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 அன்பார்ந்த வபாசக நெஞசஙகளுக்கு 
வணக்கம்! 

 இயற்க அன்னையின எழில் கூடும் 
வச்ந்தகபாலத்தின ஆரம்்ப் ந்பாழுதுடன வபாச 
மலரகள�பாடு, வணணப்்்டப்புக்�யும்  
வழ்ம ள்பாலளவ கரளம்நதி வ்நதிருக்கிறது  
உஙகள் இனிய ்தமிழநெஞசம். சித்தி்ர 
வருடப் பிறப்பு மட்டுமல்லபாமல்  இனனும் 
்ல நகபாணடபாட்டஙகளுடன க்� கட்டும் 
மபா்தமிது. இருகரம் நீட்டி  வச்ந்தத்்்த வரளவறறு 
உ்சரிப்்ள்தபாடு, கவனைமபாக ்ணடி்கக்�க் 
நகபாணடபாடி மகிழளவபாம் வபாருஙகள்! 

 பிறக்கும் சித்தி்ரப் ந்ணணபானைவள் ்ல 
சிறப்புக்�க் நகபாணடு வ்நது ெம்மிடம் ளசரக்கட்டும். 
இன்ம் ந்பாஙகும் இனிய நி்னைவுக்� 
அள்ளியி்றக்கட்டும். ்ல ள்றுக்�யும், 
ந்ரு்ம்யயும்  நகபா்டயபாக எமக்குத் ்தரட்டும்.  

 ்ணடி்கக்� ெபாம் நகபாணடபாடுவள்தபாடு,  
வசதியறற சில்ரயும் இ்ணத்து அவரகளும் 
நகபாணடபாடி மகிழ எம்மபாலபானை உ்தவிக்�ச் 
நசயவது சிறப்்பாகும். இதுள்பானற ெறநசயல்கள் 
மூலம், வருடநமல்லபாம் வச்ந்தம் பூக்கச் நசயளவபாம். 
அ்னைவருக்கும் இனிய சித்தி்ரப் பிறப்பு மறறும் 
மபாணபுமிகு ளெபானபுகபால ெல்வபாழத்துகள்!

 ெனறி!

	 	
 



பட விநயம்: கூகுள்
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1010இதழ் ெதா�ப்பாளர்இதழ் ெதா�ப்பாளர்
கவ�ந�லா ேமாகன்கவ�ந�லா ேமாகன்
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உள்ளுவமே வள்ளுவமே! க�ொள்ளுவமே நொேதனை!உள்ளுவமே வள்ளுவமே! க�ொள்ளுவமே நொேதனை!
க�ொல்லுமவொமே தீவடவம், எள்ளுவமே; - தள்ளுவமே!க�ொல்லுமவொமே தீவடவம், எள்ளுவமே; - தள்ளுவமே!
க�ல்லுவமே க�ல்லிடத்து விள்ளுவமே; பல்லுயிர்க்கும்க�ல்லுவமே க�ல்லிடத்து விள்ளுவமே; பல்லுயிர்க்கும்
வள்ளுவமே வொழக்ன� கநறி.வள்ளுவமே வொழக்ன� கநறி.

க�ொனைொல் புரியொது; க�ொல்பவர் க�ொல்ம�ளொது!க�ொனைொல் புரியொது; க�ொல்பவர் க�ொல்ம�ளொது!
எநநொளும் தனைினைனய ஏற�ொது; - முனநநினைனய
முபபொடடன வொழநத முனறனே�னள என இைமே!
தபபொேல் ஏறபொய் தனை.

இனமறபுத்  தொணனட இைிமதநொம் க�ொணடொட
ஒனறொமவொம்- நொம்தேிழர் ஒனறொமைொம் எனறொமவொம்!
க�னறொணடின துனபங�ள் க�னறுவிட வள்ளுவனர
நனகறஙகும் தொள்வணங�நி நொடு.

வொழத்துவமதொர் பணபொடு... வனைத் தேிழேக்�ள்
சூழபன�னய நனகுணர்நது கதொல்தேிழொல் - வீழத்தநிடுமவொம்!
வள்ளுவமே நனேனறயொம்; வள்ளுவமர நம்இனறயொம்!
விள்ளுவ மேஉை�நில் கவனறு.

கூறறு வரும்வனரயில் கூறு தேிழேனறனய...
மபொறறேறக் �ொமத கபொதுேனறனய - ஏறறமுற
ஏறறிடுவொய் வள்ளுவத்னத! ஏநதநி தநிருக்குறனள
மநொறறிடுவொய் வொழவிலுயர் மநொனபு.

நொனள தநிருக்குறனள நம்பொடடன வள்ளுவரினநொனள தநிருக்குறனள நம்பொடடன வள்ளுவரின
தொனள வணங� தயங�ொமத! - ஊனளதொனள வணங� தயங�ொமத! - ஊனள
நரி�ளிடும்! நீஅதனை நொடொமத! நீமயொர்நரி�ளிடும்! நீஅதனை நொடொமத! நீமயொர்
அரிேொவொம்! வொழவொய் அறிநது.அரிேொவொம்! வொழவொய் அறிநது.

நீலகண்்ட தமிழன் நீலகண்்ட தமிழன் 

ஒருங்கிணைப்பாளர்  ஒருங்கிணைப்பாளர்  
சங்த்தமிழ் இலக்கியப பூங்பாசங்த்தமிழ் இலக்கியப பூங்பா
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யாதுமாகினாய் நீ!

வொ�ிபபதறகு புத்த�த்னத
புரடடிைொல் முதற பக்�த்தநில்
புனைன�த்து க�ொணடிருக்�நிறொய்!

எழுதுவறகு மபனைனய
ன�யில் எடுத்தொல்
கவறறுத் தொளில் 
கேௌைித்தநிருக்�நிறொய்!

கதொனைமப�ி ஒலிக்�
க�வியில் னவத்தொல்
ஹமைொ வொர்த்னதனய
உைக்குரியதொக்�நியுள்ளொய்

கதொனை�ொட�ி ஒளிபரபபொ�
ஆன�மயொடு பொர்த்தொல்
�தொநொய�ன ரூபத்தநில்
நடேொடிக் க�ொணடிருக்�நிறொய்

இயறன�னய ர�ிபபதற�ொய்
ஜனைனை தநிறநதொல்
பூக்�ள் �ொயலில்
அன�நதொடி அனழக்�நிறொய்

உறங�நிட விழிமூடிைொல்
இருளுக்குள் இனபேொய்
�தநினர மபொடடு
�ர்வேொய் அேர்நதநிருக்�நிறொய்

முனீரா அப்துல் வாஹித்.
சிலமியபா புர.

காலமமல்லாம் காத்திருப்பு 

பள்ளியில் ம�ர்க்ன�க்கு
ப�ல் இரவு பொரொேல்
பை ேணி மநரம் �ொத்தநிருபபு… …

பள்ளியில் ம�ர்நதபினபு
�ொதநிச் �ொனறிதழுக்கு
பை நொட�ள் �ொத்தநிருபபு… …   

பள்ளிப படிபபு முடிநததும்
�ல்லூரி ம�ர்க்ன�க்கு
�ொல் �டுக்� �ொத்தநிருபபு… …

படடம் வொங�நியபின
மவனை வொய்பபு அலுவை�த்தநில்
கவகு வருடம் �ொத்தநிருபபு… …

அரசு மவனை �நினடத்தபின
அ�வினைப படிக்�ொ�
அனறொடம் �ொத்தநிருபபு… …

வொங�நிய பணத்தநிறகு வொக்�ளிக்�
வொக்குச் �ொவடி�ளில் 
வரின�யில் �ொத்தநிருபபு… …

க�ொமரொைொ கதொறறு வநமதொர்
ஆயுனளக் �ொத்துக் க�ொள்ள
ஆக்�ிஜனுக்கு �ொத்தநிருபபு… …

க�ொமரொைொ நநிவொரணம் கபற
குடும்ப அடனடக்கு
கூடடம் கூடடேொய் �ொத்தநிருபபு… …

நநிவொரணம் கபறும் முனைர்
நநிர்க்�தநியொய் இறநதவர்�ள்
த�ை மேனட �நினடக்�
ேயொைத்தநில் �ொத்தநிருபபு…  …

க�ொள்ளியில் கநருபமபறற
பிள்னள�ள் வரொத நநினையில்
அைொனதப பிணங�களல்ைொம்
அடுக்�டுக்�ொய்க் �ொத்தநிருபபு… …

ப. சரவணன்
்ல்பாக்ம்
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 அகத்ினழகு முகத்ில் த்ரியும் 
எனும் பழத�ரழிக்கறப ஒருவரின் 
முக்� அவரது �னத்்ப் பிர்ிபலிககும் 
க ண ் ர டி ய ர க  அ ் � க ி ற து .  அ ந ் க 
கண்ரடி தபரலிவுற ்வணடு�ரனரல் 
அங்க புன்ன்க எனும் அ்ிகல்ன 
நீஙகள் பூ் ்வணடும்.ந்க, புன்ன்க, 
சிரிப்பு, புன்முறுவல் எனப் பல தபயரகள் 
தகரணடு அ்ழககப்படுகிறது வ்னத்ின் 
இவவ்ிகலன். வரய் விட்டுச் சிரித்ரல் 
்நரய் விட்டுப் ்பரகும், சிரிதது வரழ 
்வணடும். �னி்ன் சிரிககும் நி்லயில் 
ஏ்ழயரக �ரட்டரன் என்று ஏகப்பட்ட 
தபரன்த�ரழிகள் உலகில் உலர வரு 
வ்்க கர்லரம். குறுந்க , உவ்க, 
பரவசம், ஆனந்ம், புன்சிரிப்பு, முறுவல், 
�ந்கரசம் இ்வ எல்லர்� சிரிப்பின் 
வடிவஙக்ே. ஆனரல் ஒ்ர உ்ரச்சி 
அல்ல என்பது த்ேிவு. அவறறுககுத 
்னித்னி துல்யஙகள் உணடு.

 ஆ ற ற ி வு  ப ் ட த ்  � ன ி ் ர க ள் 
�ட்டு்� தசய்யக கூடிய கரரியஙகேில் 
ஒன்று புன்ன்க ஆகும். உலகின் ்வறு 
எந் உயிரினஙகளுககும் கி்டத்ிரர் 
�ிகப் தபரும் வரப்பிரசர்்� இது. 
�னி்ரகேரல் �ிகவும் எேி்ரகச் தசய்யக 
கூடிய ஒரு கரரியம் என்றரல் அது புன்ன்க 
்ரன். இஸலரம் �ரரககத்ில் �றறவ்ரப் 
பரரதது ஒருவர புன்ன்கப்பது கூட ஒரு 
்ர�ம், அது நன்்� ்ருவிககும் கரரியம் 

என்று கூறப்படுகிறது. இ்ன் மூலம் 
சிரிப்பின் �கததுவத்் நரம் அறிநது 
தகரள்ேலரம். ‘‘இந்ப் புன்ன்க என்ன 
வி்ல...’’ என்ற பரடல் சிரிப்பின் சிறப்்ப 
உ்ரத்ிச் தசல்கிறது.

 புன்ன்கப்ப்ன் மூலம் பல்்வறு 
பிரச்சி்னக்ேத ்ீரப்ப்றகரன வழி 
கி்டககிறது. �ன அ்�்ியும் த்ேிவரன 
சிந்்ன ஓட்டமும் கி்டககிறது. ஏன் 
அன்்றய நரள் உஙகளுககு நி்றவரன்ரக 
அ்�கிறது. சுறறி இருககும் அ்னத்்யும் 
�றநது கவ்ல இன்றிச் சிரிககும்்பரது 
்வறு எந்வி் எண் ஓட்டஙகளும் 
�னக்கரட்்டககுள் சஞசரிப்பது இல்்ல. 
ஆ்கயரல் �னது ஆழகடல் ்பரன்ற 
அ்�்ி்ய அ்டகிறது. ்வறு எந் 
�ருநதுகளும் ்நது விடர் நன்்�க்ே 
இந் அறபு் புன்ன்க ்நதுவிடுகிறது.

 சிரிப்பு �னி் ்னரடு ஒன்றி விட்ட ஒரு 
உ்ரவின் நிகழவரகும். இது ஒரு சர்ரர் 
�னி்னிட�ிருநது பல சந்ரப்பஙகேில் 
இயல்பரக தவேிப்படக கூடிய ஒன்று. சிரிப்பு 
உட்லயும் உள்ேத்்யும் வலி்�ப்படுத ி் 
புதது ் ரச்சி ் நது குதூகலத்்த ஏறபடுததும் 
�ருந்ரகும் என்பது அ்னவரும் த்ரிந் 
ஒன்று. சிரிககும் ்பரது உடலில் முநநூறு 
்்சகள் தசயறபடுகின்றன. உடலிலும், �ன ி் 
லும் உள்ே அழுத்ங களும், கவ்லகளும் 
நீஙகித த்ேிவரன நி் ல்ய அது ்ருகிறது. 

  

சிரிக்கும் மனதில் க�ொழிக்கும் இன்பம்...
பிறரை ஈர்க்கும் இதழ�ளின க�ொர்க்�ம்...

நேர்மரற எண்ணங�ள் விரிக்கும் �நநதொ�ம்...
�வரை விைட்டும் இயறர�ப் ந்பொரத...

Dr ஜலீலர முஸம்�ில்
அவசர சிகிச்்சப் பிரிவு, ்பர்னர ்வத்ியசர்ல �ட்டககேப்பு.
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‘ ‘இ்யககுமுற்ல மூழகடிககும் க்ல 
இ்�ரன சிரிப்பு’’ - என்று அறிஞர ஹரரட்லி 
குறிப்பிட்டுள்ே்� உண்�்ய.

 முகத்ிலுள்ே ்்சகளும், தநஞசுத 
்்சகளும் சிரிக்கயில் உறு்ிய்ட 
வ்ரல் ஆ்ரரககியததுககு சிரிப்பரனது 
வ ழ ி  ச ் � க க ி ற து .  ச ி ர ி க கு ம்  ் ப ர து 
ஆழ�ரக மூச்்ச இழுககும்்பரது  உடல் 
கூடியேவு பிரர்வரயு்வ உள்வரஙகிக 
த க ர ள் க ி ற து .  ் ந ர த ய ் ி ர ப் பு ச்  ச க ் ி 
உடலில் அ்ிகரிககிறது. மூ்ே அ்ிக�ரன 
சந்்ரச ஓர்�ரன்க்ே உடலுககுள் 
இ்றககிறது. அ்னரல் உவ்கயில் 
�னி் உள்ேம் ்ி்ேககிறது. கவ்லகள் 
�றநது �கிழச்சி பிர்வசம் தசய்கின்றது.
இ்றவனின் அ ி்சயஙகேில் இதுவும் ஒன்்ற.

 ‘ ‘ � ன ி ் னு ் ட ய  இ ் ய த ் ் த 
்ிறப்பது எது?

 அ வ ் ன  அ ற ி ய ர � ல்  எ ழு ம் 
சிரிப்புத ்ரன்’’ என்று அறிஞர கரர்லல் 
� ி க ச்  ச ி ற ப் ப ர க  அ ர த ் ப் ப டு த ் ி க 
கூறியிருககிறரர.

 வரழக்கயின் �ீதுள்ே உநது்ல் 
கரர்�ரக ஒரு நரேில் குழந்்கள் 
சரரசரியரக நரனூறு ்ட்வகள் சிரிக 
கின்றனர. ஆனரல் அ்்்வ்ேப் தபற 
்றரரகள் ப்ி்னநது ் ட்வகள் �ட்டு்� 
ச ிர ிகக ிறரரகள் என்பது க்ிப்பிடப் 
பட்டுள்ேது.
 
 சிர ிப்பு என்ப்் �னி்்ரரடு 
�னி் ்ர இழுததுச் ் சரககும் ஒரு கரந்�ரக 
தசயறபடுகிறது. ஒ்ர ஒரு சிரிப்பு ஆயிரம் 
வருத்ஙக்ே, பரரஙக்ே நீககககூடியது. 
இ்றகீடரன தபரருள் உலகத்ின் எந் 
இடத ி்லும் இல்்ல எனலரம். சிரிப்பும், 
அழு்கயும் எ ி்தர ி்ரத துருவஙகள். ஒன்று 
தநருஙகு்கயில் �ற்றயது விலகி ஓடும்.

 வரய் விட்டுச் சிரிப்பது �ட்டும் 
ந்கச்சு்வயல்ல. ‘‘உள்ேம் �கிழவிககும் 
புன்முறுவல் ஒரு ்கரடி ்ட்வ சிரிப்ப்்விட 

உயரந்்ரகும்’’ என்று அறிவரேி ஸடர்ன 
கூறியிருப்பதும் உள்ேத்ரல் உ்ரநது 
�கிழநது சிரிகக ்வணடும் என்ப்் த�த 
்ன�ரக எடுத ி்யம்புகிறது.

 ந ் க ச் சு ் வ  உ ் ர வு  எ ன க கு 
இல்லர்ிருந்ரல்,  நரன் நீணட நரட்களுககு 
முன்்ப ்றதகர்ல தசய்துதகரணடிருப்
்பன்»என்று்ரத்ிருககிறரர அண்ல் 
�கரத�ர கரந்ி .  எப்்பரத்ல்லரம் 
முடியு்�ர அப்்பரத்ல்லரம் நீஙகள் 
சிரிததுக தகரள்ளுஙகள், புன்ன்கததுக 
தகரள்ளுஙகள். அது்வ உலகின் �ிகவும் 
வி்ல கு்றந் �ருததுவ�ரகும் என்று 
்லரட் ்ப்ரரன் என்ற அறிவரேி 
கூறியிருககிறரர.

 ‘‘துன்பம் வரும் ்வ்ேயி்ல 
சிரியுஙகள்’’ என்று ்ிருவள்ளுவரும் 
‘‘சிரிப்பு பர்ி அழு்க பர்ி ் சரந்்ல்லவர 
�னி் ஜர்ி’’ என்று தபரதுவு்ட்�க 
கவிஞரும்’’சிரிதது வரழ ்வணடும் பிறர 
சிரிகக வரழந்ிடர்்’’ என்று கவியரசு 
கண்்ரசன் அவரகளும் சிரிப்பு பறறி 
அழகுற கூறியிருககிறரரகள்.

 வரய்விட்டுச் சிரித்ரல் இரத் 
ஓட்டம் சீரரகி உடல் நலத்ிறகு நன்்� 
பயககின்றது. வரய் விட்டுச் சிரித்ரல் 
்நரய் விட்டுப் ்பரகும் என்று நம் 
மு ன் ் ன ர ர க ள்  சு ம் � ர வ ர  த ச ர ல் லி 
்வத்ரரகள்?

 பல்்வறு தபருநகரஙகேில் ்ற்பரது 
பலர ஒன்றுகூடிச் சிரிப்ப்  ்ஒரு வ்கயரன 
பயிறசியரக ்�றதகரணடு வருவ்் 
ச� கரலத்ில் அவ்ரனிககக கூடிய்ரக 
இருககின்றது. உலகின் 65 நரடுகேில் சு�ரர 
6000 சிரிப்பு �ன்றஙகள் இயஙகி வருகின்ற 
்ரம் என்பது ஒரு சுவரரஸய�ரன ் கவல்.

 ‘‘சிரிப்பு’’ என்பது பல வி் ஒலி 
களுடன் �கிழச்சி்ய த்ரிவிககும் 
பிர் ி  பலிப்பரக அ்�கிறது. ந்கச் 
சு்வ்ய நரம் கூறும் ்பர்்ர அல்லது 
்கட்கும் ்பர்்ர வரய்விட்டுச் சிரிப்பது 
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சந்்ரஷத்்யும் கேிப்்பயும் தவேிப் 
ப்டயரகக கரட்டுவ்ரக இருககிறது.

 ச ிர ிப்பும் �கிழச்ச ியும் ்சரநது 
உ்ர்வ தூணடும், ்ட்டிதயழுப்பும் 
க்லவடிவஙக்ே ந்கச்சு்வ என 
அ்ழககி்றரம்.  ந்கச்சு்வ �ன இறுககம் 
�ன உ்ேச்சல் ்பரன்றவறறிலிருநது 
�ீணடு ஆ்ரரககிய�ரன உடல் �ன 
ந ி ் ல ் ய ப்  ் ப ்  உ ் வு க ி ன் ற து . 
நவரசஙகேில் ஒன்றரன ந்கச்சு்வ, 
ஒருவரர்லர அல்லது குழுவினரர்லர 
்�றதகரள்ேப்படும் தசரல், தசயல், 
கரட்சி, நி்னவூட்டல் மூலம் ந்கச்சு்வ 
உ ் ர ் வ த  தூ ண டி  � க ி ழ ச் ச ி ் ய ப் 
தபருககுகிறது. ந்கச்சு்வ ஆறற்ல 
குழந்்கள் தபறதறரரிட�ிருநது பிறந்  
�ர்ஙகேி்ல்ய கறறுக தகரள்கின்றனர.

சிரிப்பில் பல வகைைள் உள்்ளன.
 

1. ்கரபச்சிரிப்பு
2. சந்்ரசச் சிரிப்பு
3. ஆ்வச் சிரிப்பு 
4. அகஙகரரச் சிரிப்பு 
5. ஆனந்ச் சிரிப்பு 
6. வககிரச் சிரிப்பு 
7. வஞசகச் சிரிப்பு 
8. அசட்டுச்சிரிப்பு
9. ஏேனச்சிரிப்பு
10. சரகசச்சிரிப்பு
11. ் நயரணடிச் சிரிப்பு
12. புன்சிரிப்பு (புன்ன்க)

 சு�ரரரக இருப்பவரக்ேக கூட 
அழகரனவரரக �ரறறும்  அழகுகக்ல 
�ருததுவம் சிரிப்பு்ரன் என்ப்ில் ஐய்� 
யில்்ல. சிரிப்பு ஒரு ்யரகர �ர்ிரி . 
இ்யத்ிறகு பயிறசி அேிதது அ்ிக அேவு 
ஆகஸிஜ்ன உடலிறகும் மூ்ேககும் 
தகரணடு தசல்கிறது.

 ்ினமும் தகரஞச ் நரம் குழந்்கள் 
� ன ம்  வ ி ட் டு ச்  ச ி ர ி த ் ர ல்  அ வ ர க ள் 
ஆ்ரரககிய�ரக வேரவரரகள். சிரிப்பு 
�ன்் வலி்�ப்படுத்ி புதது்ரவுடன் 

்வத்ிருககும். ்ினமும் அ்ர �்ி ்நரம் 
�னம் விட்டுச் சிரித்ரல் �ரர்டப்்ப 
வருவிககும் �ன அழுத் வேரூககிகளும், 
அ ் ன்  மூ ல க கூ று க ளு ம்  த ப ரு � ே வு 
கு்றநது உடல் ஆ்ரரககிய�்டயும். 
அ்ர�்ி ்நரம் சிரிப்பது எப்படி என 
்யரசிப்பவரகளுககு, அ்ர�்ி ்நரம் 
சிரிப்பது ஒன்றும் கடின�ரன கரரியம் அல்ல 
என்பது புரிய ்வணடும். ஏ்்னும் ஒரு 
ந்கச்சு்வப் படத்் அ்ர�்ி ்நரம் 
பரரத்ர்ல ்பரதும் என வழிமு்றயும் 
தசரல்லியுள்ேரரகள்.

சிரிப்பின் நன்கமைைள்

• வரழக்கயி்ன இனி்�யரககும்
• பயம், படபடப்பு இருககரது.
• �னநலம், �னநி் ல உறசரக�ரய் இருககும்.
• உறவுகள் பலப்படும்.
• கூட்டு முயறசிகள், தவறறியரய் முடியும்.
• ்வறறு்�கள்  நீஙகும்.
• ஆககப்பூரவ சிந்்னகளும், தசயல் 

களும் ஏறபடும்.
• சிரிப்பு முக அழ்கத ்்ரறறுவிககும்..

சிரிக்கும்போது  
 
 ‘‘‘என்்டரரபின்ஸ’ என்னும் ்ிரவப் 
தபரருள் நம் மூ்ேயில் உருவரகி ஒருவ்க 
யரன இயற்கப் ் பர்்்ய ஊட்டுகிறது. 
இ்னரல் நம் உடலுககுப் புதது்ரச்சி 
ஏறபடுகிறது.’’இடுககண வருஙகரல் நகுக» 
(குறள் 621) எனும் குறள் துன்பஙகேின் 
�ருந்ரக ந்கச்சு்வ உ்ரவு ் �்லரஙகி 
யிருத்்ல உ்ரததும். �றதறம் த�ரழிகட்கு 
�ில்லர்  தசரல்லரடல் ந்கச்சு்வ ்�ிழுக்க 
உரிய சிறப்பரகும்.

 ஒவதவரரு நரள் நி்றவ்டயும் 
்பரதும் ந�து வரழவு கு்றநதுதகரண்ட 
்பரகின்றது என்ப்்த த்ேிவு படுத்ிக 
தகரணடரல் கவ்லப்படுவ்் விடுதது 
�ன்ில் �கிழச்சி்ய ஏறபடுத்ி நி்றவரன 
வரழக்க்ய வரழவ்றகரன சந்்ரசம் 
பிறககும்.
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எங்கும புன்னகைக்ைக் ைற்றுக்்ைோள் ...

• இடம் பரரதது சிரிககக கறறுக தகரள்
• �ழ்லயின் சிரிப்பு �ன்�்ன் த�ரழி
• �ங்கயின் சிரிப்பும் கர்லின் த�ரழி
• ்ரயின் சிரிப்பு அன்பின் த�ரழி
• ்கப்பனின் சிரிப்பு அகக்றயின் த�ரழி
• நணபன் சிரிப்பு நட்பின் த�ரழி
• �்னவியின் சிரிப்பு அரப்ப ி்ப்பின் த�ரழி
• க்வன் சிரிப்்பர கட்�யின் த�ரழி
• ஏ்ழயின் சிரிப்பு வறு்�யின் த�ரழி 
• ்கரபககரரனின் சிரிப்பு எகத்ரே த�ரழி
• ச்கர்ரனின் சிரிப்பு ஆ்ரவின் த�ரழி

சிரிப்்பரம், வரழவில்சிறப்்பரம்...        n

்வத்ியர ஐலீலர முஸம்�ில் 
எழு்ிய ’சிறகு மு்ேத் �ீன்’ 
கவி்் நூல் இந்ியரவில் தவேியீடு 
தசய்யப்பபட்டது.

எழுத்ரேரும் கவி்ரயினியு�ரன 
ஏறரவூ்ரச் ்சரந் ்வத்ியர ஜலீலர 
முஸம்�ில் எழு்ிய ‘சிறகு மு்ேத் 
�ீன்’ எனும் கவி்்த த்ரகு்ி கடந் 
27/02/2022 ஞரயிறுககிழ்� �ர்ல 5.00 
�்ிககு
தசன்்னப் புத்கககரட்சியில் (YMCA, 
NANDANAM) எழிலினிப் ப்ிப்பகத்ரல் 
தசன்்னப் புத்க கணகரட்சியில்  
தவேியிட்டு ்வககப்பட்டது.

கவிஞரின் கன்னி முயறச்சியரன 
இநநூலி்ன ்�ிழ நரடு அரசு �ரநில 
்ிட்டக குழு உறுப்பினர, ்�ிழி்ச 
நடனக க்லஞர, மு்னவர பத�சிறீ 
க்ல�ர�்ி நரத்கி நடரரஜ் 
தவேியிட்டு ்வத்துடன் நூலின் மு்ல் 
பிர்ி்ய மு்னவர கவிஞர கூடல் 
்ரரிக தபறறுகதகரணடரர அததுடன் 
்பரரசிரியரும் பிரபல ்பச்சரேரு�ரன 
மு்னவர பரவீன் சுல்்ரனர அவரகளும் 
விழரவி்ன அலஙகரித்ரர என்பதும் 
குறிப்பிடத்ககது.
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தன்முனைக்கவினத்கள் 

எைது மதொல்வி�ள்
எைது கவறறி�ள்
இரணடிறகும் இனடயில்
இரும்பொகயன நம்பிக்ன�

மேனட�ள் பை
க�ொணடொடும் என�வினத�ள்
க�ொநதங�ளின முணுமுணுபபில்
ம�ொர்நதநிடும் சுரபபி�ள்

மநறறில் விடடனத
இனறிகைடுக்� முயல்�நிமறன
நொனளனயத் கதொடவிடொது 
எனைக்�வவிப பிடிக்�நிறது

துணிநது நநில்
அடங� ேறு
எல்ைொம் �ரி
அடுத்தவர்க்கு ேடடும்

மவணடுகேனமற நொன
பிடினயத் தளர்த்தநிமைன
வீழநததொய் எணணி
பறக்�டடும் பொவேவர்�ள்
  
 - ராஜூ ஆரராககியசாமி
   ்தகிருசசி, ்தமிழ்்பாடு, இந்தகியபா

மண் மீட்போம்

ஒனறு படடொல் வொழவுணடொம்
      உணர்நது வொழ� தேிழிைமே!
இனறு நம்ேின நநினையறிநமத
      எழுநது நடபமபொம்! ேணமீடமபொம்!
அனறு �ிறநத தேிழொட�ி
      அருனே அறிநது மபொறறிடுமவொம்!
நனமற மீணடும் வொழநதநிடமவ
      நொடிக் �ொபமபொம் தொய்கேொழிமய!

இைிககும் திருநோள்!

குைவும் ேணநொள் ன�ம�ொர்த்மத
      ம�ொைத் தேினழப பொடிடுவீர்!
உைவும் கதனறல் நைேொ�
      ஓஙகும் வொழனவப பனடத்தநிடுவீர்!
ேைரின ேணேொய் எநநொளும்
      ேைத்துள் வொ�ம்  வீ�ிடுவீர்
நநிைமவ உம்ேின எழில்�ணடு
      கநஞ�ம் ே�நிழநது  வொழத்தநிடுமே!

அன்னைததமினைப் ்போற்று!

அனனைத் தேிழொல் உயிர்த்கதழுமவொம்!
      அருனேக் �தநிரொய் அறிவனடமவொம்!
கபொனனும் கபொருளும் பு�ழனைத்தும்
      கபொலியும் வணணம் நநினையனடமவொம்!
முனனைத் தேிழர் பணபொடனட 
      முழங�நி மேனனே பனடத்தநிடுமவொம்!
விணனணப பிளக்கும் நனடமபொடடு
      கவறறிக் �ைினயப பறித்தநிடுமவொம்!

ரஞசினி சநதிரரமாகன்
(்கிலவழ்ன்)
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மப�ொதவர்�ள் யொர்  
மப�ொதவர்�ள்  
 
மப�க்கூடிவறனறயும் 
மப�க்கூடொதவறனறயும்  
 
மவணடிய வனரயில் 
மப�ிமுடித்துவிடடு  
�றமற இனளபபொறும்  
அவர்�ளொ மப�ொதவர்�ள்..?  
 
வருவொர்�ள் இனனும் 
மப�மவணடியவறனற  
ம��ரித்துக் க�ொணடு  
வருவொர்�ள்  
அவர்�ளொ மப�ொதவர்�ள்...?  
 
விடுபடடவறனறயும்  
ேறநதவறனறயும்  
மப�ித்தீர்க்� மீணடும் 
வருவொர்�ள்  
அவர்�ளொ மப�ொதவர்�ள்...?  
 
மு�ச்சுழிபபொலும் �னைச்�ிவபபொலும்  
வொர்த்னத�னள உேிழநது  இனறும்  
உடனபொடடில்ைொ யுத்தம்  
நடத்தும் அவர்�ளொ மப�ொதவர்�ள்...?  
 
கதொடடொல் சுடுவது கநருபபு  
கதொடொேல் சுடுவது �ிரிபபு  
எனறு வொழக்ன� பொடம் நடத்தநி  
 
எனனை வளர்த்துவிடட  
அவர்�ளொ மப�ொதவர்�ள்...?  
 

மப�க்கூடியவறனறயும்  
மப�க்கூடொதவறனறயும்  
மப�ிமுடித்துவிடடு  
இனளபபொறும் 
அவர்�ளொ மப�ொதவர்�ள்...?  
 
பொர்னவயொல் 
கவநநீர் ஊறறி  
ம�லி �நிணடலில்  
உரம் மபொடடு  
எனனை வளர்த்துவிடட 
அவர்�ளொ மப�ொதவர்�ள்...?  
 
மப�ொதவர்�ளின 
�ிைமநர அனேதநியும்  
 
எனனை எழுத னவக்�நிறமத  
அவர்�ளொ மப�ொதவர்�ள்..?  
 
இல்னை இல்னை  
மப�ொதவர்�ள் அல்ை  
எனனை மப�வும்  
எழுதவும் னவத்தொர்�மள..!  
 
அவர்�ள் மப�ொதவர்�ள் அல்ை  
மப�க்கூடொதவறனறயும் 
மப�க்கூடியவறனறயும்  
முடிநதவனரக்கும்  
மப� மீணடும் வருவொர்�ள்  
இனமு�த்மதொடு  �ொத்தநிருக்�நினமறன.   
 
 - மசல்வம் மபரியசாமி
    ்பாமக்ல, ்தமிழ்்பாடு
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அன்்பின் வழியது 
உயபிர்்கிணல

்ிரு�்ி �லரவிழி �்ியம் அவரக்ே 
ஒரிரு �ர்ஙகளுககு முன்பு “விழியம் 
்பசும் கரலம்” எனும் சிறுக்்த 
த்ரகுப்பின் வழி அறிந்்ன். 
ப்டப்்பப் ப்டப்பரக �ட்டு்� 
பரரப்பது உத்�ம், ப்டப்பரேர்ரரடு  
ஒப்பிடுவது அபத்ம் என்ற 
்கரட்பரட்டி்னச் சறறுத ்ேரத்ிவிட்டு 
�லரவிழி்யப் பறறி சிந்ிதது ஆழநது 
உ்றநது நின்்றன்.

144 பககஙகேில் 12 சிறுக்்கேில் 
ஒரு வரரத்்யில் கூட ்கரபம், 
தபரச்சரப்பு, சுய புலம்பல், �ன அழுத்ம், 
உறவுகள் குறித் அவநம்பிக்க, 
து்ரரகத்ின் குறறசரட்டு, பரலினம் 
சரரந் பரரபட்சம், சமூகச் சரடல் 
்பரன்ற எவவி் எ்ிரப்பு்ரவி்னயும் 
கர்முடியவில்்ல.

அன்பிறகும் உண்டர அ்டககும் 
்ரழ, அன்பினரல் ஆகர்து உண்டர, 

அன்தபனப்படுவது ்ன்கி்ே 
தசறரஅ்�,அன்பின் வழியது 
உயரநி்ல, உள்ளுவத்ல்லரம் 
உயரவுள்ேல், �ன�ிருந்ரல் �ரரககம் 
உணடு மு்லரன வரழவியலின் 
விழு�ியஙக்ேத ்ன்னு்டய 
்நர�்றயரன எண்ஙகேரல் 
க்்கேரக வண்ம் ்ீட்டியுள்ேரர 
�லரவிழி. ஒவதவரரு சிறுக்்யும் 
ஒவதவரரு க்்�ரந்ரும், அன்பின் 
நிழல், அன்பின் அ்டயரேம், அன்பின் 
தவேிப்பரடு, அன்பின் முழு்�. 
அன்பு ஒன்்ற அவரின் அதது்்க 
க்்கேிலும் அடிநர்த்ின் ஆனந் 
ரரக�ரய் இனிககச் தசய்கிறது.

ப்டப்பு �னம் எல்லரவற்றயும் 
்நசிககும். ஆனரலும் தசயற்க 
சரயம் பூசித ்ிரியும். எல்லர 
வ்கயரன �னி்ரக்ேயும் 
எவவி் கரழப்பு்ரச்சியும் 
இல்லர�ல் முழு்�யரக ்நசிகக 
முடியு�ர? சரத்ிய�ரகு�ர? என்கிற 
்கள்விகளுகதகல்லரம் ‘ஆம் முடியும்’ 
என்ற �னநி்றவி்ன அேிககின்றது 
“விழியம் ்பசும் கரலம்”- சிறுக்்த 
த்ரகுப்பு.

தபண பரரககச் தசன்றவுட்ன்ய 
உஙகள் �கள் அல்ல எஙகள்வீட்டு 
�கரரர்ி என்று கூறி வர்ட்ச்் 
எதுவும் ்வணடரம் என்று நிச்சயிககும் 
�்�க்னப் தபற்றரர. பிரசவித் 

நூல் மதிப்புனை

நூலபாசிரியர் : மலர்வபிழி மைியம்
வண் :  சிறு்ண்த்ள் 
்க்ங்ள் : 144
வபிணல :  120
நூல ்்தகிப்பாளர் : ்தமிழ்்்ஞசம்

்்தபாடர்பு்ளுககு : 9750557987
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�ரு�களுககு மு்ல் ்வ்லயரக 
கரப்பியரறறிக தகரடுககின்ற �ர�ியரர. 
அடுககு�ரடி குடியிருப்பு வரழக்கயிலும் 
அன்்பப் பரி�ரறிகதகரள்கின்ற இ்ேய 
்ம்ப்ியினர. தசரந்பந்ம் என்று யரரும் 
இல்லர் நி்லயில் வீட்டு வரட்ச்்�ன் 
�்னவிககு வ்ேகரப்பு தசய்து 
பரரககின்ற மு்லரேி குடும்பத்ினர. 
அலுவலகம் தசன்று உத்ி்யரகம் 
பரரத்ரலும் கூட வீட்டு்வ்லக்ேச் 
சரிபர்ியரகப் பகிரநது தகரள்கின்ற 
நடுத்ர வயது குடும்பத ்்லவர . 
படிததுவிட்டு ஐ.டி கம்தபனியில் ்வ்ே 
பரரத்ரலும் நரள்்்ரறும் அம்�ரவிறகு 
அ்னதது ்வ்லகேிலும் ஒதது்ழப்பு 
நல்கிவிட்டு அலுவலகம் தசல்லும் �கன். 
�ர்ம் ஒன்்ற கர்ல் ்்ரல்விககு 
முடிவு அல்ல, வரழக்க்ய வரழவ்் 
கர்ல். கலப்புத ்ிரு�்ம் தசய்துவந் 
�ரு�கேின் பட்ட�ேிப்பு விழரவிறகுச் 
தசன்று எல்்லரரிடமும் ்ன்�கள் என்று 
�ரர்ட்டிக தகரள்கின்ற �ர�ியரர 
�ர�னரர. பரலியல் வன்தகரடு்� 
தசய்கின்ற �னி் �ிருகஙக்ே 
்வட்்டயரடுகின்ற �ிருக�னி்ம். அன்பு 
ஒன்்ற வி்ல�்ிகக முடியர் �ர்ிககம் 
்பரன்ற தபரருண்�கேில் ‘என்்பரடு 

இ்யந் உடம்பிறகு எல்லரம் அன்்பரடு 
இ்யந்்் உயர’ என்ற ்ததுவத்ி்ன 
வரரி த்ேித்ிருககிறரர. ந்னநது 
பரருஙகள், வரழக்க முன்னிறுததும் 
அவலஙகேின் கண்ீர உவரப்பு 
கரய்நதுவிடும். இனி்�யின் சு்வ்ய 
உ்ரததும்.

�லரவிழியின் ‘விழியம் ்பசும் கரலம்’ 
சிறுக்்த த்ரகுப்பு கள்ேம் கபடம் 
அறியர�ல் ்ரவி வரும் குழந்்யின் 
்ழுவல். பய்ிககும்்பரது எ்ிரபரரர�ல் 
புன்ன்கயின் வழி கி்டககின்ற ரயில் 
சி்நகம். யர்ரர ஒருவர எ்ிரபரரர�ல் 
கரல் இடறு்கயில் சட்தடனப் 
ப்றித துடிககும் �னி் �ரணபு என்று 
பலவரறரகச் தசரல்லிகதகரண்ட 
்பரகலரம். நல்லத்ரரு ப்டப்பி்ன 
வரசித் நி்றவி்ன அேிககின்றது. 
நன்றியும் �கிழவும்.

அன்பின் தநகிழவில்,

மு்னவர ப.அ�ிர்வள்ேி,
உ்விப் ்பரரசிரி்ய �றறும் எமுத்ரேர,

புதுச்்சரி.

இரண்டு நூல்ளும் சலுண் 
வபிணலயபில... 

்தமிழ் வபாச்ர்்ள் 200 ரூ்பாய் 
அனுப்பி ்்ற்றுக்்பாள்ளலபாம். 

்்தபாடர்பு்ளுககு : 9750557987
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எல்லரம் ்விடு தபரடியரகி விடு�ர? 
என்று அச்சப்பட்டரன். அவளு்டய 
கருஙகூந்ல் இ்ழகள் �ின்விசிறியின் 
சுழறசியில் முன் தநறறியில் ்வழநது 
வி்ேயரடிக தகரணடு இருந்ன. அவள் 
படுததுகதகரணடிருந் நி்லயில், அவள் 
விடும் மூச்சுக கரறறினரல் �ின்விசிறி 
ஓடிகதகரணடிருந்்ரலும் அவளு்டய 
த�ல்லிய  ஆ்டககுள் ் ர�்ர த�ரட்டுககள் 
ஏறி இறஙகுவ்்ப் ்பரல் அவனுககுத 
்்ரன்றியது.   அவ்ன நி்ல ் டு�ரற 
்வப்பது்பரல் அவனுககுத ்்ரன்றியது. 
�ின்விசிறி ஓடிகதகரணடிருந்ரலும் அவன் 
முகத�ல்லரம்  வியரததுக தகரட்டியது.

 இன்னும் அவ்ேப் பரரததுக 
தகரணடிருந்ரல், அவேிடம் கூறிய 
உ று ் ி த � ர ழ ி  த ப ர ய் ய ர க ி ,  ் ன் ் ன 
ஒரு�ர ி்ரியரக ் வறரக நி் னதது விடுவரள்? 
அ்னரல் அவள் �னம் புணபடும்படி ்ரன் 
வரம்பு �ீறி  விடு்வ்னர ? என நி் னதது 
வி் ரநது தசன்று விேக்க அ்்தது 
விட்டு,  படுக்கயில் சத் ியமூரத்ி 
சரய்ந்ரன். சுட்டுப் ்பரட்டரலும் இப்்பரது 
தூககம் வரர்து்பரல் இருககிறது. 
அவன் படுக்கயில் புரணடு புரணடு 
படுததுகதகரண்ட கடநது ் பரன்வக்ே 
புரட்டிப் பரரகக ஆரம்பித்ரன். 

 சத்ியமூரத்ி கல்லூரியில் படிககும் 
்பர்், நிதயரவிடம் அடிககடி ்பசி பழகி 

 விநரயகர படத்ருகில் இருந் 
சுவரககடிகரரம் இரவு பத்டிதது ஓய்ந் 
பின்னும் சத்ியமூரத்ி ‘தவறறிய்டய 
்வணடு�ர? பிரம்�ச்சரியம் விர்த்ில்...’ 
என்ற புத்கத்் படிததுக தகரணடிருந 
்ரன்.  நிதயர, சத்ியமூரத்ி இருவரும் 
்னித்னியரக இரண்ட அ்றகள்  
தகரணட அந் சிறிய வீட்டில் இருந் 
கட்டில்கேில் ்னித்னியரக படுத்ிருந 
்ரரகள்.  சத்ியமூரத்ி கட்டிலில் ஒருக 
கேிததுப் படுததுகதகரண்ட புத்கம் 
படிததுகதகரணடிருந்ரன். அவன் அருகில் 
வந் நிதயர “என்னஙக இன்னும் நீஙக 
தூஙக்லயர?” என்று ்கட்டரள்.

 சத்ியமூரத்ி “இல்ல நிதயர,  நீ 
தூஙகு ்லட் எரிநது தகரணடிருப்ப்ரல் 
உனககு தூககம் வர்லயர?”  என்று 
்கட்டரன்,

 ந ி த ய ர   “ ஆ � ர “  எ ன் று  கூ ற ி க 
தகரண்ட கட்டிலில் படுததுக தகரணடரள்  
அவளுககு தூககம் வரவில்்ல ஆனரல் 
கணக்ே மூடிகதகரணடரள்.

 சத்ியமூரத்ி புத்கத்் மூடி 
விட்டு நிதயர படுத்ிருககும் நி்ல்ய 
்றதசயலரகப் பரரத்ரன். கடந் ஒரு 
�ர்�ரக அவன் க்டபிடித்ிருந்  
பிர�ச்சரியம் கரறறில் பறநது விடு�ர? 
்ரன் அவளுககுக தகரடுத்  வரககுறு்ி 
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இருககிறரன். அவள் அருகில் இருநது 
ச ிர ிததுப் ்பசிகதகரணடிருந்ர்ல, 
அவனுககு அ்ில் ஓர இனம் த்ரியர் 
இன்பத்்யும் உ்ரந்ரன். எத்்ன்யர 
தபணகேிடம் அவன்  ்பசினரலும் 
நிதயரவிடம் ்பசும்்பரது �ட்டும் ஒரு 
இனம் புரியர் இன்பத்ில் �ி்ப்பது்பரல் 
அவன் உ்ரந்ரன்.  இ்றகுப் தபயர்ரன் 
கர்ல் என்ப்ர என்று ்னககுள்்ே்ய 
்கட்டுகதகரணடரன்.

 சத்ியமூரத்ி தகரஞசம் கூச்ச 
சுபரவம் உள்ேவன். பயந் சுபரவம் 
உள்ேவன். என்வ எ்்யும் தவேிப் 
ப்டயரக கூறுவ்றகு அஞசுவரன். 
அவன் நிதயர்வக கர்லிப்ப்ரக, அன்று 
அவேிடம் கூறியிருந்ரல், அவன் இன்று 
இப்படி நிதயரவிடம் வரககுறு்ி தகரடுதது 
விட்டு, தூககம் வரர�ல் கஷடப்பட்டு 
தகரணடு இருகக �ரட்டரன். அவன் 
்ன்்னரட கர்்ல வேரத்ர்ன ்விர, 
தவேிப்ப்டயரக அவேிடம் ் ன் கர்்ல 
பறறிக  கூறவில்்ல. இது்ரன் அவன் 
தசய்் �ிகப் தபரிய ்ப்பு.

 அ வ ர க ள்  க ல் லூ ர ி ப்  ப டி ப் பு 
முடிந்து. எல்லர்� �ின்னல் ்வகத்ில் 
ந ட ந து  மு டி ந து  வ ி ட் ட து .  ஆ ம் . 
நிதயரவுககும் சத்ியமூரத்ியின் கல்லூரி  
நணபன் பரததுககும் எ்ிரபரரர�ல் 
்ிரு�்ம் நிச்சயரரத்ம் நடநது  முடிந்து.   
்ன்்னரட கர்்ல பறறி அப்்பரதும்கூட 
நிதயரவிட்�ர, நணபன் பரததுவிட்�ர  
தவேிபடுத்ர�ல்,  அவன் கர்்ல 
�ன்ிறகுள்்ே்ய ்பரட்டு பு்்ததுக 
தகரணடரன். பரத - நிதயர ்ிரு�் 
நிச்சயரரத்த்ிறகு சத்ியமூரத்ி தசன்று 
எஙகிருந்ரலும் வரழக என நிதயர்வ   
�னநி்ற்வரடு்ரன் வரழத்ினரன்.  

 ்ிரு�்ம் நிச்சயரரத்ம் முடிநது 
ப்ி்னநது நரட்கள் கழிதது்ரன் நிதயர-
பரத ்ிரு�்ம் என முகூரத்நரள் பரரத 
்ிருந்ரரகள். அ்றகுள் பரத வரழவில் 
வி்ியரனது வி்ேயரடி விட்டது. எப் 
்பரதும் ்பரல அன்றும் பரத அலுவல 

க த ் ி ற கு  ஸ கூ ட் ட ர ி ல்  த ச ன் ற வ ன் ,  
எ்ி்ர வந் லரரியில் அடிபட்டு தூககி 
எறியப்பட்டு பல�ரக �ண்டயில் 
அடிபட்டு உயிருககு ஆபத்ரன நி்லயில் 
�ருததுவ �்னயில் ்சரககப்பட்டரன்.

 நிதயரவுககுத ்கவல் கி்டதது, 
அவள் அ்ிரச்சியுடன் �ருததுவ�்ன்ய  
தசன்ற்டந்ரள். அவள் ்கவல் கி்டதது 
�ருத்வ�்னககுச் தசல்வ்றகு முன் 
பரக்வ சத்ியமூரத்ிககுத  ்கவல் 
கி்டதது, அஙகு தசன்று  நணபன் பரததுககு 
இரத்ம் தகரடுததுக தகரணடிருந்ரன்.  
அவன் இரத்ம் தகரடுத் பிறகு, பரத 
பதது ந ி� ிடஙகள்்ரன் உயிருடன் 
இருந்ிருப்பரன். அ்றகுள் ்ன்்னரட 
�ன்ில் ்்ரன்றிய்்தயல்லரம் சத்ிய 
மூரத்ியிடம் கண்ீர�ல்க ்ிககித ்ி்றி 
கூறி விட்டரன்.

 பரத  “சதயம்  நிதயர்வ ்�்ரஜ் 
பண ி் அவளுககு வரழவு தகரடு. இவ 
வேவு இே்�யில் அவ்ேரட ்லப் முடிய 
்வணடரம்.  தபரதுவரக நிச்சயரரத்ம் முடிந் 
�ரப்பிள்்ே, விபத்ில் இறநதுட்டரல், 
அந்ப் தபரண்் ரரசியில்லர்வள் 
என்ற இந்ச் சமூகம் முத ி்் ர்யக குத ி் 
விடும். அ்ன்பிறகு நிதயரவின் ்�்ரஜ், 
அவள் வரழவு என்பது ்கள்விக குறியரகி 
விடும்.  ந ிதயரவுககு நீ்ரன் வரழவு 
தகரடுககணும்.     எ்ரவது கரர்மும் கூறி 
என் ்வணடு்கர்ே �றுததுடர் ”் என்று 
பரத கூறும்்பரது, சத ி்யமூரத ி் கண்ீர 
தபரஙக, எ்ி்ர நின்று தகரணடிருந் 
நிதயர்வப் ஏறிட்டுப் பரரத்ரன்.

 ்ன்்னரட நணபன் பரத்ின் இறு்ி 
்வணடு்கர்ே அவனரல் அப்்பரது 
� று த து க  கூ ற வு ம்  மு டி ய வ ி ல் ் ல . 
அப்்பரது ்ன் எ்ி்ர நின்றுதகரணடு 
இருந் நிதயரவிடம் சம்�்ம் ் கட்டு விட்டு, 
பரததுககு ப்ில் கூறமுடியர் நி்லயில் 
பரத்ின் உடல் நி்லயரனது �ிகவும் 
்�ரச�ரகிகதகரணடு இருந்து. என்வ  
நணபனின் ்வணடு்கரளுககு இ்ஙகி 
‘சரி’ என்பது்பரல் ் ்லயரட்டிக தகரண்ட 
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கண்ீர ்தும்ப சத்ியமூரத்ி, பரத்ின் 
உள்ேங்கயில் ்ன் உள்ேங்க்ய 
்வககவும் அவன் உயிர பிரிந்து.

  அப்்பரது ்ன் எ்ி்ர நின்று 
தகரணடிருந் நிதயர கண்ீர விடுவ்்க 
கணடு சத்ியமூரத்ி அவ்ேத ்்றறி 
ன ர ன் .  ப ர த து க கு  ் ர ய்  ் க ப் ப ன் 
உறவினரகள் யரரும் இல்லர்்ரல், 
சத் ியமூரத்ி்ய பரத்ின் இறு்ிக 
கரரியஙக்ேப் பரரத்ரன்.

 ஒரு �ர்ம் கழிதது சத ி்யமூரத ி் 
நிதயர்வச் சந ி்த்ரன். அவள் முகம் வரடிய 
நி் லயில் இருப்ப்்ககணடு “நிதயர உனது 
�ன்்த ்்றறிகதகரள். கடந் கரலத்் 
நீ �றநது விடு. உனககு ஒரு து்் 
அவசியம் ் ்்வ. ் �லும் ஒரு தபண இந்ச் 
சமு்ரயத ி்ல் ்னியரக வரழவது, என்பது 
உடல்ரீ் ியரகவும் உள்ேரீ் ியரகவும் பல 
வி்�ரன இன்னல்க்ே எ்ிர்நரகக 
்வணடியிருககும். க்்கேில் ்வணடு 
�ரனரல் புது்�ப்தபண, புரட்சிப்தபண,  
ஏன் ஆணகள் �ட்டும் ் னியரக வரழும்்பரது, 
ஒரு தபண்ரல் வரழமுடியர்ர வீரரப் 
பரகப் ்பசிக தகரள்ேலரம், 

      அரசியல்வர்ி்பரல் ்�்ட ஏறியும் 
்பசலரம். ஆனரல் இது ந்டமு்றயில் 
சரத்ிய�ில்்ல என்ப்்ப் புரிநது தகரள். 
நிதயர, எனககரக எதுவும் தசரல்ல வில்்ல 
உன் எ்ிரகரலத்் நி்னச்சுத்ரன்,  
உ ன க கு  து ் ் ய ர க  இ ரு க ் க ன் . 
நர� தரணடு ்பரும் ்னியரக ஒ்ர 
வீட்டில்  ்சரநது இருந்ரலும் பககத்ில் 
இருப்பவஙக எல்லரம்  ஒரு �ர்ிரியரகத 
்ரன் ்பசுவரரகள்.  நர� தரணடு ்பரும் 
ரிஜிஸடர ்�்ரஜ் தசய்துககு்வரம். 
பரததுககு ப்ரர�ிஸ பண்ிட்்டரம்ன்னு 
நரன் இந் முடிவுககு வந்்ன்னு  �ட்டும் 
நீ நி்னததுடர்்!  நீ ்னி�ர�ரகயிருநது 
கஷடப்படுவ்்ப் பரரததுகதகரணடு 
என்னரல் ்ரஙகிக தகரள்ே முடியரது  
நன்கு ்யரசிததுத்ரன் நரன் இந் 
முடிவுககு வந்ிருக்கன்.” என்றரன் 
சத்ியமூரத்ி.

 சத்ியமூரத்ியின் எண்த்் 
புரிநது தகரள்ேர�ல், நிதயர ் கரபததுடன் 
“சதயம், நரன் இே்�யரகவும் அழகர 
க வு ம்  இ ரு ப் ப ் ர ல் ் ர ் ன  எ ன் ் ன  
ஏறறுகதகரள்ே இப்ப முன் வரீஙக“ 
என்றரள் நிதயர 

 ”இல்ல நிதயர உண்�யி்ல்ய 
உனககு ஒரு நல்ல வரழவு தகரடுதது, 
உன் பரதுகரப்பு கரு்ித்ரன் ்�்ரஜ் 
தசய்துககலரமுன்னு நி்னககி்றன். உன் 
்னரட இே்�யும் அழ்கயும்  கணடு 
அல்ல  என்ப்் �ட்டும் நீ புரிநது தகரள் 
நிதயர.” அப்்பரதுகூட அவன் கல்லூரியில் 
படிககும்்பரது நிதயர்வக கர்லித்து 
குறிதது ஒரு வரரத்்கூட கூறவில்்ல.
  
 “உன்்னத ்னி் ய ்விகக விட 
என்்னரட  �னம் இடம் தகரடுககல. 
உனக்கர உறறரர உறவினர  யரரும் 
இல்்ல.  இநநி்லயில் இப்தபரல்லர் 
உலகில் நீ ்ன்னந்னி்ய இருப்பது 
�ிகவும் கஷடம் நிதயர. நரம் இருவரும் 
ரிஜிஸட்டர ்�்ரஜ் தசய்து தகரள்்வரம்.  
நீ விரும்பினரல் நரம் இருவரும் க்வன்  
�்னவியரக  இருப்்பரம்.  உனககு 
விருப்ப�ில்்லன்னர, உனககு நரன் ஒரு 
பரதுகரவலனரக்வ இருநதுடு்றன்“ என்று 
அவளுககு புரிய்வகக முயறசி தசய்்ரன் 
சத ி்யமூரத ி்.

 “சத்ியம் என்ன ்பசுகிறீஙகன்னு 
த்ரிஞசுதகரணடு்ரன்  சுய நி்ன்வரடு 
்ரன் ்பசுகிறீஙகேர? உஙகளுககு 
இப்்பரது என் இே்�யரன உடம்பு 
்்்வ அ்்  அனுபவிகக ஆயிரம் 
க்்கள். அடுககடுககரன வரககுறு்ிகள் 
அப்படித்ர்ன...!”  என்றரள் நிதயர !  

 “ஐ்யர நிதயர என்ன எல்லர்ர 
யு ம் ் ப ர ல்  எ ன் ் ன யு ம்   க ர � த வ ற ி 
ப ிடிதது அ்லயும் கரமுகன் என்று 
நி்னததுட்டரயர நிதயர!  தபண்�்ய 
� ் ி க க த  த ் ர ி ந ் வ ன்  எ ப் ் ப ர து ம் . 
உண்�்யத்ரன் ்பசுவரன் என்ப்் 
உ்ரநது தகரள். என்்ன நம்பு.  உனககு 



    |17

எப்படி புரிய்வப்பதுன்னு புரியல்ல.  
உன் விருப்பம்ந்ரன் என் விருப்பம் என்று 
கூறிவிட்்டன்” என்று கூறும்்பரது 
அவன் கணகேில் கண்ீரத துேிகள் 
்தும்பி நின்றன.  

 நிதயர ்ன்்னரட முடிவிலிருநது  
சறறு இறஙகி வந்ரள். சத்ியமூரத்ி்ய 
்ிரு�்ம் தசய்து தகரள்ே நீணட ்ரகக 
வர்ஙகளுககுப் பின்னர சம்�்ித்ரள். 
“நீஙக கூறியபடி்ய ரிஜிஸட்டர ்�்ரஜ் 
த ச ய் து  த க ர ள் ் வ ர ம் .  ஆ ன ர ல்  ஒ ரு 
கணடிசன் , என் அனு�்ியின்றி, என்்னத 
த்ரடககூடரது. அ்ரவது... புரியும் என்று  
நி்னககி்றன்.  உஙகளு்டய சுயரூபம் 
கு்ம் எப்படிபட்டது என்று நரம் 
இரணடு ்பரும் ்னியரக இருககும்்பரது 
த்ரியவரும். அ்ரவது தபண்�்ய 
� ் ி க க த  த ் ர ி ந ் வ ர ர ?  இ ல் ் ல 
�ி்ிககத த்ரிந்வரர! என்பது த்ரிய 
வ ரு ம் .  அ ் ர வ து  க ் வ ன ர  அ ல் ல து 
பரதுகரப்பரேரர என்பது அறிய முடியும்” 
என்று நிதயர கூறும்்பரது அவேது 
நம்பிக்கயின்்� நன்கு தவேிப்பட்டது. 
 இந் கம்யூட்டர உலகில் இப்படிப் 
பட்டப் தபண்ர ? என்று சத்ியமூரத்ி 
அவள் கணடிச்ன நி்னதது ஆச்சரியப் 
பட்டரன்.  ந ிதயர அவனிடம் ‘என் 
அனு�்ியின்றி ,  என்்னத த்ரடக 
கூடரது’ என்ப்் கூறிய்்க ்கட்ட 
சத்ியமூரத்ிககு’. நில்வப் பரரதது 
வரனம் தசரன்னது என்்னத த்ரட்்...’. 
என்ற கண்்ரசன் பரடல் வரிகள்்ரன் 
அப்்பரது அவனுககு  நி்னவுககு  வந்து.
 
 ‘எஙகளுககுத ்ிரு�்ம் ஆகி 
ஒரு �ர்�ரக ியும் நரன் அவளுககு 
வரககு அேித்படி அவள் விருப்பப்படி 
பரதுகரவலரகத்ரன் இருநது வருகி்றன். 
இருந்ரலும் சில ச�யஙகேில்...’.  அவ்ன 
அவனது ந ி்னவ்லகேில் இருநது 
சுவரககடிகரரம் �்ி அடிதது க்லத்து. 

 எழுநது தசன்று �ின்விேக்கப் 
்பரட்டரன். தூககத்ில் நிதயரவின் ஆ்ட 
விலகி அவள் படுத்ிருந் நி்லயரனது 


n
வபிழலுககு இணைத்த ்ீர் 
வபாய்க்பால வழி ஓடு்கிைது 
்டலில வபிழும் மணழ்ீர் 
 
n 
உல்க ்கிண்ைம் 
உரு்கி வழியவவ இலணல 
்னிக்ட்டிக ்டல 
 
n 
்டலில மீன்  
கூடவவ மி்தநது வரு்கிைது 
மீனவவனபாடு ்ட்டுமரம் 
 
n 
மைலில எழு்தகியணவ 
்ணரயபில  இருநது 
்தகிரும்புவ்தகிலணல  
துரத்தப்ட்ட அணல்ள் 
 
n 
ஆர்ப்ரிககும் அணல  ்வளியபில 
்்தரியவவ இலணல 
குமுறும் ்டலின் வலி

முனனவர் 
மபண்ணியம் மசல்வககுமாரி
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விேககின் தவேிச்சத்ில் அவனு்டய 
உ்ரவுக்ே ்ட்டி எழுப்பியது. அருகில் 
தசன்று ஆ்ட்யச் சரி தசய்து விட்டரன். 
அந் த�ன்்�யரன கருஙகூந்்ல 
வருடிவிட்டு ‘‘என்்ன �ன்னிதது விடு 
நிதயர என்னரல் உன் அழ்கப் பரரதது 
ர ச ி த து க த க ர ண டு  � ட் டு ம்  இ ரு க க 
மு டி ய ர து .  அ வ ன து  � ன து  க ி ட ந து 
அடிததுக தகரணடது. அவனும் ஒரு 
சரரசரி �னி்ன்்ர்ன ! 

 ‘ச ீ ச ீ இவவேவு ர்னர நீஙக இதுககுத 
ர்ன் என்்ன ி்ரு�்ம் தசய்ய அப்படித 

துடித்ரீகேர என்று நிதயர ்ன்்னத ி்ருப்பிக 
்கட்டுவிட்டரல்...  சத ி்யமூரத ி் தநறறியிலுள்ே 
வியர் வத துேிக்ேத ்கயினரல் து்டததுக 
தகரணடரன்.  இனி்�ல் இப்படிப்பட்ட 
உ்ரவுகளுககு இடம் தகரடுககக கூடரது. 
இ்றகு ஒ ர் வழி ஒரு குழந்்்ய ்தது 
எடுதது, அககுழந்்்ய ்ன்்னரட அருகில் 
்வததுக தகரணடரல், அககுழந்்்ய 
கவனிப்ப ி்் ல்ய ் ன் கவனம்  தசன்றுவிடும். 

 என்வ விடிந்தும் மு்ல் ் வ்ல யரக 
குழந்்்ய ்தது எடுப்ப ்றகு நிதயரவிடம் 
அனு� ி் வரஙகி விட்வணடும். நிதயரவிடம் 
என்்னரட ்்ரல்வி்ய ஒப்புகதகரணடு 
்ன் நி் ல்யக கூறிவிட ்வணடும். ‘ஒரு 
்தது எடுத்க குழந்் இருந்ரல்்ரன்  
நிதயரவுககு தகரடுத் வரககுப்படி பரது 
கரவலனரக இருகக முடியும் என பலவி்  
எண்ஙகளுடன் �னககுழப்பஙகளுடன்  
சத ி்யமூரத ி் தூஙகியும் விட்டரன். 

 அன்றிரவு  நிதயரவும் சத ி்ய மூரத ி் 
்யப்்பரல் படுக்கயில் தூககம் வரர�ல் 
பலவி் �ரன எண்ப் ் பரரரட்டஙகளுடன் 
படுக்கயில் புரணடு புரணடு படுததுக 
தகரணடிருந்ரள். ’இன்்றககு நரன்  
பய�ில்லர�ல் இஙகு பரதுகரப்புடன்  
இருப்பது, சத ி்யமூரத ி் எனககு தகரடுத் 
வரழவு்ரன். அவர நி் னத ி்ருந்ரல் 
்வறு ஒரு தபண்் ி்ரு�்ம் தசய்து, 
சந்்ரச�ரக இருந்ிருப்பரர. ஆனரல் 
அவர அவவரறு தசய்யவில்்ல. இதுவ்ர 
என்னிடம் தகரடுத் வரககுறு்ி்ய 

கண்ிய�ரக கரப்பரறறி வருகிறரர. 
அ து  ் ப ர து ் �  அ வ ரு ் ட ய  ந ல் ல 
கு்த்்ப் பறறி அறிநது தகரள்ேலர்� ! 
இந் கம்ப்யூட்டர யுகத ி்ல் இப்படிப்பட்ட 
ஆணகளும் இருககிறரரக்ே  ்ிடீதரன்று 
நிதயரவின் �னசரட்சி அவ்ேக ்கலி 
தசய்யவும் ஆரம்பித்து. சத்ியமூரத்ி 
என்ற அந் உத்�்ர உனது அன்புககரக 
ஏஙக ்வத்ிருப்பரயர? அவரும் ஒரு 
ஆசரபரசஙகள் நி்றந்வர என்ப்் 
நீ இதுவ்ர நி்னததுப் பரரத்ரயர? 
உனககு வரழவு தகரடுத் அவருககு நீ 
தசலுததுகிற நன்றியின் லட்ச்�ர இது. 

 ‘நரன் என்ன ்ப்பு தசய்்்ன் என 
்ன்்னரட �ன்்ப் பரரதது நிதயர 
்கட்டரள்.’நீ இல்லர�ல் அவர ்வறு 
ஒரு தபண்் �்ம் முடித்ிருந்ரல் 
அவரு்டய உ்ரவுக்ேப் புரிநது 
தகரணடு, அப்தபண ் ன்்ன்ய பூர்�ரக 
ஒப்ப்டத்ிருப்பரள். ஆனரல் நீ்யர 
அவ்ரச் சுறறி ஒரு ் ்்வ யில்லர் வட்டம் 
வ்ரநது, அந் வட்டத ி்ற குள்்ே்ய 
தசககு�ரடு்பரல்  அவ்ரச் சுறறிவரும்படி 
தசய்து நீ ்வடிக்க பரரககிறரய். 

 நிஜந்ரன். எனககரக ்ன்்னரட 
இன்ப�ரன எத்்ன்யர இரவுக்ேயும் 
சத்ியமூரத்ி இழநது ்வித்ிருககிறரர. 
ஆம் அவ்ர எப்படிதயல்லரம் ் னி்�யில் 
வ ர ட் டி  அ வ ர  இ ன் ப  வ ர ழ வு க க ர க 
ஏஙகவும் ்வதது, சிதரவ்் தசய்து 
விட்்டன். நரன் ஒரு பரவி்ரன். என்று 
்னககுள் வருந்ினரள். ஐ்யர கடவு்ே  
என்்ன �ன்னிதது வ ிடு.  அவரது 
உ்ரவுக்ேப் எனககுப் புரிய்வககவும் 
்ட்டி எழுப்புவ்றகரகவும் இன்று என்்ன 
தூஙகவிடர�ல் இப்படிப்பட்ட எண் 
அ்லக்ே எனககுள் இன்று உணடரககி 
விட்டரய் என்று்ரன் நி்னககி்றன். 

 இந் எண் அ்லகள் �ட்டும் 
எனககுள்  இன்று வரவில்்ல என்றரல் 
இன்னும் நரன் அவ்ர அவரு்டய 
வரழ்வ்ய சூனிய�ரககிருப்்பன். 
சத்ியமூரத்ி ்பரன்ற உத்�்ர நரன் 
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க்வரரகப் தபறுவ்றகு என்ன ்வம் 
தசய்்ிருப்்ப்னர என்று நி்னதது 
நி்னதது ் ன்்னரட எண் அ்லக்ே 
அடகக முடியர�ல் அந் நடுஇரவில் 
்ன்்னயறியர�ல் விம்�ி விம்�ி அழ 
ஆரம்பித்ரள்.

 கட்டிலில் படுத்ிருந் சத் ிய 
மூ ர த ் ி  அ வ ள்  அ ழு வ ் ் ப்  ப ர ர த து 
எழுநது வநது “என்ன நிதயர இன்னும் 
நீ தூஙகர�ல் என்ன நி்னதது அழுது 
தகரணடிருககிறரய்“ என்று ஆ்ஙகததுடன் 
்கட்டரன்.

 “சத ி்யமூரத ி் ஐ ஆம் தவரி ஸரரி  
த்ய்வத்்்ய நரன் ்சர ி்தது விட்்டன். 
அன்று லக்�்ன் கிழித  ்்கரட்்ட சீ் ் 
்ரணடினரள். ஆனரல் நரன் கிழித்க்கரட்்ட 
இதுவ்ர நீஙகள் ்ரணடர�ல், உஙகள் 
உயரந  ் பண்பக கரட்டி, என்்னத ்்ல 
குனியும்படி தசய்து விட்டீரகள். என்்ன 
�்ந  ் ஒ்ர கரர்த ி்றகரக ்வறு எந்ப் 
தபண்்யு்� ஏதறடுததுப் பரரககர�ல் 
இருநது விட்டீரகள். இந் கம்யூட்டர 
கரலத ி்லும் உஙக்ேப் ்பரன்ற ஆணகளும் 
இருககிறரரகள் என்ப்  ்உஙக்ேப் பரரதது 
நரன் த்ரிநது தகரண்டன்” என்று நிதயர 
கூறும்்பரது உ்ரவு �ிகு ி்யில் வரரத்்கள் 
வரர�ல் ் ி் றினரள்.
  
 ச ிறிது இ்டதவேிககுப் பின் 
ச த ் ி ய மூ ர த ் ி ் ய ப்  ப ர ர த து  “ ந ர ன் 
கிழித்க ்கரட்்ட நர்ன அழிககி்றன்.  
இகக்த்ிலிருநது என்்ன முழு்�யரக 
உஙகேிடம் ஒப்ப்டககி்றன்.” என்று 
கூறிகதகரண்ட அவன் �ரரபில் தவட்கத 
துடன் சரய்ந்ரள்.  அவள் கருஙகூந்்ல 
இ்�ரக வருடி, அவ்ேத ்ன் �ரர்பரடு 
ச த ் ி ய மூ ர த ் ி  இ று க  அ ் ் த து க 
தகரணடரன். அன்்றய நிசப்்�ரன 
இரவில், அப்்பரது அஙகு அவரகள் 
சரீரத்ின் ்ரேஙக்ேரடு, அவரகேின் 
ஆ த � ர வ ி ன்  ் ர ே ங க ளு ம்  ் க ட் க 
ஆரம்பிதது விட்டன.

n

மமௌனம்
கேௌைம்
�பதங�ள் ம�ர்நது
நடத்தும் கதொழுன�!

ஒளி ஓைேிடட
தீபத்தநின நொவு�ள்
கவடடபபடடதும்
ஜைித்த இருள்நநி�பதத்தநின
அழுன�!

வொழக்ன�ப பரீடன�யின
பை விைொக்�ளுக்�ொை முத்தொய்பபு
முறறுபபுள்ளிக்கு முன,
தற�ொலி� பதநிைொை துருபபுச்சீடடு.

ஏனழ�ளின வயிறறில்
அடிக்கும் மபொது எழும் ஓன�!

பணம்பனடத்மதொர் க�ய்யும்
பொவங�ள் பொடும் கீதம்

தடடு�னளத் தடடும் மபொது எழுநத
இனரச்�லில் அடங�நிய
ப�ித்த வயிறு�ளின 
க�ொகரொைொ ஒபபொரி!

�ொதைர்�ள் �ொதநில் விழொேல்
�ணணில் விழும் வொர்த்னத!

பாபு கனிமகன்
இணளயபான்குடி

்ல ஆயபிரம்  
ஆண்டு்ளபா் மனி்தர்்ள்  
இம்மண்ைில வபாழ்ந்தபாலும்  
்ண்யபின்ைி  
வபாழ்வது எப்டி என  
இன்னும் ்ற்றுக்்பாள்ளவபிலணல 
்ற்றுக்்பாள்வபார்்ள்  
எனவும் வ்தபான்ைவபிலணல...
 
 - ரஜ. கிருஷண மூர்த்தி
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பயணஙகள் 

அன்ணனயபின் மடியபில ஆரம்்ப ்யைம் 
்தநண்தயபின் ்ரம்்பிடிதது ்தளிர்்ணடப ்யைம் 
மூன்று வய்தகில துவஙகும் ்லவபிப  ்யைம் 
ஆசிரியர் துணையுடன் அைிவுப ்யைம். 

்ள்ளிப்ருவம் முடிநது ்லலூரிப ்யைம் 
எ்தகிர்்பாலதண்த அதுவவ  ்கிர்ையபிககும் ்யைம் 
அடுதது துவங்கிடும் அலுவல ்யைம் 
்ைம் சம்்பா்தகிககும் சபா்சப  ்யைம் 

இரு்தண்தந்தகிற்கு வமல  இலலைப  ்யைம் 
துணையுடன் துவங்கிடும்  ்லலைப  ்யைம்
வருங்பாலத்தகிற்கு  வச்தகி்ள் வசர்க்வும்  
அறு்து ்டந்ததும் அணம்தகியபாய் வபாழவும் 
வபியர்ணவ சிந்தகியும், வபிவவ்மபாய் சிந்தகிததும்   
உணழபண் ்ல்கி உயர்ந்தகிடும் ்யைம்  

சந்த்தகி ்்ருக்கிடும் சநவ்தபாஷப ்யைம் 
அவர்்ணள வளர்ககும்  ஆனந்தப ்யைம் 
்பிள்ணள்ளுககு இலலைம்  அணமத்தகிடும் ்யைம் 
வ்ரககுழநண்த்ளுடன் வ்ரின்்ப ்யைம்  

்்ற்வைபார் , உற்வைபார்  என உைவு்ளுடன் ்யைம் 
்ண்்ர்்ள் துணையுடன்  ்லலவ்தபார் ்யைம் 
்ைி ஓய்வு ்்றும்வணர உணழத்தகிடும் ்யைம்  
இனிணமயபாய் ஓய்வபிணன ்ழித்தகிடும் ்யைம் 

்பிைந்தவர்  ்யைம் இைப்பினில முடியும் 
்பாண்தயபில ஆயபிரம் ்யைியர்  வருவபார் 
்பா்தகியபில ்லரும்  ்பாண்த மபாறுவபார்  
இறு்தகிவணரயபில உடன் வருவபார் எவருளர்  

மு்தலும் ்்தரியபாது , முடிவும்  ்்தரியபாது  
இணடயபினில சில்பால  வபாழ்கண்ப ்யைத்தகில 
இனியது வ்சி, இனியன  ்சய்து 
இயன்ை வணரயபில உ்தவபி்ள் ்சய்து 
இந்தப ்யைம் முடிவுற்ைபாலும் 
இைநதும் வபாழ்வவபாம்  ்லரது மன்தகில 

 சிரலன்ட சித்தர் ரசது சுப்பபிரமணியம்   

  |
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வபினனரய மானி்டர்ககு அழரக

ஆம்பலில் ஊறும் மதனும், ஆம்பலில் ஊறும் மதனும், 
 ஆலினை துளிர்க்கும் பூவும்,  ஆலினை துளிர்க்கும் பூவும், 
ம�ொம்பைொய் இருபப தநில்னை! ம�ொம்பைொய் இருபப தநில்னை! 
 ம�ொர்வுடன துவணட தநில்னை!  ம�ொர்வுடன துவணட தநில்னை! 
�ொம்பிைொ ேைரொம் விணபூ, �ொம்பிைொ ேைரொம் விணபூ, 
 �ொவலில் நநிறப தநில்னை!  �ொவலில் நநிறப தநில்னை! 
வீம்பைொய் கவடடி யொ�, வீம்பைொய் கவடடி யொ�, 
 வீகணை வொழநதநி டொமத!!  வீகணை வொழநதநி டொமத!! 
 
ஒருகநொடி நநில்ைொ பூேி, 
 ஒரு�ணம் நநினறு விடடொல்? 
வருங�தநிர் கவய்மயொன ஓர்நொள், 
 வருவனதத் தவிர்த்து விடடொல்? 
தருவளர் �நினள�ள் தொங�ள், 
 தளிர்பபனத நநிறுத்தநி விடடொல் 
இருபபவர் வொழதல் ஆமேொ? 
 இநநநிைம் பினழத்தல் ஆமேொ? 
 
பழங�னத மப�ிப மப�ி, 
 ப�லினைக்  �ழித்தல் மவணடொ! 
இழநதது மீளொக் �ொைம், 
 இன�வுடன வினை�ள் ஆறறு! 
வழக்�ேொய் க�ய்யும் யொவும், 
 வழுவற க�ய்தநிட டொமை, 
பழம்பு�ழ கபருனே யொவும், 
 பழுதற நநினைக்கும் தொமை!! 

 
அடுத்தவர் க�ய்வர் எனமற, 
 அைட�ியம் �ொடடி டொமத! 
தடுத்தநிடும் மதொல்விக் �ல்னை, 
 த�ர்த்கதறி: மேமை ஏறு! 
�டுதநியில் பரவும் தீயொய், 
 �க்தநியொய் வினை�ள் ஆறறு!! 
ேிடுக்குடன வொழ மவணடின, 
 ேின�பணி துணிநது க�ய்�!! 
   
வினதகயை முனளத்து னழத்து, 
 விணண�ம் முடடித் தள்ளு! 
அனதயினதச் க�ய்து நொளும், 
 அ�நிகைை யொக்ன�ப மபொறறு! 
�னதயுடன நரம்பும் பினை, 
   ��த்தநினை வொைில் ஏறறு!! 
புனதபடும் நொளில் கூட, 
 புரிநதநிடு வினை�ள் தொமை!! 
 

              சு.வபி.லட்சுமி

 

   

   

  

  

	 	 	 	 -		
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 குரு ்கரயில் வரசலில் புலம்பிக 
தகரணடு இருந்ரன். ்ம்பி இஙக எதுககு 
கத்ிககிட்டு இருகக, உள்ே ் பர! பகவரன் 
கிட்ட தசரல்லு, இல்ல ்வற எஙகரவது 
்பர என்றரர பூசரரி. நர எஙக இருந்ரலும் 
ஏ்ரவது தசரல்ல வநதுருஙக. ்பரஙக 
சர�ி உஙக ்வ்லய பரருஙக, எனககு 
்ரன் ்வ்ல இல்்ல எள்றரன் குரு.

 ்வ்ல கி்டககர் கவ்லயில் 
எல்்லரரிடமும் சண்ட ்பரடுவது என 
இருந்ரன்.

 அப்பரவிறகு உடல்நி் ல சரியில்லர 
்்ரல் பககத ி்லிருககும் “நலம் �ருததுவ 
� ் ன க கு “  ந ல ம்  த ப ற  அ ் ழ த து ச் 
தசன்றரன். அண்ன்  அனுப்பும் ப்ம் 
ஏ்்ர, அவர்க்ே நட�ரட ்வததுக 
தகரணடிருககிறது. தபயர ் ப ி்விட்டதும் 
்டரககன் எண 5 கி் டத்து. ்வக�ரக 
அப்பர்வ கரட்டிவிட்டு தசன்றிடலரம் என 
நி் னததுக தகரணடரன் குரு.

 அஙகு, இருககும் ்நரயரேிகள் 
இருமும் ்பரதும், தும்மும் ்பரதும் அவன் 
இ்யம் ்வக�ரக துடித்து. ந�ககு எதுவும் 
வநதுவிடு்�ர, நம்�ளும் படுததுட்டர 
அவவேவு ்ரன். அப்பர என்ன ்ிட்டி 
்ீரத்ிடுவரரு. சும்�ர்வ ்வ்லககு 
்பரகர் உ்ரரினு கததுறரரு, என கண்் 
மூடி புலம்பிக தகரணடு இருந்ரன். இரு�ல் 
சத்ம் அ்� ி்யரனதும் த�துவரக கண்் 

ி்றந்ரன்.  அ்னவரும் குரு்வ்ய பரரததுக 
தகரணடிருந்ரரகள் அவனுககு ஒன்றும் 
புரியவில்்ல. 

 பககத்ில் அப்பர்வ பரரத்ரன்.

 என்ன? அப்படி பரககுற வர்ய 
மூடி புலம்ப �ரட்டியர, இவவேவு சத் 
�ரவர புலம்புவ.

 ச்்ச!

 இஙக வநதும் அப்பரட்ட அசிஙகப் 
பட்டரச்சு, 

 சரி, புதுசர இது நம்�ளுககு எனக 
கூறிய படி தவேி்ய வநது நின்றரன் குரு.

 க்்வ ்ிறநது விட ஒருவர் ப்ி 
யில் இருந்ரர. 

 அவரிடம் குரு, அண்்! நல்ல 
்வ்ல கி்டச்சிருககு, அறபு்ம் என்று 
தசரல்லி முடிப்ப்றகுள் அந் நபருககு 
்கரபம் வநது கத் த்ரடஙகினரர. 

 ்பரப்பர, எதுககு வந்்யர அ் 
பரரு என்றரன். 

 கு ரு  எ து வு ம்  ் ப ச ர � ல்  வ ந து 
அ�ர்ந்ரன். 

 நர என்ன ்கட்்ட? அவ்னரட 
்வ்லயவர? 

 அய்்யர! அய்்யர!

 இப்படி ஒரு ்வ்லயரனு அவனும் 
எனககு இப்படி ஒரு ் வ்ல இல்்ல்யனு 
நரனும் புலம்ப ்வணடியது ்ரன்.

 ஒருவர ் அஙகும் இஙகு�ரக ஓடிக 
தகரணடிருந்ரர. அஙகு அ�ர்ந்ிருககும் 

 
ஆசிரியர. பர.நூருல்லரஹ்

�து்ர
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நபர்கேிடம் ஏ்்ர விசரரிககிறரர. பின் 
வர்வறப்றயில் இருககும் தபண ி்டம் 
்கட்கிறரர. �ீணடும் அஙகு அ�ரந் ி்ருககும் 
நபர்கேிடம் விசரரிககிறரர.  �ீணடும் 
வர்வறப்றககு தசல்கிறரர, இறு ி்யரக, 
அந் தபண ்டரககன் வழஙகும் ்நரட்்ட 
பரரதது விட்டு, குரு்வ பரரதது ்க்ய 
கரட்டினரள்.

 ்�லும், வர்வறப்றயில் இருந் 
தபண கூறியது, சரர நீஙக ்கட்டுப் 
பரருஙக, ்டரககன் வரஙகுன �ககள் 
�ரத்ிககிட்டர ்பரதும்.. நரஙக எதுவும் 
தசய்ய முடியரது. எல்லர்� ்க�ிரர வில் 
ப்ிவரகும். அவசரததுககு இஙக எதுவும் 
தசய்ய முடியரது. வந் எல்லரரும் சணட 
்பரடுவரஙக. அ்னரல நீஙக்ே ் களுஙக.

 குரு்வ ்நரகக ி ,  அந் நபர் 
வநது ்பசும் ்பரது ்ரன். அவனுககு 
முன்னரல் ஒன்று மு்ல் நரன்கு ்டரககன் 
வரஙகிய நபர்கேிடம் இ்்ப் பறறி ்ரன் 
்பசியிருககிறரர என்று  புரிந்்து.

 அய்யர, நீஙகள் ்வத்ிருககும் 
்டரககன் எனககு ் வணடும். நரன் இன்று 
இரவு 11.15 �்ிககு தவேி நரட்டிறகு 
தசல்கி்றன். ்டரககன் எண எனககு 13 
டரகட்ர பரரதது விட்டு ்பரக ்நரம் 
ஆகும். இந் டரகடர் ஒரு ்நரயரேி்ய 
பரரகக்வ அ்ிக   ்நரம் ஆகும்.  நர 
”பி்ேட்ட �ிஸ பன்னிரு்வ” 

 அம்�ர. இந் டரகடர் ்ரன் நல்லர 
பரப்பரருனு தசரல்லுவரஙக, 

 மு்ி்யரரகளுககரன சிறப்பு �ருதது 
வரரம். நர கிேம்பும் ்பரது ்ரன் இப்படி 
நடககு�ர. அ்னரல் ்ரன் ்கககி்றன் 
என்று ஓ்ர மூச்சில் தசரல்லி முடித்ரர 
அந் நபர்.

 குரு ப்ில் கூறர�ல் தகரணடு வந் 
்ண்ீ் ர குடிததுக தகரணடிருந்ரன். 
என்ன தசரல்லுவது என்று புரியர�ல் 
்யகக�ரக. என்னரல் முடியரது. அப்பர 

  
இரு விரல் இடுக்�நிைில் 
புன�த்தநிடப பறறிைொய்

பறறிய கநருபபிைில் 
புன�யினைக் �க்�நிைொய்

�க்�நியப பிறகும் 
கநஞ�ிைில் �ிக்�நிைொய் 

�ிக்�னைத் தீர்பபதொய் 
எணணிமய புன�த்ததொல்

அறிவுனர அனைத்னதயும்
அக்�நிைியில் இடடதொல் 

தொய�ம் மபொைமவ 
தஞ�ேொய் பதுங�நிைொய்

பதுங�நியது அறியுமுன 
கநஞ��ம் தொக்�நிைொய் 

புறறு மநொகயைப 
பூவுடல் கபொசுக்�நிைொய் 

உணர்நதநிட நநினைக்ன�யில் 
சுவொ�த்னத நநிறுத்தநிைொய்

தொேதம் ஆைதொல் 
ஆணவம் அடக்�நிைொய்.... 

புன� உடலுக்கு பன� 🚭 
எபமபொது உணருவொய்......

 - கவபிஞர் ச. ஆரா 
    ்தகிரு்கின்ைவூர்
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வுககும் அவசரம் ்ரன். இஙக இருநது எப்ப 
்பரகலரம்னு நர இருக்க, ்பரஙக சரர, 
்வற யர்ரயரவது பரருஙக என்றரன்.

 யரரும் என்னு்டய நில்�ய 
புருஞசுகக �ரட்டிஙகிறரஙக, எல்லரரும் 
வயசரன �ககேர இருககரஙக, நீஙக 
்ரன் என்னு்டய நில்�ய தகரஞசம் 
பரககணும். நர ”பி்ேட்ட �ிஸ பன்னர 
ப்ம் பர் ி  ் பரய ிரும்” ,   ் வ்லககு 
சரியரன ்நரததுககுள்ே ்பரலனர என்ன 
அங்க்ய அம்�ரவ பரததுககிட்டு இருனு 
தசரல்லிருவரஙக என்று கண்ீர் ்தும்ப 
்பசினரர.

 குருவிறகு ் வ்லயில்லர்து எப்படி 
இருககும்னு த்ரியும்.. ஆனர இன்னககி 
டரகடர பரகக முடியலனர, அண்் 
்ிட்டுவரரு அப்புறம் அண்் தகரடுககும் 
ப ் ம்  க ி ் ட க க ர து  அ ப் ப ர  ் வ ற , 
்யரசிச்சர்ல ்்ல சுததுது. ்வனர சரர. 
உஙகளுககு உ்வுனர, நரன் ்ரன் கஷடப் 
படனும். ்சரறு கி்டககரது இப்ப ஏ்்ர 
கி்டககுது அ் தகடுகக பரககுறீஙக்ே.

 நீஙக ்டரககன் �ரத ி்கக ஒததுக 
கிட்டர, நர ப்ம் ் ர தரடி என்று தசரன்னதும் 
குரு.் டரககனுககு ப்�ர? என்று தசரல்லி 
முடிப்ப்றகுள்  ஐயரயிரம் ்ருகி்றன் 
என்றரன். 

 ஐயரயிரம், ஒரு சின்ன க்ட 
நடத்லரம். நல்ல க்ட என்று சிந்ித் 
வரறு அப்பர்வ பரரத்ரன். அப்பர 
த்ருவில் அசிஙக�ர ் பசியது நி்னவிறகு 
வந்து. அம்�ரடி!  ்வனர சரர,  ப்ம் 
்நது என்னு்டய ்ன்�ரனத் தகடுகக 
பரககுறீஙக்ே.

 அம்�ர, தகரஞசம் முடியர� இருககும் 
்பர்் வந ி்ருககலரம். இப்ப அவசர�ர 
வந்ர, எப்படி? சரர. அம்�ர முககியம்  ்ரன் 
இருநது பரருஙக என்றரன் குரு.

 அந் நபர் ்கரப�ரக ்வேி்ய 
் ப ர ய் ,  ய ர ரு க ் க ர  ் ப ர ன்  த ச ய் து 

உள்்ளனதச் மசால்லுகிரேன்

கவபிஞர் தியாரூ

வபிண்மீன்்ள் இடம்வபிட்டு
   வவ்ைஙகும் ்்ர்வ்தகிலணல - ்ம்
்ண்்ளுககுப ்்ற்்்பாழு்தகில
   வபிண்மீன்்ள் ்்தரிவ்தகிலணல!

வபிழி்ளின்வமல இணமயபிருநதும்
   வபிழி்ளண்தக ்ண்ட்தகிலணல - ்சங
்மலம்தகில வ்தனிருநதும்
   மீன்்ளண்த உண்ட்தகிலணல!

்ைிககுழம்்பின் வபாசதண்தக
   ்ைிசசட்டி உைர்வ்தகிலணல - உயர்
்்ைி்்பாண்டபார் வ்சதண்த
   ்சசுமனம் ்கிணனப்்தகிலணல!

்ண்புணடயபார் ்லலமனம்
   ்்பாலலபா்தபார் அைிவ்தகிலணல - மனக
்ண்்்ட்டுக ்கிடபவ்பார்ககு
   ்பாலஜ்தகி புரிவ்தகிலணல!

மூடருககு வழி்சபாலலி
   முக்தகி்்ைப வ்பாவ்தகிலணல - ்வறுங
கூணடயபிணனக ்்பாண்டுவநது
   ்்பாண்டு்சலல ஏதுமிலணல!

்லலபாணரச வசர்வவபார்ககுத
   ்்தய்வங்ள் தூரமிலணல - ்தகினம்
்லலவற்ணை எண்ணுவவபார்ககு
   ்்ஞசினிவல ்பாரமிலணல!

்சபாலவண்த்பான் ்சபாலலிவபிட்வடன்
   ்சபான்ன்தகிவல குற்ைமிலணல - மனம்
்்பாள்வண்தவய ்்பாள்ளட்டும்;
   ்தள்ளினபாலும் ்ட்டமிலணல!
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்பசி கத்ிக தகரணடிருந்ரன். அவன் 
தவேி்ய கத்ி ்பசுவது ஏசி அ்றயில் 
அ�ர்ந்ிருககும் அ்னவரின் கர்ிலும் 
விழுந்து. அஙகு வந் ்நரயரேிகள் 
கு்ம் தபறறது ் பரல ஆர்வ�ரக ் கட்டுக 
தகரணருந்னர்.

 �றறவர்களுககு கஷடம் என்றரல் 
்வடிக்க பரரகக �ககள் ஆரவ�ரகத 
்ரன் இருககிறரரகள். எழுநது நிகக 
முடியர�ல் ்வித் நப்ர நரன் ்ரன் ்க 
பிடிததுக தகரணடு அ�ர ்வத்்ன். 
இப்ப பரத்ர யரரு்டய உ்வியும் 
இல்லர�ல் நிககிறரரு. இரு�ிக் தகரணடு 
இருந் நபர் சத்�ில்லர�ல் இருககிறரர. 
யரருககரவது பிரச்ச்ன, வந்ர, நம்� 
ளுககு வந் ்நரயும் ்பரகு�ர? என்று 
வந் நபர்க்ே பரரதது �ன்ிறகுள் 
்கள்வியரக ்கட்டுக தகரணடிருந்ரன்.

 அந் நபர் ்பரன ்வகத்ில் 
�ீணடும் குருவிடம் வநது ந ிள்றரர. 
அஙகு இருந் ்நரயரேிகள் �ீணடும் 
்நரயரேியரக �ரறினர். இரு�ல் சத்ம் 
் க ட் க  த ் ர ட ங க ி ய து .  அ ் ன வ ரு ம் 
ஆவலரக இருந்னர். அந் நபர் என்ன 
்கப்பரர, இவன் என்ன தசரல்லுவரன் 
என்று அவர்கேின் �னக குமுறல் குருவின் 
கர்ில் விழுந்து.

 ஐயரயிரம்  ் வ்ர�ர?, என்னு்டய 
நி் ல்�, பரவரயில்்ல. பககததுல ஒரு சுழி 
்பரட்டுக்கர, சுழியர, அப்படினர என்ன 
சரருனு ்கட்டரன். சுழி த்ரியர்ர? ்சபர.் 
குரு அ ி்ரநது ்பரனரன். ஐம்பது ஆயிர�ர?, 
்ர�்ம் பன்றதுனர்வ ் யரசிககிறரஙக. இவரு 
அவசர கரலததுல ்ர�்ம் பன்றரரு. ப்ம் 
இருககு, அது தசய்யுது, அம்�ர உயிருககு 
ப்ம். 

 ம்ம்ம்

 குரு எதுவும் தசரல்ல்வ இல்்ல. 
அ்�்ியர இருகக. டரகடர வநதுட்டரரு. 
்டரககன் 1 தரடியர இருஙக என்ற குரல் 
்கட்டது. அ்னவரும் இஙகு எதுவு்� 

நடககர்து ்பரல் அ்�்ியரனரரகள். 
அந் நபர் ப்ட்ட�ரக என்ன தசய்வது 
என்று த்ரியர�ல் அ�ர்ந்ரர. 

 அருகில் இருந் அவரின் ்ரய், 
விடுப்பர, நீ ்பர, நர பரததுகி்றன்.

 யரரடயும் நீ தகஞசுறது எனககு 
சுத்�ர புடிககரது. என்றதும் அந் நபர் 

இறுதி நாள் 

வந்தவர்்ள் 
இஙவ் 
என்ணன வ்சிவபிட்டபார்்ள்… 
வரபா்தவர்்ள்  
அஙவ்  
என்ணன வ்சிவபிட்டபார்்ள்… 
வருவதும் வ்பாவதுமபாய் 
இருந்தவர்்ள் 
இஙவ்யும் அஙவ்யும்  
என்ணன வ்சிவபிட்டபார்்ள்… 
இபவ்பாது எனக்பான  
ஏற்புணர வ்ரம்… 
எனது வ்சசு  
எலவலபாருககும் வ்ட்்பா்்தன்்து 
்்தரியு்மனககு! 
சிலருககு மட்டும் 
என் வ்சசு வ்ட்்்தபால 
ண் ்தட்டிக ்்பாண்டண்த 
்பான் ம்கிழ்நது ்்பாண்வடன்! 
ஏற்புணரக ்கிணடவய 
வபிழுந்த மபாணல்ளபால 
வபியநது வ்பானவன் 
்தகிரும்் எழுவவனபா என்ன?! 
 
 

 ம.சகதிரவலாயுதம் 
 மநருப்பு வபிழிகள்
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என்ன தசய்வது த்ரியர�ல் தகரஞசம் 
அ்�்ியரக இருந்ரர.

 குருவிறகு ப்ம் ்கட்கலரம் என்று 
முடிவுககு வந்ரன். ஆனரல் இப்ப ் கட்டர!

 சரர, ்ப்பர நி்னப்பரரு, 

 ்ிரும்ப வநது ்கட்டர, ஓ்க தசரல் 
லலரம் என்று அ்�்ியரக அ�ரந்து 
விட்டரன். ் டரககன் 2 என்று குரல் வந்து.

 அவசரம்! அவசரம்!  என தசரல்லிக 
கிட்டு இருந்ரர. இப்ப வநது ்கககர� 
இருககரஙக்ே! நம்� ்கககலரம் என்று 
முடிவுககு வந்ரன் குரு. ஆனரல் அந் 
நபர்  கணக்ே மூடியபடி இருந்ரர. 
கணக்ே ்ிறககட்டும் ்கககலரம்.

 ்நரம் ்பரனது.

 ்டரககன் 3 என்று குரல் வந்து.

 தபரறு்�யரக இருந் குரு, கண் 
ி்றகக �ரட்டரரு, ஓடி, ஓடி தூஙகிட்டரரு, 

நம்� ப்ம் ்கககலரம் என்று எழுந்ரன். 
அந் நபரின் ்ரய், தசய்்கயில் வரர்், 
அ�ரவும் என்றரர. குருவிறகு புரியவில்்ல. 
வரும் ்பரது ்க அ்சகக முடியர� இருந் 
அம்�ர! எப்படி இப்படி! என்று  அ�ர்ந்ரன்.

 ்டரககன் 4 என்று குரல் வந்து.

 குருவின் அப்பர,  நீ  அப்ப்வ 
்யரசிககனும், இப்ப ் பரய் ் கககப் ் பரற, 
ஒரு ்டவ்ரன் வரய்ப்பு வரும். ்ிரும்ப 
்ிரும்ப வரரது என்று கூறி கண்் 
மூடிக தகரணடரர.

 நீஙக தூஙகிட்டு இருககீஙகனு 
பரத்ர, இப்படியர! என்ன தசய்வது 
புரியர�ல் குரு அ்�்ியரனரன்.

 ்டரககன் 5.

 குரு அப்பர்வ அ்ழததுக தகரணடு 

்பரனரன். டரகடர ்அப்பர்வ முழுவது�ரக 
பரி் சர்்ன தசய்து முடிதது விட்டு உடல் 
உபர்்க்ே கூறினரர. ஆனரல் குருவிறகு 
எதுவும் கர ி்ல் விழ்வ இல்்ல. நி் னவு 
முழுவதும் ப்த்  ்சுறறிக தகரணடிருந்து. 
தசரன்னது புரிஞசுச்சர, என்று டரகடர் 
்கட்டதும், ப்ம் ்ரஙக �ரத ி்ககலரம் 
என்று குரு ் வக�ரக கூறினரன்.

 டரகடர், குழப்ப�ரக, என்ன? 
ஆச்சு, நர ப்ம் ்ரனு�ர புரிய்ல்ய 
என்றரர. குருவின் அப்பர, அவன் ்வ்ல 
குழப்பத்ில் இருககரன். நீஙக தசரன்னது 
எனககு புரியுது என கூறி தவேி்ய 
வந்னர்.

 குரு �ருநது வரஙக நின்று தகரணடி 
ருந்ரன். அந் நபரின் ்ரய், அருகில் 
வநது ்ம்பி, நர பயநதுட்்டன். நீ ப்த் 
வரஙகி ் டரகக்ன ் நதுரு்வனு. எ புள்ே 
தவேிநரடு ்பரறது எனககு புடிககல. 
நர தசரல்லிப் பரத்், ்கககுற �ர்ிரி 
த்ரியல, அ்னரல தநஞச புடிச்சு கீழ 
விழுநது நடிச்்சன். நீ தசஞச உ்விககு 
அந் ப்த் நர ்்ரன் என்றதும்,

 ப்�ர! அ்்ரட ்்்வ இப்ப 
எனககு இல்ல. உஙக ஆ்சய கரப்பரத 
துறது அவ்ரரட கட்�. அவருககு புரிய 
்வஙக என்றரன் குரு. இ்் �்றந 
்ிருநது பரரதது தகரணடிருந் அந் 
நபர் ஓடி வநது ்ரயிடமும் குருவிடமும் 
�ன்னிப்பு ்கட்டரர.

 குருவின் அப்பரவும் இ்் 
கவனிததுக தகரணருந்ரர. �ருநதுகள் 
வரஙகிக தகரணடு இருவரும் வீட்டிறகு 
நடநது தகரணடிருந்னர்.

 குரு அப்பர, எனககு சந்்ரஷ�ர 
இ ரு க கு .  ந ல ம்  � ரு த து வ � ் ன க கு 
்பரனதுல நர  நல�ர இருக்கன். 
உன்னரல அந் அம்�ர ஆ்ச நடநதுருககு 
என்று அன்பரக ் பசினரர. ் ினமும் ் ிட்டும் 
அப்பர அன்பரக ்பசிய்் ்கட்டு குரு 
அப்பரவுடன் வீடு வநது ்சரந்ரன்.  n
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கனவுகள் அறேப் பூமியாய்...கனவுகள் அறேப் பூமியாய்...
காறேில் மிதககும் நிஜஙகள்!!காறேில் மிதககும் நிஜஙகள்!!

மரஙமகாத்திப் பேனவயாய்...மரஙமகாத்திப் பேனவயாய்...
மநாடிக்ளில் க்டககும் காலஙகள்!!மநாடிக்ளில் க்டககும் காலஙகள்!!

தினநரதாறும் ஒத்தினகப் பயணமாய்..தினநரதாறும் ஒத்தினகப் பயணமாய்..
வபிழி மூடும் உேககஙகள்!!வபிழி மூடும் உேககஙகள்!!

உயபிர்வ்ளிமயன உள் வாஙகும்உயபிர்வ்ளிமயன உள் வாஙகும்
மூச்சில் ஊசலாடும் உயபிர்கள்!!மூச்சில் ஊசலாடும் உயபிர்கள்!!

பபிரபஞசத்தின் மபருமவ்ளியபின்பபிரபஞசத்தின் மபருமவ்ளியபின்
இறுதியபில் சிறுப் புள்்ளியாய் கனரயும் இறுதியபில் சிறுப் புள்்ளியாய் கனரயும் 
துகள்க்ளாய் ஜீவராசிகள்!!துகள்க்ளாய் ஜீவராசிகள்!!

அதில் சூட்சும சிநதனனயபில்அதில் சூட்சும சிநதனனயபில்
‘வநத வழி மேநத ‘வநத வழி மேநத 
வழிப்ரபாககர்க்ளாய் நாம்!!?வழிப்ரபாககர்க்ளாய் நாம்!!?

எதுவும் அறே மவறேி்டமாய் மனேயும்எதுவும் அறே மவறேி்டமாய் மனேயும்
நமககு... அன்டயா்ளம் தான் என்ன?நமககு... அன்டயா்ளம் தான் என்ன?

இனியாவது ரயாசிப்ரபாமா?இனியாவது ரயாசிப்ரபாமா?
சுவாசத்னத உள்வாஙகும் ரநரம்சுவாசத்னத உள்வாஙகும் ரநரம்
மகாஞசம்... ‘மனிதத்னதயும்’  ரசர்த்து மகாஞசம்... ‘மனிதத்னதயும்’  ரசர்த்து 
உயபிர் வாழ...!?உயபிர் வாழ...!?

மநல்னல. க. ரசாமசுநதரி.மநல்னல. க. ரசாமசுநதரி.
மசன்னனமசன்னனஉ
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்ம் எண்ைங்ளுககுள் சிணைப ்ட்டு ்தவபிககும் ்ம்ணம ்பாவம வபிடுவபிததுக 

்்பாள்வது ்தபான் மன்னிபபு

        - லூயபிஸ் ஸ்மீட்ஸ்

Dr. 
(International Life Coach – Mentor – Facilitator)

(International Life Coach – Mentor – Facilitator)

 உ ட ம் பு  ச ர ி ய ி ல் ் ல ன் னு 
டரகட்ரப் பரரககப் ்பரனரல், ஸட்தரஸ 
இல்லர� இருஙக,  ் கரபப்படர்ீஙக, 
�ன்ச ்லசர வச்ச ிகக ிருஙகன்னு 
தசரல்றரர.  து்ரரகமும், ஏ�ரறறமும் 
நி் றந் இந் உலகத ி்் ல எப்படி ்கரபப் 
படர� இருககமுடியும், பட்ட அவ�ரனமும் 
தவறுப்பும் �னசு  நி் றநது இருககும்்பரது, 
எங்கயிருநது �ன்ச ்லசர வச்சிககிறது, 
இ ி்் ல எப்படி ஸட்தரஸ இல்லர� 
வரழறது?

 ஸட்தரஸ இல்லர� வரழ முடியு�ர 
எ ன் று  ் க ட் க ி றீ ர க ் ே ,  ஸ ட் த ர ஸ 
இருந்ரல் (ஆ்ரரகய�ரக) வரழ முடியரது 
என்று அறிவியல் கூறும் நி்ரசனத்் 
அறிவீரகேர?!

 நம் உடலின் இயககஙகேில் தபரும் 
பஙகு வகிககும் நம் ஆழ �ன்ின் சங்க் 
த � ர ழ ி  ப ர ஸி ட் டி வ  எ ண ் ங க ே ர க 
இருகக, அ்ன்  ்்லயரய ப்ி,  நம் 
உட்லப் பரதுகரப்ப்ரக இருககிறது. 
்கரபம், கு்ரர்ம், பயம் என்று தநகட்டிவ 

உ்ரச்சிக்ே நம் �ன்ில் ்பரட்டு 
்வககும் ் பரது அது ஆழ�ன்ில் ப்ிநது, 
அ்ன் அ்ீ் சக்ி்ய உப்யரகிகக 
விடர�ல் ஸ்ம்பிகக ்வதது விடுகிறது. 
அ்னரல் ்ரன் ்கரப்�ர வருத்்�ர 
இ ரு க கு ம்  ் ப ர து  அ ற ி வு  பூ ர வ � ர க 
சிந்ிகக முடியர�ல் ்பரய் விடுகி்றரம். 
அது �ட்டு�ில்லர�ல் இது நம்  நரம்பு 
�ணடலத்ின் தசயல்பரடுகேிலும் ்க 
்வகக, அது நம் எ்ிரப்பு சக்ியில்  ்க 
்வககிறது. இ்னரல் பல ்நரய்கள் 
உணடரவ்்ரடு, வந் ்நரய்கள் கு்�ர 
வ்றகும் கரல ்ர�்�ரகிறது.

 ஆனரல், என்ன ்ரன் �ன்சயும் 
உடம்்பயும் தரரம்ப்வ பர்ிககக கூடிய 
உ்ரச்சியரல் ்கரபமும், தவறுப்பும், 
கு்ரர்மும் இருந்ரலும், ஏ்ழ, தசல்வந்ர, 
படித்வரகள், படிககர்வரகள், இப்படி 
யரரர இருந்ரலும் நிச்சய�ர அவஙககிட்ட 
ஒரு ்ீரககப்படர் ்கரபமும், பரசி படிஞச 
ஒரு தவறுப்பும் இருககும். 
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 இந் ்கரபம் ந�ககு என்னதவல் 
லரம் ் ீஙகு தசய்யுதுன்னு அறியர�்ல்ய, 
யர்ரர நம்்� ஏ்்ர பண்ிட்டரங 
க ன் னு ,  அ வ ங க  ் � ் ல ,  ந ம் ் � ப் 
தபரறுத் வ்ரககும், அவஙக ்�்ல 
நர� ் கரப�ர இருககு்றரம். அந் யர்ரர 
்�்ல நர� எதுககரக்வர தவறுப்பர 
இருககு்றரம். அவஙக ந�ககு ்ீஙகு 
தசய்்ரஙகேர, இல்்லயரஙகிற்் விட, 
அவஙக ந�ககு ்ீஙகு தசய்்ிட்டரஙக, 

து்ரரகம் பண்ிட்டரஙக, அவ�ரனப் 
படுத்ிட்டரஙக, அப்படீன்னு  நி்னதது 
அந் ் கரபத்்யும், அந் தவறுப்்பயும் 
நம்� �னசுககுள்்ே  நர� தூககி சு�நது, 
ந�ககு நர்� ்ீஙகு வ ி்ேவிததுக 
தகரணடு இருககி்றரம். 

 இப்படி  ஸட்ரஸ்ஸப் பறறி யும், 
அ்ன் வி் ேவுக்ேப் பறறியும்  ்�்ல 

நரட்டி்ல பல ஆரரய்ச்சிகளும், அறிக்க 
களும் தவேி வந்ரலும், டரகடர 

ஸடீவன் ஸடரன்ஃ்பரரட், 
பல ்நரயரேிக்ே ்வதது 

தசய்  ்ஆரரய்ச்சியும், அ்ன் 
அறிக்கயும், ்ீரவுகளும் 

நம்்� ்யரசிகக தசய் 
கிறது. 

   
 அ வ � ர ன ம் , 

வன்�ம், ஒருவர 
� ன ் ி ல் 

கிடககும் 
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்பரது, அது அவர சக ி்் ய எல்லரம் 
உறிஞசி, ்நரய் எ்ிரப்பு சக்ி இல்லர�ல் 
தசய்து விடுகிறது. 61% ்நரய்களுககும், 
அ்வ கு்�ரக கரல ்ர�்�ரகுவ்றகும், 
கு்�ரகர�ல் ்பரவ்றகும், இந் 
எ்ிர�்ற எண்ஙகள் ்ரன் மூல 
கரர்ம்னு ்ன் ஆரரய்ச்சியில் தசரல்கிற 
டரகடர ஸடீவன் ஸடரன்ஃ்பரரட், இந் 
்கரபமும் தவறுப்பும்,  பல ்நரய்ககு 
மூலகரர்�ர இருப்ப்னரல் அந் 
தவறுப்பு இல்லர�, அந் ்கரப�ில்லர�, 
�றறவஙக்ே �ன்னிதது விடுவது்ரன்  
ந�ககு நல்லதுன்னு தசரல்லி, (forgive-
ness therapy) “ஃபரகிவதனஸ த்ரபி” 
அப்படீஙகற ஒரு �ருததுவ ்ீர்வயும் 
அறிமுகப்படுததுகிறரர.

 இந் ‘ஃபரகிவதனஸ த்ரபி’ மூல�ர, 
தபரும்பரலரன ்நரய்கள் கு்�ரகுதுன்னு  
தசரல்கிற டரகடர ஸடீவன், �ன்னிககிறது 
ப ல கீ ன � ர ன  த ச ய ல்  இ ல் ் ல .  அ து 
தபருந்ன்்�யரன தசயல் என்ப்்ரடு, 
‘ஃபரகிவதனஸ த்ரபி’ மூலம் �ன்னிகக 
்வணடியவரக்ே ்நருககு ்நர சந்ிக 
கர�்ல்ய, நம் �னதுள் �ரனசீக�ரக 
�ன்னிககும் மு்ற்ய தசரல்லித ் ருகிறரர. 
�ன்னிகக இயல்வ இல்்ல்ய என்று 
்விப்பவரகேிடம் �ன்னிப்பது ்பரல் 
பரவ்னயரவது தசய்யுஙகள், என்று அ்ன் 
சிறப்்ப வலியுறுததுகிறரர.

 �ன்னிப்பு, ஒருவர �ன்ில் இருககும் 
வன்�த்் நீககுகிறது. �ன அழுத்த்்க 
கு்றககிறது. ்நரய் எ்ிரப்பு சக்ி்ய 
அ்ிகப் படுததுகிறது. அது �ட்டு�ல்ல, 
�ன்னிப்ப்ின் மூல�ர �னசி்ல இருககற 
தவறுப்பு்ரச்சி, கரழப்பு்ரச்சி முறறி 
லும் வடிநது ்பரகிறது. ்விர, அப்படி 

�ன்னிப்ப்் ஒரு தபருந்ன்்�ன்னு 
நி்னககும் ்பரது, �ன நிம்�்ி வருகிறது. 
�னசு இலகுவரகி, ்நரய் கு்�ரகுது 
என்கிறரர டரகடர ஸடீவன் 

 �ன்னிப்பில் இவவேவு ்ீரவு இருக 
கிற்ரன்னு ந�ககு வியப்பர இருககிற 
அ்் ்நரம், ச�ீபத்ில் நடந் இந் psy-
chological case stuydy ்யப் பரரப்்பரம்.

 �ிஸடர ஜரன் இரு குழந்்கேின் 
்ந்். ஒரு நரள் அவர ்ன் �்னவி 
்யயும், பிள்்ேக்ேயும் ்விகக விட்டு 
விட்டு, எங்கர தசன்று விடுகிறரர. 
க ர ல ம்  ஓ டு க ி ற து .  � ் ன வ ி  இ ற ந து 
விடுகிறரர. பிள்்ேகள் வேரநது ஆேரகி 
நிறகிறரரகள். 

 ் ி டீ த ர ன் று  ஒ ரு  ந ர ள்  மூ த ் 
�கன் அலுவலகத்ில் இருககிறரர. 
யர்ரர அவ்ரப் பரரகக வந்ிருப்ப்ரக 
தசரல்கிறரரகள்… யரதரன்று பரரத்ரல் 
் ன்  க ண க ் ே ் ய  அ வ ர ர ல்  ந ம் ப 
முடியவில்்ல. ஒரு கரலத்ில் ் ன்னு்டய 
ஹீ்ரரவரக விேஙகிய ்ன் ்ந்், என்ன 
நடககிறது என்று கூட அறியர் வய்ில் 
்ஙக்ே ்விகக விட்டு விட்டு தசன்ற 
்ந்், இன்று வயது மு்ிரநது, ந்ர 
கூடி, ்ள்ேரடி ்ன் முன் நிறகிறரர. ஓ… 
்� கரட். இது கனவரக இருநது விடக 
கூடர்ர? என் ்ந்்யர இது.. ஏன் விட்டு 
தசன்றரர. இன்று ஏன் வந்ிருககிறரர. 
�னத�ஙகும் இனம் புரியர் ்வ்்னயும் 
்விப்பும் எழ, அவர கணகேிலிருநது 
்ர்ர ்ர்ரயரக கண்ீர வடிகிறது. 

 ்ன்்னக கணடவுடன் இயன்றும், 
இயலர�லும் ஓ்டரடி வநது, ்ன்்ன 
த ந ரு ங க ி ,  ஆ ர த ் ழு வ ி ,  ் ள் ே ர டு ம் 
்ககளுககுள், ்ன்்ன அள்ேிப் பருகும் 
்ன் ் ந்்்ய்ய ் வத் கண  வரஙகர�ல் 
பரரககிறரர. அந் மு்ிரந் கணகள் 
என்்ன �ன்னிதது விடு எனக தகஞச, 
அந்க ்ககள் வ்ேநது என்்ன ஏறறுக 
தகரள் என்று துடிகக, என்ன இருந்ரலும் 
நீஙகள் என் ்ந்் உஙக்ே ஏறறுக 

வீழ்ந்தகிடின் துடிககும் ்ண்்ள்  
உைர்வைியபாது உ்தவு்ரம்   
்தபாழ்ந்தகிடின் ்தபாஙகும் இ்தயம் 
இரஙகும் ்ட்புைவு 
 
 இரா. வபிஜயகல்யாணி



    |31

தகரள்வது என் கட்�தயன �கனும் 
ஏறறுக தகரள்கிறரர. �கனும் ்ந்்யும் 
தநகிழநது ்பரக அந் இடம் �ன்னிப்பரல் 
நி்றகிறது.

 அ டு த து ,  இ ் ்  ந ி ் ன ் வ ர டு 
்ந்், ்ன் இ்ேய �க்னப் பரரகக 
தசல்கிறரர.  

 உஙக்ேப் பரரகக யர்ரர வந்ி 
ருககிறரரகள். ஆஃபிஸ ்பயன் தசரல்லி 
விட்டு தசல்கிறரன். வநது  ந ிறகும் 
அந் மு்ியவ்ர மு்லில் இ்ேய 
�கனுககு அ்டயரேம் த்ரியவில்்ல. 
அ்டயரேம் த்ரிந் பின் அங்க 
நிறக அந் மு்ியவருககு அவர இடம் 
்ரவில்்ல. 

 எந் முகத்்ரடு நீஙகள் இஙகு 
வந்ீரகள். நீஙகள் எஙகளுககு இ்ழத் 
து்ரரகத்் �ன்னிகக்வர, �றகக்வர 
எஙகேரல் முடிய்வ முடியரது என்று 
கததும் �க்னப் பரரதது க்றி அழும் 
்ந்்யரல் எதுவும் தசய்ய முடியவில்்ல. 
அவர ்ரஙதகர்ர் ்வ்்ன்யரடும், 
குறற உ்ரச்சி்யரடும் அந் இடத்் 
விட்டு நகரகிறரர.
 
 நரட்கள் நகரகிறது. கடும் �ன 
அழுத்த்ரல் பர்ிககப்பட்டு சிகிச்்சககரக 
அ ந ்  மு ் ி ய வ ர  ஒ ரு   � ் ன ர ் த து வ 
நிபு்ரிடம் தசல்கிறரர. அங்கர… அ்் 
பிரச்்ன்யரடு, தசயலறற �ன நி்லயில், 
அந் இ்ேய �கனும் சிகிச்்சககரக 
கரத்ிருககிறரர…

  இ து  ் ர ன்  ந ர ம்  க வ ன ி க க 
்வணடியது.  இது ் ரன்  இந்  case study யில் 
முககிய�ரனது. �ன்ில் எந் கு்ரர்மும் 
்வககர் மூத் �கன் ஆ்ரரகய�ரக 
இருகக, ்ன்்ன ஏறறுக தகரள்ேர் 
்ன் இ்ேய �க்ன நி்னதது வருந்ி, 
்ரன் ்வறு தசய்து விட்்டரம் என்று 
குறற உ்ரச்சியில் துடித் ்ந்்ககு 
�ட்டும் �ன அழுத்ம் வரவில்்ல. அந் 
்ந்்்ய �ன்னிககவும் முடியர�ல் 

அ்் ஏறறுகதகரள்ேவும் முடியர�ல், 
்வித் அந் இ்ேய �கனுககும் �ன 
அழுத்ம் ஏறபடுகிறது. இருவரும் ஒ்ர 
�ருததுவரிடம் சிகிச்்சககரக வநது 
நிறகிறரரகள். 

இந்த உணகமையோன case study நமைக்கு 
அறிவுறுத்துவது ஒன்று்தோன். உங் 
ைள் ஆ்�ோக்யத்க்த நீங்ைள் ்பணிக் 
்ைோள்ளுங்ைள். அ்தற்ைோை நீங்ைள் 
எவவ்ளவு விட்டுக் ்ைோடுத்்தோலும 
்தகும.

 அது�ட்டு�ில்்ல. டரகடர ் �ககல் 
பரரிஷ, ‘�ன்னிப்பு’ ்ரும் நன்்�க்ே 
ஆரரய்நது “ஃபரகிவனஸ ப்ரரஜகட்” என்ற 
ஒரு நூல் எழு்ி இருககிறரர.

 �ன்னிப்பின் நல்ல வி்ேவுக்ே 
யும், �ன்னிககர்்ினரல் ஏறபடும் ்ீய 
வி்ேவுக்ேயும் எடுதது தசரல்லி, 
�ன்னிப்ப்ன் மூல�ரக எல்லர ்நரயும் 
கு்�ரகுதுன்னு �ீணடும் வலியுறுததுகிற 
அந் நூல். �ன்னிககும் �னப் பரன்்� 
யினர்ல, ்வறு யரருககு�ில்்ல உஙக 
ளுககுககுத்ரன் நீஙகள் நல்லது தசய்கிறீர 
கள். �ன்னிகக விரும்பர�ல் வன்�ம் 
பரரரட்டும் ஒருத்ருககு ‘கரரடிசரல்’ 
என்னும் ஸட்தரஸ ஹரர்�ரன் அ்ிகம் 
சுரககுது. அது அவஙக �ன அழுத்த்் 
� ி க  அ ் ி க ப்  ப டு த ் ி ,  ஒ ரு  ் ந ர ் ய 
உன்டரககுவது �ட்டு�ல்லர�ல் அ்் 
எந் �ரத்ி்ர �ருந்ினரலும் இலகுவில் 
கு ் � ் ட ய  மு டி ய ர ்  ் ர க க த ் ் 
உடம்பில் ஏறபடுததுதுன்னு அறிவியல் 
பூரவ�ர விவரிககிறரர.

 ஆக, �ன்னிப்பு, �கரனரககு்்ர 
இல்்ல்யர, �னி்்ன ஆ்ரரககிய�ர 
வரழ ்வககுது. அந் �ன்னிப்்ப, 
நம் ்கயிதலடுத்ரல், சுறறமும் நட்பும் 
�ட்டு�ல்ல,  நிம்� ி்யும் ஆ்ரரககியமும், ் ்டி 
வரும். ஸட்தரஸ இல்லர் வரழக்கயும், 
ஸட்தரச்சர இல்லர் முது்�யும், ்ர்ன 
்க கூடும்.                                              n 
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அத்்னககு பின்னும்
நரன் சிரிததுகதகரண்ட
நகரகி்றன்.

ஒரு கட்லர
பட்டரம்பூச்சி்யர
நீல வரன்�ர
நி்றந் நில்வ்யர 
சுவீகரிககமுடியர்
�ன்்ரடு
அத்்னககு பின்னும் நரன் 
நல�ரக்வ இருககி்றன்.

ஒன்றும் இல்்ல.

இப்்பர்்ககு  நிரப்பிகதகரணட
கசப்பி்ன �ிடறு �ிடறரக
விழுஙகி ்ீரகக �ட்டு்� 
த்ரிகிறது எனககு...

யரருகதகல்லரம் த்ரியும்?
ஒரு தபரும் த�ௌனத்்ரடு 
உழன்று தகரணடிருப்பது
அத்்ன சுலப�ரன்ரக 
இருப்ப்ில்்ல என்று...

அஙகு விசரரிககப்படர் என் 
்னி்�யின் நீட்சிகள்
முட்டி்�ர்ி 
தவறு்�யின் விசும்பல்க்ே 
்ீரதது தகரணடிருககும்.

நரனும் எப்்பரதும் ்பரல
நிரப்பப்படர் தபருந்னி்�்ய
புசிததுகதகரண்ட நகரகி்றன்.

நீணடு உயரநது வேரநது 
கி்ேவிடும் வரழக்கயில்
எப்்பரதும் ்பரல 
உ்ிரநதுகதகரண்ட ்பரகி்றன்.

அஙகு
வனத�ஙகும் கரு்�க்ே 
வரசிதது கரத்ிருககிறது
நீள் வலிகள்.  

அ்னரதலன்ன?
நரன் த�ௌன�ரய் இருநதுவிடுகி்றன்.

எப்்பரதும் ்பரல
அத்்னககு பின்னும்
சிரிததுகதகரள்ேக கரத்ிருககும் 
சரயஙகேில் ்நசமுற 
உலரநது தகரள்கி்றன்...

இப்படி்ய
தசரறகேறறு உ்றநது ்பரகட்டும் 
என் த�ரழியின்
தநடி ...

நரன் த�ௌன�ரக்வ 
இருநதுவிட்டுப் ்பரகி்றன்.

  
 





   |33

 நடககி் றன் நடககி் றன் என்்னச் 
சுறறி எஙகும் �னி் ரகள் ்ஜரடி ்ஜரடியரகச் 
தசன்று தகரணடிருக கிறரரகள்.  சில � ி் 
்நரஙகள் கடககின்றன.  �்றபரஙகரன  
பர்லவனம் ்பரலிருககிற் ,் கர  ் தூரம் 
வ்ர எஙகும் �்ல் ் �டுக்ே த்ரிகின்றன.   
் ிடீதரன நரன் வரனத்ில் நடப்பது 
்பரலிருககிறது.  ் �கக கூட்டஙகள் என்்னத 
த்ரட்டு வி்ேயரடுகின்றன.  சட்தடன்று 
நரன் கடலில் நடககி்றன்.  ்ண்ீரில் 
கரல் ்வதது நடககி்றன்.  கடல் என்்ன 
உள்்ே இழுகக வில்்ல.  உறட்யரகம் 
படிதது விட்்ட்னர? ி்டீதரன்று பரரத்ரல் 
ஒரு வீட்டிலிருககி்றன்.   என் அ்ற 
்பரலிருககிற் .்  ஆம் அது என் அ்ற ் ரன். 
ஆம். அது என் வீடு ் ரன்.

 இ ரு ள்  சூ ழ ந ்  த வ ே ி யு ல க ி ல் 
அஙகங்க தவேிச்சத ்ிட்டுகள்.  �ின் 
விேககுகள் ்ரன்.  சுவரககடிகரரத்்ப் 
பரரககி்றன்.  �்ி 1.30ஐக கரட்டுகிறது.  
இரவுப் பய்�ர ்பர்னன்.  ்டு�ரறற 
�ரய் இருககிற்்.

 பிர்ிபர,  இன்னும் நீ தூஙகவில் 
்லயர அம்�ர  என்ற குரல் கி்றறில் 
இருநது ்கட்பது ்பரலிருககிறது. சற்ற 
கண்்  நன்கு விழிதது ்நரககுகி்றன்.  
அது என் அம்�ர எனத த்ரிகிறது.

 ப ி ர ் ி ப ர  இ ப் ப டி த  தூ ங க ர � ல் 
விழித்ிருககர்்,  இப்்பர்் உடல் 
த�லிந்ிருககிறரய்.  உன் க்வன் 
சீககிரம் வநதுவிடுவரனம்�ர. நீஙகள் 
்ரன் ஸ்கப்பில் வரரம் ஒருமு்ற 
்பசுகிறீரக்ே.  பிறகு எ்றகு இப்படிக 
கவ்லயில் உழல்கிறரய்?  வர அம்�ர,  

 
- 

இந் சூடரன பர்லக குடி என ஆ்ரவரய் 
என்்ன அ்்தது அ்ழததுச் தசன்று 
என் படுக்கயில் உட்கரர ்வதது 
பர்லப் பருகச் தசரல்லுகிறரரகள்  அம்�ர.

 பரவம் அம்�ர,  நரன் ் ரன் இப்படி 
யிருககி்றன் என்றரல் என் அம்�ரவும் 
எ ன்  க வ ் ல ் ய ப்  ப ர ர த து  வ ர டி க 
க்ேதது விட்டரரக்ே. சரி. இனி 
அம்�ரவுககரகவரவது சறறு �ரறு்வரம் 
என நி்னதது அந்ப் பர்லக குடிதது 
டம்ே்ரக கீ்ழ ்வத்்ன். அம்�ரவின் 
கணகேில் கண்ீர.

 எ ன் ன ம் � ர ,  எ ன  அ வ ர க ் ே 
அ்்த்்ன்.

 இங்க பரரததுக தகரணடிருந் 
்வ்ல்ய நல்ல சம்பேததுடன் ்ர்ன 
இருந்து.  எ்ிரகரலம் பிரகரச�ரக இருகக 

உயர் உயபிர்

உயபிர் ்ைிக்ப்ட்டு

சவ ஊர்வலமபாய்

மரக்ட்ணட்ள்

்சன்ைன

மனி்தர்்ளுக்பான

சவப்்ட்டி ்தயபாரிககும்

்்தபாழிற்சபாணல்ளுககு

உயபிர் ்்பாடுக்...

பா.சகதிரவல்

வ்பாயம்புததூர்
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்வணடுத�ன்று �ரப்பிள்்ே தசரன்ன 
்பர்் நரஙகள் அவரிடம் தசரன்்னரம் 
உஙகள் சம்பர்்ன்ய ் பரதும்.  நரஙகள் 
்வத் ிருககும் கரசு ப்த�ல்லரம் 
உஙகளுககுத ் ர்ன.  என் ஒ்ர �களுககுச் 
தசய்யர�ல் நரஙகள் ் வறு என்ன தசய்யப் 
்பரகி்றரம்? என்்றன்.

 நீயும் ்சரநது தகரணடு ஒன்றும் 
தசரல்லர�ல் �ரப்பிள்்ே தசரல்வ்்்ய 
ஆ ் � ர ் ி த ் ர ய் .   ஒ ரு  வ ரு ட ம்  ் ர ன் 
அகரித�ன்ட்.  அ்் �ட்டும் பல்்லக 
கடிததுக கடநதுவிட்டரல் பிறகு இங்க 
இன்னும் அ்ிக  சம்பேததுடன் வநது 
விடலரம் என்றர்ர.  என்னரயிறறு,  நீ 
இப்படியரகிவிட்டரய்.

 அம்�ர அவ்ரக கு்ற தசரல்லர்்.  
அவர எஙகள் வரழவு வே�ரக ்வணடும்  
என்று ்ர்ன இந் முடிதவடுத்ரர.   

கல்யர்�ரகி இரணடு �ர்ஙகள்கூட 
நீஙகள் ்சரநது வரழ வில்்ல்ய.  அந்க 
தகரடு்�யரல்்ர்ன நீ இப்படி இ்ேக 
கிறரய் என்ற என் அம்�ரவில் குரல் 
முடிவ்றகுள்ேரக்வ நரன் கனவுலகில் 
சஞசரிககத த்ரடஙகி்னன்.

 நரனும் ந ிரஞசனும் தநருஙகிய 
உ ற வு  ் ர ன்  எ ன் ற ர லு ம்  ச ந ் ர ப் ப 
வசத்ரல் பிரிநது ்ரனிருந்்ரம்.  அவர 
ப டி க க ச்  த ச ன் ற து  ் வ ற றூ ர .  
ந ர ன்  தபணகள் கல்லூரியில் படித்்ன்.  
அ்ல்பசியில் ் பசுவ்்ரடு சரி.  அதுவும் 
சில நி�ிஷஙக்ே ்பசு்வரம்.  படிப்பு 
படிப்பு என அவர இருந்ரர அப்்பரது.  
ந ர னு ம்  எ ன்  ப டி ப் ் ப  மு டி ப் ப ் ி ல் 
்ீவிர�ரயிருந்்ரல் கர்ல் ஏ்ியில் ஏறத 
த்ரடஙகவில்்ல. ஆனரல் எப்்பரது இரு 
வீட்டரரும் எஙகளுககு நிச்சய்ரரத்ம் 
நடத்ினரரக்ேர அப்்பர்் கர்ல் 
உ்ரவுகள் எஙகள் இ்யஙகேில் பச்சக 
என்று ஒட்டிக தகரணடன...  

 நரஙகள் உறதவன்ப்ரல் எஙக்ே 
எஙகள் வீட்டரர அ்ிகம் ்டுககவில்்ல.  
என்றரலும் ஒரு வ்ரமு்றயில் நரஙகள் 
க ர ் ல்  வ ே ர த ் ் ர ம் .   ஒ ரு  ந ர ள் கூ ட 
அவ்ரப் பரரககர�ல் என்னரல் இருகக 
முடியரது.   அவருககும் அ்் ந ி்ல.  
ந ி ர ஞ ச ன்  � ி க  � ி க  ந ல் ல வ ர .   எ ந ் 
தகட்டப் பழககஙகளும் அறறவர.  ஆளும் 
அழகன்.  பிறதகப்படி நரன் கர்லிககர�ல் 
இருப்ப்ரம்.

 ்ிரு�்மும் முடிந்து.  நரஙகள் 
ஹனிமூனுககு சிஙகப்பூர தசன்்றரம்.  
வரழவின் இனிய அத்ியரயஙக்ே 
அங்க ்ரன் எழு்ி்னரம்.  ஒரு வரரத்ில் 
இ ரு வ ரு ம்  இ ன் ப  ந ி ் ல ய ி ல்  ் ர ன் 
இருந்்ரம்.  அந் நரட்கள் இனி வரு�ர 
என்கிற பயம்கூட இருககிறது.  அப்்பரது 
்ரன் அவருககு கனடரவில் நல்ல ஒரு 
அ ் ச ன் த � ன் ட்  வ ந ் து .   அ ப் ் ப ர து 
்ரன் அவர நம் எ்ிரகரலததுககும் நம் 
பிள்்ேகளுககும் என தபரருள் ்சரகக 
்வணடு்�,  அ்னரல் இது ஒரு வருட 

்்ருஞசி முள்ளபாய் 

குதது்கின்ை ்பா்தல 

குைிஞசி மலரபாய் 

இருந்தகிருக்வவண்டும்...!

 ச. இராஜ்குமார்
 ்தகிருப்ததூர் மபாவட்டம்
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அகரித�ன்ட் ்ரன் என்றரர,  ந�ககு இது 
கஷட�ரகத ் ரனிருககும்,  தபரறுததுக 
தகரள்ேலர�ர என்றரர.  நரனும் ஒரு 
வருடம்்ர்ன சரி என்்றன்.

 அவர புறப்படும் நரள் வந்து.  
அ வ ர  ப் ் ே ட் டு க கு ப்  ் ப ர வ ் ற கு த 
்யரரரன்பரது ் ரன் எனககு அவரு்டய 
பிரிவு அ்ிகத துன்ப�ரயிருககு்� என்கிற 
ஞர்னர்யம் வந்து.  அது என் கணகேில் 
கண்ீர ரூபத்ில் வழிந்து.  அவரும் 
கண கலஙகி ்ரன் நின்றிருந்ரர.  ஒரு 
வழியரக அவர பிரிநது புறப்பட்டரர.  

 த க ர டு ் �  எ ன் ன த வ ன் ற ர ல் 
அ்றகுப் பிறகு ஸ்கப்பில் ்பசுவதுகூட 
ஒரு வரரத்ிறகு ஒரு மு்ற என்றரனது 
் ர ன் .   அ ப் ப டி  ஒ ரு  ச ி ஸ ட ம்  அ ந ் 
ஆபிசில்.  அது அவரகள் ்பரன்.  அப்படி 
தசட் தசய்்ிருந்ரரகள். ஒரு வருடம் 
முடியப் ்பரகிற்் என்று �கிழச்சியில் 
்ி்ேத்ிருந்்ன். அ்ில் இடி ்பரல் 
இறஙகியது. அவர கூடு்லரக ஒரு 
வ ரு ட ம் கூ ட  அ ங ் க  ப ் ி  த ச ய் ய 
்வணடும் என்று உத்ிரவரம்.  அ்்த 
் ட் ட  மு டி ய ர ் ர ம் .   எ ன் ன  த ச ய் வ து ?  
்வ்ல்ய விட்டுவிட்டு வநதுவிடுஙகள் 
என்று நரன் தசரன்்னன்.  ஆனரல் அப்படி 
விட்டரல் இதுவ்ர சம்பர்ித்்ில் பர்ி 
்ரன் ்கககுக கி்டககு�ரம்.  அவர்ரன் 
என்்ன ச�ர்ரனப்படுத்ினரர.. நீணட 
்நரம் நரன் த�ௌனத்ில் ஆழந்ிருந்்ரல் 
அம்�ர என்்ன உலுககினரர.  அப்்பரது 
்ரன் அம்�ர க்டசியரகச் தசரன்னது 
என் நி்னவில் வந்து.

 அம்�ர, நரன் �ட்டும்்ரனர,  பரவம் 
அவரும் ்ர்ன. என்்றன்.

 அப்்பரது என் ்்ரழி �ஞசரி 
அங்க வந்ரள்.

 என்னடி இன்னும் கவ்லயில் 
்ரன் இருககிறரயர?

 �ஞசரி, அவர வர இன்னும் ஆறு 

l
வலுககும் புயல
்ணர ஒதுஙகு்கிைது
மீனவனின் ்ம்்பிகண்.

l
எண்ைத ்்தபாடஙகுண்யபில
மணையும் ்ட்சத்தகிரங்ள்
ஆறு்தலளிக்கிைது ்கிலபா.

l
்ீளும் ஒற்ணையடிப்பாண்த
துணையபாய் வரு்கிைது
மன்தகிற்கு ்பிடித்த ்பாடல.

l
வண்டிணய இழுககும் மபாடு்ளுககு
்தைியவபிலணல ்தபா்ம்
்பாரமபா்கிைது ஆற்றுமைல.

l
்தபா்த்தகில ்ைணவ்ள்
்தண்ைீர் ்தரு்கிைது
ஓட்ணடப ்பாணன.

ச. ரகாபபிநாத்
வசலம்





  36|

�ர்ஙகள்கூட ஆகு�ர்�.

 தபரறுத்து தபரறுத்ரய்  இன்னும் 
ஆறு �ர்ஙகள் ் ர்ன. தபரறுததுக தகரள் 
என்று என்்ன ஆறு்ல் படுத்ினரள்.

 �ஞசரி உன்னிடம் தசரல்வ்ற 
தகன்ன?  நரன் இப்்பரத்ல்லரம் ஒரு 
நி்லயிலிருப்ப்ில்்ல.  எஙகு இருககி 
்றன், என்ன தசய்கி்றன் என்ப்் சில 
ச�யஙகேில் �றநது விடுகிறது.  கணட 
கறப்னகேில் உல்க்ய சுறறுகி்றன்.  
இப்படி்ய ்பரனரல் நரன் என்ன 
ஆ்வ்னர என பய�ரயிருககிறது.  என் 
்்ரள்கள் த�லிந்ிருப்பது எனக்க 
த்ரிகிறது.  அவர வரும் ்பரது நீ யரர 
எனக ்கட்கர�லிருந்ர்ல தபரிது என்று 
கண்ில் நீர தபருககி்னன்.

 ந ர னு ம்  ் ர ன்  ந ி ச் ச ய ம்  ந ட ந து 
்விககி் றன் என்பது உனககுத த்ரியர்ர?  
எஙகளுககு ி்ரு�்த்் நிச்சயம் நடநது 
ஒரு வருடம் ்ள்ேி ்வத ி்ருககிறரரக்ே 
இது தகரடு்�யில்்லயர?  அ்ல ் பசியில் 
்பசுவ்்ரடு எஙகள் கர்ல் தநரணடுகிறது.  
எனககும் உன் நி் ல்� ்ர்ன.   நரன் 
எப்படி்யர ச�ரேிககி் ற்ன. அது்பரல் 
நீயும் இரு.  தபரறுத்ரர பூ�ி ஆள்வரர என்ற 
ப்ழய பழத�ரழி ்ய நி் னததுக தகரள் 
என்றரள் �ஞசரி.

 �ஞசரி நீ இன்னும் ்ரம்பதய சுகம் 
அறியவில்்ல என்ப்ரல் உனது துன்பம் 
என்னேவில்்ல.  நரன் அவ்ரரடு முழு 
அேவில் ்ரம்பதய சுகம் கணடவள்.  
எஙகளுககுள் எந் ஒேிவு �்றவு�ில்்ல.  
எஙக்ேப் பிரித்ரலும் எஙகள் �னங 
க்ேப் பிரிககமுடியரது �ஞசரி என்்றன்.

 ஆ�ரம்.  நீ தசரல்வது சரி ் ரன்.  நரன் 
கனவில் ்ரன் கர்ல் டூயட் பரடுகி்றன்.  
நீ உண்�யில் பரடியவள்.  அ்னரல் நீ 
தசரல்வது கதரகடரகத ்ரனிருககும்.

 என்்னப் பரரத்ரல் எப்படியிருக 
கிறது �ஞசரி.  ்நரஞசரன் தபண ்பரலி 

ருககி்றனர?  �்றககர�ல் தசரல்லடி 
என்்றன்.

 ஒன்று�ில்்ல, இப்்பரதும் நீ 
அழகரகத்ரன் இருககிறரய்.  என்று 
அவள் தசரல்லிக தகரணடிருககும்்பர்் 
கரலிங தபல் சத்ம் ்கட்டது.

 அம்�ர ்ரன் ்பரய்க க்்வத 
்ிறந்ரரகள்.  பிர்ிபர இங்க வர்யன் 
எனக கூச்சலிட்டரரகள்.  என்ன்வர ஏ்்ர 
என நரஙகள் இருவரும் அங்க ஓடி்னரம்.  
அங்க நரன் கரணபது என்ன கனவர?
எப்்பரதும்்பரல் கறப்னயர?  என் 
க்வர நின்று தகரணடிருந்ரர.

 என்ன அப்படி்ய ்ி்கதது நின்று 
விட்டரய்.  என்்ன உள்்ே கூப்பிடக 
கூட ஒருவரும் ்யரரில்்லயர?  எனக 
கூறிச் சிரித்ரர.

 �ரப்பிள்்ே ஆறு �ர்ம் கழிததுத 
்ரன் வருவீரகள் என்று எழு்ிய்ரல் 
இவள் உஙகள் நி்னவில் ்பத்ியம் 
ஆகர் கு்ற �ட்டும் ் ரன் பரககி �றறபடி 
கனவுலகில் �ி்நது  படர்பரடு பட்டுக 
தகரணடிருககிறரள். என்றரள் என் அம்�ர.

 எனககு �ட்டும் கஷட�ில்்லயர,  
உஙகள் �க்ேப் பறறி �ட்டும் கவ்லப் 
ப டு க ி றீ ர க ் ே  அ த ் ்  எ ன் ற  எ ன் 
கர்ல் க்வர நரன் �ரறு்ல்  ்கட்டு 
வர ்வணடும் என்று நி்னத் ்பரது 
அ வ ர க ் ே   த ச ன் ் ன ய ி ல்  எ ங க ள் 
பிரரஞசுககு நீஙகள் ்வணடும்.  அங்க 
்பரஙகள் என்று தசரன்னரரகள்.  உட்ன 
ப்்ேட் பிடிதது ஓடி வருகி்றன்.  அப்படி 
வ ந து ம்   எ ன்  அ ன் பு  � ் ன வ ி  எ ன் 
அருகில்கூட வருவ்றகுத ்யஙகுகிறர்ே 
எனச் தசரல்ல  நரன் ஓ்டரடிச் தசன்று 
அவ்ரக கட்டிப் பிடித்்ன் தவட்கத்் 
�றநது.  

 எல்்லரரும் தகரல்தலனச் சிரித்ரர 
கள்.   என் அம்�ரவின் முகத்ிலும் சிரிப்பு 
்ரணடவ�ரடியது.                               n
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ஊன்றுரகாலாய் ரபரன்

்தள்ளபா்த வய்தகிலும்  ்தளரபா்த மனவம

்தளிரபான வ்ரன் ்தன்னம்்பிகண் ஊட்டு்கிைபான்

ஊன்றுவ்பாலபாய் உ்தவபிடும் சின்னஞசிறு சிறுவவன 

சுருக்ம் ்ண்டு சுளித்த்தகிலணல இவவன

்சலலும் இட்மஙகும் வழி்பாட்டியபாய் வந்தகிடுவபான்

அன்்பின் வடிவமபாய் அரவணைதது ்சன்ைிடுவபான்

ஆறு்தல ்தந்தகிடும் ்பாசத்தகின் ்ண்்பாளவன

எந்பாளும் ்்தபாடர்ந்தகிடுவபான் ஊன்றுவ்பாலபாய் வ்ரன்...

மப. மவஙக்ட லட்சுமி காநதன்.



  38|

எ ன்ன  இ ரு ந்தபா லு ம்   இ ப் டி ய பா  எ ப   வ்பா து ம்  
எ ன்ணன  அ ண ழ த்த வு ட ன்   எ ஙகு ள்வள ன்  - எ ன்் வ வ ள  
ச ி ன்ன  இ ண ட ்  வ ள ி கவ்   ச ீ  று ்  கி ன்ை  ் கி ன்்ச ய்ண்  
அ ன்்பி ல  அ ்த கி -் பா ர ம்  ஆ ம்      

 ் ச . ர பா ச பா  
. 
்்பா ய்யபா ல  ்்பா ரு ள்வச ர்ககு ம்   பு த்தகி ய பி ண ன  ஊ ட்டபா ம ல 
் ம ய்ய ன்ண் த  ்த ந்்த ன்ணன   வ ம ன்ணம யு ை ச  - ் ச ய்்தபா வ ய ...!
எ ப   வ்பா து ம்  ்த ீ ண ம ்  ய ன்ணன   ஏ ம பா ற்ை ; எ ன்்தபா வ ய 
எ ப் டி த்தபா ன்  வ பா ழ்வவ வனபா   இ ஙகு ..?
   
 ஜ . ் . ் பா ்  ப் ன் 
. 
எ ன்ன ் சபா லவவ ன்  ் பா ன ி ப   வ்பா ? எ ப் டி யு ம்  ் பா ர்ணவ ய பி ன பா ல 
எ ன்ன ்  ச ய்வ்த ன்  எ ன்் ண ்த க  ் ண்டி டு வ பா ய் ! - இ ன்ன மு ம் 
எ ன்ை னு ககு  எ ட்டபா ்த  ் லவபி ய பி ண ்த  எ ஙகு ்  ற்ைபா ய் ?
இ ன்்ை ன ககு ச  ்சபா லவபா ய்  இ ன ி து !

 சு வ ர ஜ ம ீ 
. 
் ஙண் ய பா ன பா ள்  வ்தபா ழ ி ய பா ்   ் பா னு ற்வை ன்  வ ்  ர ி ன்் ம் 
்த ங் தண்த ப  வ்பா ன்ை  ்த ர ங   ் ்பா ண்டபா ள்  - ம ங்பா ்த  
வ ்  ச த்தபா ல  ் ண்் டு மு ன்  வ ்  ர டி ய பா ய்க  ் பா ட்டு ்  கி ை  
் பா ச தண்த  ம பா ற்ை த்தபா ன்  ் பா ர் .

 ் . இ ர பா ை ி  இ ல ககு ம ி ,
. 

க
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்ப

ொப்
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 5

க
வ

ண
்ப

ொப்
 ்ப

ய
்ண

ம்
 5



    |39

் ட்டு க  கு டு ம ி ய பி ன்னு  ் ண்   ் சபா ன்ன  ்்பா ய்யபா ல  
ஒ ட்டு க  கு டு ம ி  உ ை வ பா சசு  - ் ட்டு  
் ண ர ய ்த ன ி ல  ண ம பபூ ச ி  ் பா ன்ம ய ங்  ம லலி ச  
ச ர ம ை ி நது  வ ந்தபா ள்  ச ர சு  

 ் . ச ங் ர ்  பா ண்டி ய ன் 
. 
எ ட்ட டு ககு   ம பா ள ி ண ்  ய பா ம்   எ ன்ம ன்ன ன்   ்த ஙண் வ ய 
் ட்டபா ஙண் ப   வ ்  ச ி ப   ் ழ ்  பா ்த ீ ர்   -  ஒ ட்்பா ல 
் ை தண்த   வ பி ரு ம்்பா து  ் ண்ண்   வ பி ண ்த தவ்த 
அ ை ஙகு வ்பா ல    வ பா ழ்்த (ல ) ல ழ கு . 

 ் வ பி ஞ ர்  வீ ்   ்்பா ன்ணன ய பா 
. 
் பா ர்தது வ ம  ் பா ளு ம்  ் ல வ ண ்  ய பி ல  ் பா ய்் ை ி ்  ள் 
வ ச ர்தது வ ம  வ பா ங்  ச ி ன வ ம ை ி  - ஆ ர்ககு ம் 
ச ி ல ம்்பா ்   ஆ டி வ ய   ச ீ  று ்  கி ை பா ய்  ் பா னு ம் 
பு ல ம்்பா ம ல  எ ன்்ச ய்வவ ன்  வ்பா  .

 ் வ பி ஞ ர் . அ . மு தது ச பா ம ி , ்த பா ர ம ங் ல ம்  .
. 
உ ண்டு  ்்பா ழு தவ்த  உ ரு ம பா ை ி ப  வ்பா ன வ ்த வனபா 
கு ண்டபா ன  ் ்  ண்வை ்  ீ  ்்பா ஞச வ ம  - ் ண்டி டு ம் 
் ண்ட ண ்த யு ம்  ்த கி ன்னபா து  ் ட்டபா ய்  இ ரு ந்தகி ட ச 
் ச ண்டபா ம்  உ ட வ ல  ச ி ை பபு .

 கு . ் ம ல ச ர ஸ்வ ்த கி 
. 
்்பா ன்ன ை ி  பூ ட்டி , பு ்த கி ்  ர ன க  ் பா ட்டி வ ய  
எ ன்ணன ்  ீ  ்த ீ ண்டபா ய்  எ ழ ி ற்   ் ்பா டி வ ய ! - எ ன்்ை ன்று ம்  
பு ன்ன ண ்   பூ ககு ம்  ்்பா லி வ பா ர்  மு ்  ம்் ண்டபா ல  
் ன்் ண ்  ய பா  ் பா வ்தபா  ் வ பி ல .

 ் ண ட க் ள ப  ் பா வ ல ர் 
. 
் ற்கு ை ங் ள்  ்்பா ண்டு ள்ள   ் பா ன்்் ற்ை  ் ச லவ ம ்  ள் 
சு ற்ை ங் ள்  வ்பா ற்று ம்  சு ட ர்வபி ழ ி ய பா ள்  - ் ்  ற்   வைபா ர் 
எ ்த கி ர்்பா ர்ககு ம்  ் லவபி ண ய  ஏ வனபா  ் டி க்பா (து )
அ ்த கி ்  ம்  வ பி ண ள ய பா டு  வ பா ள் .

 ம பா ல ்த கி  ்த கி ரு  
. 
அ ன்பு ள்ள  ்த ஙண் வ ய ! அ ண்ை ன்  எ ழு ்த கி டு ம் 
அ ன்பு க  ் டி ்த ம ி து , ய பா ்  ்த ன ி ல ! - ் ன்ன ல ம் 
் பா ங் ள்  அ ண ன வ ரு ம் , ் லல  சு ்  ம பா ்  ீ !
பூ ஙகு ழ வ ல  ் ன்ைபா ய்ப  ் டி .

 கு . வலபா ்  ்  பா ்த ன் ,  ம து ண ர 
. 
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்்பா ன்ன ட்டி  வ வ ண்டு வ வ ்த ன்   ் ்  ண்வை ! உ ன க்் ன்று ம் 
இ ன்மு ்  வ ம  ் லல ழ கு  இ லல வ வ ள ! - எ ன்ணன 
உ ை ர்நவ்த ்  ீ  கூ டு வ பா ய்   ஊ ட லி ன்ைி  ் பா ண்   வ்பா ம் 
் ை மு ம்  வ பி ல ்  பா க  ் ள ி பபு .

 வ பா ன ்த கி  ச ந்தகி ர வ ச ்  ர ன் 
. 
்்பா சு ககு ன்னு  ் ண்ல  ்்பா ல ் ்பா ல ன்னு  ் ண்ைீ ர் 
வ பி சு ககு ன்னு  வ்பா வ ந்தபா ன்  வ வ ண்டபா  - ் சு க்கி த்தபா ன் 
எ ம்ம ன ச  வ்பா ்  டி சசி  எ ன்ன த்த க  ் ண்டி வயபா 
ச ம்ம ்த ந்தபா ன்  ்சபா ன்வன ன்  ச ர ி !

 இ ர பா . அ ழ ்  ர்சபா ம ி 
. 
இ ண ம வ்பா வ ல  ் பா ககு ம்  இ ன ி ய வ வ ள  ்த பா வ ய 
சு ண ம ்  ய ன  எ ண்ைபா து  ்சபா லவபா ய்  - ச ண ம ய ண ல க 
் ற்்பா ய்  ம ்  வ ள  ் ரு தது ட ன்  எ ன்று ்த பா ன் 
ம ற்்ை ன்  ் ை ி ்  ள்  ம ை நது .

 மு ண ன வ ர்  ஓ சூ ர்  ம ை ி வ ம ்  ண ல 
. 
பு து ச பா  ச ம சச ்த ப  பு ள்ணள ககு ப  வ்பா ட்டு 
் ம து வ பா  ் ழ ்  ச ன ககு   ் வ ப்பா  - இ து ்த பா ன் 
ச ர ி ய பி லல  ம பா ை ணு ்  ம ன்  ச ம்சபா ர ம்  ்சபா லலி ப 
பு ர ி ய பா ்த  வசபா ்  ப  ்்பா ழ பபு 

 வ பி சு . இ ம்மபா னு வ வ ல , ் ்  ங் ளூ ரு 
. 
அ ன்்பா ன க  ் பா ்த லி ்த பா ன்  அ ந   வ்தபா  எ ன க்பா ்  
்த ன்ணன த்தபா ன்  அ ள்ளி ய வ ள்  ்த ந்தகி டு வ பா ள்  - எ ன்று ம் 
உ ய பி ண ர யு ம்   ்த ரு வ வ ன்   உ ன ்த பா வ வ ன்  எ ன்வை 
உ ய பி ண ர  எ டு க்கி ன்ைபா ள்  ஓ டு 

 வ பா . ச ண்மு ்  ம் 
. 
அ ன்ணன ய வ ள்  ம பா ய்ந்தகி ட வு ம்  அ ப் னு ம்  ஓ ய்ந்தகி ட வ வ ,
உ ன்னி ட ம்்பா ன்  ்த ஞச ம பா ன (து ) உ ண்ணம வ ய  - எ ன்வபா ழ்கண் 
இ ன்பு ை வ வ  அ க்பா ்  ீ  இ லவபா ழ்வபி ல  ் பா ட்ட ம ி ன்ைி 
்த ன்னி ண ை வு  ்்பா ள்ள ல  ்த வ று !

 ்்பா ்த கி ய ன்  ் ச லவ ம் ...
. 
உ டு க்  ் கி ண ை ய  உ ன க்கி ரு ககு  வீ ை பா 
அ டு க்கி ை ி வ ய  வ ச ண ல  அ டி வ ய ய்  - ் டு க் ட லி ல 
் ப் ல   து டு ப்பா ட்ட ம்  ் பா சு வ வ ணு ம்  வ பா ழ்ந்தகி ட 
அ ப் ன்  ்த ர ல  அ ட ஙகு 

 ணம்தகிலி ்தயபாளன்
. 
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அ ழு ககு ச ட்ட  ம பா த்தபா ம  அ ப் டி வ ய  வ பா ர ;
் ழு ்த ய பா ட்ட ம்  சு தது ை : ் பா லு ங  - ் ழு வ பா ம ;
ச ீ  ன ி ய ள்ளி த  ்த கி ங்கி ை : ச ீ  க்கி ர ம பா த  தூ ஙகு ை :
ஏ ன ி படி  ் ச ய்யு ை  ஏ ய் .

 சு . வ பி .ல ட்சு ம ி .
. 
தூ ஙண் ய பி ல  ் பா லி ர ண்டு ம்  வ்தபா ள்வம ல . ் ள்ளி ர வ பி ல 
ஏ ஙண் ய பி ல  பு ட்டி ப்பா ல  ஏ ந்த ணு ம்்பா ன் ! - பூ ங்கி ள ி ய பா ய் 
ஒ ப் ண ன  ் ச ய்யு ம ்  ள்  உ ட்்பா ர்நது  அ ழு ்த ண ழ ப்பா ள்  
அ ப் ன்  ் ழு வ ணு ம பா ம்  ஆ ய் ..!

 வ ள்ளி  மு தது 
. 
எ ன்ன ட்டு ச  ச ி ன்ன து  எ ன்ட ்த பா  வ ம்்பி ழு ககு ம் 
்த ன்   வனபா ட  அ ப் ண ன யு ம்  ்த பா ம்்பா ர்க்பா (து ) - இ ன்ணை ககு 
் பா சு ண ்  ய பி ல  ஐ நூ று  ் ண்வட ன்  அ ட ்த பா ம்மபா ....
தூ ச பா ்  ப  வ ்  சு ம்   ்்தபா ட ர்நது 

 ் ்த ன்ை ல  ் வ பி 
. 
ஆ ன வ ண ர  ச ண்ணட ்  ய ன  ஆ ன ்த கி லணல  ஆ ன பா லு ம்  
வ பா ன வ பி ல  வ்பா ல வ வ  வ நது வ்பா கு ம்  - வ்பா ன க 
் ண ்த க்் லலபா ம்  வ்பா டு ்  கி ை பா ய்  ் ண்ைீ ர்  அ ணு கு ண் (டு )
அ ண ்த த்தபா ங்பா (து )  இ வ்வு கணர ன்  ஆ ம் !

 ஞ பா ல  ர வ பி சச ந்தகி ர ன்  
 . 
் ண்் ட்கு  இ ண ட வ ய  ் வ ன ம பா ்   ் கி ன்ைி ரு ககு ம் 
் ண்ைி ய தது  ் பா ச ி வ்பா ல  ் சசி ்த ம பா ய்  - ் ்  ண்் ள் 
் டு ்  கி ண ல ய பா ய்  பு க் ்  தண்த  ் ன்ைபா ்  ப  ் பா ர்த்தபா ல 
் டு ்  ள வு ம்  ஏ து ல ்  கி ல  ் பா சு  !!

 ் கி ை ி ஸ்டி ன பா  அ ரு ள்   ் மபா ழ ி 
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.  

இதுள்பால ஒளர நவண்பாவில் 
அ்வயடக்கம் ்பாடுவள்த ள்பாட்டியின 
விதி.....  
 
வழக்கம்ள்பால் க�ம் முழுவதும் 
கவிஞரகளின கற்்னைக்கு. மனைதில் 
்ட்ட்்த ்ட்நடனறு ள்பாட்டு 
உ்டயுஙகள் நவணட்�யில்.  
எல்லபாம் கற்்னைக்ளக... 
அது ெ்கச்சு்வயபானைபாலும் ஏறறுக் 
நகபாள்�ப்்டும். உஙகள் மனைம் 
நசபால்வ்்த சரியபானை இலக்கணத்ள்தபாடு 
்கிருஙகள் ள்பாதும். கபாலத்்்த 
கவிஞரகள் ்கயில் ஒப்்்டக்கிளறபாம்...  
.  
என்றும் தமிழு்டன்...  
தமிழமநஞசம் அமின்  
மற்றும் 

தமிழமநஞசம் ஆசிரியர் குழு...      

்தளர்வு்ள் : - ்தனித்்தமிழில் ்தபான 
்பாடல் அ்மயளவணடும் எனற 
கட்டபாயம் இல்்ல.  வபாசித்்தபால் 
புரியும்்டி இயல்்பானை வபார்்தகள�பா, 
அல்லது வட்டபார வழக்குச் நசபாறகள�பா 
்யன்டுத்்தலபாம். ்த்� ்தட்டபாமல், 
புணரச்சி இல்லபாமல், பி்ழயினறி 
எழுதினைபாளல சிறப்பு. 

வவண்போ ்போடடி 
(பயணம்) 6 

 சுவோைஸயமோை ்போடடி..  
 
 மோர்ச் 26 -  ஏப்ைல் 09  வனை....  
.  
 வணக்கம் கவிஞரகள�...  
.  
ந்ரு்ந்த்ககள், மூத்்தவரகள், அறிவிற 
சிற்ந்தவரகள் மத்தியில் ெமக்கு 
எப்ள்பாதும் ஒரு அ்வயடக்கம் 
ள்த்வப்்டுகிறது.  
சரி... விஷயத்திறகு வருளவபாம்...  
 
எ்ந்தநவபாரு கபாவியம் எழுதுவ்தறகு 
முனபும் அ்வயடக்கப் ்பாடல் 
கட்டபாயம் எழு்தளவணடும்.  
 
சரி...  ்தஙகளிடம் ஒரு கபாவியம் எழு்தச் 
நசபால்லி ந்பாறுப்்் ஒப்்்டத்்தபால் 
அ்தறகு அ்வயடக்கம் எப்்டி 
எழுதுவீரகள் ??  
அதில்  எதுள்பானற கற்்னை்ய 
்வப்பீரகள்???   
 

இவ்தபா எ-்பா ்பாடல....  

.  

கற்பனையில் நான்மூழ்கிக்  
     கன்னித் தமிழ்த்தாயின் 
ப்பாற்பதத்னதப் ப்பாறறி 
     புனைவதறகு - நறகவியாய்த்  
பதன்கடலின் முன்னின்று 
       தீட்டுகின்்ற என்்பாட்படா  
வான்்ப்றனவ இல்்ா  
      வைம்.  
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n 
அததுமீைிய குடிவயற்ைம் 
துரத்தகிட மனமிலணல 
வீட்டுககுள் குருவபிககூடு.  
 
n 
உ்தகிர்ந்த மலர்்ள் 
வசமிதது ணவக்கிவைன் 
்பிரிவபின் வலி்ள்.  
 
n 
்்பான்ணைபபூக்ள்  
பூததுச சிரிக்கின்ைன 
்ள்ளிக்பால ்கிணனவு்ள்.  
 
n 
்ணலக்ப்டும் ஒப்ணன 
இருளணடநது வ்பா்கின்ைது 
அந்தகி வபானம்.  
 
n 
மஞசள் பூசசு 
குளிதது அழகு ்பார்க்கிைது 
அந்தகி வபானம்.  
 
n 
்தகிருமைப ்ந்தல 
வபாடிபவ்பானது 
மு்தகிர்்ன்னி மனம்.  
 
n
வீட்டில வபிவஷசம் 
்தீப்ற்ைி எரிந்தன 
்ணழய ்்பாருட்்ள்  
 
n 
மணனவபிணய அடித்தவன் 
வீ்தகியபில ஆர்ப்பாட்டம் 
மிரு்வண்த ்தடுபவ்பாம்.  
 

n 
்பிரிவுத துயர் 
துணைககு வந்தது 
்ண்ைீர்ததுளி  
 
n  
மஞசள் பூசி  
்ீரபாடிச ்சல்கிைபாள்  
மபாணலசசூரியன்  
 
n 
்பாலூட்டி வளர்த்தவள் 
எலவலபாரும் ்பாரபாட்டி 
்்பாண்டபாடு்கிைபார்்ள் 
அன்ணனயர் ்தகினம்.  
 
n 
இரு ்ரங்ள் வ்பார்த்ததும் 
இன்னும் ்்ருக்மபா்கியது 
ஒற்ணையடிப ்பாண்த.  
 
n 
்்பாடுத்த முத்தம் 
்வட்்கிச சிவநது வ்பானது 
அந்தகி வபானம்.  
 
n 
ஊ்ரஙகும் அணம்தகி 
எஙவ் வ்பாய்வபிட்டது 
மின்சபாரம். 
 
n 
மின்சபாரத்தணட 
இயங் ஆரம்்பித்தது 
மனி்த இ்தயம்.  
 
n 
யபாருமிலலபாப ்்பாழுது 
ஓடத ்்தபாடஙகு்கிைது 
்கின்ை ்டி்பாரம்

    |43
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 அகத்ின் அழகு முகத்ில் த்ரியும் என்பது இன்்றய கரல �னி்ரகேிடம் 
ஒவதவரரு ்ரு்த்ிலும் தபரய்ப்பிததுகதகரண்ட இருககின்றது. விலஙகினஙக்ே 
�னி்ரகேிடம் பழக தவட்கப்படும்படி �னி்ரகளு்டய வரழவியல் �ரறி வருகின்றது. 
இ்்ன விவர்த்ிறகரக ்வணடு�ரனரல் நரம் �றுதது்ரககலர்� ்விர, 
உண்�யரக ஆரரய்ந்்ர�ரனரல் இ்்ன �ன்ரர ஏறறுகதகரள்வ்் சிறந்து. 
 
 இவவேவு நரட்கேரக எநத்ந் �ிருகஙகேரக்வர வரழநதுவிட்்டரம். 
இனி வரும் கரலஙகேிலரவது �னி்ரகேரக வரழ முயறசிப்்பரம். �னி்ரகேரக 
வரழவ்்்ய விரும்பவில்்ல எனில் �கரன்கேரக எப்படி �ரறுவது?

 நரம் வரழகின்ற இந் வரழக்க ந�ககரன வரழக்க இல்்ல என்பது ந�ககுத 
த்ரியும். ந�ககரன வரழக்க்ய வரழவ்றகு என்ன வழி என்பதும் ந�ககுத த்ரியும். 
நரம்்ரன் நம்டமு்டய �ன்ிறகு என்தனன்ன்வர கரர்ஙகள் கூறி> நம்்� நர்� 
ஏ�ரறறிகதகரணடு யரர யரரரக்வர வரழநது வருகின்ற்றரம்.

 ்ந்் �கனின் அழகிய உற்வ நம்மு்டய தபற்றரரிட�ிருநது நரம் 
கறறுகதகரள்ேர் கரர்த்ினரல்,,நம்மு்டய பிள்்ேகளுககு அவவுறவி்னக 
கறறுத்ருவ்் �றநதுவிட்்டரம். இறு்ியில் தகரள்ேி ்வப்ப்றகுக கூட பிள்்ே 
வருவ்ில்்ல என்ற நி்லககு இது்வ கரர்ம் என்ப்் ஒரு்பரதும் நரம் 
�றநதுவிடககூடரது.
 
 உடம்தபரடு உயிரி்ட என்ன�ற றன்ன
 �டந்்தயரடு எம்�ி்ட நட்பு (்ிருககுறள் -1122)

என்கின்றரர வள்ளுவர. உடம்பும் உயிரும் இரணடற கலந்து. உடம்பில் உயிர இல்்ல 
என்றரல் அ்்ன சடலம் என்று கூறு்வரம். உயிர இல்லர் உடம்பரல் ஒரு பயனும் 
இல்்ல. உடம்புககும் உயிருககும் உள்ே இத்்கய தநருகக்� க்வனுககும் 
�்னவிககு�ரனது என்று வள்ளுவர குறிப்பிடுகின்றரர. ஆனரல் வள்ளுவர வகுததுக 
கூறிய வரழவிய்ல இன்று நரம் வரழநதுதகரணடிருககி்றர�ர என்றரல் பல ஆயிரம் 
்கள்விகள் ந�ககுள் எழுவ்் நம்�ரல் �றுகக இயலரது. 

 தவேி்ய த்ரியககூடிய புற வரழக்கககு �ட்டு�ின்றி, அன்பு்டய இருவர 
�ட்டும் �ன்ேவில் ்�றதகரள்ளும் அக வரழக்கமு்றககும் இலகக்ம் வகுத் 
ஒ்ர இனம் ்�ிழினம். ஆனரல் இன்்றய �னி் இன்�ர, இந் அக வரழவிய்ல 
அ்னவரும் அறியும் வண்ம் புறத்் விறறுகதகரணடிருப்பது கணடு தநஞசு 
தபரறுககு்ில்்ல.

 

மு்னவர ப. கறபகரர�ன்
M.A.,M.A.,M.A.,M.Phil.,Ph.D.,
்�ிழதது்ற உ்விப்்பரரசிரியர
்சரனர க்ல �றறும் அறிவியல் கல்லூரி ்சலம் - 636003
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 உள்ேம் தபருங்கரயில் 
 ஊனுடம்பு ஆலயம்

என்கின்றரர ்ிருமூலர. இவரு்டய கூறறின்படி, நம்மு்டய உடம்பு்ரன் ஆலயம். 
உடம்பில் உள்ே உள்ே்� ்கரயில். ஆலயம் என்றரல் ஆன்�ர லயம் ஆகும் இடம் 
என்பது தபரருள். லயம் என்ப்றகு லயித்ல், ஒன்றி்்த்ல், கலத்ல் என்பது 
தபரருள். ்கரயில் என்றரல் இ்றவன் குடி தகரள்ேககூடிய இடம் என்று தபரருள். 
ஆன்�ர லயப்பட்ட இடத்ில் �ட்டு்� இ்ற்� குடிதகரள்ளும். இத்்கய இ்ற்� 
குடிதகரள்வ்றகு ஏதுவரக இந் உடம்்ப நரம் ஆலய�ரக பரதுகரககின்்றர�ர 
என்றரல்> இல்்ல என்ப்் உண்�யரன தபருள். 
 
 நம்மு்டய வி்னப் ப்ிவுக்ேத ்ீரப்ப்றகரக ஒரு சிறு பய்்� நம் 
வரழக்க. இந்ப் பய்த்ிறகரன வரகன்� நம் உடல். உடலில் உள்ே ஐம்புலன்க்ே 
நம்மு்டய வரகனத்ின் ஐநது ்்்ரரட்டிகள். ஐநது ்்்ரரட்டிகளும் ஒ்ரபர்்யில் 
இயககினரல் �ட்டு்� வந் இடத்் ்நரககி �ீணடும் வரகனத்ரல் தசல்ல முடியும். 
ஆனரல் ஐநது ்்்ரரட்டிகளும் ஐநது ்ி்சகேில் வரகனத்் இயககும் ்பரது 
வந் இடத்் �றநது முறறிலும் அ்றகு �ரறறரன ்ி்சயில் பய்ிககும் நி்ல 
ஏறபடுகின்றது.   

 எது சரி என்ப்் த்ரியர�ல் ்வறரனவழி்யத ்்ரநத்டுப் பவரக்ேககூட 
�ரறறிவிடலரம். அ்னததும் நன்கு அறிந்வரகளும் ் வறரன வழியில் பய்ிப்ப்்்ய 
ஏறறுககரள்ே இயலவில்்ல. 

 தகரடுப்ப்்விட ்கட்ப்்்ய தபரி்ரக எண்ி யரசகம் தபறறு 
வரழவது வரழவரகரது. புலியரகப் பிறநதும் பூ்னதயன எண்ி்ய வரழவது 
அறிவரரந்வரகளு்டய தசயல் அல்ல. ் கட்ப்றகும் தகரடுப்்றகும் தபரிய 
வித்ியரசம் இல்்ல. ் கட்ப்றகரக நீட்டும் ் க்ய சற்ற �ரறறி நீட்டினர்ல ் பரதும் 
அக்க தகரடுககும் ்கயரக �ரறிவிடும். 

 என்வ பிறருககுக தகரடுககும்படியரன வரழவிய்ல  வரழப் பழகிக 
தகரள்்வரம். அது தபரருேரனரலும் சரி, புகழரனரலும் சரி, வரழும் மு்றயரனரலும் 
சரி. எதுவரக இருந்ரலும் பலருககும் சரன்றரக அ்�யும்படி நம்மு்டய வரழக்க 
மு்ற்ய அ்�ததுகதகரள்வரம். இல்்லதயனில்>

 “தநஞசு தபரறுககு்ில்்ல்ய -இந்
  நி்லதகட்ட �னி்்ர நி்னததுவிட்டரல் 
 அஞசி அஞசி்ய சரவரர - இவர
  அஞசர் தபரருேில்்ல அவனியி்ல
 வஞசிப் ்பய்கதேன்பரர - இந்
  �ரத்ிதலன்பரர அந் குேத்ிதலன்பரர
 துஞசுது முகட்டிதலன்பரர - �ிக
  துயர படுவரரஎண்ி பயப்படுவரர”

என்று �ீணடுத�ரரு பரர்ி நம்�ி்ட்ய வநது நி்னவுபடுததும் நி்லககுத 
்ள்ேப்பட்டுவிடு்வரம் என்ப்் உே�ரற உ்ரநதுதகரள்்வரம்.                             n
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 வ்ககம்
 ்ரஙகள் பன்முகவித்கர. கவிஞர 
எழுத்ரேர. ்பச்சரேர. பரடகர. நடிகர. 
இத்்னயும் சிறப்பரக தசய்து வருகிறீரகள் 
பிர�ிககும் வண்ம் இது எப்படி சரத்ியம்? 

 எ்்ச்தசய்்ரலும் அ்ில் ஒரு அரப் 
ப்ிப்பு உ்ரவுடன் தசய்்லும் கறறுக 
தகரள்ளும் ஆரவமும் அ்றகரன ் யரரிப்பும் 
இருப்ப்ர்ல சரத்ியம் ஆகிறது...

 வரய்ப்புகள்்ரன் ஒரு ப்டப் 
பரேி்ய   உருவரககுகிறது.  அந்வ்கயில் 
எ ன க கு  வ ர ய் ப் ப ே ி த ்  ந ி ல ர மு ற ற ம் , 
கவியுலகப் பூஞ்சர்ல, சந்ி்ரர்யம், 
அமு்சுரபி, த்ன்தசன்்னத ்�ிழசஙகம் 
் ஞ ் ச த  ் � ி ழ ச ங க ம் ,   த ப ர ற ் க ப் 
பரணடியனின் சஙகப்பல்க, ப்டப்பு, 
தசந்�ிழச்சரரல், ்�ிழப்பட்ட்ற, 
சஙகத்�ிழபூஙகர ஸ்ரீகரந்ரரஜரவின்  
நிகழ �ீடியர ்பரன்ற குழு�ஙகளுககும்  
்�ிழதநஞசம் இ்ழுககும் நன்றிகள் பல.

 ்ரஙகள் எழு்ததுவஙகிய மு்ல் 
தபரழுதும் எழுததும் நி் னவில் நிலவுகிற்ர? 
அப்படிதயனில் அ்்ப்பறறி தகரஞசம் 
்�ிழதநஞசம் வரசகரகளுடன் பகிரநது 
தகரள்ளுஙக்ேன். 

 நரன் மு்லில் எழுதத்ரடஙகியது 
நரடகஙகள் ் ரன். அ்ன்பின் ் ரன் கவி்் 
சிறுக்் குறும்படம் ஓவியம் எல்லரம். 
ஆனரல் மு்ல் மு்லில் நரன் எழு்ி இயககி 
நடித் நரடகம் ்்ரல்வியில் முடிந்து. 
அ்ன் பின் கடின உ்ழப்பரல் ்்சிய 
அேவில் விருது தபறும் அேவுககு ப்டகக 
முடிந்்றகுககரர்ம் அந் மு்ல் 
்்ரல்வி்ய... அ்ில் கறறுகதகரணட 
பரடம் என்்ன புடம்்பரட்டது

 இ ன் று ம்  ந ண ப ர க ள்  அ ் ் ச் 
தசரல்லி  ்கலி தசய்வரரகள்.  இன்று 
குறும்படததுககரக �ரநிலவிருதும் ்்சிய 
அேவில் விருதும் நரடகத்ிறகரக ்்சிய 
அேவில் விருதும் வரஙகிய்றகுககரர்ம் 
மு்லில் தபறற ்்ரல்வி்ய....

 கவிச்சிகரம் அந் பட்டத்ிற்க 
உரிய உயரத்ில் உலரவரும் ்ரஙகள் 
இதுவ்ர ப்டத் ப்டப்புகேில் 
்ஙக்ே்ய பிர�ிகக ்வத் ப்டப்பு 
எது? 

 எ ன் னு ் ட ய  ஒ ரு  ச ி று க ் ் 
கீரககரரம்�ர.  அ்் நரன்  முகநூலில் 
எழு ி் தவேியிட்ட 30 நி�ிடத ி்ல் அ்் 
ஒருவர யூதடியூபில் தவேியிட்டரர ்ன் 
குரலில். என் தபயர தசரல்லர�்ல... அ்றகு 
பரர்வயரேரகள் லட்சததுககு்�ல். 
ஆனரல் பலர அந்ப்ப ி்வில் வநது இது 
என்னு்டய  சிறுக்் என்று ப ி்விட்டரரகள் 
கணடனமும் த்ரிவித்ரரகள். தபயர 
தசரல்லர்�ககு. பின் அவர ப்ிநது 
தபயருடன் தவேியிட்டரர. அந்கக்் 
வரட்சரப்பில் ஆயிரகக்ககரனவரகேரல் 
பகிரப்பட்டு  பின் எனக்க வந்து சிரிப்்பத 
்ந்து. இன்னும் பல எனது ப்டப்புகள் 
என் தபயரில்லர�ல் வரட்சரப்புகேில் உலர 
வருகின்றன.

 ்ரஙகள் சிறுக்்கள் ஏரரே�ரக 
எழு்ி வருகிறீரகள். த்ரணணூறுககுப் 
பின் சிறுக்்க்ே வரசகரகள் அவவேவரக 
படிப்ப ி்ல்்ல என்தறரரு கருதது நிலவுகிறது 
இது உண்�்ரனர? அப்படி இருககும் 
பட்சம் அ்றகரன கரர்ம் என்று எ்் 
தசரல்வீரகள்?

்ணடபபு இலக்கியவபிழபா நூல ்வளியீட்டு 
்தருைம்
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 ஆம் அப்படி ஒரு கரலம் இருந்து 
உண்�்ரன். ஆனரல் முகநூலில் சிறு 
க ் ் க ள்   வ ந ் ப ி ன்  ந ி ் ல ் �  � ர ற ி 
வருகின்றது

 ச ி று க ் ் க ள்  எ ல் ல ர ம்  6  -  7 
பககஙகளுககுப் தபரிய்ரக இருந்தும் 
அ்்ப் படிககும் ஆரவம் கு்றந்்றகு 
ஒரு கரர்ம். இப்்பரது அ்ிக பட்ச�ரக 
3 - 4 ககுள் சிறுக்்கள் வநது தபரிய 
வர்வறப்்பப் தபறறுள்ேன. இப்தபரழுது 
நூல்கேரக தவேிவரும்்பரதும் வரஙகிப் 
படிககத த்ரடஙகியுள்ேனர. முகநூலில் 
த ப ரு ம்  வ ர ் வ ற ் ப  ச ி று க ் ் க ள் 
தபறுகின்றன. இன்று பலர சிறுக்்கள் 
எழு்தத்ரடஙகியுள்ேனர. 

 ஒரு சிறுக்்ககரன கரு எஙகும் 
கி்டககலரம். அப்படி கி்டககும் பட்சம் 
ஒரு ஆரம்ப எழுத்ரேன். சம்பவத்் 
்வத்்ர. கரட்சி்ய ்வத்்ர கரு்வ 
உருவரகக எேிய வழி என்று ஏதும் 
உள்ே்ர? 

 எ்்கக்்யரககலரம் என்ப்் 
அனுபவத்ின் அடிப்ப்டயில் ்ரன் 
கறறுகதகரள்ே இயலும். �றறவரகேின் 
க்்க்ேப் படிதது அவரகள் எப்படிக 
்கயரளுகின்றரரகள் என்று த்ரிநதுக 
தகரள்வதும் ்ன் சுறறுப்புறத்் உறறு 
்நரககலும் ஒரு எழுத்ரேன் ச ிறந் 
எழுத்ரேன் ஆவ்றகரன வழி

 பன்முகவித்கரரகிய நீஙகள். எ ி்ல் 
தவறறியின் இலக்க நிர்யிதது பய ி்க 
கிறீரகள்? 

 தவறறி்்ரல்விகளுககு அப்பரல் 
ப்டத்ல் �றறும் இன்்றய நிகழ்வ 
ஆவ்ப்படுத்ல்  என்ற என் இலக்கத 
்ரன் ்நரககிப் பய்ிககி்றன். அது 
தவறறி ்்ரல்வி என்பது கரலத்ின் 
்ககேில்்ரன் உள்ேது. கரலஙக்ேத 
்ரணடி நி்லப்ப்ில்்ரன் ஒரு ப்டப்பு 
தவறறி அ்டகின்றது. நம் கட்� 
பய்ித்்ல...

்்தன்்சன்ணன மக்ள் ்ல அைக்ட்டணள வபிழபாவமணடயபில ்வபிகவ்பா ஆரூர் 
்தமிழ்்பாடன் அவர்்வளபாடு ்வபிசசி்ரம் அமு்தன்
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 ்�்டயில் கம்பீர�ரன குர்லரடு 
உலரவருவ்்க கணடு நரன் பலமு்ற 
வியநதுள்்ேன். அது எல்்லரருககும் 
சரத்ிய�ில்்ல. ் ஙகளுககு அந் பரகயம் 
எப்படி?

 குரல் என்பது இயற்க தகரடுத் 
வரம். ஆனரல் அ்்ப் பயன்படுததுவது 
பயிறசியில் உள்ேது ஏறற இறககஙகள் 
த�ரழி உச்சரிப்பு  ந்கச்சு்வ உ்ரவு 
்பரன்ற்வ நம் பயிறசியினரல் வருப்வ... 
அது எனககுககி்டத் நல்வர�ரக்வ 
கருதுகி் றன்
 
 முகநூலில் உலரவரும் பல்லரயிரக 
க்ககரன ப்டப்பரேிகேில் ்ரஙகளும் 
ஒருவர. முகநூல் �ககள் வரழ்வ ்�ம் 
படுததுகிற்ர? சீரழிககிற்ர? ஒரு நடுவரின் 
்ீரப்புநி் லயில் ்ஙகேின் கருதது என்ன?

 எல்லர அறிவியல் கணடுப்பிடிப்பு 
களும் நல்லவர கரஙகேில் கி்டககும் 
்பரது சமு்ரயத்் ்�ம்படுததுகிறது. 
வீ்ரகேின் கரஙகேில் கி்டககும்்பரது 
சீரழிககின்றது. இன்று முகநூல் இல்்ல 
என்றரல் என்்ன யரர என்்ற த்ரிந 

்வபிபவ்ரரசு ணவரமுததுவவபாடு ்வபிசசி்ரம்

்வபியுல்ப பூஞவசபாணல ்பான்்பாம் 
ஆண்டு வபிழபா வமணடயபில ்வபிகவ்பா 
துணர வசந்தரபாசன் ்தமிழ்்்ஞசம் 
ஆசிரியர் அமின் ஆ்கிவயபாருடன் 
்வபிசசி்ரம் அமு்தன்

்தஞணசத ்தமிழ்மன்ை இரண்டபாமபாண்டு 
வபிழபா வமணடயபில
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்ிருககரது பலருககு. பல கவிஞரகள் 
முகநூலினரல் வேரந்வரக்ே... இன்று 
பலப்டப்பரேிக்ே உலக அேவில் 
அறியச்தசய்வது முகநூ்ல

 இலககியம் �ககளுககரனது அ்ில் 
�ரறறுக கருத்ில்்ல. ஆனரலும் இது 
்்்வயில்்ல என்று எ்்யரவது 
தசரல்வீரகேர?

 அ்ில் எந் சந்்கமும் இல்்ல. 
இலககியம் என்றும் �ககளுககரன்். 
இது சிறந் ப்டப்பு இது குப்்ப என்று 
முடிவு தசய்ய யரருககும் உரி்� இல்்ல. 
அ்்க கரலம் பரரததுகதகரள்ளும்

 குழு�ஙகள் ்ரும் விருதுக்ேப் 
பறறிய ்ஙகள் அபிப்ரரயம்? 

 அறிமுக நி்லயில் உள்ே கவிஞர 
களுககு குழு�ஙகள் ் ரும் விருதுகள் ஊககத 
் ் த ் ரு ம் .   ப ர ர ர ட் டு க க ர க த ் ர ் ன 
பலர ஏஙகிக கிடககின்றனர. அ்ன் பின் 
அவரகள் ஆரவமுடன் எழு்த த்ரடஙகு 

வரரகள்.  வேரச்சி தபறுவரரகள். என்வ 
குழு�ஙகள் ்ரும் விருதுகள் ்்்வ ்ரன்

 ்ரஙகள் இதுவ்ர தவேியிட்ட 
நூல்கேின் பட்டியல்?

 தவேியிடப்பட்ட நூல்கள்.  

1. கீரககரரம்�ர
2. கருப்பு
3. தசல்லரயி
4. குட்டச்சி 
5. பச்ச்ச்ல 
6. தபரன்னுத்ரயி
7. அப்பத்ரவும் ஆன் ட்ரரயிடு ்பரனும்.

 இவறறில் தபரும்பரன்்� படிதது 
ரசிப்புககும் பரரரட்டுககும் உள்ேரன நூல் 
எது?

 எல்லர நூல்களு்� பரரரட்டப் 
படுகின்றன

 புத்க தவேியீட்டு மூலம் ்ரஙகள் 

வமணடவபிருது வபிழபாவபில ்வபிசசி்ரம் அமு்தன் வபிருது்்ற்ை ்தருைம்
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ஆவ்ப்படுத ி் இருககின்றது. முகநூலில் 
வரும் ப்டப்புகள் ஒருவி் த ி்ல் �ின்னல் 
்பரன்று பேிச்சிட்டரலும் ஆவ்�ரகரது. 
அது்வ ்�ிழதநஞசம் ்பரன்ற இ்ழகேில் 
வரும்்பரது சிறந  ்ஆவ்�ரககப்படுகின்றது. 
அ்றகரகப் ப்டப்பரேிகள் அ்னவரும் 
நன்றி தசலுத  ்் வணடும்.                                  n

சந்ித்து �கிழவர அல்லது ...?

 புத்கதவேியீட்டின் மூலம் �ன ி்றகு 
�கிழவு ப்டப்பரேியரய். ்ரன் தபறற 
குழந்்்யக கரணும் �கிழவு

 நூல் தவேியிடுபவரகளுககு ்ரஙகள் 
கூறும் அறிவுறுத்ல் யரது?

 நூ ல்  த வ ே ி யீ ட் ட ர ே ர க ளு க கு 
நல்ல ப்ிப்பகம் பரரததுதவேியிடுஙகள். 
எடுத் எடுப்பில் லரபம் வரும் என்று 
எ்ிரபரரககர்ீரகள். நல்ல வி�ரச்சகேிடம் 
தகரடுதது வி�ரசனத்்ப் ப்ிவிடுஙகள்.

 ்�ிழதநஞசம் இ்ழபறறிய ்ஙகள் 
கண்்ரட்டம்?

 ஒவதவரரு ப்டப்பரேிககும் ்�ிழ 
தநஞசம் ஒரு வரப்பிரசர்ம். நல்ல ்ர�ரன 
ப்டப்புக்ே உலக அேவில் எடுததுதசல்லும் 
ஓர அரிய ஊடகம் ்�ிழதநஞசம். குழு�ஙகள் 
அேவில் எழு்ிகதகரணடிருந் பலரின் 
ப்டப்புக்ே உலகத ி்ல் ்�ிழும் ்�ிழரும் 
இருககு�ிடத�ல்லரம் தகரணடு்சரககும் 
்�ிழதநஞசத்ின் ப்ி �கத்ரனது. 
அது �ட்டு�ல்ல பல விருதுக்ேயும் 
வழஙகி ப்டப்பரேிகளுககுப் தபரு்� 
்சரககிறது.  பலரு்டய ப்டப்புக்ே 
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்்பான்மைி்தபாசனுடன் ்வபிசசி்ரம்
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என்னபா ்ருப்சபாமி?
   எம்வமல ்வறுபபுசபாமி?
்சபான்னபா ்தகிருத்தகிபவ்ன்
   வ்தபாள்்்பாடு்ீ; - உன்ணனக
குடிசபாமி யபாய்க்்பாண்வடன்;
   கும்்பிட்டு ்கின்வடன்;
வபிடியணலக ்பாட்டு
   வபிணரநது!     (1)

ஆடு்வட்ட ஆ்வபிலவல;
   வ்பாழி்வட்டக கூடவபிலவல;
மபாடு்வட்டக ண்யபில
   Moneyயபிலவல; - ்பாடு்ட்டு
ஒத்தஎலு மிசணச
   உனக்பா் வபாங்கியபாநவ்தன்
்்த்தபா(ய்);என் வவண்டு்தணலக
   வ்ள்!     (2)

வம்்பா் ஏசவலவல;
   வக்ணையபாப் வ்சவலவல;
அம்்பானி ஆ்ணுன்ை
   ஆணசயபிலவல; - ்்தம்்பா்பான்
்பாலு சனததுககு
   ்லலது வ்பாய்ச்சய்ய
ஏலும் வண்யபி்லணன
   ஏதது!     (3)

்பான்்ரபாம்் ்லலவன்;
   ்பா்யம் உள்ளவன்;
மபாண்பு மிகுந்த்லல 
   மபாைவன்; - சபாண்புள்ணள
ஆனபாலும் ஆண்புள்ணள;
   ஆக்பாவ்த வீண்புள்ணள;
்பானபாள வவண்டியண்த
   ்லகு!     (4)

ஆ்சலலபாம் வவைபாம்
   அைிணவத்தபா; ண்்்ணையக
்பா்சலலபாம் வவைபாம்
   ்னிணவத்தபா; - ்பான்்சலலபாக
்பாசபாகும் முன்னபாவல
   ்்ௌரவம்்தபா; ்க்தர்ககுத
்தபாசபா!்பான் வ்ட்டண்தத
   ்தபா!      (5)

்பாசபாவபில வவணலயபா
   ்பாஙவ்ட்வடன்? ஸ்ரீ்தம
வசஷபாதரி ஸ்கூலிலபா
   வஷர்வ்ட்வடன்? - ரபாசபாவபா
ஊரபாள ணவயபின்னபா
   ஊணளயபிட்வடன்? ஸ்பீச்தமிழ்ச
சீரபாள ணவயவ்த
   வசஃப!     (6)

மபாணலயபிவல சபாப்பிட
   மட்டனபா ்பான்வ்ட்வடன்?
்பாணலயபிவல சபாப்பிட
   ்ஞசி்்பாடு; - வவலயபிவல
்கிலலி்பான் ஆனபாலும்
   Cashவநது வசரலிவய;
்பிலலிசூன்யம் வசச்தபாரப
   வ்?      (7)

வபானவம கூணரயபா
   மண்ணுலகு உன்வீடபா
ஆனவன்்ீ; என்னபாவல
   ஆகுமபா? - ்பானுவம
்தங்ஒரு மபாளிண்
   ்தபாஇன்னபா ்பாஙவ்ட்வடன்?
்தங்(க) குடிணச்யபான்னு
   ்தபா!      (8)

்ண்ணுவல ்பாம்மனும்
   ்பாய்வவைபாம்; ்வட்டுண்ட
புண்ணுவல அன்புமலர்
   பூக்ட்டும்; - ்ண்புவல
உசசத்தகில என்ணனணவ;
   ஊரணவயபில முன்வனணவ;
வசசபா்ீ வபாண்சூட
  ணவ!      (9)

அஞசிலிட்டர் வ்பா்தபாவ்த
   அம்்து லிட்டவரனும்
்்பாஞசிக ்்பாடுக்க
   குரு்தகியத்தபா; - ்்ஞசலபாய்
ரபா்வலலபாம் தூங்பாமல
   ரபா்ம் ்டிக்கிைபாள்
்பாவம் ்்பாசுப்்ண்ைப
   ்பா!      (10)
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்சபாற்்ம் அைிஞசதுகவ்
   ‘வஷபா’்பாட்டும் ்்ஞசிது
முற்றும் அைிஞசிருந்தபா
   ‘மூவபி’்பாட்டும்; - ்வற்ைபா்
ணவயண்த; உன்்பின்
   வரவணழ; வீண்வபிைகு
்மய்யபிண்த வீணையபாய்
   மீட்டு!     (11)

அடசபாமி! ்பா்னபாரு
   ஆசபாமி; ்ீயும்
மடசபாமி இலவல;மபா
   சபாமி; - ்கிடநதுழலும்
்பானுன்வசய் இலணலயபா?
   ்பா்தகியத்தப ்பிள்ணளயபா?
வபானளவு வந்்தன்ணன
   வபாழ்தது!     (12)

குலசபாமி! ்ீ்யன்
   குருசபாமி; ்ீ்தபான்
‘்தல’சபாமி; ்பானுன் ்தபாள்
   சபாமி; - ்லசபாமி
்பாததுட்வடன் ்ீ்தபான்
   Powerசபாமி; உன்ண்யபில
வசததுட்வடன் என்ணனயபாககு
   வஷக!     (13)

்ன்ைி மைவபா்த
   ்்ஞசம்்தபா; முன்வனை
இன்ைி அணமயபா்த
   எண்ைம்்தபா; - குன்ைின்வமல
்வள்ளி்கிலபா ஆக்்ன்ணன
   வபிட்டிலபாய் ஆக்பாவ்த;
உள்ளிருநது ்தபாஉள்
   ஒளி!     (14)

வம்தண்த என்வனபாட
   வமனியபாககு; மற்ைவர்
்தபா்தண்தத ்தீர்ககும்
   ்தடபா்மபாககு; - ஆ்த்தகில
அன்ண் ்வண்தசசிவபிடு;
   ஆணச ்்பாண்தசசிவபிடு;
துன்்ந துணடசசிவபிட்டபா
   தூள்!     (15)

முன்்பின் ்்தபாழு்தைிவயன்;
   மூக்பால அழு்தைிவயன்;
உன்வ்பால ்ண்ணய
   உழு்தைிவயன்; - என்னளவபில
வபாய்வந்த ்சபாலலபால
   வழுதது்கிவைன்; ்்ஞசுரு்கி
ஏய் ்ருப்பா! ஏ்தபாவ(து)
   ஈ!      (16)

என்ன வறுணமயபிது?
   ஏ்பா எருணமயபிது?
என்ணன ்தகினம்்பாத(து)
   இளிக்கிைது; - என்வ்பாவல
்பாலு்பாள் வ்தய்நது்பார்;
   ்லகூர்நது வபாழ்நது்பார்;
ஏலுமபா உன்னபால?
   எழு!      (17)

்ரட்ணடக குழல Gun னும்
   Race bike கும் ்பான்்தபாவரன்;
்கிட்டவபா! use ்ண்ைக
   ்கிளபாஸ்எடுபவ்ன்; - ்ட்டணனத
்தட்டினபா குண்டுவபிழும்
   ்தற்்பாலப வ்பார்முணை;
்வட்டருவபா ்வண்குதுணர
   Waste!     (18)

பூசசபாண்டி யபாடபா்ீ?
   பூ்ம்்க ்பாடபா்ீ?
ஏசவசன்டபா வபாஙகுை்ீ
   எங்கிட்வட? - ்பாசசல
புலிவபால ்ைக்பாப
   ்்பாடலங்பா மீணச
எலிவபால ்ைக்பா
   எடு!      (19)

தூக்கியபா ்ட்டுவவ
   தூைபாந ்்தபாணட்்தரிய?
ஜபாக்கிரண்த வ்பாட்டுகவ்பா
   சட்ணடணய; - ்பாக்ைவன்
்பாட்டபான்்பான் ்பாததுகவ்பா;
   ்ள்வன்்பான் மபாத்தகிகவ்பா;
கூட்டபாளி யபாச்சபாலவைன்
   ்்பாள்!     (20)
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1. 40 வயசுககு அப்புறம், அ்ிக�ர 
படிச்சிருந்ரலும், கு்றவர 
படிச்சிருந்ரலும் ஒணணு ்ரன்... 
 
(கு்றவர படிச்சவஙக தபரும்பரலும் 
மு்லரேியர இருப்பரஙக, அ்ிக�ரவும் 
சம்பர்ிப்பரஙக). 
 
2. 50 வயசுககு அப்புறம், அழகர 
இருந்ரலும், அசிஙக�ர இருந்ரலும், 
தவள்்ேயர இருந்ரலும், கருப்பர 
இருந்ரலும் ஒணணு ்ரன். 
 
(எவவேவு அழகர இருந்ரலும், இந் 
வயசில், முகத்ில் சுருககஙகள், கரும் 
புள்ேிகள் வநதுரும்). 
 
3. 60 வயசுககு அப்புறம், ்�ல்ிகரரி, 
கீழ்ிகரரி எல்லரரும் ஒணணு ்ரன். 
 
(ரிட்டயர ஆனப்புறம், எல்லரர நி்லயும் 
ஒணணு ்ரன்). 
 
4. 70 வயசுககு அப்புறம், தபரிய வீ்டர, 
குட்டி வீ்டர எல்லரம்  ஒணணு ்ரன் 
 
(மூட்டு வலி, ்ள்ேர்�, நடகக முடியர 
நி்ல எல்லர்� வநதுரும். தகரஞச 
இடத்ில் �ட்டு்� புழஙக முடியும்). 
 
5. 80 வயசுககு அப்புறம், ப்ம் 
இருந்ரலும் ப்ம் இல்லன்னரலும் 
எல்லர்� ஒணணு ்ரன். 
 
(அ்ிக�ர தசலவழிகக முடியரது, 
்்்வகளும் கு்றஞசிரும், ஆ்சகளும் 
கு்றஞசிருககும்). 
 

6. 90 வயசுககு அப்புறம், ஆ்்ர, 
தபண்்ர எல்லரரும் ஒணணு ்ரன் 
 
(ஆணுககு உரிய ்ன்்�களும், 
தபணணுககு உரிய ்ன்்�களும்.. 
எல்லர்� �ஙகி ்பரயிருககும்). 
 
7. 100 வயசுககு அப்புறம், படுதது 
இருந்ரலும், நடநதுட்டு இருந்ரலும் 
எல்லரம் ஒணணு ்ரன். 
 
(நடகக முடிஞசர கூட, தசய்யுறதுககு எந் 
்வ்லயு்� இருககரது). 
 
அ்னரல வரழக்க்ய ஈசியர 
எடுததுககு்வரம்.. 
என்ன இருக்கர, அதுககரக 
சந்்ரஷப்பட கததுககு்வரம், இல்லர்் 
நி்னச்சு வருத்ப்படுற் விட்டு 
விடு்வரம். 
 
�னி் வரழவில் நரறபது வயதுககுள் 
நரம் என்ன �ர்ிரியரன வரழக்க்ய 
வரழப்்பரகி்றரம் என்பது முடிவு 
தசய்யப்பட்டு விடுகிறது...                     n

 - ்ஷக, ஒஸனி
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சில்லனே காசில்  
சிதேிக கி்டககிேது 
வீதி ஓவபியனின் 
தூரினகத் த்டஙகள்

வநல்னலை ்க. ்�ோமசுநதைி
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தித்ரதாம் தித்ரதாம் 

தமிழமஙனக!

************************************

்வபித்தகில்ம் 

்வற்ைிபவ்்ரபாளி, 

்தகிருககுவணள.

************************************

்தகிதவ்தபாம் ்தகிதவ்தபாம் ்தமிழ்மஙண்

     ்தகிணச்ளில ்பாயும் ்தமிழ்க்ஙண்!

்தகிதவ்தபாம் ்த்தவ்தபாம் மலர்ச்சஙண்

     ்தபாவபி யபாடு் பு்ழ்்ஙண்!

மயபிலும் மபானும் அணசவு்ளில

     மடவபார் அன்னம் அடவு்ளில!

ஒயபிலும் ்யபிலும் உன்வபிழியபில

    ஒளிரும் அைிமைி உன்்னழிலில!

அழகுத வ்தரின் ஊர்வலம்்ீ

     ஆ்பா  யத்தகின் ்பார்மணழ்ீ!

்ழகும் ்தமிழின் ்ண்ைிணச ்ீ

     ்பாணவ  யபாடிடும் ்்தபாலலிணச்ீ!

வபானில மின்னும் வ்தபாரைவம

     வடிவபில சிைந்த ஆரைஙவ்!

்பாைில ம்கிழ்வர்  உன்்டவம

     ்பாலம் ்வலலும் உன்்தடவம!

வபாழி வ்தபாழி ்ீவபாழி

     வபாழ்த்தகிப ்்ய்யும் பூமபாரி!

வபாழி வ்தபாழி ்ீவபாழி

     வளர்ககும் பு்ழில வ்ரபாழி! - ் வீ்ரபாழி!

உள்்ளத்னத உருககும் காதல் 

்ண்்ள் வ்சிடும் 
்பா்தல ்மபாழி்ள்  !

்ண்டு ்ரு்கிவனன் 
்பாயம் உரு்கிவனன்  !

இ்தயத்தகில புகுநவ்த 
இனிணம ்தந்தது!

ம்தமும் ்்பாண்டது 
மனமும் இஙவ்!

சிநண்தயபில ்ீயும் 
சித்தகிரமபாய்!

வநது அமர்ந்தபாவய 
வபானவபிலலின் வண்ைமபாய்!

 ஜனனிகுமார்

சகதி
்தத்தகி ்தவழும் குழநண்தயபாய்

எழுதண்த  ரசிதது

கு்தகிதது ம்கிழும் சிறுமியபாய்

வபார்தண்த அரஙவ்ற்ைி

்பாைி வ்பாணும் மஙண்்யன

அசசிடும் ்தபாணள நு்ர்நது

வளர்ந்த குமரியபாய்

்வபிண்த ்ணடதது

புதுக்வபிண்தயபாய்

புதுணம  ்ண்ட 

சக்தகி அவள்....

 புவனாபாபு
 ்பாண்
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 சின்னஞசிறு வய்ில் �்ழத 
தூறல்கேில் ந்னவத்ன்றரல் எனககு 
�ிகவும் பிடிககும். அம்�ர ்ிட்டுவரரகள். 
்்லது்டதது ஆ்ரவும் ்ருவரரகள். 
இன்று ்ஹககூ தூறல்கேில் ந்னய 
விட்டிருககிறரர ஈழத்�ிழ நணபர கவிஞர 
ஐயம்பிள்்ே துஷயந்ன்.

 முகநூல் குழு�ஙகள் மூலம் கவி்் 
எழு் மு்னந் நணபர இன்று, சஞசி்க 
கேிலும் எழு்ித ்ன்்ன கவிஞதரன 
அ்டயரேப்படுத்ி வருகிறரர. அவரது 
ஆறற்ல ் �ிழதநஞசம் இ்ழும் ஆ்ரிதது 
்ே�்�ததுத ்ந்ிருககிறது.

 ்ன்னரல் முகநூல் குழு�ஙகேில் 
எழு்ி சரன்று தபறற முத்ி்ரக கவி்் 
க்ேத த்ரகுதது ்ஹககூ தூறல்கள் 
எனப் தபயரிட்டு ் னது மு்ல் குழந்்்ய 
்�ிழுலகிறகு அறிமுகப்படுத்ியுள்ேரர. 
மு்ல் நூதலன்றரலும் தபருஙகவிஞரகள் 
்பரல நூலின் முகப்பில் சிறகுததூரி்கயரல் 
எழு் முறபட்டிருககிறரர ஆயிரம் சிந்்ன 
களுடன். சிறப்பரக அ்�ந்ிருககிறது 
அட்்டப் படம்.

 கர்ல் கவி்்கே �ட்டு்� எழு்ிக 
தகரணடிருந் கவிஞருககு ்ஹககூவும் 
வேம் ்சரககிறது. எணணுகின்ற யரவும் 
இயல்பரய், எண்ியபடி்ய கவி்் 
ய ர க ி க  க ர ட் ச ி த  ் ரு க ி ற து .  இ து ் வ 
கவிஞ்ர பலப்படுததுகிறது, வேப்படுதது 
கிறது.

 ஆயிரந்ரன் சரன்றி்ழகளும், 
விருதுகளும் தபறறிருந்ரலும், இந் 
மு்ல் நூல் ் ருவ்ி்ல்ய அவர அ்ிக�ரக 
�கிழந்ிருககககூடும். கரர்ம் ்�ிழ 
இலககிய உலகில் ்ன்தபயரச்தசரல்லத 
்டம் ப்ித்ிருககிறரர. 

 கவ ிஞர ின் தபரறுப்பு்ர்வ 
்பரறறர�லிருகக முடியரது.

 விழுதுகள் கி் ே பரப்பும் உயிர 
நி் ல்யக கர் நீஙகேில்்ல்ய என 
கணகேில் நீரககசிய  இநநூ்ல ்னது 
்ந்்ககுச் ச�ரப்பித ி்ருககிறரர. என்னிலும் 
இப்படியரன இயல்புநி் ல்ய அனுபவித 

ி்ருககி் றன்.

 ்்டி எழு்ிய கவி்்க்ே 
்்டல் க்ல இலககிய அ்�ப்பு தவேி 
யிட்டிருப்பது சிறப்பு. இப்படியரனவர 
க ் ே  வ ே ர க க  இ ன் னு ம்  ந ி ் ற ய 
தசய்ய்வணடுத�ன வரழததுகி்றன்

நூல் மதிப்புனை

நூலபாசிரியர் : ஐ.துஷயந்தன்
வண் :  ணைககூ 
்க்ங்ள் : 116
வபிணல :  350 ரூ்பாய் இலஙண்
நூல ்்தகிப்பாளர் : வ்தடல

்்தபாடர்பு்ளுககு : 0772141527
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 ்ஹககூ தவனும் தபரும் ஊற்ற, 
உ்ர ் வத் நட்புகளுககு நன்றி தசரல்ல 
�றககவில்்ல.

 ்�லும் ஊககப்படுத்ி, தசதுககியும், 
சிறப்பிதது வரழத்ியும்வரும் ்்ரழ்� 
கேயும் �றககவில்்ல. இந் உயரந் 
ப ண ப ர ட் ் ட  � ் ி க க ி ் ற ன் .  ந ர னு ம் 
வரழததுகி்றன்.

 ஈ ழ த து  ் � ி ழ ர க ே ி ன்  ் � ி ழ 
உ்ரவுககு ஈடு இ்் ஏது�ில்்ல. 
அவரகேின் ்�ிழ�ீ்ரன கர்்லப் 
்பரறறர�ல் இருநதுவிட முடியரது. ஈழ 
�ண்ின் சிறப்்ப நரன் அ்ிக�ரக்வ 
அறிந்ிருககி்றன். அவரகேில் நரன் 
அ்ீ் அன்்பயும் தசரரிபவனரக அ்ிக 
நட்புக்ேப் தபறறிருககி்றன்.

 ஈழத ்�ிழி் ழில் ப ி்யரறறிய அனு 
பவமும், அந  ் �ண ி்ல் வரழந்க கரலங 
க்ேயும் என்னரல் �றந ி்ட முடியரது.

 க வ ி ஞ ரு ம்  ் ர ன் க ண ட  க ர ட் ச ி , 
்னது சூழல் நி்ல்ய படம்பிடிததுக 
கரட்டுகிறரர. ஆழப்ப்ிந் நி்னவுக்ேச் 
சிந்்னயில் உருவரன உத்ிகளுடன் 
வரழவியல் கருததுக்ே ஏரரே�ரகக 
கரட்சிப்படுத்ியிருககிறரர.

சுவ்�ோட்டிப் படம
்்தரியோ்தபடி இருக்கிறது
முைத்தில் சோணம

 தபரறுப்பறறத்ன்்�யில் வரழும் 
�னி்ரகேின் முகத்ில் சர்த்் 
அள்ேி  வீசுகிறரர.

அழுகின்ற குழநக்த
அழைோய் இருக்கிறது
........... ......

 உண்�்ர்ன... அந் அேவுககு 
ஓவியரின் ்கவண்த்ில் வ்ரந் 
ஓவியம அழைோய் இருககிறது. சிறப்பு 
்ர்ன...

கு்ளத்து நீர்
குகறநது வருகிறது
கூடிவரும பக்்தர்ைள்

நீ�ருநதும குருவி
நிகலமைோறித் ்்தரிகிறது
மைதுக் ைணைள்

நிறம மைோறும பச்சோநதி
நிகலமைோறி நிற்கிறது
மைனி்த குணம

்வட்டிய மை�ம
்வறுகமையோய நிற்கிறது
கூடிழந்த குருவி

 இப்படி தகரட்டும் �்ழயரய் 
தூறல்கள் மூலம் நம்்� ஈரககும் கவிஞர 
ஐ.துஷயந்ன் இன்னும் பல நூல்க்ேத 
்�ிழுலகிறகுத்நது சிகரம்த்ரட வரழதது 
கி்றன்.

்�ிழதநஞசம் அ�ின்
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 ப ர ட் டி  இ ட் லி க க ் ட ன் ன ர 
சுததுப் பட்டு கிரர�ஙகேில் எல்லரம் 
்ப�ஸ. தும்்பப்பூ கலர ில் இலவம் 
பஞசு�ர்ரி ஸடரர ஓட்டலில்கூட இந் 
�ர்ரி இட்லி கி்டககரதுன்னு  ஊ்ர 
்பசும். இத்்னககும் இரணடுவ்க 
சட்னி்யரடு ஒரு சரம்பரரும் உளுந்ில் 
தசய்் இட்லி தபரடியும் ்சரத்் ஒரு 
இட்லி இரணடு ரூபரய்்ரன் அ்னரல் 
கூ ட் ட ம்  அ ் ல ் � ர து ம்  க ர ் ல ய ி ல் 
அஞசு �்ிககு அடுப்பு பத்்வதது 
பதது�்ிக்க க்ட்ய சரத்ிவிடும் 
பரட்டி... பரவம் பரட்டி  உ்விககூட 
யர்ரயும் ்வததுக தகரள்ேவில்்ல 
அ்்யும் பரட்டி விரும்பவில்்ல எல்லர்� 
்ன் ்கப் பககுவத்ில் இருகக ்வணடும் 
என்ற பிடிவர்ம்,

 ்நதது கர்லயில பரட்டி க்ட 
்ிறககும் முன்்ப பககதது கிரர�த்ி 
லிருநது நரட்டர்� வந்ரர 

 ‘‘என்ன பரட்டியம்�ர தசௌககிய�ர’’

 ‘‘ம்... இருக்கப்பர என்ன இவவளு 
தவள்ேனம்�ர வந்ிருக்க ்ம்பி’’

 ‘‘அது ஒன்னு�ில்ல பரட்டி நம்� 
நரகூரரன் இல்ல அவன் தபரணடரட்டி 
இறநதுப்்பரச்சு அ்ரன் ஒரு நூறு இட்லி 

்வணும் வரஙகிட்டு ் பரகலரமுன்னு வந்்ன்’’

 ‘‘அடடர அந் லட்சு�ியர அவ நல்ல 
தபரண்ரச்்ச... ஏன் என்ன பன்னிச்சி 
இ ர ண டு  பு ள் ே ங க ே  அ ன ர ் ் ய ர 
விட்டுட்டு ்பரய்டர்ே சணடரேி’’

 ‘‘என்ன பரட்டி தசய்றது இரணடு 
வரர�ர ஒ்ர கரய்ச்சல் சேி இரு�ல் 
அவனும் ஆஸபத்ிரிகதகல்லரம் கூட்டிட்டு 
அ்லந்ரன் க்டசில இப்படி ஆச்சு நம்� 
்கயில் என்ன இருககு பரட்டி நீஙக ஆக 
்வணடிய்் பரருஙக இந் பரத்ிரததுல 
ஒரு நூறு இட்லி்ய பரரசல் பன்னுஙக 
எனககு நி்றய ்ஜரலி இருககு’’

 ‘‘இட்லி இல்லப்பர நர்ன நூறு 
நூத்ம்பதது இட்லி்ரன் ்பரடு்வன் 
உன்னககட்ட தகரடுததுட்டு வியரபர 
ரததுககு என்ன தசய்வது ்ம்பி’’

 ‘‘அடர இதுவும் வியரபரரம்்ர்ன 
பரட்டி ப்ம் உட்ன ்்ரன் கடன் 
வரஙகு்வன்னு பயப்படர்்’’

 ‘‘அதுககு இல்லப்பர உன்னககட்ட 
த � ர த ் � ர  த க ர டு த ் ி ட் ட  த ் ன மு ம் 
வநது வரஙகுறவஙக வநது ஏ�ரநது 
்பரய்டுவரஙக... இந் ஊரில ்வற 
க்டயும் இல்ல. உனக்க த்ரியும்ல 
எனககு த்்னககும் வரறவஙக்ரன் 
முககியம் நீ வணடி்ய எடுததுககிட்டு 
டவுனுல ்பரய் வரஙகிட்டு வந்ிடப்பர 
்கரச்சிககர்ப்பர’’

 நரட்டர்� பரட்டி்ய மு்றததுப் 
பரரத்ரர.

 பரட்டிச்தசரன்னது ‘ ‘என்்னப் 
பரரதது என்ன தசய்யப்்பரறப்பர நரன் 
தசரல்றது ் வறர?  நீயும் நரட்டர்�்ர்ன 
்யரசிததுபரரு’’

 நரட்டர்� டவுனுககு வி்ரந்ரர 
இட்லி வரஙக... பரட்டியின் ்நர்�்ய 
உ்ரந்வரரக...!                                   n
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�ர்க்கனை நிலைவு
 
 
வொைம் இைிக்�ச்  
�ர்க்�னர நநிைவு 
எனனை க�ொஞ�ம் பொர்த்தது  
இல்னை இல்னை  
அதநி�ேொ�மவ  பொர்த்தது 
 
 
எனனுள் �னரநது 
தனனுடன ம�ர்த்தது 
 
நநிைவு டன ன� ம�ொத்து 
�ொதல் க�ொல்லி 
தநிைம் தநிைம் பொடல் பொட 
 
தூரத்தநில் இருநமத  
துடிபபொ� துள்ளி வநது 
துடிதுடிக்�ச் க�ய்�நிறது 
 
�ொறறுக்கும் �ொல்�டுக்� 
�டுபமபறறு�நிறது 
மவணடொம் எனமற நநினைக்�நிமறன 
விடடு விடு எனனை 
க�ஞசு�நிமறன 
 
ஓர் ஓரேொ� க�ொஞ�ம் 
இனளபபொறி க�ொள்�நிமறன 
விடடு விடு எனனை 
 
விடடுவிடு எனனை 
எனறு கூறியும் 
கதொடடுவிட வரு�நிறது 
விடொத �ருபபொய் 
 
�டடுபபடுேொ .... 
விடடுவிடுேொ.... 
 

  - மதன்ேல் கவபி

இயறனகயபின் ஆளுனக

இயறன�யின வைபபு
        இைினேயின நநினறபபு!
�ண�ளில் நநினறநதநிடும்
        �ொட�ியின க�ழிபபு!

அருவிமயொ மடொடிமய
        அ�ே�நிழ தொடிடும்!
ஆறமறொர நொணைொய்
        குைிநதுமு�ம் பொர்த்தநிடும்!

�நினளதொவும் அணில்�ளும்
        ேயலில் ேயங�நிடும்!
கீச்க�ொலி ரொ�ங�ள் 
        �ொை�த்னத நநினறத்தநிடும்!

ரீங�ொர வணடு�ள்
        பூவழ�நில் �நிறங�நிடும்!
ேதுரக் �ளிபபுடன
        ே�ரநதம் ம�ர்த்தநிடும்!

குரங�நிைத் தொவலில்
        �நினள�ள் அதநிர்நதநிடும்!
அதநிரொத் தொவலில் 
        முயல்�ள் க�ொஞ�ிடும்!
 
இயறன� யொவிலும்
        இைினேயின ஆளுன�!
ர�ித்து வொழவதநில்
        ே�நிழச்�ியின நீளுன�!

      - வானதி சநதிரரசகரன்
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 ரவி சின்ன வயசு்ல இருந்் 
த ர ர ம் ப  த க ட் டி க க ர ர ன் .  ஜ ன் ன ல் 
க்வு பககம் �ட்டு�ின்றி வரசல் க்வு 
வழியரகவும் வறு்� அவன் வீட்டில் 
குடிதகரணடிருந் ் பரதும்  அவன்  படிப்்ப 
�ட்டும் ்கவிடவில்்ல. அம்�ர ரரசரத ி் 

ி்ற்� தகட்ட புருஷ்ன  நம்பி இல்லர� 
த்ரிஞச ்்யல் த்ரழி் ல வச்சு த்ரிஞச 
நரலு வீட்டுககு து ி் ்ச்சு தகரடுதது 
அவ தபரணணு - பசஙக வரழக்கககு 
உறுது்்யர இருந்ர... ரரசரத ி் புருஷன் 
�ரககரன் சரியரன குடிகரரன், ்வ்லககு 
்பரக �ரட்டரன். தபரறுதது, தபரறுதது 
பரத்வ புள்்ேஙக தபரி் ரய் ஆன ்பரதும் 
அவன் கு்த்் �ரறறி தகரள்ேர்்ரல் 
புருஷ்ன அடிதது வீட்்ட விட்்ட துரத ி் 
விட்டரள்..   

 வரழக்கயில் பல கஷடம் வந் 
்பரதும் ்ன் தபரிய �கள் பரனு்வயும், 
சின்ன �கன் ரவி்யயும் கணணும் - 
கருதது�ரக பரரதது தகரணடது �ட்டு 
�ின்றி ்ன் இயலர் நி்லயிலும் படிகக 
்வத்ரள்.

 தபரியவ  பரனு ்ம்பி ரவி படிகக 
ணும்னு பன்னிரணடரவ்்ரட படிப்்ப 
நிறுத ி்கிட்டர, ்ன் அம்�ர ரரசரத ி்ககு 
உடம்புககு முடியர� ்பரன்ரல் அம்�ர 
பரரத் ் ்யல் த்ரழி் ல அவள் பரரத்ரள்..
்ன் அம்�ரவுககும் - அககரவுககும் தரரம்ப 
த்ரல்்ல தகரடுகக கூடரது என்ப்றகரக 
பள்ேி படிப்பு ்நரம் ்பரக �ீ் ி ்நரம் 
உள்ளூர  டீ க்டயில் ்வ்ல பரரத்ரன் 
ரவி.  

 எப்படி்யர நல்ல படியரக பள்ேி 
படிப்்ப முடித் ரவி கர்லஜ் தசன்றரன்.
கர்லஜ் அ்ர நரள் என்ப்ரல் படிப்பு 
்நரம் ் பரக கரசுககரக ் வணடி தவல்டிங 
பட்ட்றயிலும் ்வ்ல பரரத்ரன்.  

 அவன் இறு்ியரணடு படிப்்ப 
முடிககும் ்ருவரயில் அவனது அம்�ர 
ரரசரத்ி உடல் நலககு்றவரல் இறநது 
்பரனரள்.. அவேது இழப்பு ரவிககும் - 
பரனுவுககும் ்பரிடியரக இருந்து.

 ்ன் அககரவுககரக அவனும், ்ன் 
்ம்பிககரக அவளும் ்ஙகள் ்சரகஙக்ே 
அ வ ர வ ர க கு ள்  பு ் ் த து  த க ர ண டு 
தவேி்ய புன்ன்கயுடன் வரழந்னர...

 ஒரு வழியரக ரவி கல்லூரி படிப்்ப 
முடித் ் க்யரடு, நணபன் ஒருவன் தசய்் 
உ்வியரல் பிடிககர் தவேிநரட்டுககு 
்ன் அககரவின் ்ிரு�்த்ிறகு ப்ம் 
்சரகக ்வணடி ்வணடர தவறுப்பரக 
தசன்றரன் ..     

 அந் நரட்டில் அடுககு �ரடி 
குடியிருப்புகள் நி்றய நி்றந்ிருந் 
்பரதும் அவனது ஓ்ல குடி்சககு கரல் 
அேவு கூட ஈடு ஆக வில்்ல 

 ஊரில் கஞசி குடித் ் பரது கி்டத் 
்ிருப்்ி அந் கரஞசு ்பரன குபூஸ /
்நதூரி தரரட்டி ்ிண் ்பரது  ஏ்னர 
கி்டகக வில்்ல. பசி �னி்்ன என்ன 
்வணடுத�ன்றரலும் ்ிண் ்வககும். 
இங்க நி்றய ்பர கர்ல சரப்பர்ட 
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ச ர ப் ப ி டு வ ் ி ல் ் ல  �ீ ற ி  ப ச ி க க ர க , 
கடின�ரன ்வ்ல்ய ச�ரேிப்ப்றகரக 
கர்ல உ்்வ கட்டரயம் உணடரல் 
�ட்டும் ்ரன் ்வ்ல தசய்ய முடியும் 
என்ற கட்டரயத்ரல் ்வறு வழியின்றி 
்ன் வறு்�யின் கரர்�ரக, குடும்ப 
சூழநி்ல கரு்ி தவறும் தரரட்டி்யயும் 
ஒரு டீ்யயும் குடிதது தகரணடு வரழும் 
இந்ிய த்ரழிலரேரகள் இஙகு ஏரரேம்.     

 அடிப்ப்ட வச்ிகள் கூட இல்லர 
�ல் ்விககும் த்ரழிலரேரகளுககு 
�த்ியில் ஏ்்ர ஒரு டிகிரி படித்்ரல் 
கி்டத் ்வ்ல்ய உடும்பு பிடியரய் 
பிடிதது  தகரணடிருப்ப்ரல் ்ன் குடும்பத 
துககு ஏ்்ர நி்றவரய் ப்ம் அனுப்ப 
முடிகிறது என்று நி்னத்்்ரடு �ட்டு 
�ின்றி இந் வரய்ப்்ப ஏறபடுத்ி 
தகரணட அந் ஆணடவனுககும்  நன்றி 
த்ரிவித்ரன்.

 ்ன் அககரவின் ்ிரு�்த்் 
சிறப்பரய் தசய்ய ்வணடி கஞசத்ன�ரய் 

அ்ரகு்றயரய் கரல்வயிறு  சரப்பரட்்ட 
சரப்பிட்டு முட்டரள்்ன�ரய்   கரசு ் ச�ிகக 
ஆரம்பித்ரன்.

 ர வ ி ய ி ன்  அ ் ற ய ி ல்  வ ச ி க கு ம் 
நணபன் ்கரேர்வ ்சரந் முனீர, ்ட 
அண்ர �ரசததுககு ஒரு மு்றயரவது 
என்ஜரய் பணணுடர

 உஙக ்�ிழன் �ரர எல்்லரரு்� 
இப்படி ்ரன்,  குடும்பம் குடும்பம்னு 
தரரம்ப கஞசத்ன�ர இருப்பீஙக அப்புறம் 
கஷடப்பட்டு ்சரதது முழு சம்பே 
ப்த்்யும் ஊருககு அனுப்பிடுவீஙக 
,வர்ய கட்டி, வயித்் கட்டி நீஙக 
அனுப்புற கர்ச வீட்ல உள்ேவஙக உஙக 
உ்ழப்்ப புரிஞசுககர� ப்த்் வீ்ர 
்ண்ியர தசலவு பணணுவரஙக. நீ ஒரு 
நர்ேககு கூட ஆபிஸககு பஸ்ஸர ,கர்ரர 
பிடிச்சு வரர� கரல் ந்டயர  அஞசு கி்லர 
�ீட்டர நடககுற ஆனர ஒரு ்வ்ே உஙக 
வீட்ல த்ரட்டதுகதகல்லரம் ஆட்்டரவுல 
கூட ்பரகலரம்.

 ் ட  மு னீ ர  � த ்  கு டு ம் ப ம் 
எப்படின்னு த்ரிய்ல ஆனர  எஙக 
அககர அப்படி இல்்ல, நரன் அனுப்புற 
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ப்த்் பத்ிர�ர ்ச�ிப்பர டர...

 சரி... சரி ... உஙக  அககர  நீ அனுப்புற 
ப்த்் ்ச�ிப்பரஙக, இருந்ரலும் 
இப்படி பிரரநது க்ககர ்வ்ல, 
ப்முன்னு ஓடர� லீவு நரளுல தகரஞசம் 
என்ஜரய் பணணு அண்ர, பிடிச்ச்் 
சரப்பிடு  இந் அழகரன ஊ்ர சுத்ி பரரு, 
ஊரல லவவரககிட்ட ்பசு என்றரன்.

 நரன் ்வற லவவரன்னு தசரல் 
லிட்்டன், நீ சரியர வயிததுககு சரப்பிட 
கூட �ரட்டுற, நீதயல்லரம்   எங்கன்னர 
ஊரல  லவ பண்ி இருகக ்பரற?

 ்ட முனீர அப்படி தசரல்லர்டர, 
எனககும் ஊரல லவ இருநதுச்சு என் 
பககதது வீட்ல இருககுற நிலவழகி ்�ல 
தரரம்ப லவ, அவ ்பரல �ட்டும் அழகி 
அல்ல. நிஜத ி்லும் அழகி ் ரன். அவ அழ்க 
விட அவ கு்ம் ்ரன் எனககு தரரம்ப 
பிடிச்சு இருநதுச்சு. அவகிட்ட  இரகககு்ம் 
அேவுககு அ ி்க�ர்வ இருநதுச்சு. ஸகூல், 
கர்லஜ் எல்லரம் ஒண்ர ் ரன் படிச்்சரம். 
அவ எல்லரரகிட்டயும் சகஜ�ர ்பசுவர. 
என்கிட்டயும் ்பசி இருககர. தரணடு, மூணு 
்ட்வ கர்லஜ் பீஸ நரன் கட்டட்டு�ர என 
்கட்டு இருககர, என்ன்ரன் வறு்�யில 
வரழந்ரலும் அவகிட்ட ப்ம் வரஙக 
என் ்ன்�ரனம் ஒததுகக்ல. கர்லிககிற 
தபரணணுககிட்ட்ய கடன் வரஙகுற 
்கயரலரகர் நி் ல யரருககு்� வந ி்ட 
கூடரது. வறு்� வரசல் வழி வந்ர 
கர்ல் ஜன்னல் வழி் ய ்பரயிடும்னு ஒரு 
பழத�ரழி இருககு. என்்ன நம்பி வீட்ல 
மூத் அககர ஒருத ி் இருககர. அ்ரன் என் 
ஒரு ்்ல கர்்ல என் �னசுககுள்்ே்ய 
்பரட்டுககிட்்டன்.

 ‘‘ச ர ி  ர வ ி  அ ண ் ர  த ர ர ம் ப 
பீல் பண்ர்். நரன் ்ப்பர ஏதும் 
்கட்டிருந்ர சரரி’’ என்றரன் முனீர.

 இரு   வருடஙகளுககு பிறகு 

 ரவி ்ன் அககரவின் ்ிரு�்த்ிற 
கரக ்வணடி விடுமு்றயில் ஊர தசல்ல 

கிேம்புவ்றகு முன் அ்ற நணபரகள் 
எல்்லரருககும் ட்ரீட் ்வப்ப்றககரக  
சவர�ர என்கிற சரணட்விட்ச்-ஸும் 
ஆளுககு ஒரு தபப்ஸியும் ஆரடர தசய்்ரன்.

 சரணட்விட்ச்-்ய ஆளுககு ஒன்று 
தகரடுத்ரன்.

 முனீருககு தகரடுத் சரணட்விட்ச்-
யில் பர்ி்ய புட்டு ரவிககு தகரடுத்ரன் 
,ரவி அண்ர இத்்ன வருசததுல நீ 
ஒணணு கூட சரப்பிட்ட்ில்்ல. இது 
்டஸட்ல தரரம்ப நல்லர இருககும் 
தகரஞச�ரவது சரப்பிடு என்று தசரல்லி 
ஒரு பர்ி்ய அவன் வரயில் ்வத்ரன்.

 தூள் தூேரக நறுககபட்ட சிககன் 
பீசு, தவண்், �்யரனிஸ, தபரரித் 
உரு்ே கிழஙகு, அத்்ரடு  கரய்கறி 
சரலட் உள்்ே ்வதது ்்வர�ிர்�ரக 
அந  ் சரணட்விட்ச் இருந்து. நல்ல்வ்ே 
இத்்ன ஆணடுகேரய் இந  ் கரு�த்் 
சரப்பிடவில்்ல. ஒரு ்வ்ே சரப்பிட்டு 
இருந்ரல் ்டஸட்டுககு அடி்�யரகி 
கர்ச கரியரககி இருப்்பரம். அககர 
கல்யர்ததுககும் ்்்வயரன ப்த்் 
்ச�ிதது இருகக  முடியரது என �னசுககுள்ே 
நி் னத்ரன் ரவி..

 இறு்ியரய் ்ன் அ்ற நணபர 
க ே ி ட த ் ி ல்  த ச ர ல் லி  வ ி ட் டு  ஊ ர 
்ிரும்பினரன் ரவி.

 ப ர னு  அ க க ர வ ி ன்  க ல் ய ர ் 
்வ்லகள் ்டபுடலரக நடநது தகரணடி 
ரு ந ் து .  எ ந ்  கு ் ற யு ம்  இ ல் ல ர � ல் 
அறுசு்வ உ்வு ்பரட்டு ்ரம் தூத�ன 
தபரிய இடதது கல்யர்ம் ்பரல  ஒரு 
வழியரக சிறப்பரக ்ன் அககரவின் 
்ிரு�்த்் நடத்ி முடித்ரன் ரவி.

 ஒரு வரரஙகளுககு பிறகு...

 ்ட ரவி, நம்� ஊரல புதுசர ஒரு 
அ்ரபியன் தரஸடரதரணட் ்ிறநது 
இருககரஙகடர... கிரில் சிககன், சரர்கரல் 
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சிககன், சவர�ரன்னு புதுசர புதுசர 
டிஷ வநது இருககரம்டர. நீ ்ிரும்ப 
ஊருககு ்பரறதுககு முன்னரடி உன் 
�ச்சர்னயும், என்்னயும் கூட்டிட்டு  
அந் தரஸடரதரணடுககு ்பரடர என்று 
தசரன்னரள்.

 ்ன் அககர மு்ன் மு்லரக ் ன்னிடம் 
்கட்டு தகரணட்ரல் ்ன் �ச்சர்னயும், 
அககர்வயும் அ்ழதது தகரணடு அந் 
அ்ரபியன் தரஸடரதரணடுககு ்பரனரன். 
அககர கிரில் சிககன் என்றரள். �ச்சரன் 
சரர்கரல் சிககன் என்றரன். இவ்னர 
்னககு பிடித் சவர�ர என்ற அந் 
சரணட்விட்ச்-்ய ஆரடர தசய்்ரன்.

 இவரகள் ் கட்ட உ்வு தபரருட்கள் 
எல்லரம் அவரகள் உட்கரரந்ிருந் 
்டபி்ே அழகு படுத்ியது. தவேி்ய 
ஒரு பரட்டி பசிககுது என்று தசரல்லி 
்க்யந்ி தகரணடிருந்ரள். 

 எல்்லரரும் ஒரு ரூபரய், தரணடு 
ரூபரய் என்று பிச்்ச  ்பரட்டனர. ஏ்னர 
அவள் பசிககு  யரரும் உ்வேிகக வில்்ல. 
இ்்தயல்லரம் கண்ரடி வழி்ய 
பரரதது தகரணடிருந் ரவி ்டபிேில் 
்வகக பட்டிருந் அந் சவர�ர என்னும் 
சரணட்விட்ச்்ய  எடுதது தகரணடு ்பரய் 
அந் பரட்டியிடம் தகரடுத்ரன்.

 அந் பரட்டி இருகரம் கூப்பி நன்றி 
த்ரிவிதது விட்டு தசன்றது. ்பரகும் 
்ருவரயில் அந் பரட்டியின் ்கயில் ஒரு 
ஐநநூறு ரூபரய் ்ர்ே ்வத்ரன் ரவி.

 அவன் ்ிரும்பி வரும் ்ருவரயில் 
அவன் சறறும் எ்ிரபரர் ச�யத்ில் 
நிலவழகி கன்னத்ில் முத்�ிட்டு ஐ லவ 
யூ என்று தசரன்னரள்.

 இவனுககு ஒன்று்� புரியவில்்ல. 
நீ தரணடு வருசததுககு முன்னரடி  
உன் ்டரியில என் ்�ல உள்ே 
கர்்ல எழு்ி வச்ச்் உஙக அககர 
படிச்சிட்டு என்கிட்்ட தசரன்னரஙக, 

நரஙக இப்ப்வ்ர தரரம்ப ஏ்ழயர 
இருககலரம்�ர, ஆனர நிச்சயம் என் 
்ம்பி ஒரு அஞசு வருசததுககுள்ே 
த ப ர ி ய  ஆ ே ர  ஆ ய ி டு வ ர ன் .  எ ன் 
க ல் ய ர ் ம்  மு டி ஞ ச து க கு  அ ப் பு ற ம் 
அவன் சம்பர்ிப்பது எல்லர்� உனககு 
்ரன்னு தசரன்னரஙக. நரனும் அப்்பரது 
முதுநி்ல பட்ட படிப்பு படிச்ச்ர்ல 
கல்யர்ததுல தபருசர விருப்பம் இல்்ல. 
அ்னர்ல இதுவ்ரககும் கல்யர்ம் 
பண்ிகக்ல. நீ  கர்லிககிறவ்ன விட 
உன்்ன  கர்லிககிறவ்ன கல்யர்ம் 
பண்ிககிட்டர வரழக்க நல்லர 
இருககும்னு தசரல்வரஙக. அதுல எல்லரம் 
எனககு தபருசர நம்பிக்க இல்்ல. 
ந ி ் ல ய ி ல் ல ர ்  ப ் ம் ,  ஸ ் ட ட் ட ஸ 
்�லயும் எனககு உடன்பரடு இல்்ல. 
உஙக அககர தசரன்ன ஒரு வரரத்்ககரக 
்ரன் ஏ்னர ்ர்னரன்னு இங்க 
வந்்ன். பசியரல ்விககுற அந் பரட்டி 
கஷடப்படுற்்்ய நீ விரும்ப்ல.நரன் 
கஷடப்படுற்்யர நீ விரும்புவ ?

 உ ன் ் ன  � ர ் ி ர ி  ் ஙக � ர ன 
�னசு உள்ேவ்ன கரசு, ப்ததுககரக 
்வணடரம்னு தசரன்னர என்்ன �ர்ிரி 
்பத்ியககரரி யரரு�ில்லடர என்று 
தசரல்லி இரு கன்னம் �ரறி, �ரறி அவ்ன 
முத்�ிட்டு கட்டிய்்த்ரள் நிலவழகி.        

n                                                                

வபிண்த்ளுககுள் 
மணைநது ்்பாள்்கிைது 
வபிருட்சத்தகிற்்பான ்ருப்்பாருள் 
மரங்ள்

பூணன்ளின் ்பாலடி சத்தம் 
்யத்தகில ்்தறு்கிைது 
எலி்ளின்  உள்மனது 
உயபிர்்யம் 
 
  ஷீலா டுடி
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என் ்கித்தகிணரயபில 
்பான் இலலபா்த 
உன் ்னவு.

ஒரு வைக்ம் 
ஆரம்்பிக்கிைது
முடிததும் ணவக்கிைது.

்தணலசபாய 
்்பாடுத்த மடியபில 
்னக்கிைது ஒற்ணைச சருகு.

உன்வனபாடு வ்ச 
்கிணைய இருக்கிைது 
என்னிடம் அளவபிலலபா ்பா்தல.

சிைபார்்ளிடம் எளி்தபாய் 
அ்ப்ட்டன; ்பிரபாது ்்பாடுக்த 
்்தரியபா்த ்தட்டபான்பூசசி்ள்.

இன்னுமந்த ்பாலத்தகிற்்டியபில 
ஓடிக்்பாண்டிருக்கிைது.
்தன்்்யர் மைந்த வைண்ட ்்தகி! 

ஆயபிரம் பூக்ளிருந்தபாலும்
்பா்தணலச ்சபாலல வ்பாதும்
ஒரு பூ.

என்ணன 
ஈன்ை பூமித்தபாய்ககு
என் ்சுந்தணழ்ணள
உரமபாய்க வ்ட்்கிைபார்்ள்
்்பாடுக்கிவைன்.
்மபாட்ணடயபாய் ்கின்ைபாலும்
எனககு ம்கிழ்சசி.
இப்டிககு,
மரம்.
                 
்ீயும் ்பானும்
ஒவர சபாணலயபில்தபான்
்யைித்தகிருநவ்தபாம்.
்தருைங்ள் மபாைியபிருந்த்தபால
சந்தகிததுக ்்பாள்ளவவயபிலணல
இருவரும்.

வயது வரம்்பின்ைி 
்பால்ணளத ்தழுவு்கிைது 
அணல்ள்; உள்குதது இலணல.

அவள் 
ஒப்ணன முடிநது
்கிணலக ்ண்ைபாடியபில
முழு்தபாய் ்பார்த்தவ்பாது
அவளின் ்பாவ்தபார
ஒற்ணை வரபாஜபாவும் அழண் 
சரி்சய்து ்்பாண்டது.

எடுப்்தகிலிருககும் 
உரிணம; ்்பாடுப்்தகிலும்
இருக் வவண்டும்.

சிைிவ்தனும் ்னணவ மிசசம்
ணவதது வபாழப ்ழகு
ருசி ்டும் வபாழ்கண்.

அவணளப வ்பாலவவ ்டுகண்யபில 
புரண்டு ்டுக்கிைது கூந்தல 
பூக்ளும்.

ஓடி வந்தது ்பாற்று
மூசசிணரக்கிைது
மரங்ள்.

்ட்டபாம்பூசசிணயத ்்தபாணலத்த 
அன்று்தபான் அவணள
மு்தன் மு்தலபாய்ப ்பார்தவ்தன்.

சிைகு்ள் ்பிடுங் 
கூண்டுககுள் சிணைப ்ட்டப 
்ைணவ்ள் மட்டும் என்னுடன்.

குழநண்தயபின்
சித்தகிரக ்ன்னங்ளில
முத்தங்ள் ்்தகிப்து சு்ம்.

வபாழத்தபான் 
வனங்ணள அழித்தபாய். 
வ்பாதும் வ்பாதும்
இனியும் அழித்தபால
இருக்பாது புவபியபில 
உயபிரினம். 

கூட்டலும் குணைசசலும்
உடன் இருககும் வணர
்்தரிவ்தகிலணல.

- போைியன்பன் நோ்கைோஜன்
குடியபாத்தம் - 632602

 
 

 
 

 
 

ப
ா

ர
ிய

ன்
ப

ன்
 ந

ா
க

ர
ா

ஜ
ன்

 - 
க

வ
பின

த
க

ள்



    |65|65

 

மயபிலிை்கின் மயக் வருடல்ள் மந்தகிரமபா்கிைவ்தபா,
மனசவசபாணலயபில மன்ம்த அம்பு்ள் வபிணளயபாடு்கிைவ்தபா,
்சுணம ்ததும்பும் ்ன்னீர்க ்னவு்ள் ்பார்ணவயபில மணை்கிைவ்தபா,
்்தன்ைலும் வ்பா்மபாய் ்தீவயபாடு வ்சசுவபார்தண்தவயபா.

வய்தகின் வபிணளசசலில வபாலி் ம்ரந்தங்ள்...
்கிணனவு்ணள ்ீட்டி ்னவு்ளுககு ்ட்டணளயபிட,
மு்மைிந்த முனங்லுககுள் முழும்தகியபின் ்்தகின்ம ்ந்தயங்ள்,
்கிழலபாடும் மனஅணலககுள் ்மௌனமபா் ர்சியங்ள்.

இரவு்ளின் ்மௌனதண்தக ்ணலத்தகிட்ட ர்சியபபூக்ளின் ர்தஊர்வலம்.. 
்மபாழி்்யர்க் முடியபா்த ்்தவுணரயபாய் ்்பாருள் ்கிணைந்த அ்தகி்பாரங்ள்..
இ்தயதது வழித்தடத்தகில இணளய பூக்ளபாய் இணைநது ்கிடககும் ்டபபு்ள்
வபிழு்தபான வவர்்்ளலலபாம் வபிமர்சனப ்பார்ணவககுள் ண்்தகி்ளபாய்.

ஏைி்ள் மீண்டும் மூங்கிலபா்.. ஏைி ்டுத்தபால ்பாலவருககு ்பாரமபா்.
வபி்தகிவழியபின் வலியபிஙகு வபிண்ைளவு உயர்நது ்கிற்்
்மபாழியபிலலபா வபார்தண்த்ளின் ்மௌன ஊர்வலத்தகில
்தனிணம ்ருபபுத துைியுடன் இரங்ற் ்பாவபாய்.

பரணி சுப ரசகர்
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மதா்டரும். 

ரகள்வபிகன்ள ரகட்கலாம்.

ஆசிரியரகள்  தபரும்பரலும் கவிஞரகேரக 
இருககின்றரரக்ே ? எப்படி?
 உ�ர பரரூக, ்ிட்டச்்சரி
அவரகேிடத்ில்்ர்ன எ்ிரததுக 
்கள்வி ்கட்கர் �ர்வரகள் உணடு. 
அ்னரல்்ரன்!

...

கவி்் க்் கட்டு்ர இவறறில் எது 
எழுதுவது கடினம்? 
 கரங்கயன், விழுப்புரம்
எல்்லர்� கடினம்்ரன் 
எழு்தத்ரியர்வரகளுககு. எல்்லர்� 
எேி்�்ரன் எழு்தத்ரிந்வரகளுககு.

...

முகநூல் குழு�ஙகேின் நிறுவனரகளுக்க 
கவி்் எழு்த த்ரியவில்்லயர்� ?
 வரஞசிநர்ன், கும்ப்கர்ம்
அவரகளுககு ஏன் கவி்் எழு்த த்ரிய 
்வணடும்? ஒரு ஐந்ரறு அடி்�கள் 
சிககிக தகரணடரல் ்பரதும். குழு�த்் 
நடத்ிவிடலரம்.

...

சிலர விருது ்ருகி்றன் என்று 
உள்தபட்டியில் ப்ம்்கட்கிறரரக்ே ? 
அது பறறி என்ன நி்னககிறீரகள்?
 தசந்�ிழச்தசல்வி, தசன்்ன
நரன் என்ன நி்னப்பது? அது அவரகள் 
த்ரழில். பி்ழப்பு ஓட்வணடு்�!

...

்வ்ரேம் ்ி்ரப்படத்ில் நடிததுள்ே்ர?
 கரவிரியரன், கரட்பரடி
ஏன் இல்்ல. விகர�ர்ித்னில் 
நடிததுள்ே்்!

...

்ஙகம் வி்ல ஏறிகதகரண்ட 
்பரகிற்்!?
 க்லயரசி, �யிலரடுது்ற

�்ிப்பு அ்ிகம் உள்ேவரகேின் ஊ்ியம் 
ஏறுவது ்பரலத்ரன் . எப்்பரது இறஙகி 
இருககிறது?

...

இலங்கயின் ்ற்பர்்ய நிலவரம் 
பறறி 
 பச்சநர்ன், �்லசியர
�ீணடும் அக்ிகள் அ்ிகரிககிறரரகள் 

...

இப்்பரது தகரரரனர கு்றநதுள்ேது 
்பரலத த்ரிகிற்்!
 கரு்ரகரன், தபஙகளூரு
ஆம் கு்றககப்பட்டுள்ேது நணப்ர!

...

தவேியிடும் நூல்கள் எல்லரம் 
வரசிககப்படுகிற்ர?
 நிஷரப்பிரியன், பரலககரடு
ஆம் உறு்ியரக..எழு்ியவர 
அச்சுக ்கரரப்பவர ப்ிப்பகத்ரர 
இவரகதேல்லரம் வரசித்பிறகு்ர்ன  
நூ்ல தவேியிடப்படுகிறது 

...

்வ்ரேம் ்்ர்லில் நிறகு�ர? தவறறி 
வரய்ப்பு எப்படி?
 வடி்வலு, தசன்்ன
100 விழுககரடு தவறறி்ரன் ஒ்ர ஒரு 
நிபந்்ன ்வறுயரரும் ்்ர்லில் நிறகக 
கூடரது

...
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 ்ிணடுககல் �ரவட்டம் வத்ல 
ககுணடு நகரில் பிறநது ்ற்பரது 30 
ஆணடுகேரகச் தசன்்னயில்  வசிககும் 
சிவகர�சுந்ரி  அவரகள்  சிறுவய்ிலிருந்் 
இலககியத்ில் ஆரவம் தகரணடவர. 
பரடசர்லயில் ஒன்ப்ரம் வகுப்பிலிருந்் 
கவி்்யும் க்்யும் எழு்ி வருகிறரர. 
இவர படித்து MSc BEd PGDCA. 26 
வருடஙகேரக இயறபியல் ஆசிரி்யயரகச் 
தசன்்னயில் ப்ி புரிநது வருகிறரர. 
இவரது க்வர நரக�்ி தசன்்னயில் 
்னியரர நிறுவன ்�லரேரரக உள்ேரர. 
இவர  இரு பிள்்ே கேின் ்ரயரவரர.
 ்னது க்லதது்றப் பய்ம் பறறி 
குறிப்பிடு்கயில் தசன்்ன வரதனரலியில் 
ஒலிபரப்பரகியுள்ே்ரகவும், ச ிறுவர 
நிகழச்சிகள் �றறும் �கேிர நிகழச்சிகள் என  
நி் றய நடத ி்யுள்ே்ரகவும், வரதனரலி 
யில் ரரஜ்டிவியின் அகடவிகடம் �றறும் 
பரட்டுககுப் பரட்டு நிகழச்சியில் பங்கற 
றுள்ே ் ரகவும் பகிரநது தகரணடரர. 
 இவரின் சிறுக்  ்�றறும் கவி் ்கள்      
�கேிர �ர  ் இ்ழகேில் ‘‘பரரகவி’’ எனும் 
தபயரில்   இடம்தபறறுள்ேன. பரரகவி  
என்பது இவரது �கேின் தபயர. ்�லும் 
‘‘நிலரவில் ஒரு ் ஹககூ’’ �றறும் ‘‘ஒரு பட்டரம் 
பூச்சியும் சில்ஹககூககளும்’’ குழு�ஙகேில் 
நடரத்ப் படும் ்பரட்டிகேில் மு்ற்ய இவர  
்ஹக கூககளும் த�ரழி தபயரப்புகளும் 
சரன்றி்ழகள் தபறறுள்ேன. இன்னும் 
நி் றயக கறக விரும்பும் �ர்வியரக  ்ரன் 
இருப்ப்ரகக கூறுகிறரர.
 கல்லூரி நரேி் ல்ய பள்ேத்ரககு 
இலககியப் ்பர்வ நடரத ி்ய கவி் ்ப் 
்பரட்டிகேிலும், கல்லூரியின் கவி்்ப் 
்பரட்டி கேிலும் சரன்றி் ழகள் தபறறுள்ேரர. 
 ்�லும் ் ஹககூ உலகம், ் ஹககூ 
2020, �லரகள் ் ீட்டிய வ்ரவுகள், இ�யம் 
த்ரடும் இ்யபுகள், க்ர்சரும் கரகி்க 
கப்பல்கள் ்பரன்ற கவி்்த த்ரகுப்பு 
நூ ல் க ே ி ல்  இ வ ர  க வ ி ் ் க ள்  இ ட ம் 
தபறறுள்ேன. 

 இவர கவி்்பறறிக குறிப்பிடு்க 
யில் சனஙகேின் �னஙகேில் நிறப்்  
க வ ி ் ் .  க வ ி ் ் க ள்   ந ட ப் ப ி ய ் ல 
ந்கச் சு்வயுடன் தசரல்வ்ரக  இருகக 
்வணடும் எனக கூறுகிறரர.
 கவி்ரயினி இலககியதது்றயில் 
பல சவரல் க்ே ஆரம்ப கரலஙகேில் 
சந்ிததுள்ே்ரகக கூறினரர. குடும்ப 
வரழக்க யுடன் எழுது வ்்யும் ச�ன் 
தசய்ய ஆரம்பத்ில் சிர�ப்பட்டு இப் 
்பரது பழகி விட்டது.  எழுததுககள் மூலம் 
சமு்ரயத்ில் நி்றய �ரறறஙகள் நிகழ 
்வணடும்.
 அ்றகு ரர�ரய  ் அ ி்லரக இந் 
எேியவேின் பஙகேிப்பும் இருககும். குறிப்பரக 
தபண்ியம் சரரந் கருததுககள் இஙகு 
்வறரக்வ இன்றுவ்ரப் புரிநது தகரள்ேப் 
படுகின்றன. முடிந்வ்ர த்ேி் வத ்ர 
முயல்்வன் எனவும்  அடித்ட்டு �ககள் படும் 
அல்லல்க்ே ்ன் கவி் ்கேரல் அம்பலப் 
படுத  ்முயல்்வன் எனவும் ் னது எழுததுககள் 
மூலம் சமூக அவலஙக்ே தவேிகதகரணடு 
வருகி் றன் எனவும் ்கட்கப்பட்ட ்கள்வி 
களுககு ்னது ப்ில்க்ே சிறப்பரக 
வழஙகினரர.

 ்கவல் ் சகரிப்பு : 
 மஜினா உமறு மலவனவ
 �ரவடிப்பள்ேி, இலங்க
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இன்று எந்த உைணவ எடுததுக 
்்பாண்டபாலும் அவற்றுக்கிணடயபில 
ஆைிவவரபா் அணமத்தகிருப்து 
்ம்்பிகண் எனும் 
 ஒற்ணை வபார்தண்த ்தபான். 
அ்தனபால ்தபான் ஒருவணரவயபா ஒரு 
வபிடயதண்தவயபா ்ம்்பிய ்பின் ்தபான், 
்பாம் அ்தணன ஏற்றுக ்்பாள்்கிவைபாம். 
அ்தகில ்மது முழுக 
 ்வனதண்தயும் ் சலுதது க்ிவைபாம். 
அப்டியபான ்ம்்பிகண் 
சிண்தந்தகிடபா்தகிருப்்தகில ்பாம் 
ஒவ்்வபாருவரும் மி்க ்வனமபா் 
இருக் வவண்டும். 
 
மனி்தனுககு இணைவன் மீதும் 
்்ற்வைபாருககு ்தன் ்பிள்ணள்ள் மீதும் 
்பிள்ணள்ளுககு ்தன் 
 உடன் ்பிைபபு்ள் மீதும் 
ஆசிரியருககு மபாைவர்்ள் மீதும் 
்ைவனுககு மணனவபி மீதும்  
மணனவபிககு ்ைவன் மீ்்தன்றும் 
இன்று ்ம்்பிகண் ்ல வபி்தமபா்ப 
்பார்க்ப ்டு்கிைது. 
 
இவர்்ளுக்கிணடயபிலபான ்ம்்பிகண் 
எனும் ்பாலம் ஏவ்தபா ஒரு வபிடயத்தகில 
சிண்தக்ப ்ட்டபாவலபா அலலது 
உணடக்ப ்ட்டபாவலபா அந்த 
உைவு்ளின் ்கிணல அவ்வளவு ்தபான்.. 
 
‘‘உன்ணனப வ்பாய் ்ம்்பிவனவன!’’ 
‘‘உன்னபால ்தபான் ்பான் 
வ்தணவயபிலலபா்த ்ம்்பிகண் ணவதது 
ஏமபாநது வ்பாவனன்...’’ 
‘‘அன்று அ்தகி்மபா் ்ம்்பிய்தபால ்தபான் 
இன்று ்பான் அ்தகி்மபா் அழு்கிவைன்.’’ 
 

இவ்வபாறு சில குற்ைசசபாட்டு்ள்  
மனது சஞசலப ்டும் வ்பாது இந்த 
்ம்்பிகண்ககு 
 எ்தகிரபா் கூைப்ட்டபாலும், 
உண்ணமயபான இன்்னபாரு ்க்மும் 
இ்தற்கு இருக்த ்தபான் ்சய்்கிைது. 
 
அது என்ன?!! 
 
்ம்்பிகண் ்தபான் ்ம்ணம 
 வபாழ ணவக்கிைது. 
்ம்்பிகண் ்தபான் ்ம்ணம 
்பாய்ர்்ளபாககு்கிைது. 
்ம்்பிகண் ்தபான் ்ம்ணம 
 சபா்தகிக் ணவக்கிைது. 
்ம்்பிகண் ்தபான் ்ம் வபாழ்கண்ப 
்பாண்தணய ்சப்னிடு்கிைது. 
அந்த வண்யபில ்ம்்பிகண்ணய முழு 
மனதுடன் ஒருவர் மீவ்தபா அலலது 
ஒன்ைின் மீவ்தபா ணவக் எம்ணம ்பாவம 
்ழக்கிக ்்பாள்ள வவண்டும். 
ஏ்னனில, 
்ம்்பிகண் இன்வைல 
 வபாழ்கண் இலணல 
்ம்்பிகண் இன்வைல வசந்தம் இலணல 
்ம்்பிகண் வரபா்த வணர மனது 
துருப்பிடித்த இரும்்பா்கிைது. 
்ம்்பிகண் வரபா்த வணர இ்தழ்்ள்
  ்மய் வ்ச மறுக்கின்ைது 
்ம்்பிகண்ணய ்்தபாணலத்தவர்்ளின் 
வபாழ்கண் ்ர்மபா்கிப வ்பா்கிைது.. 
 
எனவவ ்ம்்பிகண் ணவபவ்பாம் 
்ட்புக்ணள ்்தபாடர்வவபாம்.. 
 

 ஷப்ரா இல்முத்தீன் 
 அட்டபாணளசவசணன
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புயலைோய் மோறடி வபண்்ண!

்ண்்ைனப வ்சசில ்சபாலலும்

     ்லமனச சமூ்ம் உன்ணன!

்்ண்்ைன இழிவபாய்க கூைி

     ்்ருணம்ள் சிண்தக்ச ்சய்யும்!

மண்ை்தகில சமமபாய் எண்ை

     மறுத்தகிடும் மைவபா உண்ணம!

வபிண்ைிலும் ்பால்ள் ்ட்டு

     வீறுடன் ்டப்பாய் ்்ண்வை!

உயர்வபிணன இ்ழ்வபார் ்தம்ணம

     உ்தைிவய ்தள்ளிச ்சலவபாய்!

்சயல்தகில ்தகிைணனக ்பாட்டு!

     சீைிடும் அணலயபாய்ப ்பாய்வபாய்!

்யவணர எ்தகிர்தவ்த ்கின்று

     ்பாட்டிவய ்்பாடுதது வீழ்தது!

புய்லன மபாைிப ்்ண்வை

     ்்பாறுப்பிணன ஏற்று ்வலவபாய்!

்தற்்்பாணல ்தீர்வவ அன்று!

     ்தன்னிணல உைர்வபாய் ்வன்று!

்ற்ைது ்லணன ஈயும்!

     ்ருததுடன் ்கிணனவபில ்்பாள்வபாய்!

்வற்ைியும் உன்ணனச வசரும்!

     வபியத்தகு சி்ரம் ஏற்றும்!

்்ற்ைிடும் பு்ழும் வ்ரும்

     பீடுை உயர்ததும் ்பாரில!

- முனனவர் ஓசூர் மணிரமகனல
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நீ நீயோ்க...

்ீயும் ்பானும் என்ைபாய், 

புரிநது ்்பாள்  

்ீ ்பானபா்  முடியபாது  

்பான் ்ீயபா்வும் முடியபாது 

்ம் இருவருககும் இணடயபில ்கிணைய 

முள் வவலி்ள்  இருக்கின்ைன 

்தணட்ணள  ்தபாண்டு்தல  ்த்பாது 

்த்பா்தண்த  ்்தபாடரவும் கூடபாது 

அ்தனபால,  ்ீ ்ீயபா்வும், 

்பான் ்பானபா்வும்  இருக்லபாம்!

    அ...
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பச்்ச ப்சல்னு �ரஙகளும், பூககளும் 
நி்றநது இருககிற பச்்ச வனத்ில் 
ஒரு ஓர�ர கரய்நது ்பரன �ரம் 
ஒன்று இருந்து. கி்ேகேில் இருநது 
அ்்ரட இ்லகள் எல்லரம் உ்ிரநது, 
சின்னச்சின்ன குச்சிக்ேரட பரரகக்வ 
பரவ�ர இருந்து அந் �ரம்.

ஒருநரள் அஙகிருந் �ரஙகள் எல்லரம் 
கலகலப்பர ்பசிககிட்டு இருந்ரஙக. 

அப்ப ஒரு �ரம் « நர� எல்லரம் பரரகக 
நி்றய இ்லகள், வண்ப் பூககள், 
பற்வக கூடுகள் என எவவேவு அழகர 
இருக்கரம். இந்க கரய்ந் �ரம் 
நம்� பககததுல இருககிறது நல்லர்வ 
இல்்ல»  என்றது.

அ்்க ்கட்ட �றற �ரஙகள் ‘‘ஆ�ரம்... 
ஆ�ரம்’’ என்றவரறு கி்ேக்ே 
அ்சததுச் சிரித்ன. «நரனும் சின்ன 
வயசுல உஙக்ேப் ்பரலத்ரன் 
இருந்்ன், இப்ப்ரன் இப்படி 
ஆகிட்்டன்» என்றது கரய்ந் �ரம்.

அடுத் நரள் அந்ப் பகக�ரக சில 
பு்ிய பற்வகள் பறநது வநது பச்்ச 

�ரஙகேில் கூடு கட்ட இடம் பரரத்ன. 
‘‘பற்வக்ே, பற்வக்ே, எஙகிட்டயும் 
கி்ேகள் இருககு, யரரரவது இங்க 
வநது கூடு கட்டுஙக்ேன்’’ கரய்ந் �ரம் 
கூப்பிட்டதும் ‘‘உஙகேின் கி்ேகேில் 
கூடு கட்டுவது சிர�ம் அம்�ர, கரய்நது 
்பரய் இ்லக்ே இல்லர�ல் ஒடிநது 
விழுவது ்பரல இருககீஙக, பரதுகரப்பு 
கு்றவர இருககு, அ்ரன்�ர’’ தசரன்ன 
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பற்வகள் �றற �ரஙகேில் கூடு 
கட்டுவ்்ப் பரரதது அ்�்ியரக 
நின்றது.

பிறதகரரு நரள் நி்றய விலஙகுகள் 
அந்ப் பகக�ரக நடநது வநது 
தகரணடிருந்ன. தவயில் அ்ிக�ரக 
இருந்்ரல் பசு்�யரன �ரஙகேின் 
கீ்ழ ஓய்வரக உட்கரரநது பல க்்க்ே 
கலகலப்பரக ்பசிக தகரணடும், ்�ய்ந் 
உ்வுக்ே அ்ச ்பரட்டுக தகரணடும் 
இருந்ன. 

இ்்க கணடு �கிழந் கரய்ந் 
�ரம் ‘‘விலஙகுக்ே, விலஙகுக்ே... 
எஙகிட்டயும் வரஙக்ேன், வநது 
உட்கரரநது இ்ேப்பரறிச் தசல்லுஙகள்’’ 
என்று அ்ழத்து.

‘‘்பரஙகண்ர, உஙகளுககு கீ்ழ 
நிழ்ல இல்்ல, நரஙகள் எப்படி 
்ஙகுவது?’’ ்கட்ட விலஙகுகேிடம் 
«நீஙக தசரல்றதும் சரி்ரன்» என்று 
அ்�்ியரனது �ரம்.

«எனககு ஏன் இந் நி்ல, நரன் 
பசு்�யர இருந்ப்்பர எல்்லரரும் 
எஙகூட இருந்ரஙக, இப்பத ்ள்ேிப் 

்பரறரஙக்ே, யரருககு்� உ்வரது 
இப்படி ்னியர இருக்க்ன» னு  
்னககுள்்ே்ய ்பசிய கரய்ந் 
�ரத்்ப் பரரதது ‘‘அதுகதகன்ன 
பணறது, உஙகிட்ட பல�ில்ல, அ்ரன் 
நீ ்னியர இருகக’’ னு ்கலி ்பசியது 
பககதது �ரம்.

அன்று இரவு நல்ல �்ழ. இடியும், 
�ின்னலு�ரக தபரிய �்ழச் ்சரன்னு 
தபய்்து. அடுத் நரள் கர்லயில் 
சூரியன் உ்ித்தும் பரரத்ரல் 
ஆஙகரங்க நி்றயக கரேரன்கள் 
மு்ேதது இருந்ன. 

கரய்ந் �ரத்ின் ்வ்ர ஒட்டியும், 
�ரத்ின் �ீதும் நி்றயக கரேரன்கள் 
மு்ேதது இருந்்்ப் பரரதது  ‘‘அடடர, 
வரஙக தசரந்ஙக்ே.. எனககுள் 
இருககும் ஈரத்் உ்ரநது மு்ேச்ச 
உஙகளுககு எனது அன்பு...’’ என்றது. 
கரேரன்கள் சிரித்படி்ய கு்ட பிடிகக 
�கிழச்சியரகச் சிரித்து �ரம்.
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அ. ்�ிழஇனியன்
2 ஆம் வகுப்பு

்ிருப்பூர.

ஒரு அழகரன கிரர�த்ில வரனத்ில 
நி்றய ்�கஙகள் கூட்ட�ரய் 
இருந்துனரல நல்ல �்ழ வநதுச்சு. 
அப்ப அந் கூட்டத்ில் கூலுனு ஒரு 
குட்டி ்�கமும் அவஙக அம்�ர ்�கமும் 
இருந்ரஙக.

கூலு, அம்�ரகிட்ட ்கட்டுச்சு 
“நம்த�ல்லரம் கூட்ட�ரக இருந்ர 
ஏம்�ர �்ழ வருது” அப்படின்னு. அம்�ர 
தசரல்லுச்சு  “அது எனககு த்ரிய்ல்ய! 
ஆனர, என்னனு த்ரிஞசு கிட்டு 

தசரல்்றன்” அப்படின்னு ஒரு புத்கத்் 
எடுதது படிச்சுட்டு தசரல்லுச்சரம். 

கூலு குட்டி ,  “நரம் எஙகிருநது வந்்ரம் 
என்று உனககுத த்ரியு�ர? தசரல்்றன் 
்களு நம்� மு்ல்ல பூ�ியில ்ண்ியர 
இருந்்ரம் தவயில் அடிச்சு ்ண்ீர 
ஆவியரகி வரனததுககு வநது ்�க�ரக 
�ரறிட்்டரம். அப்பறம் நரத�ல்லரம் 
கூட்ட�ரக ்சரந்ர  �்ழ வரும்.  இப்ப 
கூட �்ழ வருது இல்ல அந் �ர்ிரி 
்ரன்’’ அப்படின்னு  அம்�ர ்�கம் 
தசரல்லுச்சு.

அ்்க ்கட்டுட்டு அந் கூலு குட்டி 
்�கம் “ஆஹர! நரம் இப்படித்ரன் 
உருவரகி்றர�ர? அப்படின்னு 
�கிழச்சியரக ்கட்டுச்சு’’. அப்புறம் 
அம்�ர, இ்் என் நணபரகள் கிட்ட 
தசரல்லிட்டு வ்ரன் அப்படின்னு அவஙக 
நணபரகள் கிட்ட தசரல்ல ்பரயிருச்சரம் 
குட்டி ்�கம் கூலு.
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 சின்ன�னுர என்கிற கிரர�ததுல 
கு�ரன் என்பவர வரழநது வந்ரரரம். 
அவர  ஒரு வியரபரரி. 

 அவ்ரரட  �ிகப் தபரிய கனவு 
என்ன த்ரியு�ர? எல்லரரும் வீடு கட்டுற 
�ர்ிரி நர� கட்டர� புது �ர்ிரி ஒரு 
�ரத்ரல் ஆன வீடு கட்ட நி்னச்சரரு.

 ஆனரல் அவரு ஒரு கஞசன். 
வீடு கட்ட �ரம் வரஙக ப்த்் ஏன் 
தசலவழிககணும்?னு ்யரசிச்சுகிட்்ட 
இருந்ரரு.

 அவரு ஒரு நரள்  கடறக்ர பககம் 
்பரனரரு. அப்படி ்பரகும் தபரழுது 
அஙகு தூரத்ில் இருந் �ரஙக்ே 
பரரத்தும் ஒரு ்யரச்ன வந்து.

 இந் �ரத்் தவட்டி நரம் வீடு 
கட்டினரல் என்ன என்று நி்னச்சிககிட்்ட 
க ட லி ல்  க ர ல் க ் ே   ந ் ன ச் ச ி ட் டு ப்  
்பரனரரு.

 அவரு  நி்னச்சது  கடலுககு த்ரிஞ 

சிருச்சு. உட்ன கடல் ்ன் அ்லகள் 
மூலம் ்ன் �ர நணப்ன அ்ழச்சிச்சு! 
நணபர! உனககு ஆபதது… என்று சத்ம் 
்பரட்டது..  “என்னரச்சு கடல் நணபர? 
எப்தபரழுதும் நீ சந்்ரச�ர இருப்பி்ய 
என்ன ஆச்சு உனககு?” �ரம் ்கட்டது. 

 நீ குேிரந் கரற்ற விசுவ்ரல் 
்ரன் நி்றய ்பர தவயிலில் இருநது  
அவஙக்ேப் பரதுகரததுகக இஙக 

  
லட்சுமி ்சந்தகிலலட்சுமி ்சந்தகில

 தசஙகல்பட்டு
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 ஒரு அழகரன கிரர�ததுல, ஒரு 
சின்ன கரடு, அந் கரட்ட ஓட்டுனரப்புல 
ஒரு சின்ன வீடு. அந் வீட்டுல  ‘”பிஷிகர” 
ன்னு ஒரு சின்ன தபரணணு அவஙக அம்�ர 
அப்பர கூட இருந்ர, அவளுககு பிறந்நரள் 
வரப்்பரகுதுன்னு, அவளுககு பிறந்நரள்  
பரிசர என்ன ்ரலரம்னு பிஷிகர்வரட  
அம்�ர, அப்பர  ்யரசிச்சரஙக, பிஷிகரவுககு  
்ண ி்ல வி் ேயரடுறது தரரம்ப பிடிககும், 
�ீன்களும் பிடிககும், அ்னரல அவளுககு 
ஒரு �ீன் த்ரட்டி வரஙகித்ரலரம்னு முடிவு 
பண்ரஙக.

 பிஷிகரவுககு �ீன் த்ரட்டி ஒன்னு 
வரஙகி குடுத்ரஙக, அதுல ஆரஞசு 
கலரல ஒரு �ீன் இருநதுச்சு. அந் �ீன் 
த்ரட்டிய பிஷிகர பிறந்நர்ேககு 
பரிசர தகரடுத்தும், பிஷிகர துள்ேி 
கு்ிச்சர, அவஙக அப்பர அம்�ரவ கட்டி 
பிடிச்சிகிட்டர, “இந் பரிசு எனககு தரரம்ப 
புடிச்சிருககும்�ர,  தரரம்ப நன்றி” ன்னு 
தசரன்னர.  பிஷிகர அப்பர அம்�ரவும் 
கட்டிஅ்்ச்சு முத்ம் தகரடுத்ரஙக. 

 பிஷிகர அந் �ீனுககு “பிஷியரரர” 

 


வரரரஙக! அப்புறம்  குழந்்கேர 
�ரறி என்்னரட வி்ேயரட எல்லரரும் 
வரரரஙக!  அது எனககு தரரம்ப சந்்ரச�ர 
இருநதுச்சு.

 ஆனர… இன்்னககி  ஒரு �னுஷன்  
என் �ர நணபனரன உன்்ன தவட்டும் 
்நரககில வநதுட்டரன். அவ்ன ஒரு ்க 
பரரககணும்  நணபர…

 சரி,  நர உனககு ஒரு ்யரச்ன 
தசரல்லு்றன். அது�ர்ிரி நீ  பண்ினரல் 
நரன் என்்னயும் கரப்பரத்ிககு்வன். 
அந் �னுச்னயும் ஒரு ்க பரரதது  
விடலரம்னு �ரம் தசரல்லிச்சு. �றுநரள் 
கர்லயில் கு�ரன் �ரம் தவட்டத  
்்்வயரனப் தபரருள்க்ே எல்லரம்  
எடுததுக தகரணடு �ரத்ின் பககம் 
்பரனரர. �ரத்ின் அடிப்பரகத்ில் 
அ்்ன அறுகக ஆரம்பித்ரர. 

 அவவேவு ்நரம் அ்�்ியரக 
இருந் கடல் தகரந்ேிகக ஆரம்பிச்சிடுச்சு.
கு�ரன்  தரரம்பவும் சத்�ர 
்கட்குதுனு  ்ிரும்பிப்  பரரத்ர…  கடல் 
ஆக்கரரசத்்ரட அவ்ன ்நரககி ஓடி 
வநதுட்டு  இருநதுச்சு.

 அ்்ப் பரரத்தும் கு�ரன் நரம் 
உயிர பி்ழத்ரல் ்பரதும் என்று ஓடி 
�்றநது விட்டரர. �ரத்்க கரப்பரத்ின 
�கிழச்சி்யரட கடல் கலகலனு சிரித்து. 
�ரம் ்்லயரட்டி �கிழந்து.
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ன்னு  ்பர வச்சர, பிஷியரரர  வந் பிறகு, 
பிஷிகர தரரம்ப சந்்ரச�ர இருந்ர, 
தூஙகும்  ்பரதும், வி் ேயரடும் ்பரதும் 
எல்லர ்நரமும் பிஷியரர கூட்வ இருந்ர. 
ஒரு நரள் பிஷிகரவுககு தவேிய ்பரய்  
நணபரக்ேரட வி் ேயரடணும்னு ஆ்சப் 
பட்டர , ஆனர அவளுககு பிஷியரரவ 
விட்டுட்டு ்பரக �னசு இல்ல. அ்னரல 
பிஷியரர்வயும் கூட்டிட்டு ்பரக முடிவு 
பண ி்னர. அவ அம்�ரகிட்ட தசரல்லிட்டு 
பிஷிகர தவேிய கிேம்புனர, ்பரகும் ்பரது  
அவ அம்�ர “தவயில் தரரம்ப அ ி்க�ர 
இருககு�ர, ்ண்ி  எடுததுட்டு ்பர 
�ர”ன்னு தசரன்னரஙக, ஆனர அவ தவேிய 
்பரற குஷில்ல, அம்�ர தசரன்ன்  கரதுல 
வரஙகர�, “்பரயிட்டு வ்ரன் �ர” ன்னு 
தசரல்லிட்டு ஓடி ்பரய்ட்டர. 

 தவயில்ல தரரம்ப ்நரம் பிஷிகர 
வி்ேயரணடர, தரரம்ப க்ேப்பர 
்பரய்ட்டர, ்ண்ி ்ரகம் எடுததுச்சு, 
பிஷியரரவ பரத்ர, அதுவும் த்ரட்டில  
்ண்ி  கு்றச்சு ்பரய்  தரரம்ப வரடி 
்பரய்ட்டு, அவ நணபரகள் வீடுலரம் தரரம்ப 
தூர�ர இருநதுச்சு, ஓடி ் பரய் ் ண ி் வரஙகி 
பிஷியரர த்ரட்டில ஊத்ிட்டு, அவளும் 
குடிச்சர. ்ரகம் ்ீரந்தும்  பிஷியரரரவ  
தூககிககிட்டு அவள் வீட்டுககு ் பரனர. 

 வீட்டுககு ்பரனதும், ப ிஷிகர 
அம்�ர கிட்ட நடந்த்ல்லரம் தசரன்னர, 
தசரல்லிட்டு அம்�ர இனி் � நர தவேிய 
்பரகும் ் பரது  ் ண ி் எடுததுட்டு ் பரவ�ர, 
அது�ட்டும் இல்ல, ந ீ என்ன  தசரல்றன்னு 
கரதுல வரஙகணும் �ர, பிஷியரர்வயும் 
தவேிய  கூட்டிட்டு ்பரறது பரதுகரப்பரனது 
இல்ல �ர, நர தசரல்றதுதயல்லரம்  சரி் ர்ன 
அம்�ர ன்னு ்கட்டர. உட்ன பிஷிககரவ  
கட்டி பிடிச்சு தரரம்ப சரி ் ஙகம்னு அவ அம்�ர 
தசரன்னரஙக.                                                      

 பூஙகுழலி அருள்பரலன்
 (வயது ஏழு) ்ிருவரரூர - கரட்டூர.
 

நணபரகளுடன் உ்்வ
பகிரநது உண்டரம்
நி்றந்து வயிறு
தபருகியது �கிழச்சி

நரள்்்ரறும் ்ிருககுறள்
�னப்பரடம் தசய்கி்றன்
வரசலிலுள்ே கரும்பல்கயில்
எழு் ்வணடும்

வரனத்ில் வரி்சயரய்
பறககும் பற்வகள்
கவனம் சி்றர�ல்
உறறுப் பரரத்்ன்

்்ரழிகளுடன் பரடியபடி
தசரட்டரஙகல் வி்ேயரடி்னன்
்ககளுககும், கணகளுககும்
நல்ல பயிறசி

புது வருடத்ின்
நரள்கரட்டி்யப் பிரித்்ன்
எனது பிறந்நரள் வரும்
கிழ்�்யக குறித்்ன்

சு.பிரவந்ிகர
தசன்்ன
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 ்வலன்  தரரம்ப பரவம்்ரன், 
அவ்னரட  அப்பர  கந்சர�ி ்வ்ல 
யில்லர� தரரம்ப கஷடப்பட்டரர, அவ்ரரட 
த்ரழில் விறகு தவட்டி விககிறது, பககததுல 
உள்ே கரட்டுககு ்பரய் விறகு தவட்டி 
அ்  ் சந்்யில விதது, கி் டககிற கரசுல 
அன்றரடம் தபரழுது ் பரனுச்சு..

 இப்ப �்ழ கரலஙகற்ரல விறகு 
த வ ட் ட வு ம்  ் ப ர க  மு டி ய ல ,  க ஷ ட 
ஜீவன�ர இருநதுச்சு.

 ்வலன்   தரரம்ப ச�ரதது ்பயன்,,  
அப்பர, நி்ல்�்ய த்ரிஞசுகிட்டு, 
எ்்யும் ்கட்டு த்ரல்்ல பண் 
�ரட்டரன், 6ம் வகுப்பு படிச்சரன், அவன் 
பள்ேிககு ்பரயிருந் ்நரததுல,
    

      ‘‘ஏஙக, இப்படி்ய ்வ்லயில்லர� 
இருந்ர நம்� எப்படிஙக வரழறது’’
  
 ‘‘பரரப்்பரம் ் ்வி, கடவுள் ஏ்ரவது 
ஒரு வழி்ய கரட்டுவரர, நம்பிக்க யரய்  
இரு’’ அப்படின்னு அவஙக ்பசிககிட்டு 
இருககும்்பர்்,

 கந்சர�ி, கந்சர�ி .. ன்னு வரசல்ல 
குரல்.

 ‘‘வரஙகய்யர, வரஙக வ்ககம் 
அய்யர,, என்ன விஷயம் அய்யர’’ அடுத் 
த்ருவில் இருககும் ஆசிரியர குரு, 

 ‘‘ம்ம்ம்.. கந்ர, நம் பண்  ்வீட்டுக 
தகரல்்லயில, நி் றய பு்ரர �ணடி கிடககு 
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 வீட்டுககு வநதுட்டரர? முயலும்  
பின்னரடி்ய வநதுடுச்சு.

 ‘ ‘்்வி . . .  ்்வி . . .   இந்ர குரு 
வரத்ியரர நி்றய ப்ம் தகரடுதது 
ருககரர, க்டயில ் பரய் என்ன ் வணு்�ர 
வரஙகிட்டு வர’’ ன்னு தசரன்னரர,

 ச ர ி ன் னு  ் ் வ ி யு ம்  க ் ட க கு 
்பரய்ட்டு வநது ச்�ககவும் ஆரம்பித்ரள்.

 ‘‘அ ப் ப ர ,  அ ப் ப ர ’ ’ ன் னு  ஓ டி 
வந்ரன் ்வலன். ‘‘அப்பர நீஙக எனககரக 
முயல் தகரணடு வந்ிஙகேர, அழகர 
இருககுப்பர’ ’ன்னு ் கட்கவும், ‘ ‘இல்ல 
்வலர... நரன்தகரணடு வரல, ்வ்ல தசய்ற 
இடதது்லநது இருநதுச்சு. பின்னரடி்ய 
வநதுட்டு ் பரல’’ன்னு தசரன்னரர கந்ன்.

 அப்படியரபர.. .  நர�்ே வேரக 
கலரம் ன்னு தசரன்னரன்,்வலன். அப்பர 
சரின்னு தசரல்லவும், அவஙககூட்வ 
வேரந்து அந் முயல்.
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சுத்ம் பண  ்வரீயர’’ ன்னு ் கட்டரர,

 ‘ ‘நீஙக ்பரஙக,  அய்யர நர . . .
கடப்பர்ர, �ணதவட்டிலரம் எடுததுட்டு 
வநதுடு்றன்’’ன்னு கந்சர�ி தசரல்ல, 
அவர சரின்னு கிேம்பினரர.

 ‘‘்்வி, இன்்னய தபரழுதுககு 
்வ்ல வநதுட்டு, நர ் பரயிட்டு ப்த்்ரட 
வ்ரன். ்வலனுககு நல்ல குழம்பர ்வச்சு 
்சரறு ச்�ச்சு ்பரடு’’ன்னு தசரல்ல... 
சரின்னு ் ்லயரட்டினரள் ் ்வி.

 ்வ்லககு்பரன  கந்ன், புல்ல, 
எல்லரம் �ணதவட்டியரல  தவட்டி, ஒரு 
ஓர�ர ்பரட்டுட்டு இருந்ரர. அடுதது 
ஒரு தபரிய பு்ரர இருந் இடத் 
்்ரணடி, ச�ப்படுத் ஆரம்பிககும்்பரது, 
விருட்டுன்னு ஒரு முயல் பரய்ஞசு ஓடுச்சு.

 முய்ல பரரத் கந்்னர, ம்ம்ம்.. 
முயல் ஓடுது, பரவரல்ல பரம்பு இருக்கர 
என்னம்்�ரன்னு ந ி்னச்சுக ிட்்ட, 
்வ்ல்ய பரரத்ரர.

 ச ர ய ங க ர ல  த ப ர ழு து க கு ள் ே 
்வ்ல்ய சுத்�ர முடிச்சுட்டரர. சரின்னு 
குரு வரத்ியரர வீட்டுககு ்பரனரர..

 ‘ ‘அய்யர,  ்வ்ல்ய முடிச் 
சுட்்டன்’’ ன்னு தசரல்லவும்,   ‘‘சரி கந்ர, 
இந்ர இ்் ்வச்சுகக’’ன்னு தசரல்லி 
்ரரரே�ர்வ ப்ம் தகரடுத்ரர, குரு 
வரத்ியரர.

 சரிஙக, ஐயர வ்ரன்னு தசரல்லிட்டு 
வீட்டுககு புறப்பட்டரர. தகரஞச தூரம் 
நடநது ்பரகும்்பரது ஏ்்ர ஒரு சத்ம் 
்கட்ட �ர்ிரி இருககவும் ்ிரும்பி 
பரரத்ரர.
  
 பு்ரு்லநது ஓடுன முயல் த�து 
த�துவர, இவர பின்னரடி்ய வநதுட்டு 
இருநதுச்சு, அ்் ்யரச்னயர பரரத் 
கந்ன் ்பசர� நடந்ரர...
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 அது ஒரு அழகரன சிறறூர. அந் 
சிறறூரில் க்்சன் என்று ஒரு சிறுவன் 
இ ரு ந ் ர ன் .  அ வ ன்  � ி க வு ம்  ந ன் ற ர க 
படிப்பரன். அ்றகுக கரர்ம் அவனது ்ரய் 
பரரவ ி். 

 க்்சனின் ்ந்் ஈஸவரன் விவ 
சரயத்ில் ஈடுபட்டு வந்ரர. வி்ேச்சல் 
நன்றரக கி்டககர் கரர்த்ினரல் 
அவர அயல் நரட்டிறகு ்வ்ல பரரகக 
தசன்றரர. 

 நரட்கள் கடந்ன, அவன் ்ன் 
நணபரகளுடன் ்சரந்்ரல் அவன் படிப் 
பில் கவனம் கு்றந்து. அவன் இவவரறு 
தசய்வ்் அவன் ்ரய் கவனித்ரள். ஒரு 
நரள், அவள் ்ன் �கனிடம் “இவவரறு 
தசய்வ்ரல் உன் படிப்பு வீ்ரகிவிடும்’’ 
என்று கூறினரள். அவன் ்ன் ்ரய் 
தசரல்வ்் புரிநது தகரள்ேர�ல் அவ்ே 
எ்ிரதது ்பசினரன். இருவருககும் வரககு 
வர்ம் நடந்து. இறு்ியில் க்்சன் 
்கரபத்ில்  உ்வு தபட்டி்ய எடுககர�ல் 
பள்ேிககு தசன்றரன். அவன் ்ரய் �ிகவும் 
வருந்ினரள். 

 அன்று அவன் பள்ேியில் அவன் 
ஆசிரியர ்ரயின் அன்்ப பறறி பரடம் 
எடுத்ரர. “்ரயில்லர�ல் நர�ில்்ல. 
இந் உலகில் நரம் பிறகக கரர்ம் ந�து 
்ரய் ்ரன்’’ என்று கூறினரர. 

 ்ன் �கனுககு உ்வு தபட்டி்ய 
தகரடுப்ப்றகரக அவன் நணபனரன 
முல்லர்வ அ்ழத்ரள். அவனிடம் “இந் 
உ்வு தபட்டி்ய க்்சன் இடம் தகரடு’’ 
என்று கூறினரள். அந் ஆசிரியர பரடம் 
எடுததுக தகரணடிருந் ்நரத்ில் முல்லர 
வகுப்ப்றககு வந்ரன். அவன் க்்சன் 
அருகில் வநது “இந்ப் தபட்டி்ய உன் 
்ரய் உன்னிடம் தகரடுகக தசரன்னரர’’ 
என்று கூறினரன். அப்்பரது அவன் ்ன் 
்ரயின் அன்்ப புரிநது தகரணடரன். 
பள்ேி முடிந்வுடன் வீட்டிறகு வி்ரவரக 
தசன்றரன். ்ன் ்ர்ய கட்டி அ்்தது 
விட்டு �ன்னிப்பு ்கட்டரன்.

                  சரவ்ரஅழகரசர�ி

 

 முயலுககரக, ்ன் வீட்டு தகரல் 
்ல்ய தகரத்ி ,  சுத்ம்பண்ி, 
கரய்கறி் ய பயிரிட ஆரம்பிச்சரஙக.கூடிய 
சீககிரம் வி் ேச்சல ் நது, முய்லரட பசி் ய 
�ட்டு�ில்லர�, அவஙக வறு்�்யயும், 
்பரககிடுச்சு அந் கரய்கறி ்்ரட்டம், 

 கந்ன் ்ன் �்னவி ்்விகிட்ட, 
‘‘இத்்னநரள் இது த்ரியர� ்பரச்்ச...

இருககுற இடம் சின்ன்ர இருந்ரலும் 
அதுல கரய்கறி்ய பயிரிட்ட்ர்ல,  
நல்லர வியரபரரமும் ஆகுது. ந�ககு நல்ல 
லரபமும் வருது. சத்ரன வீட்டு கரய்கறியும் 
கி்டககுதுல்ல’’ ன்னு தசரன்னரர ..

 அப்பறம் என்ன ்வலனும் முயலும், 
அவஙக குடும்பமும்  �கிழச்சியர இருந்ரஙக.                                                        

n                                                                
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�ிடடுககுருவி

சிட்டுககுருவபி, சிட்டுககுருவபி 
உன்ணன ்பார்க்வவ... 
்பாததுக்கிடநவ்தன், ்பாததுக்கிடநவ்தன்
்பாளும் ்்பாழுதுமபாய்!!!
சிட்டுககுருவபி, சிட்டுககுருவபி, 
்ீயும் உண்ைவவ...
வ்பாட்டு இணைதவ்தன், 
வ்பாட்டு இணைதவ்தன் ்தபானியங்ணள!!!
சிட்டுககுருவபி, சிட்டுககுருவபி 
்ீயும் ்ரு்வவ...
வீட்டின் மபாடியபில, வீட்டின் மபாடியபில
்தண்ைீர் ணவதவ்தவன!!! 
சிட்டுககுருவபி, சிட்டுககுருவபி  
்ீயும் வளர்்வவ...                   
்பாத்தகிட வநவ்தபாம், ்பாத்தகிட வநவ்தபாம்
என்றும் ்பாங்வள!!! 
சிட்டுககுருவபி, சிட்டுககுருவபி 
்ீயும் வபாழ்்வவ
வபாழ்த்தகிட வநவ்தபாம், 
வபாழ்த்தகிட வநவ்தபாம்
என்றும் ்பாங்வள!!!

மஜ. ப்ரணவ,
மூன்ைபாம் வகுபபு,
வ்ந்தகிரிய வபிதயபாலயபா ்ள்ளி,
வ்பாணவ.

பள்்ிககூடம்

்ள்ளிககூடம் ்தபான்
எனககு ்ரபாம்் ்பிடிககும் 
்ள்ளிககூடம் ்தபான்
எனககு ்ரபாம்் ்பிடிககும் 
்ள்ளிககுப வ்பாகும் வ்பாது
்கிணைய வண்யபான
்ணட்ள் ்பார்பவ்ன்
வீடு்ள் ்பார்பவ்ன்
்ள்ளிககூடத்தகிவல ்கிணைய 
்ண்்ர்்ள் ்கிணடப்பாங்
அவங் கூட ்பான் வபிணளயபாடுவவன்
அஙவ் வ்பாய்ட்டு 
்பான் ம்கிழ்சசியபா ்டிபவ்ன்
ஆசிரியர் ்சபாலை்த 
்பான் ்லலபா ்வனிபவ்ன்
்பான் அஙவ்
அம்மபா ்்பாடுதது 
வபிடும் உைணவ ஜபாலியபா 
சபாப்பிடுவவன்
எனககு ்ரபாம்் ்பிடிககும் 
்ள்ளிககூடம் னபா
எனககு ்ரபாம்் ்பிடிககும்
்ள்ளிககூடம் னபா!!!

மஜ. சி. ரநகா 
வயது: 6
வகுபபு: 1
்கிரீன்வுட் சர்வவ்தச ்ள்ளி,
்த்தபார்

    |79
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 ஒரு நரள் ரரமுவும் அவ்னரட 
்ம்பி ்சரமுவும் வீட்ல வி்ேயரடிட்டு 
இருந்ரஙக. அப்்பர அவஙக்ேரட அம்�ர 
இருவ்ரயும் கூப்பிட்டு �ரடிககு ்பரய் 
கரய ்வத் து ி்க்ே எடுததுகிட்டு வர 
தசரன்னரஙக. 

 து ் ி  எ டு க க  ் ப ர ன  ப ச ங க 
ந ி ் ற ய  ் ந ர ம்  ஆ க ி யு ம்  வீ ட் டு க கு 
வரலி்யன்னு அம்�ர �ரடிககு ்பரய் 
பரரத்ர, �ரடியில் பசஙக து்ி எடுககர� 
வி்ேயரடிட்டு இருந்ரஙக! அம்�ர ரரமு 
்சரமுவிடம், ‘‘ஏன்  இப்படி  பணறீஙக 
பசஙகேர? சரப்பரடு சரப்பிடனும்ல! 
உட்ன வீட்டுககு வரஙக ்பரலரம்ன்னு’’ 
தசரன்னரஙக.
   
 அ து க கு  ப ச ங க  அ ம் � ர வ ி ட ம் , 
‘‘இன்னும் தகரஞச ்நரம் வி்ேயரடிட்டு 
வருகி்றரம் அம்�ர! ஆ!! ஒரு ்யரச்ன. 
சரப்பரடு �ரடியிலி்ய ஊட்டுஙக அம்�ர. 
ந ர ங க  வ ி ் ே ய ர டி க ி ட் ் ட  ச ர ப் ப ி டு 
கி்றரம்ன்னு’’ தசரன்னரஙக. அம்�ரவும்   
அ்்்பரல் சரப்பரடு ஊட்டிவிட பசஙக  
�கிழச்சியரக  வி்ேயரடினரஙக!

 அடுத் நரள் ரரமுவும் ்சரமுவும் 
பககதது கரட்டுககு ்பரனரஙக. அங்க 
அம்�ர யர்ன,அப்பர யர்ன அப்புறம் 
ஒரு குட்டி யர்ன ்ண்ீர குடிகக 
குேததுககு ்பரய்ட்டு இருந்்் பரரதது 
்சரமு ரரமுவிடம், ‘‘குட்டி யர்ன  அழகர 
இருககுல! இப்படி  குடும்ப�ர ்பரறது 

பரரத்ர �கிழச்சியர இருககு ரரமு. 
நம்� இஙக ஒரு தசடி ்வககலர�ர? 
கு ட் டி  ய ர ் ன  ் ி ன மு ம்  வ ந து 
சரப்பிடுவரஙகலன்னு’’ தசரன்னரஙக. 

 அ்்க ்கட்டுவிட்டு ரரமு ்சரமு 
விடம் நல்ல ் யரச்னன்னு தசரன்னரஙக.
உட்ன அங்க  ஒரு தசடி வச்சு ்ினமும் 
்ண்ீர ஊத்ி வந்ரஙக.

 தகரஞச நரேில் அந் தசடி, கரய் 
கனிகளுடன் தபரிய �ர�ர ஆயிடுச்சு. 
குட்டி யர்ன அந் �ரத்்ரட இ்ல 
கரய் பழஙக்ே சரப்பிட்டு �கிழச்சியரக  
வ ர ழ ந து  வ ந ் து .  அ ் ் ப்  ப ர ர த ் 
பசஙகளும் �கிழச்சியுடன் வி்ேயரட 
்பரனரஙக.

 தஜ. சி. ்நகர,
 கத்ரர
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 அ ன் பு க ் க  இ ல க க ் � ர ய் 
கவிஞர அன்புச்தசல்வி  சுப்புரரஜூ 
அவரகள்  ‘ ‘குட்டி ்�கஙகள் தூவிய 
தூறல்கள்’’ புத்கத ி்் ன த்ரகுதது இேம் 
்்லமு்ற எழுத்ரேரகளுககு ஒரு 
வழித்டம் அ்�தது தகரடுத்ிருககிறரர. 
்ன்மு்னக கவி் ,் ் ஹககூ, புதுககவி் ,் 
இன்னும் பல வ்க கவி்்கேின் நரயகி 
கவிஞர அன்புச்தசல்வி அவரகள், சிறுவர 
இலககியத்ிறகு கி்டத்ிருககும் �ிகப் 
தபரிய வரம், �ழ்லப் பரடல் எழுதுவது, 
�ழ்லச் சரரந  ்கவி் ்கள், குழந்்களுககு 
்ன்மு்னப் பயிறசி, குழந்்க்ே க்் 
எழு  ் ்வதது,பு த்க�ரக தகரணடு வந்து 
என குழந்்களுககரக தசயல்படுவது �ிகச் 
சிறப்பரனது..

 நர்ேய  சமு்ரயத்ி்ன உருவரக 
கிடும்  இேம்  ப்டப்பரேிகள் எழுததுகள் 
மூலம் எ்்யும் தசயலரறறும் சக்ியி்ன 
தபறுவர..

 கடந் 1¹/²  வருடஙகள், இ்்ய 
வழியில் பல குழந்்களுடன் பழகிய்ில், 
ஒவதவரரு குழந்்யும் ்ிற்�யுள்ே 
குழந்்்ரன்..,எந் து்றயில் ஆரவ�ரக 
இருககிறரர என கணடறிநது அ்றகு 
ஏறறரர்பரல் ஊகக�ேித்ர்ல ்பரதும். 

      பன்முகத ்ிற்� தகரணட 
குழந்்கேின் க்்க்ே பரரககலரம் 
வரருஙகள்.
      

 எவவேவு ப்ம் நம்�ிடம் இருக 
கிறது  என்ப்்விட, அவசர, ஆபதது 
கரலத்ில் உ்வும் ப்ம் வரழவில் �ிக 
முககிய�ரன்ரகும். ்ன்னிடம் உள்ே 
ப ் த ் ர ல்  ந ண ப ர க ளு ககு   ந ன் ற ர க 
தசலவு தசய்யும் முகில், அவசர ்்்வககு 
1 ரூபரய் இல்லர�ல் ்ிணடரடுகிறரன்.
ஏ்ழயரனரலும் படிப்பில் தஜரலிககும் 
நி�லன், முகில்ககு தசய்யும் உ்வி்ய., 
‘‘உ்விய கரசுகள்’’ .

 கடின உ்ழப்பரேிகள் எப்்பரதும் 
் ச ர ர ந து  ் ப ர க  � ர ட் ட ர ர க ள் ,  ் ன் 
்நர்�த ்ன்்�்ய தசய்யும் தசயலில் 
கரட்டும்்பரது அ்றகரன பலன் நிச்சய 
� ர ய்  க ி ் ட த ் ி டு ம் ,  இ ர ர மு வ ி ற கு ம் 
அ்றகரன பலன் கி்டககிறது. ்�லும் 
்சரம்பலரய் இருந்ிட்டரல் வரும் ்ீ்� 
க்ேயும்  உ்ரததுகிறது. ’’ரரமுவின் 
நல்ல கு்ம்’’.

 �்ழ்ய  இல்லர�ல் வறணடு ்பரன 
பூ�ி்ய பரரதது ்வ்்னப் படும் ்ரத்ர, 
ஆறு்ல் தசரல்லி ்ன் நணபரகளுடன் ச்ரநது 

நூல் மதிப்புனை
்்தபாகுப்பாசிரியர் :    
 அன்புச்சலவபி சுபபுரபாஜூ
வண் :  சிறுவர் ்ண்த்ள் 
்க்ங்ள் : 76
வபிணல :  100 ரூ்பாய் (இந்தகியபா)
நூல ்்தகிப்பாளர் : 
 ்ண்்ர்்ள் ்்தகிப்்ம்

்்தபாடர்பு்ளுககு : +91 8925335858
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�ரககன்றுக்ே நட்டு ்வககிறரள்  ்பத்ி 
நிலர, அவேது நம்பிக்க தஜயிககிறது..
�்ழயும் வருகிறது. இவவரறரக �ரம் நடு்்ல 
பறறி தசரல்லுகிறது  ‘‘�்ழயில் ந்ன்வரம் 
வரருஙகள்’’.

 நரம் பல்்வறு கரர்ஙகேினரல் 
கிரர� வரழக்க்ய விட்டு நகரத்ில் 
இருககி்றரம்..ஆனரலும்,வருடத்ில் 
ஒருமு்றயரவது தசரந் பந்ஙகளுடன் 
கூடி கிரர�தது சூழலில் விடுமு்ற்ய 
கழித்ரல், நன்றரக இருககும் என்ப்்ன , 
இேம்்்லமு்றயரன  சு்ரஷ எவவரறரக 
கிரர�தது வரழ்வ ரசித்ரன்  என்ப்்  
தசரல்லும் ‘‘கிரர�த்ில் ்ிருவிழர’’

 ஏழ்�யரன சூழலில் இருந்ரலும் 
விடரமுயறசியும், ்ன்னம்பிக்கயும் இருந 
்ரல் எ்்யும் சர ி்த ி்ட முடியும், ்சரமு ்ன் 
முயறசியரல்  ்்சிய அேவில் பரிசு வரஙகி, 
ந�ககும் ஊககத்் தகரடுககும் வ்கயில் 
அ்�ந் ‘‘ஓட்டப்பந்யம்’’

 குழந்்கேின் கறப்ன சக ி்ககு 
எல்்ல்ய இல்்ல. தசடியில் புத்கம் 
பூககு�ர, ஆம் புத்கச் தசடி வேரதது 
புத்க�ரக வருகிறது,  பூஙகுழலியும் 
அவவரறரக கி் டககும் புத்கஙகேிலிருநது 
க்் படிதது க்் தசரல்லியரகவும் 
ஆகிறரள் அது�ட்டு�ர  ் ன் நணபரகளுககும் 
புத்கச் தசடியின் வி் ்்ய பரிசேிககிறரள் 
என வித ி்யரச�ரன க்் ‘‘பூஙகுழலியும் 
புத்கச்தசடியும்’’

 ஒருவர ்ன் வரழநரேில் அடுத்வர 
தசய்யும் உ்வி்ய எவரும் �றநதுவிட 
�ரட்டரரகள்.  ஒரு �னி்ர  வரழவின் 
�ிகப்தபரிய  இடத்் அ்டய  தவகுதூரம் 
தசல்கிறரர .அங்க விலஙகுகள் கூட 
உ்வி தசய்வ்்ப் பரரதது வியநது 
்பரக ிறரர  நரமும் �றறவரகளுககு 
உ்வி தசய்ய ்வணடும் என்று எண்ி 
வரழகிறரர  என்ப்் ‘‘வரழவின் பய்ம்’’.

 கரட்டுககுள் இரு ்பரட்டிகள் 
நடத ி்ய  கரடி,  ஆ்�,நத்  ்இருவ்ரயும் 

அவரகேது ி்ற்�்ய கரட்டிட வரய்ப்பு 
தகரடுதது இருவ்ரயு்� தவறறியரேரகேரக 
தகௌரவப் படுததுகிறது கரடி,யரர சிறந்வர 
என்ப்  ்நட்பின் மூலம் உ்ரததுகிறது ‘‘யரர 
சிறந்வர’’

  � ் ல ப் பூ  க ி ர ர � த து ல  சு க க ி  
பரப்பர தரரம்ப சந்்ரஷ�ர இருந்ர. 
அஙக வர நி்றய பற்வக்ே அவ 
ரசிச்சிட்டு இருந்ர, ஒரு குருவியும் அம்�ர 
குருவியும் பரரதது தரரம்ப சந்்ரஷ 
பட்டரள், அ்றகு உ்வி தசய்து வந் 
இன்தனரரு குருவியும் பரரத்ர, அப்்பர 
துப்பரககியரல்  குணடு பட ்பரகும் 
குருவி்ய எப்படி இன்தனரரு குருவி 
கரப்பரறறுகிறது. அ்றகு பிறகு என்ன 
நடந்துன்னு தசரல்றது்ரன் ‘‘்ியரகம்’’

 ஒரு அம்�ர வணடும் பரப்பர வணடும் 
இருந்ரஙக, எனககு தரரம்ப பசிககிறது 
என்று தசரன்ன பரப்பர வணடுககு, கீ் ர 
தகரணடுவர அம்�ர வணடு ்பரகிறது, 
கீ்ர  நல்லதுன்னு வணடு கூட த்ரிநது 
்வத ி்ருககிறது, அஙக வரற எலி என்ன 
பணணுச்சு, அவஙக தரணடு ் பரும் கீ் ர்ய 
சரப்பிட்டரஙகேரன்னு தசரல்லும் ‘‘பரப்பர 
வணடும் குறும்புககரர எலியும்’’.

 வயலூர கிரர�ததுல ஒரு முரட்டு 
கர்ே �ரடு இருககிறது, அந் கர்ே 
�ரடு எல்லர்ரயும் தரரம்ப பயமுறுததும், 
ஆ ன ர  அ து  த ர ர ம் ப  ச ந ் ் ர ஷ � ர 
இருககும். இப்படி்ய அந் �ரடு வரது 
யரருககு்� பிடிககரது. ஒரு நரள் ் ீபரவேி 
அன்்னககு பட்டரசு தவடிககு பயநது  
ஒருநரள்  முரட்டு �ரடு வரல, என்று 
சந்்ரஷப் பட்டரஙக, இப்படி அன்பரன 
�ரடுன்னு தசரல்ல ்வககும் ‘‘முரட்டு 
�ரடு’’.

 �்ழ நல்லர தபய்யும்  ஒரு நரேில் 
ஸநிகி்ர   வீட்டுககு ஒரு சிட்டுககுருவி  
வருது, சிட்டுககுருவி   என்ன ்கட்கிறது, 
என்ன சரப்பிட தகரடுத்ரஙக, அ்் 
பரரத் ஸநிகி்ர எவவேவு சந்்ரஷ�ர  
இருந்ரஙகிறது்ரன் ‘‘சிட்டுககுருவியும் 
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ஸநி்ர குடும்பமும்’’.

 � ர த ் ி லி ரு ந ்  ப ற ் வ  ் ன் 
குஞசுக்ேரடு சந்்ரஷ�ரக இருந்து. 
பழஙகள்�றறும் தகரட்்டகள்ன்னு 
சரப்பிட தகரடுததுச்சு,  ஆனர ் ிடீரன்னு 
தகரஞசம் உடம்பு சரியில்லர�  ் பரயிடுச்சு, 
கரர்ம் என்னன்னு பரரத்ர அந்  
்்ரட்டததுககு பூச்சிகதகரல்லி �ருநது 
தரரம்ப  அடிச்சிட்டு இருந்ரர,  ஒரு �னி்ர. 
அது ்ரன்  ்ன்்னரட குஞசுகளுககு 
நல்லது்ரன்  இல்லன்னு புரிஞசுககிட்டு 
்வற இடம் ்நரககி ்பரயிடுச்சு  குருவி. 
பற்வகள் இடத்் விட்டு ்பரயிருச்சு 
ஆனரல்  அந் பழஙக்ே சரப்பிடும் 
� ன ி ் ன ி ன்  ந ி ் ல  எ ன் ன  எ ன் று   
்கள்வி ்கட்கும் ‘‘பூச்சிகதகரல்லியர? 
உயிரகதகரல்லியர?’’.

 சரலர வீட்டில் பிறந்நரள் நடககுது 
ஆ ன ர ல்  ரூ ப ன்  வீ ட் டு க கு  த ச ர ல் ல 
�றநதுட்டரஙக.  ஆனரலும் ரூபரவும் 
அவஙக அம்�ரவும் சரலர்வரட பிறந் 
நரளுககு ்பரறரஙக, அன்பு இருந்ரல் 
எதுவு்� தசய்ய முடியும் அப்படின்னு 
தசரல்லுது ‘‘அன்பின் பரிசு’’

 ஒரு �்லக கரட்டில் �்ழ்ய 

வரல, முயல் முகிலன் ஏன் �்ழ்ய 
தபய்யுறது இல்்ல அப்படின்னு 
குட்டி ்�கத்்ப் பரரதது ்கட்கவும், 
உஙக கரட்டுல �்ழ தபய்ய எனககும் 
ஆ்ச்ரன், ஆனரல் �ர்� இல்்ல்ய 
அப்படின்னு தசரன்னுச்சு, அடுத் 
நர்ே எல்லர விலஙகேிடமும் ்பசி 
முயல் முகிலன் நம்� கரட்டுல எல்லர 
இடத்ி்லயும் குழி்்ரணடி, வி்் 
வி்்ககலரம் அப்படின்னு தசரன்னது, 
அ்் �ர்ிரி  தசஞசரஙக, இப்படியரக 
சில வருஷம் கழிச்சு,கரடும் முழுவதும் 
�ரம் ஓரேவு வேரநது, நல்ல �்ழ 
தபய்்து,எல்லரரும் ்சரநது, குட்டி 
்�கததுககு நன்றி தசரல்வது்ரன். ‘‘குட்டி 
்�கம் தசரன்ன ்யரச்ன’’.

 இவவரறரக அ்னதது க்  ் களும் 
�ிகச் சிறப்பரக உள்ேது..குழந்்கேின் 
சிந ி்ககும் சக ி்யும், ்ன்்னச் சுறறி நடககும் 
விடயஙக்ே உறறு ்நரககி க்்க்ே 
எழு்ியுள்ே வி்மும் பரரரட்டுககுரியது. 
்ரஙகள் எழு்ிய க்்ககு அவரக்ே 
வ்ரநதுள்ே   குழந்்கேின் ஓவியஙகளும் 
அரு்�..வரழததுகள் குட்டி ் �கஙக்ே..

புவனரபரபு
நர்க.
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 அது  ஒ ரு  இ ன ி ய  ந ள் ே ி ர வு 
தபரழுது. கரறறு த�துவரக வீச ஆரம் 
பித்து அ்்ரடு ஊரின் ஆரவரரமும் 
அடஙகியது தசன்்னககு தசல்லும் க்டசி 
ரயில் தபட்டியில் மூன்று நணபரகள் ் சரமு, 
ரரமு �றறும் வர்ன் ஆகி்யரர பய்ம் 
தசய்்னர.

 மூவரும் பலவ்கயிலும் ஒன்றி 
்னந்வரகேரயினும்  பல ் வறுபரடுகள் 
நி்றந்வரகள். ்சரமு �ிகுந் கடவுள் 
நம்பிக்க உ்டயவன் அவன் ்பசும் 
ஒவதவரரு விசயமும் கடவுேின் அருள் 
வரககு என எணணுவரன். ஆனரல் ரரமு்வர 
அ்றகு �ரறரக அ்னததும் அறிவியல் 
மூல�ரக நடககின்றது என �ரறறுக கருததுக 
தகரணடவன். வர்்னர இரணடு ்பரின் 
கருத ி்றகு நடுநி் லயரக அறிவியல் சரரந் 
கடவுள் நம்பிக்க்ய விரும்புவரன்.

 மூவரும் அந் ரயில் பய்த்ின் 
்பரது பல முரணபரடரன கருததுகக்ே 
்பசிக தகரணடு தசன்று தகரணடிருந்னர. 
ஒரு கட்டத் ில்  ரரமு �றறும் ்சரமு 
இ்ட்ய சிறு சண்டகளும் கருதது 
்வறுபரடுகளும் ஏறபட்டது.  அப்்பரது 
்சரமு கடவு்ே அ்னத்்யும் ஆள்ப 
வன் எனக கூற அந் கருத்் ரரமு 
எ் ிரகக ிறரன்.  வர்்னர இரணடு 
்பருககும் சர்க�ரக ப்ிலேிககிறரன். 
பின்பு இருவருககும் கருதது முரணபரடு 
ஏறபட்டது.  ரரமு அ்றகு கடவுள் நம்பிக 
்க்ய எ்ிரகரலத்்யும்  க்ிகக யரரர 

லும் முடியரது எனக கூற ்சரமு அ்றகு 
எ்ிரரக கடவுேின் அருேரல் ஞரன 
்ிருஷடியரல் ்ஜர்ிடரகேரல் க்ிகக 
மு டி யு ம்  அ ் ன்  ப ி ன் ் ப   அ ற ி வ ி ய ல் 
்்ரன்றியது எனக கூறினரன். ரரமு அந் 
ப்ி்ல முறறிலும் எ்ிரத்ரன்.

 ி்டீதரன ரயிலில் கடவுேரல் க ி்கக 
முடியும் அவன் அருேரல் என்னரல் க ி்கக 
முடியும் என ஒரு குரலின் ஒலி எழும்பியது. 
அந்க குரலின் தசரந்ககரரர ஒரு வய்ரன 
60 வயது மு ி்யவரரவரர.  தபரிய ் ரடியுடன் 
கூடிய சுருஙகிய முகத்் உ்டயவர .ஒரு 
சிறு ்ப்ய ்கயில் எடுததுகதகரணடு 
அந் மூன்று நணபரக்ே ் நரககி விவர்ம் 
புரிய ஆவலுடன் வநதுதகரணடிருந்ரர.

 இ்்ன கணடு அ ி்ரச்சியில் உ்றந் 
அந  ் மூன்று நணபரகள் ரயில் தபட்டியில் 
நம்்� சுறறி யரரு்� இல்்ல்ய இவர 
எஙகிருநது வந ி்ருப்பரர என ்யரசிகக 
ஆரம்பித்னர. அந் மு ி்யவர ஒருவரின் 
வருஙகரல வரழக ்க்ய அவரரல் 
ஓவிய�ரக வ்ரய முடியும் எனக கூறினரர. 
அ்றகு ரரமு அது எப்படி சரத ி்யம்? என 
்கட்டரன். ்சரமு்வர அந் மு ி்யவரிடம் 
நீஙகள் ்ஜர ி்டரர? என்று ்கட்டரன். 
அ்றகு அந் வய்ரனவர நரன் ்ஜர ி்டன் 
அல்ல ஆனரல் என்னரல் கண மூடி ஒருவரின் 
வருஙகரலத்் ஓவிய�ரக வ்ரய முடியும் 
என கூறினரர.

 இ்் ்சர்ிகக விரும்பி ரரமு 

  
-    

 
மூன்றரம் ஆணடு 

சமூகவியல் து்ற. வி.இ.டி க்ல 
�றறும் அறிவியல் கல்லூரி. ஈ்ரரடு.
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்னது வருஙகரலத்் வ்ரயு�ரறு 
்கட்டரன். பின்பு அவர ்பயிலிருநது ஒரு 
புத்கத்்யும் ்பனர்வயும் எடுத்ரர. 
ரரமுவிடம் அந் மு ி்யவர அந் புத்கத ி்ல் 
வருஙகரலத்்க க ி்ககும் ஓவியத ி்ன் 
்நரம் நரள் �ர்த்்த குறிப்பிட தசரன்னரர 
அ்் த்ரடரநது அவன் 25. 8. 2010 ்நரம் 
கர்ல 7:00 � ி் என எழு் அவர அ்்ன 
கணமூடி வ்ரநது கரணபித்ரர. பின்பு 
அ்் எப்படி நம்புவது அது ரரமுவின் 
படம் என்று ்கட்டனர அ்றகு ரரமு என் 
்ரத்ர அந் படத்ில் உள்ேது ்பரல் 
இருப்பரர எனககூற அ்் �றற நணபரகள் 
ஏறறுக தகரள்ேவில்்ல அ்் எப்்பரது 
உண்�தயன கரட்டு�ரறு அந் மு ி்ய 
வரிடம் ்கட்டனர.

 பின்பு ்சரமு ்ன் வருஙகரல 
்்்ி்ய கூற அவர அந் ஓவியத்் 
வ்ரயவில்்ல ஏன் என ் கட்க அவனுககு 
அந் ்்்ியரன அவனின் 60 வய்ில் 
அவன் இறநது விடுவரன் அப்்பரது 
எப்படி என்னரல் இறநது ்பரனவ்ர 
வ்ரய முடியும் என ்கட்க  ரரமு்வர 
்சரமுவின்  இரணடு ஆணடிறகு முன்பு 
அ்ரவது இறப்ப்றகு முன்பு எவவரறு 
இருந்ரன் என ஓவிய�ரக வ்ரநது 
கரட்டு�ரறு ்கட்டரன்.

 அ்றகு அவர என்னரல் ஒருவரின் 
எ ி்ரகரலத்் ஒருமு்ற்ய க ி்தது 
வ்ரய முடியும் என கூறினரர. அ்்ன 
நம்ப முடியர�ல் வர்ன் ்னது வருஙகரலம்  
15 நி�ிடத ி்ல் அ்ரவது 11 � ி் நள்ேிரவில் 
இன்று  எவவரறு இருப்்பன் என சர�ரத ி் 
ய�ரக ்கள்வி ்கட்க அந் மு்ியவர 
அ்் வ்ரயவில்்ல எல்்லரருககும் ஒ்ர 
ஆச்சிரியம். அப் ் பரது வர்ன் 15 நி�ிடத ி்ல் 
இருநது விடுவரனர? என ்கட்டனர. 
அ்றகு அவர ஆம் என ்ன் ்்ல்ய 
அ்சத்ரர. பின்பு நணபரகள் வியப்பு 
நி் றந் ஆச்சரியததுடன்   மு ி்யவ்ர பரரத 
்னர அவர ரயில் தபட்டியில் இருநது கீ் ழ 
இறஙகும் இடத ி்றகு நடநது தசன்றரர.

 பட படதவன தநஞசு அடித்து கடும் 

்கரபததுடன் வர்ன் அந் மு்ியவ்ர 
அடிகக தசன்றரன். ரயில் தபட்டியரனது 
அந் கு்க பரலத்ில் நு்ழந்வுடன் 
இருட்டரனது பின்பு தவேிச்சம் வந்வுடன் 
்ரன் த்ரிந்து வர்ன்  கரல் ்வறி 
ரயிலிலிருநது பரலத்ின் அடியில் விழுநது 
உயிரிழந்ரன்  என.
 
 அது ்பரக அந் மு்ியவ்ர அந் 
ரயில் தபட்டியில் கர்வில்்ல, இது 
தபரிய சூழச்சியரகவும் குழப்ப�ரகவும் 
இருவருககும் ்்ரன்றியது. 

 ் ிக் ிக ந ி� ிடஙகள் நணபரகள் 
இருவரும் இருவரின் முகத்் �ரறறி 
�ரறறி பரரகக ஒேி விேககு விட்டு விட்டு 
எரிந்து. ் ஙகேது இறு ி் ் ் ி் என்்றர என 
அவரகேின் கண ி்ல் அந் �ர்த ி்ன் 
வலியும் பயமும் த்ரிந்து அ்்த த்ரடரநது 
்சரமு்வர என் வரழநரள் 60 வய ி்றகு 
முன்்ப முடிநது விடு�ர என்ற ் கள்வியுடன் 
அவன் �ன்ில் குழப்பமும் ்்ரன்றியது 
வி் ட த்ரியர�ல் இரணடு நணபரகளும் 
குழப்பத ி்ல் ஆழநது  துககததுடன் ்ஙக 
ேின் பய்த்்  �னக கலககததுடன் 
த்ரடரந்னர.

நீ்ி 

-    வி்ி வலியது
- ஒருவரின் ஆயுட் கரலம் த்ரிந்ரல் 
வரழும் நரள் நரக�ரகிவிடும்.
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்தன்முணனக்வபிண்த்ள்

்கோதலி�ம்
1.
்ீயும் ்பாயும்
்தீவயபாடு இணையலபாம்
்ீர் ஊற்ைி அணைக்
அனல சிறு ்பானலபாய்

2.
புத்த் மயபில்ளுககு
்ீயும் ்பானும் ்க்ங்ள்
மணழ்பாலம் வ்தடி
வ்தபாண்ணய வபிரிககும் ்பா்தல

3.
மனம் முழுதும்
்கிணைந்தவள் ்ீ
வபிழி ்கிரம்்பி வழி்கிைது
்பா்தல ஊற்ைின் ்கிணைவபால

4.
அம்மபாவபின் சபாயலில ஒன்று
அப்பாவபின் சபாயலில ஒன்று
அந்த வரபாசபாணவ ்கிள்ளி
்்தபாடக்ம் ்சய்வ்தபாம் ்பா்தலில

5.
தூய்ணமயபான ்பா்தலில
்ீ ்வண்ைிலபா
தூரத்தகில ்கிற்்்தபால
்பான் ்பார்வம்ம்

6.
்ீ புன்னண்த்தலில
பூமி்யஙகும் பூ வபாசம்
புண் ்கிரம்்பிய வனத்தகில
இன்றும் பூக்ளின் சுவபாசம்

7.
அவளும் ்பானும்
வண்வடபாடு பூவபாவனபாம்
புலலுககும் ்னிககும்
மலர்்கிைது ்னிக ்பா்தல

8.
்தகினம் ஒரு ஆறு்தலில 
்ழி்கிைது புது ்பா்தல
உைர்வு்ளுககு ்சவபி
ணவத்தது ்தவைபா்கிற்று

9.
பூ வண்ைம்
துளி மபாைியதும்
்கிணனவபில உ்தகிக்கிைது
உன் மு்ம்

10.
உருப்டியபா் ஒரு
உன்ன்த புன்னண்
சிரித்த ்்பாடி்ளி்ல
்ைித்த மலரவளபாய்

  கார்கவபி ரசகா

நினைவு்கள் 
அலைோதியோைது ...

என் ஒவ்்வபாரு ்யைத்தகின் வ்பாதும் 
என்வனபாடு  ்்தபாடரும் 
உன் ்கிணனவு்ள்
என்றும் அலபா்தகியபானது ..
அ்தகில ஓர் ்்தகி்யன
 ்யைக்கிவைன் ்பான் 
்டகும் ்ீவய 
துடுபபும் ்ீவய ...!!!

 ச. இராஜ்குமார் 
 ்தகிருப்ததூர் மபாவட்டம்
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 கரலத்ின் தநடுஞசர்லயில் 
எத்்ன்யர ஓட்டஙகள்,  எத்்ன்யர 
பய்ஙகள், முகம் அறியர் பல முகஙகள், 
அ்னததும் கடநது தசல்கிறது கரனல் 
நீரரய்... கடநது தசல்லும் பர்்யில் 
இவளும் பய்ிககிறரள்.

 அவள் ்ரன் ஆ்ிரர. வய்ரன 
தபற்றரர, ்ரன் அ்டயர் உயரத்் 
்ம்பி, ்ங்க அ்டய ்வணடும் என்ற 
எண்ம், வலிக்ேரடு நி்றந் பர் 
சுவடுகள் அவள் தசல்லும் வழி எல்லரம் 
நி்றநது கிடககிறது.

 ்கரல�ிட்ட வரசல் மு்ல் கூட்டம் 
நி்றந் ் பருநது நி்லயம் வ்ர ஓயர�ல் 
ந்ட ்பரடுகின்றன பர்ஙகள்.

 அவள் கடககும் பர்்யில் ஒரு 
ஒற்ற �ரடி கட்டிடம். ்ன்்னத ்ர்ன 
்ரஙகி தகரணடு, ்னி்�யில் நித்ம் 
ஏந்ி தகரணடு, ்வரூன்றி நிறகிறது, 
அந் ஒற்ற �ரடி கட்டிடம். கூ்ர வீடு 
எப்்பரது �ரடி வீடரக  �ரறும் என்று 
்ன் ்ம்பி, ்ங்கயின் ்கள்விககு 
்ினமும் கடநது ்பரகும் அந் கட்டிடம் 
ஆ்ிரரவின் பரர்வயில் நீந்ி தகரண்ட 
தசல்லும். கட்டிடத்் �ட்டும் கவனித் 
உள்ேம் அஙகு உள்ே �யில் ஜன்னல் 
கம்பிகளுககு பின்னரல் இருககும் அந் 
வசீகர ்்ரறறத்்யும் கவனித்து.

 40 மு்ல் 45 வயது தபண�்ி. 
கரலத்ின் பர்்யில் எப்்பரதும் ஓயரது 
ஓடிய கரல்க்ே கரலம் பரரதது, கரல்� 
தபரறர்� தகரணடு, ஓடியது ்பரதும்  
ஓய்தவடு என்று தசரல்லும் அேவிறகு 

�ரறியது அவள் கரல்கள். இன்னல்க்ே 
கடநது தசல்லும் �னம், வர்த்்யும் 
கடநது தசன்றது. 

 சககர நரறகரலியில் வரழக்க 
த்ரடஙகியது இலட்ச�ிககு. க்வ்ன 
இழந் கண்ீர �ங்க, குழந்் இல்லர 
நங்க. நரன்கு சுவறறில் அ்டபட்டு 
க ி ட க கு ம்  அ வ ளு க கு  ் ன ி ் � ய ி ல் 
இருநது விடுபட கி்டத்து அவளுககு 
எழுததுககள். பல ்ப்ர கடநது தசல்லும் 
�னம், ஆ்ிரர்வயும் கவனிதது தசல்கிறது. 

 வரடிய பூ ்பரல அவள் முகம், 
இரத்த்் வியர்வயரய் உறிஞசும் 
்வ்ல, ஓயரது ஓடி வலுவிழந் கரல்கள்., 
இன்னும் ஓடி்ய ஆக ்வணடும் என்ற 
எ ண ் ம் .  க ட ந து  த ச ல் லு ம்  ஒ ் ர 
சர்லயில், இருவரும் பரர்வயில் �ி்நது 
தசல்கின்றனர.

  
கயல்வபிழி

்பாண்
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 ஒ ரு ந ர ள்  ப ர ர ் வ ,  � று ந ர ள் 
கவனிப்பு. இப்படி்ய �ர்ஙகள் ஒட, சறறு 
புன்முறுவலும் வலம் வருகிறது இருவர 
பரர்வயிலும். ்னி்�யில் நித்ம் ஏஙகி 
்வளும்  இலட்சு�ிககு, ஆ்ிரரவின் சிறு 
புன்முறுவல் ்ரேர் இன்பம். நரேரக 
நரேரக புன்முறுவல் நீணடு தகரண்ட 
தசல்கிறது. எழுததுக்ேரடு உறவரடிய 
இலட்சு�ிககு, ஆ்ிரரவின் புன்முறுவலும் 
சில கனம் உறவரடிச்  தசன்றது. 

 க்ப்தபரழுது இன்பம் கரலத்ிறகு 
தபரறுககவில்்ல ்பரலும். த்ர்லந்து 
ஆ்ிரரவின் புன்முறுவல்.  பிள்்ே்ய 
த்ர்லத் அன்்ன உள்ேம் ்பரல 
்்டியது இலட்சு�ியின் �னம். எவவேவு 
்்டியும் கர்வில்்ல.வீட்்ட �ட்டும் 
வட்ட�டித் நரறகரலி, கர்ல ் வ்ேயில் 
்ன் த்ரு்வயும் வட்ட�டிககும் ்பரது, 
அவள் ந்ட ் பரடும் சர்லயின் சுவறறில் 
எ்ரரத்�ரய் த்ன்பட்டது கண்ீர 
அஞசலி கரகி்ம்.

 யரதரன்று உறறு ்நரககினரல் 
த ் ர ் ல த ்  உ ள் ே ம் .  க ட த ல ன 
தபரஙகியது கண்ீர, இறுகியது �னம். 
பரரத்து ஏ்னர சில நரள், ஆனரல் பல 
நரள் பழகிய பரர்வ, க்ப்தபரழு்ில் 
கணகள் �ட்டும் ்பசிய த�ரழி, கரலம் 
முழுவதும் து்்யரய் இருப்்பன் என 
தசரல்லும் நம்பிக்க விழிகள் இ்� 
�றித்ன. 

‘‘சர்லகள் நீணடன... 
அவள் பர்ம் பட்ட இடஙகள் 
பலர பர்ம் த்ரட்டது... 
சன்னல் அவவப்்பரது ்ிறந்து... 
இருந்ரலும் ப்ட்டம் �ீேவில்்ல... 
கண்ீர கு்றயவில்்ல... 
இன்றும் புன்ன்க 
சிந்ிக தகரண்ட இருககிறரள்... 
கரல்ந்டகள் உண்ர்... 
சுவறறின் ்�ல் கிழிந் கரகி்�ரய்... 
அந்ப் புன்ன்கயில் ஆ்ிரர...’’
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இைிககும் வோழவவது்வோ?

ேரணத்னத மதொளில்
சுேநதுக் க�ொணமட
நம்பிக்ன�மயொடு �டக்�நிமறொம் 
வொழனவ!

மநறனறய நநினையினை 
கநஞ�ம் ேறநமத 
ேைிதைில் பொர்க்�நிமறொம் 
ஏறறத்தொழனவ!

கதொடங�நிய மபொது 
இருநதநிடட உள்ளம் 
கதொடரும் மபொது 
இருபபது இல்னை!

வஞ�ம் துமரொ�ம் 
மதொனறிய பினபு  
அ�த்தநில் அனபு 
நநினைபபது இல்னை!

ேைிதனை க�ொனறு 
ேைிதனை கவனறு 
எனை �ொதநித்மதொம் 
ேணணில் கூறு!

உைது பயணம் 
முடிநததன பினமை 
உை�நின இயக்�ம் 
நநிறகுேொ பொரு!

ஒருநொள் வொழும் 
பூக்�ளும் கூட 
புனைன� �ிநதநி ேடி�நிறது!

க�ொடடும் ஈக்�ளும் 
உைகுக்கு ேருநதொய் 
மதனை வழங�நி ே�நிழ�நிறது!

�ொக்ன� குருவி 
�நினடபபனத உணடு 
எபபடி வொழநதநிட முடி�நிறது!

ேைிதைின ேைம் ேடடும்
இரக்�த்னத �ொடட 
இணக்�ேொய் வொழ ேறுக்�நிறது!

உள்ளத்தநில் அனபும்  
க�யலில் கதம்பும் 
இருநதொல் வொழக்ன� இைிக்�நிறது!

 - லீ. லியாகத்அலி
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 த்ர்லககரட்சியில் தசய்்ி 
ஓடிகதகரணடிருந்து. வழககம் ் பரல் 
அன்றரட நிகழவரகப் ்பரய்விட்டது 
பரலியல் வன்மு்றச் தசய்்ிகள். கூடத்ில் 
அ � ர ந து  ப ர ர த து க  த க ர ண டி ரு ந ் 
பரட்டி, ‘த்ரியர�லர அந்க கரலததுல 
தசரன்னரஙக.. தபரம்பேப் பிள்்ே்யப் 
த ப ர த ் ி  வ ே க க ணு ம் . .  ஆ ம் ப ே ப் 
ப ி ள் ் ே ய  அ டி ச் சு  வ ே க க ணு ம் னு . . 
நரஙகள்லரம் அப்படித்ரன் வேரத்்ரம்.’ 
என்று த்ர்லககரட்சி்யப் பரரததுக 
தகரண்ட புலம்பினரள்.
 
 ‘அம்�ர தசரல்வது சரி்ரன். இன்று 
்்ரளுககு ்�ல் வேரநது நிறகும் ்ன் 
�க்னயும் �க்ேயும் எண்ிப் பரரதது 
தகரண்ட க்ி்ியில் ்ன் ப்ி்யத 
த்ரடரந்ரன் பரட்டியின் �கன் ரரம்.

 ்ன் தபண கல்லுரிககுச் தசன்று 
ி்னமும் பத ி்ர�ரக வர்வணடும். ஐ.டியில் 

ப்ிபுரியும் ்ன் �கன் எந்த ்ப்புத 
்ணடரவிலும் �ரட்டிக தகரள்ேக கூடரது 
என்று �ன ி்றகுள் எண ி்யபடி்ய ச்�ய 
ல்றயில் இரவு உ்்வத ்யரரிததுக 
தகரணடிருந்ரள் பரட்டியின் �ரு�கள் 
அகிலர.

  ‘பரட்டி.. தபரம்ப்ேப் பிள்்ே்ய 
ஏன் தபரத்ி வேககணும். நரஙகளும் 

பசஙகளுககுச் ச��ர இருக்கரம். 
அவஙகே விட சர்ிகக முடியும்னு 
நிரூபிச்சுட்டு இருக்கரம்’  என்று ்பத்ி 
ஆ்ிரர ்கட்கவும்  ‘அ்ர்ன.. ஆம்பேப் 
புள்ேய �ட்டும் ஏன் அடிச்சு வேககணும்... 
ச�ம்�ர இருககும் ்பரது...’ என்று கிண 
டலடித்ரன் கவின் .
 
 ‘இல்லப்பர.. இப்ப இருககுற கரலக 
தகரடு்�ய என்ன தசரல்றது. .  எஙக 
பரத்ரலும் ் �ரச�ரன தசய்்ி.. தபரம்பேப் 
புள்்ேகளுககுப் பரதுகரப்பில்்ல்ய.. 
அ ் ன ர ல ் ர ன்  த ச ர ன் ் ன ன் ’  எ ன் ற 
பரட்டி்ய இ்ட�றிதது ‘இல்ல பரட்டி.. ஒரு 
சில இடஙகள்ல நடககுது. உண்�்ரன். 
ஆனர எல்லர இ்ேஞரகளும் அப்படி 
யில்ல. எத்்ன இ்ேஞரகள் சமு்ரய 
அகக்ற்யரட இருககரஙக.. சர்ிககிறரங 
கன்னு த்ரியு�ர உஙகளுககு...’ என்றரள் 
ஆ்ிரர.

 ‘ ஆ � ர ம்  ப ர ட் டி . .  இ ன் ன ி க கு 
இருககுற அறிவியல் வேரச்சியில, ்ரனும் 
ஒரு விஞஞரனி ஆகணும், தபரருேர்ரர 
நிபு்ரரகணும், வி் ேயரட்டுத து்றயில 
உலக சர்்ன பண்னும்.. இப்படி பல 
து்றகேில சர ி்ச்சுக கரட்டணும்னு எத்்ன 
இ்ேஞரகள் கடு்�யர உ்ழககிறரஙக 
த்ரியு�ர..’  என்றரன் கவின் .
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 ் ன்  ப ி ள் ் ே க ள்  ் ப சு வ ் ் ப் 
தபரு்�யுடன் ்கட்டுக தகரண்ட கூடத 

ி்றகு வந்னர  ரரமும் அகிலரவும்.

 ‘ஆ�ரம்�ர.. இந் உ்ழப்பிறகுக 
க ர ர ் ம்  ஒ ழு க க ம் ் ர ன் .  ஒ ழு க க ம் 
இல்்லன்னர இத்்ன உயரததுககு 
அவஙகேரல வர முடியரது’ என்றரன் ரரம்.

 ‘ஆனர இந் ஒழுககக்கடரன 
தசயல்க்ேச் தசய்றதுககுக கரர்ம் 
அவஙகளுககுச் சரியரன வழிகரட்டல் 
இல்்லஙக..  அ்ரன்..’  என்ற �்னவி்யப் 
பரரதது ‘சரியரச் தசரன்ன.. எல்லரக 
கரலததுலயும் வழிகரட்ட ்்லவரகள் , 
தபரியவஙக , ஆன்்றரரகள் இருககத்ரன் 
தசய்றரஙக... இருநதும்... சின்னப் பசஙக... 
ஸகூல் பசஙக ்பரலீஸ ஆபீசரக குத்ிக 
தகரன்ன் தநனச்சர்ல �னசு பகீரனு 
எரியுது...’ ்வ்்னப்பட்டரர ரரம்.

 ‘ஆ�ரம்ப்பர.. நம்� �ட்டும் நல்லர 
இருககணும்னு தநனககர� �த் வஙக்ேயும் 
நல்வழிப்படுத்ணும்ப்பர... ்ரன் உணடு 
் ன்  ் வ ் ல  உ ண டு ன் னு  இ ரு க க ர � 
தவேிய �த்வஙக்ேரட சமு்ரய நல்னப் 
பத ி்ப் ்பசுஙக.. தபரது�ககளுககு எடுததுச் 
தசரல்லுஙக.. ்ன் வீடு, ்ன் குடும்பம், 
டி.வி, ் பரன், வச்ின்னு தவேிஉலகததுல 
என்ன நடககுதுன்னு அகக்றயில்லர� 
இருந் ர்ல ர்ன் இப்படி இந ச்் சமூகம் �ரறிப் 
்பரயிடுச்சு.. நம்�ே யரரும் கவனிககலன்னு 

ி்் ச �ரறிப் ் பரயிட்டரஙக....’ கவ்ல்யரடு 

 ‘கதரகட் பரட்டி.. தபரியவஙக �ட்டு�ில்ல 
நரஙகளும் எஙக தபரறுப் ப உ ர்ணும். யூட்யூப், 
குறும்படம், வரட்ஸஅப், ப்ரன்ற �டீியர மூலம் 
நல்ல விஷயஙக் ே �்ரட்டி்வட் பண ற்ரம் 

பரட்டி. ஒரு இயகக�ரக் வ இ ்் நடததுனர் ரன் 
தகட்ட வழியில் ப்ரகும் இ்ேஞரக் ே �ரறறி 
நல்ல எண்ஙக் ே உருவரகக முடியும்... 
‘உ்ரச்சிவச�ரக �கன் ்பசுவ்்க ்கட்ட 
அகிலர’ ஆ�ரம்ப்பர.. ்பச்்சரட இல்லர� 
இ்  ்நீஙக தசயல்படுத்ணும்.. ஒழுககம்்ரன் 
உயர ்வத ்ரும்னு இந் க கரலப் பிள்்ேஙக 
உ ர்ணும்’ என்றரள் அகிலர.

 ‘இனி்�ல் கல்லூரியில நடககுற 
்�்ட நிகழச்சிகள், கருத்ரஙகம் எல்லரத 
துலயும் நரன் கலநது நல்ல விஷயஙகே 
எடுததுச் தசரல்லப் ்பர்றம்�ர... ‘ என்றரள் 
ஆ ி்ரர.

 ‘ அ து  � ட் டு ம்  ் ப ர ் ர து ப் ப ர . . . 
இ ப் ப ல் ல ர ம்  பு த ் க ம்  வ ர ச ி க க ி ற 
பழகக்� இல்ல. நரஙகள்லரம் தநறயப் 
படிககரட்டரலும் தநறயப் புத்கஙக்ே 
வரசிச்்சரம். அந் வரசிப்புப் பழககம் 
இல்லர்து கூட இந் ஒழுகக�றற 
தசயலுககுக கரர்�ர இருககலரம்...’ 
என்று ஆ்ஙகப்பட்டரள் பரட்டி.

 �றுநரள் அலுவலகப் ப்ி முடிந் 
வுடன் கவினும் அப்பர ரரமும் பல சமூக 
அ்�ப்புகேில் த்ரணடரறற ்ஙகள் 
தபய்ரப் ப்ிவு தசய்து ப்ி்யத 
துவககினர.

 ஆ ் ி ர ர  க ல் லூ ர ி  மு ் ல் வ ர ி ட ம் 
அனு� ி் தபறறு, �ர்வர சஙகத ி்ன் மூலம் 
பல பள்ேிகள் கல்லூரிகளுககும், தபரது 
�கக்ேச் சந ி்ககவும் ி்ட்ட�ிட்டரள்.

 அகிலர குடியிருப்பு நலச் சஙகத்ின் 
மூலம் கட்�யரறறவும், பரட்டி ஆ்லரச 
்னகள் அேிதது வழிகரட்டவும் முடி 
தவடுத்னர.

 �ரறறம் நம்�ிடம் த்ரடஙக ்வண 
டும் என்பது அவரகேின் குறிக்கரேர 
னது. ஒழுககத்ில் இ்ேஞரகேின் பங்க 
உ்ரச் தசய்் பரட்டிககு அ்னவரும் 
நன்றி கூறினர. உ்ரவுகேின் புரி்்ல 
தவறறியரனது.                                      n                                                                

மு்க ்வசங்ள் 
மு்தண்த மணைக்கிைது
்ள்ளித ்தகிைப்பால
புன்னண் ்ததும்பு்கிைது

 தா. உமா
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 அன்தறரருகரலம்  இந்ியரவில் 
வரழந் �னி்ரகள் தவள்்ேயனின் 
அடி்�த்னத்ிலிருநது விடுபட்டு சர்ி 
என்னும் சஙகிலியில்  ்ன் ்கக்ேயும், 
கரல்க்ேயும் ் ர்ன பூட்டிகதகரணடனர.
்ரன் பூட்டிகதகரணடது �ட்டு�ல்லர�ல் 
்ன் அரு்க வரழும் சக �னி்ரக்ேயும் 
சர்ி என்னும் சஙகிலி ்ன்்னச் சுறறிக 
தகரணடரல் ் ரன் முன்்னற முடியுத�ன்று 
நம்ப ்வத்னர. 

 சர்ி்யத தூககி ்ிரியும் �ரனுட 
ச மூ க ் �  தூ க க ி  எ ற ி  உ ன்  ச ர ் ி ் ய .
சர்ி்ய ்வதது எ்்யும் உன்னரல் 
சர்ிகக முடியரது. �ரனிடர நீஙகள் பல 
த்ய்வஙக்ே வ்ஙகுகிறீரகள் அந் 
த்ய்வஙகளுககுள் ஏ்்னும் ப்க்� 
உள்ே்ர? அப்படி ப்க்� இருந்ி 
ருந்ரல்  இந் உலகம் ச� நி்லயில் இருந 
்ிருககரது. நீஙகள் நம்பிக்க ்வத்ி 
ருககும் த்ய்வஙகளுககுள் ப்க்� 
ஏதும் இல்்ல. அப்படி இருககும் ்பரது 
�னி்ரகளுககுள் ஏன் இந் ்வறறு்�? 

 எ ன் ன  வ ே ம்  இ ல் ் ல  இ ந ் 
்ிருநரட்டில் என்ற உண்�க கூறறு இறந 
்கரலம் ஆயிறறு. இப்தபரழுது இஙகுள்ே 
வ ே ம்  எ ன் ன த வ ன ி ல்  இ ் ே ஞ ர க ள் 
கூட்டமும், கல்வியு்�. இவற்ற ்வதது 
நம் நரட்்ட எப்படி முன்்னறற முடியும் 
என்ப்்்ய நரம்சிந்ிகக ்வணடும். 

 ஒரு த்ரறறு ்நரய் நம்நரட்டிறகுள் 
வந்ரல் கூட அ்ிலிருநது நம் நரட்்ட 
�ீட்ப்றகரன �ருநதுகள் நம் நரட்டில் 
இ ல் ் ல ,  ஒ ரு  கு ழ ந ் ்  ஆ ழ து ் ே 
க ி ் ற ற ி ல்  வ ி ழு ந ் ர ல்  வ ி ழு ந ் 
கு ழ ந ் ் ் ய க கரப்பரறறும் அறிவியல் 
கணடு பிடிப்புகள் நம்�ிடம் இல்்ல.

 ஆ ன ர ல்  இ வ ற ் ற  எ ப் ப டி 
�ரறறுவது என்று நரம் ச ிந்ிககர�ல் 
நம் சர்ி தபரு்�்யப்பறறி்ய ்பசிக 
தகரணடுள்்ேரம். நம் நரட்டில் கல்வி 
என்னும் ஏ்ி உள்ே ் பரது அ்ில் ஏறி நரம் 
முன்்னறிச் தசல்லலர்�! அ்் விடுதது 
சக �னி்்ன துன்பறுத்ி அவ்ன குனிய 
்வதது அவன் ்�ல் ஏறிச்தசல்வது எந் 
வி்த்ில் நியரயம்? �னி்ரபி�ரனம் 
என்பது சுனர�ியின் ்பர்்ர அல்லது 
பூகம்பத்ின் ்பர்்ர உ்ிப்ப்ல்ல. அது 
நம் உ்ிரத்ில் ஊறிப்்பரனது. 

 ்ரர�ரனிய நரட்டில் ்ரர�னரக 
இரு என்று ஒரு பழத�ரழி உள்ேது. 
உ்டதத்றி  அந் பழத�ரழ ி்ய. 
்ரர�ில் ்ரர�னரக வரழவ்றகு இது 
ஒன்றும் ்ரர�ரனியப் ்பரரசு கி்டயரது. 

 இது சு்ந்ிர பரர்ம். �னி்னரக 
�ரறு! �னி்த்் பரடு! சர்ிகள் இல்்லயடி 
ப ர ப் ப ர !  ச ர ் ி க  த க ர டு ் � க ளு க கு 
்பரடு்வரம்  ்ரழப்பரள்.                          n                                                                
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 அவ ச ர � ர க  வ ந ்  ஓ ட ் ர 
தசய்துக தகரடுப்ப்றகரக ்்்வயரன 
தபரருட்க்ே வரஙகி  வருவ்றகரக 
்வக�ரக துவிச்சககர வணடி்ய �ி்ிததுக 
தகரணடு டவுனுககுச் தசன்்றன். அ்் 
்வகத்ில் அ்வக்ே வரஙகிக தகரணடு 
வீட்டுககு வநதுக தகரணடிருந்ப்்பரது 
இ்டயில் சந்ித்ரர ஒபூர கரககர

 அவர என்னு்டய ப்ழய நணபர 
எனது முன்பிருந் வீட்டுககிட்்டயிருந் 
பலசரககு க்டதயரன்றில் அவர ்வ்ல 
பரரத்ப்்பரது அறிமுக�ரனவர அகக்ட 
நஷடத்ில் இயஙகத த்ரடஙகியதும் 
அ்்ன இழுதது மூடிய்பரது ்ன்னு்டய 
�ி் ிவணடியில் தபட்டிதயரன்றி் ன கட்டிக 
தகரணடு �ீன் வியரபரரம் தசய்்ரர. அந் 
வியரபரரம் முடிநது ஓய்வு கி் டககும் 
்பரது என்னு்டய வீட்டுககு வநது 
நல்லது தகட்டதுக்ே பறறி என்னுடன் 
பரி�ரறிக தகரள்வரர. ்்ர்ல் ்நரஙகேில் 
வரககேிப்ப்றகு கூட எ்றகு யரருககு 
வரககேிகக ்வணடுத�ன்றும் என்னிடம் 
்கட்டு்ரன் முடிதவடுப்பரர.

 அவர ்ிரு�்ம் முடிதது பத 
்ரணடுகள் கடநதும் பிள்்ே பரககியம் 
கி் டககவில்்ல. இ்னரல் �ிகவும் கவ்ல 
யுடன் அது பறறி ்பசுவரர. அவரு்டய 
்ரய்ககு அவர�ட்டும்்ரன் ப ிள்்ே  
தயன்ப்ரல் அவரின் ்�ல் அத்ரய் 
அேவுக கடந் அன்பு ்வத ி்ருந்ரர. 

அவரும் அப்படித்ரன் அவேில்் உயி் ர்ய 
்வத ி்ருந்ரர.

 சிறு சிறு கூலி்வ்லக்ே பரரததுக 
கி் டககும் வரு�ரனத ி்் னயும் அந்த்ரய் 
�கனுககுத்ரன் தசலவு தசய்வரள் அவரும் 
அவ்ே குேிகக்வப்பதும் ் சககிேில் ஏறறிக 
தகரணடு ்்்வயரன இடஙகளுககு கூட்டிச் 
தசல்வதுதவன்று �ிகவும் பரசததுடன்்ரன் 
இருவரு�ிருந்னர.

 அப்படி அவரகள் இருப்பது அவரு 
்டய �்னவிககு சறறும் பிடிகக வில்்ல. 
இ்னரல் �ர�ி �ரு�கள் சண்டககு 
அஙகு பஞச்�யிருககவில்்ல. பலத 
்ட்வ அவரகள் சண்டயில் நரன் 
நடுவரரக இருகக ்வணடியும் வந்ிருக 
கின்றது. அவரகள் என்னு்டய தசரல்்ல 
ஓரேவுககு ் கட்பரரகள் ந�து நட்பு �ிகவும் 
இறுகக�ரக வேரநதுக தகரணடு வந்து.

 அவர தகரஞசம் பயந் சுபரவ 
மு்டயவர இ்னரல் என்ன பிரச்சி்ன 
என்றரலும் என்னிடம்்ரன் தசரல்வரர 
நரனும் அவரின் �னநி்ல்ய புரிநதுக 
தகரணடு அ்றகு ஏறற�ர்ிரி ஆறு்ல் 
தசரல்்வன். அ்னரல் என்்ன அவருககு 
நி்றயப்பிடிககும்.

 ஒருநரள் என்்னத்்டி எனது 
வீட்டுககு வந்வர

 

 -  
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 ‘ ந ர ங க ள்  ஒ ரு  ப ி ள் ் ே ் ய 
்தத்டுதது வேரப்பது என்று முடிதவடுத 
் ி ரு க க ி ் ற ர ம் . ’  எ ன் ற ர ர .  அ ் ் ன க 
்கட்ட நரனும் அ்றகு ‘ஆ�ர�ம் அது 
நல்ல விஷயம்்ர்ன’ என்று உறசரகப் 
படுத்ிவிட்்டன். அவரும் அவவரறு ஒரு 
ஆண குழந்்்ய ்தத்டுதது வேரககத 
த ் ர ட ங க ி ன ர ர .  ந ர னு ம்  ் ி ரு � ் ம் 
முடிதது சறறு த்ர்லவில் தசன்ற்னரல் 
நரம் அடிககடி சந்ிககும் சந்ரப்பம் 
கு்றநதுவிட்டது.

 தகரஞசம் நீணட நர்ேககப்புறம் 
இப்ப்ரன் �ீணடும் சந்ிககி்றன்.

 ‘ எ ன் ன  ஒ பூ ர  க ர க க ர  சு க � ர 
இருககீஙகேர...?’ என்்றன் அ்றகவர

 ‘அது என்னத்் ்கட்கிறீஙக.... 
வேரத் �கன் உம்�ரவுககு வரயில 
அடிதது ்பரட்டரன் இரத்ம் வந்து’ 
என்று அவர தசரல்ல

 ‘என்ன தசரல்றீஙக உம்�ரவுககு 
அடிதது ்பரட்டரனர என்ன பழகக�ிது 
பிறகு உஙகளுககும் அடிப்பரன் அப்்பரது 
நீஙக என்ன தசய்வீஙக...’ எனறு நரன் 
தசரல்ல

 ‘உம்�ரவுககு தகரடுத்்ன் ்பச்சு 
அவன் சின்ன பிள்்ே்ர்ன ஏ்ரவது 
தசய்்ரல் கணடப்படி உம்�ர அவ்ன 
்ிட்டுறரள் அது நல்ல்ில்்ல்ர்ன 
அவன் சின்னப்பிள்்ேத்ர்ன’ என்று 
வேரப்பு �கனுககு பகக�ரய் க்்ககவும் 
எனககு �ிகவும் கவ்லயரகயிருந்து 
அந்க கவ்லயுட்ன

 ‘என்ன ஒபூர கரககர இப்படி தசரல்றீஙக 
இண்டககு உஙக உம்�ர வுககு அடிககிறவன் 
நர்ேககு உஙகளுககும் அடிப்பரன் 
அ்னர்ல அப்படி  அடிகக ்வனரமுனு நல்ல 
புத ி்் ய தசரல்லி தகரடுஙக இல்்லனர பிறகு 
உஙகளுககு்ரன் கஷ;டம்’ என்்றன் சறறு 
கவ்லயுடன்.

 நரன் எவவேவு்ரன் அவருககு 
எடுததுச் தசரன்னப்்பரதும் அவரின் 
நியரய�ில்லர் நியரயஙகேிலிருநது ஒரு 
வீ்ம் கூட அவர பின்வரஙகவில்்ல. 
என்வ இனி தசரல்லி ்வ்லயில்்ல 
என்ப்ரலும் அவசர�ரய் நரன் வீடு 
்பரய் ்சர்வணடும் என்ப்றகரகவும் 
அவரிட�ிருநது வி்டதபறறு தசன்று 
விட்்டன்.

 ச ி ல  ஆ ண டு க ள்  ஓ டி  � ் ற ந து 
வ ி ட் ட ன  க ட க க ் ர  ஓ ர � ர ய்  ஒ ரு 
்வ்லயரக ்பரன நரன் அவவிடத்ி்ல 
இ ரு க கு ம்  ஒ பூ ர  க ர க க ர வ ி ன்  வீ டு 
நி்னவுககு வர ‘சரி இவவேவு தூம் வநது 
விட்்டரம் ஒருககரய் அவ்ரப் ்பரய் 
பரரததுவிட்டு வரு்வரமுனு நி்னததுக 
தகரணடு அவரின் வீட்டுககுப் ்பர்ன;.

 அப்்பரது என்்ன வர்வறறவர

 ‘உஙகட வரயில சீனியத்ரன் அள்ேிப் 
்பரடனும் நீஙகள் தசரன்ன்்ப் ்பரல்வ 
இப்்பரது எஙகளுககும் அடிககிறரன். என்ன 
தசய்வத்ன்்ற த்ரியவில்்ல’ என்று ஒபூர 
கரககர கவ்லப்பட

 அவரின் முதுகில் ்ட்டிவிட்டப்படி 
இருக்கயில் அ�ரநதுக தகரண்டன்.   n                                                                

எண்தயும் ்தபாஙகும் 
மனப்ககுவம் இலணல 
ஆணச்ள் ஒவ்்வபான்றும் 
்கிரபா்ரிக்ப ்டும்வ்பாது 
 
்கிணடத்த ்்பாருளுககு 
மன்தகில ம்தகிப்பிலணல 
அ்தணன இழககும்வ்பாது 
அந்த ்்பாருணள வ்தடு்கிைது 
 
்தீரபா்த வ்பா் 
குமுைல்ள் அ்த்தகிவல 
அ்தனபால வபிணள்கிைது 
வ்தணவயற்ை வலி்ள் 
 
  பவபித்ரா
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1
சுட்டபாலும் ்வண்ணம்தரும் சங்பாய் எந்தச 
சூழலிலும் வமன்மக்ள் வ்ட்ணடத ்தபாரபார்
இட்டபாலும் ஏற்்பாது வபாழ்வபார் வமவலபார்
எதுவந்த வ்பாதும்ண் ்ீட்டபார் யபார்ககும்
்கிட்டபா்த அரும்்்பாருவள வந்தபால கூட
்ீழ்ச்சயலில ஈடு்ட மபாட்டபார் வ்பாற்றும்
எட்டபா்த ்ற்குைத்தபால சிைப்பார் ்பாரில
எந்பாளும் உயரத்தகில இருப்பார் வமவலபார்
2
புைஙகூைி எந்பாளும் ்தகிரியபார் வபாழ்வபில
பூபவ்பான்ை ்ல்லண்ைம் ்்பாண்வட வபாழ்வபார்
அைஙகூறும் ்லவழியபில ்சலவபார் ்சலவம்
அடிவயபாடு வ்பானபாலும் குைத்தகில மபாைபார்
்கிைம்மபாைபா ்ன்னிைத்தபால சிைப்பார் சபாயம்
்கிற்்பாது வ்பானபாலும் எண்ைம் மபாைபார்
்தகிைணமயபினபால முன்வனைி ்வலவபார் ்பாரில
்தகிைவனபாங்கிச ்சலவவபாணரப வ்பாற்ைச ்சய்வபார்!
3
்பாவலபாடு ்்ய்்லந்தபாற் வ்பால அன்்பில
்ண்புணடணம ்லந்்தபாழு்கி வபாழ்வபார் வசணல
நூவலபாடு இணை்கின்ை ்ற்ண்ப வ்பால
நுண்ைைிவபால சிைந்்தபாழு்கிச ்சலவபார் வமவலபார்
்பாவலபாடும் ்பாண்தயபிவல ்சலலபார் மின்னும்
்ண்வைபாடும் ்பாண்தயபிலும் ்கிலலபார் ்வலலும்
வ்பாவலபாடு பூமியபிவல ்கின்று வ்பாற்றும்
்்பாள்ண்யபிவல ்ல்லபாழுக்ம் வ்ைி வபாழ்வபார்!
4
்பிைன்்்பாருணளக ண்க்்பாள்ள மபாட்டபார் ்வட்டிப
்்ருணம்யலபாம் ்தன்வபாயபால வ்சபார் ்பாரில
்பிைன்மணனணய ஒரு்பாளும் வ்பாக்பார் வ்சும்
வ்சசினிலும் ்வம்ணமயபிணனக ்லவபார் ்பாளும்
்பிைர்்லத்தகில அக்ணைணயக ்்பாள்வபார் உள்ளம்
வ்்தலிததுக ்்பாடுஞ்சயலில இைங்பார் ்ன்ைபாய்ப
்பிைர்வபாழ இன்னுயபிரும் ஈவபார் வமவலபார்
்பிணழவயதும் ்சய்யபாது ்்ருணம வசர்ப்பார் 
5
்பிைப்பாவல வருவ்தன்று வமன்ணம வமவலபார்
வ்ணு்கின்ை ்ற்்சயலபால வருமபாம் வமன்ணம
்கிைத்தபாவல வருவ்தன்று வமன்ணம வமவலபார்
்்ஞசுறு்தகி வ்ர்ணமயபினபால வருமபாம் வமன்ணம
மைத்தபாவல வருவ்தன்று வமன்ணம வமவலபார்
மன்னிககும் ்ற்குைத்தபால வருமபாம் வமன்ணம
இைப்பாவல வருவ்தன்று வமன்ணம வமவலபார்
இைவபாது வபாழ்வ்தனபால வருவம வமன்ணம!

இராம ரவல்முருகன் 
வலஙண்மபான்
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