

                      www.tamilnenjam.com www.tamilnenjam.com                                                                                     

  
 


    
  




https://tamilnenjam.com


  |

 


®

   
   

                                                   

   

    

    

   

    

  

     

    

   

   

   

   

 

 



  

 

  

 

  

  

  

  

   

  

 

 





   

    

     

  

Amine Mohamed
TAMILNENJAM 

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

email : editor@tamilnenjam.com

மேலுள்ள அட்டைப்படைத்தில் டைச் 

அல்்லது க்ளளிக செய்து ்ைககூ 

்திண்ணை 6 இ்ழளி்ை 

்விறக்கம் download செய்்யவும்.

  |

http://
http://
https://tamilnenjam.com/?p=7414


   |3


அன்பானத் தமிழ்நெஞ்சங்களுக்கு வணக்்கம்! 

முதற்கண், என ி்றநதநெபாளில் எனன வபாழத்திய நெல்லுளளங்களுக்கு என ்நெஞ்சபாரநத  
நெனறி்கனள ்சமர்ப ி்க்்கிறறன. உங்கள ஆழமனதிலிருநது வநத நெல்வபாழத்து்களபாலும் 
ற்ரன ி்னபாலும்  நெபான தினநறதபாறும் ் ்சழிக்்கிறறன. மனம் பூபாிக்்கிறறன. இனதவிட எனக்கு 
றவ்றனன றவண்டும்? நெனறி! நெனறி!

்கிடடத்தடட  ஆறு  த்சபா்பதங்களபா்க தமிழத்தபாயின அரவனண்ப ி்ல், தமிழத்்தபாண்டு ் ்சய்து 
வரு்கிறறன. அதிலும் தமிழ்நெஞ்சம் ்ல்சுனவ இதனழ ஐம்்து ஆண்டு்களபா்கத் ்தபாடரநது 
்வளியிடுவ்தன்து ்சபாதபாரணமபான விடயமல்்ல என்து யபாவரும் அறிநததபாகும்.  
்்ல ்சிரமங்களுக்கு மத்தியிலும், என ்கடனம தவறபாமல் என அனபு ்நெஞ்சங்களுக்்கபா்க 
இவவிதனழ ் தபாடரநது  உங்கள ்கரங்களில் ஒ்ப்னடத்திருக்்கிறறன என்தில் மனத்திரு்பதி 
்்கபாள்கிறறன. 

இது மடடுமல்்லபாமல், எநதவிதமபான ி்ரதி் ்லனும் எதிர்பாரபாமல், எனனபால் முடிநதளவு 
தமிழுக்்கபா்க  எனனனறய அர்ப்ணித்து, ் ்சயல்்டடு வநதிருக்்கிறறன என்தில் ் ்ருமிதம் 
்்கபாள்கிறறன. இத்தனனக்கும் உங்கள வின்லமதிக்்க முடியபா ற்ரனற் மூ்லதனமபா்க, 
உநது்சக்தியபா்க  எனனன இவவளவு தூரம் வழிநெடத்தி வநதுளள்தன்னதயும் நெபானறிறவன.

என ற்சனவனய்ப ்பாரடடி ்்ல அனம்பபு்கள விருது்கள தநது ம்கிழவித்திருக்்கிறபார்கள, 
்கவிஞர்கள எனனன்ப பு்கழநது்ப ்பாடி, ்பாரபாடடியும் வரு்கிறபார்கள. இவர்களுக்்்கல்்லபாம் 
மீண்டும் நெனறி ் ்சபால்லி ம்கிழ்கிறறன. இனவ்களி் ்லல்்லபாம் நெபான இறுமபாநதும் விடவில்ன்ல. 
மபாறபா்க எனது ்கடனம்யன நெினனத்து இளம் எழுத்தபாளர்களுக்்கபா்க ்களம் அனமத்து 
்கடனமயபாறறி வரு்கிறறன. 

இனிவரும் ்கபா்லங்களிலும், தமிழுக்்கபா்கத் தமிழத்தபாயின ்கரஙற்கபாரத்றத ்யணி்பற்ன. 
இனனும்  ஐநது மபாதங்களில் தமிழ்நெஞ்சம் இதழ ஐம்்தபாண்டு பூரத்தினய அனடயவிருக்கும் 
நெின்லயில், அனனவரும் ஒனறினணநது  ் ்கபாறரபானபா எனும் ் ்கபாடிய றநெபானய உ்ல்கிலிருநறத 
விரடடி, புதிதபாய் உரு்வடு்பற்பாம் புதியன ்னட்பற்பாம். புதுத்்தம்புடன ்வறறிநெனட 
்யில்றவபாம்.

வபாழ்க நெ்லத்துடன, வளத்துடன!
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l
சுருங்கதிக ச்கொள்கதினறை
கூட்டை அ்டையும் ம்பொது
வல்லூறின ெிறகு்கள 

l
்பொ்ற்யில் மேொ்தி
கூர்ே்யொககு்கதினறது
்ன அ்ல்கதி்ை ்கழுகு 

l
ெொ்்ல்்யக ்கடைந்து 
செல்்கதினறது
ேளினெொரக ்கம்்பி்யில் ஏறி்ய
்கொடடுகச்கொடி 

l
வொைத்தில் நடைவு செய்்ய
விரல்்க்ளளில் வழளிந்்்படி
செம்பு்லநீர 

l
ேளி்ககும் உடை்்ல 
ந்கரத்தி்ய்படி ்க்ரம்யறு்கதிறது
ஆற்று மு்்்ல 

l
ே்ழ்யில் ந்ைந்் 
்பற்றுக ச்கொடி்யில் வரளி்ெ்யொய் 
சூரளி்யன்கள 

l
இ்்ல்க்ளளின மேல் சவ்ளளிச்ெம்
ச்ொ்்லந்து ம்பொ்கதினறது
்பைளிதது்ளளி

l
கூணடிற்குள ்பறந்்்படி
ச்ொ்்லந்் ்பற்வ்யின
ஒற்்றச் ெிறகு 

l
்பறந்து செனற ்பற்வ
சவறு்ே்யொ்க இருக்கதினறது
கூணடு 

l
்கரளி்யொல்
்கொ்கதி்த்தில்  எழுது்கதினமறன
ச்பருேரத்தின ்க்் 

l
்ொழப ்பறக்க
்க்திர்க்ளளில் ்கதிழளிந்்்படி
்பற்வ்யின நதிழல் 

l
பூச்ெி ்தினற இடைசேல்்லொம்
சவ்ளளிச்ெத்் வடி்கடடி 
அனுபபு்கதினறது
்பழுத்்யி்்ல 

l
புத்்கத்தின ்பக்கங்க்்ள
புரடடை ஈரக்கதினறது
ேரத்தின வொெம் 

- ஷர்ளி்லொ ்பரவீன
்கம்்பம்
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கணகளை  மட்டும்
               பார்த்துப்  பபசு.
தாவணித்  ததன்றலில்
            தமய்சிலிர்த்துப் பபா.
தபாயகள் பப்க்
              கற்றுக்  தகாள்.
அவளைத் தவிர. அதி்யம்
            இல்ளலைதயனறு த்ால்.
l
கவிளதகள்  வரும்
         தபாறுத்துக்  தகாள்.
தெல்லிளயயும்  விட்மளையும்
        அளைத்துக்  தகாள்.
காளலையும்  மாளலையும்
       குறுஞத்யதி  அனுப்பு.
மினகலைன   தீயவதற்குள்
         உளரயாடல்  முடி.
ll
காதலியின  பி்றநத நாைில்
         கண தாைம்  த்ய.
கிப்ட்டுக்கு   அப்பாவிடம்
        ஆட்ளடளயப்  பபாடு.
ததாங்கும்  பதாட்டத்தில்
      பிைாட்டிைம்  பயிரிடு.
தமாக்ளக  பிகர்களுக்கும்
         தாராைமாய  உதவிடு.
lll
மாயா  பலைாகத்தில்
        ்லிக்காமல்  ்ஞ்ரி.
கைவு காணும் கணகளுக்கு
          நன்றசி  த்லுத்து.
தவிப்புகள்  தினறு
         தைிளமளயச்  ்ீரணி.
கடிகாரத்தின  முட்களை
        பராஜாக்கைாய  எணணு.
llll
தரஸடாதரணட்  இருட்டில்
        கற்ளபக்  களடப் பிடி.
காதலியின   பதாைிளய
           தங்ளகயாய  நிளை.
நிக்பகாட்டின  உதடுகைால்
          முத்தமிடாபத.
ப்றக்கும்  முத்தங்களை
      பார்த்து  அனுப்பு.
lllll
கடமளயச்  த்ய.
       பலைளை  எதிர்பாராபத.
கடநது  பபாைாலும்
      தைர்நது  பபாகாபத.
தாடி  வைர்த்து
          ்ரக்கடிக்காபத.
நாவிதர்க்கும்  வயிறுணடு
         ம்றநது  விடாபத.
llllll
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Email : akkinisirahuhal2020@gmail.com
Facebook : https://www.facebook.com/akkinisirahuhal/
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 “வடதின்ச ்கஙன்கயும் இமயமும் 
்்கபாண்டு, ்தனதின்ச ஆண்ட்தனனவன 
வபாழி“ - இது இளஙற்கபாவடி்களபால் ்கபாடட்ப 
்்றும் இமய ்வறறி.
 இரபா்ச ரபா்ச ற்சபாழனும், ரபாறேநதிர 
ற்சபாழனும் தனர்னடயும் ்க்ப்ற்னடயும் 
னவத்திருநதனர.  ்கஙன்கவனர ் னட்யடுத்து 
்கஙன்க்்கபாண்டபான எனறும், ்கடபாரத்னத 
்வனறதபால் ்கடபாரம் ்்கபாண்டபான எனறும் 
்்யர ்்றறவர்கள.
 ற்சரன ் ்சஙகுடடுவன, தமிழர்கனள்ப 
்ழித்துனரத்த ்கன்க வி்சயனன ்வனறு, 
அவர்கள தன்லயிற்ல ்கல்சுமத்தி, - ்கண்ண 
்கிக்குச் ்சின்ல அனமத்தவன ்வறறித் 
திரும்கன்களபா்க வபாழநதவர்கள தமிழர்கள. 
புலி, வில், மீன ்்கபாடி்கனள இமயத்திற்ல 
்்பாறித்தவர்கள தமிழர்கள.
 பூம்பு்கபாரத் துனறயிற்ல முத்தும், 
்வளமும், மணியும், மிளகும், அரபு நெபாடடுக் 
குதினர்களும் நெினறநதிருநதன./ உ்லகுக்கு 
வணி்கத்துனறயபா்க விளங்கியது பூம்பு்கபார.
 “ஒனறற கு்லம்; ஒருவறன றதவன, 
யபாதும் ஊறர யபாவரும் ற்களீர” ்குத்துண்டு 
்ல்லுயுர ஓம்புதல், நூற்லபார ் தபாகுத்தவுறறுள 
எல்்லபாம் தன்ல - எனற உயரநத நெபா்கபாீ்கத்னத 
உ்லகுக்கு்ப ் ர்ப ி்யவன தமிழன.  “முச்்சங்கம் 
னவத்து முத்தமிழ வளரத்து, உயர தனிச் 
்்சம்்மபாழி தமிழ என டபாக்டர ்கபால்டு்வல் 
அவர்களபால் ்பாரபாடட்ப்்றற ்மபாழினய 
உனடயவன தமிழன. 
 ஆனபால், ி்னனபாளில் அவன ி்னன 
னடநது விடடபான. ஒனறற கு்லம் ஒருவறன 
றதவன எனறது ற ப்ாய் - ஓரபாயிரம் ்சபாமி்களும், 
ஓரபாயிரம் ்சபாதி்களும் ்னடக்்க்ப்டடன. ்சமுதபாய 
ஒறறுனம உனடக்்க்ப்டடன.  ஏழடுக்குக் 
ற்கபாபுரம் னவத்துக் ற்கபாயின்லக் ்கடடிய 
ஏறறமிகு தமிழ அர்சர்கள, எழுத்தறிவு ்்றத் 
தமிழ மக்்களுக்கு எத்தனன ப்ாட்சபான்ல்கள 
அனமத்தபார்கள? ்கல்வி ்கண் ஒளினயத் தமிழ 
மக்்கள ்்றறவ இல்ன்ல. ்கண்ணிருநதும் 
குருடர்களபாய் வபாழநதபார்கள. 
 வபாழக்ன்க என்து றதடல்; அன்ல 
நெடுவில் ற்பாரபாடிக் ்கனர ற்சருவது  தபான 

வபாழக்ன்க.
 ஒரு ்கபா்லம் இமயம் முதல் குமபாி வனர 
தமிழ நெபாடபா்க இருநதது. மபாறறபார்கள ்்லர 
்னட்யடுத்து ்றறிக் ்்கபாண்டபார்கள.
 இனடயில் வநத எல்ன்ல தபான 
வடறவங்கடம் ்தனகுமபாி. ்சிநது ்வளி 
நெபா்கபாி்கம், தமிழர நெபா்கபாி்கம் என்ன ற்பானற 
தமிழர்களின ்சபாிவு்கள. தமிழ அர்சர்களுள 
ஒறறுனம இல்ன்ல. எனறவ வநறதறி்களுக் 
்்கல்்லபாம் தமிழர்கள அடினம ஆயினர. 
 ஆனபால், தமிழ்மபாழி வநதவர்கனள 
அடினம ஆக்்கியது. அவர்கள தமினழக் 
்கறறபார்கள. தமிழிற்லறய தங்கள ்சமய 
இன்சவுக் ்கருத்துக்்கனள வழங்கினபார்கள. 
இ்லக்்கியக் ்்கபாளன்கயும் தமிழ வழிக் 
்கண்டபார்கள. தமிழ அவர்கனள ்வனறது.
 தமிழர்கள அடினமயபா்கி இனறு 
ஆங்கி்லத்னதக் ்கடடித் தழுவுவனத்ப ற்பா்ல 
அனறு வநதவர ்மபாழி்களுக்்்கல்்லபாம் 
வபாழவளித்தபார்கள. உழவர்கள, ் பாமரர்கள 
தபான தமிழ்மபாழினயக் ்கபாத்தபார்கள. 
தமிழ்ப பு்லவர்கள, ்கவிஞர்கள தங்கள 
்கடனம்கனளச் ்்சய்தனர. ்கபா்லநறதபாறும் 
தமிழில் இ்லக்்கியம் ்னடத்தனர. அரசு்ப 
்னட்களுக்கு றமடடுக் குடியினர வநதவர 
தபாள்கள ்ணிநது வபாழநது ,தமிழ்கத்னத்ப 
்ிறரக்கு  அடினம ஆக்்கினர.
 இ்ப்டி ஆயிரம் ஆண்டு்களுக்கு 
றமல் அடினம்ப்டட தமிழர்கள ஆங்கிற்ல 
யர்கள, ் ிரஞசுக்்கபாரர, ் ்ல நெபாடடினர ஆட்சி 
ஆதிக்்கத்தின ற்பாது அடினமக் கூலி்களபா்க 
்தன ஆ்ப்ிபாிக்்கபா, ்மபாபாீ்சியசு, மற்ல்சியபா,  
்ிேு ற்பானற நெபாடு்களுக்கு அனு்ப்்ப 
்டடனர. ்ரமபாவில், இ்லஙன்கயில் தமிழர 
்கள ்டபாத்பாடு்கள ்டடனர.  ்கண்ணீரும், 
்்சந நெீரும் வடித்து, ்்சனற நெபாடு்கனள 
்்சழுனம ்்சய்தனர.  
 குமபாி முதல் இமயம் வனர தமிழ 
நெி்லம், ஆதி இனம் தமிழினம், ஆதி்மபாழி 
தமிழ்மபாழி, மூனறு ்சங்கங்கள, ஐம்்தபா 
யிரம் ஆண்டு்கடகு முனற் தமிழ, வளம் 
்்கபாழிக்கும் ்மபாழியபா்க இருநதது. உ்ல்க்ப 
்ண்்பாடடின றவர தமிழ இ்லக்்கியம்.     n
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இலைங்ளகயில் நளடதபற்்ற நுட்பக் குழும விைாவில் 
பங்பகற்க வநதிருநத தனமுளைக் கவிஞர் கா.ந. கல்யாண 
சுநதரம் (இநதியா) தமிழ்தநஞ்ம் ஆ்சிரியர் அமின (பிரானசு) 
பபரா்சிரியர் த். பயாகரா்ா ( இலைங்ளக) ஆகிபயாபராடு 
பாபவநதல் பாலைமுளை பாறூக்.

ஊவா வாதைாலியில்  இடம் தபற்்ற கவியரங்கிற்கு 
தளலைளம பயற்்ற பின பங்கு தகாணட கவிஞர்கபைாடு..
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 இ்லஙன்கயின தன்ல்சிறநத ்கவிஞர 
்களில்  ஒருவர, ்சிறநத எழுத்தபாளர, ்சிநதனனயபாளர 
என ்்ல ்சிற்பபு்களும் ்னமு்கத் திறனமயும் 
்்கபாண்ட இ்லக்்கிய வபாதி நெீங்கள. உங்கனள்ப 
்றறிய ்சிறு அறிமு்கத்துடன ஆரம் ி்யுங்கள!

 இ்லஙன்க அம்்பானர மபாவடடத்தில்- 
்பா்லமுனனயில்  மீரபா்்லவனவ மனரக்்கபார 
முஹம்மது ்்லவனவ, ஆதம்்்லவனவ 
முஹல்்லம் அலிமபாநெபாச்்சி  தம்்தியினபாின 
புதல்வன.
 ்பா்லமுனன  றறபாமன ்கத்றதபாலிக்்க 
த ம ி ழ க் ்க ்ல வ ன  ் பா ட ்ச பா ன ்ல ,  ம ட  / 
்மதடிஸத மத்திய ்கல்லூபாி, ்கல்முனன 
ஸபாஹிறபா ்கல்லூபாி என்வறறின  ்னழய 
மபாணவன.
 இ்லஙன்க வங்கியில் 1977 ம் ஆண்டில் 
்கனிஷட இலி்கிதர / உதவிக் ்கபா்சபாளரபா்கச் 
ற்சரநது 2013ம் ஆண்டில் மு்கபானமயபாளர 
தரத்தில் ்ணிஓய்வு ்்றறவன.
 ்கன்ல இ்லக்்கிய முயற்சி்களில்  
நென்கச்சுனவ,றமனட அறிவி்பபு என 
ஆரம்்ித்து,  ்கன்ல இ்லக்்கியத்தின ்ல் 
றவறு துனற்களிலும்  ஐம்்து வருடங 
்களுக்கும் றம்லபா்க இயங்கி வரு்வன.
 தநனதயின வழியில், ்சமூ்க நெ்லன 
்சபாரநத நெடவடிக்ன்க்களில்  ்ளளி வபா்சல் 
தன்லவரபா்க, ்கிரபாறமபாதய ்சன்த் தன்லவரபா்க, 
மத்தியஸத ்சன் உறு்ப ி் னரபா்க, அ்கி்ல 
இ்லஙன்க ்சமபாதபான நெீதி் தியபா்க  எனறு ்்ல 
தளங்களில் இயஙகு்வன எனறு குறித்துக் 
்்கபாண்டு ்தபாடர்லபாம்.

 ஆரம்்த்தில் வங்கியில் ்ணியபாற 
றிய அனு்வத்னத்ப ்்கிருங்கறளன!

 இ்லஙன்க வங்கியில்  நெபான ற்சரநத 
1977 ்கபா்ல்ப்குதியில் ்கணினி வ்சதி்கள 
இருக்்கவில்ன்ல. ற்றரடு்கள இருநதன. 
அதனன தூக்்கி எடுத்துனவத்து்ப ்திவறத 
்சிரமமபா்க இருக்கும். ் திறவடு்கனள்ப ் திவது, 
்பாீடன்ச மீதி்கள தயபாபாி்ப்து, ்சம்ப்டுத்துவது, 
அ ற ி க் ன ்க ்க ள  த ய பா பா ி ்ப ் து  எ ன ் ன 
அ்ப்்பாழுது ்கஷடமபான ்ணியபா்கறவ 
இருநதது.  இ்பற்பாது ்கணினி அ்ப்ணி்கனள 
மி்க இ்லகுவபாக்்கி இருக்்கினறது.

  வங்கியில் ற்சரநத புதிதில், விவ்சபாயக் 
்க ட ன ்க ன ள  அ ற வ ி டு ம்  ் வ ள ி க் ்க ள 
உத்திறயபா்கத்தரபா்கவும் நெபான நெியமிக்்க்ப 
்டடிருநறதன. வீடு, வீடபா்கச் ்்சனறு 
்கடன்கனள அறவிட றவண்டிய ்கடனம்ப 
்்பாறு்பபும் எனக்்கிருநதது.  சூறபாவளி 
ற்கபாரத் தபாண்டவமபாடி ஓய்நதிருநத ்சி்ல 
மபாதங்களின ி்ன, ்கடனன அறவீடு 
்்சய்வதற்கபா்க  நெபான ் ்சனற ் ்பாழுது  ்கண்ட 
்கபாட்சி ்கதி ்க்லங்க னவத்தது. ்கடனனக் ்கடட 
முடியபாமல் இரு்ப்தற்கபான  ்கபாரணங்கனளக் 
ற்கடடற்பாது ்நெஞ்சம் ்நெ்கிழநதது. 
அ்பற்பாது  அது ஒரு ்கவினதயபா்க ்நெஞசுக் 
குள ஊற்றடுத்தது. இனனும் என நெினன 
வில் நெிறகும் அக்்கவினத இது...

‘‘இனனும் ்கடனன ஏனதீரக்்க வில்ன்ல’’் யன
உனனி டத்தில் ற்கடறடனநெபான 
ஓ..!ஏன அழுதபாறயபா?
எல்ற்லபா பாிடத்தும் இயம்புதன்ல்ப 
ற்பாற்லதபான
்்சபால்லி னவத்றதன உனனிடத்தும்
ற்சபா்கறமன  ்்கபாண்டபாய்நெீ?

சூறபாவளி வநது சுழனறடித்து 
உங்களது கூனரயினன்ப ்ிய்த்து 
குடின்ச்கனளச் ்சீரழித்து்ப
ற்ரபா்த்னதத் தநத 
்்ருங ்கஷடம் ்்சபானனபாய்நெீ!
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தீரபா்ப ்ிரச்்சினன்கள ்்சபால்லி 
யழுதுநெினறபாய்!

‘‘அ்ப்பா இறநது விடடபார 
அண்னமயிற்ல’’ எனறுனரத்தபாய்
அ்ப்டிறய ்யிர்களதும் 
அனதத் ்தபாடரநத ்வளளத்தபால்
்்சத்து மடிநது ்சீரழிநது ற்பான்கனத
்்ச்ப்ி யழுறதநெீ ்சிநனத ்க்லங்கி நெினறபாய்!

உனனனநெபான றநெபாவிக்்க 
ஒருற்பாதும் எண்ணவில்ன்ல
எனறன ்கடனமயிது இதனபால் 
உனனக் ற்கடறடன.
எனனனநெீ தவறபா்க ஏதும் 
நெினனத் திருநதபால்
்்ண்றண மறநதுவிடு 

்ினழ ்்சய்ய வில்ன்ல நெபான!

 இ்லக்்கியத்துடன உங்கள வபாழனவ 
இனணத்துக் ் ்கபாண்டது எ்பற்பாது? எ்ப்டி?

 ்பாட்சபான்லக் ்கபா்லத்தில் இருநறத 
ற ் ச் சு ,  வ ி வ பா த ம் ,  நெ பா ட ்க ம்  ற ் பா ன ற 
துனற்களில்  ஆ்சிபாியர்களின ஒத்துனழ்ப 
ற்பாடு ஈடு்பாடு ்கபாடடி வநறதன. மட / 
்மதடிஸத ்கல்லூபாியில் ்டிக்கும் ற்பாது 
எனது ‘‘றஹபால்டம்’’ இல்்லத்திற்கபா்க விவபாத, 
ற்ச்சு்ப ற்பாடடி்களில் ்ஙகு்றறி ்பாிசு்கள 
்சபானறிதழ்கனள்ப ்்றறிருக்்கினறறன.
 அதன ் தபாடரச்்சியபா்கறவ எழுத்து்ல்க 
முயற்சி்கள அனமநது வநதிருக்்கினறன. 
எழு்து்களில், ‘‘்சிநதபாமணி’’யில் நென்கச்சுனவ 
எ ழு த ி ்ப  ் பா ி சு  ் ் ற று ,  அ த ன ் ி ன 

பதாட்டுப்பாய மூத்தம்மா நவீை கவிளத நூலுக்காை அர் ்ாஹசித்ய மணடலை 
விருளத  அப்பபாளதய கலைா்ார அளமச்்ரிடமிருநது தபற்்ற பபாது..
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‘‘தின்தி’’யில் ்கினடத்த ்கவிதபாமண்ட்லம் 
் கு த ி ன ய ்ப  ் ய ன ் டு த் த ி  அ ற ி மு ்க ம் 
்்றறதனூடபா்க எனது ்னட்ப்பாக்்க 
முயற்சி்கள ்தபாடர்கினறன.

 எழுத்து்ல்கில் ற்்ச்ப்டும் ஒருவரபா்கத் 
த ி்கழ்க ிறீர்கள.  ஆரம்்த்த ில் உங்கள 
எழுத்துக்்களுக்கு ்கினடத்த வரறவறபு எ்ப்டி 
இருநதது?

 இ்பற்பாது ற்பா்ல அ்பற்பாது ி்ரசுர 
வ்சதி்கள நெினறநதிருக்்க வில்ன்ல. இ்லஙன்க 
யில் ்வளிவநத ்சி்ல தின்சபாி்ப ்த்திபாின்க்கள, 
அவறறின வபார ் வளியீடு்கள, ்சி்ல ்சஞ்சின்க்கள 
இ்லஙன்க வபா்னபாலி என்னவறனறறய நெமது 
்னட்பபு்கனள ்வளியிடுவதறகு நெம் ி்யிருக்்க 
றவண்டிய நெின்ல இருநதது. எனற ற்பாதிலும், 
எனது ்னட்பபு்கள இ்லஙன்கயில் ்வளியபான  
்்ரும்்பா்லபான ்த்திபாின்க்கள, ்சஞ்சின்க்களில் 
இடம் ்்றறிருக்்கினறன. ்த்திபாின்க ்சஞ்சின்க 
்களில்  ஆ்சிபாியர்களபா்க இருநதவர்கள, ி்ர்்லம் 
்்றற எழுத்தபாளர்களபா்கவும், ்கவிஞர்களபா்கவும் 
இருநதபார்கள. தரமபான ்னட்பபு்களும் ்வளி 
வநதன.
 எனது ்னட்பபு்களுக்கும் ்சிறநத 
வரறவறபுக்்கள ்கினடத்தன.  ் த்திபாின்க 
ேபாம்்வபான என்ப பு்கழ ்்றறிருநத  
தின்தி, ்சிநதபாமணி ஆ்சிபாியர எஸ. டீ. 
்சிவநெபாய்கம் ஐயபா அவர்கள, ்சிநதபாமணி 
வபார்ப்த்திபாின்கயில்  எனது «்சிவ்பபுக் ற்கபாடு 
«எனற ்கவினதனய்ப ி்ரசுபாித்து்ப ்பாரபாடடி 
இருநதபார. அவருனடய ்கபாத்திரமபான 
குறி்பபும்  ்பாரபாடடும் எனனன எழுத்துத் 
துனறயில் ஊக்குவித்தது. அநதக் ்கவினத, 
அனனறய இக்்கடடபான ்யங்கரவபாத சூழல் 
குறித்து நெபா்னழுதிய ்கவினத.
 
்கவினத இதுதபான..

விடிநது விடடது 
்வளிக்்கிட றவண்டுறம!

இல்்லத் தர்சிறய இஙகுவபா,
இ்ப்டி ்ிளனளனயக் ்்கபாண்டு வபா
முத்தம் ்்கபாடுத்திட..!

்கனனம் இஙற்க ்கபாத்திருக் ்கினறது
இனனுறமபார முத்தம் 
எனக்்கிடு இச்்்சன..!

றவன்லக்்்கனறு நெபான 
்வளிக்்கிட்ப ற்பா்கிறறன
ற்பாருக் ்்கனறு புற்ப்டல் ற்பா்லது!

அனடயபாள அடனட
அதனனயும் ்்கபாண்டுவபா
தனட்கள ்ற்்ல
தபாண்டிட றவண்டுறம!
 
்்கபாண்டுவபா இ்ப்டி
ற்கபா்ப்ினய்ப குடிக்்கிறறன
்்சனறு முடிக்குறமபா
்்சல்்கிற வபா்கனம்..?

்்சல்லும் வழியில்
அதிரடி, எதிரடி
எதி்ரதிர ்்கபாளளுறமபா?
அதி்்லதில் ்டடுநெபான
இனறயடி ்்சல்வறதபா?

்சபாதனன புபாிநத வீரனபாய் நெபானும்
்கபாபாியபா்லயம் ற்பாய் அனடறவறனபா?
்கபாபாியபா்லய்ப ்டி்கனளத் தபாண்ட
றநெரம் ஒன்னதத் தபாண்டி அஙகும்
‘‘்சிவ்பபுக் ற்கபாடு’’ ்சிக்னல் ்்சய்யுறமபா?

 ்கபாவியங்கள ்னட்ப்வர்கனள மி்க 
அபாிதபா்கறவ இ்பற்பாது ்கபாணக்கூடியதபா்க 
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டாக்டர் பி .அருணகுலை்சிங்கம் ஐயா 
அவர்கைின தபானவிைாவில் கவிளத 
வா்சித்த பினைர்,  அவர்கைால் 
தபானைாளட பபார்த்திக் 
தகௌரவிக்கப்பட்ட நிகழ்வு
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உ ள ள து .  அ ்ப ் டி  இ ரு க் ன ்க ய ி ல் , 
உங்களுக்கு ்கபாவியங்கள எழுத தூண்டு 
ற்கபா்லபாய் அனமநதது எது?

 ்க பா வ ி ய ம்  எ ழு து வ து   எ ன ் து 
்கடினமபான முயற்சி ்யனறு ்்சபால்வர. 
்கற்னன வளம், ் மபாழியறிவு, ் தபாடரநது 
்தபாய்வு ்்றபாமல் ்கனதனய நெ்கரத்திச் 
்்சல்லும் ஆறறல் என்ன  வபாய்க்்க்ப ்்ற 
றவண்டும். இ்லஙன்கயில் வரன முனறயபான 
்கபாவியங்கனள ்கபா்ப ி்யக்ற்கபா ேினனபா ் னடத்து 
வரு்கினறபார.  எனது ்கபாவியங்கள மக்்களின 
வபாழவியன்ல- அவர்களின ி்ரச்்சினன்கனள 
எடுத்துச் ்்சபால்்கினற நெவீன ்கபாவியங்கள. 
நெவீன ்கவினத,்கபாவிய முனறனபாடியபா்க்ப 
்பாரக்்க்ப ்டு்வர ்பாரதியபாறர. அவருனடய 
குயிற்பாடடு, ்பாஞ்சபாலி ்ச்தம் என்ன  
நெவீன ்கபாவியத்திறகு முனனுதபா ரணமபான 
்னட்பபு்கள. இ்லஙன்கயில், மஹபா்கவி, 
முருன்கயன, நெீ்லபாவணன, அ்பதுல்்கபாதர 
்்லவனவ, எம்.ஏ. நுஃமபான உட்ட இனனும் 
்சி்லர நெவீன ்கபாவியங ்கனள்ப ்னடத்தனர.
்்பாிய ்கபாண்டங்களபா்க அனமநது விடபாமல் 
்சிறிய இயல்்களபா்க  அனமநது மக்்களுனடய 

வபாழவியன்ல எளினமயபாய், இயல்்பாய் 
்்சபால்்லக் கூடியவபாறு அனமநத  நெவீன ்கபாவிய 
வடிவம் எனக்கு்ப ் ிடித்திருநதது.
 மஹபா்கவி இ்லஙன்கயில் நெவீன ்கபாவிய 
முனறனபாடியபா்க இருநதபார. அவருனடய 
நெவீன ்கபாவியங்கறளபாடு, இ்லஙன்கயில் 
இருநது ் வளிவநத   நுஃமபான, அ்பதுல்்கபாதர 
்்லவனவ, முருன்கயன, ற்பானறறபாபாினதும் 
ஏனனறயபாபாினதும் ்்ல  நெவீன  ்கபாவிய 
நூல்்கனளயும்  நெபான ்டித்திருக்்கினறறன.
இவறனற்ப ்டித்ததனபால் ஏற்டட 
உநதுதலும்  நெவீன ்கபாவிய முயற்சியில் நெபான 
ஈடு்டக் ்கபாரணமபா்க அனமநதிருக்்க்லபாம். 
இ்பற்பாது இ்லஙன்கயில், நெவீன ்கபாவிய 
வடிவத்தில் ்தபாடரநது இயஙகு்வனபா்க   
நெபாறன இரு்ப்தபா்க விமர்ச்கர்களபால் 
நெபான அனடயபாள்ப ்டுத்த்ப்டுவது 
எனக்கு ம்கிழச்்சினயத் தரு்கினறது. எனது 
நெபான்கபாவது நெவீன ்கபாவியமும் (மீள்ப 
்றக்கும் நெங்கணங்கள) அண்னமயில் 
்வளிவநதிருக்்கினறது.

 இ து வ ன ர  நெீ ங ்க ள  எ ழு த ி ய 
நூ ல் ்க ள  ் ற ற ி யு ம் ,  அ ன வ ்க ளு க் கு 
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யாழ் .வீர்சிங்கம் மணடபத்தில் இடம்தபற்்ற பயா.புரட்்சி அவர்கைின ஏற்பாட்டில் 
இடம்தபற்்ற1000  கவிளதகள் தபருநூல் தவைியீட்டில் அதிதியாகக் கலைநது தகாணடு 
நூல்களை வைங்கி ளவத்த பபாது..
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்கினடத்த வரறவறபு, விருது்கள ்றறியும் 
குறி்ப்ிட்லபாறம!

 எனது முத்லபாவது்கவினதத் ் தபாகுதி 
‘‘்தம்’’  எனற ் ்யபாில் 1987ல் ் வளிவநதது 
எனது தனி்ப்டட ்கவினத்களின ் தபாகு்பபு 
அது. மருதூரக்்்கபாத்தனின ்கனதியபான 
அணிநதுனர அதறகு அழகு ற்சரத்தது. 
அண்னமயில்,’ ’ஈழத்து நெவீன ்கவினத 
வளரச்்சியில் ்பா்லமுனன ்பாறூக்்கின ்சி்ல 
தடங்கள’’ எனும் தன்ல்ப்ில் ற்ரபா்சிபாியர 
்்ச.றயபா்க ரபா்சபா அவர்கள அநநூன்ல 
முழுனமயபா்க ஆய்வு ்்சய்திருநதபார.
 ்சநதன்ப்்பாய்ன்க 2009ல் ்வளி 
வநத எனது 2வது ்கவினத நூல் .மத 
ஆனமீ்கம் ்சபாரநத ்கவினத்கள அதில் இடம் 
்்றறன. ்கபா்ப்ியக்ற்கபா  டபாக்டர ேினனபா 
்ெபாிபுத்தீன, ற்ரபா்சிபா ியர ்க்லபாநெித ி 
தீனமுஹம்மது ஆ்கிறயபார அநநூலுக்கு 
அணிநதுனர ்கனளத் தநதிருநதனர.
 ்்கபாநதளி்பபு 2010ல் ்வளியபான 
எனது முத்லபாவது நெவீன ்கபாவிய நூல். 

சுனபாமி்ப ற்ரவ்லம்,அதன ்ினனரபான 
எமது ் தன்கிழக்கு முஸலிம் ் ிரறத்சத்தபாபாின 
வபாழவியல், அர்சியல், இரு்பபு என்ன 
்றறி்ப ற்்சிய நெவீன ்கபாவியம். வயல் 
்ிரறத்சத்தின குழுக் குறியீடடுச் ்்சபாற 
்க ன ள யு ம்   இ ந நூ ல்  ் ி ர த ி ் லி த் த து . 
்கவிஞர மு.்சடபாட்சரன, ற்ரபா்சிபாியர றமீஸ 
அ்பதுல்்லபாஹ் ஆ்கிறயபாபாின அணிநதுனர 
றயபாடு இநநூல் ்வளிவநதது. இநநூல் 
இ்லஙன்க ்சபாஹித்ய மண்ட்லத்தின இறுதிச் 
சுறறுக்கு றதரந்தடுக்்க்ப்டடு அதன  
்சபானறிதனழ்ப ்்றறுக் ்்கபாண்டது.
 2011ல் எனது 2வது நெவீன ்கபாவியம் 
றதபாடடு்ப்பாய் மூத்தம்மபா ்வளிவநதது.
்்சய்னம்பு எனற ்்ண்னண முதல்நெின்ல்ப 
்பாத்திரமபா்கக் ்்கபாண்ட ்கனதயம்்சத்றதபாடு 
்வளிவநத அக்்கபாவியம் முஸலிம் மக்்களின 
ற்ச்சு்மபாழி, ்ழனம,்ழக்்க வழக்்கங்கள,்ச
டஙகு்கள,்சம்்ிரதபாயங்கள,என்வறனற்ப 
்திவு்்சய்யும் ்னட்ப்பா்கவும் இருநதது. 
ற்ரபா. .்்ச.றயபா்கரபா்சபா,ஏ்ிஎம் இத்பாீஸ 
என்பாபாின அணிநதுனரறயபாடு ்வளிவநத 

்ம்மாநதுள்றயில் தமிைா ஊடக வளலையளமப்பு நடத்திய  தபரு விைாவில், 
மூத்த கவிஞர் விருது தபறுவதற்காக வரபவற்கப்பட்ட பபாது.. இ-வ. கைிவாை 
ஹைீபா,பாபவநதல்,அனகபுடன தஜலீஸ கவிஞர் இைம்பரிதி(இநதியா), 
கவிஞர்,எழுத்தாைர் வித்யா ்ாகர்( குளவத்) ்ம்மாத்துள்ற வலையக் கல்விப் 
பணிப்பாைர் நஜீம் ஆகிபயார்.
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இநநூலுக்கு இ்லஙன்க அர்ச ்சபாஹித்ய 
ம ண் ட ்ல  வ ி ரு து ,  ் ்க பா ட ற ்க  நெ ி று வ ன 
்சபாஹித்ய மண்ட்ல விருது ,இ்லஙன்க 
இ்லக்்கிய்ப ற்ரனவ ்சபானறு என்ன 
்கினடத்தன.
 2012ல் எஞ்சியிருநத ்ிரபாரத்தனன 
றயபாடு எனற எனது 3 வது ்கபாவிய நூல் 
்வளிவநதது.இநதிய அனமதி ்கபாக்கும்்னட 
இ்லஙன்கயில் இருநத ்கபா்ல்கடட  யுத்த சூழல், 
்கிழக்்கில் தமிழ முஸலிம் மக்்களுக் ்கினடறய  
ஏற்டட இனவிபாி்சல் என்ன வ ற ன ற 
அ ந நூ ல்  ற ் ்ச ி ய து .  ற ் ர பா .  எம்ஏ.
நுஃமபான அவர்களின எனது ்கவினத்கள, 
்கபாவியங்கள ்றறிய விபாிவபான ்பாரனவ 
‘‘்பா்லமுனன ்பாறூக்: ்கவினத்களும் 
்க பா வ ி ய ங ்க ளு ம் ’ ’ எ னு ம் த ன ்ல ்ப ் ி ல் 
அநநூலில் இடம் ்்றறது.

 2013ல் ‘‘்பா்லமுனன ்பாறூக் 
குறும்்பாக்்கள ‘‘ எனும் தன்ல்ப்ில் எனது 100 
குறும்்பாக்்களின ்தபாகுதி ்வளியபா்கிறறு. 
ஆங்கி்லக் ்கவினத வடிவமபான Limerickஐ 
தமிழுக்கு இ்லஙன்கக் ்கவிஞர மஹபா்கவி 
அவர்கள  ்்கபாண்டுவநது குறும்்பா எனறு 
்்யபா ிடடபார .  குறுனமயும குறும்பும் 
ற்சரநத அநத வடிவம் எனனனக் ்கவரநதது. 
 இ்லஙன்கயில் குறும்்பா வடி வத்னதக் 
ன்கயபாளு்வர்கள ்மி்கச் ்சி்லறர. தறற்பாது, 
அவவடிவத்னத இ்லக்்கியச் ் ்சழுனம றயபாடு 
,்ல்றவறு ்ரற்சபாதனன முயற்சினளயும் 
்்சய்து   விபாிவு்டுத்தி அனடயபாள்ப்டுத்தி 
வரு்கின றறன. எனது குறும்்பாக்்களுக்கு 
நெல்்ல வரறவற்ிரு்ப்னத விமர்ச்கர்கள, 
ஆய்வபாளர்களின குறி்பபு ்களினபால் உணர 
முடி்கினறது. எனது அநத நூலுக்கு ற்ரபா.்சி. 
்மௌனகுரு, புதுக்்கல்லூபாி தமிழத்துனறத் 
தன்லவர, ற்ரபா்சிபாியர, முனனவர மு.இ. 
அ்கமது மனரக்்கபாயர, ்கவிஞரஏ.எம்.எம். 
அலி ஆ்கிறயபார அணிநதுனர வழங்கி 
இருநதனர.
 எனது ‘ ‘வன்லக்குள ம்லரநத 
வன்பபு’’ (2017) மு்க நூலில் ்வளிவநத 
்கவினத்களின ்தபாகு்பபு. தமிழ்நெஞ்சம் 
ஆ்சிபாியர அமின அவர்களின முயற்சி 
யினபால் ்வளிவநத நூல் அது. எனது 
மு்க நூல் லிஙன்க மபாத்திரம் ்்றறுக் 
்்கபாண்டு அதனன அவர நூ்லபாக்்கம் 
்்சய்து உதவியிருநதபார. ்கவிஞர ேவபாத் 
மனரக்்கபாபாின அணிநதுனர, இன்சவபா்சி 
்க.்சிவரபாேின ்சிற்பபுனர, தமிழ்நெஞ்சம் 
அமின அவர்களின ம்கிழநதுனர என்ன 
நூன்ல அ்லங்கபாித்தன.
 ‘‘்பா்லமுனன ்பாறூக்்கின மூனறு 
நெவீன ்கபாவியங்கள’’ எனது முநனதய 
மூனறு நெவீன ்கபாவியங்களின ்தபாகு்பபு 
இது.2020ல் ேீவநெதி ்வளியீடபா்க ்வளி 
வநதிருக்்கினறது. எனது மூனறு ்கபாவியங 
்கனளயும் ஆய்வு ்்சய்து ்்சனனன 
புதுக்்கல்லூபாியில்  திரு ற்ச்கர என்வர 
எம்.்ில் ்டடம் ்்றறுளளபார. இதனபால் 
இக்்கபாவியங்கனள ஒருற்சர்ப ்பாரக்்க 
றவண்டிய அவ்சியம் உணர்ப்டடது.
 மீள்ப்றக்கும் நெங்கணங்கள 2020ல் 
்வளிவநத எனது நெபான்கபாவது நெவீன 
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இலைங்ளக அர்சின களலை 
இலைக்கியத்திற்காை அர் உயர் 
விருதாை கலைாபூ்ண விருளத  
அளமச்்ர் தகௌரவ ஏ.எச்எம் 
அஸவரிடம் இருநது தபற்்ற பபாது..

இஸலைாமிய தமிழ் இலைக்கிய 15 வது 
மாநாடு காயல் பட்டணத்தில் நளட 
தபற்்ற பபாது,இநதிய,இலைங்ளக 
இலைக்கிய உ்றவுகபைாடு..
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்கபாவியம் .தளளபாத வயதில் ்்றறறபார 
்ிபா ித்து னவக்்க்ப்டுவதபால் ஏற்டும் 
உடல் உளறநெபாய்்கள குறித்தும், உளவியல் 
பாீதியபான ்பாதி்பபு்கள குறித்தும் ற்சு்கினற 
நூல். ற்ரபா்சிபாியர ் ்ச.றயபா்கரபா்சபா, ்க்லபாநெிதி 
த.்க்லபாமணி ஆ்கிறயபாபாின அணிநதுனர 
றயபாடு ்வளிவநதிருக் ்கினறது;

 இ்லக்்கியத்துனறயில் முழு ஈடு்பாட 
றடபாடு இயங்கி வரும் நெீங்கள, இ்லஙன்க 
வபா்னபாலி நெி்கழச்்சி்கள, ்கவியரங்கங்கள 
ற்பானறனவ்களிலும் ்க்லநது ்சிற்ப்ி்ப்னத 
்க பா ண க்  ்க ி ன ட க் ்க ி ற து .  இ து  எ ்ப ் டி 
்சபாத்தியமபா்கிறது?

 வ பா ் ன பா லி க்  ்க வ ி ய ர ங கு ்க ள , 
நெி்கழச்்சி்கள என்வறறில் முடியுமபான 
வனர்்ப  ்ஙற்கற்கிறறன.  வபா்னபாலி, 
்சமு்க வன்லத்தள ்தபான்லக் ்கபாட்சி்களில்  
இ ட ம் ் ் ற று  வ ரு ்க ி ன ற  ்க வ ி ய ர ங ்க 
நெி்கழச்்சி்களுக்கு தன்லனம தபாங்கி  நெடத்தி 
வரு்கினறறன. இ்லக்்கியத்தில் இருக்்கினற 
ஈடு்பாடு, அவவபாறபான நெி்கழச்்சி்கனள 
்தபாடரநது ்்சய்யறவண்டு்மன ஆரவம் 
்கபாடடிவரும் நெிறுவனங்களின வரறவறபு, 
நெண்்ர்களின ஆதரவு  என்ன  எனது 
இவவபாறபான ் ங்களி்ப ி்னனச் ்சபாத்தியமபாக்கு 
்கினறன எனறு நெினனக்்கினறறன.

 இ து வ ன ர  நூ ற று க் ்க ண க் ்க பா ன 
இ்லக்்கிய நெி்கழவு்களில் ்க்லநது ்்கபாண்ட 
உ ங ்க ள பா ல்  ம ற க் ்க ற வ  மு டி ய பா த  
நெி்கழவு்களபா்க்ப ்பாரக்்க்ப்டு்னவ?

 இ்லக்்கிய நெி்கழவு்கள ஒவ்வபானறுறம  
எனனன்ப  ் ்பாறுத்த வனர மறக்்க முடியபாதனவ 
யும் மனதிறகு இன்மளி்ப ்னவயுறம. 
அ்ப்டி எனது ஒவ்வபாரு நூல் ்வளியீடடு 
நெி்கழவு்களும் மறக்்க முடியபாதனவ.
 உ்ல்க இஸ்லபாமியத் தமிழ இ்லக்்கிய 
மபாநெபாடு்களில் - மற்ல்சியபா, இநதியபா ற்பானற 
நெபாடு்களில் ்ஙற்கற்கக் ்கினடத்தனம, 
இநதிய மபாநெபாடடில் ‘‘ஊட்கம்‘‘ எனற 
தன்ல்ப்ில் ்கவி்பாடிக் ்கவனத்னத்ப 
்்றறனம, றயபா. புரட்சி யபாழ்ப்பாணத்தில் 
நெடத்திய 1000 ்கவிஞர்களின ்்ருநூல்  
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காயல் பட்டணத்தில் கவிஞர் ஈபராடு 
தமிைனபன அவர்கைின தளலைளமயில் 
நளடதபற்்ற ஊடகம் எனும்
 தளலைப்பிலைாை கவியரங்கில் 
பங்பகற்்றபபாது,
காத்தானகுடி தமௌலைவி தபௌஸ, 
பபரா்சிரியர் மு. இ. அகமது 
மளரக்கயர் ( இநதியா) ஆகிபயாரும் 
எைது இருபு்றங்கைிலும் 
அமர்நதிருக்கின்றைர்.

தகாடபக நிறுவைத்தின மஹாகவி 
உருத்திர மூர்த்தி ்ாஹசித்ய விருது 
பதாட்டுப்பாய மூத்தம்மா நூலுக்கு 
கிளடத்த பபாது பிரபலை விமர்்கர் பக. 
எஸ. ்சிவகுமாரன அவர்கைிடம் இருநது 
அதளைப் தபற்றுக் தகாணட பபாது
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் வ ள ி யீ ட டி லு ம்  ் ் ரு  வ ி ழ பா வ ி லு ம்  
அதிதியபா்க ்க்லநது ்்கபாண்டு ்்கௌரவம் 
்்றறனம,  ்கல்முனனயில் இ்லஙன்க - 
இநதிய எழுத்தபாளர்களின உறவு்ப்பா்லமபா்க 
அனமநத  ்கரவபாகு இ்லக்்கியச் ்சநத ி 
நெி்கழச்்சியினன தன்லனம தபாங்கி நெடத்தியனம 
என்ன இனறும் ம்கிழச்்சினயத் தரு்கினற 
வித்தியபா்சமபான இன்ர்சத்னத ஏற்டுத்திய 
மறக்்க முடியபாத நெி்கழச்்சி்கள.

 உங்களுக்கு ்கினடத்த விருது்கள, 

்்கௌரவி்பபு்கள ்றறி ்்கிரநது ்்கபாளள 
முடியுமபா?

 இ ்ல ங ன ்க   அ ர ்ச ி ன  ்க ன ்ல , 
இ்லக்்கியம் ்தபாடர்பான உயரவிருதபான 
‘‘்க்லபாபூெணம்’’
 ்கிழக்கு மபா்கபாண ்க்லபா்சபார ்ண் 
்பாடடனமச்சு வழஙகும் உயர விருதபான, 
‘‘வித்த்கர விருது’’
 அர்ச ்சபாஹித்ய மண்ட்லத்தின 
நூலுக்்கபான விருது
 ்்கபாடற்க நெிறுவனத்தின நூலுக்்கபான 
‘‘மஹபா்கவி உருத்திர மூரத்தி விருது’’
 ்்கபாழும்்ில் நெனட்்றற உ்ல்க 
இஸ்லபாமிய தமிழ இ்லக்்கிய மபாநெபாடடில் 
‘‘்சிறரஷட ்கவிஞர’’ விருது
 பு்கவத்தின ‘‘்பாறவநதல்’’ ்டடம்
 ்க பா த் த பா ன கு டி  நெ வ  இ ்ல க் ்க ி ய 
மனறம் வழங்கிய ‘‘இ்லக்்கிய வபாபாிதி‘‘ 
விருதும் ்கவினத்ப ற்பாடடியில் ்வறறி 
்்றறனமக்்கபான ்ண்ப ்பாிசும்
 பு்லவர மணி ஆமு.ெபாிபுத்தீன 
அவர்கள நெினனவபா்க இடம்்்றற ்சரவறத்சக் 
்கவினத்ப ற்பாடடியில் முதற ்பாிசு.
 இ்லஙன்க ்க்லபா்சபார  அனமச்சு 
வழங்கிய ‘‘சுவதம்’’ விருது. இவறறிறனபாடு, 
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யாழ்ப்பாணம் வீர்சிங்கம் 
மணடபத்தில் இடம் தபற்்ற , 1000 
கவிளதகள் தபரு நூல் தவைியீட்டின 
பபாது பபராைர்கபைாடு மங்கலை 
விைக்பகற்்றசிய பபாது

முனைாள் அளமச்்ரும் முஸலிம் காங்கிரஸ கட்்சியின பத்சியத் தளலைவருமாை 
கவிஞர் தகௌரவ ்ற ஊப் ஹக்கீம் பா.உ அவர்கைிைால் பாலைமுளையில் இடம்தபற்்ற 
விைாதவான்றசின பபாது மூத்த கவிஞர் விருது தபற்று, தபானைாளட பபார்த்தி 
தகௌரவிக்கப்பட்ட பபாது. பபரா்சிரியர் ்றமீஸ அப்துல்லைா அவர்களும் பக்கத்தில்..
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்கவி்பபுனல், ்கவிஞர தி்ல்கம், ்சிரபாேுல் 
புனூன எனறு ் ல்றவறு அனம்பபு்களபாலும் 
வ ழ ங ்க்ப ் ட டு ள ள  ் ட ட ங ்க ன ள யு ம் 
ஞபா்்க்ப்டுத்த்லபாம்.

 இ்லஙன்கயில் இ்லக்்கியத் துனறயின 
வளரச்்ச ி  தறற்பாது எநத நெ ின்லயில் 
உளளது?

 இ்லஙன்கயின இ்லக்்கியத் துனறயின 
வளரச்்சி  ்கபா்ல்கடடங்களபா்க்ப ்ிபாித்து 
றநெபாக்்க்ப்டு்கினறது. நூல்்வளியீடு்கள, 
எழுத்தபாளர ்சங்கங்களின றதபாறறம் 
அவறறின ்்சயற ்பாடு்கள, ்சஞ்சின்க்களின 
வரவு என்வறனற அடி்ப்னடயபா்க 
னவத்றத   இ்லக்்கிய வளரச்்சி றநெபாக்்க்ப்டடு 
வநதிரு்ப்னத அவதபானிக்்க முடியும். 
 இ்லஙன்கயில் புதிய இ்லக்்கிய 
முயற்சி்கள ் ்ரு்கியிருக்்கினறன. புதிய  
இ்லக்்கிய வடிவங்களில்  (னஹக்கூ,லிமபாிக்ஸ)
இனளஞர்கள ்கபாடடிவரு்கினற அக்்கனற, 

ி்ரசுர வ்சதி்கள, இ்லத்திரனியல் ஊட்கங 
்களினபால் ஏற்டடுளள ்னனபாடடு 
இ்லக்்கியத்  ் தபாடரபு,, இ்லக்்கியக் குழுமங்கள 

நெடத்திவரு்கினற துனற்சபார இ்லக்்கிய்ப 
்யிற்சி வகு்பபு்கள,  என்ன  அவவபாறபான 
வளரச்்சினய ்சபாத்திய்ப ்டுத்து்கினறன 
எனறு ்்சபால்்ல முடியும்.
  யுத்தநெின்லனமயில் எம்மவர 
்கள பு்லம் ்்யரநத நெின்லயில், பு்லம் 
்்யரநதவர்களின இ்லக்்கிய முயற்சி்களும் 
இ்லஙன்கயின இ்லக்்கியத்தின புது 
வன்கயபான  திரு்ப்த்னத ஏற்டுத்தி 
இரு்ப்னதக் குறி்ப்ிட முடியும்.

 இ்லஙன்கனய்ப ்்பாறுத்தமடடில் 
இ்லக்்கியம் ்சபாரநத விருது்களுக்்கபா்கத் 
தகுதியபானவர்கள உளவபாங்க்ப ்டு்கிறபார 
்கள என நெினனக்்கிறீர்களபா?

 இ்லக்்கியம் ்சபாரநத விருது்கனள, 
இ ்ல ங ன ்க ய ி ல்  அ ர ்ச பா ங ்க   ்க ்ல பா ்ச பா ர 
அனம்பபு்கள, அர்ச மபா்கபாண அனம்பபு்கள, 
தனியபார நெ ிறுவனங்கள, குழுமங்கள 
என்ன வழங்கி வரு்கினறன.
 இவ  விருது்களுக்குத் தகுதியபான 
வர்கள உள வபாங்க்ப்டு்கினற ற்பாதிலும் ்சி்ல 
றவனள்களில்  ்சி்ல தவறு்கள நெடநது விடுவனத 

  |

நுட்பக் குழுமத்தின நூல் விருதிளை வளலைக்குள் மலைர்நத வைப்பு நூலுக்குப் 
தபற்றுக் தகாணட பபாது. கவிமணி கவிநுட்பம், தமிழ்தநஞ்ம் அமின 
ஆகிபயாபராடு..
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அவதபானிக்்க முடியும்.    இத்தவறு்கள ் ின 
வரும் ்சி்ல ்கபாரணங்களினபால்  ஏற்டுவதபா்கச் 
்்சபால்்ல்ப ்டு்கினறது.

• விருதுக்்கபா்க விண்ண்ப்ிக்்க றவண்டி 
யிரு்ப்து (தகுதியபான ்சி்லர விண்ண்ப ி்த்து 
விருது ் பாிசு்்றுவனத விரும்புவ தில்ன்ல)

• வயதுக் ்கடடு்ப்பாடு .(இ்லக்்கியத்தில் 
் த பா ட ர ந து  ஈ டு ் ட டு  வ ந த பா லு ம் 
குறி்ப ி்டட வயனத அனடயபாவிடடபால் 
விருது ்கினடயபாமலிரு்ப்து. அறத றவனள 
மி்கக் குனறநத ்கபா்ல ஈடு்பாடறடபாடு 
குறி்ப ி்டட வயனத அனடநது விடட 
வருக்கு விருது ்்றும் வபாய்்பபுக் 
்கினட்ப்து.)

• ்சி்ல தனியபார நெிறுவனங்கள,குழுமங்கள 
உறு்ப ி்னர்களுக்ற்க விருது்கனள வழஙகு 
வது - ்டடங்கனள அளளி இனற்ப்து.

• உறு்ப்ினர்களிடம் ்ணம் வசூலித்து 
விருது வழஙகுவது..

•  ற ் பா ட டி  வ ி த ி மு ன ற ்கள ி ல்  உ ள ள 
குனற்பாடு, புளளி வழஙகும் முனறயில் 
உளள குனற்பாடு .

இ்ப்டி... ்்ல.

 ஒரு ்சமூ்கத்தின ்கடடனம்பபுக்கு 

இ்லக்்கியத்தின ்ங்களி்பபு எநதவன்கயில் 
வழிற்கபாலு்கிறது?

 இ்லக்்கியம் என்து ்சமூ்கத்தின 
்கடடனம்பபுக்கு ் ்ல வழி்களில் ் ங்களி்பபுச் 
்்சய்்கினறது. ஒழுக்்க விழுமியங்கனள, 
அற ்நெறிக்்கருத்து்கனள ்சமு்கத்திறகு 
எ டு த் து ச்  ் ்ச பா ல் வ த ி ற ்ல   இ ்ல க் ்க ி ய ம் 
்ங்கபாறறு்கினறது. நெமது ்ண்்பாடு, மரபு 
என்வறனற புதிய தன்லமுனறக்குக் 
்்கபாண்டு ற்சர்ப்திலும் அதன ்ஙகு  
இருக்்கினறது.

 றமலும், புதிய ்ச ிநதனன்கனள 
வினத்ப ்திலும் ,்சமூ்கத்னதத் தடம் 
புரளபாமல் ்கடடிக் ்கபா்ப்திலும் , மனனத 
இரம்மிய்ப ் டுத்தி   சு்கபானு்வத்னதத் 
தருவதிலும்  இ்லக்்கியம் ் ங்களி்பபுச்  ் ்சய்து 
வருவதனனயும் இஙகு குறி்ப்ிட்லபாம்.

 இநத ்சமுதபாயத்தில் ஒரு ்கவிஞ 
ன பா ்க ,  ்க ன ்ல ஞ ன பா ்க  ஒ ரு  ்ச ி ற ந த 
இ்லக்்கியவபாதியபா்க தம்னம நெின்லநெிறுத்திக் 
் ்க பா ள ள  வ ள ர ந து  வ ரு ம்  இ ள ம் 
தன்லமுனறக்கு நெீங்கள ்்சபால்்லக்கூடிய 
அறிவுனர எனன?

 எழுத ஆரம்்ித்த ்ினபும் ஒரு நெல்்ல 
வபா்ச்கனபா்க - ்கறறுக் ்்கபாளள றவண்டும் 
எனற ஆவற்லபாடு ்்சயற்டுவது,
 குழுநெின்ல்ப்டட எண்ணத்தபால் 

நுட்ப விைாவில் திருமதி சுமதி 
்ங்கர்(இநதியா) வாழ்த்து ததரிவித்து 
்ால்ளவ அணிவித்த பபாது..

"கிைக்கு மாகாண வித்தகர்" விருதிளை 
மாகாணப் பணபாட்டலுவல்கள் 
அளமச்்ரிட மிருநது தபற்்ற பபாது..
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்ிபாிநது விடபாமல் ்்ல தர்ப்டட இ்லக்்கிய 
வபாதி்கனளயும் வபா்சி்ப்து,
 புதிது -  ்ழசு எனற விதத்தில் 
்ிபாிநதுவிடபாமல் ்ழநதமிழ இ்லக்்கிய 
நூல்்கனள ்கற்திலும், புதிய இ்லக்்கிய 
வடிவங்கனள றதடிக் ்கற்திலும் ஆரவம் 
்்சலுத்துவது,
 விருது்கள, ்பாிசு்கள என்வறனற 
ஒரு ் ்பாருடடபா்கக் ்கருதபாமல்   எழுதிக் 
்்கபாண்றட இரு்ப்து,
 இனவ ஒரு நெல்்ல ்னட்ப்பாளியபா்க  
நெின்ல நெிறுத்த உதவக் கூடியன எனறு 
நெபான ்கருது்கினறறன.

 நெ ம்  த ம ி ழ ் நெ ஞ ்ச ம்  இ த ழ ி ன 
இ்லஙன்க்ப ் ிரதிநெிதியபா்க ஆ்சிபாியர குழுவில் 
்யணிக்கும் தபாங்கள தமிழ்நெஞ்சம்  ்றறிய 
்கருத்து எனன?

 த ம ி ழ ் நெ ஞ ்ச த் த ி ன  இ ்ல ங ன ்க ்ப 
்ிரதிநெிதியபா்க ஆ்சிபாியர குழுவில் எனக்கு 
இடமளிக்்க்ப்டடிரு்ப்தனன ஒரு உயர 
்்கௌரவமபா்கறவ நெபான ்பாரக்்கினறறன.
 தமிழ்நெஞ்சம், தமிழகூறும் நெல்லு்ல 
் ்க ங கு ம்   ஐ ம் ் து  வ ரு ட ங ்க ளு க் கு ம் 
றம்லபா்க தன ்மபாழி அழ்கபால்,இ்லக்்கியச் 
்்சயற்பாடடபால், எழுத்தூழியத்தபால் ்்யர 
்தித்திருக்்கினற இதழ.
  மூத்த இ்லக்்கியவபாதி்கனளயும் 
புதியவர்கனளயும் ஒருற்சரக் ்கவரநதிருக் 
்க ி ன ற  இ த ழ  இ து .  ் ழ ந த ம ி ழ 

இ ்ல க் ்க ி ய  வ டி வ ங ்க ற ள பா டு ,  பு த ி ய 
வடிவங்கனள அறிமு்க்ப ்டுத்துவதில் 
அக்்கனற ்்சலுத்து்கினற இதழ. ்கன்ல 
இ்லக்்கியத்தின ்ல்றவறு அம்சங்கனளயும் 
உளளடக்்கி அழ்கபான வடிவனம்ப்ில் 
்வளி வரு்கினறது.
 உண்னமயில் ்மபாழி்ப ்றறறபாடு, 
ஐம்்து வருடமபா்கத் ்தபாடரநது,  இ்ப்டி 
ஒரு  நெல்்ல இதனழ நெமக்குத் தரு்கினற 
தமிழ்நெஞ்சத்தின ஆ்சிபாியரபா்கிய அமின 
தபாஙள ்பாரபாடட்ப்டறவண்டியவர.
 த ங ்க ள ி ன்  ற த ்க  நெ ்ல னு க் ்க பா ்க ்ப 
்ிரபாரத்திக்்கினறறன.                              n

பபரா்சிரியர் எம்.ஏ நுுஃமான 
அவர்கபைாடு ததன கிைக்குப் பல்களலைக் 
கைகத்தில் நளடதபற்்ற  இலைக்கியக் 
கலைநதுளரயாடல் நிகழ்தவான்றசின 
பினைர..

பதாட்டுப்பாய மூத்தம்மா நூலுக்கு
இலைங்ளக இலைக்கியப்பபரளவ 
யாழ்ப்பாணம் நாவலைர் 
மணடபத்தில்ளவத்து வைங்கிய 
்ான்றசிளை டாண குழும நிறுவைர் 
எஸஎஸ குகநாதன அவர்கைிடமிருநது 
தபற்்றபபாது

அனபின பூக்கள்

அனபில் வைர்நத அல்லிப் பூபவ
அனுதிைம்  சூடிதகாள்ை மைம் ஏங்குபத 
கிள்ைி ப்றசித்திட துணிநத  ளககள் 
ஒரு கைம் நினறு தவிக்குபத...

ெ. இரொஜ்குேொர
திருப்பத்தூர் மாவட்டம்
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 ்்சல்வம் ்்யபாில் மடடுறம. 
வபாழக்ன்கயில் அறத ்்சல்வத்னத றதடிக் 
்்கபாண்டு இரு்ப்வன. அ்ப்பா சுடன்ல முத்து 
,அம்மபா மூக்்கபாயியும் விவ்சபாயக் கூலி்கள.
 வபாழக்ன்கயில் ்்சபாத்து ற்சரக்்க 
இய்லபாதவர்கள... மக்்கட ்்சல்வத்னத 
ற்சரத்தனர. நெபானகு ்்ண்்ிளனள்கள 
ஒறர ஆண்்ிளனள ்மபாத்தமபா்க ற்சரத்து 
ஐநது ்ிளனள்கள.
 கூலிக்கு ற்பாய்  வரும் ்்சபாற் 
வருமபானத்தில் ்கம்மஙகூறழபா, ற்க்ப்ங 
்க லி ற ய பா . . .  இ து த பா ன  இ வ ர ்க ள ி ன 
உணவு. ்வளனளச் ற்சபாறு ்்ௌரணமி 
ற்பா்லத்தபான இவர்களுக்கு.
 ம்கனன எ்ப்டியபாவது ்டிக்்க 
னவத்து ஒரு றவன்லக்கு அனு்ப் றவண்டு 
்மன்து சுடன்லயின ்்ருங்கனவு.
 அ்ப்பானவயும், அம்மபானவயும் 
்கடவுளபா ்பாரக்கும் ்்சல்வம். இனனனக்கு 
வனரக்கும் ஒத்த வபாரத்த அ்ப்பானவயும், 
அம்மபானவயும் ்பாரத்து ்்சபானனதும் 
இல்்ல, எதிரத்து்ப ற்சுனதுமில்்ல.

 ற ட ய் !  ் ்ச ல் வ ம்  நெீ  ஏ ன ட பா 
கூலி றவன்லக்கு வர... ற்பாய் ்டிடபா. 
எங்கறளபானடறய ற்பா்கடடும் இநத ்கஷட 
்மல்்லபாம். 
 அ்ப்டி ்்சபால்்லபாத ்பா, நெபானும் 
உங்களுக்கு ஒத்தபான்சயபா ்்சய்றறன ்பா. 
்கண்ணு ்க்லங்கி ற்பாச்சு சுடன்லக்கு, மூக்்கபாயி 
துக்்கத்த ்நெஞசுக்குளறள அனடச்சு ்கிடடபா. 
்கஷட்ப்டடு நெபானகு அக்்கபாக்்களுக்கும் 
திருமணம் நெல்்ல்டியபா முடிஞ்சது. அம்மபாவுக் 
கும், அ்ப்பாவுக்கும் வயசு கூட ஏறிடிச்சு.
 ஏறதபா அவங்களபா்ல முடிஞ்ச ்சினன 
்சினன றவன்லனய ்்சய்து்கிடடு, மூனறு 
றவனளக்கு இரண்டு றவனள வயிறு 
்ரபா்ப்ி்கிடடு. எனக்கு மடடும் மூணு 
றவனள ்கஞ்சி ஊத்த ்கஷட்ப்டடு நெபானள 
நெ்கரத்திக் ்்கபாண்டிருநதபாங்க.
 எநத ்சபாமி எனன ் பாரத்தறதபா! ் டிச்்ச 
்டி்பபுக்கு வடடபாட்சியர அலுவ்ல்கத்தில் 
்சினனதபா எழுத்தர றவன்ல... அர்சபாங்க 
உத்திறயபா்கமபா... அனமஞ்சிதனபா்ல. ஊர்ல 
எல்ற்லபாருக்கும் ஒறர ்சநறதபாெம்.
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 அநத ஊரற்லறய முதல்முத்லபா 
்சரக்்கபார றவன்ல வபாங்கினது ்்சல்வம் 
மடடும்தபான.
 நெம்ம சுடன்ல ன்யனுக்கு ்சரக்்கபார்ல 
றவன்ல ்க ினடச்்சதபாம ிற்ல.  ஊரகூடி 
ற்்சிச்சு. ்்சல்வம் எடடு னமல் ன்சக்்கிள்ல 
ற்பாய் றவன்ல ்்சஞசு்கிடடு வீடு திரும்்ிக் 
்்கபாண்டிருநதபான.
 முதல் முத்லபா வபாங்கின ்சம்்ளத்து்ல 
அ்ப்பா, அம்மபாவுக்கு றவடடி ்சடனட, 
புது்சீன்ல ஒரு மூடனட அபாி்சினய வபாங்கி 
வநது... ்்கபாடுத்து ஆ்சிரவபாதம் வபாஙகும் 
ற்பாது... சுடன்ல, மூக்்கபாயி ்கண்ணு்ல 
அருவி ்கணக்்கபா... ்கண்ணீர ்்கபாடடிடிச்்சி.
்வளள ற்சபாறு ் ்பாங்கி ்சபா்ப்ிடட ற்பாது... 
உ்ல்கறம ்ேயித்தது ற்பா்ல ஒரு ்சநறதபா்சம் 
மூணு ற்ரு மு்கத்திற்லயும் ்தம்புடடுது.
 ்்சல்வத்திறகு அதுக்கு முனனபாடி 
ஊர்ல யபாருறம ்்பாண்ணு ்்கபாடுக்்க 
முனவர்ல.
 இ்ப் ஊர்ல  ்்பாண்ணு ்்கபாடுக்்க 
‘ ‘ நெீ ’ ’ . . .  நெ பா ன னு . . .  ற ் பா ட டி  ற ் பா ட டு 
நெினனபாங்க ் ்சல்வத்திற்கபா்க. ஒனன விடட 
தூரத்து ்்சபாநதம்  ்டடணத்திலிருநது ஒரு 
்்பாண்ணு வபாக்்க்ப்டடு வநதது.
 ்கல்யபாண்மல்்லபாம் ்சிற்ப்பா நெடந 
துச்சு. ஒரு வபாரம் கூட ஆ்க்ல. ்்பாண் 
றணபாட அ்ப்பா ்்சல்வம் உனக்கு அர்சபாங்க 
உத்திறயபா்கம் இருக்்கறதுனபா்ல என 
்்பாண்ண ்்கபாடுத்றதன. என ்்பாண்ணு 
கூலி றவன்லக்கு எல்்லபாம் ற்பா்க மபாடடபாள. 
அவ ்டடணத்தில் ்ிறநது வளரநத 
்்பாண்ணு நெீதபான புபாிஞசு நெடநதுக்்கணும்;  
பு பாிஞசுதபா? 
 அவர ்்ண்ணின மீது அவர 
்்கபாண்ட ்பா்சமபா? இல்ன்ல எனக்கு 
்்கபாடுத்த எச்்சபாிக்ன்கயபா? எனக்கு இனனும் 
புபாிய்ல.
 குடின்ச வீடு விழுநது ற்பாச்சு. 
்்கபாஞ்சம் ்்கபாஞ்சமபா ்ணத்னத ற்சரத்து 
்கல்லு வீடு ்கடடிறனன. ்்பாண்ணு வீடு 
்கடடி இருக்்கபானனு ்சினனதபா ்தபான்லக் 
்கபாட்சி்ப ்்டடினயக் ்்கபாண்டு வநது 
ற்பாடடபாரு மபாமபா.
 இத்தன நெபாள எனக்்கபா்க குடித்தனம் 
் ்ச ய் து  ் ்க பா ண் டி ரு ந த வ ள ,  இ ்ப ற ் பா 

்தபான்லக் ்கபாட்சி்ப ் ்டடியிற்லறய மூழ்கி்ப 
ற்பானபா அவ. 
 வீடு ்கடடண ்கடனுக்கும், அக்்கபாக் 
்கள ்கல்யபாணத்திறகு வபாங்கின ்கடனுக்்கபா 
்கவும் அ்ப்பாவும், அம்மபாவும் தினமும் நெபான 
விடுமுனற நெபாட்களில் கூலி றவன்லக்கு  
ற்பாய்க்்கிடடுதபான இருக்ற்கபாம்.
 அதுக்கு நெடுவு்ல ் ரண்டு புளனளனய 
நெபான ்்த்றதன. மூத்தது ்்பாண்ணு, 
இரண்டபாவது ம்கன.நெபாம தபான ்கஷட்ப்டடு 
இ்ப்டி இருக்்கறம. இவர்கனளயபாவது 
நெல்்லபா ்டிக்்க னவக்்கணும் எனறு மனக் 
ற்கபாடனட ்கடடிறனன, ஆனபால் ்ணக் 
ற்கபாடனடக்குத்தபான வழி எங்கிடட 
அ்க்ப்ட்ல.
 நெபாலு ற்ருக்கு உதவி ்்சஞ்சபா நெமபா 
நெல்்லபா இரு்பற்பா ்மனனு அ்ப்னும், 
ஆத்தபாளும் ்கத்துக் ் ்கபாடுத்தது எனனனக்கும் 
வபாழக்ன்கயி்ல மறக்்கபாம ்கனட்ிடிச்்சிடடு 
வறரன. இ்லஞ்சம் இனனும் யபாரு்கிடடயும் 
ஒத்த ரூ்பா வபாங்கினதில்்ல.
 ஊரு்ல நெல்்ல ற்ரு இருநதுச்சு. 
ஆனபா வீடடு்ல ்்பாண்டபாடடி்கிடடயும், 
்ிளனளங்க்கிடடயும் ன்கயபா்லபா்கபாதவன 
ற்ரு மடடும்தபான ்்கபாடுத்துச்சு.
 ்கஷடத்னத ்்சபால்லி வளரத்தபா 
்்சங்க புபாிஞசு்ப்பாங்்கனறு நெினனச்ற்சன. 
ஆனபா நெபான ் ்சபால்வதுதபான அவங்களுக்கு 
்கஷடமபா இருக்குதுனனு இ்ப்த்தபான 
புபாிஞசுக்்கிடறடன.
 நெல்்லபா ் டிச்்சிடடு இருநத ் ்பாண்னண 
றமல்்டி்பபுக்்கபா்க நெ்கரத்தில் ்்கபாண்டு 
ற்பாய் ற்சரத்றதன. நெ்கரத்தில் ்்கபாண்டு 
ற்பாயி ற்சரத்தபா நெபா்கபாீ்கம் வளரும் எனறு 
நெினனச்ற்சன. ஆனபா நெர்கத்தில் ்்கபாண்டு 
ற்பாய் விடடுவிடும் எனறு இ்ப்தபான 
புபாிஞ்சது.
 எல்்லபார ன்கயி்லயும் டச் ற்பான 
இருக்கு எனக்கு ஒனனு வபாங்கி ்்கபாடு 
அ்ப்டி எனறு அடம்்ிடிச்்சபா.
 எனன ்்சபால்்ல. நெபான ்சம்்பாதிக்்கிற 
இநத வருமபானத்து்ல விடுதி ்கடடணம், 
்மஸ ்கடடணம் தபான ்கடடமுடியும்.
மத்தது முடியபாதுனனு எ்ப்டி நெபான 
்்சபால்்ல. நெபான அ்ப்டியிருநதும் ம்களுக்கு 
புபாிய னவக்்க முயற்சி ்ண்ணிறணன அவ 
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அத புபாிஞசுக்்க்ல. அதறகு ்தி்லபா எனனன 
ஏ்சினபா... அது மடடுமில்்லமபா அ்ப் ஏன? 
எனன ் ்த்தனனு ற்கடடபா! நெபாலு ற்ருக்கு 
முனனபாடி.
 அ வ  ற ்க ட ட  ஒ த் த  ் ்ச பா ல் லு 
்நெஞ்சிற்ல ‘‘தீ’’ மபாதிபாி சுடடுடிச்்சி. என 
மனசு சுக்குநூறபா்கி ற்பாச்சு அஙகு.
 இது ற்கடட அம்மபாவும், அ்ப்பா 
வும் மனசுக்குளள ன்யனுக்கு நெபாம 
்பாரமபா... இருக்்கிறறபா்மனறு  தினம் தினம் 
்கவன்ல்ப ்டடபார்கள. ்ணக் ்கவன்லனய 
விட, மனக்்கவன்ல ஆள ஒனனு மில்்லபாம 
்ண்ணு்மனறு அ்ப்தபான புபாிஞசு்கிடறடன.
 அம்மபாவும், அ்ப்பாவும் அடுத்தடுத்து 
என ‘‘ன்கனய’’  விடடுடடு ற்பானபாங்க. 
்நெஞசு வலித்தது யபாரு்கிடட நெபான ் ்சபால்லி 
அழ என ்கஷடத்னத.
 இறதபாடு என ன்யனும் வளரநது 
விடடிருநதபான. உ்ல்க அனு்வம் எனக்கு 
இருக்ற்கபா இல்ன்லறயபா எனக்கு ்தபாியபாது. 
நெபான ற்பாடற ் னியனில் மடடும் ் ின்க்்கம் 
உ்ல்க வனர்டம் மபாதிபாி  ்கிழி்சல்்கள 
நெினறநது ்கிடநதது  எனறு ் ்ல ற்ர ் ்சபால்லி 
ற்கடடிருக்ற்கன.
 ்த்தபாம் வகு்பபு ்டிக்ன்கயிற்லறய 
ஓடடுவதறகு வண்டி றவண்டு்மனறு ம்கன 
ற்கடடபான. இனனும் நெபான ன்சக்்கிளில்தபான 
ற்பாய்்கிடடு இருக்ற்கன.
 ன்யன்கிடட வீடடு ்கஷடத்னத 
்்சபானறனன.  ் டிடபா எனறு...  ் ்சபானறனன. 
அதுறவ அவனுக்கு ்ரபாம்் ்கஷடமபா 
ற்பாயிடுச்சு ற்பா்ல. அவ அம்மபா்கிடட 
்கத்த ஆரம்்ிச்்சபான; அ்ப்பா இ்ப்டிறய 
்்சபால்லிக்்கிடடு இருநதபா; நெபான இநத 
வீடனட விடடு ற்பாய் விடுறவன, இல்்ல 
தூக்கு்ல ்தபாங்கிடுறவன புபாிஞசுதபா!
 எனனடபா இநத ்கலி்கபா்லம் நெபான எது 
்்சபானனபாலும் த்ப்பாறவ ்தபாியுறத. வபாய 
திறநது அன்பா! அனு்சரனணயபா! ்பா்சமபா 
்்சபானனபாலும் புபாிய மபாடறடஙகுது. 
அவங்க வபாழக்ன்கக்்கபா்க நெபான ்டட 
்கஷடத்னத அவங்க ்டக்கூடபாது அ்ப்டி 
எனறு திடடினபாலும் த்ப்பா ்தபாியுது.
 வபாய்மூடி ்மௌனமபாறனன. அவங 
்களுக்கு ் ிடித்த அ்ப்பாவபா மபாற எவவளறவபா 
முயற்சி ்ண்றணன. என ்்பாண்டபாடடி 

நெபானளக்கு வர ்நெடுந்தபாடர ்த்தி 
்கவன்ல்ப்டடபாறள தவிர, எதிர்கபா்லத்தில் 
அவனள ்கபா்ப்பாத்த ற்பாற இரண்டு 
்ிளனள்கனள்ப ்றறி ்கவன்ல்ப்டடதபா்க 
அவ ்தபாிய்ல.
 எனன ்பாரத்து ஊர்ல ்பாதி ற்ரு 
நெல்்லபா ்டிச்சு நெல்்ல றவன்லக்கு ற்பா்க 
ஆரம்்ிச்்சபாங்க. நெீதபானடபா இநத ஊருக்கு 
முனமபாதிபா ி  அ்ப்டி்யனறு ்்லற்ர 
்்சபால்்ல ற்கடடு இருக்ற்கன. ஆனபால் 
என வீடடில் மடடும் இனனிக்கும் நெபான 
உதவபாக்்கனரதபான.
 ் ் பா ன ழ க் ்க த்  ் த பா ி ய பா த வ ன ; 
இ்லஞ்சம் வபாங்க ்தபாியபாதவன; ஏமபாறற 
்தபாியபாதவன; ஊருக்்கபா்க வபாழற ஏமபாளி 
இனனும் அதி்கமபா ்்சபானனபா ஓவரபா ்சீன 
ற்பாடுறவன... எனறு ்்ல ்்யர்கனள 
எனக்கு னவத்துக் ் ்கபாண்றட இருநதபார்கள.
 எ்ப்டியும் என ம்கனனயும், ம்கனள 
யும் நெல்்ல்டியபா ்டிக்்க னவத்து; நெபான 
்டட ்கஷடத்னத அவங்க ்டக்கூடபாது 
என நெினனக்்கிற ்சரபா்சபாி அ்ப்னபா நெபான.
 புளனளங்கள விடடு்ப புடி எனறு 
்்ல ற்ரு ்்சபானனபாங்க. நெபான விடறடன, 
ஆனபா அவங்கள எனனபா்ல ்ிடிக்்கறவ 
முடிய்ல.
 உன ்்சங்க எ்ப்டி்ப்பா இருக் 
்கபாங்க? எ்ப்டி ்டிக்்கிறபாங்க? என 
்தபாியபாதவன ற்கடகும்ற்பாது.
 என ் ்சங்க மபாதிபாி யபாருறம இல்ன்ல. 
நெல்்லபா ் டிக்்கிறபாங்க. அனதவிட எனனனயும் 
அம்மபானவயும் நெல்்ல்டி ்பாரத்துக்்கறபாங்க. 
இது மபாதிபாி ் ிளனளங்க ் ிறக்்க எனன தவம் 
்்சய்றதறனபா? அடுக்்கடுக்்கபான ்்பாய்னய 
அழ்கபா ்்சபானறனங்க.
 நெீ ் ரபாம்் அதிரஷட்சபாலிடபா ் ்சல்வம். 
எங்க வீடடு குழநனதங்க இது மபாதிபாி 
இல்்லடபா! தன ஆறறபானமனய எனனிடம் 
இறக்்கி விடடு ற்பானபார. அநத ்தபாியபாத 
மனிதர.
 இனனனக்கு இருக்்கிற குழநனத 
்களுக்கு எல்்லபாறம ்தபாியுது. ஆனபால் ஒரு 
்சரபா்சபாி அ்ப்னபா எனனபா்ல மடடும் தபான 
புபாிஞசுக்்க முடியன்லறய.
 உங்க ்்சங்கள நெீங்க எல்்லபாம் 
நெல்்லபா வளரக்்கிறங்க ற்பா்ல எனக்கு 
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வளரக்்க ்தபாிய்ல. அதபான  இ்ப்டி 
பு்லம்்ிக்்கிடறட இருக்ற்கன ற்பா்ல.
 ்்சரு்பபும் றதஞசு ற்பாச்சு, வயசும் 
முடிய்பற்பாகுது. இனனும் நெபான கூலி 
றவன்லக்கு என வீடடுக் ்கடனன தீரக்்க... 
ற்பாய்க்்கிடறட இருக்ற்கன.
 எல்்லபா ற்லபானனயும் ற்பாடடு ் டிக்்க 
னவச்ற்சன. ஆனபா நெபான ஒனனும் ்்பாி்சபா 
ஆன்ச்ப்ட்ல! மபாநெி்லத்தில் முதலிடறமபா, 
மபாவடடத்தில் முதலிடறமபா ற்கட்க்ல. 
்சரபா்சபாி மதி்ப்்ண் எடுத்து றதரச்்சியபாவது 
ஆவுனனுதபான ற்கடறடன...! அது ஒரு 
்்ரும் குத்தமபா ற்பாயிருச்்சி.
 அவனவன எவவளவு ்ச்ப்ேக்ட 
அபாியர ்வச்்சிருக்்கபான ்தபாியுமபா? எ்ப் 
்பாரத்தபாலும் ்டி ்டினனு...  ்நெபாய், 
்நெபாய்யினனு எங்க உயிர வபாஙகுற.
 உ்ல்கத்திற்லறய நெீங்க மடடும்தபான 

ி்ளனள்கனள ் ்த்து ் டிக்்க னவக்்கிறபா்ப ி்்ல.
 அதுக்கு றம்ல ்்சபால்்லறதறகு... 
‘‘நெபா’’ கூசுது. றதபாளுக்கு றமல் வளரநத 
ன்யனனறயபா, ்்பாண்னணறயபா அடிக்்கி 
றது த்பபு ஊரு்்சனம் ்்சபால்லுது.
 ன்சக்்கிள மிதிக்்கிறதுக்கு ்கபாலிற்ல 
யும் ்தம்்ில்்ல. எடடு ்ச்ப்ேக்ட அபாியர 
வச்்ச ன்யன வண்டிக்்கபா்க உயினர 
வபாங்கினபான. நெபாலு ்ச்ப்ேக்ட அபாியர 
வச்்ச ்்பாண்ணு டச் ற்பானுக்்கபா்க உயினர 
வபாஙகுனபா. 
 ற்பான வருெம் தபாறன டச்ற்பான 
வபாங்கி ் ்கபாடுத்றதன. அநத மபாடல் ் ழு்சபா்கி்ப 
ற்பாச்சு. அ்தல்்லபாம் ஒரு வருெம்தபான 
வரும் புது ற்பான வபாங்கி ்்கபாடு.
 ்கஷடத்னத ்்சபால்லி வளரக்்க... 
முடிநத எனக்கு. ்கபாசு ்்கபாடுத்து வபாங்கிக் 
்்கபாடுக்்கிற ்சக்தியில்ன்ல.
 அநத ்கஷடத்த மறக்்க ்்பாண் 
டபாடடிக்்கிடட ்்சபானனபா,அது ற்பா்கடடும் 
டிவி பாீ்சபாரஜ் எ்ப் ்ண்ணுவிங்க்யனறு 
்கவன்ல ்டறபா?
 இல்்லனனபா... என அ்ப்பாவுக்கு 
ற்பான ற்பாடடு பாீ்சபாரஜ் ்்சஞ்சிக்கு வபா! 
அ்ப்பா இருநத வனர எனனன மிரடடினபா! 
அவ அ்ப்பா ற்பான்ிறகு யபாருறம அவனள 
்கண்டுக்்க்ல.
 அதுக்்்கனறு புருென றம்ல 

்பா்சம் இல்்லனனு ்்சபால்்லக்கூடபாது. 
மூணு றவனளயும் வக்்கனணயபா ்சனமச்சு 
ற்பாடுவபாள.
 எல்்லபார வபாழக்ன்கயும் ்கிடடத்தடட 
இ்ப்டித்தபான இருக்குமபா? அ்தனக்கு  
்தபாிய்ல. ஒரு ்சரபா்சபாி மனுெனபா இனதக் 
்கடநதுதபான ற்பா்கறவண்டும் ற்பா்ல 
இருக்கு.
 எ ன  ம ன சு  இ த ் நெ ன ன ச் ்ச 
ற்பா்தல்்லபாம் அ்ப்்பற்பா இடது ்க்்க 
மபார்ில் வலி. 
 எனக்கு ்ித்தவபாயு்வனறு நெபாறன 
்சமபாதபானம் ் ்சய்து்்கபாண்றடன. மருத்துவ 
் ்ச ்ல வு க் கு  எ ன  வ ரு ம பா ன ம்  இ ட ம் 
்்கபாடுக்்க்ல. ஒரு நெபாள எனனபாற்லறய 
்கடடு்ப ்டுத்த முடியபாத அளவுக்கு வலி.
 நெிரநதரமபா்க நெினனுற்பாச்சு என  
‘‘வலி’’.
 அர்சபாங்க றவன்ல இல்ன்லயபா? 
்்சத்த உடறன ்கணக்கு ்பாரத்து ஆறு 
மபா்சத்துக்குளள நெபான ்கடட றவண்டிய 
ற ்ல பா ன  ற ் பா ்க  அ ன ன த் து  ் ண மு ம் 
வநதுடுச்சு.
 அம்மபா ! உனக்கு ஒன இயர பாீ்சபாரஜ் 
ற்க் ற்பாடடு இருக்ற்கன. டிவி இனிறம 
்தபாடரநது வநது்கிடறட இருக்கும்மபா 
்கடறடயபா்கபாது ம்கன ்்சபால்்ல. அ்ப்டியபா 
எனறு வபானய ்ிளநதபாள மனனவி.
 ம்கள என்கிடட ற்கடட அறத டச் 
ற்பான்ல என ்டத்னத ற்பாடடு... ஐ மிஸ யூ 
அ்ப்பா... ்சி்ல ்கவினத்கறளபாடு தன ற்சபா்கத்னத 
்வளிக்்கபாடடிக்  ்்கபாண்டிருநதபாள.
 என ம்கன ஆன்ச்ப்டட ‘‘ன்க்’’ வபாங்கிக் 
்்கபாண்டு ஊர சுறறிக் ் ்கபாண்டிருநதபான.
 ஆ ண் ட வ ர  எ ன  ஆ ன ம பா ன வ 
்பாரத்து உனக்கு ஏதபாவது ்கனட்சி ஆன்ச 
இருக்்கபானனு ற்கடடதறகு. 
 எனன மபாதிபாி என ்ிளனளங்க 
்க ஷ ட ்ப ் ட பா ம ல்  இ ்ப ்  இ ரு க் ்க ி ற 
மபாதிபாிறய எ்ப்வுறம இருக்்கணும் ்சபாமி. 
அதஒனனு மடடும்தபான நெபான ற்கட்கிறறன 
எனறற்பாது... ்சபாமியும் எனனன ஏறிடடு 
்பாரக்்கபாமல் எனனன தளளிவிடடபார.
 நெபான ஒரு ்சரபா்சபாி அ்ப்னதபானுங்க. 
இதி்ல ஏதபாவது த்பபு இருநதபா எனனன 
மனனிச்்சிடுங்க.                                      n
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கனைல் தமிைின சுளவயா நீ
கற்பளையில் வரும் கவிளதயா நீ
கம்பன நாவின த்ால்லைா நீ
கதிரில் விளையும் பயிரா நீ

காற்்றசில்  கலைநத மணமா நீ
காமன விடுத்த களணயா நீ
காைகம் உலைாவும் பிடிபயா நீ
காைம் பாடும் குயிபலைா நீ

கிறுக்கும்  வார்த்ளதயின தபாருபைா நீ
கிைக்கு வாைின கதிபரா நீ
கிைர்க்கு மாள்யின உணர்பவா நீ
கிள்ைி வைவன பதான்றபலைா நீ

கீர்த்தி மிகுநத தபணபாவாய நீ
குறுகிய ்சிற்்றசிளட தகாணடவள் நீ
கூடிபய  மகிழ்நதிட வாராய நீ
தகணளட உருளும் நீராவியும் நீ

    

பகணளம சூழ்நத விணமீன நீ
ளகயில் வநத கைவா நீ
தகாள்ை பவணடும் துளணயாய நீ
பகாளதபய எளை ஏற்பாய நீ

இரொ. ம்பச்ெி்யம்ேொள
            கரி்ல் ராணி

 ்ண்பு ்களுக்்்கல்்லபாம் தன்லயபாய 
்ண்்பா்க ்கருத்ப்டுவது நெனறியுணரச்்சி 
என்கினற ்ண்புதபான நெண்்ர்கறள.. நெனறி 
யுணரச்்சி மடடும் இல்்லபாமல் ற்பாகுமபானபால் 
அவன திறனமயபானவரபா்க இருநதபாலும் கூட 
அவன வபாழவின ்வறறி ்டிக்்கடடு்களில் 
ஒரு அடி கூட எடுத்து னவக்்க முடியபாது 
நெண்்ர்கறள..
 நெனறி ்பாரபாடடுதல் என்து நெம் 
வபாழவின ்ிற்பபு ்தபாடடு நெடக்்கக்கூடிய 
அனறபாட நெி்கழவு்களில் ் தபாடங்கி ்சிறியது 
்்பாியது என்கினற ற்தம் இல்்லபாமல் 
அனவ இயல்்பா்கறவ நெபாம் அனத்ப ் பாரபாடட 
்கடனம்ப்டடிருக்்கினறறபாம்.
 உ்ல்கத்தின மபா்்ரும்  தன்லவர 
்களின உயரவுக்கு ்கபாரணம் எனன என்னத 
்சிநதித்து்ப ்பாருங்கள நெண்்ர்கறள அவர்கள 
ஒ வ ் வ பா ரு  நெ ி ்க ழ வு ்க ளு க் கு ம்  நெ ன ற ி 
்பாரபாடடியது தபான முதனனமயபானதபா்க 
இருநதிருக்கும்.
 நெம்னம ஈன்றடுத்த தபாய் தநனதனய 

துவங்கி ்கல்வி என்கினற ்கண் ்்கபாடுத்த 
ஆ்சிபாியர்கள முத்லபா்க தற்்பாழுது நெம்னமக் 
்கபாத்தருளும் ்கடவுளுக்கும் நெம்முனடய 
வளரச்்சிக்கு ்கபாரணமபா்க இருநது்்கபாண்டு 
இருக்்கக்கூடிய அனனவரக்கும்  தினம் 
றதபாறும் உங்களுக்குறள ஒரு 5 நெிமிடம் 
நெனறி ்பாரபாடடுங்கள.
 புறநெபானூறு, திருக்குறனள அறநூல் 
எனறு ்பாரபாடடு்கிறது ஏன? அறங்களில் 
்சிறநதது நெனறி மறவபானம. இநத நெனறி 
ம ற வ பா ன ம  எ ன ற  ்ச ி ற ந த  ் ண் ் ி ன 
வபாயி்லபா்க ் ல்றவறு நெற்ண்பு்கள றதபானறி 
வளர வபாய்்பபுளளது.
 இநத ‘நெனறி’ எனற ்்சபால் இனறு 
்்பாருள ்சபார ்க்லபாச்்சபார உ்ல்கத்தில் ்சபாதபாரண 
வழக்்கிறற்க ன்கயபாள்ப ்்று்கிறது.
 ‘‘நெ ன ற ி  ம ற ்ப ் து  நெ ன ற ன று 
நெனறல்்லது அனறற மற்ப்து நெனறு’’ 
(திருக்குறள – 108) எனற வளளுவபாின னவர 
வபாி்களுக்கு இணங்க நெனறி உணரச்்சிறயபாடு 
வபாழறவபாம் நெனறி.                                     n

  பு்லவர.்தி்யொகு.மெொமு
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 னநென பா வ  ் பா ர க் ்க  வ ற ர ன 
்்ண்ணியம் எனத்  ்தபான்ல்பற்்சியில்  
ஒ ரு  ்க ணீ ர கு ர ல்  ஒ லி த் த து .  அ ந த க்  
குரலுக்குச் ்்சபாநதக்்கபாரர ்சபா்கித்ய அ்கபாடமி 
விருது ்்றற சூல் நெபாவல் ஆ்சிபாியர ற்சபா 
தரமன அவர்கள. வபாங்க வபாங்க எனறு 
ஆர்ப்பாித்றதன . நெீ வபாியபா எனறு அவர 
ற்கடட ற்பாது, ற்கக்்கவபா றவணும் இரண்டு 
இ்லக்்கிய ற்ரபாளுனம்கனள ஒறர றநெரத்தி்ல 
்பாரக்்கறதுக்கு ்க்சக்குதபா எனன எனறு 
மனதில் நெினனத்துக்  ்்கபாண்டதில் ஒரு 

ம்கிழச்்சி. ்ளளிக்கு லீவு ற்பாடடபாவது 
வருறவன எனறறன. ்்லமுனற ்கிரபானவ 
அவர  வீடடில் ்சநதித்திருநத ற்பாதும் இநதச் 
்சநதி்பபு வர்லபாறபாகும் என நெினனத்றதன.  
ஆம் அ்ப்டித்தபான நெடநதது. ற்சபாதரமன 
அவர்களுடன றதனி மபாவடட துனண 
ஆட்சியர திருவபா்ச்கம் அவரும் அவர குடும்்த் 
தபாரும் வநதிருநதனர.  அவர்கறளபாடு  ் ்சனறு 
்கபாி்சல் ்கடிதபா்சினயச் ்சநதித்றதபாம். 

 அனறு ்கவிஞர மு.்பா, றம்க்லபா 
்்சழியன, புதுனவ்ப்ிர்பா  ஆ்கிறயபார 
என அனழ்ப ி்ன ற்பாில் இ்லக்்கியத்தின  
முனனத்தி ஏனர்ப ்பாரக்்க வநதிருநதனர.  
வயசு ்கடநததபால்  ஞபா்்கமறதி வநதபாலும் 
இ்லக்்கி யத்தில் மறதியில்ன்ல அவருக்கு. 
எல்்லபாவறனற யும் உளவபாங்கிச் ்சரளமபா்க்ப 
ற்்ச ஆரம் ி்த்தபார. 

 ்கணவதி அம்மபாள அவர்களதபான 
எ்பற்பாது ற்பானபாலும் இனமு்கத்றதபாடு 
வரறவற்பார்கள.அவர்கள இ்பற்பாது நெம் 
றமபாடு  இல்ன்லறய.  எனறபாலும்  இ்பற்பாது 

    


மே்் எனற ்படடைம்
ச்கொடுதது ே்கதிழ்கதிறது ெமூ்கம்
ேை்தில்  இல்்்ல  ே்கதிழச்ெி
செல்்லொ்்ொல் ்பள்ளளி

்ேளிழசநஞெம் அேளின

‘

"
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அவருனடய ம்கனும்  மரும்க ளும் வணக்்கம் 
்்சபால்லி,அநத  மனக் குனறனயத் தீரத்தனர. 
அ்பற்பாது தரமன தங்கள ஊர  ற்கபாவில்்டடி 
ஸ்்்சல் ்கடன்லமிடடபாயும் ்கடன்ல ் ர ி்யும் 
வபாங்கி வநதிருநதபார. அனத ்கிரபாவுக்கு 
ன்றயபாடு ்்கபாடுத்தபார .  அங்கிருநத 
அனனவருக்கும் மிடடபாய் ்பாிமபாற்ப்டடது. 
முனனறம எனக்கும் ்கிரபாவுக்கும் ்சமமபா்க்ப 
் ்க ி ர ந து  எ ன க் ்க பா ன ன த   எ ன ன ி ட ம் 
்்கபாடுத் திருநதபார. அம்மிடடபாய்்கள 
எனக்கு மி்கவும் ி்டித்தமபானனவ என்தபால் 
எனக்்கபா்கவும் ்்கபாஞ்சம் வபாங்கிவரச் 
்்சபால்லியிருநறதன.  அடறட ற்கபாவில்்டடி 
்்ல்கபாரமபா எனக் ற்கடடுவிடடு, அவவூபாில் 
்கடன்ல வினளவதில்ன்ல எனறும் எல்்லபாம் 
்வளியிலிருநது வருவதபா்க வும், மிடடபாய்்கள 
உளநெபாடடில் மடடுமனறி ்வளிநெபாடு்களுக்கு 
ஏறறுமதி ் ்சய்ய்ப ் டுவனத வி்லபாவபாபாியபா்கச் 
்்சபானனது ஆச்்சரயமபா்க இருநதது. அவவூர 
்்ரும்்பா்லபான   மக்்களின குடின்சத் ்தபாழில் 
இதுதபான எனச் ்்சபானனது கூடுதல் 
்சிற்பபுச் ்்சய்தி. ்சி்ல்கண ்மௌனத் திறகு்ப 

ி்னனர ஒவவருவரும் அறிமு்க்ப ்டுத்திக் 
்்கபாண்றடபாம். புன்சிபாி்பற்பாடு தன்ல 
யன்சத்துக் ்்கபாண்டபார.

 ்கிரபாறவபாடு ற்சுன்கயில் எனக்கு 
மனதிற்லறய  றதபானறியது இதுதபான. 99 
வயது ்கடநதவர ஈ்சி ற்சபாில் ஒரு வனளநத 
மூங்கின்ல்ப ற்பா்ல ்சபாய்நதிருநதபார. 
மூங்கில் வனளயும் எனறும் முடங்கபாது. 
அதுற்பா்லத்தபான ்கிரபாவும். அத்தனன 
வய்சிலும் ஒரு்கம்பீரம் ஆளுனம இருந 
தது. ்வறறு உடம்பு நெனரத்த முடி 
ன்க்கபா்்லல்்லபாம் வயதின  முதுனம றதபாற 
றம். இடு்ப ி்ல் ஒரு ்வளனள றவடடி 
.றமல்்சடனடயில்ன்ல. அனரநெிரவபாண ்கபாநதி 
ேினய தபான எனக்கு நெினனவூடடி னபார.  
்்கபாஞ்சம் மு்கம் வபாடடமபா்க  இருநததபா்க 
உணரநறதன. ஏ்னனில் அவருனடய 
மனனவி இறநது ்சி்ல மபாதங்களில் நெபாங்கள 
்்சனறு இருநறதபாம். யபானரயும் அதி்கமபா்க 
அவர ்பார்ப்தில்ன்ல என்தபா்க ்்சபால்லி 
இருநதபார்கள. இநத முதுனம வயதிலும் 
குரல் மடடும் இளனம மபாறபாமல் துடி்பற்பாடு 
உயிர்பற்பாடு இருக்்கிறறத எ்ப்டி? 
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 எல்்லபானரயும்  ற்கடடறிநது விடடு 
்சிபாித்தபார ்ற்கள ்ளிச்்சிட.  

 ற்சபாதரமன ்க்்கம் திரும்்ி அவர 
ஊர ்றறி. உறவு ்றறி அவறரபாடு ற்்ச 
ஆரம்்ித்தபார. இரண்டுற்ரும் ்கனதக் குள 
்கனதயபா்க ஐக்்கியமபாயினர.   அறதபாடு 
ற்சபா தரமனும் அவரும் நெபாடடு நெட்பபு்கள 
இனனறய இ்லக்்கிய வபாதி்கள என 
அவர்களுக்ற்க உபாிய றதபாரனணயில் 
்நெடுறநெரம் ற்்சிக் ்்கபாண்டபார்கள. 
இனடயினடறய எங்கனள்ப ற்ச்சு ் ்சபால்லி 
்க்லபாய்த்தபார்கள. நெபாங்களும் ற்கடடுச் ்சிபாித்து 
ம்கிழநது ்்கபாண்டபாடி றனபாம் எனறுதபான 
்்சபால்்ல றவண்டும்.  

 ற்சபாதரமன அவர்கறளபாடு வநதிருநத 
துனணநெின்ல ஆட்சியர திருவபா்ச்கம் 
அவர்கள இ்லக்்கிய்ப ற்ச்ன்ச ஆழநது 
ற்கடடபார. அவரும் இ்லக்்கியம் குறித்து்ப 
ற்்சினபார.  அடுத்த ்னட்பபு எனன எழுது 
்கிறீர்கள எனறு ற்கடட ற்பாது ‘‘அவள’’ 
எனற நெபா வல் எழுதுவதபா்கச் ்்சபானனபார. 
இநத வயதி்லபா? என வபாய்்ப்ிளநது ற்கட்க 
நெினனத்த வபாரத்னத்கள உளளுக்குள 
்்சனறன. இநநெபாவன்ல எழுதி முடித்தபாரபா 
எனத் ்தபாியவில்ன்ல. ஆயினும் எனக்்கது 
விய்ப்பா்கத் தபானிருநதது.

 அ டு த் த த பா ்க  அ வ ர  நெ பா வ ன ்ல ்ப 
்றறி ்்சபானன்்பாழுது, நெபாவல் எ்ப்டி 
றதபானறியது ்தபாியுமபா? எனறு ற்கடடு 
அதன வர்லபாறனற மி்க அழ்கபா்க றதரநத 
்கனத ்்சபால்லியபா்க ்்சபானன விதத்னத 
விவபாித்தபால் இடம் ற்பாறபாது.   ்கடிதறம 
்கனதயபான வர்லபாறனற ,அதுறவ நெபாவ்லபான 
வர்லபாறனற அடுக்கு ்மபாழியில் ்்சபால்லிச் 
்்சனறபார. இனடயினடறய நெீண்ட றநெரம் 
உனரயபாடலும் நெடத்திறனபாம். இரண்டு 
மணி றநெரம் ற்பானறத ்தபாியவில்ன்ல

 அஙகு இ்லக்்கிய ஆளுனம ்கிரபா 
்றறி றவ்றபானனறயும் புபாிநது ்்கபாளள 
முடிநதது.  அவருனடய மரும்கள றமபார 
்்கபாண்டு வநது தநதபார்கள . எல்ற்லபாரும் 
்ரு்க ,நெபான மடடும் றவண்டபாம் எனறறன. 

ஏன எனறு ற்கடடபார. எனக்கு வீ்சிங 
இருக்்கிறது அது அதி்க்ப்டுத்திவிடும் 
எனறவுடன ்க்ல்க்ல்வனறு ்சிபாித்து இ்ப்டி 
தபான இநத ்சமூ்கம் நெபா்சமபா்க ற்பா்கிறது 
அவருக்ற்கயுபாிய ்தபாணியில் ்்சபானனபார. 
இநத முழு உடம்ன்யும் மனன்சயும் 
குளிரவிக்்க கூடியது  றமபார. ்கபா்லங்கபா்லமபா்க 
நெபாம் அனத ்ரு்கிக் ்்கபாண்டிருக்்கிறறபாம். 
அ து  ஓ ர  அ ரு ம ரு ந து .  கு டி ங ்க ம் ம பா 
ஒனறும் ்்சய்யபாது எனறவுடன தடடபாமல் 
குடித்றதன. இ்ப்  உங்களுனடய மனசும் 
ஒடம்பும் அருனமயபா்க இருக்கும் எனறு 
்்சபானன ற்பாது எனக்கு அதிரச்்சி . அவர 
ஒரு இ்லக்்கியவபாதியபா்க மடடுமல்்ல 
ன்கத் றதரநத  மருத்துவரபா்கவும் அஙகு 
எனமனதிறகுள உதித்தபார.

 எல்ற்லபாரும் புன்க்ப்டம் எடுத்துக் 
்்கபாண்டு புற்ப்டத் தயபாரபாறனபாம்.  தன  
ம ்க ன ன  அ ன ழ த் து  அ வ ர   வீ ட டி ற கு ்ப 
்ினனபால் இருக்கும் ்தனனன மரத்தில் 
ஒரு ்வறறின்ல ்்கபாடி ்டரநது இருநத 
திலிருநது ்்கபாஞ்சம் ்வறறின்ல ்றித்துத் 
தரச் ்்சபானனபார. ்சளிக்கு ்ரபாம்் நெல்்ல 
் த ன ற பா ர .  அ வ ர  ம ்க னு ம்  நெ ி ன ற ய 
் வ ற ற ி ன ்ல  ் ற ி த் து க்  ் ்க பா டு த் த பா ர .  
றவண்டும் ற்பா்த்லபாம் வநது ்றித்து்ப 
ற்பாகும்்டிச் ்்சபானனபார. றவண்டு 
மடடிலும் ்வறறின்லனய்ப  ்பாக்ற்கபாடு 
தினறு தீரத்றதன. ்்கபாஞ்சம் வீ்சிங ற்பாய் 
விடடனதயும் உணரநறதன.

 அ ட ட பா  இ ந த க்  ் ்க பா ற ர பா ன பா 
்கபா்லத்து்ல நெினறய ற்ருக்கு ்வறறின்ல 
றதனவ்ப ்டு்கிறறத. ஒரு ்வறறின்ல 
இரண்டு ்கிரபாம்பு ஒரு ஏ்லக்்கபாய் ்்கபாஞ்சம் 
றதன எனத் றதனவ்ப்டு்கிறறத. ்்கபாடுக் 
்க ற வ பா  ் ற ி க் ்க ற வ பா  ஆ ள ி ன ற ி  அ ந த 
்வறறின்லக் ்்கபாடி எ்ப்டி இருக்கும்?   
இ்பற்பாது எஙகு ்வறறின்லனய்ப ்பாரத் 
தபாலும்  ்கிரபாவின நெினனவுதபான வரு்கிறது.

முளைவர். 

ச்பணணைளி்யம் செல்வகுேொரளி,
புதுச்ற்சபாி.
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பூபாைத்தி்ல் ததாடக்கி ளவத்த காதளலை...

ஏன முகாரி  தகாணடு  

முற்றுப்புள்ைி ளவக்க நிளைக்கி்றாய?

பிரிவு  என அகராதியிலிருநது 

அைிக்கப்பட்ட த்ால்....

அளத ஏன என... வாழ்க்ளக 

அத்தியாயத்தில் 

ப்ர்க்க நிளைக்கி்றாய?

எைக்தகாரு வாழ்தவன்றால்   

அது உனபைாடு தான என்றாய

வாை வநத எைக்கு  

வருத்தங்களை மட்டும் தநது விட்டு ...

ஏன வ்நதத்ளத தர மறுக்கி்றாய..?

         

உளை என ததயவதமை நிளைத்து ...

உைக்காகக் கட்டிய என 

இதயக் பகாயிலில் 

வாைத்தான மறுத்தாய - பரவாயில்ளலை ...

ஏன இடித்துச் ்ாயக்கவும் 

நிளைக்கி்றாய???

இதயக் கதவுக்குள் வரத்பதளவயில்ளலை...

வா்ல் வளரயாவது வநது த்ல்

வா்ல் படியருகில் தான 

என கால்கள் தவமிருக்கின்றை....

  

ஒவதவாரு நாளும் விடியும் தபாழுதாக

வரத் பதளவயில்ளலை...

மாததமாருமுள்ற 

தபௌர்ணமி பபாலைாவது வநது விடு...

அது உைக்காக ஏங்கிக் தகாணடிருக்கும் 

தநஞ்த்திற்கு ஆறுதலைாக அளமயட்டும்...

 ரொஷிட  ்்லொல். 
 தகால்லைம்.


தமௌைியாைவளுக்கு
பப்த் ததரியாது 
எனபததல்லைாம் இல்ளலை
அவள் உள்ைத்ளத 
உளடப்பளத விடவும்

உ்றளவ நிளலைக்கச் த்யவதில்
அக்கள்ற தகாணடிருக்கி்றாள்

உங்களை அவள் பந்சித்த
காரணத்துக்காகபவ
அதிகம் விட்டுக் தகாடுக்கி்றாள்
அதிகம் கருளண காட்டுகி்றாள்
அதிகம் ்கித்துக் தகாள்கி்றாள்

அவளை நீங்கள் காயப்படுத்தும்
பபாததல்லைாம் 
அவள் கணணீர்தான 
பப்சிக் தகாள்கி்றது
அவள் தமாைிகள் விலைங்கிட்டுக் 
தகாள்கின்றை

நீங்கள் அவள் உணர்வுகளை 
உளடக்கும் பபாததல்லைாம்
அவள் இதயம் இ்றநது பபாகி்றது
அவள் இதழ்கள் மட்டும்
உங்களுக்கு மகிழ்ச்்சியாய இருப்பதாய 
காட்டிக் தகாணடிருக்கின்றை

அவளை விடவும் 
நீங்கள் பந்சிக்கும் ஒருவர் இருநதால்
அவளை விடவும்
நீங்கள் நம்புதமாருவர் இருநதால்
அவளை விடவும்
நீங்கள் தகாணடாடித் தீர்க்கும் 
ஒருவர் இருநதால்

அவளை விடவும் நீங்கள்
விளரவில் காயப்பட்டு பபாவீர்கள்

அவள் தமௌைி தான
உங்கள் உணர்வுகளை 
மதிக்கும் வளர
உங்களைப் தபாருத்த மட்டும்
அவள் 
தமௌைியாகபவ இருக்கின்றாள்
தமௌைியாகபவ இ்றக்கின்றாள்

 - ஏரூர நதி்லொதம்ொழளி
 (பாத்திமா அஸக்கியா முபா்றக்)
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 உங்களுனடய ஏழு வயது குழந 
னதனய உங்கள ்கபானர ்சபான்லயில் ஓடடிச் 
்்சல்்ல அனுமதி்பபீர்களபா….
 ்்சபால்லும்ற்பாறத ்னத ்னத்ப்பா்க 
இருக்்கிறதல்்லவபா. ஏழு வயது குழநனதனய 
்கபானர ஓடட அனுமதி்ப்தபா, எநத்ப ் ்றறறபா 
ரபாவது அ்ப்டிச் ்்சய்வபார்களபா எனறு 
கூறும் முன உங்கள வபாழக்ன்கனய ்்ல 
றநெரங்களில் அத்தன்கய ்சிறு குழநனதயின 
்்பாறு்ப ி்ல்தபான ் ்கபாடுக்்கிறீர்கள என்னத 
அறிவீர்களபா.... 
 நெீங்கள எனறபாவது றயபா்சித்திருக்்கி 
றீர்களபா…. ்சி்லர மி்கவும் ் டித்திரு்ப்பார்கள. 
விளயபாடடு றவடிக்ன்க எனறு எல்்லபாவறறிலும் 
ஆல்ரவுண்டரபா்க இரு்ப்பார்கள. ஆனபால் 
்சிறு வயதில் ஒரு முடினவ எடுக்்க தயஙகுவது 
ற்பா்லறவ இ்பற்பாதும் தயஙகுவபார்கள. 
அல்்லது ஏதபாவது ஒரு முடினவ எடுத்து 

விடடு, ் ின ்சிறு ் ிளனளத் தனமபான தவறபான 
முடினவ எடுத்து விடறடன எனறு வருநதிக் 
்்கபாண்டிரு்ப்பார்கள. ் டித்த ் ண்்டட  அவர 
்கள தவறபான முடினவ எ்ப்டி எடுத்தபார்கள 
எனறு நெீங்கள வியநதிரு்பபீர்கள. 
 ்்ல றநெரம் உங்களுக்கும் கூட அநத 
மபாதிபாியபான ஒரு அனு்வம் ஏற்டடி 
ருக்கும்.  வபாழக்ன்கயில் எவவளறவபா 
்க்குவ்டட ்ினபும் ்்லதும் அறிநது 
்தபாிநது ்்கபாண்ட ்ினபும் ஏன உங்கள 
முடிவு்கள முனபு ற்பா்லறவ ்யனறறு 
ற்பா்கினறன எனறு வியநதிரு்பபீர்கள. 
எவவளறவபா ்தளிவபா்க இருநதபாலும் ஏன 
மீண்டும் மீண்டும் எல்்லபா முடிவு்களும் 
தவறபா்கறவ ற்பா்கினறன எனறு றதபானறி 
இருக்்கக் கூடும்.
 ்்ல றநெரங்களில் ்்ல விதமபான 
அனு்வங்களின ற்பாில் உறவு்களுடனும் 

Some of us think holding on makes us strong but sometimes it is letting go – Herman 
hesse 

நெினறு ்ிடி்ப்து மடடும் அல்்ல ்சி்ல றநெரங்களில் ்கடநது ்்சல்வதும் வலினமறய – 
்ஹர்மன ்ஹஸறஸ

   

Dr. 
(International Life Coach – Mentor – Facilitator)

சர்வதேச வாழ்வியல் ஆலோசகர்
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நெண்்ர்களுடனும் றவன்ல ்பாரக்கும் இடங 
்களிலும் எ்ப்டி நெடநது ்்கபாளள றவண்டும், 
அவர்களிடம் எ்ப்டி ற்்ச றவண்டும், 
எனதச் ்்சபால்்ல றவண்டும், எனதத் தவிரக்்க 
றவண்டும் எனறு மி்கத் தீரமபானமபா்கத் 
தயபாரபா்க இருநதபாலும், ்கனட்சியில் ஏதபாவது 
ஒ ன று  ் ி ர ச் ன ன ய பா ்க  ம பா ற ி  ்ச ண் ன ட 
்சச்்சரவு்கள என இல்்லபாத ி்ரச்னன்கள 
எங்கிருநதபாவது வநது விடு்கினறனறவ 
என உங்கள மனம் தவித்திருக்கும். எனன 
்்சபானனபாலும் ஏன தவறபா்க்ப ற்பா்கிறது என 
்சங்கடமபா்க இருநதிருக்்கக் கூடும்.
 எனன இருநது எனன.. என வபாழக் 
ன்கயில் எனக்கு ்கனடறரபால் இல்ன்லறய.. 
எனனறவபா ்்சய்ய நெினனக்்கிறறன.. 
ஆனபால் எனனறவபா நெடக்்கிறது என மனம் 
வருநதி இரு்பபீர்கள.
 இதறகு மி்க முக்்கியமபான ்கபாரணம் 
உங்களுக்குள இருக்கும் குழநனத மன்ப 
்பானனம ்்ல றநெரங்களில் உங்கனளயுமறி 
யபாமல் உங்கனளத் தன ற்பாக்்கில் 
இழுத்து ்்சல்வதுதபான என்னத நெீங்கள 
அறிவீர்களபா. இதனன ‘Inner Child Effect’ 
‘மனக் குழநனதயின ்பாதி்பபு’ என்கிறது 
வபாழவியல்.
 அ த பா வ து ,  ்ச ி று  வ ய த ி ல்  ஒ வ 
்வபானனற்ப ்றறியும் ஒரு ி்ம்்ம் உங்கள 
மனதில் உருவபா்கி இருக்கும். நெீங்கள வளரநத 
்ினபும், சூழல்்கள மபாறி இருநதபாலும் 
்சி்லவறறில் அது ்றறிய உங்கள attitude 
மடடும் உங்களிடம் மபாறபாமல் அ்ப்டிறய 
இருக்கும். உங்களுக்கு முனபு ி்டித்த 
்்பாருள இ்பற்பாது மபாறி இருக்்க்லபாம். 
இளவயதில் ்்பாம்னமக் ்கபார ி்டித்திருநதபால் 
இ்பற்பாது உண்னமக் ்கபார ி்டிக்்க்லபாம். 
ஆனபால் அ்பற்பாது எ்ப்டி அநத ் ்பாம்னமக் 
்கபார ்கினடக்்கபாத ற்பாது ஒரு இய்லபானமயபா்க 
இருநதறதபா அறத வன்கயிற்லறய இ்பற்பாது 
உண்னமயபான ்கபார வபாஙகும் வனர ஒரு 
இய்லபானம உங்கள மன்மஙகும் நெிரம் ி் 
இருக்கும். ஏன எனக்கு மடடும் இ்ப்டி எனும் 
ற்களவி உங்கள மனதில் ்தபாங்கி நெிறகும்.
 உங்கள வபாழக்ன்கயில் ஏறதனும் 
ஒரு விெயம் தவறபா்க நெடநது இருநதபால், 
அதிலிருநது ் வளிறயறி உங்கனள நெீங்கள 
றவறு எநத வி்சயங்களில் ஈடு்டுத்திக் 

்்கபாண்டிருநதபாலும் அவறறிலும் முனபு 
நெடநதது ற்பானற ்ிரச்னன்கறள மீண்டும் 
மீண்டும் ஏற்டுவது ற்பா்லத் றதபானறும்.
 ற்கபா்ம்,  வருத்தம்,  ் ்பாறபானம 
எனறு ்ல்றவறு எதிரமனற உணர வு்கள 
்சிறு ்ிளனளத்தனமபான விெயங்களுக் 
்்கல்்லபாம் உங்களுக்குள றதபானறி, உங்கள 
வபாழக்ன்க்ப ்பானதனயறய மபாறறக் கூடிய 
முடிவு்கனள உங்கனள எடுக்்க ்்சய்யக் 
கூடும்.
 உ ங ்க ன ள யு ம்  மீ ற ி  ஏ த பா வ து 
ஒனறிறகு மீண்டும் மீண்டும் addicted 
ஆவதும் புபாிநதும் புபாியபாமல் ஒனறபால் 
இழுத்துச் ் ்சல்்ல்ப ் டுவதும் ்சினனச் ்சினன 
விெயங்கள கூட உங்கனளத் தடுமபாறச் 
்்சய்வதும் ஏன எனறு உங்களுக்கு்ப 
புபாியபாமல் இருக்கும். இதிலிருநது எ்ப்டி 
மீ ள வ து  எ ன று  வ ரு ந த ி  இ ரு ்ப பீ ர ்கள 
உங்கள ்்சய்ன்க்கனளறய உங்களபால் 
நெம்் முடியபாமல் இருநதிருக்கும்.
 இனவ்யல்்லபாம் நெீங்களபா்கச் ்்சய் 
யவில்ன்ல. உங்கள மனதில் இனனும் 
தங்கி்ப ற்பாயிருக்கும் inner child இன 
்வளி்ப்பாறட என்கிறது வபாழவியல்.
 இனத்ப புபாிநது ்்கபாண்டபால், இன 
னறய உங்கள உணரவு்களின ் வளி்ப ் பாடு 
என்து, உங்களிடம் ்சிறு வயதில் தங்கி்ப 
ற்பான ஏறதபா ஒரு விரு்ப்த்தின ஏக்்கம் 
அல்்லது ஏறதபா ஒரு ஆறறபானமயின வலி 
அல்்லது மனதில் ஆழமபா்க தங்கி்ப ற்பான 
தீரக்்க்ப ்டபாத ஒரு ற்கபா்த்தின குரல் 
அல்்லது எனறறபா ஏற்டட அவமபானத்தின 
அடிச்சுவடு, இனறு எழுநது ற்சு்கிறது 
எனறு உங்களுக்கு்ப ்ிடி்டும். அனனறய 
அநத உணரவு்கள மனதில் ்பா்சி ற்பால் 
்டிநது ற்பாயிரு்ப்து பு்ல்ப்டும். அது 
இனறு நெீங்கள எடுக்கும் முடிவு்களிலும் 
உங்கள வபாழக்ன்கயிலும் ்ிரதி்லிக்்கிறது 
என்னத நெீங்கள அறிவீர்கள.
 உதபாரணமபா்க நெீங்கள ்சிறு ்ிளனள 
யபா்க இருக்கும் ற்பாது ்டட அவமபானம், 
உ ங ்க ள  சு ற ற ம்  நெ ட பு  ஆ ்ச ி பா ி ய ் ர ன 
யபாரபாவது உங்கனள ்கடினமபா்க ற்்சிய 
ற்பாது உங்களுக்குள எழுநத இய்லபானம 
அ்பற்பாது நெீங்கள உங்களுக்குள ஏற 
்டுத்திக் ்்கபாண்ட ்சி்ல னவரபாக்்கியமபான 
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முடிவு்கள உங்கனளயுமறியபாமல் உங்கள 
மனதில் நெிரநதரமபா்க தங்கி அது இனறு 
உங்கள வபாழக்ன்கயில்  நெீங்கள எடுக்கும் 
்ிரதபான முடிவு்களில் ்வளி்ப்டும். 
 ஆனபால் எனறறபா ஒரு ்கபா்லத்தில் ஏறதபா 
ஒரு சூழலில் நெி்கழநத ஏறதபா ஒரு நெி்கழவினன 
அடி்ப்னடயபா்க னவத்து இனனறய 
நெின்லயில் எடுக்கும் முடிவு்கள எ்ப்டிச் 
்சபாியபா்க இருக்்க முடியும் எனறு றயபா்சியுங்கள. 
எனறறபா நெடநத ஒனனற னவத்து இ்பற்பாது 
உங்கள முடிவு்கனள எடுக்கும் ற்பாது அது 
உங்கள நெி்கழ்கபா்லத்னதயும் எதிர்கபா்லத்னதயும் 
எ்ப்டி ்யல்்லபாம் ்பாதிக்்க கூடும், உங்கள 
வளரச்்சினய அது எநத வன்கயில் தடுக்்க 
கூடும் என்து உங்களுக்கு்ப ி்டி்டும். 
்சிறு ி்ளனள மன்ப்பானனமறயபாடு ஒனனறச் 
்்சய்யும் ற்பாது, நெீங்கள இதுவனர ்கறற 
விெயங்கள அனனத்தும் எநத்ப ்்லனும் 
அறறதபா்கி விடு்கிறது. 
 நெீங்கள உங்கள முநனதய ்கபா்ல 
்க ட ட ங ்க ன ள யு ம்  உ ங ்க ள  அ ன ன ற ய 
மன்ப்பானனமனயயும் இ்பற்பானதய ்கபா்ல 
்கடடங்கனளயும் இனனறய மன்ப ்பானனம 
னயயும் அது இரண்டிறகும் இருக்்கக் கூடிய 
றவறு்பாடு்கனளயும் ்சபாியபா்க்ப புபாிநது ்்கபாள 
ளுங்கள. மறறவர ்கனள நெீங்கள முனபு 
்பாரக்்கக் கூடிய ற்கபாணத்னதயும் இ்பற்பாது 
்பாரக்்க றவண்டிய ற்கபாணத்னதயும் அ்ல்சி்ப 
்பாருங்கள. எது உங்கனள தூண்டி விடு்கிறது 
என்து புபாியும். எதனபால் உங்களுக்கு 
எதிரமனற உணரவு்கள வரு்கிறது, எது 
உங்கள வபாழக்ன்கயின ஓடடத்தில்  எத்தனன 
்கறறபாலும் எதிரநெீச்்சல் ற்பாடடபாலும் 
மறறவர்கனள விட ்ின தங்கி்ப ற்பா்க 
்்சய்்கிறது, என்னத அறிநது அனத ்சபாி 
்்சய்ய முடியும். அது உங்கள communi-
cation னனயும் உங்கள வபாழக்ன்கனயயும் 
றமம்்டுத்தும்.
 தவிர, ்சிறு வயதில் ஏற்டட எதிர 
மனற எண்ணங்கனள ்சபாி ்்சய்யும் ற்பாது 
அனறு நெீங்கள அனு்வித்த றநெரமனற 
எண்ணங்கள உங்கள நெினனவில் நெினற 
யும். அது இனனறய வபாழக்ன்கக்்கபான 
நெம்்ிக்ன்கனய தரும்..  
 இனறபால்… அனனற ் வல்லுங்கள.. 
நெபானள நெனறபாகும்!                                n

ருவிைிகள் பபாதாது..!!
எனைவபை
உன அைளகக்காண 
இருவிைிகள் பபாதாது..!!

நிலைவிபலை அைபகது..!!
எனைவபை
உனபைாடு ஒப்பிட்டால்
நிலைவிபலை அைபகது..!!

நடமாடும் மலைபரது..!!
எனைவபை
பூமியிபலை உனபபால்
நடமாடும் மலைபரது..!!

்சிரிக்கின்ற ்சிளலைபயது..!!
எனைவபை
உலைகிபலை உனபபால்
்சிரிக்கின்ற ்சிளலைபயது..!!

பி்றநதது கிளடயாது..!!
எனைவபை
பபரைகி உனபபால் 
இம்மணணில்  இதுவளர
பி்றநதது கிளடயாது..!!

- ்ேளிழே்ன
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 ேைளி் உ்யிர்க்்ளக ்கொககும் ே்கத்ொை ்பணைளி்்ய 

ஆற்று்பவர்கள  ேருததுவர்கள; எைமவ்ொன ேருததுவர்க்்ள 

இ்றவனுககு ஒப்பொைவர்க்ளொ்க நொம் ம்பொற்று்கதிமறொம். அந்் 

ேருததுவர்கள ேைளி்கு்லத்் மநெிப்பவர்க்ளொ்க இருககும்ம்பொது 

அவர்க்ளது ்பணைளி மேலும் ெிறககும். ேைளி்கு்லத்்த ்ொணடி 

உ்ல்கதில் உள்ள உ்யிர்க்்ளச்யல்்லொம் மநெிப்பவரொ்க அந்் ேருததுவர 

இருப்பின அவரது ்பணைளி நதிச்ெ்யேொ்கப ்பொரொடடைக கூடி்ய்ொ்கத்ொன 

இருககும். வொடி்ய ்ப்யி்ரக ்கணடைம்பொச்ல்்லொம் வொடி்ய 

வள்ள்லொ்ரப ம்பொ்ல ்ொவர இைங்க்ளளின மேல் அனபு ச்கொணடு 

ேரங்க்்ள வ்ளரதது அவற்்றப ்பொது்கொப்பொ்க வ்ளரக்கவும் செய்யும் 

ஒரு ேருததுவ்ரத்ொன நொம் ெந்்திக்கதினமறொம். ்ைது ேருததுவப 

்பணைளி்களுக்கதி்டைம்ய ெமூ்கம் ந்லம் ச்பற மவணடி இதுவ்ர 10000 

ேரங்களுககு மேல் வ்ளரதது வரும் ேருததுவர ெம்கொ்ரளி ்திருே்தி 

்ேளிழ ச்னறல் அவர்க்ளளிடைம் ்கணடை மநர்கொணைல் இம்ொ...

    

    


அரிமா மகைிர் ்ங்க நிர்வாகிகளுடன 
மருத்துவர் தமிழ் ததன்றல் அருகில் 
வலைங்ளகமான அர்சிைர் பலைவளக 
ததாைில்நுட்பக் கல்லூரி முதல்வர் கு தமிைரசு 
மற்றும் பபட்டி கணட இராம பவல்முருகன 
இடம் கல்லூரி வைாகம்
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வணக்்கம் அம்மபா

 தமிழ்நெஞ்சம் மினனிதழுக்்கபா்கத் 
தங்கனள றநெர்கபாணல் ் ்சய்ய விரும்பு்கிறன

 தங்கள ்்யர தமிழத்்தனறல் 
எனறு உளளறத இது தங்கள ்்றறறபார 
இடட ் ்யரபா  அல்்லது தபாங்கறள னவத்துக் 
்்கபாண்டீர்களபா?

 ஆம். எனது தநனதயபார தமிழர்சன 
எனக்கு இடட ்்யர ்தனறல். அ்ப்பாமீது 
்்கபாண்ட அளவு்கடநத அன ி்ன அனடயபாள 
மபா்கவும், தமிழ, தமிழினம் மீதுளள எனது 
்றறும், நெபான ஒரு தமிழ்ப்்ண் என்னத 
என ்்யனர ்பாரத்ததுறம ்தபாியும்ற்பாது 
ஏ ற ் டு ம்  ் ் ரு ம ி த மு ம்  த ம ி ழ  எ ன ற 
முன்னழுத்னத எனது 26வது அ்கனவயில் 
இனணத்துக்்்கபாண்றடன.

 த ங ்க ள  ் ் ற ற ற பா ன ர ்ப  ் ற ற ி 
கூறுங்கறளன

 அ்ப்பா PUC வனர ்டித்தவர.. ஒரு 
ஒ்ப்நதக்்கபாரர.. ்கம்யூனி்சக் ் ்கபாளன்கனய 
்கனட்ப ி்டித்தவர. ்தபாழிலில் றநெரனமயும்,  
்தபாழி்லபாளர்களிடம் மனிதபா ி் மபானதத்துடன 
இருநததபால் அதி்கம் நெடடத்னதறய ்சநதித் 
தவர. அம்மபா ்்சய்லடசுமி SSLC வனர 
்டித்தவர..எனனனயும்,  என இனளய ்சற்கபா 
தபாி ்ேனனினயயும் ்சிற்ப்பா்க வளரத்த 
அனபுத்தபாய்...

 த ங ்க ள  ் ்ச பா ந த  ஊ ர  ம ற று ம் 
மபாவடடத்னத்ப ்றறி..

 எனது ஊர மயி்லபாடுதுனற மபாவடடம், 
குத்தபா்லம் தபாலுக்்கபாவில் ்கபாவிபாிக்்கனரறயபாரம் 
இருக்கும்  ஒரு அழ்கிய ்சிறிய ்கிரபாமம்தபான 
மபாதிபாிமங்க்லம்..

 தபாங்கள விரும்்ி்ப ்டித்து மருத்து 
வர ஆனீர்களபா அல்்லது ்்றறறபாபாின 
வறபுறுத்த்லபால் மருத்துவர ஆனீர்களபா?

 ஆறபாம் வகு்ப்ில் ்டிக்கும்ற்பாது 

அ்ப்பா என மனதில் வினதத்தது . நெபாளனடவில் 
மருத்துவரபா்க றவண்டு்மன்து ்லட்சியமபா்கி 
விடடது..

 றஹபாமிறயபா்தி எனற மருத்துவ்ப 
்டி்பன்த் தபாங்கள ்தபாிவு ்்சய்ய எனன 
்கபாரணம்?

 12ம் வகு்பபு முடித்து Entrance exam 
முடிவு ் தபாியும்வனர எனக்கு றஹபாமிறயபா்தி 
்றறி எதுவும் ்தபாியபாது. நெபான ்்றற 
மதி்ப்்ண் எனனன றஹபாமிறயபா்தி 
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பள்ைி மாணவிகளுடன மரக்கனறுகள் 
நடும் பணியில் மருத்துவர் தமிழ் 
ததன்றல்இடம் கல்லூரி வைாகம்
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்டிக்்க தகுதியபானவ்ளனறு அறிவித்ததபால் 
இநத்ப்டி்பன் நெபான றதரவு ்்சய்றதன...

 றஹபாமிறயபா்தி மருத்துவத்தில் 
அனனத்து வன்கயபான றநெபாய்்களுக்கும் 
தீரவு உளளதபா?

 ஆம். இருக்்கிறது. ஆனபால் றநெபாயின 
தீவிரம் அதி்கமபா்க இருநதபால், இயறன்க 
யின விதி்களுக்குட்டறட மருநது றவன்ல 
்்சய்யும்.

 றஹபாமிறயபா்தி மருத்துவத்தில் 
றநெபாய்க்கு நெிரநதரத் தீரவு ஏற்டும் எனக் 
கூற்ப்டு்கிறறத  அது உண்னமயபா?

 ஆம் .  ் ்ல ் ிணி்கனள றஹபாமிறயபா்தி  
முழுனமயபா்க குண்ப்டுத்து்மன்து முறறி 
லும் உண்னமதபான..

 எந்தநத றநெபாய்்களுக்கு நெிரநதரமபான 
தீரவு றஹபாமிறயபா்தியில் உளளது?

 ஆயிரக்்கணக்்கபான றநெபாய்்களில் 75% 
்சதவீதம் நெிரநதரமபா்க குண்ப்டுத்த்லபாம். 
உதபாரணமபா்க அறுனவ ்சி்கிச்ன்ச றதனவ்ப 
்டும் ் தபாண்னட்சனத அழற்சி  (Acute tonsil-
litis,), ்கபால்ஆணி (Corns), ்சிறுநெீர்கக்்கல் (Re-
nal calculi), ... ற்பானற றநெபாய்்கனள அறுனவ 
்சி்கிச்ன்சயினறி, றஹபாமி றயபா்தி மருநது்கள 
மூ்லம் நெிரநதரமபா்க குண்ப்டுத்த்லபாம்.

 றஹபாமிறயபா்தி  மபாத்த ினர்கள  
்்ரும்்பாலும்  ஒறர மபாதிபாியபா்க   உளளனறவ. 
அதனன எவவபாறு ன்கயபாளவது?

 ்கடினம்தபான. மருநது்பபுடடி 
மீது மருநதின ்்யனர எழுதி ஒடடிவிடடு 
்ிறகுதபான மருநனத (Dilutions) ்சரக்்கனர 
உருண்னட்களில் ற்சரக்்க  றவண்டும். 
குறி்ப்ிட்ப்டபாவிடடபால் எனன மருந 
்தனறு ்கண்டு்ிடிக்்க முடியபாது.

 தபாங்கள மருத்துவரபா்க்ப ்ணி 
யபாறறும்ற்பாறத ்சமூ்கநெ்லன்களிலும் ஈடு 
்பாடு உனடயவரபா்க உளளீர்கறள? அநத 
ஈடு்பாடு எவவபாறு ஏற்டடது?

 Noble profession.. ஒரு ம்கத்தபான 
்தபாழில்... மருத்துவம்.. ் டித்தறத மக்்கள 
்ணி ்்சய்யத்தபான..  எளினமயபான குடும் 
்த்தில் ் ிறநத எனக்கு வறுனமயின வலி்கள 
நெனறபா்கறவ ்தபாியும். மருத்துவம் ்யினற 
அரசுக்்கல்லூபாியில் மருத்துவம் ்யிற்சி 
்்றறற்பாது வறுனமயின ற்கபாடு்கள ் திநத 
றநெபாயுறற மக்்கனளறய அதி்கம் ்சநதித்ததபால், 
மக்்கள்ணி ்்சய்ய றவண்டு்மனற 
எண்ணறம றமற்லபாங்கியது..

 எம்மபாதிபாியபான ்சமூ்கநெ்ல்ப ்ணி 
்கனளத் தபாங்கள றமற்்கபாண்டு வரு்கிறீர்கள!

 ்்பாருளபாதபாரத்தில் ்ினதங்கிய 
மக்்கள வ்சிக்கும் குக்்கிரபாமங்களுக்கு, 
்சி்ல தனனபாரவ நெிறுவனங்கள, அபாிமபா 
குழுக்்கள. மறறும் நெண்்ர்கள உறவினர 
்களின உதவிறயபாடு மருநது்கறளபாடு 
மருத்துவக்குழுறவபாடு ்்சனறு, அஙற்க 
வ்சி்ப்வர்களின வீடடு வபாயிலில் அமரநது 

கைப்பணியில்  மரக்கனறுகளை 
நடுவதற்குக் குைிகளைத் பதாணடும் 
பணியில் மருத்துவர்
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மருத்துவம் ்்சய்துவிடடு வருறவபாம் ..

 மனழக்்கபா்க மரம் நெடு்கிறறன

 ்றனவ்களும் நெபானும் ் ்கிரநதுண்ண 
்்ப்பாளி வளரக்்கிறறன ...

 ஒவ்வபாரு வீடடிலும் ்கடடபாயமபா்க 
வளரக்்க்ப்டறவண்டிய  மரங்களபான மபா, ் ்லபா  
்தனனன  ்்கபாய்யபா  ்நெல்லி மரக்்கனறு்கள 
்்கபாடுத்து வளரக்்க ் ்சபால்லு்கிறறன.

 மரம்வளர்ப்ில் தங்களுக்கு ஈடு்பாடு 
வர எனன ்கபாரணம்?

 இயறன்க வளங்கனள ்்கபாளனள 
யடி்ப்றதபாடு தமிழ மக்்கள வபாழமுடியபாத 
ஒரு சூழன்ல ஏற்டுத்தும்  அர்சின ஒரு 
திடடமபான ்டல்டடபா வினளநெி்லங்கனள 
்பாழபாக்கும் மீத்றதன எபாிவபாயு திடடத்தி 
னபால் வர்பற்பாகும்  தண்ணீர ்ஞ்சத்னத 
தவிரக்்கறவ, மரமிருநதபால் மனழ வரும் எனற 
நெம்்ிக்ன்கறயபாடு மரம் வளரக்்கிறறன..

 மறறவர்கனள்பற்பால் அல்்லபாமல் 
தபாங்கள ்்பாியமரக்்கனறு்கனள அதபாவது 

ஐ ந து  அ டி க் கு க் கு ன ற ய பா த  உ ய ர ம் 
உனடய மரக்்கனறு்கனள வழஙகு்கிறீர்கள 
அதுமடடுமல்்லபாது அவறனற்ப ்பாது்கபாக்்க 
இரும்புக் கூண்டு்கனளயும் வழங்கி 
வரு்கிறீர்கள. இநத எண்ணம் எவவபாறு 
றதபானறியது?

 ஒரு அடி இரண்டு அடி மடடுறம 
வளரநத ்கனறு்கள ன்்களிலிருநது பூமிக்கு 
மபாறற்ப்டும்ற்பாது,  அதி்க ்வ்ப்ம் 
அல்்லது மனழ இரண்னடயுறம தபாங்கபாது... 
அன்சவ்ப ்ிபா ியர்கள அதி்கம் வபாழும் 
நெபாடடில் ஆடு மபாடு்களுக்்கபா ்ஞ்சம்.. 
அனவ்களிடமிருநது ்கபா்ப்பாறறிடறவ ் பாது 
்கபா்பபு கூண்டு்கள..

 இதுவனர எவவளவு மரக்்கனறு்கள 
நெடடிரு்பபீர்கள?

 ்்கபாடுத்தது னவத்தது எனறு ்கணக்கு 
ற்பாடடபால்  10ஆயிரம் மரக் ்கனறு்கள. .

 ்சமூ்க ற்சனவ்கனள ஆறறுவதற்கபான 
நெித ினய எவவபாறு திரடடு்கிறீர்கள? 
அல்்லது தங்கள ்்சபாநதச் ்்ச்லவில் 
்்சய்்கிறீர்களபா
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மரக்கனறு நடும் ஒரு விைாவில் அதிகாரிகள் ்சி்றப்பு விருநதிைர்களுடன மருத்துவர் 
தமிழ் ததன்றல்
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 75% நெண்்ர்கள மறறும் உறவினர 
்கள,  25% என ்ஙகு.

 தபாங்கள நெடட மரக்்கனறு்கள ் ்பாிய 
மரமபான்ிறகு அவறனறக் ்கபாணும் ற்பாது 
தங்கள உணரவு்கள எவவபாறு இருக்கும்?

 நெ பா ன  உ ய ி ர வ பா ழ  உ ய ி ர வ பா யு 
்்கபாடுத்த  இயறன்க அனனனயிடம் நெபான 
்டட ்கடன தீரநத திரு்பதி வரும்... அநத 
மரம் தர்பற்பாகும் மனழ ,  நெிழல்,  குளிரச்்சி, 
பூ, ்கபாய், ்கனி, மருநது்கள  உயிரவபாயு என 
்்ல நெனனம்கனள நெினனத்தபால் மனம் 
்ரவ்சமனட்கிறது..

 ஒரு ்்ண்ணபா்கச் ்சமூ்கச்ற்சனவ 
ஆறறுவதில் தங்களுக்கு ஏற்டட றநெரமனற 
மறறும் எதிரமனற அனு்வங்கள குறித்து.
முதலில் எதிரமனற.. எனனுனடய ்சமூ்க 
ற்சனவ என்து ்கடலில் ்கனரத்த ் ்ருங்கபாயம் 
ற்பா்லத்தபான.. மி்கச்்சிறிது..் ிறருக்கு  உதவ 
்்பாருளபாதபாரம் றதனவ்ப ்டும்ற்பாது 

மறறவர்களிடம் அதற்கபான உதவினய 
ற்கட்க தயக்்கமபா்க இருக்கும்..குறி்ப்பா்க 
ஆண் நெண்்ர்களிடம்..மறுத்து விடடபால் 
அவமதி்ப ்பா்கிடுறம எனற எண்ணம்.. 
அவவளவுதபான ...

 ஒரு ்சமூ்க ற்சவ்கியபா்க., மக்்களின 
்சினன ்சினன றதனவ்கனள மடடுநதபான 
பூரத்தி ்்சய்துளறளன. ஆனபால் அதுவுறம 
அவர்களுக்கு ம்கிழச்்சி தநதற்பாது என 
மனம் நெினறவனடயும்...

 ஒரு நெீண்டநெபாள ்கனவும் உளளது..
எங்கள ்க ிரபாமத்தில் இயஙகும் அரசு 
உதவி்்றும் துவக்்க்ப்ளளிக்கு ஒரு 
்கபானரக்்கடடிடம் ்கடடித்தநநெபால் ்்ரும் 
்பா்லபான ் ிளனள்கனள தமிழவழி ்கல்விக்கு 
மபாறறிட்லபாம்.. தனியபார ்ளளி்களில்  
்டி்ப்வர்கனள திரு்ப்ி ் ்கபாண்டுவர்லபாம், 
அதனமூ்லம் இரண்டு அரசு ஆ்சிபாிய்ப்ணி 
்கினடக்கும்... அதற்கபான முயற்சி்களில் 
இருக்்கிறறன..

 மறறனவ எல்்லபாறம ம்கிழச்்சியபான 
அனு்வங்கள தபான.

 ்்கபாரபானபா ஊரடஙகு ்கபா்லத்தில் 
தங்களுனடய ்ணி எவவபாறுளளது?

 3500 மக்்கள ்தபான்கயுனடய 
எங்கள ்கிரபாமத்தின அத்தனன ற்ருக்கும்,  
்சிறுவர்கள மறறும் ்சி்ல இனளஞர்களின 
உதவிறயபாடு  ்க்சுரக்குடிநெீர இரண்டு 
சுறறு வழங்க்ப்டடது .

 நெண்்ர்களின உதவிறயபாடு 200 
குடும்்ங்களுக்கு மடடும், குடும்்த் தன்லவர 
இல்்லபாத, ஊனமுறறு, றநெபாயுறறு றவன்ல 
்்சய்யமுடியபாதவபாின குடும்்ங்களுக்கு 
த்லபா 5 ்கிற்லபா அபாி்சி,  அனர்கிற்லபா ்ரு்பபு,  
அனர்கிற்லபா எண்்ணய் வழங்க்ப்டடது. 

 தமிழர திருநெபாளபாம் ்்பாங்கலுக்கு  
புத்தபாி்சிகூட வபாங்க முடியபாத குடும்்ங்கள 
ஏரபாளம்.. ்சி்ல குடும்்ங்களுக்கு புத்தபாி்சி 
றயபாடு,  புத்தபானடயும் ்்கபாடுத்து,  அவர 

மகைிர் திை விைாவில் மருத்துவர் 
தமிழ் ததன்றளலைக் தகௌரவிக்கும் 
தமிழ்ச்த்ம்மல் இராம பவல்முருகன
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்கள ஆனநதமபா்க ்்பாங்கல் ்்கபாண்டபாடிய 
ற்பாது மனம் ்நெ்கிழநதது...

 ்தபான்லறநெபாக்கு ்சிநதனனறயபாடு, 
750 குடும்்ங்களுக்கு த்லபா ஒரு ்தனனன,  
மபாங்கனறு, ்்கபாய்யபாச்்்சடி வழங்க்ப 
்டடது..

 மருத்துவச் ற்சனவயில் தங்களுக்கு 
ஏற்டட மறக்்க இய்லபாத அனு்வம் ...

 மருத்துவத்தில் நெம் றத்சம் எத்த 
னனறயபா  புதுனம்கனள ்கண்டிருநதபாலும்,  
அது நெலிநறதபாரக்கு றதனவ்ப்டும்ற்பாது 
எடடபாக் ்கனியபா்கத்தபான இருக்்கிறது. 
்்பாருளபாதபாரத்தில் மி்கவும் ்ினதங்கி 
யிருக்கும் மக்்களுக்கு மருத்துவச் ற்சனவ 
்்சய்யும்ற்பாது,  அஙற்க குழநனத்களும் 
வளபாிளம் ்்ண்்களும் ரத்தச் ற்சபான்க 
றநெபாயிலும், ்ல்றவறு ்தபாறறு றநெபாய் 
்களபாலும் ்பாதிக்்க்ப்டடு முனறயபான 
மருத்துவம் ்கினடக்்கபாமல் வபாழவனத 
்பாரத்த்்பாழுது, எதிர்கபா்லத்தில்  அவர 
்களின உடல் வலினம குறித்து மனதில் 
எண்ணறற  ற்களவி்கள எழுநது மறக்்க 
முடியபாமல் ்்சய்துவிடடது..

 ்சமூ்க்ப ்ணி்களில் தங்களுக்கு 
ஏற்டட மறக்்க இய்லபாத அனு்வம்...

 ்சமூ்க்ப்ணிக்கு ற்பாகும்ற்பாது நெபான 
்சநதித்த, றநெரனமயபான முனறயில் எனத 
யபாவது ்்சய்து தன  வபாழவில் ஏறறத்னத 
்பாரக்்க முயற்சிக்கும் ் ்ண் ்களுக்கும்,  மனித 
ஆறறலில் 50%ஐ ன்கக்குள னவத்திருக்கும் 
்்ண்்களின மனித ஆறறல் ்்ரும்்பாலும் 
வீடடிறகுள முடங்கியிரு்ப்னத ்பாரக்கு 
ம்ற்பாது.., மதுவுக்கு அடினமயபான ஆண் 
்களபால் ்பாதிக்்க்ப்டட ்்ண்்கள தன 
்ிளனள ்களுக்கும்,  தனக்கும்  ் யன்டுத்திய 
உனட்கனள ற்கடடற்பாது ்கண்்கள  
நெிரம்்ியது... இவர்களின வபாழக்ன்கனய 
்சபாி்்சய்ய நெபாம் எனன, எ்ப்டி ்்சய்ய்லபாம் 
எனற எண்ணம் ்தபாடரநது மனதில் 
ஓடு்கிறது.. மற்ப்்த்ப்டி?

 நெீங்கள நெடட மரக்்கனறு்கள மரங 
்களபா்க வளரநது ்சிபாிக்கும்ற்பாது தங்களுக்கு 
ஏற்டும் ம்கிழனவ எவவபாறு ் பாரக்்கிறீர்கள?

 என தபா்யன றநெ்சிக்கும் பூமித் 
த பா ய ி ன  ஆ ன ட ய ி ல்  ஏ ற ் ட ட  ஒ ரு 
ஓடனடனய நெிர்ப்ிட எனனபால் முடிநத 
்தனறு மடடறற ம்கிழச்்சி ்்கபாளறவன. 
அவளுக்கு ற்பாரத்திட இனனும் நெினறய 
ஆனட்கனள உருவபாக்குவதில் எனக்கு 
்்ரும்கிழச்்சிறய...

 தபாங்கள நெடட இடத்தில் மரக்்கனறு 
்கள ்சபாியபா்க்ப ்ரபாமபாிக்்க்ப்டபாத ற்பாது 
தங்கள மனநெின்ல எ்ப்டிஇருக்கும்? அனத 
எ்ப்டிக் ்கடநது ்்சல்வீர்கள?

 வீடடு உ்றயபா்க்ப ்்பாருட்கனள 
னவக்்க ்கபானரவீடு ற்பாதும், ஆனபால் 
அ த னு ள  ம ன ி த ர  வ பா ழ  உ ய ி ர வ பா யு 
றவண்டும். குடியிருக்்க ்கபானர வீடு ்கடடும் 
ஒரு ்்பாறு்பபுளள குடும்்ம்,  மூச்சுவிட 

தபணகளை முனபைற்்றத் துடிக்கும் 
மருத்துவர் ஒரு குடும்பத் தளலைவிளய 
மரம்நடச்த்யத பபாது...
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உயிரவபாயு தரும் மரங்கனள நெடடு 
வளரக்்க  மறநது விடு்கிறபார்கள. அவர்கள 
வீடடு வபாயிலில் நெபான நெடும் மரங்கனள 
் ர பா ம பா ி க் ்க பா ம ல்  வ ி ட டு ,   அ ச் ் ்ச டி 
அழியும் ற்பாது அவர்களின சுயநெ்லமும், 
குறு ்க ி ய  எ ண் ண மு ம்  ் வ ள ி ்ப ் ட டு 
விடு்கிறது. மனிதர்கனள புபாிநது்்கபாளள 
்கினடத்த மற்றபாரு வபாய்்பபு  இது எனறு  
றவறிடத்னத றதடி்ப ற்பாய்விடுறவன.. 
ஆனபாலும் மி்கவும் ்ிடித்த ஒரு ்்பாருனள,  
னவத்த இடத்தில் ்கபாணபாமல் ற்பானபால் 
ஏற்டும் அநத றவதனன ்சி்ல நெபாட்களுக்கு 
்நெஞ்சில் நெிறகும் ... 

 இக்்கபா்ல மபாணவர்களுக்கும் இனளஞர 
்களுக்கும் தபாங்கள கூறும் அறிவுனர

 மபாணவர்கள ஆ்சிபா ியர்களுக்கு 
இனடயில் ஏற்டடுளள இனட்வளியில் 
ன்கற்்சியும், மதுவும் புகுநதுவிடடதபால் 
்கல்வியினனமயும் ்க்லபாச்்சபார ்சீரழிவும் 
ஏற்டடு மீண்டும் ஓர அடினமச்்சமூ்கம் 
உருவபாகும் சூழல் நெி்லவு்கிது. ்சிறிதளவும் 
்சமூ்க அக்்கனறயில்்லபாத இனளய ்சமுதபாயம் 
அதற்கபான எதிரமனறயபான வினளனவ 
எதிர்கபா்லத்தில் ்சநதி்ப்பார்கள. அனத 
தவிரக்்க ்்கபாஞ்சம் ்சமூ்க. விழி்பபுணரவு 
்்றறவண்டும்.

 ்்ண்்களுக்குத் தங்கள அறிவுனர

 மக்்கள்தபான்கயில் 50% இருநதும், 
உயர்கல்வி ் ்றறிருநதும், ் ்ரும்்பா்லபான 
் ் ண் ்க ள ி ன  ம ன ி த  ஆ ற ற ல்  கு டு ம் ் 
்ரபாமபாி்ப்ிறகு மடடுறம ்்ச்லவபா்கி,  
நெபாடடின முனறனறறறத்திறகு ்்பாிய 
தனடக்்கல்்லபா்க இருக்்கபாமல் ்்ண்்கள 
அனனத்து துனற்களிலும் 50% ் ணிபுபாியும் 
நெின்லனய ஏறடுத்த ்்ண்்கள முயற்சிக்்க 
றவண்டும்.

 இத்தன்கய ்சிற்பபுனடய மருத்துவர 
தமிழ ்தனறல் அவர்களின மருத்துவர 
்ணியும் ்சமூ்க்ப ்ணியும் ்சிறக்்க றவண்டி 
வபாழத்தி வினட்்றறறபாம்.

                                n

அந்் அறு்பது நொட்கள !

அவள்  மீது 
அவள் கணவருக்கு
எல்ளலையில்லைா 
தகாள்ளை ஆள் !

அவள்
தைிளமயில் இருநதால் 
அவள் கணவர்   
கணகைில் காதல் 
த்யலிபலைா துடிப்பு !

அவள்
அருபக இருநதால் 
அள்ைி அளணப்பார் 
தள்ைிப் பபாைாலும்
எட்டிப் பிடித்து 
அவள் இதழ் பதிப்பார் !

அவள்
பதளவபயா இல்ளலைபயா 
அவள் ஸபரி்ம் 
எப்பபாதுபம 
அவருக்குத் பதளவ !

அவள்
களடவீதி த்ன்றால் 
ளகநீட்டி 
பகட்பததல்லைாம் 
புனைளகயுடன 
வாங்கித் தருவார் !

தவயில் அடித்தாலும்
மளை தகாட்டிைாலும்
அவளுக்காக 
குளட பிடிப்பார் !

அப்பபாது 
பமாகம் முப்பதுநாள் 
கணவர் !

இப்பபாது 
ஆள் அறுபது நாள்
கடநத கணவர் !

அவளுக்கு மட்டும்  
ஒரு இனபமாை 
இைிளமயாை 
முடிநதுபபாை சுகமாை
அறுபதுநாள் பக்கங்கள் ! ச
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்ாைி தபாறுக்ளகயிலை
்ணடாைி குைிளயயிபலை
ஆணி அடிக்கி்றடி 
அடிமை்சில் எங்பகயும் 

பச்ள் வயல்பரப்பில்
பாவாட ்ட்ளடயிலை
இச்ள்யத்தான தகைப்பு்றடி
இனனுஞ சூடு ஏத்து்றடி

நீ கடநது பபாளகயிலை
நினனுநானும் பாக்ளகயிலை
மீனுவிைிப் பார்ளவயாலை
மினைலைத்தான தவட்ட்றடி 

வாைத்தப் பாக்க்றச்ப்
வளகவளகயாப் ப்றளவங்களும்
காைத்தப் பாடிக்கூவி
காதலிச்்சிப் ப்றக்குதடி

கனைிமவ காத்தாயி
காத்ததமௌைம் பபாதுமடி
இனனுதமனை ப்ாதிக்காம
இப்பபாபத வாடிபுள்ை ...

ம்கொ . ெிவப்பிர்கொெம் ,
பகார்க்காடு , புதுச்ப்ரி 
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 இனணயத்தின மூ்லம் மினனி 
வரும் இதழ்கள ்்ல... ்ற்்ல. அவறறில் 
உருவ அழ்கபால் மடடுமினறி, உளளடக்்க 
அடரத்தியபாலும் மினனி வரு்கினற இதழ்கள 
்சி்லறவ. அச் ்சி்லவறறில் முதல் வபாின்சயில் 
மு்கங்கபாடடுவதுதபான ‘‘முத்தமிழ ்க்ல்சம்‘‘!
 இருமபாதத்திற்்கபாருமுனற தன 
இரு்பன் ்வளி்ப்டுத்த அல்்ல... தன 
்கரு்பன்ச் சும்பன் ்வளி்ப்டுத்தும் இதழ 
இது.
 மு த் த ம ி ழ  ்க ்ல ்ச ம்  மு த ல்  இ த ழ 
்்கபாறரபானபா முதல் அன்லயின மூரக்்கம் 
்கடடவிழநதிருநத றவனளயில், இ்லக்்கிய 
இதயங்களுக்கு ஆறுதல் நெிழ்லபா்க 2020 
ேூன்ல- ஆ்கஸடில் ம்லரநதது.
 முத்தமிழ ்க்ல்சம் மினனிதழின 
ஆ்சிபாியர ்சித்தி வுஃபீரபா ஆவபார. ஐம்்து ஆண்டு 
்கபா்ல இதழ அனு்வம் ்ழுத்த  ‘‘தமிழ்நெஞ்சம்’’ 
இதழபா்சிபாியர ‘்கவிஞர தமிழ்நெஞ்சம் அமின’ 
இதன மதி்ப ி்யல் (் ்கௌரவ) ஆ்சிபாியரபா்க்ப 
்்பாறு்ப ற்றறுளளபார.
 2021 றம - ேூன முடிய முத்தமிழ 
்க்ல்சம் 6 இதழ்கள ்வளிவநதுளளன. 
அநத ஆறு இதழ்கள குறித்த ஒரு ்ருநது்ப 
்பாரனவ விருநறத இக்்கடடுனர.

அட்டைப்படைங்கள

 அ.் .் ே. அ்பதுல்்க்லபாம்,  ்பாரதியபார,  

 
 

  -   

   

   

தீ் பாவளி மஙன்க, 2021 - புத்தபாண்டு 
மத்தபா்பபுச் ்சிதறல், மனறநத ஈழத்து 
இ்லக்்கிய ஆளுனம ‘‘மல்லின்க ்டபாமினிக் 
ேீவபா’’, ்்சனனனக் ்கடற்கனரயில் உளள 
உனழ்ப்பாளர ்சின்ல என  அழ்கிய ஆறு 
வண்ண அடனட்கள  முத்தமிழ ்க்ல்சத்தின 
மு்க்பன் அ்லங்கபாித்து உளளன. ஒவ்வபாரு 
இதழின ி்னனடனடயும் ஒரு ்கவினதனயத் 
தபாங்கி நெிற்து முத்தமிழ ்க்ல்சத்தின 
தனித்தனனமக்குத் தன்லனம தபாஙகு்கிறது. 
(ஓபாிதழ மடடும் ்கவினதயினறி ்வறும் 
்டத்துடன உளளது.)

ஆசிரியர் பக்கம்

 ‘ஒவறவபார இதழிலும் ‘‘ஆ்சிபாியர 
்க்்கம்’’   ் குதியில் இதழின ் ண்ன்யும் 
்யனனயும் ் றறி்ப ற்சு்கிறபார இதழபா்சிபாியர 
்சித்தி வுஃபீரபா.

 

https://muththamizh-kalasam.com/?p=288
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• *முத்தமிழ ்க்ல்சத்னத அழ்கிய ஆக்்கங்களபால் 
நெிர்ப ி் உங்கள இ்லக்்கியத் தபா்கத்னதத் 
தணித்துக் ் ்கபாளள வபாருங்கள.

• எல்ற்லபாரும் விரும்பும் நெல்்ல ஆக்்கங 
்கனள வபா்ச்கர்களுக்குத் தர றவண்டும்.

• (்்கபாறரபானபானவ முன னவத்து) தகுநத 
முனறயில் சு்கபாதபாரத்னத்ப ற்ணி 
ஓர ஆறரபாக்்கியமபான ்சமுதபாயத்னதக் 
்கடடி்யழு்பபுறவபாம்.

• *்சமூ்க வன்லத்தளங்களில் சுய அறிவு 
உளளவர்கள றதடித் றதடி அறினவ 
வளரக்்க, அறிவிலி்கறளபா அழினவத் 
றதடிச் ் ்சனறு ் டுகுழியில் விழு்கிறபார்கள.

• ்்ண்ணினறி அனமயபாது உ்லகு 
(ம்களிர நெபாள ்சிநதனன.)

• அனன்ச் ்்ச்லவு ்்சய்து அனன்றய 
வரவு ஆக்குறவபாம்.

ெிறு்க்்்கள

• ெபாரேபாுஃ ்பாத்திமபா - 
்கபாத்திருக்்கிறறன.

• உதய்ச்கி - ்கனதக்்கபான தன்ல்பன் 
்ினனபால் ்்சபால்்கிறறன.. (அட... 
்சிறு்கனத தன்ல்பற் இதுதபாங்க!)

• டி.றமபா்கனரபாஜ் - மரணவிளிம்்ில் 
நெபான.

• ்ெய்க் நெிஸரபா - ஓருயிர
• த.இர்பான - தமுனி
• ்சஞ்சய்- முறறு்பபுளளி
• ரத்னரபாேு ரபாேரபாறேஸவரன 

ரத்ன்ச்பா்தி- ்கம்்ளி்பபுழு
• அனுரபாஜ் - தியபா்கச் சுடர
• ரபாம்்கிருஷ - ்்சன்ல ்டரநதது
• ்கன்கபா்பா்லன - தம்்ி ம்கள
• ்கன்லவபாணி சுறரஷ்பாபு, து்பாய் - 

தபாய்னம
• ற்க.எம்.இரபாம்கிருஷணன - எண்ணித் 

துணி்க
• கும்்ற்கபாணம் ்நெௌெபாத்- ஆதவனன 

மனறத்த மபாதவன....?

இ்ப்டி முத்தமிழ ்க்ல்சம் ஆறு இதழ்களில் 
14  ்சிறு்கனத்கனளத் தநதுளளது . குறி்ப்பா்க 
நெபான்கபாம் இதழ அறிவிக்்க்ப்டபாத ‘‘்சிறறிதழச் 
்சிற்ப ி்தழ’’ ற்பா்ல நெபானகு ்சிறு்கனத்கனள 

்வளியிடடு ்சபாதனன ்னடத்துளளது. 
்தினனநதபாவதபா்க ‘‘தீ்பாவளி’’ ்றறிய 
நெர்கபாசுரன புரபாணக் ்கனதயும் ்வளி 
வநதுளளது.

ச்ொடைர

 வபா்ச்கர ஒருவர ்தபாடர்கனத 
்வளிவருமபா ? எனறு ற்கடடதறகு அதறகு 
வபாய்்ப்ில்ன்ல எனறு ்்சபால்லியுளளபார 
ஆ்சிபாியர. ஆனபால், ‘‘வபாழதல் இனிது’’ 
எனற தனனம்்ிக்ன்கத் ்தபாடர முத்தமிழ 
்க்ல்சம் மினன ்மருற்கறறி வரு்கிறது. 
வபாழவியல் ்சிக்்கல்்கனள எதிர்்கபாளவது 
குறித்து்ப ற்சும் இத் ்தபாடபாில் ஒரு துளி... 
‘‘சும்மபா இருக்்கபாதீர்கள. சும்மபா இருக்கும் 
இடம் ்சபாத்தபானின ்ளளிக் கூடம்.!’’ இத் 
்தபாடனர சுனவ்டத் தீடடி வரு்வர  
நெிெபா ரஹ்மபான.

்கடடு்ர்கள

•  நங்கின ்ச ிற்பன் ஆக்ஸற்பாரடு 
சுறரஷ ்்சபால்்ல, ்யணச் சுறறு்லபா 
எனறு நெம் ி்ற்பன்யும் வபாழனவ யும் 
தத்துவறநெபாக்்கில் ்கபாடடு்கி றபார எஸ.
்ேரலின ி்பாீமபா. ்கனத ்்சபால்்லபா்ப 
்பாடடி்கள எனறு இனனறய ்்சல்ற்பான 
ஆதிக்்கம் ்நெௌெத்்கபானபால் சுடட்ப 
்டு்கிறது.  ்கரம் ்ிடிக்்க ்தபாியபாத என 
்கபாதல் எனறு தன்ல்பபு இருநதபாலும் 
மனழக்்கபா்லமும் இளனம நெினனவு்களும் 
மடடுறம வ்லம் வரு்கினறன ரனூஸ 
முஹம்மத் இஸமபாயில் ்கடடுனரயில். 
நெி்லபா்ப்்ண் அ்கி்லத்தின ்சக்தி என 
்்ண்னமனய்ப ற்பாறறு்கிறபார

• நெட்ப்்தல்்லபாம் நெனனமக்ற்க என 
்கிறபார டி. ்பா்ல்கிருஷணன.

• தமிழநெி்லபா இரண்டு இதழ்களில் 
வீடடுத் றதபாடடம் ்்சய்றவபாம் எனறு 
அனழத்துளளபார. 

• ்கிளிறயபா்பாடரபா ்றறிய ்கடடுனர 
ஒனறும் எழுதியவர ்்யபாினறி இடம் 
்்றறுளளது..

https://muththamizh-kalasam.com/?p=288
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நூல் ே்திபபு்ர

 நூல் மதி்பபுனர என்து முத்தமிழ 
்க்ல்சம் இதழின முத்தினர்ப ்குதியபா்க 
இருக்்கிறது. ஆறு இதழ்களில் 10 நூல்்கள 
மதி்பபுனரக்கு எடுத்துக் ்்கபாளள்ப 
்டடுளளன என்றத முத்தமிழ ்க்ல்சம் 
ஆ்சிபாியர நூல் மதி்பபுனரக்குத் தரும்  
மு்கபானமயபான இடத்னதக் ்கபாடடு்கிறது. 
 இநத 10 மதி்பபுனர்களில் ....
• வபானும் மண்ணும் நெம் வ்சறம! 

(மணிக்கூ ்கவி நெஸீரபா எஸ ஆ்பதீன),
• மூனறு நெவீன ்கபாவியங்கள 

(்பாறவநதல் ்பா்லமுனன ்பாறூக்)
• ்மபாடடுக்்களின ்மடடுக்்கள (்கவிஞர 

ஏரூர.ற்க. ்நெௌெபாத் )
• ம்கரநதம் தூவும் ம்லர்கள
• (அனபுச்்்சல்வி சு்பபுரபாேு ்தபாகுத்த 

26 ்்ண் ்கவிஞர்கள ்ஙகு்்றற 
தனமுனனக் ்கவினத்கள)

• இவன (ற்கபாவுஸஸ ற்க.ரபாம்ேி 
உ்ல்கநெபாதன )

• ்ச்க வபாழவியம் (்ிஷபாின முஹம்மத்) 
்மபாழி்்யரக்்க்ப்டபாத ்மௌனம் 
(பாிம்ஸபா டீன )

 இநத ஏழு நூல்்கள வுஃபீரபா வுஃ்ி- 
யபால் மதி்பபுனரக்்க்ப ்டடுளளன  என்து 
குறிக்்கத்தக்்கது.
ஏனனய மூனறில் ...

• றவ.பூஙகுழலி ்்ருமபாளின 
‘‘வளளுவர குறளும் வபாபாியபார 
வபாக்கும்’’ ்ிரபானசு ்க.ம்லரவபாணி 
்ேயரபாேபாலும், 

• ்்சல்்லம் ரகுவின ‘‘விடியலின 
மு்கவபாி்கள’’ னஹக்கூ ்தபாகு்பபு 
்கவிநெி்லபா றமபா்கனபாலும்,  

• ஏ.டி.வரதரபா்சன ்வண்்பாக்்களபால்  
ஆக்்கிய ‘‘தமிழ்நெஞ்சம் பு்கழபாரம்’’ 
்கிறிஸடினபா அருள்மபாழியபாலும்  
அறிமு்கம் ்்சய்ய்ப்டடுளளன.

்கவி்்்கள

 முத்தமிழ ்க்ல்சம் இதழின ்்ரும் 
்பானனம ்க்்கங்கள ்கவினத்களபாற்லறய 

நெிரம்்ியுளளன.
 ்வண்்பா, விருத்த்ப ்பாக்்கள என 
மரபு்ப ் பாக்்களும், குறும்்பா, னஹக்கூ, ் ரன்கபா, 
தனமுனனக் ்கவினத்கள இவறறுடன ்சநதக் 
குழிபு- வண்ணங்கள, இன்ச்ப்பாடல்்கள... 
ஆ்க தமிழின அனனத்து வன்க்ப ்பாக்்களும்  
ஒவ்வபாரு இதனழயும் மணம் வீ்சச் 
்்சய்்கினறன.
 ்கவினத்ப ்னட்ப்பாளி்கள தமிழ 
நெபாடு, னஹதரபா்பாத்,  ஈழம் (இ்லஙன்க), ் ிரபானசு, 
மற்ல்சியபா, து்பாய் ஆ்கிய ்னனபாடடுக் 
்கவிஞர்களபா்க உளளனர  என்து எண்ணி 
ம்கிழத்தக்்க ஒனறபாகும்.  தமிழில் இனறு 
எழுதிக்்்கபாண்டு இருக்கும், குறி்ப்பா்க மு்கநூல் 
ற்பானற இனண யதளங்களில் முனனணியில் 
இருக்கும் அத்துனணக் ்கவிஞர்களும் முத்தமிழ 
்க்ல்சம் இதழில் ்னட்பபுக் ற்கபாற்லபாச்்சிக் 
்்கபாண்டுளளனர. ்்யர்கனளச் சுடட்ப 
புகுநதபால் அது நூறு எனற இ்லக் ்கத்னதத் 
தபாண்டிவிடும், ்்யர்ப ்டடியல் ்க்்கங்கனள 
விழுங்கி விடும், றமலும் யபார ்்யரபாவது 
தற்்சய்லபா்க விடு்டடிருநதபாலும் வீண் 
்க்ச்பன்யும், மன வருத்தத்னதயும் உண்டபாக்்கி 
விடும். எனறவ ்டடியல் எடுத்தும் ்்யனரச் 
சுடடுதன்லத் தவிரக்்கிறறன.

‘‘இசு்லபாம் எங்கள வழி ;
இனினமத் தமிழ எங்கள ்மபாழி!’’ 

எனற ்்கபாளன்க உறுதிறயபாடு வபாழநது 
வரும் இசு்லபாமியர்கள, குறி்ப்பா்க இசு்லபாம் 
்சற்கபாதபாி்கள அதிலும் குறிக்்கத்தக்்க வன்கயில் 
ஈழத்னத (இ்லஙன்கத் தீனவ)ச் ற்சரநத 
இசு்லபாமிய இரு்பால் உடன்ிற்பபு்கள 
முனனநது தங்கள ்னட்பபு்களபால் முத்தமிழ 
்க்ல்சத்னத நெிர்ப ி் வரு்கிறபார்கள என்து 
ம்கிழவுக்கும் வரறவறபுக்கும் உபாியதபாகும்!

ெிறபபுக குறிபபு்கள

 இதழ ஒவ்வபானறும் அவவிதழ 
்வளிவரும் மபாதங்களின ்சிற்பபு நெபாள்களுக்கு 
்சிம்மபா்சனமிடடிருக்்கினறது.  தீ்பாவளி 
மபாதத்தில் தீ் பாவளி ்றறிய அடனட்ப்டம், 
்கவினத, ்கடடுனர  ் வளியபா்கியுளளன.  2021 
புத்தபாண்டு அடனடறய ்்கபாண்டபாடடக் 
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்்கபாடி ி்டித்துளளது.  ம்களிர நெபாள தனித்த 
்கவனம் ்்றற ்னட்பபு்களபால் மபாியபானத 
்்சய்ய்ப்டடது. உனழ்ப்பாளர நெபாளும்  
உபாியமுனறயில் மதிக்்க்ப ்டடிருக்்கிறது.
 மபா்லன எழுதிய ‘ ‘்பாரதியும் 
இஸ்லபாமும்’’ ்கடடுனர ்கவனம் ்்கபாளள 
றவண்டிய ஒனறு. எடுத்துக்்கபாடடபா்க.. 
ஒனனறச் ் ்சபால்வதபானபால் ’’்பாரதியின 
முதல் ்சிறு்கனதயும், ்கனட்சி ்சிறு்கனதயும் 
இஸ்லபாமியர்கனள்ப ்றறியதபா்கறவ 
அனமநதது!’’ என்னதச் ்்சபால்்ல்லபாம்.
 இரண்டபாவது இதழில் ‘‘நெம்ம ஊரு 
்கனத்கள’’ எனற ்கனதத் ்தபாகு்பபு்கள 
மூ்லம் பு்கழ்்றற நெபா.ரறமஷ  எனனும் 
்னட்ப்பாளி
 ‘ ‘மஸகு்லர டிஸடர்ி ’ ’   எனற 
விறநெபாத மபான றநெபாய்த் தபாக்குதலுக்கு ஆளபா்கி 
யும், ்தபாடரநது ்கனத்கள ்னட்பபு்கனளத் 
தநதுவருவனத ஊக்்க்ப ்டுத்தும் வன்கயில் 
எல்.முரு்கரபாஜ் 
 ‘‘நெம்ம ஊரு ்கனத்களின நெபாய்கன 
ரறம்சின ்கனத!’’ என அவனர்ப ்றறிய 
்்சய்தி்கனளத் ்தபாகுத்துத் தநதுளளபார 
்டத்துடன. முத்தமிழ ்க்ல்சத்தின ஆறு 
இதழ்களில் குறித்து னவக்்க றவண்டிய 
்னட்பபு இது.
 27-06-1927 இல் பூத்து 28-01-
2021 இல் உதிரநத ஈழத்து ‘‘மல்லின்க’’ 
இதழபா்சிபாியர ்டபாமினிக் ேீவபா ்டத்னத 
அடனடயிலிடடும், விபாிவபான ்கடடுனர 
தநதும் அவருக்கு தகுதிமிகு இ்லக்்கிய 
அஞ்சலினய ்்சலுத்தியுளளது முத்தமிழ 
்க்ல்சம்.
 ‘‘்டபாமினிக் ேீவபா ஒரு ்டிக் ்கபாத 
றமனத; ஆயினும் முறற்பாக்குச் ்சிநதனன 
யபாளர; தன்ல்சிறநத ்த்திபாிக்ன்கயபாளர; 
்சிறநத எழுத்தபாளர; திறனபாய்வபாளர; 
்கதபா்சிபாியர; ்சமூ்க ்சீரதிருத்தவபாதி; அனல் 
்கக்கும் ற்ச்்சபாளர; ்கடின உனழ்ப்பாளி; 
நெவீன தமிழ இ்லக்்கியத்தின உயிரநெபாடி 
என்ப ்னமு்க ஆளுனம ்னடத்தவர 
மல்லின்க இதழின ஆ்சிபாியர, ்தி்ப 
்பா்சிபாியர, ்வளியீடடபாளர, விநெிறயபா்கி்ப 
்பாளர’’ எனறு தன முனறனபாடி இதழபாள 
ன ி ன  இ று த ி க் கு  ம பா ி ய பா ன த  ் ்ச ய் து 
வர்லபாறறில் தனனன்ப ்தியனிடடுளளது 

முத்தமிழ ்க்ல்சம்!
 ்பாட்கர எஸ.் ி.் பா்லசு்ப ி்ர மணியம், 
நெடி்கர விறவக் ஆ்கிறயபாபாின மனறவுக்கும்  
்க்ல்சம் ்கண்ணீர பூக்்கள ் ்சபாபாிநதுளளது.
 எனனுனடய ்கவினத்கள கூட 
இரண்டு இதழ்களில் இடம்்்றறுளளன 
என்து எனக்குக் கூடுதல் ம்கிழச்்சி.
 ஐ ந த பா ம்  இ த ழ  ம ட டு ம்  4 4 
்க்்கங்களிலும் மறற ஐநது இதழ்களும் 36 
்க்்கங்களிலும் ்வளிவநதுளளன.
 ்சி்ல இதழ்களில் நென்கச்சுனவத் 
துணுக்கு்கள ்கிச்சு்கிச்சு மூடடு்கினறன.  
இரண்டு மூனறு மறறும் ஆறபாம் இதழ 
்களில் மடடும் வபா்ச்கர ்கடிதங்கள இடம் 
்்றறுளளன.
 ஆ று  இ த ழ ்க ன ள யு ம்  ஒ ட டு 
்மபாத்தமபாய் உனரத்து்ப ்பாரக்கும் ற்பாது 
முத்தமிழ ்க்ல்சத்தின இதழ்ப ்யணம்  
இனினமயபானதபா்கவும், நெம்்ிக்ன்க யூடடுவ 
தபா்கவும் உளளது.
 ்கவினத்கள ்சிறு்கனத்கள ்கடடுனர 
்கள நூ்லறிமு்கங்கள என ஒரு முழுனமனய  
்க்ல்சம் முன்மபாழிநதுளளது. ஏரபாளமபான 
இளம் ்னட்ப்பாளர்கனள அதுவும் குறி்ப 
்பா்க ்்ண்்னட்ப்பாளர்கனள தபாய் 
மடியபா்க    முத்தமிழ ்க்ல்சம்   ஏநதி நெிற்கிறது.
 ஒவ்வபாரு இதழும் ்டி்ப்தறகு 
முனறன ்டிக்்கத்தூண்டும் வன்கயில் 
்கவனமபாய் வண்ணத்தில் வடிவனமக்்க்ப 
்டடிரு்ப்து முத்தமிழ ்க்ல்சத்தின தனி 
்சிற்பபு!
 ் ம பா ழ ி ் ் ய ர ்ப பு ச்  ்ச ி று ்க ன த 
்கவினத்கள ்க்்கமும், ்சிறுவர்களுக்கு 
கு ன ற ந த து  இ ர ண் டு  ் க் ்க மு ம்  எ த ி ர 
்கபா்லத்தில் ஒதுக்்க்ப ்டடபால் ்க்ல்சத்தின 
்்பான்னபாளி றமலும் கூடும்.
 ்மபாத்தத்தில் ்்சநதமிழ  எனனும் 
நெீள்நெடும் ற்கபாபுரத்தின உச்்சியில் மினனு 
்கிறது முத்தமிழ ்க்ல்சம் எனனும் மினனிதழத் 
தங்கக் ்க்ல்சம்! 
 இதழ்கனள 
 https://muththamizh-kalasam.com
 ்டிக்்க்லபாம்.
 ்தபாடரபு்களுக்கு 
 muththamizh.kalasam@gmail.com

                                          n

https://muththamizh-kalasam.com 
mailto:muththamizh.kalasam@gmail.com 
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 ்கல்வி ஒவ்வபாரு மனிதனின 
வபாழவி லும் திடமபான மபாறறத்னத ஏற்டுத்து 
்கிறது என்கிற நெம்்ிக்ன்கயில் மபாறறுக் 
்கருத்து இரு்ப்தற்கபான வபாய்்பபு குனறறவ.
 ‘ ‘ ்க ற ் ன வ  ்க ற ற ் ி ன  நெ ி ற ்க 
அதறகுத்த்க’’ எனற வளளுவபாின வபாய் 
்மபாழி நெமக்கு வழி்கபாடடுவது ஒனறு தபான. 
்தளிநது ்கற்க றவண்டும், ்கறறுத் ்தளிய 
றவண்டும், ்கறறறபாரக்கு உபாிய ்ண் 
ற்பாடும், ்நெறிறயபாடும் நெடக்்க 
ற வ ண் டு ம் .  அ ்ப ் டி ் ய பா ரு 
்கல்வித் றதடன்ல மக்்களுக்கு 
வழங்கி விடடபால், ்ேனம 
்சபா்ல்யம் ்்றறவர்களபா்க 
அனன வரும் மபாறி, அ்கி்லம் 
அறிவு ்்கபாண்டு விளஙகும், 
அனபு றத்சமபா்க ம்லரும். ்கல்வி 
்கற்தன றநெபாக்்கம் எத ில் 
உளளது என்னத ்்பாருத்து 
அதன ்ிரத ி்லி்பபு்களும் 
உளளது. எனதக் ்கற்கிறறபாம் 
எ ன ்க ி ற  ற ்க ள வ ி யு ம்  ்க ற ற ் பா பா ி ன 
்பாிமபாணத்னத நெிரமபானிக்்கிறது.
 அண்ணபா ்ல்்கன்லக்்கழ்கம் ்்சனற 
ஆண்டு ்வளியிடட அறிவி்பபு : எம்.இ, 
எம்.்டக் உளளிடட முதுநெின்ல ்டி்ப ி்ல் 
ற்சரநதுளள மபாணவர்கள ் ்கவத்்கீனத மறறும் 
்சி்ல ்சமஸ்கிபாித ஸறதபாத்திரங்கள அடங்கிய  
்குதி்கனள்ப ்பாடமபா்க ்டிக்்க றவண்டும் 
என, அது ்சி்ல ்சரச்ன்ச்களுக்கு வழிவகுத்தது. 
அர்சியல்்கட்சி்கள, நெடுநெின்லயபாளர்கள, தமிழ 

ஆரவ்லர்கள, ற்ரபா்சிபாியர்களின ்்லத்த 
எதிர்பபு்களுக்கு்ப ி்றகு தமிழ்க அர்சின 
உயர ்கல்வித்துனற அறிவுறுத்த லின்டி 
விரு்ப்்ப ்பாடமபா்க மபாறற்ப்டும் என 
அண்ணபா ் ல்்கன்லக் ்கழ்கத்தபால் ் தபாிவிக்்க்ப 
்டடுளளது.
 இது ற்பானற முன்னடு்பன் 
்ல்்கன்லக்்கழ்கம் றமற்்கபாள வதற்கபான 
அடி்ப்னடக் ்கபாரணம் எனன ்வனறு 

ஆழநது றநெபாக்்கினபால் ்சி்ல 
்கபாரணி்கள ்வளி்ப்டும். அ்கி்ல 
இநதிய ்தபாழில் நட்க் ்கல்விக் 
்கழ்கத்தின ்கீழதபான ்்பாறியியல் 
்டி்பபு, இநதியபாவின அனனத்து 
் ல் ்க ன ்ல க் ்க ழ ்க ங ்க ள , 
்்பாறி யியல் ்கல்லூபாி்களில் 
வழங்க்ப்டு்கிறது. ஐ.ஐ.டி 
(இநதிய ்தபாழில் நட்க் ்கழ்கம்) 
புவறனஸவபாில் ்கி் ி 2016 ஆம் 
ஆண்டு ்்பாறியியல், ்தபாழில் 
நட்ம் ்யிலும் மபாணவர 

்களுக்்கபா்க எத ிர்கபா்லத்னத்ப ்றறிய 
்தளிவு்டுத்துதல், றநெரமனற எண்ணங 
்கனள வளர்ப்து, மபாணவர - ஆ்சிபாியர 
உறனவ றமம்்டுத்துவது, ்கல்வியின 
மீது நெம்்ிக்ன்க ஏற்டுத்துவது, ற்கபாஷடி 
பூ்சன்லத் தடு்ப்து, ்சமூ்கவிறரபாத்ப 
ற்பாக்ன்கத் தணி்ப்து என்கிற ்கருதுற்கபாள 
்க ன ள  மு த ன ன ம ய பா ்க க்  ் ்க பா ண் டு 
் ய ி ற ்ச ி  வ கு ்ப பு ்க ள  நெ ட த் த ்ப ் ட ட து . 
இநத ்யிற்சியின மூ்லம் அநத ஐஐடி 

  

- 
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மபாணவர்களினடறய நெல்்ல மபாறறம் 
ஏற்டடனத ்தபாடரநது, இது அனனத்து 
ஐஐடிக்்களுக்கும் ்ரவியது. இநத ்யிற்சி 
வகு்பபு்கள அனனத்து ஐ.ஐ.டிக்்களிலும் 
்வறறி்கரமபா்க நெடத்த்ப்டடு நெல்்ல 
முனறனறறத்னதக் ்கண்டனர.  2019 
ஆண்டு முதல் அனனத்து ்்பாறியியல் 
்கல்வி ற்பாதிக்கும் நெிறுவனத்துக்கும் இது 
்கடடபாயமபாக்்க்ப்டடுளளது. இதற்கபான 
வ ழ ி  ்க பா ட டு த ல் ்க ன ள  ஏ . ஐ . ்ச ி . டி . இ 
முனறயபா்க வடிவனமத்து நெபாடு முழுவதும் 
உளள ்கல்வி நெின்லயங்களுக்கு அனு்ப ி் 
னவத்துளளது. இநத நெடவடிக்ன்கயின 
மூ்லம் மபாணவர்களுக்கு 21 நெபாட்கள 
புதிய ்யிற்சி்கள வழங்க்ப்டும். இதில் 
மனிதவளம், இயறன்க, ்சமூ்க வளரச்்சியில் 
மபாணவர்களின ் ஙகு, மனம்,  உடல், ்சபாியபான 
றதனவ்கள, ்ச்க உயிர்கனள மதித்தல், 
உ்ல்கில் உளள ஒவ்வபாரு அம்்சத்னதயும் 
அதன ி்ற்பன்யும் முனறயபா்க புபாிநது 
்்கபாளளுதல், உதவி்கள ்்சய்வது 
மூ்லம் மறறவர்களின உணரவு்களுக்கு 
மதி்ப்ளித்தல், அனற்பாடு அணுகுதல், 
்வறு்பபுணரனவ வி்லக்குதல், ்கபாநதிய 
்சிநதனன ற்பாதித்தல், ்கபாநதி தினர்ப்டம் 
தினரயிடுதல் ஆ்கியனவ அடஙகும். 
வர இருக்்கிற ்கல்வி ஆண்டில் இநத 
குறிக்ற்கபாள்கனள ்்கபாண்டு புதிய ்பாடம் 
ஒனறும் அறிமு்க்ப்டுத்த்ப்ட இருக்்கிறது. 

இநத ்பாடம் ஒவ்வபாரு ்்பாறியியல் 
மபாணவருக்கும் ்டி்பன் ்தபாடரவதறகு 
முன, ்கடடபாயமபாக்்க்ப்ட வபாய்்பபு்கள அதி்கம் 
உளளது. இதற்கபான ்தபாடர முயற்சியபா்க, 
நெபாடு முழுவதும் உளள ்்பாறியியல்  
்கல்லூபாி்களில்  ்ணிபுபாியும் ஆ்சிபாியர்களுக்கு 
்யிற்சியளிக்்க முடிவு ்்சய்ய்ப்டடு 
வகு்பபு்கள  ்தபாடங்க்ப்டடுளளது. அ்ப்டி 
்யனில், ஏற்கனறவ ் ளளிக் ்கல்வியில் ் டித்த 
்மபாழி்ப்பாடங்களில் நெீதி, ்நெறி, வபாழவியல் 
்சிநதனன்களுக்்கபான ்பாட்ப்குதி்கள இடம் 
்்றறிருநதபாலும் அனவ மதி்ப்்ண் வழஙகும் 
்க்்கங்களபா்கத்தபான ்பாரக்்க்ப்டு்கிறதபா?  
எனற ற்களவி நெம் முன நெடனமபாடு்கிறது.  
மன்ப்பாட்ப்குதி்களபா்க மபாறி்பற்பான 
வபாழவியல் ்கருத்து்கள, வபாழவின எல்ன்ல 
வனர வரறவண்டியது, றதரவு முடிநததும் 
மறநது ற்பானது றவதனனயபானது. உயர 
்கல்வினய்ப ்்றுவதற்கபான தின்சறநெபாக்்கிய 
்கல்வினய, ்ளளியிலிருநறத மபாணவர்கள 
்யி்லத் துவங்கி விடு்கினறனர. இதில் 
சூத்திரங்களும் ்சபாத்திரங்களும் அதி்கம். 
்ணிக்கு ் ்சல்வதற்கபான ் டி்பபு்கள விரும்்்ப 
்டுவதபால் வபாழவியல் ் நெறிமுனற்கள, மனம், 
மனிதவளம், இயறன்கக் குறித்த புபாிதல் 
குனறநது விடு்கிறது. இயநதிரங்கனளயும், 
்்பாறி்கனளயும், உ்்கரணங்கனளயும், 
்சபாதனங்கனளயும் ்யன்டுத்தக் ்கறறு, 
்சபாதனன்கள ்னடக்கும் மனித  கு்லம் நெல்்ல 
்்பாறியபாளர்கனள, ்கல்வியபாளர்கனள  
உருவபாக்குவது எவவளவு முக்்கியறமபா 
அறத அளவிறகு அவர்கனள நெல்்ல 
்நெறியபாளர்களபா்க வபாரத்து எடுக்்க றவண்டிய 
்்பாறு்பபும் ்ல்்கன்லக்்கழ்கங்களுக்கு 
உ ண் டு .  த ன ன ன யு ம்  சு ற ற த் ன த யு ம் 
்சபாியபா்க அறிநதவர்கள, ்ச்கமனிதர்கனளயும் 
்சமூ்கத்னதயும் அறிநது தனது இரு்ப ி்ன 
மூ்லம் ்சிறநத ்ங்களி்பன் வழங்க முடியும்.
 அண்ணபா ்ல்்கன்லக்்கழ்கத்தில் 
விரு்ப்்ப     ் பாடமபா்க  ் ்கவத்்கீனதனய ற்பாதிக்்க 
முன வநதிருக்்கிற  ற்பாதிலும் ்சமஸ்கிருதத்னத 
மடடும் னமய்ப்டுத்தபாமல் விரும்பு்கிற 
்மபாழியில் ்டிக்்க வபாய்்பபு வழங்க்ப்ட 
றவண்டும். றதரவுமுனற ஆங்கி்லத்தில் நெனட 
்்றறபால் அனனவருக்கும் ்்பாதுவபான 
மதி்பபீடு ்்ற்லபாம். தமிழ்கத்தில் 540 

இனிய இரவு

கால்தகாலுள் விற்று
    கடுகுமட்டும் வாங்கிவிட்படாம்;
பால்வாங்க நாளைப்
    பளதக்கமுணடு;  --- கால்வயிறு
கஞ்சிக்தகாவ தவான்றாயக்
     கைற்று; ்சிரிப்புமட்டும்
எஞ்சிநின்றால் பபாதும்
     இரவு.

 - ஏடி வர்ரொென
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்கல்லூபாி்கனள தனன்கத்றத இனணத்துளள 
்்பாிய ்ல்்கன்லக்்கழ்கமபான அண்ணபா 
்ல்்கன்லக்்கழ்கம் ்்கவத்்கீனதக்கு ்கபாடடிய 
முக்்கியத்துவத்னத திருக்குறள, நெபா்லடியபார 
உளளிடட அற இ்லக்்கியங்கள, நெீதி் நெறி 
நூல்்களின றதரவு ்்சய்த ்குதி்கனளக் 
்்கபாண்டு புதிய ் பாடத்திடடத்னத  உருவபாக்்க 
முன வரறவண்டும். தமிழ்க அர்சின 
உயர ்கல்வித்துனறயும், தமிழவளரச்்சித் 
துனறயும் இனணநது இதில்்்சய்லபாறறினபால் 
மிகுநத ்யனளி்ப்தபா்க அனமயும். றதனவ 
இரு்ப ி்ன இநத ்குதி்கனள ்சிறநத ஆங்கி்ல 
்மபாழியபாக்்கம் ்்சய்து ்பாடத்திடடத்தில் 
இனணத்தபால், றமதகு முனனபாள குடியரத் 
தன்லவர அ்பதுல்்க்லபாம் ஐறரபா்ப்ிய 
யூனியனில் ஒலித்த, தறற்பானதய ்பாரத்ப 

ி்ரதமர ஐ.நெபா்சன்யில் றமறற்கபாள ்கபாடடிய 
‘’யபாதும் ஊறர யபாவரும் ற்களிர‘’ கூறறுக் 
்கிணங்க நெமது நெபாடு றநெரனமயும், அ்கத்தில் 
்தளிவும் ்்கபாண்டு ்சிறநத மனிதத்னத 
வளரக்கும், உருவபாக்கும் னமயமபா்கத் தி்கழும்.
 ்ளளிக்  ்கல்வியில் இடம் ்்றற 
ஒழுக்்கத்னத ற்பாதிக்்கக்கூடிய வகு்பபு்கள 
்கபா்ல ஓடடத்தில் புறக்்கணிக்்க்ப்டடன. 
மருத்துவம், ்்பாறியியல் உளளிடட உயர 
்கல்வி ்டி்ப்தறகு அறிவியல், ்கணித 
மதி்ப்்ண்்கறள அடி்ப்னடயபா்க எடுத்துக் 
்்கபாளள்ப்டு்கினறது. தத்துவங்களும், 
வபாழவியல் கூறு்களும் நெினறநதுளள 
்மபாழி்ப்பாடங்கள இரண்டபாம்்ட்சமபா்கத்தபான 
்பாரக்்க்ப்டு்கிறது. அ்ப்டி ஒதுக்்கி னவத்து 
விடடுச்்்சனற ்கருத்து்கனளத்தபான  உயர 
்கல்விநெின்லயங்களில்  ் தபாழிற்கல்விக்்கபா்க  
்்சல்லும் மபாணவர்களுக்கு ்யிறறுவிக்்க 
முயற்சி எடுக்்க்ப ்டு்கிறது. “ஐநதில்  
வனளயபாதது ஐம்்தில்  வனளயபாது” என்து 
்ழ்மபாழி. மபாணவர்கனள மதி்ப்்ண் 
எடுக்கும் இயநதிரங்களபா்க்ப ்பாவித்தது 
்பாடத்திடட அணுகுமுனற, நனழவுத் 
றதரவு முனற. ஆரம்்த்தில் இருநத நெல்்ல 
வினத்கனள வி்லக்்கி னவத்தது யபார குறறம். 
்கண் ்்கடட ்ிறகு  சூபாிய  நெமஸ்கபாரம்  
்்சய்்கினறன உயர்கல்வி நெின்லயங்கள. 
அரசும் ்கல்வி்பபு்ல ஆற்லபா்ச்கர்களும் இதனன 
்கருத்தில்்்கபாளவபார்களபா?

n

  

 

(பக்தி)

சூரியளை ்சிலை பநரம்
பமகம் மள்றப்பது பபாலை,
நாத்திக பமகம் சூழ்நத எனளை
மீணடும் சூரியைாய பிரகா்சிக்க
த்யதது உன
"அர்த்தமுள்ை இநது மதம்"

"முதல் முத்தத்தின 
சுளவளய உணர்நதவன
ஒரு ளபத்தியக்காரளைப் பபாலைாகி
விடுகி்றான" எனறு நீ 
கூ்றசியது உணளம தான
பக்தி ர்ம் பருகி பைகிய நாள்முதல்
எனைால் இனறுவளர 
ததைிய முடியவில்ளலை
கைவிலும் பவதகீதங்கள் தான
ஒலிக்கின்றை...

பகாவில் விபூதிளய தவரும் 
்ாம்பல் எை நாத்திகம் 
பப்சிய உனளை,
காஞ்சி தபரியவர் அருைிய
்ாம்பல் எப்படி ஆத்திகைாய
மாற்்றசி அற்புதம் த்யதபதா,
அதுபபால்
நானும் அவன அருள் பவணடி
விபூதி இட்டு காத்திருக்கிப்றன
அவன திருவடிகைில்...

ஆத்றனறும் நதிதயனறும்
ஓளடதயன்றாலும் அது
நீபராடும் பாளத தான 
எனறு கூ்றசி,
உருவங்கள் பவத்றன்றாலும்
வைிபடும் விதம் பவத்றன்றாலும்
"பக்தி" ஒனப்ற தான
எை புரியளவத்து
எனளை ஆனமீக வைியில்
உடலும் மைமும் ஒன்றசிளணநது 
லையணிக்க
ளவத்த "ஞாைகுரு"
எைக்கு இைிய கணணதா்ன...

 ெ.ெிவ்கமணைஷ் BE., 
 பால்குைம், 
 தூத்துக்குடி மாவட்டம்
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l
‘‘மைசு’’ கருப்புகருணா 
அவர்கைினகுறும்படம்
பார்த்பதன

l
ஆழ்மைதுள் அதிர்ச்்சி தகாடுத்தது 
பமபலைாட்டமாகப்பார்த்தால்
தகாஞ்ம்மிளகயாை கருத்தியல்தான

l
ஆைால் த்ல் லைநாயகுட்டிக்கும் 
பஜாடிக்கிைிகளுக்கும் 
அனபுகாட்டும்தபண 
்கஉயிராய மதித்து உளரயாடுகி்றப்தபண

l
கணவைின்ாவுக்காக 
்நபதாெப்படுவததனபது
பயா்சிக்களவக்கி்றது

l
நணபன வி. உ. இைபவைில் தைது 
பள்ைிக்காலைத்தில் எழுதிப்புகழும்
பரிசும்தபற்்ற கவிளதயின களட்சிவரி 
நிளைவுக்குவநதது

l
‘‘தவைியில்கட்டப்
பட்டிருக்கி்றது நாய உள்பை கட்டப்படாமல் 
நான’’

l
சுயத்தில் அச்்மூட்டுவது நம் ்ாவினபபாது
அழுவதற்காக ஒத்திளகப்பார்க்கும் 
நிளலைளய வாழ்க்ளகத் துளணக்கு 
ஏற்படுத்தாத வாழ்ளவ வாழ்கிப்றாமா?

l
அவ்சியம் குறும்படத்ளதக்காணுங்கள்
உங்களுக்கும்வரலைாம் அச்்ம்...

l
படக்குழுவிைருக்கு தநஞ்ார்நத 
பாராட்டும் வாழ்த்துகளும் 

l
கு்றசிப்பாக ஒைிப்பதிவாைர் மற்றும் 
நடிப்பபததரியாமல் நடித்த
அநதப்தபணமணிக்கும்...
அவரின பதர்நத முகபாவத்திற்கும் 
உடல்தமாைிக்கும் 
விருதுகள் கிளடத்திடவாழ்த்துகள்

l
https://m.youtube.com/watch?v=rfr3ZgI8ths&fea-
ture=youtu.be

 - ெிங்கொர சுகுேொறன
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https://m.youtube.com/watch?v=rfr3ZgI8ths&feature=youtu.be 
https://m.youtube.com/watch?v=rfr3ZgI8ths&feature=youtu.be 
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