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அன்பார்ந்த ்தமிழ்நெஞ்சங்களுக்கு வணக்்கம்!

 ்க ி ற ி ஸ் து ம ஸ்  ் ண் டி க ்க க ை க் 
்்கபாண்்பா்த் ்தைபாரபா்கக் ்கபாத்்திருப்பீர்கள்.
அத்து்ன வரப்்்பாகும் புத்்தபாண்க்யும் 
மி்கக் ்்கபாலபா்கலமபா்க வர்வற்கத் 
்தைபாரபா்கிக் ்்கபாண்டிருப்பீர்கள். இ்ந 
நெிகலைில் ்கைைன ்கைித்து புத்்தம் 
பு்திைவறறில் புகு முன, நெம் மனங்ககை 
ஆட்டிப் ்க்க்கும் ்தீை எண்ணங்ககைக் 
்ககை்வபாம். எம் மனதுக்குள் ்்ருவிருட் 
்சமபாய் குடி்்கபாண்டிருக்கும் ்்பாட்டி, 
்்பாறபாகமகை அடி்ைபாடு அ்கறறு்வபாம். 
நெல்்லண்ணங்ககைக் ்்கபாண்டு எம்கம 
பூரணப் ்டுத்்திக் ்்கபாள்்வபாம்.

 இ்ந்த வரு்ம் ்சில ்கருமங்ககைச் 
்்சய்து முடிப்்்தபாய்  ்ச்்தம் எடுத்து, 
நெிகற்வறறமுடிைபாமல் ்்பாைிருக்்கலபாம். 
இனிவரும் புத்்தபாண்டில் எம் எண்ணம் 
ஈ்்ற வி்பாமுைற்சியு்ன ்கடுகமைபாய்  
உகைப்்்பாம்.

 ஐ ம் ் ்த பா வ து  ஆ ண் டு  பூ ர த் ்த ி 
ைக்்நது, ஐம்்த்்்தபாரபாம் ஆண்டில் ்கபாலடி 
எடுத்து கவக்கும் ்தமிழ்நெஞ்சம் இதுவகர 
வபா்ச்கரபா்கிை உங்கள் உறுதுகணைபால் 
்தபான இ்ந்நெடு்ந தூரத்க்தக் ்க்்நது 
வ்ந்திருப்்க்த நெனறியு்ன கூறிக் ் ்கபாள்ை 
விரும்பு்கி்றன. மலரும் புத்்தபாண்டில் 
வபா்ச்கருக்்கபா்க பு்திை வி்ைங்களு்ன, 
ம்கிழவு்தரும்  நெற்்சய்்தி யும் ்கபாத்்திருக்்கிறது 
எ ன ் க ்த ப்  ் ் ரு  ம ்க ி ழ ச் ்ச ி யு ் ன 
்்தபாிவித்துக் ்்கபாள்வ்்தபாடு, இனிவரும் 
்க பா ல ங ்க ை ி லு ம்  உ ங ்க ள்  ் ் ர பா ்த ர வு 
எங்ககை வைிநெ்த்்திச் ்்சல்லு்மன 
நெ ம் பு ்க ி ் ற ன .  க ்க ்க ள்  இ க ண த் ் ்த 
்சபா்திப்்்பாம் வபாருங்கள்! அகனவருக்கும் 
இனிை ்கிறிஸ்துமஸ் நெல்வபாழத்து்கள்!  
நெனறி! 
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 ்கக்்சிைில் நெபான ் ை்ந்தது நெ்்ந்்த 
விட்்து. என அலுவ்கத்்திலிரு்நது எனகன 
்வகல நெீக்்கம் ்்சய்து விட்்பார்கள். ஒ்ர 
நெபாைில் ்்தவி, பு்கழ  அ்ந்தஸ்து எல்லபாம் 
இை்நது, வபாழக்க்க்ை முடிவுக்கு வ்ந்தது 
்்பால் உணர்கி்றன. இ்ந்த அலுவல்க்ம 
உல்கம் எனறு உகைத்்த என ்க்தி இனி 
அவவைவு்தபானபா???
 ஒரு மனி்தன உைி்ரபாட்்மபா்க 
இருக்்கிறபான, அவன வபாழக்க்க உைி் ரபாட்் 
மபா்க இருக்்கிறது எனறபா்ல அங்்க 
ஏறறத்்தபாழவு இருக்்கத் ்தபான ்்சய்யும் 
என்க்த மு்தலில் உங்கள் மன்தில் ஏறறுக் 
்்கபாள்ளுங்கள்.
 ஒரு உைி்ரபாட்்மபான மனி்தனின 
வபாழவில் ஏறற இறக்்கம் ்கண்டிப்்பா்க இருக்கும் 
எனறு மட்டுமல்ல, இருக்்க ்வண்டிைது 
மி்கவும் முக்்கிைம் எனறும் ்்சபால்்கிறபார 
‘ரத்்தன ்பாட்்பா’. அ்தறகு உ்தபாரணமபா்க 
‘நெம் இ்தைத் துடிப்க  ் அைவிடு்கிற ‘ஈ.்சி.
ஜி’ ்மலும் ்கீழுமபா்க இரு்ந்தபால் ்தபா்ன 

நெபாம் உைி் ரபாடு இருப்்்தபா்க அரத்்தம்?!’ 
எனறு ஒரு அறிவுபூரவமபான ்்கள்விகையும்  
எழுப்பு்கிறபார அ்ந்த அனு்வம் நெிகற்ந்த 
்்தபாைில் வல்லுனர.
 நெஙகூரம் ்பாய்ச்்சப்்ட்டு ்ககர்ைபார 
மபா்க நெிற்கக் கூடிை ்கப்்ல் நெிச்்சைமபா்க 
்பாது்கபாப்்பா்கத் ்தபான இருக்கும். ஆனபால் ்கப்்ல் 
அ்தற்கபா்க ்க்க்்கப்்்வில்கல்ை, அகல 
ைடிக்கும் ்க்லில் இைறக்க ்சீறறங்ககை 
எ்திர ்்கபாண்டு ்ைணப் ்டுவ்தற்கபா்கத்்தபா்ன 
்கப்்ல் ்கட்்ப்்டு்கிறது. அது ்்பாலத்்தபான 
மனி்தனும் வபாழக்க்கைின ஏறறத் ்தபாழவு்ககை 
யும் ்சிரமங்ககையும் எ்திர்்கபாண்டு வபாழ 
வ்தற்்கற  ் ்தபான ்க்க்்கப்்ட்டுள்ைபான. 
வபாழக்க்க எனறபால் இன்மும் துன்மும் 
்கல்ந்தது ்தபான எனறு புபாி்நது ஏறறுக் ் ்கபாள்ளும் 
்்பாது எ்ந்த ஒரு ி்ரச்கனகையும் நெீங்கள் 
்்தறறமில்லபாமல், இலபாவ்கமபா்கக் க்கைபாைக் 
கூடிைவரபா்க ஆ்கிவிடுவீர்கள்.
 அ்்த ் நெரம் எ்ந்த ஒரு ் ிரச்கனயு்ம 
இல்லபாமல் எழு்தி கவத்்த மபா்திபாி வபாழக்க்க 
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இருக்்க ்வண்டும் எனறு  நெிகனக்கும் 
்்பாது, எங்்க்ைபா ஏ்்தபா ஒரு ்ிரச்கன 
வ்ந்தபால் கூ் உங்களுக்குள் ்்தறறம் 
்்தபாறறிக் ்்கபாள்ளும். அது சுைனறு 
சுைனறு எழு்நது நெபாைக்வில் உங்கள் 
க்தபாிைத்க்த அைித்து, எக்தயும் எ்திர 
்்கபாள்ை வி்பாமல் ்்சய்து விடும்.
 அ்தனபால் ்தபான… ஏ்்தபா ஒரு 
்கம்்்னிைில் ்வகல நெீக்்கம் நெ்்ந்தபால் கூ், 
அடுத்து நெம் அலுவல்கத்்தில் இது நெ்்நது 
விடு்மபா எனற ்தவிப்பு எழு்கிறது. உங்கள் 
அலுவல்கத்்தி்ல்ை ்வறு ைபாகர்ைபா 
்வகலகை விட்டு நெீக்கும்்்பாது அடுத்து 
நெம்கம விலக்்கி விடுவபார்க்ைபா எனற 
நெடுக்்கம் வரு்கிறது. உங்களுக்்்க அது 
நெ்க்கும்்்பாது ஏன என வபாழக்க்கைில் 
மட்டும் எப்்்பாது்ம ஏ்தபாவது ஒரு ி்ரச்கன 
வரு்கிற்்தனற ்்சபாரவும்  சுை்ச்்சபா்தபா்மும் 
ஏற்டு்கிறது. இ்ந்த அலுவ்கத்்திற்கபா்க இரவு 
்்கல் ்பாரபாமல் உகைத்்்த்ன, எல்லபா்ம 
இ்ந்த அலுவ்கம்்தபான எனறு இரு்ந்்த்ன, 
இப்்டி விசுவபா்சமபா்க இரு்ந்த எனகன 
இவவைவு ்சபா்தபாரணமபா்க நெீக்்கி விட்்பார்க்ை 
எனறு, நெி்கழகவ ஏறறுக் ் ்கபாள்ை முடிைபாமல் 
ஈ்்கபா ்தடுக்்கிறது. மன்மஙகும் ்தனித்து வி் ப் 
்ட்், ் ்சைலறறுப் ் ்பான வருத்்தம் சூழ்கிறது. 
்தவிர, இ்ந்த ்வகலக்கு நெபான ்தகு்திைபான 
ஆள் இல்கல என நெிகனக்்கிறபார்கைபா? 
நெபான இனனும் ்கவனமபா்க இரு்ந்திருக்்க 
்வண்டு்மபா?! என குறற உணரச்்சி மனக்த 
அழுத்்தி, அது ்்கபா்மபா்கவும் ்வறுப்்பா்கவும் 
உருக்்்கபாள்்கிறது. இ்ந்த ்சமூ்கம் என 
்வகலகை கவத்துத்்தபா்ன என ்தகு்திகை 
நெிரணைிக்கும், இப்்டி ்வகல இை்நது 
நெிற்கி் ற்ன என மனம் கூனிக் குறு்கிப் 
்்பா்கிறது.
 நெம்புங்கள்! இது எல்லபா்ம ஒரு 

மபாகை்தபான. எதுவும் நெிஜம் அல்ல. இகவ 
உங்கள் மனம் உங்களுக்குள் வகரயும் 
்கிறுக்்கல்்கள். இது நெீங்கள் அனும்திப்்்தபால் 
மட்டு்ம உங்ககை ஆட்்்கபாள்ளும் ் ்ரும் 
வி்பாீ்தம்!. 
 இ்ந்த ் வகல ் ்பானபால்.. அ்ந்த ் ிரச்கன 
வ்ந்தபால்…, எனறு   ் நெ்கட்டிவபா்க உங்கள் 
மன்திறகுள் ஒரு ்்கள்வி எழுமுன, ்ைமும் 
்்தறறமும் மன்மஙகும் ்்ர்நது உங்கள் 
்சி்ந்தகனகையும் உங்கள் ஆறறகலயும் 
்்சைலிைக்்கச் ்்சய்யுமுன, ”அ்தனபால் எனன?” 
(What if?) எனற ஒறகறக் ்்கள்விைபால் 
அகனத்து எ்திரமகற ்சி்ந்தகன்ககையும் உ்தறி 
எறியுங்கள். 
 ‘ஒரு ்க்தவு மூடினபால் நெிச்்சைம் ்வறு 
ஒனறு எங்்கபா ்திற்ந்திருக்கும். ஆனபால் நெபாம் 
்்பாதுவபா்க மூடின ்க்தகவ்ை ்கவகலயு்ன 
்வகு ்கபாலம் ்பாரத்துக் ்்கபாண்டிருப்்்தில், 
்திற்ந்த ்க்தகவ ் பாரக்்க மற்நது விடு்கி்றபாம்’ 
எனறு அ்லக்்பாண்்ர ்கிரஹபாம் ்்ல் 
கூறு்கிறபார. ஒரு ்வகல ்்பான்தற்கபா்க, 
இ்ந்த ்வகல்தபான எல்லபா்ம எனறு 
நெிகனத்து வபாழக்க்க்ை முடி்நது விட்்்தபா்க 
மருகுவது மூடிை ்க்தகவ்ை ்பாரத்துக் 
்்கபாண்டு இருப்்்தறகுத் ்தபான ்சமமபாகும். 
 “நெபாம்  ்திரும்புவ்தறகுத் ்தைபாரபா்க 
இரு்ந்தபால் ்சபாகலைின முடிவு என்து 
்வறும் வகைவு்தபான” என்கிறபார ் ஹலன 
்்கல்லர. (“A bend in the road is not the 
end of the road… unless you fail to make 
the turn” - Helen keller)
 ்ஹலன ்்கல்லர  ்்சபால்வது ்்பால் 
இக்த ்சபாகலைின முடிவபா்க இல்லபாமல் 
ஒரு ்திருப்்மபா்க, வகைவபா்க எண்ணிப் 
்பாருங்கள்… நெீங்கள் இது வகர எ்திர்பாரபா்த 
் ்க பா ண த் ்த ி ல்  உ ங ்க ளு க் ்க பா ன  பு ்த ி ை 
்ச்ந்தரப்்ங்கள் அஙகு புக்த்ந்திருக்்கலபாம். 

Dr. 
(International Life Coach – Mentor – Facilitator)
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புத்்தம் புது வபாழக்க்கக்்கபான அகைப் ி்்தழ்கள் 
அங்்க மகற்ந்திருக்்கலபாம். 
 ்ிக் `B` என அன்்பாடு அகைக்்கப் 
் டு ம்  ் ி ர ் ல  நெ டி ்க ர  ் த் ம பூ ஷ ன 
அமி்தபாப் ்ச்்சகன ்்தபாிைபா்தவர்கள் 
இருக்்க முடிைபாது. 1999 ்ல்ை `சூப்்ர 
ஸ் ் பா ர  ஆ ஃ ப்  ்த  ம ி ல் ் ல ன ி ை ம் ` னு 
்்பாறறப்்ட்்வர. 2000 ஆம் ஆண்டு 
உல்கப் பு்கழ ்்றற லண்்ன ‘்ம்ம் 
டூ் பா ர ட் ’  ம ி யூ ்ச ி ை த் ்த ி ல்  அ வ ரு க் கு 
்மழுகுச் ்சிகல கவக்்கப் ்ட்்து. அ்தில் 
இனனு்மபாரு ்சிறப்பு எனன்வனறபால் 
்தற்கபாலத்்தில் வபாழ்நது ்்கபாண்டிருக்கும் 
ஒரு ஆ்சிை ்கண்்த்க்த ்சபார்ந்தவருக்கு 
நெிறுவப்்ட்் மு்தலபாவது ்சிகல அவருக் 
ைது்தபான. இப்்டி உல்கைபாவிை உைரத்்தில் 
இரு்ந்த அவருக்கு  அ்ந்த வரு்த்்தின 
்ிற்கு்திைி்ல எனன நெ்்ந்தது ்்தபாியுமபா? 
அவர பு்தி்தபா்க ்்தபா்ங்கிை ்ச ினிமபா 
்தைபாபாிப்்ில் மி்கப் ்்ரும் நெஷ்ம் 
ஏற்ட்்து. எ்ந்த அைவு நெஷ்ம் எனறபால் 
அவர அது நெபாள் வகர ் ்சரத்து கவத்்திரு்ந்த 
அகனத்து ்்சல்வத்க்தயும் இை்நது 
விடு்கிறபார. அவர குடிைிரு்ந்த வீ்் ஜப்்தி 
்்சய்ைப்்்க் கூடிை நெிகல வரு்கிறது. 
அ்ந்த ்கபால ்கட்்த்்தில் அவர ்்ங்கைில் 
நெடிப்்க்தயும் நெிறுத்்தி இரு்ந்த்தபால் க்கைில் 
எ்ந்த ்்மும் இல்கல. 
 இப்்டிப் ்ட்் சூழநெிகலைில் 
்வ்றபாருவரபா்க இரு்ந்தபால் எனன 
்்சய்்திருப்்பார… ஆனபால், அமி்தபாப் எ்ந்த 
இ்த்்திலும் ்தைர்நது ்்பா்கவில்கல. 
அவருக்கு அ்ந்த ்நெரம் 57 வைது. ஒரு 
பாிட்்ைரட்்மண்ட் க்ம்ல எனக்கு 
இ ப் ் டி  ஒ ரு  ் ி ர ச் க ன  வ ர ணு ம பா , 
இவவைவு உைரத்்தி்ல இரு்ந்த எனக்கு 
இ்ந்த ்சபாிவு வரணுமபா, இ்ந்த ்ிரச்கன 
என இைம் வை்தில் வ்ந்திரு்ந்தபால் கூ் 
எ்திர நெீச்்சல் ்்பாட்டிருப்்்்ன எனறு 
இப்்டி நெ்்ந்திருக்்கலபா்மபா, அப்்டி 
நெ்்ந்திருக்்கலபா்மபானனு ்்கபாஞ்சம் கூ் 
்்தறகல.. 
 அவர இக்த ஒரு முடிவபா்க ்பாரத்து 
்கலங்கபாமல், வகைவபா்க நெிகனத்து ்திரும்்த் 
்தைபாரபா்கிறபார. அ்ந்த ்நெரம் அவருக்கு 
ஒரு ்்தபாகலக்்கபாட்்சி நெி்கழச்்சிக்்கபான 

்ச்ந்தரப்்ம் ்கிக்க்்கிறது. முழு மன்்தபாடு 
ஏறறு ்்சய்்கிறபார. அ்ந்த வபாய்ப்பு அவகர 
மீண்டும் ்்பாிை உைரத்்திறகு தூக்்கிச் 
்்சல்்கிறது.  இை்ந்த அகனத்க்தயும் 
மட்டுமல்ல, இனனும் ்்பாிை ்்கரயும் 
பு்ககையும் அவருக்கு அள்ைித் ்தரு்கிறது, 
ஹி்ந்தி சூப்்ர ஸ்்பாரபா்க இரு்ந்த அவர 
இ்ந்திைபாவின சூப்்ர ஸ்்பாரபா்கிறபார. 
்ின்னபாரு நெபாைில், `உங்களுக்கு நெ்்ந்த 
்ிரச்கன்கள் ் றறி எனன நெிகனக்்கிறீர்கள்’ 
எனறு ்்கட்கும்்்பாது ‘நெபான அக்த ஒரு 
்்பாிை ்பா்மபா்க நெிகனக்்கி்றன. இனி 
எல்லபா விஷைத்்திலும் எப்்டி  ்கவனமபா்க 
இருக்்க ்வண்டும் என்க்த அது எனக்கு 
்கறறுத் ்த்நது விட்டு ்்சனறிருக்்கிறது’ 
என்கிறபார நெி்தபானமபா்க!
 உங்களுக்கு ஒனறு ்்தபாியுமபா? 
`உனனபால் முடியும் எனறு நெீ நெிகனத்்தபா 
லும், உனனபால் முடிைபாது எனறு நெீ 
நெ ிகனத்்தபாலும் நெீ  நெ ிகனத்்தது ்சபா ி ` 
என்கிறபார ்ஹனறி ஃ்்பாரட். 
 நெபாம் எக்த நெிகனத்்தபாலும் அக்த 
்மய்ைபாக்்க நெம் ஆழமனம் ்தைபாரபா்க 
இருக்்கிறது என்கிறது மனவிைல்.
 உண்கமைில் ‘எனனபால் முடியும்’ 
எனறு நெீங்கள் நெிகனக்கும் ்்பாது எ்ந்த 
சூைலிலும் உங்களுக்்கபான ்ச்ந்தரப்்த்க்த 
உங்கைபால் இனங்கண்டு ் ்கபாள்ை முடியும். 
`முடிைபாது’ எனறு நெீங்கள் நெிகனத்்தபால் 
நெீங்கள்  நெிகனக்்கக்கூடிை அ்ந்த ்வறறி 
நெீங்கள் நெிகனத்்த ்்கபாணத்்தில் வ்ந்தபால் 
மட்டு்ம ்தவிர, ்வறு எ்ந்த ரூ்த்்தில் 
வ்ந்தபாலும், உங்கைபால் அக்ைபாைம் 
்கபாண முடிைபாமல் ்்பாய் விடும். நெீங்களும் 
உங்கள் சூைகலயும் வி்திகையும் மீண்டும் 
மீண்டும் ்நெபா்நது ்்கபாள்வீர்கள்.
 உண்கமைில், எ்ந்த ஒரு ்ிரச்கன 
வ்ந்தபாலும், அ்ந்த ்ிரச்கனைி்ல்ை 
்தங்கிப் ்்பாவதும், அக்தத் ்தபாண்டிப் 
் ் பா வ து ம்  உ ங ்க ள்  க ்க ்க ை ி ல் ்த பா ன 
இருக்்கிறது.  ‘இத்்்தபாடு நெீ முடி்ந்தபாய்’ 
எனறு மனம் உங்ககை அழுத்தும் ்்பாது, 
இது ஒரு ்்பாதும் இறு்தி இல்கல 
என்்தில் உறு்திைபாய் இரு்ந்தபால் `முகன`, 
`்திருப்புமுகன` ைபாகும். வபாழக்க்க உங்கள் 
வ்சப்்டும்.
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"உைக்ககா்கமவ’’"என்பது 
ஏற்க ேறுத் ச்பகாய்

எல்்லகாம் உைக்ககா்கமவ
எனற செகால் எவவ்ளவு ச்பரளி்ய 
ம்பகார்வ ச்ரளியுேகா
அது எவவ்ளவு ச்பரளி்ய
ேகா்்ய ச்ரளியுேகா
அது எவவ்ளவு ச்பரளி்ய 
ம்பகா்் ச்ரளியுேகா

எல்்லகாம் உைக்ககா்கமவ
என்பதுள எவவ்ளவு 
விஷேங்கள இருககும் ச்ரளியுேகா
எவவ்ளவு ்க்படைத்ைம் 
இருககும் ச்ரளியுேகா

எல்்லகாம் உைக்ககா்கமவ
என்பது எவவ்ளவு ச்பரளி்ய 
ேந்திரம்  ச்ரளியுேகா
எவவ்ளவு ச்பரளி்ய 
்ந்திரம் ச்ரளியுேகா
எவவ்ளவு ச்பரளி்ய 
சூ்காைேகாைசவகானறு ச்ரளியுேகா
எவவ்ளவு ச்பரளி்ய 
ேகா்யத்தி்ர ச்ரளியுேகா

எல்்லகாம் உைக்ககா்கமவ என்பது
உைக்ககாை ெிந்்்்ய 
்ப்ல மேரங்க்ளளில்
எப்படிச்யல்்லகாம் 
குறு்கச் செய்யும் ச்ரளியுேகா

உைக்ககா்கமவ எல்்லகாம் எனறு
உன்ைம்ய இல்்லகாேல் செய்து
இரவலில் எப்படிச்யல்்லகாம்
நீந்ச் செய்யும் ச்ரளியுேகா

உைக்ககா்கமவ எல்்லகாம்
எனறதும் ே்யங்கதி விடைகாம்
உன ே்யக்கம் ்கான உன்ை
அவர்கள ஆக்கதிரேளிக்க 
அடித்்ளேகா்கதிப ம்பகா்கதிறது

உைக்ககாமவ எனறதும் 
ே்யங்கதிக  ்கதிடைநம்ன
உைக்ககா்கமவ எனும் ்்்லப்பில்
்பிறர வகாழ்நது முடித்திருந்கார்கள 
ே்யக்கம் ச்்ளளிந் மேரே்தில்!

                                     ்க. ஷி்யகா்க. ஷி்யகா

்ககாத்திர இரும்ச்பகான்ற
்கவரும் மு்கங ச்ககாணடை
்ககாந்சேகானறு இழுத்்ணைத்து.

ேதித்மும் ஞகா்யிமறகா
ஒ்ளளிரும் ்கதிரணைங்க்ளகால் 
அஸ்ேளிதது
அந்்ககாரத்் அ்கறறு்கதிறது.

்ல்யத்் செய்யும்
ெிவைகா்க அவ்ரளிதது
அங்கசேஙகும் வி்யகா்பித்திருககும்
ேதின ேதி்ைவு்க்்ள அழளிக்க
ஆச்ளகான்ற உருவகாக்கதி அனுபபு.

்ககா்்லன்பர்களும்
ெிந்் ஒனறி ்ல்யிதது
ச்கண்டைமீன ்கண்க்ளகால்
விழளி்கள ்க்டைபுர்ள
்கழளி்யகா் இரவின
அ(்க)்டை்யகாேதது இரு்ளளி்ை
அள்ளளிப ்பருகு்கதினறைர.

்திரளி்யகா் ேைத்்யும்
்திரளி்ய ்வத் நீம்யகா
எஙச்கஙம்ககா அ்்லநது
்திரளிந் ேைத்தி்ைத
்தி்ெ்திருபபும் மு்யறெி்யில்
்ப்யணைளிததுக ச்ககாணடிருக்கதிறகாய்.

- ேகா்ல்தி ்திரு
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த�ொகுப்பு : கவிச்சுடர் கொ.ந.கல்ொணசுந�ரம்
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நீ, 
நீலவொனத்துடன் 
த�ொட்டுகதகொண்டு நீண்ட 
த�ொடர்்ில  இருகககிறொய் 
என்று�ொன்  நகினனத்�கிருந்�ன் ...

அரசி்லவொ�கியும்  தகொளனகயும் 
்்ொலவும் ,
ஆட்சி்ொளரும்  வொககுறு�கியும் 
்்ொலவும் ,
த�ொடர்்ற்ற  வொழுககிறொய் ...
 
உன்னன 
நொடி வரும்  எஙகனள 
அனலமகளின்  கரம்தகொண்டு 
தகொஞசி  மககிழ்நது 
வருடிச்  தசலககிறொய் ...

கொலடி்ில  கனரயும் மணல்்ொல 
எஙகள  கவனலகள  கனர் 
வழி  தசொலவொ்ொ ...

அனம�கி்ொக  கனரத்த�ொட்டு 
உளளம்  தகொளனள தகொளககிறொய் ...
ஆர்ப்்ரித்துச்  சுனொமி்ொககி 
உ்ினர  தகொளனள  `தகொலககிறொய்’..

எத்�னன எரிமனல  உனககுள்ள 
எண்ணிலடஙகொ  �கிமிஙககிலஙகள 
அத்�னனயும்
அடிவ்ிறறில  அடகககிகதகொண்டு 
அறி்ொ ்ிளனள்ொய்  நடிகககிறொய் ...

உப்ன்  மட்டும்  உனககுள்ள 
�கக னவத்துகதகொண்டு 
உவர்ப்்ிலலொ  நீனர 
்மகத்�கிறகு  தகொடுத்து 
�ொகம்  �ீர்ககும்  �ண்ணீனர 
�னரககு  அனுப்்ி எஙகள 
்சொகம்  �ீர்கககின்றொய் ....

அ�கிகொனல   மு�லொக 
அன்றிரவு  வனர்ிலும் 
்டுககின்ற   அலலலகள 
்ட்டி்லிட  முடி்ொது 
எத்�னன  ்சொகம் 
எத்�னன  கவனல ....

அத்�னனயும் �னககுள்ள 
தமொத்�மொய்  தகொண்ட்்ொதும் 
்மலுககு  சிரித்து 
உளளுககுள  கனரயும் 
ஒவதவொரு மனி�ரும் 
ஒரு  சமுத்�கிரமொக   
ஓட்டுககின்றொர்  வொழ்கனக்ினன ...
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விடி்யம்ல ! நீ 
விடடில் பூச்ெி்யகாய் 
ஏன ? 

த�ன்ற்ல ! ்�டித் ்�டி 
�கினச த�ரி்ொமல �கி ரிககின்றொய்! 
முழு நகில்வ நீ ஏன் 
சுடுநகிலொ வொககின்றொய்! 
கன்னித்�ன்னம அறி்ொ� 
கறபூரப் த்ட்டக்ம ! 
ஏன் கொத்�கிருககத் த�ரி்ொமல 
கொறறொய் சுழலககின்றொய்! 
வொழ்கனக வொழத்�ொ்ன! 
வொழ்நது ்ொர்த்�ொல�ொ்ன த�ரியும்! 
வொழ்கனக்ின் சுவொரசி்ம் ! 
்ொர்த்�  மு�ல நொ்ள ்ொரொமல 
்்ொகும் ்ொரொ முகத்�ொனன ஏன் 
்�டி அனலககின்றொய்! 
விடி்ொ� உலகத்ன� 
நகினனத்துப் ்ொர்ககொ� 
்ொர்த்�ன ்ொர்த்து ்ொர்த்து 
ஏன் ்ழி ஆககின்றொய்! 
தசொலல முடி்ொ� 
்சொகஙகள இருநதும் 
சுகமொன சுனம என்றொ்்! 
எண்ண முடி்ொ� 
எண்ணஙகள நகினறந� வொழ்கனக 
வொழ வழி ்�டினொய்! 
உன்னன உனடந� நகிலவொய் �ொன் 
்ொர்கககிறொன் சூரி்ன்!  
உலனக ஆளும் த்ண்ணொகப் 
்ொர்ககவிலனல- நீ்்ொ அவன் 
உன் உளளத்ன� அளளும்
 உவனம்ொக ்ொர்கககிறொன் என்ககிறொய் -
்ொன� மொறி ்்ொற த்ண்்ண! 
நீ விட்டில பூச்சி்ொய் ஏன்? 
�ொ்ன தசன்று விளகககில 
விழுககின்றொய் - அது மொ் விளககு 
ம்ககும் விளககு மொட்டிககொ்�! 
விடி்்ல நீ! 
விட்டில பூச்சி்ொய் இரொ்�- 
நீ வீனண மீட்டும் விண்ண�கிரத் 
த�ன்றலொய் இரு!  

ரகா.ேகாணைளிக்கவல்லி 
நொமககல, �மிழ்நொடு.
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 மூப்பு என்து வை்தில் ்்தபானறு 
வது இல்கல. வைது என்து ்வறும் 
எண்்கள் மட்டு்ம. மனம் தூய்கமைபா்கவும் 
இைகமைபா்கவும் இருக்கு்ம ைபானபால் இறு்தி 
வகர மூப்பு என்து நெம்கம ்நெருங்கபாது. 
மனம் தூய்கமைபா்க இல்கல்ைனில் இைகம 
ைி லும் மூப்பு வ்நதுவிடும். 
 மூப்பு என்து நெம்கம வ்ந்தக்யும் 
்்சைல் அல்ல. நெபா்ம ்்தடிச் ்்சனறு ்்றறுக் 
்்கபாள்வ்்த. நெபாம் வபாழும் வபாழக்க்க 
உறு்திைறறது. உ்கல விட்டு உைிர எப்்்பாழுது 
்வண்டுமபானபாலும் ்வைி  ்ைறலபாம். நெம்கமச் 
்சபார்ந்தவபா;்கைின மரணத்க்த நெபாள்்்தபாறும் 
்க்க்கும்்்பாது இ்தகன நெபாம் உணர்கின்றபாம். 
 நெிகலைறற வபாழவில் இம்மரணம் 
இனனும் நெம்கம வ்ந்தக்ைவில்கல எனறபால், 
இ்ந்த இைறக்க, இகறகம இனனும் நெம்கம 
உைி் ரபாடு கவத்்திருக் ்கினறது எனறபால், நெபாம் 
்்சய்து முடிக்்க்வண்டிை ்ணி இனனும் 
உள்ைது என்க்த நெபாம் நெனகு உணர்நது்்கபாள்ை 
்வண்டும். நெபாம் ்்சய்ை ்வண்டிை, நெம்மபால் 
மட்டு்ம ்்சய்துமுடிக்்கப்்  ் ்வண்டிை ்ணி 
முழுகமைபா்க நெிகறவக்்ந்த அடுத்்த ்கண்ம 
நெபாம் மரணித்துவிடு்வபாம் என்்்த உல்க நெிை்தி.
 நெமக்்கபான ்ணிகை முகறைபா்க, 
முழுகமைபா்க முடிப்்்தில் மட்டு்ம இைகமயும் 
முதுகமயும் ் வைிப்்டு்ம ்தவிர, வை்தைவில் 
இகவ ்வைிப்்டும் என்து அறிைபாகம. 
குறித்்த ்நெரத்்தில் முடிக்கும்்்பாது ஒரு ்ணி 
முழுகமைபாகும். குறித்்த ்நெரத்்தில் அ்க 
ம்கிழச்்சி் ைபாடு முடிக்கும்்்பா்்தபா அப்்ணி 
்சிறப்்க்யும். 
 முழுகம ்்றுவது என்து ்வறு. 
்சிறப்்க்வது என்து ்வறு. முழுகம 
்்றுவது எனறபால் அது அப்்ணிகைச் 
்்சய்்தவ்ரபாடு முடிவது. ்சிறப்்க்வது 
எனறபால் ் லருக்கும் அது ் பா்மபா்க அகமவது. 
்லர இஙகு முழுகம்்றும் நெிகலகை்ை 
அக்ைபா்த்தன ்கபாரணமபா்கத்்தபான ்சிறப்்க் 
வது என்்தில் எண்ணம் ்்சலுத்்தபாமல் 
உள்ைனர. 
 ்தனக்்கபான ் ணி எனன்வன ் க்த்ை 

்்தபாி்நது ்்கபாள்ைபாமல், ி்ற்நது, வபாழ்நது, 
மகற்நதும்விடும் ஒரு்சிலகர நெிகனத்்தபால்்தபான 
மி்கவும் ்கவகலைபா்க உள்ைது. உ்லைவில் 
இைகமைபானவர்கைி் ம்கூ ,் ்தங்களுக்்கபான 
்ணிகைச் ்சபாிைபான ்நெரத்்தில் ்்சய்து முடிப் 
்்தில் முதுகம வ்ந்தக்்நது விடு்கினறது. 
 நெமக்்கபான ்ணிகைச் ்்சய்வ்தில் 
்தபான நெமக்்கபான இ்ம் உறு்திைபாகும். 
அவவி்த்க்த இனனும் நெபாம் அக்ை 
வில்கல எனறபால், அது நெம்முக்ை ்தவ்ற 
்தவிர, ்சமூ்கத்்தின ்தவறல்ல. 
 இ்தனமூலம், நெபாம் ்க்கமகைச் 
்சபாிைபான ்நெரத்்தில் மன ம்கிழச்்சியு்ன 
்்சய்து முடித்்தபால் எனறும் இைகமயு்ன 
வபாைலபாம் என்க்த நெபாம் உணர்நது 
்்கபாள்ை ்வண்டும். 
 எ்ந ்த்வபாரு உைிபாினுக்ை ி்றப்பும் 
்சபா்தபாரணமபா்க அகமவ்தில்கல. ஆனபால் 
்ிற்ந்த்ிறகு நெபாம் வபாழும் வபாழவி்லபா, 
முறறிலும் மபாறு்பாடு அகம்நதுள்ைது. 
்க்கமகை உணரபாமலிருப்்து, முழுகம 
ைறற முகறைில் ்்சய்வது, உபாிை ்நெரத்்தில் 
முடிக்்கபாமலிருப்்து எனறு, இைகமைி் ல்ை 
முதுகமக்கு இ்ம் ் ்கபாடுத்து விடு்கின்றபாம். 
இ்ந்த நெிகலகை மபாறறிக்்்கபாண்்பால் 
மட்டு்ம ம்திக்்கப் ்டு்வபாம். இல்கல 
்ைனறபால் ஒவ்வபாரு நெிகலைிலும் மகறக் 
்கப்்ட்டு மகறக்்கப்்ட்டு இறு்திைில் 
முறறிலும் மகற்ந்்த விடு்வபாம். 
 ்ிறக்்கபாமலிரு்ந்திருக்்க ்வண்டும், 
எனன ்்சய்வது, ்ிற்நதுவிட்்்பாம். 
இனி இறக்்கபாமலும் இருக்்க முடிைபாது. 
இ்தற்கிக்ைில் நெமக்்கபான ்ணிகை 
மன ம்கிழச்்சியு்ன ்சிறப்்பா்கச் ்்சய்து, 
முதுகமக்கு இ்ம் ்்கபாடுக்்கபாமல், இைகம 
யு்ன வபாழ்நது, மகற்ந்த ் ிறகும் ் லருக்கும் 
்பா்மபாகும்்டி வபாழவிைகல அகமத்துக் 
்்கபாள்வ்்த கவைத்துள் வபாழவபாஙகு வபாழும் 
முகறைபாகும். இத்்தக்கை வபாழவிை்ல 
நெம்கம வபானுகறயும் ்்தய்வத்துள் 
கவத்துப் ்்பாறற வைி வகுக்கும். 

n

 
முனைவர் ப. கறபகராமன் 
உ�விப்்்ரொசிரி்ர் �மிழ்த்துனற
்சொனொ கனல மறறும் அறிவி்ல கலலூரி, 
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 ‘‘மு்கிலன... இனனிக்கு ் ள்ைிைில 
எ ன ன  நெ ் ்ந து ச் சு . . ’ ’  வ ை க் ்க ம் ் ் பா ல் 
அம்மபா ்்கட்்பாள். ஆனபால் அ்தறகு ்்தில் 
்்சபால்லபாமல் ‘உம்‘ ்மனறு இரு்ந்தபான 
மு்கிலன.
 ‘‘் ்கக்்கி் றனல... எனனபாச்சு...’’ அம்மபா 
மீண்டும் ்்கட்்க, ்தைங்கித் ்தைங்கிச் ்்சபால்ல 
ஆரம் ி்த்்தபான மு்கிலன.
 ‘‘ஒ ரு வ பா ர ம்  லீ வு  ் ் பா ட் டி ரு ்ந ்த 
்்சைிைன இனனிக்குத்்தபான ஸ்கூலுக்கு 
வ்ந்தபான. அவகனப் ்பாத்்தபா்ல எனக்கு 
்்கபாவம் வருது. ்்பானவபாரம் எப்்டி என 
்சட்க்கைப் ்ிடிச்சு இழுத்து ்சண்க் 
்்பாட்்பான. அக்த ்நெனச்்சபா்ல எனக்கு 
ஆத்்திரமபா வருது...’ 
 ்்கபா்த்து்ன ்்சும் ம்ககனப் 
்பாரத்து ‘‘நெீ எனன ்்சஞ்ச..?’’ எனறு 
்்கட்்பாள்  அம்மபா.
 ‘‘இனனிக்கு அவனுக்கு என ் க்்கத்துல 
இ்ம் வி்  மபாட்்்னனு ்்சபால்லிட்்்ன. 
இனி் ம  அவன கூ் நெபான ்்்சமபாட்்்ன. 
நெினனு நெினனு ்பாத்துட்டு ்கக்்சி ்்ஞசுல 
்்பாய்  உக்்கபார்நதுட்்பான...’’.
 உ்தட்க்ச் சுைித்துக் ்்கலிைபா்கப் 
்்்சிை ம்ககனக் ்கண்டு  ்கவகலப்்ட்்பாள்  
அம்மபா. 
 ‘‘மு்கிலன நெீ ்்சஞ்சது ்ரபாம்்த் 
்தப்பு... ் ்பான மபா்சம் ் பாிட்க்சைப்்்பா நெீ 
்்னபாகவ மற்நது வீட்டுல வச்்சிட்டுப் 
்்பாைிட்்... எனன ்்சய்ைிறது.. ஆ்சிபாிைர 
்கிட்்் எப்்டி ்்சபால்லுறதுனனு நெீ ்ை்நது 
்கிட்டு இரு்ந்தப்்்பா. .  ்தபான ்்கபாண்டு 
வ்ந்த இன்னபாரு ்்னபாகவ உன்கிட்்க் 
குடுத்து ்்சைிைன  எழு்தச்்்சபானனபான 
அக்த நெீ மற்நதுட்டிைபா...’ 
 அம்மபாகவ ்மல்ல நெிமிர்நது ்பாரத் 
்தபான மு்கிலன.

 ‘‘அனனிக்கு அவன உ்தவுன்தபால 
்தபான நெீ நெல்லபா  எழு்தி மு்தல் ம்திப்்்ண் 
வ பா ங ்க  மு டி ஞ ்ச து .  அ வ ன  ் ்ச ஞ ்ச 
உ்தவிை மற்நதுட்டு  ்்பாட்் ்சண்க்ை  
்நெனச்சுக்்கிட்டு ்ைி வபாஙகுறி்ை... இது 
்தப்புனு உனக்குத் ்்தபாிைகலைபா...’’
 அவன க்ககைப் ் ிடித்துக் ் ்கபாண்டு, 
‘‘நெீ ்திருக்குறள் ்டிக்்கிறி்ை. அ்்தல்லபாம் 
்பா்ம்னு மட்டும்னு ்நெனக்்கபா்த.நெபாம 
வபாழக்க்கைி்லயும் ்கக்ப் ்ிடிக்்கணும்னு 
்தபான ்்பாிைவங்க எழு்தி வச்சுட்டுப் 
்்பாைிருக்்கபாங்க..வள்ளுவர ்்சபானன அ்ந்த 
குறள்  ஞபா்்கம் இருக்்கபா..’’ எனறு ம்கனின 
மு்கத்க்த நெிமிரத்்தினபாள் அம்மபா. 
 உ்தட்க் இறுக்்கமபா்க கவத்துக் 
்்கபாண்டு ்்தபாியு்மனறு ்தகலைபாட்டி 
னபான மு்கிலன. 
 ‘‘எங்்க.. ்்சபால்லு ்பாரக்்கலபாம்..
நெனறி மறப்்து...’’ எனறு ஆரம்்ித்துக் 
்்கபாடுத்்தபாள்  அம்மபா.
 ்தன  ்தவகற உணர்நது அம்மபா கூறிை 
்தன உண்கமகைப் புபாி்நது ்்கபாண்டு, 

 ‘‘நெனறி மறப்்து நெனறனறு நெனறல்லது 
அன்ற மறப்்து நெனறு’’ 

எனறு்்சபால்லிவிட்டு அம்மபாகவக் ்கட்டிக் 
்்கபாண்்பான மு்கிலன.
 ‘‘நெபாகை ்்சைிைகன  உன 
்க்்கம் உட்்கபாரகவத்து  நெட்்பா்கப் ்்்ச 
்வண்டும்.. ்சபாிைபா... எனறு மு்கிலனின 
்தகலகைக் ்்கபா்திச்  ்சிபாித்்தபாள் அம்மபா.
 மு்கிலனும் ்சிபாித்துக் ்்கபாண்்் 
்தகலைபாட்டினபான. 
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கலகலன்னு குலுஙகு�டி கண்ணொடி வனள்ல
க�ம்்ப்பூ குலுஙகு�டி உன்்னொடு �னல்ில
�ளும்புந ்�னிருககு �ண்ணுனறந� இ�ழில
�ரொ� கனி்ிரண்டு �னனத்ொளித்� நகினல்ில!

்டொ� ்ொடுமடி ்ொனவயுனனக கண்டு
்டுத்�கித்�ொன் னவககு�டி ்ருவப் பூச்தசண்டு
த�ொடொ� நீத்னககு த�ொட்டுவிடும் தூரம்
த�ொடநகினனககும் ்்ொத�லலொம் த�ொடஙகு�டி ஈரம்!

்ொடொ� ்ொட்டுவுனன ்ொடிடநொன் ்வண்டும்
்ொடப்்ொட ்லலவிநீ ்ொடச்தசொலவொய் மீண்டும்
ஈடொகொ இன்்நகினல இருவருககும் ்�ொன்றும்
ஈறறறி்ொ இந�ச்சுனவ எலனல�னனத் �ொண்டும்!

கொலதமலொம் னகச்சினற்ில கன்னிம்ில தநளிவொய்
கொவலனொய் நொனிருப்்்ன் கொ�லுள வலுவொய்
ஞொலத்�கில நொம்�ொ்ன ஞொ்ிதறழில �கிஙகள
நம்புத்னன நொ்ககி்் நொமும்னவப்்்ொம் த்ொஙகல!

- ச்பகானேணைளி்காென

அனச்பனும் ேகாடை்கமே்டை

கண்களில ஏன்  
வறறொ� நீ்ரொனட என்ககிறொய் 
அன�க கருனண்ின்றி ந ீ
வீசிச் தசன்ற 
வொர்த்ன�களிடம் ்கள 
 
கன்னஙகளில ஏன் 
சிறு சுருககஙகள என்ககிறொய் 
அன�க கணதநொடி்ில ந ீ
அறுத்துப்்்ொன உறவு 
நொளஙகளிடம் ்கள 

 
கொ்�ொரம் ஏன் 
இத்�னன நனரமுடி என்ககிறொய் 
அன�க கொல அவகொசமின்றி நீ 
கசகககித்றிநது ்்ொன 
இ�்த்�கிடம் ்கள 
 
இத்�னன மொறு�லகளும் உன்னொல 
இரககமின்றி நடத்�ப்்ட்ட  
நகிகழ்வுகளின் ்ிர�கி்லிப்்் ்ன்றி 
்வதறன்னவொக இருககமுடியும் 
 
மறு்டியும் எனனத்்�டி நீ வருனக்ில 
மலர்கள உனன வர்வறகும் 
மறுககொமல தூவிச்தசல என் 
மரணமும் உனனப்த்ொறுத்�வனர ஒரு 
நொடக்மனட்்...

 

்ைகா ெரேகா  
ஈழம்.
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்ல்கொடி யுகஙகளின் முன் 
்னடத்�கிட்டொனினறவனன�ப் 
்கலவதனன்தறொளி வழஙக 
இருளொட்சி தசய்�கிட்ட 
இருண்டத�ொரு அண்டதவளி 
�கிடிதரன்று ஓர் நொள 
�ீப்்ிளம்்ொல ஒளி்ொககிச் 
சுடர் ்ரப்பும் சூரி்னனச் 
சுறறிப் ்ல ்கொளகள  
தகொனட வளளல�னன நொடிக 
கூடிவரும் மொந�னரப் ்்ொல 
உறவுமுனற ்்ணி 
உலொவரு�ல த�ொடஙககி்து  
 
சூரி்க குடும்்தமனச் 
சூட்டி்்�ொர் த்்ர்கதகொப்் 
தகொ்ரொனொ கொலத்துக 
குடும்்தமனக ்கொளனனத்தும் 
ஒன்னறத்ொன்று த�ொட்டுவிடொ 
ஒழுஙகனசவு �வறொது 
அண்டதவளி �ன்னில 
அண்டி நகின்ற ்கொளகதளலலொம் 
்ினணப்்ின் சுழல வட்டப் 
்ிரிவினனகளலலொது 
ஒறறுனம்ொய்ச் சுறறி 
உ்ிர் வொழக கொரணமொய் 
எண்ணிலலொக ்கொடியுகம் 
எழிலரசொய்த் �கிகழ்ந�வ்ன 
 
உலகமது உ்ிர் வொழ 
உறுதுனண்ொய் ஆன�கினொல 
கடவுதளனச் சில மொந�ர்  
னகத�ொழுது பூனச தசய்தும்  
இறப்த்ன்்�னனவருககும் 
இ்ல்ொன த�ன்்�னன 
உண்னமத்னக கொட்டி 
உ்ிர்துறநது கரி்ொனொன் 
 
்னடப்புறற கொல மு�ல 
்றறித்ரிந�கிட்ட 
்கலவனும் ஓர் நொள 
சூடடஙககித்ொளி்ிழநது 
்சொர்நது கரித்துகளொய்க 
கொலொவ�கி்ொககிக  
கன� முடிநது ்்ொனகன� 
விஞஞொனக கற்னனககும் 
விளஙகொ�்வொர் பு�கிரொய் 
உருவொன நொளத�ொட்டு 
உ்ர் தவப்்ச் சுவொனலயுடன் 
ஒரு கணமும் ஓய்வின்றி  
ஓஙககித்ரிந�கிட்ட 

ஓஙகொர சக�கித்னும் 
ஓய்விலலொத் �ீககடலொம் 
சூரி்னும் ஓர் நொள  
சுடரிழநது அனணந��னொல 
அண்டதவளி த்ஙககினு்ம 
அ�கிக இருள மூடி்து 
 
அரசதனன நடுவிருநது 
அனனத்ன�யு்ம கொத்�வ்னொ 
கரிககட்டி்ொககி உடல 
கனரந�ழிநது ்்ொன�னொல 
ஈர்ப்பு வினசத்ன்ற 
இனண்ிலலொச் சக�கி்து 
இலலொமல ்்ொன�னொல 
இருந�்ிடி அறறு விடக 
்கொளகதளலலொம் �கினசமொறிக 
்கொ்முறற ்ிளனளகள ்்ொல 
ஆளுகதகொரு �கினச்ில 
அனலககழிநது தசன்ற�னொல 
சூரி்க குடும்்தமனச் 
சூடி்்்ர் மனறநது  
அந�கொர இருளுககுள 
அடி்ழிநது மனறந�து்வ 
 
உ்ிரினஙகள வொழ்ந�  
உலகதமனும் ்கொளதுவும் 
்ொன��னன்றி்ொப் 
்்ணிககும் ்வனள்ி்ல 
இறுககமொயுலகத்ன� 
இனணத்து னவத்� ஈர்ப்புவினச 
இலலொமல ்்ொன�னொல 
உலக்ம வொழத்�கினம் 
உ்ிர்தகொடுத்� உ்ிர்வொயு 
உலனகவிட்டு வினடத்றறு 
உட்ன அகன்று விட 
உ்ிரனனத்தும் சிலகணத்�கில 
உ்ிரிழநது மொண்டது்வ 
 
என்ன நடந�து்வொ 
ஏதுவினன வந�து்வொ 
என்று க�றி மககள  
அவரவர்கள ம� வழி்ில 
ஆண்டவனன ்வண்டிப்்லர் 
அழுது க�றிடினும் 
ஏனிறந்�ொம் என்றதவொரு  
கொரணமுமறி்ொமல 
கண் மூடித் �கிறப்்�றகுள 
கன�முடிநது உ்ிர்துறந�ொர் 
 
மூன்றிலிரு ்ஙகொய் உலனக 
மூடிநகின்ற நீர்முழுதும் 
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l
பு்ல சீறறம்
எந�ப் ்ொ�கிப்பும் இலனல
்மல�ட்டு வொசிகள
l
்்ொரொளிகள �கி்ொகம்
ரசிகக அழகொய் இலனல
அரசி்ல ்வடஙகள
l
்சி்்ொடு மககள
குடினசகளின் கனவுகளில மண்
புதுப் ்ொரொளுமன்றம்
l
தவளிநொட்டுப் ்்ணம்
அவவளவு தூரம் இனிககவிலனல
உனட கனளயும் ்சொ�னன
l
நீட் ்�ர்வு 
அரசி்லில ்கனடக கொ்ொய்
மருத்துவ எ�கிர்கொலம் 
l
மின்னணு உ்்்ொகம்
அனட்ொளம் இன்றி மூனல்ில 
�்ொல-�ந�கி ்சனவ 
l
இலவசப் ்்ணம்
உச்ச கட்ட ்கொ்த்�கில
உனழககும் வர்ககம்
 l
்�ர்�ல தவறறி
இருந� இடமின்றி கொணொமல
்னழ் ஊழலகள
l
பு�கி் அரசு
த்ரி�ொய் ்ொத�ொரு மொறறமுமின்றி
l
நனட்ொன� வொழ்வு சுவறறில த்ரி் ொர்
சு் மரி்ொன�்்ொடு வொழ்ககிறது
சு�ந�கிரத் �கி்ொகம்

-  ரகாஜூ ஆமரகாக்கதி்யெகாேளி
   �கிருச்சி, �மிழ்நொடு, இந�கி்ொ.

வன் குளிரின் �ொககத்�ொல 
வனக த�ரி்ொ�கிறுககி்து 
புவிக்கொளொ்ிருந� னவ்ம் 
்னிக்கொளொய் மொறி்து  
்ல்கொடி வருடஙகள  
உ்ி்ரொடிருந� புவி 
அனனத்துமழிநது த்ரு 
அககிலம்� சுடுகொடொய் 
அனல்மொ�கிப் ்்ொககிறது 
 
்ொன�்றி்ொது  
்்ணித்� உலகமது 
ஆறுலட்சம் ஒளி்ொண்டின் 
அ�கிவினரவுப் ்்ணிப்்ொல 
இன்னுதமொரு சூரி்னின் 
இனண்சரல ககிட்டி்து 
்ொரி்்�ொர் சூரி்னின் 
்வனிவரும் குடும்்ம�கில 
�ொனும் உளநுனழநது 
�ந�கிரமொய் இடம்்ிடித்து 
தவப்்த்ன� உளவொஙககி 
வினரநது சுழன்ற�னொல 
்லகொலப் ்னியுருககிப் 
்னழ்்டி கடலொககி 
அலகொககள உ்ிர்த்றறு 
அ�கிவினரவொய் உருவொககி 
மீண்டுதமொரு உலகத்�கின் 
மீள எழுச்சி த�ொடஙககி்து. 

 

- ஏரூர்ககவிக்கொ 
ஏ.ஸீ.அபதுல் றகுேகான

கவிஞர்களின் கற்னனத்ன்்து கடல 
்்ொன்றது அ�கில எந� விட்மும் விலககிச் 
தசலல முடி்ொது என்்�றககிணஙக 
ஏரூர்ககவிக்கொ ஏ.ஸீ.அப்துல றகுமொன் 
அவர்களது கற்னன்ில உ�கித்� இந�க 
கவின� தவறும்ன ஒரு கற்னன 
கவின�த்ன்்�றகும் அப்்ொல இப்்டியும் 
எ�கிர்கொலத்�கில நகிகழலொம் என்ற 
ரீ�கி்ில விஞஞொன ஆய்வுககொன ஒரு 
அடித்�ளமொக இககவின� ்னமநதுளளது. 
 
சமகொலத்�கில இது ஒரு வித்�கி்ொசமொன 
கற்னன்ில உருவொன ஆய்வி்ல 
்னடப்பு
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 ்சங்க இலக்்கிைத்்தில் முப்்துக்கும் ்மற்ட்் ்்ண்்பாற புலவர்கைின 
்பா்ல்்கள் இ்ம்்்றறிருக்்க, நெீ்தி இலக்்கிைக் ்கபாலத்்தில் ்்ைர ்்சபால்லக்கூ் 
ஒருவரும் இல்கல. அ்தன ்ினனர வ்ந்த ்க்்தி இலக்்கிை ்கபாலத்்தில் க்சவ, கவணவ 
்சமைத்்திறகு ஒவ்வபாருவர எனச் சுட்டிக்்கபாட்டுமபாறு ்கபாகரக்்கபால் அம்கமைபாரும்,  
ஆண்்பாள் நெபாச்்சிைபாரும் விைங்கினர.

 இவவிருவருக்குப்்ின இரு்்தபாம் நூறறபாண்டில்்தபான மீண்டும் ்்ண் 
்க்ப்்பாைர்ககைக் ்கபாணமுடி்கிறது. 1970-க்குப் ்ினனர விரல்விட்டு எண்ணுமபாறு 
்க்ப்பு ்வைிைில் ்கைமிறங்கிை ்்ண்்கள் 2000-க்குப் ்ின புத்்தம்பு்திை 
வடிவங்கைிலும் பீடுநெக் ்்பாடு்கினறனர. 

 அ்ந்தவக்கைில் ்தமிைில் ்்ண் ்கவிஞர்கைின புதுக்்கவிக்தத் ்்தபாகுப்பு்கள், 
ஐக்கூ ்்தபாகுப்பு்கள் ்்பானறகவ ஏற்கன்வ ்வைிவ்நதுள்ைன. ்தற்்பாது 
்வைிவர  உள்ை ‘இமைம் ்்தபாடும் இகைபு்கள்’ எனனும் இ்நநூல், முழுக்்க முழுக்்கப் 
்்ண் ்க்ப்்பாைர்கைின ்க்ப்க்த் ்தபாங்கிவருவதும், இகைபுத் துைிப்்பா 
எனும் ‘லிமகரக்கூ’ வடிவக் ்கவிக்த்கைபாலபான  மு்தல் நூலபா்க இருப்்தும் கூடு்தல் 
்சிறப்்பாகும்.

 எண்வக்கத் ்்தபாக்்கைில் இகைபுத்்்தபாக் என்து ்பா்லின  இறு்திச்்சீர 
அகனத்தும் ஒனறிவரத் ்்தபாடுப்்து. ஆனபால் மூனறடி ்்கபாண்் ‘லிமகரக்கூ’ 
வடிவத்்தில், மு்தல் அடிைின இறு்திச்்சீரும் மூனறபாம் அடிைின இறு்திச்்சீரும் 
ஒத்துவருமபாறு அகமப்்்்த இ்தன இலக்்கணம். இவவிலக்்கணம் ்சிக்தைபாமல் இ்நநூல் 
எழு்தப்்ட்டுள்ைது.

    

ஆய்வுனர

  

    

|த�ொகுப்்ொசிரி்ர்கள | |இரொ. �மிழரசி|
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 ்்ண்்கைின ்கவிக்த்கள் சுை புலம்்ல்்கைபா்க்வ இருக்கும் எனும் 
்்பாதுப்புத்்திகைக் ்க்்நது, சூைலிைம். அர்சிைல், அறிவிைல், ்சமூ்கச் ்சிக்்கல்்கள் 
என விபாி்நது ்ைணிக்கும் ்்ண்்கைின ்க்ப்பு்கள் நெபாகைை விடிைலுக்்கபான 
நெம்்ிக்க்ககைத் ்தருவ்தபா்க்வ அகம்கிறது. ்ல்்வறு நெபாடு்கைிலிரு்நதும் ்தம் 
்கவிக்த்கள் வைி இகணயும் அகனத்துக் ்கவிஞர்களுக்கும், அவர்கைின ்கவிப்பூக்்ககை 
மபாகலைபா்கத் ்்தபாடுத்்திருக்கும்  ்்தபாைர ்கனனிக்்்கபாவில் ரபாஜபா, ்்தபாைி அனபுச்்்சல்வி 
சுப்புரபாஜு ஆ்கி்ைபாருக்கும் என ்நெஞ்சம்நெிகற வபாழத்து்ககையும் ்பாரபாட்டு்ககையும் 
உபாித்்தபாக்கு்கி்றன.

 இனகறை அறிவிைலின அசுர வைரச்்சிைபால் நெம் வபாழக்க்கைின வ்ச்தி்கள் 
்்ரு்கிைிருப்்ினும், இைறக்கைின வைகமைிைப்க், ்ல்்வறு உைிபாினங்கைின 
அைிகவச் ்ச்ந்தித்துக்்்கபாண்டு்தபான இருக்்கி்றபாம் என்க்த,

  “அகல்்்சி ்்கபாபுரத்்தில் மிச்்சம் 
 ்கபாைபாமல் நெகன்ந்த்டி்ை இருக்்கிறது 
 ்சிட்டுக் குருவி்கைின எச்்சம்”

எனனும் அமல ்ஜை்ந்திைின  ்கவிக்த ்கபாட்்சிப்்டுத்து்கிறது. ்சபாகல விபாிவபாக்்கம் 
்்தபாைில்துகறப் ்்ருக்்கம், அடுக்குமபாடி குடிைிருப்பு்கள் ்்பானறவறறிற்கபா்க  
மரங்கள் ்வட்்ப்்டுவதும்,  நெீரநெிகல்கள் தூரக்்கப்்டுவதும், விகைநெிலங்கள் வீட்டு 
மகன்கைபாவதும் ்்தபா்ர்நது நெி்கழ்கினறன. ஆண்டு்்தபாறும் புவிைின ்வப்்நெிகல 
உைர்நது்்கபாண்்் ்்சல்்கிறது. இ்தனபால் ஏற்டும் சூைல் ்சீர்்கட்க்,

 “்வட்்்வைி ்்பாட்்ல் ்கபாடு 
 ்கரு்கிை மரத்துக் ்கிகைைில் அகம்ந்தது 
 ்ச்க்ச ்கிைிைின கூடு”

எனும்  ஆன்ந்திைின ்கவிக்த சுட்டிக்்கபாட்டு்கிறது. ்கபாலப்்்பாக்்கில் ்ட்்பாம்பூச்்சி்ககை, 
்சிட்டுக்குருவி்ககை, தும்்ி்ககை நெம் வருங்கபாலச் ்ச்ந்த்திைினர ஏட்டிலும், இகணை 
்கபாட்்சிப் ்்திவு்கைிலும்்தபான ்கபாணமுடியும் ்்பாலும்.  இ்தகன,

 “்றகவைின ஒலி்ைபாடு அகல்்்சி 
 ்்கபாட்டிை அபாி்சிகைத் ்்தடும் குருவிகை 
 நெிகனவில் சுமக்்கிறபான மகலவபா்சி”

என்கிறபார ்கவிஞர ்ஜைஸ்ரீ. அகல்்்சிைின அகைப்்்பாக்சைில் ்றகவைின 
குரகலப் ்்திவு்்சய்து கவத்துக்்்கபாண்டு, அகல்்்சிக் ்்கபாபுரங்கைின ்க்திரவீச்்சபால் 
அைி்நது ்்பான குருவிகை மன்தில் சும்நது வபாை்நெரும் மகலவபா்சிைின  துைரத்க்தக் 
்கபாட்்சிப்்டுத்தும் அருகமைபான இக்ச்ைபாழுஙகு அகம்ந்த ்கவிக்த இது. 

  ்ல்்வறு வபாக்குறு்தி்ககை அள்ைிக்்்கபாடுப்்்்தபாடு, ்்தர்தல் 
்ரப்புகர்கைின்்பாது  கூட்்ம் ்்சரக்்க, ்வைிப்்க்ைபா்கப் ்ிபாிைபாணி 
்்பாட்்லங்களும், மகறமு்கமபா்க மது்பாட்டில்்களும் ்ணமும் ்்கபாடுத்து மக்்கைின 
வறுகமகை ்ைன்டுத்்திக் ்்கபாள்ளும் அர்சிைல் இைிநெிகலகை இனகறை 
வபாக்்கபாைர்கள் உணரத் ்்தபா்ங்கியுள்ைக்த,
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 “்ிபாிைபாணி்ைபாடு வபாக்குறு்தி ்மக் 
 ஏ்ந்திை க்க்கைில் வபாங்கிைவன நெபா்சி 
  உணர்ந்தது நெபாிைின வபாக்”

எனும் ்ஜைஶ்பாீைின  ்கவிக்த உறு்திப்்டுத்து்கிறது. ்்ண்்கள் ்கல்வி, ்வகலவபாய்ப்பு, 
்்பாருைபா்தபாரம் என அகனத்துத் துகற்கைிலும் முத்்திகர ்்திப்்தும் நெபாமறி்ந்த்்த. 
இத்்தக்கை்்தபாரு ்கருத்்தகம்ந்த ்கவிக்தைபா்க,

 “மணலில் ்கட்டிை ்்கபாட்க் 
 அை்கபாய் உைர்நது நெினறு உணரத்து்கிறது 
 ்சிறுமிைின ்தனனம்்ிக்க்க ்பாட்க்”

என ்நெரமு்கச் ்சி்ந்தகனகைக் ்க்த்தும் ்கலபாரபாணி ்லபா்கநெபா்தனுக்ை ்கவிக்த 
அருகம. 

 “்்ண்்ககைக் ்்கபாண்்பாடு வீட்டில் 
 வீணபான முைக்்கம் அ்திரும் ்மக்ைில் 
 ்சிசுக்்்கபாகல நெ்க்கும் நெபாட்டில்” 

எனும் ்கவிக்தயும்  அவருக்ை்்த.  ்மக் முைக்்கங்ககைத் ்தவிரத்துவிட்டு அவரவர 
வீட்டிலிரு்ந்்த ்்தபா்ஙகுங்கள் மபாறறத்க்த என அறிவுறுத்தும் ்பாஙகு ்நெரத்்தி.

 புத்்தகரக் ்்கள்விக்குள்ைபாக்கும் ்தருணங்கைில் எல்லபாம் அவபாின 
்்கபாள்க்கைபால் ஈரக்்கப்்ட்் எவ்ரனும் ஒருவர மல்லுக்கு நெிற்து வபாடிக்க்க. 
அப்்டிைபான அனு்வம் எனக்கும் உண்டு. ்கீழக்்கபாணும் ்கவிஞர இரபா. ்கவி்தபாவின 
்கவிக்தகை வபா்சிக்கும் ைபா்ரனும் ஒருவர அவ்ரபாடு ்சண்க்க்கு வர வபாய்ப்புள்ைது. 
எ்திர்்கபாள்ை ்கவிஞர ஆைத்்தமபாய் இருப்்து நெல்லது.
 
 “உைரவபான புத்்தபாின ்்பா்தகன்கள் 
 உல்கம் விை்நது ்்பாறறும் ்ினனணிைில் 
 மகற்ந்திருக்கும் ை்்சபா்தகரைின ்வ்தகன்கள்” 

என்்்த அக்்கவிக்த. உலகுக்கு ஞபானம் வைஙகும் புத்்தகரப் ்்பானற ஆ்வர்களுக்கு 
்ினனபால் நெினறு குடும்் ்பாரத்க்தச் சும்நது, ஆண்்கைின ்தகைகை  விடுவித்து 
அவர்ககை ்்பா்திைின்கீழ அகம்திைில் இருத்துவது ை்்சபா்தகரகை ஒத்்த ்்ண்்கள் 
அல்லவபா?..இத்்தக்கை ்்ண்்கைின ்க்ப்பு ்தக்்கள் ்லவறகறக் ்க்்நது ்ைணிக்்க 
்நெரவக்த,

 “துரத்தும் ்கவிக்த நெக்்கள் 
 துகவத்்த துணியும் ்சகமத்்த ்சட்டி்களும் 
 எ்திபாி நெபாட்டு ்க்்கள்” 

 “்பாரம்்பாிை ்நெல்லபாய்வுக் குறிப்பு 
 அவ்சரமபாய் எழு்தி முடித்து விட்டு 
 அடுக்்ககைைில் துபாி்தவுணவு ்ிபாிப்பு” 

  |
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எனும் ரபாஜி வபாஞ்சிைின  ்கவிக்த்கள் புலப்்டுத்து்கினறன. நெத்க்த ஓட்க்ச் 
சும்நது ்ைணிப்்க்தப்்்பால், எத்்தக்கை ்சவபால்மிக்்க ்ணிைபாைினும் ்்ண்்கள் ்தம் 
இல்லக் ்க்கம்ககைச் சும்நது்்கபாண்டு்தபான இைங்க ்வண்டியுள்ைது என்க்த 
்கபாட்டு்கினறன.

 அர்சிைல் ்கட்்சி்கைின ஆ்தர்வபாடு ்சபாகல ்்பாடும் ஒப்்்ந்த்தபாரர்கள் 
ஆங்கபாங்்க ்்கபாடுத்்த க்கயூட்டு ்்பா்க மிச்்சப்்ணத்்தில் ்்பாடும் ்சபாகலைின ்க்தி 
எப்்டி இருக்்கிறது என்க்த,

 “்சபாகல எஙகும் குைி்கள் 
   ்ள்ைங்கள் ்்தபாறும் நெிரம்்ி வைியுது 
 ஊைலின புதுவி்த ்மபாைி்கள்”

எனத்்தபாக்கும் இரபா. ்கவி்தபாவின க்தபாிைம் ்பாரபாட்டுக்குபாிைது. அர்சிைலபாைர்கள் 
்்தர்தலில் ்்கபாடுக்கும் வபாக்குறு்தி்ககை, அவர்கள் ்வறறி ்்றறுப் ்்தவிைில் அமர்ந்த 
்ினனர எைி்தபாய் மற்நதுவிடுவக்த அங்க்தச்சுகவ ்்கழும, 

  “்்தர்தலில் ்ல்பு ்சினனம்
 ்்தரவு ஆனதும் ்்கபாடுத்்த வபாக்குறு்தி 
 பீஸ் ்்பாவது ்திண்ணம்”

என்கிறபார ்கவி்தபா. நெல்ல்வகை ்ல்பு ்சினனத்்தில் ்தற்்பாது ைபாரும் ்வறறி 
்்றற்தபாய்த் ்த்கவல் இல்கல. அப்்டி்ை ்வறறி ்்றறு ்சட்்ம் இைறறினபாலும், 
அ்தில் உள்ை ஓட்க்்கைினவைி ஊர்நது ்்சல்வதும் அவர்கைபா்க்வ இருக்்கிறபார்கள் 
என்க்த,

  “வக்க வக்கைபான ்சட்்ம் 
 ஊைல் ்்ருச்்சபாைி ஊர்நது ்்சல்ல 
 ்்பாடு்கிறபான ்ல ்திட்்ம்”

எனச் ்சபாடு்கிறது ்கபாகர ்ம்கலபாவின ்கவிக்த.

 ்சம்கபால வபாழவின நெ்ப்்ிைல் துைரங்ககைப் ்்தியும் ஆவணங்கள்  
்க்ப்்பாைர்கள்்தம் ்க்ப்பு்க்ை. அ்ந்த வக்கைில்  நெ்ப்்ிைல் முரண் ்சபார்ந்த 
்கவிக்தைபா்க
               
  மூங்கில் ்ககலஞர்கள் வபாழவில் 
    ்ினனிப் ்ிகண்ந்த ்டி வறுகம
 நெிகல்ைபா இனனும் ்தபாழவில்

எனனும் ்சமூ்க அக்்ககற உள்ை ்கவிக்தகைப் ்க்த்்த ்சபார்தபா ்க ்ச்ந்்தபாஷ 
்பாரபாட்டுக்குபாிைவர.

 ்்ண்்கைின சுை்சபாரபுத் ்தனகம ஓஙகுவதும், ்தபாழவதுமபாய் இருக்கும் நெிகலகை
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 நெிகறயும் ்தறி்கைின ்சத்்தம்
 ்சபாைக் ்கைிவு்கள் இரபாட்க்்கள் உ்ன
           ஆண்டி்ட்டி அர்சி்கைின யுத்்தம்

உகைக்கும் அடிமட்் வரக்்கப் ்்ண்்கைின அவலநெிகலகை எடுத்துக் கூறு்கிறது 
அனபுச்்்சல்வி சுப்புரபாஜூவின ்கவிக்த.

 இனகறை ்்ரு்ந்்தபாறறுச் சூைலில் ்சிறுவர்களும் இகைஞர்களும் ்ள்ைி 
்கல்லூபாிக்குச் ்்சனறு ்கல்வி ்கற்க இைலபா்த சூைல் நெிலவு்கிறது. வீட்டுக்குள் அமர்நது 
இகணைவைிைில் ்பா்ம் ்்கட்்து ்்கபாடுகம. மபாணவர்கள் ்பா்ம் ்்கட்்கிறபார்கைபா 
எனத் ்்தபாிைபாம்ல்ை ஆ்சிபாிைர ்பா்ம் நெ்த்்த்நெரவது அ்தனினும் ்்கபாடுகம. 
ஓடிைபாடி உற்சபா்கமபாய் இருக்்க்வண்டிை வை்தில் ஒ்ர இ்த்்தில் நெபாள் முழுவதும் 
அமர்ந்திருப்்்தபால் வரும் ஆ்த்க்த ்சிவ்கபாமசு்ந்தபாி நெபா்கமணி,
                
 “அகறைில் இகணை வகுப்பு 
 இகைைருக்கு ஏறிக்்்கபாண்்் ்்பா்கிறது 
 இடுப்்ில் ்சக்த ்்கபாழுப்பு”

என்கிறபார.  ்சம்கபாலத்க்தக் ்கபாட்டும் ை்தபாரத்்த ்்திவபா்க அகம்கிறது இக்்கவிக்த. 
்தரமறற எழுத்து்கள் எல்லபாம் புத்்த்க வபா்கன்மறி ்வனி வர, ்சிற்ந்த ்க்ப்்பாைிைின 
்க்ப்பு்கள் ்ணம் இல்லபா்த்தபால் ்கைை ்்ப்்ர வபாஙகு்வனி்ம் ்தஞ்சமக்வக்த,

 “ஏகைக் ்கவிஞபாின ்கற்கன 
 ்ணத்்திற்கபா்க எக் ்்பா்ப் ்டு்கிறது 
 ்ை்ந்தபாள் ்கக்ைில் விற்கன” 

எனும் ்சிவ்கபாமசு்ந்தபாி நெபா்கமணிைின ்கவிக்த ்கபாட்டும் ்கபாட்்சி மனத்க்த ்நெ்கிைச் 
்்சய்்கிறது.

 மரங்ககை ்வட்டிை்தபாலும், நெீரநெிகல்ககை ஆக்்கிரமித்்த்தபாலும், ஆறறு 
மணகல ்்கபாள்கைைடித்்த்தபாலும் மனி்தன  இனகறக்கு எ்திர்்கபாள்ளும் ்சிக்்கல்்கள் 
எண்ணிற்ந்தன. இத்்தக்கை சூைலிைச் ்சீர்்கட்க்,

 “சுவபா்சத்்தில் ்சபாி்பா்தி ்ஙகு 
 மரங்ககை ்வட்் அவ்திக்கு உள்ைபானது 
 மனி்தனின நுகரயீரல் இஙகு”
எனும்  ்கவிக்தயும்,
    
            “குடிநெீருக்கு ்்ரும் ்பாடு 
            நெீரவைத்துகற அ்தி்கபாபாி புதுமகன புகு்ந்தபார 
            ஏபாி ்மல் ்கட்டிை வீடு” 
எனும் ்கவிக்தயும் ்தீ்பா சு்ந்த்ர்சனின ்சமூ்க அக்்ககறகைக் ்கபாட்டு்கினறன. 

            “்்தபா்ரும் மணல் ்்கபாள்கை 
            ்்தபா்ர்நது ்ள்ைமபாகும் ஆறறுப் ்டுக்க 
            எனறு ஒைியுமி்ந்தத் ்்தபால்கல” 
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எனும் ம்்கஸ்வபாி ்கிருஷண்சபாமிைின ்கவிக்த இைல்பு குகலக்கும் மனி்தகன இைறக்க 
மறு்டி ்தண்டிப்்க்தக் ்கபாட்டு்கிறது. ்தண்ணீகர விகல ்்கபாடுத்து வபாஙகு்கி்றபாம். 
்கபாறகறயும் ஒருநெபாள் விகல்்கபாடுத்து வபாஙகும் நெிகல வரலபாம் எனும் முனகனை 
்கவி கூறறு்கள் இனகறக்கு ்மய்ைபா்கிப்்்பாைின.  விகல ்்கபாடுத்தும் ்கிக்க்்கபா்த 
உைிரவைிைபால், ்்ரு்ந்்தபாறறிலிரு்நது மீட்்கமுடிைபாமல் எண்ணறற உைிர்ககை 
இனகறக்கு இை்நது ்்கபாண்டிருக்்கி்றபாம். இ்தறகு மு்தனகமைபான ்கபாரணம் 
்தகலகமைி்த்்திலிரு்நதும் ்திட்்மி்லினறி நெபாட்க் ஆள்்வபார்தபான என்க்த,

  “நெபாட்க் சூகறைபாடும் ்்ருச்்சபாைி்கள் 
 அண்க் நெபாடு்களு்ன மரு்ந்்தபாடு க்ககுலுக்்கல் 
 உணவினறித் ்தவிக்கும் ்நெபாைபாைி்கள்”

எனும் ்்தன்மபாைி ்்கபா்பாலனின ்கவிக்த எடுத்்திைம்பு்கிறது.

 ்கிரபாமங்ககை விட்டு மனி்தர்கள் ்்தகவநெிமித்்தம் நெ்கருக்கு இ்ம் 
்்ைர்ந்தபாலும், அவர்கைின மனம் ்கிரபாமத்து நெிகனவு்ககை அக்ச்்பாட்டுக் 
்்கபாண்்் இருப்்க்தயும், அ்ந்த வபாழக்க்கக்்கபா்க ஏங்கிக்்்கபாண்்் இருப்்க்தயும்,

 “்கிரபாமத்து மல்லிக்க முறறம் 
   நெ்கரத்து வபாழவில் நெிகனகவத் ்திருப்பு்கிறது 
 கூடி வபாழ்ந்த சுறறம்”

 “நெி்சப்்தமபாய் மபாறிை கூடு்கள் 
 ்்ச்சுத் துகணக்கு ைபாரும் இல்கல 
 நெ்கரத்து அடுக்குமபாடி வீடு்கள்”

எனும் ்நெல்கல ்க.்்சபாமசு்ந்தபாிைின  ்கவிக்த்கள் ்கபாட்்சிப்்டுத்து்கினறன. அரு்கரு்்க 
வபாைில்்கள் இருப்்ினும், எ்ந்நெரமும் அக்த்து கவத்து அடுத்்த வீட்்பாபாின 
மு்கமறிைபாமல் உள்்ை அ்ங்கிக் ்கி்க்்கிறபார்கள் மனி்தர்கள் என்து்தபான எத்்தகன 
உண்கம. 

 ‘சுைனறும் ஏர ்ினனது உல்கம்’ என ்்தய்வப்புலவர ்பாடி கவத்்திரு்ந்தபாலும், 
இனகறக்கு விவ்சபாைி்கைின நெிகல ்பாி்தபா்த்்திறகு உபாிை்தபா்க்வ உள்ைது என்க்த,

 “எபாியுது விவ்சபாைி வைிறு 
 ்பாடு ்ட்டும் ்லனில்லபாமல் ்்பான்தபால் 
 ்கழுத்்தில் சுருக்கு ்கைிறு”

எனும் ்கவிஞர ்ிச்்சிப்பூவின ்கவிக்த புலப்்டு்கிறது. ்்கபாடிக்்கணக்்கில் வங்கிக்்க்ன 
்்றறு, உபாிை்கபாலத்்தில் ்்சலுத்்தபாமல் அைல்நெபாடு்கைில் ்தஞ்சமக்்நது உல்லபா்சமபாய் 
வபாழ்வர்கள் ஒருபுறமிருக்்க, ஆைிரக்்கணக்்கில் ்சட்் ்க்கன அக்க்்க முடிைபா்த்தபால் 
தூக்குக்்கைிறறில் ்்தபாங்கி உைிரதுற்ந்த ஏகை விவ்சபாைி்கள் ்றறிை ்்சய்்தி்கள் இ்ந்திை 
நெபாட்டின அவலத்க்தப் ்கற்சபாறறு்கினறன. சூைல் மபாசுறற ்்ல்லிைில் ்்கபாட்டிை 
்னிைில், ்்ரு்ந்்தபாறறின அச்்சமினறி அவர்கள் ்்பாரபாடிைக் ்கபாட்்சி்கள் ்நெஞக்ச 
உலுக்குவன. அ்தி்கபாரத்்தில் இருப்்வர்கள் அலட்்சிைமபாய் ்க்்நது ்்சனறும் கூ், 
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வி்பாது வி்தவி்தமபான உத்்தி்க்ைபாடு அனறபா்ம் ஜ்ந்தர ம்ந்திபாில் அவர்கள் ்ட்் 
்பாடு்கள் ்கல்்நெஞ்சம் ்்கபாண்்்பாகரயும் ்கண்ணீரவி் கவப்்கவ.  

 இர்சபாைன உரங்கைின ்ைன்பாட்்பால் உணவு நெஞ்சபாவக்தயும், இைறக்க 
உரங்ககைப் ்ைன்டுத்்தி நெபாம் ்ைகமக்கு ்திரும்் ்வண்டிை்தன அவ்சிைத்க்தயும் 
சுட்டுவ்தபாய்,

  “மபா மரத்்தின ்ிஞசு 
 மரு்நது இட்டுப் ்ழுக்்கச் ்்சய்்தபால் 
 இர்சபாைனம் ்கல்ந்த நெஞசு”

எனும் மணிக்கூ ்கவி நெஸீரபா ஆப்்தீன ்கவிக்த அகம்நதுள்ைது. இைறக்ககைப் 
்்ண்வண்டுவ்தன இனறிைகமைபாகமகை,

 “இைறக்கைின ்்கபாக் ்கபாடு 
 வைங்ககைச் சுரண்டி ்வட்க் ஆடினபால் 
 வரு்ம சூைல் ்்கடு”

 “விகை நெிலங்கைில் மகன்கள்
           விவ்சபாைத்க்த மற்நது ்ஞ்சம் வர 
 நெமக்்்க கவக்கும் விகன்கள்”

எனும் ்கவிஞர மதுரபாவின ்கவிக்த்கள் எச்்சபாிக்க்க மணி்கைபாய் ஒலித்து மனி்த 
்சமு்தபாைத்்திறகு விைிப்புணரவூட்டு்கினறன. 

 ்சமூ்கத்்தின குகற்ககைச் சுட்டுவ்தபா்க மட்டும் அகமைபாமல் ்சிக்்கல்்ககைத் 
்தீரக்்க உ்தவும் ்தீரவு்ககைச் ்்சபால்வ்தபா்கவும் ஒரு ்க்ப்பு அகமை ்வண்டும். 
அத்்தக்க்்தபாரு ்சிறப்்பான ்தீரகவச் ்்சபால்வ்தபா்க,

 “உ்ல் உறுப்பு ்தபானம் 
 நெபாட்்த்து்ன ைபாவரும் ்்சய்்திட்்பால் நெீஙகும்
 புவிைின ்பா்தி ஊனம்” 

எனும் மு.ரபாஜிலபா பாிஜவபாவின ்கவிக்த அகம்கிறது.  ்மலும் ்சட்்த்்தபாலும் 
்தடுக்்கவிைலபா்த, வைிறறுப்்பாட்டுக்கு வபாடும் குை்நக்தத் ்்தபாைிலபாைர்கைின நெிகலகை 
அவபாின,
 
 “்சினனச் ்சினன ்வடி 
 ்்க்லல்லபாம் சுறறிை ்ிஞசு்கைின தூக்்கத்்திலும் 
    ்்தபா்ரவது ்ட்்பாசு ்நெடி” 

எனும் ்கவிக்த ்கபாட்டு்கிறது. ்்ரும் மு்தலபாைி்கைி்ம் வபாய் ்திறவபாமல் ்்கட்் 
்்தபாக்ககைச் ்்சலுத்்திவிட்டுப் ்்பாருகை வபாஙகும் நெபாம்்தபான, நெக்்பாக்த 
வணி்கர்கைி்மும், வீடு ்்தடி வரும் விற்கனைபாைர்கைி்ம் ்்ரம் ்்சு்கி்றபாம்.
இத்்தக்கை  ்தவகறத் ்திருத்்திக்்்கபாள்ளும் ்ைிறறு்தலபா்க,
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 “்கபாட்்சிப் ்்ட்்்கத்்தில் ்்சருப்பு 
 ்்ரம் ்்்சபாமல் வபாங்கி்னன நெக்்பாக்த 
 விைபா்பாபாிைி்ம் துவரம் ்ருப்பு” 

எனும் பாீனபா ்ஜைபா  ்கவிக்த அகம்கிறது. ்்தய்வங்களுக்கு வைி்பாடு்களும், 
்க்ைல்்களும், ்வள்வி்களும் நெம்்ிக்க்க்ைபாடு நெபாள்்்தபாறும் நெி்கழ்ந்த வண்ண்ம 
இருக்்கினறன. ஆைினும் ஒரு ்சிறுமிகைப் ்பாலிைல் வனபுணரவில் இரு்நது ்கபாக்்க 
்கபாக்்க ்தவறிவிட்் அவர எனன ்க்வுள். இத்்தகு ்்கபாடுகம்களுக்கு இக்ைில் 
இகறயுணரகவ குை்நக்த்கள் மன்தில் ஊட்டுவது எங்ஙனம் எனும் ்்கள்வி எழு்கிறது.

 “்்கபாவிலில் நெ்க்்கிறது ்வள்வி 
 ்்தில் ்்சபால்ல முடிைபாமல் ்தவிக்்கி்றன 
 ம்கள் ்்கட்கும் ்்கள்வி” 

எனும் ்ரணு்கபா ஸ்்பாலின ்கவிக்த ்னமு்கப் ்பாிமபாணம் ்்கபாண்்து. 

 நெத்க்த ஓட்க்ச் சும்நது ்ைணிப்்க்தப் ்்பால், எத்்தக்கை ்சவபால் மிக்்கப் 
்ணிைபாைினும் ்்ண்்கள் ்தம் இல்லக் ்க்கம்ககைச் சும்ந்த்்கபாண்டு்தபான 
இைங்க்வண்டியுள்ைது என்க்தக் ்கபாட்டு்கினறன ்கவிக்த்கள். ்்ண் 
்க்ப்்பாைர்கைி்ம் ்தபாய்கமப் ்ண்்்பாடுகூடிை குை்நக்த்கள் ்றறிை ்்திவு்ககைப் 
்ரவலபா்கக் ்கபாணமுடி்கிறது. சுவபாின ்கிறுக்்கல்்ககைக் ்கபாவிைமபாய் இர்சிக்கும் ்தபாைின 
்க்ப்்பாய்,
 
 “குை்நக்த ்தீட்டிை ஓவிைம் 
 சுவபாின ்கிறுக்்கலபா்க அகம்நது ்்பானபாலும் 
 ்தபாய்கமக்கு அது்தபான ்கபாவிைம்”

எனும் ரங்க ்பாரவ்திைின ்கவிக்த அகம்கிறது. ்்ற்றபாருக்கு அடுத்்த நெிகலைில் 
ஒரு குை்நக்தைின வைரச்்சிைில் ்்ரும் அக்்ககற ்்சலுத்து்வர ஆ்சிபாிைர. அவபாின 
ஆ்தங்கம் எல்லபாம் ்தன மபாணவனின உைரச்்சியும் வைரச்்சியும்்தபான என்க்த 
உணரத்து்கிறது லஷமி ்கபாரத்்தி்்கைன ்கவிக்த.

    “ஆ்சிபாிைர எடுக்்கிறபார ்ிரம்பு 
 அவர ்்சபால்்டி ்்கட்்வன அறிவபான 
 ்தனது வைரச்்சிைில் வரம்பு”

என்்்த அக்்கவிக்த. வபா்கன வி்த்்தில் ்லிைபா்னபார ்றறிை ்்சய்்தி இனறிச் 
்்சய்்தித்்தபாள்்ககை்ைபா, ்்தபாகலக்்கபாட்்சி அகலவபாிக்ச்ககை்ைபா, ்கபாட்்சி 
ஊ்்கங்ககை்ைபா ்க்்நது ்ைணித்்தல் இைலபாது. இரு்நதும் நெபானகு்்ர, 
ஐ்நது்்ர என வபா்கனத்்தில் அ்தி்வ்கத்்்தபாடு ்ைணிப்்வர்ககை அனறபா்ம் 
்பாரத்துக்்்கபாண்டு்தபான உள்்ைபாம். இ்தகன,

          “்ினவிகைவு ்்தபாி்நதும் ்வ்கம் 
          ்கட்டுப்்பாட்க் இை்ந்தது ்மபாட்்பார வபா்கனம் 
          குடும்்ம் ்்கபாண்்து ்்சபா்கம்”

   |
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என்கிறபார வி்னபாஷபா வர்தரபாஜன. நெபாம் ்்சய்யும் ்ிகைகைச் சுட்டிக்்கபாட்டி எ்திர்கபாலச் 
்சி்ந்தகன்ைபாடு நெபாம் ்்சய்ை ்வண்டிைக்த வலியுறுத்துவ்தபாய்,

  “அடித்துப் ்்ய்யும் மகை 
 தூரவபாரப் ்்பா்த ஏபாியும்  குைமும்
 நெபாம் ்்சய்யும் ்ிகை”
என்கிறது ்ஜபா்தி ்சரண் ்கவிக்த.  இ்ந்த பூமி மனி்தர்களுக்்கபானது மட்டுமனறு 
அகனத்து உைிர்களுக்குமபானது. வன உைிபாி்கைின இருப்்ி்த்க்த அைித்து மனி்தன 
்தன்தபாக்்கிக் ்்கபாள்ளும் ்தருணங்கைில், விலஙகு்கள் ்தமது ்்தகவ்கைின்்பாருட்டு 
மனி்த வபாழவி்ங்களுக்கு வர ்நெர்ந்தது. அப்்டி வரும் உைிபாினங்ககை மனி்தன 
்தபாக்்கி அைிக்்க நெிகனப்்தும், விலஙகு்கள் எ்திர்தபாக்கு்தல் நெ்த்துவதும் ்தற்்பாக்தை 
நெி்கழவு்கள். 
 
 “்்ருவனம் சுமக்கும் வபாரணம் 
 இைறக்ககை மீறி நெ்க்கும் இறப்்ிறகு 
 சுைநெல மனி்த்ர ்கபாரணம்”

எனும் ்கவிஞர அனபுச்்்சல்வி  சுப்புரபாஜூவின ்கவிக்த ்சி்ந்தகனகைத் தூண்டும் 
நெ்ப்்ிைல் உண்கம.  எங்கிரு்ந்்தபா கூவும் குைிலின குரலினிகம்்பால்  ்கவிஞர்கள் 
்சிலபாின   ்கவிக்த்கைில் நெல்ல ஓக்சைின்ம் அகம்நது மனத்்திறகு ம்கிழவூட்டு்கிறது. 
உ்தபாரணமபா்க நெிரமலபா ்சிவரபா்ச்சிங்கம் அவர்கைின,

 “மீனவன ்கபா்தில் நெித்்தம் 
 வி்பாமல் ்்கட்டுக் ்்கபாண்்் இருக்கும் 
    அகல்கள் ்மபாதும் ்சத்்தம்”

     “இரவில் ்்ய்்த மகை 
 அழுக்கு நெீங்கி அை்கபாய் அக்ச்கிறது 
   மரத்்தில் உள்ை ்தகை”

எனும் இைறக்க்நெைக் ்கவிக்த்ககை ்சபானறபா்கச் ்்சபால்லலபாம். இவவபாறு ்ல்்வறு 
்்பாருள்்கைில் ்தம் அனு்வங்ககை ்்திவு ்்சய்துள்ை ்்ண் ்க்ப்்பாைர்கள் 
்்பாிதும் ்பாரபாட்டுக்குபாிைவர்கள். இவர்கைின ்கவிக்த்ககை்ைல்லபாம் ்்சப்்ம் 
்்சய்து நூலபாக்்கம் ்்சய்துள்ை ்்தபாைர்கள் ்கவிஞர ்கனனிக்்்கபாவில் ரபாஜபா, 
்கவிஞர அனபுச்்்சல்வி இவர்கைின முைற்சிகை எவவைவு ்பாரபாட்டினபாலும் ்தகும்.  
இனனும் இனனும் உங்கைின முைற்சிைபால் எண்ணறற ்கவிஞர்கள் ்்தபாறறம் 
்்றுவபார்கள் எனும் நெம்்ிக்க்கக்கு அச்்சபாரமபாய் அகமயும் இ்ந்த நூல் ்லரபாலும் 
்்்சப்்்்வண்டும்... ்்்சப்்டும். 
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எத்்தகன்ைபா இலக்்கிை வடிவங்கள் 
இரு்ந்தபாலும் ‘மூன்ற மூனறு வபாி 
்கபாவிைமபான கஹக்கூ’’ஜப்்பானில் 
்ிற்நது ்ல்்வறு ்்த்சங்கள் ்மபாைி்கைில் 
விைபா்ித்து இனனும் வைர்நது ்்கபாண்டு 
இருக்்கிறது

்்சபாற்ககைச் ்சபார்நது நெிற்கபாமல் இனறு 
உல்கைபாவி நெிற்க ்கபாரணம் அ்தன ்ஜன
்சி்ந்தகன வைி்ை.. ‘்ஜன ்சி்ந்தகனைின 
ஒரு வடிவ்ம கஹக்கூ எனறபாலும்
்்பாருத்்தமபா்க இருக்கும்.

்திைபானபா என்கினற ்சமஸ்்கிரு்த 
வபாரத்க்தைின ்சீன ்மபாைி்்ைரப்பு 
்சபான (chan). ்சபான எனற ்சீன ்்தத்்தின 
ஜப்்பானிை உச்்சபாிப்பு ்ஜன. புத்்த 
்சமைத்்தின ஜப்்பானிை ்திைபானமபாரக்்கக் 
்கிகை்நெறி. ்ஜன எனில் ்திைபானம் 
என்து ்தவறபான விைக்்கம். ்திைபானம் 
மட்டு்ம ்ஜனனின ்ைிற்சி முகற அல்ல 
என்வர ்பாக்்ர இரம்்கபாரட் ்சி்லபாக்்கல். 
்ஜன ஒரு இைல்்பான மனி்த இைல்பு.
ஒரு வீடு்்று உணரவு..ஒரு விடு்தகல 
உணரவு..

அது குறிப்்ிட்் மனி்தருக்்்கபா 
வகுப்்ினருக்்்கபா அல்லது ஒரு 
நெபாட்டினருக்்்கபா, ஒரு ம்தத்்திற்்கபா 
வைங்கப்்ட்் ்சிறப்பு ்்சய்்தி அல்ல.

்கி்ி 520 ஆம் ஆண்டு ்கபாஞ்சிைிலிரு்நது 
நெபாை்ந்தபா ்்சனறு அங்கிரு்நது ்சீனபா 
்்சனற ்்தனனி்ந்திை மனனர ்க்ந்தவரமன 
்ல்லவபாின ்கக்்சி ம்கன ்்பா்தி்தரமர 
(்்ௌத்்தவரமப் ்ல்லவன). அவர 
்சீனபாவில் உள்ை ஷபா்வபாலின எனற 
்்கபாைிலில் சுமபார முப்்த்்தி இரண்டு 
ஆண்டு்கள் ்தங்கி ்திைபான ்கருத்துக்்ககை 
்தற்கபாப்பு ்ககலயு்ன ்கல்நது ்கற்ித்்தபார. 

இவர ்்சபாற்கைில் ்தங்கிைிரபா்த, ம்த 
நூல்்களுக்கு அப்்பாற்ட்் அறிவு ்றறிக்
்கற்ிப்்்தற்கபா்கச் ்சீனபாவுக்கு வ்ந்த்தபா்க 
அறிைப்்டு்கினறது. இவர மன்திலிரு்நது 
விடு்தகல அக்ை ்வண்டிை்தில்கல 
மன்திறகுள் ஆழ்நது ்்பாய்க்்்கபாண்்் 
இருங்கள் இ்தில் மனக்த ஞபானமபா்க 
இருப்்க்த ்கபாண்பீர்கள் என்கிறபார. 
இவபாின ஆழநெிகல ்திைபானக்்கருத்துக்்க்ை 
்சீனபாவிலிரு்நது ஜப்்பானுக்கு ்்சனறு 
துறவி்கள் மூலம் இலக்்கிைங்கள் 
வபாைிலபா்க ்ரப்் ்ட்்்்த
்கபாலப்்்பாக்்கில் கஹக்கூ்கைபா்க ்பாிணபாம 
மபாறறம் அக்்ந்தது.

இவகர புத்்த குருக்்கைில் ்கக்்சி (28 
வது) குருவபா்க ்்பாறறு்கினறனர.
்்பா்தி்தரமர ”்பாய்” எனற மகலைில் 
்திைபானம் ்்சய்்த ்்பாழுது விைிப்பு்ன 
இருக்்க ்தன ்கண் இகமமுடி்ககை 
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்ிடுங்கி எறி்ந்தபார. அ்ந்த அ்ந்த 
்ரபாமங்கள் விழு்ந்த இ்த்்தில் பு்தர 
முகைத்்தது.்ிற்கபாலத்்தில் அ்ந்த மூலிக்க 
புத்துணரச்்சி ்தருவக்த அறி்ந்த மக்்கள் 
்்தபா்ர்நது ்ரு்க ஆரம்்ித்்தனர. ”்பாய்” 
மகல மூலிக்க “்்(tea)” என ்ினனர 
அகைக்்கப் ்டு்கிறது. ஆ்க்வ ்சீனர்களும் 
ஜப்்பானிைர்களும் ்்தநெீர அரு்நதுவக்த 
ஒரு மர்பா்க ்தற்்பாது வகர ்கக்்ிடித்து
வரு்கிறபார்கள். கஹ(hai) எனறபால் ஒரு 
்்கபாப்க் ்்தநெீர எனறும் ்்பாருள் ்டும். 
கூ எனறபால் ்்சய்யுள். இவபாின ஆழநெிகல 
்திைபானக்்கருத்துக்்க்ை ்சீனபாவிலிரு்நது 
ஜப்்பானுக்கு ்்சனறு துறவி்கள் மூலம் 
இலக்்கிைங்கள் வபாைிலபா்க ்ரப்் ்ட்்்்த 
்கபாலப்்்பாக்்கில் கஹக்கூ்கைபா்க ்பாிணபாம 
மபாறறம் அக்்ந்தது

கஹ(hai) எனற ஜப்்பானிை ்்சபால்லுக்கு 
அணுத்தூ்சி, முழுகமைபான ்கரு, ்கிருமி, 
அல்லது ஒரு ்்கபாப்க் ்்தநெீர எனவும் 
்்பாருள்்டும். கூ(ku) எனும் ்்சபால்லுக்கு 
ஓர வபாி, ஒரு ்்சய்யுள், ஒரு ்கவிக்த, 
்கபாறறு, ஆ்கபாைம் எனவும், ”முகன்கள் 
வகை்ந்த ஒரு வட்்த்்திறகுள் உள்ை 
்சதுரத்க்த ்கண்டு்ிடித்்தல் எனறு ்்பாருள் 
்டும். இவறகற இகணத்து ்பாரக்க்கைில் 
கஹக்கூ என்து ்கரு ்்பானறும் 
உைிரணு ்்பானறும் உருவபான்்தபாரு 
்கவிக்த எனப் ்்பாருள் ்தரும்.

கஹக்கூ வில் நெபாம் ்கபாட்டும் ்கபாட்்சி 
அல்லது நெி்கழச்்சி இைறக்ககைப் 
்றறி, மனி்தகனப் ்றறி, ஓர அபாிை 
உண்கமகை உணரத்துவ்தபா்க வபா்ச்கன 
உள்ைத்்தில் ஒைி்ைறறுவ்தபா்க இருக்்க 
்வண்டும் என்கிறபார ்கவிக்்்கபா 
அப்துல் ரகுமபான (்்சபா்தி மிகு நெவக் 
்கவிக்த ்க்்கம் 44. கஹக்கூவில் 
்கபாட்்சி்கள் ்்சஙகுத்்தபா்கவும்(VERTICAL), 
்க்்கவபாட்டிலும்(HORIZONTAL)
அகம்நது ்்பாருள்்கள் வபாிக்சக் ்கிரமமபா்க 
அகம்நது ்கபாலக்கூறுவு்ன இகணத்து 
முப்்பாிமபாணமபா்க மனக்்கண் முன 
விபாிவது கஹக்கூவபாகும் என்கிறபார 
்்கனனத்ைசூ்தபா. அனு்வம், அல்லது 

அனு்வ ்ங்கீடு அல்லது எ்திர்பாரபா்த 
விைப்பு என ்தபான உணர்ந்தக்த 
மறறவருக்கு ்டி்கம் ்்பால் சுட்டிக் 
்கபாட்டும் புக்கப்்்க்்கபாட்்சி்கைின 
்்சரு்்கடு (ஆல்்ம்) கஹக்கூவபாகும்.

்ஜன நெபானகு உண்கம்ககை 
எடுத்துகரக்்கினறது

1. சுரு்திக்கு அப்்பாற்ட்் ஒரு ்சிறப்பு 
்ரவு்தல் நெிகல .

2. ்்சபாற்கள் எழுத்துக்்ககைச் ்சபார்நது 
நெிற்கபாகம

3. மனி்தனின அறிகவ ்நெரடிைபா்க 
சுட்டு்தல்

4. ்தனனிைறக்ககைக் ்கபாணு்தலும் ஞபான 
நெிகலகை அக்்தலும்.

இ்ந்த நெபானகு உண்கம்களும் 4 
வபாக்கு்கள் அல்லது வபாக்்கிைங்கள் எனறு 
அகைக்்கப்்ட்்ன. ்்சபாற்ககைச் ்சபார்நது 
நெிற்கபாகம என்்்த கஹக்கூ ்கவிக்தைின 
சுருக்்கத்்திறகு ்கபாரணமபாகும். ்மபானங்கள் 
அல்லது ஒரு மனநெிகல மட்டு்ம (State of 
mind) ்ஜன அல்ல, .அது ஒரு ்்சைற்பாடு 
ஆகும். ்மபாைிைின சூட்சும வடிவமபாகும்

(்்ௌத்்தவரமப் ்ல்லவன) 
்்பா்தி்தருமரபால் ்சீனபாவில் 
ஏற்டுத்்தப்்ட்டு ஜப்்பானில் ்ரவிை.
்தமிழ நெபாட்டில் ்்தபானறிை அ்ந்த விக்த 
்க்ல் ்க்்நது ்சீனபாவில் ்்சைித்து 
ஜப்்பானில் விருட்்சமபா்க ்வரூனறி 
உல்்கஙகும் ்தகைத்துள்ைது
்சு்ிக் ்நெருப்பு வகைைத்்தின எபாிமகல 
வகைைத்்தில் உள்ை ஜப்்பானில் சுமபார 
6852 ்தீவு்களும் 108 ்்சைல்்டும் 
எபாிமகல்களும் ஆண்டிறகு 1500 
நெிலநெடுக்்கமும் ்ல்்வறு வி்தமபான 
்க்ற்சீறறங்களும் சுனபாமி ்்ரகலயும் 
உள்ை்தபால் ஜப்்பானில் உல்கப்்்பாபாின 
்்பாது அணுகுண்டு்ககையும் ்தபாங்கி 
்தினம் ்தினம் எ்தபாவது ஒரு இைறக்க 
்்பாி்கர ்ச்ந்திக்கும் நெபா்பாகும்.
இ்தன ்கபாரணமபா்க்வ அவர்களுக்கு 
இ்ந்த ்ஜன ்தத்துவங்கள் மி்கவும் 
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ஈரத்துள்ைது. ஆழ்நது அவர்களுக்ை 
வபாழக்க்கைில் ்கல்நது உள்ைது. 
நெிகலைபாகம ்்கபாள்க்கைில் மி்கவும் 
ஈடு்பாடு ்்கபாண்்வர்கள் ்ஜனவபா்தி்கள் 
இ்நநெிகல்கைில் கஹக்கூ ்க்ப்்பாக்்க 
மனநெிகல ்றறி ்ிைித்.ஆர.எச். 
கூறு்கவ சுைமறற ்தனகம, ்தனிகம, 
நெனறி ்சபார்ந்த ஏறபுத் ்தனகம, ்்ச்்சறற 
்மௌனம், அறிவு ்சபாரபா நெிகல, முரண்்கள், 
நெக்கச்சுகவ, சு்த்ந்திரம், ஒழுக்்கஞ்சபாரபா்த 
நெிகல, எைிகம, ்்பாருள் ்சபார்ந்த 
நெிகல, அனபு, துணிவு ்தரும் ை்தபாரத்்த 
அனு்வ்ம கஹக்கூவிறகு உ்க்ந்த 
நெிகல்கள் ஆகும்.

்ஜன ்கவிக்த்கள் ்தரும் அனு்வம் 
்்பாிதும் சுைநெி்கழவு்கள் அறறது.
ஒருவக்கைில் அனறபா் நெி்கழவு்கைில் 
்சபாரமபா்க உள்ை ்தனனிருப்பு மறறும் அது 
மபாறும் ்தருணங்ககை மட்டு்ம ்்திவு 
்்சய்்கிறது.

்ஜன  ்கவிக்தைில் வரும் “நெபான“ ஒரு 
்ைணி. முடிவறற ்்த்லில் வைி்ை 
்தனகன ்கண்டு ்்கபாள்்கினறவன ்தன மீது 
்்பாரத்்தப்்ட்் சுை அக்ைபாைங்ககை 
இைறக்கயு்ன ்கல்நது ்ககர்நது 
்தனக்்கபா்க ்்தடி ்ைணிக்்கினறவன.
அவன இைறக்கைின ஸ்்பாி்சத்்தினபால் 
்தன புலன்கள் ்்கபாள்ளும் எழுச்்சிகைத் 
்தபாண்டி ்தீண்் முடிைபா்த அ்கத்்தவிப்பும், 
விைங்க முடிைபா்த துைரமும் இதுவகர 
முன அறிைபா்த ்ச்ந்்தபா்சமும் உருவபாவக்த 
உணர்கினறவன.

ஒரு  இலக்்கிை வடிவம் ்மபாைி ்க்்நது 
்்த்சம் ்க்்நது ்ல நூறறபாண்டு்கைபா்க 
்்பாறறப் ்டு்கிறது எனறபால் 
கஹக்கூவின மூலமபான ்ஜனனின 
்கருத்்தபாை்ம ஆகும்.

நெனறி: 
இகணைம்.. மறறும் கூைபாங்கற்கள்  
(ரபாம்கிருஷணன) புத்்த்கம். மறறும் 
நெிரமலபா சு்ரஷ அவர்கைின கஹக்கூ 
்கவிக்த்கள் புத்்த்கம்
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l
இலனல்் ஈடுனகககிங(கு) இன்றமி்ழ! தசொறதசலவம்
்லககிப் த்ருத்�கிருககும் ன்ஙககிளி்்!  மலலிப்பூச்
சூடக குழலமணககும்! சுந�ரனிங(கு) உன்புகனழப்
்ொட இ�ழ்மணககும் ்ொர்!
 - சுந�ர ரொசன்

l
தவலக �மிதழன்று ்வளவி நடத்து்வன்
வலலனம ்்ொடுதமொழி வொழ்ந�கிட - மலலினகப்பூ
அளளிவநது மொனல்ொகககி அன்றொடம் சூட்டிநொன்
தவளளி்ொல கூனர்வய் ்வன்.
 - சி. கருணொகரசு.

l
சூடக கழுத்த�ங்க சுட்டினொல சூட்டிடு்வன்
்�டல அறிந�த்ன் �ீந�மி்ழ--- முலனலயுள
ஊடொடும் ்�ன்்்ொல ஊறித் �கினளகககின்றொய்
ஈடொட இலனல எதும்!
 - த்ொன்மணி�ொசன்

l
கலலொ�ொர் தநஞசிலும் களளூறச் தசய்ககின்றொய் 
தசொலலொ்ல தசொககனவககும் சுந�ரி்் - மலலிப்பூ 
வொசத் �மிழுண்டு  வொ்ொர வண்டுகளும்
்்ச விரும்புதுன் ்்ர் !
 - ஞொல ரவிச்சந�கிரன்

l
்லலொண்டு ்லலொண்டு ன்ந�மிழ் வொழட்டும்
கலலுளள நொளவனர்ில கொப்்ொக - முலனலப்பூச்
தசொலதலலலொம் தமலலின்மொ தசொற்்ொர்ககு வலலின்மொ
தசொலநகினற நறறமிழ் தசொத்து
 - சு்ரஷ் சீனிவொசன்

l
கலலுளி மஙகர் கனத்� மனத்�வர்
த�ொலதமொழி முத்�மிழ் த�ொய்ந�துவொம் – முலனலப்பூ
கண்டவர் முளதளன்்ொர் கொமொனலக கண்தகொண்்ட
துண்டொடக கலவி துனளத்து
 - விசு. இம்மொனு்வல, த்ஙகளூரு

l
தசொலலும் அழககினில தசொகககிடும் சீர்னம்ில
்லககிடு்ம தசந�மிழின் ்ண்புநலன்! - மலலிப்பூச் 
சீ�ம�கில ்ொக்கொத்துச் சூட்டி்் எம்�மிழின்
சீ�னத்�ொ தலய்து்வன் சீர்ப்பு.
 - வொன�கி_சந�கிர்சகரன்

l
வலலினம்  தமலலினம்  வொகொய் இனட்ினம்
தமலலதமலல ஊர்ந�கிடும் ்மனி்ில - மலலிப்பூ
வொசனன்ில தமய்மறநது வொரித் �ழுவிடுவொள
்ொசமுடன் ன்ந�மிழொள  ்ொர் . 
 - சரஸவ�கி ்ொஸகரன், �கிருச்சி

l
எலனல்றற ்்ரழ்க ஏழடி்ில நீண்டிருககும்
அலனல்ொண்ட கூந�ல அலஙகொிகக - மலலினகயும்
தசண்்கமும் முலனலயுடன் தசம்்ருத்�கித் �ம்முள்ள
சண்னட்ிடும் கொட்சின்ப் ்ொொ் .
 - தஜக�ீசன் முத்துககிருஷ்ணன்
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l
தவலலும் �மி்ழ! வி்ககும் வளத்துடன்
தசலலும் �டமது தசம்னம்ன்்றொ! - அலலிப்பூ
நீ்ரொனடக கொட்சி்ொய் தநஞசில நகினலத்�கிட
சீ்ரொடு வொழ்க தசழித்து.
 - ஓசூர் மணி்மகனல

l 
நலலகவி நொன்்ொட நறறமி்ழ என்தநஞசில
தசொலலும்முன் வொரொ்்ொ சூட்டுககி்றன் - மலலினகப்பூ
கற்றொரில மூத்�க கவிஞதனன வொழ்த்துககிற
கற்னனன் தமய்்ொகககிக கொட்டு
 - தச. இரொசொ

l
தநலலின் ்�ரன்ன ்நர்த்�கி்ிலொ தனன்றனுககும் 
நலல ‘�மிழ்தநஞசம்’ நலககினொய் - முலனலமலர்ப் 
பூஞசிரிப்்ொ லுளளம் புதுகககினொய் வொனுனறயும் 
ஏஞசலுககும் உன்னழகு ஏது? 
 - க. சஙகர்ொண்டி்ன்

l
வலலின தமலலின வலலனம பூண்ட�ொய்,
நலல இனட்ினத்�ொல நொணிநகிறகும் - அலலி்ினும்
தூ்�ொய், ஆறறனலத்    தூண்டுவ�ொய்,நொதளலலொம்
�ொ்ொககிக கொககும் �மிழ்...!
 - ஜ.க.நொகப்்ன்

l
தவலலும் நறுஞதசொல விரவும் �மிழொ்ல
கலலுங கனரநது கனி்ொக - முலனலப்பூப்
்ந�லில முச்சஙகப் ்ொட்டினசகக ஞொலம�கில
சந�மும் தகொஞசும் ச�ம் .
 - கவிஞர் அ. முத்துசொமி �ொரமஙகலம்

l
முலனலப்பூச் சூடி்் முத்�மி்ழ நகின்புகனழ
மலலிப்பூ மொனல மணம்வீச - அலலிப்பூச்
தசொலலொல அழகொகச் தசப்பு்வன் தவண்்ொ்வ
தவலலதமன நறதசொல விளம்பு
 - ்ொவலர் �ொனழ ந.இளவழகன்   மணப்்ொனற

l
எலலொ(ம்) மினி�ொய் எ�கிலும் �மிழமு�ொல
தவலலு(ம்) முலகம் வி்நது்்ொகும்  -  முலனலப்பூ
எல்லொரும் ்்ொறறின் இ�்ஙகள வொழ்த்�கிட
இலலந �னழத்�ொ(ல) லினிது. 
 -  கவிஞர் வீக த்ொன்னன்ொ

l
முலனலப்பூ ்்ொன்று முககிழ்ந�கிருககும் முத்�மிழ்
கல்�ொன்றும் முன்்் கனிந�தமொழி - மலலிப்பூ
வொசத்ன� வீசும் வனப்்ொன தசந�மிழ்
்ொசத்ன�க கூட்டுவிககும் ்ொர்.
 - மொல�கி �ரு

l
த�ளளு�மிழ்  பூமக்ள த�ன்னவனின்  ்ொமக்ள
வளளுவத்�ொல இன்புறற வண்டமி்ழ - முலனலப்பூ
அளளி முடிந்�ன் அமு்�யுன் தசொலலொட்சித்
துளளி வினள்ொட தூண்டு... 
 - ்சந�ன்குடிச் தசந�மிழொழன் புதுக்கொட்னட.
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l
அலலிப்பூ தசந�மிழொள அலலின் அழககி்வள
தசொலலில மணந�கிடுவொள தசொககனவககும் - மலலிப்பூ
்்ொலவிழ்நது   புன்னனக்ொல த்ொன்னளளித் �ந�கிடுவொள
�ொலொட்டும் இன்்த் �மிழ், 
 - த�ன்றல கவி

l
எலலொர்ககும் நலலத�ன என்றும் அறம்உனரத்துப்
த்ொலலொஙகுத் �ீர்ககும் த்ொதுத்�மி்ழ  -  மலலிப்பூ
்்ொலமணககும் உளளமும் ்்ொறறி மககிழ்ந�கிடும்
ஆல்்ொல �னழககும் அழகு
 - வொ.சண்முகம்

l 
வலலனம �ந�கிடும் வண்டமிழின் ்மன்னம்ில
தசொலவித்ன� எநநொளும் ்சொ்ிககும் - மலலிப்பூ
வொசம்்்ொல உளநகின்று வட்டமிடும் தசந�மினழப்
்ொசமுடன் ்்ொறறிடும் ்ொர்
 - தஜ்சக�கி ்ிர்ொகரன்.

l
தவலலும் �மினழ தவளி்்றறிப்  ்ளளிகளில
கலவி்ினன ஆஙககிலத்�கில கறகனவத்�ொர் - முலனலப்பூ
சூடி்ன்று ்ொய்புலின்ச் சூழ்ந�டித்� த்ண்மர்்
ஓடித் �மிழ்ப்்னகன் ஓட்டு !
 - ்ொவலர் கருமனலத்�மிழொழன்.

l
எல்லொர் ்்னுககும் எட்டும் தமொழி்வள 
வல்லொர் ்னடப்்ில வளம்்சர்ப்்ொள - அலலிப்பூ
அலல ; �டொகத் �ரசி்ொம் �ொமனர்்ொல
�லனல்ொய்த் ்�ொன்றும் �மிழ்!
 - �னரொஜ் ்ொப்்ணன்  ்கொனவ

l 
கல்�ொன்றும் முன்்ிருந� கன்னிதமொழி;என்றொலும்
தசொலதகொண்ட �ொய்னம்்ொ தசொர்ககமொம்  - முலனலப்பூ 
வொசனன்ொய் ்்ொசனனககுள வொழும்என் தசம்தமொழிககுப்
பூசனன்ில னவகககின்்றன் பூ!!
 - ககிறிஸடினொ அருளதமொழி

l 
தவலதமொழி்ொம் நம்�மிழ் தவறறிக தகொடி்்றறும்
தசொலலின் சிறகு்ரும் தசொர்ககத்�கின் - மலலி
உலர்நதும் மணப்்து்்ொல உன்ன�நம் �ொன்
மலர்த்தூவி வொழ்த்தும் மனல
 -   சு.வி.லட்சுமி

l
தசொலலளககும் தநறகளத்�ொள தசொககுநனகப் ்்தரழிலொள
கலமனல வீழ்ப்்ொனலக கொய்ககனவப்்ொள - முலனலப்பூ
நலலரும்பும் த்ொறனற நனறத்�மிழொள மூச்சனன்ொள
எலனலப்பூ �ொனறி்ொள ஏநது!
 - கண்ண�ொச முருகன்

l 
சிலதலன்ற கொறறில சினல்ொககும் சிநன�்ில
கலலொடும் கொ�ல கவித்�ொவ - முலனலப்பூ
தசொலலொடும் ்ொலில சிறகடித்�ொள வொணி்்
�கிலலொடும் ்�னில �கினித்து
 - மன்னன மணிமொறன் 
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l 
அலலுனடத்து வொ்னறி ஆ�வன் நகின்தறொளிரச்
தசொலலுனடத்துப் ்ொட்டொ்ல தசொககனவககும் - அலலிப்பூ
பூத்�த�ன்்ற �ொன்ம்ஙககிப் பூப்புரளும் வண்தடலலொம்
கொத்�வ்ல தகொககு�னனக கண்டு...!
 - வளளி முத்து
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்வண்்பா ்்பாட்டி (்ைணம்) 2
்்பாட்டி நெபாள் : 23.11.21 மு்தல் 05.12.21 இரவு 12.00 மணிவகர 
. 
சுவபாரஸ்ைமபான ்்பாட்டி 
. 
முனவ்ந(து) ஒருநெபாளுன 
     முனனபாைின ்கபா்தல்்தன
இனமு்கத்க்தக் ்கபாட்டிநெினறபால் 
       என்்சய்வீர? -- ........ 
. 
வணக்்கம் ்வண்்பாப் புலவர்க்ை!!!! 
 ்கபா்தல் வைப்்்பா்தவர எவரு்ம இருக்்க முடிைபாது.  அ்ந்த 
்கபா்தல் ஏ்்தபா ஒரு ்ச்ந்தரப்்த்்தில் ்ிபாி்ந்திருக்்கலபாம். ்தனது ்கைை 
்கபா்தலி்ைபா... அல்லது ்கபா்தல்னபா... என்றனும் ஓரநெபாள் உங்கள் 
முனவ்நது நெினறபால்  எனன ்்சய்வீர்கள்?  என்க்த ஏழு ்்சபாற்கைில் 
்்கள்விைபா்கக் ்்கபாடுத்துள்்ைன. 
 ்தனிச்்்சபால்லில் இரு்நது ்்தபா்ங்கி அ்தற்கபான ்்திகல ஈறறடி 
வகர ்்சபால்லி முடிப்்்்த ்்பாட்டிைின வி்திைபாகும். 
 இ்ந்த ்வண்்பாகவ அை்கபா்க, நெக்கச்சுகவைபா்க அல்லது 
உணரவு ்்பாங்க ஏ்தபாவது உங்கள் ்்சபா்ந்த ்கற்கனைில் முடித்து 
கவக்்கவும். ்கைம் உங்களுக்ைது. அ்சத்துங்கள் ்கவிஞர்க்ை.
. 
்தைரவு்கள் : - ்தனித்்தமிைில் ்தபான ்பா்ல் 
அகமை்வண்டும் எனற ்கட்்பாைம் இல்கல.  
வபா்சித்்தபால் புபாியும்்டி இைல்்பான வபாரக்த்க்ைபா, 
அல்லது வட்்பார வைக்குச் ்்சபாற்க்ைபா 
்ைன்டுத்்தலபாம். ்தகை ்தட்்பாமல், புணரச்்சி 
இல்லபாமல், ்ிகைைினறி எழு்தினபா்ல ்சிறப்பு. 
. 
எனறும் ்தமிழு்ன.... 
்தமிழ்நெஞ்சம் அமின 
மறறும்
்தமிழ்நெஞ்சம் ஆ்சிபாிைர குழு...
. 
்வண்்பா ்்தரவுக்குழு
ஏடி வர்தரபா்சன - இரபாம ்வல்முரு்கன - ்்தனறல் ்கவி
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்பகாமவந்ர ்பரம்்ப்ரவிழுது எை பு்லவர பு்ல்ேப்பித்ன அவர்க்ளகால் 
அ்டை்யகா்ளப ்படுத்ப ்படடைவர ்கவிகம்ககா து்ரவெந்ரகாென 
அவர்கள. ்ந்்ப ச்பரளி்யகார அணணைகா ்க்்லஞர ச்ககாள்்கவழளி 
ஈரக்கப்படடு இனறும் புரடெி்கரேகாை எழுதது்க்ளகால் ்ன்ை ேதி்்ல 
ேகாடடிகச்ககாணடிருப்பவர.்காம் வெிககும் ேகா்வரம் ்பகால்்பண்ணைப 
்பகு்தி்யில் 1984ல் ச்காடைங்கப்படடை ்பண்ணைத ்ேளிழ்ச்ெங்கம் 
மூ்லம் எணணைறற இ்லக்கதி்யவகா்தி்க்்ள உருவகாக்கதி்யவர என்பது 
குறிப்பிடைத்க்கது.இவரது எழுதது்க்்ள ஏந்கா் ஏடு்கம்ள இல்்்ல 
எை்லகாம். ்பல்மவறு விருது்கள புதுச்மெரளி அரசு விருது உட்படை ஏரகா்ளேகாை 
விருது்க்்ள குவித்திருப்பது இவரது எழுததுககு ்கதி்டைத்திருககும் 
ேரளி்யகா்். ஐ்யகாவிடைம் ்ேளிழ்சேஞெத்திறகு ம்படடி எனறவுடைன மு்கம் 
ே்லர வரமவறறு ்ைது ்ப்தில்்க்்ள ெிறப்பகா்க ்நது அனுப்பிைகார வகாழ்்க 
்கவிகம்ககா வ்ளர்க ்ேளிழ்தச்காணடு

்நர்கொணல 

த்ொன்மணி�ொசன்
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 ஓர இலக்்கிைவபா்தி எ்ந்த ஒன்றபாடும் 
்சமர்சம் ்்சய்து்்கபாள்வ்தில்கல்ை ஏன?

 இலக்்கிைம் என்து ்்பா்கிற ்்பாக்்கில் 
்்சபால்லிவிட்டுப் ்்பாவ்தல்ல.்கண்டு, ்்கட்டு, 
அனு்வித்்த உணரவு ்கைின, ஆழ மனத்துள் 
அமர்நது அமரக்்கைம் ்்சய்யும் ்சி்ந்தகன்கைின 
்சிகலவடிப்பு. ்ி்சிறில்லபா்த உைவடிவம். 
இலக்க்க ்நெபாக்்கிை ஈரப்பு விக்ச. ்தனக்குச் 
்சபாி் ைனப் ் ட்்க்த மட்டு்ம ஏறறுக் ் ்கபாள்்கிற 
்சத்்திைம்.
 ்சத்்திைங்கள் ்சமர்சம் ்்சய்து ்்கபாள்வ 
்தில்கல. ் ்சய்து ் ்கபாண்்பால், அது ்சத்்திைமு 
மில்கல. 
 ்்ச்வறிை மரத்்தின ்்ச்தில்்கள்கூ் 
்்சல்்களுக்கு உணவபாவ்தில்கல.உணவபா 
னபால்  அது ்்ச்வறிைதுமில்கல.
 நெல்ல இலக்்கிைவபா்தி ்்ச்வறிை 
,நுனிவகர நெிமிர்ந்திருக்கும் குறிஞ்சித் 
்்தக்கு. எைி்தில் வகைவ்தில்கல! ்தனக்குச் 
்சபாி்ைனப்்ட்்பால் ஏற்்தறகும் ்தைங்கபாத் 
்தனகமைபாைன. ஓர இலக்்கிைவபா்திைபாய் 
எனனிைல்பும் இது்தபான. நெபான

‘‘குைிருக்கும் க்க்கட்் மறுப்்வன!
குனிைபாமல் ்கபால்்்சபாறிைக் ்கறறவன!
்நெைிைபா்த ஒனகறப்்்பால் ்்சஙகுத்து!
எனறன 
நெிைல்கூ் எவர்கபாலிலும் விழுவ்தில்கல!’’

 ்்கபாள்க்கப் ்ிடிப்பும் ்தனமபானமும் 
்தபான ஒரு இலக்்கிைவபா்திைின உைிரமூச்சு. 
அ ்த ன பா ல் ்த பா ன  அ வ ன  எ ்த ் ன பா டு ம் 
எைி்தில் ்சமர்சம் ்்சய்து்்கபாள்வ்தில்கல. 
இது நெல்ல இலக்்கிைவபா்தி்களுக்கு! நெ்கல் 
இலக்்கிைவபா்தி்களுக்்கல்ல!

 ்தபாங்கள் மரபுக்்கவிஞர. ஆனபாலும் 
புதுக் ்கவிக்த,நெவீனம், கஹக்கூ என எல்லபா 
மும் எழுது்கிறீர்கள். எக்த எழுதும்்்பாது 
ஆத்மபாரத்்தம்  உணரு்கிறீர்கள். ஏன?

 மரபு என ்தபாய்வீடு! மரபு,நெபான 
உருண்டுபுரண்் மண். உல்கின எ்ந்த 
மூகலக்கும் ்்பாய்வரலபாம்.்்சபா்ந்த ஊபாின 
சு்கம் ் ்சபா்ந்தவீட்டின சு்கம் எ்ந்த நெபாட்டிலும் 
்கிக்க்்கபாது.
 என ம்கன்கள், ம்கள் ்வைிநெபாடு 
்கைிலிருத்து வறபுறுத்்தி அகைப்்பார்கள். 
அவர்களுக்குச் ்்சபால்்வன  ‘’நெபான தூஙகு 
வ்தறகு மபா்தவரம் ்்பா்க்வண்டு்ம! 
எனன ்்சய்வது?’’
 அ்்த விக்்தபான ்தங்கள் வினபா 
வுக்கும்.
 நெபான புதுக்்கவிக்த, நெவீனம், கஹக்கூ 
எனறு ்கவிக்தைின ்ல்ரப்பு்கைிலும் ்றக் 
்கி் றன. ்கபாரணம், ‘’மரபுக் ்கவிஞர்களுக்குத் 
்்தமபா புைிமபா விட்்பால் ்வ்றதுவும் 
்்தபாிைபாது. அவர்கள் குண்டுச்்சட்டிக்குள் 
கு்திகர்ைபாட்டிக்்்கபாண்டு ்்தங்கிக் ்கி் ப் 
்வர்கள்.’’ எனற ்லபாின எண்ணத்க்த 
உக்க்்க்வண்டும் என்்தற்்க. நெபான 
்ல்மக்்கைில் ் ்சபால்லிைிருக்்கி் றன
 ‘’மரபுக்்கவிக்த ்தன மரணப் ் டுக்க்க 
ைில் ்கி்ப்்்தபா்க ்ல்்ர மல்லபா்நது துப்்ிக் 
்்கபாண்டிருக்்கிறபார்கள். அவர்கள் எனகனப் 
்டிக்்கபா்தவர்கள்» எனறு..
 ‘’புதுக்்கவிக்த்கைின ்்சபால்லபாட்்சி, 
கஹக்கூவின உள்ை்க்்கம், நெவீனத்்தின 
் டி ம ம்  கு ற ி யீ டு  உ ரு வ ்க ங ்க ள்  எ ன 
அகனத்க்தயும் உள்ை்க்்கி மர்ில் புதுகம 
்்சய்்கிறீர்கள்’’ எனப் ்ல ்தமிைறிஞர்கள் 
்்சபால்்கிற்்பாது பூபாிப்்து உண்கம.
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மன்றத்�கின் ்ொரிட்டு மனழ்ில கவிக்கொ
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 ்கவிைபாளுகம்கள் நெிகற்ந்த அகவ 
ைில் எனகனக் குறிப் ி்டும்்்பாது‘’ அவர 
மரபுக்்கவிஞரல்லர. நெவீனமர ி்ன நெபாை்கன.
அவர எல்லபாத் ்தி் லிலும் விகை ைபாடுவபார. 
அவர விகைைபாடிை ்தி் லில் மீண்டும் 
்்பாய் நெபாம் விகைைபா  ் முடிைபாது!’’  எனறு 
்ச்க்க்ப்்பாைி்கைபால் ் பாரபாட்்ப்்டுவ்தறகுக் 
்கபாரண்ம என மரபு்தபான. எல்லபாக் ்கவிக்த 
்கைிலும் என ஆத்மபாரத்்தம் உணர்கி் றன. 
மர ி்ல் ஆத்மபாரத்்தமபாய் உகற்கி் றன.

 ஒரு ்கவிக்தகை எழுதும்்்பாது 
ஏற்டும் உத்்வ்கம், அது ்்்சப்்்பா்த 
்்பாது எழுவ்தில்கல.அ்தற்கபான ்கபாரணம் 
எனன?

 எல்லபாக் ்கவிக்த்களும் ்்்சப் 
்டு்மன்து இைலபா்த்வபானறு.் க்ப்்பாை 
னின உத்்வ்கமும் ்டிப்்பாைிைின உத்்வ்க 
மும் எப்்்பாது ஒ்ர புள்ைிைில் இகண்கி 
ற்்தபா ,அப்்்பாது ்தபான அது ்்்சப்்டும். 
எல்லபாக் ்கவிக்தக்கும் அது ்சபாத்்திைமனறு. 
நெக்க ்க்ைல்லபா்ம ்தங்கம் ்தபா்னனறபாலும் 
்தனக்குப் ி்டித்்தக்தத் ்்தடி்ைடுக்்கிற 
உைவிைல்்தபான இதுவும். அ்தற்கபா்க ்கவிஞன 
்தனகன மபாறறிக்்்கபாள்ைவிைலபாது.மு்க 
நூலில் என்கவிக்தகைப் ்டித்்தவர்கைில் 
்வகு்சிலர உபாிகம்ைபாடு  ‘ ‘ எ ல் ல பா க் 
்கவிக்த்களும் அருகமைபா்க இருக்்கினறன.
ஒனறிரண்டு ்கவிக்த்கள் ்சபா்தபாரணமபா்க 
இருக்்கினறன. ்சபா்தபாரணமபா்க உள்ை 
வறகறத் ்தவிரத்்தபால் எப்்்பாதும் உச்்சி 
உங்களுக்்கபான்தபா்க்வ இருக்கு்ம’’ எனற 
னர. அவர்கைி் ம் ்்சபானன்்த ்தங்களுக்கும் 
ஒருவக்கைில் விக்ைபா்க அகமைலபாம். நெபான 
்்சபானனது இது்தபான
 ‘’்சிற்ந்த ்கவிக்த்கள் என்்தற்கபா்க 
மட்டு்ம நெபான ்்திவு்்சய்வ்தில்கல. 
எனக்குப் ்ிற்ந்த்கவிக்த்கள் என்கிற 
்்ருமி்தத்்்தபாடு ்்திவு்்சய்்கி்றன!’’.
 என்வ ஒரு்கவிக்த ்்்சப்்்பா்த 
்்பாது ்்தபாய்வக்வ்தில்கல. நெபாகை 

அ்ந்தக் ்கவிக்த்ை ்கபாலத்்தின க்க்ரக்க 
ைபா்கலபாம், ்்பாட்டிைில் ்ஙகு்்றறுப் 
்பாிசு்்றபா்த ்பார்திைின ்கவிக்தகைப் 
்்பால. ஆனபாலும் ்சிறப்்ின்பாலபால் ்தபாயும் 
மனம்்திபாியும் என்்தபா்கவும் இருக்்கிறது.

 ்மபாைிச்்சிறப்க்ப் ்லரும் ்பாடியுள் 
ைபார்கள். ஏன ்தபாங்களும் ்பாடிைிருக்்கி 
றீர்கள். இ்தில் ்தங்ககைக் ்கவர்ந்தவர 
ைபார? எ்தனபால்?

 ்மபாைிச்்சிறப்க்ப் ்பா்பா்த புலவர 
்கள்,  ்கவிஞர்க்ை இல்கல எனனு 
மைவிறகுப் ்ல நூறபாண்டு்கைபா்கப் 
்பாடிவரு்கினறனர. அவர்கள் அகனவகர 
யும் நெபான்டித்்தவனல்லன.
 ‘’நெீரபாருங ்க்லு்த்்த....’’ எனற 
சு்ந்தரம்்ிள்கைைின ்பா்கலத் ்தமிை்க 
அர்்ச ்தமிழத்்தபாய் வபாழத்துப்்பா்லபா்க 
கவத்துப் ்்பாறறு்கிறது.
 ‘’வபாழவினில் ் ்சம்கம ் ்சய்்வள்நெீ் ை’’  
எனற ்பா்வ்ந்தபாின ்பா்்ல புதுகவ அர்சின 
்தமிழவபாழத்துப்்பா்ல்.

‘’்கனிைிக் ்ைறிை சுகையும் - முறறல்
்ககைைிக் ஏறிை ்சபாறும்
்னிமலர ஏறிை ்்தனும் - ்கபாய்ச்சுப்
்பா்கிக் ஏறிை சுகவயும்
நெனி்சு ்்பாைியும் ்பாலும் - ்்தனகன
நெல்்கிை குைிபாிை நெீரும்
இனிைன என்்ன எனினும் - ்தமிகை
எனனுைிர என்்ன ்கண்டீர!’’

எனறும் ‘’்தமி்ைங்கள் உைிருக்கு ்நெர’’ 
எனறும் ்தமிகைப்்பாடிை ்பா்வ்ந்த்ர 
எனகனக் ்கவர்ந்தவர.
 ‘’ஏன ்தபாங்களும் ்பாடிைிருக்்கி 
றீர்க்ை’’ எனறு எனகனயும் இகணத்்த 
்ிறகு எனகனக்்கவர்ந்தவர ்கவிக்்்கபா 
துகரவ்ச்ந்தரபா்சன்தபான.
 எ்தனபா்லனறபால், ்தமிைின ்்தபாற 
றத்க்தச் ்்சபானன்தி் ல்ை உச்்சம் ‘’்கல் 
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்்தபானறி மண்்்தபானறபாக் ்கபாலத்்்த’’ என்து்தபா்ன. 
அ்தறகும் முன்  ் ்்தபானறிைது ்நெருப்்  ் என்கிற 
அ ற ி வ ி ை க ல த்  து க ண க் ்க க ை த் து க் ் ்க பா ண் டு 
‘’்தீப் ி்ற்ந்த நெபாளுக்கு முன ி்ற்ந்த ்தமி் ை’’ எனறும், 

ி்ர்ஞ்சம் என்கிற ்்பாிை முட்க்கைத் ்தபா்ன 
உக்த்துக்்்கபாண்டு ்வைிவ்ந்தவள் என்தபாய் எனறும் 
உல்க்மபாைி்களுக்்்கல்லபாம் ்தன ்னிக்கு்த்்தவள் 
என்தபாய் எனற ்்பாருைிலும் நெம் அனகனத்்தமிகை 
ஆரபா்தித்்திருக்்கி் றன. அ்ந்தக் ்கவிக்த இது்தபான....

‘’வபாகனத்்தன ்கபால்விரலில் கவத்்திருக்கும் ் ்ரண்்
்மபானப் ்்ரு்வைிைின முனமுட்க் ஓ்்தகனத்
்தபா்ன உக்த்துவ்ந்த ்தனமபானத் ்தபாய்த்்தமி்ை!
கூனல் ்சிறி்தினறிக் குத்்தீட்டி ்்பால்நெிறகும்
மபானத் ்தமிழமறவர மனறம் வரு்வ்ை!
்சீனப் ்்ருஞசுவகரச் ்சினன்தபாய்க் ்கபாட்டு்கினற
ஞபானச் ்்சருக்கு்கைின நெபாறறங்கபால் ஆனவ்ை!
ஏனமபாய் பூவிரு்ந ்்த்ந்திப் ்பாிமபாற
்மபாகனைபாய் மு்நது்கினற முத்்தமி்ை! ்சங்கத்்தின
மபானத் ்தமிழமடிைபாய் மல்லர்கள் ்்தபாள்நெினறு
நெபாணச் சுரப்்ி்கைின நெபாவிரு்ந்த ்கபா்தலுக்கு
்மபான ்மபாைி்்கபாடுத்து முத்்தமகை ்்ய்்தவ்ை!
ஊனம் ்சிறிதுமினறி உைிரப்்பாட்டில் ்தீவைரத்துக்
்கபான ்மபாைிமகைைில் ்கபா்தல் நெகனத்்தவ்ை!
வீணர விர்லழுத்்தில் விற்கத் துடிக்க்கைிலும்
்பாணர்தம் ்பாட்்்ன்வ ்பாய்்ந்்த எழு்நதுவ்நது
ஆனமட்டும் ்கீைடிைின ஆைப் புக்தை்லனக்
்கபாணக் ்கிக்த்்திருக்கும் ்கபாலத்்தின க்க்ைழுத்்்த!
்்கபாணல் உல்கத்்தின ்்கபா்பாய் உைர்ந்தவ்ை!
நெபாணல் உல்கின நெரம்்றுத்து நெிற்வ்ை!
வீணில் விரு்ந்தபாக்்க ்வறறு்மபாைி ்தபான்கல்நது
வபானில் ்ரு்ந்்தன்வ வபாய்்ிை்நது நெிற்்பாகரத்
்்தனில் வி்ம்்கல்நது ்திண்கண்கைில் விற்்பாகரச்
்சபாகணப் ்ிடித்துகவ! ்ச்ந்த்திகைக் கூர்தீட்்
வபாநெீ! ்தமி்ை!வைர்ிகற நெபாைினி்ை!
ஆகண! ்தமி்ை!  அறி!’’

 இது இரு்த்்தபாறு அடி்கைபாலபான ்ஃ்றபாக் 
/ ்கலி்வண்்பா. இரு்த்்தபாறடி்களும் ஓ்ரதுக்க / 
இன்வதுக்க்ை ்ைினறுவரும். நெபான ்்சபால்்கிற 
இக்்கருத்து நெபானறி்ந்தவகர மட்டு்மைனறி ் வறல்ல.

கவிக்கொ �ன் 
துனணவி்ொருடன்

ஓவி்ப்்ொவலர் அமு்�ொன் 
அவர்களுடன் கவிக்கொ
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 ‘‘்கபாம்்ில்லபாக் குக்ைபான 
 வபானத் ்திறகுள்
்க்திரவகனச் சுறறிவரும் 
 பூமி ைபா்கிக்
்கபாம்புக்ை குக்்ையுகனச் 
 சுறறு ்கின்றன
்கபா்தலுக்குக் குரல்்்கபாடுத்து 
 வபாடி ரபாணி!

்சபாம்்ல்நெிகல ைக்்ந்தபாலும் 
 ரபாணி உனகனச்
்ச்தமபா்கப் ்்றறி்்வ 
 ்ச்நது ்்பா்ந்தில்
ஓம்பு்கி்றன! உபாிகமக்குரல் 
 எழுப்பு ்கின்றன!
உபாிகமக்குக் குரல்்்கபாடுத்து 
 வபாடி ரபாணி’’

எனறு ்கபா்தலபா்க ஒலித்்தது. ்கவிக்்்கபா 
க்க்தட்டிப் ்பாரபாட்டினபார. ்கவிைரங்கம் 
நெிகறவுறற ி்ன ்தனிைபா்க அகைத்துப் ் பாரபாட்டி 
ஒரு ்தகலப்பு ்த்நது அவருக்ை ்கல்லூபாிைில் 
நெக்்்றவிரு்ந்த ஒரு ்கவிைரங்கத்்திறகு 
அகைப்பு விடுத்்தபார. அ்ந்தத் ்தகலப்பு்தபான 
எனகனத் தூங்கவி் பாமலல்ல, புரட்டிப் 
்்பாட்் ்தகலப்பு. அது்தபான எனக்குத் 
்திருப்்ம்்த்ந்த ்தகலப்பு.

 ஏ்்தபா ஒரு ்கவிக்தைின ்தபாக்்கம் 
்தங்ககைத் தூங்கவி்பாது ்்சய்்திருக்கும். 
அது ைபாருக்ைது? அ்தன ்சிறப்்்னன? 
 
 எ்ந்தக் ்கவிக்தயும், அது ் ிறப்்்தற்கபா்க, 
்க்ப்்பாைகனத் தூங்கவி்பாமல்்தபான 
்்சய்யும். எனனுக்ை ்்ரும்்பானகமைபான 
்கவிக்த்கள், அகவ ி்றப்்்டுக்்க, எனகனத் 
தூங்கவி் பாமல்்தபான ்்சய்்திருக்்கினறன. 

ி்ற்ந்த ி்ன எவகரைபாவது தூங்க வி் பாமல் 
்்சய்்திருக்கும். ்பாலூட்டி்தபான ்தீர்வண்டும் 
என்கிற நெிகலைிலுள்ை ஒரு்தபாைின 
மபார்்க வலிகைப்்்பால், நெிகறவைிறறுக் 
்கரப்்ம்்்பால் ்கருக்்்கபாள் ளும் ்கவிக்த்கள் 
அகனத்து்ம தூங்க வி் பாமல் ்்சய்வன்வ.
 மு்தன மு்தலில் எகனத் தூங்க 
வி்பாமல் ்்சய்்தது ஒரு ஒறகறவபாிக் 
்கவிக்த. அ்தன ்தபாய் ்கவிக்்்கபா அப்துல் 
ரகுமபான அவர்கள்.
 1973 ஆ்கஸ்டு 15 ஆம் நெபாள். 
எ ன  ்க ல் லூ பா ி  ம பா ண வ ப் ் ரு வ ம் . 
நெபான ்டித்்த ்திருப்்த்தூர தூை்நெஞ்சக் 
்கல்லூபாி ைில் ்கவிைரங்கம். உபாிகமக்குரல் 
எனும்்தகலப் ி்ல் ்கவிக்்்கபா அப்துல்ரகுமபான 
்தகலகம. அக் ்கவிைரங்கத்்தில் என 
உபாிகமக்குரல் 

கவிமணி விருது �மிழ்நொடு கவிமணி மன்றம் வழஙககி்து
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 அது – ‘’எபாியும் வைிறும் எபாிைபா்த 
அடுப்பும்!’’.

 ்த ங ்க ை ி ன  இ ன ி ை  நெ ண் ் ர 
்கவிைரசு விக்்ர்தபாஸ் ்திகரத்துகறைில் 
வ ல ம் வ ரு ் வ ர .  அ வ ர து  து க ற ை ி ல் 
எ ன ் ற னு ம்  நு க ை ை வ ி ரு ப் ் ப் ் ட் டு 
அவபாி்ம் ்்்சிைதுண்்பா?

 இல்கல. நெபான 1982 இல் ஒரு 
மு க ற யு ம்  1 9 8 4  இ ல்  ஒ ரு மு க ற யு ம் 
்திகரத் துகறைில் நுகைை முைன்றன. 
்்ங்கைின ்்ைர்கள் நெிகனவிலில்கல. 
சூைகலச்்்சபால்லி ்தத்்த்கபாரத்்திறகுப் ்பாட் 
்்ழு்தச் ்்சபானனபார்கள். எழு்தி்னன. 
நெனறபா்க இரு்ந்த்தபா்கப் ் பாரபாட்டினபார்கள். ்சில 
சூைல்்கள் ்கபாரணமபா்கத் ்திகரத்துகற எனக்கு 
விருப்்மில்லபாமல் ்்பானது. இப்்்பாழுது 
அ்ந்த எண்ண்ம இல்கல.
 வித்்த்கக் ்கவிஞர விக்்ர்தபாஸ் 
எனகன அ்கம்நெிகறை அப்்பா எனறகைக் 
்கக்கூடிை நெண்்ர. அவ்ர ஓபாிருமுகற 
எனகனத் ்திகரப்்்த்துகறக்கு அகைத் 
்தபார. ஆைினும் எனக்கு விருப்்மில்கல 
எனறவு்ன விட்டுவிட்்பார.

 ்ச ங ்க  இ ல க் ்க ி ை ம்  -  ்த ற ்க பா ல 
இலக்்கிைம் ்வறு்பாடு!

 இலக்்கிைம் என்்்த ்கபாலத்்தின 
்கண்ணபாடி்தபா்ன! அ்ந்தக் ்கபாலத்்தின 
சூைல்்வறு.இனகறை சூைல்்வறு. அ்ந்த 
்வறு்பாடு்கள் இலக்்கிைத்்திலும் ்வைிப் 
்டு்கிறது.
 ்வறு்பாடு்கள் புறவடிவத்்திலும் 
உள்ைன. ்சங்க இலக்்கிைங்கைின வடிவம் 
்்ரும்்பானகம அ்கவல். 
 ்சிலப்்்தி்கபாரம் உகரைிக்்ட்் 
்பாட்டுக்ச்்்சய்யுள்.்திருத்்தக்்க்்தவர 
விருத்்தம். வள்ளுவம் ்வண்்பா. வடிவ 
மபாறறங்கள் ்கபாலம்்்தபாறும் ்்றறு ்ர்நது 
விபாி்நது நெிற்கிறது.

 ்சங்க இலக்்கிைங்கைின அ்கவடிவம் 
்கபா்தலும் வீரமும். ் ்ைரசுட்்ப்்்பா்த ்கபா்தல் 
்பா்ல்்கள் அ்கமபாைின. ்ிற புறமபாைின.
 இக்்கபாலத்்திலும் வடிவ, உள்ைீடு்கள் 
்ர்நது விபாி்கினறன. புதுக்்கவிக்த்கள், 
கஹக்கூ, நெவீனம், லிமகரக்கூ, ்தனமுகன 
எனறு வடிவமபாறறத்்திறகுட்்ட்்் வைர 
்கினறன. ஆனபாலும் அகவயும் மர்ின 
்வபாிலிரு்ந்்த ்கிகைத்து வரு்கினறன 
என்து எனதுணிபு.
 இகணக்குறள் ஆ்சிபாிைப்்பா்தபான புதுக் 
்கவிக்த.
 மூவடிைில் வரும் ்சி்நது்தபான கஹக்கூ.
 ஈரடி ஆ்சிபாிைப்்பா அல்லது ஈரடி 
்்கபாச்்ச்கம்்தபான ்தனமுகன.
 எதுக்க்கள், ்மபாகன்கள் கவப்பு 
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புதுச்்சரி்ில சஙகத்�மிழ்ப் புலவர் 
விருது த்றற �ருணம் கவிக்கொ 

விருது வழஙககி சிறப்்ிப்்வர் புலவர் 
அனந�ச்னம் அவர்கள

�கினரப்்டப்்ொடலொசிரி்ர் புலவர் 
புலனமப்்ித்�னுடன் கவிக்கொ
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மு க ற க ை  ் ை பா ட் டி  லி ம க ர க் கூ , 
எதுக்கக்கூ, ்மபாகனக்கூ என்றல்லபாம் 
வக்க்ிபாிக்்கப்்டு்கிறது.
 ்டிமங்கள் குறியீடு்கைபாலபான உகர 
வடிவம் நெவீனம்.
 எல்லபா்ம மர்ின ்வர்கைிலிரு்நது 
்கிகைத்்த மபாறறு வடிவங்க்ை!
 உள்ைீடு்களும் அ்கமும் புறமும்்தபான.
 ்சங்க இலக்்கிைங்கைின ்தபாக்்கம் 
இனனும் இருக்்கிறது என்்்த உண்கம. 
்சங்க இலக்்கிைங்கைில் அக்ச் ்்சபாற 
்கைில்லபா்த ் ்ைரச்்்சபாற்கள் மி்கக் குகற்வ. 
கு்திகரகை, ஆடுநெக்ப் புரவி்ைனறது. 
்கபாறகற, அக்சவைி எனறது. ஒழுகு 
நெீ் ரனறும் ்தீஞசுகவ்தண்ணுகற்ைனறும் 
நெீகரச்்்சபால்லிைது.
 ‘’ஒழுகுநெீர ஆரல்்பாரக்கும் குருகும் 
உண்டு்தபான மண்ந்த ஞபான்ற’’ எனற 
குறு்ந்்தபாக்கக் ்கருத்து இனகறை நெவீன 
இலக்்கிைங்கைிலும் க்கைபாைப்்டுவக்தக் 
்கபாணலபாம்.
 மைகல என்்்த ்்சபாற்கைின 
்க ன ி ்ந ்த நெ ி க ல .  இ க் ்க ரு த் க ்த  வ ள் ளு 
வபாின மைகலச்்்சபால்்லபாடு ்்பாருத்்திப் 
்பாரக்்கலபாம். நெம் ்கபாலத்துக் ்கண்ண்தபா்ச்னபா 
‘்கனிைக்்கனிை மைகல்்சும் ்கண்மணி்ை’ 
எனறு ஓரடி உைரப்்பாரக்்கிறபார.
 ் ம பா த் ்த த் ்த ி ல்  ்ச ங ்க  ்க பா ல க் 
்கவிக்த்கள் ் ்தர்ந்்தடுக்்கப்்ட்் ்சிற்ந்த 
் ்த பா கு ப் பு .  அ ங ் ்கயு ம்  ் ்ச பா த் க ்த ்க ள் 
இரு்ந்திருக்கும். இக்்கபாலத்்திலும் விருப்பு 
்வறுப்்ினறித் ் ்தர்ந்்தடுத்்தபால் நெபாகைை 
்சங்க இலக்்கிைமபாகும் ்தகு்தியுக்ைன்வ.

 ்தபாங்கள் எழு்திை ்கவிக்த வபாி்ககைப் 
்டித்து, இது ்தபா்னழு்திைது ்தபானபா எனறு 
ஐைம் வ்ந்ததுண்்பா?

 இ து வ க ர  இ ல் க ல .  எத் ்த க ன 
வை்தபானபாலும் குை்நக்த்கைின மு்கம் 
மற்நதுவி்பாது. ்ல ்கவிக்த்ககை முழுகம 
ைபா்க்வ ் ்சபால்லு்வன. ்சில ்கவிக்த்ககைப் 

புரட்சிககு்ில த்ொன்னடி்ொன் அவர்கள 
விருது வழஙககிப் ்ொரொட்டுககிறொர்

சிலம்த்ொலி தசலலப்்னொருடன் 
கவிக்கொவும் துனணவி்ொரும்

நககீரன் ்கொ்ொல அவர்கள கவிக்கொனவ 
சிறப்்ிககும் கொட்சி
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்டிக்்கத் ்்தபா்ஙகும்்்பா்்த மறற வபாி்கள் 
நெ ிகனவில் வ்நதுநெிறகும். ்கவிக்த்கள் 
மட்டுமல்ல... எ்ந்தச் சூைலில்... எஙகு 
எழு்தி்னபாம் என்தும் நெிகனவில் வரும்.

 ஏறத்்தபாை நெபாற்்தபாண்டு்களுக்கு்மல் 
்ண்கணத்்தமிழச்்சங்கம் ்்தபா்ங்கி ்்தபாய் 
வினறி ் ல இலக்்கிைவபா்தி்ககை அக்ைபாைம் 
்கபாட்டி வரு்வர ்தபாங்கள். இச் ்சபா்தகனகை 
ஊக்குவிக்கும் ்்பாருட்டு அரசு ்சபார ி்ல் 
ஏ்்தனும் உ்தவி்கள்?

 இ ல் க ல .  ்த ம ி ை ்க  அ ர சு  ்ச ி ற ்ந ்த 
இலக்்கிை அகமப்பு்களுக்கு ்தமிழத்்தபாய் 
விருதும் ஐ்நது இலட்்சம் அைவில் விருதும் 
வைங்கிவருவக்த அறி்வபாம். ஆைினும் 
அ்தற்கபான முைற்சி்ககை எடுக்்கபா்தது 
எங்கள் ்தவறு்தபான.
 1984 ஜுன 10 ஆம்நெபாள் ் ்தபா்ங்கப் 
் ட் ் து .  ் ்த பா ் ர ்ந து  இ க ் வ ி ் பா து 
்திங்கள் ்்தபாறும் நெி்கழவு்கள் நெ்த்்தி 
வரு்கி்றபாம். ்தமிை்கத்்தின மி்கப்்்பாிை 
ஆளுகம்கள் ்ங்்கறறி ருக்்கிறபார்கள். ்ல 
்தமிைறிஞர்கள், ்தமிழத்்்தபாண்்ர்கள் விருது 
வைங்கிச் ்சிறப்்ிக்்கப்்ட்டிருக்்கிறபார்கள். 
அவர்கைில் எவரும் ்பாி்நதுகரத்்தபார்கைபா 
என்்தறி்ைபாம். ்பாி்நதுகர்்கட்டு நெபாங்க 
ளும் ைபாகரயும் அணு்கவில்கல.
 ்தபானபா்க வரபாது. விண்ணப்்ிக்்க 
்வண்டும். விண்ணப்்ித்து விருது்்று 
வ்தில் ஆரவம் ்கபாட்்வில்கல.
 ்்பாருைபா்தபாரத்க்தப் ்்ரும்்பாலும் 
அகமப்்பாைர்க்ை ஏறறுக்்்கபாள்்கினறனர. 
்்கபாகவநெபாவர்சன, ்தஞக்ச மைிலர்சன, 
்்தனீ ்தமிழச்்சிம்மன, ்த.்்சைரபாமன, 
வ.்தட்்சிணபாமூரத்்தி, ்வண்மு்கிலனபார, 
்பா.்சிவபாஜி, ்பா.இரபாம்சபாமி, ்சீனி்ைனி, 
ஞபால ரவிச்்ச்ந்திரன, ஆன்ந்தி்பாி்மலை்கன 
எனப் ்லரும் ்்தபாள்்்கபாடுக்்கினறனர.
 வருக்க்தரும் ்ங்்கற்பாைர்களுள் 
்சிலரும் ்தபாமபா்க முனவ்நது ்்சலவு்ககை 
ஏறறுக்்்கபாள்்கினறனர. அ்தனபால் உ்தவி 
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்ககைத்்்தடி அணுகுவ்தில்கல. நெபாங்கள் 
்்கட்்பால் ்தரும் நெட்பு்கள் நெிகறை உண்டு 
என்்தனபால் முைலவில்கல.

 அ ண் க ம ை ி ல்  மு ்க நூ ல்  ் ்த ி வு 
ஒனறில் வபாழும் ்கவிஞர்களுக்குச் ்சபாிைபான 
அங்கீ்கபாரம் ்கிக்க்்கவில்கல்ைனும் 
ஆ்தங்கத்க்த ்வைிப்்டுத்்திைிரு்ந்தீர்கள். 
அவர்களுக்்கபான அங்கீ்கபாரத்க்த அரசு 
எப்்டிச் ்்சய்ைலபாம்?

 அரசு ்்சய்ைவில்கல எனறு ்்சபால்ல 
வில்கல. அரசு ்ல்்வறு வக்க்கைிலும் 
அங்கீ்கபாிக்்கிறது. அ்ககவமு்திர்ந்த ்தமிை 
றிஞர, ்தமிழச்்்சம்மல், தூை்தமிழப் ்றறபாைர, 
நெறறமிழப்்பாவலர, முப்்துக்கும் ் மற்ட்் 
விருது்கள் என விருது த்்்தபாக்கயு்னும் ்கட்
்ணமில்லபாப்்்ரு்நது,மருத்துவச்்்சலவுக்கு
த்்்தபாக்க என ்தபாரபாைமபா்க்வ ்பாரபாட்டு்கிறது. 
ஆனபால் ்்தரவு்்சய்யும் முகறைில் மபாறறம் 
்்தகவ.
 விண்ணப்்ித்து விருது்்றுவது 
எ ன க ன ப் ் ் பா ன ற வ ர ்க ளு க் கு 
ஏறபுக்ை்தல்ல.
 ்தனவிவரக் குறிப்பு்ககைப் ்்றறு, 
அ்தனடிப்்க்ைில் அர்்ச ்்பாருத்்தமபான 
விருது்ககை வைங்கலபாம்.
 என மு்கநூல் ்்திவு இ்தகனப் 
்றறிைது அல்ல.
 ்தமிைறிஞர்கள், ் ்ரபா்சிபாிைர்கள், 
்்ச்்சபாைர்கள் ஆ்கி் ைபார வபாழும் ்கவிஞர 
்ககை அக்ைபாைப்்டுத்்த்வண்டும். 
வபாழும் ்கவிஞர்கள் ஆய்வுக்கு உட் 
்டுத்்தப்்்்வண்டும். வபாழும் ்கவிஞர 
்க ை ி ன  ்க வ ி க ்த ்க ளு ம்  ம க் ்க ளு க் கு ப் 
்்பாய்ச்்்சர்வண்டும். வபாழும் ்கவிஞர்கள் 
எனறபால் ்திகரப்்்க்்கவிஞர்கள் மட்டு்ம 
அல்ல என்க்த உணர்வண்டும். வபாழும் 
்கவிஞர்கள் ் வைிச்்சப்்டுத்்தப்்்்வண்டும் 
என்்்த என ்வண்டு்்கபாள்.
 ்ல்்ககலக்்கை்கங்கள் ஆவன்்சய்ை 
அரசு அறிவுறுத்்த்வண்டும்.

தநருப்புககவிஞர் விருது 
வலலிககண்ணன் வழஙகுககிறொர்

�ன்மொனத் �மிழர் ககி.வீரமணியுடன் 
கவிக்கொ

்ொ்வந�ர் விருது த்றற்்ொது கவிஞர் 
சுர�ொ மறறும் வி.ஜி.சந்�ொஷம் 
அவர்களுடன் கவிக்கொ
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 ்க்ல்்க்்ந்த ் ்த்சத்்திலிரு்நதும் ்தபா்கம் 
்தணிைபா்த ்தமிழ்நெஞ்சம் அமின!
 ஒரு ்க்ப்்பாைிகைச் ்ச்க்க்ப் 
்பாைிகை மனம்்திற்நது ்பாரபாட்டுவ 
்்தன்து உல்க அ்தி்சைத்்தின உச்்சம். அ்ந்த 
உச்்சத்க்தப் ்க்த்துக்்்கபாண்டிருக்்கிறபார 
அமின.
 கூரப்்பாட்டுக்்கைபால் குவி்ந்திருக்கும் 
்க்்கங்கள். ஆரப்்பாட்்மபான அை்கிை 
வடிவகமப்பு! வைல்வணஙகும் முறறிை 
்க்திர்கைபாய் வபா்ச்கர்கள்.எல்லபாவறகறயும் 
உள்ை்க்்கிை எைிகமைபாய் அமின.
 எனகனயும் ்நெர்கபாணல் ்்சய்யும் 
அவரது அனபு. இத்்தகனயும் ஒருங்்க 
அ க ம ்ந து ள் ை  பு க ்த ை க ல யு ம்  ்ச ்க 
வபா்ச்கர்ககையும் வணங்கி வபாழத்து்கி்றன.

n

 நெீங்கள் ்ல்்வறு அகமப்பு்கைபால் 
விருதுவைங்கிச் ்சிறப்்ிக்்கப் ்ட்டிருக்்கிறீர 
்கள். ஆனபால் அரசுவிருது எதுவும் 
்்றவில்கல்ை. ஏன?

 ்தரவில்கல! அ்தனபால் ் ்ற வில்கல!
 1981 ்பார்தி நூறறபாண்டு 
விைபாவில் புதுகவ அரசு ்பார்தி ்ட்்ைம் 
வைங்கிச்்சிறப்்ித்்தது.
 ்்பாதுவபா்க்வ,விண்ணப்்ித்து 
விருது ்்றுவக்த விரும்்பா்தவன நெபான. 
அர்சிைல் ்்சல்வபாக்கு, அ்தி்கபாபாி்கள் 
்்சல்வபாக்கு்ககை முைனறபால் எனனபால் 
்்றமுடியும். முைல்வக்த்ை விரும்்பா 
்தவன நெபான.
 இலக்்கிை அகமப்பு்கள் விரும்்ித் 
்தரு்கிற விருது்க்ை ்்ருகம எனக்கு. 
இதுவகர ஐம்்து விருது்களுக்கு்மல் 
வைங்கப்்ட்டிருக்்கினறன. ஒனகறக்கூ் 
நெபான ்்கட்டுப் ்்றற்தில்கல.குறிப்்பால் 
கூ் உணரத்்திைது ்கிக்ைபாது.
 விருது்கள் என்கவ ்வக்க்க ்நெரத்து 
வி்சிறி்கள். அன ி்ன ்்ரும் ்கு்திைபாலும் 
விருதுக்குத் ்்தகவைபான அடிப்்க்த் 
்தகு்தி்கைபாலும் ்தபான ்்ரும்்பாலபான விருது்கள் 
்தீரமபானிக்்கப்்டு்கினறன என்்்தன்கருத்து.
 ்க்ப்பு்கைபால் ் ்்சப்்்்வண்டும் 
எனறு ஆக்சப்்டு்வன நெபான. நெபானும் 
்்்சப்்டு்வன எனற நெம்்ிக்க்க எனக் 
்கிருக்்கிறது. ்கபாலம் எனகனக் ்கட்்பாைம் 
்்சும்.

 ்தபாங்கள் ்தமிழ்நெஞ்சம் வபா்ச்கர என 
்்தில் ்்ருகமப்்டு்கி் றபாம். ்தமிழ்நெஞ்சம் 
்றறிை ்தங்கள் ் பாரகவ?

 ்தமிழ்நெஞ்சம் வபா்ச்கன எனற ்்ரு 
மி்தத்்்தபா்் ்்சு்கி்றன. ஐம்்்தபாண்டு 
்கபால இ்தழப்்ணி, இலக்்கிைப்்ணி்கைபால் 
்தகல்கனக்்கபாத் ்தமிழ்நெஞ்சம் அமின 
வபாழத்து்தலுக்கு மட்டுமல்ல வணக்்கத் 
்திறகும் உபாிைவர.

�கினரப்்ட இ்ககுனர் முத்துரொமன் 
அவர்களுடன்

்ொ்வந�ர் விருது வழஙகு்வர் 
புதுனவ மு�லவர் ்.சண்முகம். 
29.4.2000 புதுனவ. 
�மிழகம் புதுனவ உளளிட்ட மொநகிலஙகளில  
கவிக்கொ மட்டு்ம விருது த்றுககிறொர்
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 உல்க நெபாடு்கைின ்தகலவர்கள் புவி 
்வப்்மைமபா்தகலக் குகறக்்க, ்கபாலநெிகல 
மபாறறத்்தின ்தீவிர விகைவு்ககலக் ்கட்டுப் 
்டுத்்த ஸ்்கபாட்லபா்நது க்ைபாஸ்்்கபா நெ்கபாில் 
்கபாப்26 (COP26( ்கபாலநெிகல உச்்சி மபாநெபாட்டில் 
்ஙகு்்று்கினறனர. அக்்்பா்ர 31- 
நெவம்்ர 12 2021 வகர இ்ந்த மபாநெபாடு 
நெக்்்று்கிறது. க்ைபாஸ்்்கபா மபாநெபாட்டின 
நெிகனவபா்க ி்பாிட்்ன அண்்பாரடி்கபாவில் 
உருகும் ்னிப்்பாகற ஒனறிறகு க்ைபாஸ்்்கபா 
எனறு ்்ைர சூட்டியுள்ைது.
 

க்ைபாஸ்்்கபா ்னிப்்பாகற
 ்ிபாிட்்ன, அ்மபாிக்்கபா, ்சீனபா, 
இ்ந்த ிைபா ,  ஆஸ்்தி்ரலிைபா,  ் ி்ர்ச ில் 
உட்்் 120 நெபாடு்கைின ்தகலவர்கள் இ்ந்த 
மபாநெபாட்டில் ்ங்்கற்கினறனர. 2015 ்பாபாிஸ் 

ஒப்்்ந்தத்்தின்டி புவி ்வப்் உைரகவ 1.5 
டி்கிபாி ்்சல்்சிைரஸ்/2.7 டி்கிபாி ்பாரனஹீட் 
்வப்்நெிகலக்குள் புவி ்வப்் உைரகவக் 
்கட்டுப்்டுத்்த எடுக்்கப்்்்வண்டிை 
நெ்வடிக்க்க்கள் ்றறி இ்ந்த மபாநெபாடு 
விவபா்திக்்கிறது. ்்தபாைிறபுரட்்சி ்கபாலத்்திறகு 
மு்நக்தை ்வப்்நெிகலகை 1.5 டி்கிபாிக்கும் 
கூடு்தலபா்கபாமல் ்பாரத்துக்்்கபாள்ல்வண்டும் 
என்்்த ்கபாப்26 மபாநெபாட்டின முக்்கிைக் 
குறிக்்்கபாள்.
 லீட்ஸ் ் ல்்ககலக்்கை்க விஞஞபானி்கள் 

ி்பாிட்டிஷ ஆட்்சிக்கு உட்்ட்் அண்்பாரடி்கபா 
்ிர்்த்சத்்தில் (British Antartica Terri-
tory B.A.T) ்்கட்ஸ் (Getz) எனற ்கு்திைில் 
உள்ை ்னிப்்பாகறகை ஆரபாய்்ந்தனர. 
இ்ந்தப் ்னிப்்பாகற புவி ்வப்் உைரவபால் 
1994-2018 ஆண்டு்களுக்கு இக்ப்்ட்்  
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்கபாலத்்தில் ்சரபா்சபாி 25% உரு்கிைக்தக் 
்கண்்றி்ந்தனர. இ்தனபால் 315 ்கி்கபா்ன நெீர 
்க்லில் ்கல்நது உல்கைவில் ்க்ல்நெீர மட்் 
உைரவிறகுக் ்கபாரணமபானது.
 இ்ந்த ்னிப்்்லத்்திறகு (gla-
cier) ி்பாிட்்ன ்கபாலநெிகல உச்்சி மபாநெபாடு 
நெக்்்றும் க்ைபாஸ்்்கபா நெ்கபாின ்்ைகரச் 
சூட்டியுள்லது. ஒைி வீ்சிப் ி்ர்கபா்சித்துக் 
்்கபாண்டிரு்ந்த இ்ந்த ி்ரம்மபாண்்மபான 
்னிப்்்லம் புவி ்வப்் உைரவபால் 
்சீரைி்நதுவரு்கிறது என்க்தஉல்கிறகு 
உணரத்்த்வ க்ைபாஸ்்்கபா நெ்கபாின ்்ைர 
இ்தறகு கவக்்கப்்ட்டுள்ைது.
 

நெ்கரங்கைின ்்ைர சூடும் 
அண்்பாரடி்கபாவின 
்னிப்்பாகற்கள்
 

 இ்்த்்பால் அண்்பாரடி்கபாவில் 
உருகும் மறற ்்பாிை ்னிப்்பாகற்களுக்கு 
பூமிகைக் ்கபாக்்க க்ைபாஸ்்்கபாவிறகு முன 
முக்்கிை ்கபாப் உச்்சிமபாநெபாடு்கள் நெ்்ந்த பாி்ைபா, 
க்்ைபாட்்்பா, ் பாபாிஸ் நெ்கரங்கைின ் ்ைர்கள் 
சூட்்ப்்்வுள்ைன. புவி ்வப்் உைரகவ 
உ்னடிைபா்க ்கட்டுப்்டுத்்தபா விட்்பால் 
வரும் நெபாட்்கைில் வரக் ்கபாத்்திருக்கும் 
்்பாி்ர்ககைக் குறித்து உணரத்்த்வ 
்னிப்்பாகற்களுக்கு ்ிபாிட்்ன இவவபாறு 
்்ைர்ககை சூட்டு்கிறது.
 க்ைபாஸ்்்கபா மபாநெபா்  ்மனி்தகுலத்க்தக் 
்கபாக்்க நெமக்குக் ்கிக்த்துள்ை ்கக்்சி 
வபாய்ப்பு, இ்ந்த அபாிை ்ச்ந்தரப்்த்க்த 
்தவறவிட்்பால் வரலபாறு நெம்கம மனனிக்்கபாது 
எனறு ்கபாலநெிகல நெிபுணர்கள், சூைல் 
்்பாரபாைி்கள் உட்்  ் ்்கபாடிக்்கணக்்கபான 
உல்க மக்்களும் நெம்பு்கினறனர. இ்ந்த 
மபாநெபாட்டின முக்்கிைத்துவத்க்த உல்கறிைச் 
்்சய்ை ி்பாிட்்ன இ்ந்த நூ்தனமுகறகை 
க்கைபாள்்கிறது.
 இ்ந்திைபா, ்ி்ர்சில், ஆஸ்்தி்ரலிைபா 
்்பானற ்கபார்ன உமிழவில் முனனிகலைில் 
இருக்கும் உல்க நெபாடு்கைின ்தகலவர்கைி்ம் 
பூமிகைக் ்கபாப்்பாறற உருப்்டிைபா்க எக்த 
்ைனும் ்்சய்ை்வண்டும் எனறு உல்கம் 
எ்திர்பாரத்துக் ்கபாத்்திருக்்கிறது.

n

அனறு ்தனது ்த்நக்தைின 
இறப்்ினபால் ்கல்வி ்கட்்ணம் 
கூ் ்்சலுத்்த முடிைபா்த நெிகல; 
்கல்வி ்ைினற ்ள்ைி்ைபா, ‘இனி நெீ 
்ள்ைிக்கு வர்வண்்பாம். உன இக்ச 
்கருவி்ககை கவத்து ்்தரு்வபாரமபா்க 
்ிச்க்ச எடுத்து ்ிகைத்துக்்்கபாள்’ என 
கூறி அனுப்்ிைது.  
 
ஆனபாலும் அ்ந்த ்சிறுவன ்சறறும் 
மனம் ்தைறபாமல், ்தனது ்கடின 
உகைப்்பால் இனறு உல்கைபாவிை 
இக்சைகமப்்பாைர்கைில் 
ஒருவரபா்கவும்; BAFTA விருது்கள் 
அகமப்்ின இ்ந்திைபாவின ்சபார்பா்க 
தூ்தரபா்கவும் இருக்்கிறபார.  
 
அவர ்்றற விருது்கள் ்சில  
2 Academy,  
1 Grammy,  
1 BAFTA 
1 Golden Globe 
 
ஒட்டு்மபாத்்த உலக்கயும் ்தன ்க்்கம் 
்திரும்்ிப்்பாரக்்க கவத்த் அ்ந்த 
்சிறுவனின ்்ைர  
 
A.R.ரஹமபான 
 
அ்ந்த ்ள்ைிைின ்்ைர 
்த்ம்ஷஷபாத்பாி ்பால ்வன. இனறு 
ரஹமபானின ்்ைர எஙகும் ்்கபாடி 
்கட்டி ்ற்நது ்்கபாண்டிருக்்கிறது; 
ஆனபால் அவகர ்கல்விப்்ைில 
வி்பாமல் அனுப்்ிை ்த்ம்ஷஷபாத்பாி 
்ள்ைிைின ஆ்சிபாிைர்கள் ்சிகறைிலும்  
 
்ணி நெீக்்கத்்திலும்                              n
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 ஒருமுனற சொகரட்டீஸ ஓய்வு எடுத்துக தகொண்டிருககும் ்்ொது ஒருவர் 

வநது அவருனட் நண்்னரப் ்றறி ஏ்�ொ கூற மு்ன்றொர்.

 உட்ன சொகரட்டீஸ அவரிடம், "என் நண்்னரப் ்றறி என்னிடம் கூற 

விரும்்ினொல அ�றகு முன் 3 ்களவிகனள ்கட்்்ன். மூன்று ்களவிககும்  

ஆம் என ்�கில இருந�ொல மட்டு்ம நீஙகள அவனரப் ்றறி கூறலொம்"என்றொர்.

 சொகரட்டீஸ மு�ல ் களவின் ் கட்டொர் "அவர் தசய்� தச்னல ் நரடி்ொகப் 

்ொர்த்துவிட்டு �ொன் அவனரப் ்றறி கூறுககிறொ்ொ ?" என்று ்கட்டொர்.

 இலனல என ்�கில தசொன்னொர்.

 "அவனரப் ்றறி் நலல விஷ்த்ன� கூறப்்்ொககிறொ்ொ?" என்று 

இரண்டொவது ்களவின்க ்கட்டொர்.

 இலனல என ்�கில தசொன்னொர்.

 "அ ந �  ந ண் ் ன ர ப்  ் ற ற ி  எ ன் ன ி ட ம்  கூ ற ி ன ொ ல  ் ொ ர ொ வ து 

்்னனடவொர்களொ...???" என்ற மூன்றொவது ்களவின்க ்கட்டொர்.

 இ�றகும் இலனல என்்ற ்�கில வந�து.

 "்ொருககும் ்்னிலலொ�, நலல விஷ்முமிலலொ�, ்நரடி்ொக நீஙகள 

்ொர்ககொ�, என் நண்்னரப் ்றறி் சம்்வத்ன� �்வு தசய்து என்னிடம் 

கூறொ�ீர்கள" என்றொர்.

 நலல நட்பு ஆ்ரொகககி்மொன விவொ�ஙகனள்் ்மறதகொளளும். 

நண்்ர்கள னைட்ரஜன் வொயுவினொல நகிரப்்ப் ்ட்ட ்லூன் ்்ொன்றவர்கள.

 நீஙகள விட்டு விட்டொல எங்கொ ்றநது தசன்று விடுவொர்கள. ்த்�கிரமொக 

்ிடித்துக தகொளளுஙகள...!!!

 உலககில சிறு �வறு கூட தசய்்ொ�வர்க்ள இலனல. ்மலு ம் மன்னிகக 

முடி்ொ� குறறம் என்றும் ஏதுமிலனல....!!!

 என்வ,

 வொர்த்ன�களொல ்ொனரயும் ்ழிககொ�ீர்கள...!!!

 வசவுகளொல இ�்ஙகனள ககிழிககொ�ீர்கள....!!!

 நலலுறனவ வன்முனற்ொல இழககொ�ீர்கள...!!!

 நட்புறனவ இழிதமொழி்ொல துனளககொ�ீர்கள...!!!

 மனி�ர்கள ரத்�மும்,  சன�யும்,  உணர்ச்சிகளொலும்  உருவொககப்்ட்டவர்கள.

 ‘‘நீஙகள ்ொனரயும் இழநது விடொ�ீர்கள’’.
n
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்மல�கிக த�ொடர்புகளுககு 

 + 94 776411432 
 + 94 778204569 

razeemmohamed263@gmail.com
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 ்வல் வ ி ை ி  ்க க ்த க் ்க ை த் ்த ி ல் 
்ைணித்து அடி்ைன எடுத்்த முத்து ்சி்தறல் 
்ககை இங்்க ்்கிர்கி்றன.
 மு்தன மு்தலபா்க இ்ந்த பு்த ினம் 
ஆ்சிபாிைபாின மு்தல் பு்தினம் என்க்த மனம் 
ஏற்க மறுக்்கிற்்த. 
 ்தமிழ  ்மபாைிைின மீ்தபான ஆளுகம 
அருகம அறபு்தம் .
 விஜைபாலை ்்சபாைகன கமைமபா்க 
்்கபாண்டு புகனைப்்ட்் பு்தினமபா்க 
இரு்ந்தபாலும் ்ல விறுவிறுப்்பான  நெி்கழவு 
்ககை  உள்்்கபாணர்நது ்வல்விைி எனற 
அை்கபான  மலர்சரமபா்க ்்கபாரத்்த வி்தம் 
அட்்்கபா்சம்...
 இ்ந்த பு்தினம் ்ல நெி்கழவு்ககை 
்்கபாண்்்தனபால், ்ல்லவர ்பாண்டிைர 
முத்்தகரைர,  இலஙக்கைின ்்சனன 
்்பானற ்ல அர்சர்கைின ்பாத்்திர அகமப் 

பும் ்ங்கைிப்பும் ்்கபாண்்்தபா்க உள்ைது .
 இத்்தகன நெி்கழவு்ககையும் ்த்ம் 
பு ர ை பா ம லு ம்  அ ் ்த  ்ச ம ை ம்  வீ ண பா ்க 
எஙகும் ்திணிக்்கபாமலும் ்கக்தக்்கைத்க்த 
்நெரத்்திைபா்க  க்கைபாண்் வி்தம்..
 அத்்திைபாைங்கைின  ்்தபா்க்்கத்்தில் 
இைறக்ககை விவபாிக்கும் வி்தம்.
 ்கக்தக்்கைத்்தில் வரும் இ்ங்ககைப் 
்றறிை குறிப்பு்கைபால் விவபாித்து கூறிைது 
அருகம.நெிகறை பு்திை வி்ைங்ககை 
இக்்கக்த வபாைிலபா்க அறிைலபாம்.. 
 அ ் ்த  ் ் பா ல்  ்க க ்த ்க ை த் ்த ி ல் 
இலக்்கிை நூல்்கைில் உள்ை வி்ைங்ககை 
்மற்்கபாள் ்கபாட்டும் வி்தம்..
 மனி்தர்கைின மன ஓட்்த்க்தயும் 
வபாழக்க்க இைல் ி்கனயும்  விவபாிக்கும் வி்தம்..
 ்கக்தக்்கைத்்தில் வரும் ்ல நெி்கழவு 
்ககை விவபாிக்கும்்்பாழுது ்தி்கில் ்்ங 
்ககை ்பாரக்கும் உணரவு்ககை ்்கபாணரும் 
வி்தம். 
 வ ிஜைபாலைனுக்கும் இைங்்கபா 
்வளுக்கும் உள்ை நெட் ி்கன விவபாிக்கும் வி்தம்..
 விஜைபாலைனுக்கும் மூ்பாவுக்கு 
மபான நெட்்ிகன ் கற்சபாறறும்்டிைபான 
நெி்கழவு்கள்...
 அடி்கைபார எனற குணவரமன நெ்ந்த 
்்கபா்ரபா்க ் வ்ம் ்தபாித்து ் ்சைலபாறறும் வி்தம். 
்ஜை்ந்தன மறறும் ்கபாலபா்ந்த்கனு்னபான 
்ைண நெி்கழவு்கள் அருகம. அடி்கைபாபாின 
்ங்கைிப்பு மி்க முக்்கிைமபானது.
 இலஙக்க மனனன இரண்்பாம் 
்்சனனுக்கும் ் வல்விைிக்கும் நெ்்ந்த ்சம்்பாஷ 
கணகை விவபாித்்த வி்தம். இவவபாறு நெிகறை 

நூல ம�கிப்புனர :

குமொரசொமி ்சதுரொமன்
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்்சபால்லிக் ்்கபாண்்் ்்பா்கலபாம்.
 நெிகறை நெி்கழவு்கைில் வரும் ்சம்்பாஷ 
கண்கைில் நெபாம் அரு்கில் உட்்கபார்நது 
்கல்நது ்்கபாள்வது ்்பானற அருகமைபான 
உகரநெக்.
 ்பாண்டிை ஒறறர்கள் ்ஜை்ந்தனும் 
்கபாலபா்ந்த்கனும் ்ல்லவ அர்சிக்கு அைிக்கும் 
மருத்துவ ்சி்கிச்க்சைின விவரங்கள் அருகம.
்்ய் விரட்டி எனும் ்்ரும்தும்க்கை 
குறித்து ்்சபால்லிைிருப்்து அருகம.
 ்பாண்டிை மனனன, ்ல்லவ மனன 
னுக்கும் விஜைபாலைனுக்கும் இக்்ை 
மித்ர ்்்தம் ்்சய்தும்.. ்ல்லவ மனனகன 
வ்சிைப்்டுத்்தியும் அவர்களு்னபான ்்பாபாில் 
்வல்லலபாம் எனற ்சி்ந்தகன வித்்திைபா்சமபானது.
 ்ல்லவ மனனன ்சித்்த ்ிரகம 
்ிடித்்த மபா்திபாி நெடித்து இடும் ்கட்்கை்கள் 
அருகம.. 
 நெபாரத்்தபாமகலைில் மூ்பாவின ்தகல 
கமைின இர்கிை  ் பா்சகற  அகமத்து ் ்சைல் 
்டும் வி்தம் அருகம.  
 புதுக்்்கபாட்க் நெபாரத்்தபாமகல 
மகலக்கு முனனர ஒரு ்கிரபாமச்்சபாவடிைில் 
ஆ ளு ங ்க ண த் ்த பா க ர  ் ்த ர வு  ் ்ச ய் ை 
விஜைபாலைன கு்்வபாகல முகறகை 
அறிமு்கப் ்டுத்்திை வி்தம்..
 முத்்தகரைர ்ச ிகறைில் இரு்நது 
விஜைபாலைன ்தப்்ித்துக்்்கபாள்ளும் வி்தம். 
 அபாி்ச ிலபாறறங்ககரைில் நெ்்ந்த 
்்பாபாில் விஜைபாலைன அகமத்்த ்கரு் 
வியூ்கம் அைப்்பாிைது .
 அவரது ்திறகமைபால் ்ல்லவர்களு 
்ன இகண்நது ் பாண்டிைர்களு்ன நெ்்ந்த 
்்பாரபானது ்வகு்சீக்்கிரமபா்க முடி்ந்தது 
மி்கவும் ஆச்்சபாிைமபா்கவும் அ்்த ்சமைம் 
ஒரு்க்்க ்்பார மபா்திபாி  மிக்்க எ்திரப்்ினறி 
முடி்ந்தபா்கவும் ்்தபானறிைது.
 ்பாண்டிை மனனன ஸ்ரீமபாறவல்ல்ர 
இலஙக்கைின மீ்தபான ்்பாபாின்்பாது புத்்த 
ருக்்கபான மர்க்தக் ்கண்டிகை அ்்கபாித்துவர,  
அ க ்த  ்த ி ரு ம் ்  ் ் ற  ் ்ச ன னு க் கு 
்பாண்டிைனுக்கு ்்பாபாில் உ்தவி புபாிை ஒரு  
நெி்்ந்தகனைபா்க முன கவத்்த வி்தம்.
 மறறும் ஒரு நெி்்ந்தகனைபா்க இரண் 
்பாம் ்்சனனுக்கு ்பாண்டிை இைவர்சி 
்வல்விைி மணமுடிக்்க கவத்்த நெி்்ந்தகன.. 

 இரு நெபாட்டு  ்்பார்கைின ்்பாது 
எ்ந்த ஒரு நெபாட்டின இைவர்சிகை எ்திபாி 
நெபாட்டு மனனனுக்கு அவைது விருப்்த்க்த 
்்கைபாமல் மணமுடிக்்க முடிவு ்்சய்வது 
்கபாலம் ்கபாலமபா்க நெ்்நது்தபான வரு்கிறது.
 இ்ந்த ்கக்தக்்கைம் ் ்சபாைன விஜைபால 
ைகனப் ்றறிைது என்்தபால் ்தபா்னபா 
எனன்வபா ்ல்லவ மனனன நெிரு்துங்க 
வரமகன ்றறிச் சூழ்ந்த நெி்கழவு்கள் மி்க 
குகறவு.
 ்கக்்சிைில் விஜைபாலைன ்தனது 
்்பாரத்்திறகம்கள் ்்பாபாிடும் வி்தம். அைப் 
்பாிை அறிவுப்பூரவமபான ்சி்ந்தகன்கள் 
இகவ அகனத்க்தயும் ் ்கபாண்்் ் ிற்கபால 
்்சபாை ்சபாம்ரபாஜைத்க்த உருவபாக் ்கினபான 
என்்தில் துைிைவும் ்ச்ந்்த்கமில்கல.
 ்நெருக்்கடி்கள் சூழ்கினற்்பாதும் 
இக்ஞ்சல்்கள் ஏற்டும் ்்பாதும் மனி்த 
ன து  மூ க ை ை பா ன து  ்த ன து  ்ச ி ்ந ்த னபா 
்சக்்திகை விபாிவு்டுத்்தி ்்கபாள்வ்்தபாடு 
்ர்ரப்்பா்கவும் இைங்கவும் ்்சய்்கிறது
 எ்திர்பாரப்்்பானறு உள்ைத்்தில் 
எழு்நதுவிட்்பால் தூக்்கத்க்த மட்டுமினறி 
நெிம்ம்திகையும் குகலத்துவிடும்..
 முத்்தகரைர்கைில் மு்தல் மனனனபான 
்தனஞ்்சைன என்வன ்்ைரபா்ல்ை 
்தனஞ்்சைனூர என்து ்திபாி்நது ்தஞ்சபாவூர 
ஆனது என ்்தபாி்நது ்்கபாண்்து.
 ம ன ி ்த ர ்க ளு க் கு  ம ி ்க ப்  ் ் ரு ம் 
துன்ங்கள் வரும் ்்பாழுது அவர்கள் 
இங்கி்தம்  ் பாரப்்்தில்கல. ் பார்ட்்சமினறி 
அகனவரது உ்தவி்ககையும் எ்திரப்்பாரக்்கத் 
துவங்கி விடுவபார்கள். நெி்தர்சனம்..
 ்கபாலங்கள் ் ல விஷைங்ககை துக்த் 
்்தறி்நது விடு்கிறது.்பா்திப்க் ஏற்டுத்்தி 
ைவ்ன ் பா்திக்்கப்்ட்்வனி் ம் க்க்ை்ந தும் 
நெிகலக்கு ்தள்ைப்்டு்கிறபான
 எக்த விடுப்்து எக்த விடுவது 
என ஒரு முடிவுக்கு வர முடிைபாகமைபால் 
இ த் து ் ன  இ ்ந ்த  நெீ . . . . ண் ்   ்க ரு த் து 
்்கிரவிகன நெிகறவு  ்்சய்்கி்றன..
 ்கண்டிப்்பா்க அகனவரும் ்டித்து 
ர்சிக்்க ்வண்டிை பு்தினம்.
 ஆ்சிபாிைர அனுரபாஜ அவர்களுக்கு 
்பாரபாட்டு்க்களும் வபாழத்து்களும். ் மன்மலும் 
பு்தினங்கள் வைர..                                            n
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என் கசப்்றற மொமிசத்துண்டஙகளில 
எனகககிலலொ� ்ிரி்ம் உனககு மட்டும் 
எஙககிருநது வந�து சககி?

நொம் சந�கித்து ஐந�ொறு 
நொட்கள�ொ்ன ஆககி்ிருககககூடும்?
ஆயுள முழுவதும் ்சமித்�கிருந� 
கொ�லின் ்்ரின்்த்ன� ஒ்ர நொளில 
என் ்மல தகொட்டிவிட எப்்டி முடிந�து உன்னொல?

இ�ழ்களறற ஏன் கலவிககொரணிகளறற
உன்னுடலின் மீச்சிறு கூர்்றகளொல என்னன 
முத்�மிட்டு ்சர்ந��ொய் கூறினொய்..
த்ருமொள மொமொ சனமத்து �ந� ்கொழிககறி்ின் 
உப்புககொரஙகனளககூட ்�ர்நத�டுத்து 
என்னிலிருநதுப் ்ிரித்�கிருகககிறொய்..
அர்த்�மறற மொ்ஙகனள நகிகழ்த்�கி 
என்ன தசய்்ப் ்்ொககிறொய் கண்மணி?

நகினல்றற உன்்மல எனககு
ஒரு்்ொதும் ்ிரி்மிலனல
என்று த�ரிநதும் , ்ிரி் மனமிலலொமல
மூச்சினறகக ்ின் த�ொடர்வதும் 
நவத்துவொரஙகனளயும் அனடத்துகதகொண்டு 
தவளி்்ற விடொ�து ்்ொல 
்ொசொஙகு தசய்வதும் நகி்ொ்மிலனல அன்்்!

்ொர்! என் உடல உஷ்ணத்�கில ்றறனவத்� 
்ொரொஷூட் வொனில எங்கொ
்றநது மனறநது விட்டது.

்சி்ிக சமுத்�கிரத்�கின் ஓ்ொ� அனலப்்்ொல
்மலும் கீழுமொக ஆர்ப்்ரிககும் 
த்ருஙகுடனல இப்்்ொது�ொன் 
தகொடிககம்்த்�கில உலரனவத்்�ன்.

கழட்டி னவத்� னககொலகனள த்லலொம் 
களவொடிப்்்ொக கொகஙகள கொத்�கிருகககின்றன.

வச�கி்ிலலொ� அச�கின் மட்டும் னவத்துகதகொண்டு 
நொன் ்டும்்ொட்னடப் ்ொர்த்தும் உனககு 
என் ்மல கொ�ல இருந�ொல வொ! 
இருவரும் ்சர்நது இருளில புன�யும் முன்்ொக 
ஆளுகதகொரு தவௌவொல உண்ணொ�ப் 
்ழமரம் நட்டுச்தசல்வொம்!

ெகாய்்வஷணைவி
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ேகான எனை செய்வது...

அன்புககொய் நீளும்
கரஙகனள
ஓ்டொடிப்்்ொய் ்றறிகதகொளவ�கில
இப்்்ொத�னககு அத்�னன
அவசரஙகளிலனல

அன�த்�ொன் அவர்கள
நொன் அலட்சி்ககொரித்ன
குனறப்்டுககிறொர்கள

நொன் என்ன தசய்்ட்டும்?

சின்னச் சின்ன மனக
கசப்புககளின்்்ொத�லலொம்
எனகதகொரு மன்னிப்ன்
�ருவ�றகு கூட ்நரமிலலொமல
்றறி் கரஙகனள 
அவசர அவசரமொய்
உ�றிவிட்டுப் ்்ொனக்ில

நொன் சறறு நகி�ொனிகக
அவகொசஙகள 
்�னவ்ொ்ிருகககிற்�

அன்்ின் குடுனவகளில
நகிரம்்ி வழியும் ்நசத்ன�
கணகககிலலொமல 
்ருககிகதகொளனக்ில
இறு�கி்ில 
அது ஒரு விடமொக்வ
மொறிவிடுககிற்�

்ின் �னலக்கறி் விடத்�கில 
நொதனொரு
ன்த்�கி்ககொரி்ொக்வ 
மொறிவிடுககி்றன்

இககொலத்�கில தசலலு்டி்றற
ஒன்றொககிப்்்ொன ன்த்�கி்ககொர 
்்ரன்ன் னவத்துகதகொண்டு
நொன் என்ன தசய்வது?

ம்ிலிறகு மனசு ெி்பகாைகா அஸீம்
மரு�முனன

்வரகாக்கதி்ய வகாழ்வு

வொனம் ஆணொகத் 
த�ரிககிறத�னககு… 
நகிலம் த்ண்ணொகத் 
த�ரிககிறத�னககு… 
 
துளியும் ஆண�கிகொரமிலனல  
இவவொனிறகு… 
எனினும் துளித்துளி்ொய் 
வீழ்வதுண்டு! 
 
சிறிதும் கர்வமிலனல 
இநநகிலத்�கிறகு… 
எனினும் னவரொகககி்த்்�ொடு 
வொழ்வதுண்டு! 
 
இடி மின்னதலன 
்கொ்முண்டு வொனிறகு… 
்ிளவு நடுககதமன 
்கொ்முண்டு நகிலத்�கிறகு… 
 
வொனில ்றனவகள 
சிரித்�்டி சிறகடிகககிறது… 
நகிலத்�கில ம்ிலகள 
சிந�கித்�்டி ஆடுககிறது… 
 
ஏழு வண்ண வொனவில 
வொனன ஆரமொய் �ழுவுககிறது... 
ஆறறு நீரில அ்� வொனின் 
வொனவில ்ிர�கி்லிகககிறது! 
 
புணர்ச்சி வி�கிப்்டி 
வொனும் நகிலமும் இனணககிறது… 
நகிலத்�டி நீர் புதுககவின�்ொய் 
த்ொஙககி வழிககிறது… 
 
வொனம் நகினலதமொழி்்… 
நகிலம் வருதமொழி்்… 
வொழ்கனக இங்க அவர்களின் 
த்ருதமொழி்்... த்ொதுதமொழி்்! 

 

ே.ெக்திமவ்லகாயு்ம் 
தநருப்பு விழிகள
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 வீடு வீ்பா்கவபா இருக்குது ? வச்்ச 
்்பாருள் வச்்ச எ்த்துல இல்ல.  இ்ந்த 
்க்்கம் ஜட்டிகைக் ்கைட்்பாமல் ்்ஞசு 
வச்்சிட்்பான ஒரு வபாலு, இன்னபாரு 
்க்்கம் ஜட்டி ்்பாடுனனு ஒரு குட்டிக் 
்்கபாரஙகு அ்ம்்ிடிக்குது. அங்க ்பாத்்தபா 
அ வ ளு க ் ை  ் ் ண் ்  இ வ  தூ க் ்க ி ப் 
்்பாட்டுக்்கிட்்பானனு ஒ்ர அழுக்க. 
ைபாருக்குச்  ்சமபா்தபானம் ்்சபால்றது?... ைபாரு 
அழு்கை நெிப்்பாட்றது?... முடிைல்பா ்சபாமி..
்கபால எழு்நது இரபாத்்திபாி வகர இது்க்ைபா்  
மல்லுக்்கட்ற்்த ்வலைபா ்்பாைிடுச்்சி.   
 ் ்ச வ ் ன ன னு  ் ்க ் ்ந ் ்த ன .  
நெ பா னு ண் டு  எ ன  ் வ க ல  உ ண் டு ன னு 
இருப்்்ன. ஒரு ்சத்்தம் வூட்ல இரு்நது 
்வைி் ை ்்பா்கபாது. இப்் எனன்பானனபா 
்்தரு்வ ்திரும் ி்ப் ்பாக்்கற மபா்திபாி அலறல் 
்சத்்தம். டிவிை ்ரபாம்் ்சத்்தமபா வச்்சி 
்பாட்டுக்்்கக்றபா ஒட்்்க்குச்்சி. இன்னபாரு 
குண்்ன  எனன்பானனபா ்்சபா்பாவுல 
உக்்கபா்நது்கிட்டு எ்ந்நெரமும் வீடி்ைபா்்கம் 
்வைைபா்றபான. ் பாட்டி ்சபாப்்பாடு ஊட்டுங்க 
றபான.  இல்லனபா ்சபாப்்்மபாட்்்ன ்்பாங 
்கறபான. ்தடிமபாடு மபா்திபாி வை்நதுட்டு... 
ஊட்டினபா ்ரண்டுவபாைி மூணுவபாைி்தபான... 
ஆத்்திரம் வரும்ல, வலுக்்கட்்பாைமபா 
எப்்டி்ைபா ஊட்டிவிட்ரு்வன. ்்தபா ஒரு 
ஊரபாங குட்்பான ்்நது எடுத்து அடிச்்சபான 

்பாரு, அ்ந்தச் ்சினனத்்தவை ்ம்ல ்ட்டுக் 
்கத்்தறபா. . .  ல்பா்த ி்பானனு.. .  எழு்நது 
ஓ் முடிைபா்த ஓ்்றன.. எவளு்களும் 
்கண்டுக்்கபாம அவ அவ க்கப்்்்சிக்குள்ை 
்கவு்நது ்்க்க்்கறபாளு்க..
 ் ம ை ற  ம பா ட் ் க் கூ ்  பு டி ச் ்ச ி க் 
்கட்டிப்பு்லபாம்.. ் மைற ் ்கபாை்ந்தை ்கட்டிப் 
்்பா் முடிைபாது ..
 விறுவிறுனனு ஒம்்து ்டிக்்கட்்  
்தபாண்டி ்்பாைிடுச்சு. ஐ்ைபா.. அங்கிரு்நது 
விழு்ந்தபா எனனபாவறதுனனு ்க்தக்்கத் 
தூ க் ்க ் ற ன .  ஈ ன னு   ் ல் லி ை ி க் கு து . 
வரபா்ந்தபா முழுக்்க குப்க்யும் கூைமுமபா 
்்க்க்குது. எத்்தகன முகற்தபான குனிஞ்சி 
நெிமிர்நது ்்ருக்்கறது?.. முதுகுமுள்ளு 
வைஞ்சிப்்்பாவுது.. ்்பா...
 ்கபாகலைில் எழு்ந்த உ்்ன்ை 
்கபாப்் ி  ்்பாடுவது,  ்க ிச்்சனல ்வகல 
்பாக்்கறது, இட்லி, ்்தபாக்ச ்்சபால்றதுனனு 
ஏ்கப்்ட்் ்வகலக்்கி நெடுவபால ்சினன 
வபாண்டுங்க்ைபா் ்ஞ்சபாைத்து. இவன 
அவன அடிச்்சிட்்பானனு.. ைபார ்சமபா்தபானம் 
்்சஞ்சி வக்்க முடியுது ?  நெிம்ம்திைபா தூங்க 
முடியு்தபா.. மு்தல்ல ்்சத்்த நெபாைி  ்்பாய் 
்டுத்்தபா... ்ினனபாடி்ை வ்நது ்மல 
ஏறிக்்கிட்டு ்க்த ்்சபால்லுனனு அ்ம் 
்ிடிக்்கிற வபாண்டுங்க.. ்்பாற்்கனன 
விக்்க ிரமபா்த ித்ைன ்கக்தைி்லர்நது 
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்வ்தபாைம் ்கக்த வகரக்கும் ்்சபானனபா 
முனனபால் ஒருத்்தன ஓடிைபா்நது கவத்து 
் ம ் ல  உ ட் ்க பா ர ்ந து  ்க ி ட் டு  ்க க ்த 
்்சபால்லு ்கக்த ்்சபால்லு ்்கட்்கிறபான 
விக்்கிரமபா்தித்்தன ்கக்தைில் இரு்நது 
்வ்தபாைம் ்கக்த வகரக்கும் மூச்சுமுட்் 
்்சபால்லணும்.  அப்் ் ்சபால்ல்்சபால்ல 
்சிலது உம் ்்கபாட்டி தூங்கிடும். ்்கபாஞ்ச 
வை்ந்த வபாண்டுங்க ்்கக்்்க ்ிக்்்கனனு 
்சிபாிச்்சிக்்கிட்டுப் ்்பாவும்.. அப்புறம் எங்்க 
நெபான தூங்கி ஓய்்வடுக்்கறது?.. 
 புள்ை்களுக்கும் ்்சபாறு ஊட்்ணும். 
அவளுங்க ஊட்டுக்்கபாரங்களுக்கும் ்்சபாறு 
்்பா்ணும்.. எல்லபாருமபா ்்சர்நது எனனை 
்வலக்்கபாபாி ஆக்்கிப்புட்்பாளு்க்ை... ்த்து 
நெபாைபா வ்ந்த ் ரப்்ரப்பு ஓைல.  ்கபால ்சக்்கரம் 
்்பால ்ச்தபா ஓடிக்்கிட்்் இருக்குது. 
 ஏய்.. மபால்தி அ்்தபா ் பாரடி உம்புள்ை 
மரம் ஏறுறபானனு ் ்சபானனபா ்கபாதுல வபாங்க 
ம பா ட் ற பா .  நெீ ் ை  ் பா ரு ங ்க ற பா . .  அ ்ந ்த க் 
்கபாலத்துலயும் அண்ண்ந்தம்்ி புள்ைங்க 
ஊடு ்்கபாள்ைபாமத்்தபான ்்க்க்கும்.. 
அப்்லபாம் மண்ணுல உருண்டு ்்பாரண்டு 

வை்ந்திச்்சி்க. வரு்சத்துக்கு ஒனனுனனு 
்்த்து்்பாட்்பா இரண்டு ்்பாைி ஆறு 
வை்நது ஆைபா்கிட்டுதுங்க. ்்தபா்தபான 
்ிற்ந்த மபா்திபாி இருக்கு. அதுஅது்களுக்கு 
இரண்டு ்ரண்டுனனு ்கணக்கு வச்்சி 
்்த்துக்்கிட்்து்க.  வீடு்நெறஞ்சி புள்ைங்க 
்கரபாமுரபானனு ்்க்்ந்திச்்சிங்க.  வீ்் ஒ்ர 
ரண்கைமபா இரு்ந்திச்்சி. 
 எல்லபாரும் அவங்கவங்க ்வலைப் 
்பாக்்க அவங்கவங்கக்  குடும்்த்்்தபா  ் மூட்் 
முடிச்்சிக் ்கட்டிக்்கிட்டு ்்கைம் ி்ட்்பாங்க. 
்சத்்தமபா இரு்ந்த வீடு முழுக்்க நெி்சப்்தமபா 
இரு்ந்திச்்சி.  ஏ்்தபா ் ைபா்சகனல ் ்ட்டிக்்கிட்் 
்்பாைி நெின்னன.  ‘இவ்ைபா நெபாள் எங்கை 
மற்நதுட்டீங்க‘ னனு ்சக்்ககர மபாத்்திகர,  
இரத்்தக்்்கபா்திப்பு மபாத்்திகர, மூட்டுவலி 
மபாத்்திகர எல்லபாஞ்்ச்நது்கிட்டு எனகன 
்மபாறக்்கிதுங்க.
 ‘எல்லபாத்்தயும் தூக்்கி எறிஞ்சிட்டு 
ஓ ன னு  ்க த் ்த ் ற ன .  ‘ ‘ எ ன க் கு ப்  ் ் ர ப் 
புள்ைங்க ்திரும்் ்வணும்’’ னு அழுவறது  
்்பாய்க்்கிட்டிருக்்கவங்க ்கபா்தில விழுமபா?... 
்திரும்்ி வருவபாங்கைபா....                         n
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கொலி குட்மொ
கவிழ்ந� ்ொனன்்ொ  
உள்ள இருககும் கொறறு.

்ழஙகனளத் �கின்ற ்றனவகள 
எச்சஙகளில ்ிரசவிகககிறது 
உ்ிர் மரஙகனள.

எவவளவு மு்ன்றும்
பூவின் ்மலுளள
ஒறனறப் ்னித்துளி்ின்
அழனக அமர்த்� முடி்விலனல
கவின�்ில.

்ொருமறற ்ொனல்ில
�னினம்ில �கி்ொனிககும் 
ஒறனற நகிலொ.

்ிறனர 
குனறதசொலல விருப்்மிலனல
என் குனறகனள
கனளநது தகொளவ்� உத்�மம்.

மனலன்ப் ்ொர்த்து 
குனரககும் நொய்
அச்சமின்றி கூண்டுகககிளி.

க�விடுகககில 
கசியும் தவளிச்சம் 
அனற்ில ஒளிரும் விளககு.

வின�த்�து 
்ொதரன்று ்ொர்ப்்�கிலனல. 
வின�கனள விழுஙககி் மண்.

இரவின் 
விழித்�கினர்ில 
இலனல தவளிச்சம்.

விழித்துக தகொண்டிருந�து
என்னுடன் 
தூககம் வரொ� இரவு.

உன் வரத்�ொல 
சொம்்லொனது
என் சொ்ஙகள.

கனண்ின் வழி்் 
உ்ிர்ககுடிககும் ்வடனின் 
கருனண்றற ்ொர்னவ.

வடித்� சொ�த்ன� 
வறுத்து �கின்்�ொல
வ்ிறறில அமிலச் சுரப்பு.

நூறகண்டு துனணயுடன் 
வொன்மறினொலும் ்ிர�ொனமொய்
கொறனற மட்டு்ம சிரசில
சுமகககிறது ்ட்டம்.

நகிலமிழந� ஏனழகளின் 
வ்ிறொய்க தகொ�கிகககிறது
நகிலொ வரும் ்வனள்ிலும்
மரஙகனள இழந� எட்டுவழிச்சொனல.

நொன் த�ொனலந�ன� 
தசொலலிக தகொண்டிருகககி்றன். 
என்னனக கண்தடடுத்�ன� 
தசொலலி மககிழ்ககிறொய் நீ.

மனற் இடம் ககினடத்�தும் 
இனி்� த�ொடஙகுககி்றன்
கண்ணொமூச்சி ஆட்டத்ன�.

தவளிச்சம் குனழத்� 
்கலின் சுடர்கதகொண்டு
கனவில ்�டுககி்றன் உன்னன.

- ்பகாரளி்யன்பன ேகா்கரகாஜன 
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*
என்
்கொ்ம் என்்து
என் ்கொ்ம் மட்டுமிலனல
அ�கில
உஙகள தகொ�கிப்பும் 
கலந�கிருகககிறது!

*
என்
கண்ணீர் என்்து
என் கண்ணீர் மட்டுமன்று
அ�கில
உஙகள து்ரஙகளும்
தசொட்டிகதகொண்டிருகககின்றன!

*
என் 
புன்னனக என்்து
என் புன்னனக மட்டுமொ?
அ�கில
உஙகள மககிழ்ச்சி தவளிச்சம்
்டர்ந�கிருகககிறது!

*
என் 
கனவு என்்து
என் கனவு �ொனொ?
அ�கில
உஙகள வண்ணஙகளும
்டிந�கிருகககிறது!

*
என்
கவின� என்்து
என் கவின� மட்டு்மவொ?
அ�கில
உஙகள உணர்வுகள
ஒன்றி்ிருகககிறது!

*
ஆக... 
எனககுள நீஙகள....!
உஙகளுககுள நொன்... !

சுவைத்தின ேதிழல் 
 

நீ ்நசிப்்வரொக மட்டுமிரு 
உன்னன தவறுப்்வனரயும் ்சர்த்து.. 
 
உன் புன்னனக இ�ழ் 
வொடிவிடொது ்ொர்த்துகதகொள 
உன�ன்்ின் ஆயு�ம் அது�ொன் 
 
இரககத்ன� அனண்ொ �ீ்மொககு 
உன் இறப்்ிறகு ்ின்பும் 
ஒளிரும் கருனணவிளககு… 
 
்லகீனப்்ட்ட்்ொதும் அன்பு 
்லமொனத�ன்்ன� நம்பு… 
 
�ண்டனனன் விட மன்னித்�ல 
நலதமன்்ன� வின� 
விருட்சமொகும் நலமரநகிழலகள.. 
 
ஆ்ிரம் அமொனஙகள  
வொழ்வின் ்டிமொனஙகள 
அவமொனஙகனள தவகுமொனமொககு  
்டிமொனஙகள ்ிடிமொனமொகும்.. 
 
்ழிதசொறகள இழிதசொறகள 
்னகவருககு விருப்பு 
அன�கடநது அ�றகுளளும் 
அன்ன் நுனழகக விரும்பு.. 
 
இரககத்ன�  
இருவிழிகளில ்�ககு 
அன்்ினன அனணப்்ினில ஊட்டு 
நரகத்�கின் தவப்்மது நீஙககி 
வொழும்கொலம�கி்ல்் 
சுவனத்�கின் நகிழலககிட்டும்…

 

- ேலிக்ககா ஃ்பகாரூக 
முத்துப்்்ட்னட
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      இனறு மி்கச்்சபாிைபா்க 1.50 - க்கு 
்தபாம்்ரம் வ்நது ்்சர்ந்தது கவக்க.  D3 
்்கபாச்்ச ிலிரு்நது இறங்கி  ்மம்்பாலம் 
்்சல்ல்வ ்நெரம் ்ிடித்்தது. ்கிட்்த்்தட்் 
ஒரு ்கி்லபாமீட்்ர இருக்கும். அவவைவு 
தூரம் நெ்்நது்்சனறு ்டி்ைறிை்தபால் 
்நெஞ்சில் எபாிச்்சல். ்தண்ணீர ்்பாத்்தலி 
லிரு்ந்த ்கக்்சித் ்தண்ணீரபால் ்நெஞக்ச 
நெகனத்துக்்்கபாண்்்ன. ்மம்்பாலத்்தில் 
நெ்்ந்த்்பாது வீ்சிை இ்தமபான ்சிலு்சிலு 
்கபாறறு அ்ச்திகை ஆசுவபா்சப்்டுத்்திைது. 
 ஸ்்்ஷகன விட்டு ்வைி்ைறி 
ஜி.எஸ்.டி ்சபாகலகை அக்்ந்தபாைிறறு. 
்வய்ைிலின உக்்கிரம் விைரகவகை 
ஊ ற ற ி க வ க் ்க  மு து ்க ி ல்  ஒ ட் டி க் 
்்கபாண்டிரு்ந்த ்சட்க்கை எடுத்துவி் 
்வண்டிைிரு்ந்தது. ்நெறறிைில் இரு்நது 
்க்சி்ந்த விைரகவ ்கண்ணிகம்கைில் ்க்ச்க்சக்்க 
்கண்்கைில் எபாிச்்சல். நெீரக்்கடுப்்ின சுருக் 
சுருக் இம்க்ச ்வறு. ்்தபாள்்ட்க்ைில் 
மபாட்டிைிரு்ந்த ் லப்்பாப் ் ்க்்கில் ் லப்்பாப் 
மட்டுமினறி நெிகறைப் புத்்த்கங்ககை 
எடுத்து வ்ந்திரு்ந்்தன; ்ைண ்நெரத்்தில் 
்டிப்்து வைக்்கம்.  ் ்தபாள் ்கடு்கடுத்்தது 
சுகமைபால். அ்்சௌ்கபாிைத்து்ன ்தபான 
நெ்்நது ்்கபாண்டிரு்ந்்தன.
 ்கக்்சி நெீகரயும் அரு்ந்திைபாைிறறு. 
மீண்டும் ்தபா்கம் எடுத்்தது. வீடு ்்பாய்ச்்்சர 
குகற்ந்த ் ட்்சம் இனனும் ஒரு மணி ் நெரமபாவது 
ஆகும். ்சீப்ரபா ்கிரபாஸிங அனும்திக்்கப்்ட்டு 
்பா்த்சபாபாி்கள் ்க்்நது ்்சல்ல அறிவிப்பு 
அறிவிக்்கப்்ட்டுள்ை நெிகலைில் ்சபாகலகை 
குறுக்்்க ்க்க்்க அவ்சரமபா்க நெ்்நது 
்்சனறு்்கபாண்டிரு்ந்்தன. அ்ந்த ் நெரத்்தில் ஓர 
அம்மபா «ஒரு ்த்து ரூ்பார்ந்தபா குடுஙக்கைபா» 

எனறு ் ்கட்்பார. நெ்்நது்்கபாண்டிரு்ந்த்்பாது 
்்கட்்்தபால் ்்பாருட்்டுத்்த முடிைவில்கல. 
 அ்ந்த அம்மபா ்்கட்் ்்தபானி 
ஏ்னபா மனக்த குக்வ்தபாைிரு்ந்தது. 
்க்்நது ்்சனற நெிகலைிலும் ைபார எனத் 
்திரும் ி்ப்்பாரத்்்தன. குடும்்த்துப் ்்ண் 
ணபா்க இரு்ந்தபார. ஒரு 55 அல்லது 60 
வைதுக்குள்ைிருக்கும். இத்்தகனக்கும் நெல்ல 
உக்்தபான உடுத்்திைிரு்ந்தபார. ஆ்க, நெிச்்சைமபா்க 

ி்ச்க்சக்்கபாபாிைில்கல.  இ்்தபா 10, 9, 8, 7 என 
எண்்கள் குகற்நது ்்கபாண்்் இரு்ந்த்தபால் 
அவ்சரமபா்க ஸீப்ரபா ்கிரபாஸிஙக்கக் ்க்்நது 
எ்திரப்புறம் ்்சனற ்ின ்திரும்்வும் 
அவர்ககைப் ்பாரத்்்தன. ்வறு ைபாகர்ைபா 
்்கட்டுக்்்கபாண்டிருப்்து ் ்தபாி்ந்தது. இல்கல 
எனக் க்கைபாட்டிவிட்டுச் ்்சனறு ்்கபாண்டி 
ரு்ந்தபார அ்ந்த நெ்ர.  நெபான நெினறு ் ்கபாண்டிரு்ந்த 
இ்த்்தினரு்கில் ஒரு நெபாகல்நது ்்ரு்நது்கள் 
ஒனறன ி்ன ஒனறபா்க வ்நது எ்திரபுறத்துப் 
்பாரகவகை மகறத்து கவக்்க அ்தனபால் 
அ்ந்த அம்மபாவின அடுத்்த முைற்சிகைப் 
்பாரக்்க முடிைபாமல் ்்பாைிறறு. 
 ்வகு ்நெரம் ஆ்கியும் 21 ஜி 
வரவில்கல.  ்்கபாட்டூரபுரம் ்்சல்ல 
்வண்டிைவன. ்்சி வபாட்டிைது. கவக்க; 
விருத்்தபாச்்சலம் வ்ந்த ்்பா்்த வீட்டிறகு 
்்பான்்சய்து சுண்க்க்்கபாய் ்கக்்சல் 
குைம்பும் ்கருகணக்்கிைஙகுப் ்்பாறிைலும் 
உளு்நது வக்யும் என ்மனு ்்சபால்லி 
ைிரு்ந்்தன. வைக்்கமபா்க ் ்கட்கும் ் மனு்தபான. 
 இ்்தபா 21 ஜி ஹபாரன அடித்துக் 
்்கபாண்்் வரு்கிறது. ஒரு மு்திைவர ்ஸ் 
வருவது ்்தபாிைபாமல் ்்பாறுகமைபா்க 
நெ்்நது வ்நது்்கபாண்டிரு்ந்தபார. அவகர 
இழுத்து ஓரமபா்க விட்டுவிட்டு ்டிக்்கட் 
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்க்தவு ்திற்ந்தவு்ன ஏறி்னன. ்கபாது ம்ந்தம் 
்்பாலும் எனறு நெிகனத்துக்்்கபாண்்் 
எ்திர ்சீட் ்கிக்க்்க அமர்ந்்தன.
 ் ் ரு ்ந து  ்க ி ை ம் ் ி ை  இ ர ண் டு 
நெிமி்த்்தில் மகனவி ்்பான ்்சய்்தபாள். 
“்தபாம்்ரம் எறங்கி ்ஸ் ஏறிட்்்ன” எனறு 
்்சபானனவு்ன ‘’்சபாி வபாங்க, ்சபாப்்பாடு 
்ரடிைபா்தபான இருக்கு; வ்ந்தவு்்ன 
்சபாப்்ி்லபாம்” எனறபாள்.
 கு ் ர பா ம் ் ் ட் க ்  ்ச ர வ ண பா 
ஸ்்்பாகர ் ல முகற ் பாரத்்திரு்ந்த்்பாதும் 
இ்ந்தமுகற அ்தன மு்கப்்ில் ்கன மரம் 
நெ்ப்்ட்டிரு்ந்தக்தக் ்கவனித்்்தன. ் மகல 
நெபாட்டுக் ்கவரச்்சி்கரமபான ்தபாவரங்ககைத் 
்தவிரத்து உள்ளூர ்கனமரம்; ‘அ்்பா’ 
என உள்ளுக்குள் ்பாரபாட்டி்னன.’’ 
 நெிகனவிலிரு்நது ்கன மரம் நெீங்கிக் 
்்கபாண்டிரு்ந்த ் நெரத்்தில் ‘‘ஒரு ் த்து ரூ்பார்ந்தபா 
்்கபாடுஙக்கைபா’’ எனற சுரு்தி சுத்்தமபாய் அ்ந்தக் 
குரல்; மீண்டும் ஒலித்்தது எனனுள். அ்ச்தி்தபான 
எ ன ற பா லு ம்  க ்க ை று நெ ி க ல ை ி னூ ் ன 
அ்ந்தக் குரலின மீ் ைபாலிப் ி்னபால் எழு்நது 
நெ ினறு்்கபாண்்்ன ஒரு மு்த ிைவகர 
உட்்கபாரச் ் ்சபால்லிவிட்டு.
 அ்ந்த அம்மபா ்கண்டிப்்பா்கப் ் ிச்க்சக் 
்கபாபாிைில்கல. ்தபாலி அணி்ந்திரு்ந்தபாற ் ்பால் 
நெிகனவு. ்ின ஏன ்கபாசு ்்கட்்பார்கள்? 
குைப்்மபா்க இரு்ந்தது. ் ்கபா்ித்துக்்்கபாண்டு 
வீட்க் விட்டு வ்நது விட்்பார்கைபா 
அல்லது ஊருக்குப்்்பா்கத் ்தபாம்்ரம் வ்ந்த 
நெிகலைில் ்ணம் ்்தபாகல்நதுவிட்்்தபா 
அல்லது ்தபாம்்ரத்்திலிரு்நது அரு்கில் உள்ை 
்்சகலயூருக்்்கபா அல்லது முடிச்சூருக்்்கபா 
அல்லது கூடுவபாஞ்்சபாி ்்பானற இனன 
்ிற ஊருக்்்கபா ்்சல்ல்வண்டிைவரபா? ்ல 
்்கள்வி்ககை அடுக்்கிக்்்கபாண்டிரு்ந்தது 
என ஆய்வு மனம். இவவைவு தூரம் 
இ்தகன எண்ண எனக்கு எது தூண்டு்கிறது 
எ ன று  ் ்த பா ி ை வ ி ல் க ல .  எ ன ி னு ம் , 
அ்ந்த அம்மபாவின ்்தபாரகண; ்்கட்் 
்்தபானி; குரலில் இரு்ந்த ்திடீர இறக்்கம்; 
்ிச்க்சக்்்கட்டுப் ்ை்கபா்த்்தபாரு புதுக்குரல் 
என அவர்கைி்மிரு்ந்த உண்கமத்்தனகம 
எனகன இ்ந்த அைவிறகுச் ்சலனப் 
்டுத்்திைிரு்ந்தது ்்பாலும்.
 ்த்து ரு்பாய் மட்டு்ம ்்கட்்பார்கள். 

அதுவும், ஒரு ்த்து ரூ்பாய் மட்டு்ம 
எனக் குறிப் ி்ட்டுக் ்்கட்்பார்கள். அ்ந்த 
து ர ்த ி ஷ ்  நெ ி க ல க ை  ்ச பா ி  ் ்ச ய் ை 
அவர்களுக்கு ்வறும் ்த்து ரூ்பாய்்தபான 
்்தகவப்்டு்கிறது ்்பாலும். ்கிக்த்்தபால், 
் க ை ை ் டி  நெ ி க ல க ம  ்சீ ர பா ்க ி வ ி டு ம் 
்்பாலிரு்ந்தது அவர ் ்கட்் ் ்தபானி. அவவபாறு 
்த்து ரூ்பாய் ்கிக்த்்த ி்ன நெிச்்சைமபா்க 
இன்னபாரு ்த்து ரூ்பாகை எவபாி் மும் 
்்கட்்கமபாட்்பார என என உள்மனம் 
அடித்துச் ்்சபால்லிக்்்கபாண்டிரு்ந்தது. 
்திரும் ி்ச் ்்சனறு அவர ்்கட்் ்த்து 
ரூ்பாகைக் ்்கபாடுத்துவிட்டு அடுத்்தமுகற 
அனும்திக்்கப்்டும் ்சீப்ரபா ்கிரபா்சிஙக்க நெபான 
்ைன்டுத்்திைிருக்்கலபாம். உ்தவும் எண்ணம் 
்்கபாண்் மறறும் உ்தவு்கிற ்ண்பும் உள்ை 
நெபான ்சிலமுகற இப்்டி சுை நெலத்து்ன 
நெ்்நது ்்கபாள்ை ்நெபாிடு்கிறது. 
 ்்பாலிப் ி்ச்க்சக் ்கபாரர்கள் மறறும் 
்்பாக்த ஆ்சபாமி்கைின நெ்வடிக்க்க்கைபால் 
்சில ்நெரங்கைில் அவவபாறு நெம்கம உ்தவ 
எண்ணமில்லபாமற ்்சய்துவிடு்கிறது. 
ஒரு ரூ்பாய் ்ரண்டு ரூ்பா்ைல்லபாம் 
்்கட்்கபாமல் ்நெரபா்க ்த்து ரூ்பாய் ்்கட்்க்த 
எவரும் ்்பாருட்்டுத்்த மபாட்்பார்கள்்தபான. 
அதுவும் ்கறபாரபா்க ்த்து ரூ்பாய் ்வண்டும் 
எனறு ்்கட்்்தபால் ்கடுப்்பா்கிவி் லபாம். ஓ! 
இப்்ல்லபாம் மினிம்ம ்த்து ரூ்பா்தபானபா? 
என உள்ளுக்குள் எபாிச்்சலபா்கி ்சிலர 
்க்்ந்திருக்்கலபாம் கூ். ஆனபால், அ்தறகு ்கீ் ை 
்்கபாடுத்்தபால் மூஞ்சில் விட்்்றி் வன எனற 
்்தபாரகணைில் அவர ்்கட்்்தபா்க இல்கல. 
்த்து ரூ்பாய் என்து அவர்கைது அ்ந்த 
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்நெரத்துத் ்்தகவ்ை ஒைிை வைக்்கமபா்கக் 
்்கட்கும் ் ிச்க்சைபா்க இல்கல. உண்கமைில் 
அவர்கள் ்்கட்்து உ்தவி்தபான; ி்ச்க்ச 
ை ி ல் க ல .  ் ்க பா ட் டூ ர பு ர ம்  இ ற ங ்க ி 
வீட்டுக்குப் ்்பாய்ச்்்சர மூன்ற்கபால் 
மணிைபா்கிவிட்டிரு்ந்தது. மு்கம், க்க்கபால் 
்கழுவிக்்்கபாண்டு ்சபாப் ி்்  அமர்ந்்தன. 
்சபாிைபான ்தகலவலி. ்்சி வ்நதுவிட்்பால் 
ஒறகறத் ்தகலவலி வ்நதுவிடும் எனக்கு. ் ஸ் 
ஆ்சர்கபானபா ்நெருஙகும்்்பா்்த ்தகலவலி 
ஆரம் ி்த்துவிட்்து. ்சபா்தத்க்த ி்க்சயும் 
்நெரத்்தில் ் ்சபால்லி கவத்்தபாற்்பானறு அ்ந்த 
அம்மபாவின குரல் மீண்டும் ஒலித்்தது.
 ்த்து ரூ்பாய்க்்கிக்த்்த்தபா? அல்லது 
இனனமும் அ்ந்தப் ்த்து ரூ்பாய்க்குப் 
்்பாரபாடிக்்்கபாண்டு்தபான இருக்்கிறபார்கைபா? 
இரண்டிரண்டு ரூ்பாைபா்கக் ்்கட்டிரு்ந்தபால் 
இ்ந்நெரம் ்கிக்த்்திருக்்கலபாம் கூ். இ்்த 
்ிச்க்ச எடுப்்வர்கைபா்க இரு்ந்திரு்ந்தபால் 
்வறும் க்ககை மட்டு்ம ஏ்ந்திைிருப்்ர. 
இவவைவு ்தபாருங்கள் அவவைவு ்தபாருங்கள் 
எனறு ்்கட்டிருக்்கமபாட்்பார்கள்.
 எனன ்்சய்து ்்கபாண்டிருக்்கிற்்தபா 
அ்ந்த அம்மபா ்பாவம் எ்திர்வய்ைிலில்? 
 நெீங்க வ்ந்த ்ின்ன வக்ை சூ்பா 
சு்லபாம்னு...
 “்சபாப்டுக்கு்ண இருங்க, ் ்தபா! ் ரண்டு 
நெிமி் த்துல சூ்பா எடுத்துக்குனு வ்ரன”.
 ்பாிமபாறிவிட்டுப் ்ர்ரப்்பா்க இைங்கிக் 
்்கபாண்டிரு்ந்தபாள் மகனவி.
 ்திரும்்ிச்்்சனறு ்்கபாடுத்துவிட்டு 
வ்ந்திருக்்கலபாம். எனன ்்பாிை ்்சி? 
இப்்்பாது ்சபாப்்ி் மனம் வரவில்கல்ை 
எனன ்்சய்ை?
 வக்ைின ்மபாறு்மபாறுப்்ின 
வபா்சம் வீட்டில் ்ரவிைிருப் ி்னும் மூக்க்கத் 
துகைக்்கவில்கல. ்்சபாறகறப் ்ிக்ச்நது 
்்கபாண்்் இரு்ந்தவன ் ிறகு ்சபாப் ி்டு்கி் றன 
என எழு்நது விட்்்ன…   
 ஐகை்ைபா ஏங்க? ்ஸ்ல வரும் 
்்பா்்த ்்சிக்குதுனனீங்க! 
 ஒரு ்்சபாட்டுக் ்கண்ணீர எனகன 
யும் அறிைபாமல் விைி்ைபாரத்்தில் ் ிர்சவித்்தி 
ரு்ந்தக்த உணர்ந்த நெபான மு்கத்க்த ்வறு 
்க்்கமபா்கத் ்திருப்்ிக் ்்கபாண்்்ன.
 வக்ைபாவது ்சபாப்்ிடுங்க!           n

்ப்ைவ்ளம் ்ககாபம்பகாம்

எஙகள ஊதரலொம் ஓஙககி்் வளர்நது
ஏறறம் தசய்யு்ம ஒப் ி்லொப் ் னனகொண்!
த்ொஙகு நறறமிற புவி்ி்ல வளமொய்ப்
்்ொறறி மொந�்ர ்்றறுநற �ரு்வ!
மஙகு ்மொபுகழ்? மொறு்மொ தசொலவொய்?
மலஙககி ்்ஙககிடும் வொழ்வதும் மொற
கஙகுல நீகககி்் க�கிதரொளி ்ரப்்
கொண்க நீயு்ம கலஙகனரப் ்னன்்!

த்ட்டி ்ொ்தும் ்ிளனளகள புரள
்ிடித்� நறறடுக குமொகு்ம �ரு்வ!
கட்டும் வீட்டி்ல விட்டமொ கும்கொண்
கடகப் த்ட்டியும் நொரினொ லொகும்
எட்டிப் ்ொர்ககவும் இடமிலொ ்வலி
ஏறறி ்வய்ந�கிடக கூனரயு மொகும்!
�ட்டி விட்டிடக களிதவன உண்்டொ?
�ஙகம் ்்ொலு்ம கற்க �ரு்வ!

உறற நறதறொழில கறறவர் தசய்்
உறற நண்்னொம் ்னனமரம் �ொ்ன!
சுறறம் கூடி்் சூழனலக கொகக
சுறறி ்வலி்ொய் ஓஙககிடச் தசய்வர்
தசறற மும்்்ங தகொளளு்ம ் �ொப்்ொல
்சருங கொறறு்ம ்ணிந�க லுமொ்ம!
த்றற நறறரு ்்ணி்் கொப்்்ொம்!

ி்ளனள ் ்ொல்வ வடலின  ்வளர்ப்்்ொம்

சவறறி்யி்ெ
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 எ ்த ி ர ் பா ர ப் பு க் ்க ள்  ஒ ரு ் ்க பா டி 
உள்ைத்க்த நெிகற்ந்திரு்ந்தபாலும் அகவ நெிகற 
்வறுவ்தற்கபான ்ச்ந்தரப்்ங்கள் ்கிக்த்தும் 
நெிகற்வறி்த் ்தவறிடும் ்தருணங்கைின 
வலிைபானது மிகு்ந்த ் வ்தகனக் குபாிை்தபாகும்..
 ்த ன க் ்க பா ய்  ஓ ர  உ ற வு . .   அ ்த ி ல் 
எனறு்ம குகறைபா்த ்பா்சம்.. ்சினன்தபாய் ்சில 
்சண்க்்கள்.. அ்தன ் ினனர ் ்கஞ்சலு்னபான 
மனனிப்பு்கள்... எப்்்பாது்ம நெிம்ம்திகை 
உணர கவத்்திடும் உள்ைம்..
 மணிக்்கணக்்கில் ் ்்சபாவிட்்பாலும் 
ஒரு ்சில ்நெபாடி்கைபாவது ஆறு்தலபாய் 
்்்சி் ்சில வபாரத்க்த்கள்... ஒனறபாய் 
இரு்நது மனம் ்திற்நது ்்சுவ்தற்கபான 
அை்கிை மபாகல ்நெர ்க்ற்ககர மணல் 
்களு்னபான உர்சல்்கள்... உபாிகமைினறி 
்றித்து உண்ணப் ்டும் உணவு்கள்..
 இவவபாறபான கவ்ககை  ்கற்கன 
்களுக்குள் மட்டும் ்சிகறப்்டுத்்தி விட்டு 
நெிஜ வபாழக்க்கைில் நெிைலபாய் மட்டும் 
நெ்மபாடிக் ்்கபாண்டிருக்கும் ்வகைைில் 
உக்்நது ்கபாைப்்ட்டிருக்கும் மனதுக்கு, 
மரு்ந்தபாய் அகமயும் ஓர அை்கிை உள்ைம் 
்கிக்த்்தபா்ல ்்பாதும் வபாழக்க்ககை 
வபாழ்ந்தி்...
 ்க்சக்்கப்்ட்் ்கபா்கி்தத்க்த ்கஸ்தூபாி 
்்கபாண்டு நெிரப்் இகறவனபால் நெீர எ்திர 
்பாரக்்கபாம்ல்ை ்பாி்சபா்க அைிக்்கப்்டும் 
அவவபாறபான உறவின ம்கிழச்்சிக்்கபாய் 
எத்்தகன ்திைபா்கங்களும் ்்சய்்தி்லபாம் 
எ ன  எ ண் ணு ம்  உ ன  உ ள் ை மு ம் 
விகலம்திப்்ில்லபா ்்பாக்்கிஷம் ்தபான...
 இகறவன எப்்்பாது்ம ் ்தபா்ர்நது 
்கஷ்ங்ககை அைிப்்்தில்கல...
 ்கபாலம் ்தபாழத்்தி வ்ந்த உறவபா்க 
இரு்ந்தபாலும் ்கக்்சிவகர ்ிபாி்ந்தி்பா்த 
உண்கமைபான உறவபா்க இரு்ந்தபா்ல 
்்பாதும் வபாழக்க்ககை  நெிம்ம்திைபா்க 
வபாழ்நதுவி்...                                      n

  

 
 ேகாடடைகார ்பகாடைல்

ேம்ே ம்பரு செகால்்ல...

்சத்து வ்லுககுளள 
்சல கட்டி ்்ொற புளள 
்சொல ககிளி்ப் ்்ொல 
்சொககொத்�ொன் நீ வொற தமலல 
 
மீச கறுத்� மச்சொன் உன்ன 
ஆசப் ்ட்டு வந்�ன் ்ொரு 
கொசு தசொத்து ஒன்னும் ்வணொம் 
ரொசொ நீ்் ்்ொதும் ்்ொதும்

 
�ன்னொ்ன �ன்னொ்ன...

 
சொத்து தசடி்ப் ்்ொல ந ீ
்நத்து மனசில வளர்ந�ொ புளள 
கொத்து உன்ன ்ொத்�கிருப்்்ன் 
்சர்த்�னணத்து வொழ்ந�கிருப்்்ன் 
 
்ிடி ்சொறு ்்ொட்டொப் ்்ொதும் 
மொடி வீடு ்வணொம் மச்சொன் 
மஙகளமொய் வொழ்ந�கிடு்வொம்

 
�ன்னொ்ன �ன்னொ்ன...

 
நொலஞசி புளள த்த்து 
வழிதகட்டு நொசம் ்்ொகொமல  
்ொசத்்�ொட ்நசங கொட்டி 
்டிகக னவத்து வளர்த்�கிடு்வொம் 
 
என்னொச அது�ொன் மச்சொன் 
இனற்ருளும் துனண்ிருகக 
எலலொமும் நலமொகும் 
நம்ம உ்ிரு ்்ொனொலு்ம 
நம்ம ்்ரு தசொலலி வொழட்டு்ம

 
�ன்னொ்ன �ன்னொ்ன... 

 
- ஏறகாவூர ஜளிபரளி்யகா
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          “அத்க்த, ்கபாப்்ி இ்ந்தபாங்க” எனறு 
்்தபாட்்த்்தில் ்கபாய்்கறிச் ்்சடி்களுக்குத் 
்தண்ணீர ்பாய்ச்்சிக் ்்கபாண்டிரு்ந்த ்தன 
மபாமிைபாபாி்ம் ்கபாப்்ி ்ம்ைகர நெீட்டினபாள் 
அனு.
 “்்தஙக்ஸ்மபா” எனறு ்தண்ணீர 
க்ப்க் அனுவி்ம் ்்கபாடுத்துவிட்டு, 
்ம்ைகர வபாங்கிக் ்்கபாண்்பார ்பாரவ்தி. 
்கபா்ிகை ஒரு வபாய் குடித்துவிட்டு,
 “நெீ குடிச்்சிைபா மபா?” எனறு ் ்கட்்பார.
 “இல்ல அத்க்த. இனி்ம்தபான” 
எனறபாள்.
 “்கபாப்்ில ்சரக்்ககரக்குப் ்்திலபா்க 
உப்பு ் ்பாட்டுட்்மபா. அ்தபான ் ்கட்்்ன.” 
எனறபார ்பாரவ்தி புனனக்க்ைபாடு.
 “ஐ்ைபா!!! ்சபாபாி அத்க்த.” எனறு 
்்தறினபாள் அனு.
 “்ரவபாைில்கல ்ரவபாைில்கல. 
ஒனனும் ்்னஷனபா்கபா்தமபா . எனன 
ஆச்சு? எதுவும் ்கவகலைபா உனக்கு?” 
எனறு ்்கட்்பார ்பாரவ்தி.
 “அ்்தல்லபாம் ஒனனும் இல்ல 
அத்க்த. குடுங்க நெபான உங்களுக்கு ்வற 
்கபாப்்ி ்்பாட்டு ்்கபாண்டு வ்ரன.” 
எனறு ்ம்ைகர வபாங்கிக் ்்கபாண்டு 
்சகமைலகறகை ்நெபாக்்கி ஓடினபாள். 
 மனம் ்கனத்்தது அனுவிறகு. 
எண்ண அகல்கைில் ்தன மன வலிகை 
்மனறு ்்கபாண்டிரு்ந்தபாள். ்வறு ஒரு 
நெல்ல ்கபாப்்ிகை ்தன மபாமிைபாருக்குப் 
்்பாட்டுக் ்்கபாடுத்துவிட்டு, ்சகமைலில் 
இறங்கினபாள்.
 “டி்ன ்ரடிைபா அனு?க்ம் 
ஆைிடுச்சு.” எனறு ்்கட்டுக்்்கபாண்்் 
வ்ந்தபான அனுவின ்கணவன ்தீ்க் .

 “ம் “ எனறு ஒரு எழுத்க்த மட்டும் 
்கனமபா்க ்்கபாட்டி விட்டு அகம்திைபா்க 
டி்கன எடுத்துப் ்பாிமபாறினபாள். 
 அவைின அகம்திகை 
உணர்ந்தவனபாய்,” எனன ஆச்சு?” எனறு 
்்கட்்பான.
 “ஒனனும் இல்ல. சும்மபா்தபான. நெபான 
்்பாைி ஆரைபாவக் குைிப்்பாட்டு்றன. 
நெீங்க  லஞச் ்பாக்ஸ்் மறக்்கபாம 
எடுத்துட்டுப் ்்பாங்க.” எனறு கூறிவிட்டு 
்தன இரண்டு வைது ம்ககன ்கவனிக்்கச் 
்்சனறுவிட்்பாள்.
 ்தன ்தபாைி்ம் இரு்நது விக்்்றறு 
்வகலக்குக் ்கிைம்்ினபான ்தீ்க். 
ஆரைபாவிறகு உணவு ்்கபாடுத்து விட்டு 
்பாரவ்தியு்ன ்சபாப்்ி் அமர்ந்தபாள் அனு.
 ்தன மரும்கைின மு்கவபாட்்த்க்தக் 
்கண்டு, “எனன அனு. ஏன மபா ்ல்லபா 
இருக்்்க?” எனறு ்்கட்்பார.
 இ்தறகு ்மல் மகறக்்க முடிைபாமல் 
்்்சத் துவங்கினபாள்.
 “ அ த் க ்த , ் ் பா ி ை ம் ம பா வு க் கு 
உ்ம்பு ்சபாிைில்கல. ஹபாரட் ஆ்்ரஷன 
அடுத்்தவபாரம். அ்தபான மனசு ்கஷ்மபா 
இருக்கு.” எனறபாள்.
 “நெீ ்்பாைிட்டு வபா அனு. நெபான 
்பாரத்து்கி்றன வீட்க்யும் ்தீ்க்்கயும்.” 
எனறபார ்பாரவ்தி.
 மீண்டும், “ம்” ஐ இறக்்கி கவத்்தபாள்.
 அனுவிறகு ்வறு ஏ்்தபா மன்தில் 
ஓடு்கிறது என்து புபாி்ந்தது ்பாரவ்திக்கு. 
இருப்்ினும் மிகு்ந்த ்்கள்வி்ககைக் 
்்கட்டுக் ்கபாைப் ்டுத்்தபாமல் இருப்்து 
நெல்லது எனறு அகம்திைபானபார. அனுவிறகு 
்்பாிைம்மபா எனறபால் உைிர. ்தன ்தபாைி்ம் 
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வைர்ந்தக்த வி், ்தன ்்பாிைம்மபாவி்ம் 
வைர்ந்தது்தபான அ்தி்கம். அ்தனபால் அவபாின 
உ்ல்நெலக்குகறவு அனுகவ ்பா்திப்்்தபா்க 
நெிகனத்்தபார ்பாரவ்தி.
 மபாகல ்நெரம் ஆனது. ்தீ்க் 
்வகலைிலிரு்நது ்திரும்்ினபான.
 “அனு … டீ ்தபாிைபா?” எனறு 
்்கட்்பான. 
 அகம்திைபா்க டீகைக் ்்கபாடுத்து 
விட்டு, “நெபான ்்கபாைிலுக்குப் ்்பாைிட்டு 

வ்ரன.” எனறு ஆரைபாவு்ன 
்்கபாவிலுக்குச் ்்சனறுவிட்்பாள்.
 ்தீ்க், டீ ்கப்பு்ன ்்தபாட்்த்்திறகுச் 
்்சனறபான ்தன ்தபாகைக் ்கபாண.
 “இப்்்தபான வபாிைபாப்்பா?” எனறு 
்பாரவ்தி ்்கட்்பார.
 “ஒரு ்த்து நெிமிஷம் ஆச்சு மபா?” 
எனறபான ்தீ்க்.
 “அனு எனன ்்சய்ைறபா?” எனறு 
்பாரவ்தி ்்கட்்பார.
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 “ஆரைபாவ தூக்்கிக்்கிட்டுக் 
்்கபாைிலுக்குப் ்்பாைிருக்்கபாமபா” எனறபான  
்தீ்க்.
 “ஹூம்ம்.. உன்கிட்் ்்கபாஞ்சம் 
்்்சணும். அனு்வபா் ்்பாிைம்மபாவுக்குக் 
ஹபாரட் ஆ்்ரஷனபா்ம, அனுவ  ஒரு 
மபா்சம் அங்க அனுப்்ி கவப்்பா. ்ரபாம்் 
வருத்்தப்்டுற மபா்திபாி ்்தபாியுது.” எனறபார 
்பாரவ்தி.
 “அம்மபா.. அவ வருத்்தம் அது மட்டும் 
இல்ல. ஆ்்ரஷன ்்சலவுக்கு ்ணம் 
்்கபாஞ்சம் ் ்கபாடுக்்கணும்னு நெிகனக்்கிறபா.” 
எனறபான ்தீ்க்.
 “நெல்ல விஷைம் ்தபா்ன.” எனறபார 
்பாரவ்தி.
 “அ்த என்கிட்் அவ க்ரக்்பா 
்ணம் ்வணும்னு ்்கட்்கலபாம் இல்ல. 
அதுல எனன ஈ்்கபா அவளுக்கு. அதுவும் 
அவ அம்மபானனபா ்ரவபாைில்கல. 
அவ்ைபா் ்்பாிைம்மபாக்கு எல்லபாம் ஏன 
்்சய்ைணும்னு புபாிைல.” எனறபான ்தீ்க்.
 ்தீ்க்்கின வபாரத்க்த்ககைக் ்்கட்டு 
அ்திரச்்சிைபானபார ்பாரவ்தி.
 “அதுக்கு ்்ரு ஈ்்கபா இல்ல ்தீ்க். 
்தனமபானம். ்தபாலி ்கட்டி ஒரு ் ்பாண்ணு ஒரு 
வீட்டுக்குப் ்்பாகும் ்்பாது ்கணவகனயும் 
்கணவன குடும்்த்்தபாகரயும் ்்சரத்து 
்கவனிக்்கணும் எ்திர்பாரக்்கி்றபாம். அ்்த 
மபா்திபாி ஒரு ்கணவனும் நெ்்நதுக்்கணும் ்பா 
“ எனறபார ்பாரவ்தி.
 “அம்மபா, நெபான ்்கட்்பா ்்சய்ை 
மபாட்்்னனபா ்்சபால்ல ்்பா்றன?” எனறு 
்்கட்்பான ்தீ்க்.
 “்சில விஷைங்கள் அவ ் ்கட்்கபாம்ல 
அவ மனசு அறிஞசு ் ்சய்ைணும். அது்தபான 
நெல்ல ்தபாம்்த்்திைம். ஆ்ரபாக்்கிைமபான 
உறவு. உனக்கும் இ்ந்தக் குடும்்த்துக்கும் 
்்சய்ைற்த எல்லபாம் ்்கட்டுட்்பா 
்்சய்யுறபா?. அவ நெினனு ஆணி்வரபா 
இ்ந்தக் குடும்்த்்தப் ்பாரத்துக்்கிறதுனபால 
்தபான, நெீ நெிம்ம்திைபா ்வைிை ்்பாைி 
்வகல ்்சஞசு ்சம்்பா்திச்சுக் ்்கபாண்டு வர 
முடியுது. அ்த மற்நது்பா்த. அவளுக்கு ைபாரு 
முக்்கிைம், அவ ைபாருக்கு முக்்கிைத்துவம் 
்தரனும்ற்த நெீ முடிவு ்்சய்ைபா்த ்தீ்க். 
அக்த்ை அவ உன ்மல ்திணிச்்சபா நெீ 

்்்ல என்பது...

விருப்்மிலலொமல ்்ொக ்வண்டி்
�கிருமணத்துககு
'சும்மொ �னலன்க கொட்டிட்டு
வநதுடலொம்' என்்து
அவவளவு சமொ�ொனமொக
இருகககிறது.

மரி்ொன� ககினடககொ� இடத்�கில
'இனி �னல தவச்சு ்டுகக மொட்்டன்'
என்ற ச்�ம்
சு்மரி்ொன�ககு மருநது பூசுககிறது.

'எஙக ்்ொய் என் �னலன்
முட்டிகககிற்�ொ!'
இ்லொனம்ின் தகொந�ளிப்பு இது.

'என் �னல்ில அடிச்சு
சத்�கி்ம் ்ண்்றன்' என்்து
நம்்ிகனகககுப் ்ொத்�கிரமொககிறது.

னவரொகககி்ம் விடும் சவொல
'�னலன் அடமொனம் தவச்சொவது
கடனன அனடகககி்றன்' 
என்்�ொக இருகககிறது.

'உன்ககிட்ட ்்சொம
�னல்் தவடிச்சிடும் ்்ொல
இருககுது'
ஆத்மொர்த்�மொன உறவு 
இப்்டி்ொக தகஞசுககிறது.

விழொவின் ்்ொது
'�னலககு இவவ்ளொ தசலவு
ஆகுது' என்ககிறது
வரவு தசலவு கணககுகள.

'எலலொத்துககும் 
நொன் �ொன் த்ொறுப்்ொ ?'
எனக ்கட்ட்டி
�னல சுறறுககிறது இப்்்ொது.

உண்னம்ில...
�னல என்்து
தவறும் �னல மட்டும் இலனல�ொ்ன ?

  - ்தி.்க்்ல்யரெி.
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ஏத்துப்்ிைபா?” எனறு ்்கட்்பார.
 “இல்லம்மபா….” எனறு இழுத்்தபான 
்தீ்க்.
 “உன வபாழக்க்கைிலயும், உன 
்சம்்பாத்்திைத்துலயும்  உன மகனவிக்கும் 
்சம உபாிகம உண்டு.” எனறபார ்பாரவ்தி.
 “அம்மபா அவ ்சபாப்்ிடுறதுக்கும், 
்்பாடுற டி்ரஸ்்ுக்கும் நெபான ்தபா்ன 
்்சலவு ்ண்்றன.” எனறு ்்கட்்பான .
 “்தீ்க்... ்சபாப்புடுற  ்சபாப்்பாட்டுக்கும் 
உடுத்துற உக்க்கும்  ைபாகரயும் ்சபார்நது 
இருக்்கக் கூ்பாதுனனு ்தபான ்்ண் 
்ிள்கை்கை ்டிக்்க கவக்்கிறபாங்க. 
்டிச்்சவங்க்ைபா ்டிக்்கபா்தவங்க்ைபா 
்தனமபானங்கிறது எல்லபாருக்கும் ்்பாது 
வபானது. இ்ந்த நெிமிஷம் கூ் ்்க்க்க 
எடுத்துட்டு ்வைி்ை அவ ்்பானபா 
ஆைிரம் ்வகல ்்சஞசு ்சம்்பா்திப்்பா. 
நெீ ்்பாடுற ்சபாப்்பாட்டுக்குக் கூ் அவ 
ைபாகரயும் ்சபார்நது இருக்்கணும்னு 
அவ்சிைம் இல்ல. ்்சபால்லப்்்பானபா நெீ 
்சபாமபானத்்தபான வபாங்கித் ்தர. ்சகமைல் அனு 
்தபான ்்சய்யுறபா. நெீயும் ்தபான்பா அனுவ 
்சபார்நது இருக்குற. உனகனயும் இ்ந்த 
குடும்்த்க்தயும் ்பாரத்துக்்கிறதுக்்கபா்க 
மட்டும் ்தபான ்வகலக்கு ்்பா்கபாம வீட்ல 
இருக்்கபா. அவ ்வகலக்கு ்்பானபா, 
அவ ்்சய்யுற அத்்தகன ்வகலக்கும் 
நெீ ஆள் வச்்சபா எவவைவு ்சம்்ைம் 
்்கபாடுப்்னு ்ைபா்சிச்சு ்பாரு. அவகை நெீ 
்வகலக்்கபாபாிைபா ்பாரக்்கபாம மகனவிைபா, 
உ ன னு ள் ை  ் பா ்த ி ை பா  ் பா ர த் ்த பா  நெீ 
்்சமிக்்கிறதுல ்பா்திை நெபான ்்சபால்லபாம்ை 
நெீ அனுவுக்குக் ்்கபாடுத்்திருப்்.” எனறபார 
்பாரவ்தி.
 “்சபாிமபா புபாியுது.. ஆனபா ஒரு 
மபாமிைபாரபா நெீங்க இப்்டி ்்்சறது, எனக்கு 
்ரபாம்் ஆச்்சபாிைமபா இருக்கு!!” எனறு 
விை்ந்தபான.
 “ஹபாஹபாஹபாஹபா... அது ஒனனும் 
இல்லப்்பா, நெபான ்ட்் ்கஷ்ம் என 
மரும்களுக்கு ்வண்்பாம்னு நெிகனக்்கி 
்றன.” எனறபார ்பாரவ்தி.
 ்சிபாித்துக் ்்கபாண்்் ்்சபானனபாலும் 
்ைபா்ரனறு அகற்ந்தது ்்பால் இரு்ந்தது 
்தீ்க்்கிறகு.
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எனனனனு ்்பாைி ்பாரு.” எனறு ்பாரவ்தி 
ஆரைபாகவ வபாங்கிக் ்்கபாண்டு, அனுகவ 
அனுப்்ி கவத்்தபார. 
 “்சபாிங்க அத்்த” எனறு கூறி 
்தீ்க்க்கக் ்கபாணச் ்்சனறபாள்.
 ்தீ்க் ்்தபாட்்த்்தில் அனுவிற்கபா்கக் 
்கபாத்்திரு்ந்தபான.
 “வபா அனு” எனறு ்தன அரு்கில் 
அமரச்்்சய்து ஒரு ்கவகர நெீட்டினபான.
 “எனனங்க இது.?” எனறு 
்்கட்்பாள்.
 “இதுல இரு்்தபாைிரம் ்ணம் 
இருக்கு. நெபாகைக்கு நெீ ஊருக்குப் ்்பா்க 
ட்்ரைின டிக்்கட்டும் இருக்கு. இனி்ம 
மபா்ச மபா்சம் நெபான உன அக்்கவுண்ட்ல 
்த்்தபாைிரம் ் ்பாடு்றன. உனக்கு அ்த வச்சு 
எனன ்்சய்ைனு்மபா ைபாருக்கு ்தரணும்னு 
நெிகனக்்கிற்ைபா. எனன வபாங்கனும்னு 
ஆக்ச ்டுறி்ைபா, யூ ்்கன டூ இட். நெபான 
்கணக்்்கல்லபாம் ்்கக்்க மபாட்்்ன. 
என்னபா் ்சம்்ைத்துல  வீட்டு ்்சலவு்கள் 
்்பா்க இரு்்தபாைிரம் ்்சமிக்கு்றன. 
அதுல ்பா்திை நெபான இனி்ம உனக்குத் 
்த்ரன. இனி்ம ்சம உபாிகமைபான ்சம 
மபாிைபாக்தைபான வபாழக்க்கை வபாைலபாம்.” 
எனறபான.
 ்கண்ணீ்ரபாடும் ஆச்்சரைத்்்தபாடும், 
“ ்்தஙக்யூ ்்சபா மச்!” எனறபாள்.
 “அம்மபாக்குத் ்தபான நெீ நெனறி  
்்சபால்லனும்.” எனறபான.
 ்சகமைல் அகறகை ்நெபாக்்கி 
ஓடினபாள் அனு.
 “அத்்த, ்்தஙக்யூ ்்சபா மச்” எனறு 
அகணத்துக் ்்கபாண்்பாள்.
 “்ல குடும்்ங்கள் ல ஒரு 
்்ண்ணுக்கு எ்திபாி இன்னபாரு ்்ண் 
்தபான. ஆனபா நெம்ம வீட்டுல அப்்டி 
இல்ல. இ்ந்தக் குடும்்த்துல இருக்குற 
எல்லபாருக்கும் என்னனன ்்தகவனனு 
்பாத்து ்பாத்து ்்சய்யுற. உன ்்தகவ 
எனனனற்த ்்கபாஞ்சம் ்தீ்க்குக்கும் புபாிை 
வச்்்சன” எனறபார ்பாரவ்தி.
  மீ ண் டு ம்  நெ ன ற ி  கூ ற ி , 
ம்கிழச்்சி்ைபாடு ்தன ்்பாிைம்மபாகவக் 
்கபாணக் ்கிைம்்ினபாள் அனு.

n

 “உன அப்்பா எனனை நெ்த்்தின 
வி்தத்்தப் ்பாரத்து நெீ உன மகனவிை 
அ்ந்த மபா்திபாி நெ்த்்த மபாட்்்னனு நெபான 
்நெனச்்்சன. ஆனபா நெீ உன அப்்பா 
எனன நெ்த்்தின மபா்திபாி்ை அனுவ 
நெ்த்து்வனனு நெபான ்்கபாஞ்சம் கூ் 
எ்திர ்பாரக்்க்வ இல்ல. ்தீ்க் நெிச்்சைம் நெீ 
மபாறனும். நெீ எ்ந்த மபா்திபாி உன மகனவிை 
நெ்த்துறி்ைபா அக்த்ை உன ம்கனும் 
ஃ்பா்லபா ்ண்ணுவபான. அ்த மற்நது்பா்த. 
நெல்ல ஒரு அப்்பாவபா்க இரு்நது ஆரைபாவ 
வைிநெ்த்து.” எனறபார..
 “யூ ஆர ்கி்ரட் மபா!!” எனறு 
அகணத்துக்்்கபாண்்பான.
  ஒரு மணி ்நெரம் ்கைி்ந்தது.
 ்்கபாவிலில் இரு்நது வீடு 
்திரும்்ிை அனு, இரவு உணகவ ்சகமக்்க 
்சகமைலகறக்குச் ்்சனறபாள். ்பாரவ்தி 
உணவு ்தைபார ்்சய்து ்்கபாண்டிருப்்க்தக் 
்கண்டு, 
 “்சபாபாி அத்க்த ்்சிக்கு்தபா. ்லட்்பா 
வ்நதுட்்்னபா?” எனறு ்்கட்்பாள்.
 “அ்்தல்லபாம் இல்லம்மபா. 
்்ய்லியும் நெீ்தபான ்்சய்ைற இனகனக்கு 
ஒரு நெபாள் நெபான ்்சய்ைலபாமுனனு ்தபான. 
்தீ்க் உனக்்கபா்க ்வைிட் ்ண்றபான மபா. 

ச்பண
 
ஆண்கள ்்ொட்ட சட்டத்�கிலும் 
அவர்கள ்்ொட்ட வட்டத்�கிலும் 
குந�கி்ிருகக 
்ிறந�வர்களொ த்ண்கள 
 
வீட்டினுள 
த்ண்கனளப் பூட்டி 
அடுப்்ஙகனர�ொன் 
க�கி என்று 
ஆழப்்�கி்ப்்ட்ட விநன��ொன் என்ன 
 
்ட்டஙகள ்ல த்றவும் 
சட்டஙகள இ்றறவும் 
�ரணி்ில �னித்துவம் 
த்று்வொமடி நொம் 

ெமீைகா ெபீர 
ஏறொவூர்
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நொன் கொத்�கிருகககி்றன்; 
எனககொன, என் வொழ்கனகககொக... 
 
என் �னினம கொத்�கிருகககிறது; 
என்னவனின் வருனகககொக... 
 
எனது கண்கள கொத்�கிருகககிறது; 
எனககொக இனறவனொல ்னடககப்்ட்ட 
என்னவனனக கொண்்�றகொக... 
 
எனது வொய் கொத்�கிருகககிறது; 
என்னவனின் தசவிகளில 
தகொட்டித் �ீர்ப்்�றகொக... 
 
எனது இ�்ம் கொத்�கிருகககிறது; 
என்னவனின் அன்்ிறகொக... 
 
எனது மனவலிகள கொத்�கிருகககிறது;  
என்னவனின் அன்்ொன 
ஆறு�ல வொர்த்ன�களுககொக... 
 
எனது �விப்புகள கொத்�கிருகககிறது;  
என்னவனின் மொர்்ில 
முகம் புன�த்து அழுவ�றகொக... 
 
எனது கவனலகள கொத்�கிருகககிறது; 
என்னவனின் ்�ொள 
சொய்நது ்ரிமொறுவ�றகு... 
 
எனது சிறு்ிளனளத்�னம் 
கொத்�கிருகககிறது; 
என்னவன் சிரித்து மககிழ்வ�றகு... 
 
எனது ககிறுககுத்�னம் கொத்�கிருகககிறது; 
என்னவனின் கண்கள குளிருவ�றகு... 
 

எனது வினள்ொட்டுத்�னம் 
கொத்�கிருகககிறது; 
என்னவனின் தசலலமொன 
கன்னகககிளளலுககு... 
 
என்னவன்; எஙககிருகககின்றொன், 
எப்்டி இருகககின்றொன் என்று 
எனககும் த�ரி்ொது; 
ஆனொலும், 
அவனுககொக நகித்�மும் 
கொத்�கிருகககி றன். 
 
்னடத்�வன்; அவனுடன் 
ஒன்று ்சரப்்ொன் 
ைலொலொன முனற்ில... 
அநநொளுககொக கொத்�கிருகககி்றன்... 
 
அன்று �ொன்;  
எனது வொழ்வின் 
�கிருப்பு முனன்ொக இருககும்; 
என்னவனின் வருனக... 
 
்லருககு ்களவிககு வினட்ொகவும், 
சிலருககு வினடககு ்களவி்ொகவும் 
இருககும் என்னவனின் வருனக... 
 
அன்று �ொன் என் வொழ்வில 
ஒளி்்றறிட வருவொன்; 
நொன் என்றும் கொத்�கிருகககி்றன் 
என்னவனுககொக!!!.. 

 

ஷஹைகா ஸபவகான 
�ர்கொ நகர் 
இலஙனக
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 உல்கத்்தில் ்தபாைின ம்கத்துவம் 
்்தபாி்ந்த ்்ரும்்பாலபானவர்கள் இரு்ந்தபாலும், 
்தபாைவைின அருகம ் ்தபாிைபா்த ்சிலரும் நெம்மில் 
வபாழ்நது ்்கபாண்டு்தபான இருக்்கிறபார்கள். 
இது ்ரபாம்்வும் ்வ்தகனக்குபாிைது. எனது 
உறவுக்்கபாரப் ்்ண்்ணபாருத்்தி ்தன இைம் 
வை்தில் ்ல இனனல்்களுக்கு மத்்திைில் 
வைர்ந்தவர. ்கல்ைபாண வபாழக்க்கயும் 
அவருக்குக் க்க்்கபாடுக்்கபாமல் து்ரபா்கம் 
இகைக்்க,்தன மூனறு குை்நக்த்ககையும் 
்்சபால்்லபாணபா ்சிரமப் ்ட்டு வைரத்்தவர. 
அவர்கைின நெல்ல எ்திர்கபாலத்துக்்கபா்க 
்வைிநெபாடு ்்சனறு ்கஷ்ப்்ட்டு உகைத்்தது 
்்கபாஞ்சநெஞ்ச வரு்ங்கைல்ல,ஏறக்குகறை  
40 வரு்ங்களுக்கும் அ்தி்க ்கபாலமபாகும். 
அஙகும் அவர சு்கவபாழக்க்க வபாைவில்கல.
எ்ந்நெரமும் ்கடின உகைப்பு. உகைப்புக்்்கறற 
ஊ்திைம் கூ் ்கிக்க்்கபாமல், ்கிக்த்்தக்த 
்தன ி்ள்கை்களுக்கு அனுப் ி் விட்டு, 
்தமக்்்கன எ்ந்த ்ச்ந்்தபாஷத்க்தயும் 
்்தடிக் ்்கபாள்ைபா்தவர. ்தம் ்ிள்கை்கள் 
நெலனுக்்கபா்க அவர ்்தபாகலத்்தது ்தன முழு 
இைகமக்்கபாலத்க்த. ்தன ்கனவு்ககை.இப்்டி 
அவபாின ்திைபா்கங்ககைப் ்ட்டிைல் ்்பாட்டுச் 
்்சபால்லலபாம்.இவருக்்்கன ்்சபா்ந்தமபா்க ஒரு 
அஙகுலம் நெில்மனும் ்கிக்ைபாது. உகைத்து 
உருக்குகல்நது உ்ல் ்தைர்நது, இனி 
்தனனபால் முடிைபாது எனத் ்தபாய்நெபாட்டுக்கு 
வ்ந்த ்தபாைின நெிகல்ைபா அ்ந்்தபா ்பாி்தபா்ம்! 

ி்ள்கை்கள் ஓரைவு வ்ச்திைபா்க்வ்தபான 
வபாழ்கிறபார்கள் ் ்சபா்ந்த வீட்டில். வ்ந்த பு்தி்தில் 
்தகல்மல் ்தபாங்கிைவர்கள், க்கைிலுள்ை 
இருப்பு குகறைத் ்்தபா்ங்கிைதும் ்பாரமபா்க 

நெிகனக்்கத் ்்தபா்ங்கி வி் , ஆரம் ி்க்்கிறது 
ி்ரச்்சிகன. ஒரு ம்கன ் ்பானபால் ் ்பா்கிற்்தன 

ஒண்டிக்்்கபாள்ை இ்ம்்்கபாடுத்து ்தங்க 
கவத்துக் ்்கபாண்்பாலும் ்தபாமகரைிகலத் 
்தண்ணீர ்்பால் ஒட்்பா்த ஒரு நெிகல்தபான 
அவர்கள் வபாழக்க்க. உைிர உள்ைவகர ்தபான 
எல்லபா்ம எனற உண்கம இவர்ககைப் 
்்பான்றபாருக்கு உகறப்்்்த இல்கல்ை!
 ்தபாைின ்கபாலடிைில் சுவனம் இருப்்்தபா்கச் 
்்சபால்வபார்கள். ஆனபால் உைிர உள்ைவகர 
்தபாகை ஒழுங்கபா்க,மனம் ்்கபாணபாமல் ்பாரத்துக் 
்்கபாள்்வனின வீடு சுவனமபா்க மபாறும் என்க்த 
இவர்கள் புபாி்நது ் ்கபாள்வது எக்்கபாலம்?
 ்திைபா்கச்சு்ரபான ்தபாய் எப்்்பாதும் ்தம் 
்ிள்கை்கள், ்்ரக்குைத்க்த்கள் நெலகன்ை 
நெபாடி, இருக்க்ை்ந்தி  இகறவனி்ம் 
்ிரபாரத்்திப்்வர்கள். அவர்கள் மனக்த 
வருத்தும் ்ிள்கை்கள் எப்்டி சுவனம் 
்்சரமுடியும்?
 அ்ந்தத் ்தபாய் ்தங்கத் ்தட்டில் உணவு 
்்கட்்கவில்கல. தூங்க ்ட்டு்மத்க்த 
்்கட்்க வில்கல. அணிை  புத்்தபாக்்கள், 
நெக்க்கள் ்்கட்்கவில்கல. அவர்கைின மனம் 
நெபாடுவ ்்தல்லபாம் ி்ள்கை்கைின அரவகணப் 
க்யும் அன ப்ான நெபாலு ஆறு்தல் வபாரத்க்த 
்ககையும் ்தபான எனற புபாி்தல் கூ  ்இல்லபாவிட் ப்ால், 
அவர்கள் ்டித்்த ்கல்விைில் எனன ்ைன?  
்வகலைிலிரு்நது வீடு ்திரும்பும் ி்ள்கை, ்தபான 
்வைிைில் ்்கபாண்டு வரும் உணகவ ்தபாய்க்கு 
்்கபாடுக்்கபாமல் மகறத்து உண்ணட்டும். ஆனபால், 
‘‘அம்மபா எப்்டிைிருக்்கஙீ்க? ்சபாப் ி்ட்டீங்கைபா?’’ 
என ஒரு வபாரத்க்த ்்கட்்்தில் ்்சபாத்து 
குகற்நது்தபான விடுமபா எனன?

 

-  
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 ஏழகமைபா்க இரு்ந்தபாலும் எல்்லபா 
கரயும் ஓபாி்த்்தில் அமரத்்திப் ்்கிர்ந 
துண்ணும் ் ல ஏகைக் குடும்்ங ்கைி் மிரு்நது 
இவர்கள் ்கறறுக் ்்கபாள்வபார்கைபா?
 ் ்க பா ஞ ்ச ம்  ம ரு ்ந து ,  ம பா த் ்த ி க ர 
்ககையும், ்்சபாப், ்ற்க்சயும் வபாங்கி 
வ்நது நெீட்டிவிட்்பால்,  அவர்கைின ்க்கம 
முடி்நது விடுமபா? அல்லது அ்ந்தத் ்தபாைின 
எ்திர்பாரப்பு்தபான பூரத்்திைபா்கி விடுமபா 
எனன?  24 மணி் நெரத்்தில் ்தபாயு்ன ் ்்ச ஓர 
ஐ்நது நெிமி் ங்கள் ்்சலவைிக்்க முடிைபா்தவரபா 
நெீங்கள்? அ்ந்தத் ்தபாய் மன்தில் எவவைவு 
்கபாைங்கள், ரணங்கள் இருக்கும்? ்தனக்்்கன.
்தன ்ச்ந்்தபாஷத்துக்்்கன ஒரு வபாழக்க்ககை 
அகமத்துக் ்்கபாள்ைபாமல் ்தன ி்ள்கை்கள் 
நெல்ன ி்ர்தபானம் எனறு வபாழ்ந்த இவர 
உலகுக்்்க ஓர எடுத்துக்்கபாட்டு.
 மறறது மரும்கள் எனும் ஸ்்தபானம், 
ஒரு வீட்க் மபாைிக்கைபாய் மபாறறுவதும்,ம
ண்குடிக்சைபாக்குவதும் அவர்கள் க்கைில் 
்தபா்ன! அவர்களுக்கு மபாமிைபார ஒரு சுகம; 
்்ரக்குை்நக்த்ககைப் ்பாரக்கும் ஆைபா; 
அறுசுகவ உணவு ்தரும் ்சகமைல்்கபாபாி; 
வீட்டுக்கு ்வகலக்்கபாபாி; ைபாரும் இல்லபா்த 
் ் பா ழு து ்க ை ி ல்  வீ ட் க ் க்  ்க பா வ ல் 
்கபாக்கும் ்கபாவலபாைி. இவவைவு ்கபாலம் 
உகைத்து ஓய்்ந்த அவளுக்கு ஓய்கவயும் 
மனநெிம்ம்திகையும் ்தரபா்த குடும்்ம். 
இவவைவுக்கும் நெபான குறிப் ி்ட்்  அப்்்ண் 
்சபாது. வபாைில்லபாப்பூச்்சி.  இவகரப் ்பாரமபா்க 
நெிகனத்து எப்்்பா்த்பா வீட்க் விட்டு 
ஒைிப்்்பாம் எனக் ்கபாத்்திருக்கும் ஒரு 
மரும்கள். குை்நக்த்கள் ்்சும் நெக்்கலபான 
்்ச்சு்ககை ்கண்டிக்்கபாமல் ்வடிக்க்க 
் பா ர க் கு ம்  இ வ ர ்க ளு க் கு  நெ பா க ை ை 
எ்திர்கபாலம் இ்்த அைவு்்கபாலபால் ்தபான 
்தன  ி்ள்கை்கள் மூலம் ்பா்ம் ்கற ி்க்கும் 
எனற உண்கம புபாிக்கைில் ,எல்லபா்ம 
க்கமீறிப் ்்பாைிருக்கும்.  அ்்தனன ்தன 
வீட்டு உறவு்கள் எனறபால் ்தகலைில் 
கவத்துக் ்்கபாண்்பாடுவதும், விழு்நது 
விழு்நது உ்்சபாிப்்தும்? இது ஒரு ்கண்ணில் 

்வண்்ணயும், மறு்கண்ணில் சுண்ணபாம்பும் 
்த்வுவ்தறகுச் ்சமம் அன்றபா?
 வீட்டுக்கு ்தபாகை ்கபாவல் கவத்து 
விட்டுக் ்கபாபாில் ஊர சுறறத் ்்தபாி்ந்த 
வர்கள், ்வைிைில் நெல்ல உணவு 
விடு்தி்கைில் ்சபாப்்ி்த் ்்தபாி்ந்தவர்கள், 
ஒரு முகறைபாவது ்தபாகையும் அகைத்துப் 
்்பா்கலபாம். ்வைிைிலிரு்நது வருக்கைில் 
்தன ்தபாய்க்கும் ஏதும் ்சபாப்்ி்க் ்்கபாண்டு 
வ ்ந து  ் ்க பா டு க் ்க ல பா ம் .  இ ்த ி ல்  அ ்ந ்த 
்தபாய்க்கு ்கிக்க்கும் மனநெிகறகவ எ்ந்த 
்ணத்்தபாலும் ஈடு்்சய்ை முடியுமபா?
 மறற அகனத்து வி்ைங்கைிலும் 
வி்திமுகற்கள் ்்்சத் ்்தபாி்ந்தவர்கள் ்தன 
்தவகற உணர்நது ்்கபாள்வ்்த இல்கல 
என்து்தபான ்வடிக்க்கைபா்க இருக்்கிறது.
 இப்்டிப் ்லர இவவுல்கில் எ்ந்த 
அரத்்தமும் இல்லபாமல் ்தபான வபாழ்நது 
்்கபாண்டிருக்்கிறபார்கள்.
 வபாழக்க்க என்து குறு்கிை வட்்ம். 
அ்திலும் எவவைவு ்கபாலம் வபாைப்்்பா்கி் றபாம் 
என்தும் நெபாம் அறிைபா்தது.
 நெிகலைில்லபா இவவபாழவில் நெபாம் 
வபாழ்ந்த வரு்ங்கள் நெிகனவில் நெிற்கப் 
்்பாவ்தில்கல.நெபாம் ்்சய்்த நெல்லகவ 
மட்டு்ம நெிகனவில் நெிறகும். அக்தச் 
்்சய்வ்தில் எனன ்தைக்்கம்? ்தபாைின 
மனம் ம்கிழ்ந்தபால், ்ிள்கை்கள் வபாழவு 
பூஞ்்சபாகலைபாகும். ்தபாகைப் ்்பாறறிப் 
்பாது்கபாத்துத் ்தரணிைில் உைர்வபாமபா்க!
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u
ஒதுஙக நகினனத்்�ன் 
மன�கில இடம் தகொடுத்�ொய். 
கொர்கொலம் இன்னும் 
எத்�னன நொ்ளொ? 

u
ஆகொ்ப் ்ட்சிகள வின�ப்்�கிலனல 
என்னன அடிககடி வின�கககி்றன். 
்்ிரொக நீ்் முனளப்்�ொல 
அறுவனட நொள அருககிலிலனல. 

u
ஊசி இனலக கொடுகனள 
உரசி வந� த�ன்ற்ல! 
�கிருவிழொ ்ககம் வரொ்�. 
்லூன் விறக ்வண்டுமவன். 

u
மனலச்சொரலும் மனழச்சொரலும் 
சுகமொனனவ; இ�மொனனவ. 
்றககவிடு நம் கொ�னல 
ஸ்ரிசம் த்றட்டும் ்லமுனற. 

u
‘்ருவ’ மனழ வருடந்�ொறும் 
‘அனட’ மொரி்ொய் த்ய்�ொதலன்ன? 
்ருவம் அனட் விலனல்் 
அவள இன்னும். 

u
இரண்டு குனடகள 
எ�றகு என்ககிறொய். 
உன்னுடன் இனணநது 
நனனயு்ம என் கொ�லும். 

u 
மனழககொல மண்வொசனன 
இனம மூடி ரசிகககிறொய். 
சுமநது வந� த�ன்றல 
சுனமககூலி ்கட்னக்ில. 
u 
குனடன் ்வகமொய் மடி 
மனற் கொத்�கிருககும் வொனவில.
உன் �ரிசனம் ஒன்்ற 
நகி�ர்சனம் என்னும் நகிறஙகள. 

u
«வொனில இட ஒதுககீடு 
எத்�னன விழுககொடு?« 
வொனவில ்கட்ககிறது. 
என் இனி் மனழ்்! 

u
த்்னர மறந�வ்ள! 
எனகதகொரு த்்ரிட மொட்டொ்ொ? 
மறந்� ்்ொனத�ன் நொமம் 
த்்ரின்றி வொழ்ந�கிடு்வொம் நொமும். 

u 
உன்னன்் மருந�ொய் 
பூசிட வருககிறொய் 
கொ�லில விழுநதும் 
கொ்மிலனல எனககு. 

u
தவளி்டுத்�ொக கொ�னல 
ஒலி்ரப்புககிறது தமௌனம். 
கலலூரி வொழ்வின் இறு�கிநொள 
கனமொய் கழியும் கணஙகள. 
 



- முனனவர் ்வ. புக்ழந�கி,  

த்ஙகளூரு.
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 எ்லக்ட்பாிக் ்ரைில்்வ, ்மபாட்்பார, 
்கப்்ல், நெீர மூழ்கி ்கப்்ல், அக்தக் ்கண்டு ி்டிக்கும் 
்கருவி, விஷப்புக்க, அக்தத் ்தடுக்கும் மு்க 
மூடி, இன்ஜக்ஷன ஊ்சி, இனபாகு்ல்சன 
ஊ்சி, இகவ்களுக்்கபான மரு்நது, ஆப்்்ர்சன 
ஆயு்தங்கள், தூர்திருஷடி ்கண்ணபாடி, 
்கிரபாம ்்பான, ்ரடி்ைபா, ்்லி்்பான, 
்த்ந்தி, ்கம் ி்ைில்லபாத் ்த்ந்தி, ்்பாட்்்பா 
மிஷின, ்சினிமபா ்்்மடுக்கும் மிஷின, 
விண்்கலம், ஆைில்லபா விமபானம், க்ப் 
மிஷின, அச்சு இை்ந்திரம், ர்சபாைன ்சபாமபான, 
பு்திை உரம், விவ்சபாை ்கருவி, சுரங்கத்்திறகுள் 
்்பா்க ்கருவி, மகல உச்்சி் ைற மிஷின, 
்ச்ந்திர மண்்லம் வகர ்்பா்க விமபானம், 
அணுகவப் ி்ைக்கும் மிஷின, இனனும் 
எண்ணறற பு்திை ்ைன ்தரும் மனி்தனின 
்கற்கனக்்்க எட்்பா்திரு்ந்த மனி்தபாின 
உகைப்க்க் குகறக்கும் முகற்கள், 
்கருவி்கள், ்்பாருள்்கள் ஆ்கிைவறகறக் 
்கண்டு்ிடித்்தவர்க்ைல்லபாம் இனனமும் 
்கண்டு்ிடிக்கும் ்வகலைி்ல ஈடு்ட்டு 
்்கபாண்டிருப்்வர்்கைல்லபாம் ஆயு்த பூகஜ, 
்சரஸ்வ்தி பூகஜ ் ்கபாண்்பா்பா்தவர்கள்.
 அ்மபாிக்்கபாகவக் ்கண்டு்ிடித்்த 
்்கபாலம்்ஸ், இ்ந்திைபாவிறகு வைி ்கண்டு 
்ிடித்்த வபாஸ்்்கபா்்கபாமபா, இவர்க ் ைல்லபாம் 
ஆயு்த பூகஜ ்்கபாண்்பாடிைவர்கள் அல்ல.
 நெவரபாத்்திபாி்கள் ்்கபாண்்பாடிைவர 
்கள் அல்ல.
 100க்கு 100 ்ச்தவி்கி்தம் ்டித்துள்ை 
்மல் நெபாட்டி்ல ஆயு்த பூகஜ, ்சரஸ்வ்தி 
பூகஜ இல்கல.
 ஏனப்்பா ்்கபாஞ்சம் ்ைபா்சிக்்க 
கூ்பா்தபா?
 ஓகல குடிக்சயும், ்கலப்க்யும், 
ஏரும், மண்்வட்டியும், அபாிவபாளும், 

மபாட்டுவண்டியும், மண்கு்மும், உனக்குத் 
்்தபாி்ந்த ்கண்டு்ிடிப்பு்கள்.
 ்தீக்குச்்சிப் ்்ட்டி கூ் நெீ ்்சய்்த 
்தில்கல.
 ்கறபூரம் கூ் நெீ ்்சய்்த்தில்கல.
 ்க்வுள் ் ்த்்திறகு அலங்கபாரத்்திறகு 
் ் பா டு ம்  ்க ண் ண பா டி  கூ ்  ்ச ர ஸ் வ ்த ி 
பூகஜகை அறிைபா்தவர ்்கபாடுத்து்தபான நெீ 
்்கபாண்்பாடு்கிறபாய்.
 ஒரு ்கணமபாவது நெீ ்ைபா்சித்்தபாைபா?
 எவவைவு பூக்ச்கள் ்்சய்து வ்ந்த 
நெபாம், நெமது மக்்கள் இது வகர எனன பு்திை 
அ்தி்சை ்்பாருட்்ககைக் ்கண்டு்ிடித்்்தபாம் 
உல்கிறகு ்த்ந்்தபாம் என ்ைபா்சித்துப் 
்பாரப்்பா.
 ்்கபா்ப்்்பா்்த உண்கம இப்்டித் 
்தபான மு்தலில் ்நெஞக்ச உறுத்தும்!
 ்ச ி ்ந ்த ி த் து ப்  ் பா ர  உ ன க ன யு ம் 
அறிைபாமல் நெீ்ை ்சிபாிப்்பாய்.
 உன ்கைை நெபாட்்கைில் இரு்ந்த 
்்ரறிஞர்கள் ்தங்கள் புண்ணிை நூல் 
்ககைக் கூ் ஓகலச்சுவடி்கைி்ல்தபான 
எழு்தினபார்கள்.
 அ்ந்தப் ்ரம்்கரைில் வ்ந்த நெீ 
அவர்கள் மகற்நது ஆங்கி் லைர வருவ்தறகு 
இக்ைி் ல இரு்ந்த ்கபாலத்்தி் ல அச்சு 
இை்ந்திரமபாவது ்கண்டு ்ிடித்்திருக்்கக் 
கூ்பா்தபா?
 ்மல் நெபாட்்பார ்கண்டு்ிடித்து ்த்ந்த 
அச்சு இை்ந்திரத்்தின உ்தவி ்்கபாண்டு 
உன ்ஞ்சபாங்கத்க்த அச்்சடித்துப் ்டித்து 
அ்கம்கிழ்கிறபா்ை!
 அ வ ன  ்க ண் டு ் ி டி த் ்த  ர ை ி லி ல் 
ஏறிக்்்கபாண்டு உன ்கைை அறபு்தம் 
நெக்்்றற ்திருத்்தலம் ்்பா்கிறபா்ை.
 அவன ்கண்டு்ிடித்்த ்ரடி்ைபாவில் 
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உன ்கைை ்ஜகன ்பாட்க்க் ்்கட்டு 
ம்கிழ்கிறபா்ை!
 எல்லபாம் ்மல் நெபாட்்வர்கள் ்கண்டு 
்ிடித்து ்்கபாடுத்்த ்ிறகு அகவ்ககை 
உ்்ைபா்கப்்டுத்்திக் ்்கபாண்டு ்கைை 
்்ருகமகை மட்டும் ்்சு்க ிறபா்ை. 
்சபாிைபா? ்ைபா்சித்துப் ்பார.
 ்சரஸ்வ்தி பூகஜ விமரக்சைபா்க 
நெ்்ந்தது எனறு ்த்்திபாிக்க்கைில் ்்சய்்தி 
வரு்கிறது.
 அது நெபார்தர ்சரவிஸ் அல்ல்வ.
 அதுஅ்்சபா்சி்ைட். ்த்ந்தி முகற 
அவன ்த்ந்தது.
 ்த்சர்தன வீட்டிலிரு்நது வ்ந்த்தில்கல.
 ரபா்கவன ்ரடி்ைபா ்்கட்்்தில்கல.
 ்சிவன ்சினிமபா ்பாரத்்த்தில்கல.
 ்தரமரபா்சன ்த்ந்தி ்கம்்ம் ்பாரத்்த 
்தில்கல.
 இகவ்்கைல்லபாம் மி்க மி்க ்சபாமபானி 
ைர்கைபால் சுல்மபா்கக் ்கிக்க்்கிறது. 
அனு்விக்்கி்றபாம்.
 அ னு ் வ ி க் ்க ி ம்  ் ் பா து  கூ ் 
அபாிை ்்பாருள்்ககைக் ்்கபாடுத்்த அ்ந்த 
அறிஞர்ககை மற்நது விடு்கி்றபாம்.
 அவர்கள் ஆயு்த பூகஜ, ்சரஸ்வ்தி 
பூகஜ அறிைபா்தவர்கள் என்க்தயும் 
மற்நது விடு்கி்றபாம்.
 ்ரடி்ைபாவில் ரபா்கவகனப் ்றறிை 
்பாட்டும், ்சினிமபாவி் ல ்சி் ி ்சக்்கர வரத்்திைின 
்கக்தகையும் ் ்கட்டும் ் பாரத்தும் ம்கிழ்கி் றபாம்.
 இது முகற்தபானபா? ்ரம்்கர 
்ரம்்கரைபா்க நெபாம் ்்சய்து வ்ந்த ஆயு்த 
பூகஜ, ்சரஸ்வ்தி பூகஜ நெமக்குப் ்லன ்தர 
வில்கல்ை!
 ஆனபால் அ்ந்த பூக்சகைச் ்்சய்ை 
்்தபாிைபா்தவர்கள் நெபாம் ஆச்்சரைம் ் டும்்டிைபான 
அறபு்தங்ககை அறிவின துகணகைக் 
்்கபாண்டு ்கண்டு ி்டித்து விட்்பார்க்ை எனறு 
்ைபா்சித்்தபால் மு்தலில் ்்கபா்ம் வரும் ி்னபு 
்வட்்கமபா்க இருக்கும்.
 அக்தயும் ்தபாண்டினபால் ்வ்கம் 
்ிறக்கும் ்ைபா்சித்துப் ்பார அடுத்து 
ஆண்டிறகுள்ைபாவது!
 
 – ்்ரறிஞர் அண்ணொ

  

பு�கி�ொய் ்னடககப்்டும்  எதுவு்ம
த்ொலிவுடன்  இலனலத்ன - அடிககடி 
உருககுனலநது ்்ொககி்றன்

எதுனக ்மொனனத்ன
எதுவு்ம னககூடவிலனல எனககு,
இப்்்ொத�லலொம் தவறுனம்ின்
வண்ணஙக்ள  எடுப்்ொக

வறுனம �கின்று  வலினம குன்றி்
தூரினக மட்டும் �கினமும் 
என் ககிறுககலகனளக  கண்டதும்
இறுககமொன �ன் உ�டுகள விரி்
்லலிளித்துச் சிரிகககின்றது.

தமொழி்ின் ்�வன� இவள,
மூககும் முழியும்
தசப்்மிலனலத்ன - இருநதும்
்்ொகககிடம் ்வறிலனலத்ன
கட்டுகட்டொய்  �ொளகனள
அடுகககிப்  ்ொர்கககி்றன்

கனவு கொணொ்�
கவிஞன் நீ்ிலனலத்ன
கொலம் என்னனப்  புறம் �ளளி
அழித்துவிட எண்ணுககிறது.

ஒத்துக தகொளககி்றன்
கனளத்துப் ்்ொன
என் நொ வறண்ட வொர்த்ன�கள
எழுநது நகிறக வலினம்ின்றி
இன்்றொ நொனள்்ொதவன
இறப்ன் ்நொகக

எஞசி்ிருககும்
என் ்லவீன  எ�கிதரொலிகள
னககொலகள ்ினணககப்்ட்டு
வொழ்கனக கனதவன ஓடி
கற்னன தநரிசலில
த�ொனலநது ்்ொய்த் �டுமொற
உ்ிரறற கவின� நொன்
எழுத்துககனள எடுத்த�டுத்து 
அணிநது ்ொர்கககி்றன்  -  எங்க 
நொன்  த�ொனலத்�
நனட்ழககின் உ்ிர்ப்த்ன
குறிப்புககள எடுத்�்டி

வகாைம்்பகாடி முஜகா
நகிந�வூர்.
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கண்ணுககுக கொட்சி்டொ 
நுண்ணி் ககிருமி்்  
மண்ணுககுள இருநது 
மொ்மொய் வந�ொ்ொ? 
 
விண்ணில இருநது  
வீறுதகொண்டு எழுந�ொ்ொ? 
எண்ணறற து்னர 
எஙகளுககுத் �ருககிறொ்் 
 
குதூகலம் நகினறநது  
நகிம்ம�கி கலநது 
்க�கி சுமந� வொழ்வில  
்்த்ன� �கிணிகககிறொ்் 
 
அவனி முழுவதுதமனப் 
்ரவி் உன்னன 
அறிந�கிட்வ த்மககும் 
அறிவும் இலனல்் 
 
வறுனம்ில மககள 
நகினல தகொண்டிட்வ 
நீ்் வ்ிறறுப் ்ினழப்்ில 
மண்ணளளி்ிட்டொ்் 
 
உன்னொல உறவுகள கூடி 
மககிழ்ந�கிட முடி்ொ்� 
மழனலகள வினள்ொட்னட 
மறககச் தசய்�கிட்டொ்் 
 
்ொதரஙகும் முடஙககிப் 
்ளளிகள எலலொம் 
்ரி�ொ்ம் ஆ்ிற்ற 
்டிப்பும் மந�மொககி்்� 
 
ஒன்தறனப் ்ினணந� 
உறவுகள எலலொம் 
உன்னொல இன்று 
உனடநது விட்ட்� 
 
உடன் ்ிறப்்ின் 
இறந� உடனலயும் 
தநருஙககிட முடி்ொ 
்வ�னனயும் �ந�ொ்் 
 
அ�கிகொர ்மொஙககி் 
ஆளபுல தமலலொ்ம 
அடஙககிக குறுககி்்�-உன் 
ஆணவ வீரி்த்�ொல 
 

ஆண்டு இரண்டொககியும் 
அழிவுகனள நகிறுத்�ொமல 
ஆ்வச உச்சத்�கில 
ஆட்டிப் ்னடகககிறொ்் 
 
ஆறறலிலலொ நொஙக்ளொ 
அடினம்ொ்னொம் உன்னிடம்  
அனம�கி்ொய் வொழ்ந�கிட்வ த்மககு 
அனும�கி �ொரொ்ொ 
 
மனி� மனஙகளி்ல 
உன் �ொகக்ம 
மறகக முடி்ொ 
மொத்ரும் வடுககளொனது 
 
ஃன்ஸர்,ஸி்னொஃ்ொர்தமன 
்ொய்ச்சி் மருந�ொனொலும் 
மொறி மொறிப் 
்ரிணொமம் ஆககிறொ்் 
 
மனுக குலத்�கின் 
மருத்துவத் துனறன்்் 
மண்டி்ிட னவத்து  
மமன� தகொளககிறொ்் 
 
மனி�ர் வொழ்வினன 
மண்்ணொடழிககத் துணியும் 
உனககுக தகொஞச்மனும் 
உ்ிரிலும் இரககமிலனல்ொ? 
 
உலகதமலொம் ்கொடி 
உ்ிர்கனளக குடித்�ொ்் 
இன்னும் ஏன் 
உன் �ொகம் �ணி்விலனல்ொ? 
 
மனி�ர்கள நொம் 
மன்றொடி ்வண்டுககி்றொம் 
எஙகனள வொழவிட்டு 
எப்்்ொது த�ொனலவொ்்ொ 
இரககமறற தகொ்ரொனொ்வ? 
  

      "ஏரூரக்கவி" 

எச்.எம்.எம்.றசீம்
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 அம் மு வு க் கு ம்   ஸ்ரீ ்த ர னு க் கு ம் 
்திருமண நெிச்்சை்தபாரத்்தம் நெல்ல ்டிைபா்க 
முடி்ந்தது. அடுத்்த வபாரம் இ்ந்நெரத்்தில் 
மண்மக்ைில் இகணை ்கபாத்்திருக்கும் 
அவர்கள்.  இருவரும் இன்்வள்ைத்்தில் 
மி்த்ந்தனர.
 இ்நநெிகலைில் ்தைபாரபா்க இரு்ந்த 
்திருமணப் ்த்்திபாிக்க்க்ககை வபாஙகு 
வ்தற்கபா்க அம்முவின வீட்டிறகு மபாப்்ிள்கை 
ஸ்ரீ்தர்ன ்நெரடிைபா்க ்்சனறிரு்ந்தபான.
 அ ்ந ்த க்  ்க பா க ல ப்  ் ் பா ழு ்த ி ் ல 

 
    

    

   -  

    - 

வீட்டின வபா்சலில் வண்ணக் ்்கபாலமிட்டுக் 
்்கபாண்டிரு்ந்தபாள்  அம்மு. வபா்சல் ்்தைித்்த 
்தண்ணீபாில் அவள் மு்கம் சூபாிை ஒைிைபால் 
்ிர்தி்லித்்தது அவன மு்கத்்தில்.
 ஸ்ரீ்தரன வ்நது நெினறக்தக் கூ் 
்கவனிக்்கபாமல் ்்கபாலம் ்்பாடுவ்தி்ல்ை 
மும்முரமபா்க இரு்ந்தபாள் அம்மு.
 பூப்்்பாட்  ்கநெட்டிைில் ஒரு ் ்ச்ந்தபாமகர 
இன்னபாரு ்தபாமகரகை ்்கபாலமிடுவக்தப் 
்பாரத்து ர்சித்்தபான அவன. 
 ்சி்ந்திைது விைரகவத் துைி ..!
 விழு்ந்தது ்தபாமகரக்கு ்்பாட்்பா்க ..!
விைரகவ ் ்ர்ந்த  ் நெறறிைில் ்கறகறக் 
கூ்ந்தகல ்தன க்க்கைபால் ்கபா்்தபாரம் 
்தள்ைிவிட்்்டி எழு்ந்த அம்மு ்தனனரு்்க 
அவன நெிற்க்தக் ்கண்்தும்...  
 அச்்்சபா..
 வபாங்க! எனற ்்்்ப்்்பாடு
 நெீங்க வ்ந்தக்த ்கவனிக்்கல ்சபாபாி..!   
எனறபாள்.
 ்ரவபாைில்கல அம்மு..!. ஏன இவ்ைபா 
்்தட்்ம் ..? பாிலபாக்ஸ்.. 
 நெீங்கள் ்்கபாலம் ்்பாடும் அைக்க 
்்கபாஞ்ச்நெரம் ்பாரத்து ர்சித்துக் ்்கபாண்டி 
ரு்ந்்தன.
 சும்மபா ்்சபால்லக்கூ்பாது ்்கபாலம் 
்ிரமபா்தம்..! 
 அ்சத்்திட்டீங்க..  
 ்தனக்கு மகனவிைபா்க வரப்்்பாகும் 
அம்முவின ்்கபால அைக்க மன்தபார 
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ர்சித்துப் ்பாரபாட்டினபான.
 வண்ணத்து பூச்்சி ்்பால அவளு 
க்ை ்கண்்கள் ்்்்த்்தது; நெபாணத்்தில் 
்தகலகுனி்நது ்சிபாித்்த அவள், அவகன 
இல்லத்்திறகு அகைத்துச் ்்சனறபாள். 
 ப்ைீஸ்.. உட்்கபாருங்க!  எனறபாள்; 
்நெரபா்க ்கிச்்சனுக்குள் நுகை்ந்தபாள்.  
 அ ம் ம பா . . அ ம் ம பா . . அ வ ரு 
வ்ந்திருக்்கபாரும்மபா!  
 ஏனடி ்கபாகலைி் ல்ை இப்்டி ்கத்்தற? 
 ைபாரு வ்ந்திருக்்கபா?  
 ்கபா்ி ்்பாட்டுக்்்கபாண்டிரு்ந்த ல்தபா 
வ்தி ம்ககை ்்கட்்பாள்.
 அம்மபா.. அவரு்தபாம்மபா. ்திருமணப் 
்த்்திபாிக்க்க வபாங்க வ்ந்திருக்்கபார ் ்பாலிருக்கு.  
 ஏய்.. மபாப்்ிள்கைைபா வ்ந்திருக்்கபார! 
உட்்கபாரச் ்்சபானனிைபாடி!   எனறு ்சறறு 
்்தட்்மபான ல்தபாவ்தி ்தன பு்கவகை 
்சபாி்்சய்து ்்கபாண்டு க்கைில் ்கபா்ியு்ன 
மபாப்்ிள்கைகை வர்வற்கச் ்்சனறபாள்.  
வபாங்க மபாப்்ிள்கை! .. அவரு பூகஜைில 
இருக்்கபாரு இப்்்பா வ்ந்திடுவபாரு.
 இ்ந்தபாங்க ்கபா்ி எடுத்துக்்்கபாங்க..  
 ்ரவபாைில்கல..    எனறு கூறிை 
ஸ்ரீ்தரன ்கபா்ிகை ்ரு்கினபான. 
 வீ ட் ல  எ ல் ் ல பா ரு ம்  நெ ல ம பா 
மபாப்்ிள்கை? 
 அம்மபா அப்்பா எப்்டி இருக்்கபாங்க? 
குல்சம் வி்சபாபாித்்தபாள் ல்தபாவ்தி. 
 எல்லபாம் நெல்லபா இருக்்கபாங்க..
 அப்்பா்தபான ்திருமணப் ்த்்திபாிக் 
க ்க க ை  வ பா ங ்க ி வ ர ச்  ் ்ச பா ன ன பா ர .   
எனறபான அவன. 
 அ ்த ற கு ள்  பூ க ஜ  அ க ற ை ி ல் 
இரு்நது ்ை்க்்தி்ைபாடு ்வைி்ை வ்ந்தபார 
்மய்ைப்்ன .  
 அ்்்.. வபாங்க வபாங்க மபாப்்ிள்கை.   
 மபாமனபாகரக் ்கண்்தும் எழு்ந்தபான 
அவன. 
 அ்.. ்ரவபாைில்கல உட்்கபாருங்க..
 நெீ ங ்க  இ ன க ன க் கு  வ ர ற ்த பா .   
அப்்பா ்்பானல ்்சபானனபார. எனற 
கூறிை்டி்ை ஸ்ரீ்தரனின  ்க்்கத்்தில் 
அமர்ந்தபார ் மய்ைப்்ன.  
 ல்தபா.. ்சபாமி ்்த்துப் ்க்்கத்துல 
்திருமணப் ்த்்திபாிக்க்க இருக்கு  எடுத் 
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்தன மகனவி ல்தபாவ்திகையும் உ்ன 
அகைத்துச் ்்சனறபார.  
 அம்முவு்ன ்சிறிது்நெரம் ் ்்சமுடிை 
வில்கல்ை எனறு ஏங்கிை  ஸ்ரீ்தரனுக்கு  
புத்துணரச்்சி ்்பாங்கிைது. 
 ஏன ்வைி்ை வரமபாட்டிங்கைபா 
அம்மு?  
 ஸ்ரீ்தரனின வபாரத்க்த்ககைக் ் ்கட்் 
அம்மு நெபாணத்்்தபாடு   ்வைி்ை வ்ந்தபாள்.  
 இல்ல.. அம்மபா அப்்பா ்்்சிட்டு 
இரு்ந்தபாங்க அ்தபான...  எனறு இழுத்்தபாள் 
அம்மு. 
 வீ ட் டு க் கு  ் ் பா ய் ட் டு  ் ் பா ன 
்ண்ணுங்க..  அ்க்்கபான குரலில் ் ்சபானனபாள்.  
 நெபாங்க ்ண்்றபாம்..
நெீங்க மட்டும் ்சீக்்கிரம் ் ்பான ் வச்்சிடுங்க..
்சபாிைபா?   ்கிண்்லடித்்தபான ஸ்ரீ்தரன.  
 ஒ ரு நெ ி ம ி ஷ ம்  இ ரு ங ்க . .  எ ன று 
்வ்கமபா்க உள்்ை ஓடிைவள் க்கைில் 
எக்த்ைபா மகறத்து எடுத்து வ்ந்தபாள். 
 எனன அம்மு க்கைில?   
 ஆச்்சரைமபா்க ்்கட்்பான ஸ்ரீ்தரன. 
்மல்ல உள்ைஙக்க்ககை விபாித்்தபாள் அம்மு.
 அை்கபான ்பால் ்பாய்ண்டு ்்ன..   
 இ்ந்தபாங்க.. உங்களுக்்கபா்க இக்த 
வபாங்கி ் வச்்சிரு்ந்்தன. உங்க ் பாக்்்கட்ல 
்வச்்சிக்்்கபாங்க. நெல்லபா எழுதும்..  எனறு 
ஸ்ரீ்தரனி்ம்  நெீட்டினபாள்.  
 ஓ.. ்்தஙக் யூ.. எனறு ம்கிழ்ந்த 
ஸ்ரீ்தரன அ்ந்த அை்கபான மரு்தபாணி கவக்்க 
லபாம்ல ்சிவ்ந்த க்க்கள் ்்தபாட்்வபா்ற 
் ் க ன க வ  வ பா ங ்க ி  ்த ன  ்ச ட் க ் ப் 
்பாக்்்கட்டில் ்்சபாரு்கினபான.
 அ்தறகுள் ்மய்ைப்்ன ல்தபாவ்தியும்   
எ்திரவீட்டு ்ஜைரபாம்னபாடு வர..
 ஓடி ஒைி்ந்தபாள் அம்மு.  ்தனக்கு 
வரப்்்பாகும் மபாப்்ிள்கைகை ்ஜைரபாம 
னு க் கு  அ ற ி மு ்க ப்  ் டு த் ்த ி  இ ன ் 
்வள்ைத்்தில் ஆழ்ந்தபார ்மய்ைப்்ன .
 ்கல்ைபாணப் ்பாிசு ்கிக்த்்த ்ச்ந்்தபா 
ஷத்்தில் அங்கிரு்நது விக்்்றறபான 
ஸ்ரீ்தரன.   
 மபாப்்ிள்கை.. ்்னபா ்த்்திரம்.  
எனறு குரல் ்்கபாடுத்்தபார ்மய்ைப்்ன.  
 ்தன ் பாக்்்கட்டில் க்க கவத்்த ் டி்ை  
்சங்்கபாஜத்்தில் ் நெைி்நது ் ்சனறபான ஸ்ரீ்தரன.

துட்டு வபா!  ்கணவபாின ் ்சபால்லுக்கு ்கட்டுப் 
்ட்்வைபாய் ்த்்திபாிக்க்க ்பார்சகல ்வவி 
ைமபா்க எடுத்துவ்ந்தபாள் ல்தபாவ்தி. 
 மு ரு ்க பா . .  மு ரு ்க பா   எ ன ற வ பா ் ற 
்த்்திபாிக்க்க ் பார்சகலப் ் ிபாித்து ஸ்ரீ்தரனி்ம் 
்்கபாடுத்்தபார.நெி்தபானமபா்க வபா்சித்்த ஸ்ரீ்தரன  
நெல்லபா இருக்குங்க.   எனறபான.  
 ்ரபாம்் ்ச்ந்்தபாஷம் மபாப்்ிள்கை.   
 ஆைிரம் ்த்்திபாிக்க்க்கள் இருக்கு  
அப்்பா ஐநூறு ்்கட்டிரு்ந்தபார..   எனறவபாறு 
்த்்திபாிக்க்க்ககை எண்ணி அவனி்ம்  
்்கபாடுத்்தபார.  இனனும் ் ்தகவைபான ் த்்திபாிக் 
க்கை எடுத்துக்்்கபாங்க.  ்மய்ைப்்ன  
்்சபானனபார.
 ்்பாதும் மபாமபா..இது்வ ்்பாதும். 
 ் ர வ பா ை ி ல் ல  ம பா ப் ் ி ை  - 
க்க்கைில்  ் மலும் நூறு ் த்்திபாிக்க்க்கள் 
்த்ந்தபார ்மய்ைப்்ன . 
 ்சபாி மபாமபா..
 நெபான ்கிைம்்்றன!   எனறு எழு்ந்தபான 
அவன.  
 ்கிச்்சன ஜனனலின வைி்ை ்கண் 
்்கபாட்்பாமல் ்பாரத்துக் ்்கபாண்டிரு்ந்தபாள் 
அம்மு.
 நெிகலகமகை புபாி்நது்்கபாண்் 
்மய்ைப்்ன.   
 ஒருநெிமி்ம் இருங்க மபாப்்ிை..
 உங்கள் நெிச்்சை்தபாரத்்த விைபாவுல 
்கல்நதுக்்க முடிைபாம ் ்பாச்்சி ‘ணு’ என்னபா் 
்பால்ை நெண்்ர ்ரபாம்் வருத்்தப்்ட்்பார. 
எ்திரவீட்ல்தபான இருக்்கபார. உங்ககைப் 
்பாரத்்தபா ்ரபாம்் ்ச்ந்்தபாஷப்்டுவபார.
்்கபாஞ்சம் ் ்பாறுங்க..   எனற ் மய்ைப்்ன  

  8|

வழிவழி வநது நம்னம 

வளமொககும் கவின� வொழ  

விழிவிழி கவின� என்னும்

விளக்கறறு தநஞச வீட்டில
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 குைக்்ககரைின ்ககர்ைபாரத்்தில் ்்கபாக்கு 
ஒனறு ஒறகறக் ்கபாலில் நெினறு ்்கபாண்டிரு்ந்தது. 
துள்ைிக் ்்கபாண்டிரு்ந்த மீன்கைில் ஒனறு ்்கபாக்்கி்ம் 
வ்நது எனன ்்கபாக்்கபா்ர! உமது ஆ்கபாரத்க்தக் 
்்கபாத்்தபாமல் சும்மபா நெிற்கிறீர? எனறு ் ்கட்்து. அ்தறகு 
்்கபாக்கு ்்சம்்்வன ஒருவன வ்நது ஒட்டு்மபாத்்தமபா்க 
உங்கள் அகனவகரயும் ் ிடித்துச் ் ்சல்லப் ் ்பா்கிறபான 
எனறது. 
 இ்தகனக்்்கட்் அம்மீன உ்்ன உள்்ை 
்்சனறுவிட்்து. ்சில நெிமி்ம் ்கைித்து ்ல மீன்கள் 
்ம்ல வ்நது ்்கபாக்்கின முனபு துள்ைிைது. அகனத்து 
மீன்களும் ்்கபாக்்கி்ம் வ்நது உ்தவிக்்்கட்்ன. 
அ்தறகு ் ்கபாக்கு உங்ககை இ்ந்த குைத்்திலிரு்நது ் வறு 
குைத்்திறகு மபாறறிவிட்்பால் ்வண்டுமபானபால் நெீங்கள் 
்தப்்ிக்்க முடியும் எனறதும் மீன்களும் ்சம்ம்தித்்தது. 
 நெக்க்கு ஒவ்வபானறபா்க குைத்்திலிரு்ந்த 
மீன்ககை்ைல்லபாம் ்்கௌவிக் ்்கபாண்டு்்பாய் 
்சில மீன்ககைத் ்தினறு, மறற மீன்ககை ஒரு 
்பாகறைில் உலரகவத்்தது. குைத்்திலிரு்ந்த நெண்டு 
ஒனறிறகு ்தபானும் ்வறு குைத்்திறகுச் ்்சல்ல 
உள்ளுக்குள் ஆக்ச சுர்ந்தது. ்்கபாக்்கி்ம் எனகனயும் 
அவவி்த்்திறகுக் ்்கபாண்டுப் ்்பாங்கள் எனறு 
்்கஞ்சிைது. ஒப்புக்்்கபாண்் ்்கபாக்கு, நெண்க்யும் 
்்கௌவிக்்்கபாண்டு ்ற்ந்தது. 
  ்றக்கும் ்்பாது வைிைில் மீன்கைின 
முள்ளு்ல்்கள் ஆங்கபாங்்க ்சி்தறி இருப்்க்தக் 
்கண்்து நெண்டு. ்தன உைிரபாக்சைபால் நெண்டுக்கு ஒரு 
உ்பாைம் ்்தபானறிைது. அ்தனபால் ்்கபாக்்கபா்ர! நெீங்கள் 
என்மல் இரக்்கப்்ட்டு எடுத்துக்்்கபாண்டு வ்ந்தீர்கள். 
அங்்க என உறவினர்கள் ்லர இருப்்்தபால், எனகன 
மீண்டும் அங்்க ்்கபாண்டு ்்சனறபால் அகவ்ககையும் 
்கபாண்்ிப்்்ன எனறது நெண்டு. 
 ஆஹபா! நெமக்கு ்ைபா்கம் அடித்்தது எனறு 
ம்கிழ்ந்த ்்கபாக்கு மீண்டும் நெண்க்க் ்்கௌவிக் 
்்கபானறு ்கைை குைத்க்த ்நெபாக்்கிப் ்ற்ந்தது. 
குைத்துக்கு ் நெரபா்க வரும்்்பாது அதுவகர அகம்திைபா்க 
இரு்ந்த நெண்டு ்தன ்்கபாடுக்்கினபால் ்்கபாக்்கின 
்கழுத்க்த இரண்டு துண்்பாக்்கிவிட்டு குைத்து நெீபாில் 
விழு்நது உைிர ்ிகைத்துக் ்்கபாண்்து. 

நெீ்தி :
்ிறர ்்சபால்லும் ்ைபா்சகன்கள் அகனத்க்தயும் 
அப்்டி்ை ஏற்து நெனறனறு.
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1
நொசி வழிச்தசலலும் நறகொறறொய் நொளுமிந�
கொசினி கொத்�ருளும் கந�்வலொ - ்நசிககும்
த�ொண்டர் நலம்கொககும் த�ொல�மிழ் ்வந�்ன
அண்டு்வொர் தவலல அருள
2
தவலலும் வழிகொட்டி தவறறித்லொம்  ஈட்டவரும்
கலவி அளிப்்வ்ன கந�்வலொ - நலலுலககில 
்வண்டும் வரமளிககும் ்வந�னுனனப் ்ொட்தடழு�கித்
�ீண்டும் மககிழ்தவனககுத் �ொ  
3
�ொண்டவன் ஈன்ற �மிழ்மக்ன தசலவ்ம
கொண்்்ொர்க கருளககின்ற கந�்வலொ - ஆண்டவொ
தநறறி வழிவந� நீளபுகழ் நொ�்ன
தவறறி �ருமுன்றன் ்வல 
4
்வனலக கரத்்�ந�கி தவவவினன நீககவந�
கொனல இளஙக�கி்ர  கந�்வலொ - ஆனல்ிட்ட
தசஙகருப்புச் சொறொய்ச் தசழிப்ன் அருள்வ்ன
அஙகநலம் கொககுமுன் அன்பு 
5
அன்பு வழிநகின்(று) அககிலத்ன�க கொகககின்ற 
கன்னித் �மிழ்மக்ன கந�்வலொ - என்னனயும்
வலலத் �மிழர் வழிநகின்(று) உ்ர்ந�கிட்வ
தவலலும் வழிதசொல வினரநது
6
துய்் மனத்த�ழுநது தூ் �மிழ்வளர்ககும்
த்ய்கருனண மொரி்் கந�்வலொ – உய்்வழி
கொட்டும் �மிழ்ககடவுள �ொரணி்ில நீத்ன்றன்
்ொட்டில வந�மர்நது ்ொடு
7
்ொட்்ட �மிழ்த்்�்வ ன்ந�மிழர் கொப்்ி்ஙகள
கொட்டும் மனலவணஙகும் கந�்வலொ - நொட்்டொர்
�கினம்வணஙகும் ்சந�ொ �கிருமொல மருகொ
இனம்்்ொறறும் ்வந�ொ இணஙகு 
8
குன்றக குடி்ருளும் ்கொமகொ ஆறுமுகொ
கன்னல தமொழி்ழகொ கந�்வலொ - இன்னருளொல
நலலன எலலொம் நலமுடன் நொன்த்ற்வ
அலலன ்ொவும் அகறறு
9
அன்புக கரஙதகொண்(டு) அரவனணத்(து) ஆள்வ்ன
கன்னித் �மிழ்மறவொ கந�்வலொ -  இன்்மனழ
எஙகும் த்ொழி்வ்ன ஏரக்ன சொமிநொ�ொ
�ஙகும் வளமனனத்தும் �ொ
10
�ொனனத் �னலவ்ன �ண்ட்ொணித் த�ய்வ்ம
்சனனத் �னலவ்ன கந�்வலொ – ஆனன
முகத்்�ொன் இனள்்ன முத்�மிழ்க ்கொ்வ
அகம்நுனழநது நறதச்ல ஆககு

இ
ர

கா
ே

 ம
வ

ல்
மு

ரு
்க

ன
 வ

்ல
ங

்
்க

ே
கா

ன











 












   |85

 “அர்்ச.. அர்்ச!... எனறு ்சறறு 
்கண்ணைர்நது ்தகல்சபாய்த்்த எம்தரமகர 
எழுப்்ினபார ்சித்ரகுப்்தன.
 ‘‘மம். எனன…. ்சித்ரகுப்்தபா?”எனறு 
்பா்தி ்கண்்ககைத் ்திற்நது ்்கட்்பார.
 “ஒரு ்்கபாகலக் ்்கஸ் வ்ந்திருக்கு” 
எனறபார ்சித்ரகுப்்தன.
 “ம்…. வரச் ்்சபால் உள்்ை.” எனறு 
அனும்திைைித்்தபார.
 ஐ்நது ்்ர உள்்ை வ்ந்தனர. 
அவர்கள் ஐவகரயும்  ஒ்ர வபாிக்சைில் 
நெிற்கச் ்்சய்்தபார ்சித்ரகுப்்தன.
 ்தன ்சபாட்க்கை எடுத்துக்்்கபாண்டு 
எம்தரமர ்்சனறபார. ஐவபாில் மு்தலில் 
நெிற்வனி்மிரு்நது வி்சபாரகணகைத் 
்்தபா்ங்கினபார.
 “நெீ ்்சய்்த ்தவ்றனன ்்சபால் 
மபானு்பா” எனறு ்்கட்்பார.
 “நெபான ஒனனு்ம ்ண்ணல ரபாஜபா . 
்்கபாகல ் ண்ண்த ் பாரத்துட்டு இரு்ந்்தன. 
அவன ்தபான ்்கபாகல ்ண்ணினபான” 
எனறு நெபான்கபாவ்தபா்க நெினறவகனக் 
்கபாட்டினபான.
 “ம்ம்ம் ஹூம்ம்” எனறு ்தகலகை 
்ல்சபா்க ஆட்டிவிட்டு, இரண்்பாவ்தபா்க 
நெினறவனி்ம் ்்சனறு “நெீ எனன 
்்சய்்தபாய்? “ எனறு ்்கட்்பார. 
 “ஐைபா.. நெபான அவன ்்கபால ்ண்ண 
உ்தவி ்தபான ்்சஞ்்சன, ஆனபா ்்கபாகலை 
அவன ்தபான ்்சஞ்சபானுங்க, நெபான 
இல்கலங்க.» எனறபான.
 “ ஹூம்ம்” எனறு ்தகலகை ் ல்சபா்க 
ஆட்டிவிட்டு , மூனறபாவ்தபா்க நெினறவனி்ம் 
்்சனறு, “நெீ எனன ்்சய்்தபாய்” எனறு 
்்கட்்பார. 

 “்்கபாகலை நெபான ்தடுக்்கப் 
்்பா்னன ்சபாமி. அவன அைவுக்கு 
எனக்குப் ்லம் இல்லபா்த்தபால எனகனை 
அவன அடிச்சு ்கீைத் ்தள்ைிட்்பான. நெபான 
மைங்கி விழு்நதுட்்்ன. மனனிச்்சிடுங்க 
எனனபால ்்கபாகலைத் ்தடுக்்க முடிைல” 
எனறபான.
 “ம்ம் “ எனறு ்தகலகை ்ல்சபா்க 
ஆட்டிவிட்டு நெபான்கபாவ்தபா்க நெிற்வனி்ம்,
“நெீ எனன ்்சய்்தபாய் ? “ எனறு ்்கட்்க, 
அவன “ஓ “ ்வனறு அழுது்்கபாண்டு, 
“நெபான ்தபான ்்கபாகல ்ண்ணின ்பாவி. 
ஆத்்திரத்துல புத்்தி இல்லபாம என 
நெண்்கன்ை ்்கபானனுட்்்ன. எனனை 
மனனுச்்சிடுங்க.” எனறபான. 
 “ம்ம் “ எனறு ்தகலகை ்ல்சபா்க 
ஆட்டிவிட்டு ஐ்ந்தபாவ்தபா்க நெிற்வனி்ம் 
்்சனறு, “நெீ எனன ்்சய்்தபாய்? “எனறு 
்்கட்்பார.
 “நெபான ்தபான ்்கபாகல 
்்சய்ைப்்ட்்வன. ்தப்பு என்மலயும் 
இருக்கு. அவன ஆத்்திரப்்டுற மபா்திபாி 
நெ்்நது்கிட்்்ன அ்தபான அவன எனனை 
்்கபானனுட்்பான.” எனறபான.
 ்்ருமூச்சு்ன ்தன அபாிைகனகை 
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்நெபாக்்கிச் ்்சனறு அமர்ந்தபார எம்தரமர.
 ஐவகரயும் ்சறறு ்நெபாக்்கி விட்டு 
்தீரப்க் எழு்தினபார .
 “்சித்ரகுப்்தபா.. இக்த வபா்சித்து. நெபான 
எழு்திைது ்்பால ்்சைல்்டுத்து “ எனறு 
்தீரப்பு ஓகலகைக் ்்கபாடுத்்தபார.
 “ஆ்கட்டும் அர்்ச“ எனறு 
்தீரப்பு ஓகலகைப் ்ிபாித்து வபா்சித்்தபார 
்சித்ரகுப்்தன.
 “்்கபாகல ்்சய்்தவனும், ்்கபாகல 
்்சய்ைப் ்ட்்வனும் ்தங்கள் ்தவகற 
உணர்நது மனனிப்பு ் ்கபாபாிை்தபால் இவர்கள் 
இ ரு வ ரு ம்  ் ்ச பா ர க் ்க த் ்த ி ற கு  அ னு ப் ் ி 
கவக்்கப்்டுவபார்கள்.
 ் ்க பா க ல க் கு  உ ்த வ ி ை வ னு ம் , 
்்கபாகலகைச் சும்மபா நெினறு ்பாரத்துக் 
்்கபாண்டு இரு்ந்தவனும் நெர்கத்்திறகு 

அனுப்்ி கவக்்கப்்டுவபார்கள்” எனறு 
எழு்திைிரு்ந்தக்தப் ்டித்்தபார.
 ்தீரப்க்க் ்்கட்டு ஐவரு்ம 
அ்திரச்்சிைக்்ந்தனர .
 “ஐைபா… அப்்்பா நெபானுங்க!??” 
எனறு ்்கபாகலகைத் ்தடுக்்கச் ்்சனறவன 
்்கட்்பான.
 எம்தரமர எழு்நதுநெினறு,  “ மபானு்பா 
உனக்குத் ்தவகறத் ்தட்டிக் ்்கட்்க ்மலும் 
மனவலிகமயும் உ்ல் வலிகமயும் 
்த்நது பூ்லபா்கம் அனுப்்ி கவக்்கி்றன” 
எனறபார. 
 அகனவரும் வபாய் ் ிை்நது நெினறனர.
 “்தவறு ்்சய்ை உ்தவு்வன மட்டு 
மல்ல , ்தவகற வபாய் மூடி க்க்கட்டி ் பாரத்து 
நெிற்வர்களும் ்தண்்கனக்கு உபாிைவ்ர.” 
எனறபார எம்தரமர.

புறொனவ வனரந�ச் சிறுமி
்றகக விடுககிறொள
கொககி�த்ன�க ககிழித்து

சூரி்ன் எழு�கி்
கருப்புக கவின�
கொரிருள

பூந்�ொட்டத்�கில
்ட்டொம் பூச்சிகள
்ொடம் நடத்துககின்றன

விட்டிலகள
விளகனக அனணத்�ன
ஊ�கி ஊ�கி

ஆண்னமன்ப் த்ண்னம்ொகககி
அழனவத்து விடுககிறது
கொ�ல  ்�ொலவி

்ிச்னசககொரனின் வொழ்கனகன்
தமௌனமொய்ச் தசொலககின்றன
தமொய்ககும் ஈககள

்�ஙகும் மனழநீனர
விழுநது மனறத்�ன
்ழுத்� இனலகள

மீன்்்சும் ரகசி்த்ன�
ஒட்டுக ்கட்ககிறது
கனர்்ொர நொனர

தவறறுத் �ொளுககுள
ஒளிந�கிருந�து
ஓர் கவின�

விரல நகத்�கில
ஓர் தசொட்டுத் ்�ன்...
அமர்நதுச் தசன்ற ்ட்டொம்பூச்சி

             - கருமனலப் ்ழம்நீ

துளிப்்ொ
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சவறறி்யின இர்கெி்யம்

இன்னற் ்வனலன்
நொனள என ்ிற்்ொடொ்�! 

உன்னொல முடியும் என்றொல
உன் ்வனலன் 
்ிறரிடம் ்ணிககொ்�! 

நீ முன்்னற முன் 
உன் தசலவத்ன� தசலவிடொ்�! 

உனககு ்்னறறன� 
்்னொகககி தகொளளொ்�! 

த�ரி்ொத�ன்று எண்ணி
�னலகுனிநது நகிறகொ்�! 

முன்னவத்� கொனல 
்ின்னவககொ்�! 

எ�கிர்மனற்ொய் சிந�கித்து 
உன்னன வன�ககொ்�! 

ஒவதவொரு வழி்ிலும்
்நர்வழின் த�ரிவு தசய்! 

வொழ்வில தவறறி்ின் 
இரகசி்ம் உன்னிட்ம! 

அகீ்லகா ஜவு்பர
ஏத்�ொனள புத்�ளம்!

      

நீ

�கினமும் என்முன்்ன
நீ தசய்யும் குறும்பு
என் கவிககு கருவொனது இன்று! 

மு�லமு�லொய் நொம்
ஒன்றினணந� த்ொழுதுகள
நீ சிரிகக நொன் ரசித்� 
�கினஙகள
நீ ்்ச நொன் ்கட்ட 
வொர்த்ன�கள
இருகரம் ்கொர்த்து
இறுகககி விரல ்ிடித்து
உலொவந� நம் ஒறனற்டி
்ொன�கள
இப்்டி எ�னன தசொலவது 
நொம் ்சர்நது வொழ்ந� 
நொட்கனள ்றறி ! 

அழி்ொ ஓவி்மொய் 
என் மன�கில நீ இருகக
ஒவதவொரு தநொடியும்
என் தசவி்ரு்க 
உன் குர்ல ஒலிகக
என் ்ொர்னவ முழுதும் 
உன் விம்்ம் மலர
உணர்ககி்றன் நொன்
எனன ்ிரிநது நீ
தசன்ற கொலடி சத்�த்ன�! 

சில கொலம் என்்னொடு
வொழ்ந� நீ இன்று
மனல்்றி விட்டொய்
எனன ்ிரிநது!  

கொர்  இருளில பூத்� 
தவண்ணில்வ 
என் �விப்புகளுககும்
என் ஏககஙகளுககும்
்�கில தகொடுப்்ொ்்ொ! 
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விஷத்�கின் ்மலொனட்ொய் 
ஒரு
்ொலொனட ்்ொர்த்�கி்
உன்
மூன்றொம் விரல 
்்சுககி்றன்...!

இன்்மொய்
நீ எனன
இழுத்துக 
தகொடுககும்
முத்�த் �ழுவல
ஆைொ...!

சிவந�து என்்�கச் 
சிறு்மனி...!
சூடொனது உன்்�கப்
த்ரு்மனி...!

அ்�ொ ்ொர்...!
உன்்�கப் த்ருமூச்சு 

எனனப் ்ிரிந�
தவண்்மகம் த்றும்மூச்சொய்...!

ஆம்...!

நீ விடும்
முத்�ப்புனக

உன் ்�கத்ன� 
்மகத்�கில ்சர்கக
நொம் ்ொர்ககும்
ஒத்�கினக...!

- சீகதரட் ஆஃப் சிகதரட்

‘‘்ே ்கதிறுக்கல்’’  ேகா்வன

்சொதவன்ற மனழககுப் 
்ின்னொல கனடசி்ொக 
ஒரு மனழத்துளி 
்ச்னச இனலத்ொன்றின் மீது
்மல டப்த்ன்று 
ஆசனமிட்டு விடுககின்றது

அந�ப் ்ொரத்ன�
சுமகக முடி்ொ� அவவிளம் 
இனல நீர்த்துளின்
அப்்டி்் தமதுவொகத்
�ளளிவிடுககின்றது

இப்்டித்�ொ்ன சில 
்வனளகளில எஙகள சித்�மும்?
உளளத்�கில இனியும் �ொஙக 
முடி்ொ�வொறு ஏ�ொவத�ொன்று
ஊறதறடுத்து விடுககின்றது

நொமும் டகதகன்று
வொர்த்ன�களின் வடிவி்லொ
வொ்ின் மூல்மொ இலல 
ஒரு வட்சப் ஸ்டடஸின் மூலமொவது
தவளிப்்டுத்�கி விடுககின்்றொம்.

முஸலிைகா முஸ்்பகா
்்ரொ�னன ்�சி் கலவி்ற கலலூரி வளொகம்.

்்ரொ�னன.
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்்கபா் உணரச்்சி என்து எல்லபா 
மனி்தர்களுக்்கிக்ைிலும் ஏற்்க்கூடிை 
ஒரு ்்சைலபாகும். 

இருமனி்தர்களுக்்கிக்ைிலபான
புபாி்நதுணரவினகம,  ்ச்ந்்த்கம், வலி 
்கவகல, நெம்்ிக்க்கைினகம என்வறறின 
மூலம் இகவ ஏற்டு்கினறன. 

இ்தனபால் ்க்க, கு்ரபா்தம், 
்சண்க் உறவு்கள் முறிவு என்ன 
உறவு்களுக்்கிக்்ை வரு்கினறன.

்்கபா்ம் ஏற்டும் ்்பாது உ்லில்  
ஊக்்கி்கள் (hormones)   சுரக்்கப்்ட்டு 
்்சைற்டு்கினறன. ்மலும் ்்கபா்ம் 
்கவகல ஏற்டும் ்்பாது மூகைைிலுள்ை 
்கலங்கள் அைிவக்க்்கினறன.
 
உைவிைலபாைர்கைின ்கருத்துப்்டி
‘‘்்கபா்ம் ்மபா்சமபான உணரவல்ல என 
கூறு்கிறபார்கள்.’’  ்்கபா்த்க்த 
்வைிக்்கபாட்டும் வி்தத்்தில்்தபான அ்தன 
வி்பாீ்தங்கள் ்தங்கியுள்ைது. (்்தகவைறற 
வபாரத்க்த ்ிர்ைபா்கம், ்்தகவைறற 
்்சைற்பாடு்கைில் ஈடு்டு்தல்) .
  
ை்தபாரத்்த நெிகலைில் இரு்நது ்்கபா்த்க்த 
்நெபாக்கும்்்பாது ்்கபா்ம் ஏற்டும் ்்பாது 
மனி்தர்கள் சுைபா்தீன நெிகலைில் இரு்நது 
விலகு்கிறபார்கள். [ hormones (ஊக்்கி்கள்)
இன ்தபாக்்கத்்தினபால் ]  அ்தன ்்பாது 
்்சும் வபாரத்க்த்கள், நெ்வடிக்க்க்கள் 
்தனகனைறிைபாம்ல நெி்கழ்கினறன. 
இவவபாறபான வி்ைங்கள் ்்கபா்த்்தில் 
நெி்கழ்ந்தபாலும் மனி்தன சுைபா்தீன நெிகலகை 
அக்்ந்ததும் இரு உறவு்களும் இகண்நது 
மனனிப்பு ்்கட்டுக் ்்கபாள்வ்தன மூலம் 
்்கபா்ம் இல்லபாமல் ்்பா்கினறன.

்ஹபாிைபா ்பாைிஸ்
்ஹம்மபா்த்கம



மனழககொலம் 

த்ருவொனம் 
தகொட்டித்�ீர்ககும் 
த்ருமனழ...!

�னினம்ில 
புறகள ்மயும்
மொடு. அ�ன்
அருககில இரண்டு தகொககுகள..! 

தநடுநத�ொனலவில 
மனலயுச்சி்ில 
கனலநதும் 
�வழும் ்மகஙகள...!  

மனழ த்ய்் 
�்ரொகும் வொனம்..! 

கொய்ந� ்ிறகு 
புறகளுககு 
மககிழ்ச்சி்ில மனழ தவளளம்.

கொனல்நரத்து 
்னித்துளித்ொன்றில 
த்ருவொனம் 
குடி்்றும்.

    அ. செல்வரகாஜ். க. நொ. ஊர். 
    உடுமனலப்்்ட்னட
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்்திப்்்கம் : ்க்ப்பு ்்திப்்்கம்.

 ்க்ல் என்றபாரு இகறைின இக்ச.
 ‘‘்க்வுள் மற்ந்த ்க்வுச் ்்சபால்’’ 
எனற ்தகலப்்் ்க்லபா்க இக்சகை 
வைிைவிடு்கிறது.
 வனப்பும்,்மனகமயும் கூடிை ்சிறு 
மபானின விைிைக்சவின ்மனகமகை 
்்பானறது ்க்ல்.
 ்க்லின வைி்ை ்கபா்தகல, மனனர 
்ககை, இகறவகன ்பாடுவது இைல்்பா்க 
இரு்ந்தபாலும், ்க்ல் ்கவிஞர ஜினனபா 
அஸ்மிைின ்க்ல் இகறத்்தனகமகை 
்பாடுவ்தபா்க உணர்கி்றன.
 ்கபா்தலிைபா்க இரு்ந்தபாலும், இகறகம 
ைபா்க இரு்ந்தபாலும் முழுகமைபா்க நெம்கம 
ஒப்்ைிப்பு ்்சய்யும் ்்பாது்தபான,்்ரனபு 
்ிர்ஞ்சத்்தின ் ்்ரபாைி்ைன ்கபாலத்க்தக் 
்க்்நது மிைிரும்.
 எக்தயும் எ்திர்பாரபா்த ஒப்்ைிப்்ின 

ம்கத்துவம் ்்பாி்தல்லவபா? இ்ந்த ஒப்் 
ைிப்்ின மூலம் ்தபான ்கபா்த்லன்து 
்க்லின இக்சைபா்கிறது.
 ்க்ல் ்கவிஞர ஜினனபா அஸ்மிைின 
்க்லில் அத்்தக்கை இகறத்்தனகம 
்தனகன முழுகமைபா்க இக்சத்துக் ் ்கபாண்டி 
ருக்்கிறது.
 ்தனகன ்்தபாகலத்து ்தனகன 
்்த் ்்சபால்லும் ்க்ல் எத்்தகன ்தத்து 
வபாரத்்தமபான உண்கமகை எைி்தபா்க 
்்சபால்லி விடு்கிறது. மு்தல் ்க்லி்ல்ை 
எனகன ்்தபாகலத்து, அ்தன இகறத் 
்தனகமகை துய்த்துக் ் ்கபாண்டி ருக்்கி்றன.
 ஒவ்வபாரு ்க்சலும் ஒரு விைப்க் 
ஏற்டுத்்த்வண்டும், ்க்லின ்கபாஃ்ி 
ைபா்வபா, ர்தீஃப் இரண்டில் ஒனறு அக்த 
«்க்வுள் மற்ந்த ்க்வுச் ்்சபால்» முழுதும் 
அப்்ணிகை ்்சய்்கினறன.
 ்க்ல் ‘‘வபாஹ’’ ்்பா் கவக்்க 
்வண்டும். அத்்தகன ்க்லிலும் ‘‘வபாஹ’’ 
்்பா் கவத்து ்தனகன இக்சத்துக் 
்்கபாள்்கிறது: ‘‘்க்வுள் மற்ந்த ்க்வுச் 
்்சபால்» எனும் ்க்ல்.
 ்க்சல் ்கவிஞர ஜினனபா அஸ்மி, 
நுண்கமைபான ்்சபாற்ககைக் ்்கபாண்டு 
ர ்ச ி ்க ர ்க ளு க் கு  ்க ் க ல  அ னு ் வ ி ப் 
்்தற்கபான சூைகல உருவபாக்்கி ்த்நதுள்ைபார.
 ்்பாதுவபா்க ஒரு ‘‘்ஷர’’ உருவபானப் 
்ிறகு அடுத்்த ் ஷர உருவபா்க ் ல ஆண்டு்கள் 
ஆ்கலபாம்.அப்்டிைபா்க ்தனனிைல் ் ில் அகவ 
அகமயும் ்்பாது அ்ந்த ்க்ல் முழுகமப் 
்்றும்.
 அ்தனபால்்தபான ்க்ல் ்கவிஞர 
ஜினனபா அஸ்மி அவர்கள் ப்த்்்தபான்து 
ஆண்டு்கள் ்கைித்து ‘‘்க்வுள் மற்ந்த ்க்வுச் 
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்்சபால்’’ எனற ்க்கல ்வைியுல்கின 
்்சவி்களுக்கு இக்சக்்க விட்டிருப்்்தபா்க 
உணர்கி்றன.
 ஒவ்வபாரு ்க்சகலயும் ஆய்்நது எழு்த 
மனம் ஆக்சக் ்்கபாண்்பாலும், இனி்மல் 
இக்்க்கல இக்சக்்க இருப்்வர்கைின 
உணரும் உபாிகமகை ்றித்்தலபா்கிவிடும் 
என்்தபால் ஆக்சக்கு அகணைிடு்கி்றன.
 எனினும், அகணச் சுவர வைி்ை 
்க்சியும் நெீ்ரன ்சில ்க்ல்்கைின இக்ச 
்ததும்்ி ்வைிவருவக்த ்தக் ்்சய்ை 
ஏலவில்கல..

உனகன
்நெபாில் ்பாரப்்து சு்கம்
நெிகனத்துப் ்பாரப்்து
அக்த வி்ச் சு்கம்»

 எத்்தகன நுண்கமைபான ்தத்து வத்க்த 
உள்ை்க்்கிை ்க்ல்.இஸ்லபாத் ்திலும், க்சவ, 
கவணவத்்திலும், இகறகை உருவமறற 
நெிகலைி் ல ்்தபாைக்கூடிை ஒரு நெிகல்ை 
்க்்திைின உனன்த நெிகல எனறு ்்சபால்லப் 
்ட்டிருக்்கிறது. அது இகறத்்தனகமக்கும், 
்கபா்தலுக்கும் ் ்பாரு்நதும்.
 ்கபா்தகல ்கபாண்்வருக்கு ்கபா்தகல 
யும், இகறத்்தனகமகை உணர்ந்தவருக்கு 
இகறத்்தனகமயும் இக்சக்்கிறது ்க்ல், 
ர்ச ி்கருக்கு ஏறறது எது்வபா அக்த 
அவ்ர இக் ்க்லில் இரு்நது இக்சத்துக் 
்்கபாள்ைலபாம். ‘‘வபாஹ’’ ்்பாட்ரு்வபாம்.
 ்கபா்தலின வைி்ை ்தபான இகறத் 
்தனகமகை அக்ை முடியும் என்க்த 
ஓ்ஷபாவும், சூஃ்ியும், ்்னனும் ்்சபால் 
்கிறது. அக்த்ை ‘‘்க்வுள் மற்ந்த ்க்வுச் 
்்சபால்’’ ்க்லும் உறு்திப்்் இக்சக்்கிறது.
 ்கபா்தலின ்சிறகு்ககைக் ்்கபாண்டு 
்தபான இகறத்்தனகமகை ்நெபாக்்கி ்றக்்க 
முடியும்.
 ்சிறக்கயும்,்றத்்தகலயும் வபானுக்கு 
ஒப்்ைிப்பு ்்சய்து விடும் ்றகவைபா்க 
«்தபான» என்க்த ஒப்்ைிப்பு ்்சய்்த ்ின 
நெபாம் இக்்க்லின மூலம் ்கபா்தகல்ைபா/ 
இகறத்்தனகமகை்ைபா அக்ை முடியும்.
 ர்சி்கனுக்கும்,்கவிஞருக்கும் இக்்ை 
உள்ை இக்்வைிகை குகறத்து, இரு 

வகரயும் இகணக்்கிறது ‘‘்க்வுள் மற்ந்த 
்க்வு ்்சபால்’’ ்க்லில் இக்ச ்ைன வைியும் 
இகறத்்தனகம.
 புபாிைபா்தவர்களுக்கு ்க்ல் ்கபா்தல் 
்கவிக்தைபா்க மட்டு்ம ்கபாட்்சிைைிக்கும்.
 ்க்ல் எனற அர்ின ்்கபாக்கை, 
இலக்்கிை அைக்க எல்்லபாருக்கும் ் ்கபாண்டு 
்்சரக்்கவும், ர்சி்கர்கைின ்சி்ந்தகனகை, 
துய்த்்தகல ்மம்்டுத்்த ்்ரன்்பாடு இக் 
்க்கல ்வைிைிட்டு இருக்கும் ்க்ல் 
்கவிஞர ஜினனபா அஸ்மிகை வபாழத்்தி 
்க்கல இக்சப்்்பாம்.
 அய்ைபா ஈ்ரபாடு ்தமிழன்ன அவர 
்கைின அணி்நதுகரயும், அய்ைபா மு்கமது 
்பாட்்சபா அவர்கைின ஆய்வுகரயும் ்வகு 
அருகமயும், ர்சிக்்கத்்தக்்கதும் ஆகும்.
பு்தி்தபா்க ்க்கல அணுகு்வபாருக்கு ஒரு 
வைிக்்கபாட்டிைபா்கவும் உள்ைது. வைிக்்கபாட்டி 
்களுக்கு நெனறியும்,அனபும்.
 ்க்ப்பு குழுமத்்திறகும், நெிரவபா்கி 
ஜினனபா மறறும் ்்தபாைகம்கள், ஓவிைர்கள் 
அகனவருக்கும் நெனறியும், ்பாரபாட்டும், 
மனம் நெிகற்ந்த வபாழத்துக்்களும்.
 அட்க்ப்்்ம் ் வண்கம நெிறத்்தில் 
வடிவகமக்்கப்்ட்டிருப்்து அவரவருக் 
்கபான இக்சகை அவரவர இக்சத்துக் 
்்கபாள்ளுங்கள் என ்்சபால்வ்தபாய் உணர 
்கி்றன.
 ஓபாிரு ்க்கல மட்டு்ம ்்சபால்லி 
ைிருக்்கி்றன. ஏ்னனில் சுகவக்கும் இனி 
கமகை அவரவர ்டித்து சுகவக்்கட்டும் 
என்்தற்கபா்க ்தபான.
 என்றனறும் அனபு்ன
 ்்கபா.லீலபா.
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 இ்ந்த  உல்கில்  அவ்தபாித்்த  எல்லபா  
உைிர்கைின   வபாழநெபாளும்  ,இறு்தி   நெபாளும்  
்ிரம்ம  மரத்்தின  இகல்கைில்  குறிக்்கப்  
்ட்டிருக்கும். ஒரு  உைிபாின  ஜனனம்  
மு்தல்  மரணம்  வகர  உள்ை  எல்லபா  
நெ்வடிக்க்கயும்  அ்ந்த  இகல்கைில்  
்்பாறிக்்கப் ்ட்டிருக்கும்.
 ்ிரம்ம  மரத்்திலிரு்நது  ஒரு  இகல  
உ்திர்கிறது  எனறபால்  இ்ந்த  உல்கில்  ஒரு  
உைிர  ்்பா்க  ்்பா்கிறது  எனறு  அரத்்தம் 
.ஒவ்வபாரு ்ிரம்ம மரத்்தின  
இகலைிலும்  ஒவ்வபாரு  உைிபாின  
்்ைரும், வபாழக்க்க  நெி்கழவு்களும்  
எழு்தி  இருக்கும்?
 ்ிரம்ம  மரம்  ்க்வுள் , 
்்தவர்கள் ,வபானவர்கள்  மட்டு்ம  
அறிை  கூடிை  ர்க்சிை  அ்தி்சை  
மரமபாகும். ்சபா்தபாரண மபானி்ரக்கு  
எல்லபாம்  அ்ந்த  மரம்  புலப்்்பாது.
 ்க்த்்தல், ்கபாத்்தல், 
அைித்்தல்  ஆ்கிை  மூனறு  ் ்தபாைில்்ககையும்   
்க்வுள்    ்ிரம்ம  மரத்்தின  மூல்ம  இப்  
்ிர்ஞ்சத்்தில்   நெ்த்்தி  வரு்கிறபார.
 மனி்த  இனம்  ்்தபானறி  ்ல  
நூறறபாண்டு    ஆ்கியும்  இதுவகர  ்க்த் 
்தலிலும் மனி்த  உைிர்ககை  அைித்்தலிலும்  
இதுவகர  எ்ந்த  ்சிக்்கலும் , ்ிரச்கனயும்  
ஏற்ட்்்தில்கல !
 21 ஆம்  நூறறபாண்டு மனி்தர்கள்   
வபாழும்  பூ்லபா்கம்  வ்ச்நத்க்கு   

்கல்ைபாணமபா்கி  அஞசு  வருஷம்  ஆச்சு 
அவனுக்கும்  ்சபாி  அவன  ்்பாண்்பாட்டி  
்கனி்மபாைிக்கும்  ்சபாி  எ்ந்த  குகறயும்  
இல்கல ஆனபால்  அவர்கள்  வீட்டில்  
இனனும்  மைகல  ் ்சல்வம்  மலர வில்கல. 
அவன  ்வண்்பா்த  ்்தய்வம்  இல்கல. 
்்பா்கபா்த  ்்கபாைில்  இல்கல.
 வ்ச்ந்தின  ் பா்சமலர ்கல்ைபாணிக்கு  
்கல்ைபாணமபா்கி  எட்டு  வருஷம்  ஆச்சு 
்கல்ைபாணிக்கும்  ,அவள்  ்கணவன  ்தங்க 

ரபாஜுக்கும்  எ்ந்த  குகறயும்  
இல்கல  எனறு  மருத்துவர்கள்  
்்சபால்லி  விட்்னர .அவர்கள்  
இல்லற  வபாழக்க்கயும்  எ்ந்த  
குகறயுமினறி  ்ச்ந்்தபாஷமபா்க்வ 
் ் பா ய்   ் ்க பா ண் டி ரு க் ்க ி ற து , 
இரு்நதும்  அ்ந்த  வீட்டில்  இனனும்  
மைகல  ஒலி இக்சக்்கபா்தது  ஏன? 
எ ன று   பு பா ி ை பா ்த   பு ்த ி ர பா ்க ் வ  
இருக்்கிறது. குை்நக்த  ்்சல்வ 

்மல்லபாம்  ஆண்்வன  ்்கபாடுக்்கிற  வரம் 
எனன  ்்கபா்்மபா  ்்தபாிை வில்கல  அ்ந்த  
குடும்்த்்திறகு  ஆண்்வன  இனனும்  
குை்நக்த  ்்சல்வத்க்த  ்்கபாடுக்்க வில்கல. 
்த ன து   ம ்க ன   வ ்ச ்ந து க் கு ம்   கு ை ்ந க ்த  
இல்கல,்தனது  ம்கள்  ்கல்ைபாணிக்கும்   
குை்நக்த  இல்கல ்மபாத்்தத்்தில்  என  
வபாபாிசு்கைபான குடும்்  விைக்கு்களுக்கு  
அவர்கள்  வபாழவில்  ்தீ்   ஒைி  ஏறறுவ்தறகு 
குை்நக்த  ்்சல்வத்க்த  ்்கபாடு  ஆண்்வபா 
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இரு்ந்திரு்ந்தபால்   இவர்கள்  ்கபா்தல்  முனபு  
அவர்கள்  ்கபா்தல் எல்லபாம்  ்்தபாறறு  ்்பாய்  
இருக்கும். இவர்கள்  ்கபா்தலுக்கு எல்கல்கள் 
இல்கல  இவர்கள் அனபுக்கு அை்வ  
இல்கல. அ்ந்த  வபானத்்தின  நெீைத்்தபால்  கூ்  
இவர்கள்  ்கபா்தகல  அைவி்   முடிைபாது. 
அ்ந்த  ்சமுத்்திரத்்தின  நெீரபால்  கூ்  இவர்கள்  
்கபா்தகல  மூழ்கடிக்்க  முடிைபாது . மண்ணுக்குள்  
இவர்கள்  புக்த்ந்தபாலும் ,்தீைினபால்  இவர்கள்  
உ்ல்்கள்  அைி்ந்தபாலும்  அவர்கள்  ்கபா்தல்  
அவர்கள்  ஆனமபாவிலிரு்நது  அைிைபாது . 
 ்ச பா ்த ி ,  ம ்த ம் ,  ் ம பா ை ி   ்க ் ்ந ்த து  
இவர்கள்  ்கபா்தல். ்ிபாிைபா ்பாரம்்பாிை 
்தமிழ  மரக்  ்சபார்ந்த  குடிைபானப்  ்்ண். 
ஹபாி ்்தலுஙகு  ்ிரபாமண  குடும்்த்க்த  
்சபார்ந்தவன எ்ந்த  ்சம்்்ந்தமும்  இல்லபாமல்  
ஒருவர  மீது  வரும்  உண்கமைபான  அன்்  
்கபா்தல்   ஆகும் . அ்ந்த  அனபு   ்தபான  இவர்கள்  
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எனறு  அனு்தினமும்  ்வண்டினபாள்  வ்ச்நத் 
- ்கல்ைபாணிைின ்தபாய், ்திரு நெள்ைபாருக்கு  
்்சனறு  ்சனி  ்தபாி்சனம்   ்்சய்து  வ்ந்தபால் 
நெம்கம ்ிடித்்த ்தீகம்கள் விலகும் எனறு 
்சபாஸ்்திரம் ்்சபால்்கிறது ஒருவர  ்்தபாி்ந்்தபா, 
்்தபாிைபாம்லபா  முன  ்ஜனமத்்தி்லபா, 
அல்லது  வபாழ்கினற  ்ிறவிைி்லபா  ்்சய் 
்கினற  ்பாவத்்திறகு  ்தண்்கன  உண்டு  
எனறு  இ்நது  ்சபாஸ்்திரம்  ்்சபால்்கிறது. 
அ்்த  ்சமைத்்தில்  மனம்  ்திரு்ந்தி ஆத்மபாரத்்த 
மன்்தபாடு   ்சனி  ்்கவபாகன  ்தபாி்சனம்  
்்சய்யும்  ்்பாது  உங்கைின  ்பாவங்கள்  
விலகு்கிறது  எனறு  இ்நது  ்சபாஸ்்திரத்்தில் 
இருக்்கிறது என்க்த  வ்ச்நத் - ்கல்ைபாணிைின 
்தபாய் ்மன்கபா  ்டித்்த்தபால்  வபார்ந்்தபாறும்   
்தன  ம்கனுக்்கபா்கவும், ம்களுக்்கபா்கவும்  
்சனி  ்்கவபாகன  வணங்கி ்நெய் விைக்கும் 
்்பாட்டு வ்ந்தபாள்.
 நெிச்்சைம்  வ்ச்நத் - ்கனி ்மபாைி  
்தம்்்திக்கும், ்கல்ைபாணி - ்தங்கரபாஜ  ்தம்்்திக் 
கும்   ஆண்்வன  குை்நக்த  ்்சல்வத்க்த  
்்கபாடுப்்பான  எனற  நெம்்ிக்க்கைின  
ஒைிைில்  அ்ந்த  குடும்்ங்கள்  வபாழ்நது    
வரு்கிறது .
 அவர்களுக்கு  ்ிறக்்க  ்்பாகும்  
குை்நக்த்கள்  அ்திரஷ்்சபாலி்கள் ஏ்னன 
றபால் அ்ந்த  குடும்்ம்  குை்நக்த்ககை 
்்தவக்த்ககை ்்பால  வைரப்்பார்கள் 
,துன்த்க்த, வறுகமகை  அறிைபா்தவர்கைபா்க  
வைரப்்ர. அனக்யும், ்பா்சத்க்தயும்   
்பா்லபாடும், ்்த்னபாடும்  ஊட்டி, ஊட்டி  
வைரப்்ர. எ்ந்த  ்்தவக்த்களுக்கு  
அ்ந்த  குடும்்த்்தில்  ி்றக்்க  ்்கபாடுத்து  
கவத்்திருக்்கிற்்தபா? ஹபாி - ி்பாிைபா  இகண  

ி்பாிைபா்த  ்கபா்தலர்கள். உல்கில்  இவர்ககை  
்்பால  ஒரு  ்கபா்தலர்ககை  ைபாரபாலும்  
்பாரத்்திருக்்க  முடிைபாது. அவவைவு புனி்த 
மபான  ்கபா்தல்  இவர்களுக்ைது  .ஒரு  
நூறறபாண்டு  முனபு   உள்ை   ்கபாலத்்தில்  
இவர்கள்  ி்ற்ந்திரு்ந்தபால்  இவர்கள்  
்கபா்தல்  வரலபாறபா்கி  இருக்கும். ஹபாி  
மட்டும்  ஒரு  அர்சனபா்க, ்்சல்வ்ந்தனபா்க  
இரு்ந்திரு்ந்தபால் ப்பாிைபாவுக்்கபா்க  ஆைிரம்  
்்கபாடி  ்தபாஜமஹபாகல  இப் ி்ர்ஞ்சத்்தில்  
உருவபாக்்கி  இருப்்பான. அம் ி்்கபா்்தி 
- அமரபாவ்தி  உைி் ரபாடு  இப்்்பாது  
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இருவகரயும்  இகணத்்தது. எங்்க்ைபா  
ஆ்ந்திரபாவில்  ஒரு  ்கிரபாமத்்தில்  ்ிற்ந்த  
ஹபா ிகையும்,  எங்்கபா  ்தம ிழநெபாட்டில்  
உள்ை  ஒரு  மகல வபாழ  நெ்கரத்்தில்  ்ிற்ந்த  
ப்பாிைபாகவயும்  அறபு்தமபான  ்கபா்தல் ்தபான  
வபாழவில்  ஒனறிகணத்்தது.
 ்ல  ்ிரச்்சகன்ககை  ்கபா்தலபால்  
்சமர்சமபாக்்கி, ்ல  ்மபா்தல்்ககை  எல்லபாம்  
்கபா்தலபால்  மண்ணபாக்்கி, இப்்்பாது  ்கல்ைபா 
ணம்  வகர வ்ந்திருக்்கிறது. ்கல்ைபாண  ்்த்தி  
குறிக்்க  ்ட்்து்ம  இவர்கள்  மு்கத்்தில்  
பூத்்த  புனனக்கக்கு  அை்வ  ்கிக்ைபாது. 

 ஒரு  நெபாள்...
 பூ்லபா்கத்்தில்  வபானம்  ்திடீ்ரன    
்்கலில்  இருட்டிைது  .சூபாிைன  ்திடீ்ரன   
மபாைமபானது, சுட்்்பாிக்கும்  சூபாிைன  மகற்நது  
சூறபாவைி  ்கபாறகற  வீ்சிைது அப்்்பாது மகை   
வபானத்க்த  ் ்பாத்து  ் ்கபாண்டு  ஊத்்திைது.
 ்கல்ைபாண ்தபாலி  வபாங்க  நெக்க  
்கக்க்கு  வ்ந்த ஹபாி  ்தபாலிகை  வபாங்கி  
்்கபாண்டு ்திரும்் வீட்டிறகு ்்சல்ல ்திரும் ி்  
்்கபாண்டிருக்கும் ் ்பாது   இ்ந்த  ்கன  மகைைில்    
மபாட்டி  ்்கபாண்்பான. இனனும்  அகர  மணி  
்நெரத்்திறகுள்  ி்பாிைபா  வீட்டிறகு   ்்சல்ல  
்வண்டும்  இ்தனபால்  மகைகையும் ்கண்டு 
்்கபாள்ைபாமல்   க்க்க்க  ஓட்டிக்  ்்கபாண்டு  
்்சனறபான.
 வபா்கனத்க்த  ஓட்டிச் ்்சனற   
அத்்தருவபாைில்  ப்பாிைபாவின ்்பான  ்கபால்  
்வறு  வரு்கிறது. இப்்்பாது  அவனது  
்மபாக்ல்  ்்பான ்்தபா்ர்நது  ஒலித்து  
்்கபாண்்்  இருக்்கிறது . அவன  அட்்ண்ட்  
்்சய்ை்வ  இல்கல. ்கபாரணம்...
 ்்தவ்லபா்கத்்தில் இரு்நது ஹபாிைின  
்்ைர  ்்தித்்த  ்ிரம்ம மரத்்தின ்ிரம்ம  
இகல  பூமிகை  ்நெபாக்்கி  உ்திர்கிறது ,
 வபானிலிரு்நது வ்ந்த அ்ந்த   ்ிரம்ம  
இகல பூமிகை  ்்தபாடும்  ஒரு  ்நெபாடிக்கு  
முன ஹபாி  இ்ந்த  மண்ணில்  ்ிணமபா்க  
்சபாி்ந்தபான.
 ஆம் ஹபாி  இப்்்பாது  உைி்ரபாடு  
இல்கல ,்கனத்்த  மகைைபால்  மின்சபார  
்கம்்ி  ்்ச்தமக்்நது  ்ரபாட்டில்  க்க்்கில்  
்்சனறு  ் ்கபாண்டிரு்ந்த  ஹபாி  மீது  விழு்ந்தது 
அ்தி்க வபாட்ஸ்  மின்சபாரம்   ்தபாக்்கி  ்சம்்வ  
இ்த்்தி்ல்ை  ஹபாி  ்லிைபானபான.
 மபாப்்ிகை  ்்கபாலத்்தில்  மணவகற  
ஏற  ் வண்டிைவன,்ிணவகற  ் ்சனறபான  
்ச்லமபா்க.
 ்ிபாிைபாவுக்கு அவன  இல்லபா்த  
வபாழக்க்ககை  இ்ந்த  உல்கில்  நெிகனத்து  
கூ்  ்பாரக்்க  முடிை  வில்கல அ்தனபால்  
ைபாரும்  ் ்சய்ை  கூ்பா்த   முட்்பாள்  ்தனத்க்த   
அவள்  துணி்நது  ்்சய்்தபாள்.
 ஆமபாம்  ்தன  வபாழக்க்க  ்தகலவனுக் 
்கபா்க, ்கனவுல்கி்ல்ை  குடும்்ம்  நெ்த்்திை  
்தன  ்கணவனுக்்கபா்க , ்தன ஆத்மபாரத்்தமபான   
்கபா்தலின  ்கபா்தலுக்்கபா்க, ்தன  உைிபாின  

ச்காடைகாம்! ேது்வ! 

கனல்ொ� கனவுகள
        கனமொன ்்ொதும்
த�ொனல்ொ� துன்்ஙகள
        த�ொடர்கன�்ொய் த�ொடரும்

விடி்ொ� த்ொழுதுகள
         விடிநத�ன்ன லொ்ம்
வி்ொ�கி்ில விழுந�கிட்ட
         கணவனின் அவலம்

்களொது  குடி்ில
        மூழ்ககிட்ட மன�கில
்கொளொறு உடம்்ில
        குடித்ன தகொளளும்

தகொண்டவனின் து்னரப்
        ்ொர்கக இ்லவிலனல
து்ிலொ� இரவுகள
         இரககமறறு  கழியும்

மன்னவனின் மன�கினி
        மீண்தடழுநது விட்டொல
குதூகலம் கொணும்
      து்ரறுத்துக குடும்்ம்

மனல்ொன ்சொகம்
         ்னி்ொக மனறயும்
உளளஙகள பூரித்து
       உவனகக தகொண்டொடும்.

நொககி. ஆர். ரொ்ஜந�கிரன்
நொககி்ம்்ட்டி.்சலம்.
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உைிருக்்கபா்க  ்தனது  உைர்ந்த, புனி்தமபான  
உைிகர  ்தன  ்கபா்தலுக்்கபா்க  ,்தனது  
ஹபாிக்்கபா்க  விஷம்  குடித்து  துற்ந்தபாள்.
 அனறு  ்சனிக்்கிைகம  ்வறு .அஙகு  
கூடி  இரு்ந்தவர்கள்  வபாய்ை  வச்சுக்்கிட்டு   
சும்மபா  இல்லபாம  வபாய்க்கு  வ்ந்தக்த  
எல்லபாம்  ்தன  இஷ்த்துக்கு  ்்்சினர, 
இ்ந்த  ்லபா்கத்துல  ்தபான  அவபா  லபா்ை  
ஒண்ணபா  ்்சர  முடிைல,வபாை  முடிைல, 
ஆனபா  ் ்சபாரக்்கத்துல  அவங்க  ்கல்ைபாணம் 
நெிச்்சைமபா   நெ்க்கும். அவங்க  ்ண்ண  
புண்ணிைம்  நெிச்்சைம்  ்்சபாரக்்கத்துல  
்்சரக்கும். நெிச்்சைம்   அ்ந்த  ்லபா்கத்துல 
அ்ந்த  ்ிள்கைங்க   ்ச்ந்்தபா்சமபா  இருப்்பா.
ைபார  ்கண்ணு  ்ட்்்்தபா  ்ிள்கைங்க   
இப்்டி  வபாழுற  வைசுல  இப்்டி  ் பா்திைில  
துள்ை  துடிக்்க  ்்பாய்ட்்பா. ்்ருமபா்ை  
இது  உனக்்்க  அடுக்குமபா?
 ்ைபாவ... சும்மபா  இருக்்கிறப்்்பா  
அ்ந்த ்்ருமபாை  எதுக்குைபா   இழுக்்கிற, 
எல்லபாம்  அ்ந்த  ்சனி  ் ண்ணுற  ் வகலைபா, 
எல்லபாம்  அவன  ்்சய்யுற  சூழச்்சி. 
 சும்மபாவபா  ்்பாிைவங்க  ்்சபான 
ன பா ங ்க .  ்ச ன ி   ் ் பா ண ம்   ்த ன ி ை பா  
்்பா்கபாதுனனு இனகனக்கு  ்சனி  ்கிைகம 
்வற. அதுக்கு  உ்க்ந்த  நெபாள் ,அ்தபான  ்சனி  
அ்தன  ்வகலகை  ்கபாட்டிடுச்சு. எப்்டி 
எப்்டி்ைபா நெல்லபா வபாை   ் வண்டிை  ் ்சங்க 
அநெிைபாைமபா ்்பாய்ட்்பாங்க்ை. ்சனி, இது  
உனக்்்க  நெிைபாைமபா இருக்்கபா எனறு அஙகு 
கூடிைிரு்ந்தவர்கள் ஒரு ்சிலர  புலம்்ினர. 
 இக்த  எல்லபாம்  வபானத்்தில்  இரு்நது  
்்கட்டு  ்்கபாண்டிரு்ந்த  ்சனி ்்கவபாகன 
்ரபாம்்வும் ்்கபா்ப் ்டுத்்திைது. ்க்த்்தல், 
்க பா த் ்த ல் ,  அ ை ி த் ்த ல்   ஆ ்க ி ை   மூ ன று  
்்தபாைிகலயும்  ்க்த்்த  இகறவ்ன 
்்சய்்கிறபான, அப்்டி  இருக்்க ஒனறு்ம  
்்சய்ைபா்தவன  மீ்தல்லவபா இ்ந்த  மக்ைர்கள் 
வீண்   ்ைி  சுமத்து்கிறபார்கள். 
 ஒ ரு வ ன   ் க ் க் கு ம்   ் ் பா ் ்த  
அவனது  ஆயுள்  ்கபாலம்  குறிக்்க  ்ட்டு  
விடு்கிறது அவன  நெல்லவனபா , ் ்கட்்வனபா  
என்க்த  ்கணக்்கிட்டு  ்்சபாரக்்கம், நெர்கம்  
அனுப்்ி  கவக்்க  ்டு்கிறபார்கள்.
 ஒருவன  எவவைவு  நெல்லவனபா்க  
இரு்ந்தபாலும்  ்சபாி ,அவனது  வி்தி ,ஆயுள்  

முடி்நது   விட்்து  எனறபால்  அவனது   
இவவுல்க  வபாழக்க்க  முடிை  ்்பாவது  
உறு்தி  ஆ்கி  விடு்கிறது ,்ிரம்ம  மரத்்தில்  
இரு்நது  ்்ைர  ்்பாறிக்்க  ்ட்்  ஒரு  
்ிரம்ம  இகல  உ்திர்ந்தபால்  அவன  உைிர  
இ்ந்த  பூ்லபா்கத்்தில்  ்்பாவது  ஆைிரம்  
்ச்தவி்கி்தம்  உறு்திைபான  ஒனறு.
 அப்்டி  இருக்்க  இ்ந்த  ம்தி ்்கட்்  
மனி்தர்கள்  எனகன  ஏன   குகற  கூற  
்வண்டும்  எனறு  வருத்்தப்  ்ட்்பார  ்சனி  
்்கவபான.
 ஒருவன  ்திட்டினபால்  கூ்  ்ரவபா 
ைில்கல, அ்ந்த  இறப்்ிறகு  வ்ந்த  ஒட்டு  
்மபாத்்த  கூட்்்ம  அல்லவபா  எனகன  
்திட்டு்கிறது.
 இகறவபா நெீ  இக்த  எல்லபாம்  ் ்கட்்க  
மபாட்்பாைபா ?
 இகறவன   ்சனி ்்கவபான  முன  
்்தபானறினபார;
 ்சனி  ்்கவபா்ன  வருத்்தப் ்்பா்்த 
,இற்ந்த  நெ்ர்கைின  மீது  ்்கபாண்்  
அன்பா்ல மட்டு்ம  கூடி  இரு்ந்த  கூட்்ம்  
உனகன  ்திட்டிைது,்திட்டு  உனக்கு  
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விழு்ந்தபாலும்  அ்தன  ்லன, ்பா்திப்புக்கு  
உபாிைவன   நெபா்ன  ஆ்வன, நெீ  வருத்்தப்  
்்பா்்த.
 ்சில  ் நெரங்கைில்  நெல்லவர்கைின  
உைிகரயும்  இைம்  வை்தி்ல்ை  ் றித்து  
விடு்வன, இதுவும்  என  வி்தி்கைில்  ஒனறு. 
அ்ந்த பூமிைின  உல்கம்  நெிர்ந்தரம்  இல்லபா்தது, 
விகரவில்  அைிைக் கூடிைது. இறக்கும்  வகர  
்ிறருக்கு  ் ிர்ைபாஜனமபாய்   இருக்கும்  
நெல்லவனுக்கும்  ்்கட்்து  ்்சய்்வன  
பூ்லபா்கத்்தில்  மட்டும் ,அடுத்்தவரக்கு  ் ்கட்்து  

்்சய்யும்  ் ்கட்்வனுக்கும்   நெல்லது  ் ்சய்்வன  
பூ்லபா்கத்்தில்  மட்டும்  ஆனபால்  அகவ  எல்லபாம்  
மபாகை, இ்ந்த  உல்க்ம  நெிர்ந்தரமபானது,இ்ந்த  
்ம்லபா்கத்்தில்  நெல்லவரக்கு   ்்சபாரக்்கம்  
்கிக்க்கும், நெல்லது  ்்சய்யும்  மனி்தர்கள்  
்்தவர்களுக்கு  இகணைபா்க  நெ்த்்தப் 
்டுவபார்கள். நெல்லவர்களுக்கு  ம்கிழச்்சி   
மட்டு்ம  இவவுல்கில்  ்கிக்க்கும் ்்கட்்வர 
்களுக்கு  ்்கபாடுகமைபான, ்்கபாடூரமபான   ்தண் 
்கன்களும்,  நெர்கமும்  ்தபான இஙகு  ்கிக்க்கும். 
ஒவ்வபாரு  ்நெபாடியும்  ்்கட்்வர்களுக்கு  
அவர்கள்  ஆனமபா  ்வ்தகன  அக்யும் 
அைவுக்கு  ்சித்ரவக்த  ்்சய்ைப்  ்டுவபார்கள் 
,இகவ  எல்லபாம்  என  ்திருவிகைைபா்ல்்கைில்  
ஒனறு  எனறபார ்க்வுள்.
 இகறவபா இரு்ந்தபாலும் அ்ந்த  ்கபா்தல்  
்ஜபாடி்ககை  இனனும்  ்்கபாஞ்ச  ்கபாலம்  
வபாை  கவத்்திருக்்கலபா்ம.
 ்சனி  ்்கவபா்ன ,எல்லபாம்  நெிைபாைங 
்களும், எல்லபாம்  ்தரமங்களும்  எனக்கும்  
்்தபாியும்.
 அ்ந்த  ்கபா்தல்  ்ஜபாடி்களுக்கு  நெபான  
்தர  ்்பாகும்  இ்த்க்த  ்கண்்பால்  நெீ்ை  
்ச்ந்்தபா்சப்  ்டுவபாய்  எனறபார ்க்வுள். 
 ்ிரம்ம  மரத்்தில்  இரண்டு  பு்திை  
இைம்  இகல்கள்  துைிரத்்தன.
 ்த்து மபா்தங்களுக்கு  ்ிறகு...
 வ்ச்நத் - ்கனி ்மபாைி  ்தம்்்திக்கு 
அை்கபான  ஆண்  குை்நக்தயும், ்கல்ைபாணி 
- ்தங்க ரபாஜ  ்தம்்்திக்கு  அை்கபான  ்்ண்  
குை்நக்தயும்  ்ிற்ந்தது. அ்ந்த  குடும்்்ம  
்ச்ந்்தபாஷத்்தில்  மி்த்ந்தது.
 இப்்்வ  ்கல்ைபாணி  ்தன  
அண்ணனி்ம்  ்கறபாரபா்க  ்்சபால்லி  
விட்்பாள். இங்்க  ்பாருண்்ண, உன  
மவன  ்தபான  என  வீட்டு  மருமவன .என  
்்பாண்ணு  ்தபான  உன  வீட்டு  மருமவ 
புபாிஞசு்தபா  எனறபாள்.
 ்தங்கச்்சி  ்்சபானனபா  மறு  ்்ச்்்ச  
இல்லம்மபா  எனறபான வ்ச்நத்.
 அ்ந்த  இரு  குை்நக்த்களுக்கு  ஹபாி 
- ்ிபாிைபா  எனறு  ்்ைர  கவத்்தனர.
 மீண்டும் ஆன்ந்தத்து்ன ஆரம் 
்ிக்கும் ஹபாி - ்ிபாிைபாவின ்கபா்தல் ்கக்த ...!!

n

்திணைறும் உ்யிர

அ்றசி்ில
அலலொடுககி்றொம்

த்ொய்்ொய் 
சிரிகககி்றொம்

்்ொலி்ொய்
ரசிகககி்றொம் 

்்மிலலொ�வரொய்
நடிகககி்றொம்

முத்�ஙகளின்
கலலனறகளொககிவிட்டன 
இ�ழ்கள

�ளர்நது துவண்டு
ககிடகககின்றன
�ழுவத்துடிகககிற கரஙகள

த்ொழுதுகள 
அழுதுவடிககின்றன
அழுது வடிவன�க 
கொட்டமுடி்ொமல �கிணறுககிறது
உ்ிர்.

- ெிங்ககார சுகுேகாறன
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அடிக்கரும்்பின 
அறபு்ப்பிழளிவு
சின்னக குழநன�க 
னகன்த் தூகககிச் 
சிரித்து எழுந�ொல தூகககிடு – அன�ச் 
சிரிகக ்மலும் 
னவகக முடிந�ொல
சிறுசிறு வினள்ொட்டு கொட்டிடு. 

எண்ணம் தூய்னம 
குழநன� மனத்�கில
இருப்்து உண்னம த�ரிந�கிடு – உன்
இ�்ம் அது்்ொல 
ஆககிட்வண்டும் 
இ�றகுக கொரணம் புரிந�கிடு. 

உன்னனக குழநன� 
்ிறகொ லத்�கில
உளத்�கில �ொஙககிடும் வழி்ிது – அ�ன்
உணர்வில கலநது 
உண்னம அன்ன்
உணர்த்தும் கரும்்ின் ்ிழிவிது. 

மண்னண என்றும் 
மககிழ்ச்சி்ில னவககும்
மொறொ நகினல்ில அன்த்ொன்்ற – நம்
மககள எல்லொரும் 
இககணம் உணர்ந�ொல
மலரும் அனம�கி மலரின்்ற!

நொளின் ்கு�கின் 
நன்றொய்ப் ்குத்து 
நம்குழந ன�க்க தசலவிடு்வொம் – அது
நொனள் �னலமுனற 
சீர்த்ற உ�வும்
நலலுணர்வுக்க �ளமிடு்வொம்!   

்�ொளில தூகககிடு 
குழநன� சிரிககும்
துனண்ொய் நகினலககும் ்ிறகொலம் – உன்
்�ொலவி்ில கூட 
்ஙககிட்டு அழு�கிடும் 
த�ொடரும் என்றும் த்ொறகொலம். – 

 - நீ்ர. அத்திபபூ

 

்ட்டககும் ்ட்டொம்பூச்சி!
இன்றும் உன்னனப் ்ொர்த்�ொ்ல!
என் மன�கில ்றககுது 
்ல வண்ணத்துப்பூச்சி!

அன்று �ொவி  ்ிடித்்�ன்
என் மன�கின்  மககிழ்ச்சிககொக!  
இன்றும் துரத்�கி வருககி்றன்
 என் மகளின் மககிழ்ச்சிககொக! 

உனககு 
வொன்ம எலனல
எனககு 
வொர்த்ன�களில கூட எலனல

உனககு
வண்ணஙகளில வொழ்கனக
எனககு 
எண்ணஙகளில மட்டு்ம வொழ்கனக

அன்று
உன்னனப் ்ொர்த்�து்ம 
னக்ில ்ிடிகக ்�ொன்றும் 
இன்்றொ உன்னனப் ்ொர்த்��ொல 
்டிகககி்றன் கவின� ஒன்று.

- ஜைைளிகுேகார
நொனக.

   |
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அன்்ப மேெியுங்கள! 

கவிஞர் த்ொன்விலஙகு 
பூ. சுப்ரமணி்ன் 

அன்பு 
எலலொப் ்ரிசுகனளயும்
ஏறறுக தகொளககிறது
குண்டூசின்ககூட..

அன்பு
எலலொக கடி�ஙகனளயும்
்டித்து ரசிகககிறது
்சொகமொக இருந�ொலகூட.

அன்பு
எலலொத் துன்்ஙகனளயும்
�ொஙககிக தகொளககிறது
மரணத்�கின் ்ிடி்ிலகூட

அன்பு 
எலலொக கவின�னளயும்
்டித்து மககிழ்ககிறது 
கண்ணீர் கவின�ன்ககூட

அன்பு
்னித் துளிகனள
கண்டு மககிழ்ககிறது
கண்ணீர் துளிகனளககூட

அன்பு
எலலொக கண்கனளயும்
கருனணயுடன் ்ொர்கககிறது
குருடொக  இருந�ொலகூட 

அன்பு
எலலொ உ்ினரயும் 
�ன்னு்ிர்்்ொல நகினனகககிறது 
சிறதறறும்ன்ககூட.

வகாக்க்ளளிக்கப்படடை ேகாடு

்பகாைி்யகா

இ�னனப் ்ொருஙகள,
வனர்டத்�கில இலனலத்ன்றொலும்
இது ஒரு நொடு.
இது மஙககிப் ்்ொககிறது, மனறககிறது
இது எப்்டி...

இது என் இடம்
இங்க என் த்றதறொர் ்ிறந�ொர்கள
மூ�ொன�்்ொரும் கூட - வொழ்ந�ொர்கள...

்ொருஙகள,
இது இங்க இருந�து
நொன் ்ிறககும் வனர்ில.
எனினும்
்ொ்ரொ ்ொருக்கொ
அவர்களுககுச் தசொந�மிலலொ�
ஒரு நகிலத்ன�
ஒரு இலலத்ன�
ஒரு நொட்னட
வொககளித்�ொர்கள.

்கட்்�றகு மிக எளினம�ொன்...
ஆனொல நொன் ்ிறந� வீட்டில
நொன் தூஙககி் ்டுகனக்ில
நொன் சனமத்� சனம்ல கட்டில
நொன் அநநகி்்னன்...
என்னுனட் கொலடி  மண் மஙகுககிறது
்வதறொரு நொடொய் ஆககிறது.
்ொருஙகள
�ொளில னமன் அழித்�ல்்ொல
அழித்�ல எளிது.
எனது வனர்டத்�கின் ்ச்னச னம
தவண்னம்ொய் உலர்ககிறது.
எனது நொடு ஏன் இப்்டி மஙகுககிறது?
எனககு ்ொரொவது தசொலலமுடியுமொ?
எஙதகணும்
எனது நொடு இரத்�த்�கில 
்�ொய்நது ககிடகககிறது.
நொஙகள சிகப்பு ்ரொஜொககளின் கூழ்்்ொல
இரத்�த்�ொல எஙகள நொட்டுககு நீர் 
ஊறறுககி்றொம்..
எனினும் எப்்டி எனது நொடு
இங்ஙனம் மஙககி மனறககிறது?

O
riginally w

ritten in English 
O

riginal Title : Prom
ised Land

  8|



   |



  






  

  



  





  
  




  
  
  






  

  
  

  
  

  
  


  

               

  

   |



                      www.tamilnenjam.com                                       


  
முள்ளகால் ேதி்றநது முனைளிறகும்  உனைளி்்யத்தில்
்கல்்லகாய் இருந் எனேை்தின ்ககா்ல்
செல்்லகாது எனேைமும் செக்கதில் சுறற
செநதூரப பூவகா்கதி செழளிபபுடைன வ்ளரந்காம்ய!

்ககா்ல் வெந்ேகாய் நீ்ககாடெி அ்ளளிக்க
்ககாடடு வி்லங்ககாய் வைத்தில் ேதிற்கதினமறமை
குத்தி என்ைக ச்ககாளவகாய் ேகாைறிமவன
ெக்திேளிகு ்ககா்்லகால் ேதி்்ல்்ய ேறநம்ன

்பித்ைகாய் ேகானும் சு்யமும் இழக்கதிமறன
்பி்றறிம்ய ேகாளும் வகாழ்நது ேடி்கதிமறன
ேளிச்ெேகாய் எனனு்யிரும் வகாடி இருக்க
ேதிச்ெ்யம் ஏற்பகாய்க ்ககா்்்ல எனறுளம்ளன

எச்ெேகாய் எ்ைநீ ேதி்ைத்காலும் ெரளி
எனனு்யிர இருப்பம் உனைகால் ச்ரளியுேகா
்பறறுமவன ்கரங்க்ளகால் ்பழு்காமவன எனறகாலுமே
்ப்கதிரநதுக ்ககா்ல் ்பரளிேகாறி உ்யிரவிடுமவன.

வகா.ெணமு்கம்
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