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 அன்பார்ந்த வபாசக நெஞசஙகளுக்கு 
வணக்கம்!
 இ ம் ் பா ்த ம்  ச ர வ த ்த ச  ் க ள ி ர 
்தினத்்தச் ச்ந்திக்கித�பாம்.. ்கததுவம் 
ந்பாரு்ந்திய ந்ணக்ளக் நகபாண்பா் 
ஒ ரு ெ பா ள்  த ் பா ்த பா து ்த பா ன .  ஆ ய ி னு ம் 
மு ன ் ன ய  க பா ல ம்  த ் பா ல ல ல பா து 
இபத்பாது ந்ணகளின ்கி்்்ய 
்லரும் புபாி்நது நகபாணடு, அவரகளுக்குத 
்தக்க ்பாியபா்்த நகபாடுதது வருவது 
்பாரபாட்டுக்குபாிய வி்யத்!
 ந்ணணபானவள் சக்்தியபாகச் நசயல 
்ட்டு அ்னத்்தயும் ந்பாறு்்யு்ன 
்கயபாள்வது்ன  ்ிக சபா்ரத்திய்பாக 
சிக்கலக்ளத ்தீரக்கும் ்தி�்் ந்ற�வள் 
என�பால அது ்ி்கயில்ல.
 உலகின இயக்கத் ந்ணணின 
்ககளில ஆக்கசக்்தியபாக உருநவடுதது  
அறபு்தஙகள் ெிகழத்த, அவள் ்தனிததுவ 
்பாகத ்திகழ்நது ந்ரு்் தசரக்கி�பாள்.
 அ ் ன த து த  து ் � க ள ி லு ம் 
ஆ ளு ் ்  ந ச ய் யு ம்  ந ் ண ண வ ள் 
ச ி க ர த ்த ி ல  இ ் ய ் பா ய் ,  த க பா பு ர க் 
க ல ச ் பா ய்  ச ி � ப பு ப  ந ் ற று 
சபா்த்ன ்்்தது, நசபாலலில அ்ஙகபா 
வி்ந்்தகளுக்கு நசபா்ந்தக்கபாபாியபாகி�பாள். 
்த ன  த ச பா க ங க ் ள  ஆ ழ ் ன த ்த பா டு 
பு்்ததது, நசபா்ந்தஙகளுக்கபாக தசபாரபா்ல 
உ்ைக்கும்,  வபாழெபாநளலலபாம் த்பாற�ப 
்் தவணடிய ந்ணணிவளின வருங 
க பா ல ம்  இ ன ி ்த பா க  வ பா ழ த து த வ பா ம் . 
அ்னததுப ந்ணடிருக்கும் ்களிர ்தின 
ெலவபாழததுகள் உபாித்தபாகட்டும்!
 ென�ி! 
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எதை உனக்கு 
ைரலாம் ச�ால்
எதத உனக்கு

தரலாம் ந�ால.

எததத் தர்வே

வேரலாம் ந�ால.

�ங்ிலி மதைச் �ாரல

�ரத்தின் பரல அறுத்து

அதனுள் என் உயிர் அதைத்து

அதை்ாத்துத் தரவோ? ந�ால!

மநத்ி! உன் ்ால ந்ாலு�ின்

மணிக்குள் என் ்ணமணிதய

மனத� என் ெிதனதவே

மடித்து ொன் தரவோ? ந�ால!

பாலபிடித்த நெலமணிக்குள்

பச்�ரி�ிப் நபான் ்னிக்குள்

பூதவே்ய! உன் ்பநரழுதி

நபாடைலமாய்த் தரவோ? ந�ால!

ஆயிரமாய் ெிறநமழுதும்

அநதி ஒளி வோன் �ி்லடடில

மின்னலால உன் பைம் வேதரநது

நமலலிய்ல தரவோ? ந�ால!

வேிழுநதும் ்ாநலாடியா

நவேள்தள அருவேியள்ளி

ெீ குளிக்கும் ஷவேருக்குள்

ெிற் தவேத்துத் தரவோ? ந�ால!

இலவேம் பஞ்சு நமத்தத்ள் ஏன்?

இதளய ்ம்க் ்த்தத்ள் ஏன்?

பூ அதனுள் ெீ துயில

புதிய நமத்தத தரவோ? ந�ால!

நபான்பூச்சுப் ்பாதும் இனி

பூங்ன்னம் ்ொகுமடி

நபௌர்ணமிதய அம்மியிடடு

பவுைராக்்ித் தரவோ? ந�ால!

தமநயழுதும் ்்ால உர�ி

மணி வேிைி்ள் ்�ங்ிைாதா

ந்ாஞ்சூணநைன் உயிர் உருடடி

்்ால்ளாக்்ித் தரவோ? ந�ால!

வோய் திறநதால பூ்வோ என

வேரு்ிற்த படைாம்பூச்�ி!

அதத வேிரடை அங்்்ய

அமர,என்தனத் தரவோ? ந�ால!

இலதலநயனில

�ின்னமலலிப் பூ ந்ாஞ்�ம்

�ிநதுவேத்ப் பா ந்ாஞ்�ம்

ச்�ீப் ்பாைா அதில ந்ாஞ்�ம்

்தவேதத்ய! தரவோ? ந�ால!

            - விக்டர்தாஸ்
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 வணக்கம் ்ிரவ்ந்திகபா. உஙக்ளப 
்ற�ி கூறுஙகள்.

 வணக்கம் ஐயபா. ெபான சு.்ிரவ்ந்திகபா. 
மூன�பாம் வகுபபு ்டிக்கித�ன. ந்றத�பார 
வி்லபா, சுதரஷ் கணணன ஆவபாரகள். 
ந ச ன ் ன ய ி ல  வ ச ி த து  வ ரு க ி த � ன . 
புதுக்கவி்்தகள், ்தனமு்னக் கவி்்தகள், 
சிறுவரகளுக்கபான க்்தகள், நூல வி்ர 
சனஙகள் எழு்திக் நகபாணடு வருகித�ன.

 எழுதும் ஆரவம் எப்டி வ்ந்தது?

 எனது மூன�்ர வய்தில  ஆச்சி 
அனபுச்நசலவி சுபபுரபாஜூ, ்தபாத்தபா சுபபுரபாஜூ 
அவரகளு்ன ஒரு கவியரஙகம் நசனறு 
இரு்நத்தன. அஙகு உைவரக்ளப ்ற�ி 
எலதலபாரும் கவி் ்த வபாசித்தபாரகள். அ்்தக் 
தகட்்தும் எனக்குத த்தபான�ிய கவி் ்த்ய 
ெபானும் கூ�ிதனன. அஙகிரு்ந்த ந்பாியவரகள்  
‘‘வரகளகவி’’  எனறு ் பாரபாட்டினபாரகள். 
அ்தனபால ஏற்ட்  ் ஆரவத்தில ந்தபா்ர்நது 
எழு்தத ந்தபா்ஙகிதனன. ்த்ிைில புதுக் 
கவி் ்தகள் எழு்தி கவியரஙகஙகளில வபாசிதது 
வ்நத்தன. எனது புதுக்கவி் ்தகளில ஒனறு 
‘‘கவி் லரகள் 1130 கவி் ்தகளின சஙக்ம்’’ 
என� உலகசபா்த்ன புத்தகத்திலும் இ்ம் 
ந்றறுள்ளது.

 புதுக்கவி்்தயு்ன தவறு எனன 
எழு்தி வருகி�ீரகள் ்பா?

 பு து க் க வ ி ் ்த க் கு  அ டு த ்த ்த பா க 
்தனமு்னக் கவி்்தகள் எழுதுவ்தில 
எனக்கபான ஆரவம் ந்ருகியது. எனது 
ஆச்சி அனபுச்நசலவி சுபபுரபாஜூ அவரகள் 
«அன்ின சஙக்ம் சிறுவர உலகம்» 
வைியபாகக் குை்ந்்தகளுக்குத ்தனமு்னக் 
கவி்்தகள் எழுதும் ்யிறசி அளிதது 
வருகி�பாரகள். என ஆரவத்திறகு இதுவும் 
ஒரு கபாரணம் எனலபாம்.

 எனது ஏழு வய்திலிரு்நது ்தனமு்னக் 
கவி் ்தக்ளத ந்தபா்ர்நது எழு்தி வருகித�ன. 
ெபான எழு்திய ்தனமு்னக் கவி்்தகள் 
‘‘்லரகள் ்தீட்டிய வ்ரவுகள்’’ ந்தபாகுபபு 
நூலிலும், முகநூல குழு்ஙகளிலும், இ்ணய 
நவளிகளிலும் நவளிவ்நதுள்ளன. ‘‘இஙகபாவின 
ஆலபா்்னகள்’’ ்றறும் ‘‘அரும்புகளின 
ஊரவலம்’’ த்பான� ந்தபாகுபபு நூலகளில 
நவளிவரவிருக்கின�து. ்ல கவியரஙகுகளில 
கல்நது நகபாணடு ்தனமு்னக் கவி் ்தக்ளத 
ந்தபா்ர்நது வபாசிதது வருகித�ன. சி�பார 
்்்ப்பாளரகள் கல்நது நகபாண  ் ்தனமு்னக் 
கவியரஙகம் ஒன�ிறகு ்த்ல்  ்்தபாஙகி ெ்த்தித 
்த்நதுள்தளன. ்்தினபாறு வய்திறகுட்்ட்் 
குை்ந்்தகளில ‘‘்தனமு்னக் கவி் ்தகள் எழு்திய 
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அநமரிக்்ா முத்தமிழ் இலக்்ியப் ்பரதவே வேிைாவேில "தன்முதனக் ்வேிதத்ள்" வோ�ித்த 
தருணம்
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மு்தல குை்ந்்த’’ என� சி�பபு எனக்குணடு.

 ்கிழச்சி ்ிரவ்ந்திகபா. வபாழததுகள். 
சிறுவர இலக்கியத்தில சி�பபு்ன நசயல 
்ட்டு வருகி�ீரகள் அ்த்னப ் ற�ி கூறுஙகள்.

 ென�ிஙக ஐயபா. ஊர்ஙகுக் கபாலத்தில 
‘சிறுவர இலக்கியச் நசம்்ல’ கனனிக்தகபாவில 
இரபாஜபா ்பா்பா, ்த ி்ழச்நசம்்ல உ்்யவன 
்பா்பா இவரகளின க்்தக்ளக் கபாநணபாளி 
வைியபாகக் கூ�ி வ்நத்தன. அ்ந்த ச்யத்தில 
சிறுவரகளுக்கபான ்ல அ்்பபுகள் இயஙகி 
வருவ்்த அ�ி்நத்தன. உைவுக்கவிஞர 
உ்்யவன ்பா்பா மூல்பாக ‘‘புத்தக 
ெண்ன’’ சிறுவர அ்்ப்ில ‘‘க்்த 
நசபாலலியபாக’ ’  அ�ிமுகம் ஆதனன. 
ந்தபா்ர்நது ்ல அ்்பபுகளின வைியபாகப 
்னனபாட்டுக் குை்ந்்தகளுக்கும் க்்த 
நசபாலலும் வபாய்பபுக் கி் ்த்தது.

 க்்தநசபாலலியபான ெீஙகள் க்்த 
எழு்த ஆரம்்ித்தது எபந்பாழுது?

 ‘‘லபாலி்பாப சிறுவர உலகம்’’ சிறுவர 
குழு்த்தில ெிறுவனர கனனிக்தகபாவில 
இரபாஜபா ்பா்பா குை்ந்்தகளுக்கு க்்த 
எழுதும் ்யிறசி ்த்நது நகபாணடுள்ளபார. 
அ்தில கல்நது நகபாணடு க்்த எழுதும் 
நுணுக்கஙகள் அ�ி்நது நகபாணடு எழு்தத 
ந்தபா்ஙகிதனன.

 ெபான எழு்திய க்்தகளும், நூல 
வி்ரசனஙகளும் ‘‘அ்ந்தியில ்லர்ந்த 
ந்பாட்டுகள்’’ , ‘‘சுக்கபா.... புக்கபா... முக்கபா...’’ 
‘‘குட்டி த்கஙகள் தூவிய தூ�லகள்’’, 
‘‘வபாணடுகள் நசபானன க்்தகள்’’ த்பான� 
ந்தபாகுபபு நூலகளிலும் நவட்சி இலக்கிய 
இ ்த ை ி லு ம்  ் ல  ் ி ன ன ி ்த ழ க ள ி லு ம் 
நவளிவ்நதுள்ளன.

 எ ன து  ச ி று வ ர  க ் ்த க ள ி ல 
ச ிலவற்�த ந்தபாகுதது ‘ ‘ச ி�கடிக்கும் 
்ட்்பாம்பூச்சி’’  எனனும் சி�பார க்்த நூலபாக 
‘‘லபாலி்பாப சிறுவர உலகம்’’ ்்திப்கம் 
வபாயிலபாகச் ச்ீ்த்தில நவளியபாகியுள்ளது.

  8|

ஆச்�ியும், அம்முவும் ...இதணயநவேளி 
ெி்ழ்வேில

ொன்கு வேயதில ்வேிமலர்்ள் தபநதமிழ்ச் 
�ங்ம் ்வேியரங்ம் ெி்ழ்வேில..

்வேிமலர்்ள் தபநதமிழ் �ங்ம் ஆணடு 
வேிைாவேில மூன்றதர வேயதில பாைலா�ிரியர் 
ெி்ரன் த்்ளால "இளங்வேி" வேிருது நபறற 
தருணம்
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 உஙகளின புத்தகம் நவளியபான 
்்க்கு எஙகளின வபாழததுகள். த்லும் 
எம்்பா்திபாியபான ெிகழவுக்ள வைஙகி 
வருகி�ீரகள்?

 ் ன ் பா ர ்ந ்த  ெ ன � ி ங க  ஐ ய பா . 
‘‘்த ி்ைபாைி ந்தபா்லகபாட்சி - கன்பா’’ வைியபாக 
ஒளி் ரப்பாகும் ‘‘் லசு்வக்களம்’’ ெிகழவில 
்னனபாட்டுத த்தபாை்்களு்ன இ்ண்நது 
க்்தகள் கூறுவது, கவி் ்தகள் வபாசிப்து்ன 
இ்ணத ந்தபாகுப்பாளரபாகவும் ்யணிதது 
வருகித�ன.

 ெீஙகள் ந்ற� சபான�ி்தழகள், 
விருதுகள் ?

 எ ை ி ல  இ ல க் க ி ய ப  த ் ர ் வ , 
க வ ி ் ல ர க ள்  ் ் ்ந ்த ் ி ழ ச்  ச ங க ம் , 
்த்ிழப்ட்்்�, உலகத்த்ிழ ்ைக்கூ 
்ன�ம், ்தனமு்னக் கவி்்தகள் குழு்ம், 
கவியுலகப பூஞதசபா்லக் குழு்ம், ்த்ிழ 
அந்பாிக்கபா சிறுவர த்ர்வ, ்தனமு்னக் 
கவி்்த ்்்ப்பாளரகள் த்ர்வ, புத்தக 

ெண்ன, லபாலி்பாப சிறுவர உலகம், கிட்ஸ் 
்த்ிழ ஸ்த்பாபாீஸ், அன்ின சஙக்ம் 
சிறுவர உலகம் உள்ளிட்் உலகளவிலபான 
்ல அ்்பபுகளின வபாயிலபாகக் க்்தகள்  
நசபாலவ்திலும், கவி்்தகள் எழுதுவ்திலும், 
வபாசிப்்திலும் ்ல சபான�ி்தழக்ளயும் 
‘‘இளஙகவி’’, ‘ ‘வளருஙகவி’’, ‘ ‘இளம் 
எழுத்தபாளர’’ உள்ளிட்் சில விருதுக்ளயும் 
ந்றறுள்தளன.

 சி�பபு. உஙகளின எ்திரகபால கனவு 
எனன?

 வபாசிப்தும், எழுதுவதும் ் ிகவும் 
்ிடிக்கும். ெி்�ய வபாசிக்க தவணடும். 
எழு்த தவணடும். நசபா்ந்த்பாகத ந்தபாைில 
ந ்த பா ் ங க ி  ெ ் த ்த  த வ ண டு ம்  எ ன � 
ஆரவமுள்ளது.
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பள்ளியில ெதைநபறற மாறு்வேைப் ்பாடடியில 
வீரமஙத் ்வேலுொச்�ியாரா்.. அநமரிக்்ா முத்தமிழ் இலக்்ியப் ்பரதவே 

வேிைாவேில ெடித் ்ர்ா நபான்னாதை 
்பார்த்து்ிறார்
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 உஙகளின கனவுகள் ெி்�தவ� 
எஙகளின வபாழததுகள்.

 தெரகபாணல கணடு நவளியிட்டு 
ஊ க் க ம்  ்த ரு ம்  உ ங க ளு க் கு ம்  எ ன து 
வணக்கஙகளும் ென�ியும் ஐயபா.

 அஅ ்ந்த  தவப்்ரக் க ி்ளயில 
கபாக்கபா அப்பாவும், அம்்பாவும் கூடு கட்டி 
வபாழ்நது வ்ந்தபாஙக. 

 அ ம் ் பா  க பா க் க பா  மு ட் ் ் ய ி ட் டு 
அ ் ்  க பா த து க் க ி ட் டு  இ ரு ்ந ்த பா ங க . 
அவஙகளுக்கு அப்பா கபாக்கபா உணவு 
நகபாணடு வ்நது ்தருவபாஙக. இரணடு 
த்ரும் த்சிச் சிபாிச்சிக்கிட்த் ்கிழச்சியபா 
இரு்ந்தபாஙக.

 இ வ ங க  கூ டு க் கு ப  ் க் க த து க் 
க ி ் ள ய ி ல  ெ பா ள் த ்த பா று ம்  கு ய ி லி யு ம் , 
குயிலனும் ்பாட்டு ்பாடுவபாஙக. அவஙக 
குரல தகட்கும் ந்பாழுத்த இனி்்யபாக 
இருக்கும். 

 அ ம் ் பா  க பா க் க பா  கு ய ி ல க ள ி ன 
குர்லக் தகட்டு கணக்ள மூடி, ்த்ல 
யபாட்டி இரசிக்கும். 

 ஒ ரு ெ பா ள்  கு ய ி லி . . .  ‘ ‘ எ ன ன 
கபாக்கபாம்்பா,  எப்டி இருக்கீஙக’’  எனக் 
தகட்க...

 ‘‘ெலலபாயிருக்தகன குயிலு, ெீ 
எப்டி இருக்க’’ 
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ஓவேியக்்வேிஞர் அமுதபாரதி, ்வேிஞர் ஆரூர் 
தமிழ்ொைன் , ்வேிஞர் தாதை. உதய்ெ�ன் 
ஆன்்றார்்ளுைன் சு.பிரவேநதி்ா

"தன்முதனக் ்வேிதத்ள்" குழுமத்தின் 
பாராடடு �ான்றிதழும், பயனாதையும்... ெடித் 
்ர்ா வேைங் உைன்  ெிறுவேனர் ்வேிச்சுைர் ்ா.ெ. 
்லயாணசுநதரம் ஐயா
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 ‘‘ெலலபாயிருக்தகன்பா, இ்ந்தக் கூடு 
எப்டி கட்டு�ீஙக, ்பாரக்க அைகபாயிருக்கு, 
ெபா் இடு� முட்்்களும் ்பாதுகபாப்பா 
இருக்கும். எனக்குத்தபான கூடு கட்்தவ 
ந்தபாிய்பாட்த்ஙகுது’’ ஆச்சபாிய்பாகக் 
தகட்்து குயிலி.

 ‘‘ெீ நரபாம்் ெலலபா ்பாட்டுப ்பா்�, 
தகட்க, தகட்க ஆ்சயபா இருக்கு. ெபான 
நெனச்சபாலும் உன்னப த்பால ்பா் 
முடியு்பா?’’ னு ்பாரபாட்டியது கபாக்கபா.

 அன�ிலிரு்நது இருவரும் ெலல 
ெண்ரகளபாக ஆனபாரகள். 

 குயிலிக்கு முட்்் இ் தவணடிய 
ெபாள் கிட்் வ்ந்தது. குயிலி கவ்லதயபா் 
உட்கபார்நது இருக்கி�்்தப ் பாரத்த குயிலன

 ‘‘எனனபாச்சு கணணம்்பா, ஏன 
இப்டி உட்கபார்ந்திருக்க’’ னு தகட்்து.

 ‘‘ஒனறு்ில்ல’’ என�வபாதர ்தள்ளி 
உட்கபார்ந்தது குயிலி.

 ‘‘முகம் வபாட்்்பாக இருக்கு, ஒனனு 
்ில்லஙகி�’’ குயிலன தகட்கவும்

 ‘ ‘இல்ல,  முட்்்யிடு� ெபாள் 
வ்நதுடுச்சு’’  நசபானனது குயிலக்கபா.

 ‘‘அதுக்தகன கவ்லப்்த�, 
ஏ்தபாவது வைி ்ி�க்கும்’’ ஆறு்தலபாகப 
த்சியது குயிலன

 ‘‘ெ்க்குனு நசபா்ந்த்பாகக் கூடு 
இல்லதய, கட்்வும் ந்தபாிய்ல, எஙக 
த்பாய் முட்்் இடு�து.  அ்தபான கவ்லயபா 
இருக்கி�து’’ குயிலி நசபாலலவும்...

 எனன நசய்யலபாம் எனச் சி்ந்தித்த 
வ பா று  த ் லு ம் ,   கீ ழு ் பா க ப  ் பா ர த ்த க் 
குயிலன தவப்்ரக் கி்ளயில இரு்ந்தக் 
கபாக்கபா கூட்்்க் கண்தும் ்கிழச்சி 
நகபாண்து.

 ‘‘ெபான த்பாய்  கபாக்கபாம்்பா கவனத்்தத 
்தி்ச ்திரும்புகித�ன. எ்தபாவது நசய்து 
கூட்்் விட்டு தூர்பாக கபாக்கபாம்்பா்வ 
அ்ைச்சிட்டுப த்பாயி் த�ன. ெீ அ்ந்த 
ச்யம் கபாக்கபா கூட்டில முட்்் இட்டுவிடு’’ 
என�து.

 ‘‘ அ து  ்த ப ் ி ல ் ல ய பா ’ ’  கு ய ி லி 
்தயஙகியது.

 ‘‘இத்தபா ்பாரும்்பா, ெ்க்கு கூடு 
கட்்த ந்தபாியபாது. கூ்தவ ெம்் முட்்்்ய 
அ்்யபாளம் கணடு ்ிடிக்க கபாக்கபாவபால 
முடியபாது. அ்தனபால ெபான நசபால�து்தபான 
சபாியபானது’’ ந்துவபாக நசபானனது குயிலன

 ‘‘அந்தலலபாம் கபாக்கபாம்்பா கணடு 
்ிடிச்சிடுவபாஙக’’ குயிலி நசபாலல...

க்்தக்கபான ஓவியம் வ்ர்ந்தது
்பா.பு.சரவண்பாணடியன

ஏைபாம் வகுபபு
ெபாகப்ட்டினம்
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 ‘ ‘எப்டி கணடு்ிடிப்பாஙக? ’ ’ 
வினவிய குயிலன ‘‘அவஙக இட்் முட்்் 
கதளபா் எணணிக்்க ந்தபாியும் ்தபாதன... 
அ்்த வச்சு கணடு ்ிடிப்பாஙக’’ குயிலி 
நசபானன்்தக் தகட்டு ்ீணடும் சி்ந்திக்கத 
ந்தபா்ஙகியது 

 ‘‘இம்... ஒரு தயபாச்ன... அப்பா 
க பா க் க பா  இ ் ர  த ்த ் ச்  ந ச ன � து ம் 
கபாக்கபாம்்பா ்தனியபாகத்தபாதன இருக்கும்’’

 ‘‘ஆ்பா’’ 

 ‘‘அபத்பாது கபாக்கபாம்்பாவின கவ 
னத்்தத ்திரும்்ி அவஙக்ளத ந்தபா்ல 
வபாகக் கூட்டிக்கிட்டுப த்பாயி்த�ன’’.

 ‘‘சபாி’’

 ‘‘ெீ  அ்ந்த ச்யத்தில அவஙக 
இடு� முட்்்யில ஒன்� கீதை ்தள்ளி 
விட்டுவிட்டு ெம் முட்்்்ய இட்டு 
விடு.  ்த ிரும்்ி  கூட்டுக்கு வ்ந்தபாலும் 
கபாக்கபாம்்பாவிறகு எதுவும் ந்தபாியபாது. 
எப்டி என தயபாச்ன’’ ஆரவமு்ன 
குயிலன நசபானன்்தக் தகட்் குயிலி 
்த்ல்ய இ்வல்பாக ஆட்டியது.

 ‘‘ ெீ ங க  ந ச பா ல � து  ச பா ி ்த பா ன , 
ஆனபாலும் ்தபபு’’ குயிலி நசபானனதும்  
‘ ‘எனன ்தபபு குயிலி?, தவ� வைியும் 
இல்லதய்பா?’’ குயிலன ்தடு்பா�ியது.

 ‘ ‘ந்பாறுஙக, இத்தபா வதரன’’.. . 
நசபாலலிய்டி கபாக்கபா கூடுக்கருக்கில 
நசனறு உட்கபார்ந்தது குயிலி.

 ‘‘வபா... வபா குயிலி, ஏன வபாட்்்பாக 
இருக்கி�? எ்தபாவது ்ிரச்சி்னயபா?’’ 
தகட்்து கபாக்கபா

 ‘‘ஒனறு்ில்ல கபாக்கபாம்்பா... 
வ்நது... வ்நது...’’ குயிலி ்தயக்க்பாய் 
ெிறுத்தியதும்...

 ‘‘்ரவபாயில்ல, நசபாலலு குயிலி, 

எனனபால முடி்ந்தபால ெபான உ்தவுகித�ன’’ 
க பா க் க பா  ஊ க் க ் பா ய்  த ் ச ி ய ் ்த க் 
தகட்டு ‘‘கபாக்கபாம்்பா, இபத்பா எனக்கு 
முட்்்யிடு� தெரம், உஙகளுக்குத்தபான 
ந்தபாியுத், எஙகளுக்கு கூடு கட்்த 
ந்தபாியபாது... அ்தபான உஙக உ்தவி தகட்டு 
வ்ந்திருக்தகன’’ என�து.

 ‘‘ெபான எனன உ்தவி நசய்ய முடியும் 
குயிலி?’’ கபாக்கபாம்்பா ஆச்சபாியப்் 
‘ ‘ உ ங க ள்  கூ ட் டி ல  மு ட் ் ் ய ி ் 
அனு்்தி  ்தரணும்’ ’   நசபாலலிய்டிதய 
கபாக்கபாம்்பா்வப ்பாரத்தது குயிலி.

 ‘ ‘ அ ் . . .  இ ்த ற க பா  இ வ வ ள வு 
்தயஙகினபாய்? வபா, வ்நது முட்்்யிடு, 
எனது குஞசுகளு்ன, உனது குஞசுகளும் 
ஒன�பாய் ந்பாபாியட்டும்’’ என�து 
கபாக்கபாம்்பா.

 தகட்் குயிலிக்கு ஆன்ந்தம் ்தபாஙக 
வில்ல. ‘‘உண்்யபாகவபா நசபால�ீஙக 
கபாக்கபாம்்பா’’... இ�க்்கக்ளப ் ்்்த்த 
்டிக் தகட்க ‘ ‘ஆ்பாம் குயிலி, வபா’ ’ 
என�வபாறு ்தள்ளி அ்ர்ந்தது கபாக்கபாம்்பா.

 குயிலி ந்துவபாய் கபாக்கபா கூட்டுக் 
குள் அ்ர்நது முட்்்யிட்்து. கபாக்கபாவும், 
குயிலியும் ெபாள்த்தபாறும் முட்்்யி் 
இறு்தியில கபாக்கபாம்்பா அ்்கபாத்தது. 
கபாக்கபாம்்பா்வ ்கிழச்சியபாக ்வததுக் 
நகபாள்ள குயிலி ்பாட்டு ்பாடியது. 

 ச ி ல  ெ பா ள் க ள்  ந ச ன �  ் ி ன ன ர 
முட்்்யிலிரு்நது குஞசுகள் நவளிவ்ந்தன. 
்ற� ்�்வகள் அ்னவரும் கபாக்கபாம்்பா 
்வயும், குயிலி்யயும் வபாழத்தி ் கிழ்ந்தனர.

n
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என் செஞ்சுக்குள் நுதைந்து விட்ாய்

என் செஞ்சுக்குள் நுதைந்து விட்ாய்

என் நெஞ்சுக்குள் நுதைநது வேிடைாய்

இலட�ம் ்னவு்தள வேிததத்து வேிடைாய்

நவேண பஞ்�ா் இதம்தளத் வேருடி வேிடைாய்

தீஞ்சுதவேயா்த் ்ததன எணணத்தில  ஊறவேிடைாய்

பஞ்�்ம வோர்த்ததயில நமௌன்ம ஆட�ியில

தஞ்�்ம ்தாத்யில தா்்ம இதழ்்ளில

பூக்்ளும் மலர்நத்த புன்னத் பூத்திை

நதன்றலும் ெி�ப்தமாய் ்தவேியின் ெிதனவேி்ல

ெிலவும் ொணி்ய ்ம்த்தில மதறநதிை

ெயந்த ்ாததலப் ப்ிர்நதிடும் உற்வே

Dr ஜலீலதா முஸம்மில் 

ஏறாவூர் - இலஙத்
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வருவவன் அறியதா் வதாறு

வோரா்யா என்று 

      வேைிபார்த்துக் ்ாத்திருத்்தன் 

பாரா மு்ம்்ாடடும் 

     பாத்த்தி - ்ெராய் 

ஒருவோர்த்தத கூறாய் 

      ஒருநபாழுது பா்ரன் 

வேரு்வேன் அறியாத 

      வோறு !! 

 

தாரா்யா என்்றன் 

      தரு்வே்ன என்்ிறாயா 

்பாராய் தினமுநதான் 

     ்பா்ிற்த - ்ெராய்  

எனதன்்ப வேநதால 

     இனிநயனக்கு வோதை 

்னன்ற நெருப்பாகும் 

     ்ாண.  

 

படடுப்பூ ்ண்ண 

      பறிக்்ின்்றன் உள்ளமதத 

வேிடடு வேில்ா்த 

     வீடைரு்ில - �ிடைாய் 

பறக்்ாது ெீயும் 

     பரபரப்பாய் ெிறபாய் 

மறநது வேிடுவோ்யா 

      மாறு. 

 

 த்ன்றல் கவி
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 ‘‘ஏய்... எதுக்கு கதது� நகபாஞசம் 
அ்்்தியபா இதரன...’’ எனறு நகபாஞசம் 
்ல்பாகதவ த்சிதனன. ந்ருகி வைியும் 
க ண ணீ ரு ் ன  மூ ச் ச ி ் ர க் க  வ ி ம் ் ி க் 
நகபாணத் ்தன க்த�்லக் கு்�த்தபாள் 
என ்்னவி.

 ந்துவபாக என ்கன இரு்ந்த 
அ்�க்குள் நசனத�ன. கட்டிலில ்டுத்த 
வபாறு மூச்சு வி் முடியபா்ல ்தவிததுக் 
நகபாணடிரு்ந்த அவ்ன ்பாரதது என 
உணரவுக்ளக் கட்டுப்டுத்திக் நகபாணடு 
ந்துவபாக அவன அருகில நசனத�ன
.
 ‘‘இனனும் அ்ர ்ணி தெரததுக் 
குள்ள உஙக ் க்ன ெவீன ஆஸ்்த்திபாிக்கு 
கூட்டிட்டு த்பாஙக,  இலலனனபா உஙக 
்கதன ெீஙக ்பாரக்க முடியபா் த்பாயிடும்’’ 
எனறு ்ருததுவர நசபானனது இ்தயத்்தப 
்ிைி்ந்தது. மூ்ள்ய ஏத்தபா நசய்்தது. 
எ்்தயும் நவளிக்கபாட்டிக் நகபாள்ளபா்ல 
«்தம்்ி எழு்ந்திருப்பா...  த்பாகலபாம்» எனறு 
நசபானனதும் அவன எைத ந்தபா்ஙகித 
்தடு்பா�ினபான. அவன எழுவ்தறகு உ்தவி 
ந ச ய் த ்த ன .  அ வ ன  ்த ன து  ் க க ் ள 
என த்தபாளில த்பாட்டுக் நகபாணடு 
எழு்நது ெினறு கணகளில கணணீர 
வர இரு்ினபான.  ஒருகணம் ெ ினறு 
ெி்தபான்பாக நவளிதய அ்ைதது வ்நத்தன.

 ்கனின ெி்ல்யயும், ்ருததுவர 
நசபானன்்தயும் ெி்னதது ்ீணடும் அைத 
ந்தபா்ஙகினபாள் என ்்னவி. அவ்ள 
அ்்்திப ்டுத்தியவபாறு  ்ருததுவ ்்ன 
யில உள்ளவரகள் ்லரும் எஙக்ள 
தவடிக்்க ்பாரக்க நவளிபபு� வபாச்ல 
அ்்்நத்தபாம்.   ெ்க்கச் ச ிர்ப்ட்் 
்க்ன நவளிதய ்்திதலபாரம் உட்கபார 
்வதத்தன, மூனறு ெி்ி்ம் க்்நது 
விட்்து.

 எ ன ் ன  ெ ி ்த பா ன ப  ் டு த ்த ி க் 
நகபாணத்ன. என சட்்்ப ்்யில 
இ ரு ்ந ்த  ் ண த ் ்த  எ டு த து  எ ண ண ி ப 
்பாரதத்தன 650 ரூ்பா. தச்ிபபு ்ைக்கம் 
சி�ிதும் எனனி்ம் இல்ல. ்கயிருபபுப 
்ணம் என்து ்்யில இரு்ந்தது ்ட்டும் 
்தபான. யபாபாி்மும் ்ணம் க்ன வபாஙகிய 
்ைக்கமும் இல்ல. த்லும் 2 ெி்ி்ம் 
க்்நது விட்்து.

 ‘ ‘ ்த ம் ் ி  அ ம் ் பா த வ பா ்  ெீ யு ம் 
வணடியில உட்கபார்ந்திடுவியபா’’  எனத�ன. 
சபாி எனனும் ்பாவ்னயில ்த்ல்ய 
ஆட்டினபான.

 ‘ ‘ உ ன க் கு  ஒ ன னு ம்  இ ல ல ் பா 
சும்்பா சளி ்ட்டும்்தபான, அ்தபான நெஞச 
அ்்க்குது. நகபாஞச தெரததுல எலலபாம் 
சபாியபாயிடும்.’’  எனறு ெம்்ிக்்கயூட்டும் 
நசபாறக்ளச் நசபாலலிக் நகபாணத் என 
வணடியில ஏ�ி உட்கபார்நத்தன.

 அவன என ்்னவியின து்ண 
தயபாடு வணடியில உட்கபார்ந்தபான.  அவ்ன 
ஒட்டி அவ்னப ்ிடிததுக்நகபாணத் 
அவளும் ஏ�ி உட்கபார்ந்தவு்ன 

 ‘‘த்பாகலபா்பா’’ எனத�ன 

 ‘‘ம்...’’ என� ் ்னவியின சத்தத்திறகு 
்ினனபால வணடி்ய கிளப்ிதனன.

 த்தனி ்ஙகளபா த்ட்டிலிரு்நது 

 
ச.ந.இளங்கு்ரன்

 
ெிறுவனர -  ்வ்யத ்த்ிழச்சஙகம்,  

த்தனி,  ெபாகலபாபுரம்.
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அரண்்னப புதூருக்கு அருகிலுள்ள 
கபாயதபாி ்ருததுவ்்ன்ய அ்்்ந்த 
ந்பாழுது சபாியபாக 12 ெி்ி்ஙகள் க்்நது 
விட்் ெி்லயில, ஒரு பு�ம் ்்னவி, 
இனநனபாரு பு�ம் ெபான, எஙகள் இருவபாின 
த ்த பா ள் கள ி லு ம்  ் க ் ய  த ் பா ட் டு க் 
நகபாணடு ெ்க்கத ந்தபா்ஙகினபான ்கன.

 கபாயத்திபா ி  ்ருததுவ்்னயின 
்டிகளில ஏ�ிக் நகபாணடிரு்ந்த ந்பாழுது 
அவனுக்கு மூச்சி்�பபு அ்திக்பாக ெ்க்க 
முடியபா்ல ்தடு்பா�ினபான. ்ீணடும் என 
்்னவியின அல�ல...

 ்ருததுவ்்னக்குள் இரு்ந்தவரகள் 
சிலர ஓடி வ்ந்தபாரகள் ்கனின ெி்ல்யப 
்பாரத்ததும் ஒருவர ்தபா்்திக்கபா்ல உ்ன 
டியபாக வணடி்யத ்தள்ளிக் நகபாணடு ஓடி  
வ்ந்தபார. வணடியில அவ்னப ்டுக்க 
்வதது உ்னடியபாக அவசர சிகிச்்ச 
அ்�க்குக் நகபாணடு நசன�பாரகள்.

 நசவிலியர ்ருததுவருக்குச் நசய் 
்தி்யச் நசபானனவு்தனதய அவசர 
ச ிக ிச்்சப ் ிபா ிவுக்கு வ்நதுவிட்்பார 
்ருததுவர ்ணி.  மு்தல உ்தவி எ்ந்தப 
்ணமும் வபாஙகபா்ல இரணடு ஊசிக்ளச் 
நசலுத்தினபார. மூச்சி்�பபுக்கு உ்னடியபா 
ஆக்சிஜன ந்பாருத்தப்ட்்து.

 ஒரு ்தபாளில ்ரு்நதுக்ள எழு்தத 
ந்தபா்ஙகி ்க்கத்்த ெிரப்ினபார.  «இ்த 
வபாஙகிட்டு வபாஙக» எனறு சீட்்்க் ் கயில 
நகபாடுத்தபார. ்ரு்நது வபாஙக ்கயில 
இருக்கும் ்ணம் த்பா்தபாது என�பாலும் 
ெி்ல்்்ய நசபாலலி ச்பாளிபத்பாம் 
என� அசட்டுத ்்தபாியத்தில ்ரு்நதுச் 
சீட்த்பாடு ் டியில இ�ஙகிதனன.  நெஞசம் 
்்்்நவன அடிததுக் நகபாணடிரு்ந்த  
தெர்தில அல�த ந்தபா்ஙகியது அ்லத்சி. 
கபா்தில ்வதத்தன.

 ‘‘வணக்க ்ணதண, எப்டி இருக் 
கீஙக’’ எ்திரமு்னயில கதணசின குரல.

 ‘‘ெலலபா இருக்தகன ்தம்்ி, ெீஙக எ்டி 

இருக்கீஙக? எனன இ்நதெரம்?’’ எனத�ன.

 ‘‘ெலலபா இருக்கணதண’’ எனறு 
நசபாலலிக்நகபாணத்  ‘ ‘அக்கபாதவபா் 
அரண்்னப புதூர விலக்குல ் பாரதத்தன, 
ஏதும் விதசச்பா?’’ 

 ‘‘ஒனனு்ிலல ்தம்்ி, ஒரு சினன 
தவல... ஆ்பா விலக்குல ெீஙக எப்டி..’’

 ‘‘க்்க்கு வசூலுக்கு வ்நத்தன... 
அ ண ண ன  த ் பா � ்த ப  ் பா ர த த ்த ன , 
அப்டிதய த்சனும்னு த்தபானுச்சு.. . , 
ஆ்ணதண இ்நதெரம் எனன தவல?’’.

 ‘‘்தம்் ிக்கு நகபாஞசம் உ்ம்பு 
சபாியிலல.. அ்தபான கபாயத்திபாி ்ருததுவ 
்்னக்கு வ்நத்தன’’ எனறு நசபாலலிக் 

தநஞசத்ங்கும  நிறறந்வள்

ந்ாஞ்சும்  குமரியுன்தன
மஞ்�ம்  வோவேதைத்்தன்
நெஞ்�ம்  ்ெ�நதன்னில
பஞ்�ம்  ஏதுமிலதல

அஞ்சும்  வேிைியைகு
ந்ஞ்சும்  நமாைியுனது
தஞ்�ம்  தன்னிநலன்றும்
மஞ்�ம்  மணக்குமலலி

ெித்தம்  ெிதறகுைமாய்
புத்தம்   புதுமலராய்
�ித்தம்  ்லங்ச்ந�ய்்த
வேித்தத  பலபுரிநதாய்

அத்தத  ம்்ளவோ
நமத்தத  இர்வேசு்ம
ந்ாத்தும்  ்்ாதவேக்்னி
பித்தில  மனம்நவேம்பி

இன்பம்  இது்பாலிலதல
வேநததும்  வேரவேின்ெிதல
ந�ாநதம்  ந�ார்க்்நதானும்
பக்்ம்  பரிமளிக்கும்

கவிஞர கவி்றை
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நகபாணத் ்ரு்ந்தகத்்த அ்்்நத்தன. 
சீட்்் உள்தள ெீட்டிதனன, சீட்்்க் 
் க ய ி ல  வ பா ங க ி க் ந க பா ண டு  ் ரு ்ந து 
க்்க்கபாரர  ்ரு்நதுக்ள எடுக்கத 
ந்தபா்ஙகினபார.

 ‘‘எவவளவு ்ணம் வச்சிருக்கீஙக?’’ 
என� கதணசின தகள்விக்கு சட்ந்னறு 
்கயிருப்்ச் நசபாலல முடியபா்ல 
்தடு்பா�ிக்நகபாணத் சறறு ெகர்நது 
‘‘அந்தலலபாம் இருக்கு ்தம்்ி, ்ணததுக்கு 
சிக்கல ஏதும் இல்ல’’ எனறு ெ்்நது 
நகபாணத் ்்தில நசபானதனன.

 ‘‘சபா ிணதண ்பாரததுக்தகபாஙக’ ’ 
என�வர அ்லத்சி்யத துணடித்தபார. 
என அ்லத்சி்யச் சட்்்ப்்யில 
்வதது விட்த்ன.

 ‘‘உனக்கு எவவளவு ்தி் ிர,  வீரபாபபு,  
எவவளவு ்ணம் வச்சிருக்கீஙகனனு தகட்் 
வு்தன உண்்்யச் நசபாலல தவணடியது 
்தபாதன. ்ரு்நதுக் க்்க் கபார்ர எப்டிச் 
ச ் பா ள ி க் க ப  த ் பா � . . . ?  எ ன ் ன க் க ி 
உனதனபா் நகபாள்்க தகபாட்்பாந்லலபாம் 
விடுவிதயபா அன்னக்குத ்தபான ெீ ஒரு 
உருப்டுவ’’ எனறு எள்ளி ெ்கயபாடிய 
்னத்திறகுப ்்தில நசபாலல இயலபா்ல 
குைப்தது்ன அ்்்தியபாதனன.

 கதணசன ெலல ெண்ர. என்ன 
வ ி ்  ஒ ரு  ் ்த ி ் ன ்ந து  வ ய து  கு ் � 
வபானவர. க்்ந்த எட்டு ஆணடு களுக்கு 
த்லபாக எனக்கு அவர ெலல ்ைக்கம். 
என்ன ஓரளவிறகு ெனகு ந்தபாி்நது 
்வத்திருப்வர. த்தனியில ்தனியபார 
ெிறுவனத்தில ்ணியபாற�ி வரும் அவர 
எ்்தயபாவது சபா்திக்க தவணடும் என� 
எணணம் நகபாண்வர. அடிக்கடி என 
அலுவலகத்திறகு வ்நது த்பாவபார. 
ெி்�்ந்த ந்பாதுச் நசய்்திக்ள இருவரும் 
விவபா்திபத்பாம். ஆனபாலும் ந்பாருள் 
ந்தபா்ர்பாகதவபா,  தவறு உ்தவிகள் 
ந்தபா்ர்பாகதவபா, அவபாி்ம் தகட்்்தில்ல.  
அது ெட்்ின ந்ரு்்்யக் கு்ைததுவிடும் 
என்து என எணணம்.

 எணணத்்தத ்தி்ச ்திருப்ியது 
்ரு்நதுக் க்்க்கபாரபாின அ்ைபபு. நசன 
த�ன, ்ரு்நதுக்ள எலலபாம் ்்யில 
த ் பா டு வ ்த ற கு  வ ச ்த ி ய பா க  ் வ த து க் 
நகபாணடு ஒரு சீட்்் ெீட்டினபார 
க்்க்கபாரர.  ் கயில வபாஙகிப ் பாரதத்தன.  
்ரு்நதுகளின வி்லப்ட்டியல த்பா்ப 
்ட்டு ந்பாத்தம் 1540 ரூ்பாய்  என�ிரு்ந்தது.  
் ் ய ி லி ரு க் கு ம்  ் ண த ் ்த  எ டு த து 
எணணத ந்தபா்ஙகிதனன.

 ‘‘ எ வ வ ள வு ண த ண . . ? ’ ’  இ து 
கதணசின குரல.  இனம் புபாியபா்த ்ன 
ெி்லயில ெபான ‘‘வபாஙக ்தம்்ி’’ எனறு 
நசபாலலிக்நகபாணத் ந்தபா்க்யச் 
நசபானதனன. அவர ்தன ்்யில இரு்ந்த 
்ணத்்த எடுதது ‘‘இதுல 5000 ரூ்பா  
இருக்குணதண’’ எனறு ெீட்டினபார.
 ்்தட்்மும் ஆன்ந்தமும் என்ன 
ந்தபாற�ிக் நகபாண்து. ‘‘இலல ்தம்்ி... 
இருக்கட்டும்,  ெபான வச்சிருக்கித�ன. 
த்த்வனனபா தகட்டு வபாஙகிக்கித�ன’’

 சட்ந்னறு என ்க்யப ்ிடித்த 
கதணசன ‘‘்ரவபாயிலலணதண, ்வயுஙக 
்ி�கு ்பாரததுக்கலபாம்’’ எனறு ்ணத்்த 
என ்கயில ்திணிதது விட்்பார. கணகள் 
ஒருபு�ம் கசிய ந்தபா்ஙகினபாலும் கபாட்டிக் 
நகபாள்ளவில்ல ெபான.

 ்ரு்நதுக்ள வபாஙகிக்நகபாணடு 
இ ரு வ ரு ம்  ்த ம் ் ி ய ி ன  அ ் � ் ய 
அ ் ் ்ந த ்த பா ம் .  அ வ ன  ெ ி ் ல ் ய ப 
்பாரதது ஊக்க்பான, ெம்்ிக்்கயூட்டும் 
வபாரத்்தக்ளச் நசபாலலி வி்்ந்ற�பார. 
ந்தபா்ரச்சியபாக ெபானகு ெபாட்கள் ்கன 
க பா ப ் பா ற � ப  ் ட் ் பா ன .  ந ்த பா ் ர ்ந து 
20 ெபாட்களுக்கு ்பாத்தி்ர சபாப்ி் 
தவணடும். குளிரச்சியபான ந்பாருட்கள் 
ஏதும் நகபாடுக்கக்கூ்பாது, ெ்க்கக்கூ்பாது, 
என� கட்்்ளகதளபாடு ெபா்ள கபா்ல 
வீட்டிறகு அ்ைததுச் நசலல அனு்்தி 
நகபாடுத்தபார ்ருததுவர.

 ்றுெபாள் கபா்ல அ்லத்சியில 
முகநூல ்க்கத்்த ்தி�்நத்தன. ்ன்தின 
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இறுக்கம் நகபாஞசம் ்தளர்நது இரு்ந்தது. 
ெபானகு ெபாட்கள் கைி்ந்த ெி்லயில ்கன 
கபாப்பாற�ப்ட்டு விட்்பான.  இனறு 
வீட்டுக்கு அ்ைததுச் நசலல தவணடும். 
எனது ்்னவி வ்நது ்தபான என்ன 
அ னு ப ் ி  ் வ ப ் பா ர .  க பா த ்த ி ரு ப பு ம் 
்ர்ரபபும் தசர்நது நகபாண் ெி்லயில 
முகநூல ்க்கத்தில வ்ந்த நசய்்தி ந்ரும் 
அ்திரச்சி்யத ்த்ந்தது. ்்்்ப்ில 
உ்ம்ந்லலபாம் ஆ்த ந்தபா்ஙகியது. 
்த்ிழத த்தசியக் களத்்த உருவபாக்கம் 
ந ச ய் யு ம்  ந ் பா ரு ட் டு  ் டி ப ் டி ய பா ய் 
்பாெிலம் முழு்்க்கு்பாக அ்பாி்ி்த்பாக 
வளர்நது நகபாணடிரு்ந்த எஸ் ஆர ்த்ிைன 
ந்ஙகளூர விடு்தியில ்ரணம்.

 ்ரணச் நசய்்தியில உ்�்நது 
த ் பா த ன ன .  அ ர ச ி ய ல  ந ்த பா ் ர ் பா ன 
ஆளு்்களின மு்தலில ்தனது இருப்் 
ெ ி ் ல ெ ி று த ்த  ெ பா னு ம் ,  அ ண ண ன 
்தஙகப்பாணடியன, சக்்திதவல உள்ளிட்்  
ெண்ரகளும் 10 ெபாட்களபாக ஆவணங 
க்ளத ்தயபார நசய்து அவ்ர நகபாலகத்தபா 
விறகு அனுப்ி ் வதத்தபாம். நவற�ிதயபாடு 
வருவபார எனறு எணணி கி்்ந்த எனக்கு 
முகநூல நசய்்தி த்பாிடியபாய் இரு்ந்தது.

 அணணன ்தஙகப ்பாணடியனுக்கு 
அ்லத்சியில ந்தபா்ரபு நகபாணத்ன. 
அவர ந்ஙகளூர ் யணத்தில இருப்்தபாகச் 
நசபாலலிக் கணகலஙகினபார. அ்ல 
த்சி்ய அ்ணத்த ்றுகணம் ்ீணடும் 
அல�ியது. ந்தபா்ர்ில வைக்கு்ரஞர 
்தனுசுக்தகபாடிப ்பாணடியன. 

 ்த்ிைனின ்்்யில மு்தன்் 
யபானவர. ெி்�்ந்த சி்ந்த்னயும், ்பாெிலம் 
முழு்்க்கு்பாக ந்தபா்ரபும் நகபாண்வர. 
ச ி � ்ந ்த  ச ி வ ் க் ்த ர .  ந ்த பா ண டு ள் ள ம் 
ெி்�்ந்தவர.  

 ‘‘வணக்கம்ணதண எஙக இருக் 
கீஙக?’’ ்தனுசுக்தகபாடியின தகள்வி்யத 
ந்தபா்ர்நது ்ருததுவ்்ன ந்தபா்ர்பான 
சில ெிகழவுக்ளப த்சிதனபாம். அவர 
எ்தறகபாக என்ன அ்ைத்தபாதரபா,  அ்ந்தக் 

கபாரணத்்த ெபானபாகதவ இயல்பாகச் 
நசபானதனன.

 ‘‘ எ ன ன ண த ண  உ ங க  ் பா ப 
்ிள்்ளக்கு இப்டி ஆகிபத்பாச்சு’’ எனறு.

 ‘‘ எ ன  ்த ன ் பா ன த  ்த ் ல வ ன ’ ’ 
எனறு ந்தபா்ஙகி ்த்ிை்னப ்ற�ி அடுக் 
கடுக்கபான நசபாறக்ள ெபா ்தழு்தழுக்கப 
த்சியவர ‘‘ெபான ்ி�கு த்சு�ணதண’’ 
எ ன று  இ ் ண ப ் ் த  து ண டி த து 
விட்்பார.  அவபாின அழு்க த்ச 
முடியபா்ல ்தடுக்கி�து என்்்தப புபாி்நது 
நகபாணத்ன.

 கபா்ல சு்பார ்்திநனபாரு ்ணிக்கு 
குளிதது உ்்க்ள ்பாற�ிவிட்டு 
்ீணடும் ்ருததுவ்்னக்கு வ்நத்தன, 
் க ன ி ன  அ ் � க் கு ள்  ந ச ன த � ன , 
்்னவியும் ்கனும் கிளம்்த ்தயபாரபாக 
இரு்ந்தபாரகள்.

 ‘‘சீட்டு நகபாடுத்தபாஙகளபா’’எனத�ன.

 ‘‘எலலபாத் முடி்ந்தது ெபா் 
கிளம்பு�து்தபான ் பாக்கி’’ என�பாள் ் ்னவி. 
எனக்கு ஒனறும் விளஙகவில்ல.

 ‘‘ெீஙக வீட்டுக்குப த்பான நகபாஞச 
தெரததுல ்தனுசுக்தகபாடி அணணன வ்ந்தபார. 
நகபாஞச தெரம் த்சிட்டு இரு்ந்தபார. ி்�கு 
நவளிதய த்பாயி நகபாஞச தெரம் கைிச்சு ி்ல 
முழு்்க்கும் கட்டி விட்்்தபாகச் நசபாலலி 
சீட்்்க் நகபாடுத துட்டு ெீஙக வ்ந்த ி்�கு 
வருர்தபாச் நசபாலலிட்டுப த்பானபார’’ எனறு 
சீட்்் ெீட்டினபார.

 எனக்கு கலஙகி  அழுவ்்தத 
்தவிர தவறு ஒனறுத் த்தபான�வில்ல. 
கதணசும், ்தனுசுக்தகபாடியும் எ்திர்பாரபா்ல 
நசய்்த உ்தவி்ய எப்டி நசபாலதவன... 
அவரகளுக்கு ்க்பாறு எனன நசய்தவன.

‘‘கபாலத்தினபால நசய்்த ென�ி சி�ிந்தனினும் 
ஞபாலத்தின ்பாணப ந்பாிது’’ 
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கபாத்திருக்கத துவஙகினபான.
 ்த ன க் கு  வ பா ய் த ்த   வ ச ்த ி ய பா ன 
வபாய்பபு த்தவிக்கு ெிச்சயம் ்ிடிக்கப 
த்பாவ்தில்ல என்்்த ஏறகனதவ 
ஊகித்த�ி்ந்தவன, அவ்ளக் நகபானறு 
வி் ்தீர்பானிதது வபாஙகி ்வத்திரு்ந்த 
ச ய ் ன டு  து க ள்  ்த ற த ் பா து  ் ய ன 
்ட்்்்த எணணி ்கிழ்ந்த்டி த்தவிக்கபாக 
கபாத்திரு்ந்தபான.
 முகம் கழுவிக் நகபாணடு வ்ந்த்ர்ந்த 
த்தவி்ய ஏந�டுத்த அரவி்நத, ‘‘த்தவி 
உன்ன த்பாசம் ்ணணிட்டு ெபான 
எனதனபா் மு்தலபாளி ்க்ள கலயபாணம் 
்ணணிக்க விரும்்்ல..அதுவும் எனதனபா் 
குை்ந்்த தவ� உனதனபா் வயித்திதல 
வளருதுனனு தவ� நசபாலலிட்த்..ெபான 
எனதனபா் முடி்வ ் பாத்திக்கித�ன..
ெீ.. இ்ந்த கூலடிபாிஙக்்ஸை குடி.. ெபா் 
கிளம்்லபாம்.’’
 என�வனபாய் ்தன முன இரு்ந்த 
டிபாிஙக்்ஸை எடுததுக் நகபாண்வனபாய் 
்தனது உ்தட்டில ்வதது உ�ிஞசியவன 
 ்திடுந்ன வபாயில இரு்நது நு்ர 
வைிய கணகள் நசபாருக த்்ிளில ்த்ல 
கவிழ்ந்தபான.
 இவன ்திடுந்ன சபாய, வீநலன 
அல�ிய த்தவி்யக் கணடு,தைபாட்்லின 
்ல த்்ிள்களில அ்ர்ந்திரு்ந்தவரகள் 
இவ்ள தெபாக்கி ஓடி வ்ந்தபாரகள்.
 சுைலும் வச்தி  நகபாண் அ்ந்த 
த்்ிளில த்தவியின முன ்வக்கப ்ட்் 
குளிர்பானம், த்தவி முகம் கழுவி விட்டு 
வ்நது அ்ர்ந்த த்பாது , அவளது ்க்ட்டு 
சுைன�்்த அரவி்நத அ�ி்ந்திருக்கவில்ல.

n

 
 

 அ்ரகு்� நவளிச்சம் வியபா்ித 
்த ி ரு ்ந ்த  அ ் � ந ய ங கு ம்  ந ் லி ்த பா ன 
இ்ச ஆக்கிர்ித்திரு்ந்தது. த்்ிள்களில 
்த்ல்யக் கவிழ்ந்த்டி அ்ர்ந்திரு்ந்த 
த்தவிக்கு இரு்து வய்திருக்கலபாம். ெி்�ய 
அழு்திருப்பாள் த்பாலிருக்கி�து, கணகள் 
சிவ்நது முகமும் சிவ்நது த்பாயிரு்ந்தது.
 த்தவி..என்ன ்�்ந்திடு..ெபான 
தவ்ல ் பாரக்க� கம்ந்னி மு்தலபாளி ் கதள 
என்ன விரும்்�்தபா நசபால�பா..்ல தகபாடி 
நசபாததுக்கு அ்தி்்தி..வர� அ்திரஷ்்த்்த 
்கெழுவ வி் எனக்கு விருப்்ிலதல..
ெபா் ்ைகின இ்ந்த ஆறு ்பாச கபாலத்திதல 
உன்ன உண்்யபா ்தபான கபா்தலிச்தசன..
ஆனபா.. இப் கி்்ச்சிருக்க� வபாய்பபு..
ெபாதன எ்திர்பாரக்கபா்த வபாய்பபு. உனக்கும் 
ெலல இ்ம் ்பாரதது ெபாதன கலயபாணத்்த 
முடிச்சு ்வக்கித�ன. எனன நசபாலத�..?
 அரவி்நத, தகவலம் ்ணததுக்கு ெீ 
வி்ல த்பாயிட்த்யிலதல..உனதனபா் 
குை்ந்்த எனதனபா் வயித்திதல வளருது..
அதுக்கு எனன ்்தில நசபாலலப த்பா�..?
 ‘‘ எ ன ன . . ? ’ ’  ச ற று  த ் பா லி ய பா ய் 
அ்திரச்ச ி்ய நவளிப ்டுத்தியவன. 
தயபாச்னயில ஆழ்ந்தபான.
 சபாி..ெீ த்பாய் முகத்்த கழுவிட்டு 
வபா. ெலல நசய்்தி்ய நசபாலலியிருக்தக..
ெலலந்தபாரு முடிநவடுத்தி்லபாம்.
 த்தவி எழு்நது ெகர, அவள் நசலவ 
்்ததய ்பாரததுக் நகபாணடிரு்ந்தவன, ்தனது 
்பாக்நகட்டிலிரு்நது ஒரு ந்பாட்்லத்்தப 
்ிபாிதது த்தவி அ்ர்ந்திரு்ந்த இ்த்தில 
்வக்கப ்ட்டிரு்ந்த கணணபாடி குடு்வயில 
நகபாட்டியவன, த்தவியின வரு்கக்கபாக 
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இ்ந்த இரணடு நூலகளும் நசன்ன 
புத்தகக்கணகபாட்சி (்தஙக்ீன ்்திப்கம்) 
அரஙகு எண 130 ல கி்்க்கும். தெபாில 

நசலல இயலபா்தவரகள் எழு்திக்தகட்்பால 
அனுப்ித்தருதவபாம். ஆ்தரவபாளரகளுக்கு 

ென�ி!
frenchpublication@gmail.com

நூலவி்ல ஒவநவபானறும் 120 INR 
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்னமிற்! 
தனித்திருநத ்ாலம்
தனிதம என்தன அதைக்்
தனி்ய ொனும் ந�ன்்றன்
தயங்ாமல என்தன 
தன்மடியில வோங்ி ந்ாணைது 
அநத தனிதம.

தனக்ந்ன ஓர் உறவு
தன்வே�மானதத அடுத்து 
தறநபறுதம ந்ாண்ைன் ொனும்.

்்ாடி உறவு்ள் கூடி இருநதாலும்
தனிதம ்ிதைப்பது வேரம்தான்.

பதைத்தவே்னாடு ்பசும் ்பாது
துதண ெிறபதும் தனிதமதான்.

வேிைி ெிதரநது வேைியும் ்பாது
ஆறுதல அளிப்பதும் தனிதமதான்.

ஆழ்நத �ிநததன சூழ்நதிருநதாலும்
என்தன சுறறி இருப்பதும்
தனிதமதான்.

மனங்வேரும் ்ாட�ியிதன
இர�ித்து பார்கும் ்பாது
என்னரு்ில இருப்பதும்
தனிதமதான்.

என் புன்முறுவேலின்
பின் ஒைிநதிருப்பதும் தனிதமதான்.

என் ்வேதலயின் பின்
துதண ெிறபதும் தனிதமதான்.

நமாத்தத்தில ொ்ன ஒரு 
தனிதமதான்.

அகீலதா ஜவுபர
ஏத்தாதள புத்தளம்
இலஙத்

  |
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அந்ைதிவானம் மாறுவதைன்?

ஒ்ர வோனம் ஒ்ர சூரியன் 

வேளர்நது ்தயும் வேடை ெிலா

்ண�ிமிடடும் எணணிலைங்ா 

வேிணமீன் கூடைங்ள்! 

இன்று ்ணணுக்கும் 

மனதுக்கும்

அநதிவோனம்

மயக்்ம் தரு்ிறது! 

 

்ெறறுப்்பால இன்று

அ்த அநதிவோனம்  

மனம் மயங்வேிலதல!

அ்த வோனம் சூரியன்

வேிணமீன் கூடைங்ள் 

�ில உதிர்நது இருக்்லாம்.

அநதிவோனம்

மனம் மயங்வேிலதல

மாறி ்ாட�ி அளிக்்ிறதா?

மனதின் பார்தவே

மாறி வேிடைதா? 

அநதிவோனம் மாறுவே்தன்? 

்வேிஞர் நபான்வேிலஙகு 

பூ.சுபர்ணமியன் 

l

்ிணறு ெிதறய ெீர்

�ிறுவேர்்ள் குதிக்த்யில

திக்ந்டடும் நதளிக்்ிறது பரவே�ம்.

l

ஜன்னலில எடடிப்பார்க்கும் பூதன

தனித்து நதரி்ின்றன

இருளில ஒளிரும் ்ண்ள்.

 

l

மரத்தில நதாஙகும் தூக்குச்�டடி

ப�ிதய மறநதனர்

ொறறு ெடும் நபண்ள்.

 

l

ெ்ரும் மாடடுவேணடி

அை்ா் ஆடு்ின்றன

பாடடியின் ்ாது்ளில தணைடடி்ள்.

 

l

்்ாயில குளம்

தணணீரில மிதக்்ிறது

்்ாபுரக் ்ல�த்தின் ெிைல.

ச. வகதாபிநதாத்
்�லம்
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 ‘‘கபா யத் இது ந்பாய்ய்பா, 
நவறும் கபாற�்்த்த ்்ய்பா’’ என்து 
ெம் முனதனபாரகள், சித்த ்வத்தியரகள் 
அன்�ய கபாலகட்்த்தில உ்்லப 
்ற�ிச் நசபாலலி்வத்தது. அ்தறகுப ்ி�கு 
ெ்து ்க்கள் கவிஞர ்ட்டுக்தகபாட்்், 
‘’கபாயத் இது ந்ய்ய்பா, இ்தில கணணும் 
கருததும் ்வய்பா, தெபாயிலலபா்ல கபாதது 
நுபா�பாணடுகள் உய்ய்பா’’ என உ்ம்்ின 
த்ன்்்ய, அக்க்�தயபாடு ்ிகவும் 
அைகபாக விளக்கியுள்ளபார.

 இ ன ் � ய  சூ ை லி ல  எ ல ல பா ப 
ந்பாருளும் வீடு த்தடி வருஙகபாலம். ெபாம் 
ெி்னத்தபால எ்ந்தப ந்பாரு்ளயும் வி்ல 
நகபாடுதது வபாஙகலபாம். த்த்வயபான்்த 
அ்்்நதுவி்லபாம். அ்தறகுப ்ணம் 
் ட் டு த ்  த ்த ் வ .  ஆ ன பா ல  வ பா ங க 
முடியபா்த ந்பாருள் ஒனறு உலகினில 
உணந்ன�பால அது உ்ல ஆதரபாக்கியம் 
்ட்டும்்தபான.

 உலகில ் ி�்ந்த ஒவநவபாரு ் னி்தரும் 
உ்ல ஆதரபாக்கியம் த்ணுவது ்ிகவும் 
இன�ிய்்யபா்த ஒன�பாகும். உ்்லக் 
கட்டுக்தகபாப்பாகவும் ஆதரபாக்கிய்பாகவும் 
தெபாய்கள் வரபா்லும் அைகபாகவும் ்வததுக் 
ந க பா ள் வ ்த ற கு  உ ் ற ் ய ி ற ச ி  ் ி க வு ம் 
உறுது்ணயபாக இருக்கி�து. ெபாம் வபாழும் 
வீடு, ்யணம் நசய்யும் வபாகனம், உடுததும் 
உ்்கள் யபாவற�ிலுத் அலஙகபாரம், அைகு 
என்வற்� ெபாம் ்ிகவும் கவனந்டுததுச் 
நசயல்டுகித�பாம். ஆனபால கி்்த்தறகபாிய 
நசபாத்தபான உ்்லப த்ணுவ்தறகு 
எணணத் வருவ்தில்ல.  தெரத்்த 
ஒதுக்கிப ்யன்டுததுவதும் இல்ல. 
தெரமும் இல்ல, ஓய்வும் இல்ல 
எனகித�பாம். அலுததுக் நகபாள்கித�பாம். 
அ்தனபால்தபான இன்�ய கபாலகட்்த்தில 
ந்தபாறறுதெபாய்களும் ந்தபாற�பா தெபாய்களும் 
பு ற று த ெ பா ய் க ளு ம்  ் ன ி ்த  வ பா ழ வ ி ல 

பு்ரதயபாடிக் கி்க்கின�ன. ஆயு்ளக் 
கு்�ததுக் நகபாணடிருக்கின�ன எனலபாம்.
எ்்தயும் ்திட்்்ிட்டு நசய்்தபால சபாத்தியத். 
முக்கிய்பாக ஒவநவபாருவரும் ெம் வபாழவில 
சிறு தெரத்்த ஒதுக்கி உ்ற்யிறசியில 
ஈடு்் தவணடும். ெபாளபா்ந்தம் நசய்ய 
தவணடும் என� அவசியம் இல்ல 
ஆனபால வபாரத்திறகு ெபானகு ெபாள் அலலது 
மூனறு ெபாள் என� அடிப்்்யில 
இரு்ந்தபாதல த்பாதும். ஆனபால ந்தபா்ரச்சி 
யபாக க்்ப்ிடிக்க தவணடும். அப்டி 
நசய்து வ்ந்தபால ெீஙகதள அ்தன ்ல்ன 
கணகூ்பாக கணடு நகபாள்வீரகள். அ்திக ் பான 
்ல்ன அ்்வீரகள். உ்ற ்யிறசியின 
்லன ்டிப்டியபாக ந்தபாியவரும்த்பாது 
உஙகளுக்கு அது ந்பாிய ஒரு உததவக்பாக 
வபாழவில அ்்யும். அ்்த விடுவ்தறகு 
உஙகளுக்கு உள்ளம் இ்ம் நகபாடுக்கபாது.

உ்ற்யிறசியின ென்்கள் ஆவன:

1. ்ன்திறகு புததுணரச்சியும் ்கிழச்சியும் 
ஏற்டுததுகி�து.

2 .  உ்ல ெ ி்�்யக் கு்�ப்்தறகு 
ஏதுவபாக அ்்கி�து.

3 .  உ ் ் ல  த ெ பா ய் க ள்  அ ண ் பா ் ல 
்பாதுகபாக்கி�து. (தெபாய் எ்திரபபு சக்்தி 
கூடுகி�து)

4. உ்லுக்கு அை்கயும் ந்பாலி்வயும் 
்தருகி�து.

5. கட்டுக்தகபாப்பான உ்்ல ்வத்திருப 
்்தறகு உ்தவுகி�து.

6. த்த்வயற� நகபாழுபபுப ்டிவுக்ள 
ெீக்குகி�து.

7. சரக்க்ர வியபா்தி, உயர குரு்தி அமுக்கம் 

   

Dr  
 - 
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த்பான�வற்� கட்டுப்பாட்டிறகுள் 
நகபாணடுவருகி�து.

8. சுவபாசச் சீரபாக்கம், கைிவு நவளிதயற�ம் 
என்ன ஒழுஙகபாக ெ்்ந்றுகின�ன.

9. ்ன அழுத்தம் ெீஙகி ் னம் தலசபாகி�து. 
சபா்ந்த்பான ்னெி்ல உருவபாகி�து.

10. உறு்தியபான ்த்சக் கட்டும் எலும் ி்ன 
வலி்்யும் த்ணப்டுகி�து. அவற�ின 
தச்தத்்தக் கு்�தது ஆஸ்டிதயபா 
த்பாதரபாசிஸ் தெபா்யயும் ்தடுக்கி�து.

11. உ்லின ஒவநவபாரு நசலலினதும் 
நசயல்தி�்ன அ்திகபாிததுச் சுறுசுறுப 
்்்யச் நசய்கி�து. இரத்த ஓட்்ம் 
சீ ர பா க ி � து .  இ ்த ன பா ல  ஒ வ ந வ பா ரு 
்னி்தனினதும் ஆற�ல த்ம்்டுகி�து.

12. மூ்ளயின நசயல்தி�ன அ்திகபாிக்கி�து.
13. ெபாட்்ட்் தெபாய்கள் கட்டுப்பாட்டுக்குள் 

வருகி�து.அ்தன வீபாியம் கு்�கி�து.
14. ெி்�வபான தூக்கம் கி்்க்கி�து.
15. சரு்த்திறகபான ்பாதுகபாபபும் அைகும் 

கி்்க்கி�து.
16. ஞபா்க சக்்தி அ்திகபாிக்கி�து.
17. உ்லுறு்தி த்ணப்டுகி�து

18. உணணும் உணவுகள் சபாியபாகச் நசபாி 
்பானம் அ்்கி�து.

19. ஆயுள் அ்திகபாிக்கி�து.

 இப்டி அ்தன எணணற� ்யன 
க்ள அடுக்கிக் நகபாணத் த்பாகலபாம். 
ஆ்கயபால அ்னவரும் உ்ற்யிறசி் ய 
த்றநகபாணடு ஆதரபாக்கிய்பாக வபாழவ்தில 
கவனம் நசலுததுதவபாம். ்திட்்்ிட்்பால 
எதுவும் சபாத்தியத்.்கிழச்சிதய வபாழக்்க 
யின மு்தலபான கு�ிக்தகபாள்.அ்ந்த ்கிழச்சி 
யபான வபாழக்்க்ய அ்்்நது நகபாள்வ்தறகு 
ஆதரபாக்கிய்பான உ்ல அவசியம். அ்்தப 
ந்றறுக் நகபாள்வ்தறகபாக உ்ற ்யிறசி 
க்ளச் நசய்தவபாம். உனன்த்பான வபாழக்்க 
வபாழதவபாம். தெபாய்கள் இலலபா்த ெிம்்்தியபான 
வபாழக்்க்ய அனு்விபத்பாம்.

 ‘’வி்சயுறு ்்ந்தி்னப த்பால 
உள்ளம் த்விய்டி நசலலும் உ்ல 
தகட்த்ன’’ என� ்பார்தியபாபாின கூறறுக்கு 
இணஙக வபாழதவபாம்.

n
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பூத்தமு்த்  தாமதரயில   பூசும்  மதிநயைிலில
்்ாத்த  அனிச்�யிதழ்ப்  புன்னத்யில – மாத்தமி்ை
நெஞ்�ம்  ெிதறநதாய்  இரநவேலலாம்  உன்ெிதனவேில
தஞ்�ம்  புகுந்தன்  தவேித்து !

நமாடைவேிழ்ந  பூமர்ம  நமாய்க்கும்  வேிைிவேணதைக்
்டைவேிைா  ந்ாஙத்க்குள்  ்டடிதவேத்த – ்றப்்ம
படைத்    தை்்உன்  பார்தவேக்   ்டிபணிந்தன்
எடைத்தில  ந்ாலலுவே்தா  ெின்று !

பாநரன்னும்  பூம்பருவேம்  பக்்ம்வோ  நவேன்னுமிதழ்
்தநரன்னும்  ்மனிதழு  நவேன்றுதரக்்ச் – �ீநரன்னும்
ொணம்  இதையில  ததல்வேிழ்க்்  ்வே்ின்்றன்
்ாமன்    ்தணமலரால    ்ாண !

்ச்த�  ெ்ிலமூடிக்  ்ாணும்  வேிைியீர்த்்த
இச்த�  நபரு்  இதையத�த்தாய் – ெச்�ிமனம்
அன்ன  ெதைபின்்ன  அன்பு  குதைபிடித்்தன்
என்தனக்   குதைவோ்த்    ததத்து !

்ணணின்  இதமக்குள்்ள  ்ாதறபூ  உன்மு்த்தத
தணணீருள்  மீனா்க்  ்ாத்ததனால – மணணில
குருைாய்  ெைக்்ின்்றன்  துள்ளும்பூ  மா்ன
திறநதாலெீ  ்பாயிடுவோய்  என்று !

்ணதிறநத   ்பா்த  வேரும்்னவு  ொய்ி்ய
என்னிதய  ஏக்்த்தத  எணணிப்பார் – உன்மீது
வீசுமிளங  ்ாறறுவேநது  படைாலும்  என்்மனி
தீசுமநது   ்பாவேதுதான்  ஏன் !

�நதனத்  ்தன்்ல�ம்  �ாயாத  ்்ாபுரத்தத
முநதாதன  ்ம்த்தால  மூடிவேரும் – சுநதரி்ய
ஆலய  வோ�லில  அன்பிற்ாய்  ஏஙகும்என்
்்ாலத்தில  ெலலருதளக்  கூடடு !

  
பதாவலர  கரு்றலத்்்மிைதாைன்
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ொதம்  இயறறும்உன்  ொநமாைி  ந�ால்்டைால
ஓதமுறு  நதன்றலுக்்்  ்பாததவேரும் – �ீத
ெிலநவோளியும்  ந�ாக்்ிவேிழும் ;  ெித்தில்ம  ்ாதல
ெிலவுநமாைி  ொன்வோைச்  ந�ப்பு !

்ாதலக்  ்திர்ந�ம்தம  ்ணணில  எடுத்துன்றன்
மாதலப்  பிதறநுதலில  நபாடடிடு்வேன் – ்்ாததயுன்
்ார்குைலின்  மீதினி்ல  ெட�த்  திரப்பூதவே
பார்வேியக்்  தவேப்்பன்  பறித்து !

வீடைரு்ில  வேநத்பாது  வோயிற  படிெின்்ற
பாடடிதைில  ெீந�ான்ன  பாகுநமாைி – ்்டைந�வேி
இன்பத்தத  ்வேறநறாலி்ள்  ஈர்த்திைாமல  த்நபாத்தி
ெின்்றன்  ெிதனவேில  ெிதனத்து !

பாதம்  நபயர்க்கும்உன்  பாஙகுததனப்  பார்த்துவேிடைால
்வேத  முனிவேருக்கும்  ஆத�வேரும் – ்ாதல
ரதியாதளக்  ்ாமனு்ம  த்வேிடுவோன் ;  வீடடுப்
படியிறங்ி  வோராமற  பார் !

ந�நதூர  மாதலயி்ல  �ித்திர்ம  ெீெைநதால
நவேநதுரு்ி  மாலும்  ்தணநதாடுப்பான் – இநதிதரயின்
்ண�ிவேப்பில  �ாம்பலா்வோம் ;  ்ணமணி்ய  ொமிதணய
என்பார்தவேக்  குள்்ள  இரு !

பார்தவேயி்ல  மின்�ாரம்  பாய்ச்சு்ின்ற  பூச்�ர்ம
ஊர்�னங்ள்  நமச்சு்ின்ற  அச்�ாரம் – தார்�ரமாய்
ொன்சூடடித்  தநதிடு்வேன்  ொள்மல்ர  தா்த்ததத்
்தன்ஊறறித்  தீர்க்்வோ  இன்று !

தங்்ம  உன்தனவேர  தட�தண  வோங்ாமல
மங்லொண  இடடு  ம்ிழ்வேிப்்பன் – இஙகுலவும்
எம்மதம்  ஆனாலும்  என்னுைலின்  பாதிெீ்ய
�ம்மதம்  உன்ொவோல  தா !

வேிணமீன்்ள்  புள்ளியிடும்  வோனவேில்லா  ்்ாலமிடும்
நவேணணிலவும்  ஆதவேனும்  ்தாரண – ்றப்ங்ீழ்
குத்து  வேிளக்்ாய்  ஒளிகூடடும் ;  என்னவேளாய்
இத்ததரயில  ெீயாகும்  ்பாது !
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 ‘‘வச்நத!  வச்நத!’’ எனறு மு்தலபாளி 
அ்ைக்கும் குரல தகட்டு ஓடி வ்ந்தபான 
வச்நத. ‘‘அ்ந்த த்்ச்யச் சுத்தம் ்ணணு 
சபாப்ிட்் இ்ல இருக்கு ்பாரு’’  என�பார 
அ்ந்த உணவகத்்த ெ்தது்வர. ‘‘இத்தபா 
சுத்தம் நசய்யுதரன அணதண’’ எனறு 
நசபாலலி   த்்ச்ய சுத்தம் நசய்்தபான வச்நத. 

 இரணடு வரு்்பாக அ்ந்த உணவ 
கத்தில தவ்ல நசய்கி�பான வச்நத. 12 
-ஆவ்தில ெலல ்்திபந்ண ந்ற�வன 
வறு்்யின கபாரண்பாக கலலூபாி ்டிக்க 
இயலபா்ல தவ்லக்கு வ்நதுவிட்்பான. 

 சரவர தவ்ல்தபான அவனு்்யது 
என�பாலும் அ்னதது தவ்லக்ளயும் 
இழுததுப த்பாட்டு நசய்வபான.  டீ ் பாஸ்்ர 
இலலபா்த தெரத்தில டீ த்பாடுவது சப்பாத்தி 
நசய்வதுனு எலலபா தவ்லயும் அததுப்டி 
அவனுக்கு.

 நவறும் 12 வது ்டிச்ச வச்நதக்கு 
தவறு எஙகும் தவ்ல கி்்க்கவில்ல. 
இஙக ்தபான கி்்த்தது . மூணு தவ்லயும் 
சபாப்பாடு கி்்ச்சிடும். இரவு தவ்ல 
முடிஞசி வீட்டுக்கு த்பாகும் த்பாது ்ீ்ந்த 
உ ண வு க ் ள  எ டு த து ச்  ந ச ல வ பா ன .  
அவதனபா் அம்்பா ்றறும் அக்கபாவின 
்சி த்பாக்க.

 அவதனபா் 5000 ரூ்பாய் சம்்ளம் 
அம்்பாவுக்கு ்ரு்நது வபாஙகவும் வீட்டு 
வபா்்கக்குத் சபாியபா இருக்கு.  ந்யர 
்ட்டுத்  வச்நத  வபாழக்்கயில வச்ந்தத்்த 
கபாண்லனு நெபா்நதுக்குவபான. 

 இரவு தவ்ல முடி்நது வீட்டுக்கு 

கிளம்்ினபான வச்நத. சபாம்்பார குரு்பா 
எலலபாம் சபாியபாயிட்டு நவறும் இட்லி 
சப்பாத்தி ்தபான இரு்ந்தது அ்ந்த தெரத்தில 
ஒரு கபார வ்நது ெின�து அவஙக க்் 
வபாசலில.

 க்் மூடிடும் தெரத்தில சபாப்ி் 
வ்ந்தபா எனன நசய்ய முடியும்னு வ்ந்த 
வரகளி்ம் மு்தலபாளியின த்சிக்நகபாணடி 
ரு்ந்தபார. இ்்த கவனித்த வச்நத அருகில 
நசனறு ஒரு ெி்ி்ம் அணதண இஙக 
வபாஙகனு மு்தலபாளியி்ம் த்சினபான . 
்ி�கு அவரகளி்ம் நசனறு நகபாஞசம் 
தெரம் ந்பாறுஙக உஙகளுக்கு சபாப்பாடு 
எடுதது வதரனு உள்தள த்பானபான. 

 இட்லி்ய  ந்பாடி,  ெலநலணநணய் 
தசரதது  ந்பாடி இட்லி நசய்்தபான.  நவங 
கபாயம் ,்தக்கபாளி, ்சபாலபா ந்பாடி தசரதது 
சப்பாத்தி்ய நகபாதது புதரபாட்்பா த்பால 
நசய்து எடுதது வ்ந்தபான. ் சிதயபா் இரு்ந்த 
மூவரும் ெலலபா ருசிதது சபாப்ிட்்னர. 

 கிளம்பும் தெரத்தில அவரகளில 
ஒருவர சறறு வய்தபான ெ்ர அருகில வ்ந்தபார. 
வச்நத ்க்ய ்ிடிதது ென�ி கூ�ினபார. 
அவருக்கு சக்க்ர தெபாய் இருப்்தபால 
தெரத்திறகு சபாப்ி் தவணடும் ஆனபால 
இனறு தெரம் ஆன்தபால எஙகும் சபாப்பாடு 
கி்்க்க வில்ல .உ்ல ்லகீன்பான  
ச்யத்தில வச்நத  நசய்்த உ்தவிக்கு ென�ி 
ந்தபாிவித்தபார. 

 உ்தவிக்கு ென�ியபாக 500 ரூ்பாய் 
்ணம் நகபாடுத்தபார. வச்நத அ்்த வபாஙக 
்றுத்தபான ‘‘்தப்பா எடுததுக்கபா்திஙக ஐயபா 
ெபான நசய்யும் தவ்லக்கு மு்தலபாளி 
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சம்்ளம் ்தருகி�பார எனக்கு இ்ந்த ்ணம் 
தவண்பாம்’’ என ்றுத்தபான . 

 வச்நத்தின இச்நசயலபால ஆச்சபாியம் 
அ்்்ந்த அ்ந்த ெ்ர சறறு தயபாசித்தபார. 
‘‘்தம்்ி ெீ எனதனபா் வ்நது தவ்ல 
்பாக்கு�ியபா?   ்திரு்ணத்தின தவ்லக்ள 
க வ ன ி க் கு ம்  ந வ ட் டி ங  ் ி ள பா ன ர ஸ் 
ெிறுவனத்தின இயக்குனர ெபான எனக்கு 
இப் உ்தவிக்கு ஒரு ெம்்க்பான ஆள் 
த்த்வ,  ெீ வபாியபானு’’சட்ந்னறு தகட்்பார 
.  
 இ்்த எ்திர்பாரக்கபா்த வச்நத த்ச 
முடியபா்ல ்திக்கி ெின�பான. அவரகள் 
த்ச ிய்்த கவனிதது நகபாணடிரு்ந்த 
அவதனபா் மு்தலபாளி.  ‘‘எனன வச்நத 
தயபாசிக்கி� வதரனு நசபாலலு.     எனக்கு 
இவதரபா் ெிறுவனத்்த ் த்தி ந்தபாியும். ெம்் 
ஊரு ்ண்ணயபார வீட்டு ்திரு்ணத்்த 
இவஙக்தபான நசய்்தபாஙக. தயபாசிக்கபா் 
முடிவு எடு.  எவவளவு ெபாள் ்தபான இஙக 
த்்ச ந்தபா்்ச்சிட்டு இருப், அக்கபா 
்திரு்ணம், உனதனபா் எ்திரகபாலத்்த 
ெி்னச்சு ்பாருனு’’ நசபானனபார. 

 ‘‘உனதனபா் மு்தலபாளிதய நசபால 
லிட்்பாரு அபபு�ம் ஏன தயபாசிக்கி�?  
இப்தவ என கூ் வபா, ெபா்ளக்கு ஒரு 
அரசியல ்ிரமுகர வீட்டு ்திரு்ணம்.  
ெீ வ்ந்தபா எனக்கு நரபாம்் உ்தவியபாக 
இ ரு க் கு ம் .  இ ்ந ்த  வ பா ர த ்த ி த ல  ஐ ்ந து 
்திரு்ணஙகள் இருக்கு , முன்ண்பா  5000 
ரூ்பாய் ்ததரன உன வீட்டில குடுத்திட்டு 
வபானு»  கூப்ிட்்பார அ்ந்த ெ்ர. 

 வச்நததும் அவரகள் நசபாலவ்்த 
தகட்டு வீட்டுக்கு நசனறு அம்்பாவி்ம் 
ெ்்ந்த்்த நசபாலலி ்ணத்்த ்த்நது 
விட்டு பு�ப்ட்்பான. ்திரு்ண ்ண்்ம் 
நெருஙகியதும் வைி நெடுகிலும் த்னரகள் 
் வ க் க ப  ் ட் டி ரு ்ந ்த ் ்த  ் பா ர த து 
நகபாணத் வ்ந்தபான .  ஒரு இ்த்தில எழு்தி 
இரு்ந்த்்த ்பாரத்தவன ்கிழச்சியபால 
்னம் ் கிழ்ந்தபான. வச்நத்தத் வருக எனறு 
எழு்தியிரு்ந்தது. அனறு மு்தல வச்ந்தின 
வபாழவில வச்ந்தம் வீசத ந்தபா்ஙகியது.
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One reason people resist change is because they focus on what they have to give up 
instead of what they have to gain – Rick Godwin

தனக்கு என்ன  ெலன் ்ிதைக்கும் என்று பார்ப்பதத வேிடடும் தான் எதத இைக்் 

்வேணடியிருக்கும் என்று பார்ப்பதா்ல்ய மாறறம் பலருக்கும் �ிரமமானதா் 

இருக்்ிறது - ரிக் ்ாடவேின்

Dr. 



 இ்ந்த சூைல ்பா�ினபால ்தபாதன 
எனனபால ்கிழச்சியபாக இருக்க முடியும். 
இப்டி,  எ்ந்த சூைலில இரு்ந்தபாலும் 
அ்ந்த சூைதல ்தன ்கிழச்சியின்்க்கு 
கபாரணம், அது ்பா�ினபால ்தபான ்தனனபால 
்கிழச்சியபாக இருக்க முடியும் எனத� 
்லரும் எணணுகி�பாரகள். 
 ்பாற�ம் ெிச்சயம் அவசிய்பானது 
்தபான. ்பாற�ம் ஒனத� ்பா�பா்தது. ்பா�ிக் 
ந க பா ண த ்  இ ரு க் கு ம்  இ ்ந ்த  உ ல க ி ல 
் பா ற � ம்  மு ன த ன ற � த ் .  ஆ ன பா ல 
உ ங க ள்  சூ ை ல  ் பா �  த வ ண டு ந ் ன 
ெீஙகள் ்கிழச்சி்ய ்தள்ளிப த்பாட்டு 
நகபாணடிருக்கின� அத்த தெரத்தில, 
உஙக்ள ெீஙகள் ்பாற�ிக் நகபாண்பால 
்கிழச்சியும் உஙகள் வசப்டும். உஙகள் 
சூைலும் ்பாறும். 
 Be the change that you wish to 
see in the world-Mahathma Gandhi. 
Doing the same thing and expecting diffe-
rent result is insane - Einstein. உஙகள் 
உலகம் எப்டி ்பா� தவணடும் எனறு 
ெி்னக்கி�ீரகதளபா அ்ந்த ்பாற�த்்த 
மு்தலில உஙகளி்ம் நசயல்டுததுஙகள் 
எனறு ் கபாத்பா கபா்ந்தியும், எ்ந்த ் பாற�மும் 
இலலபா்ல ஒதர ்பா்திபாி விஷயஙக்ள 
நசய்து நகபாணடு இரு்நது நகபாணடு தவறு 

பாிசலட் வர தவணடும் எனறு ெி்னப்து 
முட்்பாள்்தனம் எனறு, ஐனஸ்டீனும் 
கூறுவது ் பாற�த் முனதனற�ம் என்்்த 
நசபாலவத்தபாடு அது எஙகிரு்நது எை 
தவணடும் என்்்தயும் ்ிக ந்தளிவபாக 
நசபாலலுகி�து. 
 கூ ண டு க்  க ி ள ி க ளு க் கு  ் � க் க 
ெி் னப்த்த ்பாவம் எனறு த்தபானறுகி�து 
எனகி�பார அநலயபானதரபா தயபாட்த�பாவஸ்கி 
(Alejandro Jodrowsky)  அவர நசபாலவது 
த்பால, எப்டி கூணடுக்குள்தளதய ி்�்நது 
கூணடிதலதய வளரும் ்�்வ அ்்ததய 
்தனது வபாழக்்கச் சூைல எனறு ெம்்ிக் 
நகபாணடிருக்குத்பா அது த்பாலதவ ெீஙகள் 
உஙகள் ்தகு்தி ்தி�்்்ய அ�ியபா்ல  
ெீஙகள் ெி் னத்தபால எ்ந்த சூைலும் ்பாறும் 
என்்த�ியபா்ல ந்ரும்்பாலும் ் கிழச்சியறறு 
்தவிக்கி�ீரகள்.
 நவளியில ஒரு ்ர்நது விபா ி்ந்த 
எல்லயற� வபானம் ெீஙகள் சி�குகள் 
விபாிப்்தறதக கபாத்திருக்கி�து என்்்த 
ெீஙகள் ்ல தெரம் அ�ி்ந்திரு்ந்தபாலும், 
ெீஙகள் ் பா� ெி்னக்கும் த்பாது ் ்்்பபும் 
்யமும் ்்தட்்மும் உஙகளுக்கு ஏற்ட்டு 
ெீஙகள் ்பா� முடியபா்ல, இ்ந்த சூைல ்பா�ி 
வி்பா்தபா என ்தவிப்்தறகு மு்தன்்யபான 
க பா ர ண ம்  உ ங க ளு க் கு ள்  இ ரு க் கு ம் 
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்பாதுகபாபபு ந்க்கபானிஸைம் Homeostasis. 
 ்பா�ிவரும் இயற்க சூைலுக்தகற் 
்னி்தன முழு்்யபாக ்பா�ி வி்க்கூ்பாது 
என்்தபாக உஙகள் ஜீனில இருக்கும் 
இ்ந்த Homeostsis எ்ந்த ஒரு ்பாற�த்்த 
ெீஙகள் எடுக்கும் த்பாதும் உஙகளுக்குள் 
எச்சபாிக்்க ்ணி அடிக்கும். உஙகள் 
்னசு உ்தன அலரட்்பாகி ்பாற�ததுக்கு 
எ்திரபாக த்பாரபா்த ்தயபாரபாகி விடும். இ்ந்த 
தைபா்ிதயபாஸ்த்ஸிஸ் உஙகளுக்கு 
்பாற�ம் எவவளவு முனதனற�த்்த ்தரும். 
அது எத்த்ன வபாய்பபுக்ள நகபாணடு 
வரலபாம், அது ெலல்தபா நகட்்்தபா எனறு 
எ்்தயும் அலசி ஆரபாய்தலதய எலலபா 
்பாற�த்திறகும் ்த்் த்பாடும். உஙகளுக்கு 
்ைக்க்பான விஷயஙகள் ்தபான சபாி எனனும் 
எணணத்்த ் ன்திறகு நகபாடுக்கும். அ்்த 
விட்டு  நவளியில வர ்னம் ்றுக்கும். 
ஒருவி்த்பான ்யம் ்ன்தில ஏற்டும். 
இ ் வ  அ ் ன த ்த ி ற கு ம்  ‘ ெ பா ம்  ெ ் து 
Comfort Zone க்குள் ் பாதுகபாப்பாக இரு்நது 
நகபாள்தவபாம், ந்தபாியபா்த த்தவ்்த்ய வி் 
ந்தபாி்ந்த ்ிசபாதச த்ல’ எனறு ெி்னக்கும் 
்பாதுகபாபபு உணரவு்தபான கபாரணம்.
 உண்்யில இ்ந்த தைபா்ிதயபா 
ஸ்த்ஸிஸ் ்தரும் எத்பாஷனலபான உணர 
வுகள் தவணடுவது, உஙகள் மூ்ள ்தரும் 
லபாஜிக்கபான ்்திலும் உஙகளு்்ய 
விைிபபுணரச்சியும் ்ட்டுத். ெீஙகள் 
்பாற�த்திறகு ்தயபார எனறு அ�ியும் த்பாது 
உஙகளுக்குள் தைபா்ிதயபாஸ்த்ஸிஸ் 
ஏற்டுததும் ஃ்ிஸியலபாஜிக்கல ்பாற�ம் 
உஙக்ள ெீஙகள் தவணடும் ் பாற�த்திறகு 
்தயபார நசய்து விடும். 
 உ்தபாரண்பாக, ெீ உன comfort 
zone ல இரு்நது நவளிவரப த்பாகி�பாயபா 
என தைபா்ிதயபாஸ்த்ஸிஸ் உஙகளுக்கு 
எச்சபாிக்்க விடுக்கும்த்பாது அது comfort 
zone அலல உண்்யில Habit Zone ்தபான 
எனறு விைிபபுணரச்சி ்தர நசபாலகி�து 
்னஇயல. 
 ஒ ரு  வ ி ஷ ய ம்  உ ங க ளு க் கு 
்ைக்க்பாகி இருப்்தபால ்ட்டுத் அ்்த 
நசய்வது உஙகளுக்கு சுல்்பாகவும் 
அ்்த விட்டும் ்பாறுவது உஙகளுக்கு 
கடின்பான்தபாகவும் இருக்கி�து. உஙகள் 

மூ்ளயில இருக்கும் ‘neural motorways’ 
்ைகிய விஷயஙக்ள சுல்்பாக்கி ்தருவது 
்ன ெீஙகள் விரும்்ி நசய்யக் கூடிய பு்திய 
்பாற�ஙக்ளயும் சுல்்பாக்கி ்த்நது விடும். 
 க்லவபாழ ்ீனகளில ்தனக்நகன 
்ிரததயக தவலயு ்வத்திருக்கும் lobs-
ter ்ர ்லரும் ்பாரத்திருபபீரகள். ்ிக 
ந்ன்்யபான அ்ந்த ்ீ்ன சுற�ி 
்பாதுகபாப்பாக ்ிக கடின்பான shell 
இருக்கும். ்தபான ந்ன்்யபாக இரு்ந்தபாலும் 
்த ன ் ன  சு ற � ி  இ ரு க் கு ம்  ந ஷ ல லி ன 
்பாதுகபாப்ில லபாஃபஸ்்ரும் comfor-
table ஆக உலபாவரும். ஆனபால வளரும் 
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்்�யபாக இ்்த இனி நசய்யக் கூ்பாது 
என்்தபாக நசபாலகி�ீரகளபா எனறு கவனி 
யுஙகள். things that resist will persist 
இனித்ல ெபான இ்்த நசய்யக் கூ்பாது 
எனறு ெீஙகள் எ்திர்்�யபாக ெி்னதது, 
ெீ இ்்த நசய்யபாத்த எனறு உஙகள் 
்ன்தி்ம் Impose ் ணணும்த்பாது உஙகள் 
neurological system அ்ந்த அழுத்தம் ்தபாஙக 
முடியபா்ல அ்தறகு எ்திரபாக நசயல்டும். 
உ்தபாரண்பாக, அலுவலகத்திதலபா அலலது 
வீட்டிதலபா உஙக்ள convince ்ண 
ணபா்ல compel ்ணணி எ்்தயபாவது 
நசய்ய நசபாலலும்த்பாது உஙகளுக்கு 
அ்்த நசய்வது கடின்பாக இருக்கும் அத்த 
தெரம் உஙகளி்ம் அ்்த convincing 
கபாக நசபாலலும் த்பாது அது உஙகளுக்கு 
இலகுவபாக இருக்கும். 
 உஙகளபால ஒன�ிலிரு்நது ்றந�பான 
�ிறகு எளி்தபாக ்பா� முடியபா்த்தறகு இன 
நனபாரு மு்தன்்யபான கபாரணம் ்பா�க் 
கூடிய ஒன�ின ென்்கள் உஙகளுக்கு 
சபாியபாகத ந்தபாியபா்ல இருக்கும் த்பாது. 
அ்ந்த unknown fear இபந்பாழுது இருப்்்த 
வி் எதுவும் ந்பாிய ்ிரச்்ன பு்திய 
்பாற�த்தில இரு்நதுவிடுத்பா, அ்தறகு 
இ்்ததய ச்பாளிததுக் நகபாணடு இரு்நது 
வி்லபாத் எனறு ெ ி்னப்து்தபான. 
அட்லீஸ்ட் இ்தில உள்ள சஙக்ஙகள் ்ைகி 
விட்்து எனறு ெி் னததுக் நகபாள்கி�ீரகள். 
அது முழு்்யபான ்னத்தபாடு உஙக்ள 
்பா�வி் பா்ல ்தடுக்கி�து. அ்தனபால்தபான 
உஙகளுக்குள் ்பா�வும் தவணடும் ஆனபால 
்பா�வும் முடியவில்லதய எனகி� ்ன 
அழுத்தத்்த ஏற்டுத்தி ் கிழச்சியறறு ்தவிக்க 
நசய்கி�து. எ்ந்த ஒரு விஷயமும் உறுத்தலபாக 
இருக்கும்த்பாது  இது ்பா� தவணடிய 
அலலது ்பாற� தவணடிய ஒனறு எனறு 
ெீஙகள் புபாி்நது நகபாள்ளும்த்பாது ்ீணடும் 
லபாபஸ்்்ர ெி் னததுக் நகபாள்ளுஙகள்.
 லபாபஸ்்பாின ஓடு த்பால ெபாமும் 
வளர வளர ெ்து Comfort Zone ம் 
பு்திய்தபாக வடிவ்்க்கப ்டும் என்்்த 
்ட்டும் ெ்து ஆழ்ன்தில வி்்ததது 
விட்்பால எ்ந்த ்பாற�மும் ெ்க்கு ்கிழச்சி 
்தரக் கூடிய முனதனற�்பாகதவ அ்்யும்.

n

்தன்் வபாய்்ந்த லபாஃபஸ்்ர நகபாஞசம் 
வளர ஆரம்்ித்த உ்தன கடின்பான 
நஷல்ல ்தபாணடி வளர முடியபா்ல 
்திண�த ந்தபா்ஙகி விடும். உறுததும் 
அ்ந்த சூைலுக்கு ்ைகிக் நகபாணடு ்தன்ன 
சுருக்கி வபாை ெி்னக்கபா்த லபாபஸ்்ர 
உ்தன ்பா்�க்கடியில ஒதுஙகி ்ற� 
்ீனகள் ்தன்ன நெருஙக முடியபா்தவபாறு 
்தறகபாததுக் நகபாணடு ்தன்ன உறுததும் 
நஷல்ல உ்்ததுக்நகபாணடு வளரத 
ந்தபா்ஙகி விடும். ஓர கு�ிப ி்ட்் அளவு 
வளர்ந்த உ்ன பு்திய நஷல அ்தன த்ல 
்ீணடும் உருவபாகும். இதுவும் சில ெபாட்களில 
உருத்த ந்தபா்ஙக  லபாஃபஸ்்ரக்கு ்தபான 
வளரகித�பாம் இது வ்ர ்தன்ன comfor-
table லபாக ் வத்திரு்ந்த நஷல்ல உ்்க்க 
தவணடிய ்தருணம் வ்நது விட்்து என்து 

ி்டி்் ்ீணடும் ்பா்�க்கடியில த்பாய் 
்ீணடும் ்தனனு்்ய நஷல்ல உ்்தது 
்ீணடும் வளரத ந்தபா்ஙகி  வ ிடும். 
இதுதவ சூைல ்பா�தவணடுத்ன எ்ந்த 
முயறசியும் எடுக்கபா்ல, ்தனது Comfort 
Zone க்குள்தளதய இருக்க லபாபஸ்்ர 
ெி் னத்திரு்ந்தபால எ்ந்த வளரச்சியு ி்லலபா்ல 
உறுததும் நஷலதலபாடு ்தனக்நகன எ்ந்த 
ஒரு ி்ரததயக தவலயு ி்லலபா்தல வபாழ்நது 
முடி்ந்திருக்கும். 
 உஙகளபால ஒன்� நசய்ய முடியபாது 
என்தும் இது இப்டித ்தபான என்தும் 
ஒரு learned belief ்தபான. அ்்த உஙகள் 
சூைலுக்தகற், கபாலத்திறதகற் update 
நசய்து நகபாணடு, ்பாற�த்்த அ�ிவின 
வளரச்சி எனறு எடுததுக் நகபாள்ளும் 
த்பாது ்பாறுவது இயல்பாகி�து. எப்டி 
அ்தறகு ெபான ்ைகிதனதனபா, அத்த  த்பால 
இ்தறகும் ்ைகிக் நகபாள்ள முடியும் எனறு 
ெி்னக்கும்த்பாது, ்பாற�த்்த எளி்தில 
நகபாணடு வ்நது வி்லபாம்.
 ்பாற�த்்த உண்்யில விரும்பு 
்வரகளுக்கு ்பாறுவ்தறகு ஒரு நெபாடி 
த்பாதும். அது உஙகள் எணணஙக்ள 
சபார்ந்தது எனகி�து ஆழ்னஇயல. 
ெீஙகள் உஙகள் ் னசி்ம்  convincing கபாக 
தெர்்�யபாக, ஒன்�  நசய்ய தவணடும் 
எனறும், ஏன அ்்த நசய்ய தவணடும் 
எனறும் நசபாலகி�ீரகளபா அலலது எ்திர 
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ஒப்பதன்ள் பூணாத புன்னத்

ஓரவேஞ்�தன ெிதனயாத உள்ளம்

உயிருக்குள் உணர்வோய் ்ாதல

உதடைளவு உறவோைாத உறவு்ள்

அறிவுத் தா்ம் தீர்க்கும் ்லவேி

ஆனநதத் ்தன்கூைாய் குடும்பம்

�ிநததன ஊறநறடுக்் 

�ிறநத புத்த்ம்

பதைப்பு்ள் பரிணமிக்் 

்தலக்கூைங்ள்

ஆைி சூழ்நத ்பாதும் 

தளராத ெம்பிக்த்

ஆவேி ்�ார்நது அமரும் ்பாது 

அதணத்து ஆறுதல கூறும் ெடபு

அவேலம் ்ெரும் ்பாது 

தடடிக் ்்டகும் வேலலதம

அன்தனத் தமிதை ொளும் பயில 

தமிைாலயம்

சுயெலமிலலாத அர�ியல

சூழ்ச்�ி்ள் சூைாத �மூ்ெிதல

ஆணவேமிலலாமல அன்பு பாராடடும் 

அணதை ொடு்ள்

இனம்,நமாைி,ொடு ்ைநத 

மனித ஒறறுதம

தன்மானத்்தாடு ்பாராடி உதிரத்தால 

உணர்வு வேிததயிடை

எம் தமிழ் உறவு்ளுக்கு 

தாமதமிலலாத தாய் உரிதம

வேறுதமதய ஒைிக்கும் 

வேள்ளல தன்தம

்த�த்தின் உயிர்ொடி்ளாம் 

ெதிெீர் இதணப்பு

நதய்வீ்ம் ்ாணும் 

நதளிநத ெலலறிவு

தரணி முழுவேதும் ெிதறயும் 

தனிமனித ஒழுக்்ம்

இத்ததனயும் தாணடி 

இன்னமும் ெீள்்ிறது

ெலல்தார் படடியல 

ொளும் ொளும்

வோழ்க்த் �ாதலயில ெின்று

யா�்ம் ்்ட்ி்றன்...

வேரம் ஒன்று தநதுவேிடு 

தமிைன்தன்ய...!!!

            -  
              மணலூர்்படதை
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கூைதாங்கல்
l

ெீர்ெ்ங்ள் ்ிள்ளிதவேத்த மதலயின் பிஞ்சு

நெடுவேயதின் ததல்தாறகும் வேழுக்த்ப் பாதத!

�ீர்ெதியின் உருடைலுக்குப் பயநது ஆைச்

�ிதறயமர்நத குத்க்்தவு! ்ாலத் ்தரின்

்வேர்ச்ந�ாலலாய்த் ்தன்நமழுகும் அை்ின் கூடு!

வேிரல்ரத் எழுதிதவேத்த அனுப வேத்தின்

்தர்த்தைங்ள்! மதலக்்ரடு  முரடி ைநது

நதளிெீரில மு்ம்்ாடடும்  கூைாங  ்ற்ள்!

l

்லெீச்�ல பை்வேநத அருவேிப் பாதற!

்தரநயாதுங்ிக் ்ிைக்்ின்ற ெதியின் முடதை!

ந�ாலவீச்�ில �ிக்்ாத பருக்த்ச் ்�ாறு!

சுைரறிதவே அதை்ாக்கும் ஞானக் கூரு!

�ிலலு்தள உதிர்த்நதழுநத �ிதலயின் நுடபம்!

�ிறபியுளி  இலலாமல  ந�ய்த �ிறபம்!

நவேலலு்ின்ற ்தலவேடிவேம்!ஆனால ஏ்னா

நவேடடியா்க் ்ிைக்்ிறது கூைாங ்லலாய்!

l

மதலயுதைத்த  நவேடிமருநது ்ம்ப் பஞ்சு

மணித்து்ளாய்க் ்டடிதவேத்த மணலின் ்்ாடதை!

அதலொவேில புரணநைழுநத தீப்பி ைம்பின்

அடிொதளக் ்ீைடியாய் ெதிதயக் ்ாடடும்

வேிதலயிலலா வேரலாறு! ெதியுள் ளஙத்!

வேிருநதுவேர ்வேறபதி்ல முநதி ெின்று

ததல்ாடடும் ெதிநயான்றாய் ெம்வீட டுக்குள்!

ததலசுமப்பீர்! கூைாங்ல ெதியின் எச்�ம்!

l

துதரவே�நதரா�ன்
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 ்ிஸ்்ர விக்தனஷ் உஙகளுக்கு 
எனன ் ிரச்ச்னனனு ந்தபாியும். ெீஙக ெலல 
உண்வ சபாப்ிட்டு, ்ரு்நது ்பாத்தி்ர 
ஒழுஙகபா  சபாப்ிட்்பாலும் நகபாஞச கபாலத 
துக்கு ்தபான உஙகளபாதல ெலலபா வபாை  
முடியும், இப்டி இருக்கி� சூழெி்லயில  
்தினமும் ்ரு்நது, ்பாத்தி்ர ஒழுஙகபா 
சபாப்ி்பா் அளவுக்க்திக்பா ஒரு ெபா்ளக்கு 
இரு்துக்கு த்ல கபா்ி குடிக்கு�ீஙகதள?
 உஙகளுக்தக ெலலபா இருக்கபா? 
 உஙகளுக்கு வயிறறுபபுறறுதெபாய் 
இருக்குனனு ஏறகனதவ ந்தபாி்நதும் கூ் 
ெீஙக நசய்யு� கபாபாியத்தபால அ்ததனபா் 
வி்ளவுகள் உஙக உ்லுக்கு அ்திக 
தவ்த்ன்ய ்தரலபாம்.  உஙகதளபா் 
் ர ண  ெ பா ் ள  ெீ ங க த ள  வ ி ் ர வ பா 
த்தடிக்கிடு�ீஙக?
 ெீஙக எனன சினன குை்ந்்தயபா ?? 
 உஙக ெி் ல்்்ய புபாிஞசு அதுக் 
தகத்த்பா்திபாி ெ்்நதுக்தகபாஙக. எ்ந்த தெபாயபாளிக் 
கிட்்யும் ்ருததுவர ெபாஙக இது்பா்திபாி 
த்சியது கி் ்யபாது தெபாயபாளி கூ் 
வர�வஙககிட்் ்தபான இது ்பா்திபாியபான 
விஷயஙக்ள எலலபாம் ்க்குவ்பா நசபால 
தவபாம்.
 இ ப த ் பா ் ்த க் கு  உ ங க ளு க் கு 
யபாருத் இல்ல, ெீஙக ்தனியபா வ்ந்த 
கபாரணத்தபால ்தபான உஙககிட்் ஒரு 
த்்ிலி ்பாக்்ர என� மு்�யில ஒரு 
அக்க்�யில நசபாலலுத�ன ..
 ்ிஸ்்ர விக்தனஷ் உஙக உ்ல 
ெி்ல்் ெபாளுக்கு ெபாள் த்பாச்பா  
த்பாய்க்கிட்த் இருக்கு, எப்டி ்தபான 
இவவளவு வலி்ய ந்பாறுததுக்கிட்டு 
்ரு்நது, ்பாத்தி்ர எடுததுக்கபா் வபாழு�ீங 
கனனு எனக்தக ஆச்சரய்பா இருக்கு ...
 ப ளீ ஸ்  எ வ வ ள வு  சீ க் க ி ர ம் 
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ஆஸ்்ிட்்ல தசர முடியுத்பா தசர்ந்திடுஙக, 
ஏனனபா எ்ந்த ெி்ிசததுலயும் உஙகளுக்கு 
எது தவணும்னபாலும் ெ்க்கலபாம் ...
 ்ருததுவர குணதசகரன த்சிக் 
நகபாணடிருக்கும் த்பாத்த விக்தனஷ் 
தசபாில இரு்நது ்த்ர்ய தெபாக்கி ்யஙகி 
விழு்ந்தபான ..
 விக்தனஷ்... விக்தனஷ்...எனனபாச்சு?
 கணணு முைிச்சு ்பாருஙக...
 அவன கண விைிப்்தறகு ்்திலபாக 
க்்ந்த கபாலத்தில மூழகத ந்தபா்ஙகினபான.
 த்... ச்சி... கபாலஙகபாத்தபால குளிச் 
சிட்டு வ்ந்தவள இனநனபாரு ்த்வ குளிக்க 
வச்சிட்டிதய...
 குளிக்கி�துக்கு ஏணடி ந்பாண 
்பாட்டி அலுததுகி�?
 உனக்கு குளிக்க அலுப்பா இரு்ந்தபா, 
இ்ந்த ்பா்ன குளிக்க வக்கித�ணடி...
 ஏன என்ன குளிக்க ்வக்கித�ன 
எனகி� த்ரல ்திரும்், ்திரும்் குளிக்க 
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்வக்கி�துக்கபா?
 இ்ந்த புருஷதனபா் ஆ்ச்ய 
ஏணடி ெிரபா்சயபாக்கப ்பாரக்கி�?
 ஆ்ச்ய ெி்�தவத்தலபாம் ்பாமு, 
ஆனபா உன த்ரபா்ச்ய ெி்�தவத்த 
ெி்னச்சபா ெபான வருஷபா, வருஷம் முழுகபா் 
்தபான ஆவணும் ..
 அடி கள்ளி, ்பா்தனபா் ்்ணட் 
்திஙகிங-் க  அப்டிதய தகட்ச் புடிச்சிட்டிதய...
 சபாி . . .  சபா ி . . .  அந்தலலபாம் விடு, 
மு்தலல ்பா்னுக்கு ஒரு கிளபாஸ் ்ில்ர 
கபா்ி த்பாட்டு எடுத்திட்டு வபா...
 ச்சி... இப் ்தபாதன குடிச்ச, உனக்கு 
இனநனபாரு ்த்வ தகட்கு்தபா...
 அ்... ச்சீ... அ்ந்த ்ில்ர கபா்ி 
தகட்க்லடி... உண்்யிதலதய ஒரு 
கிளபாஸ் ்ில்ர கபா்ி த்பாட்டு எடுத்திட்டு 
வபா. 
 பூஙநகபாடி... என... பூவு... ் பா்னுக்கு 
சக்க்ர தூக்கலபா நரபாம்் ஸ்ட்ரபாஙகபா 
கபா்ி த்பாட்டு சீக்கிரம் நகபாணடு வபா...
 சபாிய்யபா... சபாிய்யபா... நகபாணடு 
வரத�ன. 
 சில ெி்ி்ஙகளுக்கு ்ி�கு...
 எ ன ன டி  ச க் க ் ர  தூ க் க ல பா 
தகட்த்ன... ஆனபா கபா்ியில சக்க்ர ஒரு 
த்ருக்கு கூ் இல்ல...

 உள�பா்தய்யபா, உனக்கபாக மூணு 
ஸ்பூன சக்க்ர த்பாட்த்ன, ெீ ந்பாய் 
நசபானனபாலும் நசபாலலுவ இரு ஒரு வபாய் 
குடிச்சு ்பாரத்திட்டு நசபாலலுத�ன 
 அவள் ஒரு சிப குடித்த அடுத்த 
வினபாடி ்ில்ர கபா்ி வபாசம் வீசும் 
பூஙநகபாடியின இ்தழ சு்வத்தபான விக்கி 
எனனும் விக்தனஷ்.
 ச்சீ . . .  ெீ  நரபாம்் த்பாசம்-ய்யபா  
எனறு உச்ச முத்தம் ந்ற� அடுத்த நெபாடி 
அவ்ன ்தள்ளி விட்டு நசன�பாள்.
 விக்தனஷுக்கு ்ில்ர கபா்ி்ய 
்ிடிப்்தறகு இனநனபாரு கபாரணம் கபா்ி 
முழுதும் பூஙநகபாடியின வபாசம் வீசி 
நகபாணத் இருக்கும்.
 ஊபாில கபா்த்ல ் ற�ி ஒரு ் ைந்பாைி 
உணடு ஆண சபாியபா இரு்ந்தபா ந்பாணணு 
சபாியபா இருக்க ்பாட்்பா, ந்பாணணு சபாியபா 
இரு்ந்தபா ஆண சபாியபா இருக்க ்பாட்்பான, 
நரணடு த்ரும் சபாியபா இரு்ந்தபா அபூரவம், 
அ்ந்த அபூரவஙகள் எலலபாம் ெ்க்கும் 
த்பாது சில தெரம் அ்ந்த இரக்கம்  இலலபா்த 
க்வுளுக்கு ்ிடிக்கபா்ல த்பாகும்.
 ஊர கண்ட்் விக்கியின கபா்தல 
்திரு்ணத்தில அ்ந்த க்வுளும் கண 
்வதது விட்்பார. ்ிரசவததுக்கபாக ்தன 
அம்்பா வீடு நசன� பூஙநகபாடி ் ிரசவத்தின 
த்பாது ஜனனி வ்நது இ�்நது விட்்பாள்.
 அனறு உ்்்நது த்பான விக்கி 
இதுவ்ர ்ன்தளவிலும், உ்லளவிலும் 
இரு்நது ்ீளதவ இல்ல.
 விக்தனஷ்... விக்தனஷ்...
 ஒரு ந்ரு மூச்சுக்கு ்ி�கு ்தனது 
க்்ந்த கபால ெி்னவுகளிலிரு்நது ்திரும்் 
வ்ந்தபான.
 வபாழக்்கயில ்ட்் வலிகளுக்கு 
உள்ளுக்குள் அழு்தபாலும் நவளிதய அ்்த 
கபாட்்பா்ல இரு்ந்தவன, மு்தன மு்தலபாய் 
வயிற்� ்ிடிதது நகபாணடு அழு்தபான.
 ஐதயபா... அம்்பா... வலிக்குத்த...
 த் க்வுதள... என்ன இப்டி 
கத்த வச்சு, க்த� வச்சு, அை வச்சு, துடிக்க 
வச்சு சித்திரவ்்த நசய்யு�துக்கு ்்திலபா 
ஒதரயடியபா நகபானனுடு்பா ...
 அவன வலியபால துடிப்்்த ் பாரதது 
சிகிச்்ச அளிக்க வ்ந்த ்ருததுவருக்கும் 

இதல்ளுக்குள் பிரிவு

்ாடடிக் ந்ாள்வே்தயிலதல

ெிைலில

- ற் கிறுககல் ்தா்வன்
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கண கலஙகியது... தவறு வைியின�ி 
அவனுக்கு ்யக்க்ரு்நது நகபாடுக்கப 
்ட்்து ...
 ஒரு வபார கபாலம் ்தீவிர சிகிச்்ச 
அளிக்கப்ட்டும் அவனது உ்லெி்லயில 
எ்ந்த முனதனற�மும் இல்ல அவன 
்ரண ்தினஙக்ள விரல விட்டு எணணத 
ந்தபா்ஙகியிரு்ந்தபான .
 அவன ்ரண ்தினம் கு�ிக்கப ்ட்டு 
விட்்து. ஆனபால எனறு ்தபான அவன 
்ரணம் என்து அ்ந்த ஆண்வனுக்தக 
நவளிச்சம்.
 ி்ஸ்்ர... விக்தனஷ்... உஙக டிபாீட் 
ந்னட்க்கு ஆக கூடிய நசலவு உஙக 
இனசூரனஸ் கம்ந்னிக்கிட்் இரு்நது 
வ்ந்திரும். ெீஙக இனனும் எத்த்ன ெபாள் 
தவணும்னபாலும்  டிபாீட்ந்னட்  நசஞசுக்கலபாம், 
்பாத்தி் ர ஒழுஙகபா எடுக்கி�்தபா இரு்ந்தபா 
உஙக வீட்டுக்கு கூ  ்த்பாகலபாம்.
 நகபாஞச ெபா்ளக்கு ்ைச்சபாறு, 
கஞசி ்ட்டும் சபாப்ிடுஙக...
 சபாிஙக ்பாக்்ர ..
 ெ பா ன  வீ ட் டு க் த க  த ் பா த � ன 
்பாக்்ர... ஒழுஙகபா ்ரு்நது ்பாத்தி்ர 
எடுததுக்கிட்டு ெீஙக நசபானன உண்வதய 
சபாப்ிடுத�ன.
 அப் சபாி. ெீஙக இன்னக்தக 
டிஸ்்பாரஜ் ஆகிக்தகபாஙக.
 அனறு ்பா்ல 
 ்ருததுவ்்ன விட்டு நவளிதய 
வ்ந்தவன கணணில, கும்்தகபாணதது 
ஒபாிஜினல டிகிபாி கபா்ி க்் கணணில 
்ட்்து.
 தெதர க்்க்கு நசன�வன ஒரு 
்ில்ர கபா்ி ஆர்ர நசய்்தபான, ்கயில 
கபா்ி வ்ந்தவு்ன ஒரு சிப அரு்ந்தினபான. 
பூஙநகபாடியின இ்தழ வபாச்ன அ்ந்த 
கபா்ியின ஒவநவபாரு ்ி்று, ்ி்�பாய் 
துளியிலும் ெி்�்நது இரு்ந்தது. இனனும்...
இனனும் எனறு க்்சி துளி ் ி்று்வயும் 
சு்வக்க எணணினபான.
 அபத்பாது  இதுவ்ர சிலு்வக்ள 
சு்்நது நகபாணடிரு்ந்த அவனது உயிர 
பூஙநகபாடியி்ம் நசன�ிரு்ந்தது. அவன 
க ண க ள்  ் ட் டு ம்  மூ ் பா ் ல  ் ி ல ் ர 
கபா்ி்யதய ்பாரதது நகபாணடிரு்ந்தது.    n

�ாதலத�ாரப் 
பூக்்கள்

�ாதல்யாரப் பூக்்ளின் 

்ணணீர் ்ணடு

வோனமும் வோய்வேிடடு 

அழு்ிறது  மதையாய்

வேணணப் பூக்்ள் வோை

இைமின்றித் தவேிக்த்யில...

வேறுதமயின் வோடைம் 

நதரி்ிறது வேயிறறினில

நபாறுதமயின் உச்�ம் 

புரி்ிறது நவேயிலினில

மதைக்கும் , பனிக்கும் உன் மீது 

அவவேளவு ்ாத்லா

சுடநைரிக்கும் சூரியனும்

ந்ாடடும் மதையும்  உன்தன 

வேததக்கும் ்பாதும் 

புன்னத் பூக்்தள உதிர்ப்பதனால....

மனிதம் மறநத மனிதர்்ள் 

உன் ப�ியின் ந்ாடுதமதய

மறநதன்ரா..!

படைாம் பூச்�ியாய் 

பவேணிவேர்வேணடிய பாலர் ெீங்ள்

பாதத்யாரமாய் �ிறந்ாடிநது

்ிைப்பது ஏ்னா..

்நதல ஆதையும்  

்தரபடிநத மு்மும்  

அழுக்்ாய்த் நதரியவேிலதல  

ந்ாஞ்�ம்  அை்ாய்த் தான் நதரி்ிறது

்தரபடிநத உள்ளங்்ளாடு  

ஒப்பிடுத்யில....

ரஸ்்மிலதா சமீன் 
இலஙத்
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n
நபணணின் ்லவேி 
குடும்ப வேிளக்த் ஏறறும் 
்வேதல வோய்ப்பு 
n
நபணணின் முயற�ி 
நவேறறி நபறத் நதாைஙகும் 
சுதநதிர �ிநததன 
n
நபணணின் ்பச்சு 
மி்வும் அழுத்தமா் இருக்்ிறது 
புதிய பாதத 
n
நபணணின் ஆத� 
நபரிய பதவேிதயக் த்ப்பறறும் 
உயர்நதப் படிப்பு 
n
நபணணின் துணிச்�ல  
பாது்ாப்பு தரு்ிறது  
தற்ாப்பு ்தல  
n
இை ஒதுக்்ீடு  
ெம்பிக்த் ந்ாடுக்்ிறது  
நபணணுக்கு உயர்பதவேி  
n
நபணணுரிதம ்தைல  
நதாைர்நது ெைக்்ிறது  
நபணணின் ்பாராடைம்  
n
பாரதியின் ்னவு  
த்கூடி வேரு்ிறது  
புதுதமப் நபணணின் ஆத�  
n
நபணணின் வேளர்ச்�ி  
நதரிநதும் நதரியாமலும் ெைக்்ிறது  
பாலியல வேன்ந்ாடுதம   
n
நபணணின் திருமணம்  
்்ள்வேிக் குறியா் வேிளஙகு்ிறது  
தனிதம வோழ்க்த்  

 கவிநிலதா வ்தாகன்
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யதாறரவயதா தசதால்வது வபதால் 
ஒருற்யில் ்தான் எழு்வவண்டும.  
 
எ-கதா தவண்பதா : -- 
 
த்ன்்லரகள்  சூடி  
        த்லிந் இற்டயறசய 
இன்முகத்்ில் தபதாங்கும 
       இ்ழநறகபவபதா(டு) -- 
உன்முகத்்ில் 
இட்டுவரதா குங்கு்த்்ில்  
       இல்லதா அைகுளவ்தா?  
ஒட்டிறவத்்ப தபதாட்டில்  
      உனககு.  
.  
வைககமவபதால் களம முழுவதும 
கவிஞரகளமின் கறபறனககு. 
்ன்ில் பட்்டற் பட்த்டன்று வபதாட்டு 
உற்டயுங்கள் தவண்்டறளயில்.  
எல்லதாம கறபறனகவக... 
அது நறகச்சுறவயதானதாலும 
ஏறறுக தகதாள்ளபபடும. உங்கள் 
்னம தசதால்வற் சரமியதான 
இலககணத்வ்தாடு பகிருங்கள் 
வபதாதும.கதாலத்ற் கவிஞரகள் 
றகயில் ஒபபற்டககிவறதாம.....  
      
்ளரவுகள் : -- ்னமித்்்மிைமில் 
்தான் பதா்டல் அற்யவவண்டும 
என்ற கட்்டதாயம இல்றல.  
வதாசித்்தால் புரமியுமபடி இயல்பதான 
வதாரற்கவளதா, அல்லது 
வட்்டதார வைககுச் தசதாறகவளதா 
பயன்படுத்்லதாம. ்றள ்ட்்டதா்ல், 
புணரச்சி இல்லதா்ல், பிறையின்றி 
எழு்ினதாவல சிறபபு.  

.  

என்றும ்்மிழு்டன்....  

்்மிழதநஞசம அ்மின் 

்றறும 

்்மிழதநஞசம ஆசிரமியர குழு

சவண்ா த்ாடடி 
(்�ணம்) 5 

 ஜாலி�ான த்ாடடி...  
 
 ்ிப்ரவரி 19  மார்ச் 06 வதர....  
.  
 முழுதம�ா்கப் ்டிக்்கவும்...  
.  
இது ்களமிர ்ினத்ற் முன்னமிட்்ட 
வபதாட்டியதாகும.... 
ஆனதால் வைககமவபதால் ்களமிறரப 
வபதாறறி எழு்க கூ்டதாது.  
 
்தாய், அககதா, ்ங்றக, வ்தாைமி, 
கதா்லி, ்றனவி வபதான்று இன்னும 
பலவதாறதாக தபண்களமின் உறவு 
முறறறயச் தசதால்லலதாம....  
 
எல்லதா தபண்ணமி்டமும ஏவ்தா ஒரு 
்விரகக வவண்டிய குணம 
கட்்டதாய்தாக இருககும. 
 
உ்தாரணம :- சிககனம இல்லதாற், 
ஆ்ிக வ்ககப வபதாடுவது, 
குறறவதான உற்ட அணமிவது 
இன்னும வவறு கதாரணங்கள் கூ்ட 
இருககலதாம.  
 
அற்ச் சுட்டிக கதாட்டி ஒவர ஒரு 
தவண்பதா ்ட்டும பதா்டவவண்டும 
என்பவ் வபதாட்டியின் வி்ியதாகும.  
 
தபதாதுவதாக ஒட்டுத்தாத்்ப 
தபண்கறளயும சுட்டிக கதாட்டி 
பன்ற்யில் தவண்பதா எழு்க 
கூ்டதாது. 
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 கரெபா்க ்பாெிலத்தில இஸ்லபா ி்யப 
ந்ண ்பாணவிகள் ைிஜபாப அணிய ்த்்  
நசய்யப்ட்்்்த அடுதது... 

 இபத்பாது நவடித்திருக்கும்  ஆ்் 
த்பாரபாட்்ம் அடிப்்் உபாி்்க்கபான 
அ�பத்பாரபாட்்ம்  ஆகும். 

 உ ன  ் ்த ம்  ந ் பா ி ்த பா   எ ன  ் ்த ம் 
ந்பாி்தபா  எனும் ் ்தப த்பாரபாட்்ம்  இல்ல 

 ச்ீ்த்தில  கலலூபாிக்குள் கலவிக் 
கபாக  த்பாகும் ஒரு ந்ண்ண  நூறறுக் 
கணக்கபான மூ்ள மு்திரச்சி இலலபா்த 
ஆண கும்்ல  முற�ி்கயிட்டு “நஜய் 
ஸ்ரீரபாம்”  எனக் நகபாக்க�ிக்க  எ்ந்த ்யமும் 
நகபாள்ளபா்ல சிஙகம் த்பால சீ�ி அவள் 
ெம்பும் க்வுளின ந்யபாில  “அலலபாைூ 
அக்்ர” என�வள்  கரச்சித்த்தில எ்ந்தப 
்ி்ையும் இல்ல. 

 அவள் வீரத்்த ெபாம் ்த்லவணஙக 
தவணடுத் ்தவிர   அவள் ஏன அவள் 
ெம்பும் ்்தத்தின க்வு்ள அ்ந்த அ்பாய 
தெரத்தில அ்ைதது எ்திர முைக்க்ிட்்பாள் 
எனக் தகட்்து  முட்்பாள்்தனம். 

 ஒ ரு  ந ் ண  சு ்த ்ந ்த ி ர ் பா க   ்த ன 
நசபா்ந்த ஜனெபாயக ெபாட்டில  ்தனக்கு சபாி 
எனப்டும் உ்்்ய அணி்நது கலவி 
கறக நவளிதய வர இயலபா்த  ெி்லக்கு 
அவ்ளத ்தள்ளிய ெம்  சமூகத்்த எணணி  
ெபாம் நவட்கப்் தவணடுத் ்தவிர  அவள் 
ஏன அவள் க்வுளின ந்ய்ரச்  நசபாலலி 
்தன்னத ்தபாக்க வ்ந்தவ்ர  எ்திரதது 
்தன்ன ்தறகபாததுக் நகபாண்பாள்  எனக் 
தகட்்து மூ்த்தனம் 

 ஆனபால  அ்ந்த ெிகழ்வ ்வததுக் 

நகபாணடு  உன க்வுள் ந்பாி்தபா  என க்வுள் 
ந்பாி்தபா  எனும் வ்கயில “நஜய்ஸ்ரீரபாம்” 
எனத�பா  “அலலபாைுஅக்்ர”  எனத�பா 
ெபாம் வ்ல்தளஙகலில  முைஙகிக் நகபாணடி 
ருப்து ஏன? அப்டி ெபாம் ஒருவ்ர 
ஒருவர எ்திரதது  முைஙகுவது ் ்தவபா்தத்்த 
தூணடும்  அரசியலவபா்திகளுக்கு ெபாத் 
த்பாடும் ்தீனியபாகும். 

 ்னி்த உபாி்  ்த்பாரபாட்்த்்த  ்்தப 
த்பாரபாட்்ம் ஆக்க ெபாம் இ்ம் நகபாடுக்கக் 
கூ்பாது. 
ய் முடியும் எனத ந்தபாியவில்ல   
 அெீ்திகள் யபாருக்கு ெ்்ந்தபாலும்  
்னி்தம் ந்தபா்லக்கபாது  ்்தஙகள் ்தபாணடி 
குரல நகபாடுபத்பாம். 

 ்ள்ளிகளில உ்்  
ஏற�த்தபாழவு நசய்கி�து  என்து 
்ற�ிய ்திடீர கவ்ல 
நகபாள்்வரகள் மு்தலில 
சபா்தி்ய அைிக்க 
முயலுஙகள் அ்தறகு 
்ி�கு சீரு்் ்ற�ி 
கவ்ல 
நகபாள்ளலபாம்.                            
n
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ஏடி வர்தரபாசன என்து ்தஙகள் ந்யரபா? 
பு்னபந்யரபா? 
. 
எனது முழு ந்யர வர்தரபாஜபந்ரு்பாள்... 
அ்்தச் சுருக்கி அ்ைப்்தறகு இலகுவபாக 
வர்தரபாசன என ்வததுக் நகபாணத்ன. 
ஏடி என்து… அத்தியூர எனது ஊர.  
்தியபாகரபாஜன ்த்ந்்த ந்யர.

ெ்க்கப த்பாகும் த்ட்டி்யப  ்ற�ியும்,  
த்ட்டி எடுக்கும் என்னப ்ற�ியும் 
ஒவநவபாரு நவண்பா ்பாடுஙகதளன... 
. 
்பாரகபாணப ்பாவல 
     ்லபாிரு்நதும் நவண்பாவின 
சீரகபாணும் இ்ந்தச் 
     சிறு்ய்ல - தெரகபாண 
ஆ்தவனின தகள்வி 
      அ்தறநகனனுள்  ்தபாயி்�வபா
்பா்தகத் இலலபா 
      ்்தில. 
. 
த்ட்டி எனும்த்பாில 
     த்சும் அ்ினஅவரகள் 
ஏட்டுலகில ்ணணிற(கு) 
     இ்�வனபாம் - ெபாட்டுக்குள் 
ஏஙகும் கவிகள்
      இவரகரத்்தப ்ற�ிவிட்்பால 
்தபாஙகிப ்ிடிப்பார 
     ்த்ிழ.

்த்ிைில ்பாவ்ககள் ெி்�ய இரு்ந்தபாலும் 
நவண்பா்வ ்ட்டும் ்தபாஙகள் ்ிடிததுக் 
நகபாண்து ஏதனபா?

விருத்தம் என�பால கம்்ன... 
நவண்பா என�பால புகதை்ந்தி... 
அப்டி என�பால இவரகளுக்கு தவறு 
்பாவ்க ந்தபாியபாது எனறு ந்பாருளலல...

இவரகளுக்கு இ்ந்த வடிவம் ்ிடிததுப 
த்பாய் எளி்்யபாகக் ்கவசப்்டு 
இருக்கலபாம் அ்தனபால அத்த வடிவத்்த 
அ்திக்ட்ச்பாக ்கயபாணடு இருக்கலபாம். 

அ து த ் பா ல த ்த பா ன  எ ன க் கு  த ெ பா ி ் ச 
நவண்பா எளி்்யபாகக் ்கவசம் ஆன்தபா 
லும் இ்ந்த ்பாவ்கத்ல இனம்புபாியபா்த 
ஈரபபு ஏற்ட்்்தபாலும் இ்்த விட்டுப 
த்பாக ்ன்ில்ல..... 

த்லும் ஆ்தி புலவரகள் ்தஙகளின புல்் 
்யக் கபாட்டுவ்தறகு நவண்பா்வத 
்தபான ் யன்டுததுவபாரகள்... அ்தனபாலும் 
்ிடிக்கும்... 

அது்ட்டு்ின�ி ்ற� ்பாவிலக்கணங 
க்ள வி் நவண்பாவின இலக்கணம் 
சறறு கடின்பாகதவ இருக்கும். அ்்தத 
்தபாணடி தெரத்தியு்ன ஒரு நவண்பா்வ 
எழுதுவத்த சவபாலபான ஒனறு்தபான. 

ஒவநவபாரு சீரபாகக் க்்நது நசலலும் 
த்பாதும் ஒவநவபாரு வி்த்பான சிலிரபபு 
இருக்கும்.  அ்திலும் தெபாி்ச நவண்பாவில 
்தனிச் நசபால்ல க்்நது நசலவத்த ஒரு 
்தனிப்ட்் ்யம்கல்ந்த இன்ம்.
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தமிழ்நெஞ்�ம் �ார்பா் நவேணபா 
ந்ாணைல வேிருது வேைஙகும் ஆளுதம 
அன்புவேலலி தங்்வேல அவேர்்ள்.
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நவண்பா ்ிகவும் சக்்திவபாய்்ந்தது எனறு 
நசபாலகி�பாரகதள அப்டியபா?

தெர்்யபான குணம்... 
வ்ள்நது நகபாடுக்கபா்த குணம்... 
யபாபாி்மும் எ்தறகும் ்க ஏ்ந்தபா்த குணம்...
சிறு ்தவற்� கூ் உயிபாிைப்்ப த்பால 
ெி்னக்கும் குணம்... 
்தன ்பா்்த்ய விட்டு தவறு ்பா்்தக்குச் 
நசலலபா்த குணம்... 
்தனது ்பா்்தயில தவறு யபா்ரயும் ெ்க்க 
வி்பா்த குணம்... 

இதுத்பான� குணஙகள் எஙதக ெி்�்நது 
கி்க்கி�த்தபா அ்ந்த இ்த்திறகு ெிச்சயம் 
ஒரு சக்்தி இருக்கும்... 

இ்வ அத்த்ன குணஙகளும் ந்பாரு்ந்தி 
இருக்கும் ஒதர ்பா வ்க நவண்பா ்தபான... 

அ்தனபால அ்தறகு ெிச்சயம் ஒரு சக்்தி 
இருக்கி�து. 

அ�ம் ்பாடுவ்தறகு ்ைம் புலவரகள் 
்யன்டுத்திய ்பா வ்ககளில நவண்பா 
வும் ஒன�பாகும். 

ஒரு ஏ்ையின புலம்்்ல நவண்பாவில 
்்திவு நசய்யும்த்பாது அது ஒரு அர 
சபா்ணக்கு உபாிய கம்பீரத்்தப ந்றறு 
விடுகி�து எனறு கவிஞர ்வரமுதது 
நசபானன்தபாகக் தகள்விப்ட்டு இருக்கித�ன. 

இன�ளவும் கிரபா்ஙகளில அடிக்கடி 
நசபாலவபாரகள்.  அவளி் ம் சபா்ம் வபாஙகபாத்த 
உ்தன ்லிததுவிடும் எனறு.  உச்சபாிக்கும் 
வபாரத்்தகளுக்கு எபத்பாதுத  ் ஒரு அ்திரவு 
உணடு. 

அ்ந்த வபாரத்்தகள் நவண்பா மூலம் 
நவளிப்டும்த்பாது இனனும் நகபாஞசம் 
கூடு்தல சக்்தி்யப ந்றுகி�து.

இ்ந்த முகநூலில ்ி�ந்பாைி கல்நது 
(கிர்ந்தம், ஆஙகிலம் வட்்பார வைக்கு) 
நசய்யுள் எழுதுவது ெபான ் பாரத்த வ்கயில 

ெீஙகள் ்தபான இது ்த்ிழக்நகபா்ல  
ஆகபா்தபா....? 
.
நகபா்ல்ய ்தபாஙகள் நசய்துவிட்டுப 
்ைி்ய எனத்ல சு்ததுகின�ீர
எனறு்தபான நசபாலதவன... 

எனது ஆரம்் கபால இடு்ககளில ந்பாைி 
கலபபு நசய்யபா்ல ெபான எழுதும்த்பாது 
த்பாறறுவ்தறகு வரபா்த ெீஙகள்.... இனறு 
தூறறுவ்தறகு ்ட்டும் ்கதகபாரதது ெிற்து 
ஏன.? ெலலது ஏதும் உஙகள் கணகளில 
்்வில்லயபா? 

சபாி... நகட்்வகதள உஙகள் கணணில 
்டுவ்தபாக ்வததுக் நகபாள்ளலபாம்...

ஆனபால...  ஒரு சிறுக்்தயில ந்தபா்ஙகி 
ெபாவல, கட்டு்ர, அன�பா்ம் வபாசிக்கும் 
நசய்்தித்தபாள் வ்ரக்கும் எலலபா இ்ங 
களிலும் ்த்ிதைபாடு ்ி� ந்பாைிகள் கல்நது 
்தபான இருக்கி�து.... 

ஆஙகிலப ்ள்ளிகள் த்தபான�ிய்்தவி் 
ி்கபந்பாிய ்த ி்ழக்நகபா்ல ஏதும் உண்பா? 

இவவளவு ஏன?  வஙகியில கபாதசபா்ல 
எழுவ்தில கூ் ஆஙகிலம் கல்நதுள்ளது... 
இந்தலலபாம் ்த்ிழக்நகபா்ல ஆகபா்தபா? 
ெபான எழு்தினபால ்ட்டும்்தபான அது 
்த்ிழக்நகபா்லயபா ? அஙநகலலபாம் நசனறு 
தகள்வி எழுப் இயலபா்த உஙகளுக்கு... 
என ்ீது ்ட்டும் ஏன இ்ந்த ஆதவசம்? 

மு்தலில ெ்பபு வபாழ்கயில உஙக்ள 
ெீ ங க ள்  ்த ி ரு த ்த ி க்  ந க பா ண டு  ் ி � கு 
எனக்கு அ�ிவு்ர நசபாலலுஙகள் எனறு 
்தபாழ்்யு்ன தகட்டுக் நகபாள்கித�ன. 

க ி ர ்ந ்த த ் ்த  ச த க பா ்த ர  ந ் பா ை ி  எ ன று 
நசபானனதும் ஒரு ்பாந்ரும் ்த்ிழப 
புலவன என்்்த ்தஙகளுக்கு ஞபா்கப 
்டுததுகித�ன..... 

த்லும் ்தனித்த்ி்ை ்ட்டுத் த்சி 
இதுவ்ர எ்்தக் கணத்பாம்....? 
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கல்நது த்சும் இ்ந்த கபாலத்தில எ்்தக் 
கபாணபா்ல இருக்கித�பாம்? 

்த்ி்ைக் கபாப்பாற� க்லச்நசபாறகள் 
தசகபாிப்து, அகரபா்தி புதுப்ிப்து, அ்்த 
ெ்்மு்�ப ்டுததுவது எனறு ்ல 
வைிகள் உள்ளது. 

அ்்தநயலலபாம் விட்டுவிட்டு குற�ம் 
நசபாலவ்தறகு உஙகளுக்கு ெபான்தபான 
கி்்தத்தனபா.....?

சறறு முன நவண்பா்வ ்ற�ி. அ்தன 
புனி்த்பான குணஙகள் ் ற�ி ்தபாஙகள் ்தபான 
நசபானனீரகள்... ஆஙகிலச் நசபாறக்ளயும் 
கிர்ந்தச் நசபாறக்ளயும் கல்நது ்தபாஙகதள 
எழு்தி  அ்தன புனி்தத்்தத ்தபாஙகதள 
நகடுக்கலபா்பா...? 
. 
நவண்பாவின புனி்தத்்தக் நகடுப்து 
ெபானபா? ்ீணடும் ்ீணடும் என்ீது ஏன 
்ைி்ய சு்ததுகின�ீர? 

ஏ்ிரபா ஓபாி என�பாள் 
ஏ்நதுணடி வஸ்்தி என�பாள் 
்தபா்ிரபாச் நசபானன ந்தலலபாம் 
்த்லக்க்்  புபாி்ந்த ்தில்ல 
த்பா்ிரபா சூழுஞ தசபா்ல 
ந்பாருநகபாண்த ்திம்்ி ்கயில
ெபா்ிரபாப ்ட்் ்பாடு 
ெ்ன்கயில ்பாடு ்தபாதன 

எனறு கபாளத்கம் ந்தலுங்கக் கல்நது 
நசய்யுள் எழு்தினபாதன இவவி்த்தில 
புனி்தம் நகட்டுவிட்்்தபா ? 

கூ்திக்நகட் த்ழும் 
     கு்ல்நது ெடுெடுஙகிப
பூ்திக்நகபாப ்பாகவனத�பா 
     த்பாய்விடுத் – ஆ்தி
ெரக்கபாட் ்கவபாி்ய 
     ெறசர் ்பாகிச்
சுருக்கபா விடினஞ 
     சுணி.

இதுவும் அவன்பா்ல்தபான இவவி்த்தில 

புனி்தம் நகட்டுவிட்்்தபா? 

தகபாட்்பாதன ெபாதய 
     குரஙதக உ்னநயபாருத்தி 
த்பாட்்பாதள தவ்லயறறு 
     த்பாய். 

என நசய்யு்ள முடித்தபாதன இவவி்த்தில 
நவண்பாவின புனி்தம் நகட்டுவிட்்்தபா? 

இவவளவு ஏன? 

சிற�ம் ்லமும் சிவனும் அருகிருக்க 
நவற�ம் ்ல்நத்தடி வீழ்நத்ததன - ெித்தம்
்ி�்ந்தயி்ம் த்தடுத்த த்்்த்் நெஞசம் 
க�்ந்தயி்ம் ெபாடுத்த கண. 

என ஆன்ீகப ்பா்்லதய ்பாடினபாதன 
்ட்டினத்தபார இவவி்த்தில புனி்தம் 
நகட்டுவிட்்்தபா? 

ஆஙகிலம் கல்நது எழுதுவ்தபாக எனத்ல 
குற�ம் சு்ததுகின�ீர... 

இ்ந்த ்பா்்ல ்பாருஙகள்... 
. 
உழுதுணடு வபாழவபாதர 
     வபாழவபார்ற ந�லலபாம்
ந்தபாழுதுணடு ்ினநசல 
     ்வரபா - அழுதுணடு 
ஏக்கருக்கு நூத்தியஞசி 
     எணணிப்பாத ்தபாதந்தபாியும் 
(ட்) ரபாக்்ருக்கு வள்ளுவனபா 
     தர. 

இது ஆகபாசம்்ட்டு தசஷபாச்சலம் எழு்திய 
ஆஙகிலம் கல்ந்த நவண்பா... இவவி்த்தில 
நவண்பாவின புனி்தம் நகட்டு விட்்்தபா...? 

ெீஙகள் நகட்டுவிட்்து எனறு நசபானனபால...  
அத்த கபாளத்கம் வைியில நசலலும் 
பு ல வ ன பா க  ெ பா ன  இ ரு ்ந து வ ி ட் டு ப 
த்பாகித�ன... 

நக்வில்ல எனறு நசபானனபால...
த்றகண் ்பா்லக்ள ஒரு த்்்யில 
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வபாசிததுக் கபாட்டுஙகள். ஆனபால  இ்வ 
இரணடுத் ்தஙகளபால இயலபாது என்து 
எனக்குத ந்தபாியும். 

இத்த தகபா்தத்தபாடு ெபான இனநனபான்� 
நசபாலலி விடுகித�ன.  

கிர்ந்தச் நசபாறகள் எனநனனன... அ்தறகு 
இ்ணயபான ்த ி்ழச் நசபாறகள் எனநனனன... 
என்்்த முழுக்க ்னப்பா்ம் நசய்து 
நகபாணடு. யபார யபார... எஙநகஙதக இடு்க 
்்திவிட்்பாலும் அ்ந்த இ்த்திறகு உ்தன 
நசனறு. ்தனித்த ி்ழ ்ற�ி ்பா்ம் ெ்த்திக் 
நகபாணடு இருக்கி�து ஒரு கூட்்ம். 

த்தனீர என்்தறகு ்்திலபாக tea  எனறு 
எழு்தினபாலும்... பூ என்்தறகு ்்திலபாக 
புஷ்்ம் என எழு்தினபாலும்... ஏத்தபா ெபான 
்தீவிரவபா்திகள் உ்ன தசர்நது ச்தி நசயலில 
ஈடு்டுவ்்தப த்பால... எனத்ல ஆயிரம் 
கு்�க்ள ்வக்கின�பாரகள். 

நவண்பா்வ தவண்பாம் என ஒதுக்கி 
நவளிெபாட்டு வடிவஙக்ளக் ்கயபாள் 
வ்்த வி் ஒரு அசிஙகம் உண்பா? 
அ வ ர க ள ி ் ம்  ஓ ரு  த வ ண டு த க பா ள் 
்வக்கித�ன... 

ெ்ப்ியலில எத்த்னதயபா கு்�கள் 

இருக்கி�து. அ்்த மு்தலில சபாிநசய்யச் 
நசபாலலுஙகள்... 

அலலது.... 

அவரகளின கணகளுக்கு ெபான ்ட்டும் 
்தபான ந்தபாிகித�ன என�பால... அவரகளின 
கணக்ள ஒரு ெலல கண்ருததுவபாி்ம் 
கபாட்டி அ்தறகபான சிகிச்்ச்ய த்ற 
நகபாள்ளச் நசபாலலுஙகள்... 

வைக்க்பான நவண்பா ெ்்்ய ்தவிரதது 
பு்திய தகபாணத்தில எழுதுகித�ன... 

இது உஙகளுக்கு ்ிடிக்கவில்ல என�பால 
க்்நது நசலலுஙகள்... இ்ந்த விஷயத்தில 
என்ன உரசிப ்பாரத்தபால..... 

உஙகளி்ம் தகள்விக்ளயும் பு்திய 
தகபாணத்தில தகட்கதவணடி இருக்கும்.... 

‘‘ஒன’’நனனறு நசபானனபால 
       உனக்நகனன? அஃ்்தெபான 
ஒனந�னறு நசபானனபால 
       உனக்நகனன? - இன�ளவில 
ெபாந்னறு நசபானனபால 
       ெய்ில்ல; ்பாற�ிய்்த
டீந்னறு நசபாலவது்தபான
       Depth. 
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ந�ன்தன தமிைாராய்ச்�ி ெிறுவேனத்தில ்தல மறறும் பணபாடடு துதற அதமச்�ர் 
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ச்ீ்த்தில ்தஙக்ள ்ிகவும் ்பா்தித்த 
ெிகழவு எது?

ஒரு கு�ிப ி்ட்் வி் ளயபாட்டு ந்பாம்்்்ய 
வபாஙகித ்தரச்நசபாலலி என ்கன வி் பா்ல 
அ ழு ்த து ம் . . .  அ ்ந ்த  ்த ரு ண த ்த ி ல  எ ன 
வறு்்்ய எணணி ெபான துவண்தும் 
்தபான. ச்ீ் த்தில என்ன ்பா்தித்த ெிகழவு....

கவி்்த தசபாறு த்பாடு்பா?

ெபான 
கணந்டுக்கப ்ட்்பால 
எனக்கு தசபாறு த்பாடுவது 
கவி்்தயபாகக் கூ் 
இருக்கலபாம்..... 

இதுவ்ர ெபான
உண்து 
்ணவி்ளத்த தசபாறு... 
எபத்பாது கி்்க்கும் 
என 
ந்தபாியபா்ல கபாத்திருக்கித�ன
்ணவி்ளத்த தசபாறு... 

கவி்்த தசபாறு த்பாடு்பா? என� அத்த 
தகள்வியு்ன ெபானும் கபாத்திருக்கித�ன..

தசர்நத்த இருப்து வறு்்யும் புல்்யும் 
எனகி�பாரகதள? உண்்யபா?
. 
என விஷயத்தில இது உண்்்தபான 
ெபான ஒவநவபாரு த்்்யும் ஏறும்த்பாது 
ஏத்தபாநவபாரு த்்் என வபாழக்்கத 
்தரத்்த உயரதது்பா  எனும் கற்்ன 
தயபாடு கவி்்த ்பாடிவிட்டுக் கீதை 
இ�ஙகுதவன.

்க்தட்டும் ்பார்வயபாளரகள் முகத்தில 
சிபாிப்்யும் ரச்னயும் ்பாரத்தவு்ன 
விைிவ்ர சுரக்கும் கணணீர நவளிதய 
வரபா்ல உள்தளதய ்துஙகி விடும். 

்துஙகிய கணணீ்ர 
ஒருெபாள் விசபாபாிதத்தன 
ஏன நவளிதய 
வரவில்ல எனறு..... 

என்ன ஆன்ந்தக் கணணீர
எனச்நசபாலலி
அசிஙகப ்டுததுவபாய் 
அ்தனபால்தபான
ெபான 
்துஙகிதனன எனறு
்்தில நசபானனது...

்த்ிழெபாட்டில ்தஙகளுக்குப ்ிடித்த இ்ம் 
எது ? ஏன?

ஒரு ச்ந்தரப்த்தில எனக்கு ்திருச்சிரபாப 
்ள்ளியில ெ்்ந்த  ந்பாருட்கபாட்சிக்கு நசலலும் 
வபாய்பபு கி் ்த்தது. அது ந்பானனபால ஆன 
அணிகலனகள் சம்்்ந்தப ் ட்  ்ந்பாருட்கபாட்சி 
என்்தபால அ்வ அ்னததுத  ்வி் லயுயர்ந்த 
்தபாகும்.  என த்பான� ஏ்ைதயபா. ெடுத்தர 
வபாசிதயபா அ்்த வபாஙக முடியபாது. 

ஆனபால அ்ந்த ந்பாருட்க்ள அஙதகதய 
்யன்டுத்தி  demo ்பாரப்்தறகு அனு்்தி 
உணடு. என வபாழவில அ்்தநயலலபாம்  
வபாஙக முடியு்பா எனறு கற்்ன கூ் 
நசய்து ்பாரக்க முடியபா்த ந்பாரு்ளயும் 
அஙதக ்யன்டுத்தி ்பாரத்திருக்கித�ன. 
அ்ந்த ்தருணத்தில அளவிலலபா்த ்கிழவில 
ஆழ்நதும் இருக்கித�ன. 

கு�ிப்பாக அவவி்த்தில ெபான அணி்நது 
்பாரத்த. ் ிளபாட்டினம் கழுததுச் சஙகிலியும், 
் வ ர  த ் பா ்த ி ர மு ம் . . .   இ ன னு ம்  எ ன 
ெி்னவில ெிறகி�து. 

அதுத்பால ந்பாருட்கபாட்சி இனியும் வரு்பா 
என ெி்னததுக் நகபாணடு இருபத்ன. 
அ்தனபால அ்ந்த இ்ம் எனக்கு ்ிகவும் 
்ிடிக்கும்.

    |49

தமிழ்நெஞ்�ம் பு்ைாரம் நூதல 
நவேளியிடை ்பாது
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்பார்தி என� கவிஞ்னப ்ற�ி எனன 
ெி்னக்கி�ீரகள்?

ஒரு ெபாட்டின ்த்லநயழுத்்தக் கூ் 
கவி்்த வபாிகள் ்பாற�ியுள்ளது என�பால. 
அது ்பார்தியின வபாிக்ள அன�ி தவறு 
எ்்தயும் எனனபால கற்்ன கூ் நசய்து 
்பாரக்க முடியபாது, 

ஒ ரு  எ ழு த ்த பா ள ன  ்த ன ் ன  u p d a t e 
நசய்துநகபாணடு அன�பா் ெிகழவுக்ள 
எழுதும்த்பாது ்தபான அ்ந்த வபாிகளுக்கு 
வலி்்யும் ஆயுளும் கூடும் என்்தறகு. 

என்னப ந்பாறுத்தவ்ர ்பார்தி்ய 
அன�ி தவறு யபா்ரயும் சபான�பாகக் 
நகபாள்ள முடியபாது.
கம்்ன, வள்ளுவன, இளஙதகபாவடிகள் ் ற�ி 
ஒவநவபாரு நவண்பா... ்பாடுஙகதளன...? 
. 
கம்்ன : -
. 
எல்லயிலலபா கற்்னயபால 
       எனகம்்ன  ்பாட்டுக்குள் 
இல்லநயன� ஒனறு்ஙதக 
       இல்லநயனத்ன - நசபால்லத 
்த்ிழக்க்னபாய்த ்த்ந்தத்தபா;
      ்தபானவபாஙகிப ்ினதன 
்த்ிழக்க்னபாய்ச் நசன�பாதனபா 
      ்த்நது. 
. 
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வள்ளுவன : -
. 
கபாறத� புகபாவணணம் 
      கட்டிப ்ிடிப்்்தெபான 
தெறத� அ�ிய்வத்த 
     தெயனவன - த்பாற� 
ஒருவபாய்பபு அளித்தபாலும் 
     உள்ளதத்த  ெிறகும்
்திருவபாய்பபு அளித்தீர்தித 
     ்திதது. 
. 
இளஙதகபாவடிகள் : -
. 
முதந்தனறு தகபாவல்ன 
      முண்ம் எனவபாக்கப 
்த்தினியபாள் ஆஙதக 
      ்்த�ிவ்நது - முத்தில்ல 
்பாணிக்க்ந ்தபாநனனறு 
      ்ணநணபாித்த கபாப்ியத்்தக் 
கபாணிக்்க யபாயளித்தபார 
      ்கக்கு.

புதுதவே �டைமன்ற உறுப்பினர் திரு ரவேி 
அவேர்்ள் த்யால நவேணபா ்வேநதர் 
வேிருது வோங்ிய ்பாது.

p
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்த ற க பா ல க்  க வ ி ஞ ர க ள ி ல  ்த ஙக ் ள க் 
கவர்ந்தவர யபார? ஏன?
. 
ஆ க பா ச ம் ் ட் டு  த ச ஷ பா ச் ச ல ம் . . .  ்த பா ன 
என்ன ் ிகவும் கவர்ந்தவர. ஏநனன�பால. 
நவண்பா்வ ஏத்தபா ஒரு ்யதது்னும் 
்பாியபா்்தயு்னும் வபாசித்த கபாலத்தில 
சபா்தபாரண ்னி்தரகளும் அ்்த வபாசிக்கும் 
்டி.  அ்னவருக்கும் எளி்்யபாக்கிக் 
நகபாணடு நசன�வர. அது்ட்டு்ின�ி 
ச ் க பா ல  ் க் க ள ி ன  அ � ி வ பா ற � ் ல 
உள்வபாஙகி. ்பா்ரனுக்கும் புபாியும்்டி 
்த ன து  எ ழு த ் ்த  எ ள ி ் ் ய பா க க் 
நகபாடுப்வரகள் எலலபாரும் என்னக் 
கவர்ந்தவரகள் ்தபான. 

அவபாின ்பா்லகள் சிலவற்� இஙதக 
்்திவி் விரும்புகித�ன...

ெபாரபா யணபாயிணணு 
     ெபாஙகூப்பா உம்கபா்தில
்தபாரபா யணபாயிணணு 
     ்தபானவிழு்தபா? - வபாதரவபாவ!
இ்ந்த ்னுஷஙக 
     கபாது்தபான தகட்க்லணணபா
உ்ந்தன நசவியிரணடு 
    ்பா?
. 
அவுததுவுட்்பா எஙக 
     அத்ஸ்ஆகு த்பானனு
கவுததுவுட்்பா கூ்க் 
     களவு! - நசவுததுநவபாட்்பாப
த்பாட்்பாலும் த்பாயிடுத்த 
     கலயபாண வூடுகளில
தஜபாட்்பாலும் தவ்த்னஅச் 
     தசபா! 
. 
இஙகிலீஸ்ல ்தது 
     ்த்ிைில இருவது
விஞஞபானத ்தில கணக்கில 
     எவதவயபாம் - அஞசி
புவியியலில ஆறு 
     வரலபா�ில எண்பா!
எவன்பாத் வபாத்தி 
     ஒனக்கு? 
. 

இது ெீஙகள் ்திருததுவ்தறகு அலல... 
என்னத ்திருத்திக் நகபாள்வ்தறகு...

முகநூல குழு் அரசியல ்ற�ி... 
. 
ந்பாதுச் நசயலில ஒருவர ஈடு்ட்்பால 
அவவி்த்தில அரசியல இலலபா்ல ஒனறும் 
ெ்க்கபாது. இ்தறகு ்ல கபாரணஙகள் 
உள்ளது... த்த்வயபான ந்பாருளபா்தபாரம்... 
த்த்வயபான கூட்்ம்... நசயலின முனநன 
டுபபுக்கு த்த்வயபான ஆள் ்லம்... 

இ்வகள் அ்னததும் ஒதர இ்த்தில 
இருப்து சறறு கடினம் ்தபான. அ்தனபால 
ஒவநவபானறுக்கும் ஒவநவபாரு ெ்்ர 
ெபா்தவணடும் என� கட்்பாயம் உள்ளது. 
ஆகதவ இஙகு அரச ியல இலலபா்ல 
ந்தளிவபான நசயல்பாடுகள் இருக்கபாது. 
அரசியல இருப்்தில ஆச்சபாியம் இல்ல. 
இது முகநூல குழு் ெிகழவுகளுக்கும் 
ந்பாரு்நதும். 

ஆனபால முகநூல அரசிய்லப ்பாரத்தபால 
சறறு கபா்டியபாகத்தபானஇருக்கி�து. 

ஏநனன�பால...
ந்பா்்லில 
த்ட்்பா இருக்கும் வ்ர்தபான
அவரகளின தகபாட்்பா... 
அதுவும் கபாலபாவ்தி ஆனபால... 
்பாட்்பா... 

இ்ந்த இ்்ப்ட்் 
்தருணஙகளில
்தி�்்சபாலிக்ள 
கணந்டுக்க 
தெரத்்த நசலவைித்தபால 
அரசியல
்்�்நது த்பாகும்....
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்த்ிழநெஞசம் ் ற�ி எனன ெி்னக்கி�ீரகள்?

ந்பாதுவபாக ஒரு நூல வபாிக்ளத்தபான 
சு்க்கும்... ஆனபால ்த்ிழநெஞசம் அவவப 
த்பாது என வபாழ்வயும் சு்க்கி�து... 
்த்ிழ ்ட்டு்லல ்த்ிழநெஞசத்திறகு 
ெபானும் க்்்ப ்ட்டுள்தளன...

்தபாஙகள் நவளியிட்் நூலகள் வபாஙகிய 
விருதுகள் ்ற�ி…
. 
்த்ிழநெஞசம் இ்தைின ஐம்்து ஆணடு 
ெி்�வுக்கபாக.  வபாழததுப்பா எழு்த ஒரு 
வபாய்பபு கி்்த்தது. கி்்த்த வபாய்ப்்ப 
்யன்டுத்திக் நகபாணடு. ்த்ிழநெஞசம் 
்ினனி்த்ையும் அ்தன ெிறுவனர ்திரு 
அ்ின அவரக்ளயும் வபாழத்தி. எண்து 
நவண்பாக்களபால புகைபாரம் எழு்திதனன. 
அ்்த ்திரு அ்ின அவரகள் ்தனி நூலபாக 
வடிவ்்தது நவளி  யிட்்பார. அதுதவ 
எனது மு்தல நூலபாக்கம் ஆகும். 

விருதுகள் எனறு ்பாரத்தபால ெபான ்ிகவும் 
விரும்்க்கூடிய நவண்பா வுக்கபாக 
கி்்த்த விருதுகள் ்தபான. 

அ்ந்த வ்கயில புது்வயில வபாஙகிய 
ந வ ண ் பா  த வ ்ந ்த ர  வ ி ரு து ,  ந ச ன ் ன 
்த்ிைபாரபாய்ச்சி ெிறுவ னத்தில முனனபாள் 
்ண்பாட்டுத து்ர அ்்ச்சர ்திரு. 
்பா்பா, ்பாணடிய ர பா ஜ ன  ் க க ள பா ல 
வ பா ங க ி ய  கு�ளரசு விருது. 

்றறும் ்த்ிழநெஞசம் இ்தழுக்கபான 
புகைபாரம் எழு்திய்தறகு ்ிகப ந்பாிய 
ஆளு்்யபான  அனபுவலலி அம்்பாவின 
்திருக்கரஙகளபால வபாஙகிய. நவண்பா 
நகபாண்ல விருதும்்தபான. என விருதுகளில 
சி�்ந்த விருதுகள்.
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்வேியரஙகு ஒன்றில ்வேிச்�ி்ரம் தங் 
அன்புவேலலி அவேர்்ளின் ததலதமயில 
்வேிதத படித்த ்பாது ...

ெிலாமுறறம் ்வேியரங்ில படித்து, 
�ான்றிதழும் வேிருதும் நபறற தருணம். 
உைனிருப்பவேர்்ள் �ினிமா பாைலா�ிரியர் 
வேிக்ைர்தாஸ்,   , மறறும் அரிமதி 
நதன்னவேன்

குறளின் குறள் எனும் நூலுக்்ா் 
ொன் எழுதிய அணிநதுதரக்கு ்வேிஞர் 
தவேரமுத்து அவேர்்ளின் பாராடடு நபறற 
்பாது
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்தஙகள் நவண்பாக்களில அ்திகம் அகம் 
சபார்ந்த்வயபாக உள்ளனதவ ஏன ?
. 
ஆம் ஐயபா...! இ்்த ெபான ஒபபுக் நகபாணடு 
்தபான ஆகதவணடும். 

்த்ிழநெஞசத்திறகபாக ெபான எழு்திய 
ந ச ய் யு ள்  அ ் ன த து ம்  அ க ம்  அ ன � ி 
தவந�பாரு தகபாணத்தில அ்்்ந்திருப்்்த  
்தபாஙகள் ெனகு அ�ிவீரகள். நசலவைித்த 
தெரமும் ச ி்ந்த்னயும், கற்்னயும் 
அளவிலலபா்தது.

எனனளவில ்த்ிழநெஞசம் புகைபாரம் ஒரு 
குட்டி ெளநவண்பா. 

அதுத்பால ்தளம் கி் ்க்கும்த்பாது அ்தறகபாக 
தெரத்்த, சி்ந்த்ன்ய நசலவைிதது தவறு 
தகபாணத்தில எழு்தினபால அ்தில ஒரு ெியபாயம் 
உள்ளது. 

்தளமும், களமும் அ்தறகபான அஙகீகபாரமும் 
கி்்க்கு்பா என� ச்நத்தகத்தில. எனது 
ச ி்ந்த்ன்ய விரயம் நசய்ய ெபான 
விரும்்வில்ல. 

அப்டியபான ்தருணஙகளில இயல்பாக 
எழு்த முடி்ந்தது. அகம் சபார்ந்த கவி்்தகள் 
்தபான. 

த்லும் ெபான இனறுவ்ர விரக்்தியிதலதய 
வபாழ்நதுநகபாணடு இருப்்தபால  எனது 
வபாிகளும் அ்்ததய ்ிர்தி்லிக்கி�து. 

இ ன னு ம்  க பா ர ண ங க ் ள  அ டு க் க ி க் 
நகபாணத் த்பாகலபாம்.  கற்்ன்ய 
ஊக்குவிக்கும் இ்ம் கி் ்தது விட்்பால 
அவவி் த்தில சி்ந்த்ன்ய கவ்லயின�ி 
இ�க்கி ்வக்கத ்தயபாரபாக இருக்கித�ன.

விருதுக்ள விற்்ன நசய்்வரக்ளப 
்ற�ி…?
. 
் க் க ள்  ் த ்த ி ய ி ல  ்த பா ன  ய பா ந ர ன று 
அ�ியப ்்பா்த எழுத்தபாளன ஒரு பு்திய 
சி்ந்த்ன்ய, பு்திய ்தததுவத்்த உலகிறகு 
நசபாலலதவணடும் என ெி்னத்தபால. அது 
கலலுக்குள் இருக்கும் த்த்ரக்குச் ச்்பாக 
அத்த இ்த்தில ெி்லநகபாணடு ெிறகும். 
அ்தனபால, ்தனது ந்ய்ர எழுததுலகில 
ெி்லெபாட்் தவணடும் என� சி்ந்த்ன 
ஒவநவபாரு எழுத்தபாளனுக்கும் உணடு. 

அ்்த ்தனக்குச் சபா்தக்பாகப ்யன்டுத்தி 
வியபா்பாரம் ஆக்குகி�பாரகள் சிலர. 

அப்டி நசய்வது ்தவறு்தபான என�பாலும். 
இஙதக இனநனபாரு ென்்யும் பு்்த்ந 
துள்ளது.  பு்தி்தபாகக் கள்ி�ஙகும் எழுத்தபா 
ளரகளுக்கு சினன சபான�ி்தழ ச ினன 
்பாரபாட்டு சினன ெி்னவுப்பாிசு.  

இ்வநயலலபாம் எழுத்தபாளனின சி்ந்த 
்ன்ய இனனும் ஊக்குவிக்கும் என 
ெி்னக்கித�ன. 

அ்தபாவது... குடியிருக்க வீடும், வீட்டில 
அடுப்டியும், அடுப்டியில அடுபபும் 
இலலபா்ல platform ல குடியிருக்கும் 
ஒருவன க்்க்குச் நசனறு ்ளி்கப 
ந்பாருட்கள் வபாஙக ெி்னக்க ்பாட்்பான. 
அதுத்பால...  எணணத்தில கற்்ன 
இன�ி, எழுததுக் க்லயில கு்�்ந்த ்ட்ச 
ஆரவம் கூ் இலலபா்த ஒருவன ்ணம் 
நகபாடுதத்தனும் நகபாடுக்கும் விரு்்த 
வபாஙக ெி்னக்க ்பாட்்பான. அ்தனபால... 
இ்்த விற்்ன எனறு நசபாலவ்்த வி். 
ஊக்கப ்பாிசு என நசபாலவத்த சபாலப 
ந்பாருத்தம். 

இனனும் புபாியும்்டி நசபாலகித�ன... 
விரு்்த ்ணம் நகபாடுதது வபாஙகும் 
எழுத்தபாளனுக்கும். ்ணம் இலலபா்ல 
விருது வபாஙகும் எழுத்தபாளனுக்கும். 
இ்்தய ்தி�்்யில ்தபான தவறு்பாடு 
இருக்கும்.  
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்த்ிழநெஞசம் புகைபாரம் நூலி்ன 
்தரவி�க்கம் நசய்து ்டிக்க இஙதக கிளிக் 
நசய்யவும். 
https://tamilnenjam.com/wp-content/
uploads/2021/02/்த்ிழநெஞசம்-
புகைபாரம்_c.pdf

https://tamilnenjam.com/wp-content/uploads/2021/02/தமிழ்நெஞ்சம்-புகழாரம்_c.pdf
தமிழ்நெஞ்சம் புகழாரம் நூலினை தரவிறக்கம் செய்து படிக்க இங்கே கிளிக் செய்யவும்.  https://tamilnenjam.com/wp-content/uploads/2021/02/தமிழ்நெஞ்சம்-புகழாரம்_c.pdf
தமிழ்நெஞ்சம் புகழாரம் நூலினை தரவிறக்கம் செய்து படிக்க இங்கே கிளிக் செய்யவும்.  https://tamilnenjam.com/wp-content/uploads/2021/02/தமிழ்நெஞ்சம்-புகழாரம்_c.pdf
தமிழ்நெஞ்சம் புகழாரம் நூலினை தரவிறக்கம் செய்து படிக்க இங்கே கிளிக் செய்யவும்.  https://tamilnenjam.com/wp-content/uploads/2021/02/தமிழ்நெஞ்சம்-புகழாரம்_c.pdf
தமிழ்நெஞ்சம் புகழாரம் நூலினை தரவிறக்கம் செய்து படிக்க இங்கே கிளிக் செய்யவும்.  https://tamilnenjam.com/wp-content/uploads/2021/02/தமிழ்நெஞ்சம்-புகழாரம்_c.pdf
தமிழ்நெஞ்சம் புகழாரம் நூலினை தரவிறக்கம் செய்து படிக்க இங்கே கிளிக் செய்யவும்.  https://tamilnenjam.com/wp-content/uploads/2021/02/தமிழ்நெஞ்சம்-புகழாரம்_c.pdf
தமிழ்நெஞ்சம் புகழாரம் நூலினை தரவிறக்கம் செய்து படிக்க இங்கே கிளிக் செய்யவும்.  https://tamilnenjam.com/wp-content/uploads/2021/02/தமிழ்நெஞ்சம்-புகழாரம்_c.pdf
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அப்டி ்பாரத்தபால ்ணம் இலலபா்ல 
விருது வபாஙகும் எழுத்தபாள்னத ்தவிர.  
இவவுலகில தவறு யபாருக்குத் ்தி�்் 
இல்ல என ஆகிவிடும். 

விரு்்தக் நகபாடுதது ஊக்கப ்டுததுஙகள். 
அ ்த ி ல  ந ்த பா ் க் க ெ ி ் ல  க வ ி ஞ ன ி ன 
ச்நத்தபாஷம் இருக்கி�து ஆனபால. ்ணம் 
கி்்க்கி�த்த எனறு புதுக்கவி்்த எழுதும் 
ஒருவனுக்கு ்ரபு ்பா்ணி விரு்்தக் 
நகபாடுதது வி்பா்தீரகள். அப்டி ஏ்தபாவது 
நகபாடுத்த்தபாக ெபான தகள்விப்ட்்பால. 

்திருந்பாைியபாம் நச்ந்த்ி்ைத 
       ்தீயிட்்பாய் எனறு
நசருபத்பாடு வபாரும்என 
       சீர.

்தஙகள் எ்திரகபாலத ்திட்்ம் எனன?
. 
்்ைக் கபாலத்தில
்்ை ந்பாைிவும்...
நவயில கபாலத்தில
கனல ந்பாைிவும்... 
கபாட்டுக்குள் ெ்ப்்்தப
்பாரத்திருபபீர... 

ஆனபால இ்வ அ்னததும்
வீட்டிறகுள் ெ்ப்்்தப
்பாரக்க தவணடுந்ன�பால 
என வீட்டிறகு
வபாருஙகள்... 

வீட்டில ்டுதத்த 
விண ்பாரததுத 
தூஙகுதவன... 

விட்்த்தின விளிம்்ில 
ெிலவின அை்க 
ரசிபத்ன... 

த்றகு்ரயின இ்்நவளியில
த்கதத்தபாடு 
உ்ரயபாடுதவன... 

நவயிலில 
வீட்டுக்குள் இரு்ந்தபாலும்
ஓட்டில இருக்கும்
ஓட்்் வைிதய 
க்திரகள் எனதனபாடு
க்்த த்சும்... 

்்ையில 
த்பார்வக்குள் இரு்ந்தபாலும் 
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தமிழ்நெஞ்�ம் பு்ைாரம் எழுதியதறகு.  நவேணபா ந்ாணைல வேிருது நபறற ்பாது.
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சபாரல எனதனபாடு
சபாிச்்பாய்ப 
்டுதது�ஙகும்... 
என ்்னவி கூ்
சபார்லப ்பாரதது
சக்களத்தியபா என
எனனி்ம் ஒருமு்� 
சண்்க்கு வ்ந்தபாள்... 

அவ்ள ெபான... 
வ்ளதது அ்ணத்தபால 
வபானம் ்பாரக்கும்... 
முத்தம் நகபாடுத்தபால 
முகில ்பாரக்கும்... 
சரச்பாடும் தெரந்லலபாம் 
சபாரல ்பாரகும் ... 
தெசத்தில இ்்கிள்ள 
ெிலவு ்பாரக்கும்... 
விளம்்ினபால கபா்தல
விண்ீன ்பாரக்கும்... 
்ினனிரு்நது கட்டி அ்ணத்தபால 
்ி்� ்பாரக்கும்... 
கனனத்தில முத்த்ிட்்பால 
க்திர ்பாரக்கும்... 

இனனும் புபாியவில்லயபா...? 
இவரகள் யபாருத் ்பாரக்கபா்ல 
என இலலபாதளபாடு... 
ெபான இன்ம் கபாண

என வீட்்்க் கட்டுவது்தபான 
எனது எ்திரகபாலத ்திட்்ம்
. 
நசபால்லக் நகபாடுத்தந்பாைி 
     நசபாரக்கம்த்பால வீடுகட்்க் 
கல்ல நகபாடுத்தபால 
     களிபத்னெபான - இலலம் 
ஒழுகிடினும் நவண்பாவபால
     ஒண்்ி்ை ெபாளு்ந 
்தழுவுகித�ன அனத�பா 
      ்தனிதது.?
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வளரும் இளம் எழுத்தபாளரகளுக்கும் 
கவிஞரகளுக்கும் ்தபாஙகள் கூறும் 
அ�ிவு்ர எனன?

.  
ெ்பபுச் நசய்்த ிக்ள எழுத்தபாக்கம் 
ந ச ய் யு ங க ள்  அ து ்த பா ன  ந ் பா து வ பா ன ,  
எலதலபாருக்கும் ஆன அ�ிவு்ர.  
ஆனபால... கவிஞரகள் எனறு வரும்த்பாது 
சறறு கவனம் த்த்வ...
 
்ைம்ந்ரும் புலவரகள் அ்னவருக்கும் 
்த ் ி ழ  ெ ி க ண டு  மு ழு க் க  அ த து ப ் டி 
ஆகியிருக்க தவணடு்பாம். அது்தபான அவர 
களின மு்தல ்தகு்தியபாம்.

அப்டியபான ஆற�ல இபத்பாது இருப்து 
சறறு கடினம் ்தபான. ஓ்ச இலலபா்ல 
வசன ெ்்யில எழுதும் ெண்ரக்ள 
இலக்கணம் கறகச் நசபானனபால. அவரகள் 
் பா ர ்த ி ய பா ர  ் ற று ம்  அ ப து ல ர கு ் பா ன 
த்பான�வரக்ளக் கபாட்டி ்தப்ிததுக் 
நகபாள்கி�பாரகள். 

்பார்தி அபதுலரகு்பான த்பான�வரகள் 
்ர்் அ�ி்நது அ்்த ்ீ�ியவரகள். 
அ வ ர க ள ி ் ம்  ஒ ரு  ந வ ண ் பா த வ பா 
விருத்தத்பா ்பா்ச்நசபானனபால உ்தன 
்பா் இயலும். உஙகளபால இயலு்பா? 

கற�்ின ்ீறுவ்தறகு கலலபா்ல இருக்க 
லபாத் எனறு சிலத்ர தகள்வி எழுப்க் 
கூடும்...

ெபானும் புதுக்கவி்்தயில இரு்நது ்ரபுக்கு 
வ்ந்தவன்தபான. ஆனபால இனறுவ்ர 
்ர்் விட்டு ்பா� ்னம் வரவில்ல. 

யபாருக்கு ந்தபாியும் உஙகளுக் குள்ளும் ஒரு 
்பார்தி ஒரு அபதுலரகு்பான இருக்கலபாம். 
அவரக்ள நவளிதய நகபாணடுவர ்ரபும் 
து்ணெிறக வபாய்பபுள்ளது. 

்பாவலனெபான எனறு
     ்யிலபாது இலக்கணத்்த 
ஆவலு்ன நசபாலலி 
     அ்லயபாத்த - தூவல 
்ிடிநயனத�பார நவண்பாப
       ்ி்ையின�ி எனமுன 
வடிநயன�பால உன�னுக்தக 
      வம்பு. 
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• ்பாரபாட்டு என்து...? 
உ்தன க்க்க தவணடிய தவகத்த்்... 
 
• உலகிதலதய சி�்ந்த கவி்்த எது...? 
இனறுவ்ர எழு்தப ்்பா்தது... 

• உலகிதலதய சி�்ந்த புத்தகம் எது...? 
வலி... 

• ெபாத்திகன என்வன...? 
க்வுள் ந்ய்ர அ்திகளவு உச்சபாிப்வன... 

• ஆத்திகன என்வன...? 
துன்த்தில ்ட்டும் க்வுள் த்்ரச் 
நசபால்வன....
 
• கனவு என்து...? 
தூக்கத்தில கி்்க்கும்இன்ம்... 
 
• ெி்னவு என்து...? 
விைிப்ில கி்்க்கும்துன்ம்... 

• கபா்தல என்து...? 
வபாழக்்கயின அஙகம்... 

• வபாழக்்க என்து...? 
ஆ்சயின உ்ல... 

• கவ்ல என்து...? 
வி்்த்தடும் தகள்வி... 
 
• ச்நத்தபாஷம் என்து...? 
வி்்ந்ற�  கவ்ல... 

• இள்் என்து...? 
ச்த்ந்திரப ்யணம்... 

• ்திரு்ணம் என்து...? 
்தண்வபாளப ்யணம்...

• ்ிபாிவு என்து...? 
உ�வபால ஏற்டும்  கபாயம்...

• உ�வு என்து...? 
்ிபாிவபால கி்்க்கும் ்ரு்நது... 

நவண்பா இலக்கணம் ்ற� ்பா வ்க 
க்ளக் கபாட்டிலும் ்ிகக் கடின்பானது 
எனகி�பாரகதள...  அப்டி இரு்நதும் தகட்் 
வு்ன நவண்பா ் பாடும் ஆற�ல ்தஙகளுக்கு 
எப்டி வ்ந்தது? 
. 
இ்தறகு ந்பாி்தபாகக் கபாரணஙகள் ஏதும் 
இல்ல.  ்ரபு அ�ிய ந்தபா்ஙகிய ெபாள்மு்தல 
இனறு வ்ர நவண்பாவில ்ட்டுத் 
்யணிப்்தபால வ்ந்தது ்தபான. 

நெருஙகிய ெண்ரகள் ்ற� ்பா வ்கயும் 
எழு்தச் நசபானனபாரகள். ஆனபாலும் இ்்த 
எழுதும்த்பாது ஏற்டும் ்ன ெி்�வும், 
ச்நத்தபாஷமும் தவந�்திலும் இல்ல. 

க டி ன ் பா ன  இ ல க் க ண ம்  எ ன ் ்த பா ல 
எஙதகபா ஒருசில இ்ஙகளில என்னயும் 
இது கபா்லவபா�ி விடும். 

கம்்ன வபாிகளுக்தக எ்திரபாக கபாளத்கம் 
்பாடும்த்பாது ெபாநனலலபாம் எம்்பாத்திரம்? 

ஏத்தபா எழுதுகித�ன அவவளவு ்தபான...

• கவி்்த என்து....? 
ச்ந்ததது்ன நசபாலலும்சஙக்தி... 
 
• புதுக்கவி்்த என்து...? 
கபாலநகபாணடு ெிறகும் உ்ரெ்்... 
 
• உ்ரெ்் என்து...? 
எ்்தய இலலபா்த ந்பாருள்... 

• ஊ்கம் என்து...? 
ஊ்தபா்ல இருப்து ்லூ்ன...

• ்தனித்த்ிழ என்து...? 
ெி்�தவ�பா்த கனவு. 

• கலபபு ந்பாைி என்து...? 
ெி்�தவ�ிய வபாழக்்க... 
 
• வி்ரசனம் என்து...? 
கபாய்த்த ்ரத்திறகபான கலலடி..... 
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• இரகசியம் என்து...? 
ந்ண வயிற�ில வளரும் கரு. 
 
• ெனநகபா்் என்து...? 
ஆ்தபாயம் த்தடும் இருள்...
 
• ஆ்தபாயம் என்து...? 
களவுக்கு கி்்த்த நவளிச்சம்... 
 
• ்்ை என்து...? 
ெம்்்ச் சிபாிக்க ்வக்கும் வபானத்தின 
கணணீர. 

• புயல, நவள்ளம் என்து...? 
ெம்்் அை ்வக்கும் இயற்கயின 
நகபாண்பாட்்ம். 

• மு்தல எ்திபாி யபார...? 
்தபான என� கரவம்... 

• மு்தல ெண்ன யபார...? 
்ணிவு...
 
• ்சி என்து...? 
உ்ைப்ின ெண்ன... 

• உ்ைபபு என்து...? 
வறு்்யின ெண்ன... 

• வரம் என்து...? 
கி்்க்கபா்த இ்த்தில தகட்்து...

• க்வுள் என்து...? 
அது ஒரு வபாரத்்த...

• ்க்்தி என்து...? 
த்பா்்த... 
 
• முக்்தி என்து...? 
தகபா்பா ெி்ல...
 
• உண்்யபான ஓவியன யபார...? 
விளக்கு அ்ணக்கப ்ட்் மு்தலிரவு 
அ்�்ய வ்ர்நது கபாட்டு்வன.
 
• உண்்யபான எழுத்தபாளன யபார...? 

ந்பாய் எழுதும்த்பாது 101 ஐ ்ி்ையின�ி 
எழுது்வன. 
 
• அரசபா்ண்ய ்கிழதவபாடு 

்்திப்வன யபார...? 
குடிகபாரன... 

• அரசு விற்்ன நசய்யும் ்து...? 
்ன்திறகு தகடு வி்ளவிக்கபா்தது...
 
• அரசு விற்்ன நசய்யும் குடிெீர...? 
உ்லுக்கு தகடு வி்ளவிப்து... 

• ந்தபா்ஙக தவணடியது...? 
த்பாரபாட்்ம்...
 
• முடிக்க தவணடியது...? 
ந்தபா்ஙகிய த்பாரபாட்்த்்த... 

• ்்த்பாற�ம் என்து...? 
வணஙகும் முத்தி்ரயின இனதனபார 
வ்க்யப ்ின்றறுவது. 

• சிற�ின்ம் என்து...? 
்ன்்த ஒருெி்லப ்டுததும்... 

• த்பாின்ம் என்து...? 
புலம்்லின வபாைி்ம்... 

• ்யஙகர்பான தெபாய் எது...? 
ந்பா�பா்்... 
 
• ெபான என்து...? 
ெீஙகள் ்தபான... 

• ெீஙகள் என்து...? 
ெபான ்தபான...

வி்்ந்றுகித�பாம். ென�ியும் 
வணக்கமும்!

    |57
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அத்ரமிகக முத்்்மிழ பல்கறலககைக 

்்ிபபுறு முறனவர பட்்ட்ளமிபபு விைதா 

 18/02/2022 அனறு நசன்ன தவபத்பாியில உள்ள சபாலதவஷன ஆர்ி  
வளபாகத்தில அந்பாிக்க முத்த்ிழ ் லக்லக்கைக ் ்திபபுறு மு்னவர ் ட்்்ளிபபு 
விைபா ெ்்ந்ற�து. 
 அந்பாிக்க ்லக்லக்கைக தவ்ந்தர ்பாக்்ர ்தபா்ை இரபா.உ்தயதெசன, 
து்ணதவ்ந்தர ்பாக்்ர உ.ஆலவின, ்்திவபாளர மு்னவர ்பாட்்ைகன இவரகளு்ன 
்த்ல்் விரு்ந்தினர நசவபாலியர   ்பாக்்ர விஜி ச்நத்தபாசம் அவரகள் இ்ண்நது 
்த்ிழுக்கு 40 ஆணடுகளுக்கு த்லபாக ்ணியபாற�ிய ்த்ிழ ஆளு்்களுக்கு ்்திபபுறு 
மு்னவர ்ட்்ம் வைஙகினர. 
 ஓவியக் கவிஞர அமுத்தபான,   கவிஞரும் எழுத்தபாளரு்பான ஆண்பாள் ் ிபாிய்தரஷினி, 
்்்ப ி்லக்கியம் ் றறும் புதுக்கவி் ்த ் ்்ப்பாளி கவியருவி.ஆரூர ்த ி்ழெபா்ன, கவிச்சு்ர 
கபா.ெ.கலயபாணசு்ந்தரம், ்பாவலர  சரஸ்வ்தி ்பாஸ்கரன  ஆகிதயபாருக்கு ்்திபபுறு மு்னவர 
்ட்்ம் த்்்யில வைஙகப்ட்்து. ்லக்லக்கைக நசனட் உறுப ி்னரகள் மு்னவர 
தஜபா.சம்்தகு்பார, மு்னவர ஜபான.இளவரசு, மு்னவர ஞபா.விஜயகு்பாபாி, ்பாக்்ர 
நஜயக்கு்பார ் லரபா்ன, ் பாக்்ர இரபா.நச்ந்திலகு்பார, வைக்க�ிஞர எஸ்.பூஙகுைலி, எழுத்தபாளர 
எம்.த்பாிமுதது, கவிஞர தரணுகபா ஸ்்பாலின ஆகிதயபார ் ஙதகறக விைபா ெ்்ந்ற�து. 
 விைபாவில ்த்ல்் வகித்த சி�பபு விரு்ந்தினர நசவபாலியர ்பாக்்ர விஜி 
ச்நத்தபாசம், மு்னவரகள் ைபாஜபா கனி, முரளி அரூ்ன , எழுத்தபாளர நஜய்பாஸ்கரன, 
முனனபாள் அரச்வக் கவிஞர ்தி்ரப்்ப ்பா்லபாசிபாியர முததுலிஙகம், ெக்கீரன குழு் 
இ்ணயபாசிபாியர தகபாவி நலனின, ஆகிதயபார கல்நதுநகபாணடு சி�பபு்ர ்றறும் 
வபாழதது்ர வைஙகினபாரகள். 
 ெிகழவுக்ள இனிய குரலபால மு்னவர ஞபா.விஜயகு்பாபாி ்றறும் மு்னவர 
ஜபான இளவரசு இ்ண்நது ந்தபாகுதது வைஙகினர. த்லும் விைபாவில ்திரு்்தி க்லயரசி 
உ்தயதெசன, ்திரு்்தி.அருள்நசலவி கலயபாணசு்ந்தரம்,்திரு்்தி அமு்தபா ்த்ிழெபா்ன, 
்திரு்்தி சஙக்ித்தி்ர ்பாட்்ைகன, மு்னவர ஆ்திரபா முல்ல, கவிஞரகள் 
க.குணதசகரன, 
 ஆட்சி்ன� குழு உறுப்ினர மு்னவர தஜபா.சம்்தகு்பார அவரகள் ென�ியு்ர 
வைஙகினபார.  அ்னவபாின ெபாட்டுப்ண தசர்ந்தி்சதயபாடு ்ட்்்ளிபபு விைபா இனித்த 
ெி்�வ்்்ந்தது. 
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உல்கதின் வலிதமத� வா

ததை்தளத் தாணடி வோ
ததை்தளத் தாணடி வோ
தடுத்திை யார்தான் இருநதால என்ன
ததை்தளத் தாணடிை வோ

நபண்ண ததை்தளத் தாணைலாம் வோ

உன் பாதங்ள் ்பா(டு)கும் 
பாதத்ள் எலலாம்
பனித்துளி அலல எரிமதல என்று 
எழுநதிஙகு ஏறிை வோ

நபண்ண எழுநதிஙகு ஏறலாம் வோ

ததலமுதறத் ததை்தள 
மறுமுதற திருத்திை வோ
தடுத்திடும் தயக்்ங்ள் த்ர்த்து ெீ புறப்படடு வோ
இநத தரணிதய நவேன்றிை வோ

நபண்ண தரணிதய நவேலலலாம் வோ

மலரில ்ாணும் ெறுவீயும் ெீ்ய 
மானுைம் தாஙகும் ்வேரும் ெீ்ய
தியா்த்தத ந�ாலலும் தாய்ம் ெீ்ய
அன்பிதன நமாைியும் தாய்நமாைி ெீ்ய

நபண்ண தாய்தமயில அதனத்தும் உணர்த்து்ிறா்ய

்பாராளி ெீதான் புதுதமப் நபண ெீதான்
வேலியிதனத் தாஙகும் ஒரு வேலிதமயும் ெீதான் 
இநத உல்ின் வேலிதமயும் ெீதான்
ததை்தளத் தாணடி வோ

நபண்ண ததை்தளத் தாணைலாம் வோ..

                       �. ஆரா 
  (திருெின்றவூர்) 
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 அகில உலகஙக்ளயும் அனு்தின 
மும் அன்பால அ்க்கி ஆளும் இ்�வபா! 
இ்ந்த உலக உயிபாினஙகளுக்கு வலல்் 
்த ்ந து  உ ்த வ பா த ய பா !  ெ ல ல ் வ  எ ் வ , 
அலல்வ எ்வ எனறு ்ிபாிததுணரும் 
ஆற�ல கு்�்ந்தவரகளபாக, எஙகிரு்நது 
வ்ந்தபாரகதளபா அ்ந்த இ்ம் தெபாக்கிதய 
்ீணடும் நசனறு நகபாணடிருக் கின�னர. 
 ி்�ப ி்ல, ஒழுக்கத்தில, கலவியில, 
குடும்் வபாழவில, ் ண்பாட்டில, ் கிழச்சியில, 
வைி் பாட்டில, து�வில, ்ரணத்தில, எனறு 
்ி�்ந்தது மு்தல ்ரணிப்து வ்ர ்தன 
இனத்்ததய ் �்நது, ்தன்ன தவறுவி்த்பாக 
நவளிக்கபாட்டிக்நகபாணடுள்ளனர. ்ீணடும் 
அவரகள் ்பானபு்்ய ்னி்தரகளபாக ்பா� 
வலல்் ்தபாரபாதயபா!
 ‘்ி�பந்பாக்கும் எலலபா உயிரக்கும்’ 
எ ன �  ஒ ப பு ் ் ப  ் ண பு  ந வ று ம் 
வபாரத்்தயளவில ்ட்டுத் த்சப்டும் 
இன்பாக ்பா�ிவிட்்து ்னி்த இனம். 
ஒருவரு்்ய குணத்தி்னக் நகபாணடும், 
அக்குணத்தின மூலம் அவர நசய்கின� 
நசயலக்ளக் நகபாணடுத் அவ்ர 
்்திப்ி் தவணடுத் ்தவிர, அவரு்்ய 
்ி�ப்ி்னக் நகபாணடு ்்திப்ிடுவது 
என்து அ�ிவபாளரகளின நசயல அலல 
என்்்த ்னி்த இனம் உணரவ்தறகு, 
வலல்் ்தபாரபாதயபா!

 உள்தள இருப்து நவளிதய சி்நது 
வ்்ததய ஒழுகு்தல எனறு கு�ிப்ிடு 
தவபாம். இ்ந்த ஒழுகு்தல என்்தில இரு்நது 
த்தபான�ியத்த ஒழுக்கம். ஆம், உள்தள 
இருப்து நவளிதய ந்தபாிவத்த ஒழுக்கம். 
உள்தள ெலல சி்ந்த்ன இரு்ந்தபால அ்வ 
ெலநலபாழுக்கஙகளபாக நவளிப்டும். 
உள்தள ்தீய சி்ந்த்னகள் குடிநகபாணடி 
ரு்ந்தபாதலபா, அத்த்கதயபாபாின ஒழுக்கக் 
கூறுகளும் ்தீய்தபாகதவ கபாணப்டும். 
உ ல க  ் க் க ளு க் த க ஒ ழு க் க ங க ் ள க் 
கறறுக்நகபாடுத்த இனம், ்தவ�பான கலபாச் 
ச பா ர த ்த பா ல  ந க பா ஞ ச ம்  ந க பா ஞ ச ் பா க 
்பாய்்நது நகபாணடிருக்கின�து. இ்த்ன 
்ீட்ந்டுக்க வலல்் ்தபாரபாதயபா!
 நவளியிலிரு்நது எ்்ததயபா கற்ிப 
்து கலவியலல. உள்ளிருக்கும் பூரணதது 
வத்்த நவளிக்நகபாணரவத்த கலவி 
எனகின�பார விதவகபான்ந்தர. இ்தன 
அடிப்்்யில ஒவநவபாருவரு்்ய 
்தனித்தி�னக்ளயும் நவளிக்கபாட்டும் 
வபாழவியல கலவி்ய கறறு, வபாழக் 
்கயின இரகசியஙக்ள முழு்்யபாக 
உணர்நது நகபாள்ள வலல்் ்தபாரபாதயபா!
 குடு இன்ம் என� நசபாறகளின 
கூ ட் த ்  கு டு ம் ் ம் .  ஒ வ ந வ பா ரு வ ரு ம் 
்தஙகளுக்குள் ்பா�ி ்பா�ி இன்ஙக்ளப 
்கிர்நது நகபாள்ள தவணடும் என்்தற 
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கபாகதவ குடும்்ம் எனறு ந்யபாிட்்னர. 
ஆனபால இனத�பா கணவன - ்்னவி 
இருவரும் தசர்நது வபாழவத்த கூட்டுக் 
கூடும்்ம் என� ெி் ல உருவபாகி யுள்ளது்தபான 
்ிகு்ந்த வருத்தம் அளிப்்தபாக உள்ளது. 
்னி்தரகளு்ன தசர்நது வபாழ்ந்த கபாலஙகள் 
்்�்நது இய்ந்திரஙகதளபாடு வபாழக்்க்ய 
அ்்ததுக்நகபாள்ளும் ெி் ல ்பாறுவ்தறகு 
வலல்  ்்தபாரபாதயபா!
 ்ண்ட்் வபாழக்்க மு்�்யத 
்தபான ்ண்பாடு எனகினத�பாம். ஒருவர 
வபாழகின� வபாழக்்க ்லதவறு ்த்ல 
மு்�யினபாின அ்்யபாளம் என்்்த 
்�்நதுவி்க் கூ்பாது. ஒருவர ்ண 
்பாட்்் ்ீறும்த்பாது ஒரு இனத்தின 
அ்்யபாளத் ்பாறுகி�து என்்்த 
்னி்த இனம் உணர்நதுநகபாள்ள வலல்் 
்தபாரபாதயபா!
 யபா்ரயும் எ்ந்த வி்தத்திலும் ்பா்திக் 
கபா்ல இருக்கும் ெி்லயில அ்்வது்தபான 
்கிழச்சி .  கலவி தகள்விகளில சி�்ந்த 
கற��ி்ந்தவரகநளலலபாம் ்தம்மு்்ய 
்கிழச்சி்யக் கணடு உலகத் இனபுற�ி 
ருக்க தவணடும் என� ெி்ல்யதய 
விரும்புவர. இ்்தத்தபான ்திருவள்ளுவரும்,

 ்தபா்ின புறுவது லகின பு�க்கணடு 
 கபாமுறுவர கற��ி்ந  ்தபார

என� கு�ளில சுட்டுகின�பார. இத்த்கய 
்கிழச்சி இனறு முற�ிலும் ்பா�ிவிட்்து. 
்ற�வரக்ளக் கபாயப்டுத்தி அ்தன மூலம் 
அவர அ்்யும் வருத்தத்்தக் கணடு 
்கிழும்ெி்ல இனறு உள்ளது. ஒருவபாின 
கணணீபாில ்ற�வர ்கிழகின� இ்நெி்ல 
்பா� வலல்் ்தபாரபாதயபா!
 வைி்பாடு்தல என்து வைி்டுதது்தல 
என்்தன சுருக்கத். வைி்டுதது்தல 
என்்தறகு நெ�ிப்டுதது்தல என்து 
ந்பாருள். இ்த்னதய வைி்பாடு எனறும் 
அ்ைப்ர.  இ்ந்த வைி்பாடு என்து 
இ்�வனி்்ிரு்நது வ்ந்த ெம்்் ் ீணடும் 
இ்�வனி் ம் நெ�ிப்டுததுவ்தபாக அ்்ய 
தவணடும். இ்� ெி்லதயபாடு ெம்்் 
இ்ணப்்தபாக அ்்ய தவணடும். 
ஆனபால ்பா�பாக இனறு இ்�வ்ன 

ஏத்தபா ந்தபா்ல்நதுத்பான ந்பாரு்ளப 
த்பால எணணிக்நகபாணடு, இ்�வ்னத 
த்தடிச் நசலகினத�பாம் என� ்ன 
ெ ி ் ல ய ி ல  இ ் � வ ன  இ ரு க் க ி ன � 
இ்த்திறகு முற�ிலும் எ்திர ்தி்சயில 
் ய ன ி த து க் ந க பா ண டி ரு க் க ி ன த � பா ம் 
இ்�வதன ெம்்்த த்தடி வ்ந்தபாலும், 
அவர வருகின� ்தி்சக்கு எ்திர ்தி்ச்ய 
தெபாக்கித்தபான ெம் ்யணம் அ்்யும். 
எ ன த வ  உ ன னு ் ் ய  ஆ ற � ் ல 
முழு்்யபாக உணர்நதுநகபாள்ள வலல்் 
்தபாரபாதயபா!
 து�வு என்து ்்னவி, ்க்கள் 
்றறும் சுற�த்தபா்ரத து�்நது கபாட்டில 
த்றநகபாள்ள தவணடிய நசயல எனறு 
எணணிக்நகபாள்வது ்்்். ெ்க்கு 
அளிக்கப்ட்் க்்்்ய ் ன ெி்�வு்ன, 
உண்்யபாக த்றநகபாண்பால அதுவும் 
து�தவ. க்்் ்தவ�பா்த குணத்தி்னத 
்தபான அ்னதது ்்தஙக்ளச் தசர்ந்த 
இ்�ெி்லயும் விரும்புகின�து. உலகத் 
ெ பா ் க  த ் ் ் ய பா க  இ ரு க் க க் கூ டி ய 
ெி்லயில ்த்ந்்த, ்கன, ்தபாய், ஆசிபாியர, 
்பாணவர, ெண்ன எனறு ஏறறுக்நகபாண் 
்பாத்திரஙகளில உண்்யு்ன ்யணிக்க 
வலல்் ்தபாரபாதயபா!
 ஒவநவபாரு கருவும் எனறு உருவபா 
கின�த்தபா அனத� அ்தறகபான ்ரணமும் 
கு�ிக்கப்ட்டுவிடுகின�து என்த்த 
உண்். ்தபாய் வயிற�ில ெபாம் உயிர 
ந்ற� ெபாள் மு்தல ஒவநவபாரு ெபாள் 
்யணிப்தும் ்ரணத்்த தெபாக்கிதய 
என� உலக உண்்்ய ் ிகத ந்தளிவபாக 
உணர்நதுநகபாள்ள தவணடும். இ்தறகு 
இ்்ப்ட்் கபாலகட்்ஙகளில ்ீணடும் 
இபபூ்ியில வ்நது ்ி�வபா்்க்கபான 
முக்்தி ெி்ல்ய தயபாசிதது அ்தன்டி 
ெம்மு்்ய வபாழவிய்ல அ்்ததுக் 
ந க பா ள் ள  த வ ண டு ம் .  ஒ வ ந வ பா ரு 
ஜணனமும் எவவளவு புணி்த்பானத்தபா 
அ்்தப த்பாலதவ ஒவநவபாரு ்ரணமும் 
புணி்த்பாக்கப்் தவணடும். எனதவ 
வபாழவ்தறகு ்ட்டு்ின�ி ெம்மு்்ய 
்ரணம் புணி்த்பாவ்தறகும் வலல்் 
்தபாரபாதயபா!
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உள்ளுவே்ம வேள்ளுவே்ம! ந்ாள்ளுவே்ம ொமததன!உள்ளுவே்ம வேள்ளுவே்ம! ந்ாள்ளுவே்ம ொமததன!
ந�ாலலு்வோ்ம தீவேைவேம், எள்ளுவே்ம; - தள்ளுவே்ம!ந�ாலலு்வோ்ம தீவேைவேம், எள்ளுவே்ம; - தள்ளுவே்ம!
ந�லலுவே்ம ந�லலிைத்து வேிள்ளுவே்ம; பலலுயிர்க்கும்ந�லலுவே்ம ந�லலிைத்து வேிள்ளுவே்ம; பலலுயிர்க்கும்
வேள்ளுவே்ம வோழ்க்த் நெறி.வேள்ளுவே்ம வோழ்க்த் நெறி.

ந�ான்னால புரியாது; ந�ாலபவேர் ந�ால்்ளாது!ந�ான்னால புரியாது; ந�ாலபவேர் ந�ால்்ளாது!
எநொளும் தன்னிதலதய ஏற்ாது; - முன்ெிதலதய
முப்பாடைன் வோழ்நத முதறதம்தள என் இன்ம!
தப்பாமல ஏறபாய் ததல.

இன்்றபுத்  தாணதை இனி்தொம் ந்ாணைாை
ஒன்றா்வோம்- ொம்தமிைர் ஒன்றா்னாம் என்றா்வோம்!
ந�ன்றாணடின் துன்பங்ள் ந�ன்றுவேிை வேள்ளுவேதர
ென்நறஙகும் தாள்வேணங்ி ொடு.

வோழ்த்துவே்தார் பணபாடு... வேன்னத் தமிழ்மக்்ள்
சூழ்பத்தய ென்குணர்நது நதாலதமிைால - வீழ்த்திடு்வோம்!
வேள்ளுவே்ம ென்மதறயாம்; வேள்ளுவே்ர ெம்இதறயாம்!
வேிள்ளுவே ்மஉல்ில நவேன்று.

கூறறு வேரும்வேதரயில கூறு தமிழ்மதறதய...
்பாறறமறக் ்ா்த நபாதுமதறதய - ஏறறமுற
ஏறறிடுவோய் வேள்ளுவேத்தத! ஏநதி திருக்குறதள
்ொறறிடுவோய் வோழ்வேிலுயர் ்ொன்பு.

ொதள திருக்குறதள ெம்பாடைன் வேள்ளுவேரின்ொதள திருக்குறதள ெம்பாடைன் வேள்ளுவேரின்
தாதள வேணங் தயங்ா்த! - ஊதளதாதள வேணங் தயங்ா்த! - ஊதள
ெரி்ளிடும்! ெீஅததன ொைா்த! ெீ்யார்ெரி்ளிடும்! ெீஅததன ொைா்த! ெீ்யார்
அரிமாவோம்! வோழ்வோய் அறிநது.அரிமாவோம்! வோழ்வோய் அறிநது.

நீலகண்்ட ்்மிைன் நீலகண்்ட ்்மிைன் 

ஒருங்ிதணப்பாளர்  ஒருங்ிதணப்பாளர்  
�ங்த்தமிழ் இலக்்ியப் பூங்ா�ங்த்தமிழ் இலக்்ியப் பூங்ா
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 ”ந்ருெிறுவனஙகளபால ெ்த்தப்டும் 
வபார ,  ்பா்த இ்தழகள் முனபு க்லில 
ந்ருஙகபாயம் க்ரத்தல த்பான� முயறசி, 
்தபாக்குப ி்டிக்க முடியபா்ல ெினறு விடுகி�து 
என்து கபாலஙகபால்பாய் ெ்ப்து்தபான. 
இ்தழ ெ்ததுவது என� விட்டுவி்  முடியபா்த 
இதலசபாக ஒதுக்கிவி் முடியபாது. இ்ந்த 
இ்தழும் கூ் அப்டி ெினறுவிடும். ஆனபாலும் 
தவறு தவறு ெண்ரகளபால ந்தபா்ரத்தபான 
நசய்யும். இப்டியபான சிறு இ்தழகள் 
்தபான சி�்ந்த சி்ந்த்னயபாளரக்ளயும் 
க்்த நசபாலலிக்ளயும் கவிஞரக்ளயும் 
்த்ந்திருக்கின�ன என்்்த ் றுக்க முடியு்பா?”

 தவறு தவறு இ்தழகள் நவவதவறு 
ெண்ரகளபால ் பாற�ி அ்்க்கப்டுகி�து. 
இ து  ஆ ற று ப  ந ் ரு க் க பா ய்  ஓ டி  வ ர பா 
விட்்பாலும் ஊறறுப ந்ருக்கபாய் உயிர 
கசியும் எனறு உறு்தியளிக்கப்டுகி�து.

 ஓர அகல விளக்தகற�ி இ்ந்தப 
்யணம் ந்தபா்ஙகுகி�து. அ்ந்த எளிய 
நவளிச்சம் இ்ந்த எளிய ்யணத்்த வைி 
ெ்த்தட்டும்!

 க ண ண பா மூ ச் ச ி ் ய  வ ள ர ப ் து 
உஙகள் ந்பாறுபபு, அகல விளக்குக்கு 
எண்ண ஊற�ி ் பாதுகபாபபு நசய்்திடுஙகள்.

 ்ினனஞசல : 
 kannamoochi.mannai@gmail.com
 
 கணணபாமூச்சிக்கு இ்தழ வளரச்சி ெி்தி 
அனுப் கூகுள் த்  9659335462 விவரத்்த 
வபாட்ஸ்அப எணணிறகுத ந்தபாிவிக்கவும்.

மீண்டும 

எழுகிவறதாம

யதாது்தாகினதாய் நீ!

வோ�ிப்பதறகு புத்த்த்தத

புரடடினால முதற பக்்த்தில

புன்னத்த்து ந்ாணடிருக்்ிறாய்!

எழுதுவேறகு ்பதனதய

த்யில எடுத்தால

நவேறறுத் தாளில 

நமௌனித்திருக்்ிறாய்!

நதாதல்ப�ி ஒலிக்்

ந�வேியில தவேத்தால

ஹ்லா வோர்த்தததய

உனக்குரியதாக்்ியுள்ளாய்

நதாதல்ாட�ி ஒளிபரப்பா்

ஆத�்யாடு பார்த்தால

்தாொய்ன் ரூபத்தில

ெைமாடிக் ந்ாணடிருக்்ிறாய்

இயறத்தய ர�ிப்பதற்ாய்

ஜன்னதல திறநதால

பூக்்ள் �ாயலில

அத�நதாடி அதைக்்ிறாய்

உறங்ிை வேிைிமூடினால

இருளுக்குள் இன்பமாய்

்திதர ்பாடடு

்ர்வேமாய் அமர்நதிருக்்ிறாய்

முனீரதா அபதுல் வதாஹித்.
�ிலமியா புர.
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 கவி்்த உலகத்தில தகபாதலபாச்சிய 
எழுத்தபாளர அனபுச்நசலவி சுபபுரபாஜூ 
அவரகள் ெிறுவனரபாக உள்ள “அன்ின 
சஙக்ம் சிறுவர உலகத்்தச்” சபார்ந்த 15 
சி�பார எழுத்தபாளரகள் எழு்திய க்்தகளின  
ந்தபாகுபபு.
 இ ்ந நூ லி ல  உ ள் ள  ஒ வ ந வ பா ரு 
க்்தயும் ஒவநவபாரு ெீ்த ி்ய ெ்க்கு 
த்பா்த ிதது நசலகி�து.  இ்நநூலி்ன 
வபாசிக்கும் த்பாது  குை்ந்்தகளின சி்ந்த்ன 
வளம் கணடு ஆச்சபாியப்டுகித�ன. ்தபான 
கண் தகட்் விஷயஙக்ள க்்தகளிதல 
்யன்டுத்தி இருப்து வியப்ளிக்கி�து.
 ்னி்தரகதள ஒருவருக்நகபாருவர 
உ்தவி நசய்யபா்த இக்கபாலத்தில அடிப்ட்் 
்பானுக்கு முயல உ்தவி நசய்கி�து. 
இருவரும் ெண்ரகளபாக தசர்நது கபாட்டில 
்யணிக்கும் க்்த.
 எனன்தபான ெண்ரகளபாக இரு்ந்தபா 
லும் ்தீயவரகளின ெட்பு  எனறும் ெ்க்கு 
நகடு்தல ்தரும்னு ஒரு க்்த நசபாலலுது. 
 குை்ந்்தகள் இப்லபாம் ந்றத�பார 
கள் த்ச்்ச அ்திக்பாக தகட்்்தில்ல 
.அது சம்்்ந்த்பாக மூதத்தபார நசபால தகள் 

எனறு ஒரு க்்த ெ்க்கு வலியுறுததுகி�து.
 எ ல ல பா ரு ம்  ்த ங க த ் ்த  உ ள் ள 
்த்திர்பாக பூட்டி ்வப்பாஙக ஆனபா ஒரு 
கிரபா்ததுல ்தஙகத்்த வபாசலில ்வதது 
விட்டு  உள்தளத்பாய் க்த்வ சபாத்திக்கி�பாஙக. 
்தஙகத்்த ்திருடும் பூ்தம்  க்்தயில இ்ந்த 
அ்திசயம் ெ்க்குது. 
 இளவரசி்ய ஒரு நகபாடி அரக்கன 
துரத்தி வருகி�பான. அவனி்்ிரு்நது 
இளவரசி எப்டி ்தப்ிக்கி�பாரகள் எனகி�து 
்றந�பாரு க்்த. இளவரசி ் ட்டு்ிலலபா்ல 
இக்கபால ந்ணகுை்ந்்தகள் எ்ந்த ஒரு 
்ிரச்சி்ன வ்ந்தபாலும் ்்தபாியதது்னும், 
து ண ி ச் ச லு ் னு ம்  எ ்த ி ர த து  ெ ி ன று 
த்பாரபாடினபா நஜயிக்கலபாம்னு  இ்ந்த 
க்்தயில ெபாம் ந்தபாிஞசிக்கலபாம்.
 எலலபார வீட்டிதலயும் அம்்பா 
்தபாதன குை்ந்்தகளுக்கு ஆதலபாச்ன 
நசபாலவபாரகள் இஙதக ஒரு சிறுவன 
அ வ ங க  அ ம் ் பா வு க் கு    ந ெ க ி ை ி  ் ் 
்யன்டுத்தக்கூ்பாது என ஆதலபாச்ன 
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நசபாலகி�பான. அ்்த அவஙக அம்்பாவுக்கு  
தகட்டு ெ்்நதுக்கி�பாஙக.
 எலலபா குை்ந்்தகளுக்கு சினன 
ச ினன ஆ்சகள் இருக்கும்.  இஙதக 
இரணடு ் சஙக அவஙகதளபா் ஆ்சக்ள 
அ்திசிய ் ரத்தி்ம்  நசபால�பாஙக .அ்ந்த ் ரம்   
அவஙகதளபா் ஆ்ச்ய ெி்�தவற�ி 
்வக்குது. 
 ஒரு வீட்டில வளரக்கும் கிளி அ்ந்த 
வீட்டு ்யதனபா் உயி்ரதய கபாப்பாற�ி 
இருக்கபாம் இது ஒரு வபாணடு ்்யதனபா் 
க்்த.
 ஒ ரு  ்த வ ் ள க் கு   ெ ண ் ர க த ள 
இல்லயபாம் அது யபாருக்கும் உ்தவிதய 
நசய்யபா்தபாம்.  இனித் உ்தவி நசய்யனும்னு 
முடிவு நசய்்த உ்தன அதுக்கு ் ீன ெண்ர 
கி்்ச்ச்தபாம் ்ினனு ்தவ்ளயின புது 
ெண்ன க்்தயில.
 ெம்் வீட்டிதலதய கபாய்த்த கபாய்க�ி 
்ைஙகள்  என�பால எவவளவு சு்வயபாக 
இருக்கும். இயற்க உரத்தில வி்ள்ந்த 
கபாய்க�ிக்ள ெம்் ்ீனபா த்தபாட்்ததுக்கு 
வ்நது ்பாருஙக.
 ்ிருகஙகளும் ்னி்தரகளும் ெண்ர 
களபாக வபாழ்நதுட்டு வரபாஙக. அஙக ஒரு 
்தீய எணணம் ்்்த்த புலி நு்ை்நது 
அ ்ந ்த  அ ்ந ்த  க பா ட் டி ன  ர பா ஜ பா வ பா ன 
புலியின ்ன்சக் நகடுதது ்னி்தரக்ள 
தவட்்்யபா் ஆரம்்ிக்கி�பாஙக. இ்தனபால 
ஏற்டும் வி்பாீ்தத்்த ஒரு க்்த நசபாலலு
 ்னி்தரகளுக்கு ்ட்டு்லல இஙதக 
்�்வகளுக்கும் ந்பா�பா்் வ்நது 
விட்்து எலலபாம் தசர்நது ஒரு அைகபான 
்�்வ்ய ஒதுக்கி ்வக்கி�து.  ஆனபால 
அவரகளுக்கு ஆ்த்தில உ்தவுவது அ்ந்த 
்�்வ ்தபான.
 வி்பான வி்த்தில ஒரு ்யணி 
க்லில விழு்நது விடுகி�பார. அவ்ர க்ல 
கனனிகள் கபாப்பாறறுகின�னர. அஙதக 
க்ல வபாழ உயிபாினஙகளுக்கு இருக்கும் 
ஆ்த்்த அவர எப்டி சபாி நசய்கி�பார 
என்து ஒரு க்்த.
 ் ய ண ங க ள ி ன த ் பா து 
ச பா ் ல த ய பா ர ம்  இ ரு க் கு ம்  ் ர ங க ் ள 
எணணிக் நகபாணடும் அ்வகதளபாடு 
த்சிக் நகபாணடும் ்யணிப்து ஒரு 

அலபா்தி சுகம். இஙதக ஒரு குை்ந்்த 
்யணத்தினத்பாது சபா்லயில இரு்ந்த 
்ரஙக்ள கபாணபாது ்தவிக்கி�து.
 குை்ந்்தகளுக்கு அப்பா என�பாதல 
்ிகவும் ்ிடிக்கும். ந்ண குை்ந்்தகளுக்கு 
தகட்கதவ தவண்பாம். இஙதக ஒரு 
ந ் ண  கு ை ்ந ் ்த  ்த ன  அ ப ் பா வ ி ் ம் 
ந க பா ண டி ரு க் கு ம்  அ ன ் ்  ் ற � ி ய 
க்்த்தபான அப்பா்வ த்தடிய ்த்ிைரசி.
 இ்நநூலகளில இ்ம்ந்றறுள்ள 
க்்தகள் எலலபாத் ஆதலபாச்ன வைங 
கு்்வயபாகவும்,  ஒழுக்கநெ�ிகள் த்பா்திப 
்்தபாகவும்,  இயற்க்ய கபாத்தி் துடிப் 
்தபாகவும் இருப்து வியப்ளிக்கி�து.  
 அன்ின சஙக்ம் சிறுவர உலகத 
்தின வபாயிலபாக நவளிவ்ந்திருக்கும் 
* வ பா ண டு க ள்  ந ச பா ன ன  க ் ்த க ள் *  
நூலில இ்ம் ந்ற�ிருக்கும் அ்னதது 
இளம் எழுத்தபாளரகளுக்கு வபாழததுகள். 
குை்ந்்தகளின க்்தக்ளத ந்தபாகுதது 
நவளியிட்டிருக்கும் எழுத்தபாளர அனபுச் 
நசலவி சுபபுரபாஜு*  அவரகளின ்ணி 
்பாரபாட்டுக்குபாியது.
 ந்தபா்ர்நது இதுத்பான� ெலல 
நூலக்ள ்த்ிழுலகம் அவபாி்ம் எ்திர 
்பாரதது கபாத்திருக்கின�து.
                                                  ்கிழவு்ன,

                                                ஜனனிகு்பார,
                                               ெபாகப்ட்டினம்.
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நிறனவுச் சுருள்கள்

என் தாய்க்கு 
என் கூநதலும் 
ஒரு பிள்தள 

என் கூநததல
்பன் இன்றி
்பணிக் ்ாக்் 
அவேள் படை 
பிரம்ம பிரயத்தனங்ளுக்கு 
அள்வே இலதல 

தாயின் வேிரல்ள் 
்பன் எடுக்்
கூநதலில ெ்ர்நதிடும் 
அனுபவேம் ந�ாலல 
வோர்த்தத்ள் இலதல

ஈர்வேதளயால அவேள் 
ஈர்்ளுக்கு வேதலயிடுவோள் 
்பன் �ீப்பால 
்பன்்தளத் தூக்்ிலிடுவோள் 

நவேள்ளிக்்ிைதமயானால 
நவேள்ளிச்�ிணுக்்்ாலிக்கு 
வேநதுவேிடும் ்வேதல 

�ிக்ந்டுத்து கூநததல
்ாய தவேப்பதி்ல்ய 
ந�லவோ்ிவேிடும் 
்ாதல ்வேதள

வேருைம் ்தாறும்
்்ாதை வேிடுமுதற ொட்ளில வேரும் 
பஙகுனிப் நபாங்லில 
அதி்மாய் கூநதல வேளர
அம்மாவும் ொனும்  
அம்மனுக்குப் 
பூ முடி ்ாணிக்த் 
ந்ாடுப்பது வோடிக்த்

வேிடுமுதற முடியும் ்பாது 
முதுகு வேதர 
பூ முடிக்கு நவேடடிய ஜதை
மீணடும் இதைதயத் நதாடுவேது 
தான் ்வேடிக்த் 

அன்று பிருஷைம் தாணடி 
்ருமணலாய் நதாங்ிய ஜதை 
இப்்பாது எலிவோல ஆனது 

இதவேநயலலாம் இன்று 
ததல வோரும் ்பாது 
�ீப்பில சுருளா் உதிர்நத 
முடி்தளக் ்ணடு 
என் மனதில ஓடிய 
ெிதனவுச் சுருள்்ள்.

 - மு.ஆறுமுகவிகவனஷ்,
   �த்திரப்படடி, 

   வேிருதுெ்ர் மாவேடைம்.
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‘இ�்கத த்தடும் சி�குகள்’ நூலின ந்யதர 
வித்தியபாச்பாக உள்ளது. ந்றத�பா்ரத 
த்தடும் குை்ந்்தகள் எனறும் ந்பாருள் 
நகபாள்ளலபாம். நூல ஆசிபாியர கவிஞர 
ெ பா ் க  ஆ ் ச த ்த ம் ் ி  அ வ ர க ள ி ன 
16ஆவது நூல. ்ைக்கூ வபாி்சயில 
4ஆவது நூல. இவரது மு்ந்்தய ்ைக்கூ 
நூலகளுக்கு ்்திபபு்ர எழு்தி உள்தளன.

இ்ந்த நூலின புது்  ் எனனநவன�பால 
்னந்பாைி ்ைக்கூ நூல ்த ி்ழ, ஆஙகிலம், 
இ்ந்தி, ்்லயபாளம் என 4 ந்பாைி ்ைக்கூ 
கவி் ்தகளும் ஒதர நூலில வ்நதுள்ளன. 4 
ந்பாைிகளில ்ைக்கூ கவி் ்தகள் வ்நதுள்ள 
மு்தல நூலும் இதுதவ. 4 ந்பாைிகளும் 
நூலபாசிபாியருக்குத ந்தபாியு்பா? என்து 
ந்தபாியவில்ல. ந்தபாி்நது இருக்கலபாம். அலல 

ி்�ந்பாைி ்ட்டும் ந்பாைிந்யரப்பாளபாி் ம் 
ந்றறு ் ்்தது இருக்கலபாம்.
 
உலகின மு்தல ந்பாைி ்த்ிழ, உலக ந்பாைி 
ஆஙகிலம், வ்இ்ந்திய ந்பாைி இ்ந்தி, 
அண்் ்பாெில ந்பாைி ்்லயபாளம் – 
ெபானகு ந்பாைிகளிலும் ் ைக்கூ யுத்தியு்ன 
மூனறு வபாிகளிதலதய ்்்தது இருப்து 
சி�பபு. ்த்ிழ, ஆஙகிலம் இரணடு ந்பாைி 
்ட்டும் ெபான அ�ி்ந்தது. எனதவ இருந்பாைி 
சி�ப்் ் ட்டும் எடுதது இயம்்ி உள்தளன. 
்்தச்தசபா�பாக சில ்ைக்கூ கவி்்தகள்.
 
்பாலுக்கு அழும் குை்ந்்த 
கு்ம் ்பா்ல குடிக்கி�து 
சபா்ி சி்ல 

 
BABY CRYING FOR MILK 
THE JUG DRINKS MILK 
GOD STATUE 

இ்ந்த ்ைக்கூவின மூலம் ்குத்த�ிவு 
சி்ந்த்ன்ய வி்்ததது உள்ளபார. 
ஏ்ைக்குை்ந்்த ்சியபால வபாடும் த்பாது, 
க்வுள் சி்லக்கு ் பாலபா்ிதசகம் நசய்வ்தில 
்யனில்ல என்்்த ெனகு உணரத்தி 
உள்ளபார. ஆஙகில ந்பாைிந்யரபபும் 
ந்பாருத்த்பாக உள்ளது.
 
ெி�ஙக்ள 
ெகநலடுப்்தில்ல 
ெிைலகள் 
 
COLORS 
NOT COPYING 
SHADOWS
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ெிைல என்து கருப்பாகதவ இருக்கும். ெிைல 
கணணபாடி த்பால வணணத்்த எ்திர்பாரக்க 
முடியபாது. கபாட்சிப்டுத்தல ்ைக்கூவின 
மூலம் சி்ந்திக்க ்வததுள்ளபார.

அம்்பா ்தபாதய என�பார ்ிச்்சக்கபாரர 
அவசர்பாய் வ்நது த்பாட்த்ன 
க்தவின ்தபாழ்பாள். 
 
SAID THE MOTHER BEGGER 
I SAME IN A HURY 
DOOR LATCH
 
்ைக்கூ கவி்்தயில மூன�பாவது வபாி 
எ்திர்பாரத்தது இலலபா்ல தவ�பாக இருக்கும். 
அவசர்பாக வ்நது ்ிச்்ச த்பாடுவபாரகள் 
எனறு எ்திர்பாரத்தபால க்தவிறகு ்தபாழ்பாள் 
த்பாடுகி�பாரகள். இன்�ய ்னி்தரகளும் 
்லர ்ிச்்ச த்பா் ்ன்ின�ிதய ்தனனல 
வபாழதவ வபாழகின�னர.
 
ந்தபாைிறசபா்ல பு்க 
தவக்பாய் ்ரவுகி�து 
ந்தபாறறு தெபாய்கள் 
 
INDUSTRIAL POLLUTION 
SPEREADS FAST 
INFECTIOUS DISEASES
 
 
இ்ந்த ்ைக்கூ கவி் ்தயி் னப ்டித்தத்பாது 
தூததுக்குடி ஸ்ந்ர்லட் த்பாரபாட்்த் 
ெி்னவிறகு வ்ந்தது. அெியபாய்பாக 13 
உயிரகள் ் லியபானது. ஒருவைியபாக மூ்ப்ட்் 
ெச்சுஆ்ல, இனனும் உச்ச, உயரெீ்தி 
்ன�ஙகளில த்லமு்�யீடு நசய்வதும் 
்தி�க்க முயறசி நசய்வதும் தவ்த்ன.
 
இரணடு லபாபாிகள் த்பா்தல 
இரணடின முகப்ிலும் 
அம்்ன து்ண. 
 
TWO TRUCKS COLLIDE 
ON THE FACE OF BOTH 
GODDESS SUB

அம்்ன து்ண எனறு எழு்தி இரு்ந்தபாலும் 
கவனக்கு்�வபாக ஓட்டினபால வி்தது 
ெ்க்கத்தபான நசய்யும் என� விைிபபுணரவு 
வி்்தக்கும் வி்த்பான ்ைக்கூ ெனறு. 
எளி்்யபான ஆஙகிலச் நசபாறகள் ்யன 
்டுத்தி இருப்து எளி்தபாக புபாி்நதுநகபாள்ள 
உ்தவுகின�து.

தெபாய் விட்டுப த்பாக 
வபாய் விட்டு சிபாிக்க முடியல 
வபா்்க வீடு! 
 
GET SICK 
CAN’T LAUGH OUT 
RENTED HOUSE
 
உண்் ்தபான.  வபா்்க வீட்டில 
்கிழச்சியபாக இருக்க முடிவ்தில்ல. எபத ப்ாது 
தவணடு ப்ானபாலும் கபாலி யபாக்கச் நசபாலவபார. 
வபா்்க கூட்டிக் நகபாடு என்பார. ஆணி 
அடிக்கபாத்த என ப்ார. நசபா்ந்த வீட்டின ்கிழச்சி, 
வபா்்க வீட்டில இருப்்தில்ல என� 
உண்்்ய உணர்நது வடித்த ்ைக்கூ 
ெனறு.
 
உ்்்ந்த ்லூனுக்கு 
இரஙகல ்தீர்பானத்பா 
குை்ந்்தகள் கணணீர 
 
FORA BROKEN BALLOON 
CONDOLANCE RESOLUTION 
CHILDREN TEARS
 
்கயில ்வத்திருக்கும் ்லூன உ்்்நது 
விட்்பால குை்ந்்த உ்ன அைதந்தபா்ஙகி 
விடும். ச்பா்தபானம் நசய்வ்தறகுள் த்பாதும் 
த்பாதும் என�பாகி விடும். குை்ந்்தயின 
அழு்க்ய இரஙகல ்தீர்பானம் எனறு 
நசபாலவது ெலல நசபாலலபாட்சி. ஆஙகில 
்ைக்கூவும் எளி்தில புபாியும் வணணம் 
எளி்்யபாக இருக்கின�ன, சி�பபு.
 
கட்டி முடி்ந்தது வீடு 
முடியபா்தல இருக்கி�து 
அசலுக்கபான வட்டி! 
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THE HOUSE IS FINISHED 
IT IS IMPOSSIBLE 
INTEREST ON THE ORIGINAL
 
இ்தில ORIGINAL என� நசபாலலிறகுப ் ்திலபாக 
CAPITAL என� நசபால்லப ்யன்டுத்தி 
இருக்கலபாம். நகபாதரபானபா கபாலத்தில வரு்பான 

ி்ன�ி ்க்கள் ்தவித்தபத்பாது ்பா்தத்தவ்ண 
கட்்முடியபா்ல தவ்த்னப்ட்்னர. 
வட்டிக்கு வபாஙகி வீடு கட்டுவ்்த வி் 
வபா்்க வீத் த்ல எனறு உணரத்தி 
விட்்னர. ்தவ்ண கட்  ்தவண்பாம் எனறு 
நசபாலலிவிட்டு ்தறத்பாது கூட்டு வட்டிப 
த்பாட்டு வசூல நசய்து வபாட்டி வருகின�னர. 
்க்கள் நசபாலல முடியபா்த துயரத்தில வபாடி 
வருகின�னர.  ஆயிரம் தகபாடிக்ளக் 
நகபாள்்ளயடித்த நகபாள்்ளயர-க்ள 
்தப்ிச்நசலல வி்பானத்தில வைியனுப்ி 
்வக்கின�னர, அவல ெி் ல.
 
முகம் ந்தபாியபாவிட்்பாலும் 
்ன் ரண்பாகி�து 
அவசர ஊர்தியின அல�ல!
 
EVEN IF THE FACE IS NOT VISIBLE 
THE MIND DIES 
THE SCREAM OF AN AMBULANCE
 
அவசர ஊர்தியின சத்தம் தகட்்பால ்ன்திறகு 
்்்்பபு வ்நதுவிடும். வைியில நசனறு 
நகபாணடு இரு்ந்தபால ஊர்திக்கு வைி விட்டுவிட்டு 
உள்தள இருப்வர முகம் ந்தபாியபாவிட்்பாலும் 
யபாதரபா, எவதரபா? எனன ஆனத்தபா? உயிருக்கபான 
த்பாரபாட்்ம், உயிதரபாடு த்பாரபாட்்ம். இப்டி 
்ல ெி் னவுகள் வ்நது இளகிய ்னம் ரண்பாகி 
விடும். அ்ந்த ்னி்தபா ி்் பானத்்த ்ைக்கூ 
ஆக்கி உள்ளபார.
 
4 ந்பாைிகளில வ்நதுள்ள மு்தல ்ைக்கூ 
நூல. ஆசிபாியருக்கு ்பாரபாட்டுகள். 

n

கதாலத்ல்லதாம கதாத்்ிருபபு 

பள்ளியில ்�ர்க்த்க்கு
ப்ல இரவு பாராமல
பல மணி ்ெரம் ்ாத்திருப்பு… …

பள்ளியில ்�ர்நதபின்பு
�ாதிச் �ான்றிதழுக்கு
பல ொட்ள் ்ாத்திருப்பு… …   

பள்ளிப் படிப்பு முடிநததும்
்லலூரி ்�ர்க்த்க்கு
்ால ்டுக்் ்ாத்திருப்பு… …

படைம் வோங்ியபின்
்வேதல வோய்ப்பு அலுவேல்த்தில
நவேகு வேருைம் ்ாத்திருப்பு… …

அரசு ்வேதல ்ிதைத்தபின்
அ்வேிதலப் படிக்்ா்
அன்றாைம் ்ாத்திருப்பு… …

வோங்ிய பணத்திறகு வோக்்ளிக்்
வோக்குச் �ாவேடி்ளில 
வேரித�யில ்ாத்திருப்பு… …

ந்ா்ரானா நதாறறு வேந்தார்
ஆயுதளக் ்ாத்துக் ந்ாள்ள
ஆக்�ிஜனுக்கு ்ாத்திருப்பு… …

ந்ா்ரானா ெிவோரணம் நபற
குடும்ப அடதைக்கு
கூடைம் கூடைமாய் ்ாத்திருப்பு… …

ெிவோரணம் நபறும் முன்னர்
ெிர்க்்தியாய் இறநதவேர்்ள்
த்ன ்மதை ்ிதைக்்
மயானத்தில ்ாத்திருப்பு…  …

ந்ாள்ளியில நெருப்்பறற
பிள்தள்ள் வேராத ெிதலயில
அனாததப் பிணங்நளலலாம்
அடுக்்டுக்்ாய்க் ்ாத்திருப்பு… …

ப. சரவணன்
்லபாக்்ம்
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• நசபாலலின நசலவர எப்டி இருக்க 
தவணடும்?
 ்த்ிதைபாவியன, ்ர்க்குடி
 அனு்்னப த்பால இருக்க தவண 
டும். த்ச தவணடிய்்த ்ட்டும் த்ச 
தவணடும்; கம்்ன அனு்ன வைியபாக, 
்தன்னச் நசபாலலின நசலவர எனறு நவளிப 
்டுத்தியுள்ளபார.

• ச ிலப்்திகபாரம் ஒரு புரட்சிக் 
கபாவியம் எனறு நசபாலலப ்டுகி�த்த?
 சினனப்பா த்தவரபாஜ், ெபா்க
 ஆம் . ்னனரக்ளயும் க்வுள்ர 
யும் கபாப்ியத ்த்லவரகளபாகப ்பாடிவ்ந்த 
கபாலத்தில சபா்தபாரண குடி்க்க்ளக் 
கபாப்ியத்த்லவரகளபாகப ்பாடியத்த ஒரு 
புரட்சி்தபாதன!

• ்தறகபால ெபாளி்தழ வபாரஇ்தழ ்பா்த 
இ்தழகளில கவி்்தகளுக்கபான ்க்கஙகள் 
கு்�்நது வருகி�த்த?
 ்னனீரநசலவம், ்திணடிவனம்
 அது இ்தழ ெ்தது்வரகளின 
நகபாள்்க முடிவபாக இருக்கலபாம். ்த ி்ழநெஞசம் 
இ்தைில அ்ந்தக் கஞசத்தனம் இல்லதய.

• ்த்ிைின வயது 2300 ஆணடுகள் 
எனறு கூ�ப்டுகி�த்த?
 நசலவரபாஜ், கீரனூர
 அது உண்்யபாக இருக்க முடியபாது. 
்திருக்கு�ளின வயத்த 2000 ஆணடுகள். 
ஒரு ந்பாைி த்தபான�ி ்ண்ட்டுச் சி�்நது 
்ல இலக்கியஙக்ளப ்்்க்க 
2000 ஆணடுகளபாவது தவணடும் எனறு 
கணக்கிட்்பாலும்  4000 வரு்ஙகளுக்கு 
த்லபாகத்தபாதன இருக்க தவணடும்.

• உஙகளி் ம் எ்ந்தக் தகள்வி தவணடு 
்பானபாலும் தகட்கலபா்பா அலலது இலக்கியம் 
சபார்நது்தபான தகட்க தவணடு்பா?

 எ்்தப்ற�ி தவணடு்பானபாலும் 
தகட்கலபாம். ்தனிெ்ர வி்ரசனம் அரசியல 

கலக்கபா்ல இரு்ந்தபால ்கிழவு.

• கபால்தபா்்த்பாக ெிகழவுகளுக்கு 
வரும் சி�பபு விரு்ந்தினர ்ற�ி எனன 
ெி்னக்கி�ீரகள்?
 ்க்கிபாிசபா்ி, ்யிலபாடுது்ர
 ்தபா்்த்பாக வ்ந்தபால்தபான அவர 
எலதலபாரது கவனத்்தயும் ஈரக்க முடியும் 
. ்ிகவும் சுறுசுறுப்பாக இருப்து த்பான� 
த்தபாற�த்்த உருவபாக்க இயலும். சபாியபான 
தெரத்திறகு வ்ந்தபால தவ்லயற�வர 
எனறு ெி்னதது விடுவபாரகதள!

• கபா்த்லப்ற�ி ஒரு சில வபாிகள்.
 சம்சு்தீன, அம்்்
 கபா்தல ஒரு உணரவு;  அ்த்ன 
உணரபாது எவரும் இருக்க இயலபாது. உணர 
வில்ல என�பால அவர ்னி்தரபாக இருக்க 
இயலபாது

• இள்்யில வறு்் நகபாடி்தபா?
 நச்ந்தபா்்ர, நசன்ன
 அப்டித்தபான ஔ்வ நசபாலலி 
யிருக்கி�பார. ஆனபால அ்த்ன எணணிக் 
நகபாணத் தசபார்நது வி்பா்ல வறு்்்ய 
நவனறு வபாை தவணடும் 

• ்த் ிஙக ிலத்த ில த்சும் ்னி்தர 
க்ளக் கண்பால எனன நசய்வீரகள்?
 ்த்ிைன்ன, கிளியனூர
 ெபான எனன நசய்வது? நகபாஞசம் 
்பாி்தபா்ப ்டுதவன. என ்ீதும். எலலபா 
த ெ ர மு ம்  தூ ய  ்த ் ி ை ி ல  த ் ச மு டி ய 
வில்லதய என. 

• ்பாவலர கவிஞர கவி்பா்ணி எனறு 
நசபாலலிக் நகபாள்்வரகள் ்ற�ி..
 ்ண்ணயபார ்கள், பூம்புகபார
 அது அவரவர  விருப்ம் ்பாவடித 
்தபால ்பாவலர கவி்்த எழு்தினபால கவிஞர 
்ல கவிஞரகளுள் சி�்ந்தவர எனில 
கவி்பா்ணி. ்தகு்தி உள்ள்தபா இல்லயபா 
என்்்தக் கபால்ந்தபான முடிவு நசய்யும்.
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இனமி த்தா்டரும. 

வகள்விகறள வகட்கலதாம.

உறக்்ம் 
இதமயின்றி வேருநது்ிறது 
ஆநதத 
 
மதை நபாைியும் ஈரச்�ாதல 
வீணடிக்்ப்படும் குைாயடியில 
ததல முழு்லில குைங்ள் 
 
ெீ்ராடு உலரும் தனிதம 
த்்்ார்த்து இதல உதிர்த்து 
அன்தப �ிநதும் மரெிைல
 
்ாயாத ்ான்த்தில 
்ானம் பாடு்ிறது 
்ாய்நத �ருகு்ள் 
 
வேறுதம 
மணல வீடதை ்டடியதும் 
உணதவே ்தடு்ிறது குைநதத 
 
உலத்்ய நமலல வேதளக்்ிறது 
நவேள்தள முத்தாய் மலரும் 
பூவேின் ்மல பனி 
 
்ானல வேிதளயாடும் ்ளம் 
்டடிய படடி ஆடு்ளுைன் 
வேிதளயாடும் ்ைனி ெணடு்ள் 
 
நபண பிள்தள்ள் 
புத்நது ந்ாண்ை இருக்்ிறது 
நபணணிய வேிறகு்ள் 
 
வோனம் பார்த்த பூமி 
்ிதைத்த நவேடிப்பு்ளில குடி்யறும் 
வேயல எலி்ள் 
 
தனிதம 
எதிரும் புதிருமான உருவேத்தில 
வோனில நதரி்ிறது ்ம்ங்ள்

 

்கார்்கவி த�்கா 
ொ்ப்படடினம்

அம்தா 
 

தவேய்ம் உதித்நதழும் 

ஒறதறச்ந�ால 

பூமியில அவேதரித்த 

உயிரின் வோர்த்தத 

 

்ைவுளின் தவேய் 

பிம்பம் ெீயம்மா 

அன்பின் நமாத்த 

வேடிவே்ம அம்மா 

அரவேதணப்பின் 

நமாத்த ஒளி ெீயம்மா 

இயறத்யின் முழு 

உருவேம் ெீயம்மா 

 

மூச்�ைக்்ி சுவோ�ம் 

அளித்த வேள்ளல ெீ்ய 

உதிரம் இைநது 

உணவேளித்த உத்தமி ெீ்ய 

தூக்்ம் ்தலநது 

சு்ம் தநத சுநதரி்ய 

 வேலிதய மதறத்து 

வேணணம் தீடடிய வேனிதத ெீ்ய 

 

அம்மா 

உல்ம் முடியும் வேதர 

மதறயாத மநதிரம் ெீதா்ன 

 

வதாறையூர கவிநிலதா
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 ‘‘அம்புஜம்..., ‘ஏணடி எனன 
்தனியபா விட்டுட்டு த்பான?’’’ எனறு 
புலம்்ிய்டி கட்டிலில இரு்நது ்தட்டுத 
்தடு்பா�ி எழு்ந்திருக்க முடியபா்ல எழு்நது 
்கத்தடி்ய ்ற�ினபார, ெபாகரபாஜன.

 வபாரத்்தக்கு வபாரத்்த ‘அம்புஜத 
்தின ந்ய்ர’ உச்சபாிக்கும் அவரு்்ய 
ெபாவுகளும்  வரணடு விட்்து த்பாலும். 
இலலபா்த அம்புஜத்தி்ம் ்தணணி நகபாணடு 
வரச்நசபாலவது்பாக...  

 அவளின இ�பபும்  கூ் இனனும் 
்ன்தில ஆைப்்தியவில்ல என்து 
த்பானறு ‘ெி்னவுகளில முழுவது்பாய் 
ெிரம்்ி இரு்ந்தபாள் அம்புஜம்’.

 அம்புஜம் உயிதரபாடு இருக்கும் 
ந்பாழுது அவ்ள ்பாரபாட்்வில்ல 
சீரபாட்் வில்ல ஏன ஒரு ்டி த்தல  
கூ� தவணடுந்ன�பால அவ்ள ஒரு 
்்னவியபாகதவபா அலலது ஒரு ்னுஷி 
யபாகதவபா  ெ்த்தியது கூ் கி்்யபாது. 
எபந்பாழுதும் மூஞசி்ய தகபா்்பாக 
்வததுக் நகபாள்வதும், சிடுசிடுநவனறு 
எபாி்நது விழுவதும் வைக்க்பான ஒனறு. 

 

்ரு்நதுக்குக்கூ் அன்பான வபாரத்்த 
நவளிப்ட்்து கி்்யபாது.

 அப்டி இரு்ந்த ்னுஷன அவளு 
்்ய இ�பபுக்கு ் ி�கு இப்டி ் பா�ிய்தன 
கபாரணம் ந்தபாி்ந்தபால  ெபாகரபாஜ்ன ் ற�ிய 
கணதணபாட்்ம் அப்டிதய நெபாடிப 
ந்பாழு்தில ்பா�ிவிடும்.

 ்த ண ் ் ன ய ி ல  ் ி க ப ந ் பா ி ய 
்தண்்ன ்தனது கணவன ்தன்ன 
ெிரபாகபாிப்து. அ்திலும், ந்பாிய நகபாடு்் 
ஏன ்தன்ன ெிரபாகபாிக்கி�பான எனகி� 
கபாரணத் அ�ியபா்ல இருப்து.

 அப்டிப்ட்் தவ்த்னயிலும்,  
்ரு்கள் வ்ந்த ் ி�கும்கூ் ்தனது 
‘கணவன சம்்்ந்தப்ட்் ஒவநவபாரு 
தவ்ல்யயும்  ்ிகு்ந்த விருப்தது்னும் 
அ்தீ்த அக்க்�யு்ன ்தபாதன நசய்வ்தில 
மு்னபத்பாடு நசயல்டுவபார ‘. 

 ‘அம்புஜம். . .  உண்்யில ஒரு 
சி�்ந்த ்்னவி ‘.

 ‘்திடீநரனறு ்ரவிய ஆட்நகபாலலி 
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தெபாய் அம்புஜத்்த ஆட்நகபாள்ள ெிர 
மூல்பானது ெபாகரபாஜனின வபாழக்்க’.

 ்்னவியின இைப்ிறகு ்ின  
நகபாஞச ெபாளிதலதய  ெிரபாகபாிப்ின வலி 
்யயும், தவ்த்ன்யயும் அனு்விக்கத 
ந்தபா்ஙகினபார ெபாகரபாஜன.

 ‘்கனின - ்ரு்களின’ உ்தபாசின 
்பான த்ச்சும், ஏச்சும் அவவபத்பாது 
அ்திகப்டியபான அழுத்தத்்தத ்தர 
்ன உ்ளச்சலுக்கு ஆளபாக்கிய த்பாது 
்்னவிய ின அரு்்்ய உணரத 
ந்தபா்ஙகினபார, ெபாகரபாஜன...!

 சரக்க்ர தெபாயபாளியபான 
ெபாக ரபாஜன சபாியபான தெரத்திறகு 
உணவு எடுதத்த ஆக தவணடும் என� 
கட்்பாயத ்தில இரு்நதும்கூ் 
அவ்ர கவனிப்பார யபாரு்ின�ி 
ஒருவபாரு ்தடு்பா�ினபார.

 அம்புஜம் இலலபா்த்்த... 
ஒருவ்க நவறு்்்ய... ்தனக் 
கபானளின நவற�ி்த்்த. . . 
அவளின ெி்னவுகளும் அன�பா் 
ெிகழவுகளும் ஒவநவபான�பாய் 
அரங தகற�ம் நசய்்தது.

 ‘்்னவியின ்ரணத்தருவபாயில 
்த ன னு ் ் ய  க பா ்த ் ல ,  அ ள ப ் பா ி ய 
அன்்  அவளி்ம் நவளிக் கபாட்டியவர, 
அவள் உயிதரபாடு இருக்கும் ந்பாழுத்த 
கபாட்்பா்ல த்பானது எவவளவு ந்பாிய 
குற�ம் என்்்த உணரத துவஙகினபார’, 
ெபாகரபாஜன.

 இத்த்ன ெபாளும் கணவனின 
கபா்த்ல புபாியபா்ல... வபாழ்ந்த வபாழக்்கக்கு 
அரத்தம் ந்தபாியபா்ல... ெிரபாகபாிபபு என 
ந�ணணி இத்த்ன கபாலமும் கு்� தயபாடு 
கைித்த்்த எணணி வரு்ந்தினபாள், அம்புஜம்

 ‘‘உஙக்ளத ்தனி்ர்பாக  விட்டுச் 
நசலகித�தன  என� ஏக்கம் என்ன 
வபாட்டுகி�து’’, என�வள்... கணவனின 

்கக்ள அனத்பாடு வருடி... அழுத்த்பாக 
்்தித்த முத்தத்தின ஈரம் கபாய்வ்தறகுள்... 
அம்புஜத்்த கபாலன நகபாணடு த்பாய் 
விட்்பான.

 அ்திகபா்ல 5 ்ணிக்நகலலபாம் 
எழு்நது ்ைக்கப்ட்்வர, ெபாகரபாஜன. 
அம்புஜம் இரு்ந்தவ்ர கணவருக்நகனறு 
மு்ந்தின இரவில ஒரு ்பால ்பாக்நகட்்்   
குளிர ந்ட்டியில ் வதது விட்டு அ்திகபா்ல 
ெபாகரபாஜன கபா்லக் க்னக்ள முடிதது 
விட்டு வ்ந்ததும்... ‘கணவர தகட்்்தறகு 
முனத்... சு் சு் ்ில்ர கபா்ி த்பாட்டுக் 
நகபாடுப்து’, அம்புஜத்தின வைக்கம்...! 
ஆ ன பா ல  இ ன த � பா    ் ண ி  ஒ ன ் ்த ் ர 
ஆகியும் ்டுக்்கய்�்ய விட்டு  எழு்நது 
வரபா்த ்ரு்கள்.. .  ஏநனனறு தகட்க 
முனவரபா்த  ்கன...!

 ்்னவிய ின ந்ய்ரச் 
நசபாலலி அ்ைத்தி்  கூ் த்த்வ 
யில்ல... த்த்வ யபான அத்த்ன 
தவ்லக்ளயும் ெி் னத ்தபாதல 
ந ச ய் து  மு டி த து  வ ி டு வ பா ள் , 
அம்புஜம்.

 இ ன த � பா  அ ம் பு ஜ ம் , 
எ ன  கணணபாடி்ய எடுதது ்தபா  
என்்தறகும் ஒரு கபா்ி ்தபா எனறு 

தகட்்்தறகும் ஆள் இல்ல, தகட்்பாலும் 
நகபாடுப்்தறகும் ஆளில்ல என� 
‘ஏக்கம்‘ அவ்ரக் நகபாலலபா்ல 
நகபாள்கி�து’.

 ‘்தனி்் எவவளவு நகபாடியந்தனறு’  
புபாிய ந்தபா்ஙகியது... 

 ‘்்னவி்ய சுற�ிய ெி்னவுகள் 
ஏக்க்பாக’ தெபாய்வபாய்ப்ட்்பார ெபாகரபாஜன 

 ெபாளபாக ெபாளபாக ெபாகரபாஜனின  ஏக்கப 
ந்ருமூச்சு  ந்தபாண்்க்கும் நெஞசுக்கும் 
இ்்யில வபாழக்்கயின க்்சி ெி்ி்ங 
க்ள எணணிய்டி இறு்தி யபாத்தி்ரக்கு 
்தயபாரபாகியது...!

n 
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இன்று எநத உறதவே எடுத்துக் 
ந்ாணைாலும் அவேறறுக்்ிதையில 
ஆணி்வேரா் அதமத்திருப்பது 
ெம்பிக்த் எனும் 
 ஒறதற வோர்த்தத தான். 
அதனால தான் ஒருவேதர்யா ஒரு 
வேிையத்தத்யா ெம்பிய பின் தான், 
ொம் அததன ஏறறுக் ந்ாள்்ி்றாம். 
அதில ெமது முழுக் 
 ்வேனத்ததயும் நலுத்து்ி்றாம். 
அப்படியான ெம்பிக்த் 
�ிததநதிைாதிருப்பதில ொம் 
ஒவநவோருவேரும் மி்க் ்வேனமா் 
இருக்் ்வேணடும். 
 
மனித்தனுக்கு இதறவேன் மீதும் 
நபற்றாருக்கு தன் பிள்தள்ள் மீதும் 
பிள்தள்ளுக்கு தன் 
 உைன் பிறப்பு்ள் மீதும் 
ஆ�ிரியருக்கு மாணவேர்்ள் மீதும் 
்ணவேனுக்கு மதனவேி மீதும்  
மதனவேிக்கு ்ணவேன் மீநதன்றும் 
இன்று ெம்பிக்த் பல வேிதமா்ப் 
பார்க்்ப் படு்ிறது. 
 
இவேர்்ளுக்்ிதையிலான ெம்பிக்த் 
எனும் பாலம் ஏ்தா ஒரு வேிையத்தில 
�ிததக்்ப் படைா்லா அலலது 
உதைக்்ப் படைா்லா அநத 
உறவு்ளின் ெிதல அவவேளவு தான்.. 
 
‘‘உன்தனப் ்பாய் ெம்பி்ன்ன!’’ 
‘‘உன்னால தான் ொன் 
்ததவேயிலலாத ெம்பிக்த் தவேத்து 
ஏமாநது ்பா்னன்...’’ 
‘‘அன்று அதி்மா் ெம்பியதால தான் 
இன்று ொன் அதி்மா் அழு்ி்றன்.’’ 
 

இவவோறு �ில குறறச்�ாடடு்ள்  
மனது �ஞ்�லப் படும் ்பாது இநத 
ெம்பிக்த்க்கு 
 எதிரா் கூறப்படைாலும், 
உணதமயான இன்நனாரு பக்்மும் 
இதறகு இருக்்த் தான் ந�ய்்ிறது. 
 
அது என்ன?!! 
 
ெம்பிக்த் தான் ெம்தம 
 வோை தவேக்்ிறது. 
ெம்பிக்த் தான் ெம்தம 
ொய்ர்்ளாக்கு்ிறது. 
ெம்பிக்த் தான் ெம்தம 
 �ாதிக்் தவேக்்ிறது. 
ெம்பிக்த் தான் ெம் வோழ்க்த்ப் 
பாதததய ந�ப்பனிடு்ிறது. 
அநத வேத்யில ெம்பிக்த்தய முழு 
மனதுைன் ஒருவேர் மீ்தா அலலது 
ஒன்றின் மீ்தா தவேக்் எம்தம ொ்ம 
பைக்்ிக் ந்ாள்ள ்வேணடும். 
ஏநனனில, 
ெம்பிக்த் இன்்றல 
 வோழ்க்த் இலதல 
ெம்பிக்த் இன்்றல வே�நதம் இலதல 
ெம்பிக்த் வேராத வேதர மனது 
துருப்பிடித்த இரும்பா்ிறது. 
ெம்பிக்த் வேராத வேதர இதழ்்ள்
  நமய் ்ப� மறுக்்ின்றது 
ெம்பிக்த்தய நதாதலத்தவேர்்ளின் 
வோழ்க்த் ெர்மா்ிப் ்பா்ிறது.. 
 
என்வே ெம்பிக்த் தவேப்்பாம் 
ெடபுக்்தள நதாைர்்வோம்.. 
 

 ஷபரதா இல்முத்தீன் 
 அடைாதளச்்�தன
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பு�லாய் மாறடி ச்ணதண!

்ணநணனப் ்பச்�ில ந�ாலலும்

     ்லமனச் �மூ்ம் உன்தன!

நபணநணன இைிவோய்க் கூறி

     நபருதம்ள் �ிததக்்ச் ந�ய்யும்!

மணணதில �மமாய் எணண

     மறுத்திடும் மறவோ உணதம!

வேிணணிலும் ்ால்ள் படடு

     வீறுைன் ெைப்பாய் நபண்ண!

உயர்வேிதன இ்ழ்வோர் தம்தம

     உதறி்ய தள்ளிச் ந�லவோய்!

ந�யலதில திறதனக் ்ாடடு!

     �ீறிடும் அதலயாய்ப் பாய்வோய்!

்யவேதர எதிர்த்்த ெின்று

     ்ாடடி்ய ந்ாடுத்து வீழ்த்து!

புயநலன மாறிப் நபண்ண

     நபாறுப்பிதன ஏறறு நவேலவோய்!

தறந்ாதல தீர்்வே அன்று!

     தன்னிதல உணர்வோய் நவேன்று!

்றறது பலதன ஈயும்!

     ்ருத்துைன் ெிதனவேில ந்ாள்வோய்!

நவேறறியும் உன்தனச் ்�ரும்!

     வேியத்தகு �ி்ரம் ஏறறும்!

நபறறிடும் பு்ழும் ்பரும்

     பீடுற உயர்த்தும் பாரில!

- முறனவர ஓசூர ்ணமிவ்கறல

    |75

நீ நீ�ா்க...

ெீயும் ொனும் என்றாய், 

புரிநது ந்ாள்  

ெீ ொனா்  முடியாது  

ொன் ெீயா்வும் முடியாது 

ெம் இருவேருக்கும் இதையில ெிதறய 

முள் ்வேலி்ள்  இருக்்ின்றன 

ததை்தள  தாணடுதல  த்ாது 

த்ாததத  நதாைரவும் கூைாது 

அதனால,  ெீ ெீயா்வும், 

ொன் ொனா்வும்  இருக்்லாம்!

    அ...
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 வீட்்் ்தபாளிட்டு க்்தந்தரு 
விறகு நசலலும் த்பாது ஐ்நது வீடு ்தபாணடி 
இருக்கும் வைக்க�ிஞர ரபாஜபா என்ன 
அ்ைத்தபார. ெபானும் நவளியூபாில தவ்ல 
்பாரப்்தபால வபாரம் ஒரு மு்� ்தபான 
வீட்டிறகு வருதவன. இ்ந்த ்த்்்வ 
இரு வபாரம் கைிதத்த வ்நத்தன. ெலம் 
வ ி ச பா பா ி ப ் ்த ற க பா க  இ ரு க் கு ம்  எ ன று 
ெி்னதது அவ்ர வரதவறத�ன.

 வ்ந்தவ எதுவும் ்தப்பா முடிநவடுக் 
கபா்தீஙக…. ெலல ்டியபா தயபாசிஙக… ெபா 
இருக்தகன ்பாததுக்கலபாம் எனறு எனக்கு 
புபாியபா்தலதய த்சிக் நகபாணடிரு்ந்தபார

 ெபான இ்்்�ிதது சபார… ெீஙக 
வைக்க�ிஞர என்்்த எனனி்ம் ெிரூ்ிக் 
க பா ்தீ ங க ,  எ ன ன  வ ி ச ய த ் ்த  த ெ ர பா 
நசபாலலுஙக எனத�ன.

 எனன த்ரபாசிபாியதர, ந்தபாியபா்ல 
த்சுகி�ீரகளபா, இல்ல… எனக்கு ந்தபாிய 
தவண்பாம் எனறு த்சுகி�ீரகளபா, தெறறு 
உ ங க ள  த ்த டி  ெீ ்த ி ் ன � த ்த ி லி ரு ்ந து 
வி்ரவுத ்த்பால வ்ந்தது. ெபான ்தபான உஙக 
வீட்டிறகு வைி கூ�ிதனன. அ்்த ்ற�ித 
்தபான த்சுகித�ன. 

 சபார. இன்னக்கு வி்ளயபாட்டு 
என கூ்வபா, எனக்கு ெீ்தி்ன�த்திலிரு்ந்தபா, 
அ், த்பாஙக.த்ரபாசிபாியதர, உண்்யபாக 
கூறுகித�ன. 

 ரபாஜபா சபார… 

 குரல வ்ந்த ்த ி்சயில இருவரும் 
்திரும்்ினர. 

 ெ்ீதி் ன� ஊைியர ெினறு நகபாணடி 
ரு்ந்தபார. வணக்கம் சபார, ஜபான சபார வ்நதுட் ப்ாரபா, 
தெறறு வீடு பூட் ப் ்ட்டிரு்ந்தது. இப்  அஙக 
்தபான த் பாத�ன.. 

 ெலல்தபா த்பாச்சு… இவரு ்தபான 
ஜபான எனறு கூ�ிவிட்டு ்த்பா்ல வபாஙகி 
எனனி்ம் ்த்ந்தபார..

 இதுல… ந்றறுக் நகபாணத்ன 
எ ன  எ ழு ்த ி  ் க ந ய ழு த து  த ் பா டு ங க 
என�பார ஊைியர.. 

 எனக்கு எதுவும் புபாியல..  யபார? 
எனக்கு….

 சபார, உஙக ்்னவி மூல்பாக வைக் 
க�ிஞர சு்தபா ெீ்தி்ன�த்தில விவகபாரதது 
்தபாக்கல நசய்யப்ட்டுள்ளது. அ்தறகபான 
சம்்ன இது, எனறு நசபாலலி முடிப்்தறகுள் 
ெபான ்ரம் த்பால சபாி்நது விழு்நத்தன. 
கண்ண ்தி�க்க முடியவில்ல, த்ச 
வபாரத்்தகள் இல்ல. ஆனபால, இருவரும் 
என்ன எழுபபும் சத்தம் தகட்கி�து. என 
கண ்தி் ரயில வ்நது ெின�பாள்.. எதுவும் 
கூ�பா்ல அவள் நசனறு நகபாணடிருக்கி�பாள். 
ெபான த்பாி… த்பாி என முனு முனுத்த்டி 
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கண ்தி�்நத்தன… ஒரு ெி் ி் த்தில என உயிர 
நவளிதய நசனறு வ்ந்தது த்பால உணரவு…

 சபாபாி.. கஷ்்்பாக இருக்கும். ்னச 
்்தபாிய்பா ்வஙக. 

 எப்டி?. கபா்லயில அ்ைத்சியில 
ெலல மு்�யில ்தபான த்சினபாள்… ்ினபு 
இது… க்வுதள எனறு கத்தி அழுத்தன..

 த்ரபாசிபாியதர, ெீஙக ்்தட்்்பாகு�்த 
்பாத்தபா!...  சபாி, உஙக ்்னவிதய ்பாரதது 
த களு ங க …  அ ப பு � ் பா  இ ்ந ்த  ்த ் பா ல 
வபாஙகளபாம். இரணடு ெபாள் கைிதது ெீ்தி் ன� 
ஊைியர வரச்நசபாலலலபாம். ஒரு நூறு ரூ்பாய் 
்தபாஙக, அவபாி் ம் த்சி சபாி கட்டுத�ன… 
எனறு வைக்க�ிஞர கூ�ினபார.

 அவதரபா் வரு்பானத்திறகு ெம்்ள 
்பாக்க வ்ந்திருக்கி�பார எனறு அபத்பாது 
்தபான ந்தபாி்ந்தது…  ஊைியர ஜபானி்ம், 
சபார. உஙகளுக்கபாக ் பாக்குத�ன.. இரணடு 
ெபாள் கைிதது வருகித�ன எனறு கூ�ி 

விட்டு இருவரும் ெகர்நது நசன�னர.

 நசய்வ்த�ியபாது ்தி்கதது வீட்்் 
தெபாக்கி ெ்க்க ந்தபா்ஙகிதனன. ெி்னவு 
க ள்  அ ை ி ய பா து  எ ன ் பா ர க ள் .  ் ் ை ய 
சம்்வஙகள் எ்திதர ்தி்ரயிட்்து…

 த்பாி நசபானனது த்பால ்தபான 
ெபான ெ்்நத்தன. வீட்் விட்டு அப்பா 
கூ் சண்் த்பாட்டு நவளிதய வ்நது 
்பா்னபார வீட்டில இரு்நத்தபாம்;.. 

 அம்்பாக்கு தகபாவம் இரு்ந்தபாலும் 
த்பானில த்சுவபாஙக… 

 த்பாி அப்பா இஙக இ்ம் இருக்கு 
வீடு கட்டுஙக, ெபா தலபான நரடி ்னத�னு 
நசபானனபாருனு நசபானனதும் அம்்பா 
தகபாவததுல ்திட்டுனது இப் கூ் ்�க்க 
முடியல… அத்த தலபான நரடி ் னனி வீட்டு 
க்்ன அ்்க்க அப்பா, உனதனபா்  
சம்்ள சபானறு தகட்்பாரு,  அ்ந்த க்ன 
ந்தபா்கதய ்தம்்ி கட்டுவபான.. உனக்கு 
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எ்ந்த ்ிரச்ச்னயும் வரபாதுனு, நசபானன 
்னுசன் ்ததரன,  ்தரலனு, எதுவுத் 
நசபாலலபா் ெீ விட்டுகுள்ள த்பாய்்… 
உனன நரபாம்் ெம்புன ்னுசன, ெீ 
உள்ள த்பாய் சம்்ள சபானறு எடுக்க 
்தபான த்பாயிருக்கனு அவரு வபாசலலதய 
ெிக்க வச்சுட்், அவ வர ்பாட்்பான ெீஙக 
வபாஙகனு ்பாடிக்கு வரச்நசபாலலிட்த்.. 

 ்டி ஏறும் த்பாது வ்நது எட்டி 
்பாக்கு� ெீ… 

 அடுத்த ெபாள் உனதனபா் ்்னவி 
வ ்ந து  ெ பா ங க த ள  ் ண ம்  இ ல ல பா ் பா 
இருக்தகபாம். எனனு்்ய சம்்ளமும் 
அவதரபா் சம்்ளமும் ்ிள்்ள ்டிபபுக்கு 
தவணும். நகபாழு்ந்தனபார சம்்ளம், ்பா்பா 
ஓய்வு்தியம் வச்சு எனன நசய்ய த்பா�ீஙக,  
நசபாலலிட்டு, த்பாய்…்பா, ெபா எதுவுத் 
த்சல… அபபு�ம் எனன ெ்்நதுச்தசபா 
த்பாய்..  ்… ெ்க்கட்டும் எலலபாத் 
ெலல்தபா ெ்க்கட்டும்.. 

 அஙக ெீ விடு கட்டுனபா, எலலபாரும் 
்தப்பா த்சு வபாஙக, ெீ ்தனியபா இ்த்பா, 
வீ த ் பா  வ பா ங கு னு  ந ச பா ன ன பா ங க … 
்ினனபாடி அவ த்ச்ச தகட்டுகிட்டு த்பா�, 
்தனியபா கஷ்்ப்டும் த்பாது ந்தபாியும்னு 
அப்பா கதது�து தகட்்து.. 

 இப் அது புபாியுது…

 இ்ம் வபாஙகி கட்் முடியபாது, 
வீடு வபாஙகளபாம்… முடிநவடுதது எலலபா 
்க்கமும் வீடு ்பாதத்தன.. ெபா நசபானன 
துக்கபாக அப்பா, அம்்பா, ்தம்்ி வ்நது வீடு 
்பாதது கருதது நசபானனபாஙக..  

 ெண்பாின உ்தவியு்ன ஒரு வீடு 
்பாதது த்சி, இரணடு வபாரம் கைிதது 
்த்திரம் த்பா்லபாம் எனறு கூ�ி ெபான 
நவளியூர வ்நத்தன. 

 மூனறு ெபாட்கள் கைிதது என 
்்னவி த்பான நசய்து உ்தன வபாஙக, 
இஙக வீடு ்பாத்தபாச்சு, உ்தன முடிகனும் 

நசபாலலி வச்சுட்்பா.. இரவு ஏழு ்ணிக்கு 
் டு க் ் க  வ ச ்த ி  ந க பா ண ்  வ ி ் ர வு 
த்ரு்ந்த ில ஏ� ிய்த ிலிரு்நது தூக்கத் 
வரவில்ல.. கபா்லயில ெபானகு ்ணிக்கு 
ஊர வ்நது தசர்நத்தன.. 

 வீட்டு ஓ்ச ்ணி்ய அடிதத்தன. 
தூக்க கலக்கத்தில க்த்வ ்தி�்ந்தபாள். 
வ பா ங க ,  ் த து  ் ண ி க் கு  த ் பா க ணு ம் . 
இப் தூஙகுஙக எள்�பாள். ்டுத்திருக்கும் 
்க்ன ்பாரதத்தன.. ெ்க்கு ஒரு வீடு 
என� ெி்னவில கண அ்ச்நத்தன…

 கபா்லயில வீட்்் ்பாக்க நசன 
த�பாம்…  ்னம் குைம்்ியது.. ்்னவிக்கு 
்ிடிததுள்ள்தபால சபாி எனத�ன.. 

 உஙக வீட்டுக்கு நசபாலலிருஙக… 
வ்நது ்பாக்கட்டும்.. வீடு இது ்தபான முடிவபா 
நசபாலலிருஙக…  ் பாியபா்்தக்கு என ந்ற 
த�பார வ்நது ்பாரதது ெலலபா இருக்கு.. எனறு 
நசபானனவரகள் இறுக்க்பான ெி் லயில 
இரு்ந்தபாரகள்.. எனக்கு புபாி்ந்தது.. வீடு ெீள 
வபாக்கில இரு்ந்தது.. எதுவும் கூ�பா்ல வைி 
அனுப ி் ்வதத்தன.. 

 உபாி்்யபாளபாி்ம் த்சி அ்னத 
்்தயும் ்்திவு நசய்து நசபா்ந்த வீட்டின 
க்த்வ ்தி�்நத்தபாம்..

 ெி்னவுகதளபாடு வீடு வ்நது தசர்ந 
த்தன… ெபாஙகள் வீடு வபாஙகிய ெி்னவில 
்தி�்ந்த அழுத்தம், விவபாகரதது ்த்பால 
ெி்னவில ெபான ்தனியபாக ்தி�க்கித�ன… 
ெபான ந்தருவில ெ்க்கும் த்பாது அ்ன 
வரும் என்னதய ்பாரத்தறகபான ந்பாருள் 
இதுவபா…

 வீட் டு  ் டி ய ி ல  அ ் ர ்ந த ்த ன . . 
த்பாிக்கு த்பான நசய்த்தன.. அக்க்�யபாக 
விசபாபாித்தபாள்.. விவபாகரதது எதுக்கு என� 
தும், ஓ… வ்நதுருச்சபா… ஆ்பா.. எனக்கு 
உஙக கூ் வபாை ்ிடிக்கல… எனறு கூ�ி 
அ்ைப்் துணடித்தபாள்… 

 அம்்பாவிறகு த்பான நசய்து 
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விஷயத்்தச் நசபானதனன… 

 வீட்டுக்கு வபா… ் பாததுக்கலபாம்… 
என�பாரகள்..

 அப்பா தகபாவ்பாக ்பாப்பாருனு 
ெி் னச்சபா,  ் பாி்தபா ப்ா ் பாத்தபார… ெீ்தி் ன� ்த ப்ால 
உ்னடியபா வபாஙகு… ்தள்ளி த ப்்ா க்கூ ப்ாது… 
்ககுட்்  ் த ப்ால அவ ்கயிதலதய இரு்ந்த, 
தூக்கி த ப்ாட்டு ப்ாளபா, அவ நசபாலல�து எலலபாம் 
நசஞச, ்கன ்டிபபுக்குனு ஸ்கூல ப்ாததுன, 
அவளும் அஙக தவ்லய ப்ாத்திக் கிட் ப்ா, ெீ 
ஒரு ்க்கம், வீடு ஒரு ்க்கம், ி்ள்ள, ்்னவி 
ஒரு ்க்கம்… ்தனியபா த ப்ானபா  இப்டித்தபான. 

ப்ாசததுக்கு அடி்  ் ஆய்்… எஙகள ெம்்ள.. 
இப ?்

 ்த்பால ந்றறு, வைக்க�ிஞர பீட்்ர 
வீட்டிறகு அ்ைததுச் நசன�பார..  அப்பாவின 
ெண்ர அவர.. ்த்பா்ல ்டிதது சிபாித்தபார… 
எதுக்கு என�தும் கபாரணத  ்சபாியிலல.. வபாை 
்ிடிக்க்லனு இருக்கு… ்பாததுக்கலபாம் 
என�பார.

 ெீ்தி்ன�த்தில ்னு ெபாள் வ்ந்தது… 
ெீ்தி்்திதய சிபாிபத்பாடு… கபாரண்ிலலபா 
விவபாகரததுக்கு.. கணவர ்ீது எ்ந்த குற�ச் 
சபாட்டும் இல்ல.. அபபு�ம் எதுக்கு?. 
த்பாி முடிவபாக இரு்ந்தபால எனக்கு ்ிடிக்க 
வில்ல.. தவணடும்.. எனறு… அடுத்த 
்பா்தம் ஒத்தி ்வத்தபார ெீ்தி்்தி..

 ெபாட்கள் ஓடின… ெபானும் ்லமு்� 
த்பான நசய்து தகட்த்ன..  கபாரணம் 
கூ� வில்ல… ்கனி்ம் தகட்த்ன. 
ந்தபாியவில்ல என� ்்தில வி்ரவபாக 
வ ்ந ்த து …  ் பா ்த ங க ள்  ஓ டி ன . .  த ்த ் வ 
களுக்கு ்ணம் ந்� ்ட்டும் த்பான 
நசய்்தபாள் த்பாி.. தகபா்ம் இரு்ந்தபாலும் 
்்னவி யபாயிறத�.. ்த்நத்தன.. 

 ெீ்த ி்ன�த்திலும் அத்த ்்தி்ல 
்த்ந்தபாள் த்பாி. ெீ்தி்்தி அடுத்த ்பா்தம் 
சபாியபான கபாரணம் கூ�வில்லநயன�பால 
ந்பாது வைக்கபாக ்பாறும் என எச்சபாிக்்க 
விட்்னர. ெபான என ்்னவி தவணடும் 

அன்்ப அருக்்ாணி
அை்ிய ்ிறுக்்ா ெீ!
இதயக் ்ளவோணி
உதய ெிலவோ ெீ!
்ம்மல திரு்ாணி
த்யில மருதாணி!
பூசும் ம்ராணி
புன்னத் மலரா ெீ!
படுக்த் தல்ாணி
மடிதய தர வோ ெீ!
்்ாதத அர�ாணி
ந்ாள்முதல பரி�ா ெீ!
்்ாலக் ்தலவோணி
்�ா்ம் ்தலவோய் ெீ!
்ம்பன் எழுத்தாணி
குஙகும ெிறத்தாள் ெீ!
�நதன நபான்்மனி
�ம்மதம் தருவோய் ெீ!
்ாதல யுவேராணி
்வேிததயின் ்ருவோய் ெீ!
ஏறறம் தரும் ஏணி
்னதவே தருவோய் ெீ!
வோழ்வேின் அச்�ாணி
வே�நத அதைப்பும் ெீ!

- லீ.லியதாகத்அலி
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ந்தருதவ தவடிக்க ்பாத்தபாஙக. அ்நத்தபானி 
சபார வீட்் வித்திட்டு த்பாய்்பாஙக…

 இப் ்தபான ச்நத்தகம் அ்திக்பாக 
வ ்ந ்த து . .  இ ்ந ்த  வீ டு  ்த பா ன  த வ ண டு ம் 
நசபாலலி வபாஙகுனபா, அ்நத்தபானியும் இ்ந்த 
ந்தரு க்்சில வீடு வபாஙகி வ்ந்தபான. 
்தப்பா இருக்தக.. ்கனி்ம் தகட்த்ன.. 
எட்்பாம் வகுபபு த்பா�, உனக்கு எலலபாத் 
ந்தபாpயும், ெபா இலலபா்த தெரம் அ்நத்தபானி 
இஙக வருவபாரபா.

 அப்பா, ெீஙக தகக்கு�து புபாியுது.. 
அம்்பாவ ்தப்பா ெி் னக்கபா்தீஙக.. த்பானல 
த்சு வபாஙக, ஆன்லன ரம்்ி வி்ள 
யபாடுவபாஙக, அதுக்கபாக த்சிட்டு இருப்பாஙக..

 த்பாிக்கு த்பான நசய்து தகட்த்ன.. 
ெ்்ந்த விஷயம் எனக்கு ந்தபா ியும்.  ெபா 
எதுவும் ்தப்பா ெி்னக்கல, ெீ வ்நதுரு… 

 த்பாி.. இலல எனக்கு அசிஙக்பா 
இருக்கு, எனனு்்ய வீட்டு ெ்ரகதள 
்தப்பா த்சி, ந்தருவில ெ்க்க முடியபா் 
்ணணிட்்பாஙக.. ்ினனபாடி ்தப்பா ெீஙக 
த்ச வபாய்ப்பாகும்.. எனக்கு புடிக்கதவ 
இலல.. ெீஙக தவ� வபாழக்்கய ்பாருஙக 
என�பாள்..

 ஒரு ்க்கம் அசிஙக்பாக ந்தபாி்ந்தபா 
லும், ்கனின வபாழ்வ புபாி்நது நகபாள்.. 
இப் ெீ ்தப்பா முடிநவடுதது ்ினனபாடி 
கஷ்்ப்்பாத்த எனத�ன..

 ்றுமு்னயில அ்்்தி ்தவழ்ந்தது.. 
சி�ிது தெரம் த்பானதும்.. தயபாசிக்கலபாம் 
எனறு ்வததுவிட்்பாள்.

 ்ககுட்்்யபாக ெபான ்தபான ்�்நது 
நகபாணடிருக்கித�ன… அவள் முடிவில 
்பாற�த் இல்ல.. எனக்கு ஏ்பாற�த் 
்ிஞசியது…

 வபாழக்்க ்ககுட்்் உணர 
வபாகதவ நசன�து…

n

என� முடிவில இரு்நத்தன.. தகபா்த்தில 
தவண்பாம் எனறு கூ� முடியவில்ல.. 
கபாரணம் ்கன வபாழக்்க ்றறும் ெபான 
்பாரக்கும் அரசு தவ்ல..

 ்கன த்தரவு விடுமு்�யில எனக்கு 
து்ணயபாக வ்நது இரு்ந்தபான.. கபாரணம் 
தகட்த்ன. ெபான வபாரம் ஒரு மு்� ்தபான 
வருகித�ன. இஙகு எனன ெ்்ந்தது. 
உனக்கு ந்தபாி்ந்த நசய்்தி்ய நசபானன ெம்் 
சபாி ்ணணலபாம் என�தும் மு்தலில கூ� 
்றுத்தவன ்ினபு கபாரணம் கூ�ினபான. 

 அம்்பாவின அப்பா, ்பா்பா, அத்்த 
எலதலபாரும் அம்்பா கூ் த்பா்த தவ்ல 
்பாரத்தபா அ்நத்தபானி வீட்டுக்கு த்பாய் சண்் 
த்பாட்்பாஙக, அபபு�ம் அம்்பா்வயும் வ்நது 
அடுச்சபாஙக, 

 ெபா அ்நத்தபானிட்் த்சு�து அவ 
ருக்கு ந்தபாியும். ெீஙக எதுக்கு தகக்கு 
�ீஙகனு அம்்பா நசபானனபாஙக.. எஙகளுக்கு 
்தப்பா ்டுதுனு நசபாலலிட்டு ந்பாய்்பாஙக, 

நிறனவு
்ணணாடி குடுதவேயில 

வோங்ி வேநத மீன்்ளிநலான்று 

்ாணாமல ்பானதறிநது 

்லங்ிய 

இரவேின் குளத்தில 

ெீநதிக் ந்ாண்ையிருநதது 

என் ெிதனவு மீன்்ள்...

  வநசமு்டன் ஈசு



    |81



 ப்ாரூ க்  எ ன ் து  எ ன க் கு  ஒ ரு 
சக்்தி வபாய்்ந்த நசபாலலபாகவும் ்ைகிய 
ந்யரபாகவும் இரு்நது வருகி�து. எனது 
இள்்க்கபால்நந்தபாட்டு ெபான வசிக்கும் 
ஊபாில இசுலபா ி்யச் சதகபா்தரரகளில ்பாரூக் 
என� ந்யர ்தபாஙகிய ந ப்ாியவரகள் உணடு. 
ஒருவர அயலெபாட்டில ந்பாருளீட்டியவர; 
இனநனபாருவர உள்ளூர ந்தபாைில்தி்ர. 
இருவருத  ்அன ப்ானவரகள் ் ட்டு்ன�ி ் ிகு்ந்த 
்ண ப்ானவரகள். ்தபா ய உயிபாினும் த்லபாக 
தெசிப்வரகள். எனதவ ப்ாரூக் என� ந்யர 
என்ன வசப்டுத்திய ஒரு ந்யர. இபத ப்ாது 
இ்ந்த நூலின க்தபாெபாயகன ந்யரும் ப்ாறூக். 
மு்ந்்தய இருவரும் ஒதர ஊபாில அருகருதக 
இரு்ந்த்தபால அவரகள் ந்யருக்கு முனதன 
அ்்ந்பாைி உணடு. அ்்தபத்பாலதவ 
இ்நநூலின க்தபாெபாயகனுக்கும் ந்யருக்கு 
முனதன அவரது ஊர உள்ளது. ஊர ந்யரபால 
அவருக்குப ந்ரு் ;் அவர ந்யரபால ஊருக்குப 
ந்ரு்். இது எலலபாருக்கும் வபாய்க்கபாது. 
இவருக்கு வபாய்த்திருக்கி�து. ப்ாலமு்ன என� 
ந்யர சி�்ந்த த்பா்னயு்ன ்பாரூக்கு்ன 
இ்ண்நது ்பாலமு்ன ்பாறூக் எனறு 
சி�பபுறறுள்ளது. 
  
 ்தன இலக்கியப ்யணத்்த எ்ந்த 
ஆணடு ்திருவபாளர ்பாலமு்ன ்பாறூக் 
அவரகள் ந்தபா்ஙகியுள்ளபாரகதளபா அ்ந்த 
ஆணடில ்ி�்ந்த ஒருவரபால அவரது 
ந்பானவிைபா இலக்கியப ்யண நூலுக்கு 
ஒரு ் கிழவு்ர எழு்த வபாய்பபு கிட்டியுள்ளது 

என�பால அ்தறகு எலலபாம் வலல அ்ந்த 
இ்�வனுக்குத ்தபான ென�ி நசபாலல 
தவணடும். ஆம் ஒரு ெபாட்டின இலக்கியப 
ந்ரு்ந்த்க்ய, ஒரு ்னமுக இலக்கிய 
ஆளு்்்ய, ஒரு ்ண்ட்் ்னி்ததெயப 
்ண்பாள்ரக் கு�ித்த நூலுக்கு ் கிழவு்ர 
வைஙக என்னப ்ணித்த அனபு ெண்ர 
்த்ிழத ந்தபாண்ர ஐயபா ்த்ிழநெஞசம் 
அ்ின அவரகளுக்கும் எனது ென�ி்யத 
ந்தபாிவிததுக் நகபாள்கித�ன.

 இல ங ் க  த ் பா ன �  ெ பா டு க ள ி ல 

  

®

பா்வேநதல நபான்்னடு நூலிதன 
தரவேிறக்்ம் ந�ய்து  படிக்் ்மலுள்ள 

DOWNLOAD பைத்ததச் சுடைவும். 

https://tamilnenjam.com/?p=7913
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இலக்கியதது்�யில இவவளவு ெணீ  ் கபாலம் 
்யணிததுச் சபா்த்ன ்்்ப்ந்தன்து 
்ிகு்ந்த கடின்பான ்ணியபாகும். அ்த்னத 
்தி�ம்்்ச் நசய்்தநவபாரு ்்்ப்பாளியபாக, 
்திருவபாளர ்பாலமு்ன ்பாறூக் அவரகள் 
்திகழ்நது வருகி�பார என� நசய்்திக்குப ி்னனபால 
உள்ள அவரு்்ய இ்்ய�பா உ்ைபபும் 
்தி�னும் அளப்பாியது எனறும் அ�ிய 
முடிகி�து.   ்திருவபாளர ் பாறூக் கவி் ்தயபாப்து 
்ட்டு்லலபாது க ்்தபு்னவ்திலும்  ெபாவல குறுங 
கபாவியஙகள் ் ்்ப ்்திலும் வலலவரபாக இரு்நது 
வருகி�பார. ர்புக் கவி் ்தகள் ்ட்டு்லலபாது 
குறும் ப்ாக்கள், புதுக்கவி் ்தகள் ெ் கச்சு்வத 
துணுக்குக்ளயும் எழு்த வலலபாரபாகத ்திகழ்நது 
வருகி�பார. 

 வஙகிப்ணியில உள்ளவரகள் 
இலக்கிய உலகில ்யணிப்ந்தன்து 
வியப்்த்தருவ்தபாகக் கூ�யியலபாது 
என�பாலும் அவரகளின இலக்கியப்ணி 
்ற�வரக்ளவி்ச் சி�ப்பாக உள்ளது. 
்த ் ி ழ ெ பா ட் டி ல  எ ன க் கு த  ந ்த பா ி ்ந ்த 
அளவில தகபா்வயில உள்ள ெண்ர 
்திரு. இரபா.்ீனபாட்சிசு்ந்தரம் அவரகள் 
ஒரு வஙகிப்ணியபாளர; ஓய்வுக்குப ி்ன 
வைக்கு்ரஞரபாகவும் கவிஞரபாகவும் ்தனது 
்ணிக்ளச் நசய்துவருகி�பார. ்றந�பாருவர 
ந ச ன ் ன ய ி ல  ்த ற த ் பா து  வ ச ி க் கு ம் 
்பாவலர ்திரு நசலவ. ்ீனபாட்சிசு்ந்தரம். 
வஙகிப்ணி ெி்�வு ந்றறு, ்தறத்பாது 
்ரபுகவி்்தக்ளத ்தி�ம்்் யபாக்கும் 
ஒரு கவிஞரபாக உருநவடுததுள்ளபார. 
்ைக்கூ எழுதுவ்தில சி�்நது விளஙகும் 
்திரு கபா.ெ.கலயபாணசு்ந்தரம் அவரகளும் ஒரு 
ஓய்வு ந்ற� வஙகிப்ணியபாளதர.  எஙகள் 
ஆசபான கவி் ்தக்க்ல்பா்ணி ஆசுகவி 
எனறு அ்னவரபாலும் த்பாற�ப்டும் கபாலம் 
நசன� ஐயபா வீர்பாணடியதந்தனனவன 
அவரகளும் ஒரு வஙகிப ்ணியபாளதர.  
அ்ந்த வபாி் சயில வஙகியில ்ணியபாற�ிய 
்பாதவ்ந்தல ்பாலமு்ன ்பாறூக் அவரகளும் 
இ்ண்நதுள்ளபார என்து ்ட்்ற� ்கிழச்சி 
்தருவத்த.

 கவிஞரகள் ந்ரும் ப்ாலும் நசயற்கத  
்தள்பாக எழு்தபா்ல உணர்வ ஊட்டும் 

வி்த பாகவும் சபா்தபாரண ்க்களின உணர் வப 
்ிர்தி்லிப்து்பாகவும் எழு்ததவணடும். 
அ ப த ் பா து ்த பா ன  அ வ ர க ள்  ் க் க ள் 
்த்தியில ்ிர்ல்பாக இயலும். அ்ந்த 
உணரவு கபா்தலபாகதவபா, ந்தபாைிலபாளரகள் 
த்பாரபாட்் உணரவபாகதவபா, எளிதயபாபாின 
உணரவபாகதவபா அலலது ெ்கச்சு்வ 
உ ண ர வ பா க த வ பா  இ ரு க் க  த வ ண டு ம் . 
இப்டிப்ட்் உணரவுக்ளத ்தி�ம்்் 
நவளிப்டுததும் கவிஞரபாக, ்திருவபாளர 
்பாறூக் அவரகள் ்திகழகி�பார. அவரு்்ய 
்ரபு வடிவஙகளபாகட்டும், புதுக்கவி்்த 
வடிவஙகளபாகட்டும் குறும்்பாக்களபாகட்டும் 
குறு ங க பா வ ி ய ங க ள பா க ட் டு ம்  இ ் வ 
அ்னததுத் த்றகண் உணரவுக்ள 
நவளிப்டுததுவ்தபாகதவ உள்ளன. அவர 
்ின்றறும் ்்தம் சபார்ந்த ்ண்பாட்்்யும் 
நகபாள்்கக்ளயும் அவரது ்்்பபுகளில 
கபாணமுடிகி�து.

 அவர ்பாரத்த ஏ்ைகளின துயரம் 
ி்ச் சக்கபாரரகளின வறு் ,் ெபாட்டில ஏற்ட்் 

த்பார அ்தன வி்ளவுகள் அ்னத்்தயும் 
்ிர்தி்லிக்கும் கணணபாடியபாக அவரது 
்்்பபுகள் ் ிளிரகின�ன. 

 ்பாதவ்ந்தல அவரகளு்்ய வளரச் 
சி் ய, ந்தபாண்், ்ண்பாட்்்க் கபாக்கும் 
வி்தத்்த, ெ்கச்சு்வ உணர்வ, ்்த 
உணர்வ, ந்பாது வு்்்்த ்தததுவத்்த, 
கவி் ்த எழுதும் ்தி�்ன, குறுஙகபாவியம் 
எழுதும் ்தி�்ன நவளிப்டுததும் கட்டு்ர 
க ளு ம்  அ வ ரு ் ் ய  ் ் ் ப பு க ளு ம் 
இ ்ந ்த  நூ ் ல  அ ல ங க பா ி க் க ி ன � ன . 
ஆசியு்ர வைஙகிய ந்பாிதயபாரகளின 
எணணிக்்கதய  ்பாறூக் ஐயபா அவரகளின 
்ைகும் ்தன்்்ய நவளிப்டுததுகி�து. 
அவரு்்ய ்்்பபுக்ள ஆய்வு 
நசய்து நவளியி் ப்ட்டுள்ள கட்டு்ரகள் 
்்்ப்பாளியின நுண ் பாண நு்ைபுலத்்தக் 
கபாட்டுவ்தபாக அ்்்நதுள்ளன. 

 அனனபாரது ் ்்பபுகளில ் ்தத்்த 
யும் த்தபாட்டுப்பாய் மூத்தம்்பா்வயும் 
கு�ிப்ி்பா்தவர இல்ல. அ்ந்த அளவுக்கு 
இரணடு ் ்்பபுகளும் ந்ரும் ்தபாக்கத்்த 
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ஏற்டுத்தி யுள்ளன. 

 கவி்்தகளில எவவளவு எளி்் 
எவவளவு இரக்கக் குணம். அ்்பா ்ிக 
அரு்்யபாக நவளிப்ட்டுள்ளது.

“ஏ்ைக்குரு்ன கரஙகளிதல 
இருக்கும் ்கயின ்தடியபாக
என்ன ஆக்கிவிடு த்பாதும்”

எனத ந்தபா்ஙகும் கவி்்தயில இ்� 
வனி்ம் அவர தவணடும் ்பாஙகு  ஏ்ை 
எளிதயபாபாி்ம் அவர நகபாண் ்ற்�யும் 
்பாசத்்தயும் கபாட்டுகி�து. 

“வைிபத்பாக்கரகள் அ்ருகின� 
ெிைல்தரு ்ர்பாய் என்ன
ஆக்கிவிடு  அதுத்பாதும்”

எனும்த்பாது அவரு்்ய எளி்்யும் 
உ்தவியறத�பாரகளுக்கு உ்தவும் குணமும் 
நவளிப்டுகி�து. (* ்்தம் 1987)

 இ ல ங ் க ய ி ல  த ் பா ர  உ ச் ச ம் 
அ்்்ந்த கபாலத்தில இ்ந்திய அ்்்திப 
் ் ்  அ ங கு  வீ ற � ி ரு ்ந ்த  க பா ல த ்த ி ல 
உருவபான கவி்்தகளில த்பாரக்கபாலச் 
சிர்ஙகள், நகபாடு்்கள், ்த்ிைரகள் ்ட்் 
இனனலகள் அவரு்்ய கவி்்தகளில 
நவளிப்்பா்ல இல்ல.

“கிைக்கில ்ி�்ந்தபான
இது ்ி்ையபாவ்தபா?”

எனறு தகட்்்திலும்

“உ்்தததுக் நகபாணடும் 
உறு்ிக்நகபாணடும் 
வி்ர்ந்தன வபாகனஙகள்” 

என� வபாிகளிலும்  த்பாரக் நகபாடு்் 
ந்தபாிகி�து. (*எஞசியிரு்ந்த ்ிரபாரத்த்ன 
தயபாடு 2012)

்த்ிழநெஞசம் இ்தழுக்கபான ”அவரகளின 
தெரகபாணல. குறும்்பாக்கள், ் ணிக்கவி்்த 

க ள்  எ ன  நூ ல ந ெ டு க ,  க வ ி ் ்த க ள் 
அலஙகபாிப்த்தபாடு ெம்்் ஆச்சபாியப 
்டுத்தவும் நசய்கின�ன. 

 ரபாஜபா,  தவசம்,  நசபாறந்பாை ிவு 
த்பான� கவி் ்தகள் இயக்குெர T.ரபாதஜ்ந்தர 
வசனம் த்பால இரு்ந்தபாலும் வசீகரம்.

“உயர்டிப்ில
்கடியின பு்திய நசபாலலபா்ல
்பாலியல தசட்்்”.  ெி்தரசனம்

 நூல நவளியீட்டுக்கு ஆள்்ிடிக்கும் 
ெி்ல்ய நவளிப்டுததும் ்ணிக்கவி்்த 
்ிக அரு்். ்தறத்பா்்தய ெி்ல்ய 
அப்டிதய ்்ம்்ிடிததுக் கபாட்டுகி�து. 
“ெபான” கு�ித்த கவி்்தயும் அ்தன ஆஙகில 
ந்பாைிந்யரபபும் அரு்்.  

 நூலில இ்ம்ந்றறுள்ள ்்ஙகள் 
கவிஞபாின வரலபாற்�த ந்தளிவபாகக் 
கபாட்டுகின�ன.

 ஐம்்து வரு் இலக்கியப ்யணம் 
எ ன ் து  ஒ ரு  ெீ ண ் க பா ல ப  ் ய ண ம் . 
்த ி்ைகத்தில கபாலம்நசன� தவைதவ்ந்தன 
அவரகள் இத்த்கய வரலபாறு உ்்யவர. 
்பாவலர கரு்்லத ்த ி்ைபாைன அவரகள் 
ஐம்்து வரு் இலக்கியப ்யண அனு்வம் 
உ்்யவர. ி்ரபானசில ்தறத்பாது வசிதது 
வரும் ெண்ர ்த ி்ழநெஞசம் அ ி்ன அவரகள் 
இலக்கியம் ்ட்டு்லலபாது இ்தைியல 
்ணியிலும் ஐம்்து ஆணடுகபால அனு்வம் 
உ்்யவர. இத்த்கய ந்பாிதயபாரகளு்ன 
இலங்கவபாழ ந்ருஙகவிஞர ்ண்பாளர 
்பாதவ்ந்தர ்பாலமு்ன ்பாறூக் அவரகளும் 
்தனது இலக்கியப ்யணத்தில ந்பானவிைபா 
கபாணகி�பார என்து ி்கு்ந்த ்பாரபாட்டுக்கும் 
த்பாறறு்தலுக்கும் உபா ியது.  அனனபார 
ந்னத்லும் சி�்நத்தபாஙகி, ்த ி்ழ இலக்கிய 
உலகில த்லும் ்ல ்்்பபுக்ளத ்த்நது 
உயரவ்்ய எலலபாம் வலல இ்�வ்ன 
தவணடுகித�ன.

இரபா் தவலமுருகன 
வலங்க்பான
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நூலநவளியீட்டுவிைபா
ெ ் து  ்த ் ி ழ ந ெ ஞ ச ம்  ் ்த ி ப ் க த ்த ி ன 
இரணடு கவி்்தநூலகள்நவளியீட்டுவிைபா 
ெ்்வணடி சிறுவர க்லஇலக்கியக் 
கைகத்தினசபார்பாக புதுச்தசபாியில புது்வத 
்த்ிழச்சஙகத்தில க்்ந்த 12/2 /2022 
சனிக்கிை்் ்பா்ல ெ்்ந்தது அ்ந்த 
ெிகழவில...

நசன்ன்யச்தசர்ந்த சிஙகபாரசுகு்பா�னின 
‘‘இரண்பாம்கருப்்’’, ‘‘முத்தக்கபாட்த்பாி‘‘ 
எனகி� இரணடு கவி் ்த நூலகள் புது்வ 
்பாெில ந்பாதுப்ணிதது்� அ்்ச்சர 
்பாணபு ி்கு இலட்சு ி் ெபாரபாயணன அவர 
களபால நவளியி்ப்ட்்ன கலவியியல 
ெிபுணர ெீட்எ்திரபபுப புரட்சியபாளர த்ெபாள் 
்லக்லக்கைக து்ணதவ்ந்தர ஜவகரதெசன 
ந்றறுநகபாண்பார.

ெிகழ்வ புது்வத்த்ிழச்சஙகத்தின ்தகு்தி 
்ிகுத்த்லவர கலவியபாளர க்ல்பா்ணி 
முதது அவரகள் ்த்ல்் ்தபாஙகி 
ெ்த்தினபார

மு்னவர ந்ணணியம் நசலவகு ப்ாபாி அவரகள் 
வரதவறபு ர்யில நூலபாசிபாியர சிஙகபாரசுகு ப்ா�ன 
்ற�ியும் கவி் ்தக்ளக் கு�ிததும் ப்ாரபாட்டி 
த ச்ிவரதவற�பார

ெ்்வணடி சிறுவர க்ல இலக்கியக் 
க ை க த ்த ி ன  ெ ி று வ ன த  ்த ் ல வ ர 
்பாட்டுப்பாி்தி. மு.்பா. அவரகள் ெிகழ்வ 
நெ�ியபாளு்கநசய்்தபார.

வபாழதது்ர வைஙகிய இயக்குெர ஏவள்ரவி 
அவரகள் சிஙகபாரசுகு்பா�னின ்தகப்னபார 
ெ ி்னவிலவபாழகி� எழுச்சிக்கவிஞர 
்திரபாவி்முனதனற�க் கைகத்தின நசபாற 
ந ் பா ை ி வ பா ள ர  ச ி ங க பா ர ச ் ் ய ப ் ன 
்ற�ியும் சிஙகபாரசுகு்பா�ன கு�ிததும் 
்தனது கருததுக்ள ்கிர்ந்தபார

கலநவட்டுத்சுகி�து இ்தைபாச ிபா ியர 
்பாவலர நசபாரண்பார்தி இருநூலகளின 
கவி்்தகள் ்ற�ி சிலபாகித்தபார

்பாவலர. வி.உ.இளதவனில சிஙகபார 
சுகு்பா�னின இயல்பான கவி்்தகள் 
இல்ல இ்ந்தநூலகளில தவறு்தளத்தில 
இயஙகுகி�வன எனது ்பாலயகபாலததுப 
்ள்ளிதத்தபாைன ெ ீ இனியபாவது இயல்பான 
கருத்தியதலபாடு கவி் ்தநூல த்பாடு எனறு 
உபாி் ்தயபாடு த்சினபார.

வ்நசன்னத்த ி்ழச் சஙகத்தின ெிறுவனத 
்த்லவர எ.்த.இளஙதகபா  முனனி்ல 
யு்ரயில சிஙகபாரசுகு்பா�்ன வபாழத்திபத்சி 
சி�பபு நசய்்தபார

ெிகழ்வ உருவபாக்கியும் நெ�ியபாளு்கயும் 
நசய்்த ்பாட்டுப்பாி்தி மு.்பா. அவரகள் 
ஆகச்சி�்ந்த வபாழதது்ர வைஙகினபார 
அவவபத்பாது இ்்யி்்தய

்ிட்்பாய்ப்பாக வ்நசன்னயின 
இலக்கிய தவ்்ந்தபாஙகல எழுத்தபாளர.
தவ.எைிலரசு அவரகளும் எழுத்தபாளர. 
ெித்பாஷினி விஜயக்கு்பாரன அவரகளும் 
த்சிய இலக்கியத்தர்பாகவும் ெிகழவிறகு 
ெி்�வுத்தருவ்தபாகவும் அ்்்ந்தது
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ந ் ங க ளூ பா ி ல  இ ரு ்ந து  வ ்ந ்த ி ரு ்ந ்த 
கவிபந்பா�ி.  ் பாபுசசி்தரன ் ிகச்சிறுப 
ந ் பா ழு ்த ி ல  ச ி ங க பா ர  சு கு ் பா � ் ன 
வபாழத்தினபார

ஏறபு்ர ெலகிய ச ிஙகபாரசுகு்பா�ன 
்த்ிழநெஞசம் அ்ின அவரக்ளயும் 
்பாட்டுப்பாி்த ி .மு.்பா.  அவரக்ளயும் 
இ்ந்தெிகழவின ஆணிதவரபாக இருக்கி� 
மு்னவர.ந்ணணியம்.நசலவகு்பாபாி 
அவரக்ளயும் கு�ிப்ிட்டு ென�ி 
கூ�ினபார. அதத்தபாடு்தனது நூலவருவ்தறகு 
ஏன இத்த்னத ்தபா்்த்பானது எனகி�க்  ந ச ன ் ன  4 5  வ து  பு த ்த க க் 

கணகபாட்சியில... ்த்ிழநெஞசம் இ்தைபா 
சிபாியர அனபுெி்� ்த்ிழநெஞசம் அ்ின 
அவரகளின ‘‘த்தபாைரசிஙகபாரதவலர’’, 
மு்னவர. ந்ணணியம் நசலவகு்பாபாி 
அவரகளின ‘‘நெபாடிலு’’, ‘‘நெகிைி நெய்யும் 
உலகு’’,  ் றறும் ் லரவிைி  ் ணியனின 
‘ ‘ வ ி ை ி ய ம்  த ் சு ம்  க பா ல ம் ’ ’  ெ பா வ லு ம் 
நவளியி்ப்ட்்து. 

 ்த ங க ்ீ ன  ் ்த ி ப ் க   அ ்த ி ் ர . 
்பாலு்ணி்பா�ன அவரகளின ‘‘அன்ின 

கபாரணத்்தயும் நசபானனபார ்த்த்ர 
்ணிவ்ர ெிகழச்சி ெீண்்தபால அவபாின 
ஏறபு்ர சுருக்க்பாக இரு்ந்தது

ெிகழவில கவிஞபா ின து்ணவியபார 
அ ் ல பா  ் ற று ம்  அ வ பா ி ன  ் க ன க ள் 
சுகத்தவ, சி்ிச்்யப்ன உள்ளிட்் 
்பாவலர சிஙகபாரசுகு்பா�னின ெண்ரகள் 
்லரும் ந்ருவபாபாியபாக ்ல இ்ஙகளில 
இ ரு ்ந து வ ்ந து க ல ்ந து ந க பா ண டு 
வபாழத்தினபாரகள்.
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த்ரபாசிபாியர. அரஙக்லலிகபா, ்பா்கர.
வனனியப்ன, ்பாவலர. வி.உ. இளதவனில, 
எ.்த. இளஙதகபா (வ் நசன்னத்த்ிழச் 
சஙகம்), ்பாவலர. இலதலபாடுசிவபா, ்பாவலர 
உ்பாசுப ி்ர்ணியம், சிஙகபார. சித்தபாரத்தன, 
கவி்தபாயினி. இவள்்பார்தி ்றறும் ்லர கல்நது 
நகபாண்னர.

 நுண்ிப்ரவலெி்ல ்ீ�ி நூல 
கபா்தல நகபாண்வரகளபால ெிரம்்ிக் 
கி்்ந்தது 45வது புத்தகக்கபாட்சி. என�பாலும் 
ெபானகு நூலகள் நவளியீட்டு விைபா ்ிகச் 
சி�ப்பாக அ்்்ந்திரு்ந்தது.

ச ிறுந்பாழுதுகள்’ ’  ்றறும் ‘ ‘ 14ஆம் 
்பாடிக் குடியிறுபந்ன்து’’ த்பான� 
புத்தகஙக்ள அ�ிமுகம் நசய்கி� ெிகழவு 
்ிகச் சி�்ந்த்தபாக அ்்்நத்தறகுக் கபாரணம் 
வ்ச்நசன்னத ்த்ிழச்சஙகத்த்லவர 
எ.்த இளஙதகபா அவரகள். அவர நவளியி் 
கவிஞர  வனனியப்ன,த்தபாைியர உ்பா 
சுபர்ணியன, சித்தபார்தன ஆகிதயபார 
ந்றறுக் நகபாண்பார.

 ‘‘த்தபாைர சிஙகபாரதவலர’’ நூ்ல 
எ.்த இளஙதகபா  நவளியி் எ்திர்பாரபா்ல 
வ்நது ்கிழச்சி ்த்ந்த த்ரபாசிபாியர அரஙக 
்லலிகபா ந்றறுக் நகபாண்பார.

 த்லும் கவிஞர சிஙகபாரசுகு்பா�ன 
‘‘நெகிைி நெய்யும் உலகு’’ நவளியி் 
கவிஞர விெபாயகம் ந்றறுக் நகபாண்பார. 

 ்தஙக்ீன ்்திப்க அரஙகு எண 130ல 
ெிகழ்ந்த ெிகழவில புதுச்தசபாியில இரு்நது 
வரு்க்த்ந்த ந்ணணியம் நலவக்கு்பாபாி, 
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வேிணதண முடடும் �ி்ரமாய் 

உயர்நது ெின்றாலும்

�ம்பிராதயம் �ைஙகு்ளன 

்னவு்தள ்ானலெீரிைம் த்யளித்து

்ணணீதர பரி�ா் 

வோங்ிக்ந்ாணடு சுதநதிரநமனும் 

்பார்தவேக்குள் த்தியாய் 

ெிறகும் நபணணவேள்....

�ி்ரங்ள் நதாை 

�ிதத ்தய உதைத்தும்...

தன் ம்தவே ந�துக்் 

்தயும் உளியாய் உருமாறியும்..

ஓய்வேின்றி உதைத்து 

வேிழுது்தள தாஙகும் 

்வேரான நபணணவேள்....

இருணை குத்யினுள்்ள

நமௌனங்்ளாடு உதரயாடியபடி...

நெருைல்ளுக்கும் 

வேலி்ளுக்கும் ்தறியபடி..

எத்ததன ்�நதும் 

்ாலப்நபருநவேளியில

�லிப்பின்றி வோழ்வு ந�ய்யும் 

சுதமதாஙகும் நபணணவேள்...

மனததக் ்ிைித்தும் 

நமௌனத்துள் தள்ளியும்

ஆத� வேிருப்பம் 

அத்ததனயும் ்தளநத 

ெிர்வோண வேலி்ளின் 

்ரத்்தள புன்னத் 

மு்த்தினுள் மதறத்து 

ர்�ியம் ்ாக்கும் நபணணவேள்...

தன் �ிறகு்ளில வேைிந்தாடும் 

குருதியில தான்

அவேள் எணணப்பறதவே 

்�ர்த்து தவேத்த

வேணணக் ்னவு்ளுக்குள் 

வோனநமான்தற வேதரநது 

அதன் நமௌங்ளுக்கு 

ெிறம் தீடடிக் ந்ாணடிருக்கும் 

நபணணவேள்...

தன் நமாத்தக் ்னதவேயும் 

தன் ஊனச்�ிற்ில 

சுமநது ந்ாணடு 

பறக்் ெிதனக்த்யில 

்ாணாமல ்பாயிருநதது 

அவேளுக்்ான வோனம்....

 

அனமி்தா சந்ிரவசகர
பரமக்குடி
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"்ாத்துக் ்ிைப்பது 
்ாதல  ெவீனத்தில 
சுவோரஸ்யமான பக்்ங்ள்" என்று 
என்தன  �மாதானப் படுத்து்ிறாய். 
ொன்  
தாமதமாய்  வேருத்யில 
நதன்றலாய்  இருக்கும்  ெீ 
நபருஞ் �ினம் ந்ாணடு 
புயலாய்  மாறி வேிடு்ிறாய். 
l 

"அைத் 
ஆராதிப்பதும்  ர�ிப்பதும் 
இதய உணர்வு்ளுக்கு 
நவேண�ாமரம் வீசும் 
மயிலிறகு்ள் "என்்ின்்றன். 
"ஆமாம்... ஆமாம் " என்று 
ஆ்மாதிக்்ிறாய்... 
்ைநது ்பான 
ஒரு ்ன்னி மயிதல 
ொன்  ்தைக்்ணணால  பார்த்தால கூை 
சுடும் எணநணயில வேிழுநத 
்டு்ாய்  �ீறி நவேடிக்்ிறாய்.... 
l

நபாய் 
ந�ாலலக் கூைாநதன்று ந�ாலலி 
என்தன  அரிச்�நதிரனாய் 
மாறறப் பார்க்்ிறாய். 
அநதி வோனும் அைகு பூமியும் 
முத்தமிைத் துடிக்கும் 
சுநதர மாதல்ளில 
"என்தனப் பறறி ்வேிதத ந�ால" 
என்று  இதை்ிறாய்... 
 
எதத 
ொன்  ந�ய்வேது..? 
என்னவே்ள...�ிவே்ாமி.!! 
l 

                  - தஜன்ஸி
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