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	 அன்பார்ந்த	 ்தமிழ்நெஞ்சங்களுக்கு	
மு்தற்கண்	வணக்்கமும்,	இனிய		புத்தபாண்டு	
நெலவபாழதது்களும்	உபாித்தபா்கட்டும்!

	 உல்கம் 	எங்க ினும் 	இயற்்க	
்சீற்றத்தின	க்கபாரத்தபாண்்டவமும்,	 கநெபாய்த	
்்தபாறறு்களின	ஆக்்கிரமிப்புமபா்க	அ்லக்	
்கழிததுக்	 ்்கபாண்டிரு்ந்தபாலும்	 ்கபாலம்	
மட்டும்	 நெம்	 யபாருக்்கபா்கவும்	 ்கபாத்திருப்்	
்தில்ல.		்கபாலம்	இ்றக்்்க	்கட்டிப்	்்றக்்க,	
பு்தி்தபா்க	இனனு்மபாரு	புத்தபாண்டில	்கபால	
்்திக்்கிக்றபாம்.

	 நெம்	எண்ணங்க்ள	உயர்ந்த்தபா்கக்	
்்கபாண்டு	அலலன	விலக்்கி, 	 நெலலன	
வற்றபால	 நெம்	 மனங்க்ளப்	 	 புதுப்்ிததுக்	
்்கபாளகவபாம்.	இப்பூமியில	வபாழும்	்கபாலம்	
வ்ர	புனன்்க்யப்	்்பானன்்க்யன	
அணி்நது,	அ்னவ்ரயும்	ம்திதது		அ்கத	
தூய்்ம	 ்்கபாண்்்டபாழு்கி,	 மட்டிலலபா	
மபாண்பு	்்றுகவபாம்.	இயற்்க	அன்ன	
யின	அழ்்க	ஆரபா்திதது	 மனி்தகநெயம்		
வளரப்க்பாம்.

	 உல்்கலலபாம்	 அனபும்,	 அ்றமும்	
நெ ி்்றயட்டும்!	மக்்கள	உளளங்களில	
ம்கிழ்ச்சி்வளளம்	 ்்பாங்கட்டும்!	 இனிய	
்்பாங்கல	நெலவபாழதது்கள!

  
  



601

2022   |3

http://


  4|   20224|

  

        

  

      -  

  

      

  

      

 

  

      

  

     -  

  

       

  

     

 

  

       

  

     -  

  

     

  

      

 

  

       

 

        -  

  

         

  

       

 

  

      

  

      -  

  

      

 

      

 

  

       

  

      -  

 

       

 

      

 

 

      

 

     -  

  

      

  

      



  

     

  

      -  

  

       

  

      



  

     

  

    -   

 

       

  

     

 

 

     

  

      - 

  

      

 

     

 













 






   |52022   |5

   -    - 

    

    

    



2022   |5

கமழும் தமிழ்நெஞ்சம்
காவியம் பாடிட
தமிழர் மனைததாறும்
தவழ்நததிடச் ்்சய்வீர்!
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 ்சிவனும்	 ்பாரவ்தியும்	 உல்்க்ச	
சுற்றி	உலபா	வ்ந்தனர.
	 ‘‘்சி்றிது	 ்கபாலமபா்க	 மக்்கள	 என்ன	
வணஙகுவ்தில்லகய’’	என்றபாள	்பாரவ்தி.
	 ‘‘என்னயும்	 யபாரும்	 அ்ழப்்க்த	
இல்ல’’	என்றபான	்சிவன.
	 இருவரும் 	 ்தன 	 ்தீவ ி ர 	 ்க்்தன	
ஒருவன	வீட்டிறகு்ச	்்சலல	முற்ட்்டனர.	
்்சலலு்கின்ற	 வழியில	 ்தன	 க்கபாவி்லக்	
்கண்டு	நெின்றனர...
	 உளகள	்க்்தர்கள	இல்ல	,
	 விபூ்தி	மணம்	இல்ல	,
	 மணி்ச்சத்தம்	இல்ல	,
	 அ ர ்ச ்ச ்க ர 	இல்ல 	அ்தனபால	
அர்ச்ச்ன	ஓ்்சயும்	இல்ல	.
	 ஓர	ஆண்	ம்கன	க்கபாவி்லக்	்க்டக்கும்	
்்பாழுது	்சிரம்	்தபாழ்நது	கும்்ிட்்டபான.

	 ்தன்னத்தபான	 வணஙகு்கி்றபான	
எனறு	 ஆன்ந்தப்	 புனன்்ககயபாடு	 ்சறறு	
்த ிரும்்ிய	 ்ச ிவனின	 மு்கம்	 ்சட்்்டன	
சுருங்கியது	.
	 அ்ந்த	 ஆண்ம்கன	 வணங்கியது	
அவன	முன	வ்ந்த	அ்றிமு்கம்	இலலபா்த	ஓர	
்்ண்்ண	.
	 ்்தில	 மபாியபா்்தயபா்க	 அவளும்	
வணங்கினபாள.
	 ்்சலலும்	வழி	எலலபாம்	இக்த	்கபாட்்சி.
	 க்ரு்ந்தில	 ஆணும்	 ்்ண்ணும்	
்சமமபா்க	அமர்நது	்யணிக்்கி்றபார்கள.	எ்ந்த	
்சலனமும்	 இல்ல.	 கூட்்ட	 ்நெபாி்சலில	
நெ்டததுனர	கூ்ட	உர்சவில்ல...
	 ்ளளி்களில	...	்சிறுவர	்சிறுமியருக்கு	
்தற்கபாப்புக்	்கலவிகயபாடு	க்சர்நது	்ி்ற்ரக்	
்கபாப்்பாறறும்	 ்கலவியும்	 நெ்டக்்கி்றது...	 ஏன	
எனறு	புபாியபாமல	்தி்்கத்த	்சிவனுக்கு	் ்தில	
்கி்்டத்தது	அடுத்தவபாியில,
	 ‘‘ஒரு	் ்தருவில	ஒரு	் ்ண்ணி்டம்	ஒரு	
ஆண்	்தவ்றபா்க	நெ்டக்்கி்றபான,	அ்்தக்	்கண்்ட	
மற்்றபாரு	 ஆணும்	 ்்ண்ணும்,	 அ்ந்தப்	
்்ண்்ணக்	்கபாப்்பாறறு்கி்றபார்கள...’’
	 ்க்்தனின	 வீடு	 கநெபாக்்கிப்	 ்யணம்	
்்தபா்டர்கி்றது....
	 உல்கம்	க்தபான்றியது	மு்தல	்கபாணபா்த	
ஒரு	புனன்்கயும்	்்ருமி்தமும்	நெி்்றவும்	
்்ண்்களின	மு்கத்தில	்கண்்டனர.
	 மது்பானக்	்க்்ட்கள	இல்ல..
	 ஆ்பா்சப்	் ்ட	அ்ச்சடிப்பு்கள	இல்ல...
	 ்்ண்்க்ள	 க்கலி	 ்்சய்யும்	 ஆண்	
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்களும்	இல்ல...
	 ்ளளிக்	்கட்்டணம்	கூ்ட	இல்ல.
	 ்க்்தன	வீட்்்ட	அ்்ட்ந்தனர..
	 வீட்டுத	க்தபாட்்டத்தின	மரத்தடியில	
அ்ச்தியபா்க	்கபாறறு	வபாங்கிக்	்்கபாண்டி	
ரு்ந்தபாள	்க்்தனின	ம்னவி.
	 அவள	்கபால்க்ள	அமுக்்கிக்	் ்கபாண்டி	
ரு்ந்தபான	்சிவ்க்்தன,	அவள	்கணவன..
	 ்சிவ்ந்தது	 ்சிவனின	 மீது	 ்பாய்்ந்த	
்பாரவ்தியின	்பார்வ...
	 என	 ்திருவி்ளயபா்டலில	 இ்ந்தக்	
்கபாட்்சி	இல்லகய	என்ற	ஐயம்	்சிவனிறகு!!
	 ‘ ‘இ்்தனன	ஆ்ச்சரயம்	வீட்டின	
உளகள	் ்சனறு	் பாருங்கள’’	என்றபான	் க்்தன.
	 ்கணவனும்	 ம்னவியும்	 க்சர்நது	
்ச்மததுக்	்்கபாண்டிரு்ந்தனர...
	 கவ்லக்குக்	்கிளம்பும்	முன	்கணவன	
்தன	ம்னவி்யயும்	்தன	்்ண்	குழ்ந்்த	
்க்ளயும்	வணங்கினபான.
	 அ்்தக்	்கண்்ட	ஆண்	குழ்ந்்த்களும்,	
்தன	்தபா்யயும்	்சக்கபா்தபாி்க்ளயும்	வணங்கினர.
	 ்தபாய்	 ம்கன்க்ளப்	 ்பாரதது்ச	
்்சபானனபாள
	 ‘‘நெீ	 வழியில	 ்கபாணும்	 ்்ண்்க்ள	
வணஙகு’’	எனறு.
	 ‘‘உன்ன	வணஙகும்	ஆண்்க்ள	நெீ	
வணக்கு’’	எனறு	ம்கள்களுக்கு்ச	் ்சபானனபாள.
	 ‘்டங..
	 Lங..
	 ்டங	்டங..’	எனறு	் லத்த	மணிகயபா்்ச	
க்கட்டுத	்திடுக்்்கன	விழித்தபாள	்பாரவ்தி.
	 ‘‘எனன	 ்கனவபா?’’	 என	 ்சிவன	
க்கட்்டபான.
	 எட்டு	 வயது	 ்சிறுமி்ய	 ஐ்நது	
ஆண்்கள 	க்க பாவ ிலுக்குள 	்்கபாண்டு	
வருவ்்தக்	்கண்்டனர	்சிவனும்	் பாரவ்தியும்..,
	 ்தன 	 மபார் ிலிரு்நது	 வ ில்க ிய	
க்ச்ல்ய	 ்சபாி	 ்்சய்்த்டிகய	 ்சி்லயபா	
னபாள	்பாரவ்தி.
	 “மனி்தம்	 ்கபாக்்கவனக்றபா	 ம்தம்	
்கற்ிதக்தன	மனி்தனுக்கு!!
	 மனி்தம்	ம்ற்நது	க்பானபாகன!!!”
எனறு	 ்வட்்கித	 ்த்ல	 ்கவிழ்ந்தவபாக்ற	
்சி்லயபானபான	்சிவன.
	 எட்டு	வயது	்சிறுமியின	்க்த்றகலபாடு	
முடி்கி்றது	இ்ந்தக்	்க்்த...

	 நெபாம்	்தபான	்க்டவுள.
	 நெம்முள	்தபான	்க்டவுள.
	 நெம்முள	உளள	மிரு்கம்	வ்்ததது,	
்க்டவுள	 வளரக்்ககவ	 ம்தம்	 ்டிப்க்பாம்,	
மனி்தம்	்கபாப்க்பாம்!!
	 நெம்	 ்பார்தி	 ்கனபா	 ்கண்்ட	
புது்மப்	 ்்ண்்க்ள்ச	 ்சி்்தக்்கபாமல	
வபாழவிடுகவபாம்!!
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 ‘‘ஐ…	 ்தபாத்தபா,	 அம்மபா	 ்தபாத்தபா	
வ்ந்தபா்சசு,		ஓடி	வ்நது	்பாகரன…’’	
	 ‘‘ஏய்	 ்ிர்பா	 ஏன	 இப்்டி	 ஓடு்ற,	
்தபாத்தபா	வீட்டுக்குளள	்தபாகன	வருவபாரு…’’	
	 ‘‘வபாங்க	ப்்பா,	ஏன	கலட்’’	
	 ‘‘ட்்ரயின	 ்்கபாஞ்சம்	 கலட்	 மபா,	
மபாப்்ிள்ள	எங்க,	ஆபீஸ்	க்பாய்ட்்டபாரபா’’	
	 ‘‘இலல	 ப்்பா,	 நெீங்க	 வபாீங்கனு	
இவகளபா	கநெரம்	ஸ்க்டஷன	ல	நெினனுட்டு,	
இப்க்பா	்தபான	அஙக்கர்நது	் ்கபாஞ்சம்	்கபாய்,	
்ழம்	லபாம்	வபாங்கிட்டு	வ்நது	் ்கபாடுததுட்டு	
ஆபீஸ்	 க்பாக்றன	னு	 க்பான	 ்ண்ணபாரு,	
உங்க	 ்மபா்்ல	 ்நெட்	 ்கி்்டக்்கல	 னு	
்்சபானனபார’’
	 ‘‘ஆமபா	 ம்மபா,	 நெபானும்	 ட்்ரயின	
கலட்	னு	க்பான	் ண்ண	ட்்ர	் ண்கணன,	
அப்்்றம்	ஆட்க்டபா	்ிடி்ச்சி	வ்நதுட்க்டன’’	
	 ‘‘்சபாிப்்பா	 குளி்ச்சிட்டு	 வபாங்க	 சூ்டபா	
இட்லி	 யும்,	 பூண்டு	 மிள்கபாய்	 ்சட்னியும்	
்சபாப்்ி்டலபாம்’’	
	 ‘‘்தபாத்தபா	எனக்கு	எனன	வபாங்கிட்டு	
வ்ந்த,	்கபாட்டு	்பாப்க்பாம்.’’	
	 ‘‘இக்தபா	்பாரு	புது	டிரஸ்,	நெீ	க்கட்்ட	
்்பாம்்ம’’	
	 ‘‘ஐ….	சூப்்ர	்ச்நதுரு’’	
	 ‘‘அடி,	்கழு்்த	க்ர	்்சபால்ற’’	
	 ‘‘க்பாமபா	 என	 ்ிரண்ட்	 க்ரு	 கூ்ட	
்ச்நதுரு	 ்தபான,	 அவ்னயும்	 இப்்டி	 ்தபான	
கூப்்ிடுகவன’’
	 ‘‘விடுமபா,	க்ர	் ்சபாலல	்தபான	் ிள்ள.	

	 குளி்ச்சி,	 ்சபாப்ட்டு	 மபாடியில	 உளள	
அ்்றக்கு	 ஓய்்வடுக்்க	 ்்சன்ற	 ்ச்ந்திரன	
ஜனனல	்க்தவு்க்ள	்தி்றக்்க...	
	 ‘‘க்டய்,	்ச்ந்திரபா	ஓ்டபா்த’’	என்ற	குரல	
அவருக்கு	அவள	குர்ல	நெி்னவு	் டுத்த…	
்சறக்ற	்கண்ணயர்ந்த	அவருக்குள	்கனவபா,	
நெி்னவபா	என்ற	குழப்்த்தில	்ிர்பா	வின		
மு்கம்	நெிழலபா்ட	
	 அ்ந்த	்திருவிழபா	நெபாட்்கள	நெி்னவில	
வ்ந்தது…	
	 ்தஞ்சபாவூபாிலிரு்நது	்ச்ந்திரன	குடும்்	
மும்,	 ்திரு்ச்சியிலிரு்நது	 அவங்க	 மபாமபா	
குடும்்மும்	 ்த ிருக்்கபாட்டுப்்ளளிய ில	
இருக்கும்	 ்தபாத்தபா	 வீட்டுக்கு	 ்ஙகுனி	
உத்திர	்திருவிழபா	விறகு	கூடுவது	வழக்்கம்	
	 ்ச்நதுரு	 ்கலலூபாி	 முடிதது	 க்பாலீஸ்	
ட்்ரனிங	முடிதது,	்்டலலியில	க்பாஸ்டிங	
ஆகும்	 வ்ர	 இ்்டப்்ட்்ட	 நெபான்்க்நது	
வரு்டங்கள	்திருவிழபா	விறகு	வரபாமல,	
இப்்்பாழுது	்தபாத்தபா	் வ	் பாரக்்க	நெீ	அவ்சியம்	
வ்நது	 ்தபான	ஆ்க	 கவண்டும்	 என்ற	அம்மபா	
வின	்கட்்டபாயத்தின	க்பாில	விடுமு்்ற	யில	
வ்ந்திரு்ந்தபான,	 அஙகு	 அவனுக்்கபா்க	 ஒரு	
்்பாக்்கிஷம்	்கபாத்திருப்்து	்்தபாியபாமல	
	 ‘‘மபாமபா	இன்னபாரு	இட்லி	்வக்்க	
வபா’’	என்ற	குர்ல	க்கட்டு	நெிமிர்ந்தவனுக்கு	
ஒரு	 க்தவ்்த	 ்கண்முனகன	 நெிற்க	 ்கண்டு	
அ்திர்ச்சி	அ்்ட்ந்தபான.	
	 ‘‘எனன்டபா	முழிக்்கி்ற,	நெம்ம	 ி்ர்பாவ்தி’	
்டபா’’	
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	 ‘‘ஓ,	 ்சபாபாி	இட்லி	க்பாதும்	எனறு	்்க	
்கழுவ	்்சன்றவன	 ி்ன	பூ்ன	குட்டி	க்பால	
்கபாலுர்சி,	 ்தண்ணீர	 ்த்ந்தபாள.	 ்தபாவணி	 யின	
்த்லப்்்	்்க	து்்டக்்க	நெீட்டினபாள.	
	 மஞ்சளும்,	 ்வள்ள	 யும்	 ்கல்ந்த	
நெி்றத்தில,	அ்ல்யன	்்டர்ந்த	கூ்ந்தலில	
மயில	்்ச்்ச	்கலர	்பாவபா்்ட,	கரபாஸ்	
்தபாவணி	்கி்றங்கடித்தபாள.	
	 ்்டலலி	 ்்ண்்களி்டம்	 இலலபா்த	
ஒனறு	இவளி்டம்	எப்்டி	ஒரு	கவ்ள	என	
மபாமபா	் ்ண்	என்ற	உபாி் ம	யில	நெபாம்	அ்தி்கம்	
ர்சிக்்கிக்றபாகமபா	 எனறு	 கயபா்சித்தபாலும்	
அடுத்தடுத்த	 நெபாட்்களில	 நெலல	 நெட்பு	
ஏற்ட்்டது	இருவபாி்டமும்.	
	 ்ஙகுனி	 உத்திர	 ்திருவிழபா	 வில	
ஆறறு	 மணலில,	 வபாண	 கவடிக்்்கயும்,	
ஆறறு	 மணலில	 க்பாட்டிரு்ந்த	 கம்்டயில	
்பாட்டு	்க்சக்சபாி	
	 ்ச்நதுரு	வின	்தங்்க	்கள,	இருவரும்,	
்ிர்பாவ்தியின	 	 ்தங்்க	 ்பானும்தியும்,	
்திருவிழபா	 ்க்்ட்க்ள	 கவடிக்்்க	 ்பாரக்்க	
்்சலல,	் ்பாியவர்கள	்சபாமி	் பாரக்்க	் ்சலல,	
்ச்நதுருவும்,	 ் ிர்பாவும்	 ்தனி்மயில,	
்்ௌரணமி	நெிலவும்		
	 ்திரு்ச்சி	கலபா்கநெபா்தன	்பாடி்்கபாண்டி	
ருக்கும்		உனக்்கபா்கவபா,	 நெபான	 உனக்்கபா்ககவ	
உன்ன	்கபாணவபா	உனனில	என்ன	
்கபாணவபா…		வபா	வபா	
	 ்பா்டலும்,	 ்கபா்த்ல	 மன்மஙகும்	
்ரப்்,	்ிர்பா	்தன	விரல்களில	்ச்நதுருவின	
விரல்க்ள	 க்கபாரக்்க	 ஒரு	 நெ ிம ி்டம்	
மயங்கியவன,	விரல்க்ள	மீட்்்டடுத்தபான.	
	 மபாமபா	 நெபான	 உங்கள	 ்கலயபாணம்	
்ண்ணிக்்க	 ஆ்சப்்டுக்றன,	 நெீங்க	 ஏன	
வில்கி,	வில்கி	க்பா்றீங்க	னு	்்தபாியல..	
	 ‘‘் ிர்பா		எனக்கு	்ரண்டு	்தங்க்ச்சி	
்க்ளயும்	 ்கலயபாணம்	 ்ண்ணி	 ்்கபாடுக்	
்கணுங்க்ற	 ்க்ட்ம	 இருக்கு,	 ஆனபா	 மபாமபா	
உனக்கு	 இப்்கவ	 ்கலயபாண	 ஏற்பாடு	
்ண்்றபாரு,	 கயபா்சிப்க்பாம்’’	 எனறு	 ்ச்நதுரு	
்்சபானனபான.	
	 ்தது	 நெபாட்்கள,	 ்தது	 நெிமி்டங்கள	
க்பால	 ்க்ரய,	 ்ிபாியபா	வி்்ட	்்ற்றபான,	
அவனு்டன	்திருவிழபா	வில	அவ்ள	எடுத்த	
க்பாட்க்டபா	வும்	்யணம்	்்சய்்தது.	
	 அ்தன	 ி்ன	 ்தினம்	 ஒரு	 ்கடி்தம்	
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என்ற	அம்மபாவின	 குரல	 க்கட்டு	ஆறு்தல	
அ்்ட்ந்தபான..	
	 ஆ்கஸ்ட்	 ்்தி்ன்ந்திற்கபான	 ்கரட்	
ஒத்தி்்க,	 ்ச்நதுரு	 ்த்ல்ம	 யில	 நெ்ட்நது	
்்கபாண்டிருக்்க	 ஒரு	 ்்ட்லக்ரபாம்	 வ்ந்தது	
்ிர்பா	 	 அட்மிட்்டட்	 இன	 ஹபாஸ்்ி்டல	
ஸ்்டபாரட்	இம்மீடி	ய		ட்	லி..	
	 ்ச்நதுரு	ஓடினபான,	்சபார	லீவு	கவணும்	
	 ‘‘எனன	 ்ச்நதுரு	 இனனும்	 ்ரண்டு	
நெபாளல	 ்கரட்	 இருக்கு	 அதுவும்	 உன	
்த்ல்மயில	 இ்ந்த	 கநெரததுல	 ்்பாறுப்	
்ிலலபாம	இருக்்கீங்க.	16th	நெபாகன	்ி்ளட்	
டிக்்்கட்	 ஏற்பாடு	 ்ண்க்றன,	 ்நெௌ	 யு		
க்கன	பாிலீவ	ஹியர…’’	
	 நெ்்டப்் ிணமபா்க	 ்த ி பா ி்ந்தபான,	
ட்ரங்கபால	புக்	்ண்ணி	 க்்சினபான	அவள	
்தங்்க	மலர	்தபான	க்்சினபாள	
	 ‘‘அண்கண,	அவளுக்கு	மஞ்சக்்கபாமபால.	
முத்திடு்சசு	அண்கண	்தஞ்சபாவூர	ஆஸ்்த்திபாி	
கல்தபான	 க்சத்திருக்க்கபாம்,	 அவ	ஆஸ்்த்திபாி	
க்பாகும்க்பாது	 உன	 க்பார்வ்யத்தபான	
்சண்்்ட	 க்பாட்டு	 வபாங்கிட்டு	 க்பா்றபா	
அண்கண,	நெீ	உ்டகன	்கிளம் ி்	வபாண்கண’’
	 அழு்்க	்்தபாண்்்ட	்ய	அ்்டக்்க	
க்பா்ன	் வத்தபான	்சபாி	எப்்டி	யும்	இனனும்	
்ரண்டு	 நெபாளல	 ்பாததுடுகவபாம்ங்க்ற		
நெம்்ிக்்்க	யில	இரு்ந்தபான.	
	 ்்கபாடிகயற்றம்,	 ்ிர்தமர	 ்சி்றப்பு்ர,	
ப்கரபா்்சன	முடி்நது	்சபாப்்ி்ட	கூ்ட	முடியபாமல	
அ்்றக்கு	 ்திரும்்ியவனுக்கு	 ்்ட்லக்ரபாம்	
்கபாத்திரு்ந்தது.	
	 ‘்ிர்பா	 	 எக்ஸ்்்யரட்	 ஸ்்டபாரட்	
இம்மீடியட்..லி.’	
	 அழுது,	அரற்றினபான.	
	 ்க்்ட்சி	 கநெரத்தில	 மபாமபா	்வ	என	
்கழுததுல	 ்தபாலி	 ்கட்்ட	 ்்சபாலலுங்க	 னு	
்ிர்பா	்்சபானன்தபா்க,	மலர	்்சபானனபாள.	
	 அ்்த	 க்கட்்ட	 அவன	 ்ிர்ம	
்ிடித்தவன	 க்பாலிரு்ந்தபான,	ஊருக்கு	
்்சனறு	 உயிர	 இலலபா்த	 அவள	 உ்ட்ல	
்பாரக்்க	 ்்தபாியம்	 இலலபாமல	 ஐ்ந்தபாறு,	
மபா்தங்கள	்கழிதது	ஊர	்திரும்்ினபான.	
	 மனகம	இலலபாமல	மபாமபா	வீட்டுக்கு	
்்சன்றபான,	 ‘‘்ச்நதுரு,	 எனன்டபா	 இப்்டி	
்ண்ணிட்்ட,	 ்்ட்டி	 ல	 நெீ	 அவளுக்கு	
எழுதுன	்லட்்டர	எலலபாம்	்பாதக்தன.’’	

அவளி்டமிரு்நது	க்பாலீஸ்	் ஹட்	குவபாட்்டரஸ்	
க்கு	வர,	இவனு்்டய	்கடி்தங்களும்	அவளுக்கு	
க்பாய்	் ்கபாண்டிரு்ந்தது…	
	 ்தபாத்தபா,	 ்தபாத்தபா	 வி்ளயபா்ட	 வபா	
்தபாத்தபா,	தூங்கபா்த	என்ற	்ிர்பா	வின		குரல	
க்கட்டு	்ச்நதுரு	விழிதது	் ்கபாளள,	்கண்்களில	
இரு்ந்த	்ிர்பாவ்தியும்	ம்்ற்ந்தபாள.	
	 அப்்பா	 லஞ்ச	 ்ரடி,	 ்சபாப்ட்டு	
வி்ளயபாடுங்க	்ரண்டு	க்ரும்	
	 ்தபாத்தபா,	என	் ிரண்ட்	்ச்நதுரு	் வயும்	
வி்ளயபாட்டு	க்கு	க்சததுக்குகவபாமபா	
	 ஓ	க்சததுக்்கபாலபாம்	
	 அம்மு,	்ச்நதுரு	யபாரும்மபா	
	 எ்திரத்த	வீட்டுக்கு	ஒரு	க்மிலி	
குடி	 வ்ந்திருக்்கபாங்க	 ப்்பா,	 அவங்களுக்கு	
ஒரு	 ்்பாண்ணு	 ்சிதரபா	 னு	 ஆ்றபாவக்தபா,	
ஏழபாவக்தபா	 ்டிக்்கி்றபா	 அவ	 ்தம்்ி	 ்தபான	
்ச்நதுரு	அவன	க்தரட்	்டிக்்கி்றபான,	்ிர்பா		
கூ்ட	்தபான	்தினமும்	வி்ளயபா்ட்றபான	
	 ம்….	 என்றவர	 ்ிர்பா	 	 வு்டன	 ்சிறு	
வய்தில	 வி்ளயபாடிய்்த	 நெி்னதது	
்பாரத்தபார	
	 ்கடி்தங்கள	வ்நது	்்கபாண்டிரு்ந்த	ஒரு	
்தினத்தில	்ச்நதுரு	வின	்கனவில	் ிர்பா	்சிவப்பு	
்ட்டு	பு்ட்வ,	்த்ல	நெி் ்றய	பூ,	நெ்்க்கள	என	
அம்ம்ன	 க்பால	 அரு்கில	 அமர்ந்திருக்்க,	
இருவருக்கும்	 ்திருமணம்	 நெ்டப்்்தபா்க	 ்கனவு	
்கண்டு	விழித்தபான,	விடியற்கபா்ல	5	மணி,	
்சபாி	 எனறு	 ்ச்க	 க்பாலீஸ்	 நெண்்ர்களு்டன	
டீ	குடிக்்க	 ்்சன்றவன	 ்கண்ணனி்டம்	 க்டய்	
இ்ந்த	்கனவ	க்ககளன..	
	 ஆரம்்ி்ச்சிட்டியபா,	 க்டய்	 மு்தலல	
ஊருக்கு	க்பாய்	ஒரு	்தபாலிய	்கட்டி	அவ்ள	
கூட்டிட்டு	 வ்நதுடு	 ம்ச்சபான	 ்தினம்	 ஒரு	
்கனவபா	்்சபாலலி	எங்கள	்்கபால்ற்டபா…	
	 இ்்த	 க்கட்டு	 ்்கபாண்டிரு்ந்த	 டீ	
மபாஸ்்டர,	 ‘‘்தம் ி்	 ்கலயபாணம்	 ்கனவுல	 வ்ந்தபா	
அது	 ்்கட்்ட	 ்சகுனம்	 எதுக்கும்	ஊருக்கு	ஒரு	
க்பான	க்பாட்டு	உங்க	ஆயபா	எப்்டி	இருக்குனு	
க்கட்டுக்க்கபா...’’
	 ‘‘்சபாிங்கண்கண,’’	என்றவன	எண்்க்ள	
சுழற்றினபான	 ்்பாது	 ்்தபா்ல	 க்்சியில	
இரு்நது	
	 ‘ ‘எனன்டபா	 ்த ிடீரனு	 ஆயபா	
நெலலபாருக்்கபா		அப்்த்தபா	நெலலபாருக்்கபானுட்டு	
எலலபாரும்	 நெலலபா	 ்தபான	 இரு்கபாங்க’’	
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	 ‘‘இப்்டி	அல்பாயுசுல	க்பாய்ட்்டபாகள’’	
எனறு	 அழு்த	 அத்்தயின	 ்கண்ணீ் ர	
அழுது	 ்்கபாண்க்ட	து்்டக்்க,	 இவனு்்டய	
்கண்ணீ் ர	்பானும்தி	து்்டத்தபாள.	
	 அ்சப்்ில	 அக்்கபா	 ்ிர்பாவ்தி்ய	
க்பால	 இரு்ந்தபாள,	 அப்க்பா	 து	 ்தபான	 +2	
முடித்திரு்ந்தபாள.	
	 இரவு	 ்திண்்ணயில	 அமர்நது	
்ச்நதுரு	வி்டம்	க்்சி	் ்கபாண்டிரு்ந்த	் பானும்தி,	
‘‘அத்தபான	 நெீங்க	அக்்கபா	வ	எவவளவு	லவ	
்ண்ணீங்க	களபா,	அ்ந்த	அளவுக்கு	நெபானும்	
உங்கள	லவ	்ண்க்றன.’’
	 ‘‘எனன	 உளர்ற	 ்பானு,	 நெீ	 ்சினன	
்்பாண்ணு	க்பாய்	் டிக்்கி்ற	கவ்லய	் பாரு	
அத்தபான	 நெீங்க	 ஒததுக்்ககலனனபா	 நெபானும்	
அக்்கபா	 மபா்திபாிகய	 ்்சதது	 க்பாய்டுகவன’’	
என்ற	 அவளின	 ்்சபாற்களில	 அ்டங்கி	
க்பானபான.	
	 ்கலலூபாியில	 க்சர்ந்த	 ்பானுவு்டன	
ஊர	 சுற்றினபான,	 ்திகயட்்டர,	 க்கபாவில	
எனறு…	
	 ‘‘அத்தபான	 ்சீக்்கிரமபா	 அப்்பா	 ்கிட்்ட	
வ்நது	க்சுங்க..’’	
	 ‘‘்தங்க்ச்சி	ஒருத்திக்்கபாவது	்கலயபாணம்	
முடி்ச்சபா	 நெபான	 ி்பாீ	 ஆயிடுகவன,	 இப்க்பா	
எங்க	 அம்மபா,	 அப்்பா	 ்கிட்்டயும்	 க்சு்ற	
நெி் ல்ம	யில	இலல	்பானுமபா…’’	
	 ‘‘ஒரு	 நெபாள	 ்பானும்தியின	 அப்்பா	
அம்மபா	 லஷமி	 யி்டம்,	 இன்னக்கு	
்சபாயங்கபாலம்	குளித்த்ல	யிலிரு்நது	் பானுவ	
்பாக்்க	 வரபாங்க,	 எலலபாம்	 ்ரடி	 ்ண்ணு,	
டி்ன,	்கபா்ி	க்கு	்ரடி	்ண்ணு.’’	
	 ‘‘எனனங்க , 	 இப்்டி 	 ்த ிடீரனு	
்்சபால்றீங்க,	 அவ	 இப்க்பா	 எனக்கு	
்கலயபாணகம	கவணபாம்	னு	அ்டம்	் ிடிக்்கி்றபா..’’	
	 ‘‘அவ,	 ்சினன	 ்்பாண்ணு,	 நெம்ம	
்க்ட்ம	னனு	ஒனனு	இருக்குலல,	ஏற்கனகவ	
ஒனன	்்றி்்கபாடுததுட்டு	நெிக்்கிக்றபாம்.’’	
	 ‘‘க்பாய்	ஆ்க	கவண்டிய்்த	்பாரு.’’	
	 எப்்வுகம	நெபாரபாயணன	் ்சபானனபால,	
்்சபானனது	்தபான	
	 ் பானும்த ி 	 அ்டம் 	 ் ி டி த ்த பாள	
‘‘க்பாம்மபா	 நெபான	 ்தபான	 ்்சபானகனனல	
இப்க்பா	்கலயபாணம்	கவணபாம்	னு.’’	
	 ‘‘ஏய்,	 அப்்பா	 ்கிட்்ட	 எவவளகவபா	
்்சபாலலி	 ்பாததுட்க்டன,	 அ்ந்த	 மனுஷன	

 
  

புதுவைத் தமிழ்நெஞ்சன்
 

்ைளிச்சம் இருநததால் நெிழலும் கூட 
      ்ததாடர்நது ைநதிடும் 
      உன்்னதாடு - அநத 
்ைளிச்சம் இன்்றி இருளும் சூழநததால் 
      நெிழலும் மவ்நதிடும் 
ைதாழ்ைதாடு 
 
இருக்கும் ைவைததான் இவைந்த இருப த்ார் 
      இதவன உைர்நதிடு 
      அ்றி்ைதாடு - உன் 
இருபபு குவ்நததால் இ்க்வகை ைிைித்து 
       இல்்தா ்ததாழிைதார் 
்தளி்ைதாடு 
 
ைதாழக்வகை என்்து நெ்மும் ைளமும் 
       ைதாழ்ைதாம் கூடி 
       மண்ைதாடு - நெம் 
ைதாழக்வகை என்்து ைிழுது ்்தா் 
        ைதாழநது ்சறி்ப்்தாம் 
ைிண்ைதாடு 
 
உ்வுகைள் ததா்ன உயிர்கைள் எல்்தாம் 
        உைிவம ்கைதாள்்ைதாம் 
        மதி்யதாடு - மனத்தில் 
கைைவுகைள் இன்்றி கைணைிவம ்்தா் 
         கைதாத்து மகைிழ்ைதாம் 
மதிப்்தாடு
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	 ‘‘்தபாத்தபா	் ்பாண்ண	தூக்்க்றது	் ்பாிய	
விஷயம்	இல்ல,	மபாமபா	கவபா்ட	நெி்ல்ம	
்ய	கயபா்சிங்க,	கவண்்டபாம்	்தபாத்தபா’’	எனறு	
மண்்ட்த்்த	விட்டு	்வளிகய்ற	
	 ்்கட்டி	கமளம்,	் ்கட்டி	கமளம்	என்ற	
குரல	இவன	்கபா்தில….	
	 அக்தபாடு	 இருவர	 குடும்்ங்களும்	
்ிபாிய,	 ்ச்நதுரு	 ஒரு	 ரபாட்்ச்சி	 க்கு	 ்கணவன	
ஆனது	வி்திகய	்தபான.	
	 ‘‘ஐ,	 ்ச்நதுரு	 வ்நதுட்்டபான	 ்தபாத்தபா	
வபாங்க	 வி்ளயபாடுகவபாம்’’	 என்ற	 க்த்தி	
்ிர்பா	 வின	 குரல	 க்கட்டு	 மீண்டும்	
இவவுல்கததுக்கு	வ்ந்தபார	்ச்நதுரு..	
	 ‘‘அப்்பா	 உங்களுக்கும்	 வய்சபா்சசு,	
ஏன	 ்தனியபா	 இருக்்கீங்க,	 எங்ககளபா்டகய	
இருங்க	னனபா	க்கக்்க	மபாட்க்டன	ங்கி்றீங்க’’
	 ‘‘அ்ட	க்பா	அம்மு	அதுகவ	் ழ்கிடு்சசு..’’	
	 ‘‘அம்மபா	க்பாய்	8	வருஷம்	ஆ்சசுப்்பா’’	
	 ‘‘ஆமபா,	அம்மு	அவள	ஏன	இப்க்பா	
ஞபா்்கப்்டுதது்ற..’’	
	 எ்திர	 வீட்டில	 இரு்நது	 ்ச்நதுரு,	
‘‘இங்க	வபா்டபா,	யபார	வ்ந்திருக்்கபாங்க	்பாரு’’
	 ‘‘க்பா	மம்மி	நெபான	வர	மபாட்க்டன’’	
	 வீட்டில	 இரு்நது	 ஒரு	 30வயது	
்்ண்ணும்	அவளின	் ினகன	ஒரு	் ்யு்டன	
57	வயது	ம்திக்்க	்தக்்க	ஒரு	்்ண்மணியும்...	
	 ‘‘அ்டக்ட	 உளள	 வபாங்க,	 ்ச்நதுரு	
அம்மபா	வ்ந்திருக்்கபாங்க	்டபா,	வபா’’	
	 ‘‘உக்்கபாருங்க	 ரூம்ல	 ்்சங்க	 வி்ள	
யபாடிட்டு	 இருக்்கபாங்க	 கூப்்ி்ட	 க்றன’’	
எனறு	அம்மு	உளகள	க்பா்க...	
	 க்சபா்பா	 வில	 அமர்ந்திரு்ந்த	 ்ச்நதுரு	
எழு்நது	 ‘‘உக்்கபாருங்க’’	 எனறு	 ்்சபாலலி	
நெிமிர்ந்தவர	்கண்்களில	அ்திர்ச்சி...	
	 ‘‘்பானு	நெீயபா’’	
	 ‘‘அத்தபான	நெீங்களபா…’’	
	 ‘ ‘ஆமபா, 	அம்மு	என	்்பாண்ணு	
்தபான	 மபாப்்ிள்ளக்கு	 இங்க	 ட்ரபான்ஸர	
ஆ்கி	ஒரு	வருஷம்	ஆகுது’’	
	 ‘‘ஓ,	இது	என	்்பாண்ணு	்கவி்தபா’’	
	 ‘‘்ச்நதுரு	என	க்ரன…’’	இ்்த	் ்சபாலலும்	
க்பாது	அவள	்கண்்களில	ஒரு	மினனல.	
	 ‘‘ஓ	 இது	 என	 க்த்தி	 ்ிர்பா…’’		
இவர	்கண்்களில	்கண்ணீர…	
	 அடுத்தடுத்த	 ்த்லமு்்ற்கள	 ஏ்ந்தி	
யிருக்கும்	் ்யர்கள	்தபான	அன ி்ன	மு்கவபாிகயபா…	

்த்தி	 உனக்கு	 ்்தபாியபா்தபா,	 ்ிடிவபா்தம்	
்ிடி்ச்சவரு.’’	
	 ‘‘வ்நது	 ்பாததுட்டு	 க்பா்கட்டும்,	
அப்்்றம்	க்்சிக்்கலபாம்.’’	
	 ‘்சபாி	 ்்பாண்ணு	 ்பாக்்கத்தபாகன	
வரபாங்க’	 எனறு	 அலட்்சியமபா்க	 இரு்ந்த	
வளுக்கு	 மபா்லயில	 ஒரு	 அ்திர்ச்ச ி	
்கபாத்திரு்ந்தது		்பானுவுக்கு	மபாப்்ிள்ள	
வீட்டிலிரு்நது	 வ்நது	 ்பாரத்தவு்டன,	 பூ	
்வதது	நெி்ச்சய	க்த்தி	்ய	கு்றிதது	விட்டு,	
ஊருக்்்கலலபாம்	்்சபாலலி	விட்்டபார்கள.	
	 நெண்்ர்களு்டன	 ஊட்டி	 சுறறுலபா	
வில	 இரு்ந்த	 ்ச்நதுரு்வ	 ்பானும்தி	
்கஷ்டப்்ட்டும் 	 	 ்்தபா்டரபு 	்்கபாளள	
முடியபாமல	க்பானது.	
	 ஒரு	 வழியபா்க	 இரண்டு	 நெபாட்்கள	
்கழிதது	 வ்ந்த	 ்ச்நதுரு	 விஷயம்	 அ்றி்நது	
வ்ந்தபான		மபாமபா	நெபாரபாயணன	உ்டன		க்்சி	
்்கபாண்டிரு்ந்தபான.	
	 ்பானும்தி	 அத்தபா்ன	 விரும்புவ்தபா்க	
ஒரு	்கடி்தம்	எழு்தி	அப்்பா	வின	்்கப்்்யில	
்வதது	 விட்டு	 ்ச்நதுரு	 வி்டம்	 ்்சபாலல	
இருவரும்,	 அவபாின	 நெ்டவடிக்்்க	 ்க்ள	
கூர்நது	்கவனிதது	் ்கபாண்க்ட	இருக்்க	அவகரபா	
டிவி	 யில	 ஓடும்	 ்்டத்தி் ன	 ஆரவமபா்க	
்பாரதது	்்கபாண்டிரு்ந்தபார.	
	 ‘‘் பானு	நெபான	்கிளம்புக்றன,	இன்ன	
கயபா்ட	 லீவு	 முடிஞ்சிரு்சசு	 நெபா்ளக்கு	 டூட்டி	
இருக்கு,	 மபாமபா	 எனன	முடிவு	 ்்சபால்றபாரனு	
க்கட்டுட்டு	 எனக்கு	 க்பான	 ்ண்ணு’’	
எனறு	 அவள	 ்கபா்தில	 ்கிசு,	 ்கிசுதது	 விட்டு	
்கிளம் ி்னபான.	
	 வழக்்கம்	 க்பால	 க்பான,	 ‘‘உ்டகன	
்கிளம்்ி	 வபாங்க	 அத்தபான…’’	 அழுது	
்்கபாண்க்ட	்பானும்தி.	
	 மறு்டியும்	 இவன	 லீவு	 க்கட்டு	
்்டலலியில	இரு்நது	வர,
	 	எலலபா	ஏற்பாடும்	் ண்ணி	ஊர	பூரபா	
்்சபாலலியபா்சசு	 இப்க்பா	 வ்நது	 ்்சபானனபா	
என	 ்்களரவம்	 எனனபா்கி்றது,	 அவன	
்ிர்பா	 வ	 லவ	 ்ண்ணபானனு	 ்்தபாிஞசும்	
நெீ	 எப்்டி	 ்பானு…	 என்ற	 நெபாரபாயணன	
்கத்த	இக்தபா	இப்க்பா	்கலயபாண	மண்்ட்ம்	
்வளிகய	்ச்நதுரு..	
	 ‘‘க்டய்	 உளள	 க்பாய்	 ்்பாண்ண	
தூக்்கிட்டு	வபா்டபா’’	எனறு	்தபாத்தபா	்சத்தம்	க்பா்ட,	
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 ்மௌனகம	அழகு	 என்்தறகு	
அ்்டயபாளமபாய்	 வனி்தபா	 எப்்்பாழுதும்	
அலுவல்கத்தில	்தபானுண்டு	்தன்ணியுண்டு	
என	அ்ம்தியபா்க	இருப்்பாள	
	 ்ணிக்கு	வ்ந்த	ஒருவரு்டத்தில	்தபாய்	
்த்ந்்தய்ர	இழ்ந்தபாள.
	 அக்த	்கம்்்னியில	்தபான.	வர்தனும்	
கவ்ல	 ்பாரதது	 வ்ந்தபான.	 	 வர்தனின	
அம்மபா	அப்்பா	இருவரும்	்தஞ்சபாவூபாில	ஒரு	
்சிறு	ஊபாில	வபாழ்நது	வரு்கின்றனர.	
	 வர்தனின	அம்மபா	ஊருக்குப்	க்பாகும்	
க்பா்்தலலபாம்,	‘‘எங்களுக்கு	வயசு	ஆயிடு்சசு	
உனக்கு	்கலயபாணத்்த	்ண்ணிட்்டபா	எங்க	
்க்ட்ம	முடிஞ்சிடும்	்்சத்தபாலும்	கமபாட்்சம்...	
நெபாங்க	 ்்பாண்ணு	 ்பாத்தபா	 ்ிடிக்்க்ல	
்ிடிக்்க்லயினனு	 அ்டம்்ிடிக்்கிக்ற...	
உனக்கு	கவறு	யபா்ரயபாவது	புடி்ச்சியிரு்ந்தபா	
்்சபாலலு...	 அ்ந்த	 ்்பாண்்ணகய	 ்பாரதது	
்திருமணத்்த	 நெ்டத்திருகவபாம்’’	 எனறு	
அம்மபா	்்சபானனதும்.	
	 பு்்கவண்டி	் ்சலல	் ்ச்்சக்	் ்கபாடிக்	
்கபாட்டியது	 க்பால	 வர்தனின	 மு்கத்தில	
்ளி்ச்்சனறு	 மன்திலுளள	 ம்கிழ்ச்சி	
்ிர்கபா்சித்தது.	
	 ‘‘அப்புடி	எலலபாம்	ஒனனும்	இலலம்மபா’’	
எனறு	வர்தன	் ்சபாலல...
	 க்டய்...!	்பாம்்ின	்கபால	்பாம்்்றியும்	

உங்க	 அப்்பாவும்	 நெபானும்	 ்்சபா்ந்தமபா	
இரு்ந்தபாலும்	விரும்்ித்தபாண்்டபா	்கலயபாணம்	
்்சஞ்சிக்்கிட்க்டபாம்’’	 எனறு	 ்்சபாலல	
வர்தனும்	 ்்கபாஞ்சம்	 ்்கபாஞ்சமபா்க	 மன்சில	
உளள்்த	்்சபாலல	ஆரம்்ி்ச்சபான.
	 ‘‘அது	 வ்நதும்மபா....	 எங்க	 ்கம்்்னி	
யி் ல	 வனி்தபானு	 ஒரு	 ்்பாண்ணு.	 ்ரபாம்்	
அ்ம்தியபான	 ்்பாண்ணு.	 அம்மபா	 அப்்பா	
்ரண்டுக்ரும்	 இல்ல.	 அவகளபா்ட	
அண்ணன	மட்டும்	்திருமணஞ	் ்சஞசுக்்கிட்டு	
குடும்்ம்	குடுத்தனமுனனு	்்ங்களூரல	ஒரு	
ஐ.	டி	்கம்்்னியி் ல	கவ்ல	் பாரக்்கி்றபாரபாம்
	 இ்ந்த	 ்்பாண்ணும்	 எனகனபா்ட	
நெட்்பாத்தபான	்ழகும்.	க்கட்கு்ற	க்களவிக்கு	
்்தில	மட்டும்	் ்சபாலலும்.	குடும்்	் பாங்கபான	
் ் பாண்ணு. 	 இதுவ்ர க்கும் 	 அ ்ந ்த	
்்பாண்ணுக்்கிட்க்ட	விரும்பு்றியபானனு	கூ்ட	
க்கட்்ட்தில்ல	அப்்டி	 ஒரு	 எண்ணத்தில	
அ்ந்த	 ்்பாண்ணும்	 ்ழகு்தபானு	 எனக்குத	
்்தபாிய்ல.
	 ஒ ரு 	 நெ பா்ளக்கு 	 அ ப் ் பா்வ	
அ்ழ்சசுக்்கிட்டு	 ்்சன்னக்கு	 வபாம்மபா’’	
எனறு	ஒரு	க்்சசுக்்கபா்க	் ்சபாலலிமுடித்தபான	
வர்தன.	 	 ஆனபால	 அ்ந்த	 ்்பாண்்ணகய	
வர்தனுக்கு	 க்்சி	 முடிக்்கலபாம்னு	 அம்மபா	
முடிவு	்்சய்்தபார.
	 ்த ி டீ ் ரன 	ஒருநெ பாள 	்க ம்்்ன ி	
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வபா்சலில	வர்தனின	அம்மபா	அப்்பா	இருவரும்	
ஆட்க்டபாவில	 வ்நது	 இ்றங்க....	 வர்தன	
்பாரதது	விட்டு	அ்திர்ச்சியில	ஆழ்ந்தபான.
	 ‘‘எனனப்்பா	...’’
	 ‘‘எனனம்மபா....’’
	 ‘‘்்சபானனபா	 நெபான	 வ்நது	 அ்ழ்ச	
சுட்டு	வ்ந்திருப்க்கன.	வய்தபான	்கபாலத்தில	
எதுக்கு	 இப்க்பா	 ்சிரமம்’’	 எனறு	 வர்தன	
்்ட்்டத்தபான...
	 ‘‘இருக்்கட்டும்்பா...	 ்்சன்ன	 எனன	
்்பாிய	 தூரமபா	 இல்ல	 நெபான	 ்பாரக்்கபா்த	
்்சன்னயபா	்சபாி்சபாி	கநெரபா...	வ்ந்த	வி்சயததுக்கு	
வ்ந்திடுக்றன.
	 உங்க	 அம்மபா	 மூலமபா	 எலலபாம்	
க்களவி் ட்க்டன.	அ்ந்த	் ்பாண்ணு	யபாருப்்பா’’	
எனறு	ஆவலு்டன	க்கட்்டபார.
	 ‘‘வபாங்கப்்பா	 மு்தலல	 டீ	 ்சபாப்்ிட்டு	
க்சுகவபாம்’’	 என	 க்கனடின	 ்க்்கம்	
அ்ழதது்ச	்்சன்றபான.
	 க்கனடினில	 வனி்தபாவின	 ்ச்க	
நெட்பு்ககளபாடு	 வனி்தபா	 க்தநெீர	 அரு்ந்திக்	
்்கபாண்டிரு்ந்தபாள.	
	 ‘‘வணக்்கம்	 வனி்தபா.	 இவங்க்தபான	
எனகனபா்ட	அம்மபா	அப்்பா’’	என	அ்றிமு்கம்	
்்சய்ய,	
	 ‘‘வபாங்கம்மபா	 வபாங்கப்்பா‘‘	 எனறு	
வணக்்கம்	 ்வததுவிட்டு	 ்தன	 இருக்்்க	
்யவிட்டு	எழு்ந்தபாள.
	 ‘‘நெலலபா	 இருக்்கி்றீயபாம்மபா’’	 எனறு	
வபாஞ்்சயபாய்	வர்தனின	அம்மபா	வனி்தபா்வ	
க்கட்்க...	
	 இவவளவு	 க்்ரயும்	 விட்டுட்டு	
என்ன	மட்டும்	ஏன	இவவளவு	்கபாி்சனமபா	
வி்சபாபாிக்்கி்றபாங்க	 எனறு	 மனதுக்குள	 ஒரு	
்்பா்றி்தட்்ட...	 ‘ ‘நெலலபா	 இருக்்கிக்றன.	
நெீங்கள	 நெலலபா	 இருக்்கி்றீங்களபா’’	 எனறு	
க்கட்்டக்தபாடு	 ‘‘டீ	 ்சபாப்்ிட்டுட்டு	வபாங்கமபா.	
நெபாங்க	ஆ்ிசுக்கு	க்பாயிக்்கிட்டு	இருக்க்கபாம்’’	
எனறு	் ்சபானனவபாறு	பு்றப்்ட்்டபாள	வனி்தபா.
	 எனன	 அ்ம்தி	 எனன	 அழகு.	
எனன	நெ்்டயு்்ட.	நெபாம	் பாரத்திரு்ந்தபாலும்	
இப்்டி	 ஒரு	 ்்ண்்ண	 ்பாரத்திருக்்க	
முடியபாது	 வர்தனுக்கு	 ஏற்ற	 க்சபாடி	
்்பாருத்தம்	என	மனதுக்குள	நெி்னத்தபாள.
	 ஆ்ிசுக்குள	் ்சன்றதும்	வனி்தபாவின	
க்க்ினுக்குள	வர்தனின	அம்மபா	நு்ழய...	

ஆ்ச்சபாியமபா்க.	 ‘‘எனனம்மபா...!	 வபாங்க‘‘	
எனறு	 ்நெற்றி	 வியரக்்க	 ்்ட்்டப்பு்டன	
இருக்்்க்ய	விட்டு	எழு்ந்தபாள.
	 ‘‘ஒனனும்	இலலம்மபா	என	்்யன	
எ்திர்கபாலம்	 ்ற்றி	 க்்சனும்.	 அ்தபான...’’	
எனறு	வர்தனின	அம்மபா	இழுக்்க,	 ‘‘உங்க	
்்யன	எ்திர்கபாலம்	்ற்றி	க்்ச	எனனி்டம்		
எனன	இருக்கு’’	என	வனி்தபாவும்	கூ்ற...
	 கநெரடியபா	 வி்சயததுக்கு	 வ்ந்தி்ட	
க ்றன . . . 	 உன்ன 	 என 	 ் ்யன	
விரும்பு்றபானபாம்.	 ஆனபா	 நெீ	 விரும்பு்றதும்	
விரும்்பா்ததும்	 அவனுக்குத	 ்்தபாியபா்தபாம்	
அ்தபான	 நெபாகன	 கநெரல	 வ்நது	 உனகனபா்ட	
்சம்ம்தத்்த	க்கட்க்்கலபா்மனறு.
	 இ்்த	 க்கட்்டதும்	 ்த ிடீ்ரனறு	
்த்ல்ய	குனி்நது	் ்கயிரண்்்டயும்	முட்டுக்	
்்கபாடுதது	 கம்்சயில	 ்சபாய்்ந்தபாள	 வனி்தபா.	
இனம்புபாியபா	்சி்ந்த்னயில	ஆழ்ந்தபாள.
	 ்சி்றிது	கநெரம்	கயபா்சித்த	்ின,	 ‘‘எ்தபா	
இரு்ந்தபாலும்	ஆபீஸ்ல	கவண்்டபாம்,	
	 இன்னக்கு	 மபா்ல	 5	 மணிக்கு	
இ்ந்த	மு்கவபாிக்கு	வ்நதுருங்க’’	என	வனி்தபா	
ஒரு	 மு்கவபாி்ய	 எழு்திக்	 ்்கபாடுக்்க,	
வபாங்கிக்	்்கபாண்்டபாள	வர்தனின	அம்மபா.
	 ்்சபானன்டி	 வர்தனின	 அம்மபாவும்	
அப்்பாவும்	வனி்தபா்வ	்ச்ந்திக்்க்ச	் ்சன்றனர.	
வபாங்கம்மபா...	வபாங்கப்்பா...	எனறு	அ்ழதது	
்கபாப்்ி	 க்பாட்டுக்	 ்்கபாடுததுவிட்டு,	 இ்ழ	
கயபாடிய	 புனன்்ககயபாடு	 க்சபா்கத்்த	
ம்்றதது	க்்ச	ஆரம்்ித்தபாள	வனி்தபா.	
	 ‘‘எனக்கு	வயது	30.	எங்க	அண்ணன	
என்ன	வி்ட	்ததுவரு்சம்	மூப்பு	்திருமணம்	
்்சய்்தவு்டன	்்ங்களூருக்கு	க்பாயிட்்டபான	
எங்க	அம்மபா	அப்்பா	வய்தபானவுங்க...	் ரண்டு	
க்ரும்	 இ்ற்நதுட்்டபாங்க	 நெபான	 ்சம்்பா்திதது	
்வ்ச்சிருக்்கி்ற்்த	 ்வததுத்தபான	 நெபான	
்கலயபாணம்	்ண்ணிக்்கனும்.
	 அண்ணனும்	உ்றவு்களும்	வபாலறு்ந்த	
்ட்்டமபா	 க்பாயிட்்டபாங்க’’	 எனறு	 வனி்தபா	
குமு்ற...	
	 ‘‘அ்்தலலபாம்	 க்பா்கட்டும்	 ்பாரத்த	
உ்டகன	 நெபான	 புபாிஞசுக்்கிட்க்டன.	 என	
ம்க்ன	்திருமணம்	்்சஞசுக்்கி்ற	்சம்ம்தமபா’’	
என	வனி்தபாவி்டம்	க்கட்்டபார	அம்மபா.
	 ‘‘அவகரபா்ட	நெபான	நெட்்பாத்தபான	
்ழ்கிகனன.	 அவரும்	 அப்்டித்தபான.		
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அவருக்கு	்சம்ம்தமுனனபா	எனக்கும்	 ்சம்ம்தம்	
்தபான’’	என	்்ண்ணிய	நெபாணதக்தபாடு,	்கபால	
்கட்்்ட	விரலபால	்த்ரயில	க்கபாலம்க்பாட்டு	
்மலலிய	புன	்சிபாிப்க்பாடு	வனி்தபா	கூ்றினபாள.
	 ்்ண்ணுக்கு	 	 ்்ண்	
புபாியபாமல	 இருக்குமபா?	 வர்தனின	 ்தபாய்	
்்பானனுத்தபாயி	புளங்கபா்கி்தம்	அ்்ட்ந்தபார.	
	 ‘‘்சபாி	 வரு்கி்ற	 ்கபாரத்தி்்க	 மபா்தம்	
2 0 - 	 ஆம் 	 க ்த ்த ி 	 நெ லல 	 முகூரத்தம்	
சுவபாமி	 ம்லயிகலகய	 ்திருமணத்்த்ச	
்்சஞ்சிடுகவபாம்’’	 என	 வர்தனின	 அம்மபா	
கூ்றினபார.
	 மபா்தங்கள	 உருண்க்டபா்ட	 கநெரமும்	
கூடி	 வர,	 வனி்தபா	 வர்தனின	 ்திருமணம்	
நெ்ட்நக்த்ற ியது . 	 ்த ிருமணம் 	 முடி்நது	
ஒரு	 வபாரத்த ில 	 மபா்ல	 கவ்ளயில	
்தனியபா்க	்ச ி்ந்த்னகயபாடு	முற்றத்தில	
அமர்ந்திரு்ந்தபாள.
	 ‘‘எனன	வனி்தபா	...
	 அ்ம்தியபாய்	ஏக்தபா	்சி்ந்த்னகயபாடு	
இருக்்கி்றபாய்’’	 எனக்கூ்றிய	 வபாறு	 வர்தன	
வனி்தபாவின	அரு்கில	அமர்ந்தபான.
	 ஒனனும்	 இலலிங்க	 என	 மு்கவபாட்	
்டதக்தபாடு	வனி்தபா	கூ்றினபாள.	நெீ	எ்்தகயபா	
ம்்றக்்கி்றபாய்	எனன	்்சபாலலு	்்சபாலலு...	
எனறு	 தூண்டித	 தூண்டிக்	 க்கட்்டபான	
வர்தன.
	 ‘‘அம்மபா	 எதுவும்	 ்திட்டினபாங்களபா	
இல்ல	இ்ந்த	்கிரபாம	வபாழக்்்க	புடிக்்க்லயபா’’	
என	் ்தட்்டதக்தபாடு	க்கட்்டபான.
	 ்மௌனம் 	 ்க்லதது 	 வன ி ்த பா	
மு்ந்தபா்னயபால	 மு்கத்்த	 து்்டததுக்	
்்கபாண்டு	 ்சறறு	 ்தன்ன	 ஆசுவபா்சப்	
்டுத்திக்	்்கபாண்்டபாள.	
	 ‘‘ஏங்க...
	 ் ்சன்னய ில 	 உளள 	 அ்ந்த	
ஐ.டி	 ்கம்்்னிக்குத்தபான	 நெபாம	 ்திரும்்	
க்பா்கணுமபா’’	எனறு	வனி்தபா	க்கட்்க...
	 ‘‘எனன	அப்்டி	க்கட்்கிக்ற...
	 ்திருமணம்,	 விரு்நது,	 ்ச்நக்தபா்சம்	
எலலபாம்	 முடிஞசுரு்ச்சி...	 இனிகமல	 நெபாம	
்்பாழப்பு	்பாரக்்க	க்பா்க	கவண்்டபாமபா.’’
	 ‘‘இலகலங்க...
	 இ்ந்த	 ஊரல	 உங்களுக்கு	 நெபாலு	
ஏக்்கர	 நெஞ்்சய்	 நெிலம்	 இரண்டு	 ஏக்்கர	
்்தனன்நக்தபாப்பு	 ்ம்பு	 ்்சட்்்டலலபாம்	
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இருக்கு...	
	 அத்்தயும்	மபாமபாவும்	வய்சபானவங்க
கவறு	 யபாரும்	 அவங்களுக்கு	 து்ண	
்கி்்டயபாது.	அவங்க	எத்த்ன	நெபா்ளக்குத	
்தபான.	இ்்த்யலலபாம்	்கவனிக்்க	முடியும்.	
மு்தலல	 அவங்கள	 ்கவனி்ச்சிக்்கி்ற	 யபாரு		
இருக்்கி்றபா...?’’	 எனக்க்கட்்ட	 வனி்தபாவின	
்கண்்களில	்கண்ணீர 	்்ருக்்்கடுதது	
ஓடியது.
	 ‘ ‘ எனனபா 	 வன ி்த பா 	 எனனபா்சசு	
உனக்கு’’	என	துடிததுப்க்பானபான	வர்தன.
	 ‘‘அம்மபா	 அப்்பா்வ	 ்ிபாி்ந்தவளுக்	
குத்தபான		அ்ந்த	வலியும்	கவ்த்னயும்	
்்தபாியும்.
	 நெபான	 ் ி .இ . 	 ்டிக்கும்க்பாக்த	
அண்ணன	 கவ்லக்கு	 க்பாயிட்்டபான.	
வற்றியக்	குளதது	் ்கபாக்்்கப்	க்பால	அம்மபா	
அப்்பா்வ	விட்டுட்டு	க்பாயிட்்டபான.	நெபான	
கவ்ல	் பாரதது	அனுப்பு்ற	் ணத்தில	அம்மபா	
அப்்பா	்ரண்டு	க்ரும்	நெலல	்டியபாத்தபான	
வபாழ்ந்தபாங்க.	எனகனபா்ட	க்பா்தபா்தக்	்கபாலம்	
அவங்க	்ரண்டு	க்ருகம	்திடீ்ரன	ம்கன	
்கவ்லயில	 உ்டலநெி்ல	 ்சபாியிலலபாம	
அடுத்தடுத்த	 மபா்தத்தில	 இ்ற்நதுட்்டபாங்க.’’	
எனறு	 துக்்கம்	 ்்தபாண்்்ட்ய	 அ்்டக்்க	
கமலும்	வனி்தபா	கூ்றினபாள...
	 ‘‘அ்ந்த	கவ்த்ன்ய	உணர்ந்த	்தபாகல	
என	அத்்தயும்	 மபாமபாவுமபாவது	 எனக்கு	
கவணும்’’	 எனறு	 கூ்றியவபாக்ற	 வர்தனின	
மடியில	்சபாய்்ந்தபாள.	அவர்க்ள	நெபான	நெலல	
்டியபா	்பாரததுக்்கனும்.	ஒனனு	நெபாம	அவங்க	
்ரண்டு	க்்ரயும்	அ்ழ்சசுக்்க ிட்டு	
்்சன்னக்கு	க்பா்கனும்.	இல்லயினனபா...	
நெீங்க	 ி்்ற்ந்த	 இ்ந்த	 மண்	 வபா்ச்னகயபாடு	
இ்ந்த	்கிரபாமதது	வபாழக்்்ககய	க்பாதுமுனனு	
நெி் னக்்கிக்றன’’	 எனறு	 வனி்தபா	 கூ்ற...	
வர்தன	ஆ்ச்சபாியத்தில	்தி் ்கத்தபான.
	 ‘‘்கவ்லப்்்டபாக்த	 வனி்தபா...	 நெபாம	
யபாருக்்கிட்க்டயும்	 க்பாயிட்டு	 ்்க்கட்டி	
்சம்்ளம்	வபாங்கி	 ்்பா்ழக்்க	 கவண்்டபாம்.	
நெ பான 	 ் ி ்ற்ந்த 	இ்ந்த 	 மண்ணிகலகய	
வபாழ்நது	 ்கபாட்்டமுடியும்’’	 எனறு	 கூ்றிய	
வர்தனின	ஆன்ந்தக்	்கண்ணீர	வனி்தபாவின	
்கனனத்தில	 ்யிரததுளிர	 கமல	 ்ட்்ட	
்னிததுளியபாய்	அழகு	க்சரத்தது
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1
திவ்சமதா்றியப ்டகு 
கைிவடக்கைதாத ்்ைின்்ம்
சுற்றிலும் தணைணீர்

2 
ைணை ைணைப பூக்கைள் 
நெி்ம் ்தார்க்கைதாமல் அமர்கைி்து 
்த்னடுக்கும் ைணடு

3 
உறுபபு ததானம் 
மணீணடும் உயிர் ்்றுகைி்து 
்ழுததான இதயம் 

4 
்கைதாைிலில் அவமதி 
்ைகைமதாகைக் கைவ்த்துப ்்தாகைி்து 
மதாடபபு்தா கூடடம் 

5 
மவ்யிலிருநது அருைி 
்யஙகைை ்சத்தத்துடன் ைிழுகைி்து 
்மலிருநது ்தாவ் 

6 
நெிர்ைதாைப ்்ண்சறிவ் 
அழவகை மூடி மவ்க்கைி்து 
்கைதாடி ்ின்னிய இவ்யதாவட 

7 
உதிர்நத பூக்கைள் 
அவ்சநத ைணைம் உள்ளன 
நெகைரும் புழுக்கைள் 

8
கைதாயநத நெணீர்த்்ததாடடி 
தணைணீருக்கைதாகைக் கைதாத்திருக்கும் 
்கைதாசுக்கைளிடட முடவடகைள் 

9 
ைணைச ்சறி்குகைள்
ைதானத்வத மூடிமூடித் தி்க்கைின்்ன
்்க்கும் ்டடதாம்பூச்சறிகைள் 

10 
்சறித்றிய ்னிப்தாவ்கைள் 
்்ருகைிய ஆறறு்ைள்ளத்தில் மிதக்கைின்்ன
ஊ்றிய மனித உடல்கைள் 

11
்்க்கும் ்டடதாம்பூச்சறி 
்தாதியி்்்ய ைிழுகைி்து 
கைதாலில் ஒடடிய மகைைநதம் 

12 
்ததாணடும் குழிகைள்
கும்்்தாயப ்ிவைநது ைருகைின்்ன 
மணபுழுக் குடும்்ஙகைள் 

13 
மவழ ்மகைஙகைள் 
தவையி்ஙகைத் தயதாைதாகைின்்ன
்்க்கும் மயில்கைள்

14 
பூச்்சடியில் ம்ர்கைள் 
அவ்சயும் ்்தாது ்தைிகைி்து 
மவ்நதுள்ள ்தனணீ 

15
கைதார்கைதா் ையல்கைள் 
்சுவமவயக் ் கைதாணடதாடி மகைிழகைி்்ததா 
்ைள்வளப ்்வைகைள் 

16 
ஆடடு மநவத 
ஒன்்றின் ்ின்னதால் ்ததாடர்கைி்து 
எறும்புக் கூடடம் 

கவிஞர் கவி நெதிலா தமாகன்
தஞ்சதாவூர்
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 jpdk;NjhWk; ehk; epfo;j;Jk; midj;J 

epfo;TfSk; ek;Kila epidTfspd; %yNk 

epfo;fpd;wd. ,jd; %yk; ehk; czh;e;Jnfhs;s 

Ntz;baJ> ehk; epidg;gij ek;khy; epfo;j;j 

KbAk; vd;gNj MFk;. Mdhy; ek;Kila epfo;T 

vt;thW mika Ntz;Lk; vd;gNj kpfTk; 

Kf;fpakhdJ. epidtpy; njsptpy;iy vd;why; 

epfo;tpYk; njsptpUf;fhJ.

 vd;dhy; vijAk; rhjpf;f ,ay 

tpy;iy. vdf;F vq;Fk; ntw;wp fpilf;f 

tpy;iy vd;nwy;yhk; Gyk;Gtjw;Ff; fhuzk;> 

ek;Kila vz;zk; J}a;ikahf ,y;iy vd;-

gjd; ntspg;ghNl. vz;zj;ijj; J}a;ikahf 

itj;Jf;nfhz;L nra;Ak; nray; midj;Jk; 

ntw;wpapNyNa KbAk;. vz;zj; J}a;ik vd;W 

,q;F ehk; vij Fwpg;gpLfpNwhk; vd;why;> vt;-

TapUf;Fk; jPq;F epidf;fhj vz;zj; ijNa. 

,d;Dk; njspthff; $wNtz;Lkhdhy; 

‘vjphpf;Fk; mUs;tha; ,iwth’ vd;w thf;Ff;F 

Vw;g nray;gLk; vz;zj;ijNa J}a;ik vd;W 

milahsk; fhl;Lfpd;Nwhk;. 

 “vz;zpa vz;zpahq;F va;Jg vz;zpah;

 jpz;zpa uhfg; ngwpd;”

vd;w ts;Sthpd; $w;Wg;gb> jpz;zpa neQ;r-

Kilatuhf ,Ug;gth; epidg;gJ midj;Jk; 

epiwNtWk;. jpz;zpa neQ;rk; vd;gJ rf;jp 

gilj;j neQ;rk;. vjw;Fk; fyq;fhj kd ijhpak; 

gilj;j neQ;rk;. Neh;kiwahd rpe;jid-

fis kl;LNk gjpaitj;Js;s  neQ;rk;. ek;khy; 

KbAk; vd;W ek;kPJ ek;gpf;if itf;Fk; neQ;rk;. 

ey;ydtw;iwj; Jzpe;J> fhykwpe;J> ,lkwpe;J 

nray;glj; J}z;Lk; neQ;rk;. ‘jz;zPiuf;$l 

ry;yilapy; rypf;fyhk;. mJ gdpf;fl;bahFk;tiu 

nghWj;jpUe;jhy;’ vd;w thf;Ff;F Vw;g> fhyk; 

fdpAk;tiu fhj;jpUe;J ntw;wp fhzitf;Fk; 

neQ;rk;. ,j;jifa neQ;rk; ekf;F Ntz;Lk;. 

Vnddpy; ,j;jifa neQ;rk; epidg;gJ kl;LNk 

epr;rak; KbAk;. 

“Qhyk; fUjpDk; if$Lk; fhyk;fUjp

,lj; jhw; nrapd;”

vd;fpwhh; ts;Sth;. gy;NtW nray;fs; Njhy;tp 

apy; Kbtjw;F Kf;fpa fhuzk;> Njitaw;w Neuj; 

jpy; nra;tNj. cyfj;ijNa ehk; ifafg; 

gLj;jNtz;Lk; vd;why; $l mJTk; rhj;jpaNk. 

Mdhy;> mjw;Fj; jFe;j Neuk;tiu ehk; 

fhj;jpUf;f Ntz;Lk;. 

 kw;wth;fSf;fhd Neuj;jpy; ehk; vij 

Ak; rhjpf;f ,ayhJ. ekf;fhd Neuk; tUk;tiu 

fhj;jpUe;J> jFe;j Neuj;jpy; nraiyr; nra;Ak; 

NghJ kl;LNk mr;nraypy; ek;khy; ntw;wpfhz 

,aYk;.

 ehk; nra;Ak; nray; ntw;wpapy; Kba 

Ntz;Lkhapd;> mr;nraiyj; njhlq;Fk;Kd; 

mjd; ,Wjptiu gyKiw mr;nray; Fwpj;J 

Muha;e;Jg; ghh;g;gJk; kpf Kf;fpakhdJ. ehk; 

nra;fpd;w ,r;nray; ekf;fhdjh? ,jdhy; 

ekf;F ed;ik cz;lhFkh? ,jd; %yk; 

ek;ikr; rhh;e;jth;fSf;F vd;d gad;? ,jd; 

%yk; ekf;F vd;dnty;yhk; vjph;g;Gfs; tUk;? 

mtw;iwnay;yhk; ehk; vt;thW vjph;nfhs;tJ? 

,Wjpapy; vt;thW ntw;wpfukhf rhjpg;gJ vd;W 

mr;nraypd; ,Wjptiu gyKiw Muha Ntz;Lk;. 

xU nraiyj; njhlq;Fk;Kd; mjd; njhlf;fk; 

epidg;gJ KbAk;
Kidth; g. fw;gfuhkd; 
MA.,MA.,MA.,M.Phil.,P.hD.,
cjtpg;Nguhrphpah; jkpo;j;Jiw

Nrhdhfiykw;Wk; mwptpay; fy;Y}hp> 

Nryk;- 05
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Kjy; ,Wjp tiu gy;NtW Nfhzq;fspy; ed;F 

Muha;e;J mjd; gpwF mr; nraiyr; nra;jhy; 

kl;LNk mjpy; ntw;wpfhz ,aYk;. ,ijj;jhd; 

ts;StUk;>

 “vz;zpj; Jdpf fUkk; Jzpe;jgpd;

 vz;Ztk; vd;gJ ,Of;F”

vd;fpd;whh;. Vd; ,r;nray; Njhy;tpaile;jJ 

vd;W Njhy;tpf;Fg; gpd; Muha;tijtpl mjidr; 

nra;tjw;FKd;  njspT nfhz;lhy; Njhy;tpia 

Kw;wpYkhfj; jtph;f;fyhk;. Mdhy; Njhy;tpaile;j 

gpwF $l mjw;fhd fhuzj;ij Muhahky; 

njhlh;e;J Njhy;tpapNyNa tho;tjjhd; tUj;jk; jU-

tjhf cs;sJ. 

 ntw;wpngUk; kdpjid kl;LNk ,e;j 

cyfk; jpUk;gpg;ghh;f;Fk;. ntw;wpahsh;fspd; thf;F 

kl;LNk ,q;F rigfspy; VWk;. ntw;wpia 

kl;LNk r%fk; nfhz;lhLk;. vdNt vz;zq;-

fisf; $h;ikahf;fpf; nfhs;Nthk;. $h;ikNahL 

J}a;ikiaAk; ,izj;Jf; nfhs;Nthk;. cyfNk 

ek;ikf; nfhz;lhl ,JNt top.

 ekf;fhd ntw;wpAk; Njhy;tpAk; ek; mUfp 

NyNajhd; ,Uf;fpd;wd. ehk;jhd; mjidj; 

Njbr; nry;tjpy; njsptpy;yhky; jtpf;fpd;Nwhk;. 

,d;Dk; nrhy;yg; Nghhy;> ntw;wpiatpl 

Njhy;tp rw;Wj; njhiytpy; jhd; cs;sJ. ehk; 

jhd; mjidj; Njbr; nrd;W Njhy;tpaile;J 

Njhy;tpaile;J Jtz;L Nghfpd;Nwhk;. 

 ek;Kila gazj;ij Kjypy; rhpahd 

ghijapy; mikj;Jf;nfhs;sNtz;Lk;. rhpahd 

ghijapy; gazpf;Fk;NghJjhd; nrd;W NrUk; 

,lk ; rh pahdjhf mikAk ; . ekf ;fhd 

rhpahdijj; Njh;e;njLg;gjpy;jhd; ekf;Ff; 

Fog;gk;. Fog;gj;ijj; jtph;j;J  rhpahd 

ijj; Njh;e; njLj;Jtpl;lhy;> md;wpypUe;J 

jtwpd;kPJ jtwpAk; ek; kdk; nry;yhJ. 

vdNt ey;yijNa epidg;Nghk;. mij 

Nehf;fpNa gazpg;Nghk;. me;jg; gazj;jpd; 

%yk; gaDk; ngWNthk;. 
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எணணும்்்தா்தல்்தாம்
எணைி மகைிழகைி்து
ஏவழயின் நெதாையம்

னம கதிறுககல் மாதவன்
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	 ்தபாய்	என்ற	் ்சபால	என	வபாழவில	ஒரு	
்கலங்க்ர	விளக்்கம்.	அ்ந்த	 நெி் லயிலிரு்நது	
வரும்	ஒளி	்வளளம்	என	வபாழவின	இரு்ள	
அ்கறறு்கி்றது.	 தூய	 உணரவு்களுக்கு	 வழி	
்கபாட்டு்கி்றது.	 அங்கிரு்நது	 க்தபானறும்	 ஒலிக்	
்கற்்ற	என	உளமனத்தின	அ்சபாீபாியபா்க	
ஒலிதது	என	மனத்தின	்தீ் ம்க்ள்யலலபாம்	
அழிதது	 ்தி்்சமபாற்றி	 நென்மக்க்க	 வழி	
க்கபாலு்கி்றது.	 இனறு	 எனக்கு	 வயது	 72.	
இப்க்பாதும்	அ்ந்த	அ்சபாீபாீக்	குரல்தபான	
வழிநெ்டதது்கி்றது.	 வபாழவபாஙகு	 வபாழ்வதது	
வரு்கி்றது.	அன்ன	என்ற	்்சபாலலுக்கு	
ஆயிரக்்கணக்்கபான	்்பாருள	உண்டு.		
	 என	 ்த்ந்்தயின	மு்கம்	 எனக்கு	
்சபாியபா்க	 நெி்னவில	 இலலபா்தக்பாக்த	
இ்்றவன	்தனஅடிக்கு	அவ்ர	அ்ழதது்ச	
்்சனறு	 விட்்டபான.	 நெபான	 ஐ்நது	 மபா்தக்	
குழ்ந்்தயபா்க	 இருக்கும்க்பாக்த	 	 ்த்ந்்த	
்கபாலமபா்கி	வி்ட,		்தபாகய	எனக்கு	எலலபாமபா்க	
ஆ்கிவிட்்ட	சூழல.	உணரவு	்்தபாி்ந்த		நெபாளி	
லிரு்நது	என	ஒவ்வபாரு		அ்்சவும்	்தபாயின	
அன்ின	எல்லக்குட்்ட்க்ட	அ்ம்ந்தது.	
என	 ்சி்றிய	 ்த்ந்்தயும்	 அவரது	 து்ணவி	
யபாரபான	்சிற்றன்னயும்	என்னத	்தங்கள	
்ிள்ளயபா்ககவ	க்பாற்றினர.	 என	்ண்பு	
நெலன்களில	 மிகு்தியும்,	 என	 ்தபாய்	 ்தன	
்பாகலபாடும்,	்பாங்கபாய்	்ச்மத்தளித்த	உண	
கவபாடும்	ஊட்டிய்வ்தபான.	
	 கவறு	எ்ந்த	நெி்கழவு்க்ள்ச	்்சபாலலபா	
விட்்டபாலும்,	ஒன்்ற	மட்டும்	்்சபாலலபாமல	
இருக்்க	முடியபாது.	எனக்கு	்தது	வயது.	
வபாழவின	 ்நெ்றிமு்்ற்க்ளக்	 கூ்றி	 வழி	
நெ்டத்தி	 வ்ந்த	 கவ்ளயில,	 ஒரு	மு்்ற	
என	 ்தபாய்	 “என	 ்ிள்ள	 ்கம்மனபாட்டி	
வளரத்த	 ்ிள்ள	 என்ற	 ்்யர	 வபாங்கி	

வி்டக்கூ்டபாது.”	 எனறு	 ்கண்ணீர	 மல்கக்	
கூ்றிவிட்டுக்	்க்த்றி	அழு்தபார்கள.	அ்ந்தக்	குரல	
எஙகு	்்சன்றபாலும்	என	்கபா்தில	அ்சபாீபாியபா்க	
ஒலிததுக்	 ்்கபாண்க்ட	 இரு்ந்தது.	 ஆனபால	
அ்தன	உண்்மப்	் ்பாருள	விளங்கவில்ல.	
என	 ்சிற்றன்னயி்டம்	 ்தயங்கித	 ்தயங்கிக்	
க்கட்டு	 விட்க்டன.	 அவர்களும்	 அழுது	
்கண்ணீ் ரத	 து்்டததுக்	 ்்கபாண்்டபார்கள.	
நெபான	 வறபுறுத்திக்	 க்கட்்ககவ	 அழுது	
்்கபாண்க்ட,	“எனக்கு	உன	்சிற்றப்்பா	்கணவர.	
அவர	உயிகரபாடிருப்்்தபால	நெபான	சுமங்கலி.	
உன	்தபாயபார	 ்கணவ்ர	இழ்நதுவிட்்ட்தபால	
உன	்த்ந்்த்ய	இழ்நதுவ ிட்்ட்தபால	
அவ்ர	ம்்றமு்கமபா்க	“்கம்மனபாட்டி”	எனறு	
்சிலர	 ்்சபாலவ்தபால்தபான	 உன	 அன்ன	
்நெஞ்சம்	உரு்கி	அழுதுவிட்்டபார்கள”	எனறு	
கூ்றினபார.	அதக்தபாடு	 “நெீ	 நெற்ண்பு்ககளபாடு	
வபாழ்நது	 நெலல்்யர	 எடுத்தபால	 மற்றவர	
உன	 ்தபா்யப்	 பு்கழ்நது	 விடுவபார்கள.	
அவவபா்றபான	இழி்்சபால்ல்ச	 ்்சபாலல	
மபாட்்டபார்கள”	 எனறும்	 கூ்றினபார.	 அ்ந்த	
்நெபாடிய ிலிரு்நது	 என	 உளளத்த ில	
ஏக்தபா	ஒரு		மபாற்றம்	நெி்கழ்நது	விட்்டது.	
என	 ்தபாய்க்குப்	 பு்கழக்தடித	 ்தருவக்த	
என	வபாழவின	கநெபாக்்கமபா்க	அ்ம்நது	
விட்்டது.	 அன்றிலிரு்நது	 இனறு	 இ்ந்த	 72	
வயதுவ்ர	 நெபான	 யபாருக்கும்	 ஒரு	 ்தீஙகும்	
மனத்தபால	 நெி்னத்த்தில்ல.	 யபாருக்கும்	
எ்ந்த	்தீஙகும்	்்சய்்த்தில்ல.	ஆனபால	நெபான	
நென்ம	எனறு	நெி்னதது்ச	்்சய்்த	ஏக்தனும்	
எனக்குத	்்தபா ியபாமல	அவர்களுக்குத	
்தீ் மயபா்க	மபா்றியிருக்்க	வபாய்ப்புண்டு.	அது	
என	 மன்சபாட்்சி	 ்தீ் ம	 எனறு	 ்்சபாலலபா்த	
ஒன்றபா்கத்தபான	இருக்கும்.	
	 நெபான	யபாருக்க்கனும்	ஏக்தனும்	்தீஙகு	
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்்சய்ய	 எண்ணிவிட்்டபால,	 அன்னயின	
குரல	 அக்த	 அ்லவபாி்்சயில	 அ்சபாீபாியபா்க	
ஒலிக்்கத	்்தபா்டங்கிவிடும்.	அ்்த	மீ்றி	
எனனபால	எ்ந்த	்தீஙகும்	் ்சய்துவி்ட	முடியபாது.	
“என	 ்ிள்ள	 ்கம்மனபாட்டி	 வளரத்த	
்ிள்ள	என்ற	் ்யர	எடுததுவி்டக்கூ்டபாது”	
என்ற	 ்்சபாற்கள	 நெபான	 அவர்களுக்கு	
நென்ம	 ்்சய்து	 முடிக்கும்	 வ்ர	 ஓயகவ	
ஓயபாது.	 ஒலிததுக்	 ்்கபாண்க்ட	 இருக்கும்.	
நெபான	 நென்ம	 ்்சய்து	 அவர்கள	 ம்கிழ்ச்சி	
அ்்ட்ந்த	 ்ினனகர	 அ்சபாீபாி	 ஓயும்.	 என	
மனம்	ம்கிழ்ச்சியில	துளளும்.	இப்்டித்தபான	
என	 இதுவ்ரயபான	 வபாழநெபாளும்,	 அ்தில	
நெபாற்து	ஆண்டு்கபால	அரசுப்்ணியும்	
நெ்ட்நக்த்றி	உளளது.	
	 	 1990	 ஆம்	 ஆண்டு	 ்மசூர	
அஞ்சல	்யிற்சி	்மயத்தில	பீஹபார,	கமறகு	
வங்க	மபாணவர்கள	மிகு்ந்திரு்ந்த	் ்தபாகு்திக்குப்	
்யிற்சியளிக்்கப்	்ணிக்்க்ழக்்கப்	்ட்க்டன.	
நென்றபா்க	இரண்்ட்ர	 மபா்தப்	 ்யிற்ச ி	
முடி்நது	 ி்பாியபா	வி் ்ட	்்றும்	நெபாளில	நெபான	
அவர்களி்டம்,	“	எ்ந்த	வகுப் ி்லும்	ஆ்சிபாியருக்கு	
ஏ்தபாவது	 ஒன்்ற	 ்தங்களுக்குள	 ்்யர	
பு்ன்நது	 ்வத்த்ழப்	 ்பார்கள.	 நெீங்கள	
எனக்கு	 எனன	 ்்யர	 ்வத்திரு்ந்தீர்கள?”	
எனறு	 க்கட்க்டன.	 அவர்கள	 ஒகர	 குரலில	
எவவி்தத	 ்தயக்்கமும்	இன்றி,	 “நெபாங்கள	
உங்க்ள	இதுவ்ர	’ஆ்சிபாிய	அன்ன	
’(Mummy	Teacher)	எனக்ற	அ்ழதது	
வ்நக்தபாம்	எனறு	ஆங்கிலத்தில	கூ்றினபார்கள.	
எனக்கு	 வியப் ி்ல	 வியரதது	 விட்்டது.	 என	
அன்ன	இப்க்பாது	இங்கிருக்்க	கவண்டுகம	

என்ற	 எண்ணம்	 கமகலபாங்கி	 விட்்டது.	 என	
்கண்ணீ் ரப்	்பாரதது	அவர்களும்	்நெ்கிழ்நது	
க்பானபார்கள.	 நெபான	 ்கம்மனபாட்டி	 வளரத்த	
்ிள்ள	 இல்ல	 என்்்த	 வய்தபான	
ி்னனும்	நெிரூ ி்தது	வரு்கிக்றன.		

	 ்கவிஞன,	 எழுத்தபாளன,	 க்்ச்சபாளன,	
நூலபா்சிபாியன,	இ்தழபா்சிபாியன,	நெி்கழ்ச்சித	
்்தபாகுப்்பாளன,	வபா்னபாலி	்்தபா்லக்்கபாட்்சிப்	
்ஙக்கற்பாளன,	்மபாழி்்யரப்்பாளன,	
அஞ்சல	து்்றப்	் ணியபாளன	என்ற	் லவ்்கத	
்தளங்களில	 நெினறு	 நெபான	 எ்ந்த	 கம்்டயில	
ஏ்றி	 ஒலிவபாங்கி	 முன	 நெின்றபாலும்	 எ்திபாில	
அமர்ந்திருக்கும்	ஒரு	மூ்தபாட்டி்ய	என	்தபாயபா்கப்	
்பாவிததுக்	 ்்கபாண்டு	 மனத்தில	 நெிறுத்திக்	
்்கபாண்டு்தபான	க்்சத	்்தபா்டஙகுகவன.	
மூ்தபாட்டி	யபாரும்	வரவில்ல்யன்றபால	
்கற்்னயில	 ஒரு	 வய்தபான	 வ்ரத	 ்தபாயபா்க	
உருவ்கிததுக்	் ்கபாண்டு	க்்சத்்தபா்டஙகுகவன.	
நெி்கழ்ச்சி	 முடிவுற்றதும்	 என	 ்கபா்தில	 “என	
ி்ள்ள	்கம்மனபாட்டி	வளரத்த	 ி்ள்ள	எனறு	

்்ய்ரடுக்்கவில்ல”	 எனறு	 ்தபாய்	 கூறுவது	
க்பான்ற	 ி்ர்ம	க்தபானறும்.	இரண்டு	்்சபாட்டு	
்கண்ணீர	் வளிவரும்.	
	 என	 ஒவ்வபாரு	 ் ி்ற்ந்த	 நெபாள	
அனறும்	என	்தபா்யப்்ற்றி	ஒருவபாியபாவது	
எழு்தி	 விடுகவன.	 அப்்டி	 எழு்தியவறறுள	
ஒன்றிரண்்்ட	 எடுததுக்	 ்கபாட்டினபால,	
அ்த்ன	 யபாகரனும்	 ்பாரபாட்டினபால	 “நெபான	
்கம்மனபாட்டி	 வளரத்த	 ி்ள்ள	 இல்ல”	
என்ற	்சபான்றி்தழபா்க	அன்னயின	நெி் னவில	
்கல்நது	்வதது	விடுகவன.	

”்நெஞ்சம்	வலிய்தபாய்	நெி்லமபாறும்	மக்்க்ளயும்
்்கபாஞசும்	்கரு்ணய்தபால	க்கபாவிலபாய்	நெிற்வள	்தபாய்	
அஞசும்்டிக்்கபாய்	அரற்றிவரும்	்ிள்ளக்கும்
்தஞ்சம்	்்கபாடுக்கும்	்தபாளடியபாய்	நெிற்வள	்தபாய்
்ிஞ்சில	பு்கட்டிய்பால	க்்சசுத	்தமிழபாகல	
விஞசும்	பு்கழம்கனின	்வற்றியில	்களிப்்வள	்தபாய்	
்்கபாஞ்சம்	்தபாகனபா	்தமிழில	பு்கழகூ்ற்ச	்்சபால்லனறு	
்ஞ்சம்	்்கபாடுக்கும்	்ண்புளள	்ி்றவிகய	்தபாய்	
்்சய்யகுறு	மக்்கள	க்சரக்்கின்ற	கநெபாய்க்்்கலலபாம்
உய்யவழிப்	்த்தியத்தபால	உ்டலவபாட்டி	்நெபா்ந்தவள	்தபாய்
்நெய்யுருண்்்ட்ச	க்சபாற்்ற	நெிலபா	்கபாட்டித	்த்ந்தவள	்தபாய்
்மய்யபாய்	நெம்	்தபாய்ப்்்ரு்ம	கம்தினியில	்்சபாலலிவிட்்டபால	
்்சய்யபா்த	்தவ்மலலபாம்	க்சர்நது	நெம்்ம	வபாழ	்வக்கும்!” u

t
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என்ன	்சில	்கவி்்த	வபாி்கள.	என	குறும்பு	
்க்ளயும்,	 நெபான	 ஏற்டுத்திய	 கநெபாய்	
்க்ளயும்	 ்தபாங்கிக்	 ்்கபாண்டு	 என்ன	
ஆளபாக்்கிய	்தபா்யப்்ற்றி	எனன	எழு்தினும்	
எழுத்தில	அ்டங்கபாது.	
	 எனக்கு	நென்றபா்க	நெி்னவிருக்்கி்றது.	
்சிலர	 என	 ்தபாயி்டம்,	 “இவ்னப்	 ்டிக்	
்க்வக்்க	 எப்்டி	உனனபால	முடியும்?”	
எனறு	 க்கட்கும்க்பாது	 உ்றவினர்களின	
உயரவி்னக்	கூ்றி	வபாய்்டக்்க்ச	் ்சய்வபார.	
நெபான	 ்சிறு	 ்ிள்ளயபா்க	 இருக்கும்க்பாது	
வபாய்வ ிட்டுப்	 ்டிப்்்்தக் 	 க்கட்டுப்	
பூபாிப்்்்ட்நது	 மு்கம்	 மலர	 அ்கம்	 குளிர	
வபாழததுவபார.	என	குறும்புத்தனத்்தப்	் ற்றி	
அக்்கம்்க்்கத்தவர	் ்சபாலலும்	க்பா்்தலலபாம்	
“என	்ிள்ள	்தங்கமலலவபா?”	எனறு	
அவர்களுக்கு	 ்்தில	 ்்சபாலவபார.	 	 அ்ந்த	
நெி்னவு்க்ள	 மனததுள	 க்தக்்கி	 ்வதது	
்கலலூபாி	்டிப்்்லலபாம்	முடி்நது	்ணிக்கு்ச	
்்சன்றக்பாது	்கவி்்த்கள		எழு்திகனன.

“்்பாலலபா்த	்ிள்ளயபாய்	
்ி்ற்ந்தபாலும்		வளர்ந்தபாலும்	
பூபாிததுப்	்பாலூட்டுவபாள	-	்தன	\	
புவி	இன்ம்	எலலபாமும்
து்ற்ந்தபாலும்	இழ்ந்தபாலும்	
பு்கழகூட்டி்ச	்சீரபாட்டுவபாள!	\	
்கலலபா்த	்ிள்ளயபாய்	ஆனபாலும்	
்லரமுனகன	்க்லக்்டரபாய்க்	
்கபாட்டி	்வப்்பாள	–	அவன	\	
்கடு்தபா்சி	எழுத்திகல	்கடு்களவு
புபாி்ந்தபாலும்	்கபாவியப்	
பு்கழநெபாட்டுவபாள!	\	
இலலபா்த	குண்மலலபாம்	
இருப்்்தபாய்ப்	்்பாய்்்சபாலலி	
எப்க்பாதும்	நெி்லநெபாட்டுவபாள	–	்தன	\	
இ்தயத்தின	அணுவபா்க	ஏறறுகம	
்கபாலமும்	இவளஉயிர	
்த்னப்க்பாறறுவபாள!”	

உண்்மயில	 எழு்த	 ்ற்ல	 நூல்கள		
மட்டுகம	க்பா்தபாது.	ஒரு	துளி	் ம	மட்டுகம	
இது.	
	 அம்மபா	 எனறு	 நெபான	 அ்ழதது	
வபாழ	 அவர	 எனகனபாடு	 அ்தி்க	 ்கபாலம்	
இருக்்கவில்ல.	என	்சினன	வய்திகலகய,	நெபான	

நெி்ச்சயம்	உயரவ்்டகவன	என்ற	உறு்திகயபாடு	
ம்்ற்நது	விட்்டபார்கள.	அவர்களின	நெி் னவு	
எப்க்பாதும்	இரு்நது	்்கபாண்க்ட	இருப்்்தபால	
என	 வபாழக்்்கப்்பா்்த	 கநெபாிய	 ்பா்்தயபா்க	
நெீடிததுக்	்்கபாண்டிருக்்கி்றது.	இனிகமலும்	
நெீடிக்கும்	என்ற	அ்்சயபா்த	நெம்்ிக்்்க	
இருக்்கி்றது.	இ்்றவன	நெபாடி	என்ன	
இவவுல்கில	 ்வத்திருக்கும்	 நெபாள	 வ்ரயும்	
அ்ந்த	இ்்றவனின	உ்தவிகயபாடு	அ்ந்த	
அ்சபாீபாிக்குரல	வழிநெ்டததும்.
	 என	 ம்கள்கள	 இப்க்பாது	 என	
்தபாய்	 உருவில	 இருக்்கி்றபார்கள.	 அ்தனபால	
இப்்டி	 எனனபால	 ்கவி்்த	 எழு்தவும்	
முடி்கின்றது.	

“நெ்கலபாய்	என	்தபாய்	நெலல	உருவில	
ம்களபாய்	எனக்குப்	்ி்ற்ந்தபாள	
அ்கலபா்திரு்நது	அன்ின	அருவி		
அறபு்தம்	எனனுள	்்பாழி்ந்தபாள”.	

அன்ன்யப்	 க்பாறறுகவபாம்!	 அவள	
அன்ி்னப்	 பு்கழகவபாம்!	 அ்கிலம்	 ம்கிழ	
வபாழகவபாம்!																																												n

காதலன்றி

எனக்கு ம்நது்்தான

்்சதாறகைள் யதாவும் 

உனக்கு ஞதா்கைம்

இருக்கை ்ைணடு்மன

எதிர்்தார்க்கும் 

முடடதாள்தன்மல்்தாம் 

கைதாத்ன்்றி

்ை்்திலும் ்்சைதாது!...

 ஷகததி மித்ா
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 அனபு	 வபா்னபாலி	 மு்தல	 அனத	
துல்க	வபா்னபாலி்களிலும்	்கவியபாதது	
பு்கழ்்றறு	 ்தனது	 ்தமிழத	 ்தபா்கத்்தத	
்தணிததுக்	 ்்கபாள்கி்றபார	 ்கவிஞர	 ்்சலவம்	
்்பாிய்சபாமி	அவர்கள.	வபா்னபாலி,	்கவி	
யரஙகு,	 இப்்டி	 ்ல	 ்களங்களில	 ்தன்ன	
்மய்ப்்ிததுவரும்	 ்கவிஞர	 ்தனது	மு்தல	
நூ்லயும்	்தமிழுல்கிறகுத	்த்ந்திருக்்கி்றபார.
 
	 112	 ்க்்கங்களில	 ்கடுகு	 ்சி்றி்்தன	
்றபாலும்,	்கபாரம்	மிகு்ந்திருக்்கி்றது.	இ்நநூ்ல	
மஞ்சி்்க	்்திப்்்கம்	வடிவ்மதது,	்வளி	
யிட்டிருப்்து	்சி்றப்பு.

	 கு்றிஞ்சிப்்பாட்டில	் ்தபாண்ணூற	
்்றபான்து	 பூக்்க்ளக்	 ்க்ிலர	 ்பாடினபார.	
அ்ந்த	 அழ்கியலில	 விட்டுப்க்பான்்த	
நெிரப்்	நூ்றபாவது	பூகவ	இவரது	நூலபா்கப்	
்ி்றப்்்டுத்திருப்்து		்்ரு்ம.

	 வபாழவியல	 ்தததுவங்கள	 நூல	 முழு	
தும்	 ்ரவிக்்கி்டக்்கி்றது.	 ்கபா்தல	 ்சித்திரங்கள	

    

அன ி்ன	்வளிப்்பா்டபா்க	விஞ்சி	நெிற்கி்றது.

	 புதுக்குளியல	க்பாட்டு	குதூ்கலிதது	
ப்	பு்றப்்டு்கி்றது	நெிலவும்	இவர	்கனவும்…

‘‘நெீ	என்ன	
ஏற்கபா்த	்கபாரணத்தபால	்தபான
நெபான	இனறும்
உன்ன	கநெ்சிக்்கிக்றன.’’

்்தபா்டர்நது

‘‘நெபான	இனனமும்
கநெ்சிக்்க	கவண்டும்
என்்தபால	்தபானபா
நெீ	இனனமும்
என்ன	ஏற்கபாமகலகய
இருக்்கின்றபாய்	?’’

	 ஆ்கபா…	 எவவளவு	 இனி்மயபான	
்கற்்ன.	 ்கற்்ன	 என்்்த	 வி்டவும்,	
்்சபாலலபாட்்சி	இஙக்க	்சி்ற்நது	நெிற்கி்றது.

	 ்கபா்தலிததுப்்பார,	்கபா்தலில	்சிக்குண்டு்ச	
்சி் ்த்ந்தவர்களுக்க்க	அ்தன	அரு்ம	புபாியும்.	
்தவமிரு்நது	்கபா்தல	் ்சய்்தவர்களுக்க்க	
உயிபாியல	அரத்தம்	்்தபாியும்.

‘‘்கபா்த்லப்்ற்றி
முழுதும்	்்தபாி்நதுக்	்்கபாளளத்தபான
நெபான	்ி்ற்ந்திருக்்கிக்றன.
்்தபாி்நது	்்கபாண்்டதும்
உயிர	விடுகவன’’

	 எவவளவுக்கு	் மஞஞபானமிரு்ந்தபால	
இப்்டி்யபாரு	்கவி்்த்யத	்த்ந்திருப்்பார.

‘‘இருப்்்தற்்கனறு
வரு்கிக்றபாம்
இலலபாமல	க்பா்கிக்றபாம்’’

	 இப்்டியபான	 நெகுலனின	 வபாி்கள	
ஞபா்்க்திறகு	வரு்கி்றது.

	 ்கபா்தலர	 இருவர	 இரவில	 நெ ில	
்வபாளியில	் மௌனமபா்க	அமர்ந்திருக்்கி்றபார	
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்கள.	 அஙக்க	 நெமது	 ்கவிஞகர	 ்கவி்்தக்	
்களமபா்கி்றபார.

‘‘இரவும்,	நெிலவும்	்கபாய்்கி்றது
்சறக்ற	்மௌனமபாகனபாம்
நெபாம்	இருவரும்’’

	 ்கபா்தல	ர்சம்	் ்சபாட்டும்	்கவிவபாி்க்ள	
இ்நநூல	முழுவதும்	்கபாண	முடி்கி்றது.

‘‘வரங்ககள	்சபா்ங்களபானபால
இஙக்க
்தவங்கள	எ்தற்கபா்க’’

	 எவவளவுக்கு	 இ்டர்ட்டுக்	 ்கபா்தல	
்்சய்்திரு்ந்தபால,	 இத்தததுவம்	 ்ி்ற்ந்திருக்	
கும்?	 ்கபா்தலில	 ்நெபா்நது	 ்தன்ன	 ்வளி	
்டுத்திக்	 ்்கபாள்கின்றபாகரபா	 ்கவிஞர	 என	
எண்ணத	க்தபானறு்கி்றது.

‘‘்கபாறறு	வரபா்தபா	எனறு	
ஜனன்லத	
்தி்ற்நது	்வதக்தன
்கபாறறு	வ்நது
ஜனன்ல்ச	
்சபாத்தி்ச	்்சன்றது’’

என்பார	ஈகரபாடு	்தமிழன்ன.

	 ்கபா்த்லப்	 ்பா்டபா்த	 ்கவிஞர்கள	
இல்ல.	்கபா்தலுக்கு	எல்லயுமில்ல.	
்கபா்தகல	 ்கவிஞர்களுக்கு	 ்்ரும்	 விரு்நது.	
்கபா்தலிலலபாமல	உலக்க	இல்ல.	்கபா்த்ல	
அ்றி்ந்திரபா்தவன	மனி்தகன	இல்ல.	்கபா்தல	
க்பா்்த்யத்தரும்.	 அதுகவ	 ஒருவ்ர	
நெலலவரபாக்கும்.வலல்மப்்்ற்ற	்கபா்தகல	
வபாழவின	 உயிரநெபாடி.	 அ்்த	 ஏறறு	
வபாழ்வகன	்மஞஞபானி.

‘‘ஆள	்பாரதது
கூலி	்்கபாடுப்்வன	மனி்தன
ஆடும்	ஆட்்டததுக்கு	எலலபாம்
கூலி	்்கபாடுப்்வன	இ்்றவன’’

	 இஙக்க	்கவிஞபாின	இ்்ற்க்்தி	் ளி்ச	
்சிடுவது்டன,	 குரஆன	 விளக்கும்	 இ்்ற	

வ்சனமும்	மன்தில	்்திய்ச்்சய்்கி்றது.

‘‘நெலலது	்்கட்்டது
நென்மத	்தீ்ம
இன்ம்	துன்ம்
இரண்்்டயும்
்சீரதூக்்கிப்	்பாரப்்வன
இ்்றவன’’

‘‘அறுக்்க	அறுக்்க	மு்ளக்கும்
அரு்கம்புலலபாய்	உன	நெி்னவு்கள
மு்ளததுக்	் ்கபாண்க்ட	இருக்்கி்றது’’

	 ஒருவ்ரவிட்டும்	நெபாம்	்ிபாி்ந்திரு்ந்தபா	
லும்,	நெி்னவு்கள,	நெம்்மவிட்டும்	அ்கலுவ	
்தில்ல.	அவர்ககளபாடு	்ழ்கி,	வபாழ்ந்த	
்கபாலத்்த	நெபாம்	நெி்னவு்டுத்திக்	் ்கபாண்க்ட	
இருப்க்பாம்.	அ்்தத்தபான	இப்்டி	அழ்கபா்க்ச	
்்சபாலலி	இருக்்கி்றபார.

்தபாரக்பாட்்ட	வபா்ழயபாய்	
்சபாய்்நதுவிட்க்டன
மூங்கிலக்பால	முட்டுக்்்கபாடுக்்க
்கவி்்த்ய	விட்்டபால	கவறு	
வழியில்ல	எனக்கு

	 துவண்்ட	நெி் லயி் லலலபாம்	்தன்னத	
தூக்்கி	நெிறுததும்	தூணபா்க	்கவி்்த்ய்ச	
்சித்தபாிக்்கி்றபார.

	 இனனும்	எத்த்னகயபா	இன்்சபால,	
க்கபாகலபா்ச்சி 	நெ ிறகும்	இக்்கவி்்தநூல	
மி்க்ச்சி்றப்்பா்க	்நெய்யப்்ட்டுளளது

	 நூ்றபாவது	 பூவில	 ம்கர்ந்தம்	 ்்தபாட்டு	
்தமிழதக்தன	சு்வ்ய	வபா்ச்கர்களுக்கு	்தனது	
அறு்து	்பா்டல்களில	்்கிர்ந்தளித்த	்கவிஞர	
்்சலவம்	்்பாிய்சபாமி	இனனும்்ல	நெற்றமிழ	
நூல்க்ள	்தமிழுலகுக்கு	வழஙகுவபார	என்ற	
நெம் ி்க்்்கயு்டன	வபாழதது்கிக்றன.	

	 100	 ரூ்பாய்	 வி்ல	 ்்பா்றிக்்கப்	
்ட்டுளள	 இ்நநூ்லப்்்்ற	 ்்தபா்டரபு	
்களுக்கு	அ்லக்்சி	எண்்கள	:
 
	 +91	063691	63657
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 ்்சபா்ந்தம்	 ்்ந்தம்	 நெட்பு	 இவர	
்களி்டம்	 இயல்பா்க	 இருப்்்்த	 விட்டும்	
உன்ன	 எனக்கு	 எவவளவு	 ி்டிக்கும்	
்்தபாியுமபா	எனறு		்சினிமபாட்டிக்்கபா்கவபா	இருக்்க	
முடியும்.	அனபும்	்பா்சமும்	்்சபானனபால	்தபான	
புபாிய	முடியுமபா?	உபாி் ம	இருப்்வர்களி்டம்	
்தபாகன	 க்கபா்ப்்்ட	 முடியும்.	 நெம்மு்்டய	
க்கபா்்தபா்ங்க்ளயும்	 சூழ்லயும்	 புபாி்நது	
்்கபாளளபாமல	 ஏன	 எனகனபாடு	 அன்பா்க	
இருக்்க	 மபாட்க்டன	 என்கி்றீர்கள,	 ஏன	
எ்தற்்கடுத்தபாலும்	 க்கபா்ப்்டு்கி்றீர்கள	
எனறு	்தினம்	 ்தினம்	மரு்கி,	 ்்பாசுக்்்கனறு	
க்சபார்நது	 க்பாகும்	 உ்றவு்ககளபாடு	 எப்்டி	
ம்கிழ்ச்சியபா்க	இருப்்து?!
	 ்நெருங்கிய	 உ்றவு்கள	 என்றபாகல	
க்கபா்ம்,	 ஆற்றபா்ம	 என்ற	 எ்திரம்்ற	
உணரவு்க்ள	்தயங்கபாமல	் வளிப்்டுத்தலபாம்	
எனறும்	அனபு	்பா்சம்	்கபா்தல	என்ற	கநெரம்்ற	

உணரவு்க்ள	 ்வளிப்்்்டயபா்க	 ்்கிர்நது	
்்கபாளளப்	 ்்டபாமகலகய	 புபாி்நது	 ்்கபாளளப்	
்்ட	கவண்டிய்வ	எனறும்	்தவ்றபான	புபாி்தல	
்தபான	 ம்கிழ்ச்சியறறு	 ்தவிக்்க்ச	 ்்சய்யும்	 ்ல	
ி்ர்ச்ன்களுக்கும்	மூல	்கபாரணம்.

	 ஆழமனது 	 ்தனன ி ்ட ம் 	 எனன	
்்சபாலலப்	்டு்கி்றக்தபா	அ்்தகய	உண்்ம	
என	 நெம்பு்கி்றது.	 அது	 ்்பாய்யபான்தபா்க	
இரு்ந்தபாலும்.	ஆழமன்தின	இ்ந்த	குணத்்த	
்வதக்த	 ்லரபாலும்	 ்ச ில	 ்்பாய்்கள	
உண்்ம	 என	 நெம்்ப்்டு்கி்றது.	 ்்சபாலலப்	
்்டபா்த	 ்ல	 உண்்ம்கள	 ்்பாய்	 என	
மறுக்்கப்்டு்கி்றது.	இ்த்ன	placebo	effect	
என்கி்றது	மனஇயல
	 நெீங்கள	 எனன்தபான	 ்வளிப்்்்ட	
யபா்க	 க்கபா்ப்்ட்்டபாலும்	 உளளுக்குள	
எத்த்ன	அன்பா்க	இருக்்கி்றீர்கள	என்்்த	
்நெருங்கியவர்கள	 புபாி்நது	 ்்கபாளவபார்கள	

  


உங்களுக்கு	 கவண்டியவர்கள	 உங்கள	 மீது	 ்கபாட்டும்	 அன்ின	 ம்திப்்்	 எனறும்	
உணரபாமல	இரு்நது	வி்டபா்தீர்கள.	உங்களு்டகனகய	இருப்்்தபால	உங்கள	சுற்றத்தின		
கநெ்சமபான	உ்தவி்க்ள	நெீங்கள	அங்கி்கபாிக்்கபாமல	இருப்்தும்	அவர்க்ள,	அவற்்ற	
்சபா்தபாரணமபா்க	 பு்ற்ந்தளளுவதுமபான	 பாிஸ்க்்்க	 உங்கள	 வபாழக்்்கயில	 எனறுகம	
எடுதது	வி்டபா்தீர்கள.
	 	 	 	 	 	 	 -	்ிபாி்கிட்டி	நெிக்க்கபால	

Dr.Dr.  
(International Life Coach – Mentor – Facilitator)
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எனறு	நெீங்கள	்சபா்தபாரணமபா்க	நெி்னப்்்்த,	
்சபாத்தியமிலலபாமல	்்சய்வது	இ்ந்த	 place-
bo	effect	்தபான.	இ்்த	புபாி்நது	்்கபாண்்டபால	
எஙகு	் ிர்ச்சி்ன	எழு்கி்றது,	எ்்த	் ்சபாலல	
கவண்டும்	எ்்த	்்சபாலலக்	கூ்டபாது	எ்தில	
ம்கிழ்ச்சி	மலரும்	என்்்த	நெீங்கள	புபாி்நது	
்்கபாளளலபாம்.
	 இத்தபாலியில	 இருக்கும்	 மருததுவ	
ம்ன	 ஒன்றில	 இ்ந்த	 p lace -
bo 	 e f fect	 ்்சய்யும்	 மனநெி்லக்கும்		
உ்டல	 நெி்லக்குமபான	 ்்தபா்டரபு	 கு்றிதது	
ஆரபாய்்ச்சி	 ஒனறு	 ்்சய்்தபார்கள.	 அஙகு	
அறு்வ	்சி்கி்ச்்ச	முடி்நது	அ்தன	வலியில	
துடிததுக்	 ்்கபாண்டிரு்ந்த	 கநெபாயபாளி்க்ள	
இரு	 ்ிபாிவபா்க	 ்ிபாிதது	 ஒரு	 ்ிபாிவினபாி்டம்	
்டபாக்்டர	 ்பாிவபா்க	 ்தன	 ்்கப்்்ட	 வலி	
நெிவபாரண	மரு்நது்க்ளக்	்்கபாடுதது,	அ்ந்த	
மரு்நது்கள	 ்சக்்தி	 வபாய்்ந்த்வ	 எனறும்,	
எடுததுக்	 ்்கபாண்்ட	 ்சி்றிது	 கநெரத்திகலகய	
வலி	கு்்ற்நது	விடும்	எனறும்	ஆ்தபாரவபா்க	
்்சபாலலி	 அவற்்ற	 உட்்்கபாளள	
்்சய்்கி்றபார.	 ்டபாக்்டர	 ்்கபாடுத்த	அ்ந்த	
வலி	 மபாத்தி்ர்க்ள	 ்சபாப்்ிட்்ட	 அ்ந்த	
்ிபாிவினரும்	 ்சி்றிது	 கநெரத்திகலகய	 வலி	
கு்்ற்நது	நெிம்ம்தியபா்க	உ்றஙகு்கி்றபார்கள.	
	 மற்ற	 ்ிபாிவினபாி்டம்	 வலி	 மரு்நது	
்்கபாடுக்்கப்	்டுவ்தபா்க	எதுவுகம	்்சபாலலபா	
மல	 ivy	 யில	 அக்த	 அளவு	 மரு்நது	
்்சலுத்தப்்டு்கி்றது.	ஆனபால	 ்தனக்கு	
ஆ்கபாரம்	 மட்டுகம	 ்்சலுத்தப்	 ்ட்டு	
வலிக்்கபான	மபாத்தி்ர	 ்தரப்்்டவில்ல	
எனறு	எண்ண	் வக்்கப்்ட்்ட	அவர்கள	வலி	
மபாத்தி்ர	 ்சபாியபான	 அளவில	 ்கி்்டததும்	
முழுவதும்	 வலி	 கு்்றயப்	 ்்டபாமல	
கவ்த்னயில	 துடிக்்கி்றபார்கள.	 அவர்கள	
்தனக்கு	வலி	மரு்நது	்்கபாடுக்்கப்	்ட்்ட்்த	
மன்தபால	உணரபா்த்தபால,	உ்டம்்பாலும்	
உணர	 முடியபாமல	 இ்ந்த	 வலி	 கு்்றய	
எங்களுக்கு	வலி	நெிவபாரணி	்தபாருங்ககளன	
எனக்ற	 ்்தபா்டர்நது	 அரறறு்கி்றபார்கள.	
்தனக்கு	்கி்்டக்்கக்	கூடிய	மரு்ந்்தக்	கூ்ட	
்கி்்டப்்து	்்தபாியவில்ல்யன்றபால	
மனம்	 ஏறறுக்	 ்்கபாளள	 மறுதது	 உ்டலில	
மரு்ந்தின	்ல்ன	கு்்றய	்்சய்்கி்றது.	
	 உ்டல	 வலிக்்கபான	 மபாத்தி்ரகய	
்்சபாலலி	 ்தரும்க்பாது	 நெலல	 ்ல்னயும்	

்்சபாலலபாமல	 ்தரும்க்பாது	 கு்்ற்ந்த	
்ல்னயும்	ஏற்டுததும்	க்பாது	் ்சபாலலபாமல	
்்சலுத்தப்்டும்	 அனபும்	 ்பா்சமும்	 எனன	
்ல்னத	்தரும்?!.	அதுவும்	மன்தபால	அ்றியப்	
்்டபாமல	்லன	குன்றிப்	க்பா்கி்றது.	
	 அக்த	க்பால	கவ்்றபாரு	place-
bo	ஆரபாய்்ச்சியில	 ்த்ல	 வலி	 எனறு	
வரு்வர்களுக்கு	 ்சபா்தபாரண	 sugar	 pills		
்்கபாடுக்்கி்றபார்கள.	அவர்களும்	வலி	கு்்ற்நது	
நெிம்ம்தியபா்கி்றபார்கள.	 ்கி் ்டக்்கபா்த	 ஒனறு	
்கி் ்டப்்்தபா்க	 நெம்்்ச	்்சய்யும்	 க்பாது	மனம்	
அ்்த	ஏறறுக்	்்கபாண்டு	உ்டலில	வலி்யக்	
கு்்றக்்கி்றது.	 ்கி் ்டக்்கக்	 கூடிய	 ஒன்்ற	
மனம்	அ்றியபாமல	இருக்கும்க்பாது	உ்டலில	
கு்்றயும்	 வலி்யக்	 கூ்ட	 மன்தபால	 அ்றிய	
முடியபாமல	துடிக்்கி்றது.	
	 Appreciation	can	make	a	day	even	
change	a	life.	Your	willingness	to	put	it	in	to	
words	is	all	that	is	necessary	.்பாரபாட்டு	ஒரு	
நெபா்ள	 ஏன	 ஒரு	 வபாழக்்்க்யகய	 நெலல	
மு்்றயில	மபாற்றக்	கூடிய	்சக்்தி	வபாய்்ந்தது.	
அ்்த	 உங்கள	 வபாரத்்த்களபால	 நெீங்கள	
்்சபாலல	 முன	 வரகவண்டியது	 மட்டுகம	
இஙகு	 முக்்கியம்	 என்கி்றபார	 மபார்கரட்	
்கஸினஸ்
	 உங்கள	்்றக்றபாரபா்க	இரு்ந்தபாலும்,	
வபாழக்்்கதது்ணயபா்க	 இரு்ந்தபாலும்,	
்ிள்ள்களபா்க	இரு்ந்தபாலும்,	நெண்்ர்களபா்க	
இரு்ந்தபாலும்,	உங்கள	மனதுக்குப்	் ிடித்தவர	
்களி்டம்	அவர்க்ள	உங்களுக்குப்	் ிடிக்கும்	
என்்்த	்சமயம்	்கி்்டக்கும்	க்பா்்தலலபாம்	
்வளிப்்்்டயபா்க	 ்்சபாலலிக்	 ்்கபாண்க்ட	
இருங்கள	என்கி்றது	வபாழவியல.
	 ி்்றர	 ்்சய்்கி்ற	 ஏக்தனும்	 ்சிறு	 ்்சயல	
உங்க்ள	 ம்கிழ்ச்சிப்்டுத்தினபாலும்	 அ்த்ன	
அவர்களி்டம்	 ்ச்நக்தபாஷமபா்க	 ்்கிர்நது	
்்கபாளளுங்கள.	அவர்கள		்்சயல்களின	
்லன்கள	அவர்களுக்கு	்்சபாலலப்்டும்	க்பாது	
அது	அவர்களுக்கு	ம்கிழ்ச்சி் ய	ஏற்டுதது்கி்றது.	
அவர்கள	 ஆற்ற்ல	 அ்தி்கபாிக்்கி்றது.	 அது	
மட்டுமலல	் ிடிக்்கபா்த்வ்க்ளக்	கூ்ட	் ிடிக்கும்	
எனறு	மீனடும்	மீனடும்	் ்சபாலலும்க்பாது	மனம்	
அ்்த	 நெம்்த	 ்்தபா்டங்கி	 அ்்த	 உங்களுக்கு	
ி்டித்த்தபா்ககவ	மபாற்றி	விடு்கி்றது.	

	 அ்மபாிக்்கபாவில	 	 நெ்ட்ந்த	மற்்றபாரு	
ஆய்வு	 ஒன்றில	 ்ல	 கஹபாட்்டல்களில	
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இரவு	 ்்கலபா்க	 ்கிளினிங	 கவ்ல	 ்்சய்யும்	
்்ண்்களி்டம்,	 நெீங்கள	 உ்டற்யிற்சி	 ்்சய்்கி	
்றீர்களபா	 என்றக்பாது	 இல்ல.	 எங்களுக்கு	
அ்தற்்கலலபாம	எஙக்க	கநெரம்	இருக்்கி்றது.	இ்ந்த	
கவ்லயிகலகய	 ்்பாழுது	 க்பா்கி்றது	 எனறு	
ஆற்றபா்மயபா்க	 ்்சபானனபார்கள.	 அவர	 ்களின	
உ்டல	எ்்ட,	இரத்த	அழுத்தம்	எலலபாவற்்றயும்	
்பாி்சீல்ன	 ்்சய்்த	 ஆய்வபாளர்கள,	 ஒரு	 ்சில	
்தினங்களில	 அ்ந்த	 ்ணியபாளர்க்ள	 இரு	
ி்பாிவினரபா்க	் ிபாிதது,	ஒரு	் ிபாிவினபாி்டம்		அவர்கள	

்்சய்யும்	 ்ணியின	 ்சி்றப்பு்க்ள	 எடுதது	
்்சபாலலி,	 உண்்மயில,	 இ்ந்த	 கவ்லகய	
மி்க்ச்சி்ற்ந்த	உ்டற்யிற்சி	்தபான,	நெீங்கள	்்சய்து	
்்கபாண்டிருக்கும்	 இ்ந்த	 கவ்லயில	 உங்கள	
உ்டலில	அ்தி்கம்	்ககலபாபாி	எபாிக்்கப்்ட்டு	உங்கள	
உ்டல	 ஆகரபாக்்கியம்்ட்கி்றது,	 அதது்டன	
உங்கள	மனதுக்கும்	இ்ந்த	கவ்ல	்்சய்வ்தபால	
உற்சபா்கம்	்கி் ்டக்்கி்றது.	இ்்த	நெீங்கள	உங்கள	
மன்தில	 புபாி்நது	 ்்கபாண்டு	 ்்சய்யும்	 க்பாது	
அ்தன	 ்லன	 உங்களுக்கு	 ்்தபாியும்	 எனறு	
கூ்றினர.	 மற்்றபாரு	 ி்பாிவினபாி்டம்	 ஒனறும்	
்்சபாலலபாமகல	வி்டப்்ட்்டது.
	 ஒரு	மபா்த	்கபாலம்	அவர்க்ளக்	கூர்நது	
்கவனித்த	ஆய்வுக்	குழுவினர	 மீண்டும்	
அவர்க்ள	 ்பாீ்சீல்ன	 ்்சய்்த	 க்பாது,	
்ணியின	 ்சி்றப்பு்க்ள	 எடுதது	 ்்சபானன	
்ணியபாளர்கள	 மி்க	 உற்சபா்கமபா்கவும்	
ஆகரபாக்்க ியமபா்கவும் 	 உ்டல	 எ்்ட	
கு் ்ற ்ந து ம் 	இ ரு ்ந ்தன ர . 	ஒ னறு க ம	
்்சபாலலப்	 ்்டபா்த	 மற்்றபாரு	 ்ிபாிவினபாி்டம்	
எ்ந்த	 மபாற்றமும்	 இலலபா்தது	 மட்டுமின்றி	
இனனும்	க்சபார்நது	்கபாணப்்ட்்டனர.
	 கவ்ல	 ்்சய்வது	 என்து	 இயல	
்பான	 விஷயமபா்க	 இரு்ந்தபாலும்,	 அ்த்ன	
அப்பாிஷிகயட்	 ்ண்ணி,	 அ்தன	 ்லன்கள	
எடுதது	 ்்சபாலலப்	 ்டும்க்பாது,	 அ்்த	
அவர்கள	மனம்	உணரத	்்தபா்டங்கி,	அது	
ம்கிழ்ச்சி்யயும்	 நெலல	 வி்ளவு்க்ளயும்	
ஏற்டுதது்கி்றது.	 ்தபாங்கள	 எனன	 ்்சய்்கி	
க்றபாம்	 என்க்த	 ்்தபாியபாமல,	 எ்ந்த	
அங்கீ்கபாரமும்	இலலபாமல	ஒன்்ற	் ்சய்யும்	
க்பாது	அது	மன்தில	 ்சலிப்்்	ஏற்டுத்தி	
உ்டல	க்சபார்வ	்தரு்கி்றது	என்கி்றது	அ்ந்த	
ஆய்வின	முடிவு.
	 அதுக்பால,	 அனபு	 ்பா்சம்	 என்	
்்தலலபாம்	 உ்றவு்களுக்கும்	 நெட்்ிலும்	

இயல்பான்தபா்ககவ	இரு்ந்தபாலும்,	அவற்்ற	
அப்பா ிஷ ிகயட்	்ண்ணும்க்பாது	அது	
நெலல	 வி்ளவு்க்ளயும்	 ம்கிழ்ச்சி்யயும்	
்தரு்கி்றது.
	 ்தனக்கு	முனனபால	எனன	நெ்டக்	்கி்றக்தபா	
அ்்தகய	உண்்ம	என	மனம்	நெம்பு்கி்றது.	
்தன்ன	யபாரபாவது	 	 க்கபா்மபா்க	 க்்சினபால	
அவர்கள	்தனக்கு	கவண்்டபா்தவர்கள	எனக்ற	
மனம்	அவர	்க்ள	ஒதுக்்க	்ழகு்கி்றது.	
	 இனி,	 ்நெருங்கியவர்களி்டம்்தபாகன	
உணரவு்க்ள	்கபாட்்ட	முடியும்,	உளகளபாடிய	
்பா்சமும்	 ்நெருக்்கமும்	 இருக்கும்க்பாது,	
்வளிப்்டும்	 க்கபா்த்தபால	 எனன	 ்தீஙகு	
ஏற்ட்டு	வி்டப்	க்பா்கி்ற்்தன்ற	எண்ணம்	
எழும்	 க்பாது	 இ்ந்த	 placebo	 effect	 ்்ட	
நெி்னததுக்	்்கபாண்டு	்்சயல	்டுங்கள.	
ஒரு	 உணவு	 ்தயபாபாிக்கும்	 ்கம்்்னியின	
நெபாரமலபான	 உணவு்க்ள	 ்வளியில	
உளள	கல்ி்ள	மட்டும்	மபாற்றி	 ஒன்றில	
்டயட்்்டபாி	 ஃபுட்	 எனறும்	 மற்்றபான்றில	
ஃக்ட்டி	 ஃபுட்	 எனறும்	 ஒட்டி	 இரு	
்சபாரபாருக்கு	 ்்கபாடுத்தனர.	 ஒகர	 மபா்தத்தில	
்டயட்்்டபாி	 ஃபுட்	 எனறு	 கல்ிள	 ஒட்டிய	
உணவி்ன	 ்சபாப்்ிட்்டவர்கள	 ்்கபாஞ்சம்		
எ்்ட	 கு்்ற்நது	 க்பா்க,	 	 ஃக்ட்டி	 ஃபுட்	
கல்ிள	 உணவு	 ்சபாப்்ிட்்டவர்களின	
இரத்தத்தில,	 உண்்மயில	 ்்கபாழுப்பு	
உணவு	 ்சபாப்்ிடும்	 க்பாது	 அ்தி்கபாிக்்கக்	
கூடிய	 	ghrelin	்லவல	அ்தி்கபாிதது	அ்தி்க	
எ்்ட	க்பாட்டு	விட்்டனர.	
	 மனநெி்லக்கும்	 உ்டல	 நெி்லக்கும்	
இ்ந்த	 அளவுக்கு	 ்்தபா்டரபு	 இருக்்கி்றது	
என்கி்றது	அ்ந்த	ஆய்வின	முடிவு.
	 நெீங்கள	 அன்்யும்	 உபாி்ம்ய	
யும்	 க்கபா்ம்	 எனனும்	 கல்ிள	 ஒட்டி	
்்கபாடுத்தபால	 ஃக்ட்டி	 ஃபுட்	 ்சபாப்்ிட்்ட	
வர்களுக்கு	 ஏற்ட்்ட	 நெி்ல்தபான	 உங்க	
ளுக்கு	் நெருக்்கமபானவர்களுக்கும்	ஏற்டும்.
	 எவவளவு	கவ்ல	்்சய்்தபாலும்	அது	
அங்கி்கபாிக்்கப்	் டும்க்பாது,	் பாரபாட்்டப்்டும்	
க்பாது	 ்கிளர்ந்்தழும்	 placebo	 effect,	
எ்்தயும்	 ்சபாி	 ்ண்ணக்	 கூடிய	 ்ச்நக்தபாஷ	
மன	 நெி்ல்ய	 அவர்களுக்கு	 ்்கபாடுதது	
ம்கிழ்ச்சியபா்க	 எ்ந்த	 கவ்ல்யயும்	்்சய்ய	
்வப்்க்தபாடு	்பாரபாட்டு்வர்க்ளயும்	
ம்கிழ்ச்சியபா்க	 ்வக்்கி்றது.	 ம்கிழ்ச்சியபா்க	
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்்சய்யக்	கூடிய	்்சயல்களும்	 	நெலல	 result	
்்ட	த	்தரு்கி்றது.	
		 அன்்	இனி்மயபான	 ்ழர்சமபாய்	
க்சர்நது	 ்ருகுவக்தபாடு	 க்கபா்த்்தயும்	
எபாி்ச்ச்லயும்	கூ்ட	அனபு	்பா்சம்	எனனும்	
கல்ிள	 ஒட்டிக்	 ்்கபாடுங்கள,	 உ்றவும்	
்நெருஙகும்,	ம்கிழவும்	மலரும்.	

	 ஒருவரு்்டய	மனநெி்லகய	அவர	
உ்டல	 நெி்ல்யயும்,	 ம்கிழ்ச்சியபான	
வபாழக்்்க்யயும்	 ்தீரமபானிக்்கி்றது.	
உங்க்ள	 சுற்ற ி 	 நெ்டக்்கக்	 கூடிய	
விஷயம்	 எதுவபா்க	 இரு்ந்தபாலும்	 அது	
உங்கள	 மன	 நெி்ல்ய	 ்பா்திக்்கக்	
கூ்டபாது	 என்ற	 mind	 set	 ்்ட	 நெீங்கள	
ஏற்டுத்திக்	்்கபாண்்டபால,	எவரபாலும்	
உங்க்ள	 அ்்சக்்க	 முடியபாது.	 எ்ந்த	
சூழலிலும்	உங்கள	 ம்கிழ்ச்சி	 ்்க்டபாது,	
்தவ ி ர , 	நெீங்கள 	்்சய்ய 	கவண்டிய	
கவ்ல்கள	எதுவபா்க	இரு்ந்தபாலும்	
அ்தில	உங்களுக்கு	நென்ம	இருப்்்தபா்க	
நெீங்கள	உங்கள	மன்்த	நெம்்்ச	்்சய்து	
அ்்த	 விரும்்ி	 ்்சய்யும்	 க்பாது	 அ்ந்த	
நென்ம	் ய	உங்கள	மனம்	உங்களுக்கு	
ஏற்டுத்தி 	்த்நது	விடும்		என்கி்றது	
ஆழமன	இயல.	
	 அக்த	 க்பால,	 உங்கள	 மன்்த	
்பா்திக்்கக்	 கூடிய	 எதுவும்	 நெ்டக்கும்	
க்பாது,	் ்கபாஞ்சம்	விழிப்புணர்ச்சிகயபாடு	
இரு்நது	அ்ந்த	கநெரத்தில	கநெரம்்றயபா்க	
எ்்த	நெி்னததுக்	்்கபாண்்டபால	உங்கள	
மனம்	 அ்ம்தி	 அ்்டயுகமபா	 அ்்த	
ஒரு	sugar	pill	லபா்க		உங்கள	மன்திறகு	
்்கபாடுதது	 உங்கள	 மனம்	 க்சபார்நது	
வி்டபாமல	 ்பாரததுக்	 ்்கபாளளுங்கள.	
அது	உண்்மயபா்க	இருக்்க	 கவண்டும்	
என்து	 இஙகு	 முக்்கியமில்ல.	 அது	
உங்க்ள	 அ்ந்த	 கநெரத்தில	 விழபாமல	
தூ க் ்க ி 	 	நெ ி று த ்த க் 	கூ டி ய ்த பா ்க	
இருக்்க	 கவண்டும்	 என்க்த	 இஙகு	
முக்்கியம்.	 விழபாமல	 நெின்ற	 ்ின	 எ்ந்த	
சூழலிலும்	வீழபாமல	்வலவது	எளிது.
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 கம்்டயில	ஒலி்்ருக்்கியில	
்சி்ற்ந்த	 ்பா்ட்கிக்்கபான	 விருது	 கஜபா்திக்கு	
வழங்கப்்்ட	இருப்்்்த	அ்றிவிப்பு	்்சய்்தனர.	
அ்்த	 அடுதது	 ர்சி்கர்கள	 மத்தியில	 ்தனக்கு	
பு்கழ	 க்தடித்த்ந்த	 ‘ஆன்ந்த	 ்்ரவி’	 ரபா்கத்தில	
அ்ம்ந்த	 ்பா்ட்ல	 கம்்டகய்றி	 ்பாடினபாள	
கஜபா்தி ! 	 மு்தல	 வபாி்்சயில	 அமர்நது	
்பார்தியும்,கஜபா்தியின	 ்்றக்றபாரும்	 மனம்	
நெி் ்ற்ந்த	்ச்நக்தபாஷதது்டனும்,	் ்ரு்மயு்டனும்	
அ்னத்்தயும்	்பாரததுக்்்கபாண்டிரு்ந்த	
க்பாதும்,	அவரவர	மன்தில	்க்ட்ந்த்கபால	
நெி் னவு்கள	்கபாட்்சி்களபா்க	க்தபான்றபாமலில்ல.
	 அனறு	அ்த ி்கபா்ல	 ்சீ க்்க ி ரகம	
்பார்திக்கு	 விழிப்பு	 வ்நதுவிட்்டது.	 மனம்	
நெி் லயிலலபாமல	 ்லவி்த	 எண்ணங்களபால	
குழம் ி்த	்தவித்தது	ஒரு	்சில	நெபாட்்களுக்குமுன	
்தனக்்்கனறு	 இரு்ந்த	 ்த்ந்்த்யயும்	
்்றி் ்கபாடுத்த	 ி்்றகு	 மனம்	 எப்க்பாதும்		
எ்்தகயபா	 க்தடி	 அ்ம்தியின்றி	 ்தவிதது	
க்்்கபாண்டிரு்ந்தது.	 ்சிறுவய்திகலகய	 ்தபா்ய	
இழ்ந்த	் பார்தி் ய	்த்ந்்த	ரபாஜபாரபாமன	்தபாகன	
்தனிதது	 நெினறு	 வளரதது	 ஆளபாக்்கினபார.	
்தனது	 ்்யருக்க்கற்றபாரக்பால	 ்பார்திக்கு	
இயற்்கயபா்ககவ	்சமு்தபாய	அக்்க்்றயும்,்சமூ்க	
்சி்ந்த்னயும்	 அ்தி்கமபா்ககவ	 இரு்ந்தது.
் ப்ாிய	 ்்தபாழில்தி் ரபா்க	 ்தன	 ்தி்ற்ம்யக்	
்கபாட்டிய	 	 ரபாஜபாரபாமன,	ம்கள	்பார்தியின	
்திருமண	 விஷயத்தில	 க்தபாறறுத்தபான	
க ப்ானபார.	 ்திருமணத்திறகுப் ி்்றகு	 ப்ார்திக்கு	
்தன	 ்கணவனின	 உண்்மயபான	 மு்கம்	

்்தபாி்ந்தக்பாது	 அவன	 ்தன	 ்கணவனில்ல;	
்க்்ட்ந்்தடுத்த	 ்கயவன	 எனறு	 புபாி்ந்தது.	
அ்தன	 ி்்றகு	 அவனின	 ்ண்்பாடிலலபா்த	
்்கட்்ட	 நெ்டத்்த்கள	 எல்ல	 மீ்றிவி்டகவ	
்தனனபால	அவனு்டன	க்சர்நது	வபாழ	முடியபாது	
எனறு	 ்தன	 முடி்வத	 ்திட்்டவட்்டமபா்கத	
்த்ந்்தயி்டம்	 	 கூ்றிவிட்்டபாள.	 ம்களின	 நெல	
வபாழவுக்்்கனறு	 ்தபான	 ்்சய்து	 ்வத்த	
்திருமணம்,		்தன	ம்களின	்ச்நக்தபாஷமற்ற	
வபாழவிறகு	 ்கபாரணமபா்க ி 	 வ ிட்்ட்்த	
நெி் னதது	 ரபாஜபாரபாமன	 மிகு்ந்த	 ்கவ்ல	
அ்்ட்ந்தபாலும்	அ்வ	அ்னத்்தயும்	 ்தன	
மன்திறகுள	 அ்டக்்கிக்்்கபாண்டு	 ்பார்திக்கு	
மிகு்ந்த	 ஆ்தரவபா்க	 இரு்ந்தபார.	 ்ல	 நெபாட்்கள	
்்சன்ற்ி்றகு			்சட்்டபூரவமபா்க	விவபா்கரதது	
்கி் ்டத்த	 ்த்கவல	 ்்சய்்தி் யக்	 ்கண்ணபால	
்பாரததும்	 ்பார்திக்கு	 ’’அப்்பா்டபா,	 விடு்த்ல,	
்கி் ்டத்தது’’	 எனறு	 நெிம்ம்திப்	 ்்ருமூ்சசு	
வ்ந்தது.	 ஆனபால	 ரபாஜபாரபாமனுக்க்கபா	 ்தன	
ஒகர	 ம்களின	 ்திருமணவபாழவு	 இத்த்ன	
வ ி்ரவ ில 	 அஸ்்தம ிதது	 வ ிட்்ட்்த	
நெி் னதது	ஏற்ட்்ட	 ்கவ்லயின	உ்ச்சத்தில	
உயிர	மூ்சசு	அ்டங்கியது.	்த்ந்்தயின	
ம்்றவிறகுப் ி்்றகு	யபாருமற்ற	அனபா்்தயபாய்	
்தபான	்தனிதது	நெிற்து	க்பானறு	ஒரு	் வறு்ம	
்பார்தியின	 மன்தில	 க்தபான்றியது.	 க்சபார்நது	
விட்்ட	 மன்திறகு	 எழு்நதுநெிற்க	 ஒரு	 ி்டிப்பு	
க்த்வப்்ட்்டது.	
	 ஏக்தக்தபா	்சி்ந்த்னயில	அ்ல்பாய்்ந்த	
மனதது்டன	 ்டுக்்்க்யவிட்டு	 எழு்ந்தவள	
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்லதுலக்்கி,	 குளிர்ந்த	 நெீரபால	 மு்கத்்தக்	
்கழுவிக்்்கபாளள	 ்சி்றிது	 புததுணரவு	 வரப்	
்்ற்றவளபாய்	 ஹபாலில	 வ்நது	 அமர்ந்தபாள.	
்கபாஃ ி்	 க்கபாப்்்்ய	 ்தனனி்டம்	 ்்கபாடுத்த	
்ச்மயல்கபார	அம்மபாவி்டம்,
	 ‘‘இன்்றக்கு	 ்்சய்்தித்தபாள	 வ்நது	
டு்ச்சபா?	 எடுததுட்டு	 வபாங்க’’	 என்றபாள,	
’’அம்மபா	இ்ந்த	அநெியபாயத்்த	்பாரத்தீங்களபா?	
்்பாண்ணுங்க்ள	் ்தய்வமபா	் ்கபாண்்டபாடு்ற.	
இங்கக்பாய்	 எவகனபா	 ஆறு	 வயது	 ்்ண்	
குழ்ந்்தயி்டம்	 ்தப்்பா	 நெ்ட்நது்கிட்டு	
இருக்்கபான.	 எப்்டித்தபான	 மனசு	வ்ந்தக்தபா?	
எலலபா	இ்டத்திலும்	இக்த	க்்ச்சபா்க	இருக்கு.	
்்சய்்தித்தபாளிலும்	இ்ந்த	் ்சய்்தி	வ்ந்திருக்்கபாம்!	
கூ்றிய்டி	்்சய்்தித்தபா்ள	்பார்தியி்டம்	
்்கபாடுத்தபாள.
	 ‘’மனுஷங்ககளபா்ட	புத்தி	ஏன	இப்்டி	
க்பாகுதுனனு	 ்்தபாிய்ல;	 இப்க்பாலபாம்	
க்ப்்்ர	 ்தி்ற்ந்தபால	 மு்தல	 விஷயமபா	
்்ண்்களுக்கு	 நெ்டக்கும்	 ்்கபாடு்ம்கள்தபான	
்கண்ணில 	்டு்க ி்றது . 	மன்்சலலபாம்	
்பாரமபா்கி்றது’’	எனறு	அலுப்பும்,	எபாி்ச்சலுமபா்கக்	
கூ்ற ியவள	 ்்சய்்த ி்க்ளப்	 ்டிக்்கத	
துவங்கினபாள.
	 ்்சய்்தித்தபாளில	வ்ந்திரு்ந்த	் ்சய்்தி் யப்	
்டித்தவளின	மனம்	க்கபா்த்தில	்்ட்்டத்தது.	
’’ஏபாிக்்க்ரயில	 மயங்கிக்்கி்ட்ந்த	 ஆறு	
வயது	 ்்ண்குழ்ந்்த’’	 என்ற	 ்த்லப் ி்ன	
்கீழ	 வ்ந்திரு்ந்தது	 ்்சய்்தி.	 ்கஷ்டம்	 ஏதும்	
அ்றியபாமல	 ்்ற்வயபாய்	 ்ச்நக்தபாஷமபா்க	
்சி்ற்கடிதது	்்றக்்க	கவண்டிய	வய்தில	்கபாமு்கன	
ஒருவனபால	 ்லபாத்கபாரம்	 ்்சய்யப்்ட்டு	
்சி்ற்்கபாடி்ந்த	்்ற்வயபாய்	வபாடிததுவண்டு		
்க ி ்ட க்கும் 	் ்ண் 	குழ்ந்்த்யயும் ,	
அவளரு்கில	 அழுது	 புலம் ி்க்்்கபாண்டிரு்ந்த	
அக்குழ்ந்்தயின	் ்றக்றபா்ரயும்	பு்்கப்்்டம்	
எடுததுப்	 க்பாட்டிரு்ந்தபார்கள.	 அ்ந்தக்	
குழ்ந்்த்ய	 நெி் னதது	 ்பார்தியின	 மனம்	
்கலங்கியது	 .ஏகனபா	 மன்தில	 ்பா்திக்்கப்்ட்்ட	
அ்ச்ச ிறு்்ண்்ணயும்,அவளு்்டய	
்்றக்றபா்ரயும்	 கநெபாில	 ்்சனறு	 ்பாரக்்கத	
க்தபான்றியது.
	 ்பார்தி	 அவர்களின	 இருப்்ி்டம்	
வி்சபாபாிதது	 ்்தபாி்நது	 ்்கபாண்டு	 அவர்கள	
வீட்டிறகு	்்சன்றபாள.	அவர்களி்டம்	க்்ச	
முயன்ற	க்பாது	்சிறுமியின	் ்றக்றபார	மு்தலில	

்பார்தியி்டம்	க்்ச	மறுத்தனர. ி்ன	்பார்தியின	
வி்டபா	முயற்சியபால	க்்சததுவங்கினர.
	 ‘‘கம்டம்,	 ்தயவு்்சய்து	 எங்க்ள	
எதுவும்	க்கட்்கபா்தீங்க;	க்பாய்டுங்க;	நெபாங்க	
இலலபா்தப்்ட்்டவங்க்தபான;	 ஆனபாலும்	 எங்க	
ஒகர	்்ண்	கஜபா்தி் ய	நெலலபா	்டிக்்க	்வதது	
ஆளபாக்்கணும்னு	எத்த்னகயபா	ஆ்்ச்ய	
மன்சில	 ்வ்சசுக்்கிட்டு	 கவ்ல,கவ்லனனு	
அ்லஞசுக்்கிட்டு	 இரு்நக்தபாம்.	 கஜபா்தி	 நெலலபா	
்டிப்்பா.் பாட்டு	 ்ரபாம் 	் நெலலபா	 ்பாடுவபா.எ்ந்த	
ஒரு	 விஷயமும்	 ஒரு	 மு்்ற	 ்்சபானனபாகல	
உ்டகன	 ்ிடி்சசுக்குவபா;	 அவளு்்டய	
்ளளிக்கூ்டத்தில	க்பாட்டி்களி்லலலபாம்	
்கல்நது	 ்்கபாண்டு	 ்பாிசு்கள	 வபாங்கியிருக்்கபா.	
புத்த்சபாலி ி்ள்ள.	 எப்்டியபாவது	 அவ்ள	
நெலல்டியபா	 வளரக்்கணும்னு	 நெபாங்க	 இரண்டு	
க்ரும்	 அரும்்பாடு	 ்ட்டுக்்கிட்டு	 இருக்க்கபாம்.	
இப்க்பா	 இப்்டி	 ஒரு	 ்்கபாடு்ம	 எங்க	
ம்களுக்கு	 நெ்ட்ந்தது	 மி்கப்்்பாிய	 அ்திர்ச்சியபா்க	
இருக்கு.நெ்ட்ந்த	 ்்கபாடு்ம்யவி்ட	 அ்்த	
அணுஅணுவபா்க	 ி்்சசு	அல்சி	ஆரபாய்்நது		டி.்வி	
யிலும்,	மு்கநூலிலும்	் வளிவரும்	் ்சய்்தி்க்ளப்	
்பாரப்்து	 மி்கப்்்பாிய	 ்்கபாடு்மயபா	
இருக்கு!இனி	அக்்கம்்க்்கத்தபார	மு்கத்தில	எப்்டி	
விழிப்க்பாம்?	எங்க	குழ்ந்்த	எப்்டி	மறு்டியும்	
ஸ்கூலுக்குப்க்பாய்	 ்தன	 ்ி்ரண்ட்்ஸஸு்டன	
்ச்கஜமபா்கப்		க்சும்?	க்்சபாம	குடும்்தக்தபாடு	
்தற்்கபா்ல	 ்ண்ணிக்்கி்டலபாம்னு	 க்தபாணுது.!	
்க்த்றி	அழு்தனர.
	 அவர்களின	 க்்சசு	 ்பார்தியின	
மன்்த்ச	சுட்்டது!	‘் ்ண்	எனும்	உருவத்்த	
க்பா்கப்்்பாருளபா்க	 மட்டுகம	 ்பாரதது	
நெம்	 ்கலபா்சபாரத்்தகய	 அ்சிங்கப்்டுததும்	
இதுக்பான்ற	 ஆண்்கள	 மீ்தபான	 க்கபா்ம்’	
்பார்தியின	மன்தில	்சட்்்டன்த்லதூக்்கியது..	
ி்ன	ஒரு்சில	நெிமி்டங்கள	மன்தினுள	்தீவிரமபாய்	

கயபா்சித்தபாள.	‘ ’இ்ந்த	்ச ிறு்்ண்்ண	
்பா்திப்புக்	 குளளபாக்்கியவ்ன	 உ்டனடியபா்க	
்சட்்டம்	 ி்டிதது	்தண்்ட்ன	்்கபாடுததுவிடும்	
ஆனபால	் பா்திப்புக்குளளபான	இ்ந்த்ச்சிறுமியும்,	
அவள	 ்்றக்றபாரும்	 அனு்விக்கும்		
மனகவ்த்ன	அ்ந்தக்	குற்றவபாளிக்குக்	
்்கபாடுக்்கப்்ட்டிருக்கும்	 ்தண்்ட்ன்யவி்ட	
மி்கப்்்பாிய	 ்தண்்ட்னயபா்கிவிடும்.!	 ்தப்க்	
்்சய்யபா்த	 இவங்க	 ஏன	 ்தண்்ட்ன்ய	
அனு்விக்்கணும்?’’
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	 ்தன	 வபாழவுக்கு	 ஒரு	 ி்டிப்பும்	
,அரத்தமும்	்கி் ்டததுவிட்்ட	்திருப்்தி	மன்தினில	
க்தபான்ற,	 ஒரு	 ்தீரமபானத்திறகு	 வ்ந்தவளபாய்	
கஜபா்தியின	 ்்றக்றபாபாி்டம்,	 ‘’நெீங்க	 ்தயவு	
்்சய்து	 மனசு	 ்தளர்நதுவி்டக்கூ்டபாது.	
இது	 க்பால	 ஒரு	 ்்கபாடு்ம	 நெ்ட்ந்திருக்்கக்	
கூ்டபாது்தபான.	 அ்தற்கபா்க	 ்தற்்கபா்ல	
்்சய்து	 ்்கபாளவது	 மி்கவும்	 முட்்டபாள்தனம்;	
வபாழக்்்க்ய	 எ்திர்்கபாளளத	 ்்தபாியபா்த	
க்கபா்ழத்தனம்!	்்ண்்கள	முனகனற்றப்	
்பா்்தயில	 நெ்ட்நதுவரும்க்பாது	 இது	 க்பான்ற	
்சம்்வங்களபால	 ஏற்டும்	 ்த்்ட்கள	 நெம்	
்கபால்கள	 மி்தித்த	 க்சறு	 க்பான்றது.	 க்சறு	
்ட்்ட்தபால	நெபாம்	்கபால்க்ள	்வட்டுவ்தில்ல.
க்சற்்றக்்கழுவிவிட்டு	 கமற்்கபாண்டு	 நெம்	
இலக்்்க	 கநெபாக்்கித்தபாகன	 நெ்டப்க்பாம்?	
அ்்தப்க்பானறு	நெீங்களும்	இ்ந்த	்சம்்வத்்த	
க்ச்றபாய்	 நெி் னதது	 ்கழுவிவிட்டு	 உங்க	
இலக்்்க	கநெபாக்்கி	 நெ்டக்்க	உண்்மயிகலகய	
்சமு்தபாய	அக்்க்்றயுளள	ஒருவர	உங்களுக்கு	
இது்சமயம்	 உ்தவ	 கவண்டும்..	 அ்ந்த	
நெ்ர	 ஏன	 நெபானபா்க	 இருக்்கக்கூ்டபாது?	
எனறு	 க்தபானறு்கி்றது.	 இது	 க்பானறு	
்சம்்வங்கள	 நெ்டக்கும்க்பாது	 அ்த்னயும்	
ஒரு	 ்்சய்்தியபாய்	 ்்கக்்சி	 மூலம்	 ்்கிர்நது	
்்கபாளவ்தபாலும்,மக்்கள	 கூடும்	 இ்டங்களில	
எலலபாம்	 அ்ந்த	 ்சம்்வத்்தப்்ற்றிகய	 க்்சி	
்கருததுப்்பாிமபாற்றம்	 ்்சய்து	 ்்கபாளவ்தபாலும்	
்பா்திக்்கப்்ட்்டவங்களுக்கு	 எனன	 ்பாி்கபாரம்	
்க ி்்டக்்க	முடியும்? 	்பா்த ிப்் ிலிரு்நது	
அவர்க்ள	 எழுப் ி்	 நெிறுத்தி	 முனகனற்ற	
்பா்்தயில	 நெ்டக்்க	 ்வத்தபால	 அது்தபான	
அவர்களின	 ரணத்திறகு	 ்சபாியபான	 	 மரு்நது	
எனறு	 நெபான	 நெி் னக்்கிக்றன	 ‘ரபாம்்பாரத	
குரூப்	 ஆஃப்	 ்கம்்்னிஸ்’	 ்ற்றி	 க்களவி	
்ட்டிருக்்கீங்களபா?	 அ்தன	 ஓனர	 என	
அப்்பா்தபான.	 ஆனபால	 ்சில	 நெபாட்்களுக்கு	
முன	 அவர	 இ்ற்நதுவிட்்டபார.	 இப்க்பாது	
அவபாின	 ஒகர	 வபாபாி்சபான	 நெபான்தபான	
எலலபாவற்்றயும்	்கவனிததுக்்்கபாள்கிக்றன.
என	மீது	நெம் ி்க்்்க	இரு்ந்தபால	கஜபா்தியு்டன	
என்ன	வ்நது	்பாருங்கள.	 நெீங்க	இருவரும்	
எங்க	 ்்தபாழிற்சபா்லயிகலகய	 கவ்லயில	
க்சர்நது	 ்்கபாளளலபாம்.	 கஜபா்தி்ய	
நெீங்க	 ஆ்்சப்்ட்்ட்டி	 இனி	 நெனகு	
வளரதது	 ஆளபாக்குவது	 என	 ்்பாறுப்பு.	

்்தபாியமபா	 கயபா்சிதது	 முடிவு	 ்்சபாலலுங்க.
உங்களுக்கு	 ்சம்ம்தம்	 என்றபால	 நெீங்க	
மூவரும்	 எனனி்டத்த ிகலகய	 ்தங்க ிக்	
்்கபாளளலபாம். ’ ’ 	 எனறு	உறு்த ியு்டன	
கூ்றிவிட்டு்ச	்்சன்றபாள.
	 ்பார்தியின	வபாரத்்த்களில	இரு்ந்த	
கநெர்மயும்,	 உறு்தியும்	 மன்திறகு	 மிகு்ந்த	
நெம்்ிக்்்க	 ்தர,	 கஜபா்தியின	 ்்றக்றபார	
ம்களு்டன	்பார்தியி்டம்	வ்நது	க்சர்ந்தனர.
	 ்தனக்கு	 நெ்ட்ந்த	 ்்கபாடு்மயபால	
்தி் ்கதது,	 ்ய்நது	 க்்ச்சறறு	 ்்பாம்்மயபாய்	
இரு்ந்த	 கஜபா்தி் ய	 அ்ந்த	 ்சம்்வத்்தகய	
ஒரு	 ்்கட்்ட	 ்கனவபா்க	 ம்றக்்க்வதது	 ,் ின	
அவளு்்டய	ஆரவத்திறகு	முக்்கியததுவம்	
்்கபாடுதது, 	 நெனகு	 ்டிக்்க	 ்வதது	
ஆளபாக்்கினபாள	 ்பார்தி.	 அவளின	 ்பாடும்	
்தி்றன்றி்நது	 மு்்றப்்டி	 ்பாட்டும்	 ்கறறுத	
்த்ந்தபாள.	 கஜபா்தியின	 ்டிப்பு	 முடி்ந்த ி்்றகு	
்தனனு்டன	்்தபாழிற்சபா்லக்கு	அவ்ள	
அ்ழதது்ச்்சனறு	 ்தனது	 ்்தபாழில,	
நெிறுவன	 நெிரவபா்கப்்ணி்கள	 அ்னத்்தயும்	
்்சபாலலித்த்ந்தபாள.	 அதது்டன	 ்்தபாழில	
்சம்்்ந்தப்்ட்்ட	 வ்்கயில	 கஜபா்தியின	 ்தனித	
்தி்ற்ம்யயும்,	்்்டப்்பாற்ற்லயும்	
ஊக்குவிக்்க	அவள	விருப்்த்்தக்	க்கட்்ட்றி்நது	
அவளுக்கு	மி்கவும்	ஆ்தரவு	்கபாட்டினபாள.
	 ‘ ’கஜபா்தி . . . ! 	 ்்ண்்கள	 மிகு்ந்த	
்தனனம் ி்க்்்கயு்டனும்,	மன்தில	் ்தளிவபான	
்சி்ந்த்னயு்டனும்	வபாழ	அவர்களுக்கு	்கலவி	
்ரபாம்்	முக்்கியம்.	 நெீ	 நெலலபா	 ்டி்ச்சிருக்க்க;.
இப்க்பா 	 	 நெபாம் 	ஏற்்கனகவ	்்சய்து	
்்கபாண்டிருக்கும்	 ்்தபாழில்க்ள	 உன	
்தி்ற்மயபால	விபாிவு்டுத்தினபாலும்	்சபாி,	
இல்ல்யனில	 பு்தி்தபா்க	 ஏக்தனும்	 ்்சய்ய	
நெி் னத்தபாலும்	்சபாி.		எது	் ்சய்்தபாலும்	எ்திலும்	
உன	்தனித்தி்ற்ம்ய		் வளிப்்டுத்தி	நெலல	
மு்்றயில	நெீ	்சபா்திததுக்்கபாட்்ட	கவண்டும்’’
	 ்பார்தியின	 க்்சசு	 கஜபா்தியின	 ஆக்்க	
பூரவமபானஎண்ணங்களுக்கு	சு்த்ந்திரம்	்த்ந்த்தின	
வி்ளவபால		்தரமபான	உணவுப்்்பாருட்்கள	
்தயபாபாிக்கும்	 ்்தபாழிற்சபா்ல	 ஒனறு	
பு்தி்தபா்கத	 ்்தபா்டங்கப்்ட்்டது.	 கஜபா்தியின	
ஆகலபா்ச்னப்்டி		்்பாருளபா்தபார	அடிப்்்்ட	
யில	்ின்தங்கியுளள	்்ண்்கள	 	பு்திய	
்்தபாழிற்சபா்லயில	கவ்லக்கு		க்தரவு	் ்சய்யப்	
்ட்்டனர.	 கவ்ல	 ்்சய்யும்	 ்்ண்்களின	
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ஆக்்கபூரவமபான	 எ்ந்த	 கயபா்ச்னயும்	 அலட்	
்சியப்்டுத்தப்	 ்்டபாமல	 ்பாி்சீலிக்்கப்்ட்டு	
உணவுப்்்பாருட்்கள	 ்தயபாபாிப் ி்ல	 புதுபுது	
யுக்்தி்கள	 ்்கயபாளப்்ட்்ட்தபால	 ்தரமபான	
்்பாருட்்கள	மத்தியில	இவர்களின	்தயபாபாிப்பும்	
மி்கக்குறு்கிய	்கபாலத்தில	மு்தலவபாி்்சயில	
இ்டம்்்ற்றது.	 இ்ந்த்ச	 ்்தபாழிற்சபா்ல	
மட்டுமின்றி	 ்பார்தியின	 அ்னதது	 ்்தபாழில	
்க்ளயும்	 மி்கத்தி்ற்மயபா்க	 நெிரவபா்கம்	
்்சய்்த	 கஜபா்தி	 இளம்வய்திகலகய	 ‘’்சி்ற்ந்த	
நெிரவபா்கி’’	என	்்யர	்்ற்றபாள.	கஜபா்திக்குள	
இரு்ந்த	 ்பாடும்்க்ல	 ஆரவத்்தயும்	 நெனகு	
ஊக்குவிதது,	் மருக்கற்றி்ட	இனறு	‘’் ்ண்்கள	
்தின	 ்சி்றப்பு	விழபா’’வில	அவள	்்ற்ற	 ்சி்ற்ந்த	
்பா்ட்கிக்்கபான	விரு்தினபால	அவளது	்தி்ற்ம்ய		
உல்க்றிய்ச்்சய்துவிட்்டபாள	் பார்தி!
	 ்தன்தி்ற்ம்க்ள		் வளிக்்்கபாணர்நது		
்தபான	இ்ந்தஅளவு	முனகன்ற		குருவபாய்		்தன	
மன்தில	 உயர்நது	 நெின்ற	 ்பார்தியி்டம்	 ்தபான	
வபாங்கிய	 ்பாி்சி் ன	 ்்கபாடுதது	 அவ்ள	
்்ககூப் ி்	வணங்கினபாள	கஜபா்தி.
	 ‘’ஒரு	 ்்ண்ணின	 முனகனற்றத்்தத	
்தடுக்்க	 எத்த்ன	 ்த்்ட்கள	வ்ந்தபாலும்	
அ்த்னத	்தபாண்டி்ச	் ்சலலும்	வழி் யக்்கபாட்்ட	
அவர்களுக்கு	 ்சினன்தபா்க	 ஒரு	 ஒளிக்்கீறறு	
்கி் ்டத்தபாலும்	 க்பாதும்.;	 அ்ந்த	 ்சிறுஒளியின	
து்ணயில	்த்்ட்க்ளத்தபாண்டி	முனகன்றி்ச	
்்சனறு		்தன	உயபாிய்தி்ற்ம்களபால		ஒகர	
்சமயத்தில	்ல	க்கபாணங்களிலிரு்நதும்	அ்ந்தப்	
்்ண்	ஒளி்வளளமபாய்	்ிர்கபா்சிப்்பாள’’	
என்ற	 	உறு்தியபான	 ்தன	 எண்ணத்திறகு	
உயிர	 ்்கபாடுத்தபுது்மப்்்ண்	 கஜபா்தி் ய	
பூபாிப்பும்,	 ்்ரு்மயுமபாய்	 கநெபாக்்கி	 உவ்்க	
யு்டன	வபாழத்தினபாள

நெிமிர்ந்த	நெனன்்டயும்	
கநெர்்கபாண்்ட	்பார்வயும்
்திமிர்ந்த	ஞபான்ச்்சருக்குமிருப்்்தபால
்்சம்்மமபா்தர	மூத்த	
்்பாய்ம்்ம்கள	யபாவுமழிப்்ரபாம்
மூ்டக்்கட்டுக்்கள	யபாவு்ந்த்கரப்்ரபாம்!

																																																																																																									் ஜய்ந்தி்தபாி

  
 
கைருைவ் புகுநதகைதா்ம் 
கைனைினும் அ்றியதாக்கைதா்ம் 
மழவ்யதாயப ்ி்நதகைதா்ம் 
ம்நதிடதா மகைிழச்சறிக்கைதா்ம் 
 
ததாயமடி இருநதகைதா்ம் 
தைமுயர் இனிவமக்கைதா்ம் 
கைல்ைிகைள் கைற்கைதா்ம் 
கை்சடி்தா இளவமக்கைதா்ம் 
 
ஏழவமயில் ்்சறித்தகைதா்ம் 
ஏஙகைி்ய அவ்நதகைதா்ம் 
உ்வகை்ய புைிநதகைதா்ம் 
உயர்வு்த் துைிநதகைதா்ம் 
 
ததாயிவன இழநதகைதா்ம் 
தனித்திருநதழுத கைதா்ம் 
தனிவமயில்  கைடநதகைதா்ம் 
தைறுகைள் புைிநதகைதா்ம் 
 
கைதாதலில் ைிழுநதகைதா்ம் 
கைனவுடன் ைதாழநதகைதா்ம் 
இல்்்ம் புகுநதகைதா்ம் 
இருமனம் கை்நதகைதா்ம் 
 
தூக்கைத்தில் கைழித்தகைதா்ம் 
தூஙகைதாமல் புைணடகைதா்ம் 
ஆவ்சகைள் நெிவ்நதகைதா்ம் 
அதன்ைழி நெடநதகைதா்ம் 
 
உ்வுகைள் ்ைறுத்தகைதா்ம் 
உைர்வுகைள் மைத்தகைதா்ம் 
நெவைதிவை மூப்ின்கைதா்ம் 
நெலிநதுடல் ைதாடும்கைதா்ம் 
 
்நெதாய்நெதாடியுற் கைதா்ம் 
்நெதாநதுயிர் துடித்தகைதா்ம் 
எமன் உயிர்்ிடித்த கைதா்ம் 
இ்நதுடல் மவ்நதகைதா்ம் 
 
           "ஏரூர்க்கைைிக்்கைதா" 
     ஏ.ஸீ.அப்துல் றகுமான்
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்பாறியாளைின் 
காதல் வ்ிகள்
Millimeterல	
்யணித்தவன	
Meterல	
்தடுமபாறு்கிக்றன,

நெீ	மட்டும்	
்மௌனமபாய்	
இரு்நது	்்கபாண்டு	
Micron	விழி	வீசு்கி்றபாய்,

உன	இ்்டயின	
வ்ளவு்தனில
Contour	card	்்சயல	ம்றவு்தடி,
Least	count்ய	பு்ற்ந்தளளி	
vernier	உன	வரவி்ன	count	்்சய்யு்தடி,
உன	்ிம்்த்்தத	்தபாங்க	
profile	projectorக்கும்	ஆ்்சயடி,

உன	்சருமத்தின	
்சறுக்்கலில
Ra	value	க்களவிக்கு்றி,
உன	அழுத்த	மன்்த	அளவி்ட	முடியபாமல	
Rockwell	முழிக்்கி்றது,
க்கபாணலிலலபா	
மனத்தவகள
்சிறு	க்கபாவம்	உனனு்டன	
Bevelக்கு,
உன	புருவ	ஆரத்்தக்	்கபாட்டி	ஏனடி	
Radius	gauge்ய	்வட்்க்ச	்்சய்்கி்றபாய்,
அனபு	்ண்பு	்கல்ந்த
நெீ	ஓரு	அறபு்த	
Alloyயடி
்கபா்ந்த	விழியினபால
உனனி்டம்	ஆகனன	
Ferrous	metal	அடி,
உனனு்டன	இருக்கும்	்சில	்நெபாடியும்	
்ச்நக்தபா்சம்	elongation	அ்்ட்கி்றது,
நெீ	்க்ட்நது	்்சன்றதும்	மனம்	ஏகனபா	
brittleness்ய	உணர்கி்றது,	

உன	்மயம்	வரும்
என	எண்ணங்க்ள	

விலக்்கபாக்த,
Centrifugalஆய்,

நெி்ச்சயம்
ஓரநெபாள	எ்ன
்மயம்	ஈரப்்பாய்	மபா்றி
Centripetalஆய்!!!!

சுகம்
்்சபாலலபா்த	வபாரத்்தக்கும்
சு்கமுண்டு
்்சபாலலி	அவள	மறுக்கும்	வ்ர!
INBOX 
உனது	inboxல	உளள	எனது	
வபாரத்்த்க்ள	்டிக்கும்	முனகன	
்ரகலபா்கம்	அனுப்்பாக்த!

ஜிமிககதி
்சிறு	்சலனமுமின்றி	
என்ன	விட்டு	
நெ்கர	நெி்னத்தபாலும்
உன	ஜிமிக்்கியின	்சிணுங்கல
என	மன்தில	pendulum	ஆய்!
EYE
உன	eye	mail	க்கு	அரத்தம்	அ்றிய
Technology	க்கு	அனு்வம்
க்பா்தவில்லகயபா!

்தாழில்நுடபம்
எனது	க்த்சத்தில	ஊழ்லயும்,	
்்கயூட்்்டயும்
்்தபாழிலநுட்்ம்	
அரவ்ணக்்கபாது	இரு்ந்திரு்ந்தபால
்நெப்டியூன,	புளூட்க்டபாவிலும்	
இதக்த்சம்
ஆ்திக்்கம்	்்சலுத்தியிருக்கும்!

 -	்மௌ	்சி
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	 அ்ந்தக்	 ்கபா்லப்்்பாழு்தில	 ி்துங்கி	
வழி்ந்த	மபாநெ்கரப்	க்ரு்ந்தில	அலுவல்கத்திறகு	
்்சலலும்	 துர்பாக்்கிய	 ்சபாலி்களில	 நெபானும்	
ஒருவன.	 ி்துங்கி	 வழியும்	 அ்ந்த	 க்ரு்ந்தில	
்டிக்்கட்டில	்்தபாற்றி	உளகள	முனகனறுவது	
என்து	 ஒரு	 ்க்ல!	 இ்்த	 அ்ந்த	 ்ஸ்ஸில	
்்தபா்டர்நது	்யணிக்கும்	்சிலரபாகல்தபான	்சபாிவர	
்்சய்யமுடியும்.	 அ்திலும்	 இரு	 ்கபால்களுக்கு	
இ்்டயில	அலுவல்கப்	்்யி் ன	இடுக்்கிக்	
்்கபாண்டு	 ஒரு	 ்்கயபால	 கமகல	 ்கம் ி்் ய	
ி்டிததுக்	 ்்கபாண்டு	 மற்்றபாரு	 ்்கயபால	

்சபாியபான	்சிலல்்ற்ய	எடுதது	்கண்்டக்்டபாி்டம்	
்்கபாடுதது	நெீங்கள	டிக்்்கட்	வபாங்கிவிட்டீர்கள	
என்றபால	் ஸ்	் யணத்தில	் ி.எ்ச.டி	் டித்த்தறகு	
்சமபானம்	எனறு	அரத்தம்.
	 இப்்டி	 ்கபா்்ச	 எடுக்கும்	 கவ்ளயில	
்ச்க்யணி்கள	 எபாி்ச்சகலபாடு	 கமகல	 இடிக்்கபா	
்தீங்க	்சபார!	்சபாயபா்தீங்க!	எனறு	்ச்கட்டு	கமனிக்கு	
அர்ச்சிப்்்்த	 எலலபாம்	 ்கபா்தில	 வபாங்கிக்	
்்கபாளளகவ	கூ்டபாது.	அ்தில	்கவனத்்த	
்்சலுத்தினபால	உங்களபால	உளகள	நு்ழயகவ	
முடியபாது.	இ்தில	்ளளிக்	குழ்ந்்த்கள	கவறு	
முது்கில	 ்பாவமூட்்்ட்க்ள	சும்நது்்கபாண்டு	
்ச்கட்டுகமனிக்கு	இடிததுத	்தளளிவிட்டு	்்சல	
வபார்கள.	 அப்்டி	 இடிக்கும்க்பாது	 யபாரபாவது	
ஒலலிப் ி்்ச்சபான	 ஆ்சபாமி்கள	 அவர்களி்டம்	
்சிக்்கினபால	அக்தபா	்க்தி்தபான.	 ி்னபு்றம்	இரு்நது	
முனபு்றத்திறகு	அனுப் ி்	் வததுவிடுவபார்கள.

	 இப்்டி்யலலபாம்	அவஸ்்்தப்்ட்டு	
்யணிக்கும்	்ஸ்	்யணத்தில	அனறு	
்கண்்டக்்டபாி்டம்	ஒரு	ஐம்்து	ரூ்பாய்	்தபா்ள	
நெீட்டி	 ்்ச்தபாப்க்ட்்்ட	 ஒனறு	 எனறு	
்்சபானனக்பாது	கநெபாட்்்டத	்திருப்்ி	்திருப்்ி	
்பாரததுவிட்டு		‘ ‘கவ்ற்தபாங்க’’	என்றபார	
கநெபாட்்்ட	என	்்கயில	்திணிதது.
	 ‘‘ஏன	இதுக்்்கனன?’’	எனக்றன!
	 ‘‘்கிழி்ச்சி	ஒட்டி	்வ்ச்சிருக்்கி்ற்்த	
வபாங்க 	நெ பான 	்தபான 	்க ி்்ட்சக்சனபா?	
்கபா்லயில	க்ஜபார	்ண்ணபா்தீங்க!	்சபாியபா	
்்திமுணு	ரூ்பா	்்கபாடுங்க!’’	எனறு	எபாி்ச்சல	
்ட்்டபார	்கண்்டக்்டர.
	 அப்க்பாது்தபான	 ்கவனிதக்தன!	 அது	
்கிழி்ந்த	கநெபாட்டு	என்்்த!	்சபாியபா்க	இரண்்டபா்க	
்கிழி்நது	் ்சலகலபா	க்டப்	க்பாட்டு	ஒட்டி	் வதது	
இரு்ந்தபார்கள.	இது	எப்்டி	எனனி்டம்	வ்ந்தது?		
அ்ட	எவனி்டகமபா	ஏமபா்நது	க்பாய்விட்க்டபாகம?	
எனறு	என	கமகல	சுய்்ச்சபா்தபா்ம்	எழு்ந்தது.
	 அப்க்பா்்தக்கு	 கவறு	 கநெபாட்்்டக்	
்்கபாடுதது	டிக்்்கட்	வபாங்கிக்்்கபாண்்டபாலும்	
இ்ந்த	கநெபாட்்்ட	எனன	்்சய்வது?	எனறு	
கயபா்சிக்்க	ஆரம்்ிதக்தன.	அ்்தவி்ட	அ்ந்த	
கநெபாட்டு	எப்்டி	எனனி்டம்	வ்ந்தது?	எ்ந்த	
இ்டத்தில	ஏமபா்நதுவிட்க்டபாம்	எனறும்	
கயபா்ச ிக்்்கயில	 கநெறறு	 ்சபாய்ந்திரம்	
டீக்்க்்டயில	நூறு	ரூ்பாய்	கநெபாட்்்ட	
மபாற்றி	டீ	குடித்தக்பாது		்கி்்டத்த	்சிலல்்ற	
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இது	எனறு	க்தபான்றியது.
	 ்சபாி	 அக்த	 டீக்்க்்டயில	 ்்கபாடுதது	
விடுகவபாம்!	 மபாற்றிக்	 ்்கபாடுக்்க்ச	 ்்சபாலல	
கவண்்டபாம்	 ஒரு	 டீ	 வபாங்கிவிட்டு	 இ்ந்த	
கநெபாட்்்ட	்்கபாடுதது	்சிலல்்ற	மபாற்றிக்	
்்கபாளளலபாம்	 எனறு	 முடி்வடுதக்தன.	
இ்தறகுள	என	நெிறுத்தம்	வ்நதுவி்டகவ	அ்ந்த	
கூட்்ட	 ்நெபாி்சலில	 கமபா்தி	 நெ்கர்நது	 ்லபாின	
வ்சவு்க்ள	்கபா்திலவபாங்கபாது	இ்றங்கிகனன.
	 இ்றங்கி	 நெ்டக்்கத	 ்்தபா்டங்கியதுகம	
கநெறறு	டீக்	குடித்த	அ்ந்த	்க்்ட	் ்தன்ட்்டது.	
உளகள	நு்ழ்நக்தன.	டீக்்க்்டக்்கபாரர	
ஆ்ச்சரயமபா்க	் பாரத்தபார!		‘‘வபாங்க்சபார!	எனன	
்கபா்லயிகலகய	 இ்ந்த	 ்க்்கம்?	 வழக்்கமபா	
ஈவினிஙக்்தபான	வருவீங்க?’’	என்றபார.
	 ‘‘இலகல!	 ஒகர	 மண்்்டவலியபா	
இருக்கு!	 ஒரு	 டீ	 ்சபாப்்ிட்டுப்	 ்பாரக்்க	
லபாம்னு்தபான! 	 ஸ்ட்ரபாங்கபா	 ஒரு	 டீ	
க்பாடுங்க!’’
	 மபாஸ்்டர	 ்்கபாடுத்த	 டீ்ய	 வபாங்கி	
்ரு்கியவன	அ்ந்த	 ஐம்்து	 ரூ்பாய்த	 ்தபா்ள	
எடுதது	் ்கபாடுதக்தன.	வபாங்கிய	்க்்டக்்கபாரர,	
‘‘்சபார!	 கவ்ற	 கநெபாட்டு	 இரு்ந்தபா	 ்்கபாடுங்க!’’	
என்றபார.
	 ‘‘எனனப்்பா!	இ்ந்த	கநெபாட்டுக்கு	எனன?’’
	 ‘‘்கிழிஞ்சி	 ஒட்டி	 ்வ்ச்சிருக்கு	 ்சபார!	
ஓ்டபாது!	கவ்ற	்்கபாடுங்க!’’
	 ‘‘இது	 நெீங்க	 கநெததுக்	 ்்கபாடுத்த	
கநெபாட்டு்தபான!	நெீங்ககள	்்கபாடுததுட்டு	
நெீங்ககள	வபாங்க்லனனபா	எப்்டி?’’
	 ‘‘எனனது	நெபாங்க	் ்கபாடுத்தமபா?	அப்்டி	
்்கபாடுக்்கி்றப்்கவ	் பாரதது	வபாங்கி்றது	்தபாகன	
்சபார!	 ஓ்டபா்த	 கநெபாட்்்ட	 ்்கபாடுதது	 	 நெபாங்க	
்்கபாடுதக்தபாம்னு	்்சபால்றீங்க?’’	்க்்டக்்கபாரர	
்கடுப்்பானபார.
	 ‘‘இ..	 இலல	 ்சபார!	 கநெதது	 டீ	 குடி்சசு	
மபாததும்க்பாது	நெீங்க	் ்கபாடுத்தது்தபான	இது!’’
	 ‘‘இலல	 ்சபார!	 நெபாங்க	 ்்கபாடுத்திருக்்க	
மபாட்க்டபாம்!	அப்்டிகய	்்கபாடுதது	இரு்ந்தபா	
லும்	நெீங்க	்சபாி்பாரதது	வபாங்கி	இருக்்கணும்!	
இ்ந்த	கநெபாட்டு்ச	் ்சலலபாது!	கவ்ற	் ்கபாடுங்க!	
்கபா்லயிகலகய	்ிர்ச்ச்ன	்ண்ணபா்தீங்க!’’	
என்றபார	எபாி்ச்சலு்டன.
	 இ்தறகுகமல	க்்சிப்	 ்யனில்ல!	
இ்ந்த	 அளவுக்கு	 அவர	 மபாியபா்்த	 ்தருவக்த	
்தினமும்	டீ	குடிக்கும்	்ழக்்கத்தில்தபான!	

இனிகமலும்	அழுத்தினபால	நெம்	மபாியபா்்த்தபான	
்்ற்நது	க்பாகும்	எனறு	க்தபான்றகவ	மறு	க்்சசு	
க்்சபாமல	கவறு	கநெபாட்்்டக்	் ்கபாடுததுவிட்டு		
அலுவல்கத்திறகுள	நு்ழ்நக்தன.

		 அலுவல்கத்தில	 கவ்லகய	 ஓ்ட	
வில்ல!	அ்ந்த	்கிழி்ந்த	கநெபாட்டு	என	்சட்்்டப்	
்்யில	 உறுத்தலபா்க	 உறுத்திக்	 ்்கபாண்டு	
இரு்ந்தது.		அ்்த	எப்்டி	மபாறறுவது?	எனறு	
்சி்ந்த்னயிகலகய	்கழி்ந்தது	் ்பாழுது.
	 மபா்லயில	அலுவல்கம்	விட்டு	வரும்	
்்பாழுது	 ப்ளபாட்்பாரத்தில	 ஒரு	 வய்தபான	
்்ண்மணி	 ்கபாய்்க்றி	 விறறுக்	 ்்கபாண்டி	
ரு்ந்தபாள.	 ்சட்்்டனறு	 அவளி்டம்	 ்கபாய்்க்றி	
வபாங்கிக்	 ்்கபாண்டு	 கநெபாட்்்ட	 மபாற்றி	
வி்டலபாம்.	 வய்தபானவள!	 ்கண்	 ்்தபாியபாது	
ஏமபாற்றிவி்டலபாம்	எனறு	க்தபான்றியது.
	 உளளுக்குள	 இரு்நது	 மன்சபாட்்சி	
்தட்டி	எழுப் ி்யது!	்பாவம்	அ்ந்த	வய்தபானவள	
அவ்ளப்	 க்பாய்	 ஏமபாற்றகவண்டுமபா?	
எனறு	க்கட்்டது.	உன்ன	ஒருவன	ஏமபாற்றி	
இருக்்கி்றபான	 ்்திலுக்கு	 நெீ	 யபா்ரயபாவது	
ஏமபாறறுவது	்தவ்றில்ல	எனறு	இன்னபாரு	
மனசு	் ்சபானனது.	அ்ட்ச்ச!ீ	ஏமபா்ந்தது	நெ!ீ	நெ	ீ்தவறு	
்்சய்துவிட்டு	 மற்றவன	 ஏமபாற்றிவிட்்டபான	
எனறு	புலம்புவது	எனன	நெியபாயம்?	அதக்தபாடு	
கவறு	 ஒருவ்னயும்	 ஏமபாற்ற	 துடிப்்து	
க்கடு்்கட்்ட	் ்சயல	என்றது	மன்சபாட்்சி.
	 இப்்டி 	 மன்சபாட்்ச ி க்கு 	 ்்த ில	
்்சபாலலிய்டிகய	அ்ந்த	 ்கபாய்்க்றி	 ்க்்டயில	
இரு்ந்த	 ்சில	 ்கத்திபாிக்்கபாய்்கள	 ்தக்்கபாளி்கள,	
க்கரட்	என	்சிலவற்்ற	எடுதது	்தட்டில	
க்பாட்டு	நெீட்டிகனன.	என்னப்	க்பாலகவ	
்சிலரும்	 ்கபாய்்க்றி்கள	 வபாங்கிக்	 ்்கபாண்டு	
இரு்ந்தனர	அஙகு.	கூட்்ட	் நெபாி்சலில	்சீக்்கிரம்	
வபாங்கிக்	 ்்கபாண்டு	 கநெபாட்்்ட	 ்்கபாடுதது	
ஏமபாற்றிவி்டலபாம்	 எனறு	 ்தட்டில	 இரு்ந்த	
்கபாய்்க்றி்க்ள	எ்்ட	க்பாடு	் பாட்டிம்மபா!	
எனறு	அ்ந்த	மு்தியவளி்டம்	்்கபாடுதக்தன.
	 அ்ந்த	்பாட்டி	என்ன	ஏ்ற	இ்றங்கப்	
்பாரத்தபாள.	 ‘‘்தம்்ி!	 நெீ	 முனகன	 ்ினகன	
்கபாய்்க்றி	வபாங்கியது	இல்லயபா?’’
	 ‘‘ஏன	்பாட்டிம்மபா?’’
	 ‘‘இலகல	ஒகர	முத்தலும்	் ்தபாத்தலும்	
அழு்கலுமபா	்்பாறுக்்கி	வ்ச்சிருக்்கி்றிகய?’’
	 கநெபாட்்்ட	மபாற்றகவண்டும்	என்ற	
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அவ்சரத்தில	 அப்்டிகய	 அளளிப்	 க்பாட்டி	
ரு்நக்தன.	அ்ந்த	் பாட்டி	அ்ந்த	்தட்டில	இரு்ந்த	
அழு்கல்க்ள,	பூ்ச்சி	அபாித்த்வ்க்ள	
முற்றிய்வ்க்ள	நெீக்்கிவிட்டு	நெலல்தபா்ககவ	
எடுதது	்தட்டில	க்பாட்டு	எ்்ட	க்பாட்்டபாள.

	 ‘‘ஏன	 ்பாட்டி!	 இப்்டி	 நெீகய	 நெலல	
்கபாய்்க்றி்க்ள	 எடுதது	 க்பாட்்டபா	உனக்கு	
நெஷ்டம்்தபாகன!	 இது	 நெபானபா	 எடுத்தது!	
அப்்டிகய	 எ்்ட	 க்பாட்டு	 ்்கபாடுத்தபா	
லபா்ம்	வரும்	இல்லயபா?’’
	 அ்ந்த	 ்பாட்டி	 என்ன	 ்தீரக்்கமபா்க	
்பாரத்தபாள.	 ‘‘்தம் ி்	 மத்தவங்க்ள	 ஏமபாத்தி	
லபா்ம்	்சம்்பாபாி்சசு	என்னத்்த	அளளிக்்கினு	
க்பாயி்டப்	 க்பாக்றபாம்!	 ்்சத்தபா	இப்்	ஆ்றடி	
நெிலம்	கூ்ட	 ்்சபா்ந்தம்	இலலபாம	 க்பாயிரு்சசு!	
இதுல	 லபா்ம்	 ்சம்்பா்தி்சசு	 க்கபாட்்்ட	 ்கட்டி	
எனன	 ி்ரகயபா்சனம்?’’
	 ‘‘க்கபாட்்்ட	்கட்்ட	கவண்்டபாம்	் பாட்டி?	
உனக்கு	 இப்்டி	 அழு்கல	 ்்சபாத்்தனனு	
நெி் ்றய	 வீணபாகுக்த?	 அ்த	 எப்்டி	 ஈடு	
்கட்டுகவ?	அப்்டிகய	்கல்நது	வித்தபா்தபாகன	
நெபாலு	்கபாசு	்பாரக்்க	முடியும்?’’
			 ‘‘்தம்்ி!	எனக்குனனு	வபாடிக்்்கயபாள	
ருங்க	 இருக்்கபாங்க!	 அவங்க	 நெபான	 நெலல	
்்பாருளபா	 ்தர்ற்தபாகல	 எங்கிட்க்டகய	
வர்றபாங்க!	 அ்தனபால	 என	 ்க்்டக்கு	
வியபா்பாரம்	 கு்்றயபாது!	 நெபான	இப்்டி	
அழு்கல,	 ்்சபாத்்த்ய	 ்கல்நது	 வித்தபா	
வபாடிக்்்கயபாளருங்க	 எப்்கவபா	 மபா்றிப்	
க்பாயிருப்்பாங்க!	ஏமபாத்த்றவங்க	இருக்்கத	
்தபான	 ்்சய்ய்றபாங்க!	 எலலபாத்திகலயும்	
நெலலதும்	 இருக்கு!	 ்்கட்்டதும்	 இருக்கு!	
நெபாம	 நெலல்்தகய	 நெி்ன்சசு	 நெலல்்தகய	
்்கபாடுத்தபா	 நெமக்கு	 நெலலக்த	 நெ்டக்கும்!	
எனன	நெபான	்்சபால்றது?’’	என்றபாள
	 எனக்கு	 ஏக்தபா	 புபா ி்ந்த	 மபா்த ிபா ி	
இரு்ந்தது.	 ‘‘நெீ	்்சபால்றது	்சபாி்தபான	்பாட்டி’’	
எனறு	 ்கிழி்ந்த	 கநெபாட்்்ட	 ்்கபாடுக்்கபாமல	
நெலல்்தகய	எடுததுக்	்்கபாடுதக்தன.
	 இ ப் க ் பா து 	அ ்ந ்த 	க நெ பா ட் டு	
உறுத்தலபா்க	 இல்ல!	 நெபா்ளக்கு	 அ்்த	
வங்கியில	 மபாற்றிக்	 ்்கபாளளலபாம்	 எனறு	
முடிவு	 ்்சய்து	 ்்தளி்ந்த	 மனது்டன	 வீடு	
்திரும்்ிகனன.
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அன்பும் ம்நதுப  ்்தாசசு! 
ஆவ்சயும் குவ்நதுப ்்தாசசு! 

இயநதிைத்தனமதான ைதாழக்வகையில், 
இன்னல்கைள் ்்ருகைிப ்்தாசசு! 

கைதாவ் எழுநதவுடன் வகைப்்்சறி! 
மற்வை்யல்்தாம் ்ைறும் தூ்சறி! 

்்சறி்யடுத்து உணட கைதா்ம் ்்தாய, 
்நததாவுக்கைதாகை உணணும் 
கைதா்மதாகைிப ்்தாசசு! 

ஆடம்்ை ைதாழக்வகைக்கு ஆவ்சப்டடு, 
அவைையிறு கைஞ்சறியும் குடிக்கை
்நெைமறறுப ்்தாசசு! 

நெதாகைைணீகை ்்யைி்்
நெல்் ்ழக்கைஙகைள் மவ்ஞ்சறிப ்்தாசசு! 

ைதாயைிடடு ்்்ச நெதாதியறறுப ்்தாசசு! 
ைை்தாறு ்்சதால்லி முடிக்கை
ஆளில்்தாம ்்தாசசு! 

்தாைம் ்கைதாணட பூமியி்்
மனித மனமும் ்நெதாறுஙகைிப ்்தாசசு!

இன்முகைம் ்கைதாணட முகைஙகைளும்
இயநதிைத்தனமதாகைிப ்்தாசசு

 உஷா்ாணி RK
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நெிர்ந்தரம்	இலலபா்த	ஒன்றிற்கபா்க	
நெிம்ம்தி்ய	்்தபா்லதது	விட்டு	அ்லவது	
்தபான	வபாழக்்்கயபா....?

வபாழக்்்கயில	நெிம்ம்தி	க்த்வ	எனின	
நெி்ச்சயம்	ஞபா்்கம்ற்தியும்	அவ்சியம்	
க்த்வ்தபான.

நெிம்ம்தி்யத		க்தடித	க்தடி	
எதுவுமட்்டவரபாய்	்சலித்த	்ினபு	்தபான	
்்தபாி்கி்றது....	
நெபாம்	க்தடிய்தில	்தபான	நெம்மி்டம்	
இரு்ந்த	்்கபாஞ்ச	நெஞ்ச		நெிம்ம்தியும்	
்்றிக்பான்்தனறு.....	

அடுத்தவபாி்டம்	உளள்வ		
அ்னத்்தயும்	நெம்மி்டம்	க்த்ட	
ஆரம்்ி்ச்ச்தனபால	்தபான	இரு்ந்த	்்கபாஞ்ச	
நெிம்ம்தியும்	அப்க்பாக்த	்்தபா்ல்நது	
க்பானது

்ச்நக்தபா்சம்..	நெம்்ிக்்்க..	நெிம்ம்தி	
இவற்்றத	்்தபா்லப்்து	எளிது	
ஆனபால	மீண்டும்	அவற்்றப்	க்பால	
மீளக்்கி்்டப்்்்தன்து	மி்கக்	்கடினமபான	
ஒனறு

இவர்க்ளப்க்பால	ஏன	நெபாமில்ல	என	

நெி்னப்்்்த	விட்டு	விட்டு	இப்்டித	
்தபான	நெபாம்	இது	்தபான	நெம்	்பா்்த	எனறு	
ஏறறுக்	்்கபாளவது	்ல		க்களவிக்கு	
வி்்டயபா்க	இருக்கும்...		
எலலபாப்	்யணங்களும்	நெபாம்	
நெி்னத்தபாற	க்பால	அ்மவ்தில்ல.		
அ்மயும்	இ்டங்களுக்கு	ஏற்றபாற	க்பால	
்யணங்க்ளத	்்தபா்டர		்ழ்கிக்்்கபாளள	
கவண்டும்

எனக்்்கன	யபாருமில்ல	எனறு	
இருக்கும்	நெிம்ம்தி்ய	இழப்்்்த	வி்ட	
நெம்மரு்கிலிரு்நது	நெம்	நெலனில	்சி்றிக்தனும்	
ம்கிழ்ச்சி	்்கபாளளும்	உ்றவு்க்ள		
இரு்கப்்ற்றிக்	்்கபாண்டு	நெம்	்யணத்்த	
்்தபா்டரவது	்சி்ற்ந்தது.

்சினன்ச	்சினன	ம்கிழ்ச்சி	கூ்ட	்சிறு	்சிறு	
நெி்கழவு்க்ள	அழ்கபாய்	உருவபாக்்கி	
விடு்கி்றது..	ஆனபால	நெிம்ம்தி	
்கி்்டப்்்தறகு	்தபான	வபாழக்்்க்ய		
முழு்மயபா்க	அரப்்ணிக்்க	
கவண்டியிருக்்கி்றது..!

நென்றி	ம்ற்ந்தவர்க்ள	எண்ணி	நெிம்ம்தி	
இழப்்்்த	வி்ட..	நெம்	உ்தவி்ய	
மனி்தர்கள	ம்ற்நது	க்பானபாலும்	
்்்டத்தவன	ம்றப்்்தில்ல	்தபாகன	
எனறு	அ்்தக்	்க்ட்நது	க்பா்க	
்கறறுக்்்கபாளளகவண்டும்
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்ணம்	நெிம்ம்தி	்தரு்மனறு	எ்ந்த	ஏ்ழயும்	
்்சபானன்தில்ல	நெிம்ம்தி	்தரபா்த	அ்ந்த	
்ணத்்த	இழக்்க	எ்ந்த	்ணக்்கபாரனும்	
்தயபாரபா்கவுமில்ல..!

்கண்ணில	தூக்்கம்	இல்ல..வபாழக்்்கயில	
்ச்நக்தபாஷம்	இல்ல..	மன்தில	நெிம்ம்தி	
இல்ல..	எனறு	புலம்புவ்்த	விட்டு	
விட்டு	மு்தலில	க்த்வக்்கபா்க		வரும்	
உ்றவு்க்ளயும்..	க்த்வயிலலபாமல		வரும்	
உணரவு்க்ளயும்..	ஒதுக்்கி	்வக்்கக்	
்கறறுக்	்்கபாண்்டபாகல	க்பாதும்		நெிம்ம்தி	
நெம்்ம	க்தடி	வரும்..!

மன	நெிம்ம்திக்்கபா்கத்தபான	உ்றவு்க்ள	
இ்்றவன	்்்டத்தபான..	ஆனபால	மன்தில	
நெிம்ம்தி	இலலபாமல	க்பாவ்தறகு	்கபாரணகம	
அ்ந்த	உ்றவு்கள	்தபான..!

்ி்றர	மீ்தபான	வீண்	எ்திர்பாரப்பு்க்ள	
கு்்றததுக்	்்கபாண்்டபாகல	்பா்தி	நெிம்ம்தி	
எம்்ம	விட்டுப்	க்பா்கபாது.	எப்க்பாதும்	
நெிம்ம்தியபா்கஇருக்்கலபாம்..!

க்தடினது	்கி்்டக்்கபா்தபா	என்ற	ஆ்்ச	
ஆ்்ச	நெி்்றகவ்றபா்தபா	என்ற	எ்திர்பாரப்பு..	
எ்திர்பாரப்பு	்த்ந்த	ஏமபாற்றம்..	
ஏமபாற்றதது்டனபான	வலி..	வலி்ய	
சும்ந்த்டி	வபாழும்	மனம்.	இது	்தபான	
வபாழவபா...	இதுல	எங்க	இரு்நது	நெிம்ம்தி	
வர	க்பாகுது..!

்சிலவற்்ற	ஆரபாய்்நக்தபா்மன்றபால..	
மன	நெிம்ம்தி	நெீங்கி	விடும்	அவற்்ற	
அப்்டிகய		விடுவது்சி்ற்ந்தது.	
மன்தில	உளள	்கஷ்டத்்த	்வளிய	
்்சபாலலிஅழு்தவர்க்ள	வி்ட..	்வளிய	
்்சபாலலபாமல	உளளுக்குள	

்மதாத்த அழவகையும் 

பு்நதள்ளிைிடடு

்மடடியைிநத 

ஒறவ் ைிைல் ்தார்த்து 

்ித்தனதாகைிைிடடதான்

- ்சமிைதா ்மஹர்

அழு்வர்கள	்தபான		இஙகு	ஏரபாளம்.	
வபாழக்்்க்ய	்வறுப்்்தபாலஒரு	க்பாதும்	
நெிம்ம்தி	உண்்டபா்கபாது..!	எவவளவு	
்்சலவு	்்சய்்தபாலும்	வபாங்கவும்	முடியபாது.	
நெிம்ம்தியின	மடி	நெம்	மன்தில	்தபான	
இருக்்கி்றது.	இருப்்்்த்கண்டு	்திருப்்தி	
்்கபாண்்டபாகல	க்பாதும்	நெிம்ம்தியின	நெிழல	
்்தபா்டர்நது	்்கபாண்க்ட	இருக்கும்	

இக்த	நெி்ல	நெீடித்தபால	வபாழவு	
்்சபாரக்்கம்..!	்தபான
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இன்று முகைநூலிலும் ்த்திைிவகைகைளிலும் 

்ததாவ்க்கைதாட்சறியிலும் அதிகைமதாகை அ்றியப்டு்ைர் 

கைைிமதாமைி வை. இைதாமததாசு கைதாநதி அைர்கைள்.

்தாைதியும் ்தாைதிததா்சனும் ைதாழநத புதுச்்சைியில் ைதாழும் 

இைர் ்த்துக்கும் ்மற்டட நூல்கைவள எழுதியுள்ளது 

கு்றிப்ிடத்தக்கைது. ்ல்்ைறு ைிருதுகைவளப ்்ற்றிருக்கும் 

ஐயதாைிடம் தமிழ்நெஞ்சத்திறகு ்்டடி என்்து்ம 

இன்முகைத்்ததாடு ்சம்மதித்து ைழஙகைினதார். அநத 

்தில்கைவளப ்தார்ப்்தா்ம!
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	 வணக்்கம்	ஐயபா

 மு்கநூலில	 இனறு	 எழு்திவரும்	
்லபாில	கு்றிப்்ி்டத	்தக்்கவர	்தபாங்கள.	
ஏ்றத்தபாழ	 ்ததுக்கு	 கமற்ட்்ட	 ்சி்ற்ந்த	
நூல்க்ள	்வளியிட்டுளளீர்கள.	அ்நநூல	
்களில	மி்க்ச்சி்ற்ந்த	நூல	எது?	அது	ஏன?

	 1.	்சிலம்பு	கூறும்	்சீபாிய	அ்றம்
	 2.	ஞபான்சசு்டர	மணிகம்க்ல
்சங்க	்கபாலத்தமிழில	இளஙக்கபாவடி்கள	
்சபாத்தனபார	இயற்றிய	்ச ிலப்்்தி்கபாரம்	
மறறும்	மணிகம்க்ல	நூல்க்ள	எளி்மப்	
்டுத்தி	இன்்றய	வபா்சிப்்ிறகு	 மரபு	
்கவி்்த்களபா்க		அழகு	கு்்றயபாமல	்்சய்்த	
உ்ழப்பு்தபான

 ஒரு	எழுத்தபாளன		வபா்ச்கனுக்கு	
்்சய்யகவண்டியது	எனன?

	 வபா்ச்கனுக்கு	 ்ிடித்த	 எளிய	 நெ்்ட	
்கருத்தபாழம்	 ்்சபாலலழகு	 இ்வ்க்ள	
எழுத்தபாளன	மனத்தில	் வதது	் ்்டப்்்	
வழங்க	கவண்டும்	.
 
 ்தபாங்கள 	வளளலபார 	ம ரபுவழ ி	
்ின்ற்றி	 நெ்டப்்வர.	 ்திரு	 அருட்்ிர்கபா்ச	
வளளல	 ்்ருமபானி்டம்	 ்தங்களுக்குப்	
்ிடித்தது	அவர	எழு்திய	்கவி்்த்களபா?அவர	
்சிவனி்டம்	்்கபாண்டிரு்ந்த	்க்்தியபா?

	 அவபாின	 எளி்மயபான	 நெ்்ட	
்பா்டலில	அவர்்கயபாண்்ட		பு்திய	யுத்தி்கள.	
அவர	எழு்திய	ஆ்றபாம்	்த ிருமு்்றயில	
அருட்்்ருஞக்சபா்தி	 என்ற	 உல்கத்தில	
யபாவரும்	 வழி்டும்	 ்்பாதுவபான	 	 ்்தய்	
வத்்தகய	வழி்பாட்டிறகு		்கபாட்டி்ச	் ்சன்றது

 ்தற்கபால	 இலக்்கிய்ச	 சு்வ.	 ்ழங	

கைைிஞர் ்ிவ்சூடன் அைர்கைளுடன் நூல்்ைளியீடடு ைிழதாைில்

்சநதிபபு : ்்தான்மைிததா்சன்
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்கபால	இலக்்கியங்களுக்கு	நெி்கரபா்க	இல்ல	
என்து	எனது	்கருதது.்தங்களின	்கருதது?

	 உண்்ம்தபான	 ்பா்டல்களும்	 உ்ர	
நெ்்டயிலும்	் ழ்ம	என்து	இனி	யபாரபாலும்	
மு்றியடிக்்க	முடியபா்த	ஒன்றபா்ககவ	உளளது.	
உ்ரநெ்்டயில	 ்கல்கியின	 நெ்்டக்கு	 ஈடு	
இல்ல்தபாகன	.

 உங்கள	் ளளி	நெபாட்்கள	் சு்மயபா்க	
நெி்னவில	நெிற்துஎது?

	 இனனும்	நென்றபா்க	்டித்திருக்்க	
கவண்டு்மன்ற	எண்ணகம.

 ்ளளிக்்கபாலங்களில	உங்களி்ட	மிரு்ந்த	
்சி்ற்ந்த	் ழக்்க	் மபான்்ற	் ்சபாலலுங்ககளன?

	 ்சிறு	 வய்திகலகய	 ்திருப்பு்க்ழ	
மனப்்பா்டம்	்்சய்்தக்த	நெலல	்ழக்்கம்.

 மரபுக்	்கவி்்த்கள	புதுக்்கவி்்த்கள	
இவற்றில	எது	வபா்ச்கன	மன்தில	்தஙகும்?	
எ்தனபால?

	 மரக்!	 மர்ின	 ஓ்்ச்களின	 மூலம்	

்சறி்ம்பு கூறும் ்சணீைிய அ்ம் நூல்்ைளியீடடு ைிழதாைில்

ஏ பீம்்சறிங மகைன் ்ி ்்னின் 
அைர்கைளுடன்

  202246|



   |47

மனத்தில	 ்்தியும்.	 ்்சபாலவ்தறகு	 எளி்ம	
நெம்	முனகனபார	வழி	இது.

 ஒரு	 ்்்டப்்பாளனுக்கு	 அர்சியல	
்சபாத்தியப்்டுமபா?

	 ்சபாத்தியப்	்்டபாது.	்கவிஞனுக்கு	
்மன்மயபான	 உளளம்.	 ்கண்ண்தபா்சகன	
அ்தில	 க்தபாறறு	 க்பான்்த	 உ்தரபாணமபா்க	
்்கபாளளலபாம்

 ்தற்கபால	்்்டப்்பாளர்களில	்தங்க	
்ளக்	்கவர்ந்தவர	யபார?

	 உ்தயணன	 என்ற	 வரலபாறறு	
நெபாவலபா்சிபாியர	 	 என	 நெண்்ர.	 மறறும்	
உ்ரய பா ்ச ி பா ி ய ர 	 ்கவ ிஞ ர 	 முதது	
இரபாமமூரத்தி	்கபாஞ்சிபுரம்.

 ஒரு	்கவி் ்த்ய	எழு்த	மூடு	கவண்டும்	
என்கி்றபார்ககள.	்தங்கள	அனு்வம்?

	 அப்்டி்யபானறும்	 இல்ல	 எ்ந்த	
சூழலிலும்	எழு்தலபாம்	.

 எப்்டியும்	இ்தில	் வற்றிய்்ட்நக்த	
்தீருவது	எனறு	ஏக்தனும்	லட்்சியமுண்்டபா.	
அ்்த	்வற்றி்கபாண	வழி	்கண்டீர்களபா?

	 ஆம்	்சிலப்்்தி்கபாரம்	என்ற	்சங்க்கபால	
நூ்ல	இ்ந்த	நூற்றபாண்டிறகு	்தகு்ந்தவபாறு	
்்்டதது	அ்றிஞர்களின	்பாரபாட்டு	்்ற்ற	
நெி்னதக்தன	 ்வற்றியும்	 அ்்ட்நக்தன	
அ்தில.

பூம்புகைதாைில் துவைைியதாருடன் இநத ைருடம் ்த்மஸ்ரீ ைிருது ைதாஙகைிய 
வகைைிவனக் கைவ்ஞர் முனு்சதாமியுடன்

மன்னர் மன்னன் அைர்கைளிடம் 
புைட்சறிக்கைைி ைிருது ்்ற்்்தாது
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 ஒரு	 ஆரம்்்கபால	 ்்்டப்்பாளிக்கு	
்தங்களின	வழி்கபாட்்டல	எனன?

	 நூல்கள	 ஆயிரம்	 ஆயிரம்	 ்டிதது	
அ்தனமூலம்	ஏற்டும்	்்தளிவு.	்ி்றகு	ஒரு	
்்்டப்்பாளியபா்க	வர	ஒரு	வபாய்ப்பு	

 ்தபாங்களும்	்தமிழ்நெஞ்சம்	வபா்ச்கர		்களில	
ஒருவர	 என்்தில	 ்்ரு்மய்்ட்கிக்றபாம்.
்தமிழ்நெஞ்சம்	்்பானவிழபா	்கபாண்்கி்றது.
்தமிழ்நெஞ்சத்்தப்	 ்ற்றிய	 ஒரு	 ்கருதது்ர	
்தங்களின	் பார்வயில... 

	 ஒரு	 ்கவிஞ்ன	 உல்க்றிய	 ்்சய்ய	
எடுக்்க	 இது	 க்பான்ற	 ஒரு	 வபாய்ப்்்	
ஏற்டுத்தி	 ்தரும்	 ்சி்ற்ந்த	 ஏடு.	 நெண்்பாின	
்்தபாண்டு	வபாழ்க	வளர்க.

புதுச்்சைி அவமச்சர் 
கை.்டசுமிநெதாைதாைன் அைர்கைளுடன்

புதுச்்சைி ்ததாவ்க்கைதாட்சறி 
நெிகைழ்ைதான்்றில்    
    q
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 ்க்லயர்சி...	வறு்மக்	க்கபாட்டுக்கும்	
்கீழ	 உளள	 குடும்்த்தில	 இரண்்டபாவது	
்்ண்!	அவளுக்கு	முனனும்	் ினனும்		் ி்ற்ந்த	
இருவருகம	் ்ண்்கள...	வறு்மக்கு	் ஞ்சகம	
்கி் ்டயபாது...!
	 ்க்லயர்சியின	்த்ந்்த	் ிலகவ்ந்திரன	
ஒரு	 மரக்்கட்்்டயில	 கவ்ல	 ்்சய்யும்	
்சபா்தபாரண	்தினக்கூலி.	
	 ்்சபாற்	வருமபானத்தில	வபாழக்்்க்ய	
ஓட்டுவக்த	மி்கவும்	்சிரமமபான	சூழலில	மூனறு	
்்ண்	்ிள்ள்க்ளயும்	எப்்டி	்டிக்்க	
்வப்்து...	 ஓய்வு	 ்கி் ்டக்கும்	 கநெரங்களில	
்ிலகவ்ந்திரன	 ்கலயபாண	 ்ச்மயல	 குழு	
ஒன்றில	 ்கு்திகநெர	 ்ச்மயல்கபாரரபா்க	
க்பாவபார.	 அரு்மயபா்க	 ்ச்மப்்பார...	
ஆனபால	அவர	ஆஸ்துமபா	கநெபாயபாளி	என்கி்ற	
்கபாரணத்தினபால	 உ்டம்பும்	 ஒதது்ழக்்க	
மறுத்தது...!	 ஒகர	 பு்்க்ச்சல	 இருமலும்	
அ்தி்கமபா்க,	 அவ்ர	 ்ச்மயல	 கவ்லக்கு	
கூட்டி	்்சலலவும்	்தயக்்கம்	்கபாட்டினபார்கள.
	 ்க்லயர்சியின	 அம்மபா	 ்்சபாரணபா	
வும்	அவரு்்டய	் ஙகுக்கு	அப்்ளம்	வ்ட்கம்	
முறுக்கு	 அ்திர்சம்	 எனறு	 ்சினன்ச்சினன	
்ல்கபாரங்கள	 ்்சய்து	 குடி்்சத	 ்்தபாழில	
க்பால	 ்பாக்்்கட்	 விற்்ன	 ்்சய்து	
வ்ந்தபார.	அப்்டித்தபான	அவர்களு்்டய	
ஜீவி்தம்	நெ்ட்நக்த்றியது.
	 அன்றபா்டம்	 வபாழக்்்க்யகய	 ஓட்டு	
வ்தறக்க			மி்கவும்	்சிரமமபான	சூழலில	்தபாங்கள		
்கஷ்டப்்ட்்டபாலும்	 ்தங்களு்்டய	 மூனறு	
்்ண்்களுக்கும்	 நெலல	 ்கலவி் யக்	 ்்கபாடுக்்க	

கவண்டும்	என்்தில	மு்னப்்பா்க	இரு்ந்தபார்கள	
ி்லகவ்ந்திரனும்		் ்சபாரணபாவும்.

	 மூனறு	்்ண்்களுகம 	 ம ி்கவும்	
்தி்ற்ம	்சபாலி்கள	்தபான.	மூத்தவள	் ்சவிலியர	
்டிதது	 அர்சபாங்க	 கவ்ல	 ்கி் ்டத	 ்ததும்	
அவ்ள	 ்்சபா்ந்தத்திகலகய	 ்கலயபாணம்	
்்சய்து	 ்்கபாடுதது	 அக்த	 ஊபாில	 வபாழ்நது	
்்கபாண்டிரு்ந்தபாள.	அவளுக்குப்	்்பாி்தபா்க	
ஒனறும்	 ்்சய்மு்்ற	 ்்சய்யவில்ல	
என்ற	 ்கபாரணத்தினபால	 வழக்்கமபான	
்்கபாடு்ம்க்ள	 அனு்விதது	 வ்ந்தபாள.	
அ்தனபால	்தபான	எனனகவபா...	் ி்ற்ந்த	வீட்்்ட	
சுத்தமபா்க	ம்ற்நக்த	க்பாய்விட்்டபாள.
	 ி்லகவ்ந்திரன	குடும்்மும்	்தம்மு்்டய	
வபாழக்்்க	 ்சி்றப்்பா்க	இலலபாவிட்்டபாலும்	
மக்்கள	நெலல	மு்்றயில	வபாழ்ந்தபால	க்பாதும்	
எனறு	அவர்களும்	ஒதுங்கிக்	் ்கபாண்்டபார்கள.
		 இவவளவு	 ்கஷ்டத்திலும்	 ்்பாருளபா	
்தபாரத்தில	மி்கவும்	்ின்தங்கிய	நெி்லயில		
்க்லயர்சி	நென்றபா்க	்டிப்்்தன	்கபாரணத்தினபால	
்சமு்தபாய	 அ்றக்்கட்்ட்ளயின	 உ்தவித	
்்தபா்்கயின	மூலமபா்க		ஆரம்்ம்	மு்தகல	
்கடினமபா்க	் டித்தபாள.	
	 ்தின்நக்தபாறும்	 ்்ழய	 ்கஞ்சியும்	
மபாவடுவும்	்டப்்பாவில	அ்்டததுக்	் ்கபாண்டு	
்தனியபார	க்ரு்ந்தில	்கலலூபாிக்கு	க்பாவபாள.	
எ ்ந்த 	ஒரு 	ஒப்்்னயும் 	இலலபாமல	
அ்ம்தியபா்க,	 க்பாவதும்	 ்்தபாியபாது..	
வருவதும்	்்தபாியபாது...	அப்்டி	இரு்ந்த	
அவளு்்டய	 வபாழவில	 மதுவின	 மூலமபா்க			
்்தன்றல	்சபாமரம்	வீ்சத	துவங்கியது...!
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	 க்ரு்ந்்த	விட்டு	விடுகவபாம்	எனறு	
கவ்கமபா்க	ஓட்்டமும்	நெ்்டயுமபா்க	க்ரு்ந்தில	
ஏறுவ்தறகு	 முற்டும்	 ்்பாழுது	 வழுக்்கி	
விழ	 இரு்ந்தவ்ள	 	 அனி்ச்்சயபாய்	
்்கப்்ற்றி	 தூக்்கிவிட்்டபான	 மது...	 எனன	
்்டமிங...	வ்ளகயபா்்ச	்கல்கல	்கல்வன	
என்ற	 ்பா்டல	 க்ரு்ந்தில	 இ்்சததுக்	
்்கபாண்டிரு்ந்தது.	இருவர	்கண்்களிலும்	
மன்திறகுளளும்	 ஒரு	 ்சினன	 ்தீப்்்பா்றி	
்ற்றியது	எனனகவபா	உண்்ம்தபான.			
	 புனன்்கயில	 துவங்கியது	 அவர	
்களு்்டய		நெட்பு	நெபாள்்டவில	அக்த	
க்ரு்ந்தில	ஒன்றபா்க	் யணிக்கும்	அளவிறகு	
வ்நதுவிட்்டது.	 வறு்ம்ய	 மட்டுகம	
்பாரதது	 வளர்ந்தவளுக்கு...	 அவனு்்டய	
நெட்பு...	மி்கவும்	ஆறு்தல	அளித்தது...	நெட்பு	
நெபாள்்டவில	்கபா்தலபா்க	மலர்ந்தது...!
	 ்கஷ்டப்்ட்டு	்டிதது	 ்கணிப்்்பா்றி	
்்பா்றியியல	் ட்்ட்தபாபாி	ஆனபாள	்க்லயர்சி.	
்கலலூபாியிகல	 நெ்டத்திய	 கவ்லவபாய்ப்பு	
கநெர்கபாணலில	கநெரடி	க்தர்ச்சி்்றறு	
்்சன்னயில	நெலல	கவ்லயும்	்கி்்டதது	
விட்்டது.
	 ்க்லயர்சி	 ்்சன்ன	 ்்சலவ்தறகு	
ஆயத்தமபா்கிக்	் ்கபாண்டிரு்ந்தபாள.	்திடீ்ரனறு	
அவளு்்டய	 அப்்பாவிறகு	 ்தீரபா்த	 வயிறறு	
வலி. . . 	்க்த்ற ித 	துடித்தபார . . . 	அவவப்	
க்பாது	 இ்ந்த	 வயிறறு	 வலி	 வ்நது	 அவ்ர	
்பா்டபாய்்டுததும்.	 வயிற்றில	 ்்பாிய	 ்கட்டி		
்்பாிய	 ஆ்கரஷன	 அ்தி்கம்	 ்்சலவபாகும்	
என்ற	்கபாரணத்தினபால	நெபா்ள	நெபா்ள	எனறு	
்தளளிப்க்பாட்டு	 ்ல	 வரு்டங்களபா்க	 இ்ந்த	
நெர்க	கவ்த்ன்ய	அனு்விததுக்	்்கபாண்டு	
இரு்ந்தபார.
	 இரு்ந்தக்பாதும்	்க்லயர்சிக்கு	பு்திய	
ஊர	பு்திய	நெ்ர்கள		்கவனமபா்க	இருக்்க	
கவண்டும்	எனறு	 	நெலலபுத்தி	்்சபாலலி	
்்சன்னக்கு		அனுப்்ி	்வத்தபார்கள.
	 மு்தல	 ஆறு	 	 மபா்தங்கள,	 வபாங்கிய	
்சம்்ளத்்த	 ஒழுங்கபா்க	ஊருக்கு	அனுப்்ி	
்வத்தபாள	அப்்பாவிறகு	 	மருததுவம்	
்பாரக்குமபாறு	கூ்றினபாள.	நெபாளபா்க	நெபாளபா்க...	
்க்லயர்சியின	 க்த்வ்களும்	 அ்தி்கமபா்க	
்தனக்்கபா்க	 ஒரு	 ்சிறு	 ்்தபா்்க்ய	 எடுதது	
்வததுக்்்கபாண்டு	மீ்தி	் ணத்்த	ஊருக்கு	
அனுப்்ினபாள.		

 

 

 

  

  



 

 

 

 

  

  

   

  

 

  

 

  

  

 

 




   |51

	 இ்ந்த	சூழலில,	மதுவிறகும்	கவ்ல	
்கி்்டதது	்்சன்னயில	்ணிபுபாி்நது	
்்கபாண்டிரு்ந்தபான.	 இருவரும்	 வரம்பு	
மீ்றபாமல	 ஒன்றபா்க	 ஒகர	 வீட்டில	 ்தங்க	
முடி்வடுத்தபார்கள.	
	 ஒரு	 வரு்டம்	 உருண்க்டபாடியது,	
இரண்டு	 மபா்தங்களுக்கு	 ்ி்றகு	 ஊருக்கு	
வருவ்தபா்க	கூ்றினபாள.		
	 ம்கள	 ்தங்கள	 வபாழவபா்தபாரத்்த	
உயரத்தி	 ்ிடிதது	 விடுவபாள...	 ்க்்ட்சி	
ம்க்ளயும்	 ்டிக்்க	 ்வததுவிடுவபாள	
எனறு	்கற்்ன	க்கபாட்்்டயில	இரு்ந்தவர	
்களுக்கு	 ்்சபா்ந்தக்்கபாரர	 ஒருவர	 மூலமபா்க	
இடியபாய்	விழு்ந்தது	்க்லயர்சியின	்கபா்தல	
விவ்கபாரம்.
	 வீட்டில	 ஒகர	 ்ககள்ரம்...	 ்க்ல	
யர்சியின	 அக்்கபா	 வீட்்டபார்கள	 ்்பாிய	
்ிர்ச்ச்ன்ய	 ்ண்ணிவிட்்டபார்கள.	உன	
ம்கள	கவ்ல	் பாரக்கும்	லட்்சணம்	நென்றபா்க	
்்தபாி்கி்றது.	 ்கலயபாணம்	 ்்சய்வ்தறகு	
முனக் 	 ஒரு 	 ஆணு்டன	 ்தன ிய பா்க	
குடித்தனம்	நெ்டதது்கி்றபாள	என்றவபாறு	ஒகர	
ஏ்சசும்	 க்்சசும்...	 ரண்களமபா்க	 இரு்ந்தது	
்க்லயர்சியின	வீட்டில.	
	 ்க்லயர்சி	 க ்்சிப்	 ப்ாரத்தபால	 முடியபா்த	
்ட்்சத்தில		மது்தபான	்தனது	வபாழக்்்க	
எனறு	 ்தரீக்்கமபா்க	 முடி்வடுதது	 	 அவனு்டன	
்்சலவ்தறகு	ஆயத்தமபானபாள.	அவளு்்டய	
அப்்பாவும்	அம்மபாவும்	 ்கபா்ல	்ற்ற ி	
்்கஞ்சினபார்கள...	வழக்்கம்க ப்ாலகவ	்கபா்தலுக்கு	
முன	்்றக்றபார்கள	் ப்ாி்தபா்க	்்தபாிய	வில்ல...	
உ்தபா்சீனப்்டுத்திவிட்டு	் ்சலலத	துவங்கினபாள...
	 ஆகவ்சமபா்க 	 ்க்லயர்ச ி ய ின	
்்றக்றபார	மண்்ண	வபாபாி	தூற்றி		இனிகமல	
உனக்கும்	 எங்களுக்கும்	 ஒட்டும்	 இல்ல	
உ்றவும்	இல்ல...	 எனறு	 ்சபா்மிட்டு....	
நெ பான 	 ்்சத்தபா 	கூ்ட 	 நெீ 	 வரக்கூ்டபாது	
எனறு	கூ்றிவிட்்டபார...	்க்லயர்சியின	
்்றக்றபார்கள.
	 ்கல்நெஞ்சக்்கபாபாியபா்க	 ்கபா்தலனின	
்்கப்்ற்றி	 ஒய்யபாரமபா்க	 ்்சனறுவிட்்டபாள	
்க்லயர்சி.
	 இவளு்்டய	 ்்சய்்்கயில	 அவனு	
்்டய	 அப்்பாவிறகு	 இரத்த	 அழுத்தம்	
அ்தி்கமபா்கி 	 மபார்்டப்்ில	 இயற்்க	
எய்்திவிட்்டபார.	 ்க்லயர்சியின	 வீட்டில		

மரண	ஓலம்.	
	 ்க்லயர்சி...	்்சன்ன	அ்்டவ்தற	
கும்	 அப்்பாவின	 மரண	 ்்சய்்தி	 அவளின	
்கபாது்க்ள	்தீண்்டவும்	்சபாியபா்க	இரு்ந்தது.
	 எனன்தபான	்தபான	ஆ்டபாவிட்்டபாலும்	
்தன 	 ்த்்ச 	ஆடும் 	 என் பா ர ்க கள . . .	
அதுக்பால	அவளுக்கு	இடி	வ்நது	விழு்ந்தது	
க்பாலபாயிறறு.	 அல்றி	 அடிததுக்்்கபாண்டு	
அவளு்்டய	வீட்டிறகு	ஓடினபாள....!
	 அவள	 வருவ்தறகுள	 அப்்பாவின	
்ச்டலத்்த	அப்பு்றப்்டுத்தி	விட்்டபார்கள.
	 அப்்பாவின	 ்்டம்	 சுவகரபாரம்	
மபா்ல	 க்பாட்டிருப்்்்த	 ்கண்்டதும்...
்தபான	 ்்சய்்த	 ்தவ்்ற	 எண்ணி	 ஒப்்பாபாி	
்வதது	அழு்தபாள	்கத்தினபாள.		எனன்தபான	
அழுது	 புரண்்டபாலும்	 உருண்்டபாலும்		
மபாண்்டபார	்திரும்புவ்தில்ல.	
	 சுற்றமும்	 நெட்பும்	 அவ்ள	 அடிதது	
விரட்டியது...!	 ்தன	 ்தவ்்ற	 எண்ணி	
மனனிப்பு	 க்கட்்டபாள...	 அக்்கபாவு்்டய	
அத்தபான	 ்தீரக்்கமபா்க	 கூ்றி	 விட்்டபார...	
இவளு்்டய	ஓடு்கபாலி	்திமிரபால	ஒரு	உயிர	
க்பாய்விட்்டது...	 ்கண்்்கட்்ட	்ி்றகு	சூபாிய	
நெமஸ்்கபாரம்	எ்தறகு...!
	 க்பானவள	 அப்்டிகய	 க்பாய்விடு	
எனறு	 விரட்டி	 விட்்டபார்கள.	 அப்்பா	
கூ்றியது	க்பாலகவ	அவரு்்டய	மு்கத்்த	
்க்்ட்சியபா்க	் பாரக்்க	முடியபா்த	கவ்த்னயில	
குடும்்மும்	 ஒதுக்்கி	 விட்்ட்்த	 எண்ணி	
வரு்ந்தினபாள.	
	 அத்த்னயும்	்தனனபால்தபான	எனறு	
வரு்ந்திய	மது	்க்லயர்சியின	க்தபாள்க்ளப்	
்ற்றி...	 வபா	 நெபான	 இருக்்கிக்றன	 எனறு	
அ்ழதது்ச	்்சன்றபான.
	 அவனு்்டய	 குடும்்த்தினரும்	
ஒதுக்்கி	 விட்்ட	 நெி்லயில	 ்ரஜிஸ்்டர	
்திருமணம்	்்சய்து	்்சன்னயில	்தனியபா்க	
வபாழத	துவங்கினர.
	 இரண்டு	 குழ்ந்்த்கள	 ் ி்ற்ந்த	
நெி்லயில	 ம்கிழவபா்க	 அவர்களு்்டய	
வபாழக்்்க	 நெ்ட்நது	 ்்கபாண்டிரு்ந்தபாலும்...	
்க்லயர்சியின	 மன்தில	 எஙக்கபா	 ஒரு	
மூ்லயில	்த்ந்்தயினு்்டய	மரணமும்	ஒரு	
குற்ற	உணர்ச்சியும்	அவ்ள	்தினம்க்தபாறும்	
்்கபானறு	்தினறு	் ்கபாண்டு	்தபான	இருக்்கி்றது.
	 முறறும்!
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 ்்கபாடிய	கநெபாய்்களுக்கு	ஆட்்ட்டு	
மக்்கள 	்்கபாதது 	்்கபாத்தபா்க 	மடி்நது	
்்கபாண்டிரு்ந்த	்கபாலத்தில	வ்டலூபாில	
வ்சிதது	வ்ந்த	இ்ந்திரஜித	அயல	்கிரபாமமபான	
்க்டலூபாிறகு	 வி் ளயபாடுவ்தற்கபா்க	 ்்சன்றி	
ரு்ந்தபான.	அவன	வி் ளயபாடி	்்கபாண்டிரு்ந்த	
க்பாது	்க்டலினுள	ஓர	அழ்கிய	கூ்சபா	ஒனறு	
ஆடி	 ஆடி	 நெீ்ந்தி	 வ்ந்தது	 .	 அ்்த	 எடுதது	
இ்ந்திரஜித		முயற்சி	்்சய்து	ஒரு	வழியபா்க	
்தி்ற்ந்ததும்	அ்திலிரு்நது	்்பாிய	பூ்தம்	ஒனறு	
்வளியில	வ்ந்தது.
	 அது	 இ்ந்திரஜித	 ்்த	 கநெபாக்்கி	
ஏ!	 முட்்டபாள	 ்சிறுவகன	 !ஏன	 என்ன	
்தி்ற்நது	 விட்்டபாய்?	 	 அற்	 மனி்தரபா்கிய	
உங்களது	 மூ்சசு	 ்ட்்டபாகல	 எனக்கும்	
்்கபாகரபானபா	 வ்ந்திடும்	 ஏன	 ்தி்ற்ந்தபாய்	
உன்ன	 எனன	 ்்சய்ய	 க்பா்கினக்றன	
்பார	 என	கூ்றி	 ்நெருங்கி	 வர.	 ்சிறுவகனபா	
ஏ!	 பூ்தகம	 நெீ	 என்ன	எனன	்்சய்வபாய்?	
என்றதும்	பூ்தம்	உன்ன	்ிடிதது	்க்டலில	
வீ்சி	 வி்டப்க்பா்கினக்றன	 எனறு	 ்்கபாடூர	
குரலில	 கூ்றியதும்	 ்சிறுவகனபா	 ஆஆஆ	
எனறு	்சிபாித்த்டி	ஏ!	நெீ	எனன	்்தபாட்்டபால	
உனக்கு	 ்்கபாகரபானபா	 வ்நது	 விடுகம	
எனன	்்சய்ய	 க்பா்கி்றபாய்?	ஆறு	அடிக்கு	
அப்்பாலிரு்நது	 எனன	 உனனபால	 எனன	
்்சய்ய	 முடியும்	 பூ்தகம!	 நெீ’	 மபாஸ்க்’	 ்கட்்ட	

கவண்டும்.		இல்லயபானபால	்்கபாகரபானபா	
்்தபாற்றி	இ்ற்நது	விடுவபாய்	உன	உ்ட்ல	
‘்்பாலித்தீனில’்கட்டி	எபாிதது	விடுவபார்கள	
என	்யமுறுத்தினபான.
	 நெி்தபானமபா்க	 கயபா்சித்த	 பூ்தம்	 ்தபான	
்ய்ந்தது	க்பால	நெடிதது	ஏ!	்சிறுவகன	உனக்கு	
எனன	 ்பாரத்தபால	 ்பாவமபா்க	 இல்லயபா?	
நெபான	 ஊருக்கு	 பு்தியவன	 எனக்கு	 உ்தவி	
்்சய்,	 என	 உயிருளள	 வ்ர	 உனக்கு	
நென்றியபாய்	இருப்க்ன	 .	 எனக்கு	ஒரு	 ‘மபா
ஸ்க்கும்’,’்கிளவுஸ்’ம்’்சனி்ர்சரும்’	 வபாங்கி	
்தபா	எனறு	்்கஞ்சி	க்கட்்டதும்	இரக்்கப்்ட்்ட	
இ்ந்திரஜித	 ,நெீ	இஙக்ககய	இரு	வபாங்கிட்டு	
வபாக்றன	 .	 எனறு	 கூ்றி	 வபாங்கி	 வ்நது	
்்கபாடுத்ததும்	 பூ்தம்	 ‘மபாஸ்க்்்க‘	 மூக்கு,	
வபாய்	 நென்றபா்க	 ம்்றயுமபாறும்	 ‘்கிளவுஸ்‘ஐ	
் ்க ்களு க்கு ம் 	 அண ி ்ந து ் ்க பாண்டு	
்சிறுவனுக்கு	 அரு்கில	 வ்நது	 அவ்ன	
தூக்்கி	 ்க்டலினுள	 வீ்சியது்டன	 அஙகு	
வி்ளயபாடி	்்கபாண்டிரு்ந்தவர்க்ளயும்	
துனபுறுத்தி	 ்ினனர	 ்தன	 ்்க்க்ள 
‘்சனி்ர்சர’	 ஆல	 நென்றபா்க	 ்கழுவி	 விட்டு	
ம்்ற்ந்தது.	நெபாங்கள	உ்தவி	்்சய்யும்	க்பாது	
உ்தவி்ய	 ்்று்வர்கள	 நெலலவர்களபா	
என	ஆரபாய்்நக்த	்்சய்ய	கவண்டும்	அலலபா	
விடில	இவவி்தம்	்தபான	ஆகும்.

-  
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தமிழ்நெஞ்சம்
அய்கைம் ்்சன்்தாலும்
அன்வன்மதாழி ம்க்கைதாமல்
ையலுழும் உழைன்்்தால்
ைணடமிழ ைளர்க்கைின்்தார்
ைதாழநெதாள் கு்றிக்்கைதாளதாய
ைதான்புகைழ தமிழ்மதாழிக்கு
ஆழநத ்ற்்தாடு
அழகு இதழ நெடத்துகைின்்தார்
தமிழ்நெஞ்சம் இதழைழி்ய
தமிழு்வை ைளர்க்கைின்்தார்
தமிழச்்சதாநதம் அவனைவையும்
ததான் ஈர்த்து மகைிழுகைின்்தார்
உ்கைத்தின் மூவ்்ய்தாம்
உ்வுப ்தா்ம் தமிழ்நெஞ்சம்
்்கைைி ்நெஞ்சமிதழ
்தார்்்தாறறும் தமிழைிைர்
்மல்லிய புன்னவகையதால்
்மய்சறிலிர்க்கை கைைர்நதிடுைதார்
்மயகைணடதார் ்்தா்யிைர்
்மயம்க்கை வைத்திடுைதார்
்தாைணீ்சறில் ைதாழும்
வ்நதமிழ அதி்சயம்
மதாைணீ்சன்்்தால் தமிழக்கு
மகைத்ததான கைதாப்தாளன்
நூல் ்ைளியிடும்
நுட்ம் அ்றியதா்ததார்க்கும்
ததானதாய ்ைமளித்து
நூல்்்சயயும் ைள்ளலிைர்
்வடக்கை ஏஙகும்
அவனைருக்கும
்தாயைிைிக்கும ்ஙகைதாளி
்ல்்தாணடு ைதாழகை ைதாழகை !

மு.பாலசுப்பி்மணியன்
புதுச்்சைி
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 ஒரு	வபார	விடுமு்்றயில	ஊருக்குப்	
க்பாய்	விட்டு	வ்ந்தவன	் ்்க்ள	அ்்றயில	
க்பாட்டு	 விட்டு	 கநெரபா்க	 அப்புக்குட்்டன	
்க்்டக்கு்தபான	வ்நக்தன.	்திருமணம்	ஆ்கபா்த	
வர்களும்,	்திருமணம்	ஆ்கியும்	குடும்்த்்தக்	
கூட்டிவர	இயலபாமல	இருக்கும்	்தற்கபாலி்க	
்ிரம்ம்ச்சபாபாி்களும்	 வபாழவ்தற்கபா்ககவ	
உருவபாக்்கப்்ட்்ட 	 கமனஷன	 சூழ	
்கு்தி	 அது.	 ்சபாியபா்க	 விடியபா்த	 கநெரம்	
்்தபா்டங்கி	 நெளளிரவு	 ்தபாண்டியும்	 ்வகு	
கநெரம்	 இயங்கிக்	 ்்கபாண்டிருக்கும்	 ்ல	
்க்்ட்களில	 ஓரளவிறகு	 க்தநெீர	 சு்வயபா்க	
இருப்்து	 அவர	 ்க்்ட்தபான.	 ்ல	 வரு்ட	
வபாடிக்்்கயபாளன	நெபான	.
	 என்னப்	 ்பாரத்ததுகம	 ‘‘மபாஸ்்டர	
ஸ்ட்ரபாங்கபா.	 ்சீனி	 மீடியமபா	 ஒரு	 ்சபாயபா.’’	
என்றபார	 அப்புக்குட்்டன.	 க்கரளபாவில	
இரு்நதுவ்நது	நெபாற்து	வரு்டமபா்க	் ்சன்ன	
யில	அக்த	இ்டத்தில	்க்்ட.	மபாஸ்்டர்களும்	
கவ்ல	 ்பாரக்கும்	 ஆட்்களும்	 மபா்றிக்	
்்கபாண்க்ட	இருப்்பார்கள.	ஆனபால	்கலலபா	
வில	 எப்க்பாதும்	 குட்்டன்தபான.	 ‘‘எனன	
்சபார	 ஊருக்கு	 க்பாயிரு்ந்தீ்களபா, 	 ஒரு	
வபாரமபா்க	ஆ்ளக்	்கபாணல.’’
	 ‘ ‘ஆம பாம் 	குட்்டன . 	்ச ி த ்தப்் பா	
ம்களுக்கு	்கலயபாணம்.	நெபான்தபான	முனகன	
நெினனு	நெ்டத்தணும்.	்்கஞ்சிக்	கூத்தபாடி	
ஒரு	 வபாரம்	 லீவ	 வபாங்கிட்டு	 க்பாயிட்டு	
இப்்்தபான	வ்நக்தன.	அ்்றக்குப்	க்பாயிட்டு	
கநெரபா	உங்க	்க்்டக்கு்தபான	வபாக்றன.’’	
	 ்ளி்ச்்சனறு	 இரு்ந்தது	 ்்கயில	
வபாங்க ிய 	்கண்ணபாடி	்தம்ளர. 	வபாய ில	
்வதது	மு்தல	 மி்ட்்ற	உ்றிஞ்சியக்பாக்த	
க்தநெீபாின	 சு்வ	 பு்தி்தபா்க	 இரு்ந்தது.	

்சபாியபான	 அளவில	 க்தயி்ல,	 இகல்சபான	
இனிப்பு.	இஞ்சியும்	ஏலக்்கபாயும்	இகல்சபா்க	
்கல்ந்த	உனன்தமபான	்கல்வ	.	
	 க்தநெீ் ர	உ்றிஞ்சியவபாக்ற	மபாஸ்்ட்ரப்	
்பாரதக்தன.	 வழக்்கமபான	 மபாஸ்்டர	 இல்ல.	
புது	மனி்தர.	்சல்வ	்்சய்்த	சுத்தமபான	
்கபாவி	 கவட்டி,	 அழுக்க்க	 இலலபா்த	 ்்ச்்ச	
வண்ண	்னியன.	க்தநெீரக்	்க்்ற	்ட்டுவி்டக்	
கூ்டபா்்தனறு	 உ்டம்்ின	 நெடுப்்பா்கத்தில	
்கட்்டப்்ட்்ட	 ஒரு	 துண்டு.	 அ்திலும்	 அ்தி்கம்	
்க்்ற	இல்ல.	 	நெடுத்தர	வயது	.	ஒரு	வபாரத	
்தபாடி.	 இகல்சபான	 நெ்ர.	 மு்கத்தில	 ்மலலிய	
புனன்்க.	க்தநெீர		்க்்ட்களுக்க்கயுபாிய	டீ	
மபாஸ்்டர்களில	இரு்நது	முற்றிலும்	மபாறு்ட்்ட	
க்தபாற்றம்.			
	 ‘‘புது	மபாஸ்்டர	கநெறறு்தபான	வ்ந்தபார.	
அ்சசு்தன	ஊரலகய	ஒரு	 கவ்ல	 ்கி்்ட்சசு	
துனனு	் ்சபானனபான.	அனுப்்ி	வ்சசுட்க்டன.	
புது	மபாஸ்்டர	்சபாயபா		எப்்டி	இருக்கு?’’
	 ‘‘க்்சசுக்்கபா்க	 ்்சபாலலல.	 இ்ந்த	
மபா்திபாி	டீ	இதுவ்ர	குடித்த்தில்ல	குட்்டன.	
இஙக்கனனு	இல்ல;	எஙக்கயுகம.’’
	 மபாஸ்்டபாின	மு்கத்தில	்சினன்தபா்க	
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ஒரு	 மலர்ச்சி	 நென்றி	 ்்சபாலவது	 க்பால.	
குட்்டனின	மு்கத்திலும்	ஒரு	்்ருமி்தம்	
–	 ்தன	 க்தரவு்கள	 எப்க்பாதும்	 க்சபா்்ட	
க்பாவ்தில்ல	என்்்தப்	க்பால	.	
	 நெபான	மபாஸ்்ட்ர	உறறுப்	் பாரதக்தன.	
்பாி்ச்சயமபான	 மு்கம்	 	 க்பாலிரு்ந்தது.	 எஙகு	
்பாரதக்தபாம்	 எனறு	 ஞபா்்கம்	 வரவில்ல.	
கயபா்சிதக்தன.	அடிக்்கடி	் பாரத்த	மு்கமபா்ககவ	
்ட்்டது.	 ஆனபால	 எங்்கனறு	 ்சட்்்டனறு	
ஞபா்்கம்	வரவில்ல.	
	 ‘‘அப் 	் ்சபார	 இனிகம	 ்தின்சபாி	 கூ்ட	
்ரண்டு	 ்சபாயபா	 குடிக்கும்னு	 ்்சபாலலுங்க.	
நெீங்க	 மட்டுமிலல,	 புது	 மபாஸ்்டர	 க்பா்ட்ற	
்சபாயபாக்	 குடி்ச்ச	 எலகலபாருகம	 இ்்தத்தபான	
்்சபால்றபாங்க.	் ்தபாழில	நுணுக்்கம்	் ்தபாிஞ்சவரபா	
யிருக்்கபாரு.’’	 குட்்டன	 ்சிபாித்தவபாக்ற	 ்தன	
வியபா்பாரத	்தி்ற்ம்யக்	்கபாண் ி்த்தபார.	
	 ்கபா்்சக்	 ்்கபாடுததுவிட்டு	 யபாரபா்க	
இருக்கும்	 என்ற	 குழப்்தது்டகனகய	
அ்்றக்கு	 வ்நது	 ்கபா்லக்	 ்க்டன்க்ள	
முடிததுவிட்டு	 ்டுக்்்கயில	 ்சபாய்்நக்தன.	
ஒரு	வபார	அ்ல்ச்சலும்	,	இரவுப்	் யணமும்	
ஏற்டுத்தியிரு்ந்த	 ்க்ளப்்ில	 உ்டகன	

தூங்கி	விட்க்டன.	இரவுப்	்யணம்	முடிதது	
வ்ந்த	அனக்ற	அலுவல்கம்	க்பாவது	்சிரமம்	
என்்தபால	ஒருநெபாள	முனன்தபா்க	ஞபாயிறறுக்	
்கிழ்மகய	்திரும்்ியது	அ்தனபால்தபான.
	 முழிததுப்	்பாரத்தக்பாது	மணி	
ஒன்்த்ர.	 அவ்சரமபா்க	 குளிததுவிட்டு	
வழக்்கமபா்க	்சபாப்்ிடும்	லட்சுமி	் மஸ்ஸிறகுப்	
க்பாய்	 இரண்டு	 இட்லி்கள,	 ்்பாங்கல,	
வ்்ட	்சபாப்்ிட்டு	முடித்ததும்	வழக்்கம்க்பால	
குட்்டன	்க்்ட	கநெபாக்்கி	்கபால்கள	நெ்கர்ந்தன	.	
	 மபாஸ்்டர	 ்கபா்லயில	 ்பாரத்தது	
க்பாலகவ	 ்ளி்ச்்சனறு	 மு்கத்தில	 அக்த	
புனன்்ககயபாடு	க்தநெீர	ஆற்றிக்	்்கபாண்டி	
ரு்ந்தபார	.	
	 குட்்டன	 எதுவும்	 ்்சபாலலபாமகல	
எனனி்டம்	 க்தநெீர	 ்தம்ள்ர	 நெீட்டினபார.	
்தம்ளபாில	அக்த	்ளி்ச.	க்தநெீரும்	அக்த	சு்வ.	
க்தநெீ் ர	உ்றிஞ்சியவபாக்ற	மீண்டும்	மனத்தில	
அ்ந்த	மு்கத்்த	க்த்ட	ஆரம்்ிதக்தன.	யபாரபா்க	
இருக்கும்.	 அவவளவு	 எளி்தில	 ம்றக்்க	
முடியபா்த	 அளவிறகு	 ்ல்த்ட்வ	 ்பாரத்த	
மு்கம்்தபான.	ஆனபால	அ்ந்த	கநெரத்தில	எனது	
ஞபா்்க்சக்்தி	என்ன	்்க	விட்டிரு்ந்தது.

முத்ததாயப்தாய நெி்்ைதாளியில் நெடக்கைின்் இனிவமயி்்
கைற்வனச ்சறி்குகைள் கைதாைியம் ்வடத்திட
ைருகைின்்தாள் அம்புலியும் ்தால்மவழ ்்தாழிநதிடக்
கைைிஞனின் கைைஙகைள் ்சநதஙகைள் ்வடத்திடு்த

எத்தவன குளுவமயடதா எழி்தான ஒளியினி்்
அவழக்கைின்்தாய ைதா்ைன்று அறபுதஙகைள் கைதாடடிட்ை
துள்ளுகைின்் உள்ளத்தில் துயைஙகைள் அழிநதிட்ை
அள்ளுகைின்்தாய ்நெஞ்சத்வத அைிததாைம் இல்்தாமல்

உவைக்கைின்் ்மதாழியினி்் உன்னதமதாய ்ைதஙகைள்
்ளிஙகைதாகைத் ்தைிகைி்்த ்தாைிவனயும் அ்றிைதறகுப
்கை்ைனின் ஒளிக்கைணீற்தால் ்ஙகையமதாய ்சறிைநதிடடு
்மல்்்ை தளும்புகைி்தாய ்்ௌர்ைமியின் ்சதாகை்சத்ததால்

கைணீற்தாகைப ்ி்நதிடடு ்மல்்்ை ைளர்கைின்்தாய
மூைிைணடு நெதாடகைளி்் ம்ைதாகை ம்ர்கைின்்தாய
முயற்சறிகைளில் தளைதாது ைளர்நததாலும் ்தயநததாலும் 
கைதாைியத்தின் நெதாயகைியதாயக் கைளிபபுடன் ்சறிைிக்கைின்்தாய.

புவைா பி்காஷ்
்கைதாவை
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		 அலுவல்கப்்ணியின	க்த்வ	்கபாரண	
மபா்க	 மு்கங்க்ளயும்,	 ்்யர்க்ளயும்	
அவவளவு	 எளி்தில	 ம்றப்்வனலல	 நெபான.	
ஆனபால	் ல	்த்ட்வ	் பாரத்த	அ்ந்த	மு்கத்திலும்,	
அவரது	 க்தபாற்றத்திலும்	 ஏக்தபா	 மபாறு்தல	
இருப்்்தபால்தபான	உ்டனடியபா்க	அ்்டயபாளம்	
்கபாண	 முடியவில்ல	 எனறு	 மனத்்த	
க்தற்றிக்	 ்்கபாண்்டபாலும்,	 மனத்திறகுள	
க்த்டல	நெி்கழ்நது	்்கபாண்க்ட்தபான	இரு்ந்தது	.	
	 குட்்டன	 ்்கபாடுத்த	 ்்சய்்தித்தபாளில	
் பா ர்வ 	்்த ி ்ந்த ிரு்ந்தபாலும் 	்கவனம்	
அ்தில	 இல்ல.	 யபாரபா்க	 இருக்கும்	 அது?	
்த்லப்பு்க்ள	மட்டும்	கமய்்நது	்்கபாண்டி	
ருக்கும்	 க்பாது	 ்சட்்்டனறு	 புலப்்ட்்டது.	
அதுவ்ர 	இரு்ந்த 	குழப்்ம் 	 நெீ ங ்க ி	
மனத்தில	 ்்தளிவபா்க	 அவர்தபான	 என்து	
உறு்திப்்ட்டு	விட்்டது.	எழு்நது	மபாஸ்்டபாின	
அரு்கில	்்சனக்றன.
	 ‘‘்சபார	நெீங்க…’’
	 மபாஸ்்டபாின	் மளனமபான	புனன்்க	
என்னத	்தடுதது	நெிறுத்தியது	.	
	 ‘‘் ்ழய	 ்்தபாழிலில	 இ்ளஞர்கள	
நெி் ்றய	புதுப்புது	்சி்ந்த்ன்ககளபாடு	வ்நதுட்	
்டபாங்க.	 ்கபாலத்தின	 க்த்வக்க்கற்	 நெம்மபால	
மபா்றமுடியல.	்கபா்்ச	்தண்ணியபா்ச	் ்சலவழி்சசு	
்்டம்	எடுக்்கி்றபாங்க.	கலபா	்ட்்ஜட்டிகலகய	
்்டம்	 எடுதது	 ்ழ்கிட்க்டன.	 எனன்தபான	
்்தபாழில	 க்பாட்டின	 னபாலும்	 நெமக்குனனு	
உளள	்சில	்கட்டுப்்பாடு்கள,	க்கபாட்்பாடு்க்ள	
்யலலபாம்	விட்டுட்டு	நெம்ம்ள	மபாத்திக்்கவும்	
முடியல.	்்தபா்டர்நது	க்தபாலவி்கள.	்சபாி,	 நெம்ம	
ி்டிவபா்தத்தபால	 மு்தல	 க்பா்ட்றவங்களுக்கு	

நெஷ்டம்	 வரக்	 கூ்டபாதுனனு	 நெி் ன்சசு	
வில்கிட்க்டன	 ்ல	 ்்தபாழில்க்ள	 முயற்சி	
்்சய்க்தன.	க்சமிப்்்லலபாம்	்தீர்நது	க்பா்சசு.	
இது்தபான	் ்கபாஞ்சம்	மனநெி் ்றவபா்க	இரு்ந்தது.	
அக்தபா்ட	 உங்க்ள	 மபா்திபாி	 நெி் ்றயப்	
க்ர்க்ள	 ்தினமும்	 ்ச்ந்திக்்க	 முடியு்திலல.	
்்சய்ய்ற	 ்்தபாழில	 சுத்தமபா்க	 இருக்்கணும்.	
்்சய்ய்ற	 ்்தபாழிலில	 ஈடு்பாட்க்டபாடு	
இருக்்கணும்.	 எ்ந்தத	 ்்தபாழிலபா	 இரு்ந்தபால	
எனன	்தம் ி்?’’	புனன்்க	மபா்றபாமல	் மலலிய	
குரலில	 ்்சபானனபார	 ்தது	 வரு்டங்களுக்கு	
முன	் ்தபா்டர்நது	மூனறு	க்த்சிய	விருது	் ்ற்ற	
்்டங்க்ள	 இயக்்கிய	 அ்ந்த	 முனனபாள	
்தி் ரப்்்ட	இயக்குனர.
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 ்்சன்ன	்்ருங்களததூர.
	 மபா்ல	 கநெரத்்த	 விழுங்கி	 இரவு	
்மலல	்த்ல	நெீட்்டத	்்தபா்டங்கி	இரு்ந்தது.		
மப்பும் 	 ம்ந்தபாரமுமபான	 ம்ழக்்கபால	
குளிபாில	்வளிகய	்த்ல	நெீட்்டபாமல	நெிலவு,		
இரு்ளப்	 க்பாரத்தி	 உ்றங்கிக்	 ்்கபாண்டி	
ரு்ந்தது.
	 விடி்ந்தபால	 ்ண்டி்்க.	 	 ஊருக்கு்ச	
்்சலவ்தற்கபா்க	 ்கபாததுக்	 ்கி்ட்ந்த	 மக்்கள	
்வளளத்தில	 மூழ்கிய	 ்்ருங்களததூர	
்ஸ்நெி்லயம்	 மூ்சசுத	 ்திண்றிக்	 ்்கபாண்டி	
ரு்ந்தது.	
	 ்ஸ்நெ ி்லயத்த ிறகு 	முனனூறு	
நெபானூறு		மீட்்டர	முனன்தபா்ககவ	ஏபாிக்்க்ர்ய	
ஒட்டி	ஒரு	முஸ்லிம்,			மலிவபான	துணி்க்ள	
்க்்டயபாய்	 ்ரப் ி்	 ்வத்திரு்ந்தபார.	 	 அவர	
்க்்ட	வ்ர	் ஸ்சுக்்கபா்க	்கபாத்திருப்்வர்களின	
கூட்்டம்	அ்லகமபா்திக்	்்கபாண்டிரு்ந்தது.
	 ்்கபாஞ்சம்	வ்ச்தி	கு்்ற்ந்தவர்கள		
க்ரம்க்்சி	துணி்க்ள	வபாங்கி்ச	் ்சன்றபார	்கள.		
அ்ரமணி	 கநெரமபாய்	 அ்ந்த	 வியபா்பாரத்்த	
்கவனிததுக்	 ்்கபாண்டிரு்ந்த	 ஒருவர	 	 ்மலல	
அவபாி்டம்	க்கட்்டபார.
	 ‘ ‘ நெ பானும் 	அ்ரமண ி 	க நெ ர ம பா	
்பாக்குக்றன...	 நெீங்க	 நூத்தம்்து	 ரூ்பா	
்்சபாலலி	அவங்க	நூறு	ரூ்பாய்க்கு	க்கட்்டபாக்	
கூ்ட	 குடுத்தீங்க.	 	 ்சபாி...	 ஆனபா	 ்க்்ட்சியபா	
ஒருத்தர	நெீங்க	்்சபானன	நூத்தம்்து	ரூ்பாய	
குடுத்தப்க்பா	நெீங்க	நூ்்ற	மட்டும்	எடுத்திட்டு	
ஐம்்்்த	்திருப்்ிக்	குடுத்தீங்ககள	ஏன?’’
	 ‘‘இது	ஒகர	வி்லனு	க்பாரடு	க்பாட்்ட	
்க்்ட	 இலல	 ்தம்்ி.	 	 ஏ்ழ	 எளியதுங்க	
அவங்க	 ்்பாருளபா்தபாரததுக்கு	 ஏத்தபாப்புல	
வபாஙகுவபாங்க.		அவங்களுக்கு	்தரம்	முக்்கிய	
மிலல.		்்சபானன	வி்லயிலரு்நது	கு்்ற்சசு	
வபாங்கிகய	் ழக்்கப்்ட்்டவங்க.		எனக்கு	நூறு	
ரூ்பா	 ்்பாருளுக்கு	 ்தது	 ரூ்பா	 ்்க்ட்ச்சபாப்	

க்பாதும்.		அ்தனபால்தபான	நூத்தம்்து	் ்சபாலலி	
நூறுக்கு	குடுத்திருகவன.	 	அவங்க	ளுக்கும்	
மனசு	 ்திருப்்தி.	 	 எனக்கும்	 நெியபாயமபான	
வருமபானம்.		்க்்ட்சியபா	வ்ந்தவர	க்ரம்	
க்்சபாம	குடுத்தபார.		நெபானும்	மன்சபாட்்சி	கயபா்ட	
்திருப்்ிக்	குடுததுட்க்டன’’
	 ‘‘ஆமபா	நெீங்க	எங்க	க்பா்கணும்	்தம்்ி’’
	 ‘‘்திரு்நெலகவலி	க்பா்கணும்	்பாய்’’
	 ‘‘இன்னக்்்கலலபாம்	 ்ஸ்	 ஏ்றிப்	
க்பா்றது	 ்்சததுப்	 ்்பா்ழக்்கி்றதுக்கு	
்சமம்.	 ்பாரத்தபா	 ்டி்ச்சவங்க	 மபா்திபா ி	
இருக்்கீங்க.	 	 ரயிலலகயபா	 ்ஸ்லகயபா	 ஒரு	
மபா்சம்	 முனனபாலகய	 பாி்சரவ	 ்ண்ணி	
இருக்்கலபாம்ல’’
	 ‘‘்கபார	இருக்கு.	 	எப்்வும்	அதுல்தபான	
ஊருக்குப்	க்பாகவன.			இன்னக்கு	மத்தி	
யபானம்	்தபான	்கபாருக்கு	அடில	க்பாய்	் ்சன்சபார	
ஒயர	எலி	்கடி்ச்சிரு்சசு.		ஒரக்	ஷபாப்ல	உ்டகன		
்ரடி	்ண்ண	முடியபாதுனுட்்டபாங்க.			அ்தபான	
்ஸ்ல	க்பாலபாம்னு	் பாரத்தபா,			் ரபாம்்	்சிரமமபா	
யிரும்	க்பாலகய	..’’
	 ‘ ‘்்கபாஞ்சம்	 கலட்்டபானபா	 இ்டம்	
்கி்்டக்கும்.		்வயிட்	்ண்ணுங்க	்தம்்ி’’		
என்றவர	மணி	்பாரக்்கி்றபார.		7.	25	என்றது	
்கடி்கபாரம்.			‘‘அ்ட்டபா	இரவு	் ்தபாழு்்கக்கு	
கநெரமபா்சக்ச.		்தம்்ி	நெபான	்்தபாழு்்கக்கு	
க்பாய்ட்டு	வபாகரன.		உங்களுக்கு	்ஸ்	
வர்ற	 வ்ரக்கும்	 ்பாரததுக்்கி்றீங்களபா...	
்ஸ்	 வ்ந்தபா	 க்பாயிருங்க,	 	 ஆண்்டவன	
்பாததுக்குவபான’’
	 ‘‘்சபாிங்க	்பாய்’’
	 அவர	்்தபாழு்்கக்குப்	க்பாய்	வருவ	
்தறகுள	எண்ணூறு	ரூ்பாய்க்கு	வியபா்பாரம்	
்்சய்து	் வத்திரு்ந்தபார.		நெபா்கரக்கபாவில	
்்சன்ற	இரண்டு	ஆம்னி	்ஸ்்க்ளயும்	ஒரு	
அரசு	்ஸ்்்ஸயும்	்தவ்ற	விட்டிரு்ந்தபார.
	 ‘‘ இ ்ந ்த பாங ்க 	 ் பா ய் 	 எண்ணூறு	
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ரூ்பாய்...				துணி	க்கட்டு	வ்ந்தவங்களுக்கு	
நெீங்க	விக்்கி்ற	மபா்திபாிகய	குடுதக்தன’’
	 ‘‘ ம பாஷபா 	அலலபாஹ். . . 	அலலபா	
உங்க்ள	சுவனவபா்சி	ஆக்்கட்டும்.		ஆமபா...	
உங்களுக்கு	ஒரு	்ஸ்சும்	வரலயபா’’
	 ‘‘வ்நது்சசு.		நெபான்தபான	க்பா்கல	் பாய்.		
என்ன	 நெம்்ி	 ்்பாறுப்்்	 குடுததுட்டு	
க்பாய்	இருக்்கீங்க.	 	 அ்்த	அம்க்பானு	
விட்டுட்டுப்	 க்பாயிரு்ந்தபா	 எனனபால	
நெிம்ம்தியபா	 ்தீ்பாவளி	 ்்கபாண்்டபாடி	இருக்்க	
முடியபாது	்பாய்’’
	 ‘ ‘நெலலது	்தம்் ி . 		இனனும்	்ஸ்	
வ்நது்கிட்டு்தபான	இருக்கும்.		்கண்டிப்்பா	்சீட்	
்கி்்டக்கும்.	 	ஆமபா	உங்களுக்கு	எத்த்ன	
குழ்ந்்தங்க’’
	 ‘‘ஒகர	் ்யன்தபான.		ஏழு	வய்சபாகுது’’
	 ‘‘ஓ...’’	 	 என்றவர,	 	 அ்ந்தப்	 ்்ய	
னுக்குத	்தகு்ந்தபாறக்பால		்தனனி்டம்	இரு்ந	
்த்திகலகய	வி்லயுயர்ந்த(!)		ஒரு	்்ன்சில	
க்ண்ட்்்டயும்	 ஒரு	 டீ்சரட்்்டயும்	 ஒரு	
க்கபாிக்க்்கில	க்பாட்டு	அவபாி்டம்	் ்கபாடுத்தபார.
	 ‘ ‘ இ ்ந ்த பா ங ்க 	்த ம் ் ி . 		உ ங ்க	
்்யனுக்கு	 எனகனபா்ட	 ்தீ்பாவளி	 ்பாி்சபா	
வ்சசுக்குங்க’’
	 ‘‘அய்கயபா	...	கவண்்டபாம்	் பாய்.		நெீங்க	
்்சபானனக்த	 க்பாதும்.	 	 நெபான	 ஏற்கனகவ	
புதுத	துணி	எலலபாருக்கும்	எடுததுட்க்டன.’’
	 ‘‘்ரவபாலல...	நெீங்க	க்பாடு்ற	அளவு	
பாி்ச்சபான	 துணி்கள	 என்கிட்்ட	 இலல.		
இரு்ந்திரு்ந்தபா	 குடுத்திருப்க்ன.	 	 ்்யன	
க்பா்டபாட்்டபாலும்	 உங்க	 வீட்டுப்	 ்க்்கம்	
இருக்்கி்ற	ஒரு	ஏ்ழப்	் ்யனுக்கு	குடுங்க.		
ஆனபா	 நெீங்க	 இ்்த	 வபாங்கிக்்கிட்்டபா்தபான	
எனக்கு	்ச்நக்தபா்சமபா	இருக்கும்’’
	 ‘‘எனனங்க	 ்பாய்	இப்்டி	 வறபுறுத	
து்றீங்க’’	 	 எனறு	 வபாங்கிக்	 ்்கபாண்்டபார.		
்தன 	 இரண்டு 	 ்்்கள ில 	 ஒன்்றத	
்தி்ற்நது	துணி்ய	்வததுக்	்்கபாண்்டவர,			
அ்திலிரு்நது	் ்பாிய	ஸ்வீட்	் பாக்ஸ்	ஒன்்ற	
்வளியில	 எடுதது	 ஒரு	 க்கபாிக்க்்கில	
க்பாட்டு	அவபாி்டம்	நெீட்டினபார.
	 ‘‘இ்ந்தபாங்க	்பாய்,			குப்்தபா	ஸ்வீட்ஸ்.		
வீட்டுக்கு	்்கபாண்டு	க்பாங்க.’’
	 ‘‘ கு ப்்த பா 	ஸ்வீட்்ச பா . . . 	் ர பாம்்	
்கபாஸ்ட்லி	ஆ்சக்ச.	 	 	்ிள்ளக்்கபா்க	வபாங்கி	
இருப்பீங்க.		நெீங்க	் ்கபாண்டு	க்பாங்க	்தம்்ி’’
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	 ‘ ‘அப்க்பா 	நெபானும்	டி்ரஸ்்்ச	
்திருப்்ித	்த்ந்திருகவன’’
	 ‘ ‘்சபா ி்சபா ி 	குடுங்க	்தம்்ி ’ ’ 	 	எனறு	
ஸ்வீட்்்ச	 வபாங்கி	 ஒரமபாய்	 ்வத்தவர,		
‘‘கவபாய்	்கபாீம்	் பாய்...	இங்க	எனன	் ண்்றீரு’’		
என்ற	குரல	க்கட்டு	்திரும்்ினபார.		்க்்ட்ய	
ஒட்டி	 ஓரமபாய்	 நெின்றிரு்ந்த	 ்கபாபாில,			
ஸ்டீயபாிங்்கப்	 ்ிடித்த்டி	 ்சபாரலஸ்	
அமர்ந்திரு்ந்தபார.	 	 ்க்்கதது	 இருக்்்கயில	
அவர	ம்னவி.
	 ‘‘்தீ்பாவளி	வியபா்பாரம்	்பாக்குக்றன	
கவபாய்.		்பாத்தபா	்்தபாியல’’
	 ‘‘் தது	வரு்சம்	முனனபால	இரு்ந்த	அ்ந்த	
நெக்்கலும்	 ்நெயபாண்டியும்	 இனனும்	 உம்்ம	
விட்டுப்	 க்பா்கல	 கவபாய்....	 எப்்டி	 இரு்ந்த	
மனு்சன.		்தபாம்்ரததுலகய	் ்கபாடி்கட்டிப்	் ்ற்ந்த	

ஜவுளிக்்க்்ட	மு்தலபாளி.	 	உன	்க்்டய	ஒட்டி	
அ்ந்தப்	 ்பாலம்	 மட்டும்	 வரபாம	 இரு்ந்திரு்ந்தபா	
உன	்க்்டயும்	இடிஞ்சிருக்்கபாது.		நெீயும்	இ்ந்த	
நெி் ல்மக்கு	வ்ந்திருக்்க	மபாட்க்ட.	 	 	எலலபாம்	
கநெரம்	கவபாய்’’
	 ‘‘முடிஞ்ச்த	க்்சி	் ிரகயபாஜனம்	இலல	
்சபாரலசு.	 	 நெ்டப்்்்தலலபாம்	 நென்மக்க்க.		
எலலபாம்	 அவன	 ்்சயல’’	 எனறு	 கமகல	
்்க்ய	உயரத்தினபார	்பாய்.

 ***

	 அ க ்த 	க நெ ர ம் 	்த ி ரு ் நெலகவலி	
்்சல்வருக்கு	க்பான	வ்ந்தது.		
	 ‘‘எனனடி	்சரசு’’
	 ‘‘ஏனனபா	்ஸ்	ஏ்றிட்க்டளபா’’
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	 ‘‘இனனும்	இலல.			் ஸ்	ஸ்க்டனட்ல	
்தபான	்வயிட்	்ண்ணினடிருக்க்கன.’’
	 ‘ ‘ ் ட் டு க் க ்க பா ட் ் ்ட ல ரு ்ந து	
அத்திம்க்ர	 குடும்்்மலலபாம்	 வ்நதுட்	
்டபாஙக்கபானபா. 		்தமநெபா்ன	இனனும்	
்ஸ்க்ஸ 	ஏ்றலய பா . 		்ணம் 	க ் பானபா	
்ரவபாயிலகல.	 	 ்டபாக்்சி	 ்ிடி்சசுண்டு	 வர்ச	
்்சபாலலுனு	்்சபால்றபாஙக்கபா.’’
	 ‘‘இனனும்	அ்ரமணிகநெரம்	் வயிட்	
்ண்ணிட்டு	 ்ஸ்	 ்கி்்டக்்ககலனபா	 ்டபாக்்சி	
்ிடி்சசு்டலபாம்னு்தபான	இருக்க்கன’’
	 ‘ ‘ஏனனபா. . . 	ரகு, 			குப்்தபா	ஸ்வீட்	
லரு்நது 	 ்ல்க பா ர ம் 	 க ்கட்்ட பா கன . . .	
வபாங்கிட்க்டளபா’’
	 ‘‘அ்ந்தப்	 ்க்்கம்	 க்பா்க	 ்்பாழுக்த	
ஒழியலடி.		அங்க	வ்நது	்சபா்ந்தி	ஸ்வீட்ஸ்ல	
வபாங்கி்டலபாம்’’
	 ‘‘எனனகமபா	 க்பாஙக்கபா...	 ரகு்வ	
நெீங்க	்சமபாளி்சசுண்்டபா	்சபாி’’
	 ‘ ‘்சபாி	க்பா்ன	் வ.		் ஸ்	ஏ்றிட்டு	
க்பான	க்பாடுக்றன’’

 ***

	 ‘ ‘ஏம்்பா	்சபாரலசு.. . 	நெபா்கரக்கபாயி	
லுக்்கபா	க்பா்ற’’
	 ‘ ‘ஆமபா 	கவபாய். 		் ்தபா்டர்ச்ச ியபா	
நெபாலுநெபாள	 லீவு.	 	 அ்தபான	ஊ்ரப்	 ்பாக்்க	
க்பாய்ட்டு	வரலபாம்னு	்கிளம்்ிட்க்டபாம்’’		
	 ‘ ‘வழ ில 	யபா்ரயபாவது	் ிக்்கப்	
்ண்்றியபா’’
	 ‘‘அ்்தலலபாம்	இலல	கவபாய்.		நெபாங்க	
்ரண்டு	க்ர	மட்டும்்தபான.’’
	 ‘‘அப்க்பா	 எனக்கு	 ஒரு	 உ்தவி	
்்சய்வியபா’’
	 ‘‘எனன	்்சய்யணும்... 	உன்ன	
தூக்்கிட்டுப்	 க்பாய்	 ்திரு்நெலகவலில	
க்பா்டணுமபா’’		எனறு	்கல்கல்வன	்சிபாித்தபார	
்சபாரலஸ்.
	 ‘‘அ்ட	கூவ.		என்ன	இலலக்ட...	அ்ந்த	
்தம்்ிய	 கூட்டிப்க்பாய்	 ்திரு்நெலகவலில	
இ்றக்்கி்றனும்’’
	 ‘‘அ்ந்த	்தம்்ி	யபாரு’’
	 ‘‘என	நெண்்ர்தபான’’
	 ‘‘எனக்குத	 ்்தபாியபாம	 உனக்கு	 ஒரு	
நெண்்னபா	கவ...	்ரபாம்்	மபா்றிட்்ட	கவபாய்.		

உன	நெண்்ரனு	்்சபால்ற.	உன	நெண்்ர	
எனக்கும்	நெண்்ர்தபான.	 	மூணபாம்	மனு்சன	
மபா்திபாி	 க்கட்டுக்்கிட்டு	 நெிக்்கி்ற...	 உளள	
ஏத்தி	விடும்கவபாய்...	‘‘
	 ‘ ‘்தம்்ி . . . 	இவன	்சபாரலஸ்.		என	
்பாலய	 நெண்்ன.	 இவன	 நெபா்கரக்கபாவில	
க்பா்றபான.		உங்க்ள	்திரு்நெலகவலில	
இ்றக்்கிருவபான.		ஏ்றிப்	க்பாங்க	்தம்்ி’’
	 ்தமநெபா்னுக்கு	 ்சட்்்டனறு	 மு்கம்	
் ிர்கபா்சமபா்க ியது. 		்்க்ய	் ிடிததுக்	
்்கபாண்்டபார.		«க்ரு்தவி	்்சஞ்சீங்க	்பாய்’’
	 ‘ ‘அ்்தலலபாம் 	ஒண்ணுமிலல .		
ஏறுங்க. . . ’ ’ 	என்ற 	் பாய் , 			ம்றக்்கபாமல	
்்சபானனபார.. . 	‘ ‘உங்களுக்கும்	உங்கள	
குடும்்த்தபாருக்கும்	 இனிய	 ்தீ்பாவளி	
வபாழதது்கள	்தம்்ி’’
	 «்ரபாம்்	 க்தஙக்ஸ்	 ்பாய்	 «	 	 என்ற	
்தமநெபா்ன	்கபாபாில	ஏ்றி	அமர்ந்தபார.
	 ‘‘க்டய்...	 ஆக்்கங்்கட்்ட	 கூவ...	
ம்ழ	வர்ற	மபா்திபாி	இருக்கு.		துணி்யலலபாம்	
மூட்்்ட	்கட்டிட்டு	வீடு	க்பாய்	க்சரு’’
	 ‘‘்சபாி்டபா...	 கரபா்்டலலபாம்	 ரஷஷபா	
இருக்கும்.			்த்திரமபா	்பாரததுப்	க்பா.’’
	 அ்னவரும்	 ்்க்க்ள	 ஆட்டிக்	
்்கபாண்்ட	் ின	்கபார	் மலல	ஊர்நது	க்பா்கத	
்்தபா்டங்கியது.
	 ்கபாீம்	 ்பாய்	 துணி்க்ள	 எலலபாம்	
க்க் 	் ்சய்து 	வ ிட்டு , 	 	அ்ந்த 	ஸ்வீட்	
்பாக்்்ஸ	இப்க்பாது்தபான	கூர்நது	்கவனிக்	
்கி்றபார.		அ்தன	கமல்கு்தியில	கரபாஸ்	
நெி்ற	 இரண்்டபாயிரம்	 ரூ்பாய்	 ்தபாள	 ஒனறு	
்்சரு்கப்்ட்டிரு்ந்தது. 		்களளம்	்க்்ட	
மிலலபாமல	்கபா்ந்தி	்தபாத்தபா	்்பாக்்்க	வபாய்	
்தி்ற்நது	்சிபாிததுக்	்்கபாண்டிரு்ந்தபார.
	 ‘‘யபா	அலலபாஹ்’’	 	எனறு	அனி்ச்்ச	
யபாய்	 ்கபார	 ்்சன்ற	 ்தி்்ச்ய	 ்திரும்்ிப்	
்பாரக்்கி்றபார.		அது	்லலபாயிரம்	்சிவப்பு	
புளளி்களுக்்கி்்டகய	்கல்நது	க்பாயி	
ரு்ந்தது,			மன்தபால	்கல்நது	க்பான	இ்ந்த	
மூனறு	மனி்த(ங)ர்க்ளப்	க்பால	!!
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கைடவுவள ைைஙகும் உள்ளம், 
       கைடவமவயக் கைனிைதாயச ்்சயயும், 
உடலுயிர் ்்சழிக்கும் ைணைம், 
       உருப்்றும் உயர்நத எணைம்,
அடர்துயர் யதாவும் நெணீஙகும், 
      அைனியில் புகை்ழ ஓஙகும், 
்டர்நதிடும் ்கைதாடிவயப ்்தான்று, 
       ்தா்ைல்்தாம் ்சுவம ்ைணடும், 
உடலுறும் ைன்வம யதாகை 
      உயர்வுறும் எணைம் ்ைணடும், 
திடம்தவன மனத்தில் ்கைதாணடு, 
      ்சறி்பபு்ச ்்சய்ைதாம் ்ததாணடு, 
இடர்தவன அகைற்றி நெதாளும், 
       இன்்்ம ்வடக்கை ்ைணடும், 
சுடர்தவன ்நெதாக்கைில் ்கைதாணடு, 
       சுழல்்ைி யதாற் ்ைணடும், 
கைடல் தரும் முத்ததாய மின்னும், 
       கை்ஙகைவை ைிளக்கைதாய ைதாழும், 
திடமுடன் ்நெ்றிகைள் கைற்், 
      திவ்ச்ய்தாம் புகைவழ ஏறறும், 
ைடத்தினதால் இழுக்கும் ்தைதாய, 
      ைழி்டும் குை்ம ததாஙகும்,
இடர்தவன அகைற்றி ்ைல்லும், 
      ஈடி்தாத் தூய ்நெஞ்்ச. 


 

கைைைைின் அன்்ில் கை்நது மகைிழந்த, 

உைர்ைில் உயிருள் உைக்கும் இதயமதாய, 

ததாயும் தநவதயும் தநத அவைப்தாய, 

்தாயும் புலி்யனப ்்நது திைிந்த, 

குடும்்ப ்்தாறுப்ில் குத்து ைிளக்கைதாய, 

கைடுவமத் துயவைக் கைணடு உயர்ந்த, 

கைணணும் கைருத்தும் கை்நது ்்்சறி, 

ைிணணும் மணணும் ைிடியல் தநதிட, 

எணைம் பூத்த எநதச ்்சயலும், 

ைணைச ்்சடியதாய ைளரும் ைதாழைில், 

எதிைதாய புதிைதாய எணைம் ்கைதாணடைர், 

அதிரும் மனத்தில் அவமதி கைதாத்திட, 

நெல்் சுகைத்துடன் நெதாளும் ்நெ்சறித்து, 

கைல்லும் கைவைநதிடக் கைதாதல் ைிவதத்து, 

ைல்் ்ைற்றிவய ைதாழைில் ்்ற்், 

ைல்்வம யுற்் ைறுவம ஒழித்்த, 

தினமும் மகைிழநது திடடம் தணீடடி, 

கைனவும் நெிவனவும் கைதாணும் ்ைற்றி்ய, 

நென்வம ்்ருக்கைி நெதானி்ம் ்்தாற், 

என்றும் ைதாழதல் எடடும் புகை்ழ.
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	 க்ட	யூசூப்	நெபான	ஒண்ணு	க்கட்்டபா	
க்கபாவி்ச்சிக்்க	மபாட்டீகய	?
	 ்்சபாலலு	 ம்ச்சி,	 நெீ	 எவவளகவபா	
இன்சலட்	் ண்ணியிருக்்க	அப்க்பா்வலலபாம்	
பீல	்ண்ணபா்தவனபா	இப்க்பா	பீல	்ண்ண	
க்பாக்றன	
	 க்ட	அப்்டி்யலலபாம்	் ்சபாலலபா்த்டபா	
உன்ன	 எவவளகவபா	 ்கிண்்டல	 ்ண்ணி	
யிருக்க்கன,	 ்வறுப்க்த்தியிருக்க்கன	 ஆனபா	
உன 	 மன்்ச 	 ்க பாயப்்டுத்தணும்னு		
என்னக்குகம	நெி்ன்ச்சது	இல்ல	
	 இங்க	 ்பாரு்டபா	 குணக்ச்கரபா	 உன	
்பார்வயிலிரு்நது	 ்பாரத்தபா	 நெீ	 ்்சய்யு்றது	
்கிண்்டல	என	்பார்வயிலிரு்நது	்பாரத்தபா	
அது	இன்சலட்.	வலியும்,	கவ்த்னயும்	
அவனவனுக்கு	வ்ந்தபா	்தபான	்்தபாியும்.	
வலி	்்டபா்தவனுக்கு		அடுத்தவன	வலி	
கவடிக்்்க	்தபான.
	 உனக்கு	 புபாியி்ற	 மபா்திபாி	 ்்சபாலல	
ணும்னபா	 அடுத்தவனுக்கு	 வ்ந்தபா	 ்தக்்கபாளி	
்சட்டினி	உனக்கு	வ்ந்தபா	இரத்தம்.
	 எனன	 ம்ச்சபான	 ்சபா்தபாரணமபா	
க்சுனனபா	நெ	ீஃ ி்களபா்ஸஃ ி்	எலலபாம்	க்சுக்ற	
	 நெ பா ன 	க ் ்ச ் ல 	ம ்ச ்ச ி , 	எ ன	
வபாழக்்்க	க்்ச	்வக்குது.	்ச்தபா		ரணத்்த	
அனு்விக்்கி்றவனுக்கு	 ்தபான	 வலிகயபா்ட	
கவ்த்ன	புபாியும்.
	 ்ஸபாபாி		ம்ச்சபான.	
	 ்சபாி,	 ்சபாி	 அ்ந்தளவுக்கு	 எலலபாம்	 நெீ	
பீல	்ண்ணி	கூவ	கவணபாம்	நெீ	க்கட்்க	வ்ந்த	
க்களவி்ய	க்களு	

	 ்தப்்பா	எடுத்திக்்க	மபாட்டீகய...	
	 உன	 மனசுல	 ்தப்பு	 இல்லனனபா	
நெபானும்	 ்தப்்பா	 எடுத்திக்்க	 மபாட்க்டன	 ,்சபாி	
க்கட்்க	வ்ந்த	க்களவி்ய	க்களு	
	 இ்ந்த	 உல்கததுகலகய	 நெம்்ர	 ஒன	
்கஞ்சப்்்யன	 நெீ	 ்தபான	 அப்்டியிரு்நதும்	
அ்ந்த	 ்்கவபான	 கஹபாட்்டலல	 ்சபாப்்ிடும்	
க்பா்்தலலபாம்	அ்ந்த	கஹபாட்்டல	்சரவருக்கு	
ம்றக்்கபாம	டிப்ஸ்	்்கபாடுக்கு்றிகய	அது	ஏன?
	 இங்க	 ்பாரு்டபா	 குணபா	 எங்க	
அப்்பாவும்	 ஒரு	 ்கபாலததுல	 ்சரவரபா	 ்தபான	
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இரு்ந்தபாரு.	 ஊரல	 ி்் ழக்்க	 வழியிலலபாம	
்கஷ்டப்்ட்்ட	 நெி் லயில	 து்பாய்	 க்பானபாரு	
அஙகுளள	ஒரு	் பா்கிஸ்்தபான	் ரஸ்்டபாரண்ட்ல	
்வறும்	 எட்டு	 நூறு	 ்திர்கம்ஸ்ல	 கவ்ல	
்பாரத்தபாரு.	 ்தினமும்	 ்னனிரண்டு	 மணி	
கநெரம்	 	 கவ்ல	இருக்குமபாம்.	அ்ந்த	அனல	
்கக்கும்	 ்பா்ல	 நெ்கரததுல	 ஓயபாம	 கவ்ல	
்பாரத்தது	 மட்டுமின்றி	 ்கி் ்டக்கும்	 ்்சபாற்	
கநெரத்திலும்	 ்கபார	 வபாஷ	 ,்கிளீனிஙனனு	
ஓனருக்கு	 ்்தபாியபாம	 ஓவர	 ்்டம்	 டூட்டி	
்வளிகய	க்பாய்	்பாரத்தபாரு.	அவர	்தினமும்	
க்பாடும்	 டிரஸ்	 ்தண்ணீபாில	 க்பா்டபாமகல	
வியர்வயபாலகய	 நெ்னஞசு	 க்பாகுமபாம்.	
எங்க	 அப்்பா	 அவவளவு	 ்கஷ்டத்திலும்	
என்ன	 எம். ி்.ஏ	 வ்ரக்கும்	 ்டிக்்க	
வ்ச்சபாரு,	 ்தங்க்ச்சிக்கு	முப்்து	 ்சவரன	நெ்்க	
க்பாட்டு	 நெலல்டியபா	 ்கலயபாணம்	 ்ண்ணி	
வ்ச்சபாரு.	 இவவளவும்	 அவர	 ்கஷ்டப்்ட்்ட	
உ்ழப் ி்லும்	 ,அவர	உ்ழப் ி்ன	்லனபா்க	
்கி் ்டத்த	 ்சரவர	 டிப்ஸ்யிலும்	 ்தபான	
நெ்ட்ந்தது	 .எங்க	 அப்்பாவுக்கு	 ்்சபா்ந்த	 வீடு	
்கட்்டணும்னு	் ரபாம்்	ஆ்்ச	இரு்ந்தது	ஆனபா	
அவகரபா்ட	ஆ்்ச	்வறும்	நெிரபா்்சயபா	்தபான	
க்பா்சசு.	 ்்சபா்ந்த	 வீடு	 ்கட்டு்றதுக்குளளகய	
எங்க	அப்்பாவுக்கு	மபார்்டப்பு	வ்நது	
இ்ற்நது	க்பாயிட்்டபாரு.	அவர	ஆ்்ச்ய	
நெி் ்றகவத்தணும்னு	 ்தபான	 இரவு,	 ்்கல	
்பாரபாம	உ்ழக்்கிக்றன	.ஒவ்வபாரு	்கபா்்சயும்	
கயபா்சி்சசு,	 கயபா்சி்சசு	 ்்சலவு	 ்ண்ணுக்றன	
இப்்	உன்கிட்்ட	்கஞ்சப்்்யனனு	்்ய்ர	
யும்	வபாங்கிட்க்டன	.
	 ்்சபா்ந்த	வீடு	என்து	உன்ன	க்பால	
உளள	 ்ரம்்்ர	 ்ணக்்கபாரனுக்கு	 எலலபாம்	
்சபா்தபாரண	 விஷயம்	 ஆனபா	 என்ன	 க்பால	
உளள	நெடுத்தர	வரக்்கத்திறகு	்்பாிய	விஷயம்	
.எனன	்தபான	ஒழுங்கபா	வபா்ட்்க	் ்கபாடுத்தபாலும்	
்ரண்டு	வருஷததுக்கு	ஒரு	மு்்ற	ஒவ்வபாரு	
வீட்டு	உபாி் மயபாளரும்	வீட்்்ட	்கபாலி	் ண்ண்ச	
்்சபாலவபாங்க.		இல்லனனபா	வருஷததுக்கு	
ஒருமு்்ற	மன்சபாட்்சிகய	இலலபாம	வபா்ட்்க்ய	
ஏததுவபாங்க.	கூடு்தலபா		வபா்ட்்க	்்கபாடுக்்க	
வக்கு	இலலபாம	வீட்்்ட	்கபாலி	்ண்கணபாம்னபா	

கூ்ட	இருக்கு்ற	்்சபா்ந்தக்்கபார	்்சங்க	்்கபாடுதது	
உ்தவ்லனனபாலும்	இனனும்	எத்த்ன	
்கபாலததுக்கு	 ்தபான	 வபா்ட்்க	 குடி	தூக்்க	
க்பா்றீங்கனனு	நெக்்கலபா	க்சுவபானுங்க	் பாருங்க	
அ்த	்தபாண்்டபா	எங்க	அப்்பா,	அம்மபாவபால	்தபாங்க	
முடியபாது	.
	 ்ரண்டு	 வரு்சததுக்கு	 ஒரு	 மு்்ற	
வீட்்்ட	 ்கபாலி	 ்ண்ணும்	 க்பா்்தலலபாம்	
எங்க	அப்்பா	்்சபா்ந்த்கபாரங்க	க்கலி,	்கிண்்ட	
லுக்கு	்ய்நது	ஓடி,	ஒளியும்	க்பா்்தலலபாம்	
மனசு	துடி்சசு	க்பாயிரும்	ம்ச்சபான	.
	 எங்கப்்ன	்்சபா்ந்த	வீடு		்கட்டி	ஒரு	
நெபாள	 வபாழ்நது	 இ்ற்நது	 க்பாயிரு்ந்தபா	 கூ்ட	
மனசு	 ஆ்றியிருக்கும்	 ம்ச்சி	 ,ஆனபா	 அ்ந்த	
மனுஷன	 ்கவ்லயில	 மபார்்டப்பு	 வ்நது	
க்பானது	்தபான	இனனும்	்நெருஞ்சி	முளளபா	
மன்்த	குத்திக்்கிட்க்ட	்கி்டக்கு.
	 எனன	்தபான	நெீங்க்ளலலபாம்	க்கவலமபா	
கூப் ி்டு்ற	மபா்திபாி	்கஞ்சப்்்யனபா	இரு்ந்தபாலும்	
எங்க	அப்்பா	ஞபா்்கமபா	்தபான	நெபான		கஹபாட்்டலல		
்சபாப் ி்டும்	 க்பா்்தலலபாம்	 ்சரவருக்கு	 டிப்ஸ்	
்்கபாடுக்குக்றன.	 இன	 ்னபானனு	 ்்தபாியுமபா	
குணபா	 எங்கப்்பா	 ்தமிழரபா	 இரு்ந்தபாலும்	
து்பா்ய	்்பாறுத்த	வ்ரக்கும்	இஙக்கயிரு்நது	
க்பா்றவங்க	 ்்ரும்	 ்பாலபானவ்ர	 ம்லயபா	
ளினனு	 ்தபான	 நெி் னப்்பாங்க	அ்தனபால	 ்தபான	
எங்கப்்பா	அஙகுளள	்பா்கிஸ்்தபானியர்களபால	
அலியக்	 ்கபானனு	 (அண்ணபா)	 ்்சலலமபா	
அ்ழக்்கப்	் ட்்டபார.
	 எனன	்தபான	என	நெண்்ர்கள	என்ன	
்கஞ்சப்்்யனனு	கூப் ி்ட்்டபாலும்	என	அப்்பா	
ஆ்்சப்்ட்்ட	மபா்திபாி	் ்சபா்ந்த	வீடு	்கட்டி்டணும்	
குணபா,	எங்கப்்பாவ	்தபான	்்சபா்ந்த	வீடு	
்கட்டி	 	வபாழ	 	்வக்்க	முடிய்ல	அட்லீஸ்ட்	
நெபான	 ்சபாவு்றதுக்குளளயபாவது	 ்கஷ்டப்்ட்டு	
்்சபா்ந்த	வீடு	்கட்டி	எங்கம்மபா்வ	ம்கபாரபாணி	
க்பால	வபாழ	்வக்்கணும்	்டபா	எனறு	்்சபாலலி	
முடிக்கும்	 ்தருவபாயில	 அவன	 ்கண்்களில	
்கண்ணீர	க்தம் ி்யிரு்ந்தது	.
	 ்ஸபாபாி்டபா	 ம்ச்சபான	 எனறு	 யூசுப்்்	
்கட்டிய்ணத்தபான	குணபா

n
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• ஒரு	 நெபாள	 ்தன	 ்தபா்ய	 ஒரு	 உயர்தர	
உணவ்கததுக்கு	அ்ழதது்ச	் ்சன்றபான	
ம்கன.

•  அவரது 	 ்தபாய் 	 வயது 	 மு்த ி ர ்நதும்	
்்கபாஞ்சம்	இயலபாமலும்	இரு்ந்தபார.

• அவர	்சபாப் ி்ட்டுக்	் ்கபாண்டிருக்கும்	க்பாது	
்லவீனமபா்க	 இரு்ந்த்தபால	 க்சபாறறுப்	
்ருக்்்க்களும்	 உணவுததுண்டு	 ்களும்	
அவரது	உ்்ட்கள	கமலும்	்த்ரகமலும்	
விழு்நது	்்கபாண்டிரு்ந்தது.

• ்க்்கத்திலிரு்நது	்சபாப்்ிடுகவபார	இ்்தப்	
்பாரதது	்தங்கள	மு்கத்்த்ச	சுழிததுக்	
க்கபாணலமபாணல	 ஆக்்கி	 ம்க்னப் ப்ாரதது	
மு்்றததுக்	் ்கபாண்டி	ரு்ந்தனர.

• ஆனபால	ம்ககனபா	மி்கவும்	அ்ம்தியபா்க	
அம்மபா	 ்சபாப்்ிடுவ்்தகய	 ்பாரததுக்	
்்கபாண்டிரு்ந்தபான.

• இருவரும்	 ்சபாப்்ிட்டு	முடித்ததும்	 ம்கன	
எ்ந்தத	 ்தயக்்கமும்	 இலலபாமல	 ்தனது	
்தபா்ய	 ஓய்வு	 அ்்றக்கு	 அ்ழதது்ச	
்்சனறு	அவரது	மு்கத்திலும்	ஆ்்டயிலும்	
ஒட்டி	இரு்ந்த	உணவுப்	்ருக்்்க்க்ளத 
து்்டததுக்	 ்கழுவி,	 அவரது	 ்த்ல்ய	
வபாபா ி 	 அவரது	 ்கண்ணபாடி்யயும்	
து்்டதது	அவருக்கு	மபாட்டினபான.

• இருவரும்	 ஓய்வு	 அ்்றயில	 இரு்நது	
்வளிய ில	 வர	 உணவ்ககம	 ம ி்க	
அ்ம்தியபானது.

• ம்கன	counter	க்கு	்்சனறு	்ிலலிறறகு	
்ணம்	் ்சலுத்தி	்தனது	்தபா்ய	்கவனமபா்க	
அ்ழதது்ச	்்சலல	்தயபாரபானபான.

• அப்க்பாது	அஙகு	்சபாப்்ிட்டுக்	் ்கபாண்டி	
ரு்ந்தவர்களில	 ஒருவர	 எழு்நது	 “எ்்த	
யபாவது	விட்டுவிட்டு்ச	்்சல்கி்றீர்களபா”	
எனறு	க்கட்்டபார.

• ம்ககனபா	 “இல்லகய	 நெபான	 எ்்தயும்	
மிஸ்்ண்ணவில்ல”	என்றபார.

•  அ்தறகு 	அ ்ந ்த 	மன ி ்த ர 	“ இ ல்ல	
நெீங்கள	 இஙகு	 ்சில்்த	 விட்டுவிடு்ச	
்்சல்கி்றீர்கள;

• இ்ளகயபாருக்கு	ஒரு	்பா்டத்்த	விட்டு	
விட்டு்ச	்்சல்கி்றீர்கள

  

• அதக்தபாடு	 எலலபாப்	 ்்றக்றபாருக்கும்	
நெம்்ிக்்்க்ய	விட்டுவிட்டு்ச	்்சல்கி்றீர	
்கள”.	என்றதும்	அ்ந்த	் ரஸ்ட்க்டபாரண்க்ட	
மி்க	அ்ம்தி	ஆனது.

• மி்கப்்்பாிய	 ம்திப்பு	 எனன்வன்றபால	
நெம்்ம	்கவனமபா்கப்	்பாரததுக்்்கபாண்்ட	
வயது	 மு்திர்நக்தபா்ர	 நெபாமும்	 ்கவன	
மபா்கப்	் பாரததுக்	் ்கபாளளு்தல	அவ்சியம்!

• நெமது	்்றக்றபாரும்	்தங்களது	வபாழவின	
கநெரத்்த, 	்ணத்்த, 	நெ ி்்ந்த்ன	
யற்ற	 அன்்	 எமக்்கபா்கத	 ்தியபா்கம்	
்்சய்்தக்தபாடு	எம்்ம	மிகு்ந்த	அனக்பாடு	
்பாரததுக்்்கபாண்்டபார்கள.

• ்்றக்றபா்ர	 ்பாரம்	 என	 நெி்னத்த	
்தபாகலகய	அகநெ்க	மு்திகயபார	இலலங்கள		
உருவபா்கியுளளன.

• 10	மபா்தம்	குழ்ந்்த்ய	சுமக்்கி்ற	எ்ந்த	
்தபாயும்	்தன	குழ்ந்்த்ய	்பாரமபா்க	
நெி்னப்்்தில்ல

• ்கரப்்	 ்கபாலத்தில	 ்தன	 குழ்ந்்தயின	
நெிமித்தம்	உண்்டபாகும்	 ்லவீனங்க்ள	
எ்ந்த	்தபாயும்	் பாரமபா்க	நெி்னப்்்தில்ல.

• குழ்ந்்த்ய	்்ற்்றடுதது	வளரக்கும்	
க்பாது	்தன	தூக்்கத்்த	குழ்ந்்தக்்கபா்க	
்தியபா்கம்	 ்்சய்வ்்த	 எ்ந்த	 ்தபாயும்	
்பாரமபா்க	நெி்னப்்்தில்ல.

•  ்தன 	 வ பா ழ க்்்க 	 முழுவதும் 	 ்தன	
குழ்ந்்த்ய	 சுற்றிகய	 ்தன	 மன்்த	
் ்சலுத்த ி 	்கண்ணும் 	்கருததும பா ்க	
்்சயல்டும்	 ்தபாயபானவள..்தன	 ஆ்்ச,	
்தன	 விருப்்ங்க்ள	 எலலபாம்	 ஒதுக்்கி	
்வததுவிடுவ்்த	 ்பாரமபா்க	 நெி்னப்்	
்தில்ல.

• ❤		் ்றக்றபார	-	இ்ந்த	உல்கத்தில	நெமக்கு	
்க்டவுள 	 ்்கபாடுத்த 	 ம ி ்கப்்்பா ிய	
்்பாக்்கிஷம்	எனலபாம்.

• ❤		 அனபு	 -	 	 இ்்த	 நெபாம்	 உல்கத்தில	
மு்தலில	் ்று்கி்ற	இ்டம்	நெம்	்தபாயி்டகம..

 
‘‘் ்றக்றபா்ர	்ச்நக்தபாஷப்்டுத்தி	வபாழகவபாம்!’’

க்தவு	க்தவி
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கைண்கைதாணடு ்நெதாக்கைி்னன் 
    கைைின்மிகு கைதாட்சறிகைள் ! 
என்்னன்று ைிளக்கு்ைன் 
    எணைற் ைவகையி்வை, 
மண்ைன்றும், ைதா்னன்றும் 
    மறறும்்் ைதா்்ன்றும் 
உணடதாக்கும் ்ததாழி்ை்சன் 
    உன்னதமதாய ்வடத்துள்ளதான் ! 
 
உ்வுகைின்் உருைஙகைளில் 
    உருைமற் அருைஙகைளில் 
்சறி்ைறவ் யதாம்றி்ைதாம் 
    ்சறிநவதக்குள் அடஙகைதாத 
்்ைறவ்ப ்்ைிவ்ைன் 
    ்வடத்துள்ளதான், இவ்த்துள்ளதான் ! 
அளைற்  அருளதாளன் 
    அருட்கைதாவடவய நெிவ்த்துள்ளதான் ! 
 
்ைற்றிடத்தில் நெணீநதி தினம் 
    ைடடமிடும் நெி்்மன்றும், 
சுற்றிகைடல்  நெணீ்ைன்றும், 
    சுட்டைிக்கும் தணீ ்யன்றும், 
மறறுமுயிர்  கைதாற்்ன்றும், 
    முடிை்றியதா ைதா்னன்றும், 
திடடமிடட  ்டியவனத்தும் 
    திருத்தமுடன் அவமத்துள்ளதான் ! 
 
நெதியும்்்தாய கைடல்்்சரும், 
    இைவும்்்தாய ்கைல் மதாறும், 
முதிர்்ையத உடற்சதாகும், 
    முகைில்கைவைநது மவழயதாகும் ! 
அதி்சயமதாய இயஙகுமிவை 
    அத்தவனக்கும் ஆவையிடடு 
ைிதி்்சயது வைத்துள்ளதான், 
    ைிதைிதமதாய ைிவதத்துள்ளதான் ! 
 
்சவட்சவடயதாய ைிவளகைின்் 
    ்்சடி்கைதாடியின் ைவகை்யன்ன ? 
உடல்்்றறு ைதாழகைின்் 
    உயிைினத்தின் ்ததாவகை்யன்ன ? 
ைிவட்தடி ்ததாற்்ன்நெதான் 
    ைித்தகைனதாய ைிளஙகுமைன் 
தடயத்வத, இைகை்சறியத்வத 
    திருமவ்யில் கு்றித்துள்ளதான் ! 
 

அத்தவனயும் ஆக்கைவும், 
    ஆதைித்து கைதாக்கைவும், 
்்சத்தழிய வைக்கைவும், 
    ்்சயகைின்் தனி்யதாருைன், 
முத்்ததாழில் சுழற்சறிவய 
    முவ்யதாகை ைகுத்துள்ளதான் ! 
தத்துைமதாய, மகைத்துைமதாய 
    தன்்வடபவ்த் ்ததாகுத்துள்ளதான் ! 
 
்சவதநெைம்பும், என்புமதில் 
    ்சகை்ைித உட்வமத்து, 
அவதயதாணும், ்்ணணு்மன 
    அைியைியதாய ைவகை்ிைித்து, 
்சவதகைளின் ்சஙகைமத்தில் 
    ்சறிற்றின்்ம் இவைத்துள்ளதான் ! 
ைிநதணுக்கைள் கைருத்தைிக்கும் 
    ைிநவதயிவன ைிதித்துள்ளதான் ! 
 
்ததாற்ஙகைவளத் ்ததாற்றிவைத்த 
    ்ததாற்மவ்வு அற்ைவன ! 
மதாற்ஙகைவள மவ்நதிருநது 
    மதாற்றிைரும் ஒறவ்யவன ! 
ஆற்ளுடன் அரும்்ைிகைள் 
    ஆற்றிைரும் இவ்ைவன ! 
்்தாற்றி்்தாற்றி ்்தாற்றி்யன்று 
    ்்தாற்றியநத  தவ்ைவன ! 
 
ஒன்்ைன்   என்்ததா ? 
    ஈடற் ்்ருஞசுடர் 
என்்ைன்  என்்ததா ? 
    ்்ைதாற்லு மழகுமதாய 
்ததான்றுைதான் என்்ததா ? 
    திகைடடதாத ்்ைின்்ச 
்சதான்்ைன்  என்்ததா ? 
    ‘்சதாமநதன்’  என்்ததா ? 
 
்்சப்ிடும் ைதார்த்வதகைள் 
    எத்துவன ைதார்த்ததாலும் 
ஒப்்ன  ைதாகு்மதா ? 
    ஒப்ற்  இவ்ைவன , 
எப்வும் ்ததாழுதுததான் 
    அடி்ைிைவத அன்்றிநெதான் 
எப்டி  புகைழு்ைன் ? 
    என்்்ன்றும் ஆள்்ை்ன ! 
 

  
ஆதம் அபதுல்்தாஹ் ஆகைிய ஆ. முருகைதானநதம் 

தமிழமண கைவ்க்கூடம், திருச்சறிைதாப்ள்ளி
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வட்்ட	்்சயலபாளர	ஆ்கி	விட்்டபாகல,	
்தங்கத	 ்தட்டில	 ்சபாப்்ிடும்	 ்கபாலம்	 இது.	
ஆனபால	 எளி்மயபா்க	 வபாழ்ந்த	 ்கபாமரபாஜர	
உணவு	்ழக்்க	வழக்்கத்திலும்	எளி்ம்ய	
்க்்ட்ிடித்தபார.

்சபா்தம்,	 ஒரு	 குழம்பு,	 ்்கபாஞ்சம்	 ்கீ்ர	
ம்சியல,	ஒரு	்்பாபாியல	்சி்றிது	கமபார	என்ற	
அளவில	 மி்க	 எளி்மயபா்க	 உணவு	 வ்்க	
இரு்ந்தபாகல	்கபாமரபாஜருக்குப்	க்பாதுமபானது. 
அவபாி்டம்	 உ்தவியபாளரபா்கவும்	 ்ச்மயல	
்கபாரரபா்கவும்	 இரு்ந்த	 ்்ரவனி்டம்	 அவர,	
நெபாம்	 அனபாவ்சியமபா்க	 ்்சலவு	 ்்சய்யக்	
கூ்டபாது.*

கர்சன	அபாி்சி்யத்தபான	வபாங்கி்ச	
்சபாப்்ி்ட	கவண்டும்.	்சபா்தபாரண	மக்்கள	எ்ந்த	
உண்வ்ச	 ்சபாப்்ிட்டு	 வரு்கி்றபார்ககளபா,	
அ்்தத்தபான	நெபாம்	்சபாப்்ி்ட	கவண்டும்	எனறு	
்கண்டிப்்பான	 உத்தரவு	 க்பாட்டிரு்ந்தபார. 
கர்சன	அபாி்சி	என்றபால,	இப்க்பாது	உளள	

உயர	ர்க	அபாி்சி	அலல.	
அ்ந்தக்	்கபாலத்தில	் ்கபாட்்்ட	் ்கபாட்்்ட	

யபா்கவும்,	 துரநெபாற்றம்	 வீசுவ்தபா்கவும்	 மி்க	
கமபா்சமபான்தபா்கவும்	கர்சன	அபாி்சி	இருக்கும்.	
அ்்த	 வபாங்கித	 ்தீட்டிக்	 ்கல	 ்்பாறுக்்கி்ச	
சுத்தப்	 ்டுத்தி	 ்தபான	 ்ச்மக்்க	 கவண்டும்.	 
அப்்டி்ச		்ச்மத்தபாலும்	்சபா்தம்	நெபாற்ற	
்மடுக்கும்.	

இ்தனபால	்சபா்தபாரண	மக்்ககள	கர்சன	
அபாி்ச ி்ய	 வபாஙகுவ்தறகுத	 ்தயங்கிக்	
்்கபாண்டிரு்ந்தனர.	 ்ரம	 ஏ்ழ்களும்	
கூலித	 ்்தபாழிலபாளர்களும்	 ்தபான	 கர்சன	
அபாி்சி்ய்ச	்ச்மதது	உண்்பார்கள.

இப்்டிப்்ட்்ட	நெபாற்ற்மடுத்த	கர்சன	
அபாி்சி்யக்	்்கபாண்டு	்ச்மத்த	்சபா்தத்்தத	
்தபான	்கபாமரபாஜர	்ல	ஆண்டு	்கபாலம்	மு்கம்	
சுளிக்்கபாமல	்சபாப்்ிட்டு	வ்ந்தபார.

க ர்சன 	அபா ி ்ச ி 	்ச பா்தத்த ில 	வரும்	
நெபாற்றத்்த்ச	்சபாிக்்கட்்ட	்சபாப்்பாட்டில	ஓபாிரு	
்்சபாட்டு	்நெய்்ய	விட்்டபாகல	க்பாதும்	
எனறு	யபாகரபா	்்சபாலல	்கபாமரபாஜர	ஐம்்து	
்கிரபாம்	 ்நெய்்ய	 வபாங்கி	 வர்ச	 ்்சய்து,	
்த ின்சபா ி 	இரண்டு	்்சபாட்டு	்நெய்்ய்ச	
்ச பாப்்பாட்டில 	்்தள ி ததுக் 	்்கபாண்டு	
்சபாப்்ிட்டு	வ்ந்தபாரபாம்.	

் நெய் 	வ பாஙகும் 	க ் பாது 	ஐம்்து	
்கிரபாமுக்கு	 கமல	 வபாங்கக்	 கூ்டபாது	 ஒரு	
மபா்தத்திறகு	அ்ந்த	் நெய்்யத்தபான	் ்சலவி்ட	
கவண்டும்	எனறு	்கபாமரபாஜர	்கண்டிப்	்பான	
உத்தரவு	க்பாட்டிரு்ந்தபார.

சுமபார	 ஏ்ழட்டு	ஆண்டு்கள	 வ்ர	
நெபாற்ற்மடுத்த	கர்சன	அபாி்சி் யகய	்சபாப் ி்ட்டு	
வ்ந்த	்கபாமரபாஜர,	்ினனர	்சக்்தி	அபாி்சி,	
எனப்்டும்	் ்கக்குத்தல	அபாி்சி் ய	வபாங்கி	வ்நது	
்ச்மக்கும்்டி	 ்்ரவனுக்கு	 உத்தரவிட்்டபார. 
வபாழநெபாளின	 இறு்திக்்கட்்டத்தில	 ்தபான	 அவர	
்சனனர்க	 அபாி்சி	 ்சபா்தம்	 ்சபாப் ி்ட்்டபார	 என்து	
கு்றிப் ி்்டத்தக்்கது.

  

 

ைழிைழி ைநது நெம்வம 

ைளமதாக்கும் கைைிவத ைதாழ  

ைிழிைிழி கைைிவத என்னும்

ைிளக்்கைறறு ்நெஞ்ச வீடடில்
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யார் பார்த்துக்காள்வது 
என்று நடந்த 
அண்ணனுககும் 
்தம்பிககுமான  
்பருஞ்சண்ட்யான்றின் 
இறுதியில் 
நான் பார்த்துக ்காளகிறேன் 
என்று 
அ்டககலம் ்காடுத்்தது 
வீட்டுககு ்்வளிறய நின்ே 
அந்த - 
புளியமரம்....! 
 
பசித்்த ்வயிறும் 
பஞ்ச்டந்த கணணுமாய் 
நி்ேமா்தம் சுமந்த்வளும் 
்நடுநற்தாளில் சுமந்த்வனும் 
கந்தல் ்சா்கயில் 
்நாநது கிடந்த்்த 
கணடும் கா்ணா்ததுறபாலற்வ 
க்த்வ்டத்து கிடந்தனர்- 
பிள்ளைகள...! 
 
கால்்வயிற்றுக கஞசிககு 
்கறயந்த ்்வத்்த 
பிள்ளைக்ளை 
நி்னககும்றபா்்தல்லாம் 
பலத்்த இருமறலாடு 
பாலூட்டிய மார்புககூடு 
ப்்தககும்... 
பாழாய்்றபான 
பசிமட்டும் 
ஒட்டிய ்வயிற்றுககுள 
உ்்தககும்... 
 
அ்்ணத்து ்்வத்்த 
சுருட்்ட 
அடிககடி எடுத்து் 
பற்ே்்வத்து 
்தனது ஆ்தஙகத்்்த்யல்லாம் 

ஒரு 
க்ன்புககுள அடககி 
க்வ்லக்ளை விழுஙகும் 
க்ண்வ்ன் பார்கக 
கணகள - 
பனிககும்.... 
 
பசிககும் ்தஙகளுககுமான 
பலத்்த றபாராட்டத்தில் 
ற்தாற்று்றபாய் 
்பரிய்வன் வீட்டிலும் 
சின்ன்வன் வீட்டிலுமாய் 
யாசித்து ்வாஙகி்வந்த 
பழஙகஞசிககு 
அரளிவி்்தத் து்்வய்ல 
ற்சர்நற்த - 
அ்ரத்்தார்கள.... 
 
பத்து ஊரு கூட்டி 
பத்திரி்க ்்வத்்தான்  
்பரிய்வன் 
பதி்னநது கிடா்்வட்டி 
விருநது ்்வத்்தான் 
சின்ன்வன் 
்மாத்்த உேவுகளும் 
எழுதிய ்மாய்்ய 
்சண்டயில்லாமல் 
்சரி பாதியாய் - 
பிரித்துக ்காணடார்கள 
 
்மன்று து்பிய 
றகாழிச்சக்ககளும் 
்நய்ற்சாறு ம்ணத்்த 
்வா்ழ இ்லகளும் 
கடித்து உறிஞசிய 
ஆட்டு எலும்புகளும் 
என.. 
எல்லா்வற்்ேயும் 
்காணடு ்வநது 
்காட்டிக்காணடிருந்தார்கள 
அந்த - 
புளியமரத்்தடியில்....! 
 

- அழ. இரஜினிகாந்தன்
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 அ்கரத்தில	 	 ்்தபா்டங்கி	 	அ்கிலத்தில	 	மு்தன்மபாழியபாய்	 	 எழுத்தழகும்,		
்்சபாலலழகும்,	்்பாருளழகும்,		அணியழகும்,		்ச்ந்தமழகும்,		்ச்ந்தனமபாய்		மணக்கு	
மழகும்,	்கபாவியங்கள	்கண்்ட	்மபாழியபாய்,	 	 ்கபாப்்ியங்கள	 	க்சும்	 	்மபாழியபாய்,	
எட்டுத்்தபா்்கயும், 	் ததுப்்பாட்டும்		் ண்பு	் நெ்ற ி்க்ளப்		் ்்ற்சபாற்ற,	
க்தவபாரம்,	்திருவபா்ச்கம்,	 	்திரும்ந்திரம்,	 	நெபாலபாயிரத	்திவவியப்		்ிர்்ந்தமும்	்க்்தி		
இலக்்கியங்களில		்பாிணமிக்்க,		்சிற்றிலக்்கியங்கள	்தவழ,	இயல		இ்்ச		நெபா்ட்கம்	
என	முத்தமிழும்		மூ்ச்சபா்கவும்,	க்்ச்சபா்கவும்,		உயிரபா்கவும்		்தி்கழ்கின்ற		்மபாழிகய		
நெம்		்்சம்்மபாழியபாம்		்தமிழ	்மபாழியபாகும்.	நெீ்தி்ய	நெி்ல	நெபாட்்டவும்,	்தவ்றினபால		
நெீ்தி்ய	நெி்லநெிறுத்தவும்		வபாழ்ந்த	்தமிழர்களின			்ண்்ியல		வபாழ்வப்		்ிர்தி	
்லிக்கும்	 	 ்மபாழிகய	 	இனிக்்கின்ற	 	 ்தமிழ்மபாழியபாம்.	அமிழ்தமபாம்	 	அரு்ந்தவ		
்மபாழியின		்்சவவியல		்தன்ம்க்ள			மலர்ச	்்சய்வக்த		இக்்கட்டு்ரயபாகும்.

 தமிழ என்ற ்்சால்லின்  ்சிறப்பு.

	 ்தமிழ,	 ்தமிழ,	 ்தமிழ	 	 என	 ்்சபாலலிக்	 ்்கபாண்க்ட	 இரு்ந்தபால	 அமிழது	
்ி்றக்கும்.	்தம--இழ--்தனனிலிரு்நது	மலர்நது		வரும்	ஒலி	என்கி்றபார	்மபாழியியல	
அ்றிஞர		்கபா்மல.

	 ்தமிழ	என்ற		்்சபாலலில
	 ்த	--	வலலினம்
	 மி	--்மலலினம்
	 ழ	--இ்்டயினம்.

	 மூவ்்க	இனங்களும்	க்சர்நது		உருவபாகும்		நெலலின	்மபாழி.

்தமிழ்மபாழிக்பால	்்தபான்மபாழியும்
்தரணியில	இல்ல.	்தனிததுவமபாய்
ம்கததுவமபாய்த	்தனி்ச்சி்றப்பும்	
்்கபாண்்ட	்மபாழி	்தமிழ	்மபாழிகய.
அமிழ்தமபா்க	இனித்திடும்	அரு்ந்தமிழ
அபு்கி்டபா	வ்்கயபாகும்.	இமிழ்தி்ரப்
்்ருங்க்டலபாய்	எல்லயிலலபா	
்மபாழியபாய்	இன்்சபாலலில	்கற்கண்்டபாய்	
இனிக்கும்	்மபாழி	்தமிகழ.
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 தமிழப் பற்று

	 ஒருவருக்கு	்தம ிழ 	்மபாழ ி , 	இலக்்க ியம் , 	 ்ண்்பாடு , 	 நெ பா்கபா ி ்கம்	
க்பான்றவறக்றபாடு	இருக்கும்	ஒரு	 ்றறு	ஆகும்.	 நெபாட்டுப்	 ்றறு,	 ்சமயப்	 ்றறுப்	
க்பானறு	இது	உணரவு,	அர்சியல,	 ்்கபாள்்க	்கல்ந்த	ஒரு	 நெி்லப்்பாடு	ஆகும்.	
்தமிழப்	 ்றறு	 ்தமிழ	 அ்்டயபாளத்தினது,	 ்தமிழர	 அர்சியலின	 ஒரு	 முக்்கிய	
அ்்டயபாளமபா்கவும்	உளளது.

	 «உ்டல	மண்ணுக்கு,	உயிர	்தமிழுக்கு»	க்பான்ற	முழக்்கங்கள	ஊ்டபா்கவும்,	
்கவி்்த்கள	 ஊ்டபா்கவும்,	 ்்சயற்பாடு்கள	 ஊ்டபா்கவும்,	 இயக்்கங்கள	 ஊ்டபா்கவும்	
்தமிழப்	்றறு	்வளிப்்டுப்்டுத்தப்்டு்கி்றது.

 தமிழின் பததிைாறு  ்சிறப்பு பண்புகள்.

	 உல்கிலுளள	மூவபாயிரம்	 ்மபாழி்களில....	 ்்தபான்ம,	 முன்ம;	 எண்்ம	
(எளி்ம),	ஒண்்ம	(ஒளி்ம);	இள்ம,	வள்ம;	்தபாய்்ம;	தூய்்ம;	்்சம்்ம,	
மும்்ம;	இனி்ம,	்தனி்ம;	்்ரு்ம,	்திரு்ம;	இயன்ம,	வியன்ம	எனனும்		
்்தினபாறு		்சி்றப்பு	்ண்பு்க்ள		உ்்டயது.

 ஒடடககூததர் தபாற்றும்  தமிழ.

	 அர்ச்வயிலிரு்நது		வ்ந்த	ஒட்்டக்கூத்த்ர	உணவரு்ந்த		ம்னவி	
அ்ழத்தக்பாது	்்சியில்ல	எனறு	்்சபால்கி்றபார.
	 ்்சி	இல்ல்யன்றபால		இ்ந்தப்	் பா்லயபாவது	குடியுங்கள	எனறு		ம்னவி	
்்சபாலல	ஒட்்டக்	கூத்தர	 ‘‘இனறு	அர்ச்வயில	பு்ககழ்ந்தியின	நெள்வண்்பாவில	
்பாடிய	 இரண்்்டபான்்றப்	 ்ிழி்நது	 	 ்்கபாடுத்தபால	 சு்வயு்டன	 ்ரு்கலபாம்’’	
என்கி்றபார.

 நெ்நததிவர்மன்  தபாற்றிய கலம்பகம்.

	 அ்றம்	்வததுப்	 	 ்பாடியுளள	்கலம்்்கத்்தக்	 க்களபா்தீர்கள	உயிரக்பா்கக்	
கூடும்	 எனறு	 எ்ச்சபாித்தக்பாது	 	 ்தமி்ழ்ச	 சு்வப்்்தன	மூலம்	 	 ்சபாகவ	 வபாினும்	
ம்கிழகவபாடு	வரகவறக்ன	எனறு	கூ்றிய்தன	மூலம்	அவன	்தமி்ழப்		க்பாற்றியது	
புலப்்டும்.

 தமிழக அ்்சின் தமிழப் பணி.

	 ்சங்கம்	வளரத்த	இனிய	்தங்கத	்தமிழ	வளரக்்க	்தமிழநெபாடு	அரசு

1.	 உல்கத	்தமிழபாரபாய்்ச்சி	நெிறுவனம்
2.	 அ்றிவியல	்தமிழ		மன்றம்
3.	 ்தமிழ	வளர்ச்சித	து்்ற
4.	 ்தஞ்சபாவூர		்தமிழப்	்ல்க்லக்்கழ்கம்
5.	 உல்கத	்தமிழ்ச	்சங்கம்,	மது்ர
6.	 ்தமிழ	இ்ணயப்	்ல்க்லக்	்கழ்கம்
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ஆ்கியவற்றின	 	மூலம்	்தமிழ	்மபாழி	வளர்ச்சிக்குத	்தனனி்கரற்றப்	்ணி	்்சய்து	
வருவது	க்பாறறு்தலுக்குபாியது.

 ததிருமூல்ின்  தமிழப்பற்று.

்ின்ன	நெினறு	எனகன	்ி்றவி	்்றுவது?
முன்ன	நென்றபா்க	முயல	்தவம்	்்சய்்கிலர;
என்ன	நென்றபா்க	இ்்றவன	்்்டத்தனன
்தன்ன	நென்றபா்கத	்தமிழ	்்சய்யுமபாக்ற.		(்திரும்ந்திரம்	81)

	 ்ினனபால	்தயங்கி	நெினறு	மக்்கள	மீண்டும்	ஏன	் ி்றவி்யப்	் ்று்கின்றனர?	
மு்ந்்தய	் ி்றவி்களில	நெனகு	முயனறு	்தவம்	் ்சய்யபா்த	்கபாரணத்தினபால!	நெபான	நெலல	
்தவம்	் ்சய்்திரு்நக்தன.	இ்்றவன	எனக்கு	நெலல	் ி்றவி	்த்ந்தபான.	்தன்னப்	் ற்றித	
்தமிழில	நூல	்்சய்யப்	்ணிதது,	எனக்கு	நெலல	்ி்றவியும்,	அ்தறகுத	க்த்வயபான	
ஞபானத்்தயும்	 நெல்கினபான	 என	குரு	 ்சிவ்்ருமபான	 எனறு	 	கூ்றிய்தன	 	மூலம்		
்திருமூலபாின		்தமிழப்்றறு		விளஙகும்.

 பூதததாழவா்ின்  தமிழப்பற்று.

	 ஞபானத்்த,	 அ்றிவு	 ்்ருக்கும்	 ்தமி்ழ	 விரும்்ிய	 	 பூ்தத்தபாழவபார		
உளளதது	 அன்்கய	 அ்கலபா்க,	 எண்்ணய்	 ்திபாி	 மு்தலியவற்்றத	 ்தபாஙகும்	
்கருவியபா்க	அ்மதது,	அன்ின	மு்திர்ச்சியபான	ஆ்்ச்ய	்நெய்யபா்கக்	்்கபாண்டு,	
எம்்்ருமபா்ன	எண்ணி	இன்த்தபால	உருகு்கின்ற	உளளத்்தகய	எண்்ணயில	
இட்்ட	்திபாியபா்கக்	் ்கபாண்்டபார.	இவவபாறு	்த்கழி,	் நெய்,	்திபாி	மு்தலியவற்்ற்ச	க்சரதது	
நென்றபா்க	மனம்	உரு்கி	ஞபான	ஒளியபா்கிய	விளக்்்க	்திருமபாலுக்்கபா்க	ஏற்றிகனன»	
–	 எனறு	 ்தனனு்்டய	 இரண்்டபாம்	 ்திருவ்ந்தபா்தியின	 மு்தல	 ்பாசுரத்திகலகய	
கூறு்கி்றபார	பூ்தத்தபாழவபார.

 அன்தப தகழியாக, ஆர்வதம ்நெய்யாக

இனபு	உருகு	்சி்ந்்த	இடு்திபாியபா	–	நெனபு	உரு்கி
ஞபான்ச	சு்டர	விளக்கு	ஏற்றிகனன	நெபாரணறகு
ஞபானத	்தமிழ	புபாி்ந்த	நெபான.

ஞபானத்தமிழ	புபாி்ந்த்தபா்க்ச	்்சபாலலும்	ஆழவபார,	இப்்பாமபா்லயின	மறறுகமபார	
்பா்டலில	்தன்னப்	்்ரு்ந்தமிழன	என்கி்றபார.

யபாகன	்தவம்	்்சய்க்தன;	ஏழ	்ி்றப்பும்	எப்்்பாழுதும்,
யபாகன	்தவம்	உ்்டகயன;	எம்்்ருமபான!	யபாகன
இரு்ந்தமிழ	நெனமபா்ல	இ்ணயடிக்க்க	்்சபானகனன;
்்ரு்ந்தமிழன	நெலகலன	்்பாிது.

‘‘நெபாகன	்்ரு்ந்தமிழன.	எலலபாப்	்ி்றவி்களிலும்	எப்க்பாதும்	்தவம்	புபாி்ந்த	நெபான,	
அத்தவத்தின	் ய்ன	இப்க்பாது	் ்றக்றன.	்தமிழில	் ்தபாடுத்த	் ்சபால	மபா்ல்க்ள	
நெின	 ்திருவடி்களில	 ்்சலுததும்	 க்று	்்றக்றன.	 ்்பாி்தபான	 ்தமிழதது்்ற்களில	

  202274|



   |75

மி்கவும்	 ்சி்றப்பு	 ்்றும்	 க்று்்டயன	 ஆகனன’’	 என்கி்றபார.	 இ்ந்தப்	
்பாசுரத்தினமூலம்	இன்னபாரு	்கருத்்தயும்	் ்சபால்கி்றபார.	் ்ரு்ந்தமிழனபான	்தபான	
எப்்டி	நெலலபான	ஆகனன	என்்்தயும்	்்சபால்கி்றபார.	 	அரு்ந்தமிழ	மபா்லயபால	
அமரரகுலத	்த்லவ்ன	்தினம்	்்தபாழுது	நெலலபான	ஆன்தபா்க	்்சபால்கி்றபார.

	 ்க.்ச்ச்சி்தபான்ந்தம்	அவர்களின	்தமிழப்்றறு.

க்கபா்்டயிகல	்்கபாடு்வயிற	்கபாயும்	க்பாதும்
	 ்்கபாழு்ந்தமிழ	்பாம்ழயிற	க்தபாயகவண்டும்
வபா்்டயிகல	்வறறு்டல	நெடுஙகும்	க்பாதும்
	 வண்்டமிழின	்க்த்க்தப்்ிற	்கபாயகவண்டும்
்பா்்டயிகல	்டுததூ்ர்ச	சுறறும்	க்பாதும்
	 ்்்ந்தமிழில	அழுகமபா்்ச	க்கட்்ககவண்டும்
ஓ்்டயிகல	ஒண்்சபாம்்ர	்க்ரயும்	க்பாதும்
	 ஒண்்தமிகழ	்சல்சலதது	ஓயகவண்டும்	

                                                       
	 மட்்டக்்களப்பு	புலவர		்க.்ச்ச்சி்தபான்ந்தம்	.	எலலபாம்		்தமிழபா்க	அவர		்கண்்ட		
நெி்னவு்கள		நெம்		்நெஞ்சில		்்தி்நது			்கனலபாய்		எழு்கின்றன.		்தமிழின		்சி்றப்்்	
அ்றியவும்,		நெபாம்	எவவபாறு		்தமி்ழப்		க்பாற்ற		கவண்டும்		என்்்த	இ்ந்த		ஒரு	
்பா்டகல		நெமக்குத		்்தளிவு்டுதது்கின்றன.

 அததியமானும்,  தமிழும்.

	 ்த்கடூ்ர	ஆட்்சி	்்சய்்த	மனனன	அ்தியமபான	்தமிழப்்றறு	்்கபாண்்டவன.	
்தன்ன	நெபாடிவரும்	புலவர்க்ள	அனக்பாடு	வரகவறறு	உ்்சபாிப்்பான.	வீரத்திலும்	
்சி்ற்நது	 விளங்கிய	 அ்தியன	 ்தன்ன	 நெபாடி	 வ்ந்த	 ஒள்வக்கு	 ்ல	 நெபாட்்கள	
்்சனறும்	்தமிழபாரவம்	்கபாரணமபா்கப்	்பாி்சில	்தரபாது	்கபாலம்	நெீட்டித்தபான.	ஒரு	நெபாள	
ம்லவளம்	 ்கபாண்ச	 ்்சன்ற	அ்தியனுக்கு	அறபு்தமபான	 ்கனி	 ஒனறு	 ்கி்்டத்தது.	
அக்்கனி்யத	்தின்றபால	்சபாகவ	வரபாது..	மூப்்ின்றி	்நெடுநெபாள	வபாழலபாம்	எனறு	
அ்றி்ந்தபான.		்தபான	்தினனபாமல	அப்்டிகய	எடுதது	வ்நது	ஒள்வக்குக்	் ்கபாடுததுத	
்தினன்ச்்சபானனபான.

	 ஒள்வ	ரு்சிததுத	்தினறு	முடித்த	்ின	அக்்கனியின	ம்கததுவம்	கு்றிததுக்	
கூ்றினபான..	 ஒள்வ	 ்்த்றிப்க்பாய்	 «	 ்சி்றப்பு	 வபாய்்ந்த	 ்கனி்ய	 உட்்்கபாளள	
கவண்டியவன	 நெீயனக்றபா.	 இ்நநெபாட்்்ட	 ஆள	 கவண்டிய	 நெீ்தபாகன	 ்ல	 நூறு	
ஆண்டு்கள	வபாழ	கவண்டும்.,	இப்்டி்ச	் ்சய்துவிட்்டபாகய»	எனறு	புலம்்ினபாரபாம்.

	 ஒரு	மனனனின	்்கபா்்டத்தி்றத்்தப்	்்்ற்சபாற்றக்	்கபாரணமபா்க	ஒரு	்கனி	
இருக்்கி்ற்்தன்றபால,	‘அருங்கனி	ஈ்ந்தவன’	எனறு	்தமிழுல்கத்தில	ஒரு	மனனன	ஒரு	
்கனியபால	அ்்டயபாளம்	்கபாட்்டப்்டு்கி்றபான	என்றபால	அக்்கனி	எதது்ன	்சி்றப்பு	
வபாய்்ந்த்தபா்க	 இருக்்கக்கூடும்.	 ஒள்வ	 மூப்்ின்றி	 ்நெடுநெபாள	 வபாழ்ந்த்மக்குக்	
்கபாரணமபான	அக்்கனி	அரு்நெலலிக்்கனி	என்து	யபாவரும்	அ்றி்ந்தக்த.

 மகாகவியின்  தமிழப்பற்று.

	 யபாம்றி்ந்த	 	 ்மபாழி்களிகல	 	 ்தமிழ்மபாழிக்பால	 	 இனி்தபாவது	 	 எஙகும்	
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்கபாகணபாம்		எனறு		்்சபாலலி			க்தமதுரத	்தமிகழபா்்ச	உல்க்மலபாம்		்ரவும்	வ்்க		
்்சய்்தல	கவண்டும்		எனறு	்தனது		ஆ்்ச்ய	்வளிப்்டுதது்கின்றபார.

வபாழ்க		நெிர்ந்தரம்			வபாழ்க		்தமிழ்மபாழி
வபாழ்க			வபாழிய	கவ.
எங்கள		்தமிழ்மபாழி		எங்கள	்தமிழ்மபாழி
என்்றனறும்		வபாழிய		கவ
எனறு		ம்கபா்கவி		வபாழதது்கி்றபார.

 பு்ட்சிக கவிஞ்ின்  தமிழப் பற்று

்தமிழுக்கு	அமு்்தனறு		க்ர	-	அ்ந்தத
்தமிழ	இன்த		்தமிழ		எங்கள		உயிருக்கு		கநெர.

என்ற		புரட்்சிக்	்கவிஞபாின		்வர	வபாி்கள	அவபாின		்தமிழப்	
்ற்்றத்்தளிவுறுததும்.

்த்லமு்்ற்கள		்ல்கழிதக்தபாம்	கு்்ற்க்ள்நக்தபாமில்ல.	
்த்கத்த்கபாயத		்தமி்ழத	்தபா்ிப்க்பாம்		வபாபாீர.		

என	அ்ழக்்கின்றபார.

	 ்சங்க	நெபா்தம்		என்ற	்த்லப்்ில

எங்கள		வபாழவும்	எங்கள		வளமும்
மங்கபா்த		்தமி்ழனறு		்சஙக்க	முழஙகு.
எனறு		முழக்்கமிடு்கின்றபார.

	 எண்கணபாடும்,	எழுதக்தபாடும்		எழு்நது		வ்நது,	ஏற்றமிகு		இலக்்கணங்கள			
இனிக்த		அ்ம்நது,		்கண்கணபாடு		உ்றவபாடும்		்க்ல்கள		்வனறு,		்கபாவியங்கள		
்்்டத்தி்டகவ		்கபாதது		நெினறு,			மண்ணின		மணத்தினிகல		ம்கிழ்வத		்த்நது,		
ம்ல்களிலும், 		அ்ல்களிலும்		்தவழ்நது,		் ண்கணபாடும்,		் பாட்க்டபாடும்			
்பா்டப்்டும்		்தமிழ		ம்ககள		வபாழ்க.	

n

  202276|

      

   - 

   

  

    



   |77

விளக்்கம்	: 

எனன	்யன	்கி்்டக்கும்	எனறு	எண்ணிப்	
்பாரக்்கபாமகல,	அன்ின	்கபாரணமபா்க	
ஒருவர	்்சய்்த	உ்தவியின	்சி்றப்பு	்க்ட்ல	
வி்டப்	்்பாிது.	 
 
்க்்த	: 

கரபாமபாபுபாியில	ஓர	அடி்ம	்தன	
மு்தலபாளி்ய	விட்டுத	்தப்்ிக்	்கபாட்டுக்குள	
ஓடிவிட்்டபான.	அவன	்கபாட்டில	
இரு்ந்தக்பாது,	ஒரு	்சிங்கம்	்நெபாண்டிக்	
்்கபாண்க்ட	அவன	்க்்கத்தில	வ்நது	
்கபா்லத	தூக்்கிக்	்கபாட்டியது.	 
 
	அடி்ம	்்கபாஞ்சமும்	்யப்்்டபாமல,	
அ்தன	்கபா்லப்	்ிடிததுப்	்பாரத்தபான.	
அ்தில	ஒரு	முள	்்ததது	இரு்ந்தது.	
அ்்தப்	்ிடுங்கி,	எ்றி்நது	்கபா்லத	்த்டவிக்	
்்கபாடுத்தபான.	வலி	நெீங்கிய	்சிங்கம்	
்கபாட்டுக்குள	ஓடி	ம்்ற்ந்தது.	 
 
	்சி்றிது	்கபாலததுக்குப்	்ி்றகு,	்கபாட்டிலிரு்ந்த	
அ்ந்த	அடி்ம்யப்	்ிடிதது,	அக்்கபால	
வழக்்கப்்டி	அவனுக்கு	மரண	்தண்்ட்ன	
்்கபாடுத்தபார்கள.	 
 
	ஒரு	்சிங்கத்்தப்	்ல	நெபாட்்கள	
்ட்டினி	க்பாட்டு,	மரண	
்தண்்ட்னக்குளளபானவன	மீது	அ்்த	
ஏவி	விட்டு,	அவ்னக்	்்கபாலவது்தபான	
அக்்கபாலத்தில	மரண	்தண்்ட்ன	
நெி்்றகவறறும்	மு்்றயபா்க	இரு்ந்தது.	 
 

	அக்த	க்பால,	அ்ந்த	அடி்ம	மீது	
்சிங்கத்்த	ஏவினபார்கள.	்சிங்கம்	கவ்கமபா்க	
அவ்ன	கநெபாக்்கிப்	்பாய்்நது	வ்ந்தது.	
அவனரு்கில	வ்ந்ததும்	்சறக்ற	்தயங்கி	
நெினறு	அவ்ன	உறறுப்	்பாரத்தது.	 
 
	முன்னபாரு	்கபாலத்தில	்தன	்கபாலில	
குத்திய	முள்ள	எடுததுவிட்்டவன்தபான	
அவன	என்்்த	அ்றி்ந்ததும்,	நெபாய்	க்பால	
நெினறு	விட்்டது.	அடி்மயும்	அ்ந்த்ச	
்சிங்கத்்த	அ்்டயபாளம்	்கண்டு்்கபாண்டு	
அ்்தத	்த்டவிக்	்்கபாடுத்தபான.	 
 
	இ்ந்தக்	்கபாட்்சி்யக்	்கண்்டதும்	
அர்சனும்	அஙகு	கூடியிரு்ந்த	மக்்களும்	
ஆ்ச்சபாியப்்ட்்டனர.	 
 
	்சிங்கம்	ஏன	அவ்ன	அடிததுக்	
்்கபாலலவில்ல	என்ற	விவரத்்த	அ்ந்த	
அடி்ம	எலகலபாருக்கும்	்்சபானனபான.	 
 
	இ்்தக்	க்கட்டு	ஆ்ச்சபாியமும்	ம்கிழ்ச்சியும்	
அ்்ட்ந்த	அர்சன,	அ்ந்த	அடி்ம்ய	
விடு்த்ல	்்சய்து,	்சிங்கத்்தயும்	
்கபாட்டில	்்கபாண்டுக்பாய்	விட்டுவிடுமபாறு	
உத்தரவிட்்டபான.	 
 
நெீ்தி	: 

ஒருவர	்்சய்்த	உ்தவி்ய	எப்்்பாழுதும்	
ம்றக்்க	கூ்டபாது.

n
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 ்கி்றிஸ்துமஸ்	்ண்டி்்க	்நெருங்கி	
்்கபாண்டிரு்ந்தது.	 அனறு	 ்சனிக்்கிழ்ம	
ம்தியம்	 கநெரம்	 2.50...	 அ்ந்த	 ்ிர்லமபான	
ஜவுளி்க்்டக்கு	 நெபானும்,	 ம்னவியும்	
்்சனக்றபாம்.	
	 ஜவுளி்க்்டயின	வபா்சலின	்வளிகய	
்கி்றிஸ்துமஸ்	்தபாத்தபா	கவ்டம்	அணி்ந்த	ஒருவர	
எலகலபா்ரயும்	வரகவறறு	் ்கபாண்டிரு்ந்தபார.	
குழ்ந்்த்களுக்கு	 ்லூனும்,	 ்சபாக்்லட்டும்	
்்கபாடுதது	உற்சபா்கப்்டுத்தினபார.	நெபாங்களும்	
அவ்ர 	்க ்ட ்நது 	ஜவுள ி ்க்்டக்குள	
நு்ழ்நக்தபாம்.
	 குளிரூட்்டப்்ட்்ட	 அ்ந்த	 ்்பாிய	
ஹபால,	 ம்தியம்	 ்வயிலுக்கு	 இ்தமபா்க	
இரு்ந்தது.	 இரண்்டபாவது	 மபாடியில	
ம்னவிக்்கபான	 பு்ட்வ்ய	 எடுதது	
்்கபாண்டிரு்நக்தன.	என	மன்தில	்வளியில	
நெிறகும்	்கி்றிஸ்துமஸ்	்தபாத்தபா்வகய	சுற்றி	
சுற்றிகய	வ்ந்தது.	
	 மபாடியில	இரு்நது	்கீகழ	்பாரதக்தன.	
்வயிலின	்தபாக்்கம்	அ்தி்கமபா்க	இரு்ந்த்தபால,	
அரு்கில	இரு்ந்த	மரத்தின	 நெிழலில	நெினறு	
்்கபாண்டிரு்ந்தபார	்கி்றிஸ்துமஸ்	்தபாத்தபா	
கவ்டம்	அணி்ந்தவர.	
	 அடுத்த	ஒருமணி	கநெரத்தில	எங்களுக்	
்கபான	துணி்க்ள	எடுதது	் ்கபாண்டு	க்கஷியர	
இருக்கும்	 இ்டத்திறகு	 வ்நக்தன.	 ்ணம்	

்கட்டிய்தற்கபான	ர்சீ் ்த	வபாங்கிகனன.
	 ‘‘்சபார...	 உங்கள	 மு்தலபாளி	 அ்்ற	
எஙகுளளது.	 அவ்ர	 ்பாரக்்கணும்... ’ ’	
எனக்றன	நெபான.
	 ‘‘மு்தல	 மபாடியில, 	 மூன்றபாவது	
எண்அ்்றயில	 இருப்்பார	 ்சபார...’’	 எனறு	
்்சபானனபார	க்கஷியர.
	 மு்தலபாளியின	 அ்்றக்குள	 நு்ழ்ந	
க்தன.	 ்கம்யூட்்டபாில	 ஏக்தபா	 ்்டப்	 ்்சய்து	
்்கபாண்டிரு்ந்தபார.
	 ‘‘வணக்்கம்	்சபார...’’

«	 வணக்்கம்...	 எனன	 விஷயம்.	 உளகள	
வபாங்க...»	எனறு	அ்ழத்தபார.
	 ‘‘்சபார...	 ஒரு	 விஷயம்	 ்்சபானனபால	
்தவ்றபா்க	 நெி்னக்்கபா்தீங்க...	 உங்க	 ஜவுளி	
்க்்டயில	்வளிகய	நெினறு	எலகலபா்ரயும்	
வரகவறறு 	 ்்கபாண்டிருக்கும் 	 அ்ந்த	
்கி்றிஸ்துமஸ்	்தபாத்தபா	கவ்டம்	க்பாட்்டவ்ர,	
்வளியில	 நெிற்க	 ்வக்்கபாமல,	 ஹபாலி	
னுளகள	 நெிற்க	 ்வக்்கலபாகம...?	 ்வயில	
அ்தி்கமபான	 கநெரம்	 இது.	 இ்ந்த	 ஏ்சியில	
நெபாம்	 இருப்்்த ினபால	 அ்தன	 ்தபாக்்கம்	
்்தபாியபாது.	ஒரு	மணிகநெரமபா்க	அவர	்டும்	
கவ்த்ன்ய	நெபான	்பாரதக்தன.	 மனசுக்கு	
்கஷ்டமபா்க	இரு்ந்தது...’’
	 நெபான	 ்்சபாலவ்்த	 அ்ம்தியபா்க	
க்கட்்டபார	 ஜவுளி்க்்ட	 மு்தலபாளி.	 ்ி்றகு	
என்ன	்பாரதது	்்சபானனபார.
	 ‘ ‘ நெீ ங ்க 	 ் ்ச பாலவது 	 ்ச பா ி ்த பான .	
எங்கள	 ்க்்டயின	 வியபா்பாரத்திற்கபா்கவும்,	
விளம்்ரத்திற்கபா்கவும்	்தபான	இவர்க்ள	
்யன்டுதது்கிக்றபாம்.	அ்தற்கபான	்சம்்ளத	
்்தயும்	 ்்கபாடுக்்கிக்றபாம்.	 ஆனபால	 அவர	
்கள ின	உணரவு்க்ளயும், 	கவ்த்ன	
்க்ளயும்	 நெபாங்கள	 அ்றிவ்தில்ல.	 நெீங்க	
அ்்த	 புபாிய	 வ்ச்சிருக்்கீங்க.	 இப்க்பாக்த	
அவ்ர	 உளகள	 அ்ழக்்கிக்றன...’’	
எனறு	்்சபானனவர	்தன	கம்ஜயின	கமல	
இரு்ந்த	அ்ழப்பு	மணி்ய	அழுத்தினபார...	
அழுத்தமபா்க.
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்தைமும் 
ஒன் ்நெைப்புதான்..

ஆைதா்ைதா ்தாடி 
நெதான் ைளர்த்த புள்ள
யதாைதா்ைதா ்்தா் என்ன 
தைிக்கை ்ைச்சதா்ய புள்ள

என் ைதாழக்வகை ஒனக்கைதாகை 
ைதாழந்த்ன புள்ள
ஒன் ைதாழக்வகை நெணீ ைதாழ எவன 
கைத் ைிடடதா்ய புள்ள

தூக்கைத்த நெதான் ்ததா்சசு
ஒவன ைளர்த்்த்ன புள்ள
துக்கைத்வத தநது ைிடடு நெணீ 
தூைம் ்்தானதா்ய புள்ள

்்சதாத்து ்்சதாகைம் அத்தவனயும் 
தந்த்ன புள்ள
்்த்தைள ்தாை்மன்டு 
துைத்திடடி்ய புள்ள

்ஞசுக் கைதால் ்நெதாவு்மன்டு தூக்கைித் 
தூக்கைி ைளர்த்்தன் புள்ள
்நெஞசு ்்தாறுக்குதில்் நெதான் 
ஏஙகைித் தைிக்கைி்்ன் புள்ள

ஆவ்ச்யல்்தாம் அடக்கைி ைசசு 
ஒன்ன அழகு ்தார்த்்தன் புள்ள
மணீவ்ச ்மதாளச்சறி ஆளதாகைி எவன 
அழுக்கு ்்தா் ்நெனச்ச புள்ள

நெணீ ்நெதாயகைணடு ்டுத்த ்்தா்தல்்தாம்..  
நெதான் தைிச்்ச்ன புள்ள
நெதான் ்தாயத்துணடில் ்டுத்திருநது 
்தறுகைி்்ன் புள்ள.

ையித்து் ்்சதாமநது முதல் 
நெணீ என் உ்சறிரு புள்ள
ஒன்ன ைிடடதா எனக்கு ்ை் 
ஒ்கைமில்் புள்ள

்்த்தைள ம்நது நெணீயும் 
்்தானதா்ய புள்ள
்தனமும் ஒன் ்நெனபபுத்ததான் 
்ைநது அழுகைி்்ன் புள்ள

்்தாத்திப ்்தாத்தி தஙகைம் என்டு 
ைளர்த்்த்ன புள்ள
கைத்தி கைத்தி அழுகைி்்ன் எவனப 
்தார்க்கை மதாடடதா்யதா புள்ள.

 மக்கானையூ்ாள்
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 பூ்ஜ	 அ்்றயிலிரு்நது	 ்வளிப்	
்ட்்டபாள	அம்்சபா	என்ற	அம்்சகவணி.
	 ‘‘எனனங்க...	 நெி்கிலும்	 நெீங்களும்	
்கிளம்்ியபா்ச்சபா...’’
	 ‘‘நெபாங்க	் ரடி...!’’	்கணவன	்ச்நக்தபாஷ	
்்சபானனபான.
	 அடுத்த	்த்தபாவது	நெிமி்டத்தில
	 க ்க பா வ ி ல 	வ பா ்ச ் ல 	்த பாண்டி	
யமஹபா்வ	நெிறுத்திவிட்டு,	க்கபாவில	உளகள	
நு்ழ்ந்தனர.
	 ‘‘கூட்்டம்	அ்தி்கமுங்க...’’
	 ‘ ‘ ்சரஸ்வ்திபூ்ஜ	நெபாள	அதுவும்	
குழ்ந்்த்களுக்கு	 எழு்த	 ்்சபாலலி	 ்தரும்	
நெபாள.	கூட்்டம்	அ்தி்கமபா்க	 ்தபான	இருக்கும்	
அம்்சபா...’’
	 ்சில	நெிமி்டங்கள	்கழி்ந்ததும்.	்ச்நக்தபாஷ	
்தன	 மடியில	 நெ ி்க ிகல்்ஸ	 ்வததுக்	
்்கபாண்்டபான.	 பூ்சபாபாி	 ்ர்ந்த	 ்தட்டில	 அபாி்சி	
மணி்க்ள	நெிரப்்ினபார.
	 நெி்கிகலஸின	 ஆட்்கபாட்டி	 விர்ல	
்ிடிதது	 எழு்த	 துவங்கினபார	 பூ்சபாபாி.	 ‘‘அ...	

ஆ...	இ...	ஈ...	அம்மபா...	அப்்பா...	அனபு...!’’
	 ‘‘்சபார...!	 உங்க	 கமபா்திரம்	 ்கழற்றி	
்தபாங்க...’’
	 கமபா்திரத்்த	வபாங்கியவர	அரு்கில	
இரு்ந்த	 ்பால	 இரு்ந்த	 ்்சம்்ில	 நெ்னதது	
நெி்கிகலஸின	 நெபாக்்கில	 ஏக்தபா	 எழு்தினபார	
பூ்சபாபாி.
	 ்ச்நக்தபாஷ	 நெீட்டிய	 ்கபாணிக்்்க்ய	
எ்திர்பாரப்பு்டன	வபாங்கி	 மடியில	 ்த்திரப்	
்டுத்திக்	்்கபாண்்டபார	பூ்சபாபாி.
	 க்கபாவி்ல	 சுத்தி	 ்சபாமி	 கும்்ிட்டு	
்திரும்்ிய	அம்்சபா்வ	்பாரதது,	«்சபாமி்கிட்்ட	
எனன	 கவண்டிக்	 ்்கபாண்க்ட	 அம்்சபா..?’’	
க்கட்்டபான	்ச்நக்தபாஷ.
	 ‘‘நெம்ம	 நெி்கிகலஸ்க்கு	இப்க்பாது	
மூணு	வயசுங்க.	அடுத்த	வரு்சமபாவது	அவன	
வபாய்	்தி்ற்நது	க்்சணுமுங்க...	நெம்ம	்்யன	
ஊ்மஙகு்றது	 எவவளவு	 கவ்த்னயபா்க	
இருக்குங்க. . . ’ ’ 	்்சபானன	அம்்சபாவின	
்கண்்கள	்கலங்கியிரு்ந்தது.
	 ஏதும்	 அ்றியபா்த	 நெி்கிகலஸ்	 ்தட்டி	
லிரு்ந்த	 லட்்்ட	 சு்வததுக்	 ்்கபாண்டி	
ரு்ந்தபான..!

- நாகர்காவில் ்காபால்
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கல்வியைத் தயைைாை
 கருப்பாருளாய் எடுத்து
கற்றிடவ் க்னமாய்
 உனயன ்ழிநடத்தும்
்பற் ஞானத்யதப
 ்பரும்வப்ாய்ப வபணி
பாருயனப வபாற்வ்
 உயன அ்றி்ாய்
கயைைவிலைாத ்ாசறிபபும்
 கருத்துககளின வதடலும்
கரு்விைாக மா்றிவை
 சமூகபபணி ்சய்யும்
்ைதும் இலயை, 
 ்ைம்பும் இலயை
குழ்வி முதல 
 இறுதி்யை
்தாடருவம கற்ல
 தூர்ாருவம மடயமயை
உையக மாறறும் 
 சகதிைான ஆயுதம்
மைத்தின வ்ைாய் 
 மனிதனுககு பைவம
படிககின் அ்றிவு
 பாயதயைக காட்டுவம
பணயப ்ளரத்துப 
 படித்தைம் கூட்டுவம
நனமதிபபுகள் உைர்நதிட
 ்ாழகயக வமம்படுவம
்ைஙகள் ்பறறுத்
 தைம் உைைவ்
்வியைைவிலைா அ்றிய்
 ்விரும்பவித் வதடு

 Dr.	ஜலீலா முஸம்மில்
 ஏ்ாவூர, இைஙயக

்நஞசம் நிய்்நத தமிவழ
்நடிை பைண ஆசறிைிைர
தஞசம் ்காணடார தமிழில
தைணி எஙகும் புகழகூட்டி
்ஞசம் இலைாத் ்தாணடாய்
்ழஙகி ்ரு்ார என்்னறும்
மிஞச எ்ரு மிலயை
மிளிரும் இ்ைின தமிழுள்ளம்.

க்விஞன குைலகள் ஒலிகக
களமும் அயமத்துத் த்நதாவை
த்விககும் க்வியத ைாத்துத்
தரு்ார மகிழ்நது மினனிதழில
ந்விை நன்றி வ்ணடாம்
நன்ாய் ்ாழ ்ாழத்திடுவ்ாம்
பு்விைவில இ்ைின புகழும்
புதுயம ்சய்வத பை்ட்டும்.

அழகாய்  ஏற் அசசறில
அருயம நிய்்நத நூைாகும்
பழகச சறி்்நத மனிதர
பணபால உைர்நவத ்்ளிைவிடு்ார
்ழியை நமககுச ்சாலலி
்ளரத்து ்விடு்ார நம்யமத்தான
நிழைாய் ்ருவம உத்வி
நித்தம் க்வியத ்்ளி்ைவ்

வா.்சண்முகம்
கும்்்கைதாைம்
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கவிய்்சர் பா்ததியார்

	 ்பார்தி	 இலக்்கண்சசுத்தமபா்க	 எலலபா	 வ்்கயபான	 ்பாக்்க்ளயும்	 யபாக்கும்	
்தி்றன்்ற்றவர.		் வண்்பா	எழு்தத்்தபாி்ந்தவர	அ்கவற்பா	யபாக்்கத	் ்தபாி்ந்தவர	;	விருத்தம்	
எழுதுவபார;	 	்கலிதது்்றயில	்கவி் ்்டக்்கத	்்தபாி்ந்தவர;	இ்வ்யலலபாவற்்றயும்	
இ்ணதது	விநெபாய்கருக்கு		நெபானமணி	மபா்ல	்பாடியவர	்பார்தி.	ஔ்வ்யப்	
க்பாலகவ	 ஒகர	 அடியில	 ்பாத்தி்ற்னக்	 ்கபாட்டும்	 பு்திய	ஆத்தி்சசூடி்யத	 ்த்ந்தவர	
்பார்தியபார.	 இ்்சப்்பா்டல்களபா்க	 ரபா்கம்	 ்தபாளம்	 இவற்்ற்யலபாம்	 கு்றிப் ி்ட்டு	
ஏரபாளமபான	்பா்டல்க்ள	நெமக்கு	வழங்கிவிட்டு்ச	்்சன்றவர	்பார்தியபார.

“புவிய்னததும்	க்பாற்றி்டவபான	பு்கழ	்்்டததுத
்தமிழ்மபாழி்யப்	பு்கழி	கலறறும்	
்கவியர்சர	்தமிழநெபாட்டுக்	்கில்ல்யனும்
வ்்ச்யனனபாற	்கழி்ந்த	்தனக்ற!”			

எனறு	்தன்னக்	்கவியர்சரபா்க	உயரத்திப்	்ிடித்த	்பார்தியபார	அ்தறகு	முற்றிலும்	
்்பாருத்தமபானவகர.
	 ஒரு	 ்கவிஞன	 என்வன	 ்கவி்்தயபாக்கும்	 ்க்லயில	 முழுத்தகு்தி	
உ்்டயவனபாய்	இருக்்க	 கவண்டும்.	 ஒரு	வ்்கயபான	 ்கவி்்த்ய	மட்டும்	 எழு்தத	
்்தபாி்நது்்கபாண்டு	 அ்திலமட்டுகம	 ்கவனம்	 ்்சலுத்தி	 ்்யர	 ்்று்வர்கள	
உண்்்டனினும்	 அது	 எலலபாரபாலும்	 இயலபாது.	 	 அவவபாறு	 ்்சய்்வர்கள	
முழு்மயபான	்கவிஞனபா்க	இயலபாது	எனறும்	்்சபாலலி	வி்ட	இயலபாது.	
	 ்சங்க	 இலக்்கியங்கள	 ஆ்சிபாியப்்பாவினபால	 ஆன்வ.	 ்திருக்கு்றள	 கு்றள	
்வண்்பாக்்களபால	ஆனது.	நெபாலடியபார	நெபானமணிக்்கடி்்க	க்பான்ற்வ	
்வண்்பாக்்களபால	ஆன்வ.	்சிலப்்்தி்கபாரத்தில	ஒனறுக்கு	கமற்ட்்ட	் பாவ்்க்க்ளக்	
்கபாணலபாம்.	் ிற்கபாலத்தில	நெள்வண்்பா	என்ற	ஒரு	்கபாவியத்்தப்	பு்ககழ்ந்தி	்த்ந்தக்பாது	

தமிழச்்்சம்மல் பாவலர்மணி
இ்ாம தவல்முருகன் வலஙனகமான்
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்கம்்ன	இரபாமபாயணத்்த	விருத்தங்களபால	ஆக்்கித்த்ந்தபான.	இஙகு்தபான	்பார்தியபார	
கவறு்டு்கி்றபார.	ஒகர	வ்்கயபான	்பாவ்்க்க்ள	எடுததுக்	்்கபாளளபாமல	அ்னதது	
வ்்கயபான	 ்பாவ்்க்க்ளயும்	 ்்கயபாண்்டவர	 ்பார்தியபார.	 அவரு்்டய	 ்கபாலத்தில	
்சி்நதுப்	 ்பா்டல்க்ள	 ்்ரும்்பாலபாகனபார	 ்்கயபாளவில்ல.	 ்சி்நதுப்	 ்பா்டல்க்ள	
இலக்்கியத	்தரத்திறகுக்	்்கபாண்டு	்்சன்ற	்்ரு்ம்யலலபாம்	்பார்தியபா்ர்ச	்சபாரும்	
என்்தில	மபாறறுக்	்கருதது	இல்ல.	
 
்சி்நதுககுத த்நனத 

	 ்கடினமபான	்்சபாற்க்ளப் 	க்பாட்டு , 	வ்்கயுள ி்க்ள	்வதது,	
்சி்நதுப்்பா்டல்க்ளப்	்பாடி	வ்ந்த	்கபாலத்தில,	எளி்மயபான	்்சபாற்க்ளப்	க்பாட்டு,	
்பாமரரும்	புபாி்நது	்்கபாளள	முடியுமபாறு	்சி்நதுப்	்பா்டல்க்ள	எழு்தியவர	்பார்தியபார.	
்சி்நதுப்	் பா்டல்கள	எலலபாரபாலும்	கு்றிப்்பா்க	் பாமர	மக்்களபால	எ்ந்தவி்தமபா்க	
எழு்தி்வததுப்	 ்டிக்்கபாமல	 மனப்்பா்டம்	 ்்சய்து	 ்பா்டப்்ட்்ட	 வ்ந்த	 ்சி்நதுப்	
்பா்டல்கள	அன்்றய	்கபாலத்தில	ஒரு	இலக்்கியத	்தரத்திறகு	உயரத்தப்்்டவில்ல.	
்திபாிகூ்டரபா்சப்்பாின	 குற்றபாலக்	 கு்றவஞ்சி,	 அண்ணபாம்ல்ரட்டியபாபாின	
்கபாவடி்ச்சி்நது	 க்பான்ற்வகய	 அங்கீ்கபாிக்்கப்்ட்்ட	 ஒன்றபா்க	 இரு்ந்த	 ்கபாலத்தில	
மி்கவும்	அனபா்சயமபா்க்ச	்சி்நதுப்்பா்டல்க்ளப்	் பாடி	அ்தனவழிகய	நெபாட்டுப்்ற்்றயும்	
்மபாழிப்்ற்்றயும்	நெபாட்டு	மக்்களுக்கு	ஊட்டிய	ஒகர	்கவிஞர	்பார்தியபார	மட்டுகம.	
எனகவ்தபான	அவரு்்டய	மு்தன்ம்ச	 ்சீ்டரபான	புரட்்சிக்	 ்கவிஞர	 ்பார்தி்தபா்சனபார	
்பார்தி்ய்ச	்சி்நதுக்குத	்த்ந்்த	என்றபார.	

்தமிழபாின	உயிரநெி்கர		்தமிழநெி்ல	்தபாழ்ந்த்தபால
இ்ம்தி்ற	வபாமல	இரு்ந்த	நெி்லயில
்தமிழ்கம்	்தமிழுக்குத	்தகும்உயர	வளிக்கும்
்த்லவ்ன	எண்ணித	்தவங்கி்டக்	்்கயில	
இலகு	்பார்திப்	புலவன	க்தபான்றினபான	
்்்ந்த	மிழதக்தரப்்பா்கன,	அவ்னபாரு
்்ச்ந்தமிழத	க்தனீ	்சி்நதுக்குத	்த்ந்்த
குவிக்கும்	்கவி்்தக்குயிலஇ்ந	நெபாட்டி்னக்
்கவிக்கும்	்்்க்யக்	்கவிழக்கும்	்கவிமுரசு	
நெீடு		துயிலநெீக்்கப்			்பாடி	வ்ந்தநெிலபா
்கபாடு		்கமழும்	்கறபூர்ச	்்சபாறக்கபா
்கற்்ன	ஊற்றபாம்	்க்்தயின	பு்்தயல
்தி்றம்்பா்ட	வ்ந்த	ம்றவன	பு்திய
அ்றம்்பா்ட	வ்ந்த	அ்றிஞன	நெபாட்டில
்்டரும்	்சபா்திப்	்்்டக்கு	மரு்நது
மண்டும்	ம்தங்கள	அண்்டபா	்நெருப்்வன
அயலபார	எ்திரப்புக்(கு)	அ்ணயபா	விளக்்கவன

என்னனறு	்்சபாலகவன		என்னனறு	்்சபாலகவன
்தமிழபால	்பார்தி	்தகு்தி	்்ற்றதும்	
்தமிழ்பா	ர்தியபால	்தகு்தி	்்ற்றதும்	!	«
 
		 -	்பாகவ்ந்தர	்பார்தி்தபா்சன
		 		(	11.9.1946	்திரு்ச்சிரபாப்்ளளி	வபா்னபாலிப்	்பாட்்டரங்கம்	)
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	 ்சி்நதுப்்பா்டல்களில	உளள	்்ரும்்பாலபான	வ்்க்கள	மட்டுமலலபாது	்ல	
பு்திய	 வ்்க்க்ளயும்	 புகுத்தியவர	 ்பார்தியபார.	 ்பார்தியபார	 ்்கயபாண்்ட	 ்சி்நதுப்	
்பா்டல்க்ளயும்	அவற்றில	ஒரு	்சில	எடுததுக்	்கபாட்டு்க்ளயும்	இஙகு	்கபாண்க்பாம்.

ஆை்நதக களிப்பு 

	 நெ்ந்தவனத்திகலபார	ஆண்டி	என்து	்்ரும்்பாலபாகனபார	அ்றி்நது	
்வத்திருக்கும்	ஆன்ந்தக்	்களிப்பு	;	அது	்கடு்வளி்ச	்சித்தர	எழு்திய	்ிர்லமபான	
்பா்டல.	அ்ந்த	வ்்கயில	்பார்தி	மு்தனமு்தலில	எழு்திய	ஆன்ந்தக்	்களிப்புப்	்பா்டல	
“வ்நக்த	மபா்தரம்	எனக்பாம்	”	என்து்தபான.

வ்நக்த	மபா்தரம்	எனக்பாம்	இ்ந்த	
மபாநெிலத	்தபா்ய	வணஙகுதும்	எனக்பாம்	

இன்னபாரு	எடுததுக்்கபாட்்்டயும்	இஙகு	சுட்டிக்்கபாட்்டலபாம்	

்தபாயின	மணிக்்்கபாடி	்பாபாீர	–	அ்்தத
்தபாழ்நது	்ணி்நது	பு்கழ்ந்தி்ட	வபாபாீர		

எனறு	 ்பார்த	 நெபாட்டுக்	 ்்கபாடியி்னப்	 ்பாடும்	 ்பாட்டு,	 ்தபாயுமபானவர	 ஆன்ந்தக்	
்களிப்பு	்மட்டு	எனக்ற	நூலில	்்தபாிவிக்்கப்	்ட்டுளளது.	

ஓங்கி	வளர்ந்தக்தபார	்கம்்ம்	–	அ்தன
உ்ச்சியின	கமலவ்நக்த	மபா்தரம்	எனக்ற
்பாங்கின	எழு்தித	்தி்கழும்	்்சய்ய
்ட்்்டபாளி	வீ்சிப்	்்ற்ந்தது	்பாபாீர				

என்கி்ற		் பார்தியின	் பா்டல	ஆன்ந்த	்களிப்புக்்கபான	இன்னபாரு	எடுததுக்	்கபாட்க்ட.

	 இன்னபாரு	இ்டத்த ில 	12 	்பாக்்கள	்்கபாண்்ட	்தம ிழத்தபாய்	என்ற	
்த்லப்்ின்கீழ	எழு்தப்்ட்்ட		ஆ்தி்சிவன	்்றறுவிட்்டபான	எனத்்தபா்டஙகும்	
்பா்டலும்	ஆன்ந்தக்	்களிப்க்யபாம்.

மூனறு	குலத்தமிழ	மனனர	–	என்ன
மூண்்டநெல	லன்்பாடு	நெித்தம்	வளரத்தபார	
ஆன்ற	்மபாழி்களினுளகள	–	உயர
ஆபாியத	்திறகு	நெி்க்ரன	வபாழ்நக்தன		

எனறு	்தமிழன்ன	்பாடுவதுக்பால		எழு்தியிருப்்பார.	

கும்மிச்்சி்நது 

	 ்்ண்்களுக்கு	மி்கவும்	்ிடித்த	கும்மி்ச்சி்நதுவில	்பார்தியும்	்பா்டல	
வடிததுளளபான.	 ்்ண்்கள	விடு்த்லக்	கும்மி	 எனக்ற	 ்த்லப்்ிட்டு	 எழு்தியுளள	
கும்மி்ச்சி்நது	் பார்தி்ய	மக்்களி்டதக்த	ஒரு	்சி்நதுக்்கவிஞனபா்கக்	் ்கபாண்டு	க்சரத்தது.
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கும்மியடி	்தமிழநெபாடு	முழுவதும்
குலுங்கி்டக்	்்கக்்்கபாட்டிக்	கும்மியடி	
நெம்்மப்	்ிடித்த	்ி்சபாசு்கள	க்பாயின
நென்ம	்கண்க்டபா்மனக்	கும்மியடி	

எனறு்்தபா்டஙகும்	் பார்தி	எட்டுப்	் பாக்்களபால	கும்மி்ச்சி்ந்்தத	தூக்்கி	நெிறுத்தியுளளபார.	
 
	 இது	 மட்டுமலல	 ்கபா்தில	 க்தனவ்நது	 ்பாய்்கி்றது	 என்ற்வபாரு	 பு்திய	
்சி்ந்த்ன்ய்ச	் ்சபானன	் ்ச்ந்தமிழ	நெபா்்டனனும்	க்பா்தினிகல	எனறு	் ்தபா்டஙகும்	
்பா்டலும்	கும்மி்ச	்சி்நது	வ்்க்ய்ச	க்சர்ந்தக்த	ஆகும்.	

்்ச்ந்தமிழ	நெபா்்டனனும்	க்பா்தினிகல	இன்த
க்தனவ்நது	்பாயுது	்கபா்தினிகல	–	எங்கள
்த்ந்்தயர	நெபா்்டன்ற	க்்ச்சினிகல	–	ஒரு
்சக்்தி	்ி்றக்குது	மூ்ச்சினிகல	

எனறு	10	்பா்டல்க்ள	மி்க	அழ்கபா்கக்	கும்மி்ச்சி்ந்தில	்பாடியவர	்பார்தியபார.	

காவடிச்்சி்நது 

														்சி்நது	என்றபாகல	நெமக்குக்	கும்மி்யப்	க்பாலகவ	நெி்னவுக்கு	உ்டகன	
வருவது	 ்கபாவடி்ச்சி்நது்தபான.	 அ்ந்தக்	 ்கபாவடி்ச்சி்ந்தில	 ்பார்தியபார	 ்பாக்்க்ள	
வடிதது	 நெம்மனங்க்ள்யலலபாம்	 ்கவர்நது	 உளளபார.	 ஆறுமு்கவடிகவலவகன	
என்ற	வரண்மட்டில	அவர	எழு்திய	்பா்டல்தபான	“்்தபானறு	நெி்கழ்ந்த	்த்னததும்	
உணர்ந்திடு’’	எனத்்தபா்டஙகும்	்பா்டல.

்்தபானறு	நெி்கழ்ந்த	்த்னதது	முணர்ந்திடும்
சூழ்க்ல	வபாணர்களும்	–	இவள
எனறு	்ி்ற்ந்தவள	எனறுணரபா்த
இயல்ினளபாம்	எங்கள	்தபாய்			

எனறு	்பா்டல	்்தபா்டஙகு்கி்றது	.
 

முப்்து	க்கபாடி	மு்கமு்்டயபாள	உயிர
்மபாய்ம்பு்ற	்மபானறு்்டயபாள	–	இவள
்்சப்பு்மபாழி	்்தி்னட்டு்்டயபாள	எனில
்சி்ந்த்ன	ஒனறு்்டயபாள	

என்ற	 உயர்ந்த	 ்சி்ந்த்ன்ய	 நெமக்கு	 உணரத்தி்ச	 ்்சன்ற	 ்பா்டகலபாடு	 அது	
்்தபா்டர்நது	்யணிக்்கி்றது.	

	 ம்கபா	்கபாளியின	பு்கழ	என்ற	்த்லப்்ில	ஒரு	மூனறு	்பா்டல்கள	்்கபாண்்ட	
்கபாவடி்ச்சி்ந்்த	யபாததுளளபார	்பார்தியபார.	அ்தில	ஒரு	்பா்டல	வருமபாறு	.
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்கபாலமபாம்	வனத்திலண்்டக்	க்கபாலமபா	மரத்தினமீது
								்கபாளி்சக்்தி	என்ற்்யர	்்கபாண்டு	–	பாீங
								்கபாரமிட்	டுலவு்மபாரு	வண்டு	–	்தழல
்கபாலும்விழி	நெீலவண்ண	மூலஅதது	வபாக்்க்ளனும்
									்கபால்களபா	று்்டய்்தனக்	்கண்டு	–	ம்்ற
									்கபாணுமுனி	கவபாரு்ரத்தபார	்ண்டு!
கமலுமபா்கிக்	்கீழுமபா்கி	கவறுள	்தி்்சயுமபா்கி
									விண்ணு	மண்ணு	மபான்சக்்தி	்வளளம்	–	இ்ந்த
									வி்ந்்த்யலபாம்	ஆங்கது்்சய்	்களளம்		-	்ழ
கவ்தமபா	ய்தனமுனுளள	நெபா்தமபாய்	விளஙகுமி்ந்த
									வீர்சக்்தி	்வளளம்விழும்	்ளளம்	–	ஆ்க
									கவண்டும்	நெித்த	்மன்றகன்ழ	உளளம்	

்பா்டப்	்பா்ட	உளளம்	்்கபாள்ள	்்கபாளளும்	்பா்டல	இது.	

பள்ளு 

	 இன்னபாரு	வ்்கயபான	 ்சி்நதுப்	 ்பா்டல	வ்்க	 ்ளளு	என்்தபாகும்.	இது	
்பாமர	மக்்கள	்பா்டக்கூடிய	ஒரு	்சி்நது	வ்்கப்	்பா்டல.	்பார்தியும்	இவவ்்கயில	
்பாடிய	 ்பா்டல	 ஒரு	 ்கவிஞனின	 ்கபாலக்்கணிப்்்க்	 ்கபாட்டுவ்தபா்க	 அ்ம்ந்தது.	
்பார்திக்குப்	 ்்ய்ரயும்	 பு்க்ழயும்	 ்்றறுத	 ்த்ந்தது.	 ்பார்தி	 ஒரு	 ்தீரக்்க்தபாி்சி	
என்்்த	உணரத்தியது	்பா்டல	இது	

ஆடுகவபாகம	்ளளுப்	்பாடுகவபாகம
ஆன்ந்த	சு்த்ந்திரம்	அ்்ட்நது	விட்க்டபா்மனறு	

(	ஆடுகவபாகமஎனறு	்்தபா்டஙகும்	இப்்ளளு	5	்பாக்்கள	உ்்டயது	)
 

்பாரப்்பா்ன	ஐய்ரன்ற	்கபாலமும்	க்பா்சக்ச	-	்வள்ளப்
்ரங்கி்யத	து்ர்யன்ற	்கபாலமும்	க்பா்சக்ச	-	்ி்ச்்ச
ஏற்பா்ரப்	்ணி்கின்ற	்கபாலமும்	க்பா்சக்ச	–	நெம்்ம
ஏய்ப்க்பாருக்	க்கவல	்்சய்யும்	்கபாலமும்	க்பா்சக்ச					

எனறு	 ்்தபா்டர்நது	 ்பாடும்	 ்பார்தியபாபாின	 ்ளளு	 வ்்கப்	 ்பா்டலபான	 இது	 ்ட்டி	
்்தபாட்டி்களி்லலலபாம்	்பார்தவிடு்த்லக்கு	முனக்	ஒலித்த	்பா்டல	ஆகும்.

கைிளிக்கைணைி

	 ்கிளி்ய	்வதது	அ்தனி்டம்	்பாடுவது	க்பால	அலலது	ஒரு	்்ண்்ணக்	
்கிளி	 யபா்க	 உருவ்கப்்டுத்திப்	 ்பாடும்	 ்சி்நதுப்்பாட்டு	 ்கிளிக்்கண்ணி	 எனப்்டும்.	
இவவ்்கயபான	்பா்டல்க்ளயும்	்பார்தி	எழு்தியுளளபார.

்நெஞ்சில	உரமுமின்றி	
கநெர்மத	்தி்றமுமின்றி
வஞ்ச்ன	்்சபாலவபா	ரடீ	-	்கிளிகய!
வபாய்்ச	்்சபாலலில	வீரரடி



   |87

	 நெடிப்பு்சசுக்த்சி்கள	என்ற	்்யபாில	்வளியபான	இ்ந்தக்	 ்கிளிக்்கண்ணி்கள	
18	்கண்ணி்கள	்்கபாண்்ட	ஒரு	்பா்டல	

அ்ச்சமும்	க்டி	்மயும்
அடி்ம்ச	்சிறும்தியும்	
உ்ச்சத்திற	்்கபாண்்டபாரடீ	–	்கிளிகய!
ஊ்ம்ச	்சனங்களடீ	

்சி்ந்்தயில	்களவிரும்்ி
்சிவ	்சிவ	என்து	க்பால
வ்நக்த	மபா்தர	்மன்பார	–	்கிளிகய
மனத்தி	ல்த்னக்	்்கபாளளபார	

இவவபாறு	்்சலலும்	அப்்பா்டல	க்பாலி்களின	க்தபா்ல	உபாிப்்்தபா்க	உளளது.

்நொண்டிச் ்சி்நது

	 ்பார்தியபார	் யன்டுத்திய	அ்தி்க	்சி்நதுவ்்கப்	் பா்டல்கள	் நெபாண்டி்ச்சி்ந்்த்ச	
க்சர்ந்தனகவ.	 ்பாஞ்சபாலி	 ்ச்்தத்தில	்்ரும்்பாலபான	்பா்டல்கள	்நெபாண்டி்ச்சி்நது	
வ்்க்ய்ச	 க்சர்ந்த்வகய.	 ்பாஞ்சபாலி	 ்ச்்தகம	 ்நெபாண்டி்ச	 ்சி்நதுவில்தபான	
்்தபா்டஙகு்கி்றது.	

ஓ்மனப்	்்பாிகயபார்கள	–	எனறும்
ஓதுவ்தபாய்	வி்ன	கமபாதுவ்தபாய்
்தீ்ம்கள	மபாய்ப்்துவபாய்	–	துயர
க்தய்ப்்துவபாய்	நெலம்	வபாய்ப்்துவபாய்
நெபாமமும்	உருவுமறக்ற	–	மனம்
நெபா்டபாி	்தபாய்ப்பு்ந்தி	க்த்டபாி்தபாய்
ஆ்மனும்	்்பாருள்னத்தபாய்	்வறும்
அ்றிவு்டன	ஆன்ந்த	இயலபு்்டத்தபாய்	...

நெின்றிடும்	்ிரமம்	என்பார	அ்ந்த
நெிரமலப்	்்பாருளி்ன	நெி்னத்திடுகவன...

......		எனறு	்ிரம்னத	து்திததுத்தபான	்பாஞ்சபாலி	்ச்்தத்்தத	்்தபா்டஙகு்கி்றபார.

	 ்க்லம்க்ள	வணஙகும்	க்பாதும்	் நெபாண்டி்ச	்சி்ந்திகல்தபான	் ்தபா்டஙகு்கி்றபார.

்வள்ளக்	்கமலத்திகல	–	அவள
வீற்றிருப்்பாள	பு்ககழற்றிருப்்பாள	
்்கபாள்ளக்	்கனியி்்ச்தபான	–	நெனகு
்்கபாட்டுநெல	யபாழி்னக்	்்கபாண்டிருப்்பாள	
்கள்ளக்	்க்டலமு்்த	–	நெி்கர
்கண்்டக்தபார	பூ்ந்தமிழக்	்கவி்்சபாலகவ
்ிள்ளப்	்ருவத்திகல	–	எ்னப்
க்ண	வ்ந்தபாளருள	பூணவ்ந்தபாள	
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இவவபாறு	4	்பா்டல்களில	்க்லம்க்ள	வணஙகு்கி்றபார.	அத்தினபாபுரத்்த	
அ்றிமு்கம்	 ்்சய்வ்தபா்கட்டும்	 அ்தன்ின	 வரும்	 ்பா்டல்களபா்கட்டும்	 ்நெபாண்டி்ச	
்சி்ந்்த,		்ல	இ்டங்களில	்யன்டுத்தியுளளபார.	
	 ்கண்ணனின	 ்்ரு்ம்க்ள	 ்தி்ரௌ்்தியின	 கவண்டு்தல	 வழியபா்கப்	
்பாடும்	க்பாது	்பார்தி	்நெபாண்டி்ச	்சி்ந்்தத்தபான	்்கயபாண்டுளளபார.

வபானததுள	வபானபாவபாய்	–	்தீ
மண்	நெீர	்கபாற்றினில	அ்வயபாவபாய்
கமபானததுள	வீழ்ந்திருப்்பார	–	்தவ
முனிவர்தம்	அ்கத்தினில	ஒளிர்தருவபாய்
்கபானததுப்	்்பாய்்்கயிகல	–	்தனிக்
்கமல்மன	பூமி்்ச	வீற்றிருப்்பாய்
்தபானதது	்சீக்தவி	–	அவள
்தபாளி்னக்	்்கக்்்கபாண்டு	ம்கிழ்ந்திருப்்பாய்	

இவவபாறு	 மி்க	 அழ்கபா்க	 எளிய	 ்்சபாற்க்ளக்	 ்்கயபாண்டு	 நெம்	 உளளத்்த	
ஆண்்டவர	-	ஆள்வர	்பார்தியபார	ஒருவகர.
	 ்பாஞ்சபாலி	 ்ச்்தம்	 ்தவிரதது	 மீ்தமுளள	 247	 ்பா்டல்களில	 116	 ்பா்டல்கள	
்சி்நதுப்	்பா்டல்ககள	எனறு	்தனது	ஒரு	்கட்டு்ரயில	்கவிஞர	இல்ந்்த	இரபாம்சபாமி	
கு்றிப்்ிடு்கி்றபார.	 ஒவ்வபாரு	 ்சி்நதுக்	 ்கண்ணி்க்ளக்	கூட்டினபால	 955	 ்கவி்்தப்	
்கு்தி்கள	வருவ்தபா்கவும்	கு்றிப்்ிடு்கி்றபார.	
	 இரட்்்ட்ச	 ்சமநெி்ல்ச	 ்சி்நது,	 மு்ச்சீர	 இரட்்்ட்ச	 ்சமநெி்ல	 ்சி்நது,	
வியனி்ல்ச	 ்சி்நது,	 வியனி்ல	 முடுகு்ச	 ்சி்நது,	 ்சீ்ரது்்க்ச	 ்சி்நது	 எனப்	
்லவ்்கயபான	்சி்நதுப்்பா்டல	வ்்க்களில	்கவி்்த்க்ள	யபாத்த	்பார்தியபார	பு்திய	
்ல	உத்தி்க்ளயும்	்்கயபாண்டுளளபார.

உதததி 1

உல்கதது	நெபாய்கிகய	எங்கள	முதது	
மபாபாியம்மபா		எங்கள	முதது	மபாபாி
உன்பா்தம்	்சரண்புகு்நக்தபாம்	எங்கள		முதது	
மபாபாியம்மபா	எங்கள	முதது	மபாபாி

மணி்வளுக்்க்ச	்சபா்ணயுண்டு	–	எங்கள	முதது	
மபாபாியம்மபா		எங்கள	முதது	மபாபாி
மனம்	்வளுக்்க	வழியில்ல	-	எங்கள	முதது	
மபாபாியம்மபா		எங்கள	முதது	மபாபாி

 
உதததி2 

்வடி்டு	மண்்டத	்திடி்ல	்தபாளம்	க்பா்ட-	்வறும்
்வளியில	இரத்தக்	்களி்யபாடு	பூ்தம்	்பா்டப்-	்பாட்டின
அடி்டு	்்பாருளின	அடி்டும்	ஒலியில	கூ்டக்-	்களித
்தபாடும்	்கபாளீ	!	்சபாமுண்டீ!	்கங்கபாளீ	!
அன்ன	அன்ன	
ஆடும்	கூத்்த	நெபா்ட்ச	்்சய்்தபாய்	என்ன!
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உதததி 3 

ஞபானத்தி	கல்ர	கமபானத்திகல	-	உயர
மபானத்தி	கலஅனன	்தபானத்திகல
்கபானத்தி	கலஅமு	்தபா்க	நெி்்ற்ந்த
்கவி்்தயி	கலஉயர	நெபாடு	–	இ்ந்தப்
்பாருக்குளகள	நெலல	நெபாடு	–	எங்கள
்பார்த	நெபாடு

்தீரத்திகல	்்்ட	வீரத்திகல	–	்நெஞ்சில
ஈரத்திகல	உ்்கபாரத	்திகல
்சபாரத்திகல	மிகு	்சபாத்திரங	்கண்டு
்தருவ்திகல	உயர	நெபாடு	–	இ்ந்தப்
்பாருக்குளகள	நெலல	நெபாடு	–	எங்கள
்பார்த	நெபாடு

இவவபாறு	தூங்கிக்்கி்ட்ந்த	 ்பார்தக்த்சதது	 மக்்க்ள	 மட்டுமலல	தூங்கிக்	 ்கி்ட்ந்த	
்சி்நதுப்்பா்டல்க்ளயும்	 ்தட்டி	 எழுப்்ி	 அவற்்ற	 நெபாட்டுமக்்களி்்டகய	 இ்்ச	
கம்்ட்களிகல	 ்்கபாண்டு	 க்சரத்த	 ்்ரு்ம	 ்பார்தியபா்ரகய	 க்சரும்.	 அவரது	
ம்்றவுக்குப்	 ்ி்றகும்	 இனறும்	 கம்்டக்	 ்க்சக்சபாி்களில	 இ்்சத்தட்டு்களில	
்தி்ரப்்்டப்	்பா்டல்களில	ஒலிக்கும்	்தி்றன	வபாய்்ந்த	்சி்நதுப்	்பா்டல்க்ளப்	்பாடிய	
்கவியர்சர	் பார்தியபார	்சி்நதுக்குத	்த்ந்்த	என்்தில	எ்ந்த	வி்தமபான	ஐயமும்	இல்ல	
என்து	்்தளளத	்்தளிவபா்கி்றது.	

	 வபாழ்க	்பார்தி!	வளர்க	அவரது	பு்கழ!

்தமிழ்ச்்சம்மல	்பாவலரமணி
இரபாம	கவலமுரு்கன	வலங்்கமபான

M.Sc.,B.Ed.,M.A.,M.L.I.S.,M.B.A.,	DYDW.	
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 இரவு 	 ் த ்த ் ர 	 மண ி ய ி ன	
்மலலியக் 	குள ி ர ்க பாறறு 	மு்கத்த ில	
அ்்ற்ந்தது.	நெட்்சத்திரங்களின	மு்கங்கள	
்ள்ளததுக்	 ்்கபாண்டிருக்்க	 அ்ர	 நெிலவு	
்வளி்ச்சமபாய்	இரு்ந்தது.	
	 ்மபாட்்்டமபாடியின	ஓரத்தில	உளள		
தூணின	 மீது	 ்சபாய்்நது	 உட்்கபார்ந்தபாள	
்ச்ந்தியபா.	வயது	நெபாற்த்தி	ஐ்நதுக்கு	்சறக்ற	
அரு்கில.	 மு்கத்திலும்	 ்த்லமுடியிலும்	
இனனமும்	 ்்தபா ியும்	 க்கரளத்தனம்.	
்கணவன	்ச்பாியும்	ம்கள	்சிதரபாவும்	உளகள	
தூங்கிக்	்்கபாண்டிரு்ந்தபார்கள.
	 மூனறு	 மபா்தம்	 	 முனபு	 அவளுக்கு	
விஷயம்	 க்களவிப்்ட்்ட்தில	 இரு்நக்த	
மனசுக்குள	ஒரு	க்களவிக்கு்றி	ஓடிய்டிகய	
இரு்ந்தது.	விஷயம்	கவறு	ஒனறும்	இல்ல.	
்தன	 ம்கள	 ்சிதரபாவின	 ்கபா்தல	 ்சமபா்ச்சபாரம்	
்தபான.	
	 அதுவும்	 ஒரு	 இரவு	 கநெரம்்தபான.	
இக்த	்மபாட்்்ட	மபாடி்தபான.	்ச்பாி	இனறும்	
கவ்ல	 முடிதது	 வரவில்ல.	 ்சிதரபா்தபான	
க்்ச்்ச	ஆரம்்ித்தபாள.
	 “அம்மபா…	 உன்கிட்க்ட	 ்்கபாஞ்சம்	
க்்சணும்…”
	 “எனன	விஷயம்	்்சபாலலு…”
	 ்சிதரபா	 அண்ணபா	 யுனிவர்சிட்டியில	
இ.்சி.்சி	முடிதது	ஒரு	்்பாிய	்கம்்்னியில	
க்சர்நது	 ஒரு	 வருஷம்	 ஆ்கப்க்பா்கி்றது.	
எலகலபாபாி்டமும்	 நெனகு	 ்ழகு்கி்றவள.	
அக்த்சமயத்தில	்்தளிவபானவளபா்கவும்	
இருப்்வள.	
	 “எங்க	 ்கம்்்னியில	 ஒருத்தரகூ்ட	
்ழக்்கம்	அவ்ர…”
	 “எனனடி	 ்்சபாலலக்ற…”	 ்்தற்ற	
மபானபாள	்ச்ந்தியபா.	
	 “ஒண்ணும்	 இல்லம்மபா…	 எங்க	

ஆ்ிஸ்ல	 எஙகூ்ட	 கவ்ல	 ்்சய்ய்ற	
ஒருத்த்ர	நெபான….”
	 “லவவபா?…”
	 “…	ம்..	நெீயும்	எங்க	அப்்பாவும்	லவ	
்ண்ணீங்ககள	அக்தமபா்திபாி்தபான…”	
	 ்சிதரபாவின	 மு்கத்தில	 க்தபான்றிய	
்பாவங்க்ள	்கபாண	இயலபாமல	நெில்வபாளி	
கு்்றவபா்க	இரு்ந்தது.
	 “அப்்பாவுக்கு	்்தபாியுமபா?”
	 “்்தபாியபாது.	 மு்தலல	 உன்கிட்க்ட	
்்சபாலலிட்டு	 ்தபான.	 நெீ்தபான	அப்்பா்கிட்க்ட	
்்சபாலலணும்.”
	 ்ச்ந்தியபாவுக்கு	 ்ச்பாியி்டம்	 ்்சபாலலு	
வது	 என்்்தவி்ட	 ்சிதரபாவின	 நெி்ல்ய	
நெி்னதது	்கவ்லப்்்ட	ஆரம்்ித்தபாள.
	 “் ்யன	யபாரு…?	எனன	்கம்யுனிட்டி?”
	 “நெீயும்	அப்்பாவும்	்கம்யூனிட்டி	் பாரத்தபா	
்கபா்தலி்ச்சீங்க?”
	 “ஏய்..	 ்்தில	 ்்சபாலலு…	 அ்ந்தக்	
்கபாலம்..	கவக்ற	இப்்	்கபாலம்	கவக்ற…”
	 “்கபா்தல	எப்்வும்	ஒண்ணு்தபாம்மபா…”	
	 “நெலலபா	 ்்தில	 க்்சக்ற	 ்சிதரபா…	
நெிஜ	 வபாழக்்்க	 அ்்தவி்ட	 கவ்ற.	 ்கபா்தல	
என்்்தலலபாம்	் பாஸிங	க்ளவுட்்தபான.	ஆனபா	
வபாழக்்்க	 வபானம்	 மபா்திபாி.	 ்ிரம்மபாண்்டம்.	
அது	மு்கத்தில	அ்்றயும்க்பாது	எலலபா	
்கபா்தலும்	்கபாணமபா	க்பாய்டும்…”
	 “நெீயபாம்மபா	 இப்்டி	 ்்சபாலக்ற?...”	
்சிதரபா	ஆ்ச்சரயமபாய்	க்கட்்டபாள.	
	 அவளி்டம்	எனன	் ்சபாலவது?	எப்்டி	
்்சபாலவது.	எ்்த	் ்சபாலவது?	் ்சபாலவ்்தக்	
்கண்டிப்்பா்க	 க்கட்்க	 மபாட்்டபாள.	 க்கட்கும்	
நெி்லயிலும்	இருக்்கமபாட்்டபாள	்கபா்தல.	
்கபா்தல	வயது”
	 ்ச்ந்தியபா	தூணில	நென்றபா்க்ச	்சபாய்்நது	
்்கபாண்்டபாள.	 எ்திபாில	 இரு்ந்த	 மரத்தில	
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இரு்நது	 ்்ற்வ்கள	 ்சில	 அ்கபாலமபாய்	
கூ்ச்சலிட்்டன.	 வபானத்தில	 நெட்்சத்திரங்கள	
மினனிக்	்்கபாண்டிருக்்க	நெிலவு	இப்க்பாது	
்த்லக்கு	 கநெரபா்க	 வ்நது	 இரு்ந்தது.	 ்கீகழ	
இ்றங்கி	 வீட்டிறகுள	 ்்சலலலபாமபா	 எனறு	
கயபா்சித்தபாள.	

------------

 அன்்றக்கு	இரவு	்சிதரபா	் ்சபாலலி	
ய்தறகு	்ி்றகு	்ச்பாியி்டம்	க்்சினபாள.
	 “்சபாி.	 நெபான	 ்பாரததுக்	 ்்கபாள்கிக்றன	
எனறு	 ்சபா்தபாரணமபா்க	 ்்சபாலலிவிட்டு	
்்சனறுவிட்்டபான	 ்ச்பாி.	 அடுத்த	 இரண்டு	
நெபாட்்களில 	்ச ிதரபாவ ின	கூ்ட		கவ்ல	
்்சய்்வ்ன	் ற்றி	வி்சபாபாிதது	வ்நது	விட்்டபான”
	 “நெ்ந்தினி	அவன	 க்ரு	உகமஷ.	
நெபாரத	இண்டியன…”
	 “க்சட்டு	்்யனபா?”
	 “்சி்ந்திக்்கபாரங்களபானனு	்்தபாிய்ல.	
குடும்்ம்	நெம்மூரல	் ்சட்டிலபா்கி	10	வருஷம்	
ஆ்சசு.	் ்சபா்ந்த	வீடு	இருக்கு…	எலலபா்ரயும்	
க்பால	 வியபா்பாரம்்தபான	 உ்றவுக்்கபாரங்க	
எலலபாகம	்பாம்க்	்க்்கம்்தபானபாம்…”
	 “்்யன	எப்்டியபாம்?”
	 “ நெலல 	 ்்யன்தபான . 	 ் ி .இ .	
புர்டக்க்ஷன	முடி்ச்சிருக்்கபான	 ்்சபா்ந்த	
்்தபாழில	 ்்சய்யவும்	 வபாய்ப்பு	 இருக்கு.	
்ரபாம்்	ஆரத்த்டக்்சபான	குடும்்ம்…”
	 அப்க்பாக்த	 ்ச்ந்தியபாவுக்கு	 ்யம்	
வ்நதுவிட்்டது.	மும்்்	ஏபாியபா.	ஆ்சபாரமபான	
குடும்்ம்..	 ்சிதரபாவுக்கு	ஒதது	வருமபா?	
அவர்கள	்கலபா்ச்சபாரம்	எப்்டி	இருக்குகமபா?
	 இரு்த்்த்நது	வரு்டங்களபா்க	க்கரளபா	
வின		மண்ணில	இரு்நது	கவகரபாடு	இங்க	
வ்நது	 இ்ந்த	 ஊர	 ்மபாழியும்	 ்்தபாியபாமல	
இஙகு	 கவ்லக்கு	வ்நது	 ்ச்பாி் ய	 ்பாரதது,	
்கபா்தலிதது	 ்கலயபாணம்	 வ்ர	 எலலபாகம	
நென்றபா்கத்தபாகன	இரு்ந்தது!
	 ்ி்றகு்தபான	்்கபாஞ்சம்	்்கபாஞ்சமபா்க	
எலலபாம்	மபா்றியது.	
	 ்ச்பாி	 இரு்ந்தது	 ்்பாிய	 கூட்டுக்	
குடும்்த்தில..	 எனன்தபான	 ்ச்பாி	 ்பாது	
்கபாப்புக்கு	 இரு்ந்தபாலும்,	 ்ரஸ்்ர	 க்த்வ	
்களுக்்கபா்க	 குடும்்த்தின்ர	 அனு்சபாிததுக்	
்்கபாண்டு	க்பா்க	கவண்டிய்தபாயிறறு.	
	 மு்தலில	் ்றிக்பானது	கவ்ல.	பாிட்்டயர	

ஆன	அப்்பா	அம்மபா	மறறும்	வய்தபான	்பாட்டி	
மறறும்	கூட்டுக்	குடும்்த்தின	இ்தரர்களுக்கும்	
்ச்மதது	க்பா்ட,	் ்றி	க்பானது	மு்தல	சு்த்ந்திரம்.
	 “எனன	 இரு்ந்தபாலும்	 இ்ந்த	 க்கரள	
எபாிக்சபாி	 ்்சமக்டஸ்ட்…	 அடுத்த	 வபாரம்	
எங்க	வீட்டிறகும்	க்சரதது	்்சய்…”
	 ஒவ்வபாரு	 நெபாளும்	 வி்தவி்தமபாய்	
்ச்மயல்தபான…	 ்ி்றகு	 ஒகர	 வரு்டத்தில	
்ச்ந்தியபாவின	அ்னதது	்ச்நக்தபாஷங்களும்	
்்கபாஞ்சம்	்்கபாஞ்சமபாய்	்்றி	க்பாயின.	
்வவகவறு	 ்ச்மயல்கள,	 ்ழக்்கங்கள,	
பூ்ஜ்கள	எலலபாகம	துயரத்்த	வரவ்ழத்தன.	
	 “்பாட்டி்ய	 ஆஸ்்த்திபாிகல	 க்சர்ந	
்திருக்கு.	நெீ்தபான	கூ்ட	இருக்்கணும்”
	 “ரபாமு	 ்சித்தப்்பா	 வீட்டில	 ஊருக்கு	
க்பா்றபாங்க.	 ்்சங்க்ள	 ஒரு	 நெபாலுநெபாள	
்பாரததுக்்கணும்.	”
	 “நெபாங்க	 எலகலபாரும்	 ்கலயபாணத	
்திறகு	க்பாக்றபாம்.	நெீ	வீட்்்ட	் பாரததுக்க்கபா.	
்பாட்டிக்கு	மபாத்தி்ர	்யலலபாம்	குடுத்திடு.	
நெபாங்க	வர	்ரண்டு	நெபாளபாகும்..”
	 “எனனபால	்டி	ஏ்ற	முடிய்ல.	நெபாலு	
்க்்்கட்	 துணி்தபான	 மூணபாவது	 மபாடியில	
்கபாய	்வ்சசுக்டன”	
	 “்நெட்	்்பாியப்்பா	வர	கலட்்டபாகும்.	
வீட்்்ட	பூட்்ட	கவண்்டபாம்”
	 ்க்்ட்சியில	 இரு்தது	 நெபானகு	
மணி	கநெரமும்	க்பா்தபாமல	குடும்்த்திறக்க	
உ்ழதது	உ்ழதது	்தனக்கு	என	எதுவும்	
இலலபாமல	 ்தன	 சுயத்்த	 இழக்்க,	 ்தன	
்ிள்ள்க்ள	 ்கவனியபாமல,	 ்்கபாஞ்சம்	
்்கபாஞ்சமபாய்	 சுயம்	 க்பா்க	 ஆரம்்ித்தது.	
்தனியபா்க	வீடு	்பாரக்்க	்்சபானனபாள.
	 “ப்ளீஸ்	்ச்ந்தியபா…	் ்கபாஞ்சம்	அட்ஜஸ்ட்	
்ண்ணிக்க்கபா…	 இ்்தவிட்டு	 க்பாய்ட்்டபா	
நெமக்கு	உபாி் ம	க்பாய்டும்…”
	 “நெம்	வபாழக்்்கயும்	நெம்	குழ்ந்்த்கள	
வபாழக்்்கயும்	முக்்கியம்	இல்லயபா”
	 எத்த்ன	 க்்சசுக்்கள.	 எத்த்ன	
இழப்புக்்கள.	 ்க்்ட்சியில	 ்சிதரபா	 ்டிப்பு	
முடிதது	 ஒரு	 கவ்லயில	அமரும்க்பாது	
்தபான	 ்சறறு	 நெிம்ம்தியபாயிறறு.	 அ்தறகுள	
இரு்தது	 மூனறு	 வரு்டங்கள	 ்கழி்நது	
க்பானது.	
	 ் ல 	 ்ச ம ய ங ்க ள ி ல 	 ஏ ன	
நெமக்கு	 இப்்டியபாயிறறு.	 வபாழக்்்க	 எனறு	
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க்தபானறும்.	 க்்சபாமல	 க்கரளபாவிகலகய	
வபாழக்்்க	ஆ்கியிரு்ந்தபால	குருவபாயூரப்்்ன	
யும்	 ்பாரததுக்	 ்்கபாண்டு	 ்ச்நக்தபாஷமபாய்	
இரு்ந்திருக்்கலபாகமபா..?	 இஙக்க	 வ்நது	 இ்ந்த	
மனி்தர்களின	்சரக்்கஸ்	கூ்டபாரங்களில	்சிக்்கித	
்தவிதது,	 ்நெபாறுங்கி	 க்பாய்	 இருப்்்்த	
்தவிரத்திருக்்கலபாகமபா….
	 “அ ம் ம பா… 	 நெீ 	 இனனும் 	 ்கீ க ழ	
வர்லயபா?”
	 ்சிதரபா	அ்ரத	தூக்்கக்	்கண்்களு்டன	
வ்ந்தபாள.	 ்ச்ந்தியபாவுக்கு	 மனசு	 இனனும்	
்கனததுக்	்்கபாண்டிரு்ந்தது.	
	 “்சிதரபா…”
	 “்்சபாலலும்மபா…”
	 “உனக்கு	கவண்்டபாம்	்சிதரபா.	இ்ந்தக்	
்கபா்தல	 ்கலயபாணம்	 நெமக்கு	 ஒததுவரபாம	
க்பாய்டுகமபானனு	்யமபா		இருக்கும்மபா”
	 “எனனம்மபா		்்சபாலக்ற…?”
	 “நெீயும்	என்ன	மபா்திபாி	ஒரு	மிஷினபா	
ஆய்டுகவ	்சிதரபா.	்சில	்கபால	்கபா்த்ல	வி்ட	
்நெடுங்கபால	 வபாழக்்்கயின	 ்ச்நக்தபாஷம்,	
சு்த்ந்திரம்	முக்்கியம்.”

	 நெபானும்	 ்கபா்தலி்சசு,வபாழக்்்க்யப்	
்பாரத்த்தபால்தபான	்்சபாலக்றன.	முரண்்பாடு	
்க்ள	 நெி்்றய	 ்ச்ந்திக்்க	 கவண்டும்.	 நெபான	
்கபா்தலில	 ்ஜயி்ச்சபாலும்	 வபாழக்்்கயில	
க்தபாததுட்க்டன. 	 எனகனபா்ட 	 உள	
மனசுக்கு	 ்ச்நக்தபாஷம்	இலலபாம	இரு்தது	
ஐ்நது	வருஷங்களும்	க்பாயி்சசு	உனக்கும்	
அம்மபா்திபாி	ஆ்கிவி்டக்	கூ்டபாது.	அது்தபாம்மபா	
என	்கவனம்…
	 ்ச்ந்தியபா	 ்கிட்்டத்தட்்ட	 அழ	 ஆரம்	
்ிததுவிட்்டபாள.
	 “அம்மபா…	்்கபாஞ்சம்	இரு…”	எனறு	
்சிதரபா	 ்ச்ந்தியபா்வ	 க்தபாளில	 ்சபாய்்நதுக்	
்்கபாண்்டபாள.	
	 “அம்மபா…	 உனகனபா்ட	 ்யம்	 ்சபாி	
யபான்தபாகூ்ட	 இருக்்கலபாம்.	 ஆனபா	 	 நெபான	
உன	 ்்பாண்ணு,	 உனக்்கிரு்ந்த	 ்்தபாியம்	
எனக்கு	இனனும்	அ்தி்கமபா்ககவ	இருக்கு.	
எ்்தயும்	 ்சமபாளிக்்கலபாம்.	 நெம்்ிக்்்க	
இருக்கு.	எ்தறகும்	க்பாரபா்டலபாம்.	்்தபாியம்	
இருக்கு	.கூ்டகவ	என	்டிப்பும்	இருக்கு…	
முக்்கியமபா	நெீயும்	அப்்பாவும்	இருக்்கீங்க…”
	 ்சிதரபா	்்தபா்டர்ந்தபாள.
	 “்கபா்தல	 ்ச்நக்தபாஷம்்தபான.	 வபாழக்்்க	
்கஷ்டம்்தபான	 ஆனபா	 ்கஷ்டத்்தயும்	
்கபா்தகலபா்ட	எ்திர்்கபாளளலபாம்.	மனசு	விரும் ி்	
க்பாரபாடினபா	 க்பாரபாட்்டத்தின	 அ்டரத்தி	
கு்்றஞசுடும்.	நெபான	்சவபா்ல	எ்திர்்கபாளளத	
்தயபார.	நெலலது	நெ்டக்கும்	என்து	நெம் ி்க்்்க.	
ஒருகவ்ள	 நெ்டக்்கபாம 	 க்பானபாலும்	
்கவ்லப்்்டபாமபா	 எ்திர	 ்்கபாளளணும்.	 என	
வபாழக்்்க்ய	 நெபான	 நெலலவி்தமபாகவ	 எ்திர	
்்கபாளளப்	க்பாக்றன	அம்மபா”
	 “்சிதரபா…”
	 “முரண்்பாடு்கள	வரும்்தபான.	்கலபா்ச்சபார	
கமபா்தல்கள	 இருக்கும்்தபான.	 க்லனஸ்	
்ண்ணித்தபான	 ஆ்கணும்…	 ்ச்நக்தபாஷமபா	
ஒதது்கிட்்டபா	 எதுவுகம	 ்கஷ்டமில்ல.	 நெபான	
எலலபாததுக்கும்	்தயபார்தபாம்மபா…”
	 ்சிதரபா	்தி்டமு்டன	க்்சினபாள.	
	 நெிலபா	் ்கபாஞ்சம்	் ்கபாஞ்சமபா்க	கமற்கில	
இ்றங்கிக்	 ்்கபாண்டிரு்ந்தது.	 ்்ற்வ்களின	
்சத்தம் 	 மறு்டியும் 	 க்கட்்க 	்்க பாஞ்ச	
கநெரத்தில	 ்கிழக்்கின்கீழ	வபானம்	்வளுக்்கத	
்்தபா்டங்கிடும்	முன	்சிதரபா	்ச்ந்தியபா	இருவரும்	
்டியில	இரு்நது	இ்றங்கினர.	.																				n

உணர்வுகள்

ைதார்த்வதகைவள எல்்தாம்
ைதாைிக் கைடடிக்்கைதாணடு,
்தார்வைவய ம்டடும்
உதிர்த்துப ்்தாகைி்தா்ய...

ைிவதக்கைத் ்தைிநத
உன் ைிழிகைளுக்கு
அறுைவடச ்்சயயத்
்தைியைில்வ்்ய...

உள்ளத்தில் ைிவளநது
உதிர்கைின்்ன
எநதன் உைர்வுகைள்...

அ்றிய மதாடடதாயதா?
அ்றிய மறுக்கைின்்தாயதா?

 ்்சல்வம் ்ப்ிய்சாமி
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கூடு ்தாை்மன்று
ைிடடுப ்ிைிைதுமில்வ்
சுமக்கை மறுப்தும் இல்வ்
தன்ன்ஙகைருததா தநவத..

 – ஜைைி

ததாயுக்கும் ்்சயுக்கும்
மடடு்ம கைிவடக்கைி்து
்மதாழிகைள் இல்்தாமல்
ைிழிகைளதால் ்்சும்ைைம்

 – ்சபா ்ப்ம்பலூர்

ைிழி்யதாைம் ைழிந்ததாடும்
கைணைணீர்த் துளிகைள்
மன்ததாடு ்்சுகைின்்ன
நெின் நெிவனைவ்கைவள

 – கான் ்சாகதிப்

அதிகைதாவ் ைதா்சலில்
ைவளநது ்நெளிநது ்்சல்கைி்து
அழகைதாகை ்கைதா்மிடும்
்்ணைின் கைைம்

 - ்சாண்டில்யன் விதவகாை்நதன்

்ைளிக் கைதாடடதா அன்பு
்ைர் இருநதும் ்்னில்வ்
உைர்த்ததாத உைர்வுகைள்
உைிவமவயப ்்றுைதில்வ்.

 - ் நெல்னல அன்புடன் ஆை்நததி

உன் ஞதா்கைஙகைவள
துவடத்து எ்றிகைி்்ன்
அழுக்கு நெணீைில்
ஆயிைம் ்்சநததாமவைகைள்

 - ் ாஜூ ஆத்ாககதிய்சாமி 

்மகை ்ைடிபபு
எப்டி மதா்றியிருக்கைக் கூடும்
்னிச ்சதாை்தாய
அைள் கூநதலில்.

 - னவனக பா்ததி

கைதான்தாய கைிடக்குது மனம்
உன் ்நெஞ்்சதாைம் ்சதாய்ை
்தடி்ய ்ததாவ்கைின்்ன ைிழிகைள்
நெணீ ைரும் ்தாவதயில்

 – அைிஷ்நெதிர்மல்

தி்வமகைள் முடஙகைியது
கைிவடக்கைதாத இடத்தில்
குழநவதயின் ைிவளயதாடடில்
உவடயதாத  மணகுடில்

 – கவிஞர் கார்கவி 

கைதாதலின் கைதவுகைவளத்
தடடி முயற்சறிக்கைி்்ன்.
பூடடுகைவளச ்சைி்தார்த்து ைிடடு
திரும்புகைி்து கைதாதல்.

 - நெல முததுகருப்ப்சாமி

உன்னிடம் என் நெிவனைிவன
ைிடடுச ்்சல்கைி்்ன்
மறு முவ் ்தார்க்கை
்த்திைமதாய தநதுைிடு!

 - வா.்சண்முகம்

மவழ ்ைணடி
நெடக்கைி்து ்ிைதார்த்தவன
குவட்யடுத்துச ்்சல்கைி்தாள்
நெம்்ிக்வகையுடன் ்சறிறுமி

 – எம். ்சாகுல் ஹமீது 

கைனவுகைள் என்வன
உநதித் தள்ளியது
ைிடியலில் ைநது
ைிழுநது கைிடக்கைி்்ன்.

 – இயற்னகககாதலி ்ஞ்சிைி

வகையில் ஒடடியது
மகைைநதத் தூள்கைள்
ைிைல்கைளில் இருநது
ைிடுதவ்யதானது ைணைத்துபபூச்சறி
 
 – இ்ா.கவிதா, ததிண்டுககல் 
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 ‘ ‘அ ம் ம பா . . . ்கீ ் ர க் ்க பா பா ி	
வ்நதுருக்்கபா...	 எனறு	 ்சத்தமபா்கக்	 ்கத்திய	
்டிகய	 புத்த்கங்க்ள	 ்்யில	 அடுக்்கி	
்வததுக்	்்கபாண்டிரு்ந்த	ம்கள	்கமலி்யப்	
்பாரதது	 ‘நெீ	ஸ்கூலுக்குக்	்கிளம்பு...’’	 எனறு	
கூ்றிவிட்டு	 வபா்சலுக்கு்ச	 ்்சன்றபாள	 சும்தி,	
்தன்னவி்ட	வய்தில	மூத்த	்கீ்ரக்்கபார	
அம்மபாவி்டம்	 ‘நெீங்க	 எங்கயிரு்ந்தம்மபா	
வபாபாீங்க...	 வீடு	 எங்க	 இருக்கு...’’	 எனறு	
க்கட்்டபாள		சும்தி.	‘இக்தபா	் ினனபாடி	் ்தருவுல	
ம்மபா..	 ்க்்ட்சீல	 ஒரு	ஆலமரம்	இருக்கும்..	
அதுக்கு	 அடுத்த	 ்கபாம்்வுண்டுக்கு	 உளள	
இருக்கும்மபா	எங்க	வீடு...	என்ற	்கீ்ரக்்கபார	
அம்மபா்வ	கயபா்ச்னயு்டன	்பாரதது	
விட்டு,	‘‘்சிலல்்ற	இலலம்மபா...	நெபா்ளக்குத	
்தகரன..’’	என்ற	சும்தி்யப்	்பாரதது	 ‘அ்ட..	
்ரவபா	 	இலலம்மபா...எனறு	கூ்றி	நெ்ட்ந்தபாள		
்கீ்ரக்்கபார	அம்மபா
	 ்கீ்ர்ய	எடுதது	அடுக்்க்ளக்குள	
்்சன்றவள	 ம்களுக்கு	 க்தபா்்ச	 வபாரததுக்	
்்கபாண்க்ட	 ‘இ்ந்தக்்கபாலப் 	 ் ிள்ள	
்களுக்கு	அ்றிவு்ர	்்சபானனபாகல	்ிடிக்்கி்ற	
்திலகல...	அதுவும்	இ்ந்த	்கமலி	இருக்்கபாகள..	
யபாருக்கும்	 மபாியபா்்தகய	 	 ்்கபாடுக்கு்ற	
்த ிலல. . . 	எடுத்்த்றிஞசுப்	க்சு்றபா. . .	
மன்திறகுளகளகய	 க்்ச ிக்்்கபாண்டு	
ம்களுக்கு	க்தபா்்ச	வபாரததுக்		் ்கபாடுத்தபாள.
	 ‘‘்சீக்்கிரம்	 ்சபாப்்ிடு...	 அப்்பா	 ்ரடி		
யபாயிட்்டபாங்க...’’
	 ‘‘்கமலி	் ரடியபா......’’	அப்்பாவின	குரல	
க்கட்்டதும்	‘‘வகரம்ப்்பா...	்கத்தபா்தீங்க...’’னனு	
்்சபாலலிக்்கிட்க்ட	் ்்ய	எடுததுக்்்கபாண்டு	
‘‘்்..மபா’’	 எனறு	 வபா்சலுக்கு	 ஓடினபாள.	
‘‘சும்தி..	வகரன..’’	.்கணவனுக்கும்	ம்களுக்கும்	
்்கய்்சததுவிட்டு	உளகள	வ்ந்தபாள		சும்தி.

		 ்ளளி	 முடி்நது	 வீடு	 ்திரும்்ிய	
ம்களுக்கு	 ்சிறறுண்டி	 ்்கபாடுததுவிட்டு	
‘‘நெபாம	 இனனிக்கு	 ்வளியில	 க்பாயிட்டு	
வரலபாம்.. . 	 வபா. . ’ ’ 	 எனறு	 ்கமலி்ய	
அ்ழததுக்்்கபாண்டு	 ்வளிகய	 இ்றங்கி	
நெ்ட்ந்தபாள	 ‘‘எனனம்மபா	 வண்டி	இலலபாம..	
எங்க	க்பாக்றபாம்...’’	
	 ‘‘சும்மபா	 ்்கபாஞ்ச	 கநெரம்	 வபாக்்கிங...’’	
என்றவபாறு	அடுத்தத	 	்்தரு்வ	கநெபாக்்கிக்		
கூட்டி்ச	 ்்சன்றபாள.	 ஆலமரததுக்குப்	 ்க்்கத	
துக்கு	 ்கபாம்்்ௌண்டில	 ்சிறு	 ்சிறு	 வீடு்கள	
வபாி்்சயபா்க	இரு்ந்தன.	க்தடிக்்்கபாண்க்ட	
வ்நது	 ஒரு	 வீட்டின	 முன	 நெினறு	 அம்மபா	
என்ற்ழத்ததும்	 உளகள	 கவ்லயபாயிரு்ந்த	
்கீ் ரக்்கபார	 அம்மபா	 ்்க்க்ளதக்ச்லயில	
து்்டத்த்டிகய	்வளிகய	வ்நது	இவர்க்ள	
்பாரதது	 ஆ்ச்சபாியதது்டன	 ‘‘வபாங்க	 வபாங்க	
வபாங்க....	 எனனம்மபா	இ்ந்த	 ்க்்கம்...’’	 எனறு	
்ர்ரப்பு்டன	நெபாற்கபாலி்ய	இழுததுப்க்பாட்டு,		
‘‘வபாங்கம்மபா..உக்்கபாருங்க..	 வபா	 ்பாப்்பா..	
உக்்கபாரு	்தங்கம்.’’	எனறு	உ்்சபாித்த	்கீ் ரக்்கபார	
அம்மபா்வயும்	 அ்ந்த	 வீட்்்டயும்	 மபா்றி		
மபா்றிப்	்பாரத்தபாள		்கமலி.	‘இங்க	ஏன	அம்மபா	
கூட்டிட்டு	 வ்ந்தபாங்க...	 அவளுக்கு	 ஒனறும்	
புபாியவில்ல...
	 சும்மபா்தபான...	்கபா்லயிகல	்சிலல்்ற	
இலலனனு	்்சபானகனனிலல...	அ்தக்			குடுத	
துட்டு	 அப்்டிகய	 உங்க்ள	 ்பாததுட்டு	
க்பாலபாம்னு	வ்நக்தபாம்...’’
	 அம்மபா்வப்	 ்பாரத்த்டி	 அ்ம்தி	
யபா்க	 உட்்கபார்ந்திரு்ந்தபாள	 ்கமலி.	 ‘‘எனன	
்சபாப்்ிடு்றீங்கம்மபா..	்கபா்ி..	்ல்கபாரம்..	
்பாப்்பாநெீ	 எனன	 ்சபாப்புடு்ற	 ்்சலலம்...	
எனறு	அன்்பாழு்கக்க்கட்்டபார	்கீ்ரக்்கபார	
அம்மபா.

  

       -  
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	 ‘‘ஒண்ணும்	 கவணபாம்மபா....’’	 எனறு	
சும்தி	 ்்சபாலல்ச	 ்்சபாலல	 ்கபா்ி,	 மிக்்சர		
்்கபாய்யபாப்்ழம்	்வட்டிக்	்்கபாண்டு	வ்நது	
்வத்தபார	.
	 ‘ ‘அம்மபா 	 இனன ிக்கு 	 எனக்கு		
ஃ்ஸ்ட்		ப்்ரஸ்...’’	வபா்சலில	க்கட்்டது	ஒரு		
குட்டிப்	்்ண்ணின	குரல...
	 இவர்க்ள	 ்பாரத்தவு்டன	 ்திரு	
்திரு்வனறு	 விழித்த்டி	 ்மலல	 உளகள	
நு்ழ்ந்தபாள		அ்ந்தப்	் ்ண்.	்கமலி்ய	வி்ட	
இரண்டு		வயது	்சி்றியவளபா்க	இருப்்பாள.
	 ‘‘என	 ்க்்ட்சிப்	 ்்பாண்ணும்மபா..
்்சலவி....	என	்்பாிய	்்யனும்	இன்னபாரு	
்்பாண்ணும்	டியூஷன		க்பாயிருக்்கபாங்கம்மபா.	
அவங்க	 அப்்பா	 கூலி	 கவ்லக்குப்	
க்பா்றபாரும்மபா . . . . 	இவளுக்கு	எக்தபா	
க்பாட்டினனு	் ்சபானனபா...’’	
	 அ்ந்தக்	 குட்டிப்்்ண்	 குறுக்்கிட்டு	
‘‘்கட்டு்ரப்	க்பாட்டிம்மபா...’’	எனறு		் மலலக்	
கூ்றினபாள.	
	 ‘‘இவங்க	 நெபான	 ்கீ்ர	 குடுக்கு்ற	
மபாடிவீட்்டம்மபா...	 அவங்க	 ்்பாண்ணு	
்கமலி...	அம்மபா	கூ்றிக்்்கபாண்டு	இருக்கும்	
க்பாக்த	 ‘‘வணக்்கம்மபா...வணக்்கமக்்கபா..’’	
எனறு	 வணங்கிய	 குட்டிப்்்ண்்ண	
வியப்பு்டன்பாரத்தபாள		்கமலி.
	 நெலலபா		் டிக்்கி்றம்மபா.	இவ்தபான	் மபா்த	
கரஙக்	டீ்ச்சரங்க	எலலபாம்	்பாரபாட்டுவபாங்க...	
எனறு	் ்ரு்மயபா்க்ச	் ்சபானனபார	்கீ் ரக்்கபார	
அம்மபா.
	 சும்தி	 அவ்ள	 அரு்கில	 அ்ழதது	
அனபு்டன	்த்ல்ய	வருடிக்	்்கபாடுத்தபாள.	
‘‘்சபாிம்மபா	 நெபாங்க	 ்கிளம்புக்றபாம்.	 எங்க	
வீட்டுக்கு	 ஒருமு்்ற	வபா	 	 ்்சலவி’’	 எனறு	
கூ்றிக்்்கபாண்க்ட	எழு்ந்தபாள	சும்தி.்கமலியும்	
்மலல	எழு்நது	அ்ம்தியபா்க	நெின்றபாள
	 ‘‘்்சலவி	 அம்மபா	 ்கிட்்ட	 ஆ்சிரவபா்தம்	
வபாங்கிக்க்கபா...’’	 எனறு	 அவள	 அம்மபா	
கூ்றியவு்டன	 சும்தியின	 ்கபாலில	 விழு்நது	
வணங்கினபாள		அ்ந்தக்குட்டிப்	் ்ண்.	‘‘அ்ட..	
்டபா..	எழு்ந்திபாிம்மபா..	நெலலபாப்	 	்டி...	்்பாிய	
ஆளபா		நெீ	வரணும்...’’	எனறு	அவள	முது்கில	
்தட்டிக்்்கபாடுத்தபாள		சும்தி.
	 ‘‘வபா.	 ்கமலி	 க்பா்கலபாம்..	 எனறு	
கூ்றிக்்்கபாண்டிருக்கும்	 க்பாக்த	 ்கமலி	
்சட்்்டனறு	்கீ்ரக்்கபார	அம்மபாவின	்கபாலில	

விழு்நது	வணங்கினபாள.	்கீ்ரக்்கபார	அம்மபா	
்்த்றிப்க்பாய்	‘‘்பாப்்பா..	எனன்டபா	இது..	நெீ	
நெலல	 ம்கரபா்சியபா	 	 இருப்்...’ ’ 	 எனறு	
அவ்ள	 எழுப்்ி	 ்கனனத்்த	 வழிதது	
்நெட்டி	மு்றித்தபார.
	 மு்கத்த ில 	 எ்ந்த 	 ்சலனத்்தயும்	
்கபாட்்டபாமல	ம்க்ள		அ்ழததுக்்்கபாண்டு	
்வளிகய	நெ்ட்ந்தபாள		சும்தி.	்தன		ம்க்ள	
எப்்டி	 ்திருததுவது	 எனறு	 கயபா்சிததுக்	
்்கபாண்டிரு்நக்தபாகம.	 ்தன	 	 அணுகுமு்்ற	
்சபாியபானது்தபான	 எனறு	 ்தன்னத	 ்தபாகன	
்பாரபாட்டிக்்்கபாண்்டபாள	சும்தி.
	 மறுநெபாள 	 ்கபா்ல	 	 ‘ ‘அம்மபா . . .
்கீ்ரக்்கபார	அம்மபா	வ்ந்திருக்்கபாங்கம்மபா...’’	
எனறு	 குரல	 ்்கபாடுதது	 விட்டு	 ்ளளிக்கு	
்கிளம்்ிக்்்கபாண்டிருக்கும்	 ம்க்ள	 புனன	
்்கயு்டன	 ்பாரதது	 விட்டு	 வபா்சலுக்கு்ச	
்்சன்றபாள		சும்தி.																																				n
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