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l 
த�ொடர்ந்து த�ொற்ொலும் 
நல்ல ஆடடக்ொரன் 
நொன்என்்பத� அ்ிவொய�ொதே நீ,? 

l
தவலவத�விட 
த�ொலவி சு்மொேது  
நீ தவன்்ொல மடடுதம  

l
த�ரிந்த� தவற்ிதை இழக்கித்ன் 
த்பறுவது நீ என்்ப�ொல 
நொனும் நீயும் தவ்ல்லதவ? 

l
்பந்�ைமொய 
்பணம்தவத�ொ  ஆடு்கித்ொம் 
மேம் தவத�ல்லவொ? 

l 
நசுங்கிை ்ேவு்தை 
த்பொசுங்கிை இ்லட்ிைங்தை 
உன்ேிடம் த�ொற்ப�கில 
ம்க்ப்பழகு்கித்ன் 

l 
்ப�ஙகுத்லந்து 
இ�மற்�ொ்கிவிடடது 
உ்வு்ள் 

l 
உைிரின் உைிதர மி�கிக்கின்்ே 
த்ொற்ள் வடிவி்லொே 
ைொதேப்பொ�ங்ள் 

l 
்பசத்ைச சுதவைறறு
உ�கிர்ந்துத்ொணதட இருக்கி்து 
்ொ்லச்ருகு 

l 
எத�த்ொணடு மத்ப்பது 
நகிர்வொண  
அ�கிருப�கிதை? 

l 
ஆடடத�கில இருக்கி்வர்்ள் 
அ்ிவத� இலத்ல தவற்ிைின் 
உணதமத �ன்தமதை 

l 
த�ொற்பவர்்தை 
அதணதது 
ஆறறுப ்படுததுதவொம் 

l 
த்பொதுபுத�கி ்ற்பிக்கி்து 
தவற்ிதை வழங்கிைவர்்ள் 
த�ொலவிைொைர்்ள்  

l 
தவற்ிைொைர் ஏது 
த�ொற்ொத�ொர் 
இல்லொ�த்பொது?

சிங்கார சுகுமகாறன்
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இரதவன்றும் ்ப்த்லன்றும்

இேிககும் நகிதேவொ்

என்னுள் உத்ந்�வன் நீதை.

உ்தவன்று உள்ைத�ல்லொம்

உதேைன்்ி ைொருமிலத்ல.

த�ருதவஙகும் த�டு்கின்த்ன்.- உன்

�ைவின்்ி வொடு்கின்த்ன்.

ஊணின்்ி உ்க்மின்்ி

உன் நகிதேவில உழலு்கின்த்ன்.

்ொணு்கின்் ்ொட்ி ைொவும்

நீ தைேதவ தநொககு்கின்த்ன்.

தவரறுந்� த்டி த்பொன்று

வொடி ைிஙகு வ�ஙகு்கின்த்ன்.

உன்தேொடு த்ப் எணணி

இ�ைமும் ்ேக்கி்த�.

உன் த�ொைில ்ொயந்�கிடதவ

என் மேமும் த�டு்கி்த�.

அன்த்பொடு ்ரம் த்ொர்க்

ஆத் த்பொங்கி வரு்கி்த�.

ஏஙகுமிவள் உள்ைமத�ப

புரிந்து த்ொள்ை மொடடொைொ?

என் ேி�ைச சுதம த்பொக்

்ரம் நீடட மொடடொைொ?

்்ிந் த�ொழுகும் ்ணணீதரத

துதடதத�்ிை மொடடொைொ?

்ொ�லின் �ொ்பம் �ீர்க்

்ேிவு த்ொள்ை மொடடொைொ?

- நஸீரகா எஸ் ஆப்தீன்

  6|



   |   |

  

 

  

 

  

 

 

 

 



   

 

 



  

 

 

  

 



  

 

  

  

 

  

  

   



   



  

    

 

 


   |
u



  8|   8|

 அன்பின அடையாளமான ஆணை 
வன அடனவாபின அருகபிலும் இருககபின்ார் 
என்ால் அது அவரவர் தநடத மட்டுமம. 
இவன தான எனககு மகனாகப் ்பி்கக 
ம வ ண டு ம்  எ ன று  க ை வு ள பி ை ம்  வ ர ம் 
வாஙகபிப் ப்ற்று, உஙகடளமய உலகமாக 
எண்பி வாழ்வர்தான தநடத. உஙகளபின 
பவற்்பிககாகமவ ஒவபவாரு முட்யும் 
மதால்வபிடய வபிரும்்பி ஏற்்வர் தநடத. 
உஙகளுடைய பவற்்பிககுத் மதடவயானது 
உலகபின எநத மூடலயபில் இருப்்பினும், 
உலகபில் உளள சபி்நதடவ அடனத்தும் தன 
மகனுககுத்தான எனறு ஓயாது உடைத்து 
அதடனப் ப்ற்றுத் தரு்வர் தநடத.  என 
மகன அ்பிவுககு அகபிலமம அடிடம எனறு 
அடனவாபிைமும் ஆனநதமாக அ்பிவபிப்்வர் 
தநடத. 
 தடுககபிவபிழும்ம்ாது மதாைனாய், 
வைபி காட்டுவதபில் தடலவனாய், ம்ாதபிப் 
்தபில் குருவாய், பமாத்தத்தபில் எப்்டி 
வாைமவணடும் எனறு வாழநதுக காட்டு்வர் 
தநடத. நீஙகள ப்ற்றுளள தநடத என்வர் 
பவறும் பூத உைல் பகாணைவர் மட்டும் 
அல்ல. ்ஞச பூதஙகளபின ஆற்்ல்கடளயும் 
உஙகளுககுளமள அடைத்துப் ்ககுவமாக 
உஙகடள அனுதபினமும் பசதுககும் சபிற்்பிமய 
உஙகள தநடத. 
 யார் பசானனது கைவுளுககு உருவ 
மபில்டல எனறு? உஙகள தநடதடய நனகு 
உற்றுப் ் ாருஙகள. உலகபில் உளள அடனத்துக 
கைவுளகளபின பமாத்த உருவமாகத் மதானறு 
வார். இவர்தான உணடமயான கைவுள எனறு 
நாம் உ்ரவபில்டல என்மத உணடம. 

 உஙகளுககாகமவ ஓர் உலகத்டத 
உருவாககபி டவத்துளளார் உஙகள தநடத. 
அது தனடனமய அைபித்து உருவாககபிய 
உலகம். தன மகனுககான உலகம். இநத 
உலகத்தபில் உஙகடளத் தவபிர மற்்வர் 
யாராலும் பவற்்பியடைய முடியாது. 
இநத உலகத்டத ஒரும்ாதும் சபிடதத்து 
வபிைாதீர்கள. அதன வலி உஙக ளுககு 
இப்ம்ாது புாபியாது. நீஙகள தநடதயாகும் 
ம்ாது மட்டுமம அதன வலிடய உஙகளால் 
உ்ரமுடியும்.  
 உஙகள மதால்வபி உஙகளுடைய 
தநடதயபின மதால்வபி. உஙகடளப் ப்ற்் 
தனால் எநத சூைலிலும் உஙகள தநடத 
தடல குனபிநது வபிைக கூைாது. நீஙகள 
எடுத்து டவககும் ஒவபவாரு அடியும் 
உஙகள தநடதயபின இதயத் துடிப்பு. 
நீஙகள ஒவபவாரு முட் மதாற்கும் 
ம்ாதும் உஙகள தநடதயபின ஆயுளபில் 
ஓர்நாள குட்கபின்தாம். நீஙகள சபிநதும் 
ஒவபவாருதுளபி வபியர்டவயும் உஙகள 
தநடதயபின உதபிரம். அதடன பவறுமமன 
வீ்ாககாதீர்கள. அதடன பவற்்பிககாக 
மட்டுமம பசலவபிடுஙகள. 
 உஙகளுடைய கணகள மட்டுமல்ல 
உ ங க ள  த ந ட த யு ட ை ய  க ண க ளு ம் 
உஙகளு டைய பவற்்பிடயமய ஒவபவாரு 
நாளும் மதடும். அவருடைய கணகடளயும் 
மசர்த்துக குருைாககுவதற்காக நீஙகள 
்பி்வபிபயடுககவபில்டல. ப்ற்ம்ாாபின 
எண்ஙகடளப் ப்ாய்யாககு்வனுககு 
எமமலாகத்தபிலும் இைமபிருககாதாம்.
 நீஙகள பசய்யும் தவட் உஙகள 

kfd; je;ijf;fhw;Wk; ed;wp!

Kidth; g. fw;gfuhkd; 
cjtpg;Nguhrphpah;> jkpo;j;Jiw  

Nrhdh fiy kw;Wk; mwptpay; fy;Y}hp> 
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ப்ற்ம்ார் அ்பியமாட்ைார்கள எனறு மட்டும் 
எநதத் தரு்த்தபிலும்; எண்பிவபிைாதீர்கள. 
அடத வபிை முட்ைாளதனம் உலகபில் மவறு 
எதுவும் இல்டல. உஙகளுடைய உயபிர் 
அது. உஙகளுடைய ஒவபவாரு அடசவும் 
அவவு யபிருககு அத்து்டி.  
 எநத சூழநபிடலயபிலும் உணடமயாக 
இ ரு ங க ள .  நீ ங க ள  ப ச ய் யு ம்  த வ ட ் 
நீஙகமள உஙகள ப்ற்ம்ாருககு அ்பிவபித்து 
வ பி டு ங க ள .  இ து  மீ ண டு ம்  உ ங க ட ள 
அத்தவட்ச் பசய்யவபிைாமல் உஙகடளக 
காப்்ாற்றும். உஙகள தவட்ப் ்பி்ர் 
வபிமர்சபிககும்ம்ாது அடதத் தாஙகும் சகதபி 
சத்தபியமாக அநத அனபு உளளத்தபிற்கு 
இருககாது. 
 கல்வபியபில் சபி நது வபிளஙகுஙகள. 
கற்்டதப் ் பி ருககுக கற் ப்ியுஙகள. வாழவது 
எப்்டி என்டத வாழநதுக காட்டுஙகள. 
எதபிர்ககும் பவற் ப்ிககனபிடயப் ் ாபிசளபியுஙகள. 
உஙகளுககு நபிகர் நீஙகள மட்டுமம என்டத 
ஒவபவாரு தரு்த்தபிலும் உ்ர்த்துஙகள. 
வாய்ப்புகள கபிடைககும்ம்ாபதல்லாம் 
வளருஙகள. புலிககுப் ப்்ி நதது புலிதான 
என்டத நபிரூ ப்ிகக இதுமவ சபி நத வைபி. 
 பசய்யும் பசயல் அடனத்தபிலும் 
ப வ ற் ் பி ட ய ப்  ப ் று ங க ள .  ப ் ற் ் 
பவற்்பிடய உஙகள தநடதககுப் ்ாபிசளபி 
யுஙகள. அநத உயபிர் உஙகளபிைம் எடதயும் 
மகட்்தபில்டல. உஙகளுடைய உயர்டவ 
மட்டுமம கா்த் துடிககபின்து. 
  ஒவபவாரு நாளும் புதுப்புது 
மகபிழச்சபிடய உஙகள தநடதககுப் ்ாபிசளபி 
யுஙகள. எநத சநதர்ப்்த்தபிலும் அவடர 
வபிட்டுகபகாடுககாதீர்கள. உலகபில் உளள 
உயர்நதடதபயல்லாம் ் ககுவமாகப் ் டைய  
லிடுஙகள. ஏபனன ்ால் இறுதபிவடர 
உஙகமளாடு அவவுயபிர் ் ய்பிககாது. எனறு 
மவணடுமானாலும் அப்்ய்ம் தடை 
்ைலாம். அவாபில் நீஙகள கலநது உஙகளபில் 
அவடரக கலநதுவபிடுஙகள. உைலுககுத் 
தான ்பிாபிவு. உ்ர்வுககு அல்ல. எனறும் 
அநத உ்ர்மவாடு இட்நமத இருஙகள. 
ஏபனன்ால் அவர் உஙகளுககு உயபிர் தநத 
உயபிர்

n
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1.

த்ொதடைில த்பைர்த த�ரிைொ� மரத�டிைில

நகிழலுக்ொ் ஒதுங்கிை ஒரு வழிபத்பொக்ன்

நகிழலின் குைிர்ச்ிைில தவைிலின் �ொக்த�கிற்ொே 

்ொரணதத� அ்ிை முற்படு்கி்ொன்.

அத� அவன் ்ணட்ிந்� தவதைைில...

அவன் �த்லககுப ்பின்ேொல ஒைிர்்கி்து ஒைிவடடம்.

இபத்பொது அந்� வழிபத்பொக்ன்

எலத்லொரொலும் புத�தேன்று அதழக்ப்படு்கி்ொன்.

அவனுககு ஞொேதத� த்பொ�கித��ொல 

த்பைர்த த�ரிைொ� அம்மரதத� எலத்லொரும் 

த்பொ�கி மரதமன்று அதழக்கி்ொர்்ள்.

2.

்ப்ிதை மிச்ம் தவதத� ்பிரி்கி்து ஒவதவொரு த்பொழுதும்.

தவதைககு தவதை நீணடு த�ொடர்ப ்படி்ைொய முடிவின்்ி.

முைற்ி த�டலின்்ி எ�றகும் இலத்ல �ீர்வு.

்ி்ிதும் த்பரிதுமொய வடிவங்ைில உருவங்ைில 

தவவதவ்ொய எணணற் உைிர்்ள்.

அ�ே�ன் த�தவதைப த்பொறுதத� ்ப்ிைின் ்படடிைல.

எேினும் எவவுைிர்ககும் ்பொ்ொங்ற்து ்ப்ி.

3.

அப்பொ அம்மொ அணணன் அக்ொ த�ொழிதைே

ஒவதவொருவருககுமொே முத�ங்தை

�ன் வ்லது இடது ்ன்ேங்ைிலிருந்து மொ்ி மொ்ி

எடுததுக த்ொடுக்கி்து குழந்த�.

்தட்ிைொய �ொத�ொவின் முத�ம் மடடுதம ்பொக்கிதைன்று

குழந்த� �கிருப்பிக த்ொடுத� �ொத�ொவின் முத�த�கில

்பொடடின் வொைிலிருந்து ்தட்ிைொய 

்ழன்று விழுந்� ்டவொயப ்பலத்லொன்று

்பத�கிரமொ் இருக்கி்து �ொத�ொவின் ்ன்ேத�கில.

பகாரியன்பன்
குடிைொத�ம் - 632602
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ஒருவன சம நபிடலயபில் இருப்்தற்கும், 
நபிமபிர்நது நபிற்்தற்கும் வபில் ஒரு சபினனமாக 
பசால்லப்்டுகபி்து. வபில் வபித்டதயபில் 
ஒருவன ்யபிற்சபி ப்்மவணடுமானால், 
அவனது கட்டைவபிரல் தான மபிக 
முககபியமானது. மபிகச் சபி்நத வீரனாக 
மவணடுமானால் அதன முககபியத்துவம் 
எவவளவு என்டத அ்பிநது 
அருச்சுனன மட்டுமம மபிகச் சபி்நத 
வீரனாக மவணடுமானால் ஏகடலவன 
வபில்டலத் பதாைககூைாது எனத் 
தீவபிரமாக சபிநதபித்து ஒரு முடிவு பசய்தார் 
துமரா்ர். ஏகடலவடன மநாககபி 
‘‘உனது வலதுடகக கட்டைவபிரடலத் 
தா’’ என்ார். ஒரு க்ம் கூைத் 
தாமதபிககாமல் கத்தபிடய எடுத்தான 
தனது வலதுடகக கட்டைவபிரடல 
பவட்டி எடுத்து துமரா்ாபின காலடியபில் 
டவத்தான. ஒருவன வலது டகக 
கட்டைவபிரல் இல்லாமல் வபில் எய்ய 
முடியாது, அருச்சுனன தன குருவபின 
பகாடூர எண்த்டதக கணடு அதபிர்ச்சபி 
அடைநதான. தான மட்டுமம வபில்லாளன 
என் எண்ம் மமமலாஙகபி நபின்ான.
(https://ta.wikipedia.org/wiki)

ஏகடலவன நான
துமரா்ராய் இட்யும்
யாருககும் இல்டல
என கட்டைவபிரல்
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புத்தனபின வாழகடகடய ம்ாற்றும் 
யாரும் அவர் மடனவபி யமசாதராடவப் 
்ற்்பிப் ம்சுவது இல்டல. புத்தர் ம்ானது 
ம்ால் யமசாதரா ஒரு நளளபிரவபில் 
பவளபிமய்பி இருநதால் இநத உலகம் 
ஒப்புக பகாணடிருககுமா... ஓடுகாலி 
என்பிருககும்.

சாபி, புத்தர் ம்ான ்பினபும்தான எனன 
பசய்தது... அவடள வாைாபவட்டி 
என்து.

அப்்டி ஒனறும் வயதாகபிவபிைாத அைகு 
மஙடக. ஒற்ட்க குைநடத ராகுலன. 
வபிடுமா ஆணவர்ககம்.?சாதார்மாய் 
இருநதாமல வபிைாது. உாபிடமயாய் ஒரு 
ராஜ்பியம் மவறு.

எவவளவு ம்ாராடியபிருப்்ாள.? 
புத்தர் ம்ானதும் தன தடலடய 
மைபித்துக பகாணைாள. தன ஆடை 
அலஙமகாலமாககபிக பகாணைாள. 
ஒற்ட்ப் ்பிளடளயபின ‘‘அப்்ா எஙமக’’ 
எனும் மகளவபிககு ்தபில் பசால்ல 
முடியாமமலமய ்தபினவயது வடர 
வளர்ககப் ம்ாராடினாள.

எல்லாவற்ட்யும் து்நது 
எத்பதால்டலயும் இல்லாமல் 
து்வபியானான புத்தன.

எல்லாவற்ட்யும் டவத்துக பகாணடு, 
எல்லாத் துயடரயும் அனு்வபித்த்டி 
து்வபியாய் வாழநதாள யமசாதரா.

எது கடினம்.? பசால்லுஙகள யார் து்வபி 
இப்ம்ாது.!!!

துயரஙகளபின அம்புகளபின
காயஙகமளாடு ம்ாராடுகபிம்ன
புத்தனாதல் எளபிது
யமசாதடரயாய் வாழதமல
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ஆளும் வைர்ந்�வர் அ்ிவும் வைர்ந்�வர்
அன்த்பனும் த�்த�கில நொளும் வைர்ந்�வர்
�ொளும் த்ொலும் த்ைில ்கிதடத�ொல
�ொங்ொ �கிவரின் �மிழ் விதைைொடடு
ஆைிவர் அனு�கிேம் ஆக்கிடும் ்பதடபபு
ஆ்ொ ்த�கின் சூரிை தவளுபபு
்பொலும் ்்ககும் ்பழமும் புைிககும்
்பொைிவர் எழு�கிேொல ்பக்ங்ள் இேிககும்!

உருவங ்றுபபு உள்ைம் தவளுபபு
உைிர்�கிடும் த்பொழு�கிவர் உைரிை ்ிரிபபு
்ருவ ம்ிைொ ்விஞர் விகடர்�ொஸ்
்ொ்லக ்கிருத்பைின் ்ேத�ப ்பி்பபு
அரிைதவ தைொன்த் அதடந்�து த்பொத்ல
அ்ம்கிழ் தவய�கிேொள் �மிழி வரொத்ல
்ரிைிவர் ்ப�கித்ல ்ந்�கிபத்பொம் த்ொஞ்ம்
்ந்த�ொஷகிககுது �மிழ்(மொ) தநஞ்ம்!

 : 
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1) ்ைடமயான இலககபிய நூல்களுக 
கும், நவீன இலககபிய நூல்களுககுமபிடை 
யபில் இருககக கூடிய ஒற்றுடம மவற்று 
ட ம க ட ள  ஒ ரு  க வ பி ஞ ன ா க  எ ப் ் டி 
்ார்ககபி்ீர்கள?

 மனபிதடன மனபித கு்ஙகடள மமம் 
்டுத்தும் ஒரு மகத்தான கருவபி இலககபியம்.
 ஈரத்டத இரககத்டத ஒழுககத்டத 
உயர் ்ணட் சலடவ பசய்து தரும் ஒரு 
தஙக வபிரல் இலககபியம்.
 குைநடதயபின கணகளபில் ஞானபியபின 
்ார்டவடயயும் ஞானபியபின உதடுகளபில் 
குைநடதயபின இதயத்டதயும் உடுத்தபிக 
காட்டி ஊஞசலாட்டும் ஓர் உனனதப் 
்ாைசாடல இலககபியம்.
 இப்்டிப்்ட்ை கு்ஙகடள இறுககபிக 
கட்டியமத இலககபியம்.
 இதபில் ்டையது நவீனம் என் 
்ாகு்ாடு கபிடையாது
 அப்்டி ஏமதனும் இடைபவளபி 
இருநதால் அது இலககபியமம கபிடையாது.

 நற்்பிட்யபில் ஒரு ்ாைல் வரும்.
 மனபிதமநயம் மபிஞசபிய மர மநயம் 
அநதப் ்ாைல்.
 ஒரு புனடன மரத்டத தன பசாநதத் 
தஙடகபயனகபி்ாள அநதச் சஙககாலத் 

தஙகத் தமபிைச்சபி.
 வாபி இதுதான

‘‘நும்மபினும் சபி்நதது நுவடவ ஆகுபமன(று)
அனடன கூ்பினள புனடனயது சபி்ப்ம்
அம்ம நாணுதும் நும்பமாைபி நடகமய’’

 இதற்குச் சற்றும் குட்யாமல் நம் 
சமகால மகாகவபி ஐயா.ஈமராடு தமபிைன்ன 
இப்்டிச் பசால்கபி்ார்

‘‘ம்ாகும் ம்ாது
வாசலில் பூத்தபிருககும் பூவபிைமும்
ஒரு வார்த்டத பசால்லிவபிட்டுப்
ம்ாகக கூைாதா’’

 ஆக ்ைடமயபின சஙகபிலிக கண ப்ி 
கள ்ழுத்த வபிரல்களால் வபிடதகளாக 
நைப்்ட்டுகபகாணமைதான இருககபின்ன. 
 நநதவனஙகள நபிட்ய நபிட்ய 
பூத்துக பகாணமைதான வருகபின்ன.
 ஒன்பிரணடின தவறுகள உலகத் 
தவறுகள ஆகபிவபிைாது.
 வபிதபிவபிலககுகடள பதால்காப்்பியம் 
நனனூல் கூை மதாளதட்டிக பகாடுத் 
தபிருககபி்மத அன்பி அடதத் துரத்தபி 
வபிைவபில்டல என்டத நாம் உ்ர்வது 
அவசபியம்.

   |3
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 அதனால் மவற்றுடமகளபின மவரறுத் 
தல் மதடவயபில்டல. வபிசனப் ்ைவும் 
அவசபியமபில்டல.
 காலம் நல்லவற்ட் நபிறுத்தும் 
அல்லவற்ட் வபிரட்டும்.

2) ் ை ங க ா ல க  க வ பி ட த க ள பி ன 
ஆைத்டத தற்ம்ாடதய கவபிடதகளபில் 
கா்முடிவதபில்டலமய! இடதப்்ற்்பிய 
உஙகள கருத்து எனன?

 இடத சாயம் ம்ான அல்லது சாரம் 
ம்ான குற்்ச்சாட்பைனம் சநமதகபிக 
கபிம்ன.
 கார்ம் ் ைஙகவபிடதகள அத்தடன 
யும் ்வுனகள அல்ல. சமகாலக கவபிடதகள 
அத்தடனயும் சருகுகள அல்ல.
 அஙகும் சருகுகள உணடு. இஙகும் 
்வுனகள உணடு.
 2381 சஙகப்்ாைல்களபில் உளள 
1862 அகப்்ாைல்களும் ஆராதபிகக்ை 
மவணடிய ஒன்ல்ல.
 அடவ அத்தடனயும் பூச் பசணைல்ல 

கற்கணைல்ல. மதன துணைல்ல.. உணடம 
யபில் அடவ யாவும் நன்ல்ல. 
 தூது உலா ம்ான் சபிருஙகார 
இலககபியஙகள இநதச் சமூகத்தபிற்கு எநத 
வடகயபிலும் அவசபியமல்ல.
 மட்டுமல்ல சஙக கால சஙகம் 
மருவபிய காலப் ்ாைல்களபில் கூை கள 
பவாழுககமும் உைனம்ாககும் கத்லும் 
்த்லுமம ப்ரும்்ாலான ்ாைல்களாக 
்பினனபிக கபிைககபின்ன என்டத நாம் 
ம்நதுவபிைல் ஆகாது.
 அதபிலும் ஆணகள ம்சுவதான 
்ாைல்களபில் ஒருவபிதமான ஆ்ாதபிககத் 
தபிமபிரும் ப்ணகடள ம்ாகப் ப்ாருளாகக 
காணும் தனடமயும் இட்நது கபிைப்்டத 
நாம் கைநது ம்ாகுதல் தகாது.

‘‘அாபிடவக கூநதலின
ந்பியவும் உளமவா நீய்பியும் பூமவ’’

இது குறுநபதாடகப் ்ாைல்.

‘‘குவடள அனன ஏநபதாைபில் மடைககண
தபிதடல அல்குல் ப்ருநமதாள குறுமகட்கு’’

‘‘அத்தக குமபிைபின பகாடுமூககு வபிடளகனபி
ஏ்பி மைமாற்கு வல்சபி ஆகும்
வல்வபில் ஓாபி கானம் நா்பி
இரும்்ல் ஒலிவரும் கூநதல்’’

இது நற்்பிட்ப் ்ாைல்.

 ஒனறு ப்ணணுணை எககாளத்தபில் 
ஆண ்ாடுவது. இனபனானறு ப்ண 
ணுண் ஆண வடல வபிாபிப்்து.
 சாபி,  பு்ப்்ாைல்கள மட்டும் 
ப்ாருள ப்ாதபிநதடவயா எனன.
 இல்டல. சாபித்தபிரம் ம்சபிய சத்தபிய 
வார்த்டதகளா எனன.
 அனட்ய மனனராட்சபியபில் குடி 
மககள எல்லாம் உடைத்து உடைத்து 
ஓைாகபி வாபிகட்டி வாபிகட்டி மகைாகபி, அநது 
அறுநது நூலாகபி, ்நது ம்ால ்ாைாகபி 
வறுடமயபில் வாடிய ம்ாதுதான உடைகக 
உைன்ைாத இநதப் புலவர்்பிரானகள 
வாய்பகாளளாத ப்ாய்பசால்லி மனன 

்விஞரின்  ்பொடல ஆல்பம் 
�ைொரிப்பின்த்பொது இத்ைதம்பிறகுப்பின் 
எம்.எஸ்.வி ஐைொ அவர்்ளுடன் அவர்்ள் 
வீடடில ்விஞர் விகடர்�ொஸ்.  2000



   |5   |5

ட ன ப்  பு க ழ ந து  ் ா டி  ப ் ா ன னு ம் 
ப்ாருளும் ப்ாட்ைலஙகட்டி எடுத்மதகபி 
இருககபின்னர்.
 அநதப் ்ாைல்கள உணடமயு 
மபில்டல அதனால் ஊருககு எநத 
நனடமயுமபில்டல.
 அதனால்தான, புலவர்களபின சானறு 
கடள எநதச் சாபித்தபிர ஆய்வாளனும் ஒப்புவ 
தபில்டல.
 தநதால் ம்ாற்று தராவபிட்ைால் 
தூற்று. இது புலவர்கள ப்ாதுப்புத்தபி.
 சாட்சபிககு ஒரு பு்நானூற்றுப் 
்ாைடல சட்ககு அடைககபிம்ன.

‘‘யா்ர் டவப்்பின,  
 நனனாட்டுப் ப்ாருந!
வான வரம்்டன!  
 நீமயா, ப்ரும!
அலஙகுடளப் புரவபி  
 ஐவமராடு சபிடனஇ,
நபிலநதடலக பகாணை  
 ப்ாலம்பூந தும்ட்
ஈடரம் ்தபினமரும்  
 ப்ாருது, களத்து ஒைபியப்
ப்ருஞமசாற்று மபிகு்தம்  
 வடரயாது பகாடுத்மதாய்’’

 இ த ன  ப ் ா ரு ள  ய ா ப த ன பி ல் 
மகா்ாரதப் ம்ார் நைநத ம்ாது இரு 

ப்ிாபிவுகளுககும் மசா ப்ிட்ைவன நீ என்தாகும்.
 இதனபினறு இதன உணடமத் 
தனடமடய நான பசால்லி நீஙகள பதாபிய 
மவணடியதபில்டல எனம் கருதுகபிம்ன.
 இப்்டி என சுட்டுவபிரல் நீட்டிச் 
சு ட் ை ா லு ம்  நு ட் ் ம ா ன  நு ண ம ா ண 
நுடைபுலம் ஆன ்ல ்ல ்ாைல்கள 
்ைநதமபிழ இலககபியத்தபில் உணபைன்தும் 
ஒதுகக இயலாத உணடமதான.
 நான மமற்பசானன அத்தடனக 
கூற்றும் நபிகழகாலக கவபிடதகளுககும் 
ப்ாருநதும்.
 ்ல நல்லக கவபிடதகள இனறும் 
எழுதப்்டுகபி்து என்டத நாம் மட்த்தல் 
தகாது.ஆனால் தகாத ்டைப்புகளும், 
வபிைாத கருப்்ாக நம்டம வபிரட்டுவதும் சம 
நாளகளபின சா்ம் எனம் கருதுகபிம்ன.

ஓர் அப்துல் ரகுமாடன
ஓர் ஈமராடு தமபிைன்டன
ஒரு மீராடவ
ஒரு மமத்தாடவ
ஒரு துடர வசுநதராசடன
ஒரு பவற்்பிப்ம்பராளபிடய
ஓர் ஆரூர் தமபிழநாைடன
ஒரு வண்தாசடன 
ஒரு ப்ானம்பி தாசடன
ஒரு ப்ாற்டகப் ்ாணடியடன

 இனனும் ் ல அபூர்வக கவபிஞர்கடள 
அருகபில் டவத்துகபகாணடு தற்ம்ாடதய 
கவபிடதகளபில் தஙகம் இல்டலயா எனச் 
சநமதகபிப்்து தமபிழுககு நல்லதல்ல எனம் 
தழுதழுககபிம்ன.

3) ஒரு கவபிஞன எடதபயல்லாம் ்ாை 
லாம்? எடதப் ்ாடுவடதத் தவபிர்ககலாம்?

 இது ஒரு நல்ல மகளவபி
 கவபிஞர்களுககான ஒரு பசல்ல 
மவளவபி எனம் இநத வபினாடவ எதபிர் 
பகாளகபிம்ன.
 கவபிடத என்து கார்மமகம் கட்டி 
டவத்த மடை மாதபிாபி. அது  எப்ம்ாது 
அவபிழும் எவவபிைம் பநகபிழும் எவவாறு 
நபிகழும் என்து எவருககும் பதாபியாது. 
ஏன கவபிஞனுகமக பதாபியாது.
 ஒரு நல்ல கவபிடத என்து கவபிஞன 
எழுதுவதபில்டல. அது கவபிஞடனக 
பகாணடு எழுதப்்டுகபி்து. அவவளவுதான.
 ஏமதா ஒரு சகதபி, எஙகபிருநமதா 
வரும் ஓர் ஆற்்ல் ்டைப்்ாக கவபிஞன 
வ பி ர ல் வ ை பி  வ ை பி க பி ் ம த  அ ன ் பி ,  அ து 
அவனால் உற்்த்தபி பசய்யப்்டுவதபில்டல.
 இதன கர்த்தா யாபரன இதுவடர 
தகவல் இல்டல.
 இதபில், கவபிஞன ஒரு கருவபி 
மட்டுமம. கருவபிகளுககு கர்வம் கூைாது.
 குைநடதகள நம்மூலம் வருகபி்ார் 
கள. அவர்கள நமககானவர்கள அல்ல 
என்து எத்தடன நபி்மமா அப்்டித் தான 
ஒரு கவபிஞனுககு அவன கவபிடத என்து.
 எஙமகா தயாாபிககப்்ட்ை ஒரு 
ப்ாருள வநதபி்ஙகும் சநடததான கவபிஞன 
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என்வன.
 ம ட் டு ம ல் ல  க வ பி ட த  எ ன ் து 
க்ப்்தல்ல சுரப்்து.
 எடதப் ்ார்ககபி் ம்ாது
எடத நபிடனககபி் ம்ாது
எடத வாசபிககபி் ம்ாது
எடத மயாசபிககபி் ம்ாது
இதய நாளஙகளபில் ஈரம் பூககபி்மதா

எது கனககபி் ம்ாது
எது ம்ககபி் ம்ாது
எது கடைகபி் ம்ாது
எது உடைகபி் ம்ாது
மனத்தபின டமயஙகளபில் பவப்்ம் 
காய்ககபி்மதா 

அவவா்ானவற்ட் ஆை மணமதாணடி 
ஆயபிரஞ சூாபிய பவளபிச்சத்மதாடு எழுதுதல் 
நனறு.
 எ ட த  த ன  த ா ய பி ை மு ம் ,  த ன 
சமகாதாபியபிைமும், தன மகளபிைமும் ம்சத் 
தகாபதன உள மனது உத்தரவபிடுகபி்மதா 
அடத அமபிலக குைபிமதாணடி எழுதாமல் 
புடதப்்து இனபிது.
 ஓர் எழுத்து என்து குட்நத்ட்சம் 
ஒரு கண்பின நீர் துடைப்்து.
 அதபிக்ட்சம் இநத பூமபி பகாணை 
காயஙகளபின மவர் அடைப்்து.
 ப்ணகடள பகாச்டசயாக ஆ்ாச 
மாக எழுதும் ம்ாககு இப்ம்ாது அதபிகாபித் 
தபிருககபி்து என்து அகற்் முடியாத 
உணடம.
 அவவாறு எழுது்வர்களபின ஆதர் 
அட்டை, வாககாளர் அட்டை, உ்வுப் 
்ஙகீட்டு அட்டை, வஙகபி அட்டை, 
கைவுச்சீட்டு அடனத்டதயும் அரசு 
்்பிமுதல் பசய்ய மவணடும்.
 மட்டுமல்ல, அப்்டிப்்ட்ைவர்கடள 
தபி நதபவளபிக டகதபிகளாக உளளூர் அகதபி 
களாக ஊருலகுககு அ ப்ிவபிகக மவணடும்.
 எழுத்துச் சுதநதபிரம், ம்ச்சு ்ன 
நாயகம் என எவமரனும் பகாடி தூககபினால் 
்பிரம்்ாமல உாபிகக மவணடும்.

4) கவபிடதகளபின மூலமும் சமூகத்தபில் 
்ாாபிய மாற்்ஙகடளக பகாணடு வரலாம். 

அநதவடகயபில், இயற்டக வளஙகடளக காத்தல், 
துஷ்பிரமயாகஙகளபில் இருநது ப்ணகள 
சபிறுவர்கடளக காத்தல்,  ஓர் ஆமராககபியமான 
சமுதாயத்டதக கட்டிபயழுப்புதல் இனனும் 
இதும்ான  ் வபிையஙகளபில் மககள மத்தபியபில் 
வபிைபிப்பு்ர்வுககாக  கவபிஞர்கள  ஆற்் 
மவணடிய  ் ஙகு எனன?

 ஆதஙகத்மதாடு எ்பிநத ஆககப்பூர்வ 
மான சாட்டை இது.
 அதற்காகமவ உஙகடள ஆரத் 
தழுவுகபிம்ன. அன்ால் வாழத்துகபிம்ன.
 புரட்டிப் ம்ாட்ை புரட்சபிகள, 
ப்ாறுகக முடியாத ம்ாராட்ைஙகள, 
மறுகக இயலாத மாற்்ஙகள, சீ்பிக 
க பிளம்்பியச் சீர்த பிருத்தஙகள இடவ 
அத்தடனயும் ஏமதா ஓர் எழுத்தால், 
இ ட ை வ பி ை ா த  ம ் ச் ச ா ல்  ப த ா ை ர் 
முைககஙகளால் பதாைர்நது எழுதப்்ட்ை 
துணை்பிகடககளால்தான என்டத நம் 
இடளயச் சமூகத்தபிற்கு எடுத்துச் பசல்ல 
மவணடிய கைடம நமககபிருககபின்து.
 கத்தபியபின்பி ரத்தமபின்பி, யுத்தமபின்பி 
எல்லாம் இநதச் சுதநதபிரம் வரவபில்டல 
என் வரலாற்று உணடமடய நம் வீட்டுப் 
்பிளடளகளபின புத்தபியபில் வபிளகமகற்் 
மவணடிய ப்ாறுப்பு நமககபிருககபின்து.
 ்ாரதபி காலத்தபில் ஓமர ஒரு எதபிாபி 
தான. ஒமர ஒரு பவளடளககாரனதான.
 இப்ம்ாது அப்்டியல்ல. கண 
ணுககுத் பதாபியாத ்ல துமராகபிகள. 
கட்டுககைஙகாத ்ல பகாளடளக 
காரனகள.
 இவர்கடள அறுகக, இைபிபசயல் 
கடள பநாறுகக, ஐம்பூதச் பசல்வஙகள 
க ா க க ,  ப ் ண க ள  கு ை ந ட த க ள 
ப்ாபியவர்கள ம்், தற்சார்பு ப்ருக, 
வறுடம அருக, சாதபி சமயச் சைககுகள 
வபிலக, அடனவருமம களமாைல் அவசபியம்.
 இது காலத்தபின கட்ைாயம். இதன 
ஒருஙகபிட்ப்ட் ஒவபவாரு கவபிஞனபின 
எழுத்தும் பசய்ய மவணடும். ஈட்டிமுடனயாய் 
எழுத்துமுடன வபிைபிப் பு்ர் டவப் ப்ய்ய 
மவணடும்.
 காசுககு வபிடல ம்ாவடத கவபிடத 
தடுகக மவணடும்.
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 கவபிஞன முதலில் களவு ம்ாகா 
தபிருகக மவணடும்.
 குணைர்கடள கவபிடதக குணடு 
களால் ஒடுகக மவணடும்.
 இணடு இடுகபகல்லாம் இட்யத் 
தளம் மூலமாக எழுத்து பீரஙகபிகள இ்ஙக 
மவணடும்.
 ஊைல் அதபிகாாபிகடள, உதவாககடர 
அரசபியல்வாதபிகடள, மதால்கனத்தத் பதாைபி 
லதபி்ர்கடள, வாககுககு ்்ம் ப்று்வர் 
கடள, சட்ைத்தபின முன நபிறுத்த கவபிஞர்கள 
எழுதுமகால் சவுககு எடுகக மவணடும்.
 அட்ககுள இருநது அ்பிவபிப்பு 
மட்டுமம பசய்வதல்ல கவபிடத.
 மதடவ வநதால் தடரயபில் இ்ஙகபி 
மககமளாடு மககளாக இயஙகபி நீதபி 
பவனப்டுகக கவபிஞன களப்ம்ாராளபி 
ஆக மவணடும்.
 அ ப் ம ் ா து த ா ன  எ ழு து ம க ா ல் 
என்து ஒவபவாரு உளளத்டதயும் உழுத 
மகாலாகவும் உலமக பதாழும் மகாலாகவும் 
மாறும். இல்டல இல்டல மா் மவணடும்.

5) ஒரு கவபிடதயபின வடிவம் எப்்டி 
அடமயமவணடும்? 

 வடிவம் எப்்டி இருநதால் எனன 
வடளநதுதான இருககட்டுமம வானவபில் 
அைகு தாமன.
 நபி்ஙகள ஏமதா ஒரு மாயா்ாலம் 
பசய்கபி்தல்லவா
 அதுதான அதன ்யன்ாடு அது 
ம்ாதும். மதாற்்ம் எப்்டி இருநதால் 
எனன அழுககாகமவ இருககட்டுமம… 
ஆறு அைகு தாமன.
 தடரயபில் அது பமழுகும் நீராடை 
எத்தடன நபிலத்தபிற்குப் ்ச்டசப் புைடவ 
ம்ார்த்துகபி்து. அதுதான அதன ்பி்வபிப் 
்யன அதும்ாதும்.
 ்ார்ககக கூை முடியாவபிட்ைால் 
எனன. உருவமம இல்லாதபிருககட்டுமம… 
காற்று அைகு தாமன.
 ஒவபவாரு உைலுககும் அதுதாமன 
உயபிரூட்டுகபி்து. அதுதான அதன பசயப் 
்ாட்டு வபிடன. அதும்ாதும்.
 கவபிடதயும் அதும்ால் தாமன. 

எனன வடிவம் என்ால் எனன
 இநத உலகுககு உதவுகபி தா? உ்ர் 
வுகடள பமனடம பசய்கபி தா? வபிலஙகுத் 
மதால் உாபிககபி தா? ஞானநதபி ப்ாாபிககபி தா? 
மனபிதமநசம் வளர்ககபி தா? உயபிர்களபிைம் 
அனபு ்ாராட்டுகபி்தா? இயற்டகடய 
காதலிககச் பசால்லித் தருகபி தா? ப்ண 
டமடய மதபிககப் ்ைககுகபி தா.?
 அதும்ாதும் ஒரு கவபிடதககு.
 பவளடளயடிககப்்ட்ை கல்லட் 
யாய் இருப்்டத வபிை, ஒழுகும் குடிடசககுள 
உளளஙடக ஏநதலாக இருத்தமல உனன 
தமான கவபிடதயபின உயரமான இலகக்ம் 
என நம்புகபிம்ன நான. 
 இப்ம்ாபதல்லாம் நபிட்ய ம்ாபிைம் 
வடிவம் இருககபி்து. கவபிடத இல்டல 
என் குற்்ச்சாட்டை அத்தடன எளபிதாக 
நாம் பு்நதளளபிவபிை முடியாது.
 வடிவம் என்து உைல் மாதபிாபி. 
கவபிடத என்து உயபிர் மாதபிாபி
 உயபிரற்் உைல் பவறும் ்பி்ம். 
பசத்த ்பி்த்டதக பகாணைாடுவது 
சபி்ப்்ல்ல.
 ஒரு பசய்தபி பசால்கபிம்ன.
 ஒரு மனனனுககுப் ்பி்நதநாள 
வருகபி்து. அதனால் அரணமடனடயச் 
சுத்தப்்டுகபி்ார்கள. 
 அப்ம்ாது அஙகபிருநத சபிலநதபியபின 

்விஞரின்  ்பொடத்ல எம்.எஸ்.வி ஐைொ 
இ்ைதமததுப ்பொடிைத �ருணம்... எஸ்.
்பி.்பொ்லொவுடன்  ்விஞர் விகடர்�ொஸ்.  2000
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கூபைானட்ச் சபிடதத்துச் சபிதபிலமாககபி 
சபிரச்மசதம் பசய்து வபிடுகபி்ார்கள.
 ஆனால்,  ப்ான பூ ்ைம் ப்ாருள 
என யார் யாருகபகலாமமா எனபனன 
னமவா தானம் தருகபி்ார்கள.
 இஙமக ்ாருஙகள.
 சபிலநதபியபின வாழவாதாரம் ம்ாயபிற்று. 
கட்டிய வீடு களவு ம்ாயபிற்று. இருநத 
இைமும் ் ப்ிம்ாயபிற்று.
 இரவானால், அது எஙமக ம்ாய் 
உ்ஙகும். குளபிபரடுத்தால் எநத நூபலடுத்துப் 
ம்ார்த்தும். உ்வு ப்் எஙமக வடல 
வாஙகும்.
 இல்லாதவன என்தால் இநத 
இைபிநபிடலயா? மகட்க ஆளபிடலயா.
 இத்தடனக மகளவபிகளால் கபிைபிநது 
ம்ான ஒரு புலவன முத்பதாளளாயபிரத்தபில் 
முகம் வீஙகக கண்ீர் வபிடுகபி்ான.
 அது இது

‘‘அநத்ர் ஆபவாடு 
      ப்ானப்ற்்ார் நாவலர்
மநதபிரம்ம்ால் மாணை 
      களபிறூர்நதார்-எநடத
இலஙகபிடலமவல் கபிளளபி 
      இமரவதபிநாள மனமனா
சபிலம்்பி தன கூடிைநத 
      வாறு’’

 இதபில், பவண்ா என் வடிவம் 
தாணடி அநதப் புலவனபின உயபிர் மநசம் 
நம்டம ஏமதா பசய்கபி்தல்லவா. அதுதான 
கவபிடத.
 சமகாலச் சஙகதபி ஒனறு தருகபிம்ன.

‘‘்பித்தன
தன சட்டைடயக 
கபிைபித்துக பகாணடிருநதான.

சட்டைடய ஏன
கபிைபிககபி்ாய் எனம்ன

கடிதத்டதப்
்டிகக மவணடும் என்ால்
உட்டய
கபிைபிககத்தாமன மவணடும் 
என்ான’’

 இது, கவபிகமகா அப்துல் ரகுமான 
க்ல் வடிவக கவபிடத.
 இநத வடிவம் கைநது ஏமதா ஒரு 
ம பினனல் கீற்று  நம் இதய மரடகயுள 
ஏமதமதா மதாடக வபிாபிககபி்தல்லவா
 அதுதான கவபிடத.

மரபு
புதபிது
ஐககூ
தனமுடன
பசனாபியு ம்ான் நவீனம்

 இப்்டி எநத வடிவத்தபிலும் ்ய்ம் 
ம்ாக தமபிழ தயாராகமவ இருககபி்து
 வாசகர்களும் வாஞடசமயாடுதான 
காத்தபிருககபி்ார்கள. நல்ல மாலுமபிகமள 
நமககான மதடவ.
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6) சாதபி, மதம், அரசபியல் இவற்்பில் 
கவபிடதகளபின நபிடலப்்ாடு எனன? சாபியான 
தபிடச மநாககபிய ் ய்மாக அது அடமயுமா?

 அரசு அரசபியல் சமூகம் மதர்தல் 
மகாவபில் இடவ சாதபி மதம் வளர்ககும் 
சஙகை மைஙகள.
 இவற்்பின சஙகறுகக டகயபில் உளள 
ஒமர ஆயுதம் கல்வபியும் வபிைபிப்பு்ர்வும் 
மட்டும்தான.
 கல்வபி எத்தடன முககபியம் என்தற்குச் 
சான்ாக ஒரு பு்ப்்ாைல் தருகபிம்ன.

‘‘உற்றுைபி உதவபியும், 
 உறுப்ாருள பகாடுத்தும்,
்பிற்ட்நபிடல முனபியாது, 
 கற்்ல் நனம்!
்பி்ப்பு ஓர் அனன 
 உைனவயபிற்று உளளும்,
சபி்ப்்பின ்ாலால், 
 தாயும் மனம் தபிாபியும்;
ஒருகுடிப் ்பி்நத 
 ்ல்மலா ருளளும்,
‘மூத்மதான வருக’ 
 எனனாது, அவருள
அ்பிவுடை மயான ஆறு 
 அரசும் பசல்லும்;
மவற்றுடம பதாபிநத 
 நாற்்ால் உளளும்,
கீழப்்ால் ஒருவன 
 கற்்பின,
மமற்்ால் ஒருவனும் 
 அவனகண ்டுமம’’.

 இநதப் ்ாைல் பசால்வது யாபதனபில்் 
கல்வபி ் ரவாலானால் மமல் கீழ ம்தம் தகரும். 
கீழ என் அடமப்ம் சபிதறும். கற்்ால்தான 
மதபிப்ம் உயரும். கற்்வடனத் தான அரமச 
மதபிககும்.
 மட்டுமல்ல கல்வபிதரும் ஆசபிாபியர் 
களுககு க்ககுப் ்ாராமல் தர மவணடும்
 அவர்களுகபகாரு இைபரனபில் 
அர்ாக நாம் வர மவணடும்.
 ஆனால் நம்மூாபில் கல்வபிககூைஙகள 
வாசலிமலமய எனன சாதபி நீ
எனக மகட்கபி்து அரசு.

 அஙமகதான சாதபிகள இல்டலயடி 
்ாப்்ா எனறும் கற்றுத் தரப்்டுகபி்து.
 சமூகமமா ஆயபிரம் உணடிஙகு 
சாதபி என அசுரத்தனமாக கபிடள்ரப்்பிக 
கபிைககபி்து.
 அதபில்தான ஆரம் ப்ிககபி து ஆ்த்தான 
அரசபியல்.
 இநதச் சாதபி மதஙகடளக பகாணமை 
அரசபியல் என்து ஏற்்த்தாழவுகடள 
இ்ககுமதபி பசய்கபி்து.
 ் பி ா பி வ பி ட ன க ட ள  ம ் த ங க ட ள 
சணடை சச்சரவுகடள வனமஙகடள 
உயபிர்க பகாடலகடள ஊககுவபிககபி்து.
 இடதச் சலடவ பசய்ய கவபிடத 
என் சவர்ககாரம் அவசபியம்.
 கவபிடத இநத நூற்்ாணடு கால 
இருட்டை பநாடிப்ப்ாழுதபில் துடைககும் 
வல்லடமயுடையதுதான.
 ஆனால் அது மட்டும் ம்ாதா.
 இனபிமயனும் நாம் கடைகமகாடி 
மனபிதருககும் கல்வபிடயக பகாணடும்ாய்ச் 
மசர்கக மவணடும்.
 அதனமூலம் ஒவபவாருவரும் தஙகள 
அ ப்ிவு வபிாபிவு பசய்ய மவணடும்.
 இநதக கல்வபிய ப்ிவபின மூலம் ப்ாருளா 
தாரத்தபின முதல்வாபிடச நாற்காலிககு  அவ 
ரவர்கமள தஙகடள நகர்த்த மவணடும்.
 ்்பியாளர் என்டதத் தகர்த்து 
பதாைபில்முடனமவார் என் நபிடலககு 
இநதச் சமூகம் உயர மவணடும்.
 அவவா்ாயபின சாதபி மத அரசபியல் 
சல்லடையாகும்.
 ்பிரச்சபிடன எதுபவனபில் இஙமக 
கவபிஞர்கமள சாதபி மதக கபிைஙகுகளபில் 
சட்டை தயாாபிப்்வர்களாக இருககபி ார்கள.
 சாதபி மதத்தபின பகாடூரஙகடள 
ஒவபவாரு மனபிதருககும் உ்ரடவகக 
கவபிடத கண்ாடியாக நபிற்்து நனறு.
 அதன வல்லாதபிககம் வீழத்த கவபி 
டதககு வாளாய் நபிற்கும் வலிடம உணடு.
 சாதபி மதம் கைற்்பி வீச ஒவபவாரு 
கவபிஞர்களபின வபிரலும் ஒவபவாரு பகாடிக 
கம்்மாக உயர மவணடும்.
 ஒவபவாரு கவபிடதயும் சாத பி 
மதத்தபிற்கு எதபிராக அ்பிவுப்பூர்வமாக 
வபிஞஞானப்பூர்வமாக ்குத்த்பிவு மபிளபிர 

   |
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இனபியாவது மவளவபி நைத்த மவணடும்.
 சாதபி மதமற்்ச் சமூகம் ஒவபவாரு 
கவபிஞனபின மனபிதனபின இலககாக மா் 
மவணடும்.
 இ ட வ  ச ா பி ய ா ன ா ல்  ம ் ா து ம் . 
அரசபியல் தானாக மாறும்.

7) ஒடுககப்்ட்ை ,ஆதரவற்், ் ாதபிககப் 
்ட்ை மககளபின ஏமகா்பித்த  குரலாக 
கவபிஞனபின குரல் ஓஙகபி ஒலித்தால், 
அதன மூலம் சமூக மாற்்ஙகள ஏற்்ை 
வாய்ப்புளளதா? அது எநதவடகயபில் 
சாத்தபியமாகும்? 

 வபிைப் ம்ாகும் பகாடிககு ஒரு 
பகாம்பு நம்்பிகடக தரும் ம்ாது ஒரு 
கவபிஞனால் முடியாதா எனன.
 முடியும் நபிச்சயம் முடியும்.
 ்கல் வநத ஒரு சூாபியனபின ்ாதபிப்பு 
இரவு நபிலாவுககு எாபிப்ாருள தர இயலும் 
ம்ாது, ஒரு கவபிஞனால் ஏலாதா எனன.
இயலும் நபிச்சயம் இயலும்.
 பதாைர் முயற்சபிகள கணடிப்்ாக 
்லன தரும்.
 ஆனால், அடத மககள இயககமாக 
மககள குரலாக பவகு ்ன ஊைகஙகள 
ம்சும் இைத்தபிற்கு எடுத்மதக மவணடும்.
 ஒவபவாருவர் டகயபிலும் ஓர் 
ஆணட்ராய்டு உலகம் இருககபி்து. இடதக 
பகாணமை ஒரு கவபிஞன மட்டுமல்ல. 
ஒவபவாருவரும் ஒடுககப்்ட்ை மககளுக 
காக ஓஙகபிக குரல் பகாடுககலாம்.
 இதற்கு ்ல்லிககட்டு ம்ாராட்ைம் 
ஒரு சாபியான உதார்ம்.

மட்டுமல்ல 
பைல்ைா ்பிரச்சபிடன
கதபிராமஙகலம்
பநடுவாசல்
ஒககபிப்புயல்
கூைஙகுளம் அணு உடல
நபியூட்ாபிமனா மீத்மதன 
தூத்துககுடி ஸபைர்டலட்

 ப்ணகளுகபகதபிரான வனமுட் 
எதபிர்ப்பு இப்்டிப்்ட்ை மககள ம்ாராட் 
ைஙகளபில் என ம்ான் கவபிஞர்களபின 

் ஙகு ம்  க ் பி ச ம ா ன  ஒ ன ப ் ன ் ட த 
அ்பிநதவர் அ்பிவர்.
 இப்ம்ாபதல்லாம் வபிவசாயபிகள 
வாழவு அநதரத்தபில்தான பதாஙகபிக 
பகாணடு இருககபி்து.
 மவளாண சட்ைஙகடள வபிரட்டி 
யடிகக வபிைபிப்பு்ர்வு பகாடுகக ஒவபவாரு 
ம்னாவும் ம்ராயுதமாக நபிமபிர மவணடும்.
 தபில்லி வபிவசாயபிகளுககு அடன 
வருமம ஆதரவு தர மவணடும்.
 மாநபிலத்தபில் இப்ம்ாது ஓரளவு 
நம்்பிகடக பவளபிச்சம் பதாபிகபி்து.
 இடதக பகாணமை இருட்டுளள 
இைஙகடள துரத்தபியடிகக கவபிடத 
கடைத்பதரு வநதாக மவணடும். கவபிஞன 
்ாரதபியபின கனமலாடு களமாை மவணடும்.

8)  இநத வபிஞஞான யுகத்தபில் நம் 
பமாைபி, ஒழுககம், கலாச்சாரம்,் ண்ாட்டு 
வபிழுமபியஙகடளப் ்ழுதபின ப்ி காப்்து அடன 
வரது கைடம. இதபில் கவபிடதயபின மற்றும் 
கவபிஞனபின மதடவயும் அத்தபியா வசபியமாகபி து. 
இவற்ட்க காகக, கவபிஞனானவன கவபிடத 
யபின மூலம்  எப்்டிப்்ட்ை முனபனடுப்புகடள 
பசய்யலாம்?

 உலகபின சககரம் மவக மவகமாக 
உருணமைாடிக பகாணடிருககபி்து.
 இஙமக யாருககும் நபிற்க ம்ச 
சபிநதபிகக மநரமபில்டல.
 க ல ா ச் ச ா ர ம்  ் ண ் ா டு  ் ற் ் பி 
பயல்லாம் கவடலயுமபில்டல.
 இஙமக பமாைபி என்து பதாைர்பு 
பகாளள என் நபிடலககுத் தளளப்்ட்டு 
வபிட்ைது.
 இதபில் கவபிடத கவனபிககப்்டுமா 
என்து கவடலயான மகளவபிதான.
 ஆனால், இட்யத்தபில் கவபிடதக 
கான ஆதரவு கனமாகமவ இருககபி் 
பதன்து சற்ம் ஆறுதலான ஒனறு.
 ஒவபவாரு கவபிஞனும் சமூக 
அககட் மயாடு, நீதபி வழுவாத நபிடல 
மயாடு, இயற்டக மீது ்ாபிமவாடு, 
ப்ணகள மீது மதபிப்ம்ாடு, ்டைய 
்ண்ாட்டின பதாைர்ச்சபிமயாடு, கவபிடத 
களாக… இடசப் ்ாைல்களாக… கடத 
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பசால்லிகளாக… ஓரஙக நாைகஙகளாக… 
நடகச்சுடவத் பதாைர்களாக… யூ 
டியூ்பில், இனஸைாகபிராமபில், ட்வீட்ைாபில்; 
களப் ஹவுசபில், ஃம்ஸ புககபில், வாட்ஸ 
அப்்பில், இனனும் உளள ்பி் நவீனச் 
சாதனஙகளபில், இடளய ்பிளடளகளபின 
்ார்டவககுக கைத்த மவணடும்.
 வ பி வ ா த  அ ர ங கு க ள பி ல்  த ர் க க 
ாீத பியாக,  தத்துவ ாீத பியாக,  தமபிடை 
பகாணடு ம்ாக மவணடும்.
 ்ளளபிகளபில், கல்லூாபிகளபில், ப்ாது 
பவளபி அரஙகுகளபில், மகாவபில் கூைஙகளபில், 
சமகாலத் தமபிைால் சஙக காலத் தமபிடை 
ருசபிமயாடு ்ாபிமா் மவணடும்.
 கபிடைககும் இைஙகளபில் எல்லாம் 
தமபிைபின பதானடமடய, தமபிைபின அைகபி 
யடல ்தபிவு பசய்ய மவணடும்.
 இ வ வ ா று  ப ச ய் த ா ம ல  ந ம் 
ஒழுககம், வபிருநமதாம்்ல், ்ண்ாடு, 
்ாசம், ்பி்ரனபு, கலாச்சாரம் இனன்பி் 
தானாகமவ தடைத்மதாஙகும்
 இப்்டிப்்ட்ை பதாைர்நத முனபன 
டுப்புகள ஒருநாள நபிச்சயம் ்லன 
பகாடுககும்.
 அப்ம்ாது தமபிழ வாழும். தமபிமை 
ஆளும்.

9) முற்காலத்தபில் புலவர்கள அரச சட்ககு 
ஆமலாசடன பசால்்வர் களாகவும், மககளுககு 
நனபன ப்ிடயப் ம்ாதபிப்்வர்களாகவும் இருந 
துளளனர். இனட்ய காலககட்ைத்தபிலும் 
இவர்கள தம் புலடமயால் ்ாாபிய தாககத்டத 
பசலுத்த முடியும் என நபிடனககபி ீர்களா?
 
 ்ாாபிகபகாரு க்பிலர். அதபியமானுக 
மகார் அவடவ. ம்கனுகபகாரு ்ர்ர். 
தடலயானஙகானத்துச் பசருபவன் 
பநடுஞ பசைபியனுகபகாரு நககீரர். மசரமான 
இரும்ப்ாட்கபகாரு மமாசுகீரனார். 
ஆய் அணடிரனுகபகாரு முைமமாசபியார். 
காபிகாலனுகபகாரு உருத்தபிரங கண்னார் 
இப்்டி ஒரு நீணை ்ட்டியல் உணடு.
 இநதப் புலவர்கள அரசனுககு 
ஆமலாசடன பசால்்வர்களாகவும் வைபி 
காட்டி களாகவும் இருநதபிருககபி்ார்கள.
 இநத அரசர்கள ஆணை நபிலப்்ரப்பு 
இனட்ய தமபிழநாட்மைாடு ஒப்்பிடும் 
ம்ாது மபிக மபிகச் சபி்பியபதன்டத நாம் நம் 
கவனங பகாளவது நனறு.
 இப்ம்ாது உளள சூைமல மவறு.
 நீஙகள எநதக கட்சபி, எநதச் சாதபி, 
எனன பசல்வாககு, யாருடைய ்பினபுலம் 
எனப்ல்லாம் ்ல ஆய்வுககுப் ்பின 
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கூை அதபிகார வர்ககத்தபின வாசல் கதவு 
தபி்ககுமா என்மத வபினா தான.
 இனறு அ்பிவு, அனு்வம் இருப்்டத 
வபிை «டலம்டலட்»டில் இருப்்மத தகுதபி 
எனக கருதப்்டுகபி்து.
 மட்டுமல்ல, ப்ாருள உடையா 
ருகமக இவவுலகம் என்ாகபி ்லகாலம் 
ஆகபிவபிட்ைது.
 நபி்ம் பசால்வபதன்ால் பமாைபி 
தன மகுைம் இைநது வருகபி்து
 ப த ா ை பி ல் நு ட் ் ம்  அ ் பி வ பி ய ல் 
வபிஞஞானம் இட்யத்தளம் இடவ தமபிடை 

ப்ின வாபிடசககு நகர்த்தபியபிருககபி து என்டத 
ஒப்் நாம் தயாராக மவணடும்.
 கார்ம்… அடர நூற்்ாணடுகளுக 
கும் மமலாக புதபிய கணடு்பிடிப்புகளுககு 
புதபிய கடலச்பசால்கடள தமபிைபில் 
கணடு்பிடிகக நாம் தவ்பி இருககபிம்ாம் 
என்மத உணடம.
 அதனால்தான அரசபின ஆமலாசடனக 
குழுவபில் ஒரு தமபிழக கவபிஞன கூை இல்டல 
என்டத புாபிநது பகாளள மவணடும்.
 உலகமயமாதல் வநத ் பி்கு பதாைபில் 
நுட்்ம் ஒனம் வ்பிகத்தபின எல்லா 
வாசல்களபிலும் வாய்தபி்நது நபிற்கபி்து.
 கைனசுடம ஒரு்ககம்  அரசுகளபின 
கழுத்டதத் தபிருகபிக பகாணடிருககபி்து.
 ஆக, இப்ம்ாது ப்ாருளாதார 
வல்லுனர்களதான மதடவமய தவபிர 
புலவர்கள அல்ல.
 ஒருமவடள நம் தமபிைக முதல்வர் 
கண்பில் வபிகைர்தாஸின இநத மநர் 
கா்ல் ்ட்ைால் அரசடவக கவபிஞர் ஆக 
அவன ஆகலாம் எனச் பசால்லலாமம தவபிர, 
அதற்குமமல் பசால்ல மவப்ானறுமல்ல.

10) அ க ப் ் ா ை ல் க ள  ம த ட வ த ா ன . 
ஆயபினும் அவற்ட்க பகாணமை கவபிஞனபின 
தகுதபியும் நபிர்்யபிககப்்டும் நபிடல தற்ம்ாது 
உளளமத! இது சாபிதானா?

 அப்்டியா… எனககுத் பதாபிய 
வபில்டல. அப்்டி இருநதால் அது சாபியபில்டல.
 ஒரு கவபிஞன, பவறும் ்டைய 
இலககபியம் மட்டும் ்டித்தால் ம்ாதாது.
 உலக இலககபிய அ்பிவு, உலக 

நூல்பிவு, உலகப் ப்ாது அ்பிவு மவணடும்.
 மருத்துவம், வபிஞஞானம், வபிண ப்ியல், 
ப்ா ப்ியபியல், எநதபிரவபியல், கட்ைை வபியல், 
பதாைபில்நுட்்ம், கடலப் ் ாைஙகள, இயற்டக 
நுட்்ம், புவபியபியல், வரலாறு என ்லவும் 
பதாபிநதபிருகக மவணடும்.
 தனடனச் சுற்்பி நைப்்டதயும், 
தனடனத் தாணடி இருப்்டதயும், தனனுள 
எனன என்டதயும், ஒரு ஞானபி டயப்ம்ால் 
அ்பியும் நுண்்பிவு மவணடும்.
 அப்்டிப் ்ார்த்தால் அகத்தபிட் 
என்து கடுகபினும் சபி்பிதளமவ ஆகும்.
 அடத வபிடுத்து இநத பூமபி மமம்்ை, 
இநத மககள உயர்வு்,  இநத இயற்டக 
வளம்ப்், ஒரு கவபிஞன வளளுவடரப் 
ம்ால, வளளலாடரப் ம்ால, ்ாரதபிடயப் 
ம்ால சபிநதபிகக மவணடும்.
 காலம் பவல்லும் ்டைப்புகடள 
கல்கபிடயப் ம்ால, கண்தாசடனப் 
ம்ால தர மவணடும்.

11) முனடனய காலஙகளபில் எழுதப்்ட்ை 
அைகபிய காவபியஙகள தமபிைபிலககபியத்டத  
அலஙகாபித்து, தமபிழுககுப் ப்ருடம மசர்த்தன. 
ஆனால், தற்காலத்தபில் துணுககுகமளாடும், 
்லதரப்்ட்ை கடைநபிடலக கவபிடதகமளாடும் 
தமபிழ ஊசலாடிக பகாணடிருககபி்மத! 
பமாைபிவளத்டதக டகயாளும் தபி டம குன ப்ி 
வருகபி தா?

 இல்டல. அப்்டி நான கருத 
வ பி ல் ட ல .  ந ம் ம பி ட ை ம ய  க ன த் த ப் 
்டைப்்ாளபிகள கைலளவு இருககபி்ார்கள.
 அதனால்தான இநதளவாவது தமபிழ 
தஙகத் தடலப்்ாடக கட்டி நபிற்கபி்து.
 ்சபி ப்ாறுத்மத ்ாடனகளபின 
அளவு என்ர் கபிராமத்தபில்.
 இப்ம்ாது பமாைபியபின மதடவ 
முைஙகபியபிருககபி்து.
 ்த்து வருைம் ்ாடையபில் இருநதது 
தமபிழநாடு.
 இப்ம்ாதுதான புதபிய நீர் ்டைய 
வாய்ககாலில் ஓை ஆரம்்பித்தபிருககபி்து.
 அரசு தமபிடை உயர்த்த நபிடனத்தால் 
ஒமர நாளபில் பமாைபி  அதன உச்சா்பிக 
பகாம்ம்றும். 
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 தம பிழுககு முனனுாபிடம.  தம பிழ 
்டித்தால் அரசு மவடல. தமபிழநூலுககுப் 
ப்ாற்கபிைபி. தமபிழப்புலவனுககுச் சலுடக 
என ஒமர ஓர் அரசாட் ம்ாதும்.

அடுத்த பநாடிமய
ஆயபிரம் க்பியன பூஙகுன்ன
ஆயபிரம் கம்்ன
ஆயபிரம் க்பிலன
ஆயபிரம் அவடவ
ஆயபிரம் நப்்சடல
ஆயபிரம் காகடகப்்ாடினபி
ஆயபிரம் ஓதலாநடத
ஆயபிரம் அம்மூவன
ஆயபிரம் காளமமகம்
ஆயபிரம் புகமைநதபி
ஆயபிரம் ஒட்ைககூத்தன
ஆயபிரம் இளஙமகா
ஆயபிரம் ்ாரதபி
ஆயபிரம் ்ாரதபிதாசன
ஆயபிரம் வா்பிதாசன
ஆயபிரம் சுரதா

ஒமர நாளபில் உஙகள கணமுன வருவர்.

 ஆயபிரம் குழுககள ஆயபிரம் தனபி 
மனபிதர்கள பசய்ய முடியாதடத அரசு 
எநதபிரத்தால் ஒமர ஒரு டகபயழுத்தபில் 
ஓர் ஒளபிவானத்டதமய உற்்த்தபி பசய்ய 
முடியும்.
 பசய்யுமா என்து மகளவபி. பசய்ய 
மவணடும் என்து என ம்ானம்ாாபின 
மவளவபி.
 மற்்்டி கவபிஞர்களபில் தபி்டமககுப் 
்ஞசமபில்டல என தபிைமாகமவ நான 
நம்புகபிம்ன.

12) தமபிடைக காப்்தபில் இலககபிய 
ஆளுடமகள முனமனாககபியுளள சவால்கள 
எடவபயன கருதுகபி்ீர்கள?

 என முநடதயப் ்தபில்களபில் இநத 
வபினாவுககான வபிடைடய சநடதப் 
்டுத்தபியதாக நம்புகபிம்ன.
 பகாணடு ப்ாருள கூட்டும் 
அ்பிம்ால் கணை்பிவீர்கள எனக 
கருதுகபிம்ன.

13) நவீன பதாைபில்நுட்் யுகத்தபில் 
கவபிடதயபின இருப்பு எனன? இநத எநதபிர 
யுகத்தபில் நம் பமாைபிடயக காககவும், 
எதபிர்கால சநததபியபிைம் அடதப் ் ழுது்ைாமல் 
ப க ா ண டு  ம ச ர் க க வு ம்  க வ பி ட த க கு ம் 
கவபிஞனுககும் உாபித்தான ் ப்ிகள எடவ?

 எமககுத் பதாைபில் கவபிடத எனும் 
சூைல் இப்ம்ாது இல்டல என்தபில் 
இருநமத கவபிடதககான இைத்டதக கணடு 
பகாளளலாம்.
 கவபிடத ப்ாதுபவளபியபின ்யன 
்ாட்டுககு என் நபிடலயபில் இருநது 
சுய மகபிழச்சபிககாகவும், சுய தகுதபியபின 
அளவீட்டுககாகவும், ப்ாழுது ம்ாககபிற் 
காகவும், வபிரும்்பியவமராடு வாயாடு 
வதற்காகவும் சமீ் காலஙகளபில் தபிாபிநது 
ம்ாய் கபிைககபி்து என்டத ஒப்்டன 
யபில்லாமல் நாம் உளவாஙக மவணடும்.
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 பதாைபிலாக யாவருககும் மவப்ான 
்பிருகக நம்டம ஆசுவாசப்்டுத்த தடலயபில் 
சூடும் ஒன்ாகமவ தமபிழுககு கவபிடத 
கட்டுடர என் பூககள இருககபி்மதா என 
ஐயமுறு்வர்களபில் நானும் ஒருவன.
 ஒரு ப்ன தத்துவம் பசால்கபிம்ன
 ‘‘ஒனட் அசுத்தப்்டுத்த நீஙகள 
ஒ ன று ம்  ப ச ய் ய  ம வ ண ை ா ம்  சு ம் ம ா 
இருநதாமல ம்ாதும்தானாகமவ அது 
அழுககாகபி வபிடும்’’
 அடதமய மாற்்பிச் பசால்கபிம்ன
 தமபிடைக காப்்ாற்் நீஙகமளா 
நாமனா ஒனறும் பசய்ய மவணைாம். 
சும்மா இருநதாமல ம்ாதும்.
 தமபிழ தனடன வளர்த்துக 
பகாளளும். தனடன உயர்த்தபிக பகாளளும்
 கார்ம் தமபிழ ஒரு சுயம்பு.
 அது கல்மதான்பி மணமதான்ாக 
காலத்மத முனமதான்பிய மூத்த ஒனறு.
 தமபிழுககுச் மசாறு ம்ாடுகபிம்ன என 
வநதவபனல்லாம் தன சநததபிககுச் மசாறு 
ம்ாை மணை்ம் கட்டினாமன அன்பி 
தமபிழ வாை நூல் கூை கபிைபித்தானபில்டல.
 தமபிடைக காப்்ாற்்ப் ம்ாகபிம்ன 
என தடல தூககபிய ஒவபவாருவனும் 
தடலமுட்ககுச் பசாத்து மசர்த்தாமன 
யன்பி தமபிழுககு ஒரு வபித்து கூை 
தரவபில்டல.
 ஆைபியபிலும் ஊைபியபிலும் அனலிலும் 
பு ன லி லு ம்  க ா ற் ் பி லு ம்  க ா ல த் த பி லு ம் 
காயப்்ைாமல் கைநதுவநத ப்ருடமக 
குாபியது நம் கனனபித்தமபிழ.
 அது எநத எநதபிரப் புயடலயும் 
கைககும். எநதத் பதாைபில்நுட்் யுகத்டத 
யும் துரத்தும். எநதப் ப்ாருளாதார 
மாற்்த்தபிலும் புதுககும்.
 ஊாபில் பசால்வார்கமள…
 ‘‘உதவபி பசய்யலனாலும் ்ரவா 
யபில்ல. உ்த்தபிரவம் ்ண்ாத’’
 தமபிடை வாை டவககாமல் 
ம்ானால் கூை தவ்பில்டல.
 தப்பும் தவறுமாக ம்சாதபிருஙகள. 
ஒற்றுப் ்பிடைமயாடு எழுதாதபிருஙகள. 
் பி்பமாை பிக  கலப்ட் முடிநதவடர 
தவபிருஙகள. பதாடலககாட்சபித் தமபிடைத் 
பதாைராதபிருஙகள.

 த ம பி ழ  இ ல க க ் ம்  வ ழு வ ் ப் 
்யபிலுஙகள. ்ைநதமபிழ இலககபியம் 
வாசபியுஙகள. நபிட்ய ்டியுஙகள. 
நபிட்வாக எழுதுஙகள.
 அத்தடன எழுத்டதயும் ஆவ்மாக 
குஙகள. புதபிதாக எழுத வரு்வர்கடள 
ஊககுவபியுஙகள வபிமர்சபிககாதபிருஙகள. இது 
ம்ாதும் இனதமபிழ ஆயுள நீளும்.

14)  தாஙகள இலககபியத்துட்யபிலும் 
தபிடரத்துட்யபிலும் ்ய்பித்தடத நனக்பி 
மவாம். எப்ம்ாதாவது தபிடரத்துட் இது 
நமககு ஆகாது என நபிடனத்ததுணைா?

 இல்டல. இல்லமவ இல்டல. 
 தபிடரப்்ைஙகளுககுப் ்ாைல் எழுது 
வது என்து சாரலில் நடனநது பகாணமை 
பூககளபின ்ளளத்தாககபில் நைநது ம்ாகும் 
்ட்ைாம்பூச்சபி மாதபிாபி  ரம்மபியமானது. 
ரசடனயானது. ராத்தபிாபிச் சநமதாஷம் 
ம்ான் ரகடளயானது.
 மடைவபிழும் ஒரு ்பினசாம இரவபில் 
ஒரு மடலககபிராமத்தபில் ஒழுகும் குடிடசயபின 
தபிணட்யமர்நது கு்பிஞசபி நபிலக காடுகடள 
ஒரு மதநீர்க மகாப்ட்மயாடு ரசபிப்்து 
எத்தடன ரசமான சுகமமா அதனபினும் சுகம் 
சபினபிமாச் சூைலுககுப் ்ாட்பைழுதுவது.
 கார்ம் சபினபிமா என்து புலன 
பகடுககாத ஒருவபித ம்ாடத. அடத 
பதாட்ைால் வபிைாது வபிட்ைாலும் வபிலகாது.
 கைற்கடர வநத காதலியபின 
கால்பகாலுசுகடளக கட்டிக பகாணடு 
நகர மறுககும் அடலகள மாதபிாபியானது 
சபினபிமாப் ்ாைல் மீதான என காதல்.
 அது பதாைரும்.  அது பதாைரும் 
வடர என உயபிர் வணடி உருளும்.

15) ஐயா  எம் எஸவபி  இடசயபிலும் 
இடளயரா்ாவபின இடசயபிலும் ்ாைல்கள 
எழுதபியபிருப்பீர்கள. இதபில் யாருைன எழுதும் 
ம்ாது உஙகளுககான சுதநதபிரம் அதபிகம் 
கபிடைககும்?
  
 பமல்லிடச மனனர்  ஐயா. எம் 
எஸ வபி அவர்களால் இடசஞானபியபிைம் 
்பிரசாத் ஸடூடிமயாவபில் நான அ்பிமுகப் 
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்டுத்தப்்ட்மைன.
 அப்ம்ாது அவர் ஒரு பமட்டு 
வாசபித்தார். சட்பைனறு அதற்குத் தமபிழ 
பசய்மதன.
 மற்்்டி ராகமதவமனாடு நான 
்்பியாற்்வபில்டல.
 பமல்லிடச மனனர் ஐயா.எம் 
எஸ வபி,  மதவா, சம்ஷ முரளபி, யுவன 
சஙகர் ரா்ா, இமான இப்்டி நபிட்ய 
இடசயடமப்்ாளர்கமளாடு ்்பியாற்்பி 
இருககபிம்ன.
 ஐயா இடசககு எழுதுவது அைகக 
முடியாத ் ாககபியம்.சாகாவரம் ப்ற்் சஞசீவபி 
மூலிடக அவர் வபிரல்கள. ஆர்மமானபியத்தபில் 
அவர் வபிரல் வடரயும் ஓவபியம்.
 அமையப்்ா
 ்ச்டசக குைநடத ்வளமல்லி மீது 
நைப்்து மாதபிாபி அத்தடன பதய்வீகமானது.
 எனன எழுதபிக பகாடுத்தாலும் 
அசரமவ மாட்ைார். ஏராளமான பமட்டுகள 
அடமப்்ார்.
 அமத ம்ால பமட்டு தநதால் சநதம் 
மா்ாமல், அமநக தாள ராக ்ாவஙகளபில் 
ஒரு ராகமாலிகாமவ நபிகழத்துவார்.
 அவர் ஓர் அதபிசயம். அளள இயலாத 
அபூர்வம்.
 அவமராடு தஙகபி, அவ.மராடு ்ய 

ப்ித்து, அவமராடு அளவளாவபி அவருககுப் 
்ாைல்கள எழுதபி, அவபரனடனச் சபினபிமா 
வபில் அ்பிமுகப் ்டுத்தபி நபிடனத்தாமல 
புல்லாபிககபி து.
 எநத முனப்னமப் ்லமனா யார் 
பசய்த புண்பியமமா இது பதாபியவபில்டல.
 அதன்பி்கு, ஓரளவு அநத மவகம், 
ஓரளவு அநத லாவகம் இடசயடமப்்ாளர் 
இமானபிைம் ்ார்த்தபிருககபிம்ன.
 எடத எழுதபிக பகாடுத்தாலும் 
்ட்பைனறு பமட்ைடமத்துப் ்ரவசம் 
பசய்வார்.
 யுவன இடச மகட்கமவ மவணைாம்.
 அது ஷாம்ப்ய்னபில் நடனநது 
ம்ாகும் சாகபலட் ாபிவர்.
 அண்ன சம்ஷ-முரளபி இருவரும் 
இ ட ச ய பி லு ம் ,  இ ட ல ய பி லு ம்  எ ன க கு 
அனனமபிட்ை அனடனயர்.
 மதனபிடசத் பதன்ல் மதவா ஒரு 

நீணை ்ய்த்தபில் என வபிரல்்பிடித்து 
அடைத்து வநத பமட்டுககுச் பசாநதககாரர்.
 இப்்டி அடனத்து இடசயடமப் 
்ாளர்களபிைமும் ஆனநதமாக சுதநதபிரமாக 
எழுதபியதாகமவ உ்ர்கபிம்ன.
 இப்ம்ாதும்… அமத சுதநதபிரத் 
மதாடு எழுத ஆரம்்பித்தபிருககபிம்ன 
என்மத என ஆயுள மரடகடய 
நீட்டியதாக உ்ர்கபிம்ன.

16) தற்காலம் சபினபிமாவபில் இடசத்துட் 
மபிகவும் சீர்பகட்டுப் ம்ாய்வபிட்ைதாக 
பசால்கபி்ார்கள அது ஏன? வருஙகாலத்தபில் 
அது சீராக வைபியுணைா?

 நான அப்்டிக கருதவபில்டல. 
ஏபனனபில் உலகம் இடசயபின ஓடுதளம் 
மாற்்பியபிருககபி்து.
 அதனால், வாத்தபியஙகளபின ஆடு 
களம் வாலி்மாகபி இருககபி்து.
 யூ டியூப் இனஸைாகபிராம் வநத 
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்பி்கு களம் கனமாகபி இருககபி்து.
 இடசயபில் நபிட்ய ்ாபிமசாதடன 
முயற்சபிகள நைககபி்து.
 புதபிய புதபிய ஒலிகள பூப்பூககபின்ன. 
இடச தனககான ஆடைடய தாமன 
தயாாபித்துக பகாணடிருககபி்து. அதன 
மமடசயபில் ் ைடமயபின ் ாபிமா்ல் இல்டல.
 ்ல பமன்ாைல்கள ்வனபி வரத் 
தான பசய்கபின்ன.
 ஒவபவாரு பமட்டுககுளளும் ஒரு 
மகாடி கவபிடத நபிலாககள ஒளபியரும்பு 
அவபிழககத்தான பசய்கபின்ன.
 குைநடதயபின மைடலடய 
தாய் புாபிநது பகாளவது மாதபிாபி 
இடசககருவபிகளபின ் ாடஷடய நாம் புாபிய 
முயன்ாமல ம்ாதும்.
 உஙகள வனம் வானமாகும் 
வாழகடக கானமாகும்.

17) உஙகள தநடதயார் உஙகளபிைம் 
எழுத்துத் துட்டயப் ்ற் ப்ி வபிவாதபித்த 
துணைா?  அது்ற் ப்ிய சுவாரஸயமபிருநதால் 
்கபிருஙகமளன?

 என தநடதயார் அவர்கள, கவபியரசர் 
கண்தாசன, ஐயா. எம் எஸ வபி, டி.எம்.
எஸ, சபிவா்பி இவர்களபின கனத்த ரசபிகர்.
 கவபிஞர் ்ாைபலன்ால் உயபிர்.
 என தகப்்னார் அவர்கள பதனனக 
இரயபில்மவயபில் ப்ா்பியபியல் துட்யபில் ஓர் 
உயரமான இைத்தபில் ்்பி புாபிநதார்கள.
 அவர்களுககு கவபிடத மீது அப்்டி 
பயானறும் கனத்தக காதலில்டல.
 கவபிடத என வாழகடக மீது 
கல்பல்பிநது காயம் பசய்து கலவரம் 
பசய்து வபிடுமமா என ஒரு தகப்்னாக 
்யப்்ட்ைார்கள.
 ஆனால், என மமடைப் ம்ச்சுகடள, 
என கவபியரஙகுகடள, தூரமபிருநது 
துப்்்பிநது மகபிழநதார்கள என்து 
்பினனாளபில் நான்பிநத ப்ருஞசநமதாஷத் 
பசய்தபி.
 சன பதாடலககாட்சபியபில் என 
மநரடல மநர்கா்ல் வநத ம்ாது 
ஊபரல்லாம் பதாடலம்சபி பசய்து உயபிர் 
நடனநதார்கள என்து என தாய்பசால்லி 

நான பதாபிநத தகவல்.
 ‘‘உஙக அப்்ா நல்லா எழுதுவான. 
ம ம ட ை ய பி ல  அ ப் டி  ம ் சு வ ா ன ’ ’  எ ன 
என ்பிளடளகளபிைம் அடிககடி சபிலாகபிப் 
்ார்கபளன குைநடதகள பசால்லிக 
மகட்டிருககபிம்ன.
 மற்்்டி அப்்ா அவர்கள என 
எழுத்து கு்பித்து எனனபிைம் எதுவும் 
பசானனதபில்டல.
 அ ள வ பி ை  மு டி ய ா த  ம ா பி ய ா ட த 
அனபு கலநத ்யம். எதபிமர அமரக 
கூை டதாபியமபினடம. மதடவகடள 
அம்மாவபிைம் மட்டுமம மகட்டுப் ்ைகபியது. 
இப்்டி அநதத் தஙக வானத்டத தளளபி 
நபினம் நான  தாபிசபித்தபிருககபிம்ன.
 அப்்ா அவர்கள என சபினன 
மகனபிைம் சபிாபித்து வபிடளயாடியடதப் 
்ார்த்த ்பி்குதான அப்்ாவுககுச் சபிாபிககத் 
பதாபியும் என்தும் அவர்கள இத்தடன 
எளபிடமயானவர்கள என்தும் நாமன 
அ்பிநது வபியநது ம்ான ஒனறு.
 பவளபிமய முள உளமள ்ைம் 
வபிளஙக முடியாத கவபிடத அவர்கள.
 பவளபிமய ்ாட் உளமள பமழுகு 
வபிளககத் பதாபியாத குைநடத அவர்கள.
 மருத்துவமடனயபில் கடைசபி ்ன 
னபிரணடு நாள என டகப்்பிடித்து அவர்கள 
பகாட்டிய ் ாசப் ் ரல்கடள கைல்பகாணடு 
கூை பமாணடுவபிை முடியாது.
 அநத அதபிர்வடலகளபில் இநதத் 
துடுப்பு இனனும் துடித்த்டி கபிைககபி்து.
 ஆனால், அநதப் ் ைமகா ் டிமய்பிப் 
ம்ாய்வபிட்ைது.
 உயபிரறுநத உச்ச வலியபில் நான.
 மவப்னன பசால்ல.

18) இறுதபியாக ஒரு மகளவபி. அணடம 
யபில் தஙகள அப்்ாவபின மட்வு  (தனது 
ஆ ழ ந த  இ ர ங க ட ல  த ம பி ழ ப ந ஞ ச ம் 
பதாபிவபித்துக பகாளகபி்து) தஙகளது மனடத 
மபிகவும் ்ாதபித்தபிருககும். எழு்த்தாறு 
வயதபில் இட்வனடி மசர்நத தநடதககாக 
அழுதம்ாது அவரது வபிருப்்ம் இடத 
நபிட்மவற்்ாமல் வபிட்டுவபிட்மைாமம எனறு 
நபிடனத்து வருநதபியதுணைா?
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 தவ் வபிட்டு வபிட்மைாமம அநதத் 
தஙகத்டத 
 களவு தநது வபிட்மைாமம அநதக 
கற்பூரத்டத
 இ ை ந து  வ பி ட் ம ை ா ம ம  அ ந த 
இமயத்டத எனறுதான இப்ம்ாதுவடர 
அழுது பகாணடிருககபிம்ன.
 ப்ாருளாதார ாீதபியாக அப்்ாடவ 
யும் அம்மாடவயும் நான பூர்ஷவாகக 
ளாகமவ டவத்தபிருநமதன.
 பு ் த் ம த ட வ க ட ள ப் 
ப்ாறுத்தவடர ம்ாதும் ம்ாதும் எனும் 
அளவுககுப் ப்ானனாடைகளால் நான 
ம்ார்த்தபியபிருநமதன.
 ஆனால், அவர்கள அகத்மதடவ 
யான அருகபிருத்தடல என அருகாடமடய 
அ த் த ட ன  ப ந ரு க க ம ா க  ப ந ய் து த ர 
இயலவபில்டல என்து என பநஞபசாபிககும் 
உணடம.
 பகாமரானா எஙகள சநதபிப்்பின 
சநமதாஷத்தபில் ்ா்ாஙகல் உருட்டி 
டவத்தபிருநதது.
 ‘‘இ து  எ ன  ம க ன  வ ா ங க பி க 
குடுத்த காஸட்லியான ஃம்ான என 

தூஙகும் ம்ாதும் தடலமாட்டிமலமய  
வச்சபிருப்்ாஙக அப்்ா’’ என அம்மா 
பசானன ம்ாது இனனும் ்லதரம் 
அடைத்த பிருககலாமமா என ஏஙகபி 
நபிற்கபிம்ன.
 ஒரு மதசபிய வபிருதாவது வாஙகபி 
அவர்கள டகயபில் தநதபிருநதால் இவடன 
ப்ா்பியபியலுககு அனுப்்ாமல் தமபிழ 
்டிகக அனுப்்பியபிருககலாமமா என 
மகபிழநதபிருப்்ார்கள. அடதத் தவ் வபிட்டு 
வபிட்மைமன எனறுதான தாஙகபவா்ாத் 
தவபிதவபிப்்பில் தடலபவடித்து உயபிர் 
துடிககபிம்ன.

19) தமபிழபநஞசம் இதடைப் ்ற்்பிய  
உஙகள கருத்டத எம் வாசகர்களுைன 
்கபிரலாமம!

 தமபிழபநஞசம் வாசகன என் 
முட்யபில் என சக வாசகர்களுககு என 
வ்ககம் வாழத்து நன்பி.
 அ ட ர  நூ ற் ் ா ண டு க  க ா ல ம் 
கைநதும் ஆகாயச் பசௌநதர்யத்மதாடு இதழ 
நைத்துவபதன்து எளபிதான ்்பியனறு.

   |

வள்ைியூர் வீடடில அப்பொ, அம்மொவுடன்  ்விஞர் விகடர்�ொஸ்.  2020
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 அதுவும், தமபிைபிற்காக இலககபியத்தபிற் 
க ா க ,  க வ பி ட த க க ா க ,  க ை ல் க ை ந த 
தாகத்மதாடு எப்்டி ஓடி வருகபி்ீர்கள தபிரு. 
அமபின என் மாப்ரும் ஆச்சாபியம்  என 
மணடைககுள உணடு.
 பவகு்ன ஊைகமம ப்ாருளாதாரச் 
சுனாமபியபில் புடதகபி் ம்ாது நீஙகள 
எப்்டி தாஙகுகபி்ீர்கள என நபிடனககாத 
நாளபில்டல தபிரு.அமபின.
 எநத இதழுககும் ம்ாகபி் ம்ாககபில் 
ம்சபிவபிட்டுப் ம்ாகபி் நான தமபிழபநஞசம் 
என்தும் சற்ம் தடுமா்பிமனன என்மத 
தடுமா்ாத உணடம.
 கார்ம்... வாசகர்கள ஒவபவாரு 
வரும் கவபிஞர்கள ஒவபவாருவரும் ஆய்வா 
ளர்கள ஒவபவாருவரும் வல்லுனர்கள 
ஒவபவாருவரும் ்டிப்்ாளர்கள.
 கடுகு நான
 கைல்முன பசாற்ப்ாைபிவா என கால் 
நடுஙகபிமனன. ஆயபினும் நம் வாசகர்கள 
்பிடை ப்ாறுப்்ார்கள என் ப்ருந 
டதாபியத்தபில் ம்சபியபிருககபிம்ன.
 உஙகள மகளவபியபின கனத்தபில் என 
வபிரல்கள ்ல இைஙகளபில் வபியர்த்தடத 
யாாபிைம் பசால்வது நான.
 வாசகர்கள ஒப்புவார்கள என் 
நம்்பிகடகயபில் ்ல இைஙகளபில் நபி்த்தபின 
மதாமள்பித் பதாஙகபியபிருககபிம்ன.
 எநத ்பிம்்ஙகளுககும் (Image) 
ஆட்்ைாமல் நான உற்்டத உ்ர்நதடத 
க ற் ் ட த  க ட ை ந த ட த  ப ் ற் ் ட த 
்பி்ழநதடத ப்ாய் கலவாமல் ப்ாஙகபி 
டவத்தபிருககபிம்ன.
 ் ட ை ய  இ ல க க பி ய த் த பி ன  மீ து 
அதபிகமாகமவ காதபலனககுணடு. அதனால் 
தான அப்்டி வபிமர்சபித் தபிருககபிம்ன. 
என தநடதடய நான பசால்லாமல் யார் 
பசால்வது.
 இப்்டி ஒரு வாய்ப்பு தநத தபிரு.
அமபினுககும் வாசகப் ்பிதாககளுககும் 
எநத லி்பியபில் நன்பி ்பிலிற்றுவபதனத் 
பதாபியவபில்டல.
 என்ாலும் கனத்த நன்பி மனம் 
பநகபிழநத வாழத்துகள.
 தமபிழ வாழகதமபிமை ஆளக.                                          

n

 
 
 

்ண்தை இறு் மூடிக த்ொணடு

்டந்�  நகிதேவு்ைின்  ்ொட்ி்ைில 

்ிறு ்பைணம் தமறத்ொள்ை தவணடும்

அ�கில  விருப்பற் வீ�கிைில 

்பைணித� ்பொத�்தை 

அழித�கிட தவணடும்

எேக்ொே பு�கிை ்பொத�்தை 

என் ்ண தம த்ொணடு 

நொதே ்கிறுக்கிட தவணடும் 

்பதழை ்பொத�்தை 

என் ்ணணீதரக த்ொணடு 

நொதே ்தரத�கிட தவணடும் 

அழிக் முடிைொ நகிதேவு்தை

்பத�கிரப்படுததும் விருத�பத்பொல

உைிருள்ை வதர  நகிதேவு்ைொல  

்பொது்ொத�கிட தவணடும்

மஜினகா உமறு லெவ்வை

மொவடிப்பள்ைி.
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காற்றடி உந்தன் பார்வை 
     க்திரடி உந்தன் ம�ாகம் 
நாற்றடி உந்தன்  ம�ன்்� 
     ந்தியடி உந்தன் மபச்சு 
சாற்றடி ்தன்்னில் நீமயன் 
     ச்தியடி என்ம்றன் அன்மப 
ஈற்றடி இல்்ா பாவைாய் 
      என்னுடன் வைாராய் 

உன்னுடன் நா்னி ருந்தால் 
    உணரவுகள் வைா்ம் ஏறும் 
உன்னுடன் நா்னி ருந்தால் 
    உளம�்ாம் ம்த்ாய் ஊறும் 
உன்னுடன் நா்னி ருந்தால்
     உ்கம� கடுகாய்ப் மபாகும்
உன்னுடன் இருகக ்ா�ா 
      உயிரவை்ர இ்னிகக ்ா�ா

 



வைழனிவைழனி வைநது நம்்� 
வைள�ாககும் கவைி்்த வைாழ  
வைிழனிவைிழனி கவைி்்த என்னும்
வைிளகமகறறு மநஞச வீட்டில்

   |
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 நீ பராம்் பசனஸிடிவாயபிற்ம்… 
இப்்டி பசால்லிக மகட்்து அநதப் 
ப்ண்பிற்கு புதபிதபில்டல என்ாலும் 
ஒவபவாரு முட் மகட்கும் ம்ாதும் மனம் 
அழுநதபி மூககு வபிடைத்து கணகளபில் 
நீ ர்  ம க ா ர் த் து  த ா ன  ப க ா ள க பி ் து . 
அது பசால்்வர்களுககு இனனும் ்லம் 
மசர்ப்்தாக அடமய எல்மலாருமம தனடன 
சீணடிப் ்ார்ப்்தாகமவ அவளுககுப் 
்டுகபி்து.
 ஏன நான இப்்டி இருககபிம்ன 
எதற்பகடுத்தாலும் அழுத கணணும் 
அரற்றும் மனமுமாக என அவளுககுள 
மகளவபி எைாமல் இல்டல. ஆனால் ்தபில் 
தான பதாபியவபில்டல.
 ம ம ற் கூ ் பி ய  இ வ ர்  உ ங கள பி ல் 
ஒருவராக இருககலாம் அல்லது உஙகடள 
சுற்்பி இருப்்வர்களபில் ஒருவராக இருக 
கலாம். உஙகளபிைம் ஒரு மகளவபி…
 வாழகடக இலகுவானதா அல்ல 
கடினமானதா..
 உணடமயபில் வாழகடக இலகுவா 
னது இப்ம்ாது ்ளளபியபில் கஷைப் ்ட்டு 
்டித்தால் ம்ாதும் ் பின கல்லூாபி காலத்தபில் 
எ ஞ ச ா ய்  ் ண ் பி க  ப க ா ள ள ல ா ம் . 
கல்லூாபியபில் கஷைப் ்ட்டு ்டித்தால் 
நல்ல மவடள கபிடைத்து மகபிழச்சபியாக 
இ ரு க க ல ா ம் .  க ஷ ை ப் ் ட் டு  ம வ ட ல 
பசய்தால் ்பின வயதான காலத்தபில் 
மகபிழச்சபியாக இருககலாம் இப்்டி life is 
easy அதற்கு நீஙகள இப்ம்ாது கஷைப்்ை 
மவணடும் எனம் பசால்லப்்டுகபிம்ாம். 
அ ப் ் டி  எ ல் ல ா ம்  க ஷ ை ப் ் ட் ை ா லு ம் 
மகபிழச்சபி என்து மபினனல் ம்ால் வநது 
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வபிட்டு மட்கபி்மத தவபிர, வாழகடக 
ப ் ரு ம் ் ா லு ம்  க டி ன ம ா க  த ா ம ன 
இருககபி்து எனம் மனம் வருநதும். நாம் 
எஙமகா தவறு பசய்கபிம்ாமமா என மனம் 
குைம்பும்.
 அதபிலும் அவர் பகாஞசம் பசனசபிடி 
வானவராக இருநது வபிட்ைால் சபினன 
சபினன வபிஷயஙகள கூை அதபிகமான மன 
்ாதபிப்ட் ஏற்்டுத்தும்.
 நான ஏன இப்்டி பசய்மதன.. .ஏன 
இடத பசய்யாமல் வபிட்மைன… ஏன நான 
எனன பசானனாலும் தவ்ாக ம்ாகபி்து.. 
ஏன இப்்டி எனனபிைம் எல்மலாரும் 
கடினமாக நைநது பகாளகபி்ார்கள.. எனறு 
ப்ரும்்ாலும் ஏதாவது ஒனட் ்பிடித்துக 
பகாணடு அடத சுற்்பி சுற்்பி ஆயபிரம் 
மகளவபிகடள எழுப்்பி ப்ரும் ்ாரத்துைன 
மனம் தவபிககும். 
 ஒரு சபிறு ்பிரச்டனபயன்ாலும் 
வருகபி் வாய்ப்புகளபில் எடத மதர்நபதடுகக 
மவணடும் என்தபில் நமககு சநதர்ப்்ம் 
தரப்்ைவபில்டல எனும் வருத்தம் ஒரு பு்ம் 
இருநதால், சநதர்ப்்ம் தரப்்ட்டும் சாபியான 
ஒனட் நான மதர்நபதடுககாமல் தவ்ான 
ஒனட் மதர்நபதடுத்து வபிட்மைமன எனும் 
வருத்தம் ்லமைஙகு ஆைமாக ஒருவர் 
மனடத ்ாதபிககும்.
 அடதவபிை ம்ாகபி் வருகபி்வர்கள 
எ ல் ம ல ா ரு ம்  நீ  ப ர ா ம் ்  ப ச ன ஸி டி வ 
ஆயபிற்ம். அதபிகமாக மனதபில் எடதயும் 
எடுத்து அலட்டிக பகாளளாமத, நீ உனடன 
இ ன னு ம்  ப க ா ஞ ச ம்  க டி ன ப் ் டு த் த பி க 
பகாளளதான மவணடும் என எடதயாவது 
பசால்லி தனனுடைய இயல்ம் தவம்ா 
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இநத இயல்பு தான எல்லா ்பிரச்டனககும் 
க ா ர ் ம ம ா  எ ன  பு ல ம் ்  ட வ த் து 
வபிடுவார்கள. 
 தனடன கடினப்்டுத்தபிக பகாளளா 
மல், இயல்்ாக பமனடமயாக பசனசபிடிவாக 
இருப்்து என்து ப்ரும் குட்யாக 
சபித்தாபிககப் ்டும். Sensit ive people 
என்வுைமன எல்மலாருககும் கணகடளக 
கசககபிக பகாணடு எதற்பகடுத்தாலும் 
அழுது அரற்றுவது அல்லது அைத் தயாராக 
நபிற்கும் ஒருவமர நபிடனவபிற்கு வருவார். 
 உணடமயபில்  பசனசபிடிவானவர் 
களுககு சபிறு ்பிரச்டனயும் ப்ாபிதாக தான 
பதாபியும் என்ாலும் சபிறு மகபிழச்சபியபிலும் 
குதூகலிப்்வர்கள இவர்கள. யாருைய 
மனடதயும் புண்டுத்தக கூைாது எனறு 
இவர்கள நபிடனப்்தால் மற்்வர்களுடைய 
ஒவபவாரு அடசவபிற்கும் அர்த்தம் மதடி 
அடத தஙகளுடைய பசய்டகயுைன 
பதாைர்பு ்டுத்தபி ்ார்ப்்ார்கள. அதனால் 
மற்்வர்களுடைய ஒவபவாரு அடசவும் 
இவர்கடள ்ாதபிககும். வாழகடக மபிகவும் 
கடினமானதாக இருப்்தாக மதானறும். 
இவர்களுடைய எல்லா senses ம் high alert 
இல் இருககும். ஒவபவாரு இரவு தூஙகப் 

ம்ாகுமுன இவர்கள தஙகடள தாஙகமள 
அலசபி ஆராய்வார்கள இப்்டி ‘தான’ 
பசய்தது தவம்ா அப்்டி பசய்தபிருகக 
மவணடுமமா, அவர்கள ஏன அப்்டி நைநது 
பகாணைார்கள என குைம்்பி மனடத 
குைப்்பி தூககத்டத துரத்தபி வபிடுவார்கள. 
மற்்வர்களுடைய criticism இவர்கடள 
ப்ருமளவபில் ்ாதபிககும் என்து ஒருபு்ம் 
இருகக தஙகடள தாஙகமள அதபிகமாக cri-
ticism பசய்து பகாளவார்கள. 
 அ த ன ா ல்  எ து  ஒ ன ட ் யு ம் 
பசய்வதற்கு ஒனறுககு ்த்து முட் 
மயாசபிப்்ார்கள. அப்்டிமய பசய்ய 
ஆரம்்பித்து வபிட்ைால் கூை யாராவது 
ஏதாவது ம்ாகபி் ம்ாககபில் பசால்லி 
வபிட்ைால் அல்லது எஙகாவது ஏதாவது 
தவ்ாக நைநது வபிட்ைால் கூை, இவர்கமள 
தவறு பசய்தது ம்ால் அல்லது இவர்கள 
பசய்வடத யாராவது தவறு என பசால்லி 
வபிடுவார்கமளா என தளர்நது உைமன 
பதாைர்நது வபிைாமுயற்சபியுைன அடத 
பசய்வடத வபிட்டும் தடுமா்பி வபிடுவார்கள. 
உ ங க ளு க கு  ஒ ன று  ப த ா பி யு ம ா . . 
பநப்ப்ாலியன மபிக அைகாக பசால்கபி்ார் 
ஒருவன தவம் பசய்யவபில்டல எனபில் 
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அவன எநத புது முயற்சபியும் எடுககவபில்டல 
எனறு. தவறு பசய்வது தவ்ல்ல. 
உஙகடள யாராவது நீஙகள தவறு பசய்து 
வபிட்டீர்கள எனறு சுட்டிக காட்டுவதும் 
தவ்ல்ல. நீஙகள அடத புாபிநது பகாணடு 
உஙகடள நீஙகள வளர்த்து பகாளள முன 
வருவடத வபிட்டும் உஙகடள நீஙகமள 
criticize பசய்து உஙகளுககுள நீஙகள 
சுருணடு பகாளவது தான தவறு எனகபி்து 
ஆழமன இயல்.
 ஏபனன்ால் அதனால் அவர்கள 
தஙகள ஆழமனதபிற்கு தாஙகள மகபிழச்சபி 
யாக இல்டல தஙகடள சுற்்பி இருப்் 
வர்கள தஙகளுைன மகபிழச்சபியாக இல்டல 
என சபிகனல் தருகபி்ார்கள. அது தவபிர 
சபினன சபினன வபிஷயத்டதயும் கவனபித்து 
வருநத மவணடும் என அதற்கு ்யபிற்சபி 
அளபிககபி்ார்கள. அதனால் ஆழமனதும் 
ஏற்பகனமவ பசய்தவற்்பிமலமய அதபிகம் 
கவனம் டவத்து இனபி பசய்ய மவணடி 
ய த பி ல்  க வ ன ம்  ட வ க க ா ம ல்  ந ை ந த 
நபிகழவுகடளமய சுற்்பி சுற்்பி நபிடனத்து 
வருநத பசய்கபி்து. அதனால் வாழகடகயபில் 
மகபிழச்சபி என்து இவர்களுககு வபிட்டில் 
பூச்சபியாகமவ மபினபவட்டி மட்கபி்து.
 உ ண ட ம ய பி ல்  ப ச ன ச பி டி வ பி ட் டி 
என்து ஒரு குட்மய அல்ல. அது 
நீஙகள மதர்நபதடுககக கூடியதும் அல்ல. 
இது ்ீனகளபின மூலம் ப்ரும்்ாலும் 
வரும். உலகபில் 15 -20 சதவீதம் ம்ர்கள 
பசனஸிடிவானவர்களாக இருககபி ார் கள 
எனகபி து சமீ் த்தபிய ஆய்வு ஒனறு. ப்்கள 
தான ப்ாதுவாக பசனசபிடிவானவர்கள 
எனறு பசால்லப் ்ட்ைாலும் ஆணகளபிலும் 
சாபிககு சமமான வர்கள இருககபி ார்கள 
எனகபி து அநத ஆய்வு.
 ப்ாதுவாக Detached ஆக இருப்்து 
எடதயும் கணடு பகாளளாமல் ம்ாகவும் 
இப்ம்ாது ்ைகபிக பகாணடிருப்்தால் 
எல்லாவற்ட்யும் மகர் எடுப்்வர்கடள 
்ார்ககும் ம்ாது அது அவர்கள குட் 
ம்ால் பதாபிகபி்து. 
 பசனசபிடிவபிட்டி என்டத பநகடி 
வாக மல்பில் ்ணணுவடத வபிட்டும் 
அ த ன  ் ா ஸி டி வ ா ன  இ ய ல் பு க ட ள 
் ா ர் க க  ம வ ண டு ம் .  உ ங க ளு ட ை ய 

பசனசபிடிவபிட்டிடய ஒரு intuition ஆக 
எடுத்துக பகாளளுஙகள. பசனசபிடிவபிட்டி 
என்டத ஒரு வீகபனஸ்ாக ்ார்ககக 
கூைாது. 
 ் பி ் ரு ட ை ய  க ஷ ை ங க ட ள யு ம் 
வலிகடளயும் உ்ர முடிநததால் தான 
மகாத்மாவும் மதர் பதரசாவும் நமககு 
கபிடைத்தார்கள. அவர்களால் அடத தீர்கக 
கூடிய முயற்சபிடய எடுகக முடிநதது. 
வலிப்்து தவ்ல்ல அடத தாஙகும் சகதபிடய 
வளர்த்துக பகாளள மவணடும் என்மத 
நாம் புாபிநது பகாளள மவணடிய ஒனறு,
 எல்லாவற்ட்யும் வபிை ஒருவடர, 
அவர்கள பசனசபிடிவ எனம்ா கடினமான 
வர்கள எனம்ா மல்பில் ்ணணுவதற்கு 
முனனால் ஒரு நபிமபிைம்  நபிறுத்தபி அவர்கடள 
அவர்களாக எதார்த்தமாக புாபிநது பகாளள 
முயற்சபி பசய்யுஙகள. மகபிழச்சபி மலரும்.
 

 
 நீஙகள பசனஸிடிவானவரா..?!
 
 எ ன ன  ் பி ர ச் ட ன ப ய ன ் ா லு ம் 
அதற்கு அழுது அரற்றுவது தவ்ல்ல. 
ஆனால் அடத, ்பின ஒரு ப்ருமூச்சுைன 
கைநது வபிட்டு, அடுத்து ஆககப் பூர்வமாக 
அதற்கு எனன பசய்யலாம் என சபிநதபித்து 
்ாருஙகள. 
 ஏமதா மற்்வர்கள உஙகளுககு 
தீஙகு பசய்கபி்ார்கள என எமமாஷனலாக 
நபிடனககாமல், உஙகளால் எடதயும் 
தாஙகபிக பகாளள முடியவபில்டல என 
்லகீனமாக உ்ராமல், எது உஙகடள 
அழுத்துகபி்து, எஙமக வலிககபி்து என 
உஙகளுககுள நீஙகள தபிைமாக உற்றுப் 
்ாருஙகள. உஙகளுடைய பமனடமயான 
மனடத எமமாஷனலாக தட்டிக பகாடுத்து 
வபிட்டு உஙகடள வருத்தும் ்பிரச்டனககு 
லா்பிககலான தீர்டவ சபிநதபியுஙகள. 
 உஙகளபிைம் உளள பமனடம, 
பசனசபிடிவபிட்டி குட்யாமமலமய உஙகள 
மனதபில் உறுதபியும் தபிைமும் எழும். அது 
உஙகளுககு மட்டுமல்ல இநத உலகபிற்மக 
்லன தரும். மகபிழச்சபி மலரும். 

n
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்ண்ைொல ்வி்ள் ்ொடடிக
்்லந்�வள் எஙத் த்ன்்ொள்
எணணத�கில எழித்ல ஊடடி
ஏேவள் ஓடிச த்ன்்ொள்
மணடிை �தழ்ள் த்பொ்ல
மேத�கிேில நகித்ந்� ்ொ�ல
்ணடிட �தழதத� என்னுள்
்ருத�கிேில நகித்ைக ்ணதடன்

்ேிந்�கிட உரு்கி நகின்த்ன்
்ன்ேிைின் அழ்கில நொனும்
இேித�கிடும் சுதவைொய  வந்�ொள்
என்னுதை இேிதம கூடடி
்பேிதைே குைிர்ந்த� உள்ைம்
்பொதவைின்  அரு்கில த்ல்ல
நேி்பசும் ்பொலின் ஊற்ொய
நஙத்யும் வருவொள்? ்பொர்பத்பொம்

விணணிதடப ்ப்தவ ைொ்
வீ�கிைில அவதைச சுற்ி
�ணதமைின் ஈரம் த்பொ்ல
�ொமதர மு்தத�ப ்பொர்க்
்ணதமைில மின்னும் த்ல்ள்
்தரைிேில துள்ைக ்ணதடன்
்பணணிதடப ்பொடல த்பொ்ல
்பொதவயும் என்ேில வந்�ொள்

்ொற்ித்ல ஆடும் பூவொய
்ன்ேிைின் மு்தத�க ்ணடு
ஊற்ித்ல ்பொயும் நீரொய
உள்ைமும் ம்கிழக ்ணதடன்
த்ற்ிதட ம்லரொம் ஆம்்பல
த்ந்நகி் உடலின்  தமன்தம
நொற்ித்ல ஆடும் புள்ைொய
நொனுதம ஆ்க ்ணதடன்

்ண்ைொல அவதைத த�டி
்ேவிலும் அழுத�ன் நொனும்
எணணத�கில நகித்ந்� ்பொதவ
எஙத்யும் ்ொண விலத்ல
�ன்ேித்ல ம்க் தவத�ொள்
�ொரமொயச ்ிலிர்க் தவத�ொள்
என்ேித்லக ்ணடு மஙத்
இஙத்�ொன் வருவொள்? ்ொணத்பன்

என்னுடன் த்ர்வொள் ்ன்ேி?
எங்கிலும் அவைின் த�ொற்ம்
இன்னுைி ரொ்கி நகிறத்பன்
இன்்பமும் �ருதவன் அள்ைி
துன்்பதத�ப த்பொக்ச த்யதவன்
துதணதைே இருபத்பன் நொளும்
�ன்னுடன் இதணததுக த்ொணடொல
�ரணியும் தூ்ொயத  த�ொன்றும்

அவளுதட தநஞ்ம் �ஙகும்
அழ்கிை பூவின் இல்லம்
�வதமே நொனும் தவணடும்
�ேித�மிழ் வொழும் த�ைம்
்பைததுடன் அணு்கி நகிறத்பன்
்பணபுடன் ம்கிழ்ந்த� கூடி
�ைவிதே தவணடி ்ள்ைம்
த�த�கிடொ உள்ைம் த்ொள்தவன்

்ொதட்ள் ்ொடடி நகின்்ொள்
்ன்ேலின் ஓரம் நகின்த்
தவடதேப த்பொ்ல நொனும்
தவடதடதைத த�ொடரச த்ன்த்ன்
மொடத�கி த்லொடிக ்ணணொல
மன்ேவொ அதழத�ொள் த�வி
த�டிதேன் ்ொண விலத்ல
�கிடுகத்ே ்ணவி ழிதத�ன்!

  
 

அறு்ீர் விருத�ம்
விைம் மொ த�மொ
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 எனனம்மா நபிஷா, சாப்்பிைடலயா 
இனனும்.
 சாப்்பிட்மைனமா,   இனடனககு 
எனககுப் ப்ிடிச்ச புளபிக குைம்பும், உருடளக 
கபிைஙகு ப்ாடிமாசும் இருநததனால் 
முனனாடிமய சாப் ப்ிட்டுட்மைனமா என்ாள 
நபிஷா தன அம்மா ரா ப்ி என் டைககப் ் டும் 
ரா்லட்சுமபியபிைம்.
 ஆமாம், உன தூரத்து அத்டதயம்மா 
இருககும்வடர நமககு ருசபியான சாப் 
்ாட்டுககுப் ்ஞசமபிருககாது.  ஆனால் நீ 
கல்யா்மாகபி பவளபிநாட்டுககுப் ம்ாகப் 
ம்ா்ீமய,  அஙமகபயல்லாம் சடமயலுககு 
ஆள கபிடைககாமத, எனனம்மா பசய்மவ.
 அது தானம்மா எனககும் ்யமா 
யபிருககு,  எனககு அஙமகயபிருககபி  ஐட்ைங கள 
ஒனனுமம ் பிடிககாமத, எனன பசய்மவமனா?
 ஏ ன ம் ம ா  ந ா ன  உ ன க கு 
ஒனபனானனா பசால்லித் தமரனமா தஙகம் 
எனக பகாஞசபினாள, சபி பிது மநரமுனபு அத்டத 
யம்மாள என்டைககப்்ட்ை ் ானுமதபி.
 ஐமயா எனனாலாகாது அத்டத.  
்ார்ப்ம்ாம் ஏதாவது வைபியபிருககபி்தா 
எனறு என்வள தன ஆ்பிஸ கபிளம்்பிச் 
பசனறு வபிட்ைாள.
 ்ானு இவ எப்்டிம்மா சமாளபிப்்ா?  
ஒனனுமம பதாபியாதவளா வளர்த்துட்ைமம.  
சாப்்ாட்டுககு பராம்் கஷைப்்டுவாமள.  
மாப்்பிளடளயா வரப்ம்ா் ்ாஸகரும் 
கணைபதல்லாம் சாப்்பிைமாட்ைானாமம.
 நபிஷாவபிைம் பமல்லப் ம்சபி ஒன்பி 
ரணைாவது சடமயல் கற்றுக பகாடுத்தபி 
ைம்ன நான.  நீஙகக கவடலப்்ைாதீஙக. 
சாபியா
 எனனமமா ் ானு இவடளப் ் பிாபிஞசு 
நாம எப்்டியபிருககப் ம்ாம்ாமமா.?  அத 
பநனச்சாத்தான பநஞடச அடைககுது.
 நானும் அவ கூைப் ம்ாகட்டு 
மாம்மா.

 சபினனஞசபிறுசுகள தனபியா இருகக 
இஷைப்்டுமம.  அதனால் மவணைாம். 
குைநடத ்பி்ககபி்ப்ம்ா நீ அவசபியம் 
ம்ாய்த்தானாக மவணடும்.  நான தான 
்டுத்த ்டுகடகயபிமல இருககபிம்மன.  
நீ இல்மலனனா நான எப்்மவா என 
வாழகடகய முடிச்சபிருப்ம்ன ்ானு,
 ஏனம்மா எனபனனனமவா ம்சபி 
்ீஙக.  எல்லாம் சாபியாகபிடும்.  கவடலடய 
வ பி டு ங க .   இ ப் ்  த ா ன  ஸ ட க ப் ் பி ல் 
ம்சலாஙக்ாஙகமள.  அப்பு்ம் எனன? 
எ ன ் வ ள  அ ங க பி ரு ந து  ப ம து வ ா க 
நைநதாள.  ரா்பியபின புலம்்ல் அதபிகமா 
வடதத் தடுப்்தற்காக.
 ந பி ஷ ா வு க கு  அ ப் ் ா  இ ல் ல ா த 
குட்டய அத்டதயம்மாள ் ானு அவளுககு 
அநதக கவடல வராமல் ஏற்்ாடுகடள 
சபி்ப்்ாகச் பசய்து கவனபித்துக பகாணைாள.  
கல்யா்ம் தைபுைலாகத் தான நைநதது. 
இரணடு மூனறு நாட்கள நபிஷாவும் அவள 
க்வன ்ாஸகரும் உ்வபினர்களபின 
வபிரூநதுகபகல்லாம் பசனறு வநதார்கள. 
நாடளககு இருவரும் லணைன ்ய்ப்்ை 
மவணடும்.  மாடல 5 ம்பிககு ப்டளட்.
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 ந பி ஷ ா வு க கு  ம வ ண டி ய வ ற் ட ் 
பயல்லாம் தயாராக எடுத்த டவத்துக 
பகாடுத்த ்ானு ச பில சடமயலுககு 
மவணடிய ப்ாருட்கடளயும் சபில சபிறு ் ாத்தபி 
ரஙகடளயும்கூை ம்க பசய்து பகாடுத்தாள.
 பு்ப்்டும்ம்ாது நபிஷாவபின கண 
களபில் கண்ீர் ஆ்ாகப் ப்ருக அவள 
உைல் முடியாத அம்மாடவக கட்டிப் 
்பிடித்து அழுதாள.அம்மா உனடன 
வபிட்டுப் ப்ிாபிநது பவளபிநாடு பசல்வது 
எனககுக கஷைமாகத்தானபிருககபி து.  ்ானு 
அத்டதயபில்டலபயன்ால் நான கல்யா 
மம மவணைாம் என ப்ிருப்ம்னம்மா என 
அழுதாள.
 சீச்சீ, அசட்டுப் ப்ணம்,  அப்்டி 
பயல்லாம் பசால்லாமத.  சீககபிரம் ஒரு 
ம்ரடனமயா, ம்த்தபிடயமயா ப்ற்றுக 
பகாடு.  
 ்ானுவும் அடதமய ஆமமாதபித்து,  
அைாமத நபிஷா நான உன அம்மாடவ 
்த்தபிரமாகப் ்ார்த்துக பகாளகபிம்ன.  
நீ சநமதாஷமாக உன க்வமனாடு 
குடும்்ம் நைத்து.  சநமதாஷமாயபிரு எனறு 
அவள முதுடகத் தைவபி ஆறுதலளபித்தாள.  
 ்ாஸகரும் ரா்பியபிைமும் ்ானுவபிை 
மும் ஆசபிர்வாதம் ப்ற்று இருவரும் 
வபிமானநபிடலயத்தபிற்கு பசன்ார்கள.  
்ானுடவயும் வபிமானநபிடலயம் வர 
மவணைாம்.  அம்மாவுககுத் துட்யா 
யபிருஙகள எனத் தடுத்து வபிட்ைார்கள.
 அவர்கள பசன்தும் அதுவடர 
அைககபி டவத்தபிருநத கண்ீடரத் தாடர 
தாடரயாக கீமை இ்ககபினாள ரா்பி. 
 ் ா னு  அ வ ட ள  க ண ட ் க 
கட்டி காட்டில் வபிட்ைதும்ால் அனுப்்பி 
டவககபிம்ாமம அவள எனன பசய்வாள 
எனப் ்யமாயபிருககபி்மத.
 இநதக கால ப்ண ப்ிளடளக ளுககு 
நாம் ஒனறும் பசால்லித் தர மவணடியதபில்டல.  
அவர்கள நமககுக கற்றுத் தருவார்கள.  
அடதப் ்ற்்பிக கவடலப் ்ைாதீர்கள.  
அவர்கள வபிமானம் ஏ ப்ியதும் ம்ான 
பசய்யச் பசால்லி யபிருககபிம்ன.  அமத ம்ால் 
லணைன பசன் தும் அஙகபிருநதும் ம்ான 
பசய்யச் பசால்லியபிருககபிம்ன.  அதற்குப் 

ப்்ி கு தான ஸடகப் இருககபி மத.

 எனனமமா நீ பசால்கபி்ாய் எனறு 
தான நான அடமதபியடைகபிம்ன.
 இரணடு நாட்கள கைபிவதற்கு 
முனன தாகமவ அவர்கள லணைன பசன் 
டைநதடதயும் அஙமக ஏற்கனமவ ்ார்த்து 
டவத்தபிருநத வீட்டிற்கு அவர்கள பசன் 
டதயும் நபிஷா பதாபிவபித்து வபிட்ைாள.
 அ த பி ர் ஷ ை  வ ச ம ா க  அ ங ம க 
ஒரு தமபிழக குடும்்ம் அருகபிலிருநத 
வீட்டிலிருககபி்தாம்.  அதபில் வயதானவர் 
கள இருவர் இருககபி்ார் களாம்.  அவர்கள 
இவர்கடளப் ்ார்த்ததும் புது ம்மான 
தம்்தபியர் என்தால் சாப்்ாட்டிற்கு 
ஏற்்ாடு பசய்து தநதார்களாம்.  ஆனாலும் 
்ானுவபின சடமயல் ம்ாலில்டலயாம் 
அடவ.  நபிஷா தான பசானனாள.
 10 நாட்கள கைபிநததும் ரா்பி 
்ானுடவ அடைத்துச் பசானனாள ் ா னு 
என உ்வுககாரப் ப்ணணும் அவள 
க்வனும் அடுத்த வாரம் லணைன 
ம்ாகபி்ார்களாம்.  இனறு தான டிககட் 
வாஙகபினார்கள,  நான உனககும் மசர்த்து 
ஒரு டிககட் வாஙகச் பசானமனன.
 ஏனம்மா,  நான எதற்கு?  இல்டல 
்ானு என மனம் அல்லாடுகபி்து.  நீ ம்ாய் 
அவர்கள வாழவு எப்்டித்தானபிருககபி்து 
எனப் ்ார்த்து உனனால் எதாவது 
அவர்களுககு பசய்ய முடியுபமன்ால் 
பசய்து வபிட்டு வருவாயல்லவா?  அதற் 
காகத்தான.
 உ ங க ட ள  ய ா ர்  ் ா ர் த் து க 
பகாளவார்கள?
 ்ககத்து வீட்டுககு ஒரு மவடலக 
காரம்மா வநதபிருககபி து.  அவர் கடளப் 
்ார்த்தால் நல்லவர்கள தான ம்ாலிருககபி து.  
்ககத்து வீட்டுப் ப்ண ஏதாவது உஙகளுககு 
உதவபி மவணடு பமன்ால் இநதம்மாடவ 
கூ ப் ் பி ட் டு க  ப க ா ள ளு ங க ள .  எ ன று 
பசானனாள. 
 அபதல்லாம் சாபிப்்ட்டு வருமா?   
 நான ்ார்த்துக பகாளகபிம்ன.
என் ரா்பி ,   உன ்ாஸம்ார்ட்டை 
எடுத்து டவ.  உ்வுககாரப் ப்ண இப்ம்ா 
வருவாள.  அவளபிைம் பகாடுத்தால் உனககு 
வபிசாவுககும் டிக பகட்டிற்கும் அவள ஏற்்ாடு 
பசய்து தருகபிம்ன என்பிருககபி்ாள.  அவள 
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வருகபி் மநரம் தான.  சீககபிரம் எடுத்து டவ 
்ானு என்ாள அவசரமாக ரா்பி.
 அ வ ள  ப ச ா ன ன து ம ் ா ல ம வ 
அநதப் ப்ணணும் அப்ம்ாமத வநதாள.  
அவளுககு 40 வயதபிருககும்.  அவளும் 
லணைனுககு அருகபிலுளள ஒரு கனாபியபில் 
மவடலயபிலிருககபி்ாளாம்.  அவள 
க ் வ னு ம்  அ த ற் கு  அ ரு க பி ம ல ம ய 
்்பியபிலி ருககபி்ானாம்.  அவள உனடன 
நபிஷாவபிைம் ஒப்்டைத்து வபிட்டுத்தான 
அவள வீட்டுககுச் பசல்வாளாம்.
 சாபியம்மா, நீஙகள பசால்கபி்ீர்கள, 
எனககும் நபிஷாடவப் ்ார்கக மவணடும் 
ம்ாலிருககபி்து.  நான ம்ாய் வருகபி ம்ன.  
நீஙகள ்த்தபிரமாக இருஙகள.  நான என 
்பிரணடு ஒருத்தபி இருககபி்ாள அவளபிைமும் 
பசால்லிவபிட்டுச் பசல்கபிம்ன என்ாள.
 வபிமானம் பு்ப்்ட்டு வானபில் 
் ் ந து  ப க ா ண டி ரு க கு ம்  ம ் ா து 
் ா னு வ பி ன  ந பி ட ன வு க ள  த ன பி ய ா க 
சஞசாபித்துக பகாணடிருநதது.  தன வாழவு 
இளடமயபிமலமய க்வன இ்நததால் 
ப்ாலிவபிைநதுவபிட்டிருநதது.  அநத மநரத்தபில் 
வரமாகக கபிடைத்தவள தான நபிஷா.  
ரா ப்ியபின வீட்டிற்கு வநதம்ாதபிலிருநது 
நபிஷாடவ இடுப் ப்ில் டவத்து உ்வு ஊட்டி 
எல்லாமும் பசய்து அவளககு ஒரு தாடயப் 
ம்ாலமவ இருநதாள ்ானு.
 ்ாவம் நபிஷா எப்்டியபிருககபி 
்ாமளா?  என் கவடலயபின நபிடனவபி 
லிருககும் ம்ாமத ப்டளட் லணைன 
உ்ீத்ரூ வபிமான நபிடலயத்தபில் இ்ஙகபி 
யது.  நபிஷாவும் ்ாஸகரும் வபிமான 
நபிடலயத்தபிற்கு வநதபிருநதனர்.  ்ானுடவ 
தஙகள வீட்டிற்கு அடைத்துச் பசல்ல 
க ா ரு ம்  இ ரு ந த து .   அ ட ை த் து  வ ந த 
ப்ண்பிைம் நன்பி பசால்லிவபிட்டு 
மூவரும் பு்ப்்ட்ைனர்.
 வீட்டிற்குச் பசன்தும் சடமய 
லட்ககுச் பசன்ாள ்ானு.  அத்டத 
உஙகளபின சடமயலட் ம்ாலிருககாது 
இஙமக.  நீஙகள கடளப்்ாயபிருப்பீர்கள.  
உ ட் க ா ரு ங க ள .   ந ா ன  டீ  ப க ா ண டு 
வருகபிம்ன எனறு கபிச்சனுககு ஓடினாள 
நபிஷா.
 சு ை ச் சு ை  டீ யு ை ன  வ ந த வ ள 

ஒரு ைம்ளடர ்ானுவபிைமும் மற்்டத 
்ாஸகாபிைமும் பகாடுத்துவபிட்டு தனககும் 
ஒனறு உளமள பசனறு எடுத்து வநதாள.  
டீ அருடமயாக இருநதது.  ்ானுவால் 
நம்்மவ முடியவபில்டல.  டீ ்பிரமாதம் 
என்ாள நபிஷாவபிைம்.
 ்பிரம்ம ாபிஷபி வாயால் ்ட்ைமா?  
எனறு சபிாபித்தாள நபிஷா.
 ்ாஸகர் ்ானுடவ வீட்டைச் 
சுற்்பிக காண்பித்தான.  தனபி வீைது.  
மதாட்ைபமல்லாம் இருநதது.  மதாட்ைத்தபில் 
காய்க்பிகளும் இருநதன. 
 காய்க்பிகள எல்லாம் யார் 
வபிடளவபிககபி்ார்கள?
 ஏன?  நபிஷா தான,
 நபிஷாவா?
 ஆமாம் அவள இஙமக வநததபி 
லி ரு ந து  ம வ ட ல க ள  அ வ ளு க கு ச் 
சாபியாகமவ இருககபின்து.  என் ் ாஸகர்.  
நீஙகள காடலயபில் சாப்்பிட்டிருகக 
மாட்டீர்கள,  இஙமக இப்ம்ாது மதபியம்.  
வாருஙகள அம்மா சாப்் பிடுமவாம் 
என்டைத்துச் பசன்ான.
 சாப்்ாட்டு மமடச மீது மூடிகள 
ம்ாட்டு உ்வுகள டவககப்்ட்டிருநதன.  
சாப்்பிடும் மமடசயபில் தட்டுகடள டவத்து 
ந பி ஷ ா  மு த லி ல்  ச ா த ம் ,  அ வ ளு க கு ப் 
்பிடித்த புளபிககுைம்பு,  உருடளக கபிைஙகு 
ப்ாடிமாஸ,  மகாஸ ப்ாாபியல், ரசம், 
அப்்ளம் என ஒமர அமர்ககளம். 
 சாப்்ாட்டைமய ்ார்த்துக பகாண 
டிருககபி்ீர்கள?
 எனன அத்டத சாப்்ாடு நன்ா 
யபிருககுமா என்ா மயாசபிககபி்ீர்கள.  
ஓரளவு ்ரவாயபில்டல எனம்யபிருககும்.  
சாப்்பிடுஙகள என்ாள.
 சாப்்பிடும்ம்ாது தான ்ானு 
வுககுப் புாபிநதது,  எல்லாமம தன டகப் 
்ககுவத்தபிலிருநதது.  எப்்டி இது சாத்தபியம்.  
தான பசால்லிக பகாடுகக வபில்டலமய.  
அருடமயாகச் பசய்தபிருககபி்ாமள.
 அத்டத எனன நபிடனககபி்ீர்கள,  
நம் சடமயடல இவள எப்்டிச் பசய்தாள 
எனறு தாமன.  நீஙகள பசய்யும்ம்ாது 
நான ்ார்த்தபிருககபிம்மன. 
 ்ானுவுககு ஒமர சநமதாஷம்.  
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அவள உைமன ஸடகப்்பில் ரா்பியபிைம் 
ம்சபினாள.  உன மகள. சாப்்ாடு....
 மமாசமாக இருககபி்தா? ்ாவம் 
எனச் பசானனாள ரா்பி
 அதுதானபில்டல.  அவள சடமயல் 
்பிரமாதம்.  என டைப்்பில் தான எல்லாமம 
இருககபி்து.  
 அப்்டியா?  எப்்டி ்ானு? 
 நான பசானமனனபில்டலயா இநதக 
கால ப்ண ்பிளடளகள மபிக வபிவரமான 
வர்கள.  நம்டமப் ம்ாலில்டல எனறு,
 ஆமாம்.  பராம்் சநமதாஷம் ்ானு, 
நபிஷா, ்ாஸகர்.  என மனம் மகபிழச்சபியபில் 

நபிட்நது வபிட்ைது.  
 சாபி நான இனபி இஙகபிருககப் 
ம்ாவதபில்டல.  இஙகு நான ்ார்த்தடவ 
கடளச் பசால்லி மகபிை அஙமக வநது 
வபிடுகபிம்ன.  மாப்்பிளடளயபிைம் பசால்லி 
வபிட்மைன.  நாடள ப்டளட்ைாம்.
 என சடமயடல சாப்்பிை முடியாமல் 
தான அவசரமாகச் பசல்கபி்ீர்களா அத்டத.
 ம்ாம்மா,  எனடன மயககபி வபிட்ைாய்.  
இஙகபிருநதால் மயககம் அதபிகமாகபிவபிடும்.  
அதனால் தான என்ாள.  எல்மலாரும் 
சபிாபித்தனர். அஙமக சபிாபிப்்பின அடலகள..  

n    

அம்மொ என்்பது ்பொ்ம் ! 

அப்பொ என்்பது ஆ்ொன் !

உணவு என்்பது மருந்து !

ஆதட என்்பது மொேம் !

்பணம் என்்பது த�தவ !

ஆங்கி்லம் என்்பது தமொழி ! 

தவள்தை என்்பது நகி்ம் ! 

�மிழ் என்்பது உைிர் !

இைறத் என்்பது அழகு !

�ேிதம என்்பது ்பைம் !

்ொ�ல என்்பது த்பொத� !

அன்பு என்்பது அடிதம !

ஆேந்�ம் என்்பது ஆயுள் !

்ிேம் என்்பது தநொய !

துன்்பம் என்்பது ்பரீடத் !

த�ொலவி என்்பது ்பொடம் !

தவற்ி என்்பது �ற்ொலி்ம் !

த்பருதம என்்பது  அ்ங்ொரம் !

நடபு என்்பது இேிதம !

குழந்த� என்்பது ்ைிபபு !

குடும்்பம் என்்பது ்பறறு !

எணணம் என்்பது வொழ்கத் !

உ்ல்ம் என்்பது மொதை !

அ�கில,

ஆண என்்பவன் உதழபபு !

த்பண என்்பவள் த்பொக்கிஷம் !

இதவ எல்லொம் நீ அ்ிந்�ொல 

நயீும் ஒரு உணதமைொே மேி�தே!

       

♥    ♥ 
    



  38|  38|

வொேமும் பூமியும் 

வ்ந்�மும் ்பேியும் 

சுற்ியுள்ை ்பசுதமயும்

சு்ந்�மொே ம்லர்்ளும்

ஓடும் ந�கியும்

உ்வொடும் ்படடொம்பூச்ியும்

கூவும் குைிலும், அ்வும் மைிலும்..

்ில என்் குளுதமயும்

்ி�்ிக ்கிடககும் பூக்ளும்..

அழ்கிை ்ொத்லயும்

அருவிைின் ்ொரலும்

்டந்�கிடும் மேி�ர்்ளும்

்ேபத்பொழு�ொே புன்ேத்யும்

அத�தேயும் எேகத்..

அள்ைிகத்ொள்தவன் ்ண்ைில

நகித்ததுக த்ொள்தவன் மே�கில..

த்ொம்்பிக ்கிடககும் ்ொ்லங்ைில

த�ங்கிக ்கிடககும்

இதவதைடுதது

மூடிக்கிடககும் ்ணணுள்தை

தமொ்கிேிைொடடம் ்ொடடிடுதவன்.

- பரமமஸ்வைரி சண்மு்ம்
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 இத்துைன மகார்ட் கடலகபி்து... 
குற்்வாளபிககூணடுககுள நபின்பிருநத 
்ாத்தபிமாவும் ாீஹாவும் கீைபி்ஙகபினர். 
்ாத்தபிமாவபின கணகளபில் இட்வடனப் 
புகைத் துடிககும் மவட்டக...
 ாீஹாவுகமகா ா்த்தபிமாடவ அப்்டிமய 
வபிழுஙகபி வபிடும் ்டியான மகா் ம்.. ா்ர்டவ 
யாளர்கள ஒவபவாரு வராய் நகர்நதனர்.
 ாீஹாவபின ்பினனால் ஓடி வநத 
சட்ைத்தர்பி ஏ.ஆர்.இப்்ாஹீம்,
 ‘‘ாீஹா எனன மனனபிச்சபிடுஙக.. 
எவவளவு வாதாடியும் எனனால் ஒஙகள 
ப்யபிகக டவகக முடியல..’’

***
 அைகான அநத வீட்டில் மநர்த்தபியாக 
கா்ப்்ட்ைது சட்ைத்தர்பி நூராவபின 
அட்...
 சுவருைன ஒட்டியவாறு கணகடள 
கவரும் மீன பதாட்டி.. அதபிலிருநத வண் 
மீனகள அைகாய் அஙகுமபிஙகும் உலாவபின..
 ‘‘எனனம்மா இனனும் அநத மலாயரக 
காம்ாம்.  ம்ாயபிைலாம் வாஙகமா’’
 ‘‘பகாஞசம் இரு.. எப்்டியும் வநதபிடு 
வாஙக’’ 
 தாயபின அதட்ைலில் வாய் மூடிப் 
ம்ானாள ்பிஸலா. 
 தாயும் மகளும் ம்ச பி  முடிககும் 
முனனர், ஊதா நபி் ஷல்வார் அ்பிநது 

தடலடயயும் முடிடயயும் முழுதாய் 
மட்த்து ம்ார்த்தப்்ட்ை மஷாலுைன 
கணகளபில் அ்பியப்்ட்டிரு கண்ாடிடய 
சாபி பசய்தவாம் புனனடக தவழநத 
மு க த் து ை ன  வ ந த ம ர் ந த ா ள  ் பி ர ் ல 
சட்ைத்தர்பியான நூரா..
 அவளது களளமபில்லா வபிைபிகளும் 
புனனடக தவழநத இதழகளும் ் பிஸலாடவ 
ஒரு நபிமபிைம் சபிநதபிகக டவத்தது..
 ஒரு சட்ைத்தர்பி என்ால் மபிக 
நவீனமான ஆடையுடுத்தபி ஏடனமயா 
ருைன மநரம் பசலவைபித்து ம்சவும் முடியா 
தபிருப்்ார்கள என அவள நபிடனத்ததற்கு 
மாற்்மாக இருநதாள நூரா.. 
 ‘‘அவசரமா ஒரு மகால் வநததால 
மலட் ஆகபிட்மைன.. மனனபிச்சபிடுஙக...’’
 ‘‘ஆஹ் ் ரவால மமைம்...’’  இருவரது 
வாய்களும் முணுமுணுத்தன..
 ‘‘பசால்லுஙகமா எனன வபிஷயம்?’’
 ‘‘இவஙக எஙகை உம்மா மமைம்.. 
எனககு கல்யா்ம் ஆகபி 5 வருஷஙகளா 
கபிட்டு...
 ஆ ன ா  எ ன க கு  கு ை ந ட த 
்ாககபியம்...’’ ்பிஸலாவபின கணகளபில் நீர் 
துளபிர் வபிட்ைது..
 ‘‘கல்யா்ம் ஆகபி குைநடத இல்ல..
மசாதபிச்சபி ்ார்த்ததபில ்பிஸலாககு  ஒரு 
்பிரச்சடனயும் இல்டல.. அதனால் இனபி 
மமலும் எஙகளால அடுத்தவஙகை பசால் 


- பிந்த் இல்முதீன்
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ம்ச்சு மகட்க  ஏலாது..  இவஙகளுககு 
வபிவாகரத்து மவணும்...’’
 அத்தாய் கூ ப்ியடதக மகட்டு முகத்தபில் 
எவவபித மாற்்த்டதயும் காட்ைாத நூரா,
 ‘‘சாபி.. இது ஒஙகை வபிருப்்ம் மட்டுமா? 
இல்லாட்டி ஒஙகை ஹஸ்னட்ககும் 
வபிருப்்மா?’’ என்ாள ் பிஸலாடவ மநாககபி..
 ‘‘எஙக பரணடு ம்ருககும் வபிருப்் 
மபில்டல மமைம்..வீட்ைால தான...’’
 இவவாறு வபிசும்்லுைன கூ்பிய 
்பிஸலாடவ ்ார்த்ததும் ஒரு நபிமபிைம் 
அதபிர்நது ம்ானாள நூரா.. இருப்்பினும் 
அதடன முகத்தபில் பவளபிககாட்ைவபில்டல..
 ‘‘நீஙக பகாஞசம் பவளபிமய இருஙக 
மா . .  நான இவஙகமளாை ம்ச பிட்டு 
வாமரன..’’ என ் பிஸலாவுைன தனபிடமயாக 
ம்ச மவணடும் என்தடன அவள கூ்,
  ‘‘மவ்ாம் நீஙக எஙக பரணடு ம்ர் 
முனனாடிமய பசால்லுஙக ்ரவாயபில்டல..
 சும்மாமவ அவ வபிவாகரத்து பசய்ய 
முடியாது என  பசால்்ா.. நீஙக மவ் மனச 
மாத்தபி வபிை மவ்ாம்..’’
 ‘‘அத தான மா பசால்ம்ன.. 
வபிவாகரத்டத வபிை எத்தடனமயா மவறு 
வைபிகள இருககு...’’
 நூ ர ா வ பி ன  ம ் ச் சு  அ த் த ா ய் க கு 
மகா்த்டத ஏற்்டுத்தபியது..
 இதுவடர அடமதபியாக ம்சபிக 
பகாணடிருநதவர் தபிடீபரன எழுநது,
 ‘‘உஙககபிட்ை வநதது மவடலய 
முடிச்சு மகககு்துககு.. அதுககுத்தான 
சல்லி தாரமம.. இனனும் ஏன மதடவ 
யபில்லாம ம்சு்ீஙக??
 இடத எப்்மயா நாஙக மகார்ட்டுககு 
அனுப்்பிவபிட்மைாம்... 
 சப்ம்ாட்ைா  தான உஙககபிட்ை 
வநமதாம்..’’
 இவவாறு அநத தாய் ப்ாாபிநது 
தளள ்பிஸலாவுகமகா மபிகவும் சஙகை 
மாகபிப் ம்ானது...
 ‘‘பகாஞசம் ப்ாறுடமயா இருஙக 
மா.. சபில மவடளகளபில் இதுககு ப்ா்கு 
குைநடத ்ாககபியம் கபிடைககும் வாய்ப்பு 
பந்யமவ இருககு..’’
 ‘‘ஒஙகை ம்ச்சு எஙகளுககு மதடவ 
யபில்ல..வா ம்ாகலாம்.’’

 ்பிஸலாவபின க்வனபின குடும்்த் 
துைன ஏற்கனமவ ்டகடமயுைன இருநத 
அநத தாய் மகளுைன அவவபிைத்டத 
வபிட்டும் நகர்நதாள..
 அதற்குள ் பிஸலா நூராவபின பதாடல 
ம்சபி எணட் தாய் அ்பியா வண்ம் 
பமதுவாக கு்பித்துக பகாணைாள..
 ‘‘்்த்டத வாஙகபிட்டு மவடல 
்ார்ப்்டத வபிட்டுட்டு ம்சு்ாஙக ம்ச்சு..’
 அநத  தாயபின புலம்்ல்   அவர்கள 
வீதபிடய தாணடும் வடர ஒலித்தது..
 நாட்கள மாதஙகளாகபி வருைஙகள 
உருணமைாடின..
 ‘‘மமைம் பராம்் மதஙகஸ.. எனை  
வாழகடகயபில நைககவபிருநத ப்ாபியபதாரு 
இைப்ட் இல்லாமல் ஆகபிட்டீஙக..’’
  7 மாதஙகள நபிட்நத தன வயபிற்ட் 
தைவபியவாம் பதாடலம்சபியபில் ம்சபிக 
பகாணடிருநதாள ்பிஸலா..
 ஆம் இப்ம்ாது அவளது வயபிற்்பில் 
குைநடத வளர்நது பகாணடிருநதது.. 
அவளுககு குைநடத உருவாகுவதற்கு ஒரு 
வருைத்தபிற்கு முனனமர அவளது தாயும் 
மர்பித்து வபிட்ைாள..
 ஆனால் சட்ைத்தர்பி நூராடவ 
்ற்்பிய சபில தீர்ககப்்ைாத சநமதகஙகள 
்பிஸலாவுககுககுள இருநது பகாணமை 
இருநதன.. பதாடலம்சபியபில் எவவளவு 
தான ம்சபினாலும் மநாபில் சநதபித்த உ்ர்வு 
வராமத..
 எ ப் ் டி ய ா வ து  எ ன  கு ை ந ட த 
்பி்ப்்தற்கு முனனர் மீணடும் நூராடவ 
சநதபித்மத ஆகமவணடும் என உறுதபி 
பூணைவள க்வனபின அனுமதபி யுைன 
நூராவபின  வீட்டிற்கு பசன்ாள..
 ‘‘வாஙக ்பிஸலா... ஏதாச்சும் 
மதடவயாயபிருநதா மகால் ம்சபின ம்ாமத 
மகட்டிருககலாமம..’’
 ‘‘மமைம் தப்்ா நபிடனககாதீஙக..
 எஙகை உம்மா அவசரப்்ட்டு 
எனககு வபிவாகரத்து எடுத்து தரணும் என  
பசானன மநரம் நீஙக உைமன அதற்கு 
சம்மதபிககல்ல..
 அ த ற் கு ப் ் பி ் கு  ஒ ங கள  ந ா ன 
பதாைர்பு பகாணை ம்ாது எனககு குைநடத 
இல்லாட்டியும் ்ரவாயபில்டல.. எனககு 
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வபிவாகரத்து மவ்ாம் என பசானமனன... 
’இடவயபிரணடையும் பராம்் சுல்மாக 
தீர்ககலாம்’ என பசானனீஙக...
 நீஙக பசானன மாதபிாபிமய நானும் 
என ஹஸ்னடும் இநதபியாவுககு ம்ாய் 
ம ச ா த பி த் த த பி ல்  எ ன க கு  கு ை ந ட த யு ம் 
உருவானது.  இதபில் எனககு அதபிசயமான 
வபிஷயம் எனனனனா...’’ சற்று இழுத்த 
்பிஸலாவபிைம்,
 ‘‘பசால்லுஙக ‘‘
 புனனடக மா்ாத அமத முகத்துைன 
மகட்ைாள நூரா..
 ‘‘நான இநத உலகத்தபில ப்ாதுவாக 
எல்மலாருமம ்்த்துககாக மவடல 
்ார்ககபி்வஙகள தான ்ார்த்தபிருகமகன.. 
ஆனா நீஙக மட்டும் இப்்டி அடுத்தவர் 
நலடன ்ாககு்தும் மகார்ட்டுககு ம்ாக 
வபிைாம எஙகடள தடுத்து மாற்றுவைபி 
பசானனதுககுமான கார்ம் எனன என 
பசால்ல முடியுமா?’’
 சற்று மநரம் அடமதபி காத்த நூரா 
ம்ச ஆரம்்பித்தாள..
 ‘‘எஙகை வீட்டில நான மட்டும்தான 
்பிளடள.. எனககு ்த்து வயதபிருககும்... 
அப்ம்ா  எஙக வாப்்ாை  நண்ர் ஒருத்தர் 
ஹார்ட் அட்ைாககபில் இ்நது ம்ாயபிட்ைாரு.. 
எஙக வாப்்ாவும் அநத அஙகபிளும் 
பராம்்மவ நல்ல நண்ர்கள.. அதனால 
அநத அஙகள மர்பித்த  ்பி்கும் வாப்்ா 
அநத குடும்்த்தபிற்கு நபிட்ய உதவபிகள 
்ண்பினாஙக... 
 ஆனால் நான பகாஞசமும் எதபிர் 
்ார்ககாத வபிதமாக பகாஞச நாட்களுககு 
்பி்கு  எல்லாமம சபிககலாகபிட்டு..
 எ ன ன  ந ை ந த  எ ன  ய ா ரு ம ம 
எனகபிட்ை பசால்லல..
 ஆனா அநத அஙகபிமளாை மடனவபி 
யான ாீஹா ஆணடி  எஙகை  குடும்்த்துககு 
எதபிாபியா மா்பிட்ைாஙக என ஊபரல்லாம் 
கடத ஆனது..
 ‘‘உதவபி தாமன பசய்தாஙக ஒஙகை 
வாப்்ா..’’ புருவம்சுருககபியவாம் மகட்ை 
்பிஸலாவபிைம்,
 ‘‘ஆமா.. அதற்கான கார்ம்  ம்ாக 
ம்ாகத்தான பதாபிநதது.. அநத ஆனடி 
எஙகை வாப்்ாவ தபிரும்ம் பசய்ய 

மழ்ெ மயிமெமழ்ெ மயிமெ

சுடடிக குறும்பு்ள் நீ த்ய�கிடினும்
த்டடிக ்ொரிதைே
த்ொடடிட எந்�ன் த்்தை....
த்ொடடி உந்�ன் இதம்தை
்டடி அதணதது என்தே..
்ொடடிச்ிரிககும் முததுப்பல ்ிரிப்பில 
கூடிைிருககும் என் அன்த்ப..

முடடி தமொ�கி எழுந்து
குடடிப ்பொ�ம் ்ப�கிதது
எடடிதைொர் எடடு தவகத்ைில
நடட உன் ்பொ�ம் ்றுக்கி
்படதடே விழும் உன் அழத்..

�கிக்கித�கிண்ி நீ
த்ப்ிடும் மழத்ல தமொழிைிலும்
்ள்ைம் ்்படம்ிைொ
வ�ே அழ்கிலும்...
என் ்வத்ல ம்ந்து
�கித்தது நகிறகும் என் நகித்லதை...

உன் ்பிஞசு உருவம்
எேககுள் ஏற்ி விடட
தநஞ்ச சுவடு்தை.....
�கிரும்்பத �கிரும்்ப மீடடி
ர்ித�கிடும் எேககுள் உள்ை 
உன் நகிதேவத்ல்தை.....

என்ேதவன்று வர்ணதே
த்யதவன்........
என் மழத்ல மைித்ல!!
நொன் ்ணடு த்ொணட 
அ�கி்ைம் என்த்பேொ?-அன்்ி 
நொன் ்றறுக த்ொணட 
அனு்பவம் என்த்பேொ??

       - நுஸ்்கா நவைகாஸ்
         ஏ்ொவூர்.
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ஆடசப்்ட்டிருககாஙக..’’
 ஆச்சாபியத்தபில் ்பிஸலாவபின கண 
கள அகல வபிாபிநதன..
 ‘ ‘அதற்கு ் பி்கு இநத வபிஷயம் 
மகார்ட்டில் வாதாைப்்ட்டு எஙகை உம்மாககு 
சாதகமாகத் தான தீர்ப்பு அளபிககப் ்ட்ைது.
 இடத பகாஞசமும் எதபிர்்ார்ககாத 
அநத ஆனடி ஊர் மககளபின மகலிப் 
ம்ச்சுககடள தாஙக முடியாமல் தற்பகாடல 
்ண்பிகபிட்ைாஙக... மகார்ட்டுககு பகாணடு 
ம்ாகாமமலமய அைகான முட்யபில்  
இதடன சாபி பசய்து இருககளாம்.. ஆனா 
இத பராம்் ப்ாபிய வபிஷயமாககபி எல்லாமம 
தடலகீைாக மா்பிட்டு.. எனை உம்மாவாக 
இருநதாலும் இப்்டியான வபிஷயஙகடள 
ப ர ா ம் ்  ப ் ா பி ச ா க க பி  அ ட த  அ டு த் த 
மனுஷஙகளுககும் பதாபியப்்டுத்தபி வீட்டில் 
நைககும் எல்லா ்பிரச்சபிடனகடளயும் 
அடுத்தவர்கள ்ார்த்து டகபகாட்டிச் 
சபிாபிககும் அளவுககு சநதபிககு பகாணடு 
வருவதபில் எனககு துளபியும் வபிருப்்மபில்டல..
 அதனால்தான நான ஒரு சட்ைத் 
தர்பியாக மா் பி  இப்்டியான ்ல 
ப்ணகளது ்பிரச்சபிடனகடள தீர்த்து 
டவப்்தற்கு முடிபவடுத்மதன..முடியுமான 
வடரககும் ப்ணகளது ்பிரச்சபிடனகடள 
்கபிரஙகப்்டுத்தாது இருகக தபிட்ைஙகள 
ம்ாட்மைன.. அதனால் பந்ய 
தடைகடளயும் தாணடி இருகமகன..’’ 
இவவாறு கூ்பிய நூராவபின வபிைபிகளபில் 
கண்ீர் துளபிர்த்தது...
 ‘‘அமதம்ால நான எனனபிைம் 
வரககூடிய ் ல   குடும்்ஙகளபின  ் பிரச்சபிடன 
கடள முடியுமானவடர தீர்த்து டவப்்தற்கு 
்ல முயற்சபிகடள எடுத்த ம்ாதும் அது 
்ல தடைகளுைன தடைப் ்ட்ைம்ாது 
உஙகளது வபிையத்தபில் முதலா வதாக அது 
நபிட்மவ்பியது..இது என வாழவபில் ம்கக 
முடியா ஓர் பவற்்பியாகும்... 
 ‘‘அப்ம்ா ஒஙகை ஹஸ்னட்?’’
 ‘‘ம்ம்.. அவரும் ஒரு மலாயர் தான.. 
எனககு எல்லா வபிஷயஙகளபிலும் ஒத்துடைப்பு 
தா்து அவர் தான’’ என  ்நூரா மகபிழச்சபியுைன 

ப்ிஸலாடவ வைபியனுப் ப்ிவபிட்டு அடமதபியான 
முட்யபில் தன மமடசயபில் இருநத ம்ப்்ர் 
கடள புரட்ை பதாைஙகபினாள...
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த்பொன்து்தைச  சுமந்�தம்ம்  த்பொன்தேச ்ிந்�

த்பொன்புதேந்� நகி்லம்தைப த்பொறறும் தநரம்

புன்ேத்ைின் த்பொருளுதரககும் பூக்ள் எல்லொம்

பூமிதைஙகும்   மணம்்பரப்பிப புதுதம த்யை

நன்மேத� நவர்மொய நொணத த�ொடு

நன்மு்த�ொல  நடந்துவந்�ொள் அன்ேம் த்பொ்ல

்பன்மிேிதமல ்த்லம்தைப  ்பொர்த�  ்பின்தே

த்பந்�மிழின் பு்ழ்மணக்ப  ்பொடி ேொதை!

மன்ேவேின் மே�கிேித்ல மொைஞ   த்யை

மஙத்ைவள்   விழிைிரணடொல  மதுதவத �ந்து

மின்ேலிதட அவிநைத�ொல  விந்த�ப  த்பணணொய

தம�கிேிதை அ்லங்ரிககும் ம்லரொய ஆேொள்

மணணு்ல்கில நகி்லதவொைிதை  வொங்கி வந்து

மொணத்பொைிர மத்லமு்டடில த�ைிதது விடடு

்ன்ேிமொடக ்த்லைழ்கில ்ேிந்� த்பணதண

்ற்ப்த�கின்  ்ேிர்த�கின் ்ேவு நீதை!

மர்ப்ிந்து ஓடிவரும் வற்ொ ஆற்ில

மேஙகுைிர   நீரொடும் மஙத் த்ப்

மரஞத்்ிந்தும் மொந்�ைிரொய தமேி மின்ே

மருகத்ொழுந்து வொ்தேைில மொைஞ த்ய�ொள்

அரம்த்பைரில ஆரணஙத் அன்்பி னூறத்

அரங்கிேித்ல ஆடதவககு மொத் த்ொணட

அரவதணககும் ்ிந்த�யுள்ை அஞ்ொ தநஞ்ில

அ்ஙகுைிர்ந்� ்ந்�கிரன்த்பொல அன்்பொய வொழி!

்வைிஞர் வீ் லபகான்்னயகா
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 அவன சம்சாரம் தீர்மானமாச் 
பசால்லிப் புட்ைா இனபியும் எனனால் ப்ாறுகக 
முடியாது, ஒணணு அவர் வீட்டுல இருககனும் 
இல்ல நான இருககனும். யார் மவணுமபினனு 
நீஙகமள முடிவு ் ண ப்ிககஙக....
 அவனும் எல்லாடரயும் ம்ாலத்தான 
தா்ா ் ண்பினான.. பகாஞசம் அட்்ஸட் 
்ண்பிகக அவர் ்ாவம் இநத வயசான 
காலத்துல எஙகுட்டு ம்ாவாரு. அவருககு 
நான ஒமர மகன மவ் யாரும்பகடையாது 
நாமதான ்ாத்துககணும்.....னனு
 அ வ ப ச ா ன ன ா  ஒ ங க ளு க கு 
மவண்ா அது தடலபயழுத்தா இருககலாம் 
எனககு அப்புடி இடத கட்டிககபிட்டு 
அழுகனுமுனனு கட்ைாயம் இல்டல....னனு 
முடிவாச்பசானனா..அத்மதாை மட்டுமபில்லாம 
ஏன முதபிமயார் இல்லபமல்லாம் இவஙகளுககு 
காகத்தாமன கட்டி டவச்சபி ருககாஙக...அஙக 
அனுப்  ்மவணடியது .தாமனனனா.....
 அஙக ்்பமல்லாம் கட்ைனும்மா 
ஏற்கனமவ இஙக ்ட்ப்ட் இடிககுது 
அதுககு மவ் ்்ம்கட்ைனும்... அநதப் 
்்த்த வீட்டுல பசலவு ் ணணுனா நல்லது 
தானனனான
 யாரு ஒஙகல ் ்ம் கட்டு் இைத்துல 
மசககச் பசானனா ஃப்ாீயா ்ாககு் இல்ல 
பமல்லா மபிருககுது... அஙக பகாணடு 
ம்ாய் மசருஙக... அஙக இவரு வயசு ஆளுக 
எல்லாம் இருப்்ாஙக. ம்ச்சுத் பதாட்ககபி 
இஙக ஆளுஇல்ல அஙக பநட்யாப்ம்ரு 

இருப்்ாஙக... ப்ாம்்டளகமள இருககாஙக 
இவரு ஆம்்டள ம்ாக மவணடியதுதாமன 
னனா....
 அது அனாடதகள ஆளு இல்லாதவுக 
ம்ா் எைமாச்மச அஙகயா எஙகப்்ாவ 
அனுப்்ச்பசால்்...னனு அதபிர்நதும்ாய் 
மகட்ைான... அவபசானனா அதுனாலஎனன 
அஙக நல்லாப் ்ாத்துககபி ாஙகளாம்...
 எனககுத்பதாபிஞசவஙக பசான 
னாஙக ம்ாய் நாமன ்ாத்துட்டு வநமதன 
நல்லாத்தான இருககுதுனனா...
 அப்் ம்சாம நீ ம்ாய்மைன அஙக 
நாஙக நபிம்மதபியா இருப்ம்ாம் லனனான... 
ம்ாகலாம் தான.. ் பிளளக இருககுல அதுகல 
ஆரு ்ாத்துககபி்து... ஆக ஒஙக அப்்ாவ 
அஙக அனுப்பு்தான ்பிரச்சடனயா இல்ல 
அனுப்பு்து ்பிரச்சடன யானனு பகாககபி 
ம்ாட்ைா...
 இவன பசானனான தீர்மானமாத் 
தான இருககு்ீயா ம்ாய் ் ாத்துட்பைல்லாம் 
வநதபிருகக.. வபிசாாபிச்சபிருக கனனான
 அவபசானனா ப்ினன எனன ஒஙக 
அப்்ா மாதபிாபி ஒரு சுயநலவாதபியப்்ாகக 
முடியாது ப்னசன வா் ்்த்த அவமர 
டவச்சபிக கபி ாரு... நம்ம சபிரமப்்டு ம்ாது 
குடுககலாமுல்ல மகட்ைா கைனாத்தாம்னனு 
மநாட்டுல எழுதபிடவச் சபிட்டு குடுத்துட்டு 
க்ா்ா த்தபிரும் ப்ி வாஙகபிககபி ாரு....
 ந ா ம்  ச ா ப் ் ா டு  ம ் ா டு ் து க கு 
ஏ த ா வ து  கு டு க க ல ா மு ல் ல . . .  ம் ம் ம் 
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டக வரமாட்டீஙகுது யாருககுச்மசத்து 
டவககபி்ாரு இனனமும்... க்ககுனனா 
அம்புட்டுக க்ககு.. நாம மட்டும் இலவசமா 
அவருககு சாப்்ாடு ம்ாைனுமா... தடல 
பயழுத்தானனு கத்துனா...
 சாபி அப்்ாகபிட்ைப் ம்சும்னனு 
பசால்லிட்டு அவர்கபிட்ை பமல்ல வபிசயத்த 
ஆ ர ம் ் பி ச் ச ா ன . .  அ வ ர்  தீ ர் ம ா ன ம ா 
பசால்லிட்ைாரு அநதப் ம்ச்சுகமக 
எைமபில்ல. அநத இல்ல பமல்லாம் எனககு 
சவுகாபிய்ைாது... நீதான ்ாத்துககனும் 
இல்லாட்டி நான கபலகைர்கபிட்ை மனு 
பகாடுப்ம்ன... உன மமல அவஙக உன 
மமல மகஸ ம்ாடுவாஙக... ் ரவாயபில்லயா 
சட்ைம் பதாபியுமாஉனககு ்ைவா... எனன 
ஏமாத்த முடியாதுனனு கத்துனாரு...
 இவனுககு எனனா ் ணணு்துனனு 
ப த ா பி ய ல  ஒ ரு  ் க க ம்  ச ம் ச ா ர ம் 
இனபனாரு்ககம் அப்்ா மணடை காஞசு 
ம்ாய்டுச்சு ம்சாம நாம அஙகம்ாய் 
ைலாம்னனா அதுககும் வைபியபில்ல....
 அ து க கு ள ள  ச ம் ச ா ர த் து க கு ம் 
அவருககும் த பினம் சணடையபில அவ 
எனன பசானனானனு பதாபியல... அவர் 
ம்ாக ஒத்துககபிட்ைதா இவ பசானனா...
சாபினனு ஒரு காடர ஏற்்ாடு ்ணணுனா... 
அவரும் பகளம்்பிட்ைாரு...
 இவனுககு ஒணணும்புாபியல.. .
இவனும் ம்ானான... அஙக எ்ஙகுன 
வனன அஙக இருநதவஙக பசானனாஙக 
இவன கபிட்ை நீஙக ஒஙக அப்்ாகூை 
உளளா் ம்ாய் ஒரு ரவுணடு ்ாத்துட்டு 
வாஙக... நாஙக சபில ்ார்மாலிட்டீஸ 
இருககு ்ாத்துடவககபிம்ாம்னனாஙக 
 இவன சம்சாரம்பசானனா நீஙக 
ம்ாய் ்ாத்துட்டு வாஙக நான ஏற்கனமவ 
்ாத்துட்மைனனனா... அஙக இருநதவரு 
இவடனயும் இவஙக அப்்ாடவயும் 
உளளா் கூட்டிட்டுப்ம்ானாஙக...
 உளளா் ம்ானா ்ாககமவ 
்ாவமா இருநதுச்சு... பநல்டல ப்யநதா 
பசானன மாதபிாபி குஞசுகள மபிதபித்து முைமான 
மகாைபிகளா அஙக வயசானவஙக இருநதாஙக 
இவஙகமளாை ் பிளடளகடளப்்ாத்து ஆவலா 
பகாஞசுனாஙக.... எஙக ம்ரப் ப்ிளடளகளு 
மபிப்புடித்தான இருப்்ாஙக... அவஙகலப் 

மருதகாணி - ்ளவைகாணி

- மரு�ொணி ைிடட
        விரல்தைக ்ணடு
         மேமும் ்ிவந்துவிடும்;
  �கிரு்ொணி  ஒன்று
         தநஞ்ில இ்ங்கித
         �கிரு்கி நைந்துவிடும்...

- ்ைவொணி  மேசும்
          ்டு்கி நகி்ம்மொ்ிக
          ்வித�தைக கூடடிவரும்;
  ்த்லவொணி விரல்ள்
          ்ற்பதே வீதணதைக
          ்ொற்ிேில மீடடிவரும்...

பட்டுகம்காட்்டை ரகாஜகா
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்ாகக ம்ச குடுத்துடவககல...னனு கண்ீர் 
வபிட்ைாஙக....
 இவமனாை ப்ிளடளகளும் அவஙக 
கூை ஒட்டிககபிட்ைாஙக யாருப்்ா இவஙகனனு 
இவன கபிட்ைகமகட்ைாஙக... இவன பசானனான 
இவஙக ஆதரவபில்லாத ப்ாபியவஙகனனு 
 அப்் அவஙக மகட்ைாஙக நாமதான 
ஆதரவா இருகமகாம்ல அப்பு்மமன 
த ா த் த ா வ  இ ங க  ப க ா ண ை ா ந து 
வபிைனும்னனானுக...
 இ ட த  எ ல் ல ா ம் ் ா த் து க க பி ட் டு 
இறுகபின முகத்மதாை இவன அப்்ா வநது 
கபிட்டு இருநதாரு இவனுகமக ஒரு மாதபிாபி 
ஆயபிடுச்சபி...
 அப்் தூரத்துல ஒரு வயசான அம்மா 
இவஙகடளமய உத்துப்்ாத்துககபிட்டு 
இருநதுச்சு... கணணு சாபியாபதாபியல 
ம்ால... மசர்லதான ஒககாநது இருநதுச்சு... 
இவஙக அதுககுப்்ககதுல ம்ா்ப்் நல்லா 
இருககு்ீயாைானனு இவஙக அப்்ாடவப் 
்ாத்துகமகட்டுச்சு...
 இவர் மூஞசபி ஒருமாதபிாபி ஆயபிப் 
ம்ாச்சு... நீ யார் எனன ஏன மகககு் 
நனாரு... அதுககு அநத அம்மா பசால்லுச்சு 
நடிககாதைா... ப்த்த அம்மாவத்பதாபியல 
ஒனககு... பகாணைாநது வபிட்ைமதாை சாபி....
எட்டிககூைப்்ாககல,,,னனுகண்பதாைச்
சபிககபிச்சு...இவன உன மகனா இவஙகதான 
ம்ரப் ப்ிளடளகளா நனுபசானனவனன 
இவன அதபிர்நது ம்ானான...எனனப்்ா இது 
புதுககடதயா இருககுனனு மகட்ைான 
 அவர் தடலயபதாஙகம்ாட்ைாரு... 
அநதப்்ாட்டி பசால்லிச்சபி அவன எப்்டி 
பசால்வான... தபிருட்டுப்்ய ப்ாணைாட்டி 
ம்ச்டச மகட்டுபகாணைாநது வபிட்ைதாச் 
பசானனான ஆனா ப்ாணைாட்டி பசத்துப் 
ம்ானதுககு அப்பு்மும் எட்டிப் ்ாககல 
அப்பு்ம்தான பதாபிஞசது அவ நல்லவ 
இவமனாை ஐடியாதான இதுனனு...
 இவனுககும் ஞாவகம்வநதுச்சு அப்்ா 
அவமராை அம்மா இவன சபினன வயசுல 
கா்ாம ப்ம்ாய்ட்ைாஙகனனு பசானனது...
 அதுககுளள அவன சம்சாரம் அஙக 
வநதுட்ைாஙக... அவடளப்்ாத்ததும் அநதப் 
்ாட்டி சபிாபிச்சாஙக...
 உனககு முனனாடிமய இவஙகடளத் 

நகான் 
எழுது்ிமறன்...

்வித� என்்ொல அழ்கிைல

அழ்கிைல எல்லொம் ்வித�

இைறத் எழு�கிை ்வித� ்ொடு

்ொடு எழுதும் ்வித� ்பசுதம

தம்ம் எழு�கிை ்வித� மதழ

மதழ எழுதும் ்வித� வொேவில

இரவு எழு�கிை ்வித� நகி்லவு

நகி்லவு எழுதும் ்வித� த்பௌர்ணமி

மத்ல்ள் எழு�கிை ்வித� ந�கி்ள்

ந�கி்ள் எழுதும் ்வித� ்முத�கிரம்

மரங்ள் எழு�கிை ்வித� ம்லர்்ள்

ம்லர்்ள் எழுதும் ்வித� த�ேமு�ம்

சூரிைன் எழு�கிை ்வித� தவைில

தவைில எழுதும் ்வித� தவப்பம்

்ிப்பி எழு�கிை ்வித� முதது

முததுக்ள் எழுதும் ்வித� மொத்ல

்ொறறு எழு�கிை ்வித� த�ன்்ல

த�ன்்ல எழுதும் ்வித� ஸ்்பரிஷம்

மூங க்ில எழு�கிை ் வித� புல்லொஙகுழல

புல்லொஙகுழல எழுதும் ்வித� இத்

உள்ைங்ள் எழுதும் ்வித� ்ொ�ல

்ொ�ல எழுதும் ்வித� ்ணணீர்

்டவுள் எழு�கிை ்வித� அன்தே

அன்தே எழுதும் ்வித� �ொ்லொடடு

இ�ழ்்ள் எழு�கிை ்வித� முத�ம்

முத�ம் எழுதும் ்வித� தமொ்ம்

டொகடர்.ஜலீ்லொ
ஏ்ொவூர், இ்லஙத் 
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பதாபியுமானனு மகட்ைான... அதுககு அவ 
பசானனா எஙக மாமனாமராை அம்மாடவ 
எனககுத்பதாபியாம இருககுமா.....னனு 
ச பிா பிச்சா  இவமனாை அப்்ா மூஞசபி 
மா்பிப்ம்ாச்சு...
 அப்் அவ பசானனா ம்ான 
மாசம் என ்பிரணடு இஙக எனடனய 
கூட்டிட்டு வநதா அவ பரகுலரா இஙக 
வாரவ... அப்் நான வநதப்் இஙக 
இருநத ஒரு அம்மாதான எனனப்்ாத்து 
வபிசாாபிச்சாஙக... அவஙக நம்ம ஏாபியாவபில 
இருநதவஙகதான... அவஙகதான நம்ம 
்ாட்டிகபிட்ை எனனப்்த்தபிச் பசானனாஙக 
எனககு சாககாயபிடுச்சு... இது எப்்டி 
எனககுத்பதாபியாமப்ம்ாச்சு...மயாசபிச்மசன 
அதுதான உஙக அப்்ாடவ இஙக 
அனுப்பு்மாதபிாபி ம்சபிமனன...
 அவர் ஒத்துககமாட்ைார்னனு பதாபியும் 
அவருககு அநதவலி பதாபிய னும்னனுதான 
ம்சபிமனன... அவர் சணடைம்ாட்ைாரு 
அப்்த்தான அவர் அம்மாடவ நான 
்ாத்தவபிசயத்டதச் பசானமனன... தடலயத் 
பதாஙகப்ம்ாட்ைாரு
 இ ல் ல த் து ல  ம ் ச பி அ வ ங க ட ள 
ந ம் ம  வீ ட் டு க கு க  கூ ட் டி ட் டு ம ் ா க 
ஏற்்ாடு பசஞமசன. நாம இஙக வநதமத 
அவஙகடளக கூட்டிட்டுப் ம்ா்துக 
குத்தான... ஒஙக அப்்ாடவ வபிட்டுட்டுப் 
ம்ா்துகக பில்லனனுபசானனவனன 

அவன கணணு கலஙகபிடுச்சு. . .  ஒனன 
தப்்ா பநனச்சபிட்மைன நானு எனன 
மனனபிச்சபிருனனு டக்பிடிச்சபி பசானனான...
 அ ம த  ம ந ர த் து ல  இ வ ம ன ா ை 
அப்்ாமவாை அம்மா கணணுல இருநது 
கண்ீர் ஊத்துச்சு எத்தடன நாளகனவு 
இஙக இருககு்வுகளுககு எல்லாம்... எனககு 
நனவாயபிடுச்சு...நான அனாடதயாச்சாகப் 
ம்ாம்ாம் ம்ரப் ப்ிளடள களகூை இருககாம 
்ாககாமனனு பநனச்மசன கைவுள உன 
சம்சார ரூ்த்துல வநது நனவாககபிட்ைா... 
பதய்வம் உன சம்சாரம்...
 இனபி நான பசத்தாலும் சநமதாசம் 
தான எனககுக பகாளளபிடவகக ஆளபிருககு 
என ம்ரப் ப்ிளடளக பநய்்நதம் ப்ிடிச்சபி 
சுத்தபிவரத்தான என கட்டை மவகும்... இது 
ம்ாதும்னனு தழுதழுகக கண்ீமராை 
பசால்லும்ம்ாது அஙக இருநதவஙக எல்லார் 
கணணுகளும் பகாளமாகபிப்ம்ாச்சு...
 எதுககும்கலஙகாத இவமனாை அப் ா் 
கணணும் கலஙகபித்தான ம்ாச்சு... தப்் 
ஒ்ரநது... எனன மனனபிச்சபிடும் மானனு 
கண்ரீ்வபிட்ைாரு..
 அப்்வும் அநதப்்ாட்டி பசால்லிச்சபி 
இப்்வும் எப்்வும் நீ நல்லாருககனும்னனு 
தாணைா நான சாமபி கும்புட்மைன நீ 
அம்மா இல்டலனனு பசானனாலும் 
எனககு நீ எப்்வும் மகன தாணைானனு...
கண்ீமராை...                                       n

ஆயந்�்ியும் ஆற்ல
இைல்பொ் மொறறு.
ஈடிதண இலத்ல
உ்ல்கில தவறு.

முடங்கி்கிடககும் ்ிம்மொ்ேம்
தூ்ி �டடப்படடது.
�ேித� ஆற்ல
மொத்பரும் ஆளுதமதை வரு்.

இ�ழ் ்ிந்�கிை
்த�ைின் ்ரு.
்பி்ரிடமும் ்ிந்�கிைது
மேி� இ�ழ்.

வொ்்தே உன்ேொல
நொன் த�ொத்லந்த�ன்.
தநடுந்த�ொடரொய நீளும்
மே�கில ஊ�ல.

தன்மு்னக ்வைி்த்ள்

மண்வை ்கார்னி்ன்
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�த்ல வொதழ இத்லைில
்ொப்பொடு ஆேொலும் மரிைொத�ைிலத்ல
்்ிதவப்பித்ல!

முள் கூடடுககுள் குடிைிருபபு
ஆேொலும் ரு்ிக்கி்து
்ப்லொ!

துடுப்பொய துடிததுகத்ொணடிருக்கி்து
்டடுமரம் ்தர �கிரும்பும்வதர
வறுதம!

ைொழ்ப்பொேம் த்ன்று �கிரும்்பிைவனுககு
புத�ரின் தமல ்ொ�ல
்மொ�ொேம்!

வரித் மொ்ொ� உணவு
உணடு த்ல்கி்ொர்்ள் விருப்ப்படி
நூ்ல்ம்!

நகி்லொ இல்லொமத்ல ்ொ�ம்
ஊடடிக த்ொள்்கி்து அவைிடம்
த்பொம்தம!

விரடடி அடித�ொலும் கூடதவ
சுதது்கி்து இரத� ்பொ்ம்
நுைம்பு!

அப்படிதைன்ே இருக்கி்து ்ொல்ைில
இந்� ஆடடம் ஆடு்கி்து
்்லஙத்!

அழு�ொலும் அவள் �ொன்
எரிந்துத்பொ் தவணடும் எபத்பொழுதும்
தமழுகுவர்த�கி!

்ொயத� மரம் �ொன்
்ல்லடி ்படதவ இலத்ல
மு�கிர்்ன்ேி..!

நடுதவ நடக்்லொம் த்ொந்�ம்�ொன்
ஒரடி ந்ர்ந்�ொலும் ்ணதட�ொன்
வரபபு…!

த்ொன்ேொல அறுந்தும் த்பொ்கி்து
த்ொல்லொமல வைர்ந்தும் த்பொ்கி்து
்ொ�ல…!

- ம்ி்ழ.சிவை்கார்த்தி


்பிரிவிதேவொ�ம் இல்லொ�

உ்ல்கில வொழ ஆத்,

அன்த்பனும் கூணடில 

அதடப்படடு ்கிடக் ஆத்,

ஏமொைிைொைினும் த்ொமொைிைொைினும்

என் தநரொே வொழ்வில

்பைணிக் ஆத்,

்பி்ர் நம்தமப ்பொர்தது ்ிரித�ொலும்

அவர்்தை அதணததுக

த்ொள்ை ஆத்,

வஞ்்ப பு்ழ்ச்ி இல்லொ�

தநஞ்த�கில குடிைிருக் ஆத்,

முடிைொது என்று த�ரிந்தும்

முைற்ி்ள் த்யது த்ொணடு

இருக் ஆத்,

த�ொடரும் என் ஆத்்ள் 

அதேததும் த�ொத்லந்து த்பொ்ொமல

த�ொத்லவிேில இருக்டடும்

என் அ�கிர்்ஷடம் த�ொத்லவிேில

இருப்ப�ொல.... 

எம். ஐ. எம். முபீத்

t
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 ‘ ‘ உ ங க ட ள த்  ம த டி  ய ா ம ர ா 
வநதபிருககாக.’’
 ‘ ‘நம்மடளத் மதடி. .  யாரு இந 
மநரத்தபிமல..’’ மயாசபித்துக பகாணமை 
ப்யாவுைன இ்ஙகபியவன, ஹாலில் 
புதபிதாக ஒரு ப்ண அமர்நதபிருப்்டதக 
கணடு அதபிர்நதவனாய், மஞ என வபிைபித்த 
்டி, ‘‘யார் நீஙக..?’’ என்ான.
 ‘‘ ந ா ன  உ ங க ம ள ா ை  ம வ ட ல 
்ார்கக் மும்தாம்ாை அககா ப்ாபினா..’’
 ‘‘சாபி..எனடன எதுககு மதடிட்டு 
வநதபிருககீஙக..?’’
 ‘‘மும்தாஜ உஙகமளாை தான 
ஓடிப் ம்ா்தா, பலட்ைர் எழுதபி வச்சுட்டு 
வீட்டை வபிட்டு பவளபிமய்பிட்ைா..
எனமனாை தஙகச்சபிடய எஙமக ஒளபிச்சு 
வச்சபிருககீஙக, பசால்லிட்ைா  நல்லது.. 
இல்மல..’’ என்வள சட்பைன தனது 
மஹணட்ம்ககபில் இருநது கத்தபிடய 
எடுத்து சுமரஷபின முகத்தபிற்கு மநராக 
நீட்ைவும் புருஷனும், ப்ாணைாட்டியும் 
பவலபவலத்துப் ம்ானார்கள. சுமரஷபிற்கு 
வாய், டக எல்லாம் தநதபியடிககத்  
பதாைஙகபியது.
 ப்யாமவா ் த்ரகாளபியாய் சுமரடஷ 
முட்த்தாள. அவமனா ்ாபிதா் மாய் 
தனது மடனவபிடய ்ார்த்த்டி, தடலடய 
கணை்டி மமலும் கீழும் ஆட்டினான.
 ்பிடித்துடவத்த ்பிளடளயாராட்ைம் 
வீட்டிற்குள வநது அமர்நது பகாணடு 
அைபிச்சாட்டியம் பசய்து பகாணடிருநத 
பகாமரானாடவ.. மச.. ்ாபினாடவ எப்்டி 
வபிரட்டியடிப்்து என மயாசபித்து மயாசபித்து 
சுமரஷபின மூடள,  முைபிடய வபிட்டு பவளபிமய 

- 

 

 காடலமவடளயபில் அடுககடள 
யபில் காப்்பிப் ம்ாட்டுக பகாணடிருநதாள 
ப்யா. அப்ம்ாது அவர்களது வீட்டுக 
கதவு ் லமாய் தட்ைப்்ை, இநத மநரத்தபிற்கு 
யார்..? என ம்முைபி வபிைபித்தவளாய், 
ம்ாய் கதடவத் தபி்கக, அஙகு ஒரு ப்ண 
நபின்பிருநதாள.
 ‘‘இது சுமரஷ சார் வீடு தாமன..?’’
 ‘‘ஆமா..நீஙக..?’’
 ‘‘அவர்கபிட்மை அவசரமாய் ம்சணும்.. 
எஙமக இருககார்னு பசால்்ீஙகளா..?’’ 
ப்யா சற்று தாமதபித் தாலும், அவடளத் 
தளளபிக பகாணடு வீட்டுககுள நுடைநது 
வபிடுவாள ம்ாலிருந தது அவளது மவகம்.
 ‘‘மாடியபிமல தூஙகபிட்டு இருககாரு, 
எழுப்்ம்ன.. நீஙக ஹால்மல பவயபிட் 
்ணணுஙக..’’ என்வளாய் .. ‘‘எனனஙக..
எனனஙக..’’ என்்டிமய அவள மாடிப் 
்டிமய்வும், சுமரஷ தாமன அவளது 
கு ர லி ன  ப ை ஸி ் ல்  ப ் ா று க க ா ம ல் 
்டியபி்ஙகபி வநதான.
 ‘‘எனன..?’’
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வநது வபிடும் ம்ாலிருநதது..ஏற்கனமவ 
துருத்தபிக பகாணடு இருககும் கணகள 
இப்ம்ாது இரணடு மகாலிகுணடுகளாக 
்ாபி்மபித்துக பகாணடிருநதது.
 சுமரஷபின மடனவபி ப்யாவபின 
்ார்டவமயா துர்ககா ்ரமமஸவாபியபின 
்ார்டவ ம்ால கர்் கடூரமாய் இருநதது.. 
‘‘ஆபீ்ூககு ம்ாம்ன ம்ர்வைபினனு..
ஆபீஸில இநத மாதபிாபி மவடலபயல்லாம் 
்ண்பியா.. உனடன..’’ ்ார்டவயாமலமய 
சுமரடஷ மபிரட்டிக பகாணடிருநதாள ப்யா.
 ‘ ‘்ாவபி  மனுஷா. .  உனடனமய 
கதபினனு பநனச்சபிட்டு வாழு் எனககு, 
இதுவும் மவணும்.. இனனமும் மவணும்..’’ 
்யஙகரமாய் புலம்்த் துவஙகபினாள ப்யா.
 ‘‘இவ மவ்.. மநரஙகாலந பதாபியாம..’’
 ‘‘இமதா ்ார் பகாமரானா... மச..
மச.. எனன இைவுைா இது.. ்ாபினா..
முட்ககாதீஙக.. லாகைவுணமலமய காலத்டத 
கைபிச்சபிட்ைனா.. அது தான எப்  ்்ார்த்தாலும்  
பகாமரானாமவ ஞா்கத்தபிமல வருது.. உஙக 
சபிஸைர் மும்தாஜ ஆபீஸமல எனமனாை 
சீட்டுககு அடுத்த சீட்டு தான.. ்ார்கக்ப்் 
சபிமனகமா சபிாபிகக்து உணடு..ஆனா.. அவஙக 
கபிட்மை நான ம்சபினது கூை கபிடையாது..’’
 ப்யா மனசுககுள முணுமுணுத்தாள.. 
எ ன  ம ் ட ர  ஒ ழு ங க ா  ஒ ரு  ந ா ளு ம் 
பசானனதபில்மல.. ்ககத்து சீட்டுககாாபி 
ம்டர மட்டும் மும்தாஜனனு கும்முனனு 
பசால் ்டதப் ்ாரு..!
 ‘‘மபிஸைர் சுமரஷ.. இடத நான 
நம்்ணும்.. ்ககத்து சீட்டுஙக்ீஙக..
ம்சாமலும், ்ைகாமலுமா இருப்பீஙக..
உணடமடய பசால்லிட்ைா உஙகளுககு 
நல்லது.. இல்மலனனா..’’
 ‘‘மபிஸ.. மபிஸ... அவசரப் ்ைாதீஙக..
உஙக ் ட்ஜபமணட்மை தப்்ாமல இருககு..
நான ஏற்கனமவ கல்யா்ம் ஆனவனனு 
உஙக சபிஸைருககு பதாபியும்.. ்பி்கு எப்்டி; 
எனடனப் ம்ாய் லவ ்ணணுவாஙக..? 
அவஙகடள கூப்்பிட்டுட்டு ஓை் உைம்்ா 
இது..! நாலு எட்டு எடுத்து வச்சாமவ, 
மமல்மூச்சு கீழமூச்சு வாஙகுது..!’’
 ‘ ‘சுமரஷபின மகளவபி ்ாபினாடவ 
சற்று சபிநதபிகக டவத்தது.. அவளது ஆயுதம் 
தாஙகபிய டக மசார்நது தளர, சுமரஷபின 

்கிரொமதது ்ீ�ம்


மலலுதவடடி ்டடி
   தமேர் த்பொ்ல வந்�ொ
மொமொ உன்தேப ்பொர்த�ொ
   மைங்கிபத்பொத்ன் நொனும்
மொர்தம்ல ்ொஞ்ி
   த்ொ்லம் த்பொட தவணும்
மரு�ொணி அரச்ிவச்ி
   மைக்பத்பொத்ன் இபத்பொ...

மதழ தம்ம் கூடும்தவதை
   மைிலத�ொத் விரித�ொடும்
மஞசு த்ொஞசும் தநரம்
   மஞ்ள் வொங்கி வொங்
மதுதரப ்பக்பத்பொைி
   மலலிப்பந்�ொய வொங்கி வொங்
மொத்லமொத� நொனும்
   மொமொ ்ொததுக்கிடககுத்ன்ைொ

மொமதேொட மேசு
   மலலித்பபூப த்பொ்ல
மஙத் அ்ிவொையைொ
   மே�கில த்ொள்வொையைொ
மொ்ி முடியுமுன்தே
   ம்க்ொம நீயும் வொயைொ
மொற்ொன் ்வருமுன்தே
   மொத்ல சூடடிபத்பொயைொ....

இரகா. மபசசியம்மகாள்
            ்ரி்ல ்ொேம்
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அது மவ் தடல’’ னனு பசால்லப் ம்ாக..
மகாஷடி மசர்நது கூட்ைமா மவ் வநதுைப் 
ம்ா்ாக..)
 ‘‘ஏஙக..அநத மும்தாஜ பராம்் 
அைகா இருப்்ாமளா..?’’
 ‘‘இப்் வநதபிட்டுப் ம்ானாமள..
இவடள வபிை அவ பகாஞசம் உசத்தபி 
தான..! ஆமா.. அடத ஏன இப்்  நீ 
மகட்கபிம்..?’’
 ‘‘அபீ்ூககு ம்ா்மத ப்ாளளு 
வபிை்துககுத் தானா..!’’
 ‘‘ஆமா.. அஙமக எஙகளுககு 
மவ் மவடல இல்டல ்ாரு..’’ என்ான 
எாபிச்சலுைன சுமரஷ.
 ‘‘என கபிட்மை ம்சணும்னா மட்டும் 
எாபிஞசு எாபிஞசு வபிைம்ள.. மும்தாஜனனு 
ம்டர மகட்ைதும் உஙக முகபமல்லாம் 
எல்.இ.டி. ்ல்்ாட்ைம் ்ளபிச்சுனமல 
்பிரகாசமா ஆயபிை்து..!’’
 ‘‘இவ மவ் மநரஙகாலம் பதாபியாம..
ம்ாடி..ம்ாய் மவடலடயப் ்ாரு..!’’
 முநதாடனடய சட்பைன ஒரு உதறு 
உத்பி இடுப்்பில் பசருகபிக பகாணடு, 
குமட்டில் இடித்துக பகாணமை அஙகபிருநது 
நகர்நத ப்யாடவ முட்த்தான சுமரஷ.
 ‘‘மும்தாஜ எஙமக ம்ாயபிருப்்ா..? 
மயாசபித்த அவனது சபிறுமூடளககு எதுவும் 
எட்ைவபில்டல..! எஙக ம்ாயபிருநதா 
நமகபகனன..! ‘‘ மீணடும் கட்டிலில் குப்பு் 
வபிழுநதவன, வபிட்ை கனடவ பதாைரத் 
துவஙகபினான. அவனது ம்ா்ாத காலம் 
கனவபிலும் மும்தா்ூம், ்ாபினாவுமம 
வநதார்கள.
 சுமரஷ வீட்டிலிருநது ஆயாசத்துைன 
வநது மசர்நத ்ாபினா.. வீட்டிற்குள 
நுடைநதவுைன எாபிச்சலாய் கால்பிடயக 
கைற்் கால்கடள உத்பினாள. அது 
எகபி்பி குதபித்து அவள மமமலமய ்ட்ைது.. 
‘‘மச.. இது மவ்..!’’ என்்டி அதடன 
ஓரமாய் டவத்து வபிட்டு வீட்டுககுள 
நுடைநதவளுககு ‘‘்கீர்’’ என்து.
 கூைத்தபில் புதபிதாய் ஒருவனுைன 
மாடலயும் கழுத்துமாய் அமர்நதபிருநதாள 
மும்தாஜ.. உைன இருப்்வன தான 
‘ ‘ சு ம ர ஷ ’ ’   எ ன ் ட த  ந ா ன  ப ச ா ல் ல 
மவணடுமா உஙகளுககு.                        n

குரலும் சற்ம் பதம்்ாய் ஓஙகபி ஒலிககத் 
பதாைஙகபியது.
 ‘‘மபிஸ.்ாபினா.. ஊரு உலகத்தபிமல 
ஒரு சுமரஷ தான இருககணுமா…? உஙக 
சபிஸைர் மவ் எதாவது சுமரஷஙக் ம்ரு 
உளள ஆடள லவ ் ண்லாம் அல்லவா..? 
நான எனன மும்தாட் இஙமக ஒளபிச்சு 
வச்சுட்டு நாைகமா ஆைம்ன.. நீஙக 
எதுககும் நல்லா வபிசாாபிகக்து நல்லது. 
நானும் உஙகளுககு எனனால் இயன் 
உதவபிகடள பசய்ம்ன.’’
 ்ாபினா சட்பைன ஒரு முடிவுககு 
வநதாள.
 ‘‘்ாாபி.. மபிஸைர் சுமரஷ.. காலங 
கார்த்தால உஙகடள பராம்் டிஸட்ைர்ப் 
்ண்பிட்மைன. மனனபிச்சுஙமகாஙக.. 
மும்தாஜ சம்்நதமா ஏதாவது தகவல் 
கபிடைச்சா உைமன இன்ர்ம் ்ணணுஙக.’’ 
என்வளாய் இருவாபிைமும் வபிடைப்ற்று 
பவளபிமய்பினாள ்ாபினா.
 அப்்ாைா.. காடலயபிமல வநதது.. 
கதவு வைபியா ம்ாயபிடுச்சு.. (இனனும் 
எத்தடன நாடளககுத் தான ’’ ‘தடலககு 
வநததுனனு..’  பசால்லிமய ம்ாரடிககு்து.. 
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அவைிடம் எேககுணடொே  
்ொ�த்ல விவரிக்
அ்லங்ொர வொர்தத�்ள்
எதுவும் த�தவைிலத்ல 

அவைின் ஒவதவொரு
அத்வும் இ�ைத�கின்
அ�கிர்வொ் த�ொடர்ந்து
என்னுள் ்பைணிக்கின்்த�  

்ணதணழு�கி த்பொடடு தவதது 
்ருஙகூந்�ல அவிழவிடடு
முலத்லச்ரம் சூடடிை 
த்பணணிவதை 

தமொழிை்ிைொ� பூவொ்
வொயத்ப்ொ நகி்லவொ்
பூதவழு�கிை புன்ேத்ைில
பூவி்லஙகு த்பொடடொதை 

தவணணி் ்ி்கு்ள்
�ரித�  த�வத�தை
மின்தவடடு ்பொர்தவைில
இ�ைம் ்ப்ித�ொதை

ஒவதவொரு அணுவிலும்
இதழ ்பிரிக்முடிைொ�
அன்்பின்  ஆழதத�
உைிரிேில த்ொர்தத�தே

உைிருககு உைிரொேவதை
உள்ைன்பு ஒன்த்த�விர 
உேக்ொ் �ருவ�றகு  
தவத்ொன்றுமிலத்ல  ்ணமணிதை

்ொ்லங்ள் �ொணடியும் 
வொழ்ந்�கிடட ்ொ�்லர்்ள்
்படடிைலில நம்த்பைதரயும்
�டம் ்ப�கிபத்பொம் 
 
நல்ல புரி�லும்
விடடுக த்ொடுத�லும்
அன்த்பப ்ப்கிர்�லும்
்ொ�லுககு இ்லக்ணதம
 
இேிவரும் ்ொ்லதமல்லொம்
�கித�கிககும் அன்த்பொடு 
�கி்டடொ�  ்ொ�லுடன்
்ி்ப்பொ் வொழ்ந்�கிருபத்பொம்
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 அவர் மவடல மதடி சவூதபி அமர ப்ியா 
வுககுச் பசல்ல தயாராகபிக பகாணடிருநத 
காலம் அது.
 கனவுச் சபிட்ககுள சுதநதபிரக டகதபி 
யாய் சபி்கடித்த அவளபின தாய்ககு பவளபி 
நாட்டு வாழகடகயபில் இஷைம் இல்டல. 
 சவூதபி அமர்பியாடவப் ப்ாறுத்த 
ம ட் டி ல்  அ ப் ப ் ா ழு து  ஆ ண க ளு க கு 
உளள பதாைபில் என்ால் ஆடுகடளயும் 
ஒட்ைகஙகடளயும் ்ாடலவனஙகளபில் 
ஓட்டித் தபிாபிவது தான ...
 அஙகு பசன் ் லர் பசாநத நாட்டை 
ம்நது உ்வுகமளாடு வநது இட்ய 
முடியாமல் அஙமகமய அடிடமயாக கபிைநது 
வபிடுகபின்னர். இனனும் சபிலர் வபிலாசமம 
பதாபியாமல் பதாடலநதும் வபிடுகபி்ார்கள..  
இனனும் சபிலருடைய ்னா்ாககள தான 
நாடு தபிரும்புகபின்ன. 
 இ ப் ் டி ய ா ன  அ ய ல்  ம த ச த் து 

வாழகடக கு்பித்த அவளுடைய கருத்துககு 
மாற்்மான கருத்துககமளாடும் கனவு 
கமளாடும் தான அவன ப்கடக கட்டிப் 
்்நதான.
 தான தபிரும்்பி வரும் வடர அவடளயும் 
அவள குடும்்த்தபினடரயும் காத்தபிருககச் 
பசால்லி அடுத்த நாள மறுதபினம் அவன 
தன தாய் நாட்டையும் , கரம்்பிடிப்்தாக 
வாககுக பகாடுத்த கால அவகாசஙகடளயும் 
கைநது பசன்து அவளது தாய்ககு 
தாஙபகாண்ா மவதடனப் ்ாட்யாக 
பநஞடச அடைத்துக பகாணைது. 
 டவத்தபியராக மவணடும் என் 
கனவுகமளாடு ்டிப்ட் ஆரம்்பித்து 
சாதார் தரத்தபில் அதபிதபி்டமச் சபித்தபி 
களுைன உயர்தரத்தபில் காலடி எடுத்து 
டவத்த சபில நாட்களபில் தான அவளு 
டைய தாடய ப்ண ்ார்ககும் ்ைலம் 
நைநமத்பி ஹாஷபிமமாடு அவள நபிச்சயபிககப் 
்ட்டிருநதாள. 
 தனனுடைய கனவுககுத் தடையாக 
வரப்ம்ாகும் கல்யா்த்தபில் சபி்பிதளவும் 
வபிருப்்ம் இல்லாமல் கல்வபிடயயும் 
இடையபில் டகவபிட்டு வபிட்டு சாபிநது ம்ாய்க 
கபிைநத அவளது தாயபின உளளத்டத 
உ்வபினர்கள ஒவபவாருவருமாக மாற்்பி 
அடமத்து அதபில் ஹாஷபிம் மீதான 
நல்பலண்ஙகடள  வபிடதத்தார்கள. ஒரு 
நல்லதுககாக இனபனாரு நல்லடத இைநது 
தான ஆக மவணடும் என்ால்... இது 
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தான வபிதபி என்ால்  அநத வபிதபிடய தானும் 
மனநபிட்மவாடு ஏற்றுக பகாணைாள... 
அப்ப்ாழுது இருநமத ஹாஷபிம் தான 
தன க்வனாக வரப் ம்ாகபின்வன 
என் தபிைமான நம்்பிகடகமயாடு மநசம் 
வளர்த்தாள.
 அவனும் ம்ான ்பின, அவனுடைய 
குடும்்த்தவர்கள அவடள அடிககடி வநது 
்ார்கக தவ்வபில்டல. அவளும் அவனுக 
காக எதபிர்்ார்ப்புககள சுமநத வாழமவாடு 
காத்தபிருநதாள. 
 இ ந த த்  தூ ர த் து  ம ந ச த் து க கு ள 
மூழகபிப்ம்ான மஹ்்்பினுககு கஷவபி 
னுடைய மநசம் மனத்தபிடரயபில் மபினனபியது. 
 மனம் கஷவபினுடைய ப்யடரச் 
பசால்லித் துடித்தது.... அவளுககுளளும் 
மநசம் துளபிர்வபிைத் துவஙகபியது... அப்்டிமய 
மஹ்்்பின தூஙகபிப் ம்ானாள. 
 மறு நாள காடல ்ல்கடலககைக 
வளாகத்தபிற்குள கஷவபிமனாடு வைடம 
ய ா ன  ந ண ் ர்  கூ ட் ை ம்  க ட த த் து க 
பகாணடிருநத சபில வார்த்டதகள 
 அவளுடைய காதபில் வபிழுநதது... 
‘‘மைய்.. நம்ம கஷவபின ஃப்ாாீன  ம்ாய் 
பசட்லாவபிடுவான.. நம்மை இல்யா்ும் 
கனைா ம்ா்தா இருககான. மச்சான 
்ா(ர்)ட்டிய ப்ருசா ம்ாட்டு அசத்து்ம்..’’
 ஒரு க்ம் அவவபிைத்தபிமலமய 
நபினறுவபிட்ைது மஹ்்்பினபின உளளம். 
கஷவபின தனது முடிடவக மகட்காமல் 
அவமன ஒரு முடிவுககு வநது வபிட்ைான 
ம்ால என ஒரு வபிரகதபி நபிடலயபில் 
தத்தளபித்தாள. 
 கஷவபினுககு பவளபிநாடு பசல்வது 
தான மநாககம் என்பிருகடகயபில். . ,   
அவளுககு ்டிப்பு முடிநததும்   தனது தாய் 
நாட்டில் மசடவயாற்றுவது இலட்சபியமாக 
இருநதது.. இரணடுககும் இடையபில் 
நூலிடையபிட்ை காற்்ாடி ம்ாலானாள 
மஹ்்்பின... 
 ஒரு சபில வபிநாடிகளுககுப் ்பி்கு 
‘‘மைய் மஹ்்்பின பசால்லப் ம்ா் அநத 
ஒரு வார்த்டதல தானைா எனை பமாத்த 
வாழகடகயும் இருககு..  அதுககுளள 
எம்்பிசபனல்லாம் எம்மாத்தபிரம்.’’ 
 அவள அவடன கைநது பசன்தன 

்பினனரா இடத அவன கூ் மவணடும் 
வபிதபி வபிடளயாை ஆரம்்பித்தால் யாரால் 
தான அதடன மாற்்பிபயழுத முடியும் 
 ்ல மகளவபிகமளாடும் ஒரு வபித 
்தற்்த்மதாடும் இரவுச் சாப்்ாட்டை 
முடித்துவபிட்டு ் டுகடகயட்ககுச் பசன்வள 
சாலினபியபிைம் தன மனடத முழுடமயாக 
தபி நது பகாட்டினாள 
 மஹ்்்பின  எதபிலும் தபிைமாக முடி 
பவடுப்்வள. இநத வபிையத்தபில் தட்டுத் 
தடுமா்பி ம்ாவடத சாலினபியால் தாஙகபி 
கபகாளள முடியாமல் ம்ானது 
 மறுநாள தாமன கஷவபினபிைம் 
பசனறு ாீ்ாவபின மனநபிடலடய கூறுவ 
பதன  முடிபவடுத்துக பகாணைாள... 
‘‘நீ மயாசபிககபி்த வபிடு நாடளகமக ஒரு 
முடிவுககு வருவம்’’ எனக கூ்பிக பகாணடு 
கட்டிடலச் சாபி பசய்தாள . 
 ஆனால் ாீ்ாவுககு உயபிர் வடத 
வடதத்துக பகாணமை இருநதது. மறு்டி 
யும் அநத ையாபிடயத் தூககபினாள. இநந 
ையாபி தான ஏப்டுத்தும் ்ார்ககாத கஷ 
வபிடன அவளது உளளத்துள நுடைவபித்தது. 
இநத ையாபி தான தனது எண்த்துககுள 
மாற்்த்டதக பகாணடு வநதது என அவள 
எண்பிக பகாணடிருநத மவடள சாலினபி 
அவளபிைம் ‘‘நான ஒனடு பசானனா நீ 
மகப்்பியா.. நாம ம்ாய் கஷவபினுககபிட்ை 
ம்சபிப்்ாப்்மம..’’ மகட்ைாள. 
 ‘‘இல்ல.. இதல்லாம் மதவல்ல. ஒரு 
நாள வநத எண்த்த இநத ஒரு நாமளாைமய 
குைபி மதாணடி புதச்சபிடுவம்.’’  ் ைய குருடி 
கதவ தபி டி என்து ம்ால் இருநதது 
சாலினபிககு.அவள அ ப்ிநதபிருநதாள அவடனப் 
ம்ால் ஒரு நல்லவன மஹ்் ப்ினுககு இனபி 
எஙகு கபிடைககப் ம்ாகபி ான. அவள ஒரு 
வார்த்டத பசானனால் அவளுககாக அவன 
இலட்சபியத்டத மட்டுமல்ல எல்லாவற்ட்யும் 
உத ப்ித் தளளபி வபிட்டு வருவான. என்டதயும். 
்ற்்ல தைடவகள சாலினபி ாீ் ாவபிைம் 
(மஹ்் ப்ின) பசால்லி முடித்தாள. 
 அவளது தாயும் தநடதயும் மநசபித் 
தார்கள என்தற்காக அவர்கள எனன 
்பிாபிநதா ம்ானார்கள இதுவடரயபில் 
சநமதாஷமாக வாழநது பகாணடுதான 
இருககபின்ார்கள என்டத மறுமுட் ஒரு 
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தைடவ அநத ையாபிடய நபிடனவு ்டுத்தும் 
்டி சாலினபி கூ்பி முடித்தாள. இருநதாலும் 
மஹ்்்பின இது எடதயும் மகட்கும் ் ாைாய் 
இல்டல . 
 அவள தனது உளளத்டதயும் கைநது 
தனது மார்ககத்டத நபிடனவு கூர்நதாள. 
இஸலாமபிய மார்ககத்தபில் ஒரு அனனபிய 
ஆணும் ப்ணணும் ் ார்த்து காதல் பகாணடு 
ஒருவமராடு ஒருவர் ம்சபிக பகாணைாடுவது 
முற்்ாக தடுககப் ் ட்டிருககபி து. இது ் ாவங 
களபிலும் ஒனறு என அவள அ ப்ிநதபிருநதாள. 
அது்டிமய அவள இதுவடர தன உளளத்டத 
யும் கற்ட்யும் கட்்டியாது ம்்பி 
வநதாள.
 சபில பநாடிகளபில் அவன மீது வநத 
சபி பியபதாரு ஈர்ப் ப்ிற்காக தனது வடரயட் 
கடள உடைத்பத ப்ிய முடியாது தனது 
பகாளடகயபில் நபினறு தைம் மா் அவள மனம் 
இைம் பகாடுககவபில்டல எனறு ் பிடிவாதமாக 
அவள சாலினபியபிைம் பசால்லி முடித்தாள. 
 சாலினபியும் இஸலாமபிய மார்ககத் 
த பின ச பில வடரயட்கடள அ்பிநது 
டவத்தபிருநதாள. மஹ்்்பின பசால்வது 
ம்ால் அனனபிய ஆணகடளப் ்ார்ப்்தும் 
காதல் எனறு ம்சுவது ஹராம் என்து 
உணடம தான. ஆனால் ஒருவருடைய 
வபிருப்்த்டதத் பதாபிவபிப்்து கூடும் தாமன.. 
என சபிநதபித்த சாலினபி 
 ‘‘சாபி... நீ காதலிககயும் மவ்ாம்.. 
கஷவபின ்ார்த்து ம்சயும் மவ்ாம்... நான 
ம்சு்ன.. கஷவபினுககபிட்ை எல்லாத்டதயும் 
எடுத்து பசால்்ன..அவனும் உனன மாதபிாபி 
தான அவனை வபிருப்்த்த பசால்லிட்டு உனை 
வபிருப்்த்துககாக காத்துட்டு இருககாமன 
தவபிர ஒஙகை மார்கக வடரயட்கள 
அவன ஒரு நாளும் மீ் பினது இல்லமய... 
ஒமர ஒரு தைவ தான அவனை மனசுல 
இருநத வபிருப்்த்த உனகபிட்ை பசால்லிட்டு 
ம்ானான... அதுககு ப்்ி கு அவன ஒனை 
முகத்த ்ார்த்து ம்சபினமதா ்பினனால 
சுத்தபினமதா கபிடையாது... இநதக காலத்துல 
இப்்டி ஒருத்தனானு நான கூை ்ல தைவ 
மயாசபிச்சபிருககன...’’ 
 ‘ ‘ அ ன ட ன க ம க  மு டி ய ா து ன னு 
பசால்லிருநதா எநத ்பிரச்சபிடனயும் இல்ல 
நபிம்மதபியா இருநதபிருப்ம்ன... எஙக எனன 

பசால்ல வபிட்ைான... அவன பசானனதும் 
அடி வயபிறு கலககு் மாதபி ஒரு உ்ர்வு.. 
்தட்ைம் ஒரு்ககம் ்யம் ஒரு்ககம் 
எல்லாமம இனடனககு எனககு எதபிரா 
மா்பிககபிட்டு நபிககுது ்ாரு ..’’ 
 ‘‘நீ எடதயும் மயாசபிச்சு...அவசரப் 
்ட்டு முடிபவடுககாத...நான அவனுககபிட்ை 
பசால்லி உனை ம்ரனட்ஸ கபிட்ை ம்சச் 
பசால்்ன... அவஙகளும் சம்மதபிப்்ாஙக... 
நாடளமயாை யுனபிவர்சபிடி டலப் முடிய 
ம்ாகுது ம்ரனட்ஸை சம்மதத்மதாைமய 
பமமரஜ ்ண்பிககலாம்.. அத வபிட்டுட்டு 
பமாத்தமா உனககு அடமய இருககு் 
நல்ல வாழகடகய மவ்ானடு மட்டும் 
பசால்லாத... இதுககு உனை மார்ககத்துல 
அனுமதபி இருககுத்தாமன...’’ 
 ் ை ் ை த் த  ச ா லி ன பி ய பி னு ட ை ய 
வார்த்டதகள ஓய்வு ப்ற்்தும் ாீ்ா ம்ச 
முடியாமல் பமௌனபியானாள.
 அவள பசால்வதபிலும் நபியாயம் 
இருநதது. மார்கக வடரயட்கடளத் 
தாணைாமல் ப்ற்ம்ாருடைய 
அனுமதபிமயாடு அநத உ்டவ 
ஹலாலாககபிக பகாளள மார்ககத்தபில் 
அனுமதபி இருககபின்து...
 ாீ்ாவும் கஷவபினும் இது வடர 
ஹராமான உ்வபில் நுடையவபில்டல... 
அவர்களுடைய மதாற்்த்டதப் ம்ாலமவ 
உளளமும் நைத்டதயும் அைகாகவும் 
தூய்டமயாகவும் இருநதது... 
 அப்்டியாகப்்ட்ை இவர்கள இரு 
வருடைய உ்வும் ஹலாலாகத் பதாைர்நதால் 
தான எத்தடன அைகாய் இருககும்... 
 மார்கக வடரயட்கடள மீ்ாது 

ப்ிாபிவார்களா...?  இட்வார்களா..?? இவர் 
களுடைய வாழகடகயபில் இனனும் எத்தடன 
சவால்கடளச் சநதபிககப் ம்ாகபி ார்கள...?
 மா்பிக பகாணடிருககும் காலத் 
மதாடு மசர்நது இவர்களும் மா்பிப் 
ம்ாவார்களா...? 

 ்ல சுவாரஸயமான நபிகழவுகமளாடு 

பதாைரும்
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சு்மகாய்  சுற்றும் நி்ன்வைச
லசகால்லி ம்ிழும் லபகான்னூஞசல்
வை்்யகாய் என்்ன மடைக்ி 
வைகாசம் வீசும் லபகான்னூஞசல்
ச்மம அழ்காய் எனககுத்
சகாெம் ்காட்டும் லபகான்னூஞசல்
ப்லும் இரவும் ந்ரகா
பருவைப் பூக்ள் லபகான்னூஞசல்

உயிரும் வையிற்றில் வைளர்ந்து
உள்ளம் ம்ிழும் லபகான்னூஞசல்
வையிரும் லபரிதகாய் ஆ்
வைளரும் குழவைி லபகான்னூஞசல்
பயி்ரப் மபகாெ வைளர்ந்மத
பகார்ககும் மழ்ெ லபகான்னூஞசல்
தயி்ரக ல்காட்டிப் பிள்்ள
தகாவும் குறும்பு லபகான்னூஞசல் 

தத்தி நடைந்து சிரிககும்
தங்க குழந்்த லபகான்னூஞசல்
முத்தம் ம்ட்்த் தகாயும்
மு்த்்த மூடும் லபகான்னூஞசல்
சத்தம் மபகாடும் பிள்்ள
சகா்டை ்காட்டை ப் லபகான்னூஞசல்
பத்து ்காசகாய் சிதறி
பகார்த்துச சிரிககும் லபகான்னூஞசல்

என்்னக ல்காஞசம் லமல்ெ
ஏமதகா அ்சககும் லபகான்னூஞசல்
சன்னல் வைழிமய லபய்யும்
சகாரல் ம்ழயின் லபகான்னூஞசல்
மண்ணில் வீழும் துளி்ள்
மணககும் சு்மும் லபகான்னூஞசல்
எண்ணம் ம்ிழ எதுமவைகா
என்்ன ஈர்ககும் லபகான்னூஞசல்

்ன்னம் சிவைக் ்காதில்
்காதல் கூறும் லபகான்னூஞசல்
்ன்னி மனமும் துள்ள
்னவைி ெகாட்டைம் லபகான்னூஞசல்
்ண்்ள் மநகாக்ி ம்ிழும்
்காணும் ்்த்ள் லபகான்னூஞசல்
லபண்ணின் உள்ளப் புதி்ர
லபற்று அவைிழத்தகால் லபகான்னுஞசல்

அரும் தகாயும் இருந்தகால்
அதுமவை எனககுப் லபகான்னூஞசல்
பரு்த் மதநீர் தருவைகார்
பகார்ககும் ்வைனம் லபகான்னூஞசல்
உரு்ி  உடைலும் வைருந்த உ்ழககும் 
அன்பு லபகான்னூஞசல்
வைிருப்பம் நி்றவு லசய்யும்
லவைல்ெ இனிப்பகாய் லபகான்னூஞசல்

்ற்றுத் தருவைகார் ஆசகான்
்ற்கும் ்ல்வைி லபகான்னூஞசல்
பற்று ல்காண்டு படித்தகால்
பகாடைம் நமககுப் லபகான்னூஞசல்
சற்று ்வைனம் ல்காண்டைகால் 
ச்ெம் உனகம் லபகான்னூஞசல்
முற்றும் உணர்ந்துல்காள்ள
முடிவும் நெமம லபகான்னூஞசல்

எந்தன் எண்ணம் நி்றந்தகால்
இதயம் ம்ிழும் லபகான்னூஞசல்
சந்தக ்வைி்த எனகம்
சரியகாய் வைந்தகால் லபகான்னூஞசல்
பந்த மகான உறவும்
பகாசம் ்காண லபகான்னுஞசல்
வைிந்்த யகா் அரு்ம
தவற்ிச த்ொலலும் த்பொன்னுஞ்ல

  -   - 
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இெங்்ப் பகாடை்ர்்ள் வைரி்சயில்  

தனகல்ன ரசி்ர்்ள் கூட்டைலமகான்்றயும் 

ஈர்த்லதடுத்து  வைெம் வைரும் ஓலு வைசந்தி ஒரு 

சிங்ள லமகாழிப்பகாடை்ியகா்  மட்டுமல்ெகாமல் 

ஒரு ஓவைியரகா்வும் மிளிர்்ிறகார். 

பன்மு்த் திற்ம்ள் ல்காண்டை அவைர், 

தமிழலநஞசத்துக்கா் மனம் திறந்து தன் 

எண்ணங்்ளப் ப்ிர்ந்து ல்காள்ளும் 

தருணம். 

வைகாருங்ள் ஓலு வைசந்தி்ய 

அறிந்துல்காள்மவைகாம்...
தநர்்ணடவர் 

வஃபீரொ வஃ்பி
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n உஙகடளப் ்ற் ப்ிய அ ப்ிமுகத்துைன 
மநர்கா்டல ஆரம் ப்ிககலாம். பசால்லுஙகள! 

l எனது பசாநத ஊர்  இலஙடகயபின 
எைபில் பகாஞசும்  மடலப்்பிரமதசமான 
கம்்டள.தாய் ்த்ரா எதபிாபிசபிஙக.தநடத 
மதகபிஸ வபில்சன தசநாயக.  அககா 
்யமாலி நபி்னசலா. கல்வபி கற்்து 
கம்்டள புனபித ம்ா்ப் மகளபிர் 
வபித்தபியாலயத்தபில். பதாைபில்ாீதபியாக நான 
ஒரு ்ாைகபி.  ஓவபியம் வடரவடதயும் 
பதாைபிலாகக பகாணடிருககபிம்ன.

n இடச, ஓவபியககடல இவற்றுைன 
எநதளவு ஈடு்ாட்டுைன இட்நதுளளீர்கள? 

l இதுவடர இககடலகளுைன தான 
ப்ருமளவபில் என வாழகடக நகர்நது 
வநதுளளது. ஓவபியககடலடயயும் இடசடய 
யும் நான நபிட்யமவ மநசபிககபிம்ன. 
ஓவபியம் வடரவபதன்து எனடனப் 
ப்ாறுத்தவடர தபியானமாகும். ஆரம்்ம் 
பதாைககம் இறுதபிவடர சபிநடதடய ஒருமுகப் 
்டுத்துவதன மூலமம இதற்கான  சபி்நத 
ப்றும்ட்ப் ப்்முடியும். மனத்பதளபிவு 
இதபில் ப்ிரதான ்ஙகு வகபிககபி து.

n இ ட ச த் து ட ் ய பி ல்  உ ங க ள  
அ்பிமுகம் எப்்டி நபிகழநதது? 

l TV 1 நைத்தபிய ‘அைகபிய மடனவபி’ 
(சபிஙகளம்) நபிகழச்சபிககான குரல் மதர்வபில் 
கலநது பகாணைது தான எனடன 
இடசத்துட்ககுள நுடைய வபித்தபிட்ைது.
இத்தரு்த்தபில்  அணடமயபில் எம்டம 
மீளாத்துயாபில் ஆழத்தபிச் பசன் சபிரச 
பதாடலககாட்சபி மசடவயபில் புகழப்ற்்  
சபிட்னபி சநதபிரமசகர எனும் ்ாம்்வாடன 
நன்பியுைன நபிடனவு கூருகபிம்ன. அவரது 
ஆமலாசடனகளும் அ்பிவுடரகளும் 
எனடன வளப்்டுத்தபிக பகாளள  ப்ாபிதும் 
உதவபின. புதுமுகஙகளுககும்,மூத்த கடலஞர் 
களுககும் அவா பின வைபிகாட்டுதலும் 
ஆமலாசடனகளும் உறுதுட்யாய் 

இருநதடத,வரப்்பிரசாதமாய் அடமநதடத 
நான கணகூைாகப் ்ார்த்தபிருககபிம்ன.
எதபிர்காலத்தபிலும் அவர்கள அவற்ட்ப் 
்பின்ற்்பி  வைபிநைப்்ார்கள என்து என 
அ்பிப்்பிராயம். 

n உ ங க ள  ப ் ா ழு து ம ் ா க கு க ள / 
தபி்டமகள எடவ? 

l புடகப்்ைஙகள எடுப்்து, வாத்தபி 
யககருவபிகள  இடசப்்து (ட்ரம்ஸ வாசபிக 
கவும் கீ ம்ாட் வாசபிககவும் பதாபியும்), 
நைனம் ஆடுவது, ்ாைல் எழுதுவது 
என்வற்ட் ப்ாழுதும்ாககாக பகாண 
டிருககபிம்ன. த பிடரககடத வசனம் 
எழுதுவதபிலும் ஆர்வம் உளளதால், அது 
பதாைர்்ான  கற்டகபந்பிபயானட் 
கற்று வருகபிம்ன.

n உஙகள கனவு / அ்பிலாடஷகள 
்ற்்பி பசால்லுஙகமளன!

Dr. பர�ீப ரங்ொவுடன் தமதடைில...
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l ஆமாம்! நபிட்ய உணடு.  அவற்றுள  
முதனடமயானது, எதபிர்காலத்தபில்  என 
ம்ானறு தபி்டமயுளள ஓவபியக கடலஞர் 
களுககாக உ்வகத்துைன கூடிய 
ஒரு கடலககூைம் அடமப்்து தான. 
அ்பிலாடஷகள எனக கு்பிப்்பிை வபிரும்புவது 
மகாவபிட் 19 ஆல் தடைப்்ட்ை எனது  
‘வர்ஷாவ’ எனும் மடை ்ற்்பிய ்ாைலின 
ஒளபிப்்தபிடவ (மபியூசபிக வீடிமயா) பசய்து 
முடிப்்து தான. அத்துைன ஒலிப்்தபிவு 
பசய்யப்்ட்ை  என ்ாைபலானட்யும் 
பவளபியபிை  உத்மதசபித்துளமளன.

n இலஙடகயபில் இடசத்துட்யபில் 
இருககும் தபி்டமசாலிகளுககு அவர்களுக 
கான அஙகீகாரம் வைஙகப்்டுவதாக 
நபிடனககபி்ீர்களா?

l ஆமாம் எனறு தான பசால்ல 
மவணடும்.  ஆனால்  நல்ல கடலஞர்கள 
தமககு கபிடைககும்  அஙகீகாரத்டத வபிை 
மககளபின அனட்மய ப்ருத்த அஙக ீகாரமாக 
நபிடனப்்ார்கள. சமூக சூைல்களாலும், 
மவடலப்்ளு கார்மாகவும் சபிற்சபில 
வபிையஙகளபில் சபிலர் கவனபிககப்்ைாமமல 
ம்ாவதும் இஙகு  வபிதபிககப் ் ைாத வபிதபியாகமவ 
உளளது. 
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ஓலு வ்ந்�கிைின் �ொயப்பொ்ம் 
த்ன்வொஸ் வணண ஓவிைம்.

ஓலு வ்ந்�கிைின் �கி்தமககு 
்கிதடத� த்பரும�கிபபு விருது
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n உஙகள முதல் ்ாைல், இதுவடர 
் ங க ள பி ப் பு  ப ச ய் த  ் ா ை ல் க ள   ் ற் ் பி  
பசால்லுஙகள!

l என முதலாவது ்ாைல் ‘சரஸவதபி 
சநதபிரா’ என் சபிஙகள பதாடலககாட்சபி  
நாைகத்துககாக  ்ாடிய ‘ரகசபின வமக 
ரகசபின வமக (රහසින් වගේ රහසින් වගේ) 
என  ் ்ாைலாகும். அடத இடசயடமத்து 
எனமனாடு ்ாடியவர் அஷான 
ப்ர்னாணமைா  (අශාන් ප් රනාන්දු). 
அப்்ாைடல எழுதபியவர் மட்நத சபிட்னபி 
சநதபிரமசகர அவர்களாவார். இத்தரு்த்தபில் 
அநத பதாடலககாட்சபி மசடவயபின 

ப்ிரதானபியாய் இருநத புத்தபிக ( බු ද් ධි ක ) 
வ பிகரமாதர  அவர்கடளயும் 
நன ப்ியுைன நபிடனவு கூருகபிம்ன. 

 நான ் ல ் ாைல்கள  ் ாடியுளமளன.
அவற்றுள பதாடலககாட்சபி நாைகஙகளுக 
கான டைட்டில் ்ாைல்கள, சபிறுவர் 
காட்டூன  கடதகளுககான டைட்டில்  
்ாைல்கள, மதச்கதபிப் ்ாைல்கள  என்ன 
அைஙகும். மககளபின  வரமவற்ட்ப் ப்ற்்  
்ல ்ாைல்களுககு நான ்ஙகளபிப்பு 
பசய்தபிருககபிம்ன என்தபில் மட்ைற்்  
மகபிழச்சபி  அடைகபிம்ன. ப்ருமபிதமும் 
பகாளகபிம்ன. 

n அணடமயபில் ஒரு ்ாைலுககாக 
வபிருது ப்ற்்பிருநதீர்கள. அடதப் ்ற்்பி 
பகாஞசம்  ம்சலாமம! 

l மகாவபிட் 19  பதாற்று  முழு  
உலடகமய  வீழச்சபியடைய டவத்தபிருநத 
மநரம்,  மககளுககு நம்்பிகடகயூட்டி  
பதம்புைன  மீணடு வர  ‘எழுநதபிடுமவாம்  
ஸ்ரீலஙகா’ (නැගිටිමු ... ) எனும் ஒரு எழுச்சபிப் 
்ாைடல    உருவாககபி,   இலஙடகயபின 
முனன்பிப் ்ாைகர்கள அடனவரும் 
இட்நது ்ாடினார்கள. அதபில் நானும் 
்ஙகளபிப்ட் வைஙகபியபிருநமதன.  அதபில் 
எனககு மட்டுமல்லாமல் ்ஙகு பகாணை  
அடனத்துக கடலஞர்களுககும் வபிருது 
கபிடைத்தது. வபிருடதவபிை  எனககு அதபில் 

்ாைக கபிடைத்த வாய்ப்பு, வபிருதுககு 
அப்்ாற்்ட்ை ஓர் உ்ர்வு. எல்மலாருமம 
பராம்்மவ லயபித்து இதயபூர்வமாக 
ஒன்பிப் ்ாடிய ்ாைல் அது.

 உணடமயபில் எனககுக கபிடைத்த 
உயாபிய வபிருதாக நான கருதுவது, மபிக 
சுதநதபிரமாக பசயல்்டும், தனனைகக 
மான, உயர்நத இரு ்ண்ாளர்களான 
பகப்்பிட்ைல் மஹாரா்ா நபிறுவனத்தபின 
தடலவரான ஆர். ரா்மமகநதபிரன அவர்கள 
மற்றும் அநநபிறுவனத்தபின ஆமலாசகராகப் 
்்பிபுாபிநத சபிட்னபி சநதபிரமசகர  ஆசபிாபியர் 
அவர்களபினதும் ஆமலாசடனகடளயும் 
ஆசபிர்வாதங கடளயும் ப்றுமளவபிற்கு நான 
புண ப்ியம் பசய்தபிருககபிம்ன  என்து தான.

n தமபிைபில் ்ாடியுளளீர்களா? ்ாை 
சநதர்ப்்ம் கபிடைத்தால் ஏற்றுக பகாளவீர்களா? 

மு�ல ்பொடல ்ப�கிவு  இடம்த்பற் 
ஒலிப்ப�கிவுககூடத�கில வழி 
்ொடடியும் ஆத்லொ்்ருமொே 
மத்ந்� ஜொம்்பவொன் ்ிடேி 
்ந்�கிரத்்ரவுடன் , ஆேந்�க 
்ணணீருடன் ஓலு வ்ந்�கி
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l ந பிச்சயமாக  ஏற்றுக 
பகாளமவன. பசாநத பமட்டில் 
ஒரு தமபிழப்்ாைடலப்்ாடி 
என டகம்சபியபில் ்தபிவு 
பசய்து டவத்துளமளன. 
எ ன ட ன  ப ர ா ம் ் ம வ 
ஈர்த்த அைகபிய  பமாைபி  
தமபிழ எனம் ன.

n ப ல ா க ை வு ன பி ல் 
எனன பசய்தீர்கள?

l நபிட்ய ஓவபியஙகள வடரநமதன. 
நபிட்ய உ்வு வடககள சடமககக 
கற்றுக பகாணமைன. 

n இலஙடகயபின  இடசத்துட்யபில் 
்ாைகர்களுககபிடையபில் ம்ாட்டி நபிலவுகபி தா? 
நீஙகள எப்்டி சமாளபிககபி ீர்கள? 

l ம்ாட்டியபில்லாத துட்தான ஏது? 
எல்லாத்துட்களபில் உளளவர்களும் முகம் 
பகாடுககும் ்பிரச்சபிடன இது. இப்ப்ரும் 
பதாற்று ்ாைாய்்டுத்தும் இநமநரத்தபில் 
இவற்ட்ப் ம்சுவது உசபிதமபில்டலதான. 
இருப்்பினும் பசால்கபிம்ன.எதபிர்காலத்தபில்   
இனனும் ம்ாட்டிகள அதபிகாபிககககூடிய 
மமாசமான சூைல் உருவாகலாம். 

n உஙகள இலககுகள எடவ? அவற்ட் 
அடைநது வபிட்ைதாக  கருதுகபி ீர்களா? 

l இலககுகள இல்லாமல் இல்டல.
ஆயபினும், வாழகடக நதபிமயாட்ைத்தபில் மசர்நமத 
்ய்ப்்ட்டு இதுவடர வநதபிருககபிம்ன. 
வபிரும் ப்ிமயா வபிரும்்ாமமலா, எதபிர்்ாராமல் 
வரும் அடனத்டதயும் எதபிர்பகாணடு, 
இனபிவரும் வாழகடகடய நல்லடவகளால் 
பூர்ப் ்டுத்தபிக பகாளவடதமய இலககாகக 
பகாணடிருககபிம்ன. 

n உஙகளால் ம்ககமவ முடியாத 
நபிகழபவன எடதக கு்பிப்்பிடுவீர்கள? 

l நான தமபிழபநஞசம் இதழுககாக  
தநத புடகப்்ைஙகளபில் ஒரு கறுப்பு 
பவளடள நபிைற்்ைபமானறு உளளது.  

ஒலிப்்தபிவுக கூைபமான்பில் என குரலில் 
் ா ை ல்  ் த பி வ ா ன   மு த ல் ந ா ள  அ ந த 
நபிைற்்ைம் எடுககப்்ட்ைது. 

 அனட்ய நாளபில் மனதபில்  ப்ாஙகபிய 
சநமதாஷத்டத வார்த்டதகளபில் வடிகக 
வபியலாது. எனடன நாமன மநசபித்த அநத 
தரு்த்டத எனனால் ம்ககமவ முடியாது.

n தமபிழபநஞசம் இதடைப் ்ற்்பிய 
உஙகள கருத்து எனன? 

l உணடமயபில் இநத இதழ ்ற் ப்ி 
முனபு அ்பிநதபிருககவபில்டல. ஆயபினும் 
நீஙகள பசானன ்பினபு இட்யதளம் 
பசனறு ்ார்த்மதன.  ஆற்்லுககு பமாைபி 
ஒரு தடையபில்டல என்டதப் புாபிநது 
பகாணமைன. தபி டமயானவர்கள எஙகபிருந 
தாலும் அவர்கடளக கணை ப்ிநது, அவர்கடள 
உலக்பியச் பசய்யும் இதைாசபிாபியாபின 
் ப்ி கணடு வபியநது என நன ப்ிகடளயும் 
பதாபிவபிககபிம்ன.  இநதப் ்த்தபிாபிடகயபின 
சபி ப்பும் ப்ருடமயும்  இநத மநர்கா்ல் 
மூலம், சபிஙகள பமாைபி ம்சு்வர்கடளயும்  
பசன்டையும் .

n உஙகள ரசபிகர்களுககாக எனன 
பசால்ல வபிரும்புகபி்ீர்கள? 

l ஆரம்் காலத்தபிலிருநமத எனடன 
அ்பிநது பகாணை ரசபிகர்கள இனறும்  
எனனுைன இருககபி்ார்கள. அவர்கடள 
நான பராம்்மவ மநசபிப்்தால் பசால்ல 
வபிரும்புவது, மநாயற்் வாழமவ உயர்நத 
பசல்வம் என்டத நன்ாகப் புாபிநது 
பகாணடு பதாற்றுைன கூடிய இககாலக 
கட்ைத்தபில், சுத்தத்டதக கடைப்்பிடித்து 
்த்தபிரமாக இருஙகள!    புதபிய வபிையஙகளபில்   
க வ ன ம்  ப ச லு த் து ங க ள !   க ா ல த் த பி ன 
ம ற் று ம்  வ ா ழ க ட க ய பி ன  ப ் று ம த பி 
எம் ்ாதுகாப்்பில் தான தஙகபியுளளது 
என்டத ம்வாதீர்கள! எல்மலாரும் 
்ாதுகாப்்ாக இருஙகள! அடனவரும் 
ஆமராககபியமாகவும் வளமாகவும் வாழக!

 தமபிழபநஞசம் ஓலு வசநதபிககு 
நன்பியபிடன பதாபிவபித்துகபகாளகபி்து.      n
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நீ ்்க்கிப ்பிழிந்� இ�ைதத�
்கத் நீக்கிை ்ொ்ொக்கி தவத�கிருக்கித்ன் வொ...
்ர்க்தர, த�ன்்பொகு ்்லந்�
அமு�்பொேமொய அருந்�கி, உன்
தவ்ிைின் தவடத்தைக கு்ிைொக்கி
அ�கில குைிர் ்ொயவ�ற்ொ்...

அடுத�வன் இ�ைதத�ப ்பிைந்து
அ�னூதட ்படத்ொடடத துடிககும் ்பந்�ைத�கில...
நீதைொரு ஹீதரொ என்்ப�ேொல �ொதேொ?
்ப்ல ஹீதரொக்ள் ்பதடதைடுக்கி்ொர்்ள் 
்பின்ேொல;
உேககு குதட ்பிடிப்ப�ற்ொ்!...

ஆ்பிரிக் ்ருதம்ம் ்க்கிை குணதட விடவும்
த்ொடி�ொ்கிபத்பொே உன் இ�ைத�கில
ஈரம் வி்ொரமொ்கிபத்பொேது எ�ற்ொ்?
நீதைொரு மொேிடப ்பி்வி என்்ப�ேொ்லொ?

ஓ...நொன் த�ரிைொமல�ொன் த்ட்கித்ன்;
உன் ்பகுத�்ிதவன்் ்பரம்த்பொருைின் 
்பரிசுப த்பொ�கி மீது
நஞசூடடி நொ்மொக்கிைது ைொர்?

அ�ேொல�ொதேொ...அன்று நீ
துடிக்ப்பத�க், ்த�க்�்,  ்டத�கிச த்ன்று
்ற்பழிதது...்பின்...்ழுத�றுதது...
ஆதே ்பிைிரும் அவ வேொந்�ரத�கில 
தூ்ொய வீ்ி எ்ிந்�த்பொது,
அரும்பு�கிரும் அவவிை தமொடடின் அ்ல்ல
்ொடடு மிரு்ங்ைின் ்ண்தையும்
குைமொக்கிைத� நீ அ்ிை
எந்� நகிைொைமும் இலத்ல; ஏதேன்்ொல...
த்பொத� என்் அரக்ன் உன்னுள்
புல்லொஙகுழல மீடடிைத�; புரி்கி்�ொ?

இன்னும்...இன்னும்... எத�தே... எத�தே
்ரும ்ொணடங்தை ்ரும்்பொக்கி;
இரும்்பொ்கிபத்பொே உன் இ�ை ஆத்லைில
நீ ்பிழிந்� இ�ைங்ள் அத�தேதையும்
்கத் நீக்கிை ்ொ்ொக்கி தவத�கிருக்கித்ன், ஓ...
்வக்ொத்ல ்ொமுணடி தவரவதே; வொ...வொ
்ர்க்தர, த�ன் ்்லந்� ்பொேமொய
அருந்�கி; சுதவ ்பொர்ப்ப�ற்ல்ல,
்ித்ச்ொத்ல ஊடொ் உன்தே
்வக்ொத்லககுள் ்மொ�கி ்டடுவ�ற்ொ்..!
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 அலஙகார இருகடககள   அதபிதபிகளா 
லும் ்ார்டவயாளர்களாலும் நபிட்நதபிருகக, 
வைடமடய வபிை அனட்ககு அதபிகமாகமவ 

ப்ிரகாசபித்தது அநத அரஙகம்.
 பகாழும்பு இநது ப்ணகள கல்லூாபி 
யபின நூற்்ாணடு நபிட்வு வபிைாடவ 
பகாணைாடுவதற்காகமவ இநத ஏற்்ாடு 
பவகு வபிமர்டசயாக  பசய்யப் ் ட்டிருநதது.
 வண் ்லூனகளாலும் ப்ாபிய 
ப்ாபிய தபிடரச்சீடலகடளக பகாணடும் 
மமடை  அலஙகாபிககப்்ட்டிருகக, ‘‘நான 
ஒரு மீட்டிஙல இருகமகன. முடிநததும் 
அடைககபிம்ன’’  என்வாறு  பதாடல 
ம்சபியுைன ஆசபிாபிடய உமா
 ஒரு பு்ம் நபிகழச்சபிகடள சபி ப்்ாக 
பதாகுத்து வைஙகுவதபில் அதபி உச்ச கவனம் 
பசலுத்தபிக பகாணடிருநத கல்லூாபியபின தமபிழ 
்ாை ஆசபிாபியரான  ் பிர்ா தன டகயபில் நபிகழச்சபி 
நபிரலுைன மறு பு்மும் மபினவபிசபி பிகள மவகமாக 
சுைன  ் ம்ாதும் அடிககும் பவயபிலுககு 
அவற் ப்ிலிருநமத சூடு பவளபிமயறுவதடன 
உ்ர்நத ்லர் பவகு சபிரமப்்ட்டு தம்டம 
சாதார்மாக காட்ை முயற்சபித்தும் 
பகாணடிருகக  ஒரு சபில இளவயது வருடக 
யாளர்கள தாம் சபிரமப்்ட்டு தயாராகபி வநத 
அலஙகாரபமல்லாம் உஷ்த்மதாடு 
உஷ்மாக உருகபி வபிடுகபி மத எனும் 
அஙகலாய்ப் ப்ில் தவபிகக,
 ‘‘ அ டு த் து  எ ம து  ஆ ன ந த ா 
கல்லூாபியபின ்பிரதம அதபி்ர்,  சுமார் 35 
வருைஙகளாக எமது ்ாைசாடலயபில் 
்்பியாற்்பிக பகாணடிருப்்வர், தன சபி்நத 
ம்ச்சால் அடனவடரயும் ஈர்ககககூடிய 
ம்ாடதவஸது தடுப்பு அதபிகாா பியாக 

்குதபிமநரத்தபில் பதாைபிலாற்்பிக பகாணடி 
ருககும் எமது பகௌரவ ஆசபிாபியர் சநமதாஷ 
அவர்கடள அனம்ாடு சபி்ப்புடர ஆற்் 
மமடைககு ்்பிவனபுைன அடைக 
கபினம்ன.’’அரஙகத்தபின  டகத்தட்ைல்களபின 
எதபிபராலி ஓயும் முனனர் மபிக கம்பீரமாக 
ம ம ட ை  மீ ம த ் பி ய  ச ந ம த ா ஷ  ம ் ச 
ஆரம்்பித்தார்.
  ‘‘எனது மதபிப் ப்ிற்கும் பகௌரவத்துககு 
முாபிய இநத கல்லூாபியபின அதபி்ர் 
அவர்கமள...’’ அவரது வபிளபித்தலிமலமய 
அடனவரும் அவரது ம்ச்சுககுள உள 
வாஙகப்்ை,  ‘ ‘தற்காலத்தபிற்கு ஏற்் 
தடலப் ப்ில் ம்ச மவணடுபமனபில் ம்ாடதப் 
ப்ாருள ்ாவடனடய ்ற் ப்ி ம்சுவடத 
நான இவமவடளயபில் மபிகப் ப்ாருத் தமாகக 
காணகபிம்ன.
 இதடனப் ்ற்்பி ம்சப்  ம்ானால் 
சபில ம்பி மநரஙகடள மட்டும் இதற்காக 
ஒதுககபி ம்ாதாது. இநத சமூகத்தபில் 
இளம் வயதபினடர மட்டுமன்பி வயது 
வநதவர்கடளயும் தனனுடைய அடிடம 
யாககபி டவத்தபிருககபின்து இநத ம்ாடதப் 
ப்ாருட்கள. இதற்பகல்லாம் அடிப்்டைக 
கார்மாக நான கூறுவது ப்ற்ம்ாாபின 
கணடிப்்ற்் வளர்ப்ட்த் தான’’
 அடனவரது உளளத்டதயும் பதாடும் 
வபிதமாக நீணைது சநமதாஷபின உடர..
 அதன மநரடி ஒளபி்ரப்பு சமூக 
வடலதளஙகளபில் ்லரது ்ாராட்டு 
களுைனான ்ார்டவககுள உளவாஙகப் 
்ட்டுக பகாணடிருநதது வைடம ம்ானம்.  
‘ ‘அம்மா ஒரு காஃ்பி.. ’ ’  மசா்ாவபில் 
தூஙகபியவாறு குரல் பகாடுத்தான வபிமனாத்.
 ‘‘காஃ்பி குடிககபி்து  ஒரு ்ககம் 
இருககட்டும். அப்்ா எனனமமா நபிகழச்சபி 
பசய்்து ்ற்்பி பசானனாமர ்ார்த்தபியா?’’ 
சநதபியா.
 ‘ ‘ஆ.. ஆமாம்மா.. அபதல்லாம் 
ஆ ச் சு ’ ’  வ பி ம ன ா த் . 
 ‘‘நான ்ார்ககும் மநரபமல்லாம் 
பவட்டியாத் தாமன இருநதான. எப்் 
்ார்த்தபிருப்்ான?
 ‘‘ஒரு மவடள ்ார்த்தபிருப்்ான 
ம்ால..’’ தனககுள ம்சபியவாம் நகர்நதாள 
சநதபியா..


- 
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 ‘‘்கடலககு எனன சடமககட்டும் 
வபிமனாத்?  ச ட ம ய ல ட ் ய பி லி ரு ந து 
வநத சநதபியாவபின குரடல  காதபில் 
வாஙகபிக பகாளளாது பதாடலம்சபியபில் 
மூழகபியபிருநதவன மீது மகா்ம் ஏற்்ை, 
«ஒனன  தாமன மகட்கம்ன»  என்வாறு 
அவனது மணடையபில் இரணடு குட்டுக 
கடள டவகக வநதவளபிைம், ‘‘இனடனககு 
தனபி பவ்பிை்பிள சமச்சபிடு சநதபி...’’  
சநமதாஷ.
 ‘‘வாஙக.. வநதுட்டீஙகளா?  ம்ான 
வபிஷயம் எனன ஆச்சு? நல்ல்டியா 
ம்சபினீஙகளா?’’ கணகளபில் ஒருவபித 
காதலுைன  அவடளப் ்ார்த்தவர், 
‘‘எனடன வபிை என மடனவபிககு தான 
என மீது  அககட் அதபிகம்’’ என்வாறு 
அவள மதாடளத் தட்டிவபிை, ‘‘எப்்வுமம 
உஙகளுககு நககல் தான’’  நகர்நதாள 
சநதபியா.
 ‘‘ஏய் ட்ய்யா  அப்்ா ம்சபினது 
எப்்டியபிருநதது?’’
 சட்டை காலடர உயர்த்தபிய ்டி 
சநமதாஷ. ‘‘சும்மா அரஙகமம அதபிர்நத 
மதப்்ா’’ இனபிமம எவனுககும் இநத கஞசா 
பஹமராயபின மீபதல்லாம் ஆடசமய வராது 
எனறு நபிடனககபிம்ன நீஙகள பத்பிகக 
வபிட்ை மவகத்தபில்..’’ அப்்ா மகனபின 
ச பிா பிப்ப்ாலி  சடமயலட் யபிலிருநத 
சநதபியாடவயும் கூைமவ சபிாபிகக டவத்தது.
 ‘‘ஐயா ஐயா... சநமதாஷ ஐயா’’
 வாசற் ்ககமபிருநதுஒரு குரல் 
மகட்க, ‘‘அப்்ா யாமரா உஙக கஸைமர் 
ம்ாலிருகமக?’’ வபிமனாத்.
 ‘‘யாராக இருநதாலும் வீடு மதடி 
வநதவஙக. வாஙக உளமள.உககாருஙக’’ 
சநமதாஷ  காட்டிய கதபிடரயபில் வநதமர்ந 
தார் அநத ப்ாபியவர்.
  அவரது கணகள எடதமயா 
கூ் முற்்ட்ை, ‘‘பசால்லுஙக எனன 
வபிஷயம்?’’சநமதாஷ.
 ‘‘ஐயா இனடனககு உஙக ம்ச்ச 
நானும் ்ாைசாடலயபில மகட்மைன. 
உணடமயபிமலமய கட்ைாயம்  சமூகத்தபிற்கு 
எத்தபி டவகக மவணடிய  வபிஷயம்’’
 ‘‘சாபிஙகய்யா நன்பி. நீஙக பசால்ல 
வநத வபிஷயத்டத அவசரமாக பசால்லுஙக’’ 

அவசரப் ்டுத்தபினார் அவர்.
 ‘‘என ட்யன ப்யர் ்பிரகாஷ.  
24 வயசாகுது. பராம்் நல்லா ்டித்துக 
பகாணடிருநதான. தபிடீபரன அவமனாை 
நைவடிகடகயபில  மாற்்த்டத கணமைன. 
யாமரா ஒரு ப்ா்ம்ம்ாககு கூை மசர்நது 
இவனும் இநத ம்ாடதவஸதுககு ்ைககப் 
்ட்டிருககான’’
 அவடர மமலும் ம்ச வபிைாது  
தடுத்த  சநமதாஷ, ‘‘அபதல்லாம் சாபி.. ஆனா 
இபதல்லாம் எப்்மவா கணடு்பிடிச்சபிருகக 
ம வ ண டி ய  வ பி ஷ ய ம் .  நீ ங க  த ா ம ன 
புளள யாமராை ்ைகு்ான என்துல 
கவனமாக இருநதபிருககனும்.  எல்லாம் 
டகமீ்பிப் ம்ான ்பின இப்்டி வநது  
ப்ாலம்்பி   எனன ்யன? அபதல்லாம் 
ஆரம்்த்தபிமலமய கணடித்து டவககணும்’’
 ஒரு சபில இலவச ஆமலாசடன 
க ளு ை ன   அ வ ட ர  அ னு ப் ் பி  ட வ த் த 
சநமதாஷுககும் தன மகனது வளர்ச்சபிடய 
நபிடனத்து ப்ரும் மகபிழச்சபி தான.
 எனனதான சநதபியாவபின ்ஙக 
ளபிப்பு ப்ருமளவபிற்கு இருநதம்ாதும் 
தன  கணடிப்புைனான வளர்ப்பு தான 
இதற்பகல்லாம் கார்ம் என நபிடனத்த 
வாறு வீட்டுத் மதாட்ைத்தபில் வைடமயான 
நடைடய பதாைர பவளபிமய்பிவருககு 
மீணடும் பதன்ட்ைார் சற்று முனனர் 
வபிடைப்ற்் அமத  ப்ாபியவர்.
 ‘‘எனனஙக?’’ சநமதாஷ.
 ‘ ‘ப்ரகாமஷாை  இருககபி்  அநத 
ட்யமனாை ப்யர் வபிமனாத் எனனமமா 
தான. இப்்தான நபிடனவு வநதுச்சு. 
இவனுஙக எல்லாம் எஙக நல்லா இருகக 
ம்ா்ானுஙக’’
 ப்ருமூச்சுைன நைநதார் ப்ாபியவர் 
வபினபித் என் ப்யடர மாற்்பி பசால்லி 
வபிட்மைாம் என் உ்ர்மவயபில்லாமல்..
 ‘‘ப்ரகாஷ நீ எனை ஃப்ரணட் 
என்தால பசால்ம்ன. தயவு பசய்து 
வபினபித் கூை ்ைகாத.. அவமனாை மசர்நது 
நீயும் பகட்டுப் ம்ா்ைா.’’
 காற்்பிமல கடரநதது வபிமனாத்தபின 
குரல்...

n
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்ி்்டிககும்
்படடொம்பூச்ிைொய
்ப�கின்மப ்பருவம்! நம்
்பள்ைிப ்பருவம்!

்பசுதமைொே நகிதேவு்ள்
என்்ொத்ல அதேவருககும்
த்ொசுவத�கிசசுருள் சுழன்று
்பின்தேொக்கிச த்ன்று
்ொ்ல இைந்�கிரம் நகிற்பது
்பள்ைிப ்பருவத�கித்ல
ஒலலி உருவத�கித்ல

முழு தநலலிதை வொைித்ல
உருடடி குழொயநீதர குடித�த�
இபத்பொது நகிதேகத்ைிலும் 
தநஞ்ம்  இேிக்கி்து

்ணடிப்பொே 
்ணககு வொத�கிைொர் 
உடலில அட்தரத்
�ீர்க்தரத்க த்ொடு்தை
்பிரம்்பொல எழு�கிைது 
ம்க் இை்லொ� வர்லொறு

அன்த்ை �ள்ளுவணடி குச்ி ஐஸ்
த்மிைொ ஐஸுககு ஈடொவ�கிலத்ல
இன்த்ை தஹ்பொகத்ொக்ள்

த்பொகத்வொய ்கிழவி
�ரும் எ்லந்�ம் ்பழத�கில
கூடு�்லொ்
ஒடடிக த்ொணடிருககும் அன்பு
உைர்�ர ்ொய்்ிப்பழ அங்ொடி்ைில 
த�டிேொலும் ்கிதடக்ொ�து

ம�கிை உணவு ்பொத�கிரதத�
்ழுவிக த்ொணடு த்பொவத�
இன்று வதர 
்தட்பிடிக்க ்ொரணமொ் இருந்�து
அடுத� த்பஞச அன்்பரசு
அடிததுச த்ொன்ேது

 நி்னவு்மளகாடு
என் ஆ்ச ம்மள---
தூர மதசத்திலிருந்து
உன் மகாறகா நி்னவு்மளகாடு
்வைி்தயகால்  உன்்ன
ஆரகாதிக்ிமறன்---!

உன்்னக ்காணத்துடிககும்
நல்ெ நகா்ள
நி்னத்தவைனகாய்--!
்னவு்மளகாடு எத்த்ன நகாள்
என்னகால் வைகாழ முடியும்.

உன் புன்ன்்்ய
புன் சிரிப்்ப
அள்ளிக ல்காஞசி
அ்ணத்திடை மவைண்டும்
ஆரத்தழுவைி ம்ிழந்திடை மவைண்டும்--’!

நீ உெ்ில்
வைந்துதித்தமபகாது
நகான் அஙகு அரு்ிலில்்ெ
படைத்தில் 
உன்னழ்்ப் பகார்த்து
பனித்தன என் ்ண்்ள்!
யகாரிடைம் லசகால்லியழ...

வைகாழவைில் உறவும் பிரிவும்
இரண்டைறக ்ெந்ததுதகான்
இருந்தும் பிரிலவைன்ப்த
தவைிப்பவைர்்ளகால்தகாமன
உணர முடியும்!

வைி்ரவைில் பறந்து வைருமவைன்
உ்னக்கா் - அதுவை்ர 
லபகாறுத்திடு ம்மள...

ஏ.ஆர்.இஸ்மத்
த்பொததுவில.
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உருணடு ்பிரணடு
விதைைொடுவ�கில 
தவள்தைச ்டதட
அழுக்ொகும் அடர்
்பழுப்பொகும்
அடிதது தவளுப்பொள் அம்மொ
்டதடதைொடு என்தேயும்

த்பசசு மி்மி் அ�கி்தமே
்ரும்்ப்லத்ைில �கிேம்
த்பைர் த்பொ்ிக்ப்படட நொன்
 �கிருமணத�கிறகு ்பி்கு
 த்பசசுரிதம இழந்�து
 ஆ்பத்பரும் த்ொ்ம்

நமககு த�ரிைொமல
�கிேமும் ்ீழடி அ்ழொயவு்ள் 
நதடத்பறும்
ம�கிைவுணவுக ்்லன்்ைில

வீடடுப ்பொடம் 
த்யைொ� நொட்ைில
மேமுரு் தவணடிக த்ொள்தவன்
மதழதைொ;
ஆ்ிரிைருககு ்ொயச்த்லொ
வரதவணடுதமன்று

நொற்பது ரூ்பொய ்பள்ைிக ்டடணம்
த்லுத� இை்லொமல 
நொற்பது நொட்ள்  வகுப்பத் தவைிதை
நகின்் வலிதைதுவும் 
நொற்ப�ொைிரம் ்டடி
மழத்லைர் ்பள்ைிைில ்படிககும் 
என் ம்னுககு 
எபத்பொழுதும் புரிை த்பொவ�கிலத்ல

எத�தே எத�தே
நகிதேவு்ள்!
அத�தேயும் அறபு�
நகி்ழ்வு்ள்!

ஒவதவொருவருககுள்ளும்
்பசுதமைொ்ப
புத�ந்துள்ைே
ஒவதவொருவி�மொே
்பள்ைிப ்பருவ நகிதேவு்ள்!

 -பகா.சிவைகுமகார்
 

த்ன்தே, இந்�கிைொ

நீளும் ்ரம் 

விழி நதேயும் இருைில விழி நதேயும் இருைில 

துைர் துதடககும் உன் ்ரம் துைர் துதடககும் உன் ்ரம் 

த�டி என் ்ரமும் நீளுத�....!!!!த�டி என் ்ரமும் நீளுத�....!!!!

- ச. இரகாஜ்குமகார்

   |6
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முடனவர், கவபிஞர், ஆசபிாபியர் எனப் 
்னமுக சபி்ப்்பிடனப் ப்ற்று, ்ற்்ல 
வபிருதுகடளத் தனதாககபிய  கவபிஞர் ஓசூர் 
ம்பிமமகடல, ஏற்கனமவ இலஙடகப் 
்ய்க கட்டுடரயும் எழுதபியபிருககபி்ார். 

ஒரு ்ய்ககட்டுடர என்ால் 
எப்்டி இருககமவணடும் என்தற்கு 
உதார்ம் இநநூல். ரத்தபினச் சுருககமாய் 
இயல்களுககு அைகாய் தடலப்்பிட்டு 
வாசபிககும் ஆவடல அதபிகப்்டுத்தபியுளள 
இவர், அஙமகார்வாட் மகாயபிலின 
வரலாற்றுச் சபி்ப்புகடளச் 
பசால்வதபிலாகட்டும்,  அநநாட்டு மககட் 
்ணபுகடள  அவர்களபின வபிருநமதாம்்ல் 
்ாஙகபிடன  வபிவாபிப்்தபிலாகட்டும் தன 
்ா்பியபில் அைகாகப் ்தபிவு பசய்துளளார்.

தாமடர உ்வகத்தபில் வைஙகப்்ட்ை ஊர் 
சடமயடல வபிவாபித்த வபிதமம  நாவபின 
சுடவயரும்புகடளக கபிளளபி எம்டமயும் 
வபிருநதுககடைத்தது. 

எமககு ஒவவாத உ்வாக இருநதாலும் 
மற்்வர்களபின உ்வுப் ்ைககஙகடளயும் 
மதபிககக கற்றுக பகாளள மவணடுபமன 
உ்ர்நது பகாணைடத ்கபிர்நததபில் 
அவாபின ப்ருநதனடம புாபிநதது 
மட்டுமல்ல எமககும் ்ாைம் கற்றுக 
பகாடுத்தது. 

அஙமகார்வாட்டில் நடைப்ற்் 
உலகத்தமபிழ கவபிஞர்கள மாநாடு மற்றும்
அஙகு நடைப்ற்் நபிகழச்சபிகள ்ற்்பி 
வபிளககபிய வபிதமும் எம்டமயும் அஙகு 
்ார்டவயாளராய் அமர டவத்து 
ரசபித்தபிருகக, இவவபிைாவபில் ஔடவயார் 
வபிருதும் இவர் டகமசர்நது ப்ருமபிதம் 
பகாணைது. நபிகழவுகடளத்  பதாகுத்து 
வைஙகபியது மட்டுமல்லாமல், கலாச்சாரம் 
மற்றும் நுணகடலத்துட் இயககுனர் 
மமார்ன மசாயபிப் வபிருதுகள வைஙகபி 
சபி்ப்புடரயாற்், அதன சாராம்சத்டத 
ஆஙகபிலத்தபில் அைகு்  வபிளககபி
பகமர் பமாைபியபில் நன்பி பசால்லி 
்லத்த கரமகாஷத்டதப் ்ாராட்ைாகப் 
ப்ற்்டதயும் இவர் கு்பிப்்பிட்டுளளார்.
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அஙமகார்வாட் மகாயபில் பசல்லும் வைபி 
மற்றும் மகாயபிலின சபி்ப்பு என்ன 
அவாபின வாபிகளபில் முப்்ாபிமா் வடிவம் 
ப்் வாசபித்த யாவரும் மகாயபிடலத்  
தாபிசபித்து வநமதாம் எனறு பசானனால் 
மபிடகயாகாது. அப்்டி  உயபிமராட்ைமான 
வபிளககஙகள நூல் முழுவதும் வபிரவபிக 
கபிைநதன.

தடல பவட்ைப்்ட்ை ்ல சபிடலகடள 
கணணுற்்தாகக கவடலயுைன 
கு்பிப்்பிட்ை அவர்  «டக 
முத்தபிடரகடளயும் உட்கார்நதபிருநத 
நபிடலகடளயும் ்ாரத்தால்,இநதுக கைவுள 
வபிஷணு ம்ாலவும் பதாபிகபி்து.அரசபியல், 
இனப்ம்ாராட்ைம் ஆணைவனபின 
முகத்டத மட்டுமல்ல முகவாபிடயயும் 
கூை மாற்்பி வபிடும் ம்ாலும்» எனறு  
பசால்லியபிருப்்து    அககாட்சபியபின 
்ாதபிப்பு மனதபில் ஆதபிககம் பசலுத்துவதன 
பவளபிப்்ாைாகவும், அவாபின மன 
ஆதஙகத்டதக காட்டுவதாகவும் 
அடமநதுளளது.

அஙமகார்வாட் நாட்டின மற்ப்ாரு 
சபி்ப்்ம்சம் அதபிகாடல சூாபிய 
உதயபமன கு்பிப்்பிட்டுளளார். 
கதபிரவன ஒளபி, மகாயபில் சுவர்களபில் 
்ட்டுத் பத்பிககுமைடக  ரசபிககபவன  
உலகமககள இஙகு தபிரளுவடதயும் 
தம் எழுத்துகளபில் வடித்தபிருப்்து, 
வாசபிப்ம்ாடரயும்   வா வாபவன 
இருகரஙகள நீட்டி வரமவற்கபி்து.

முகச்சபிற்்ஙகள நபிட்நத ம்மயான 
மகாயபிலின அைகுைன,  சபிற்்பமான்பின 
மூகமகாடு தம் மூககுரசும் வபிதமாக 
புடகப்்ைபமடுத்துக பகாணைதும் 
இனனுபமாரு சபி்ப்பு!  

( ்ைகுவீட்டில் ்ாசப்்லகாரம்  
்ற்்பிய  அவாபின வபிவாபிப்பு எனடனயும் 
பசய்முட் மதடி பசய்துண் டவத்தது.
உணடமயபில் அப்்ய்க கட்டுடரயபில் 
பசானனடதப் ம்ாலமவ மபிக அற்புதமான 

சுடவயாக இருநதடதயும் இஙகு 
கு்பிப்்பிட்ைாக மவணடும்)

்ய்ம் முழுகக
சபிறு்பிளடள ம்ான் இவாபின உற்சாகம், 
வாசகடரயும் தானாக பதாற்்பிக 
பகாளளும்..

நபிடனவபில் இனபிடம தாய்லாநது
சுவர்்பூமபி வபிமானநபிடலயமும், 
்ட்ைாயா கைற்கடரயும், ஸமைான 
ஃ்ாரஸட்டும்  டைமனாசர்   Valleyயும், 
புத்தர் ஆலயமும், ்ஃ்ாாபி மவர்ல்ட் 
டும் கணமுன காட்சபிகளாய் வபிாபிநது 
வாசபிப்ம்ாடர வைபிநைத்தபின.

அைகபிய காட்சபிகடள புடகப்்ைக 
கருவபியபிலும் அைகபிய ்ய்த்தபின 
அனு்வஙகடள பநஞசபிலும் சுமநத்டி 
ஊர் வநது மசர்நத ்பி்கு, தான ப்ற்் 
இன்ம் இவடவயகமும் ப்றுகபவன 
தன டகவண்த்தபில் தபி்ம்்ை 
வபிவாபித்து நூலில் மகார்த்து அஙகு 
எடுத்த வண்ப் ்ைஙகடளயும் 
மசர்த்தபிருப்்து ்ார்ககாதவர்கடளயும் 
தூணடி,அநநாடுகளுககுப் ்ய்பிகக 
டவத்துவபிடுபமன நபிடனககபிம்ன. 

்ய்த் பதாைககம் முதல் முடிவு வடர,
குட்நத பசலவபில் வாசகடரயும் 
அவருைன மசர்நமத ்ய்பிகக டவத்த  
ப்ருடம, இவாபின எழுத்துகளபில் புடதநது 
கபிைககும் வபிநடதடயக கா்லாம்.
இவாபின இலககபிய  ்ய்ம் இனபிமத 
பதாைர எனது நல்வாழத்துகள! 

நூல் மதடவகளுககு ...

e-mail : manimekalai.rajan@gmail.com
டகம்சபி : +91 9677520336
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உன் முத்தங்்ள
எல்ெகாம் மசமித்து
்வைக்ிமறன் 
ஆறுதல்்ளகா் ! 

நகான் நகானகா் 
இருந்திடை...
எனககுள் நகாமன
லதகா்ெந்து மபகா்ிமறன் !

ப்ிர வைந்த
ஆ்சலயல்ெகாம்
எட்டி நிற்்ிறது
உன் ம்காபத்தில் !

நகாணத்தகால்
நகான் நகாண்ெப்மபகால்
வை்ளந்தகாலும் 
உன் திமிர் ல்காண்டை
தீண்டைலில்
உ்றந்து மபகா்ிமறன்  !

நீ மட்டுமம  அறிந்த 
மவைலறவைரும் அறிந்திரகாத 
எனக்கான எல்்ெககுள் 
இருந்து ரசிக்ிமறன்
உனக்கான எல்்ெ்ய ! 

ரத்ா
�கிருதநலதவலி
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தூய்டம இநதபியா தபிட்ைம் இனட்ககு நாடு முழுவதும் 
பசயற்்டுத்தப்்ட்டு, எஙகும் தூய்டம, எதபிலும் தூய்டம 
வலியுறுத்தப்்ட்டு வருகபி்து. இதற்பகல்லாம் முனமனாடியாக 
7ம் நூற்்ாணடிமலமய தமபிைகம் வபிளஙகபியபிருககபி்து என்து 
்கதபி இலககபியஙகள வைஙகும் பசய்தபி.

டசவ சமயத்தபின சத்தாகவும், வபித்தாகவும் வபிளஙகும் நால்வருள, மருள 
நீககபியராகப் ்பி்நது, தருமமசனராக மா்பி, தபிருநாவுககரசராக தபிருநாமம் 
சூட்ைப்ப்ற்று, அப்்ராக தலஙகளமதாறும் ்பிரமவசபித்து தமபிமைாடு, 
இட்்கதபிடயயும், தனனம்்பிகடக சபிநதடனகடளயும், உலக சமத்துவ 
மநாகடகயும் பசன் இைபமஙகும்  வபிடதத்தவர், தூய்டமயபின நாயகனாக 
நறும்ம் ்ரப்்பினார்.  இடசக கருவபிகடளயும், தாள வாத்தபியஙகடளயும், 
மலர்கடளயும்  ஏடனமயார்  தபிருககரத்தபில் தாஙகபி நபிற்க, உைவாரப்்டை 
டககபகாணடு காட்சபி தரும் சமூக மசவகராய் தபிருநாவுககரசர். 

பூசபிககும் இைத்டதயும், இட் சுவாசபிககும் இைத்டதயும் மநசபிகக வபிரும்புமவார் 
புனபிதத்டதயும் தூய்டமடயயும் முனனபிறுத்தபி வைபி்ை மவணடும் என்டத 
மகாட்்ாைாகக பகாணடு தன வாழநாள முழுவதும் பதாணைாற்்பியவர். 
அநதகாலத்தபில் மககளபின நைமாட்ைம் அதபிகம் இருநத, ஊாபின டமயப் 
்குதபியாக வபிளஙகபிய ஒவபவாரு ஆலயத்தபிலும், தபிருவலகுக பகாணடு 
ப்ருககபி, பவளபிச் சுற்று, உளசுற்று ்குதபிகளபில் முடளத்த முற்பசடிகடளயும், 
மகாடரப்புற்கடளயும் உைவாரத்தால் அகற்்பி சீர்டமயும் பசம்டமயும் பகாணடு 
தபிருமவாடு தபிகைச் பசய்வடதமய பதய்வத்பதாணைாக எண்பி புாபிநதவர் 
தபிருநாவுககரசர்.  தமபிைக நபில எல்டலடய தாணடியும் ஆயபிரகக்ககான 
ஆலயஙகளபில் டகத்பதாணடு புாபிநத, எல்டல தாணடிய பதாணைர். கயபிடல 
காட்சபிககுப்  ்பி்கும் உைவார ்்பியாற்்பியவர். தபிருமருகல் அருமக உளள 
தபிருப்புகலூாபில், மணணுலகபில் அவாபின கடைசபி தரு்ஙகளபிலும் ஓயாது 
பதாணடு புாபிநதவர்.

‘‘நபிடலப்றுமாறு எணணுதபிமயல் பநஞமச நீவா
நபித்தலும் எம்்பிரானுடைய மகாயபில் புககுப்
புலர்வதனமுன அலகபிட்டு பமழுககுமபிட்டுப்
பூமாடலப் புடனநது ஏத்தபிப் புகழநது்ாடி’’ 

என் தபிருவாரூர்ப்  ்தபிகம் மூலம் தூய்டமயான இைம் பதாழுவதற்கான 
இைமாகும் என்டத உலமகார்ககு  ்பிரகைனம் பசய்கபி்ார்.
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 தபிருநாவுககரசாபின இத்தடகய ்்பிககு அ்பி பசய்தவர் அவருடைய 
சமகாதாபியார் தபிலகவதபியார்  ஆவார். நபிச்சயபிககப்்ட்ை க்வர் ம்ார்ககளத்தபில் 
வீரமர்ம் எய்தபியடதத் பதாைர்நது இட்த் பதாணடில் ஈடு்ட்டு வநதார். 
பகடில நதபிககடரயபில் தபிருவதபிடகத்  தலத்தபில் தபிருமைம் அடமத்து ஆலயத்டத  
தூய்டம பசய்தல், அலகபிடுதல், பமழுகுதல் ம்ான் தபிருப்்்பிகடள 
தபினம்மதாறும் பசய்வடத வாழநாளபின தபிருப்்யனாக எண்பி புாபிநதார். 

‘‘காவளர்த்தும் குளநபதாட்டும் கைப்்ாடு வழுவாமல் 
மமவபினர்ககு மவணடுவன மகபிழநதளபித்தும் வபிருநதளபித்தும்’’
- - - - - - - - - - -
‘‘புலர்வதன முன தபிருவலகு ்்பிமா்பிப் புனபி்கன் 
நலமலிஆன  சா்த்தால் நனகுதபிரு பமழுககபிட்டு’’
- தபிருத்பதாணைர்புரா்ம் 

 
்பினனாளபில் சூடல மநாமயாடு தம்டம சநதபித்த தபிருநாவுககரசருககு இமத 
பந்பிடய ம்ாதபித்து எணதபிடசகளுககும் இநதப்்்பிடய எடுத்துச் பசல்ல 
முழுமுதற்கார்மாக இருநதவர். இனட்ககு கஙடகடய சுத்தம் பசய்தல், 
சரஸவதபிடய மதடுதல், காசபிடயத் தூய்டம பசய்தல், தபிருகமகாவபிலில் 
உளள நீர்நபிடலகடள தூர்வாருதல் ம்ான் தபிட்ைப்்்பிகள முழு வீச்சபில் 
நடைப்றுகபி்து. இடவகளுககு மதாற்றுவாயாக இருநத ஒப்்ற்் சமூக 
மசவகராகபிய அப்்டர, தபிருத்பதாணடுககு ஏற்்ார் ம்ால வடிவடமத்ததபில் 
அவருடைய தமகடகயார் தபிலகவாதபியாாபின முயற்சபி முழுமுதலானது. 
இநத நூற்்ாணடின அரசாஙக தபிட்ைமான  தூய்டம இநதபியாவபின  
துவககப்புளளபியாக  13 நூற்்ாணடுகளுககு  முனபு வாழநத தபிலகவாதபியாரும் 
அவர் மூலம் தபிருநாவுககரசரும் ஆற்்பிய ்்பி அளப்்ரும் ்்பியாகும் என்து 
எல்மலாரும் பதளபிதல்  மவணடும்.                                                                     n

வித்லவொ்ி உைர்வு
�ொரொைமொ்க ்கிதடக்கி்து
�த்லவர்்ளுககு ஏசசு

்ரங்தைச த்ர்ந்தும்
த�ொத்லவொைிருக்கின்்து
நகி்ழ்நகித்லக ்லவி

நொடு முடக்ம்
்ொலிைொ் இருக்கின்்து
அப்பொவின் ்டதடபத்ப

த�ொறறு இலத்ல
�ேிதமப்படுத�லில 
நகி்லொ

த்ொதரொேொ ்பரவல
மலிவொ்கி விடடது
மேி� உைிர்

நொடு முடக்ம்
இேி சுதமைிலத்ல
புத�்பத்ப

- மகல்கா்னயூரகாள்
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Very nice cover page. Excellent maga-
zine

Kalaiarasi Thirunavukkarasu

தமபிழபநஞசம் ்த்தபிாபிடகடய பதாைர்பு 
பகாளவடதயபிட்டு மனமகபிழகபிம்ன. 
உஙகள ்த்தபிாபிடகயபின ஆைமான வாசகபி 
நான... இப்்த்தபிாபிடகயபில் நானும் 
ஆககஙகள  ்பிரசுாபிப்்தாயபின எனன 
பசய்ய மவணடும் என் ஒரு வபிளககம் தர 
முடியுமா?

Sheefa Ibraheem

தமபிழபநஞசம் வாசகராக மட்டுமல்லாது, 
இதைபில் எழுதுவடதயும் வபிரும்பும் 
வாசகபிடய / எழுத்தாளடர 
வரமவற்கபிம்ாம், தஙகளபின 
பசாற்களஞசபிய கடத, கவபிடத,  
கட்டுடர, துணுககு, சபிாபிப்பு மற்றும் 
எநத வடிவத்தபிமலனும் எழுதபி எமககு 
மபினனஞசலில் அனுப்புதல் மவணடும். 
சபி்ப்்ானடவகள இதைபில் இைம்ப்்ச் 
பசய்மவாம். நன்பி!ஆககஙகடள 
வபிடரநது அனுப்்வும். நன்பி!

ஆ-ர்

தபிரும் வபிருநது ஒரு சபிறுகடதககான 
இலகக்ம் ப்ாருநதபியுளளது.
கடத நகர்த்தும் வபிதமும் சபி்ப்பு.கரு 
இனட்ய அவசபிய்த்தபிற்கான ஒனறு.
வாழத்துகள.்ாவலர் இராமமவல் 
முருகன கதாசபிாபியராக ்ய்பிககத் 
தகக தகுதபி மபிகுதபியாக ப்ற்றுளளது 
ப்ருடமககுாபியது.

கவபிஞர் ப்ானம்பிதாசன

அருடமயான வடிவடமப்்பில் எப்ம்ாதும் 
ம்ால் அசத்தலாய் ப்ாலிககபி்து.

கவபிஞர் அனுராஜ

மநர்த்தபியான வடிவடமப்பு 
்ர்பி சு் மசகர்

எண்ற்் கவபிஞர்களுககு ஏற்்ம் தரும் 
தபிணட் / தமபிழபநஞசத்தபின டஹககூ 
தபிணட்..

சாரதா K. சநமதாஷ

நல்ல ம்ட்டி, இலககபியத் கட்டுடர ்டித்து 
முடித்த தபிருப்தபி... வளளபியும் வரதரும் 
வாழக தமபிழபநஞசம் சபி்கக வாழத்துகள!

சஙகர்ாணடியன. G

மஹ்்்பின அைகாக நகர்கபி்து.
நபிலாத்மதாைபி சபி்ப்்ாக பதாைடர 
பசலுத்தட்டும்.

மசாடலமலரன, மயபிலாடுதுட்

முதன முதலாக தமபிழபநஞசம் / எனும் 
தமபிழ களஞசபியத்டத முகநூலில் வாசபிகக 
வாய்ப்பு கபிடைத்தது. மபிகக நன்பி, 
இதைபில் பவளபிவநத அத்தடனயும், தமபிழ 
அமுதூட்டிய மதன கபிண்ம்.. வாசபிகக 
வாசபிகக இனபித்தது..! அருடம... சபி்ப்பு..

ராமதாஸ 

பசப்பைம்்ர் மாத தமபிழபநஞசம் 
இதைானது நபிட்ய ்ககஙகளுைன 
்யனுளள ஆககஙகளுைன மனதுககு 
நபிட்வாக இருநதது. கடதகள 
அடனத்தும் ஏதாவபதாரு ்டிப்்பிடனடய 
தநதது சபி்ப்பு. மகா.லீலாவபின  ‘பூர் 
ப்ாற்குைம்’ நூல் மதபிப்புடரடய 
பவகுவாக ரசபித்மதன.
தமபிழபநஞசம் ஆசபிாபியர் அமபின வீட்டுத் 
தபிரும் அ்பிவபித்தலும் தபிரும் 
புடகப்்ைமும் மற்றும்  வாழத்துக 
கவபிடதகளும் மகுைமாய் இதழுககு சபி்ப்பு 
மசர்த்தன. இதைபின தரம் முதல்தரமாக 
உளளது.பதாைரட்டும் உஙகள தமபிைபின 
மசடவ!

இளமா்ன, வபிருத்தகபிாபி
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கைநத இதைபின அத்தடன அம்சஙகளும் 
தனபி அைகுைன மபிளபிர்நது, இதழுககுப் 
ப்ருடம மசர்த்தன. எழுதபிய 
்டைப்்ாளபிகளுககு எனது வாழத்துகள!

மஙடகயர்ககரசபி, தஞசாவூர்

கவபிடதகள, கடதகள, கட்டுடரகபளன 
கடளகட்டுகபி்து தமபிழபநஞசத்தபின 
பசப்பைம்்ர் இதழ. அதன சபி்ப்்ான 
வடிவடமப்பும், ஆககஙகளும் அதன 
அைகுககு பமருகூட்டி, ்ார்ட்சமபின்பி 
அடனவடரயும் அரவட்த்து 
வைபிநைத்தபிச் பசல்கபி்து. நன்பி!

முஹமட் அஸீம், ஒலுவபில்

பசனற் இதழ எமககு இனபிடமயான 
பசய்தபிகடளயும் அம்சஙகடளயும் அளளபி 
வநதது.  ஆமராககபியபசல்வபியபின கவபிடத 
அருடம. அவருககும் ஏடனமயாருககும் 
வாழத்துகள! ்லதரப்்ட்ை 
ம்ாட்டிகடளயும் அ்பிவபித்தால் இனனும் 
சபி்ப்்ாக இருககுமம!

ராயப்்ன, பசனடன

தனது ஐம்்த்மதாராவது ஆணடை 
எட்ைவபிருககும் தமபிழபநஞசம் இதழ 
இனனும் ்ல நூற்்ாணடுகள பசைபித்த 
தமபிமைாடு நடை்யபில வாழத்துகபிம்ன.

கவபிஞர்.மமனா, பூநதமல்லி

்ாவலர் டவயவன மற்றும் ்ாவலர் 
வளளபிமுத்துவபின மநர்கா்ல்கள 
அசத்தல். நபிட்ய வபிையஙகடள 
தமபிழபநஞசம் வாசகர்கமளாடு 
்கபிர்நததபில், ்பிரமபிப்புைன 
கற்றுக பகாணைடவ ்ல. நன்பி! 
எப்ம்ாதுமம ஓர் எதபிர்்ார்ப்புைன 
இதடைப் புரட்டுமவன. ஏராளமான 
வபிையஙகள தபிருப்தபிகரமாகவும், 
மகபிழச்சபியூட்டுவதாகவும்  அடமநதுளளன.
உலகத்தரமாக தபிகழவதபில் 
தமபிழபநஞசத்துககு நபிகமரதுமபில்டல.

வானமதபி சுதாகரன, மவப்்ஙகுளம்

ஒரு இதடை நைத்துவது இலகுவான 
காாபியமல்ல. அதபிலும்  ஐம்்து 
வருைஙகளாக பவற்்பிகரமாக 
நைத்துவபதன்து சாதடனதான. 
அடதவபிை அடனவடரயும் வசீகாபிககும் 
வபிதமாக ஆககஙகடள மசர்த்து, மகார்த்து 
வடிவடமத்து எம் கரஙகளபில் தவைச் 
பசய்வபதன்து உலகசாதடன. இநத 
பவற்்பிககுப் ்பினனால்  வபிைாமுயற்சபியும் 
கடின உடைப்பும் இருப்்டத உ்ர 
முடிகபி்து.  ஆசபிாபியர் தமபிழபநஞசம் 
ஐயாவுககு மனமார்நத நன்பி!

மமகஷபினபி  ஸ்ரீதர், வபியாசர்்ாடி

சபி்ப்புமபிகக அம்சஙகடளத் தாஙகபி வரும் 
தமபிழபநஞசம் இதழ அடனவரதும் 
மனஙகவர்வதபில் வபியப்ம்துமபில்டல. 
தரமான ஆககஙகள தநது அடனவாபின 
தபி்டமககும் களம் அடமத்துக 
பகாடுககும் இவவபிதைபின சபி்ப்பு 
பசால்ல வார்த்டதகளபில்டல.  சபி்ப்்ான 
பதாைர்கடத ‘மஹ்்்பின’ வபிறுவபிறுப்்ாக 
அடமநதுளளது. கதாசபிாபியருககும்,ஏடனய 
எழுத்தாளர்களுககும் நல்வாழத்துகள!

சீ.ஏ.ஏ ந்ார், மருதஙமக்பி

பசப்பைம்்ர்  இதழ ்டித்துச் 
சுடவத்மதன. அடனத்துமம மடலத்மதன. 
‘தபிரும் வபிருநது’ கடத நாயகன இககால 
இடளஞர்களுககு முனனுதார்மாக 
வபிைபிப்பு்ர்டவத் தநது பசன்து 
அருடம. எழுதபிய இராமமவல் முருகனுககு 
வாழத்துகள! 

சபித்தபிராமதவபி கரு்ா, நுஙகம்்ாககம்

்ககத்தபிற்கு ்ககம் அருடமயான 
கட்டுடரகள, கவபிடதகள.முழுடமயான 
நவரச மாத இதழ.. ஆசபிாபியாபின 
அர்ப்்்பிப்பு ்ககத்தபிற்கு ்ககம் 
பதாபிகபி்து...

முஹம்மது ஷர்்பிலா யாகூப்

இ்தழ் சி்றப்பாகிட வைாசகரகள் �டல் வைழனி வைகுககும். நன்்றி!
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  மை லூசு ்யமல, மவடல 
மவடலனனு மட்டும் அடலயாமத பகாஞசம் 
ப்ாணைாட்டிககும் மநரம் ஒதுககு, நீ 
அவளுககாக தான ்்ம், ்்ம்னு  ஓடு். 
அது எனககு பதாபியும் ஆனா... உன அனபு 
அவளுககு புாபியடலமய, முதல்ல உன 
அனட் அவளுககு புாபிய டவ, அவளுககாக 
மநரம் ஒதுககு அதுககப்பு்ம் நீ ் ்த்துககு 
்பினனாடி ஓடுைா எனறு அதட்டியமதாடு 
மட்டுமபின்பி மகா்பித்து பகாணடு தன 
அம்மா வீட்டுககு ப்ாட்டியும், டகயுமாய் 
பசன் தன மருமகடள அடைத்து வரும் 
்டி தன மகன முத்துமவலிைம் பசானனார் 
கநடதயா.
 அப்்ா ம்ச்டச தட்ைாத முத்துமவல் 
மநராக தன மாமபியார் வீட்டுககு பசன்ான.
 அவடன வாசலில் ்ார்த்ததும் 
‘‘வாஙக மாப்ள எப்்டி இருககீஙக, உளள 
வாஙக மாப்ள.  அப்்ா, அம்மா எல்லாரும் 
நல்லா இருககாஙகளா ?’’ 
 ‘‘எல்லாரும் நல்லா இருககாஙக 
அத்டத. நீஙக, மாமா எல்லாரும் நலம் தானா?’’
 ஆ ண ை வ ன  பு ண ் பி ய த் து ல 
நாஙக நல்லா இருகமகாம் மாப்ள. 
 அத்டத அனட்ககு மகா்த்துல 
ஒரு வார்த்டத ம்ாடினனு பசால்லிட்மைன, 
அவ மமல என உசுடரமய வச்சு இருகமகன. 
இப்்டி நாயாட்ைம் ஓடி, ஆடி உடைச்சு 
சம்்ாதபிககபி து எனககு மட்டுமா அவளுககும் 
மசர்த்து தாமன, வருஙகாலத்துல ப்ா்கக 
ம்ா் எஙக புளடளகளுககாகவும் தாமன...
 ் ் ம் ,  ் ் ம் னு  ஏ ன  ஓ டு ் 
்ாசத்மதாை மதபிப்பு பதாபியுமானனு மகட்கபி்ா  
அத்டத, என சபினன வயசுல இருநது 
கூை ்டிச்சு வளர்நத என நண்ன மதவா 

அபுதா்பியபில ஓரளவுககு நல்ல மவடலயபில 
இருநதான.  மாசாமாசம் வீட்டுககும் 
ஒழுஙகா ் ்ம் அனுப்்பினான ஆனா கைநத 
பரணடு வருஷமா அவன கம்ப்னபியபில 
பகாமரானாவ கார்ம் காட்டி வருை 
வபிடுமுட் தரடல அவன ப்ாணைாட்டி 
பசஞச அனபு பதால்டலயால மவடலடய 
மகனசல் பசய்து வபிட்டு பசன்ான. அவன 
குடும்் வாழகடக ஒரு ஆறுமாசம் நல்லா 
ம்ாச்சு, மாச மாசம் டகயபிருப்பு குட்யமவ 
குடும்்த்துல ்பிரச்சடன அதபிகமாயபிடுச்சு. 
வறுடமயும், பவறுடமயும் அவன குடும்் 
வாழகடகயபில வநததால அத்தானனு, 
மாமானனு பசானன அவன ப்ாணைாட்டி 
மகா்த்துல அவஙக குடும்் உறுப்்பினர் 
முனனாடிமய குடும்்ம் நைத்த பதாபியாத 
நீபயல்லாம் ஆம்்டளயானனு மகட்ைதால 
்ாவபி ்ய மானம் பகட்டு ம்ாச்சுனனு 
வபிரகதபியபில வபிஷத்டத வாயபிலும், காதபிலும் 
ஊத்தபிககபிட்டு ் ாவப்்ட்ை உசுடர ம்ாககபிக 
கபிட்ைான. 
 பராம்் கலகலனனு சபிாபிச்சுககபிட்டு, 
வாழகடகயபில எடத ் த்தபியுமம கவடல ் ைாத 
அநத லாஸட் ப்னஞ வாசு வாழகடகயபில 
தற்பகாடல ்ண ப்ிககுவானனு கனவபில 
கூை நான நபிடனச்சு ்ார்ககடல அத்டத.
 காமலஜல கூை பலகச்சரர், ்சஙக, 
ப்ாணணுஙகனனு எல்லாடரயும் கபிணைல் 
்ண ப்ிககபிட்டு பராம்் ் ாலியா சுத்தபிககபிட்டு 
தபிாபிஞச ்ய ,அவடன அநத கண்ாடி 
ப்ட்டியபில ப்ா்ம்மா ்ார்ககபி ப்் என 
உயபிமர ம்ான மாதபிாபி இருநதுச்சு அத்டத.
 ப்ாணணுஙகளுககு இப்் இருககபி் 
சநமதாசம் மட்டும் தான ப்ருசா பதாபியும் 
ஆனா வருஙகாலத்டத ்த்தபி பயல்லாம் 
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ப்ருசா கவடலபயல்லாம் ்ை மாட்ைாஙக, 
இப்் என ப்ாணைாட்டிககாக எல்லாம் 
வபிட்டிட்டு அவளுககாக மட்டும் இருநமதனா 
அவள இப்ம்ாடதககு சநமதாசமா இருப்்ா 
ஆனா அநத சநமதாசம் பராம்் நாடளககு 
நீடிககாது. நான இப்்டி ஓடி, ஆடி 
உடைககபி்மத உஙக ப்ணணுககாக தான. 
என நண்னபின மடனவபி ம்ால ்்ம் 
இல்டலனனா என ப்ாணைாட்டியும் அநத 
வார்த்டதடய பசால்லிை கூைா துனனு பராம்் 
்யத்மதாைமய வாழும்ன, அவளுககாக 
எஙக வருஙகால வாழகடகககாக தான 
உடைககபிம்ன. என அனட  ்எப்  ்புாபிஞசபிகக 
ம்ா்ாமளா?
 அநத மகா்ககாாபிககு எப்் நல்ல 
புத்தபிய பகாடுகக ம்ா்ாமனா அநத 
கைவுள ?
 நீஙக கவடல ்ைாதீஙக மாப்ள 
சபினன ப்ாணணு தாமன வருஷம் ம்ாக, 
ம்ாக ்ககுவம் வநதபிடும். உஙகளுக 
குனனு ஒரு குைநடத ப்ா்நதா எல்லாம் 
சாபி ஆயபிடும். நாஙக புத்தபிமதபி பசால்லி 
அனுப்்பி டவககபிம்ாம் மாப்ள.
 மவ்ாம் அத்டத நாமன அவன 
ரூமுககு ம்ாய் மனனபிப்பு மகட்டிட்டு எஙக 
வீட்டுககு கூட்டிட்டு ம்ாம்ன. அப்்ா 
கூை கணடிஷனா பசால்லிட்ைார். வநதா 
மருமகமளாை தான வரணும்னு, தநடத 
பசால்மபிகக மநதபிரமபில்டல அதனால என 
ப்ாணைாட்டிமயாை தான இநத வீட்டை 
வபிட்டு ம்ாமவன.
 எவவளவு பசானனாலும் நீஙக 
மகட்க மாட்டீஙக நீஙகமள ம்ாய் அநத 
்பிடிவாத காாபியபின மகா்த்டத குட்ச்சு 
உஙக வீட்டுககு பகாணடு ம்ாஙக.
 பைாக.. பைாக 
 ஹ்ம் உளள வாஙக 
 நான தானனு எப்்டி கணடு்பிடிச்ச 
 இது எனன காடரககுடி ம்ல்ா, 
இருககபி்து ஒரு ரூம், ஒரு ஹால். நீஙக 
ம்சு்து என ரூமுககு மட்டுமல்ல, ் ககத்து 
வீட்டுககும் மகட்டிருககும்.
 மமைத்துககு என மமல உளள 
மகா்ம் இனனும் ம்ாகடலயா,ஏமதா 
மகா்த்துல ம்ாடினனு பசால்லிட்மைன 
ப்ளீஸ எனடன மனனபிச்சபிடுடி.

 பவறும் வார்த்டதயால பசானனா 
உனடன மனனபிககனுமா ?
 மவ் எனன பசய்யணும் 
 என காலுல வபிழு 
 அ வ  ப ச ா ன ன  ம று ப ந ா டி ம ய 
அவள காலில் வபிை பசன்வடன அவள 
டககளால் தடுத்தாள.
 சாாபிஙக நீஙக அம்மாகபிட்ை ம்சபி 
னடத எல்லாத்டதயும் நான மகட்மைன. 
உஙக அனட் இப்் முழுடமயா 
புாபிஞசுககபிட்மைன. வாழகடகககு ்்மும் 
முககபியம், ்ாசமும் முககபியம்.., ்்த்தால 
மட்டுமம வாழநதபிை முடியாது, ்்ம் 
இல்லாமலும் வாழநதபிை முடியாதுனனு 
இப்் புாபிஞசுககபிட்மைன.
 அட்லீஸட் வாரத்துககு ஒரு முட் 
யாவது பவளபிமய கூட்டிட்டு ம்ாஙக, 
அநத ஒருநாள எனககாக வாழுஙகள அது 
ம்ாதும் என்ாள.
 எனன நபிடனத்தாமளா பதாபிய 
வபில்டல சட்பைன அவடன அட்த்து 
பகாணைாள. 
 இப்் என புஜ்ு குட்டிககு எனன 
மவணும் ?
 ஐ லவ யூனனு காது குளபிர அநத 
மூணு வார்த்டதய பசால்லிட்டு இனனும் 
பகாஞச மநரத்துககு அப்்டிமய இறுகக 
கட்டி புடிச்சுககபிட்டு லவ ்ணணுைா 
மச்சான எனறு பசால்லி பகாணமை 
அவன பநஞசபினபில் பசல்லமாய் புடதநது 
பகாணைாள.
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 இனனும் முகுநதனால் ம்கக முடிய 
வபில்டல தாத்தாவபின ்சுடமத் மதாட்ைம்.
 அவனுடைய தாத்தா எட்டு ஏககர் 
ந பிலம் டவத்தபிருநதார் மூனறு ஏககர் 
நபிலத்தபில் ப்ாபியப் ப்ாபிய மாமரஙகள 
வளர்நத அைர்நது கபிைநதது.
 சீசனுககு சுடவகக எல்லா வடக 
யான மாஙகனபியும் அஙகு கபிடைககும் மற்் 
ஐநது ஏககர் நபிலம் ்சுடம ம்ார்த்தபியதாய் 
்யபிர் வடககள  கா்ப்்டும்.
 கணணுககு எட்டியவடர ்சுடம 
யான குளபிர்ச்சபியான இைம் மனதுககு இதம் 
தரும் நபிலமது.
 குருவபிகள கூடும், குயபில்கள ்ாடும், 
கபிளபிகள ம்சும், அதபிகாடலமதாறும் அலாரம் 
இல்லாமல் மசவல்கள எழுப்்பி வபிடும், 
கபி்ற்்பில் மீனகள துளளபி வபிடளயாடும்.
 ஒவபவாரு காட்சபிகளும் ்ார்ப்் 
தற்கு அைகாகவும், மனடத மயககக 
கூடியதாகவும் முகுநதன உ்ர்நது அனு் 
வபித்த அநத நாட்கடள நபிடனத்து ப்ரு 
மூச்சு வபிட்ைான.  
 தாத்தா க்நத ்ாலில் தண்ீர் 
மசர்ககாமல் அப்்டிமய பகாணடு வநது 
பகாடுகக ் ாட்டி  நன்ாக பகாதபிககடவத்து 
அதபில் நாட்டு சர்ககடரடய ம்ாட்டு சூடு 
்்கக  ஆற்்பி பகாடுப்்ாள.
 அநதப் ்ால் குடித்து பவகு 
நாளாயபிற்று ்தமான ராகபி களபி பசய்து 
சூைாய் தட்டில் இட்டு பவநத க்பிமயாடு 
ஆவபி ்்ககும் சூைாக மணசட்டியபில்  
பகாதபித்த குைம்ட் இ்ககபி  அதபில் 
ஊற்றுவாள களபிடய அதபில் பதாட்டு 
வாயபில் டவககும்ம்ாது தபிருபநல்மவலி 
இருட்டு கடை அல்வாடவ ம்ால   
பதாணடைககுைபிககுள சூைாய் இதமாய் 
கடினப் ்டுத்தாமல் இ்ஙகும்  இப்் 

யாரும் அப்்டி க்பி பசய்து ்தமாய் ம்ாை 
ஆளபில்டல வருநதபினான.
 தண்ீர் மசர்ககாத பகட்டித்தயபிர் 
கணடிப்ம்ாடு உ்மவாடு மசர்த்துக 
பகாளள வற்புறுத்தும் ்ாட்டி மைபித்ததபில் 
மனம் வலித்தது. 
 தபினம் மமார் சபிலிப்்பி பவணட் 
எ டு த் து  ப ந ய் ய ா ய்  உ ரு க க பி   சூ ை ா ன 
்ருப்பு சாதத்தபில் அடதயபிட்டு அவடன 
பகாழு பகாழுபவன வளர்த்த ்ாட்டிடய 
அவனால் எனறும் ம்கக இயலாது.
 வருைஙகள கைநது ஓடிற்று.
 ஒவபவாரு மகாடை காலத்தபிலும் 
பவயபில் பகாடுடம தாஙகமுடியாமல் 
பசனடனயபிலிருநது மாமா, அத்டத மற்றும் 
உ்வபினர்கள அவர்களுடைய ்பிளடள 
கமளாடு மதாட்ைத்தபிற்கு வநது  ்பிளடள 
களபின வபிடுமுட் நாட்கள முடியும் வடர 
எஙகமளாடு இருப்்து வார்த்டதகளால் 
வபிவாபிகக முடியாத சநமதாசஙகள.
 அநதத் தரு்ஙகள வாழவபில் 
கபிடைத்த ப்ாககபிஷம் நாட்கள  ஒவபவாரு 
நாளும் ஆடிப்்ாடி, ஒருவடரபயாருவர் 
மகலி பசய்து,யார் எப்்டி ம்சுவார்கள 
குடும்்த்தபில் எப்்டி நைப்்ார்கள என்டத 
எ ல் ல ா ம்  டி ர ா ம ா ட வ  ம ் ா ல  ப ச ய் து 
காட்டும் ப்ாபிய மாமாடவ அவனால் 
ம்கக முடியவபில்டல.
 வபிதவபிதமாய் சடமத்து, ்ாபிமா்பி, 
அனபு ்ாராட்டி வபிடுமுட் முடிநது 
உ்வுகள ்பிாபிநது பசல்லும் ப்ாழுது 
் பி ா பி ய  மு டி ய ா ம ல்  க ண ்ீ ர்  வ பி ட் டு 
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ஒருவடரபயாருவர் கட்டியட்த்து முத்த 
மபிட்டு எழுகபின் அநத காட்சபிகபளல்லாம் 
இனறு கா் இயலாமல் ம்ானது.
 கார்ம் தாத்தா இ்நத ்பி்கு 
முகுநதனபின அப்்ாவும், உைன ் பி்நத இரு 
தம்்பிகளும் அநத மதாட்ைத்டத ்ராமாபிகக 
முடியாமல் வபிடலககு வபிற்று வபிட்ைார்கள.
 முகுநதனபின அப்்ா மலத் ்ட்ைட் 
யபில் மவடல பசய்த்டியால் அவர் பசன 
டனடய மநாககபி தன குடும்்த்மதாடு 
்ய்ப்்ட்ைார்.
 முகுநதனபின மீதபி வாழகடக ஆவடி 
யபில் தான ஆரம்்பித்தது பசனடன வாழகடக 
அவனுககு அபசௌகாபியமாகதான ஆரம் 
்த்தபில் ்ட்ைது.
 கார்ம் அஙமக கபிராமபிய ம்ம் 
இல்டல நபி்ம் இல்டல எதார்த்தமான 
மனபிதர் கடளத் மதடினான ்ககத்தபில் 
பகாடல வபிழுநதாலும் எட்டிப்்ார்ககாத 
்ககத்து வீட்டினர்கடளதான வபிசபித்தபி 
ரமாய் சநதபித்தான.
 நாட்கள பசல்ல பசல்லதான இஙகும் 
ஈரமுளள மனபிதர்கள வாழகபி்ார்கள என 
்டத உ்ர ஆரம்்பித்தான.
 பசனடனயபில் எப்்டிமயா ்டித்து 
சபிவபில் என்பினபியர் ஆனான.
 அஙமகமய ப்ண ்ார்த்து தபிரு 
ம்ம் நைத்தபி டவககப்்ட்ைது இரணடு 

ப்ிளடளகள ப்்ி நதார்கள முதல் ப்ண 
ப்ிளடள இரணைாவது ஆண ப்ிளடள.

 வாழகடகச் சககரம் மவகமாய் 
சுைல ஆரம்்பித்தது மதடவகள ப்ருகபியது 
்பிளடளகளுககு ்டிப்பு பசலவு ,வீட்டுத் 
மதடவகள அதபிகாபிகக மவடலயபிமல 
மூழகபிக கபிைநதான.
 சபிலமநரஙகளபில் தன கபிராமத்தபின 
்சுடம நபிடனவுகள வநது ஆட்பகாளளும்
ஒவபவாரு நாளும் வீட்டின பமாட்டை 
மாடியபில் கயபிற்று கட்டிலில் தடல 
யட்யபில் தடல சாய்த்து வானத்டத 
அண்ார்நது ்ார்ககும்ம்ாது...
 அநத நட்சத்தபிரஙகமளாடு அவன 
ம்சுவான  ‘‘ஏய் நட்சத்தபிரஙமள! நபிலமவ! 
எஙகள மதாட்ைத்தபின கயபிற்று கட்டிலில் 
்டுத்து ்ார்ககும்ம்ாது அஙமகயும் 
நீஙகள தாமன எனடன சநதபித்தீர்கள 

   |
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இனனும் எனடன நீஙகள ம்ககவபில்டல 
பசனடன வநததும் எனடன சநதபித்துக 
பகாணடிருககபி்ீர்கள ஆனால் என 
கபிராமத்டத நான இனனும் சநதபிகக 
இயலாமல் இஙமக நகர வாழகடகயபில் 
என மதடவகளுககாக நசுஙகபிக பகாணடு 
இருககபிம்ன ஒவபவாரு நாளும்’’ என 
மனதபிற்குள வருநதபினான
 முகுநதனபின இரு ்பிளடளகளும் 
ஒவபவாரு நாளும்  ‘‘அப்்ா கடத பசால்லுஙக 
இனடனககு எனன கடத பசால்ல ம்ா்ீஙக’’
 ஒவபவாரு நாளும் பமாட்டை 
மாடியபில் நட்சத்தபிரஙகமளாடு தன மனடதப் 
்பிட்த்துகபகாணடு ்பிளடளகளுககு 
சுவாரசபியமாக  இளடமயபின நபிகழவுகடள 
கடதயாக கூறுவான. 
 ்பிளடளகள அடவகடளபயல்லாம் 
காட்சபிகளாய் தன மனதபிற்குள நபிட்த்துக 
பகாளளும். 
 அவனுககுத் பதாபிநதபதல்லாம் அவ 
னுடைய கபிராமம், அவனுடைய மதாட்ைம் 
அநத நபிகழவுகடளமய பதாைர் கடதயாக  
ஒவபவாரு நாளும் ்குதபி ்குதபியாக 
அவர்களுககு பசால்லிக பகாணடு வநதான.
 ்பிளடளகளபின மனத்தபிடரயபில் அநத 
கபிராமத்தபின காட்சபிகள ்தபிநது ம்ாயபிற்று 
அவன கபிராமத்டத வபிட்டு நகரத்துககு வநது 
்ல வருைஙகள ஆயபிற்று  கபிராமத்டதமய 
க ா ் ா த  த ன  ் பி ள ட ள க ளு ட ை ய 
உளளஙகளபில் கபிராமத்டத குடி டவத்தான 
தான வாழநது மதாட்ைத்டத நபிடல 
நபிறுத்தபினான
 ்பிளடளகள அவடன வற்புறுத்தபி 
னார்கள ‘‘அப்்ா இநத மம மாத லீவுககு 
கணடிப்்ா உஙக கபிராமத்துககு, அநத 
மதாட்ைத்துககு எஙகடள கூட்டிட்டு 
ம்ாஙக அப்்ா’’
 அ வ னு ம்  ஆ வ ல்  ப க ா ண ை ா ன 
‘‘பவகு நாளாயபிற்று கணடிப்்ா நம்ம 
ம்ாம்ாம்  நல்லா என்ாய் ்ண் 
ம்ாம்ாம் அஙக இருககபி் மதாட்ைத்துக 
கபி்ற்்பில் குதபித்து மீடனப்ம்ால நீநத 
ம்ாம்ாம்’’  என்ான.
 ஆணடுத் மதர்வு எழுதபிக பகாணடி 
ருககும் அநத ்பிளடளகளுடைய உளளத் 
த பி ல்  ஒ வ ப வ ா ரு  ந ா ளு ம்  ் ாீ ட் ட ச 

எப்ப்ாழுது முடியும் ்ய்ம் எப்ப்ாழுது 
துவஙகும் எனும் ஆவல் நபிரம்்பிக கபிைநதது
முகுநதனபின மடனவபி சரசும் «ஏஙக 
எனககும் உஙக கபிராமத்டத ்ாககணும் 
ஆடசயா இருககு, உஙக தம்்பி குடும்்த்த 
எல்லாம் ்ார்த்து பராம்் நாளாச்சு» 
என்ாள.
 ஒருவைபியாக ப்ிளடளகளுககு ்ாீட்டச 
எல்லாம் முடிநதது  ‘‘அப்்ா எப்  ் லீவு 
ம்ாை ம்ா்ீஙக பசால்லுஙக’’ ்பிச்சபி 
எடுககாத குட்யாக அப்்ாவபின மனடத 
குடைநதார்கள.
 முகுநதன ஆபீஸில் ்த்து நாட்கள 
லீவு மவணடுபமன லீவு பலட்ைர் எழுதபி 
பகாடுத்தான.
 சரசு அநத கபிராமத்தபிற்கு பு்ப்்ை 
அதற்கான எல்லா ஆயத்தஙகடளயும் 
பசய்து பகாணடிருநதாள.
 முகுநதனபின தம்்பி  குைநடதககு 
்ஞசால்  ஆன கரடி ப்ாம்டமடய வாஙகபினாள 
காரம், இனபிப்பு எல்லா வற்ட்யும் வாஙகபி 
ட்யபில் அடுககபி டவத்தாள.
 ்பிளடளகள அஙமக தஙகபி உடை 
மாற்்பிக பகாளள மதடவயான உடை 
கடள எடுத்து டவத்தாள.
 முகுநதனும்  ஏசபி ்ஸஸில் டிகபகட் 
ாபிசர்வ பசய்தான.
 அடுத்தநாள ்பிளடளகள உற்சாக 
மாய் வீட்டில் எழுநதார்கள ‘‘அப்்ா எப்் 
ம்ாம்ாம்’’ ஆவலில் துளளபினார்கள.
 ‘‘பகாஞசம் ப்ாறுடமயா இருஙகப்்ா 
டநட்டுதான கபிளம்் ம்ாம்ாம் ்தபிபனாரு 
ம ப்ிககு’’
 ்பிளடளகள அநத கபிராமத்டதயும் 
மதாட்ைத்டதயும் கணடு  ஆனநதம் பகாளள 
துடித்துக பகாணடிருநதார்கள.
 ்பிளடளகளபின மனதபிற்குள காட்சபி 
களாய் வபிடதத்த மதாட்ைத்தபில் அவர்களபின 
கற்்டனகள ப்ருகபி  பகாணடிருநதது.
 புது இைம், புது மககள, புது 
கபிராமத்டத ் ார்ககும் அவளபில் ் பிளடளகள 
இருவரும் ஆடச ப்ாஙக ்ல கடதகடள 
ம்சபிகபகாணடு இருநதார்கள.
 இரவு வநதது ஆட்மைா வீட்டிற்கு 
முன்ாக வநது நபிற்க மூனறு ட்கடள 
எடுத்து ஆட்மைாவபில் டவத்தார்கள
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அ வ ன பி ன  த ம் ் பி  அ ந த  க பி ர ா ம த் த பி ல் 
மளபிடகககடை டவத்தபிருநதார்  பவநநீாபில் 
எல்மலாரும் குளபித்தார்கள காடல டி்ன 
அஙமக பசய்யப்்ட்ைது
 தம்்பியபின  குைநடத ்ைகுவதற்கு 
சஙமகா்ப்்ட்ைது 
 முகுநதனபின தம்்பி அண்டன 
்ார்த்து பசானனான ‘ ‘அதுககுதான 
அடிககடி இஙக வரணும், ம்ாகணும் இப்் 
யாரு எனமனனனு பதாபிய மாட்மைஙகுது 
எ ல் ல ா ம்  மு த லி லி ரு ந து  ஆ ர ம் ் பி க க 
மவணடியதா இருககு’’ என சபிாபித்தாள.
 ‘‘எஙகைா வரமுடியுது நபிடனச்சாலும் 
மவடல சாபியா இருககு’’ என தன நபிடல 
டமடய ்தபிலாக கூ்பினான முகுநதன.
 ் பி ் கு  மு கு ந த ன பி ன  ம ட ன வ பி 
பகாணடு வநதபிருநத கரடி ப்ாம்டம 
டயயும், சாகமலட்ஸகடளயும் அநத 
்பிளடளயபின டகயபில் பகாடுத்து அவடள 
க ட் டி  அ ர வ ட ் த் து   க ன ன த் த பி ல் 
முத்தமபிட்ைாள.
 மு கு ந த ன பி ன  த ம் ் பி  ம ட ன வ பி 
‘‘்ாப்்ா ப்ாபிய அம்மாைா உனடன 
்ார்கக ஆடசயா வநது இருககாஙக ்ாரு 
அககா, அண்ன’’  என அ்பிமுகப்்டுத்தபி 
டவத்தாள
 பகாஞச மநரத்த பில் சக்மாய் 
அநத ்ாப்்ா ்ைக, ம்ச ஆரம்்பித்தாள  
சாகமலட்டும் ப்ாம்டமயும் பகாடுத்ததால்  

 ்பி்கு அவர்களும் உளமள நுடைய 
ஆட்மைா நபிரப்்பிக பகாணைது மகாயம் 
ம்டு ்ஸ ஸைாணடில் வநது ஆட்மைா 
நபிற்க இ்ஙகபிக பகாணைார்கள.
 ச ா பி ய ா க  ் த பி ம ன ா ரு  ம ் பி க கு  
சூப்்ர் டீலகஸ ்ஸ வநது நபிற்க. ாபிசர்வ 
பசய்யப்்ட்ை சீட்களபில் ஏ்பி ஆடசமயாடு 
உட்கார்நதார்கள. 
 முகுநதனபின ப்ிளடளகள வணடியபில் 
ஏ ப்ியதபில் இருநது சும்மா இருககவபில்டல 
அப்்ாவபிைம் ஆயபிரம் மகளவபிகள மகட்ைார் 
கள ‘‘அப்்ா நீஙக குளபிச்ச கபி த்துல தண ப்ி 
இருககுமா? அஙக இருககபி  ்னஙகள 
எல்லாம் எப்்டி இருப்்ாஙக? மதாட்ைம் 
எப்்டி  இருககும்?’’
 இப்்டி ்பிளடளகள மகட்கும் 
எல்லா மகளவபிகளுககும் சடளககாமல் 
்தபில் கூ்பினான.
 இரணடு ம்பி மநரம் மகளவபிகள 
மகட்ை அநத ்பிளடளகள முகுநதனபின 
மதாள மீதும் மடி மீதும் சாய்நது கடளத்து 
உ்ஙகபினார்கள.
 அவன  மடனவபியும் ப்ிளடளகளபின 
சநமதாசம்தான எனது சநமதாசம் என்டதப் 
ம்ால அவடன ்ார்த்தாள. வபிடிநதது ்ஸ 
ஸைாணடில் ்ஸ நபிற்க  இ்ஙகபினார்கள 
இவர்களுககாக காத்தபிருநத காாபில் ஏ ப்ி வீடு 
வநது மசர்நதார்கள.
 அது முகுநதனபின தம்்பி வீடு 
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சபிமனகம் ஆகபிவபிட்ைாள.
 «சாபி தம்்பி நம்ம மதாட்ைத்துககு 
ம்ாயபிட்டு வரலாமா»
 ‘‘சாபி அண்ா’’ பவளபிமய நபிறுத்தபி 
டவககப்்ட்டிருநத காருககுள எல்மலாரும் 
ஆடசமயாடு  நுடைய முகுநதனபின தம்்பி 
கார் ஓட்டினான.
 ்த்து நபிம பிைத்தபில் கார் அநத 
மதாட்ைத்டத அடைநதது.
 கார் நபிறுத்தப்்ட்ைது ‘‘மைய் நம்ம 
மதாட்ைம் எஙகைா’’ முகுநதன மகட்ைான.
 ‘‘இதுதான அண்ா’’
 ‘‘எஙகைா வயல்மல காம்ாம், 
கபி்று காம்ாம், மாநமதாப்பு காம்ாம்’’

 ‘‘அண்ா இநத ஏாபியாவுககு சபிப்காட் 
வருதுனனு இநத நபிலத்டத வாஙகபினவரு  
்பிளாட் ம்ாட்டு எல்லாத்டதயும் வீடுகட்டி 
வபித்துட்ைாரு   மாமரத்த எல்லாம் கதவுகள 
பசய்யவும் ்னனல்கள பசய்யவும் பவட்டி 
அறுத்து எடுத்துட்ைாரு’’
 முகுநதன ஏமாநது ம்ானான 
மனடத யாமரா  ரம்்த்தால் ம்ாட்டு 
அறுப்்டதப்ம்ால  உ்ர்நதான.
 அடத வபிை அவன ்பிளடளகள 
அதபிகமாய் ஏமாற்்ம் அடைநதார்கள.
 முகுநதனபின ஏமாநத முகத்டத 
்ார்த்து அவனபின  தம்்பி  «அண்ா நம்ம 
ஊரு பராம்் மா்பிடுச்சு  இஙக கம்ப்யூட்ைர் 
பசனைர் இருககு, ப்ாபிய மஹாட்ைல்கள 
இருககு, மளபிடககடை நபிட்ய ஆயபிடுச்சு  
நீ நபிடனககபி் மாதபிாபி எல்லாம் இல்ல 
அண்ா» என்ான. 
 ‘‘அப்ம்ா ஒவபவாரு நாளும் 
என ்பிளடளகளுககு நான பசால்லிய 
மாநமதாப்பு, ்சுடம வயல்கள, ம்சும் 
க பி ள பி க ள ,  கூ வு ம்  கு ய பி ல் க ள  எ ங ம க ? 
அவனபின  மனதபிற்கு உளளாய் வபிடை 
பதாபியாத மகளவபிகள அடவகள.
 ்பிளடளகளபின முகத்டத ் ார்த்தான 
அவர்கள ஏமாற்்த்மதாடு ‘‘அப்்ா நீ 
பசானனபதல்லாம் ப்ாய் இனபி நீ எடத 
பசானனாலும் நாஙக நம்் மாட்மைாம்’’ 
என்ார்கள. 
 கைவுமள இவர்களுககு எப்்டி 
நான ்தபில் பசால்ல இயலும் அவனபின 
ம ன ம்  வ லி த் த து  ஒ வ ம வ ா ர்  இ ர வு ம் 
்பிளடளகளுககு பசானன கடத எல்லாம் 
இப்ப்ாழுது அர்த்தம் அற்்தாய். 
 இ ர ண டு  ந ா ட் க ள  த ம் ் பி ய பி ன 
வீட்டில் தஙகபினான ்பி்கு பசனடனககு 
பு்ப்்ட்ைார்கள.
 இ ப் ப ் ா ழு ப த ல் ல ா ம் 
பமாட்டைமாடியபில் கட்டிலில் ஒவபவாரு 
நாளும் தடல சாய்த்து ்டுகடகயபில்  
நட்சத்தபிரஙகடள ்ார்த்து ்பிளடளகளுககு 
கடத பசால்வடத நபிறுத்தபிக பகாணைான.
 அநதப் ்சுடம கபிராமமும் அநதப் 
்டைய தாத்தா, ்ாட்டி மற்றும் உ்வபினர் 
கமளாடு குதூகலித்த நாட்கடள  தனககுள 
மட்டுமம டவத்துகபகாணைான.


துதடக்  
ைொருமின்்ி  
வழிந்த�ொடும்  
்ணணீர் த்ொலலுதமொ  
என் ்பொவப்படட ்ொைங்ைின்  
அேொத� நகித்லதை 
 
வலி்ைின் அடி்ைில  
வலிதது வழி்கி்து  
விழி்ைொல  
என் தமொத� இன்்பமும் 
 
இன்ேல த்ொணட  
என் ஆணதமைின்  
மேம் இஙகு  
ைொருககுத�ொன் புரியும்  
புரிந்தும் என்ே�ொன் ்பைன் 
 
அதேவரும்  
்பொ�கிவழி�ொன் துதண  
மீ�முள்ை என்  
்பொத�ைற் ்பைணம்  
இந்� ்ணணீதரொடு�ொன்  
துவங்கிடுதமொ  
இலத்ல த�ொத்லந்�கிடுதமொ

 
மச்னயூர் சப்றீன்

அடடொதைசத்தே
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 உ்ககம் இனறு மபிக முககபியம்  
இனட்ய வளர்ச்சபி நல்லதா? பகட்ைதா? 
என  ் தராசபில் தூககமம முளளாக 
இருககபின்து. தூககம் பகட்ைால் வரும் 
்ாதபிப்புகள ்ல அதபில் மருத்துவர்கள கு ப்ிப் 

ப்ிடுவது எனனபவனபில் தூககம் பகடும் 
ம்ாது உைலில் ஒட்டுபமாத்த மநாய்களுககும் 
அது ப்ிளடளயார் சுைபி ம்ாட்டு பதாைஙகபி 
டவககபி து எனகபி ார்கள. ஏன தூககம் 
பகடுகபி து? இனட்ய வளர்ச்சபியபின உச்சத் 
தபில்  நாம் நபிட்ய பதாைபில்நுட்்ஙகடளத் 
ஒட்டி இருநதாலும் வபிட்டிருப்்பதனனமவா 
நமது ஆமராககபியத்டத தான. மநாய்கள ஏன 
ஏற்்டுகபி து? என்து ்ற் ப்ிய மருத்துவர் 
களபின கூற்றுககளபில் பதாடலக காட்சபிடயப் 
்ார்ப்்து, பதாடலம்சபிடய இரவு பநடுமநரம் 
்யன்டுத்துவது, அதபிலும் கு்பிப்்ாக 
வாட்ஸஅப், ஃம்ஸபுக, மஷர் சாட், சபினபிமா, 
மற்றும் சாட்டிங எனகபின  ் உடரயாைல்கள 
இடவ மூலம் நம்டம அ ப்ியாமமல நாம் 
அதபில் ஆழநது ம்ாகும் ப்ாழுது கணகளுககு 
்ாதபிப்பு உணைாகபி அது நம் மன நபிடலயபில் 
மாற்்ஙகடள உணைாககபி தூககத்டத 
பகடுத்து வபிடுகபி து. 
 ஆமராககபியத்தபின அடிப்்டை 
என்து எனனபவன்ால் தூககம்தான. 
ந ம்  உ ை லி ல்  ர ச ா ய ்  ம ா ற் ் ங க ள 
அ்பிவபியல்பூர்வமாக எப்ப்ாழுது நபிகழகபி்து 
எனபில் இரவபில் உ்ஙகும் ப்ாழுது தான 
நைககபின்து. அடிப்்டையபில் நாம் ்கலில் 
மவடல பசய்்வர்களாகவும் இரவபில் 
உ்ஙகு்வர்களாகுமம இருநமதாம். நமது 
உ ை லி ன  அ ட ம ப் பு க ளு ம்  அ வ வ ா ம ் 
்டைககப்்ட்டிருககபி்து எனறு சபி்ப்பு 
மருத்துவ ஆமலாசகர்கள கூறுகபி்ார்கள. 
ஏன இரவு தூஙக மவணடும் அடத ஏன 
்கலில் பசய்யக கூைாது என்ால் ்கலில் 
இ ரு க க பி ன ்  ப வ ள பி ச் ச ங க ளு ம்  ந ம து 
உைலில் ஏற்்டுகபின் மாற்்ஙகளும் 
இயற்டகயாக இரவபின தனடமமகற்்மவ 
அடமயப்்ட்டுளளன. வபிலஙகுகள இரவபில் 

வபிைபித்து ்கலில் உ்ஙகுதல்  அடசவ 
உ்வுகடள கபிைபித்து உண்தற்கான 
்ற்கள, கணகள, கால்கள, இயற்டகயாக 
அடமககப்்ட்டு இருப்்து ம்ால மனபிதர் 
களபின உைலும் இயற்டகயாக இரவபில் 
உ்ஙகபி அதன மூலமாக மாற்்ஙகடளப் 
ப்ற்று ஆமராககபியத்துைன வாை வைபி 
வடக பசய்யப்்ட்டிருககபி்து.
 இப்ப்ாழுது இநத கட்டுடரயபில் 
உ்ஙகும் முன உ்ஙகுவது யார்? என்து 
்ற் ப்ி சபிநதபிப்ம்ாம். உ்ஙகுவது என்து சபில 
்டிநபிடலகடளக பகாணைதாக இருககபி து. 
அவற்ட் ப்ரும்்ாலும் ் லரும் அ ப்ிநதபிருகக 
வாய்ப் ப்ில்டல. அடத அ ப்ிவபிககமவ இநத 
கட்டுடர.  பகாமரானா முதல்அடலயபின 
காலகட்ைத்தபில் காவலர்கடள மபிகவும் 
சபிநதபிகக டவத்து டவரலான ஒரு புடகப்்ைம்  
காவலர் ஒருவர் உ்ஙகபிக பகாணடிருககும் 
ப்ாழுது அவர் டககளபில் நூற்றுகக்ககான 
பகாசுககள  கடித்துக பகாணடிருககபி்து 
ஆனாலும் அவர் வபிைபிககவபில்டல உ்ஙகபிக 
பகாணடிருககபி ார்.  உ்ககத்தபில் பதாபியாது, 
ஏன பதாபியாது? சாதார்மாக நாம் பகாசு 
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கடிககும் ப்ாழுது வபிைபித்துக பகாளகபிம்ாம் 
ஆனால் ஆழநபிடலத் தூககத்தபில் அவர் 
எழுநதபிருககவபில்டல. ஏன? எப்்டி? என 
உ்ககத்டத ்ற்்பி உ்ஙகாமல்  ஆய்வு 
பசய்தம்ாது வபிைபித்துக பகாணைது இநத 
கட்டுடர.
 ந ா ம்  உ ் ங கு ம்  ம ் ா து  மூ ன று 
்டிநபிடலகடளக பகாணைது எனம்ன 
ஆம் நபிடல ஒனறு உ்ஙக தயாராகும் நபிடல 
உ்ஙக தயாராகும் ப்ாழுது  உஙகளது 
உைல் அசதபியும் கணகள பசாருகுவது 
பகாட்ைாவபிகளும் உஙகடள தூககத்தபின 
முதல் ் டிநபிடலககு அடைத்துச் பசல்கபி்து. 
இப்ப்ாழுது இநத ஆரம்் நபிடலயபில் 
இருப்்வர் முதலில் நபிற்்வராக இருநதால் 
அவர் அமருகபி்ார் ்பி்கு அமர்நதவர் 
என்ால் சாய்கபி்ார் சாய்நதவர்கள ் டுத்து 
வபிடுகபி்ார்கள ்டுத்தவர்கள ்பின உ்ஙகபி 
வபிடுகபி்ார்கள இனனும் சற்று ஆைமாகப் 
்ார்த்தால் உ்ஙகும் முன முதலில் 
உ்ஙகப்ம்ாவது கணகளதான. ஆம் 
நாம் உ்ஙகும் ப்ாழுது நமது கணகமள 
மு த ல ா வ த ா க  த ன து  இ ய க க த் ட த 
பமதுவாக இடமகடளத் தாழத்தபி இரு 
இடமகளும் இட்நது கணகளுககு ஓய்வு 
தருகபி்து. அதன ்பி்கு உ்ஙகச் பசல்வது 
பசவபிகள இடத எப்்டி நாம் உ்ரலாம் 
என்ால் மபில் மவடல ்ஞசாடலயபில் 
்்பி பசய்யும் ஒரு பதாைபிலாளபி அநத 
அதபிக சத்தத்தபிலும் உ்ஙகபிப் ம்ாவார் 
உ்ஙகும் ப்ாழுது கணகள முதலாவதாக 
மசார்நது இடமகள மூடுகபி்து ்பி்கு 
அநத சப்தம் அவரது காதுகளுககுள 
மகட்காது பசவபிகள மூடுகபின்ன ஆனால் 
இவவபிைத்தபில் நபிடனவு கூரத்தககது 
முதலில் அவரது கணகள பசாருகபி 
கணகள மூடியபிருககும் அதன்பி்கு அநத 
சப்தஙகள பமதுபமதுவாக ஓடும் ஒரு 
பதாைர் வணடியபின சத்தம் பவகுதூரம் 
பசனறு நமது காதபில் பமௌனமாவது 
ம்ாலமவ அநத சப்தம் நபின்பிருககும் 
அதன ்பி்குதான அவர் தூஙகபியபிருப்்ார்.  
முதலில் கணகள உ்ஙகபிய ் பின  பசவபிகள, 
அடுத்து பசவபிகளும் உ்ஙகபிய்பின உ்ஙகு 
வது எதுபவனபில்  நமது மதால் ்குதபிதான. 
இடதத்தான முதலில் கு்பிப்்பிட்ைது  

ம்ால  அதபிகப்்டியான மநரம் ்்பி 
பசய்த அநத காவலடர ்ற்்பிய பசய்தபி 
கு்பிப்்பிடுகபி்து.  அதபிகப்்டியான மநரம் 
ஓய்வபின்பி ்்பியாற்்பியதால் கணகள 
முதலில் ஓய்பவடுத்து பகாணடிருககும் 
இரணைாவதாக பசவபிகள சப்தஙகடள 
பமௌனமாககபி உ்ஙகபி ஓய்வு எடுத்தபி 
ருககும் மூன்ாவதாக அவரது மதால் 
உ்ர்வு ்குதபிகள பமதுவாக உ்ஙகச் 
பசன்பிருககும் அதனால்தான அவரால் 
அவவளவு அதபிக எண்பிகடகயான 
பகாசுககள கடிககும் ப்ாழுதும்  அ்பிந 
தபிருககவபில்டல, எழுநதபிருககவபில்டல  
இவவாறு உ்ககத்தபில் மூனறு நபிடலகள 
உளளது 

வபிைபிப்்பின மூனறு ்டிநபிடலகள

 ஆைமாக தூஙகபியவர் முதலில் 
எழும்ம்ாது கவனபித்மதாமானால் நாம் 
மமற்பசானன முதலாவதாக உ்ஙக பசன் 
கணகள இரணைாவதாக உ்ஙக பசன் 
பசவபிகள மூன்ாவதாக உ்ஙக பசன் 
மதால் என்து  வபிைபிப்பு நபிடலயபில் எதபிர் 
தபிடசயபில் ்ய்பிககபி்து. முதலில் வபிைபித்துக 
பகாளவது மதால் தான. நீஙகள ஒரு நல்ல 
உ்ககத்தபில் இருககும் ப்ாழுது  ஒரு பகாசு 
கடித்தால் முதலில் தட்டி வபிடுவீர்கள மீணடும் 
மீணடும் கடித்துகபகாணடிருநதாமலா 
மதால் ்குதபியபில் ஏமதனும் கடித்தாமலா 
நமககு ்ாதபிப்புகள ஏற்்டும்ம்ாது நாம் 
எழுநது வபிடுமவாம். இதுமவ  மதால் 
முதலில் வபிைபித்துக  பகாளவதற்கான ஒரு 
ஆதாரமாகும்.  இரணைாவதாக வபிைபித்துக 
பகாளவது பசவபிகளாகும். ஆம் நீஙகள 
உ்ஙகபிக பகாணடிருககும் ப்ாழுது 
பகாசுடவக கூை நீஙகள தட்டிவபிட்டுக 
பகாணடு அனபிச்டச பசயலால் உ்ஙகபி 
வபிை முடியும். ஆனால் ஒரு ப்ரும்சப்தம் 
மகட்கபி்து எனபில் நீஙகள ஒரு கட்ைத்தபில் 
மகா்த்மதாடு எாபிச்சமலாடு எழுநது 
வபிடுவீர்கள அநத சப்தம் உஙகடள 
உ்ஙக வபிைாமல் பசய்யும் ஆதலால் 
இரணைாவதாக வபிைபிப்்து பசவபிகள என 
பதளபிவாகும்.  அதற்கு அடுத்த்டியாகத்தான 
கணகள வபிைபிககபின்ன. ஆதலால் தான 
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மதால் வபிைபித்த ்பி்கும் பசவபிகள வபிைபித்த 
்பி்கும் நாம் கணகடள தபி்நதாலும் 
கணமுன காணும் காட்சபிகள பதளபிவாகத் 
பதா பியவபில்டல. மஙகலாக இருநது 
்பி்கு பமதுவாக ்னபி வபிலகபிய ்பின 
சூாபியன பதாபிவது ம்ாலமவ  காட்சபிகள 
பதாபிகபி்து இதபிலிருநது நாம் உ்ர்நது 
பகாளவது  முதலில் உ்ஙகச் பசல்லும் 
கணகள இரணைாவதாக  உ்ஙகச் பசன் 
காதுகள மூன்ாவதாக உ்ஙகச் பசன் 
மதால் வபிைபிப்்டையச் பசய்யும் ப்ாழுது 
முதலாவதாக மதாலும் இரணைாவதாக 
காதுகளும் மூன்ாவதாக, இறுதபியாகமவ 
கணகள தபி்ககபின்ன.  இநத உ்ககம் 
என்து நாம் உளளத்துககும் உைலுககும் 
ஆமராககபியத்தபிற்கும் சபி்நதது என்டத 
அனம்ாடு பதாபிவபித்துக பகாணடு அடுத்த 
முட் உ்ஙகும் முன வபிைபித்துப் ்ாருஙகள 
உ்ஙகுவது யாபரனறு!

்த�னிழா..்த�னிழா

�மிழொ �மிதழப ்படிப்பொைொ

�மிழின் உ்ல்ம் ்பதடப்பொைொ

அமிழ்�ம் �மிதழன் றுணர்வொைொ

அ்ிதவத �மிழில ்பிதணப்பொைொ

்ிமிழ்நம் �மிதழ பு்ழ்வொைொ

்ீரொயத �மிதழ ஆயவொைொ

நகிமிர்ததும் �மிழொல நகிமிர்வொைொ

நகித�கி ்லதமொங்கி உதரப்பொைொ?

இல்லம் �மிழில த�ொயப்பொைொ

இருககும் இடந்த�ன் ்பொயப்பொைொ

அலலும் ்ப்லும் இத்ப்பொைொ

அடுததுன் மழத்லக ்ைிப்பொைொ

த்ொல்லொல �மிழொல �ேிப்பொைொ

த்ொந்�ம் �மிதழொர் ்பிதணப்பொைொ

வலத்லொர் வலிதமக த்ொள்வொைொ

வலத்லொன் �மிழொல  து�கிப்பொைொ?

விைக்ொயத �மிதழத த�ர்வொைொ 

விைங்ொர் எ�கிர்ப்பொர் ்ொயப்பொைொ

�ைமொம் மரத்பக ்ொப்பொைொ

�தடதைன் த்ழுவொர் எரிப்பொைொ

வைதமத த�ொற்ம் அ்ிவொைொ

வொன்முன் வருத் உணர்வொைொ

்ைங்ள் �மிழில த்யவொைொ

்தரைொம் �மிதழப ்பணிவொைொ?

- ்ண்ணதகாச முரு்ன்

வைரு்க
இதுவதர 

மணணில 
நகித்தவ்ொக 

்ேவு்ள் 
ஒன்று கூடிச 

த்ய�ே
இன்னுதமொரு 

்ேவிதே... 

- இர்்காத், வைகா்ழசமச்ன 

ந்ட
குழந்த�ைின் த்ப்பிடிதது

கூடடி த்ன்்ொர் அப்பொ

்பொது்ொப்பொய ்பத�கிரமொய.

குழந்த� நடந்�து ஓரமொய

அப்பொதவ ்பத�கிரமொய

அம்மொவிடம் ஒப்பதடக்.

்வைிசசுடைர் 
பகாெக்ிருட்டிணன் வைண்ணமுத்து
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உ்ல்கில இைறத்தைொடு இதணந்து வொழ்தவொம்..
இைல்பொய என்றும் த�ொடர்ந்து வொழ்தவொம்..

அதேதது தநொய்ளுககும் இைறத்தை மருந்து..
இைறத்தை ம்ந்�ொல தநொய்தை விருந்து..

த்ைறத் உணவிதே மே�கிேில ம்ந்து
இைறத் உணவிதே த�ொடர்ந்த� அருந்து..

நகிதேவில ்பொரம்்பரிைம் ம்ந்து விடதடொம்
உடலில ஆதரொக்கிைம் இழந்து விடதடொம்..

விைம்்பர உ்ல்கில இடம்த்ப் தவணடிதை
்்லப்பட உணவில ்்லந்த� த்பொ்கின்த்ொம்..

துரி� உணவில நன்தம்ள் இலத்ல
த�ொடர்ந்து உணடொல உடலில த�ொலத்ல..

்ொைம் உணவில மொைம் த்ொள்ளும்
்பொவம் உடத்ல நொளும்  த்ொலலும்..

விஞஞொே உ்ல்கித்ல வித�கிைொ் ்பதடபபுக்ள்..
வி்ித�கிர முத்ைித்ல விநகிதைொ்ம் தநொய்ள்..

எமது  வீடடுககு வீடு வொ்ல ்படிதை
வீடடில உள்தைொருககு தநொைின் ்பிடிதை..

எமது உடலுககு உணதவ உரமொகும்
அந்� உரத�கிறகு இைறத் வரமொகும்..

நல்ல உணவொல வொழ்கத் �ரமொகும்
அந்� �ரத�ொல வொழ்தவ ்ி்ப்பொகும்..

தவடிகத் என்ேதவன்்ொல வித்ல த்ொடுதது
தவ�தே்தை நொதம வொங்கிக த்ொள்்கித்ொம்..

சகா.நகாகூர் பிச்ச
�மிழ்நொடு
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்கா்ிதத்தில் ்காணும் 

வைரி்ள் மட்டைமல்ெ

இதழ்ள்  பிரிந்து

மபசும் வைகார்த்்த்ள் 

ஒலிககும் வைரி்மள !

்வைிஞனின்

மு்வைரி மதடிய ்வைி்த 

அடுத்த வைரிக்கா் 

்வைிஞன் எழுதும்கால்...

்காத்துக ல்காண்டிருந்தது!

குருவைின் தியகானம் 

பகார்்வையில் வைரும் 

அடுத்த வைரிக்கா் 

அ்மதியகா் சீடைன்

அமர்ந்திருந்தகான்!

்காதென் அனுப்பும் 

குறுஞலசய்தியில் 

்்மபசியில் வைரும் 

்காதல்வைரி லசய்திக்கா் 

வைழிமமல் வைிழி ்வைத்து

்காதல் லமகாழிக்கா்

்காத்துக ல்காண்டிருந்தகாள் ! 

்காதலி ்வைிதகாவைிடைம் 

‘்வைி தகா’ என்று 

்வைி்த வைரியில் 

்காதென் வைி்ளயகாடினகான் !  

்வைிஞர் லபகான்வைிெஙகு 

பூ.சுப்ரமணியன் 
பள்ளிக்ர்ண, லசன்்ன 
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