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வழிவழி வந்து நம்மை 
வளமைமாக்கும கவி்ை வமாழ  
விழிவிழி கவி்ை என்னும
விளக்்கற்று நநஞ்ச வீட்டில்

அன்பானத் தமிழ்நெஞ்சங்களுக்கு வணக்்கம்! 

்மபாழி்ென்து ஓர் இனத்தின அடைெபாளமபாகும். அது மட்டுமல்பாமல, நெம் ்ண்பாடு, 
்க்பாச்சபாரம், மரபு இவறடறைப் ்ிரதி்லித்து, மறறைவர்்களிைம் ்்கபாணடு ச்சர்ப்்துவும் 
்மபாழிசெ! இவறடறை்ெல்பாம்  ்களஞ்சிெப்்டுத்தவும் ஏடனசெபாருக்குக் ்்கபாணடு 
ச்சர்க்்கவும் இ்க்்கிெங்கள் ்்ரும் ்ங்கபாறறு்கினறைன. ஆதிஉ்்கில  இ்க்்கிெத்து்கபா்க  
முதலில ்சங்கம் வளர்த்தடவ ்ி்ரஞசும் தமிழுமபாகும். அனறு ்தபாட்டு இனறுவடர 
்மபாழிக்்கபா்க அதுவும் நெம் தமிழ்மபாழிக்்கபா்கத் ்தபாணைபாறறைிெவர்்கள் ்தபாட்கயும் 
்்கபாஞ்சநெஞ்சமல். இனறும் அவர்்கள்தம் பு்கழ மங்கபாமல ஒளி வீ்ச இ்க்்கிெங்கள் 
்்ருந்துடண புபாி்கினறைன எனறும் ்்சபால்்பாம். 

தமிழர்தம் வர்பாறு்கடள சுமந்த இ்க்்கிெங்கள் ்்வுணடு. அவறறைின வனப்புக்கும் 
்்ருடமக்கும் எம் தமிழ்மபாழிெின இனிடமயும் ஒரு ்கபாரணம் எனக் ்்கபாள்ள்பாம். 
்தபானடம வபாயந்த எம் தமிழ, ் ்சம்்மபாழி அந்தஸ்து ் ்றை அரும்்பாடு ் ட்ைவர் மடறைந்த 
தட்வர் மு.்கருணபாநெிதி என்டதயும் இத்தருணத்தில நெனறைியுைன நெிடனவு கூருசவபாம்.

இ்க்்கிெத்துக்்கபா்க என ்சர்வசத்ச பாீதிெில ஒருநெபாள் ஒதுக்்கப்்ட்டிருக்்கிறைது.இருப்்ினும் 
இ்க்்கிெத்தபா்கம் ்்கபாணசைபார்க்கு, இ்க்்கிெங்கடளக் ்்கபாணைபாை ஒருநெபாள்தபான 
ச்பாதுமபா எனன? நெபாம்  எம் ஆயுட்்கபா்ம் முழுக்்க ் ்கபாணைபாடி ம்கிழ்பாசம! எம் உெிபாில, 
உணர்வில ஒனறைிக் ்க்ந்துவிட்ை ்ழந்தமிடழயும், எம் ்க்பாச்சபார  விழுமிெங்கடளப் 
்ழுது்ைபாமல ச்ணும்  இ்க்்கிெங்கடளயும் ்பாது்கபாத்து, எம் எதிர்்கபா் சத்சத்தின 
விழுது்களிைமும்  ்்கபாணடு ச்சர்ப்ச்பாம். 

அதுச்பா்சவ, ஆசரபாக்்கிெத்டதப் ச்பால ்சிறைந்த ்்சலவம் சவசறைதுமிலட்.அதனபால, 
எங்கிருந்தபாலும் எனன ்்சயதபாலும் உபாிெ முடறைெில ்தபாறறுநெீக்்கி, சு்கபாதபாரமபாய 
்பாது்கபாப்புைன இருப்ச்பாம்! சூழட்யும் ்பாது்கபாப்ச்பாம்!

நெனறைி!	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
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01. தங்கடளப் ் றறைிெ ஒரு ்சிறறைறைிமு்கம் 
தபாருங்கள்.

 என இெற்்ெர் ச்பா்கநெபாதன. ச்பா்கம் 
என்டத டவெ்கம் எனத் தமிழப்்டுத்தி, 
2 0 0 3 ல  ்க வ ி ஞ ர்  த ம ி ச ழ ந் த ி  எ ன ட ன 
டவெவனபாக்்கினபார். ஐ.டி.ஐ. ஃ ி்ட்ைர் தபான 
என அடிப்்டைக் ்கலவி. இங்கிலீஷ் எ்க்ட்பாிக் 
்கம்்்னி, அடி்சன, எம்.ஆர் எஃப் ைெர் ஆ்கிெ 
்தபாழிற ்சபாட்்களில ்ணிெபாறறைியுள்சளன. 

ி்றைகு ஓவிெ ஆ்சிபாிெரபா்க அரசுப் ்ணிெில 
ச்சர்ந்து தமிழபா்சிபாிெர், ்்பாருளிெல ஆ்சிபாிெர் 
எனப் ்தவி உெர்வு்கள் ்்றறு முப்்த்சதபாரு 
ஆணடு்கள் முடித்து ்ணிநெிடறைவும் ்்றறு 
விட்சைன. ்த்து ்கவிடத நூல்கள் எழுதி 
யுள்சளன. தமிழ இனம், ்மபாழி, நெபாடு 
எனும் சவட்ட்க உடைெவன. அது ்சபார்ந்த 
்ணி்கடளச ்்சயெ ்கிடைத்த வபாயப்பு்களில 
்ங்கபாறறைியுள்சளன.

02. எழுதுவதன சநெபாக்்கமபா்கவும் எயதப் 
்டும் ்ெனபா்கவும் தபாங்கள் ்கருதுவடதக் 
கூறுங்கள்.

 தமிழில ‘நுதலிப் புகுதல’ என்து  
நெீங்கள் அறைிந்ததுதபான. ஒரு நூட  ் ்்சய 
வதறகு ்டைப்்பாளி ‘அதன சதடவெபான’ 
ஒரு ்கபாரணத்டதச ்்சபால்சவணடும். 
மூனறு அறைங்கடளச ்்சபாலவதற்கபா்க 
்கணண்கி ்கபாப்்ிெத்டத எழுதுவதபா்க 
இளஙச்கபாவடி்கள் ்்சபாலவபார். இப்ச்பாதுள்ள 
நூல்களுக்கு அந்த மரபு இலட். நெபான 
உட்்ைசவ ் ்சபால்கிசறைன. துணடுதுணடு 
்கவிடத்களபா்கவும், ்்தரப்்ட்ைடவெபா்கவும், 
்்ரும்்பாலும் ்கபாதல ்கவிடதெபா்கவும் 
எழுதுசவபார்க்கு ‘நுதலிப் புகுதல’ வபாயக் 
்கபாது. எனனுடைெ ‘தமிழக்்கபாடு’, ‘்மய 
ச்சு்கிசறைன’, ‘மினனல நெர்சிங்கபுரம்’ 
ஆ்கிெ நூல்கள் நுதலிப் புகுந்தடவ; ஒரு 
குறைிப்்ிட்ை சநெபாக்்கமுடைெடவ. எல்பா 
நூல்களுக்குசம, ்கவிடத்களுக்குசம எசதனும் 
ஒரு சநெபாக்்கமிருக்்க்பாம். ்ென குறைித்து 
்கபா்ம் முடிவு ்்சயது்்கபாள்ளும். ்பாரதிெின 
்கவிடத்களுக்கு விடுதட் சநெபாக்்கமும் 
்பாசவந்தனின ்பாைல்களுக்குத் தமிழ 
சநெபாக்்கமும் இருந்தது. ்ென்பாடும் இருந்தது; 

இருக்்கிறைது. மறறை்டி எழுத்து்களின ்ெடன 
அதுசவ முடிவு்்சயது்்கபாள்ளும்.  உெிருள்ள 
எழுத்து வபாழும்; ் ென்டும்.

03. ்்பாிெபார் ்்கபாள்ட்க்கசளபாடு தங 
்களுக்கு ஏற்ட்ை ஈர்ப்புப் ்றறைியும் ்்ருந் 
்தபாணைர் ஐெபா சவ.ஆடனமுத்து அவர்்க 
சளபாடு தங்கள் ் தபாைர்பும் ் ெனும் குறைித்துச 
்்சபாலலுங்கள்.

 1999 ல ்கவிஞர் தமிசழந்தி எனக்கு 
்ச ிந்தடனெபாளன ஏட்டை அறைிமு்கப் 
்டுத்தினபார். அதனமூ்ம் ஐெபா ஆடனமுத்து  
அறைிமு்கமபானபார். ்்பாிெபாரபால ஈர்க்்கப்்ட்டு 
நெபான ஆடனமுத்துவிைம் ்்சல்விலட். 
ஆடனமுத்துவபால ஈர்க்்கப்்ட்டு ் ்பாிெபாடரத் 
்தபாிந்து ்்கபாணசைன. நெபான ஏற்்கனசவ 
்டித்துடவத்திருந்த ்்பாிெபார், அம்ச்த்்கர், 
மபார்க்ஸ் ஆ்கிசெபாடர ஐெபா ஆடனமுத்து 
வழிெபா்கத்தபான விளங்கிக்்்கபாணசைன. 
இந்தத் தட்வர்்கடளப் ்டிப்்்தன்து 
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சவறு; விளங்கிக்்்கபாள்வ்தன்து சவறு; 
நெடைமுடறைப் ்டுத்துவ்தன்து சவறு. 
ஆ ட ன மு த் து ,  த ம ி ச ழ ந் த ி  இ ரு வ ரு ம் 
என இரணடு ்கண்களுக்கு ஒளியூட்டிெ 
விளக்கு்கள்.

04. இெறட்கசெபாடிடெந்த வபாழவிெல 
்றறைிெ அழுத்தமபான ்திவு்கடள உங்கள் 
நூல்களில ்கபாண்கிசறைபாம். இெறட்கசெபாடு 
ஒப்் வபாழவது எப்்டி?

 இெறட்கசெபாடு இடெந்து வபாழவது 
குறைித்து எழுதமுடிந்த அளவுக்கு முறறைிலும் 
எவரபாலும் வபாழ முடிவதிலட். ்சமூ்க, 
்ண்பாட்டு, அர்சிெல, வணி்கச சூழல்கள் 
அப்்டிெபா்க மபாறைிவிட்ைன. முடிந்த அளவுக்கு 
வபாழ்பாம். அடுக்கு மபாடி்களிலும் நெ்கரச 
சூழல்களிலும் வபாழ்வர்க்கு இெறட்க 
வரம் இல்பாமச  ் ச்பாயவிட்ைது. நெ்கரசமபா 
்கிரபாமசமபா எங்கிருந்தபாலும் ்கடை்ிடிக்்க 
முடிந்த ஒனறைிரணடு ்்சபால்கிசறைன. எப்்டி 
தமிழர் வபாழவின அடிப்்டை இ்க்்கணமபா்க 
‘நெி்மும் ்்பாழுதும்’ இருக்்கிறைசதபா, அது 
ச்பா் மனித உைம்்ின அடிப்்டை 
இ்க்்கணம் ‘உறைக்்கமும் விழிப்பும்’. இரவு 
ஒன்து மணிக்குத் தூங்கப் ச்பா்கசவணடும். 
விடிெல நெபாலு முதல ஐந்து மணிக்குள் 
எழுந்து்்கபாள்ளசவணடும். சூபாிெ உதெத் 
திறகுப் ்ினனும் தூஙகுவது என்து 
முதலச்கடு. இரணைபாவது ்சீரபான உணவு 
சநெரம். மூனறைபாவது ்கணை்கணை ்நெபாறுக்குத் 
தீனி்கடளக் ்கணை சநெரத்தில தினனக்கூைபாது. 
ம்ம் ்சிறுநெீர் ஆ்கிெவறறைின ்சீரபான ்கழிடவ 
அவதபானித்துக்்்கபாள்ளசவணடும். ஆறு 
மபாததிற்்கபாருமுடறை ச்திக்குச ்சபாப் ி்ை 
சவணடும்.

05. ்சித்த மருத்துவத்தில ஆழந்த ஈடு 
்பாடும் ்ெிற்சியும் உணைபா?

 இலட். ்சிறுவெதில ்கிரபாமங்களில 
்பார்த்த ்பாட்டி டவத்திெங்கள் ்நெஞ்சில 
ஆழமபா்கப் ்திந்துவிட்ைன. அதனபால 
அதனமீது ஆழந்த நெம் ி்க்ட்க உணடு. தமிழ 
்சபார்ந்த நூல்கடளப் ்டிக்்கப்்டிக்்க தமிழ 
மணணுக்்கபான மருத்துவம் ‘்சித்த மருத்தும்’ 
என்டத உணரமுடிந்தது. அதனபால அதனமீது 
ஈடு்பாடு வந்தது. சவட்ெில்பாம்பா ்சித்தர்்கள் 
அத்தடன நூல்கடள எழுதிடவத்துள்ளபார்்கள். 
நெஞ்சில்பா சவளபாணடமடெ நெம்மபாழவபார் 
முன்ன டுத்தது ச்பா  ்நெஞ்சில்பா மருத்துவம் 
நெம் இெறட்க மருத்துவம். வபாயத்த வழி்களில 
முடிந்த அளவு அடதக் ்கடை ி்டிக்்க்பாம்.

06. ்பாசவந்தர், ்பாவ்சரறு ்்ருஞ 
்சித்திரனபார், உணர்ச்சிப் ்பாவ்ர் ்கபா்சி. 
ஆனந்தன இவர்்களின தபாக்்கம் உங்கள் 

தினரப்ேட இயககுநர் அ்கத்தியன் 
எழுதிய ்காலநபதாறும் ்காவிரி நூனல 
தனலயில் சுமநதபோது...
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எழுத்து்களில ஓங்கி ஒலிக்்கிறைது எப்்டி?

 தமிழ ்மபாழி ,  இனம், நெபாடு 
எனறை ்சிந்தடனசெபாடு எழுதும் எந்த 
்கவிஞபாின ்பாக்்களிலுசம இந்தத் தபாக்்கம் 
இருக்கும். ்கபாரணம் சமற்்சபானன மூனறு 
்பாவ்ர்்களுசம அந்த உபாிடம்களுக்்கபா்கவும் 
அதன விடுதட்க்்கபா்கவும் ஓங்கிக் குரல 
்்கபாடுத்தவர்்கள். சமலும் அவர்்களின நூல 
்கடளப் ் டித்து உள்வபாஙகுவதும் ஒரு ்கபாரணம். 
்பாசவந்தடரயும் ்்ருஞ்சித்திரனபாடரயும் 
்பார்த்ததிலட .் ஆனபால ்கபா்சி. ஆனந்தன 
அவர்்கசளபாடு ்சம்கபா்த்தில வபாழும் 
வ பா ய ப் பு  ்க ி ட ை த் து வ ி ட் ை து .  இ ந் த 
மூவடரயும் உள்வபாங்கிெ ஒருவடரச 
்்சபால்சவணடுமபானபால அது ்கவிஞர் 
தமிசழந்திதபான. என ்கவிடத்களின தபாக்்கம் 
அவர்தபான.

07.       ைபாக்ைர் மு.வ. சமடைப் ச்சசு்கடள 
விரும்்பாதவர்; அவர் ச்பா்சவ சமடைப் 
்்பாழிவு்கடளப் ்றறைிெ அங்கதம் விரவிெ 
த ங ்க ள்  நெ று க் கு ்க ள்  அ ம் பு ்க ள் ச ் பா ல 
்பாய்கினறைன. இஃது எங்ஙனம்?

 நெல் ச்சட்ச எவரும் ்வறுக்்க 
மபாட்ைபார்.  மு.வ.வும் ்வறுத்திருக்்க 
மபாட்ைபார். நெபானும் ்வறுக்்கமபாட்சைன. 
திருமுரு்க ்கிரு்பானந்த வபாபாிெபார், ்கம்்வபாபாிதி 
இ்ஙட்க ்ெெரபாஜ் ஆ்கிசெபாபாின 
ச்சசு்கடள நெபான விரும்்ிக் ச்கட்ச்ன. 
ஏன, அணணபா ்கட்ஞபாின ச்சசு்கடள 
எவர்தபான ்வறுக்்க முடியும்?. ச்களபாரும் 
சவட்் ்மபாழிந்தவர்்களபாெிறசறை அவர்்கள். 
நெபாம் ்்கடி ்்சயவ்தல்பாம் சமடை 
சநெரத்டத வீணபாக்்கி வந்தமர்ந்சதபாடர 
வபாட்டி வடதக்கும் சமடைவபா்சி்கடளத்தபான. 
இந்த சமடைத் தினனி்களின ச்சசு்களில 
நெனனூல ்்சபாலலும் ‘குனறைக் கூறைல, 
மிட்க்ைக் கூறைல, கூறைிெது கூறைல, 
மபாறு்்கபாளக் கூறைல, உ்்கமட்தல, 
ச வ ் றை பா ன று  உ ட ர த் த ல ,  ் ்ச ன று 
சதயந்திருதல, நெினறு ்ெனினடம ச்பானறை 
்த்து குறறைங்களுக்கு சமலும் ்பார்க்்க்பாம். 
எத்தடனசெபா ்ட்்சக்்கணக்்கபான மணி 
சநெரங்கள் இவர்்களபால வீணபா்கிெிருக்்கிறைது. 

புறறுசநெபாடெவிை சமபா்சமபானது பு்கழ 
சநெபாய.  இ்தல்பாமும்கூை ்்சபால்ப்்ை 
சவணடிெடவதபாசன?. எனசவ அவறடறைப்  
்பாடு்்பாருளபாக்கு ்கிசறைன. என ்பாணிெில.

08. மினனல நெர்சிங்கபுரத்துத் தட் 
முடறைெபா்கிெ நெீங்கள் ்கட்்களில ஆர் 
வ்ரபா்க இருப்்தில விெப்்ிலட். ்கட்த் 
துடறைக்கு தங்களின ்ங்களிப்பு்கள் எனன?

 உணடமதபான. எல்பாருக்குள்ளும் 
ஒரு ்கட்ஞன உள்ளபான. அது மர ி்ன வழி 
வருவது. அசதச்பா் திடரத்துடறைக்குப் 
ச்பா்கசவணடு்மனனும் ஆட்ச எல்பா 
இடளஞர்்களின மனதிலும் எழுந்து 
அைஙகும். எனக்கும் அது வந்தது. 1988ல 
்சணமு்கப்்ிபாிென அவர்்களிைம் உதவி 
இெக்குநெரபா்கச ச்சர்ந்சதன. அசத சநெரம் 
ஆ்சிபாிெர் சவட்யும் வந்தது. நெண்ர் 
நெடி்கர் நெபா்சபாின ஆச்பா்சடனப்்டி ஆ்சிபாிெர் 
சவட்க்கு வந்துவிட்சைன. ்சி்  ஆணடு்கள் 

ப்கரளச் சுற்றுலாவின் போது ‘எடக்கல் 
குன்க’யில் மனைவி வசல்வியுடன்.
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்கழித்து, இெக்குநெர் ஈ.இரபாமதபாஸ் அவர்்கள் 
இெக்்கிெ ‘வபாழ்க ெனநெபாெ்கம்’ ்ைத்தில 
உதவி இெக்குநெரபா்கப் ்ணிெபாறறைிசனன. 
ஆர்.ச்க.்்சலவமணி, ச்க.எஸ்.ரவிகுமபார், 
வ.்்கௌதமன ச்பானசறைபார் இெக்குநெர் 
இரபாமதபா்சின ் ட்ைடறைெிலிருந்த வந்தவர்்கள். 
வ.்்கௌதமன இெக்்கிெ ்ெெ்கபாந்தனின 
‘்சினிமபாவுக்குப் ச்பான ்சித்தபாளு’ ்ைத்திலும் 
்ணிெபாறறைியுள்சளன. ்கட்த்துடறைக்கு என 
்ங்களிப்பு எதுவும் இலட். ்த்து ்கவிடத 
நூல்கள் எழுதியுள்சளன. அவவளவுதபான.

09. ் ் பா து வ பா ்க  உ ழ வ ர் ்க ள ி ன 
வபாழக்ட்க குறைித்தும், விவ்சபாெம் ்றறைிெ 
தரவு்கசளபாடும் நூல்கள் மிகுதியும் உள்ளன. 
்நெ்சவபாளர் ்றறைிெ ்திவு்கள் குடறைசவ 
என்து என எணணம். உங்களது ‘மினனல 
நெர்சிங்கபுரம்’ நூல அந்தக் குடறைடெத் 
தீர்த்தது. எனன ்்சபால் விரும்பு்கிறைீர்்கள்?

 உணடமதபான. தமிழ்கத்தின எல்பா 
்தபாழில்கள் ்சபார்ந்தும், மண்சபார்ந்தும், 
மக்்கடளச ்சபார்ந்தும் ்லசவறு நெபாவல்கள், 
்சிறு்கடதத் ்தபாகுப்பு்கள், ்கவிடத நூல்கள் 
ஆ்கிென நெிடறைெ சதபானறைியுள்ளன. ஆனபால 
்கபாஞ்சிபுரத்டதத் ்தபாட்டு திருவள்ளூர், 
அரக்ச்கபாணம், திருத்தணி, ச்சபாளிங்கர், 
்ள்ளிப்்ட்டு, நெ்கபாி, புத்தூர் ச்பானறை 
குறைிப்்பா்க ்்கபாறறைட் ஆறறைங்கடரக்குச 
்்சபாந்தமபான மக்்களின வபாழவிெல குறைித்து 
நெபானறைிந்து எந்த நூலும் இலட். இப் 
்குதி்களில வபாழ்கினறை ்ட்்சக்்கணக்்கபான 

ட்கக்ச்கபாள ்நெ்சவபாளர்்களுக்்கபான வபாழவி 
ெட்ப் ச்சும் முதனமுத்பான ஒரு எளிெ 
அறைிமு்க நூலதபான எனது ”மினனல 
நெர்சிங்கபுரம்’ ்கவிடதத் ் தபாகுப்பு. இனனும் 
வ ி பா ி வ பா ்க  எ ழு த ச வ ண டி ெ  கூ று ்க ள் 
எவவளசவபா இருக்்கினறைன. ்கபா்ம் 
அனுமதித்தபால அடதயும் ்்சயசவன.

10. நெம் இடளஞர்்களுக்கு ்கவிடத 
எழுதுவது குறைித்து எனன உடரப்பீர்்கள்?

 ்கவிடத எழுதுவது குறைித்து எடதயும் 
எவருக்கும் ் ்சபால்சவணடிெதிலட் எனசறை 
நெிடனக்்கிசறைன. அவர்்கசள எழுதுவபார்்கள். 
ஏசதபா ஒரு ்கபாரணத்தபால எழுத வரு்கிறைபார்்கள். 

ி்றைகு எப்்டி எழுதசவணடு்மன அறைிந்து 
்சி் ர் ்சபாிெபான ் பாடதக்கு வந்துவிடு்கிறைபார்்கள். 
்்ர் ்சறுக்்கிவிடு்கிறைபார்்கள். எது ்சபாிெபானது? 
என்தில கூை ் லசவறு ்கருத்துசவறு்பாடு்கள் 
உள்ளன. எனசவ அவர்்களின ்மபாழிடெ, 
நெடைடெ, வடிவத்டத, ்பாடு்்பாருடள 
அவர்்கசள முடிவு்்சயது்்கபாள்வபார்்கள். 
்கவிடத எழுதுவது குறைித்து எல்பாருக்குமபான 
்்பாதுக்்கருத்து ஒனறு இலட். ்கபாரணம், 
எழுது்கிறை எல்பாருசம ்கவிஞர்்களிலட். 
்கவிஞரபாெிருப்்்தன்து வரம்.

11. இனமபானம், ்மபாழிக் ்கபாப்பு, ்சபாதி 
மறுப்பு ச்பானறைடவ ்கபா் ஓட்ைத்தில 
்ின தள்ளப்்டுவதபா்க எனச்பானறை 
முதிெவர் வருந்திக் ்்கபாணடிருக்்கிசறைபாம். 
்பாவ்ர்்கள் எனன ்்சயெவிருக்்கிறைீர்்கள்?

‘மின்ைல் நரசிங்கபுரம்’ நூனல அப்ோ 
பசா.ப்கா.ஏ்காம்ேரம் வவளிடு்கிறார். வீ.வி.
தீைதயாளன் வேற்றுகவ்காள்கிறார்.

அப்ோ ஏ்காம்ேரம் அம்மா 
மஙன்கயம்மாளுடன்.
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 ஆம். இதறகு உ்்கமெமும் வணி்க 
மெமும்தபான முதனடமெபான ்கபாரணங்கள். 
அடுத்ததபா்க இந்திெ அர்சடமப்பு. ்பாவ்ர் 
்கள் மட்டும் கூடிப்ச்்சி முடி ்வடுக்்கிறை 
்்சயதிெல் இது. ்பாவ்ர்்கள், எழுத்தபாளர் 
்கள், ்கட்ஞர்்கள், அர்சிெல ச்பாரபாளி்கள், 
்சமூ்க ஆர்வ்ர்்கள் எனப் ்்ரும் இக் 
்களத்தில உள்ளனர். ச்பாதுமபான ்வறறைி 
இலட் என்தில எனக்கும் வருத்தம்தபான. 
இனறு இன,  ்மபாழி,  நெபாட்டு  உணர்சவபாடு  
ஏரபாளமபான இடளஞர்்கள் ்கிளர்ந்்தழுந் 
துள்ளனர். ஆனபால அவர்்களின ஆறறைல 
ஊை்கங்களபால ்்கபாசட்ச ்டுத்தப்்டு்கிறைது. 
வணி்க அர்சிெலவபாதி்களபால சவட்டை 
ெபாைப்்டு்கிறைது. சமலும் ்சட்ைபூர்வமபான 
ஆதரவும் ்பாது்கபாப்பும் இலட். தமிழுக்கு 
மட்டுமல் இந்திெ ஒனறைிெத்தில இருக்கும் 
அடனத்து வட்கெபான ்மபாழிவழி சத்சிெ 
இனங்களுக்கும் ‘்்பாது எதிபாி’ இந்திெ 
அர்சடமப்புச ்சட்ைம்தபான.

12. த பா ங ்க ள்  ் ழ ்க ி ெ  ் ் ரு ந் 
தமிழச ்சபானசறைபார்்கடள எங்க ளுக்கு 
அறைிமு்கம் ்்சயயுங்கள்.

 அந்த வட்கெில ்சிந்தித்தபாலும் 
தமிசழந்தியும் ஆடனமுத்துவுசம முன 
வபாிட்செில வந்து நெிற்கிறைபார்்கள். அயெபா 
ஆடனமுத்துடவ ்்ரும்்பாலும் ்வறும் 
இைஒதுக்்கீட்டுப் ச்பாரபாளி  எனசறை 
அறைிந்திருக்்கினறைனர். அவர் ஒரு ்சிறைந்த 
தமிழறைிஞரும்கூை. ்தபால்கபாப்்ிெம் முதல 
புறைப்்்பாருள் ்வண்பாமபாட  ் இ்க்்கணம் 
ச்சுவபார். ்சம்கபா  ்்கவிடத்கள்வடர எனனுைன 
ச்்சிெிருக்்கிறைபார்.  ்கவிஞர் தமிசழந்தி 
மரபுக்்கவிடத எழுதவும் அதன ்பாடு்்பாருள் 
குறைித்தும் நெிடறைெ ்்சபாலலிெிருக்்கிறைபார்.  
இவர்்கள் மூ்மபா்க  தமிழத்சத்சிெ ச்பாிெக்்கத் 
தட்வர்  ்்.மணிெர்சன, எழுத்தபாளர் 
இரபாச்சந்திர ச்சபாழன, சு.் .வீர்பாணடிென, 
பு்வர் ்கி.த.் சட்செப்்ன, இனகு்பாப், ம.் .்
தங்கப்்பா ஆ்கிசெபாருைன ்ழ்கிெிருக்்கிசறைன. 
திருவணணபாமட்ெில வபாழந்த பு்வர் 
அ.்பாணடுரங்கனபார் அவர்்கள் வழிசெ 
திருக்குறைடளயும் ட்சவத்டதயும் உபாிெ 
சநெபாக்்கில புபாிந்து்்கபாணசைன. ்்சங்கத்டத 

அடுத்த வடளெபாம்்ட்டில வபாழந்த தமிழர் 
்கணக்்கிெல சமடத கு.்வங்கைபா்ச்ம் 
அயெபாவிைம் தமிழபாின ஒட்டு்மபாத்த வபாழவும், 
இழப்பும், வலியும் ் தபாிந்து்்கபாள்ள முடிந்தது.

13. ்கவிடத்களில ்்சபால விரெம் ்றறைி 
உங்கள் ்கருத்்தனன?

 விரெம் விரெம்தபான. அதில மபாறறுக் 
்கருத்சத இலட். ்த்து அழகு்கடளச 
்்சபாலலும் தமிழ இ்க்்கணம் அதில 
முத லி ல  கு றை ி ப் ் ி டு வ ச த  ‘ சு ரு ங ்க ச 
்்சபால்ல’தபான. அதனபாலதபான சுருங்கச 
்்சபாலலிெ வடிவிலிருக்கும் திருக்குறைள் 
மறறை ெபாவறடறையும் ்வனறுநெிற்கிறைது. 
எனது ‘ஞபானத்திலிருந்து’ ்கவிடத நூல 
்வளியீட்டு விழபாவில ச்்சிெ ்கவிஞர் 
இனகு்பாப், “்்சபாற்கடளத் தட்டிப் ் பார்த்துப் 
ச்பாைசவணடும். வீடு்கட்டும் ்்கபாத்தனபார் 
் ்ச ங ்க ற ்க ட ள த்  த ட் டி த் த ட் டி த பா ன 
டவப்்பார். அவர் அடதத் தட்டுவதன 
சநெபாக்்கம் அது ்வந்த ்கல்பா? சவ்கபாத 
்கல்பா? எனறு ் தபாிந்து ் ்கபாள்வதறகுதபான. 
நெ பா மு ம்  ் வ ந் த  ் ்ச பா ல ் பா ?  ச வ ்க பா த 
்்சபால்பா? என ்பார்த்து டவக்்கசவணடும். 

இயககுநர் அ்கத்தியன் அவர்்கனள 
அவரது இல்லத்தில் சநதித்து அவரது 
ம்களுககு திரும்ண வாழ்த்னதப் 
ேரிசளித்தபோது...
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சவ்கபாத ்்சபாலட் நெீக்்கிவிைசவணடும்” 
எனறைபார். நெீங்கள் ்டித்திருக்்கக்கூடும். 
ஒ ரு  ் நெ டு ங ்க வ ி ட த ெ பா ல  ் ்ச பா ல ் 
முடிெபாதடத ஒரு ்சிறைிெ ‘டைக்கூ’ 
்்சபாலலிவிடும். ்கவிடதெின முதறகூசறை 
்்சபாற்சிக்்கனம்தபான.

14. ஆ ர வ பா ர ம ற றை ,  ச நெ ர் ட ம ெ பா ன , 
அழுத்தமபான நூல்கடள வழங்கி ெிருக்்கிறைீர் 
்கள். உங்கடள எப்்டி அடைெபாளப் 
்டுத்திக் ்்கபாள்ள விரும்பு்கிறைீர்்கள்?

 என அடைெபாளம் என நூல்கள் 
தபான. எவவளவு ்கபா்மபானபாலும் எனக்்கபான 
அடைெபாளத்டத அது ஏற்டுத்தித்தரும் 
எ ன ச றை  நெ ம் பு ்க ி ச றை ன .  மு டி ந் த வ ட ர 
் ்ச பா ல லு க் கு ம்  ் ்ச ெ லு க் கு ம்  ச வ று 
்பாடில்பாமல வபாழ்கிசறைன. நெபானசவறு என 
எழுத்துசவறைல். நெபான ்சிறைந்த ்கவிஞனபா்க 
இருக்்கசவணடு ்மன்டதவிை ‘அறைம் 
்ச பா ர் ந் த ’  ம ன ி த ன பா ்க  வ பா ழ ச வ ண டு 
்மன்டத சநெபாக்்கிசெ ்ெணிக்்கிசறைன.

15 உ ங ்க ள்  நூ ற ் ட் டி ெ ல 
ஒனறு தபாருங்கள்.

 என மடனவிெின ்கவிடத (1998), 
ஞபானத்திலிருந்து... (2000), மனசு சுறறைிெ 
மபாவளி (2005), ்சதுரங்கக் ்கபாய்கள் 
(2015), ்கிறுக்கும் நெறுக்கும் (2017), ்்சபால 
்வளி (2017), தமிழக் ்கபாடு (2018), ்மய 
ச்சு்கிசறைன (2019), மினனல நெர்சிங்கபுரம் 
(2021), ்கதவு்கள் (2021). ்த்தும் ்கவிடத 
வட்கடம்கள்தபான.

16. இல்ம் ்றறைிக் கூறுங்கள்.

 மடனவி ்்சலவி. ஆ்சிபாிெரபா்கப் 
்ணிெபாறறு்கிறைபார். மூத்தம்கன ் ்சந்தமிழன 
் ் பா றை ி ெ பா ள ர் .  ம ரு ம ்க ள்  ர ஞ ்ச ன ி , 
்்ெரன நெவிரன. மூவரும் தறச்பாது 
்ெர்மனிெில உள்ளபார்்கள். இடளெம்கன 
ச்ரனபு முது்கட் மருத்துவம் (்சர்ென) 
்டித்துக்்்கபாணடிருக்்கிறைபார்.  அம்மபா 
மஙட்கெம்மபாள் 2019ல இெறட்க 
எயதினபார். அப்்பா ஏ்கபாம்்ரம் (98) 
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 ‘சிநதனையாளன் வோங்கல் மலர் 
வவளியீட்டு விழாவில் பேராசிரியர் ம.வல.
தங்கப்ோ, ்கவிஞர் தமிபழநதி,  ோவலர் 
னவயவன்,  அறிஞர் ஆனைமுத்து.

வசன்னை அண்்ணா அரங்கில் எைது 
‘வசால்வவளி’ நூனல இயககுநர் 
்களஞசியத்திடம் வழஙகு்கிறார் 
தமிழ்த்பதசியப் பேரியக்கத் தனலவர் 
பதாழர் வே.ம்ணியரசன்.

நாம் தமிழர் ்கட்சித் தனலவர் தம்ேி 
சீமாைிடம் எைது ‘சதுரங்கக ்காய்கள’ 
வழஙகுயபோது. உடன் ம.தி.மு.்க 
தனலனமககுழு உறுப்ேிைர் தம்ேி சீைி.
்கார்த்திப்கயன். 
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இருக்்கிறைபார். எனனுடைெ தமிழக்்கபாடு, 
ம ி ன ன ல  நெ ர ்ச ி ங ்க பு ர ம்  நூ ல ்க ட ள 
அவர்தபான ்வளிெிட்டு ்சிறைப்்ித்தபார். 
இப்ச்பாது வபாழிைம் திருவணணபாமட்.

17. மினனல நெர்சிங்கபுரம் இப் 
ச்பாது எப்்டிெிருக்்கிறைது?

 நெீங்கள் ஊடரக் ச்கட்்கிறைீர்்களபா? 
நூட்க் ச்கட்்கிறைீர்்களபா? இரணடுக்கும் 
்்சபால்கிசறைன. நூட்ப் ்்பாறுத்தவடர 
எ ன க் கு  ம ி கு ந் த  ் ் ரு ட ம ட ெ  இ து 
ச்சர்த்திருக்்கிறைது. ் வளிெிட்ை நெபாளிலிருந்து 
இனறு வடர அதி்கமபா்க எனடன 
்தபாட்ச்்சிெில தினமும் எவசரனும் 
ஒருவர் அடழத்துப் ்பாரபாட்டும்்டி இந் 
நூல ்்சயதிருக்்கிறைது. இந் நூலின தனடம 
அப்்டி. மண்சபார்ந்த வட்ைபாரம் ்சபார்ந்த 
மறறைவர்்களின ்கவனத்திறகு வரபாத ஒரு 
வபாழவிெட்ப் ச்சும் முதல நூலிது. ஊர் 
நெர்சிங்கபுரத்டதச ்்சபால்சவனடுமபானபால 
என நூலிலிருக்கும் ஊர் இப்ச்பாது 
இலட். நெர்சிங்கபுரம் மட்டுமல்; எந்த 
ஊரும் ்டழெ மபாதிபாி இலட். எல்பாம் 
நெ்கர நெபா்கபாி்கத்தின விடளவு. ஆனபால அசத 
மக்்கள், அசத அறைம், அசத அனபு இனனும் 
இருக்்கிறைது. முதலசுறறு ்்கபாசரபானபா 
நெர்சிங்கபுரத்டத அணைசவெிலட். 
ஆனபால, இரணைபாம் சுறறைில ் த்து ச்ருக்கு 
சமல ்கபாவுவபாங்கிவிட்ைது.

18. உங்களுடைெ ஆ்சிபா ிெப் ்ணி 
எப்்டி ெிருந்தது?

 என சவட்டெ நெபான ஒழுங்கபா்கச 
்்சயசதன. ஆ்சிபாிெருக்்கபான அடனத்துப் 
்ணபு்கடளயும் ச்பாரபாடிக் ்கடை ி்டித்சதன. 
என ்சம்்ளத்தின ஒரு ்குதிடெ  மபாணவர் 
நெ்ன மறறும் ்்பாதுவபாழவுக்குச ்்ச்வு 
்்சயசதன. ்ள்ளிக்குப் ச்பாயவருவதில 
சநெரம் தவறைபாடமடெத் துலலிெமபா்கக் 
்கடை ி்டித்சதன. சதடவெில்பாமல விடுப்பு 
எடுத்ததிலட். எந்த ஆ்சிபாிெருைனும் 
்சணடைசெபா, குறறைச ்்செல்களிச்பா, 
ஃட்னபானஸ் சவட்ெிச்பா ஈடு்ட்ை 
திலட். ஒரு ்கணடிப்்பான ஆ்சிபாிெரபா்க 
இருந்தபாலும் என வகுப்்டறை எப் 
ச ் பா து ச ம  ்க ் ்க ் ப் ் பா ்க  இ ரு க் கு ம் . 
்பாைசவடளக்்கபான நெபாற்த்டதந்து 
நெிமிைத்டதயும் ்ெனுள்ளதபா்கச ்்சய 
சவன. ்கைன்ைபா வபாழக்ட்க. என 
சதடவ்கடளச சுருக்்கிக்்்கபாள்சவசன 
ஒழிெ ்கைன வபாங்கமபாட்சைன. முப்்த்சதபாறு 
ஆணடு ்களில ‘்கவர்்மனட் ச்பான கூை’ 
ஒருட்்சபா வபாங்கிெதிலட். ‘அறைத்தபான 
வருவசத இன்ம்’. அதுசவ என சநெபாக்்கம். 
மறறைவர்க்கு நெபான ்்சபாலலிக்்்கபாள்ள 
விரும்புவதும் அதுதபான. உங்களுக்கும் 
தமிழ்நெஞ்சம் இதழுக்கும் என மனமபார்ந்த 
நெனறைி்கள்.                                                      n         
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( நான்்கடித் தரவு வ்காச்ச்கக ்கலிப்ோ )

்கார்பம்க ஊற்றுக்கண் அனடேட்டால் மண்்ணின்பமல்
்கார்பம்கம் வோழியாது; மண்ணுயிரும் மாயநதிடுபம!
சீர்மிகுநத சிநதனையாம் இதுபோலத் வசநதமிழின்
பேர்வளர்ச்சிக குன்றியதால்  ேிறவமாழி்கள ஆதிக்கம்!

ேருவமனழப் வோயத்துவிட்டப் ோரினைப்போல் னேநதமிழர்
அரு்கிபயதான்  தமிழ்மறநது மாற்றுவமாழி மாநதுவதால்,
தருவாை மண்மூத்தத் தமிழுமின்று தத்தளித்துத்
தனரபதாறும்  நினலநிறுத்தத்  தாங்கிடாத துயர்நினலபய!

ஆறுவற்றி வினளநிலங்கள அரு்கிவிட்டப் ோங்கா்க
ஊறுவினள  வித்பததான் உயர்தமினழ உதறிவிட்டார்;
நாறு்கின்ற  நினலத்தமிழின் நடப்ோ்கி சிறுத்திடுச்பச!
வீறுவ்காண்ட வளத்தமிழும் ்கலப்ேடமாய மாறிடுச்பச!

ேண்ோடு அனடயாளம் நல்வலாழுக்கம் மறநதுவிட்டு,
்கண்விற்று ஓவியத்னத வாஙகுதலாயத் தமிழ்விற்று
புண்்ணாை ேிறவமாழியில்  தினளப்ேதாபல தமிழ்வமாழியும் 
மண்முழுதும் ்கட்வடறும்பும் சிற்வறறும்ோய ஆைதுபவ! 

இநதியத்தில்  பவறுோடு ோகுோடு இருநதபோதும்
இநதியத்திற் வ்காருதீஙகு என்றாபல ஒன்றின்ணநது,
இநதியத்னதக ்காப்ேதுபோல் தமிழின்று ோது்காப்ோய
இநநிலத்தில் எஙவ்கஙகும் இருப்ேதுபவ உயர்நினலதான்!

செருப்ப்்லப ்பாவ்லர் இராே இ்ளஙம்காவன், 
வேங்களூரு.
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 தன இருளுக்குள் வ்சப்்டுத்தி 
டவத்திருந்த உ்ட்க ்்கபாஞ்சம் ்்கபாஞ்சமபாய 
்கதிரவனின ஒளி துரத்திக் ்்கபாணடிருக்்க, 
சநெரங்கபா்த்துைன எழ சவணடும் என்தற 
்கபா்க ் தபாட்ச்்சிெில டவக்்கப் ் ட்ை அ்பாரம் 
ஓயவினறைி அடிக்்க ஆரம் ி்த்தது.
 ்லட்க் ்கடித்தவபாறு தூக்்கக் ்க்க் 
்கத்தில இருந்தவன சவ்கமபா்க அதடன 
நெ ி று த் த ி  வ ி ட் டு  ம று ் க் ்க ம்  பு ர ண டு 
்்கபாள்ள, அவனது ச்பார்டவயும் அவன 
அ ட ்ச வு ்க ளு க் கு  ்க ட் டு ப் ் ட் டு  அ வ ன 
்க்்கசம நெ்கர்ந்தது.
 இவவபாறு சம்தி்க தூக்்கத்தின 
இனிடமடெ அவன ர்சித்து சுடவக்கும் 
முனனசம வழடமெபா்க அவன ்கபாதில 
வ ி ழு ம்  அ ச த  வ ர ச வ ற பு ப்  ச ் ச சு ்கள் 
சமலும் அவடன தூங்க விைபாது தடுக்்க, 
அடமதிெபாய எழுந்து உட்்கபார்ந்துக் 
்்கபாணைபான.
 ்கதவின அரு்கிலிருந்து தபாெின 
திட்ைல... நெபாற்கபாலிெில அமர்ந்திருந்த 
தந்டதெின ஏசசுக்்கசளபா சவறு விதமபா்க 
இருந்தது.

 இருப்்ினும் தபாய எனனதபான 
்்சபானனபாலும், ‘‘் வ யூ மபா..’’ எனறு தபாடெக் 
்்கபாஞ்சி விட்டு  தந்டதெின மூக்குக் ்கணணபாடி 
இடை்வளிக்குள் தபான அ்கப்்ட்டு விடும் 
முனனசர குளிெ்டறைக்குள் மடறைந்துவிடும் 
அவன தபான ஆனந்த்.
 சுமபார் இரு்த்டதந்து வெடதத் 
த பா ண டி ெ  ஆ ன ந் த்  ் ற றை ி  ் த பா ி ெ பா த 
ெபாரபாவது அவனது தபாய ்சர்மிளபாவிைம், 
‘ ‘உங்க ம்கன எனன ்்சய்கினறைபார்?’’ 
எனறு வினவினபால ச்பாதும்…
 அடத மட்டும் ச்கட்்கபாதீங்க… 25 
வெதபா்கியும் இனனும் ்சினனப் ட்ென 
மபாதிபா ி  வீட்டுக்குள்ளசெ இருக்்கபான. 
எல்பாம் த்கப்்ன ்சம்்பாதிக்்கிறை டதபாிெம் 
தபான» எனறு அங்க்பாயப்்பாள் அவள்.
 ‘‘எனனுடைெ ம்கன ்கவின ்டிப்்ி 
லும், மறறை எல்பாவறறைிலும் அவடன 
மிஞ்ச ஆளிலட் ்சர்மிளபா.’’ வீட்டில 
ம்கடன  உருட்டி எடுப்்தடன மடறைத்து 
சம்தி்கமபா்கப் பூ்சி ்மழு்கி ்்ருடம 
ெடிக்கும் ்ட்சுமிடெப் ச்பானறு ்சர்மிளபா 
வுக்குப் ்்பாய எல்பாம் ச்்ச வரபாது 


- - 
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அவவளவு இ்குவபா்க...
 சமல வகுப்்ில நெிடனத்த அளவிறகு 
மதிப்்்ண்கள் ்கிடைக்்கபாதடத எணணி 
முதல தைடவெிச்செ மனமுடைந்த 
ஆனந்த் மறுமுடறை ் டிக்்கவும் விருப்்மினறைி 
்வளிநெபாட்டு வபாழக்ட்கடெ ஏடனசெபாபாின 
விருப்்ப்்டிசெ ்தபாிவு ்்சயது,  தபாெபாபாின 
அழுட்க ்க்ந்த விசும்்லுக்்கிடைெில 
்வளிநெபாடு ்ெணமபானபான.
 ‘‘ம்கன உனன ்பாக்்கபாம இருக்்க 
முடிெட்செ.’ ’   எனறை தபாெின ஏக்்கம்  
மனடதப் ்ிழிெ, முதன முடறைெபா்க ்்ற 
சறைபாடரயும் உறைவினர்்கடளயும் ஊடரயும் 
் ிபா ிந்த ஏக்்கம் அவடன ஒரு புறைம் 
வபாட்டி்ெடுக்்க இெல்பா்கசவ தனிடமடெ 
வ ி ரு ம் ் பா த வ ன  அ ங ச ்க  இ ெ ல ் பா ்க 
இருக்்க முடிெபாத திணைபாட்ைத்தில ஒரு 
்கிழடமக்கு சம்தி்கமபா்க அஙச்க நெினறைிை 
விருப்்மில்பாது  ஊடரெடைந்ததில 
ஊரவர்்களின வபா்ெல்பாம் அவனதபான 
தட்ப்புச ்்சயதிெபா்கினபான. அதிலும் 
அவனுக்கு ஒரு ்்ருடம...
 நெண்ர்்களுக்்்கல்பாம் அவன கூை 
விருக்கும் சநெரங்களில குதூ்க்ம் தபான. 
எலச்பாருக்குமபா்க ச்சர்த்து எடதெபாவது 
ஆர்ைர் ்்சயது அடனவருக்கும் தனித் 
தனிெபா்க வபாங்கிக் ்்கபாடுத்தபாலும் அதிலும் 
்சணடை ி்டித்து ்றைித்துத் திணணும் அவன 
நெண்ர்்கள் தபான அவனுக்கு உ்்கம்..
 ‘‘ஊதபாபாித்தனமபா ்ணத்டத ்்ச் 
வழிக்்கபாசத. அப்்பா இல்பாட்டி ்தபாியும் 
் ண த் த ி ன  அ ரு ட ம ’ ’  ்க பா து ்க ளு க் கு ள் 
அடிக்்கடி ஒலித்திடும் தபாெின ்கணடிப்்பான 
ச்சசுக்்கசள இடவ.
 ‘‘அம்மபா நெபானும் ்ணம் ச்சமித்து 
்வச்சிருக்ச்கன.’’
 ‘‘எங்கைபா? வெித்துக்குள்ளெபா?’’
 ‘‘இல்ம்மபா... ச்ஙக்்.’’
 ‘‘நெீெபாவது ்ணம் ச்சர்க்்கிறைதபாவது’’ 
்சிபாிப்ட் அைக்்கிெவபாசறை நெ்கர்ந்த ்சர்மிளபா 
வின ்சிபாிப்ச்பா, நெபாற்கபாலிெில அமர்ந் 
திருந்த அவளது ்கணவடனக் ்கணைவுைன 
நெினறு ச்பானது.
 ்நெஞட்சப் ் ிடித்துக் ்்கபாணடு 
தடரெில ்கிைந்தவடர ம்கனின உதவிடெக் 
்்கபாணடு தபாங்கிப்்ிடித்து ைபாக்ைபாிைம் 

அடழத்துச ்்சனறைனர்.
 இதெத்தில ஏற்ட்டிருக்கும் அபாி 
தபான சநெபா்ெபானடறை  ைபாக்ைர்... தபாய, 
ம்கன இருவபாிைமும் கூறை,   இதுவடர 
ச்கள்விப்்ட்டிரபாத அந்த சநெபாடெ 
உைசன ்தபாட்ச்்சிெில சதடி அறைிந்து 
்்கபாணைவனுக்கு டவத்திெர் கூறைிெ  
விளக்்கமும் சநெபாெின வீபாிெத்டத அப்்ட்ை 
மபா்க அறைிவித்தது.
 உைனடிெபா்க ்சி்கிசட்ச ்்சயெ ்்ரு 
ந்்தபாட்க சதடவப்்ட்ைது,
 ்கணவனின உடழப்்ில அவள் 
ச்சமித்து டவத்திருந்தடத விை இனனும் 
அதி்கமபான ்ணம் சதடவப்்ட்ை ச்பாது, 
தபாமதமினறைி ்ணத்துைன வந்து நெினறைபான 
ஆனந்த்.
 ‘‘எங்க இருந்துைபா இவவளவு ் ணம்?’’
 தபான ்சிறு்க ்சிறு்க ச்சமித்து டவத் 
தடத தபாெிைம் கூறுவது இப்ச்பாடதக்கு 
அவ்சிெமிலட் என நெிடனத்தவனின ்கவ 
ன்மல்பாம் தந்டதடெ குணப்்டுத்துவதில 
மட்டுமபா்க இருந்தது.
 மறுநெபாள் ்வள்டள ்னிெனுைன 
்கட்டிலில மூச்சிடறைக்்க ்டுத்திருந்தவடர 
தபாயும், ம்கனும்  ்பார்த்து நெிற்க, ‘‘எனன 
நெைந்துசசு எனக்கு?’’ எனக்ச்கட்ைபார் 
மடனவிெிைம்.
 அவள் சநெபாெின ்்ெடர மறைந் 
திருக்்க, ஆனந்த் உைசன அதடனக் கூறை,  
‘‘ஆ்சரஷன ்ணண நெிடறைெ ்ணம் 
்்ச்வபா்கிெிருக்குசம?’’ என  புருவங்கடள 
சுருக்்கிெவபாிைம், ‘‘நெம்ம ட்ென தபான 
அடத  ்சபாி ்்சயதபான’’ எனறைவடளப் 
்பார்த்து சநெபாெிலும் ்சிபாித்தவர்,
 ‘‘இவனுக்கு ஏது ் ணம்?’’ எனக்ச்கட்்க,
 «ச்பாங்க உங்களுக்கு எப்்வுசம 
விடளெபாட்டுதபான. எனனுடைெ  ம்கன 
தங்கம்’’ எனறைவபாசறை  ்க்ங்கிெவளிைம்,
  ‘‘்சபாி... நெபான தபான உனடன 
சதடவெில்பாம ஏ்சிட்சைன. மனனிச்சிடு’’
எனறைவரது ட்க்கள் ஆனந்த்தின நெிடனவு 
்தபாிந்த ்கபா்த்திறகு முதனமுடறைெபா்க 
அனசறை அவடன ்ிடித்து அடணத்துக் 
்்கபாணைது இறுக்்கமபா்க...

n



  6|   6|

  



   

   

    

   

   

     

    

     

   

   

   

    

    

   

     

   

     

   

    

     



   |   |  

  

கவிதைதிலகம நவற்்றிப்பேந�மாளிகவிதைதிலகம நவற்்றிப்பேந�மாளி

க்�மீ்றிப பேமாயகதின்்  கமாைல் ஆறு!க்�மீ்றிப பேமாயகதின்்  கமாைல் ஆறு!

 கணு்வ்றி இனிக்கதின்் கருமபேின் ்சமாறு! கணு்வ்றி இனிக்கதின்் கருமபேின் ்சமாறு!

இ்�யமாகதி இ்�யுண்ணும அணுவின் கூறு! இ்�யமாகதி இ்�யுண்ணும அணுவின் கூறு! 

 இ்லயமாகதி இருக்கதின்்  மைகதிழவின் ஈறு! இ்லயமாகதி இருக்கதின்்  மைகதிழவின் ஈறு!

ந்�கூடிப பேழுதைமாலும அடஙகமாக் கமாமைம!ந்�கூடிப பேழுதைமாலும அடஙகமாக் கமாமைம!

 நமானூன்்றிச் ந்சபேிக்கதின்் ்ைவ நமாமைம! நமானூன்்றிச் ந்சபேிக்கதின்் ்ைவ நமாமைம!

ைதி்�யமாடி அ்ழக்கதின்் கடலின் ஆழம!ைதி்�யமாடி அ்ழக்கதின்் கடலின் ஆழம!

 ைதிதைதிபபுத தீபபேிடியில் கருகும யமாலம!* ைதிதைதிபபுத தீபபேிடியில் கருகும யமாலம!*

பூமைது�ம மை்ழயமாகதி ந்னக்கும ்கமா்ட!பூமைது�ம மை்ழயமாகதி ந்னக்கும ்கமா்ட!

 நபேமான்்மைனி மைிைக்குமைந்ை வியர்வ ஓ்ட! நபேமான்்மைனி மைிைக்குமைந்ை வியர்வ ஓ்ட!

்ைமைது� நமைமாழியங்க நமைௌனக் கமாடு!்ைமைது� நமைமாழியங்க நமைௌனக் கமாடு!

 ைதிருதைமைிக்க உைடுக்ளமா ்ைனின் கூடு! ைதிருதைமைிக்க உைடுக்ளமா ்ைனின் கூடு!

வமாமைது� வழிபபேமா்ை பேயணம ந்சய்வமாம!வமாமைது� வழிபபேமா்ை பேயணம ந்சய்வமாம!

 வ்சந்ைதைதின் கூ்டைனில் பூவமாயப  நபேய்வமாம!  வ்சந்ைதைதின் கூ்டைனில் பூவமாயப  நபேய்வமாம! 

நீமைது�ம நமான்மைது�ம  கவி்ை நநய்வமாம!நீமைது�ம நமான்மைது�ம  கவி்ை நநய்வமாம!

 நீளகூந்ைல்  பேமாயவி�ிததுக் கனவமாயக்  நீளகூந்ைல்  பேமாயவி�ிததுக் கனவமாயக் நகமாய்வமாம!

* யமாலம... இ�வு
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 நெிடனவு்கள் அ்பாதி...

 அந்த நெி்கழடவ நெிடனத்து ் பார்க்ட்க 
ெில, இப்்்பாழுது எனடன அறைிெபாது ஒரு 
இன் மடழ மனதில ்்கபாட்டி தீர்த்து 
விடும்.
 அந்த இன்த்டத அறைிெ ்சறறு 
்தி்னட்டு ஆணடு்கள்  ்ினசனபாக்்கி 
்்சலசவபாம். 
 அனறு ஒர் அறபுதமபான நெபாள்.
ஆம், எனது குடும்்த்தின இளவர்சன 
்ிறைந்தநெபாள். ஆனபால நெபாங்கள் டவத்த 
்்ெசரபா விக்சனஷ் குமபார்.
 அவனுக்கு முனசன ்ிறைந்த மூத்த 
இளவர்சி நெபான (வினி) என்தில  ் ்ருடம 
்்கபாள்்கிசறைன.
 ்கடதெின ்கரு ம்கள் அடுத்ததபாய 
என ்சச்கபாதபாி... திவி
 அவளின அறபுத அறைிெபாடமசெ 
இந்த ்கடதெின ்கரு.
 ்கடதக்கு ்்சலசவபாமபா...

 ்தி் னட்டு வருைம் முனபு ் ்சப்ைம்்ர் 
மபாதம் 28 ம் நெபாள் வந்து குதித்தபான  என தம் ி் 
விக்்கி.

 அவன ்ிறைந்து இரணைபாம் நெபாள்..
அம்மபாவின வலி ்மல் ்மல் குடறைெ, 
அப்்பாவின ஆறுதலில சதடி வரு்கிறைபாள் 
என அம்மபா.
 தம்்ிடெ ்பார்க்கும் ஆட்செில 
துள்ளலும் துடிப்புமபா்க மருத்துவமடன 
விடரந்சதபாம்.. அப்்பாவின ட்கப்்ிடித்து.
 ்கட்டிலில அம்மபாடவயும் தம்்ிடெ 
யும் ்கணடு, ஆட்ச தீர ்்கபாஞ்சி தீர்த்சதபாம்.

 அ ங கு  நெ ை ந் த  ்ச ம் ் வ ச ம பா .
நெிடனத்தபாச் ்சிபாிப்புதபான.
 தம்்ிடெ ்கணை தஙட்கெின மனம்... 
அவன ட்கப்்ிடித்து ‘‘என விரல ் ிடி’’ வபா ஓடி 
விடளெபாை்பாம் எனறு விடளெபாட்ைபாய 
ச்்சினபால... ்சிறைிது சநெரத்தில அவள் அைம் 
்ிடிக்்க ஆரம்்ித்து விட்ைபாள்.
 இப்்்பாழுசத தம்்ி எழ சவணடும், 
என விரல ்ிடித்து நெைக்்க சவணடும். 
எனறு அ்சட்டுத்தனமபான விடளெபாட்டில 
அைம் ்ிடித்தபாள்.
 இடத ்பார்த்த எங்களுக்கு ்்சபால் 
முடிெபாத புனனட்க. ்சிபாித்து ்சிபாித்து வெிறு 
புணணபா்கி ச்பானது.
 அப்்பா வபாங்கி ் ்கபாடுத்த அடனத்து 
தீனி்களும் ்சபாக்்கடைக்கு விருந்தபானது.
 அடிப்்பாவி எனனிைமபாவது தர்பாசம 
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என அந்நெபாளில என மனம் ஏங்கிெது.
 தம் ி்ெின ் ிறைந்தநெபாள் வந்தபாச் இந்த 
்சம்்வம் எங்களுக்கு புனனட்க விருந்து.
 அழ்கபான குடும்்த்தில நெபான ்கைந்து 
வந்த அறபுதமபான இன் தருணமிது.
 ெதபார்த்தமபா்க நெிடனத்து ்பார்த்த 
்்பாழுது ்்கிர்ந்து விட்சைன தபாங்களுைன. 
புனனட்க வபாி்களபாய.

 ்கரு -1 

 குழந்டத்கள் அறைிெபாடம மிக்்கவர் 
்கள். அவர்்கள் விரும்பும் எதுவும் நெடை 
்்றுமபா என செபா்சிக்்க இெ்பாத வெதிடன 
உ ட ை ெ வ ர் ்க ள் ,  நெ ி ட ன த் த து  நெ ை க் ்க 
சவணடும் எனும் எணணம் ்்கபாணடு 
்்செல்டு்வர்்கள்.
 குறைிப்்பா்க ்்சபானனபால...
 ‘ ‘ெபாடனடெ கூை ்பாடனெில 
அடைக்கும் ஆட்சயும் அறைிெபாடமடெயும் 
்்கபாணைவர்்கள்’’
 அடத ்சபாி ் ்சயது ்சபாதபாரண நெிட்க்கு 
்்கபாணடு வருவது என்து ்்றசறைபாருக்கு 
உபாிெ திறைடம.
 அடதசெ என ்்றசறைபார் ட்க 
ெபாணைனர்.
 சமற ்்சபானன ்கருவில ி்ள்டள 
்களின அறைிெபாடம பு்ப்்ட்ைது.
 அடதயும் தபாணடி அறபுதமபான 
நெி்கழடவ நெபாம் உணரசவணடும்...

்கரு - 2

 ‘‘*அந்த ்சினனஞ்சிறு வெதிச்செ 
த ம் ் ி ெ ி ன  மீ து  அ க் ்க பா ள்  ் ்க பா ண ை 
விட்ெில்பா, ்கணக்்கில்பா, எலட்ெில்பா 
அ ன ் ி ன  உ ச ்ச த் ட த  இ ந் த  நெ ி ்க ழ வு 
அவவப்ச்பாது நெிடனவு கூறு்கிறைது*’’
 ‘‘அக்்கபா அம்மபாவின மறுரூ்சம... 
தம்்ி தந்டதெின ்ிம்்சம’’
 குழந்டத்கள் மனம் அறைிசவபாம்... 
ம்கிழவபா்க டவத்திருப்ச்பாம்...
 என வபாழவில ்கைந்து வந்த அனு்வ 
புனனட்க வபாி்கள்...
 தபாங்களுக்்கபா்க... இசதபா...
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 அவள் ்கண்களபால அடத  
நெம்் முடிெவிலட். நெம்்பாமலும் இருக்்க 
முடிெ விலட்; அடத ்பார்த்த ி்ன ்நெஞசு 
்ை்ை்வன அடிக்்க ஆரம்்ித்து, மூசசு  
வபாங்கிெது, ஆறறைில ்வள்ளம் ்பாயந்து 
ஓடுவது ச்பா் உைம் ி்லுள்ள எல்பா 
நெரம்பு்களிலும் இரத்தம் ஓடிெது, 
 இ ர வு  1 0 : 0 0  ம ண ி ெ ள வ ி ல 
அந்த  தூரத்து நெடை்பாடதெில ஒரு ்சிறு 
குழந்டத  ்டுத்து இருந்தது, தூத்துக்குடி 
ச்ருக்குத்தபான மபாநெ்கரம் ஆனபால 10 
மணிக்கு ஆள் நெைமபாட்ைசம இல்பாத 
இந்த ்தரு ்குதி. சம்கங்கள் சூழந்திருந்த 
வபானத்தில ஆங்கபாஙகு ்சி் நெட்்சத்திரங்கள் 
சுைர்விட்டு எபாிந்தது ச்பா் இந்த ்தருவில 
மின விளக்கு்கள் எபாிந்தன, அவள் ்சி் 
நெிமிைங்கள்  ்கபாபாில இருந்து ்பார்த்தபாள்.., 
அந்த ்கபாடர நெிறுத்திவிட்டு, குழந்டத  
இருந்த இைத்டத சநெபாக்்கி நெடை ்பாடதெில 
அவ்சரமபா்க நெைக்்க ஆரம்்ித்தபாள்.
 அவள் மனதில எல்பா வட்கெபான 
எணண ஓட்ைம் தபாமிர்ரணி ஆறு ச்பா் 
ஓடிெது. ஒருசவடள தனக்கு டவத்த 
்்பாறைிெபா்க இருந்தபாலும் இருக்குசமபா? 
அப்்டி இருந்தபால தனக்கு ஏற்ைக்கூடிெ 
அடனத்து வட்கெபான ி்ன விடளவு்கடள 
நெிடனத்து ஆறு ்கைலில ச்சருவது 
ச்பா் மூடள ெிலிருந்து  இதெத்திறகு 
எணண அட்்கள் ச்சர்ந்தது. பூக்்கள் 

வணடு்கடள சுறறைி வ்ம் வருவது மபாதிபாி 
அவள் ்கண்கள் எல்பா திட்ச்களிலும் 
்பார்த்துக்்்கபாணசை அரு்கில ச்பானபாள்,  
இடி தபாக்கும் உணர்ச்சிடெ ஆத்தி ரம், ்ெம் 
மறறும் ்கவட் உணர்ந்தபாள்.
 ‘‘ஐசெபா ்கைவுசள..  எனன வி்சித்தி 
ரம் ?  இது ெபார்? மனிதசநெெம் இறைந்து 
விட்ைதபா…!  இது ச்பானறை  ்்செல்கள் ்்சயதது  
ெபார்?  இப்்டி ஒரு குழந்டதடெ நெடுசரபாட்டில 
விட்டுவிடு்கிறைபார்்கசள?’’
 அந்த  குழந்டத உெிசரபாடு தபான இருக் 
்கிறைது; எந்த ஒரு ்கபாெமிலட  ் எனறு அவள் 
சவணடிக் ் ்கபாணசை அரு்கில ் ்சல  ்் ்சல்  
ம்ர்்கினறை தபாமடரடெப் ச்பா  ்மனதில ஓர் 
உணர்வு எழுந்தது. ்சிந்திக்்கக் கூை  விரும்்பாத 
ஒனறு இனனும் ஒவ்வபாரு நெபாளும் ்்சயதித் 
தபாள்்களில  நெைக்கும் தீடம்கடள எணணி 
மனம் குமுறைிெது. சமபா்சமபான ்சம்்வங்கள் 
எதுவும் நெைக்்கபாது எனறு தனக்குள் ் ்சபாலலிக் 
்்கபாணசை ் பாடதடெ அடைந்தபாள். குழந்டத 
நெனறைபா்க இருந்தது. அவளுக்கு ்கண்களில நெீர்ப் 
்ை்ங்கள் ்கண ்பார்டவடெ மூடி மடறைக்்க 
முெனறைது.
 இனி எந்த அ்சம்்பாவிதமும் நெைக்்கபாது 
எணணிக் ் ்கபாணைபாள்,  அவள் ் பார்க்்க விரும்்பாத 
்கண்களில ் பார்த்தபாள். மனிதசநெெத்தின ்சபார்்பா்க 
அவள் ் வட்்கப்்ட்ைபாள். குழந்டதடெ எடுத்துக் 
்்கபாணடு வீட்டிறகுச ் ்சல  ்்சிறைிது தெங்கினபாள். 
இந்த ்சமூ்கம் எனனும் கூணடுக்குள் இருப்்டத 
நெிடனத்து வருந்தினபாள்.
 “ஆ்கபாஷ்’’..! தன ்கபாத்ன ஆ்கபாஷுக்கு 
ச்பான ் ்சயதபாள், அவள் அவ்சரம் அவ்சரமபா்க 
அவன எணடண ைெல ் ்சயெ ஆரம் ி்த்தபாள்.
 “ஆ்கபாஷ், ஆ்கபாஷ்..  ஆ்கபாஷ்.. , 
்சபாட்ெில ஒரு குழந்டத ்கிைக்குதுைபா ! நெீ 
்்கபாஞ்சம் ்சீக்்கிரம் இஙகு வர முடியுமபா? ”
 ‘‘்சபாி ்சபாி. அடமதிெபா இரு. ்்பாறு 
டமெபா இரு. நெீ ்சபாிெபா எங்க இருக்்க?”
 “இஙச்கசெ ஆ்கபாஷ், எழில நெ்கர் 

   
-  
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்தருவுக்கு எதிசர”
 “நெபான ஒரு ்த்து நெிமிைத்தில 
வருசவன, நெீ எதுவும் ்்சயெ சவணைபாம். 
தெவு ் ்சயது ்கவனமபா்க இரு..! டதபாிெமபா்க 
இரு. நெபான இப்ச்பாது அஙகு வசரன. 
்கவட்ப்்ை சவணைபாம். நெீ அஙச்கசெ 
இரு. உைசன ச்பாலீசுக்கு ்கபால ்ணணு 
நெைந்தடத ்்சபாலலு...’’ 
 ‘‘்சபாி. ்சபாி?’’
 ‘‘நெபான ச்பாலீடை கூப்்ிடுசறைன. 
்சபாி. ஆ்கபாஷ் தெவு்்சயது ்சீக்்கிரம் வந்துரு 
எனக்கு ்ெமபா இருக்கு ..!’’
 ‘‘வரு்கிசறைன!’’
 அவள் ்்கபாஞ்சம் நெிம்மதிெடைந்தபாள். 
அவள் இப்ச்பாது குழந்டதெின அரு்கில 
அமர்ந்து குழந்டதெின ்நெறறைிெில தன 
நெடுங்கிெ ட்கடெ டவத்து ்பார்த்து, இறுதி 
ெபா்க குழந்டதடெ தூக்்கினபாள்.குழந்டத  
அழவிலட். ஆனபால குழந்டதெின ்கண்கள் 
அவடள ்பார்த்து ்்கபாணடிருந்தது.
 தபாடெ ச்பா் அவள் குழந்டதடெ 
மடிெில டவத்து 1 - 0 - 0 எனறை எணணில 
ைெல ்்சயதபாள். ்தில இலட்.
 அவள் மீணடும் ைெல ்்சயதபாள்.
 இப்ச்பாது ச்பாடன எடுத்தபார்்கள் ..
 ‘‘வணக்்கம். நெபான எழில நெ்கர் ் தருவில 
இருந்து ச்சுசறைன. எனனுடைெ வீட்டுக்கு 
ச்பாறை வழிெி்  ஒரு குழந்டதடெ ் பார்த்சதன. 
இந்த ்தருடவ சுறறைி ெபாரும் இலட்.”
 ‘‘ வ ண க் ்க ம் .  ச ம ை ம் ,  உ ங ்க ள் 
்்ெடர எனனிைம் ்்சபால் முடியுமபா?”
 “ரபாதபா”
 ‘ ‘நெீங்க இருக்்கிறை  ்சபா ிெபான ஒரு 

்பாணட்மபார்க் எனன?’’
 “எழில நெ்கர். வ்து அருள்மிகு ஸ்ரீ்சக்தி 
முனிஸ்வரர் ச்கபாெில ் க்்கத்தி் . தெவு்்சயது 
ெபாடரெபாவது அனுப்  ்முடியுமபா?  தெவு ் ்சயது!”
 “சமைம், சவறு ெபாரபாவது ் க்்கத்தி் 
இருக்்கிறைபார்்களபா? குழந்டதக்கு எதுவும் 
அடி்ட்டு இருக்்கபா? ”
 ‘‘இலட். இலட். குழந்டதக்கு 
அடி்ை். எனடன  சுறறைி ெபாரும் இலட்.”
 “சமைம், தெவு்்சயது ்கவனமபா்க 
இருங்கள். நெபாங்கள் எங்கள் ஆட்்கடள 
உைசன  அனுப்பு்கிசறைபாம். தெவு்்சயது 
ெபாரபாவது வபாரபாங்களபா ்பாருங்க...”
 ‘‘்சபாி?’’
 ‘‘தெவு்்சயது இடணப் ி்ல இருங்கள்.”
 “ஆம், ஆமபாம் நெபான அந்த ்க்்கம் 
ச்பாய ்பார்க்்கிசறைன. சமைம் இஙச்கயும் 
ெபாரும் இலட். ”
 குழந்டத இப்ச்பாது ்தபாைர்ந்து 
்கத்திக் ்்கபாணடு அழ ஆரம்்ித்திருந்தது. 
அவள் குழந்டதெின மபார்்ில தட்ைவும் 
அடத அடமதிப்்டுத்தவும் முெனறைபாள். 
அது ஒரு துணிெபால மூைப்்ட்டிருந்ததபால 
அது ஒரு ்்ணணபா அல்து ட்ெனபா 
எனறு அவளபால ்்சபால் முடிெவிலட்.
 துணிடெ அவிழக்்க டதபாிெம் அவ 
ளுக்கு இலட .் அவள் குழந்டதடெ தட்டெ 
யும் மபார்ட்யும் தனனபால முடிந்தவடர 
்மதுவபா்கத் தட்டிக் ் ்கபாணசை இருந்தபாள்.
 “ச ம ை ம் ,  நெீ ங ்க ள்  ் த பா ை ர் பு ்  
இருக்்கிறைீர்்களபா? ைச்பா.., ைச்பா...’’
 “ஆமபா, ஆமபா, நெபான இஙச்க தபான 
இருக்்கிசறைன. குழந்டத அழு்கிறைது. நெபான 

l நாலு்கால்்கள உண்டு
       நடக்க வழியின்றி முடக்கம்
       ்கட்டில்

l மனழகவ்கன்று வாங்கிய குனட
       மனழயில் நனையபவ இல்னல
       வாங்கியவர் ேடுகன்கயில்

்ேளிழசெஞெம் அேளின் 
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எனன ்்சயெ சவணடும்?”
 “சமைம், தெவு்்சயது குழந்டதடெ 
அடமதிப்்டுத்த முெற்சி  ் ்சயயுங்கள். 
குழந்டதக்கு தணணீர் ்்கபாடுக்்க  ஏதபாவது 
வழி இருக்்கிறைதபா?”
 “இ ரு க் கு  ச ம ை ம்  எ ன னு ட ை ெ 
்கபாபாில டவத்திருக்்கிசறைன. அந்த ் தருவின 
்தபாைக்்கத்திச் நெிறுத்தி வச்சிருக்ச்கன. 
நெபான குழந்டதடெ அஙச்க ்்கபாணடு 
்்சல் சவணடுமபா?
 ‘‘சவணைபாம்.. அது ்சபாிெபா ்ைட் 
சமைம்.’’ 
 ‘‘அதறகு அவ்சிெமிலட் சமைம் 
இசதபா எனனுடைெ ்கபாத்ன இஙச்க வந்து 
விட்ைபான, எனனபால அவனுடைெ ்கபாடர 
்பார்க்்க முடி்கிறைது, உங்கள் அதி்கபாபாி்கள் 
வருவதறகு எவவளவு சநெரம் ஆகும்?”
 “்சி் நெிமிைங்கள், சமைம். தெவு 
்்சயது இடணப்்ில இருங்கள்.’’
 “ஆ்கபாஷ்! ஆ்கபாஷ்! உனனுடைெ 
்கபாபாில தணணீர் இருக்்கிறைதபா?” எனறு 
்கத்தினபாள் .
 அவசனபா தூரத்தில இருந்து.. ! 
‘‘இருக்கு! இருக்கு!’’, எனறைவபாறு ்கபாடர 
நெிறுத்தினபான.
 அவன ்கபாபாில இருந்து இறைங்கி 
அவடள சநெபாக்்கி நெைக்்க ஆரம்்ித்தபான. 
திடீ்ரனறு ஒரு ட்ென ட்கெில ்கத்தியுைன 
ஆ்கபாடஷ சநெபாக்்கி ஓடினபான.
 “ஆ்கபாஷ்! ஆ்கபாஷ்! அயசெபா!’’ அந்த 
ட்ென அவடனத் தபாக்்க ச்பா்கிறைபான 
எனறு தனனபால நெம்் முடிெபாமல, அவள் 
குழந்டதடெ விட்டுவிட்டு அவடன சநெபாக்்கி 
ஓடினபாள்.
 அவன அவள் அரு்கில... அடுத்த 
்கணத்தில ்கத்தி அவள் மு்கத்தில இறைங்கிெது. 
இரத்தமும் ்கணணீரும் ச்சர்ந்து வழிந்தது.
 இது எப்்டி ்சபாத்திெமபானது? எனறு 
எணணுவதறகுள் எல்பாம் முடிந்துவிட்ைது 
ச்பா் சதபானறைிெது, மறு்டியும் ்கத்தி 
்நெறறைிடெ சநெபாக்்கி வந்தது. 
 அவள் ஒரு அதிர்ச்சியுைன எழுந் 
தபாள். இது மி்கவும் உணடமெபானதபா்க 
ச்பா்சவத் சதபானறைிெது. அது ஒரு வி்சித் 
திரமபான ்கனவு எனறு அவள் உைசன 
உணர்ந்தபாள்.

 ‘‘அை ்கைவுசள! ்கைவுசள! எனன 
இப்்டி ஒரு ்கனவு! ஓ இலட்!”
 அப்ச்பா குழந்டத, குழந்டத! ்கைவு 
ளுக்கு நெனறைி! அது ஒரு ்கனவு. ஆனபால 
குழந்டதெின மு்கம், எனக்கு இனனும் 
நெிடனவில இருக்்கிறைது.  அந்த மு்கத்துைன 
ஒரு குழந்டத இருக்்கிறைதபா?
 இடறைவசன! அந்த மு்கத்டத 
எனனபால மறைக்்க முடிெபாமல இருக்குசத. ”
 “ ஆ ்க பா ஷ்  ெ பா ர் ?  அ வ னு க் கு ம் 
எனக்கும் எனன ் தபாைர்பு? அந்த ் ்ெபாில 
ெபாடரயும் எனக்குத் ்தபாிெபாது ”
 “்கனவு வித்திெபா்சமபானது. அதன 
நெிடனவு வி்சித்திரமபாெிருக்்கிறைசத..! அவள் 
உைம்பு மீணடும் ச்சபார்வு ச்பார்டவெபா்க 
ஆட்்்கபாணைது. அந்த அதி்கபாட்ெில. ”
 எப்்டி இப்்டி ஒரு ்கனவு? அந்த 
நெ்ர் ெபார்? எப்்டி ச்பாலீட்ச கூப்்ிட்சைன? 
அந்த ்தருடவ  எனனபால நெிடனவில 
்்கபாள்ள முடிெவிலட்.  அது எனனது? 
அடத நெ ிடனத்துக் ்்கபாணசை அவள் 
இப்ச்பாது விழித்திருந்தபாள்.
 அவள் மனதில ஏசதபா தவறைபா்க 
்ட்ைது. ்கனடவப் ்றறைி ஏசதபா வி்சித்திர 
மபா்க த்  ் த பா ி ந் த து .  அ து ச வ  அ வ ட ள 
குழப்்த்தில ஆழத்திெது.
 ‘‘இந்த நெபாட்டில ச்சபாத்துக்கும் தண 
ணிக்கு ்ஞ்சம் மபாதிபாி  ்கவட்க்கு ்ஞ்ச 
மிலட ”் எனறு  தன  ்கவட்டெ உணர்ந்தபாள். 
 ்கனவு முடிந்துவிட்ைடத உணர்ந்து 
அவள் இதெம் இப்ச்பாது ்சிந்தடனெில 
மூழ்கத் ் தபாைங்கிெது, ஆனபால உணடம ெில 
அவளுக்கு ஏசதபா ஒனறு நெைக்்க ச்பாகுது? 
எனறு  ஆழமனதில சூபாிென உதித்தபான.
 ரபாதபா ்கண்கடள ்க்சக்்கிக் ்்கபாணடு 
்டுக்ட்கெில இருந்து எழுந்து ் ்சயதித்தபாடள 
எடுக்்க வபா்சலுக்கு நெைந்தபாள். ஏற்கனசவ 
மந்தமபான ்கண்களில, அவள் தட்ப்ட்ப் 
்பார்த்தச்பாது ரபாதபாவுக்கு துக்்கமபாய ்்பாங 
கும் உணர்வின சுடம்ெபானறு மனடத 
அழுத்திெது. ்கண்கள் ்க்ங்கி ஈரம் ்க்சிந்து 
்கணணீர் மடழெபா்க ்்கபாட்ை ்தபாைங்கிெது. 
	 ‘‘கண்ணீர்	அஞ்சலி	திரு.ஆகாஷ்	

மறைவு:	ஜூன்	13,	1996’’. ்லித்தது. ்கழியும் 
எமது ்நெபாடி்கடள ்சந்சதபாஷமபானதபா்க 

்கைத்துசவபாம். n
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்கருப்ேட்டி ்காப்ேியும்

்காதறுநத வசருப்பும்

ன்கயிருப்ேில் மிச்சம்

்கஞசி தண்்ணிககும்

்கழைி தண்்ணிககும்

்கடநத தூரத்தில் ேசி

ஆவாரம் ்காட்டு பமயச்சலும்

அனடக்கப்ேட்ட ேட்டியும்

ஆடு்களுககு பதாதாச்சி

பமயச்சலில் வ்காஞசமும்

பமற்்கால வதாழுவத்தில் வ்காஞசமும்

மாடு்களுககு பதாதாச்சி

ஓனலகுடினசயும்

ஒட்டுத்திண்ன்ண ேடுகன்கயும்

ஒரு பவனள ்கஞசிபயாட - எம் 

வோழப்ோச்சி

ஆடிப்ேட்டம்

ஆடிக்காத்பதாடு போச்சுன்னு

ஆண்டவைிடம் வசால்லி வச்பசன்

னத ேட்டத்தில

தாளம்தட்டி நில்லுன்னு

தரமா வசால்லிட்டான்

வடக்கத்தி மூனலயில

வநதிருச்சு ்கத்திருட்டுன்னு

வயிறு குளிர்நது நின்பைன்

வோட்டலில் வ்காஞசம்

புழுதியில் வ்காஞசமா 

போைவதனச வதரியல

நிலத்னத மாத்தி வினதச்பசன்

வினதயமாத்தியும் வினதச்பசன்

வநனைப்பு மட்டுபம 

வநருஞசி முளளா குத்துது

வினளச்சத வ்காடுத்திட்டு

வீதியில் நிக்கிபறாம்

விதினய வநனைச்சிக்கிட்டு

மண்ணும் ்கண்டுக்கல

மண்்ணாளும் ராசனும் ்கண்டுக்கல

மண்்ண நம்ேிபய நிக்கிபறாம்

வசாநத நாட்டில் அ்கதி்களா

 - ெங்கத ்ேளிழன் 

 சவுதி அபரேியா
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குட்னடககுள குழம்ேிக்கிடககும் 

அழுககு நீனர ஆைநதமாய 

அருநதிப்போை ்கறனவ மாடு

மருநது மாத்தினர இல்லாமபலபய

மடிசுரநது நிற்்கிறது.

தண்்ணீனரச் சூடு்காட்டி

குடிககும் மைிதன் இவபைா

பசா்கமாய இன்னும் 

மருநதுக ்கனடயில்

ன்க ்கால் நடுங்கி.

்கரிய நிறத்து மடியில்

வவண்்ணிறப் ோல் ஒழுகும்

எருனம

வவண்்ணிறத் பதாலான்

்கரிய மைதில் 

விஷம் ்கசிவானுககும்

ேசும்ோல் வழஙகும்.

இரு வ்காம்பும்

புைல் உதிரும் வாயும்

மாைம் ்காககும் வாலும்

அம்ம்ணத்பதாற்றமும்

்கறனவ மாட்னட 

அஃறின்ண ஆக்கியதா?

அடிககும் போதும்

்கறககும் போதும்

அடங்கிப்போகும் ே்ணிவு

மாைிடைில் உண்டா?

எதிர்த்துப்பேசாத 

வமௌைமும்

ோலூட்டிப் ேசிதீர்ககும் 

தாயனமயும் 

மாட்டின் மப்கான்ைத தியா்கங்கபள.

வார்த்னத்களால்

மைப்பூங்கா எரிககும்

மைிதககுரங்கிலும்

வமௌைமாை மாடு 

பமலாை உயர்தின்ணபய.

மற்றவனுககு குழி 

வவட்டத்வதரியாத

மாடு மைசால்

அருநதும் அழுககு நீனரயும்

தூயனம வசய்கிறது.

மைிதைின் ்கர்வ மைசு

அருநதிய தூய வவநநீனரயும்

அழுக்காக்கி விஷமாக்கி

அவனுகப்க குழி பதாண்விடு்கிறது.

மாடு என்று திட்டுவனத விட்டுவிட்டு

அதைிடமும் 

அறினவப் ேடிக்கபவண்டும்;

தூயனமனய அதுவும் 

வசால்லித்தரும்.
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 தனிமனிதசனபா அல்து ்சமுதபாெசமபா எந்த்வபாரு நெிட்ெிலும் 
அவனபால ்்சயெப்்டும் அறைச்்செல்கள் அடனத்துக்கும் வித்தபா்க அடமவது 
அ்கத்சத சதபானறும் அனபுணர்ச்சிசெெபாகும்.  தமிழர்தம் வபாழவிெல அறைங்களில 
முதனடமெபா்கப் ்்பாறறைி ்்செல்டுத்திெது உணவளிக்கும் அறைமபாகும். 
அறைமபாவது தனிமனித வபாழடவயும்,  ்சமூ்க வபாழடவயும், வடரெறுக்கும் 
ஒழுக்்க ்நெறைிெபாகும். தனிமனித ஒழுக்்கமும், நெற்்செலும் ஓரு ்சமுதபாெத்டதசெ 
்சீர்்்சயயும்.

ஆெிரளி்யர் குறிபபு : -

 இந்நூலின ஆ்சிபாிெர் மதுடரக் கூ்வபாணி்கன ்சீத்தட்ச ்சபாத்தனபார். 
இவரது சதபாழரபான இளஙச்கபாவடி்கள் இவடரத் தணைமிழபா்சபான எனறு 
்பாரபாட்டியுடரத்து  ்கணண்கிெின வர்பாறடறை இளஙச்கபாவடி்களுக்கு 
விளக்்கியுடரத்து ‘அடி்கள் நெீசர ெருள்க’ - எனறு கூறைிச ்சி்ப்்தி்கபாரத்டத 
இெறறைச ்்சயது அங்கிருந்து ச்கட்டு ம்கிழந்த ்சபாத்தனபார் அச்சி்ம்்ின 
்தபாைர்ச்சிெபா்க இம்மணிசம்கட்க் ்கபாப்்ிெத்டதப் ்டைத்து. அடதத் தன 
நெண்ரபான இளஙச்கபாவடி்களின முனனிட்ெில அரஙச்கறறைினபார் என்து.

            ‘இளஙச்கபா சவந்தன அருளிக் ச்கட்்
            வளங்்கழு கூ்வபாணி்கன ்சபாத்தன
            மபாவண தமிழத்திறைம் மணிசம்கட்த் துறைவு
            ஆடறைம் ்பாட்டினுள் அறைிெ டவத்தனன’  (்தி்கம்95)   -1

எனவரும் இந்நூற்தி்கத்தபால அறைிெப்்டு்கினறைது.  

 இதன ்கபா்ம் ்சி்ம்்ின ்கபா்மபான ்கி.்ி. இரணைபாம் நூறறைபாணைபாகும்.
இது ்சி்ம்்ின ்தபாைர்ச்சிெபா்கத் தி்கழவதபாலும். பு்கபாபாின ஒரு ்குதிடெக் ்கைல 
்்கபாணைடதப் ்பாடுவதபாலும் இது ்சி்ப்்தி்கபாரத்திறகுப் ்ினனர் சதபானறைிெ 
்கபாப்்ிெம் எனறு கூறைப்்டு்கினறைது.


 



    



   |

நூலின் ெிறபபு : -

 இது ஒரு ்்ௌத்த நூ்பாகும். ்கடதத் தட்விெின ்்ெரபால ்்ெர் 
்்றறை முதற்கபாப்்ிெம். தமிழில சதபானறைிெ இரணைபாவது ்்ருங்கபாப்்ிெம். 
இந்நூல ்் ்கிடளக்்கடத்கடளயுடைெது. இது அ்கவச்பாட்சயுைன 
ஆ்சிபாிெப்்பாவில அடமந்தடவ. முப்்து ்கபாடத்கள் ்்றறுத்தி்கழ்கிள்றைன. 
இந்திர வழி்பாடு மணிசம்க்பா ்தயவம் ்றறைி கூறு்கினறைன.

 “்சி்ப்்தி்கபாரம் ச்கபாவ்னின முனசனபார் ்கைலில விழுந்து 
துனபுறறைச்பாது. அவனது துன்ம் துடைத்து உதவிெது அவர்்களின 
கு்்தயவமபான மணிசம்க்பா ்தயவம். எனசவ அக்கு் ்தயவத்தின 
்்ெடரசெ தன ம்களுக்குக் ச்கபாவ்ன டவத்தபான எனறு மணிசம்க்பா 
்தயவம் ்றறைிக் குறைிப்்ிடு்கினறைது”         - 2  

 வபாழவில அறைத்டதக் ்கடை்ிடிக்்க சவணடும் என்தற்கபான 
்சிறைந்த ்கபாப்்ிெக்்கடத மணிசம்கட், ைபாக்ைர் உ.்வ.்சபா. அவர்்கள் “்சமெ 
்சம்்ந்தமபான ்் ்்சபாற்கடளயும் ்தபாைர்்கடளயும் சவறு ்சி்வறடறையும் 
இவர் (்சபாத்தனபார்) இைத்திறச்கற் ்மபாழி ்்ெர்த்து அடமத்திருத்தல மி்கப் 
்பாரபாட்டிறகுபாிெ்தபானறைபாம்”        -3

்காப்பி்யங்கள : -

 ஐம்வேருங்காப்ேியங்கள

  ்சி்ப்்தி்கபாரம். மணிசம்கட். ்சீவ்க்சிந்தபாமணி.  வடளெபா்தி. 
குணை்ச்க்சி இடவ ஐந்தும் ஐம்்்ருங்கபாப்்ிெமபாகும்.

 ஐஞசிறு்காப்ேியங்கள 

  உதெணகுமபார ்கபாவிெம், நெபா்ககுமபார ்கபாவிெம், ெச்சபாதர ்கபாவிெம், 
சூளபாமணி, நெீ்ச்க்சி இடவ ஐந்தும் ஐஞ்சிறு்கபாப்்ிெங்களபாகும்.

 இதில ்சி்ப்்தி்கபாரம். மணிசம்கட் இரட்டைக் ்கபாப்்ிெங்களபா்கச 
்்சபால்ப்்டு்கிறைது. இதில பு்கபார் நெ்கர வருணடன. அழ்கிெ உவடம்கள் 
இைம்்்றறு ்கபாப்்ிெ நெ்ன ்சிறைக்்கச ்்சயதுள்ளன. இதன இ்க்்கிெச ்சிறைப்ட் 
ட்சவப் ்்பாிெபாரபான துடறைமங்க்ம் ்சிவப்்ிர்கபா்சரும், அம்்ி்கபா்திக்ச்கபாடவ 
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ஆ்சிபாிெரும் ்பாரபாட்டியுள்ளனர். சமலும் ்கவிசெபா்கி சுத்தபானந்த ்பாரதி 
அவர்்கள்...

்காப்ேியங்கள : 

 ‘‘்கபா்தபாளிரும் குணை்மும் ட்கக்குவடளெபா்தியும்
 ்கருடணமபார்்ின மீ ்தபாளிர் ்சிந்தபாமணியும்
 ்மலலிடைெில சம்கட்யும் ்சி்ம்்பார் இன்ப்ச்பாது
 ஒளிரும் திருவடியும்.’’                           - 4

எனறு நெடுநெபாெ்கமபா்கத் தமிழத்தபாெின இடைடெ அணி ்்சயவது சம்கட்செ 
என வருணித்துப் ்பாரபாட்டிள்ளபார்.

அறச்வசல்வி ம்ணிபம்கனல :

 மணிசம்கட்யும் அவளது சதபாழி சுதமதியும் அர்சகுமபாரனபான 
உதெகுமபாரனுக்கு அஞ்சி ்ளிக்்கடறைெில ஒளிந்திருந்த ச்பாது 
மணிசம்கட்டெப் ்பாது்கபாக்்க சவணடி மணிசம்க்பா ்தயவம் அவடள 
மெக்்கமடைெச ்்சயது மணி்ல்வத்தீவில ்்கபாணடு ்்சலுத்திெது. அஙகு 
அவள் மெக்்கம் ்தளிந்து ்்ௌத்த மதம் ்தபாழுது ்ழம்்ிறைப்புணர்ந்து தபாம் 
ஆறறை சவணடிெ ்கைடம்கடள அறைிந்து ்்செல்டுத்தினபாள். இதன வபாெி்பா்க 
அட்்செ ்பாத்திரம் ்்றறு அறைச ்்சலவிெபா்க ்சிறைப்புறறைபாள்.

்கற்பு வநறி :

 மபாதவி ச்கபாவ்னுைன வபாழந்த ்கபா்த்தில மணிசம்கட்டெப் 
்்ற்றைடுத்தபாள். ்ிறைகு அவன அவடள ்ிபாிந்த  நெிட்ெில தபான ்கறபு 
்நெறைி தவறைபாமல ச்கபாவ்ன இறைந்த ்ிறைகு துறைவறைம் சமற்்கபாள்்கிறைபாள். 
மணிசம்கட்டெயும் ்் ்கட்்களில ்சிறைந்தவளபா்க வளர்க்்கிறைபாள். இதன 
வபாெி்பா்க மபாதவிெின ்கறபு ்நெறைி அறைிெப்்டு்கிறைது. வள்ளுவரும் ்கறபுடைெ 
்்ணடணப் ்றறைி தம் குறைளில.

 “்தயவம் ்தபாழபாஅள் ்்கபாழுநெற ்றைபாழுதுஎழுவபாள்
 ்்யஎனப் ்்யயும் மடழ” என்கிறைபார்.                - 5

அஃதபாவது ்கபாட்ெில துெில எழும்ச்பாது. ்ிறைி்தபாரு ்தயவத்டதக் ்தபாழபாமல 
்கணவடனசெ ்தயவமபா்கக் ்கருதித்்தபாழுது எழு்கினறை ்த்தினி,  ்்ய எனறைபால 
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மடழ ்்யயும் என்கிறைபார்.

வாழ்வியல் அறம் :

 ‘உணடி ்்கபாடுத்சதபார் உெிர் ்்கபாடுத்சதபாசர’        - 6

எனும் ்கருத்டத நெிட்நெபாட்டும் மணிசம்கட் ஆ்சிபாிெர் ்்சிெின 
்்கபாடுடமடெயும். ்்சிவந்திைப் ்த்தும் ்றைந்து ச்பாகும் தனடமடெயும்.  

 ‘குடிப்்ிறைப் ்ழிக்கும். விழுப்்ங ்்கபாலலும்
 ்ிழத்த ்கலவிப் ்்ரும்புடன விடும்,
 நெபாண அணி்கடளயும் மபாண எழில ்சிடதக்கும்
 பூண அணி மபாதசரபாடு புறைங்கடை நெிறுத்தும்
 ்்சிப்்ிணி எனனும் ்பாவி’                              - 7

என்தன மு்ம் விளக்கு்கினறைபார்.

ம்ணிபம்கலா வதயவம் பதான்றியது :

 “இந்திர ச்கபாைடன விழபாவணி விரும்்ி
 வந்து்கபாண குறூஉம் மணிசம்க்பா ்தயவம்
 ்திெ்கத் துடறையுசமபார் ட்ந்்தபாடி ெபா்கி
 மணிெடறைப் பீடிட்க வ்ங்்கபாண சைபாங்கி”                                  - 8

 இந்திர விழபாவின அழ்கிடனக் ்கபாண விரும்்ி பூம்பு்கபார் நெ்கபாில 
வபாழு்கினறை ஒரு ்சுந்்தபாடிெணிந்த ்்ணடணப் ச்பானறை உருவிடன 
உடைெவளபா்க புத்த்ிரபானின பீடிட்கடெ வ்ஞ்்சயதபாள் எனறைபார்.

ேசிதீர்ககும் மநதிரம் வழங்கல் :

 நெீ இப்ச்பாது முற்ிறைப்்ின தனடமடெ அறைிந்தபாய. அறைத்தின சதபாறறைத் 
தனடமடெயும் அறைிந்தபாய. இனி ்ிறை ்சமெத்தவர்்களின அறைம் ்றறைியும். 
்ல்வறு ்சமெங்களின ்்பாயயுடர்கடள்ெல்பாம் நெீ ச்கட்்க சநெரும். 
ஆட்கெபால அந்நெபாளில ‘இவள் இடளெவள் வடளெணிந்த ்்ண’ எனறு 
நெிடனக்கும் ெபாவரும் தத்தம் ்சமெங்களின விடள்்பாருட்்கடளச ்்சபாலவர். 
அதனபால ்வறறு உருவத்திடன அடைெவும்். வபானத்சத ்்சனறு வரவும் 
உதவும் அபாிெ ஆறறைல ்்பாருந்திெ மந்திரங்கடளக் ்்கபாள்வபாெபா்க எனறு 
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மணிசம்க்பா ்தயவம் ்்சபாலலி. வபாயடமசெபாடு அவறடறை மணிசம்கட்க்கு 
ஓதியும் அருளச ்்சயதது.

 “மண்்ரும் பீடிட்க வணங்கிடன ஏத்தி
 நெின்திப் புகுவபாய என்றைழுந் சதபாங்கி”
 “மறைந்ததும் உணடி்ைன மறைித்தபாஙகு இழிந்து
 ்சிறைந்த ்்கபாள்ட்கச ச்செிடழ! ச்களபாய.”
 “மக்்கள் ெபாக்ட்க உணவின ்ிணைம்
 இப்டி்்ரு மந்திரம் இரும்்்சி அறுக்கு”                                         - 9

அதபாவது மிக்்க ்்ருடமயுடைெ பீடிட்கடெ வணங்கித் துதித்து விட்டு நெின 
நெ்கரத்திறகுச ்்சலவபாெபா்க எனறு ்்சபாலலி வபானத்து உெசர எழுந்தது ்தயவம்.

 மீணடும் நெபான மறைந்தது ஒனறுணடு எனக்கூறைி  “்சிறைந்த 
்்கபாள்ட்கெிடனயுடைெ மணிசம்கட்செ!  ச்கட்்பாெபா்க. மக்்களுடைெ உைல 
உணவி்பா்கிெ ஒரு ்தபாகுதிசெெபாகும். இந்தப் ்்பாிெ மந்திரம் நெிடனக்குறும் 
்்ரும் ்்சிடெயும் ச்பாக்கும்”. எனறு ்்சபாலலி அதடனயும் அவளுக்கு 
அருளிெது.

ஆய்வுச் சுருக்கம் : -

 உதெகுமபாரன மணிசம்கட்ெின மீது ்கபாதல ்்கபாள்்கிறைபான. ஆனபால 
அவசளபா தபான ்சிறுவெதிலிருந்து துறைவறைம் சமற்்கபாள்ள சவணடு்மன்சத 
என ஆட்ச. ஆட்கெபால எனடன வறபுறுத்த சவணைபாம் என்கிறைபாள். இருந்தும் 
உதெகுமபாரன ்ின ்தபாைர்்கிறைபான. இதனபால மணிசம்க்பா ்தயவம் அவளுக்கு 
துடணபுபாிந்து தன முற்ிறைப்புணந்து அறைம் ச்பாறறும் ்்சலவிெபா்க மபாறு்கிறைபாள்.

 மணி்ல்வத்தீவில புத்தர் ்பாதம் ்தபாட்டு ்ழம் ்ிறைப்புணர்ந்த 
மணிசம்கட் தன முற்ிறைப்்ிலும் தன ்கணவனபா்க உதெகுமபாரன இருந்தடத 
அறைி்கிறைபாள். முற்ிறைப்்ில ்்கபாடுஙச்கபால ஆட்்சியும் அர்சனபா்க சதபானறைினபான. 
அப்்ிறைப்்ில ஒரு புத்த துறைவிடெ ்்கபானறைதனபால ்்ரும்்பாவம் ஏற்ட்ைது. 
அப்்பாவம் ச்பாக்்க எனன வழி எனறு ஒரு புத்த துறைவிெிைம் மணிசம்கட் 
வினவினபாள். அப்்்பாழுது தபான தபானம். தர்மம் ்்சயெ ்வணடும் என துறைவி 
அவளுக்கு அறைிவுறுத்தினபார்.     

 அதன வபாெி்பா்கத்தபான ஆபுத்திரனின ்ிசட்சப்்பாத்திரம் ச்கபாமு்கி 
குளத்தில டவ்கபா்சி ்்ௌர்ணமி அனறு சம்்ழும்பும் ச்பாது ்கபாத்திருந்து 
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மணிசம்கட் அடத ்்றறுக் ்்கபாணடு பூம்பு்கபார் ்்சல்கிறைபாள். அஙகு ஆதிடர 
எனறை ்்ண முதன முதலில உணவிடு்கிறைபாள். அப்்பாத்திரம் அள்ள அள்ள 
குடறைெபாத அமுத சுர்ிெபா்க மபாறு்கிறைது. ்்சித்சதபார்க்்்கல்பாம் உணவிடு்கிறைபாள்.

 திருவள்ளுவர் ்்சிதீர்த்தல ்றறைி இவவபாறு கூறு்கிறைபார்...

 “அறறைபார் அழி்்சி தீர்த்தல அஃதுஒருவன
 ்்றறைபான ்்பாருள்டவப்பு உழி”  

அதபாவது வறைிெவபாின ்கடும்்்சிப் ச்பாக்்க சவணடும். அச்்செச் ்்பாருள் 
்்றறை ஒருவன தபான சதடிெ டி்்சலவத்டத மறுடமெில தனக்கு உதவுமபாறு 
ச்சமித்து டவக்கும் இைமபாகும் எனறைபார் வள்ளுவர்.

முடிவு்ர : -

 நெம் தமிழர்ச ்சமுதபாெம் இனனினனபார்க்குபாிெ ஒழுக்்க விதி்கள் 
இடவெிடவ எனறு வடரெறுக்்கப்்ட்டு அடத ்தபாைர்ந்து ்கடை்ிடித்து 
்கபா்ம்்கபா்மபா்க அம்மரபு ்ின்றறைப்்ட்டு வருவதபாலதபான இந்நெபாளில 
தனக்்்கன நெனமதிப்ட்க் ்்்றறைிருக்்கிறைது எனசறை கூறை்பாம்.

 ஒவ்வபாரு தனிமனிதனும் அறைவழிெில நெைப்்து மி்க அவ்சிெம். நெல் 
்ணட் உணர்த்தக்கூெ ்்செல்கடள நெம்முனசனபார்்கள் ்்சயதனபாலதபான 
நெபாம் இனறைளவும் இப்ச்ற்ட்ை வபாழடவ சமற்்கபாணடுள்சளபாம். “்ழடமடெ 
ச்பாறறு்வபாம் ்ட்கடமடெ மபாறறுசவபாம்” ்ழங்கபாப்்ிெங்களிலும். 
இதி்கபா்சங்களிலும். நெீதிநூல்களிலும் ்் அறைிெ ்்பாிெ நெல் ்கருத்துக்்கள் 
்்பாதித்து ்கிைக்்கினறைன. அவறடறைப் ச்ணி ்பாது்கபாப்ச்பாம். ச்பாறறைி நெபாமும் 
்கடை்ிடிப்ச்பாம் அறைம் வளர்ப்ச்பாம்.

்பார்டவ நூல்கள் 

• ‘‘தமிழ இ்க்்கிெ வர்பாறு’’ - ஆ்சிபாிெர் ்ெெம் - ்க்்கங்கள் - 111, 112, 114
• ‘‘திருக்குறைள்’’ - ஆ்சிபாிெர் ச்ரபா்சிபாிெர் மு. ்்பாி. மு. இரபாம்சபாமி - ்க்்கங்கள் 

-13, 47
• ‘‘மணிசம்கட் மூ்மும் உடரயும்’’ - புலியூர் ச்க்சி்கன - ்க்்கங்கள் - 82, 106, 

107, 113,114          n



  3|

1.  ஐெபா வணக்்கம்? 

வணக்்கம் ஐெபா
. 
2. எலச்பாரும் ்்கபாரபானபா ்தபாறறு 
்கபா்த்தில உள்சளபாம். அதனபால உங்க 
ளுக்ச்க உள்ள ்தபானிெில ்கவித்துவத் 
ச த பா டு  ம க் ்க ளு க் கு  ஒ ரு  அ றை ி வு ட ர 
வழஙகுங்கசளன.? 

வல்வனுக்கு வல்வடன இெறட்க உரு 
வபாக்்கிக் ்்கபாணசை இருக்கும்..ஆம் ்்பாிெ 
உெிருக்கும் ்சிறறுெிருக்கும் இடைசெெபான 
ச்பாரபாட்ைசம உ்்கிெல..

அளவு மீறைிப் ்்ருகும் உெிர்்கடள இெற 
ட்கசெ அழித்துச ்சமநெிட்ப் ்டுத்திவிடும்..
இந்த டவரஸ்,  ் பாக்டீபாிெபா,  பூஞட்ச ச்பானறை 
நுணணிெிபாி்களுக்கும் மனிதனுக்குமபான 

ச்பாரபாட்ைம் இப்ச்பாதல்  ்கபா்்கபா்மபா்க 
நெைப்்துதபான..

ஒரு ்கபா்த்தில ்கபா்ரபா எனறை ்பாக்டீபாிெ 
சநெபாெபால ் ்கபாத்துக் ் ்கபாத்தபாயச ் ்சத் சதபாம். 
நுணணுெிபாிடெப் ் றறைிெ ஆயவு மிகுந்த ி்ன 
்பாக்டீபாிெ சநெபாய்கள் ் ்வறறைி லிருந்து மனித 
இனம் இனறு  விடு ்ட்டுள்ளது.. குறைிப்்பா்க 
்கபா்ரபா எனறை ்்கபாள்டள சநெபாெிலிருந்து 
மருத்துவ விஞஞபானம் மனித கு்த்டதசெ 
மீட்்ைடுத் துள்ளது

இப்ச்பாசதபா ்்ருந்்தபாறறு எனனும் 
்்கபாசரபானபா டவரசுக்கு எதிரபா்க மனித 
நுணணறைிவு ச்பாரபாடிக் ்்கபாணடிருக் 
்கினறைது..! அந்த மருந்துவ அறைிவு நெமக்்கபா்கத் 
தறச்பாது ்பாிந்துடரக்கும் ஒசர ஆறுதல 
மறறும் ஆயுதம் தடுப்பூ்சிதபான.. 
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‘‘அடுத்தடுத்து அட்்கள் வந்த ச்பாதும் 
துடுப்ட்செ ஆயுதமபா்க செபா்சித்த மனிதன 
்கைட்செ ்கைந்தபான.. நெபாம் இப்ச்பாது 
த டு ப் ட ்  ‘ ஊ ்ச ி ெ பா ்க  ச நெ ்ச ி ப் ச ் பா ம் ’ 
அட்்கள் எனன ்்சயதுவிடும்...!’’

3. நெ பா னு ம்  ்க வ ி ஞ ன  எ னு ம்  அ டி ப் 
்டைெில உங்களிைம் ஒரு ச்கள்விடெ 
முனடவக்்கிசறைன. இது ் டழெ ச்கள்விதபான. 
ஆெினும் ஒசர ஈறறைடிக்கு ் ற்் ச்கபாணத்தில 
்கற்டன முடளக்கு மல்வபா? அதுச்பால 
இந்த ச்கள்விக்கும் ்சறறு வித்திெபா்சமபான 
்திட் எதிர்்பார்க்்கிசறைன இசதபா ச்கள்வி. 
புதுக் ்கவிடத மரபுக்்கவிடத இரணடுக்கும் 
இ்க்்கணத்டதத் தபாணடி உள்ள சவறு்பாடு 
எனன? 

‘‘்டழென ்கழிதலும் புதிென புகுதலும் 
வழுவ் ்கபா் வட்கெி னபாசன’’  

எனறு ஆெிரம் ஆணடு்களுக்குப் ்ினனபால 
்கவிடதெின வடிவத்தில நெைக்்கப் ச்பாகும் 
புரட்்சிடெ நுட்்மபா்க ஆயந்து,  அடத 
ஏறறுக்்்கபாள்வது வழுவல் அது ்கபா்த்தின 
்கட்ைபாெம் எனறு நெமக்கு வழி்கபாட்டிச  
்்சனறைிருக்்கினறைபார் நெனனூலின இறுதிச 
சூத்திரத்தில  ்வணந்தி முனிவர்..

்கவிடத என்து அழ்கபான குழந்டத.. அடதப் 
்பார்த்தவுைன அடனவருக்கும் ி்டிக்கும்..

அதறகும் பூ டவத்து ்ட்ைபாடை உடுத்தி 
டமதீட்டிப் ்ினனலிட்டு  ்பார்த்தபாலும் 
அழ்கபாயத்தபான இருக்கும்..

்கிரபாப் ் வட்டி  ் வுைர் பூ்சி ெி்கினபாப் ச்பாட்டு 
சுடிெணிவித்துப் ்பார்த்தபாலும் அழ்கபாய 
த்தபான இருக்கும்..

்மபாத்தத்தில குழந்டத என்து உணர்வுப் 
பூர்வமபா்க அடனவருக்கும் ஒனறுதபான.. 
அடத அழகு்டுத்தும் (்கவித்துவப்்டுத்தும்) 
முடறை்கள்தபான  சவறு சவறு

எல்பா மரபு்கவிடதயும் ்வறறைி ்்றறைது 
மிலட். எல்பாப் புதுக் ்கவிடதயும் 

சதபாறறைதுமிலட். ் டைப்்பாளிெின  ்கவித் 
துவப் ்டுத்தும் உத்தி்களபால (Technic) 
வபா்ச்கனின உள்ளத்டதத் தட்டி்ெழுப்பும் 
்கவிடத்கள் ்கபா்ம் ்கைந்து வபாழ்கினறைன..

4. புதுக்்கவிடதெில ்்சபாலலும் ஒரு்சி்  
்கற்டன ்க்ந்த ் ்சயதி்கடள அசத அழச்கபாடு 
மர ி்ல ்்சபால  ் இெ்பாது என்கிறைபார் ்கசள 
அடதப்்றறைி தங்கள் ்கருத்து எனன? 

அவர்்களின இந்தக் ்கருத்டத முழுவது 
மபா்க ஏறறுக்்்கபாள்ள மனம் மறுத்தபாலும், 
அவர்்கள் ்க்்க நெிெபாெத்டதக் மறுத்து 
விட்டுக் ்கைந்து ்்சல் முடிெபாது. 

இ்க்்கணத் தடை்களும் முனசனபார் 
்கட்டிடவத்த மரபு்களும் வழக்்்கபாழிந்த 
்்சபாற்களும் ஒருவித இெ்பாடமடெ 
உள்ளுக்குள் புகுத்திெதபா்க உணர்ந்தனர். 
்்சபால்  வந்த உணர்டவ துலலிெமபா்கச 
்்சபால் அடவசெ தடைக்்கல்பா்க 
உணர்ந்ததனபால அடத உடைத்துவிட்டு 
்வளிசெறைத் துடித்த ்கவிஞர் ்்ருக்கும் 
புதுக்்கவிடத வடி்கபா்பா்க அடமந்தது..

இ்க்்கணம் ்டிக்்கபாமலும் இ்க்்கிெம் 
்டிக்்கபாமலும், ச்னபா எடுத்தவ்னல்பாம் 
்கவிஞனபா்க மபாறைிவிட்ை ்கபா்த்தின 
ச்கபா்த்தில ்சி்ர் இவவபாறு ்ிதறறுவடத 
யும் ்கபாணத்தபான முடி்கிறைது..

்சிட  ் ்்சதுக்கு்வனபால அம்மி ்்கபாத்த 
முடிெபாதபா எனன.?  மர்பாயந்த பு்வருக்கு 
உணர்வும், ்சந்தமும், உவடமயும், ்கற்டன 
யும் ்கை்ட்ெபாய வந்துவிழும்..! அடத 
உள்வபாஙகும் அளவிறகுத் தனடனத் தகுதி 
்டுத்திக் ்்கபாள்ளபாதவர்்களின பு்ம் ்ட்க் 
்கணடு்்கபாள்ளபாமல ்கைந்து ்்சலவசத 
்சபாிெபா்க இருக்கும் என நெிடனக்்கினசறைன.

5. நெபாலவட்க ்பாக்்களில உங்களுக்கு 
ி்டித்த ் பாவட்க எது? ஏன? அந்த ் பாவட்கடெ 

அழ்கபா்கக் ட்கெபாணை ்ழம்்்ரும் பு்வர் 
ெபார்?  அவர் எழுதிெ ்்சயயுளில உங்கள் 
மனங்கவர்ந்த ்கற்டனெில அடமந்த 
்்சயயுள் ஒனடறை ்்சபாலலுங்கசளன? 
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இ்க்்கணத் தடை அதி்கம் இல்பாத 
்பா எனறைபால அது ஆ்சிபாிெப் ்பா தபான.. 
்்சபால்வந்த ்கருத்டத எளிடமெபா்கச 
்்சபாலலிவிை்பாம் எனறைதபானபால ்சங்க 
இ்க்்கிெத்தின 95  விழுக்்கபாடு இசத ்பா 
வட்கெபால நெிரம்்ிக் ்கிைக்்கினறைது..

இ்க்்கணத் தடை அதி்கம் உள்ள ் பா்வன 
றைபால அது ்வண்பாதபான.. அதனபால 
அடதச ்சவபா்பா்க ஏறறுப் பு்வர்்கள் 
அடனவரும் புலிடெ அைக்கும் வீரம்ச்பால 
்கருதி ் வண்பாவில வித்த்கம் ்கபாட்டினர்...!

வடிவத்தபால சதபாலவிெடைந்த ் பா எனறைபால 
அது ்கலிப்்பாதபான...  ்்சபாலவடிவத்தபால 
சதபாலவிெடைந்த ்பா எனறைபால அது 
வஞ்சிப்்பாதபான..

ஆனபாலும் நெபானகு வட்கப்்பாவின இனங்க 
ளபான தபாழிட்ச,  துடறை,  விருத்த ்மன 
்பாவின வடிவங்கள் ்ல்கிப் ்்ரு்கிெப் 
் ி ன  வ ி ரு த் த ம்  எ ன னு ம்  ் பா வ ட ்க 
ச்பாி்க்்கிெங்கடளயும், ்கபாப்்ிெங்கடள 
யும் புரபாணங்கடளயும்  ஒரு்சி் ்சிறறைி்க் 
்கிெங்கடளயும் தனது ஒழு்கிெ ஓட்செபாலும் 

விதவிதமபான வடிவங்க ளபாலும் ஆளத் 
்தபாைங்கிெடத மறுக்்க முடிெபாது. 
மறறை்டி…

நெபாலவட்கப் ்பாவில பு்வருக்குப் புலி 
்வண்பா என்தனபால புலிடெ அைக்குவசத 
எல்பாப் பு்வருக்கும் விருப்்மபா்க இருக்கும் 
என்தனபாலும் நெபானும் விதிவி்க்்கல் 
என்தனபால ்வண்பாசவ எனக்குக் 
கூடுதல விருப்்ம்.

அந்த வட்கெில ்வண்பாவில வித்த்கம் 
மட்டுமல் புரட்்சியும் ் ்சயத ஆதி்கவி ஐென 
வள்ளுவசர  முதலவிருப்்ம்.. அறைத்துப் 
்பாலிலும் ்்பாருட்்பாலிலும் தத்துவ 
ஞபானிெபா்க விளஙகும்  வள்ளுவன  ்கபாமத்துப் 
்பாலில மபா்்ரும்  ்கவிஞனபா்க மபாறைிப் புகுந்து 
விடளெபாடிெிருப்்பார்.

மதியும் மைந்டத மு்கனும் அறைிெபாப்
்திெின ்க்ங்கிெ மீன  - குறைள் 1115

வபானத்தில இரவு சநெரத்தில விணமீன்கள்  
மினனுவது,  அதபாவது அடவ அட்சந்து 
நெடுங்கிக் ்்கபாணசை இருப்்துச்பால 

  34|

தில்னல தமிழ்சங்கத்தில் இரட்டுற வமாழிதல் நூல் வவளியீட்டு விழா.

  34|



  |35|35

்தபாிவது இெலபு, அதுவும் முழுநெி்வு 
நெபாட்்களில இனனும் மங்க்பா்கத் ் தபாியும்...

வள்ளுவர் இக்்கபாட்்சிடெப் ்பார்க்்கிறைபார் 
உறறு சநெபாக்கு்கிறைபார். தன்கற்டனடெ 
இரவுக் குறைிெில  நெடுெபாமத்தில தன 
்கபாதலிடெச ்சந்திக்கும்ச்பாது ்பார்த்த 
அவள் மு்கத்சதபாடு நெி்டவயும் ஒப்்ிட்டுப் 
்பார்க்்கிறைபார்,   உைசன இரணடையும்  ஒப் 
்ிட்டுத் தன ்கற்டனடெயும் ஏறறைி இரணடு 
வபாிெில தனது குறைளில அைக்கு ்கிறைபார். 
இப்்டி இந்த விணமீன்கள் இருக்்கின 
றைனசவ இடவ ஏன இப்்டித் தடுமபாறைி 
தடுமபாறைி அட்சந்து அட்சந்து  ஒளிர்்கினறைன. 
எனன ்கபாரணமபா்க இருக்கும்..!

நெள்ளிரவில வபானத்தில நெி் வும் ஒளிர் ்கினறைது.. 
அசத இரவில பூமிெிச்பா  என்கபாதலிெின 
மு ்க மு ம்  நெ ி ் ட வ ப் ச ் பா ல  இ ர வ ி ல 
ஒளிர்்கினறைது. ்பாவம்  எது உணடமெபான 
நெி்்வனறு ்தபாிெபாமல வபானத்டதயும் 
பூமிடெயும் ் பார்த்துப் ் பார்த்துக்  ்க்ங்கித்தபான 
விணமீன மினனு வதபா்கக் ்கபாட்டிெிருப்்பார் 
வள்ளுவபாின எத்தடன அழ்கபான ்கற்டன.. 
இடதப் ச்பா்சவ

1114 வது ்பாைலிலும் 1120, 1145 வது 
்பாைலிலும்

்கற்டனெில ்்கபாடி்கட்டிப் 
்றைந்திருப்்பார்..
்வண்பாவில அழ்கிெட்த் 
்தபாைங்கிடவத்தவர்
வள்ளுவசர என்தபால வள்ளுவடர 
அதி்கம்  ்ிடிக்கும்.

6. ்சி் ்பாைல்கடள நெபாம் ்டிக்கும் 
ச்பாது இது ்கற்டனெின உச்சம் என 
பு்கழவதுணடு.  அந்த உச்சம் என்து 
மறறை ்பாைல்களில இருந்து எவவபாறு 
சவறு்டு்கிறைது? 

ஆணுக்குப் ் ்ணணும் ் ்ணணுக்கு ஆணும் 
எப்ச்பாதும் அதி்செம்தபான. ்்ண்களின 
ச்ரழட்க அணுஅணுவபா்க உறறுசநெபாக்்கிப் 
்பாைபாத ்கவிஞர் எப்்டிக் ்கவிஞரபா்க 

இருக்்கமுடியும். ் பாதபாதி ச்க்சம் எனறும் ச்க்சபாதி 
்பாதம் எனறும் முடிமுதல அடிவடரயும் 
அடிமுதல முடிவடரயும் வபாிட்சமுடறைப்்டி 
அடுக்்கிப்்பாடும் தனிச ்சிறறைி்க்்கிெசம 
்டைக்கும் முடறைடெப் ்ழம்பு்வர்்கள் 
வகுத்திருந்தனர் எனறைபால புபாிந்து ் ்கபாள்ள்பாம்  
அவவட்கெில…

்்ண்களின ்கண்கடள மீனபா்கவும், 
வணைபா ்கவும், தபாமடர ம்ரபா்கவும், ்கடண 
ெபா்கவும் வபாளபா்கவும் தமிழி்க்்கிெம் 
முழுவதும்  ்கபாட்டிெிருப்்ர்,   அவவபாசறை 
மு்கத்டத நெி்வபா்கக் ்கபாட்டி மெங்கியும் 
இருப்்ர்..  ட்க்கடள தபாமடர ம்சரபாடும் 
ஒப்்ிட்டிருப்்ர்..

அடவ அடனத்டதயும் ்தபாகுத்துக் கூறைிக் 
்கற்டனெின உச்சத்த ில ்்கபாணடு 
டவத்திருக்கும் ்பாை்்பானடறை விசவ்க 
்சிந்தபாமணிெில ்டித்துள்சளன..

அழ்கபான ்்ண ஒருத்தி குளக்்கடரெில 
நெைந்து வரு்கினறைபாள்..   அவள் ்கபாதல 
மெக்்கத்தில சவறு உள்ளபாள்.. குளத்தில 
நெிடறைந்து ்கிைக்கும் தபாமடரப்பூவில சதடனக் 
குடித்துவிட்டுப் ச்பாடதெில ்கடர செபாரத்தில 
மெக்்கிக் ்கிைக்்கினறைது வணடு.. ்கடரெிலிருந்த 
நெபாவல மரத்திலிருந்து விழுந்த ்ழம்தபான 
்கீசழ விழுந்து ்கிைக்்கினறைசதபா எனறு ட்கெில 
எடுத்துப் ் பார்க்்கினறைபாள் அவள்...

ச்பாடதெில ்கிைந்த வணடு ச்்சபா்க 
வ ி ழ ி த் து ப்  ் பா ர் க் ்க ி ன றை து . . .  அ வ ள் 
மு்கம் நெி்டவப் ச்பால ்தபாி்கினறைது.. 
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  |35



  36|

அவளின ட்க்கள் தபாமடரப் பூடவ  நெிடன 
வூட்டு்கினறைது.. 

அைைபா நெி்வு வந்துவிட்ைசத.. இரவபா்கி 
வ ிட்ைபால தபாமடர கூம்்ிவிடுசம. . 
ஒருசவடள கூம்்ிவிட்ைபால தபாமடரப் 
பூவுக்குள் இர்வல்பாம் ்சிக்்கிவிடுசவபாசம 
எனப் ்தறைிெடித்துப் ்றைக்்கினறைது..

அடதப் ்பார்த்ததும் அந்தப் ்்ணணபான 
வள் எனனைபா இது..! எனன அதி்செம் 
இது..! ் ழம் ் றைக்்கிறைசத ் ழம் ் றைக்்கிறைசத..! 
எனறு ்ினனபால ஓடுவதபா்கக் ்கபாட்டும் 
இப்்பாைலில மெக்்க அணி தறகுறைிப்ச்றறை 
அணி என அணிநெெமும் நெல் நெட்கசசுடவத் 
தனடமயும், பு்வர் தனது ்கற்டனெில 
ஏறறைிக் ்கபாட்டிெிருக்கும் ்பாஙகு  விெக்்கத் 
தக்்கது..  இசதபா அந்தப்்பாைல

‘‘சதனு்கர் வணடு மதுதடன யுணடு
திெங்கிசெ ்கிைந்தடதக் ்கணடு
தபானடதச ்சம்புவின ்கனி்ெனறு
தைஙட்கெபா ்்டுத்துமுன ்பார்த்தபாள்,
வபானுறறைமதியும் வந்த்தன ்றைணணி
ம்ர்க்்கரங குவியு்மன றைஞ்சிப் 
ச்பானது வணசைபா ் றைந்தசதபா ் ழந்தபான..!
புதுடமசெபா விது்மனப் பு்கனறைபாள்.!’’

இப்்டி வ ிெந்து ம்க ிழந்த ்பாைல்கள் 
்்வுணடு. விபாிவு ்கருதி இந்த ஒரு்பாைச் 

இப்ச்பாடதக்குப் ச்பாது்மன நெிடனக்்கின 
சறைன..

7. தபாங்கள் ்சிச்டைச ்்சம்மல விருது 
்்றறைடத நெபான அறைிசவன. அதற்கபான 
வபாழத்து்கள் ்்சபாலலிக் ்்கபாள்்கிசறைன. 
தபாங்கள் எழுதிெ ்சிச்டைெில தங்க 
ளுக்குப் ்ிடித்த ்பாைல எது? 

நெனறைி ஐெபா... ்சிச்டை எனனும் வித்த்கம் 
அவவப்ச்பாது ் ்சயயுளின இடை ெிடைசெ 
்பாைப்்ட்டு வந்தபாலும் அதடனத் தனி 
இ்க்்கிெமபாக்்கி உ்்கறைிெச ்்சயதவர். 
்கபாளசம்கப் பு்வசர என்தில ெபாருக்கும் 
மபாறறுக் ்கருத்திருக்்க முடிெபாது. அவருக்குப் 
்ினனர் நெபானூறு ஆணடு்கபா் வர்பாறறைில 
்்ரும் முெற்சி ்்சயது ்் ்பாைல்கடள 
இெறறைினபாலும்  அது சதபாலவிெபா்கசவ 
முடிந்திருந்தது.. அதன ்ென ்டித்து 
ம்கிழதல எனனும் உணர்விடனத் தபாணடி 
சவ்றைபாரு ் ெனும் இல்பாததும் ்கபாரணமபா்க 
இருக்்க்பாம்.

்்சபால்பாட்்சிெபால ்்சயயும், இரட்டுறை 
்மபாழிதல எனனும் ்சிச்டை முெற்சிடெப் 
ட்ந்தமிழச ச்சபாட் மு்கநூல குழுமத்தில 
்சிறுமுெற்சிெபா்கச ்்சயது்பார்த்சதன. ்் 
பு்வர்்கள் தந்த ஊக்்கத்தபால வபாரம் ஒரு 
்சிச்டை ்வண்பா எனத் திட்ைமிட்டு 
இரணைபாணடு ்கபா் உடழப்்ில நூறு 
்சிச்டை ்வண்பாக்்கள் ்்கபாணை நூட் 
இெறறைி ்வளிெிட்சைன..

்கபாக்ட்கக்கும் தனகுஞசு ்்பானகுஞசு 
என்துச்பால நூறும் ்ிடித்திருந்தபாலும்  
நெீங்கள் ச்கட்ைதற்கபா்க குதிடரக்கும் 
மத்தளத்துக்குமபா்க நெபா்னழுதிெ ்சிச்டை

‘‘வபார்்ிடிப்்ர்  வபா்கபா்கத் 
 சதபாள்சுமக்்க டவத்தடிப்்ர்
ச்பார்்தபாடுக்கும் முனனபால 
 புகுத்திடுவர் - சநெபாிடழசெ..
்்கபாட்டில அைக்்கிடுவர் 
 ்்கபாள்்க குதிடரயுைன
மட்டும்நெல மத்தளம்சநெ 
 ்ரனறு..!’’
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குதிடரெில ்்சலலும்ச்பாது வபாடரப் 
்ிடிப்்ர், வபா்கபா்க நெம்டமத் சதபாளில 
சுமந்து ்்சலவதற்கபா்க  அதடன அடிப்்ர், 
ச்பாபாில குதிடரப்்டைடெசெ முனனபால 
்்சல் டவப்்ர்.. ்்கபாட்டிலில அடைத்துப் 
ச்பாடுவர் எனறு குதிடரக்கும் மத்தளத்துக்கு 
வபார் அடிப்்ர், சதபாளில சுமந்து ்்கபாணடு 
வபா்கபா்க அடிப்்ர், ச்பாருக்கு ்்சலலும் 
முன மத்தளம் முழக்குவர், ்்கபாட்டும் சமள  
வட்க்களுள் ஒனறைபா்க மத்தளத்டத அைக்்கிக் 
்கபாட்டுவர்..

இந்தச ்சிச்டை நெபா்னழுதி எடனக்குப் 
்ிடித்த ்சிச்டை்களில ஒனறு

்சிச்டை வட்க என்து வபா்ச்கர்்களுக்கு 
எந்த விதத்தில ்ென்டு்கிறைது.? 

்சிச்டைெின வபாழவிெல ் ென அறை்நெறைிப் 
்்பாருளிெல ்ென எனறு ஏதுமிலட். 
இப்்பாவட்க சதபாலவி ெடைந்ததறகு 
அதுவும் கூைக் ்கபாரணமபா்க இருக்்க்பாம்..

்டித்துச சுடவக்கும் இன்த்துப் ்ென 
என்டதத்தபாணடி ்்பாிதபா்க ஒனறு 
மிலட். எனறைபாலும் பு்வருக்குச உறறு 
சநெபாக்கும் ் ணட்யும் ஒப்்ிட்டுப் ் பார்க்கும் 
ஆறறைட்யும் ்்சபாற்களஞ்சிெப் ்்ருக்்கத் 
திறகும் துடணெபா்க நெிற்துைன.. ்்சபால 
ஆளுடம மிக்்க பு்வர்்களபாச்செ இது 
்சபாத்திெப்்டும் என்சத உணடம..

இடதப்்றறைி விபாிவு ்கபாணசவணடுமபாெின 
vallamai.com ல ்டித்சதன சுடவத்சதன 
்்கிர்ந்சதன-2 ல முடனவர் சுப்்ிரமணிெம் 
அவர்்கள் எனது ்சிச்டைடெ விபாிவபா்க 
ஆயவு ் ்சயது ்கட்டுடர ் வளிெிட்டுள்ளபார் 
அஙகுப் ்பார்க்்க்பாம்..

8. மர்ி்க்்கணம் ்கறறைவுைன தபாங்கள் 
எழுதி ர்சித்த ்பாைல ஞபா்்கம் இருப்்ின 
்்கிர்பாம், 

ட்ந்தமிழச ச்சபாட்ெில ்பாட்டிெறறு்க 
்ெிற்சிெில மர்ி்க்்கணம் அடிப்்டை 
வ ி த ி ்க ட ள க்  ்க ற று  2 0 1 5  ஆ ண டு  

நெபா்னழுதிெ முதல மரபு ்பாசவ ்வண்பா 
தபான.. ்பாட்டிெறறு்க ்ெிற்சி  எண 
இரணடில.. ்ட்ைபாம்பூச்சிடெப் ்றறைி 
எழுதிெிருந்சதன..

‘‘்கபாறறைில மிதக்கும் 
 ்கவிெபாயச ்சிறை்கடிக்கும்
ச்சறறு ம்பாிலும் 
 சதனகுடிக்கும் - ச்பாறறும்
பு்கழுடைெ வணணத்துப் 
 பூச்சி ம்த்தில
இ்கழசவ வபாயடவக்்கபா 
 சத..!’’

இந்த ்வண்பாதபான மர்ில எழுதிெ 
முதற்பாட்டு.

9. ்மபாழிெபாளுடம, ்்சபால்பாளுடம 
இடவ்கள் அழ்கபா்கப் ்ிரதி்லிப்்து 
்கவிடதெி்பா?  உடரநெடைெி்பா? ்கபாரணம் 
எனன? 

உடரநெடைசெபா ்கவிடதசெபா எந்தத் 
துடறைெபா்க இருந்தபாலும் ஆளுடம்கள் 
எழுத்டத  ஆளும்ச்பாது அவர்்கள் ்வறறைி 
ெடைந்சத ்கபாட்டுவர்..

அ்ங்கபாரமும்,  ்கவிநெெமும்,  ்கற்டனயும் 
்்சபால்டுக்கும் ்்கபாணடு ்ச ிறைப்்சத 
்கவிடத..! ்கவிெழச்கபாடு ்கருத்டத ் நெயவசத 
பு்வர்்தபாழில..

   |3

வீறு ்கவியரசர் முடியரசைார் ப்ட்டம் 
வேற்றாபோது....
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சுருங்கக் கூறைின ்்சபாலலுக்குள் வித்டத 
்்சயவசத ்கவிடத ்்பாருடள எளிதில 
பு்ப்்டுத்த ்ென்டுத்தப் ்டும் ஆயுதசம 
உடரநெடை.. எனசவ ்மபாழிநெடைசெபா 
்்சபால்ழச்கபா ச்ரழ்கபா்கப் ்ிரதி்லிப்்து 
்கவிடதெிலதபான என்து எனது ்பார்டவ.

10. ஒரு தனிப்்ட்ை ச்கள்வி... நெிச்செம் 
நெீங்கள் ்கபாதல வெப்்ைபாமல இருக்்க 
வபாயப்்ிலட். ்கபாதலிக்கும் ச்பாது 
எழுதிெ வபாி்கள் ்சி்...? 

்த்துவெதில ்கபாத்்னறைபால எனன ் வனசறை 
்தபாிெபாமல ்சி்  திடரப்்ைங்கடளப் ்பார்த்த 
பூபாிப் ி்ல,  பூவர்சம் இட்ெில ்ந்துமுடனப் 
ச்னபாவபால I LOVE YOU னனு அந்தப் 
்்பாணணு ச்ரப் ச்பாட்டு எழுதிெடதப் 
்க்்கத்திலிருந்த நெண்ன ்சிபாித்துக் ்கபாட்டி 
விை. ஐந்தபாம் வகுப்பு தட்டமெபா்சிபாிெபாிைம் 
்ட்ை அடி்கள்.. ் த்தபாம்  வகுப்ட்த் தபாணடும் 
வடரப் ்்ண்க்ளனறைபால  அருசசுனன 
ச்ர் ்த்து எனறு தட்்தறைிக்்க ஓடுமபாறு 
்பாது்கபாத்தது..

்தி்னபானறைபாம் வகுப்்ில கூைப்்டிக்கும்  
ஒரு ்்ணணின மீது ஒருதட்ெபா்கக் 
்கபாதல இருந்தது.. ்கிட்ைத்தட்ை எனடனக் 
்கவிடதக்்கைலில தள்ளிவிட்ைது அவளுடைெ 
்க ண ்க ள பா ்க த் த பா ன  இ ரு க் கு ம் . .  எ ன 
்்சயமுடறைப்  ்திசவட்டின ்் ்க்்கங்களில 
்கபாதல ்கவிடத்கள் ்ட்ைபாம் பூச்சிெபாயச 
்சிறை்கடித்ததும் அந்தக் ்கபா்ங்கள்தபான..

ச்சரவும் முடிெபாமல
்ிபாிெவும் முடிெபாமல
தணைவபாளத்டதப் ச்பா்சவ நெபாம்..!

இப்்டிசெ 
ஓடிப்ச்பாகுசமபா 
இறுதிவடர நெம்்கபாதல..!

எனறை எனது ்கவிடதடெப் ச்பா்சவ அந்தக் 
்கபாதலும் ்னனிரணைபாம் வகுப்ச்பாடு 
ஒருதட்க் ்கபாத்பா்கசவ முடிந்து ச்பானது..

11. தட்ப்புக்கு எழுதுவது, ஈறறைடிக்கு 

எழுதுவது, நெைப்புச ்்சயதிக்கு எழுதுவது, 
இ ட வ ்க ள்  ம பா றை ி  த ற ் ் பா ழு து  ஒ ரு 
ஓவிெத்டதசெபா அல்து புட்கப் ் ைத்டதசெபா 
்பார்த்து எழுதும் வழக்்கம் சமச்பாங்கி 
உள்ளது. இது ்சபாிெபா தவறைபா? 

எனடனப் ்்பாறுத்தவடரெில ஒரு நெல் 
்கவிடத என்து ்கவிஞனபால ்கவிடத 
எழுதப்்டும் என்டதத் தபாணடிக் ்கவிடத 
தபான தபானபாய வந்து ்கவிஞடன எழுதும் 
்டித் தட்டி எழுப்பும் அப்்டிப்்ட்ை 
்கவிடததபான தபானும் வபாழும்.. தனனபால 
அந்தக் ்கவிஞடனயும் வபாழடவக்கும்..

மறறை்டி தட்ப்புக்கு எழுதுவ்தன்து 
ஏற்கனசவ நெமக்குள் புடதந்து ்கிைக்கும் 
்மபாழிெறைிடவ வபார்த்டத ச்கபா்ங்களபால 
்நெறைிப்்டுத்தி ஒழுஙகு்டுத்தி.. ்கவிடத 
ெபா்க ஒப்்டன ்்சயது ்கபாட்டுவசதெனறைி 
சவறைல்..

்ைத்டதப் ்பார்த்துப் ்பாட்்ைழுதுவ 
் த ன ் து  அ த ன ி னு ம்  கூ டு த ் பா ்க ப் 
்ைத்டதப் ்பார்த்தவுைன ஏசதபா ஒனறு 
உள்ளுக்குள் ்்பாறைிதட்டுவதபால ஏற்டும் 
உ ண ர் வ பா ல  எ ழு து வ த பா ல  ் ்க பா ஞ ்ச ம் 
கூடுதல ்கவித்துவம் ்்றும்..

ஈறறைடிக்குப் ்பாட்்ைழுதுதல என்்தல 
்பாம் ்ட்ைறைிவும் ்டிப்்றைிவும் ்மபாழிப் 
்ெிற்சியும் நெிரம்்ப் ்்றறை பு்வர் 
்களுக்ச்க உபாித்தபானது அதில நுட்்த்டத 
விடரடவ ஆறறைட் சநெபாக்்க முடியுசம 
த வ ி ர  ்க வ ி த் து வ த் ட த ப்  ் ் பா ி த பா ்க க் 
்கபாணமுடிெபாது..

்மபாழிவளத்டதக் ்கற்டனடெச ்்சபால 
்பாட்்சிடெப், புதிெ ச்கபாணத்தில ்சிந்திக்்கக் 
்கிடைக்கும் வபாயப்ட் இடவ கூட்டு வதபால 
இப்்டிப்்ட்ை ்கவிடத்கள் எழுதுவதில 
தவறைிலட் என்சத எனது சநெபாக்கு..

12. இதறகுப்ச்ர் தபானபா இடறை?  
எனும் ஈறறைடிக்கு ஒரு சநெபாிட்ச ்வண்பா 
்பாடுங்கள். 
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கூக்குரல ஓ்ம் 
 ்்கபாடுந்்தபாறறைபால ்கபா்தபாலிக்்கக்
்கபாக்கும் மருத்துவடரக்  
 ்கணடுநெினசறைபாம் - ெபார்க்கும்
உதவபாமல வபாயமூடி 
 ஊசரபாரம் நெினறை
இதறகுப் ்்ெரபா 
 இடறை...!?

13. தமிழில ்பா வட்க்கள் ்சிறைப்்பான 
இ்க்்கணத்தில அடமந்துள்ளது. ஆனபால 
டைக்கூ, ்்சனறைியூ, ்கைல ச்பானறை 
அந்நெிெ ்மபாழிப் ்பாவட்க்கடள சதடிச 
்்சலலும் ்கவிஞர்்கடளப் ்றறைி தங்கள் 
்கருத்து எனன? 

்கம்மங்கஞ்சியும் ச்சபாளக் ்கஞ்சியும் குடித்து 
விட்டு மபாட்டைக் ்க்ப்ட்ெிச்றறைிக் 
்கபாடு உழுத இனம்  டிரபாக்ைபாில உழுது 
விட்டு ்்சபாசமட்சைபாவில  ஆர்ைர் ்்சயது 
பீைபாடவயும் ் ர்க்்கடரயும்   ்சபாப்்ிடுவடதப் 
ச்பானறைதுதபான. இவ விதமபான  புதிெ 
சதடுலும் புதிெ சுடவயும்..

அது அவர்்களின குறறைமிலட், ்கபா்ச 
சூழலுக்கு  ஏற் புதிெ ்ெணத்டதச 
்்சய்கிறைபார்்கள். ்்சயெட்டும் தவறைிலட்.. 
ஆனபாலும் நெம் ்மபாழி ்கபாப்்றறைப்்ை 

ச வ ண டு ம்  அ த ற கு ப்   பு த ி ெ  பு த ி ெ 
்கட்ச்்சபாற்கடளத் தமிழில உருவபாக்்கி  
அடதப் புதிெ ்பாைல்களில ஏறறைி அடுத்த 
தட்முடறைக்குக் ்கைத்துவதன மூ்ம் 
நெமது  ்மபாழிடெக் ்கபாப்்பாறறை சவணடிெ 
்்பாறுப்பு உள்ளடத நெிடனவில டவத்துக் 
்்கபாணைபால  நெ்ம்..

14. எனன வறுத்தி நெீ ்கவி்்செினும் 
முனசனபார்்கள் ்்செததனறைி நூதனம் 
ஒனறுமிலட்... இந்த ்்சபாற்றைபாைடர 
தபாங்கள் நெிச்செமபா்க ச்கட்டிருப்பீர். ஏன? 
தறச்பாது உள்ள ்கவிஞர்்களபால அந்த 
இைத்டதப் ்ிடிக்்க முடிெபாதபா? அல்து 
இது உளவிெல பாீதிெபான ்்சபாற்றைபாைரபா? 

எல்பாக் ்கபா்த்திலும் வல்வனுக்கு 
வல்வன சதபானறைிக் ் ்கபாணசை இருப்்பான.. 
அடதத் தவிர்க்்க முடிெபாது.. ஆனபாலும் 
அவனது திறைடமடெத் தீர்மபானிப்்து 
்கபா்மும் அவன வபாழும் சூழலுசம என்டத 
மறுத்துவிை முடிெபாது..

்தயவத்தபான ஆ்கபா ் தனினும் முெற்சிதன
்மயவருத்தக் கூலி தரும்

எனறை ஐெனின வபாி்கடளத்தபான ்சபானறு 
்கபாட்ை சவணடியுள்ளது.. தபான வபாழும் 
்கபா்சசூழட் மக்்கள் வபாழவிெட் அறைத் 
சதபாடு கூறை சவணடிெதும்.. ்மபாழிடெத் 
்தபாைர்ந்து ்கபாக்்க சவணடி ெதும் உள்ளதபால  
எழுத்தபாளர்்கள் ்்ரு்கிக் ்்கபாணசை 
இ ரு த் த ல  ச வ ண டு ம் . .  அ வ ர் ்க ள ி ன 
முெற்சிக்குத் தக்்க உெரம் உறுதிெபாய 
்கிடைக்கும்..

முனசனபார் எழுதபாடதெபா நெபாம் எழுதி 
வ ி டு ச வ பா ம் . .  ஆ ம்  மு ன ச ன பா ர் ்க ள் 
்கனணிடெப் ்றறைிசெபா.. மின்சபாரத்டதப் 
் ற றை ி ச ெ பா  ் த பா டு த ி ட ர  ் ்ச ல லி ை ப் 
ச்்சிடெப் ் றறைிசெபா  எழுதிெதிலட்செ..

அப்்டித்தபான அவன வபாழும் ்கபா்த்டத 
அழ்கபா்கப் ்திவு ்்சயவசத ்கவிஞனின 
்கைடம..
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15. ்கடை்சி ச்கள்வி. எது ்கவிடத?

வபா்ச்கனின உள்ளத்தில ்டித்தவுைன 
உள்ளுக்குள் ஏசதபா ஒனறு ்்சயெ  விெந்து 
்பார்க்்கினறைபாசன அதுசவ ்கவிடத..

நெீங்கள் எழுதும் ஒவ்வபாரு ்கவிடதயும் 
்டித்துப் ்பார்க்கும் ெபாசரபா ஒருவபாின  
உள்ளத்டத ஏசதபா ஒரு ்கவிடத ஈர்த்துவிடும்..! 
எனசவ ்கவிடத எனறு எழுதும் அத்தடனயும் 
ெ பா ச ர பா  ஒ ரு வ ரு க் கு க்   ்க வ ி ட த ெ பா ்க 
அடமந்துவிடுவதபால.. எது ்கவிடத எனனும் 
வினபாவிறகுக் இதுதபான ்கவிடத எனறு 
்கவிடதடெத் தீர்மபானிக்கும் உபாிடமடெ 
வபா்ச்கர் வ்சம் விட்டுவிடுவசத ்சபாி..

தங்களுக்்கபான வினபாக்்கள்

தங்கள் ்்ெர் மறறும் புடனப்்்ெர்.!?

புடனப்்்ெர் டவத்துக் ்்கபாள்வதில 
்்பாதுவபா்க எனக்கு விருப்்மிலட். 
ஏ்னனில ஒருகுழந்டதக்குப் ் ்ெர்டவக்கும் 
முனனம் அவனது  தந்டதயும்,  தபாயும் 

எத்தடன எத்தடன ்்ெர்்கள் நெிடனவு்கள் 
்க ன வு ்க ள் . . !  எ த் த ட ன   ச த ை ல ்க ள் 
எத்தடன ஆட்ச்களபால அந்தப் ்்ெடர 
டவத்திருப்்ர்.. ் வறும் ச்பாலிப் பு்கழுக்்கபா்க 
தபாயதந்டதெர் டவத்த ்கனவுப் ்்ெருக்குக் 
்கல்டறை ்கட்ை நெபான விரும்்விலட்...

என ் ்ெர் வள்ளிமுத்து... எனது தந்டத வழிப் 
்பாட்டி  இறைந்த்ினச்.,  எனது தந்டதெின 
திருமணம்.. நெபான முதலகுழந்டத அதுவும் 
ஆண குழந்டத ெபா்கப் ்ிறைந்திருந்தபாலும் 
கு்்தயவப் ்்ெடர்ெல்பாம் டவக்்கபா 
மல எனது ்பாட்டி வள்ளிெம்மபாள் ்்ெரபால 
வள்ளிமுத்து எனக்குப் ்்ெர்டவத்துப் 
்பார்த்த என தந்டதக்கு. . !  அவரது 
அம்மபாசமல எத்தடன ்்பாிெ ்கபாதல 
இருந்திருக்கும் என்டத என்்ெர்டவத்த 
்கபாரணத்டத  இப்ச்பாதுதபான உணர 
முடி்கினறைது..

அத்தக்்கபாதட் அந்த அனட் அந்தக் 
்கனடவ புடனப்்்ெரபால நெபான புடதத்துவிை 
என மனம் ஏறறு ்்கபாள்ளவிலட்.. எனசவ 
வள்ளிமுத்து எனறை இெற்்ெடர மபாறறை 
ஒருச்பாதும் மனம் நெிடனத்ததிலட்..

மடனவி குழந்டத்கள் ்றறைி ..?

மடனவி ்்ெர் ்்கௌ்சலெபா  ்கபாதலுக்குப் 
்ினனர் ்்றசறைபார் ்சம்மதத்துைன நெைந்த 
திருமணம்..

மு்கில எனறை ம்கனும் ம்கிழமதி எனறை 
ம்களும் எங்கள் ்கபாதல எனனும் தவத்துக்குக் 
்கிடைத்த வரங்கள்..

்்றசறைபார்்கள் ்றறைி 

தந்டத ் ்ெர் ச்ச்சிமுத்து அனபும் ்கணடிப் 
பும் ்சபாி்சமமபா்கக் ்க்ந்து எனடன வளர்த் 
்தடுத்ததில அவரது ் ஙகு அளவில்பாதது.

தபாெபார் ் ்ெர் ரபாமுத்தபாய அவபாின உடழப் 
்ினறைி  நெபான ஒரு  ்கவிஞபா்க ஒருச்பாதும் 
வளர்ந்திருக்்க முடிெபாது..
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தங்கள் ்ள்ளி மறறும் ்கலலூபாி..!?

ஊரபாட்்சி ஒனறைிெ ்தபாைக்்கப்்ள்ளி 
்கரடிகுளத்தில ஐந்தபாம் வகுப்புவடரயும்  
அரசுசமலநெிட்ப்்ள்ளி ்கழுகுமட்ெில 
ஆறுமுதல ் னனிரணைபாம் வகுப்புவடரயும் 
்டித்த்ினனர்.. மபாவட்ை அரசு ஆ்சிபாிெப் 
் ெ ி ற ்ச ி  நெ ி று வ ன த் த ி ல   இ ட ை நெ ி ட ் 
ஆ்சிபாிெப் ்ெிற்சி முடித்சதன. இடைநெிட் 
ஆ்சிபாிெரபா்க 2009 ல ்ணிெிலச்சர்ந்து 
்ினனர் தமிழபா்சிபாிெரபா்கத் சதர்வு ்்றறுத் 
தறச்பாது அப்்ணிடெச ்்சய்கினசறைன

்கலலூபாிக்குச  சநெபாில ்்சனறு ்டிக்கும் 
வபாயப்பு  ்கிடைக்்கசவ இலட .்.  அணணபா 
மட் ்ல்கட்க் ்கழ்கத்தில ்ி.லிட் 
அஞ்சலவழிெிலும் தமிழநெபாடு திறைந்த 
நெிட்ப் ்ல்கட்க் ்கழ்கத்தில எம்.ஏ 
முது்கட்யும்,  இந்திரபா்கபாந்தி திறைந்த நெிட்ப் 
்ல்கட்க் ்கழ்கத்தில ்ி.எட் ்டிப்பும்.. 
்்பாிெபார் ்ல்கட்க் ்கழ்கத்தில எம்.் ில 
்டிப்பும் எனறு ்கலலூபாிப் ்டிப்பு முழுவதும் 
்தபாட்தூரப் ் டிப்்பா்கசவ  முடிந்துவிட்ைது..

த ங ்க ள்  ் ட ை ப் பு ்க ள்  ் ற றை ி  ்ச ி ் 
சுவபாரஸ்ெங்கள்..!

ஒரு வி்த்தபா்க ்கவிடத உ்்கத்திறகுள் 
வந்சதன.. 
     
எங்கள் ஊபாின அசவக் டியூ்சன ்்சனைபாில 
நெ ை ந் த  ்ச ர சு வ த ி  பூ ட ெ  வ ி ழ பா வ ி ல 
நெபா்னழுதிெ ச்பாடத எனறை ்கவிடதடெக் 
ச்கட்டு ம்கிழந்த ஆ்சிபாிெர் மபாபாிெப்்ன 
அவர்்கள்தபான அந்தக் ்கவிடதடெ டதப் 
்்பாங்கல விழபாவில சமடைெிச்றறைி 
ஒலிப்்்ருக்்கிெில ஊர்மக்்கள் முன 
எனடனப் ்டிக்்கடவத்துக் ்கவிஞனபா்க 
எமது ஊர்மக்்களுக்கு எனடன அடைெபாளம் 
்கபாட்டினபார்...

எங்கள் ஊர் தீப்்்ட்டி ஆட்டெப் 
்றறைிப் ்தி் னபானறைபாம் வகுப்பு ்டிக்கும் 
ச்பாது  நெபா்னழுதிெ ்கபாதல  ்கவிடத எங்கள் 
ஊபாில  மி்கப்்்பாிெ அதிர் வட்டெ 
ஏற்டுத்திெது.. !  எனக்கு எங்களூர் 

்டிப்்றைிவில்பா மக்்களிைத்தில  மி்கச ்சிறைந்த 
வரசவறட்யும் ஊக்்கத்டதயும்  தந்த ்கவிடத 
அது்வனறைபால மறைக்்கசவ முடிெபாது.

புதுக்்கவிடதெில ஆரம்்ித்து ட்ந்தமிழச 
ச்சபாட்ெின ் ெிற்சிெபால மரபு்கவிடதெில 
தறச்பாது ் ெணப்்ட்டுக் ் ்கபாணடிருக்கும் 
நெபான.. நெபா்னழுதிெ ‘‘்கபாக்ட்கவிடு தூது’’ 
எனனும் ்சிறறைி்க்்கிெத்டத மி்கவிரும்்ி 
விரும்்ிப் ்டைத்சதன...!

த பா ங ்க ள்  ் ் ற றை  வ ி ரு து ்க ள்  ் ற றை ி 
்்சபாலலுங்கள்..!?

ட்ந்தமிழச ்்சம்மல,  ட்ந்தமிழசசுைர், 
ஆசு்கவி, விடர்கவிவபாணர்  ச்பானறை 
விருது்கடளப் ட்ந்தமிழச ச்சபாட்ெிலும், 
்சிச்டை்்சம்மல, மறறும் ்கவிக்்கபாளசம்கம் 
எனனும் விருது்கடளப் புதுடவ உ்்கப்்பாவ்ர் 
தமிழனடன தமிழப்ச்ரடவெபாலும், முடிெர்ச 
னபார் நூறறைபாணடு விழபா விருதிடனயும் 
இனனும்்  ்விருது்கடளப் ் ்றறுள்சளன.

எமது ்கவிப்்ெணத்தில எனடனயும் 
ஒரு ்்பாருட்ைபா்கத் சதர்ந்்தடுத்து எமது 
இ்க்்கிெ  உ்்கத்தின ் ழம்நெிடனவு்கடள 
மீட்்ைடுக்்க வபாயபுத்தந்த தங்களுக்கும் 
தமிழ்நெஞ்சம் அவர்்களுக்கும் ் நெஞ்சபார்ந்த 
நெனறைி்கடளக் கூறைிக் ்்கபாள்வதில ்்ரும் 
ம்கிழவடை்கினசறைன. 

நெனறைி வணக்்கம்...                                  n
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உல்க தமிழ்ச்சங்கத்தில் 
இரட்டுற வமாழிதல் சிறநத 
நூலா்கத்  பதரவு வசயதபோது
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பேி�ிைலின் இனி்மை

நீ விட்டுச் வசன்ற

இடத்திபலதான் நான்

இன்னும் நிற்்கிபறன்

நீ திரும்ேி வருவாய

என்பற

விடிநதும் விடியாத

சில இரவு்கள 

உச்சி சூரியன் மனலககுள

மனறய வநபததீரும்

இஙப்க ்கால்நனைகன்கயில்

நாம் வோறுக்கி பசர்த்த

சிப்ேி்கனள சிரித்தவாபர

இனறத்துச் வசல்்கிறது

நதி

ஒரு மனழநாளில்

ஒதுங்கிய ம்கிழ

மரத்தில் என் வேயர்

வசதுக்கி முத்தமிடுன்கயில்

உன் மீனசயில் ஒட்டிய

ோசி்கபளாடு நான் 

்காத்திருக்கிபறன் நீ

மீண்டும் வசதுக்க

வருவாவயை

                           ்பிமரம்ராசு
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இஙகு ்யாருககுமே ,
எம்முடைன் ம்பெ மெரமுேளில்்்ல..

இஙகு ்யாருககுமே,
ொம் ம்்வயுேளில்்்ல..

 ொம் அவர்்களுககு, 
அந்்ளவுககு முக்கதி்யமும் இல்்்ல..

ொம் அவர்்களுககு,
என்ை ்ான் செய்து விடமடைாம்..

உங்கள; ்பணைமோ, சொதது சு்கமோ 
எைககுத ம்்வ்யில்்்ல..

அன்்பாை, 
ஓரளிரு வார்த்்்கள..

ஒரு ம்்வ்யின் ம்பாது,
ெிறு உ்வி..

ஒரு ்கவ்்ல்யின் ம்பாது,
ெிறு ஆறு்ல்..
அப்படியும் இல்்்ல்யா??. 
ெந்திககும் ம்பாது,
ஒரு சேல்லி்ய புன்ை்்க,
ஒரு ெிறி்ய ெ்லன் விொரளிபபு..

இதுவுேளில்்்ல்யா??.

இபம்பாது ்ாமை 
எல்்லாமே வாடஸ்அப இல்...
அபம்பா, ஒரு புன்ை்்க இமோஜளி,
ைாய் எனும் ஸ்டிக்கர்,
ெ்லோ??. எனும் ஸ்டிக்கர்,
எஙம்க இ்வ எல்்லாம்???..

எப்படித ்ான் ொம் இவர்்களுககு 
முக்கதி்யோைவரா்க முடியும்???..

ஆ்ெ ்ான்;
எல்ம்லா்ரயும் விடடு,
அ்ைத்்யும் விடடு,
ச்ா்்லநது ம்பா்கனும் என்று... 
ஆைாலும்,
ம்டைப்படைோடமடைாம் என்்பது ்ான் இஙகு 
்ய்ார்த்ம் என்றும் ச்ரளியும்!!!..

ொம் ்ான் ெி்றி்ய முததுக்கள...
இைளியும் ்யாராலும்
ம்டைப்படை ோடமடைாம்...

இளமைமா�்க
[ஷஹனமா ஸபவமான்]

ைரகமா நகர, இலங்க
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வதன்னையில் பதளவ்காட்ட 
ேனையில் வநறி்கட்டுமா? 

்கட்டியபத ்கற்ேனை வளம் வ்காட்டியபத! 
்கவினதயாய வநது வசாட்டியபத!  

குன்றனத ்கண்டு நின்றனத ரசித்பதன் 
ேனடப்ேதன் ேிரமிப்ேில் மூழ்கு்கிபறன்!

சாராயம் குடித்தும் ஏறாத போனதனய 
பதாராயமா்கபவ உ்ணரு்கிபறன்!  

சினலயினை ோர்த்து ்கனலயிைில் பவர்த்து 
இனடயிைில் இனடபய பதடு்கிபறன்!

பமடுேளளங்கள நினறநதிட்ட பசானலயில்
மயங்கி ்கவியாய மாறு்கிபறன்!

விடு்கனத போடும் வவளளி ரதபம 
வினடயினை அறிய நாடு்கிபறன்!

விரியும் குனடயின் ேின்ைால் வதாடரும் 
ேனடயில் ஒருவைாய ஓடு்கிபறன்!

சிநதாம்ணியின் சாயநதிட்ட நனடயில் 
சிநதுனேரவி ோடு்கிபறன்

மனல்களில் வநளியும் வனளவு்கள ்கண்டு
சிலிர்த்து சினதநபத ்காணு்கிபறன்!  

திடமாை உளளத்னத தடுமாறச்  வசயயும்
வண்்ணத்தின் எண்்ணத்தில் நாணு்கிபறன்!

வினளவு்கள தரும் விேரீதம் அறிநதும்
வர்்ணனையா்க பேசு்கிபறன்!

அலுப்புத் வதரியாமல் துடுப்பு போடும் 
மடிப்ேில் என்னை பூசு்கிபறன்!

சிநதனை துளினயயும் வசதுக்கிய உளினயயும்
சிற்ேியின் ்கரத்னதயும் வாழ்த்து்கிபறன்!!
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 எப்்டிெபாவது தனது மனதில 
உள்ள மூனறைபாணடுக் ்கபா் ்கபாதட் 
மஹெ்ினிைம் ்்சபாலலி விை சவணடும் 
எ ன றை  மு டி வு ை ன  அ ன ் றை பா ரு  நெ பா ள் 
அவடளச ்சந்தித்து தனது ்கபாதட்யும் 
சநெ்சத்டதயும் ்கபாத்திருப்ட்யும் ்்சபாலலி 
முடித்தபான ்கஷ்வின. உைசன முடிெபா்தன 
்்சபாலலிவிை வபா்ெடுத்த மஹெ்ிடன 
ஒரு வருைத்திறகுள் தனக்கு எந்த முடிவும் 
்்சபால் சவணைபாம் என ஒரு ச்கபாட்டுக்குள் 
நெிறுத்தி டவத்தபான.

 ம பா ர் க் ்க த் ட த  மீ றை ி  ்க பா த ட ் 
ை ர பா ம பா ய த்  ் த பா ை ர  அ வ னு க் கு  
விருப்்மும் இலட். மஹெ்ிடன அவன 
வறபுறுத்தப் ச்பாவதுமிலட்.

 அவள் அவனது மூசசுக்்கபாறறைில 
நெிடறைந்திருந்தபாலும் அவடள விட்டு அவன 
வி்்கிசெ இருந்தபான.

 வி்்கி  இருப்்தபால சநெ்சத்தில 
குடறைவு உணைபான்தன எந்த வர்பாறும் 
்்சபானனதிலட்.

 அவளது மு்கம் அறைிெபாத ்கபா்த் 
தில அவள் தபான தன மடனவிெபா்க 
வரசவணடும் என ் ிரபார்த்திக்்க ஆரம்்ித்து 
்கபாத்திருந்தவன அவன.

 இனனும் ஒரு வருைம் ்கபாத்திருப்்து 
என்து அவனுக்கு அத்தடன சுடம 
ெ ி ல ட ் .  இ ட றை வ ன ி ை ம்  ் பா ர த் ட த 
ச்பாட்டுவிட்டு அவள் ்்சபால்ப்ச்பாகும் 
ஒரு வபார்த்டதக்்கபா்க ்கபாத்திருந்தபான.

 ்ட்்ைன ஒரு ்நெபாடிெில முடிெபா 
்தன ் ்சபாலலி விை முடிெபாமச் இந்த ஒரு 
வருைமும் ஒரு வித அச்சத்சதபாடு ்கழிந்து 
்்சனறைது மஹெ்ினுக்கு

 அ வ ர் ்க ள து  ் ல ்க ட ் க் ்க ழ ்க 
வபாழக்ட்க நெிடறைவுறும் தருணம் ்நெருங்க, 
்நெருங்க மஹெ்ின எனன ்்சபால்ப் 
ச்பா்கிறைபாள்...

 எனனிதெம் துடி துடிக்்க இலட் 
்ெனறு ்்சபாலலிப் ச்பாவபாசளபா என 
்ை்ைத்தது ்கஷ்வினின உள்ளம்.

 ்்சபால் வந்த விைெத்டத ்்சபால் 
வும் முடிெபாமல ்மல்வும் முடிெபாமல 
இதெச சுடமெிடன ெபாபாிைமும் இறைக்்கி 
டவக்்கவும்  முடிெபாமல இந்த ஓபா ிரு 
நெ பா ட் ்க ளு க் கு ள்  ் பா வ ப் ் ட் டு  ச ் பா ய 
நெினறைபாள் மஹெ்ின .
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 ்ிபாிெபாவிடை விழபா ஆரம்்மபானது.

 ்ச ்க  ம பா ண வ ர் ்க ளு ம்  அ வ ர வ ர் 
்ங்கிறகு ஏசதபா ஒவ்வபாரு நெி்கழச்சி்கடள 
நெி்கழத்திச ்்சனறைபார்்கள்..

 ்சி்ர் தங்களுடைெ வபாழக்ட்கடெ 
யும் ்கைந்து வந்த ்பாடதெில ்சந்தித்த 
தடை்கடளயும் தபாணடி ்சபாதித்து நெிற்டத 
புனனட்கயும் ்கணணீரும் மல்க ்்கபாட்டித் 
தீர்த்தபார்்கள்.. அடுத்து ்கஷ்வினுக்்கபான 
வபாயப்பு வழங்கப்்ை சமடை ஏறைிெ 
்கஷ்வின மஹெ்ின ்்சபால்ப் ச்பாகும் 
அந்த ஒறடறை வபார்த்டதெிச்செ நெினறு 
தள்ளபாடினபான.

‘‘மஹெ்ின உெிர்  குடிக்கும்...
சதவடத..!!
என ஆனமபாக்குள் ஒளிரும் 
அ்சபாீபாி... மஹெ்ின...!!!

புபாிெபாத ்மபாழிெபால
என பு்ன்களில ஊடுருவிெ 
்கபாறறு... மஹெ்ின...!!!

ஏச்்ங ்கபாறறைில 
எழுத்து டவத்து ்்சயத...
குரச்பா...?

்வட்டும் ்பார்டவ...
எனடனத் ்தபாட்டுச ்்சலலும் .
்்சபாட்டு ்மபாழி ச்களடி...

தடர மீது நெிழல ்தபாைரக் ச்களடி
விழியும் வழியும் ்மபாழியும்
சவதபாந்தம் மஹெ்ின....!!!

என சத்சத் ்கபாறறைில 
வி்சபாலித்து சுவபா்சிக்கும்... 
இதெசம... மஹெ்ின...!!!

இனசறைனும் ்்சபாலலு ்கணசண...!!!
்கணணிரணடில நெபான தவழும் 
்கனனி ்மபாழிக் ்கபாதட்...
உனனிரு உதடு்களபால...

 ‘‘ஷபாலினி... எனன ்ழ்்சல்பாம் 
ஞபா்்கம் வந்திருச்சபா...’’ 

 ‘‘இருக்்கபாதபா. எட்டு வரு்சத்துக்கு 
்ிறைகு இனடனக்குத் தபான நெபாம எல்பாரும் 
ஒனனபா கூடிெிருக்்கம்...’’ 

 த ிடீ்ரன சரணு்கபாவின குரல 
ச்கட்ைதும், சுெ உணர்வு்களுக்குள் மீணடு 
வந்த ஷபாலினிக்கு எல்பாம் இனறு நெைந்தது 
ச்பால தபான இருந்தது. வருைங்கள் 
ஓடிெசத ்தபாிெவிலட். 

 ‘‘்ெஸ்...  இங்க தபான நெபான 
பாீைபாடவயும் ்கடை்சிெபா மீட் ் ணணினன... 
எங்க இருக்்கபா... எனன ஆனபானனு 
எதுவுசம ்தபாிெபாமச் இந்த எட்டு 
வரு்சமும் ஓடிட்டு...  இனடனக்்கபாவது 
எனக்கு ஏனை பாீைபா திரும்் ்கிைச்சிை 
மபாட்ைபாளபானனு இருக்கு...’’

 எட்டு வருை ஏக்்கம் எதிர்்பார்ப்பு 
மஹெ்ின எனறை ச்கள்விக்கு விடை 
்தபாிெ  அவள் துடிக்கும் துடிப்பு அந்தந்தப் 
்்பாழுது்களுக்குத்தபாசன ்தபாியும்.

 ‘‘்மக்ஸிமம் நெம்ம ்்ட்ச் எல்பா 
ரும் வபாரதபாத்தபான இன்ர்சமஷன 
வந்திசசு... ்சம்டைம் பாீைபாக்கும் ் மஸ்சைஜ் 
ச்பாய இருந்தபா அவளபா் வரபாம இருக்்க 
முடிெபாது... ்கணடிப்்பா வருவபாள்...’’

 சரணு்கபா எவவளவுதபான உறுதி 
ெபா்க பாீைபா வருவபாள் என நெம்்ினபாலும் 
ஷபாலினிெின மனசமபா அவள் வரமபாட்ைபாள் 
என அடித்துக் ்்கபாணைது... 

 இனறு அக்்கலலூபாிெின ்வள 
விழபாக் ச்கபா்ம் ்கபாண, ் டழெ மபாணவர்்கள் 
அடனவரும் அடழப்பு விடுக்்கப் ்ட்டி 
ருந்தபார்்கள். .அதன்டி ஒவ்வபாரு வரபா்க 
்கலலூபாிக்கு வருட்க தந்த வணணசம 
இருந்து ்்கபாணடிருந்தபார்்கள்.

 இ ந் த  எ ட் டு  வ ரு ை த் த ி ல 
ஒ வ ் வ பா ரு வ ரு ட ை ெ  வ பா ழ க் ட ்க யு ம் 
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ஒவ்வபாரு விதமபா்க மபாறைி இருந்தது. ்சி்ர் 
குடும்்த்துைனும் ்சி்ர் தனிெபா்கவும் ்சி் 
்்பாிெ ்தபாழி்தி்ர்்களபா்கவும் உெர் 
அதி்கபாபாி்களபா்கவும்...  ் வளிநெபாடு்களில 
இருந்தும் ்் ்டழெ மபாணவர்்கள் 
வருட்க தந்திருந்தபார்்கள். ஆனபாலும் 
பாீைபாவினுடைெதும் ்கஷ்வினுடைெதுமபான 
வபாழக்ட்கெின சுவபாரஸ்ெத்டத அறைிந்து 
்்கபாள்வசத விழபாவுக்்கபான ்்ருடைெ 
வருட்கெபா்கவும் இருந்தது. 

 பாீைபாடவ அந்த டைபாிடெ வபா்சிக்்க 
விட்டிருக்்கசவ கூைபாது அந்த ைெபாிதபான 
அவளுடைெ வபாழக்ட்கடெ முறறைிலுமபா்க 
மபாறறைி விட்ைது எனறை ஒரு வித உணர்வு 
ஷ பா லி ன ி ட ெ  வ ி ட் டு  வ ி ் ்க பா ம ல 
இனறு வடர அப்்டிசெ அவளுடைெ 
உள்ளத்டதத் துடளத்துக் ்்கபாணசை 
இருந்தது. 

 எனனதபான ்கஷ்வின தன மீது 
்்கபாணை ்க்ைமில்பாத தூெ அனட்யும் 
சநெ்சத்டதயும் (பாீைபா) மஹெ்ின புபாிந்து 
்்கபாணைபாலும் அவளுக்கு அந்த ்கபாதலில 
நெம்்ிக்ட்க இலட் .தனது திருமணத்டத 
்்பாறுத்த வடர அடத தனது ் ்றசறைபாபாின  
விருப்்த்திறச்க விட்டிருந்தபாள்

 இட்மடறைக் ்கபாெபா்க இத்தடன 
நெ பா ட் ்க ளு ம்   அ வ ட ள  ஒ ள ி ந் த ி ரு ந் து 
்பார்த்த ைெபாி அப்ச்பாதுதபான அவளுக்கு 
மு்கம் ்கபாட்டு்கிறைது. ்்பாருட்்கசளபாடு 
்்பாருட்்களபா்க ஒதுங்கி ்கிைந்த ைெபாி 
அவள் ்கண்களுக்கு ்தன்ட்ைது.

 இதுவடர அவள் அந்த ைெபாிடெ 
திறைந்தது கூை ்கிடைெபாது. தனது தபாெின 
ஞபா்்கமபா்க அந்த ைெபாிெிடன ்் 
வருைங்களபா்க தனசனபாடு  ்த்திரப் ்டுத்தி 
்்கபாணடு இருக்்கிறைபாள். 

 இதுவடர அடத திறைந்து ்பார்க்கும் 
எணணம் அவளுக்கு வந்ததும் இலட். 
அடத அவள் ்த்திரப்்டுத்திெசதபாடு 
நெினறு விட்ைபாள். இனறுதபானபா அவளுக்கு 
அடதப் ்டிக்கும் எணணம் சதபானறை 

சவணடும். விதி விடளெபாை ஆரம்்ித்து 
விட்ைபால ெபாரபால தபான எனன ்்சயெ 
முடியும்.

 ைெபாிடெ திறைக்்கிறைபாள் புனனட்க 
மபாறைபாத தபாெின புட்கப்்ைம் ்கணடு 
முத்தமிட்ைவள் முழுவதபாய அதறகுள் 
்தபாட்்கிறைபாள். அவள் எந்த ்கபாதலில 
நெம்்ிக்ட்க இழந்திருந்தபாசளபா அந்த 
்கபாதட் மபார்க்்க வடரெடறை்கடள 
்கைக்்கபாமல அனுமதிக்்கப்்ட்ை அடிப்்டை 
ெில இரு வீட்ைபாபாின ்சம்மதத்துைனும் 
்தபாைர்ந்த தபாெின ்கைந்த ்கபா் 
வபாழக்ட்கக்குள் நுடழ்கிறைபாள். 

 மு்கம் ்கபாணபாமல குரல ச்களபாமல 
்தபாைர்ந்த அந்த சநெ்சத்தில தனடனயும் 
அறைிெபாமல ்றைிச்பானபாள் மஹெ்ின.  
‘அவர்... அவர்..’ என ஆரம்்பான ஒவ்வபாரு 
்க்்கத்திலும் அளவில்பாத அனட்யும் 
ஈடு இல்பாத அக்்கடறை்கடளயும் ்்கபாட்டி 
தீர்த்த வபாி்கடள மனம் உவந்து ர்சித்தபாள்...

 இந்தளவுக்கு அன்பா்,  தபான 
உம்மபாவும் வபாப்்பாவும் எப்்வுசம ்சணை 
்ிடிசசுக் கூை ்பார்த்ததில்...

 ‘‘ஒருத்தருக்கு ஒருத்தர் புபாிஞ்சி்கிட்டு 
விட்டுக் ்்கபாடுத்து வபாழறைபாங்க... பாிெலி 
க்சரட்...’’ எணணிக் ்்கபாணைவபாசறை 
்்ருமூச்சிட்ைபாள்...

 ைெபாிெின மிச்சம் மீதி உள்ள 
்க்்கங்கடள ்தபாைர்ந்து புரட்டினபாள். 
ம்கிழச்சிெபால அச்சிைப் ்ட்ை ்க்்கங்களில 
்சிறைிசத ்கணணீரும் நெிரப்்ப்்ட்டிருந்தது. 
அவளது தபாயக்குத் திருமணம் நெிச்செிக்்கப் 
்ட்ைதபால அவளது உெர் தரப் ்டிப்பும் 
இ ட ை  நெ ி று த் த ப் ் ட் டு  வீ ட் ச ை பா டு 
அடை ்ட்டிருந்த அவளது தபாயக்கும் 
கு டு ம் ் த் த ி ன ரு க் கு ம்  ச ் பா ி டி ெ பா ்க 
வந்திறைங்கிெது அந்த ்்சயதி

்தபாைரும்



   |4

்வறறைிடெ நெபாம் ஒவ்வபாருவரும் 
இ்குவில அடைந்து்்கபாள்ள முடிெபாது.
ஆனபால உற்சபா்கத்துைன 
தனனம்்ிக்ட்கசெபாடு ச்பாரபாடி முெற்சி 
்்சயதபால நெிச்செம் அதன விடை 
்வறறைிெபா்க தபான இருக்கும்.

சதபாலவி ்கிடைத்தபாலும் மனம் தளர்ந்து 
விைபாசத!  ஒவ்வபாரு சதபாலவியும் 
ஒவ்வபாரு ்வறறைிெின முதல ்கட்ைம்.

்வறறைிக்்கபான முெற்சிெில நெீ ்கபா்டி 
டவக்கும் அக்்கணம் தபான ்் தடை்கள் 
நெம்டம சநெபாக்்கி வீறு ்்கபாணடு தபாக்்க 
முெற்சிக்கும்.

அடத்ெல்பாம் ்்பாருட்்டுத்தி நெம் 
மனம் தளர்ந்தபால இப்ச்பாது ்லசவறு 
்சபாதடனெபாளர்்கள் சதபானறைி இருக்்கசவ 
முடிெபாது.

சதபாலவி ்கிடைத்ததபால  அடத 
முழுமனதுைன ஏறறுக் ்்கபாள்.

எனனுடைெ முெற்சி ச்பாதபாது எனறு 
ஏறறுக் ்்கபாள்.

இனனும் நெபான முெற்சி ்்சயெசவணடும் 
எனறை மனநெிட்டெ உருவபாக்்கிக் ்்கபாள்.

தனனம்்ிக்ட்க தபான எனனுடைெ 
ஆயுதம் எனறு உன மனதுக்கு புபாிெடவ.

சதபாலவி என்து முடிவல் ்வறறைி 
என்து இ்குவில ்கிடைக்்கப் 
ச்பாவதுமல்.

நெீ முனசனறும் ச்பாது தபான 
உனடன குடறை ்்சபாலவதறகு 
ஆெிரம் ச்ர் வருவபார்்கள் அவர்்கள் 
்்சபாலவடத்ெல்பாம் ச்கட்டு நெம்முடைெ 
வளர்ச்சிடெ அழித்து விைக்கூைபாது .

ச்பாரபாடி தனனம்்ிக்ட்கசெபாடு அவர்்கள் 
முன ்ெெித்துக் ்கபாட்டுவது தபான 
உணடமெபான ்வறறைி.

நெீ ்வறறைிடெ சநெபாக்்கி முெற்சி 
்்சய்கினறைபாய  எனறைபால உனனுடைெ 
அந்தப் ்ெணம் முடியும் ச்பாது நெீ ்வறறைி 
்்றறைிருக்்க சவணடும். இலட்்ெனில 
நெீ அந்தப் ்ெணத்டத முடித்து 
விைக்கூைபாது.

உனனிைம் இருக்கும் திறைடம்கடள 
்்கபாணடு நெீ முெற்சி ்்சய உனக்்கபான 
்வறறைி உனடன சதடி வரும்.

ஒவ்வபாரு சதபாலவியும் ஒவ்வபாரு 
்வறறைிக்்கபான தனனம்்ிக்ட்கசெ ஆகும் 

்ிறைர் மீது நெம்்ிக்ட்க டவக்்கபாமல 
நெீயும் உன மீது நெம்்ிக்ட்க டவத்து 
தனனம்்ிக்ட்கயுைன ச்பாரபாடி 
முெற்சி ்்சய . நெிச்செம் ம்கிழச்சி எனும் 
ஆயுதம் உனடன வந்தடையும்...
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 ்கவ ட ் ெ பா  ஒ ரு  மூ ட ் ெ ி ல 
உட்்கபார்ந் திருக்்கிறை எனடன ஏன ஒரு 
மபாதிபா ிெபா ்பார்க்குறைீங்க. என ்்ெர் 
்சிவ்கபாமி. இந்த வீட்டி் நெபான தனிெபாத்தபான 
இருக்ச்கன. எனன மறு்டியும் அப்்டி 
் பா ர் க் ்க ி றைீ ங ்க .  ஓ  இ ட த  வீ டு ன னு 
்்சபாலலிட்சைனபா? ் த்தபாெிரம் ்சதுர அடிெில 
்கட்டி ெிருக்்கிறை அரணமடன, மபாளிட்க... 
நெீ ங ்க ள்  எ து ச வ ண டு  ் ம ன றை பா லு ம் 
நெிடனத்துக் ்்கபாள்ள்பாம். எனக்கு மட்டும் 
இது ஒரு ்சபாதபாரண வீடுதபான.
 எனடனப் ்றறைி ்தபாிந்து ்்கபாள்ள 
ம ி ்க வு ம்  ஆ வ ் பா ய  இ ரு ப் ் து  ச ் பா ல 
்தபாி்கிறைது.
 இந்த ்பாட்டிெின ்கடதடெ... 
குழந்டதெிலிருந்து ்தபாைஙகு்கிசறைன. 
எங்களது ்்பாிெ கூட்டுக்குடும்்ம். எங்க 
அப்்பா... அப்்பா கூை ்ிறைந்த மூனறு 
தம்்ி்கள்... தபாத்தபா ்பாட்டி... இனனும் 
்்சபாலலிக்்்கபாணசை ச்பா்க்பாம்.
 எங்க வீட்் ்்ண குழந்டத்கள் 
எனறைபால...  ்ரபாம்் ்ிடிக்கும். எங்க 
்பாட்டிக்கு ஒரு ்்ண குழந்டதயும் 
்ிறைக்்க். நெபானகுசம ஆண்ிள்டள்கள்... 
நெபாலு ச்ருக்கும் ்கலெபாணம் ஆசசு. மூனறு 
தம்்ி்களுக்கும்... த்பா இரணடு  ஆண 
்ிள்டள்கள். எங்க அப்்பாவுக்கு... நெபான 
ஒசர ்்ண. அதறகுசமல குழந்டத்கள் 
இலட்ெபா... எனக் ச்கட்்கிறைீங்களபா?
 நெபான ்ிறைந்த ச்பாது ்ிர்சவத்தில 
எங்க அம்மபா... உெிர் ச்பாெிடுச்சி. 
ஆனபா அந்தக் குடறைசெ ்தபாிெபாமல 

இருக்்கிறைதுக்கு எங்க ்சித்தி்கள் மூனறு 
ச்ரும்... மூனறு அம்மபாக்்களபா்க எனடன 
வளத்தபாங்க.
 எங்கப்்பா எவவளவு வறபுறுத்தியும் 
இரணைபாவது ்கலெபாணம் ்்சஞசுக்்கபாம... 
எனடன சதவடதச்பால ்பாத்து்கிட்ைபார். 
அப்்பாக்்களின மீது இருக்கும் ் பா்சம் ் ்ண 
்ிள்டள்களுக்கு மட்டுசம ்தபாியும் மபாெ 
உ்்கம்.
 எங்க தம்்ிங்க... எனடன ்கபாவல 
்தயவமபாய  இருந்து... ்கபாப்்பாத்தண எலட் 
வீரனுங்க. இப்ச்ர்்ட்ை ்பா்சமபான கூட்டுக் 
குடும்்த்தில என வபாழக்ட்க கூணடில 
அடைக்்கப்்ைபாத ்றைடவெபாய மி்கவும் 
்சந்சதபாஷமபா ச்பாயக்்கிட்டு இருந்தது.
 ்கலெபாண வெசு... வந்தது எனறு 
்்சபாலலி... ஒரு ் ்பாிெ இைத்து வரன எனன 
சதடி ்கிட்டு வந்தது. நெபான ்கலெபாணசம 
சவணைபா்மனறு அைம் ்ிடித்சதன. என 
்சித்தி்கள், ்சித்தப்்பா, தம்்ிங்க, தபாத்தபா, 
் பா ட் டி ,  ்க ட ை ்ச ி ெ பா  அ ப் ் பா . . .  இ ந் த 
ஊபாிச்செ ெபாருக்குசம ்கிடைக்்கபாத 
் ் பா ி ெ  இ ை த் து  ்ச ம் ம ந் த ம்  உ ன க் கு 
்கிடைச்சிருக்கு. நெீ ்ரபாம்் அதிர்ஷ்ை்சபாலி 
அப்்டி எனறு திருமணத்திறகு ்சம்மதிக்்க 
டவத்தபார்்கள்.
 என திருமணம்... ஊர் திருவிழபா 
மபாத ிபா ி  ்ரபாம்் ்ச ிறைப்்பா நெைந்துசசு. 
்ட்ைணத்திறகு ச்பாசனன... அங்க என 
மபாமனபார்,  மபாமிெபார் ்கணவர் மட்டுசம. எங்க 
அத்டதயும், மபாமபாவும் எனடன மரும்களபா 
்பார்க்்க் ம்களபா்கத்தபான ் பாத்தபாங்க. சும்மபா 
்்சபால்க்கூைபாது எனடன தபாஙகு தபாஙகு 
எனறு தபாங்கினபார்்கள்.
 ்்சபால் மறைந்துட்சைசன... அந்த 
்கபா்த்திச்செ அத்டதயும், மபாமபாவும் 
்க பா த லி ச ்ச ி  ்க ல ெ பா ண ம்  ் ்ச ஞ ்ச வ ங ்க . 
அதனபா் அவங்க ் ரணடு வீட்டு ் தபாைர்பும் 
இவங்களுக்கு இல்பாமச் ச்பாெிடுச்சி.
 எங்க குடும்்ம் ் ்ருசு என்தினபா்... 
எங்க அத்டதக்கும், மபாமபாவுக்கும்  ்ரபாம்் 
்சந்சதபாஷம். அதனபா்தபான... அவங்க 
வ்சதிக்கு நெபாங்க ் ரபாம்் குடறைச்ச்பா இருந்தபா 
லும் ்்பாிெ மனசு ்ணணி எனடன அவங்க 
வீட்டுக்கு மரும்களபா ஏத்துக் ்கிட்ைபாங்க.
 எனன இவ ்கலெபாணம் ஆனதி 
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லிருந்து... மபாமனபார் மபாமிெபார் புரபாணசம 
்பாடுறை.. .  புருஷன ்த்தி ஒனனுசம 
்்சபால்்... அப்்டி எனறு சதபாணுதபா 
உங்களுக்கு.
 எனன ்்சபால்... அவர் தனிடம 
விரும்்ி. ்்பாிெ ்டிப்்்ல்பாம் ்டித்தி 
ருக்்கிறைபார். அவருக்கு கூட்ைம் எனறைபாச் 
்ிடிக்்கபாது. அவருக்கு சதடவெபானச்பாது 
மட்டும் நெபான இருக்்க சவணடும். மறறை 
சநெரங்களில... வீட்டில உள்ள எல்பாப் 
்்பாருள்்கடளப் ச்பா்த்தபான நெபானும்.
 மபாமனபார் ்சம்்பாதித்து டவத்திருக்்கிறை 
்்சபாத்சத... இனனும் மூனறு தட்முடறைக்கு 
வரும். இருந்தபாலும் இவர் இனனும் 
்சம்்பாதித்துக் ்்கபாணசை இருக்்கிறைபார். 
அதுதபான அவருக்கு அடைெபாளமபாம்.
 எ ங ்க  அ ப் ் பா  வீ ட் டி ்  எ ன க் கு 
்தபாிஞசு ்கலெபாணம் ஆனதிலிருந்து அவர் 
இருந்தவடர ்ரணடு நெபாடளக்கு சம் 
அவர் தங்கனசத ்கிடைெபாது.
 எ ங ்க  வீ ட் டி ல  த ம் ் ி ங ்க ளு க் கு  
்கலெபாணம்... எனறைபால கூை என ்கணவர் வர 
மபாட்ைபார். ஆனபால மபாமனபார், மபாமிெபார் நெபான 
ஒரு வபாரத்திறகு முனச் ஊருக்கு ்்சனறு 
விடுசவபாம். என அத்டதயும், மபாமபாவும் 
வபாழக்ட்கெில ்ணத்தபால ்சம்்பாதிக்்கபாத 
ம்கிழச்சிடெ... ்்சபாந்தங்களபால அடைந்து 
விட்ை முழு திருப்தி அவர்்களின மு்கத்தில 
்தபாியும்.
 இது்வல்பாம் என ்கணவருக்கு 
சுத்தமபா்க ் ிடிக்்கபாது. எங்கள் வீட்டிறகு என 
்்சபாந்தங்கள் வந்தபால... வபாங்க எனறு கூை 
அடழக்்கமபாட்ைபார்  ஒரு புன்சிபாிப்ச்பாடு 
்சபாி. அதபாவது ்்சயதபாசர எனறை திருப்திெில 
நெபான.
 இதறகு நெடுவில நெபான நெபானகு மபாத 
்கர்ப்்ம்.என ்்பாிெ தம்்ி ்ிள்டள்களுக்கு 
்கபாது குத்து விழபா. ைபாக்ைர் ்கணடிப்்பா்க 
எனடன ்ெணம் ்்சயெக்கூைபாது எனறு 
கூறைிவிட்ைபார். நெீ ஏம்மபா வருத்தப்்டுறை... 
உனக்கு ் தி்பா நெபாங்க ச்பாெிட்டு வசரபாம்... 
அத்டதயும், மபாமபாவும் ்கிளம்்ினபார்்கள்.
 என வபாழவில ச்சபா்கம் ஆரம்்மபானது. 
அவர்்கள் ்்சனறை வணடி வி் த்துக்குள்ளபா்கி 
அந்த இைத்திச்செ இருவரும் இறைந்து 
விட்ைபார்்கள். அந்த ச்சபா்கத்தில இருந்து 

l
ஊரடஙகு சட்டம்
வீதிபயாரங்களில் கூட்டமா்க,
வளர்நத புற்்கள!

l
ேரவும் வதாற்று
இனடவவளி பே்ணாமல் வநருக்கமா்க,
வநல் நாற்றுக்கள!

l
சமூ்க இனடவவளி
சட்டப்ேடி பேணும்,
நட்சத்திரங்கள!

l
மலர்்கள அ்ணிநதிருககும்
மு்கக ்கவசம்,
ேைியின் தயாரிப்பு

l
ஊரடஙகு சட்டம்
வவறிச்பசாடிக ்கிடக்கிறது,
ேட்ட மரம்!

l
ேய்ணத் தனட
்கடற்்கனரககு வருவதும் போவதுமா்க,
அனல்கள!

l
ேய்ணத் தனட
விதித்தும் ஊர் சுற்று்கின்றை,
மலர்்களின் வாசனை!

l
சமூ்க இனடவவளி
பே்ணாமல் ஒட்டி நிற்்கின்றை,
ந்கரத்து ்கட்டடங்கள!

 - எம்.எல்.எம்.அன்்ார்
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்கடை்சி வபார்த்டத்கள் அதுதபான. வபாழக்ட்க 
முடிந்த ்ிறைகு எனன நெபான மனனிப்்து.
 அவரும் எனடன விட்டு ்்சனறை 
்ிறைகு. ்்பாிெ மபாறுதல ஒனறும் ஏற்ை 
விலட். ்கழுத்தில இருந்த தபாலிப்ச்பாய 
ஒரு ்சபாதபாரண தங்கச ்சரடு ்தபாங்கிெது 
அவவளவுதபான.
 ம்கடன ்வளிநெபாட்டிலிருந்து வரச 
்்சபானசனன. இஙச்கசெ எனக்கு நெனறைபா்க 
இருக்்கிறைது. உனக்கு ்ணம் எவவளவு 
சவணடுசமபா ்்சபால நெபான அனுப்்ி 
டவக்்கிசறைன. நெீ ்த்திரமபா்க இரு அப்்டி 
எனறு ஆறுதல கூறைினபான.
 நெபான ச்கட்ைது ்ணமபா? இவனும் 
எனடன புபாிந்து ்்கபாள்ள மறுத்தபான. 
அஙச்கசெ ஒரு ்்ணடண திருமணம் 
்்சயது ்்கபாணடு எனக்கு புட்கப்்ைத்டத 
அனுப்்ி டவத்தபான. வபாழக்ட்கெில ்் 
ம்கிழச்சி்கடள இழந்த எனக்கு என ம்கனின 
திருமண ம்கிழச்சியும் ் தபாட்ந்தது ் ்பாிெ 
வருத்தமபா்க சதபானறைவிலட்.
 ்சித்தப்்பா, ்சித்தி்கடளெபாவது... ்பார்க்்க 
்பாம் எனறு ச்பானபால... அவர்்கள் வெது 
முதிர்ந்து தனித்தனி குடும்்ங்களபா்க ி்பாிந்து 
நெடை ி்ணமபாய வபாழந்து ் ்கபாணடி ருந்தபார்்கள். 
்்பாின இறுதிச ்சைங்கிறகு வரபாததபால என மீது 
அவர்்களுக்கு உணைபான ச்கபா்ம் இனனும் 
குடறைெ விலட .்அது ் பா்சத்தின ் வளிப்்பாடு 
எனனபால புபாிந்து்்கபாள்ள முடிந்தது. அடத 
அவர்்களுக்கு எவவளவு உணர்த்தியும் ஒரு 
்ெனும் ஏற்ைவிலட .்நெபான ்்பாிெ இைத்து 
மரும்கள் ஆ்கிவிட்ைதபால அவர்்கடள மறைந்து 
விட்சைன என்து அவர்்களின வபாதம். 
தம் ி்்களுக்கும் திருமணமபா்கி ்வவசவறு 
ஊர்்களில குடிசெறைி விட்ைபார்்கள்.
 நெபான ்சிறைிெ வெதபா்க இருக்கும்ச்பாது 
வபாழந்த அந்த வீடு சுத்தமபா்க இடிந்து 
ச்பாெிருந்தது. வீடு மட்டுமபா?
 அடத்ெல்பாம். . .  ்கணை என 
்கண்கள் ்க்ங்கிக் ்க்சிந்தன. வணடிெில 
வரும்ச்பாது... ஒரு மரத்தின நெிழலில... ் த்து 
ச்ர் ்்கபாணை ஒரு நெபாசைபாடி குடும்்ம்... 
நெபாடள ்றறைி ்கவட்ப்்ைபாமல இனடறைெ 
வபாழடவ வபாழந்து ்்கபாணடிருந்த ம்கிழச்சி 
அவர்்களின ச்ச்சின ஆரவபாரத்தின 
மூ்ம் ்வளிப்்ட்ைது. அந்த ஒலி என 

மீளமுடிெபாத எனக்கு இன்னபாரு இடியும் 
விழுந்தது.
 என அம்மபாவும், அப்்பாவும் இறைந்த 
தறகு நெீங்கள்தபான ்கபாரணம். எந்த ஒரு ்சினன 
்ஙக்ஷன ஆனபாலும்... என ்்றசறைபார்்கள் 
்்சயயும் ்சீர் ்ணத்திறகு ஆட்சப்்ட்டு 
அ வ ர் ்க ட ள  அ ட ழ த் து  அ ட ழ த் து . . . 
்்கபானறு விட்டீர்்கசள. இனிசமல உங்க 
வீட்் இருந்து ெபாரும் இந்த வீட்டிறகு 
வரக்கூைபாது. அப்்டி அவங்க வந்தபா நெீயும் 
அஙச்கசெ ச்பாயவிைணும்.
 ்கணவபாின சுடு ்்சபாற்கள் இரண 
மபாய உைட் சுட்டுக் ்்கபாணடி ருந்தது. 
வபா்சற்டிெில எனடன ்பார்க்்க வந்த 
என அப்்பா இந்தச ்்சபாற்கடள ச்கட்டுக் 
்்கபாணடிருந்தபார் ச்பாலும்... எனனிைம் 
ச்்சபாமச்செ திரும்்ிச ்்சலவடத 
அப்ச்பாதுதபான ்கவனித்சதன நெபான.
 என ் ிர்சவத்தில ம்கனும் ் ிறைந்தபான. 
அவன வளரும் வடர... அவனதபான என 
ஒட்டு்மபாத்த ்சந்சதபாஷம். அவன ்ள்ளி 
்்சலலும் ்ருவம் வந்தவுைன. எனனிைம் 
இருந்தபால ்்கட்டு விடுவபான எனறு கூறைி 
அவடன ைபாஸ்ைலில ச்சர்த்து விட்ைபார். 
அவன வரவுக்்கபா்க விடுமுடறை ்கபா்ம் 
எப்ச்பாது வரும் என ஏங்கி தவமிருந்சதன.
இவர் விெபா்பாரம் எனனும் ்்ெபாில... 
வருைத்தில 360 நெபாளும்... வீட்டில தங்கிெது 
்க ிடைெபாது.  ஐந்து நெபாட்்கள் மட்டும் 
தபான. அதுவும் அவருக்கு உைலநெிட் 
்சபாிெில்பாத நெபாட்்களில மட்டும்.
 ம்கடன ்டிப்்தறகு ்வளிநெபாடு 
அனுப்்ினபார். இனனும் எனனுள் ் வறுடம 
குடி்்கபாணைது.
 இந்த இடைப்்ட்ை ்கபா்ங்களில...
என அப்்பா, தபாத்தபா, ்பாட்டி ்கபா்மபானபார் 
்கள். அஙச்க ்்சலவதறகு கூை எனக்கு 
அனுமதி மறுக்்கப்்ட்ைது.
 ஒரு நெபாள் என ்கணவர் எனடன 
்கட்டிப் ் ிடித்தபார்.  உனக்கு நெபான எவவளசவபா 
துசரபா்கம் ்்சயதுவிட்சைன. நெபான ்ணம் 
்சம்்பாதிப்்துதபான... வபாழக்ட்க்ெனறு ஓடி 
ஓடி உடழத்சதன. அப்்டி உடழத் ததன 
விடளவு எனக்கு இரத்தப் புறறுசநெபாய... 
என நெபாட்்கள் எணணப் ்டு்கினறைன 
எனடன மனனித்துவிடு. அவர் ்்சபானன 



  |53|53

்கபாது்களுக்கு சதனவந்து ்பாயவது ச்பா் 
்பாயந்தது.
 கூட்டுக்குடும்்ங்கள் இனறு தனித் 
தனி கூடு்களபா்கின... ஏசதபா... ஒரு ்ணடி 
ட்கக்கும் திருவிழபாவிறகும்... ச்சர்ந்து 
்்கபாணடு இருக்்கிறைபார்்கள். இப்ச்பாது 
அதுவும் ச்பாய... திருமணத்திறகும், 
இறைப்புக்கும் மட்டுசம எனறைபா்கிவிட்ைது.
 நெபான வபாழந்த அந்த அழ்கிெ மழட் 
வபாழடவ எணணு்கிசறைன. என மனத்தில 
ஏசதபா ஒரு ்சக்தி ்ிறைக்்கிறைது. அதறகுள் 
வீட்டை அடை்கிசறைன.  மறு்டியும் 
்வறுடம ஆட்்்கபாள்்கிறைது.
 அப்ச்பாது சவட்க்்கபாபாி ஸ்சைபார் 
ரூமில இருந்த எங்கள் ்கலெபாணத்தில 
் ிடித்த குடும்் ்ைத்டத துடைத்துக் 
்்கபாணடிருந்தபாள். அந்தப் ்ைத்திலிருந்த 
என ்பாட்டிடெ என ்கண்கள் டவத்த 
்கண வபாங்கபாமல ்பார்த்துக் ்்கபாணடு 
இருந்தது. அடத ்பார்த்தவுைசன நெடு 
வ ில இருக்்கிறை  ்பாட்டிெபா எனடன 
்கற்டன ்்சஞசு்கிட்சைன... எனடன 
சுறறைி ்ிள்டள்கள், ச்ரக்குழந்டத்கள்... 
எனனசவபா  ச்ரபானந்தத்டத அடைந்த 
திருப்தி ்கிடைத்தது. முதல முடறைெ ் ரபாம்் 
நெபாட்்களுக்கு ்ிறைகு என உதடு்கள் எனடன 
அறைிெபாமல ்சிபாித்தது. 
 அந்த ஆனந்தம் ்்கபாஞ்ச சநெரம்கூை 
நெிட்க்்கி் ... ் வறைிசச்சபாடிெ இந்த வீட்டைப் 
்பார்த்த ி்றைகு... என ்கனவு ்க்ஞசு ச்பாசசு. 
்வறுடம மட்டும்தபான... எனக்கு ்தபாிஞ்சது. 
ஆனந்தம் என்து... ்ைத்தி் செபா, இடதப் 
ச்பா் ்்பாிெ வீடு்களிச்பா... இலட்... 
ம ன ங ்க ள ி ல  இ ரு க் ்க ி றை து . . .  அ ன ் பா ய 
இருக்்கிறைது... ஆதரவபாய அரவடணக்்கிறைது. 
அந்த ் வளிச்சம் எனக்கு இந்த வெசு்ெபாவது 
்கிடைக்குமபா? 
 சவட்க்்கபாபாி ்கதவு்கடள ்சபாத்தி 
னபாள். ்சிவ்கபாமி ் பாட்டி ் டுத்தபாள்.சவட்க் 
்கபாபாி ்சிவ்கபாமி ்பாட்டிெின உைல முழுக்்க 
ச்பார்டவடெப் ச்பாட்டு மூடினபாள்.
 என ்கண்களில மட்டும்... அந்த 
குடும்் ்ைத்டத ்பார்த்த ஆனந்தம்... 
்கனவபாய... ்கபாட்்சி்களில ்தபாி்கிறைது.
 ஆனந்தத்தில... ்கனவில ்சிபாித்துக் 
்்கபாணசை உறைஙகு்கிசறைன.                    n

புலி்கள ொங்கள

இருேதாம் நூற்றாண்டுத்
வதாடக்கத்தில் மி்க இருநபதாம்

அரு்கிப் போபைாபம
அற்ேரின் வசயல்்களால்

யாம் வாழும்
வைத்தினுள உயிர்்கள

யாவும் பசமமுற
வாழ்நதிடும் என்றுபம

புல்வவளி சுருக்கிடும்
மான்்கனளச் சாப்ேிட்டு

நல்லபதார் இயற்ன்கச்
சமநினல பேணு்கிபறாம்

உ்ணவுச் சங்கிலியின்
உச்சத்தில் நாங்க!

வளமாை ்காட்டின்
குறியீடு நாங்கபள!

நாடு வசழித்திடபவ
்காடு்கள ்காத்திடுவீர்!

்காசுககு ஆசப்ேட்டு
்காட்னட அழிச்சிட்டு

மாசினைப் வேருக்கி
மூச்சுககுத் தி்ணறி

்கலஙகுற நீங்க
்கவனல்கள போக்கிபய

நலமா்க வாழ்நதிட
இயற்ன்கச் சமநினல
இைிபத ்காத்திடுவீர்!

கும்ளாரளிெக்தி
்கரூர்
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 அனறு குணபாவுக்கு  திருமணத் 
துக்கு முந்டதெ நெபாள். இடணெருைன 
ச்சரப்ச்பாகும் மறுநெபாடளக்கு முந்டதெ 
நெபாள். தனித்திெஙகும் இடளஞர்்களுக்கு 
விருந்தளிக்கும் நெபாள். ஆம் அனறு ச்ச்சி்ர் 
்பார்ட்டி எனப்்டும் இடளசெபார் விருந்து 
நெபாள். தனனுைன ்டித்த நெண்ர்்கள் உைன 
்ணிெபாறறும் சதபாழர்்கள் அடனவரும் 
ஒனறுகூடி கும்மபாளமிடும் நெபாள். அடனவரும் 
குணபாவின  அடறைக்கு வந்தனர். 
 ‘‘சைய குணபா எனனைபா  ்கலெபாண 
மபாப்சள எங்கடள ஒனனும்  ்கவனிக் 
்கட்ெபா எவசளபா சநெரம்ைபா  ்வெிட் 
்ணறைது மணிடெப் ் பாரு இப்்சவ ஒன்து 
ஆெிட்டு’ ’  எனறு நெண்ர்்கள் ்சீணை  
குணபாவுக்ச்கபா தர்ம்சங்கைம் ஆனது. 
 இந்த மபாதிபாிெபான விருந்து்களில 
ம து  ஒ ரு  த வ ி ர் க் ்க  இ ெ ் பா த  இ ை ம் 
்ிடித்துவிட்ைது. ்சமீ் ்கபா்மபா்க நெமது 
்சமூ்கத்தில ் தபாிந்சதபா  ் தபாிெபாமச்பா  
மதுவும் ஒரு அங்கமபா்கி விட்ைது. ஊருக்கு 
ஒதுக்குப்புறைமபா்க இருந்த மதுக் ்கடை 
்க்ளல்பாம் தறச்பாது சதநெீர்க் ்கடை்கடளப் 
ச்பா் எஙகும் ் ரவி விட்ைது. ் ெந்து ் ெந்து 
ஒளிந்து ஒளிந்து மதுக்்கடை்கள் ்க்்கம் 
்்சலவ ்தல்பாம் இனறு ்கிடைெபாது. 
ச்ரூந்து நெிறுத்தத்திறகு அரு்கிச்செ 
்சபாட் செபாரமபா்க மது அருந்தத்  ்தபாைங்கி 
விட்ைனர் இக்்கபா் இடளஞர்்கள். ்சிறைிெவர் 
்்பாிெவர் எனறை ்பாகு்பாடு எதுவும் இனறைி 

ம க் ்க ள்  ம ன த் த ி ல  நெீ க் ்க ம றை   நெ ி ட றை ந் து 
்கிைக்்கிறைது இடறைவடனப் ச்பா்சவ. 
்க ை வு ள்  ம று ப் ் பா ள ர் ்க ட ள ப்  ச ் பா ் 
மதுஅருந்தபாதவர்்கள் ஒரு ்சி்சர. 
 குணபாவும் அத்தட்கெ நெ்ர் தபான. 
மது்வனறைபால சுத்தமபா்கப் ்ி்டிக்்கபாது. 
அதற்கபா்க அவனது நெண்ர்்களும் அப்்டிெபா 
எனறைபால இலட்.  அவர்்களில மது 
அருந்து்வர்்கள் உணடு. புட்கப்்ிடிக்கும் 
்ழக்்கம் உள்ளவர்்கள் உணடு. ்்கட்ைப் 
் ழ க்்க ம்  இ ல ் பா த வ ர் ்க ளு ம்  உ ண டு . 
்சமுதபாெம் அடனவடரயும் உள்ளைக்்கிெ 
்க்டவதபாசன. 
 ்கலலூபாி ்கபா்ங்களில மது அருந்தும் 
நெண்ர்்களுைன விருந்து்களில ்க்ந்து 
்்கபாணைவனதபான. ஆனபால மது அருந்த 
மபாட்ைபான. ்சி்க்ரட் ்ிடிப்்வர்்களுைன 
் ்ச ன றை பா ல  த ன க் கு  ்க ை ட ் ம ி ட் ை பா ய 
வபாங்கித் தரசவணடும் எனக் ச்கட்டுப் 
்்றறு விடுவபான. 
 ‘‘நெீ ஆண்ிள்டளெபாைபா’’ எனறு 
ச்கட்ைவர்்கள் உணடு. 
 மது அருந்தி  ்ச ி்க்ரட் ்ிடித்து 
‘‘ஆண்ிள்டள்ென நெிரூ்ிக்்க சவணடிெ 
அவ்சிெம் இலட்’’ என அவர்்களிைம் 
்திலுடரத்து விடுவபான.
 ்கலவி ஒனடறைசெ குறைிக்ச்கபாளபா்கக் 
்்கபாணடு ்டித்தவன குணபா. ்கலவி ்கலவி 
்கலவிடெத் தவிர சவ்றைபானறுமிலட் 
எனறு ்கைடமசெ ்கணணபா்கக் ்்கபாணை 
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தனபாலதபான ் ட்ைப்்டிப்பு  முடித்தவுை 
சனசெ ச்பாட்டித் சதர்வு்களில ்க்ந்து 
்்கபாணடு ்வறறைி ்்றறு 23 வெதிச்செ 
சவட்க்கு வந்து விட்ைபான. 
 சவட்க்கு வந்து நெபானகு வருைங்கள் 
ஓடி வ ிட்ைன.  அடுத்தடுத்து ்தவி 
உெர்வு ்்றை சவணடி துடறைத்சதர்வு்க 
்ளல்பாம் எழுதித் சதர்ச்சியும் ்்றறு 
விட்ைபான. ்சபாிெபான வெதில திருமணம் 
்்சயெசவணடும் என அம்மபா வறபுறுத் 
த ிெதபால த ிருமணத்துக்குச ்சம்மதம் 
்தபாிவித்து நெபாடள திருமணம் ்்சயெக் 
்கபாத்திருக்்கினறைபான. 
 நெண்ர்்களின சவணடுச்கபாடள நெிடறை 
சவறறுவதபா சவணைபாமபா எனறை குழப்்த்தில 
அவர்்களிைம் ச்்ச ஆரம் ி்த்தபான. 
 ‘‘ஃப்்ரணட்ஸ் நெீங்க நெிடனப்்து 
ச்பால  மது விருந்து எனனபால தர இெ்பாது 
மனனிக்்கவும்’’ எனறைபான.
 ‘‘எனனைபா குணபா ்ணத்டத மிச்சப் 
்டுத்து்கிறைபாெபா’’  எனறைபான ச்கபா்பால. அவனது 
்பாலெ ்கபா்ம் முதல நெண்னபா்க இருப்்வன. 
்்கபாஞ்சம் வ்சதிெபான குடும்்த்தில ் ிறைந்தவன 
என்தபால இத்தட்கெ ்ழக்்கம் அவனிைம் 
்தபாறறைிக் ்்கபாணைதில எந்தவிதமபான 
ஆச்சபாிெமும் இலட .்
 ‘‘ஏனைபா குணபா ்ணம் சவணடு 
மபானபால நெபான தரு்கிசறைனைபா ்பார்த்துக் 
்க்பாம்’’ எனறைபான ரவி. இவனும் இன்னபாரு 
நெண்ன. ் ்சபாந்தமபா்கத் ் தபாழில ் ்சய்வன. 
்கபாசு ட்க்களில எப்ச்பாதும் புரள்வதபால 
மதுப்்ழக்்கம் வந்ததில  ஆச்சபாிெம் இலட் 
தபான.
 ‘‘எனனதபானைபா உன ்ிரச்சிடன? 
ஏன தரமுடிெபாதுங்கசறை?’’ இது இன்னபாரு 
நெண்ன. 
 ஆளபாளுக்கு குணபாடவ ்ியத்து 
எடுக்்கபாத குடறைதபான. ச்கள்விக் ்கடண 
்களபால துடளத்து எடுத்து விட்ைனர். 
ஆனபால எதறகும் ்தறறைப்்ைவிலட். 
்்பாறுடம ெபா்கசவ ் திலுடரத்தபான குணபா. 
 ‘‘இத ்பாருங்க ஃ்ி்ரணட்ஸ், நெபான 
எனது முடிவில உறுதிெபாெிருக்ச்கன. 
அதற்கபான ்கபாரணத்டதயும் நெபான ் ்சபாலலித் 
தபான ஆ்க சவணடும். ்்சபாலசறைன.’’ எனப் 
ச்்ச ஆரம்்ித்தபான குணபா.

 ‘‘உங்க எலச்பாருக்கும் அப்்பா 
அம்மபா ் ரணடு ச்ரும் இருக்்கபாங்க . ஆனபா 
எனக்கு அம்மபா மட்டுந்தபான இருக்்கபாங்க. 
்தபாியும்்?.’’ எனறைபான
 ‘‘ஆமபா ்தபாியுசம  அது எப்்டி 
்தபாிெபாம இருக்கும்? நெபாம ்த்தபாம் வகுப்பு 
்டிக்கும் ச்பாசததபான உங்கப்்பா இறைந்து 
ச்பாயவிட்ைபாசர’’  எனறைபான ச்கபா்பால.
 ‘‘எப்்டி இறைந்தபார்னு ்தபாியுமபா?’’ 
ச்கட்ைபான குணபா.
 ‘‘அதபான மஞ்சள்்கபாமபாட்னனு 
் ்ச பா ன ன த பா  ஞ பா ் ்க ம்  இ ரு க் ்க ி றை து 
்சபாிதபாசன?’’ எனக் ச்கட்ைபான ரவி.
 ‘‘ஆமபா ரவி ்கபாரணம் மஞ்சள் ்கபாமபா 
ட்னனு  ் ்சபால்ப் ் ட்ைது. ஆனபா உணடம 
ெபான ்கபாரணம் அது இலட்.  மதுதபான 
உணடமெபான ்கபாரணம்.’’ எனறைபான குணபா.
 ‘‘எனனைபா ்்சபாலசறை? குடிெினபா் 
தபான உங்கப்்பா இறைந்தபாரபா?’’  எனக் 
ச்கட்ைபான ச்கபா்பால. 
 ‘‘ஆமபாம்ைபா இந்தப் ்பாழபாயப் 
ச்பான குடிதபான எங்கப்்பாடவ எங்க 
குடும்்த்திைமிருந்து  ்ிபாித்தது. உங்க 
ளுக்குத் ்தபாியுமபா எங்கப்்பா ஒரு அரசு 
ஊழிெர். அவர் ்ணிெபாறறைிெ துடறைெில 
கூட்டுறைவு ்ணை்க்சபாட்ப் ்்பாறுப்பும் 
அவபாிைத்திலதபான இருந்தது. தினமும் 
்கபாசு ட்க்களில புழஙகும். மது அருந்தும் 
நெண்ர்்கள் அவடர ்மல் அந்தப் 
்ழக்்கத்தில இழுத்துத் தள்ளி விட்ைனர். 
 ஆரம்்த்தில அவருக்கு இ்வ்சமபா்க 
மதுடவ வழங்கிப் ்ழக்்கிவிட்ைனர். 
அவபாிைம் ்கபாபாிெம் ்சபாதிக்்கவும் அவபாிைம் 
்கைன ் ்றைவும் மது வபாங்கிக்்்கபாடுத்தனர். 
்கபா்ப்ச்பாக்்கில மதுவுக்கு  எங்கப்்பா 
அடிடமெபா்கிவி்ட்ைபார். 
 இந்த ்்கட்ைப்்ழக்்கங்கள் ஆரம்்த் 
தில ்சி்ந்தி வட்ச்பா் எளிதில அறுக்்கக் 
கூடிெதபா்க இருந்தபாலும் ் ிறைகு அது அளிக்்க 
முடி ெ பா த  இ ரு ம் பு  வ ட ் ெ பா ்க ி  வ ி டு ம் 
என்து எங்க அப்்பா வி்செத்தில உணடம 
ெபா்கிப்ச்பானது. 
 ஒருநெபாள் கூை அவர் மது அருந்தபாமல 
இருக்்க முடிெபாது எனறை நெிட்க்குப் 
ச்பானபார். ்கபாட்ெில எழுந்தவுைசனசெ 
அவரது ட்க்கபால்கள் நெடுங்க ஆரம்்ித்து 
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விடும். மது உள்சள ்்சனறைபாலதபான அவர் 
இெலபு நெிட்க்ச்க வருவபார். மி்கவும் 
சமபா்சமபான நெிட்க்குச ்்சனறுவிட்ைபார்.
  ்ணை்க்சபாட்ப் ்ணத்டத தன 
விருப்்ம் ச்பால ்்ச்வழிக்்க ஆரம்்ித்து 
விட்ைபார். இருப்புக் ்கணக்குப் ்பார்த்து 
தணிக்ட்க ்்சயத ச்பாது நெ ிடறைெ 
்தபாட்க அவர் அரசுக்குச ்்சலுத்த 
சவணடிெிருந்தது. அதனபால ்ணிெிடை 
நெீக்்கமும் ்்சயெப்்ட்ைபார். ’ ’  ்மல் 
குணபாவின ்கண்கள் ்க்ங்கின. சமலும் 
்தபாைர்ந்தபான
 ‘‘வீட்டில வந்து அமர்ந்த ்ிறைகு 
அவர் ்ணத்துக்்கபா்க எங்க அம்மபாடவ 
்தபாந்தரவு ்்சயெ ஆரம்்ித்துவிைைபார். 
அம்மபாவின நெட்க்கள் ஒவ்வபானறைபா்க 
அ ை கு க் ்க ட ை ்க ளு க் கு ப்  ் ெ ண ி த் து 
அஙச்கசெ மூழ்கித் ்தபாட்ந்து ச்பாெின.
 அ ப் பு றை ம்  அ ம் ம பா ட வ  அ டி க் ்க 
ஆரம் ி்த்து விட்ைபார். அம்மபாவுக்கு ஒனறும் 
்்சயெ முடிெவிலட். வீட்டிலிருந்த 
அணைபாக்்களும் குணைபான்களும் கூை 
எங்கடளவிட்டு ஒவ்வபானறைபா்க ்ிபாிந்து 
்்சனறைன எங்களது உறைவினர்்கடளப் ச்பா ’்’ 
எனறு ்்சபாலலி நெிறுத்தினபான.
 ‘‘அைைபா இ்தல்பாம் எங்களுக்குத் 
்தபாிெபாதைபா. ்ரபாம்் ்சபாபாிைபா.’’ எனறை  
்கலலூபாித்சதபாழனபான ்சந்துரு ‘‘இ்தல்பாம் 
எங்களிைம் நெீ ஒரு நெபாளும் ்்சபானன 
திலட்செைபா ஏனைபா?’’ எனறு ச்கட்்கவும் 
்்சயதபான. 
 நெமது எல்பா வி்செங்கடளயும்  
்்சபால் முடிெபாசத  ்சந்துரு. அதுவுமில்பா 
மல நெபான ்கலலூபாிக்கு ்டிக்்க வருவதறகு 
முனச் எங்க அப்்பா இறைந்துவிட்ைபார். 
அதனபால அவடரப் ்றறைி ச்்ச இெ்பாமல 
ச்பாயவிட்ைது» எனறைபான குணபா.  
 ‘‘்சபாி அப்புறைம் எப்்டி உங்க அப்்பா 
இறைந்து ச்பானபார்?’’ எனக் ச்கட்ைபான 
்சந்துரு. எப்்டி என்து ச்கபா்பாலுக்கும் 
ரவிக்கும் ்தபாியும் எனறைபாலும் குணபாசவ 
்்சபால்ட்டும் என அவன மு்கத்டதப் 
்பார்த்தனர் இருவரும்.
 ‘‘் ்சபாலசறைனைபா. தினமும் குடித்த 
த பா ல  அ வ ர து  ்க ல லீ ர ல  ் ர பா ம் ் வு ம் 
்பாதிச்சிடுசசு. இந்த ்கலலீரல இருக்கு ்பாரு 

அது ஒரு அருடமெபான உறுப்பு எவவளவு 
அடிச்சபாலும் தபாஙகும் உறுப்பு. தனக்கு 
எவவளவு ் பாதிப்பு சநெர்ந்தபாலும்  அதடன 
்வளிக்்கபாட்ைபாது வபாழும் தனடமயுடைெது. 
்பாதிப்ட்க் ்கபாட்டிவிட்ைபால அதடன ்சபாி 
்்சயவது ்ரபாம்்க் ்கடினம். அப்்டித் தபான 
எங்கப்்பாவுடைெ ்கலலீரல ் ்கட்டுப் ச்பானது. 
கூைசவ குைலபுண சவறு. மருத்துவமடனெில 
ச்சர்த்சதபாம். எங்க வீட்டை விறறுச ்்ச்வு 
்்சயெ சவணடிெதபாெிறறு. இருந்தும் 
குணமபா்க விலட். அவடரக் ்கபாப்்பாறறை 
முடிெவிலட .் ஒருநெபாள் இந்த உ்ட்கவிட்சை 
ச்பாய விட்ைபார்.’’ இப்ச்பாது அவனது 
்கண்களில ்கணணீர் வழிந்தது.
 நெண்ர்்களுக்கு இப்ச்பாது தர்ம்சங்கை 
மபா்கி விட்ைது. அைைபா திருமணத்துக்கு 
முதலநெபாசள நெண்டன அழடவத்து 
விட்சைபாசம எனறு. 
 ‘‘்சபாபாிைபா  குணபா ஏசதபா ்தபாிெபாம 
ச்கட்டுட்சைபாம்ைபா’’ எனறை ்சந்துரு 
 ‘‘அது ்சபாிைபா  குடிெபால ்கபா்மபானடத 
ஏனைபா  மஞ்சள் ்கபாமபாட்னனு ்்சபால் 
னும்?’’ எனறு அடுத்த ச்கள்விடெயும் 
டவத்தபான. 
 அது ்சமூ்கத்துக்குப் ்ெந்துதபானைபா. 
குடித்து விட்டுச ்்சத்தபார் எனறைபால இந்த 
்சமூ்கம் ்சதபா நெம்டமத் தூறறும். எனசவ 
மஞ்சள் ்கபாமபாட் எனறு ஒரு ்்பாயடெச 
்்சபாலலிவிட்ைபால இந்த ்சமூ்கம் ஒரு 
்பாிதபா்ப் ் பார்டவ ் பார்க்கும் அதனபாலதபான 
அவவபாறு ்்சபாலலிவிட்சைபாம் « எனறைபான 
குணபா.
 ‘‘அப்புறைம் நெபாங்க ்ட்ை ்கஷ்ைம் 
்்சபாலலி மபாளபாது. ச்கபா்பாலுக்கும் ரவிக்கும் 
்தபாியும். ்த்தபாம் வகுப்ட் எப்்டிசெபா 
முடித்சதன. ்தி் னபானறு ்னனிரணைபாம் 
வகுப்பு்களில ்டிக்கும் ச்பாது தினமும் 
மபாட் சவட்்களில சைபாட்ைல  மளிட்கக் 
்கடை்களில சவட்்பார்த்து வந்சதன. எங்க 
அம்மபா விவ்சபாெக் கூலிெபா்கச ்்சனறு 
்சம்்பாதிக்்க வீட்டில இருந்த ் சுமபாடும் எங்கள் 
்்பாருளபாதபாரத்துக்கு உதவிெது.’’ ்்சபாலலிக் 
்்கபாணடிருக்கும் ச்பாசத உறைவினர் ஒருவர் 
மணம்கன அடறைடெ எட்டிப்்பார்க்்க , ்சறசறை 
நெிறுத்தினபான ச்சட்ச; 
 வந்தவர் ஏசதபா ஒனடறைத் சதடி 
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எடுத்துக்்்கபாணடு ்வளிெில ்்சனறைபார். 
 ‘‘ெபாரைபா அவர்? அவர்்பாட்டுக்கு 
வந்தபார் அவர்்பாட்டுக்குச ்்சல்கிறைபார்.’’ 
ச்கட்ைவன  ்சந்துரு.
 ‘‘அவர்தபான எங்க மபாமபா; அம்மபா 
வின தம்்ி’’
 எனன ்்சயறைபாரு?
 ‘‘அவர் அரசுத் துடறைெில அதி்கபாபாி 
ெபா்க இருக்்கபாரு; ்ரவினயூ துடறை’’
 ‘‘அப்புறைம் எப்்டி ்கஷ்ைப்்ட்ைதபா  
்்சபாலசறை’’
 ‘‘அதுவபா  இந்த உ்்கம் எப்்வுசம 
நெபாம ்கஷ்ைப்்ட்ைபா  உதவபாது; நெல்பா 
இருக்கும் ச்பாது ஒட்டிக்்கவும் மறைக்்கபாது. 
எங்கப்்பா இறைக்கும் ச்பாது ஏ்கப்்ட்ை 
்கைன; அந்த ்கைடன்ெல்பாம் அடைக்்க  
எங்க மபாமபா்கிட்சை தபான ்கைன வபாங்கி 
அடைசச்சபாம். அதறகு ்தி்பா எங்க 
அம்மபாவுக்குச ச்சர சவணடிெ ்்சபாத்டத 
ஈைபா்க டவத்துக்்்கபாணைசதபாடு  எங்களுக் 
கும் அவருக்கும் ஒனறு மிலட்னனு 
எழுதியும் வபாங்கிக் ்்கபாணைபார்.
 அதனபாலதபான நெபான ்கலலூபாிெில 
்டிக்கும் ச்பாது மபார்க்்்கட்டிலும் மளிட்கக் 
்கடைெிலும் சவட் ்பார்க்்க சவணடிெ 
தபாெிறறு.’’
 சவட்க்குச ்்சலவ்தபானசறை 
எனது குறைிக்ச்கபாளபா்க டவத்துப் ்டித்த 
தபாலும் எங்கப்்பாவுக்்கபான நெிட் எனக்கு 
வரக்கூைபாது எனறை ்்கபாள்ட்கயும்தபான 
எனடன இந்த உெரத்துக்குக் ்்கபாணடு 
வந்தது. எனது உறைவு்கடளயும் திரும்்த் 
தந்தது. 
 எங்க அப்்பா குடிெினபாலதபான 
அழிந்தபார்; தபான அழிந்தசதபாடு தனது 
குடும்்த்டதயும் நெட்ைபாறறைில விட்டுவிட்டுச 
்்சனறு விட்ைபார்.
 எங்க அப்்பா இறைக்கும் ச்பாது 
அவருக்கு வெது நெபாற்துதபான. நெபாற்து 
வெது இறைக்்கக் கூடிெ வெதபா? நெமது 
நெபாட்டிலதபான இடளஞர்்கள் அதி்கம். 
வெதபானவர்்கள் அதி்கம் இலட். இளம் 
வெதிச்செ இறைந்துவிட்ைபால வெதபான 
வர்்கள் எஙச்க இருப்்பார்்கள். 
 நெபாமபாவது இருக்்க சவணைபாமபா 
ஃப்்ரணைஸ். அதனபா்தபான இந்த மபாதிபாி 

ெபான வழக்்கத்டத நெிறுத்தி விடுசவபாம். 
இனடறைெ நெபாள் அதறகு நெபாம் எடுத்து 
டவக்கும் முதல அடிெபா்க இருக்்கட்டும். 
 முதல அடிடெ நெபாம் எடுத்து டவப்ச்பாம்
 நெபாம் ்்சலலும் ச்ச்சி்ர் ்பார்ட்டி 
்களில மது அருந்துவடத விட்டு விடு 
சவபாம். த ிருமண நெபாள் ்ிறைந்தநெபாள் 
ச்பானறை அடனத்து விழபாக்்களிலும் மது 
அருந்துவடத விடுசவபாம் நெம்மபால இெனறை 
வடர மறறைவர்்கள் மது அருந்து வடதயும் 
தடுப்ச்பாம். 
 எனன ஃப்ரணட்ஸ்  நெபாம முதல 
அடிடெ எடுத்து டவப்ச்பாமபா? எனறு 
குணபா ச்கட்்க
 அவனது நெண்ர்்கள் அடனவரும் 
்சபாிைபா குணபா அவவபாசறை ்்சயசவபாம் 
எனறு ்்சபால் அடறைமுழுக்்க ஒரு புதிெ 
அட் ்ரவிெது. 
 ஏசதபா ்்பாருடள எடுக்்கவந்து 
குணபா ்்சபாலவடத மடறைந்திருந்து ச்கட்ை 
அவனது அம்மபா ்கண்களில நெீர்்க்சிெ ம்கடன 
நெிடனத்துப் ்்ருமிதம் அடைந்தபார்.
 நெபாமும் குடிடெ விட்்ைபாழிப்ச்பாமபா?

n

l துண்டு விரித்து
       ேடுத்திருக்கிறது
       விழுநத சில்லனற்கள.

l ஷவரிலிருநது
       தண்்ணீர் வ்காட்டு்கிறது
       இடியாப்ேம் ேிழின்கயில்.

l ஒவவவான்றாய
       வதாட்டுப் ோர்க்கிறார்
       எண்்ணிப் ோர்ப்ேவர்.

l சாம்ோர் இறக்கி னவத்த
       ்கரித்து்ணி முழுக்க
       மீன்குழம்பு வாசம்.

- ்பா.ெிவா
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nfhNuhdhf; fhyj;jpy;;

nfhNuhdhit xopg;gjw;F
kh];f; Nghlr;nrhd;dhy;
ehbapNy mijg;Nghl;L
ey;tu;fs;Nghy; ebf;fpwhu;fs;.

gp.vr;.I.khiuf; fz;lhy;
ghrhq;F nra;fpwhu;fs;
Mkpiaf; fz;Ltpl;lhy;
gjwpabj;J XLfpwhu;fs;
 
kidtpia Vw;wpf;nfhz;l
tPjp tPjpahr;Rj;Jfpwhu;fs; 
nfhNuhdhit kwe;J
Fk;khsk; mbf;fpwhu;fs;.

fz;lgb Rj;jpj;jpupe;J
fLg;Ngj;jpdu; Mkpf;F
gpuk;gb gl;Lq;$l
Nuhrk; ,d;Dk;tutpy;iy.

gprpMu; vLf;fte;jhy;
gpd;fjthy; XLfpwhu;fs;
jbky; fha;r;rnyd;why;
jaq;fp epw;fpwhu;fs;.

gs;spAk; %bahr;R 
gbg;Gk; ,y;yhkyhr;R 
gQ;;rKk; $bg;Nghr;R
grpAk; epue;jkhr;R. 

nfhba tp\khfp
nfhd;W Ftpf;Fk; 
nfhNuhdhit xopg;gjw;F
nfhQ;rKk; mf;fiwapy;iy.
 

fyhg+\zk;

gp.vk;.vk;.V.fhju;

	 				

உைகவ்கை வதாடங்கிய 
என் பதடுதல்்களில்., 
அத்தனையும் ்கண்படன்,
சுற்றங்களின் அர்த்தமற்ற 
வனச்களில் அ்கராதியும் 
அர்த்தம் பதடுன்கயில் 
உன் ேிம்ேம் மட்டுபம 
நிழலாடிய என் இனம்கள..,
வழிவநடு்க வநடிதாய வளர்நது 
்காயத்த அரளி்களில் 
சிலவற்னற எைககுப் ேனடயலிட்டு 
உைககு பவடிகன்க்காட்டியனத..,
கூட்டங்களுக்கினடபய உன்மு்க 
சுருக்கங்களில் ேல ச்கிப்பு்கனள 
உைககுள வினதத்து 
நான்்கடி தூரத்தில் நின்று 
உளளுககுள புழுங்கியனத..,
்கண்்ணாடி்களுககுள 
உன் மு்கத்னத உனடத்து உனடத்து 
தைினமயில் ஒட்டனவத்து 
ஒத்தின்க ோர்ப்ேனத உ்ணர்நதும் 
சலைமற்ற வோம்னமயாய 
ந்கரக ்கற்பறன்..,
உன் ்காலங்களில் எல்லாம் 
ோதினய அழுத்தங்களும் 
மீதினய நானும் 
வேற்றுக வ்காண்டதில் 
உன் தியா்கத்தின் 
வினல நிர்்ணயிக்காமல்
எனதக வ்காண்டு கூறுபவன் 
்காதலின் ேங்களிப்னே..!

- ்கவிே்லர் ்.ெரண்யா,
வ்காழிஞசாம்ோனற,
ப்கரளம்.
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 இடறைவனபால ்டைக்்கப்்ட்ை அத் 
தடன உெிரங்கி்களும் அழ்கபானடவ. அதிலும் 
மனிதக் கு  ் ்டைப்பு்களிச  ் அடனத்து 
மனிதர்்கடளயும் அழ்கபா்க இடறைவன ்டைத் 
துள்ளபான.
 இனறு ் ்ருக்கு ்கறுப்பு நெிறை ் மனறைபால 
அ்ர்ெிக்்கபா்க அதபாவது ஒவவபாடமெபா்க 
இருக்்கினறைது.
 இனறு குழந்டத ஒனறு ்ிறைப்்து  
முதல, அப்்ிள்டளடெ திருமணம் முடித்து 
டவப்்து வடரக்கும் அவடள ்் 
இைங்களில (அவடள அல்து அவடன) 
்வறும் நெிறைத்டத டவத்து அவர்்கடள ஒரு 
வித்திெபா்சமபான இழிவபான ்பார்டவெில 
்பார்க்்கிறைபார்்கள். உதபாரணமபா்க எடுத்துக் 
்்கபாணைபால...  
 ‘‘இப்் ்ிறைந்திருக்்கிறை ்ிள்ள வீட்் 
எல்பார விைவும் ்்கபாஞ்சம் ்கறுப்பு’’
 ‘‘அந்த ்ிள்ள ்்கபாஞ்சம் ்கறுப்பு 
.இந்த ைபானஸ்க்கு ்சபாிவரபாது’’  
 ‘‘அந்த ்ிள்ள எல்பாம் நெ்ம். ஆன 
்்கபாஞ்சம் ்ிள்டளை ்க்ர் தபான ச்கஸ்’’, 
‘‘்ிள்டள ்்கபாஞ்சம் ்கறுப்பு எனைதபா் 
் ்க பா ஞ ்ச ம்  ச ம ் த ி ்க ம பா ்க  ் ர பா க் ்க ம் 
குடுத்தபால ச்்சி முடித்து விை்பாம்’’
 இப்்டி ்் ்கடத்கள் ்சமூ்கத்தில 
ச்்சப்்டு்கினறைது. முக்்கிெமபா்க ஆண்கடள 
விை ்்ண்கள் இதில  ்பாதிக்்கப்்டுவது 
அதி்கம்.இதனபால ்்ண்கள் ்சமூ்கத்தில ்் 

ி்ரச்சிடன்களுக்கும், மனஅழுத்தங்களுக்கும் 
இெறட்கெபா்கசவ தள்ளப்்டு்கிறைபார்்கள். 
சம்தி்க ்ரபாக்்கம் ்்கபாடுத்தபால ்கறுப்பு 
நெிறைத்டத மடறைத்து இலட்ெிலட் 
மறைந்து விடுவபார்்களபாம். அப்ச்பாது ்ணம் 
என்து இவர்்கள் ்்பாிதபா்க ்பாரதூரமபா்க 
நெிடனக்கும் ்கறுப்பு நெிறைத்துக்கும் ்வள்டள 

நெிறைத்துக்குமிடைெில ்சமபாந்திரக் ச்கபாடிட்டு 
இடணத்து விடு்கிறைதபா எனன? 
 இடதயும் தபாணடி நெம் ்சமூ்கத்தில 
இனனு்மபாரு கூட்ைம், நெீங்க இந்த ்கிபாீடம 
(cream) ஐ வபாங்கி பூசுங்க. ்சீக்்கிரமபா (qui-
ck)  ்வள்டளெபாகுவீங்க என விளம்்ர 
உத்தி்கடளயும் ட்கெபாள்்கிறைடத எனன 
்வனறு ்்சபாலவசதபா? இந்த ்கிபாீம்்களி 
னபால (cream) ஏற்டுவது ்வறும் 
சநெபாய்கள் மட்டுசம.
 ஏன ்கறுப்்பான மனிதர் அழ்கிச்பா 
அறைிவிச்பா குடறைந்தவர்்களபா? அவர்்கள் 
நெிறைத்தில எனன குடறை்பாடு?  ஏன ்கறுப் ி்லும் 
அழகு என்து இலட்ெபா? விட்மதிக்்க 
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முடிெபாத டவரம் கூை பூமிெிலிருந்து 
சதபாணடி்ெடுக்ட்கெில,  ்கறுப்பு நெிறைம்தபான 
என்து உங்களில எத்தடன ச்ருக்குத் 
்தபாியும்? ்வள்டள என்து ்வறும் 
நெிறைம்மட்டுசம.அடத மட்டுசம அழ்்கனறு 
வடரெறுப்்வர்்கள் மனம் ்கறுப்்பா்க அதபா 
வது இருளடைந்து தபான இருக்்கமுடியும். 
 உ்்கில எஙகு சதடிப்்பார்த்தபாலும் 
்கறுப்பு நெிறைத்தவர்்கள் ்சபாதடனெபாளர் ்ட்டி 
ெலில நெிடறைந்திருப்்டதக் ்கபாண்பாம். உ்்க 
அழ்கி்ென ்்ரும்்பா்பான மக்்களபால 
பு்கழப்்ட்டு, ்்ரும்்பா்பான ஆண்களின 
்கனவுக்்கனனிெபா்கத் தி்கழந்த ்கிளிசெபா்பாட்ரபா 
கூை ்கறுப்்பானவள்தபான எனறை உண 
டமடெ  எத்தடன ச்ர் அறைிவீர்்கள்? நெிறைம் 
எனப்்டுவது  ஒரு மனிதனின அழட்க 
நெிர்ணெிக்கும் அளவுச்கபால அல். 
 ்வள்டள மனிதனுக்கும் ்கறுப்பு 
மனிதனுக்கும் இரத்தம் ்சிவப்பு நெிறைம் 
தபான. உணர்வு்கள்  என்தும் எல்பா 
ம ன ி த ர் ்க ளு க் கு ம்  ் ் பா து வ பா ன ச த ! 
்கறுப்பு மனிதனுக்கு ஒருவிதமபா்கவும், 
்வள்டள மனிதனுக்கு சவறுவிதமபா்கவும் 
உணர்வு்கள் இருப்்தபா்க அளவீடு்கசளதும் 
உள்ளதபா எனன?  ஆ்கசவ, நெிறைத்தில 
உெர்ந்தவர்,தபாழந்தவ்ரன எவருமிலட். 
எ ல ச ் பா ரு ச ம  ஒ ரு  இ ட றை வ ன ி ன 
்டைப்்ில உருவபானவர்்கசள! இன 
டறைெ நெவீன விஞஞபான  உ்்கில, 
்கறுப்பு மனிதனகூைத் தடனப் ்பார்த்து 
எ ள் ள ி  நெ ட ்க ெ பா டு ம்  ம பா ந் த ட ர க் 
்கருத்தில ்்கபாள்ளபாமல ஆ்கபாெத்தில, 
அணை்வளிெில, ஆழ்கைலில,  அ்கி 
்த்தில என எஙகு திரும்்ினபாலும் 
வபாிட்செபாய ்சபாதித்து வரு்கிறைபான. நெம்மில 
ஒரு்சி்சரபா ஒனறுக்கும் உதவபாத இந்த 
நெிறைசவறறுடமக்கு மனதுள் உருவம் 
் ்க பா டு த் து  ஊ ட் டி  வ ள ர் க் ்க ி ச றை பா ம் . 
இனிவரும் ்கபா்ங்களி்பாவது தகுதிடெ 
யும் தட்கடம்கடளயும் நெிறைம் ்்கபாணடு 
நெிர்ணெிக்்கபாது, தரம் ்்கபாணடு நெிர்ணெிப் 
ச்பாமபா்க! 

n

இருந்தும இல்லமா்மை

ே்ணம் இருநதாலும்
அனத ேயனுளளதாய 
ேயன்ேடுத்தானமயும்
உடலில் ஆபராக்கியம் இருநதாலும்
உன் வவற்றிக்காை முயற்சினய 
பமற்வ்காளளாதிருப்ேதும்

்கவனல்கள சூழ்நது வ்காளளும் போது 
உைககு நீயா்கபவனும் 
ஆறுதல் கூறாமல் இருப்ேதும்
்கண்்ணீர் வருன்கயில்
துனடக்க உன்ைிடம் 
ன்க இருப்ேனத மறநது 
ேிறர் ன்க்கள துனடக்க 
ஏங்கிக்கிடப்ேதும்

உன்ைிடம் சுயமாய 
சிநதிககும் திறன் இருநதும்
அடுத்தவர் சிநதனையில் 
உன் வாழ்னவ வாழ்வதும் 
பநரத்னத உன்னுடன் 
னவத்துக வ்காண்டு 
பநரமில்னல எை புலம்புவதும்

உன் வாழ்னவ தீர்மாைிககும்
மி்கப்வேரும் திறனம 
உன்ைிடம் இருநதும் 
என்ைிடம் திறனம இல்னலவயை 
புலம்ேித் திரிவதும்

உன்ைிடம் இருககும் திறனமனய
ேயன்ேடுத்தாது அடுத்தவர் உதவினய 
எதிர்ோர்த்து ்காலங்கனள 
்கடத்தி விடுவதும் எை
உைக்காை வாழ்வின் வவற்றிககு 
உன்ைிடபம எல்லாமும் இருநதும் 
எனதயும்  அறியாது
எதுவுபம இல்னலவயை புலம்புவபத
சில மைிதர்்களின் புலம்ேல்்கள

- ேஜளிைா உேறு ச்லவ்வ
மாவடிப்ேளளி
இலஙன்க.
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 நெீங்கள் ்கடை்சிெபா்க எப்ச்பாது 
்க்ப்்ைம் இல்பாமல ஒருவடர ்பாரபாட்டி 
னீர்்கள்?!
 ்பாரபாட்ைக் கூடிெ விஷெத்திறகு 
நெிச்செம் ் பாரபாட்டி தபான இருக்்கிசறைன ஆனபால 
்பாரபாட்டில எனன ்க்ப்்ைம் இருக்்கப் 
ச்பா்கிறைது எனக் ச்கட்்கத் சதபானறு்கிறைதபா..?! 
 ்்பாதுவபா்க ் ்ர் ் பாரபாட்டும் முடறைசெ 
அ்பாதிெபானது. உங்கள் ம்கடன சநெறறு 
்பார்த்சதன. மி்க நெல  ்ட்ெனபா்க இருக்்கிறைபான. 
்ரபாம்  ் அைக்்கமபா்க ்தபாி்கிறைபான. ஆனபால 
ஏன இப்்டி, எடதக் ச்கட்ைபாலும் ்தபாிெபாது 
என்கிறைபான. இனனும் ் ்கபாஞ்சம் சுறுசுறுப்்பா்க 
இருக்்க ட்ெனுக்கு ்கத்து தரக் கூைபாதபா.. 
என்து ச்பால ச்பாகும் ்சி் ர் ்்சபாலலும் 
்பாரபாட்டு. 
 இன்னபாரு வட்கெபான ்பாரபாட்டு 

இருக்்கிறைது. ெபாடரசெனும் மட்ைம் தட்ை 
சவணடும் எனறைபால, அவபாிைம் சவறு 
ஒருவடர ்பாரபாட்டி ஒப்பீடு ்்சயது கூறுவது.
 முதல வட்க ்பாரபாட்டை ச்கட்கும் 
அந்த தந்டதக்கு, தன ட்ென அைக்்க 
மபானவன எனறு ்பாரபாட்ைப் ்ட்ைபான 
எனறை எணணம் வருமபா, அல்து, சுறு 
சுறுப்பு இல்பாமல இருக்்கிறைபான. எதுவும் 
்தபாிெபாதவனபா்க இருக்்கிறைபான எனறு 
மறறைவர்்களபால ்கணிக்்கப் ்டு்கிறைபான 
எனறு சதபானறுமபா. நெிச்செமபா்க சுறு சுறுப்பு 
இல்பாமல இருக்்கிறைபான என ்்சபானனது 
தபான மனடத அழுத்தும்.
 இரணைபாவது வட்க ்பாரபாட்டில, 
்பாரபாட்ைப் ்ட்ைவருக்கு எந்த ்்னும் 
இருக்்கபாது. ஏ்னனறைபால அவர் ்பாரபாட்ைப் 
்ட்ைசத அவருக்குத் ்தபாிெபாது. தவிர, 

   

Dr.    
(International Life Coach – Mentor – Facilitator)
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குடறை கூறைப் ்ட்ைவருக்கு ஒருவசரபாடு 
ஒப் ி்டு ்்சயது அவடர ்பாரபாட்டி இவடர 
மட்ைம் தட்டுவதுச்பால ச்சும்ச்பாது தன 
குடறைடெ ்சீர் ்்சயெ சவணடு்மனனும் 
எணணத்டதவிை மறறைவடரவிை தபான 
குடறைந்தவன எனும் தபாழவு மனப்்பானடமயும் 
மனஅழுத்தமும் ஏற்டும். அது அவர் 
்்செலதிறைடன இனனும் அதி்கமபா்க 
்பாதிக்கும். உறைவிலும் விபாி்சல விழும். 
 ்க்ப்்ைம் இல்பாத ்பாரபாட்டு 
என்து ஒருவபாின நெல் உணர்வு்கடளத் 
தூணடி விைசவணடும். ்கபாயந்த மணட் 
யும் ்தப்்டுத்தக் கூடிெ ஆதபார நெீரபா்க 
இருக்்க சவணடும். எந்த பூட்டையும் 
திறைக்்கக் கூடிெ ்சபாவிெபா்க ்்செல்ை 
சவணடும். ்பாரபாட்டும் ச்பாது அதனுைன 
எந்த எதிர்மடறைெபான ்கருத்டதயும் tag 
்்சயெபாமல ஸ்்்ஸிஃ்ிக்்கபா்க இருக்்க 
சவணடும். 
 ்்ன்சிலசவனிெபா ்ல்கட்க் 
்கழ்கத்தில திறைடம மிக்்க மபாணவர்்கடளத் 
சதர்ந்்தடுத்து இரணடு ி்பாிவபா்க ி்பாித்து 
ஒரு ஆயவிறகு உட்்டுத்தினபார்்கள். இரணடு 

ி்பாிவினருக்கும் ஒசர விதமபான ்சி்  ்ணி்கள் 
்்கபாடுக்்கப்்ட்ைது. அதில ஒரு ி்பாிவினடர 
அவர்்கள் ்்சயயும் ்்செல்களுக்்கபா்க இதமபா்க 
்பாரட்டிக் ்்கபாணசை இருந்தனர். மறறை 
்ிபாிவினர் அசத ்்செல்கடள இனனும் 
்சிறைப்்பா்க ்்சயதிருந்தபால கூை அடத ்கணடு 
்்கபாள்ளபாமல இருந்தனர். ஆயவின முடிவில, 
ஆரம்்த்தில இருந்தடத விை ்பாரபாட்ைப் 
்ட்ை குழுவினபாின ்்செல திறைன 50 ்சதவீதம் 
அதி்கமபா்கி இருந்தது.
 அதன ்கபாரணம், ஒருவர் சநெர்மடறை 
வபார்த்டத்களபால ்பாரபாட்ைப் ்டும்ச்பாது 
அவருடைெ மூடளெின ஒரு ்குதிெபான 
டைப்ச்பாத்மஸ் தூணைப் ் ட்டு happiness 
harmone ்சந்சதபாஷ ைபார்சமபான எனப்்டும் 
சைபா்டமன(dopamine) சுரக்்கிறைது. அதன 
்கபாரணமபா்க மனம் ம்கிழச்சிெபால நெிரம்பு்கிறைது. 
அது அவரது ் ்செல திறைடன சமலும் சமலும் 
அதி்கபாிக்்கிறைது என்கிறைது அந்த ஆயவு.

 உங்களுக்கு ்தபாியுமபா… ்பாரபாட்ைக் 
கூடிெவர் ஒருவபாின (Rabbit hole ) ‘முெல 
வடள’ ெபா்க இருக்்கிறைபார் என்கிறைது உளவிெல. 
முெட்யும், அதன இருப் ி்ைமபான ‘முெல 
வடள’டெயும் ்றறைி அறைிந்திருப்பீர்்கள். 
உங்களுக்்கபான முெல வடளடெயும் நெீங்கசள 

ி்றைருக்கு ‘முெல வடள’ெபா்க மபாறுவதன மூ்ம் 
நெீங்கள் ்்றும் ம்கிழச்சிடெயும் ி்றைருக்கு 
உங்களபால ்கிடைக்கும் ம்கிழச்சிடெயும் ்றறைி 
அறைிவீர்்களபா..
 ஒரு குழந்டத தவறைி ்கீசழ விழுந்தபாச்பா 
அல்து ெபாரவது அடத மனவருத்தப் 
்டுத்தி விட்ைபாச்பா தபாெின மடிடெத் 
சதடி தஞ்சம் புகும். அது அந்த குழந்டதக்கு 
்பாது்கபாப்்பா்கவும் இதமபா்கவும் ம்கிழச்சி தரக் 
கூடிெதபா்கவும் இருக்கும். அது ச்பா் ஏதபாவது 
மனம் ்சஞ்ச்ப் ்டும்ச்பாது வருத்தமபா்க 
உணரும்ச்பாது, நெமக்்கபான ்பாது்கபாப்்பான, 
ம்கிழச்சிெபான, நெிம்மதிெபான விந்டத உ்்கம் 
விபாிெபாதபா என ஏக்்கமபா்க இருக்கும். 
 ஏதபாவது ஒரு நூட்செபா ் பாைட்செபா 
நெல் நெட்ட்செபா உறைடவசெபா அதற்கபா்க 
மனம் நெபாடும். அதில மனம் ம்கிழச்சிெபான 
உணர்டவ ் ்றும். the last resort எனப்்டும் 
்பாது்கபாப்பு உணர்வு தரும், புத்துணர்ச்சி 
அளிக்கும், அந்த உறைசவபா நெட்ச்பா ்்பாருசளபா 
எடதத் சதடி உங்கள் மனம் தஞ்சம் 
புகு்கிறைசதபா, எது உங்கள் மனதில இைம் 
்ிடித்து உங்கள் வபாழக்ட்கெில நெல் 
மபாறறைத்டத தரு்கிறைசதபா அதுசவ உங்களது 
‘சர்ிட் சைபால’ எனப்்டு்கிறைது. 
 ்ைக்ைபாஸில உள்ள அந்த ப்டரமபாி 
ஸ்கூல டீச்சர் தன வகுப் ி்ல உள்ள அத்தடன 
மபாணவர்்களின ்்ெடரயும் ஒரு ச்ப்்பாில 
்்கபாஞ்சம் இடை்வளி விட்டு எழுதி அடத 
்் ்கபாப் ி்்கள் எடுத்து ஒவ்வபானடறையும் 
அத்தடன மபாணவர்்கள் ட்கெிலும் ் ்கபாடுத்து 
ஒவ்வபாரு மபாணவனின ்்ெருக்குக் 
்கீழும் அந்த குறைிப்்ிட்ை மபாணவனிைம் 
உங்களுக்குப் ி்டித்த, உங்கடளக் ்கவர்ந்த 
மூனறு நெல் விஷெங்கடள எழுதுங்கள் 
என்கிறைபார். ி்ன ஒவ்வபாரு மபாணவடனயும் 
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முனனபால வந்து அவடனப் ்றறைி மறறைவர் 
்கள் எழுதிெவறடறை ்சத்தமபா்க வபா்சிக்்க 
்்சபால்கிறைபார். 
 ஒவ்வபாருவடர ்றறைியும் மூனறு 
மூனறு நெல் விஷெங்களபா்க முப்்துக்கும் 
சமற்ட்ை மபாணவர்்கள் ்்சபாலலியுள்ளடத 
வபா்சிக்்க வபா்சிக்்க ஒவ்வபாரு மபாணவனும் 
்நெ்கிழந்து ச்பா்கிறைபான. அசதபாடு நெிற்கபாமல 
அந்த ஆ்சிபாிடெ ஒவ்வபாரு மபாணவனிைமும் 
அவடனப் ்றறைி மறறை மபாணவர்்கள் 
்்சபானனடத ்தபாகுத்து அவடனசெ வபாய 
விட்டு ் ்சபாலலிக் ் ்கபாணசை ஒரு ச்ப்்பாில 
எழுதச ்்சபால்கிறைபார்.்ின அந்த ச்ப்்டர 
அவர்்களிைம் ்்கபாடுத்து தினம் அடத ஒரு 
்ெிற்சிெபா்க வபா்சிக்்க ்்சய்கிறைபார் 
 அடத வபா்சிக்குக் ச்பாது, ஒவ்வபாரு 
மபாணவனுக்குள்ளும் தனடனப் ்றறைி மறறை 
மபாணவர்்களுக்கு உள்ள ்சிறைப்்பான அ ி்ப்ரபாெம் 
ம்கிழச்சிடெ ்்கபாடுக்்கிறைது. அந்த ்ச்க 
மபாணவர்்களிைம் அனபு ்பாரபாட்ை ்்சய்கிறைது. 
தனனிைம் ்பாரபாட்ைக் கூடிெ இவவளவு 
விஷெங்கள் இருக்்கிறைதபா என தனக்குள் 
உறறு சநெபாக்்க ்்சய்கிறைது. மிட்கப்்டுத்தி 
்்சபால்ப் ்ட்ைவ்கடள நெிெத்தில அடைெத் 
தூணடு்கிறைது. அந்த வருைம் அந்த மபாணவர்்கள் 
அடனவரும் நெல  ் மதிப்்்ண்கள் ்்றறு 
அந்த ் ள்ளிக்ச்க ் ்ருடம சதடித் தரு்கிறைபார்்கள். 
அந்த ஆ்சிபாிடெ அந்த மபாணவர்்களின ‘சர ி்ட் 
சைபா்பா்க’ ச்பாறறைப் ் டு்கிறைபார். 
 அஙகு ்டித்த மபாணவன ஒருவன 
்ிற்கபா்த்தில ரபாணுவத்தில வீர்சபா்க்சம் 
புபாிந்து நெபாட்டின மி்க உெர்ந்த விருது 
வபாஙகும்ச்பாது தன ்ர்்சில ்த்திரப் 
்டுத்தப்்ட்டிருந்த ஒரு ்கபா்கிதத்டத எடுத்துக் 
்கபாட்டி, ்ள்ளிெில ்டிக்கும் ச்பாது ்ச்க 
மபாணவர்்களபால சூட்ைப்்ட்ை அந்த ் தக்்கசம 
இனறு தபான ்்றும் இந்த ்தக்்கத்திற்கபான 
மூ்ம் எனறு தன அன்பான ஆ்சிபாிடெடெ 
நெிடனவு கூறு்கிறைபான. 
 ் ி றை பா ி ன  த ி றை ட ம ்க ட ள த்  ச த டி 
்பாரபாட்ைக் கூடிெவரபா்கவும் சநெர்மடறை 
ெபான ்சிந்தடன்களும் ்்சபாலலும் ்்செலும் 

மிக்்கவரபா்க இருந்து ் பாருங்கள். தன ‘சர்ிட் 
சைபா்பா்க’  உறைவும் நெட்பும் உங்கடளத் 
சதடி வரும். உங்கடள சுறறைிலும் ம்கிழச்சி 
ம்ரும்.

 மனப் ்ெிற்சி:
 ஒவ்வபாரு நெபாளும் உறைங்க ் ்சலலுமுன 
அனறு நெைந்த ் பாஸிடிவபான ்சி்  விஷெங்கடள 
நெிடனவு கூறுங்கள். உங்களுடைெ உணடம 
ெபான ்்ம் எனன என்டத உங்கள் 
மனதிறகு அடைெபாளப் ்டுத்துங்கள். அடுத்து 
உங்களுக்கு உறுதுடனெபா்க இருந்தவர்்கடள 
தினம் நெிடனவு கூறுங்கள் என ம்கிழச்சிெபான 
மனநெிட்க்்கபான ்ெிற்சிெபா்க மூனறு 
விஷெங்கடள முன டவக்்கிறைது மனஇெல. 
 ்்பாதுவபா்க ஒருவருடைெ மனம் 
தபாழவபான ்குதிடெ சநெபாக்்கி ஓடும் தணணிர் 
ச்பால, ்்்கீனமபான  சநெரம், இெ்பாடமெபா்க 
உணர்ந்த விஷெம், ச்பானறைவறறைிறகு 
எணணங்கடளக் ்்கபாணடு ச்சர்த்து அடதசெ 
சுழறறைி சுழறறைி வர ் ்சயயும்.
 அது ச்பால எத்தடன ச்ர் உறு 
துடனெபா்க இருந்தபாலும் ெபாரவது ஒருவரபால 
்கபாெப் ்ட்டிருந்தபால கூை அவடரசெ 
மனம் மீணடும் மீணடும் நெிடனவு கூர்ந்து 
தனடன சுறறைி இருப்்வர்்கள் எலச்பாரும் 
சுெநெ்வபாதி்கள் எனறை எணணத்டத 
ஏற்டுத்தி விரக்திடெ தரும். அது மறறைவர் 
்கசளபாடு ச்சர்ந்து ்்செ்பாறறை விைபாமல 
தடுக்கும். 
 தவிர, ்சிறு ்ிரசடன எனறைபாலும் 
உங்கள் ்்ம் உங்கள் ்கணணுக்குத் 
்தபாிெபாமல ்்சயது உங்கள் ்்்கீனத்டத 
உங்கள் முனனிறுத்தும். அதனபால அதறகு 
எதிர்்தமபா்க இந்த மூனறு சநெர்மடறை 
விஷெங்கடள ஒரு ்ெிற்சிெபா்க தினம் 
் ்ச ய ெ ப்  ் ழ ்க ி க்  ் ்க பா ண ை பா ல  அ து 
மனஅழுத்தம் வரபாமல தவிர்க்கும். மனதில 
ம்கிழச்சி நெிட்க்கும்.

n
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்கடதெின நெபாெ்கன ச்கபா்பா்்கிருஷ்ணன
்கடதெின நெபாெ்கி ்லிதபா

மபாமனபார் ்சீதபாரபாமன
்சிறுவன அனவர்
மறறும் ்்ர்......

 ச ்க பா ் பா ் ்க ி ரு ஷ் ண ன 
அலுவ்கத்தில தன ் ்ச்கரட்ைபாிக்கு ் ்ட்ைர் 
டிக்சைட் ்ணணிக் ்்கபாணடிருந்தபான... 
அவனுடைெ ்மபாட்லில அடழப்புப் 
்பாைலுைன ்கபாதலில தீ்்மபானடறை 
ஏறறைினபாசள என ்நெஞ்சில... அவனின 
தர்ம்த்தினி ்லிதபா தபான...
 ட்ல்களுக்கு நெடுவில ்சிக்்கிெிருந்த 
்மபாட்ட் எடுப்்தறகுள் ்கட்ைபா்கி 
விட்ைது... ச்கபா்கி (ச்கபா்பா்்கிருஷ்ணனின 
சுருக்்கம்) அட் ச்்சிடெ ்பார்த்து தபானபா்க 
ச்்சினபான... எடுக்்கட்னபா அர்ச்சடன, 
எடுத்தபா ்ட்்சபார்ச்சடன தபான ...
 ்்ச்கரட்ைபாிடெ அனுப்்ி விட்டு, 
்மபாட்லில பாீக்்கபால ்்சயதபான ச்கபா்கி. 
அந்தப்்க்்கம் ,உடனவிை இந்த உ்்கத்தில 
்வபா்சந்தது ஒணணுமில் ் பாைல..... ் லலி 
(்லிதபாவின சுருக்்கம், ்ரபாம்் ்்பாிெ 
்்ெர் ்பாருங்க. நெல்சவடள ெலிதபானு 
வச்சிெிருந்தபா ெலலினு கூப்்ிைனுசமபா) 
எனனம்மபா கூப்்ிட்டிெபா, ்்ச்கரட்ைபாிக்கு 
்்ட்ைர் டிக்சைட் ்ணணிணடு இருந் 
சதன... அதபாசன ச்பாடன எடுக்்கபாதப்்சவ 
்நெனசச்சன, ஈனு அவள ்பார்த்துணடு 
இருந்சதளபாக்கும்...(ஈனு ்பார்த்துணடு 
இருந்தபா வபாடெ திறைந்து எப்்டி டிக்சைட் 
்ணறைது)
 ச்கபா்கி, ்லலி எதுக்கும்மபா கூப் 
்ிட்ை அடத ்்சபாலலு எனறைபான... 
்மபாதல் ் ர்மிஷன ச்பாட்டுட்டு ்கிளம்்ி 

வசரள்... உங்க அப்்பா ்ணணிெிருக்்கறை 
சவட்டெ வந்து ்பாருஙச்கபா... இந்த 
ஆத்து் ஒனனு அவர் இருக்்கனும் 
இலட் நெபானிருக்்கனும்... எனனம்மபாசசு 
எனறு ச்கபா்கி ச்கட்்க, உங்க ஆ்ிஸ் 
ட்்்ல்பாம் மூட்டை ்கட்டி டவச்சிட்டு 
(அது எனன துணிெபா) அடரமணி 
சநெரத்து் இங்கிருக்்கனும் எனறு 
்மபாட்ல ச்சட்ச துணடித்தபாள் ்லலி...
 ்ர்மிஷன ்்சபாலலிவிட்டு, அரக்்க 
்ரக்்க தன ்கபாபாில ்கிளம்்ினபான ச்கபா்கி... 
அடரமணி சநெரத்துக்கு முன்பா்கசவ 
அ்பார்ட்்மனட்ஸ் ்பார்க்்கிங ஏபாிெபாவில 
்கபாடர ்பார்க் ்்சயதுவிட்டு லிப்டை 
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கூை எதிர்ப்்பார்க்்கபாமல மூனறைபாவது 
மபாடிெிலிருக்கும் தன ்ிளபாட் முன நெினறு 
்கபாலிங்்லட் அழுத்தினபான....
 ்கதடவ திறைந்த ்லலி வந்துட் 
டீங்களபா ச்கபா்பாலல என ்்சபாலவபாங்கனு 
நெீ ங ்க  நெ ி ட ன ச ்ச பா  அ து க் கு  நெ பா ன 
்்பாறுப்்ில்...
 ம்சம்சனு நெிக்்கபாம டி்ன ்பாக்டை 
ச த ய க் ்க ப்  ச ் பா ட் டு ட் டு  பா ி ப் ் ி ர ஷ் 
்ணணிணடு வபாஙச்கபா ்கபா்ி ்க்ந்துணடு 
வ ச ர ன  எ ன று  ்ச ட ம ெ ் ட றை க் கு ள் 
்்சனறைபாள்....
 ச்கபா்கி பாிப்்ிரஷ் ்ணணிணடு 
ைபால ச்சபா்பாவில ்கபா்ிக்்கபா்க ்வெிட்டு 
்ணணபான.. சூைபான ்கபா்ி ைபுள் சூைபா்க 
(ச்கபா்த்தின ்்கபாதிப்பு) ்்கபாணடு வந்து 
தந்தபாள் ்லலி...்கபா்ி குடிச்சிணசை 
ச்கபா்கி ச்கட்ைபான எனனம்மபா ்ிரச்சடன 
உனக்கும் அப்்பாவுக்கும்...
 ஸ்வபாமி ரூம் ்கிட்ை ்பாருஙச்கபா என 
்லலி ்்சபால் திரும்்ி ்பார்த்த ச்கபா்கி 
அஙகு ஒரு அம்்பாள் ்சிட்ெிருப்்டத 
்பார்த்தபான.. அருச்க ் ்சனறைவன ்சபாஷ்ைபாங 
்கமபா நெமஸ்்கபாரம் ்ணணி, ஆைபா ஏது 
இந்த ்சிட்்ென ச்கட்ைபான... அடத 
்தபாை ச்பானவடன, ்தபாைபாதீஙச்கபா 
உங்க ட்கசரட்க ஏதபாவது ்திெப் ச்பாறைது 
என இழுத்தபாள் ்லலி...
 எப்்டி ்லலி இது நெம்மபாத்துக்கு 
வந்தது என மீணடும் ச்கட்ைபான.. . 
்்சபாலசறைன இருஙச்கபா. . .  இனனிக்கு 
்கபாத்தபா் உங்கப்்பா ்்்சனட்நெ்கர் அஷ்ை 
்க்மி ச்கபாெிலுக்கு ச்பாசறைனு ச்பானபார்... 
ச்கபாெிலுக்கு ச்பானமபா, ஆத்துக்கு வந்து 
்கிருஷ்ணபா, ரபாமபானு இருப்ச்பாம்னு 
இல்பாம பீசசு் ச்பாய நெினனிருக்்கபார். 
அங்க ெபாசரபா குடுத்தபானு தூக்்கிணடு 
வந்துட்ைபார்...
 ச்கபா்கி ்லலிடெ ்பார்த்து, இப்் 
அ ப் ் பா  எ ங ்க  எ ன  ச ்க ட் ்க . . . .  ரூ ம் ் 
இருக்்கபார்... கூப்புட்டு ச்களுஙச்கபா.. ஐசெபா 
்பாவமபா மூஞட்ச டவச்சிணடு வருவபார் 
்பாருஙச்கபா...அப்்பாடவ எதுவும் ் ்சபால்பாத 
்லலி அவர் ்பாவம் என ்்சபாலலிணசை 
அப்்பா அப்்பா என அடழத்தபான ச்கபா்கி... 
 ச்கபா்கிெின அப்்பா ்சீதபாரபாமன(அவர் 
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மடனவி ்சீதபா இறைந்த்ின ்வறும் 
ரபாமனபா்கசவ வபாழந்தவர்) ஊட்டி வடர 
உறைவு ்பாட்ெபா ச்பால ஒரு ்சபாலடவடெ 
ச ் பா ர் த் த ி க்  ் ்க பா ண டு  ் ம து வ பா ்க 
நெடுங்கிெ்டிசெ ைபாலுக்கு வந்தபார்...
 ச்கபா்கி அவடர தன ்க்்கம் அமர 
டவத்து ஏதுப்்பா இந்த அம்்பாள் ்சிட் 
என ்்பாறுடமெபா்க ச்கட்ைபான...
 ்சீதபாரபாமன நெைந்தடத ்்சபால் 
ஆரம்்ித்தபார்... ச்கபாெிலுக்கு ச்பாெிட்டு 
அ ப் ் டி ச ெ  பீ ச ்  ் ்க பா ஞ ்ச  ச நெ ர ம் 
நெிக்்க்பாசமனு ச்பாசனன ்பா...திரும்்ி 
வரும் ச்பாது ஒரு ட்ென இந்த ்சிட்டெ 
என்கி்ட்ை ்்கபாடுத்து, தபாத்தபா சநெத்து 
நெபான விடளெபாை வந்தப்் இது ்கடரெில 
ஒதுங்கிெிருந்தது... நெபான இடத வீட்டுக்கு 
எ டு த் து ட் டு ப்  ச ் பா ச ன ன . . .  நெ பா ங ்க 
முஸ்லிம் என்தபால இடத டவத்துக் 
்்கபாள்ள முடிெபாதுனு அம்மபா ்கிடைச்ச 
இைத்திச்செ டவச்சிை ்்சபானனபாங்க...
இடத டவக்்க தபான வந்சதன. உங்கடள 
்பார்த்தபா ஐெர் தபாத்தபா மபாதிபாி ்தபாியுது... 
நெீங்க எடுத்துட்டு ச்பாய பூடெ ்்சயங்க 
எனறைபான அந்த ட்ென அனவர்... ஏன்பா 
அவன ்்சபானனபா நெீங்க எடுத்துணடு 
வர்பாமபா... ச்பாலீஸ் ஸ்சைஷன் ச்பாய 
்்கபாடுனு அந்த ட்ென்கிட்ை ்்சபால் 
சவணடிெது தபாசன...
 ்்சபால்பாம இருப்ச்னபா ச்கபா்கி... 
அ து க் கு  அ ன வ ர்  ் ்ச பா ன ன பா ன ... 
அவங்க்கிட்ை ்்கபாடுத்தபா நெம்ம்கிட்ை 
ஆெிரம் ச்கள்வி  ச்கட்டு துடளச 
்்சடுப்்பாங்க.... நெீங்க உங்க வீட்டுக்கு 
எ டு த் து ப்  ச ் பா ய  பூ ட ெ  ் ்ச ய ங ்க 
த பா த் த பா னு  ் ்ச பா ன ன பா ன . . .  எ ன க் கு ம் 
இந்த ்சிட்டெ ்பார்த்ததும் ்சபாட்்சபாத் 
அந்த ்லிதபாம்்ிட்கசெ சநெபாில வந்து 
எனடன எடுத்துணடு ச்பாய பூடெ 
்ணசணனு ்்சபாலறை மபாதிபாிெிருந்தது என 
ஈனஸ்வரத்தில ்்சபாலலி முடித்தபார்...
 ச ்க பா ்க ி  அ ப் ் பா ட வ  ் ம ல ் 
அரவடணத்து,  அடுத்து தன ்குத ி 
ெிலுள்ள ச்பாலீஸ் ஸ்சைஷனுக்கும், 
ஊ ை ்க ங ்க ளு க் கு ம்  ச ் பா ன  ் ்ச ய து 
வரடவத்தபான... அவர்்கள் அடனவரும் 
வந்தவுைன விஷெத்டத கூறைி அடத 

்தபால்்பாருள் ஆரபாயச்சி அலுவ்்கத்தில 
ஒப்்டைக்்க ்்சபானனபான.
 ்ச ி ட ் க் கு  ் க் ்க த் த ி ல  நெ ி ன று 
ச ் பா ட் ச ை பா க் கு  ச ் பா ஸ்  ் ்க பா டு த் த 
்லலிடெ ்பார்த்து ச்பாட்சைபா்கிரபா்ர், 
சமைம் அம்மன ்சிட்க்கு ்க்்கத்து் நெீங்க 
நெிக்கும் ச்பாது எது அம்மன ்சிட்னு 
்தபாிெ்னு ஒரு ்ிட்டை ச்பாட்ைபான... 
அதில பூபாித்த ்லலி, அம்்பாள் ஆத்துக்கு 
வந்தவுைசனசெ அதுக்கு ்பாெ்சம் எல்பாம் 
்்சயததபா்க ஒரு உருட்டு உருட்டினபாள்... 
ச்கபா்கியும் , அவன அப்்பாவும் ்சிட்டெ 
அவர்்களிைம் ஒப்்டைத்து விட்டு 
நெிம்மதிெபானபார்்கள்...
 அடுத்த நெபாள் ்க்்கத்து வீட்டு 
்ிசசுமணி, மபாமபா எல்பா ச்ப்்ர்்யும் 
உங்கள ்த்தி  தபான ச்பாட்டிருக்்கபா 
எனறு இரணடு மூனறு ச்ப்்டர ச்கபா்கி 
ட்கெில ் ்கபாடுத்தபான... அடத வபாங்கி 
்பார்த்த ச்கபா்கி மூர்சட்செபா்கி ச்சபா்பாவில 
்்பாத்துனு விழுந்தபான... 
 ஏனனபா எனனபாசசு எனனபாசசு்ென 
ஓடிவந்த ்லலி அவன மு்கத்தில தணணீர் 
்தளித்து ்தளிெ டவத்தபாள்....
 ச்கபா்கி மூர்சட்செபானதறகு ்கபாரண 
்மனனனு தபாசன செபா்சிக்்கறைீங்க.. . 
இதுதபான...
 ்்கபாட்டை எழுத்தில ்லலி (எ) 
்லிதபா (வினு்சக்ரவர்த்தி குரு்சிஷ்ென 
்ைத்தில இனிஷிெல ்ரபாம்் முக்்கிெம்னு 
மசனபாரமபாடவ ்்சபாலறை மபாதிபாி, ்லலி 
்ரபாம்் முக்்கிெம்) மபாமிெிைம் பீச்சில வந்து 
ச்சர்ந்த ்லிதபாம் ி்ட்க ்சிட்.... ்கமிஷனர் 
்பாரபாட்டு எனறு மறறை வி்ரங்களுைன 
்லலி ்சிபாித்தப்்டி ்சிட்டெ ி்டித்தப்்டி 
ச்பாஸ் ்்கபாடுத்த மபாதிபாி ச்பாட்சைபா... 
அைப்்பாவி்களபா இதுதபான ் ்சபாலவ்தல்பாம் 
உணடமெபா ஊை்கங்கசள என நெிடனத்து 
மெங்கினபான...
 ் ல லி  ச ்க பா ்க ி ட ெ  ் பா ர் த் து 
நெபாடளக்கு நெபாம இரணடு ச்ரும் ்மபாீனபா 
பீச ச்பாசவபா்மன கூறை விட்ைபான ெூட் 
ச்கபா்கி...

n
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சவால்்களின் வால்்கனள வவட்டி விடாபத நீ 
பமபலறிச் வசல்ல - அது உன்னைத்   தாங்கிப் ேிடிக்கலாம்

அழு்கின்ற சநதர்ப்ேங்களில் அழுன்கனய அடக்கி னவக்காபத  
தைினமயிபலனும் அழுதுவிடு மைச்சுனமயாவது குனறயட்டும்

சநதர்ப்ேங்கனள நழுவ விடாபத அவமாைப்ேட பநர்நதாலும் 
ேயன்ேடுத்திவிடு அச்சங்கபளனும் வில்கட்டும்

அவமாைங்கனள மறநது விடாபத அனவதான் 
உன் உயர்விற்கு உயிர் வ்காடுககும் 

ஏழ்னம தநத ஏளைத்னத மறநதுவிடாபத 
உன் வீண் வசலவின் வீரியத்னத அது ்கட்டுப்ேடுத்தலாம்

ே்ணம்தான் வாழ்கன்க என்று இருநது விடாபத 
ே்ணம் இருப்ேவனுககும் மர்ணம் உண்டு மறநது விடாபத...

- தீ்பா

 

பவதனை

இற்றுப்போய ஏஙகும்
    இதயத்தின் பவதனைனய
முற்றும் அறிநது
     முன்கசூடிப் - ேற்ற 
உளமில்லா மன்ைவபை 
     உளவவப்ேம் தீர்த்துக
குளநதாபை தாருங
      குளிர். 

. 
ஏடி வர்ராென்
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நூல : பூரண ்்பாறகுைம்
ஆ்சிபாிெர் : ்கவிஞர் ்ழநெி்பாரதி
விட் : ரூ 140/-
்திப்்்கம் : ்்கபானடறை ்வளியீடு

குளிர்்கபா் அதி்கபாட்ெின சூைபான 
சதநெீபாின சுடவ்ென என ட்க்களில 
தளும்்ி வழி்கிறைது இப்்்ருவனம்.

எப்்்ருவனம் எனச்பாருக்கு 
பூரண ்்பாறகுைம் எனுசமபார் 
அைர்வனம் எனச்ன.

எங்ஙனம் நூ்்னச்ன ?

நூறு ்கிடளநெீட்டி
ஆெிரம்  பூப்பூத்து
இ்ட்்ச இட்ெட்சத்தபால
எங்ஙனம் துெிலும் என மனக்குருவி....

இப்்டிதபான ்ிர்ஞ்ச்மன 
அட்சந்துக்்்கபாணசை இருக்்கிறைது பூரண 
்்பாறகுைம்...

அ்கத்திலிருந்து புறைத்திற்கபா, 
புறைத்திலிருந்து அ்கத்திற்கபா என ்கவிஞடர 
ச்பா்சவ எனக்குசமபார் மெக்்கம் 
தரு்கிறைது இவவைர் வனம்.

சுடவெபான சதநெீடர அழ்கிெ 
ச்கபாப்ட்ெில நுடர ததும்் தரும் 
அழ்கிெட் ர்சிக்்கினறை ்மன ர்சடனக்கு 
ம.்்ச அவர்்களின ஓவிெம் விருந்து...

அட்டைப்்ைத்தில வபானநெீ்ம் ்கைலநெீ்ம் 
்்ரு்க, தட்க்ச்கபாதும் ்சரக்்்கபானடறை 
நெிறைம் பூ்சி சமபான நெிட்ெில தபாழதிறைவபா 
இடமசெபாடு புறைபாவின குனு்கலில 
விபாிந்திருக்கும் ம்்ரன பூத்திருக்கும் 
சதவி... 
்கபாண ்கபாண 
ஆெிரங்கணணுடைெபாளபா்க அட்ச்கிறைது 
என ஆவி.

அைைபா ! அவவளவு ச்ரழகு...

வனத்தினுள் நுடழயும் ்சிலிர்ப்ச்பாடு 
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நுடழ்கிசறைன... ்கவிஞபாின ்்சபாற்கள் 
வனத்தின ஈரத்டத ்சட்செ 
நெறுமணத்சதபாடு ்க்சிெ விடு்கிறைது.

முப்்பாலில மூனறைபாம் ்பாட் 
்கபாத்்னறு நெபானகு வட்க குணங்களிச் 
நெலவிருந்தபாய ்டைக்்கிறைது இந்நூல...

்கபாதலின நெிடனவபாய,  தவிக்கும் 
்மபாழிெபாய, மடழெின உணர்வபாய, 
்ிபாிவின துெரபாய எதிலும் எஙகும் 
இெறட்கெின ச்கபாப்ட்ெில ்கபாதல 
ர்சத்டத ஊறறைி ஊறறைி தரு்கிறைபார் 
்க்்கத்திறகு ்க்்கம்....

பூரண ்்பாறகுைம் எது என எனடன 
ச்கட்டிருந்தபால மரங்கள் நெிடறைந்த அைர் 
வனம் எனறுதபான ்்சபாலலிெிருப்ச்ன 
என்டத ்கவிஞர் ்ழநெி ்பாரதி அறைிவபார்.

அதனபாச்செ, பூரண ்்பாறகுைம் என 
மனதிறகு ்நெருக்்கமபானதபா்க இருக்கும் 
என்டதயும் அறைிவபார்.

இெறட்கடெ ்கபாதலிப்்தும், 
்கபாத்்ன்து இெறட்க எனறுணர்ந்தும் 
இெல்பாய வபாழும் ்்ருவபாழவுதபாசன 
பூரண ்்பாறகுைம்.

அைைபா ! ஒவ்வபாரு ்கவிடதெிலும் 
உடறைந்திருக்கும் ்டிமங்கள் விெக்்க 
டவக்்கினறைன, ்சி் ்டிமங்கள் ்மலலிெ 
புனனட்கடெ இதழிடைெில விபாிெ 
்்சய்கிறைது, ்சி் ஆச்சபாிெமூட்டு்கினறைன.

நெவர்சம் ஏந்திெ ்டிமங்கள் ்கவிடத 
சதபாறும் அட்ச்கிறைது அதில குறைியீடு்கள் 
முத்தபாயப்பு ஆ்கினறைன...

்டிமம், குறைியீடு, முரண ்்சபால 
அத்தடனெிலும் இெறட்கெபாய 
நெறுமணமூட்டி வழி்கிறைது வ்சீ்கர ்கபாதல.

்கபாறறு ்வளிெிடைெில ்கபாதல ்்சயது 
நெி்வூறைி ததும்பும் விழி்களும் எனறு 
்கபாதலிெின ்கண்களிச் நெி்த்டத ்கணை 
ம்கபா்கவிெின ்பாரதிக்கு ஒப்பு ்கவிஞர் 
்ழநெி ்பாரதி எனில அது மிட்கெல்.



இறு்கிெ ்பாடறைெின
ஈரக்்க்சிடவ
்கண்களறைிெபாது ்கைந்து வந்தபாய

உனடன ்ின்தபாைர்ந்த
அதுதபான
இப்ச்பாது
உனக்குமுன பூத்திருக்்கிறைது
ஒரு ்னிம்ரபா்க



இக்்கவிடதெில மிளிரும் இெறட்கெின 
ச்ரழட்க வர்ணிப்்தபா? ்கவிஞபாின 
அவதபானிப்ட் ச்பாறறுவதபா? மடறைந்து 
்கிைக்கும் அறைிவிெட் விெப்்தபா? 
அல்து ்டிமத்டத ்்கபாணைபாடுவதபா?

ஈரம் ்க்சியும் ்பாடறை்களின ச்ரழட்க 
தினமும் ர்சிக்்க வபாயத்தவள் நெபான.... 
ஒவ்வபாரு முடறை ்கைக்கும் ச்பாதும் 
்கலலுக்குள் ஈரம் என வபாயவிட்டு 
்்சபாலலிெிருக்்கிசறைன.

அப்்பாடறை்களின ஊைபா்க வ்சீ்கபாிக்கும் 
்்ெர் ்தபாிெபாத பூக்்களின 
ம்ர்ச்சிடெயும் ்கணடு ர்சித்து 
இருக்்கிசறைன.

இந்த மட்க்்கபாட்்சிெில இெறட்கெின 
ஆட்்சிடெ அனு்விக்்க்பாம். அத்தட்கெ 
்கபாட்்சி்ெபானடறை விபாித்திருக்்கிறைது 
இக்்கவிடத.

இக்்கபாட்்சிெிடன
அவதபானித்த ்கவியுள்ளம் 
ச்பாறறுதறகுபாிெது.

நெீபாின வழி ர்க்சிெமபானது... எஙகும்   
்ெணித்து, எடதயும் ்கடரத்துவிடும் 
இெலபுடைெ நெீபாிடன தனனுள்ளும் 
அனுமதிக்கும் ்பாடறை என்தும்...  
்பாடறைெிலும் பூ முடளக்கும் நெீர் இருந்தபால 
எனும் அறைிவிெலும் ்்பாதிந்து ்கிைக்கும் 
இக்்கவிடத விெப்புக்குபாிெது.

இதில, ்வறும் ்பாடறையும்,நெீரும், பூவும் 
மட்டுமபா ்தபாி்கிறைது.

இறுக்்கமபானவர் எனறு அறைிெப்்டும் 
ஒருவபாிைம், ்பாடறைெில ்க்சியும் நெீ்ரன 
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்க்சியும்  ்கபாதலும், ஓட்செினறைி ்க்சியும் 
்பாடறைெின ஈரத்டத ்கண்கள் அறைிெபாது 
்கைந்துவிை... 

்கைந்து விட்ைவபாின  முன்பா்க ெபாருக்கும் 
ம்ர்ந்து விைபாத ஒரு ்கபாதல மட்ப்பூவபா்க 
ம்ர்ந்து இருக்்கிறைது என ்்சபாலலும்  
இக்்கவிடதெின ்கவித்துவமும், 
்னமு்கத் தனடமயும் ஒரு வ்சந்தத்தின 
நெறுமணத்டத வபா்ச்கன மீது தூவு்கிறைது.



அன்ி்பான எடதயும்
அ்கழவபாெபாசத 



எவவளவு ஞபானம் நெிடறைந்த வபாழவிெட் 
சுமந்து நெிற்கினறைன இவவபாி்கள்.

அன்ினபால உ்்களப்்வருக்ச்க 
சதபானறும் இவவபாி்கள்.

அ்கழவபாெபாத ்்ருமனமுடைெவர் 
்கவிஞர் என்டத உணர்ந்சதபார் 
உணர்வர்.

அறைம் ்சபார்ந்து வபாழும் உனனத ்கவிஞன 
என்தறகு இடதவிை சவ்றைனன ்சபானறு 
சவணடும்...



்சிறு இறைட்கப் புறைக்்கணித்தபாலும்
உன நெிடன்வளி்ெஙகும்
குறுக்கும் ்நெடுக்கும்
நெிடறையும் ்றைடவ்கள்



இக்்கவிடதெில ்கவிஞன என்டத 
்கைந்து ஒரு உனனத மனிதனபா்க உெர்ந்து 
நெிற்கிறைபார்.



அட்சயும் ்்சங்கனி்கள்
்மௌனமபா்க ஒலிக்்கினறைன
வபானத்து மணி்கள்



இக்்கவிடத அைர்வனத்துள் இெல்பா்க 
டைக்கூவின இட்ச ்க்சிந்த்டி 
இருக்்கிறைது

வபானத்து மணி்கள் ஒப்புடம புதிது.... 
ெபாரும் ்்சபால்பாத ்சிந்தடன.



ஓபாிட் தத்தளிக்்கிறைது
உன இதெத்தின
திடரச்சீட்ெபா்க



்ிறைர் அறைிெபாது மடறைக்கும்ச்பாது
தத்தளிக்்கபாத இதெம் ஏது
திடரச்சீட்ெபான இட் இனிடம.

்கவிஞர் ஒரு ்றைடவெினளரபா்க 
வனத்தில ்சிறைகு விபாித்து சதன்சிட்ைபா்க, 
மபாம்்ழச்சிட்ைபா்க, ்்கபாணை்பாத்திெபா்க, 
உழவபாரக் குருவிெபா்க உ்பா 
வரு்கிறைபார்... நெம்டமயும் விரல ்ிடித்து 
அடழத்துக்்்கபாணடு...

இனி வரும் ்சமூ்கத்துக்கு ்றைடவ்களின 
்்ெர் தபாங்கிெ பூரண ்்பாறகுைம் 
ச்பாதும் ்கபாைறைிெ.

ம்கபாநெதிடெப் ச்பா் ்கிடள்ிபாியும் 
வழிடெக் ்கணடு புல அட்செ பூ ம்ர  
தபாழவபாரக் ்கபாறறைில அ்கஙகுடழெ  
நெினறைது திடனக்குருவி மட்டுமல் 
நெபானும்தபான...

ஒரு வபா்ச்கடன குருவிெபாக்்கி விடு்கிறை 
்்ருங்கபாடு பூரண ்்பாறகுைம்.

ச்கபாடிட்டு ்கபாட்ை ச்கபாடி இருக்்கிறைது, 
எனினும் அத்தடனடெயும் ்்சபாலலிவிைல 
முடறைெனறு... ்்சபால்பாமல ்்சலவதும் 
முடிெபாத ஒனறு...

திடனக்குருவிெபா்க நெிற்கதபான சவணடும் 
்சிறைிது சநெரம்.
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இைம்விடுவது ச்பா்
அதறகுச ்சறறுமுன
உதிர்்கிறைது
ஓபாிட்.



ஆ்கபா ! வனத்தின ்சமனநெிட்டெ 
்பாடு்கிறைது...
கூைசவ ்கபாத்திருத்தலின நெீளத்டத 
எவவளவு நெபாசூக்்கபா்க ்்சபால்கிறைது 
்கவிடத.

உதிரும் இட்க்கு இத்தடன அழட்க 
ச்சர்க்்க முடியுமபா? என விெக்்க 
டவக்்கிறைது.

இட்டெ ்றைடவெபா்க, ்றைடவடெ 
இட்ெபா்க ்கணை ்கபாட்்சிப்்ிடழ 
்கணங்கள் தவறைிலட் என 
சதபானறு்கிறைது.



அந்த மட்வஞ்சிடெ
்கணணுறறை்்பாழுது
:
:
:
அவளினறைி அடமெபாது ்கபாடு



்்ண எனும் ்்ருவனம் வளர்த்து  
்சுந்தழல சுைர ஞபானம் மிளிர்்கிறைது 
்கவிடத்ெஙகும் ்சட்செ நெறுமணம் வீ்சி. 
கூந்த்ருவி அழ்கிெ ர்சடன.



எழுத 
எழுத 
ஓெவிலட் மடழ 
்கனிெின வட்ைத்திலிருந்து ம்பாின 
விளிம்்ில 
ம்பாின விளிம்்ிலிருந்து இட்ெின 
சநெர்ச்கபாட்டில 
்சபாிந்து 
உெிர் தளும்பும் துளி்கடள 
முத்தத்தின நெ்கரும் ்டிமமபாக்கு்கிறைபாய நெீ

்்சபாற்களறறை மடழெில ்சை்சை்வன 
்்பாழி்கிறைது 
்கவிடத



அை ! மடழ நெழுவும் ்கபாட்்சி முத்தத்தின 
நெ்கர்வு என்து ர்சடனெின 
உச்சமல்வபா...

இதில உள்ள ்டிமத்டத விளக்்க 
சவணடுசமபா... புபாிந்து ர்சித்து 
்டியுங்கள்... ஒரு ்மலலிெ புனனட்கடெ 
உங்கள் வபானின ஓெபாத மடழ 
்பாி்சளிக்கும்.



நெீருளி்கள் ்்சதுக்கும் 
நெினனழகுக்குப் பூ நெீட்டி ்பாடறைக்குள் 
உடறைந்திருக்்கிறைபான 
்கலதச்சன.



அைைபா ! ெபாரும் ்சிந்திக்்கபாத ்சிந்தடன...
எவவளவு அவதபானிப்பு, 
ட்கெபாணடிருக்கும் உத்தி மட்க்்க 
டவக்்கிறைது.

்கற்டனெின வறறைபாத ெீவநெதி்ென 
மிளிர்்கிறைது ்கவிடதெின வனப்பு.


கூழபாங்கலட் எடுத்தச்பாது
சவணைபாம் 
தணணீபாிலிருந்து
அடதப் ்ிபாித்துவிைபாசத
ஒவ்வபாரு ்கலலும் 
ஒரு ்கபாதல என்கிறைபாய

அப்ச்பாது 
உன ்பாதங்கடள
மீன்கள் 
முத்தமிட்டுக்்்கபாணடிருந்தன



்கனிவில ்கனிந்த ர்சடன.
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ம்ரறறை
்கபாம்்ின ்பாலில
வழி்கிறைது
நெீெறறை
தனிடம



ஒரு ்ிபாிவின ஏக்்கத்டத உணர்த்த 
இடதவிை வலிடமெபான உவடம 
உணைபா ?

்கபாதலின மனநெிட் ்கபாண்வறறைில 
எல்பாம் அடதசெ ்கபாணுமனசறைபா.



நெீரறறை ச்பாதும்
இந்தக் ச்கபாப்ட்ெில
வடரெப் ்ட்டிருக்கும் மீன்கள்
அஙச்கசெ நெீந்திக்்்கபாணடிருக்்கினறைன
்நெடுசநெரமபா்க



நெீரறறை ச்பாதும் அஙச்கசெ நெீந்திக் 
்கிைக்கும் மீன்கள்...

ஆ்கபா ! நெல்்தபாரு டைக்கூவிற்கபான 
்கபாட்்சி விவரடண.

எனினும், நெீரறறை ச்பாதும் ்கணணீபாில  
்கெ்பா்க நெீந்தும் துெபாிடன சுமந்த 
ச்கபாப்ட்...

்கபாதல ஒரு முடறை நெிரப்்ிவிட்ை ்ின 
அக்ச்கபாப்ட் ்வறுடமெபாவசத 
இலட்....

நெிடனசவபா, தவிப்ச்பா, உணர்சவபா, 
்ிபாிசவபா ஏசதபா ஒனறு அவளிைம் ்கபாறறு 
வடிவம் ்்றறைடத ச்பா் வடிவம் 
்்கபாணை ்கபாத்பால நெிரம்்ி வழிந்துக் 
்்கபாணசைெிருக்்கிறைது ச்கபாப்ட்.



அனபு இருத்தலுக்கும்
இல்பாடமக்குமிடைெில
அட்யும்
ஒரு மபா்சறறை சுைர்



அந்த சுைபாில மினனி மிளிர்்கிறைது பூரண 
்்பாறகுைம்.

்கபாதல இ்க்்கிெ வபாிட்செில ்தபானமமும் 
நெவீனமும் ட்கச்கபார்த்த பூரண ்்பாறகுைம் 
என்றைனறும் முதலிைத்தில சவர்விட்டு
நூறு ்கிடளநெீட்டி
ஆெிரம்  பூப்பூத்து
இ்ட்்ச இட்ெட்சக்கும்
அழ்கிெ ்ிர்ஞ்சமபா்க.

வபா்சிப்ச்பாபாின மனதில எல்பாம்...

வபாழத்துக்்கள்

அன்ோைவர்்கள அனைவருககும் ... 
 
முயற்சி்கள வ்காபராைாவால் ேலமுனற தனடேட்டு முடக்கப்ேட்ட நினலயில் 
எப்ேடியும் இப்போதாவது சிறப்ோை குடும்ேப்வோறுப்னே நழுவவிட்டுவிடக 
கூடாவதன்ற எண்்ணத்தில் எைது ம்கன் ஃேரிதுககு இல்லற வாழ்வின் 
இன்ணவிழானவ ஏற்ோடு வசயது குறிப்ேிட்ட நாளில் (21.08. 2021) விழா மி்கச் 
சிறப்ோ்க நடநபதறியது. இஙப்க  ேிரான்ஸிலும் அதி்கமாைவர்்கனள அனழக்க 
முடியவில்னல. வவளிநாட்டிலிருககும் எைது உறவு்களுககும், நண்ேர்்களுககும் 
ம்ணவிழா வசயதினய அறிவிக்கவில்னல. ்கார்ணம் உல்கபம ்கதி்கலங்கி 
நிற்கும் பவனளயில் இைியவசயதினயககூட வசால்லிகவ்காளள மைம் 
இ்ணங்கவில்னல.  என்னை உ்ணர்நதவர்்கள என்னை நிச்சயம் மன்ைிப்ோர்்கள 
என்ற நம்ேிகன்கயுண்டு. வநதிருநபதார் வாழ்த்தளித்பதார் அனைவருககும் 
நன்றி!
        தமிழ்வநஞசம் அமின்
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 தவம் ்்சயதல என்து மடனவி 
மக்்கள் முதலிெ சுறறைத்தபாடரத் துறைந்து ்கபாட்டில 
்்சனறு தனிடமெில சமற்்கபாள்ளும் ்்செல 
அல். அனறைபாைம் நெபாம் ்்சயயும் ஒவ்வபாரு 
்்செலும் தவசம. ஒரு ்்செல தூயடமெபா்கச 
்்சயெப் ் டும்ச்பாது அதுசவ தவமபா்கினறைது. 
அத்தூயடமடெச ்்சயயும் அடனத்துச 
்்செல்களிலும் ்கடை்ிடிக்்க சவணடும். 
அவவபாறு ்கடை்ிடித்சதபாமபானபால தவத் 
திடன நெிதம் புபாிெ்பாம்.
 அறைிவு சமம்்ட்டு, நெல்து ் ்கட்ைது 
எது எனறு அறைிெபாத குழந்டதப்்ருவத்தில 
நெபாம் ்்சயயும் அடனத்துச ்்செல்களும் 
்்ரபாலும் விரும்்ப்்டுவதபா்கசவ அடம 
யும். ஏ்னனறைபால அந்சநெரத்தில மனம் 
எந்தவித ்க்ப்்ைமுமினறைித் தூயடமெபா்கக் 
்கபாணப்்டும்.
 ்லசவறு ்க்ப்்ைங்கள் நெம்முடைெ 
மனதில வந்துச்சர உணடமக்கும் ச்பாலிக் 
கும்கூை வித்திெபா்சம் ்கபாண இெ்பாமல, 
ச்பாலிடெ சநெபாக்்கிசெ ்்சலலும் நெிட் 
உருவபா்கினறைது. இதனபாச்செ நெம்முடைெ 
சுெத்டதக்கூை ்ிறைருடைெ ச்பாலிடெக் 
்்கபாணசை ்வளிப்்டுத்தும் நெிட்ெில 
உள்சளபாம். இந்நெிட் மபாறை சவணடுமபானபால 
நெபாம் ்்சயயும் ஒவ்வபாரு ்்செலும் 
தூயடமெபான மனத்துைன தவம்ச்பால 
இருக்்க சவணடும். 
 குழந்டத்களுக்குப் ்்றசறைபாரபா்க 
வபாழும் வபாழவில, அவர்்களுடைெ எண 
ண ங ்க ளு க் கு  வ டி வ ம்  ் ்க பா டு ங ்க ள் . 
ஏறறைங்களுக்கு ஏணிெபாெிருங்கள், அவர் 
்களுடைெ ்பார்டவ்களுக்குக் ்கண்களபா 
ெிருங்கள், அவர்்களுடைெ ்கனவு்களுக்குக் 
்கபா்கிதங்களபா்க இருங்கள். இதனமூ்ம் 
் ் ற ச றை பா ர்  ் ண ி ட ெ ச ெ  த வ ம பா ்க ச 
்்சயெ்பாம்.
 மடனவிக்குக் ்கணவனபா்கசவபா 
்கணவனுக்கு மடனவிெபா்கசவபா வபாழும் 
வபாழவில, ்நெறறைிக்குப் ்்பாட்ைபா்க இருங 
்கள், கூந்தலுக்கு மணமபா்க இருங்கள், 
்கறபுக்குக் ்கபாவ்பா்க இருங்கள், சதபாற்தில 

முதனடமெபா்க இருங்கள், உணர்வு்களுக்கு 
உணடமெபா்க இருங்கள், உள்ளத்தரு்கில 
உபாிடமெபா்க இருங்கள். இதன மூ்ம் ்கணவன 
மறறும் மடனவி ்ணிடெயும் தவமபா்க சமற 
்்கபாள்ள்பாம்.
 ்்ற்றைபாருக்குப் ் ிள்டளெபா்க 
வபாழும் வபாழவில முதலில அனட்க் 
்கபாட்டுங்கள், வளர வளர இன்த்டதக் 
்்கபாடுங்கள். இறுதிவடர உங்கள் கூைசவ 
அரவடணத்துச ்்சலலுங்கள். மடறைந்த 
்ிறைகும் மனக்ச்கபாெிலில வணஙகுங்கள். 
இதன மூ்ம் ்ிள்டள எனறை ்்செலிலும் 
தவத்திடன சமற்்கபாள்ள்பாம். 
 நெல் நெண்ர்்களபா்க வபாழும் வபாழவில, 
்தளிவபான புபாிதலுக்கு இைம் ்்கபாடுங்கள், 
நெட் ி்லும் ்கற ி்டனப் ச்பாறறுங்கள், நெலவழிப் 
்டுத்துவதில ச்பாட்டிப் ச்பாடுங்கள். 
இதன மூ்ம் நெண்னபா்க வபாழும் ச்பாதும் 
தவத்திடன சமற்்கபாள்ள்பாம்.
 ் ண ி ் ்ச ய யு ம்  இ ை த் த ி ல , 
்கைடமடெ ்கருத்தபா்கச ்்சயயுங்கள்.  உங்க 
ளுக்்கபான இைத்டதக் ்கருவடறைச்பால 
புனிதமபாக்குங்கள்,  ் ்சயயும் ் தபாழிட்த் 
்தயவமபா்கப் ச்பாறறுங்கள், உங்களுக்கு 
சமலிருப்்வர்்கடள சமனடமெபா்க உணருங 
்கள்,  ்கீழ ிருப்்வர்்களுக்கு ஏணிெபா்க 
மபாறுங்கள், இடணந்திருப்்வர்்களுக்கு 
இன்த்டதப் ் ்கிருங்கள். இதனமூ்ம் ் ணி 
்்சயயும் இைத்திலும் தவத்திடன சமற 
்்கபாள்ள்பாம்.
 இதடனப்ச்பா் எந்த்வபாரு ்ணி 
டெயும் ்க்ப்்ைமில்பாமல, தூெ மனதுைன 
்்சயயும்ச்பாது அப்்ணிசெ தவமபா்கினறைது. 
எனசவ தவம் ் ்சயவது என்து அடனத்டதயும் 
துறைந்து, தனிடமெில சமற்்கபாள்வது அல .் 
மபாறைபா்க, அடனத்டதயும் அரு்கில இடணத்துக் 
்்கபாணடு ்பாிசுத்தமபான மனநெிட்ெில 
சமற்்கபாள்வசத ஆகும். எனசவ நெபாள்சதபாறும் 
்்சயயும் அடனத்துச ் ்செல்கடளயும் ் பாிசுத்த 
மபா்கச ்்சயவதன மூ்ம் தவத்திடன நெிதம் புபாி
சவபாம்.                                                     n
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 அப்்பாடவப் ்றறைி நெிடனக்கும் 
ச்பா்தல்பாம் ்சி்க்ரட் வபா்சம் அடிக்்கிறைது. 
ஆம் அப்்பா ்சி்க்ரட் புட்கப்்பார்.
 ்ச ி ்க ் ர ட்  ் ி டி ப் ் து  எ ன றை பா ல 
எலச்பாரும் ச்பா் அவ்சர அவ்சரமபா்க 
இழுத்து அடரகுடறைெபா்க ்பாதிெிச்செ 
்ச ி ்க ் ர ட் ட ை  ்கீ ச ழ  ச ் பா ட் டு  ம ி த ி த் து 
்்சலவடதப் ச்பால இருக்்கபாது. அப்்பா 
்சி்க்ரட்டை ர்சித்து புட்கப்்பார்!
 ்சிறுவெதிலிருந்சத அப்்பாவுக்கு 
்சி்க்ரட் வபாங்கி வருவது நெபானதபான. ்சி்க்ரட் 
மட்டுமல் ் வத்தட் ்சீவலும் கூை. அப்்பா 
்வத்தட்டெ எடுத்து ்கபாம்ட் ்கிள்ளி 
்வத்தட்ெின இருபுறைமும் சுணணபாம்ட் 
தைவி ்சீவலுைன மடித்து வபாெில ச்பாடுவபார் 
அடத ்மனறு ்்கபாணசை ்சி்க்ரட் 
்ிடிப்்பார். ்வறறைிட் ்மனறு ்சி்க்ரட் 
்ிடிக்கும்ச்பாது வரும் ்சி்க்ரட் வபா்சம் சவறு 
மபாதிபாி இருக்கும்.
 அப்்பா ்சி்க்ரட் ்ிடிக்்க ்கபா் 
அட்ைவடண டவத்திருப்்பார் என 
எ ன க் கு த்  ச த பா ன று ம் .  ஏ ் ன ன றை பா ல 
்தபாைர்ந்து புட்கத்துக்்்கபாணசை இருக்்க 
மபாட்ைபார் அதற்்கனறு சநெரம் இருக்கும். 
்கபாட் எழுந்தவுைன ்கழிவடறைக்குச 
்்சலலும் ச்பாது ்சி்க்ரட் உைன ்்சலவபார் 
்ிறைகு டீ குடித்துவிட்டு ்்சயதித்தபாள் 
்டித்துக் ்்கபாணசை ்சி்க்ரட் ்ிடிப்்பார் 

ி்னனர் ்சபாப்்பாட்டுக்கு ி்றைகு ஒரு ்சி்க்ரட் 
எப்ச்பா்தல்பாம் டீ குடிக்்கிறைபாசரபா 
அப்ச்பா்தல்பாம் ்சி்க்ரட் எப்ச்பா்தல்பாம் 
்சபாப் ி்டு்கிறைபாசரபா அதறகுப் ி்றைகு ஒரு ்சி்க்ரட் 
்சி்நெபாட்்களில நெள்ளிரவு சவடள்களில 

தூக்்கமினறைி ஏசதபா ஒரு புத்த்கத்டத 
வபா்சித்துக் ்்கபாணடு புட்கத்துக்்்கபாணடு 
இருப்்பார்.
 ்வளிெில ் ்சலலும்ச்பாது ்சி்க்ரட் 
்ிடிப்்தறகு அப்்பா ்ச ி் இைங்கடள 
சதர்வு ்்சயது டவத்திருந்தபார்.
 நெபான அர்்ன்ஙகு ்தபாைக்்கப் 
்ள்ளிெில ்டித்த ச்பாது ்ள்ளி முடிந்து 
எனடன ட்சக்்கிளில அடழத்துக்்்கபாணடு 
்கபாளவபாய்கடர வழிெபா்க புதிெ வீட்டு வ்சதி 
வபாபாிெம் சநெபாக்்கி வருசவபாம். அப்ச்பாது 
வழக்்கமபா்க ஒரு ்கடைெில நெிறுத்தி அவருக்கு 
்சி்க்ரட்டும் எனக்கு தின்ணைங்களும் 
வபாங்கிக்்்கபாணடு இப்ச்பாது இருக்கும் 
SBA ஸ்கூல அருச்க உள்ள ்்பாிெ 
புளிெமரம் (அந்த மரம் இப்ச்பாது இலட்) 
அருச்க ட்சக்்கிடள நெிறுத்தி எனடன 
ட்சக்்கிளில உட்்கபாரடவத்து விட்டு ்சி்க்ரட் 
புட்கத்து விட்டு மீணடும் ட்சக்்கிடள 
மிதிப்்பார்.
 இரு்சக்்கர வபா்கனத்தில நெபானும் 
அப்்பாவும் திருவபாரூர் சநெபாக்்கி ்்சலலும் 
ச்பாது ்சவளக்்கபாரன அருச்க மரங்கள் 
சூழந்த இைத்தில ்சபாட்செபாரத்தில 
வணடிடெ நெிறுத்தி ்சி்க்ரட் புட்கப்்பார். 
அதுசவ திருத்துடறைப்பூணடி சநெபாக்்கி 
்்சனறைபால தட்ைபான ச்கபாெில ்பா்த்திறகு 
முனனர் ்சபாட்செபார மரத்தடிெில ்சி்க்ரட் 
புட்கப்்பார். கும்்ச்கபாணம் ் ்சனறைபால 
நெீைபாமங்க்த்திறகு முனசன ்சபாட்செபார 
மரத்தடிெில ்சி்க்ரட். உள்ளிக்ச்கபாட்டை 
சநெபாக்்கி ்்சனறைபால சம் நெபாட்க அருச்க 
நெபாவல மரத்தின ்கீசழ ்சி்க்ரட்.இப்்டி 
எல்பா திட்ச்களிலும் அவருக்்்கனறு ்சி் 
மரங்கள் இருந்தன.
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 அவர் நெ ிடனத்தபால ்ச ி்க்ரட் 
வபாங்கிெ ்கடை வபா்சலிச்செ ்றறை 
டவக்்க்பாம் ஆனபால அப்்டி ்்சயெ 
மபாட்ைபார் ஏ்னனறைபால அப்்பா ர்சித்து 
புட்கப்்வர்! 
 ஏன இப்்டி குறைிப்்ிட்ை இைங்களில 
நெிறுத்தி ்சி்க்ரட் ் ிடிக்்கிறைீர்்கள்? என நெபானும் 
ச்கட்ைதிலட் அவரும் ்்சபானனதிலட்.
 அப்்பா ஆ்சிபாிெரபா்க இருந்தபார் ்ள்ளி 
ெில புட்க ி்டிக்்க மபாட்ைபார், ்ணிபுபாியும்  
்ள்ளி அடமந்துள்ள ஊபாில புட்க ி்டிக்்க 
மபாட்ைபார் என அப்்பாவின நெண்ர்்கள் 
் ்ச பா ல லி  ச ்க ள் வ ி ப் ் ட் டி ரு க் ்க ி ச றை ன . 
்்கபாள்ட்கெபா்க கூை இருக்்க்பாம்.
 ஒருமுடறை அப்்பாவுக்கு ்தபாைர் 
இருமல மருத்துவடர ்சந்திக்்க ் ்சனறைிருந்சதபாம் 
மருத்துவர் அப்்பாவிறக்கு நெண்ர் என்தபால        
‘‘நெீங்க எதுக்கும் டி ி் ்ைஸ்ட் எடுத்துடுங்க’’ 
எனறைபார் மருத்துவர் அப்ச்பாதிலிருந்சத 
அப்்பாவுக்கு ்தறறைம் ்தபாறறைிக்்்கபாணைது. 
டி ி் ்ைஸ்ட் ்்கபாடுத்சதபாம் ்நெ்கட்டிவ என 
பாி்சலட் வந்தது அப்்பாவுக்கு அளவில்பாத 
்ச ந் ச த பா ஷ ம் .  ் வ ள ி ெ ி ல  வ ந் த வு ை ன 
்்பாிெபாஸ்்த்திபாி எதிசர உள்ள டீக்்கடைெில டீ 
குடித்துவிட்டு ்சந்சதபா்சமபா்க ்சி்க்ரட் ் ிடித்தபார்.
 மீணடும் மருத்துவபாிைம் ் ்சனசறைபாம் 
‘‘எனக்கு டி்ி இலட்னனு ்்சபாலலிட் 
ைபாங்க’’ எனறைபார் அப்்பா.
 ‘‘்சபாி ்சபார் எதுக்கும் ஒரு தர ஸ்ச்கன 
எடுத்து ்பார்த்து விடுசவபாம்’’ எனறைபார் 
மருத்துவர். அதறகு நெிதபானமபா்க «ைபாக்ைர் 
20 வெசு் ்சி்க்ரட் ்ிடிக்்க ஆரம்்ிசச்சன 
40 வருஷமபா ்ிடிக்்கிசறைன, நெீங்க ஸ்ச்கன 
எடுத்துப் ் பார்த்தபால ்கருப்்பா தபான ் தபாியும், 
அதனபா் ஒரு ைபானிக் எழுதிக் ்்கபாடுங்க» 
என ்சிபாித்துக் ்்கபாணசை ்்சபானனபார்.
 அப்்பா ்சி்க்ரட் ்ிடிக்்கக்கூைபாது 
என அம்மபா ்சணடை ச்பாட்ைதபா்க எனக்கு 
நெிடனவிலட். நெபான ஆ்சீர்வதிக்்கப்்ட்ை 
குழந்டதெபா்க இருக்்க்பாம் ச்பா  ்ஏ்னனறைபால 
அப்்பாவும் அம்மபாவும் ்சணடை ச்பாட்டு 
நெபான ்பார்த்ததிலட .் அவர்்களுக்்கிடைசெ 
்சணடைசெ வரபாதபா இலட் எனக்கு 
முனனபால ்சணடை ச்பாை மபாட்ைபார்்களபா 
எனத் ் தபாிெவிலட .்
 ் ண ி  ஓ ய வு  ் ் ற றை  ் ி றை கு 
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அப்்பா ்்பாழுதுச்பாக்்கிற்கபா்க ்ினச் 
டமதபானத்திறகு எதிசர ஒரு ்்ட்டிக்்கடை 
டவத்தபார். ச்ருக்குதபான ்கடை ஆனபால 
அ ப் ் பா வ ி ற கு  அ வ ச ர  வ பா ை ட ்க க் கு 
்ிடித்துக்்்கபாணை தனிெடறை எனறு 
கூை ்்சபால்்பாம். புத்த்கங்கள் ்டிப்்பார் 
ஏதபாவது எழுதிக் ்்கபாணடிருப்்பார் 
நெண்ர்்கடள கூட்டி இ்க்்கிெம் ச்சுவபார் 
இடைெிடைசெ ்சிறு ்சிறு விெபா்பாரங்களும் 
நெைக்கும்.
 ்கடை டவத்து ் ிறைகு அப்்பா ்சி்க்ரட் 
்ிடிக்கும் அளவு குடறைந்தது ஒருநெபாள் 
விடளெபாட்ைபா்க ‘‘எனன இப்்்ல்பாம் 
்சி்க்ரட் ்ிடிக்்கிறைது இலட்?’’ எனறு 
ச்கட்சைன. அதறகு அப்்பா ஒரு ்சி்க்ரட் 
்்ட்டி எடுத்துக்்கபாட்டி «இது் ்த்து 
்சி்க்ரட் இருக்கும்ைபா ்த்டதயும் வித்தபா 
ஒரு ்சி்க்ரட் விட் நெமக்கு ்பா்ம் 
அடதயும் நெபாசன குடிச்சிட்ைபா நெட்ைம் 
ஆெிரும்்» எனறைபார் ்ரம்்டர வணி்கர் 
ச்பா்.
 ்்பாங்கல தினத்தில வழக்்கம் 
ச்பா் எங்கள் குடிெிருப்்ில இரவு 
்கட் நெி்கழச்சி்கள் நெடை்்றறுக் 
்்கபாணடிருந்தது அப்ச்பாது அப்்பாவிை 
மிருந்து அடழப்பு ‘‘்சி்க்ரட் வபாங்கி 
்்கபாடுத்துட்டு ச்பாைபா» எனறு அதுதபான 
அப்்பா எனனிைம் ்கடை்சிெபா்க ச்்சிெது. 
அப்ச்பாது நெபான நெி்கழச்சிடெ ஒருங 
்க ி ட ண த் து க்  ் ்க பா ண டு  இ ரு ந் த த பா ல 
உைசன நெண்ன உதெனிைம் ்சி்க்ரட் 
வபாங்கி ்்கபாடுக்்க ்்சபானசனன ‘‘நெபான 
அவனிைம் ் ்சபானனபால உனடன அனுப்்ி 
இருக்்கிறைபானபா?’’ என அவனிைம் எனடன 
்கடிந்து ்்கபாணைபாரபாம்.
  நெபான ்கலலூபாிெில ச்சர்ந்த புதிதில 
ஒரு நெபாள் வழக்்கம் ச்பா் அப்்பாவிறகு 
்சி்க்ரட் வபாங்கி வந்து ் ்கபாடுத்சதன அடத 
வபாங்கிக் ்்கபாணடு ‘‘சைய ்பா்பா ்சி்க்ரட் 
்ிடிக்்க மட்டும் ்கத்துக்்கபாதைபா அப்புறைம் 
நெிறுத்த முடிெபாது’’ எனறைபார் நெபானும் ்சபாி 
எனறு தட்ெபாட்டிசனன.
 இ ன று வ ட ர  நெ பா ன  ்ச ி ்க ் ர ட் 
புட்கத்தது இலட் ஆனபால எனக்கு அந்த 
வபா்சம் ்ிடிக்கும் ஏ்னனறைபால அதுதபான 
எனக்கு அப்்பா வபா்சம்.9                         n

ஆ்சமான்களமாய நமாமைிருந்து_
அகதிலத்ைச் ்ச்மைதைதிடு்வமாம

அன்னைத் தமிழதைால் 
   அலங்கரித்த ேிளனள்கள நாம்
தன்னை அர்ப்ே்ணித்துத் 
   தாய்கத்திற்்காய முற்ேடுபவாம்...!

நாட்டிைிபல நாளபதாறும்
   நடநதுவரும் அவலங்கனள
ோட்டிைிபல  எடுத்துனரத்து
   ேண்ோட்னட ்காத்திடுபவாம்...!

பநசவமனும் ்கடனமயினை
   வநஞசுரமாய ஏற்றுகவ்காண்டு
ஆசான்்களாய நாமிருநது 
   அ்கிலத்னதச் சனமத்திடுபவாம்...!

புைிதமாை புவியிைிபல
   பு்கழ்வேற்ற ேனடப்ோை
மைிதவரல்லாம் ஓரிைபம
   மறவாது ஒலித்திடுபவாம்...!

சாதிமத பேதவமல்லாம் 
   சகுைி்களால் ஆைவதன்ற
சாட்னடயடி ்கருத்துக்களால்
    சாக்கனடயில் தளளிடுபவாம்...!

ோரமாை ேங்கங்கனள
   ேககுவமாய எடுத்துனரத்து
ஈரமாை எண்்ணங்கனள
   இவவுல்கில் வினதத்திடுபவாம்...!

பநர்னம என்றவவாரு
   பநர்த்தியினை ன்கயாள
கூர்னம யாைவவாரு
   குறிப்பு்கனளத் தநதிடுபவாம்...!

ஆண்டவைின் ோர்னவயிபல 
   அரஙப்கறும் அனைத்துவமன்று
அன்புடபை எடுத்துனரத்து
   அ்கிம்னசயனத நாட்டிடுபவாம்...!

 ்க.இரவிச்ெந்திரன் 
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அவ்்ள விடடுவிடுங்கள!

முன்வரினசயிலிருநது 
மும்முரமா்க ேடித்தாலும் 
அவள மூனளககு 
ஏறவில்னல!

விடியும் வனர 
விழித்துப் 
புரட்டிய ோடங்கள 
எதுவும் புரியவில்னல!

‘ேடி ேடி’ என்ற 
நச்சரிப்ேில்
நசுங்கித்தான் 
போ்கிறாள

‘ேரீட்னசயில் பதறிவிடு’ 
என்ற தி்ணிப்ேில் 
தி்ணறித்தான் 
போ்கிறாள

முடியாது எை 
முற்றுப்புளளியிடாமல் 
மூன்று முனற 
பதாற்றிய ேரீட்னசயிலும் 
பதாற்றுதான் போைாபள!

அன்று
ஆர்வமாய னதத்துக 
்காட்டிய 
ஆனடனய  
அலட்சியமாய 
அப்புறப்ேடுத்திைீபர!

இைியாவது
விட்டுவிடுங்கள!
அவள அவாவில் 
்கண்ட ்கைானவ 
்கனரபசர்த்து அ்கிலம் 
்கனதக்க னவப்ோள! 
அவனள விட்டு விடுங்கள!

 மு்பஸ்்ரா ்பிர்ச்ௌஸ்
 இலஙன்க
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்கானலவயல்லாம் போயவிடுபம ்கா்ணாமல்; ்கட்டில்பமல் 
பவனளவயல்லாம் போகும் வில்காமல் - லீனலவயல்லாம்
அங்கப் ேனறயடிக்க  ஆர்ககும் ஒலிவயல்லாம் 
இஙகுவநது ப்கட்கும் இருள. 
. 
வாடவாடப் பூக்கள  வளரும்; இைிபத்கம் 
மூடமூடப் போர்னவ முை்கியழும் - பதடக
்கினடக்காத வதல்லாம் ்கினடககும்; திறநதால்
மனடக்காதல் தன்னை மைம். 
. 
பூட்டினவத்தத் தாழ்ப்ோள பூனவ திறக்காமல் 
மாட்டினவப்ோள பூனவ ம்ணம்வீச - போட்டியிட்டு 
வவற்றிககுப் ேின்பை வவளிபய வருமாைால் 
முற்றித் திறளுமாம் மூன்று. 
, 
 - ஏடி வர்ராென்
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வற்்மாச் ந்சல்வம நபேருக வமாழவீர

அன்ேிற் சிறநத அருநதமிழ் வநஞசத்தார்

இன்ேச் வசருக்கின் இைியநல் ஃேரீத்

ேண்ேிற் சிறநத  ே்ணிவுவ்காள மபலாவரி

்கண்விழி யா்கி ்காதனலப் ே்கிர்நது 

ம்ணவாழ் விைில்புகு மாண்புனட மக்காள

உ்ணர்விலும் ஓங்கி உயிரிைில் இன்ணநது

வசல்வம் யாவும் பசர்நபத வேற்று 

நல்வழி வசல்வீர் நலம்ேல பசர்ப்பீர் 

எல்லாம் வல்ல இனறபயான் அருளால்

நல்ல வேயனர ஈட்டி ம்கிழ்வீர்!

வேற்பறார் தம்னமப் பே்ணிக ்காப்பீர்!

உற்றார் போற்ற உல்கில் வாழ்வீர்!

நற்றவம் வசயத நட்னேப் வேற்று

வற்றாச் வசல்வம் வேரு்க வாழ்வீர்!

நாட்னடக ்காககும் நல்ம்க வவான்று

வீட்னடப் பேணும் வவல்ம்க வவான்று 

இரண்டும் வேற்பற ஈட்டுவீர் பு்கனழ!

்கரங்கள ப்கார்த்பத ்கடப்பீர் வாழ்னவ!

வரங்கள யாவும் வழஙகும்

ேரம்வோருள ோதம் ே்ணிநதுவாழ்த் துவபை!

 - இராே மவல்முரு்கன்

   வலஙன்கமான்
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‘‘ச்சரநெபாட்டு நெஙட்க  நெபாவட்’’ 
்டித்சதன.. ம்கிழந்சதன.

 ்சபாித்திர குறைிப்பு்கள் ்்வறடறையும் 
்டிக்்க முடியும். ஆனபால ்டித்தவறடறை 
திருப்தி்கரமபா்க நெபாவல வடிவத்தில ்்கபாணடு 
வருவதில தபான வர்பாறறு நெபாவ்பா்சிபாிெர்்களின 
்வறறைி அடமந்திருக்்கிறைது.

 அ ந் த  வ ட ்க ெ ி ல  ச ்ச ர நெ பா ட் டு 
நெஙட்கெின ஆ்சிபாிெர் ்வறறைிெடைந்திருக் 
்கிறைபார். ்கடத ்்சபாலலும் விதங்களில ்் 
விதமபான ்பாணி்கள் உணடு.

 எனடனப் ்்பாறுத்தவடர வபா்ச்கர் 
்களுக்கு எளிதபா்கப் புபாியும்்டி எழுதும் 
்பாணிசெ ்சிறைப்்பானது. அதிலும் இந்த 
நெபாவலின ஆ்சிபாிெர் ் வறறைி ் ்றறைிருக்்கிறைபார்.

 ்கற்டன ்பாத்திரங்கடள விை 
்சபாித்திரப் ்பாத்திரங்கடள அதி்கமபா்கக் 
ட்கெபாளுவது ்சபா ித்த ிர  நெபாவல்களில 
தனிச ்சிறைப்பு. அந்த வட்கெிலும் இந்த 
்கடதெில ்சபாித்திரப் ்பாத்திரங்கடள 
அதி்கமபா்க ்ென்டுத்தி ஆ்சிபாிெர் ்வறறைி 
்கணடிருக்்கிறைபார்.

 ்கதபா்சிபாிெர் சதர்ந்்தடுத்துள்ள ்கடதக் 
்களம் ்்சழுடமெபானது. ்பாணடிெர்்கள் 
ஆட்்சிக்குப் ் பாணடிெர்்கசள முடிவுடர எழுதிக் 
்்கபாணை ்கடத இது.

 இனனும் ்்சபால்ப் ச்பானபால 
தட்டெச ்்சபாறைிந்து ்்கபாள்ள ்்கபாள்ளிக் 
்கட்டைடெ ்ென்டுத்திக் ்்கபாணை ்கடத 
இது.

 தமிழர்்கள் தனக்குத்தபாசன ்சமபாதி 
்கட்டிக்்்கபாணை ்கடத எனறும் ் ்சபால்்பாம்.

 தபாெபாதிச ்சணடை அர்சிெலில எந்த 
அளவிறகு சமபா்சமபானது என்டதயும் வி் பாீத 
மபானது என்டதயும் விளக்கும் ்கடத இது.
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 ்மபா்க்பாெர்்கள் எனனும் ஒரு 
்சக்திடெ தமிழ்கத்திறகு சமளதபாளத்சதபாடு 
வரசவறறு தங்களுக்குத் தபாங்கசள தீ 
டவத்துக் ்்கபாணை ்கடத இது.

 மி்கவும் அழ்கபா்கவும், ் தளிவபா்கவும், 
எளிடமெபா்கவும் ்்சபால்ப்்ட்டிருக்்கிறைது
இ து  த பா ன  இ க் ்க ட த ெ ி ன  ஆ ்ச ி பா ி ெ ர் 
அனுரபாஜ் அவர்்களின அடைெபாளம் எனறு 
்கருத்பாம்.

 ்ஞ்சபாெத்திறகு வந்தவசன ்தவி 
ெில அமர்ந்த ்கடதெபா்க, ்ிரச்சடனடெத் 
தீர்க்்க அடழக்்கப்்ட்ை மபாலிக்்கபாபூர் 
்ிரச்சடனடெ தீர்க்்கவிலட். அடத 
ட்கவிட்டு விட்டு சவறு மபார்க்்கத்தில 
ஈடு்ட்ைபான.

 இது ் பாணடிெர்்கள் ்கடத மட்டுமல். 
மபாலிக்்கபாபூபாின ்கடதயும் கூை.

 அவன அரவபாணிெபா்க இருந்தபாலும் 
்பாணடிெ நெபாட்டு அர்சிெலிலும் தமிழ்கத் 
த ி லு ம்  அ த ி ர் வு ்க ட ள  உ ண ை பா க் ்க ி ெ 
திறைடம்சபாலி.

 அது இந்த நெபாவலில ்சிறைப்்பா்கச 
்்சபால்ப் ்ட்டிருக்்கிறைது.

 மபாலிக்்கபாபூருக்கு ்பாணடிெ நெபாட்டு 
அபாிெடணெில அமரும் ஆட்சசெபா, ஆட்்சி 
்்சயயும் ஆட்சசெபா இலட்.

 ்பாணடிெ நெபாடு மட்டுமல் தமிழ 
்கத்தில, குறைிப்்பா்க அரணமடனெிலும் 
ச்கபாெில்களிலும் குவிந்திருக்கும் ்்சலவங 
்கடளக் ்கவர்வடதத் தபான விரும்்ினபான.

 மபாலிக்்கபாபூர் தபான ்கவர்ந்த ்்சலவங 
்கடள 612 ெபாடன்களின மீதும் 20000 
புரவி்கள் மீதும் ஏறறைிக்்்கபாணடு ்்சனறைபான 
எனறை த்கவட் ்சபாித்திர ஆதபாரக் குறைிப்புைன 
அனுரபாஜ் அவர்்கள் குறைிப்்ிட்டிருப்்து 
வபா்ச்கர்்களின ்கண்கடள அ்க் விபாிக்்க 
டவக்கும். 

 ்பாணடிெர்்கள் ்சணடை ச்சரமபானுக்கு 
ஆதபாெமபா்க மபாறைிெது, எம்மணை்மும் 
்்கபாணைருளிெ ் ்ருமபாள் எனறு ் பாணடிெர் 
்கள் அது்கபாறும் ் ்றறைிருந்த ்சிறைப்பு  மடறைந்து 
‘மும்மணை்மும் ்்கபாணை ்சக்்கரவர்த்தி‘ 
எனறைச ்சிறைப்ட் ச்சரமபான ரவிவர்மன 
்்றறைபான என்தும் இதில விவபாிக்்கப் 
்ட்டுள்ளது.

 ்ச ிறைப்பு்கள் ்். நெபான இஙச்க 
கூறுவது ்சி். த்கவல்கள் மணடிக் ்கிைக்கும் 
நெபாவல இது. ஆதபாரங்கள் அதி்கமபா்க 
இ ரு க் கு ம்  நெ பா வ ல .  ் டி க் ்க ப்  ் டி க் ்க 
இனிக்கும்.. தி்கட்ைபாது.

 அனுரபாஜ் அவர்்கள் தமிழநெபாட்டு 
்சபாித்திரங்கள் ் ்வறடறை சமனசமலும் 
நெபாவல்களபாக்்க சவணடும் என்து என 
விருப்்ம்.

 வபாழத்துவதறகு எனக்குத் தகுதி 
ெிலட். அடனத்தும் இடறைவனின ்சித்தம்.

 நெபாவட் ்சிறைப்்பா்கப் ்திப்்ித்த 
்சீடதப்்திப்்்கத்தபார் நெனறைிக்கு உபாிெவர்்கள்.

உ்்யணைன்.
22.08.2021

ஆ்சிபாிெடர வபாழத்த ..
+917010917953
anurajsowmi1966@gmail.com

நூல விட்: ரூ.260 / - (இந்திெ மதிப்்ில)
்கிடைக்குமிைம் : 
 ்்கௌரபா ஏ்ெனஸீஸ்  ்்சனடன.

உ்்யணைன்உ்்யணைன்
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சேல்்ல ெ்ை்கதிமறன்சேல்்ல ெ்ை்கதிமறன்

சேன்ச்பாரு்ளாை உன்மெெத்தில்சேன்ச்பாரு்ளாை உன்மெெத்தில்

சேய்பச்பாரு்ளா்கதிமறன்....சேய்பச்பாரு்ளா்கதிமறன்....

ம்காடி ்பன்னீர் பூக்க்ளளின்ம்காடி ்பன்னீர் பூக்க்ளளின்

அத்ர் ச்்ளளித்்ாய்அத்ர் ச்்ளளித்்ாய்

அர்த்ோய் அ்கே்கதிழநம்...அர்த்ோய் அ்கே்கதிழநம்...

எைககு ேடடும் ்காம்ாரம்எைககு ேடடும் ்காம்ாரம்

்கதிசு்கதிசுககும் உன் ர்கெி்யககுரலில்்கதிசு்கதிசுககும் உன் ர்கெி்யககுரலில்

சேௌைபச்பா்தி சுேக்கதிமறன்சேௌைபச்பா்தி சுேக்கதிமறன்

ே்யங்கதிம்ய....ே்யங்கதிம்ய....

உன் ்பா்தி்யாய் மீ்தி்யில்உன் ்பா்தி்யாய் மீ்தி்யில்

சுந்ரோய் ெங்கேளிதம்சுந்ரோய் ெங்கேளிதம்

ெத்ேளின்றி ேை்தில்ெத்ேளின்றி ேை்தில்

சேௌை்யாழ இ்ெதம்....சேௌை்யாழ இ்ெதம்....

அ்ே்தி்யாய் அர்ப்பணைளிததுஅ்ே்தி்யாய் அர்ப்பணைளிதது

அடைங்கதிக ்கதிடைககும் உை்ன்புக்காய்அடைங்கதிக ்கதிடைககும் உை்ன்புக்காய்

ம்டு்கதிமறன் ஒற்ற வார்த்் .....ம்டு்கதிமறன் ஒற்ற வார்த்் .....

- லீ்லா ம்லா்கொ்ன்
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நான் வமௌைித்திருககும் 
பவனலயில் எஙப்கா 
யாபரா எைக்காை 
்கவினதனய எழுதிக 
வ்காண்டிருக்கிறார்்கள.....!!!

ெ. இராஜ்குோர்
திருப்்த்தூர் மபாவட்ைம்
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                      www.tamilnenjam.com                                       
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