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அன்பானத் தமிழ்நெஞ்சங்களுக்கு வணக்்கம்! 

நெபாம் ்ிறநத இநதியத் தபாயமண் 74வது சுதநதிர தினத்்தக் ்்கபாண்்பா் தயபாரபா்கிக் 
்்கபாண்டிருக்கும் இவ்வ்ையில் என எண்ணத்தில் ்கருக்்்கபாண்்  ்சில வி்யங்க்ை 
உங்களு்ன ்்கிர்நது ்்கபாளை விரும்பு்கி்றன.

உண்்மயில், நெபாடு சுதநதிரம் ்்ற்று இத்த்ன வரு்ங்கள ்க்நதும் ்்பாதியைவு 
ஊ்்க சுதநதிர்மபா, எழுத்துச் சுதநதிர்மபா ்கி்்த்திருப்தபா்கத் ்தபாியவில்்ல.
்்ண்்கள தனியபா்க சுதநதிரமபா்க  ்பா்தயில்  நெ்க்்கவும்  ்சில  இ்ங்கைில்  முடியபாத  
நெி்ல.்்சபாநத வீட்டுக்குள்ை்ய சுதநதிரமபா்க நெ்மபா் முடியபாத ்பாது்கபாப்ற்ற ஒரு 
்சமூ்கக் ்கட்்்மபபுக்குள தபான நெபாம் வபாழநது வரு்கி்றபாம் என்்த ்கபாலக் ்்கபாடு்ம 
என்தபா?எனனதபான நெவநெபா்கபாீ்கமபா்க முன்னறி வநதபாலும்,ஒரு்சில இ்ங்கைில் மரபுச் 
்சங்கிலியபா்லபா, மனிதம் மறநத ்சில மனித விலஙகு்கைபா்லபா விலங்கி்ப்ட்டு,்ல 
அப்பாவி்கள வபாழக்்்க்ய நெ்கர்த்துவ்தப ்பார்க்்்கயில் ்கி்்த்த சுதநதிரம் எங்்க 
்யங்்க எனத் ்த்்வண்டித்தபான உளைது. 

ம்கபாத்மபா ்கபாநதி ்்சபானன்தப ்்பால் எப்்பாது இரவில் ஒரு ்்ண்ணபால் தனியபா்க, 
்தபாியமபா்க நெ்க்்க முடி்கிற்தபா அனறு தபான நெபாடு முழுச் சுதநதிரம் அ்்யும். 
்்பாதுநெலமபா்க எல்்லபாரும் ்சிநதிக்்கத் ்தபா்ங்கினபா்ல்ய ்சமூ்கச்்சீர்்்கடு்க்ைத் 
தவிர்த்து, அ்னவரும் சுதநதிர்தவியின தபாி்சனமும் ்்றலபாம். மற்றது, உங்கள 
்கழுகுப ்பார்்வயபால் அக்்கிரமக் ்கபாரர்்கைின நெபாடி ்ிடித்தறியலபாம். அ்சம்்பாவிதங்கள 
நெ்க்்கபாமலும்  தடுக்்கலபாம்.இ்வய்னத்திற்கும் ் வண்டியது ் ்பாதுநெலமபா்க ்சிநதிக்கும் 
மனப்பான்ம மட்டு்ம! 

இனிவரும் ்கபாலங்கைிலபாவது ்தபா்ல்நெபாக்குப ்பார்்வயு்ன ்சிநதித்து ்்சயலபாற்றி 
னபால், எல்்லபாருக்கும் சுதநதிரக் ்கபாற்்ற சுவபா்சிக்கும் ்பாக்்கியம் ்கி்்க்கும். 

இத்்தபாடு இன்னபாரு வி்யத்்தயும் ்்சபால்ல்வண்டியிருக்்கிறது. அதபாவது, 
ஐ்ரபாப்ிய நெபாடு்கைில் ்்கபா்் விடுமு்ற ஆரம்்ித்தபா்கி விட்்து. விடுமு்ற்யக் 
்கழிக்்க ்வைி மபாநெிலங்களுக்்்கபா, ்வைிநெபாடு்களுக்்்கபா ்்சல்்வர்்கள சு்கபாதபார 
்ழக்்கவழக்்கங்க்ைப ்்ணி ்பாது்கபாப்பா்க இருங்கள! 

இது ்்கபாடூரமபான ்்கபா்ரபானபாக் ்கபாலமபா்க இருப்தபால், உ்ன மற்றும் சூழ 
இருப்வர்்கள நெல்னயும் ்கவனத்திற் ்்கபாண்டு, ம்கிழச்்சியபா்க ்்கபாண்்பாடிக் ்கழித்து 
ஆ்ரபாக்்கியமபா்கத் திரும்்ி வபாருங்கள! ்்பாதுநெலம் ்்ணி சூழல் ்கபாப்்பாம். சுதநதிரக் 
்கபாற்றபால் சுற்றும் பூமி்ய ்்சபார்க்்கம் ஆக்கு்வபாம். நெனறி!

வபாழ்க நெலத்து்ன, வைத்து்ன!	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
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 ்கருபபு்்கபாயில்ல ்்சவவபா ்சபாட்டினபா 
எல்லபாருக்கும் ் ்கபாண்்பாட்்நதபான.. இருக்குற 
ஊருல இருநது ்சபாமியபாடி ்்பாட்டிதூக்்கி 
்்கபாயிலுக்குப்்பாவபா்க....
 அது ்்சவவபாக்்்கழம ்கபா்லயில 
்்கபாயில்வீட்டுல ்்பாிய்கருபபு ்சினனக் 
்கருபபு இருைப்்சபாமி ரபாக்்கபாயி அம்மன 
்சபாமியபாடி ்களுக்கு ்சபாமி எறக்்கி ்தருவ 
ஊர்வலமபா வலம் வருவபாங்க பூ்சபாபாிதபான 
்்பாட்டி தூக்்கிவரனும் அவர்தபான ்சபாமி 
எறக்குறவரும்.
 பூ்்சக்்கி அழ்கர்்்கபாயில்ல இருநது 
ரபாக்்கபாயி அம்மன நூபுர்கங்்கத் தீர்த்தம் 
்மபாதல்ல்ய பூ்சபாபாி்கஎடுத்துட்டு வநதுருவபா்க
 பூ்்சக்்கி ் நெயபாண்டி ் மைம் வபா்சிக் 
்கிறதுக் குன்ன ்மை்கபாரத் ்தருவில 
இருநது தவில் நெபாதஸவரம் உறுமி ஒத்து 
வபா்சிக்்க வருவபாங்க அவங்க அடிக்்கிற 
அடில சும்மபா இருக்குறவு்களுக்கும் உச்்சி 
முடி நெட்்ம நெிக்கும்
 எறங்கபாத ்சபாமியும் எறங்கிடும்...
பூ்்சக்்கி ்்பாண்ணடிபுள்ை்க எல்லபாரும் 

்சபாமியபாடி்களுக்கு மபா்ல ் வட்டிதுண்்்பா் 
வநதுருப்பா்க. எல்லபார் வீட்டுலயும் ்சந 
்தபா்சம் ்ரபாம்்ி வழியும்..்சபாமியபாடி்களும் 
்்பாட்டியும் (்்பாட்டினனபா ்வறும் 
்்பாட்டியில்ல அது மரத்தபாலபான அலங்கபாரம் 
்்சயயப்ட்் ்்பாட்டி அதுக்குளைதபான 
்கருபபுக்கு அலங்கபாரப ்்பாருள்கள 
அருவபா நெ்்க நெட்டு பூ்்ச ் ்பாரு்ைல்லபாம் 
இருக்கும்)
 அ ் த  நெ பா ல பா ளு  கூ டி த் த பா ன 
தூக் ்கனும். .  தூக்்கி  பூ்சபாபா ி  த்ல்மல 
்வப்பாங்க.அவருதபான ஊபாில இருநது 
்்கபாயில்வ்ரக்கும் தூக்்கிட்டுப்்பா்கனும் 
்கழுத்து அநது்்பாகும் ஊருல இருநது 
ஊர்வலமபா குதி்ரதூக்்கி ்சபாமியபாடி நெ்ந்த 
்்கபாயில் ்்பாய ்்சருவபா்க  அனனிக்்கி 
்்கபாயில் ் ்பாயி ் ்சநதவனன எல்லபாருக்கும் 
்்பாங்கல் ்்பாட்டு ்சபாப்பாடு ்்பாடுவபா்க...
அனனிக்்கி ரபாத்திபாிதபான ்கர்க்மடுக்்க 
ஆத்துக்கு வபான்வடிக்்்க்யபா் ் ்பாவபா்க... 
 ்கர்கம் எடுத்துவநது எல்லபாச்்சபாமி 
யபாடியும் பூக்குழி  எறங்கி  வருவபா்க 
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(பூக்குழினனபா ்தபாியும்ல ்வற்க எபாிச்்சி 
்கஙகு்கை நெபாலடி நெீைத்துக்குப்ரப்ி 
விட்டுருப்பா்க) அதுல நெ்நதுவரனும்...
 அபபுறம் ்்க்பா ்வட்டு நெ்க்கும் 
்்க்பாக்்களுக்கு மபா்ல்்பாட்டு மஞ்சத் தண்னிய 
ஊத்தி அது குலுக்குறவ்ரக்கும்்கபாத்திருநது 
்வட்டுவபாங்க ்சபாமிமுனனபாடி....
 இனி்மத்தபான ்க்தயில பூரணத் 
தம்மபா வர்றபா... பூரணத்தம்மபா ஒரு 
அபூர்வமபான ்்பாம்்்ை... ்சபாப்பாடு 
அதுவும் ஆடு்்கபாழி மீன ்ச்மக்்கி றதுல 
அவ்ை அடிச்்சிக்்க ஆள ்கி்்யபாது விதம் 
விதமபாச்்ச்மச்்சி விருநதபாைி்களுக்குப 
்்பாட்டு தபானும் ்சபாபபுடுவபா.... எ்த எ்த 
எபபுடிச்்சபாபபு்னும்்ச்மக்்கனும்னனு 
அவ்கிட்்த்தபான எல்லபாரும் ்கத்துக்்கனும்..
 ஊ ரு க் கு ள ை  ் ் பா ி ய ்க பா ர வீ டு 
பூரணத்தம்மபா்வபா்துதபான..  புரு்சன 
்்கபாஞ்சம் ்ித்துப புடிச்்சவன ஒரும்கன 
அவநதபான இருைப் ்சபாமியபாடி மூணு்களு்க 
அவ ்சம்்பாபாிச்்சித்தபான எல்லபாம் ்ரண்டு 
ஏக்்கர் வயலு ்வவ்சபாயம் ்்கபாஞ்சம் ்்கத் 
்தபாழில் 
 ஆனபாலும் விருநதபாைி்கைக் ்கவனிக் 
்கிறதுல அவ்ை ஆரும் மிஞ்சமுடியபாது....
 ்ங்கபாைி வீட்டுக்கு வநதுருக்குறவு்க 
கூ் ்்பாியம்மபாவீட்டு விருநதுக்கு 
்்பா்கபாட்டி ் ்கபாவிச்்சிக்்கிறும்னனு இவ்கிட்்  
வருவபா்க
 பூ்்சயில அவ்ைச்சுத்தி  ஒரு 
கூட்்ம் இருக்கும்... அது ்கி்பா ்வட்டு 
னதுல இருநது ்கைத்துல இறஙகும்... 
்வட்டினவனன ஆட்்்த் தூக்்கிட்டுப 
்்பாய ்தபா்ல உறிப்பாங்க... 
 அப்்ய ஆட்டுக்்கபாது்கை தனியபா 
எடுத்து அதுல உப்்த்த்வி ்்கபாஞ்சம் 
்மபாை்கபாத்தூ்ைத்த்வி தீயில வபாட்டி 
்சினனப்ிள்ை்களுக்கு ்மபாதல்லயும் 
அ ப பு ற ம்  த பா னு ம் கு டு த் து  த ி ம் ் பா . ..
அது்்பால ரு்சி ஒல்கத்துல இல்லனனு 
அடிச்்சி ்்சபால்லுவபா உபபும் ்கபாிபபும் 
்மபாறு ்மபாறுபபும் வபாயில எச்்சில் 
ஊற்வக்கும்
 ்்கபாழம்பு ்வக்்க ்நெரமபாகுமபா 
அதுனபால ்்சிக்்கிறவயித்துக்கு வஞ்ச்கம் 
்ண்ணக் கூ்பாதுனனு அடுத்து மண்ணீரல 



 

  

  

   



     

   

   

 

   

  

  

  

     

   

   

  

  

  

   

    

 

  



   

 

   

 

   



         -  
           



  8|

்பா்னயில எடுத்து ்வச்்சி வரு்சத்துக்கும் 
்்கபாழம்புல ்்பாட்டு இல்ல வறுத்து 
்சபாபபு் ்வச்்சிக்்கிடுவபா்க....
 இம்புட்்்யும் தயபார் ்ண்ணி 
த்லவபா்ழ எ்லயில எல்லபாருக்கும் 
விருநது.... ்மபாதல்ல ்சக்்க்ரப்்பாங்கல் 
்சபாமிக்்கிப்்்ச்்சது அபபுறம் சுக்்கபா 
த்லக்்கறி ்்கபாஞ்சம் ஈரல் எ்லயில 
தண்ணி ்தைிச்்சி ்வக்்கச் ்்சபால்லுவபா
 அ ப பு ற ம்  ் ்ச பா த் த ப ் ் பா ட் டு க் 
்கறிக் ்்கபாழம்பு ஊத்தி ்மபாதல்ரவுண்டு 
்சபாபபு்ச்்்சபால்லுவபா ்ரண்்பாவது ரவுண்டு 
புைிக்்்கபாழம்பு... மூணபாவது ரவுண்டு 
எலும்பு ர்சம் நெபாலபாவது ரவுண்டு ் மபார் அதுல 
்கறி் வப ி்ல இஞ்சி ் ்பாட்டு தபாைிச்்சிருக்கும்..
 ஒவ்வபாருத்தனும் அ்ரப்டி ் ்சபாறு 
திம்்பானு்க திங்க முடியபாதவு்க ்்ருமூச்சு 
விடுவபா்க... ்சபாபபுடும்்்பாது ்கபாரத்துல 
மூ க் கு ல ய ி ம்  ்க ண் ணு ல யு ம்  இ ரு ந து 
ஒழுக்குற தண்ணி ்யயும் ்தபா்ச்்சிக் 
்கிட்டு ்சபாபபு்ற்தப ்பாக்கும்்்பாது... 
 பூரணத்தம்மபா மனசு ்நெ்றயும் 
்கண்ணுல தண்ணி வரும்... நெல்லபா ்சபாபபுங்க 
மக்்கபா... அடுத்தபூ்்ச வ்ர ்நெஞசுல 
இநத ்சந்தபா்சம் நெிக்கும் எனக்குனனு 
்சந்தபா்சப்டுவபா...
 ்வைிய தட்டுல்வச்்சிருக்குற ் வத்தல 
்பாக்்க ்்பாடும்்்பாது நெபாலு்்ரு ்்சபால்லுவபா்க 
பூ ர ண த் த ம் ம பா  ்ச ் ம ய ல  அ டி ச் ்ச ி க் ்க 
இன்னபாருத்தர் ்்பாறநதுல வரணும்னனு... 
ஆ்ைபா் ஆைபா அநத எ்த்துல ்கருபபும் 
ஒக்்கபாநது ்சபாபபுட்டுட்டுப ் ்பாகும்னனு ்சனங்க 
்்்சிக்குவபா்க... இது்்பால வி்சயங்க்ைச் 
்்சயய இப்  ்் யல்லபாம் ஆளு்க ் ்க்்யபாது... 
்ரண்டுமூணு வரு்சமபா ்்சவவபா ்சபாட்்ல.... 
பூ்்ச இல்ல.... 
 இநதவரு்சம் ்்சவவபா ்சபாட்டினபா்க...
வழக்்கம்்்பால ்்க்பா இருநதுச்சு... ்கருபபு 
இருநதுச்சு... விருநதும் இருநதுச்சு... 
விருநதபாைி்க எல்லபாம் இருநதபா்க...
 ஆனபா பூரணத்தம்மபா இல்ல...அநத 
ரு்சியும் இல்ல... ் நெ்றயபாப்்ரு பூ்்சயில 
அ்தத்தபான ்்்சிக்்கிட்டு இருநதபா்க... 
இன்னரம் பூரணத்தம்மபா மட்டும் இருநதபா 
பூ்்ச இபபுடியபா இருக்குமுனனு ...்கண்ணு 
்கலங்க...                                                 n

எடுத்து உப்்த்த்வி ஒரு ்கம்்ில ் ்கபார்த்து 
வபாட்டி எடுப்பா... அது புளைத்தபாச்்சி்களுக்கு 
அது அவு்களுக்கு ரத்த விருத்தியபாகும்னனு 
்சபாபபு்ச் ்்சபால்லுவபா....
 அடுத்தது ஈரல் அ்த ்சினன 
து ண் டு து ண் ் பா  ் வ ட் டி  அ து கூ ் 
நெல்்லண்ண ்வங்கபாயம் ்ச்்ச்மபாை்கபா 
தக்்கபாைி ்்பாட்டு ்சினனக் ்கரண்டில 
்வ்க்வச்்சி உபபு அைவபாப ்்பாட்டு 
்சினனப புளை்களுக்குக் குடுத்து அவளும் 
திம்்பா....அது தனி ரு்சி......
 அதுக்கு நெடுவில ஆட்டுக்்கபா்லத் 
தனியபா எடுத்து்வச்்சிருவபா... அது மறு 
நெபாள சூபபுப்்பாட்டு ்சபாப்ி் இல்ல 
இடியபாப்ம் ்்சஞ்சி அதுக்கு ஆட்டுக்்கபால் 
்பாயபா ்வச்்சி ்சபாபபு் இடியபாப்த்துல 
ஆட்டு்கபால் ்பாய்வ ஊத்தி ்சபாபபுட்்பா 
ஆயுசுக்கும்மறக்்க முடியபாது.. அது தனி
 அடுத்து தனிக்்கறியப ி்பாிச்்சி அதுல 
சுக்்கபா ்்சயவபா அதுல நெல்்லண்ண இஞ்சி 
பூண்டு ்மபாை்கபாத்தூள ்சீர்கம் ்சினன ்வங 
்கபாயம் வதக்்கி ஆட்டி அ்த தனிக்்கறில 
்்பாட்டு சுருை சுருை வதக்்கி ் ரடி ் ண்ணுவபா...
 ்கறிக்்்கபாழம்பும் புைிக்்்கபாழம்பும் 
தனித்தனியபா ்்சயவபா... ்கறிக்்்கபாழம்புல 
்்கபாஞ்சம் உரு்ையும் தக்்கபாைியும் ்வங 
்கபாயமும் ்சீர்கம் இஞ்சி பூண்டு எல்லபாம் 
அ்ரச்்சி வதக்்கிப்்பாட்டு ் ்கபாழுபபுக் ்கறிய 
அதுல ் வ்க்வச்்சி ்க்ச்க்சபா ் தங்கபா அ்ரச்்சி 
விட்டு ்ட்்்்சபாம்பு ்கறி்வப்ில ்்பாட்டுத் 
தபாைிச்்சி ்்கபாதிக்கும்்்பாது... ்யபுளை்க 
நெபாக்குலயும்்கண்ணுலயும்தண்ணி வரும்...
 அடுத்து எலும்பு ்கத்திபாிக்்கபா முருங 
்கக்்கபா ்்பாட்டு புைியக்்க்றச்்சி விட்டு 
்மபாைத்தூள ் ்சத்து புைிக்்்கபாழம்பு தனியபாக் 
்்கபாதிக்கும்
 அடுத்து த்லக்்கறி... அதுக்குத் தபான 
அடிதடி நெ்க்கும்... த்லய நெல்லபா தீயிலவபாட்டி 
்வட்டி அதுல நெல்ல புைிக்்க்றச்்சி ்்சத்து 
்மபாை்கபாத்தூள ்்பாட்டு நெல்லஎண்ணல 
்வ்க ்வச்்சி எல்லபாம் ்வநத ி்னன எடுத்து 
்வச்்சிருநத மூ்ையப ் ்பாட்டு அது தனியபாத் 
தயபாரபாகும்...
 இதுல மிஞ்சின ்கறிய மஞ்சத்தூள 
உபபு ்்சத்து உபபுக்்கண்்த்துக்கு 
்சணல்ல ்்கபார்த்துக் ்கபாய்வச்்சி அடுக்குப 
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 புன்ன மர நெிழலில் ்தனறல் 
தபாலபாட்டும் மபா்ல ்நெரம் அங்்க அமர்ந 
த ிருப்து யபார்?  ஒரு ் ்ண்ணல்லவபா 
அது. எட்்்யிருநது ்பார்க்கும்்்பாது ஒரு 
நெிழ்லபாவியம் ்்பாலிருநதவள அரு்்க 
்்சல்லச் ் ்சல்ல அழகு விக்்கிர்கம் ் ்பாலல்லவபா 
்கபாணப்டு்கிறபாள.  ஆனபால் விக்்கிர்கத்தின 
மு்கம் மபா்லயில் வபாடும் முல்்லப பூ்வப 
்்பாலல்லவபா இருக்்கிறது, ஏ்னபா?
 இப்்பாது அவ்ை ் நெபாக்்கி மற்்றபாரு 
்்ண் வரு்கிறபா்ை.   அவளும் அழ்கி 
தபான. வநதமர்நதவள அவ்ை ்நெபாக்்கிப 
்்சு்கிறபா்ை
 அஞ்சனபா,  எனன்வபா ்்சபால்ல 
்வண்டும் எனறபா்ய,  உன மு்கம் ஏன இவவைவு 
வபாட்்மபா்க இருக்்கிறது? எனன நெ்நதது என 
்சரமபாபாியபான ்்களவிக்்க்ண்க்ை வீ்சினபாள 
ஊர்மிைபா.

 ்ச ற் று  ் நெ ர  ் ம ௌ ன த் த ி ற் கு ப 
்ிறகு அஞ்சனபா தன அழகு இதழ்க்ை 
அ்்சக்்கிறபா்ை
 ஊ ர் ம ி ,  எ ன ் ன ப  ் பா ர் ,   நெ பா ன 
அழ்கில்்லயபா? 
 ஏனடி இப்டிக் ்்கட்்கிறபாய.  நெீ 
அழ்கியில்்ல்யனறபால் உல்கில் யபாரு்ம 
அழ்கில்்ல எனறபாகும்.  உன அழகுக்கு 
உன ்கபாலடியில் விழுநது ்கி் க்்க எத்த்ன 
்்ர் துடித்தபார்்கள.  நெீ தபான யபா்ரயும் 
அண்் வி்  வில்்ல்ய.  ் ிற்்கன இப்டிக் 
்்கட்்கிறபாய?
 என ்கணவ்ரப ்ற்றித் ்தபாியு 
மல்லவபா உனக்கு.
 ஆமபாம், நெ்ரஷ் அண்ண்னப 
்ற்றித்தபா்ன.  அவருக்்்கனன, ஆணழ்கர், 
உனக்கு ஏற்றவர் எனறுதபா்ன அனறு 
திருமணத்திற்கு வநதவர்்கள அத்த்ன 
்்ரும் ்்சபானனபார்்கள.  எனன ்்சபால்ல 
வரு்கிறபாய நெீ?
 எங்களுக்குத் திருமணமபா்கி எவவைவு 
நெபாட்்கைபா்கிறது?
 ஏனடி, 9 மபாதங்கைிருக்கும்.
 இநத 9 மபாதத்தில் நெபான ்க்சநது 
விட்்்னபா?
 எனன ்்சபால்்கிறபாய?
 ஊர்மி என மன்த உனனி்ம் 
்்சபால்லபாமல் யபாபாி்ம் ் ்சபால்்வன.  அதனபால்  
தபான உன்ன  வரச் ்்சபான்னன.  நெ்ரஷ்  
்்சனற மபாதம் ்கல்்கத்தபா ்்பானபாபாில்்லயபா 
2 மபாத டூட்டியபா்க.  
 ஆ ம பா ம் .   அ ந த ப  ் ி பா ி வு  த பா ங ்க 
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முடியபாமல் தபான வருநது்கிறபாயபா?
 அதில்்லயடி,  அவர் அங்்க ஒரு 
்்ண்ணி்ம் மயங்கிவிட்்பார் ்்பாலிருக் 
்கிறது.  தினமும் எனனு்ன ஸ்்கப்ில் 
்்சு்கிற அவர் இப்்பாது ஸ்்கபபுக்்்க 
வருவதில்்ல.  ் ்்சி இரண்டு வபாரங்கைபா 
்கிறது.  ்்பான ்்சயதபாலும் எப்்பாதும் 
எங்்கஜ்டு தபான.
 ஏதபாவது அவ்சர ் வ்லயபாயிருக்கும்.
 அதில்்ல ஊர்மி,  எனது தூரத்து 
உறவுக்்கபார அத்்த  அங்்க ்ரபாம்் 
நெபாைபா்க வ்சித்து வரு்கிறபார்்கள.  நெ்ரஷ் 
்்பாயிருக்கும் ஆ ி்்சில் தபான அவர்்களும் 
்வ்ல ் ்சய்கிறபார்்கள.  அவர்்கள பாி்யர்டு 
ஆ்க இருக்்கிறபார்்கள. அவர்்களுக்குப ்்பான 
்்சயது நெ்ர்ைப ் ற்றிக் ் ்கட்்்ன.  எனது 
்சந்த்கத்்தயும், அது உண்்மயபாயிருக்குமபா 
எனறும் அத்்தயி் ம் ்வட்்கத்்த விட்டுக் 
்்கட்்்ன.  அ்தக் ்்கட்்தற்குள எனக்கு 
உயிர் ்்பாய உயிர் வநதது.  அவவைவு 
்்கவலமபா்க இருநதது.  அ்தவி் அத்்த 
்்சபானன விையங்க்ைபா  ்சம்மட்டி அடியபா்க 
மண்்்யில் இறங்கின ஊர்மிைபா.
 நெ்ரஷ் ஒரு ்்ண்ணு்ன தபான 
எப்்பாதும் ்்சல்்கிறபானபாம்.  ்கபாதலர்்கள 
்்பால் தபானிருக்்கிறபார்்கள.  நெபான வி்சபாபாித்ததில் 
அவள ்கபால் ் ்கர்ள எனறு தபான ் தபாி்கிறது.  நெீ 
எதற்கும் அவ்னக் ்கண்டித்து ்வ.  இநதக் 
்கபாலப ்்சங்க்ை நெம்் முடியபாது எனறபாள 
என அத்்த.
 அவர்்கள ்சபாதபாரணமபா்கப ் ்்சிய்த 
உன அத்்த தவறபா்கப புபாிநது ்்கபாண்டி 
ருக்்கலபா்ம.
 அவர்்கள எனன ்்்சினபார்்கள 
எனறு அத்்த ்்சபானன்த நெபான 
அப்டி்ய உனனி்ம் ் ்சபால்்கி்றன. ் ்கள
 உங்களுக்கு ம்னவி இருக்்கிறபாள 
எனறீர்்க்ை,  அவள நெம் உற்வப ்ற்றி 
ஒனறும் ்்சபால்ல மபாட்்பாைபா?
 அவள ஒனறும் ்்சபால்ல மபாட்்பாள.  
்்சபானனபால் தபான எனன?  இனி அவ்ைப 
்ற்றி எனக்்்கனன?  நெீ இருக்கும் ்்பாது 
எனக்கு யபார் நெி்னவும் வருவதில்்ல நெிைபா  
வபாழநெபாள முழுதும் உன்னபாடு இருநது 
வி்லபாம் எனறு தபான நெி்னக்்கி்றன.  
அவ்ை ்்்வபார்ஸ ்்சயது உன்னத் 

திருமணம் ்்சயது ்்கபாளைட்டுமபா?
 அ்தல்லபாம் ்வண்்பாம்.  நெபான 
அடி்மயபாய யபாருக்கும் ஊழியம் ்்சயய 
மபாட்்்ன.  நெபான நெபானபா்கத்தபானிருக்்க 
்வண்டும்.  இப்டி்ய இருப்்பாம்.  
்ிடிக்்கபாத ்்பாது ்ிபாிநது ்்கபாள்வபாம்.
 ்சபாி ்சபாி.  வபா அ்றக்குப ்்பா்கலபாம் 
எனறு கூறி அவள இ்்்யப ்ிடித்துக் 
்்கபாண்்் நெ்நதபானபாம் நெ்ரஷ்
 இல்்ல, அநத அத்்த மி்க நெல்லவர் 
்கள.  எனமீது அக்்க்ற ்்கபாண்் வர்்கள.  
்்சபால்வது ்்பாயயபாயிருக்்க்வ முடியபாது.  
அதுமட்டுமல்ல அவர்்கள இருவ்ரயும் ஒரு 
்ரஸட்்பாரண்டில் அமர்நதிருக்கும்்்பாது 
்்சல்்்பானில் ்்பாட்்்பா ஒனறும் எடுத்து 
அனுப ி்யுளைபார்்கள.  இ்தபா அது இதுதபான.
 ்்பாட்்்பா்வப ்பார்த்த ஊர்மிைபா 
அதிர்நதபாள.  எனனடி இவைபா?
 எனனடி உனக்கு இவ்ைத் ் தபாியுமபா?
 ஆமபாம்டி,  நெபாம் இதற்கு முன இருநத 
ஆ்ி்சில் எனது விஙக்்கில் என்னபாடு 
்ணிபுபாிநதவைல்லவபா?  நெீ கூ் ்பார்த்தி 
ருப்பாய,  ஞபா்்கம் இருநத ிருக்்கபாது 
உனக்கு,  இவள அப்்பாது அங்்க இருநத 
ஒரு ்ம்னஜ்ரக் ்கபாதலிப்தபா்கவும் 
்்சபால்லிக் ்்கபாண்டிருநதபார்்கள.  இரண் 
்்பாரு நெபாைில் அநத இருவரும் அங்கிருநது 
மபாயமபா்கிவிட்்பார்்கள.  எங்்கபா முன்் 
டிரபானஸ்ர் வபாங்கிப ் ்பாயவிட்்பார்்கைபாம்.  
ஓ  இப்்பாது தபான ஞபா்்கம் வரு்கிறது. 
அ ப ் ் பா து  ்க ல் ்க த் த பா  எ ன று  த பா ன 
அடி்ட்்து ்்ச்சு.
 எனன ்்சபால்்கிறபாய நெீ?

தன்முனை

க�ோபத்தில் க�ோ்திக�தினகறேன 

ஆவியோ� சுடு�திறேது

அமை்தியோ� இருக�தினகறேன

பனியோய் குளிரும் ைனது

- ஷர்ஜிலா யாகூப்



  4|

 அவள நெல்லவள இல்்லயடி,  அவளு 
்்ய ஆ்ை மயக்கும்  அழகு ்மக்்கபபும், 
நெ்்யழகும் எநத ஆ்ணயும் அவள 
்கபாலடியில் விழ ் வக்கும் எனறு அப்்பா்த 
்்்சிக் ்்கபாளவபார்்கைடி.  ஐயய்யபா அநத 
அரக்்கி் யபா்பா உன நெ்ரஷ்.  
 என மன்ம ்சபாியில்்ல ஊர்மி.  
எனக்கு வபாழ்வ ்ிடிக்்கவில்்லயடி
 ்சீச்்சீ அப்டி்யல்லபாம் ்்சபால்லபா்த 
அஞசு,  அதி்கம் ்்பானபால் இரண்டு 
மபாதங்கள தபான உன நெ்ரசு்ன இருப்பாள.  
முடிநத வ்ர ்ணம் ்்கபாஞ்சம் ்கறநது 
விடுவபாள.  அதற்குப ்ிறகு அநத வல்லூறு 
்வறு தி்்ச ்நெபாக்்கிப ்றநது விடும்.  
்கவ்ல்ய விடு.  அதற்குப ்ிறகு திருநதிய 
நெ்ரஷ் உனனி்ம் தபான வருவபார்.

 இனி அவர் திரும்்ி வநதபாலும் 
எனனபால் அவ்ர ் நெ்சிக்்க முடியபாதடி.  என 
நெம்்ிக்்்க்ய, உண்்மக் ்கபாத்ல  உ்ல் 
இச்்்சக்்கபா்க தூக்்கி எறிநத அவ்ர நெபான 
ஏற்்க்வ மபாட்்்ன.  ஆனபால் எனனபால் 
இனி ்வ்றபாரு ஆ்ணயும் நெி்னத்தும் 
்பார்க்்க முடியபாதடி.  எனறவள, ்பாவம் 
உன்னயும் வருத்தி விட்்்ன.  ்சபாபாிடி 
எனறவள ஊர்மிைபாவின ்திலுக்குக் கூ்க் 
்கபாத்திரபாமல் அங்கிருநது எழுநது நெ்நதபாள.
 ்கனத்த மனது்ன ஊர்மிைபாவும் 
தன வீட்டிற்கு நெ்நதபாள.
 ்்பாம்்ம ்்பால் ஆ்ிஸ வருவது.  
தன ்ணி்யச் ்்சயவது,  யபாரபாவது 
்்கட்்பால் அதற்கு ்தில் ்்சபால்வது ்ணி 
முடிநது வீட்டிற்குச் ் ்சல்வது எனறிருநதபாள 
அஞ்சனபா.  ஊர்மிைபாவி்ம் மட்டும் ்சில 
்்பாழுது்கைில் அவ்ைப ்ற்றி மட்டும் 
்்கட்்பாள.  அதுவும் சுருக்்கமபா்கத்தபான.
 திடீ்ரனறு ஒரு நெபாள இரவு 12 
மணிக்கு அ்ல்்்சி ்சிணுங்கியது.  இநத 
்நெரத்திற்கு யபாரபாயிருக்கும் எனறு அ்த 
உயிர்ப்ித்தபாள.   ஊர்மிைபா  நெ்ரஷ் தபான 
்்்சினபான.
 ஊர்மிைபா தபா்ன, நெபான நெ்ரஷ் 
்்சு்கி் றன.  நெபான ்கல்்கத்தபாவிலிருநது வநது 
விட்்்ன.  வீட்டிற்குச் ் ்சன்றன.  அஞ்சனபா 
என்ன வீட்டிற்குள வர்வண்்பாம் எனறு 
்கத்வ்ய திறக்்க மபாட்்்ன என்கிறபா்ை
 ஆமபாம், நெீங்கள எநதப ்்ண்்ணபா 
்பாவது குடும்்ம் நெ்த்துவீர்்கள, நெி்னத் 
தபால் அஞ்சனபா்வப ்பார்க்்க வருவீர்்கள 
எனறபால் அவள வீடு எனன ்சத்திரமபா?
 எனன ்்சபால்்கிறீர்்கள நெீங்கள
 எனக்கும் எல்லபா விையமும் ் தபாியும் 

கடினம்

ஒரு நோள் ைட்டும் உண்ோக்  
எனறேோல் முடியோது என�திறேோய் ..! 
. 
சரி , நோமளய உ்மவயும்  
இனகறே எடுததுகக�ள் எனறேோல்  
அதுவும் , முடியோது என�திறேோய் ..! 
. 
என ைனகவ்மனமய  நீ  
ஒரு நோளும் அறேியைோட்்ோய் ..! 
துனபம் ைிகுந் என வயிகறே ..! 
. 
உனகனோடு வோழ்ல் எனககு  
ைி�வும் �டினம் ்ோன கபோலும்  ! 
 

   - செல்வம் செரஜியொமஜி
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நெ்ரஷ், இனியும் நெபா்்கம் ்வண்்பாம்.
 ்சபாி,  நெீங்கள ்்சபால்வது ்சபாி தபான.  
நெபான அதற்்கபான தண்்்ன்ய எதுவபா்க 
இருநதபாலும் ஏற்றுக் ்்கபாள்கி் றன.  எனன 
இருநதபாலும் அஞ்சனபா மபாதிபாி யபாரும் ்கி் ்க்்க 
மபாட்்பார்்கள.  அநதச் ்சிறுக்்கியபா்ல என 
புத்தி தடுமபாறிவிட்்து.  இப்்பாது உணர்நது 
விட்்்ன.  நெீங்கள தபான எப்டியபாவது 
அஞ்சனபா்வ ்சமபாதபானப்டுத்தி என்னபாடு 
மறு்டியும் ்்சர்த்து ்வக்்க ்வண்டும்.  
ஊர்மிைபா உங்க்ை என தங்்கயபா்க 
நெி் னத்துக் ்்கட்்கி் றன. நெ்நத தவறுக்்கபா்க 
நெ பா ன  அ வ ை ி ் ம்  எ த் த ் ன  மு ் ற 
்வண்டுமபானபாலும் மனனிபபு ்்கட்்கி் றன.  
இனி இது்்பால் ்ஜனமத்திலும் நெ்க்்கபாது.
 அவைி் ம் மபா்ன ் த்ன உன்னப 
்்பால் ஒரு அழ்கி் ய நெபான ்பார்த்ததில்்ல 
என்றல்லபாம் ்யலபாக் விட்டீர்்க்ை 
அப்்பாது.  அதற்குப ்ிறகு அவ்ைவி் 
அழ்கி் யக் ்கண்டு விட்டீர்்க்ைபா? இனி 
்மல் அவைி் ம் எப்டி வர்ணிபபீர்்கள,  
அவள அ்த நெம்் முடியுமபா?  அவளும் 
எனனி்ம் இ்தத்தபான ்்சபானனபாள, 
இனியும் அவள உங்கள ்்ச்சுக்்க்ை 
நெம்புவதபாயில்்லயபாம். நெ்ரஷ் ்்சயத 
தவ்ற உணர்நது திரும்்ிவிட்டீர்்கள.  
்்கபாஞ்சம் ்்பாறுங்கள.  ்கபாலம் ்்பா்கட்டும்  
்கபாயங்கள ஆறலபாம்.  அதுவ்ர உண்்மயபா 
யிருங்கள.  
 ்சபாி,  இ்த நெபான தண்்்னயபா்க்வ 
ஏற்றுக் ் ்கபாள்கி்றன.  நெீங்கள ் ்சபால்வதும் 
்சபாி தபான.  என நெ்த்்தயினமூலம் அவ்ை 
மபாற்று்வன என்கிற உறுதி எனனி் 
மிருக்்கிறது.  நெனறி ஊர்மிைபா, 
 அ்ல்்்சி உயிபாிழநததும் என 
நெி்னவு்கள ்ின்னபாக்்கிச் ்்சனறன.  
என ்கணவரும் அ்த அவைி்ம் தபான 
ஏமபாநதபார்.  ஆனபால் அவர் அவ்ைப ் ற்றித் 
்தபாிநததும் தன வபாழ்வ்ய முடித்துக் 
்்கபாண்்பார் என்கிற ்்சபா்கச் ்்சயதி 
அஞ்சனபாவுக்கும் ்தபாியபாது நெ்ரசுக்கும் 
்தபாியபாது.  நெபா்ன அ்த என மனதில் 
ஆழத்தில் இட்டுப பு்தத்து விட்்்ன.  
நெி்னவு்கைினூ்் அவள ்கண்்கைில் 
்கண்ணீர் அருவி ்பாயநது ்்கபாண்டிருநதது.

n

குயிலகள் நரஜியிடம்

மூனகறேழுதது சநம் 

அது விமை ை்திபபறறே 

உயிருககு விமை கபசி 

்ீரைோனிககும் சநம் 

 

விடியமை க்ோமைதது 

வீ்தியில் நதிறகும் ைனதுககு 

விசைோய் 

வநது நதிககுது 

விமை கபசும் ைிரு�ங�ள் 

 

கூடி கபசி குயிலிமன 

நரியி்ம் ்ள்ளி வி் 

விமை கபசு�தினறேனர 

போவம் அந் பறேமவயின 

போசக�ோரனி்ம் ப்ம் 

இல்மை எனபது கவ்மன 

 

நதிரக�்தியோய் நதிறகும் 

நதிரபந்ம் நதிரந்ரம் 

இல்ைோ கபோரோட்்ம் 

வயிறறு பசிககு கூ் 

ப்ம் இல்மை 

நரியி்ம் கசரதது வி் 

எஙக� இருநது வரும் ப்ம் 

 

இறுைோபபு்ன இறு்தி வமர 

இருநது விட்டு கசல்�தினறேன 

அந் குயில்�ள்  

நரியி்ம்  சிமறேயில் 

அ�பபடுவம் வி் 

சு்ந்திரைோ� இருநது விட்டு 

கசல்ைைோம் எனறே எனனகைோ!!!  

முபீத்
சோய்ந்ைருது 

இைஙம�
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மனம்எனும் குரங்கு 
 
ஆம் ைனி் ைனம் 
்ோவிசகசல்லும் ஓர குரஙகு ்ோன 
ைி� விமரவோ�வும் எளி்ோ�வும் 
எைது இசமசபபடி ைோறறேி  
அழகு போரபப்ோல் 
 
ஏகனோ க்ரியவில்மை 
க்மவ�மள �ோட்டினும் 
விருபபுக�ள் எபபடிகயோ  
முந்தியடிதது ம�சகசைவின  
பட்டியலில் மு்லி்தம் 
பிடிதது க�ோள்�தினறேன 
 
ஒனமறே வி் இனகனோனறு  
நதிைி்த்திறகு நதிைி்ம் 
அழ�ோ�வும் க்மவயோ�வும் 
ைோறேி கபோ�தினறேன  
நம் எண்ங�ளில் 
 
இனறு எைக�ோ� 
இருந்மவ எதுவும்  
நோமள நைக�ோனமவயல்ை  
எனும் முடிவிமன  
ைி� எளி்ோ� எடுதது 
அமனதம்யும் ைறேநது  
�்நது கசல்வ்ோல்  
நதிசசயம் 
ைனி் ைனம் ஓர குரஙகு ்ோன! 
 

 - தி.தரெசினஜி
 ைல்ைோவி
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்வி்வொயி

 
இயறம� க�ோம்நதிைதம் உழுக்டுதது 
இயஙகும் உயிர�ளுககு உ்வளிதது 
கசருபகப அ்ியோ் உமழபபோளி 
நோட்ம் கசழிக� மவக�தினறே விவசோயி 
 
வறேண் பூைியிமன ப்பபடுத்தி 
வரபபு�ள் அ்திைமைதது சீரபடுத்தி 
வளங�ள் அத்மனயும் வம�படுத்தி 
விமளசசமை கைம்படுததும் விவசோயி 
 
வட்டிககு �்னவோங�தி பயிரவசசு ்ன 
வயிறறுப பசியிமனகய அ்க�திவசசு 
வருஷம் பூரோவும் உமழசசுமழசசு பிறேர 
வோழ உ்வளிககும் விவசோயி 
 
பருவநதிமை ைோறும் �ோைத்திலும் 
பயிரழிஞ்சு கபோகும் கநரத்திலும் 
ப்றேி துடித்ழுவும் விவசோயி அவர 
போரக� வருவ்தில்ை குைசோைி 
 
�நதுவட்டி �்னம்க� 
வங�தி�ளும் �்மவம்ககும் 
கநோநதுைனம் கபோ�யிகை 
தூககு�யிறு அரவம்ககும் 
 
உமழபபுககு கூலியில்மை 
உரததுககு உறு்தியில்மை 
உறபத்தியும் கபரு�வில்மை 
உழவனின வோழவுக்ோல்மை 
 
சட்்ததுககு குமறேவுைில்மை 
சநம்�மள �ோ்வில்மை 
இஷ்பபட்் விமையுைில்மை 
நஷ்த்திலும் நோளும்க�ோள்மள 
 
�ட்சி�ள் பையிருநதும் எனனபயன 
�ஞ்சிககு வழியில்ைோ பஞ்சம்வரும் 
�றறேவர�ள் ஒனறுபட்டு முனவரணும் 
�ழனிமயத்ோன சீரமைசசு பயிரந்ணும் 
 
அரசுப்ி யோ�கவணும் விவசோயம் 
அரஙக�றும் அ்னபினனர சு�கபோ�ம் 
்ரிசுநதிைம் �ோணுைஙக� ை்கக�ோைம் 
்னனிமறேவோய் ஆகும்நோடு வருங�ோைம்

 - க்வி நாஞெசில

   |

  
 
புதுயு�ம் கவணடுகைன 
புறேபபடும் ைனகை 
நீ �ோணும் �னோ 
நதிஜைோய் ைோறேிடுைோ? 
 
பசியோகை பிரோ்ன பிரியோ் 
யு�ம் கவணடும் 
 
ஆயு்த்ோல் ஆயுமள அழிதது 
அட்டூழியம் புரியோ் 
யு�ம் கவணடும் 
 
கபணமைமய வம்தது, 
இனபம் �ோணுகவோர இல்ைோ் 
யு�ம் கவணடும் 
 
பசுமை அழிநது 
சிம்யும் ்ர்ிமய 
ைீட்க்டுத்தி்  
புதுயு�ம் கவணடும் 
 
கபோம்யில் விழுநது 
அறேிவிமன இழநது 
�ோைத்தின பிடியில் 
�ோைதம் �ழிககும் 
அறேிவிலி இல்ைோ் 
புதுயு�ம் கவணடும் 
 
நவீனத்தில் மூழ�தி 
நோ�ரீ�த்தில் ்திமளதது 
உறேவின உனன்ம் அறேியோ் 
ஜீவன�ள் இல்ைோ்  
புதுயு�ம் கவணடும் 
 
பினமுது�தில் குத்தி 
பிறேமர வீழத்தி 
கவறறேிநம் கபோட்டி்  
எட்டி உம்ககும் 
க�ட்் எண்ைில்ைோ் 
நல் உள்ளங�ள் க�ோண் 
புதுயு�ம் கவணடும்... 
 
இபபடியோன 
புதுயு�கைோனறு 
நதிஜைோகுைோ? 
�னோவில் ைட்டும் ்ோன 
நதிமைத்திடுைோ? 
 

- அறூொ அஹலா
�ல்முமன - இைஙம�
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 ்்ச்னயூர் ்சபறீன நெீங்கள உங 
்க்ைப ்ற்றிய அறிமு்கத்்த எங்கைது 
வபா்ச்கர்்கள ் நெஞ்சத்்த ் தபாட்்் இனி்த 
ஆரம்்ியுங்க்ைன?

 எனது ்்யர் ்சஹபாபடீன முஹம்மது 
்சபறீன நெபான ்கிழக்கு மபா்கபாணத்தின அம் 
்பா்ற   மபாவட்்தில் அட்்பா்ைச்்்ச்ன 
எனும் ஊபாில் வ்சித்து வரு்கி்றன 
நெபான ்்ச்னயூர் ்சபறீன எனும் 
பு்னப்்யபாில் ்கவி் த்கள, ்பா்ல்்கள, 
ஆயவுக்்கட்டு்ர்கள என எழுதி வரு்கி் றன 
அதுமட்டுமல்லபாது இ்ணய தைங்கைில் 
உளை எழுத்து.்்கபாம் ்கவியுல்கப பூஞ 
்்சபா்ல, ஒரு ்கவிஞனின ்கனவு மற்றும் 
அக்னிச் ்சிறகு்கள தமிழ்்ர்வ ்்பானற 

தைங்கைிலும் குழுமங்கைிலும் ்தபா்ரபா்க 
எழுதி வரு்கி் றன. அதுமட்டுமல்லபாது சுயபாதீன 
ஊ்்கவியலபாைரபா்கவும் தற்்்பாது ்்பாது 
ஊ்்கங்கைில் ்்்சப்்பாத ்்சயதி்க்ை 
்தபா்ல்்்சி  ஊ்்கவியலபாைரபா்க நெவீன 
மு்றயில் மக்்கள ்்சயதி  PEOPLE 
NEWS ஊ்்கத்தின மு்கபா்மயபாைரபா்கவும் 
்ணியபாற்று்கி் றன  எனது குடும்் ் ினனனி 
் ற் ற ி  கூறப ்்பானபால் எ ன து  த ந ் த 
்சஹபாபடீன தபாய றகுமத்தும்மபா ்ச்்கபாதரர் 
்ஜ்சீல் (ஆ்சிபாியர்)  ்சஜீத் ்ச்்கபாதபாி ்ச்பானி 
ஆ்கிய ஆறு உறுப ி்னர்்க்ை ் ்கபாண்் ஒரு 
்சபாதபாரண குடும்்மபா்க வபாழநது வரு்கி் றபாம்.

 ்்ச்னயூர் ்சபறீன ்க்லத்து்றயில் 
ஈடு்பாடு எப்டி ஏற்்ட்்து?
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 இயல்்ில் நெபான ஒரு இலக்்கியப 
்ித்துளைவன புத்த்கங்கள மீது ்கபாதல் 
அதி்கம் ்பா்்சபா்லக் ்கபாலங்கைில் இருநது 
வபா்சிபபு மீதும் ்க்த, ்கட்டு்ர, ்்ச்சு, 
அறிவிபபு ்்பானறவற்றில் எனக்கு அதி்கம் 
ஈடு்பாடு இருநதது ்சிறிய வயதில் இருந்த 
முடி்வட்டும் ்சலூன ்க்்்களுக்கு ் ்பானபால் 
அஙகுளை ்த்திபாி்்க்கைில் ்வைிவரும் 
ஆக்்கங்க்ை வபா்சிப்துண்டு ி்றகு நெபான 
ஆரம் ி்த்தில் இருந்த மு்கநூல்  வபாயிலபா்க 
தத்துவ ்கவி்த்கள ்கபாதல் ்கவி்த்கள 
்பா்ல்்கள  என ்சினன ்சினன ் நதி வபாி்கைபால் 
ஆக்்கங்க்ை  எழுதிப்்பாடு்வன அத்ன 
என மு்கநூல் நெண்்ர்்கள ்சிலர் குரல் 
்்கபாடுத்து உயிர் ்்கபாடுப்பார்்கள ்சிலர் 
்த்திபாி் ்க்களுக்கு அனுப ி் ்வைிவநத்த 

ி்ரதியபா்க எனக்கு அனுப ி் ்வப்பார்்கள 
இவவபா்ற எனதபான ஊக்்கத்்தயும் ஆர்வத்்த 
யும் அதி்கபாித்தபார்்கள இவவபா்ற ்க்லத் து்ற 
யில் ஈடு்பாடு ஏற்்ட்்து.

 உங்கைது பு்னப்்யர் அநதப 
்்யருக்குப ்ினனபால் ஏதபாவது சுவபா 
ர்சியங்கள இருப்ின அ்த கூ் ்்கிர்நது 
்்கபாளைலபாம் எங்கைது வபா்ச்கர்்களுக்்கபா்க?

 ஆரம்் ்கபாலங்கைில் நெபான முஹம்மது 

்சபறீன எனும் எனது ்்யபாில் தபான என 
எழுத்துக்்க்ை ஆரம் ி்த்்தன. ஆனபால் ்சமூ்க 
வ்லதைங்கைில் எனது ்கவி் த்களுக்கும் 
்பா்ல்்களுக்கும் மி்கப்்பாிய அங்கீ்கபாரம் 
்கி்்த்தது அதன்ிறகு  எனது ்்சபாநத 
ஊர் அட்்பா்ைச்்்ச்ன அதில் ்்ச்னயூர் 
எ னு ம்  ் த த் ் த  எ டு த் து  ் ்ச ் ன யூ ர் 
்சபறீன எனறு எனது ஆக்்கங்க்ை  எழுதி 
வரு்கி்றன பு்னப ்்யரபா்க மபாற்றக் 
்கபாரணம் எனது ஊர்மீதபான அதீத ்கபாதலும் 
்ற்றுதலும் ்்பாதுவபா்க்வ எனது ஊர் 
நெ்்ப ் பாவ்ன்கள அ்னத்தும் இலக்்கியம்  
்ச பா ர் ந ் த  ்க ் ல ய பா ்க  இ ய ற் ் ்க ் ய 
வைமபா்க்வ ்்கபாண்டு அ்மநதுளைது 
ஆ்க்வ எனது ஊ்ரயும் உல்கறியச் 
்்சயய்வ எனது நெபாமத்்தபாடு ஊ்ரயும் 
்்சர்த்து எழுதி வரு்கி் றன.
 ்கவிஞர், ்பா்லபா்சிபாியர் இநத இரு 
மு்கங்களுக்கும் எவவபாறபான ஒற்று்ம 
்வற்று்ம ்கபாணப்டு்கினறது?   
 
 ்கவி் த்கள ்பா்ல்்கள இரண்டு்ம 
ஒரு ்கரு்வ ்வத்துதபான அ்மயும் 
அதனபா்ல  அதில்  ஒற்று்ம ்கபாணப்டு்கி 
றது. ஒரு ்கரு்வ ்வத்து எழுதி விட்டு 
அத்ன ்நதியபா்க அ்மத்தபால் ்கவி் தயபா்க 
இனம் ்கபாணப்டும் ஆனபால் ்பா்ல் எழுதும் 
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்்பாது அதற்கு அதி்கம் விதி மு்ற்கள 
உளைன ்ல்லவி அனு்ல்லவி ்சரணம் 
்்பானற்வ வபார்த்்தயில் ்சநதம் அதி்கம் 
இருக்்க ் வண்டும் இ்்சக்கு எதிரபா்க அ்மய 
்வண்டும் இதில் ்வற்று்ம உளைது.

 உங்கள முயற்்சியில் உருவபான 
்பா்ல்்கள ்ற்றி கூறுங்க்ைன?

 எனது ஊபாி்ல ்த்சிய மட்்த்தில் 
்ல ்சபாத்ன்கள ்்்த்த ்்சபா்ர் எனறு 
அ்ழக்்கப்டும் ஒரு வி்ையபாட்டுக் 
்கழ்கம் உளைது ்சமூ்கத்துக்கு உதவி 
்்சயவதில் அதீத ஈடு்பா்பா்க இருப்து்ன 
இ்ைஞர்்களுக்கு ்வ்லவபாயபபு்க்ை 
ஏற்்டுத்தி ்்கபாடுப்திலும் அதி்கம் ்சநதர் 
்ங்க்ையும் வபாயபபு்க்ையும் ்்ற்றுக் 
்்கபாடுப்திலும் ்்ரும் ்சக்தி வபாயநத 
அநத வி்ையபாட்டுக் ்கழ்கத்துக்்்க எனது 
்்சபாநத முயற்்சியில் நெ்்யில் வீரம் 
்யிற்்சியின ்த்கம் எனறு ஆரம்்ிக்கும் 
துளைலபான ்பா்்ல எழுதி மு்கநூல் 
வபாயிலபா்க ்வைியிட்்்ன அதி்கமபான 
ர்சி்கர்்கைின ்பார்்வக்கு எட்டியது.

 அதன ி்றகு ்தனனிநதிய தி் ரப்் 
இ்்சய்மப்பாைர் திரு. ்க ி்் லஷ்வபாின இ்்ச 
யில் ்கபாதல் ்பா்ல் எழுத வபாயபபு ்கி் ்த்தது 
தற்்்பாது தமிழ்சினிமபாவில் ்வைிநெபாட்டு 
்பா்லபா்சிபாியரபா்க ்கலக்்கிக் ்்கபாண்டிருக்கும் 
்கவிஞர் ்பா்லபா்சிபாியர் ்்பாத்துவில் அஸமி 
னபால் தபான இநத வபாயபபு்கி்்த்தது  
அத்னயும் ்வற்றி்கரமபா்க எழுதி் னன 
்லதரப்ட்் தமிழ வபா்னபாலி்கைில் 
அநத ்பா்்ல ்வைியிட்டு நெல்ல்தபாரு 
வர்வற்பு ்கி்்த்தது ்ிறகு முனனபால் 
்கிழக்கு மபா்கபான முதல்மச்்சர் ஹபாபீஸ நெ்சீர் 
அவருக்கும் ஒரு ்பா்ல் எழுதியிருக்்கி் றன 
ஊர் ்்சபா்கம் எதனபா்ல உருவபானது 
என ஆரம் ி்க்கும் ்பா்ல் அதற்கும் நெல்ல 
வர்வற்பபு்கி் ்த்தது சுமபார் ் த்தபாயிரத்திற்கும் 
்மற்்ட்  ் ப்ார் வயபாைர்்கள ப்ார் வயிட்்னர் 

ி்றகு த்பா ல வினில் நெ ீ எனும் ஆல் த்்தில் 
நெ ீ வநத வபாழக்்்க்ய எனறு ஆரம் ி்க்கும் 
்கபாதல் ்பா்ல் ்்க்லக்்சி ஹிட்டினபால் 
்வைியிட்டுயிருந்தபாம் இலங்்கயின ்த்சிய 

சுயபாதீன ்தபா்லக்்கபாட்்சி வ்சநதம் டீவியில் 
நெம்ம ஹிட்ஸ நெி்கழச்்சியில் ்்சும் ்பா்லபா்க 
அ்மநதது அதன ி்றகு்தனனிநதிய தமிழ 
்சினிமபாவில் ்பா்ல் எழுதவபாயபபு ்கி் ்த்து 
நெபான அ்த விரும்்ல எனது இலக்கு 
அதுவல்ல.

 உங்கைது ்மபாழியபாளு்ம்ய 
வைர்த்துக்்்கபாளை நெீங்கள எவவ்்கயபான 
முயற்்சி்க்ை ்மற்்்கபாள்கினறீர்்கள?

 எனது திற்ம்க்ை வைர்ப்தற்க்கு 
நெபான அதி்கம் புத்த்கங்க்ை வபா்சிப்்ன ஒரு 
்க்லஞன தன இலக்்கியப ் யணத்தில் ் மல் 
உயர்நது ்்பாவதற்க்கு அடிப்்்யபா்க 
அவர்்கள வபா்சிப்் ்நெ்சிக்்க ்வண்டும் 
அநத வபா்சிபபுதபான நெபா்ை அவர்்க்ை 
வபா்ச ிக்கும்.  எனது ்த்லில் அதி்கம் 
வபா்சிபபுதபான அநத வபா்சிபபுதபான நெபாளுக்கு 
நெபாள  என்ன ்தடித்தரு்கிறது இவவபா்ற 
நெபான ்ல்ர ்தடியும் இருக்்கி்றன. 

 ்கவி்த மனிதனுக்கு ஏன ்த்வப 
்டு்கிறது? ்கவி்தயபால் எனனதபான ்்சயது 
வி் முடியும்?

 ்கவி்த மனிதனுக்குளளும், ஏன 
விலஙகு்கைி் மும் தபாவரங்கைிலும்கூ  ்இருக் 
்கிறது. ்கவித்துவத்தின அடிப்்்யபான 
அழ்கி யலின இ்ல்கைில் ்கவி் த ஊடுருவி 
நெரம்்பாய இருக்்கிறது. எங்்கபா ஒரு தபாய தனது 
குழந்த்யக் ் ்கபாஞ்ச்வபா தூங்க்வக்்க்வபா 

்்சயத அர்த்தமற்ற ஒலிக்குறிபபு்க ை முதல் 
்கவி் தயபா்க இருநதிருக்்கலபாம் அழ்கி யலில் 
இருநது அறிவியல் வ்ர ்ரவும் ்கவி் தயின  
வீச்சுக்்கள நெம்்ம உயிர்பபு்ன ்வத்துக் 
்்கபாளை ்்பாிதும் உதவு்கினறன. ்ல 
நூற்றபாண்டு்கள வ்ர இ்்சயு்ன ்கலந 
திருநத ்கவி் த அண்்மயில் தபான ்பாட்டுக் 
கும் உ்ரநெ்்க்கும் இ்்ப்ட்  ் ஒரு 
இறுக்்கமபான வடிவத்்த எட்டியது. தன 
்்பாக்்கில் ்்சல்லும் ஒரு மனித்ன, 

ி்றி் தபாரு ்பா்த்யக் ்கபாணும்்டி, நெல்ல 
்கவி் த்கள திரும் ி்ப ்பார்க்்க ்வக்்கினறன. 
வழக்்கமபான வழக்்கத்திலிருநது விடு்டும் 
தருணங்களும் ்கவி் தத் தருணங்க்ை. ஒரு 
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்சிறிய ஆசுவபா்சத்்த ்யனும் ்கவி் த்கள தர 
முடியலபாம். குறள, ்ஹக்கு, ்கபாப ி்யங்கள, 
்க பா ண் ் ் பா க் ்க ள  எ ன  வ ி த ம்  வ ி த ம பா ்க 
மனிதனின து்ணயபா்க ்தபா்ர்நது இருப 
்்வ, ்கவி் த்கள. மனிதனின புற வரலபாற்்ற 
அல்ல, அ்கவரலபாற்்றப ்்பாதிநது ்வத் 
திருப்்வ ்கவி் த்கள.

 உங்கள எழுத்து எதிர்்கபால ்சமூ்கத் 
்தப புரட்டிப்்பா  ்் வண்டும் என நெி் னத்த 
துண்்பா?

 எனனு்்ய எழுத்து எதிர்்கபால 
்சமுதபாயத்்த புரட்டிப்்பாடும் அப்டிங்கிற 
நெி்னபபு எனக்்கில்்ல. அ்த ்சபாதிக்்க 
முடியுமபா எனற மி்கப்்பாிய ரபாட்ை்ச வினபா 
எனக்குள ஓடிக்்்கபாண்்்தபான இருக்்கிறது. 
்்பாியபா்ர நெி்னவூட்டு்கி்றன அவ்ர  
வி்வபா மி்கப்்பாிய ்சீர்த்திருத்தவபாதி 
எழுத்துல்கத்தி்ல ்ிறநதிருக்்க முடியும். 
அவவைவு ்ினதங்கிய ்சமூ்கத்தில் ்ிறநது 
வைர்நத, அவ்ர உல்கத்தினு்்ய மி்கப 
்்பாிய ்குத்தறிவு ஞபானப்பார்்வ ்்கபாண்் 
ம்கபா எழுத்தபாைர் ்்பாியபார். அவரு்்ய 
எழுத்து, ்சமூ்கத்்த புரட்டிப ்்பாடும், 
மபாற்றத்்த உருவபாக்கும் எனற அவரு்்ய 
முழு்மயபான எண்ண்ம இனனும் நெி் ற 
்வறவில்்ல எனற ்ட்்சத்தில், எல்லபா 
எழுத்தபாைர்்களு்்ய இலக்கு்ம ்சமூ்கத்்த 
்சீர் திருத்தம் ்்சயய ்வண்டும் எனற 
நெி் லயில் மட்டும் இருநது விடுவதில்்ல. 
்சமூ்கத்தினு்்ய அவலங்க்ை, தவறு 
்க்ை அடுத்தடுத்த ்சநததியினருக்கு சுட்டிக் 
்கபாட்டுவது கூ  ் ்்பாதுமபானதபா்க இருக்கும். 
அநத விதத்தில் எனனு்்ய எழுத்துக்்கைின 
மூலமபா்க ்்சயய நெி்னப்து, ்்சபார்நது 

்்பாய ்கி் க்கும் இ்ையவர்்கள மனதபால் 
ம ி ்க வு ம்  அ வ ஸ த் ் த  ் ட் டு  ்க ி ் க் கு ம் 
நெி் னவு்கைின நெி்கழவு்க்ை மீண்டும் புதிய 
த்லமு்றயினருக்கு ஓர் எடுத்து ்கபாட்்பா்க  
நெி் னவூட்டி வபாழவியல் டி்்ச்ன எவவபாறு 
எடுத்துச் ்்சல்ல ்வண்டும் என்துதபான 
எனனு்்ய எழுத்து பாீதியபான இலக்கு 
அதற்்கபான முயற்்சி்க்ை்ய நெபான ்்சயது 
வரு்கி் றன.

 நெீங்கள விமர்்சனங்க்ை எவவபாறு 
ஏற்று ்்கபாளவீர்்கள?

 விமர்்சனங்க்ை ஏற்்தும் அநத 
விமர்்சனங்கைில் இருநது மீண்டும் நெல்ல 
வி்த்க்ை வி்தப்தும் எனக்குப 
்ிடிக்கும். உணர்ச்்சிவ்சப்ட்் நெி்லயில் 
்சமூ்கம் ்சபார்நத ்்கபா்ங்க்ை ்வைியில் 
ய பா ரு க் கு ம்  ் ய ப ் ் பா ம ல்  து ண ி ந து 
்்கபாண்்் ்்கபாட்டித்தீர்ப்்ன. ஆனபால் 
அதில் உண்்ம பு்தநதிருக்கும் எனறு 
எல்்லபாருக்கும் ்தபாியும். ஆனபால் என 
வீட்்பார் என்ன திட்டுவபார்்கள உனக்்்கன 
இநத ்வ்ல எனறு. ஆனபால் அதற்்கபா்க 
நெபான என இயல்்் மபாற்ற முடியபாது.

 கு்றநத ்ட்்சம் ஒரு தனிநெ்்ரயும் 
்பாதிக்்கபாத வண்ணம் ்கருத்து பாீதியபா்க 
்மபாது்வன. எங்கள ்்்பபு பாீதியபா்க 
இதுவ்ர யபாரும் ் மபா்சமபான விமர்்சனங்க்ை 
்வக்்கவில்்ல. ்கபாதல் ்மபாழி ்ற்றி்யபா 
அல்லது  என ்கவி் த்கள ் ற்றி ஆக்்கபூர்வமபான 
விமர்்சனங்கள வநதன அவற்்ற நெபான 
திருத்தியிருக்்கின்றன. அநத வ்்கயில் 
விமர்்சனங்க்ை நெபான முழுமன்தபாடு எற்றுக் 
்்கபாளளும் ் க்குவத் ் தபாடுதபான உள்ைன.

 இன்றய இ்ைஞர்்கள எல்லபா 
வி்யங்கைிலும் மி்கவும் அவ்சரமபா்க்வ 
்்சயற்்டு்கினறபார்்கள இது ஆ்ரபாக்்கிய 
மபானதபா? அவர்்களுக்கு எனன ்்சபால்ல 
விரும்பு்கினறீர்்கள? 

 அவ்சரமபா்க ்்சயற்்டுதல்  எனறபால் 
இரண்டு வ்்கயில் ் பார்க்்க ் வண்டும்  ஒனறு 
நெிதபானமபா்க ்யணித்தல் இரண்்பாவது நெிற் 
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க்்கபாமல் ஓடுதல் ்சில வி் யங்கைி் ம் ் நெருஙகும் 
்்பாது நெிதபானமபா்கத்தபான ்நெருங்க ்வண்டும் 
்சில வி்யங்க்ை நெிற்்கபாமல் ஓடித்தபான 
அ்்ய ்வண்டும் இன்றய ்தபாழிநுட்்  
வைர்ச்்சி அதி்கம். அநத வைர்ச்்சி ்்பால 
நெபாமும் ்்சயற்்் ்வண்டும் எநத்வபாரு 
வி்யத்்தயும் ்தபா்ரும் ்்பாது நெபாம் 
்தபா்ர்நத அநத வி்யம் யபாருக்்கபாவது 
இ்்ஞ்சலபா்க இருக்குதபா அல்லது அநத 
வி் யம் ்வற்றி்கரமபா்க முடியுமபா என நெனகு 
ஆரபாயநது ்்சயற்்  ் ்வண்டும் ்கி் ்க்கும் 
வபாயப்  ் ்யன ்டுத்து அதில் ்கி் ்ப்து 
எது்வனறபாலும் உனது அடுத்த ்கட்் 
்பாயச்்சலுக்கு அனு்வமபா்க இருக்கும் ் தபால்வி 
்க்ை அதி்கமபா்க தனி் மயில் ்்கபாண்்பாடு  
்தபால்விக்கு ி்றகுதபான ்வற்றிக்கு அங்கீ 
்கபாரம் ்கி் ்ப்து

 உனது ்வற்றிக்கு நெீ ்பாடு்டு 
வ்தவி் உன்னபாடு ்்பாட்டியிடும் 
அநத தரப ி்னபாின ்தபால்விக்கு நெ ீ ்பாடு்டு 
உன்னத்்தடி்ய தபானபா்க  ்வற்றி 
வரும்  இது்வ எனது ்வற்றியின ஆயுதம். 
இவவபாறு இன்றய இ்ைஞர்்கள ்்சயற் 
்ட்்பால் நெியபாயமபான அங்கீ்கபாரத்்த அ்்ய 
முடியும்.

 மி்க இலகுவபா்க இ்ணயவழி ்்பாட்டி 
்கைில் ்பாிசு்கள விருது்கள ்கி் ்க்்கினறது இது 
எத்த்ன ்கபாத்திரம் என நெி் னக்்கினறீர்்கள?

 முழு்மயபா்க ்்சபால்லப்்பானபால் 
இவவபாறபான ்்பாட்டி்களுக்கு நெபான அதி்கம் 
்்பாட்டியிடுவதில்்ல எனக்கு ்நெரம் 
்கி் ்த்தபால் அநத ்நெரத்தில் வபாயபபு்கள 
இருநதபால் ்்பாட்டி விதிமு்ற்க்ை அறிநது 
்்கபாண்டு நெபான ் ்பாட்டியிடு்வன ஆனபாலும் 
்சிலர் நெனறபா்க ்்சயற்்டு்கிறபார்்கள ்சிலர் 
ஒரு குழுவபா்க இருநது ்்கபாண்டு அவர்்கள 
்்பாட்டி்கள நெ்பாத்தி ்க்லஞர்்களுக்கு 
அ்ழபபு விடுத்து அநத ்க்லஞர்்க்ை 
்்பாட்டியி்  ்வத்து ஏற்்பாட்டு குழுமத்தில் 
உளைவர்்களுக்்்க அதி்கம் ்பாிசு வழஙகு 
வ்த எனனபால் ்கபாணக்கூடுது இவர்்கள 
ஏன இவவபாறு ்்சயற்்டு்கிறபார்்கள 
எனறபால் அவர்்கைது வைர்ச்்சி் ய ்ட்்் 

தீட்்்வ இநத முயற்்சி என கூறலபாம். 
ஆ ன பா ல்  ் நெ ர் ் ம ய பா ்க  ் ்ச ய ற் ் டு ம் 
இலக்்கிய உளைங்கைின வீட்டுக்்கத்வ 
விருது்களதபானபா்க்வ முன வநது  தட்டும்.

 உங்களுக்்கபான வபாயபபுக்்கைில் 
இலங்்க ஊ்்கங்கைின ்ங்கைிபபு?

 ஊ்்கங்கள ்சிலர் ்ணத்திற்்கபா்க 
்்சயற்்டு்கிறபார்்கள ்சில ஊ்்கங்கள இனத் 
திற்்கபா்க ் ்சயற்்டு்கிறபார்்கள இலக்்கி யத்்த 
்நெ்சிக்கும் ஊ்்கங்கள  ஓர் ்க்லஞனின 
அங்கி்கபாரத்்த எவவபாறு வழங்க ்வண்டும் 
என்தில் ்தபா்ர்நதும் ்்சயற்்ட்டு வரு்கி 
றபார்்கள அவவ்்கயபான ஊ்்கங்களுக்கும் 
்த்திபாி் ்க்களுக்கும் ்சஞ்சி் ்க்களுக்கு என 
தபான வபாழத்து்கள எனதபான ்யணத்தில் 
எனக்கு ஊ்்கங்க்கள ஓர் த்்யல்ல, 
என்ன ் தபா்ர்பு்்கபாண்டு ் நெர்்கண்் 
உங்களுக்கும் ்த்திபாி்்க ஊ்்கத்திற்கும் 
நெனறி்களும் வபாழத்து்களும் ்தபாிவிப்தில் 
ம்கிழச்்சி அ்்்கி்றன.                          n
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வோரதம்�ளுககும், 
எனககும் க�ோஞ்சம், 
ப்தில் கசோல்லிப கபோ, 
எனன கசய்்ோய் அபபடி ? 
 
எனககு ைட்டும் ்ோன 
இமவகயல்ைோம் நதி�ழ�திறே்ோ ? 
உ்ரவு�ள் கநோறுங�, 
எலும்பு�ள் கநோறுங�... 
 
�சோபபுக �ம்க �த்திமய வோங�தி 
�ோறமறே நறுக�திப கபோடும் 
அளவுககு கவறுமை ைனசில்.... 
 
ஓரோயிரம் முமறே சிந்திக�பபட்டு 
வோரதம்�மள ைனசுககுள் பந்திமவதது 
பரிைோறேக �ோத்திருந்ோலும்... 
 
வட்்ததுககுள் வட்்ைடிககும் 
�டி�ோரமுள்ளோய், 
ம்ம்ம்ம் நோனும் 
க�ோஞ்சம் பழ�திகக�ோண்ோலும்.. 
 
ைனம் முழுதும் கைளனம்  
"நோன எனும் நோன" ைமறேந்து 
எனறே எண்கை 
பிடிக�வில்மை... 
 
இபகபோது எதுவும் க்ோனறேவில்மை 
்ண்ீர கவலியிட்் 
ஓர 
்னிமைத ்ீவுககுள் கு்திககும் 
சிறு  ்வமளயோ�திறேது ைனசு... 
 
இனிகைல் �விம் எழு்பகபோவ்தில்மை.. 
 
இனிகைல் �விம்யோய் 
எழு்பகபோவ்தில்மை..!

   
குழலி குமரரென்

என சுவோசத்தின நீளம் 
என போரமவயின தூரம் 
எல்ைோம் ைறேக�டிக�ச 
கசய்யும் பரவசம்... 
 
உனனோல் எனனில் 
கசரதது மவத் 
�ட்டுபோடு�மள இழநக்ன.  
 
க�ோஞ்சம் �விம் 
க�ோஞ்சம் �றபமன எனறு 
பட்்ோம்பூசசிக �னவு�ளு்ன 
�தி்நக்ன.... 
 
�றபமனப கபட்டிககுள் 
குவிக�பபட்டிருககும் எ்திரபோரபபு 
விம்�ளும், 
பஞ்சுபகபோ்தி�ளோய் �ட்டிமவத்திருககும் 
�னவு மூட்ம்�ளும், 
இனனும் ஏரோளைிருக� .. 
 
க்க�திமவத்திருந் 
ஆமச அம்மய 
அவிழததுவிட்் க�ோஞ்சும் வோரதம்�ள் 
கபசிவந் 
குரல், 
க�ோஞ்சம் வோரதம்�ளோய் சுருங�தி்கவ... 
 
இனறு ஏக்ோ ஒனறு 
இனம் �ோ் முயனறு 
க்ோறறுபகபோன உ்ரவு... 
 
விரல் நுனியில் வோரதம்�ள் நசுக�பபட்டு, 
க்ோணம்ககுழியில் தூக�திலி்பபட்டு, 
மு�ம்போரதது கபசமுடியோது 
்றக�ோமை கசய்து க�ோள்�தினறேன.. 
 
முட்டிகக�ோணடும் நதிறகும் 
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 அவள முனங்கிக்   ் ்கபாண்டிருநதபாள. 
இனறு திடீ்ரன ்்சபால்லிக் ்்கபாளைபாமல் 
் பா க் ் ர்  நெ ி ன று  வ ி ட் ் ் த  அ வ ன 
எதிர்்பார்க்்கவில்்ல. அவ்ை விட்டு விட்டு 
்வைி்ய எங்்கபா ்்சனறு விட்்பான. 
அவளுக்கு அழத் ் தபானவில்்ல. அவள ் மல் 
அவனுக்கு அக்்க்றயில்லபாமலும் இல்்ல. 
ஒரு ்வ்ை அவன ்பாக்்்ரக் கூட்டி வரப 
்்பாயிருப்பா்னபா? .. ்்ச ்சபான்ஸே இல்்ல. 
அவனபால் அது முடியபாது.  ்பாக்்ர் வருவபார், 
எப்டியும் அவர் வருவபார். ்சில ்்பாது தபான 
அவர் இப்டி. மற்ற்டி ் பாக்்ர் தங்கமபானவர்.
 அவள ்ிறக்கும் ்்பா்த இநத 
வியபாதியு்ன தபான ்ிறநதபாள. ஆனபால் 
அவ்ை எல்்லபாரும் விரும்்ினபார்்கள. 
அவள ்்ரழ்கி. அநத அழ்கில் மயங்கிய 
அவன,  இநத வியபாதி் யத் ்தபாிநதிருநதும் 
அவ்ை மணநது ்்கபாண்்பான. எப்்பாதும் 
அவளு்்ன்ய ்கபாலத்்த ஓட்டினபான. ்சில 
்்பாது அவனது தபாய, இவைது மபாமியபார் 
்கடிநது ்்கபாளவபாள அவ்ன, எப்்பாதும் 
அவளு்்ன இருப்தபா்க. அவன எ்தயும் 
்்பாருட்்டுத்துவதில்்ல. அவள அழ்கில் 
அப்டி்யபாரு மயக்்கம், அவள இவனுக்்கபாயச் 
்்சயயும் ் வ்ல்கைில் அப்டி்யபாரு திருபதி 
அவனுக்கு. ்சில ்்பாது ்சிறு ி்ள்ையபாய 
மபாறி மணிக் ்கணக்்கில் இவ்ைபாடு 
வி் ையபாடிக் ்்கபாண்டிருப்பான. ்சில ்்பாது 
தன்ன்ய இவள ்கண்்கைில் ்கண்டு 
ர்சிப்பான. அவன நெண்்ர்்க்ைக் கூ் இவள 
விருநதுக்கு அ்ழப்பாள. அவர்்க்ைபாடும் 
அவன அரட்்்யடித்து ம்கிழவபான. 
அவன ம்கிழச்்சியில் அவளும் பூபாித்துப 
்்பாவபாள. ஆனபால் அநதப பூபாிப்்ல்லபாம் 
்சில மணி ்நெர்ம அவளுக்கு.மீண்டும் 
வியபாதி அவ்ைத் ்தபாற்றிக் ்்கபாளளும். 
்வத்தியர் வநது மருநது ஏற்றும் வ்ர 
வலியபால் முனஙகுவபாள. தபாங்க முடியபாமல் 
அவன உ்்ன ்வத்திய்ரக் கூட்டி வநது 

மருநது ஏற்றி விடுவபான. அவளும் ்்ழய 
நெி் லக்கு வநது, அவ்னபாடு ்்கபாஞ்சிப 
்்்சி ம்கிழவதும் தினமும் வபாடிக்்்கயபா்கிப 
்்பாயவிட்்து. 
 ்சில ்சமயங்கைில் அவ்ை ்கவனிக் ்கபாது 
விட்டுவிடுவதும் உண்டு. அப்்பா்தல்லபாம் 
அவள வலியபால் துடித்துப ்்பாவபாள.. ஒரு 
மு்ற ்்கபாமபா நெி் லக்கும் ்்சனறு விட்்பாள. 
நெல்ல ்வ்ை ்பாக்்ர் வநது மருநது 
ஏற்றியதும் அவள ்்ழய நெி் லக்கு வநது 
விட்்பாள.. ஹ்ம் அவைபால் வபாழக்்்கயின  
்ல மணி ்நெரங்கள தினமும் வீணபா்கிப 
்்பா்கினறன அவனுக்கு . ஆனபாலும் அவ்ை 
்நெ்சித்தபான.. அவள இவன ஆ்்ச்க்ை 
நெி்ற்வற்றும் அழ்கியபாயிற்்ற. உரு்கி 
உரு்கிக் ்கபாதலித்தபான. «்பாக்்ர் வரபாத ் ்பாது 
இவ்ை அரவ்ணத்துக் ் ்கபாளை ் வண்டும். 
இப்டி வலியில் விட்டு வி் க்கூ்பாது.  ் பாவம் 
அவள, எனக்்கபா்க்வ வபாழ்கிறபாள» எனறு 
நெி் னத்தவனபா்க்வ இப்்பாது மருநதுப 
்்ட்்்கத்்த வபாஙகுவதற்்கபா்க ்வைி் ய 
்்சனறுளைபான.. அதில் ் வத்தியபாி் ம் ் ்கட்டு 
மருநது ்சிறிதை்வ நெிரப ி்க் ்்கபாளைலபாம் 
இனி.   ்பாக்்ர் வரபாத நெபாட்்கைில் அது 

ி்ர்யபா்சனமபாய இருக்கும்.
 அ வ ள  இ ன னு ம்  மு ன ங ்க ி க்  
்்கபாண்்் த பா ன  இ ரு ந த பா ள .  இ ் த பா 
அ வ ை ி ன  அன்பானவன வநது விட்்பான. 
இனியவ ளுக்குக் ்கவ்லயில்்ல.. ஓ 
்பாக்்ரும் வநது விட்்பார். இப்்பாது அவள 
்்கபாமபா நெி்லக்குச் ்்சனறிருநதபாள. 
முனங்கல் ்சத்தம் நெினறிருநதது. 
 அவன ஓ்்பாடிச் ்்சனறு ்சபார்ஜ்ர 
அவளு்ன இ்ணத்து விட்்பான.மின்சபாரம் 
அவளுக்குள ஏறியதும் அவள மீண்டும் 
உயிர்ப ்்ற்றபாள. 
 அவள ்வறு யபாருமில்்ல அவ்ன 
மயக்்கி, அவளு்்ன்ய ்ல மணி 
்நெரங்க்ை வீணடிக்்கச் ் ்சயயும் அழ்கபான 
அரக்்கி ்்கப்்்சி.

 இம்தியபாஸ ்சபாஹுல், 
 
 இலங்்க
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 நெபான ி்றநதது ்பாண்டிய நெபாடு.. 
்பாண்டிய நெபாட்டு ்பாடினி.. யபாம் எனறு 
்்ருமிதத்து்ன ் ்சபால்லிக் ் ்கபாளவதுண்டு..
 ஏ்னபா ்்சபாழ நெபாட்டின மீது ஒரு 
மபான்சீ்க ்கபாதலுண்டு.. ஆயிரம் வரு்ங்களுக்கு 
முனபு ்பாண்டிய நெபாட்டில் ி்றநது.. ்்சபாழ 
நெபாட்டில் வபாக்்கப்ட்்்்னபா ்யனன்வபா 
்யன ்கவியுளைம் ்கற்்்ன ் ்சயததுண்டு..
 அதுவும் ்கல்்கியின ்்பானனியின 
் ்ச ல் வ ன  ்க ் த ்க ் ை  ்ச ி று  வ ய த ி ல்  
வபா்சித்ததிலிருந்த ் ்சபாழ நெபாட்டின மீதுளை 
்ற்று அதி்கமபா்கிக் ்்கபாண்டிருநதது..
 ்்சபாழ நெபாட்டின வைமும்.. ்்சபாழப 

்்ரர்சர்்கைின வீரமும்.. ்கரு்ணயும்.. 
வீரர்்கைின உ்ழபபும்.. அர்ப்ணிபபும் 
ம்லக்்கச் ்்சயயும்..  ்்சபாழப்்ரர்சர் 
இரபாஜ ரபாஜ ்்சபாழன ்கட்டிய தஞ்்ச 
்ிர்கதீஸவரர் திருக்்்கபாயி்ல 2018ல் ஒரு 
மு்ற ்கபாணும் ்பாக்்கியம் ்்ற்்றன..
 அதற்கு இ்ணயபா்க.. அவர் திரு 
ம்கனபார் மபாமனனர் இரபா்்சநதிரன ்கட்டிய 
்கங்்க ்்கபாண்் ்்சபாழீசுவரத்்தக் ்கபாண 
்ல ஆண்டு்கைபா்க மனம் ஏங்கியது..
 22ஆண்டு்கைபா்க ் வைி மபாநெிலத்தில் 
வபாழும் எனக்கு.. அது எட்்பாக்்கனியபா்க்வ 
இருநதது..
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 நெபானகு வரு்ங்கள முனபு ்கங்்க 
்்கபாண்் ்்சபாழீசுவரர் திருக்்்கபாயிலுக்கு 
78 ஆண்டு்களுக்குப ்ிறகு தனனபார்வலர் 
்கைின ் ்ரு முயற்்சியபால் கு்முழுக்கு விழபா 
நெ்்்்ற்றது.. அவர்்கைில் ்சிலர் எனது 
நெண்்ர்்க்ை.. எனினும் அப்்பாழுது 
எனனபால் ்்சல்ல இயலவில்்ல..
 குறுந்தபா்்கயில் த்லவ்னக் 
்கபாணபாத த்லவி ஏங்கி தவித்து.. ்மலிந 
த்த ்்பானற நெி்லயிலிருநத ்்பாழுது.. 
அபாிய வபாயப்பா்க நெண்்ர் இயக்குனர் ் ிரபு 
்சங்கர் அவர்்கள தமது வி்பா முயற்்சியபால் 
இ ் ற வ ன ி ன  த ி ரு க் ் ்க பா ய ி ் ல யு ம் . . 
இல்லத்்தயும் ்தயவீ்க மணங்கமழ 
்வக்கும்.. உயர் தரமபான ்சபாம்்ிரபாணி 
தயபாபா ிக்கும் ஒரு ்தபாழ ிற்்சபா்ல்ய 
்்ருந்தபாற்று ்்பாி்ர் ்கபாலத்தில்.. ்ல 
த்்்க்ை உ்்த்்தறிநது திருவபாரூபாில் 
்கட்டி முடித்தபார்.. என்னயும் திறபபு 
வ ி ழ பா வ ி ற் கு  ்ச ி ற ப பு  வ ி ரு ந த ி ன ர பா ்க 
அ்ழத்தபார்..
 ்்ருந்தபாற்று ்கபாரணமபா்க ்க்நத 
ஒனற்ர ஆண்டு்கைபா்க எஙகும் ் ்சல்லபாமல்.. 
இ்ணய வழி இலக்்கிய நெி்கழச்்சி்கள.. இல்லப 
்ணி்கள.. எனது இலக்்கியப ்ணி்க்ைன 
்ர்ரப்பா்க இருநதபாலும்.. ்கங்்க ்்கபாண்் 
்்சபாழ புரம் ்்பா்க ்வண்டு்மனற எண்ணம் 
மட்டும் இதயத்தில் எனறும்  சுழனறுக் 
்்கபாண்்்யிருநதது..
  வீ ட் டி ல்  இ ந ் நெ ர த் த ி ல்  ் ்ச ல் ல 
்வண்டுமபா..?! ்்கபா்ரபானபா மூனறபாவது 
அ்ல வரு்மன்கிறபார்்க்ை்யன தயங்கி 
னபாலும்..  எம் ஈ்சனின ்சக்தி்யன்ன 
ஈர்த்தது.. எ்தயும் ்சநதிக்்க துணிவு்ன 
தனி்யபாருத்தியபா்க புறப்ட்்்ன..
 திருவபாரூபாில் ்தபாழிற்்சபா்ல திறபபு 
விழபாவும் எைி்மயபான மு்றயில் நெ்் 
்்ற்றது.. நெண்்ரு்்ய குடும்்த்தி னரும் 
அனபு்னும். அக்்க்றயு்ன ்கவனித்தனர்.. 
்்சபாழ நெபாடு ்்சபாரு்்த்து என்தற் ்்கற்றபார் 
்்பால்.. ்்சனற இ்்மல்லபாம் தஙகும் 
இ்மும்.. உணவும்.. விருந்தபாம்்லும்.. 
அரு்மயபா்க இருநதன..
 அடுத்தக்்கட்்ப ்யணம் ்கங்்க 
்்கபாண்் ்்சபாழ புரம் ்நெபாக்்கி நெ்கர்நதது.. 
்்கபாவி்ல ்நெருங்க ்நெருங்க இதயத்தில் 

அதிர்வ்ல்கள..
 இதுவ்ர ்்ங்கைில் மட்டு்ம 
்பார்த்த ஒரு ்ிரம்மபாண்்த்்த ்நெபாில் 
்ிரமிபபு்ன ் பார்த்துக் ் ்கபாண்டிருந்தன..
அனறு அபாியலூர் மபாவட்் ஆட்்சியர் 
வநதிருநதபா்லபா எனன்வபா ்்கபாவில் 
முழுவதுமபா்க சுத்தம் ்்சயயப்ட்டிருநதது..
 இ ர பா ஜ  ர பா ஜ  ் ்ச பா ழ ன  ்க ட் டி ய 
தஞ்்ச ்்ருவு்்யபார் ்்கபாயி்லப 
்்பான்ற.. இநதக் ்்கபாயிலில் அருள 
்பாலிக்கும் இ்ற்ய ்ிர்கதீசுவர்ரன்ற 
அ்ழக்்கிறபார்்கள.. ்்சபாழீசுவரர் எனறும் 
அ்ழக்்கிறபார்்கள..
 11ஆம் நூற்றபாண்டில் இரபாஜ ரபாஜ 
்்சபாழனின ம்கன மபாமனனர் இரபா்்சநதிரன 

  |
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இர்சித்து இர்சித்து ்கட்டியிருக்்கிறபார்..
 ்ிர்கதீசுவரர் 13 அடியில் ் ிரமபாண்் 
மபாய ்கபாட்்சியைிக்்கிறபார்.. ்பார்த்தவு்ன 
இதயம் ்்்்த்து.. உ்ல் நெடுங்கியது.. 
தமிழப ் பா்ல்்க்ை மனமுரு்க ் பாடி்னன..
 ்கர்ப்்கிர்கத்திற்கு ்ம்லயுளை 
தைங்களுக்குச் ்்சல்ல ஏற்்கன்வ நெண்்ர் 
அனுமதி வபாங்கியிருநதபார்..
 முதல் தைத்திற்குள ்்சனறவு்ன.. 
மனம் தியபான நெி்லக்குச் ்்சனறது.. 
அங்கிருக்கும் ்சிறு துவபாரம் வழியபா்க 
்டுத்த ்டி ்சிவலிங்கத்்த தபாி்சித்்தன.. 
ஆயிரம் ஆண்டு்கைபா்க நெ்க்கும் தினப்டி 
பூ்்ச்கைபால் விபூதி.. மலர்்கைின மணம் 
நெபா்சி்ய து்ைத்தது.. அதில் ஒரு 
்தயவீ்கம் நெி்றநதிருநதது..
 ் ம ் ல  அ டு த் த  த ை த் த ி ற் கு ள 
்்சனறவு்ன தனனி்ல மறந்தன.. 
்ரவ்சம்்ந்தன.. த்லக்கு ்ம்ல 
180 அடியில் ்்கபாபுர விமபானத்தின உட் 

புறத்்தக் ்கண்டு.. எனது உட்புக்்கபாவி ் ிறவி 
்்ருங்க்லில் நெீநதியது.. ்மபாட்்சத்்த 
எண்ணியது.. என்னயறியபாது உட்புறச் 
சுவர்்க்ை ்தபாட்டுத் த்வி. .  ்கட்டி 
அழு்தன.. அது்வபாரு ் மயமறநத நெி்ல..
 ஆயிரம் ஆண்டு்களுக்கு முனபு 
எநத ்தபாழில் நுட்் வ்சதி்களும் இல்லபாத 
்கபாலத்தில் எப்டி இப்டி துளைியமபா்க 
்கட்டியிருப்பார்்கள..!!
 எத்த்ன ்்பாருட்்்சலவு.. மனித 
உ்ழபபு.. ் ்பாற்்்கபால்லர்்கள.. தச்்சர்்கள..
்கட்டுமபான ்்பாறியபாைர்்கள.. மநதிபாி்கள.. 
்சபாமபானியர்்கள தம்்ம இத்திருப்ணியில் 
ஈடு்டுத்தியிருப்பார்்க்ைன எண்ண எண்ண.. 
மபாமனனர் இரபா்்சநதிரன ்பாிவபாரங்களு்ன 
அலங்கபாிக்்கப்ட்  ் யபா்ன மீது ்கம்பீரமபா்க 
அமர்நது முன ்்சல்ல.. ்ல்லக்கு்கைில் 
்ட்்த்து அர்சி்களும்.. புரவி்களும்..வீரர்்களும் 
்கண் முன்ன வநதுச் ் ்சனறனர்..
 ்்கபாயிலின ஒவ்வபாரு ்கல்லிலும்.. 
்்கபாபுர ்சிற்்ங்கைிலும்.. ்கல்்வட்டு 
்கைிலும் ஒரு உயிர்பபு இருநதன.. அ்வ 
அ்்சவதபா்கவும்.. ஆயிரங்கபால ்க்த்க்ை 
்்சபால்வதபா்கவும் ்ிர்ம ஏற்்ட்்து..
 ்சில ்சநநெிதி்க்ை ்க்நதுச் ் ்சனறபால்

க�ோவில் க�ோபுரம் வோன கநோக�திய 
போரமவயில்,,,,
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அம்மன ்சநநெிதி வரு்கிறது.. 9.5 அடியில் 
்்பாிய நெபாய்கி நெினற ் ்கபாலத்தில் இதயத்்த 
்கவர்்கிறபாள.. ்தவியின ்சநநெிதியிலும் 
்பாடி்னன.. அப்டி்ய திருமயி்ல 
்கற்்்கபாம்்பாைபா்க ்நெஞ்சில் நெி்றநதபாள..
 மபாமனனர் வழி்ட்் துர்க்்்க 
்கம்பீரமபா்க..விழி்கைில் ஒைிவீ்ச பூர்ண 
நெிலவபாய ்ிர்கபா்சிக்்கிறபாள..
 ்ிர்கபாரத்தி்ல்ய ஒரு  ் ்பாிய ்கிணறு 
இருக்்கிறது.. அது நெிரம்பும் ்்பாழுது வரும் 
நெீபாில் ்்ண்்கள ம்றவபா்க குைிப்தற்கு 
்டி்கள அ்மக்்கப்ட்டு ்்பாிய ்சிங்க 
மு்கத்துவபாரம் அ்மக்்கப்ட்டுளைது..
 ்கிணற்றில் இரண்டு ்வள்ை நெிற 
மீன்கள சு்கமபா்க நெீநதிக் ்்கபாண்டிருநதன..
ஆ்கபா இநத திருக்்்கபாயிலில்.. அடுத்த 
் ி ற வ ி ய ி ல்  மீ ன பா ்க  ் ி ற ந து . .  இ ந த க் 
்கிணற்றில் நெீநதினபா்ல ்்பாது்ம.. 
்ிறவிப ்ய்ன அ்்்வபா்ம்யன 
மனம் விரும்்ியது..
 நெண்்ர் இயக்குனர் ்ிரபு ்சங்கர் 
்ல ஆண்டு்கைபா்க ்்சபாழர்்க்ைப ்ற்றிய 
ஆரபாயச்்சியில் ஈடு்ட்டிருப்தபால்.. மபாமனனர் 
இரபா்்சநதிரன ்ற்றிய ்சபாித்திர ்்த்்தயும் 

வி் ரவில் தயபாபாிக்்க இருப்தபால்.. ்்சபாழ 
நெபாட்டின ்்கபாயில்்கள ்ற்றிய ்்சயதி்கள 
அ்னத்தும் அவருக்கு அத்துப்டி..
 வழி்நெடு்க ்்சபாழர்்கைின ்்கபாயில் 
்்கபாயிலின ்சிறப்்யும்.. ்ல புரபாதன 
்்சயதி்க்ையும்.. ்கல்்வட்டு்கள ் ற்றியும்.. 
்்கபாயிலின ்கட்்்க் ்க்ல..நெிர்மபாணம்.. 
அ க் ்க பா ல  நெ ி ர் வ பா ்க ் ம ன  ் ல் ் வ று 
்்சயதி்க்ை ்்சபால்லிக் ்்கபாண்டு வநதபார்..
 ்கபாலங்க்நது அழியபாமல் நூற்றுக் 
்கணக்்கபான ்க்லஞர்்கைின உ்ழப்ில் 
உருவபான ்க்ல நெயமிக்்க ்்கபாயிலின 
அழ்்க ்கண்டு இர்சித்து ் ல ் ்கபாணங்கைில் 
பு்்கப்்ங்கள எடுத்்தபாம்.. 
 அங்கிருநதவர்்கள நெபாங்கள யபா்ரன 
அறிய முற்்ட்டு.. அனபு்ன அைவைபா 
வினர்.. எங்களு்ன பு்்கப்்ங்களும் 
எடுத்துக்்்கபாண்்னர்.. ்சிவலிங்க பூ 
மரத்தின அடியில் ்சற்று நெிழலுக்கு 
ஒதுங்க.. ஒரு ்்ண்மணி ஓடி வநது 
எல்லபா ்சநநெிதியிலும் தமிழல ்ரபாம்் நெல்ல 
்பாடினீங்க ் யனறு ் ்சபானனது இதயத்்த 
்நெ்கிழ ்வத்தது..
 இநதத் தைம் ்லருக்கு ்வறும் 
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சுற்றுலபாத்தலமபா்க ்தபானறும்.. ஆனபால் 
என்னப ் ்பானற வரலபாற்று ஆர்வலர்்கள.. 
்சிவ ்க்தர்்கள.. ்்சபாழ நெபாட்்் ்நெ்சிப 
்வர்்களுக்கு ்கங்்க ்்கபாண்் ்்சபாழபுரம் 
்வறும் ்்ழய நெ்கரமல்ல.. ஊனிலும்.. 
உயிபாிலும் ்கலநத ்த்சப்ற்றுக்கு இ்ண 
யபான தமிழினத்தின அ்்யபாைம்.. 
ஆயிரம் ஆண்டு ்கபால தமிழனின ்க்ல 
்்பாக்்கி்ச்மன» ்தபாழர் ்்சபால்லும் ்்பா்த 
அவர் ்கண்்கள மினனின.. குரலில் வீரம் 

மிகுநதது.. உணர்ச்்சி வ்சப்ட்டிருநதபார்.. 
மபாமனனர் இரபா்்சநதிர்ன அவருள 
இறங்கிய்தப ்்பானறு ்தபானறியது..
 அதற்குள ்்கபாயில் வைபா்கத்திலி 
ருநது ்வைியில் வநதிருந்தபாம். 
 உ்்ன நெபான ்சபாி ்சபாி வபாங்க.. 
ஒரு ்கபா்ி குடிப்்பா்மன அவ்ர ்ச்கஜ 
நெி்லக்கு ்்கபாண்டு வந்தன.. ்்கபாயில் 
எதிர்க்்கவிருக்கும் ்க்்யில் கும்்்்கபாணம் 
டி்கிபாி ்கபா்ி ்தபாண்்்யில் சூ்பா்க 
இறங்கியது இதமபா்க இருநதது..
 ்க லி ங ்க த் து  ்க பா ை ி ய  ் பா ர் க் ்க 
்வண்்பாமபா வபாருங்க்ைன ்கபாபாில் 
அமர்நது கூறினபார். .  ஒரு குறுக்குச் 
்சபா்லயில் 1.5்கி.மீ ்யணப்ட்டு ்கீழச் 
்்சங்கல் ்மட்்் அ்்ந்தபாம்..
 ் த பா ல் லி ய ல்  து ் ற  1 1 ஆ ம் 
நூற்றபாண்டில் மபாமனனர் இரபா்்சநதிரன 
்கலிங்கத்திலிருநது இநதச் ்சி்ல்க்ை 
்்கபாண்டு வநததபா்கவும்..  (தற்்்பா்தய 
ஒடி்சபா மபாநெிலம்..)  ்கங்்க ஆறு வ்ர 

.... நணபர�ளு்ன

்திமரபப் இயககுநர பிரபு சங�ர
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்்சனறு ்வனறு வநததற்்கபான ்சபானறபா்க.. 
்வற்றிச் ்சினனமபா்க.. வநத்த நெி்னவுப 
்டுத்தும் விதமபா்க.. த்கவல் ்ல்்க்ய 
்வத்திருக்்கினறனர்..
 எப்டி ்கங்்க ் ்கபாண்் ் ்சபாழீசுவரர் 
்்கபாயிலிலுளை துர்க்்்க ்்கட்்்தல்லபாம் 
தருவபா்ைபா..  இவளும் அப்டித்தபான 
எனறபார்.. அவரு்்ய ்்சபாநத அனு்வம் 
ஒன்றயும் ்கண்ணீர் மல்்க ்்கிர்நதபார்..  
நெபான ்சினனப்்பா இருநதப்்பா.. இ்தபா 
இநத இலுப்் மரம் ்கீழதபான 18 அடியில 
நெினனபா.. அறியபா வயதில் ் பார்க்்க்வ ் யமபா 
இருக்கும்.. கூ்்வ அடுத்த ்சில ்கலிங்க 
்த்சத்து ்க்ல நுட்்ம் மிகுநத ்சிவநத மண் 
்சிற்்ங்களும் இருநதன.. அவற்்றத் தபான 
இஙகு ்ிரதிஷ்்் ்்சயதிருக்்கிறபார்்கள 
எனறபார்..
 ்த்தடியில் ்கம்பீரமபா்க நெினற அஷ் 
்புஜ வீரமபா ்கபாைியம்ம்னக் ்கண்்தும்.. 
்தயவீ்க உணர்ச்்சி உளைத்தில் ்க்ர 
புரண்்்பாடியது..
 அடுத்த ்சிறிய ்கட்டி்த்தில வபாி்்ச 
யபா்க ்கலிங்கத்து துர்க்்்க.. ்்ரவர்.. 
்்ரவி அருள ்பாலிக்்கினறனர்..
 ்்கபாவிலின எதி்ர உளை குைம் 
முழுக்்க ் ்சநதபாம்ர பூத்து.. ் ்ரழ்கி்கைபான 
்்சபாழர் குல தில்கம் இ்ைய ்ிரபாட்டி 
குநத்வ  நெபாச்்சியபா்ரயும்... ்கல்்கியின 
்கதபாநெபாய்கி ்்கபாடும்்பாளூர் இைவர்சி 
்வைபார் குல தில்கம் வபானதி்யயும் 
ஞபா்்கப்டுத்தியது...
 ்சற்று தூரத்தி்ல்ய ்்சநதபாம்ர 
குைத்தின அழ்கிற்கு ்சற்றும் கு்றயபாத 
்வண்தபாம்ர குைம் ஒன்றயும் ்கண்டு 
வியந்தபாம் .. 
 இனனும் அ்ர ்கி. மீ தூரத்தில் 
ஒரு ்சிதிலம்்நது.. இரண்டு ்பாம்பு 
புற்று்களு்ன மரத்திற்்கி்்யில் சுவர் 
இருப்தபாய ்தபானறும் இ்த்தில் ஒரு 
அழ்்க உருவபான மஞ்சள நெிற அழ்கி அருள 
்பாலிக்்கிறபாள.. ஒரு ்க்்கம் ்பார்த்தபால்  
்சற்்ற ஏக்்கத்து்னும்.. மறு்க்்கம் 
புனமுறுவலு்ன நெம்்ம அதி்சயிக்்க 
்வக்்கிறபாள..
 அவர் ்்சபானன்தபாரு வி்யம் 
ஆச்்சபாியப்டுத்தியது..உளளூர்வபா்சி்கள  
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எத்த்ன முயனறும் ்தவிக்கு புதிய 
்்கபாயில் எழுப் முடியவில்்ல.. அவள 
உத்தரவு தரமபாட்்்ஙகுறபாள எனறபார் 
்்சபா்கத்து்ன.. 
 அவளு்்ய மநதிரபபுனன்்கயில் 
ம ய ங ்க பா த வ ர்  இ ரு க் ்க  மு டி ய பா து . .  நெீ 
யபாரம்மபா..?! உனக்்்கனன ்்சபா்கம்மபா..?! 
உனக்கு நெபான ்கட்டு்கி்றன கூ்ர 
எனறபார் உணர்ச்்சி ததும்்.. ்தவியின 
மு்கம் ்சபாநதம்்நததபா்க ்தபானறியது. 
அ வ ் ை ப  ் ி பா ி ய  ம ன ம ி ல் ல பா ம ல் 
அங்கிருநது ்கிைம்்ி்னபாம்.
 இப்டி ்கங்்க ்்கபாண்் ்்சபாழ 
புரத்தின முக்்கியமபான ்சில ்்கபாவில்்க்ை 
அ ங கு ல ம்  அ ங கு ல ம பா ்க  இ ர ்ச ி த் து க் 
்்கபாண்டிருநததில் ்நெரம் ்்பான்த 
்தபாியவில்்ல.. மபா்லயபா்கி விட்்து.. 
 ஆயிரம் ஆண்டு்க்ைனன ்ல்லபா 
யிரமபாண்டு்கைபா்க வபாழும் தமிழினத்திற்கு 
்க பா ் ல  மு த ல்  ம பா ் ல  வ ் ர  நெ பா ள 
தவறபாமல் ்வைிச்்சம் தரும் ஆதவன 
தூரத்தில் ஆரஞசு நெ ிறத்தில் ்சு்ம 
நெி்ற மரங்களுக்்கி்்யில் ம்றநதுக் 
்்கபாண்டிருநதபான..
 வழியில்.. எனன ஆச்்சபாியம் விடி 
்வளைி ம்றநத்த தவிர.. மரங்களுக் 
்கி்்யில் ஒரு வண்ணமிகு ்்கபாவில் 
்்கபாபுரம் மு்ைத்தது. . அநதக் ்கபாட்்சி்ய 
ஒரு ்ஹக்கூவபா்க வடித்்தன..

‘‘்சுமரங்களுக்்கி்்யில் 
உய்ர மு்ைத்்தழும் வண்ணமிகு 
்்கபாயில் ்்கபாபுரம்’’

இப்டித்தபான ்ஹக்கூ(க்்கள) தன்ன 
எழுதிக் ்்கபாள்கினறன....
 ்்சபாழ ்த்சத்தில் ்்கபாபுர ்கல்சங 
்கைில் ்ட்டுத் ்தறிப்தற்்கபா்க்வ ஆயிர 
மபாயிரம் ஆண்டு்கள அதி்கபா்லயில புத்தம் 
புது ்்சம்்பாிதி ்கிைர்ந்தழும் எனறபால் 
மி்்கயபா்கபா..
 44 நெபாடு்க்ை ்்பாபாில் ்வனறு. 
்தற்்கபா்சியபா்வ்ய தனது ்வண்்்கபாற்ற 
்்கபா்்யின ்கீழ ்்கபாணர்நது.. ்கங்்க 
்்கபாண்் ் ்சபாழ புரம் எனற த்லநெ்க்ர (250 
ஆண்டு்கள ்்சபாழர்்கைின த்லநெ்கரமபா்க 
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இருநதிருக்்கிறது) உருவபாக்்கி.. உல்கி் ல்ய 
்சிறநத ்கப்ல் ்்்்ய ்வத் திருநத 
மபாமனனர் இரபா்்சநத ிரனின ்்சபாழ 
நெபாட்டின ்சபா்ல்கைில் ்யணிக்கும் ்்பாது.. 
குதி்ர்கைின குைம்்்பாலி்களும்... ்்் 
வீரர்்கைின ்வற்றிக் ்கைிபபும்.. ்சிறநது 
விைங்கிய வணி்கமும்.. ம்கிழச்்சியபான குடி 
யபானவர்்களும் ்கண் முன்ன இருப்தபா்க 
்தபானறியது.. 
 ்்சபாழ நெபாட்டிற்கு எம்்ம அ்ழத்து..
என வரலபாற்று தபா்கம் தீர்த்த அரு்மத் 
்தபாழர் ்ிரபு ்சங்கர் நெிச்்சயம் ஏக்்கத்து்ன 
வீற்றிருக்கும் அன்னக்கும் ்்கபாயில் 
அ்மப்பார் எனற உணர்வு ஏற்்ட்்து..
 மன்்சயில்லபாமல்.. இனி ்்சபாழ  
நெபாட்்் எனறு ்கபாண்்்்னபா்யன 
எண்ணி்ய.. அ்னவபாி்மிருநதும் வி்் 
்்ற்றுக் ் ்கபாண்டு எனது இல்லம் ் நெபாக்்கி.. 
அன்றய ்ம்ல ்சபாளுக்்கியம் அதபாவது 
இன்றய ்தலங ்கபானபா மபாநெிலத்திற்கு 
புறப்ட்்்ன..
 இனனும் இநத ்ிரமிப்ிலிருநது 
மீை ்சில ்கபாலமபாகும்.. இன்றய நெி்கழவு 

்கள.. நெபா்ைய இனி்மயபான நெி்னவு்கள..
 வபா்ச்கர்்க்ை நெீங்கள இநதக் ்கட்டு 
்ர்ய வபா்சிக்கும் ்நெரத்தில்.. தமிழினத்தின 
்வநதன இரபா்்சநதிர ்்சபாழபாின அ்க்வத் 
திருநெபாைபாம் ஆடித் திருவபாதி் ர தினத்தில்.. 
்கங்்க ்்கபாண்் ்்சபாழீசுவர்ம விழபாக் 
்்கபாலம் பூண்டிருக்கு்மனறு எண்ணும் 
்்பாழு்த ் மய்சிலிர்க்்கிறது..
 ்மலும் ் ்சபாழர் ்சபாித்திரக் ்கதபா்பாத்தி 
ரங்கள இயக்குனர் ் ிரபு ்சங்கர் அவர்்கைின 
வபாயிலபா்க  உயிர்்்றவுளை்தன்்த 
நெி்னக்கும் ்்பாழுது ஆவலும்.. வியபபும் 
ஏற்்டு்கினறன.. 
 ்தபாழருக்கும் அவரு்்ய ்கனவு்கள 
்மயப்் வபாழத்து்க்ை இப்்பாழு்த 
்்சபால்லி ்வப்்பாம்.. 
 வபாழ்க மபாமனனர் இரபா்்சநதிரனின 
பு்கழ.. வைர்்க தமிழர் வரலபாறு..

n
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 மபா. ஞபானசூபாி எனும் இயற்்்யர் 
்்கபாண்் ்கவிஞர் யபாழப்பாணம் அச்சு்வலி 
வ்க்்கில் 1984 ல் ி்றநது, 1996 ல் தமிழ 
நெபாட்டுக்கு புலம் ்்யர்நதவர். தற்்சமயம் 
திருச்்சியில் வ்சித்து வரு்கிறபார். அவரது 
இரண்்பாவது ்கவி் தத் ்தபாகுபபு இது . 

 ்தபாகுப்ின த்லப்் ்்பாதும் 
உளைிருக்கும் ்கவி்த்கள வபா்சிப்வர் 
்கைி்ம் உருவபாக்்கப்்பாகும் வலி்க்ை 
உணர்த்துவதற்கு .

 வருமபானம் ் தடி புலம் ் ்யர்தல் ் வறு; 
வபாழவி் ம் இழநது, வபாழவபாதபாரம் இழநது 
வலி்யபாடு புலம் ்்யர்தல் ்வறு. வநத 
இ்த்திலும் தனி் யபாரு அ்்யபாைம் இனறி 
அ்கதி எனற ஒற்்ற அ்்யபாைத்்தபாடு 
வபாழதல் தரும் வலி மி்கப ்்பாிது. அநத வலி 
குறித்து ்ல புதினங்களும், ்சிறு்க்த்களும் 
வநது ்்கபாண்்்யிருநதபாலும் ்கவி் த எனற 

வடிவத்தில் அ்வ வபா்சிப்வர்்கைி்மும் 
அநத வலி்ய எைிதபா்கக் ்க்த்தி விடு்கினறன. 
இநத ்தபாகுபபு முழுவதும் அத்த்்கய வலி 
தரும் வபாி்களதபான . ்்ழய நெி் னவு்கள 
தரும் வலி்க்ையும், வநத இ்த்தில் அனு் 
விக்கும் வலி்க்ையும் மி்க நுட்்மபா்க ்திவு 
்்சயதுளைபார் ்கவிஞர். ்கவித்துவமபான வபாி 
்க்ையும் மீறி வபா்சித்து முடிக்்்கயில் நெம்மி் ம் 
எஞ்சி நெிற்்்வ வலி… வலி… வலி… தவிர 
்வ்றபானறு மில்்ல . 

அரெசின் ெதிர்வட்டில 
அங்க அடடயாளங்கரளாடு
இடதயும் ரெரத்துகசகாள்ளுங்கள் 
மஜிசெம் மீதியாயிருககும்
உயிடரக காககப் ரொராடும் 
“அடிடமயான அகதி நாங்கள் “
ர்வசென்ன அடடயாளம் சொலல ?  

 அ்கதி்கள மு்கபாம்்கைில் நெ ி்கழும் 
்்கபாடு்ம்க்ை ்ட்டியலிட்டு முடிக்்கிறபார் 
ஒரு ்கவி்த்ய - உங்களுக்கு 

யாழப்ொணம் சதரஜி்வடதப் ரொல
யாழஜினஜிகள் சதரஜி்வதிலடல .  

 மு்கபாம்்கைில் வபாழவி்ம் என்து 
ஒரு வ்்கயபான ் வற்றி்்ம எனக் ்கபாட்டும் 
வபாி்கள - 

ெத்துககு ெத்து என்ெசதாரு 
கணஜித சூத்திரம்
இன்னும் மாறொமல இருககிொரகள்
கலலடெயின் அளட்வ .  

 அ்கதி வபாழவு என்து எவவைவு 
்்கபாடு்மயபான மனநெி்ல்யத் தரு்கிறது 
இநத வபாி்கைில் - 
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மஞெள் கனஜிசயான்ெசின்  
ெறகுெசியில உடெந்து கிடககும்  
குருதிசயன வீசெமடிககிெது
இந்த ்வாழவு .  

 ்்ழய நெி் னவு்கைில் மூழ்கி் யழுநது 
்வைி் யறி தற்்்பா்தய வபாழவு நெி் ல்ய 
எைி் மயபான வபாி்கைில் ்க்த்திச் ் ்சல்்கினறது 
்கவி் த ஒனறு -  

சீ்வல சதாழஜிலறறு
சீ்வியம் ரொன மூத்த 
குடியான்வன் ெிள்டள
ெடன நிழலும் அறறுப்ரொனான் .  

 ்கணியன பூஙகுனறனபாபாின வபார்த்்த 
்க்ை ்சற்்ற மபாற்றிப ்்பாட்டுளை வபாி்கைின 
வீபாியம் எவவைவு ் வப்த்்தக் ் ்கபாணர்்கிறது- 

ெமுத்திரத்தின் செருச்வளஜியில
ெடகுகரளாடு மூழகிய 
குழந்டதகடளசயாதுககும் கடரயில  
நாம் அகதியாய் 
அடுககப்ெட்டிருககிரொம்
யாதும் ஊருமஜிலடல  
யா்வரும் உெவுமஜிலடல .  

 அ்கதி்கைின வபாழவில் எதுவு்ம 
நெிரநதரமல்ல எனினும் வபாழநதுதபான ஆ்க 
்வண்டும் எனற நெம்்ிக்்்க்ய தனக்குள 
ைபா்க்வ உருவபாக்்கிக் ்்கபாளவ்தத் தவிர 
்வறு வழி ? 

அன்ென்டெககுப் செய்யும்  
மடழடய அன்ென்ரெ ரெசித்து்விடு  
ெிெசிசதாரு நாளஜில
அது அது்வாகவும்  
நாம் நாமாகவும்
இருப்ரொமா சதரஜியாது .    

 வபாழவு ்தடி வநத இ்த்திலும் 
வபாடிக்்்கயபான ் ்கபாடு்ம்கள ் தபா்ரத்தபான 
்்சய்கினறன - ஆனபால் எவவைவு மனப 
புழுக்்கம் !

கந்து ்வட்டியிலதான் 
இந்த ்வருடமும்
எமககான தீொ்வளஜி  
அடமானம் ட்வககப்ெட்டிருககிெது .   

 தங்கைது வலி்க்ை ் ிறபாி் ம் ் ்கிர்்்க 
யில் எத்த்ன ்்சபா்கத்்த மனதில் ்தக்்கி 
்வத்திருநதபால் இநத வபாி்கள உருவபாகும்- 

இடப்செயர்வின் ்வலிகடள
அகதியான்வரகளஜிடத்து 
ரகட்டுப் ொருங்கள் 
கண்ணீரஜில மஜிதககும் ்வாழ்வில
நீந்த முடியாது அடலவுறுவீரகள் .  

 இநத வபாி்க்ை வபா்சிக்்்கயில் 
நெமக்குள ஏற்்டும் குற்ற உணர்்வ அவவ 
ைவு எைிதில் உதறிச் ்்சல்ல முடியபாது -  

ரொடர எ்வரும் ்விரும்ெி ஏறெதிலடல
ஆனால அதுதரும் 
்விடளவுகள் குெசித்து அசெப்ெடுகிரென்
ரொர திணஜித்த இடப்செயர்வில
எப்ெடி நீங்கள் என்டன  
அகதிசயன ்விளஜிககிறீரகள் ?   

 ம ் ழ  கு ற ி த் து த பா ன  எ த் த ் ன 
்கவி்த்க்ை வபா்சித்து விட்்்பாம். ஆனபால் 
அநத ம்ழ ஒரு நெபாடிலியின ்பார்்வயில் 
்வறு ஒரு உணர்வு்க்ை உருவபாக்்கி 
விடுவ்த உணர்த்தும் வபாி்கள- 

யார  
க்விழத்து்விட்டது  
அந்த  
மதுப்புட்டிடய ?
இப்ெடிப்  
சொங்கி ்வழஜிந்ரதாடுகிெரத
நிலசமங்கும் ச்வள்ளசமன  
அகதிகளஜின் கண்ணீராய் .  

 எவவைவுதபான ் வத்ன்கள சூழநதி 
ருநதபாலும் இயற்்்க்ய இர்சிக்்கபாமல் 
இருக்்க முடியவில்்லதபான. ஆனபால் 
அநத இயற்்்கயும் ஒரு சுய ்ச்்சபாதபா்த் 
்தத்தபா்ன உருவபாக்்கி விடு்கிறது - 

தாயகமஜிழந்த என்டன  
நீங்கள் அகதி என்ெடழப்ெடதரொல
ொயமஜிழந்த ்வண்ணத்துப்பூசெசிகடள
என்ன செயரால அடழககிறீரகள் ?   

 உல்்க்ய ஆட்டிப ்்்த்துக் 
்்கபாண்டிருக்கும் ்்ருந்தபாற்று ்கபாலக் 
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்கபாட்்சி்கள ஒரு நெபாடிலியின ்பார்்வயில் 
்தபாற்று குறித்த ்யத்்தவி்  தனது எதிர் 
்கபாலம் குறித்த அச்்சத்்த மட்டு்ம உருவபாக்்கி 
விடு்கினறன என்்த உணர்த்தும் ஓர் 
ஒபபு்ம - 

ஊடகத்தில நிரம்ெி ்வழஜியும்  
செருந்சதாறெசில
ொடலகள் மரணஜித்துக கிடககின்ென
நிசெயமறெ எதிரகாலத்தின் 
சூனஜியத்துழலும் ஏதிலிரொல அசெம்  
ஒவச்வாரு இலலத்திலும் 
அடடந்திருககிெது .  

 புலம் ் ்யர்நத வலி்ய மிகுதியபா்கப 
்்்சினபாலும், உல்கின ்்பாதுவபான ்ிரச்்சி 
்ன்க்ையும் ்பாடு்்பாருைபா்கக் ்்கபாண்டு 
்சில ்கவி்த்க்ைத் தரு்கிறபார் – ்சற்்ற ் ்கடி 
்கலநது தன வலி மறக்கும் முயற்்சியபா்க . 

ரமடலத்ரதய காரட்டூன்கள்
அெசிட்வயும் அன்டெயும் 
ரொதிககும்ர்வடளயில
அடடககல ரதெத்தின் காரட்டூன்கள் 
நஞசூட்டுகின்ென .  

 ்சிறு ்சிறு வபார்த்்த்களதபான; 
ஆனபால் எத்த்ன அர்த்தம் ்்பாதிநத்வ – 

கடலமீதும்  
ெசிறுதுண்டு நிலம் ரதடும் 
அகதியின் ொதம் .  

 ஒரு ்சில வபாி்கள ்்்ப்பாைியின 
குரல் வழி்ய அ்னத்து நெபாடிலி்கைின 
மனக் குமுறல்்க்ையும் வலி ்்பாதிநது 
தரு்கினறன - 

அடடககலமான ரதெத்தில  
நடடப்ெிணங்களாய்த் திரஜிகின்ரொம்  
நிடன்வில  
ஊடரச சுமந்தெடி .  
.....................................
தினந்தினம் இப்ெடி 
இெப்ெடதக காட்டிலும்
ரொர நிலத்தில  
ஒரு கணம்
இெந்ரத ரொயிருககலாம்  
புலம் செயராது .  

 வபா்சிக்கும் யபா்ரயும் உலுக்்கபாமல் 
வி்பாது இநத வபாி்கள - 

துயரமெந்து ்விடியடல ரநாககும்  
என் கனவுகடள
அகதிசயன்னும் ஒறடெச சொலலில  
ெசிடதத்து்விடுகிறீரகள் .  

 ்தபாகுப்் வபா்சித்து முடித்ததும் 
புலம் ்்யர்நதவர்்கைின வபாழவு குறித்த 
வலி மிகுநத உணர்வு்க்ை நெம்மி்ம் ்க்த்தி 
விடுவதன மூலம் ்்்ப்பாைி அவரது 
முயற்்சிக்்கபான முழு ்ய்னயும் அ்்நது 
் வ ற் ற ி  ் ் ற் று ள ை பா ர்  எ ன று த பா ன 
்்சபால்ல ்வண்டும்; நெபாடிலி்கைின வலி 
குறித்த வலி்மயபான வபாி்க்ைத் தபாங்கிய 
்தபாகுபபு .   

“ நாடிலி “ – க்விடதத் சதாகுப்பு 
ஆெசிரஜியர – சுகன்யா ஞானசூரஜி . 
[ 97903 50714 ]
ச்வளஜியீடு – கடறகாகம் ச்வளஜியீடு .
[ முதல ெதிப்பு ்ூன் 2021 ]
்விடல – ரூ 110 . 
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 ‘‘ஏய... எதுக்கு ்கத்துற ்்கபாஞ்சம் 
அ்மதியபா இ்ரன...’’ எனறு ்்கபாஞ்சம் 
்லமபா்க்வ ்்்சி்னன. ்்ரு்கி வழியும் 
்க ண் ணீ ரு ் ன  மூ ச் ்ச ி ் ர க் ்க  வ ி ம் ம ி க் 
்்கபாண்்் தன ்கதற்லக் கு்றத்தபாள 
என ம்னவி.
 ்மதுவபா்க என ம்கன இருநத 
அ்றக்குள ்்சன்றன. ்கட்டிலில் ்டுத்த 
வபாறு மூச்சு வி் முடியபாமல் தவித்துக் 
்்கபாண்டிருநத அவ்ன ்பார்த்து என 
உணர்வு்க்ைக் ்கட்டுப்டுத்திக் ்்கபாண்டு 
்மதுவபா்க அவன அரு்கில் ்்சன்றன.
 ‘‘இனனும் அ்ர மணி ் நெரத்துக்குளை 
உங்க ம்க்ன நெவீன ஆஸ்த்திபா ிக்கு 
கூட்டிட்டு ் ்பாங்க,  இல்லனனபா உங்க 
ம்க்ன நெீங்க ்பார்க்்க முடியபாம ்்பாயிடும்’’ 
எனறு மருத்துவர் ்்சபானனது இதயத்்தப 
்ிழிநதது. மூ்ை்ய ஏ்தபா ்்சயதது. 
எ்தயும் ்வைிக்்கபாட்டிக் ்்கபாளைபாமல் 
«தம் ி் எழுநதிருப்பா...  ்்பா்கலபாம்» எனறு 
்்சபானனதும் அவன எழத் ்தபா்ங்கித் 
தடுமபாறினபான. அவன எழுவதற்கு உதவி 
்்சய்தன. அவன தனது ்்க்க்ை என 
்தபாைில் ் ்பாட்டுக் ்்கபாண்டு எழுநது நெினறு 
்கண்்கைில் ்கண்ணீர் வர இருமினபான. 
ஒரு்கணம் நெினறு நெிதபானமபா்க ்வைி் ய 
அ்ழத்து வந்தன.
 ம்கனின நெி்ல்யயும், மருத்துவர் 
்்சபானன்தயும் நெி்னத்து மீண்டும் அழத் 
்தபா்ங்கினபாள என ம்னவி. அவ்ை 
அ்மதிப ்டுத்தியவபாறு  மருத்துவ ம்ன 
யில் உளைவர்்கள ்லரும் எங்க்ை 
்வடிக்்்க ்பார்க்்க ்வைிபபுற வபா்ச்ல 
அ்்ந்தபாம்.  நெ்க்்கச் ்சிரமப்ட்் ம்க்ன 
்வைி்ய மதி்லபாரம் உட்்கபார ்வத்்தன, 

மூனறு நெிமி்ம் ்க்நது விட்்து.
 என்ன நெிதபானப ்டுத்திக் ்்கபாண் 
்்ன. என ்சட்்்ப ்்யில் இருநத 
்ணத்்த எடுத்து எண்ணிப ் பார்த்்தன 650 
ரூ்பா. ்்சமிபபு ்ழக்்கம் ்சிறிதும் எனனி்ம் 
இல்்ல. ்்கயிருபபுப ்ணம் என்து 
்்யில் இருநதது மட்டும்தபான. யபாபாி்மும் 
்ணம் ்க்ன வபாங்கிய ்ழக்்கமும் இல்்ல. 
்மலும் 2 நெிமி்ம் ்க்நது விட்்து.
 ‘‘தம்்ி அம்மபா்வபா் நெீயும் வண்டி 
யில உட்்கபார்நதிடுவியபா’ ’  என்றன. 
்சபாி எனனும் ்பாவ்னயில் த்ல்ய 
ஆட்டினபான.
 ‘‘உனக்கு ஒனனும் இல்ல்பா சும்மபா 
்சைி மட்டும்தபான, அதபான ் நெஞ்ச அ்்க்குது. 
்்கபாஞ்ச ்நெரத்துல எல்லபாம் ்சபாியபாயிடும்.’’  
எனறு நெம்்ிக்்்கயூட்டும் ்்சபாற்்க்ைச் 
்்சபால்லிக் ்்கபாண்்் என வண்டியில் ஏறி 
உட்்கபார்ந்தன.
 அவன என ம்னவியின து்ண 
் ய பா டு  வ ண் டி ய ி ல்  உ ட் ்க பா ர் ந த பா ன . 
அவ்ன ஒட்டி அவ்னப ்ிடித்துக் 
்்கபாண்்் அவளும் ஏறி உட்்கபார்நதவு்ன 
 ‘‘்்பா்கலபாமபா’’ என்றன 
 ‘‘ம்...’’ எனற ம்னவியின ்சத்தத் 
திற்கு ் ினனபால் வண்டி்ய ்கிைப்ி்னன.
 ்தனி  ்ங்கைபா ்மட்டிலிருநது 
அரண்ம்னப புதூருக்கு அரு்கிலுளை 
்கபாயத்பாி மருத்துவம்ன்ய அ்்நத 
்்பாழுது ்சபாியபா்க 12 நெிமி்ங்கள ்க்நது 
விட்் நெி்லயில், ஒரு புறம் ம்னவி, 
இன்னபாரு புறம் நெபான, எங்கள இருவபாின 
்தபாள்கைிலும் ் ்க்ய ் ்பாட்டுக் ் ்கபாண்டு 
நெ்க்்கத் ்தபா்ங்கினபான ம்கன.
 ்கபாயத்திபாி மருத்துவம்னயின ்டி 
்கைில் ஏறிக் ் ்கபாண்டிருநத ் ்பாழுது அவனுக்கு 
மூச்்சி் றபபு அதி்கமபா்க நெ்க்்க முடியபாமல் 
தடுமபாறினபான. மீண்டும் என ம்னவியின 
அலறல்...
 மருத்துவம்னக்குள இருநதவர்்கள 
்சிலர் ஓடி வநதபார்்கள ம்கனின நெி்ல்யப 
்பார்த்ததும் ஒருவர் தபாமதிக்்கபாமல் உ்னடி 
யபா்க வண்டி்யத் தளைிக் ்்கபாண்டு ஓடி  
வநதபார். வண்டியில் அவ்னப ்டுக்்க 
்வத்து உ்னடியபா்க அவ்சர ்சி்கிச்்்ச 
அ்றக்குக் ்்கபாண்டு ்்சனறபார்்கள.
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 ்்சவிலியர் மருத்துவருக்குச் ் ்சயதி் யச் 
்்சபானனவு்்ன்ய அவ்சர ்சி்கிச்்்சப 

ி்பாிவுக்கு வநதுவிட்்பார் மருத்துவர் மணி.  முதல் 
உதவி எநதப ்ணமும் வபாங்கபாமல் இரண்டு 
ஊ்சி்க்ைச் ்்சலுத்தினபார். மூச்்சி் றபபுக்கு 
உ்னடியபா ஆக்்சிஜன ் ்பாருத்தப்ட்்து.
 ஒரு தபாைில் மருநது்க்ை எழுதத் 
்தபா்ங்கி ்க்்கத்்த நெிரப்ினபார்.  «இத 
வபாங்கிட்டு வபாங்க» எனறு ்சீட்்்க் ் ்கயில் 
்்கபாடுத்தபார்.  மருநது வபாங்க ்்கயில் 
இருக்கும் ்ணம் ்்பாதபாது எனறபாலும் 
நெி்ல்ம்ய ்்சபால்லி ்சமபாைிப்்பாம் 
எனற அ்சட்டுத் ்தபாியத்தில் மருநதுச் 
்சீட்்்பாடு ் டியில் இறங்கி்னன.  ் நெஞ்சம் 
்்்்்வன அடித்துக் ்்கபாண்டிருநத  
்நெரதில் அலறத் ் தபா்ங்கியது அ்ல்்்சி. 
்கபாதில் ்வத்்தன.
 ‘‘வணக்்க மண்்ண, எப்டி இருக் 
்கீங்க’’ எதிர்மு்னயில் ்க்ண்சின குரல்.
 ‘‘நெல்லபா இருக்்்கன தம்்ி, நெீங்க 
எ்டி இருக்்கீங்க? எனன இந்நெரம்?’’ 
என்றன.
 ‘‘நெல்லபா இருக்்கண்்ண’’ எனறு 
்்சபால்லிக்்்கபாண்்்  ‘‘அக்்கபா்வபா் அரண் 
ம்னப புதூர் விலக்குல ்பார்த்்தன, ஏதும் 
வி்்ச்சமபா?’’ 
 ‘‘ஒனனுமில்ல தம்்ி, ஒரு ்சினன 
்வல... ஆமபா விலக்குல நெீங்க எப்டி...’’’
 ‘‘்க்்க்கு வசூலுக்கு வந்தன... 
அண்ணன ் ்பாறதப ் பார்த்்தன, அப்டி்ய 
்்்சனும்னு ்தபானுச்சு.. . ,  ஆமண்்ண 
இந்நெரம் எனன ்வல?’’.
 ‘‘தம் ி்க்கு ் ்கபாஞ்சம் உ்ம்பு ்சபாியில்ல.. 
அதபான ்கபாயத்திபாி மருத்துவ ம்னக்கு 
வந்தன» எனறு ்்சபால்லிக் ்்கபாண்்் 
மருநத்கத்்த அ்்ந்தன. ்சீட்்் 
உள்ை நெீட்டி்னன, ்சீட்்்க் ்்கயில் 
வபாங்கிக்்்கபாண்டு மருநது ்க்்க்்கபாரர் 
மருநது்க்ை எடுக்்கத் ்தபா்ங்கினபார்.
 ‘‘எவவைவு ்ணம் வச்்சிருக்்கீங்க?’’ 
எனற ்க்ண்சின ்்களவிக்கு ்சட்்்னறு 
்்கயிருப்்ச் ்்சபால்ல முடியபாமல் 
தடுமபாற ிக்்்கபாண்்் ்சற்று நெ்கர்நது 
‘‘அ்தல்லபாம் இருக்கு தம்்ி, ்ணத்துக்கு 
்சிக்்கல் ஏதும் இல்்ல’’ எனறு நெ்நது 
்்கபாண்்் ்தில் ்்சபான்னன.              
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நினைெின் 
வநருடல்

உனமன அமழக� 

இயைோ் எணம் 

அமைகபசியில் கசைிதது 

க்ோடு்திமரயில் போரதது 

ஆழந் கநடுமூசசில் 

அமனததும் சுட்க்ரிக� 

க்ோமைதூர போ்லில் 

க்ோமையோ் நதிமனவமை�ளும் 

எஙக�ோ எபகபோக்ோ 

கசரந்ைரந் இ்ங�ளும் 

க்ோணம்யில் ைீனமுள்ளோய் 

நதிமனவின கநரு்ல்�ள்... 

ப்மும், �விம்யும்.... ்வி்ஜி
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 ‘ ‘்சபாிண்்ண ்பார்த்துக்்்கபாங்க’’ 
எனறவர் அ்ல்்்சி்யத் துண்டித்தபார். 
என அ்ல்்்சி்யச் ்சட்்்ப்்யில் 
்வத்து விட்்்ன.
 ‘‘உனக்கு எவவைவு திமிர்?,   வீரபாபபு,  
எவவைவு ்ணம் வச்்ச ிருக்்கீங்கனனு 
்்கட்்வு்்ன உண்்ம்யச் ்்சபால்ல 
்வண்டியது தபா்ன. மருநதுக் ்க்்க்்கபார்ர 
எப்டிச் ்சமபாைிக்்கப ்்பாற...? என்னக்்கி 
உன்னபா் ்்கபாள்்க ்்கபாட்்பா்்ல்லபாம் 
விடுவி்யபா அன்னக்குத்தபான நெீ ஒரு 
உருப்டுவ»  எனறு எளைி நெ்்கயபாடிய 
மனத்திற்குப ்தில் ்்சபால்ல இயலபாமல் 
குழப்த்து்ன அ்மதியபா்னன.
 ்க்ண்சன நெல்ல நெண்்ர். என்ன 
வி் ஒரு ் தி்னநது வயது கு்றவபானவர். 
்க்நத எட்டு ஆண்டு்களுக்கு ் மலபா்க எனக்கு 
அவர் நெல்ல ்ழக்்கம். என்ன ஓரைவிற்கு 
நெனகு ்தபாிநது ்வத்திருப்வர். ்தனியில் 
தனியபார் நெிறுவனத்தில் ்ணியபாற்றி வரும் 
அவர் எ்தயபாவது ்சபாதிக்்க ்வண்டும் 
எனற எண்ணம் ்்கபாண்்வர். அடிக்்கடி 
என அலுவல்கத்திற்கு வநது ்்பாவபார். 
நெி்றநத ்்பாதுச் ்்சயதி்க்ை இருவரும் 
விவபாதிப்்பாம். ஆனபாலும் ்்பாருள 
்தபா்ர் ் பா்க்வபா, ் வறு உதவி்கள ் தபா்ர் 
்பா்க்வபா, அவபாி்ம் ்்கட்்தில்்ல.  அது 
நெட்்ின ்்ரு்ம்யக் கு்ழத்துவிடும் 
என்து என எண்ணம்.
 எண்ணத்்தத் தி் ்ச திருப ி்யது 
ம ரு ந து க்  ்க ் ் க் ்க பா ர பா ி ன  அ ் ழ ப பு . 
்்சன்றன, மருநது்க்ை எல்லபாம் ்்யில் 
்்பாடுவதற்கு வ்சதியபா்க ் வத்துக் ் ்கபாண்டு 
ஒரு ்சீட்்் நெீட்டினபார் ்க்்க்்கபாரர்.  
்்கயில் வபாங்கிப ்பார்த்்தன.  மருநது்கைின 
வி் லப்ட்டியல் ்்பா்ப்ட்டு ்மபாத்தம் 
1540 ரூ்பாய  எனறிருநதது.  ்்யிலிருக்கும் 
்ணத்்த எடுத்து எண்ணத் ் தபா்ங்கி் னன.
 ‘‘எவவைவுண்்ண..?’’ இது ்க்ண்சின 
குரல்.  இனம் புபாியபாத மனநெி் லயில் நெபான 
«வபாங்க தம் ி்» எனறு ்்சபால்லிக்்்கபாண்்் 
்தபா்்க்யச் ்்சபான்னன. அவர் தன 
்்யில் இருநத ்ணத்்த எடுத்து ‘‘இதுல 
5 0 0 0  ரூ ் பா   இ ரு க் கு ண் ் ண ’ ’  எ ன று 
நெீட்டினபார்.
 ்தட்்மும் ஆனநதமும் என்ன 

்தபாற்றிக் ்்கபாண்்து. ‘‘இல்ல தம்்ி... 
இருக்்கட்டும்,  நெபான வச்்சிருக்்கி்றன. 
்த்வனனபா ்்கட்டு வபாங்கிக்்கி்றன’’
 ்சட்்்னறு என ்்க்யப ்ிடித்த 
்க்ண்சன «்ரவபாயில்லண்்ண, ்வயுங்க 
்ிறகு ்பார்த்துக்்கலபாம்» எனறு ்ணத்்த 
என ்்கயில் திணித்து விட்்பார். ்கண்்கள 
ஒருபுறம் ்க்சிய ்தபா்ங்கினபாலும் ்கபாட்டிக் 
்்கபாளைவில்்ல நெபான.
 மருநது்க்ை வபாங்கிக்்்கபாண்டு 
இருவரும் தம்்ியின அ்ற்ய அ்்ந 
்தபாம். அவன நெி்ல்யப ்பார்த்து 
ஊக்்கமபான, நெம்்ிக்்்கயூட்டும் வபார்த்்த 
்க ் ை ச்  ் ்ச பா ல் லி  வ ி ் ் ் ் ற் ற பா ர் . 
்தபா்ர்ச்்சியபா்க நெபானகு நெபாட்்கள ம்கன 
்க பா ப ் பா ற் ற ப  ் ட் ் பா ன .  ் த பா ் ர் ந து 
20 நெபாட்்களுக்கு மபாத்தி்ர ்சபாப்ி் 
்வண்டும். குைிர்ச்்சியபான ்்பாருட்்கள 
ஏதும் ் ்கபாடுக்்கக்கூ்பாது, நெ்க்்கக்கூ்பாது, 
எனற ்கட்்்ை்க்ைபாடு நெபா்ை ்கபா்ல 
வீட்டிற்கு அ்ழத்துச் ்்சல்ல அனுமதி 
்்கபாடுத்தபார் மருத்துவர்.
 மறுநெபாள ்கபா்ல அ்ல்்்சியில் 
மு்கநூல் ்க்்கத்்த திறந்தன. மனதின 
இறுக்்கம் ்்கபாஞ்சம் தைர்நது இருநதது. 
நெபானகு நெபாட்்கள ்கழிநத நெி் லயில் ம்கன 
்கபாப்பாற்றப்ட்டு விட்்பான.  இனறு 
வீட்டுக்கு அ்ழத்துச் ்்சல்ல ்வண்டும். 
எனது ம்னவி வநது தபான என்ன 
அனுப ி் ் வப்பார். ்கபாத்திருபபும் ் ர்ரபபும் 
்்சர்நது ்்கபாண்் நெி் லயில் மு்கநூல் 
்க்்கத்தில் வநத ் ்சயதி ் ்ரும் அதிர்ச்்சி் யத் 
தநதது. ்்்்ப்ில் உ்ம்்்ல்லபாம் 
ஆ்த் ்தபா்ங்கியது. தமிழத் ்த்சியக் 
்கைத்்த உருவபாக்்கம் ்்சயயும் ்்பாருட்டு 
்டிப்டியபாய மபாநெிலம் முழு்மக்குமபா்க 
அ்பாிமிதமபா்க வைர்நது ்்கபாண்டிருநத எஸ 
ஆர் தமிழன ்்ங்களூர் விடுதியில் மரணம்.
 மரணச் ்்சயதியில் உ்றநது 
்்பா்னன. அர்சியல் ் தபா்ர்்பான ஆளு்ம 
்கைின முதலில் தனது இருப்் நெி்லநெிறுத்த 
நெபானும், அண்ண்ன தங்கப்பாண்டியன, 
்சக்தி்வல் உளைிட்்  நெண்்ர்்களும் 10 
நெபாட்்கைபா்க ஆவணங்க்ைத் தயபார் ்்சயது 
அவ்ர ்்கபால்்கத்தபாவிற்கு அனுப்ி 
்வத்்தபாம். ்வற்றி்யபாடு வருவபார் எனறு 
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எண்ணி ்கி்நத எனக்கு மு்கநூல் ்்சயதி 
்்பாிடியபாய இருநதது.
 அண்ணன தங்கப ்பாண்டியனுக்கு 
அ்ல்்்சியில் ்தபா்ர்பு ்்கபாண்்்ன. 
அவர் ் ்ங்களூர் ் யணத்தில் இருப்தபா்கச் 
்்சபால்லிக் ்கண்்கலங்கினபார். அ்ல்்்சி்ய 
அ்ணத்த மறு்கணம் மீண்டும் அலறியது. 
்தபா்ர்்ில் வழக்கு்ரஞர் தனுசுக்்்கபாடிப 
்பாண்டியன. 
 தமிழனின ்்்யில் முதன்மயபா 
னவர். நெி்றநத ்சிநத்னயும், மபாநெிலம் 
முழு்மக்குமபா்க ் தபா்ர்பும் ் ்கபாண்்வர். 
்சிறநத ்சிவ்க்தர். ் தபாண்டுளைம் நெி் றநதவர்.  
 ‘‘வணக்்கம்ண்்ண எங்க இருக்்கீங்க?’’ 
தனுசுக்்்கபாடியின ்்களவி் யத் ்தபா்ர்நது 
மருத்துவம்ன ்தபா்ர்்பான ்சில நெி்கழவு 
்க்ைப ்்்சி்னபாம். அவர் எதற்்கபா்க 
என்ன அ்ழத்தபா்ரபா,  அநதக் ்கபாரணத்்த 
நெபானபா்க்வ இயல்்பா்கச் ்்சபான்னன.
 ‘‘எனனண்்ண உங்க மபாப ி்ள்ைக்கு 
இப்டி ஆ்கிப்்பாச்சு» எனறு.
 ‘‘என தனமபானத் த்லவன..’’எனறு 
்தபா்ங்கி தமிழ்னப ்ற்றி அடுக்்கடுக் 
்கபான ்்சபாற்்க்ை நெபா தழுதழுக்்கப 
்்்சியவர் ‘‘நெபான ்ிறகு ்்சுறண்்ண’’ 
எனறு இ்ணப்்த் துண்டித்துவிட்்பார். 
அவபாின அழு்்க ்்்ச முடியபாமல் தடுக்்கி 
றது என்்தப புபாிநது ்்கபாண்்்ன.
 ்கபா்ல சுமபார் ்தி்னபாரு மணிக்கு 
குைித்து உ்்்க்ை மபாற்றிவிட்டு மீண்டும் 
மருத்துவம்னக்கு வந்தன, ம்கனின 
அ்றக்குள ்்சன்றன, ம்னவியும் 
ம்கனும் ்கிைம்்த் தயபாரபா்க இருநதபார்்கள.
 ‘‘்சீட்டு ் ்கபாடுத்தபாங்கைபா’’என்றன.
 ‘‘எல்லபா்ம முடிநதது நெபாம ்கிைம் 
புறதுதபான ்பாக்்கி’’ எனறபாள ம்னவி. 
எனக்கு ஒனறும் விைங்கவில்்ல.
 ‘‘நெீங்க வீட்டுக்குப ்்பான ்்கபாஞ்ச 
்நெரத்துல தனுசுக்்்கபாடி அண்ணன வநதபார். 
்்கபாஞ்ச ்நெரம் ்்்சிட்டு இருநதபார். ்ிறகு 
்வைி்ய ் ்பாயி ் ்கபாஞ்ச ் நெரம் ்கழிச்சு ் ில் 
முழு்மக்கும் ்கட்டிவிட்்தபா்கச் ்்சபால்லி 
்சீட்்்க் ்்கபாடுத்துட்டு நெீங்க வநத்ிறகு 
வருரதபாச் ்்சபால்லிட்டுப ்்பானபார்’’ எனறு 
்சீட்்் நெீட்டினபார்.
 எ ன க் கு  ்க ல ங ்க ி  அ ழு வ ் த த் 

தவிர ்வறு ஒனறு்ம ்தபானறவில்்ல. 
்க்ணசும், தனுசுக்்்கபாடியும் எதிர்்பாரபாமல் 
்்சயத உதவி்ய எப்டி ்்சபால்்வன.... 
அவர்்களுக்கு ்்கமபாறு எனன ்்சய்வன.

‘‘்கபாலத்தினபால் ் ்சயத நெனறி ்சிறி்தனினும் 
ஞபாலத்தின மபாணப ்்பாிது’’ 

n


அடி வயிரில் பசிய வசசோன
அழ�ோன சிரிபப வசசோன
ஆடு ்தினனும் புலிய வசசோன
ஆ்ரவ எங� வசசோன?

நோடு ்தினனு கபோட்் பினனும்
நோககு ருசி அ்ங�மைகய
நோரு நோரோக �திழிசச பினனும்
நோடும் �ோைம் ்ீரமைகய

எல்கைோரககும் �ோைம் உண்ோம்
எனக�ஙக� இருககுது அணக்
எல்கைோரககும் ை�திழசசி உண்ோம்
எனக�ஙக� இருககுது அணக்

�ோடு கைடு சுத்திப போரதக்ன
�னிவு க�ோணடு வோழநது போரதக்ன
�ோட்சிகயதும் ைோறேவில்மை
�்வுமளத்ோன �ோ்வில்மை

அடிசசு பிடிசசு சோபபிடுறேோண்ோ
அவனத்ோன ைனுகசங�திறேோன
அண் புழும� அவுககுறேோன்ோ
அவனத்ோன க்ய்வஙகுறேோன

எதுவும் இஙகு ைோறுவ்தில்ை
இபபடித்ோன ந்ககும்
ைனுசன ஆமசவிடும் �ோைம் வமர
ைனி்ைிஙகு உறேஙகும்.

�விைோை்ி. ந.போணடியரோஜன
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உல்கில் இயற்்்க ்தபானறி அழகுற 
்கபாட்்சிதநது அதன ்ின 
ஒவ்வபானறபா்க உருவபானது...
இதில் மனிதன எனும் மி்கச்்சிறநத 
உயிரபானது உருவபானது....
இயற்்்க்ய வியநது ்பார்க்கும் அைவில் 
உயர்நது இருநத மனிதனின வபாழவில்.....

எவரபாயினும் ்ிறநதபால் இறப்து உறுதி...
இ்்ப்ட்் ்கபாலத்தில் அவன ்்சயயும் 
நென்ம, தீ்ம ்்பாறுத்து அவனு்்ய 
அ்னத்து ்த்வ்களும் இல்லபாமலும், 
இன்ம் கு்றயபாமலும் ்்சல்்கிறது....

இத்தருணத்தில் இயற்்்க ்்்த்த 
மனிதன ்சிந்தயில் ்சிக்்கிக்்்கபாண்டு 
மிக்்க ்்கபாடுரமபா்க உரு்வடுத்தது ்சபாதி 
எனும் ்வற்று தீ....

அ்னத்து ்வ்ை்கைிலும் நெிரம்்ி வழிநத 
சுடு்கபாடு ்்கட்்பாரற்று  
சுணங்கி ்கி்க்்கிறது.

ஆங்கபாங்்க விழுநத ்ிணங்கள 
்கபாரணத்தின அடிப்்்யில் ்்கபாரபானபா 
என்தபால் ்கபாடுவ்ர அல்ல,வீடுவ்ர 
கூ் வர இயலபாது அனபா்த சூழலில் 
அ்க்்கம் ்்சயயப்ட்்து..

எங்்க ்்சனறத்பா ்சபாதி..

இப்்பாது எபாிக்்க ்்சபால்லுங்கள 
த்லயில் ்ிறநதவன முதல் ்கபாலில் 
்ிறநதவன வ்ர தனித்தனியபா்க 
்கட்டி்வத்த ்கபாலி ்கட்டி்மபா்க 
்தபாற்றமைிக்கும் ஆைில்லபா சுடி்கபாட்டு 
்கட்டி்ங்க்ை....

ஆத்்தபாரங்கைில் அநதநத ்சபாதி 

  -

 

்ிபாியர்்கைின ்வள்ைதுணி ்்பார்த்திய 
்ிணங்கள யபாரும் அறியபாத ்த்தடி 
மின்சபார அடுப்ில் திணிக்்கப்ட்டு 
்வ்கபாது ்வநது ்சபாம்்லபானது...

அப்்பாதும் மபாறபாத ்சபாதிப்ிணங்கள 
்ிணக்்கி்ங்கிலும் தம்்ட்்ம் அடித்து 
முநதிக்்்கபாண்டு இருக்்கிறது....

எஙகு தபான தீரு்மபா ்சபாதி 
்நெபாய்கள,்்கபாரபானபா ்்கபாஞ்சம் 
்்கபாஞ்சமபா்க மக்்க்ை ்ஞ்சத்தில் 
ஆட்்டுத்தி  தபானபா்க இறக்்கச் ்்சயது 
்்ய்ர மட்டும் வபாங்கிச் ்்சல்்கிறது....

்்கபாரபானபா எனறு  
்்கபானறது ்்பாதும்பா...
மக்்க்ை சுயமபா்க ்சிநதிக்்க ்வத்து 
்ிச்்்சயபாவது எடுத்து  
உண்ண ்்சயயுங்கை்பா...

்்கபாரபானபா ஆள்கிற்தபா இல்்ல்யபா..

்சபாதி எனும்  ்நெபாய ஆள்கிறது...

யபாரு்ம இல்லபாத தனி்மயின 
வருத்தத்தில் ஆங்கபாங்்க எபாியபாத 
சுடு்கபாடு்கள யபாருமில்லபா ்கவ்லயில் 
எட்டிப்பார்த்து ஏக்்கத்தில் ்கபாத்திருக்்கிறது 
இனறுவ்ர...

்கபாலம் வி்ரவில் விைக்்கம் கூறும் 
மபாறபாத..

 *ஏக்்கம் நெி்றநத சுடு்கபாடும்-
முத்லக்்கண்ணீபாில் ்சபாதிக்்கபாடும்...*


நெபா்கப்ட்டினம்
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 புத் த ம த த் த ி ன  “ ் ஜ பா ் ் பா ” 
்ிபாிவி்னப ்ின்ற்று்வர்்கள இறபபுத் 
தருணத்்த மி்கவும் புனிதமபான்தனப 
்்பாற்று்கினறனர். அவர்்கள இறப்வ்ர 
அமிதபா புத்தர் எனறும், நெித்திய ஒைியின 
புத்தர் எனறும், இரக்்கம் மற்றும் அன்ின 
்்பாதி்சத்துவரபா்கவும் ்கருது்கினறனர். 
 இறப்தற்குமுன புத்தர் எனறு 
்்ய்ர அ்ழக்கும் எவரும் ்மற்்கில் 
உளை தூய்மயபான நெிலத்தில் மறு்ிறவி 
எடுப்தபா்க அவர்்கள நெம்பு்கினறனர். துன 
மபார்க்்கர்்களுக்கு மரணத்திற்குப ்ிறகு 
ஏற்்டும். ்யங்கரமபான இனனல்்கைின 
வி்ைவி்ன மத இலக்்கியங்கள கூறு 
்க ி ன ற ன .  ஆ ன பா லு ம் ,  ் ் ரு ம் ் பா லு ம் 
அத்த்்கய நெர்கங்க்ையும் தற்்கபாலி்க 
நெி்ல்கைபா்க்வ கூறு்கினறனனர். அவர் 
்க்ை புனிதமபானவர்்களும், துறவி்களும் 
்சித்திரவ்த்கைிலிருநது ்கபாப்பாற்று்கிறபார் 
்கள என்து ஜப்பானி யர்்கைின நெம்்ிக்்்க.
 அவர்்கைின இத்த்்கய நெம்்ிக் 
்்க்கள அ்னத்தும் “்பாபாி்கி” எனறும் இதற்கு 
எதிரபானது “ஜிபாிக்்கி” எனறும் கூறு்கினறனர். 
இ்வ இரண்டும் நெமக்குள இருக்கும் 

“்சக்தி” எனறும் வ்ரயறுக்்கப்டு்கினறன. 
ஜப்பானில் உளை ்்ரும்்பாலபான புத்த 
மதத் தின்ரச் ்்சர்நதவர்்கள “்ஜபா்்பா” 
்ிபாி்வச் ்்சர்நதவர்்கள. அவர்்கள இரட்்சிப 
்ி்னப ்்ற முடியும் எனற நெம்்ிக்்்க 
யி்னப ்்ற்றுளைனர். நெனகு ்டித்தவர் 
்கைி்்்யயும் கூ் எப்்பாதும் இது 
குறித்த வலுவபான எண்ணம் இருநது 
வரு்கிறது.
 தனனபார்வ மரணத்்த ்நெபாக்்கிய 
்பார்்வ்ய அறி்வபாைிப ்பார்்வ எனறு 
புத்தமதத்தில் கூறப்ட்டுளைது. குக்்கபாய 
(774 - 835) என்வர் ஒரு புத்த துறவி. 
அவரது மரணத்திற்குப ்ிறகு “்்கபா்பா 
்்யைி” எனறு அ்ழக்்கப்ட்்பார். அவர் 
“ைிங்கபான” ்ிபாிவிலுளை அற்புதங்க்ைக் 
்கற்று வநதபார். இத்ன அறிவதற்்கபா்க 
்சீனபாவிற்கு ்யணம் ்்சயதபார். 
 அவர் ஜப்பானுக்கு திரும்்ியதும் 
்்கபாயபா ம்லயில் (வபா்கபாயபாமபா மபா்கபாணம்) 
ஒரு ்்பாிய புத்த்்கபாயி் ல நெிறுவினபார். 
அத்து்ன, புத்த மதத்தின ஆழநத ்்கபாட் 
்பாடு்க்ை உயர்நத மனிதர்்கள முதல் 
்சபாதபாரண உ்ழப்பாைி்கள மற்றும் 



 

 -  

  |43



  44|

விவ்சபாயி்கள மத்தியில் ் ரப்ினபார். 
குக்்கபாய (835)இல் தமது முடிவி்ன 
அறிநதபார். அவர் உண்ணபாவிரதம் 
இருநது இறக்்க விரும் ி்னபார். 
அதற்்்கன உண்ணபா ் நெபான ி்் ன 
ஆரம் ி்த்தபார். அவரது எலும்பு்கைில் 
்தபால் ஒட்டிக் ் ்கபாளளும் வ்ர விரதமிருநது   
இறநதபார்  எனறு கூறப்டு்கிறது. 
 ஜப்பானிய ்்சன நெிறுவனர்்கைில் 
ஒருவர் “ஐ்சபாய” (1141-1215). இவற்்றப 
்ற்றி புத்த இலக்்கியங்கள ்தபாிவிக் 
்கினறன. இவர் தம்்ம மரணம் ்நெருங 
குவ்த உணர்நதபார். உ்்ன இதற்்கபா்க 
அவர் ்கி்யபாட்்்பாவிற்கு ்யணம் 
்்சயதுளைபார்.  அப்யணத்தில் ்ின 
்தபா்ர்நதவர்்கள மற்றும் ்கி்யபாட்்்பாவி 
லுளை மக்்கள முனபு மரணம் எப்டி 
நெி்கழ்கிற்தன்்த ்கபாண்்ிப்தற்்கபா்க்வ 
அப்யணம் நெ்நதுளைது. 
 ்கி்யபாட்்்பா ்்சனற்்நததும் 
கூட்்த்தினர் முன்பா்க புத்தபாின ்்பாத்ன 
்க்ை ி்ர்சங்கம் ்்சயதபார். ி்னனர் “்்சன” 
தியபான நெி் லயில் நெிமிர்நது அமர்நதபார். 
அநநெி்லயி்ல்ய உயிர் துறநதபார். 
ஆனபாலும் அவரது மரணம் மி்கவும் வி் ரவில் 
ஏற்்ட்டு விட்்தபா்க அவரது ்சீ் ர்்கள 
கூறிக்்்கபாண்்னர். இத்னக்்்கட்் அவர் 
மீண்டும் புத்துயிர் ் ்ற்றபார். அதன ி்ன ஐநது 
நெபாட்்கள ் ்சனறதும் அ்த வழியில் இறநதபார். 
 அவரது ்சீ்ர் ஈச்்்சபா, தனது 
மரணத்்த ்்சன தியபான மு்றயில் 
நெிமிர்நது அமர்நது தழுவினபார். அதன 
்ின, ்ிர்ல புத்தத் துறவி்கள ்லரும் 
இ்த்்பால் இறநதனர். அவர்தம் விருப்ப 
்டி, இறப்து ்ற்றிய ்க்த்கள புத்தத் 
துறவி்க்ைப ்ற்றி மட்டு்ம கூறப்் 
வில்்ல. ்சபாமுரபாய வீரர்்கள, ்கவிஞர்்கள 
் ் பா ன ் ற பா ் ர ப  ் ற் ற ி யு ம்  கூ ற ப 
்ட்டுளைது. 
 உதபாரணமபா்க, ்த்்தபான்தபாம் 
நூற்றபாண்டில் வபாழநத “்சபாமுரபாய” வீரரும் 
அறிஞருமபான “ஹ்்ச்கபாவபா ைீம்”. இவர் 
ஒரு நெல்ல ்கவிஞரும் ஆவபார். இவர் ்்சன 
தியபான மு்றயில் அமர்நது மரணத்்தத் 
தழுவினபார். அவர் இறப்தற்கு முனபு ஒரு 
்கவி்தயி்னயும் எழுதினபார். 

 இத்ன அவர் ்்சபால்லிக்்்கபாண்்் 
இருக்கும்்்பாது அவரது சுவபா்சம் ்டிப 
்டியபா்க கு்றயத்்தபா்ங்கியது. அவ்ரச்  
சுற்றி  உளைவர்்க்ையும் புத்தபாின 
்்ய்ரச் ்்சபால்லுமபாறு வலியுறுத்தினபார். 
அவர்்கள ்சத்தமபா்க புத்தபாின ்்யபாி் னப 

ி்ரபார்த்த்ன ் ்சயய ஆரம் ி்த்தனர். அவரும் 
நெனறி, மீண்டும் நெனறி எனறு கூறியவபாறு 
தன்ன மூடி ம்றத்துக்்்கபாண்்பார். 
ஒரு குறிப ி்ட்் ்நெரம்வ்ர தனமீதுளை 
்்பார்்வ்ய எடுக்்க ்வண்்பா்மனறுக் 
கூறினபார். குறிப ி்ட்் ்நெரம் ்க்நததும் 
அவர்்கள ்்பார்்வயி் ன விலக்்கினர். 
அவர் இறநதிருப்்தக் ்கண்்னர். இதில் 
இறக்கும் நெி் ல்யக் ்கட்டுப்டுத்தும் 
திற்னக் ்கபாட்டிலும் இறக்கும் நெ்பாின 
மனநெி் ல்ய நெபாம் நெனகு புபாிநது்்கபாளை 
்வண்டும். இது மனதிற்குள அறி் வபாைி் ய 
்கபாணும் ஒரு அபாிய முயற்்சியபாகும். 
 அறி் வபாைி் ய அ்்யபாைம் ்கபாண் 
்து ஒரு இயற்்்கயபான, எைி்மயபான 
ஒனறபாகும். இது ஒருவபாின இறக்கும் 
தருணங்கள ்ற்றிய ்ண்்்ய தத்துவப 
்பார்்வயிலபானது இநத தத்துவப ்பார்்வ 
எட்்பாம் நூற்றபாண்டில் தபான ஜப்பா்ன 
அ்்நதது. இநத ஜப்பானிய “்்சன” இநதிய 
புத்த மத ்பாதிப்ில் உருவபானதுதபான. 
இதில், இருண்்ம்ய ஒரு மபா்ய எனக் 
கூறு்கினறனர். சுயத்தி்ன மறநதபால் 
தூய்மயின முழு்மயபான ்சபாரமபா்க 
இருப்து குறித்து தபா்வபாயி்ச தத்துவத்தின 
த்யங்க்ை ்வைிப ்டுத்த முடி்கிறது. 
 சுவபாங-சூ என்வர் ஒரு புத்த துறவி. 
அவர் இறக்கும் நெி்லயிலிருநத்்பாது, 
அவரது ்சீ் ர்்கள அவருக்கு ஆ்ம்்ரமபான 
இறுதிச்்ச்ங்கி்ன ஏற்்பாடுச் ்்சயய 
விரும் ி்னர். ஆனபால், சுவபாங-சூ அ்க்்கத் 
திற்்கபான அ்னத்து அலங்கபாரங்களும் 
ஏற்்கன்வ இருக்்கினறன. எனது ்சவப 
்்ட்டியி் ன வபானமும், பூமியும் அலங்கபாித் 

உடெெனஜி இரவு முழு்வதும் ்விழஜித்திருந்ரதன். 
்விடியும் காடல மணஜிகள் ஒலிககும்ரொது
என் இதயம் சதளஜி்வாக ்வளரந்தது
இந்த ்விடர்வான கன்வின் ரொதில 
உலகம் ்விடியலில ்விழஜித்துகசகாண்டிருககிெது.



  |45

திருக்்கினறன. ஆ்ரணங்கைபா்க நெட்்சத் 
த ி ர ங ்க ள  ம ி ன னு ்க ி ன ற ன .  உ ல ்க ி ன 
்த்தபாயிரம் விையங்கள ் பாிசுப ் ்பாருைபா்க 
இருக்்கினறன.” எனறபார். 
 ஆனபாலும், அவரு்்ய ்சீ் ர்்கள 
வற்புறுத்தி, அவ்ர மு்றயபா்க அ்க்்கம் 
்்சயய ் வண்டும் எனறனர்.  இல்்ல்யனில், 
்கபாற்றில் இருக்கும் ்்கபாழி்கள அவரு்்ய 
மபாமி்சத்்த உண்டுவிடும் எனறு வபாதிட்்னர். 
இதற்கு  சுவபாங-சூ, “த்ரயின ் ம்ல ்கழுகு்கள 
மற்றும் ்கபா்கங்கள என்ன ்சபாப்ிடும். 
த்ரயிலுள்ை ்க்ரயபான்கள, பூச்்சி்கள 
மற்றும் எறும்பு்கள என்ன ்சபாப்ிடும். 
முந்தயவர்்களுக்கு உணவைிப்்த தடுப்து 
நெியபாயமபான தில்்ல “என ் தில் அைித்தபார். 
 தபா்வபாயி்ச தத்துவவபாதி்கள மற்றும் 
மத்யபாமி்கபா ்ிபாிவி்னச் ்்சர்நத புத்த 
மதவபாதி்கள இருவரும் எதபார்த்தத்்தப 
மீறிய ்சிநத்ன்க்ை அ்னத்து தீ்ம 
்களுக்கும் மூல்மன்்தக் ்கண்்னர்.  
அ த ன பா ல் ,   ஆ ற பா ம்  நூ ற் ற பா ண் டி ல் 
“்்சன” ஆரம்்த்திலிருநது, ்ச்ஙகு்கள, 
பு ன ி த  எ ழு த் து ்க ள  அ ல் ல து  த த் து வ 
விவபாதங்களுக்கு எநத முக்்கியத்துவமும் 
்்கபாடுக்்கப்்வில்்ல. 
 ்சீனபாவிலிருநது வநத ஒரு ்்சன 
்்பாத்கர் ்ஜபாைு (்சபா்வபா - ்சபா்வபா 
7 7 8 - 8 9 7 )  வ ி ன  ் டி  ்சீ ன பா  ம ற் று ம் 
ஜப்பானிலிருநது வநத ஆயிரக்்கணக்்கபான 
“்்சன” நெி்கழவு்கைின மூலம் இத்த்்கய ஊ்க 
எதிர்பபு அணுகுமு்ற ஒனறு இருப்்த 
்தைிவபா்க ்தபாிநது்்கபாளை முடி்கிறது.
 சீடர: ஒ ரு வ ர்  ் ் ர ழ ி ் வ  எ த ி ர் 
்்கபாளவது எப்டி? அ்த எவவபாறு தவிர்க்்க 
முடியும்?
 ர்ாஷு: அவவைவுதபான! 
 (் ர்ழிவு என்து “் ர்ழிவு” எனற நெனவில் 
மட்டு்ம உளைது. நெீங்கள ஒரு குறிப்ிட்் 
சூழநெி்லயில் இருக்கும்்்பாது அத்ன 
வ ர்யறுத்துக் ்்கபாளவ த் வழி ்கபாட்டியபா்கக் 
்்கபாண்டுளைரீ்்கள. ஆனபால், அத் ன நெஙீ்கள 
வ ர்யறுக்்க வில்்ல்யனில் “நெல்லது” அல்லது 
“் ்கட்்து” எனற சூழநெி் ல்க ை உணர்வ 
தில்்ல. வபாழக்்்கயி் ன நெபாம் வ ர்யறுத்துக் 
்்கபாளைபாமல் அதன ்்பாக்்கில் ஏற்றுச் 

்்சயல்்டுவ த் நெல்லது.)

 சீடர: “என உண்்மயபான இயல்பு 
எனன?”
 ர்ாஷு: நெீங்கள ் ்கட்்து இதுதபான 
எனறபால், நெீங்கள விரும்்பாதது எனன?
 (உங்கள உண்்மயபான இயல் 
்ி்ன நெீங்கள ்தடு்கிறீர்்கைபானபால், 
தவறபான ஒனறி் ன உங்கள இருப்பா்க 
நெீங்கள ்வைிப்டுத்து்கிறீர்்கள. உங்கள 
இயல்்் வ்ரயறுக்்க நெீங்கள எநத 
முயற்்சியும் ்்சயயபாமல் அதில் உண்்ம 
யில்லபாத ஒனறி் ன நெீங்கள ்கபாண முடியபாது.
 ்்சன இலக்்கியங்கள, புத்தம்பா 
லயங்கைில் அறி்வபாைிப ்்றுவதற்்கபான 
வ ழ ி மு ் ற ்க ை  ஏ ற் ் டு த் து வ த ற் ்க பா ்க 
உருவபான தபாகும். இதற்்்கன புத்தம்த்தில் 
உ ள ை  து ற வ ி ்க ள  ஒ வ ் வ பா ரு வ ரு ம் 
வபாரத்தில் ்லமு்ற புத்தகுருவி்ன 
தனியபா்க ்சநதிப்ர். அப்்பாது குருவி் 
மிருநது ஒருவ்்கயபான ்சிக்்கல் அல்லது 
புதி்ர முன்வத்து ்்சுவர். அதனமூலம் 
முடிவி்ன அ்்வர். இதற்கு “்்கபாயன” 
எ ன று  ் ் ய ர் .  து ற வ ி ய ி ன  ் த ி ல் 
வபாய்மபாழியபா்க இருக்்க ்வண்டிய 
அவ்சியமில்்ல. ்மலும், ்திலுக்கும். 
்க்தக்கும் இ்்யிலபான ்தபா்ர்்்க் 
்கபாண்்து ்்ரும்்பாலும் ்கடினம். 
 ் த ி ் ன ட் ் பா ம்  நூ ற் ற பா ண் டி ன 
இறுதியில் அல்லது ்த்்தபான்தபாம் 
நூற்றபாண்டின ் தபா்க்்கத்தில் வபாழநத ஒரு 
புத்த குருவிற்கும், துறவிக்கும் இ்்யி 
லபான உ்ரயபா்ல் இங்்க :-
 குரு: மரணத்திற்கு ்ிறகு நெீங்கள 
எங்்க ்்பாவீர்்கள?
 துெ்வி: ஒரு நெிமி்ம் என்ன 
மனனியுங்கள. நெபான ்கழிப்்றக்குச் 
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்்சல்ல ்வண்டு்ம.
 ்சீனபாவிலிருநது ஒரு ் ஜன நெி்கழவபா்க 
மரணத்தின ்ிரச்்ச்ன என்து ஒரு 
்்பாலிப்ிரச்்ச்னயபா்க ்கருதப்டு்கிறது. 
அதற்்்கன துறவி ஏ்தனும் உ்ல் ்சபார்நதது 
்திலைிக்்கிறபா்ரபா? என்்த அறிய குரு 
துறவியி்ம் ்்களவி்யக் ்்கட்்கிறபார். 
ஆனபால் துறவி்யபா ் ்களவிக்்கபான ் தி்ல 
்நெரடியபா்கச் ்்சபால்வ்த தவிர்க்்கிறபார். 
அதற்கு எதிர்வி்னயபா்க நெி்லயபான ஒரு 
இ்த்திலிருநது இன்னபாரு இ்த்திற்கு 
நெ்கரும் என்்த தமது ்்சயலின மூலம் 
நெிரூ்ிக்்கிறபார். 
 1828 ஆம் ஆண்டில் ஜப்பானிய 
்கவிஞர் யம்மபாட்்்பா பா ி்யபா்கபான 
ஒரு ்ஜனதுறவி, ஆயிரக்்கணக்்கபான 
ம க் ்க ் ை க்  ் ்க பா ன ற  பூ ்க ம் ் த் ் த த் 
்தபா்ர்நது ்ஜபாைுவின ்்சபாற்்க்ைப 
்்பால்வ தமது நெண்்ருக்கு ஒரு ்கடிதம் 
எழுதினபார். அதில் அவர், “நெீங்கள ஒரு 
்்ரழி்வச் ்சநதிக்கும் ்்பாது - அப்டி்ய 
இருங்கள, இப்்பாது ்்ரழிவு ்கபாலம். 
நெீங்கள இறக்கும்்்பாது - அப்டி்ய 
இருங்கள. இப்்பாது இறப்தற்்கபான 
்நெரம் அப்டி்ய இருங்கள ்்ரழிவு 
மற்றும் மரணத்திலிருநது உங்க்ைக் 
்கபாப்பாற்று்கிறீர்்கள.”
 ்ஜன துறவி்கைி்ம் உயர்வபான 
சுய ஒழுக்்கம் இருநத்்பாதிலும், ்பாரம் 
்பாியமபான அணுகுமு்ற்கள ்்ரும் 
்பாலும் அவர்்கள இறப்தற்கு ்சற்று 
முனனர் எைி்மயபான மற்றும் மி்கவும் 
இயல்்பா்க இறப்ர் எனறு கூறுவதில் 
ஆச்்சபாிய்மபானறுமில்்ல. 
 ஜ ப ் பா ன ி ய  ் ்ச ன  பு த் த 
மதத்தின இரண்டு முக்்கிய நெ்ர்்கைபான 
இக்குயு்்சபாஜின மற்றும் ்்சங்கபாய 
்கி்்பான (1750-1837) ஆ்கிய இருவரது 
இ ற ப பு  நெ ி ்க ழ வு  ஜ ப ் பா ன ி ய  ் ்ச ன 
இலக்்கியங்கைில் இ்ம்்்ற்றுளைன. 
ஆ ன பா லு ம் ,  இ ற ப ் த ற் கு  மு ன ் ் 
அவர்்கள ்கவி்த எழுதியதற்்கபான எநத 
ஆதபாரமும் இல்்ல. இக்குயு, அவரது 
இறப்ிற்கு ்ச ிற ிது முன்பா்க, நெபான 
இறக்்க விரும்்வில்்ல்யன எதிர்பபு 
் த பா ி வ ி த் த பா ர் .  ் ்ச ங ்க பா ் ய  அ வ ர து 

்சீ்ர்்கைில் ஒருவர், “இறப்தற்கு முனபு 
நெீங்கள எதபாவது ்்சபால்ல ்வண்டுமபா?” 
எனறு ்்கட்்பார். அதற்கு அவர், “நெபான 
இறக்்க விரும்்வில்்ல” எனறு ்தில் 
அைித்தபார்.
 இ்தக்்்கட்் அவரது மபாணவர்்கள 
தி்்கத்துப்்பானபார்்கள. அவர்்கள, நெீங்கள 
எனன ்்சபால்்கிறீர்்கள எனறு மீண்டும் 
்்கட்்பார். அதற்கு ்்சங்கபாய “நெபான 
உண்்மயில் இறக்்க விரும்்வில்்ல” 
எனறு ்தில் கூறினபார். 
 இக்குயு, ்்சங்கபாய இருவரும் அவர் 
்கைது எண்்த்து எட்்பாவது வயதில் இறநதனர். 
ஒருமு்ற ஒரு மனிதன ்்சங்கபாயி்ம் 
வநதபான. அவன நெபான வபாழக்்்கயில் 
மி்கவும் ்வறுப்்்நதுள்ைன. இனி நெபான 
வபாழவதில் அர்த்தமில்்ல எனறு புலம் ி்னபான. 
அ்தக்்்கட்  ் ்்சங்கபாய “்கி் யபா்கபா” எனனும் 
்நெயபாண்டி தபாங்கபா ்கவி் த ஒனறி் ன 
்திலுக்குப ் பாடினபார். 

இெககும் ரநரம் ்வந்து்விட்டால 
நீ இெந்து ்விடு்வாய் - அது நலலது 
உமது இெககும் ரநரம் ்வந்து்விட்டால 
நீ இெகக்விலடலசயனஜில
அது மஜிகவும் நலலது

 ்தி்னநதபாம் நூற்றபாண்டின புத்த 
மத நூல்்கைில்  இறபபுக்்கவி்த்கள எழுதும் 
்ழக்்கம் இருநதுளைது. ்்பாதுவபா்க, ்்சன 
துறவி்கள இறபபுக்்கவி்த எழுதுவ்த 
வழக்்கமபா்க ்்கபாண்டிருநதபார். ஆனபால், 
்சில ்ஜன துறவி்கள இறபபுக்்கவி்த 
எழுதும் நெ்்மு்ற்களுக்கு எதிரபா்கவும் 
இ ரு ந து ள ை ன ர் .  அ வ ர் ்க ள  இ த ் ன 
்கடு்மயபா்கவும் விமர்்சித்துளைனர். 
 அதற்கு ்கபாரணம் ்ல ்ிர்லமபான 
்்சன குருமபார்்கள மீதிருநத ்வறுப்பாகும். 
ஆனபால், ்்ரும்்பாலபான ஜப்பானிய 
மற்றும் ்சீன மரபு்க்ைப ்ின்ற்றிய 
துறவி்கள வபாழவிற்கு வி்்்்கபாடுக்கும் 
்கவி்த எழுதியுளைனர். அவவபாறு எழுதி 
யுளைவர்்கைின ்சில ்கவி்த்கைிலும் 
இ த ் ன  ்க ி ண் ் ல்  ் ்ச ய து  எ ழு து ம் 
்ழக்்கமும் இருநதுளைது.
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இடத இடத 
நீ உணரந்தால நீ உணரந்தால 
நீயும் மனஜிதன் தான்!நீயும் மனஜிதன் தான்!
 
 
அம்ைோ எனபது போசம்! 
அபபோ எனபது ஆசோன! 
உ்வு எனபது ைருநது! 
ஆம் எனபது ைோனம்! 
ப்ம் எனபது க்மவ!. 
ஆங�திைம் எனபது கைோழி! 
கவள்மள எனபது நதிறேம்! 
்ைிழ எனபது உயிர! 
இயறம� எனபது அழகு! 
்னிமை எனபது பயம்! 
�ோ்ல் எனபது கபோம்! 
அனபு எனபது அடிமை! 
ஆனந்ம் எனபது ஆயுள்! 
சினம் எனபது கநோய்! 
துனபம் எனபது பரீட்மச! 
க்ோல்வி எனபது போ்ம்! 
கவறறேி எனபது ்ற�ோலி�ம்! 
கபருமை எனபது  அ�ங�ோரம்! 
நட்பு எனபது இனிமை! 
குழநம் எனபது �ளிபபு!
குடும்பம் எனபது பறறு! 
எண்ம் எனபது வோழகம�! 
உை�ம் எனபது ைோமய! 

அ்தில், 
ஆண எனபவன உமழபபு! 
கபண எனபவள் கபோக�திஷம்! 
 
இமவ எல்ைோம் நீ அறேிந்ோல் 
நீயும் ஒரு உணமையோன ைனி்கன! 
 

 - இளம் தாரடக 
 [ ஷஹனோ ஸபவோன ]

அச்சம்அச்சம்
¶
இருட்டு ஒகர நதிறேைோன்ல்ை 
ைனங�மளபகபோைகவ 

¶ 
அனிசமசசகசயலில்மை  
உயிரத்திருத்ல் எனப்ோ�திவிட்்து 

¶ 
எல்ைோமு�ங�ளும் உயிரசசத்தின 
மு�வரியோ�திவிட்்ன 
பசியும்பயமும் சுவோசக�ோறறேோ�தி 
வோழ்லின வோம்சசுமவகயோடு 

¶ 
அறேிவிபபு�ளோல் 
அறேிவழிநதுகக�ோணடிருக�திறேது 
குரு்திதக்றேிககும் போ்ங�ளின�ீழ 
நசுங�திப பிதுஙகு�திறேது �்வுள் 

¶ 
கநோறுங�திய நம்பிகம�ச சி்திைங�மள 
கசைிக�திறேது �ோைம் 
க்சத்தின வரைோறமறேக �ட்்மைக� 
அ்தில்ைோனு்த்தின ரத்மும்சம்யும் 

¶ 
யோக்ோரு 
வஞ்சமுைறேியோ ைழமையர 
மு�க�வசங�ளுககுள் 
எல்ைோ வஞ்ச� வனைங�ளும் 
்மைமைப பீ்ங�ளில் 

¶ 
பறறேோைல் எரிக�திறே �னல் 
வயிறறேில் பும��திறேது 
உமழத்க�ரமும் நீள்�திறேது 
யோச�த்திற�ோய் 

¶ 
இ்தி�ோசக�ோைம் க்ோட்க்
இருநது க�ோணடிருக�தினறேன 
சிம்ைோசனங�ளில்  
கசருபபு�ள் ந்க�தினறேன 

- ெசிங்கார சுகுமாென்
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 இனனும் நெபானகு  மபாதங்கைில் 
50 ஆண்்் நெி்றவு ்்சயயவிருக்கும்  
‘‘தமிழ ்நெஞ்சம்’’  சூ்ல 2021 - இத்ழ 
முழு்மயபா்கப ்டித்து ம்கிழந்தன. 
 72 ் க்்கங்களும் ் ்சறிவபான ் ்நதமிழ 
ஆக்்கங்கைபால் நெி் றக்்கப ் ட்டுளைன. 
 எத்து்ண எத்து்ணப ் ்்பபு்கள... 
்்்ப்பாைி்கள... அவர்்கைில் ்்ண் ்்்ப 
்பாைி்கைின ் ங்கைிபபு வியக்்க ் வக்்கிறது.
 இநத இதழின இரண்டு ் நெர்்கபாணல் 
்க ளு ம்  இ ரு வ ் ்க  இ ல க் ்க ி ய  இ ன ் ம் 
தரு்கினறன.
 குறிப்பா்கப ‘ ‘்னமு்க வித்த்கர் 
்பா்வநதல் ்பாலமு்ன ஃ்பாறூக்’’ அவர் 
்களு்னபான ்நெர்்கபாணலில் இலக்்கியப 
்்ருக்கு ்்ர்ல்க்ை எழுபபு்கினறன. 
தனி் யபாரு ் ்்ப்பாைியின ்சபாத்ன ்க்ைபாடு,  
இலங்்கத் தமிழ இலக்்கிய வரலபாற்்றபாடும் 
இ்ணநது ்யணிக்கும் இனிய அனு்வம் 
்கிட்டியது. அவர் ்தபாிவித்துளை ‘‘எழுத 
ஆரம் ி்த்த ி்னனும் ஒரு நெல்ல வபா்ச்கனபா்க 
்கற்றுக்்்கபாளை ்வண்டும்!’’  எனற ்கருத்்த 
அ்னத்துப ் ்்ப்பாைி்களும் மனங்்கபாளை 
்வண்டும்.  
 அவர் ்ங்்கற்ற ்கபாயல்்ட்டினம் 
இஸலபாமிய தமிழ இலக்்கிய மபாநெபாடு -15 இல்  
ஈ்ரபாடு தமிழன்ன அவர்்கள த்ல்மயில் 
ஊ்்கம் எனற த்லப்ில் நெபானும் ்கவி்த 
்பாடி்னன என்து இப்்பாது நெி்னக்்க 
மி்கவும் ம்கிழச்்சியபா்க இருக்்கிறது! 
 அடுத்த, மருத்துவர் தமிழத்்தனற 
லின ்நெர்்கபாணலில்  அவபாின மபாநத 
்நெயமும், 10,000க்கும் ்மற்்ட்் மரக் 
்கனறு்கள நெட்டு வைர்க்கும் அவபாின 
்தபாண்்பார்வமும்,  அவர் ்பால் நெம்்ம 
மதிபபு ்்கபாளை ்வக்்கிறது. 
 ‘‘்சபாதிக்்கத் துடிக்கும் இைம் எழுத்தபாைர் 
்கைின ்சஞ்சி் ்க’’ எனற அ்்்மபாழியு்ன 
்ச்்கபாதர இதழபான *அக்்கினிச் ்சிறகு்கள* 
அறிமு்கம் ்்சயயப்ட்டிருப்து ்சிறபபு.  

அதனினும் ்சிறபபு, ‘‘இது ஓர் இஸலபாமிய 
்த்திபாி் ்க எனறு முத்தி் ரக் குத்தப்்பாமல் 
்வற்றிப்பா்த ்நெபாக்்கிச் ்்சல்லலபாம்’’ எனற 
உங்கள ்்பானவிழபா இதழியல் அனு்வம் 
சுட்டிக்்கபாட்டும் வழி்கபாட்்ல். 
 இலங்்கயிலிருநது ்வைிவரும் 
‘‘முத்தமிழ ்கல்சம்’’ இருமபாத மினனிதழின 
ஓரபாண்டு ( ஆறு ) இதழ்கள ்ற்றிய *ஒரு 
்ருநதுப ்பார்்வ விருநது* அைிக்்க எனக்கு 
அைித்த வபாயபபுக்கு இனிய நெனறிப 
பூச்்்சண்டு.
 மரபு, புதிது, ்ஹக்கூ, தனமு்ன 
எனறு ஏரபாைமபான ் ்்பபு்களு்ன ்சிறு்க்த, 
்கட்டு்ர்கள எல்லபா்ம தமிழ ்நெஞ்சத்்தத் 
தூக்்கிப ் ிடிக்்கினறன. குறிப்பா்க.. ம்னபாவியல் 
மருத்துவர் ஃ்ஜிலபா ஆ்சபாத்தின ‘‘Inner Child’’-  
மனநெலக் ்கட்டு்ர, விக்்ர்தபா்சின ்கலிப்பா, 
‘‘ம்ழ எனறு்ம ்்சபால்லப்்பாத அதி்சயம்’’ 
என வியக்கும் அனிதபாவின வபாி்கள, ‘‘் த்வ்கள 
தீர்நததபா?’’ எனற ்கவி ் ்சல்வரபாணியின 
்்ண்குரல், ஆதிக்்க ம்னத்திற்கும் அன்பாளு 
்மக்கும் நெடுவில் நெசுஙகு்கிறது இல்லறம்’’ - 
எனும் ்சிங்கபாரசுகுமபாறனின ் தறிபபு... இப்டிச் 
்்சபால்லிக்்்கபாண்்  ்் ்பா்கலபாம்! 
 ஆறு த்சபாபதங்கைபா்க தமிழத்தபாயின 
அரவ்ணப்ில்  தமிழ்தபாண்டு ஆற்றி 
வரும் தமிழ்நெஞ்சம் இதழ ஆ்சிபாியபாின 
்ிறநதநெபாைில் வபாழத்துப பூபபூத்திருக்கும் 
்த்துப ்க்்கங்களும்  அன்ர்்கைின ்நெ்சத் 
தில் நெ்னநது மணக்்கினறன! 

அன்ின
வபாழத்துபபூச்்்சண்டு்ன...

ச்வறெசிப்ரெசராளஜி
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இமை�களோடு இருக�
மூங�தில்�ள் சிறேபபு்ோன
அமவ புல்ைோஙகுழல்�ளோ�தி
இமசக� அம்வி் அழகு.

அஞ்சல் கபட்டியில் அைரநது 
பறேநது கசல்�திறேது பட்்ோம்பூசசி 
சிை �டி்ங�ளில் இருக�திறேது 
ை�ரந்ம் படிந்ப பூவோசம். 

எனது �ோைப போத்திரதம்
�விழதது மவக�திகறேன 
�வனதது்ன கசோல்�திறேது
எனமனப படுக� மவக�ோக் !

துடுபபு�ள் ப்க�ோடு கபசியபடி 
அமை�மள முத்ைிட்டுச கசனறேன
க்ரிந்திருக� வோய்பபில்மை 
நஙகூரம் �ோத்திருககும் கசய்்தி!

�ட்்ங�மளத ்ோவும் முன
கவட்்பபட்்ோலும் பரவோயில்மை
சதுரங�க �ோய்�ள் 
எபகபோதும் பழைோ�ோது .

- கா.நகலயாணசுந்தரம்

க்ோட்டி கபோல் உமழக�திகறேன
துமரகபோைச சோபபிடு�திகறேன 
கசோந்ங�ளுககு க்ோட்டி நோன
எனககு நோன துமர

எனக�ோன ்னிமையில்
கவறுமை இல்மை
எனமன  அறேியும் 
கபோறுமை ைட்டுகை  

குடும்ப பும�பப்ம்
அம்ைோமவச சுறறேி எல்கைோரும்
அமை்தியோய்  புனனம�கயோடு
அபபோவின பினனோல்
 
நதிமனவஞ்சலியில் அபபோ 
�ம்பீரதது்னும், ஆழமை்தியு்னும்
அனறு வில்ைனோய்
இனறு �்வுளோய்

்ற�்த்தில் வோழ�திகறேன
்வைினறேி வரங�ளு்ன
கநறகறேோ, நோமளகயோ
க்ோமைத் சநக்ோசத்தில்

- ரா்ூ ஆரராககியொமஜி 
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அடுத்வரின  ்ோ�த்திறகு 
நீர  இமறேக�தினகறேன.
கு்த்தினுள்  நதிரம்பியது 
�தி்றறேின  �ரும். 

பூமனக குட்டியோய்  சோதுவோய் 
என ைடியில் �தி்க�திறேது. 
நோன வமரநது முடித் 
புலிக குட்டி ஓவியம். 

அம்ைமழகய..உனககு 
இரக�ம்  இல்மையோ.? 
நம்போம்  வோசி�ள் 
எஙக�  கபோவோர�ள்..? 

க�ோடுக� ைனைில்ைோ் 
உகைோபிகய  ஊனபபிறேவி. 
ம�கயந்திக க�ட்கும்  
யோச�மர வி்வும். 

-- ச்ன்ஸி
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Dr. 
(International Life Coach – Mentor – Facilitator)

 ்ிரபார்த்த்ன ஒனறு ்்கட்டிருப 
பீர்்கள… 
 “எனனபால் எ்த மபாற்ற முடியு்மபா, 
அ்த மபாற்றக் கூடிய ்சக்தி்யக் ்்கபாடு 
இ்றவபா! எ்த மபாற்ற முடியபா்தபா அ்த 
ஏற்றுக் ்்கபாளைக் கூடிய ்க்குவத்்தக் 
் ்க பா டு ,  எ ் த  ம பா ற் ற  மு டி யு ம்  எ ் த 
மபாற்ற முடியபாது என அறிநது ்்கபாளளும் 
ஞபானத்்தக் ்்கபாடு இ்றவபா!
 எனன்வபாரு ஆழமபான எதபார்த்த 
மபான ்ிரபார்த்த்ன இது.
 இநத உல்கில் நெம்மபால் ்லவற்்ற 
ம பா ற் ற  மு டி யு ம் .  ்ச ி ல வ ற் ் ற  ம பா ற் ற . 
முடியபாது. எ்த மபாற்றலபாம் எ்த மபாற்ற 
முடியபாது எனற அறிவும், ஞபானமும் நெமக்கு 
இருநதபால், நெம் வபாழக்்்க நெிம்மதியபா்க 
இருக்கும் என்்த நெம்மபால் புபா ிநது 
்்கபாளை முடியும்.

 சூழநெி்ல்கள மபாறிக் ்்கபாண்டு 
தபான இருக்கும். ஒரு ்யணத்தில் எப்டி 
ஒவ்வபாரு ்பா்தயும் மபாறிக் ்்கபாண்்் 
இருக்கு்மபா அது ்்பால் நெம் வபாழக்்்க 
்பா்தயும் மபாறிக் ்்கபாண்்் இருக்கும்.
 எது நெ்நதபாலும் அது விதிப்டி்ய 
தபான நெ்க்குது, எனறு அப்டி்ய ஏற்றுக் 
்்கபாண்டு ்க்ப்து நெிச்்சயம் நெம் ்வற்றிக்கு 
வைர்ச்்சிக்கு ்்ரும் த்்யபா்கத்தபான 
இருக்கும்.  அ்த ்நெரம் எது எப்டி 
இருநதபாலும் நெபான எப்்பாதும் ்்பால் 
இருப்்ன எனறு ஒ்ர வழியில் ் ்சயலபாற்ற 
து டி ப ் து ,  ் வ று  ் ல  ் ி ர ச் ் ன ்க ள 
்கி்ைவி் ஏதுவபா்கி வி்க்கூடும். தவிர, 
இருப்்த மபாற்றவும் முடியபாமல், ஏற்றுக் 
்்கபாளைவும் முடியபாமல் அ்த ்க்க்்கவும் 
முடியபாமல் மனநெிம்மதியற்று தவிக்்க ் ்சயது 
விடும். 
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 அதனபால் எப்்பாதும் நெம் சூழ்ல 
யும்  நெமக்கு முனனபால் இருக்்க கூடிய 
விையங்க்ையும், ்ின வி்ைவு்க்ையும் 
அல்சி இது நெபாம் மபாற்ற்வண்டிய ஒனறபா 
அல்லது ஏற்றுக் ்்கபாளைக் கூடிய ஒனறபா 
எனறு ்தைிவபா்க புபாிநது அ்த அணு்க 
்வண்டும்
 ஏற்றுக் ் ்கபாளை ் வண்டிய ஒன்ற 
் ் பா று ் ம ய பா ்க  ் ்க ய பா ை  ் வ ண் டு ம் 
்்பாறு்ம எனறபால் அது active patience. 
அதபாவது நெபாம் ்்பாறு்மயபா்க இருப்து 
தபான அநத ்நெரத்தில் நெபாம் ்்சயயக் கூடிய 
்சிறநத ்்சயல்திறனபா்க இருக்்க முடியும்.
 ஆனபால் ் ்பாறு்ம என்து ் ல ் நெரம் 
ஒனறும் ்்சயயபாமல் நெபாம் ்்சபாம்்்றியபா்க 
இருப்தபா எனற தவறபான ்கருத்்த 
வி் தத்து விடு்கிறது. அதனபால் எ்தயபாவது 
்்சயய ்வண்டும் எனற எண்ணம் அநத 
்நெரத்திற்கு, அநத சூழலுக்கு அது ஏற்றதபா 
எனற ்சிநத்னக்கு அப்பாற்்ட்்தபா்க ஆ்கி 
விடு்கிறது. ்்பாதுவபா்க நெபாம் விரும்்பாத 
ஒனறு நெம்்ம சூழும் ்்பாது இது தன 
த்த்்த என ்மல் ்திக்்கபாமல் ்்சல்ல 
்வண்டும் எனற ்கவனம் முக்்கியம் என்்த 
இஙகு நெபாம் ்கவனிக்்க ்வண்டியது.
 ஓடிக் ் ்கபாண்்் இருநதவர்்கள 
அப்டி்ய ஸதம்்ித்து நெிற்கும் ்்பாது 
தபாங்கள அதுவ்ர இருநத சூழல் மபாறு்டும் 
்்பாது ஒரு தி்்கபபு இருக்்கதபான ் ்சயயும். 
அ்த புபாிநது ் ்கபாண்்பால் எநத மபாற்றமும் 
சுல்மபா்க ்்ககூடும்.
 இது ஒரு ்்பாி் ர் ்கபாலம். இநத ்கபால 
்கட்்த்்த ஒரு இ்்ப்ட்் ்கபாலமபா்க 
எடுத்துக் ் ்கபாளை ் வண்டும். இது ் நெற்்றப 
்்பால் இனறும் இருக்்க ்வண்டும் இனறு 
்்பால் தபான நெபா்ை இருநது விடு்மபா 
எனறில்லபாமல் இநத ்கபாலத்்த நெபாம் தனியபா்க 
எடுத்துப ்பார்க்்க ்வண்டும்.
 நெம் முன்னபார்்கள உணவிற்்கபா்க 
்தடிச் ்்சனறு ்வட்்்யபாடினபார்்கள 
்ினனபால் நெபாம் இருநத இ்த்தி்ல்ய 
வ ி வ ்ச பா ய த் ் த க்  ் ்க பா ண் டு  வ ந து 
உண்வப ்யிபாிட்்்பாம். எநத மபாற்றமும் 
முதலில் தடுமபாற்றமபா்க இருக்கும் ்ின அது 
முன்னற்றத்திற்கு வழி வகுக்கும் அது 
்்பால் இப்்பாது ் ்ரும் ்சிரமம் தரும் இநத 

மபாற்றம் கூடிய வி்ரவில் மபாறி வி்லபாம். 
இது ஒரு paradigm shift 
 நெம்மு்்ய ஆழமனம் ்்ரும் 
ஆற்றல் வபாயநதது. நெபாம் விரும்புவ்த 
நெி்ற்வற்றி தர வல்ல்ம மிக்்கது. அநத 
ஆழமனதிற்கு உண்்மயில் நெ்க்்கக் 
கூடிய ஒன்றயும் அப்டி நெ்ப்தபா்க நெபாம் 
்கற்்்ன ் ண்ணிக் ் ்கபாளளும் ஒன்றயும் 
இது நெிஜம் இது ்கற்்்ன எனறு ்ிபாித்துப 
்பார்க்்க ்தபாியபாது. ஆழமன்த ்்பாறுத்த 
வ்ர ்கற்்்னயில் நெ்ப்வற்்றயும் நெிஜம் 
என்ற எடுத்து அதற்்கபான உணர்வு்க்ை 
நெம்முள ஏற்்டுத்தி  வ ிடும்.  ்கற்்்ன 
எனறபால் ்வறும் ்கற்்்ன மட்டுமல்ல 
இப்டித்தபான நெ்க்்கிறது என்கினற நெம் 
யூ்கம், இப்டிதபான ்்பாகும் என்கினற 
ஐயப்பாடு. இதில் முக்்கியமபானது எனன 
எனறபால் உங்கள மனம் ஒன்ற எப்டி 
உருவ்கப ்டுத்திக் ்்கபாள்கிற்தபா அப்டி 
தபான நெ்க்்கிறது எனறு ஆழமனம் எடுத்துக் 
்்கபாளளும்.
 உங்களுக்கு ் தபாியும்.. நெம் உ்ம்்ில் 
இருக்்க கூடிய ்்சல்்கள ்்சயலபாற்ற்லபாடு 
இருநதபால் தபான நெம்மபால் ஆ்ரபாக்்கியமபா்க 
இருக்்க முடியும். நெம் உ்லும் மனதும் 
ஆ்ரபாக்்கியமபா்க இருநதபால் தபான எநத 
்ிரச்்னக்கும் நெம்மபால் தீர்வு ்கபாண 
முடியும்.
 இநத ்்சல்்களுக்கு நெம்்ம சுற்றி 
எனன நெ்க்்கிறது எனறு ்தபாியபாது. சூழல் 
அமபானுஷ்யமபா்க இருக்்கிறதபா, லபாக்்வுனபா்க 
இருக்்கிறதபா இல்்ல எல்லபாம் ்சபாியபா்க 
தபான ்்பாயக் ்்கபாண்டிருக்்கிறதபா எனறு 
்தபாியபாது. நெீங்கள எனன நெி் னக்்கிறீர்்க்ைபா 
அ்த ்வத்து உங்கள மூ்ை சூழநெி் ல 
்சபாியபா்க இருக்்கிறது என்றபா இல்்ல 

ி்ரச்்னயபா்க இருக்்கிறது என்றபா உங்கள 
்்சல்்களுக்கு இனஸட்்ரக்ஷன ் ்கபாடுக்கும். 
உங்கள ் ்சல்்களும் அதற்்்கற்் ் ்சயல்்டும். 
உங்கள உ்ல் நெி் லயும் மனநெி் லயும் 
அதற்்்கற்றபாற்்்பால் மபாறு்டும். 
 ்்ரும்்பாலும் ்லரும் அறிநதிருக் 
கும் மூ்ை என்து நெம் த்லயில் இருக்கும் 
ஒரு உறுபபு என்துதபான. ்சமீ்த்திய 
ஆயவின ்டி மூ்ையில் இருக்்க கூடிய 
்்சல்்கள நெம்மு்்ய இதயத்தில் இருக்்கிறது 
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எனறும் அதனபால் இதயமும் ஒரு ்சினன 
மூ்ையபா்க ்்சயல் ்டு்கிறது என்தும் 
வியப்பான ஒரு விையம் மட்டுமல்ல இது 
்ல மனப்ிரச்்னக்கும் எைிய தீர்்வயும் 
முன்வக்்கிறது.
 ் ் பா து வ பா ்க  மூ ் ை  இ ன ஸ ட் 
்ரக்ஷன ்்கபாடுக்கும் ்்பாது மற்ற எல்லபா 
உறுபபுக்்களும் மறு ் ்ச்்சில்லபாமல் அப்டி்ய 
ஏற்றுக் ்்கபாளளும். அ்த ்நெரம் நெம்மு்்ய 
இதயத்தபால் மூ்ைக்கு instruction ்்கபாடுக்்க 
முடியும் என்கினற அநத ஆயவு்க்ை நெம் வரம்.
 இதயத்தபால் ்சிநதிக்்கிறபார். மூ்ை 
யபால் ்சிநதிக்்கிறபார் எனற ்்சபாற்்றபா்ர் 
்்கட்டிருபபீர்்கள. இதயத்தில் இருக்கும் 
மூ்ை்யபாடு ்சிநதிக்கும் ்்பாது அது 
உங்கள மூ்ை்ய ்்சயல் ்டுத்தும். 
உங்கள எண்ணம் எப்டி இருக்்கிறது 
என்்தப ்்பாறுத்்த உங்கள இதயம் 
மூ்ைக்கு இனஸட்்ரக்ஷன ்்கபாடுக்்கிறது 
அ்தப ்்பாறுத்்த உங்கள மூ்ை 
உ்ல் ்்சல்்களுக்கு ்்கபாடுக்்கிறது அ்தப 
்்பாறுத்்த உங்கள ்்சல்்கள உங்கள 
்்சயல்திற்ன தூண்டு்கிறது. அதனபால் சூழல் 
எப்டி இருநதபாலும் உங்கள எண்ணங்க்ை 
்நெர்ம்றயபா்க ் வத்திருநதபால் அது உங்கள 
எதிர்பபு ்சக்தி் ய கூட்டும். .உதபாரணமபா்க 
உங்கள எண்ணங்கள அதபாவது உங்கள 
இதயத்தின மூ்ை, “ஐ்யபா.. எனக்கு இப்டி 
ஆ்கிவிட்்்த..” எனறு எதிர்ம்றயபா்க 
்சிநதித்தபால் அது உங்கள லபாஜிக்்கல் 

ி்் ர்ன அப்டி்ய லபாக் ்ண்ணி விடும். 
அது உங்கள ்்சல்்கைின ்்சயல் திற்னக் 
கு்றத்து உங்க்ை ்்சபார்வ்்ய ்்சயயும். 
அது்வ சூழல் எப்டி இருநதபாலும் 
நெீங்கள எல்லபாம் ்சபாியபா்கி விடும் எனற 
தனனம் ி்க்்்க்யபாடு ்நெர்ம்ற எண்ணத் 
்தபாடு இதயத்திலிருநது மூச்்்ச உளைிழுத்து 
்வைி்ய விட்டு உங்க்ை நெீங்கள 
ஆசுவபா்சப ்டுத்தி எண்ணும் ்்பாது உங்கள 
்்சல்்களும் ஆக்டிவபா்க நெல்ல மு்றயில் 
்்சயல் ்டும்.
 இயற்்்க ்கபா்லயில் ் வைிச்்சத்்த 
யும் இரவில் இரு்ையும் ்வத்திருக்்கிறது 
என்தற்்கபா்க நெபாம் அப்டி்ய அ்த 
ஏற்றுக் ்்கபாண்டுவி்வில்்ல. இரு்ை 
நெீக்கும் ்்சயற்்்க ஒைிவிைக்கு்க்ை 

்்கபாண்டு வந்தபாம். அதுவும் மிரட்டும் 
்்பாது UPS எனற ்வ்றபாரு தற்்கபாலி்க 
ம பா ற் ் ற  ் ்க பா ண் டு  வ ரு ்க ி ் ற பா ம் . 
ஒவ்வபாரு ்ிரச்்னயும் ஒரு தீர்்வ முன 
்வக்்கிறது. ஒரு புதிய ்கண்டு்ிடிபபுக்கு 
வ ழ ி  வ கு க் ்க ி ற து .  உ ல ் ்க  அ டு த் த 
்பாிணபாமத்திற்கு ்்கபாண்டு ்்சல்்கிறது. 
 எநத ஒரு ்ிரச்்னக்கும் ்சபாியபான 
தீர்வு இருக்்கிறது. அநத ் ிரச்்னக்கும் 
தீர்வுக்குமபான ்கபாலம் மட்டு்ம நெபாம் 
்கவனமபா்க ்க்நது வர ்வண்டிய ்கபாலம் 
அது்வ முழு வபாழக்்்கயபா்கி விடு்மபா 
எனற ்யமில்லபாமல் அ்த ்க்ப்தற்கு 
உங்களு்்ய சுய்பாது்கபாபபும், உங்கள 
நெம்்ிக்்்கயு்ம முக்்கியம். சூழநெி்ல 
எப்டி இருநதபாலும் இது முடிவல்ல 
துவக்்கம் தபான இதிலிருநது நெிச்்சயம் ்வறு 
ஒரு நெல்ல ஆரம்்ம் இருக்கும், எனறு 
நெீங்கள ்நெர்ம்றயபா்க எண்ணும்்்பாது 
அநத ்நெர்ம்ற அ்ல்கள எதிர்ம்ற 
்சிநத்ன்க்ை நெீக்்கி மனஅ்மதி்யத் 
தரும் என்கிறது வபாழவியல்.
 எநத ஒரு ி்ரச்்ன்யயும் ்சபாியபான 
மு்றயில் ்தபாிநது ்்கபாண்்பால் தபான 
நெம் மனமும் உ்லும் அநத ி்ரச்்ன்ய 
்சபாியபான மு்றயில் ்்கயபாளவதற்கு 
தன்ன தயபார் ்்சயது ்்கபாளளும். 
்ிரச்்ன்ய மி்கப ்்பாிதபா்க எடுத்துக் 
்்கபாண்்பால், ்தற்றமும் ்்்்பபும் 
அதி்கமபாகும். அது ்ிரச்்னக்கு தீர்்வ 
தருவதற்கு ்தில் தன முன ்வக்்கப்டும் 
தீர்வு்க்ையும் ் ிரச்்ன்கைபா்க உருமபாற்றும். 
அ்த ்நெரம் ்சபாியபான புபாிதலும், அறிவு்சபார் 
அனுகுமு்றயும் முன இருக்கும் தீர்வு்க்ை 
முழு்மப ்டுத்தும். சூழல் வ்சப்டும்.
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 செல்வி திருப்பூடர பூரவீகமாகக சகாண்ட்வர. தறசொழுது 

ெிரஜிட்டனஜில ஐெிஎம் நிறு்வனத்தில ெணஜியாறெசி ்வருகின்ொர. 

அ்வருடடய ர்வடல ரநரம் ரொக மீதி ரநரங்களஜில சதாடலதூரம் 

நடப்ெது, சதாடரந்த ்விடுமுடெகளஜில ரஜிஸ்க எடுத்து 

மடலரயறு்வதடனக குெசிகரகாளாகக சகாண்டுள்ளார. ்வாழ்வின் 

்வெந்தத்டத, ச்வப்ெத்டத ஒருரெர ொரககும் அனுெ்விககும் 

தருணங்கள் இட்வ என அழகாகச சொலகிொர. அ்வரஜின் 

ரநரகாணலில நீங்களும் அடத உணரலாம்.

  முடன்வர. செண்ணஜியம் செல்வகுமாரஜி
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 ஒரு ்்ண்ணபா்கிய உங்களுக்கு 
ம்ல்யற ்வண்டு்மனற ஆவலும் 
து ண ி ச் ்ச லு ம்  வ ர  ஏ த பா வ து  தூ ண் டு 
்்கபாலுண்்பா?

 ஊர் சுத்தறதுதபான ஒ்ர தூண்டு 
்்கபால் எனக்கு . ்சினன ்சினன ்்க் ட்பாிப, 
weekend  travel னு ்்பாயிட்டு இருந்தன. 
்நெருங்கிய ் தபாழி்களு்ன ஒரு weekend trip 
்்பானப்்பா எதிர்்பாரபாத விதமபா அநத ho-
mestay ல  Trek trails இருநதது. சும்மபா ட்்ர 
்ண்ணலபா்மனு ஆரம்்ிச்்சது இப்்பா ad-
diction மபாதிபாி ஆயிடிச்சு . இநத trip விவரமபா 
என்னபா் ்வப்்சட்ல இருக்கு- https://
selvisodysseys.com/my-first-adventure/ 
அதில் ் ்பாயி ் பார்த்தபால் கூடுதலபான த்கவல் 
்கி்்க்கும்.

 உங்களுக்கு நெீண்் தூரம் நெ்் 
்யணம் ்மற்்்கபாளவதும் ்ிடிக்கும் தபா்ன.
தினமும் அப்யிற்்சி்ய எப்டி ்மற் 
்்கபாள்கி றீர்்கள?

 ்சினன வயசுல இருந்த run-
ning, long jump, ்க்டி kho - kho  இப்டி 
எல்லபா வி்ையபாட்டி்லயும் ்ங்்கற்்்ன. 
அதனபால எப்்பாவு்ம fittness கு impor-
tance ்்கபாடுப்்ன .

 After first experience இன்னபாரு 
trek ்்பாலபா்மனு ்்சக் ்ண்ணும்்்பாது 
எல்லபாரும் இநதவயசுல உங்கைபால ்ண்ண 
முடியபாதுனு ்்சபால்லி குரூபல ்்சர்த் 
துக்்க மறுத்துவிட்்பார்்கள. எனக்கு இப் 
நெபாற்்த்்தட்டு வயசு ஆகுது. ்ரபாம்் நெபாைபா 
்்சக் ்ண்ணிட்்்யிருநத்்பா ஒரு குரூப 
ஓ்்க வபாங்கனு ்்சபானனபாங்க. அநத trek  
ல ம்ல ஏற ்ரபாம்் ்கஷ்்ப்ட்்்ன. 
அதுக்்கபபுறம் regular உ்ற்்யிற்்சி ்ண் 
ணிட்டு இருக்்்கன. ஸ்்ைல் ட்்ரனிங 
எல்லபாம் இல்ல .்நெபார்மல் running and 
strength training only. ட்ரக் ்்பா்கனுங்கற 
ஆ்்சதபான இதற்்்கலபாம் ்கபாரண்ம தவிர 
்வ்றநத லட்்சியம்னு ்்சபால்ல முடியபாது.

 ்சிறுவயது வபாழக்்்கயில் சு்வ 

யபான ்சம்்வங்க்ைக் கூறுங்கள.

அது ் ்சபால்ல ் நெறய இருக்கு . ் வையபாட்்பா 
்்சஞ்ச வி்சயம் இத்த்ன ்சீபாியஸேபாகும்னு 
்நெனச்்சிக்கூ் ்பார்க்்கமுடிய்ல.
 ்சினன வயசுல அரைி வி்தய 
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ஏ்தபா ்ருபபுனு ்்சபால்லி நெபானும் ்நெறய 
்சபாப்ிட்டுட்டு, என தம்்ி மற்றும் ்க்்கத்து 
வீட்டு ்்சங்களுக்கும் ்்கபாடுத்து ்நெலம 
்சீபாியஸ ஆ்கி hospital admit ் ண்ணி stomac 
்கிைீனிங ்ண்ணி ்ரபாம்் ்சிரம்ப்ட்டுக் 
்கபாப்தினபாங்க . மனசுல அத்த்ன ்யம். 
நெம்்ம எல்லபாரும் ் ்சர்நது அடிப்பாங்க்ைபா 
திட்டுவபாங்க்ைபானனு. நெல்ல்வ்ை 
நெபானும் ஹபாஸ்ிட்்ல்ல அட்மிட் ஆ்கி 
வநத்தபால யபாரும் ஒனறும் ்்சபால்லல.

      அடுத்து ்ளைி வபாழக்்்க்ய ்த்தி 
்்சபால்லனும்னபா நெபானும் ்பாரதியும் ஒனனு 
தபான. அவர் ்்சபால்வபார்» ்கபாக்்்கயும் 
குருவியும் ்்சபால்லிக் ்்கபாடுக்்கபாத்தயபா 
இநதப ்்பாடிமூக்கு வபாத்தியபார் ்்சபால்லிக் 
்்கபாடுக்்கப ்்பாறபார்» அதமபாதிபாிதபான 
நெபானும் ்ளைிக்கூ்ம் ்்பா்க்வ புடிக்்கபாம 
வபாரக்்கணக்குல ஸகூல் cut அடிச்சுட்டு 
ஊர் சுத்தி, ்கபாடு்மடு சுத்தி ்வையபாடிட்டு 
வீட்டுக்குப ் ்பானபா.. அங்க அம்மத்தபா 
்கிட்் திட்டும் ்நெறய அடியும் வபாங்கி 
இருக்்்கன .

 நெமக்்்கலபாம் ்சினன ஙயசுல ்்யி 
னபாலும் ்தயவம்னபாலும் ்யம்தபா்ன 
வரும் . அப்டி்யபாருநெபாள ்பால் வபாங்கிட்டு 
வநது்கிட்டிருந்தன. வரும் வழிய ில 
ஊர் புறத்தபால ஒரு்கபாவல் ்தயவம் 
நெினனு்கிட்டு இருநதிச்்சி. ்்பாியமீ் ்ச்ய 
முறுக்்கிக்்கிட்டு. ்்பாிய முண்்க்்கண்்ண 
திறநது்கிட்டு இருநதிச்்சி. ் ்கபாயில் ் க்்கத்துல 
ஒரு தண்ணியிலபா ்கிணறு இருநதிச்்சி..
ம்... அதுக்குளை இருநது யபா்ரபா «்்சல்வி 
இங்க வபா» னு கூப்ிட்்மபாதிபாி இருநததபால 
்யநது நெிக்்கபாம ஓடி , வீட்்ரு்கில் ் ்பாயதபான 
நெின்னன மூச்்சி்ரத்த்டி. அப் ்்கல 
இருநத ்பால் எல்லபாம் ்்கபாட்டிட்டு ்வறும் 
்பாக்்்கட்தபான இருநதிச்்சி. ்கபா்லல்லபாம் 
முள ்கபாயம்.  வீட்டுக்குளை ் யநது்கிட்்் 
் ப்ானபா அம்மத்தபா ் பால ் ்கபாட்டிட்டு வநதியபாடி 
னு ஒ்ர திட்டு, அடி.  ்கபாயத்்தபா் ்கபாயமபா 
அதுவும்.. இப்டி ஏ்கப்ட்்  மனக்்கபாயங்கள 
இருக்கு.

 உங்கைின இநதிய வபாழவுக்கும் 
இங்கிலபாநது வபாழவுக்கும் இ்்்ய உளை 
்வறு்பாடு்கைபா்க நெீங்கள ்கருதுவது.

 ஒரு ்்ண்ணபா இங்க சுதநதிரம் 
அதி்கம் னு நெி்னக்்கி்றன. Solo 
travelling இங்க safe. யபாரும் ்பார்த்துட்டு 
எனன்பா இநதப்்பாண்ணு இப்டி 
தனியபா ஊரசுத்துது அப்டினு யபாரும் 
்்சபால்லறதி்ல. நெம்ம எனன டிரஸ 
்ண்்ணபா்றபாம்னு யபாரும் ்கவ்லப 
்்ற்தபா complain ்ண்ற்தபா இல்்ல

 ஒர்க்ல... நெமக்கு ்கீழ இருக்்க ்்சங 
்களுக்கு ஈ்்கபா இல்ல, அ்த மபாதிபாி 
்ம்னஜர்கும் ஈ்்கபா ்ிரச்்சி்ன இல்ல. 
நெம்ம ்்சபால்ற ஐடியபா ்்கட்டு analyse 
்ண்ணி feedback குடுப்பாங்க, encou-
rage ்ண்ணுவபாங்க

 நெம்ம ஊர்ல எந்நெரமும் ம்ன 
ஜ்ரபா் ்ிரச்்ச்ன ்சண்்்னு ்்பாகும்

 நெம்ம நெபாட்ல தனியபா இருக்்க 
்்பாண்ணுக்கு  வபா்்்க வீடு ்கி்்க்்க 
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்ரபாம்் ்கஷ்்ம். ஆனபா இங்கலபாம் அப்டி 
இல்ல.  இதுமபாதிபாி நெி்றய நெி்றய ்வறு 
்பாடு்க்ைப ்பார்க்்கி்றன.

 ம்ல்யற்றத்தில் உங்கள எதிர் 
்கபாலத் திட்்ம் குறித்து ்்சபால்லுங்கள.

 இநத ியபாவில் உளை ்மற்குத் 
்தபா்ர்ச்்சி மற்றும் ்கி்சபாகு்தபா்ர்ச்்சி 
ம்ல்கைில் நெி்றய ்யணம் ்்பா்கணும். 
ம்லவபாழ மக்்கைின வபாழவியல்,்ண்்பாடு 
்கலபாச்்சபாரம் அறியவும் அவங்க்ைபா்  
வபாழவபாதபாரம் எல்லபாம் ்தபாிநது்்கபாளை 
ஆ்்ச . நெிச்்சயமபா்க இநதியபா வநத்ிறகு 
்்சல்லலபா்மனத் திட்்ம் இருக்்கிறது.

 Himalayan trek  ் ்பா்கணும், ் ல நெபாடு 
்கள சுற்றி அஙகுளை ம்ல்கள ஏறணும்.

 Basically, உ்ம்்ில் ் தம்பு இருக்கும் 
வ்ர ஊரசுத்திட்்் இருக்்கனும். அதுதபான 
என ்கனவு . என லட்்சியம் எல்லபா்ம.

 உ ங ்க ள  பூ ர் வீ ்க ம்  ் ற் ற ி ச் 
்்சபால்லுங்கள.

 திருபபூர் ் ினனலபா்் ் தபாழிலபாைர் 
குடும்்ம். அரசு ்ளைி, ்சத்துணவு எனறு 

்நெறய வறு்மயில் வைர்ந்தன. ஆனபால் 
்்ற்்றபார் அதி்க ்சிரமம் எடுத்து  12th 
வ்ரக்கும் ்டிக்்க ்வத்தபார்்கள. அநத 
அடிப்்் ்டிபபுதபான என ்்ற்்றபார் 
எனக்கு ்்கபாடுத்த ்்பாிய ்்சபாத்து . அநதச் 
்்சபாத்்த ்வத்துதபான நெபான ்டித்து 
இன்றக்கு ்வைிநெபாட்டில் ்வ்ல 
்்சயயுமைவிற்கு வநதிருக்்கி்றன.

 இநதியபாவில் ்்ண்்கள தங்கள 
குழந்த்க்ை எவவபாறு வைர்க்்கி றபார்்கள?. 
ஒவ்வபாரு தபாயும் தன குழந்த ்க்ை 
எப்டி வைர்த்்தடுக்்க ்வண்டு ்மன 
விரும்பு்கிறீர்்கள.

   என்பார்்வயில் ்்சபால்லனும்னபா 
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்்ரும்்பாலபானவர்்கள ்ரபாம்் அதி்கமபா 
் ்ச ல் ல ம்  ் ்க பா டு த் து  கு ழ ந ் த ்க ் ை 
வைர்க்்கிறபார்்கள.

 என ்்பாண்ணு ்்சபானன்்ச்்்ச 
்்கட்்கமபாட்்பா / என ்்யன ்பாஸட் 
food தபான ்சபாப்ிடுவபான.   இ்தலபாம் ஒரு 
்்ைன ஸ்்ட்்மனட் ஆயிடிச்சு. இப்்பா 
அது எனக்கு சுத்தமபா ்ிடிக்்கபாத விையம்.

 ்்ண்்கள குடும்்த்தபார் அவர்்க்ை 
அவமபானப்டுத்துனபா ்சமபாைிச்சுட்டு 
்்பாறபாங்க, ் ்களவி ் ்கட்்கறதி்ல. குடும்்ம் 
முனனபாடி  ்ஸேல்ப ்ரஸ்்க்ட் ஒதுக்்கி 
்வச்சு்றபாங்க. ்ட் ்்சங்க அ்த ்பார்த்து 
வைரும்்்பாது அ்தலபாம் ்சபாினு அவங்க 
்மண்ட்ல ்ர்கபார்ட் ஆயடும் அது தபபு. I 
strongly believe, குழந்த்கள நெபாம் ் ்சபால்றத 
்்கட்டு ஏதும் ்ழ்கறது இல்்ல, நெம்ம 
்்சயயறத ்பார்த்து ்ழகுவபாங்க . அதனபால்  
நெம்மை யபாரும்  அவமபானப்டுத்தினபாலும் 
அது அப்பா்வபா,மபாமபா்வபா அண்ண்னபா 
யபாரபா இருநதபாலும் அ்த தட்டி்்கட்்கனும்.  
அது தபபுனு ்்சபால்லணும்.

 இப்டி நெிறய இருக்கு, ்்்சிட்்் 
்்பா்வன... ்டித்து முடி்கிற வ்ரக்கும் 
18-21 yrs ்்பாண்ணு / ்்யன 
்்சபால்றத ்்கட்டு எல்லபாம் ்்சயறங்க. 
அபபுறம் திடீர்னு ்கல்யபாணம் மட்டும் 
அவங்க ்்சபால்ற மபாதிபாி ்்சயயணும் 
னு ்்சபால்ரபாங்க.  எனக்கு இநத லபாஜிக் 
புபாியற்த இல்ல.

 It should be other way ்சினன 
வயசுல நெம்ம ்்சபால்லித்தரனும்.  ஒரு வயசு 
வநதபபுறம் அவங்கை தனியபா முடிவு்கள 
எடுக்்க வி்ணும் . தப்்பா ்சபாி்யபா நெபாம 
guide ் ண்ணலபாம் . ஆனபா அவங்க வபாழ்்க/
Career  அவங்க choice கு வி்ணும்.

 நெீங்கள இநதியபாவின இன்றய 
அர்சிய்ல ்சமூ்கத்்த உற்று ்நெபாக்கு 
்கிறீர்்கள எனில் இநதியக் ்கல்வி மு்ற 
உங்களுக்குத் திருபதியைிக்்கிறதபா என்து 
்ற்றி  கூறுங்கள.  தம ிழச் ்சமூ்கத்தில்   
்ச மூ ்க ம பா ற் ற ம்  வ ர ் வ ண் டு ் ம ன ி ல் 
எதி்லலபாம் வர்வண்டு்மன விரும்பு 
்கிறீர்்கள.
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 ்்ண்ணியம் ்்ண்ணுபாி்மனனு 
இனனும் ் ்்சிட்டுதபான  இருக்்்கபாம். ஆனபா 
்்சயல்்பாட்டில் இல்ல அது ்ரபாம்்்வ 
மபாறனும்.

 ்சினன ்சினன விையங்கள எல்லபாம் 
்்ண்ணடி்மத்தனம் ்ரபாம்ம இருக்கு. 
்ட் இது முழுக்்க ்்ண்்கள ்்கலதபான 
இருக்குனு என நெம்்ிக்்்க .

 ்்ண்்கள financially, Depen-
dant. எவவைவு நெல்ல அப்பா / குடும்்ம் 
/ ்கணவர்  இருநதபாலும், they must have 
their own support / survival system

 we have to fight our own battle, you 
cant expect someone else to come and 
fight for us .எனக்கு ்்சிச்்சபா நெபானதபா்ன 
்சபாப்ி்ணும்! அது மபாதிபாி தபான  எல்லபா்ம.

 ்ிபாிட்்னில் மி்கப ்்பாிய நெிறு 
வனத்தில் ்ணி ்்சய்கிறீர்்கள. அங்்க 
்்ண்ணபா்க எதிர்்்கபாளளும் ்ச ிக்்கல் 
என்னனன?..

 ்்பாண்ண இங்க ்்பாிய ்சிக்்கல்்கள 
இல்லங்க. ்ட் ்நெ்றய இனப ்பாகு்பாடு 
இருக்கு. ஒரு ்ிரச்்ச்னனனு வரும்்்பாது 
அவங்க ்சப்்பார்ட் இருக்்கபாது. Most-
ly ்ிபாிட்டிஷ் அவங்க குரூபக்கு  தபான 
்சப்்பார்ட் ்ண்ணுவபாங்க. .  அபபுறம்  
ஐ்ரபாப்ியர்்கள அதுக்கு அபபுறம் தபான 
இநதியர்்கள /  ஆ்சியர்்கள. . .  ஆ்ணபா 
்்ண்்ணபா ்சமமபா்க ்பாவிக்்கிற ம்னபா 
்பாவம் இங்க இருக்கு இநதியபா்வக் 
்கம்்்ர் ்ண்ணும்்்பாது.

 ்்கபா்ரபானபாவுக்குப ்ிற்கபான நெம் 
்சமூ்கம் என்னனன ் ிரச்்ச்ன்க்ை எதிர் 
்்கபாளை ்்பா்கிறது. அதற்்கபான மபாற்று 
வழியபா்க நெீங்கள ்கருதுவது.

 ்யபா்சிக்்க ்யபா்சிக்்க இது ்்பாிய 
confusion, இநத quest ion choicela 
விட்டு்்றன.. he heee

n
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1.1.
திெந்த திெந்த க�ோவில்க�ோவில்
உள்ரள செலல முடியாமல உள்ரள செலல முடியாமல 
யாெகரகள்யாெகரகள்

2. 2. 
்விடல்வாெசி்விடல்வாெசி
அதிகரஜித்தெடிரய இருககும்அதிகரஜித்தெடிரய இருககும்
மதுககடடக கூட்டம்மதுககடடக கூட்டம்

3.3.
ஒறடெ யாடனஒறடெ யாடன
ெயந்தெடி ஓடும்ெயந்தெடி ஓடும்
மககள் கூட்டம்மககள் கூட்டம்

4.4.
்வாழந்த வீடு்வாழந்த வீடு
்விட்டு செலல மனமஜிலடல்விட்டு செலல மனமஜிலடல
்வளரத்த மரங்களஜில ெிஞசு்வளரத்த மரங்களஜில ெிஞசு

தஞடெ ்வி்ய், 
க்றகு நத்ம்.
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்கவி்த்கள எழுதுவது என்து ஒரு 
்க்ல. அது எல்்லபாருக்கும் வ்சப்்பாது. 
்சிலர் எழுதுவது நெீபாின ்மல் எழுத்து 
்்பானறு ம்றநது விடும். ஆனபால் 
்சிலபாின எழுத்து ்கல்்வட்்பாய அ்மநது 
வரலபாறு ்்்க்கும். இதில் ்கவிதபாயினி 
மன்ன இரபா. இரபா்த ்கண்ணனின 
எழுத்துக்்கள இரண்்பாவது வ்்க எனக் 
குறிப்ி்லபாம். இவர் எழுதிய ‘மகுடி’ 
வபா்ச்கர்்க்ை மயங்க ்வக்்க, இலக்்கிய 
உல்கில்  தன யபாத்தி்ர்ய ஆரம்்ித்து 
்சில மபாதங்க்ைக் ்க்நதுளைது. இது 
இவபாின முதல் நூலபாயினும், இநநூலில் 
உளை்க்்கப ்ட்்்வ்க்ைபா இவர் 
்கவி்த யபாப்தில் ்்க்தர்நத 
அனு்வ்சபாலி என ்்சபால்லபாமல் 
்்சபால்்கினறன.

நெபானபாவித த்லபபு்கைில் அருவியபாய 
்்கபாட்டும் அழ்கிய வபாி்கள, ்கதம்்மபாய 
மணம் ்்சர்த்து மபா்லயபா்கினறன. 
நெலிநது வரும் நெபாட்டுபபுறக்்க்ல்கள 

்ற்றிய  இவரது ஆதங்கம் ‘ ஆய்க்ல்கள 
அறு்த்து நெபான்கி்னயும் அழியபாமல் 
மீட்்்டுப்்பா்ம’ எனற வபாி்கைில்,  ஒரு 
ம்ற்கரம் தனனம்்ிக்்்கச் சு்்ரற்றி 
்வப்தபாய உணர்்கி்றன.

‘்கரம் ்்கபாடுப்்பாம்’  ்சமூ்க 
்சீர்்்கடு்க்ை ்சீர்திருத்தத் துடிக்கும் 
ஒரு ்்்ப்பாைியின உத்்வ்கத்்த 
இக்்கவி்த வபாி்கைில் ்கபாணலபாம்.

்சமூ்கச் ்சீர்்்கடு்க்ைக் குறிப்ிடும் 
மற்்றபாரு ்கவி்த ‘ விடியபாத  
இருட்டிற்கு விடியல் ்கி்்க்்கபா்தபா? 
......... ்்ண்்கைின சுதநதிரம் ்்ச்்சபாய 
ஆன்தபா’ எனறு ்்கட்்க, வபா்சிப்்பார் 
மனதிலும் அ்த ்்களவி ்தபாக்்கி 
நெிற்்தில் ஆச்்சர்யமில்்ல.

இவபாின ஒவ்வபாரு ்கவி்தயும் 
்கபாவியவபாி்கைபாய ்க்த ்்்ச,  லயிக்கும் 
மனம் அதிலிருநது மீை மறுக்்கிறது.

‘்கபாற்றில் அ்்சயும் ்கதிர்்கைின ஆட்்ம்
நெபாற்்ற நெி்னத்து நெனறி்யக் கூறு்ம!
்்சற்றின வபா்சம் ்்சழு்மயபாய வீசும்
்கபாற்றின அ்்சவு்கள ்கவி்த்யச் 
்்சபால்லு்ம’ ஆ்கபா மருதத்தில் ்கிரபாமிய 
மணம் ்கமழும் அழ்கிய வபாி்கள இ்வ!

இப்டி ்க்்கத்துக்குப ்க்்கம்,  நூல் 
முழுவதும் ்ிரமிப்்யும் வியப்்யும் 
்்்யலபா்கத் தரு்கிறபார்.
172 ்க்்கங்களு்ன தமிழ இலக்்கியப 
்ிபாியர்்களுக்கு விருநது ்்்க்கும்  இநத 
‘மகுடி’க்கு வபா்சிக்கும் இதயங்கள நெிச்்சயம் 
மயஙகும். இவர் தன எழுத்து்கைபால் ்சி்கரம் 
்தபா் இனிதபான  நெல்வபாழத்து்கள!

நூல் ்த்வ ்தபா்ர்பு்களுக்கு...
email : tamiloduvilayaadu@gmail.com

 -  
 முத்தமிழ ்கல்சம் இதழபா்சிபாியர்
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செய்திட்ட   முயறெசிகளஜில   ரதால்வி   கண்டும்

 செய்கின்ெ   முயறெசிதடன   ்விட்டி   டாமல

செய்ததனால   மஜின்ொர   ்விளககு   தன்டனச

 செயலெடுத்தி   ச்வறெசிகண்டார   ஆல்வாய்  எடிென் 

!

செய்திட்ட   ்வணஜிகத்தில   ரதால்வி   கண்டும்

 செய்திட்ட   அரெசியலில   ரதால்வி   கண்டும்

செய்்வதிடன   ்விட்டிடாமல   செய்த  லிங்கன்

 செம்ெத்வி   குடியரசுத்   தடல்வ   ரானார !

ரதால்விகடளத்   சதாடரசெசியாகப்   செறெ   ரொதும்

 சதாய்்வடடந்து   ரொகாமல   க்ஜினஜி  மீண்டும்

ர்வலசகாண்டும்   ்வாள்சகாண்டும்   ரொரபு   ரஜிந்ரத

 ச்வறெசியிடனப்   செறெசிட்டான்   முயறெசி  யாரல !

நால்வடரப்ரொல   காதுகள்தாம்   ரகட்கா   ரொதும்

 நம்ெிகடக   முயறெசியுடன்   பீத்ரதா   ்வன்தான்

ரகாலெிடித்ரத   ெசிம்ரொனஜி   இடெய   டமககக

 சகாட்டினாரகள்  ெணத்ரதாடு  புகடழச  ரெரத்ரத !

ஒருகாடல   இழந்தெின்பும்   டாம்்விட்   டாகர

 ஓய்்வாக   அமரந்திடாமல   முயறெசி  செய்ரத

செருமடலயாம்   எனஉலகம்   ்வியந்து  ொரககும்

 செருமஜிமய   எ்வசரஸ்ட்டாம்   ெசிகரம்   சதாட்டார !

இருகண்ணும்   இலலாத   லூயி   ெிசரய்லதாம்

 இருடகயால   எழுதுகின்ெ   ெிசரய்டலத்   தந்தார

அரும்முயறெசி   நம்மஜிடத்தில   இருந்தால   ரொதும்

 அடுத்தடுத்துச   ொதடனகள்   ெடடகக   லாம்நாம் !
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 ்வ ட்்்யபாடி மபாமி்சத்்த 
்சபாப்ிட்டுக் ்்கபாண்டிருநத ்வ்ையில் 
்நெருப்் ்யன்டுத்தத் ்தபா்ங்கிய 
்கபாலத்தில் வபாழநத மனிதர்்கள முதலில் 
எப்்பாது ்்்சத் ்தபா்ங்கினபார்்கள? 
மனிதர்்கள மட்டு்ம ்மபாழி்யப 
்யன்டுத்தும் உயிபாினமபா்க இருக்்கிறபார் 
்கள. விலஙகு்கைி்ம் இருநது நெம்்ம 
தனித்துவமபாக்்கிக் ்கபாட்டுவதும் அதுதபான, 
உ்ரயபாடுவதற்்கபான இநதத் திறனதபான 
்பாிணபாம வைர்ச்்சியில் முக்்கியமபான நெி்ல 
மபாறுதலபா்கக் ்கருதப்டு்கிறது. வபாழக்்்க 
நெி்லயில் மபாறுத்ல ஏற்்டுத்தியதில் 
மற்றவற்்றக் ்கபாட்டிலும், உண்்மயபான 
அம்்சம் இதுதபான.
 ்க்த்கள விவபாித்துக் கூறுவதற்கும், 
்சம்்ிரதபாயங்க்ை உருவபாக்குவதற்கும் 
நெி் றய ் மபாழி அறிவு நெமக்குத் ் த்வப்ட்்து 
எனறு ்்ரபா்சிபாியர் ்பாலர்்மன கூறு்கிறபார்.
்்சுவதற்கு ஆரம்்்கட்் முயற்்சி்கள 
்மற்்்கபாளைப்ட்்்தத் ்தபா்ர்நது, 
்ல நூறபாயிரம் ஆண்டு்களுக்கு முனனபால் 
அ ் நெ ்க ம பா ்க  அ த ற் ்க பா ன  மு ய ற் ்ச ி ்க ள 
உருவபா்கியிருக்்க ் வண்டும்.
 இநதப ்்பாி்ர் ்கபாலத்தில் ்கபா்கிதம்  
புரட்டும் ்சதவீதம் அதி்கபாித்து திரும்் 
்்ழய நெி்லயில் வரு்கிறது வழக்்்கபாழிநது 
்்பான ்்ழய ்ழக்்கங்கைில் ஒனறு 
புத்த்க  வபா்சிபபும். ்மலறிஞர்்கள ்லர் 
ஆயவின்டி இனனும் ்ல இ்த்தில் 
இ்ைய த்லமு்றயினர் இநத வபா்சிபபு 

திற்ன அதி்கபாிக்்கவில்்ல என்ற கூற 
்வண்டும்
 நெமக்கு ்கி் ்க்கும் நெபாட்குறிபபு  புத்த 
்கத்தில் மு்கவபாி்கள ்தபா்ல்்்சி எண்்கள 
இவற்்றபாடு நெம் அனறபா் நெி்கழவு்க்ை 
நெி் னவ்ல்கைபா்க எழுதும் ்ழக்்கம் 
அடி்யபாடு மறக்்கப்ட்டு விட்்து.
 நெம் நெி்னவ்ல்க்ைப ்திவு 
்்சயவது ்வண்்பாம் நெமக்கு ்வண்டிய 
வர்்கைின மு்கவபாி்கள ்தபா்ர்பு எண்்கள 
இவற்்ற எழுதி ்வக்கும் ்ழக்்கம் இனறும் 
்த்வப்ட்்பாலும் ்்கத்்தபா்ல்்்சியில் 
்தபா்ர்பு எண் இருநதபால் ்்பாதும் மற்ற 
வி் ரங்கள அவவப்்பாது ்்கட்டு ்்ற்றுக் 
்்கபாளைலபாம் எனறு யபாபாி்மும் எநத 
வி் ரங்களும் இருப்தில்்ல ்தபா்ல்்்சி 
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்தபா்லநது விட்்து எனறபால் அவரு்ன 
அத்த்ன ்தபா்ர்பு்களும் ்தபா்லநது 
்்பாயவிடும். இநதப ் ்பாி் ர் ்கபாலத்தில் ்சமூ்க 
இ்்்வைியு்ன நெம்்ம தளைி ் வத்தபாலும் 
்ல ஆண்டு ்கபாலமபா்க விருந்தபாம்்ல் எனற 
உணர்வு ஆ்ம்்ரத்திற்கு ் ்ரும்குறியபா்க்வ 
வழக்்கில் வநதுக் ்்கபாண்டு இருக்்கிறது.
வீட்டுக்கு உறவினர்்கள மற்றும் நெண்்ர்்கள 
வருவதும் அவர்்கள வநதபால் அவர்்களுக்கு 
வீட்டில் இருக்கும் உண்வ ்்கபாடுத்து 
உ்்சபாிப்து எனற விருந்தபாம்்ல் வழக்்கம் 
கு்றநதுவிட்்து.விருந்தபாம்்ல் என்து 
எனறபாவது ஒருநெபாள திட்்மிட்டு ்சில்ர 
அ்ழத்து விருநது உ்்சபாரம் ்்சயவது 
எனறு ஆ்கிவிட்்து தற்்்சயலபா்க ்சபாப ி்டும் 
்நெரத்தில் ்்பானபால் கூ் ஒரு இ்ல்யப 
்்பாட்டு எைி் மயபான வீட்டு ்சபாப்பாட்்் 
விருநதினர்்க்ைபாடு ்்கிர்நது உண்ணுதல் 
வீட்டுப ் ்ண்மணி்கள உ்ன ்கிசு்கிசு எனறு 
்்்சிவிட்டு அம்மபா இ்ல இவனுக்கும் 
்்சர்த்து ்்பாடு எனறு ்்கட்கும் குரல் இனறு 
இல்்ல. வீட்டில் எைி் மயபான சு்வயபான 
உணவு ்ச்மத்து சூ்பா்க ்சபாப்ிடுவது 
என்்த ஒரு மி்கப்்பாிய ஆ்ம்்ரம் 
ஆ்கிவிட்் இநத நெவீன நூற்றபாண்டில் 
விருந்தபாடு உண்்ல் என்து மி்கப்்பாிய 
ஆ்ம்்ரம்.
 நெபாற் து ஐம் து வய் த தபாண்டியவர் 
்களுக்கு புத்த்கம் வபா்சித்தல் என்து இயல் ப்ான 
ஒனறு 1960 மற்றும் 70்கைில் ி்றநதவர்்களுக்கு 
்வைியில் ்்சனறு வி் ையபாடுவது வபா னபாலி 

்்கட்்து,் தபா லக்்கபாட்்சி ப்ார்ப் து,அதுவும் குறிப 
ி்ட்  ்்சில ந்ெரங்களுக்கு மட்டும் தி் ரப் ்ங்கள 
ப்ார்ப் து இவற் றபாடு புத்த்கம் ்டிப் து என்து 

அதி்க ்்சலவில்லபாத ்் பாழுது்் பாக்கு. ஆனபால் 
அப் ப்ாது ்் ற் றபார்்களுக்கு நெம் ி்ள்ை்கள 
்கண்் புத்த்கங்க்ை ்டித்து ்்கட்டுப 
்்பாயவிடுவபார்்கள எனற மற்ற ்்பாழுது 
்் பாக்கு்களுக்கு ்்கபாடுத்த அனுமதி புத்த்கம் 
்டிக்கும் ்் பாது ்்கபாஞ்சம் தணிக் ்க யபாடு 
இருக்கும். ்ளைி்கைிலும் ்் பாது இ்ங்கைிலும் 
வீட்டிலும் புத்த்கங்கள ்சஞ்சி் ்க்கள ்் பானற் வ 
குழந் த்களுக்கும் ் தினம வயதினருக்கும் ஆயிரம் 
த் ்்களுக்குப ி்ற் ்க ்கி் க்்கும். அவர்்களுக்கு 
எனன ் த் வ என்் த தரீ்மபானிப் து இவர்்க ை. 
குழந் த்கள மற்றும் த்ினம வயதினருக்்கபான 

்க த்கள தமிழில் மி்க கு ற்் வ.
 ்சில குழந்த ் த்திபாி் ்க்கள இருநதன 
ஆனபால் இவற்றின மூலம் குழந்த்களுக்கு 
எனன ்கி் ்த்தன எனறு ்்களவி எழு்கிறது. 
அப்்பா்தய குழந்த்கைின உல்கம் 
்்த்ம அப்பாவித்தனமும் நெி்றநதது 
அவர்்களுக்கு எது நென்ம தரும் இது தீ் ம 
என எடுத்துச் ்்சபால்லும் நெீதி் நெறி ்க்த்கள 
வபாழக்்்கயில் மபாறபாத துன்ங்களுக்குப 
்ின ம்கிழச்்சியபான வபாழக்்்க ்்ரும் 
அனபா்தச் ்சிறுவர்்கள, வஞ்சிக்்கப்ட்் 
இ ை வ ர ்ச ி ்க ள  அ ழ ்க ி ய  ் ் ண் ்க ள , 
இ்்யில் உதவி ்்சயயும் ்தவ்த்கள, 
இறுதியில் அவ்ை ்கபாப்பாற்றி திருமணம் 
் ்ச ய து ் ்க பா ள ளு ம்  ஆ ண்  அ ழ ்க பா ன 
இ ை வ ர ்ச ன  இ ் வ  கு ழ ந ் த ்க ளு க் கு 
மட்டுமல்ல ்்பாியவர்்களுக்கும் ி்டித்த 
்க்த்கள ் ல ்க்த்கள நெபாவல்்கள நெபா்்கங்கள 
தி் ரப்்ங்கள என இநத ்கரு ்வவ்வறு 
சூழல்்கைில் வடிவங்கைில் இனறும் வநது 
்்கபாண்டிருக்்கினறன.
 எண்ணும் எழுத்தும் ்கண் எனத்தகும்
 மனித உறுபபு்கைில் ்கண் ்சிறப 
்ி்ம் ்்று்கிறது. அநதக் ்கண்ணுக்கு 
இ்ண யபா்கக் ்கல்வி் ய ஒை்வயபார் 
குறிப ி்ட்டுளைபார். நெமது மு்கத்தில் இரண்டு 
்கண்்கள இருக்்கினறன. அநத இரண்டு 
்கண்்களுக்கு இ்ணயபா்கக் ்கருதத் தக்்க்வ 
எண்ணும் எழுத்தும்.அப்டி ்சிறுவயதில் 
ஆ்சிபாியர்்கள மற்றும் ்்ற்்றபார்்கள வலி 
யுறுத்தி  னபால் ்தபா்ங்கப்டும் வபா்சிபபுப 
்ழக்்கம் வயது ஆ்க ஆ்க இயல்்பான 
ஆர்வத்தினபால் ்தபா்ர்வண்டும். ஆனபால் 
்நெருக்்கடியபான ்கல்விச்சூழல் புத்த்கங்கள 
்டிப்்த வி்  அதி்க சுவபாரஸயங்கள 
தரும் ஊ்்கங்கள, ்தபா்லக்்கபாட்்சி, 
இ்ணயம், ்்கத்்தபா்ல்்்சி மு்கநூல், 
்்வபாி (இனஸ்பா்கிரபாம்) ்்பானற ்ல 
ஊ்்கம் ்சபார்நத வ்சதி்கைினபால் ்்பாழுது 
முழுவதும் ்வறு எதற்கு்ம ்நெரம் இல்லபாமல் 
்்பாயவிடு்கிறது.
 நெ்்கச்சு்வக்்கபா்க ்்சபானனபாலும் நெம் 
அக்்கம்்க்்கத்தினர் அறியபாது அ்மபாிக்்கபாவில் 
உளை மு்கநூல் நெண்்ர்்களுக்கு வணக்்கம் 
வபாழத்தும் ்்சபால்லு்கிறது வபா்சிப்து மற்றும் 
நெண்்ர்்களு்ன ஆழநத நெட்பு ்்கபாளவது 
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மடழககு ஒதுங்கிய 
்வானம்

அடடமடழ செய்யும்

இந்த இரவு ரநரத்தில 

நிலட்வயும் 

நட்ெத்திரங்கடளயும் 

கூட்டிக சகாண்டு

எங்ரக ரொயிருககும் ்வானம்?

மடழடய சகாடுத்த ரமகம் தான் 

இ்வறடெ ெதுககி இருககிெது 

மடழககாலத்தில ்வானம்

ஒதுங்கிரய இருககிெது

*******

நீல ்வானத்தில

ரமகத்டதக சகாண்டு

கரஜிபூெசிய ்வருண ெக்வான் 

பூமஜியில மட்டும்

ஏழு்வண்ண ஓ்வியம்

்வடரந்திருககிொன்

*******

்வானத்தின் மீது ஏன் ரகாெம்?

சுட்சடரஜிககும் சூரஜியடனயும்

ரமகத்திறகுள் அலல்வா

ெசிடெ ட்வத்து ்விடுகிொன்.

 - வீ. உதயககுமாரன்

்்பானற்வ இல்லபாமல் ்மம்்்பாக்்கபான 
நெட்பு ் த்வ ்கபாண வபா்சிபபு என வபாழக்்்க 
்தபா்ர்்கிறது.
 ஆனபால் உைவியலபாைர்்களும் ்சமூ்க 
ஆர்வலர்்களும் வபாழக்்்க அனு்வங்கள 
்்ற்று ்்பாியவர்்களும் மீண்டும் மீண்டும் 
வ லி யு று த் த ி ச்  ் ்ச பா ல் லு ம்  இ ர ண் டு 
வி்யங்கள ்டிப்தற்கு நெல்ல புத்தங்கள 
ம ன ம் வ ி ட் டு  ் ் ்ச ி  ் ழ ்க  நெ ண் ் ர் ்க ள 
இ்வ ்கண்டிப்பா்க மனித வபாழக்்்கக்கு 
்வண்டும். இ்வ இரண்டும் தனி்ம்யப 
்்பாக்கும். அதுமட்டுமல்லபாது வபாழநெபாள 
இறுதிவ்ர துடிப்்பாடு வபாழக்்்க்ய 
வபாழ்வக்கும். மருத்துவர்்கள அறிவியலபா 
ைர்்கள ்மலபாண்்ம து்றயில் உளைவர் 
்க ளு க் கு  வ பா ்ச ி ப பு  எ ன ் து  வ பா ழ நெ பா ள 
முழுக்்க ்தபா்ரும் எனறபாலும் அவர்்கள 
வபா்சிபபு ்தபாழில் ்சபார்நது இருப்து 
்கல்வித்து்றயில் ்மபாழி ்கற்்ிக்கும் 
்்ரபா்சிபாியர்்கள ஆ்சிபாியர்்கள தங்களுக்கு 
வ்ரயறுக்்கப்ட்் ்பா்த்திட்்த்்த 
தபாண்டி மபாணவர்்களுக்கு வபா்சிப்ின 
சு்வ்ய ்்சயதபாலும் அவர்்களுக்கு 
்தபாிநத இலட்்சியவபாத இலக்்கியங்கள 
்க்த்கள ் ்பானறவற்்றபாடு அ்த நெிறுத்திக் 
்்கபாள்கிறபார்்கள. புனித ்ிம்்ங்கைபா்க 
வ ல ம்  வ ரு ம்  ்க ் த  நெ பா ய ்க ர் ்க ் ை 
்டிப்தற்கு தற்்கபால இ்ைஞர்்களுக்கு 
்சலிபபு ஏற்்டு்கிறது. அவர்்க்ை சுற்றி 
நெ்ப்்த ்பார்த்து ்லவற்்றயும் அறிநது 
்்கபாள்கினறனர் அவர்்களுக்கு லட்்சிய 
வபாதங்க்ை முன்வக்கும் இலக்்கியங்கள 
்்பாலித்தனமபா்க ் தபானறு்கிறது. நெவீன்கபால 
இ்்யூறு்க்ைத் தபாண்டி ்டிக்்க முற்்டும் 
இ்ைஞர்்களுக்கு நெபாம் எத்த்்கய வபா்சிப்் 
்ழக்்கப்டுத்த ்வண்டும் என்து ஒரு 
்சவபாலபா்க்வ இருக்்கிறது வபாழக்்்கயில் 
்டிப்தற்கும் அவற்்ற சு்வப்தற்கும் 
ஏரபாைமபான புத்த்கங்களும் அ்வ ்சபார்நத 
அனு்வங்களும் நெி்றநது ்கி்க்்கினறன 
இவற்்றப ்டித்து உணர்நது முடிக்்க ஒரு 
வபாழநெபாள ்்பாதபாது.வபா்சிபபு இநத நெபானகு 
எழுத்து மநதிரம் உல்கத்்த்ய திருப்ி 
்்பாடும் வல்ல்ம மிக்்கது. வபா்சிப்் 
்நெ்சித்து சுவபா்சிப்்பாம்.                             
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 “பாீஸேபா… பாீஸேபா ்்கபாஞ்சம் ்வட் 
்ண்ணு நெபானும் வநதுற்றன….”
 “ஆஹ்…. ்சீக்்கிரமபா வபா… ்லட் 
ஆகுது.”
 “ஏய… ்கஷ்வினுக்கு அப்டி எனன 
தபான ்்சல்லப ்்பாறபா…” எனறு ஒரு 
வரு்த்திற்கு முன ்கபாதலும் ்க்தயுமபா்க 
பாீஸேபாவின முன வநது நெினற ்கஷ்வி்னப 
் ற் ற ி த்  த பா ன  ் ்க ட் டு க்  ் ்க பா ண் ் ் 
ஓட்்மும்  நெ்்யுமபா்க பாீஸேபா்வப ்ின 
்தபா்ர்நதபாள ைபாலினி.
 யபார் இநத பாீஸேபா…..?
 அழகும் அறிவும்  ்கண்ணியமும் 
திற்ம்களும் நெி்றநத ஒரு ் க்குவ ் தவ்த 
என்ற ் ்சபால்லலபாம். ் பார்ப்்பார் ் ல்ரயும் 
இலகுவில் ்கவர்நது விடும் ்்ச்சு… 
குழந்த்க்ையும் விஞ்சி விடும் குறும்புத் 
தனங்கள.. எ்தயும் ்சமபாைிக்கும் புனன்்க 
என அத்த்ன குணபாதி்சயங்க்ையும் 
ஒனறு திரட்டி அவைின அ்மப்ில் பூமியில் 
உலபா வருவதபாய ்பார்ப்்பார் ்ல்ரயும் 
வியக்்க ்வக்கும் ்்ரழ்கி அவள.
 அவளுக்கு ் ினனபால் ஆண்்கள ் லரும் 
்கபாதல் எனறு திபாிவதில் ஆச்்சபாியமில்்ல. 

எனறபாலும் ்கஷ்வினுக்கு அவள ்மல் 
்கபாதலபானது தபான ஆச்்சபாியம்.
 இ ந த ப  ் பா ் ற யு ம்  ்க ் ர யு ம பா 
எனற ்சந்த்கத்்த சுக்கு நூறபாக்்கி த்ர 
மட்்மபாக்்கியவ்ை பாீஸேபா தபான..
 ்ல்்க்லக்்கழ்கத்திற்குள நு்ழநத 
நெபாட்்கைில் இருநது ்ச்கல விதத்திலும் 
்கஷ்வினுக்குப ்்பாட்டியபா்க முனனனி 
்்றும் பாீஸேபாவும், எ்தயும் ்்பாிதபா்க 
அலட்டிக் ் ்கபாளைபாத அவள இயல்பும்.. திமிர் 

ி்டித்த ஒருத்தியபா்க அவ்ை ்கஷ்வினு்்ய 
உளைத்திற்குள ்சித்தபாித்து ்வத்திருநதது.
 பாீஸேபா அப்டி இப்டி ்்ரழ்கி 
்ண்்பானவள என தன நெண்்ர்்கள 
பு்கழநது தளளும் ்சநதர்ப்ங்கைில் எல்லபாம் 
்வடுக்்்கன மு்கத்்த திருப்ிக் ்்கபாண்டு 
அநதநத இ்ங்கைில் இருநது ்கஷ்வின 
தன்ன அபபுறப்டுத்திக் ்்கபாளவபான.
 அவ்ைபாடு ்்்சபாமல் ்ழ்கபாமல் 
அவ்ைப புபாிநது ் ்கபாளைபாம்ல  ்கி் ்க்கும் 
ஒவ்வபாரு ்சநதர்ப்ங்கைிலும் குறு்கிய 
்கண்்ணபாட்்த்தில் அவ்ை ்கீழ்மயபா்க 
்கருதிக் ்்கபாண்்  ் இருநதபான. ி்னனபாட் 
்க ை ி ல்  அ வ ளு க் ்க பா ்க ் வ  து டி த் த ழ ப 
்்பாவ்த அறியபாமல் அவ்ை்ய ்நெபாநது 
்்கபாண்டிருநதபான .
 மறு்க்்கம் அவ்ைபா இப்டி ஒருவன 
தன்ன ்வறுப்து கூ்த் ்தரயபாமல் 
தனனு்்ய இயல்புப ்்பாக்்கி்ல இருநது 
்்கபாண்டிருநதபாள. ..
 ்கபாலங்கள ஓ் ஓ் ்வரத்தின 
்ிர்கபா்சம் அவனின உள மனதில் ்ட்டுத் 
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்தறிக்்க ஆரம்்ித்தது.
 சுமபார் ஒரு வரு்த்திற்கு முனனர், 
்கஷ்வின தன தபாயு்ன ் வத்திய ம்னக்கு 
்்சனறிருநத ்சமயத்தில் எ்தச்்்சயபா்க 
பாீஸேபா்வயும் எதிர் ்நெபாக்்க ்நெர்நதது. 
பாீஸேபா்வக் ்கண்்து தபான தபாமதம் அவனது 
தபாய அவ்னயும் ்க்நது பாீஸேபாவின ் க்்கம் 
புனன்்க ்ஜபாலிக்்க வி்ரநதபாள.
 “எப்டி மன இருக்்க…” எனறவபா்ற 
அ வ ் ை க்  ்க ட் டி ய ் ண த் து  அ வ ை து 
்நெற்றியில் முத்தமிட்்பாள ்கஷ்வினு்்ய 
தபாய, .ஏ்தபா ் நெடுநெபாள ் ழக்்கமுளை ் ்பால் 
இருநதது அவவிருவருக்கும் இ்்யிலபான 
் நெ ரு க் ்க ம் .  அ ் ன த் ் த யு ம்  ் பா ர் த் து 
எதுவும் புபாியபாமல் ்ச்கித்துக் ்்கபாளைவும் 
முடியபாமல் ஏ்தபா ஒரு ்்களவி்யபாடு 
நெினறிருநதபான ்கஷ்வின.
 “ஞபா்்கம் இருக்்கபா உனக்கு.?… 
நெ பா ன  அ டி க் ்க டி  ் ்ச பா ல் லி ்க ி ட் ் ் 
இருப்்ன மஹ்ஜ்ின அது இவ தபான 
என அறிமு்கப்டுத்தினபாள தபாய..”
 “மஹ்ஜ்ினபா….!…?….”
 எப்டி மறநதிருப்பான அவள 
தபா்ன அவனு்்ய ்மபாத்த ஜீவனிலும் 
இ்்யறபாது ஓடிக் ்்கபாண்டிருப்வள 
ஒற்்ற ்வதபாநதம்..
 ஆனபால்….
 “பாீஸேபா எப்டி மஹ்ஜ்ினபானபாள…”
 ்ச பா த் த ி ய ் ம  இ ல் ல பா த  ஒ ன று 
ஆனபாலும் ்சபாத்தியமபா்கி நெிற்்கிறது அவனது 
்கண்்களுக்கு முனனபாள.
 அவனபால் ்கடு்கை்வனும் ்கற்்்ன 
்ண்ணிப ்பார்க்்க முடியபாத மஹ்ஜ்ி 
னு்்ய இ்த்தில் தபான இநத பாீஸேபா 
வினு்்ய உருவம் நெினறிருநதது.
 தன்னபாடு ்டிக்கும் ்ச்க மபாணவ 
னின தபாய தபா்னபா இவர் என நெி்னத்துக் 
்்கபாண்டு ்களைங ்க்்மில்லபாமல் 
நெினறிருநதபாள மஹ்ஜ்ின (பாீஸேபா).
 இவவைவு தபான அது வ்ர அவள 
அறிநதிருநத ் ்யர் கூ் ஞபா்்கம் இல்லபாத 
்கஷ்வின.
 ஒரு விதத்தில் ்கஷ்வின அவளுக்கு 
தூரத்து உறவு என்தும் ஒரு திருமண 
்வ்வத்தின ்்பாது தபான அவனது 
தபாயின உளைத்திற்குள ஆழ நு்ழநதது  

இது வ்ரயில் ்்சு ்்பாருைபா்க மபாறிப 
்்பாயிருக்்கிறபாள
 மஹ்ஜ்ின என அறிநது ்்கபாண்் 
நெபாட்்கைில்  இருநது ்கஷ்வின அவ்ை 
தன இதயவ்ரயில் மபாைி்்க ்கட்டி 
குடியமர்த்தி இருநதபான.
 மறு புறமபா்க பாீஸேபா்வ ்பார்க்கும் 
்்பாதல்லபாம் அவள மஹ்ஜபீன தபான 
எனத் ்தபாியபாமல் அவ்ை தபபுத் தப்பா்க 
எண்ணிய்த நெி்னத்து ்வட்்கித்து 
த்ல்ய ்கவிழப ்்பாட்்பான.
 சுமபார் மூனறு நெபானகு வரு்ங்கைபா்க 
அவனது நெபாடி நெபாைங்கைில் எல்லபாம் 
உருத் ்தபாியபாமல் ஊடுருவி வபாழநது 
்்கபாண்டிருநத மஹ்ஜ்ினின மு்கத்்த 
்கண்டு விட்்பான ்கஷ்வின….
 யு்க ம்  யு ்க ம பா ய  த வ ம ி ரு ந த 
முனிவனுக்கு ்கி்்த்த வரம் ்்பால 
இன்றனும் மஹ்ஜ்ி்னக் ்கண்டு விட்் 
்ஜனமபானநதம் அவனுக்குள ் ்சபால்லி ம்கிழ 
வபார்த்்த்க்ை இனறி அவளு்்ய உளை 
்மஙகும் ்ட்்பாம்பூச்்சி்கள ்சிற்கடித்தன..
 அது நெபாள வ்ரயினில் அவன 
்பார்த்துக்்்கபாண்டிருநத பாீஸேபா ்நெபாடிப 
்்பாழுதில் மறநது ்்பாய மஹ்ஜ்ினபாய 
அவள, அவனது இதய ்த்சம் எஙகும் 
வி்சபாலமபானபாள..
 தன தபா்யத் தவிர எநத ஒரு 
்்ண்்ணயும் ஏ்ரடுத்தும் ் பார்க்்கபாதவன 
்கஷ்வின.
 தனது தபா்ய வி்வும் நெல்ல 
்்ண்்கள இருப்பார்்கைபா எனற ்சந்த்கத் 
து்னும், இருக்்க்வ மபாட்்பார்்கள எனற 
உறுதியு்னும் வைர்நத ்கஷ்வினுக்கு… 
அநத தபா்ய ஒரு ்்ண்்ண பு்கழநத 
்்பாதும் வபார்த்்தக்கு வபார்த்்த அவ்ைக் 
்்கபாண்்பாடிய ்்பாதும் அவள யபா்ரனறு 
கூ் ்தபாியபாம்ல அவனுக்குள மஹ்ஜ்ின 
துைித் துைியபாய நு்ழநது இனறு அவன 
புலன்கைில் நெி்றநதிருக்்கிறபாள.
 ்த்லபா்கத் ்தபா்ர்நத இப்்ரும்  
்நெ்சத்தின துைிர்பபு ஒரு ் பாவமும் அறியபாத 
அவவிருவர் வபாழக்்்கயிலும் திருப்ங்கள 
திருக்்கரங்கைில் புகுத்தக் ்கபாத்திருநதது…

்தபா்ரும்..
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 ்கவ ி ஞ ர்  த ன னு ் ் ய  மு த ல் 
்கவி் தத் ்தபாகுப ி்ல் ்கபாத்லயும் ்சமூ்க 
அவலங்க்ையும் ்சபாி்சமமபா்க ்வத்து 
நெமக்குத் தநதிருக்்கிறபார். அனறபா் வபாழவில் 
்க்நது ்்பாகும் நெடுத்தர வபாழவின 
்்சபா்கங்க்ை வபாி்கள ் தபாறும் ் தக்்கி ் வக்்க 
தவறபாத ்்பாதும் அவவைவு துயரங்களுக்கு 
நெடுவிலும் தூயக் ்கபாத்ல ்்கப ி்டித்து 
வநது ்க்ர ்்சர்க்்கிறபார். 

 இருண்் மு்கம் எனற ்கவி்தயில் 
தன வீட்டு ்சபாமிச்்சி்ல்ய ்தபாட்டு 
விைக்்கிய ்வ்லக்்கபாபாியின ்கரங்க்ை 
ஒப்பாமல் மீண்டு்மபாருமு்ற நெீபா ில் 
்சி்ல்ய அலசும் எஜமபானியம்மபாவின 
்்சயலுக்குப ்ின

‘ந�ந�கவன சிரித்திருந் 

�்வுளின மு�ம்

இருணடு கபோயிருக�திறேது இபகபோது.’

எ ன  ்ச பா த ி ய  அ வ ல த் ் த  எ டு த் து க் 
்கபாட்டு்கிறபார்.

 ்்ரும்்பாலபான ்கவி்த்கைில் 
ஏழ்ம்ய மீட்்கப ்்பாரபாடும் அடித்தட்டு 
மக்்கைின வபாழவு ் ்சு்்பாருைபா்க இருக்்கிறது. 
அ்தப்்பால்வ ்்சபா்கத்தில் முடிநதபாலும் 
நெி் னவில் நெிறுத்தி அழகு ்பார்க்கும்  ்கபாதலின 
சுவபாரஸயத்்த 

‘ஜனனம் வமரந் எனமன நீ்ோகன 

�ோ்ல் ்நது முழுமையோக�தினோய்

இபகபோது உனமனத ்ரோைல் எனமன 

மவதது எனன கசய்யச கசோல்�திறேோய்?’

என்தபா்கட்டும்

நீ ்ள்ளிபகபோனோலும்

சுழறறேிவிட்் பம்பரைோய்  

உனமனகய சுறறேிவர 

எத்மன கவட்�ஙக�ட்்்ோய் 

இருக�திறேது என �ோ்ல்.

என தவிப்தபா்கட்டும் ்ிபாிவின வலி்ய 
வபாி்கள ்தபாறும் ஆத்மபார்த்தமபாய ்க்த்திக் 
்்கபாண்டு ்்பாகும் அ்த ்நெரம்
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‘நீயும்

நம் குழநம்யும்

�ட்டிப பிடித்படிகய 

உறேஙகு�திறேீர�ள்

கைோட்சம் கபறறுவிடு�தினறேன

என �ோ்லும்

்ோய்மையும்.’

என ் வனறக் ்கபாதலின பூபாிப்்யும் ் வைிக் 
்்கபாணரத் தவறவில்்ல அவர்.

 ் ர் ஸ  எ ன ற  ்க வ ி ் த ய ி ல்  ஒ ரு 
்தபா்லநதுப்்பான ் ர்ஸேுக்குள இருக்கும் 
்்பாருட்்க்ை ்வத்்த உபாியவபாின 
வபாழ்வ, இலக்்்க, துயரத்்த, ்ிரபார்த் 
த்ன்ய என  அ்னத்்தயும் யூ்கித்து 
்கபாட்்சிப்டுத்து்்கயில் நெபாமும் அ்த 
ஆவ்லபாடு ்ிபா ித்துப ்பார்க்்கி்றபாம். 
ஏக்்கத்தில் ்சஞ்சபாிக்கும்  எல்்லபா்ரயு்ம 
உறங்கவி்பாமல் இரவு்கைில் துரத்தும் 
நெி்னவு்க்ை ்ற்றிய நெியூரபானின இரவு 
எனற ்கவி்தயில்

‘.. நதிசப்ைோ� இரவின கூரந�ங�ள் 

எனமன �ீறேிகக�ோணடிருக�

நதிம்ை்தியோ� தூங�திக க�ோணடிருககும் 

அந் ரோட்ச் நதியூரோமன இபகபோது க்டிக 

க�ோணடிருக�திகறேன’

 
என விழித்திருக்கும் இர்வ நெியூரபான்கைின 
வ்சம் ஒப்்்க்்கத் ்தடு்கிறபார்.

 ்க ் ன பா ை ி  எ ன ற க்  ்க வ ி ் த ய ி ல் 
்க்ன்ட்்்பாபாின ் நெஞ்சம் அப்டி்ய 
்ிரதி்யடுக்்கப்ட்டிருக்்கிறது. ஓடி ஒைிநது, 
தவித்து, ்தபாியபாத எண்்கைின அ்ழப்் 
எடுக்்கபாமல் விட்டு என தனமபா னத்்த 
அ்கு ்வப்வனின தவிபபு இறுதியபா்க

‘.... எனமன எஙக�ோ உை�த்தின  

�ம்சித க்ருவில் 

்ள்ளிவிட்டிருந்து 

இந்க �்ன’

என வோழ்ல் ைீ்ோன 

கவறுபபில் கபோய் முடி�திறேது.

 இன்றய ்சமூ்க வ்லதைங்கைில் 

்க்மண்ட் ் க்்கங்கைில் நெி்கழும் யதபார்த்தத்்த 

‘நோன �ருபபு பிடிககுகைன�திகறேன

கவள்மள பிடிக�ோக்ன நீங�கள 

முடிகவடுக�திறேீர�ள்

ைமழயின ைீது �ோ்கைன�திறேகபோது 

கவயிமை கவறுபப்ோ� நதிமனததுக 

க�ோள்�திறேீர�ள்...

�திமள�மள ைட்டும் கநோட்்ைிட்டு 

கவர�ளின ்திமச�மள ்வறேோ� 

அனுைோனிதது எனன கசய்யப 

கபோ�திறேீர�ள் நீங�ள்?’

என தீர்க்்கமபாய மறு்க்்கம் எனறக் ்கவி்த 
யில் வினவு்கிறபார்.

 மறக்்கபாத முத்தம் எனற மற்்றபாரு 
்கவி்தயில் அலுவல்கத்துக்குச் ்்சல்லும் 
அவ்சரத்தில் ்கபார் ்சபாவி, ்ர்ஸ, அ்ல்்்சி, 
்்கக்குட்்் என ஏ்தனு்மபான்ற தவற 
விட்்்டி்ய ் வ்க்மடுக்கும் ்கணவ்னப 
்பார்த்து

‘..... இத்மன ைறே்தி�ளுககும் 

நடுகவ 

அஃக்பபடி 

பறேககும் முத்தம் ைட்டும்

ைறேக�ோைல் எனைீது வீசு�திறேோய்!’

என ்்களவி ்்கட்்்கயில் அங்்க ஒரு 
ஆழநதக் ்கபாதலின குறும்பு ்கண்ணபாமூச்்சி 
ஆடு்கிறது.

 இப்டியபா்க நூல் முழுதும் தூவப 
்ட்டிருக்கும் வ்சிய இ்ர்க்ைக் ்்கபாறித்துப 
்்சியபாற ்தபாதபான ்தபாகுப்பா்க ‘நெபான 
உனனு்்ய துறவி’ ்கபாத்திருக்்கிறது. 
்கவிஞருக்கு வபாழத்து்கள!

நூல் வி் ல : ரூ.100 / -
்க்்கங்கள:116.
்வைியீடு : ்்்பபு ்திப்்கம்.
அ்ல்்்சி எண் : +91 7338897788
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 ‘‘அத்்த  அடிக்்கடி ்்பானில்  ்்சு 
றபாங்க. எதிர்்க்்கம் இருப்வங்க யபார்?  
எனன ் ்சுறபாங்கனனு  புபாிய மபாட்்்ஙகுது.
  ்சபாி ...
  வநது்்றன..
  ்கவனம்...
 இவங்க ்்சுறத மட்டும்தபான 
்்கட்்கமுடியுது.’’ ரபாகுவின ம்னவி
  ரபாகு  மு்றப்்தக் ்கண்்வு்ன 
சுதபாபாித்தவள, ‘‘்பார்த்த்தயும். ் ்கட்்்தயும் 
்்சபான்னன’’  
 மறுநெபாள, ‘ ‘நெபா்ைக்குத்தபா்ன.. 
வநது்்றன’’ னனு ்்்சினபாங்க  எனற 
பு்கபார் ்ட்டியல்
 அலுவல்கம் ்்சல்ல புறப்ட்டுக் 
் ்க பா ண் டி ரு ந த   ர கு வ ி ் ம்   அ ம் ம பா 
ஐநூறு ரூ்பா  ்்கட்்பாள,   ்்கட்்்தக் 
்்கபாடுத்துவிட்டு நெ்கர்நதபான.
 தனிச்்்சலவு  இருக்்கப ் ்பாவதி ல்்ல. 
மனம் குறுகுறுத்தபாலும்  அம்மபா ் ்சபால்லுவபாள. 
்சமபாதபானப்ட்டுக் ் ்கபாண்்பான
 ் ்க பா வ ி லு க் கு  ் ் பா ன  அ த் ் த 
இனனும் வரவில்்ல என்து இன்றய  
த்கவல்.  மிரண்டு  ்்பானபான ரபாகு. 
 அவ்சரமபாய ஸகூட்டி்ய  ஸ்பார்ட் 
்்சயதவன ்பார்்வயில் அம்மபா . கூ்்வ 
அப்பாவும்...
 ‘‘எங்க ்கல்யபாணம் நெ்நத முப்த்தி 
அஞ்சபாவது வருைம் அப்பா நெி்னவு 
்டுத்தினபாங்க,  ் ்கபாயிலுக்கு ் ்பாயிட்டு 
வர்்றபாம்.’’
 சு்மயபாயக் ்கருதி, தபாம்்ரத்தில் 
அண்ணனு்ன  அப்பா.  ் மலபாபபூபாில்  
எனனு்னஅம்மபா.
 மு து ் ம  ்க ன ி ந த  அ வ ர் ்க ை ி ன  
உணர்வு்க்ை புபாிநது ்்கபாளை தவறிய 
ரகு  த்ல  குனிநதபான.                           n
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 எனன்ல முடிஞ்சிருச்்சபா ??
 எனற ் ்களவி்ய அ்கில் மு்கில்ன 
்பார்த்து ்்கட்்கவும் ்்கபா்ப்ட்்பான அது 
மட்டுமினறி  கூ் இருநத மணி,  ்ச்பா ி 
,அ்ியின உதட்டிலிருநது உதித்த ்சிபாிபபு 
அவன ்்கபா்த்்த இனனும் கூட்டியது.
 அ்கில் அத்்தபாடு அவன ் ்களவி்ய 
முடிக்்க வில்்ல. 
 ் பா ர் த் து ் ல  ் க் கு வ ம பா  ் ்ச ய 
இல்்லனனபா ் க்்கவபாதம் வநதி் ் ்பாகுது, 
்பார்த்து்ல நெபாடி ்தயபாம நெயமபா ்்சய்ல 
இல்்லனனபா நெரம்பு தைர்ச்்சி வநதி் 
்்பாகுது எனறு எது்்க ்மபா்னயில் ்னச் 
்யலபாக் ் ்்சினபான .அவன ் ்ச்்்ச ் ்கட்டு 
அநத அ்ற முழுதும் குபீர் ்சிபாிபபு  ்சத்தம் 
்்கட்்து.
 அவர்்கைின புனன்்க அவ்ன 
மனதைவில் ் ரபாம்்வும் ்கபாயப்டுத்தியது?
 மு்கிலன எநத ஒரு விையத்்தயு்ம 
்்சன்சிட்டிவவபா்க எடுத்து ்்கபாளை 
கூடியவன ஏ்னனறபால் அவனது வபாழக்்்க 
்்சபா்கம் நெி்றநதது .்கனவு்கள ,்கற்்்ன்கள 
,ஆ்்ச்கள எல்லபா்ம ்கபானலபாய ்்பான 
வபாழக்்்க அது. ஆறுதல் ்்சபால்ல அப்பா 
கூ் மட்டுமல்ல இநத உல்கத்திலும் 
இல்்ல  அவனுக்்கபா்க ஆறுதல் ் ்சபால்ல 
இனறு யபாரு்ம இல்்ல. அவன ்சிபாித்தபால் 
்சிபாிப்தற்கும், அழுதபால் அழுவதற்கும் 
அவன மு்கம் ் பார்க்கும் ்கண்ணபாடி்ய தவிர 
எதுவுமில்்ல.
 அ்றயில் கூ் இருக்கும் ்ரண்டு 
வ் இநதிய வபாண்டு்களுக்கு இரு்த்தி 
்ரண்டு வயசு்ல்ய ்கல்யபாணம் முடிஞசு 
இப் ஆளுக்கு ்ரண்டு ்்சங்க கூ் 
இருக்்கபாங்க ஆனபா வயசு முப்து தபாண்டியும் 
குடும்் சூழநெி் ல ்கபாரணமபா்க அவனது  

திருமணத்துக்கு வரன ்பார்க்்கபாம்ல  தளைி 
்்பாட்டு ் வத்தனர் ஏ்னனறபால் அவனுக்கு 
திருமணம் ்சீக்்கிரம் நெ்த்தி ்வத்தபால் 
ஏற்்கன்வ அவன குடும்்த்தில் உளை 
வங்கிக்்க்ன, வீடு ்கட்டும் ்்பாறுப்் 
அவன ்சீக்்கிரத்தில் ்்சயய மபாட்்பான 
எனற  ்கணிப ி்ல் சுயநெலமிக்்க குடும்்த்தபார் 
அப்டி ்்சயதனர். எல்லபாம் அறிநதும் 
அடுத்தவர்்களுக்்கபா்க்வ  மு்கில் வபாழநதபான 
ஏ்னனறபால் அவனது இரத்தம் அப்டி.
 மு்கில்  அப்பா லிங்கமும்  ்சபாகும் வ்ர 
குடும்்த்துக்்கபா்கவும், உறவு்களுக்்கபா்கவும் 
மட்டு்ம வபாழநது, உ்ழத்து ,உ்ழத்து 
அல்்பாயு்சில் ்்பான மனுைன அவருக்கு 
்்பாறநதிட்டு அவன மட்டும் எப்டி 
சுயநெலமபா இருப்பான.
 வீட்ல தனக்கு ்கபால ்கபாலத்துல 
திருமணம் ் ்சயது ் வக்்க்லனனு வருத்தம் 
உளளுக்குளை இருநதபாலும் அவர்்கைின 
சுயநெலத்தின நெியபாய ்க்்கங்க்ை அவர் 
்கள இ்த்திலிருநது ்பார்த்ததபால் எல்லபா 
வற்்றயும் ்க்நது ்்பானபான.
 எப்ப் திருமணம் ஆ்்ச வரு்தபா 
அப்ப் ஊபாில் உளை முத்து  நெண்்்ன 
நெி்னத்து ்்கபாளவபான. அவனும் இவ்ன 
்்பால தபான எல்லபா ்க்்ம்க்ையும் 
நெி்ற்வற்றிவிட்டு தனது 31வது  வயதில் 
திருமணம் முடித்தபான.அவன நெி்னத்தது 
்்பால அவன வபாழக்்்க அ்மயவில்்ல 
.அவன ம்னவி சுத்தம் எனன வி்ல? 
எனறு ்்கட்்வைபா்க இருநதபாள .
 உயிர் நெண்்ன என்தபால் எல்லபா 
வற்்றயும் மனம் ்வறுத்து ்்பாய ்்சபால்லு 
வபான.அடுத்தவனின அநதரங்கத்்த ் ்கட்்து 
தவறு எனறபாலும் நெம்ம மபானம் ்்கட்  ்மனசு 
அடுத்தவர் விையத்்த ்்கட்்தில் எத்த்ன 

வநௌஷாத் கான் லி
அபு்ோபி 
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அலபாதி ் ிபாியத்்த ் ்கபாண்டிருக்்கிறது.
 இரவில் குைித்து விட்டு ் டுக்்்கக்கு 
வரமபாட்்பாைபாம் ஏன இரவு உணவுக்கு 
்ின ்ல் கூ் விலக்்க மபாட்்பாைபாம். 
ஆ்்ச்யபாடு இவன அ்ழத்தபால் கூ் 
வரமபாட்்பாைபாம் .ஒரு நெபாள, இரண்டு நெபாள 
எனறபால் ்ரவபாயில்்ல மபாத ்கணக்்கில் 
இப்டி தபான ் ்சயவபாைபாம் ் டுப்து மட்டும் 
தபான வபாழக்்்கயபா? எனறு ்ச்்்சயபா்க 
்்சுவபாைபாம் ்கல்யபாணமபா்கி அஞசு வருைம் 
ஆ்க ் ்பாகுது்பா ,இனனும் அவ ் ்கரக்்்ர 
புபாிஞ்சிக்்க கூ் முடிய்ல எனறு ்ரபாம்் 
வருத்தப்ட்டு ்்சுவபான .்சில்நெரங்கைில் 
அவன அ்சநது உறங்கி ்்கபாண்டிருக்கும் 
நெளைிரவில் தூஙகு்வ்ன எழுப்ி விட்டு 
உறவு ்்கபாளை அ்ழப்பாைபாம்.
 அவ்ன வித்தியபா்சமபா்க ,அவனுக்கு 

ி்டிக்்கபாதவபாறு டி்்சன ,டி்்சனனபா்க ் ிைபான 
்ண்ணி ்்கபாடு்ம ்டுத்துறபா மபாபை எனறு 
அவன அழுது ் ்கபாண்்  ்் ்சபானனது என்ன 
எனன்வபா ்்பால் ்்சயதது. அவன எனன 
்்சபானனபாலும் அதற்கு எதிர்ம்றயபா்க தபான 
அவள ்்சயவபாள. முத்துவின  அதி்க்ட்்ச 
ஆ்்ச அவனது ம்னவி நெனகு குைித்து 
,அழ்கபாய த்ல்சீவி பூச்சூடி பு்்வ ்கட்் 
்வண்டும் என்்த. வீட்டிலிருக்கும்  ்்பாது 
ஒருநெபாள கூ  ்அவனது ம்னவி் ய அவன 
அப்டி ்கண்்தில்்லயபாம். த்ல்ய 
்சீவபாமல் த்லவிபாி ்்கபாலமபாய  ஒரு ்கபாண 
்ச்கிக்்கபாத ்நெட்டி்ய ்்பாட்டு ்்கபாண்டு 
தபான திபாிவபாைபாம் ஆனபால் அவைது அப்பா 
,அம்மபா  இவ்ை ்பார்க்்க  வீட்டுக்கு வரும் 
்்பாதும் ,அவைது உறவுக்்கபாரர்்கைின  
வ ி ் ்ச ை ங ்க ை ி லு ம்  அ ழ ்க பா ய  பு ் ் வ 
உடுத்தி வித, விதமபாய தன உறவு்களு்ன 
்்பாட்்்பா எடுத்து ம்கிழவபாைபாம் .அநத 
பு்்கப்்ங்க்ை ்பார்க்கும் ்்பாது முத்து 
மனம் ்வதும் ி் ்்பானபான .ஏன இப்டி 
்்சய்கிறபாள எனறு அவனுக்கு புபாியவில்்ல 
.ஒருநெபாள கூ  ் தனனு்ன இருக்கும் ்்பாது 
அவள இப்டி இல்்ல்ய?
 ஏ ன  இ ந த  எ த ி ர் ம ் ற ?  எ ன று 
அவனுக்கு எண்ண ்தபாணியது.
 மனம் ்வறுத்தவனபாய இனி்ம 
நெபாம்ம ஒண்ணபா வபாழ ்வணபாம் நெபாம்ம 

ி்பாிஞ்சிடு்வபாம் எனறு அவன ம்னவியி் ம் 

்்சபால்லியிருக்்கிறபான.
 ் ்  ்க ம் ன பா ட் டி  எ ன   இ ஷ் ் ப 
்டிதபான வபாழ்வன அ்த ்சமயத்துல 
உன்ன விட்டும் ்்பா்கவும்  மபாட்்்ன.
இவவைவு ்்பாிய வீட்்்யும், ்தபாநதரவு 
தரபாத உன்னயும் விட்டு ்்பாறதுக்கு 
எனக்்்கனன ்்த்தியமபா?
 என்ன விட்டு ்்பா்கணும்ன்னபா, 
வில்கணும்ன்னபா நெி்னச்்ச தூஙகும் 
்்பாது உன ் ்கபாட்்்ய அறுத்திடு்வனனு 
மிரட்டி இருக்்கபா, இது ்த்தபாது எனறு நெீ 
ஓவரபா ் ்சுனனபா ் ்சக்ஸ ் பார்ச்்சர் ் ்கபாடுத்த, 
நெீயும் உன ்நெபாண்டி்கபால் அம்மபாவும் 
வரதட்்ச்ண ்்கட்டு மிரட்டுனீங்கனனு 
ம்கைிர்  ்கபாவல் நெ ி்லயத்துல பு்கபார் 
்்கபாடுத்து முட்டிக்கு முட்டி தட்டிடு்வனனு 
மிரட்டி இருக்்கபா.  
 இநத உல்கம் ்்பாம்்்ை எனன 
்்சபானனபாலும் ்்கட்கும் உன ்மல 
் ் பா ய ய பா ன  கு ற் ற ச் ்ச பா ட் ் ்  தூ க் ்க ி 
வீசுண்்ண உன வபாழக்்்க ்சபாக்்க்் 
்்பால ஊர் ்சிபாித்து நெபாறிடும் .இங்்க நெீதியும், 
்சட்்மும் எங்களுக்கு தபாண்்பா ்்சும் 
எனறு  ்்ண்ணியத்்தபாடும் - ்கண்ணியத் 
்தபாடும் மிரட்டியதபால் ்ழி ்பாவத்துக்கு 
அஞ்சிய முத்து தனக்கு நெ்நத அநெீதி்க்ை 
்்பாியில் எழுதி விட்டு தற்்்கபா்லயும் 
்்சயது ்்கபாண்டிருக்்கிறபான.
 ்ல ்்பாருைபாதபார ்கஷ்்ங்களுக்கு 
இ்்யிலும் ்கல்யபாண ஆ்்ச மு்கிலுக்குள 
எ ட் டி  ் பா ர் க் கு ம்  அ ப ் ் பா ் த ல் ல பா ம் 
முத்து்வ ்்பால ஒரு வபாழக்்்க அ்மநது 
விட்்பால் எனன ்்சயவது என ்யபா்சித்து 
வநத ்கன்வ்யல்லபாம் தனது மனதுக் 
குள்ை்ய அழித்து விடுவபான.
 ்கபாமம் மட்டு்ம வபாழக்்்கயல்ல 
அ்த ்சமயத்தில் ்கபாமம் இல்லபாமலும் 
வபாழக்்்கயல்ல. வயிற்றுக்கு ்்சிக்கும் 
்்பாது உண்வ ்்கபாடுத்தபால் ்்பாதும் 
உ்ம்புக்கு ்்சிக்கும் ்்பாது  இன்னபாரு 
உ்்ல உணவபாய தநதபால் ் ்பாதும் .இநத 
்ிர்ஞ்ச்ம ்கபாமம் ்கலநத ்கபாதலபால் ஆனது 
ஒரு ்்ண் இல்லபாமல் ஆணபால் வபாழ 
முடியபாது ஆண் இல்லபாமல் ்்ண்ணபால் 
வபாழ முடியபாது. ஒருவனுக்கு இ்ண 
நெல்ல து்ணயபாய அ்மநதபால் அது்வ 
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மி்கப்்பாிய வரம் அநத வர்மல்லபாம் 
எல்்லபாருக்கும் வபாயப்தில்்ல .
 ்சிலருக்கு முத்து்வ ் ்பால் வரத்திற்கு 
்திலபா்க ்சபா்ம் ்கி்்க்கும் ்சிலருக்கு 
மு்கி்ல ்்பால் வர்ம வபாயக்்கபாது.
 ்சபா்லயில் ்க்நது ்்பாகும் ்்பாது 
நெி்றய ் ளை்மடு்க்ை ்க்நது ் ்பா்கலபாம் 
அது்்பால வபாழக்்்கயில் நெிலவும் இன் 
,துன்ங்க்ை, ்கஷ்்ங்க்ை அவவைவு 
்சீக்்கிரத்தில் ்க்நது ்்பா்க முடியபாது.
 ்கல்யபாண ஆ ்்ச்கள அவவப் ப்ாது 
வரும்் ப்ாது குடும்  ்சூழநெி் ல ்கபாரணமபா்க மனது 
்வண் ப்்ா மனறபாலும் பூ்ன்கள நெி் றநது 
இருக்கும் அநநெ்கரத்தில் பூ்ன்களுக்்கி் ்்ய 
நெி்கழும் கூ்ல் கூ  ் மு்கிலனுக்குள  ்கபாமத்்த 
வி் தத்தது. அநத ்தருக்்கைில் ்சிதறி ்கி் க்கும் 
்கபாமம் தூண்டும் ்கபார்டு்கள  மஜபாஜ் ்்சன ர்் 
எனற ்்யபாில் நெ்்்்றும் ்சிவபபுவிைக்கு 
்க்த்க்ை இஙகுளைவர்்களுக்கு ்்சபால்லி தர 
்த்வயில்்ல .
 ்் மு்கில் எல்லபார்க்குளையும் ்கபாம 
உணர்வு்கள உளளுக்குளை இருக்கு அ்த 
அ்க்்கி வச்சு ,அ்க்்கி வச்சு  மூ்ை ் வடிச்சு 
்சபாவுறதுக்கு ் திலபா உன ்கபாம வக்்கிரங்க்ை 
உக்்கிரமபா அக்்கிரமம்னனு நெி் னக்்கபாம  
ஏதபாவது ்வடிக்்கிட்் (வி் லமபாது ) ்்பாய 
தீர்த்துக்்்கபா எனறபான கூ் ் வ்ல்பார்க்கும் 
ம்லயபாைி அனஸ ்கபாமத்்த அ்க்்கவும் 
முடிய்ல ,தவறு ்்சயயவும் மனமில்்ல 
,தவ்ற எநத சூழநெி் லக்்கபா்க ்்சஞ்சபாலும் 
தபபு எப்்பாதும் தபபு தபான .
 ்க பா ம த் து க் ்க பா ்க  ்க ண் ் வ ்க ி ட் ் 
்்பாய ்கண்் வியபாதிய வபாங்கிட்டு வர்றது 
்திலபா தன ்்க்ய தனக்கு உதவினனு 
வபாழுறது நெல்லது. இநத உல்கத்துல நெல்லது 
்்கட்்துனனு எதுவு்ம இல்்ல .என்ன 
்்பாறுத்தவ்ரக்கும் அடுத்தவ்ன டிஸ்ர்ப 
்ண்ணபாத எநத விையமும் தப ி்ல்்ல.
 சுற்றியிருநதவர்்கள ்கிண்்ல் ் ண்ணி 
யதும் ்ச்பா்ரன வநத ்்கபா்த்்த தன 
்க்நத்கபால நெி் னவு்கைில் மூழ்கி தன்ன 
்சபாநதப்டுத்தி ்்கபாண்்பான மு்கில்.
 ்வடித்த ்சிபாிப்்ல்களுக்கு இ்்்ய 
ஒரு புத்த்ன ்்பால ஒரு புனன்்க்ய 
உதிர்த்து விட்டு அவர்்க்ை ்க்நது 
்்சனறபான மு்கில் 

தன்முடனக க்விடதகள்

l
விடு்மை கவணடிடும்
நுணைங�ளின பு்திர�ள்
நதிரபந் வோழவில்
ச்திரோடும் �ட்டுபபோடு�ள்!

l
சைோளிபபும் சரி�ட்்லுைோய்
ஊ்ோடிக க�ோணடிருக�திறேது
ஒனறேிக க�ோள்ள
இயைோ் பிறேழவு�ள்!

l
புமனநது க�ோள்ளும்
�னவு�ள், விருபபங�ள்
ஒட்்ோ் வண்ங�ளு்ன
கவளுத் சித்திரங�ள்

l
விரும்பிய ப்திமை
நதிரபபிக க�ோள்�திகறேன
 க�ள்விககு ப்தில் ்ரோ
உன கைௌனத்தில்...

l
நீ எழு்தியமவ
உனககும் எனககுைோனமவ.
நீ எழு்ோ்து
எனகக� எனக�ோனமவ.

அன்புசசெல்வி சுப்புரா்ூ
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உழவுஉழவு  ( இனைக்குறள் ஆ்சிரியப்ா )( இனைக்குறள் ஆ்சிரியப்ா )

கணகள் ததடும் கானை தநரம்கணகள் ததடும் கானை தநரம்
்ணகள் இன்சக்கும் ்றனெகள்்ணகள் இன்சக்கும் ்றனெகள்
தணணீர்த் ததட ...தணணீர்த் ததட ...
கணணீர் ெழிய கணணீர் ெழிய 
உணதைன் என்றான் உழென்உணதைன் என்றான் உழென்
கணட உழத்திகணட உழத்தி
ெிணனைப ்ார்த்து ெிழிக்சியெிணனைப ்ார்த்து ெிழிக்சிய
மணனைப ்ார்த்து  மைம்ெருந் திைாதளமணனைப ்ார்த்து  மைம்ெருந் திைாதள
                  

வதன்றல் கெிவதன்றல் கெி

https://tamilnenjam.com

