ைளுககு

மரஙைள் ்ரும்
ஆைசைறிற்ந்
்ண்டகை்பான
ஆகஸிஜன ்ட்டுப்்பபாந்டபா??

- மநசமுடன் ஈசு

த�ோழோ....!

ேல்லமைம் வபாழுவமைத
வ்ரி்ந்கிரு்நதும்
ைள்ைமைம் விலகைகிகவகை
இனறுவகர
ஏன ்ேகைம்...?

வைபால்நவறு வைேல்நவறு
மைி்ர்ைகை
மண்பபார்ககும்வி்ம்நவறு
வ்ரி்நதும் ேதீ.....
உனகை ேதீ
மபாறறறிவைபாள்ைபாகைபாரணம்....?

விணவிேகைவபாழவது
ைடிைமிஙநை....
ேதீ வபாழும்
மணவிேகைவபாழவந்
வபாழககைதந்பாழபா...!

- குரும்ைலதைான்்கிைார்தி
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.அம்புட்டு பயலுககும் அவ யமை தகான் 
கணணு .எைககு தகான் என்றை பத்தணி 
நல்ைகா கதகாணியுயம அதைகாை அவை கண 
கககாணடு பகாககுைது கூட கணிறடயகாது.
தஙகமகாை கு்ம் அவளுககு.  வ ணிைக ணி 
யபகாைகாலும் மைசுை ஆறச வரத்தகாை 
கசய்யுது .அவளுககு கதகாணியகாம நகான் 
பகாககுைது உணடு .ஒரு நணிமணிஷ சநயதகாசம் 
யபகாதுமகாைதகாய் இருநதது.அவன் என்கணிட்ட 
வநது எதகாவது யபசுைகா அபபடியய 
ஆககாசத்தணிை பைககுை மகாதணிகாணி யதகாணும். 
கழுத்துககு யமை பகாககுை கண்ணியம் தகான் 
ககாதல்ன்னு இபபத்தகான் புகாணியுது .அவயைகாட 
உதடு யபசுைத கணணு அதணிகமகா யபசும். 
கககாஞச நகாள் கழணிச்சு குயடகாைணில் து்ணி 
அடுககும் யபகாது அவள் என்றை தகாணடும் 
ய ப கா து  ய வ க ம கா  ‘ ‘ உ ன் ற ை  க ர கா ம் ப 
புடிச்சணிருககுன்னு’’ கசகால்லிட்டு படியணில் 
இைஙகணி ஓடி யபகாயணிட்டகா .எைககு அவன் 
கசகான்ைது புகாணியயவ யநரம் ஆச்சு .சநயதகாசம் 
தகாஙகை .அவை பகாககும் யபகாது கவககம் 
புடுஙகணி தணிஙகும்.நணிமணிநது பகாககயவ யதகா்ை. 
அவ குயடகான் யபகாைகா யகாருககும் கதகாணியகாம 
ந கா னு ம்  ய ப கா ய வ ன் . ஆ ை கா  எ து வு ய ம 
யபச மகாட்யடன். அவளும் யபச மகாட்டகா. 
பகாத்துட்யட இருபயபகாம் .எைகககாக அவ 
சகாபபகாடு கககாணடு வருவகா நகான் குயடகாைணில் 
யகாருககும் கதகாணியகாமல் சகாபபணிட்டு வருயவன் 
.நல்ைகா ஞகாபகம் இருககு ஒரு நகாள் அவ மகாடி 
படியணில் இைஙகணிட்டு இருநதகா நகான் யமை 
ஏைணிட்டு இருநயதன் அபயபகா சட்டுனு என் 
உதட்டுை முத்தம் கககாடுத்துட்டு ஓடிட்டகா. 
எைககு அபபடி ஒரு சநயதகாசம் .மறுபடியும் 
என் வகாழகறகயணிை ஒரு கபகாணய்காட 
சநயதகாசமகா வகாழ யபகாயைகாம்னு நணிறைச்யசன்.
 எ ங க  கூ ட  க ற ட ய ணி ை  ய வ ற ை 
பகாரத்த அவயைகாட ஊரகககார றபயன் 
எ ங க  க கா த ை  ப த் த ணி  ஊ ர ை  க ச கா ல் லி 
அவ கசகாநதககாரஙக கறடயணிை வநது 
பணிரச்சணிறை பண்ணிட்டகாஙக .முதைகாைணி 
என்றை யவறைய வணிட்டு அனுபபணிட்டகார.
நகாஙக இரணடு யபரும் யவை ஊர யபகாய் 
கல்யகா்ம் பண்ணிககைகாம்னு இருநயதகாம் 
.அபயபகா அவளுககு கல்யகா்ம் ஏறபகாடு 
பண்ணிட்டகாஙக. அவைகால் வீட்ட வணிட்டு 
கவைணிய வர முடியை .எவவைவு முயறசணி 

பண்ணியும் அவை பகாகக கூட முடியை 
.அவை யதடி யபகாைபப என்றை அடிச்சு 
வணிரட்டிட்டகாஙக. என்ைகாை யபகாரகாட 
முடியை .யவை ஊர கணிைம்பணி யபகாகும் 
யபகாது பஸை ஒருத்தர «எஙக ஊரை 
ஒரு கபகாணணு கசத்துருச்சு.இன்னும் 
இரணடு நகாள்ை கல்யகா்ம் தூககுை 
கதகாஙகணிடுச்சு»என்ைதும் என்றை அைணியகா 
மல் கதைணி அழுயதன் .நகான் தணிரும்பணி 
வ ரு வ த ற கு ள்  அ வ ற ை  அ வ ச ர ம கா க 
எகாணித்துவணிட்டகாரகள்.மீணடும் தைணிறமயணில் 
வகாழ ஆரம்பணித்யதன் .
 அவை மைகக முடியை. நணிறைய 
குடிச்யசன். கஞசகா குடிச்யசன் .ககாசணில்ைகாம 
த ணிருடியைன். மறுபடியும் கஜயணிலுககு 
யபகாயைன். அதுயவ வகாழகறகயகா இருநதது.
தபபு யமை தபபகா பண ண்ி வகாழநதுட்டு 
இ ரு ந ய த ன் .  க ஜ ய ணி ல் ை  த கா ன்  மு ர ை ணி 
பழககமகாைகான். நல்ை நட்பகா உருவகாைது. 
கவைணியணிை வநது ஒண்கா கதகாழணில் பண் 
தணிட்டம் யபகாட்யடகாம் .கவைணியணில் வநததும் 
அவன் வீட்டுககு கூட்டிட்டு யபகாைகான். 
அவனுககு அபபகா ,அம்மகா இல்ை தஙகச்சணி 
மட்டும் தகான். அவ தகான் யஜகாதணி .அவ ஏயதகா 
கூலி யவறை கசஞசு கபகாழச்சுட்டு இருநதகா.
நல்ைகா மகாநணிைமகாை யதகாறைம் .அடரநத முடி 
இடுபபுவறர இருககும் .வயசு கபகாணணு 
இருககுை வீட்டில் நகான் இருகக வணிரும்பை. 
அபயபகா அவன் ‘‘ந ீ எஙயகயும் யபகாக 
கூடகாது கசகால்லிட்யடன் .ஊரை ஆயணிரம் 
யபசுவகான் அதுகககாக உன்றை கவைணியணிை 
வணிட முடியுமகா?’’ என்ைகான் .பணிடிவகாதமகாய் 
தகாஙக றவத்தகான் .யஜகாதணி யவறைககு யபகாை 
வறரயணில் நகான் கவைணியணில் வர மகாட்யடன்.
அவ சறமச்சு வச்சது சகாபபணிட்டு கவைணியணிை 
கணிைம்பணி யபகாயணிருயவன். ரகாத்தணிகாணி  அவ 
படுத்ததும் வருயவன் .ஒரு தணிருட்டு யகஸில் 
அவ அண்ன் மறுபடியும் கஜயணிலுககு 
யபகாயணிட்டகான் .நகான் அவகூட இருநயதன். 
நகாட்கள் நகர நகர முகஙகள் பழகணி யபகாைது. 
அவ இருககும் யபகாயத வர ஆரம்பணிச்யசன் 
.நகான் பகாதுககாபபகாக இருநயதன் .ஒரு நகாள் 
வீட்ை உகககாநது அழுதுட்டு இருநதகா.
எைககு என்ை பணைதுன்னு கதகாணியை.
குழபபமகாய் இருநதது. அபபுைம் அவகணிட்ட 
யபகாய் «ஏன் அழை? இபயபகா நகான் தகான் 
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இருகயகன் உன்கூட .கசகால்லு’’ என்ைதும்.. 
 ‘‘எல்ைகா உஙகைகால் தகான் கபத்தவஙக 
கூட இருநதகாயை இபயபகாறதககு கபகாட் 
டச்சணிககு பகாதுககாபபு இல்ை .தணிருடனுககு 
தஙகச்சணி யவை.இபயபகா தணிருடன் கூட தைணியகா 
இருகயகன் யபகாதகாது. யவறை கசய்யுை 
இடத்துை ஒருத்தன் மகார புடுச்சு கசககுைகான்.
எைகககாக யகாருயம யபசை .தணிருடன் தஙகச்சணி 
யதவணிடியகா தகான்னு கசகால்ைகாஙக. உசுயரகாட 
வகாழ முடியை .மகாைத்த வணிட்டு வகாழ முடியகாது’’ 
என்ைதும் நகான் வணிைகணி வநதுட்யடன் .வீட்டு 
வகாசல்ை படுத்துகணிடநயதன்.நணிைகா அன்று 
எைககு சணிவபபகா கதகாணிஞசது. ககாறையணிை 
எழுநது யவறைககு கணிைம்பணிட்டு இருநதகா. 
அவ வகாசை தகாணடும் யபகாது ‘‘உைககு 
பணிடிச்சணிருநதகா நகான் உன்றை கட்டிககணியைன்’’ 
என்ைதும் ‘‘ந ீ கமகாடமகா இருநதகாலும் 
கட்டிபயபன் ந ீ தணிருட்டுபறபயன் உன் 
கூட வநதகா படுத்து தகான் கபகாறழககணும்’’ 
என்ைதும், 
 ‘‘பணிச்றச எடுத்து கூட ககாபபகாத்துயைன் 
தணிருட மகாட்யடன்.’’ என்ைதும் அவள் கவைணியணில் 
யபகாைவள் வரும் யபகாது யசமணித்தணிருநத 
ப்த்தணில் தகாலி, யசறை,யவட்டியுடன் 
வநதகாள் .யககாயணிலில் கல்யகா்ம் முடிநதது. 
தணிரும்பணி வருவதறகுள் அவள் குடியணிருநத 
வீட்டுகககாரர சகாமகான்கறை வீசணி எைணிநதகார. 
நகான் எதறககாக? என்ைதும் «வயசு புள்ை 
எ ை க கு  எ ப ப டி யு ம்  அ னு ச கா ணி க கு ம் னு 
நணிறைச்யசன் ந ீஅவ கூட படுகக நகான் வீடு 
வணிடுயவைகா?நகான் இழணிச்சவகாயைகா? கணிைம்பு 
கணிைம்பு’’ என்று வீட்றட இழுத்து பூட்டிைகான்.
யவணடியவறறை எடுத்து கககாணடு ஏயதகா 
ஒரு ஊர யதடி கணிைம்பணியைகாம் .
 பு டி ச் ச வ கா  து ற ் ய கா  இ ரு க க 
என்ை கவறைன்னு கணிைம்பணி பழைணி வநது 
யசரநயதகாம். வநததணில் இருநது வீடு யதடி 
அறைஞயசகாம். யகார தருவகா வீடு? ரகாத்தணிகாணி 
வநததும் பஸ ஸடகாணட்ை ஒரு மூறையணில் 
படுத்யதகாம்.யபகாலிஸ வநதகாஙக புடிச்சணிட்டு 
ய ப கா ய் ட் ட கா ங க . ம று ந கா ள்  க ண டி ச் சு 
வணிட்டகாஙக .இஙக இருகக ஏதகாவது ஒரு 
அறடயகாைம் யவணும்னு யதகாணுச்சு.  
மகாரகககட்ை கூலியகா யசநயதன். ரகாத்தணிகாணியணில் 
தகான் இடம் யதடி அறைஞயசகாம். பழைணிமறை 
அடிவகாரத்த சுத்தணி இருககுை மணடபஙகள்ை 

பணிச்றசகககாரரகள் கூட படுத்துககுயவகாம்.
புருஷன், கபகாணடகாட்டி சநயதகாசமகா வகாழை 
வகாழகறகய ரகாத்தணிகாணியணில் பயநது பயநது 
வகாழநதுட்டு இருநயதகாம் .எஙகயகாவது ஒரு 
வீடு கணிறடககும்னு நம்பணிட்டு வகாழநதுட்டு 
இருநயதகாம். யஜகாதணி அடிவகாரத்துை தணிைககா 
அகககா கூட பூககறடயணிை யவறை ககு 
யபகாைகா .வருமகாைம் இருநதது ஆைகா 
அறடயகாைம் இல்ை .தணிைககா அகககா மூைமகா 
மகாரகககட் பணின்ைகாடி தகர குடிறசககு 
மகாைணியைகாம்.யஜகாதணிககு அவயைகா சநயதகாசம். 
அவயைகாட சணிகாணிச்ச முகம் அம்புட்டு அழககா 
இருககும் .எவயைகா அசதணி இருநதகாலும் 
அவயைகாட ஒத்த சணிகாணிபபும் அழுத்தமகாை 
முத்தமும் அத்தறையும் மகாத்தணி புடும்.
கககாஞச நகாள்ை யஜகாதணி கரபபமகா இருநதகா.
வகாழகறக அவயைகா அருறமயகா இருநதது.
என் புள்ை அவ வயணித்துை வைரும் யபகாது 
அபபடி ஒரு கபருறம.என் கபகாணடகாட்டி 
வயணித்துை அழுத்தணி முத்தம் கககாடுத்தகா உள்ை 
புள்ை சணிகாணிககுைது கவைணியணிை யகககுைது 
மகாதணிகாணி எல்ைகாம் யதகாணும் .கஷடயம 
கதகாணியை .தறையற்யணிை கணிடநதது வணிட 
அவ கநஞசணிை கணிடநதது அதணிகம் .என்றை 
கபத்தவை வணிட அதணிகமகா சுமநதவ அவ தகான்.
 ஒரு வழணியகா அழககாை கபகாம்பறை 
பு ள் ற ை ய  க ப த் து  எ டு த் த கா . மூ க கு ம் 
முழணியுமகா அவை யபகாையவ .ஒரு நகாள் 
சகாணியகாை மறழ.ககாய் கைணி யைகாடு வர இைகக 
யபகாயணிட்யடன் .அடிச்ச ககாத்துை எஙக 
ஏகாணியகா வீடு முழுதும் வணிழுநது யபகாச்சு .பதைணி 
யபகாய் நணின்யைன் .குழநறதககு எதுவும் 
ஆகை. ஆைகா கபகாணடகாட்டி தகான் தகரம் 
கணிழணிச்சு இைநதுட்டகா. பச்றச உடம்புககாகாணி.
உடம்புை தகாய்பபகால் வகாசம் மகாைை. 
அபபடியய வகாகாணி கககாடுத்யதன் மணணுககு  
தணிைககா அகககாவும் கசத்தணிருச்சு.அயதகாட 
இரணடு றபயனுஙகளும் என் ககாை 
கட்டிகணிட்டு நணின்னுச்சுஙக.அதுகளுககுககாக 
வகாழ முடிவு கசஞயசன் «என்ைதும் தைது 
உடறை பகாவகாறடயணில் மூடிய வசநதணி 
கண்ணில் வழணிநத கண்ீறர துறடத்து 
கககாணடு»வணிடுடகா நீயகாவது வகாழ ஒரு 
புடிபபு இருககு.எைககு பகாரு வகாழகறக.
உன் ஆத்தகாை யபகாை தகான் நகானும் 
.என்றை கபத்தவன் கசகாகுசகா வகாழ 
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என்றை படுகக அனுபபணிட்டகான் .அவன் 
கசத்ததுககு அபபுைமகா வணிடவகா முடிஞசது 
ப கா க கு ை வ ன்  க ண ணு க கு  எ ல் ை கா ம் 
நகான் அம்ம்மகா தகான் கதகாணியுயைன் 
எபபடி நல்ைதகா கபகாறழகக ?சீககணிரமகா 
யபகா புள்றைஙக எநதணிருச்சுை யபகாகுது 
«என்ைதும் கணிைம்பணி யபகாைகான் .
 சணிை நகாட்கைணில் யஜகாதணியணின் அண்ன் 
முரைணி மருதமுத்றத யதடி வநதகான். யஜகாதணி 
இைபபு கதகாணிநது அழுதகான் .இருவரும் 
ரகாத்தணிகாணி சரககு சகாபபணிட்டகாரகள். அபயபகாது 
முரைணி ‘‘இஙக பகாரு மச்சகான் .கறடசணியகா ஒரு 
கபகாணிய தணிருட்டு பணயைகாம். வரை ப்ம் 
எல்ைகாம் உைககு தகான்.குழநறதகககாக 
எடுத்துகயககா .இரணடு நகாள்ை வரயைன்.’’ 
என்று கணிைம்பணியவன் இரணடு நகாட்கைணில் 
தணிரும்பணி வநதகான் .மருதமுத்து எவயைகா 
கசகால்லியும் யகட்ககாமல் அவறை வற 
புறுத்தணி அறழத்து கசன்ைகான் .கணிைம்பும் 
யபகாது வசநதணியணிடம்»புள்றைகை இரணடு 
நகாள் பகாத்துகயககா நகான் வநது கூட்டிட்டு 
யபகாயைன் .நீயும் இைணி கதகாழணில் பண் 
ய வ ண ட கா ம் .  எ த கா வ து  க ற ட  வ ச் சு 
கபகாழச்சுகயககா «என்று கணிைம்பணி யபகாைகான்.
 இரணடு நகாட்களுககு பணிைகு முரைணி 
யககாறத மஙகைம் குபறப யமட்டிலும், 
மருதமுத்து றவயகாபுகாணி குைத்தணிலும் கசத்து 
கணிடநதகாரகள்.யபகாலிஸ வணிசகாரற  ் நடத்தணி 
கககாணடு இருநதைர .தணிருடிய இடத்தணில் 
அகபபட்டு அவரகைகால் அடித்து கககான்று 
வீசணிவணிட்டகாரகள்.
 ரகாஜபகாறையம் பஸ ஸடகாணட்ை 
வ ச ந த ணி  ப ழ  க ற ட  ய ப கா ட் டி ரு ந த கா ள் . 
குழநறத கதகாட்டிலில் தூஙகணி கககாணடி 
ரு ந த கா ள் .  ற ப ய ன் க ள்  ப ள் ை ணி க கூ ட ம் 
யபகாயணிருநதகாரகள்.  வசநதணி பஸ ஸடகாணட்ை 
பச்றச குத்துபவகாணிடம் தைது றகறய 
நீ ட் டி ’ ’ அ ய் ய கா  ம ரு த மு த் து ன் னு  எ ன் 
புருஷன் யபர கபருசகா குத்துஙக’’ என்ைகாள்.
 யகாருறடய வகாழவும் எைணிதணில் முடி 
வதல்ை அறவ ஒன்ைணில் இருநது இன் 
யைகான்று துைணிரககும் .                               n

(இநத சணிறுகறத நகாவைகாக மகாறை 
தகுதணியகாைதகா என்று கருத்தணிடவும்)

q
்ைிககுடித்ைகைபாரன

்கலேில் முட்டிகவைபாள்ளும் ைமேம்

அம்மபா’கவ அகழகைகிறபான.

q
கூலிதவ்பாழிலபாைி

விேர்கவக ைைப்்பில் எட்டிேகிறைகிறது

வைபாநரபாைபா.

q
்பாமகர இகலேில் துகை

விழு்ந் வணக்டப் புரட்டிப்ந்பபாடுைகிறது

ேதீரகலேில் வவேில்.

q
நமம்்பபாலதக்த தூகைகி

ஒறகறக கைேபால் சுமகைகிறபார்

தூணில் ஆஞ்ைநேேர் ஓவிேம்.

q 
்பபாவதக்க ைகரகை

புைி் ேதீரபாடுைகிநறன

ைபாகலத வ்பாடுைகிறது ்பிணம்.

-- சாெிராம். ்தஞசாவூர்.
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1.
ை்வு உள்்பாழிட்்ட 
அகறேில்்பான இருகைகிநறன.
என அகறக ை்விகை 
ஓேபாமல் ்ட்டு்பவரி்டம் ேபான
உள்நை இல்கல எனும் 
வ்பபாய்த ்ைவகல;
இகைவிக்கே 
வபாைறிததுக ை்டககும் உஙைைில் 
ேபாநரனும் ஒருவர்
அவரி்டத்கில் வைபால்லிடுஙைள்.

2.
இருட்க்டப் 
்பறறிததுக வைபாள்ைகிறது 
வவைிசைப் ்பைல்.
வவைிசைதக் 
இறுகைகிக வைபாள்ைகிறது
இரவு இருள்.

3.
துப்்பட்்டபாவும், கூ்ந்லும் 
ைபாறறறில் ந்பபாட்டிப் ந்பபாட்டுப் 
்பறகை; அவள் முைம்
அசைத்கிலும், ேபாணத்கிலும் 
ைறிவகை; ேபான எதுவவனறு
ரைறிப்ந்பன வ்பணநண...!

4.
எைது அைரபா்கிேில் 
"மனைிப்பு" எனும் வபார்தக்கே
ேதீகைகிே ்பிறகு; 
குகற்நது ைபாணப்்படுைகிறது
உஙைைி்டத்கில் ்வறுைள்.

5.
அரைைபாய், ம்ந்கிரிேபாய்; 
முறறும் துற்ந் முைிவைபாய்,
இரவவல்லபாம் ஆடிகைைிகை
்பிகழப்புகைபாை; ேபான 
ந்பபாட்்ட நவ்டஙைள் விடி்ந்தும் 
ைகல்ந்து.
ேகிஜத்கில் என ்பபாத்கிரம் நவறு.

  - 

அக்ப் வ்பருகமகவைை 
வைபால்லத துணி்ந்பால்
எனகைநே ்கினறு முடித்கிடும்
நைபாரப்்பைறி.
அப்ந்பபாது மரணத்கின ்பிடி
என ைணைகைத ்கிறகை வி்டபாமல்
இகமைகை இறுகைமபாய் 
மூடிேிருககும்.
என வேஞ்சுகூடு சுவபாைறித்கல
அறநவ ேகிறுத்கி இருககும்.

6.
இரவுைள் வைமபாவது ந்பபால் 
அவவைவு எைி்கில் 
வைமபாவ்கில்கல வபாைம்.
்பைல்ைள் ்பரிசைறிேவமனறபாலும்
முறறறிலும் நவவறபானறபாய்
வ்ரிைகிறது வபாைம்.
வபாைதக் அை்நது ்பபார்கை
்பறகவைகைப் ந்பபால் 
வறககைைள் இல்கலவேனறு
்பல ேபாட்ைள் ஏஙைகிேதுணடு.
ை்பா ைர்வைபாலமும் 
உ்டைிரு்ந்பாலும் ைபாறறறின வமபாழி 
புரிேபா் புதுவமபாழி.
்கிகைைைின ்கிருப்்பஙைளும், 
ைணககுைளும் எனறுநம
பு்கிர்்பான
மபாேஙைள் மகற்ந்தும் 
சூட்சுமஙைள் ேகிகற்ந்துமபாை 
வபாைம் குறறித்றறிே
ஓரபாயுள் ந்பபா்நவ ந்பபா்பாது.
எப்்பிறவிேபாேினும்
எத்கைப் ்பிறவிேபாேினும் 
அத்கைப் ்பிறவிேிலும் வபாைம் 
குறறித்றறி்ல் அலபா்கிேபாைது.

- உணர்வும் ஆகைமும்

ைாரிென்ைன் நா்கராேன்
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 எைது அன்பகாை சயககாதரரகயை!! 
குழநறதகயை!!! 
 என்ைணிடம் எஙகைது வகாழகறகறயப 
பறைணிக கூறும்படி யகட்கணிைீரகள். °மகாைணிடச் 
சகாதணிககு அமரவகாழவு தரயவணடும் என்ை 
உன்ைத  யநகாககத்துடன் உறழத்தவர என் 
க்வர. 
 நகான் படித்தவைல்ை. ஆயணினும் 
மககாகவணியுடன் எைது ஏழு வயது முதல் 
முபபத்தணிரணடு வயது வறர வகாழும் 
பகாககணியம் கபறைணிருநயதன்.
 சணிை அன்பரகள் என்ைணிடத்தணில் சணிை 
யகள்வணிகள் யகட்கணிைகாரகள்;  அதகாவது, 
பகாரதணியகார தம் கககாள்றககறை நகாட் 
டிறகு உபயதச ணிபபயதகாடு,  நகாட்டில் 
பரபபுவயதகாடு நணிறுத்தணிககககாணடகாரகா?, 
அல்ைது வீட்டிலும் பணின்பறைணி நடத்தணிக 
ககாட்டிைகாரகா? என்று யகட்கணிைகாரகள். 
 ஆம், தம் கககாள்றககறை வீட்டிலும் 
நடத்தணிக ககாட்டிைகார அவர என்று 
சநயதகாஷமகாகச் கசகால்லுகணியைன்.
 என் க்வர இைம் வயதணில் 
கறரகடநத உறசகாகத்யதகாடு யதச யசறவ 
யணில் இைஙகணிைகார. கசன்றையணில் அதறகு 
த ற ட  ஏ ற ப டு ம்  எ ன் று  அ வ ரு க கு த் 
யதகான்ைணியபடியகால் புதுறவ கசன்ைகார. 
அநதக ககாைத்துத் யதசபகதருககுப புதுச்யசகாணி 
புகலிடமகாயணிருநதது. 
 புதுறவயணில் பத்து வருடம் வசணித்யதகாம். 
அரசணியலில் கைநதுகககாள்ை அவருககு அஙகு 
வசதணியணில்ைகாது இருநதும், அவர எபயபகாதும் 
நகாடு சுதநதணிரம் கபறுவதறகு என்ை வழணி? 
என்பறத யயகாசணிபபதணிலும், பகாரத நகாடு 
எவவணிதமகாை சுதநதணிரம் கபை யவணடும் 
என்று கைவு ககாணுவதணிலும். கபகாழுறதச் 
கசைவணிடுவகார. 

 அவர அைணியகாதது! ப்முணடகாககு ம் 
கறை. என் க்வர, வயணிறறுப பகாட்டுகககாகத் 
தமணிழத் கதகாணடு கசய்யவணில்றை. அவர 
எழுதணிய பகாடல்கறை வணிறறு ஒரு ைகாபமும்  
கபைவணில்றை. ஆை அமர உட்ககாரநது 
யயகாசணித்துக கவணிறத எழுதமகாட்டகார. 
இரயவகா பகயைகா, வீட்டியைகா கவைணியணியைகா, 
கடறகறரயணியைகா, அவவபகபகாழுது யதகான் 
றும் உ்ரச்சணிப கபருககணிற பணிைநதறவயய 
அவரது கவணிறதகள்.
 ஒரு சம்பவம் என்ைகால் மைகக 
முடியகாது. மதணியம் ஒரு ம்ணி ஆகணிவணிட்டது. 
சகாபபணிடுவதறகு அவர வரவணில்றை. கமது 
வகாகச் கசன்று, தூரத்தணிலிருநது எட்டிப 
பகாரத்யதன். என் க்வகாணின் கணகைணிலிருநது 
கண்ீர வழணிநயதகாடிக கககாணடிருநதது. 
 ‘‘இைணி மணிஞச வணிடைகாயமகா?’’ என்ை 
அவர உதடுகள் முணுமுணுத்தை. அருகணில் 
யபகாய் என்ைகவன்று யகட்க என் மைம் 
துடிதுடித்தது. ஆைகால் பயமும் ஒரு புைம் 
ஏறபட்டது. ‘ஏயதகா மகத்தகாை துயரம் 
ஏறபடகாவணிட்டகால் அவர கணகைணிலிருநது 
நீர வரகாது. என்ை வணிஷயயமகா?’ என்ை 
தணிகணில் கககாணயடன்.

 ஏறககுகறே 70 - ஆணடுைளுககு முனபு 1951 ஆம் ஆணடு ்கிருசைறி 
வபாவைபாலிேில் ‘‘என ைணவர்’’ எனற ்கலப்்பில் ்பபார்கிேபாரின மகைவி 
்கிரும்கி வைல்லம்மபாள் ்பபார்கி ஆறறறிே உகர.

""   ''

  |35



  36|

 க்வர தணிடீகரை நணிமணிரநது பகாரத்தகார. 
‘கசல்ைம்மகா, இஙயக வகா’ என்ைகார. கசன்யைன். 
கீயழயணிருநத எஙகள் குழநறதகறையும் 
அறழத்தகார. ‘நமது இநதணிய மகாதரகள் அநநணிய 
நகாட்டில் படும் பகாட்றடக யகளுஙகள்’ 
என்ைகார. ‘‘கரும்புத் யதகாட்டத்தணியை’’ என்ை 
பகாட்றட அவர பகாடியறதக யகட்ட நகாஙகளும் 
வணிம்மணி வணிம்மணி அழுயதகாம்.
 மறுநகாள் அநதப பகாட்டு கசன்றை 
யணில் ஒரு கபகாதுககூட்டத்தணில் பகாடபபட்டது. 
அறதக யகட்ட ஜைஙகள் எவவணிதத்தணிலும் 
ஒபபநதக கூலி முறைறய ஒழணிககவும், 
அநநணிய நகாடு கசன்ை நமது நகாட்டுத் 
கதகாழணிைகாைகாணின் குறைகறைத் தீரககவும் 
கஙக்ம் கட்டிக கககாணடகாரகள். 
 இன்னுகமகாரு மைகக முடியகாத 
ஞகாபகம். அவர மணணுைறக வணிட்டு 
நீஙகுவதறகுச் சணிை நகாட்கள் முன்ைதகாக, 
ஹணிரணயனுககும் பணிரஹைகாதனுககும் நடநத 
சம்வகாதமகாக, சணிை வகாணிகயை கககாணட ஒரு 
பகாடல் எழுதணிைகார. அநதப பகாட்றட அவர 
பகாடிய வணிதத்றத எவவணிதம் வர்ணிபபது!
 நகாரகாய் நகாமத்றத அவர உச்சகாணிக 
கும் கபகாழுதும், பகாடும் கபகாழுதும் உடல் 
புல்ைகாணிககும். அவர பூத உடல் மறையும் 
வறர, இறுதணிவறர, நகாரகாய் நகாமத்றத 
ஜபணித்தகார.
 ‘ ‘ . .வறுறம, கவணிஞைணின் தைணி 
உறடறம. கவணிஞனுககு இநத மணணுைகணில் 
இன்பம் அைணிபபது கவணிறத; ஆைகால் 
வயணிறறுககு உ்வு யதடி வகாழும் வறகறய 
அ வ ன்  ம ற ை வ ணி த கா ன்  க ண டு ப ணி டி க க 
யவணடி வருகணிைது. 
 ககாதல் ரகா்ணியகாக மறைவணிறயப 
யபகாறறும் கவணிஞன் அவளுககுச் சகாதமும் 
யபகாடயவணடும் என்ை நணிறையவயணின்ைணிக 
ககாைம் கழணித்தகாயை ஆைகால், என்ை கசய்ய 
முடியும்?..’’
 ஊருககுப கபருறம என் வகாழவு. 
றவயகத்தகார கககாணடகாட வகாழயவணடும் 
என்ை என் கைவு ஓரைவு பலித்தகதன்ையவகா 
உணறமதகான். இன்று என் க்வகாணின் 
புகழ வணிணமுட்டிச் கசல்கணிைது. 
 இன்று மககாகவணியணின் மறைவணியகாகப 
யபகாறைபபடும் நகான் அன்று றபத்தணியகககாரன் 
மறைவணிகயன்று பைரகாலும் ஏசபபட்யடன்...

 வணியநகாதஙகள் என் வகாழகறகயணில் 
அதணிகம். உைகத்யதகாகடகாட்டி வகாழ வறக 
அைணியகாத க்வருடன் அமர வகாழவு 
வ கா ழ ந ய த ன்  எ ன் ை கா ல்  உ ங க ளு ககு ச் 
ச ணிகா ணிபபகாகத்தகான் இருககும்.  யகாருககு 
மறைவணியகாக வகாழநதகாலும் வகாய்ககைகாம். 
ஆைகால் கவணிஞன் மறைவணியகாயணிருபபது 
கஷடம். கவணிஞரகள் யபகாகயக தைணி. 
 உணபதணிலும் உைஙகுவதணிலும் கூட 
சகாதகார் மைணிதறரபயபகால் அவரகள் 
இருபபதணில்றை. கறபறைச் சணிைகு வணிகாணித்துக 
கவணிறத வகாைணில் வட்டமணிடும் பைறவ, 
பூ ய ை கா க த் த ணி ய ை  இ ரு ண ட  வீ ட் டி ய ை 
மறைவணிககும் மறைவருககும் சம்பகாத்தணியம் 
கசய்துயபகாட்டு, சகாதகார் வகாழகறக வகாழ 
முடியுமகா?
 கவணிஞன் வணிசணித்தணிரமகாை தன்றம 
நணிறைநதவன்; அவனுககு எதுவும் கபகாணி 
தணில்றை. ஆைகால் கவறை நணிறைநத வகாழ 
நகாறைக கழணிகக யவணடும் என்று எநதப 
கபணதகான் நணிறைகக முடியும்? 
 ச ணிறு வயத ணில் ஆசகாபகாசஙகளும் 
அபணிைகாறஷகளும் ஒவகவகாரு கபண்ணின் 
மைத்தணிலும் நணிறைநதணிருபபது இயறறகதகாயை? 
சுகமகாக வகாழவதறகு கசகாரககயைகாகம் கசன் 
ைகால்தகான் முடியும் என்ை நணிறை கவணிஞன் 
மறைவணிககு ஏறபட்டு வணிடுகணிைது. 
 அநத நகாைணிலிருநத சத்தணிமுத்தப 
புைவகாணின் மறைவணியணிடமணிருநது இன்று 
என்வறர சுகவகாழவு ஒயர வணிதமகாகத்தகான் 
அறமநதணிருககணிைது. ஏககாநதத்தணில் அமரநது 
வ ணி ட் ட கா ல்  மு ை ணி வ ரு ம் கூ ட  அ வ கா ணி ட ம் 
பணிச்றசதகான் வகாஙகயவணடும். ஆைகால் 
மறைத் தறைவணியகாகணிய நகான் அவவகாறு 
நணிஷறடயணிலிருகக முடியுமகா?
 கவணிஞரகைணில் பைதரபபட்டவரகள் 
இருககணிைகாரகள். கடவுறைப பகதணி கசய்யும் 
கவணிஞன், ககாவணியம் எழுதும் கவணிஞன், 
இவரகறைப புை உைகத் கதகால்றைகறை 
சூழ இடமணில்றை. எைது க்வயரகா 
கறபறைக கவணியகாக மட்டுமல்ைகாமல் 
யதசணியக கவணியகாகவும் வணிைஙகணியவர.
 அதைகால் நகான் மணிகவும் கஷடப 
பட்யடன். கவணிறத கவள்ைத்றத அற் 
யபகாட்டுத் தடுத்தது அடககு முறை. குடும்பயம 
கதகால்றைககுள்ைகாகணியது. ஆைகால் நுஙகும் 
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நுறரயுமகாகப கபகாஙகணி வரும் புது கவள்ைம் 
யபகாை அடககுமுறைறய உறடத்துககககா்டு 
பகாய்நது கசல்லும் அவர கவணிறத.
 ககாறையணில் எழுநததும் கணவணிழணித்து, 
யமறட யமல், யமறைச்சுடர வகாறை யநகாககணி 
வீறைணிருபபகார. ஸநகாைம் ஒவகவகாரு நகாள் 
ஒவகவகாரு வணிதத்தணில் அறமயும். ஸுகாணிய 
ஸநகாைம்தகான் அவருககுப பணிடித்தமகாைது. 
 க வ ை ணி ய ணி ய ை  ந ணி ன் று  ந ணி ம ணி ர ந து 
ஸுகாணியறைப பகாரபபதுதகான் கவய்யணிற 
குைணியல். ஸுகாணியகணிர்ம் கணகைணியையுள்ை 
ம கா சு க ற ை  நீ க கு ம்  எ ன் ப து  அ வ ர 
அபணிபபணிரகாயம். ககாறையணில் ககாபபணி, யதகாறச 
பணிரதகாைமகாயணிருகக யவணடும் அவருககு. 
தயணிர, கநய், புது ஊறுககாய் இறவகறைத் 
யதகாறசயணின் யமல் றவத்து உணபகார.
 அவருககுப பணிகாணியமகாை கபகாருறைச் 
யசககாணித்துக கககாடுத்தகால், அவரது நணபர 
கைகாை ககாகறகயும் குருவணியும் அதணில் 
முகககால் பகாகத்றதப புசணித்து வணிடுவகாரகள். 
எ ற த  ய வ ண டு ம கா ை கா லு ம்  க ப கா று க க 
முடியும்; ஆைகால் கககாடுத்த உ்றவத் 
தகாம் உண்காமல் பைறவகளுககுப 
யபகாட்டுவணிட்டு நணிறகும் அவருறடய தகாரமணிக 
உ்ரச்சணிறய மட்டும் என்ைகால் சகணிககயவ 
முடிநததணில்றை.
 ச ணிஷயருககுக குறைவு இரகாது. 
கசய்தணிகளுககும் குறைச்சல் இல்றை. 
ககாைமுதயமகா ககாதணின் வழணியய புகுநது 
உடல் எஙகும் நணிறைநதுவணிடும். கைணிபறப 
மட்டும் பூர்மகாக அனுபவணிகக முடியகாமல் 
உள்ைணிருநது ஒன்று வகாட்டும்.
 அதுதகான் கவறை! இச்சகம் யபசணி 
வகாழும் உைகத்தணில் எபகபகாழுதும் கமய்யய 
யபச யவணடும் என்பது அவரது கட்டறை. 
எ க க கா ர ் த் ற த க க க கா ண டு ம்  க ப கா ய் 
யபசக கூடகாது. இது எத்தறை சணிரமமகாை 
ககாகாணியம் என்பது எல்ைகாருககும் கதகாணிநத 
வணிஷயம்தகான்.
 புதுறவ எைககுச் சணிறைச்சகாறை 
ஆகணியது. சணிறைச்சகாறை என்ை கசய்யும்? 
ஞ கா ை ணி க ற ை  அ து  ஒ ன் று ம்  க ச ய் ய 
முடியகாதுதகான். எறதயும் ஏறறுககககாள்ளும் 
மைத்தணிணறம அவரகளுககு உணடு. 
 ஆைகால் என்றைபயபகான்ை சகாதகார்ப 
கபணணுககு, இல்ைைத்றத நல்ைைமகாகக 

ய வ ண டு ம்  எ ன் ை  ஒ ய ர  வ ணி ஷ ய த் ற த 
ைட்சணியமகாகக கககாணட ஒருத்தணிககுச் 
சணிறைச்சகாறை புதுவணிதமகாை துன்பஙகறை 
அள்ைணித்தகான் கககாடுத்தது.
 புதுறவயணில்தகான் புதுறமகள் அதணிகம் 
யதகான்ைணிை. புது முயறசணிகள், புதணிய நகாககாணிகம், 
புதுறமப கபண எழுச்சணி, புதுக கவணிறத 
இறவ யதகான்ைணிை. இத்தறை புதுறமகளும் 
எழுவதறகு நகான்தகான் ஆரகாய்ச்சணிப கபகாரு 
ைகாக அறமநயதன்.
 கபணகளுககுச் சம அநதஸது வழஙக 
யவணடுமகா? யவணடகாமகா? என்று கவகுககாைம் 
ஆரகாய்நத பணின்ையர, கபண வணிடுதறை 
அவசணியம் என்ை முடிவு கணடு, நறடமுறையணில் 
நடத்துவதறகுத் துடிதுடித்தகார என் க்வர. 
இநத முடிறவ அவர ககாணபதறகுள் நகான் 
பட்ட பகாடு கசகால்லுநதரமன்று.
 புதுறவயணில் அரசணியலில் கைநது 
கககாள்ை ஒரு வசதணியும் இல்ைகாதணிருநத 
யபகாதணிலும், தமணிழ இைககணியத் கதகாணடு 
கசய்ததைகால் ஒருவகாறு மை அறமதணி 
கபறைணிருநதகார. நமது கபகாககணிஷஙகள் என்று 
கருதத் தகும்படியகாை அவரது கவணிறதகள் 
எல்ைகாம் அஙகுதகான் யதகான்ைணிை. 
 மைணிதறர அமரரகாகக யவணடும் 
என்று தவணித்த என் க்வர, எத்தறை 
இறடயூறுகளும் எதணிரபபுகளும் ஏறபட்ட 
யபகாதணிலும், அவறறைகயல்ைகாம் யமகாதணி 
மணிதணித்து வணிட்டுத் தம் ைட்சணியத்தணில் முன்யைறும் 
து ண்ிவு கககாணடு கசயைகாறைணிைகார.
 ம க கா க வ ணி  ந கா ட் டி ற க கா க ,  அ த ன் 
சுதநதணிரத்தணிறககாக வகாழநதகார. 
 தமணிழ பணபகாட்டில் சணிைநத அவர 
ஈறக, அன்பு, சகணிபபுத்தன்றம முதைகாை 
பணபுகறைக கறடபபணிடித்து வகாழநதது 
ஓர அதணிசயமன்று. 
 தூஙகணிக கணிடநத தமணிழறர வணிழணிப 
புறுத்தணியதும் அதணிசயமன்று; ஆைகால் இன்று 
அவரது பூத உடல் மறைநத பணின்பும் தமணிழ 
யபசும் ஒவயவகார உயணிகாணிைணிடத்தும் அவர 
கைநது நணிறபதுதகான் அதணிசயம் என்று எைககுத் 
யதகான்றுகணிைது. ‘‘வணிணடுறரகக மகாட்டகாத 
வணிநறதயடகா!’’  என்று அவரது கவணிறத 
கமகாழணியணில்தகான் இநத மகணிழச்சணிறயத் கதகாணிவணிகக 
யவணடியணிருககணிைது.
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இைககணியஙகைணில் குழநறத இைககணியம் 
என்ை ஒரு பணிகாணிவு உள்ைது என்பறத 
அறைவரும் அைணியவகாம். ஆைகால் 
அதறககாை ஆசணிகாணியரகள் எழுத்தகாைரகள் 
கவணிஞரகள் மணிகவும் குறைவு என்பறத 
அைணியவகாமகா? இல்றை என்றுதகான் 
கசகால்ை யவணடும். அழ வள்ைணியபபகா 
யபகான்ை குழநறதகளுகககாை 
கவணிஞரகள் இன்று அருகணி வரும் 
ககாைத்தணில் கும்பயககா்த்தணிலிருநது ஒரு 
குழநறதகளுகககாை  கவணிஞகாணின் நூல் 
ஒன்றைக ககா் யநகாணிட்டது. அநநூறைப 
பறைணிய வணிமரசையம இபபகுதணி; 

குழநறதகளுகககாை நூல்கள் என்ை 
கபயகாணில் வரும் கபரும்பகாைகாை நூல்கள் 
அந நூல்களுகககாை இைகக்ஙகளுடன் 
கவைணிவருவதணில்றை ஆைகால் இநத நூல் 
குழநறதகளுகககாை நூல் என்ை முழு 
தகுதணிறயயும் கபறறு கவைணிவநதணிருககணிைது 

கபகாணிய கபகாணிய எழுத்துககள் 
பல்வண்பபடஙகள்  குழநறதகளுககுப 
பணிடித்தமகாை தறைபபுகைணில் பகாடல்கள் 
எை அறைத்து வறககைணிலும் சணிைநது 
வணிைஙகும் ஒரு இைணிய நூறை கவணிஞர 
பகாலு யககாவணிநதரகாசன் அவரகள் வழஙகணி 
இருககணிைகார. 

பள்ைணியணில் முபபத்துநகான்கு 
வருடஙகள் ப்ணியகாறைணிய அனுபவம் 
குழநறதகளுடன் அன்பகாகப 
பழகும் தணிைன் கககாணட கவணிஞகாணின் 
ஒவகவகாரு பகாடலும் குழநறதகளுககுப 
பணிடித்தமகாைதகாக இருககும் வறகயணில் 
எழுதபபட்டுள்ைது மட்டுமணின்ைணி 
வடிவறமககவும் பட்டுள்ைது.  ஒவகவகாரு 
பககத்தணிலும் ஒரு பகாடல் அழகணிய 
படத்துடன் குழநறதகள் வணிரும்பும் 
தறைபபுகைணில் வழஙகபபட்டுள்ைது. 

ஐம்பது  தறைபபுகைணில் பகாடல்கள் 
எழுதபபட்டுள்ைை. இரணடு பகாடல்கள் 
தவணிர ஏறைய பகாடல்கள் கபரும்பகாலும் 
அறுசீரவணிருத்தஙகைணில் எட்டு அடிகள் 
கககாணட எைணிய பகாடல்கைகாகயவ 
எழுதபபட்டுள்ைது சணிைபபு. ஆறை கணிைணி 
நணிைகா எை குழநறதகளுககுப பணிடித்தமகாை 
தறைபபுகள் மட்டுமல்ை நல்கைகாழுககம் 
சுககாதகாரம் சத்துள்ை உ்வு சுககு 
மல்லி ககாபணி யபகான்ை  தறைபபுகைணிலும் 
பகாடல்கள் எழுதபபட்டுள்ைை. அம்மகா 
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அபபகா ககாநதணி பகாரதணி பகாரதணி தகாசன் 
ஔறவயகார கட்டகபகாம்மன் யவலு 
நகாச்சணியகார எைப பட்டியல் நீள்கணிைது. 
அைணிவணியல் கருத்துகறையும் தைது 
பகாடல்கள் வழணியகாகக குழநறதகளுககுக 
கறபணித்துள்ைகார. 

அன்பணின் வடியவ இறைவகா என்று 
இறைவகாழத்யதகாடு புத்தகம் 
கதகாடஙகுகணிைது. இறைவகாழத்றதத் 
கதகாடரநது கமகாழணி வகாழத்தணில் தமணிறழ 
வகாழணியயவ எை வகாழத்துகணிைகார.கமகாழணிறய 
அடுத்து நமது பகாரதநகாட்றடப யபகாறைணிப 
பகாடுகணிைகார. பகாரதநகாட்றடப பகாடிய 
பணின்ைர தமணிம்நகாட்றடயும் மைகககாமல் 
பகாடுவது கவணிஞகாணின் தமணிழபபறறை 
கவைணிபபடுத்துகணிைது. அடுத்து 
யதசத்தநறதறயயும் கல்வணிககடவுள் 
ககாமரகாசறரப பகாடியுள்ை கவணிஞகாணின் 
பகாரறவ அம்மகா அபபகா குரு எைச் 
கசல்கணிைது

அடுத்து இயறறகறயப பகாடும் கவணிஞர 
சூகாணியறைப பகாடும்யபகாது 

யசகாறையணில் ஒைணிநது கககாணயடயை 
சுடவும் உன்ைகால் முடியகாயத

என்று பகாடுகணிைகார.

தறயபகாது நணிைவுககுப பய்ம் 
யமறகககாள்ை ஆயத்தம் கசய்வறதத் 
தைது அடுத்த பகாடலில் பகாடுகணிைகார

பைரும் பய்ம் யமறகககாணடு
பகாரகக உன்றை வருவகாயர  

என்கணிைகார

தகாைகாட்டும் அறைகறைத் தன் அடுத்த 
பகாடலில் அறழககும் கவணிஞர 
ககாைகாை நடநதணிட உன்யைகாடு
ககாயதகாடு யபசணிடு என்யைகாடு என்கணிைகார 

அடுத்து மறைறயயும் மறழறயயும் 
பகாடுகணிைகார. 

உச்சணி யநகாககணி வரைகாமகா
உன்றைக கககாஞசணிப யபசணிடயவ 
என்று மறையணிடம் யகட்கும் கவணிஞர 
மறழயணிடம் ககாைம் அைணிநது கபய்தணிட 
யவணடுகணிைகார.

வறைநது கநைணிநது கசல்லும் ஆறறைப 
பகாடும் கவணிஞர கணிைணிறயயும் அறழககணிைகார. 
அன்பு கசய்யவகாம் சணிகாணித்து மகணிழயவகாம் 
வீரம் யபகாறறுயவகாம் யககாபம் யவணடகாம்  
என்று பகாடும் கவணிஞர யகாறைறயயும் 
மைகககாமல் அறழககணிைகார.

அைமும் கசய்து வகாழககவை 
ஔறவப பகாட்டி கசகான்ைகாஙக  என்று 
ஔறவறயயும்

அஞசகாகநஞசன் கட்டகபகாம்மன்
அன்றை நகாட்டின் தவபபுதல்வன் என்று 
கட்டகபகாம்மறையும் 

யநரம் பகாரத்துத் தகாககணிட்டகார
நணிறைத்த சபதம் முடித்தகாயர என்று 
யவலுநகாச்சணியகாறரயும் பகாரகாட்டியுள்ைகார

இற்யதைத்றதயும் மருத்துவரகறையும் 
தைது பகாடல் வகாணிகைணில் கககாணடு 
வநதுள்ைகார.

பள்ைணிக கூடஙகைணில் பகாடமகாக 
றவககத்தககத் தகுதணியுடன் உள்ை நூல். 
பயனுள்ை நூைகாக ஆசணிகாணியரகளுககும் 
இருககும். கவணிறத எழுத எணணும் 
ஆரம்ப ககாைக கவணிஞரகளுககும் உதவும் 
நூல். இதறை புக மீடியகா நணிறுவைம் 
கவைணியணிட்டுள்ைது.  வணிறை ரூ 200 / -

யவணடுயவகார ஆசணிகாணியறர அணுகைகாம்

ஆசணிகாணியர 
பகாலு யககாவணிநதரகாஜன்

அறையபசணி +91 94434  84316
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புன்னப்கபெ தமன்னப்கொல த்காணடு ொ்வபரயும் 
்வசீ்கரிப்ை்வர். அ்வர் ைன்மு்கப்ைபடப்ைாளி. ைளளி ஆசிரிெர், 
ஓ்விெர், ்க்விஞர், மைச்சாளர், சமூ்கநை உை்காரி இப்ைடி 
அடக்கத்துடன் ஒளிர்நது நிறை்வர். அடக்கமும் அெராது 
உபழப்புமா்க ைரிணமிககும் இ்வர் ைை நூல்கபளத் 
்தமிழுழ்கிறகு ்தந்த்வர். ்க்விெரங்கில  ்கணீதரனக ்க்விைாடி 
்திப்கக்கச் தசய்ை்வர். ஆறேலமிகு ்திேபமொல அரங்கில 
நடு்வராவும் ்தபைபம்தாங்கி சிேப்ைிககும் ்வலைபம 
தைறே்வர். இ்வபர ்தமிழ்தநஞசம் மநர்்காணல தசய்து 
ம்கிழ்வு த்காள்கிேது. 

்வாச்கர்்கமள ்வாருங்கள சிேிது மநரம் முபன்வருடன் 
ைெணிப்மைாம்.

ம்கள்விக்கபண த்தாடுப்ைாளர்  : 
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 உஙகள் குடும்பம் பறை ணிய அைணி 
முகத்துடன் துவஙகுயவகாமகா?

 எ ன்  த ந ற த  ய வ மு க ணி  எ ன் ை 
யவ.முத்துகணிருஷ்ன். வணிருதுநககாணில் இரயணில்யவ 
யணில் அதணிககாகாணி. கவணிஞர. எழுத்தகாைர. யபச்சகாைர. 
சமூக யசவகர. தகாய் இரகாதகா. இருவரும் 
இபயபகாது இல்றை. ஆறு குழநறதகைணில் 
மூத்தவைகாக கசல்வகாககுடனும் றதகாணியமகாகவும் 
வைரககபபட்யடன். மறை சயககாதர சயககாதகாணிகள் 
சணிைபபகாக உள்ைைர. என் க்வர இரகா.
இரகாஜன். தைணியகார துறையணில் ஓய்வு கபறைவர. 
என் இைககணியப பய்த்தணின் இற்யகாக, 
உறுதுற்யகாக உள்ைகார. 

 உஙகள் பள்ைணிபபருவ  சுவகாரசணிய 
மகாை  நணிகழவு ஏயதனும் நணிறைவணிருககணிைதகா?

 ப ள் ை ணி ப ப ரு வ ம்  இ ை ணி ற ம ய கா ை 

பட்டகாம்பூச்சணி ககாைம். நகான் கூறும் அனுபவம் 
உஙகளுககு புதணிதகாக இருககும் என்று 
நணிறைககணியைன். என்றை முதன்முதலில் 
முதல் வகுபபணில் யசரத்த கககாணடகாட்டம் தகான் 
அது. அபயபகாகதல்ைகாம் ஐநது வயது முடிநத 
பணின் தகான் பள்ைணியணில் யசரபபகாரகள். இன்று 
யபகாை யகஜணி ககளும் இல்றை. மூன்று வயதுக  
கககாடுறமகளும்  இல்றை. இரகாமநகாதபுரத்தணில், 
குதணிறர வணடியணில் பட்டுத் து ண்ி வணிகாணித்து 
அமரச்கசய்து, குதணிறர வணடிககு முன்பும் 
பணின்பும் நகாதஸவரம், ககட்டி யமைம் 
முழஙக என் கபறயைகாரகள், உைவணிைரகள் 
ஊரவைமகாய்   சரஸவதணி  யககாவணிலுககு 
அறழத்துச் கசன்று சரஸவதணியதவணி சணிறையணின் 
முன் அமரறவத்து கநல்லில், சரககறரயணில், 
தகாைணியஙகைணில் என் றகபபணிடித்து எழுத 
றவத்து பணின்  அயத ஊரவைம் அஙகுள்ை 
அரசு பள்ைணியணில் கககாணடு யசரத்த நணிகழவு 
இன்னும் என் நணிறைவணில் இருககணிைது. நகான் 
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வைர வைர இநநணிகழறவ அடிககடி கூைணி 
கபருறமபபடுவகார என் கபறயைகாரகளும், 
உைவணிைரகளும். அதைகால் என் மைதணில் 
இநநணிகழவு மைககமுடியகாத ஓவணியமகாக 
பதணிநதுவணிட்டது. அதன்பணின் பள்ைணி கல்லூகாணி 
வகாழகறக முடிநது தணிரும்மகாகணி ஓசூர 
வநது ஆசணிகாணியரகாகணி இன்று ப ண்ி நணிறைவு 
கபறை பணின்பும் இநத நணிறைவு மைதணில் ஓடிக 
கககாணயட இருககணிைது  படமகாக.

  அருறமயகாை அனுபவம்.  உஙக 

ளுககு கவணிறத எழுத ஆரவம் எநத வயதணில் 
யதகான்ைணியது?

    என் தநறத சணிைநத யமறடப 
யபச்சகாைர, கவணிஞர. வணிருதுநகர இரயணில்யவ 
துறையணில் உயர ப்ணியணில் இருநதகார. அவர 
எழுதும் கவணிறதகறை சணிறுவயதணிலிருநயத 
படித்துப படித்து என்றை அைணியகாமல் 
ஏயதனும் எழுத யவணடும் என்று எண்ணி 
வகாழத்துக கவணிறத, இயறறக, பள்ைணி,  
ஆசணிகாணியரகள் பறைணி வணிறையகாட்டகாக எழுத 
ஆரம்பணித்யதன்.  ஆைகால் என் முதல் வணிருபபம்  
ஓவணியம் வறரவது.  அவவபயபகாது கவணிறத 
எழுதுவயதகாடு சகாணி. ஆசணிகாணியர ப்ணியணில் 
யசரநது மகா்வரகளுடன் பழகும் யபகாது 
அவரகறை ஊககபபடுத்த கதகாடரநது 
எழுத நகானும் கவணிஞரகாயைன்.

  நீஙகள் வறரநத ஓவணியஙகள் பறைணி 
கூை முடியுமகா?

     எஙகும் கறறுககககாள்ை வசதணி 
இன்ைணி, நகாயை எைககு கதகாணிநத அைவு 
பை ஓவணியஙகள் வறரநதுள்யைன். அதணில் 
மணிக சணிைபபகாைது  நடிகர தணிைகம் சணிவகாஜணி 
கய்சன் அவரகறை வறரநததுதகான். 
பள்ைணி இறுதணி வகுபபு படிகறகயணில் ஒரு 
சகாதகார்த்  தகாைணில் சணிவகாஜணி கய்சன் 
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அவரகறை வறரநது றவத்தணிருநயதன். 
அவர வணிருதுநகர வழணியகாக சபகாணிமறைககு 
இரயணிலில் கசல்கணிைகார என்று யகள்வணிப 
பட்டதும் நகானும் என் தம்பணியும் இரயணில் 
நணிறையம் கசன்று அவர எநத கபட்டியணில் 
அமரநது இருககணிைகார என்று யதடி 
ஓடிச்கசன்று நகான் வறரநத ஓவணியத்றதக  
ககாட்டியயபகாது, ‘‘அட என்றை  மகாதணிகாணியய 
இருகயக.. இபயபகா நகான் எதுவும் கககாடுகக 
முடியறையய உைககு..’’ என்ைகார.  ‘‘எதுவும் 
யவணடகாம் சகார.. உஙக றககயழுத்து 
மட்டும் யபகாட்டு குடுஙக.. ’ ’  என்று 
நகான் சணிகாணித்துககககாணயட கசகான்ைதும் 
அ ந த ப  ப ட த் த ணி ல்  உ ள் ை  ச ட் ற ட க  
ககாைகாணில் தன் றககயழுத்றதப யபகாட்டுக  
க க கா டு த் த கா ர .  4 5  ஆ ண டு க ளு க கு ப 
பணின் அவரது 90வது பணிைநத நகாள் 
க ச ன் ற ை ய ணி ல்  க க கா ண ட கா டி ய ய ப கா து 
சணிவகாஜணி பறைணிக  யகட்டிருநத யபகாட்டிகைணில் 
நகான் கவறைணி கபறறு  இருநததகால் 
பகாணிறசப கபறறுககககாள்ை வணிழகாவணிறகு 
அறழககபபட்யடன்.  அவர ஓவணியத்துடன் 
வகாழத்தும் எழுதணி வணிழகாவணிறகு எடுத்துச் 
கசன்யைன். சணிவகாஜணி கய்சன் உருவம் 
கபகாைணித்த தஙக நகா்யமும் கவள்ைணி 
நகா்யமும் பகாணிசகாகக கககாடுத்தைர.  

ஓவணியத்றத தணிரு. ரகாம்குமகார, தணிரு பணிரபு 
இ ரு வ கா ணி ட மு ம்  க கா ட் டி  அ வ ர க ை ணி ன் 
கநகணிழச்சணியணில் நகானும் கநகணிழநதது மைகக 
முடியகாது. எத்தறையயகா ஆணடுகளுககு 
முன் நகான் வறரநத ஓவணியம் அவரது 
மகன்கைணின்  மூைம் அவரது  இல்ைத்தணிறகு 
வகாழத்துடன் கசன்ைணிருககணிைது.  இது 
எபபடிபபட்ட சணிைபபு கதகாணியுமகா! என்றும் 
மைககமுடியகாத வணியபபு!  இறுதணியகாக 
நகான் வறரநதது சரஸவதணி படம். பை 
ஆ ண டு க ளு க கு  மு ன் பு  வ ற ர ந த து . 
அதன்பணின் வறரய யநரமணின்ைணி எழுத்தணின் 
பககம் தணிரும்பணி வணிட்டது என் கவைம்.

 தஙகள் ஆசணிகாணியப ப்ணியணின் சவகால் 
கள் சகாதறைகள் என்ை?

    நகான் ஒரு ஆசணிகாணியர என்று கசகால்வதணில் 
அைவணிைகா கபருறம அறடகணியைன்.  ஆஙகணிை 
ஆசணிகாணியரகாை எைககு கணிரகாமபபுை பணிைஸ 
டூ மகா்வரகளுககு ஆஙகணிைம் கறறு 
கககாடுத்து அவரகறை யதரச்சணி கபைச் 
கசய்வது என்பது கபகாணிய சவகாைகாை 
ப ண்ியகாக இருநதது. அடிபபறடயணிலிருநது 
அவரகளுககு கறறுககககாடுகக யவணடும். 
ஆைகால்  சவகால்கறை உைவணியல் முறையணில் 

்பனைபாட்டுத ்மிழர் ேடுவம், அஙநைபார் ்மிழ ைஙைம் ைம்ந்பபாடிேபாவில் ே்டபாத்கிே 

வ்பருவிழபாவில் ைவிஞர்ைளு்டன ைவிஞர் ஓசூர் மணிநமைகல
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எதணிரகககாணயடன்.  மகா்வரகறை நட்புடன் 
அணுகணி எைணிய முறையணிலும் வணிறையகாட்டு 
முறையணிலும் அவரகறை ஈரத்து கவறைணி 
கபை றவபபது கபகாணிய சவகால்தகான். அதுயவ 
என் சகாதறையும்கூட. என்னுறடய 30 

ஆணடு ப ண்ிக  ககாைத்தணில் என் பகாடத்தணில் 
ஒரு மகா்வர கூட அரசுத்  யதரவணில் 
யதகால்வணியறடநதது இல்றை என்பது என் 
ப ண்ிச்  சகாதறை.  «சணிகரம் கதகாட்ட முதுகறை 
ஆசணிகாணியர»  என்ை வணிருது கபறயைன் . பை 
நகாடுகைணிலும், இஙகு  பல்யவறு பகுதணிகைணிலும்  
வகாழும் என் மகா்வரகள் இன்றும் 
என்னுடன் கதகாடரபணில் உள்ைைர.  நல்ை 
ப ண்ியணில், பதவணியணில் இருககணின்ைைர என்பது 
எைககு கபருறமயும் மகணிழச்சணியும்.

 நீஙகள் கபறை  வணிருதுகள்?

    எண்றை வணிருதுகள். அத்தறையும் 
மதணிபபகாைது. என் கபகாறுபறப உ்ரத்தக 
கூ டி ய  வ ணி ரு து க ள் .  த ம ணி ழ க  அ ர ச ணி ன் 
‘‘தமணிழச்கசம்மல் வணிருது’’, கைகாம் வணிருது, 
‘‘பகாரதணியகார வணிருது’’, இைஙறகயணில்  மத்தணிய 
அறமச்சரகைணிடம் கபறை ‘‘தமணிழம்ணி 
வணிருது’’, ‘‘தமணிழகச்  சணிைநத ஆசணிகாணியர வணிருது’’ 
மயையகா பல்கறைககழகம் மயைசணியகாவணில் 
ஆ ய் வு க  க ட் டு ற ர க க கா ை   ச ணி ை ப பு ச் 
சகான்ைணிதழ, ‘ ‘தமணிழன் வணிருது’’,  ‘ ‘கபண 
சகாதறையகாைர வணிருது’’  தமணிழச்சஙகம்  
க ம் ய ப கா டி ய கா  அ ை ணி த் த   ‘ ‘ ஔ ற வ ய கா ர  
வணிருது’’ யபகான்ைறவ குைணிபபணிடத்தககறவ.

 நூல்கள் கவைணியணிட்டு  இருககணிைீரகைகா?

்ம்்ப்கிேர் இரகா. இரபாைன - மணிநமைகல



  |45

    ஆம்.  ஐநது நூல்கள் கவைணியணிட்டி 
ருககணியைன். ‘‘வகாருஙகள் சணிகரம் கதகாடைகாம்’’ 
என்ை கவணிறத நூல் ம ண்ியமகறைப 
பணிரசுரத்தணில் கவைணியணிட்ட என் முதல் நூல்.  
மகா்வரகறை ஊககபபடுத்த நகான் எழுதணிய 
கவணிறத நூல். ‘‘உன்றைத் யதடு உைககுள் 
நீயய!’’என்னுறடய இரணடகாவது கவணிறத 
நூல்.  இறைஞரகளுககு வழணிககாட்டும் சமூகச் 
சணிநதறைகறைப  பதணிவணிட்டிருககணியைன். 
‘‘இைஙறக யநகாககணி இைககணியப  பய்ம்‘‘ 

என்ை பய்ககட்டுறர என்னுறடய 
மூன்ைகாவது நூைகாகும். இைஙறக கசன்ை 
யபகாது சநதணித்த தமணிழரகைணின் வகாழவணியல், 
வலி, உ்ரவு யபகான்ை அனுபவஙகறைப  
பகணிரநதுள்யைன். ‘‘ஒரு கபண ண்ின் பய்ம்’’  
என்ை கமகாழணிகபயரபபு நூல்.  86 வயதகாகும் 
பணியரமகா சணிவரகாமன் என்ை அம்மகா எழுதணிய “The 
Journey of a girl child” என்ை சுயசகாணிறதறய 
தமணிழணில் கமகாழணிகபயரத்து உள்யைன். 
தன்ைம்பணிகறகயூட்டும் நூல்.   ‘‘பட்டுச்  

ேல்லபாைறிரிேரபாைப் ்பள்ைிப்்பிள்கைைளு்டன ஓசூர் மணிநமைகல
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கசல்ையம.. பகாட்டு பகாடவகா’’  என்ை சணிறுவர 
பகாடல்கள் நூல் குழநறத இைககணியத்தணில் அடி 
எடுத்து றவகக உதவணியது. இபபகாடல் Youtube 
/ Hosur Manimekalai யசைலில் உைகைகாவணிய 
கு ழ ந ற த க ள்  கண டு  ம க ணி ழ க ணி ன் ை ை ர .   
தறயபகாது ‘‘அழகணின் எல்றை அஙயககாரவகாட்’’ 
என்ை கம்யபகாடியகா, தகாய்ைகாநது பய்க 
கட்டுறர நூல் தமணிழகநஞசம் கவைணியீடகாக 
வர உள்ைது என்பறத மகணிழச்சணியுடன் 
கதகாணிவணித்துக கககாள்கணியைன்.  (பன்ைகாட்டு 
அைணிஞரகள் கைநது கககாணடஇரணடு நகாள்  
உைகத் தமணிழக   கவணிஞரகள் மகாநகாட்டில் 
கதகாகுபபகாைரகாக என் அனுபவத்றதயும், 
பை சுவகாரசணியமகாை நணிகழவுகறையும், 

கருத்துகறையும் இநநூலில் ஆவ்பபடுத்தணி 
யுள்யைன்.)   மரபுக  கவணிறத  நூல் கவைணியணிட 
உள்யைன். குழநறதகளுககு நணிறைய 
எழுதயவணடும் என்ை ஆவல் உள்ைது.

 சமூக யசறவகைணில் தஙகள் பஙகு 
பறைணி கூை முடியுமகா?

   சமூகஆரவைரகாக ஓசூகாணில்  உள்ை 
பை  அறமபபுகளுடன் இற்நது கசய 
ைகாறை ணி  வருகணியைன்.  ‘ ‘மைகாரகா  அைக 
கட்டறை’’ துற்த் தறைவரகாக, ஆதர 
வறயைகார, முதணியயகார, மைநைம் குன்ைணியயகார 
இல்ைஙகளுககுச் கசன்று அவரகளுககு 

்பனைபாட்டுத ்மிழர் ேடுவம், அஙநைபார் ்மிழ ைஙைம் ைம்ந்பபாடிேபாவில் ே்டபாத்கிே 

வ்பருவிழபாவில் ைவிஞர்ைளு்டன ்மிழசவைம்மல் ஓசூர் மணிநமைகல
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ய த ற வ ய கா ை  உ த வ ணி க ற ை  வ ழ ங க ணி 
வருகணியைகாம். கபறயைகாரகறை இழநத 
கபண குழநறதகைணின் கல்வணி கதகாடர 
உதவணி வருகணியைகாம். தைணிபபட்ட முறையணில் 
மகா்வரகளுககும், ஏறழப கபணகளுககும் 
உதவணி வருகணியைன். கபணகள் தஙகைகால் 
முடிநத வறர ஏயதனும் சகாதணிகக யவணடும் 
என்று ஊககமூட்டி அவரகறைத் தன்ைம் 
பணிகறகயுடன் கசயைகாறை றவத்துக கககாணடி  
ருககணியைன். பள்ைணிகைணில் தன்னூககப  பயணிறசணி 
அைணித்துக கககாணடிருககணியைன். சகாதணித்துக 
கககாணடிருககும் இைம் தறைமுறையணிைறர 
‘’நகாறைய பணிரபைஙகள்’ என்று உள்ளூர 
கதகாறைகககாட்சணியணில் அைணிமுகப படுத்தணிக 
கககாணடிருககணியைன். மகா்வரகறை 
இறைஞரகறை வழணிநடத்தணி யமன்றமயுைச் 
கசய்ய யவணடும் என்பயத என் குைணிகயககாள்.  

 உஙகள் குடும்பம் மறறும் எதணிரககாை 
தணிட்டஙகள் ...

     அன்பகாை க்வர. அருறமயகாை 
பணிள்றைகள். மகன், மகள் இருவரும் 
தணிரும்மகாகணி, நல்ை ப ண்ியணில், குழநறத 
களுடன் மகணிழவகாக  உள்ைைர. என் யபத்தணி 
களுககு நகான்தகான் அவரகளுககுப  பணிடித்த 
வணிறையகாட்டுத் யதகாழணி.  என் குடும்பத்தகாகாணின் 
துற்யுடன் நகான்  நணிறைய எழுதயவணடும்.  
நணிறைய நூல்கள் கவைணியணிட யவணடும். 
நணிறைய நூல்கள் படிகக யவணடும்.  நணிறைய 
மகா்வரகறைச்  சநதணித்து உறரயகாட 
யவணடும். நணிறைய சமூகச்  யசறவகள் ஆறை 
யவணடும்.  இபபடி நணிறைய நணிறைய ஆறசகள் 
நணிறையவறும் வணிருபபஙகைகாக  மைதணில் 
இருககணின்ைை.  யபகாணிடர  ககாைத்தணிலிருநது 
அறைவரும் மீணடு,   நணபரகறை, உைவு  
கறை மீணடும் யநகாணில் சநதணித்து நணிறைய 
யபச யவணடும்.  உஙகறைப யபகான்ை 
பறடபபகாைரகறை, தமணிழைணிஞரகறைச்  
சநதணித்து மைம்வணிட்டு உறரயகாடயவணடும்.  
இது யபகாதுயம!

 எ ன் னு ட ன்  க ை ந து ற ர ய கா டி 
எ ன்  மைம் தணிைகக றவத்து, இைணிறமயகாை 
நணிறைவுகறைப  பகணிரநது கககாள்ை வகாய்ப 
பைணித்த உஙகளுககும் தமணிழகநஞசம் 
கு ழு வ ணி ை ரு க கு ம்  எ ன்  ம ை ம கா ர ந த 
நன்ைணியணிறையும்  மகணிழவகாை வ்ககத் 
றதயும் கதகாணிவணித்துக கககாள்கணியைன்.நன்ைணி. 

 வ்ககம்.
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 14.02.2021 அன்று தஞறசத் தமணிழ 
மன்ைம் இரணடகாம் ஆணடு வணிழகாவணில் 
கவைணியணிடபபட்டது *அகாணியற்* .
 அகாணியற் என்ை இபபுத்தகத்றத 
எழுதணியவர யகாகரன்ைகால்...? அட உடுங 
கபபகா... எழுதணியவரகா முககணியம்..? எழுத்து 
தகான் முககணியம்.
 அவவறகயணில்-மணிகச்ச ணிைபபகாை 
கவணிறதகைகால் நணிரம்பணியணிருககணிைது இத் 
கதகாகுபபு. வகாசணித்து முடித்து நணிமணிரறகயணில் 
கநஞசணில் அகாணியற் யபகாட்டு அமரகணிைது 
இநத அகாணியற் நூல்.
 கபகாதுவகாகயவ நகான் ஒரு புத்தகத்றத 
வகாசணிககும்முன் அதன் அ்ணிநதுறரறய 
வகாசணித்த பணின்புதகான் நகான் அதன் உள்யை 
கசல்வது வழககம். அபபடி நகானும் அ ண்ிநதுறர 
எஙககாயணினும் இருககணிைதகா என்று யதடித் யதடிப 
பகாரத்து அலுத்யத யபகாய்வணிட்யடன் எல்ைகாயம 
வகாழத்துறரதகான். அ்ணிநதுறர என்பயத 
அவசணியமறைதகாகணிவணிட்டது இநநூலுககு.
 தமணிழன் அ்ணிககு, தமணிழணின் அ்ணிககு  

அ்ணிநதுறர யதறவயகா என்ை...? அ்ணிந 
துறரயய இநத யபகரகாைணிககு முன் ப்ணிந 
துறர ஆகணிவணிட்டது என்ையவகா.
 சகாணி வணிடயத்தணிறகு வருயவகாம்.
 கசநதமணிழ மரபணின் கசஙயககால் - எை 
நூலின் கபயருககு முன்யை அறடபபுக 
குைணிககுள் இவவகாணிகள் இருககணின்ைை. 
க ச ந த ம ணி ழ  ம ர ப ணி ன்  க ச ங ய க கா லு க கு  
அகாணியற் இட்டதணில் என்ை தவறு இருகக 
முடியும்.
 மணிகச் சகாணியகாக இறத கசய்தணிருபபவர 
கவணிஞர ஐயகா.கவறைணிபயபகரகாைணி அவரகள். 
ஆமகாஙக கவணிஞர கவறைணிபயபகரகாைணிதகான் 
அகாணியற் நூலின் ஆசணிகாணியர.
 எபயபகாதுயம இவரது கவணிறதகறை 
இவகாணின் முகநூல் பககத்தணில் வணியநது 
வகாசணிககும் வகாசகன் நகான்.
 அபபடி பை கவணிறதகறை இபபுத்த 
கத்தணில் ஒன்ைகாக வகாசணிககும் வகாய்பபு 
கணிறடத்ததணில் வகாசணிககும்யபகாது வகாசணித்த பை 
வகாழத்துறரகறை வகாசணித்து முடித்துவணிட்டு 
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இநநூறை வகாழத்தணி நகான் என்ை எழுதுவது 
எை கதகாணியவணில்றை.
 வ ணி ம ர ச ை ம்  எ ழு த ய வ  வ ர கா து 
எைககு..வகாழத்தணி எழுத மட்டும் வநது 
வணிடுமகா என்ை... புகழநது எழுதும் புகழுறர 
என்பதும் துதணிபபகாடுவதகாக அறமநது 
வணிடும். பட்கடகாைணி வீசணிப பைககணிைது இநத 
கவறைணி யபகரகாைணியணின் கவணிறதகள்.
 ஆகயவ- நகான் இபபுத்தகத்தணில் 
படித்தறத உ்ரநதறத மட்டும் எழுதணி 
வணிடுவது எை தீரமகாைணித்து வணிட்யடன்.
அகாணியற் என்பது முதல் பககத்தணியையய 
முத்தகாய்பபகாய் அமரநதணிருககணிைது.
 புத்தகத்தணின் முதல் கவணிறதயய 
யதகார்ம்தகான்.

பத்துத் தணிஙகள் சுமநதவயை 
பகாைகாய் இரத்தம் சுரநதவயை
உன்ைன் மடியய என் கசகாரககம்
மறுபடி வருயவன் உன் கரபபம்.

கவைணியுஙகள் - மறுபடி வருயவன் உன் 
கரபபம். அயடயபபகா... நகாயை என் தகாய் 
வயணிறறுககுள் தணிரும்பச்கசன்ைது மகாதணிகாணி 
ஒரு உ்ரவு.
 கவறைணி யபகரகாைணி - வைரநத சணிறு 
குழநறத. பகாரதணி, கபகாணியகார, அண்கா, 
ககாமரகாசர, பகாரதணிதகாசன், சுரதகா, 
கண்தகாசன், கம்பன் எை பைறரயும் 
தகாணடிப பய்ணிககணிைது கவணிறதகள்.
 கபகாணியகாறரப பறைணி இவர 
பகாடும்யபகாது - தமணிழ மண கணட தடுபபூசணி 
என்கணிைகார.
 சணிை கவணிஞரகைணின் கவணித் தணிைறை 
சணிை வகாணிகறை படித்யத அறடயகாைம் 
கணடுகககாள்ைைகாம். இவர இநத ரகம் 
என்று. அவவறகயணில் தமணிழ மண கணட 
தடுபபூசணி - என்ை இநத ஒரு வகாணியணியையய 
இ வ ற ர   எ ன் ை கா ல்  மு டி க ணி ை து .  இ வ ர 
கவணிஞரல்ை, இவயர ஒரு ககாவணியமகாகணிைகார. 
இநத ஒரு வகாணிகககாகயவ இவறர எவவைவு 
புகழநதகாலும் தகும்.
 சணிை கவணிஞரகள் வகாரத்றதகறை 
வடிககணிைகாரகள். சணிை கவணிஞரகள் வகாரத்றத 
கயைகாடு வசணிககணிைகாரகள்.. சணிை கவணிஞரகள் 
வகாரத்றதகறை வறைககணிைகாரகள்... இநத 
மூன்றையும்  ஒரு யசர கசய்தணிருககணிைகார 
ஐயகா. கவறைணிபயபகரகாைணி அவரகள்.

 பகாரதணிதகாசறைப பறைணி ஒரு 
உயணியரகாட்டமுள்ை ஒரு கவணிறத.

தமணிழர உ்ரவணிைகா மரககட்றட 
- அவருள் அைல்மூட்ட 
நீயயநதகாய் ஆரத்தணித்தட்றட 

ஆககா-
 தமணிழ கககாறைம் என்ை தறைபபணில்

கசநதமணிழ இையம 
கசவணி கககாடுபபகாய் 
- உன் கசம்கமகாழணி 
கவன்ைணிடப யபகாரகதகாடுபபகாய்.

 உணறமதகான்.தமணிழ கமகாழணிறய இைணி 
நகாம் மீட்கடடுகக யபகார கதகாடுகக யவணடிய 
கட்டகாயத்தணில்தகான் நகாம் இருககணியைகாம் 
என்பறத இறதவணிட எபபடி அைணிவது நகாம்.
 கம்பன். வணிருத்தகவணி வணித்தகறைப 
பகாடகவணபகாயவ சணிைநத வடிவகமை 
கதகாணிவு கசய்து பகாடுகணிைகார கம்பன் 
தறைறமககவணி - என்ை தறைபபணில் இவரது 
கவணபகா ஒன்யை யபர கசகால்லும்.
 கம்பைவறை கறபறையணின் ககால் 
என்கணிைகார. கம்பன் நணிகர கவணிறய ககாட்டு 
என்கணிைகார. கறபறையணின் ககால்.. கம்பறைப 
பகாட இவயர சகாணியகாை ஆள் - என்யை எழுதத் 
யதகான்றுகணிைது.
 கறபறையணின் ககால் - இநத ககால் 
என்ை கறபறைறய என்ைகால் வணியகககாமல் 
இருககயவ முடியவணில்றை.
 சகாணியகாகச்கசகான்ை இவரது கவணித் 
தணிைனுககு இவரது பகா்ணியணியையய ஒரு 
வகாழத்துப பூச்கசணடு.
 இது தவணிர - குைள் கவணபகா வடிவக 
கவணிறதகளும் சரம் சரமகாய் இருககணின்ைை 
இபபுத்தகத்தணில். அறவ அறைத்றதயும் இஙகு 
நகான் பட்டியலிட்டகால் இநதப புத்தகத்தணின் 
அைறவயும் அது தகாணடிப யபகாய்வணிடும் 
என்பதணில் கவைமகாய் இருககணியைன் நகான். 
சணிைவறறை மட்டும் கசகால்லி வணிடுகணியைன்.
 தறைவறை அறழககும் ஒரு கவணிறத 
யணில்

முள் யவலி வரைகாறறை புைகமகாதுககணி 
முறைகவறைணிக கைமணிருத்தணிக 
ககா்கைநநகாள் 

-  எனும் வகாணிகறை வகாசணிகறகயணில் கணகைணின் 
ஓர ஈரத்றத துறடககவும் தணிைைறறு   
இநநூறை நகாம் கண்ீரகாயையய நறைத்து 
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வணிடும்  வகாய்பபுகள் மணிக அதணிகம்.
 இபபுத்தகத்தணின் இறுதணிக கவணிறதயணில் 
பணின் வருமகாறு கசகால்கணிைகார கவணிஞர.

பணிைபபும் கவணிறத இைபபும் கவணிறத
கபகாருநதணி என்னுள் இருபபதும் கவணிறத
சணிைபபும் கவணிறத சணிநறதயும் கவணிறத
கசத்துப யபகாககா வகாழகவன் கவணிறத.

இறதவணிட சணிைபபகாக ஒரு கவணிறத 
புத்தகத்றத முடித்தணிருகக முடியுமகா என்ை 
என் யகள்வணி இன்னும் இருககணிைது எைககு.
கசத்துப யபகாககா வகாழகவன் கவணிறத - 
கவணிறதயயகாடு வகாழநத கவணிஞரகள், வகாழும் 
கவணிஞரகள் அறைவகாணின் சகாரபகாகவும் 
நகான் இறதப பகாரககணியைன்.
 ஒரு புத்தகத்றத வகாசணித்து முடித்தகால் 
அ த ன்  த கா க க ம்  வ கா ச ணி த் த வ ய ை கா டு 
குறைநத பட்சம் இரணடு நகாட்கைகாவது 
இருநதுவணிட்டுப யபகாகும். அதுதகான் அபபுத் 
தகத்றத எழுதணியவகாணின் கவறைணி.
 கவறைணியய இககவணிறதறய எழுதணி 
யணிருககும்யபகாது அவகவறைணி இன்னும் 
வகாசணிபபவனுககு எைணிதகாகணிைது.
 ஐயகா கவறைணி யபகரகாைணி அவரகைணின் 
எ ழு த் து க ள்  ஆ க க ம்   ம ட் டு ம ல் ை .  ப ை 
கவணிஞரகளுககு இநநூலின் எழுத்துகயை 
அவரகள் எழுதும் அல்ைது எழுதபயபகாகணிை 
கவணிறதகளுககு ஒரு தகாககம் என்பறத 
நகான் கசகால்ைகாமல் இருகக முடியகாது.
 இநநூறை நகான் வகாசணித்யதன் 
என்ைகால் அது கபகாய். வசணித்யதன் என்பயத 
கமய். இதறகு யமல் நகான் என்ை கசகால்ை. 
கவறைணி யபகரகாைணி அவரகள் கபயகாணில் 
மட்டுமல்ை. எழுத்து வடிவணில் இநநகாட்டிறகு 
உணறமயணியையய யபகரகாைணிதகான். 
சுருககமகாகச்கசகான்ைகால்  தமணிழணின் தடம் 
இநத ‘‘அகாணியற்.’’

வகாழத்துகளுடன் 
கசல்வகா ஆறுமுகம் 

நூலின் கபயர : அகாணியற்
ஆசணிகாணியர : கவணிஞர. கவறைணிபயபகரகாைணி 
கவைணியீடு : தஞறசத் தமணிழ மன்ைம்
நூல் யவணடுயவகார கதகாடரபுகககாள்ை : 
vetripperoli@gmail.com

்தீரபா் இரைைறிேநம !
ைபாகல இைஙைபாறநற
ைைிேமு் இ்ழூறநற
நைகல உடுத்கிவ்ந்
நைரதது வைஙைரும்ந்ப !

மபாகல நமறைகையும்
மஞ்ைள் வவய்ேில் ந்பரழநை
ைபாகல ப் ்படுத்கிருககும்
ஆலமர ேகிழலழநை !

புல்நுைி அமர்்ந்கிருககும்
புதுவிடிேல் ்பைிப்பூநவ
அல்விலககும் அழகுை்கிர்
ஆரஞ்சு இைஞ்ைறிவப்ந்ப !

ே்டமபாடும் வ்னறநல
ேைிைத்கின ந்பாறறுவபாநே !
்ப்ட்ப்டககும் மைசுககுள்
்பபால்வபார்ககும் ்பாய்மபார்ந்ப!

ைவிக்ேின உேிர்ப்ந்ப
ைபாட்டுமல்லி பூமணநம !
புவிேின அ்கிைேநம !
புத்ைின புனைறிரிப்ந்ப !

ைனைநலபார நரபாஜபாவின
ைபாய்்ந்பாடும் ைவிைழநை!
ஆகை ஈர்கைகினற
அழகு ்மிழப்ந்பசநை !

ஓகலக குடிகைேிநல
ஒழுகும் சூரிேநை
்பபாகல ேகிலத்கிைிநல
்ப்டரும் இை்ந்ைிநர

்பாகை உேிர்ப்்பிககும்
்மிழறறிஞர் உேர்்பபாட்ந்ட
நைபாலமேி்ல் அகைவின
வைபாள்கை ந்பரழநை !

அழைகின ைறிரிப்ந்ப
ஆை்ந்ப் வ்பருவவைிநே
மகழேின மைததுவநம
மபாைற ற குழவிநே !

எழு் எழு்
்தீரபா் இரைைறிேநம
அழநை எை்ழநை
ஆ்பார சுரு்கிேதீநே !

மு.ைாைசுப்ைிரமணிென் 
புதுசநைரி 
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 கசன்றைறய வணிட்டு கவகு 
தூ ர ம்  த ள் ை ணி ,  ஆ ந த ணி ர கா  க ச ல் லு ம் 
கநடுஞசகாறையணில், ஆைரவமறை முள் 
ககாட்டில், ஒருவரது முகம்  சணிறதககப பட்டு 
யககாரமகாய் கணகடடுககபபட..அவவணிடத்தணிறகு 
வணிறரநதைர ககாவல்துறையணிைர.
 அறடயகாைம் ககா்முடியகாதவகாறு 
முகம் சணிறதககப பட்டிருநதது.  இைநத 
மைணிதைது உடலில் இருநத ஆறட புத்தம் 
புதணிதகாக அன்று தகான் அ்ணிநதறதப 
யபகாலிருநதது.  முகம் சணிறதககப பட்டறத 
தவணிரத்து அவைது உடலில் யவகைநத 
ககாயஙகளும் ககா்பபடவணில்றை.
 இன்ஸகபகடர ரகாயஜஷ அஙகணிருந 
யதகாகாணிடம் முதறகட்ட வணிசகாரற்றய 
முடித்த றகயயகாடு, பணியரதத்றத ஆம்புைன் 
ஸில் ஏறைணி அனுபபணி றவத்தகார. இைநத 
மைணிதைது உடலிறை ஆரகாய்நததணில்  
எஙகும் கத்தணி ககாயஙகயைகா, துபபகாககணியகால் 
சுடபபட்டதறககாை அைணிகுைணிகயைகா இல்ைகாத 
ககார்த்தகால் கககாறை எபபடி நடநதணிருககும் 
எைப புகாணியகாமல் தவணித்தகார இன்ஸகபகடர 
ரகாயஜஷ.
 ச ட் ற ட ற ய  அ க ற ை ணி ய  ய ப கா து  
பணி்த்தணின் உடலில் வணித்தணியகாசமகாை ஒரு 
டகாட்டூ வறரயப பட்டிருகக, யவகைநத 
தடயமும் ககா்பபடவணில்றை.

***
 பைணிச்.. பைணிச்கசை மணின்ைணி மறைநத 

பணிைகாஷ கவைணிச்சத்தணில் யமகாைணிககா யதவறத 
யகாய் கதகாணிநதகாள்..தமணிழ தணிறரயுைகணின் 
இ ை ம்  க ை வு க க ன் ை ணி .  ர ச ணி க ர க ை ணி ன் 
தூககத்றத ககடுககும் பரசைகாலிட்டிககு 
கசகாநதகககாகாணி. யககாதுறம நணிைமும், கசரகாணி 
உதடுகளுமகாய் ஆஙககாஙயக வறைவு 
சுழணிவுகயைகாடு ரசணிகரகறை முதல் படத் 
தணியையய ஏஙக றவத்தவள்.
 அவைது படகமகான்ைணின் நூைகாவது 
நகாள் வணிழகா தகான் அமரககைபபட்டுக 
கககாணடிருநதது. வணிழகாவுககு வநதணிருநத 
வரகள் அறைவரும் ஆைகாளுககு அவறைப 
புகழநது தள்ை பூகாணித்துப யபகாயணிருநதகாள்.
 வணிழகா நணிகழவுகள் முடிய தைது 
ககாகாணிறை அணுகணியவயைகாடு அவைது 
யமைகாைர கய்ஷூம் , யமகாைணிககாவணின் 
அண்ன் சணிவநகாத்தும் கதகாறைணிக கககாள்ை, 
மூவறரயும் சுமநத அநத ஆடிகககார 
கசன்றை நகர வீதணிகைணில் வணிறரநதது.
 யமகாைணிககாவணின் மகாைணிறகறய கநருங 
கணியதும், வணிறடகபறறுக கககாணட கய்ஷ, 
யமகாைணிககாவணின் பஙகைகாவணில் நணிறுத்தணியணிருநத 
தைது டூவணிைறர எடுத்துக கககாணடு 
கவைணியயைணிைகான்.யபகாரடியககாவணில் ககாறர 
நணிறுத்தணிவணிட்டு இைஙகணிய இருவரும் பஙகைகா 
வணிறகுள் நுறழநதைர.
 அண்ன் சணிவநகாத்தணிடம் குட்றநட் 
கூைணிவணிட்டு தைது அறைறய யநகாககணி 
நடககத் துவஙகணியவறை யதககணி நணிறுத்தணியது 
சணிவநகாத்தணின் குரல்.
 ‘‘யமகாைணிககா..இபப தகான் புகயழகாட 
உச்சணியணியை ஏைத் கதகாடஙகணியணிருகயக..! இபப 
யபகாய் ககாதல்..கல்யகா்ம்னு உன்யைகாட 
புத்தணிறய சீரழணிச்சுகககாயத..! எத்தறை 
தடறவ உைககுச் கசகால்ைது..! கய்ஷ 
கூட நீ வச்சணிருககை காணியைஷன்ஷணிபறப 
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கட் பணணுன்னு..! ககாதல் கத்தணிகாணிகககாய்னு 
உன்யைகாட யககா ணியறர ஸபகாயணில் 
பண்ணிகககாயத..! கய்ஷ கவறும் பயல்..
பகாரகக கககாஞசம் பரஷைகாலிட்டியகா  
இருகககான்..அவவைவு தகான். உன்யைகாட 
வருமகாைத்தணியை மஞசக குைணிககணிைகான்..! ‘‘
 ‘‘அண்கா...என்றை என்ை யவ்கா 
லும் கசகால்லுஙக..ஏத்துககயைன்..ஆைகா..
கய்றஷ நீஙக யபசைறத என்ைகாை 
ஏத்துகக முடியகாது..நகான் இன்றைககு ஒரு 
ஸடகாரகா உஙக முன்ைகாடி நணிககைதுககு 
அவன் தகான் ககார்ம். . !  எைகககாக 
எத்தறை சணிைணிமகா கம்கபைணி படியயைணி 
இைஙகணியணிருபபகான் கதகாணியுமகா..? என்யைகாட 
ஆறச, ஆம்பணிஷன் எல்ைகாம் புகாணிஞசவன் 
கய்ஷ மட்டும் தகான்..புகாணிஞசுகயககா..!’’ 
என்ைகாள் அதீத யககாபத்துடன் யமகாைணிககா.
 ‘‘இநதகா பகாரு..நீ கபகாணிய ஸடகாரகா 
யணிட்யட.. உன்றையும் கய்றஷயும்  
பத்தணி பத்தணிகாணிகறகயணியை கணடபடி கணிசுகணிசு 
எழுதைகாஙக..! கவைணியணியை தறைககாட்ட 
முடியறை..! வைர யவணடிய ஆரடிஸட் நீ..
வீ்கா ககாதல்ஙகை வறையணியை சணிககணி ககா்காம 

யபகாயணிடகாயத..! ஆமகா.. அவவைவு தகான் 
கசகால்லுயவன்..!  நகாறைககு கய்ஷ இஙயக 
வநதகான்ைகா அவறை தணிட்டி அனுபபவும் 
தயஙக மகாட்யடன்..! கசகால்லிட்யடன்..யபகா..
யபகாய் படு..!’’ ஆத்தணிரத்துடன் கசகால்லி 
வணிட்டு தைது அறைககுள் நுறழநத சணிவநகாத் 
கதறவ அறைநது சகாத்தணியது யமகாைணிககாவணின் 
முகத்தணில் அடித்தறதப யபகாலிருநதது.
 அறைககுள் நுறழநதவன், யககாபத் 
தணில் கககாநதைணித்துக கககாணடிருநதகான். 
வகாரட்யரகாறப தணிைநது வணிஸகணி பகாட்டி 
கைகான்றை எடுத்தவன்..  கண்காடிக 
குடுறவயணில் அநத கபகான்ைணிை தணிரவத்றத 
சகாய்த்தவன், மடக... மடகககை அருநதணிைகான்.
 அழுறகயும், யககாபமும் ஒரு யசர 
எழ..மகாடிபபடிகைணில் ஏைணி தைது அறைககுள் 
நுறழநத யமகாைணிககா கவகுயநரமகாய் அழுது 
கககாணடிருநதவள், பணின் தீரமகாைமகாை 
எண்த்துடன் தைது அறையபசணிறய 
எடுத்து கய்றஷ அவசரமகாய் கதகாடரபு 
கககாணடகாள்.

***
 தன் யமறசயணின் மீது பரபபப 
பட்டு இருநத முகம் சணிறதநத மைணிதறை 
பை யககா்ஙகைணில் எடுககபபட்ட புறகப 
படஙகறையய கவைணிககப பகாரத்துக 
கககாணடிருநத இன்ஸகபகடர ரகாயஜஷூககு 
தறை வலித்தது.
 ‘‘யயகாவ..டூ நகாட் ஃயபகார, யபகாய் 
ஒரு ஸடகாரகாஙககா பணில்டர ககாபணி வகாஙகணிட்டு 
வகாஙக... தறைவலி.. தகாஙக முடியறை..’’
 ‘‘ம்..சகாணிஙக சகார..’’  என்ைவர , கசன்று 
சணிை நணிமணிடஙகைணில் தணிரும்பணி வநதகார..றகயணில் 
கும்பயககா்ம் டிகணிகாணி ககாபணி ம்த்தது. 
யடபணிைணில் ககாபணிறய றவத்துவணிட்டு சறயை 
தள்ைணி நணின்ைவர பகாரறவயணில் பட்டது, 
பரபபபபட்டிருநத படஙகள். அதணில் ஒரு 
படம் அவரது கவைத்றத ஈரகக..
 ‘‘சகார.. றகயணியை டகாட்டூ குத்தணி யணிருககணிை 
அநத படத்றத கககாஞசம் கககாடுஙக சகார.. 
இநத டகாட்டூறவ இபபத்தகான் சமீபத்தணியை 
பகாரத்த மகாதணிகாணி ஞகாபகம்...’’ யபச்சணிறை 
இழுத்தவறர கணடதும், சுறுசுறுபபகாைகார 
ரகாயஜஷ.
 ‘‘இநதகாஙக.. நல்ைகா கவைணிச்சு பகாரத்துச் 
கசகால்லுஙக.. எஙயக பகாரத்தீஙகன்னு..’’

அம்த புன்னப்கயுடன்

ஒரு மலநரபாடு

அவகை ஒப்்பிட்டு ்பபார்தந்ன

அத்கை அழகு்டன 

அவள் முைம் பூத்கிருப்்ப்பாை வ்ரிைகிறது 

அ்ந் வைடிேில் 

்கிைமும் மலர்்ந்கிருப்்பக் ைவைித்வள் 

வ்பாட்டுப் ்பறறித்்பாநலபா? 

எ்நநேரமும் 

ஒரு பூவின மலர்்கல ந்பபாலநவ 

எ்ந் மபாறறமுமினறறி 

அந் புனைகையு்டன

ைபாணப்்படுைகிறபாள் அவள் ..

ைபாைகி்த்கில் 

அவகை வகர்நது வைபாணடிரு்நந்ன 

எப்்படி வ்ரி்ந்ந்பா?

ஜனைல் வழிேபாை

அகறககுள் நுகழைகிறது

ஒரு வணணததுப்பூசைறி.

-- சாெிராம். ்தஞசாவூர்.
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 ‘‘ஆங..ஞகாபகம் வநதுடுச்சு சகார..
சணிைணிமகா நடிறக யமகாைணிககாயவகாட பணிரதர 
சணிவநகாத் றகயணியை இநத புதுவணிதமகாை 
டகாட்டூறவ பகாரத்தணிருகயகன்.. சணிவநகாத் 
தன்யைகாட இன்ஸடகாகணிரகாம் பககத்தணியை 
றகயணில்ைகாத டீசரட் யபகாட்டுககணிட்டு, இநத 
டகாட்டூறவ தகான் ககாமணிச்சணிட்டு இருநதகார..’’
 ‘‘அதுசகாணி..யவையகாரும் இநத மகாதணிகாணி 
டகாட்டூறவ யபகாட்டிருகக மகாட்டகாஙகைகா 
என்ை..?’’ என்ைகார ரகாயஜஷ.
 ‘‘சகார..கககாஞசம் இருஙக.’’ என்று 
ஓடியவர, ஒரு நகாைணிதயழகாடு வநதகார.  
«சகார..இது யநத்து ககாறையணியை வநத 
நீயூஸ யபபபர.. யமகாைணிககாயவகாட படம் 
நூறுநகாள் ஓடிைதுககு எடுத்த வணிழகாயவகாட 
படகமல்ைகாம் இதணியை வநதணிருககு..
இதணியை பகாருஙக..சணிவநகாத் யபகாட்டிருககும் 
ச ட் ற ட யு ம் ,  இ ந த  ய ப கா ட் ய ட கா வ ணி ய ை 
இருககை கடட்பகாடி யபகாட்டிருககை 
சட்றடயும் ஒண்கா இருககைறத..’’
 ‘‘ட்.. எஙயக.. அநத இன்ஸடகாகணிரகாம் 
பககத்றத எடு..  அநத யபபபறரயும் 
கககாணடகா..’’
 தைது அறையபச ணிய ணில் ச ணிை ணிது 
யநர யதடலில் எடுத்து நீட்ட.. அதறை 
வகாஙகணி பகாரறவயணிட்ட ரகாயஜஷணின் முகம் 
பைணிச்கசை மகாைணியது.
 சநயதகயமயணில்றை.. இது சணிவநகாத் 
யதகாட பகாடி தகான்..நீஙக கசகான்ை மகாதணிகாணி டகாட்டூ 
யமட்சகாகுது..தணிைசகாணி யபபபரை இருககை கைர 
யபகாட்யடகாவணியை சட்றட யும் யமட்சகாகுது..! 
கவகாணிகுட் மணிஸடர கண்பபன்.. யதஙகயூ... 
என்ைபடி அஙகணிருநத இருவறர அறழத்துக 
கககாணடு ஜீபபணில் தகாவணிய அவர யநரகாக 
நுஙகம்பகாககத்தணில் உள்ை யமகாைணிககாவணின் 
பஙகைகாவணில் கசன்று ஜீபறப நணிறுத்தணிைகார.
 மகாறை யவறையணில் தைது மகாைணி 
றகககுள் நுறழநத யபகாலீஸகாறரக கணட 
தும் குபகபன்று வணியரத்தது யமகாைணிககா 
வணிறகு.
 ‘‘மணிஸ..சணிவநகாத்ஙகைது உஙக பணிரதர 
தகாயை..இபப பஙகைகாவணியை இருகககாரகா..?‘‘
 ‘‘ம்.. இருநதகாரு.. இபப இஙயக 
இல்றை..’’  கமன்று வணிழுஙகணிைகாள் யமகாைணிககா.
 ‘‘என்ை கசகால்ைீஙக..?’’அதட்டைகாய் 
எழுநதது இன்ஸகபகடர ரகாயஜஷணின் குரல்.

 யமகாைணிககாவணின் குைறுபடியகாை யபச்சுக 
களும், அவைது உைைலும், சணிநதணித்து கசயல் 
படகாத அவைது நடத்றத யும் அவள் யமல் 
சநயதகவணித்றத வணிறதத்து வணிட, யபகாலீஸகாகாணின் 
கணிடுககணிபபணிடி வணிசகாரற  ் யணில் உணறமறய 
உள்ைவகாயை ஒபபுவணிககத் துவஙகணிைகாள் 
யமகாைணிககா.
 அன்றைககணி பஙஷனுககு யபகாயணிட்டு 
வநதவுடயை கய்றஷ கவறுத்து யபசணி 
ைகாரு, அதுககு முன்ைகாயையும் பை 
முறை எஙகயைகாட ககாதறை கணடிச்சு 
தணிட்டியணிருகககாரு.. அதைகால் அன்றைககு 
யககாபமகா அறைககுள்யை நுறழஞசதும், 
எைககுள்ை ஒரு கவைணி அண்றை கககாறை 
பணை அைவுககு வைரநதுடுச்சு.. உடயை 
என்யைகாட கசல்யபகான்ை அபபதகான் 
வீட்டுககுப யபகாை கய்றஷ உடயை 
வரச் கசகான்யைன்.. அண்றை கககாறை 
பண்னும்னு கசகான்ைதும் கய்ஷ 
தயஙகணிைகாரு..நகான் தகான் , அவரு உசணியரகாட 
இருநதகா நம்மறை யசர வணிடமகாட்டகாருன்னு 
கசகால்லி சம்மதணிகக வச்யசன். பணிைகு 
வீட்யை இருநத தூககமகாத்தணிறரயணியை 
நகாறைஞசு எடுத்துக கணிட்டு அவயரகாட 
ரூமுககுப யபகாயைன். கதவுககுப பககத் 
தணியை கய்ஷ நணின்னுகணிட்டகாரு. அண்ன் 
வணிஸகணி பகாட்டிறை தணிைநது பகாதணிககு யமயை 
குடிச்சணிட்டு இயைசகா மயககமகா இருநத 
மகாதணிகாணி இருநதது. நகான் கணிைகாஸியை 
அநத மகாத்தணிறரகறை முழுதும் யபகாட்டு 
வணிஸகணிறய கைநது, அண்ன்  முன்ைகாடி 
வச்யசன். குடிமயககத்தணியை அறதயும் 
எ டு த் து  ம ட க கு ன் னு  கு டி ச் ச ணி டு ச் சு . 
கய்ஷ கூலிபபறட ஆள்களுககு யபகான் 
யபகாட்டகாரு, முகத்றத சணிறதச்சு தூரமகா 
எஙககாவது யபகாட்டுட்டு வநதணிடுஙகன்னு 
கசகால்லி ப்ம் தநயதகாம். ஆைகா.. நீஙக 
இவவைவு சீககணிரமகா எஙகறை கணடு பணிடிச்சு 
வநதணிடுவீஙகன்னு சத்தணியமகா  கநைககறை.
 ‘‘ எ ற த  க ச ஞ ச கா லு ம்  ச ணி ந த ணி ச் சு 
கசய்யணும்.. அதணியையும் கககாறைன்ைகா 
நணிறையயவ சணிநதணிககணும்.. இல்றைன்ைகா 
இபபடித் தகான்..’ ’  என்ைகார ரகாயஜஷ 
அவறை முறைத்தபடி.
 தறைறயக கவணிழநதகாள் யமகாைணிககா. 

n



  54|

‘ஆகுளி’ நூல் ம�ிப்பீடு
 
 நகாம் அன்ைகாடம் வகாசணிககும் சணிை 
புத்தகஙகள் மட்டுயம அனுபவஙகைணின் 
கதகாகுபபுகறை சறயை வணிழணி முன்நணிறுத்தணி 
யயகாசணிகக றவககும் அைவணிறகு முககணியத்து 
வம்  கபறறுவணிடும்..!
 அவவறகயணில் கீதகாபணிரககாஷ அவர 
கைணின் ஆகுைணி என்ை புத்தகம் ஆசணிகாணியர 
கபயறரக ககா்காமயை உள்ைடககத்றத 
வகாசணிகறகயணில், என்றை முதலில் யயகாசணிகக 
றவத்தது என்ைகவன்ைகால் இவர கபண 
்காகத் தகான் இருகக இயலும் என்பயத..!
 ஒரு கபண்கால் மட்டுயம இத்தறகய 
தன்ைணிறை உ்ரநது எழுதும் நணிறை 
இருககும். ஏகைன்ைகால் ஒரு கபண்ணின் 
துயர நணிறைகறையும் அனுபவணிககும் 
சணித்தணிர வறதகறையும் அபபட்டமகாய் 
படம் பணிடிககும் அைவணிறகு வீகாணியமுடன் 
இருநத எழுத்துககள் தகான் அதன் ககார்ம். 
கபணசணிசு வணிலிருநது பணிரசவம் வறர 
அனுபவணிககும் நரக நணிகழவுகள் எல்ைகாம் ஒரு 
புத்தகத்தணிறகுள் ஆழநத உ்ரவகாக ஆ்ணி 
அடித்து கசல்கணிைது மைறத..!
 ‘‘எபயபகாதகாவது குருதணி பகாரககும் 
ஆணகள் யபகால் இல்றை கபணகள்.. 
மகாதஙகள் யதகாறும் குருதணியணின் வகாறட 
சுமககும் கபணடிறர யமகாபபம் பணிடித்து 
வரும் எறும்புகைணிடம் தபபணித்தல்  அத்தறை 
எைணிதல்ை..’’

 ஒரு கபண்காக இதன் வகாணிகைணில் 
உள்ை எல்ைகாவறறையும் எல்யைகாரும் 
கடநதணிருபபது நணியதணியய..!
 ஆைகாலும் அவவணித வலி யதகாய்நத 
சம்பவஙகறை ஒரு கபண கடககும் 
நணிகழவணிறை எழுதணியணிருககும் பகாஙகு 
வகாசணிககும் என்றை மட்டுமல்ை அறைவகாணின் 
வணிழணி ககாட்சணியகாய் ஒரு நணிமணிடம் வநது 
கசல்லும். ஒரு கபண்ணின் அழுகுரல். 
கபணக்ன்ைகால் பைவணித யககா்ஙகைணில் 
சணித்தகாணிககும் அறைவரும் இறத வகாசணித்த 
பணின்அவகவண்ஙகறை புைம் தள்ளுவது 
உறுதணி.
 முகநூல் ஆகட்டும் சகாணி இன்ை பணிை 
கசயலிகள் ஆகட்டும் எல்ைகாவறைணிலும் 
கபண என்பவள் பை யககா்ஙகைணில் 
சணித்தகாணிககபபடுகணிைகாள். 
 யகலியும் கணிணடலும் வணிடுககும் சுறைங 
களுககு நடுவணில் கூரறமயகாை உணறமகறை 
க ட ந து  ய ப கா க  ஆ ய ணி ர ம்  உ ள் ை ை . 
கபணறமயணின் மககா கமௌை ர்ஙகறை 
வணிறதத்துச் கசல்லும் இவ கவழுத்துக கறை 
உள்ளுககுள் புறதநதணிருககும் கபண ண்ிய 
உ்ரவுகளுககு சமரபபணித்த கீதகா பணிரககாஷ 
அவரகைணின் எண்மும் யநரத்தணியும் அழகு..!!!
 நகான் வகாசணித்து பணிரம்மணித்த சணிை 
வகாணிகள்..

‘‘யககாறட வணிடுமுறையணில் 
ஊகாணிலிருநது தள்ைணி இருககும் 
கீழத்கதருவணிலிருநது 
என்னுடன் படித்த 
ரகாஜைட்சுமணி வயணிறறு வலி தகாைகாமல் 
தறகககாறை கசய்து கககாணடகாள் 
அபபடித்தகான் யமைத்கதருகககாரரகள் 
கசகான்ைகாரகள்..,

ஆைகால்.,

புைணியமரத்தணின் அருயக 
முட்புதகாணில் இருநது 
கணிழணிநத ஆறடயயகாடு 
சறத குதைணிய கீைல்கயைகாடு 
எடுககபபட்ட உடலில் 
அவள் ககாலின் வழணி உதணிரநத 
குருதணிறயயும் நகான் பகாரத்யதன்..’’
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 இவவகாணிகள் புத்தகத்தணின் இறுதணி 
கவணிறதயணின் க ணிறைகள் என்ைகாலும், 
வணிமரசணிகக என்ைணிடம் கபகாருத்தமகாை 
வணிமரசை வகாணிகள் இல்றை என்று தகான் 
ஒபபுக கககாள்யவன், என் அறரம ண்ியநர 
கமௌைஙகளும் சணிநறதயும்  இதறகுள்ைகாக 
பணிரயவசணித்துக கககாணடிருகக..!

 வகாசணித்துப பகாருஙகள், கபணறமயணின் 
புன்புைக கணிழணிஞசல்கறை. இைணியகாவது 
கபணறம கபகாலிவறடயட்டும்.!!!

- ்க்விமைர் ்த.சரணொ
ஆகுைணி
ஆசணிகாணியர : கீதகாபணிரககாஷ
முதல் பதணிபபு : டிசம்பர 2019
பககஙகள் : 64
வணிறை : ரூ 70
கவைணியீடு  அகநணி கவைணியீடு 
யபசணி: 9842637637 / 9444360421
e-mail : akaniveliyeedu@gmail.com

n

மூகை ்பபா்கிப்்பபால் 
எல்லபாவறகறயும் 
மற்நது விட்்ட அம்மபாவிறகு
ஒவவவபானகறயும் 
ேகிகைவு்படுத் முேனறு
ந்பாறறுகவைபாணடிருகைகிறபார்ைள்
உறவுைள்,
்பகழே புகைப்்ப்டதக்க ைபாட்டி
ந்பாறறுகவைபாணடிருகைகிறபார்ைள்
உ்டன்பிறப்புைள்,
எல்லபா முைஙைளும் 
ைவகலேில் விழ,
ைத்மபாய் ்பைறிககுது எனைகிநறன
ைணவிழிதது உணகவ கைைைபால்  
ந்டுைகிறபாள்... அம்மபா!

மு. முைாரக
வபாைபாடி - 621218

ஆோ்த ்காெங்கள

எழுததுகைள் இல்கலவேைில் 
என ந்பைபாகவவி்டக குறுைகிேிருககும் 
என வபாழேபாளும்..! 

ைறில ஆறு்ல்ைள் எனனுள் 
்பிறகைகினற ந்பபாதும்.., 
மரணிகைபா் அவன 
ேகிகைவுைைி்டம் மட்டுநம 
விகல ந்பபாைகிறது..! 

்பத்கிரப் ்படுத்கிே உணர்வுைளும்.., 
ஆறபா் ைபாேஙைைின ேைல்ைளும்.., 
உணரபா் ேகிமி்டஙைைில் 
ைறி்ந்கிே ஈரஙைளும்.., 
விட்டுவிட்டுத துடிககும் 
ைறில ேகிகைவுைளும்.., 
ஓேபாமல் ஒலிததுக 
வைபாணடிருககும் அவனும்.., 

வவறுகமைைி்டம் 
விகலந்பபாை ேபாட்ைளும்.., 

எை அத்கையும் 
வமபாழிவ்பேர்ததுவிட்டு.., 
உறஙை ேகிகைத்து என ந்பைபா.., 

எஞ்ைறிே வவள்கைத்பாள்ைள் 
வி்கவேபாய்..!

- ்க்விமைர் ்த. சரணொ.
 வைபாழிஞ்ைபாம்்பபாகற,
 ்பபாலகைபாடு,  நைரைபா.
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ஒரு  ்பிடி  வேல்மணிகே
உஙைளுககுக  வைபாடுததுள்நைன.
ைபாடு  முழுதும்  இனனும்
ை்கிர்ைள்  இருகைகினறை.

 - வஜனஸி.

ேம்்பிககைேின ைைிைள்
அழுைலபாம் புக்ேலபாம்
நவரிருகைகிறது ேதீரிருகைகிறது
மதீள்நவபாம் விருட்ைஙைைபாை

 - ரபாஜூ ஆநரபாகைகிேைபாமி

விகைேகிலஙைைில் ைட்டி
எழுப்்பப்்பட்்ட ைட்டி்டத்கில்
இேல்்பபாை குறும்பு்டன
எட்டிப்்பபார்ககும் ஒரு வைடி

 - ைவி அழைன

வபார்தக்ைகை வகல
வீைறித ந்டுைகிநறன
உன வமௌைத்கில்
புக்்நதுள்ைக் மற்நது..!

 - ். ரவீ்ந்கிரன..

ை்டன்பட்டு வைபாஞ்ைம்
ைலஙைகித்பான ந்பபாேிரு்நந்ன
ைபாலநேரம் ்பபார்கைபாமல்
உகழதது மதீணடுவ்நந்ன..

 - ஆததூர்_ைபாகுல்

தூரமபாய் வ்பாகல்ந்பாலும் 
்விகைபாமல் வபாழைகிநறன 
்ைிகமேில் உனகைநே 
ேகிகைகைநவ விரும்புைகிநறன  

 - ைவி ேகிலபா நமபாைன

இேறகைநேபாடு உறவபா்ட
இன்பம் வ்பருகும்
வைேறகைநேபாடு ்பகைேபாை
இேறகை வைழிககும்

 - ைரவி்பி நரபாைறி ை்ந்கிரபா

அறபு்மபாை ்பபா்டல்
ைபாணபாமல்ந்பபாைது.
ைபாக் அக்டககும்
இகை அலறலில்.

 - ைறிவபாை்ந்ம்

ைறி்ந்கிகைபாமல் வைேல்்பட்்ட்ைபால்
இனறு ைணணதீர் ைறி்நதுைகிநறன
இைிேபாவது ை்ட்ந் ைபாலம்
்படிப்்பிகைேபாய் அகமேட்டுநம...

 - யூசுப் இம்்கிேபாஸ்

கூடிக குலபாவுநவபாம்
ைபாலம் வரும் ந்பபாது.
ேபாடிே ேனகம ந்கவ எைின
வபா்டபாமல் ்ைிதது இருப்ந்பபாம்.

 - வைஞ்நைபாகல.

வ்பபாறுகம ேகிகற்ந்து
வ்பணைைின குணநம
்பாய்கம அ்றகு
ைகிக்டத்கிட்்ட வரநம

 - ைலபாரபாணி நலபாைேபா்ன

பூ பூககும் ஓகைகே
நைட்டு விட்டு வைபால்
என ைபா்லின துடிப்க்ப
வ்பாட்டு விட்டுச வைல்.

 - துகர. ைரவண குமபார் 
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இரங்கற்ோ
ஓடிே ்மிழபா றறிஙநை

 ஓய்வுநம எடுககு ்ப்்பபா

்பபாடிே குேிலும் ஒனறு

 ்படுததுநம உறஙகு ்ப்்பபா

நைபாடிேபாய் அகையும் ைதீரும்

 வைபாள்கைகே முடித் ்பாநல

வபாடிநே பூசை ரஙைள்

 வபாைகை இழ்ந் ்ப்்பபா

ஐேநைபா ்மிழுக ைகிஙநை

 ஆறு்ல் வைபால்வ ்பாநரபா

வமய்வேபாடும் உேிகர இஙநை

 நமல்வைபாடு வைல்வ ்பாநரபா

கைவேபாடு வபாழ்ந்த தூவல்

 ைணைகைத துக்டப்்ப ்பாநரபா

க்கைநவ வைபாறைள் ்னகை

 ்ரணிேில் ேபாநரபா ேபாநரபா

ைபாட்டிகை ேபானஇ ழ்ந்பால்

 ைவினமலர் ந்்ட மபாட்ந்டன

வீட்டிகை இழ்ந்பால் கூ்ட

 வீ்கிேில் உறஙைகிக வைபாள்நவன

ஏட்வ்டபாடு ்மிநழபா டிஙநை

 எழிறறமி ழபால்ை கமத்ப்

்பபாட்டிகை இழ்ந் வேஞ்ைம்

 ்பைறிககுந் ேபாவைன வைய்நவன

்தமிழ்தநஞசம் அமின்
& ஆைறிரிேர் குழு

்க்விஞர் ம்த.சனார்த்்தனன்
மணணில் 24.04.1937

விணணில் 10.05.2021

ைகமேலகறேில் அம்மபா வ்ந்வு்டன
அகம்கிேபாய் வ்நது ேகினறது
ைபாப்்பி்ட ்ருவபாள் எனற 
ேம்்பிககையு்டன ைனைநலபார ைபாைம்.

 - லஷமி ைபார்த்கிநைேன 

துன்பஙைைின ைரம் ்பிடிதது
நமநல ஏறுைகிநறன
உசைறிேில் இருககும்
இன்பத்கின வவைிசைத்கில்...

 - அனபுசவைல்வி சுப்புரபாஜூ

ஆேிரம் ைபாரணஙைளுணடு 
உனைி்டம் ந்பைபாமலிரு்ந்கி்ட
ந்பசுவ்றகு ஒனறு மட்டுநம
ேபானும்.. ேதீயும்.. நவறனறு..

 - ைபார்பா ை. ை்நந்பாஷ

உசைரிகை முடிேபா்
வமௌைம் ஒரு வமபாழி்பான
நேைறிப்்பவர்ைைபால்  மட்டுநம
புரி்நதுவைபாள்ை இேலும் 

 - ைபா.ே.ைல்ேபாணசு்ந்ரம்

த்தாகுப்பு : த்தாகுப்பு : 
்க்விச்சுடர் ்கா.ந.்கலொணசுந்தரம்்க்விச்சுடர் ்கா.ந.்கலொணசுந்தரம்

்வார்த்ப்த்கள எலைாம்

ப்வத்்திருக்கிேது தமாழி!

ம்கார்த்துக த்காடுக்க மட்டுமம

ம்தப்வப்ைடு்கிோன் ்க்விஞன்.

 - தசல்வ ஆறுமு்கம்
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்பிற்நந்பாம்  எ்றகுப் ்பிற்நந்பாவமனறு மற்நந்பாம்

வைர்்நந்பாம் வே்கில் மட்டும் வைர்்நந்பாம்

ைறநறபாம் கைேிலுள்ை ்பாகை மட்டும் ைறநறபாம்

ஓடிநைபாம் ஓய்வில்லபாப் ்பிகழப்க்ப ந்டி ஓடிநைபாம்

கூடிநைபாம்   குதூைலக குடிேின கூட்்டத்கில் கூடிநைபாம்

்பே்நந்பாம் ்பணகைபாரப் ்ப்விேின ்பபாவிைகைக ைணடு

நைர்தந்பாம் சுேேல வபாழவிறகுத ்ஙைககூணடுைகைப்

்பபார்தந்பாம் ்பத்டி விலைலில் ்பகைததுவீட்டுப் ்பிரசைகைகே

உணந்டபாம் உேர்்ர விஷஙைகை உணவபாை உணந்டபாம்.

ைணந்டபாம் குருட்டு்ைமபாை ்தீர்ப்புைகைக ைணந்டபாம்

்பழைகிநைபாம் ்பே்நந் வபாழும் வபாழககைககுப் ்பழைகிநைபாம்

விலைகிநைபாம் முனநைபார் விட்டு வைனறவி்கிைைில் விலைகிநைபாம்

முடிதந்பாம் முழுஉகர இல்லபா வபாழககைப் புத்ைதக்

இற்நந்பாம் எ்றகுப் ்பிற்நந்பாவமனறு மற்நந்பாம்.....

                                .                                                                    சு. ரசி்கா

ைறினைக குரவலடுதது
ைறிஙைபாரப் ்பபாட்டிகைககும்
வணணக குருவிைைின
வைமபாை உலகு
வஞ்ைகை சூ்றற
வபாஞ்கை உறவு

ஓரணி ்கிரணடு
்பபாரிகைச சுறறறி
ஒருகூட்டில் ஒறறுகமேபாை
்பறறு்டன இகை்நது
சுறறமபாய்க கூடி
ேகித்கிேம் உகறயும்

்பபாடும் ்பறகவைள்
ஆடும் அழகு்டன
நைபாடியு்டன இகணேபாய்
ந்டிநே உணகவ
கூடிநே உணணும்
கு்ர்கைம் இனறறி

எல்கலைைறற ஏைபா்ந்வவைிேில்
வ்பால்கலைள் இனறறி
்கிைமும் வ்பா்டர்்நது
மைம்ந்பபால் வபாழ்நது
அனு்கிைம் ைைிப்்பில்
ஆநலபாலம் ்பபாடும்
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ஆறசயகாய் 
அன்யபகாடு பகாரத்து பழகணிய பககத்து 
வீட்டுகககாரகாணின் முகம் மைநது யபகாகும் 
அைவணிறகு வருடஙகள் தகாணடியும் முகத்தணிறர 
அ ண்ிநது தன் சுயம் கதகாறைநயதகாம்.
 அககம்பககத்தணில் ரகசணியமகாய் புர்ணி 
யபசணி... ஆறசயகாய் வத்தககுழம்பு இரவல் 
வகாஙகணி... தணிணற்யணில் பரமபதம்  வணிறை 
யகாடிய நகாட்கள் கைவகாகயவ யபகாய் வணிடுயமகா 
என்ை அச்சம் மைறத நணிறை கககாள்ைச் 
கசய்கணிைது !
 ஊரடஙகு ஒருபககம் இபபடி 
இருகக...! பகாமர மககளும் அடித்தட்டு 
மககளும் யவறை வகாய்பபணின்ைணி சணிககணி சீரழணியும் 
யநரத்தணில் அத்தணியகாவசணியப கபகாருள் கைணின் 
வணிறைவகாசணி கணிடுகணிடுகவன்று உயரநது 
கககாணயட யபகாவது யவதறையைணிககணிைது .
 தன்  கு டு ம் ப த் த ணி ல்  ய கா ரு க கு ம் 
கககாrயரகாைகா  பகாதணிபபு இல்றை என்று 
எணணும் ஒரு சணிைருறடய அைட்சணியம் 
கமத்தைப யபகாககு... ஒட்டு கமகாத்த 
மககறையும் பகாதணிககணிைது என்று அைணியகாமல்...
 எவவைவுககு எவவைவு ககாய்கைணி,  
மீன்  கறடகைணில் கூட்டம் கூடுகணிையதகா 
அயத அைவு  நறக கறடயும் து்ணி கறடயும்  
கூட்டஙகைகால் நணிறைநது வழணிகணிைது . 
 ஒரு குடும்பத் தறைவகாணின் வருத்தம் 
யவறை கவட்டிககு யபகாக முடியை, யபகாதணிய 
வருமகாைம் இல்றை,               ஈ.எம்.ஐ கட்ட 
முடியை என்பதகாகத்தகான் இருககும் .
 ஒரு குடும்பத் தறைவணியணின் வருத்தம் 
என்ைவகாக இருககும்... குறைநதபட்சம் ஒரு 
யககாயணில் குைத்துககு யபகாக முடியறையய , 
கறடத்கதருவணிறகு யபகாக முடியவணில்றை 
என்பதகாகத்தகான் இருககும்  

 
 ப ள் ை ணி  க ச ல் லு ம் 
குழநறதயணின் கவறை பள்ைணி யதகாழரகறை  
பகாரககமுடியவணில்றை வணிறையகாட்டு 
யபகாட்டியணில் கைநது கககாள்ை முடியவணி 
ல்றை என்பதகாகத்தகான் இருககும்  
 வயதகாைவரகைணின் கவறை, அதணி 
ககாறையணில் எழுநது  தன்றைத்தகாயை 
ஆசுவகாசப படுத்தணிக கககாள்ை ககாததூரம் 
கூட நடநது யபகாக முடியகாத சூழநணிறை 
என்பதகாகத்தகான் இருககும் .
 கறடசணியகாக யவதறை தரக கூடிய 
ஒரு நணிகழவு.. .  உஙகயைகாடு பகணிரநது 
கககாள்ை வணிரும்புகணியைன் ....!
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 ஒரு தகபபைணின் கதைல் , கவறும் 
அைணிகுைணி என்று அைட்சணிபபடுத்த இருநத 
என்றை ஏயதகா ஒன்று ஆரம்பநணிறை 
கதகாறறு என்று உறரகக றவகக... 
மருத்ததுவமறையணில் தகானும் தைது  
மறைவணியும் அட்மணிட்டகாகணி இன்று வீடு 
தணிரும்பணிய நணிறையணில் வீட்டில் ஒரு நகான்கு நகாள் 
தைணிறமபபடுத்தணிக கககாள்ை யவணடுமகாம். 
வகாட்ஸப -ல் வநத கஷகாயம், ஆவணிபபணிடித்தல் 
எை எதுவுயம அநத கககாடூர றவரறஸ 
என்ைகவன்யை யகட்கவணில்றை. ஆஙகணிை 
மருநது, ஊசணி தகான் துற் நணின்ைது.சுமகார 
ஒரு வகாரம் அதணிக மர்யவதறை. கசகால்ை 
முடியகாத மனுஉறைச்சல். தீரகாத வலி. 
ஆைகாலும் இது எல்ைகாயம கடநது யபகாகும்... 
உஙகள் வகாழத்தணிருகக கவறை என்ை? என்று 
தைது வருத்தத்றத கவைணிபபடுத்தணிய நணபர 
இன்று என் மகைணின் பணிைநத நகாள் அவறை 
கட்டிபபணிடித்து ஒரு வகாழத்துககூட கசகால்ை 
முடியவணில்றை  என்ை கணகைஙகணிய தரு்ம் 
மைதணிறகு மணிகவும் யவதறை அைணித்தது .
 இன்றைய சூழநணிறையணில் தைணித் 
தணிருத்தல் அவசணியமகாகணிைது. குடும்பத்தணில் 
ஒருவயரனும் வகாழநதகால் யபகாதும் என்று 
எணணும் அைவணிறகு நணிைறம மகாைணிவணிட்டது. 
க்வனும் மறைவணியும் தைணித்தணிருகக 
யநரறகயணில் குடும்பத்தணின் அககறைறய 
கருத்தணில் கககாணடு மீதணி ககாைத்றதயும் 
வகாழநதகாக யவணடுயம என்ை எண்யம 
யமயைகாஙக குழநறதகளுகககாக மைறதக 
கல்ைகாககணிக கககாணடு இருககும் குடும்பத் 
தறைவறையும்   தறைவணிறயயும் ககா் 
யநரடுகணிைது.

த்காமரானா்வின்  
ம்காரத்்தாணட்வம்...!

சுயநைமணின்ைணி  பணிைர 
நைம் ககாத்தணிட 
சுறைமும் நட்பும் 
சுகமகாய் வகாழநதணிட 

நகாட்டுககு நல்ைகதை 
நகாலும் கசய்தணிட 
நமது கடறமகயை   
நகாளும் கறடபணிடிகக 

ககாறறை தூய்றமயகாகக
சுறைத்றத யப்ணிடு 
கணடறத குபறபகயை 
வீதணியணில் வீசகாயத     

கநகணிழணிகள் உபயயகாகம் 
முறைணிலும் தவணிரத்தணிடு 
சுறறுபபுைம் சீரறமத்து 
சுககாதகாரம் ககாத்தணிடு 

இன்யை துவஙகணி 
இன்ைல்கள் கறைநதணிடு  
இயறறகயயகாடு வகாழநதணிட 
இயன்ைவறர முயன்ைணிடு

கககாடுறமயகாை யநகாய்த்கதகாறறு 
கககாரகாைகாவணின் உருவத்தணில் 
எமைகாய் உருகவடுத்து 
பீதணியணில் ஆழத்தணிட  

உயரநயதகார தகாழநயதகாகரன்ை 
பகாரபட்சம் ஏதுமணின்ைணி 
கககாத்துக கககாத்தகாக 
கககான்று குவணித்தணிட     

கககாயரகாைகாவணின்  
யககாரத்தகாணடவம்
அழணிறவ அைணிவுறுத்தணி 
கநஞசம் பதைணிட 
அச்சத்றதத் தருகணிைது...!

 த ை ணி ற ம ய கா ை  க ப கா ழு து க ள் 
மணிகவும் ஊைமகாை கபகாழுதகாய் ஆகணிைது 
.இநத ஊரடஙகு ஒவகவகாருவறரயும் 
முடமகாககுகணிைது என்ைகால் மணிறகயகாககாது.  
கககாரகாைகா ககாைத்த ணில்   தைணிறம ஒரு 
மணிகபகபகாணிய சகாபம்... அபபபபகா.... தைணிறமயய 
மையநகாய்ககு  ஒரு கபரும் பஙகு வகணிககணிைது.  
 தைணிறம அவவைவு கககாடுறமயகா 
எ ன் று  ய க ட் ட கா ல்  ஆ ம கா ம்  எ ன் று 
கசகால்பவரகள் தகான் அதணிகம் .
 இதறகுத்தகான் அன்றைய ககாைத்தணில்    
தைணிறமயணியை இைணிறம ககா் முடியுமகா 
என்று கசகால்லியணிருகககாஙக யபகாை...!
 குடும்பத் தறைவணிகளுககு டிவணி 
சீகாணியல் இருநதகா யபகாதும் யசகாறு தண்ணி 
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எ ல் ை கா ம்  ய வ ண ட கா ம்  அ ப ப டி ன் னு 
கசகான்ைவஙகளும்.. .  ஐயயகா டீவணிறய 
பகாரத்து பகாரத்து தறை வலிககுது என்று 
கூறுகணிைகாரகள் .
 அயத சமயத்தணில் இறைஞரகள் 
பட்டகாைம்... ஓய்வு யநரமும் கமகாறபல் 
ய ப கா னு ம்   இ ரு ந த கா ல்  ய ப கா து ம்  எ ன் று 
கூைணியவரகள் கூட ஐயயகா கமகாறபல் 
பகாரத்து பகாரத்து  யபகாரடிககணிைது என்று 
க ச கா ல் லு ம்  அ ை வு க கு  ஆ க ணி வ ணி ட் ட து 
இன்றைய நணிறைறம .
 இருபபவரகள் இல்ைகாதவரகளுககு 
க க கா டு த் து  உ த வு ம்  ம ை ப ப க கு வ மு ம்  
இருநத பகாடில்றை...! அயத யநரத்தணில் பை 
கதகாணடு ஆரவைரகள் தகாயை முன்வநது 
தஙகள் உயணிறரயும் துச்சமகாக மதணித்து 
கைபப்ணியணில் ஈடுபட்டு வருவது மகணிழச்சணி 
அைணிககணிைது .
 ஏதகாவது ஒரு உயணிறர ககாபபகாறைணிட 
மகாட்யடகாமகா என்று மன்ைகாடி ஓய்வணின்ைணி 
உறழககும் முதற கைபப்ணியகாைரகள் 
மருத்துவரகள் கசவணிலியரகள் ககாவல் 
துறையணிைர வகாழும் கதய்வஙகயை...!  
 இநத அவைஙகள் எல்ைகாம் ஒரு 
பககம் இருகக... கதகாடரச்சணியகாை மர் 
ஓ ை ம்  க ந ஞ ற ச  ப ணி ற ச க ணி ை து .  ப ணி ் க 
க ணிடஙகுகள் ந ணிறைநது வழணிக ணின்ைை. 
வகாழவகா சகாவகா என்ை யகள்வணிககு மத்தணியணில் 
ஒவகவகாருவரும் கசத்து  பணிறழககணிைகாரகள். 
 மககளுககு  உயணிர பயம் இல்றை 
கயைணில் என்ை கசய்ய முடியும்.  நகாறவ 
கட்டுபபடுத்த முடியகாதவரகைகால் எபபடி 
கககாயரகாைகாறவ கட்டுபபடுத்த இயலும் .
 மககளுககு சுயகட்டுபபகாடு இல்றை 
கயைணில் கஜணிைணி முகமது யபகாை ஒரு 
முறையல்ை  இருபத்தணி ஒரு முறை மீணடும் 
மீணடும் முழு ஊரடஙகு அைணிவணித்தகாலும்  
கககாரகாைகாறவ வணிரட்ட முடியகாது .

யவதறையுடன் ...!

  
துபகாய்

்கணணீர் அஞசலி

ந்ன்மிகழ ந்பாள்ைபாய்தது
  ந்றறறிவ்ந் ேறைபா்ல்
ஏன்மிகழ விட்டும்வபான 
 ஏறறிேந்பா - நைபான்மிகழ
ைபார்மகழேபாய் பூமிககு 
 ைண்டைிககும் வபானமுைகிகல 
ேபார்ந்றறு வபாநரபா 
 இைி
 
அய்ேய்நேபா இல்கலேிஙநை 
 ஆறு்லபாய்ச வைபாறைளுநம
வைய்யுைில் நைரபா 
 ைறிறுஅணிேபாய்ப் - வ்பபாய்ேபாைகி 
ஏடும் மைஙைலஙை 
 எல்லபாம் குகல்நதுேகிறை
ஈடும் உைந்பா 
 இ்றகு

்தமிழ்தநஞசம்  அமின் 
&  ஆைறிரிேர் குழு

்திரும்தி குணசுந்தரி 
ைார்தி்தாசன்

மணணில் 30.08.1976

விணணில் 27.05.2021
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யநகாணிறச கவணபகா

n
வ்னவ்பபா்கிகை வ்னறலபாய் வ்ள்ளு்மிழ ்பபா்டல்ைள்
அனவ்பபாழுை ேதீேிகைததுப் ்பபாடுை. - இன்பத்கில்
உனைவகல மபாறறறி உவகைகேத தூறலபாய்
ேகினவை்ந்ம் ைபாட்டும் ேகிகல

n
ேல்விகைேபால் நைரும் ேலனைள் வழுவபாது
வைபால்லும்ேம் ்பபாவத்கின நைட்டிகை - ேகில்லபாமல்
அல்வ்பபாழு்கில் ேதீ்நதும் அழகுேகிலபா ந்னைறி்ந்
ேல்வ்பபாழு்பாய் ஆகும்ேன ேபாள்.

n
ைறறறறி்ந் ைல்வி ைைிேபாககும் ைல்மைதக்ப்
வ்பறற்பிள்கை வபாழககைேற ந்பறபாகும்-- ேறறமிழ
வறறறிே ்பபாகலேில் வீழும்ேல் தூறலபாம்
ைறறறி்டக ைறறறி்டக ைபாண.

n
ைறிற்பஙைள் ஆடுநமபா ைறி்ந்கையும் வைய்யுநமபா
வைபாற்ப்ஙைள் ஆகுநமபா ேறவ்பபாருைபாய் - ைற்பகைேில்
முப்ந்பபாழதும் உனைைவில் மூழகுைகினநறன மனைவபா
எப்ந்பபாழது அகணப்ந்பன இைி.

n
நைபாறு்ணணி உணணல. நைபார்்நந்னேபான உனைபால.
நவவறபானனும் ந்பாணல நவ்ந்நர - மபாறுவைபாள்நைன
ஈறுமுட்டும் ்பல்லபாை எ்ந்ைபாகை வீகைமுற
ஆறுவழி ேம்தூ்பாய் ஆம்

n
இ்ழைள் அகைேபாமல் இம்வமன றறிகைத்பாய்
இ்மபாய் வ்பறுைகினநறன இன்பம் - ்ப்மபாய்
மு்னமு்லபாய் உ்ந்ன முைமலகரக ைபாண
ேகி்மும் ேகிகைகைகினநறன ேபான
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அ்ந் ைபாலம் ேகிகைவில் வர - மைம்
ேசுஙைகிப் ந்பபாசசு்டபா - ேண்பபா
ேபாடு இப்ந்பபா ந்பபாகும் ந்பபாககு
அைறிஙை மபாசசு்டபா...!

ைபாலம் வைய்் நைபாலவமனநற
ைருத்கில் எடுப்ந்பபாம் ேண்பபா
ை்ட்ந் வ்ந் வபாழகவ எணணி
ைவகல மறப்ந்பபாம்...!

ைபாதது வ்ந் ைலபாசைபாரம்
மணணில் புக்யுந்
ைணமூடி மைி் இைம்
மணகண புக்ககுது...!

மபாறறி மபாறறி வருவது்பான
உலை இேல்பு
மரணம் கூ்ட மபாறறம் எனநற
எணணிப் ்பழகு...!

அனறு ேபாம் வபாழ்ந் வபாழககை
அன்பின வவைிப்்பக்ட
அனகை பூமிேில் இரு்ந்கிடுமபா
அடுத் ்கல முகற...!

இகறவன எழுதும் ேபா்டைத்கில்
இறு்கி ைபாட்ைறிநேபா
இறு்கி ேபாளும் வ்ந்கிடும் ந்பபாது பூமி
ைறினை தூைறிநேபா...!

மெிைாடுதுபே 

்விமைா நாம்கஷ்
்ப்டம் உ்வி Vcc Balu See Less
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