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	 அன்பார்ந்த	வபாசக	நெஞசஙகளுக்கு	
வணக்கம்!

	 கபா்தலைக்	 நகபாண்பாடுவவபாபாின	
மபா்தமிது.	கபா்தல்தபான		எத்தலை		அழகபாைது!	
மகததுவம ி க்கது ! 	இல்தப் 	் பா்பா்த	
கவிஞரும்	்தபாவைது?		கபா்தைபால	இ்ந்தப்	பூமி	
அழகபாகும்.	உணரவுகள்	நமனலமயபாகும்.	
இ்ந்த	 உைலகவய	 உயிரப்பு்ன	 இயஙகச்	
நசயவதும்	கபா்தல்தபான.	கபா்தலிததுப்	்பார!	
்பாரப்்ந்தலைபாம்	அழகபாகக்	கபாடசியளிக்கும்.	
்தனலைவய	கபா்தலிப்்வன	உைலகவய	
கபா்தலிப்்பான.	்தன	குடும்்தல்த	வெசிப்்வன	
மக்கலள	வெசிப்்பான.	்தன	ந்தபாழிலைக்	
கபா்தலிப்்வன	முனவைற்றம்	அல்வபான.	
்தன	 உலழப்ல்க்	 கபா்தலிப்்வன	 உயர	
வல்வபான.புத்தகஙகளக்	 கபா்தலிப்்வன	
அ்றிலவக்	 நகபாள்மு்தல	 நசயவபான.
இயறலகலயக்	கபா்தலிப்்வன	வளஙகலளப்	
ந்றுவபான.	இல்றலயக்	கபா்தலிப்்வன	
வரஙகலளப்	ந்றுவபான.	ஆ்தைபால	 கபா்தல	
நசயவீர!

	 ென்றி!	
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You	will	never	feel	truly	satisfied	by	work	until	you	are	satisfied	by	life-	Heather	Schuck
வபாழக்லகலய		்திருப்்தியபாக	லவததுக்	நகபாள்ளக்	கூடிய	ஒருவருக்வக	நசயயும்	ந்தபாழிலும்	
்திருப்்தி	்தரும்.
       -	ஹீ்தர	ஷூக்

   

 என		அலுவைக	வெரஙகள்	எைக்கு	
மகிழச்சியபாை்தபாகவும்	 ெில்றவபாை்தபாகவும்	
இருக்க	வவணடும்	எை	ெபான	எத்தலை	முல்ற	
முயன்றபாலும்	 அது	 ்ர்ரப்்பாை்தபாகவும்	
்பாதுகபாப்்ற்ற்தபாகவும்,	 ்ிரச்லை	 மிக்க	
்தபாகவுவம		இருக்கி்றது.	
	 வவலையின	 ்ளு	 ஒரு	 பு்றம்	
அழுததுகி்றது	 என்றபால,	 வமை்திகபாபாியின	
விரட்ல	 மறுபு்றம்	 நெருக்குகி்றது.	 ஒரு	
வெரம்	 ெட்பாகத	 ந்தபாிகி்றபாவர	 எனறு	
நகபாஞசம்	 இயல்பாக	 இரு்ந்தபால,	 மறு	
வெரம்	 எலைபாவற்றிறகும்	 வசரதது	உணடு	
இலலைநயனறு	 ஒரு	 வழி	 ்ணணி	
விடுகி்றபார.	 அவலரப்	 புபாி்நது	 நகபாள்வது	
ஒரு	 பு்திரபாக	 இருக்கி்றது	 என்றபால,	
அவர	 நசபாலலும்	 குல்றகள்	 பூ்தபாகரமபாக	
மைதுக்குள்	 புக,	 ந்தபா்ர்நது	 வவலையில	

ெீடிக்க	 முடியுமபா	 என்ற	 அச்சமும்,	 இ்ந்த	
வவலை	இலைபாவிட்பால	எனை	நசயவவன	
என்ற	்தவிப்பும்	்தபாழவு	மைப்	்பானலமயில	
்திைம்	்திைம்	துவளச்	நசயகி்றது.		
	 ஒரு	 ெபாளின	 ந்ரும்	 ந்பாழுதுகள்		
அலுவைகம்	 சபார்நவ்த	 இருக்க,	 அஙவக	
ந்தபாறறும்	 ்ர்ரப்பும்	 ்்்்ப்பும்	
வீடடிலும்	 ெிம்ம்தியபாக	 இருக்க	 முடிய	
விலலை.	இது	் ைரும்	அலுததுக்	நகபாள்வது.
	 ந்பாதுவபாக	 ெபாம்	 எனை	 நசயது	
விடுகிவ்றபாம்	 என்றபால,	 ெபாம்	 ்பாரக்கும்	
வவலை	 ்தபான,	 ெம்	 வபாழக்லகக்கு	 ஒரு	
அரத்தம்	 நகபாடுக்கக்	 கூடியது	 எனறு	
எணணுகிவ்றபாம்.	 ெபாம்	 யபார,	 ெம்	 ம்திப்பு	
எனை,	 சமுகத்தில	 ெம்	அ்ந்தஸ்து,	இப்்டி	
எலைபாவம	 ெம்	 வவலைலய	 சபார்நதுள்ளது	
எனறு	் ிடிவபா்தமபாக 		ெம்புக ிவ்றபாம் .	

Dr. 
(International Life Coach – Mentor – Facilitator)(International Life Coach – Mentor – Facilitator)
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குடும்்த்திறகபாகத	்தபாவை	என	வவலையின	
சிரமஙகலள	சகிததுக்	நகபாள்கிவ்றன	எனறு	
எணணி	வீடடிலும்	ெிம்ம்தி	இலைபா்த	சூழலை	
உருவபாக்கி	 விடுகிவ்றபாம்	 .	 உணலமயில	
வீடு	என்து	ெ்ந்தவைம்	வ்பான்றது.	அல்த	
அலுவைகப்	 ்ளுவவபாடு	 இலணக்கபாமல,	
உ்றவுகவளபாடு	 இணக்கமபாக	 ெிம்ம்தியபாக	
வபாழ	முற்டும்	வ்பாது,	மைம்	வலுப்ந்றும்.	
சுய	 மபாியபால்த	 ஏற்டும்.	 ம்திப்பு	 உயரும்.	
வபாழக்லக	வசப்்டும்.மகிழச்சி	மைரும்.
		 கலலுக்குள்	 இருக்கும்	 வ்தலரக்கும்	
உணவளிப்்வன	 இல்றவன. 	 இது	
அலைவரும்	அ்றி்ந்த	ஒனறு.	ஒரு	ஜனைல	
மூடிைபால	 ஒரு	 க்தவு	 ்தி்றக்கும்	 இது		
நஹைன	 நகலைர	 கூறறு.	 சூழல	 இனறு	
எப்்டி	 இரு்ந்தபாலும்	 விலரவில	 எலைபாம்	
சபாியபாகி	 விடும்	 எனறு	 மு்தலில	 உஙகள்	
மீதும்	உஙகள்	வபாழக்லக	மீதும்	ெம்்ிக்லக	
லவயுஙகள்.
	 உஙகளுல்ய	 வமை்திகபாபாிலயப்	
புபா ி்நது 	 நகபாள்ள	 முடியவ ிலலை	
எனகி்றீரகள்.	உணலமயில,	்தனைி்ம்	
வவலை	நசய்வரகளி்ம்,	சிறு	
ந்பா்றியபாகத	ந்தபாிகி்ற	்தி்றலமலய	
அல்யபாளம்	 கணடு,	 சி்ற்ந்த	

முல்றயிவை	அல்த	அவர	அல்யபாளமபாகவவ	
மபாற்றக்	கூடிய	வலைலம	்ல்த்தவவர	ஒரு	
வ்தர்ந்த	 ெிரவபாகியபாக	 வசபா்ிக்க	 முடியும்.	
உஙகளுல்ய	 வமை்திகபாபாி	 மை்தளவில	
அப்்டிப்	 ்ட்வரபாக	 இருக்கைபாம்.	 அவர	
வ்சும்	 முல்றயின	 வலலிைம்	 ்தபாணடி	
அவபாின	 உணலமயபாை	 ்தனலமலய	
அல்யபாளம்	 கபாண	 முடிகி்ற்தபா	 எனறு	
்பாருஙகள். 	 அலைது	 அல்த	 அப்்டி	
ெலை	 முல்றயில	 அல்யபாளப்	 ்டுத்த	
முயலுஙகள்.	 ஏநைன்றபால	 சூழல	 எப்்டிப்	
்ட்்தபாக	இரு்ந்தபாலும்	ெம்	மை	ெிலைலய		
ெபாம்	 ்பாதுகபாததுக்	 நகபாள்வதும்,	 ெம்	
அலம்திலய,	 உறசபாகதல்த,	 மகிழச்சிலய	
இழக்கபாமல	இருப்்தும்	வபாழக்லகயில	மிக	
மிக	அவசியமபாைது.
	 ெம்முல்ய	 ்ிடி	 யபாபாி்வமபா	இருக்	
கி்றது,	 அவரகள்	 ெம்லம	 அெியபாயத்திறகு	

    |5



  6|

வல்தக்கி்றபாரகள்	எனறு	எணணும்	வ்பாது	
ெபாம்	லகயபாைபாகபாத்தைமபாக	உணருவவபாம்.	
இயபாைபாலம	 ்தலை	தூக்கும்.	இது	 ெம்லம	
வமலும்	 நசயலிழக்கச்	 நசயயுவம	 ்தவிர,	
எ்ந்த	 வி்தத்திலும்	 ெனலம	 நசயயபாது.	
இதுவவ	ெம்மீது	அவருக்கு	எனை	வகபா்ம்	
இருக்கப்	வ்பாகி்றது.	சிை	வெரம்	ென்றபாகத	
்தபாவை	இருக்கி்றபார.	ஏவ்தபா,	வவலைப்	
்ளுவில	 இப்்டி	 ெ்்நது	 நகபாள்கி்றபார	
வ்பால	 எனறு	 ெிலைக்கும்	 வ்பாது,	 இல்த	
எப்்டி	 சபாி	 நசயயைபாம்	எனறு	ந்தளிவபாக	
சி்ந்திக்க	முடியும்.	ந்தளிவபாை	சி்ந்தலைவய	
ந்தளிவபாை	்தீரலவத	்தரும்.
	 ஒரு	 ரபாஜபா	 ்தைக்குப்	 ்ின	 ெபாடல்	
ஆளப்	வ்பாகி்ற	்தனனுல்ய	மகன	ெபாடடின	
இளவரசனுக்கு	கலவி	கற்ிப்்்தறகு	வ்தர்ந்த	
குரு	 வவணடும்	 எனறு	 அ்றிவிக்கி்றபார.	
அர சலவ 	 குரு 	 என்றபால 	 ச பா்த பா ரண	
விஷயமபா,	ெபாடடில	உள்ள	மபாவமல்தகளும்	
அ்றிஞரகளும்	 விணணப்்ிக்கி்றபாரகள்.	
சல்	 கூடியது.	 அரசரும்	 அலமச்சரகளும்	
ம்ந்திபாிகளும்	 ஒரு	 பு்றம்	 வீற்றிருக்க,	
்தைக்குத	 ்தபான	 இ்ந்த	 ்்தவி	 கில்க்கும்	
எை	 ஆரவமபாய , 	 கற்ற்ற ி ்ந்தவரகள்	
்ைரும்	 மறுபு்றம்	 கூடியிரு்ந்தைர.	 அரசர	
அவரகளுக்கு	ஒரு	வ்பாடடிலய	அ்றிவித்தபார.	
வ்பாடடியில	நவல்வருக்கு	அரசலவ	குரு	
்்தவி	 மடடுமலை,	 ந்பானனும்	 ந்பாருளும்	
கூடு்தல	்பாிசபாக	அள்ளிக்	நகபாடுக்கப்	்டும்	
எை	அ்றிவிக்க	சல்	ஆரவபாரப்	்ட்து.
	 சபாி	வ்பாடடி	எனை?!
	 வ்பாடடி	வவந்றபானறுமிலலை.	
அவ்தபா	ந்தபாிகி்றவ்த..,	அ்ந்த	ந்பாிய	பூடடு..	
அது	கணி்த	முல்றயில	 ்தி்றக்கக்	கூடியது.	
அ்ந்தப்	 பூடல்	 இப்வ்பாது	 ்த ி்றக்க	
வவணடும்.
	 அ்றிஞரகளும்	வமல்தகளும்	ஒன்றன	
ி்ன	ஒன்றபாக	பூடல்த	்தி்றக்கச்	நசன்றைர.	

எனநைனைவவபா	 கணக்குப்	வ்பாட்ைர.	
வமலும்	 கீழும்	 ்பாரத்தைர.	 உடகபார்நது	
வயபாசித்தைர.	 ெினறு	 வயபாசித்தைர.	 எனை	
நசயதும்	அ்ந்தப்	பூடல்த	்தி்றக்கவவ	
முடியவிலலை.	இவ்தபா	ஆயிறறு.	அத்தலை	
வ்ரும்,	 முடியவிலலை	 எனறு	 வசபார்நது	
உடகபார்ந்தபாயிறறு.	 இனனும்	 ஒவர	 ஒருவர	
மடடும்	 ்தபான	 மிச்சம்,	 கூட்ம்	 முழுதும்	

அவலரவய	 ்பாரததுக்	 நகபாணடிருக்க	
அவர	 மிக	 மிக	 ெி்தபாைமபாய…	 எ்ந்த	 ஒரு	
்்தற்றமுமிலைபாமல,		பூடல்		நெருஙகுகி்றபார.	
அவர	 பூடல்	 உறறுப்	 ்பாரக்கி்றபார..	 ஒவர	
ஒரு	 நெபாடி…	 பூடல்	 சடந்னறு	 ்தி்ற்நது	
நவற்றிப்	புனைலக	பூக்கி்றபார.
	 லக	 ்தட்லும்	 ்பாரபாடடும்	 மலழ	
நயைப்	ந்பாழிய,	ரபாஜபா	அவலர	மபாியபால்த	
நசயது	அரச	குரு	் ்தவிவயபாடு	ந்பானலையும்	
ந்பாருலளயும்	் பாிசபாக	அள்ளி	வழஙகுகி்றபார.	
	 மற்ற	 வமல்தகளும்	 அ்றிஞரகளும்	
அவலர	சூழ்நது,	எனை	மபாயம்	நசய்தீரகள்	
எஙநகளுக்நகலைபாம்	்தி்றக்கவவ	நசயயபா்த	
பூடடு,	 ஏவ்தபா	 ம்ந்திரத்திறகுக்	 கடடுப்	
்ட்து	வ்பாை	எப்்டி	உஙகளுக்கு	மடடும்	
ஒரு	 நெபாடியிவை	 ்தி்ற்ந்தது	 எை	 வியப்பும்	
ஆரவமுமபாக	விைவுகின்றைர.
	 அவர	 நசபாலகி்றபார,	 ெபான	 பூடல்	
்தி்றக்கவவ	இலலை!
	 அப்்டிநயன்றபால…!!!
	 அப்்டிநயன்றபால..	 அ்ந்தப்	 பூடடு	
பூட்ப்	்்வவ	இலலை.!!!.
	 எனை	நசபாலகி்றீரகள்?!
	 ஆம்!.	எ்ந்தப்	பூடடிறகும்	ஒரு	சபாவி	
உணடு.	 அப்்டி	 இலலைநயன்றபால	
அ து 	 பூ ட ் ப் 	 ் ் வ வ 	 இ ல ல ை	
என்ல்த	 அ்றி்ந்தவன	 ெபான.	 அ்தைபால	
ெீஙகள்	 அத்தலை	 வ்ரும்	 முயனறும்	
்தி்றக்கவிலலைநயைில	 ெிச்சயம்	 அது	
பூட்ப்	 ்டவ்	 இருக்கபாது	 எை	 பூடல்	
உறறு	 வெபாக்கிவைன.	 ெபான	 ெிலைத்தது	
சபாி.	அது	பூட்ப்	்்வவ	இலலை.	உ்ன	
்தி்ற்நது	விடவ்ன.எனகி்றபார.
	 இ்ந்த	 கல்த	 எனை	 நசபாலகி்றது?!	
அது	 எப்்டி	 பூட்ப்	 ்்பா்த	 க்தவவபாடு	
இத்தலை	 வ்ர	 வ்பாரபாடிைபாரகள்	 எனறு	
வ்தபானறுகி்ற்தபா?!			
	 ெபாம்	ெிலைத்த	வலகயில,	விலரவில	
நசலை	 ஏதுவபாய	 விபாியத	 ்தி்ற்ந்திருக்கபா்த,	
மூடிய	 ெிலையில	 இருக்கும்	 எ்ந்தக்	
க்தலவயும்	பூடடு	வ்பாடடு	பூடடிய,	்தி்றக்க	
இயைபா்த	 க்தவபாகத்தபாவை	 ்பாரக்கிவ்றபாம்.	
ெ ம்முல்ய 	 ் ர் ரப்் ி ல 	 இலைபா்த	
சபாவிலய	 வ்தடி	 அலைகிவ்றபாம்.	 பூட்ப்	
்டடிரு்ந்தபாலும்	அ்தறகபாை	சபாவி	இருக்கும்	
இ்தல்த	விடடு	விடடு	எஙநகஙவகபா	வ்தடி	
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அலுதது	வசபார்நது	வ்பாகிவ்றபாம்.	
	 இ்ந்தக்	 கல்த	 வ்பா்திப்்து	 வ்பாை	
ெிச்சயம்	 எ்ந்தப்	 ்ிரச்லைக்கும்	 ஒரு	
்தீரவு	 இருக்கும்	 அலைது	 அ்ந்த	 ்ிரச்லை	
என்வ்த 	 நவறும்	 கற்லை	 சபார்ந்த	
்யமபாக	இருக்கும்.	ெீஙகள்	நகபாஞசம்	
ெி்தபாைதவ்தபாடு	 சி்ந்தித்தபால	அ்தறகபாை	
வழிமுல்றகள்	உஙகளுக்வக	புைப்்டும்.
	 உ்தபாரணத்திறகு	 அ்ந்த	 வமை்திகபாபாி	
ெலை	மூடிவை	இருக்கக்	கூடிய	்தருணத்திவை,	
அவபாி் ம்	 நெருஙகி	 உஙகள்	 	 வவலைலய	
இனனும்	சி்றப்்பாக	நசயவ்தறகபாை	வயபாசலை	
வகளுஙகள்.	 அது	 உஙகள்	 ஆரவதல்தயும்,	
அவர	 வமல	 ெீஙகள்	 லவத்திருக்கும்	
மபாியபால்தலயயும்,	 அவர	 ்தி்றலம	 வமல	
உஙகளுக்கிருக்கும்	 ெம்்ிக்லகலயயும்	
நவளிப்்டுத்தக்	 கூடிய்தபாக	 இருக்கும்.	
இது	 லசக்கைபாஜிக்கைபாக	 உஙகள்	
உ்றலவ	 வமம்்டுததும்.	 ்தவிர,	 அவர	
நசபாலைக்	 கூடிய	 வயபாசலை,	 அவர	 எ்திர	
்பாரப்ல்யும்,	 வவலையில	 ெீஙகள்	 கவைம்	
நசலுத்தவவணடிய	விஷயஙகலளயும்	உஙக	
ளுக்குத	ந்தளிவு	நசயயும்.
	 மறறும்,	எ்ந்த	ஒரு	பு்திய	இ்த்திலும்,	
அ்ந்த	இ்ம்	்ழகிய	சக	ஊழியலர	உஙகள்	
ெண்ரபாக	 வழிகபாடடியபாக	 உருவபாக்கிக்	
நகபாள்ளுஙகள்.	 அவஙக	 வழிகபாடடு்தல	
ெிச்சயம்	உஙகள்	்தி்றலமலய	வமம்்டுததும்.	
இல்யில	ஏ்தபாவது	சஙக்ஙகள்	வ்ந்தபால,	
“ எைக்கு 	ஏன 	இப்்டி 	 	 ெ்க்க ி்றது ”	
எனறு	 அ்தில	 வசபார்நது	 மு்ஙகிப்	 வ்பாய	
வி்பாமல,	 	 “இதுவும்	க்்நது	வ்பாகும்“	
என்ற	 ்தபாரக	 ம்ந்திரதல்த	 ெிலைவு	 கூ்றி	
உஙகலள	 ெீஙகவள	 ்தி்ப்	 ்டுத்திக்	
நகபாள்ளுஙகள்.	 ஆரம்்த்தில	 எனைவவபா	
ெ்க்கி்றவ்த	 எனறு	குழப்்மபாகத	ந்தபாிகி்ற	
எத்தலைவயபா		ெிகழவுகள்	ஒரு	புழு	கபாைப்	
வ்பாக்கில	அழகிய	வணணததுப்	பூச்சியபாக	
உருவபாகி்ற	 மபா்திபாி	 சிை	 ்திைஙகளில	
வணணமயமபாக	உருமபா்றிவிடும்.
	 அ வ ்த 	 வ ெ ர த ்த ி ல , 	 வ வலைப்	
்ளுலவ,	 அ்தில	 இருக்கும்	 சிரமஙகலள	
வ்ைனஸ்	நசயயும்	வலகயில	அலுவைகம்	
சபாரபா்த	 உஙகள்	 ்தைிப்்ட்	 வெரஙகலள	
உஙகளுக்குப்	்ிடித்தது	வ்பால	அலமததுக்	
நகபாள்ளுஙகள்.	 அ்திருப்்திகள்	 உஙகள்	

அன்றபா்	வபாழக்லகலய	எ்ந்த	வி்தத்திலும்	
்பா்த ிக்க	 அனும்திதது	 வ ி்பா்தீரகள்.	
அலுவைக	வகபா்தல்த	வீடடுக்கு	நகபாணடு	
வருவது, 	 அலைது	 அஙகு	 இலய்நது	
வ்பாவல்தயும்	 வசரதது	 இஙகு	 ஆளுலம	
நசயவது	 எனறு	 இலைபாமல	 உஙகள்	
குடும்்	வபாழக்லகலய,	 	 ெிம்ம்தியபாை்தபாக	
மபாறறுவது	 உஙகள்	 லகயில	 ்தபான	
இருக்கி்றது.	உஙகள்	வமை்திகபாபாி	உட்்	
மற்றவரகள்	 உஙகளி்ம்	 எப்்டி	 ெ்்நது	
நகபாள்ள	 வவணடும்	 எனறு	 ெீஙகள்	
ஏஙகுகி்றீரகவளபா	 அவ்த	 மபா்திபாி	 இைிய	
முல்றயில	 ெீஙகள்	 உஙகலள	 சுற்றி	
இருப்்வரகளி்ம்	ெ்்நது	நகபாள்ள	முயறசி	
நசயயுஙகள்.	 அது	 	 உஙகலள	 சுற்றிலும்	
ஒரு	வெரமல்றயபாை	சூழலை	உருவபாக்கும்.	
அ்ந்த	 வெரமல்றயபாை	 சூழல	 உஙகள்	
அலுவைக	 வபாழவிலும்	 எ்திநரபாலிக்கும்.	
மகிழச்சி	உஙகள்	மைம்	ெில்றயும்.	
 ஆம்.	 சி்ற்ந்த	 வபாழக்லக	 என்து	
உஙகளுக்கு	வபாயப்்து	அலை.	கில்க்கும்	
வபாயப்புகளிலிரு்நது	ெீஙகள்	உருவபாக்குவது.

ச�ொல்லும் ச�ொருளும்
 சுவையு முணர்ந்திட
சைல்லுங் கைிவ் 
 ைிளம்�ிடலொம் - நல்்லொ
ருளத்துக் கருபச�ொருளொய்
 உணவமை உரிபச�ொருளொய்
ைளத்துட்ே ைொழத்்திடலொம் 
 ைொ

அல்லும் �கலும்
 அனு்திேமும் ச�்ந்மைிவைச்
ச�ொல்லிப �ைகச் 
 சுக்ந்ரு்மை - கல்லும் 
கேியொகும் கொற்றும் 
 கவலயொகும் கணமுன்
மைேி்ரும் மைொணிக்க 
 மைொம். 

இளைல் ஹரிஹரன் 
மைதுவர
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ைிைிமைலர ைிய்ந்திருக்க ைிவள்ந் நல் ்�ரை்க, 
ைைித்துவண நீ ்ொ்ே ைவகமைேம் ச�ொல்கதிற்், 
சமைொைித்துவண யொேை்ள ்மைொேத் ்ைம் ்�ொதுமைடி, 
எைில்மைிகு என்ேை்க.. எவே சயடுக்கத் ்ொமை்்மைொ. 
 
கண�ொரக்கும் ்திவ�சயல்லொம் கணணம்மைொ நதின்னுருைம், 
மைணசணல்லொம் ச்ரிகதிற்் மைேமுேக்கு உணரத்்வலயொ? 
ச�ணணர�ி நீயிங்கு ்�ரைகொய் ைளர்ந்திருக்க, 
ைிணணளவு ஆவ�்யொடு ைிவளயொட மைேம் துடிக்கதிற்். 
 
கைிவ்க்குள் நதிவற்ந்ொ்யொ கைிவ்்ய நீ ்ொ்ேொ? 
புைிமைகளின் புதுைரைொய் பூத்்நல் பூங்சகொடி்ய, 
்ைிமைேது அறிைொ்யொ.. ்யக்கம் இேி ச்ொட்ரொ? 
ச�ைி ைைி நற்ச�ய்்தி ்�ர்ந்திட்ை ைருைொ்யொ. 
 
்திரு்ந்திய்்ொர ைொழைிேி்ல ்ீ�சமைே ஒளிர�ை்ள, 
்திரும்�ிய �க்கசமைல்லொம் ்திவ�யொகும் என் ைிளக்்க, 
அரும்�ிய கொ்லி்ல அகமைேது ்திற்ந்ை்ள, 
ச�ொரு்ந்திய்்ொர ச�ொருத்்த்துள் பூைிைி ைிரித்்ொ்ய. 
 
என்ேி்ய முல்வல நீ எ்திரை்நது கொத்்திடுைொய், 
ச�ொன்ேிறத்துப பூைைகொய் பூமைேது ்திற்ந்திடுைொய், 
உன்வே நொன் மைறப்�்ேொ... உயிரப பூ்ை  நீ ்ொ்ே.. 
என்ேி்ய ஓவ�யொகதி ஏறிநதிற்கும் உயிரத் துடிப்�. 
 
இயக்க்மை நீ ்ொ்ே.. இல்வலசயன்றொல் நொசேங்்க? 
மையக்கத்வ்த் ்்ந்ை்ள மைேமைிேிக்க ை்நதுைிடு, 
நயமைொே ச�ொல்சலடுத்து நற்கைியொய் நொன் �ிறக்க, 
்யைொே மைேதுட்ே ்ொமைவரயொய் ைிரிைொ்ய. 
 
ச�ொன் ைிைொ புதுமைல்ர.. பூத்்்்ொர ்மைிழ சநஞ்�, 
மைின்ேசலே உன் முறுைல் மைிகுசைளிச்�ம் ்்ந்திடு்மை.. 
என்வேயள்ளி நீ யவணக்க உன்மைேதும் ்ைித்்திடு்மை, 
கன்ேக்குைி கைிவ்க்குள் கொ்ல்மைேம் கல்ந்ொ்யொ. 
 

பரணி சுப சேகர் 
மைதுவர ்மைிழ நொடு
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ைொே சைளி்யறி 
ைொ�முடன் ்ைழ்நது  
ைொரி ைைங்கும் 
ைொேமு்்மை  ைொழக 

வையகத்்தில் உன் ்�வை  
ைொய்த்் நற் �ணி்ய 
ைொனுயர ைொழத்துகதின்்றொம் 
உன் புக்ைொங்க

�ொசரங்கும் ்கைல்கவள 
�ொரத்்வுடன் ஒலிசயொலிக்க
�ணியொளர குரல்க்ள
பூத்ச்ை  ைொழக 

�ொட்லொடு இன்ேிவ� 
்மைொ் ைிடும் ச�ைிகளில்
்்னூற வைக்கும்  
்்டலவல்ய ைொழக 

பூத்்ொடும் 
�ொக்கள் ச்ொடக்கம் 
புயலடிக்கும் �யம் ைவரக்கும் 
கொட�ியொக்கும்  
கவலயை்க ைொழக 

புன்ேவகக்கும் 
மைைவலச்ொடக்கம் 
பூ்லொகப பு்திேம் ைவரக்கும் 
சமைய் மைறக்க வைக்கும் 
சமைொைியை்க  ைொழக

புதுபபுதுத் ்கைல்கவள
பு்திேமைொய்ப புடம் ்�ொடடு 
�டித்்ருளப �ொலமைொய்
�டி்யற்றும் ஏணி்ய ைொழக  

எடுத்் கொரியம் வககூட 
எத்்திக்கும் புகழ ஓங்க 
ஒலித்்திடுைொய்  ்திே்ந்்ொறும் 
இேிய ்மைிழ சநஞ�்மை ைொழக

எத்்திக்கும் உள்்ளொசரல்லொம் 
இன்முகமைொய் ைொழத்்
புத்்ொணடில் கொல்�்தித்துப 
புதுபச�ொலிைொய் ைொழக 

நதித்்மும் ைொழத்்தியுவே
நதிவலக்க உன் ்்வை்வே
்நரவலயொய் கண்டொம் 
நீடூைி ைொழக

்தித்்திக்கும் உன் ்�வை்வே 
�ிற்ந்்ொங்கதி மைிளிரைிவே
புத்ச்ொளியொய் புத்்ொணடில்
ைொழதுகதின்்றொம் ்டமைொக

ஐ.துஷ்யந்தன்
ைவுேியொ, இலங்வக
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 ‘‘ஏய	 கல்ைபா...	 சீக்கிரம்	 	 வபாடி,	
டநரயின	 கிளம்புது	 சீக்கிரம்	 வபா...’’	
எைக்	 கத்திய்டி,	 கீலரக்	 கூல்யு்ன	
வவகமபாயப்	 புலகவணடியில	 ஏ்றிக்	
நகபாண்பாள்	சும்தி.
	 ‘‘இருடி...	 மு்ந்தி	 மபா்திபாி	 ஓடி	
வ்நது	 ஏ்ற	 முடியு்தபா...	 வயசபாகுதுை...’’	
எனறு	 நசபாலலியவபாவ்ற	 அறு்து	 வயது		
கல்ைபாவும்,	 ்தலையில	 லவத்திரு்ந்த	
பூக்கூல்யு்ன			ஓடி	வ்நது,	சறறு	உருளத	
ந்தபா்ஙகிய	 அ்ந்தப்	 புலகவணடியில	
ஏ்றிக்நகபாண்பாள்.
	 ‘‘...	ம்ம்...	அது	சபாி...,		ெபான	மடடும்	
எனை	 குமபாியபாக்கும்...’’,	 ‘களுக்’	 எைச்	
சிபாிததுக்	நகபாணவ்	வகட்பாள்,	சும்தி.
	 ‘‘மு்ந்தி	மபா்திபாி	முடியைடி,	இப்்ைபாம்...	
இைிவம	 நவள்ளை	 வ்நது்றணும்...’ ’	
முகதல்தத	 துல்த்த்டி	 கூ்றிைபாள்,	
கல்ைபா.
	 புலகவணடி 	 வவகநமடுக்கத	
ந்தபா்ஙக,	 சறறு	 வெரத்தில	 ஒலிக்க		
ஆரம்் ித்த 	 ்பா்ல. . . 	 அ்ந்த 	 வணடி	
முழுவதும்	வகட்து.
	 ‘‘இரவும்	 வரும்,	 ்கலும்	 வரும்,	
உைகம்	 ஒனறு்தபான....	 உ்றவும்	 வரும்,	

்லகயும்	 வரும்,	 இ்தயம்	 ஒனறு	 ்தபான...’’	
எைப்	 ்பாடடுப்	 ்பாடிக்நகபாணவ்	 பூ	
விற்து்தபான		கல்ைபாவின	வழக்கம்.	
	 பூ	 வபாஙகும்	 ந்ணகள்	 ்ைர,	
அவளின	 ரசிலககள்.	 ஒவநவபாரு	 ெபாளும்,	
‘இ்ந்தப்	 ்பாடல்ப்	 ்பாடுக்கபா...	 அ்ந்தப்	
்பாடல்ப்	 ்பாடுமபா...’	 எனறு	 	 வகடடு	
ரசிப்்ர	 ்ைர.	 ்யணிகள்	 ்ைருக்குக்	
கல்ைபாலவத	 ந்தபாியும்.	 அவள்	 ்பாடடில	
வ்தன	வழியும்.
	 ‘‘பூவு...	 பூவு...’’	 என்ற	 குரலுக்குத			
்திரும்்பாவ்தபார	 கூ்,	 	 	 கல்ைபாவின	 ்பா்	
லுக்கு	 	 அலைவரும்	 ்திரும்்ிப்	 ்பாரப்்ர!		
அப்்டி	ஒரு	இைிலமயபாை	குரல.	்யணிகள்	
அலைவபாி் மும்		அன்பாகவும்,	் ண்பாகவும்,	
வெரலமயபாகவும்	்ழகத	ந்தபாி்ந்தவள்	.
	 ‘‘பூ	 வச்சுக்க	 ்பாப்்பா...	 கபாவைஜ்	
வ்பா்ற	 புள்ள,	 வச்சபாத்தபாவை	 ்பாரக்க	
ைடசணமபா	 இருப்்...’’	 எனறு	 நசபாலலி,	
பூலவ	 அன்பாயப்	 ந்ணகளின	 லகயில	
நகபாடுப்்பாள்,	கல்ைபா.
	 ‘‘ம்...	கபாசு	இலைக்கபா...		எனறு	சிைர	
மறுத்தபாலும்,
	 ‘‘அ்தைபாை	எனைப்்பா...	ெபாலளக்கு	
நகபாடுத்தபா	 வ்பாகுது...’’	 எை	 கல்ைபா	
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புனைலகப்்பாள்.
	 ‘‘அவவளவு	 ெம்்ிக்லகயபாக்கபா,	
எஙக	வமை...’’	எை	சிைர	ெலகத்தபாலும்...
	 ‘‘ெம்்ிக்லக்தபான்பா	 	 வபாழக்லக...	
இ்ந்த	 பூ	 விக்கு்ற	 கபாசுை,	 அக்கபா	 எனை	
மபாடி	 வீ்பா	 கட்ப்	 வ்பாவ்றன...’’	 எனறு	
சபா்தபாரணமபாகப்	 வ்சி	 விடடு	 க்்நது	
விடுவபாள்,		கல்ைபா.
	 ஒரு	 கூல்ப்	 பூலவயும்,	 அ்ந்தப்	
புலகவணடியில	ஒரு	மணி	வெரத்திறக்குள்	
விறறுவிடடு,	 அடுத்த	 ெ ிலையத்தில	
இ்றஙகி	 விடுவபாள்.	 அவளின	 ்பாடடு...
அவள்	இ்றஙகிய	்ி்றகும்,	பூ	வபாசதவ்தபாடு	
ஒலிததுக்	நகபாணவ்	இருக்கும்.!
	 அவளின	 பூ	 விறகும்	 ந்தபாழில,	
அ்ந்தப்	ந்ணகள்	ந்டடியில	மடடும்்தபான.		
சும்தி	 ‘கீலர	கீலர’	எனறு	கத்த,	இவள்	 ‘பூ	
பூ’	எனறு	கூவிக்	நகபாணவ்	நசலவபாள்.
	 கல்ைபாவின	 ஆ்றபாவது	 வய்தில,	
இ்ந்தப்	 புலகவணடி	 ெிலையம்	அவளுக்கு	
அ்றிமுகப்	 ்டுத்தப்்ட்து. . ! 	 கண	
ந்தபாியபா்த	அவளின		அம்மபா,	இ்ந்தப்	புலக	
வணடிெிலையத்தில்தபான,	 கல்ைபாவின	
உ்தவிவயபாடு	 ்ிச்லச	 எடுத்தபாள்.	 சிை	
சமயம்	புலகவணடிக்குள்ளும்	ஏ்றி	இ்றஙகி,	
்பாடடுப்	்பாடியும்	்ிச்லச		எடுத்ததுணடு.
	 சிை	 வரு்ஙகளில	 கல்ைபாவின	
அம்மபா	இ்ற்நதுவி்...		்தைது	அம்மபாவுல்ய	
வ்தபாழியின	 மகள்	 சும்தியு்ன	 ,அவ்த	
புலகவணடியில	 	பூ	வியபா்பாரம்	நசயய	
ஆரம்்ித்தபாள்	கல்ைபா.	 அ வ ள ி ன	
்பாடல்ப்	வ்பாைவவ,	அவள்	வளர	வளர...	
அவளின	 அழகும்	 ்ைபாின	 மைல்த	
மயக்கியது...!	 	ஆயிரம்	 கல்தகள்	 வ்சிை,	
அவள்	கணகளும்	்பா்லகளும்.	
	 அவள்	 	 ்தனலைப்	 ்பாதுகபாததுக்	
நகபாள்வ்தறகபாகவவ	ந்ணகள்	ந்டடியில	
மடடும்	பூ	வியபா்பாரம்	நசயது	வ்ந்தபாள்.
	 அவளின	 ்்திைபாறு	 வய்தில...	 சும்தி	
வரபா்த	ஒரு	ெபாள்,	கல்ைபா		சறறுத		்தபாம்தம்	
ஆக	வர,	 	 சறறு	 வவகம்	 எடுத்த	 புலக	
வணடியில	 ஓடிவ்நது	 ஏறுலகயில,	 ஒரு	
இலளஞன	 லகநகபாடுதது	 கல்ைபாலவ	
உள்ளிழுத்தபான.	 ந்ணகள்	 ந்டடியில	
ஏ்றபாமல	 வவந்றபான்றில	 ஏ்றிவிட்ல்த	
அப்ந்பாழுது்தபான	 கவைித்தபாள்!.	 அவன	
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அவலள	இழுத்த	வவகத்தில,	கூல்யிலிரு்ந்த	
பூக்கள்	அவன	மீது	விழ...		அவன	கழுத்திலும்	
்தலையிலும்	ந்தபாஙக...	‘களுக்’	எைக்	கல்ைபா	
சிபாிக்க,.	அவளின	அழகிய	கணகளும்,	அ்ந்த	
சிபாித்த	முகமும்	அவலை	ஒரு	நெபாடி	கடடிப்	
வ்பாட்ை.
	 சடந்னறு	 சு்தபாபாிததுக்	 நகபாண்	
கல்ைபா,	பூக்கூல்யில	பூக்கலள	அள்ளிப்	
வ்பாடடுக்	நகபாணடு,	அஙகிரு்நது	அகன்றபாள்.	
அவன	்பாரலவ	 ி்னந்தபா்ர்ந்தது.	
	 உருணவ்பாடிய	 ெபாடகளில. . .
பூக்கலள	 இறுகக்	 கடடிப்	 	 பூச்சரம்	
ந்தபாடுத்தவள்,	்தன	மைல்தக்	கடடிப்	வ்பா்	
ம்ற்நது	விட்பாள்...!	பூக்களின	வபாசத்திறகு	
மயஙகபா்த	கல்ைபா,	அவைின	வ்ச்சுக்கும்,	
்பாடடுக்கும்	மயஙகிப்	வ்பாைபாள்...!
	 அவரகளின	 கணகள்	 கல்த	 வ்சிக்	
நகபாணடிரு்ந்த	ஒரு	மலழ	வெரத்தில...	‘அ்ந்தி	
மலழ	ந்பாழிகி்றது,	ஒவநவபாரு	துளியிலும்	
உன	 முகம்	 ந்தபாிகி்றது...’	 எனறு	 	 அவன	
்பா்,	அவள்	ெபாணிைபாள்...’	அ்ந்திப்	்கல	
உலை	ெபான	்பாரக்கிவ்றன,	ஆண்வலை	
இல்தத	 ்தபான	 வகடகிவ்றன’	 எனறு	
அவன	 ந்தபா்ர...	 அவைின	ஸ்்பாிசத்தில,	
கணகளில	வழி்ந்த	கணணீபாிலும்	கல்ைபா		
்தனலை	 ம்ற்ந்தபாள்...	 இ்றஙகும்	 இ்ம்	
ம்ற்ந்தபாள்...	்தன	் யணம்	ம்ற்ந்தபாள்...	எஙகு	
நசலகிவ்றபாம்	 எை	 ம்ற்நது,	 அவனு்ன	
நசனறு...்தனலை	இழ்ந்தபாள்.!?
	 ந்தபா்ர்நது	 ந்ய்த	 அல்	 மலழ	
யபால,	கல்ைபாவின	குடிலசலய	நவள்ளம்	
சூழ . . . 	 	வ ிஷக் 	க பாயச்சைபால 	அவள்	
்பா்திக்கப்்்...	 கல்ைபாவின	 வபாழலவ	
இருள்	சூழ்ந்தது.
	 ஒரு	 மபா்தம்	 கழிதது	 ஓவ்பாடி	
வ்ந்தவள்...	மீணடும்	அ்ந்தப்	புலகவணடியில	
ஏ்றி,	 	 கணகள்	 அவலைத	 வ்த்,	 அவன	
வபாசம்	 ந்தபாியவிலலை.	 அஙவக	 பூக்களின	
வபாசம்	மடடுவம	இரு்ந்தது.	
	 கபாைஙகளு்ன	வசர்நது	கைவுகளும்	
உருணவ்பாடிை.	 க்்ந்த	 வரு்ஙகள்,	
கல்ைபாவின	கணகளில	ந்தபாி்ந்தை.
	 ‘‘எனைடி	கல்ைபா...	்ழச		வயபாசிக்	
கி்றியபா...?’’	 எை	 சும்தி	 கல்ைபாவின	
லகலயத	்தட்...
	 ‘‘ம்....	 இலைடி...’’.	 எை	 புனை	

லகத்த்டி	கணணீலரத	துல்த்தபாள்.
	 ‘‘உனலையப்	 ்பாரத்தபா...	 அறு்து	
வயசு	மபா்திபாியபா	ந்தபாியுதுடி...		ெபாற்து	
வயசுனு	 கூ்ச்	 நசபாலை	 மபாட்பாக...!	
ந்தபாியுமபா...?	 இப்்க்	 கூ்	 கலயபாணம்	
்ணணிக்கைபாம்	...!	உைக்குனு	ஒரு	துலண	
வவணும்ை...?’’	 என்ற்டி,	 கல்ைபாவின	
கனைதல்தக்	கிள்ளிைபாள்	சும்தி.
	 கல்ைபா	 ்்திவைதும்	 நசபாலைபாமல,	
்பாடடுப்	்பா்	ஆரம்்ித்தபாள்.
	 ‘‘ரபாசபாவவ...	 உனை	 ெம்்ி,	 இ்ந்த	
வரபாசபாப்பூ	 இருக்குதுஙக...	 ஒரு	 வபாரதல்த	
நசபாலலிடடீஙக,	 அது	 உசுர	 வ்நது	
உருக்குதுஙக...’’
	 சறறு	 வெரத்தில	 அவரகள்	 இ்றஙகு	
மி்ம்	வ்ந்தது...	் யணிகள்	இ்றக்கியவு்ன,	
சும்தி 	இ்றஙக.. . 	 கல்ைபா	 	 	இ்றஙகத	
ந்தபா்ஙகுலகயில,	 புலகவணடி	 உருளத	
ந்தபா்ஙக ியது. 		வசலைலயத	தூக்க ி	
நகபாணடு	 அவள்	 இ்றஙக	 ெிலைக்க...	
வணடி	வவகம்	எடுக்க...	அவன	ெிலைவுகள்		
கணகலள		மல்றத்தவ்தபா	எனைவவபா...	
்தவ்றி	விழு்ந்தபாள்.
	 ‘‘ஐவயபா’’	எை	சும்தி	கத்த...	யபாவரபா	
அ்பாயச்	 சஙகிலிலயப்	 ்ிடிதது	 இழுக்க...	
புலக	வணடி	ெின்றது.		
	 இ்றஙகி	அலைவரும்	ஓடி	வ்ந்தைர...	
‘‘கல்ைபாக்கபா...	 கல்ைபா	 அம்மபா...’’	 எை	
அவலளச்	 சுற்றி,	 ஆறு	 வய்திலிரு்நது	
அறு்து	வயது	வலர	கல்ைபா	சம்்பாபாித்த	
்ை	குரலகள்	அஙவக	வகட்ை...	
	 ‘’...	கல்ைபா...	அடிப்	் பாவி	மகவள...
ஆறு	வயசுை	இரு்நது	அறு்து	வயசு	வலர	
்தனைம்்ிக்லகயபா	 உழச்சது	 வ்பாதும்,	
லவரபாக்கியமபாய	வபாழ்ந்தது	வ்பாதும்னு	
ெிலைச்சயபாடி...	
	 இலை...	அவலைத	ந்தபாலைச்ச	இ்ந்த		
இ்த்திைவய,	 உன	 ஆனமபா	 வ்த்டடும்னு	
ெிலைச்சயபாடி...?	என	ரபாசபாத்தி...’’	எை	சும்தி	
ந்ருஙகுரலில	 ஒப்்பாபாி	 லவதது	 அழுக	
ஆரம் ி்க்க...
	 ‘ஆம்’	என்து	வ்பால,	தூரத்தில	ஒரு	
புலகவணடி	 சத்தமிடடுக்	 நகபாணவ்....	
பூக்கவளபாடு	கி்்ந்த	கல்ைபாலவக்		க்்நது	
நசன்றது	.

n
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 கபா்தலும்	வீரமும்	மடடுவம	்பாடு	
ந்பாருளபாக	 இரு்ந்த	 ்தமிழச்	 சமூகத்தில	
்க்்தி	 இைக்கியஙகள்	 சரணபாக்தி	 ்ததது	
வதல்த	முனைிறுத்த	ஆண	ந்ண	உ்றலவ	
்பாடுந்பாருளபாக	எடுததுக்	நகபாண்ை.
	 ந ் ள த ்த ம் 	ச மண ம் 	்த த து வ	
விசபாரலணலய	வி்	அ்றம்வ்பா்தித்தலுக்கு	
முக்கியததுவம்	 நகபாடுத்தை.	 சித்தரகளின	
கபாைம் 	்தம ிழ 	நமயய ியல 	்தளத்த ில	
அ்திகபார	 லமயத்திறகு	 எ்திரபாை	 குரல	
மடடுமலை.	அ்தறகபாை	அ்றிவுப்	்ினபுைம்	
ந க பாண்து . 	வ ்த ் ல கள ி ன 	மூை ம்	
வபாழவின	அரத்தப்்பாடுகலள	கண்ல்ய	
முலை்ந்திருக்கி்றது	.

	 கவில்தகலள	ஆனமபாவின	வ்த்ைபாக	
முனலவத்த்தில	சூூஃ ி்யிசம்		முக்கியமபாைது.	
கவில்தயில	 ‘ஆனமபாவின	 ெ ிழலை’	
்தபாிசிக்கமுடியும்	என்றபாரகள்	சூூஃ ி்கள்.
	 ் ி ்றவ ி ப்ந்ருஙக்ல 	 ெீ ்நதும்	
்யணதல்த 	 7 	 ்ள்ளத்தபாக்குகள ில	
்யணிதது	 மைி்தப்்ி்றவி	 கண்ல்யும்	
என்றபாரகள்.
	 அ ்ந ்த 	 7 	 ெ ி லைகள் 	 : 	 வ ெ ச ம் ,	
நெருக்கம்,		்தீவிரமபாை	கபா்தல,	் ிபாிவினலம		
சரணபாக்தி,	 ்ிததுெிலை,	 ெபான	 அழி்நது	
ஒன்றபா்தல	 எனறு	 ஏழு	 ்டி	 ெிலைகளில	
லவக்கி்றபாரகள்.	 இ்தன	 சபாரபாம்சஙகலள	
‘ஏழு	்ள்ளத்தபாக்குகள்’	 	 the	 secret	 of	 se-

  
 - -
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crets		என்ற	புத்தகத்தில	ஒவஷபா	வ்சுகி்றபார.
	 கபா்தலின	 சரணபாக்தியும்	 ் ிதது	
ெிலையும்	 இல்றவனு்ன	 ஒன்றபாகும்	
‘ெபான’	அழியும்	அனு்வமபாக,	ரூமியின	
கவில்தகளின	 சபாரமபாக	 ்த ிகழகி்றது.	
இத்தலை		நூற்றபாணடுகள்	க்்நதும்	
நமபாழ ிகள ின 	 எலலைகள்	 க்்நதும்	
ரூமியின	கவில்தகள்		கவில்தயின	ெிழைபாக	
ந்தபா்ரகின்றை.
	 இனறு	இப்ந்ருஙக்லின	துளிகள்	
கவில்தகளபாகி	்தமிழக்	கவி்தபா	மண்ைத்தின	
்தததுவ	 இல்நவளிகளின	 தூரதல்த	
க்்நதுவிடும்	் யணத்தில	்தஞலச	்தவசியின		
‘‘ெிழைற்ற	தூரம்’’முக்கியமபாைது.
	 ‘‘ெீ	க்லின	ஒரு	துளியலை
ஒரு	துளிக்குள்	ெில்ற்ந்திருக்கும்	க்ல’’
(என்பார	ரூமி)
	 ்தவசியின	ஒவநவபாரு	கவில்தகளும்	
அ ்தன 	துள ி களும் 	ரூ ம ி ய ி ன 	இ ்ந ்த	
வபாிகளுக்கபாைலவ.

	 ்தவச ிய ின 	கவ ில்தகள்	எஙகும்	
‘‘அம்மபாவின	வெசம்’’	(1)	மு்தல்டி.	

‘‘அலசயும்	வமபாைம்
அம்மபாவில	புத்தைின	புனைலக’’
கண்	கவில்த	மைம்	உயிபாின	மிச்சமபாய
்ி்றவி	ஈரமபாய	மகலளப்	்பாரக்கி்றது.
‘‘அப்்பா	மகள்	உ்றவு	அரூ்	்தபாிசைம்’’
வெசம்,		இரண்பாவது	ெிலையில	
நெருக்கமபாகி்றது.	(2)

இ்ந்த	நெருக்கம்	வபாழக்லகயின	
பு்திய	அரத்தஙகலள	
பு்திய	சூழலில	எழு்திப்	்பாரக்கி்றது.
‘‘தூக்கம்	வரபா்த	ெகரதது	்தைிலமயில
முழுசபாக	யபாரும்	இ்ற்நதுப்	வ்பாவ்திலலை’’
வபாழ்தலின	்தீவிரமபாகி்றது.	(3)

‘‘்ர்ரப்்பாயுள்ளது	பூமிக்வகபாளம்	
ச்நல்தநவளி
குரலவலளலய	நெருக்குகி்றது	
உயிரவபாழ்தல
இ்றப்்்தறகபாக	வரவிலலை
ெபான	க்வைபாடு	்தைியபாக	
இருக்கவிரும்புகிவ்றன»
்ிபாிவினலமலய	(4)	நவளிப்்டுததுகி்றது.

‘‘நவளிச்சத்திறகு	வரும்	
உணலம	இது்தபான
கற்ற	முழுதும்	ஒரு்தபாள்	
கைம்கூ்	இலலை’’
சரணபாக்தியபாகிவிடுகி்றது..	(5)

அ்றிவியல	வ்தபாறறுப்வ்பாை	
கபாைக்வகபாட்பாடடு	சூத்திரதல்த
க்்நதுவிடும்	்ிதது	
மை	ெிலைக்குள்	(6)	்யணிதது

‘‘்ினவைபாக்கி	ெகரகி்றது	
கருத்திருக்கும்	கபாைம்’’
பூரவீக	ந்பாம்லம	துலளவழி
	ரத்தம்	்ததும்்ிக்	கசிகி்றது.
இறு்தியபாக	அ்ந்த	‘‘ெபான’’	
‘ெபாைற்றநவளி’	யில
ஒனறுவ்பாைநவ	இருக்கி்றது	
ஒனறுமிலைபா்த்தபாகி	கலர்நதுவிடுகி்றது	(7)

	 கவில்த	 ஏழு	 ்ள்ள்தபாக்குகலளத	
்தபாணடி	்ி்றவிப்ந்ருஙக்லில	சஙகமிதது	
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விடுகி்றது.
	 ்தவசி	 கவில்தநமபாழி	 வபாசிப்்ி	
லிரு்நது	 மடடும்	 வ்ந்த்தலை.	 ‘‘விழிப்்ில	
ந்றும்	 நமபாழி.’’	 ..அது	 விைகுவ்திலலை.	
கவில்தயின	 	ெிழைபாய	ெிழைற்ற	தூரங	
கலளக்	க்க்கி்றது.
	 கவில்தகள்	எஙகும்	வபாசகன	அ்றி்ந்தச்	
நசபாறகள்	 பு்திய	 வபாசலைத	 ்தி்றக்கின்றை.	
அவரவர	 லகயிலிருக்கும்	 சபாவிலயப்		
ந்பாறுதது	நவளிச்சதல்த	்தபாிசிக்க	முடியும்.
	 சூலுற்ற	 அப்்பா,	 நமளைம்	 ந்பாய,	
பூரவீகப்ந்பாம்லம,	துலளவழி	 ரத்தம்,	 	அ்ந்த	
இனநைபானறு,	்டிததுல்ற,	ெில்றகு்தது்ன	
்டிவய்ற	 வவணடும்,	 தூணடில	 ்தீவு,	
சபாக	 மறுக்கும்	 ்ிசபாசுகள்,	 நவளிவிபாியும்	
சி்தம்்ரவிைபாசம்,	ஒனறுவ்பாைவவ	இருக்கி்றது	
ஒனறுமிலைபா்தது	 வ்சிவி் பா்தீரகள்,	 விழிப்பு	
கலை்நதுவிடும்..	எனறு	் க்கத்திறகு	் க்கம்..
	 ஒவநவபாரு	முல்ற	வபாசிக்கும்வ்பாதும்	
விபாி்ந்திருக்கும்	நசபாலவலைக்குள்	வபாசகன	
சிக்கிக்நகபாள்கி்றபான.	 அ்திலிரு்நது	 நவளி	
வருவ்தறகுள்	 அவனுக்கு	 ெீண்	 ்யணம்	
வ்தலவயபாகி்றது.
	 மீணடும்	 ரூமியின	 அவ்த	 குரல	
ெமக்குள்	வகடகி்றது.

‘‘இ்ந்த	நசபாறகலள	என	உ்தடுகளில	
இரு்நது	உ்திரப்்து	யபார	?
என	கணகளின	மூைம்	கபாண்து	யபார	?
எது	ஆனமபா	?
எனைபால	வகள்விகலள	ெிறுத்த	
இயைவிலலை.’’

	 ்தவசி	கவில்தகளின	வடிவம்	:	்தவசி	
கவில்தகளின		்தைிததுவமபாக	அ்தன	வடிவ	
வெரத்திலய	 நசபாலை	 வவணடும்.	 	 ெவீை	
்தமிழக்கவில்த	இல்த	வரவில	லவக்கும்.	

ஆனமபாலவ	அபாித்த	விஷம்,		
ெரம்பு	வெபாய	அகஙகபாரம்,	

/ெபான	சபாகவவணடும்,	
சபாக	மறுக்கும்	்ிசபாசுகள்	
யபாலரத	வ்தடுகின்றை	

வபாழவவணடும்	என்ற	எணணத்திவைவய	

வபாழக்லகலய	
முடிததுக்நகபாள்ள	முடியபாது

வபாழ்நது	்பாரக்க	முடியபாது,	
உயிருள்ள	கருவபாடு

நவளிவிபாியும்	சி்தம்்ரவிைபாசம்,	
கீ்றலவிடும்	்தைிததுயரம்...	

	 கவில்தக்குள்	 வரும்	 இ்ந்த	 வபாிகள்	
்தைித்தைியபாக	 வபாசிக்கும்வ்பாது	 ்தைித்தைி	
கவில்தகளபாகி	 இனநைபாரு	 ்தளத்திறகுப்	
்யணிக்கின்றை.	 அவ்த	 வபாிகள்	 ஒன்றபாகி	
ஒவர	 கவில்தயில	 வசர்நது	 ்யணிக்கும்வ்பாது	
அ்தறகபாை	 வீச்சு	 கவில்தயின	 இனநைபாரு	
வடிவமபாகி்றது.	 கவில்தகளின	 ‘‘நகபாலைபாஜ்’’	
வடிவம்.	 ்தைித்தைி	 கவில்தவபாிகள்	 வசர்நது	
குவிலமயப்ந்பாருலள	வெபாக்கி	நகபாணடுவரும்	
வ்பாது	கவில்தக்கு	கில்க்கும்	பு்தியவடிவம்.	

(்தவசிக்கு	எமது	முக	நூல	்ினனூட்ம்.)

	 முக	 நூலில	 ்தவசியின	 கவில்த	
அ்றிமுகமபாகும்வ்பாது	அவர	கவில்தயின	
வடிவத்தில	 கபாணப்்டும்	 உத்தி	 நகபாைபாஜ்	
கவில்தகள்	எனறு	கருதது	ந்தபாிவித்திரு்நவ்தன.	
புத்தகவடிவில	 ெிழைற்ற	 தூரமபாக	 அவர	
கவில்தகலள	 நமபாத்தமபாக	 வபாசிக்கும்வ்பாது	
அ்ந்த	வடிவ	வெரத்தியின	்தைிததுவம்	்லவவறு	
கவில்தகளில	இருக்கி்றது.

	 சமகபாைதல்த	 ெிரபாகபாிக்கும்	 எதுவும்	
இைக்கியமபாவ்திலலை.	அல்த	மிகச்சபாியபாகப்	
புபாி்நது	 நகபாள்ளபா்தவன	 முனலவக்கும்	
்தததுவஞபாைம்	நவறறுக்கபாகி்தமபாகிவிடும்.	
கைமபாை	 ்தததுவ	 நவளிக்குள்	 ்யணிக்கும்	
்தவசியின	கவில்தகள்	சமகபாைதல்த	பு்றமபாக்கி	
ெம்	அகநவளிக்குள்	்யணிக்கும்	விதல்தகள்	
புபாிகின்றை.

	 அப்்டியபாை	ஒரு	கவில்த..

க்வுளற்ற	ந்ணணுைகம்
அெீ்தியின	சபாம்்ல	்டி்ந்த
தூக்குமரத்தடியில
முடிவற்ற	வட்மிடு்தலகளில
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இருள்்திரண்	வகபாரமுகஙகளு்ன
நெளியும்	துரவ்தவனகள்.
அடிெபாக்கில	ெஞசு	
நுைிெபாக்கில	அமிர்தம்
க்தவு்தடடி	்தி்ற்ந்தவமைிலயக்	
கபாவு	வகடகி்றது
்ிண்ந்தினனும்	வவடல்	
ெபாயகளின	உைகம்.

நவளிச்சதல்த	மல்றக்கும்	ந்பா்நதுகளில
நவ்றித்த	கணகளு்ன	சீறும்
இரு்தலை	ெபாகம்.
வழக்கமபாை	துவரபாகம்
குலழயும்	வக்கிரம்.

கபாைப்பு்தபாில
ெம்்ிக்லகக்குபாியவனுமிலலை.
ெடபுக்குபாியவனுமிலலை.
பூமி	அவசபாகவைம்
மைசுக்குப்	்க்கம்
்தகப்்ைபாய	யபாருமிலலை.

ெிலைவின	ரணஙகளு்ன
அலர்ட்	்தைிலம.
அம்மணதவ்தபாடு
ந்தபா்ர்று்நது	கி்க்கி்றது.
ஒணடியபாய	எபாியும்
க்வுளற்ற	ந்ணணுைகம்.	(	்க்	47)

	 ்தவசிய ின	 ெ ிழைற்ற	 தூரம். . .	
தூரஙகள்	 க்்நதும்	 ்யணிக்க	 வவணடும்.	
‘ ‘ ் டி க ள ி ல 	 ஏ று வ து 	 ் டி க ல ள த	
்தபாண்த்தபான’’
	 கவில்த	‘‘சித்தனுக்கு’’	வபாழததுகள்.

	 -	 க்வுளற்ற	 ந்ணணுைகிலிரு்நது	
பு்தியமபா்தவி.

கவில்த	ந்தபாகுப்பு:		
ெிழைற்ற	தூரம்
கவிஞர	்தஞலச	்தவசி.
அமிர்தபாையம்	நவளியீடு.
104	்க்,	ரூ	100	/
்்திப்்கம்	:	்தமிழ	நவளி
(நூல	விற்லை	உபாிலம)
்தமிழநவளி	:	90940		05600.

�ேி ்�ொரத்்திய
�கலொய் நீ!
 இருள் ்�ொரத்்திய 
 இரைொய் நொன்!

கவல ஊற்றிய
�ிவலயொய் நீ!
 �ிவை ஊற்றிய
 மைவலயொய் நொன்!

நதிஜம் உடுத்்திய
நதிைலொய் நீ!
 நதிைல் உடுத்்திய
 நதிஜமைொய் நொன்!

அ்திகொரமுள்ள
ைடக்கொய் நீ!
 அ்தி-கொரமுள்ள
 ச்ற்கொய் நொன்!

மைரபு மைீறொப
புதுக்கைி நீ!
 புதுவமை குவறயொ
 மைரபுக்கைி நொன்!

ஆம்...

எப்�ொதும்
 முரணொய் நீ!
 
 அப்�ொதும்
 அரணொய் நொன்!

- ச�. இரொ�ொ

நீயும் நானும்
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எணணம்	வ்பால	வபாழக்லக	அலமயும்	
என்து	உணலம்தபான.	ெம்	வபாழவில	
ெ்க்கும்	ஒவநவபாரு	சம்்வஙகளும்,	
ெபாம்	ச்ந்திக்கும்	ஒவநவபாரு	மைி்தரகளும்	
ெம்முல்ய	எணணஙகளின	்ிர்தி்லிப்வ்	
ஆகும்.

எைவவ,	ெபாம்	வெரமல்ற	சி்ந்தலைலய	
நகபாணடிரு்ந்தபால	எ்ந்த	சூழலையும்	எமக்கு	
சபா்தகமபாக	்யன்டுத்திக்	நகபாள்ளைபாம்.	
வெரமல்ற	எணணஙகலள	ெபாம்	
ந்றும்வ்பாது	எமது	மைம்	சபா்தகமபாை	
வி்யஙகலள	மடடுவம	்தைக்குள்	
எடுததுக்நகபாள்ளும்.	மைம்	வெரமல்ற	
எணணஙகளபால	ெிரப்்ப்்டும்	வ்பாது	
வபாழக்லகயின	மீ்தபாை	ெம்்ிக்லகலய,	
எ்திரப்்பாரப்ல்,	்திருப்்திலய	ெம்மபால	
உணர	முடியும்.

அதுவவ	எ்திரமல்ற	சி்ந்தலை	
நகபாணடிரு்ந்தபால	ெலைவ்த	ெ்்ந்தபாலும்	
அ்தலை	எ்திரமல்ற	வி்யமபாக	
எணண	வ்தபானறும்.	ஒரு	சூழெிலைலய	
லகயபாளும்	வி்தத்தில்தபான	ெம்	வபாழவின	
நவற்றியும்	வ்தபாலவியும்	அலமகி்றது.	
ெலைல்த	ெிலைத்தபால	ெலைவ்த	ெ்க்கும்.	
எ்திரமல்ற	எணணம்	நகபாணடிரு்ந்தபால	
எ்திலும்	அ்திருப்்திவய	கபாணப்்டும்.

எைவவ,	வபாழவில	ெம்	மைம்	‘‘ஏன	
எைக்கு	மடடும்	எப்வ்பாதும்	இப்்டி	
ெ்க்கி்றது?’’	எை	வரு்நதும்	வ்பாது,	
ெபாம்	விழிப்புணரவவபாடு	இரு்நது	
‘‘எப்வ்பாதுவம	இப்்டியபா	ெ்க்கி்றது?’’	
என்ற	எ்திரக்வகள்விலய	மை்தி்ம்	
வகடக	வவணடும்.	அவவளவு்தபான.	ெம்	
வபாழக்லக	்யணத்தில	ெமது	முயறசிகள்	
நவற்றி	ந்ற்ற	்தருணஙகளும்	ெிலைவுக்கு	
வரும்.	எப்வ்பாதும்	வ்தபாலவிவய	ெம்லம	
ந்தபா்ரவிலலை.	்ை	முல்ற	நவற்றியும்	
ந்ற்றிருக்கிவ்றபாம்	என்து	விளஙகும்.	

இப்்டி	சுய்பாிசீைலை	நசய்தபால	
மை்திறகுள்	்தனைம்்ிக்லக	்ி்றக்கும்.	
அடுத்த	முயறசிக்கு	உஙகள்	மைம்	
்தயபாரபாகும்.	்ி்றகு	எனை?	ந்தபாட்க்	
கபாபாியம்	எலைபாம்	்தஙகமபாக	மபாறும்.

ந்பாதுவபாக	ெம்	அலைவரது	மைமும்	
்பாரபாடல்,	்தடடிக்நகபாடுத்தலை	
விரும்புகி்றது.	அதுவவ	ெபாம்	மற்றவரகலள	
மைம்	விடடு	்பாரபாடடும்	வ்பாது	
ெம்	மை்தில	ஒரு	வி்தமபாை	ஆதம	
மகிழவுணரலவ	கபாணைபாம்.	்ி்றலர	
மை்ந்தி்ற்நது	்பாரபாடடுவ்தன	மூைமபாக	
அலைது	வபாழததுவ்தன	மூைமபாக	
வெரமல்ற	எணணஙகலள	மை்திறகுள்	
ஈரக்கைபாம்.

ெமது	மைம்	வெரமல்ற	சி்ந்தலை	
உல்ய்தபாக	இரு்ந்தபால	ெபாம்	எல்த	
்பாரத்தபாலும்	அ்திலிருக்கும்	ெலைலவ	
மடடுவம	ெமது	கணகளுக்கு	விளஙகும்.	
ெபாம்	எல்த	வகட்பாலும்	அ்திலுள்ள	
ெலைலவ	மடடுவம	ெமது	கபாதுகளில	
நுலழ்நது	மை்தில	வகடகும்.	எைவவ	
ெம்	மைல்த	எப்வ்பாதும்	வெரமல்ற	
எணணஙகளபால	ெிரப்்ி	லவதது	
இரு்ந்தபால	ெலை	வி்யஙகவள	ெம்லம	
சூழ்நது	நகபாள்ளும்.	ெலை	மைி்தரகவள	
ெம்லம	ெபாடியும்	வ்தடியும்	வருவபாரகள்.	
வெரமல்ற	எணணஙகளின	மூைவம	
ெம்மபால	மகிழச்சியு்ன	ெில்றவபாக	வபாழ	
முடியும்.

முஷ்தபாக்	அஹமத
இைஙலக

 
Positive	Thinking
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�ின்ே்ொய் ஒரு கதிறுக்கல்!
என் நண�னுக்கொய் ....
நண�ிக்கொய் ...
 
�ில ைரிகள் எழு்த் துடிக்கும் !
கொ்ல் கதிறுக்கொய் ...
கைியர�ொய் ....

�ள்ளி நண�்ே - உன் 
புள்ளி முகங்கொணத் 
துடிக்கதின்்றன் 
என்னுள்

�ல எணணங்கள் யொவும் 
ஒவசைொன்றொய்த்்ொ்ே 
ச�ொல்லிைிடத் ்ைிக்கதின்்றன் 
உன்னுள் .

கைிவ்யில்  
ச�ொல்லிைிட �ிறு ்யக்கம்்ொன்  
எேக்குள் 

கொலத்்ொல் அைியொ் 
நடச�னும் ஏக்க்ந்ொன்  இ்ற்குள்.

்நரவலயில் ஒருமுவற 
கூறி ைிட ஆவ�யில் 
மூழகதித்்ொன் ்�ொகதின்்றன்.

்�ரவலயில் �ல முவற 
�ொரவையிட ைைியிவட 
்ொைித்்ொன் ைருகதின்்றன். 

்மைி்ை என் மூச்�ொய் ...
கைி்ய �ிறு ்�ச்�ொய் ....
நொன் உங்கள் கொ்ல் புைியர�ன் 

்வட்ய என் ைிவடயொய் ...
துணி்ை என் ஒளியொய் ...
நொன் உங்கள் ்்டல் கைி துஷய்ந்ன் .
 
இது ஒரு 
�ள்ளி நதிவேசைன்று 
�கதிரை்தில் �ல முவற நதிவறவுணடு 

இ்தில் உணவமை உயிர ஒன்று 
உள்்ள ஒளி்ந்திருக்கும்  ஊவமை 
உணரசைொன்று .

கல்லூரிக் 
கொலத்து 
ஞொ�கம் என்�்ொல் - என் 
உள்ளத்து 
ஊற்று சமைல்லத்்ொன் 
கொலடி வைக்கதின்றது 

ச�ல்லரித்துப்�ொே 
ஆவ�கள் 
ஆகொச்ன்�்ொல்  

ச�ொல்சலடுத்து ைர ஒன்றல்ல 
ஆயிரம் கொயங்கள் 
ஆறொ்து .

எம் �ள்ளி நதிவேவுகவள 
ச�ொல்லி முடிக்க 
இன்சேொரு நொளும் ்ைணடும் 

�ொ்தி ைொழவை 
ைொழ்ந் ்�ொதும்
மைீ்தி ைொழவுக்கொய் ஏங்கதி நீளும்.

குறும்புகவள 
இங்்க்ொ்ே ஒவசைொன்றொய்க் 
கற்றுக்சகொண்டொம் 

எ்திரிவயயும் 
நண�வேயும் இடம் மைொற்றி்ய 
நட�ொக்கதிக்சகொண்டொம் .

கல்சலறி்ந் நதிவேவுகளும் 
கொயம் �டட உணரவுகளும் 
சமைய்மைறக்க வைத்்து எம் 
�ள்ளிக்கூட்மை 

சைள்வளயுவட அணியவும் 
சைள்ளசமைே நவேயவும் 
சமைய் மைறக்க வைத்்து எம் 
எணணக்கூட்மை .
     

மீண்டும் ச்தடிப் பார்்கககின்சறேன்...
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வக ்கொரத்து நட்ந் 
கொல்கள் அடிக்கடி உலொ ைரும் 

வமை்ொே ஒரமைொய் 
நவட �யின்ற
�ொ்ங்கள் அடிக்கடி  ்நொ �டும்.

சமைய்யொகத்்ொன் மைொறுமைொ 
இேி்மைல்  என்ேொவ�்ொன் சைல்ல... 

ச�ொய்யொகத்்ொன் 
புலருமைொ சூரியனும் 
உள்ளொவ�்ொன் மைலர.

நல்லச்ொரு ஆ�ொேொய் 
நமைக்சகே கதிவடத்் மு்ல் நொ்ள
ைகுப�வற மைொறிய 
அ்தி�யம் நதிகழ்ந்துணடு.

நல் ைரவு நொ்ள 
இறு்தி நொளொய் மைொற 
உயர ைகுபபு மைொணைேின் 
உயிரிைபபும் நதிகழ்ந்துணடு.

சைள்ளத்்்ொடு நீ்ந் 
சைறுங் வக ்�ொதுசமைன்று 
ைிழு்நச்ழும்�ிய ைொய்க்கொல் 
குைிகளும் உணடு. 

சமைய்யொக்ை நதிகழ்ந் 
கொம்�ிேது அவ�வு 
கணகணட �ொம்ச�ே 
அலறி அடித்் 
அச்�மும் உணடு.

நொைல் மைர ்ைரிலும் 
நொகம் ஒன்று �டம் எடுத்்்ொய் 

நொடகணக்கதில் அங்க்ய 
கூடிய கூடடமும் உணடு.

கொலம் கொலமைொய் �யமுறுத்்  
கொைல் ்�ொட ்�ொடட  
கடடுக்கவ் இதுசைே  
 

கொண ைரொது எே 
்கொடு ்�ொடட  குரலும் உணடு .

சுைல் ்கற்றில் �ிக்கதிக்சகொணட 
சைள்வளச் �டவடக் கறள்  கணடு 

்�ற்றில் ைிழு்ந்்ொய் 
�ொட�ி ச�ொன்ே
�ி்ேகதி்தியும் உணடு.

�ொரவை �டட கணணுக்சகல்லொம் 
�ொைம் என்ற நதிவேப்�ொடு 

கொலொ கொலம்  உட கொயம் 
கொலொை்தி யொேதும்  உணடு .

மைொடிப�டிகள் 
மைீ்தி்லறி 
்ொைிக் கு்தித்் நொடகளில் 

"்நொ" �ிடித்் ைிரல்களில் 
சநடடி முறித்் �த்்ங்களும் உணடு.

மைொடபபுறொக்களின்  
குறு குறு �த்்ம் 
்கடட ைணணம் �ொடம் �டித்் 

்மைல் மைொடி 
ைகுப�வற எச்�ங்களும் உணடு. 

இரும்பு ைல்லூறின்  
இவரச்�ல்  ்கடடு 
இவடக்கதிவட ஓடி ஒளி்ந் 

�துங்கு குைிக் கீறலும் 
கணுக்கொலில்  உணடு.

இன்்றொடு வீைொ்ொ 
இறுமைொபபுக்சகொணடு 
கல்சலேக் வகயில்

கைசரடுத்் 
வகப�ிடி மைணசைடடியும் உணடு .
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இப்�ொது நதிவேத்்ொலும் 
இவைப�ொறொமைல் ைருகதின்றே �ில 
நதிகழவுகள் 

அப்�ொது �ிவலயொேொலும் 
இப்�ொது ்திறக்கதின்றே 
ஞொ�கத் தூறல்கள் .

ைொழக்வகயின் 
ஆரம்�மும் ஆே்ந்மும் இங்்க்ொ்ே 
அடிசயடுத்து வைத்்்ொம்

ஆவ�களின் நொடலும் 
முயல் ்ொைலும் 
இங்்க்ொ்ே ்்டல் குைித்்்ொம்.

ைொரத்வ்கள் இன்றி 
பூத்்திடுமைொ 
நதிவேவுகள் ஏரொளம் 

எ்திர �ொரத்்திடக்
கணகள் ஏமைொறுமைொ 
ஞொ�கங்கள் ்ொரொளம்.

கொலம் கட்ந் 
கேவுகள் அல்ல இவைகள் 
நதிவற்ைறொமைல் 
இன்னும் நதிரக்தியொக...

புள்ளிக் ்கொலங்கள் ்�ொடட 
அைகுகளும்  அல்ல இவைகள் 
ஆவ�யொவ�யொய் அைித்ச்ழு ்...

நதிவேத்துப�ொரக்க முடியொ் 
உணரவுகவள 
எழு்திப�ொரக்கதின்்றன் 
என் ைலியொக ...

அவேத்வ்யும் எழு் முடியொமைல் 
இன்னும்  ஆரொய்்நது �ொரக்கதின்்றன் 
என்னுள் அைகொக ...

மைீளும் நதிவேவுகள் 
இன்னும் கொணொமைல் 
கொத்்திருக்க 

்மைகம் மூடடிய 
மைவை நீரொய் 
மைடடும் 

தூறல் �டடுக் 
கவரசயொதுங்குகதின்றே �ில 
நதிவேவுகள்.

மைீணடும் மைீணடும் 
நதிவேவு �டுத்் 
கேவுகள் அல்ல கொத்்திருக்க 

தூணடில் �டட மைீேொய்த் 
துடிக்கதின்்றன் 
என்னுள் �ில  மைொறு்ல்கள்.

நீணட நொடகளுக்கு �ிறகு 
இன்று்ொன் 

்்டிப �ொரக்கதின்்றன்
புதுக் கணணொடிவய .

ச்ொடும் தூரமைொய் 
நீயிரு்நதும் 
நதிவற்ைறொமைல் ்�ொகுமைொ 

நீணட கொல 
நட�ின் முக நொடிவய.

ஐ.துஷ்யந்தன்
 
ைவுேியொ, இலங்வக

்தமிழநெஞசம்	இ்தழிைிவை 
	 ்தைியபாக	இ்நமபாதுக்கி 
சிமிழபாக	எனகவில்தச் 
	 சி்றப்பு்றவவ	வடிவலமத்த 
அமிழ்தநமபாழி	அமிைபாரும் 
	 அனபு்வை	்்திப்்ித்தபார	! 
குமிழசிபாிப்பு	முகஙநகபாண் 
	 நகபாஞசுநமபாழி	வபாழியவவ	!

கவிஞர	அ	முததுசபாமி	
்தபாரமஙகைம்
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 சிடடுகுருவியின	பாீஙகபாரம்	நசவியில	
ஒலிக்க	சூபாியன	்தைது	ஓயவுக்கபாக	அ்ந்தி	வபாைம்	
நசலை	 அவளின	 ெிலைவவபா	 ி்னவைபாக்கி	
நசலகி்றது.	 அவள்	 ஒரு	 இளம்	 சிடடு.	
துள்ளிக்கு்திதது	ஆடிப்்பாடும்	இளவரசி	அவள்.	
அ்ந்த	ெிைபாமுகத்தில	ஒரு	ஏக்கம்.	சக	வ்தபாழிகள்	
அவரகளுல்ய	 அப்்பாவுக்கு	 இளவரசி.	
இவவளபா	 அப்்பா	 இலைபா்த	 அகிைததுக்வகபா	
இளவரசி.	 ்த்நல்த	 முகம்	 ்பாரக்கபா்த	
அவளுக்கு	ஆலசகள்	அலைதல்தயும்	அவள்	
எணணஙகளில	 கூ 	் எடடி	 ்பாரக்கவிலலை.	
ஆலசகள்	 து்ற்நது	 கில்த்தல்த	 அனு்விச்சு	
்ழகிய்தபாவைபா	 அவள்	 பூமிக்வக	 இளவரசி	
ஆைபாள்.	 அ்ந்த	 சினை	 சிடடுக்குள்ளும்	 ஒரு	
கைவு.	நவணபு்றபா	வ்பாை	் ள்ளியல்ற	நசனறு	
்பா்ஙகள்	 அலைதல்தயும்	 ்யினறு	 ்தபான	
ஒரு	 லவத்தியரபாக	 வவணடும்	 என்ற	 ஏக்கம்.	
ெபாடகள்	நசலகி்றது.
	 நவடகம்	 பூக்கும்	 ்ருவ	 வயல்த	
அல்க்கி்றபாள்.	 அவள்	 ்தபாயின	 குரல	
ஒலிக்கி்றது.	 ‘‘ெிஷபா	 ்க்கத்தில	 வபாஙக.	
உம்மபா	 நகபாஞசம்	 வ்ச	 வவணடும்.	 என	
்தஙகமகள்	என	கல்தலய	புபாிஞசுக்வகபாஙக.	
இ்தன	்ி்றகு	 ெீஙக	நவளிை	 வ்பாகபா்தீஙக.	
இப்்	 இருக்கு்ற	 சிை	 ந்பாடியனுகள்	
சபாிலைமபா?	 ெீஙக	 வவ்ற	 வள்நதுடடிஙக.	
வபாப்்பா	இரு்ந்தபா	உஙகள	்பாததுக்குவபாரு.	
ஆைபால,	எனைபாவை	உஙகள	முழுலமயபாக	
்பாதுகபாக்க	 கஷ்ம்.	 ெீஙக	 வீடைவய	
இருஙகமபா?’’	 எனறு	 கைிவவபாடு	 கஷ்ம்	
கூ்ற	 எனைபால	 எ்ந்த	 ்ிரச்சலையும்	
வரக்கூ்பாது	என்ற	எணணதவ்தபாடு	அ்ந்த	
இளம்	சிடடு	சி்றகு	உல்்நது	வீடடுக்குள்	
அல்க்கைமபாைபாள்.

	 அவளுக்கு	 எ்திரகபாைம்	 என்றபால	
எனை?	என்ற	எணணததுக்வகபா	இ்மிலலை.	
ஆைபால	அவள்	மை்தில	உள்ள	வலி.	் பா்சபாலை	
நசலை	 வவணடும்,	 மற்ற	 மபாணவரகவளபாடு	
வசர்நது	நவணபு்றபாக்களபாக	் ்றக்க	வவணடும்.
அது	 அவளின	 மைவலியபாகவும்	 உள்ளதது	
குமு்றைபாகவும்	 மடடுவம	 இரு்ந்தது.	 ்தபாவயபா	
கடடுக்கல்தகலளயும்	மூ்ெம் ி்க்லகயும்	 ி்ன	
்றறுவ்தபால	்தைது	அனபு	மகளுக்கு	ஒரு	ெலை	
வரன	 கில்த்தபால	 வ்பாதும்	 ்டிப்பு	 எலைபாம்	
எ்தறகு?	 என்ற	 எணணம்	 அவள்	 மை்தில	
ஆணித்தரமபாக	அல்றயப்்ட்து.
	 ஒவநவபாரு	 விடியலிலும்	 க்தவவபா	
ரத்த ில 	 ெ ினறு	 ்ள்ள ிக்கு 	 ்்றக்கும்	
ச ி னைஞ ச ி று சு கலள 	 ் பா ர த ்த ் டி	
ந்ருமூச்சு	 வ ி டுவ பாள் . 	 ஆறு்தை பா ய	
இரு க்கும் 	 ்தபாயக்வகபா	 கலவி,	 ்தி்றலம	
்ற்றி	 எதுவுவம	 ந்தபாிவதுமிலலை,	 புபாிய	
லவக்கவும்	 முடிய	 விலலை.	 அலைதது	
ஏக்கஙகலளயும்,	 அழுலகலயயும்	 ்தைது	
புத்தகத்தின	மீதும்	சீருல்யின	மீதும்	வ்தக்கி	
லவத்தபாள்.	 அவள்	 கபாணும்	 கைவில	 கூ்	
்பா்சபாலை	வபாழக்லகலயத்தபான	வரணிக்கப்	
்ட்து.	இப்்டிவய	சுமபார	ஐ்நது	வரு்ஙகள்	
நசன்றது.
	 ்த ிருமணமும் 	 ெல்ந்ற்றது .	
அனபும் 	்ணபும் 	ெ ில்ற்ந்த 	கணவன	
அவன	 கணமுனவை.	 ்பாசம்	 எனனும்	
வ்பாரலவக்குள்	 ெிஷபா	 சூழ்நதுநகபாண்பாள்.	
்த்நல்தயின	 அனபு,	 சவகபா்தரைின	 ்பாசம்,	
கபா்தைைின	 கபா்தல,	 கணவைின	 கருலண	
அலைததும்	 சூழ்ந்தவைபாய	 அவளின	
இளவரசைபாய	ஆசிப்	 ந்தன்ட்பான.	
இலை்றம்	இைிவ்த	இ்ம்ந்ற்றது.	க்வுளின	
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ஆசீரவபா்தமும்	 கில்த்தது.	 ெிஷபாவும்	
கரப்்மபாைபாள்.	 ்தன	 மலைவிலய	 கண	
வ்பானறு	்பாதுகபாத்தபான.	அ்ந்த	வெரத்தில	
அவன	 லகயில	 ெிஷபாவின	 ெபாறகு்றிப்பு	
எடடியது.
	 அல்த	 ்பாரத்த	 ஆசிபுக்கு	 கணகளில	
ெீர	 நசபாி்ந்தது.	 ்தைது	 அனபு	 மலைவிக்கு	
குல்றவயதும்	 இலலைநயனறு	 ெிலைதது	
ச்நவ்தபாஷப்்ட 	் வெரத்தில	அவள்	குல்றயும்	
ஏக்கமுமபாை	அவள்	ஆலச	ந்தன்ட்து.	்தைது	
மலைவின	 ஆலசலய	 நெபாடிப்ந்பாழு்தில	
ெில்றவவறறும்	 ஆசிப்	 ்தைது	 மலைவின	
கலவி	 எனனும்	 ஆலசலயயும்	 ெில்றவவற்ற	
முலை்ந்தபான.	ெில்ற	கரப் ி்ணியபாக	இருக்கும்	
மலைவிக்கு	 ஒரு	 ்பாிசு	 அன்ளிப்்பாக	
நகபாடுத்தபான.
	 அல்த 	 வபாஙக ிய 	 ெ ிஷபாவுக்கு	
புபாியவிலலை.	 அவள்	 ஆலச,	 ஏக்கம்	
ெில்றவவறும்	 கபாைம்	 நெருஙகி	 விட்து	
என்து.	 அ்ந்த	 ந்ட்கதல்த	 ்ிபாித்தபால	
அ ்தனுள் 	 ஒ ரு 	 ெ வீ ை 	 ல க ய ் க் க	
அலைவ்சி	ஒனறு	அ்தனு்ன	ஒரு	கடி்தம்.	
‘‘என	அனபு	மலைவி	ெிஷபாவுக்கு,	எனைபால	
முடி்ந்த	உ்தவி	உன	ஆலசயும்	கைவுமபாை	

ச�ண்ண! ்�சும் கண்ண! 

�ரிகமை�்நதியும் நீ! 

�வே்ரும் �்ேியும் நீ 

அருைியின் ஜ்தியிவ� நீ! 

இயக்கதிடும் புது ைிவ� நீ! 

உணரைின் சுரங்களும் நீ! 

உயரத்தும் கரங்களும் நீ! 

உறைிேில் அ்தி�யம் நீ! 

உன்ே் ரக�ியம் நீ! 

உடலிேில் இன்னுயிர நீ! 

உடன்ைரும் நதிைலதும் நீ! 

கொ்லின் இலக்கணம் நீ! 

கைிவ்யின் ைிளக்கமும் நீ! 

அன்�ின் பூைிவ் நீ! 

ஆலய ்்ைவ் நீ! 

கணணின் கருைிைி நீ! 

ை�்ந்த்்தின் முகைரி நீ! 

சுடரைிடும் ்ொரவக நீ! 

சு்ந்ர ்மைேவக நீ! 

மைேக் கைவலக்கு மைருத்துைம் நீ! 

ச�ணகளில் மைகத்துைம் நீ! 

்வல்கொதும் ைிரல்களும் நீ! 

்வல�ொய ்்ொள்களும் நீ! 

நொன் உறங்கதிடும் தூளியும் நீ! 

எவே ்ொலொடடும் ்்ொைியும் நீ!! 

உள்ளத்்தின் ்கள்ைியும் நீ! 

எவே உருைொக்கதிய ்ைள்ைியும் நீ! 
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கலவிலய	 ெீ	 ந்தபா்ரைபாம்.	 அ்தறகு	 இ்ந்த	
்பாிசு	 உறுதுலணயபாக	 இருக்கும்.	 இ்ந்த	
சூழெிலையில	 உைது	 கலவிலய	 வீடடில	
இரு்நது	 ஆரம்்ிததுக்நகபாள்.	 உைக்கு	
்ல்த்தவன	 துலண	 புபாிவபான’’	 இல்த	
்பாரத்த	ெிஷபாவுக்கு	மடடிலைபா	மகிழச்சி.
	 அவள்	இைடசியததுக்கு	ஆயத்த	
மபாைபாள்.	 ்தைக்கு	 கில்க்கும்	 ஒவநவபாரு	
நெபாடிலயயும்	ந்பாக்கிஷமபாக	்பாதுகபாத்தபாள்.	
இனல்றய	 சமூகம்	அலைவ்சியில	 நசயயும்	
அலைதது	 வீண	 விரயத்தில	 இரு்நதும்	
்தைது	 இைடசியத்திறகபாக	 அவலள	

கடடுப்்டுத்திைபாள்.	 ்தைது	 ஒவநவபாரு	
்பாீடலசயிலும்	ெலைம்திப்ந்ணகலள	ந்றறு	
இனறு	 அவளுக்கு	 மருததுவ	 ்டிப்புக்கபாை	
கற்றலை	பூரத்தி	நசயது	இனறு	ஒரு	ந்ண	
லவத்தியரபாக	 நவளிவ்ந்தபாள்.	 அவளின	
உறு்தியபாை	 ெம் ி்க்லகயும்	 வி் பாமுயறசியும்	
இனறு	நவற்றிந்ற்றது.	ஒவநவபாருவருக்கும்	
ஆசிப்	 வ்பானறு	 கணவன	 கில்த்தபால	
சபா்திக்க	 ி்்ற்நது	 கைலவ	 கைவபாக	 மடடும்	
கபாைதல்த	வ்பாக்கும்	ஒவநவபாரு	ந்ணணும்	
ெிச்சயம்	ெபாலள	உைலக	ஆளைபாம்.

n

 சு்ந்தரமூரத்தியி்ம்	 க்ைபாய	
வபாஙகிய	 ்ணத்திறகு	 இனனும்	 இரணடு	
ெபாளில	வடடியும்	கட்ணும்.	அடுத்தவபாரம்	
ந்பாஙகலும்	 வருகி்றது.	 குழ்நல்தகளுக்கபா	
வது	பு்திய	துணி	எடுததுக்	நகபாடுக்கணும்	
என்ற	 கவலையில	 வமபாவபாலயத	 ்த்வி	
ைபான	்ிரசபாத.
	 ‘‘அப்்பா...	 என	 ்ிரணடு	 வரபாகிணி	
பு்திய	்டடுப்்பாவபால்	எடுத்திருக்கபாப்்பா.	
ந்பாஙகலுக்கு	 எலவைபாருக்கும்	 வெறவ்ற	
துணிநயலைபாம்	எடுத்தபாஙகளபாம்.	எைக்கு	
எப்வ்பாது	 எடுததுத	 ்தருவீஙகப்்பா...’ ’	
எனறு	மகள்	வீணபா	வகட்பாள்.
	 ‘‘ஞபாயிறறுக்கிழலம	 எடுக்கைபாம்	
வீணபா...’’
	 ஞபாயிறறுக்கிழலம	வ்ந்தது.
	 ஜவுளிகக்கல்யில	மலைவி,	மகளு	
்ன	நசனவ்றன.	ெியபாயமபாை	விலையில	
இருவருக்கும்	துணி	எடுததுக்	நகபாணவ்ன.	
்ரஸில	மீ்தி	இரு்ந்தது	நூற்றி	்தது	ரூ்பாய	
மடடும்.
	 ‘ ‘அப்்பா . . . 	உஙகளுக்கு 	துண ி	
எடுக்கலையபா...?’’	மகள்	வகட்பாள்.
	 ‘‘எைக்கு	வ்பாைவருசம்	எடுத்த	துணி	

லயத	ல்தக்கபாமல	்தபான	வச்சிருக்வகன.	
ெபான	அல்தவய	வ்பாடடுக்கிவ்றன...’’
	 ‘‘ெீஙகள்	எைக்கு	்த்ந்த	வ்பாைவருசம்	
சுறறுைபா	 வ்பாக	 ்த்ந்த	 ரூ்பாலய	 எடுதது	
வ்ந்திருக்வகன.	நகபாவரபாைபாவிைபால	வ்பாை	
வருசம்	ஸ்கூல	இலலை.	அ்ந்த	்ணம்்தபான	
இது.	இ்ந்தபாஙப்்பா...	இ்தில	ெபானூறு	ரூ்பாய	
இருக்குது...’’	 ்ணதல்த	 என	 லககளில	
இறுக்கி	லவத்தபாள்	வீணபா.
	 கணணீர	துளி	எடடிப்்பாரக்க...	ஒரு	
நரடிவமட	 சடல்லய	 எடுதவ்தன.	 அ்தன	
விலைலயப்	்பாரதவ்தன.	முனனூற்றி	
அறு்து	ரூ்பாய	என்ற	்ில	இரு்ந்தது.

- நாகர்காவில் ்காபால்
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 இனனும்	விைகபா்த	இருளில	புழக்	
கல்யில	மபாடுகளின	கழுததுச்	சைஙலககள்	
ஒரு 	அழக பாை 	இலசய பா க 	ஒலிததுக்	
நகபாணடிரு்ந்தை.
	 புழக்கல்யில	 இருக்கும்	 ஐம்்து	
்சு	 மபாடுகளும்	 அலவ்தம்	 கனறுகளும்	
முனனும்	 ்ினனும்	 கபாலலவதது	 ெகரலக	
யில	எழும்பும்	சப்்தம்	அது.	
	 வீடடின	 உள்வழியபாகப்	 புழக்	
கல்க்குச்	நசலை	வவண்பாம். 	அ்தற	
நகனறு	 ்தைி	 வழி	 உணடு.	 வீரயயன	
்பாரததுக்	நகபாள்வபான	அத்தலையும்.		
	 ்வரபா்கபாபாி	ெிதயபாை்ந்தம்	அத்தலை	
சப்்தத்திலும்	 ்தன	 மலைவி	 ைஷமி	 அச்நது	
தூஙகுவல்தப்	 ்பாரததுக்	 நகபாணவ்	
எழு்நது	லககலளக்	கும்்ிடடு	‘‘எனைப்்பா..	
இல்றவபா ! 	கபாப்்பாறறும்! ’ ’ 	என்ற்டி	
லககலளத	 வ்தயதது	 கணணில	 ஒற்றிக்	
நகபாணடு	்ின	விபாித்த	லககளின	வமடடில	
கண்தி்ற்ந்தபார.
	 ம ி க ப் 	ந ்ரும் 	ந சலவ்ந்த ர பாய	
இரு்நதும்,	 வீடு,	 மலை,	 நசபாதது	 எை	
மபாைபாவபாபாியபாக	 வபாஙகிப்	 வ்பாடடிரு்ந்தபா	
லும்	 அளவபாகத	 ்தபான	 ்தபாைம்	 நசயவபார.	
்ின	எ்தறகு		ெிதயபாை்ந்தத்திறகு	் வரபா்கபாபாி	
என்ற	அல்நமபாழி?
	 ஊருக்குப்	 ந்பாியவரபாய..	 எஙநகல	
ைபாம் 	 புகழ 	 க ில்க்க ி்றவ்தபா 	 அஙகு	
மடடும்	 ்தன	 இருப்ல்	 ந்பாருளபாகவவபா	
்தைமபாகவவபா	்்திததுக்	நகபாள்வபார.	அவர	
ஒரு	 ந்பாருள்	 அளித்தபார	 என்றபால	 அ்தில	
்வரபா்கபாபாி	ெிதயபாை்ந்தம்	என்ற	முழுெீளப்	
ந்யரு்ன	்தபான	இருக்கும்.
	 ைஷமி	எழு்நது	வ்ந்தபாள்.
	 «வீரபா	வ்ந்தபாச்சபா?	சைஙலக	சத்தம்	
வகட்வ்த!»

	 ‘‘ம்ம்.		அ்தில	்தபான	ெபானும்	எழு்நவ்தன.
ெீ	அச்நது	உ்றஙகவவ	விடவ்ன’’
	 ‘‘ம்ம்.	இனறு	இல்ச்சி	வருகி்ற	ெபாள்.	
இரணடு	ெபாலளக்கு	ஒரு	்தரம்	வ்நது	ஐ்நது	
்டி	 ்பால	வபாஙகிப்	 வ்பாவபாள்.	அவளுக்கு	
ெபாவை	 என	 லகயபால	 நகபாடுத்தபால	 ்தபான	
எைக்குத	்திருப்்தி.’’
	 ‘‘நசபாலை	வவணடும்	எனவ்ற	ெிலைத	
வ்தன.	 இப்்டி	 ஐ்நது	 ்டி	 ்பாலைத	 ்தபாைம்	
நசயகி்றபாவய..	 அ்ந்த	 ஏலழக்	 கிழவியி்ம்	
ஏதும்	 ்ணம்	 ந்யரபாது	 எனறு	 ந்தபாி்ந்த	
வ்பாதும்	எ்தறகி்ந்த	வீணநசயல?’’
	 ‘‘ெபான	உஙகலளப்	வ்பால	இலலை..	
இருக்கும்	இ்த்திவைவய	வ்பாயக்	நகபாட்..’’	
ைஷமி	சூ்பாயப்	்்தில	நகபாடுத்தபாள்.
	 ெிதயபாை்ந்தமும்	்்திலுக்குச்	சூ்பாக	
ஒரு	் பாரலவ	் பாரதது	விடடு	உள்நசன்றபார.	
	 ‘‘அம்மபா!	அழகம்மபா	வ்ந்திருக்கும்மபா.	
வபாஙக..’’
	 ‘‘இவ்தபா	வவரன	வீரயயபா!’’	குளிதது	
முடிதது	ந்பாி்தபாய	குஙகுமத	்திைகம்	இடடு	
மஙகளகரமபாய	வ்ந்தபாள்	ைஷமி.
	 ‘ ‘இப்வ்பா 	 ்த பான 	 ஐயபா 	 க ி ட்	
நசபானவைன	 இனனும்	 இல்ச்சியக்	
கபாவணபாவமனனு!	வ்நதுட்!’’
	 ‘‘அம்மபா!	 எம்	 வ்ரு	 அழகம்மபா	
அம்மபா!’’	 கிழவி	 நூ்றபாவது	 முல்றயபாகப்	
ந்யர	நசபானைபாள்.
	 ‘‘இருக்கடடும்..	 இது	 ்தபான	 என	
வபாயில	வருது!’’
	 அழகம்மபா	அ்ந்த	ஊபாில	்ணக்கபாபாி.	
அத்தலை	 மைல்தயும்	 ஆணடு	 வரு்வள்	
்ணக்கபாபாி	 ்தபாவை.	 இத்தலை	 ்பாலும்	
வபாஙகிக்	 நகபாணடு	 வ்பாகி்றபாவள?	 எ்தற	
நகனறு	ெிலைக்கி்றீரகள்?
	 ைஷமி	 புழக்கல்	 வபாசல	 ்க்க	
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மிரு்ந்த	 குததுக்கல	 ஒன்றில	 உடகபார்ந்த	
வபாறு	 ்பாலை	 அள்நது	 அழகம்மபாவின	
்பாத்திரத்தில	இட்பாள்.
	 ‘‘அழகம்மபா!	 ெீ	 நகபாணடு	 வ்பா்ற	
்பாலுை	 ்திலைக்கும்	 ஒரு	 கிணணம்	 குடிச்	
சபாவை	உன	உ்ம்பு	ெலைபாருக்கும்.	இப்்டி	
இலளதது..’’	 வீரயயன	 ஆ்தஙகமபாகக்	
கூ்றிைபான.
	 ‘இது	என	்சி	்தீரக்க	அலை	வீரபா!»	
கிழவியும்	்்தில	கூ்றிைபாள்.
	 ‘‘ம்ம்!	 எனைவவபா	 வ்பா!	 கிரமம்	
்தவ்றபாம	 ெீ	 நசயய்ற	 நசயலுக்கு	 அ்ந்த	
இல்றவன	்தபான	கண்த ி்றக்கணும்! ’ ’	
வீரயயன	்தன	வவலைலயத	ந்தபா்ர்ந்தபான.
	 ைஷமி	 ்தன	 அளலவ	 ்பாத்திரதல்த	
புழக்கல்யில	லவதது	விடடு	கணவலைத	
வ்தடிச்	நசன்றபாள்.
	 ‘‘இ்ந்த	 இல்ச்சியப்	 ்பாரத்தபா	
எைக்கு	்ிரமிப்்பா	இருக்கு!’’
	 ‘‘ஆரம்்ிச்சுடடியபா!	்திைம்	அவ	வ்நது	
வ்பாைபா	 இவ்த	 வ்ச்சு!	 ்பாலுக்குப்	 ்ணம்	
வபாஙக	 முடியலை	 உனைபாை!’’	 சலிததுக்	
நகபாண்பார	்வரபா்கபாபாி.
	 ‘‘இவ்தபா..	 லக	 ெில்றய	 நகபாடுதது	
விட்பாள்.	 வயலில	 உலழத்த	 ்ணமபாம்.	
அவள்	 எல்தயும்	 ்தபாைமபாய	 வபாஙகுவ	
்திலலை!’’
	 ‘‘ந்பாிய	ந்ருலம	்தபான!’’
	 ‘‘்ினை..	 அவள்	 நசயயும்	 கபாபாியம்	
அப்்டிப்்ட்து.	 இனைிக்கு	 வீரயயன	
கூ்க்	வகட்பான.	இவவளவு	்ைமிலைபாம	
இருக்கிவய..	 நகபாணடு	 வ்பா்ற	 ்பாலில	
ஒரு	 கிணணமபாவது	 குடிக்கைபாவமனனு	
வகட்பான’’
	 ‘‘ அவ 	 எலை பா தல்தயும் 	 க பா சு	
்பாரக்க்றபா!	அ்தப்	வ்பாய	ந்பாிய	விஷயமபா	
நசபாலலிக்க்ற!’’
	 ‘ ‘இலலை. . 	 இலலை. . 	 எைக்கு	
ென்றபாகத	 ந்தபாியும்..	 அவள்	 ந்யபாில	
்வரபா்கபாபாி	வசர	விலலை.’’
	 எனைி்வமவபா	 என்து	 வ்பால	
்பாரத்தவர..	இனறு	சறறு	வவலை	அ்திகம்.	
வருவ்தறகு	வெரமபாகும்	எைப்	பு்றப்்ட்பார.	
இனறு	வகபாவில	கடடுமபாைம்	எ்ந்த	அளவில	
இருக்கி்றது	 எைப்	 ்பாரக்க	 வவணடும்.	
்தைக்கு	 எதுவும்	அஙகு	 வவலை	இலலை.	

இனை	வவலை	நசய	எனறு	அவலர	யபாரும்	
ெியமிக்கவும்	இலலை.	ஆைபாலும்	்தைக்கு	
இருக்கும்	 ந்பாிய	 மைி்த	 வஹபா்தபாவுக்கு	
அவவப்வ்பாது	 அஙகு	 நசனறு	 முனனும்	
்ினனுமபாய	ெ்்நது	விடடு	வருவபார.
	 இனறும்	அப்்டித	்தபான	நசன்றபார.
	 முன்க்கம்	 ்ர்ரநவனறு	 கடடு	
மபாைம்	ெ்்நது	நகபாணடிருக்க..	் ின	் க்கம்	
மகிழ	 மரத்தடியில	 கலளப்ந்பாழிக்கப்	
்சியபாறும்	கூட்ம்	்கு்தி	்கு்தியபாய.
	 இஞச ி , 	 ்ச்லச	ம ிளகபாய, 	 க்ற ி	
வவப்்ிலை	கிள்ளிப்	வ்பாடடு	மணததுக்குப்	
ந்ருஙகபாயம்	 வசரதது	 ெீரக்க	 ஆற்றிய	
வமபார	 குவலளயில	 ஆற்றிக்	 நகபாடுததுக்	
நகபாணடிரு்ந்தபாள்	அழகம்மபா.
	 ்வரபா்கபாபாி	 ்பாரததுக்	 நகபாணவ்	
இரு்ந்தபார.	வமபார	குடிததுக்	க்்நது	நசன்ற	
ஒருவலை	அலழத்தபார.
	 ‘‘எத்தலை	ெபாளபாக	இது	ெ்க்கி்றது?’’
	 ‘‘எது	ஐயபா?’’
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	 ‘‘இ்ந்த	வமபாரூறறும்	லவ்வம்!’’
	 ‘‘எப்வ்பாது	ெபாஙகள்	இ்ந்த		வகபாவில	
்ணிக்கு	வர	ஆரம்்ிதவ்தபாவமபா	அப்வ்பா்தில	
இரு்நது..	 எஙகளுக்கு	 மடடுமலை	 சிற்ி	
களுக்கும்	இ்ந்த	அம்லமயபார	்தயிரும்,	
வமபாரும்	 ்தபாரபாளமபாய	 வழஙக ி 	 ்ச ி	
ஆறறுகி்றபார’’
	 ‘‘விலை	எவவளவு?’’
	 ‘‘விலை	ம்திப்்ிலலை	ஐயபா!	எஙகள்	
அனபு	்தபான	அ்தறகபாை	விலை!’’
	 ‘‘ம்ஹூம்!	 ்ிலழக்கத	 ந்தபாியபா்த	
வள்!’’	 ்வரபா்கபாபாி	 உ்தடல்ச்	 சுழிததுக்	
நகபாண்பார.
	 ்திடீநரை	 சிற்ிகளுக்குள்	 ந்ரும்	
கூச்சல	ஏற்ட்து.
	 ‘‘அத்தலை	 ஏற்பாடுகள்	 நசயது	
ந்தபாலை	 தூரத்தில	 இரு்நது	 வரலவத	
்திரு்நதும்	 ந்பாரு்ந்தபாக்	 கல	 ஆகிவிட்வ்த.	
இைி 	 எனை	 நசயவது. 	 இத்தலகய	
இல்ச்சிக்கலை	இச்சமயம்	எ்திர்பாரக்கவவ	
இலலை.	 அரசபாி்ம்	 விஷயம்	 வ்பாய	
விட்பால	எனை	நசயவது?’’
	 ்வரபா்கபாபாி	அணுகிைபார.
	 ‘‘எனை	ெ்்ந்தது?’’
	 ‘‘வகபாவில	 கருவல்ற	 விமபாைததுக்	
கபாகத	வ்தர்நந்தடுக்கப்	்ட்	கல	அளவில	
சி்றிய்தபாக	 உள்ளது.	 ந்பாரு்ந்த	 விலலை.	
அளலவக்	குல்றக்க	முடியபாது.	அ்தறகபாை	
கலலைக்	 நகபாணடு	 வரவும்	 இைி	 சமய	
மிலலை.	 இனனும்	 சிை	 வபாரத்தில	
கும்்பா்ிவஷகம்!	 ்தலைலயப்	 ்ியததுக்	
நகபாள்ளைபாம்	 வ்பால	 இருக்கி்றது.’’	 சிற்ி	
யின	 குரல	 அழகம்மபாவின	 கபா்திலும்	
விழு்ந்தது.
	 ‘‘ெபான	 ஊலரக்	 கூடடி	 ஏற்பாடு	
நசயகிவ்றன.	எலைபாப்பு்றம்	இ்தறகபாைக்	
கலலைத	 வ்த்	 ஆலள	 அனுப்புகிவ்றன.	
வகட்வரகளி்ம்	 ்வரபா்கபாபாி	 ்பாரததுக்	
நகபாள்வபார	எனறு	நசபாலலி	விடுஙகள்.	
ெபாைபாயிறறு!	 எனைபால	 வகபாவில	 ெில்றவு	
ந்்ற	 வவணடும்	 என்றிருக்லகயில..	 ஹி..	
ஹி..	 எைக்நகபாரு	 கலநவடடு	 உஙகள்	
லகயபாவைவய	நசயது	விடுஙகள்	சிற ி்யபாவர.’’	
்வரபா்கபாபாி	சிபாிததுக்	நகபாணவ்	ெகர்ந்தபார.
	 குழப்்தது்ன	 ெின்ற	 சிற்ி	 ்தன	
்தபாகம்	வ்பாக்க	மகிழ	மரத்தடிக்கு	வ்ந்தபார.

	 ‘‘ெீஙகள்	 வ்சியல்தக்	 வகடவ்ன	
சிற்ியபாவர..இ்ந்த	ஏலழக்	குடிலின	வபாசல	
கல	சபாிப்்டுமபா?’’
	 ‘‘வவணடிய	கல	எண்து	் ன	அம்மபா!’’
	 ‘‘சறவ்ற	ந்பாிய	கல	்தபான..	ஆைபால	
என	வீடடு	வபாசலில	ெபான	ஏ்றி	வீடடுக்குள்	
நசலைக்	 கி்ப்்து.	 ்பாருஙகள்.	 ஏவ்தபா	
எனைபால	ஆை	உ்கபாரம்!’’
	 ‘‘இல்த	 வி்	 ந்பாிய	 உ்கபாரம்	
உணவ்பா	அம்மபா!	 ்ிர்தி்ைன	்பாரக்	 கபாது	
எஙகள்	அலைவபாின	் சி	ய்றி்நது	வமபாரூறறும்	
்தபாய	ெீஙகள்.	்	ணமிருப்்வன	நசலவ்ந்தன	
அலை.	்ி்றருக்கு	உ்தவும்	குணமிருப்்வவை	
நசலவ்ந்தன.	 அவவலகயில	 ெீஙகள்்தபான	
்வரபா்கபாபாி!’’	லககுவித்த	 சிற்ி	லகவயபாடு	
அழகம்மபாவின	வீடடுக்	 கலலை	ந்யரதது	
கருவல்றயில	ந்பாருத்த..	ஆஹபா..	அ்திசயம்..	
அச்சுவபாரத்தபாறவ்பால,	அ்தறநகைவவ	
நசய்தபாறவ்பால,	கபாத்திரு்ந்த	கலகலள	
ந்ற்றது.
	 அனல்றய	கைவ ில 	வ ி்த ி ரதது	
எழு்ந்தபான	 ரபாஜ	 ரபாஜ	 வசபாழன.	 எனை	
நசபானைபார	சிவைபார?	புபாிய	விலலைவய..	
ம்ம் . . 	 ஒரு	 இல்ச்ச ி 	 மூ்தபாடடியின	
கபாைடி	 ெிழலின	 கீழ	 யபாம்	 ஆை்ந்தமபாய	
இருக்கிவ்றபாம்..
	 எனை	இது?	வகபாவிலில	இலலையபா	
சிவைபார?	ஓடிைபான.
	 சிற்ிகள்	்தயஙகிய்டிவய	விஷயம்	
உலரக்க	மூ்தபாடடியின	் க்்திலய,	எல்தயும்	
எ்திர்பாரக்கபா்த	 ்தனைைமற்ற	 ந்தபாணல்	
நவகுவபாகச்	சிைபாகித்தபான.
	 கும்்பா்ிவஷக	 ெபாளில	 மூ்தபாடடி	
அழகம்லம	ெ்்நது.	வர	அவளுக்கு	குல்	
ஏ்ந்திைபான	மனைன	ரபாஜ	ரபாஜ	வசபாழன.
	 ‘‘இல்ச்சிக்கல	 ்தீரத்த	 இல்ச்சி	
கல	இதுவவ!’’
	 ெீ ர 	 ெ ி ல்ற ்ந ்த 	 மூ்த பாடடிய ின	
கணகளில	கருவல்றயில	்்திக்கப்்ட்	
கலலில	இரு்ந்த	ந்யலரக்	கபாடடிைபான.	
	 ‘அழகி!’	எனறு	ந்பா்றிக்கப்	் டடிரு்ந்தது.
	 அழகம்மபா	 அஙகிரு்நது	 ்பாரக்லக	
யில	 ்வரபா்கபாபாி	 ெிதயபாை்ந்தம்	 சிறு	
புள்ளியபாயத	ந்தபாி்ந்தபார.

n
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t
கூடடமைொய் ைருகதிறைரகள்
ைரு�ைரகள் என்ே 
்கட�ொரக்ளொ ச்ரியொது.
இரு்ந்ொலும்
அைரகளுக்கு இல்வலசயன்று 
ச�ொல்லொமைல் ஆளுக்சகொரு
கைிவ்வயக் சகொடுத்்னுப� 
்ைணடும்.
t
ஆரம்�ம் ஒரு மைொ்திரி
முடிவு ்ைற மைொ்திரி
நடுைில் ஒரு மைொ்திரியும்
்ைற மைொ்திரியும் இல்லொ் 
புதுமைொ்திரி.
t
மைடித்்க் வகைிரல்கவள
ஒவசைொன்றொய் ைிடுைித்து
எணணிக்வகயில்
்பபுத் ்ப�ொகச் �ொப�ிடட 
்்ொவ�யின் கணக்வக
�க்்ொைியிடம்
ச�ொல்லிக் சகொணடிருக்கதிறொள்
மூன்று ையது நதிரம்�ிய
என் ்�த்்தி அை்ந்திகொ.
t
ைொங்கதிய பூவுடன் இலை�மைொக
ை்நது சகொணடிருக்கதிறது 
ைொ�ம்.
t
பூமைிவய
இரவுக்கும் �கலுக்குமைொய் 
மைொறி மைொறி உருடடுகதிறது கொலம்.
t
அைள் கணணுக்கு வமைசயழுதும் ்நரம் 
ைொேில் கொர்மைகம் சூழைது 
இயற்வகயின் அேிச்வ� ச�யல்.
t
கொற்று 
கடலொே ்�ொது
�ருகு �டகொேது.
t
கணணொமூச்�ி ஆடடத்்தில் 
ஒளிய இடம் ்்டிய்�ொது 
யொருக்கும் ச்ரியொமைல் 
்திற்நது வைத்்திருக்கதிறொள் 
இ்யத்வ்.

t
ச�ொன்ச�ொருள் மைடடுமைின்றி 
என்ேிடமைிரு்ந் அளவுகட்ந் 
அன்வ�யும் கொ்வலயும் 
ஏற்றத் ்ொழைின்றி �ங்கதிடடளித்்்ன் 
என் �ிள்வளகளுக்கு.
t
ைொ�மைில்வலசயன்று ைரு்நதுகதிறது 
ைொடொமைல்லி. அ்ற்சகொருமுவற 
உன் ்ரி�ேத்வ் கொடடிடு �கதி...!
t
்ைடேின் அம்�ிற்கு வீழ்ந் 
�றவையின் கூடடில் குஞசுகளும் 
சகொஞ�ம் ்ொேியங்களும்.
t
நொன் �டகொகும் 
்�ொச்ல்லொம் மைறைொமைல் 
உன் கவரச் ்�ருகதி்றன்.
t
�ல வமைல்களுக்கப�ொலிரு்நது
மைவலகவளயும் ைேங்கவளயும்
கட்நது ை்ந் ைலிவயச் ச�ொல்லொமைல் 
என் ஊவரயும் மைகதிழச்�ியொகக் 
கடக்கதிறது ந்தி.
t
கணக்குட்ே சுைல்கதிறது
கொலச்�க்கரம்.
ைி்திைவர்ந் �ொவ்யில்
ச்ொடரும் ஒவசைொரு
உயிரின் �யணமும்.
கீழ ்மைல் 
எேச் சுைலும் கொலச்�க்கரம்
�கலமும் நதிகழத்்திப ்�ொகும்.
இறுக்கதிப �ிடிப�தும்
�ிடித் ்ளரத்்தி ைிடுைதும்
�ங்சகே நதிகழும்.
இருத்்லும் மைரணித்்லும்
அ்ந்்ந் உயிர சகொணட
்திரொணியின் ைி்திச் ச�யல்...!
t
யொவேவயச் �ொய்க்கும்
�ொய்த்் யொவேவய
இழுத்துச் ச�ல்லும்
அத்்வேயும் �ொத்்தியமைொகும்
எறும்பு நதிவேத்்ொல்!

- பாரி்யன்பன் நாகராஜன்
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1.	ஊஞசலில	ஆடுவ்தபால	மை்தில	உள்ள	
எ்திரமல்ற	எணணஙகள்	மல்ற்நது	
வெரமல்ற	எணணஙகள்	வ்தபானறுகி்றது.

2.	்திருமணஙகளில	`ஊஞசல	
ச்ஙகு’	இ்தன	அடிப்்ல்யிவைவய	
ெ்த்தப்்டுகி்றது.

3.	ஊஞசல	ஆடுவ்தபால	மைச்வசபாரவு	
ெீஙகி	உ்ல	உறசபாகம்	ந்றுகி்றது

4.	வெரபாக	அமர்நது	லககலள	
உயரத்தி	இரு	்க்க	சஙகலிகலளயும்	
்ிடிததுக்நகபாணடு	வவகமபாக	ஆடும்	
வ்பாது	முதுகுத்தணடுக்கு	ரத்த	ஓட்ம்	
்்ர்நது	மூலள	சுறு	சுறுப்்பாகி்றது.

5.	கம்ப்யூட்பாில	மணிக்கணக்கில	
உடகபார்நது	முதுகுத்தணடு	வலள்நதுப்	
வ்பாை	இனல்றய	ந்ணகள்	இ்ந்த	
ஊஞசல	்யிறசிலய	்திைமும்	நசய்தபால	
முதுகுத	்தணடுவ்ம்	்ைம்	ந்றறு	
கழுததுவலி	குணமல்ய	வழி	நசயகி்றது.

6.	இ்தயத்திறகு	சுத்தமபாை	்ிரபாண	
வபாயுலவ	நகபாடுதது	இ்தயதல்த	சீரபாக	
இயஙகச்	நசயயும்.	்திைமும்	வ்தபாட்த்தில	
ஊஞசல	ஆடுவரகளுக்கு	இ்தயவெபாய	
கடடுப்்டும்.

7.	ஊஞசல	ஆடுவ்தபால	உ்லில	ரத்த	
ஓட்ம்	அ்திகபாிதது	இ்தயத்திறகு	ரத்தம்	
சீரபாக	நசலலும்.

8.	சபாப்்ிட்வு்ன	அலரமணிவெரம்	
மி்தமபாை	வவகத்தில	ஊஞசல	ஆடுவது	
ெலைது.	சபாப்்ிட்	உணவு	ெனகு	நசபாிக்க	
இ்ந்த	ஆட்ம்	உ்தவும்.	(This	is	the	rea-
son,	when	we	travel	in	train,	whatever	
food	we	have	during	the	journey,	is	
completely	digested	without	any	health	
troubles.	Hope	many	could	have	expe-
rienced	this	in	their	life	journey)

9.	வகபா்மபாக	இருக்கும்	வ்பாது	ஊஞசல	
ஆடிைபால	வகபா்ம்	்தணியும்.

10.	நவளியில	சுற்றியலை்நதுவிடடு	
வ்நது	ஊஞசலில	உடகபார்நது	கணகலள	
மூடி	்தலைலய	சறவ்ற	வமவை	உயரத்தி,	
இரு	லககலளயும்	ஊஞசல	்ைலகயில	
்்தியலவதது	பாிைபாக்்பாக	ஆடிைபால	
கலளப்ந்லைபாம்	்்ற்நது,	உ்லின	
ஒவநவபாரு	்கு்தியும்	ஓயவு	ந்றறு	ெிம்ம்தி	
ஏற்டும்.

	 ்ழஙகபாைத்தில	 எலைபா	 வீடு	
களிலும்	 வரவவற்ல்றயில	 ஊஞசல	
கடடி	 லவத்திருப்்பாரகள்.	 வீடடுக்குள்	
வரும்	 வ்தவல்தகள்	 ஊஞசலில	 ஆ்ப்	
்ிபாியப்்டுவபாரகள்,	 ஊஞசலில	 ஆடி	
ெலைது	நசயவபாரகள்	என்தும்	ெம்்ிக்லக	
(ெம்்ிக்லக	மடடுவம).	சு்	கபாபாியஙகலளப்	
்ற்றி	 வ்சும்	 வ்பாது	 ஊஞசலில	 உட	
கபார்நது	வ்சுவதும்	வழக்கமபாக	இரு்ந்தது.																												

n

      

முன்்பல்ாம் ஊரு்ககு 
்ெளிச்ய ஆ்மரத்தகில ஊஞேல 
கட்டி ்பண்கள் ஆனந்தமாக 
ஆடினார்கள். பின்பு படிப்படி்யாய் 
அது குறறேநது, காணாமல 
சபாய்ெிட்்டது.
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சரணுகா குணசேகரன்,  

‘்கசளாெர் ்தாட்ஸ’  என்ககிறே  

புத்தகஙகளு்ககான 

ஆச்ாேறன, எழுதது, 

்மாழி்ப்யர்ப்பு, ப்தகிப்பு 

ஆககி்ய சேறெகறள  ெழஙகும் 

நகிறுெனதற்த ந்டத்தகி 

ெருககிறோர். ்ேன்றன்யில 

உள்ள சராட்்டரி ேஙகத்தகின் 

்தற்ெராக இரு்கககிறோர். 

இந்தகி்ய மகளிர் ெர்த்தகம் 

மற்றும் ்்தாழிற்ேறப்யின் ஒரு 

பிரிொன, ்தமிழநாடு ப்தகிப்பகத 

துறறே்யின் ்தற்ெராகவும் 

இரு்கககிறோர். இெருற்ட்ய 

்்தாழில மற்றும் ேமூக சேறெ 

குறேித்த  அனுபெஙகறள 

இந்த சநர்காணலில பககிர்நது 

்காள்ககிறோர்.
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	 எழுததுத	 துல்றலய	 முழு	 வெர	
ந்தபாழிைபாக	 வ்தர்நந்தடுத்திருக்கி்றீரகவள,	
இ்தறகபாை	 ஆரவம்	 சிறு	 வய்திவைவய	
இரு்ந்த்தபா?

	 சிறு	 வய்தில	இரு்நவ்த	 புத்தகஙகள்	
மீது	 ஆரவம்	 இரு்ந்தது,	 நமபாழிகளின	
மீ து 	 ் ி ர ம ி ப் பு 	 இரு்ந்தது , 	 ஆைபால	
எைக்கு	 எழு்த	 வருமபா?	 இல்த	 லவதது	
ஒரு	ந்தபாழிலை	உண்பாக்கிக்நகபாள்ள	
முடியுமபா?	 என்ற	 புபாி்தல	 இரு்ந்த்திலலை.	
1980	 களில	 ்ி்ற்ந்தவரகளுக்கு	 ந்தபாி்ந்தது	
இரணவ்	்டிப்பு	்தபான	-	ந்பா்றியியல	
அலைது	மருததுவம் . 	நமனந்பாருள்	
்தபான	 அப்வ்பால்தய	 டநரணட.	 ்தகவல	
ந்தபாழிலநுட்த்தில	 ந்பா்றியியல	 ்ட்ம்	
ந்றவ்றன. 	 ் ி்றகு 	 வவலை	 ்பாரக்க	
ஆரம்்ித்த	சிை	ஆணடுகளில,	சுய	ந்தபாழில	

எணணம்	எனனுள்	வ்ந்தது.	்பாரக்கும்	
ஒவநவபாரு	 வ ிஷயத்த ிறகு 	 ் ினனும்	
இருக்கும்	 ந்தபாழில	 எனை,	 இ்தறகபாை	
மு்தலீடு	 எனை, 	 வருமபாைம்	
எனை, 	 ைபா்ம்	 எனை	 எனறு	 கணக்குப்	
வ்பா்	 ஆரம்்ிப்வ்ன.	 ெண்ரகளு்ன	
வசர்நது	 வியபா்பாரம்	 கு்றிதது	 ெில்றய	
வ்ச	 ஆரம்்ிதவ்தன.	 ்ி்றகு	 வணிக	
வமைபாணலமயில	 முதுகலை	 ்ட்ம்	
ந்றவ்றன.	 என	 மகள்	 ்ி்ற்ந்த	 வ்பாது		
ஏழு	 வரு்	 நமனந்பாருள்	 ந்பா்றியபாளர	
்ணிலய	 வி்வவணடிய	 சூழல	 வ்ந்தது.	
அ்தறகு	 ்ி்றகு,	 கில்க்கும்	 வெரஙகளில	
ஏ்தபாவது	 எழு்த	 ஆரம்்ிதவ்தன.	 ்ி்றகு	
கல்த,	 கடடுலர	 எை	 ்த்திபாிக்லககளில	
்ிரசுரமபாைது.	 2012	 இல	 ஆரம்்ித்தது	
இ்ந்த	 எழுததுப்	 ்யணம்.	 சிை	ஆணடுகள்	
ந்லலிலயச்	 வசர்ந்த	 குழ்நல்தகளுக்கபாை	
்்திப்்கதது்ன	 வியபா்பார	 ஒப்்்ந்தத்தில	

புதுச்்�ரி மு்லவமைச்�ர ்திரு.ந.ரங்க�ொமைியுடன் -  ்ரொடடரி �ங்கம் �ொர�ொக மைரியொவ் 
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இரு்நவ்தன.	 	 கிட்த்தட்	 10	ஆணடுகள்	
முடிவல்யப்வ்பாகி்றது.	ஆலம	வ்பாை	
ெகர்ந்தபாலும்,	 ெிலையபாை	 ந்தபாழிைபாக	
மபா்றியிருக்கி்றது.	

	 ெீஙகள்	எழு்திய	புத்தகஙகள்	கு்றிதது	
நசபாலலுஙகள்.

	 ெபான	 எைக்கபாகவும்	 எழுதுகிவ்றன.	
்ி்றருக்கபாகவும்	 எழுதுகிவ்றன.	 அரசியல	
ந்தபா்ஙகி	ஆனமிகம்	வலர	்ை	்தரப்்ட்	
புத்தகஙகலள	 எழு்த ிய ிருக்க ிவ்றன.	
‘‘Its	 Gonna	 Be	 Fine’’	 என்ற	 ஆஙகிை	
சிறுகல்த	 ந்தபாகுப்பு,	 ‘‘இைக்லக	
வெபாக்கி’’எனகி்ற	 மபாணவரகளுக்கபாை	
கடடுலர	 ந்தபாகுப்பு,	 ‘‘வயபாகிைி’’	 எனகி்ற	
ந்ண	 சித்தரகள்	 கு்றித்த	 கடடுலர	
ந்தபாகுப்பு	 நவளிவ்ந்திருக்கி்றது.	 ‘‘அமளி’’	
எனகி்ற	சிறுகல்த	ந்தபாகுப்பும்,	«்தரகபாளி»	
எனகி்ற	 ெபாவலும்	 கிட்த்தட்	 	 ்தயபார.	
கூடிய	விலரவில	நவளியபாகும்.

	 உஙகளுல்ய	 ஆஙகிை	 சிறுகல்த	

ந்தபாகுப்பு,	 இ்ந்திய	 அளவில	 ெலை	
வரவவறல்	ந்ற்றிருக்கி்றது.	அப்புத்தகம்	
கு்றிதது	நசபாலலுஙகள்.

	 ஒவநவபாருவருக்கும்	வபாழக்லகயில	
எவ்தபா	 ஒரு	 ச்ந்தரப்்த்தில	 இக்கட்பாை	
சூழெிலை	 ஏற்டும்.	 எனை	முடிநவடுப்்து,	
எ்ந்த	் பால்தலய	வ்தர்நந்தடுப்்து,	ந்தபா்ர்நது	
முயலவ்தபா	அலைது	விடடுவி் 	 வவணடுமபா	
என்ற	் ை	குழப்்ஙகள்	இருக்கும்.	அதுவ்பான்ற	
வெரஙகளில	 ெபாம்	 சபாய்நது	 நகபாள்ள	
ஒரு	 வ்தபாள்	 வவணடும்.	 ந்ரும்்பாைபாை	
வெரஙகளில	அது	உ்றவபாகவவபா	ெட்பாகவவபா	
இருக்கைபாம்.	 ஆைபால	 அ்நவெரத்தில	 அ்ந்த	
வ்தபாள்	 கில்ப்்து	 ்தபான	 கடிைம்.	 ெமக்கு	
மடடுவம	 வ்தலவப்்்பாது,	 ி்்றருக்கும்	அ்ந்த	
வ்தபாள்	 வ்தலவப்்டும்.	 சபாய்நதுக்நகபாள்ளும்	
வ்தபாளபாக	 ெபாமும்	 இருக்க	 வவணடும்.	
கு்றிப்்பாக	 ந்ணகள்,	 இது	 வ்பான்ற	
வெரஙகளில	எப்்டி	சி்ந்திக்கி்றபாரகள்,	எப்்டி	
க்்நது	 வருகி்றபாரகள்	 எனகி்ற	 வகபாணத்தில	
்தது	சிறுகல்தகளின	ந்தபாகுப்்பாக	‘‘Its	Gon-
na	 Be	 Fine’’	 அலம்ந்திருக்கி்றது.	 இரணடு	
மணி	 வெர	 ்யணத்தில	 இ்ந்த	 நமலலிய	
புத்தகதல்தப்	 	்டிததுவி் 	முடியும்.	அலைது	
ஒரு	 ்திலரப்்்ம்	 ்பாரக்கும்	 வெரம்	 ்தபான	
இ்தறகு	வ்தலவயபாை	வெரம்.	 ி்ர்ை	ெடிலக	
அனு	ஹபாசன	இ்தறகு	முனனுலர	 வ்பான்ற	
விமரசைம்	 எழு்தித	 ்த்ந்தபார.	 ந்ணகள்	
்ைபாி் மிரு்நதும்	 மினைஞசல	 வரும்.	 இ்ந்த	
கல்தகளும்	 அ்தன	 முடிவும்	 வபாழக்லகயில	
எப்்டி	்தஙகளுக்கு		ெம் ி்க்லக	நகபாடுக்கி்றது	
எனறு	எழுதுவபாரகள்.	அல்த	்டிக்கும்வ்பாது	
மகிழச்சியபாக	இருக்கும்.	

	 ‘‘யங	 இனநைபாவவட்ர’’,	 ‘‘ஐ்ல	
ஆூஃப்	வசனஜ்’’ 	வ்பான்ற	விருதுகலள	
ந்ற்ற ிருக்க ி்றீ ரகள் . 	 அது	 கு்ற ிதது	
நசபாலலுஙகள்.

	 ‘‘வுமன	 எகைபாமிக்	 ூஃவ்பாரம்’’	 என்ற	
அலமப்்ின	 சபார்பாக,	 இஙகிைபா்ந்தின	
்ரமிஙகபாம்	 ெகரத்தில	 ந்ணகளுக்கபாை	
மபாெபாடு	 ெ்்ந்தது.	 ்தஙகளுல்ய	 ந்தபாழில	
துல்றய ில 	 ச ி்ற்நது	 வ ிளஙகும், 	 புது	
முயறசிகலள	 சி்ந்திதது	 நசயல்டுததும்		

ஆலப�ொக்கம் துைக்கப�ள்ளி - ்�ொரட 
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ந்ணகளுக்கு	 யங	 இனநைபாவவட்ர	
விருதுகள்	 வழஙகப்்ட்து.	 அ்தில	 உைகின		
்லவவறு	்கு்திகளில	இரு்நது	ந்ணகள்	
கை்நது	நகபாண்ைர.	ஒவநவபாருவரும்	்தஙகள்		
ந்தபாழில	 கு்றிதது	 உலர	 ெிகழத்திவைபாம்.	
ெலை	 ்யனுள்ள	 அனு்வமபாக	 இரு்ந்தது.	
வரபாட்பாபாியின	 டீம்	 வுமன	 எம்்வரநமணட	
சபார்பாக	ஐ்ல	ஆூஃப்	வசனஜ்	விருது	ஒவநவபாரு	
ஆணடும்	மகளிர	்திைத்தில	வழஙகப்்டுகி்றது.	
ந்தபாழில	மடடுமின்றி,	சமூக	வசலவக்கபாகவும்,	
சமூகத்தில	 மபாற்றம்	 நகபாணடுவரும்	 ஒரு	
சக்்தியபாக	இருப்்்தறகபாை	அஙகீகபாரம்	
அது.	 விருதுகள்	 மகிழச்சிலய	 ்தருவவ்தபாடு,	

ந்தபா்ர்நது	 ெம்	 க்லமலய	 ந்பாறுப்பு்ன	
நசயைபாற்ற		உ்நது	சக்்தியபாக	அலமகி்றது.	
ெம்	 ்பால்தலய	 நசம்லமப்்டுத்திக்நகபாள்ள	
ஊக்கமளிக்கி்றது.

	 வரபாட்பாி	 சஙகத்தின	 ்தலைவரபாக	
ெீஙகள்	 நசயயும்	 சமூகப்	 ்ணி	 கு்றிதது	
நசபாலலுஙகள்.	

	 சமூக	 வமம்்பாடடில,	 வசலவயில	
சுழறசஙகத்தின	 ்ஙகு	 அ்பாரமபாைது.		
‘ ‘வரபாட்பா ி 	 க ிளப் 	 ஆூஃப்	 நசனலை	
பா ிலைசபானஸ்’ ’ 	எனக ி்ற 	சஙகத்த ின	

ச�ன்வே ்மைற்கு மைணடல இவண ஆவணயர s.ரொ்ஜஸைரி அைரகளுக்கு ்ரொடடரி 
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்தறவ்பால்தய	்தலைவரபாக	இருப்்்தில	ெிச்சயம்	
ந்ருமி்தம்.	எனனுல்ய	்தலைலமயில,	க்்ந்த	
ஆறு	 மபா்தஙகளில	 	 ்லவவறு	 ்திட்ஙகலள	
நசயல்டுத்தியுள்வளபாம்.	 மரம்	 ெடு்தல,	
அரசபாஙக	்ள்ளிகளுக்கு	ூஃவ்பாரட	ெிறுவைம்	
மூைமபாக	 கணிைிகலள	 வழஙகியுள்வளபாம்,	
மகப்வ்று	 கபாைத்திலும்	 சமீ் த்தில	 ்தபாயபாை	
மகளிருக்கும்	ஊட்ச்சதது	 மிக்க	 உணவின	
அவசியம்	கு்றிதது	விழிப்புணரவு	மறறும்	சதது	
ெில்ற்ந்த	உணவு	ந்பாருடகள்	ஆகியவறல்ற	
வழஙக ிவைபாம் . 	‘ ‘ந்தும்ல் ’ ’ 	என்ற	
்திட்த்தின	 கீழ	 ந்ண	 குழ்நல்தகளுக்கபாை	
கலவி,	 சுகபா்தபாரம்,	 சமூக	 விழிப்புணரவு	
முகபாம்கலள	 வமறநகபாணடுள்வளபாம்,	
மபாணவரகளின	கலவிக்கு	ெி்தி	உ்தவுகிவ்றபாம்.	
வ்பாலிவயபா	 கு்றித்த	 விழிப்புணரலவ	
மக்கள்	 மத்தியில	 ஏற்டுத்திவைபாம்.	 சி்ற்ந்த	
வ்ச்சபாளரகள்	 அலழதது	 ெிகழவுகலள	
ெ்ததுகிவ்றபாம்.	 ‘‘் பாரக்	 இ்ந்தியபா’’	 என்ற	
்தனைபாரவ	 ந்தபாணடு	 ெிறுவைதது்ன	
இலண்நது	 நசயல்்	 ்திட்மிடடுள்வளபாம்.	
அவரகள்	 ந்தரு	 ெபாயகளின	உணவு	 மறறும்	
மருததுவ	வ்தலவகலள	்பாரததுக்நகபாள்ளும்	
உனை்த	 வசலவலய	 நசயது	 வருகி்றபாரகள்.	
அவரகளு்ன	 இலண்நது	 ்ணியபாற்ற	
விரும்புகிவ்றபாம்.	

	 க்்ந்த	 ெவரபாத்திபாியின	 வ்பாது,	
ஒன்து	 நவவவவறு	 துல்றலயச்	 வசர்ந்த	
மகளிருக்கு	விருது	வழஙகிவைபாம்.	நசனலை	
வமறகு	 மண்ை	 இலண	 ஆலணயர	
S.ரபாவஜஸ்வபாி	 IPS,	MOP	லவஷணவ	
கலலூபாியின	 மு்தலவர	 ்பாக்்ர.	 ைலி்தபா	
்பாைகிருஷணன,	 வ்பான்ற	 புகழந்ற்ற	
சபா்தலை	மகளிருக்கு	‘‘Vocational	Excellence	
Award’’	 எனகி்ற	 விருல்த	 வழஙகிவைபாம்.	
இனனும்	 ்ை	 ்திட்ஙகலள	 ெில்றவவற்ற	
முடிவுநசயதுள்வளபாம்.

	 வீடு,	 ெிறுவைம்,	 வரபாட்பாி	 வ்பான்ற	
்லவவறு	 விஷயஙகலள	 ்திைசபாி	 லகயபாள்	
வ்தறகு	வெரம்	வ்பாதுமபாை்தபாக	இருக்கி்ற்தபா?
 
	 ஆரம்்த்தில	 சறறு	 கடிைமபாகத்தபான	
இரு்ந்தது,	ஆைபால	இப்வ்பாது	வ்பாகப்வ்பாக	
்ழகிக்நகபாணவ்ன.	 உணலமலய	 நசபான	

ைபால	 அலுவைகப்	 ்ணிலய	 வி் ,	 வீடும்	
குடும்்ம்	 சபார்ந்த	 விஷயமும்	 ்தபான	 ெில்றய	
வெரதல்த	 எடுததுக்நகபாள்கி்றது.	 எனலை	
சுற்றியிருக்கும்	 வ்தபாழிகள்	 ்ைர	 இ்தறகு	
உ்தபாரணமபாக	இருக்கி்றபாரகள்.	அவரகளு்ன	
எனலை	ஒப் ி்டடுக்	நகபாள்வவன.	அவரகள்	
அளவுக்கு	 ெபான	 உலழக்கினவ்றைபா	 எனறு	
வயபாசிததுப்	 ்பாரத்தபால,	 இலலை	 இனனும்	
கூ்	 வவலைகலள	எடுததுக்நகபாள்ளைபாவம	
எனறு	வ்தபானறும்.	 நசயவ்தறகு	 வவலைவய	
இலைபாமல	 நவடடியபாக	 இருப்்ல்த	 வி் ,	
உடகபார	வெரம்	இலைபாமல	ஓடிக்நகபாணவ்	
இருப்்து	 ்தபான	 எைக்குப்	 ி்டிக்கும்.	 «An	
idle	 mind	 is	 a	 devil’s	 workshop»	 எனறு	
ஆஙகிைத்தில	 நசபாலவபாரகள்.	 ஆலகயபால	
முடி்ந்த	 வலர	 எனலை	 ஏவ்தபா	 ஒரு	
விஷயத்தில	ஈடு்டுத்திக்நகபாள்வவன.	
்திைமும்	 நசயய	 வவணடிய	 வவலைலய	
்டடியலிடடுக்நகபாள்வவன.		ஒரு	வவலைலய	
நவற்றிகரமபாக	 முடிததுவிட்பால,	 சி்றி்தபாக	
இல்நவளி	எடுததுக்நகபாணடு,	வவலைக்கு	
ந்தபா்ர ி்லைபா்த	 ஒரு	 ந்பாழுதுவ்பாக்கில	
ஈடு்டுவவன.	 அது	 ்திலரப்்்ம்	 ்பாரப்்து,	
புத்தகம்	்டிப்்து,	ஓவியம்	வலரவது,	இலச	
வகட்து,	என்து	வ்பால	இருக்கும்.	்யணம்	
நசயய	 மிகவும்	 ி்டிக்கும்.	 நவவவவறு	
ஊரகலளயும்	 அஙகிருக்கும்	 மக்கலளயும்,	
அவரகளது	வபாழவியல,	நமபாழி,	கைபாச்சபாரம்	
ஆகியவறல்ற	 ரசிக்கப்	 ி்டிக்கும்.	 இது	
அலைதல்தயும்	 வி்	 அலம்தி	 மிகவும்	
் ிடிக்கும். 	 எஙவகபா 	 இயறலகயு்ன	
அலம்தியபாக	ஒன்றிவி் 	 ி்டிக்கும்.	24	மணி	
வெரம்	்தபாரபாளமபாகப்	வ்பாதும்.
 
 உஙகள்	 வபாழக்லகயின	 இைக்கு	
எனை?
 
 வபாழக்லகயில	 எவரும்	 எதுவும்	
ெிர்ந்தரமலை	 என்ற	 புபாி்தல	 வ்ந்த	 ி்்றகு,	
இைக்குகள்	 ந்பாி்தபாக	லவததுக்	 நகபாள்ள	
வ்திலலை.	 அவ்த	 வெரத்தில,	 எைக்கு	 வரும்	
வபாயப்புகலள	 ்தடடிக்	 கழிக்கமபாடவ்ன.	
எடுததுக்நகபாண்	 ந்பாறுப்ல்	 ெில்றவபாக	
நசயது	 முடிததுவிடுவவன. 	 அதுவவ	
ஒரு	 ந்தபா்ர	 சஙகிலிப்	 வ்பால	 ெம்லம	
வ்பாகவவணடிய	் பால்தக்கு	இழுததுச்	நசனறு	
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விடும்.	்தைக்கும்	 ி்்றருக்கும்	்யனுள்ள	ஒரு	
வபாழக்லகலய	 வபாழ	 வவணடும்	 என்து	
்தபான	ஒவர	இைக்கு.

 ந்ணகள்	 மறறும்	 மபாணவரகள்	
சபார்ந்த	துல்றகளில	்தபான	உஙகள்	ஈடு்பாடு	
அ்திகம்	ந்தபாிகி்றது.	அவரகளுக்கு	 ெீஙகள்	
நசபாலை	விரும்புவது	எனை?

	 ஆமபாம்.	 ்ிர்ை	 ெபாளி்தழில	 ்ை	
வரு்ஙகள்	ந்தபா்ர்நது	கடடுலரகள்	எழு்தி	
வ்நவ்தன.	ந்ண	சபா்தலையபாளரகள்	் ைபாின	
வெரகபாணலகள்	 நகபாணடுவ்நதுள்வளன.	
மபாணவரகளுக்கபாை	 கடடுலரகள்	 எழு்தி	
ய ிருக்க ிவ்றன. 	 அனுரபா்தபா 	 ரமணன	
வ்பான்ற	 ்ிர்ை	 எழுத்தபாளரகள்	 எழு்திய	
்த்திகலள	எழுதும்	வபாயப்பும்	கில்த்தது.	
அ்தில	 கில்த்த	 அனு்வம்	 ஏரபாளம்.	
ஆைபாலும்	அல்த	லவததுக்நகபாணடு	
அ்றிவுலர	 கூ்ற	 முடியபாது.	 ஏநைன்றபால	
ஒவநவபாருவபாின	 வபாழக்லக	 வவறு	 சூழல	

வவறு.	 ெபான	 நசபாலலும்	 அ்றிவுலர	
்ி்றருக்கு	 சபாியபாை்தபாக	 இருக்கவவணடும்	
என்ற 	அவச ியம் 	இலலை . 	ஆைபால	
ந்பாதுவபாக	சிை	விஷயஙகள்	நசபாலைைபாம்.	
ந ்ணகள் 	 ்தஙகளுக்கு 	 ் ி டி த்தல்த	
நசயய	 வவணடும்,	 எப்வ்பாதும்	 ்தஙகள்	
சுயமபாியபால்தலய	 விடடுக்நகபாடுக்க	
கூ்பாது.	 குடும்்ம்	 மடடுவம	 உைகமபாக	
இலைபாமல	 ்தஙகளுக்கபாை	 ெலை	 ெடபு	
வட்தல்த 	 உருவ பா க் க ி க் ந க பாள்ள	
வவணடும். 	 இனல்றய	 மபாணவரகள்	
அ்பார	்தி்றலமசபாலிகள்.	அவரகளுக்கு	
இருக்கும்	அ்றிவும்	 ்தி்றனும்	இ்ந்தியபாவின	
்ிரகபாசமபாை	 எ்திரகபாைத்திறகு	 ெம்்ிக்லக	
்தரக்கூடிய	 வலகய ில 	 இருக்க ி்றது.	
ஆைபால	அவ்த	வெரத்தில	அவரகளுக்கபாை	
கவைச்சி்த்றலகளும்	 ஏரபாளம்.	 சுை்மபாக	
வழித்தவ்றி	 வ்பாக	 முடியும்.	 முக்கியமபாை	
கபாைகட்ஙகளில	 சி்றிது	 கவைதது்ன,	
புத்திசபாலித்தைதது்ன	ெ்்நது	நகபாண்பால	
வபாழக்லக	்ிரமபாண்மபாக	அலமயும்.							n

�ரமைிங்கொம் மைகளிர மைொநொடடில்
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 எ்ந்தபா 	்பாலு 	அணணபா	எனை	
கழிக்கிது	(சபாப்்ிடு்றீஙக)
	 வசட்பா	ஒரு	ப்வரபாட்பா,	ஒரு	டீ	ம்தி	
(வ்பாதும்)
	 நகபாஞசம்	சீக்க ிரமபா	நகபாணடு	
வபாஙக	வசட்பா,	வஜபாலி	(வவலை) ெில்றயபா	
இருக்கு	
	 ஓவக	அணணபா	எனறு	நசபாலலி	
அவசர,	அவசரமபாக	அ்ந்த	வசட்பா		டீலயயும்,	
சூ்பாை	ப்வரபாட்பாலவயும்	லவத்தபார.
	 லவத்த	மறுகணத்தில	வவக,	வவகமபாக	
சபாப் ி்் 	ஆரம் ி்த்தபார	்பாலு	அணணபா	
	 ்பாலு	 அணணபா	 நகபாஞசம்	 ்துக்க	
(நமலைமபா) 	சபாப்்ிடுஙவகபா	அப்பு்றம்	
ந்பாலர	ஏ்றிக்க	வ்பாகுது.
	 இலை	 வசட்பா	 ஸ்கூல	 டபா ிப்	
இருக்கு,	இப்்	வ்பாைபா	்தபான	ெபாலு	,அஞசு	
சவபாபாி	கில்க்கும்	ஒன்து	மணிக்கு	வமை	
வ்பாைபா	அவவளவபா	 சவபாபாி	 கில்க்கபாது.	
இல்த	விட்பா	லெட	்தது	மணிக்கு	வமை	
்தபான	சவபாபாி	கில்க்கும்	.
	 ெீஙக	 நசபாலலு்றது	எலைபாம்	 சபாி	
்தபான	அணணபா	ஆைபா	உஙக	உ்ம்ல்யும்	
்பாரக்கணும்	இலலையபா.
	 வெதது		ெீஙக		மயக்கம்	வ்பாடடு	
விழு்ந்த்தபா	 எ்ந்தன	 அைியன	 (்தம்்ி)	
்ல்றஞசு.	உ்ம்பு	வமை	நகபாஞசம்	அக்கல்ற	
எடுததுக்வகபாஙகணணபா.	 வயசு	 ஐம்்துக்கு	

வமை	ஆகிடுச்சு.	இரத்தக்நகபா்திப்பு	,ல்லஸ்	
ி்ரச்சலை	வவறு	இருக்கு	.ெபான	எனனுல்ய	

இரு்து	 வயசுை	 இரு்நது	 உஙகலள	
்பாரக்குவ்றன	 எைக்வக	 இப்்	 முப்்த்தி	
அஞசு	 வயசு	 ஆகுது	 எைக்வக	 உ்ம்புை	
ஆயிரதது	 எடடு	 ி்ரச்சலை	 இருக்கு	 .ஒரு	
ஆறு	 ைடச	 ரூ்பாய	 வைபான	 இருக்கு	 அல்த	
முடிச்சிடவ்ைபா	 ஊருக்கு	 வ்பாயிடுவவன.	
ெீஙக	 இஙக	 வ்நது	 எத்தலை	 நகபாள்ளம்	
(வருஷம்) ஆகுது	.ஊருக்கு	வ்பாய	நசடடில	
ஆக	கூ்பா்தபா	அணணபா.
	 ெீஙக	நசபாலலு்றது	எலைபாம்	சபாி		வசட்பா	
ஆைபா	எைக்நகபாரு	மகள்	உணடு	அவளுக்கு	
ெலை்டியபா	 கலயபாணம்	 ்ணணனும்	 அ்ந்த	
க்லமலய	 முடிச்சிடவ்ைபா	 இ்ந்த	 ெபாடல்	
விடடு	 எனை,	 இ்ந்த	 உைகதல்த	 விடவ்	
வ்பாயிடுவவன.
	 எனை	அணணபா	இப்்டி	வ்சு்றீஙக.	
ெீஙக	 இப்்டி	 வ்சு்றல்த	 வகட்பா	 வசச்சி	
(அக்கபா) பீல	்ணண	மபாட்பாஙகளபா	?
	 அவ	 இரு்ந்திரு்ந்தபா	 என	 ந்பாழப்பு	
ஏன	வசட்பா	இப்்டி	வ்பாக	வ்பாகுது	.அவ	
ரபாசபாத்தி,	 மகபா	ைடசுமி,	 வ்தவல்த	அ்தபான	
எைக்கு	 முனைபாடிவய	 எனை	 விடடிடடு	
வ்பாயிட்பா.
	 எனைஙக	நசபாலலு்றீஙக	
	 ஆமபாம்	 வசட்பா.	 என	 மலைவிக்கு	
ைங	வகனசர	வ்நது	எைக்கு	முனைபாடிவய	
ஸ்ரீவ்தவியபா	 வ்பாயிட்பா.	 கபாசு,	 ்ணதல்த	
ந்ருசபா	ெிலைக்கலை.	இத்தலை	வருஷம்	
கஷ்ப்்டடு	உலழச்சதுை		என	்தம்்ி ,	
்தஙகச்சிலய	ெலை	்டியபா	்டிக்க	வச்வசன,	
்டிக்க	வச்சது	மடடுமின்றி	ெலை	வவலையும்	
வபாஙகி	நகபாடுதது	ெலை	இ்ததுையும்	
கடடி	 நகபாடுதவ்தன.	 கலயபாணததுக்கு	
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்ி்றகு	 அவைவன	 குடும்்ம்	 ,அவளவள்	
குடும்்ம்னு	 அவஙகவஙக	 வபாழக்லகலய	
்பாரததுக்கிடடு	 வ்பாயிட்பாஙக.	 அப்்பா,	
அம்மபா	 மபா்த ிபா ி 	 வளரத்த	 அணணன,	
அணணிநயலைபாம்	அவஙக	கணணுக்கு	
ந்ருசபா	ந்தபாியலை.
	 எவவளவு	 கஷ்ப்்டடு	 மலழயி	
லும், 	 நவயயிலும்	 உலழச்ச	 கபாலச	
அவஙகளுக்கபாக	 நசைவு	 நசஞவசன	 .எஙக	
அப்்பா,	 அம்மபா	 சினை	 வயசுவைவய	 ஒரு	
வி்ததுை	 இ்ற்நதுட்பாஙக	 அப்்பா	 ,அம்மபா	
வ்பாை	துக்கம்	சினை	்சஙகளுக்கு	வ்ந்தி்	
கூ்பாதுனனு	அப்்பாவுக்கு	அப்்பாவபாகவும்,	
அம்மபாவுக்கு	 அம்மபாவபாகவும்	 ெபானும்,	
என	 மலைவியும்	 ்பாரதது	 நகபாணவ்பாம்.	
இப்்	 அவஙக	 புள்லளஙக	 எலைபாம்	
அநமபாிக்கபாவுை	்டிக்கு்றபாஙகபா	ஆைபா	என	
மலைவி	 சீக்குை	 ்டுத்தப்்	 ஒரு	 ்யலும்,	
ஒரு	சிறுக்கியும்	ஏந்றடுதது	கூ்	்பாரக்கலை	
வசட்பா.
	 ைடச	 கணக்குை	 நசைவு	 ்ணணி	
யிரு்ந்தபா	 என	 ந்பாண்பாடடிய	 கபாப்்பாத்தி	
இருக்கைபாம்	வசட்பா. 	இதுவலரக்கும்	
எஙகளுக்கபாக 	 ெ பாஙக 	 வ பாழ்ந்தவ்த	
இலலை.	 ்தம் ி்,	 ்தஙலகனனு	 அனல்யும்,	
்பாசதல்தயும்	 நகபாடடி	 வளரதது	 எஙக	
மு்தலையும்,	மூலளலயயும்	இழ்நவ்தபாம்.
	 என	 ந்பாண்பாடடி	 சபாவு	 நரபாம்்	
நகபாடுலமயிலும்	 நகபாடுலம	 .அவ	 எவ	
வளவு	 வலி	 ்டடு,	 இரணப்்டடு	 நசதது	
வ்பாைபானனு	 ெிலைச்சு	 ்பாரக்கவவ	 மைசு	
்பாரமபா	வ்பாயிடுது.	எஙகளுக்கபாக	இருக்க	
கூ்	ஒரு	வீடு	இலலை	வசட்பா.
	 இ்ந்த	முப்்தது	நரணடு	வருசமபா	
மலழயிலும்,	நவயயிலும்	உலழச்சு	வியபா்திக்	
கபாரைபா	 வ்பாைது	 ்தபான	 மிச்சம்.	 இ்ந்த	
அரபு	 வ்தசதது	 நவயிலில	 மணிக்கணக்கில	
உடகபார்நது	் பாக்ஸி	ஓடடிய்தின	விலளவபாய	
்பாதரூம்	 	 வ்பாைபால	கூ்	மைததுக்கு	்்தில	
இரத்தம்	 ்தபான	 வரும்.	 ெலைபா	 இரு்ந்தவன	
இஙக	 வ்நது	 மூை	 வியபா்திக்கபாரைபா,	
இரத்தக்நகபா்திப்பு	வியபா்திக்கபாரைபா	வ்பாைது	
்தபான	மிச்சம்	வசட்பா.
	 என	உலழப்ல்யும்	,்தியபாகதல்தயும்	
என	மலைவி,	மகலள	்தவிர	யபாருவம	
உணரலை	வசட்பா

	 இத்தலை	வருசமபா	ஒரு	ல்த்தியக்	
கபாரைபா	வபாழ்ந்திடவ்ன.	எனலை	ெிலைச்	
சபாவை	அருநவறுப்்பா	இருக்கு.
	 ெபான	நசஞசது	்தப்்பா	வசட்பா.
	 அணணபா	ெீஙகள்	நசஞசது	துளியும்	
்தப்்ிலலை
	 ெீஙக	உஙக	க்லமலய	சபாியபா	்தபான	
நசஞசு	இருக்கீஙக.	ஒரு	வ்பாதும்	கவலை	
்்பா்தீஙக	எலைபாம்	வலை	ரப்	உஙகளுக்கு	
அருள்	புபாிவபான.
	 அ்ந்த	 வகப்்ிவ்பாியபா	 வசட்பா	
நசபாலை,	நசபாலை	்பாலுவுக்கு	்தனலையும்	
அ்றியபாமல	கணணீர	வர	ந்தபா்ஙகியது	
	 ் பாலு 	 அணணபா 	 அழபா்தீஙக ,	
உஙகலள	 வ்பாை	 ெலை	 மனுஷன	 இ்ந்த	
பூமியிை	 ்ி்றப்்து	 அபாிது,	 ெீஙக	 உஙக	
க்லமலய	சபாியபா	நசஞசு	இருக்கீஙக.	
கவலை	்்பா்தீஙக.
	 கணலண	துல்ச்சிடடு	வவலைக்கு	
ந்தம்்பா	 வ்பாஙக.	 உஙகலள	 ெம்்ி	 ்தபான	
உஙக	 ந்பாணணு	 இருக்கு.	 கவலை	
்்பா்தீஙக	 அணணபா	 எனறு	 ஆறு்தல	
கூ்றிைபான	வசட்பா.
	 என	 ந்பாணணுக்கபாக	 ்தபான	 	 இ்ந்த	
உ்ம்புை	இனனும்	உயிலர	வச்சு	இருக்வகன.	
ெம் ி்க்லக	ெில்றய	இருக்கு	அவளுக்கு	ெில்றய	
ெலக	 வ்பாடடு	 ெலை	 ்டியபா	 கலயபாணம்	
்ணணிக்நகபாடுக்கணும்	எனறு	நசபாலலி	
லவரபாக்கியதது்ன	அ்ந்த	்தள்ளபா்த	வய்திலும்	
அடிக்கும்	நவயிலில	உலழக்க	கிளம் ி்ைபான	
்பாலு.

n

மற்்யாளமும் - ்தமிழும்

கைிக்கதிது - �ொப�ிடுறீங்க
மை்தி - ்�ொதும்
்ஜொலி - ்ைவல
�துக்க - சமைல்லமைொ
அேியன் - ்ம்�ி
சகொள்ளம் - ைருஷம்
்�ச்�ி - அக்கொ
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கற்�கத் ்ருக்கவளத் 
்ரித்்திட வுயரும் ்கொடொரிக் 
கொம்புகளுக்கதில்வல... 
புல்லுருைிகவளக் கவளயும் துணிவு... 
 
கொணொ் தூரம் 
நீ நதின்ற ்�ொதும் 
கொ்்ொடு உ்ந்ன்  
குரல் ை்நது ்மைொதும் 
இேி்ொே இ்ந்ப 
ச�ொழுச்ொன்று ்�ொதும். 
 
மைவைத் தூறல் அைகு 
ைிவளயொடும் மைேது 
மைலரத் ்்ொடடம் �ிரிக்கும் 
ைிைி மூட மைறுக்கும் 
சுகமைொே ச�ொழுது. 
 
என்வே ைிடவும் 
உன்வே ைிரும்பும் 
இ்ந் ஆயுள் 
இன்னும் நீள ்ைணடும். 
 
நதிமைிர்ந் நன்நவட ை�ப�டட �ின்ேர 
நவட �ைகதிய �ொவ்வய 
மைற்நது ்�ொகொ்். 
 
ச�ொய்யொவமை ைைி ைொழைதும் 
்ீயவை ்ைிரத்ச்ொழுகலும் 
்கடு ச�ய்யொவமையும் 
நற்றம் என்�துணரவீர 
இ்நநதிவலயொவமை உலகதிேி்ல. 
 

புல்லுருைிகள் நதிவற்ந் கொடு 
�யணத்வ் நதி்ொேமைொய் நொடு 
கொய்த்்திரு்ந்ொல் கல்லடியும் 
கொய்க்கொ்திரு்ந்ொல் 
ச�ொல்லடியும் ைிழும். 
 
புத்துலகம் கொடடிய 
புதுவமையின் ைடிைம் 
ைொழக்வகயில் ை்நது்�ொே 
ை�்ந்சமைன்னும் �ருைம் 
�ள்ளி ைொழக்வக. 
 
சமைொடடைிழும் மைலரகளுடன் புது 
சமைடசடடுத்து நீயும் 
நற் ்திடடமைிடு 
ைடடமைிடும் ்வடகள் ்டடிைிடடு 
நீயும்சைற்றிவய எடடி ைிடு. 
 
்கொவட சையிவலச் �கதித்்டி 
சகொடும் புயலுக் கீடு சகொடுத்்�டி.. 
அவ�்ந்ொடும் �ிறு மைலரின் 
ச�ொறுவமையும் ச�ணவமையல்லைொ 
 
மைண மைீது நீ சகொணட ்மைொகம் 
எப்�ொது உவே ைிடடுப ்�ொகும் 
மைண அரிக்கும் ஒரு நொள் ்்கம் 
அப்�ொது அழுச்ன்ே ைொகும்.

    |43

 



வெண்பாவெந் தபாெபாழி வெலவ்பால தமிழெபாழி
கண்ட்டுப் வ்பாகுமய்பா  கபாதததிடட்டும் - தணகடவுள்
ஓஙகதிடட்டும் நதின்புகழ உன்்னைநபான் ெபாழததுகதிவேன்
்பாஙகுடவனை ெபாழக ்ணிந்து

    - தமிழவநஞ்சம் அமின்
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 வணக்கம்.	்தபாஙகள்	இனறு	வ்சப்்டும்	
ந்ணகவிஞரகளில	ஒருவரபாகத	்திகழுகி்றீரகள்.	
அத்தலகயப்	புகழுக்கு	கபாரணமபாகத	்திகழுவது	
கவில்த்தபான	என்்தில	ச்நவ்தகமிலலை.
அத்தலகயக்	கவில்தகலள	எழுதுவ்தறகு	ஒரு	
உ்நது	சக்்தியபாக	விளஙகுவது	எது?	

	 கவிஞரகளில	 ஆண	 ந்ண	 என்ற	
இரு்பாலிைத்தவரும்	 கவிஞரகள்	 எனவ்ற	
அலழக்கப்்டுகின்றைர.	 ஆைபால	 ஒரு	
ந்ண	 ்தனனுல்ய	 குடும்்ச்	 சூழல,	
சமூகத்தின	்லவவறு	வி்தமபாை	அழுத்தஙகள்	
வ்பான்றவறல்றக்	 க்்நது	 	 ்தைக்குப்	 ி்டித்த	
துல்றலயத	 வ்தர்நந்தடுப்்வ்த	 என்து	
சவபாைபாை	ஒனறு..	அப்்டி	என	விருப்்த்தின	
வ்பாில,	்ை	வபாழவியல	சிக்கலகலளக்	க்்நது	
கவில்தகள்	எழு்தி	வருகிவ்றன.	கவில்த	
எழுதுவது	 என	 ஆதம	 ்திருப்்திலயயும்,	
்தனைம் ி்க்லகலயயும்	 அ்திகபாிக்கச்	 நசயகி்றது.	
இ்தறகபாை	உ்நதுசக்்தி	என்றபால	அதுவும்	இ்ந்தச்	
சமூகம்்தபான.

	 ந்ணணியம்	 ்ற்றி	 ்ை	 ந்ண	
கவிஞரகள்	 எழுதுகி்றபாரகள்.	 ்தபாஙகளும்	
அ்த ில 	அ்க்கம் . 	உணலமய ிவைவய	
ந்ணணியம்	கவி்தபாயிைிகளின	் பாரலவயில	
அப்்டித	 ்தபான	 இருக்கி்ற்தபா?அலைது	
மிலகப்்டுததுகி்றீரகளபா?

	 ெிச்சயமபாக	ந்ணணியம்	மிலகப்	
்டுத்தப்்்விலலை..	 இ்நெிைம்	 வ்தபான்றி	
மைி்த	 இைம்	 வ்தபான்றிய	 ஆ்தியின	 முடிச்சு	
களில	ந்ணகள்		ஆ்தித	்தபாயகளபாக	இரு்நது	
குடும்்ஙகலள	 வழிெ்த்திைபாரகள்.ஆைபால	
ெிைவுல்லம	 சமூகம்	 ்தைக்நகை.	 வகுததுக்	
நகபாண 	் சுயகடடு்பாடுகளின்டி	 ந்ணகள்	
அவரகளுல்ய	 சுய	 இயல	 ி்லிரு்நது	
ி்ன்தள்ளப்்டடு	 இனறு	 வலர	 ்லவவறு	

அச்சுறுத்தலகளுக்கும்	 அ்க்கு	 முல்ற	
களுக்கும்	 ஆளபாகி	 வருகின்றைர.	 இ்ந்தச்	
சமூகத்தின	 ந்பாதுப்புத்தி	 மபா்றி	 ந்ணகள்	
சக	மைி்திகளபாக	ம்திக்கப்்டும்	வலர		இஙகு	
ந்ணணியம்	 வ்சப்் 	் வவணடிய	 வ்தலவ	
இருக்கி்றது.

   

 

 

சநர்கண்்டெர் : ்பான்மணி்தாேன்
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 ஆண	சு்த்ந்திரப்	்்றிப்பு	சிை	இ்ங	
களில	 ெிகழ்நதுள்ள்தபாக	 முகநூல	 ஊ்க	
வழி	 அ்றிகிவ்றபாம்.	 அ்தறகபாை	 கபாரணம்	
ந்ணகளின	 ஆ்திக்க	 ஆளுலம	 அ்திகப்	
்டடிருக்கி்றது	எனறு	நகபாள்ளைபாமபா?

	 இஙகு	ந்ணணியம்	என்து	எப்்டி	
்பாரக்கப்்டுகி்றது	 என்ல்தப்	 ந்பாறுதது	
உஙகளுக்குப்	 	 ்்தில	 ்தரைபாம்	 எை	 ெிலைக்	
கிவ்றன.	 ஒரு	 ந்ண	 எப்்டி	 சமூகத்தின	
அத்தலை	உபாிலமகலளயும்	வகபாருகி்றபாவளபா	
அவ்த	 வ்பால	 ஆணுக்கும்	 அலவ	 கில்க்க	
வவணடும்..எப்்டி	 ஒரு	 குடும்்த்தில	 ஆண	

குடும்்த்தலைவைபாக	 இரு்நது	 சம்்பாபாிததுக்	
குடும்்தல்தக்	 கபாப்்பாற்ற	 வவணடும்	எனறு	
இ்ந்த	சமூகம்	நசபாலகி்றவ்தபா	அவ்த	வ்பாை		ஒரு	
ஆண	விரும் ி்ைபால	சலமயல	வவலைகலளக்	
கவைிததுக்	 நகபாணடு	 குழ்நல்தகலளப்	
்பாரததுக்நகபாணடு	வீடடிவைவய	இருப்்ல்த	
யும்	ஏறறுக்நகபாள்ள	வவணடும்..	அ்ந்த	சமூக	
நவளியில	ஆண	ந்ண	மறறும்	 	மூன்றபாம்	
்பாலிைத்தவர	எை	அலைவருக்கும்	சம	
உபாிலம	கில்க்க	வவணடும்.	

 ந்ணவிடு்தலை	்பார்திகண்	கைவு	
்லித்திருக்கி்றது	எனறு	ெபான	கருதுகிவ்றன.	
உஙகளின	கருதது?

	 மு்தலில	 விடு்தலை	 என்து	 ்ி்றர	
நகபாடுப்்து.	 ந்ணகளுக்குத	 வ்தலவ	
விடு்தலை	 அலை.	 அவரகள்	 எ்தைபால	
ஒடுக்கப்்டடிருக்கி்றபாரகள்	 என்ல்த	
அ்றி்நது	 நகபாள்ளும்	 கலவியும்,	 சி்றகு	
களும்்தபான	 அப்்டிப்்பாரத்தபால	 இனனும்	
விடு்தலை	 கில்க்கவிலலை.	 கில்த	

t சூரியப �ண�வல நடத்்திய 
கைிப்�ரரசு வைரமுத்து அைரகளின் 
�ிற்ந்நொவள முன்ேிடடு நட்ந் 
கைிவ்ப ்�ொடடியில் 
மைொநதில அளைில் இரணடொம் �ரிசு 
ச�ற்ற ்ருணம்.. ( ்வலபபு : �ிறுவமை 
கணடு ச�ொங்கு்ைொம்)

ச�ொற்வகப�ொணடியன் கைி்ொ மைணடலம் நடத்்திய முத்்மைிழ அறிஞர டொக்டர 
கவலஞரின் மைவறவை ஒடடிய  கவலஞருக்குக் கைி்ொஞ�லி நதிகழைில் 
நதிவேவுப �ரிசு
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்த ிருப்்து	 வ்பான்ற	 	 ஒரு	 வ்தபாற்றம்	
இருக்கி்றது

 ்தபாஙகள்	 ந்பாிதும்	 ஒருவலர	 ம்திக்	
கி்றீரகள்	என்றபால	அது	யபார?	எ்தைபால? 

	 என	அப்்பா. . 		என	இலணயர. .			
என	 வ்தபாழலமகள்	 ஒருவலரக்	 வகட்பால	
மூனறு	 ்்தில	 நசபாலலியிருக்கிவ்றன	
எனறு	 ெிலைக்க	 வவண்பாம்.	 எனலைப்	
ந்பாறுத்தவலர	மூனறும்	ஒனறு்தபான.

 கவிஞரகள்	 அலைவருவம	 ்திலரத	
துல்றயில	 கபால்்திக்க	 வவணடுநமனறு	
விரும்புகி்றபாரகள்	 அ்தில	 ்தவ்றிலலை.
்தபாஙகள்	அப்்டி	ெ ிலைத்ததுண்பா?	
ஒருவவலள	அவவபாறு	முயன்ற	அனு்வம்	
எனை?

	 ஆம்	 எைக்கும்	 ்திலரததுல்றயில		
்பா்ைபாசிபாியரபாக	 மிளிர	 வவணடும்	 என்ற	
ஆவல	 உள்ளது.	 அ்தறகபாை	 முயறசியில	
இருக்கிவ்றன.	இதுவலர	இரணடு	 ்பா்ல	
கலளயும்	எழு்தியுள்வளன

 இனல்றய	 கபாைச்	 சூழலில	 கவிஞர	
கள்	லக	நகபாள்ளவவணடியது	எனை?அது	
ஏன?

	 எ்ந்த	 சூழைபாைபாலும்	 கவிஞரகள்	
லகநகபாள்ள	 வவணடியது	 நசபாறகலளத	
்தபான..	மரவ்பா..	ெவீைவமபா	ெபாம்	்யன	
்டுததும்	 நசபாறகளின	 	 வீபாியவம	 ஒரு	
கவில்தயின	ெிலைப்ல்த	்தீரமபாைிக்கி்றது

 உஙகளுக்குப்	்ிடித்த	கவிஞர	யபார?	
அது	ஏன?

	 எைக்கு	 மிகவும்	 ்ிடித்த	 கவிஞர	
எனறு	ஒரு	ந்யலர	மடடும்	நசபாலலிவி்	
முடியபாது..	ெபான	கவில்த	எழுதுவ்தறகபாை	
ஆரவதல்த	 ஏற்டுத்திய	 ெபான	 வபாசித்த	
அலைததுக் 	 கவ ிஞரகளும் 	 ் ிடித்த	
கவிஞரகள்்தபான..	

 இப்்டி	 எழு்தக்	 கூ்பாது	 எனறு.	

இயக்குேர லிங்கு�ொமைி அைரகளின் 
வஹக்கூ கைிவ்கவள முன்வைத்து 
கைிஞர சஜய�ொஸகரன் அைரகள் 
எழு்திய கற்றுக் சகொடுக்கதிறது மைரம் 
நூல் சைளியீடடு ைிைொைில் அணணன் 
அறிவுமை்தி அைரகளுடன்.

ச�ரியொர �ிற்ந்நொள்  
ைிைொ.. ்வலவமை 
கதிருஷணகதிரி
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ஏவ்தனும்	 ஒரு	 ்ல்ப்ல்	 ெீஙகள்	
நவறுத்ததுண்பா?அப்்டிநயைில	அதுயபார	
்ல்ப்பு?	கபாரணம்?

	 இதுவல ர 	அ ப் ் டி 	 எல ்த யு ம்	
நவறுத்த்திலலை

 முகநூல	குழுமஙகள்	் ற்றி	்தஙகளது	
்பாரலவ?

	 ்தமிழசபார்நது	 ்லவவறு	 முனநை	
டுப்புகலள 	 எடுக்க ின்றை	 பு்த ி ்த பாக	
எழு்த	 வரு்வரகளுக்கபாை	 ்தளமபாகவும்	
இருக்கின்றை..	ெபானும்	்தமிழப்்ட்ல்ற	
எனனும்	 முகநூல்தளம்	 வழியபாக	 அ்றியப்	
்ட்வள்	்தபான.

	 உஙகள்	வபாழவில	மிக	முக்கியமபாை	
்தருணஙகளில	 உஙகவளபாடு	 ்யணிதது	
எனறும்	ென்றிக்குபாியவரகளபாக	இருப்்வர	
கலளப்	்ற்றிக்	கூறுஙகள்?!
 

மைதுவர புவேவு இலக்கதியச் �்ந்திபபு

்திருச்�ி ஆ�ிரியரகள் �ங்கம் ைைங்கதிய கவலஞர ைிருது

    |47



  48|

	 ்தமிழப்்ட்ல்ற	இைக்கியப்	வ்ரலவ	
அணணன	வசக்கிழபார	அப்்பாசபாமி,	்தமிழெபாடு	
முறவ்பாக்கு	 கலை	 இைக்கிய	 வமல் 
வ்தபாழர	 விசபாகன	 -	 நவண்பா	 ஆசபானகள்	
: 	 ஏடி.வர்தரபாஜன,	 அகரம்	 அமு்தன,	
்ரமசிவம்	 நெடுஞவசரைபா்தன,	 ்பாவைர	
லவயவன	 - 	 இயக்குைரகள்	 	 A .R .K	
ரபாஜரபாஜபா,	 நஜயப்்ிரகபாஷ	 வீரப்்ன	
மறறும்	 இ்தழகள்	 :	 இைிய	 உ்தயம்,	
்தமிழருவி,	 ்தமிழநெஞசம்,	மக்கள்	்தபாரலக	 
மரு்தபாணி

 அணலமயில	 ்தபாஙகள்	 விரும்்ிப்	
்டித்த	புத்தகம்	அ்தன	்பா்திப்பு?

	 சமீ் த்தில	வபாசித்த	புத்தகம்	எழுத்தபாளர	
முததுெபாகு	அவரகளின	சுளு்ந்தி	ெபாவல	..	எளிய	
மக்களின	குரைபாக	உயர்ந்திருக்கும்	வரைபாறறு	
ஆவணமபாகவவ	 ெபான	 இ்ந்த	 ெபாவலைப்	
்பாரக்கிவ்றன.

	 எ்திரகபாை	 ்திட்ம்	 எனை?	 எழுத	
துைகம்	அ்தைபால	அல்யும்	ைபா்ம்?

்மைிழநொடு கவல இலக்கதியப ச�ருமைன்றம் நடத்்திய வைர ைிைொைில்...
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	 சஙக 	 இைக்க ியப்்பா்லகலள	
எளிய	 கவில்த	 வடிவில	 எழு்த	 வவணடும்	
என்து	 எைது	 விருப்்ம்..	 மு்தைபாவ்தபாக	
1 0 0 	 குறு்நந்தபாலகப் 	 ் பா்லகலள	
புதுக்கவில்தயபாக	எழு்தி	வருகிவ்றன.	என	
விருப்்த்திறகபாக	 ெபான	 லகயிநைடுக்கும்	
இ்ந்த 	 முயறச ி 	 எழுததுைகத்த ிறகும்	
்யைளித்தபால	மகிழவவன

	 விருதுகள்	 ஒரு	 ்ல்ப்்பாளலை	
மபாறறுமபா?	ஏமபாறறுமபா?

	 ெிச்சயமபாக	மபாறறும்	ஏமபாற்றபாது

 ்தபாஙகள்	்தமிழநெஞசம்	வபாசகரக	
ளில	 ஒருவர.	 ்தமிழநெஞசம்	 ்ற்றிய	
உஙகளது	்பாரலவ	?

	 ஆமபாம்	 ெபான	 மரபுக்	 கவில்தகள்	
்யினறு	 நகபாணடிருக்கும்வ்பாவ்த	 எைது	
நவண்பாக்கலள	்தமிழநெஞசம்	நவளியிடடு	
ஊக்கப்்டுத்தியது.	 ந்தபா்ர்நது	 ்ை	
கவிஞரகலள	அ்றிமுகப்	 ்டுத்தி	 வருகி்றது.	
அமின	 ஐயபா	 மறறும்	 ்தம ிழநெஞசம்	
உ்றவுகளுக்கு	அனபும்	ென்றியும்.
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்மைிழப�டடவற இலக்கதியப ்�ரவை  
மைற்றும் உலகத் ்மைிைொரொய்ச்�ி 
நதிறுைேம் இவண்நது நடத்்திய 
�ன்ேொடடுக் கருத்்ரங்கம்.
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 ்ிரபாரத்தலை	 என்து	 மபாந்ரும்	
சக்்தி.	
	 க்வுளி்ம்	 வவணடு்தல,	 ்ிரபாரத	
்தலை		நசய்தல	அலைது	ந்தபாழு்தல	இனனும்	
வவறு	 வவ்றபாை	 சமய	 ்ழக்கவழக்கஙகள்	
எதுவபாக	 இரு்ந்தபாலும்	 ெீஙகள்	 மை்தபார	
விரும்பும்	 விலளவுகலள	 ந்றுவ்தறகு	
ஆழமைது்ைபாை	 ந்தபா்ர்பா்ல	 வ்தலவப்	
்டுகி்றது.	அ்தலைத	்தபான	ெபாம்.	் ிரபாரத்தலை	
எனறும்		வவணடு்தல	எனறும்	கு்றிப்்ிடடுக்	
கூறுகிவ்றபாம்.	
	 ி்ரபாரத்தலை	 அலைது	 வவணடு்தல	
ெமது		வபாழவில	அன்றபா்	ெ்வடிக்லககளில	
ஒன்றபாக	இருக்கி்றது.	 	ம்தம்	என்ல்தத	
்தபாணடி		் ிர்ஞசத்தி் ம்	ெபாம்		ஒரு	வ்தலவலய		
ெில்றவவற்றித	்தருமபாறு		வகடகப்	்டும்	

ஒன்றபாகவும்	இருக்கைபாவம...
	 ஒரு	 இக்கட்பாை	 சூழலில	 ஏவ்தபா	
ஒரு	்தீரக்க	முடியபா்த	்ிரச்சிலையபாகவவபா.. 
உயிர்யத்தபாவைபா...	 ெமது	 ்ிரபாரத்தலை	
பீ்றிடடு்பாயும்.	 ்ை	 சமயஙகளில	 ஒரு	
்தலைவருக்கபாகவவபா,	 சமூகததுக்கபாகவவபா,	
அலைது	 மலழ	 வவணடிவயபா	 ஏ்தபாவது	
ஒரு	 முக்கியமபாை	 விலளவுக்கபாக	 ந்பாது	
மக்களும்	்ிரபாரத	்தலை	நசயகி்றபாரகள்..
	 ் ி ர ச்சலையபாை	வெரஙகள ில	
்ிரபாரத்தலைகள்	 ெமக்கு	 	 வ்ரு்தவியபாக	
இருக்கி்றது	 என்்தில	 	 சி்றிதும்	 ச்நவ்தக	
மிலலை.		ஆைபால		் ிரபாரத்தலை	ெம்		வபாழவில	
ஒரு	முக்கியமபாை,	ஆக்கபூரவமபாை	அஙகம்	
வகிப்்்தறகு	 ்ிரச்லைகளுக்கபாக	 ெபாம்	
கபாத்திருக்க	வ்தலவயிலலை.	
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	 ்ிரபாரத்தலைகலள	 ெம்	 அன்றபா்		
வ பா ழ வ ி ல 	ஒ ரு 		ஆ க் க பூ ர வ ம பா ை	
அம்சமபாக 	 இருக்கும்்டி 	 ெம்மபால	
ந சயய 	முடியும் . 			் ி ர பா ர த்தலைகள்	
மூைமபாக	 நவற்றிகலள	 கபாணமுடியும்	
ஆவரபாக்கியதல்த	 நகபாணடுவரமுடியும்.		
உ்றவுகலள	 வமம்்டுத்த 	 முடியும் .	
மக ி ழச்ச ிலயயும் 	 உறசபாகதல்தயும்	
வபாழவில	 எலைபாவெரஙகளிலும்	 நகபாணடு	
வரமுடியும்.
	 ெம்	 வவணடு்தலகலள	 சக்்திமிக்க	
்தபாக	 ஆக்குகின்ற	 ஆற்றலகள்	 ெம்	
எணணஙகளுக்குத	 ்தபான	 	 அ்திகளவில	
உள்ளது.		கு்றிப்்ிட்	ம்தம்...க்வுள்	எனறு		
வலரயறுக்கப்்ட்		ஒன்றபாக		இலைபாது..	
முடிவிலைபா		வ்ரபாற்றலகள்	நகபாண்		
ெம்முல்ய	 எணணஙகளுக்கு	 வணணம்		
நகபாடுதது,	எமது	வ்தலவ	எதுவவபா		அலவ		
ெில்றவவ்ற		வவணடி		்தீவிரப்்றறு்தவைபாடு, 
வவணடி	 ெின்றபால...	 அலவ	 ெிச்சயமபாக		
ெ்்நவ்தறும்.
	 வவணடு்தலகளுக்கு	 நசயலவில்	
அளிக்கும்்டி	 நசயவது	 ஒரு	 கு்றிப் ி்ட்	
உத்த ி வயபா 	 அலைது 	 ் ி ர பா ரத்தலை	
நசயலமுல்றவயபா	 மடடுமலை...	 ெம்முல்ய	
ெம் ி்க்லகயின்டி	 ெம்	 வவணடு்தலகளுக்கு	
வில்யளிக்கப்்டும்	என்து்தபான	உணலம.
	 ெபாம்	 எல்த	 நசயது	 நகபாணடி	
ருக்க ி வ்றபாம் 	 அல்த 	 ஏன 	 நசயது	
நகபாணடிருக்கிவ்றபாம்	 என்ற	 புபாி்தலின	
அடிப்்ல்யில	அலம்ந்திருக்கும்	ஓர	உத்தி,	
ெம்முல்ய	 உள்ளபார்ந்த	 விருப்்ஙகலள	
ெில்றவவறறுவ்தில	ந்ருமளவு	உ்தவும்.
	 ெம்		எலவைபாருக்கும்		வ்தலவகள்	
உள்ளது . 	அ்தறகபாக 		் ி ர பா ர த்தலை	
நசயகிவ்றபாம்.	 ஏநைன்றபால	 	 ெம்	 ஆழ	
விருப்்ம்்தபான	 ்ிரபாரத்தலை.	 உ்ல	 +	
உள	ஆவரபாக்கியம்,	மகிழச்சி,	 ்பாதுகபாப்பு,		
மை	 அலம்தி,	 மறறும்	 ்ை	 ெலை	
விஷயஙகலள	ெபாம்		மிகவும்	ஆழமபாக	
விரும்புகிவ்றபாம்..	 ஆைபால	 ெம்மில	 ்ைர	
ந்தளிவபாக	 வலரயறுக்கப்்ட்	 விலளவு	
கலள	ந்்ற	்தவ்றி	விடுகிவ்றபாம்.	கபாரணம்	
்ிரபாரத்தலைக்குபாிய	 ந்தபா்ர்பா்லில	
ஏற்டும்	்தவறு.		ெபாம்	ெம்	் ிரபாரதலைகலள	
ந்தளிவபாக	 வலரயறுப்்்திலலை.	 அல்த	

ெம்	 ்ிரபாரத்தலைகளில	 வலரயறுக்க	
வவணடும்.	 ெமது	 	 வ்தலவ	 எது	 என்்தில		
ந்தளிவபாக	 இருப்்து	 மடடுமலைபாமல	
உறு்தியபாை	 ெிலைப்்பாடடில	 	இருப்்தும்		
மிகவும்	சி்ற்ந்தது.	
	 ெம் ி்க்லக	 ்தபான	 வபாழக்லக	 வி்தி. 
அது்தபான	 ஈரப்புவி்தி.	 உஙகள்	 மை்தில	
இருக்கும்	 ஒரு	 எணணம்்தபான	 ெம் ி்க்லக.	
ெபாம்	 எனை	 சி்ந்திக்கிவ்றபாவமபா	 எவவபாறு	
உணரகிவ்றபாவமபா	எல்த		ெம்புகிவ்றபாவமபா	
அதுவ்பாைவவ	 ெம்	 மைமும்	 உ்லும்..
சூழலகளும்	மபாறுகின்றது.
	 உறு்தியபாை	எணணதது்ன,	ந்தளி	
வபாக	 	 வலரயறுக்கப்்ட்	 ்ிரபாரத்தலை	
கலள 	 அ்ந்த 	 அக ி ைத்த ின 	 ஆண்	
வைி்ம். . . 	 முடிவிலைபா	 வ்ரருளபாை	
்ிர்ஞசத்தி்ம்..	ஒப்்ல்தது...	ெம்்ிக்லக	
்தளரபாமல	 இருப்வ்பாமபாக	 இரு்ந்தபால..	
அலவ	ெில்றவவறும்	என்து	உறு்தி.
	 உஙகள்	வவணடு்தல..	அலைது..	
்ிரபாரத்தலையின	வ்பாது..	ஏறகைவவ		
ெீஙகள்	 	 அல்்நதுள்ள...	 உஙகளுக்குக்		
கில்க்கப்ந்றறுள்ள	 	 ்பாக்கியஙகளுக்கு		
ெ ன ்ற ி 		கூ ்ற ி க் 	ந க பா ள் ள 		ம ்ற ்ந து	
வி்பா்தீரகள்...	 உஙகளி்முள்ள	 ென்றி	
உணரவு..	உஙகள்	்ிரபாரத்தலைகலள		
விலரவில	 	 ெில்றவவற்றித	 ்தரும்	ஆற்றல		
நகபாண்து	என்்தலை	ஒருவ்பாதும்	
ம்ற்நது	வி்பா்தீரகள்..
	 ஏ ந ை ை ி ல 		ெ ன ்ற ி யு ண ர வு	
எவபாி்ம்	 அ்திகமபாக	 கபாணப்்டுவமபா... 
அவர	களுக்கபாை	வ்தலவகள்	அ்தி	சீக்கிரத்தில	
ெில்ற	வவற்றிக்		நகபாடுக்கப்்டும்...
	 எப்வ்பா்தபாவது	 	 என்றிலைபாமல...	
எப்வ்பாதுவம...	 தூய	 எணணஙகவளபாடும்	
ெ ற ச ி ்ந ்தலைக வள பா டு ம் 	 	 உ ை க ம்		
முழுவதும்	உள்ள	 	உயிரகள்	 	ெைவமபாடும்		
வளவமபாடும்	 வபாழ	 ெபாட்ம்	 நகபாள்வதும்.. 
இன்றியலமயபா்த	ஒனறு.	 	அது	 	 	உஙகள்	
உ்ல	 உள	 	 ஆவரபாக்கியம்	 வ்ணி..
உஙகலளயும்	 	 ெைவமபாடும்	 வளவமபாடும்		
வபாழ 	லவக்கும் 		என்்த ில 	ச ி ்ற ிதும்	
ஐயமிலலை.
 எலைபா		உயிரகளும்		ெைவமபாடு	

வபாழ		்ிரபாரத்திப்வ்பாம்! 
n

http://news.skymediasl.com/epaper 
http://news.skymediasl.com/epaper 
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கொ்வலயும்
நடவ�யும்
்ைறு�டுத்்திக்கொடடுசமைொரு
ைி்�ட முத்்ம்

நொன் உன்வேக்கொ்லிக்கதி்றன்
நீ என்வேக்கொ்லிக்கதிறொயொ
ச்ரி்நது சகொள்ளத்்்வைசயொரு
முத்்ம்

நட�ின் எல்வல
்ொணடி
கொ்லொய் மைொறிய்ன்
அறிகுறியொய்
முத்்ங்களில்
இ்மைொஜிக்கள்
�ட �ட சைே
�ரிமைொறப�டுகதிறது

ஆேொலும்
இப்�ொது கொ்வலப�ற்றி
எழுதுை்ற்கு
�ங்கடமைொகைிருக்கதிறது
கொலம்
அப�டி மைொறிைிடடது

கொ்லுக்கும்
கொமைத்துக்கும்
ைித்்தியொ�மைில்லொமைல்

முன்வ� ைிட
அன்வ� �ரிமைொறிக்சகொள்ைது
இலகு்ொன்

�ணவடகளிற்குப�ின்
�மைொ்ொேமைொகதிக்சகொள்ைதும்
இலகு்ொன்

அவ்யும் ்ொணடி
அைள்
அ்ந்ரங்கங்களும்

இலகுைொய் �ரிமைொறப�டுகதிறது
அன்�ின் ைன்வமையொே
்ைணடு்கொளொக

நம்�ிக்வகயில்வலயொ
எனும் ்கள்ைிக்கு
�்திலொக

நதிவேத்்வுடன்
முகம் �ொரக்கலொம்
ச்ொடு்திவர யுகத்்தில்

்�மைித்தும் வைத்தும்
�ொரக்கதிறொரகள்
எல்லொைற்வறயும்

ஒரு �ிரிைில்
�ைிைொங்கலில்
ச்ரி்ந்ைரகள்
ச்ரியொ்ைரகளுக்சகல்லொம்
கண்நரத்்தில்
�கதிரப�டுகதிறது

அைள் மைொேம்

இைரகள் ்ஹொர்மைொன்
மைொற்றங்களில்
்டம்புரள்கதிறொரகசளன்றொல்

ஒரு �க்கம்
�ருைம் ்ொணடிய 
ச�ொரு்ந்ொக்கொ்ல்கள்
்ைறு

கொ்வலப�ற்றி
எழு் �ங்கடமைொகத்்ொேிருக்கதிறது!

மையிலிறகு மைேசு
ேிபானா அஸீம்

இலங்வக.

ேஙக்டமா்யிரு்கககிறேது..
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சகள்ெிப் பூ்ககள்
மைேசமைங்கும்
ைியொ�ித்து நதிற்குது
சமைௌேத்்தில்  
சமைொைிபச�யரக்க இயலொ்...
உ்ந்ன் �லங்வக ஒளி.

நதிவேசைங்கும் 
நதி�ப்மைொய் நதிவறகதிறது
்��ொ முடியொ்
்ருணங்களில்…நீ!
என்வேக் கடக்கும் ்�ொது...
ைிடடுச் ச�ன்ற 
ஒற்வறப �ொரவை...!

கொத்்திருக்கும்
கண சநொடிகளில்
உன்ேிடம் கூற முயன்று
்்ொற்ற ச�ொற்கள்
இன்றும்...
இ்ழ �ிரியொ் சமைொடடுக்களொய்...
இ்யத்்தில்
்டுமைொறி்ய நதிற்கதிறது..!

மைேக்கொடு எங்கும்
உன்வே �ற்றிய நதிவேவுகள்
துவளயிடட மூங்கதிலில்   
நுவைய முடியொ் ரொகமைொய்.... 
உன்ேிடம் ைரொமைல்
சமைௌேித்்் உவறகதிறது!!!

உயிர ச்ொடும் கொ்ல்
உணவமை எேில்...
உன்வே ச்ொடொமைல்
இன்று ைவரயிலும்
இ்யத்்தில்... 
்கள்ைி பூக்களொய் ்்ங்கதி்ய...
நதிற்�தும் ஏ்ேொ....?!

்நலற்.க. சோமசுந்தரி
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 நகபாம்்ன	 ்தயபாரபாகிவிட்பான.		
இ்ந்த	வரு்	ஜலலிக்கடடுக்கு	வபாடிவபாசலில	
ெிற்பான.
	 உத்தமன	 நகபாம்்னுக்கு	 ்யிறசி	
நகபாடுததுக்	 நகபாணடிரு்ந்தபான.	 உத்தமன	
மதுலரயில	 மிகவும்	 ்ிர்ைம்.	 வ்ருக்கு	
ஏற்றபாற	வ்பால	உத்தமனும்	கூ்.
	 அவைி்ம்	் யிறசி	எடுததுக்நகபாள்ள	
ெீ	 ெபான	எனறு	ஏகமபாய	வ்பாடடி	வ்பாடும்	
இளசுகள்.
	 ்தம ிழைின	 வீரதல்தயும்	 ்தம ிழ	
மணணின	்பாரம்்பாியதல்தயும்	கபாக்க	
உத்தமன	்தனலை	அரப்்ணிததுக்	நகபாணடு	
இருக்கி்றபான	 எனறு	 நசபானைபால	 அது	
மிலகயபாகபாது.
	 நகபாம்்ைி்மும்	அ்தீ்த	்பாசம்	உத்த	
மனுக்கு.	 அவன	 பூமியில	 விழும்	 வ்பாது	
அவலை	லகயில	 ஏ்ந்தி	 ந்தபாப்புள்	நகபாடி	
அறுதது	்ின	இதுவலர	ஒரு	ெிமி்ம்	கூ்	
அவலைப்		்ிபாியவிலலை.
	 நசபா்ந்த	 அக்கபாவின	 ்திருமணதல்த	
கூ்	அவன	ஊபாிவைவய	ெ்த்தி	விட்பான.	
அது	 வலர	 ்திருமணவம	 ெிச்சயமபாகபா்த	
அக்கபாவிறகு,	 நகபாம்்ன	 பூமியில	 ்ி்ற்ந்த	
மறுெபாவள	 ்ட்பாளத்திலிரு்நது	 வ்ந்த	
்திருச்நசலவன	மபாப்்ிள்லள	ஆகிவிட்பான.
	 நகபாம்்லை	் ற்றி	ஊவர	அ்திசயமபாய	
வ்சிக்	 நகபாண்து.	 நகபாம்்லையும்	
கருப்்லை	 யும்	 லவததுத்தபான	 எலைபா	
ெலை	 கபாபாியமும்	 ெ்க்கும்.	 உத்தமைி்ம்	
இருக்கும்	 அலைதது	 கபாலளகளுவம	
அவனுக்கு	 குை	 சபாமி	 எனறு	 நசபானைபால	
அது	மிலகயபாகபாது.
	 மறுெபாள்	 வபாசலில	 ஒரு	 இள்ந்தபாபாி	
்யிறசி	ந்்ற	வ்ந்திருப்்்தபாய	உத்தமைின	
ெண்ன	 நசபாலை	 உத்தமன	 நவளிவய	
வ்நது	்பாரத்தபான.
	 ‘‘என	 வ்ரு	 குரு,	 நரபாம்்	 ெபாளபாக	
ஜலலிக்கடடுை	வசர்நது	நஜயிக்கணும்னு	

்யிறசி	 நசஞசப்்	 உஙகள	 ்த்தி	 நசபான	
ைபாஙக,	எத்தலை	்ணம்	கட்ணும்னு	
நசபானைீஙகனைபா	வசர்நதுக்கிவ்றன’’.	
அவைின	 வ்தபாரலணயும்	 அவசரமும்	 உத்த	
மனுக்கு		 ி்டிக்கவிலலை.
	 ‘‘இந்தலைபாம்	அவசரப்்்்ற	விஷயம்	
இலை...	 உஙக	 உ்ல	 ்தகு்தி	 ்பாக்கணும்,	
மவைபா	்ைமும்	்பாரக்கணும்.அடுத்த	வபாரம்	
வ்நது	் பாருஙக’’	என்ற	உத்தமலை	வ்தபாலள	
குலுக்கிய்டிவய	அைடசியமபாக	்பாரத்தபான	
குரு.
	 இரவு	ஏவைபா	தூக்கம்	வர	மறுத்தது	
உத்தமனுக்கு.
	 வபாஙகிக்	 குவித்த	 ்பாிசுகலள	 ஒரு	
முல்ற	 ்பாரத்தபான	 உத்தமன.	 நகபாம்்ன	
வருவ்தறகு	 முன	 கருப்்ன	 வபாஙகிக்	
நகபாடுத்த	் பாிசுகள்.		கருப்்ன	நகபாம்்னுக்கு		
முன	வ்ந்தவன.	மூத்தவன.
	 அக்கபாவின	கலயபாணத்திறகு	சீ்தை	
மபாக	 ஏகமபாய	 நகபாடுத்தபான	 உத்தமன.	
நகபாடுத்தது	வ்பாக	ஒரு	அைமபாபாி	முழுவதும்	
நம்லகள்.	 வபாஙகிய	 ்தஙக	 கபாசுகலள	
கணணபாடி	 பீவரபாவில	 அழகபாய	 அடுக்கி	
லவத்திரு்ந்தபான.
	 ‘‘சைங..சைங...’’	 எனறு	 ்ின்க்கத	
்தில	இரு்நது	சத்தம்	வகட்து.
	 எழு்நது	 நசனறு	 க்தலவத	 ்தி்றக்க	
யபாவரபா	ஓடுவது	வ்பால	இரு்ந்தது.
	 ‘‘யபாரை	 அஙக’’	 உத்தமன	 ்பாரச்	
லைடல்	லகயில	எடுததுக்	நகபாணடு	
நவளியில	வர	நகபாம்்ன	எல்தவயபா	
நவ்றிதது	்பாரததுக்நகபாணடிரு்ந்தபான.
	 உத்தமனுக்கு	 ‘‘உருக்’’	 என்றது	
மைதுக்குள்.	இ்ந்த	ஊபாில	யபாருக்கும்	இவன	
வீடடுக்குள்	 நுலழய	 அவவளவு	 ல்தபாியம்	
கில்யபாது.	 வயபாசித்தவபாவ்ற	 நகபாம்்லை	
்த்விக் 	 நகபாடுக்க	 அவன	 ்தலைலய	
சிலுப்்ிைபான.
	 எஙவகபா	 ்தவறு	 ெ்க்கப்	 வ்பாவது	


- 
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உறு்தி	ஆைது	வ்பாலிரு்ந்தது	உத்தமனுக்கு.

 அடு த ்த 	வ பா ர ம் 	உ த ்த ம ன	
நசபானைதுவ்பால	குரு	வ்நது	ெின்றபான.
	 வ்நது	ெின்றதுவம	ஒரு	வீச்சம்	அடித்தது.
	 ‘‘எனை	குடிச்சிருக்கியளபா?’’
	 ‘‘் ைஙகள்ளு....வவறு	எதுவும்	இலலை’’
	 ‘‘ெீஙக	எனை	ஜலலிக்கடல்,		கம்பு	
சுத்த்றது	வ்பால	ெிலைச்சபாப்ையபா	?	அதுக்கு	
ெில்றய	கடடுப்்பாடு	இருக்கு.		நசபாலலுஙக	
எ்தைபாை	உஙகளுக்கு	ஜலலிக்கடடு	ஆலச?’’
	 ‘‘ெபான	 ஒரு	 ந்பாணண	 கபா்தலிச்சபா,	
அவ	இனநைபாருத்தை	கடடிக்க	வ்பாவ்றன	
அப்்டினனு	நசபாலலு்தபா,	அவகிட்	ெபான	
ந்டடு	கடடி	இருக்வகன,	ஒரு	்தஙக	கபாசு	
வபாஙகி	கபாடடுவ்றன	அப்்டினனு..’’
	 ‘‘சபாி	்தபான	உஙக	கபா்தல	இவவளவு	
சீப்்பா	 இரு்ந்தபா	அந்தலைபாம்	 சபாிப்்்பாது.	
ஒரு	 ்தது	 கபாலளலய	 யபாவது	 ெீஙக	
அ்க்கணும்னு	 ெிலைச்சபாத்தபான	 ஒரு	
கபாலளலய	 அ்க்க	 முடியும்....	 ஒரு	 ்தஙக	
கபாசுக்கு	 ெினைபா	 ஒரு	 அண்பா	 கூ்	
கில்க்கபாது...’’
	 ‘‘உஙக	 கிட்	 ெபான	 உ்வ்தசம்	
வபாஙக	வரை...	முடிவபா	எனை	நசபாலலு்த?’’	
என்றபான	குரு.
	 ‘‘எஙகிட்	கததுக்க்றதுக்கு	நரபாம்்	
ந்பாறுலம	 வவணும்..	 சிை	 வகள்வி	
வகடகிவ்றன	்்தில	நசபாலலுஙக’’
	 ‘‘வகளுஙக’’	என்றபான	குரு.
	 ‘‘வபாடிவபாசலில	இரு்நது	வர	மபாட்	
்பாததுடடு	எனை	நசயவியபாம்?’’
	 ‘‘மபாட்	்பாரத்ததும்	்டடுனு	ஓடிடு	
வவன..	அப்பு்றம்	வ்பாக்கு	கபாடடுவவன’’
	 ‘‘களத்திை	 ெிக்லகயிை	 மபாடவ்பா்	
எ்ந்த	்கு்திலய	்பாப்்?’’
	 ‘‘நகபாம்புதவ்தன..	குத்திடுச்சினை?’’
	 ‘‘இரணடு	 ்்திலுவம	 ்தப்பு..	 மபாட்	
்பாரத்ததும்	 ஓ்க்கூ்பாது,	 இரண்பாவது	
மபாடவ்பா்	நகபாம்ல்	்பாரக்கக்	கூ்பாது..	
்திமிலை	்பாரக்கணும்’’
	 ‘‘சபாி	 இல்தயபாவது	 நசபாலலுஙக...	
ஜலலிக்கடடுக்கு	முனை	கபாலளஙகளுக்கு	
எ த ்தலை 	 ம பா ச ம் 	 முனை 	 ்ய ி ற ச ி	
குடுக்வகபாணம்?’’

	 ‘‘அது 	 மபாடல் 	 ந்பாறுத்தது	
அணவண...’’
	 ‘‘சபாியபாப்	 வ்பாச்சு....	 மனுசனுக்கு	
உ்ல 	 ்தகு ்த ி 	 வ ் பா ை 	 ம பா டடுக்கும்	
உணடுவை...’’
	 ‘‘அணவண	எனை	நசபாலை	வ்றீஙக..’’
	 ‘‘என	 கூ்	 வபாஙக’’	 உத்தமன	
கபாலளகள்	இருக்கும்	இ்ததுக்கு	குருலவ	
அலழததுச்	நசன்றபான.
	 அஙவக	 ்தது	 கபாலளகள்	 நகபாம்்ி	
ைபால	நசம்மண	வமடல்	கிணடிக்		கிள்றிக்		
நகபாணடிரு்ந்தை.	 ெபானகு	 கபாலளகள்	
அருகில	 இருக்கும்	 குளத்தில	 ெீச்சல	
அடிததுக்	நகபாணடிரு்ந்தை.
	 ‘‘வபாத்தியபாவர	 நகபாம்புக்கு	 ்ைம்	
வர	வலர	இ்ந்த	்யிறசி...	அவ்தசமயத்தில	
மபாடடுக்கு	மூச்சு	்திண்றபாம	இருப்்்தறகபாக	
வவணடி	ெீச்சல	் ழக்கம்	் ணவ்றபாம்	புபாியு்தபா	
உைக்கு...		ெீச்சைபானு	ந்தபாியுமிலை....	
கிரபாமத்திலிரு்நது	அதுவும்		ந்தபாியபாதுனனு		
நசபாலைபா்தீஙக...	 ஏனனு	 வகட்பா	 ெீஙக	
்தபான	 ்யிறசி	 நகபாடுக்கணும்’’	 என்ற	
உத்தமலை	அைடசியமபாக	்பாரத்தபான	குரு.
	 ‘‘கததுக்கிட்பா	 வ்பாச்சு’’	 குருவின	
அைடசிய	 ்்தில	 உத்தமனுக்கு	 ்ிடிக்க	
விலலை.
	 ‘‘ெீ	 கலயபாணத்த	 ஒத்திப்வ்பாடு	
இ்ந்த	 வருஷம்	 ஜலலிக்கடடுை	 கை்நதுக்க	
முடியபாது’’	 இறு்தியபாய	 நசபாலலி	 விடடு	
வீடடுக்குள்	நசனறு	விட்பான	உத்தமன.
	 ‘‘கபாசு	 ்பாக்கபா்திஙக	 அப்பு,	 எனை	
வவணும்ைபாலும்	 ்தவரன’’	 என்ற	 குருலவ	
முல்றத்தபான	உத்தமன.
	 உள்ளுக்குள்	 எபாிச்சல	 பீ்றிட்து	
உத்தமனுக்கு.	 எனை	 ஒரு	 அைடசியம்	
அவன	குரலில.
	 ‘‘யபாரகிட்யும்	 கபாசு	 வபாஙக்றது	
இலை..ெபானு..	 எனை	 ்த்தி	 ெீ	 ஒழுஙகபா	
விசபாபாிக்கலை	வ்பாை...	ெீ	மு்தலை	கிளம்பு’’	
நசபானை	 உத்தமன	 உள்வள	 நசனறு	
விட்பான.
	 மைசுக்குள்	 ெில்றய	 ஓடிக்	 நகபாணடி	
ரு்ந்தது	உத்தமனுக்கு.	 சபாியபாை	்யிறசி	
இலைபாமல	 ்ட்	 கபாயஙகள்.	 எத்தலை	
நகஞசியும்	யபாரும்	நசபாலலித	்தர	முனவரபா்த்தபால	
இைவசமபாக	 ்யிறசி	 அளிக்க	 முனவ்ந்தது	



|57    |57

்தவ்றபாக	ஆகிவி் க்	கூ்பாது	என்்தில	கணணும்	
கருததுமபாய	 இரு்ந்தபான	 உத்தமன.	 ெடுவில	
எத்தலைவயபா	 ்த்ஙகலகள்.	 ஒரு	 வரு்ம்	
கை்நதுநகபாள்ள	 முடியபாமல	 ்ைத்த	 எலும்பு	
மு்றிவு	கூ 	்ஏற்டடிரு்ந்தது	உத்தமனுக்கு.
	 அவ்தசமயம்	உத்தமன	வமல	ெில்றய	
கணகள்	எபாிச்சல	சும்நது.	எலைபாவறல்றயும்	
அவைின	 குை	 சபாமிகளபாை	 கபாலளகளி்ம்	
புைம்புவபான	இரவில.	அலவகளும்	இவன	
கஷ்ம்	 புபாி்நது	 அவன	 கூ்வவ	 ெிறகும்	
குழ்நல்தகள்	வ்பாை.	ெக்கிக்நகபாடுக்கும்	ெபாங	
கள்	உைக்கு	இருக்கினவ்றபாம்	என்்தபாய.
	 ஒருமுல்ற	 ந்பா்றபாலம	 நகபாண்	
ஒருவன,	 ஜலலிக்கடடு	 மபாடு	 ்ிடியின	
வ்பாது	 	 கருப்்ைின	 கபாலை	 ்தப்்பாக	
்ினை	்தவிததுவிட்பான	உத்தமன.	 ெலை	
வவலையபாய	அடி	இலலை	கருப்்னுக்கு.
	 உத்தமன	 மைி்தனுக்கு	 மடடுமலை	
மபாடடுக்கும்	 ்யிறசி	 நகபாடுப்்பான.	
யபாரபாவது	்தவ்றபாக	அல்த	அணுகும்	வ்பாது	
எப்்டி	 நவளி	 வரவவணடும்	 எனறு.	
கருப்்ன	 வபாஙகி	 நகபாடுத்த	 ்பாிசுகள்	
ஏரபாளம்.	 இப்வ்பாது	 நகபாம்்னும்	 அ்தில	
வசர்நது	நகபாண்பான.
	 இவ்தபா	 உத்தமன	 எ்திர்பாரத்த		
்தஙலகயின	கலயபாண	ெிச்சயம்.	ஊவர	கூடி	
இருக்க	அஙவக	அவன,	குரு	ெின்றிரு்ந்தபான	
அலழயபா	விரு்ந்தபாளியபாக.
	 உத்தமனுக்கு	 நவகு	 வெரம்	 ஆக	
வ ிலலை	 ஒனறும்	 ஒனறும்	 இரணடு	
எனறு	 கணக்கு	 வ்பா்.	 அப்்டி	 எைில	
குரு	நசபானை	அ்ந்தப்	ந்ண	்தன	்தஙலக	
்தபான.	 தூரத்தில	 நகபாம்்ன	 உைபாத்திக்	
நகபாணடிரு்ந்தபான.	அவன	கணகள்	முழுக்க	
குருவின	 வமல	 இரு்ந்தது.	 உத்தமைின	
கணகளும்	கூ்	அவன	வமல.
	 உத்தமன	குருலவ	வெபாக்கி	ெகர்ந்தபான
	 ‘‘ எனைவவ 	 இஙக ிடடு 	 வ்நது	
இருக்க?’’	இப்வ்பாந்தலைபாம்	அவனுக்கு	
மபாியபால்த	 நகபாடுக்க	 வவணடும்	 எனறு	
வ்தபான்றவிலலை.
	 ‘‘ ெீ ஙக 	 கூப்் ி்பாடடி , 	 ெ பாஙக	
வரமபாடவ்பாம்?	 உஙக	 ்தஙகச்சி	 கூ்	
்தபாவை	்பா்ம்	்டிச்வசன..’’	இ்ந்த	குரலில	
ஒரு	 எகத்தபாளமும்	 கிண்லும்	இரு்ந்தல்த	
உத்தமன	கவைிக்கத	்தவ்றவிலலை.

�ொப�ொ �ிரிக்கதிறொள்
இ்யத்்திற்குள் எடடிப�ொரக்கதிறது
ைொேைில்

உ்திர்நதுக் கதிடக்கதின்றே
நட�த்்திரங்கள்
அைள் �ி்ந்திய �ிரிபச�ொலி

�ிரிபவ�க்
கற்றுக்சகொள்ளைருகதிறது
நதிலைிடம் நதிலொ

ைொய்ைிடடு �ிரிக்கதிறொள்
ைொய்�ிள்நது �ொரக்கதிறது
அருைி

�ிரிக்க �ிரிக்க
ஊற்சறடுக்கதிறது
சுவே

ச�ொக்குைொயில் 
நீ்ந்திச�ல்ல ஆவ�ப�டும் 
�ிறுமைீேொய் நொன்

�ற்கள் ரயில்ச�டடி
இவணயும் முன்
உைவக நீரொல்
உடல்முழுதும் குடமுழுக்கு

�ின்ே சூரியவே
�ிரிபபுக்குள் ஒளித்்
்்ைவ்

ைணணப�றவையின்
ஒலியின் �ொயல்

கீறல்ைிடட சுைரும்
ஒடடிக்சகொணடது
அைள் நொ்சைொலி

்ே.புனி்தசஜா்தகி
ச�ன்வே
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	 வீணபாை	்ழிலய	்தஙலகயின	வமல	
சுமத்தியது	ந்தபாி்ந்தது.
	 ‘‘அ்தபான	அலழயபா	விரு்ந்தபாளியபாக	
வீடடுக்குள்வள	 ஏவ்தபா	 நுலழயி்ற	 மபா்திபாி	
வ்ந்தயபா?’’
	 ‘‘ ெீ ங க 	எ ப் ் டி 	அலழ ப் பீங க	
எ்திபாிஙகலள?’’
	 ‘‘ெீ	எ்திபாினு..	ெபான	எப்்	நசபானவைன?’’	
உத்தமைின	குரலில	சூடு	ஏ்றியது.
	 ‘‘இனறு	உஙக	்தஙலகக்கு	ெிச்சயம்	
ெ்க்கைபாம்...	ஆைபால	கலயபாணம்	ெிச்சயம்	
ெ்க்கபாதுணவண..’’
	 ‘‘ெீ 	 எஙக	 கிட்	 வெர	 நசபாலலி	
யிருக்கைபாம்	 ்தஙலகய	 விரும்்வ்றனு..	
எதுக்கு	 இ்ந்த	 குறுக்கு	 வழி...	 எல்தயும்	
வெரவய	சி்ந்திக்க	மபாடடியபா	ெீ..?’’
	 ‘‘உஙக	்தஙகச்சிக்கு	்ிடிக்கலைவய’’
	 ‘‘அது	என	்ிரச்சலை	இலலை’’
	 ‘‘ஆமபாம்	இப் 	்முடிவு	உஙகள்	லகயில..	
முடிவு	 எைக்கு	 சபா்தகமபா	 இலலைனனு	
நவச்சுக்குஙக...	ெீஙகவளபா	இலலை	நகபாம்்வைபா	
இ்ந்த	ஜலலிக்கடடில	கை்நதுக்க	முடியபாது’’
	 ‘‘அ்ந்த	 ்க்கம்	 வ்பாய	 வ்சைபாம்’’	
என்றபான	உத்தமன.
	 ெிச்சய்தபாரத்தம்	 ஒரு	 ்க்கம்	 ஓடிக்	
நகபாணடு	 இரு்ந்தது.	 குருலவ	 வீடடுக்கு	
நவளிவய	கூடடிக்நகபாணடு	வ்பாைபான	
உத்தமன.
	 எ்த ி ர்பாரபாமல	 அது	 ெ்்ந்தது	
்திடீநரனறு	எஙகிரு்நவ்தபா	வ்ந்த	நகபாம்்ன	
குருலவ	 முடடித	 ்தள்ள,	 குரு	 முனைபால	
இரு்ந்த	நசம்மண	குழியில	விழு்ந்தபான.
	 சறறு	 வெரத்தில	 கூட ம்்	 கூடிவிட்து.	
‘‘நகபாம்்ன	இப்்டி	எலைபாம்	நசயய	மபாட்பாவை’’	
கூட ம்்	சைசைநவை	வ் சிக்	நகபாள்ள	ஆரம் ித்தது.
	 குருலவ	தூக்கி	ெிறுத்தியது	கூட்ம்.
	 ‘‘அல்த	 புடிச்சுக்	 கடடுஙக்பா...’’	
உத்தமன	நசபானைதும்	நகபாம்்லை	
கவலணயில	கடடி	வ்பாட்பாரகள்.
	 ‘‘இப்்	நசபாலலு...	ெீ	எனை	நசஞச’’	
உத்தமலை	்பாரத்தபான	குரு.
	 ‘‘்தப்பு	என	வமல	்தபான...	அனைிக்கு	
ரபாத்திபா ி 	 ெபான	 ்தபான	 உஙக	 வீடடுை	
நுலழஞசு	 நகடு்தி	 நசயய	 ெிலைச்வசன...
உஙக	 மபாட்	 ஜலலிக்கடடுை	 வசரவி்க்	
கூ்பாதுனு	நெைச்சு	்தபான...’’	குரு	வலியில	

முைகிைபான.
	 ‘‘ஏன்பா	 மபாடடுக்கு	 எனை்பா	
ஆ்ற்றிவபா்பா...?	 சணல்	 எைக்கும்	
உைக்கும்..	இதுை	எஙக்பா	எனவைபா்	
குைசபாமி	 வ்நதுச்சு...	 அதுஙகளுக்கு	
விசுவபாசம்	 மடடும்	 ்தபான்பா	 ெம்ம	 கிட்	
கபாமிக்க	ந்தபாியும்...	எனை	ெ	ீஅடிக்கனும்ைபா	
அடிச்சுடடு	வ்பா்பா...	அ்ந்த	வபாயிலைபா	ஜீவன	
எனை்பா	நசஞசுச்சு?’’
	 உத்தமனுக்கு	 வகபா்ம்	 பீ்றிட்து.	
ந்தபா்ர்ந்தபான...
	 ‘‘இப்்	கூ்	 ெபான	நசபாலலுவவன...	
ெீ	 வ்தர்நந்தடுத்தது	 எலைபாவம	 குறுக்கு	
வழி	 ்தபான...	 ெீஙக	 எஙக	 கிட்	 வ்சி	
இரு்ந்தீஙகனைபா	 உஙக	 குைம்	 வகபாத்திரம்	
விசபாபாிச்சு	எஙக	்தஙலகலய	உஙக	வீடடுக்கு	
அனுப்்ி	வச்சுருப்வ்பாம்.. . 	ெீ 	சுத்தமபா	
சபாியிலைபா்தவனனு...	 ந்தபாிஞசு	 வ்பாச்சு...’’	
ெிறுத்திவிடடு	ந்தபா்ர்ந்தபான	உத்தமன.
	 ‘‘ெீ	 ்தப்பு	 கணக்கு	 வ்பாடடுட்..	
எஙக	 நகபாம்்லை	 யபாருனனு	 ெிலைச்வச..	
அது	மபாடு	இலை...	 எஙக	குைசபாமி...	 மைசுை	
நகட்	 எணணம்	 நகபாஞசம்	 இரு்ந்தபாலும்	
கணடு ி்டிச்சிடுவபாஙக..அவஙக...	கிரபாமததுக்கு	
நசலை	 ி்ள்லள	எஙக	நகபாம்்ன...	கருப்்ன..	
எலைபா	கபாலள	ஙகளும்’’	என்றபார	கூட்த்தில	
ஒருவர.
	 ‘‘அது	வ்பாகடடும்	எனை	நசயய்ற்தபா	
இரு்ந்த	நகபாம்்லை’’	என்றபான	உத்தமன.
	 ‘‘மபாடடு	வபாலுை	நவடி	நவச்சு்ைபாம்..	
அப்்டினனு	ெிலைச்சு	வ்நவ்தன’’
	 ‘‘இப்்டி	 ெிலைச்சதுக்கு	 இவலை	
கழுல்த	வமை	கரும்புள்ளி	நசம்புள்ளி	குத்தி	
ஊரவைம்	வி்ணும்’’	என்றது	கூட்ம்.
	 ‘‘இைி	 ெபாம்	 நசயய	 வவணடியது	
எனை	 இருக்கு...	 அவலை	 ஆறு	 மபாசம்	
எழு்நது	ெ்க்க	வி் பாமல	் ணணிட்பாஙகவள	
ெம்்	 நகபாம்்ன...’’	 இனநைபாருவர	 நசபாலை	
வ்பாலீஸ்	உள்வள	நுலழ்ந்தது.
	 நகபாம்்லை	 வபாஞலசயு்ன	 ்த்விக்	
நகபாடுத்தபான	உத்தமன.	அல்த	ஆவமபா்திப்்து	
வ்பால	 நசலைமபாய	 சிணுஙகி	 ்தலையலசத	
்தபான	நகபாம்்ன.
	 அ்தன	மஙகை	ஓலச	ெிச்சய்தபாரத்தம்	
முடிவ்தறகும்	 கடடியம்	கூ்றியது	 என்றபால	
அது	மிலகயபாகபாது.																																n
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செ்தாளம் ப்தகிலகள் இனி 
்்தா்டரும். சகள்ெிகறள 
சகட்க்ாம்.
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 லகயிலிரு்ந்த	நசபாற்	சிலைல்ற	
கலளயும்	ஒரு	சிை	ரூ்பாய	வெபாடடுகலளயும்	
மிக	ெி்தபாைமபாக	ந்பாறுலமயு்ன	எணணிக்	
நகபாணடிரு்ந்தபான	அ்ந்த	்ிச்லசக்கபாரன.
 
	 ெம்மி்ம்	வ்நது	யபார	் ிடுஙகப்	வ்பாகி	
்றபாரகள்	 எனந்றபாரு	 எணணம்	 அவனுக்	
கிரு்ந்திருக்கைபாம்..	ஆைபாலும்	அடிக்நகபாரு	முல்ற	
்தனலை	 யபாரும்	 கவைிக்கி்றபாரகளபா	 நவனும்	
வலகயில	்தலை	உயரத்தி	அலைவலரயும் 
்பாரத்தவபா்றிரு்ந்தபான.
 
	 இது	ஒரு	வவடிக்லகயபா?!!!	்திரும்்ி	
அவலை	்பாரக்கக்	கூ்பாது	எை	்தலைலய	
வவறு	 ்க்கம்	 ்திரும்்ிைபாலும்	 ்பாரலவ	
எனைவவபா	்தபாைபாக	அவலை	கவைிததுக்	
நகபாணடிரு்ந்தது.
 
	 சிை	 நசபாற்	 ரூ்பாயகள்...	 அல்த	
அவன	 ஒனறுக்கு	 இரணடு	 முல்ற	 மிகக்	
கவைமபாய	 எணணி	 முடிதது	 இரு்ந்த	
அழுக்வக்றிய	் லழய	க்ந்தலகளுக்கில்வய	

ஒளிதது	வ்தபாளில	இறுக்கிக்	நகபாண்பான...
 
	 அல்த 	லவதது 	அவன 	எனை	
நசயதுவி்	முடியும்.	முடி்ந்தபால	ஒரு	 ெபாள் 
மூனறு	வவலள	ெலை்தபாக	சபாப்்ி்	முடியும்	
அலைது	ஒரு	ெலை	வவடடிவயபா	சடல்வயபா	
எடுததுக்நகபாள்ள	முடியும்.

	 இலலைநயன்றபால	ஒரு	ெலை	கல்	
யில	முடி	்திருத்தி,	 ெலை	வசபாப்பு	வ்தயதது	
குளிக்க	முடியும்.	அதுவுமிலலை	 என்றபால	
ஒரு	வஜபாடி	புதுச்நசருப்பு	வபாஙகைபாம்.
 
	 அவை ி்ம் 	இருக்கும் 	நசபாற்	
்ணத்தில	 அவனுக்கு	 எனை	 வபாஙகைபாம்	
என்ற	 வயபாசலையில	 எைக்கு	 வ்ந்த	
இரணடு	 வ்ரு்நதுகலள	 ்தவ்றவிடடு	
விடவ்ன.	அ்ந்த	ரூ்பாயகளுக்கு	அவைி்ம்	
வவறு	ஏ்தபாவது	வயபாசலை	இருக்கைபாம்.

	 மகளிருக்கபாை	 இைவச	 வ்ரு்நது	
வ்ந்ததும்	் ிச்லசக்கபாரன	் ற்றிய	வயபாசலை	
ம்ற்ந்தது.

 -	அம்்ிகபா	பூ்்தி

ச�ொற்பச் �ில்லறை
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ெரம்..  
 
 
எலும்பு �வ்  
்�ொரத்்திய  
ச�ொ்தியுடம்பு .. 
 
்ைவல முடி்ந்ச்ே 
எம்�ிக் கு்தித்்  
ஆைி..  
 
ஆற்்றொடு கல்ந்்்ொ  
அ்திலுள்ள ்�ற்்றொடு  
்�ர்ந்்்ொ..  
 
மைணலுக்குள்  
புவ்்ந்்்ொ...  
மைண்ணொடு  
மைக்கதிய்்ொ..  
 
மைொணடைரின்  
சுைொ�க் கொற்வற 
மைணடியிடடு  
்்டினும் ... 
 
கணடறி்யன்  
கொற்றில் கல்ந் 
மைணத்்தி்ல 
இேங்கொண  
ஏங்குகதிறது..  
 
ைிடடுச் ச�ன்ற 
நதிவேவுகவள 
நதிவேத்துக் 
சகொணடிருக்க  
இருப்�ொரின்  
ஆயுள்  
நீடித்்திருப�து 
ைரம் ்ொன்.. 
 
- ெிஜி கல்யாணி 
   ்கொவை..
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கடடியைன் ்மைல்�ைிவயக் கடடியைன் ஊரசகொளுத்்
சைடடி முவலசயறி்ந் வீவரயைள் - சைடடு்ற்்க
மைக்கள் இரு்ந்ொல் மைேம்ைொரொ(து) என்றிவற்ொன்
்க்க�டிச் ச�ய்யைில்வல ்ொய்!

வகயில் மைைவலயிவேக் கணணகதியும் ச�ற்றிரு்ந்ொல்
வகயிற் �ிலம்்�்நதும் கொவ்யிவல! வ்யலற்குப
�ிள்வள ைளரப்� ச�ரும்�ொடு! ்்நவ்யுமைொய்
அள்ளிக் சகொடுத்்திருப�ொள் அன்பு!

ைொே மைவை்�ொ்ல ை்நச்ங்கும் வீைொ்ொம்
ஆே மைைவல அதுைொக!    கொேமைகள்
மைொ்ைி்யொ(டு) அன்்ற மைணொளனும் வீற்றிரு்ந்ொன்!
்�வ்யிைட கதில்வலயப ்�று!

  - சுந்தர ராேன்

குை்நவ்ப �ருைத்்தில் சகொணடைனும்  ஓட
இை்ந் மைணைொழக்வக இேி்ொ-அைகதில்
இை்ந் மை்தியொ்ல இல்லறம் கொண
மைலர்ந்்் ்்ைி மைடி. 

  - சேந்தன்குடிச் ்ேந்தமிழாழன் புதுக்்கொடவட.
. 

கணணகதியின் ்�ொகம் கடுவமையொய்ச் �ித்்ரிக்க 
எணணமைிடட ்�ரன் இளைல்்ொன் - ச�ணணொளின் 
கணணீவரப �ிள்வளக்குங் கொடடிப �கதிரொ் 
ைணணத்்தில் ச�ய்் ைவ் 


ைி்தியின் ைலியொல் சைகுநொள் �ிரி்ந் 
மை்திக்்க(டு) உவடய மைணொளன் - க்தியின்றி
கணணகதிவயத் ்்டிைருங் கொலத்்தில் ச�ண்�வை 
எணணம் குவலயொவமைக்(கு) என்று 


கணணகதிக்கு ்மைொரகுை்நவ் கொைலொக ை்நதுைிடடொல் 
கணணொே கணமைணிக்்கொர கொைியத்வ் - ைணணமுற 
இன்சேொருைர ஏற்சறழு் இல்வலசயே எணணி்யொ
ச�ணணொடகு ைிடடுைிடடொன் ்�று?

  - க.ேஙகரபாண்டி்யன்
. 

சைண�ொப �யணம் 3

கண்ணககி்ககு ஏன் குழநற்த இலற்?
(்நரிவ� சைண�ொ)
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கூடிக் களிக்கொமைல் ்கொைலன் கணணகதிவய;
நொடியம்  மைொ்ைிவய  நன்கவணத்்ொன் - ்்டிய
அவைிவளவு கொலொடும் ஆடடத்்ொள் வக்�ர
கவைிய்் மூத்்ொவளக்  கங்கு


ஒத்வ்யொ நதின்ேமைக ஊவர எரிக்வகயி்ல
ச�த்்திரு்ந்ொ �த்தூரு �ிய்்ந்திருக்கும் – சமைத்்ைி்தி
ச�ஞ�ைைி ச்ொபபுளில் ்�ரொமை ்ள்ளிவைக்க
எஞ�ிய்ொம் மைணணிங்்க ஏல்


இரடவடக் கவ்வய இயம்�ப புல்ைொர
்திரடடி ைவே்ந்ேர ்திடடம் – உரக்க
மைணி்மை கவலவய மைலரத்தும் அைொைில்
கணித்்ளித்் கொட�ிகள்  கொண


ஆரொ்ரொ �ொடல்கள் ஆளொமைல் கணணகதி
்�ொரொடடத் ்ீயில் ச�ொலி்ந்ொ்ள – நீ்ரொவடப
பூைொய் இரு்ந்திருப�ொள்  புன்ேவகக்கும் ்�யிேொல்
்ீைொய்த் ச்ரிகதிறொள்  ்ீர்நது

   - ெிசு. இம்மானுசெல, ச�ங்களூரு

ஊடலுக்கு ஒவைொ் ஒன்றல்ல கணணகதி
்்டலுக்கும் ்கொைலன் ்்வைக்கும் - கூடலிடடொன்
ஆடலின் மைொ்ைிவய ஆ்லொல் ்மைகவலயின்
்்டல் துறைற்மை ்ீரபபு


�ொ்கம் �ொரொ்ப �ொரைகு ஆணுக்்க
சூ்கமைொய்ச் சூடிய ்்ொற்றம்்ொன் - ைொ்ொடித்
்ீச்ன்று சுடசடரித்்ொள் �ொம்�லொே பூம்புகொவரப
்�ொ்தித்் நற்புரட�ி ச�ொன்

  - நலம் �யக்கும் மன்றன மணிமாறேன்
. 
இன்று்�ொல் �டடம்  இயற்றைில்வல நொடடிலன்று;
�ன்ேிரணவடத் ்ொணடொப  �ருைத்்ொள் – அன்ேொளில்
அத்்ொவேச் ்�ர்ந்றியொள்;  ஆணதுவண நீங்கதிய�ின்
எத்்திறத்்ொல் ்ொயொைொள்  இங்கு...?

  - ஜ.க.நாகப்பன்

இல்லற்மைொ நல்லறமைொய் இல்வலசயன்றொல் �ிள்வளசயங்்க?
நல்லைேொ ைில்லேொ நொயகன்்ொன்? -  ச�ொல்லுங்கள்
நல்லுைவும் ச�ய்யொமைல் நொடடிலுணடொ சைள்ளொவமை
இல்லொளொ(ய்) ? கணணகதியும் இங்கு. 
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்ொய்வமைவய மைொ்ைிக்குத் ்்ந் ்தியொகத்்ொய்
்ொய்வமைக்கு மைொ்ைித்்ொய்? கணணகதி்ய ்நரவமையில்
ைொய்வமைக்குத் ்ொயொய் ைைக்கதிடடொள் ஆ்லிேொல்
்ொய்வமைக்கும் ்ொயொேொள் ்ொய் - 2


ச்ய்ைத்்ொ யொக �ிற்ந்ை்ள ச�ய்்ைத்்ொல்
ச்ய்ைத்்ொ லிங்்க �ிற்ந்ை்ள - வை யத்்தில்
கன்ேித்்ொ யொேை்ள கற்புக் கேலியிைள்
என்று்ந்ொ யொேொள் நதிலத்து. 3

   - ஐ்யப்பன்

்ை்ம் �டித்து ைிவேகவளத்  ்ீரக்கைல்லொர
ைொ்ம் புரி்நது  ைைிச�ொல்ைொர  –  �ொ்கத்்தில்
�ொத்்திரத்வ்ச் ச�ொல்லிச் �டங்கதிவேச் ச�ய்்�ின்னும்
பூத்தும்  மைணமைில்லொப பூ


கொமைக்  கதிைத்்தி கணிவகயர  �ொரவையில்
கொமைன் கேி்நது கவறயொேொன்  –  �ொமைரன்்�ொல்
�ித்்ங் கலங்கதிய்ொல் ்்மைதுரப  �ிள்வளயில்லொப
�த்்திேித் ச்ய்ைத்வ்ப �ொர


கணணம்�ொல்  ்�ொரச்ொடுத்்க் கற்�க மைொ்ைியொல்*
கணணகதி கணகளில் கணணீ்ர  – உணவமையொய்
�ணணிவ�யி லொடிப �ரை�த்வ்த் ்்ந்திடட
ச�ணணின் �ிரிபபு  �ிவை


கணணிவற்ந் கொைலன்  கணகலங்கதி ை்ந்்நரம்
ச�ணவமையின்  மைொண�ிேொல் ்�சரடுத்்ொள் –  கணணகதி
்ங்கமைொய்  ைொழ்ந்ொலும் ்ொய்வமை  அவடயொவமை
�ங்கமை  ேிடட�ொ�்ந  ்ொன்


ச�ல்ைம் மைிகு்நதும் ச�ைிச்ச�ல்ை  மைில்லொ் 
இல்லற ைொழவு மைிேி்தில்வல – நல்லுறைொல்
கொழபபுணரச்�ி  யில்லொ் கணணகதிவய ஊழைிவே*
�ொழ�ட  வைத்்வ்ப  �ொர. 

 - கெிஞர் வீக ்பான்றன்யா, �ொவலயூர புதுக்்கொடவட


கற்புசநறி ்ைணடுசமைன்று கணணகதிவய முன்வைத்து 
ைிற்�வேக்குப  ச�ணணிேத்்தின் வீரமைல்ல - அற்பு்மைொய் 
நற்�்மைொய்க்  கொடடி  நலமைிக்க  கொைியத்வ்ப 
ச�ொற்�்மைொய் ்்ந்ொர ச�ொலி்நது . 
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மைொற்றொவளத்  ச்ொடடைவே  மைன்ேித்்  கணணகதி்யொ 
ஏற்றொலும் ்கொைலவே  எடடியும் - ஆற்றொவமை 
்்ொற்றுைிக்க ஒன்றிவண்நது  ச்ொல்லுலகதில்  ைொைொது 
ஊற்றொகக் கணணீவர ஊன்று . 


்ொயொகொக் கணணகதியும் ்ொயொே மைொ்ைியும் 
்்யொ் கற்�ிற்குத்  ்்ர்நச்டுத்் - ்ொயொகதி 
்மையொ்  மைொேொகதி சமைய்யுலகதில் ைொழகதின்றொர
்�யொய் �ிறப�ிக்கும் ச�ன்று .


்கொைலேின்  குற்றம்  குைலயமும்  கொணு்ற்கு 
நொைலேின்  நன்சேறிகள் நல்சலொழுக்கம் - கொைலனும் 
ஆைலுடன்  ்�ொற்ற அ்ரமைங்கள்  மைொறிடவும்  
�ொைங்கள் ்�ொக்கும் �ணி்நது . 

  - ேரஸெ்தகி  பாஸகரன்

கற்�ிேள் கணணகதி கொலசமைலொம் ைொழகதிறொள்
ச�ொற்புமைிகு ்ொயொக �க்்தியொய்;  -  �ற்றுடன்
உற்றச�ணவமை ்�ொற்றும் உலகதின்கண எங்்ஙேம்
அற்றுமைைள் ்ொய்வமை   அறம்?


ைொேிரு்ந்ொ வீசும்  ை�்ந்முல்வல ைொ�மைிங்கு?
்்ன்துளிரக்கும் பூைிலன்்றொ ச்ன்�டும்! - கொேலிவ�ப
�ொடடுைவர மைொ்ைி்மைல்  �ற்றிருக்க; எப�டியொம்
்கொடடங்சகொள் கற்�ொள் கரு?


மைன்ேைன் துய்த்்திரு்ந்ொல்  மைொ்மைொகதி நதின்றிருப�ொள்
�ின்ேைள் மைொ்ைியின் �ின்ேைன் - ச�ன்ற்திேொல்
சகொஞசும் மைைவலவயக் வக்ய்ந் ைொய்க்கைில்வல!
ைிஞ�ிய்் ்�ொகம் ைிரி்நது!


்ன்ேைன் ச�ய்வகவயத் ்ொசயே மைன்ேித்்ொள்
மைன்னுபுகழ கணணகதி  மைொ்ர�ி;  -  ச�ொன்ேைள்
அன்�ிேில் ்கொைலன் அணடிய�ின் ்ைசறன்்ே 
இன்�ம் குைலயத்்தில் ஈங்கு?

  - ொன்தகி ேந்தகிரசேகரன்

ஊழைிவே ்ொசேன்்ற உள்ளம் உவரக்கதிறது
்ொழ�டட கணணகதியின் ்ொய்வமைவய  - யொழகூட
மைீடடொ(து) இவ�க்கொது சமைய்யது ச�ணணைள்முன்
ைொடவக அறி்ந்ொல் ைரும்! 
  - ்பா்தகி்யன் ்ேலெம்
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அன்�ின் நதிவறநதிவலயின் ஆ்ொரம் ஓரமைைவல
இன்ே�ிற ஏச்ொன்றும் இன்�மைில்வல  –  என்றறி்நது
எல்லொம் ைைித்ச்டுத்்ொள் ஏ்ந்திவையொம் மைொ்ைியொள்
ச�ொல்லொப ச�ரு்ந�ப ்�டு!!


கணஅை்ே என்்ற்ொன் கணணகதி நம்�ிநதின்றொள்
மைண�ொரொ �ீரடியின் மைங்வகயைள்  –  என்ச�ய்ைொள்
�ங்கதிடடொள் ்ன்னுயிவர �ொைமை்ந் �த்்திேிபச�ண
்ங்கம்்�ொல் ைொய்்��ொத் ்்ர!!


�ொத்்திரத்வ் ஆக்கதிைிடடொன் �ொைொல்  இளங்்கொைன்
�ொத்்திரத்வ் நன்குணர்ந் �ன்மைொரக்கன்  –  ்கொத்்திரத்வ்ப
�ொரத்்ொன் கேிவககுலப �ொவைக்்க நற்�ரி�ொய்
�ீரசகொடுத்் ்ொய்வமை �ிறபபு!!


்்ொன்றிய  ைம்�்மைொ ச்ொன்வமையில் ்�ொரத்்தியில்வல
மைொன்்�ொன் றைவள மை்தித்்்ொல் – ஏன்்ைறொ
என்சறணணி ்ொன்சகொடுத்்ொன்; ஏக்கத்வ் கணணகதியின்
முன்ேிவலக்கு வைத்்ொன் முடித்து!!


ச�ற்சறடுத்்ொல் அன்வே; ச�றொ்ைவள ச்ய்ைமைொக்கதி
�ற்்ற உயரசைன்று �ொற்றிடடொன்  –  அற்வறக்்க
ச�ொல்லிவைத்்ொன் அற்பு்மைொய் ச�ொற்கூடடுக் கொைியத்்தில்
ைல்லொன் சமைொைி்ந்்் ைொக்கு!!

  - ககிறேிஸடினா அருள்்மாழி
 
மைணணது மைீ்தில் மைலர்ந்நற் பூைொக
ச�ணணைள் நதிற்கப ச�ருவமை்ய – கணணி்ல
ைிணபுகழ ஓங்க ைிரியும் ைிைியொளும்
ைணணமைொய் ஆகதிேள் ைொழ்நது.


கணணகதி ைிட்ட கணைனும் ்�ொயிேன்
மைணண்ன் மைொணவ� மைற்ந்திட்ை  –  கணணில்
ைிைிநீர ச�ருகதிட ்ை்வே கூடிட
அைிைின் ைிளிம்�ிேில் ஆழ்நது.


மை்திவய இை்நது்மை வமையலில் வீழ்நதும்
க்தியொய் கதிட்ந்திடக் கொலம் – �்தியொய்
ைி்தித்்து ்ணடவே வீரியமைொய் நதின்்ற
�்தி்ந்து சநஞ�ில் �வக.
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்ன்ேிடம் இல்லொ ்ேமைது உணசடே
மைன்ேைன் ்�ொயிேன் மைொ்ைி  –  �ின்ேதும்
முன்ைிவேயும் ச�ொய்க்கொ முடித்்து யொவு்மை
்ன்ைிவே ்ன்வேத்  ்ரித்து.


ச�ணமையில் கணணகதி ச�ற்றத் துயர்மைொ
ச�ணகளின் ைொழைில் ச�ரு்நதுயர �ம்�ைம்
கற்�ில் �ிற்ந்ைள் வகநழுை ைிடடேள்
ச�ொற்�ிவல ்ொனும் ச�ொறுத்து.


கரப�ம் ்ரிக்கக் கணைனும் ்ைணடு்மை
நதிரக்க்தி ஆக்கதிய நீ�னும்  –  ஆரைமைொய்
ச�ொரக்கம் எேநதிவே்நது ச�ொக்கதிேொன் ்ைற்றிடம்
்ரக்கம் ்ரு்மைொ ்ேம்.


ைித்வ் ைிவ்த்்ொன் ைிரும்�ிய ச�ணணிடம்
்த்வ் மைவேைி ்ளர்ந்ொள்  –  ச�ொத்்ொக
முத்வ்த் ்ரொ்் முடி்ந்ொன் புைியிேில்
நதித்்ம் அை்ை நதிவேத்து.

  - கெித்்தன்றேல நாகநா்தன்
 
மைொ�ொத்  துைன்மைகன் சமைய்நதிகர  கொணொ்
்��ொ மைட்நவ் ச�ருங்கே ்ைொடிங்கு
பூ�ொச் சுைரிேில் பூ�ிய ைணணமைொய்ப
�ொ�ொங்கு ைொக்கதில் �ட.


�டடதும் சகடட்ொ ்�ரைகதி  மைொ்ைிகண
கடடிய ்ை்ந்னும் கொ்ல் ையப�டடு 
ைிடடு்ொன் ்�ொய்ைிட சை்ந்ேள் ்ை்வேயில்
முடடிய நீவர முடி்நது


முடி்ந் கேவும் முடி்நது்ொன் ்�ொக
�டி்ந் நதிவேைில் �ரி்ைிப ்�ொடு
ைிடி்ந்திட இல்லம் ைிவரைொ சேன்றன்
மைடிவயத் ்டவும்  மை்தி.


மை்தியின் குணத்வ் மை்தியொக் கணைன்
ைி்தியின் ை�த்்தில் ைிழு்ந்திட சயங்்க
�்திசயன் றறியொ் �ங்கப �துவமை
�்தியின்றி  சகொள்ைொ்ளொ ்�று.

  - கெி்தா சீனிொேன்
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ச�ொம்வமைத் ்திருமைணம் ்�ொ்ந்ப ச�ொழு்தி்ல
அம்வமைக்(கு) அகவை்யொ ஆறிரண்ட - இம்வமையில்
கணணகதிக்குக் ்கொைல்ே வகபச�ொம்வமை ஆே்ேொல்
ச�ணடிற்(கு) எ்ற்்கொ?  �ிற !   

  - ஞா் ரெிச்ேந்தகிரன்  

மைன்ேைன் வமையலும் மைொ்ைிவயச் சூழ்ந்திட
இன்புற் றிருக்கைில்வல இல்லொளில் - என்றிருக்க
மைணணுலகம் ்�ொற்றிடும் மைொ்ொய் இரு்ந்ொலும்
கணணகதியும் ்�ொயிேள் கொய்்நது!


மைொற்றொள் �டி்யறி மைன்ேேைன் ச�ன்ற�ின்னும்
ஏற்றொள் அைவே இைிநதிவலவயத் - தூற்றொமைல்
மைொற்றங்கள் ச�ற்றங்கு மைொணபுடனும் ைொைஎணணக்
கூற்றனும் சகொணடுச�ன்றொன் சகொன்று!

  - ்ஜ்யே்க்தகி பிரபாகரன்.


்திணணமைொய் மைொமைதுவர ்ீப�ிடித்தும் ்ைகொ்்!
�ணணுடன் �ொடியொடிப  �ொழ�ரத்வ் யொயிரு்ந்
ைணணமைொ் ைிக்்கொர மைகளளித்து, ்கொைடிகள்
கணணகதிக்்கொ அல்லலிடடொர கொண.

  - கெிஞர். சுந்தரராஜ் ்த்யாளன்,
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கொதல விழிகளே

கா்தல ெிழிகசள கெிற்த பாடிடுசம

பாடிடுசம இ்த்யத்தகில இனிறம ்தெழந்தகிடுசம

்தெழந்தகிடுசம இளந்்தன்றே்ாய் இ்த்யத்தகில நுறழந்தகிடுசம 

நுறழந்தகிடுசம எண்ணமற்த பரிமாற்றேம் ்ேய்்தகிடுசம 

்ேய்்தகிடுசம ம்ய்ககத்தகில அருககில அமர்ந்தகிடுசம

அமர்ந்தகிடுசம அழகாய் ச்தெற்த அருககினிச்

அருககில ெந்தகி்ட ஆனந்தம் கும்மாளமிடுச்த 

கும்மாளமிடுச்த துறளத்தகிடும் கா்தல ெிழிகசள

    ச்ப.சவஙகட ்லட்சுமி கொநதன்.
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்ெண்பா சபாட்டி (ப்யணம்) 4 
 ஜொலியொே ்�ொடடி...  
 
 ்�ொடடியின் கொல அளவு :  ஜேைரி 24  �ிபரைரி 06 
 
கணவன	மலைவிவயபா...	அலைது	கபா்தைரகவளபா...	 
எவவளவு	ஒறறுலமயபாக	இரு்ந்தபாலும்	அவவப்ந்பாழுது	ஊ்ல	வருவது	
இயலபு்தபான....	 
 
அ்ந்த	ஊ்லைக்	கபா்தல	நமபாழியபால	வ்சி	எப்்டி	சமபா்தபாைம்	நசயவீரகள்	
என்ல்த	இரணவ்	நவண்பாக்களில		நசபாலைவவணடும்...
 
 என்ே நட்ந்ச்ே  
       என்வே ைிலக்குகதிறொய் ?  
 உன்வேயன்றி யொசரன்  
       உயிரொைொர?  - உன்சநஞ�ின்  
 துக்கசமைல்லொம் கொவல  
       ச்ொவல்நதுைிடும் இப்�ொச்ன்  
 �க்கத்்தில் ை்நது 
        �டு.  
.  
 ச�ல்ல்மை! எ்ந்ன்  
       �ிரிப�ை்க! நொன்சுவைக்கும்  
 சைல்ல்மை! ைொ�  
        ைியன்மைல்ர! - இல்லில்நீ 
 எடடி இரு்ந்ொல்  
        இவமைநீரப ச�ருகுமைடி  
 கடடி அவணத்துறங்கு 
        கண.  
.  
வழக்கம்வ்பால	களம்	முழுவதும்	கவிஞரகளின	கற்லைக்கு.	மை்தில	
்ட்ல்த	்டந்னறு	வ்பாடடு	உல்யுஙகள்	நவண்லளயில.		எலைபாம்	
கற்லைக்வக... 

அது	ெலகச்சுலவயபாைபாலும்	ஏறறுக்	நகபாள்ளப்்டும்.	உஙகள்	மைம்	
நசபாலவல்த	சபாியபாை	இைக்கணதவ்தபாடு	்கிருஙகள்	வ்பாதும்.	கபாைதல்த	
கவிஞரகள்	லகயில	ஒப்்ல்க்கிவ்றபாம்.....	 
      
்தளரவுகள்	:	-	்தைித்தமிழில	்தபான	்பா்ல	அலமயவவணடும்	என்ற	
கட்பாயம்	இலலை.		வபாசித்தபால	புபாியும்்டி	இயல்பாை	வபாரல்தகவளபா,	
அலைது	வட்பார	வழக்குச்	நசபாறகவளபா	்யன்டுத்தைபாம்.	்தலள	
்தட்பாமல,	புணரச்சி	இலைபாமல,	்ிலழயின்றி	எழு்திைபாவை	சி்றப்பு. 

.  
என்றும் ்மைிழுடன்....  

்மைிழசநஞ�ம் அமைின் 

மைற்றும் 

்மைிழசநஞ�ம் ஆ�ிரியர குழு

வ
ெ

ண
்

பாப்
 ்

ய
ண

ம்
 4
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�ீற்றம் ்ணி்ந்திருப�ொள்;
   ்ீ்யொர �கதித்்திருப�ொள்;
மைொற்றம் அவட்ந்திருப�ொள்
   மைொற்றமைில்வல; - ்நற்றுை்ந்
்�ய்க்கொக ைொழ்ந்திருப�ொள்;
   ்�ரநொடொ ்�ர்ந்திருப�ொள்?
்ொய்வீடு ்�ொயிருப�ொள்
   ்ொய்!

கொேல் ைரியில்வல;
   கணடிப�ொய் மைொ்ைிக்குத்
்்ேல்*்ை றுணடொ?
   ச்ரியைில்வல; - கூேல்
�ிலம்புக்கும் அங்்க
   �ிறப�ில்வல; �ிள்வள
மைலரையிற்றில் ை்நது்தித்்
   மைொடடு!

மைன்ேன் இலொக்குவறவய
   மைொணிக்கத் ச்ொடடிலி்ல
கணணுறங்கும் �ிள்வள
   கவள்ந்திருக்கும்; - கணணகதியின்
்ொலொடடுப �ொடல்
   ்ரணிக்கு ைொய்த்்திருக்கும்
நொலொச்சும்; சரண்டனும்
   நன்று!

�ிள்வளயைள் ச�ற்றிரு்ந்ொல்
   ச�ற்றைளொய் ஆயிரு்ந்ொல்
சகொள்வள சகொடுத்்
   சகொழு்ந்னுக்கொய்த் - துள்ளிை்நது
்ீய்க்க எழுைொளொ?
   ்ீவமை உழுைொளொ?
்ொய்வமைக் கதிச்ல்லொம்
   ்வட!

ச�ொங்கதிைரும் ்கொ�ம்
    ச�ொசுங்கதித்்ொன் ்�ொயிருப�ொள்
்ங்கதிக் கணைன்்�ய்
   ்்ந்திரு்ந்ொல்; - ்ங்கமைகன்
பூமுகம் �ொரத்துப
   புலம்�ி அழு்திருப�ொள்;
்ீமுகம் ்ீர்ந்திருப�ொள்
   ்்ன்!

�ிள்வளவய ஏைிப
   �ிவைத்்ைவே மைொய்த்்திருப�ொள்;
உள்சளரியும் ்ீக்கொ
   உயிரசகொடுப�ொள்? - �ிள்வளவய
மைொேொ மைதுவரக்கு
   மைன்ேேொக்கதிப �ொரத்்திருப�ொள்;
்்ேொள் ைிஷயம்
   ச்ரி்நது!

   

* வ்தைல	-	வ்தன	அல.
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அப�வேப �ிள்வள
   அடித்்திருப�ொன்; ்�ொறைைி
்பச�ேத் துள்ளித்
   ்டுத்்திருப�ொன்; - ஒப�ிலொ
்மைகவலக்கு அணணேொய்
   ்மை்திேிக்கு மைன்ேேொய்
ஆகச் �ிற்ந்திருப�ொன்
   ஆணடு!

சகொணகன் சகொவலக்கொகக்
   ்கொேைி்ந்ொன்; ்கொடவடயும்்ொன்;
மைணகண குடிமைக்கள்
   மைொய்த்்திருப�ொள்? - சகொணட
ையிற்றில் ஒரு�ிள்வள
   ைொய்த்்திரு்ந்ொல் மைங்வக
உயிரின் மை்திபவ�
   உணர்நது!?

ச�ணச்ய்ைம் என்கதின்ற
   ச�ற்றியில்வல; நம்இளங்்கொ
கணசடடுத்து ச�ொல்லக்
   கருவுமைில்வல; - ்ணவடக்கொய்ச்
�ணவடசயன்� ்ன்றிச்
   �ரித்்திரம் ஒன்றுமைில்வல;
ைிணடஇக் கொப�ிய்மை
   வீண!

கவ்நடக்க ்ைணடுசமைன்றொல்,
   கற்்�ொர்ம் சநஞ�ம்
�வ்�வ்க்க ்ைணடுசமைன்றொல்,
   �ொரக்குச் - �ிவ்மூடட
்ைணடுசமைன்றொல் கணணகதிக்கு
   ்ைணடொம்்�ய் என்றிளங்்கொ
பூணடியொக்கதி ைிடடொன்
   புரி்நது!

்திருகதி முவலசயறி்நது
   ்்�ம் அைிக்க
உருகும்்ொய் உள்ளம்
   உ்ைொ(து) - இரு்ந்திடுசமைன்(று)
எணணி இளங்்கொ
   இைவள மைலடியொக்க
மைணணில் இவறயொேொள்
   மைொது!

  -  
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	 அவர	இ்ற்நது	 விட்பார	 அ்க்கம்	
நசயயணும்	நசபாலலிக்	நகபாணவ்	நசன்றபாரகள்..!
	 நமலை	எடடிப்	் பாரதவ்தன	மூச்சு	இலலை	
–	 ஆைபால	 இப்வ்பாது்தபான	 இ்ற்ந்திரு்ந்தபார	
என்ல்த	மடடும்	ெம்்	முடியவிலலை..!
	 இரு்து	வரு்ஙகள்	முனைபாடி	 –	அவர	
மலைவி	 இ்ற்ந்த	 ்ி்றகு	 –	 சபாப்்ிட்பாயபா..?	
எனறு	 யபாரும்	 வகடகபா்த	 வெரத்தில	 –	 அவர	
இ்ற்ந்திரு்ந்தபார	யபாருவம	கவைிக்க	விலலை...!
	 ந்பாண்பாடடி	 வ்பாைதுவம	 வ்பாயத	
ந்தபாலைய	வவணடியது்தபாவை	–	எனறு	கபாது்்	
மருமகள்	 வ்சியவ்பாது	 அவர	 இ்ற்ந்திரு்ந்தபார	
அப்வ்பாதும்	யபாருவம	கவைிக்க	விலலை...!!
	 ்தபாயக்குப்	் ின	்தபாரம்	்தபாரத	துக்குப்	் ின..	
வீடடின	ஓரம்...!!!	எனறு	வபாழ்ந்த	வ்பாது	–	அவர	 
இ்ற்ந்திரு்ந்தபார.	யபாருவம	கவைிக்க	விலலை..!
	 கபாசு	இஙவக	 மரத்திவையபா	 கபாயக்குது	 -	
எனறு	மகன	அமிை	வபாரதல்தலய	வீசிய	வ்பாது..! 
அவர	இ்ற்ந்த ிரு்ந்தபார 	யபாருவம	கவைிக்க	
விலலை...!!
	 எனைஙக...!	நரபாம்்	தூரத்திவை	இருக்கு்ற	
மு்திவயபார	இலைத்திவை	விடடு	்தலை	முழுகிடடு	
வ்ந்திடுஙக...!	 எனறு	 கபா்திவை	 விழு்ந்த	 வ்பாதும்	
அவர	 இ்ற்ந்தி	 ரு்ந்தபார	 யபாருவம	 கவைிக்க	
விலலை...!
	 உைக்நகனைப்்பா..!	 ந்பாண்பாடடி	
ந்தபாலலை	 இலலை	 எனறு	 வபாழததுவது	 வ்பாை	
கிண்ைடிக்கப்	் ட 	்வ்பாது,	அவர	இ்ற்ந்திரு்ந்தபார..!	
அப்வ்பாதும்	யபாருவம	கவைிக்க	விலலை	.
	 இப்வ்பாது்தபான	இ்ற்ந்தபாரபாம்	எனகி்றபாரகள்..!	
எப்்டி	ெபான	ெம்புவது..?	ெீஙகள்	நசலலும்	வழியில	 
இப்்டி	யபாரபாவது	இ்ற்நது	நகபாணடி	ருப்்பாரகள்...	
ஒரு	 விைபாடியபாவது	 ெினறு	 வ்சி	 விடடுச்	
நசலலுஙகள்..!
	 இலலைவயல...!	உஙகள்	அருகிவைவய	
இ்ற்நது	நகபாணடிருப்்பாரகள்;	புபாி்நது	நகபாள்ளுஙகள்.
	 வபாழக்லக	என்து	வபாழவது	மடடுமலை...;	
வபாழ	லவப்்தும்்தபான..!
	 ்ைர	இ்ற்நது	விடுகி்றபாரகள்.	புல்தக்கத	்தபான	
சிை	ஆணடுகள்	ஆகி்றது.
 
	 முகநூல	ெண்ர

்ெற்றேிப்சப்ராளி்யின்

 வஹக்கூ ஆறு!

q

கீவரைிற்�ைவள அழுத்துகதிறது 
்வலச்சுவமை அல்ல
�ிள்வளகள் ஒதுக்கதிய மைேச்சுவமை!

q

ஆகொயத்வ் அளக்கதிறது
புத்்ர �ிவல
வஹக்கூ �ிறியது்ொன்!

q

எப�டிச் ச�ொல்்ைன்
ச்ொடப்�ொகதி்றன் என்று
ச்ொடடொல் �ிணுங்கதியிடம்!

q

�ம்மை்மைொ.....?
மைறுப�ொ....?
கொற்றில் அவ�யும் கதிவள!

q

ச�ற்்றொர மு்தி்யொர இல்லத்்தில்
�ிள்வளகள் ைிடு்தியில்
யொருக்கொக வீடு?

q

்்ய்்ந் ச�ருபபு
ச�ொல்கதிறது
நட்ந் கவ்கவள!
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உன் மையக்கும் �ொரவைவய 

ர�ித்்் நதின்்றன் கொ்ல் முவளத்்்டி

உன் கொ்ல் சுமை்ந்் 

கேைில் மைி்்ந்் என் ஜீைன் ைொழு்டி

்ொேொய் �ிரிக்கும் என் நதிவலகணடு

என் ்வலயவண நவகத்்்டி

எேக்குள் பூத்் புன்ேவகவய 

மைற்றைர உணர்ந்ேரடி

இது கொ்ல்்ொேடி 

அது உன்ேொல் ்ொேடி

நதிவலக் கணணொடி கொணவகயில் 

என் உருைம் மைவற்ந்்டி

உன் உருைம் நதிவற்ந்்டி

இது கொ்ல் ்ொேடி

அது உன்ேொல் ்ொேடி

சுைொ�த்வ் நதிறுத்்தி ைொழைது 

கடிேமைடி

என் சுைொ�்மை உன் மைீ்ொே 

என் கொ்ல் ்ொேடி

கொ்ல் முவளத்்்டி 

கைிவ் �ிற்ந்்டி

 - ஏகன் ்திரொைிடன்
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 ந்பானைம்மபா	அக்கபாவுக்கு	
நரபாம்்	முடியையபாம்	விழு்நதுருச்சபாம்.	வச்தி	
வகடடு	்தஙகச்சிமபாருக	அஞசுவ்ரும்	ஆத்தி	
மூத்தவளபாச்வச	 வ்பாைவருசம்	 கூ 	் ஒனைபா	
நமபானைபா	்திருவிழபா	வகபாயிலு	நகபாளம்னு		
வ்பாயடடு	வ்ந்தவம	இப்புடி	ஆகிப்வ்பாச்	வசனனு	
்தலையிை	சும்மபா 	்லவச்சி	ெபாரந்பாடடிகவளபா்	
ஒவநவபாருத்தரபா	ஆரப்்பாலளயததுக்கு	வ்நதுக்	
கிடடு	 இரு்ந்தபாக.	 அப் 	் இப் 	் மபா்திபாி	 ்ஸ்	
ஆடவ்பா	வச்தி	எலைபாமிலை.	ெ்்நது	வரணும்	
இலை	வணடி	கடடி	வரனும்.	 ்தகவலும்	ஆள்	
வ்பாயத்தபான	 நசபாலலி	 கூப்புடடு	 வரணும்	
நசைவ்ரு	 மபாத்திரம்	 லசக்கிள்	 வச்சிருப்்பாக	
மத்த்டி	ெ்ரபாசபா்தபான
	 அவுக	 ஆறுவ்ரு	 ஒனைபாப்ந்பா்ற்ந்த	
வுக்தபான.	 ஆைபா	 வபாக்கப்்ட்து	 ஒவநவபாரு	
ஊரு. 	 ஒருத்த ி 	 மரு்தஙக 	 ெலலூரனு	
ரபாம்ெபாடு	 ்க்கததுை	 இனநைபாருத்தி	
மருல்தகுள்ளவய	 ம்திச்ச	 யததுை	 இனநைபா	
ருத்தி	 ஆரப்்பாலளயததுை	 அப்பு்றம்	 புதுக்	
நகபாளததுை	 நரணடுவ்ரு	 அப்பு்றம்	 வகபாபாிப்	
்பாலளயததுை.	 அப்்வவ	 அவுகளுக்நகல	
ைபாம்	 வயசு	 ந்தபாியபாது	 வ்பாைசித்திர	
்திருவிழபாவவபா 	்ஆரம் ி்ச்சி	 ஒவநவபாருத்தரும்	
ஒரு	 வயசகுதது	 ம்திப்்பா	 நசபாலலுவபாக.	
எலைபாவம	70	வமை	இருக்கும்
	 எலைபாருவம	 சபாியபாை	 ஒலழப்்பாளிக	
்தபான.	 இவுக	 எலைபாம்	 ஒனனு	 கூடு்றது	
ஆரப்்பாலளயததுை்தபான.	 அது	 மீைபாச்சிக்கி	
்ததுெபாள்	 ்திருவிழபானனு	 வகபாயிலை	 நகபாடி	
வயறு்றப் 	் வ்நது	 வசருவபாக.	 வரும்வ்பாது	
அவுக	அவுக	ஊருகள்ை	எனை	நவலளயுவமபா	
அ்தக்நகபாண்பாருவபாக.	மரு்ந்தஙகெலலூர	
கபாரம்மபா	 நமபாளக	 நகபாண்பாரும்.	 அதுை	
கல்சி	எடுப்பு	நமபாளகபா	உப்புை	ஊ்றலவச்சி	
நகபாண்பாரும்.	அது	 கஞசிக்கி	 ெலைபாருக்கும்.	
நவறும்	 வபாயிைவய	 ்திணணைபாம்.	 கபார	
மிருக்கபாது	அம்புட்பா.	
	 புதுக்நகபாளததுகபாரம்மபாக	 புளி	

நகபாண்பாருவபாக.	 வகபாபாிப்	 ்பாலளயததுக்	
கபாரம்மபா	 அபாிசிநகபாண்பாரும்	 எலைபாம்	
ெபார	 ந்பாடடிை	 ்தபான	 எலைபாரும்	 ஒவர	
வீடடுை்தபான	்தஙகு்றது.	அவுகளுக்கு	எதுவுவம	
்தைியபாதவ்தவப்்்பாது.	 நவறு்ந்தலரயிை	
லகயத்தலைக்கி	 லவச்சிக்	 கிடடு	 அவுக	
அவுக்பாடடுக்குததூஙகுவபாக.
	 வீடடுை	 ந்பாிய	 ்பாலையிை	 வசபாத்த	
வடிச்சி	 குண்பாச்சடடிை	 நகபாழம் 	்லவப்்பாக.	
ஆளபாலுக்கு	ஒரு	வவலை	்பாக்கு்றது்தபான	
ஒவநவபாருத்திக்கும்	 நரணடு	 வசலைக்கிவமை	
நகபாண்பாரு்றது	 இலை.	 அ்த	 ஒருத்தி	 மபாத்தி	
ஒருத்தி	 கடடிக்கிடடு	 புதுசபா	 வபாஙகுைமபா்திபாி	
ச்நவ்தபாசப்்டுவபாக.	 அப் 	் எலைபாம்	 சுஙகடிச்	
வசலை்தபான	்டடு	நூலகபாரவுக	்த்றிப்வ்பாடடுக்	
நகபாண்பா்நது	 விக்கி்றது்தபான.	 ஜபாக்நகட	
எலைபாம்	வ்பாடு்ற்திலை.	வசலையிைவய	சுத்திக்கி	
்றது்தபான.	 அதுக்கபாக	 நவக்கப்	 ்டு்றந்தலைபாம்	
அப் 	்இலை.	அப் 	்அது	ஒரு	ந்பாருட்பாவவ	
இலை.அப் 	் இ்ந்த	 சபாக்நகடப்	 வ்பாட்பா	
ெபா்கக்கபாிமபா்திபாி	 ்திபாியி்றபானனு	 கிண்ல	
்ணணுவபாக.
	 கபாலையிை	எ்ந்திபாிச்சி	நமபா்தெபா	
்தணணி	 ஊத்திலவச்ச	 ெீச்சத்தணணிய	
ஆளுக்கு	ஒரு	ைபா்ம்நசபாம்பு	குடிப்்பாக.	
அப்பு்றம்	மத்தியபாைம்	உச்சிை	சூபாியன	
வ்ந்தப்்	சலமச்ச்த	சபாப்புடு்றது.	சபாயஙகபாைமபா	
குளிச்சிப்புடடு	 ்திருவிழபாப்்பாக்கப்வ்பா்றது	
எலைபாம்	 ெ்்நவ்த்தபான	அப்்	 ்ஸ்	எலைபாம்	
நகல்யபாது.	
	 ஆரப்்பாலளயததுை	 இரு்நது	 ெ்்நது	
நகளம் ி்	 புடடுதவ்தபாப்பு	 ்தபாணடி	 நகர்ர	
்பாைததுக்குகீழ	 வ்பாய	 ச்ந்தக்கிட 	் நவைகி	
வமைமபாசிவீ்திை	புகு்நது	க்றிவவப்்ிை	
கபாரச்ச்நது	வழியபாப்	வ்பாைபா	வ்க்குக்வகபாபுரம்	
அப்புடிவய	உள்ளபா	புகு்ந்தபா	அம்மனசனை்தி	
சபாமி	 சனை்தினனு	வ்நதுரும்	 .	 சபாமி	நவளிய	
வர	எப்புடியும்	9	மணிக்கி	வமை	ஆயிடும்.	
	 அதுை	 நமபா்தலை	 கபாலளமபாடடுை	
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வமளம்	 அடிச்சி	 வருவபாக.	 அப்பு்றம்	
ஒட்கம்	 வரும்	 அப்பு்றம்	 யபாலைனனு	
ஒவநவபானைபா	வரும்.	சபாமிகள்ை	நமபா்தலை	
விெபாயகர	 அதுக்குப்	 ்ினைபாடி	 அப்பு்றம்	
முருகர	 நசபாக்கெபா்தர	 ்ிபாியபாவில்னனு	
்தீவடடி	நவளிச்சததுை	மினுததுக்கிடடு	
	 அதுக்கு	அப்பு்றம்	் ினைபாடி	மீைபாச்சி	
அம்மன	 பூப்்லைபாக்குை	 மதுரமலலிலக	
மணக்க 	 மணக்க 	 ஊரவைம் 	 ் பாதது	
கும்புடடு	 அம்மபா	 ்தபாயி	 எலைபாதல்தயும்	
கபாப்்பாததுனனு	வவணடிக்கிடடு	அப்பு்றம்	
வமைவகபாபுர	 வபாசலகிட்	 ஒபாிஜிைல	
ெபாகப்்டடிைம்	 அலவபா	 வபாஙகி	 ்கு்நது	
்தினனுபுடடு	அப்புடிவய	கபாப்்ித்தணணிய	
வபாஙகிக்குடிச்சிப்புடடு	 சுருக்குப்[ல்யிை	
இரு்நது	 கபாநசடுதது	 குடுததுப்புடடு	
வீடடுை	 இருக்கு்ற	 சிறுசுகளுக்கு	 மிச்சர	
கபாரபாச்வசவு	 ந்பாட்ணம்	 வபாஙகிடடு	
்திரும்்	ந்பாடிெல்யபா	வ்நதுவசர	ரபாத்திபாி	
12	ஆயிடும்.
	 அப்பு்றம்்தபான	 கச்வசபாி	 ஆரம் ி்க்கிகும்.	
இதுை 	 ந ரணடு 	 வ்ரு 	 ெலைபாவ்தன	
ெ் ்ந ்த 	அலுப்புக்கு 	ந ச பா க்குதுனனு	
்தலரயிை	 உருணடுரும்,	 ்பாக்கி	 ெபாலும்	
ெபாலுந்தலசக்கித்திரும் ி்	 ஒக்கபா்நதுக்	 கிடும்.	
இதுை	 முக்கியமபாை	 விசயம்	 எனைபானைபா	
ெபாலுக்கும்	 சுத்தமபாக்	 கபாதுவகக்கபாது.	இது	
ஒருத்தர	ஒரு்த்தருக்குந்தபாியபா்தமபா்திபாி	இருப்்பாக.	

	 அப்்ப்வ்ச்சு	 ஆரம் ி்க்கும்	 ஏணடி	
புதுநகபாளத்தபா	 இ்ந்த	 வருசம்	 நவள்ளபாலம	
எப்புடினனு	 ஒனனு	 ஆரம் ி்க்கும்.	 அதுக்கு	
இனநைபானனு	நவள்ளைபாவ்பாயிரு்ந்தபா	
நவள்ளைபாவவ	 வ்நதுருக்கைபாம்னு	 ்்தில	
நசபாலலும்.	ஆைபா	வகட்து	வி் பாது.	ஆமபா	
சபாியபாதவ்தன	 நசபானை.	 மலழ	 கம்மி	 ்தபாை.	
அதுைபாை	ஆததுை	்தணணி	ந்தபா்றக்கை	
கம்ம பாய ி ையும் 	்தணணி 	இலைனனு	
ி்னனூட்ம்	குடுக்கும்.	இப்்	அது	நசபாலலும்	

ஆததுக்குள்ள	அழகர	எ்றஙகு்ற்தச்	நசபாலலு	
்றீயபா	 ஆமபா	 இ்ந்த	 வருசம்	 வ்தவரபாட்ம்	
முடிஞசி	ஆவரபாட்ம்	முடிஞசபாமுள்ள	அழகர	
எ்திர	வசலவனனு	்்தில	நசபாலலும்.	
	 இதுக்கு	 ெடுவிை	 மூணபாவ்தபா	 ஒரு	
்ிரச்சலையநகபாண்பாரும்	 மூணபாவது.	
வளத்த	கபால்த	்தண்டடிவயபா 	்ஆடடிக்கிடடு	
அது	 வகக்கும்	 ஏணடி	 வ்பாைவருசம்	 சபாமி	
எனை	்டடு	உடுத்தி	வ்நதுச்சுனனு.	அதுக்கு	
்்தில	 நசபால்ற்தபா	 நெைச்சிக்கிடடு	 ெபாைவது	
நசபாலலும்	ஆமபா	அ்ந்தப்்டடுச்வசையத்தபாை	
வகக்கு்ற.	 அது	 டிரஙகுப்ந்பாடடிை்தபான	
நக்க்கு.	 எனை	 எலிகடிச்சிருச்சுனனு	
்்தில	 நசபாலலும்.	 இப்புடி	 ஒனனுக்கு	
ஒனனு	 சம்்்ந்தமிலைபாம	 வ்ச்சுவபாரதல்த	
ெ்க்கும்.	உணலமயிை	கபாதுவகக்கு்றவுக	
ஆரபாவது	 இ்தக்கவைிச்சிப்்பாத்தபா	 மண்	
நகபாளம்்ிடுவபாக.	 ஆைபா	 அதுக	 எல்தப்	
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்த்தியும்	கவலைப்்்பாது
	 இதுை	ஒருத்திவயபா்	வ்ரனுக்கு	
்தமிழரசினனு	 வ்ரலவச்சி	 அல்த	 அ்ந்தக்	
நகழவிக்கிட்	நசபாலவ்றனனு	ஆரம் ி்ச்சி	அ்த	
புபாியலவக்க	் ம்ளலர		எடுதது	நகபாண்பா்நது	
்ம்ளரனு	 ஆர ி்க்க	 அ்தப்்பாதது	 ஒனனு	
வைபாட்பாவபானனு	 வகக்க	 அதுந்பாிய	
சிபாிப்்பாப்	 வ்பாச்சு.	 வைபாட்பா	 ரசமபானனு	
வகடடுச்சு	்தமிழரசினனு	நசபாலலிப்புபாிய	
லவக்க	முயறசி	் ணணுைப்்.	இப்புடித்தபான	
ஒவநவபானனும்	
	 நமபா்தெபாள்	 மண்கப்்டி	 ந்தபா்ஙகி	
்ததுெபாள்	 ்திருவிழபா	 ்திருக்கலியபாணம்	
வ்தவரபாட்ம்	 வலர	 மீைபாச்சிவகபாயில	
்திருவிழபா.	 அதுை	 ்திருக்கலியபாணததுக்கு	
மஞசக்	கயிறு	மபாத்தி	வ்தவரபாட்ம்	அனைிக்கிச்	
சபாயஙகபாைவம	 நசைப்்	 எ்திரவசலவ	
்தள்ளபாநகபாளததுை	 வ்நதுரும்	 அப்புடிவய	
இ்ந்த	 ஆறுவ்ரும்	 ஆரப்்பாலளயததுை	
நசபா்ந்தக்கபாரவுககிட்	 ி்பாியபா	வில்	வபாஙகி	
வகபாபாிப்்பாலளயததுக்கு	வ்பாய	அஙக	அழகர	
எ்திவசலவ	ஆததுை	எ்றஙகு்றது	அப்பு்றம்	
வணடியூர	்திருவிழபா	்தசபாவ்தபாரநமலைபாம்	
்பாததுத்தபான	அது	அது	ஊர்திரும்பு்ற	வழக்கம்	
இது	வருசபா	வருசம்	ெ்க்கு்றது்தபான.	இ்ந்த	
மபாெபாடடுை்தபான	ந்பாணணுக	்பாக்க	
கலியபாணம்	வ்ச	ஆளுகைப்்பாக்கமுடியும்.	
அதுையும்	வகபாபாிப்்பாலளயம்	ம்ததுை	
்திருவிழபாவுக்கு	 அத்தை	 நசபா்ந்தமும்	
வ்நது	 ்தஙகு்றது	 வழக்கம்	 சுததுப்்தது	
் ்த ி ந ை ட டு 	ஊ ர க ள் ை 	இ ரு ்ந து	
ந்பாணணு	 ந்பாடிசுகவளபா்	 வருவபாக.	
அஙகுணக்குள்ளவய 	 ் பா தது 	 வ ் ச ி	
முடிச்சிடடு	அப்பு்றம்	சபாவபாசமபா	கலியபாணம்	
ெ்க்கும்...ம்ததுை	 ந்பாதுவிை	 இரு்நது	
எலைபாருக்கும்	சபாப்்பாடும்	வ்பாடுவபாக.
	 இப்புடிநயலைபாம்	 வ்பாைவருசம்	
வ்நதுடடுத	 ்தபாை	 வ்பாவைபாம்.	 இப்்	
இப்புடிக்	 நக்க்கபா	 வளனனு	 மைசு	
்ல்த	 ்ல்தக்க	 எலைபாரும்	 வ்ந்தபாக.	
ந்பானைமபாக்கபாவப்்டுக்கவ்பாடடு	
இரு்ந்தபாக.	 வ்ந்த	 ்தஙகச்சிமபாருக	 எலைபாம்	
வபாய	 ந்பாத்தி	 அழுகவபா	 வவணபாமபானனு	
்பாததுக்கிடடு	இரு்ந்தபாக.	ந்பானைமபா	அக்கபா	
புருசன	வபாசலை	துக்கமபா	ஒக்கபா்நதுரு்ந்தபாரு.	
அவருகிட்	 ்க்கததுை	 வ்பாய	 விசபாபாிச்சிக்	

ஞானம்
ஞொேத்வ்த் ்்டி அவல்நது
எதுவும் கதிவடக்கைில்வல
என்று ச்ளி்ந்�ின்
மு்ல் இை்ந் ைணிகவேப்�ொல
்திரும்�ி ை்நது ்ன்
அனு�ைத்வ் கணமூடி
அவ�்�ொடட்�ொது
எ்தி்ர ஒரு கூடடம்
அைவேத் ்்டி ை்நது
அவைத்்து
ஞொேைொன் என்று...

பிறேந்தநாள்
ஒரு �ிற்ந்நொள் என்ே ்ரும்?
புத்்ொவட, இேிபபுகள், 
�ிரிபபுகள், களிபபுகள்,
ைொழத்துகள், ைைி�ொடுகள்
உற்றொர உறைிேரகளின் 
ஆ�ிரைொ்ங்கள்
நண�ரகளுக்குக் சகொடுக்கும் 
ைிரு்நதுகள்
வககுலுக்கல்கள்
குறுஞச�ய்்திகள் 
எே மைேம் ்திற்ந்நொள்
முகநூலிலும் புலேம் ைைியும்  
நதிரம்�ி ைைியும் ைொழத்து மைவைகள்
�ொரத்்வுடன் நொைில் 
நீர சுரக்க வைக்கும் 
இேிபபுப �டங்கள்
மைணமும் ஸ�ரி�முமைில்லொ
மைலர சகொத்துகள்
இப�டியொய் இேி்ொய் கைி்ந்து
நொள் முழுைதும்...
ஆேொல் அைன் மைடடு்மை 
அறி்ந் ்�ொகம் 
மைே்தின் மைத்்தியப �ிர்்�த்்தில்
வமையம் சகொணடிரு்ந்து 
பூமைி ைொழக்வகயில் 
நமைக்கு இன்சேொரு ையதும்
இன்று கூடிைிடட்்சயன்று !

பா.ே்க்தகிசெல
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கிடடு	இரு்ந்தபாக.	அப்்	அவரு	நசபாலலிக்கிடடு	
இரு்ந்தபாரு	மருததுவர	கபாரவமகம்	(	முடிநவடடு	
்றவர)	 நசபாலலீட்பாரு.	 ஒரு	 ெபா	 ்தபாஙகபா	
துனனு	கரகரத்த	 நகபாரலை	 நசபாலலிக்கிடடு	
இரு்ந்தபாரு
	 அஙக	 வீடடுக்கு	 உள்ளபா்ற	 அஞசு	
்தஙகச்சிமபாருகளும்	வ்நது	யக்கபா	யக்கபானனு	
வ்ச	 ந்பானைம்மபா	 வகட்பா	 ஏணடி	அக்கபா	
வுக்கு	எனைபா	வபாஙகிடடு	வ்ந்தீ	கனு	வகக்க	
்க்குனனு	ஆயிவ்பாச்சு.	வச்திவகடடு	துண்க்	
கபாவணபாம்	துணியக்	கபாவணபாமுனனு	
அடிச்சிப் ி்டிச்சி	 ஓடி	 வ்ந்தபா	 இவ	 எனைபா	
வபாஙகியபா்ந்தீகனனு	 வகக்கு்றபாவளனு	
நெைச்ச ி 	எனை 	வவணும் 	ந ச பாலலு	
வபாஙகியபாரம்ைபா	புதுக்நகபாளத்தபா.
	 அப்்	ந்பானைம்மபாக்கபா	நசபானைபா	
வ்பாய	அம்சவள்ளி 	கல்	் ிபா ியபாணி	
யு ம் 	 ெ பா க ப் 	 ்டடிைம் 	 அலவபாவும்	
வபாஙகியபாஙகடி	 வ்பா்றப்்	 ச்நவ்தபாசமபாப்	
வ்பாவ்றனைபா. . 	 ஒ்வை	 ஆளனுப்்ி	
வபாஙகியபா்றச்	நசபானைபாக.	
	 வ்நது	வச்நதுச்சு	 ி்பாியபாணியும்	்தபாமர	
எலையிை	அலவபாவும்.	அ்த	 ்தஙகச்சி	 மபாருக	
அவளுக்கு	 ஊடடிவிட்பாக.	 ்ிபாியபாணி	
ெபாக்குை	ஒரு	வபா	்ட்தும்	அவ	நமபாகததுை	
ஒரு	்திருப்்தி	ந்தபாிஞசது.	 வ்பாதும்னு	லசலக	
கபாமிச்சபா.	அடுதது	அலவபா	ஒரு	துணடு	வபாயிை	
வ்பா்	 அவ	 கணணுை	 இரு்நது	 கரகரனனு	
்தணணிவர	நெைகுத்திருச்சு	முழி....
	 அம்புடடுத்தபான	 அக்கபா	 நகளம்	
ி்ட்பா.	 ்தஙகச்சி	 மபாருக	 துக்கம்	 ்தபாஙகபாம	

கடடிப்புடிச்சி	 ஒப்்பா்றி	 லவச்சபாக.	 வ்பாை	
வமடி	 வ்பாைவமடி	 வ்பாைவருசம்	 வ்பாை	
வமடி	 அக்கபா	 சபாமி்பாக்கப்வ்பாைவமடி	
வ்பாயிடடிவயடி	 வ்பாயிடடிவயடி	 அ்ந்த	
சபாமிகிட்வய	வ்பாயிடடிவயடினனு	ஒப்்பாபாிை	
அழுக	 எலைபார	 கணணும்	 கைஙகிடுச்சு...	
அப்்	 ம்திச்சியக்கபாபாி	 நசபானைபா	 பூவும்	
ந்பாடடுமபா	 வ்பாயட்பா	 நகபாண்பா்நது	
பூவும்	 ந்பாடடும்	 லவச்சி	 விடுஙகடினனு	
நசபாலை	அவ்தலையிை	 பூலவக்க	 கைஙகபா்த	
கணநணலைபாம்	 கைஙகிப்வ்பாச்சு.	 ந்பாடடு	
லவக்கயிை	 அடிவயிறு	 ஆடிப்வ்பாச்சு...	
நெ்றஞச	 வபாழக்லக்தபான	 அவளுக்கு	
அனைிக்கித	்தபான	88	ஆகுது....
	 ஆருக்குக்நகல்க்கும்	அ்ந்த	் பாக்கியம்..	
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மனற்த ெருடும் ம்யிலிறேசக
மனம் உெநது ொ்்யன் அருசக

மலலிறக மணங்காண்்ட நஙறகச்ய
மரு்தாணி்யின் ்தஙறகச்ய 

சநர்த்தகி்யாய் ்ேய்்த ேிற்்்யன 
அஙகம் ெிறளநது நகிற்பெசள

அன்றப ஊற்றேி ஆரா்தறன ்ேய்பெசள
கா்தற் என்ககுள் ஊற்றேி உ்யிரானெசள....!!!

மூணு முடிச்ோல என்றன 
முழுறம படுத்தகி்யெ (சன)சள.......!!!

ே. இராஜ்குமார்
்திருப�த்தூர
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மைவைக்கொல �ொவலயில்
உ்திர்ந் இவலகளின் நடு்ை 
அ்்மைரத்்தின் கதிவளகள்

�லேமைற்ற  குளத்்தில்
�ப்த்்்ொடு ்ொைி மைவறகதிறது 
நதிலைில் ்ைவள

அடர்ந் ைேத்்தில்
�ரி்ந் மைரத்்தின் இவடசைளியில்
ச�ௌரணமைி நதிலவு

்கொவட நதிலவு
இவலயு்திர மைரக்கதிவளயில் 
கொக்வகக் கூடு

சகொடடும் மைவலயருைி
இவட்ய அைகொகத் ்்ொன்றும்
சமைன்�ொரலில் ைொேைில்

உச்�ிப ச�ொழுது
அடரைே மைரங்களிவட்ய ்கடகும் 
ச�ங்கொகத்்தின் குரல்

அக்கவர உயர்ந்
புற்க்திரகளிவட்ய மைவறயும்
அ்ந்திச் சூரியன்

இருணட ைொேில்
கொற்றில் முகதில் கவல்ந்தும் 
ந்தியில் நட�த்்திரங்கள்

இவளப�ொறும் மைரத்்தில்
கொற்று ஓய்்ந்தும் குவறகதிறது
சகொஞ�ம் நதிைல்

- கெி்யாேகன்
ஈைம்

	
கடி நொய் 
்ைலியில் ச்ொங்குகதிறது 
எச்�ரிக்வக அடவட

ைிரடடும் புலி 
ஓடி மைவறகதிறது 
்ப�ிய மைொன்

மைரணச் ச�ய்்தி 
மைேவ் �ொ்தித்்து 
சகொடுத்் கடன்

்ைலிச் �ணவட 
முடிவுக்கு ைரைில்வல 
நீ்திமைன்ற ைைக்கு

்ைலி மைரங்கள் 
�ொகம் �ிரித்்தும் சைடடப�டுகதின்றே
�ங்கொளி உறவுகள்

�வைய புடவை 
�யன்�ொடடுக்கு ைருகதிறது 
அன்ேக் கூவட

வககள் இல்லொ்ைள் 
பூ ைிற்கதிறொள் 
முைம் ஐ்நது ரூ�ொய்

அ்்ொ அ்ந் மைவலப�டம் 
எங்க வீடடில் இருக்கதிறது 
�லவைக் கல்

மைரணச் ச�ய்்தி
ைொ�ிக்க முடியைில்வல 
எழு்தியைர வகசயழுத்து

அமைொைொவ�ப �வடயல் 
மை்தில் ்மைல் இருக்கதிறது 
எேது �ொரவை

கைிஞர 
அ. மாப்பிள்றள ராவுத்தர்
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நவளிவய	மலழ	வவகமபாகப்	ந்யது	
நகபாணடிரு்ந்தது.

‘்பாணடியன	கல்’-க்கு	மளிலக	
சபாமபானகள்	வபாஙகச்	நசன்றிரு்ந்த	மகள்	
ம்தைபா	இனனும்	்திரும்்ி	வரவிலலை.

அப்வ்பாது்தபான	வபாஙகவவணடிய	
மளிலகப்	்டடியலில,
‘க்லைப்	்ருப்பு’	எை	எழு்தபா்தது	
ெிலைவில	வ்ந்தது	விமைபாவுக்கு.
ம்தைபாவுக்கு	எப்்டி	ந்தபாிவிப்்து?

கல்	அணணபாச்சிக்கு	்தகவல	
ந்தபாிவிக்கைபாம்	எனறு	்பாரத்தபால,
அலைவ்சியில	மினகைத்தின	சக்்தி	
்தீர்ந்திரு்ந்தது!	வீடடிலும்	மினசபாரம்	
இலலை.

மலழயும்	கைமபாகப்	ந்யது	
நகபாணடிரு்ந்த்தபால,	்தபானும்	நசலை	
இயைபாமல	விமைபா	்தவித்தபாள்.

மலழ	விடடு	சி்றிது	வெரத்தில	ம்தைபா	
வ்நதுவிட்பாள்.

ல்யிலிரு்நது	ந்பாருடகலள	
எடுக்கும்வ்பாது,	அ்தில	க்லைப்	்ருப்பும்	
இரு்ந்தது.

‘‘அம்மபா!	எைக்கு	்ள்ளி	
விடுமுல்றஙக்ற்தபாை,	ெபாலளக்கு	
ஊபாிலிரு்நது	நரணடு	்தபாத்தபாவும்	நரணடு	
்பாடடியும்	வரரபாஙகள்ை?
்தபாத்தபா	நரணடு	வ்ருக்குவம
மசபாைபா	வல்	்ிடிக்கும்;	க்லைப்	்ருப்பு	
்தீர்நது	வ்பாச்சி-னு	ெீ	வெதது	அப்்பாட்	
நசபாலலிடடிரு்ந்திவய,	அது	ஞபா்கம்	
வ்ந்தது.	்டடியலில	ெீ	எழு்த	ம்ற்ந்திடவ்!	
ஆைபா,	ெபான	வபாஙகி	வ்ந்திடவ்ன!	
க்லைப்	்ருப்ல்	்தபாவைம்மபா	ெீ	மு்தலில	
எழு்தியிருக்கணும்?’’	எனறு
உ்றவுகலள	ம்திக்கும்	ம்தைபா	வகட்தும்	
விக்கிததுப்வ்பாை	விமைபா,	மகிழச்சி	
வமலி்	‘‘என	நசலைக்குடடி’’	எனறு	
ம்தைபாலவ	கடடிப்	்ிடிதது	கனைத்தில	
முத்தமிட்பாள்!

 
-   
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வஹக்கூ

ைவலயில் அகப�டும் மைீன்கள்
மைகதிழச்�ியில் நதிவறகதிறது
மைீேைேின் ையிறு.

நீரில் மூழகும் �யிரகள்
்திவ� ்திரும்புகதின்றே
உணவைத் ்்டிை்ந் எலிகள்.

வக்ய்நதும் குை்நவ்
இயற்வக �ரி�ளித்்து
மு்ல் மைவைத்துளி.

�ொைவட்ந் ்கொைில்
�ொதுகொப�ொய் இருக்கதிறது
மைணட�த்்தில் குருைிக்கூடு.

அவற முழுதும் புத்்கங்கள்
உள்நுவைகளில் நொ�ி ச்ொடுகதிறது
ைொ�ிப�ின் ைொ�வே.

�. ்கொ�ிநொத்
்�லம்


ைொசைொரு சைண�ொ 
 ைைங்சகேக்கு என்றவைத்்ொள்
்ொசைொரு முத்்சமைன்்றன்
 ்ணமை்திவய - �ொசைொழுகும்
�ொவை ைிைிமைலரகள் 
 �ணணுக்குள் ை்ந்�ின்்ே
்ொைியவணத் ்ொ்ள 
 ்ணி்நது 


துள்ளி எழு்ந்ைவளத் 
 தூக்கதிநொன் சநஞ�வணத்்்ன்
சைள்ளி நதிலவுக்குள் 
 சைடகபபூ- கள்ளமைிலொ
சைள்வளச் �ிரிபபு்திரத்து 
 ்ைலன் எவேப�ொரத்துக்
சகொள்வளயடித் ்ொ்ள 
 குளிர்நது
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 ‘‘குழ்நல்தகலள	ெபாம்	அச்சுறுததும்	
வ்பாது	அவரகளது	கற்றலை	குழிவ்தபாணடிப்	
புல்ததது	 விடுகிவ்றபாம்’’	 எனறு	 குழ்நல்த	
உளவியைபாளர	 ஜபான	 வஹபாலட	 நசபால	
வல்தப்வ்பாை,	 இனல்றய	 கலவி	 முல்ற	
குழ்நல்தகலள , 	 ம்த ி ப்ந்ண	 என்ற	
ஒனல்ற	 மடடுவம	 கருத்தில	 நகபாணடு,		
க டிவ பாளம் 	 கடடிக்நக பாணடு 	 ஓடும்	
்்ந்தயக்	 கு்திலரகளபாக	 ்தபான	 மபாற்றிக்	
நகபாணடிருக்கின்றது	 எனறு	 நசபானைபால	
அது 	ம ிலகய ிலலை . 	ஆைபால 	இ்ந்த	
நகபாவரபாைபா		ஊர்ஙகு	கபாைம்	இல்த	சறவ்ற	
்தகரதது,	 குழ்நல்தகளின	வச்ந்த	 கபாைமபாய	

மபா்றி		இருக்கி்றது	எனறு	நசபாலைைபாம்.	
	 இ்ந்த	 உைகத்தில	 சி்ந்திப்்்தறகும்,	
அ்றிவ்தறகும்,	 ரசிப்்்தறகும்	 மகிழவ்தறகும்	
ஏரபாளமபாை	விஷயஙகள்	உள்ளது	என்ல்த	
குழ்நல்தகள்	புபாி்நது	நகபாண்	கபாைகட்ம்.	
அவரகளின	 ்தி்றனகள்	 எலைபாம்	 தூணடி	
வி்ப்்டடு	அவரகளுக்குள்	இருக்கும்	
்ல்ப்்பாற்றல	நவளிப்்ட்	கபாைம்.	
ஆமபாம்	 எத்தலை	 எத்தலை	 ஓவியரகள்...	
எழுத்தபாளரகள்...	ெ்ை	கலைஞரகள்..	
ெபா்கக்	கலைஞரகள்...இ்ந்த	கபாைகட்த்தில	
உருவபாகி	இருக்கி்றபாரகள்	என்ல்த	எலைபாம்	
்பாரக்கும்	ந்பாழுது	மைம்	உவலக	அல்்நது,	
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அ்ந்தக்	குழ்நல்தகலள	மைநவளியில	வபாபாி	
அலணததுக்	நகபாள்ள	விரும்புகிவ்றபாம்.	
	 ெ ம் ம ி ் ம் 	 க ல ்த கள் 	 வ க டடு	
வளர்ந்த	 குழ்நல்தகள்,	 இனறு	 ெமக்கு	
கல்தகள்	 நசபால்வரகளபாக	 ்பாிணமிதது	
இருக்கும்		கபாைகட்ம்.	அப்்டி	்பாடடியின	
கல்தகலள	 வகடடு	 வளர்ந்த	 ஒரு	 சுடடிக்	
குழ்நல்த	,	இனறு	்பாடடியு்ன	இலண்நது	
இலணயத்திலும்,	 எழுத்திலும்	 வ்ச்சிலும்	
கைக்கிக்	நகபாணடிருக்கி்றபார.	அ்ந்தச்	சுடடிக்	
குழ்நல்த	 சு.்ிரவ்ந்திகபாவிறகு	 மு்தலில	
அனபு	முத்தஙகளும்,	வபாழததுகளும்.	
	 ்தமிழெபாடு	 அ்றிவியல	 இயக்கத்திைர	
(ெபாகப்்டடிைம்)		சி்றபாரகளுக்கபாக	ெ்த்திக்	
நகபாணடிருக்கும்,	 புத்தக	 ெண்ன	 குழுவில	
குடடி	கல்த	நசபாலலியபாக,	்தைது	ஆச்சியு்ன	
கைக்கி,	 ைபாலி்பாப்	 சிறுவர	உைகத்தில	 கல்த	
எழுதும்	 ்யிறசி	 ந்ற்றிருக்கி்றபார.	 அ்தன	
விலளவபால		இனறு	சி்றகடிக்கும்	் ட்பாம்பூச்சி	
என்ற	நூலின	மூைம்	இ்ந்த	சினை	் ட்பாம்பூச்சி	
்ல்ப்்பாளியபாய	 ்பாிணமிதது	 ெிறகி்றபார.	
்ைிநரணடு	 சிறுகல்தகள்	 அ்ஙகிய	 ஒரு	
நூல்தபான	 சி்றகடிக்கும்	 ்ட்பாம்பூச்சி.	 இ்ந்த	
்ைிநரணடு	 கல்தகளும்	 வ்பாகி்றவ்பாக்கில	
நவவவவறு	உளவியல	கருததுக்கலள	
்தைக்வக	 ந்தபாியபாமல,	 ்தன	 மழலை		
நமபாழிவில்ததது	விடடுப்	வ்பாவது்தபான	இ்ந்த	
நூலின	சி்றப்பு.	
	 யபார	ெமக்கு	ரபாணி	எனறு	பூச்சிகளுக்கு		
இல்வய	 சணல்	 வருகி்றது.	 ்தைக்கபாக	
மடடும்	வபாழபாமல,	 	மற்றவர	களுக்கபாகவும்	
உலழதது	 வபாழவவ்த	 ்தலைலமப்	 ்ண	
புக்கு 	 அழகு 	 என்ல்த , 	 வ ்தை ிலய		
ரபாணியபாக	 வ்தரவு	 நசயவ்தில	 அழகபாக	
சுடடிக்கபாடடுகி்றபார	 அவ்ந்திகபா.	 அவ்தபாடு	
பூச்சிகள்	இயறலகக்கு	நசயயும்	்ஙகளிப்பு	
்ற்றியும்	 மிக	 மிக	 அருலமயபாக	 இ்ந்த	
கல்தயின	வபாயிைபாக	நசபாலலியிருக்கி்றபார.	
	 ெலை	 வில்த	அருலமயபாை	 மரதல்த	
்தருவது	வ்பாை,		ெலை	நசயல	ெலை	மைி்தலை	
உருவபாக்கும்	 என்ற	 கருதல்த	 க்திரவன	
வளரத்த	மபாமரம்	ெமக்குச்	நசபாலகி்றது.	
	 விலளயபாடும்வ்பாது	் சியபால	மயஙகிய	
ெண்ைின	 ்சிலயப்	 வ்பாக்க,	 மணமணக்க	
்தயபாரபாகும்	கூட்பாஞவசபாறு	வபாழக்லகவய	ஒரு	
கூடடு	முயறசி	்தபான	என்ல்த	நசபாலைபாமல	

நசபாலலி	நசலகி்றது..
	 முள்லள	 முள்ளபால்தபான	 எடுக்க	
வவணடும்	 என்ல்த	 தூஙகுமூஞசி	 ரபாஜபா	
கல்தயும்,	 வவகம்	 மடடும்	 வ்பா்தபாது;		
வவகதவ்தபாடு	 விவவகமும்	 இலணய	
வவணடும்	என்ல்த	முனைபாள்	ஓடிய	் யர	
கல்தயும்	அழகபாக	சுடடிக்கபாடடுகி்றது.
	 இயறலக	வமலும்,	விைஙகுகள்	
்்றலவகள்	 வமலும்,	 குழ்நல்தகளுக்கு	
அனபும்	 கபா்தலும்	 வ்ந்தபால	 மடடும்்தபான	
இயறலகவயபாடு	இலய்நது	வபாழ	முடியும்.	
அப்்டி	மயஙகிய	கணணு	குடடி	வமல	அனபு	
நகபாணடு	 ்தனனுல்ய	 ெீலர	 புகடடியது	
ஆகடடும்,	 மரஙகள்	 இலைபா்த்தபால	 ்தபான	
மலழ	 ந்பாழிவு	 குல்றவபாக	 இருக்கி்றது,	
கணடிப்்பாக	மரஙகள்	வளரக்க	வவணடும்	
என்ற	 எணணதல்தயும்	 இைியன	 என்ற	
ஒரு	க்தபா்பாத்திரத்தின	வபாயிைபாக,	மயஙகி	
விழு்ந்த	 கணணுக்குடடி	 என்ற	 கல்தயில		
்ிரவ்ந்திகபா		ெமக்குச்	நசபாலகி்றபார.	
	 கபாக்லக	 குருவி 	 எஙகள்	 ஜபா்த ி	
என்ற	 ்பார்தியின	 கருதல்த	 ெம்லம	 வி்	
குழ்நல்தகள்்தபான		அ்திகம்		உணருகி்றபாரகள்	
வ்பாலும்.	 அ்தைபால்தபான	 அவரகள்	 கல்த	
களில,	அ்திகம்	விைஙகுகளும்,	் ்றலவ	களும்	
மைி்தரகளின	ெண்ரகளபாக	வருகி்றபாரகள்.	
அப்்டி	 ரபாமுவும்	ெபாயக்	குடடிகளும்	என்ற	
கல்தயும்,	மிச்சர	வகட்	சுப்்ிரமணி	கபாக்கபா	
என்ற	 கல்தயும்,	 ்பார்தியின	 கருதல்த	
நவளிப்்டுததும்	வி்தத்தில	அலம்ந்திருப்்து	
சி்றப்பு.	
	 யபாலையின	 ்ைதல்த	 அ்தறகு	
உணரத்தி,	 ்தவறு	 நசய்வரகள்	 உ்ன	
ந்தபா ி்நவ்த	 இருப்்து	 ெபாமும்	 ்தவறு	
இலழப்்து	வ்பாைத்தபான	என்ல்த	கபாடடு		
அரசைின	 மைமபாற்றம்	 கல்த	 ந்தள்ள	
ந்தளிவபாய	எடுததுலரக்கி்றது.
	 ்சிக்கு	 மடடுவம	 வவடல்யபாடும்	
விைஙகுகளபால	 இ்ந்த	 பூமிக்கு	 ஆ்த்தபா?		
வ்ரபாலச	எனும்	நகடும்	குணத்தபால	மற்ற	
உயிரகளுக்கும்,	 இயறலகக்கும்	 ்தீஙகு	
விலளவிதது	நகபாணடிருக்கும்	மைி்தைபால	
ஆ்த்தபா?	 என்ற	 வகள்விலய	 ெம்	 முன	
லவக்கி்றது	 ெபா்கம்	 ்பாரக்கைபாம்	 வபாஙக	
என்ற	கல்த.	
	 இயறலக	 விைஙகுகள்	 ்்றலவகள்	
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எனறு	 ெினறுவி்பாமல,	 ெ்ப்பு	 கபாைத்தில	
உைகதல்தவய	 ஆடடிப்	 ்ல்க்கும்	
நகபாவரபாைபா	 ்ற்றி	 முத்தரசனும்,	 முகக்	
கவசமும்	 என்ற	 கல்தயில	 நசபாலலி	
இருப்்து	 ந்ரும்	 வியப்பு.	 குழ்நல்தகள்	
விலளயபாடடுப்	 ்ிள்லளகள்	 மடடுமலை;	
அவரகளும்	 சினைஞசிறு	 மைி்தரகள்	
்தபான;			்தனலைச்	சுற்றி	ெிகழும்	எலைபா	
ெிகழவுகலளயும்	 அவரகள்	 சி்றப்்பாக		
உள்வபாஙகுவபாரகள்	என்ல்தத	்தபான	இ்ந்த	
கல்த	ெமக்கு	உணரததுகி்றது.	
	 இறு்தி	 கல்தயபாை	 சி்றகடிக்கும்	
்ட்பாம்பூச்சி,	இயறலகவயபாடு	இலய்நது	
வபாழும்	 வபாழவில	 ்தபான	 குழ்நல்தகளும்		
்ட்பாம்	பூச்சிகளபாய	சி்றகடிதது		மகிழவவபாடு	
வபாழவபாரகள்	 என்ல்த	 ஆணித்தரமபாய	
நசபாலகி்றது.	
	 இ்ந்தக் 	 கல்தகள ில 	 எலைபாம்	
ெபான	 கவைித்த	 ஒரு	 சி்றப்்ம்சம்	 எனை	
நவன்றபால, 	இ்ந்தக்	 கல்தயில	வரும்	
அத்தலை	 க்தபா்பாத்திரஙகளும்,	 	 புத்தக	
ெண்ன	மூைம்		்ிரவ்ந்திகபாவுக்கு		ெட்பாக	
கில்த்த	 குழ்நல்தகளின	 ந்யரகள்்தபான.		
இ்ந்த	 நூலுக்கு	 வ்தலவயபாை	 அலைதது	
்்ஙகலளயும்	 வலர்நது	 நகபாடுத்த,	
குழ்நல்தகளின	 புலகப்்்ஙகலளயும்	
்ினைடல்யில	 அச்சிடடு	 இருப்்து	
மறறுநமபாரு	சி்றப்்ம்சம்.	சக	மைி்தரகளி்ம்	
வெசம்,	 எலைபா	 உயிரகளி்ததும்	 அனபு,	
சமததுவ	சி்ந்தலை	வ்பான்ற	விஷயஙகலள	
குழ்நல்தகளின	்ல்ப்்ில	இயல்பாகவவ	
கபாணமுடிகி்றது.	
	 இல்தநயலைபாம்	 கல்ப்்ிடிக்கும்	
குழ்நல்தகள்,	வபாழக்லகயில	ஆக	சி்ற்ந்தவர	
களபாக	 வருவபாரகள்	 என்து	 ்திணணம்.	
அப்்டி	ஒரு	சூழலை		சமூகம்,	வீடு,	ஆசிபாியர,	
கலவி	 வ்பான்றலவ	 ெம்	 குழ்நல்தகளுக்கு	
உருவபாக்கித	்தர	வவணடும்.	
	 இப்்டி	மகிழவபாகவும்,	சி்ந்திக்க	
லவக்கவும்	கூடிய	கல்தகலள	் ல்த்திருக்கும்	
குடடி	 நசலைம்	 ி்ரவ்ந்திகபா	 நமனவமலும்	
்ல்ப்புகலளத	்தர	அனபும்	வபாழததுக்களும்.	
குழ்நல்தகளின	 ்தி்றலமகலள	 கணடு	
அவரகலள	 ஊக்குவிதது	 நகபாணடிருக்கும்	
அலைவருக்கும்	வ்ரன ி்ன	ென்றிகள்.

n

உற்டயும் ம்்ரான்றேின்
்மலலி்ய ெிரி்தலில...

அருகொவமை ச்ொவலத்்
அன்�ின் நதிவேவுகளில்
ஒருக்களித்்திருக்கும்
இ்யச் சுை்ரொைியம்

்ன் சுவமைகவள
சைல்லசைே
மைலரும்
உ்ட்டொரச் �ிரிபபுக்களில் 
்ம் ச�ருைலிவய
மைவறத்து வைக்கதின்றே

மைக்கதிப்�ொகொமைல்
மைேதுக்குள் மைடியும்
அன்�ின் மைிச்�ங்களொக
அவை ,
என்றும்
்ன் சமைய்ைிம்�ம்கவள
கொடட மைறுத்து

இப�டித்்ொன் 
இரங்கற்�ொவை
இ்்ைொரம்
எழு்திக் சகொள்கதின்றது
உவடயும் மைலசரொன்றின்
சமைல்லிய ைிரி்லொகதி...

ொனம்பாடி முஜா.
நதி்ந்வூர.

சைளியீடு :	 
 லொலி�ொப �ிறுைர உலகம் 

�க்கங்கள் :		96
ைிவல :	100 இ்ந்திய ரூ�ொய்
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 வமகக்கூட்ஙகள்	விைகிய	வ்பாது	
ஆகபாயம்.	 மணணுைகத்தில	 யுகம்	 யுகமபாய	
ெ்க்கும்	வி்நல்தகலள	்பாரக்கும்	ஆகபாயம்.	
வமகக்கூட்ம்	 என்ற	 க்தவு	 நகபாணடு	
கணமூடி	அழும்	ஆகபாயம்.	அது	கண	்தி்ற்நது	
்பாரத்த	வ்பாது	ஆகபாயம்.	
	 “ வ க பா ழ ி ய ி லிரு ்நது 	 முடல்	
வ்நதுச்சபா?	 முடல்யிலிரு்நது	 வகபாழி	
வ்நதுச்சபா?”	 என்ற	 சபா்தபாரண	 ்ி்றவிகளின	
்ி்றப்புக்கு	அல்யபாளம்	ஏது?
	 அது	 வபாழ்ந்த	 இ்ம்	 பு்தியம்புததூர	
எனறு	 நசபாலைப்்டும்	 கிரபாமம்.	 அவன	
கபாடடில	வளர்ந்தவன,	அது	இப்வ்பா	கிரபாமம்	
ஆகிடடு,	கூ்	வபாழ்நது	வளர்ந்த	எலவைபாரும்	
நகபாஞசம்	நகபாஞசமபா	அழிஞசுட்பாஙக;	
அவஙக	ஞபா்கமபாக	இருக்கி்றது	இ்ந்த	
அடிப்்கு்தியிலிருக்கி்ற	லகவகபாரதது	ெிறகி்ற	
இ்ந்த	வவர்கு்தி்தபான.	
	 கபாடடுை	 இருக்கும்	 வ்பாது	 ்கலை	
சூபாியன	 ்தலை	 உச்சியிை	 ்டடு	 வவருக்கு	
வ்பாகும்.	 இஙக	 லெடடு	 ஆ்றிப்வ்பாை	
சுக்கு	 கபா ி்குடிச்ச	 மபா்திபாி	 வவரை	 ்டடு	
உச்ச்தலையிை	 சுள்ளுனு	 உல்றக்கும்	
அ்ந்த 	 அளவுக்கு	பூமபாவ்தவி	நவப்்மயம்	
கக்கிடடுயிருக்கவை	 எனறு	 நெபா்நதுக்	
நகபாண்பான	அவன.	
	 அவனுக்கு 	 ்க்கத்த ில 	 ச ினை	
குளம்,	அல்த	சுற்றி	 சுரணடி	்தினனும்	சிை	
அரசியலவபா்திகள்	 மபா்திபாி	 அஙகஙவக	 முள்	
வவலி	மரஙகள்,	அவஙக	ஊர	சபாப்்ிடு்றபாஙக.	
ெபாஙக	 அதுை	 இருக்கி்ற	 ெிைத்தடி	 ெீர	
குடிக்கிவ்றபாம்.!	 அவஙகளுக்குனு	 ஒரு	
ெியபாயம்	 ்தரமம்	 நசபாலலி	 ்தப்்	 -	 சபாினு	
நசபால்ற	சமூகம்	அது.	 சபாி	எலைபாதல்தயும்	
நசபாலலிவிடடு	 எதுக்கு	 அரசியல	 எனறு	
நசபாலலும்.
	 இப்்டி்தபான	ஒரு	ெபாள்	
	 ஏய	 முள்	 மரவம.!	 மபாசம்	 மபாசம்	
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இவஙக	 உனலை	 நவடடு்றபாஙகவள	 -	
கஷ்மபா	 ந்தபாியலையபா?	 எனறு	 அவன	
வகட்பான.
	 வபாழக்லகயில	 கஷ்ம்	 ~	 ெஷ்ம்	
வரபாம	 வ்பாயிடுமபா	 எனை.!	 மு்தலை	
கஷ்மபா	 ்தபான	 ந்தபாிஞசது,	 அப்்டிவய	
வ்பாக	 வ்பாக	 வயபாசிச்சதும்	 புபாிஞசி	
வ்பாச்சு,	 அடி்டடு	 கயிறு	 அவு்ந்த	 ்தபான	
ந்தபாியும்;	 உைகம்	 நரபாம்்	 ந்பாிசுனனு	
புபாிஞசு	வ்பாச்சு,	இவஙக	நவடடும்	வ்பாது	
வில்தயபா	 விடடு்றபாஙக	 அது	 புல்தஞசு	
மீணடும்	வவரன.
	 எைக்கு	இ்ந்த	ெிைத்தடி	ெீர	வ்பாதும்		
ஒரு	 ெபாலளக்கு	 நரணடு	 கு்ம்.	 உைக்கு		
அப்்டியிலை	 உயிர	 வபாழ	 வ்பாதுமபாை	
்தணணி.	 ெீ	 வபாழ்றததுக்கு	 குடிக்க.!	 ெபான	
அழிக்கி்றததுக்கு	குடிக்வகன	.	
	 இவஙக	எனலைய	எபாிக்கனு;	அடி	
நுைி	வவர	வலரக்கும்	எபாிக்கனு,	அப்்டிைபா	
மடடும்	 ்தபான	 இ்ந்த	 மனுச	 நஜனமத்த	
கபாப்்பாத்த	முடியும்னு;	அவஙகளுக்க	
ஞபாைம்	வ்நது	 நமலை	 நமலை	 புபாிஞசுக்க	
விடடு்றனும்;	புபாிய்றதுை	எத்தைக்நகத்தை	
நமதுவபா	ஆகுவ்தபா.!	அத்தைக்கத்தை	ெபான	
நகபாஞசம்	 ெிம்ம்தியபாயிருப்வ்ன	 எனறு	
முடிச்சது	அவ்தபா்	ெபாயம்	்தரமத்த.
	 இவரகளுக்கபாக	 அவன	 ்யப்	
்ட்பான.	 	 இவஙக	 கவைப்்ட்	 மபா்திபாி	
ந்தபாியை;	 	அவன	 கவைப்்ட்பான.	இ்ந்த	
அக்கல்ற	 ்தனலைய்றியபாமவை	 ்தைக்குள்	
எப்்டி 	 ஏற்டடு 	 வளர்ந்தந்தனறு	
அவனுக்வக	புபாியவிலலை.
	 கபாலைக்க்லை	 ்தீரக்க	அ்ந்த	முள்	
வவலி	மரமும்	-	குளமும்	்தபான.	குளததுக்கு	
்க்கத்தில	 கரடுமுர்பாை	 ்பால்த	 ‘க்கும்’	
ெடுவில	 ்தபான	 அவன.	 மலழப்	 ந்யஞச	
வ்பாதுவம	 வகபாழி	 கிட்	 குஞசு	 ஒதுஙகி்ற	
மபா்திபாி	 ஒதுஙகுவபாஙக	 இ்ந்த	 கிரபாமதது	
ஆளுஙக.
	 மலழ	 ஓயஞசபா	 புல	 முலளக்கும்	 ~	
புலலு	முலளச்சபா	ஆடு,	மபாடு	வமயச்சலுக்கு	
வரும்.	 புலவை	 இலைபா்த	 கபாைத்தில	
எனலை	 ்தினைபா	 ்ரவபாயிலை.	
புல	 இருக்கும்	 வ்பாவ்த	 ஒரு	ஆடு	 மடடும்	
வமநைழும்்ி	 கிலளலய	 ்தினனும்	 கூ்	
ெபாலுப்	வ்ரு	வசர்நதுடுவபாஙக	அப்்	வரும்	

வகபாவம்.	 எஙகபாவது	 ஒரு	 கபாதது	 வ்நது	
வமபா்த	கூ்பா்தபா!	என்ற	வயபாசிக்கும்	வ்பாவ்த	
்திடீநரனறு	 கபாறறு	 கிளம்்ி	 எனலை	
அலசதது	விலளயபாடியது.	குளிச்சவன	
்தை	 துவடடு்ற	 மபா்திபாி	 துவடடுவவன	
ந்பாைந்பாைனனு	 மலழத 	 துள ிகள்	
உ்திர்ந்தது.	ஆடு	அணணபா	்தையிை	கிலளய	
வச்சி	 ஒரு	 நகபாடடு	 அவவளவு்தபான,	
நகபாடடி	உ்வை	 ~	 ்்க்குனு	விடுவபாறு;	
நவடுக்குனு	எடுததுருவவன,	அவரு	்தலை	
சிலுக்கிடடு	புல	வமய	ஆரம்்ிச்சிருவபார.
	 அவன 	 ச பா்த பா ரண	 வபாழக்லக	
வபாழ்நது	 நகபாணடிருக்வகனு	 ஒதுஙகவும்	
முடியை;	ெலை	வபாழக்லகனு	ெிலைச்சிடடு	
இருக்வகனனு	 நசபாலைவும்	 முடியை.	
ஏவ்தபா	 இ்ந்த	 	 சூழெிலைக்கு	 ்தகு்ந்தமபா்றி	
அப்வ்பா	அப்வ்பா	அரசரகளுக்கு	்ணியபாள்	
மபா்திபாி	 	 கபாதது	 அடிச்சபா,	 அவைபால	 இ்ந்த	
கிரபாமததுக்கு	விசி்றிக்கிடடு.	அவஙகளுக்கு	
வ்தலவயபாை	 ஆக்ஸிசலையும்	
நகபாடுததுடடு	இருக்கபான.
	 இ்ந்த	கிரபாமதது	ஆளுஙக		்திைமும்	
ஏ்தபாவது	்ணணிக்கிடவ்	இருப்்பானுஙக.	
நகபாஞச	வ்ர	ெ்்நது	வ்பா்றஙக;	சிை	வ்ர	
ந்பாிய	 வபாகைததுை	 வ்பா்றஙக;	 ்ை	 வ்ர	
அவசர	அவசரமபா	லசக்கிள்ை	வ்பா்றஙக;
	 ்பா்தி 	 வ்ரக்கு	 கபாதவ்தபாட்மபா	
ெினனுக்கிடடு	 வ்பா்ற	 இ்ம்	 அவன்தபான	
நவயிலு	 அடிச்சபாலும்	 ்திடடு்றபாஙக.. !	
மலழ	 ந்யஞசபாலும்	 ்திடடு்றபாஙக.. !	
நரணடுக்குவம	 எஙகிட்	 நசபாலலி	
புைம்பு்றபாஙக..!
	 இதுை	ஒரு	ெபாள்	அது.	குடியிருக்கி்ற	
இ்த்திை	 துக்கம்	 ்தபாஙக	 முடியைனனு	
தூக்கு	 மபாடடி	 இ்ற்நதுட்பான.	 எத்தலை	
எத்தலைவயபா	 வருசம்	 க்்நது	 விட்து,	
அவன	 வமை	 	 நகபாடடிை	 மலழக்கும்;	
அடிச்ச	நவயிலுக்கும்;	வபால்	கபாறறுக்கும்	
மரததுப்	 வ்பாய	 மரமபாயிருக்கு.	 ஒரு	
துன்ததுக்வக	 இ்ந்த	 மனுச	 நஜனமம்	
்தபாஙகமபாடடிஙகவை	 எனறு	 எணணி	
அலுததுக்	நகபாண்து	அது	.
	 சிை	சமயத்திை	~	சபாயஙகபாை	வெரததுை	
குழ்நல்தஙக	 	 விலளயபாடும்	 வ்பாதும்,	 சிலு	
சிலுனு	 கபாதது	 வருது	 சிவவைனு	 இஙவக	
கடடிை	 வ்பாடடு	 ்டுக்கைபாம்னு	 ந்பாியவஙக	
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நசபாலலும்	 வ்பாதும்	 ஏவ்தபா	 உள்ளுக்குள்	 ஓர	
உணரலவ	உணர	முடிஞசது.	வீடு	 ்திரும்பு்ற	
எலைபா	்்றலவயி் மும்	அ்த	நசபாலலி	பூபாிச்சுப்	
வ்பாச்சு.	 அ்திை	 ஒரு	 ்்றலவ	 இவஙகை	
நரபாம் 	்ெம்்்தபா	வளரதது	~	அறுததுடுவபாஙக;	
மண	கு்திலரய	 ெம் ி்	 ஆததுை	இ்றஙகு்ற	 க்த	
்பாததுக்வகபா	-	அவவளவு்தபான	நசபாலை	முடியும்	
எச்சபாிதது	் ்ற்ந்தது.

 யபாதவ்த.!	அ்ந்த	் ்றலவ	நசபானைது	
்லிச்சு	வ்பாச்வச!	இவஙக	வைசுப்்ட்வஙக	
இலை!	 ெபான	 எனநைனைவமபா	 ெிலைச்சிப்	
புடவ்ன!	 சபாமிவய	இவஙக	 ்க்கம்	 ெிக்குது!	
்திடீநரனறு	 ஒரு	 ெபாள்	 அவனகிட்யிரு்நவ்த	
வ்பாரபாட்ம்	்ணண	ஆரம் ி்ச்சுட்பாஙக.
	 எதுக்குனு	்பாரத்தபா..! 	நசபாகுசுக்	
வகடகு்தபா	நசபாகுசு	-	்ஸ்	ெிறுத்தம்	,	ச்நல்த	
கி்நல்தனு	வவணுனனு.
	 நகபாஞசமபா	 நகபாஞசமபா	 ்தணணி	
கபாம ிச்ச ிடடு	 இரு்ந்த	 அரசபாஙகமும்	
அவஙகவளபா்	வளரச்சிக்கு	உறுதுலணயபா	
இரு்நதுடடு.	 நகபாஞச	 வருசத்திவை	 ெலை	
முனவைறுச்சி	இ்ந்த	கிரபாமம்.	ஒரு	கபாைத்திை	
அலம்தியபா	கி்்ந்த	அவ்த	கிரபாமம்	இப்வ்பா	
~	நவரசபா	்ட்ணமபா	மபா்றிப்வ்பாச்சு.		
	 அது	்க்கத்தில	இரு்ந்த	சபாலைலய	
அகைப்்டுத்த	 	 ஒரு	 குழு	 ஒனனு	 நவரசபா	
வ்நதுச்சு.	அவனுக்கு	அப்பு்றம்	வ்ந்த	சினை	
சினை		மரஙகளும்,	்ிர்ைததுக்கபாக	ெடடி	
வச்ச	நரணடுநகட்	்ருவததுை	இருக்கி்ற	
அ்ந்த	் ிஞசும், 	சபாலை	வ்பாடுவ்தறகு	
்தல்யபா	 இரு்நதுச்சு;	 ்ிடிச்சி	 நவடடி	
வ்பாட்பாஙக; 	 நவட்ப்்ட்	 	 ்லலி	
வபாலு	துடிக்கி்ற	மபா்திபாி	வவர	துடிச்சி	அ்ந்த	
்ழலமவயபாடு	இ்ந்த	புதுலமயும்	வசர்நதுக்	
நகபாண்து.
	 “வீடு	கடடியிரு்ந்த	் ்றலவநயலைபாம்	
கூடு	கட்	ஆரம்்ிச்சுடடு“	மைசுக்	கைதது	
வ்பாயி	 ~	 ஆகபாயதல்த	 ்பாரத்தது	 அது	
சிபாித்தது.
	 அவ்தபா்	 ெிலை	 சபாலையிலிரு்நது	
நகபாஞச	 தூரததுை	 இரு்ந்தைபாை	 அவன	
உயிர	்தப்்ியது.		

 ஒரு	 கபாைத்திை	 அ்ர்ந்த	 கபா்பா	
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இரு்ந்த	இ்ம்;	ஜை		ெ்மபாட்வம	இலைபா்த	
இரு்ந்த	இ்ம்;	இப்வ்பா	மர	(ெ்)மபாட்வம	
இலைபாம	வ்பாச்சு;	குளமும்	வத்திப்	வ்பாச்சு;	
கபாைமும்	ஓடிப்	வ்பாச்சு	.
	 கருதது	வ்பாை	பூமியிவை	ஒத்த	மரம்..!	
கபாிசைவம	 இலைபா்த	 கபாரவமகததுக்கிட்	
உத்தரவபா்தம்..!	 கபாஞசு	 வ்பாை	 பூமியிை	 -	
நவறும்		கபாைல	ெீர	குடிச்சு	கபாைம்	க்்நது	
ெிறகிவ்றன!
	 எனறு	 வ்பா்ற	 வர	 ்்றலவயி்ம்	
்தன 	 ெ ிலைலய 	 ெ ிலைச்ச ி 	 புைம்் ி	
்தள்ளியது	;	நமதுவபாக	எலைபாம்	மபா்றியது.		
மக்கள்	 எணணிக்லகலய	 வி்	 	 வபாகை	
எணணிக்லக	அ்திகபாித்தது.		
	 ் ்றலவகளும் 	இஙக 	இரு்ந்த பா	
உயிருக்வக	உத்திரவபா்தம்	இலை;	உணலவ	
வ்தடி	 வீடு	 ்திரும்பு்றதுகுள்ள	 வ்பாதும்	
வ்பாதும்னு	 ஆகியிருது,	 இனலைக்கு	
லெடவ்	 ஏவ்தபா	 மலைப்்ிரவ்தசததுக்வக	
வ்பாகைபாம்	 முடிவு	 ்ணணிவ்பாம்	 எனறு	
அவைி்ம்	 புைம்்ி	 வில்ப்	 ந்ற்றது.
அவனும்	 இரவும்,	 ்கலும்	 ்தைிலமயில	
இருப்்ல்த	உணர்ந்தது.	
	 கபாதது	 முழுவதும்	 தூசி	 ெில்ற்ந்த	
கபார்ன	கை்நதுடவ்	இரு்ந்தது.	ெபாள்	ஆக	
ெபாளபாக	அல்த	சுவபாசிச்சு	அவனுக்கு	மூச்சு	
வபாஙகியது.	ெரம்புகள்	்தளர்ந்தது,	இலைகள்	
்டடுப்	வ்பாைது.	இப்்டி	வபாழவல்த	வி்	
இ்றக்கைபாம்	 என்ற	 எணணம்	 வ்ந்தது.	
அப்்டி	ஒரு	ெபாளும்	வ்ந்தது.
	 குழ்நல்தகள்	விலளயபாடடு	லம்தபாைம்	
ஆரம் ி்க்க	 கபாஞசு	 வ்பாை	 குளதல்தயும்	
சுத்தியிருக்கி்ற	 ்கு்திலயயும்	 சுத்தம்	 நசயய	
ஆரம் ி்ச்சபாஙக,	 ஒரு	 கபாைத்தில	அது	 ெிழலை	
அமர்ந்த,	 சுத்தி	 விலளயபாடி	 அவனுக்கு	
்தணணீர	 நகபாடுத்த	அவ்த	 குழ்நல்தகள்்தபான		
வவடிக்லக	 ்பாரக்க,	 மூனறு	 வ்ர	 நவட ,்	
இரணடு	வ்ர	அறுக்க	ஆரம் ி்க்க,	அவன	வமல	
அடிக்கப்்ட 	் ஆணிகள்,	 ந்பா்றிக்கப்்ட்	
கபா்தல	சினைஙகள்	எலைபாம்	மு்றி்ந்தது.
	 ்க்்தரகள்	 வ்தஙகபாய	 உல்ச்ச	
ம பா ்த ி பா ி 	 துணடு 	துண் பா 	 வ ் பா குது	
கிலளகள்,	 ஒரு	 தும்்ிக்லக	 மபா்திபாி	 ஒரு	
வணடி	இருக்குவம	,	அ்தபாஙக	வஜ.சி.்ி	அ்த	
வச்சி	 குத்தி	 கிழிக்க	 -	 துணிவய	 இலைபா்த	
நகபாடிக்கம்புை	 ந்தபாஙகி்ற	 கிளிப்	 மபா்திபாி	

ந்தபாஙகுது	நகபாப்புகள்	எலைபாம்	.	மீணடும்	
ஆழமபாக	குத்த	வகபாயிலுக்கு	வெ்நது	விட்	
கி்பா	 சபாியபா	 நவட்பா்த	 ்தலை	 ந்தபாஙக	
வு்்ற	மபா்திபாி	ந்தபாஙகியது.
	 இத்தலை	வருசம்	் ழகியும்	்தனலை	
சபாியபாக	 புபாி்நது	 நகபாள்ள	முடியபாமல;	
சபா்தபாரண		புல	்தலரக்கு	ஆலசப்்டடு	ஓவர	
நெபாடியில	 நவடடி	 	 சபாயக்கி்றபாஙகவள,	
்்றவ	நசபானைது	்லிச்சிப்	வ்பாச்வச…
	 “வளரதது	நவடடி்பாஙகவள”			
	 இவரகளுல்ய	 முட்பாள்	 ்தைத	
்தபாவை	 அளவுக்்ந்த	 உ்தவியபாக	 இருக்கும்	
எ்ந்தப்	 ந்பாருலளயும்	 வழக்கமபாகவவ	
வி் மபாட்பாரகவளபா	 எனறு	 மைம்	 குமு்றியது.	
்திரும்்வும்	ஒருத்தன	நவட 	்அது	ஆவவசமபா	
மீணடும்	 பூமிய	 கிளரவவன,	 முழு்ைதவ்தபாடு	
மீணடும்	 வருவவன.	 உஙகளபால	 எ்திரக்கவவ	
முடியபா்த	இ்த்தில	வளரவவன.	ெீஙகவள	எழு்நது	
ெினறு	வணஙகும்	மரமபாய	்ைம்	ந்றுவவன.	
அவலை	 ்பாரத்த	 வவ்தலைப்்்பா்தவரகலள	
அவன		வவ்தலைவயபாடு	்பாரத்தது.	என	
அருலம	அருகில	இரு்ந்தபா	புபாியபாது,	 ி்பாிவு்தபான	
புபாியும்	என்றபால	புபாியடடும்	இவரகளுக்கு.
	 அ்ந்த	் ிபாிலவ	எணணி	துக்கம்	் ்ர்நது	
அழுத்திக்	 நகபாண்து.அ்ந்த	 இய்ந்திரம்	
ந்தபாஙகிய	் கு்திவயபாடு		வசரதது	இழுத்தது,	் பா்தி	
வவவரபாடு	நவளிவய	வ்நது	விழு்ந்தது,	மணணில	
வவர	 துடித்தது;	 ்ழலமயும்	 புதுலமயும்	
உ்திர்ந்தது;	மண ி்டிக்க	முயறசித்தது;	துடிக்க	
துடிக்க	 ~	 மணவணபாடு	 மணணபாக	 மடி்ந்தது.	
மலைபா்நது	மணணில	கி் ்ந்த	அது		கண	்தி்ற்நது	
்பாரத்த	 வ்பாது	ஆகபாயம்.	ஆகபாயம்	அவலை	
்பாரதது	 சிபாித்தது.	 வமகக்	 க்தவுகலள	 மூடிக்	
நகபாணடு	அழுது	்தீரத்தது.	
	 மபாைி்ரகவள. ! 	மரஙகளுக்கும்	
உணரவு	 உணடு…	 நவடடும்	 முனபு	
உறறுப்	 ்பாருஙகள்...	 ்லைபாயிரம்	 நமபாழி	
வ்சுவபான	-	ெபாம்	வபாழ	வளி	வீசுவபான…

கு்றிப்பு	:-	
கவைப்்ட்பான	-	கவலைப்்ட்பான
எத்தைக்நகத்தை	-	அத்தைக்கத்தை	
-	எத்தலைக்நகத்தலை	
அத்தலைக்கத்தலை
நவரசபா	–	வவகமபாக	,	சீக்கிரம்	
வளி	-	கபாறறு	(கபாதது)																													n
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ச்தேி்ய அறேிெி்யல ்தகினம்

அனு்திேமும் அறிைியல் நம்்மைொடு இருக்க 
அ்ற்சகேத்  ்ேி்ய ்திேம் எ்ற்கு ?
அனுமைொேத்்தில் முடிவு  எடுக்கும்   நம்மைில்   
ஆய்வு ச�ய்யும் ஆரைத்வ் தூணடுை்ற்கு!

�ஞ�பூ்  ஆய்ைில் �ிர�ஞ�்மை அடங்கதிடும் 
�ஞ�ம்்�ொக்கும் ஆய்ைில் ��ிப�ிணி நீங்கதிடும் 
சகொஞ�ம் ஓய்வை  ஒதுக்கதி உவைத்்ொல் 
மைிஞசும் ்நரமும் நம்ை�ம் ஓடிைரும்!

துஞ�லின்றி ச்ொடர்ந்திடடொல் ச்ொல்வலகள் ைிலகதிடும் 
அஞ�லின்றி அயரொது  ஆய்வு ்மைற்சகொணடொல் 
ைிஞசுபுகழ வீறு சகொணடு அவைத்்திடும் 
சநஞ�முடன்  முயன்றிடில் நீள்புகழ நதிவலத்்திடும்! 

அ்நநதிய நொடடுக்கொய் �லர உவைக்கதின்றொர 
நுணணிய அறிவை ைிவல்��ி ைிற்கதின்றொர 
�ணணிய புதுவமைகள் யொவும் �ொர்துத்துக்சகே 
்திணணிய முடிசைடுத்்ொல் இ்ந்தியொ இமையம்்ொன்!

இரொமைேின் �க்்திவய ச்ரி்நதுள்ள  நொம் 
இரொமைன்ைிவளைின் யுக்்திவயயும்  அறிய ்ைணடும் 
இயற்�ியல் ்ை்தியல் உயிரியல் உடேிருக்க 
இயற்வகவய ஆரொய்்நது அறியும் கடேிருக்கு!

�ரித்்திரம் �வடக்க ்ைணடும் ்�ொ்வேகள் 
்ரித்்திரம் நீக்க  ்ைணடும் �ொ்வேகள் 
்ன்்திறம் அறி்ந்ொல் ஏது ்ை்வேகள் 
்்ந்திரத்்ொல் எழு்திய்ல்ல சைற்றிக் கவ்கள்!

வீண ்�ச்சுகவள ைிலக்கதி வைப்�ொம் 
ைிஞஞொே ்�ச்சுகவள ைிளக்கதி வைப்�ொம் 
ைிணஞொேம் மைணஞொேம் அறி்நது  வைத்்ொல்  
அஞஞொேம் ை்நது என்ே ச�ய்யும் ?

அறிைியலில் உணடு �ல அற்பு்ங்கள் 
அவ்க்சகொணடு ச�ய்யலொம் உயர �்ங்கள் 
்�ருக்குப  �டித்்ொல்  கதிவடக்கும்  �டடங்கள் 
்�ரச�ொல்ல  �டித்்ொல் �வடப�வை ைரலொறுகள்!

  - பா.ே்க்தகிசெல
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 மணிப்்ரலசப்	 ்பாத்தப் 	் இரு்ந்த	
்தது	 ரூவபாயப்	 ்பாதது	 ந்ருமூச்ச	 விடடுடடு	
எடுதது	 சடல்ப்	ல்யிை	 வ்பாடடுக்கிட்பான.	
மணிப்்ரசு 	இைி 	வ்தவப்்்பாதுனனு	
நெைச்சபாவைபா	 எனைவவபா	 அல்த	 அஙகவய	
வச்சிட்பான.	
	 அனைிக்கினு	் பாதது	அ்ந்த	் தது	ரூவபாக்கு	
வமை	 அவஙகிட 	் ஒத்த	 ரூவபாக்கூ 	் இலைபா்த	
வ ப்ாச்சி.	 கபால	லிட ர்	 ப்ால	 வபாஙகு்றதுக்குகூ்	
்த்தபா்த	கபாசு.	கபாலையஙகபாடடிவய	அவன	
ந ப்ாண ப்ாடடி	 ப்ாலுக்கு	 கபாசு	 வகடடிரு்ந்தபா.	
க் னுக்கு	வபாஙகம்மபா.	அப்பு்றம்	குடுத்த்ற	ைபாம்னு	
அவன	 நசபானைப் 	்இனனும்	 எனை	 க் ன…	
வபாஙகுைதுக்வக	 வச்நதுக்கிச்சினு	 நசபாலலிடடு	
ந ப்ாணஙகிக்	கிட ப்ா.	ெபாலு	வயசு	ல்யன	அவ	
மடியிவை்நது	 அவலைவய	 ்பாத்தப் ,்	 ்பால	
வபாஙகித்தரக்கூ 	்வக்கிலைபா்த	வைபாயிட்வமனு	
மைசு	நக் ்நது	அடிச்சிக்கிச்சி.
	 ஊவர	 வெபாக்கபாடுக்கு	 ்ய்நது	
்த்திக்கி்ற	 கபாைமது.	 கபாசுக்கபாணடி	 சைம்	
வ்யபாத	்திபாியிர	வெரம்.	எ்ந்த	மூஞசிலயயும்	
முக்கபாடிலைபாம	 ்பாக்க	 முடியபாது.	 அ்ந்த	
வெரததுை	்லலிடுக்குை	இரு்ந்த	கபாசக்கூ்	
நசைவுக்கு	 	 எடுத்தபாயபாச்சி.	 இனனும்	
எஙக	 வ்பாயி	 கபாசு	 கணந்டுக்கனுனனு	
்பாத்தபா	 கடடியிருக்கு்ற	 துணியத்தபான	
விக்க	 வவணடியிருக்கும்.	 அவன	 மடடும்	
்ணணுவபான...	இருக்கு்ற	் தது	ரூவபாக்கும்	
நசைவு	 அடுக்கிக்கிடடு	 ெிக்க,	 அனைிய	
வவலைக்கு	 வரசன	 அபாிசிச்	 வசபாத்த	
்திணணுடடு	 ல்க்குள்ள	 அவவைபா்	 ஒரு	
புக்க	 எடுதது	 வ்பாடடுக்கிடடு	 லசக்கிள்ை	
நகளம்்ிட்பான.	 இனைிக்கு	 இ்ந்த	 ஒரு	
புக்கயபாச்சும்	விதது	கபாசு	வபாஙகுனும்னு	ஒரு	
ெம்்ிக்லகவயபா்த்தபான	நகளம்புைபான.	
வ்பா்ற	 வழிநயலைபாம்	 இருக்கு்ற	 நசைவும்	
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்ழஙகள	வச்சி	்ல்யல	வச்சிடடு	பூலசய	
வ்பாடடு	 முடிச்சபார	 பூசக்கபாரர.	 நகபாஞச	
வெரஙகழிச்சி	 ்ல்யல	 ்ழஙகள	 எடுதது	
்தனவைபா்	 ல்யிக்குள்ள	 வ்பாடடுக்கிடடு	
வகபாய ிை 	 மூடிடடு	 நகளம்் ிட்பார .	
இல்தநயலைபாம்	 ்பாததுடடு	 மைசுள்ள	
நெைச்சிக்கிட்பான.	 இஙக	 ்பாை	 ஊத்தி	
வீணடிக்கி்றபாஙக.	 யபாருக்குமிலைபா்த	
வ்பாச்வச.	 அரப்	 ்பாக்நகட	 ்பாை	 வகடடு	
வபாஙகியிரு்ந்தபாைபாவது	 ்ரவபாலைவய.	
்ல்யலுக்கபாைப்	 ்ழதல்தயும்	 நகபாணடு	
வ்பா்றபாஙக.	 எலைபாம்	 கம்்ைி	 கபாசு.	 இதுை	
மணியபாடடு்றதுக்கு	மபாச	சம்்ளம்	வவ்றனனு	
மைசுள்ள	 நெபா்நதுக்கிட்பான	 ெம்மபாளு.	
சபாியபா	அ்நவெரம்	்பாதது	ஏறகைவவ
	 வெபாவு்றவை	 இனனும்	 வெபாவடிக்க	
வ்ந்தது	 ்பாருஙக	 ஒரு	 வ்பான	 கபாலு.	
ம்றவபா	 நகபாணடுவ்பாயி 	 எடுத்ததும்	
அவைபானைபான.	 ்ணணது	 வபா்லகலய	
வகக்கு்ற	 ஊடடுக்கபாரன,	 அவன	 கபாதுை	
ஊததுை	 ஊததுை	 ஆரம்்ததுைவய	
வபாய்ச்சி	 வ்பாயிட்பான.	 எனை்பா	 இது	
்தைவலிய	நகளப்பு்றபாஙகவளனனு	இனனும்	
வவ்தை.	 நகளம்புை	 ்தைவலிய	 அ்க்க	
வவணடி	 ்தைவமலிவய	 நரணடு	 நகபாடடு	
நகபாடடிக்கிட்பான,	 எதுக்கு...	 வவை	
வெரததுை	வெபாவுக்கு	ஆளபாவக்கூ்பாதுனனு.	
வ்சுை	 வ்ச்சு	 இனனும்	முடியை.	 விட்பா	
இனனு்ந்தபா	வ்சுவபான்பா	இவன,	வமட்ரச்	
நசபாலலி	வ்ச்ச	முடினனு	நெைச்சி	்டடுனு	
நசபானைபான.
	 ‘இ்ந்த	 மபாசதது	 வபா்லகவயபா்	
வ்பாை	 மபாசதது	 வபா்லகய	 வசதது	 ஒனைபா	
அனுப் ி்டுவ்றன.	 அப் 	் ஏசிக்வகபாஙக.	 இப்்	
வுடுஙகணபா’னனு	நசபாலலிடடு	வ்பாை	நெபாக்கி	
்பாக்கீடடுை	வச்சிட்பான.	யபாரும்	்பாத்தவஙக	
இலை.	 ஏனைபா	 வவை	 வெரததுை	 வ்பானு	
வ்சுைபா	 ல்னடு.	 வகமரபாவுை	 ந்தபாிஞசவ்தபா	
இலலிவயபா	 சும்மபா	 நசபாலலியபாச்சி	 சம்்ளத்த	
புடிக்கத்தபான	 கம்்ைியிை	 ஒருத்தன	 ்தைியபா	
வவலைக்கி	 இருக்கபானைபா	 ்பாததுக்வகபாஙக.	
ஒருத்தன	 எனநைனைபா	 ்பாடடுக்கு்தபான	
ஆளபாவு்றது.
	 இதுை	வவ்ற	இ்ந்த	ல்வரு	ஆவூனைபா	
வ்நது	 அ்த	 நசயையபா	 இ்த	 நசயையபானனு	
ரத்தக்கணணப்	 வ்பாடடுக்கிடடு	 நமபாரணடு	

வபாஙக	வவணடியப்	ந்பாருளும்	அவனுக்கு	
மைசுள்ள	 ஓடிக்க ிடவ் 	 இரு்ந்தது .	
வெபாக்கபாடடு	 கபாைததுை	 வ்பாக	 வர	
்ஸ்ஸிலை. 	 இரு்ந்தது	 ஒவர 	 ஒ்சலு	
லசக்கிளு.	அவ்தபா்	குலுக்கலும்	வரபாடடுை	
வர்ற	 வமடு	 ்ள்ளமும்கூ்	 அவன	 வ்பா்ற	
வவகத்த	நகபா்றச்சிவுட்து.	வெரமபாவுவ்தனு	
இனனும்	 வசதது	 வவகமபா	 நம்திச்சி	
வவலைக்கி	வ்பாைபான.	
	 இரு்ந்த	 கபாச	 வச்சி	 வபாஙகி	 வச்ச	
கபாயிக்கு	 நகபாழம்பும்	 ்ிபாியபாப்	 வ்பாடு்ற	
வரசன	 அபாிசியும்	 சிை	 ெபாளிக்கு	 வரும்.	
அ்த	 ெம்்ி்தபான	 வவலைக்கு	 வ்பா்றபான.	
இழுத்தடிச்சிடடிரு்ந்த	 சம்்ளம்	 அ்ந்த	
மபாசம்	 கவ்சிை	 ்தரப்்டும்னு	 கம்்ைியிை	
நசபாலலியிரு்ந்த்த	 ்தவுதது	 அ்நவெரததுை	
அவன	 வவ்ற	 எல்தயுவம	 ெம்்முடியை.	
கூடிக்கிடவ்	 வ்பா்ற	 வ்தலவய	 அ்ந்த	
ச ம்்ளத்த 	 வ ச் ச ி ்த பான 	 சம பாள ி க் க	
முடியும்.	 ஆைபா	 ெடுவுை	 வர்ற	 ்ிக்கலு	
புடுஙகலுக்நகலைபாம்	இவன	ஒருத்தன்தபான	
சமபாளிச்சபாவனும்.	 இவ்த	 நெைப்வ்பா்	
வவைத்தபாவுக்கு	 வ்நது	 வச்ந்தபான.	 எடடு	
மணிக்குள்ள	 ்தபாவுவசரைனைபா	 அதுக்கு	
ஒரு	ஏதது	வவ்ற.	
	 வெரததுக்கு	 வ்ந்ததும்	 வவலைய	
ஆரம்்ிச்சபான.	 அப்்்தபான	 ரபாவு	 கபாைததுை	
வவை	 ்பாத்தவன	 அவன	 வ்ந்தப்்ினை	
நகளம்புைபான.	 ந்பாருமபான	 எனை	
நெைச்சிடடு	 வ்பா்றபானனு	 ஒருக்கபா	
வயபாசிச்சவன	 அ்த	 விடடுடடு	 வவலையக்	
கவைிக்க	 ஆரம்்ிச்சபான.	 அப்்டிவய	
வவலையிை	 அவன	 ்ிசியபாயிட்பான.	
வெரமும்	வவலையும்	ஆயிக்கிடவ்	வ்பாச்சி.	
அப்்்தபான	வ்நது	வச்ந்தபாரு	பூசக்கபாரர.	வெரபா	
வ்பாயி	 கம்்ைிவயபா்	வகபாயிைத	ந்தபா்ற்நது	
சுத்தம்	்ணணபாரு.	்ல்யலுக்கு	நகபாணடு	
வ்ந்த	 ந்பாருலளநயலைபாம்	 ஒருத்தன	
நகபாண்பா்நது	குடுத்ததும்	அல்தநயலைபாம்	
ஒரு 	 கூல்ய ி ை 	 எடுதது 	 வ ச் ச பாரு .	
நகபாலணயிை	 முடியபா்த	 மபாலையும்	 ்்றிச்சி	
வச்ச	பூவுஙகளும்	வபாஙகி	வ்ந்த	்ழஙகளும்	
அர	 லிட்ர	 ்பாலும்	 இரு்ந்தது.	 நசலையக்	
கழுவிவிடடு	 ்பாலூத்தி	அ்ிவசகம்	 ்ணணி	
ச்ந்தைம்	குஙகுமம்	சபாத்தி	பூ	மபாலைநயலைபாம்	
வ்பாடடு	விட்தும்	நசைக்கி	்தைி	கலள்தபான.	
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கிடவ்க்	நக்ப்்பான.		இவை	வெபாண்ைனைபா	
அவனுக்கு	 தூக்கமிலை.	 அனைிக்கும்	
வ்ந்தபான	 வெபாண .்	 ஊடடுக்கபாரன	 வ்ச்சிை	
வ்ந்த	 வகபாவமும்	 இவன	 மைசும்	 சண்ப்	
வ்பாடடுைிருக்க	 ்திடீருனு	 ்க்கததுை	 வ்ந்த	
ெினைபான	அ்ந்த	ல்வரு.
	 ‘இனனும்	 வமலுக்கு 	 ்தணணி	
ஏததுையபா.?	 எனை	 வ்பான	 வ்பாடடு	
வகக்கு்றபாஙக.?’	அப்்டினனு	நசபானைபான.	
நவருடடுனு	 ்திரும்்ிப்	 ்பாத்த	 வவகததுை	
அந்தலைபாம் 	 ஏத்த ியபாச்ச ி , 	 வ்பா்பா	
அஙகை...	்தைவலிவயனனு	நசபாலலிட்பான	
ெம்மபாளு.	 ல்வரு	 முழி	 நரணடும்	
ந்ைபாக்நகபாடல்யபாட்ம் 	 ெ ி க்க ,	
எனலைவய	 ஏசு்றியபா	 கம்்ைிை	 நசபாலலி	
வச்சிருவவன	 ்பாததுக்க..	 அப்்்றம்	 இஙக	
வவை	 நசயய	 மபாட்னனு	 நமரடடுைபான.	
ஏறகைவவ	வகபாவததுை	இருக்கு்றவன	இ்ந்த	
ல்வருைபாை	 ெலைபா	 நரயசபாயிட்பான.	
வ்பாட்பான	ஒரு	நகபாடடு,	உச்சிக்கு	சுரருனு	
ஒரக்கி்றபாப்ை.
	 ‘அ்தபான	ஏத்தியபாச்சினு	நசபானைனை,	
மூடுனு	வ்பா்பா.’
	 ‘எனலைவய	 அடிக்க ி்றயபா .? ’	
ல்வரு	 நசபானைதும்	 இனநைபாரு	
நகபாடடு.	 ்தைவமலிவய	 லகய	 வச்சினு	
ஒக்கபா்நதுக்கிட்பான.	 இவைப்	 ்பாக்கப்	
புடிக்கபாம	்திரும்்ி	வவலையக்	கவைிச்சபான	
ெம்மபாளு.	 வபாஙகுை	 நகபாடடுக்கு	 வலி	
ந்பாறுக்கை.	 மணல்யத	 வ்தச்சிவை	
அஙகைக்கி	எழு்நது	நமதுவபா	வ்பாயிட்பான	
ல்வரு.
	 அ்நவெரம்	 ்பாதது	அடிச்சப்	 வ்பானு	
சத்தத்தக்	வகட்தும்	ெம்மபாளுக்கு	மறுக்கபா	
ஊடடுக்கபாரன	 வ்பாைடிக்கி்றபாவைபானனு	
ஆச்சி.	அவன	வ்பாட்க்	நகபாடடு	்தைக்கும்	
வலிக்கி்றபாப்ை	ஒருநெபாடி	நெைச்சிட்பான.	
வ்பாை	 எடுதது	 ்பாத்தபாக்கபா,	 ெம்்ரக்	
கபாடடி	 ெினைது.	 அப்்பா்பா	 அவபாிலைனு	
ஆறு்தைபாைபான.
	 ‘அவைபா.?’
	 ‘ெம்்ி்தபாை.?	 ெபான	 புக்	
வகடடிரு்ந்தவை,	மபாபாி..	ெபான	வகட்	புக்க	
நகபாணடு	வ்ந்தபாச்சபா.?’
	 ‘ஆமபாமபா	ெபாவகமிருக்கு.	எஙக	எப்்	
வபாஙகிக்கி்றிஙக.?’	

ஆழியும் அெளும்...!

்திரணடுை்ந் ்மைகமை்தில்
கொரமுகதிலொய்த் ்்ொன்றி
ைறணடு்�ொே ைொழை்தில்
ை�்ந்மைொக ை்ந்ொ்ய 

மைின்ேல் கீற்றிேில்
முழுமை்தி நதிலைொய்
மைின்ேி மைவற்ந்ொய்
ச�ண நதில்ை

கணகள் இரணடிலும் 
கைின் நயத்்்ொடு
கைிவ் ைரிகளொய் 
கல்ந்திடும் அை்க

ை�ியப �ொரவையில்
ைொலி�த்வ் �ிவறசயடுத்து 
ைவளத்துப ்�ொடடது 
்�ொ்ொ்ொ ச�ண்ண

இ்யம் ்ன்வே
இறுக்கதிப �ிைி்நது 
இரணங்கள் ்்நது
இர�ித்துப ்�ொேொ்ய

என்வே ்்ொற்கடித்்
அைளின்   மைே்்ொ 
ஆைிவயப ்�ொன்றது 
ச�ணமைே்தின் ஆைத்்தில் 
புவ்யுணட ைிடயங்கள் 
என்ேசைன்று ஏச்ன்று 
எங்்ஙேம் நொமைறி்ைொம்
இன்ேச்ன்று ைவரயறுக்க 
இயலொ் உணரவுகவள
அைளின் கணமைணிக்குள் 
கருைிைியொய்ப புவ்்நதுைிடட 
ரக�ியங்கள் யொச்ே 
யொேறி்யன் �ரொ�ர்மை...!

கற்ொணி சுசரஷபாபு
து�ொய்
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இவை	 நசயயச்	 நசபாலலினு	 இருக்வகன.	
ெ பானும் 	ந ச பாலைைனைபா 	இவைபாை	
கம்்ைிை	எனை்தபான	வகக்கு்றபாஙக.	எனை	
ஏன	இவன	அடிச்சபான.?	அதுக்கு	இவனுக்கு	
ல்னடு	வ்பாடுஙக	சபார’
	 ‘ஏம்்பா	 இவன	 நசபால்றந்தலைபாம்	
உணம்தபாைபா.?	இவை	அடிச்சியபா.?’
	 ‘அயயபா	 கம்்ைி	 ஓைரு	 ெீஙகளபா	
அவைபா.?’
	 ‘ஏம்்பா	ெபான	எனை	வகக்குவ்றன	ெீ	
எனை	வ்சு்ற.?’
	 ‘அயயபா,	்தயவு	நசஞசி	நசபாலலுஙக.’	
ஒவரயடியபா	வபாத்திக்வக	வபாத்தி	வ்பாட்பான.	
அவன	 உணலமயபாவவ	 ஏவ்தபா	 நசபாலை	
வர்றபானனு	 வ்தபாைவும்	 ஓைரு	 ்்திைச்	
நசபானைபாரு.	
	 ‘	ெபான்தபான.’
	 ‘கம்்ை ிக்கபாக 	 ெீஙக 	ஆய ி ரம்	
நசபாலலுவிஙக.	 அந்தலைபாம்	 கம்ந்ைிக்கு	
மடடும்்தபான.	 ஆைபா	 இவன	 இருக்கபாவை..	
கம்ந்ைி	 வ்ரச்	 நசபாலலி	 ஏஙகிட்	 வ்நது	
வ்நது	 அ்திகபாரம்	 ்ணடு்றபாஙக.	 எைக்கு	
வமைரு்நது	 கபாலு	 வ்நதுச்சி,	 கம்ந்ைி	
நசபானைிச்சி	 அப்்ிடி	 இப்்டினு	 ஏ்தபாச்சும்	
ஒனை	நசபாலலிவை	இருக்கபான.	அந்தனை	
சும்மபாவபா	நசபால்றபான.	எவவளபா	அ்திகபாரமபா	
வகக்கு்றபானனு	ந்தபாியுஙகளபா.?	கம்ந்ைிக்கு	
ஓைரு	 இவ்ந்தபான்ற	 கணக்கபா	 அ்திகபாரம்	
்ண்றபான.	 ஒரு	 ெபாள்	 நவளிச்சமிருக்க	
அஞசலரக்வக	லைட்ப்	வ்பாடடு	விடு்றபான.	
எனலையும்	 வ்பாடடு	 வி்ச்	 நசபால்றபான.	
இலைனைபா	ல்னடு	வ்பாடுவபாஙகன்றபான.	
இனநைபாரு	ெபாள்	ஏன்பா	அஞசி	மணிக்வக	
லைட்	 வ்பாடு்றன்றபான.	 இருடடும்வ்பாது	
லைட்ப்	வ்பாட்பா	வ்பாதும்ை..	ஆைபா	இவன	
நசபால்றப்்்தபான	 லைட்ப்	 வ்பாடுனுமபாம்.	
ெபான	 லைட்ப்	 வ்பா்ப்வ்பா்றப்்	 எைக்கு	
வெபாடடு	 ்பாக்நசலைபாம்	 வச்நது	 வவை	
இடிச்சிக்கிது.	இவ்தமபா்திபாி	சும்மபா	எனகிட்	
அ்த ிகபாரம் 	 ்ணணிக்க ிடடிருக்கனும்	
அதுக்கபாக.	 இப்்டி	 நெல்றய	 இருக்குஙக.	
இ்தைபாை	என	 வவலைய	 ெிம்ம்தியபா	 ்பாக்க	
முடியைஙக.	 எதுக்கு	 இவன	 இவவளபா	
அ்திகபாரம்	்ண்றபான.?’	
	 ‘இவன	 இப்்டி	 ்ண்றபாைபா.? ’	
ஓைரு	அப்்்தபான	வகட்பாரு.

	 ‘ெபான	 இப்்	 வவலையிை	
இருக்வகன.	 ரபாத்திபாி	 வவை	முடியும்.	 ெபான	
அப்்	நசபாலைட்பா.?’
	 ‘ெபானும்	 வவலையிைத்தபான	
இருக்வகன.	 எடடு	 மணிக்கு	 வமைத்தபான	
வவை	 முடியும்.	 அப்்்தபான	 எனைபாை	
நகபாணடு	வ்நது	்தர	முடியுஙக.’	
	 ‘அப்்	 சபாி.	 எைக்கு	 இனைிக்கு	
ஒனனு	குடுததுருஙக.’	
	 ‘அ்ந்த	 ்லழய	 வகபாரடடுக்கிட்	
வ்நதுடுஙக.’	
	 ‘	ம்.	வ்நதுடு்றன.’
	 ‘	லரடடுஙக.’
	 ‘	ம்.	சபாிஙக.’	
	 வ்சி	 வச்சது	 ெ்க்கப்வ்பாவுதுனு	
நகபாஞசமபா	 ச்நவ்தபாசப்்ட்பான.	 இவவளபா	
்ிக்கல	புடுஙகலை	ெம்மபாளுக்கு	நகபாஞசம்	
ெிம்ம்தி	்த்ந்தது	இ்ந்த	வ்ச்சி	மடடு்ந்தபான.		
	 ஒரு	புக்க	வித்தபா	நூறு	ரூவபா	வரும்.	
அதுை	 இருக்கு்ற	 சினைச்சினை	 நசைவ	
ஈடு	 கடடி்ற	 நெைச்சபான.	 அ்த	 அப்்டிவய	
அவன	 ந்பாண்பாடடி	 லகயிை	 குடுதது	
அல்தயும்	 இல்தயும்	 வபாஙகிக்வகபானு	
நசபாலலிடுவபான.	அவ	நரணடு	ெபாலளக்கு	
்பாலுக்கு	வ்பாவ	மீ்தியிை	ெபாலுக்கபாயும்	ஒரு	
கீலரயும்	 வபாஙகி	 வச்சிக்குவபானு	 அவன	
மைசுை	 ஓடிச்சி.	 அப்்டிவய	 வவலைய	
நசயய	 நசயய	 சபாயஙகபாைம்	 ஆைது.	
மபாைமும்	 அஞசலரக்வக	 இருடடிக்கிடடு	
வ்பாைது.	
	 அப்்்தபான	கம்்ைி	ஓைரு	ஊடடுக்கு	
வ்பாவபாரு.	அ்நவெரம்	்பாதது்தபான	வம்்ளக்க	
வ்ந்தபான	 வகபாழிக்கணணு	 ல்வரு.	
ஓைரு	 கபாருக்கு	 வரப்்	 அப்்டிவய	 ்த்தி	
வச்சுட்பான.	 	 	ஓைரு	அவன	நசபாலைக்	
வகடடுக்கிடடு	 இவஙகிட்	 வகக்க	 ல்வர	
அனுப் ி்	 வரச்	 நசபானைபாரு.	 அவரகிட்வய	
வ்பாடடுக்	 குடுததுட்	 ச்நவ்தபாசததுை	
வகபாழிக்கணணன	 இவஙகிட்	 வ்நது	
ஓைரு	 அலழப்்	 அ்திகபாரமபா	 அரக்கூவிடடு	
வ்பாைபான.	 ி்னைபாடிவய	வ்பாைவைப்	்த்தி	
்திரும்்	நெருப்பு	குச்சி	கிழிச்சபான	ல்வரு.
	 ‘்தணணி	ஏத்தியபாச்சபானு	வகட்துக்கு	
எனை	அடிக்கி்றபான	சபார.	எப்்ப்	் பாத்தபாலும்	
ஏ்தபாவது	 ஒரு 	 வவலைய	 நசயயபாம	
விடடுடு்றபான.	ெபான்தபான	ஒவநவபாரு	ெபாளும்	
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	 ‘் ண்றதுனைபா	 சபா்தபாரணமபா	 ்ண்ற	
்திலலைஙக.	 வருவபான	 அ்த	 நசயையபா	 இ்த	
நசயையபா.?	 ஏன	 நசயை	 எதுக்கு	 நசயை.?	
அப்்டி	 இப்்டினு	 ்தபாம்தூம்னு	 கு்திப்்பான.	
அதுையும்	 இ்ந்த	 வகபாழிமுட்யிை	 ரத்தம்	
ந்தளிச்சபா	மபா்திபாி	கணண	வச்சிடடு	உருடடு	
்றது	 வவ்ற.?	 ெபாம்்பாடடுக்கு	 அவம்தியபா	
வவைப்	்பாததுடடிருப்்ஙகயயபா.	வருவபான...	
எ்தபாவது	 நசபாலலி	 சஞசைப்்டுத்திடடு	
வ்பாயிருவபான.	 அ்தத்தபான	 ச ிம்புளபா	
அ்திகபாரம்	 ்ண்றபானு	 நசபாலவ்றன.	 இவன	
இப்்டிைபாம்	 நசய்றதுக்கு	 எப்்டி	 ல்தபாியம்	
வருதுஙகு்றீஙக.?’
	 ‘	எப்்டி.?’
	 ‘அயயபா	 இவன	 உஙக	 ்ரசைல	
ல்வரு.	இவன	ஏ்தபாவது	நசபானைபா	
ெீஙக	 அப்்டிவய	 வகப் ி்ஙகைபாவம.	 அ்ந்த	
ல்தபாிய்ந்தபாஙக.	 ஓைரு	 மபா்திபாி	 மத்தவஙகள	
இவனுக்கு	 கீழ	 வவை	 நசய்றவஙகளபாட்ம்	
நெைச்சினு	இப்்டிைபாம்	்ண்றபான.	இதுக்கு	
முனைபாடி	இஙக	வவலைக்கு	வ்ந்தவஙகைபாம்	
ஒ்வை	ஒ்வை	வவலைய	விடடு	ெினைதுக்கு	
இவன்தபாஙக	கபாரணம்.	அ்தைபாைத்தபான	
வகக்கு்றன,	ஓைரு	ெீஙகளபா	இலை	இவைபா.?	
இவனுக்கு	எதுக்கு	இ்ந்த	அ்திகபார	புத்தி.?’	
	 ‘ெபாநைலைபாம்	 யபாலரயுவம	இப்்டி	
்ண்ற்திலலைஙக	சபார.	இவன	அ்பாண்மபா	
எனைப்	்த்தி	்தப்பு	நசபால்றபான.’	
	 ‘அ்பாண்மும ிலை , 	அ்த்தமு	
மிலலைஙக.	 உணலம.	 இவ்தபா	 இருக்வக	
வகமரபா.	 இவன	 எஙகிட்	 எத்தை	 ்த்வ	
வ்சியிருக்கபானனு	 ்பாருஙக.	 அதுையும்	
இவன	 ்ண்ற	 அ்திகபாரம்	 வகமரபாவுை	
ந்தபாியபாம	 இருக்க,	 மூஞசக்	 கபாட்பாம	
முதுகக்	 கடடிவய்தபான	 ெிப்்பான	 ்பாருஙக.	
அ்திகபாரம்	்ண்ற்த	வகமரபாவுை	்்திவபாகபாம	
்தடுக்கு்ற	 உத்தி.	 அ்தபான	 இனைிக்கு	
எலைபாவம	 நவளியத	 ந்தபா ியடடும்னு	
நரணடு	நகபாடடு	வச்வசன.	ஏனைபா	இவன	
்ண்றது	சினைப்	புள்ளஙகத்தைம்.	அ்தபான	
நகபாடடு	 மடடும்	 வச்வசன.	 மத்த்டி	
வவந்றதுக்கும்	இவை	அடிக்கை.’	
	 இ வன 	 ந ச பா னை ந ்த ல ை பா ம்	
வகடடுக்	கிட்	ஓைரு	வகமரபாவ	சபாச்சியபா	
ந ச பானை்தபாை 	 ெம்ம பாளு 	 ந ச பால்ற்த	
உணமனு	ந்தபாிஞசிக்கிட்பாரு.	இவனுக்கு	
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மபாடடிக்கக்கூ்பாதுலை..’
	 ‘ஆமபாஙக.’	 வபாயிலிரு்ந்த	 வசபாதல்த	
யும்	ந்தபாிஞவச	துப்்ிட்பான.
	 ‘அ்தபான.	 ெபான	 மறுப்்டி	 வவணுங	
கு்றப்்	நசபாலவ்றன.	அப்்	்தபாஙக	வ்பாதும்.’
	 ‘சபாிஙக.	அப்்டிவய	நசயைபாம்.’	
	 ‘சபாிப்்பா.’	 மபாபாியக்கபா	 கபாை	 கட	
்ணணுை	சவுணடு	அவனுக்கு	வடிவவலு	
வசைத்த	நெைப்பூடடிச்சி.
	 வ ர பா டடுை 	ெ ி னை 	ல ச க் க ிளு	
அப்்டிவய	ெிக்க,	இரு்ந்த	ஒரு	ெம்்ிக்லகயும்	
ஒ்ஞசி	வ்பாை்தபாை,	இப்்	கபாசுக்கு	எனைப்	
்ணணு்றதுனனு	 ந்தபாியபாம	 முழிச்சபான.	
ரபாவு	வெரம்	ஊடடுக்கு	வ்பா்ற	வர	வணடிஙக	
அடிக்கி்ற	 சத்தததுை	 இவன	 கபாது	 சவவு	
கிழிஞசி	 ந்தபாஙகுைதுவ்பாை	 இரு்நதுச்சி.	
நமதுவபா	லசக்கிள	ஓரஙகடடிடடு	ஒரு	ெிமிசம்	
ெினனு	 நவசைத்தப்	 ்டடுக்கிட்பான.	
இப்்	 எனை்பா	 ்ண்றதுனனு	 வகள்வி	
வ ம ை 	 வ க ள்வ ி 	 எ ழு ்நது 	 வ ர 	 ம க ்	
மூடிப்வ்பாைவைபாட்ம்	 நவசைப்்ட்பான.	
வவ்ற	வழி	இலைவய	அவனுக்கு.
	 லகக்கபாலு	புபாியபாம	சடல்ய	புடிச்சி	
இருக்குைவனுக்கு	உள்ளரு்ந்த	 ்தது	 ரூவபா	
வெபாடடு்தபான	நகவைம்	குடுததுச்சி.	ெீ	மடடும்	
ஏன	இனனும்	ஏஙகிட்	இருக்கனு	வகட்பான.	
இவவைபா்	இ்தயம்	நெபாறுஙகு்ற	வகள்விக்கு	
்துலு	 நசபாலை	 இதுக்நகனை	 வபாயபா	
இருக்கு..	 அலம்தியபா	 நக்்ந்தது.	 அப்்னு	
அடிச்ச	வ்பானு	கம்்ைிைரு்நது	வ்ந்தது.	ெலை	
வவலளயபா	அவன	நகவைம்பூ்றபா	வ்பானுக்கு	
வ்பாச்சி.	இலைனைபா	அரப்	ல்த்தியமபா	
ஆயிருப்்பான.	
	 ‘ஊட்பான்	 வ்பாயிடடியபா	 ெம்்ி.?	
ரபாத்திபா ி 	 ச ிப்டடு	 ்பாக்கு்றபாஙக	 ெீயும்	
வர்றியபா.?’	ஒரு	நகபாரலு	நசபானைப்்	அ்ந்த	
்ததுருவபாய	 ்பாததுக்கிட்பான.	 இப்்	
லெடடு	 சிப்டடு	 ்பாத்தபா	 கபாலையிை	 கபாசு	
்தருவபாஙக,	அ்தபாச்சும்	ஒ்தவும்,	ஆைபா	உனை	
வச்சி	எல்தயும்	வயபாசிக்க	முடியிைவயனனு	
நெைச்சிடடு	நசபானைபான.
	 ‘இரு	கம்்ைிக்கி	வவரன.’
	 வெ்றபா	்தது	ரூவபாக்கி	எனைத்த	
வபாஙகி	 இப்்	 வயிததுக்கு	 வ்பா்ைபாம்னு	
வயபாச ிச்ச ிக்க ிடவ்	 ஓட்	 லசக்க ிள	
மி்திச்சபான	ெம்்ி.																																		n

நூறு	ரூவபாயும்	ல்வருக்கு	ஐநூறு	ரூவபாயும்	
ல்னடு	 வ்பாடடுட்பாரு.	 ஓைருக்கிட்	
ல்வரு	 ்திடடு	 வபாஙகிடவ்	 வணடிய	
நகளப்்ிடடு	 வ்பாைபான.	 ஒரு	 ்தைவலி	
ஒழிஞசது்பானனு	 நெைச்சி	 அப்்்தபான	
நகபாஞசம்	ந்ருமூச்சு	விடடுக்கிட்பான.	
	 நகபாஞச	 வெரம்	 இ்ந்த	 ல்வரு	
ந்தபாலை	இலைபாம	வவைப்்பாக்க	முடிஞசது	
அவனுக்கு.	 	அப்்	 வைசபா	தூ்றலு	துளுக்க	
ஆரம்்ிச்ச்தப்	 ்பாத்ததும்	 இவனுக்கு	
மறுக்கபா	 கரும்பு	 மிசுனுை	 மபாடடுைபாப்ை	
ஆயிடுச்சி.	வம்்டிக்கிவை	தூறுது	் பாருனனு	
நெைச்சிக்கிட்பான.	 தூ்றலு	 துளுக்க	
துளுக்க	 மணி	 ஏழுக்கு	 வ்நதுடுச்சி.	 அது	
வ்பாதும்ை	 ெம்மபாளுக்கு.	 அ்தபா	 இ்தபானனு	
கணண	 விபாிச்சினு	 வவைய	 நசயய	 ஏழு	
்தபாணடி	எடடுக்கு	வ்ந்தது	முள்ளு.
	 வவை	வெரம்	முடிஞசதுனனு	நகளம்்	
நெைச்சி	துணி	மபாததுைபான.	லசக்கிளு	எடுதது	
வச்சிட்பான.	அப்்்தபான	வ்பாைடிச்சது.	
எ்திரை	அ்ந்த	 புக்க	 வவணும்னு	வகட 	் மபாபாி.	
அடந்னடு	்ணணி,	‘இப் 	்நகளம் ி்டவ்ன.	
வ்நதுக்கிடவ்	 இருக்வகன’ைபான.	 வபாஙக	
வபாஙகனனு	 	 நசபானை	 ஒ்வை	 கபாலு	
கட்பாச்சி.	 ்பாக்நகடடுை	 எடுதது	 வச்ச	 ்தது	
ரூவபா	்த்திரமபா	இருக்கபானு	்பாததுக்கிட்பான.	
அவன	வமை	்பாவப்்டடு	அ்ந்த	ரூவபா	வெபாடடு	
வச்ச	இ்ததுைவய	இரு்ந்தது.	் தது	ரூவபாக்கி	டீ	
விக்கி்ற	கல்யிை	வச்சி	மபாபாிக்கி	ஒரு	டீயபாச்சும்	
வபாஙகி	 குடுததுடடு	 புக்க	 விததுடடு	 நூறு	
ரூவபாய	 வபாஙகைபாம்னு	 ்திட்ம்	 ஏறகைவவ	
வ்பாட்து்தபான.
	 லசக்கிளு	 நகளம்புைது.	 ெடசத	
்த ிரம்	 எதுவும்	 ந்தபா ியபா்த	 ரபாத்த ிபாி	
வெரம்.	 ஊவர	 அ்ஙக	 ஆரம்்ிச்ச	 அ்ந்த	
வவலளயிை	 ்லழயக்	 வகபாரட்	 வெபாக்கி	
லசக்கிள	நம்திச்சபான.	கம்்ைிக்கிட்ரு்ந்த	
நகபாஞச்நதூரம்	 வ்பாயிடடிருக்கும்வ்பாது	
அ்ந்த	வ்பானு	மறு்டி	அடிச்சது.	லசக்கிள	
ெிறுத்திடடு	 வ்பாை	 எடுத்தபா	 மறுக்கபாவும்	
மபாபாி	 வ்பாைடிச்சிருக்கு.	 	 எனை்பானனு	
வகட்ப்்்தபான	 நவவரம்	 நசபானைபாஙக	
மபாபாியக்கபா.
	 ‘ெம்்ி	 ்தம்்ி.	 ெபான	இனனும்	அ்ந்த	
இ்ததுக்கு	 வரைப்்பா.	 இனைிக்கு	 வர	
முடியபாது.’	
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 அறபு்தமபாை 	 கவ ில்த 	நூல .	
அலைவரும்	 ்டிதது	 இனபுறும்	 வலகயில	
எள ிலமயபாை	நசபாறகலள	மடடுவம	
லகயபாணடு	இக்கபாைச்	 சூழெிலைக்வகற்த	
்தைக்வக	உபாித்தபாை,	அழகிய	வலகலமகளில	
்தனமுலைக்	 கவில்தகலள	 எழு்தியுள்ளபார	
‘‘வலையில	சிக்கிய	விணமீனகள்’’		கவில்த	
நூலின		ஆசிபா ியர.		கவிஞர	கவிெிைபா	
வமபாகன		அவரகள்.
	 ஆசிபாியபாின	 மைவலைக்குள்	 சிக்கிய		
கவில்தகலளநயலைபாம்		ஒன்றபாக்கி	வலையில	
சிக்கிய	 விணமீனகளபாக	 ்தைது	 ்தனமுலைக்	
கவில்த	நூலிலை	நவளியிடடுள்ளபார.	கவிஞபாின		
கவில்த	 நூலை	 முழுலமயபாகப்	 ்டிததுச்	
சுலவதது	்தி்றைபாயவு	நசயவ்தில	எனனுள்ளும்		
ந்ருமி்தம்	 ந்பாஙகித	 ்ததும்புகி்றது	 என்றபால	
மிலகயபாகபா.	
	 இ்நநூலுக்கு	 அணி்நதுலரயபாக	
ந்ரும்திப்்ிறகும்	சி்றப்்ிறகுமுபாிய.	இைிய	
உ்தயம்	 இ்தழபாசிபாியர	 ்தமிழத்திரு	 	 ஆரூர		
்தமிழெபா்ன		அவரகள்		‘‘வச்ந்தம்		புைரகி்றது’’		
எனனும்	சி்றப்்பாை		்தலைப்்ிவை		மிகவும்	
சி்றப்்பாகத	 ்த்நதுள்ளபார.	 அவரகளின	
அணி்நதுலரலயப்	 ்டிக்கும்	 ந்பாழுவ்த		
ெம்லமயும்	 அ்றியபாமல	 ஒரு	 ஈரப்பு	
விலச	 கவர்ந்திழுக்கத	 ்தபான	 நசயகி்றது	
என்வ்த		மறுக்கமுடியபா்த	உணலம.	ஐயபா		
அவரகளுக்கு		இைிய	ெலவபாழததுகள்.	
	 ‘‘வபாைில	 நவளிச்சக்	 கவில்தகள்		
வ ர ட டு ம் ’ ’ 	 எ ன ்ற 	 அ ரு ல ம ய பா ை	
்தலைப் ி்வை	 அறபு்தமபாை	 	 ்தனமுலைக்	
கவில்தகளின	 முடிசூ்பா	 மனைைபாக	
வைம்வ்நதுநகபாணடிருக்கின்ற		ம்திப்புறு.	
கவிஞர	வபா.		சணமுகம்		அவரகள்	சி்றப்்பாை	
அணி்நதுலரலய	வழஙகியிருக்கின்றபார.	

்தைது	அணி்நதுலரயில	 	 ்தனமுலைக்	
கவில்தகளின	 ்த்நல்தயபாகப்	 வ்பாற்றப்	
்டுக ின்ற 	அலைவரபாலும்		ந்பா ிதும்		
ம்திக்கப்	 ்டுகின்ற	 கவிச்சு்ர.	 கபா.	 ெ.	
கலயபாண	 சு்ந்தரம்	 ஐயபா	 அவரகலள	
ெிலைவு	கூர்ந்திருக்கின்றபார.	
	 அரும்ந்ரும்	் ணியபாை		மருததுவப்	
்ணியிலைச்	 நசவவவை	 நசயைபாற்றிக்	
நகபாணவ்		்தமிழபாரவத்திைபால		்த்தபாவது	
நூைபாக		‘‘வலையில	சிக்கிய	விணமீனகள்’’	
நூலை		நவளிநகபாணர்ந்த ிருக்க ி்றபார		
எை்தருலம	 சவகபா்தரர.	 கவிெிைபா	 வமபாகன		
அவரகள்.
	 ்தனனுல்ய		அறபு்தமபாை	இ்ந	
நூலுக்கு		எனலை		வபாழததுலர	வழஙகுமபாறு		
அனவ்பாடு		ஆசிபாியர		அவரகள்	வகடடுக்	
நகபாண்்தறகிணஙக		‘ ‘வ்தனநசபாபாியும்	
மைரகளின	வபாசம்’’	 எனனும்	 	 ்தலைப் ி்வை		
எனனுல்ய			வபாழததுலரலயயும்	நூலிவை	
இ்ம்ந்்றச்	நசயது	எனலையும்	 	ம்திப் ி்ற	
குபாியவரபாக	மபாற்றிய		அறபு்தமபாை	மபாமைி்தர.	
கவிெிைபா	வமபாகன	அவரகள்	என்றபால	அது	
மிலகயலை.		
	 நூலிவை	உள்ள		் ல்ப்புகள்	அலைத	
தும்	 	கபாைக்	கணணபாடிகள்,	்ல்ப்்பாளிகள்	
விடடுச்	நசலலும்		ஆவணச்	நசபாததுகள்..	
கவிஞபாின	 எணண	 ஓட்ஙகலள	 அப் டிவய	
ி்ர்தி் லிக்கி்றது	 இ்நநூல	 என்து	 கணகூடு.		
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கவிஞர	 ்தன	 எனனுலரயிவை	 ‘‘உஙகள்	 கவிெிைபா	
வ்சுகி்றது’’	எனறு	்தனலைவய	நூைபாக்கியப்	
ந்ருலம	 கவிஞபாின	 ்தைித	 ்தனலமலயக்	
கபாடடுகி்றது.	இ்ந்த	நூல	்தனமுலைக்	கவில்தயில	
இவரது	இரண ப்ாவது	நூைபாகும்.
	 நூலுக்கு	 அணி்நதுலரயும்	 	 வபாழத	
துலரயும்	வழஙகிய		கவிஞரகலள	ெிலைவு	
கூர்ந்த	் பாஙகு	மிகு்ந்த	் பாரபாடடு்தறகுபாியது.	
நூலிலை	 அறபு்தமபாக	 வடிவலமதது	
சி்றப்்பாக	 நூைபாக்கியுள்ள	 மயிைபாடுதுல்ற		
்திருமிகு.	இலளய்பார்தி	அவரகளுக்கு	
ென்றிலயத	 ந்தபாிவிததுள்ளபார.	 ெில்றவபாக	
‘‘வபாருஙகள்	 கவிஞரகவள	 வபாசியுஙகள்.	
கவில்தகலள	 	சுவபாச ியுஙகள்	எனறு	
நசபானைவ்தபாடு	 ெினறுவி்பாது	 விலரவில	
ச்ந்திப்வ்பாம்	 வவறு	 ஒரு	 ்ல்ப்வ்பாடு	
என்ற		வெரமல்றயபாை	சி்ந்தலை	எனலை	
மிகவும்	கவர்ந்த	ஒனறு.	
	 ‘‘வெயம்	 இலழ்நவ்தபாடும்	 கவிவபாிகள்’’	
என்ற	 ்தலைப் ி்ல	 கவிஞர	 ‘மயிைபாடுதுல்ற’		
இலளய்பார்தி	 	அவரகள்	நூைபாசிபாியலரப்	
்ற்றிக்	கு்றிப்்ிடும்		ந்பாழுது,	்தஞலச	
மணணுக்வக	உபாிய	ஈலக	குணமுல்யவரபாக,	
மக்கள்	வ்பாறறும்	ஆகச்	சி்ற்ந்த	மருததுவரபாக	
இரு்நதுநகபாணவ 	்்தமிழுக்கும்		ந்தபாண்பாற்றி	
வருவது	வ்பாறறு்தறகுபாியது.

	 கவிஞபாின		கவில்தகளில	வலையில	
சிக்கிய	மீைபாக	ெபானும்		உணலமயில		
கவில்த	 நூலிலை	 முழுலமயபாக	 	 ்டித்த	
வு்ன		சிக்கித்தபான	நகபாணவ்ன.	
	 வலையில	 ச ிக்க ிய 	 மீனுக்குள்	
நுலழ்நவ்தன.	மு்தல	கவில்தவய	முத்தபாயப்	
்பாய	எனலை	ஆடநகபாண்து.	

‘‘்வளமலலிப்	பூக்கள்	
உ்திர்நது	கி்க்கின்றை	
்ைிப்்்ர்ந்த	கபாலையில	
வபாசம்	வீசுகின்றை’’		

எனறு	 நசபாலலும்	 ந்பாழுது	 கவிஞர		
இயறலகயின	வெசன	என்து	ந்தள்ளத	
ந்தளிவபாகப்	புைைபாகி்றது.

்க்கஙகள்	:	120		விலை	:	150	/	-
ந்தபா்ரபுகளுக்கு	:	+91	7708371531

நகர்ந் நீ ்திரும்புகதிறொய் 

�ட�டக்கதிறது இ்யம் 

�ிறு புன்ேவகப பூ உ்திரக்கதிறொய்... 

பூைி்ைொய் உ்திரகதி்றன் 

 

அள்ளி அவணத்து இ்ம் 

கூடடுகதிறொய் கேைில் 

�கற்ச�ொழு்திலும் கேவு 

கொண உறங்குகதி்றன் 

 

அகலொது உன்வே மைடடு்மை �ொரத்துக் 

சகொணடு இருக்கதின்்றன் 

உள்ளம் மைடடும் இறக்வககள் கடடிப 

�ற்நது சகொணடு இருக்கதிறது 

 

என்ேொவ� ச�ொல்ல 

துணிச்�ல் இல்வல 

உன்வே எ்திரசகொள்ள 

சமைௌேத்வ் ஆயு்மைொக்குகதி்றன் 

 

சமைௌேங்கள் என்றும் 

துரு�ிடிப�து இல்வல 

கொ்ல் நதிவேவுகளொல் 

சமைரு்கறிக் சகொண்ட 

உள்ளே நொள்்்ொறும்

 

 - ்தமிழ்நஞேம் அமின்
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கொ்லிக்கதி்றேொ?  
நொன் கொ்லிக்கதி்றேொ?!!! 
உன் ஆரப�ொடடப ்�ரவல 
என்வே அள்ளிக்சகொணடு 
ைிழுங்கதிய ்�ொது  
மைீணடு ைரமுடியொது ்ைித்்்்ே 
கொ்லிக்கதி்ற்ேொ? அட 
நொன் கொ்லிக்கதின்்றேொ?!!! 
எேக்கதுப புரியைில்வல 
 
புயல் அடிக்க வைத்்ொய் 
க�க்கதிப �ிைி்ந்ொய் 
என்வே..... 
ைலித்்்் என் இ்யம் 
உன்வேக் கொண 
்ைம் ச�ய்்்் 
கொ்லிக்கதின்்றேொ?!!! 
ஆமைொம் நொன் கொ்லிக்கதின்்றேொ!!! 
 
இற்றுப ்�ொய் கொய்்ந் இ்யத்துள் 
ச�ொங்கதி ைரும் புேவலக்கண்டன் 
அட!!! நொன் கொ்லிக்கதின்்றேொ 
 
பூக்கள் என்னுள் புத்்கம் எழு்திய்் 
புடகள் என்னுள் �ற்நது 
கூச்�லிடட்் 
்கடட கொ்ல் �ொடல்  
மைறு�டி மைறு�டி 
என்னுள் நகரமைறுத்்்் 
கொ்லிக்கதின்்றேொ? 
நொன் கொ்லிக்கதின்்றேொ?!!! 
ஆம் கொ்லிக்கதின்்றன்!!!

 

            - ்்தன்றேல கெி- ்்தன்றேல கெி
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