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 அன்பார்ந்த வபாசக நெஞசஙகளுக்கு 
வணக்கம்! 

 உழைப்பின ந்றும்தபி அறபி்ந்தவரகளுக்கு 
அது உயர நவகும்தபிழயப ந்ற்றுத்தரும். 
உலகநமஙகும் உள்ள உழைப்பா்ளபிகள(ழ்ள) 
நகபாண்பாடும் ்தபினமபானது உனன்த 
உழைப்பிற்கு கபிழ்க்கும் மபாந்ரும் 
நவற்றபியய! உணழமயபில் உலகம் இயஙகுவது 
உழைப்பா்ளபிக்ளபின ழகக்ளபில் ்தபான 
்தஙகபியுள்ளந்தனறபால் அது மபிழகயபில்ழல. 
எனன்தபான ெவீன ந்தபாைபில்நுட்ஙகள மூலம் 
சபா்தழன ்ழ்ததுக் நகபாணடிரு்ந்தபாலும் அ்தன 
உருவபாக்கத்தபின ்பினனபால் இருப்தும் ்ல 
உழைப்பா்ளபிக்ளபின கடின உழைபபு்தபான. 
ஆகயவ உழைப்பின மகததுவதழ்த மன்தபில் 
இருத்தபிக் நகபாண்பாடுயவபாம். உலகம் உயய 
இனனும் கடினமபாக உழைபய்பாம்.

அதது்ன மபாணபுழ்ய யெபானழ் யெபாற்று 
முடிதது, இபபுனபி்த கபாலத்தபில்  ஏழைக்ளபின 
்சபிழய ்ணக்கபாரரும் உணரச் நசயது, 
்ல்யவறு ெற்கபாபாபியஙகள மூலம் ெனழமகழ்ள 
அ்தபிகம்தபிகம் நசயய ழவத்த யெபானபுக்கு ெனறபி 
கூறபி வபிழ்ய்ளபிதது, யெபானபுப ந்ருெபாழ்ளக் 
நகபாண்பா்த ்தயபாரபாகக் கபாத்தபிருக்கும் 
அனபு நெஞசஙகளுக்கு இ்தயஙகனபி்ந்த ‘ஈதுல் 
்பிதர’ ெல்வபாழ்ததுகள! உழைப்பா்ளபிகள 
அழனவருக்கும் ெல்வபாழ்ததுகள!

 ெனறபி!
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கல்விக் கடைகளின்  
்யவிறடறை நிரப்ப 
கல்விக் கைனுக்கு அடைகிறைாரகள்  
மாண்ரகள் 
 
்சதியான்ரகள்  
்ாரிக்்காடுத்து்விட்டு 
்ந்து்விடுகிறைாரகள் 
்சதியற்றைார ்ாடித் த்விக்கிறைாரகள் 
 
எளிடமயவினால ஒரு்னுக்குக் 
கல்வி இலடை்ய என 
ஒரு்ரும் நாண்விலடை 
 
்பல்்று ்டகயான 
்பட்ைஙகடள ்விற்படன ்சய்யும் 
தனியார ்பலகடைக் கடைகளின் 
கலைாக்களின் முன் 
அமரந்திருக்கிறைாள் 
சரஸ்தி 
 
எந்த ஊடமயவின் நாக்கிலும்  
எழுத்தாணி ்காண்டு எழுத்விலடை 
‘கல்வித் தந்டதகள்’ 
 
்வியா்பாரத்தில ்்றறைறி ்்பறறு 
்பை கடைகடளத் திறைப்ப்ரகள் 
கல்வித் தந்டதயாகிறைாரகள் 
 
அதிக மதிப்்பண் ்்பறறை்ரகளுக்்க 
சறிறைந்த கடைகளில சரக்கு ்ாஙகும் 
“கட் ஆப”  ்ரம் கிடைகிறைது 
 
ஏராளமான கடைகளுள்  
எந்தக் கடைடயத்  
்தரந்்தடுப்பது என்்பதற்க  
எவ்ள்்ா 
்படிக்க்்ண்டியவிருக்கிறைது 
்்பற்றைாரும் மாண்ரகளும் 
 

கடைகள் ஏராளமாகிக்  
கடும்்்பாட்டி ஏற்பட்டு்விட்ைதால 
்விசாைமாய் வீசப்படுகிறைது  
்விளம்்பர ்டை 
 
சறிக்கித் த்விக்கும் மாண்ரகள்  
்தறை முடியாமல  
்தம்்பவி அழுகிறைாரகள்  
்பாைஙகள் புரியாமல  
்பரித்விக்கிறைாரகள் 
 
தமிழகத்தின் இை்சஙகளால  
முதலில ்பாதிக்கப்பட்ைது 
கல்வியும் ்்ளாண்டமயும்தான் 
 
அரசறியல்ாதிகளின் அ்மாக 
்ளர்சசறிக்குக் 
கல்விக் கடைக்ள 
கணிசமான ்பஙகு ்கிக்கின்றைன 
 
எலைா இை்சஙகளின் ்நாக்கமும்  
்ாக்கு ்ஙகி்ய ஒழிய 
கல்வி்யா, ்ளர்சசறி்யா அலை 
 
்ளாகத் ்தர்்ன்னும் ்சீகரம் 
கால்பஙகுப ்்பருக்கு  
்்டை ்ாய்பட்பத் தந்து்விட்டு 
முக்கால்பஙகுப ்்படர  
மூடையவில வீசுகிறைது 
 
கரன்சறிகளால நிரம்்பவி ்ழிகிறைது 
கல்விக் கடைகள் 
‘‘அரியர’’களால நிரம்்பவி்ழிகின்றைனர 
மாண்ரகள்

 - பாவலர் வவயவன்

வருத்தபபட்டு பணம் சம்பபா்தித்தவரே... 
எங்களிடம் வபாருங்கள் 
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அபபா-அம்ா
்தாள் ்காடுக்கும்
்தாழடம இ்ர
கனவுகள் ்தாறகாது
நன்ாக்கும் நட்்பாளர (அப்பா)

கரு்டறை ட்த்து
காக்கும் ்தய்்ம்
உரு்்டுத்து ்ந்தால
தரு்்ன நிழைாகும் (அம்மா)

கண்டிக்கும் ஆசானாய்
்ழிக் காட்டு்ார
தன் அனு்ப்த்தின்
அறைறிட் ஊட்டு்ார (அப்பா)

அன்ட்பக் காட்டி
அமுடத ஊட்டு்ார
்பண்ட்ப்ச ்சாலலி
்பக்கு்மாய் ்ளரப்பார (அம்மா)

மகவுகளின் கண்களில
மகிழ்சசறிப பூக்கள்
்ாைாமல இருக்க
்ாடி நிற்பார (அப்பா)

தன்டன ்ருத்தி
மகவுகடள ்்பணு்ார
மனதில நிதமும்
இடறை்னிைம் ்்ண்டு்ார (அம்மா)

நைமின்றைறி ்்பாக
நாளும் துடிப்பார
நைம் ்்பறை்்
தன்நைம் ்கடு்ார (அப்பா)

்பசறியைக்கி இருப்பார
்பசறி ்்பாக்கு்ார
நசறியாது காக்கும்
நம் உயவிர்ள் (அம்மா)

அறைறிவுடை தந்டதயாய்
அர்டணத்து நிற்பார
மறைறிக்கும் தடைகடள
உடைத்திடும் சக்தியா்ர (அப்பா)

அறைவுடர ்சாலலும்
ஒளட்யாய் இருப்பார
திறைமடத ்ளரக்கும்
்தாழியாய் இருப்பார (அம்மா)

செ. இலட்சு்ணக்கு்ார்
ஈ்ராடு

இயக்குனர் டி ஆர் உடனான  
முன்னாரு சாவகாச சந்திப்பில் 
அவரிடம் நான, உஙக பாடல்களில் 
எனக்குனனு அதீதமாக பிடிதத 
பட்டியல்னு இருக்கு... அதில், 
தண்ணீரிலே மீனழுதால் பாட்டும் 
ஒண்ணுனனு ்சால்லிவிட்டு,  
கவிஞர். கண்்ணதாசன எழுதிய 
பிரபேபாடல்கள் சிேவற்றுக்கு 
பினனணி கார்ணம் இது்வனறு 
அவர் ்சால்லியதாக பததிரிக்்ககளில் 
படிததிருக்கிலேன. அதுலபால் 
உஙக இந்த பாட்டு எந்த சூழலில் 
எழுதினீர்கள் எனறு லகட்டுவிட்டு 
அவ்ர லநாக்கிலனன.. 

அவர் ்சானனது..  
நான பள்ளியில் படிததுக்்காண்டிருந்த 
வயதில் திருமூேர் ்மாழியு்ர 
வீட்டில் ்பரியவஙக வாசிக்க 
லகட்டிருக்கிலேன. அவற்றில் பே 
என மனதில் வார்த்தகளாய் 
கூடுகட்டிக்்காண்டதும் உண்டு. அதில் 
ஒரு வார்த்ததான தண்ணீரிலே 
மீனழுதால்.. 
 
்மதிலி என காதலி க்தக்களம்  
உருவாகிக்்காண்டிருந்த காேததில் 
நான ்ராம்ப பிஸியாக இருந்லதன. 
ஒருசமயம் ்சன்ன ஏவிஎம் 
ஸ்டூடிலயாவிலிருந்து காரில் வீட்டுக்கு 
திரும்பிக்்காண்டிருந்தலபாது.. ்பரும் 
ம்ழ ஒனறு பிடிததுக்்காண்டது..
அப்லபாது கதாநாயகி்ய நி்னதது 
கதாநாயகன வாடும் பாடல் 
வரிக்ள எழுத கற்ப்னயில் 
லதடிக்்காண்டிருந்த எனக்கு.. 
திருமூேர் புரா்ணததின ஒற்்ேவரி 
மனதில் ்தாற்றிக்்காண்டது... அவர் 
வரிபிடிதது எனவழியில் நான எது்க 
்மாழிபிடிதது முடிதததுதான இந்த 
பாடல்னு அவர் ்சால்லி முடிததார்.  
  கஜ்னி அய்யூப

திருமூலர் புராணத்தின் ஒற்றைவரி
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சறிரிக்கும் ்்பாது சறிதறும் அழகு
சறிந்தடன ்ந்தால முகமும் அழகு
்விழிகள் ்்பச ்மாழியும் அழகு
்வியக்க ட்க்கும் ்விந்டத அழகு

நடையவில ்பயவிலும் நாட்டியம் அழகு
ந்விலும் ்சாறகள் ்மாழியவின் அழகு
கடையவில மிளிரும் கறசறிடை அழகு
கண்கள் ரசறிக்கும் காட்சறியும் அழகு

்கா்பம் ்ர்் ்காடத அழகு
்காயவில சறிற்பம் ்காடி அழகு
்படிக்கக் க்ரும் ்பண்்பவின் அழகு
்பறைறித்த ்ராசா தடைக்கு அழகு

க்விடத ்கட்க்ச ்சாறகள் அழகு
குரலில குயவிலும் கூவும் அழகு
அடையும் ்ந்து அடிக்க அழகு
அன்ட்ப ்விடதக்க அ்ளும் அழகு

குழந்டத சறிரிக்க குடும்்பம் அழகு
குணமும் ்பண்பும் குன்றைறின் அழகு
நண்்பர மகிழ நட்பு அழகு
நன்டம ்சய்ய நன்றைறி அழகு

உறை்வின் ்நகிழ்சசறி உண்டம அழகு
உள்ளம் மகிழ ஊரும் அழகு
கள்ளம் இலைா உள்ளம் அழகு
க்படு ்ாரா மனமும் அழகு

நிை்வின் ஔியவில இரவும் அழகு
நித்திடர காண உறைக்கம் அழகு
்பறைந்து திரியும் ்பறைட் அழகு
்ப்சடசக் கிளியவின் ்்ப்சசறில அழகு

ஓடி்ரும் நதியவின் அழகு
ஓைம் ஏறை நீரும் அழகு
்விடள்சசல ்்பருக ்யலும் அழகு
்வி்சாயவி சறிரிக்கப ்பவிறை்வி அழகு!

 வா.ெண்முகம.
 கும்்ப்காணம்.
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சசல்லமுதது சபேியசபாமி

 இது ஒரு அறு்த்தஞசு வருசத 
துக்கு நமபா்தல்ல ெ்்ந்தது. அப்நவல்லபாம் 
ய்பாலீசு க்ழமயய கணணபா 
இரு்ந்த கபாலம். அனழறய யகபாயமுததூர 
ஜபில்லபா அனழறய ்தபிருச்சபி ஜபில்லபாழவச் 
ச்ந்தபிக்கும் எல்ழலயபில ஒரு சபிறு கபிரபாமம். 
அ்ந்தக் கபிரபாமததுல நரணடுமூனு ெபா்ளபா 
குசு குசுனனு ஒயர ய்ச்சு. 

 அ்ந்த ஊருக் கவுண்ரு ய்தபாட 
்ததுச் சபாழலலயய வீடடுச் சனதய்தபா் 
்தஙகபிக்கபிடடு வபிவசபாய யவழலக்ளக் 
கவனபிச்சுக்கபிடடு இரு்ந்தபாரு. கபாழலல 
ந க ை க் கு  ந வ ளு க் க ய வ  எ ்ந ்த பி பா பி ச் சு 
மபாடடுக்நகல்லபாம் ்தீவனம் ய்பாடடுடடுப 
்பாலக் கற்நது நகபாண்பா்நது ்தபிணணயமல 
நவச்சுடடுக் கபாப்பி குடிக்கறதுக்கபாகக் 
கபாததுக்கபிடிரு்ந்தபாரு.  

 ந க ண த து க் கு ப  ் க் க த ்த பி ல ய ய 
சீழமயயபாடு ய்பாட் சபாழல. அதுக்கு 
முனனபால ந்பாபிய க்ளம். அ்ந்த வருசம் 
மை மபாபாபி ெல்லபாப ய்ஞசு ெல்ல நசைபிப்பா 
இ ரு ்ந து து !  அ து  ழ ்த ம பா ச ம் க ற ்த பா ல 
க்ளததுல ந்பாறபிச்சுப ய்பாட் ்தட்க் 
கபாயபி, ்பாசபிப்யபித்தஙகபாயபினனு கபாய 
கசம்புக நெறயக் நக்்நதுது. க்ளதய்தபா் 
ஒரு மூழலல எளளுச்நசடியப புடுஙகபி 
ஒ ரு  ந ் பா பி ய  கு ்ந ்த பா ன பா ப  ய ் பா ட டு 
நவச்சபிரு்ந்தபாஙக. 

 க்ளததுல நக்்ந்த அ்ந்தக் கயபிததுக் 
க ட ் லு ல  அ வ ரு  ந க ை க் கு ம பி ன ன பா 
உக்கபா்ந்தபிரு்ந்தபாரு.  அவரு நகபாஞசம் 
்டிச்சுமபிரு்ந்தபாரு! நவ்ளபிவட்பாரததுல 
ந ெ ழ ற ய ப  ் ை க் க  வ ை க் க மு ண டு ! 
கவரநமனடு அ்தபிகபாபாபிக யபாரு வ்ந்தபாலும் 

யெரபா அவரு வீடடுக்குதய்த வருவபாஙக. 
வரறவஙக்ள ெல்லபா உ்சபாபிப்து அவரது 
வைக்கம்.

 அவஙக ய்தபாட்தய்தபா் நகைக்கு 
ஓரமபா வணடிப ்பாழ்த ஒனனு உணடு. 
அது யெரபாக் க்ளதது வழரக்கும் வரும். 
அதுல்பாத்தபா ்தபிடீருனனு கு்தபிழர  வணடி 
ஒனனு வ்நதுது. (அப்ல்லபாம் கு்தபிழர 
வணடி்தபான! கபாநரல்லபாம் அ்தபிகமபாப 
பு ை க் க த ்த பி ல  இ ல் ழ ல )   அ ்த பி லி ரு ்ந து 
எஸழஸையும் ஒரு ய்பாலீசும் எறஙகுனபாஙக. 
அவஙக்ளப ்பாதது, ”சபார வபாஙக! வபாஙக! 
எனனஙக சபார இ்ந்த யெரததுல?” 
அபடீனனு யகடடுக்கபிடய் இனநனபாரு 
கட்ல எடுததுப ய்பாடடு, “உக்கபாருஙக 
ச பா ர ! ”  அ ப டீ ன ன பா ரு .  அ வ ங க ளு ம் 
உக்கபா்ந்தபாஙக! இவுஙக ய்சற சத்தம் 
யகட டு  க வு ண ் ய ர பா ்  ச பி ன ன ம க 
தூக்கக் கலக்கதய்தபா் எழு்நது வ்ந்தது. 
அ்தக் கூபபுடடு ்தன ்க்கதுல உக்கபார 
நவச்சுக்கபிட்பாரு எஸழஸை! அது, சபினனக் 
நகபாை்நழ்தயபா இரு்ந்தபாலும் எல்லபார 
கபிட்யும் ்தயக்கமபில்லபாமப ந்பாபிய மனுஷபி 
மபா்தபிபாபி ய்சும். நகபாஞசம் வபாயபாடினயன 
நவச்சுக்கஙகய்ள! 

 அதுக்கு ஒரு அஞசு அல்லது 
ஆறு வயசு இருக்கலபாம். ஏனனபா அ்ந்த 
வருச்நய்த ஒனனபாம் வகுபபுல யசத்தபி 
இ ரு ்ந ்த பா ங க .  அ ப ் ந வ ல் ல பா ம்  ் ர த 
சரடி்பிக்யகட எல்லபாம் யகக்க மபாட்பாஙக. 
ழகயத ்தழலயமல நகபாணபா்நது மறு்க்கக் 
கபா்தத ந்தபாடடுட்பாப ்ள்ளபிக் நகபா்த்தபில 
யசத்தபிக்குவபாஙக.

 “எனனஙக கவுண்யர! எவவ்ளயவபா 
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வபிசபாபாபிச்சும் அ்ந்த கபா்ளீப்யனபா் ்தழல  
நக்க்குற எ்ம் மடடும் இனனும் 
ந க ழ ் க் க ய வ  இ ல் லீ ஙக ய ்ள !  ் பா டி 
நக்்ந்த ஏபாபியபா எல்லபாம் சல்லழ் 
ய்பாடடுச் சலிச்சுப ்பாததுடய்பாம். 
ஆனபா ்தல நக்ச்ச ்பாடில்ல! எனக்கு 
ரபாத்தபிபாபிநயல்லபாம் அய்த நெனபபுத்தபான. 
அ்தபான யெரயம நக்ளம்்பி வ்நதுடய்ன.” 
அ ப டீ ன ன பா ரு  அ ்ந ்த  எ ்ள ம்  வ ய சு 
இனஸந்க்டரு. அது ஒரு நகபாலக்யகசு. 
நசததுபய்பான கபா்ளீயப்யனபா் ஊரு 
்தபிருச்சபி ஜபில்லபாவச் யச்ந்தது. ஆனபா அவன 
ய்தபாட்ம் நரணடு ஜபில்லபாவும் ச்ந்தபிக்கற 
எல்ழலயபில இரு்நதுச்சு. அ்ந்தக்நகபால 
ெ்்நது மூணு ெபாலு ெபா்ளபாவது இருக்கும். 
முண்ம் நக்ச்சபிருச்சுப ய்பாலீசுக்கு. அது 
நக்்ந்த எ்ம் யகபாயமுததூரு ஜபில்லபா! 
ஆனபா ்தல மடடும் நகழ்க்கயவ இல்ல! 
ய்பாலீசு ்தீவபிரமபாத ய்தடிக்கபிடடிரு்ந்தது.

 கவுண்ரு நசபானனபாரு “ஆமபாஙக 
ஒரு துபபுயம ந்தபாபியமபாணழ்ஙகுதுஙக 
சபார!”  அபடீனனு.  உ்யன, “எனக்குத 
ந்தபாபியுயம!”னனு ்டடுனனு நசபால்லுச்சு 
அ்ந்தக் நகபாை்நழ்த! 

 “ெீ கம்முனு இரு சபாமபி! உனக்நகனன 
ந்தபாபியும்!” அபடீனனு நகபாை்ந்தயப ்பாதது 
அ்தடடுனபாரு கவுண்ரு, “அதுக்நகனன 
ந்தபாபியும்ஙக சபார! அது சபினனக் நகபாை்ந்த!” 
அபடீனனபாரு இனஸந்க்்ரப ்பாதது! 
ஆனபா, இனஸந்க்்ருக்கு எனனயவபா 
நகபாஞசம் யலசபாப ந்பாறபி்தடடுச்சு! 

 நகபாஞசம் உற்சபாகமபான இனஸ 
ந்க்்ர, “உனக்நகனன ந்தபாபியுயமபா ெீ 
நசபால்லு்பா கணணு!!” அபடீனனு அ்ந்தக் 
நகபாை்நழ்தயக் யகட்பாரு. அதுக்கு அ்ந்தப 
்பாப்பா,  “அது வ்நது, அ்ந்தக் கபா்ளீப்ன 
நவடடி அ்ந்தப ந்றபா மழ் இருக்குதுல்ல! 
அ ங க பி ரு க் க பி ற  க ல் லு க்  கு ட ் க் கு ள ்ள 
அவ்ந்தழலயப ய்பாடருக்கபாஙக்ளபாமபா!” 
அபடீனனு நசபால்லுச்சு!

 “உனக்கு எப்டிப ்பாப்பா ந்தபாபி 
யு ம் னு ? ”  இ ன ஸ ந ் க் ட ் ர  ய க ட ் 
யகளவபிக்கு அ்ந்தப ்பாப்பா நசபானன 

்்தபிலக் யகடடு இனஸந்க்டரு மடடுமபில்ல 
கபாப்பி நகபாண்பா்ந்த கவுண்ரு சம்சபாரம் 
உட்் அஙகபிரு்ந்த எல்லபாருயம அபடியய 
ஆடிப ய்பாயபிட்பாஙக! அப்பிடி அ்ந்தப 
்பாப்பா எனன்தபான நசபால்லுச்சு? “யெதது 
எஙகயயனும் எஙக அப்பாழரயனும் 
குசுகுசுனனு ய்சபிக்கபிடடிரு்ந்த்த ெபாங 
யகடந்!” அபடீஙகறது்தபான அ்ந்தப 
்்தபில்.  (அப்பாழவ ஐயன எனறழைப்தும் 
்தபாத்தபாழவ அப்பாழரயன எனறழைப் 
தும் நகபாஙகு வைக்கு) 

 அ்ந்த ் ்தபிலக் யகடடுத துள்ளபி எழு்ந்த 
எஸழஸை, “கவுண்யர…! இவவ்ளவு தூரம் 
்ைகீடடு எல்லபா வபிவரமும் ந்தபாபிஞசபிரு்நதும் 
எனக்குச் நசபால்லபாம மழறச்சுடடீஙகய்ள!” 
அபடீனனபாரு! “ 

 கு்தபிரவணடிக்கபாரனப ்பாதது “ய்ய 
கருப்னபா பூடறபா  வணடிய!” னனு உத்தரவு 
ய்பாட்பாரு. “கபாப ப்ி குடிச்சபிடடுப ய்பாலபாம்னு” 
கவுண்ர நசபானன்தக் நகபாஞசங கூ்க் 
கபாதுலயய நவச்சுக்கல அ்ந்த இனஸந்க்்ர.  

 துபபுத ந்தபாபிஞசபாலும் ய்பாலீசுக்குச் 
ந ச பா ல் ல ப  ் ய ப ் டு வ பா ங க  அ ்ந ்த க் 
கபாலத்தபில! சபாடசபியபாப ய்பாடடுத ந்தபாழலச் 
சுட்பாஙகனனபா ய்பாக்குவரதது வச்தபி 
யபில்லபா்த அ்ந்தக் கபாலததுல   ந்பாைப் 
உடடுடடு ஆரு ்தபாரபாபுரததுக்கு ெ்க்கறது?

n

துளனிபபா

ஆகாயத்தில ்பறைந்த்படி 
ஆழியவில முக்குளிக்கிறைது 
்பறைட்யவின் நிழல ....!!!

 - ெ. இராஜகு்ார்
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முதுவ்த் தாய்வ்
சுருக்கஙகள் உை்ைஙகும்தான்... சுருஙகிைாத ்பாசஙகள் 
்நருஙகிை இைமஙகு அ்ள் ்நஞசத்தில தினம் உண்டு 
அன்்பான ்விசாரிபபுகள் அடை்்பாைத் ்தாைராகும் 
கண்கண்ை ்்பாதினி்ை கனி்ாகும் அ்ள் சறிரிபபு... 
 
புண்ணான ்்தடனயும் புன்னடகயால மடறைக்கின்றை 
எந்நாளும் அ்ளருகில இருந்திை நிடனக்கின்றை 
்ள்ளல அன்்பா்ை ்ரும்்படி அடழக்கின்றை 
்தாலடை எமக்்கன்றைால ்தால்வி்ய சுமக்கின்றை... 
 
உண்ணும் ்்பா்தலைாம் உன்டன்யன்டன நிடனக்கின்றை
உயரந்த  ்்பருள்ளம் ்்றுண்்ைா? இவவுைகினி்ை 
தத்தம் ்ாழ்வினி்ை தாராளம் சுயநைஙகள்... 
நித்தம் நமக்்கன்் ்நசத்டதப ்்பாழியுமுயவிர.. 
 
எத்தடனக் காைமும் இறைஙகிைாதப ்பாசமடத.. 
நித்தமும் காத்்தம்டம ்நஞசுக்குள் சுமந்திருப்பாள்.. 
நட்ை நடுநிசறியவில நடுநடுஙகும் ்பனிக்குளிரில.. 
ஒறடறைப ்்பாரட்்யாடு உட்காரந்து ்விழித்திருப்பாள். 

புவன்ஸவரனி ெண்,  இைஙடக.

நமபபிக்வக

்விழி ்ழி ்மௌன்மாழி ்்பசறி 
உதடுகளில புன்சறிரிபட்ப காட்டி 
என் இதய அடறையவில புகுந்திை 
அனுமதி ்கட்ை்ளின் ்விழி வீசறிய 
்டையவினுள்்ள சறிக்குண்ை என்டன 
தன் இதய அடறையவில சறிடறை ட்த்தாள் 
நீதான் காை்மலைாம் என்ன்ன்  
நான் தான் உன்ன்ள் என்று 
நம்்பவிக்டகத் தந்தாள்!

த்னிழ்னின்

jdpj;j fhL

guTk; Fapypiriaj;

jiyahl;bf; Nfl;fpwJ Xzhd;

Vw;wpa tpsf;fpd; Edpapy;

jPBnudj; njd;gLfpwJ

gpbapoe;j jq;ff; fj;jp

cr;rpia mile;jJk;

vd;djhd; epidj;jpUf;Fk;

kiy KJfpy; gazpj;j jlk;

ePuhbaJ NghJk; epyhNt!

rPf;fpukha;f; fiuNaW

,bfpwJ ,Ul;Lr;Rth;

me;jr; rtg;ngl;bapd; kbapy;

gpzj;jpw;F Kd;Ng jahuha;

kuj;jpd; caph;                       
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 ஆண குை்நழ்த ்பிற்நதுவபிட்பால்  
ந க பா ண ் பா டு வ து  எ ்த ன பா ல் ?  
எணணபிப ்பாரத்தபால் அ்தற்கு ஒயர வபிழ் 
்த பா ன .  அ வ ன  ந ் பா ரு ள  ஈ ட டு ் வ ன . 
ந்பாருள என்து ்ணம். 
 
 சஙக இலக்கபியஙக்ளபில் ்தழலவன 
வீடழ் வபிடடு ய்பாருக்யகபா அல்லது 
ந்பாருள ஈட்யவபா ய்பானபான என  
வ பா ச பி த து ள ய ்ள பா ம் .  ஆ ண  ந ் பா ரு ள 
ஈடடுவதும், ந்ண வீடடில் அடுப்டி 
யவழலகள நசயவதும் ்ைஙகபாலத்தபி 
லிரு்நய்த ெ்்நது வரும் ஒரு ்ைக்கம். 
 
 ‘‘ஜபாண ்பிளழ்ளயபானபாலும் ஆண 

ப்ிளழ்ள». «எனக்நகனன சபிஙகக்குடடி மபா்தபிபாபி 
ஒரு ஆண ப்ிள்ள ந்ற்று ழவத்தபிருக்யகன’’ 
இப்டிநயல்லபாம் நசபால்லக் யகடடிருக்யகபாம். 
இப்டி நசபால்வ்தன ந்பாருள எனன?  
இ்ந்தக் நகபாண்பாட்ஙகள, வபாபிகள ் பினனபால் 
இருக்கும் சுழமகள எனன? ெபாம் எணணபிப 
்பாரப்ய்தயபில்ழல. 
 
 ந ் ண ழ ண  ஆ ண  அ டி ழ ம 
நசய்தபான என்து உணழம. வரலபாறு 
இழ்தக் கூறும். இனறுயம ்ல வைபிக்ளபில் 
ந்ணணடிழமக் நகபாடுழமகள ெ்க்கத 
்தபான நசயகபிறது. ஆனபாலும் 
 
 ஆண அடிழம அனறபா் வபாழ்க்ழக 
யபில் ெ்ப்்தபில்ழலயபா? ெம்ழமச் சுற்றபி 
யுள்ள, ெமக்கு ந்தபாபி்ந்த,  ெபாம் அனபு 
நசயயும் ஆணகள ்ற்றபி சற்யற சபி்ந்தபிப 
ய்பாம். வபாருஙகள
 

 ்தகப்ன இல்லபா்த வீடுக்ளபில் 
்தன ்தபாழயயும், ்தபாயத்த்நழ்த இருக்க 
முடியபாமல் ந்ற்நறடுத்த ்தமக்ழககழ்ளயும் 
கபாப்பாற்ற யவணடியப ந்பாறுபபு ஒரு 
சபிறு ஆண்பிளழ்ளயபின யமல் ய்பாடடு 
வபிடுகபிறய்த இ்ந்தச் சமு்தபாயம். 
 
 ெபாம் ய்தெீர அரு்நதும் இ்ஙக்ளபி 
லும், ரயபில், ய்ரு்நது ெபிழலயஙக்ளபிலும், 
வபாகனஙகள ்தபிருத்தம் நசயயும் ்ட்ழற 
க ்ள பி லு ம் ,  வ பி டு ்த பி க ்ள பி லு ம் ,  உ ண வ க ங 
க்ளபிலும், ந்தபாைபிற் சபாழலக்ளபிலும், சபினன 
வயது ஆண்பிளழ்ளகள யவழலநசய 
வழ்தப ்பாரக்கபியறபாம் ்தபாயன. அவரகள 
்டும் இனனல்கழ்ள எனயறனும் உணர்ந 
்தபிருக்கபியறபாமபா? இவரகள குடும்்ச்சூைல் 
எனன எனறு யகடடிருக்கபி யறபாமபா? 
 
 இ வ ர க ள  ் ள ்ள பி ய பி ல்  இ ரு க் க 
ய வ ண டி ய  ச பி று  கு ை ்ந ழ ்த க ள .  ம ற் ற 
குை்நழ்தகள ய்பால ெண்ரகளு்ன யசர்நது 
வபிழ்ளயபாடி, ்பிடித்த ்தபின்ண்ஙகள 
உணடு, ெல்ல துணபிமணபிகள அணபி்நது, 
ந்தபாழலக்கபாடசபியபில் கபாரடடூனகள ்பாரதது, 
வ்ளரும் ்ருவத்தபில் குடும்் ்பாரதழ்த 
்தழலயபில் சும்நது ஒரு இரணடு ரூ்பாய 
சம்்பா்தபிக்க எத்தழன ய்பாபி்யமபா வசவும் 
அடியும் வபாஙகும் ெபிழலயபில் உள்ளபாரகள. 
 
 ஏ ந ன ன பி ல்  இ ்ந ்த ச்  ச மு ்த பா ய ம் 
்தகப்ன இற்நதுவபிட்பால் ஒரு ஆண 
கு ை ்ந ழ ்த ய பி ன  ்த ழ ல ய ம ல்  கு டு ம் ் 
்பாரதழ்த அப்டியய இறக்கபிவபிடுகபிறது. 
இனபி ‘ ‘ெீ  ்தபான்பா உன ்தபாழயயும், 
அ க் க பா  ்த ங ழ க யு ம்  ் பா ர த து க் க ணு ம் , 

  

புவ்ா கருணாகரன்  
ெபியூநஜரசபி, யூ எஸ ஏ
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கபாப்பாத்தணும். அவரகளுக்கு ஆ்தரவபாக 
இருக்கணும்’’ எனறு. ‘‘ெீ யவழல நசயது 
்தபான உன ்தஙழக ்தபிருமணதழ்த ெனறபாக 
ெ்த்தணும்’’ 
 
 இது ஒரு புறம். ்தபாயத ்த்நழ்த இருக்கும் 
வீடுக்ளபில், ஆண குை்நழ்தகள, ் ள்ளபியபியலபா 
கல்லூபாபியபியலபா ் டிக்கும் ய்பாது, ‘‘இவவ்ளவு 
கஷ்ப்டடு உனழன ்டிக்க ழவப்ய்த, 
ெீ  ் டி ச் சு  ந ் பா பி ய  ய வ ழ ல க் கு  ய ் பா ய 
எஙகழ்ள கபாப்பாததுவனனு ்தபான்பா’’ 
என ஒரு சுழமழய ஏற்றபி அவரகள ்தழல 
யமல் ழவக்கபியறபாம். ‘‘ெீ ்தழல தூக்கபினபாத 
்தபான்பா அப்பா ஓயநவடுக்க முடியும். ெல்ல 
சபாப்பாடு ெபாம சபாப்பி் முடியும்’’ இப்டி 
இனநனபாரு ்க்கம். 
 
 இ்தன அழுத்தம் அ்ந்தப ்பிளழ்ள 
உ ள ்ள த ழ ்த  எ ன ன ச்  ந ச ய யு ம்  எ ன 
யயபாசபிப்்தபில்ழல ெபாம். 
 
 சபாபி வ்ளர்நது, ்டிதது, ஆ்ளபாகபி 
்தன ்தபாயத ்த்நழ்த ்தமக்ழகக்கு நசயய 
யவணடியக் க்ழமகள நசயது ்தபான 
ஒரு ்தபிருமணம் நசய்தபால் எனனபாகபிறபான 
ஆண.  ்டிதது வ்ந்தபாலும் ்லப ந்ண 
க ள  ய வ ழ ல க் கு ப  ய ் பா ய  ந ் பா ரு ள 
ஈடடுவ்தபில்ழல. எல்லபா ்ணம் ஈடடும்  
்பாரதழ்தயும் ஆண யமல் ய்பாடடுவபிடடு 
அடுப்டியபில் இரு்நதுவபிடுகபிறபாரகள. 
 
 ஆனபாலும் அவரகளுக்கு ஆழச 
மடடும்  வபி பாது.  வரும் வருமபானதழ்த ழவதது 
குடும்்ம் நசயயும் ்க்குவம் இருக்கபாது. 
ந்பாபிய வீடு கட் யவணடும். வபாகனம் 
வபாஙக யவணடும். ்யன்டுததுகபியறபாயமபா 
இல்ழலயயபா ஆனபால் கழ்யபில் வபிற்கும் 
எல்லபாப ் பாத்தபிரப ் ண்ஙகள, ந்பாருட கள, 
வீடடு இய்ந்தபிரஙகள எப்டியயபா ்தமக்கும் 
யவணடும், ெழககள யவணடும், ஆ்ம்்ரம் 
யவணடும். ஈ்தழனத்தபிற்கும் ஆண ஓவரழ்ம் 
நசயய யவணடும். 
 
 அ்ந்த ஒரு ஆணபின ்தழலயபில் 
அ ழ ன த து  கு டு ம் ் ச்  சு ழ ம க ழ ்ள யு ம் 
ய்பாடடுவபிடடு அவனுக்கு ்ணபிவபிழ் 

நசயவழ்தக்கூ் குழறக் கூறபிக்நகபாணடு 
உ்ழல வ்ளரக்கும் ந்ணகள ்லர 
உணடு. 
 
 அவன ்தபினமும் இரவபில் தூஙகபியும் 
தூஙகபாமலும், கபாழலயபில் உணடும் 
உணணபாமலும் சபாழல நெருக்கடியபில் 
அலுவல் நசனறு, கண்வபாபி்ம் ய்ச்சு 
வபாஙகபி, யவழல ்ளுவபில் அனு்வபிக்கும் 
யவ்தழனகழ்ள எத்தழனப ந்ணகள 
புபாபிகபிறபாரகள. ஆணகள ந்ரும்்பாலும் 
்ணம் கபாயக்கும் மரஙகள ஆகபினறனர ் ல 
வீடுக்ளபில். 
 
 ்ணம் ஈடடுவது ய்பா்தபாந்தனறு 
ஓயவு எடுக்கலபாம் என வீடு வ்ந்தபால்,  
வீடடில் எது உழ்்ந்தபாலும் சபாபி நசயயும் 
பாபிபய்ர யமன ஆண.ழ்ப பாபிபய்ர நசயயும் 
்பி்ளம்்ர ஆண. நவ்ளபியபில் ய்பாகயவணடும் 
எனறபால் வபாகனம் ஓடடும் ஓடடுனர ஆண. 
எது வபாஙகபி வரயவணடுமபானபாலும் எடுபுடி 
ஆண.
 
 ்தன ்பிளழ்ளகழ்ள ்ள்ளபி, கல்லூபாபி 
க்ளபில் யசரக்க ஆண. உ்ல் ெ பிழல 
சபாபியபில்ழலயபா மருததுவபாபி்ம் கூடடிச் 
ந ச ல் ல  ஆ ண .  ் பி ள ழ ்ள க ழ ்ள  ் ள ்ள பி 
அழைததுச் நசல்ல, கூடடி வர ஆண. 
எல்லபா வீடுக்ளபிலும் இப்டி இல்ழல. ்ல 
வீடுக்ளபில் இப்டி உணடு. 
 
 ய்பா்தபா்தற்கு ந்ற்றவழர ஆண 
்பாரக்க யவணடும் எனற சமு்தபாயக் 
கட்பாயம், உ்ன ்பிற்ந்த சயகபா்தபாபிப 
்பிளழ்ளகளுக்கு ்தபாய மபாமன எனறப 
்ட்தது்ன கூடும் இனனும் சுழம.
 
 ்தழலமகன எனறபால் ்தபாயக்கு 
நகபாள்ளபி ,  இழ்ளய மகன எனறபால் 
்த்நழ்தக்கு நகபாள்ளபி, ஒயர மகன எனறபால் 
்த பா ய த  ்த ்ந ழ ்த ந ய ன  இ ரு வ ரு க் கு ம் 
நகபாள்ளபி... அ்ந்தக் நகபாள்ளபியு்யன வரும் 
இனனும் நகபாஞசம் க்ழமநயனும் வலி. 
 
 ஒ ரு  ்த க ப ் ன  ்த ன க் ந க ன 
எதுவும் வபாஙகபிக் நகபாள்ள மபாட்பான 
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கழ்க்குப ய்பாய ் பிளழ்ளகள மழனவபிக்கு 
்தபாரபா்ளமபாக துணபிமணபிகள எடுக்கும் 
அவன, ்தனக்கநன ஒரு யவடடிததுணடு 
வபாஙகக் கூ் யயபாசபிப்பான. 
 
 ்பிஞசுப ய்பான நசருபழ்த ்தபான 
ய்பாடடுக் நகபாண்பாலும் ்தன ்பிளழ்ளக்கு 
டிழசனர ஷீ வபாஙகபிக் நகபாடுப்பான. 
 
 ்த பா ன  உ ண வ க ம்  ந ச ன று 
உண்பால் நசலவபாகும், அ்ந்தப ்ணத்தபில் 
்பிளழ்ளகளுக்கு ்தபின்ண்ம் வபாஙகபிக் 
நகபாணடு ்தபான ்டடிணபிநயபாடு ்ழையச் 
யசபாற்றுக்கு வீடு வருவபான. 
 
 ்தனக்கு உ்ல் ெலம் சபாபியபில்ழல 
ந ய ன ற பா ல்  ம ரு த து வ பா பி ் ம்  ய ் பா க த 
்தயஙகும் அவன மழனவபி, ்பிளழ்ளக்கு 
ஒ ன ந ற ன ற பா ல்  க ் ன  வ பா ங க பி ய பா வ து 
சபிகபிச்ழச ்பாரப்பான. 
 
 அ ்ந ்த  ஆ ண  எ னு ம்  உ ய பி ர 
்தனனலமற்றது எனறு ெபாம் எனறபாவது 
உணரகபியறபாமபா? அது இருக்கும் ய்பாது 
அழ்தச் சுற்றபி உள்ளவர யபாரும் அ்தன 
மகததுவதழ்த ய்பாற்றுகபியறபாமபா?
 
 ஏன அழ்தச் நசயயவபில்ழல. ஏன 
இழ்த வபாஙகபிவரவபில்ழல. ஏன ஏன ஏன 
எனக் யகடடுக் யகடடு ெச்சபாபிக்கபியறபாம். 
 
 ஒரு ஆண ்தனக்கபான கனவுகழ்ள 
பூ ர த ்த பி  ந ச ய து க்  ந க பா ள வ ்த பி ல் ழ ல .  
எத்தழனயயபா ஆணகள கவபிஞன, ஓவபியன, 
எழுத்தபா்ளன, ்பா்லபாசபிபாபியன, ெடிகன, 
்த பிழரப்் இயக்குனர, வபிழ்ளயபாடடு 
வீரன, ்பா்கன, இழச யமழ்த இப்டி 
கழலக்ளபில் வல்லவரபாக இரு்நதும் ந்பாருள 
ஈடடும் ந்பாருடடு ்தஙகளுக்கு ஒவவபா்தப 
்ணபிக்ளபில் ஈடு்டுகபினறனர. ்தனக்கு 
உயபிரபான கழலக்ளபில் ஈடு்் இயலபாது 
ஏமபாற்றதது்ன வபாழ்்நது மடிகபினறனர. 
 
 ் பின ஏன ஆணகளுக்கு ச பிறு 
வய்தபில் மபாரழ்பபு வரபாது? ்பின ஏன 
ஆணகளுக்கு உ்ல் ெபிழல குனறபாது?  

்பின ஏன ஆணகளுக்கு ரத்த அழுத்தம் 
ஏறபாது? 
 
 ெம் ஆணகள ‘‘ஆண ்பிள்ள ெீ 
அைக்கூ்பாது’’ ்நனு அைக்கூ் சு்த்ந்தபிரம் 
இல்லபாமல் வ்ளர்ந்தவரகள.  அவரகள 
உணரவுகழ்ளப ்கபிரவ்தபில் ந்ணகள 
ய்பால அல்ல. ்தஙகள அழனதது வலிகழ்ள 
யும், ்பாரஙகழ்ளயும் உளளுக் குளய்ள 
புழ்தததுக் நகபாணடு நவ்ளபிக்கபாட்பாமல் 
குடும்்தழ்த ்பாதுகபாக்கும் ந்தயவஙகள. 
எல்லபா ஆணகளும் சுய ெலமற்றவர அல்ல. 
அ்ந்த வரக்கத்தபிலும் க்ழம மற்நது, 
குடும்்தழ்த அைபிக்கும் ்லரும் உ்ளர.  
ெபான நசபால்வது ந்ரும்்பாலபான குடும்் 
்பாரதழ்த சுமக்கும் ்தனனலமற்ற ஆணகழ்ள. 
்தரு்தழலகழ்ளக் கைபிதது ்த்நழ்தகழ்ள 
ய்பாற்று எனறு
 
 எ ன ய வ . .  ெ ம்  ்த பா த ்த பா ,  ்த ்ந ழ ்த , 
அணணன, ்தம் ப்ி,, கணவன, கபா்தலன, மகன, 
ெண்ன, மபாமபா, சபித்தப்பா, ந்பாபியப்பா, 
உ்ன யவழல நசயயும் ஆணகள என எ்ந்த 
ஆணபி மும் அவரகள, உணரவு உணர்நது, 
அவரகள நசயல் புபாபி்நது கருழணயயபாடு 
ெ்க்க யவணடியது ெம் க்ழம. 
 
ஏநனனபில், 

‘‘ஆண்பாணடு ய்தபாறும் 
அழுது புரண்பாலும் 
மபாண்பார வருவபாயரபா? 
மபாெபிலத்தீர - யவண்பாம்’’ 

‘‘ெமக்கும் அது வைபியய; 
ெபாம் ய்பாம் அ்ளவும் 
எமக்கு என எனறு இடடு 
உணடு இரும்’’ 
 
என்து ஔழவயபார கூற்று.  
ஆழகயபால் ெபாம் இருக்கும் வழர  
உணடியபிடடு, உணரவுகள புபாபி்நது 
வபாழ்யவபாயம. 

n
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மூக்டகத் துடளக்கும்  
மருந்து ்நடியும் 
்நாடிக்கு ்நாடி ்ரும்  
இருமலும் - அடுத்த இருமலில  
உடைந்து ்விடு்மா 
என திடுக்கிை்ச  
்சய்யும் ஆட்ைஙகாணும் 
்்பன்ஞசும் என்டன ஏ்தா 
்சய்கிறைது... 
 
நத்டதகளின் நகர்ைமாய்  
ஒவ்்ாரு ்நாயாளியாக  
்மது்ாக ஊரகிறைது  
்நாயாளர ்ரிடச... 
 
அ்ஸடதகளின் அதியு்சசமாய்  
்்பரு்விரல ஏறைறி மிதித்துப  
‘்பக்கு்மாக’ ்்பாடிநடை  
்சலலும் ்்பருசுகள்... 
 
சு்றறைறில ்தாஙகும்  
ஆண்குறைறி ்்பண்குறைறியவின்  
அத்தடன ்விரி்ான  
்விளக்கப ்பைம்... 
 
கூட்ைத்தில ட்த்து  
என் மகன் ஏதும் சந்்தகம்  
்கட்டுத் ்தாடைத்து்விைக்  
கூைாது ஆண்ை்ா - ஆழமனப 
்பவிராரத்தடன... 
 
ஆஸ்பத்திரியவில இடணந்த  
அன்று ்ழஙகப்பட்ை  
முதைாடைடய ஞா்பகாரத்தமாக  
இன்று அணிந்து  
்ந்திருப்பாரகள் ்்பாலும் -  இறுக்க 
ஆடைகளுைன் ஓடித் திரி்தா்ைா 
என்ன்்ா இறுகிய முகமும் 
்சாறகளுமாய் தாதிகள்... 
 

காலுடறை தாண்டிப ்பவிதுஙகும் 
்கண்டைக் கால சடதடய  
இதறகு முன் உடதப்பந்தாட்ை 
வீர்னாரு்னிைம்  
ரசறித்த ஞா்பகம்...  
 
ஆண்்பா்ைா ்்பண்்பா்ைா  
ஆண்கா்ைா ்்பண்கா்ைா  
இறுகிய சடதகள் ஏ்தா  
கிளர்சசறிடயத்  
தர்் ்சய்கின்றைன....  
 
்நரஙகைத்த்் ஏதுமிலடை - 
ரசறிப்பதறகு  
எதுவும் ்தாதுமிலடை...   
 
எண்்பது தாண்டிய ்யதிருக்கும் - 
என்பும் ்தாலும்  
தாண்டி எதுவுமிருப்பதாய்த் 
்தரிய்விலடை...  
 
்வினாடிக்குப ்பத்து  
எனும் வீதத்தில நடுஙகும்  
டகயவில ்்ட்டிடய  
இறுகப ்பறறைறிக் ்காண்டு  
ஒரு முதிய்ர ்ந்தமரகிறைார.... 
 
உடழத்துக் கடளத்த  
்தகம் - அடி்ச்சாட்டு ்டர  
சாறு ்பவிழிந்து சக்டகயான  
மனிதர என்று புரிகிறைது...  
 
்பதிவுக்கு ்ந்த தாதியவின் 
்கள்்விகளுக்குத் தட்டுத்தடுமாறைறி  
ஏ்தா ்சால்து ்தரிகிறைது... 
 
‘ஐயா.... என்ன ்நாய்?  
எங்க ்லிக்கிறைது?’ 
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ரேற்று இல்லபா்த மபாற்்றம்

அதிகாடை ்விழிக்கிறைான்!
 தினந்்தாறும் குளிக்கிறைான்!!
தடை்ாரிக் ்காள்கிறைான்!
 தனியாக்் ்சலகிறைான்!!

அன்னத்டத ்்றுக்கிறைான்!
 ஆகாயம் ்பறைக்கிறைான்!!
அசடுத்தான் ்ழிகிறைான்!
 ்்ட்கத்தில  ்நளிகிறைான்!!

கண்மூடி சறிரிக்கிறைான்!
 கண்ணாடி ரசறிக்கிறைான்!!
மடழயவி்ை நடனகிறைான்!
 க்விடதகள் புடனகிறைான்!!

ட்பத்தியமாய் திரிகிறைான்!
 புதிதாக ்தரிகின்றைான்!!
்த்டத ்ர்வி்ை
 காதலில ்விழுகிறைான்!!

கா்விய உறை்வி்ை
 தன்டன்ய ்தாழுகிறைான்!!
்நறறு இலைாத
 மாறறைஙகள் அடைகிறைான்!!

 லீ. லியாகத்அலி

முழஙகாடைக் காண்்பவிக்கிறைார.... 
 
அவ்விைத்தில ்மலிதாய்  
அழுத்தியதும்  
‘ஆ...’ ்்ன முனகியதில  
்்டுக்்கன  
்பவிடுஙகிக் ்காண்ைாள்... 
 
‘கூை யாரா்து  
்ந்திருக்காஙகளா ஐயா...?’ 
 
முன்டனய ்கள்்விடய ்விை  
இக்்கள்்வி சறறு அதிகமாக்்  
்லித்திருக்க ்்ண்டும்.... 
 
இக்்கள்்விக்கு அ்ர  
்பதிைளிக்க்விலடை... 
கண்களின் ்்றைறித்த  
்பாரட் ஏ்தா ்சாலலியது.... 
 
என் மடியவில ்பதுஙகிக்  
கிைந்த்டன ஏறைறிட்டுப  
்பாரத்து்ச சறிரிக்கிறைார... 
 
ஏ்தா புரிந்தும்  
புரியாமல புரிகிறைது....  
 
- கீதா ன்ாகன்
(்நலடை - தமிழநாடு)

்ானில மின்னும் நட்சத்திரஙகள்
மண்ணில கண்சறிமிட்டின 
மின்மினிபபூ்சசறிகள்.

க்விஞர 
்்பான்்விைஙகு பூ.சுபரமணியன் 
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படிபனபாம இயறவகப 
பளளனியபினல!

முவ்வர் ஓசூர் ் ணனின்கவல

இயறடக யடனத்தும் ்பாைமன்்றைா?

இதமாய் மனத்தில ்பதித்திடு்்ாம்!

உயரந்த மடையவின் சறிகரஙகள்

உயர்ாய் ் ாழ உணரத்திடு்ம!

புயலும் ் தன்றைல காறறுணரத்தும்

பு வ்ியவில ் ாழ வ்ின் ்பாடதகடள!

முயறசறி தன்டன உணரத்திடு்ம

முடளக்கும் ் விடதகள் வீறைாக!   

மைரகள் கண்டு முகம்மைர்்ாம்!

மனத்தில மகிழட  ்நிடறைப்்பா்ம!

புைரும் காடைக் கதிர்ன்தான்

புதுநம் ்பவிக்டக தரு்ா்ன!

நை்ம தரு்ம மரஙகள்தாம்

நன்றைாய் உத  ்் ழிகாட்டும்!

நிைமும் ்பயவிரும் உடரத்திடு்ம

நித்தம் உடழத்தால ் ள்மன்்றை!  

்பணியும் நாணல ் ்பாலிருந்தால

்படகயாம் புயடை ் ்ன்றைறிடு்்ாம்!

அணியாய் ் விளஙகும் நிைவுடரக்கும்

அடனத்துக் குடறையும் நிடறையாகும்!

கனிகள் இனிடம கற்பவிக்கும்!

கைைால கற்்பாம் ் தாைரமுயறசறி!

்பனி் ்பால கடரயும் துன்்பஙகள்!

்படிப்்பாம் இயறடகப ்பள்ளியவி ை ! 

இருவர ஒற்றுழம
 
எனக்கும் உனயமல் - வபிருப்ம் - இங
குனக்கும் எனயமல் வபிருப்ம் - அத்தபான

 {எனக்கும் உனயமல்...}

எனக்கு ெீதுழண அனயறபா - இங
குனக்கு ெபானதுழண அனயறபா - அத்தபான

 {எனக்கும் உனயமல்...}

இனபிக்கும் எனநசயல் உனக்கும் - இங
நகனக்கும் உன நசயல் இனபிக்கும்
்தனபித்தல் உனக்கும் எனக்கும் - நெபாடி
ெபிழனப ப்ின வருத்தம் மனத்தபில் - அத்தபான

 {எனக்கும் உனயமல்...}

வபிைபி ்தனபிலுன ்தையக - என
அை கபிலுனது வபிைபியய
ந்தபாழு்த ் பிறகுன ்தழுவல் - ெபான
்தழுவபிப ் பிறகுன ந்தபாழு்தல் - அத்தபான

 {எனக்கும் உனயமல்...}

ெ ீஉ்ல்! உயபிர ெபாயன - ெபாம்
ெபிழற மணமலர ய்தயன
ஓயவபிழல ெம்தனபும் - இஙகு
ஒைபியவபிழல ய்பாபின்ம் - அத்தபான

 {எனக்கும் உனயமல்...}

 - ் பார்தபி்தபாசன
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ம்ைசறியா்வில ்ாழந்து ்ரும் 80 

அகட் கண்ை முது்்பரும் ்பா்ைர 

தமிழறைறிஞர சறிமா.இளங்கா ஐயா.  

ம்ைசறிய அரசறின் க்விடதநூல 

்்பாட்டியவில ்பரிசு ்்பறறை்ர. மரபு 

பு த ி து  இ ர ண் டி லு ம்  ் ல ை ் ர . 

இப்்பாதும் முகநூலில துடிப்பாக 

இயஙகி ்ருகிறைார. 

 அ்ரிைம் நம் தமிழ்நஞசம் 

இதழுக்காக ்நரகாணல கண்்ைாம். 

்ாருஙகள் என்்னாடு…

்்றறைறிப்்ப்ராளி

 உ ங க ள   இ ்ள ழ ம ,  ந ் ற் ய ற பா ர , 
்டிபபு ்ற்றபிச் நசபால்லுஙகள ஐயபா.

 எனது இ்ளழம கபாலம்? ஏழ்ழமயபின 
்தபாலபாடடில் வறுழமயபின ந்தபாடடிலில் 
உறவுக்ளபின உ்தபாசீன ்பாரபாடடுக்ளபில் 
உருவபானது!
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புது்ச்சரியவில ம்ைசறிய இைக்கிய 
்ாதிகள் - நா்ைாசறிரியர 
்பவிர்பஞச்னாடு!--

1987 ஆம் ஆண்டு ம்ைசறிய ்பாரதிதாசன் 
குழு்வினர நைத்திய நூறறைாண்டு 
்விழா்வில சறிறைப்பவிக்கப ்பட்ை்்பாது!
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 கபாரணம், ெபான ஏைபாவ்தபாக ்பிற்நது 
்தவழும் ஓரபாணடு ்பிரபாயத்தபியலயய அம்மபா 
மபாபாபியபாயபிழய வபி்தழவயபாக்கபி அப்ன 
சபினனப்ழ்ள சபிவயலபாகம் அனுப்பிய 
நவள்ளபிக் கபிைழம ்பிற்ந்த வபி்ளஙகபா்தவன 
ெபான!

 ் ள ்ள பி க் கு  ய க பா வ ண த ய ்த பா டு … 
அழ்தமழறக்க அணணனபின 
ந்பாபிய சடழ்ழய ய்பாடடுக் 
நகபாணடு ்ள்ளபி மபாணவ ய்தபாைரகள 
கபிண்லடிக்க, ஆசபிபாபிய ந ்த ய வ ங க ்ள பி ன 
அ னு ச ர ழ ண ய ய பா டு  ஆறபாம் வகுபழ் 
்தபாணடி,  ஆசபிபாபியர ்யபிற்சபிக்கபான ஏைபாம் 
வகுபபுக்கு ்ணவச்தபி இல்லபாமல் ந்தபா்ர 
முடியபா்த துர்தபிஷ்சபாலிநயல்லபாம் எ்ந்த 
சபா்தபியயபா, அ்ந்த சபா்தபி ெபான,
 
 ஆஙகபிலமும் மலபாய நமபாைபியும் 
்தனபியபார ்ள்ளபியபில் ்டிததுக் நகபாண்து. 
அப்ழன 1942 ல் இை்நது அம்மபாழவ 
1987 ல் ்றபிநகபாடுத்தவன!

 ந்ற்யறபாரக்கு ஏைபாவது ்பிளழ்ள 
யபாக  ்பிற்ந்தபிருக்கபினறீரகள. அது குறபிதது....

 எ ன  உ ் ன  ் பி ற ப பு க ள  5 
அணணனகள! ஒயர ந்ண ஆறபாவது 
அக்கபாவபாக ஏைபாவ்தபாக ெபான அறுவபாபின 
எச்சபில்்பால் குடிதது நசல்வ மபில்லபா 
நசல்ல ்பிளழ்ளயபாக ்தபாயபின மபார்பில் 5 
வயதுவழர ்பால் குடிதது வ்ளர்ந்தவன!

 ்ள்ளபி ்டிபபு முடிதது 13 வது 
வய்தபியலயய அம்மபாவு்ன ய்தபாட்க் 
கபாடடு யவழலக்குப ய்பானவன!

 இலக்கபிய ஆரவம், கவபிழ்த எழுதும் 
உ்நது்தல் எப்டி எழு்ந்தது உஙகளுக்குள? 

 1956 - 57 க்ளபில் கழலஞர கருணபாெபி்தபி 
அவரக்ளபின ஏடுகளும் முத்தபாரம் ய்பானற 
எழுததுக்ளபின ்பாயச்சல்களும் ்தபான என 
இலக்கபிய ஆரவத்தபின முகததுவபாரம்! 

 ெபான ெபிழறய ெபாள வபார மபா்த 
ஏடுகழ்ளயும், குறபிப்பாக 57 க்ளபின ்தபிமுக 
முரநசபாலி மனறம் கபாஞசபி  ந்தனறல் 
்தபிரபாவபி்ன இனனும் சபில ஏடுகள!

 கவபிழ்தக்ளபில் சுர்தபா கணண்தபாசன 
ந்பானனபிவ்ளவன முடியரசன வபாணபி்தபாசன 
ய்பானற கைக கவபிஞரக்ளபின கவபிழ்த 
வீச்சுகய்ள  என கவபியபாரவ மூலத்தபிற்க் 
ெ்தபிமூலமபாகும்!

 உஙகள இலக்கபியப ்யணத்தபில் 
வ பி ர ல்  ் பி டி த து  அ ழ ை த து ச்  ந ச ன ற 
மு ன ய ன பா டி க ள . . .   எ ன று  ய பா ழ ர யு ம் 
நசபால்ல முடியுமபா?

 என இலக்கபிய எைபில்வனப ்யணத 
்தபின அருவ ஆரவமபாய உ்நது சக்்தபியபாய 
எழுதுயகபால் ஏ்ந்த உணரவழலகழ்ள 
ஏற்்டுத்தபியய்த ்ரபாசக்்தபி அல்ல! அ்ந்த 
்்வசன கரத்தபா கழலஞர கருணபாெபி்தபியய 
ஆவபார!

 ெீஙகள மயலசபிய அரசபின கவபிழ்த 
நூல் ய்பாடடியபில் ்பாபிசு ந்ற்ற அ்ந்த 
அனு்வதழ்தப ்கபிர்நது நகபாளளுங 
கய்ளன...?

்�ாகூர அரசு ஆட்சறிகுழு உறுப்பவினர 
ைத்்தா அ்சாகன் அ்ரகள் 
தமிழறைறிஞரின் நூடை அரசு நூைகத்திறகு 
்்பறறுக் ்காண்ை இனியத் தருணம்.
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 ெ பா ன  ம ய ல ச பி ய  ் பா ர ்த பி ்த பா ச ன 
குழுவும் - மயலசபிய ்பாவலர மனறமும் 
இழண்நது ெ்த்தபிய உலகெபிழல கபாவபியப 
ய்பாடடியபில் மு்தல் ் பாபிசபாக ம.நவ. 2000.00 
கபிழ்க்ந்ற்யறன!

 ெண்ரக்ளபின கணபிப் பின்டி 
3வது ்பாபியச எனக்கு ெபிச்சயம் எனறபாரகள 
ய்பாடடி அறபிவபிக்க கூடிய. கல்லூபாபியய 
அழமச்சர ந்ருமக்க்ளபாலும் ெபாடடின 
முக்கபிய இலக்கபிய சபாம்ரபாடடுக்ளபாலும், 
கல்லூபாபி மபாணவ நசல்வஙக்ளபாலும் ெபிரம்்பி 
வைபி்ந்தது!

 குறபிப்பிட் அறபிவபிபபு யெரம் 
வ்ந்தய்தபா இல்ழலயயபா? எனக்கு ஒருவபி்த 
நசபால்ல ந்தபாபியபா்த ்்்்பபு! கு்ளபிரூடடி 
நசயயப ்ட் மண்்யம எனக்கு 
நவட்நவ்ளபி நவயபில் கபா்பாக வபியரதது 
நகபாணடியது!

 ெண்ரகள ெபிரணயதது நசபானன 
3 வது ்பாபிசுக்கபான நவற்றபியபா்ளழர 
அபந்பாழுது அறபிவபிப்பா்ளர நசபானன 
ய ் பா து  ெ பா ன  ெ ண ் ர க ய ்ள பா டு 
ெபினறு நகபாணடிரு்ந்தவன ந்தபாபந்னறு 

இருக்ழகயபில் கு்ந்தபியனன!

 ஆம் மூனறபாம் ் பாபிசு எனக்கு இல்ழல!

 ெண்ர ழ்தபா பியம் நசபானனபார! 
ச பிமபா ெபிச்சயம் இரண்பாம் ்பாபிச பிற்கு 
வபாயப்பிருக்கபிறது ழ்தபாபியமபாக இருஙகள 
எனறபார! ்பாவபி இ்ந்த அறபிப்பா்ளருக்கு 
எனன யெபாக்கபாடு வ்ந்தது! ்டு்பாவபி 
இப்டி இழுக்கபிறபாயன? மனம் ச்பித்தது!

 நகபா்தபிெீரயமல்  உடகபார்ந்தவன 
ய்பால் அ்ந்த இரண்பாம் ்பாபிசுக்கபான 
நவற்றபியபா்ளர ந்யரும் வ்ந்தது! அ்ந்த 
அ்தபிஷ்சபாலியும் ெபான இல்ழல!

 ெண்ரக்ளபி ம் ஓயவழறக்கு ய்பாய 

ம்ைசறிய எழுத்தாளர மாநிைசஙக ்்பராளரக்ளாடு திரு்சசறி மாநகர ்ர்்ற்பவின் ்்பாது 
நூறகடள முத்தமிழ கா்ைர கி.ஆ.் ்ப. ் விசு்நாதரிைம் ் ழஙகியத் தருணம்.

தஞசாவூர ்பலகடைகழகத்திறகு 
அன்டறைய துடண்்ந்தரிைம் நூறகடள 
்ழஙகியத் தருணம்.

    |19



  |

வருவ்தபாக என கபார இருக்கும் இ்ம் ய்தடி 
நசனயறன! ஆமபாம் வீடடுக்கு கபி்ளம்்த்தபான!--

 அபந்பாழுது மண்்த்தபின ஒலி 
ந்ருக்கபி நவ்ளபியயயும் யகட்து!

 மு்தல் ்பாபிசு ‘மரு்தபி’கபாவபிய நூலுக்கு 
எனறு நசபால்லி எழு்தபியவர ந்யழர 
நசபால்லி முடிப்்தற்குள என ெண்ர 
மயலசபிய ெபா்பாளு மனற யமலழவ 
உறுப்பினர ்தய்தபா சபி.கபிருஷணன 
அவரகள ்ர்ரக்க ஓடிவ்நது எனழன 
அப்டியய கடடிப ்பிடிததுக் நகபாண்பார!

 மரபுக் கவபிழ்தயபில் நகபாடியயற்றும் 
அய்தயெரத்தபில் புதுக்கவபிழ்தப ்ழ்ப்பி 
லும் முனனணபியபில் இருக்கபிறீரகள.  
அ்ந்தப புதுக்கவபிழ்தத ந்தபா்ர ்ற்றபி 
வபி்ளக்குஙகள.... ?
 
 மரபுக் கவபிழ்தயபில் நவற்றபி நகபாடி 
ெபாடடிய ெபான -

 புதுக்கவபிழ்த துழறயபில் ஈடு்பாடு 
நகபாள்ள மூலபா்தபாரமபாக முனெபினறய்த 

கவபிஞர யமத்தபாவபின நூற்களும்..கவபி 
ய ் ர ர சு வ பி ன  நூ ற் க ளு ம் . . .  க வ பி க் ய கபா 
அபதுல் ரஹமபானபின நூற்களும்்தபான 
எனறபால் மபிழகயபாகபாது!

 மரபு மபா்ளபிழகவபாசபியபாய இரு்ந்தபா 
லும் மணகுடிழச ந்பாற்நகபாடியபாள 
‘புதுக்கவபிழ்தப  ந்பாற்நகபாடியபா்ளபின 
புனனழகபபூ பூப்பில் புத்தபி சுருணடு 
ய்பாயபிவபிட்து!  அ்தன கபா்தலபாயலயய,,,

1. ்பாழ்தகள ்யணஙகளுக்கபாக அல்ல!’
2. ‘முற்றுப புள்ளபிகள முடிவுகள அல்ல!’
3. நெருப ்பாற்றுப ்்குகள!’
4. ‘வபில்லம்பும் நசபால்லம்பும்!’
5 .  அ டி ய ப ் பா  அ டி  அ பா பி க பி ரு ஷ ண 

சுவ பா ம பி க ள ! ’   1 2  அ வ ்த பா ர ங க ்ள பா க 
புதுக் கவபிழ்தந்தபா்ர கபாவபியமபாக 
புழனயப்ட்து!

என ஐ்நது புதுக்கவபிழ்த ்பிளழ்ளகழ்ளயும் 
ந்ற்று ந்ருழம நகபாண் சபித்தப்னபாகவும்

1. ‘இ்ளஙயகபா கவபிழ்தகள!’
2. ‘ய்பாரடடிக்சன மகபாமபாபா பியம்மன 

புகைபாஞசலிப பூக்கள!’
3. ‘மரு்தபி’ கபாவபியம்!’
4. ‘நகபாழலகபாபாபி!’
5. குறுஙகபாவபியம்!
6. ‘கவபியரஙகபில் கவபிமணபி!’
எனற மபாபியபாழ்தக்குபாபிய மரபு கவபிழ்தக்ளபின 
அப்னபாகவும்!--

‘ஒரு ்தபாய (சபா்ம்) ந்றுகபிறபாள!’ எனற 
சபிறுகழ்த ந்தபாகுபபு நூழலயும்!’

‘இனறு மு்தல்!’ எனற ெபாவழலயும்!

‘கணண்தபாசன கவபிழ்தகள’ நசபால்லும் 
சுழவயும்!’ எனற. இலக்கபிய கடடுழர 
நூழலயும்!’

எழு்தபிய யமக யவகத்தபில்... ‘யபாைபின 
நமௌனநமபாைபிகள’!  எனற மரபு ்தணல் 
கவபிழ்தகள ்தபாஙகபிய ஏவு கழணயபாய 
மர்பின ந்தபாகுபபு நூல் (210 ்க்கஙகள) 

்சன்டனயவில அண்ணன் மூ்்ந்தர 
முத்து அ்ரகளின் வீட்டில ்விருந்தினராக 
தஙகிய தருணம்!

க்வி்்பரரசு ட்ரமுத்து ்பவிறைந்த நாளின் 
்்பாது ‘க்விஞர ்விருதும்’ 2000.00 ம்ைசறிய 
்்ள்ளியும் தந்து ்பாராட்டி ்கௌர்வித்த 
தருணம்!-
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4.4.(1943) எனது ்பிற்ந்தெபாள ்தபிஙக்ளபில் 
அழமச்சர ்தபாண்ரீ வபிக்யனஸவரன 
்தழலழமயபில் நவ்ளபியீடு கபாண வபிருக்கும் 
இலக்கபிய வபிணகலமபாகும்!

 இ ்ந ்த  ச பி ற பி ய  அ ்ள ய வ  எ ன து 
இலக்கபிய ்யணத்தபில் ெபான ந்ற்ற ய்று!

 ்தமபிழ்ெபாடடிற்கு நவ்ளபியபில் இரு்ந்த 
்டி இலக்கபியம் நசயயும் அனு்வம் 
எப்டி?

 ்த ம பி ழ் ெ பா ட டி ற் கு  ந வ ்ள பி ய பி ல் 
இரு்ந்தபாலும்...

 1958 ஆம் ஆணடு ந்தபா்ஙகபி ்தமபிைக 
இலக்கபிய சூபாபியரக்ளபின இழண்ந்த ்தவத்தபால் 
கு்ந்தபிழயய்பால் சபில எழுச்சபிகரணனகழ்ள 
எனனபால் ஈனநறடுக்க முடி்நது!

 மயலசபிய ச பிஙகபபூர இலக்கபிய 
அழமபபுகள, இலக்கபியவபா்தபிகளு்ன 
உஙகள ந்தபா்ரழ்க் குறபிதது ந்தபாபி்நது 
நகபாள்ள ஆவல்... ?

 1980 க்ளபில் சபிஙகபபூர எழுத்தபானர 
சஙகத்தபின அ்நெபாள ்தழலவர கவபிஞர 
அமல்தபாசன கவபிஞர ்தஙகரபாசு ய்பானற 
ெண்ரகளும் அ்தன்பின ்தழலவரபாக வ்ந்த 
கவபிஞர ெபா.ஆணடியப்ன அவரகளும் 
எனது சபிஙழக மணணுக்கு சீர்பாழ்த 
அழமத்தவரகள!

 இபந்பாழுது அ்ந்த உறவுகள எனது 
வய்தபின கபாரணமபாக சற்று ம்ந்தப்டய் 
இருக்கபிறது!

 எனபினும் இலக்கபிய ்பாச யெசம் 
்னபிக்குழகயபாகத்தபான கு்ளபிர்ந்தபிருக்கபிறது!

 ்தமபிழ்ெபாடடில் உள்ள இலக்கபிய 
வபா்தபிகள கவபிஞரகளு்னபான உறழவ 
எப்டிப ய்ணபி வருகபினறீரகள? 

 ்தமபிழ்ெபாடடின கவபியமகஙக்ளபின 
கனபி்ந்த உறவும், ெபாவலபாசபிபாபியரக்ளபின 

புதுட்யவில உைக ்பா்ைர தமிழன்டன 
தமிழப ்்பரட் ‘சஙகபபுை்ர’ ்விருது 
்ழஙகி ்பாராட்டிய தருணம்!

ம்ைசறிய ஸ்ரீ தரமா சாஸதரா ்சட் 
டமயம் ்ழஙகிய ‘எழுத்துைக்ச சறிப்பவி’ 
்விருது ்்பறறை தருணம்!

ம்ைசறிய தமிழ எழுத்தாளர சஙகப 
்்பராளரகள் கடைஞரின் அடழப்பவின் 
்்பரில மூதறைறிஞடர ்காட்டையவில 
சந்தித்த தருணம்!
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ெபாணயெடபும் அனறுய்பால் இனறும் 
இரு்நதுநகபாணடு்தபான இருக்கபிறது. 
கபாரணம்  ெபான கரூர ந்தபாக்குப ் டடிக்கபாரன 
்தபிருச்சபி என மபாமபியபார ்தலவபாசம்! அபபுறம் 
என ந்தபா்ரபு இனனும் பூ்நந்தனறல் 
கபாற்றபாகயவ ந்தபாடடுத துலபாவுகபிறது!

 பு்தபி்தபாக ்ழ்பபு, நூல்நவ்ளபியீடு 
்தபிட்ம் ஏதும் உள்ள்தபா?

 அ டு த ்த த  ்த பி ங க ்ள பி ல்  எ ன து 
மரபுகவபிழ்த ந்தபாகுபபு நூல் நவ்ளபியீடு 
கபாண இருக்கபிறது!

 ்பிரபானசபிலிரு்நது ஐம்்து ஆணடு 
க்ளபாக நவ்ளபிவ்நது நகபாணடிருக்கும் 
‘‘்தமபிழ்நெஞசம்’’ இ்தழ், அ்தன ஆசபிபாபியர 
கவபிஞர அமபின .. ்ற்றபிய உஙகள 
கருதது....?

 எ ன து  ம பா பி ய பா ழ ்த க் கு பா பி ய 
‘‘்தமபிழ்நெஞசம்’’ இ்தைபாசபான கவபிஞர 
்தமபிழ்்தழக ்லநூறு சூபாபிய கபா்ந்தபி பூக்கள 
்தபாபிசபிக்கும் இலக்கபியச் சூபாபியனபாக… ஐயபா 
அமபின எனகபிற ்தமபிழ் ஆல ஆல வபிருடசம் 
எனய்ன ெபான! அனனபார வபானமழை 
மபிஞசும் வள்ளல் ந்ரு்ந்தழக! எனமுகம் 
்பாரக்கபாமயலயய உ்தவபிய உத்தமர!

 எனது ‘‘யபாைபின நமௌனநமபாைபி’’ 
க வ பி ழ ்த  ந ்த பா கு ப ் பி ன  அ ட ழ ் ் ் 
அலஙகபாபிபய் அனனபாபாபின ழகவணணயம!

 கவபிஞர கணண்தபாசன முருகன 
அவரக்ளபின இழணபய் ஐயபா அமபின 
அவரகள எனனுள ்பிழணபபு!

n

ம்ைசறிய ்�ாகூர மாநிை எழுத்தாளர 
இைக்கிய மன்றைம்  ‘இளங்கா்டிகள்’ 
்விருது தந்து்ச சறிறைப்பவித்தத் தருணம்!

்பவிறைந்தநாளின் ்்பாது ்்பரன் ்்பத்திக 
்ளாடு மகன் முருகதாசன் மருமகன் 
சத்திய சீை்னாடும் மகிழந்திருந்தத்  
தருணம்!

உைக ்பண்்பாட்டு ்்பராளர 
மாநாட்டில ‘ மானமிகு ்்பராசறிரியர 
கா.அன்்பழகனாரிைம் ‘இளங்கா 
க்விடதக’ நூடை அன்புைன் ்காடுத்த 
தருணம்!அருகில ்ந.மா.எழுத்தாளர 
சஙக ்சயைாளர திரு.கா.மாரியப்பன் 
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"ஆ்சலய அ்ே லபாலே
நா்மோம் அதன லமலே
ஓடம் லபாே ஓ்டயிலே
ஆடிடுலவாலம வாழநாளிலே..."

இது கவிஞர் கண்்ணதாசன அவர்களின 
அழகிய பாடல் வரிகள்.

 உேகததில் பிேந்த அ்னவரும் ஒரு 
இேக்்க, ஆ்ச்ய லநாக்கிலய பயணிததுக் 
்காண்டிருக்கிலோம். அ்த அ்டய 
மு்னப்படுகிலோம். ஆ்ச்ய லநாக்கிய 
வழியில் நி்ேய தடஙகல்கள் வந்தாலும் 
அ்த்யல்ோம் எதிர்்காண்டு ்வற்றி 
்பற்ேவர்கள் நி்ேயப்லபர் உள்ளனர். 
அந்த ஆ்ச மிகச்சிறிய ஆ்சயாகலவா 
அல்ேது லபரா்சயாகலவா இருக்கோம். 
ஆனால் உனக்குத லத்வயான்த, 
நீ நி்னப்ப்த அ்டவதற்கு எனன 
்சய்தாய்? எவவாோன முயற்சிக்ள 
லமற்்காண்டாய்? ்வற்றி ்பறுவது 
ஒருபுேம் இருக்கட்டும். இேக்்க லநாக்கி 
எவவளவு தூரம் பயணிததாய்? அதில் 
உனக்கு என்னனன சந்லதாஷஙகள் 

கிட்டியது? மனமுவந்து உன இேக்்க 
எவவளவு தூரம் ்காண்டு ்சனோய்? 
உன உள்ளக் கிடக்்கக்ள அ்டய 
எனன்வல்ோம் பயிற்சி ்சய்தாய்?அந்த 
முயற்சியில் ஆறுதல் அ்டந்தாயா? 
இல்்ே இனனும் இனனும் ்வற்றி்ய 
லநாக்கி வீறுந்ட லபாட்டாயா ? 
தீர்்வப் ்பற்ோயா? உனது லதடலின 
நாட்கள் நேமாக அ்மந்ததா? இப்படிக் 
லகள்விக்ள அடுக்கிக் ்காண்லட 
லபாகோம்.உஙகளின ஆ்சக்ளப் பிரிதது 
ஆராய்ந்தீர்களா? யாருக்கும் பிலரரிததீகளா? 
்சவவலன திட்டமிட்டீர்களா? திட்ட 
மிடல் நிகழவுக்ள நாம் கற்றுக் 
்காள்வதும் இல்்ே ,  இவவாோன 
லகள்விக்ள நமக்கு நாலம லகட்டுக் 
்காள்வதும் இல்்ே.ஆ்சகலள நம்்ம 
வடிவ்மக்கினேன. ஆ்சகலள பேமு்ே 
நம் அ்டயாளமாகினேன. ஆ்சகலள 
நம்்ம ஊக்குவிக்கினேன. ஆ்சகலள 
நம்்ம முந்திக் ்காள்கினேன.அ்வலய 
உந்தித தள்ளுகினேன. ஆ்சகலள நம்்ம 
உயர்ததுகினேன. ஆ்சகலள நம்்ம 
வீழததவும் ்சய்கினேன. ஆ்சகலள நம் 
லத்வக்ள நிர்்ணயிக்கினேன. அதனின 
நம் லத்வகலள ஆ்சயாகினேன...

 "ஆ்ச ஆ்சயாய் இருக்கிேலத 
நி்னததது நடந்திடலவ".....

 உஙகளுக்குள் உஙகள் ஆ்சகள் 
எப்படி உருவாகின?

  
Dr ஜலீலா முஸம்மில் (ஏறைாவூர்),
அவசர சிகிச்்சப் பிரிவு,
லபாதனா ்வததியசா்ே,
மட்டக்களப்பு.

ஊக்கப்பதிவுக ்கட்டு்ர
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 ஆ்சகள் உஙகளுக்குள் மினனு 
கினேனவா? அல்ேது ம்ேந்து ஆழததில் 
உ்ேந்து கிடக்கினேனவா?

 முன்வதத கா்ேப் பின 
்வக் க ா மல்  எடு த த  விஷயததில் 
்வற்றி ்பற்று எள்ளி ந்கயாடிவர்கள் 
்வட்கித த்ேகுனிய வீரப்்பண்்ணாய் 
மிளிர்ந்திருக்கிறீர்களா? இனனும் நீஙகள் 
நி்ேய சாதிக்க லவண்டு்மனச் சஙகற் 
பஙக்ள நடுஙகள் .  இ்ேவ்னப் 
பிரார்ததிததுக் ்காள்ளுஙகள். உஙகள் 
ஆவல், முயற்சி, ்தாடஙகிய பணி 
்தாடரட்டும். ்தாடர்ந்து ்காண்லட 
இருக்கட்டும். ்வற்றி மா்ேக்ள 
லநாக்கி உஙகளின லதடல்கள் ஓடிக் 
்காண்டிருக்கட்டும். அ்னவ்ரயும் 
வாழ ் வக்கட்டும்.அதிலேலய கவனஙகள் 
ஒனறு லசரட்டும்.

 நமது ஆ்சகள் முயற்சி எனும் 
ஏணியில் முனலனறி ் வற்றி ் பேலவண்டும்.
படிப்படியாகததான இேக்்க லநாக்கிச் 
்சல்ே லவண்டும்.அப்படிச் ் சனோல்தான 
உஙகளு்டய இேக்கு நி்ேலவறும். 
முழு்மயான திட்டமிடலோடு விடா 
முயற்சி்யயும் கூட்டுச் லசருஙகள் .
அதற்கான தீரதலதாடு ,  வீரதலதாடு 
ந்ட லபாடுஙகள்.லபாகும் பா்தகளில் 
கஷடஙகளும் முட்டுக்கட்்டகளும் முனலன 
வரோம். உஙகளுக்குத த்ட லபாடோம். 
முட்டுக்கட்்டகள், தடஙகல்கள் வரா 
விட்டால் அது வாழக்்கலய இல்்ே.நீஙகள் 
்வற்றித தடஙக்ள ்வக்கலவ அ்வ. 
த்டகள் இல்ோவிட்டால் நமது எதிர்ப் 
லபாராட்டததில் சுவாரசியம் இருக்காது. 
த்டகலள எம்்மப்புடம் லபாடுகினேன. 
தாக்கத்த ஏற்படுததுகினேன.

 ்வற்றி்ய லநாக்கித தாகதலதாடு 
்சல்ே ஏதுவாய் அ்மகினேன. முட்டுக் 
கட்்டகள் இல்ோவிட்டால் ஒலர சீரான 
லவகததிலே வாழக்்க ்சல்லும்லபாது 
ல ச ாம்லபறிததனம்  குடி்க ாள்ளும் 
வாய்ப்லப அதிகம் உள்ளது. சரியான 
தி்சயில் உஙகளுக்்கனே பாதுகாப்பு 

வட்டததில் பய்ணஙக்ள நிதானமாகச் 
்சய்யுஙகள். உஙகள் லதாட்டததில் 
நி்ேயலவ லராஜாக்கள் மேரும்.

 மனம் எனபது சிறு குழந்்த்யப் 
லபாே எ்தக் கண்டாலும் ஆ்சப்படும். 
அ்தக் கட்டுப்படுததத ்தரிந்தவலன 
மனிதன ஆகினோன.ஆனால் உஙகளின 
வாழக்்கயில் மிகப்்பரிய ஆ்ச உஙக 
ளின இேக்காகததான இருக்க லவண்டும். 
மனிதனுக்கு ஆ்சகள் எப்லபாதும் ஒனேன 
பின ஒனோக உருவாகிக் ்காண்லடதான 
இருக்கும். ஆ்சகள் ம்ேவதில்்ே 
,ஆனால் மாறுகினேன. ஒரு ஆ்ச்ய 
இன்னாரு ஆ்சயின மூேம் ்வல்ே 
முடியும் எனபலத ஆ்ச்யச் சீர்மப்பதன 
முதல் படிப்பி்ன. இ்தத ்தரிந்து 
்காண்டால்தான அவசியமில்ோத 
ஆ்ச்யக் ்க விடவும் அவசியமான 
ஆ்ச்யத ்தாடரவும் அது தூண்டும் 
இேக்்க அ்டயவும் முடியும்.

"எதற்கும் துணிந்தவன 
பயப்படுவதில்்ே...
துணிந்திடு, துணிந்திடு,
தூ்ணாய்த துணிந்திடு!
தட்டிடு,தட்டிடு,
தூசாய்த தட்டிடு..
துலராகிகளின த்டக்ள!
ஏந்திடு, ஏந்திடு...
இ்ேலயானிடம்
்கலயந்திடு!
எண்்ணஙகள் நி்ேலவறும்! 
ஏக்கஙகள் நிச்சயமாய்த தீரும்! 
கவ்ேகள் உன்ன விட்டும்
விரண்டு ஓடிடும் ஓடிடும்!
உயர்வாய் உச்சததில்,
உன இேக்்க அ்டவாய் 
மிகச்சிேப்பாய்!
வாழவாஙகு வாழவாய், 
வாச்னயுள்ள மேராய்!
சினனச் சினன ஆ்சகளும்,
சிறுகச் சிறுக மேரும்!
பாரிய இேக்குகளும்,
பாரினில் ்ஜயிக்கும்!"
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 ஆ்சயில்ோமல் வாழ யாருலம 
புததன அல்ே. அலதலவ்ள இேக்கில்ோத 
வீ்ணான ஆ்சக்ளக் கட்டுபடுததியும் 
நாம் வாழ லவண்டும். ஆ்ச எனபது 
தம க்்கது  ல த்வலய ா  அத்னக் 
்காண்டு  வருதற்கான உ்ணர்வாகும். 
ஒவ்வாருவருக்கும் லத்வகள் மாறு 
பட்டாலும் ஏதாவது லத்வகள் கண்டிப் 
பாக இருந்து ்காண்லட இருப்பதனால் 
ஆ்சயும்  அழிவில்ோது  இருந்து 
்காண்லட இருக்கிேது.

 ஒரு விஷயம் லத்வ எனறு 
எண்ணும் எண்்ணலம ஆ்சக்கு விததாகும் 
என உளவியல் மற்றும் சமூகவியல் 
நிபு்ணர்கள் கூறுகினேனர். ஆ்சக்ள 
்பாதுவாக மூனறு வ்கயாக அறிஞர்கள் 
வ்கப்படுததியுள்ளனர். அதாவது உடல் 
சார்ந்த மனம், சார்ந்த ,அறிவு சார்ந்த 
ஆ்சகள் எனபனலவ அ்வ. ஆ்ச 
இல்ோமல் உேகில் லவ்ேதுவும் இல்்ே. 
இயஙகுவதில்்ே.

 உஙகளது மிகப் ்பரிய ஆ்ச 
யானது உஙகள் விருப்பத து்ே்யக் 
லதர்ந்்தடுததலும் பயணிததலுலம. அ்த 
அ்டய நீஙகள் எடுக்கும் முயற்சிகலள. 
ஆ்சகள் நி்ேலவறும் தரு்ணததில், 
நி்ேலவற்றும் தரு்ணததில் வரும் சந்லதாசம் 
இருக்கிேலத, அது காேததிற்கும் அழியாத 
ஒனோய் உஙகள் வாழவில் ஒளி வீசும்.நீஙகள் 
சந்திதத ஆபததுக்களும் இ்டயூறுகளும் 
்நாறுஙகி உஙக்ள ்நருஙக முடியாத 
தூரததில் அ்வ இருக்கும்.அந்த லநரததில் 
நீஙகள் அ்டயும் ்பருமிதலமா தனி. 
லபருவ்கயின சஞசார ்வளியில் நீஙகள் 
மிதந்து ்காண்டிருப்பீர்கள்.

"முடவனுக்குக் கல் த்டயாகும் 
முயல்பவனுக்கு அதுலவ படியாகும்
பயந்தவனுக்கு துயரம் துக்கமாகும்
துணிந்தவனுக்கு அதுலவ ஞானம் ஆகும்"

 ஆ்சக்ள நி்ேலவற்ேப் பயணிக் 
்கயில் பே  அனுபவஙகளும் பே 
ஆற்ோ்மகளும் எம்்ம வந்த்டயும். 

 

எழுதிக் ்காண்டிருந்த

க்விடதயவில

முன்னும் ்பவின்னுமாக

்ழி மறைறித்த்படி

நகரந்து ்காண்டிருக்கிறைது

எழுதிய ்ாரத்டத்யான்று.

...என்ன?  

என நான் ்வின்விய்்பாது

அடத தக்க இைம்மாறறைறி

அமரத்தும்்படி முடறையவிடுகிறைது.

்பரிசீலிப்பதாய்்ச ்சாலலி ்விட்டு

அடுத்த்ரிக்கு நகரைா்னன்.

க்விடத 

முடிவுறும் தருணத்தில...

்காடுத்த ்ாக்டகக் காப்பாறறை 

்்ண்டி

அந்த ்ாரத்டதடயத் 

்தைத் ்தாைஙகுகி்றைன்.

அது ்விரும்்பவிய்ரியவில

மிகவும் 

்நருக்கமான ்ாரத்டதயுைன்

அமரந்து ்காண்டு 

என்டன ்விைவும்

ஒரு நலை ்ாசகனாய்

என் க்விடதடய ்்கு்ாய் 

ரசறித்துக் ்காண்டிருக்கிறைது

அந்த ்ாரத்டத...!

பாரனியன்பன் நாகராஜன்
குடியாத்தம் - 632602
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உண்்மயான ்வற்றிகளின பூகம்பம் 
அதன பிேலக. ்சய்து முடிக்கப்பட்ட 
மா்பரும் சாத்னகள் அ்னததும் 
்சய்ய முடியாத்வ எனறு ஆரம்பததில் 
ஒ து க் க ப் பட்ட்வ த ான , ப ே ர ா ல் 
நிராகரிக்கப்பட்ட்வதான எனப்த 
அறிந்து ்காள்ளுஙகள்.

"முயற்சி உ்டயார் 
இகழச்சி அ்டயார்"

"முயனோல் முடியாதது 
ஒனறுமில்்ே"

"அடி லமல் அடி ்வததால் 
அம்மியும் தகரும்"
"எறும்பூரக் கல்லும் லதயும்"

எனே நம் முனலனார்களின முது்மாழி 
கள் ஆழமான்வ. முயற்சியின போ 
பேனகளாக நமது ஆ்சகளின பிரதி 
பேனாக மா்பரும் ்வற்றிகள் வரும் 
எனப்தக் கூறும் ்பான்மாழிகளாகத 
திகழகினேன.

 லகாபததில் நிதானமும் குழப்பத 
தில் அ்மதியும் துனபததில் ்தரியமும் 
லதால்வியில் ்பாறு்மயும் ்வற்றியில் 
தனனடக்கமும் வாழக்்க்ய இனிதாக்கும்.

 வ ாழ்வ இனிக்க  ்வக்கும் 
படிப்பி்னக்ளக் கற்றுக் ் காள்ளுஙகள். 
உஙகள் வாழக்்க இனிப்பதற்கு நீஙகள் 
ஆ்சப்பட்டவற்்ேத லதடுஙகள்.

ஆ்சலய வாழவின மூோதாரம்...
்வற்றி்யத தூண்டும்
ஆதாரம்...
ஆதோல் ஆ்சப்படுஙகள்
வாழவில் சிேக்க ஆ்சப்படுஙகள்...
ஆ்ச அ்ே லபாேலவ வரும்
அ்்ண லபாடாதீர்கள்...
அ்த அ்்ணதது ் வனறிடுஙகள்...

n

அ்வ எல்ோவற்்ேயும்  உமது  லநாக் 
கத்த அ்டவதற்கான பரிசுகள் என 
எண்ணிக் ்காள்ளுஙகள் .  சலிதது 
விடாதீர்கள்.சரிந்து விடாதீர்கள். சிேப்பான 
சரிதததிற்கான தூண்டுலகால்களாக 
உமக்கு  வரும் தஙகுத்டக்ள நி்னததுக் 
்காள்ளுஙகள். சரிததிரம் ப்டக்கச் 
சகததி்ன மாற்ேத துணிவாய் ஒரு 
முடி்வடுஙகள்.மட்டற்ே மகிழச்சி்யக் 
்கப்பற்ே, ்பருமிதஙகள் ்கலசர, சாந்தி 
சமாதானம் உள்ளததில் ்பருக உஙகள் 
ஆ்ச எனும் இேக்்க அ்டய வீறுந்ட 
லபாடுஙகள்.

 ஆ்சப்படு... ஆ்ச்ய அ்டய 
ஓடு. ஆ்ச அவசியம் .அது மிக  அவசியம்.
அது ஒரு அதிசயம். ஆ்சக்ளத ் தரிந்து 
்காள்வதும் அத்னச் சீர்மப்பதும் 
அவசியமான பழக்கம் எனப்த முதலில் 
புரிந்து்காள்ள லவண்டும். உேகிலே 
மனித குேததில் ்சல்வமும் இனபமும் 
லசர்வதன மூேலம ஆ்சதான எனறு 
கூேப்படுகிேது. ஆகலவ ஆ்சப்படுவதில் 
தவறு இல்்ே எனப்த உ்ணர 
லவண்டும். அத்னச் சரியாகப் புரிந்து 
்சயல்படுததுவலத நூற்றுக்கு நூ்ேப் 
்பறும் வழி.

 மூச்சு விட்டுக் ்காண்டிருப்பவன 
எல்ோம் மனிதன இல்்ே. அந்த 
மூ ச் சு  இ ரு க் கு ம்  வ ் ர  மு ய ற் சி 
்சய்து ்காண்டிருப்பவலன மனிதன.
ஆ்சக்ள அ்டய ஆன காரியஙகளில் 
கண்்ணாயிருப்பவலன மனிதன. கண்்ணா 
டியாய்ப் பிரதிபலிப்பவலன மனிதன.

 லசார்வு அ்டயும் லநரம் க்ளதது 
விடாதீர்கள்.ஓய்ந்து விடாதீர்கள். உஙகளுக் 
கான லதர்வு, தீர்வு கி்டக்கும் வ்ரக்கும் 
அயராது உ்ழயுஙகள்.ஆர்வத துடன 
பாடுபடுஙகள். முடியாது எனபது உஙகளது 
சிந்த்னயின பி்ழ.மனச் லசார்வின 
அ்டயாளலம அது.ஆதோல் சிந்த்ன்ய 
மாற்றுஙகள். சிந்்த்யத லதற்றுஙகள். 
அறி்வத தீட்டுஙகள். அதுலவ ்வற்றியின 
ஆரம்பம்.அதுலவ உற்சாகததின உ்ேவிடம். 
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்னிரட்ெசி வபிழனி

எறும்்பவிடன மிதிக்கக் 

கூைா்தன்்பதில 

மிகக்க்னமாய் நானும்

மிதி்பைக்கூைா்தன்்பதில 

என்டன்விைக் க்னமாய் 

எறும்பும் சறிை கணஙகள்

அடச்றறைறிருக்கி்றைாம்

 

மிரட்சறியடைந்த பூமி

இறுக்கிப்பவிடித்து ட்க்கிறைது 

்நாடிக்கும் குடறை்ான 

இக்காைத்திடன!

ரகுநாத் வ

மதுடர

பு்வியவில கிடைக்கும் புடதயல 
இன்்பத்தமிழாய்ப பூக்கு்த
்விழிகள் ்சாக்கி்ச சுகங 
காணு்த ்சாரக்க மைரக்
காட்டில ்சாந்தம் ்காள்ளு்த

ஆக்குகின்றை க்விடத்யலைாம்
அன்்பவினால ஊட்டி
பூக்கும் காைாய்ப ்்பாலியு்த
கற்படன இன்்பம் ்்பருகு்த
தண்ைமிழ சந்தம் நறறுடண 
நலகி்ய நைம் ்்பறறை்த

்ச்விகளில ஒலிக்கும்
ரீஙகாரமாய்்ச சறிலிரபபூட்டும்
்சந்தமிழ சறிந்டதமுழுதும் 
சீராக்கி்ச சறிந்து ்பாடு்த
்பாயும் நதியாய் உள்ளம் 
சுட்யுணரட் உண்டு 
களிக்கின்றை்த

தூய ஔி்சசுைராய்
தூண்ைா மணி்விளக்காய்
ஆயகடைகள் அளிக்கும்
அருந்தமி்ழ ்ாழிய்்...

 ரஞெசி்னி ெநததிரன்ாகன்
 (நிை்ழகன்)

 கவெம

தீ நுண்மிகள்

நாசறி ்ழி்ய

உள்நுடழந்து ்விைாமல

முகக் க்சம் ்சய்த

்விஞஞானிக்ள!

குணங ்கட்ை்ரகளின்

திமிர ்்ப்சசு

்ச்வியுள் புகுந்து்விைாமலும்

தீய்ரகளின் உரு்ம்

்பாரட்யவில ்பட்டு்விைாமலும்

இருக்க ஏதா்து

சறிறைபபுக் க்சம்

்பண்ணுஙக்ளன்!

மனம் நிம்மதியடையும்...

 - பா.ெக்ததினவல்
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 “ய்ம். ய்ம். ய்ம்ம்…”. எனறு 
கததும் ய்ரு்ந்தபின சத்தம் யகடகபாமல் 
யசரழன ழவத்த கணழண எடுக்கபாமல் 
் பா ர த து க்  ந க பா ண டி ரு ்ந ்த  ஆ ஷ பா ழ வ , 
ெஙநகன மணழ்யபில் ்தடடினபாள அவளு 
ழ்ய ய்தபாைபி ஆரத்தபி..

 “ஆ!!” எனறு கத்தபிய்டி ஆரத்தபியபின 
்க்கம் ்பாரழவழயத ்தபிருப்பினபாள ஆஷபா.

 “ஆ பீ ஸ  ் ஸ  வ ்ந ்த பி ரு ச் சு  வ பா டி 
ய்பாலபாம்”  எனறு ஆஷபாழவ இழுததுக் 
நகபாணடு ஓடினபாள ஆரத்தபி.

 எ்தபிர ்ஸ ஸ்பாணடில் ெபினறு 
நகபாணடிரு்ந்த யசரன, ஆஷபா ய்ரு்ந்தபில் 
ஏறபியதும் அவள ்க்கம் ்தபிரும்்பினபான. 
ய்ரு்நது கபி்ளம்பும் வழர ெபினறு வபிடடு, ்தன 
இரு சக்கர வபாகனதழ்த எடுததுக் நகபாணடு 
்தன வீடு யெபாக்கபிப புறப்ட்பான.

 ஆ்பிஸஸில் மபிகவும் அழம்தபியபாக 
இ ரு ்ந ்த பா ள  ஆ ஷ பா .  ்த பி டீ ந ர ன  ் லூ ன 
நவடிக்க, ்தபிடுக்நகன ்ய்நது ்தபிருப்பினபாள.

 “யேப்பி ்ரதய்” எனறு ஆரத்தபி 
உட்் அழனதது ெண்ரகளும் குரல் 
எழுப், யகக்ழக எடுததுக் நகபாணடு வ்ந்த 
மகபிழ், “யேப்பி ்ரதய் ஆஷபா” எனறபான.

 “்தபாஙக்யு மகபிழ்” எனறு அவன 
்பாரழவழய ச்ந்தபிக்கபாமல் ்்தபில் மடடும் 
கூறபினபாள.

 மகபிழ் வருத்தமபாக ஆரத்தபிழயப 
்பாரக்க, ‘அபபுறம் ய்சபிக்கலபாம்’ எனறு 

கணஜபாழ் நசய்தபாள ஆரத்தபி.

 “யமக் அ வபிஷ” எனறு ஆரத்தபி கூற,
ஒரு கணம் கண மூடிய ஆஷபாவபின வபிைபி முன 
யசரன வ்நது ய்பாக, சபிறு புனனழகயு்ன 
கண ்தபிற்நது நமழுகுவரத்தபிழய ஊ்தபினபாள.

 “யம யுவர வபிஷ கம் டரூ” எனறு 
மகபிழ் யகக்ழக ஊடடினபான ஆஷபாவபிற்கு.

 “்தபாஙகபியு மகபிழ்” எனறு உற்சபாகமபாக 
அவழனப ்பாரத்தபாள.

 அவ்ளபின உற்சபாகத்தபிற்குக் கபாரணம் 
யசரன ்தபான எனறு உணர்ந்தவன ஓரக் 
கணணபால் ஒரு முழற முழறத்தபான.

 ய ்த பா ை பி  ய ்த பா ை ன க ளு க் கு  ம ்த பி ய 
உணவு வபிரு்நழ்த அ்ளபித்தபாள ஆஷபா .்பினபு 
யவழல முடி்நது சபாயஙகபாலம் கபி்ளம்பும் 
ந்பாழுது, “மகபிழ்.. எனனய ்பாடடி வீடடுல 
டரபாப ்ணறபியபா?”எனறு யகட்பாள.

 “க ண டி ப ் பா …  வ பா  ய ் பா க ல பா ம் ” 
எனறு இருவரும் ஆரத்தபிக்கு ்பா்பா கபாடடி 
வபிடடுக் கபி்ளம்்பினர. 

 ம பி க வு ம்  அ ழ ம ்த பி ய பா க  இ ரு ்ந ்த 
்யணதழ்த உழ்க்க வபாய ்தபிற்ந்தபான 
மகபிழ், “அபபுறம் ஆஷபா, யசரன எனன 
நசபால்றபான. எதுவும் ்பாசபிடிவ ழசன 
கபாடடுறபானபா?» எனறு  யகடடு வம்்பி 
ழுத்தபான.

 “வணடிய அப்பிடி ஓரமபா ெபிறுதது 
மகபிழ்”  எனறு ஆஷபா கூற அவ்ளபின 

  

- மலரவபிைபி மணபியம்
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கட்ழ்ளக்கு இணஙகபி ெபிறுத்தபினபான.

 வணடியபில் இரு்நது இறஙகபியவள, 
“அவன இவனனு மபாபியபாழ்த இல்லபாமப 
ய ் சு ற  ய வ ழ ல  வ ச் சு க் க பா ்த ”  எ ன று 
கூறபிவபிடடு ்தனழனத ்தபாணடிச் நசனற 
ஆடய்பாழவ ெபிறுத்தபினபாள.

 ‘ ‘யே… சபாபா பி  ஆஷபா. .  யசரரரர, 
எனன நசபால்றபாரரரனு மபாபியபாழ்தயு்ன 
ய்சுகபியறன இனபியம” எனறு மனனபிபபுக் 
யகட்பான.

 ய க பா ் ம்  ச ற் று ம்  ்த ண பி ய பா ம ல்  
ஆடய்பா வபில் மீ்தபி ்யணதழ்தத ந்தபா்ர்ந 
்தபாள. மகபிழ் ஆடய்பாழவப ் பின ந்தபா்ர்நது 
நசனறபான. இறஙகும் இ்ம் வ்ந்ததும் 
ஆடய்பா ெபிற்க, கட்ணதழ்தக் நகபாடுதது 
வபிடடு ்பாடடியபின வீடு யெபாக்கபி ெ்க்க 
முற்்ட்வழ்ள சற்று ெபிறுத்தபினபான மகபிழ்.

 “எனன யவணும் உனக்கு?” எனறு 
யகட்பாள.

 அ்தற்கு அவன கூறும் ்்தபிழலக் 
கபா்தபில் வபாஙகபாமல் ் பாடடி வீடடின உளய்ள 
இரு்நது யசரன நவ்ளபியய வருவழ்தக் 
கணடு அ்தபிரச்சபியபானவள, 

 “சபாபிசபாபி ெீ ய்பா. ெபாம ெபாழ்ளக்கு  
ஆபீஸல மீட  ்ணணலபாம்”  எனறு 
்்தட்மபாகக் கூறபினபாள.

 “ஏன இபபுடி ்யப்டுற?” எனறு 
்தபிரும்்பிப ்பாரத்தவன, யசரழனக் கணடு,
“அயயயபா.. யசரன வரபான” எனறபான.

 “எனன??” எனறு ஆஷபா முழறக்க,

 “இல்ல… இல்ல.. யசரர வரபாரனு 
நசபானயனன. சபாபி ்தபாயீ ெபான நக்ளம்புயறன. 
்பாடடி ்தபாத்தபாக்கு எனயனபா் அனபு 
முத்தஙகழ்ளக் குடுத்தபிரு” எனறு கூறபிவபிடடு, 
்தன இருசக்கர வபாகனத ்தபில் ரபாக்நகட்பாகப 
்ற்ந்தபான.
 

ஊசறிமுடனக் காதுக்குள் 
   ஓட்ைகம் நான்நுடழப்்பன்; 
வீசறியடிக் கும்காறறைறின் 
   ்மலநைப்்பன்; - நாசறி்ழி 
அந்தக் கருந்துடளடய 
   அப்படி்ய உள்ளிழுப்்பன்; 
இந்த்்ண்்பா ஹாரஸ்காம்(பு) 
   எனக்கு! 
 
்சாறடறை்நல ைாக்கி்யல 
   தூ்ட்ைா? ஆலுயரம் 
நாறடறை ்ளரத்்தடுத்து 
   நான்நைட்ைா? - சீறறைப 
புயல்பவிடித்துக் கட்ைட்ைா? 
   ்்பாைா!்்பா! ்்ண்்பா 
முயல்பவிடிக்க முட்டுதுஎன் 
   மூ்சசு! 
 
்நராம்; நிடரயாம்; 
   நிடரபு்ாம்; ்நர்பாம்;்்ண் 
சீராம்; தடளயாம்;டக 
   சறிக்காதாம்; - ்ஹ!ராம்! 
்ழுக்டகத் தடையவில 
   மயவிர்ளரப்்பன்; இந்தக் 
்காழுத்த்்ண்்பா என்னள்வில 
   ்காஸட்! 
 
தடளடயப்பாரப ்்பனா? 
   தனி்ச்சால்பாரப ்்பனா? 
்விடள்சசல எதுடகயவிடு 
   ்்னா? - முடளத்்தழும் 
்மாடன அறைறி்்னா? 
   ்மா்ாய் ்சாறைறி்்னா? 
ஆடனக்்க ட்க்கிறை்த 
   ஆபபு! 
 
சக்தி தருமாம்;  
   தைந்்தாள் ்ளரக்குமாம்; 
யுக்தி ்ருமாம் 
   யு்ரஹானர! - முக்தி 
எலி்பவிடிக்க என்றும் 
   இடச்்னா? ்்ண்்பாப 
புலி்பவிடிக்க நான்குடிப்்பன் 
   பூஸட்!

சகாழுத்தசவண்பா 
என்்ளவபில் னகாஸட்! 

அகரம அமுதன்
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 இ ழ ்த ப  ் பா ர த து  மு ழ ற த து க் 
நகபாணய் வ்ந்த யசரனபின ்பாரழவழய 
ச்ந்தபிக்கபாமல் ்தழல கவபிழ்்ந்தவபாயற  
் பா ட டி ய பி ன  வீ ட ழ ்  ய ெ பா க் க பி  ெ ழ ் 
ய்பாட்பாள. சற்று இருவரும் ்தபாணடிய ் பின 
ஒருவழரநயபாருவர ்பாரக்கபா்த ந்பாழுது 
்தபிரும்்பிப ்பாரதது ்பின புறதழ்த மடடும் 
கணடுவபிடடுச் நசனறனர எ்தபிரவைபியபில். 

 “்பாடடீ… ்தபாத்தபாபாபாபாபா…!!!” எனறு 
இருவழரயும் இறுகக் கடடிக் நகபாண்பாள 
ஆஷபா.

 “ஏய வபாலு.. இனபிய ்பிற்ந்த ெபாள 
வபாழ்ததுக்கள” எனறு ்தழலழய வருடினபார 
்தபாத்தபா.

 “ய ே ப ் பி  ் ர த து  ய ் ”  எ ன று 
்பாடடி வபாழ்தது கூறபி ்தன மு்ந்தபாழனயபில் 
முடி்ந்தபிரு்ந்த ஒற்ழற ரூ்பாய கபாசபில் ஐ்நது 
எடுததுக் நகபாடுத்தபார.

 «அவ எனன இனனும் சபினனக் 
குை்நழ்தயபா அஞசு ரூ்பா குடுக்குற?.இ்ந்தபா 
ஆஷபாக் குடடி” எனறு ஐநூறு ரூ்பாழயக் 
நகபாடுத்தபார ்தபாத்தபா. 

்பாரத்த ்நாடி்ய 

்நசத்டத ஊறறைறிய 

உன் கண்களில  

கண்்ைன் என்டன 

 

இருண்ை ்விளக்கில 

தீ்பத்டத ஏறறைறிய  

உன் ்பாரட்யவில  

்பாரத்்தன் அன்டன 

 

யா்ரன்று  அறைறியாமல 

என்னுயவிரில கைந்தா்ய! 

என்னுள்ளம் அறைறிந்து 

உன்னுயவிடர தந்தா்ய! 

 

சறிை காைம் ்பழகியதில 

்பைகாைம் கைந்து்விட்்ைன் 

எழிைான உன் நிடனட் 

உயவிருக்குள் டதத்து்விட்்ைன் 

 

உன் டககள் ்பறறைறியதும் 

என்னுள்ளம் நான் அறைறிந்்த்ன 

உன்னுள்ளம் ்பறறைறியதும் 

உளமாறை என்டன மறைந்்த்ன 

 

்பட்ைமரத்தினி்ை  

்பறைட்கள் ்ந்தமரக் கண்்ை்ன 

தரிசு நிைத்தினி்ை 

தாமடரபபூ சறிரிக்கக் கண்்ை்ன 

 

நீ தான் எனக்்கன்று   

இடறை்ன் எழுத்விலடை  

நான் தான் உனக்்கன்று ்சாலை 

உரிடமயவிலடை 

 

உரிடமயவிலைா நம் உணரவு 

கானல நீ்ராட்ை்ம!  

உயவிரிலைா  நம் ்பவிரிவு 

காதல மனப்்பாராட்ை்ம! 

 

தனித்தனியாய் நாம் ்சறித்து 

தனிடமடயப புசறித்்தாம் 

தள்ளாத முதுடமயவிலும் 

தீரா ்நசத்டத ருசறித்்தாம் 

 

மண்டறைக்கு்ச ்சலைாத  

நம் காதல ்நசம் 

கலைடறையவில ்சரந்திடு்மா?  

நம் காதல சு்ாசம் 

 

காைனிைம் ்விண்ணப்பம் 

்சரந்து ்காடுப்்பாம் 

மறைக்காமல நம்டம நாம் இடணத்துக் 

்காள்்்ாம்... 

 

 - ெரவபிபபி னராெசிெநததிரா

உரனிவ் இல்லாத உணர்வு
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 மகபிழ்ச்சபியயபாடு இருவர நகபாடுத்த 
கபாழசயும் வபாஙகபிக் நகபாண்பாள.

 “இரு உனக்குப ்பிடிச்சப ்ருபபுப 
்பாயபாசம் நசஞசு வச்சபிருக்யகன. நகபாணடு 
வயரன” எனறு ்பாடடி உளய்ள நசனறபார.

 «இபய்பா ்தபான யசரன வ்ந்தபிடடுப 
ய்பாறபான” எனறபார ்தபாத்தபா.

 “ம்…”ஐ இறக்கபி ழவத்தபாள. 

 அ்ந்த ஒற்ழற நமய எழுதது மபிகவும் 
கனமபாக இரு்ந்தது ்தபாத்தபாவபிற்கு. 

 “இ்ந்தபா கணணு, குடிச்சபிடடு நசபால்லு 
எபபுடி  இருக்குனனு” எனறு ்பாயபா சதழ்தக் 
நகபாடுத்தபார ்பாடடி.

 “ெீஙக நசயது அது ெல்லபா இல்லபாமப 
ய்பாயபிடுமபா ்பாடடி?” எனறு ்பாயபாசதழ்த 
ரசபிதது ருசபிததுக் குடித்தபாள.

 ் பா ட டி யு ம்  ்த பா த ்த பா வு ம்  ஏ ய ்த பா 
கணக்ளபியலயய ய்சபிக் நகபாண்னர. அழ்தக் 
கணடும் கபாணபா்தது ய்பால ்பாயசதழ்தக் 
குடிததுவபிடடு, “ம்.. ்பாயசம் சூப்ர. குடிச்சு 
முடிச்சுடய்ன .  இபய்பா நசபால்லுஙக 
நரணடு ய்ரும், எனன வபிஷயம்னு “ எனறு 
யகட்பாள.

 “சபாபியபான புத்தபிசபாலி” எனறு கபாழ்த 
நசல்லமபாகக் கபிள்ளபினபார ்தபாத்தபா.

 “்பினன என ழ்யன கபிட் இரு்நது 
வ்ந்தபிருக்கும் அவ அறபிவு» எனறு கூறபி 
சபிபாபித்தபார ்பாடடி.

 “ம். .  அப்பாவ வபிடடுக் குடுக்க 
மபாடடீஙகய்ள!” எனறபாள ஆஷபா.

 “ே.. ே.. ே.. “எனறு ்பாடடி 
சபிபாபித்தபார.

 “ஆஷர….”  எனறு ்தபாத்தபா அழைதது, 
‘‘இ்ந்தபா.. இது யசரன உனகபிட்க் 

நகபாடுக்கச் நசபால்லி நசபானனபான” எனறு 
நகபாடுத்தபார.

 “எனன இது?” எனறு புபாபியபாமல் 
வபியப்பாக ்தபாத்தபா நகபாடுத்தப ழ்ழய 
்தபிற்நது, அ்தபிலிரு்நது சபில ய்ப்ரகழ்ள 
எடுத்தபாள. 

 “எனன ்பாடடி இது?” எனறு 
யகட்பாள. 

 “் பிபா பிச்சுப ்பாரு”  எனறு ்பாடடி 
கூற ஆஷபா அழ்தப ்பிபாபிததுப ்டிக்க 
ஆரம்்பித்தபாள..  ் டிக்கப ் டிக்க இ்தயத்தபில் 
்தீ எறபிய, கணக்ளபில்  ெீர வைபி்நது ஓடியது.

 “ஆஷபா…” எனறு ்தபாத்தபா அவளு 
ழ்ய ய்தபாழ்ளத ந்தபாட்ர.

 “்தபாத்தபா… ெபான அப்பாவப ்பாரத 
துடடு வீடடுக்குப ய்பாயறன” எனறு 
எழு்ந்தபாள.

 “ஆஷபாக்குடடி..”  எனறு ்பாடடி 
்தடுக்க முற்்டும் ந்பாழுது ்பாடடிழய 
்தபாத்தபா ்தடுதது, ‘‘அவ யயபாசபிச்சு முடி 
நவடுக்கடடும்.” எனறு கூற, ்பாடடியும் 
அழம்தபியபானபார.

 ்தபாத்தபா ்பாடடிழய அழணததுக் 
நகபாணடு முத்தஙகழ்ள வபாஙகபிக் நகபாணடு 
்தன ்த்நழ்தழயக் கபாணச் நசனறபாள. 
அவளுக்கு முன யசரன ்த்நழ்தயபின முன 
ெபிற்்ழ்தக் கணடு ஆச்சரயப்ட்பாள. 
யசரன அருகபில் ஆஷபாவும் யசர்நது ெபினறு 
்த்நழ்தயபின கல்நவடடின முன எபாபியும் 
்தீ்தழ்த நவறபிததுப ்பாரத்தனர. யசரன 
எபந்பாழுது ய்சத துவஙகுவபான எனறு 
ந்பாறுழமயபாகக் கபாத்தபிரு்ந்தபாள ஆஷபா.

 ் ்த பி ழ ன ்ந து  ெ பி ம பி ் ம்  க ை பி த து ,  
“ஆஷபா…” என வபாய்தபிற்ந்தபான..

 அ வ ன  ் பா ர ழ வ ழ ய  ய ெ பா பி ட டு 
எ்தபிரநகபாள்ள அவன முன வ்நது ெபினறபாள.
ஆஷபாவபின ழகயபில் ்தபாஙகபியபிரு்ந்த ய்ப்ர 
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கடழ்ப ்பாரதது, “இது…. எஙகப்பா...“ 
எனறு ஆரம்்பிக்க, ஒற்ழறப புருவதழ்த 
ஏ ற் ற பி  ் பா ர ழ வ ய பி ல்  ்தீ க் க ழ ண ழ ய 
வீசபியவழ்ளக் கண்வன, “சபாபாபி…. ெம்ம 
அப்பா….” எனறு ்தபிருத்தபி,

 “உனக்குக் நகபாடுக்க ஆசப்ட் 
இ்தய்தபா் ்த்தபிரம் ்தபான உன ழகயபில 
இருக்கு” எனறு கூறபினபான.

 “அப்பா எற்நது ய்பாயபி ்்தபியனழு 
வருஷம் ஆகுது. இவவ்ளவு ெபாள உனகபிட் 
நசபாதது குடு, ்ணம் கபாசு குடுனனு ெபான 
வ்நது யகடடிருக்யகனபா?” எனறு யகட்பாள.
 
 “இல்ல….” எனறு ்தழலயபாடடி, 
“ஏன…?” எனறு யகட்பான.

 “ ஒயர ்தபாய வயபிததுல ந்பாற்ந்தபிரு்ந்தபா 
ெபான உனகபிட் நசபாததுல சம அ்ளவு ் ஙகு 
யகடடிருபய்ன. ெபான உன ்பினனபாடி 
அழலயுறது இ்ந்த ்த்தபிரததுக்கபாக இல்ல 
அணணபா. உன ் பாசததுக்கபாக.” எனறு கூறபி 
யசரன நகபாடுத்த ்த்தபிரதழ்த இருவபாபின 
்த்நழ்தயபின கல்லழற யமல் ழவததுவபிடடுக் 
கபி்ளம்்பினபாள. 

 ் த ்த பி ர த ழ ்த  எ டு த து த  ்த ன 
மபாரய்பாடு அழணததுக் நகபாணடு ்தன 
்த்நழ்தயபின கல்லழறழய யெபாக்கபி ெபினறு 
நகபாணடிரு்ந்தபான. இனநனபாரு ெபிைல் 
ஒனறு கல்லழறயபின யமல் வபிை, யபார 
எனறு ்தபிரும்்பிப ்பாரத்தபான. மகபிழ் ெபினறு 
நகபாணடிரு்ந்தபான. அவழனக் கண்தும் 
ஏயனபா ஒரு இனம் புபாபியபா்த யகபா்ம் ய்தபானற 
கணகள சபிவ்ந்தன யசரனுக்கு.

 அழ்தக் கண் மகபிழ், “ம்..ம்.. எனனப 
்பாத்ததும் உஙகளுக்கு எபாபியுற யகபா்யம 
நசபால்லுது ெீஙக ஆஷபா யமல வச்சபிருக்குற 
்பாசத்த. எனக்குப ்பாசம் ்தபான ந்ருசுனு 
உஙக ்தஙகச்சபி கபாடடிடடுப ய்பாயபிட்பா, 
ெீஙக எனன நசயயப ய்பாறீஙக யசரன?” 
எனறு யகட்பான.

 “ெீ யபாரு்பா அ்தக் யகக்க?” எனறு  

கரஜபித்தபான.

 “ம்.. நசபால்யறன.. நசபால்யறன... 
ஒரு குடும்்ததுல ்தகப்ன எற்நதுட்பா, 
அ்ந்த வீடய்பா் மூத்த ழ்யன தூக்கபி 
சுமப்பான ்தஙகச்சபிய. ஆஷபா உஙக யமல 
அவய்ளபா ்பாரதழ்த எல்லபாம் ழவக்கல. 
அவ்ள ்தஙழகயபா ஏததுகபிடடு ்பாசம் 
்தபாயன கபாட்னும்னு எ்தபிர்பாரக்குறபா.. 
உ ண ழ ம ய பி ல ய ய  ஆ ஷ பா வ  ஏ த து க் க 
“ழ்தபாபியம்” யவணும். உஙகளுக்கு அ்ந்த 
ழ்தபாபியம் இரு்ந்தபா எஙக கல்யபாணததுக்கு 
வ்நது ஆசபிரவபா்தம் ் ணணுஙக” எனறு கூறபி 
கல்யபாணப ்த்தபிபாபிக்ழகழயக் நகபாடுதது 
வபிடடு, ்தன மபாமனபாபாபின கல்லழறழய 
வணஙகபி வபிடடு வபிழ் ந்ற்றபான. 

 மகபிழ் நசனறதும், ் த்தபிபாபிக்ழகழய 
நவறபிததுப ்பாரத்த்டி ெபினறபிரு்ந்தபான. 
்த ்ந ழ ்த ய பி ன  க ல் ல ழ ற ய பி ல்  எ பா பி யு ம் 
்தீ்ம் இனனும் அ்தபிகமபாக சு்ர வபிடடு 
எபா பி ்ந்தது. இப்பிறபழ் ஆஷபா யகடடு 
வபாஙகவபில்ழல. ெ்்ந்த வபி்த்தபில் அவள 
்பா்தபிக்கப்ட்வள எனறு உணர்ந்தபான. 
ஆஷபாவபின அருகபில் நசல்ல ்ய்நது, 
அவழ்ள ஏற்றுக் நகபாள்ள ் ய்நது, தூரத்தபில் 
ெபினயற அவழ்ளக் கபாதது வ்ந்தபான. மகபிழ் 
கூறபிய ஒற்ழற நசபால்லில் ஓரபாயபிரம் 
அரத்தஙகள உள்ளழ்த உணர்ந்தபான, ‘ஆம் 
உணழமயபில் ஆஷபாழவ ஏற்றுக் நகபாள்ள” 
ழ்தபாபியம்” ்தபான யவணடுநமனறு.’ 

 ஒரு மபா்தம் கைபி்ந்தது…

 மஙக்ள வபாத்தபியஙகள முைஙக, 
வபாழை மரஙகள வபாசலில் ெபிற்க,நசபா்ந்த 
்்ந்தஙகள ெபிழற்நது வைபிய, ஐயர ம்ந்தபிரம் 
ஓ்த, மணமகன மகபிழ் கபாத்தபிருக்க, மணமகள 
ஆஷபாழவ அழைதது வ்ந்தபான யசரன 
மணயமழ்க்கு...

 மலர்ந்தது ஆஷபா மகபிைபின புது 
வபாழ்க்ழக!

n
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சநருஞெசியாக் குத்துதடி 

நதித்தமும 

ஒன்சந்பபு...! 
 

்சக்க்ச சறி்ந்த்்ள 

்சவ்ந்தி நிறைத்த்்ள 

டமயவிட்ை ்விழியா்ை   

ம்சசாடன மயக்குறைறி்ய...! 

 

குத்தாை மடை்யாரம் 

குறைறிஞசறியும் பூத்ததடி 

அத்தானின் ்நனபபுைதான் 

ஆடசயும் அரும்புதடி...! 

 

்ஞசறியவின் மூக்குத்தி 

்சறியடம ஆனதடி 

காலசைஙடக கூை 

்க்கடணயாப ்்பசுதடி...! 

 

திராட்டசக் கண்ணிரண்டும் 

கணக்குப்பண்ணி ்்பானதடி 

முட்ைக்கண்ணு மலலிடகயும் 

்பக்கம்்ரத் தூண்டுதடி...! 

 

குட்டி்்பாட்ை பூடனயாட்ைம்  

சுத்துதடி எம்மனசு 

அ்சசாரம் ்்பாைத்தான் 

அடிமனசும் ்சாலலுதடி...! 

 

உதட்்ைாரப புன்னடகயவில 

உயவிரள்ளித் தின்ன்்ள 

புைம்்்பாட்ை ்நருப்பாட்ைம்  

புடகயுதடி என்னுசுரு...! 

 

்நஞசுக்குள்ள கள்ளமிலை 

்நசமாத்தான் ்சாலலு்றைன்டி  

்நருஞசறியாக் குத்துதடி 

நித்தமும் ஒன்்நனபபு...! 

 

கவலவாணனி சுனரஷபாபு 
து்பாய்

ஏ்டி காதலால் 

சகால்கதிறாய்...!
 

என்ன்்ள ்றைண்ை  

்பாடை நிைமதில   

்ான்மடழ்யன ்்பாழிந்து 

்சந்தத்டத தந்த்்ள  

  

்த்டதயுன்  கடைக்கண்  

்பாரட் ்பட்ைது்ம  

கட்ைாந்தடரயும் பூக்காைாய்    

பூத்துக் குலுஙகுதடி  

 

நீ ்மாழிந்த  

்ாரத்டதகள் உணரவுகளின்   

ஆழம்்டர ்சன்று  

்்ர்விட்டுத் துடளத்ததடி 

  

இதயத்டத ்ருடுகின்றை    

்மலலிய பூஙகாறறைாய்  

எனதருகில நீயவிருந்தும்   

தனிடமயவில நானடி  

 

மவுனபபூ்ாய் எடன  

மயக்கிய பூஙகுயவி்ை    

நின்காதலில திடளக்கின்றை  

காதைனாய்  அடழக்கின்்றை்ன 

 

உன் பூஙகுழல   

உதிரும் பூ்ாக  

நான் மாறைறிடும்  

்ர்மான்று தரு்ாயா  

  

நைமாடும் க்விடதயாய் 

்்பாய்யள்ளித் தின்்ப்்ள 

கண்மணி்ய ஏனடி  

காதைால ்காலகிறைாய் 

 

என் ்்ளி்சசபபூ்்  

உன் மைரப  

்பாதஙகளில ஆத்மாரத்த  

காதைாக நிடறைகின்்றைன்  
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 இ ்ந ்த  வ ரு ஷ ம்  க பி ழ ் க் க பி ற 
்தீ்பாவ்ளபி ய்பானஸைுக்கு ்தன மழனவபி 
ஐஸவரயபா எனகபிற ஐஷுக்கு கபாஸடலி 
யபான   ்டடுபபு்ழவ வபாஙகபி ்தரயறனனு 
வபாக்கு நகபாடுத்தபிரு்ந்தபான  ச்ந்தபிரன ..

 ஏ ய ன பா  ் ண ம ்த பி ப பு  வீ ழ் ச் ச பி 
கபாரணமபாக அவனது கம்ந்னபியுள்ள 
யஷர ம்தபிபபு எல்லபாம் சபாபி்நது வீழ்ச்சபி 
அ ழ ் ்ந து  வ பி ட ்   க பா ர ண த ்த பி ன பா ல் 
ச ம் ் ்ள ம்  கூ ்  மு ழு ்த பா ய  ய ் பா ் 
வபில்ழல, இ்ந்த ெபிழலழமயபில் எஙயக 
இரு்நது ய்பானஸ ்தருவபாரகள ..அ்ந்த 
ெபிறுவனத்தபில் ்ணபிபுபாபி்ந்த ்பா்தபி ய்ர  இ்ந்த  
்ணம்தபிபபு வீழ்ச்சபியபால் ச்நழ்த ெபிலவரம் 
யவற ்தபாறுமபாறபாய இறஙகபி உள்ள்தபால் 
்தஙக்ளபின யவழல கூ் ் றபி ய்பாகபி வபிடுயமபா 
எனற ்யத்தபில் ெபிறுவனத்தபில் ்ணபிபுபாபி்ந்த 
யபாருயம ய்பானஸ ்ற்றபி வபாய ்தபிறக்கயவ 
இல்ழல ...

 ச்ந்தபிரன கம்ந்னபி நகபாடுத்த ்பா்தபி 
சம்்்ளத்தபில்    இ்ந்த ்தீ்பாவ்ளபிக்கு குை்நழ்த 
கழ்ளயபாவது ஏமபாற்ற கூ்பாது எனற 
ெல்நலணணத்தபில் நகபாடுத்த ்ணத்தபில் 
்தன குை்நழ்தகளுக்கு சுவீட, ் ட்பாசு, துணபி 
மணபிகள வபாஙகபி நகபாணடு நசனறபான.. 
அவன முகம் வபாடியபிருப்ழ்த கணடு 
அனறபிரவு ஐஸைு அவனபி்த்தபில் எதுவும் 
ய்சவபில்ழல ..

 மறுெபாள வபிடியற்கபாழல ச்ந்தபிரன 
கடடிலிரு்நது எழு்ந்ததும் ்தன ெண்ன 
குமபாருக்கு  ய்பான நசய்தபான ..ய் மச்சபான 
யஷர மபாரக்நகட ்வுன ஆன்தபாயல 

யபாருக்குயம இ்ந்த வருஷம் ய்பானஸ 
ய்பா்ழல ்பா , சம்்்ளம் கூ் ்பா்தபி 
்தபாண்பா நகபாடுத்தபானுஙக ,உனகபிட் 
இரு்ந்தபா க்னபா ்ணம் நகபாடு ,உனகபிட் 
இல்ழலனனபா ந்தபாபிஞச யபாருகபிட்யபாவது 
வடடிக்கபாவது ்ணம் வபாஙகபி  நகபாடு்பா 
,அடுத்த மபாசம் சம்்்ளம் வ்ந்ததும் மு்தல் 
யவழலயபா ்ணதழ்த ்த்ந்தபிடுயறன ,இ்ந்த 
வருஷம் ஐஷுக்கு இனனும் ்தீ்பாவ்ளபி 
டிரஸ கூ் வபாஙகழல்பா எனறபான... ய் 
மச்சபான எனகபிட் ஐ்ந்தபாயபிரம் ்ணம் 
இருக்கு, அழ்த உனக்கு ெபான ்தரயறன, 
அதுல ்தஙகச்சபிக்கு டிரஸ வபாஙகபிக்யகபா, 
ய்தழவயபில்லபாம வடடிக்கு எல்லபாம் 
யபாருகபிட்யும் ்ணம் வபாஙக யவண்பாம் 
எனறபான குமபார.. சபாபி்பா ெண்பா எனறு 
நசபால்லி ய்பாழன ழவத்தபான ச்ந்தபிரன 
.்தன கணவன ய்சபிய ந்தபாழலய்சபி 
உ ழ ர ய பா ் ழ ல     ஐ ஷ ு   உ ற ங கு வ து 
ய்பால ்பாவழன நசயது  முழுவதுமபாய 
யகட்றபி்ந்தபாள. 

 குமபாபா பி்ம் ்ணதழ்த வபாஙகபி 
நகபாணடு ,்தன மழனவபி ஐஷுழவ 
அழைதது நகபாணடு ஒரு ஜவு்ளபி கழ்க்கு 
நசனறபான ச்ந்தபிரன ..அவனபி்ம் உள்ள 
ஐ்ந்தபாயபிரம் ரூ்பாயக்கு முழுவதுமபாய ்தன 
மழனவபிக்கு டிரஸ வபாஙக முடிவு நசய்தபான 
..ஐ்ந்தபாயபிரம் ரூ்பாயக்கு ஒரு அைகபான 
பு்ழவழய அவ்ளபி்ம் கபாண்பித்தபான 
அ்ந்த வபிழல்டடியழல ்பாரத்ததும் 
யவண்பாம் எனறபாள,ஒவநவபாரு முழறயும் 
அவன ஐ்ந்தபாயபிரம் ரூ்பாயக்கு பு்ழவ 
கபாண்பித்தபாலும் யவண்பாம் எனறு 
நசபால்லி வபிடடு வபிழல ் டடியழல ் பாரதது 

PRICE TAG
நெௌஷபாத கபான லி
அபு்தபா்பி  
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ஒரு ஆயபிரம் ரூ்பாயக்கு பு்ழவழய எடுதது 
இது ்தபான யவணடுநமனறபாள..

 மழனவபி அ்ந்த பு்ழவ ்தபான 
யவணடுநமனறு நசபானனதும் அழர 
மனது்ன அழ்த வபாஙகபி நகபாடுத்தபான 
..வீடடிற்கு வ்ந்ததும் உஙக கஷ்தழ்த 
உஙக ெண்ரகபிட் மடடும் ்தபான 
நசபால்வீஙக்ளபா,உஙகய்ளபா் கபாலததுக்கும் 
இன் துன்தழ்த ்கபிர்நது நகபாள்ள 
வ்ந்தபிருக்கும் உஙக ந்பாண்பாடடிக்கபிட் 
நசபால்ல மபாடடீஙக்ளபா???

 இ ்ந ்த  வ ரு ஷ  ்தீ ் பா வ ்ள பி க் கு  

்டடுபபு்ழவ வபாஙகபி  ்தர முடியழலனனபா 
அ டு த ்த  வ ரு ஷ ம்  ெ ல் ல பா  இ ரு க் கு ம் 
ய்பாது வபாஙகபி நகபாடுஙக ,எனக்கு என 
புருஷன ச்நய்தபாசம் ்தபான முக்கபியம் எனறு 
நசபால்லி அவன ய்தபாள யமல் சபாய்நது 
நகபாஞசம் கணணீயரபாடு அவன மீது முகம் 
புழ்தத்தபாள ...

 சபாபாபி-டி எனறு நசபால்லி அவள 
கணணீர வைபி்ந்த முகத்தபில் ்தன ஈர 
உ்தட்பால் மபாறபி மபாறபி முத்தமபிட்பான 
ச்ந்தபிரன ..  

n

கருவவறக் காதல்கருவவறக் காதல்

மஙடகயாக மண்ணி்ை ்பவிறைந்ததன் அடையாள்ம

சறின்னமாக இடறை்னால ்காடுத்த ்ர்ம 

உயவிரில கைந்த உயவிர நாடி்ய 

தடை நிமிரந்து நைக்க ட்த்த

தடை சறிறைந்த அறபுத சக்தி்ய 

உை்ைஙகும் ஓடும் இரத்த நாள்ம

உறறைார உைகம் ்்பாறறைறிை ட்த்த

இதயத் துடிபபு ஓடச ராக்ம 

உன்னா்ை நான் காைத்தால அழியாத

்்பண்டம ்்றறைறி மகுைம் சூட்ைப்்பற்றை்ன

ஜஸூரா ஜலீல்
ம்ைசறியா LR
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 அஙயக ய்பாகும் உருவஙகள 
யபார?    நமல்ல நமல்லப ்துஙகபிப ்துஙகபிச் 
நசல்கபிறபாரகய்ள என அ்ந்த இருடடிலும் 
ஆவலு்ன ்பாரத்தபாள  ெீலயவணபி.  அவள 
வச்தபி ்ழ்த்த ஒரு வீடடில் யவழல 
நசயயும் ்ணபிப ந்ண ்தபான.   வயதும் 50 
இருக்கலபாம்.  அ்ந்த வீடடின குடும்்த்தபா 
ரு க் கு  உ ண ழ ம ய பா ய  உ ழ ை ப ் வ ள .  
அவளுழ்ய ஆரவம் ்தழலக்யகற அ்ந்த 
உருவஙகழ்ளப ்பாரக்கத ்தனனபால் முடி்ந்த 
அ்ளவு யவகத்தபில் சத்தமபி பாமல் ப்ினனபால் 
ெ்்ந்தபாள.  ஒரு ்தபிருப்த்தபில் ்தபிரும்பும்ய்பாது 
அ்ந்தத ந்தரு முடி்நது சபாழல ந்தபா்ஙகபிய 
இ்த்தபில் எபாபி்ந்த வபி்ளக்நகபா்ளபியபில்  அ்ந்த 
உருவஙகள கணணபின ்பாரழவக்குக் 
கபிழ்த்தன. ஐயயபா இந்தனன ்தன எஜ 
மபானபியபின மக்ளல்லவபா அது?   கூ் இருப 
்து ெபானகபாவது  வீடடிலிருக்கும் ெம்பீசன 
அவரக்ளபின மகனல்லவபா?   எஙயக நசல்கபி 
றபாரகள இவரகள.   இருவர ழககளும் 

ப்ிழண்ந்தபிருக்கபினறனயவ.  கபா்தயலபா?  எனப 
்லவபாறு சபி்ந்தபித்த வணணம் ெழ் ்த்ளர்நது 
ெ்்ந்தபாள வீடு யெபாக்கபி.

 இரவு முழுவதும் அவ்ளபால் தூஙக 
முடியவபில்ழல.  யெற்று ்தன ய்தபாைபிழயப 
்பாரக்கப ய்பாவ்தபாகக் கூறபிய அவள அ்ந்த 
ெபானகபாவது வீடடிற்குத ்தபான ய்பாயபி 
ருக்கபிறபாள ய்பாலும்.  ெம்பீசனும் அவர 
மழனவபி மற்றும் ஒரு மகய்ளபாடு யெற்று ்தபான 
்க்கதது ஊருக்குப புறப்டடுப ய்பானழ்த 
ெபான ் பாரதய்தயன,  அப்டிநயனறபால் 
இவரகள ்தனபிழமயபில் அ்ந்த வீடடிலிரு்ந 
்தபிருக்கபிறபாரக்ளபா?   இனறு இரவு ெம்பீசன 
்தபிரும்புவ்தபாயத ்தபாயன நசபால்லிக் நகபாண 
டிரு்ந்தபார.   அ்தனபால் ்தபான நவ்ளபியய 
க பி்ளம்்பி  வபிட்பாரகய்ளபா?   எனறபாலும் 

இவவ்ளவு ்க்கத்தபில் ழ்தபாபியமபாக இ்ந்தச் 
நசயழல நசய்தபிருக்கபிறபாய்ள இ்ந்தப ந்ண.  
இ்ந்தப ந்ணழண  ெபான ்தன ந்ணணபாக 
ெபிழனதய்தயன.  அவளுழ்ய உணழமப 
ந்யர வபி்ந்தபியபாழவக்கூ்க் கூப ப்்ி பாமல் 
நசல்லம் எனறு ்தபாயன கூப்பிடுயவன.  
அவளும் ெல்லப ந்ணணபாகத்தபாயன 
இரு்ந்தபாள.  கலிகபாலம்.  எழ்த ெபிழனப்து,  
எழ்தச் நசயவது என எனக்குப புபாபிய 
வபில்ழலயய.  இப்டியய மன்தபிற்குள புலம் ப்ி 
யவபாறபிரு்ந்தவள வபிடியற்கபாழல 4 மணபிக் 
நகல்லபாம் தூஙகபிப ய்பானபாள.

 ெீலயவணபி, ெீலயவணபி எனக் குரல் 
யகட்தும் கண வபிைபித்தவள ்தன எஜமபானபி 
ரஙகம்மபாள ்தபான ்தனழனக் கூப்பிடுகபிறபாள 
என அறபி்நது  நவகு யவகமபாக அவ்ளபி்ம் 
ஓடினபாள.  அம்மபா, இரவு தூக்கம்  இல்லபா 
ம ல்  ய ் பா ன ்த பா ல்    வ பி டி ய ற் க பா ழ ல   4 
மணபிக்குத ்தபான தூஙகபியபிருக்கபியறனம்மபா.  
்த ப ் பா க  ெ பி ழ ன க் க பா ்தீ ர க ள  எ ன க் 
குழை்ந்தபாள.  

 ய்பாடி, உனழனப ்ற்றபி எனக்குத 
ந்தபாபியபா்தபா?  ெீ  4 மணபிக்கு எழு்ந்தபி 
ருப்வ்ளபாயபிற்யற.  ஆச்சரயமபாய இனறு 4 
மணபிக்குத ்தபான தூஙகபியனன எனகபிறபாய.  
அது உணழம ்தபான என  ெபான அறபியவன.  
சபாபி  சடடுபுடந்னறு யவழலகழ்ளக் 
கவனபி.  வபி்ந்தபியபாவபின அப்பாவுக்கு சீக்கபிரம் 
கபா்பி நகபாணடு வபா எனறவள அஙகபிரு்நது 
ெகனறபாள.

 யவகமபாக ் ற்கழ்ளயும் முகதழ்தயும்  
சுத்தம் நசயது கு்ளபிததுவபிடடு ்ர்ரநவன  
சழமயலழற வ்நது கபா்பி ய்பாடடுக் 
நகபாணடு வபி்ந்தபியபாவபின அப்பாவுக்குக் 

 
புல்லாங்குழலன்
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நகபாடுத்தபாள.  ஒரு யகபாபழ்ழய  ரஙகம்மபா 
வுக்கும் நகபாடுத்தபாள.

 எனன ெீலயவணபி ஏன ஒரு மபா்தபிபாபி 
யபாயபிருக்கபிறபாய?   உ்ம்புக்கு ஏ்தபாவது சுகவீ 
னமபா?  அக்கழறயயபாடு யகட ப்ார  சுகவனம்.

 இ ல் ழ ல  ஐ ய பா .   ம ன ்த பி ல்  ச பி ல 
குைப்ஙகள.  அது ்தபான.

 எ ன ன  கு ை ப ் ங க ள  உ ன க் கு 
ெீலயவணபி எனறபாள ரஙகம்மபாள.

 ்பிறகு ய்சுகபியறன அம்மபா, இப 
ய்பாது ய்பாய டி்னுக்கபான யவழலகள 
நசயகபியறன. எனறவள அஙகபிரு்நது யவக 
மபாக நவ்ளபியயறபி  சழமயலழறக்குள 
நசனறபாள.

 ெபான ்பாரத்தழ்த  இவரக்ளபி்ம் 
எ ப ் டி ச்  ந ச பா ல் வ து ?   ் பா வ ம்  ம ன ம் 
உழ்்நது ய்பாவபாரகய்ள.  அதுவும் ரஙகம் 
மபாவபால் இழ்தத ்தபாஙகயவ முடியபாய்த, 
எனன நசயவது.   சபாபி டி்ன யவழலகள 
முடி்ந்த ்பிறகு நமதுவபாக ெம்பீசன மகன 
ெயர்ந்தபிரழனப ்ற்றபி ஏ்தபாவது ந்தபாபிகபிற்தபா 
என அவன வீடடிற்குச் நசனறு ந்தபாபி்நது 
நகபாள்ளலபாம் என மனழ்த சமபா்தபானம் 
ந ச ய து  ந க பா ண டு  ய வ ழ ல க ழ ்ள த 
ந்தபா்ர்ந்தபாள.

 அபய்பாது கபாலிங ந்ல் சத்தம் 
யகடகயவ யவகமபாகச் நசனறு வபாயபிற் 
க்தழவத ்தபிற்ந்தபாள.  அஙயக வபி்ந்தபியபாவபின  
்பிரணடு ரஞசனபி  ெபினறு நகபாணடிரு்ந்தபாள.

 ஆணடி, வபி்ந்தபியபாழவக் கூப்பிடுங 
கய்ளன.

 எனனம்மபா,  ெீ மு்தலில் இஙயக 
உடகபாரம்மபா.  ெபான வபி்ந்தபியபாவபின அம்மபா 
ழவக் கூப்பிடடு வருகபியறன எனறு 
அஙகபிரு்நது ெகர்ந்தபாள  ெீலயவணபி.

 எ ன ன ் பா  இ ்ந ்த ப  ந ் ண 
வபி்ந்தபியபாழவத ய்தடி வ்ந்தபிருக்கபிறபாய்ள.  
இவள அவளுழ்ய நெருஙகபிய ய்தபாைபியபா 

யபிற்யற.  இவளுக்குக் கூ்த ந்தபாபியபாமல் 
்தபான ய்பாகபிறபா்ளபா  வபி்ந்தபியபா என மன்தபில் 
குைப் அழலகள யவகயவகமபாக அடிததுக் 
நகபாணடிரு்ந்தன.

 அம்மபா, வபி்ந்தபியபாழவக் கூப்பி்  
ரஞசனபி   வ்ந்தபிருக்கபிறபா்ளம்மபா எனறு 
நசபானனதும் ஏய்தபா புத்தகம் ்டிததுக் 
ந க பா ண டி ரு ்ந ்த  ர ங க ம் ம பா ள  எ ழு ்ந து 
ே பா லு க் கு  வ்ந்தபாள.

 எனன ரஞசனபி,  யெற்று உஙகள 
ய்தபாைபி வீடடுப ்ஙஷனுக்குப ய்பானீர 
கய்ள,  ெீ மடடும் வ்ந்தபிருக்கபிறபாய.  எஙயக 
வபி்ந்தபியபா எனறபாள ரஙகம்மபாள.

 ஆணடி ெபாஙகள யெற்று எஙகும் 
ய்பாகவபில்ழலயய.  வபி்ந்தபியபா என வீடடிற்யக 
வரவபில்ழலயய, ஏன இப்டிக் யகடகபி 
றீரகள.

 ் பி ற கு  அ ப ் டி  ஏ ன  அ வ ள 
நசபானனபாள  

 ஏன அவள ந்பாய நசபானனபாள 
எனத ந்தபாபியவபில்ழலயய ஆணடி. 

 அப்டிநயனறபால் அவள எஙயக 
்தபான ய்பானபாள.  ெபான ய்பாய எஙகள 
்பிரணடு வீடுகளுக்கு எஙகபாவது ய்பாயபி 
ருக்கபிறபா்ளபா எனப ்பாரதது வருகபியறன 
எனப புறப்ட்பாள யவகமபாக.

 எனனடி ெீலயவணபி இது.  இ்ந்தப 
ந்ண இப்டிச் நசபால்கபிறபாய்ள.  எஙயக 
ய்பானபாள  வபி்ந்தபியபா.? உனக்கு ஏ்தபாவது 
ந்தபாபியுமபா? 

 அம்மபா யெற்றபிரவு என ்தழலவலியய 
இ்தனபால் ்தபானம்மபா

 எனனடிச் நசபால்கபிறபாய.  

 ஆமபாம்மபா.  யெற்றபிரவு 10 மணபி 
இருக்கும்.  இருடடில் இரணடு உருவங 
க ள  ந ச ல் வ ழ ்த ப  ் பா ர த ய ்த ன .  ஒ ரு 
ஆரவத்தபில் ப்ினனபால் நசனயறன ்பாரப் 
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்தற்கபாக.  ஆனபால் எனன நசபால்ல,  
அது ெம் வபி்ந்தபியபாவும் அ்ந்த ெம்பீசன மகன 
ெயர்ந்தபிரனும் ்தபானம்மபா அது.  இருவரும் 
ழகயகபாரததுக் நகபாணடு ்துஙகபிப ்துஙகபி 
யரபாடடில் ஏறவும் ஒரு ்ஸ வரவும் சபாபியபாக 
இரு்ந்தது.  அ்தபில் ஏறபியழ்த ெபான ் பாரதய்தன.

 ்பிறகு ஏன எனனபி்ம் ெீ நசபால்ல 
வபில்ழல இழ்த.  

 அ்ந்த இரவபில் ெீஙகள துன்ப 
்டுவீரகள என்து ஒரு புறநமனறபால் 
இனநனபாரு புறம் ஒருயவழ்ள அவள 
இனறு கபாழல இஙகு வரலபாம் எனற 
ெ ப ் பா ழ ச ய பி லு ம்  ்த பா ன  உ ங க ்ள பி ் ம் 
நசபால்லவபில்ழல.  அது்தபான  எனழன 
இரநவல்லபாம் துனபுறுத்தபியது.

 எஙகு நசனறபிருப்பாரகள.?  எனன 
இது

 அம்மபா அவரகள கபா்தலிப்பாரகள 
ய்பாலிருக்கபிறது.  இனறு கபாழலயபில் இஙகபி 
ரு்நது புறப்டடு வபி்ந்தபியபா ெயர்ந்தபிரன 
வீடடிற்குத ்தபான நசனறபிருக்கபிறபாள.  
அவரகள வீடடில் ெயர்ந்தபிரன மடடுயம 
இரு்ந்தபிருப்பான.  ெம்பீசன யெற்று மு்நழ்தய 
ெ பா ள  இ ர வு  ஊ ரு க் கு ப  ய ் பா ன வ ர  
யெற்று இரவு 11  மணபிக்குத ்தபான 
்தபிரும்்பியபிருப்பார. இவரகள அ்தற்குள 
நவ்ளபியயறபிவபிட்பாரகள.

 ஐயயபா,  ெீ நசபால்வழ்தப ்பாரத்தபால் 
அவரகள ஏ்தபாவது ஏ்பாகூ்மபாய ெ்்ந 
்தபிருப்பாரகய்ளபா-?  எனன நசயயவன ெபான

 அம்மபா,  அப்டிநயல்லபாம் இருக் கபாது 
எனயற ெம்புயவபாம்.  அப்டியய இரு்ந்தபாலும் 
அவரகள உறு்தபியபானவரகள ய்பால் 
்தபானபிருக்கபிறது.  அ்தனபால் ்தபிருமணத்தபில் 
அது முடியக்கூடும்.  ந்பாறுழமயபாயபிருஙகள.  
இனறு எ்தபாவது நசய்தபி ந்தபாபிகபிற்தபா எனப 
்பாரபய்பாம் எனறபாள  ெீலயவணபி.

 அபய்பாது அஙயக யவகமபாய 
ஓ டி  வ ்ந ்த  ெ ம் பீ ச ன ,    அ ம் ம பா  இ ்ந ்த 
லட்ழர எழு்தபி ழவததுவபிடடு அவரகள 

க பி்ளம்் பிவ பிட்பாரகள அம்மபா எனறு 
கணணீயரபாடு நசபானனபார.

 லட்ழர வபாஙகபிய ெீலயவணபி 
அழ்தப ்டித்தபாள.  ெபாஙகள இருவரும் 
நசனழனயபில் யவழல கபிழ்த்தபிருப்்தபால் 
அஙயக நசல்கபியறபாம்.  அஙயகயய ்தஙகுயவபாம்.  
எஙகளுக்கு ்தபிருமண ஏற்்பாடுகள நசயய 
ெீஙகள வபி்ந்தபியபாவபின வீடடில் ய்சபி ெல்ல முடிவு 
நசபால்லும் வழர ெபாஙகள எஙகபிருக்கபியறபாம் 
என்ழ்தச் நசபால்ல மபாடய்பாம்.  எஙகள 
கபா்தல் உறு்தபியபானது எனறபிரு்ந்தது. லட்ழரப 
்டித்ததும்  ெம்பீசன நமௌனமபாய எழு்நது 
ய்பாயவபிட்பார.  ரஙகம்மபாவும் ்க்கத்தபிலிரு்ந்த 
சுகவனமும் சற்யற யகபா் முகதய்தபாடும் 
அழுழகயு்னும் சபிழலக்ளபாய உடகபார்நது 
வபிட்னர.

 அபய்பாது அஙயக வ்ந்த ரஞசனபி 
அ்ந்தச் சூழ்ெபிழலழயப ்பாரத்தபாள.  நமௌ 
னமபாய அஙகபிரு்நது நசனறு வபிட்பாள.

 இரணடு ெபாடகள கைபி்ந்தன.  வீய் 
யசபாகத்தபில் மூழ்கபியது.  எதுவும் சபாபியபாக 
ெ்க்கவபில்ழல.  சபாப்பி்க் நகபாடுத்தபாலும் 
யபாரும் சபாப்பி்வபில்ழல.  ெீலயவணபியபால் 
இழ்தத ்தபாஙகபிக் நகபாள்ள முடியவபில்ழல.  
அவள ரஙகம்மபாவபி்ம் நசனறபாள.

 அம்மபா,  ெபானும் உஙகய்ளபாடு இ்ந்த 
வீடடில் இருக்கபியறன என்்தபால் எனக்கும் 
வருத்தமபிருக்கபிறது.  அவரகள உணழமயபாயக் 
கபா்தலித்தபாலும் ெம்மபி ம் நசபானனபால் அது 
்தழ்யபாகுயமபா எனகபிற அச்சத்தபில்்தபான 
இ்ந்த முடிவு எடுத்தபிருப்பாரகள.  இருவரும் 
சம்்பா்தபிக்கபிறபாரகள.  ெல்ல குடும்்ஙகள 
்தபான. உஙகளுக்கு அவரகள சற்றுக் 
குழறயலபாம்.  மற்ற்டி ்தபிருமணமபானபால் 
எல்லபாம் ெல்ல்டியபாகத்தபாயன முடியும்.

 கணக்ளபில் வைபி்ந்த ெீழரத துழ்த்த 
ர ங க ம் ம பா ள  ச பா பி  ெீ  அ ்ந ்த  ர ஞ ச ன பி ப 
ந்ணழண இஙயக கூடடி வபாயயன 
எனறபாள.

 அவள நசபால்லும்ய்பாய்த ரஞசனபி 
அஙகு வ்நதுநகபாணடிரு்ந்தபாள.  அவள 

  38|



    |39

ழகயபில் ஒரு கடி்தம்.  ஆணடி வபி்ந்தபியபா 
எழு்தபிய கடி்தம் இது.  அவரகள ெலமபாம்.  ெீ 
அம்மபாவபி்ம் நசபால்லி எனழன மனனபிக்கச் 
நசபால்.  எஙகள ்தபிருமணத்தபிற்கு அவரகழ்ள 
சம்ம்தபிக்க ழவ எனறு எழு்தபியபிருக்கபி 
றபா்ளம்மபா

 ரஞசனபி, அவள இல்லபாமல் எனனபால் 
ஒரு ந்பாழுழ்தக்கூ் கைபிக்க முடிய 
வபில்ழலயய.  ய்தபாட்த்தபிற்குப ய்பானபால் 
அவள ெ பிழனவு,   முனனபாள வ்ந்தபால்  
ஊஞசல் ஆட்ம்,  ்தபாஙக முடிய வபில்ழல 
ரஞசனபி.

 ஏனம்மபா,  அவளுக்கு எப்டியும் 
கல்யபாணம் நசய்தபால் இ்ந்தப ்பிபாபிவு 
வரத்தபாயன  நசயயும்.

 அதுசபாபி.  அ்தற்கு ெபான முனய  ் ்தயபா 
ரபாயவன.  இப்டித ்தபிடுநமனறு எனழனக் 
கலஙக ழவததுவபிட்பாய்ள உன ய்தபாைபி.   
மகய்ள  ெீயும் என மகள ய்பானறவள ்தபான.   
ெீயபாவது இப்டி முடிநவடுக்கபாய்த.  ெபாயன 
உனக்கு உ்தவுயவன எனறபாள.  

 அந்தல்லபாம் எனக்குத ந்தபாபியும் 
ஆணடி.  எனறு அவள நசபால்லிக் நகபாணடி 
ருக்கும்ய்பாய்த ழகயபில் ஒரு கடி்ததய்தபாடு 
ெம்பீசனும் அஙயக வ்ந்தபார.  

 எ ன ழ ன  ம ன ன பி த து வ பி டு ங க ள 
அப்பா.  வபி்ந்தபியபாவபின ந்ற்யறபாரக்ளபி்மும் 
எனழனயும் வபி்ந்தபியபாழவயும் மனனபிக்கச் 
ந ச பா ல் லு ங க ள  அ ப ் பா  எ ன  எ ழு ்த பி 
யபிருக்கபிறபான. என மகன.   ்தயவு நசயது 
அவரகளுக்கு ்தபிருமணம் நசயது வபிடுயவபாம் 
மறுக்கபா்தீரகள.  எஙகள மகழனப ்பாரக் 
கபாமல் என மழனவபியும் கணணீர  சபி்நதுகபி 
றபாள ்பாரக்க முடியவபில்ழல எனறபார 
யசபாகதது்ன.

 சபாபி  இருவருக்கும் நமயபில் அனுப்பி 
வபிடுஙகள.  ்தபிருமணத்தபிற்கு சம்ம்தம் எனறு 
என சுகவனமும் ரஙகம்மபாளும் யசர்நது 
நசபானனபாரகள சற்யற புனமுறுவயலபாடு..    
ெீலயவணபி, ரஞசனபி, ெம்பீசன முகங 
க்ளபிலும் புனமுறுவல்கள ந்தபாபி்ந்தன.       n

காறறைறில மிதக்கும் இடை
துடணக்கு ்ருகிறைது
எஙகிருந்்தா ்ந்த இறைகு.

 
தண்ணீடர ்தடும் ்பறைட்
ஆறுதல அளிக்கிறைது
்பள்ளத்தில ்தஙகியவிருக்கும் நீர.

கண்சறிமிட்டும் தருணம்
மனதில சறிறைகு ்விரிக்கிறைது
்ண்ணத்துபபூ்சசறியவின் ஞா்பகம்.

 
இடையுதிர காைம்
மரத்திறகு துடணயாகிறைது
தனிடமயவிலிருக்கும் தாய்ப்பறைட்.

 
மடையவில ஏறும் ஆடுகள்
நிழல தருகின்றைன
்ானில நகரும் ்மகஙகள்.

ெ. னகாபபிநாத்
்சைம்
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 வை க் க ம பா ன  ஊ ன  உ ற க் க ம் 
இனறபி, ஏய்தபா வபிர்தம் இருப்து ய்பால் 
்சபியபில், யவழலப ்ளுவபில் உைலும் என 
வருத்ததழ்தயும் யகபா்தழ்தயும் எனறு என 
சுற்றமும் ெடபும் புபாபி்நது நகபாளளும்?

 உ ண ் து  ம க பி ழ் ச் ச பி  எ ன று ம் 
உ ண ண பா ம ல்  இ ரு ப ் து ,  வ ரு த ்த ம் , 
அகபிம்ழச வைபி ய்பாரபாட்ம் எனயற ந்ரும் 
்பாலும் எணணபிக் நகபாளகபியறபாம்.

 “்சபி வ்ந்தபால் ் ததும் ் ற்நது ய்பாகும்” 
இ்ந்தப ்ைநமபாைபிழய அறபியபா்தவரகள 
இல்ழல. ஆனபால் ்சபித்தபிருஙகள உஙகள 
ஆற்றல் அ்தபிகபாபிக்கும் எனும் இனழறய 
அறபிவபியல் ஆயழவயும்  யெபான ப்ின மபாணழ் 
்ற்றபியும் ெீஙகள அறபி்ந்தபிருபபீரகள.

 ஆ ழ் ்ந ்த  உ ற க் க ம்  அ ழு த து ம் 

ெள்ளபிரவ பில் எழு்ந்த பிருக்க யவணடும். 
உண் ப்ின உறஙகுவது ஒரு சுகம். இஙகு 
உறக்கம் வபிைபிதது சூபாபியன உ்தபிக்கும் முன 
உணண யவணடும். கபாழலயபில் உறஙகபி 
எழு்ந்தவு்யன ஒரு கப கபாஃ ப்ி சூ்பாக 
குடிதய்த ் ைக்கம். ஆனபால் இஙகு ் ைக்கத்தபில் 
ஒரு மபாற்றம். ஒரு மபி று ்தணணீர கூ் 
அரு்ந்த முடியபாது. கபா ப்ி, ்தணணீர, உணவு  
வபிடுதது சுறுசுறுநவன எழு்நது ஈடு்டும் 
அனறபா் யவழலகளுக்கபிழ்யய, சூபாபியன 
உச்சபிழயத ந்தபா், எடடி ்பாரக்கும் ்சபிக்கு 
ஒரு கவ்ளம் யசபாறு உண்பால் சுகம் ்தபான.. 
ஆனபால் ஒரு ்பாழன யசபாறு கண முனயன 
இரு்ந்தபாலும் எதுவுயம உணணபாமல் ்சபிழய 
மற்நது சூபாபியன மழறவுக்கபாக கபாத்தபிருக்க 
யவணடும்.

 வ பிசுவபாச பிகய்ள!  உஙகள முன 
யனபாரகள மீது க்ழமயபாக்கப்ட்து 

Dr. 
(International Life Coach – Mentor – Facilitator)(International Life Coach – Mentor – Facilitator)
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ய ் பா ல்  உ ங க ள  மீ து ம்  ய ெ பா ன பு 
க்ழமயபாக்கப்டடுள்ளது. (அ்தன மூலம்) 
ெீஙகள சபிற்ந்த சுய கடடு்பாடுழ்யயபார 
ஆகலபாம் - அல் குரபான 2:183

 ெீஙகள யெபானபு இருக்கும் ய்பாது 
்ண்ற்ற நசயல்கள, ய்ச்சுக்கழ்ளத 
்தவபிரததுக் நகபாளவது மடடுமனறபி அ்ந்த 
மபா்தபிபாபி யபாரபாவது ய்ச முற்்ட்பால் கூ் 
ெபான யெபானபு இருக்கபியறன எனறு ஒதுஙகபி 
வபிடுஙகள எனகபிறது ெ்பி நமபாைபி.

 ்தன ்சபிழயக் கடடு்டுத்தக் கூடிய 
ஒருவனபால் கடடுப ்டுத்த முடியபா்தது 
எதுவுயம இல்ழல. எ்ந்த ஒரு மபாற்றமும் 
21 ெபாடகளுக்கு யமல் ந்தபா்ர்நது நசயயப 
்டும்ய்பாது அது உஙக்ளபின இயல்்பான 
நசயலபாக மபாறபிவபிடும் எனகபிறது மன 
இயல்.

 உண்்தற்கபாகவும் மகபிழ்ச்சபியபாக 
இருப்்தற்கபாகவும் ்தபான உழைக்கபிறீரகள. 
ஆனபால் உழைப்்தற்கபாக உணழவயும் 
மகபிழ்ச்சபிழயயும் வபிடடு வபிடடு யகபா்த 
ழ்தயும் வருத்ததழ்தயும் தூக்கபி சுமக்கபியறன 
எனகபிறீரகள.  

 ெீஙகள வபிரும்்பி யவழல நசய்தபால் 
்சபிழய உணர மபாடடீரகள. வபிரும்்பி 
்சபித்தபிரு்ந்தபால் யகபா்ம் வருத்தம் என சுய 
கடடு்பாடில்லபா்த உணரச்சபிக்கு ஆ்ளபாக  
மபாடடீரகள.

 உ்லுக்கும் மனதுக்கும் சக்்தபி 
ய வ ண டு ம பா …  ் ச பி ய ற பி ்ந து  ய ெ பா ன பு 
இருஙகள எனகபிறபார கபியரக்க ்தததுவ 
ஞபானபி ்பி்ளபாடய்பா. யெபானபு உ்ழலயும் 
மனழ்தயும் ்பாபிசுத்தப ்டுத்தபி சக்்தபிழயயும் 
ஆற்றழலயும் அ்ளபிக்கபிறது எனகபிறபார 
மகபாதமபா கபா்ந்தபி .

 உலக சுகபா்தபார ெபிறுவனம் (WHO), 
ஸ்பானஃய்பாரட ்ல்கழலகைகத்தபில் 
ஒரு நவற்றபியபா்ளனுக்கு எனன ்தபிறழம 
ய்தழவயபாக இருக்கபிறது என்ழ்த 
குறபிதது ஒரு ெீண் ஆயவு நசய்தது. 

்ல ஆணடுகள ெ்்ந்த அ்ந்த ெீண் 
ஆயவு ்தழலழமப ந்பாறுபபு வகபிக்கும் 
ஒரு நவற்றபியபா்ளனுக்கு 20 %  ்தபான I.Q  
எனப்டும் ்ள்ளபிக் கல்வபி அவசபியமபாக 
இருக்கபிறது, 80%  E.Q (emotional intelli-
gence) எனப்டும் வபாழ்க்ழகக் கல்வபி ்தபான 
ய்தழவயபாக இருக்கபிறது. இ்ந்த வபாழ்க்ழக 
கல்வபியபில் முக்கபியமபானது (self control) 
்தன உணரச்சபிகழ்ள ்தன கடடு்பாடடில் 
ழவத்தபிருப்தும், மற்றவரகழ்ள சபாபியபான 
முழறயபில் ழகயபாணடு அவரகளு்ன 
இழய்நது இயஙகுவதும் ்தபான எனகபிறது. 

 ெபிழனத்தழ்த ய்சபி, ெபிழனத்த யெரம் 
சபாப்பிடடு, எனறபில்லபாமல் ்தனனுழ்ய 
சபி்ந்தழனயபிலிரு்நது, ்தபான ய்சக் கூடிய 
வபாரதழ்தக்ளபிலிரு்நது, ்தன உணவு உறக்கம் 
என எழ்தயுயம ெபிழனதய்தன நசயய்தன 
எனறபில்லபாமல் சுய கடடு்பாடடில் நசயயும் 
ய்பாது மன்தபில் ஒரு ந்தம்பு வரும். இப்டி 
எனனபால் இனறு மபாற முடியும் ய்பாது ெபிச்சயம் 
என முனயனற்றத்தபிக்குத ய்தழவயபான யவறு 
மபாற்றஙகழ்ளயும் எனனுள நகபாணடு வர 
முடியும் எனும் ்தனனம் ப்ிக்ழக எழும். 

 ஏய்தபா நசயய்தபாம் எனனயவபா 
ந ச ய ய ்த பா ம்  எ ன று  இ ல் ல பா ம ல்  ஏ ன 
நசயகபியறபாம், எனன நசயகபியறபாம் எனறு 
உணர்நது ஒனழற நசயயும்ய்பாது அ்தன 
்லழன உ்ல் பாீ்தபியபாகவும் மன பாீ்தபியபாகவும் 
உணரவு பாீ்தபியபாகவும் உணரவும் அழ்யவும் 
முடியும். வபிருப்தய்தபாடு ஒரு வபிஷயதழ்த 
நசயயும் ய்பாது ெம்முழ்ய DNA வபியல 
இருக்கும் local adaptation syndrome (LAS) 
அழ்த ெம்யமபாடு இழய்நது ய்பாகக் கூடிய 
ஒனறபாக மபாற்றபி வபிடுகபிறது.
 
 உணழமயபில் நவறும் ்ைக்க 
வைக்கயம உஙகள சக்்தபிழயயும் ஆற்ற 
ழ ல யு ம்   ெீ ங க ய ்ள  அ ற பி ்ந து  ந க பா ள ்ள  
முடியபாமல் ்தடுதது நகபாணடிருக்கபிறது. 
உஙகள மன்தபிற்கு இப்டித ்தபான எனறு 
எதுவும் ய்தழவயபாக இருக்கவபில்ழல. 
அது ெீஙகள எனன நசபானனபாலும் யகடக 
்தயபாரபாக இருக்கபிறது. எது நகபாடுத்தபாலும் 
நகபாடுக்கபாவபிட்பாலும் உஙகள வபிருப்த 
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்த பி ற் கு  இ ழ ய ்ந து  ய ் பா கத  ்த யபா ர பா க 
இருக்கபிறது. 

 மழலயயற்றத்தபில் ந்ரும் சபா்தழன 
்ழ்த்த ஸவீ்ன  ெபாடழ் யசர்ந்த 
யகபாரன கபிரபாப (Goran Kropp) எ்ந்த யெரம் 
யவணடுமபானபாலும் தூஙகவும், எ்ந்த யெரம் 
யவணடுமபானபாலும் எழு்ந்தபிருக்கவும் ் யபிற்சபி 
எடுக்கும் யெபாக்கத்தபில் கணகழ்ள மூடிக் 
நகபாணடு ழக ய்பான ய்பாக்கபில் அலபாரதழ்த 
நசட நசயவபார. அ்தனபால் சபில யெரம் 
இரவு ்டுத்த உ்யன அலபாரம் அடிக்கும். 
சபில யெரம் வபிடிகபாழலயபில் அலபாரம் 
அடிக்கும். அவழரப ந்பாருத்த வழர எ்ந்த 
யெரமபாக இரு்ந்தபாலும் அலபாரம் அடித்த 
உ்யன எழு்நது மழலயயற்ற ்யபிற்சபிக்கு 
நசனறு வபிடுவபார. இப்டி ்சபி, தூக்கம் 
ய்பானற அடிப்ழ்த ய்தழவகழ்ளக் 
கூ்  ந்பாருட்டுத்தபாமல் மனழ்தயும் 
உ்ம்ழ்யும் எனது கடடுப்பாடடில் 
ழவத்த்தபால் ்தபான எனனபால் எவநரஸடழ் 
ந்தபா் முடி்ந்தது எனகபிறபார அ்ந்த வரலபாற்று 
சபா்தழனயபா்ளர.

 நவற்றபிக்கபான மூலம்  4 p’s - 
Positive attitude, passion, patience, per-
severance எனகபிறது வபாழ்வபியல். ெல்ல 
எணணஙகளு்ன, வபிருப்தது்னும், 
ந்பாறுழமயு்னும் வபி்பாமுயற்சபியு்னும், 
நசயயப ்டும் எ்ந்த நசயலும் நவற்றபி 
ந்றுவய்தபாடு, அது உஙகழ்ள இனனும் 
்ல நவற்றபிக்கு ்தகு்தபியபா்ளனபாக உருவபாக்கபி 
ந ச ல் லு ம்  எ ன ் ழ ்த  ெீ ங க ள  பு பா பி ்ந து 
நகபாண்பால், எ்ந்த யவழலயும் ்ளுவபாகத 
ந்தபாபியபாது. உணணபாமல் உறஙகபாமல் 
வபிர்தயம இரு்ந்தபாலும்  ஆற்றயலபாடும் 
சக்்தபியயபாடும் இருபபீரகள. 

 ஒரு ெபாள  யெபானபு ழவப்து மூனறு 
வபாரம் ந்தபா்ர்நது மரு்நது சபாப ப்ிடுவ்தற்க்கு 
சமம்  எனகபிறபார மருததுவத்தபின ்த்நழ்த இபனு 
சீனபா. எனநறனறும் இ்ளழமயயபாடு இருக்க 
வபிரும்புகபிறீரக்ளபா யெபானபு இரு்நது ் பாருஙகள 
எனகபிறபார ஆரபாயச்சபியபா்ளர ழசல்ட.

 அநமபாபிக்கபாவபில் ந்தபா்ர்நது ெ்்நது 

வரும் ஆயவுகள, யெபான்பினபால் உ்லுக்கும் 
மன்தபிற்கும் ்ல ெனழமகள கபிழ்க்கபிறது 
என அறபிக்ழககள வபிடுகபிறது. ்லமணபி 
யெரஙகள எதுவும் உணணபாமல் ந்தபா்ர்நது 
்ல ெபாடகள யெபானபு யெபாற்்்தபால் உ்லில் 
யசர்ந்த  ெச்சுப ந்பாருடகள (toxins) 
நவ்ளபியயறும். உ்ல் உறுபபுக்க்ளபில் 
ஆஙகபாஙயக ்தஙகபிக் கபி்க்கும் ய்தழவயற்ற 
நகபாழுபபுக்கள கழரயும். இரத்த சரக்கழர 
அ்ளவு இயற்ழகயபாக குழறயும். உ்ல் 
வீக்கம், ்தழலவலி, மனப ்்தற்றம், 
் ் ் ் ப ழ ்  ஏ ற் ் டு த து ம்  ஸ ட ந ர ஸ 
ேபாரயமபான எனப்டும் கபாரடிசபால் சுரப்து 
குழறயும் மடடுமல்ல, யெபானபு யெபாற்்்தபால் 
Brain derived neurotrophic factor (BDNF)  
அ்தபிகமபாக சுர்நது அ்தனபால் பு்தபிய நசல்கள 
உற்்த்தபியபாகும். அ்தனபால் மூழ்ளயபின 
ஆற்றல் அ்தபிகபா பிக்கும் என வபிரும்் பி 
்சபித்தபிருப்்தபால் கபிழ்க்கும் ்லனகழ்ள 
அடுக்கபிக் நகபாணய் ய்பாகபிறது. 

 இனபி, ஏ்தபாவது ஒரு கபாரணத்தபால் 
உணவு ்தபாம்தமபாகும் ய்பாது ்சபியபில் உ்ல் 
யசபார்நது ய்பாகபாமல் யகபா்ப ்்யவபா 
நசயயபாமல் இ்ந்த ்சபியும் ்தபாகமும் ஒரு 
மபாழயயய, ்ல மணபி  யெரம் உணவு 
்த ண ணீ ர  இ ல் ல பா ம ல்  ்த பா ங க க்  கூ டி ய 
சக்்தபியும் சுய கடடுப்பாடும் எனனபி்ம் 
இருக்கபிறது, இ்ந்த ்சபி எனக்கு ெனழமயய 
நசயயும் எனறு உஙகளுக்கு ெீஙகய்ள 
ெபிழனவூடடி நகபாளளுஙகள. அப்டி 
ெீஙகள உஙகள மன்லதழ்த உணரும் 
ய்பாது அது உஙகளுக்குள ெபி்தபானதழ்தயும் 
உறவுகளுக்குள அனழ்யும்  ெபிரபபும்.   n

ஈதலின்பம
 
இன்்பம் எது்்ன்றைால 
     ஈதைாகும் நீயடத 
என்றும் மறை்ா்த 
     இலைாதான் - துன்்பத்டதப 
்்பாக்கும் உத்வி 
     புகழிடன ஈட்டிடும் 
்ாக்கும் சறிறைந்திடும்.. 
     மாறு
 
 - தமிழ்நஞசம் அமின்
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ஆயவிரம் மைஙகாய் நன்டமக ்ளலைாம்
அள்ளித் தருகிறை இனிய ்நான்பு
மாதம் முழு்தும் ்பயவிறசறிடயத் தருகிறை
மகத்து்ம் மிக்க புனித ்நான்பு
தான தருமம் ஸதகா ்்ன்று
தாராள மாக ்ழஙகிை்ச ்சய்ய
ஆ்டைத் தூண்டிடும் அறபுத ்நான்பு
்நாய்களுக் ்கலைாம் அரும ருந்தாக
நாய்ன அளித்த  நற்காடை ்நான்பு

டைைத்துல கத்ர இரட் ்ழஙகி
டரகான் சு்ன ்பதிடய ்ழஙக
இடறை்ன் அளித்த இன்னருள் ்நான்பு
திருமடறை தன்டன அருளிய மாதப
்்பருடமடயப ்்பறறை புண்ணிய ்நான்பு

அமலகளால ்பள்ளிகள் நிடறைகிறை தா்ை
அழகிடனப ்்பாலிட்த் தருகிறை ்நான்பு
தறைாவீஹ் ்தாழுடகயவில துைஙகிடும் ்நான்பு
தன்னிக ரிலைாப புண்ணிய ்நான்பு
்ளஙகடளப ்்பருக்கி ்பரக்கத் தாக
உள்மைாம் மகிழ்சசறிடய உணரத்திடும் ்நான்பு

்பவிரிந்தது இன்று, ்்பருநாள் மைரந்தது
்பவிடறைடயக் கண்டு ்பவிடித்த ்நான்்பவிடன
்பவிடறைடயக் கண்டு ்விட்ைத னா்ை
்பவிறைந்தது ்்பருநாள் ்நான்புப ்்பருநாள்!

்சன்று ்ா ்பவிடறை்ய!
அன்புைன் உன்டன அனுப்பவிட்க் கின்்றைாம்!
்சன்று ்ா!
்பவிராரத்தடன ்யாடும் ்தாழுடக ்யாடும் 
்பவிடறை்ய உன்டன அனுப்பவிட்க் கின்்றைாம்!

எஙகும் நாஙகள் ்சன்று மகிழ
எரி்்பாரு ளிலடை , எஙகள் நாட்டில
்பண்ைஙகள் ்பைகா ரஙகள் ்சய்்த
உண்டு சுட்த்திை எரி்ாயு இலடை
்்பாருட்களுக் ்கலைாம்  ்விடையும் ஏறைறி
உ்சசத்தில ்சன்று  அமரந்தத னா்ை
எடதயும் ்ாஙக முடி்து மிலடை!
கியூ்வில ்தரு்வில நாள் நாளாக
்்பாருட்கள் ்ாஙக நிற்பதி னா்ை
்்பருநாள் ்்பரிதாய் அடமந்திை ்விலடை .
எனினும் -
்ரும் ்ரும் நாட்களில
நலை்தார ்்பருநாள்
நமக்கு அடமயும் என்றை நம்்பவிக்டக ்யாடு
அனுப்பவி ட்க்கி்றைாம் ்சன்று ்ா ்பவிடறை்ய!





 


 
















 






 






  44|


* 

மா்விடைத் ்தாரணஙகளில

்தளி்ாகத் ்தரிகிறைது  

மாந்்தாப்பவின் ்தாறறைம்

* 

சறிடைகளின் ்டிடமப்பவில 

சறிந்டதடயக் க்ரகின்றைன 

சறிற்பவியவின் நுண்ணறைறிவு 

* 

அடுக்குமாடி கட்டுமானத்தில  

ஆனந்தப ்படுகிறைான் 

ஏடழத் ்தாழிைாளி  

* 

நாறகாலியவில அமரந்ததும் 

்நஞடசத் தழுவுகிறைது  

்னத்தின் குளிர்சசறி

* 

சறிஙகத்தின் கர�டன்யாடு 

்சரந்்த ஒலிக்கிறைது 

காட்டுக் குயவிலின் கீதம் 

* 

மண்்ாசத்்தாடு 

கிராமத்துக்குள் நுடழகிறைது 

்காடை மடழ 

*

 அரு்வி ஆரப்பரிக்டகயவில 

அடமதியுைன் ்ம்ைழுகின்றைது 

மடழ ்மகம் 

* 

தாமடர இடை நீரத்துளி

தா்வி குதித்தது

தாமடர மைருக்குள்- க
ா

.ந
.க

ல்
ய

ா
ண

சு
ந

த
ர

ம

தன்முவ்க்கவபிவதகள

கவபிஞர் கார்கவபி னெகா

ஒவ்்ாரு ்சயலிலும்
முயறசறி ்பவிறைக்கிறைது
்பவிறைந்த குழந்டதக்காக
எத்தடன முயறசறி

*
நிரப்பப்பட்ை ்பலூன்களில
அப்பனின் மூ்சசுக்காறறு
்மலை ்மலை இறைஙகுகிறைது
காைன் டகயவில குண்டூசறி

*
நீரும் ்சறும்
கைஙகினால ்பைனிலடை
மனதும் கண்களும்
கைஙகி நிறகிறைது மனிதம்

*
ஒரு ்பவிடி ்சாறறுக்கு
்பை ஏக்கர அ்ா
்பருக்டகயவில எழுதப்படுகிறைது
்பசறியுைன் கைனும்

*
இரவுக்கு ்விடை ்காடுத்து
கனவு ்பவிறைக்கிறைது
அம்டமயும் அப்பனும்
அழாத ்விடியல ்்பாதும்

*
நீ அழாமல ்சல
தாயவின் நம்்பவிக்டக
நீ ்விழாமல ்ா
தகப்பனின் நம்்பவிக்டக

*
தன்டன நிமிரந்து ்பாரத்து
்வியந்து ்காள்்ப்ன்
குனியும் ்்பாழுது
தனது நிழடை மிதிக்கிறைான்

*
கட்டில ஆடியதும்
காமம் கத்்ாடு ்்ளி்யறைறியது
டகக்கட்டி ்்டிக்டக ்பாரக்கிறைது
்தாட்ைத்து ஆைமரம்

*
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ன் ்ாத ்லர்களனின் வாெம ! 

அந்த ஆைமரத்தில ஊஞசல

யா்ரா கட்டியது....

தினம் ஒருமுடறையா்து அமரந்து

ஆடி்விட்டு்ச ்சலகி்றைன்..!

முன்னும் ்பவின்னும் ஆை...

காலகடள உந்தித் தள்ள...

்விண்ணுக்குள் ்பவிர்்சறிக்கும்

இன்்ப ்்ள்ளத்தில மிதக்கி்றைன் !

இனம்புரியா அடமதி நிை்

்நஞசம் நன்றைறி ்சாலகிறைது !

்ம மாத மைரகளின் ்ாசத்தில 

என்டன நா்ன இழக்கி்றைன் !

டக்காரக்கும் நல்ைண்ணப ்பாடத

இங்க ்பதியமிைப்பட்டுள்ளது !

ஆடு்மய்க்கும் சறிறு்ன்

சந்டதக்கு ்சலலும்

நடை்பாடதப ்பயணிகள்

்பள்ளி்ச சறிறுமிகள் என

்பைடரயும் மகிழ்விக்கும் ஊஞசலில ....

்தளி்ாய்த் ்தரிகிறைது....

யாருக்கும் ்தரியாமல 

எப்்பாதும் ஆனந்தமாய்

அமரந்த்படி ஆடிக்்காண்டிருக்கிறைது....

தன்னைமறறை மனித்நயம் !

 - கா.ந.கல்யாணசுநதரம

கண் சகட்்டபபபின் 
சூரனிய ந்ஸகாரம!

அழகிலடை ்யன  

இரு ்ருைஙகள் தட்டிக்கழித்தான்!

்படிபபு குடறை்யன்று

சறிை ்ருைஙகள் ஓடின!

டக நிடறைய சம்்பளம்

்ாஙக்்ண்டு்மன

இன்னும் ்பை ்ருைஙகள்

கைத்தினான்!

இப்்பா்தலைாம் யாரும்

்ரன் ்தடி  

அ்ன் வீட்டுக்கு ்ரு்திலடை!

 

காமன் மட்டும்

தினம் த்றைாது

்ந்து்விடுகிறைான்!

்்ட்கங்கட்ை காமத்துக்கு

்நரம் காைமும் ்தரி்திலடை!

்யது முப்பத்தி்யழு ஆகி

தடையும் ்ழுக்டகயாகி்விட்ைது!

இப்்பாடதய அ்ன் ்தட்்யலைாம்

மணம் புரிய ஒரு ்்பண் மட்டு்ம!

                               

 - னஜசு ஞா்ராஜ, 
    ்�ரமனி

செல்வத்ததின் பயன் ஈதல்
 
்சல்ப ்பயனும் 
     சறிறைபபும்   எது்்ன்றைால 
இலைானுக்கு ஈதல; 
     இடத்யன்றும் - நலைான் 
மறை்ாதான்... அலைான்
     மடையளவு ்காண்டும் 
்பவிறைரக்கு உத்ான் 
     ்பவிடித்து 
 
 - சதன்றல்கவபி

ேி்லவும் வபான் ம்லரும் 

நிைவும் ்ான் மைரும் துளிரும் 

முகிலும் ்மகமும் களிறும் ்பவிளிறும் 

்காண்டை பூக்களும் ் காட்டும் ் தனீக்களும்

இயறடகயவின் ்காடையவில ்ாழ்்ாம் 

இனிதாய் ..!

ெ. இராஜகு்ார்
திருப்பத்தூர
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 ்தஞழச ்தமபிழ் மனறம் ்தனது 
3வது ஆணடு வபிைபாழவ க்்ந்த 17 
ஏபரல்  2022 அனறு  வலஙழகமபான 
ரு க் ம ண பி  ்த பி ரு ம ண  ம ண ் ் த ்த பி ல் 
நகபாண்பாடியது. வபிைபாவபிற்குத  ்தஞழசத 
்தமபிழ் மனறத ்தழலவர ்தபிரு ்பாலு 
யகபாவபி்ந்தரபாஜன அவரகள ்தழலழம 
்தபாஙகபினபார. வபிைபாவபிற்கு வ்ந்தவரகழ்ள 
்தஞழச ்தமபிழ் மனறத்தபின  நசயலபா்ளர 
இரபாம யவல்முருகன வரயவற்க, துழணத 
்தழலவர ய்தவெபா்தன நசல்வரத்தபினம் 
்தமபிழ்த்தபாய வபாழ்தது ்பாடினபார. ஆண்பாங 
யகபாயபில் சு்ந்தரரபாஜன குழுவபினபாபின 
்தமபிழ் இழச ்பா்ல்களு்ன ெபிகழ்வு 
து வ ங க பி ய து .  இ ்த ழ ன த  ந ்த பா ் ர ்ந து 
கவபிஞரகள ஏரவபாடி ரபா்தபாகபிருஷணன, 
இ்ளவல் ேபாபிேரன, ெபிழறம்தபி ெீலயமகம், 
சரஸவ்தபி ்பாஸகரன, நசல்வ மீனபாடசபி 
சு்ந்தரம், சபி புணணபியபா, நசம்மஙகுடி 
துழரயரசன, கவபிக்யகபா துழர வச்ந்தரபாசன 
ஆகபியயபாருக்குக் கவபிஞர கம்்்தபாசன வபிருது 

வைஙகப்ட்து. ெபிலபா முற்றக் கவபிக்குழும 
ெபிறுவனர முததுபய்டழ் மபாறன, ்தமபிழ் 
்ட்ழறயபின ெபிறுவனர யசக்கபிைபார 
அப்பாசபாமபி மற்றும் ் பிரபானஸ ்தமபிழ்நெஞசம் 
அ ம பி ன  ஆ க பி ய ய பா ரு க் கு  வ பா ழ் ெ பா ள 
சபா்தழனயபா்ளர  வபிருது வைஙகப்ட்து. 
அ்தழனத ந்தபா்ர்நது துழர வச்ந்தரபாசன 
அவரகள ்தழலழமயபில் ் பார்தபி்தபாசன சபிறபபு 
கவபியரஙகம் ெழ்ந்ற்றது கவபியரஙகபில் 
கவபிஞரகள ்பாலு யகபாவபி்ந்தரபாஜன,நசல்வ 
மீனபாடசபிசு்ந்தரம், நசல்வபா ஆறுமுகம்,  
இ ழ ்ள ய ்தீ ் ன ,   வ பா .  ச ண மு க ம் ,  சு ் 
முருகபான்ந்தம் ்தபிழரப்் இயக்குனர 
சபிவப்பிரகபாசம், குஞசபி்த சுகுமபார, நச்ந்தபில் 
சுயலபா,  மற்றும் இரபாம யவல்முருகன 
ஆகபியயபார கவபிழ்த வபாசபித்தனர.

 ்ரணபிசு்யசகபாபின ்ள்ளபிநயழுச்சபிக் 
கவபிழ்தகள,  யகபா .ச பிவப் பிரகபாசபா பின 
வபானதழ்தப ய்பால, ந்பானமணபி்தபாசன 
அவரக்ளபின ந்பானமணபி்தபாசன கவபிழ்தகள 
மற்றும் என கழரக்கு வ்ந்த கயல்கள ஆகபிய 
நூல்களும் கவபிஞர நசல்வபா ஆறுமுகத்தபின
ந ் பா ன  ச பா ய  ம ர ங க ள ,  ெ பா கூ ர 
்பிச்ழசயபின ்பிறபபும் சபிறபபும், ந்தனறல் 
க வ பி ய பி ன  ம பா ர க ை பி க் க பி று க் க ல் க ள , 
மபா.்பாலசு்ந்தரத்தபின  முத்தமபிட்  யவரகள, 
க வ பி ச் ச பி க ர ம்  அ மு ்த ன  அ வ ர க ்ள பி ன 
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ந்பானனுத்தபாயபி இரபாம யவல்முருகனபின 
சமகபாலக்கவபிஞரகள ஆகபிய நூல்கள 
நவ்ளபியபி்ப்ட்ன. 

 ்பிற்்கலில் ்தவபிலிழசக்கச்யசபாபி 
ெபாடடிய ெபிகழ்வுக்குப ்பிறகு ெபிழறம்தபி 
ெீலயமகம் அவரகள ்தழலழமயபில் மக்ளபிர 
கவபியரஙகம் ெழ்ந்ற்றது. கவபிஞரகள 
மபால்தபி ்தபிரு,  ரபாணபிலடசுமபி, மு இரபா நஜய்ந்தபி, 
ரசபியபா ய்கம், ்பாணடிச்நசல்வபி, வபிஜபி 
கல்யபாணபி ,மற்றும் ந்தனறல்கவபி ஆகபியயபார 
கவபிழ்த வபாசபித்தனர.

 வபிைபாவபில் ்தபிருச்சபி ்தமபிழ் வ்ளரச்சபித துழற 
துழண இயக்குெர ்தபிரு கபா ந்பா ரபாயச்ந்தபிரன 
மதுழர ்தபியபாகரபாசபா கல்லூபாபி ்தமபிழ்ததுழறப 
ய்ரபாசபிபாபியர  முழனவர கபா்ந்தபிதுழர ஆகபியயபார 
சபிறபபுழர யபாற்றபினர. ்தமபிழ்ப்ணபிச் 
நசம்மல் வபிருது, யசழவச்நசம்மல் வபிருது 
சமூகக்கபாவலர வபிருது என 70 ய்ருக்கு 
வபிருதுகள வைஙகப்ட்ன. வபிைபாவபில் 
ந்ருஙகவபிஞர  அனபு வல்லி ்தஙகயவலர, 
முழனவர ந  ்நசயச்ச்ந்தபிரன, இழ்ளய்தீ் ன, 
ந்தன்ழர சுபரமணபியன, வபா சணமுகம் 
ந்தன்ழர ்பாஸகர, ்தபிருபுவயனசுவரன 
உள்ளபிட  ் கவபிஞரகள கல்நது நகபாண்னர. 
வலஙழக ெகரத்தழலவர ்தபிரு சபிவயெசன 
அரசு வைக்கறபிஞர ரபாஜரபாஜயசபாைன, 

யரபாட்பாபி சஙகத ்தழலவர சபிவக்குமபார 
வீரபாச்சபாமபி ,  மருததுவரகள கவபிெ பிலபா 
யமபாகன, நவஙகய்சன சம்்த, சபி ெபாகரபாஜன 
யகபாவபி்ந்தரபாஜ், முழனவர நஜய இ்ளஙயகபா, 
்தஞழசத ்தரணபியன உள்ளபிடய்பார கல்நது 
நகபாணடு சபிறப்பித்தனர.

 ்தஞழச மற்றும் மதுழர மீனபாடசபி 
மபிசன மருததுவமழன வலஙழக யரபாட்பாபி 
சஙகம் இழண்நது மருததுவ முகபாம் 
மற்றும் ரத்த்தபானமுகபாம் ெ்த்தபின. 
யலபாடய் இ்ந்தபியபா ெபிறுவனம் வ்ந்தபிரு்ந்த 
அழனவருக்கும் சபாக்யகபா ழ் எனும் 
இனபிபபு வைஙகபினர. கவபிச்சபிகரம் முதது 
வபிஜயன ெபிகழ்ழவத ந்தபாகுதது வைஙக 
ய்தவெபா்தன ெனறபியுழர ெல்க வபிைபா 
இனபிய்த ெபிழறவுற்றது.                            n
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்ா்னழுதுங காறறைறின் ்ளமடழயால மண்பூக்கும் 
்த்னடுக்குந் தும்்பவி திகட்ைத் திடளத்து்விடும் 
நா்னழுதுங ்காலகிறுக்கும் நாரண ்னயன்்றைா 
ஊ்னழுது முள்ள முணரந்து. 
 
  ~ கண்ணன் ்கா்பாைன் 
.  
ஆை மரம்்்பாை ஆன்றை ்்பரி்யாரகள் 
சீை முடைத்து்ச சறிறைபபுறறுக் - ்காைமதில 
்ானளா் ஓஙகி்யார ட்யத்தில சூழந்திருக்க 
நாணலிைம் தந்திட்ைார நம்பு . 
 
  ~ க்விஞர அ முத்துசாமி தாரமஙகைம் 
.  
சறித்்தறும்்பவிங ்காண்ணு ்சழிப்பான பூமியவித்ச 
சுத்தி்ரப ்பாத்தது்்பால சுந்தரனும் - முத்தமிழில 
முந்திக் கத்சாலை முன்்ந்்த னாடசயவி்ை! 
மந்தபுத்தி ்கட்்ைன் மனிபபு! 
 
  ~ சுந்தர ராசன்
 
கானடை நீ்ரன்று டகமுக்கும் ்்பருண்்ைா? 
்ானடை முட்ை ்ருகிறைது! - ்தனடை 
சறிந்தாத் துளிரக்கும் ்தன்றை்ைனாத் தூறு்மன் 
சறிந்டதத் துளித்விரபபீர ்தரந்து! 
 
  ~ சு்ர�மீ 
.  





    |49

வ
ெ

ண
்

பாப்
 ்

ய
ண

ம்
 6

நறறைமிழ நன்்றைாஙகும் நலைறைறி்ர ்ாழ்்ாஙகும் 
்்பாறறைமிழ ்ாழினப பூமைரும் - முறறைறினிய 
நுட்்ப ்ழி்காலும் ்நாக்கரிய நூலநு்லும் 
திட்்ப அறைமுடரக்கும் ்தரந்து. 
 
   ~ ்படைக்களப ்பா்ைர துடர. மூரத்தி 
.  
கறறைதும் ்்பறறைதும் கண்ணாகக் காத்திை்் 
்றறைாதத் தீந்தமிடழ ்ாழத்தி்ய - ்பறறைறிை்் 
சூழும் அ்ை்ம சூழா ்தழுதி்ய 
்ாழும் தழி்ழ உயரவு 
 
  ~ திைக்தி ்பாஸகர 
.  
முந்டதய்ர தந்து்விட்ை  முத்தமிழின்  சாரத்டத 
சறிந்டதயுைன் சீரதூக்கி்ச ்சப்பவிை்் - எந்டதயுள்ளும் 
உந்துகின்றை எண்ணமடத உன்னதமாய் ்காக்கின்்றைன் 
சந்தமுள்ள எந்தமிடழ்ச சாரந்து 
 
  ~ க்விதா சீனி்ாசன் 

புை்ர கைலில  ்்பாருந்தாப ்பனிநான்; 
நைமும் க்விஞர   நாடும் ~ ்பைவும் 
்பயவிைா்ச சறிறுகிள்டள;  ்பா்வியறறைறி ்ந்்தன் 
குயவிைாகக் கூ்விக் குடழந்து...! 
 
  ~ �.க.நாகப்பன் 
.  
கா்வியத்தால ்சம்்மாழிடயக் காத்திை்் நன்முடறையவில 
்ம்விய ்ாரத்டதகளால ்மற்காண்்ைன் - நா்வினில 
்ந்து நைமாடும் ்ாணிய்ள் தன்னருளால 
சறிந்தும் தமிழின் சறிறைபபு. 
 

  ~ க. இரபாணபி இலக்குமபி
 
தமிழப்பா(ற)க் கைலி்ை தத்தளிக்கும் மீன்குஞ(சு)  
அமிழதம் கடைய்் ஆ்ல - இமியும் 
தகுதியவின்றைறி  ்ந்்தன் தகரக் குடுட்    
மிகுதி அருந்த்் ்மாண்டு 
 
  ~ ்பா்ைர ஞாை ர்வி்சசந்திரன் 
.  
்்பரியக்க மண்ைைத்டதப  ்்பச்ந்த தூசறிடயப்்பால 
்பாரியக்கம் அத்தடனயும் ்பண்ண்ந்த - தூரிடக்்பால 
ஏரியவிடனத் தூரக்க்யண்ணி ஏஙகி்ந்த ஒட்ைகம்்்பால 
்பாரியவிடனப* ்பாை்ந்்தன் ்பாரத்து! 
 
  ~ ்ச. இராசா 
.  
நாண்ைான்று காறறைறில நதி்மல சரிந்்தழுந்து 
ஆண்த்தான் முறறைறைறி்ாய்  ஆரப்பதன்ன – நாணமின்றைறிக் 
காப்பவிய ஆற்றைாழுக்டகக்  கண்டுணர்ாய் நின்றுடரத்்தன் 
மூப்பவிலைா இபபுல்ைான் முன்பு 
 
  ~ ்விசு. இம்மானு்்ல, ்்பஙகளூரு 
.  
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தமிழ்ளர கா்வியத்டதத் தண்ைமிழால ்சய்யவின் 
அமிழதாகும் என்றைறிட்ைார ஆடண -- நிமிைத்தில 
்ானளக்க எண்ணுகின்றை ்ாலகுரு்வி ்சய்டக்்பால 
நானடத்ச ்சய்்்்னா நன்று. 

  ~ சு.்வி.ைட்சுமி 
.  
்பா்வியமாம் ்பாறகைலில  ்பாஙகாய் அமு்தடுத்து 
ஓ்வியமாய் உள்ளத்தில ஒறறைறி்ய - ்ம்விடும் 
்சால்ைடுத்து ்மதினிடய்ச ்சன்றைடைய ்்ண்டுகி்றைன் 
நல்ைாரின் முன்னர ்நகிழந்து. 
 
  ~ ்ானதி சந்திர்சகரன் 
.  
்நலலின் ்பதரன்ன ்நரத்தியவிைா ்னன்றைடனயும் 
்சாலலின் புதினம் ்சய்ச்சான்னால - கலலின்நார  
காண்்பதறகு ஒப்பாகுங கண்டீர களத்்தாடு  
மாண்்பறைறியா நான்களி மண்  
 
  ~ க.சஙகர்பாண்டியன், ்டுக்பட்டி 
.  
குயவில்்பாைக்  காக்டகதாம்  கூ்முய  ைல்்பால 
்பயவிைாநான்  காப்பவியத்டதப  ்பாைல – மயவில்்பாை 
ஆடுதற்க  ்ான்்காழி  ஆடச  ்பைல்்பான்று 
்பாடுதற்க  ்ந்துள்்ளன்  ்பார ! 
 
  ~ ்பா்ைர கருமடைத்தமிழாழன் 
.  
நாடு ்பைதாண்டும் நா்ாய்கள் மத்தியவி்ை 
ஓை்மான்று கட்டி்ய ஓட்டுதைாய்ப - ்பாை்ந்்தன் 
முந்து தமிழக்கைலில மூழகி்யார தாள்்பறறைத் 
தந்து ்பயவின்றைடதத் தான்! 
 
  ~ இரா.அழகரசாமி 
.  
கருத்தாய்ப ்பைர்பாைக் டக்ந் த்படி 
சறிறுத்்த எழுதுகின்றை என்டனப - ்்பாறுத்்த 
குருத்தாய் முடளத்த  புதுபபுை் ்னன்று 
்விரித்்தறக ்்ண்டும் மனம். 
 
  ~ கு.்ைாகநாதன், மதுடர. 
.  
எடுத்த ்்பாருளதடன ஏறறை முடறையவில 
்தாடுக்க முடனந்து ்தாழு்தன் - அடுத்்த 
அடுக்கடுக்காய்்ச ்சாறகள் அழகாய் ்ழியக் 
்காடுத்தனன் கா்வியக் கூட்டு. 
 
  ~ கு. கமைசரஸ்தி 
.
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்வண்பா லபாட்டி (பய்ணம்) 7 
 

லபாட்டியின காே அளவு - ஏப்ரல் 25 முதல் லம 9 வ்ர  
 

முழு்மயாகப் படிக்கவும்  

த்ேப்பு :  ஞாபக மேதி
 

வ்ணக்கம் புேவர்கலள.....  

ஞாபக மேதி எனபது எல்லோருக்கும் இயல்பானது. அவவப்லபாது வீட்டில் 
ஏலதனும் ஒரு ்பாரு்ளத ்தா்ேதது விட்டு லதடுவது வழக்கம் தான. 
அவவாறு லதடும்லபாது எப்படி புேம்பிக் ்காண்லட லதடுவீர்கள் எனப்த 
்வண்பாவாகச் ்சால்ேலவண்டும் எனபலத லபாட்டியின விதியாகும். . . 
எந்தப் ் பாரு்ளத ் தா்ேததீர்கள் எனபது தஙகளின கற்ப்னக்கு ஏற்ேபடி அ்மததுக் 
்காள்ளோம்.... 
 
இலதா எ-கா ்வண்பா....
  
எண்ணி திருக்குறைடள  
      யான்்படிக்கும் ்நரத்தில 
நண்்பர அடழத்தடமயால  
        நான்டரக்  - கண்டு்ந்்தன்  
ஈ்ர நிமிைத்தில 
        எங்கா மறைந்துட்த்்தன்  
யா்ரனும் ்பாரத்தீரா  
       இஙகு....? 

 
அசததுஙகள் கவிஞர்கலள....
 
வழக்கம்லபால் களம் முழுவதும் கவிஞர்களின கற்ப்னக்கு. மனதில் பட்ட்த 
பட்்டனறு லபாட்டு உ்டயுஙகள் ்வண்ட்ளயில்.  எல்ோம் கற்ப்னக்லக... 
அது ந்கச்சு்வயானாலும் ஏற்றுக் ்காள்ளப்படும். உஙகள் மனம் ்சால்வ்த 
சரியான இேக்க்ணதலதாடு பகிருஙகள் லபாதும்.காேத்த கவிஞர்கள் ்கயில் 
ஒப்ப்டக்கிலோம்.....
      
தளர்வுகள் : - தனிததமிழில் தான பாடல் அ்மயலவண்டும் எனே கட்டாயம் இல்்ே.  
வாசிததால் புரியும்படி இயல்பான வார்்தகலளா, அல்ேது வட்டார வழக்குச் 
்சாற்கலளா பயனபடுததோம். த்ள தட்டாமல், பு்ணர்ச்சி இல்ோமல், பி்ழ யினறி 
எழுதினாலே சிேப்பு. 
. 

எனறும் தமிழுடன....  
தமிழ்நஞசம் அமின மற்றும் தமிழ்நஞசம் ஆசிரியர் குழு
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கார்கால வா்ம!
கவபித்ததிலகம 

சவறறசிபனபசராளனிl

இப்படிக்

கறுப்படித்துக் கிைக்கிறை்த

அப்படி்யன்ன துக்கம் 

்ானத்திறகு?

l

அவ்ள் ்்பரிய ்சாகமா?

இவ்ளவு ்்பரிய 

கண்ணீர அஞசலி ்சலுத்துகிறைது

்காட்டும் மடழயாய்... !

l

்ானம்

மின்னியும் இடித்தும் நைத்தும் 

்ாண்்டிக்டக 

யாரின்  இறுதி ஊரைத்திறகாக?

l

எந்தப ்பவிணம் ்்பானது... ?

்ானவீதியவில சறிதறைறிக்கிைக்கின்றைன

உதிரி உதிரியாக

நட்சத்திரப  பூக்கள்!

l

நிைா....

புடதந்து கிைக்கிறைது 

்மக ்மடுகளில!
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1.
யகபா்ள வடிவ ்்நது
அழனவரும் வபிழ்ளயபாடும் ்்நது
வணண வணண ்்நது
ந்பாபிய சபிறபிய ்்நது

2. 
குறும்புச் நசயயும் குடடிமலர
மைழல ய்சும் அைகுமலர
எஙகள வீடடு நசல்லமலர 
அது ெீ்தபாயன எஙகள ்பாப்பா

3. 
எஙகள வீடடு ய்தபாட்த்தபில் 
நசடிகள ்ல வ்ளருது
பூக்கள ்ல பூக்குது
கபாயும் ்ைமும் நகபாடுக்குது

பா.நதித்யா
நசனழன
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 துரகபாவும் கணணனும் ்பாசம் 
உள்ள அக்கபா ்தம்்பி. இரணடு ய்ரும் 
நரபாம்் ஆன்ந்தமபா அவஙக ய்தபாட்த்தபில 
அடிக்கடி வபிழ்ளயபாடுவபாஙக. ஒரு ெபாள 
ய்தபாட்த்தபில வபிழ்ளயபாடும்ய்பாது துரகபா 
கணணன கபிட் நசபானனபா,

 ‘‘்தம்்பி அஙக ்பாரு்பா ஒரு 
்ட்பாம்பூச்சபியும் ய்தனீயும் ஒரு பூ 
யமயல உக்கபா்நது இருக்கு வபா ய்பாய 
்பாரக்கலபாம்’’ ‘‘சபாபி அக்கபா’’ னு நசபால்லி 
நரணடு ய்ரும் ய்பானபாஙக, அஙக  ஒரு 
ஆச்சபாபியமபான வபிஷயம் ்பாரத்தபாஙக, ஒரு  
்ட்பாம்பூச்சபியும் ய்தனீயும் ஒரு மலர கபிட் 
ய்சபிடடு இரு்ந்தபாஙக.

 ‘‘யபார ் பா நசல்லம் ெீ !இதுவழரக்கும் 
ெபாஙக உனழன ்பாரத்தய்த இல்ழலயய 
நரபாம்் குடடியபா அைகபா இருக்யகனனு‘‘ 
்ட்பாம்பூச்சபியும் மலரும் அ்ந்த ய்தனபிய 
்பாரதது யகடடுச்சு.

 ‘‘வணக்கம் ! என ய்ரு ய்தனு. நகபாஞச 
ெபாழ்ளக்கு முனனபாடி ்தபான முடழ்ழய 
வபிடடு  நவ்ளபியபில வ்நய்தன சபிறகுகள 

முழ்ளதது உ்யன நவ்ளபியுலகதழ்த 
்பாரக்கணும்னு ஆழசப்டடு எஙக ரபாணபி 
கபிட் யகடடு, மற்ற ய்தனீ ெண்ரகய்ளபா் 
ெபான நவ்ளபியபில வ்நய்தன. அஙக ்பாருஙக 
மற்ற ய்தனீக்கள எல்லபாம் மகர்ந்ததழ்தயும் 
அமபிர்ததழ்தயும் யசகபாபிக்கபிறபாஙகனு’’ 
நசபானனது ய்தனு.

 ஓ!! அப்டியபா வபிஷயம் அப்டினு 
மலரும் ்ட்பாம்பூச்சபியும் யகடடுச்சு.

 ய்தனு  நசபானனது, ‘‘நவ்ளபி உலகம் 
நரபாம்் ஆ்த்தபானதுனு எஙக ரபாணபி 
நசபானனபாஙக உணழமயபா மலர அக்கபா?’’
‘‘ஆமபாண்பா நசல்லம் நவ்ளபி உலகம் 
நரபாம்் ஆ்த்தபானது. எஙக்ள மபா்தபிபாபி 
பூக்கய்ளபாடு இனயம அைபிஞசபிடடு  ய்பாகுது. 
எஙகழ்ள மபா்தபிபாபி பூக்களும் நசடிகளும் 
உ ரு வ பா க் கு வ ்த ற் கு   ய பா ர  க பா ர ண ம் 
ந்தபாபியுமபா? உஙக்ள மபா்தபிபாபி ய்தனீக்களும் 
்ட்பாம்பூச்சபிகளும் ்தபான’’.

 ்ட்பாம்பூச்சபி யகட்து ‘‘எனன 
நசபால்றீஙக மலர அக்கபா ெபாஙக ்தபான 
கபாரணமபா?’’
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 ‘‘ஆமபா ஆமபா ்டடு அக்கபா ெபானும் 
இய்த ்தபான யகளவபிப்டய்ன .ெம்ம்ள 
மபா்தபிபாபி ய்தனீக்களும் ்ட்பாம்பூச்சபிகளும் 
மலரக்ளபிலிரு்நது   அமபிர்ததழ்த  உணவபா 
எடுக்கபியறபாம், மகர்ந்ததழ்த அ்ந்த ்க்கம் 
இ்ந்த ்க்கம் ்ரவச் நசயகபியறபாம். 
புதுபபுது நசடிகளும்  ்ல மரஙகளும் 
வ்ளரவது அ்தனபால ்தபான ந்தபாபியுமபா? 
மனுஷஙகளுக்கு இத்தழன உணவுகள 
இ ரு்ந ்த பா லு ம்  ெ பா ம் ்  ந ச ய ய ற  இ ்ந ்த 
ய்தழன ்தபான நரபாம்் வபிரும்்றபாஙக 
ஏன ந்தபாபியுமபா? ய்தழன சபாப்பிட்பால் 
அவஙகளுக்கு யெபாய எ்தபிரபபு சக்்தபி 
அ்தபிகமபாகும், ய்தபாலுல பூசபிக்நகபாண்பால் 
ய்தபால் நஜபாலிக்கும்’’ நசபானனது ய்தனு.

 ்ட்பாம்பூச்சபி நசபானனது ‘‘அமுய்த 
ய்தயன ய்தயனனனு எனன சும்மபாவபா 
்பாடடு ்பாடுறபாஙக’’.

 ‘‘ய்தழன யசகபாபிக்க ய்தனீ வ்ளரப 
்வரகள ய்தன கூடழ் நகபாணடுய்பாய 
புழக எல்லபாம் அடிச்சு ய்தனீக்கழ்ள 
மயக்க ழவதது ய்தழன எல்லபாம் சுரணடி 
வபிததுடுறபாஙக, மயஙகபின சபில ய்தனீக்கள  
நசததும்  ய்பாகுது. ஏற்கனயவ இயற்ழக 
ய்ரைபிவுக்ளபால அைபிஞசு ய்பாயபிடடு 
இருக்யகபாம் இதுல இப்டி ்ணணபினபா 
எப்டி. எஙக ரபாணபி அ்தனபால நரபாம்் 
கவழல ்டுறபாஙக  நசபானனது’’ ய்தனு.

 ‘‘ஆமபாம் உணவு சஙகபிலிக்கு 
ய்தனீக்களும் ் ட்பாம்பூச்சபிகளும் எவவ்ளவு 
முக்கபியமபானது, என மனுஷஙகளுக்கு 

புபாபியயவ மபாடய்ஙகுது .இ்த ்த்தபி ய்சபி 
எனன ்பிரயயபாஜனம் எனறு நசபானனது 
மலர.

 அக்கபா .

 ‘‘இவஙக எனநனனனயமபா ய்சபிக்கபி 
றபாஙக ெம்மளுக்கு இ்ந்த வபிஷயம் எல்லபாம் 
ந்தபாபியயவ ந்தபாபியபாது;  ெம்ம்ளபால முடிஞச 
உ்தவபிழய ெபாம் அவஙகளுக்கு நசயயனும்’’ 
னு கணணன நசபானனபான.

கழ்த மற்றும் ஓவபியம்
ஸ்ரீ. ஸனரஷ்டா ஸ்ரீ

்குபபு : 3ஆம் ்குபபு ்யது: 8

்பள்ளி : ்கந்திரிய ்வித்யாையா

ஊர : ்காயம்புத்தூர
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 ‘‘சபாபி கணணபா;;; வபா ய்பாய 
ய்சலபாம்னு, துரகபா, ய்தனு கபிட்யும் 
்ட்பாம்பூச்சபி கபிட்யும் ய்ச ஆரம்்பிச்சபா 
‘‘வணக்கம் ! ெபான ்தபான துரகபா, இவன என 
்தம்்பி கணணன. ெீஙக ய்சபினது எல்லபாம் 
ெபாஙகள யகடய்பாம். ெபாஙக உஙகளுக்கு 
உ்தவபி ்ணணலபாம்னு இருக்யகபாம். ெபாஙக 
நசபால்ற மபா்தபிபாபி யகட்பா இப் ெீஙக ்டுற 
கஷ்ஙகளுக்கு ஒரு வைபி கபிழ்க்கும்.’’

 ‘‘அமுதும் மகர்ந்ததழ்தயும் மலர 
க்ளபிலிரு்நது ெீஙக யசகபாபிக்கும் ய்பாது அமு்த 
மடடும் ெீஙக உஙக உணவபா எடுததுடடு 
ய்பாஙக’’.

 ‘‘மகர்ந்ததழ்த எடுதது ்ரப் 
யவண்பாம் அப்்தபான புதுபபுது நசடி 
களும் ்ைஙகளும்  வ்ளரபாது. அ்தனபால 
ஆரபாயச்சபியபா்ளரகள அ்தற்கபான கபார 
ணதழ்த கணடு ்பிடிப்பாஙக’’.

 ‘‘ெபாஙகளும் எஙக்ளபால முடிஞச 
வபிைபிபபுணரழவ ஏற்்டுததுகபியறபாம். 
ெீஙக உஙக ரபாணபி மற்றும் எல்லபா ெண்ர 
களுக்கும்  நசபால்லுஙக»’’ முயற்சபி நசயகபி 
யறபாம்னு ் ட்பாம்பூச்ச பியும்  ய்தனீயும் 
நசபானனது.

 துரகபாவும் கணணனும் ‘‘‘அமுய்த 
ய ்த ய ண ணு ’  ஒ ரு  யூ டி யூ ப  ய ச ன ல் 
ஆரம்்பிச்சபாஙக அதுல ய்தனீக்களும் 
்ட்பாம்பூச்சபிகளும் ்ல பூச்சபிகளும் ்டும் 
கஷ்ஙகழ்ள ்பா்ல்க்ளபாகவும் கழ்த 
க்ளபாகவும் ய்பாட்பாஙக அது மடடுமபில்லபாமல் 
இ்ந்த மகர்ந்ததழ்த யசகபாபிக்கபிறது ்த்தபியும் 
ெபிழறய வபிஷயஙகள ய்பாட்பாஙக’’ .

 புதுபபுது நசடிகளும் மரஙகளும்  
வர எணணபிக்ழக குழற்ந்தது.  அ்தனபால 
ஆரபாயச்சபியபா்ளரகள ஆரபாயச்சபி நசயது 
இ்ந்த யூடியூப யசனழல ்பாரததுடடு 
துரகபாழவயும் கணணழனயும் ்பாரக்க 
வ்ந்தபாஙக.

 ‘‘ெீஙக்தபான அமுய்த ய்தயண யசனல் 
ெ்ததுறீஙக்ளபானு  யகடடு,  யூடியூப ல 
எப்டி இப் ெ்க்கபிற வபிஷயஙகந்ளல்லபாம் 
முனகூடடியய ந்தபாபிஞச மபா்தபிபாபியய 
கழ்தக்ளபாகவும் ்பா்ல்க்ளபாகவும் ய்பாடடு 
இருக்கீஙக, நரபாம்் ஆச்சபாபியமபா இருக்கு ?’’ 
எனறு ஆரபாயச்சபியபா்ளரகள யகட்பாரகள.

 ‘‘ஆ ம பா ம்  ச பி ல  ெ பா ட க ளு க் கு 
முனனபாடி ஒரு ய்தனபியும் ்ட்பாம்பூச்சபியும் 
ய்சற்த யகடய்பாம் .  அவஙக ்்ற 
கஷ்ஙகழ்ளயும் யகடய்பாம் ,அவங 
களுக்கு உ்தவபி நசயய்தபான ெபாஙக  
மகர்ந்ததழ்த ்ரப் யவண்பாம்னு  
நசபால்லி நசடிகழ்ள வ்ளரக்க வபி்பாமல் 
்ணணபியனபாம்.அப்்தபான ெீஙக ஆரபாயச்சபி 
நசயவீஙக ‘‘ 

 ‘‘அவஙகழ்ள கபாப்பாற்றுவ்தற்கு 
ஏ்தபாவது வைபி நசயவீஙக அ்தனபால்தபான 
இ ப ் டி  ந ச ஞ ய ச பா ம் ’ ’ னு  து ர க பா வு ம் 
கணணனும் ்்தபில் நசபானனபாஙக.

 ஆரபாயச்சபியபா்ளரகள நசபானனபாஙக 
‘‘சபாபி இனபியமல்  ய்தனீக்கள இல்லபா்த ய்தன 
கூடடில் இரு்நது ்தபான ய்தன எடுப்பாஙக 
அரசு ெபிச்சயமபா ஆழணயபி் ய்பாறபாஙக. 
ச்நய்தபாஷமபா! இபய்பா ெீஙக எஙகளுக்கு ஒரு 
உ்தவபி நசயயணும் அ்ந்த ய்தனபி கபிட்யும் 
்ட்பாம்பூச்சபி கபிட்யும் மகர்ந்ததழ்த ்ரப் 
யவண்பாம் நசபானனீஙக இல்ழலயபா, 
அ வ ங க க பி ட ்  ்த பி ரு ம் ் பி  ம க ர ்ந ்த த ழ ்த 
்ரப் நசபால்றீஙக்ளபா?’’

 ‘‘சபாபி ெபாஙக நசபால்யறபாம், நரபாம்் 
ெனறபி’’னு. துரகபாவும் கணணனும் நரபாம்் 
ச்நய்தபாஷப ்ட்பாஙக. வைக்கம்ய்பால 
ய்தனீக்களும் ்ட்பாம்பூச்சபிகளும் அவஙக 
யவழலழய ்ணண ஆரம்்பிச்சுட்பாஙக. n
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மின்னும் மின்மினி

மின்மினி்ய மின்மினி்ய
அழகான மின்மினி்ய
அருடமயான மின்மினி்ய
்்ளி்சசம் ்காடுக்கும் மின்மினி்ய.. 

எஙகள் வீட்டுத் ்தாட்ைத்தி்ை
இர்வில உன்டன ்பாரத்்த்ன
உந்தன் அழடக கண்டுநானும்
மிகவும் மகிழ்சசறி ்காண்்ை்ன.. 

சன்னல ்ழி்ய எப்்பாழுதும்
உன்டனக் கண்டு ரசறிப்்ப்ன
உன்னுடைய ்ருடகக்காக 
காத்து நானும் இருப்்ப்ன.. 

ெசி. கவுதம பாலாஜனி, 
்யது : 8

மூன்றைாம் ்குபபு, 
திருபபூர..

தண்ணீர் துளனிகள

்ானில குளிரந்தத் தண்ணீர துளிகள்
்மகஙகளாய் மாறைறின
கூடிய கரு்மகஙகள் ஒன்று ்சரந்து
மடழடயப ்்பாழிந்தன

மண்ணில ்விழுந்த மடழத் துளிகள்
்தரு்வில ஓடின
்தரு்வில ஓடிய ்ாய்க்கால எலைாம்
ஆறுகளாய் இடணந்தன

்டளந்து ்நளிந்து ஓடிய ஆறுகள்
கைலுைன் கைந்தன
்பவிறைந்த இைத்தில இடணந்த மகிழ்வில 
அடைகளாய் ்விடளயாடின

்பகல ்்டளயவில கைலின் ்ம்ை
சூரியன் ்ந்தது
சூரியடனப ்பாரத்தத் தண்ணீர 
துளிகள்
நீரா்வியாக மாறைறின.

காறறைறில ்மலை உயரந்த நீரா்விகள்
்ானத்டதத் ்தாட்ைன
்ானில குளிரந்தத் தண்ணீர துளிகள்
்மகஙகளாய் மாறைறின

அன்புசசெல்வபி சுபபுராஜூ
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ஒரு க்ற்கழரயபில் ெபிழறய மணல் 
இரு்ந்தது. அவஙகல்லபாம் ஒரு ெபாள 
ய்சபிக்கபிட்பாஙக.

சபினனக் குை்நழ்தகள எல்லபாம் 
யகபாடழ் கடடுகபிற்தபால ெமக்கு நரபாம்் 
வலிக்குது, அது மடடும் இல்ல, இ்ந்த 
க்ல் அழல யவற வ்நது ெம்ம யமல 
வலிக்கபிற மபா்தபிபாபி வபிழு்நது ெம்ழம 
இழுததுடடு ய்பாயபிடுது. இதுக்கு ஒயர 
வைபி இ்ந்த க்லில் சபாக்கழ்ழய கலக்க 
வச்சபிடய்பாம்னபா  குை்நழ்தகள வ்நது 
வபிழ்ளயபா் மபாட்பாஙக அப்டினு ்தபிட்ம் 
ய்பாட்பாஙக. 

இழ்த யகட் க்ல், ெண்ரகய்ள! ெீஙக ய்சுவழ்த யகடய்ன. ெபான சபாக்கழ்யபாக 
மபாறபினபா உயபிபாபினஙகள எல்லபாம் எப்டி வபாழும். அதுமடடும் இல்லபாம ெீயும் 
அழுக்கபாயபிடுவனனு நசபால்லுச்சபி.

அப்்தபான மணலும் ்தன ்தபழ் உணரததுச்சபி, அவஙக ்தபிட்தழ்த ழகவபிடடு்பாஙக.

மு..க.ஏஞசல்
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1. 
காறறு வீசும் கைறகடர
்பவுரணமி நிைவு
குட்டி நண்டுகள்
்பவிடித்து ்விடளயாடி்னன்

2. 
்தாட்டி மீன்கடளகாட்டி 
சடமத்த மீன்கடள
குழந்டதக்கு
ஊட்டி்விடும் தாய்

3. 
கண்்ணதி்ர
கடத ்்பசறிய அப்பா
அடை்்பசறியவில
கா்ணாளியாக

4. 
தா்வி ஓடும்
குரஙகுகள்
குதூகைத்துைன் 
குழந்டதகள்

5.
மகாரா�ா்ாய் அப்பா
மகாராணியாய் அம்மா
இள்ரசறிகளாய் நாஙகள்
அன்்பான குடும்்பம் 

தா.உ.பூர்வபி
ஐந்தாம் ்குபபு 

பூம்புகார
மயவிைாடுதுடறை மா்ட்ைம்

1. 
கபாற்று வீசும் க்ற்கழர
ஓயசபான கபாற்ழற சுவபாசபிபய்பாம் 
உ்ற்்யபிற்சபி நசய்தபால்
யெபாயபினறபி வபாைலபாம் 

2. 
கபாற்று வீசும் க்ற்கழரயபில்
கபால் ெழனபய்பாம் 
கபி்ளபிஞசல்கள யசகபாபிதது
மகபிழ்வு்ன ்தபிரும்புயவபாம்

3. 
கபாற்று வீசும் க்ற்கழர
புழகப்்ம் எடுதய்தபாம் 
புழகப்்ம் எடுதது
சமூக ஊ்கஙக்ளபில் ்்தபியவற்றம் 

4. 
புத்தகபழ்ழய 
தூக்க முடியபாமல்
தூக்கபி சுமக்கபியறபாம் 
்டிப்றபிழவ ந்ற்றபி்

5. 
முகக்கவசஙக்ளபால்
முகஙகழ்ள மழறக்கபியறபாம் 
்பாதுகபாப்பாய இருக்கபியறபாம்
எனற ெம்்பிக்ழகயபில்

தா.உ.ஜான்வீ
எட்பாம் வகுபபு
பூம்புகபார
மயபிலபாடுதுழற மபாவட்ம்
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னப்ா
 ்்பனா...எண்ணஙகடள எழுத ட்க்கும் திறைவு்கால

கரஙகளுக்கு கண்ணியமளிக்கும் ்்பனா

்்பனா..நீ எண்ணஙகடள அழகாக்குகிறைாய்

்்பனா.. உன்னுடைய அடி- சாதடனகளின் ்படி

்்பனா்வின் முடன-சாதடன கடண

டமத்துளி-சாதடன ்ானத்தின் மடழத்துளி

திறைடன ்்ளிக்காட்ை உதவும்  உயவிரிலைா உத்தமன்

மூடளயவிலிருந்து ்ரப்படும் ்சாறகடள சீரப்படுத்தி

்சாறகளுக்கு ்்பருடம ்சரக்கும் ்்பனா

காகம
கடரந்து அடழக்கும் காகம்

அதன் உடழப்பான புத்தகத்தின்  அறபுத ்பாகம்

இதன் ்பகிரந்து ்காள்ளும்

 குணத்தின் மீது நமக்கு ்மாகம்

்்பதம் ்பாரா காகம்

ஒ்ர்யாரு குரடை ்காடுத்தது காகம்

அதன் உறைவுகள் ்ந்தது ்்கம்

இதுதான் காக்டகக்கான ்பைம்

காகம் காகம்

கடரந்து அடழக்கும் காகம்

்.குென்
நான்காம் ்குபபு

்சன்டன
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்்ளிநாட்டிறகு ்சன்்றைன் 

எனப ்்பருடம ்பைா்த ! 

தமிழநாட்டில ்பவிறைந்்தன் 

எனப ்்பருடம ்படு!

்தன் ்்பால 

இனிக்கும் தமிழ

அந்த நறுந்்தன்

இவவுைகத்திறகு ்மல!

*உண்் மருந்தாம்

அஞசடறைப ்்பட்டி

ஆ்ராக்கியம் காக்கும்

மாண்புடை ்்பட்டி!

*்ானத்திறகு ்னபபு

்பறைக்கும் ்பறைட்கள்

்னத்திறகு ்னபபு

நிடறைய மரஙகள்!

பபி. பர்வதவர்்ன்
ஓசூர

கவபிவத

இதில நைனமாடும் க்விஞனின் ்ாரத்டதகள்

உைகத்டத்ச சுறறைறிக்காட்டு்ான் ஒரு க்விடதயவில

அடுத்து ்படிக்கைாமா? என்றை 

சறிந்தடனடய தூண்டும் க்விடத

முத்தமிடழ முத்தமிடு்தறகான உதைாக க்விடத

எனது முதல க்விடத்ய – “க்விடத”

முதலும் நீ... முடிவும் நீ...

சபண்

்்பண்கள் -ஆண்களின் கண்கள்

நாட்டின் தூண்கள்

இ்ரகள் இலடை்யன்றைால நாம் ்்றும் தூள்கள்

நமக்காக மடறைப்பாரகள் ஆயவிரம் க்டைகள்

அன்டனயவின் முத்தஙகள்-்காடுக்கும் 

எனக்கு ்காடி நம்்பவிக்டககள்

என்னுடைய அழுடககள்-

அடத ்பாரத்தவுைன் அன்டனக்கு இலடை சறிரிபபுகள்

்.லவன்

நான்காம் ்குபபு

்சன்டன
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 நெருக்க கடடுற மல்லிழக பூவுக்கு 
மவுசு நகபாஞசம் அ்தபிகம்்தபான. அழவகள 
நமபாட்வபிழ்்நது மலரகபினற யெரம் நகபாஞசம் 
மவுசு குழறவு்தபான. அ்ந்த மணப்பாழற 
ய்ரு்நது ெபிழலயத்தபின நவ்ளபியபில் இருக்கும் 
பூக்கழ்யபில் இரு்நது மலர்ந்த ்தருவபாயபில் 
இருக்கும் மல்லிழகபபூக்களய்ரு்நது ெபிழல 
யததுக்குள இருக்கும் அழ்க்கம்மபாள 
சபில்வரத்தடடுக்கு இ்ம் மபாறும். 

 இப்டி ஒவநவபாரு ெபாள மபாழல 
ம பா று ம்  பூ க் க ழ ்ள  ம று ெ பா ள  க பா ழ ல 
வ ழ ர  ழ வ த து  வ பி ற் ் ழ ன  ந ச ய வ ய ்த 
அழ்க்கம்மபா்ளபின ெபிர்ந்தர யவழல.அ்ந்த 
மல்லிழக பூக்கள ய்ரு்நது ெ பிழலயத 
்தபிற்குள வரும்வழர நமபாலம் நூறுக்கும் 
அம்்துக்கும் வபிற்்ழனயபாகும்.ய்ரு்நது 
ெ பிழலயத்த பிற்குள வ்ந்ததும் நமபாலம் 
மு ப ் து க் கு ம்  இ ரு வ து க் கு ம்  அ ழ ் க் 
கம்மபாள வபிற்்ழன நசயவபாள. அவள 
குரலுக்கு, யவண்பாம் என்வரகள கூ் 
யவணடும் எனறு ந்ற்றுக் நகபாளவபாரகள. 

 ‘‘கணணு பூ வபாஙகபிக்யக சபாமபி, 
அ ம் ம பா  பூ  வ பா ங க பி க் க ங க அ ம் ம பா ’ ’ 
எனறு கூறபி ழகயபில் அ்ளக்கும் நமபாலம் 
க த ்த பா பி க் ழ க ய பி ல்  கூ டு ்த ல பா க  வ பி ட டு 
ெறுக்கும் குணம். 

 சபாபியபாக நசபால்லமுடியபாவபிட்பாலும் 
அ ழ ் க் க ம் ம பா ்ள பி ன  வ ய து  ந ய ம் ் து 
இ ரு க் கு ம் ,  எ ன ் து  எ ன து  எ ண ண ம் . 
நகபாடுழமயபிலும் நகபாடுழம முதுழமயபில் 

்தனபிழம எனற வபாபிகழ்ள உழ்தந்தறபிய 
வ்ந்தவ்ளபாய. அழ்க்கம்மபாள இரு்ந்தபாள.

 யபாதும் உறயவ என்து அவ்ளபின 
்தபாரக ம்ந்தபிரம். அப்டி ்தபான அஙகு வரய்பாக 
இ ரு க் கு ம்  ம ன பி ்த ர க ்ள பி ் ம்  ய ் சு வ பா ள 
்ைகுவபாள. இனறு ெபான அழ்க்கம் 
மபா்ளபின மகனபாகயவபா, மருமகனபாகயவபா 
உறவபாயனன.

 ‘‘ஏம்மபா ெீஙக எ்ந்த ஊரு?’’

 ‘‘ஏன ்தம்்பி இ்ந்த ஊரு ்தபான’’

 இல்ல இ்ந்த வயசுலயும் சபினனப 
பு ள ்ள  ம பா ்த பி பா பி  ஓ டி  ஓ டி  ய ய வ பா ர ம் 
்பாக்கபிறீஙக. எல்லபாருக்கபிட்யும் அன் 
ய ் சு றீ ங க .  அ ்த பா ன   எ ங க  இ ரு ்ந து 
வபாபாீஙக எ்ந்த ஊருனு ந்தபாபிஞசுக்கலபாமுனு 
யகடய்ன.

 ‘‘அப்டியபா!’’ எனறு நசபால்லி 
சபிபாபித்த முகம். சற்றும் ்தபாம்தபிக்கபாமல்

 ‘‘எனனப்பா வயது ஆயபிருச்சு. ெபா 
எப்வும் சபினனபபுள்ள்தபான மனசு அப்டி 
்தபான நசபால்லுதுனு’’ யகபாவப ்ட்பாள. 

 ‘‘சபாபி சபாபி யகபாவ்்பா்தபிஙக, இ்ந்தபாஙக 
மூனு நமபாலம் நகபாடுஙக. இலுபபூர ்ஸ 
எப் வரும்?’’ 

 ‘ ‘ இ ன ன  ந க பா ஞ ச  ய ெ ர த து ல 

- சபரு்ாளகு்ரன்
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வ்நதுரும் ்தம்்பி’’. நசபால்லிவபிடடு ெகர்நது 
நசனறபாள அழ்க்கம்மபாள.

 ்பாக்நகடடில் எடுத்த சபிகநரடழ் 
்த்த ழவதய்தன. மு்தல் புழக என மூக்கபில் 
மு்ந்தபிக் நகபாணடுவ்ந்தது.இ்ந்த அம்மபாழவ 
்ற்றபி யவறு யபாபாபி்மபாவது யகடய்பாம் 
எனறு எணணபியய்பாது 

 ‘‘முறுக்கு யவணுமபா யண முறுக்கு’’ 
எனறு என முதுகுக்கு ்பின இரு்நது வ்ந்த 
்தம்்பியபி்ம் வபிசபாபாபிக்கத ந்தபா்ஙகபியனன. 

 ‘‘ஏ்ந்தம்்பி அ்ந்த அம்மபா இஙக 
எத்தன வருஷமபா ஏவபாரம்்பாக்குறபாஙக?’’ 
 
 ‘‘எனனபாது வருஷமபா? வருஷம்லபாம் 
க பி ழ ் ய பா து  இ ப ் ்த பா ன  ஆ ந ற ழு 
மபாசமபிருக்கும்.’’

 ‘‘ஓஓ! அதுக்கு முனன?’’

 ‘‘இஙக ்தபான ்பிச்ழச எடுததுக் 
கபிரு்நதுச்சு’’. 

 ‘‘எனன ்தம்்பி நசபால்ற?’’

 ‘‘ஆமபாயண ்பிச்ழச்தபான எடுததுச்சு. 
ஒரு ்தபிருபபு யபாயரபா ஒருத்தரு. அம்மபா 
உஙக்ள ்பாக்க எஙக அம்மபா மபா்தபிபாபி 
இருக்கபிஙக இனபியம ்பிச்ழச எடுக்கபா்தபிஙக 
இ்ந்தபாஙக இதுல ஐநூறு ரூ்பா இருக்கு.  
அவஙக்ள மபா்தபிபாபி நவள்ளபாபி ்லம் நகபாயய 
்லம் இல்ழலனபா யவரக்ழலனு எழ்த 
யபாவது வபாஙகபி ஏவபாரம் ்பாருஙக எனறு 
நசபால்லிடடு ய்பானபாரு! அதுல இரு்நது 
்தபான அ்ந்தம்மபா பூ வபிக்கபிது’’.

 கம்்ததுக்கு ய்பார ்ஸ கனனு 
மு ன னு  ந ்த பா பி ய பா ம  ெ பி ழ ல ய த ்த பி ற் கு ள 
வருகபிறது. ஒடடுநமபாத்த முறுக்கு வபியபா்பாபாபி 
களும் மற்ற வபியபா்பாபாபிகளும் ய்தனீக்கள 
ய்பால நமபாயததுவபிடுகபிறபாரகள. ்ஸசுக்கு 
நவ்ளபியயவபா உள்ளயவபா அழ்க்கம் 
ம பா ளு ம்  அ ்ந ்த  ய ்த னீ க் கூ ட ் த ்த பி ல் 
இருக்கலபாம்.                                          n

்்னிதன் நீ ்றவானத! 

்பசறித்த ்யவிறறைறில உடதக்க ்்ண்ைாம்

உத்விக்கரத்தில உதாசீனம் ்்ண்ைாம்

ஏடழ உயவிரில ஏளனம் ்்ண்ைாம்

 மகிடம காக்கும் மனித்ம

மனம் சாகும் நிந்தடன ்்ண்ைாம்

்பட்ைம் ்பத்வி ்பாகு்பாடு ்்ண்ைாம்

ஏறறைத்தாழட் ்பகிரந்திை ்்ண்ைாம்

உத்தமம் காக்கும் மனித்ம

கறட்ப காவும் கய்ர ்்ண்ைாம்

மமடத தீண்டும் ்்பாடத ்்ண்ைாம்

புரிந்துணர்வின்றைறிய ்பவிரிவும் ்்ண்ைாம்

மானம் காக்கும் மனித்ம

அதிகார ்மாகம் ்்ண்ைாம்

்சயலில சட்ைம் மீறை ்்ண்ைாம்

குருதி குதித்்தாை யுத்தம் ்்ண்ைாம்

கைடம காக்கும் மனித்ம

்பணப்பவித்து ்ாழ்வில ்்ண்ைாம்

்்பாதம் மறைந்த ஆண்ம் ்்ண்ைாம்

மனடத ்காள்ளும் தீடம ்்ண்ைாம்

அன்பு காக்கும் மனித்ம

மனித்ம நீ அறைறிய ்்ண்டும்

்நஞடச நிமிரத்தி மாரபு தட்டிய ்விரலும்

மண்ணுக்குள் ஓரநாள் மடியும்

மண்ணுக்குள் நீ மடறைய முன்

மனிதம் காத்து ்ாழ்்ண்டும்

அகீலா ஜவுபர்
ஏத்தாடள புத்தளம்

இைஙடக.
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எட்டுத்திக்கும் எள்ளளவு இலடை  

எலடைக்ள  

எந்தாய்்மாழியாகும்...  

 

கறறுக்்காடுத்த்ள் 

கைடமயாறறும் மட்டுமிலடை..  

துளியளவும் அதிலிருந்து 

அப்பால ்விைகுதல ஆகாது 

என்்பதடனயும்.  

 

எடுத்துடரத்தாள் 

ஏட்டுக் கல்வியுைன் . 

எடதயும் ஏந்தி்விடுதைாகாது

எ்ரிைமும் என்்றை..  

 

்றைட்டியவிலடை உண்்பது..  

முப்்பாகம் ்விடளந்த 

முத்து்சசம்்பா ்நலைரிசறி...  

்தாண்டி தூர எறைறிதைாகும்..  

ஊடு்பயவிர ்பாரத்தீனிய 

குறுஞ்சடிடய..  

 

்நய்த நூலிலடை 

அம்டம அணிந்திருப்பது .. 

ஆணி்காண்டு எழுதிய 

அறபுத நூைலை்ா 

்்பறறை்ளின் புைட்்ய..  

 

்தாட்டுப்பாரத்தால 

தாைாட்டும் எம்தமிழன்டன 

சீண்டிப்பாரத்தால  

சம்ஹாரம் ்சய்திடு்ாள்..

 - வபிஜனிகல்யாணனி

அெ்ெ்் தவனிர்

வீரன்... நீ... உவ்டவதா...

வீர்ம நீ உடை்தா.. துயர ்தாைர்தா...

நதி தீரமாய் நீ நீண்டிடு... அடை தாஙகிடு..

்மதினி இனி ்வியந்திடும்.. உடனப புகழந்திடும்...

ஏதினி ஒரு எலடை்ய என நீ கூ்விடு....

்்பண்மணி நீ தினமு்ம பூத்திடும் பூக்காடு..

கண்ணியம் அடதப ்்பணிை 

்தட்தான் ஒரு முக்காடு...

கண்களால உடனப ்பருகிை நீயவிலடை 

ஒரு ்பலியாடு...

மண்ணகம் இனி ்விழித்திை நீ  ்்பாராடு...

மாதி்ள் மனம் ்மன்டமதான்..  

்பால ்்ண்டமதான்...

சூதுகள் நைந்திைப ்்பறும் ்ன்டமதான்...

இது உண்டமதான்...

தீதுகள் ்்பாறுத்திைாப ்்பண்டமதான் ...     

என்றும் ்மன்டமதான்...

்சாதியாய் ஒளிர தன்டமதான்.....

தரும் நன்டமதான்...

்பைகாைமாய்ப புடர்யாடியப ்பை 

மைடமகள் ஒழிய ்்ண்டும்...

நிைாக்காைமாய்ப புதுடமப ்்பண்ண்ள் 

இஙகு ்பவிறைக்க ்்ண்டும்...

உைக்மடையவில ்்பண் ்பாத்திரம் 

்்பயர நிடைக்க ்்ண்டும்...

்விழாக்்காை்ம மனம் மகிழந்திை 

தினம் நிகழ ்்ண்டும்...

உடனத் தடுப்பதால தினம் 

்டதப்பதால நீ ஓயா்த...

்விடன ்விடதப்பதால சறிைர 

குடரப்பதால நீ தயஙகா்த...

மடன ஆள்்ப்ள்

புக்ழாஙகிடும் நீ கைஙகா்த....

கடணயாழியும் இனி கைஙகடர 

்விளக்காகிடும் மறை்ா்த.....

 - ்க்சகாவ்யூராள
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வீடு,்்டை என இரட்டை்சச்ாரி ்சய்யும் 

அ்ள் ்்பான்றை ்்பண்களுக்கு

்பகலுறைக்கம் என்்பது குதிடரக் ்காம்பு!

அ்ளுறைக்கம் 

எப்்பாது ்்ண்டுமானாலும் கடையைாம்!

அ்டளக் கைன்காரியாக்் 

ஆக்கு்்ன் என்று கஙகணம் 

கட்டிக்்காண்டுள்ள

ஏ்தா ஒரு தனியார ்ஙகி, 

்பை இைட்சம்

கைன் தரு்தாக ஆடச காட்ை

அ்டள அடை்்பசறியவில அடழக்கைாம்.

அ்டளக் ்காஞசம் உறைஙக ்விடுஙகள்!

அ்டள முழு்தும் மறைந்து ்விட்ை

உறைவுகள் திடீ்ரன்று 

அ்ள்்மல ்பாசமுறறு

அடை்்பசறியவில அடழத்து 

நைம் ்விசாரிக்கைாம்!

அ்டளக் ்காஞசம் உறைஙக்விடுஙகள்!

்பணியவிைத் தடைடம்யா, 

உைன் ்பணிபுரி்்ா்ரா 

அ்டள அடழக்கைாம்!

அ்டளக் ்காஞசம் உறைஙக்விடுஙகள்!

இன்று ்விடுப்பவிலிருக்கும் கண்ர

குழந்டதகள் ்பயவிறசறி ்குபபுக்கு்ச

்சன்றுள்ளதால கிடைத்த தனிடமயவில

தன் ்தட்டய நிடறை்்றறை 

அ்டள எழுப்பைாம்!

அ்டளக் ்காஞசம் உறைஙக ்விடுஙகள்!

இந்தக் குறுகிய உறைக்கம் முடிந்ததும்

அ்டள ்ர்்றகக் காத்திருக்கின்றைன

குளியைடறையவில அழுக்குத் துணிகளும்

சடமயைடறையவில 

துைக்கப்பைாத ்பாத்திரஙகளும்!

அ்டளக் ்காஞசம் உறைஙக ்விடுஙகள்!

"உனக்கு அழகுக் கண்ணுடி"

என்று அ்ளது இறைந்து ்்பான 

அம்மா்ாலும் ்பவிறைராலும் 

புகழப்பட்ை ்விழிகள்

இன்று மன அழுத்தத்தாலும் 

உறைக்கமின்டமயாலும்

கரு்டளயம் சூழந்து 

காட்சறியளிக்கின்றைன!

்காடையவில கிடைக்கும் 

இந்த 25 நாட்கள் மட்டு்ம

அ்ளுக்கு ஓய்வு

்பவிறைகு....

்பாைக்குறைறிபபு எழுதியும், 

்விடைத்தாள்கள் திருத்தியும் 

்சாரந்து  ்்பான ்விரலகள்

அடை்்பசறி ்தாடுதிடரடயக் கூை

அலுப்்பாடுதான் ்தாடும்!

இன்று

சறின்னக்குயவில சறித்ரா ்பாடும் ்பாட்டை

்விடுமுடறையவில  

உறசாகமாகப ்பாடும் ்தாண்டை

்பள்ளி திறைந்ததும்

்தாைர ்குப்்படுத்து நீரிழக்கும்!

்தாைரந்து நின்று ்குப்்படுப்பதால

காலகள் து்ண்டு அமரும்்படி ்கஞசும்!

அதனாலதான்....

அ்டளக் ்காஞசம் உறைஙக்விடுஙகள்!
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 ஈ .யவ.ரபாமசபாம பி  ஒரு அறக் 
க ட ் ழ ்ள  ழ வ த ்த பி ரு ்ந ்த பா ர .  அ ்த ன 
மூலம் ஏரபா்ளமபான நசபாததுக்கள  
யசர்நது இரு்ந்தது. ்தனனு்ன இரு்ந்த 
எவழரயும் ெம்்பாமல் அ்ந்த நசபாததுக்கள 
அவரகளுக்கு நசல்வது வபிரும்்பாமல் , 
்தனக்கு ஒருவழர நசபா்ந்தமபாக்கபி அவருக்கு 
அ்ந்த அறக்கட்ழ்ளழய ்தர ெபிழனத்தபார. 

அனறு ஈயவரபாவபின உ்ன இரு்ந்தவரகள 
அணணபாதுழர,  சம்்த,  அன்ைகன, 
கருணெபி்தபி ்தபான. ஈயவரபாவபிற்கு ்பின 
அ்ந்த ந்பாறுபபு அணணபாவபிற்கு ்தபான 
நசனறபிருக்க யவணடும் . அழ்த ஈயவரபா 
வபிரும்்வபில்ழல.

 ஈயவரபா மணபியம்ழமழய ்தபிருமணம் 

ராஜ்ருதனவல் சகாடிக்கமுண்்டார்
quora
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சபேியபார் ததிவரபப்டத்ததில் நடிகர் ெத்யராஜ நடிவக குஷபு  
சபரனியார் ்றறும ்ணனியமவ்யாக.
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நசயய வபிரும்்பியழ்த ்லரும் எ்தபிரத்தனர. 
ஆயபினும் அவர முடிவபில் ் பினவபாஙகவபில்ழல 
. 72 வய்தபில் இரண்பாவது ்தபிருமணதழ்த 
நசய்தபார. அது அவரது வபிருப்ம். அவர 
இ்ந்தபியபாவபின எ்ந்த கலபாச்சபாரதழ்தயும் 
்ண்பாடழ்யும் வபிரும்்வபில்ழல .

 ஈயவரபாவபின ்தபிருமணத்தபால் ப்ிற்ந்தது 
்தபான ்தபிமுக. அணணபா, அன்ைகன, 
கருணபாெபி்தபி எல்லபாம் ஈயவரபாவபின மீது 
யகபாவப்டடு ்தபிகவபிலிரு்நது நவ்ளபியயறபி 
்தபிமுகழவ ந்தபா்ஙகபினபாரகள. ந்தபா்ஙகபியது 
மடடுமபினறபி ்தபினசபாபி ஈயவரபாழவ வபிமரசபிதது 
எழு்தபினர. ந்தபா்ரச்சபியபாக ஈயவரபாழவ 
எ்தபிரத்த்தபால் ்தபிமுக அசுர யவகத்தபில் வ்ளர்நது 
நகபாணய் இரு்ந்தது. ஈயவரபா அணணபாழவ 
குள்ள உருவம் எனறு உருவக்யகலி நசய்தபி 
எழு்தபினபார. ்தபிமுகவபினயரபா சபாபி யவண்பாம் 
வபிடுஙகள . ஈயவரபாழவ எ்தபிரதது கடசபி 
ஆரம் ப்ிதது வபிடடு இனறு ஈயவரபாழவ ழவதது 
்தமபிழ் வரலபாற்ழற மழறதது ்தபிரபாவபி ரகழ்ள 
ஆடசபி நசயய ழவக்கபினறனர.

 இது ்தபான ்தபாத்தபா கபாலதது ்தபிமுக . 
இப்டி ்தபான அக்கபாலத்தபில் இரு்ந்தபாரகள. 
இ ன று  ்த பி ர பா வ பி ்  இ ன ப ் பா ச த ்த பி ல் 
இழண்நது நகபாண்னர.

 ஆயபினும் எனக்கு எழும் ச பில 
யகளவபிகள.

1. ஈயவரபா மு்தபிய வய்தபில் நசபாததுக்கழ்ள 
கபாப்பாற்ற ்தபிருமணம் நசயய அவசபி 
யமபில்ழல . ்ததது எடுதது கூ் நசபாததுக் 
கழ்ள வைஙகலபாம். ப்ிபாபிடடிஷ கபாலத்தபில் 
கூ் நசடடியபாரகள அவவபி்தயம ்ததது 

ப்ிளழ்ளக்கு நசபாதழ்த நகபாடுத்தனர.

2. இ்தபில் ரபாஜபாஜபியபி்ம் ஆயலபாசழன 
யகடடிருக்கபிறபார. ் பிரபாமண எ்தபிரப்பா்ளயர 
்பிரபாமணபாபி்ம் ஆயலபாசழன யகடடு 
்தபான முடிவு நசயதுள்ளபார!. ஒரு யவழ்ள 

ப்ிரமபாணபாபி ம் ெல்ல ெபாள, ெல்ல யெரம் 
யகடடிருப்பாயரபா? இ்ந்த ்குத்தறபிவு 
்கலவன. ்பிரசபா்நத க பியஷபாபாபின 
முனயனபாடி ்தபான ரபாஜபாஜபி.

3. ந்ண வபிடு்தழல ய்சபியவர எனகபிறபார 
கய்ள! மறுமணதழ்த ஆ்தபாபித்தவர 
எனகபிறபாரகய்ள! ஈயவரபா மு்தபிய வய்தபில் 
இருக்கும் ய்பாது மணபியம்ழமழய 
மறுமணம் நசயது நகபாள்ள ஏன 
வற்புறுத்தவபில்ழல? ஏன அவயர 
அ ்ந ்த பி ம க் க பா ல த ்த பி ல்  ம று ம ண ம் 
நசயது ழவத்தபிருக்கலபாயம? ஏன 
நசயயவபில்ழல. எல்லபாம் சீமபாழன 
ய்பால் யமழ்ப ய்ச்சு ்தபான ய்பால.

4. மணபியம்ழமழய ஏய்தனும் கல்லூபாபி 
ய பில் ்டிக்க ழவத்த பிருக்கலபாம், 
ஏயனபா நசயயவபில்ழல. அவர ்தபான 
ந்ணகளுக்கு கல்வபிழய நகபாடுத்தபா 
ரபாம்? மீ்தபியுள்ள 27 மபாெபிலத்தபிலும் 
ந்ண கல்வபி அ்தபிகமபாக இருப்்தற்கு 
யபார கபாரணயமபா?

 ்தன நசபாததுக்கள மீது இவவ்ளவு 
்ற்றுக்கள ஒரு மனபி்தருக்கு ய்தழவயபில்ழல. 
இனறு யபாயரபா வீரமணபி ந்பாபியபார 
டிரஸட நசபாததுக்கழ்ள அனு்வபிக்கபிறபார. 
க்ல் ய்பால் வீடு, நசபாகுசு கபாரகள 
ழவததுள்ளபார.

 ஈ ய வ ர பா ழ வ  வ பி ்  ந ் ரு ம் 
நசபாததுக்கழ்ளக் நகபாண் ்சும்ந்பான 
முத து ர பா ம லி ங க த ய ்த வ ர  அ ழ ன த து 
நசபாததுக் கழ்ளயும் ஏழை எ்ளபிய மக்களுக்கு 
்கபிர்நது நகபாடுத்தபார. முததுரபாமலிஙக 
ய்தவழர வபி் ந்ரும் யகபாடீஸவரரக்ளபான 
புதுக்யகபாடழ் அரசர நமபாத்த ெபாடழ்யும், 
க ரு வூ ல த ழ ்த யு ம் ,  ் ன  க ண க் க பி ல் 
ெழககழ்ளயும் அரசபிற்கு அ்ளபிததுள்ளபார. 
இவரகள மடடுமல்ல ்தமபிைகத்தபின 
ஏரபா்ளமபான ஜமீ்ந்தபாரகள , ்தபிருவன்ந்தபுரம் 
மனனர, ழமசூர மேபாரபாஜபா உள்ளபிட் 
ந்ரும்்பாலபானவரகள நசபாததுக்கழ்ள 
்தபானம் அ்ளபித்தவரகள ்தபான. அவரக்ளபின 
நசபாததுக்க்ளபின இனழறய ம்தபிப்பில் 
அ்தபானபி , எலபான மபாஸழக வபி் அ்தபிகமபாக 
இருக்கும் .

n

    |67



  68|

அலைதெழும் நளினமதில்
   அழகு தமிலழக் கண்டே்ன!
புைர்கின்றப் புதுெபானில்
   ்ழகு தமிலழக் கண்டே்ன!
சிலைகளிலும் கலைகளிலும்
   சஙகத் தமிலழக் கண்டே்ன!
இலைமூடும் கனிகளி்ை
   இளலமத் தமிலழக் கண்டே்ன!

வகபாடிதழுவும் வதன்றலி்ை
   கபாதல் தமிலழக் கண்டே்ன!
வகபாடிமுல்லை ெபாசத்தில்
   கனனித் தமிலழக் கண்டே்ன!
பிடித்திழுக்கும் விழிகளி்ை
   ்ருெத் தமிலழக் கண்டே்ன!
்டிக்கின்ற பூெபாயில்
   பிளலளத் தமிலழக் கண்டே்ன!

வகபாடுக்கின்ற லககளி்ை
   கருலணத் தமிலழக் கண்டே்ன!
்டுக்கின்ற ்ஞசலனயில்
   ்பாட்டுத் தமிலழக் கண்டே்ன!
வதபாடுக்கின்ற ்களவிகளில்
   ஞபானத் தமிலழக் கண்டே்ன!
நடுக்கமிைபா வநஞசினி்ை
   வநல்லைத் தமிலழக் கண்டே்ன!

அலணக்கின்ற ்நசத்தில்
   அனலனத் தமிலழக் கண்டே்ன!
இலணபிரியபா ்நதத்தில்
   இன்த் தமிலழக் கண்டே்ன!
துலணநிற்கும் கவிலதகளில்
   தநலதத் தமிலழக் கண்டே்ன!
ெலனநவதடுத்த எனெபாழ்வில்
   உயிரபாய்த் தமிலழக் கண்டே்ன!
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மண்ணும் ்்பண்ணும் குணத்தால ஒன்று
தன்டன மதித்தால ்பசுடம்ய என்று

்விண்ணும் மண்ணும் ்சரந்து நின்று
்்பண்ணின் ்்பருடம ்சாலலும் நன்று

்்பண்ணுக்கு என்றும் ்்பாறுடம  கருப்்பாருள்
அ்ளுக்கு அது்் ்்றறைறியவின் மடறை்்பாருள்

மனதில துணிவு  ்்பண்ணுக்கு துடண்ய
்ாழ்வில ்பணிவு அ்ளுக்கு  சறிறைப்்ப

நாணம் ்்பண்ணுக்கு அழகிய ்மாழி்ய
மானம் அ்ளுக்கு உயவிரின் ்ாழ்்

்பவிறைக்கும் ்்பாது அ்ள் ்்பாக்கிச்ம
அ்ள் ்ளரும் ்பரு்ம் ்்பாறகாை்ம

்்பண்்ண க்டைகள் கண்டு கைஙகா்த
க்டைடய ்சயைால உடைக்க மறை்ா்த

சாதடனப ்்பண்கள் உைகினில ஆயவிரம்
தடைகடள உடைத்திடு உன்னால முடிந்திடும்

்்பண்்ண நீ்ய சாதடன ்படைத்திை
்ாழடகயவில நீ்ய சறிகரம் ்தாட்டிை

அடணயாத ்நருபட்ப  மனதினில ஏறறைறிடு
அழகான ்சயைால உைடக மாறறைறிடு

ொ.நாகூர் பபிசவெ
(்ாழ்வியல க்வி)
திண்டுக்கல
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சதா்டரும. 

னகளவபிகவள னகட்கலாம.

முகநூல் கவிஞர்க்ளோம் கவிஞர்கலள 
இல்்ே எனறு ஒரு முது்பருஙகவிஞர் 
்சால்கிோராலம! அப்படியா?
 இளம்பரிதி, தஞ்ச

அவரும் முகநூோல்தான பிரபேமானவ 
ராலம ்தரியுமா?

n n n
கண்ணும் கண்ணும் சந்திததால் காதல் 
வருமா?
 சந்திரா, ்சனனிம்ே

அப்படியானால் கண்மருததுவர் நி்ே 
எனனாவது ?

n n n
கும்பலகா்ணம் பில்டர் காபி லகாவில்பட்டி 
கட்ேமிட்டாய்  லவதாளததிற்கு எது 
பிடிக்கும்?
 பிோல், வடக்ர 

நிரவி புோவ, திரு்வயாறு அலசாகா 
அல்வா இ்வயும் பிடிக்கும்

n n n
முகநூல் குழும நிர்வாகிக்ள அடிக்கடி 
மாற்றுவது ஏன?
 பிச்சமுதது, இ்ளயாளூர்

வசூலில் பஙகு லகட்காமல் இருக்கததான!
n n n

எரி்பாருள் வி்ே ஏகததிற்கு அதிகமாகி 
விட்டலத!
 கஙகாதரன, சீர்காழி

அதனால் எனன எனபதுலபால் ்பட் 
லரால் பஙகுகளில் கூட்டம் கு்ேய 
வில்்ே! இருந்தாலும் மீண்டும்         மிதி 
வண்டிகள் ஊர்வேம் வர வாய்ப்புள்ளது 

n n n

திடீ்ரன தமிழ உ்ணர்வு அதிகமாகுகிேலத?
 கவிவா்ணன, ்சர்ஜி

திடீ்ரன இந்தி்யத திணிக்க எண்ணு 
கினேனலர! 

n n n

வி்ேவாசி கடு்மயாக உயர்கிேலத?
 க்ேயரசன, கா்ரக்குடி

எரி்பாருள் வி்ே ரஷய - உக்்ரன 
லபார் இ்வலய வி்ேவாசி உயர்வுக்குக் 
கார்ணம் .பாதிக்கப்படுவது எனனலவா 
அடிததட்டு மக்களும் நடுததர வர்க்க 
முந்தான.

n n n
பாரதி இப்லபாதிருந்தால்  எனன ் சய்வார்?
 காஞசனaா, ்சன்ன

முகநூல் குழுமம் ஒனறு ்தாடஙகி 
யிருப்பார்

n n n
ஒரு அ்மப்பு கவிஞர்கள் பஙலகற்புக் 
கட்ட்ணலம 1000 ரூபாய் எனகிேலத?
 அருள்்மாழி, கனனியக்குமரி

லபாட்டியாளர்க்ளக் கு்ேக்க எண்ணி 
யிருக்கோம்

n n n
கம்பனின வரிகளில் தஙக்ளக் கவர்ந்தது 
எது?
 கரு்ணாகரன, மயிோடுது்ே

கண்லடன கற்பினுக்கணி்ய…
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 இலக்கபியஙகள ்ல ்த்ளஙகழ்ளக் 
யகபாரதது மபாழலயபாகச்  சூடியுள்ளன. 
அ ்த பி ல்  அ ை க பி ய லி ன  அ ண பி க ல ன பா க 
க வ பி ழ ்த க்  க ல ழ ன ப   ய ் பா ற் ற ல பா ம் . 
குவபி்நதுக் கபி்க்கும் நசபாற்கழ்ள ஒருயசர 
யகபாரதது யெரத்தபியபாக வடிவழமக்கும் 
மபாணபு கவபிழ்தக்குபா பியது.  அ்த பிலும் 
குழறவபான நசபாற்க்ளபின ்யன்பாடடில்  
ஆைமபான கருததுக்கழ்ள எ்ளபிழமயபான 
நமபாைபி வடிவபில் ்தீரக்கமபான சுணடும் 
சபி்ந்தழனக் நகபாணடு வடிவழமக்கப்டும் 
கவபிழ்த வடிவயம ழேக்கூ வடிவம்.
 
 ழேகூ கவபிழ்த வடிவம் ஜப்பானபி 
லிரு்நது ஆகபந்ரும் கவபிஞரக்ளபால் 
்தமபிழ் இலக்கபியத்தபிற்குக் நகபாளமு்தல் 
நசயயப்டடு வ்ந்தபாலும் அ்தன எ்ளபிழம 
நசபாற்க்ளபின ்யன்பாடு குறுகபிய 
வடிவம் என்து ெம் ்தமபிைபிலக்கபியம் 
ச ங க க பா ல ம்  ந ்த பா ட டு  ்த ம க் கு ள 
நகபாணடுள்ளது.  ஒனறழர அடியபில் 
உலகத்தபின மபாணழ் ஒ்ளபிதது ெபினற 
உலகபந்பாதுமழற ய்பா்தபா்தபா...

 ழேக்கூவபின வடிவமும் ெம் 
்தமபிைபிலக்கபியத்தபிற்கு பு்தபி்தல்ல ்தமபிைருக்கும் 
ந்பாபி்தல்ல.. ்ல்லபாயபிரம் கபால சஙக 
இலக்கபியத்தபில் ்ல நசயயுடகளும் ்பாக்க 

ளும் இப்டியபான குழற்ந்த அடிகள 
நகபாண் நசறபிவு மபிகு்ந்த கருததுக்கழ்ளயும் 
சபி்ந்தழனகழ்ளயும் உளந்ளபாடுக்கபி புழனயப 
்டடுள்ளன என்து அழனவரும் அறபி்ந்தய்த.
 
      ஆ்தலபால் ழேக்கூ கவபிழ்தக்ளபின 
வடிவமும் ்ணபும் எ்ளபிழமயபாக ெம் 
கவபிழ்தப ்ழ்ப்பா்ளபிக்ளபால் ஏற்றுக் 
நகபாள்ளப்டடு இனறும் அைகபியலபாக 
அறபிவபியலபாக கவபிழ்தயபியலபாக கருத்தபிய 
லபாக சமூகவபியலபாக நெறபியபிய லபாக ெம் 
்தமபிழ்க்கவபிஞரக்ளபால் முழறப்டுத்தப 
்டடுள்ளது.
 
 ஜப்பாழனக் கபாடடிலும் ்தமபிைபில் 
ழேக்கூ கவபிழ்த ெழ் கூடு்தல் சபிறபபு. 
்தமபிைபியலயய அ்தபிகப்டியபான ழேக்கூ 
கவபிழ்தகளும் ெம் ்தமபிழ்கவபி மக்க்ளபால் 
்ழ்க்கப்டடுள்ளன. புததுணரச்சபியும் 
மறு மலரச்சபியும், கூடு்தல் வடிவபாக மீடடுரு 
வபாக்கமும் ஆகச்சபிற்ந்த ெம் கவபிஞர 
க்ளபால் ்தமது ்ழ்பபுக்ளபின வைபியய 
வைஙகப்டுகபினறன என்ய்த மபிகச் சபிறபபு.
 

நூல ம்திபபுரே
நானும் புத்தன் தான்

( ழேக்கூ கவபிழ்ததந்தபாகுபபு ) 

நூைாசறிரியர : 

கவபிஞர ரபாஜபிலபா பாபிஜ்வபான
்டக :  சறிறுகடதகள்

்பக்கஙகள் : 33 + xxii
்விடை :  280 இைஙடக

அவெபி நவ்ளபியீடு

D.P.Parameswari 
து.பா.பரமேஸ்வரி
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 ஓவபியர மற்றும் கவபிஞர அமு்த்பார்தபி, 
கவபிஞர மு.முருயகஷ, கவபிஞர கம்்ம் ரவபி 
என ழேக்கூ ரபாஜபாஙகத்தபின வபாபிழசயபில் 
இ ன று  ம ற் று ந ம பா ரு  இ ்ள வ ர ச பி ய பா க 
கவபிஞர ய்தபாைர ரபாஜபிலபா பாபிஸவபான ்தமது 
அ்ரத்தபியபான ்த்தழ்தப ்்தபிததுள்ளபார.

 ‘‘வபிரலிடுக்கபில் நவ்ளபிச்சம்’’ ழேக்கூ 
ந ்த பா கு ப ழ ் த  ந ்த பா ் ர ்ந து  ‘ ‘ ெ பா னு ம் 
புத்தன்தபான’’ எனகபிற இ்ந்தத ந்தபாகுபபு 
மற்றுநமபாரு ்தனனபிகபாபில்லபா ்ழ்பபு.
 
 ஒவநவபாரு ழேக்கூவும் கவபிஞபாபின 
நுட்ப  ்பாரழவழய வபாழ்வபியயலபாடு 

ப்ிழண்ந்தப ந்பாருழ்ளச் சும்நது ெபிற்கபிறது. 
ந்தபாகுப ப்ின முழுழமக்கும் மனபி்த வபாழ் 
வ பி ன  அ ழ ன த து  உ ண ர வு க ழ ்ள யு ம் 
வபாபிவடிவமபாகக் க்ததுகபிறது. ்தம்ழம 
்பா்தபித்த, ்தபான க்்நது வ்ந்த அழனதது 
அழசவுகழ்ளயும் அனறபா்ம் எ்தபிர 
நகபாளளும்  ஒவநவபாரு ்பா்தபிபபுகழ்ளயும் 
க ரு வ பா க  உ ள வ பா ங க பி  உ ரு வ பா க 
உருவம் ஏற்றப்டடுள்ளன கவபிஞரபால். 
அைகபியல், சமூகவபியல், ந்ணணபியம், 
்தபாயழம, உவழக, அரசபியல், இயற்ழக 
யபியல், சபா்தபியப ்பாகு்பாடு, சமகபால சமூகப 
்பிரச்சழன, ்தபாம்்த்தபியம், உறவுக்ளபின 
உனன்தம்  என கண்ழவ க்்ந்தழவ 
ந்தபாட்ழவ என எது இல்ழல ந்தபாகுப ப்ில்.
 
 ம ன பி ்த  ம ன த ்த பி ல்  அ ழ ் ்ந து க் 
கபி்க்கும் அழனதது உணரவுகழ்ளயும் 
மனபி்த வபாழ்வபின அழனததுத ்த்ளஙகழ்ள 
யும் ழேக்கூக்க்ளபாக ெம்ழமப ்யணபிக்க 
நசயதுள்ளபார கவபிஞர.

 ய ம ற் ய க பா ்ள பி ட டு க்  க பா ட டி 
ந்தபாகுபழ்ச் சபிறப்பிக்க ழேக்கூக்கள 
ஏரபா்ளம் உள்ளன ந்தபாகுபபு முழுவ்தபிலும் . 
இருப்பினும் ஒரு ்பாழன யசபாற்றுக்கு சபில 
்ருக்ழககள ்்தம் ்பாரக்கலபாம் ய்பால.. 
ஒரு சபில ழேக்கூக்கழ்ள அடிக்யகபாடிடடு 
நசபானனபால் ந்தபாகுப்பின முழு சபாரமும் 
வபாசகப ்ரப்பில் வபிபாபிவழ்யும் என்து 
என ஆழ்்ந்த ெம்்பிக்ழக.
 

 எனழன நவகுவபாக ஈரத்தழவ 
எனறும் கூ் நசபால்லலபாம். வபியனுலகப 
் ய ண த ழ ்த த  ந ்த பா ்  எ த ்த ன பி த ்த து  
வபாசபிப்பிற்கு ்பின்பான என சபி்ந்தழன.

 குை்நழ்தயபின குை்நழ்தழமயபின 
சபிறு அழசவும் அனுமபானத்தபிற்கும்,ெம்  
யசகபாபித்த அறபிவபிற்கும் அப்பாற்்ட்ழவ 
என்்தற்கபான சபானறுகள.
 
 இடியபின சத்தம் யகட்தும் 
 கபாதுகழ்ள மூடுகபிறபாள 
 ந்பாம்ழமக்கு மகள. 
 
 ்ள்ளபி யெரம் 
 துழணயபினறபித ்தனபிழமயபில் 
 மக்ளபின ந்பாம்ழம.

 ழ ே க் கூ க் க ளு ் ன  ்த ம் ழ ம ப 
்பிழணத்தபிருக்கும் கவபிஞபாபின ்தனபிழம கூ் 
ழேக்கூ உ்னபான இனபிழமயய..

 அழற முழுவதும் ்தனபிழம 
 ய்சபிக் நகபாணடிருக்கபியறபாம் 
 ெபானும் ழேக்கூவும்.

்ழற இழசயும் ்ழறசபாற்றும் ்ணழ்ய 
ெம் ்தமபிைபாபின ்ண்பாடழ்..

 குைலினபிது யபாைபினபிது 
 உற்றுக் யகள 
 ்ழறயும் இனபிது.

 குரு வணக்கம் ய்பால கவபிஞபாபின 
ழ ே க் கூ  வ ண க் க ங க ள  ஆ ஸ ்த பா ன 
கவபிஞருக்கு..

 சபி்தறும் ஒ்ளபிக்க்தபிர 
 ்னபிதது்ளபிக்குள 
 ்தழலகீைபாய வபானம்
 
 ்தபாய மனம் எபய்பாதும் ்தவபிக்கும் 
்தம் ்பிளழ்ளழயத ்தகப்ன கூ் கரம்  
ஓஙக உயரததும் கணஙக்ளபில் .
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 அப்பாவபின ழக 
 ஓஙகபியதும் இறஙகபி வபிடுகபிறது 
 அம்மபாவபின குரல்.

 கு ை ்ந ழ ்த ப  ய ் று  எ ன ் து 
ஒவநவபாரு ந்ணழமயபின ெபிழறழம. 
அ்தபில் ஏற்்டும் ந்தபாயவு ஒரு ந்ணழண 
எததுழண கலஙகச் நசயயும் என்்தற்கு 
இ்ந்த வபா பிகள ய்பா்தபா்தபா உணரத்த. 
நெகழ்ச்சபியபின உச்சம்.

 ஒவநவபாரு மபா்த வபிலக்கபிலும் 
 கலஙகபிப ய்பாகபிறபாள 
 குை்நழ்தயபில்லபா்தவள.

 ெ பி ல த ்த பி ன  க ்த ற ல்  வ பா பி க ்ள பி ல் 
ந்ளபிப்டுகபிறது..

 மலடடு ெபிலம் 
 வயபிற்றுக்குள புழுக்க்ளபாய 
 நெகபிைபிக் கைபிவுகள.

 எ ன க் கு ம்  இ ்ந ்த  அ னு ் வ ம் 
உணடு. ந்ரும்்பாலபான ் பிளழ்ளகள 
்ள்ளபிப்ருவத்தபில் இ்ந்த மறுத்தழலக் 
க்்ந்தபிரபாமல் இரு்ந்தபிருக்க முடியபாது. 
்ள்ளபிப்ருவ ெபிழனழவத தூணடிய 
ழேக்கூ.

 அப்பா மறுக்க 
 அம்மபாவபி்ம் எ்ளபி்தபில் கபிழ்த்தது 
 ்தர அடழ்யபில் ழகநயபாப்ம்.

 ்பாட்பா்ளபியபின குரு்தபிெீர வபியரழவ 
யபாய ்கலில்..இரவபில் மது யகபாபழ்யபில் 
கு்ளபிரும் என்்தற்கு இ்ந்த வபாபிகய்ள 
அப்ட்மபாக..

 உழைத்த ்ணம் 
 வீடு வ்நது யசரகபிறது 
 ்தள்ளபாடிய்டி.

 வபிழ்தத்த வபிழன வீடு ்தபிரும்பும் 
எ ன ் பா ர க ள .  இ வ ய ன பா  வ பி ழ ன ய ய 
அ று க் க பி ற பா ன .  வ பி ழ ்ள வு . . .  ம ர ம் 
அைபிக்கபிறபான இறு்தபியபில்  மரம் அவழன 

ஆக்சபிஜன சபிலிண்பாபில் இழணக்கபிறது.
நகபாயரபானபா ந்தபாற்று உணரத்தபிய ்பா்ம்.
 
 மரம் நவடடிய கபாசு 
 வபாஙகபி ழவக்கபிறபான 
 ஆக்சபிஜன சபிலிண்ர.

 எ ன ழ ன  ந ் பா பி து ம்  அ ழ ச த ்த 
ழேக்கூக்கழ்ள அடிக்யகபாலிடடு குறபிப 
்பிடடு வபிடய்ன. இனபி ந்தபாகுபழ் 
வபாசபிக்கும் வபாசகரக்ளபின வபாசபிப்பின 
கரஙக்ளபில் வைஙகபி வபிடய்ன எனது மபிச்ச 
நசபாச்ச கருததுக்கழ்ள.
 
 ந ்த பா கு ப ் பி ன  ழ ே க் கூ க் க ள 
அ ழ ன த து ய ம  ந க பா ட டி க்  க பி ் க் கு ம் 
இரத்தபின ்ரல்க்ளபின யசகபாபிபபு. எது அைகு 
எது உசத்தபி எது சபிறபபு எனறுச் சுடடுவது 
மபிகபந்பாபிய ்லப்பாீடழச, சவபாலும் 
கூ். அததுழணயும் நகபாளழ்ள அைகு. 
எனக்கபான புபாபி்தழல மடடுயம இஙகு 
முன ழவததுளய்ளன. மீ்ததழ்த வபாசகபாபின 
் ன மு க  பு பா பி ்த லு க் கு  வ பி ர லி டு க் க பி ல் 
நவ்ளபிச்சமபாக வபிடடுழவக்க யவணடும் 
அபய்பாய்த ந்தபாகுப்பின சபிறபபு ஒ்ளபிரும் 
யமனயமலும் மபி்ளபிரும்
. 
 இலக்கபியதழ்தப ந்பாறுத்தவழரயபில் 
்ழ்ப்பா்ளபிக்ளபின அஙகீகபாரமும் சபில 
வபாரதழ்தக் கருத்தபியலும் என்து அவனுக்கபான 
மபிகபந்பாபிய உ்நது்தல். ்ழ்பபுக்ளபின 
ெீடசபிக்கபான ்த்ம். ஆனபால் இபய்பாந்தல்லபாம் 
்ழ்ப்பா்ளபிகழ்ள அஙகீகபாபிப்்தபில் ந்ரும் 
இழ  ் முறபிவு ஏற்்டடு ந்தபாயவு ஏற்்டுகபிறது. 
வபாசகனபின ஒவநவபாரு கருததும் ் ழ்ப ப்ிற்கபான 
ஊட்ம் என்ழ்த கருத்தபில் நகபாணடு 
ஒவநவபாரு வபாசகனும்  நூலின வபாசபிப ப்ிற்குப 

ப்ின்பான ்தமது ்பாரழவழயப ்்தபிவபிடுவது 
என்து  இலக்கபியத்தபிற்கும் வபாசபிப ப்ிற்கும் 
வைஙகும் யெரத்தபிக்க்ன எனறு கூறுவய்த சபாபி.
 
 இது ய்பானற ்ழ்பபுகள ்ல 
்ழ்தது கவபிஞர ரபாஜபிலபா அவரகள 
கவபியுலழக யகபாயலபாச்சம் நசய்தபி் 
யவணடும் எனகபிற வபாழ்தது்தலு்ன என 
வபிமரசனதழ்த முடிக்கபியறன.                    n
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ச்தன்	 கடலில்	 சிறு	 துலளபயாடு	 ஒரு	 மூங்கில்	 மி்தநது	 வருகிறது.	 இந்த	 இரண்டும்	
ஒன்லறசயான்று	 ெநதிததுக்	 சகாளவது	 என்ேது	 மிக	 மிக	 அரிது.	 அப்ேடிபய	 ெநதிததுக்	
சகாண்டாலும்	அவ்விரண்டு	துலளகளிலும்	ஒரு	பகால்	நுலழவது	மிக	அரிது.	இந்த	இரண்டு	
மூங்கிலும்	ஒன்லறசயான்று	ெநதிதது>	அ்தன்	துலளகளில்	ஒரு	பகாலும்	நுலழநதுவிடடால்	
அது	எவ்வளவு	சேரிய	அதிெயபமா	அவ்வளவு	சேரிய	 	அதிெயம்,	நமக்கு	மானுடப்	பிறவி	
கிலடததிருப்ேது	என்று	நம்முலடய	மனி்தப்	பிறவியின்	சிறப்பிலனச்	சீவக	சிந்தாமணி>
	 “ேரலவ	சவண்திலர	வடகடல்	ேடுநுகத	துலளயில்
	 திலர	செய்	ச்தன்	கடல்	இடடப்தார்	பநான்	கழி	சிவணி
	 அரெ	அததுலள	அகவயிற	செறிநச்தன	அரி்தால்	
	 சேரிய	பமானிகள	பிலழதது	இவண்	மானிடம்	சேறபை		 சீவகசிந்தாமணி	–	2749
என்ற	வரிகளில்	ேடம்பிடிததுக்	காடடுகின்றது.	
	 உைகில்	உயிர்	வாழும்	உயிரினங்கலள	அ்தனுலடய	பிறப்பின்	அடிப்ேலடயில்	நான்கு	
வலகயாகப்	பிரிததுளளனர்.	அலவயாவன>

1.	 அண்டஜம்		 -	முடலடயிலிருநதுப்	பிறப்ேலவ
2.	 ஜராயு்தம்		 -	கருப்லேயிலிருநதுப்	பிறப்ேலவ
3.	 உதபிஜம்		 -	விதது>	பவர்>	கிழங்கு	மூைம்	பிறப்ேலவ
4.	 சுபவ்தஜம்		 -	பவர்லவயிலிருநதுப்	பிறப்ேலவ.
	 பிறப்பின்	அடிப்ேலடயில்	ேகுக்கப்ேடட	இந்த	நான்கு	வலகயான	உயிரினங்களும்,	
மனி்தர்	 -	 ப்தவர்	 -	 விைங்கு	 -	 ேறலவ	 -	 ஊர்வன	 -	 நீர்வாழவன	 -	 ்தாவரம்	 என்ற	 ஏழு	

மனி்தம்	போறறுபவாம்
முழனவர ். கற்்கரபாமன M.A.,M.A.,M.A.,M.Phil.,Ph.D.,

்தமபிழ்ததுழற உ்தவபிபய்ரபாசபிபாபியர யசபானபா கழல மற்றும் அறபிவபியல் கல்லூபாபி 
யசலம் - 636003
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பிறவிகளாகப்	பிறக்கப்ேடுகின்றன.	இவறலற	சமாத்தமாக	84	ைடெம்	வலககள	என்ேர்.	

	 பமபை	 குறிப்பிடட	 இந்த	 84	 ைடெம்	 வலகயான	 உயிரினங்களில்	 மானுடப்	 பிறவி	
கிலடப்ேது	 என்ேது	 மிக	 மிக	 அரிது	 என்று	 சிவஞான	 சிததியாரும்	 குறிப்பிடுகின்றது.	
அ்தாவது>	கடலைக்	லகயால்	நீநதிக்	கடப்ேது	என்ேது	எவ்வளவு	அபூர்வபமா	அவ்வளவு	
அபூர்வமானது	மானுடப்	பிறவி	எடுப்ேது	என்ே்தலன>
	 “அண்டெஞ்	சுபவ்தெங்கள	உறபிச்ெம்	ெராயுெதப்தா
	 சடன்்தரு	சைண்ேதது	நான்கு	நூறாயிரந்தான்	
	 உண்டுேல்	பயானிசயல்ைாம்	ஒழிதது	மாநுடததுதித்தல்
	 கண்டிடில்	கடலைக்	லகயால்	நீநதினன்	காரியங்காண்”	-	 சிவஞான	சிததியார்

என்ற	வரிகளில்	சுடடுகின்றது.	
	 84	ைடெம்	உயிரினங்களுள	நம்முலட	ோவ	புண்ணியங்களுக்கு	ஏறே	எந்தப்	பிறவிலய	
பவண்டுமானாலும்	 இலறவன்	 நமக்கு	 வழங்குவார்.	 நாம்	 செய்கின்ற	 விலனப்ேயனுக்கு	
ஏறே	 ேல்பவறு	பிறவிகள	கிலடக்கின்றன.	இவ்வாறு	கிலடக்கின்ற	 ேல்பவறு	பிறவிகலள	
மாணிக்கவாெகர்>
	 “புல்ைாகிப்	பூடாய்ப்	புழுவாய்	மரமாகிப் 
	 ேல்விருக	மாகிப்	ேறலவயாய்ப்	ோம்ோகிக் 
	 கல்ைாய்	மனி்தராய்ப்	பேயாய்க்	கணங்களாய் 
	 வல்ைசுர	ராகி	முனிவராய்த	ப்தவராய்ச் 
	 செல்ைாஅ	நின்றஇத	்தாவர	ெங்கமததுள 
	 எல்ைாப்	பிறப்பும்	பிறநதிலளதப்தன்	எம்சேருமான்”		 -	சிவபுராணம்
	 என்று	அடடவலணயிடுகின்றார்.	
	 எனபவ,	 மனி்தப்	 பிறவி	 என்ேது	 எளிதில்	 கிலடக்கவில்லை.	 ேல்பவறு	
விலனப்ேயன்களுக்கு	ஏறே	ேல்பவறு	பிறவிகலள	எடுதது,	அ்தன்	ச்தாடர்ச்சியாக	இப்பிறவி	
கிலடததுளளது.	இத்தலகய	மனி்தப்	பிறவிலயப்	போறற	கறறுக்சகாளள	பவண்டும்.	மனி்தப்	
பிறவிலயப்	 போறறு்தல்	 என்ேது,	 அப்பிறவிலயக்சகாண்டு	 செய்யத	 ்தகுந்தனவறலறச்	
செவ்வபன	செய்வல்தபய	குறிக்கும்.	
	 நாளப்தாறும்	 நம்பமாடு	 ேயணிக்கும்	 ெக	 உயிரினங்களின்	 இன்ே	 துன்ேங்களில்	
ேங்சகடுதது,	 அவறறின்	 துன்ேதல்தத	 துலடதது	 நம்மால்	 இயன்றவலர	 அவறறிறகு	
இன்ேததிலன	வழங்க	முயறசிப்ேது	மனி்தம்	போறறும்	மகத்தான	செயைாகும்.
	 குழநல்தகள,	 வய்தாபனார்,	 பநாய்வாய்ப்ேடபடார்,	 ஆ்தரவறபறார்	 ஆகிபயார்	
எதிரி	நிலையில்	இருப்பினும்	அவர்களிடம்	நம்முலடய	வீரததிலனக்	காடடுவ்தறகுப்	ேதில்	
அன்ோல்	அவர்கலள	ஆளும்	கலைலயக்	கறறுக்சகாளபவாம்.	
	 சேண்கலள	 அன்லனயாக,	 ்தங்லகயாக,	 மகளாக,	 அம்ோளாக	 வணங்கும்	
வாழவியலை	 வகுததுக்சகாளபவாம்.	 கடடிய	 மலனவிக்குக்	 காைம்	 முழுக்க	 ோதிலயக்	
சகாடுதது	கூடபவ	லவததுக்	சகாளபவாம்.	
	 நம்பமாடு	 ேயணிக்கும்	 அலனததும்	 நமக்கானலவ	 என்ற	 உண்லமலய	 உணர்நது,	
ஓரறிவு	மு்தல்	ஐந்தறிவு	வலரயிலுளள	அலனததின்	அறிலவயும்	மீண்டும்	நிலனவு	கூர்நது,	
அவறபறாடு	ஆனந்தமாய்க்	கூத்தாடுபவாம்.	
	 கடடாயததின்	 அடிப்ேலடயில்	 மீண்டும்	 கூறுகிபறன்.	 84	 ைடெம்	 உயிரினங்களில்,	
மனி்தப்	 பிறவி	 என்ேது	 எளிதில்	 கிலடப்ே்தல்ை.	 கிலடத்தல்தக்	 சகடடியாகப்	 பிடிததுக்	
சகாண்டு,	லவயததுள	வாழவாங்கு	வாழநது,	வானுலறயும்	ச்தய்வததுள	ச்தய்வமாபவாம்.	
                                                                                                         n
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1. ெற்்ணந்ன அறபிவது யபாந்தனபின அறம்வழுவபா; 
நெறபியுழ் மபாண்ழம நசயலபாம்.

2. ்ண்பாளும் மனபி்தரக்குவபாயப்்தபாம் நசல்வம் எனறும்; 
உள்ளபார்ந்த சபிறப்ழம குணமபாய.

3. வபான்தபாபித்த வபிணமீன்தபிர்ளபினபியல மபிகு்நய்த மபினனுவ்தபாம்; 
்தபான்தபாபித்த ய்ரபாயு்தமபாய ்ணபு.

4. ்ணந்னும் ்தபிணழம உண்பாயபின ்பாரக்க்ல்; 
அமபிழ்்தம் நகபாணரவ்தபாய சபிறபபுறும்.

5. அடித்த்ளம் ெற்்ணபுக்ளபால் அழம்ந்தபிடின வபாழ்க்ழக; 
்டித்த்ளம் நகபாணய் எழும்.

6. ்ண்பால் வபிழ்ளவதுயபாவும் கபாலத்தபால் ்பிறர; 
சபானறபாய ்ற்றபி ்்ரவ்தறபிவு.

7. ்ணபுழ் தூபாபிழக வழர்ந்தபி் மபாண்பாய  
்தபாபிப்்தபாம் வபாழ்நவனும் சபித்தபிரம்.

8. அ்பாதுநசய்தபிடும் யபாவரும் ந்பாபிதுவக்க எனறும்; 
வபி்பாதுநசய்தபிடும் இயல்ய் ெற்்ணபு.

9. மழலப்்தபாம் இறுகபிய மனம்்தழன ஆடநகபாணய்;  
துழ்ளப்்தபாம் துழணநயன ்ணபு.

10. ் ணபுகள ெீ்தபிநெறபியற்று ்தீஙகபாயழமய உ்ல்; 
எனபுகள இனறபி வபிழும்.

 

ஆ பிரிதிவி
புதுச்லசரி



குற்ளபாசபிபாபியர ஆ. ்பிபாபி்தபிவபி புதுச்யசபாபிழயச் யசர்ந்தவர. ்தற்ய்பாது புதுச்யசபாபி யூனபியன 
்பிரய்தசதழ்தச் யசர்ந்த கபாழரக்கபால் மபாவட்த்தபில் மபாவட் ஆடசபியர அலுவலகத்தபில் 
வட்பாடசபியரபாக ்ணபிபுபாபி்நது வருகபிறபார. இவர ்தமபிழ்நமபாைபியபின மீது ்தீரபா்த ்ற்று்தல் 
நகபாண்வர. ்தமபிைபில் மரபுக்கவபிழ்தகள எழுதுவ்தபில் ஆரவம் நகபாண்வர. அவவழகயபில் 
நவவயவறு அ்தபிகபாரஙக்ளபில் சமூக அக்கழறயு்ன எழு்தபி வருகபிறபார. ்தபாயத்தமபிழ் 
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1. முடிநகபாணய்பார யகபா்தபிறன வபா்ளது கூரழம; 
குடிநகபாணய்பார வபாக்கழமயும் அரசு.

2. நசபாததுழ்மனபி்தர இயம்புவய்த சட்நமனும் ெபிழலத்தபிபாபி்நது; 
வபாக்குழ்மனபி்தபாபின நசபாத்தபாம் வபாக்கு.

3. அரசபியல்சபாசன நவகும்தபியபாம் வபாக்குபாபிழம ய்ணு்தல்; 
எனறும் வபாக்குழ்மனபி்தபாபின க்ழமயய.

4. ்்தபிநனடடில் கடுக்கபாநயனபினும் மபிடுக்கபாய மபி்ளபிரவபாய; 
ெற்ந்பாருட்பாய உயரத்தபிடும் வபாக்கு.

5. வபிரல்ழமயபிடடு வபாக்கு்தழன நசலுத்தபி்யவ உபாபிழம; 
குரயலபாஙகபி ஒலித்தபிடுமபாம் ய்ரழவ்தனபியல.

6. குடிெலனகபாதது சட்்தபிட்மபியற்றபா ஆடசபி்தழன கழ்ளய; 
நமௌனபபுரடசபி்தழன வபித்தபிடும் வபாக்கு.

7. ஆடிக்கபாற்றுக்கும் அழச்ந்தபி்பாமல் ்தீஙகபிழைக்கும் ஆடசபி்தழன; 
ஊ்தபிபுரடடிடும் ம்ந்தபிரமபாம் வபாக்கு.

8. சபா்தபிம்த இனநமபாைபி ய்்தமுழரக்கபாமல் நசலுத்தபி்; 
சபிறப்துயவ வபாக்கபின யமனழம.

9. முறம்நகபாணடு புழ்த்தபி்யவ கல்குருழணஉமபி ெீக்கபிவபாக்கபி்; 
உரம்நகபாணடு அழமயுமபாம் ெல்லபாடசபி.

10. வபிழலநகபாணடு வீழ்த்தபி்யவ அணபியணபியபாய வ்ந்தபிடினும்; 
்பிடிநகபா்பா ்தபிறம்புவ்தபாம் ெல்வபாக்கு.

ஆ பிரிதிவி
புதுச்லசரி

நமபாைபியபின இலக்கபிய வ்ளரச்சபிக்கு ்தபான ஏ்தபாகபினும் நசய்தபி் யவணடும் எனகபிற 
உ்நது்தல் ்தனனகதய்த நகபாணடு ்பாக்கள எழு்தபி வருகபிறபார. இவரபால் இயற்றப்ட் 
்பாக்கள கருததுச் நசறபிவு்ன நசம்ழமயபாக அழம்நதுள்ளது்ன., இவரது ்தமபிழ் 
நமபாைபி  ஆளுழமழய நவ்ளபிப்டுததுவ்தபாக அழம்நதுள்ளது குறபிப்பி்த்தக்கது.
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1. கபாக்ழக கழர்நய்த அழைத்தபிடுமபாம் ்தம்முறழவ;  
்கபிர்நய்த கூடிவபாழ்வ்தபாம் வபாழ்ழக. 

2. ்ணம்நகபாணடு ஈரப்்தபால் புழ்சூை அழமவ்தபினும்;  
குணம்நகபாணடு சபிறப்்தபாம் ெல்லுறவு. 

3. கபாபியெபிறம் ்தபாபித்த்தபாயபினும் குயபில்்தம் ஓழசக்கபிணஙக;  
உபாபியெபிறமபாய இனபிதுவக்குமபாம் உறவு. 

4. சுற்றம் ்தம்முறநவன இடுக்கணகழ்ளயும்கபால் ்ற்றபி்;  
ஏற்றம் கபாண்து அறபிவு. 

5. உறவுகள சணழ்யபிடடு ்தம்முளமபாய்ந்தபி் ெற்்ல;  
வரவுக்ளபினறபி யக்பாய அழமயும். 

6. கபாலத்தபால் உறவு்தம் வைபியெபாக்கபி ்பிபாபிவ்தபாயபினும்;  
்பாலத்தபால் இழணப்்தபாம் ெபிகழ்வு. 

7. ்தீஙகபிடுநமன ்தனழனத்தபான ந்தபாழலதூரம் வபிலக்கபிடின;  
ெீஙகபிடும்ெல் உறவுழ் அரண. 

8. வபாழைநயன வைபிதய்தபானறபி வபாழ்வபாஙகு வபாழ்்ந்தபிடுமுறவு்தழன;  
யகபாழைநயன நகபாளயவபார அறபிவபிலபார. 

9. ஊக்கமபாய உறுதுழணயபாய ்தழைதய்தபாஙகபிய உறநவன்து; 
ஆக்கமபாய அழம்ந்தபிடும் உயபிரக்கு. 

10. ெஞசுநகபாணடு உறவுய்தபாலிடடு வழலவபிபாபித்தபிடும் வஞசகத்தீ; 
மஞசுநகபாணடு வபிரடடுவ்தபால் அழணயும்.

ஆ பிரிதிவி
புதுச்லசரி
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 இேங்க மததிய மாகா்ணத்தச் 
லசர்ந்த  மாதத்ள மாவட்டத்த பிேப்பி 
டமாகக் ்காண்ட நிஸ்ப(f)ர் - ரபீகா 
தம்பதியினருக்குப் பிேந்த க்டசி புதல்வி 
ஸஹரா ஆவார். சிறு வயதில் தந்்த்ய 
இழந்த இவர், தாயின பாதுகாப்பு மற்றும்  
குடும்ப பராமரிப்பிலும் வளர்ந்து வந்தார். 
இவர் தற்லபாது மாதத்ள ஆமினா 
பாடசா்ேயில் உயர்தரக் கல்வியி்ன 
க்ேதது்ேயில் கற்று வருகிோர். க.்பா.த 
சாதார்ண தரம் வ்ரயில் ஆஙகிே 
்மாழியிலே பாடசா்ேயில் கற்றுள்ளார். 
ESOFT  ் மட்லரா பல்க்ேக்கழகததில் 
ஆஙகிே பாட்நறிக்கான டிப்லளாமா 
கல்வி்யயும் ்தாழில் நுட்ப  ஊடக 
க ற் ்க  ் ந றி யி ் ன யு ம்  பூ ர் த தி 
்சய்துள்ளார். 

 ஸஹரா அவர்களுக்கு கற்ேலில் 
ஈடுபாடு இருந்தாலும் கவி்தகள் 
எழுத லவண்டும் எனே ஆ்சயு்ணர்வு 
உயர்வாகலவ கா்ணப்பட்டது.  ஆனால்  
ஏற்ேத தாழவில் சிக்கி நிராகரிக்கப்பட்டார். 
அவவலிகள் மனதில் ்வராக்கியமாக 
ம ா ே  த ானும்  ச ாதிக் க  லவண்டும் , 
த ன க் க ா ன  வ ா ய் ப்்ப த  த ா ல ன 
ஏற்படுததிக் ்காள்ள லவண்டும் எனே 
லநாக்கில் 2019 இல் ஊடகதது்ேயில் 
தனது பய்ணத்த ஆரம்பிததார். 

 பே  த்டக்க ற் கள்  குடும்பம் 
மற்றும் உேவினர்கள் மததியில் வந்தாலும் 
மனம் தளராது சாதிக்க லவண்டும் 
எ ன ே  எ ண் ்ண த தி ல்  ச ா த ் ன ப் 
புரிய ்தாடஙகினார். ஆரம்பததில் 
தனனால் முடிந்த வ்ர கவி்தக்ள 
எழுததுக்களால் ்பாதிக்க சிே இடஙகளில் 
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பி்ழகளாகலவ சிததரிக்கப்பட, முயற்சி்ய 
்கவிடாது ஸஹரா அவர்கள் தனது கவிப் 
பய்ணத்த ஊடகததினூடாக த்ாடர்ந்தார். 
சிே காேஙகளில் எழுததாளராகவும் 
உருவாகினார். 

 காதல் எனே ்பயரில் பல்லவறு 
பட்ட  உ்ணர்வுக்ள  ஆயுதம ா க க் 
்காண்டு பே கவி வரிக்ள வடிவ்மதது, 
அதற்கு உயிரூட்டும் வ்கயில் தன குரல் 
ஒலி்யக் ்காடுதது கவிதாயினியாகவும் 
வேம் வருகிோர் ஸஹரா. 

 ஸஹராவின கவி்த வரிகளுக்கும் 
குரலுக்கும்  அடி்மயான வாசக ் நஞசஙகள் 
கவிப்புயல் எனே பு்னப்்பயரி்ன வழஙக 
்வயகம் எஙகும் கவிப்புயல் ஸஹரா எனே 
நாமததுடன ஒலிததுக் ்காண்டிருக்கிோர். 

 ஏமாற்ேம், அவமானம், லதால்வி, 
்வற்றி, சந்லதாஷம் மற்றும் கவ்ே லபானே 
பே உ்ணர்வுக்ள ்வளிப்படுததும் 
கவி்தக்ள கவிப்புயல் ஸஹரா எழுதியும் 
குரல் ்காடுததும் உள்ளார். லமலும் 
பே உற்சாகமூட்டும் லபச்சுக்க்ளயும் 
வழஙகியுள்ளார். 

 ஊடகவியோளராகவும் கவிதாயினி 
யாகவும்  தடம்பதிதத  கவிப்புயல் 
ஸஹராவின சாத்னகள் பே உள்ளன. 

 உேகளாவிய ரீதியில் மூனறு 
தட்வகள் கவி்தப் லபாட்டிகளில் 
பஙகுபற்றி மூனறு தட்வகளிலும் முதோம் 
இடததி்னப் ்பற்றுக் ்காண்டுள்ளார் 
எனபது சிேப்பம்சமாகும். லமலும் கவியருவி 
நிறுவனததினூடாக இரண்டு தட்வகள் 
நடுவர் சானறிதழகளும் மற்றும் மகளிர் 
சானறிதழகளும் ்பற்றுக் ்காண்ட 
்பரு்ம ஸஹராவுக்கு லசரும். லஜர்மன 
நாட்டு தமிழ அருவி எனே வா்னாலியின 
இரவு லநர ்தாகுப்பாளராகவும் கட்ம 
யாற்றுகினோர். அதுமட்டுமல்ே சிகரஙக்ள 
லநாக்கி சிேகடிப்லபாம் எனே நூலின 
எழுததாளராகவும் திகழகிோர். லமலும் 
அவரது இரண்டாவது நூோனது ்பண் 
‘் ம’ எனும் த்ேப்பில் சமீபததில்  
நூ்ோனறும் ்வளியிட்டுள்ளார். லமலும் 
மது்ர மற்றும் லஜர்மன இ்்ணந்து வழஙகும் 
கவி்தப் லபாட்டிகளுக்கு குரல் ்காடுதது 
உயிர்ப்பிததுக் ்காண்டும் இருக்கிோர்.

 இ து மட்டு மல்ே  B l u e  p r i n t 
ஊடகததின ்சய்தி வாசிப்பாளராகவும் 
Maxtamil ஊடகததின ்சய்தி மற்றும் 
அறிவிப்பாளராகவும் பிரானஸ் தாய்மன 
்தா்ேக்காட்சி அ்ேவரி்சயின ் சய்தி 
வாசிப்பாளராகவும் இரு வருடகாேமாக 
பணிபுரிந்த அனுபவத்த ் காண்டவராக 
திகழகிோர் நம் கவிப்புயல் ஸஹரா 
அவர்கள். 

 யூடியூப் பக்கததில் கவிப்புயல் எனே 
நாமததில் பே சாத்னகள் ்தாடர்ந்து 
்காண்லடயிருக்கினேன. அத்ன உறுதிப் 
படுததலவ கவிப்புயல் எனே ்பயரில் 
பே லபாட்டிக்ள நடாததி ்வற்றிப் 
்பற்ேவர்களுக்கு பதக்கஙக்ளயும் சானறிதழ 
க்ளயும் வழஙகி வருகிோர். லமலும் 
விழிலய க்த ்சால் எனே தளததினூடாக 
யூடியூப் இல் இளம் எழுததாளர்களுக்கான 
களத்த அ்மததுக் ்காண்டிருக்கிோர். 

்விழா்வில தமிழ உறைவுகளுைன் 

உடரயாடுகிறைார க்விபபுயல

  8|



    |81

இது மட்டுமனறி இவரது குரோனது 
பிரானஸ், கட்டார், இந்தியா, இேங்க 
மற்றும் லஜர்மன லபானே 5 நாடுகளிலும் 
ஒலிததுக் ்காண்டிருக்கிேது எனபது 
்பரும் சாத்னயாகும். விருது ்பற்ே 
பே விலசட நபர்களினாலும் லநர்கா்ணல் 
்சய்யப்பட்டுள்ளார் எனபதும் குறிப்பிடத 
தக்க அம்சமாகும். 

 ச மீ ப  க ா ே த தி ல்  க ன ட ா 
விழித்தழு அ்மப்பினால்  ஒழுஙகு 
்சய்யப்பட்ட 100  ்பண்களுக்கு சிேந்த 
ஆளு்ம விருது வழஙகும் விழாவில் 
இளம் வயதில் சிேந்த ஆளு்ம ்பண் 
விருதி்ன ்பற்றுக் ்காண்டுள்ளார் 
கவிப்புயல் ஸஹரா எனபது மா்பரும் 
்வற்றிச் சாத்னயாகும். 

 லமலும், corona காேததில் மா்ணவர் 
களின நேன கருதி இ்ன்ணயம் மூேம் 
இேங்க முழுவதும் பயனாளர்க்ளக் 

்காண்டு ஆரம்பிக்கப்பட்ட EDU 
FREE ACADEMY ஆனது இேவசமாக 
கற்ேல் நடவடிக்்கக்ள லமற்்காண்டு 
வருகிேது. அதில் 20 ஆயிரததிற்கும் 
லமற்பட்ட மா்ணவர்கள் பயன்டந்து 
வருகினேனர். அதில் ்பாது லமோளராக 
(genral manager) பணியாற்றி வருகிோர். 
அதுமட்டுமல்ோமல் அண்்மயில் இேங்க 
யின ICONIC YOUTHS சமூக லச்வ 
அ்மப்பின ்பண்கள் விவகாரஙகளின 
இ்ளஞர் அ்மப்பாளராக ்தரிவு 
்சய்யப்பட்டுள்ளார்.

கல்வியிலும் மற்றும் ஊடகதது்ேயிலும் 
மாததிரம் சிேப்புத லதர்ச்சிப் ்பற்று 
நிற்காமல் வி்ளயாட்டுத து்ேயிலும் 
பே ்வற்றிக்ள ஈட்டியுள்ளார் 
கவிப்புயல் ஸஹரா. வ்ேப்பந்து, ஓட்டப் 
பந்து, அஞசலோட்டம் மற்றும் கரப்பந்து 
லபானே பே வி்ளயாட்டுக்களில் 
பாடசா்ேயில் பஙகுபற்றி ்வற்றி 

்்பண்டம நூல ்்ளியீட்டு ்விழ்வில ்கௌர்விக்கப்படுகிறைார
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வா்க சூடியுள்ளார். 

 இவரின எதிர்காே இேட்சியமாக 
சர்வலதச ஊடகவியோளராகவும் இேங்க 
யின சிேந்தப் லபச்சாளராகவும் வர லவண்டும் 
எனபலத ஆகும். 

 கவிப்புயல் ஸஹரா அவர்களின 
உற்சாகமூட்டும் வரிகள்......

 பிே மனிதர்கலளாடு நம் வாழ்வ 
ஒப்பிட்டு பார்க்க கூடிய மலனாநி்ே 
எப் லப ாதும்  ந ம க்குள்லள  இரு ந்து 
்காண்டு தான இருக்கினேது. இதனால் 
தான நம் வாழவில் முனலனறும்படி 
நம்்ம லதடி வருகினே வாய்ப்புக்க்ள 
இழந்து பேரால் நிராகரிக்கப்பட்டுக் 
்காண்டிருக்கினலோம். 
 இந்த உேகம் இருக்லக லதாற்கும் 
லபாது எப்லபாதும் நம் மீது சலிப்ப்டந்து 
்காண்டு தான இருக்கும். சிே தட்வகள் 
முயற்சிதது உஙகளது திே்மக்ள 
நிரூபிதது விட்டால் அவவப்லபாது நமக்கு 
ஏற்படுகினே லதால்விக்ள ் பரிதாக 
தனக்குள் எடுததுக் ்காள்ளாது. எனலவ 
உஙகளது முயற்சிகளி்ன முடிந்தவ்ர 
முனலனாக்கி ்காண்டு ்சல்லுஙகள். 
லதால்வியினறி இஙகு எவரும் ்வற்றி 
யி்ன ருசிததது கி்டயாது

நூல ம்திபபுரே

  சபண்வ்

நூைாசறிரியர : ்பாத்திமா ஸஹீரா
்டக :  சறிறுகடதகள்

்பக்கஙகள் : 33 + xxii
்விடை :  280 இைஙடக

்தாைரபுகளுக்கு : 0762786034

 ந்ணழம எனும் ்தழலப்பில் 
ஸைஹரபா ெபிஸஃ்ர எழு்தபியபிருக்கும் நூல் 
அ வ பா பி ன  இ ர ண ் பா வ து  நூ ல பா கு ம் . 
இலஙழகழய ்பிறப்பி்மபாகக் நகபாண் 
இ வ ர  ம பா த ்த ழ ்ள  ஆ ம பி ன பா  ய ்த ச பி ய ப 
்பா்சபாழலயபில் ்தரம் 13 இல் கற்கும் மபாணவபி 
என்து குறபிப்பி்த்தக்கது.  12 கடடுழரகழ்ள 
உள்ள்க்கபி நவ்ளபிவ்ந்தபிருக்கும் இ்நநூலில் 
இனழறய ெவீன உலகபிலும் ந்ணகள 
எ்தபிரநகபாளளும் ்ல ்பிரச்சபிழனகழ்ள 
நவ்ளபிச்சம் ய்பாடடுக்கபாடடி யவணடு 
யகபாளும் முனழவத்தபிருக்கபிறபார. ஏறக் 
குழறய வலிமபிகு உணரவுக்ளபில் ஒனறபி  
வலிழமயபான வபாரதழ்தகழ்ள உலவ 
வபிடடுள்ளபார. ந்ணழம என்து ய்பாற் 
றப்் யவணடியது. ஆயபினும் இழவ ்ல 
இ்ஙக்ளபில் நவறும் வபாய வபாரதழ்தயபாக, 
மபாழயயபாக இருப்ழ்த ்தன நூலில் 
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்ல இ்ஙக்ளபில் ்பிர்தபி்லித்தபிருக்கும் 
இவவபி்ளம் நூலபாசபிபாபிழய, சமூகததுக்கு 
வபிைபிபபுணரவு நகபாணடு வரும் வழகயபில் 
்தன கணயணபாட்தழ்த மபிகச் சபிறப்பாக  
எடுத்தபியம்்பி இருக்கபிறபார என்ழ்தச் 
நசபால்லியபாக யவணடும்.

 கணவன மழனவபி ச்நய்தகம் எனும் 
்தழலப ப்ில் ‘ஒருவர மீ்தபான ச்நய்தகம். அ்தழன 
ஒருவபி்த ய்த்ல் எனறு்தபான கூறயவணடும். 
நெருக்கமபானவரக்ளபி்ம் குழறகழ்ளத 
ய்த்பய்பாய  கழ்சபியபில் அவரகள ெ்தழ்த 
முழுவதுயம குழறக்ளபாகப  ்பாரக்கச் 
நசயயும் மபாழய அது. மயபானபபூமபிக்ளபில் 
்றபிக்கப்டும் மபாயபபூக்கள அழவ’ 
எனக் குறபிப்பிடுகபிறபார. உணழம்தபான.
அழவ இரு்ளபின மபாயநவ்ளபியபில் வணண 
வபானவபில்ழலத ய்தடுவ்தபாகயவ அழமயும்.

 ஒரு  ந்ண எழுத்தபா்ளரபாக ்தன  
சமூகத்தபின ப்ிர்தபிெபி்தபியபாக, ்தன ந்ண 
இனததுக்கு இழைக்கப்டும் அெீ்தபிகழ்ள 
ஆக்யரபாஷமபாக சுடடிக்கபாடடும் இவபாபின 
வபாபிகள, மபிகு்ந்த வலிழயச் சும்ந்தபிருப்தும் 
அ வ ற் ற பி லி ரு ்ந து  வ பி டு ் ்   அ வ பா பி ன 
எழுதுயகபால் ் பிரயத்தனப ்டுவதும் 
ெ பி ்த ர ச ன ம பா க த  ந ்த பா பி க பி ற து .  இ ்ந ்த 
நகபாடுழமக்ளபில் இரு்நது ந்ணகழ்ள 
எப்டியும் மீடந்டுக்க யவணடும் எனற 
அவபாபின ஆ்தஙகமும் புபாபிகபிறது. ந்ணக்ளபின 
உபாபிழமகள மறுக்கப்டுவது மு்தலில் 
்தன ்பிற்ந்த வீடுக்ளபில் இரு்நது்தபான 

எனற உணழமழய ்ட்வரத்தனமபாகப 
ய்பாடடுழ்க்கும் இ்ந்த இ்ளம் எழுத்தபா 
்ளபாபின துணபிழவப ்பாரபாடடுகபியறன. 
இவர ய்பானற துடிப்பானவரகள்தபான ெம் 
சமூகததுக்கு ஆணபியவரபாய ்தபிகழ்வபாரகள. 
யகபாழையபாய ்ய்நது ஒதுஙகும் ந்ணகள 
இவழர ெகநலடுதது சக்்தபி ந்ற யவணடும்.
சபா்தபிக்க யவணடும். ஸைஹரபா ெபிஸஃ்பாபின 
எழுச்சபி மபிக்க கடடுழரகள ெல்லய்தபார 
சமூக மபாற்றததுக்கு வபித்தபிடும் என்்தபில் 
மபாற்றுக் கருதது இருக்க முடியபாது. 
இவபாபின எழுததுக்ளபால் வனமுழறக்ளற்ற 
ந்ணகள சபாம்ரபாஜ்யம் மபி்ளபிரடடும்!இவபாபின 
எழுதுயகபால் இனனும் ்ல அெீ்தபிகழ்ள 
அம்்லமபாக்கபி ந்ருழமயு்ன ்தழல 
ெபிமபிரடடும் என வபாழ்ததுகபியறன.

்தமபிழ்நெஞசம் அமபின
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சிந்த்னச்சிற்பி சிஙகாரலவேரின 
சிேப்்பப் பற்றிய பல்லவறு 
லம்தகளினருததுப் பூமா்ே ஒரு 
கரம்..! கவிஞர்களின பாமா்ே 
ஒரு கரம்..! என இரண்டு 
கரஙகளுக்கு இ்டயில் வீற்றிருக்கும் 
பச்சிளஙகுழந்்த லபாே ்நஞசுக்கு 
்நருக்கமாகித தவழகிேது "லதாழர் 
சிஙகாரலவேர்" எனனும் இந்நூல்.

பண்டிதர் சாது.அரிமாவளவன 
அவர்களின சீர்மிகு வாழதது்ர, 
பாவேர்மணி. இராமலவல்முருகன 
அவர்களின லநர்ததியான அணிந்து்ர

மு்னவர் ்பண்ணியம் ்சல்வக்குமாரி 
அவர்களின சிேப்பான பதிப்பு்ர

இவற்றுடன

நூலின ஆசிரியர் தமிழ்நஞசம் அமின 

அவர்களின ஆதஙகம் நி்ேந்த எனனு்ர,

அதத்னயும் ஓலர மூச்சில் இந்நூ்ேப் 
படிததுத தீர்ததிட லவண்டும் எனே 
உதலவகத்த அளிக்கிேது, 

ஏ்னனோல் லதாழர் எனேதும் 
சிஙகாரலவேர் எனோல் யாலரா ஒரு 
கம்யூனிஸ்ட்காரர் லபாலும் என 
நி்னதது, இப்புததகத்த வாசிக்கத 
்தாடஙகுலவாருக்கு புததகத்தப் 
புரட்டப்புரட்டத ்தாடர்கிேது 
ஏராளமான விந்்தச் ்சய்திகள்..!

அதத்னயும் சிஙகாரலவே்ர உேகுக்கு 
உரிததுக் காட்டும் உண்்ம ்சய்திகள்.!

*
இவர்தான இந்தியாவின முதல் 
காம்லரட்
*
இவர்தான முதனமுதலில் 
தமிழகததில் ்தாழிோளர் தினத்தக் 
்காண்டாடினார்.
*
மதிய உ்ணவு திட்டததுக்லக முனலனாடி 
இவர்.

லதாழர்சிஙகாரலவேர்
நூோசிரியர் தமிழ்நஞசம் அமின

வி்ே : 120

்வளியீடு : 

ஃபி்ரஞசு பதிப்பகம்
7, தனேட்சுமி கார்டன, முதல் ்தரு, 
லசா்ே நகர், முததியால்லபட்்ட
புதுச்லசரி 6 605 003

மினனஞசல் : frenchpublication@gmail.com
அ்ேலபசி : +91 9750557987
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லம்தகளின உ்ணர்வுப்பூர்வமான 
வார்த்தப் பூக்களால் ்தாடுக்கப்பட்ட  
இந்நூலின முதல் அததியாயம்,
1950-60 களின தஞசாவூர்க் கதம்பமாக 
ம்ணக்கிேது. (அப்லபா்தல்ோம் 
கதம்பம் சாமிக்கு மட்டுமல்ே.. 
்பண்களும் சூடும்படி தாம்ரஇதழ, 
மருதாணிப்பூ,துளசி, ்வட்டிலவர், 
மரிக்்காழுந்து, மல்லி்க, ்சவவந்தி, 
வாடாமல்லி, சாமந்தி  ஆகிய 
மேர்களால் அடர்ததியாகத 
்தாடுக்கப்பட்டு கனக்குமாம் தஞசாவூர் 
கதம்பம்)

சிஙகாரலவேரின ஆரம்பகாேஙகள், 
அவரது குடும்ப வாழக்்க,  
சாதியக்்காள்்க, ்பாதுவுட்ம 
சிந்த்ன, விடுத்ே லபாராட்ட 
உ்ணர்வு,்மாழியறிவு, 
அறிவுததிேம்,மகளிர் நேச் சிந்த்ன என 
விரியும் இந்நூல்

*
விடுத்ே லபாராட்டததில் காந்தியின 
த்ே்மயில் பஙகு்காண்டிருந்த இவர் 
காந்தியடிகளின கருததுக்கும் அஞசாமல் 
தன கருததுக்ள யஙஇந்தியா 
பததிரிக்்கயில் பதிந்துள்ளார்.
*
மீனகூ்டயிலும் பூக்கூ்டயிலும் 
பதுக்கிக் கம்யூனிச நூல்க்ள 
கடல்கடந்து வரவ்ழததுப் படிததலதாடு 
நில்ோமல் தன இல்ே நூேகததிலேலய 
20000 நூல்க்ள லசமிதது ்வததுள்ளார்
*
தன அஞசா ்நஞசததால், 
்பாதுவு்ட்ம தாகததால், தணியாத 
நாட்டுப்பற்ோல், நா்டஙகிலும் 
்தாழிற்சஙகஙக்ள அ்மதது 
்தாழிோளர்களின நேத்தக் காப்பதில் 
முதலிடமும் முதன்மயிடமும்  
்பற்றுள்ளார் ; எனபன லபானே 
அரிய ்சய்திக்ள லநரில் பார்தத்தப் 
லபானே உ்ணர்்வழும்படி அன்ேய 
சூழலில் நடந்த நிகழவுகளுடன 
சரியாகத ்தாடர்புபடுததி விரிகிேது 
இந்நூல்..!

்தாடர்ந்து படிக்கப் படிக்க 
"இதத்ன சிேந்த சிந்த்னயாளரின 
்சயல்பாடுகள் அதத்ன ்பரிய 
அளவில் ்வளியில் ்தரியவில்்ேலய.." 
எனறு எனனு்ரயில் ஆசிரியர் 
கூறியிருப்ப்தலய வாசகனின மனதும் 
அ்சலபாடுகிேது.
அதற்குக் கார்ணம், "அவர் பிேந்த 
சமூகந்தானா?" எனே வினா்வயும் 
பரிசீலிக்கிேது. 

பாலவந்தர் பாரதிதாசன ்தாடஙகி, 
அறிஞர் அண்்ணா, மற்றும் உருசிய 
நாட்டின வரோற்று லபராசிரியர் 
ஒருவர்,  லதாழர்.நா்க முருலகசன,  
மா.்பா.சிவஞானம், ஆ்னமுதது 
அய்யா, தந்்த ்பரியார்,  திராவிடர்க் 
கழகத த்ேவர் கி.வீரமணி லபராசிரியர் 
முததுக்கு்ணலசகரன எனறு ஏகப்பட்ட 
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சிஙகாரலவேரின புகழபாடும் 
பாலவந்தரின பாவில் ்தாடஙகி 
க்ேமாமணி அலசாகா சுப்பிரமணியன 
மு்னவர் ்பண்ணியம் ்சல்வக்குமாரி, 
பாவேர்மணி இராம லவல்முருகன, 
பாவேர் ்நய்தல் நாடன, ்தனேல் கவி, 
பாவேர் சரஸ்வதி பாஸ்கரன, பாவேர் 
மு்னவர் சி.அ.வ இளஞ்சழியன, 
பாவேர் வா.சண்முகம்  கவிஞர் 
மா.பாேசுந்தரம் வீரா பாேச்சந்திரன  
கவிஞர் க.இராணி ேட்சுமி கவிஞர் 
சிஙகாரசுகுமாரன ஆகிலயாரின 
வரிகலளாடு வாழததாக நி்ேவ்டகிேது 
இந்நூல்.

வி்ே்காடுதது நான வாஙகி 
வாசிததுவிட்லடன.

வி்ேமதிப்பில்ோ இந்நூ்ே நீஙகளும் 
வாஙகி வாசிக்க,  லயாசிக்க லவண்டாம்.
வாழததுகள்..!

நனறி..! வாழததுகளுடன

்பாறியாளர் எம்.ஆர்.ஜஜயந்தி,
்பரியார் சமுதாய வா்னாலி
்பரியார் மணியம்்ம பல்க்ேக்கழகம்
தஞசாவூர்

சதாவலநது னபாகதினறன்...

அலு்ைக ்்டைகளில 
மூழகும் ்்பா்தலைாம்
உன் அடைப்்பசறி அடழபபு 
ஆறுதல தந்து ்தறறும்!

மன்ச்சார்வின் ்்பாது 
உனது ்ாரத்டதக்ளா ்லுவூட்டும்
்காஞசறிப்்பசும் உனது 
காந்தக்குர்ைா ஆறறுப்படுத்தும்!

இப்்பா்தலைாம் 
என் அடைப்்பசறியவில
என்டன அடழப்பதிலடை
உன் ்்பயர!

்்பசறிய ்ாரத்டதகடள ்சகரித்த 
நாட்கள் ்்பாய் -இனி 
நீ ்்பசாத நாட்க்ளலைாம்
என் ஆயுள் குடறைபபு நாட்க்ள! 

்்பசாத ்ாரத்டதகளுக்்க
்லிடம அதிகம் என்்பதால
என்டன மரண்ாசலில நிறகட்த்து
்மௌனத்டத்ய ்பரிசளிக்கிறைாய்! 

்ழக்கம்்்பால
அலு்ைக ்்டைகளில
்தாடைந்துப்்பாகி்றைன்
உன்டன ்தாடைத்த நான்! 

- சப.வபிஜயலட்சு்னி, காஞசறிபுரம்

ஒருதவல காதலின் னவர்கள

ஒரு
பூ்வின் ்மல அமரும் 
்பட்ைாம்பூ்சசறிடய ்்பால
என் காதல
உனக்குள் அமரந்து ்பறைந்து எழுகிறைது

அந்தியவில
நீ ்்பசும் ஒவ்்ாரு ்சாலலின் சபதமும்
மஞசள் ்்யவிலில கைந்த  
ஒலி கைட்யாய் ஒளிரந்து ஓடுது

உன்
இதழில ்பட்்ைழுந்த காறறைறின்
முத்தத்தின் ஈரம் - ்மது்ாக 
சாரல தூ்வி என்டன நடுஙக்ச ்சய்கிறைது

என்
அைரந்த இருளில
க்விடத ்நருப்பவினில நிடனவுகடள
தீ மூட்டி தனிடமயவில காய்கி்றைன்

மர உ்சசறிக் கிடளயவிலிருந்த 
முறைறிந்த இடைடய ்்பால
்மலிருந்து கீ்ழ ்விழுகி்றைன் 
உன்
்பாதம் ்பட்ைா்து
மீண்டும் தளிரட்டும் என் ஒருதடை
காதலின் ்்ரகள் ...

  - கவபிஞர் பாக்கதி
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சகாண்வ்டயபினல பூசசூடி ்ணச
செண்டு னபால னபாற புளள

தண்வ்ட அணனியக் கால் னநாகும
தண்டு னபான்ற இவ்ட துவளும

ச்ாண்டு நீயும நீர்க் கு்டத்த
சகாண்டு னபாவகயபில் ஏம்்ெ

துண்டு னபாட்டு துவமெம செய்து
சகான்று னபா்டப பாக்குறசினய கண்னண

சநாண்டிச ொக்குப பல சொல்லி
ெண்வ்ட னபாட்டுப னபாற சபாண்னண

ெண்்டாளனி இவ ொலப பார்வ
எண்்ட ்்ெ ொய்செசிப னபாட்டு

சகாண்ன்டன் ஒன்ன்ா்ட சநெ்ாக் காதல்
வண்்டாக வருனவன் பூனவ ஒன்்த்னதடி

ததிண்்டாடிப னபான்ன் னதன் உன்்ால
சகண்்ட ்்ெ அளளனிக்சகாளள வாபுளள

Dr ஜலீலா முஸம்னில்
ஏறாவூர்
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