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 அன்பார்ந்த வபாசக நெஞசஙகளுக்கு 
வணக்கம்! 

 உலகின சூழலலப் ்பாரக்கும்்்பாது 
்யம்நகபாள்ள்வ நசயகிறது. ெபாட்டுக்கு ெபாடு 
்லகலை. அ்தனபால் ஏற்டும் அழிவுகள. 
இயறலகயில் ைபாசு. விலலவபாசி ஏறறம். ைக்கள 
நசயலிழக்கும் ்தனலை. இப்்டி எத்தலன்யபா 
அழிவுக்ளில் ்தள்ளபாடி ெிறகி்றபாம்.

 இனிெபாம் எனன நசயயப்்்பாகி்றபாம். 
சுபீட்சைபாக, சுகபா்தபாரததுடன வபாழமுடியுைபா? 
ெைக்குப்்ின ந்தபாடரும் இ்ளம் ச்ந்த்தியினபாின 
ெிலலை எனனவபாகும் எனற ்களவிக்குறிகள 
ெீண்டுக்நகபாண்்டப் ்்பாகிறது.

 எனனுளளும் ்தனிப்்ட்ட முலறயில் 
இயலபாலை என்ன வயது மு்திரவபால் 
கபாணத துவஙகிவிட்டது. இம்ைபா்தம் எனது 
வயந்தபானறும் கூடுகிறது. இ்தலழத 
ந்தபாடர்நதும் நசயய முடியுைபா எனநறபாரு 
்களவியும் எழுகிறது. 

 இயனறவலரத ந்தபாடரு்வன. 
்தள்ளபாலையுடன. ெல்லுள்ளத ்்தபாழலைகள 
்தரும் உறசபாகத துணிவுக்ளபால்்தபான 
இயலபாலையிலும் இயனறல்தச் நசயகி்றன. 
எனது ்ிற்ந்த ெபா்ளில் வபாழ்ததுஙகள.

 ெபானும் வபாழ்ததுகி்றன உஙகல்ள.
 ெனறி!
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மனதிற்குள்ஓர் ஓரததிலே 
மறைப்பததனனடி!? 
உதடிரண்டும் ஒலியிலேலாமல 
உறரப்பததனனடி!? 
 
சிலனகிதிக்கும் ததரிவிக்கலாமல 
எறதமறைக்கிைலாய்!? 
அலனகமுண்லடலா? அைியக்லகடடலால 
்பறத்பறதக்கிைலாய்!? 
 
லேற்றுவறர உநதனதசய்றக 
இப்படியிலறே! 
மலாற்ைததிற்குக் கலாரணம்தசலால 
விடுவதலாயிலறே! 
 
ேீயும்ேலானும் ஒனறு்படலடலாம் 
உள்்ளததினலாலே 
ேிகழததிவிடடலாய் உைவிலவிரிசல 
கள்்ளததினலாலே! 
 
றககள்லகலார்ததுக் 
கண்கள்்பலார்ததுக் 
கறதகள்ல்பசினலாய் 
கறதயிலஎனன மலாற்ைம்?இனலைன 
தமழுகிபபூசினலாய்? 
 

"லதலாழியுனறனப ல்பலாலவருமலா?" 
தசலானனதசலாலஎஙலக? 
லசலாழிறயபல்பலால சுண்டியிழுக்கும் 
சிரிபத்பலாலிஎஙலக? 
 
உதடடிதேனன கலாயம்எநதக் 
கி்ளிகடிததது? 
உடம்்பிதேனன கீைலஎநதப 
புலியடிததது? 
 
தகலாடியிறடயில வருதததமனன 
குறழவலதனடி? 
ஓடிசதசனறு கதவுக்குப்பின 
ஒ்ளிவலதனடி? 
 
உனக்குவநத லேலாயைியலா 
சிறு்பிள்ற்ளயலாேலான? 
உனக்குமுனல்ப ்பருவமறடநத 
த்பண்ணிலறேயலாேலான? 
 
எனறனததினை கலாதலதலாலன 
உனறனததினைது 
ஒருதேலாடியில எநதக்கள்வன 
உனறனதவனைது?
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வெளிச்சம்்ககாண 
்ககாத்திருக்கதிறேன் 

மினமினி வெளிச்சங்களாய் 
ெந்து ெந்து பளிச்சசிடும் நினனவு்கள்
எபபடி மன இருனள அ்கற்றும்?

வெள்ளி நிலா வெளிச்சம் வெண்டும்
வெதனன்கள் அ்கல

நிலொ இலனல 
மினமினிபபூச்சசியா வ்சால...
நிலவென்ால மட்டுவம 
எனக்கு ்சம்மதம் 
 
என ொனததில எபவபாதுநீ 
ஒளி வீ்சபவபா்கி்ாய்?
்காததிருக்்கிவ்ன
முழு நிலெிற்்காய்...
 
என இரவு 
வெளிச்சபபூக்்காடா்கி
ஒளி வீசும்...
முழு நிலெில குளிக்கும் ஆன்சயில
நான ்காததிருக்்கிவ்ன.
 
 - வ்ன்ேல்கெி ்மிழச்சசிட்டு
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 ‘’எனனபாச்சு... தூஙகபாை அஙகிட் 
டும் இஙகிட்டுைபா ெட்நதுக்கிட்்ட 
இருக்கபாக. வயிறுகியிறு சபாியில்லயபா...‘’ 
்டுக்லக யிலிரு்நது எழு்நது வபாசலுக்கு 
வ்ந்தபாள ரபா்ேஸவபாி. 

 ‘’அரத்த ரபாத்திபாில ெபாயக ்வற 
கத்தி தூக்கத்த நகடுக்குதுக.... ஒடிச்சி... 
ஒடிச்சி..... ‘’ வபாசலில் கிட்ந்த குச்சியபால் 
்தலரலய ஓஙகி அடித்தபாள. ெபாயகள 
ஒன்றபாநடபானறு குலரததுக்நகபாண்்ட 
சி்தறி ஓடின. 

     ஏஙக... தூஙகபாை எனன ்ினபாத்திக் 
கிட்டு இருக்கீக...

 ‘’ஒனனும் இல்ல. ெீ  எதுக்கு 
எ்ந்திபாிச்ச ரபாேி. ் ்பாயி தூஙகு. கபாலு லகய 
கழுவிட்டு வ்ந்தர்றன..’’ வபா்ளியிலிரு்ந்த 
்தண்ணீலர எடுதது லககபால் அலம்்ிட்டு 
்டுக்க வ்ந்தவபாிடம் ‘’ஏஙக.... ந்த்த 
ஆயி அப்்ன தூக்கிப்்்பாட்டு ைி்திச்சபா 
்யலுக அடஙகுவபானுக. உசுரக்குடுதது 
சம்்பாபாிச்சு வக்கலணயபா ஆக்கிப்்்பாட்டபா 
க ஷ ட ெ ஷ ட ம்  ந ்த பா ி ய பா ை  ்த ி ன னு ட் டு 
நவடச்சுக்கிட்டு ்திபாியுறபானுக. இது ெம்ை 
க பா ல ம் ை பா ற ி  இ ல் ல .  க ம் ப் யூ ட் ட ர 
கபாலம்ல. கண்ட்தப்்்பாட்டு நகபாழப் ி்க்கபாை 
்டுஙக...’’ ் ்பாரலவலய இழுததுப் ் ்பாத்திக் 
நகபாண்டபாள.

 இவ எனன ்திடு்திப்புனு இப்புடி 
நசபால்றபா.... ரபா்ேஸவபாிலய ஏற இறஙக 
்பாரததுவிட்டு ஒருக்கணச்சு ்டுத்தபார.

 ்ததுப்்்தினஞசு ெபா்ளபா்வ நசய்தித 
்தபா்ளிலும் ந்தபாலலக்கபாட்சியிலும்  ைபாணவர 

கள ் றறிய நசய்தி் ய ஓடிக் நகபாண்டிரு்ந்தது. 
குடிததுவிட்டு ்ள்ளிக்கூடத்தில் ஆட்டம் 
்்பாடுவதும் ஆசிபாியலர அடிக்க துள்ளிக் 
கு்திப்்தும் ்ைலசகல்ள உலடப்்தும் 
என ்ரவலபாக நசய்திகள வ்ந்த வண்ணம் 
இரு்ந்த்தபால் ைனசு ஒடஞசு ்்பாயிரு்ந்தபார 
நசயரபாஜ் வபாத்தியபார. 

 ெைக்கிட்ட அஞசபாவது ்டிக்கிற 
வலரக்கும் புட்டிப்்பாம்்பா அடஙகி 
நகடக்குறபானுக. ஆறபாவது ஏழபாவது 
்்பாயிட்டபா ைண்டயில நகபாம்பு நைபா்ளச்சு 
் ் பா ய ி ரு ் ்த பா .   ் ச ர பா ்த  ஆ ளு க ் ்ள பா ட 
்ச்நது ்ழகபா்த்த நயல்லபாம் ்ழகி ்பாழபாப் 
்்பாயிடுறபானுக. ் யலுக கண்ணுல ் டுறைபாறி 
ஊருஒலகம் பூரபா ெபாசைபா ் ்பான அசிஙகத்த்ய 
நகபாட்டி நெறச்சு வச்சுரு்ந்தபா ்பாக்குற 
்யலுக நகட்டு குட்டிச்சுவரபா ்்பாகபாை 
எனனப் ்ண்ணுவபானுக. இவனுக ைத்தில 
வபாத்தியபாருக ்டுற்பாடு ்வற அயயய்யபா...
உஷ.....ஷ....’’ கண்கல்ள மூடித ்திற்நது 
முகட்லடப் ்பாரத்தபார. வீடு முழுவதும் இருள 
சூழ்்ந்திரு்ந்த ் ்பாதும் ைின விசிறி சுழறசியிலும் 
இரலவ ்தன்தபாக்கி ரம்ைியைபான ்பாடல்கல்ள 
இலசததுக் நகபாண்்ட இரு்ந்தன நகபாசுக்கள. 

 ‘’ஒவநவபாருத்தனும் ்தபான்தபான 
ஹீ்ரபானுகிட்டு அலயுறபானுக. ஒத்தப் 
புள்ளனு நசல்லம் குடுதது கண்டது 
கடியல்தயும் வபாஙகிக்குடுத்தபா துமுநரடுதது 
நை்தப்புல்தபான ்திபாிவபானுக. ்கக்குற்த 
எப்்பாடு்ட்டபாவது வபாஙகிக் நகபாடுததுட்டு 
எஙகுட்்டபா ெம்ைல விட்டபா ்்பாதும்முனு  
நெனச்சபா...  இனனும் எனனனன்ைபா 
்ண்ணத்தபான நசயவபானுக. ் பாறக்க்ளததுல 
்ததுப்்பாஞசு வருசைபா ்வல ்பாக்குற்ன 


வ்சாலச்சசி 

அகரப்படடி
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வமௌனம்

.   இழுததுசதசலகிைது

    எனறன

    உன ேிழல

    நுறழவலதயிலறே

    ேீ ல்பசும் தசலாற்கள்

    என கலாதில 

   

    அகண்ட விழிப்பலார்றவ

    ஒரு ேிறேக்தகலாள்்ளலாமல

    சுடர்.

    அருகருலக ல�லாடியலாய்

    லசர்ததுப ்பலார்க்கிலைன

    லகலாவில வலாசலில

    கலாேணிகள்.

    எழமுடியலாமல அமர்நத்படி

    முள் குததிய கலாலுடன

    கூநதலில ஒற்றை லரலா�லா 

    கடிததுக்தகலாள்ளும் இதழ

    கலாதறே ்பற்ைிய தசலாற்கள்

    தவ்ளிலயை வழியினைி 

    திக்குதததரியலாமல

    முசசநதியில ேிற்கிைது

    தமௌனம்.

   - ்சாயிராம். தஞ்சாவூர்.

ஏஙகிட்ட ்டிச்ச ஒருத்தனபாச்சும் இ்ந்தைபா்தபாி 
அடபாவடி ்ண்ணி ்கள்ட்டிருக்்கனபா.... 
நகபாடுக்குற எடததுல நகபாடுக்கனும். 
ெடத்த ்வண்டிய எடததுல ெடத்திறனும். 
ஒடிச்சபா்தபான ைரக்கனனு ெல்லபா வ்ளரும்னபா 
அ்தச் நசயறது ்தப்பு இல்ல்ய. ‘’

 ‘’சபார... சினனப்்ள்ளிக்கூடததுல 
ஒ்ர ஊருக்கபார புளல்ளக ெபாப்்து அம்்து 
்்ரு ்டிப்்பானுக்ளபா. ந்பாிய ்ள்ளிக் 
கூடததுல அப்புடியபா... ்ல ஊரலரு்நதும் 
வரறபானுக. எவலனயபாவது ்திட்டுனபாக்கூட 
ஏ்தபாவது ்ண்ணிக்கிறபானுக. ெைக்கிட்ட 
்டிச்ச ்யலுக்தபான அரசியல்வபா்திஙகிற 
்்ருல எதுடபா சறுக்குனனு ்பாதது ெம்ைல 
்பாடபாப்்டுததுறபானுக’’ ந்பாிய ்ள்ளிக் 
கூடதது வபாத்தியபார ஒருவர நசபானனது 
ெிலனவுக்கு வர ரபாத்திபாி பூரபா தூஙகபாை 
ைனச அலயவிட்டுக்கிட்்ட இரு்ந்தபார 
நசயரபாஜ் வபாத்தியபார.

 எப்்்பாதும்்்பால சீக்கிரைபா எ்ந்திபாிச்சு 
ரபா்ேஸவபாி கலக்கிக்நகபாடுத்த ெீரபாரதல்த 
வபாசலில் ெினறு குடிததுக் நகபாண்டிரு்ந்தபார.

 ‘’ரபாத்திபாி பூரபா தூஙகபாை நைபான 
நைபானனுக்கிட்்ட நகட்ந்தீக. நகபாஞச 
்ெரம் அச்நது தூஙகுனபா்தபான எனன்வ. 
அஞசுைணிக்நகல்லபாம் எ்ந்திபாிச்சு வபாசல்ல 
ஆ... னு வபானத்த்ய ்பாததுக்கிட்டு 
இருக்கீக...’’ முணு முணுத்தவ்ளிடம் ‘’ம்.... 
முணுமுணுக்குறது ஊருக்்க ்கக்குது. 
ரபாத்திபாி பூரபா ெீஙக தூஙகுனிக்ளபாக்கும்.  
நவ்ளிய வபா...ரபாேி. நவள்ளி எவ்்ளபா 
ந்ருசபா நைபா்ளச்சுருக்கு.’’ 

 ‘’அது எனன இனனக்கி ்ெத்தபா 
ந ை பா ்ள க் க ி து .  க பா ல ங க பா ல ை பா ்த பா ன 
இருக்குது.  ்ைல ்பாத்தது ்்பாதும் 
உள்ள வபாஙக. வபாசந்தருவுல எ்ந்திபாிச்சு 
்்பாறவுக எனனம்்ைபாஏ்்தபானு நெனக்க 
்்பாறபாக.’ ’  நவஙகபாயம் ்தக்கபா்ளிலய 
ெறுக்கிக்நகபாண்டு இரு்ந்தபாள.

 ‘’எவ்்ளபா தூரததுலதுரு்நது ெம்ைல 
்பாக்குது. ெபாை ்பாத்தபா நகபாறஞசபா ்்பாகப் 
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்்பாறம். ஒனக்கு ஒனனுந்தபாியுைபா. இ்ந்த 
நவள்ளி்தபான சூபாியனுக்்க பூைிய ் பாக்குறது 
வழியக் கபாட்டுது. ம்... நவஙகபாயம் 
்தக்கபா்ளிய ஏஙகிட்ட நகபாடு ெறுக்கு்றன.’’ 
்்ச்சின இழுலவலய உளவபாஙகியவள 
‘’எப்் ்பாத்தபாலும் ்ள்ளிக் கூடம்ைபாறி்ய 
வீட்லயும் ்பாடம் ெடததுனபா . ெபா ்வல 
்பாக்குற்தபா இல்ல ஒஙக ்்ச்சுக்கு ஈம்...
்்பாடுற்தபா’’ சிபாிததுக்நகபாண்டபாள. 

 நறக்கய அடிச்சுக்கிட்டு அஙநகபான 
னும் இஙநகபானனுைபா ்சவலுக கூவத 
ந ்த பா ட ங க ி ய து .  மு க் க த து  க ல ட க் கி 
டீக்குடிக்கப் ்்பாறவுஙக வபாசலில்  ்்சிக் 
நகபாண்்ட ் ்பானபாரகள.  நவள்ளிலய 
உலவு்பாரக்க அனுப்்ியிரு்ந்த சூபாியன 
நைல்ல எட்டிப்்பாரத்தது. 

 எப்்்பாதும் எட்டுைணிக்குத்தபான 
கு்ளிக்க்வ ்்பாகும் நசயரபாஜ் வபாத்தியபார 
ந்பாழுது விடி்ந்ததும் கு்ளிதது உலட 
ைபாறறிக்நகபாண்டிரு்ந்தபார. 

 தூர்நந்தபாலலவுல ஏதும் ் ்பாகனுைபா. 
இல்ல ஆ்ிசருஙக யபாரபாச்சும் வரறபாஙக்ளபா 
. இவ்்ளபா சீக்கிரைபா ைனுசன நக்ளம்புறபாரு. 
கல்யபாணைபாயி இரு்து வருசததுல 
இப்புடி அரக்க்றக்க நக்ளம்புனது இல்ல. 
ஒனனும் புபாியபா்தவ்ளபாய ்தட்டில் ்சபாறு 
்்பாட்டுக்நகபாண்டு வ்ந்தபாள. 

 ரபாேியின முகக் குறிப்ல் உணர்நது 
நகபாண்டவர  ‘’ரபாேி... ஒனனயக் கல்யபாணம் 
்ண்ற வலரக்கும் ்ள்ளிக்கூடததுக்கு 
்பாஞசு கி்லபாைீட்டர ்ஸல ்்பாயி 
அ ங க ி ட் டு  ந ர ண் டு  க ி ் ல பா ைீ ட் ட ர 
ெட்நது்தபான  ்்பா்னன. நரபாம்் வருச 
ைபாச்சபா. அ்தபான இனனயிலரு்நது ்ஸல 
்்பாகலபாம்னு இருக்்கன. வபாழ்க்லகங 
கிறது நவஙகலம் ைபா்திபாி அப்்ல்தக்கி 
அப்்்த நவ்ளக்குனபா்தபான ்்ளிச்சுனு 
இருக்கும்’’ 

 ‘’ம்..... எதுக்கு எனன உ்தபாரண்ைபா... 
ெபா எனனத்த கண்்டன. நூத்தி்தது 
ரூவபாக்கி ் ைல ந்ட்்ரபால் விக்கிற நவலயில  

ஏஙகிட்ட ஏதும் ்ைபாடி வித்த கபாட்டபாை 
இரு்ந்தபா சபாி’’ சிபாிததுக் நகபாண்டபாள. 

 ல் ஒனலற ்்தபா்ளில் ைபாட்டிக் 
ந க பா ண் டு  ஒ ரு  க ி ் ல பா  ைீ ட் ட ர 
தூரத்திலிருக்கும் ்்ரு்நது ெிறுத்தத்திறகு 
நசனறுநகபாண்டிரு்ந்தபார. வழியில் ்பாரத்த 
வரக்ளிடம் அவரபால் ்்தில் நசபால்ல 
முடியவில்லல.  

 சபார... வண்டி எனனபாச்சு..

 ெபா ் வணபா நகபாண்டுவ்நது விடவபா...

 சிறிது ்ெரத்தில் ்ள்ளிச்சீருலடகள 
கபாற்றபாடு ைல்லுக்கட்ட ்டிக்கட்டில் 
ைபாணவரகள ந்தபாஙகியவபாறு ்்ரு்நது 
வ்ந்தது. ஒனறிரண்டு ்்ர ்்ரு்ந்தில் 
ஏறினர. ்ின்க்கைபாய முண்டியடிததுக் 
நகபாண்டு நசயரபாஜ் வபாத்தியபாரும் ஏறினபார. 
்்ரு்ந்தின ெடுவில் யபாருக்்கபா ்ட்டபா 
்்பாட்டது ்்பால் இடம் ந்பாட்டலபாய 
கிட்ந்தது.  உள்ள இவ்்ளபா எடம் நகடக்கு. 
அப்்றம் எனனததுக்கு ்டிக்கட்டுல ்தது 
்்ருக்கு ்ைல ந்தபாஙகிட்டு வரறபானுக. 

 ஒருத்தன்ைல ஒருத்தன ் ்தபாளல லக 
்்பாட்டு கபாததுல ைி்த்நது நகபாண்டி ரு்ந்தனர. 
‘’்டய ைபாப்்ள.... ஓஞநசருப்பு ்ரபாட்டுல 
ஒரசி நெருப்பு ்றக்குதுடபா’’ ்டிக்கு ்ைல் 
ெினறவரக்ளில் ஒருவன கத்தினபான. புல்வயல் 
அரு்க வ்ந்த்்பாது நசருப்ல் கழட்டுவிட்டு 
்வகத்தலடயில் டக்நகன எறஙகி 
நசருப்ல் ைபாட்டிக்நகபாண்டு ஓடிவ்நது 
கம் ி்லயப் ி்டிதது ஏறி முடிலய சிலுப் ி் 
வலது லகலய ஆட்டிய்்பாது உள்ளிரு்ந்த 
ந்பாம்்்ளப் புளல்ளஙக அவலன்ய ் பாரதது 
சிபாிததுக்நகபாண்டிரு்ந்தனர. 

 ‘’ஒருெபாளு விடபாை நசபால்லிக்கிட்டு 
்தபான இருக்்கன. எவனபாவது விழு்நது 
சபாகப்்்பாறபானுக. எஙக ்தபாலிய அறுக்கப் 
்்பாறபானுக’’ கத்திக்நகபாண்டு இரு்ந்தபார 
ெடததுெர.

 ‘’யண்்ணய.... எ்ந்தக் கபாலதது 
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ல ண் ் ண  இ ரு க் க .  ் ் பா ண் ் ண . . . ’ ’ 
ெபானகு விரலல ்தலலமுடிக்குள விட்டு 
்கபா்திக்நகபாண்டபான ஒருவன. ்ின்க்கம் 
வபாசற்டியிலும் இருக்லகயிலும் கூததும் 
கும்ைபா்ளமுைபாக இரு்ந்தது. சிலர ்தலல 
முடிலய ஒரு்க்கைபாய வயலில் வரப்பு 
நவட்டியது ்்பால் நவட்டி ெபானலக்நது 
்கபாடுகளும் ்்பாட்டிரு்ந்தனர. முன்க்க 
ைபாய ெீண்டு ந்தபாஙகிய ்தலலமுடிலய 
சிலுப்்ிக் நகபாண்டும் விரல்க்ளபால் ்தள்ளி 
விட்டுக் நகபாண்டும் ெினறனர.  

 இப்்டிநயல்லபாம் முடி நவட்டலபாம் 
எனறு வழிகபாட்டியது யபார...? சினிைபாவபா... 
இல்லல இவரக்ளபாக்வ நசயகிறபாரக்ளபா...? 
எது எப்்டி்யபா சினிைபாவிலும் ெல்லலவ 
எவவ்ள்வபா நகபாட்டிக் கிடக்கிற்்த... 
கவரச்சிகள ைட்டு்ை கண்ணில் ்டும்்டி 
இரு்ந்தபால் எல்த உளவபாஙகுவது..? 
எல்லபாம் வியபா்பாரைபாகி ்்பான்தபால் வ்ந்த 
வில்ளவு்தபான. நவயில் ்டும்வலர புல்லில் 
ஒட்டியிருக்கும் ்னிதது்ளி ்்பால் சிறு 
இன்ததுக்கபாக வபாழ்லவ ந்தபாலலப்்து எ்ந்த 
வி்தத்தில் ெியபாயம்.  ்்பாின்க் கடல் எது... 
ெபாம் நசயய ்வண்டிய ்ணி எது என்ல்த 
நசபால்லித ்தரபாை்ல்ய ெபாட்கல்ள ெகரத்திக் 
நகபாண்டிருக் கின்றபாம்.

 ெடுவில் உட்கபார்ந்திரு்ந்த ஒனறி 
ரண்டு ் சஙகளும் ந்பாம்்்ளப் புளல்ளகளும் 
புத்தகதல்த எடுதது எல்த்யபா ைனசுக்குள 
வ பா ச ி த து க் ந க பா ண் டு  இ ரு ்ந ்த ன ர . 

ி்னனபால் உள்ள ்டியிலிரு்நது ்சஙக 
இலரயும் ்்பாந்தல்லபாம் கபாதுகல்ள 
ந்பாத்திக்நகபாண்டு முகம் சு்ளித்தனர. 
இது்தபான நகபாண்டபாட்டம் எனறு ஆட்டம் 
்்பாடு்வரகள ைத்தியில் இப்்டியும் 
்ிளல்ளகள இருக்கினறபாரக்ளபா என 
எண்ணத ்்தபானறியது. 

 நசயரபாஜ் வபாத்தியபாருக்கு முன 
இரண்டு இருக்லக ்தள்ளி உட்கபார்ந 
்த ிரு்ந்த ஒருவன ்க்கத்தில் ெ ினன 
ந்பாம்்்ளப் புளல்ளயின ந்தபாலடயில் 
கிளளுவதும் இடுப்ல் கிளளுவதுைபாக 
இரு்ந்தபான. அவனின ்சட்லடகல்ள 
ஏறறுக்நகபாளவது்்பால் ் ்திலுக்கு அவளும் 
நசல்லைபாய அவன ்தலலயில் நகபாட்டுவதும் 
அவன சிபாிப்்துைபாக இரு்ந்தனர. 
ந்பாதுைக்கள ெபானலக்நது ்்ர்தபான 
உட்கபார்ந்திரு்ந்தபாலும் எவன எக்்கடு 
நகட்டபா ெைக்நகனன என்து ்்பால்்தபான 
இரு்ந்தனர. இருவரும் ்்திநனபானனபா வது 
இல்லபாட்டி ்னநனனடபாவது்தபான ்டிக்க 
்வண்டும் என்ல்த யூகிததுக் நகபாண்டபார.

 கம்்ிலய ்ிடிதது ெினறுநகபாண் 
டிரு்ந்த நசயரபாஜ் வபாத்தியபார ந்பாறுலை 
இழ்நது ‘’ஏனடபா இ்ந்த அழிச்சபாட்டியம் 
்ண்றீக. ்டிக்கிறதுக்கு ஒஙக்ள ்ஸசுல 
ஏத்திவிட்டுட்டு ஒஙக ்தபாய்தகப்்ன 
அஞசுக்கும் ்ததுக்கும் எங்க்யபா 
கஷடப்்ட்டுக்கிட்டு இருக்கபாக. அ்த 
நெனச்சுப்்பாத்தபா இ்ந்த ைபா்திபாி ்வல 

தனனலம் தனனிவல.. 
தனமதி வதானலததெர்
பினவனாரு நாளிவல 
பினபுலம் வதானலதததும்
இனவனாரு உ்ெினனத 
வதடிடும் நாள் ெரும்
அனவ்ாரு வபாழுதிவல
அ்சிெவரா.. தன இழி குணம்...
மதிவதளிெவரா...
இனி ஒரு ்கணம்...

மகவ்ககானையூரகாள்
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்ண்ணுவிக்ளபா’’ வபாத்தியபாபாின குரல் 
ஓஙகி ஒலித்ததும் முன்க்கைபாய ெினறு 
நகபாண்டிரு்ந்த ெடததுனர ‘’எஙகிட்்டபா 
்யலும் சிறுக்கிகளும் அடஙகுனபா சபாி’’ 
என்து ்்பால் ்தலலயபாட்டிக் நகபாண்டபார.  

 ‘’்டய.... ைபாபாி... அவரு சினன 
ஸகூல் வபாத்தியபாருடபா. எஙக ஊரு 
்க்கம்்தபானடபா அவரு வூடு இருக்கு’’ 
க ல ட ச ி  மூ ல ல ய ி லி ரு ்ந து  ஒ ரு வ ன 
முணுமுணுத்தபான. ்டியில் ெினறவரகள 
ஒரு ்டி ்ை்ல ஏறினர. சிறிது ்ெரம் 
அலை்தி ெிலவியது. 

 ந்தபாலடலய கிள்ளி வில்ளயபாடி 
யவன ்தனது ந்தபாலடலய இருக்லகக்குள 
இழுததுக்நகபாண்டு சனனலல ்பாரக்க 
ஆரம்்ித்தபான. ்தலலயில் நகபாட்டி வில்ள 
யபாடியவள ்தலரயில் ெகர்ந்்த முன்க்கம் 
நசனறு ்தலலலய ந்தபாஙகப் ்்பாட்டுக் 
நகபாண்டபாள.

 ் ் ரு ்ந து ,  ந ் பா க க் ந க பா ்ள ம் 
முக்கதல்த கட்ந்த்்பாது ைீண்டும் ஒனறி 
ரண்டு ்்ர கலடசி ்டியில் இறஙகி 
ஒத்தக் லகலய விட்டுவிட்டு ்தலலமுடிலய 
அவவப்்்பாது ்கபா்திக்நகபாண்டு வீசும் 
கபாறலற விலக்கிக்நகபாண்டு ந்தபாஙகினர.

 அரு்க ெினறவரக்ளிடம்   ‘’எ்ந்த 
ஊருப்்பா ெீஙநகல்லபாம்...’’ நசயரபாஜ் 
வபாத்தியபார ்கட்டதும்  ்க்கத்தில் ெினறவன 
்தனது ஊலரயும் ்டிப்ல்யும் நசபானனபான. 
அவன நசபானன ஊபாில் ்த்தபாம் வகுப்பு 
வலர ்ள்ளிக்கூடம் இருக்கிறது என்து 
அவருக்கு ந்தபாியும். அஙக ்டிக்கபாை ்தது 
கி் லபாைீட்டர ்தள்ளி இருக்க ஊருக்கு 
எதுக்கு வரறீக. ்ஸல ந்தபாஙகி அலப்்றய 
நகபாடுக்குறதுக்கபா.... ்தனது முறுக்கு ைீலசலய 
்தடவிக் நகபாண்்ட,  ம்.......உளளூரல விட்டபா 
நகட்டுப்்்பாயிருவீகனு்தபா்ன இவ்்ளபா 
தூரததுல ்சததுவிட்ருக்கபாக...... ்்ச்லச 
இழுத்தபார.

 வபாத்தியபாருனு ்ினனபால உள்ள 
வனுக நசபானனபானுக. ்பாத்தபா ்்பாலிஸ 
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அழிெற்் வ்சலெம் ்கலெி
 

ஆற்ை லேலாஙக அகததுள்  

 ஐயம் ேீக்கும் அருமருநதலாம்!

ஊற்ைலாய்ப த்பலாஙகி ேலாளும்

 உயரச தசய்யும் ேற்ைிைனலாம்!

லவற்று மனிதர் துயறர

 தவனறு வலாழ வழிகலாடடும்!

லதலாற்றுப ல்பலாகலா வண்ணம்

 ததலாடர்நலத வ்ளரும் ேற்கலவி

 

்பண்பு ்பறடக்கும் ஞலானம்

 ்பலாலர ல்பலாற்றும் த்பருஞதசலவம்

அன்பலாய் வலாழக் கற்க

 அறமதி பூணும் ேம்முள்்ளம்!

இன்ப மூடடும் மலாடசி

 ஈசன தநத அரு்ளலாடசி! 

கண்ணலாய்ப ல்பலாற்றும் கலவி

 கடவுள் தநத ேலவரலம!

 

இம்றம இயக்கும் மருநதலாம்!

 இகததில ்பிைக்கும் ேற்தை்ளிவு  

ேம்றம உணரும் தனறம

 ேலே ஆசலான த்பருஙதகலாறடலய!

எம்றம வ்ளர்க்கும் விதறத

 ஏற்ைம் கலாணும் வழிகலாடடி

அம்மலா கலாடடி வ்ளர்தத

 அருறமச தசலவம் தமிழக்கலவி!

 

நகுலா ்சசிெநாதன
த�ர்மனி
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கபாரு ைபாறி இருக்கபாரு. எதுக்குடபா 
வ ம் பு .  ந க பா ஞ ச  ் ெ ர த து ல  ஸ கூ ல் 
வ்நதுறப்்்பாவுது. உள்்ள ெினறவர 
க ்ள ி ல்  ச ி ல ர  எ வ வ ி ்த  ச ல ச ல ப் பு ம் 
இல்லபாைல் அலை்தி கபாத்தனர. ்டியில் 
ந்தபாஙகிக்நகபாண்டு வ்ந்தவரக்ளில் சிலர 
்ை்ல ஏறி ்தலலலய நசபாறி்நதுநகபாண்்ட 
ந ் பா ம் ் ்ள ப் பு ள ல ்ள க ்ள  ் பா ர த து 
உ்தட்லடப் ்ிதுக்கினர. ்்சபாை ்ைல்ய 
ெில்லுஙக என்து்்பால் கண்க்ளபால் 
நசய்திலய ்பாிைபாறிக் நகபாண்டனர. 

 ெீ எனன ்வணபாலும் ்ண்ணிக்க 
என்து்்பால் நரண்டு ்்ர ைட்டும் 
்டியில் ந்தபாஙகிக் நகபாண்டு வ்ந்தனர. 
இருக்லகயில் உட்கபார்ந்திரு்ந்த ்சஙக 
சிலர எழு்நது உட்கபாருஙக சபார எனறனர. 
்்தபால்ள ்தட்டிக்நகபாடுதது அவரகல்ள 
உட்கபாரச் நசபானனபார. சிலர உட்கபாரபாைல் 
எழு்நது நகபாண்டனர. 
 
 ்ததுப் ்்தினஞசு லைல்  ெட்ந்்த 
் ் பா ய ி  ் டி ச் ் ச பா ம் .  அ ப் ந ் ல் ல பா ம் 
லசக்கிள வச்சுருக்க்்த ந்ருசு. எல்லபா 
வபாத்தியபாருகளும் ்ஸல்தபான வருவபாக. 
எப்்வபாச்சும் ைழகபாலததுல ்ஸல ்்பானபா 
உளளுக்குள்ள ஓரைபா ஒண்டிக்கிட்்ட 
இருப்்்பாம். எ்ந்த வபாத்தியபாரு கண்ணு 
லயும் ்ட்றக்கூடபாதுனு நெனப்்்பாம். 
்ஸல ஏ்தபாச்சும் ்சட்ட ்ண்ணுனம் 
அ வ ் ்ள பா ்த பா ன .  அ து ல யு ம்  அ ரு ண பா 
வபாத்தியபாரு கண்ணுல ைட்டும் ் ட்்டபாம்னு 
லவயி ்ள்ளிக்கூடததுக்கு வ்ந்ததும் 
லெலெனு ெச்சு எடுததுப்புடுவபாரு. 
இதுக்குப் ்ய்நதுக்கிட்்ட எத்தன லைல் 
னபாலும் ெட்ந்்த ்்பாயி ்டிச்்சபாம்.  
ெபாலு கபாச ்பாக்க ந்த்தவுக ்ட்ட கஷடம் 
ந க பா ஞ ச ந ெ ஞ ச மு ல் ல . . .  ஒ த ்த க் க பா சு 
முட்டபாயி ்தது வபாஙகி சப்்ிக்கிட்்ட 
் ் பா ன  க பா ல ம்  இ ப் ்  வ ரு ை பா . . . 
் ள ்ள ி க் கூ ட த து  ெ ி ல ன வு க ள  வ ்ந து 
்்பானது.

 ந்பாம்்்ளப்புளல்ளக ஏ்்தபா ்தஙக 
ளுக்குள குசுகுசுனு ்்சிக் நகபாண்டனர. 
உ்தடுக்ளின வபாசலல நைதுவபாய ்திற்நது 

கபாறறின ஓலசயி்ல்ய சபார வணக்கம் 
என்து ் ்பால் வலது லகலய உயரத்தினர. 
் ்த ி லு க் கு  ந ச ய ர பா ஜ்  வ பா த ்த ி ய பா ரு ம் 
்தலலலய ஆட்டி புனமுறுவல் பூத்தபார. 

 அண்ணபாப்்ண்லண முக்கதல்த 
்தபாண்டிய்்பாது ந்தபாஙகிக்நகபாண்ட வ்ந 
்தவரக்ளில் ஒருவன ெபாக்லக ைடக்கி வியிங...
வியிங....நகன விசில் அடித்த்்பாது 
்்ரு்ந்தின ்வகம் குலற்ந்தது. ைபாப்்ள 
்ெபாட்ட நகபாண்டு வ்நதுருடபா எனறு 
நசபால்லிக்நகபாண்்ட ஓடும் ்்ரு்ந்தில் 
இறஙகினபான. ந்பாிய ்ள்ளிக்கூடத்தின 
வபாசலில் ்்ரு்நது ெினறது. நசயரபாஜ் 
வபாத்தியபாலரப் ்பாரததுக்நகபாண்்ட ்சங 
களும் ந்பாண்ணுகளும் இறஙகினர. 

 ெ ல் ல து  ந க ட் ட து  எ து ன னு 
வபாழ்ற வழியச் நசபால்லி வ்ளத்தபா்தபா்ன 
புளல்ளகளுக்கு ந்தபாியும். ்தபானபாப்புள்ளயபா 
விட்டபா கபாட்டுைபாடுைபாறி ்திபாிய ்வண்டி 
யது்தபான. அப்்றம் குததுது நகபாடயுதுஙகுறது. 
நரட்லட சலட ி்னனிக்நகபாண்டும் ்்தபா்ளில் 
புத்தகப்ல்லய சுை்நது நகபாண்டும் எண்ணறற 
ெட்சத்திரஙகள ெட்நது ்்பாக ்பாரததுக் 
நகபாண்்ட கலடசி இருக்லகயில் உட்கபாரப் 
்்பானபார நசயரபாஜ் வபாத்தியபார. 

 ்்ரு்நது கி்ளம் ி்ய்்பாது ஓடிவ்நது 
ஏறிய இரு்து வயது இல்ளஞன ஒருவன 
வபாத்தியபாபாின லககல்ள உரசிவிட்டு 
கலடசி இருக்லகக்கு நசனறபான.  கண் 
சிைிட்றதுக்குள்ள இவன எஙகிரு்நது 
வ்ந்தபான என ்யபாசிப்்்தறகுள கபால்கல்ள 
அகட்டி உட்கபார்நது, ெட்நது நசல்லும் 
ந்பாம்்்ளப்புளல்ளக ்பாக்கனுஙகுறதுக் 
கபாக்வ லக ்தட்டினபான. அவன லக 
்தட்டலுக்கு யபாரு்ை கபாது நகபாடுக்க வில்லல. 

 கபாலு ்ினனிவுட்டு விழு்நதுரு்ந 
்தபானனபா எவனுக்கு ெட்டம். அவனது 
இடது கபால் வபாத்தியபாபாின கபால்கல்ள 
உல்தததுக்நகபாண்டிரு்ந்தது. 

 கபால ைடக்கி  ஒக்கபாரக்கூடபா்தபா எனறு 
்கட்்்தறகு முன அவலன கனனத்தில் 
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ஓஙகி அலறய ் வண்டும்்்பால் இரு்ந்தது. 
கீழ் உ்தட்டுக்குள எல்த்யபா ்்பாட்டு 
நைனனு அ்தக்கிக்நகபாண்டு இரு்ந்தபான.  
அவன ஏ்்தபா சக்கரவரத்திலயப் ்்பால் 
்தனலன கபாட்டிக்நகபாளகிறபான என்ல்த 
உணர்நது ்கபா்தல்த நவ்ளிக்கபாட்டபாைல் 
‘ ’ க பா ல  ஒ டு க் க ி  ல வ ப் ் பா ’ ’  எ ன று 
நசபானனது்தபான ்தபாை்தம்.   யபான.. . . . . 
இவ்்ளபா எடம் நகடக்குல அஙகிட்டுப் 
்்பாயி ெிக்க ் வண்டியது்தபா்ன ெக்கலபாக 
நசபால்லிவிட்டு உ்தடுகல்ள குவிதது 
உஸஞ....உஸஞ ஒலி எழுப்்ினபான. 

 ‘’்டிச்சபுள்ள ைபாறி இருக்க. இப்புடி 
ெட்நதுக்குற. இந்தல்லபாம் எஙகப்்பா 
்டிச்சபா...’’ ்தபாழ்்ந்த குரலில் ்்சினபார. 

 ‘’ம்.... குடுைியபானைலலல அலடக்கன 
சபாருக்கிட்ட்தபான ்டிச்்சன. அதுக்நகனன 
இப்்’’ கழுதல்த ஆட்டிக் நகபாண்்ட 
பு்ளிச்நசன வபாசற ்டியில்  துப் ி்னபான.  
அவன துப் ி்ய எச்சில் வபாத்தியபாபாின கபாலல 
ெலனத்தது.

 ‘’ம்..... அவரக்கிட்ட ்டிச்சிட்டபா 
இப்புடிப் ்ண்ற’’ அவபாின கண்கள 
ஈட்டியபால் குததுவது ்்பாலிரு்ந்தது. 
கீ்ழ இறஙகி  வபா தூக்கிப்்்பாட்டு 
ைி்திக்கி்றன எனறு நசபால்வ்தபாகவும் 
அவனுக்கு ்்தபானறியது.  ்்ரு்ந்த ில் 
இரு்ந்த ஒனறிரண்டு ்்ரும் அவனுக்கு 
ந்தபாி்ந்தவரகள இல்லல என்ல்த உறு்தி 
நசயது நகபாண்டபான. 

 ம்..... இ்ந்தபாளு எனன வில்லஙகம் 
புடிச்சவன ைபாறி ்பாக்குறபான.... எச்சில் 
விழுஙகினபான.

 இ்ந்ெரம் ந்பா்்ளரனு நைபாகலரயில 
ெபாலு விட்ருப்்்ன. அலடக்கன சபாரு 
நைபாகததுக்கபாக ்்சபாை ்்பா்றன.... ெைட்டு 
ச்சிபாிப்பு சிபாிததுக் நகபாண்்ட ்பாலறக்க்ளம் 
ெிறுத்தத்தில் இறஙகிய நசயரபாஜ் வபாத்தியபாலர 
்திரு்திருன ்பாரத்தவபா்ற குப்புனு ்வரததுப் 
்்பாயிரு்ந்த முகதல்த  லகக்ளபால் துலடததுக் 
நகபாண்்ட கபால்கல்ள ஒடுக்கி உட்கபார்ந்தபான 
அ்ந்த இல்ளஞன.                                                n
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வென்சிடும் ்காதல..வென்சிடும் ்காதல..
ெிழி்கள் ெழிவய..ெிழி்கள் ெழிவய..
 

தலா்ளிடும் லகலாேம் தக்கலதலார் ேலாணம், 

வலா்ளிறடப புருவம் வலாய்தத ேல ்பருவம், 

ேலா்ளிறட ேகரும் ேஙறக ேல கனவலாய், 

ஆ்ளிறட விற்ளயும் அற்புத உைலவலா. 

 

லததனலாடு மேலரலா லதவறத ேிறனலவலா, 

மலாதனன விழிகள் மயக்கம் தருலமலா? 

லமலவிழிப ்பலார்றவ தமலலிய லகலாடலாய், 

வலாள்விழி வழிலய வருவது சரிலயலா. 

 

ஆண்தறக தலாலனலா அடி ்பணிநதலாலனலா, 

பூண்டலதலார் கலாதல புகழிடம் இதுலவலா? 

லவண்டுதல இஙலக விவரம் தசலாலலிட, 

ேீண்டேல தமௌனம் ேிறைதமலாழி தலாலனலா, 

 

கருதிடும் வலாழவில க்ளதமன விழிலயலா, 

ததரிநதிடும் வலாழவில தத்ளிவுறர ஏலனலா? 

புரிநதிடும் உைவலாய் பூததிடும் மேரலாய், 

விரிநதிடும் கலாதல வியபத்பன வரலவலா. 

 

ஆரம் தழுவிடும் அழகு ேல மலார்ல்பலா, 

வீரம் தசலாலலிட விற்ளநத ேல லதலால்ளலா, 

ஈரம் தகலாண்டவள் இனிததன சலாய்நதிட, 

லேரமினிதலாய் தேருஙகுதல இனிலதலா. 

 

கண்ணின கருவிழி கலாதல சுமநதிட, 

மண்ணில மயக்கம் மேர்நதிடும் ேிறேலயலா, 

விண்ணில ்பைக்கும் விடியல கனவில, 

எண்ணப பூக்கள் எழிதேன விரிலவலா. 

 

ேனதைன ேஙறக ேவினைது தமிலழலா, 

ஒனைிய மனஙகள் உணர்வில த்பரிலதலா? 

தவனைிடும் வலாழறவ விரும்்பி யறழததிட, 

இனறும் கலாதல இருமனப ்பிறணலவலா.

 - பரணி சுப வ்ச்கர்
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அடக்கிடும் கரஙகல்ள
ஒடுக்கிடப் ்ிற்ந்்தபாம்
அ்திகபாரம் கபாட்டினபால்
அவ்தபாரமும் எடுப்்்பாம்

அனல்க் நகபாடுத்தபால்
அடிலையபாயக் கிடப்்்பாம்
அம்புகள ந்தபாடுத்தபால்
அத்தலனயும் ்தகரப்்்பாம்

அச்சஙகள நகபாளவ்தில்லல
இச்சகத்தில் ெபாஙகளும்
துச்சநைன எண்ணி்ய
துணிவுட்ன வபாழ்்ந்திடு்வபாம்

சட்டஙகள ்யினறும்
்திட்டஙகள ்தீட்டிடு்வபாம்
சமு்தபாயம் சிற்ந்திடச்
சஙகடஙகள கல்ள்ந்திடு்வபாம்

வீட்டுக்குள அலட்நதுவிடும்
்கபாலழகள ெபாஙக்ளல்ல
சிஙகெலடப் ்்பாட்டுச்
சீறிநயழ்வ ்ிற்ந்்தபா்ை

ஆணுக்கு ெிகரபாக
ஆளுலைலயக் கபாட்டுகி்றபாம்
எததுலறப் ்பாரக்கினும்
ஈடபாக்வ சபா்திக்கி்றபாம்

்பாலினஙகள ்பாரததுப்
்பார்ட்சம் கபாட்டு்வபாரும்
நவட்கி ெபாணும்வண்ணம்
நவறறிகல்ளக் குவித்திடு்வபாம்

கூண்டுக் கி்ளிக்ளபாய
அலடததுவிட ெிலனக்கபா்தீர
சு்த்ந்திரப் ்றலவக்ளபாயச்
சிறகடித்்த ்ற்ந்திடு்வபாம்

ைண்ணில் உ்தித்தது
ைபாண்புகள நசய்திட்வ
விண்ணில் அடிலவததும்
வி்நல்தகள புபாி்ந்திடு்வபாம்

அடுப்பூதும் ந்ண்க்ளல்ல
துடிதந்தழும் ந்ண்க்ளன்றபா
அகிலத்தின ்்ரபாறறலும்
ந்ண்நணனும் ந்ரும்சக்்திக்்ள
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தலாயின வயிற்ைில
கருவலாகி உருவலாலனன..
்பதது மலாதததில
குழநறதயலாலனன..
த்பற்லைலாருக்கு
அனபு மக்ளலாலனன...
்பள்்ளிக்கு தசனலைன
மலாணவியலாலனன..
்பருவம் அறடநலதன
த்பரிய மனுசியலாலனன..
மணவறை தசனலைன
மறனவியலாலனன..
புகுநத வீடு தசனலைன
மருமக்ளலாலனன..
்பள்்ளியறை தசனலைன
தலாயலாலனன..
வி்பததில கணவறர இழநலதன
விதறவயலாலனன...
மகனுக்கு திருமணம் தசய்லதன
மலாமியலாரலாலனன..
ல்பரன ்பிைநதலான
்பலாடடியலாலனன..
முதுறம அறடநலதன
கிழவியலாலனன..
மகன முதிலயலார்
இலேததில லசர்ததலான..
இபத்பலாழுது ேலான
அேலாறதயலாலனன...

 - சுகுமகார் ்கெி

மகாைிட ற்்சம்! 

மலானிட லதசம்
மதிநுட்ப லகலாசம்
விழிததலால வீசும்
புேறம வலாசம்

மனிதம் கலாக்கும்
மனித லேயம்
மேரும் கலாேம்
மறுமேர்சசி உருவலாகும்

சமூகம் எஙகும்
சமததுவம் ல்பணும்
சமலாதலான சினனம்
சரியலாது வலாழநதிடனும்

உ்பகலாரம் த்பலாழியும்
உ்பததிரவம் ஒழியும்
உ்பலாறத அழியும்
உவறக மலியும்

ேனறம சுரக்கும்
ேப்பலாறச மைக்கும்
ேேறவ இறைக்கும்
ேலலுள்்ளம் லவண்டும்

இறவ அறனததும்
இனிலத ேடக்கும்
இனறைய மலானிட லதசம்
இயல்பிற்கு மலாறும் லேரம்

அகீலா ஜவுபர்
ஏததலாற்ள புதத்ளம்

இேஙறக. 
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நூல ம்திப்புனர

மயஙவ்ககாலி மைி்ர்்கள்

நூேலாசிரியர் : 
 மருததுவர் லதவி
 
்பக்கஙகள் : 124
விறே :  ரூ 150 /- இநதியலா

்பலாரதி ்பதிப்பகம் - தசனறன

ததலாடர்புகளுக்கு : 
 +91 98408 65737 

இலக்கியக் கடலில் கவில்தகள அலல 
்்பானறலவ. கபாலம் ைபாறினபாலும் 
இவவலலகள எனன்வபா ஓயவ்்த 
இல்லல. ைருததுவர ்்தவி எழு்தியிருக்கும் 
‘ையஙநகபாலி ைனி்தரகள’ கூட 
அவவபாறு்தபான.  இலக்கியக் கடலில் 
முக்கு்ளிதந்தடுத்த சிற்ந்த முததுக்க்ளபாக 
இக்கவில்தகள ைி்ளிரவல்த 
வபாசிப்்வரகள உணர்நது நகபாளவபாரகள. 
இ்தில் ைக்க்ளின ்டிை வ்ளரச்சி்ய 
்்சுந்பாரு்ளபாகத ந்தபானிக்க ஒரு 
வித்தியபாசைபான ்கபாணத்தினூடபாகத, 
்தன ்பாணியில் கவில்தகல்ளப் 
புலன்நதுள்ளபார கவிஞர.

கறகபாலதது ைனி்தனுடன லகக்்கபாரததுப் 
்யணிதது, ்பாிணபாை வ்ளரச்சி கண்ட  
ெவீனைனி்தனுடன கவில்தயபால் 
சஙகைிக்கும்  இக்கவி ைக்ளின பு்திய 
்பாரலவ இலக்கியதல்த ஆ்ரபாக்கியைபாகக் 
கலர ்சரக்கும்.

‘ெீ்தி கபாத்தபான ெிலம் கபாத்தபான
ெித்திலைபாய குலம் கபாத்தபான
ெிலறவபாய இனம் கபாத்தபான
ெிகபாில்லபா ைனனநனனற 
்்ர கபாத்தபான’   

என அக்கபாலத்தில் ்பாரபாண்ட 
ைனனரக்ளின நசங்கபாலபாட்சிலய 
விவபாிக்கும் இவபாின எழுது்கபால் 
இனலறய கபாலகட்டத்தில் 
நகபாடுங்கபாலபாட்சி நசயது 
ைக்கல்ளத துனபுறுததும்  ்ல 
அரசியல் ்தலலவரகல்ளயும் எம் துயர 
ெிலனவுகல்ளயும் சற்ற ்தட்டிப்்பாரதது, 
ஒப்பீடு நசயய லவததுச் நசல்கிறது.

‘ெலடப்்யணம் குலறதது 
ெலடப்்யிறசி நசயகினறபார
ைபாட்டு வண்டியும் கு்திலர வண்டியும் 
்ைபா்தலும் ்தரவில்லல
சபா்தலும் ்தரவில்லல கபாணடபா
வபாகனம் எபாி்தல் ்லவும் 
இக்கபாலம் ்தபானடபா’
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ஒரு சில வபாிக்ளில் ெவீனததுவத்தினபால் 
வில்ளயும் ்பா்திப்புகல்ள ெபாசூக்கபாகச் 
சபாடுவதும் சிறப்பு!

‘கம்பு, ரபாகி சபாலைநயல்லபாம்
குத்திப் ்்பாட்டு ந்பாஙகி வச்சபா்ல
கைகைனனு ைணக்கபா்தபா
கட்டுடலலக் கபாக்கபா்தபா?
எளளு நகபாளளு ்யிறுகல்ள  
ெபாள்்தபாறும் ்தினன்தபா்ல
எலட அ்ளவு ைபாறல்ய
எ்ந்திரதல்தத ்்தடல்ய’

இப்்டி அ்ந்தக் கபால  வபாழ்வியல் 
முலறகள ைனி்தலர சுக்்தகியபாக 
வபாழலவத்த ரகசியஙகல்ளப் ்கிரகிறபார.

கலடசியபாக  இயறலகயுடன இலய்நது 
்ண்லடய கபால வபாழ்க்லகலய வபாழ்வ்்த 
ெனலை ்யக்கும் எனற ெி்தரசனதல்த, 
ஆணித்தரைபாக வபாசிப்்வர ைனஙக்ளில் 
வில்தததுச் நசல்லும் ைருததுவர ்்தவிலய 
இனலறய கபாலத்்தலவயுணர்ந்த 
ய்தபாரத்தவபா்தியபாக்வ ெபான  
கபாண்கி்றன.

கபாவியெலடயுடன ைிடுக்கபாகப் ்வனி 
வரும்  ‘ையஙநகபாலி ைனி்தரகள’ 
ெிச்சயைபாக சபாித்திரம் ்லடப்்பாரகள.

நசனலன ்பார்தி ்்திப்்க நவ்ளியீடபாக , 
124 ்க்கஙகளுடன  ்திகழும் இ்நநூலின 
விலல 150 /-

ந்தபாடரபு  எண் : 9840865737
(்பார்தி ்்திப்்கம்)

  - தமிழமின்

அன்னை தேசம் வீழாது!
பாவேநதல் பாலமுனை பாறூக்

அன்னை தேசம் வீழாது
அவலங்கள் தோடராது
எங்கள் தேசம் நிமிர்ந்து த்காள்ளுதே!
நலலேம்பி,நலல ேங்்க 
உள்்ள நாடு  வீழாது
எங்கள் தேசம் நிமிர்ந்து த்காள்ளுதே!

   அன்னை

அநீதி எனறும் தோடராது
அசத்தியம் நி்லக்காது
எங்கள் தேசம் நிமிர்ந்து த்காள்ளுதே!
எட்டுத் திககும் இருந்து தசரும்
புத்தி யுள்்ள பிள்்்ள்க ்ளால 
எங்கள் தேசம் நிமிர்ந்து த்காள்ளுதே!

   அன்னை

அேர்ேங்கள் அழிந்து த�ாகும்
அ்கங்காரம் வீழ்ந்து சாகும்
எங்கள் தேசம் தவற்றி த்காள்ளுதே
திற்ே ்கலவி த்காணட ேக்கள்
ஒருேனை ோய்ச் தசர்வ ோதல
வறு்ே  நி்ல ே்றந்து த�ாகுதே!
எங்கள் தேசம் தவற்றி த்காள்ளுதே!

   அன்னை

இனைத�ேம் ே்றந்து த�ாகும்
ேேவாேம் ஒழிந்து சாயும்
எங்கள் தேசம் நிமிர்ந்து த்காள்ளுதே!
ஒருோயின ேக்கத்ளனை
உணர்ந்து த்காணட  இ்்ளஞர்்க ்ளால
புதிய தோரு  ேகிழ்ச்சி தோனறுதே!
எங்கள் தேசம் ேலர்ந்து த்காள்ளுதே!

   அன்னை

    |17
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வலாழக்றகயிலதலான  
எததறனப ்படிகள்… 
அததறனயும் ்படிப்பிறனகள்… 
 
அதிலேறு…இதிலேறு.. 
அதிலேைலாலத..இதிலேைலாலத 
எனகிைது ்பே முகஙகள்… 
 
இஙலக இபல்பலாததலேலாம் 
சூழலின சுற்ைததில எனறன ேலாலன  
தீர்மலானிக்க முடியவிலறே! 
 
யலார் யலாலரலா லதர்வு தசய்கிைலார்கள்.. 
என ேறடறய… 
எனக்கலான ்படிகற்ள! 
 
அதற்கலாக என கலாலகள் 
தன ேடபற்ப 
ேிறுததிக் தகலாள்வதிலறே! 
 
அதனலாலே ்படிக்ளில தடம் மலாைிக் 
தகலாள்வதுமிலறே… 
மலாைலாக சற்லை தடுமலாைி! 
 
ஏை லவண்டலாத ்படிக்ளில 
ேலான ஏைிய ல்பலாததலேலாம் 
கசப்பலான அனு்பவஙக்ளின 
அப்பலகள்! 
 
அதிலிருநது மீண்தடழுநது  
இைஙகும்ல்பலாது மனதில ஒலிக்கும் 
ஆயிரதததடடு லசலாக கீதஙகள்! 
 
ேலான ஏைக்கூடலாத ்படிக்ளில 
்பயணம் தசய்தவன எனை 
முததிறர லவதைனக்கு! 
 
கூண்டில அறடதது வ்ளர்க்கப்படும் 
ஒரு ்பைறவயின வலிறய  
அபல்பலாலத உணர முடிநதது! 
 

தூண்டிலில அகப்படடு 
ேிேததில துடிதுடிதது வீழும் 
ஒரு மீனின வலாழறவ புரிய முடிநதது! 
 
ஏைினலால இைஙகுவதும் 
இைஙகினலால ஏறுவதும் 
்பயணததில மடடுமலே..
வலாழவிலும் கூட! 
 
இபல்பலாது எலலேலாருலமறும் 
்படிக்கடடுக்ளில ேலான…அஙகும் சிே  
கம்்பிகளும்.. கூண்டுகளும்!

 
 

- ம.்சக்திவெலாயுதம் 
தேருபபு விழிகள்

     ...

l 
உதிரும் பூக்கள் 
மணம் ்பரபபுலமலா...? 
எறும்பு புற்றுகள் .

l 
கறர ததலாடும் அறேகள் 
வண்ண வி்ளக்தகலா்ளியில ேிைம் மலாறும்
புறதயும் கலால தடஙகள் .

l 
மகனின வரவுக்கலாய் தலாய் 
கிரலாமதது ததருறவப ்பலார்தத்படி 
வ்ளர்தத மலாடு .

l 
உணவ்ளிக்கும் சிறுவன றகயில 
உதிர்நது தகலாண்டிருக்கும் 
ேலாயின முடி .

  - ெிஜி ்சசிொ
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 எைக்கிலடயில் ைிக்ைபாசைபான 
உ்ளவியல் ்கபா்ளபாறுகள ெிலவுகினறன. 
அது ஒட்டுநைபாத்த சமூக வபாழ்க்லகயில் 
்ினனலடலவயும் சமூகவியல் ்ிறழ்வு 
க ல ்ள யு ம்  உ ண் டு ் ண் ண  ் ி ர ்த பா ன 
கபாரணியபாக அலை்நதுவிடுகினறது.

 ்தனன்ளவிலபான முயறசியில் சுய 
முன்னறறம் அலடயும் ஒருவனின வபாழ் 
வியலல கண்டு ந்பாிதும் ந்பாறபாலை 
நகபாளவ்்தபாடு அல்த ேீரணிததுக் நகபாள்ள 
முடியபாைல் ்தஙகல்ள ்தபாஙக்ளபாக்வ 
உ்ளவியல் சித்திரவல்தக்கு ஆ்ளபாக்கிக் 
நகபாளளும் ்ல முகமூடி சமூக ஆரவலரகல்ள 
கபாணமுடிகினறது. 

 உ ண் ல ை ய ி ல்  இ ்ந ்த ப் ் ் பா க் கு 
நவகுேன பாீ்தியிலபான மு்தலபா்ளிததுவ 
நகபாளலகலய சபார்ந்த ் ண் ி்யலபாகும். இ்ந்தப் 
்ண்புநகபாண்ட சமூகத்தில் ை்திக்கக் கூடிய 
ைபா்ந்தரகள குறித்த சமூகத்தின புறறு்ெபாய 
கலஙகளுக்கு ஒப்்னபாவரகள. இவரகல்ள 
அழிப்்து ைிகக் கடினைபான சமூகவியல் 
்வலலயபாக இனறு உணரப்்ட்டுள்ளது.

 உ ள ளூ ர  ந ்த பா ட க் க ம்  ் ்த ச ி ய 
லையெீ் ரபாட்டம் வலர இ்ந்தவலகயபான 
சபாரபாரகள ெபாளுக்குெபாள அ்திகபாிததுக் 
நகபாண்்ட ்்பாகினறனர. குறிப்்பாக 
ெபாம் வபாழும் சூழலில் இ்ந்த ை்னபாவியல் 
்தபாக்கத்திறகு அ்திக்ளவில் உள்ளீரக்கப் 
்டு்வரகள சமூக ்சலவயபா்ளரகளும், 
அரசியல் வபா்திகளும் எனற ைக்கள ைட்டத்தில் 
்ணியபாறறக்கூடிய ்தரப் ி்னர்தபாம்.

 ்ைற்டி ்தரப்்பாரக்ளில் கடும்்்பாக்கு 
ெலடமுலறநகபாண்டவரகளும், ைி்தவபா்த 
்்பாக்குநகபாண்டவரகளும் கபாணப்்டுகின 
றபாரகள. எது எவவபா்றபா குறித்த ைனப்்பாஙகு 
உண்லையில்  சமூகவியல் பாீ்தியபான ைறறும் 
ைபானிடவ்ளப் ் யன ் பாட்டியல் ் ைலபாண்லை 
பாீ்தியிலபான  ்டு்ைபாசைபான வில்ளவுகல்ள 
உண்டு ்ண்ணும் சக்்திநகபாண்டலவ. 
சமூகப் ்ணியில் ஒருவருக்கு கிலடக்கும் 
ச்ந்தரப்்ம், சூழல் ைறறும் வபாயப்புகள 
என்ன குறித்த ெ்பாின முயறசி, மு்திரச்சி 
ைறறும் சமூகவியல் அ்ந்தஸது, ைபாியபால்த, 
ெம் ி்க்லக சபார்ந்த விடயஙகல்ள ந்பாறுதது 
்னலைததுவம் அலடகினறது என்ல்த 
புபாி்நதுநகபாள்ள்வண்டும். 

 ‘ ‘ எ ல ்த  ெீ  ் ்த டு க ி ற பா ் ய பா ! 
அதுவும்; உனலன ்்தடுகிறது’’ எனற 
Zikra Nawhal   இன ்ைற்கபால்ள சுட்டிக் 
கபாட்டவிரும்புகின்றன.

இஹ்ான  JMI  
்பிரதம ஆசிரியர் முததிதழ
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ைலற்ந்த ெிலனவி்ல 
உலற்ந்த சிரபாயவுகள 
ெிலற்ந்த ்்திவி்ல 
வில்ள்ந்த உறவுகள 
ஆலசக் கனவி்ல 
அழியபா்த  ்தடயஙகள 
ஓலச அ்திரவுக்குள 
ஒ்ளி்ந்த இன்ஙகள 
 
இ்ளலை வனப்்ி்ல 
இ்தயத துடிப்புகள 
வழலைக் கடலையில் 
வழஙகும் ்பாிசுகள 
தூரத ந்தபாலலவி்ல 
ந்தபாலலத்த ்ெசஙகள 
ந்தபாஙகும் ைன்தி்ல 
ைஙகும் எண்ணஙகள 
 
வபாழ்க்லகப் ்பால்தக்ளில் 
வ்ந்த வழக்குகள 
்்பாக்குச் சபாட்டுக்க்ளபாய 
்்பா்தபா்த முடிவுகள 
ெிலவின முறறத்தில் 
ெீஙகபா ெிலனவுகள 
நெஞசம் ெிலற்நதுள்ள  
ெீ்திக் கபாட்சிகள 
 
ஆலச உள்ளத்தின  
ஆன்ந்த ைபாறறஙகள 
்பாசப் ்ிலணப்்ி்ல 
்ட்டத  துன்ஙகள  
ைபாசுகள குலற்ந்த 
ைகிழ்ச்சித தூறல்கள 
கண்ணின விழியி்ல 
கபா்தல் நைபாழிகள 
 
உள்ளத்தின ஆழத்தில் 
உலற்ந்தப் ்்திவுகள 
உலகம் இருக்கும்வலர 
உணரவின அலசவுகள 
உறவுகள உலறகினற 
உனன்த உணரவுகள 
ஓலசகள அறற  
ஓருயிர வபாரப்புகள 

்கனலயால இனணவொம்
 

சஙக இேக்கியம் ்படிததிடுலவலாம் 

சஙகீதமும் அழகலாய்ப ்பயினைிடுலவலாம் 

இஙகிதமலாய்க் கறேகள் அைிநதிடுலவலாம் 

்பஙகயமலாய் உள்்ளம் மேர்நதிடுலவலாம் 

 

்பலாரதியின கனவில சிைநதிடுலவலாம் 

்பலாரினில புதுறமப த்பண்ணலாய் 

இருநதிடுலவலாம் 

அசசம் இனிலமல துரததிடுலவலாம் 

இசசகததில இனிறம விறதததிடுலவலாம் 

 

இேக்கியக் கருவூேததில மூழகிடுலவலாம் 

இேக்குகள் தத்ளிவலாய்த ததரிநதிடுலவலாம் 

இதயம் அறமதியில தத்ளிநதிடுலவலாம் 

இபபுவியில சலாநதி வ்ளர்ததிடுலவலாம் 

 

மூதத தமிழில மூழகிடுலவலாம் 

மூசசுக் கலாற்ைில முடிததிடுலவலாம் 

மூதுறர வலாழக்றகயில ஏற்ைிடுலவலாம் 

மூதைிஞரின வரிகற்ள உணர்நதிடுலவலாம் 

 

திருக்குைள் திவவியம் திற்ளததிடுலவலாம் 

திருநதிட இதயஙகள் விரும்்பிடுலவலாம் 

ஐம்த்பரும் கலாப்பியம் அைிநதிடுலவலாம் 

ஐக்கியம் த்பருறமதயன வலாழநதிடுலவலாம் 

 

்பண்றடத தமிழின ்பண்்பைிலவலாம் 

்படடைிவு ேம்மில ்பகிர்நதிடுலவலாம் 

கறேக்ளின க்ளஞசியம் கண்டைிலவலாம் 

கற்ளகற்ள லவருடன கற்ளநதிடுலவலாம் 

 

இேக்கிய ேனதனைி வழியைிலவலாம் 

இடுக்கண் கற்ளநதிடப புைப்படுலவலாம் 

இனஙகற்ளக் கறேயலால 

இறணததிடுலவலாம் 

இேஙறகயின ்பிரறசயலாய்த 

தறேேிமிர்லவலாம். 

 

 - மக்வ்கானனயூராள்
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அன்பில குழநறதறய ஆளும் கடவுளும் அனறனயனலைலா
கனனல சுறவயினில கடடி யறணததிடும் கலாவியலம .
எனறும் உேகினில ஏற்ைம் தருகிை ஏணியனலைலா .
மனைில மகத்ளன வநலதன மனததினில மலாடசிறமலய !!

தநறத  ேமக்தகனத  தநதிடும்  ்பலாசம்  தரமிகுலம  !
சிநறத  முழுறமயும்  சீர்மிகும்  அனபு  சிைநதிடுலம .
மநறத  மனிதரில   மலாசிேலா  லேசம்  மணநதருலம .
விநறத  உேகினில  வீசிடும்  கலாற்றும்  விசிததிரலம !!

மண்ணில ்பிைநதேம் மலாதலா ்பிதலாவும் இறைவனனலைலா .
கண்ணில ததரிகிை கலாவல புரியும் கருவியனலைலா .
எண்ணம் சிைபத்பன எடடும் வறகயில எமதுயிலர . .
விண்ணில உேவிடும் விநறத மனிதம் வியபபுறடதலத !!

தநறதயும் தலாயும் தரணியில ததய்வம் தமிதழனலவ
முநறதயர் வலாழும் முதுகுடி ேம்மின முழுமுதலே .
சிநதுவும் கஙறக சிைபபுறட த்பலானனி வழிதயனலவ
உநதிடும் சக்தி உயிதரன வலாழும் உைதவனலவ !!

்பண்புடன ேலாளும் ்பரிவலாய் மேர்நதிடும் ்பலாசமனலைலா
அண்டக வலாழவி ேைிவலாய் அனுதினம் ஆக்கினலர
மண்டிேம் தனனில மேரலாய் மறுமுறை லவண்டுமனலைலா
உண்டிடும் யலாவும் உயிரலாய் வழஙகிடும் ஊற்றுமனலைலா !!

்சரஸெதி பாஸ்கரன, 
திருசசி, தமிழேலாடு
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          ‘‘நாளைய சமுதாயம் இளைஞர்கள் ள்கயில்’’   என்ார 
அப்துல் ்கலாம். அதளை மெய்ப்பிக்கும் விதொ்க இனள்ய 
குழநளத்கள் தான நாளைய இளைஞர்கள் என்பளத ்கருத்தில் 
ம ்க ா ண ்ட  ்க வி ஞ ர .  அ ன பு ச ம ச ல் வி  சு ப் பு ர ா ஜூ  அ வ ர ்க ள் 
தனமுளைக்்கவிளத்கள் எனனும் விளதளய குழநளத்கள் 
ெைதில் அனபின சங்கெம் சிறுவர உல்கம் மூலொ்க விளதத்தார. 
அநத விளத இனறு விருடசொ்க 25குழநளத்கள் எழுதிய முதல் 
தனமுளைக்்கவிளத நூல் «அ- அனபின அரிசசுவடி» எனனும் 
ம்பயரில் நம் ள்க்களில் தவழுகி்து.

 தமிழின முதல் எழுத்து ‘அ’ . தமிழில் ‘அ’ என் எழுத்து 
மி்கவும் சி்ப்புள்டயது. ஒரு குழநளத முதனமுதலா்க எழுத 
ஆரம்பிக்கும் ம்பாழுது ‘அ’ எனறு தான எழுத ளவப்்பார்கள். 
அதுப்பால் நம் வாழ்வில் ‘அ’ என் எழுத்தில் ஆரம்பித்து 
்கல்விளய நெக்கு அறிய ளவத்த ஆசிரியளரயும் ெ்க்்க முடியாது.

 அ -  அனபு, அரவளைப்பு, அசசம், அரப்்பணிப்பு, 
அழுள்க இப்்படி நவரசங்களும் நிள்நது. இவவைவு சி்ப்பு்கள் 
ம்காண்ட எழுத்தில் இநத புத்த்கம் வநதிருப்்பது மி்கச சி்ப்பு.

 இதில் ்கவிளத்கள் எழுதிய 25 குழநளத்களும் அனபு, 
இயறள்க, சமூ்கம், ம்காபராைா,. ஆசிரியரின ்கைவு, நாம் ெ்நது 
ப்பாை ்பழங்கால நிளைவு்கள், ஒறறுளெ, சுதநதிர உைரவு, 
்பாரம்்பரியம், சு்காதாரக்ப்கடு… ்பல வள்கயாை உைரவு்களை 
மவளிப்்படுத்தும் விதொ்க ்கவிளத்களை வடிவளெத்து 
உள்ைார்கள் என்பது இநநூலின ெறறுமொரு சி்ப்்பாகும்.

'' 
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 ம்காபராைா என் ஒரு ம்பரும் மதாறறு ெனித 
வாழ்க்ள்கயில் ஏற்படுத்திய நி்கழ்வு்கள் ஏராைம். இதளை 
சு.பிரவநதி்கா ்பாரக்கும் விதம் இநத சுதநதிர பூமியில் 
சுதநதிரொ்கக் ்காறள்க் கூ்ட சுவாசிக்்க முடியவில்ளல எனறு 
கூறும் வரி்கள் மி்கவும் வலி நிள்நதது.  அதுப்பால் ப்கா.ெகிழினி 
கூறும் வரி்களில் குழநளத்களுக்கு சுதநதிரம் கிள்டத்தது. 
்பள்ளிக்கு மசல்லாததால் ஒழுக்்கம் இல்லாெல் ப்பாய் விட்டது 
எனறு கூறுகி்ார இது மி்கவும் உணளெயாைது....இவர்கள் 
இருவரின ்கவிளத வரி்கள் இபதா....

ஓடி விளையாடுவதறகு
துளையு்டன மசல்கிப்ாம்
விளையாடும் வாய்
்கவசத்தால் மூடியிருக்கி்து .
 சு. பிரவந்திகா

ம்காபராைா வநததால்
சுதநதிரம் கிள்டத்தது
்பள்ளிக்குச மசல்லாததால்
ஒழுக்்கம் ம்கட்டது.
 ககா.மகிழினி

 தநளதயின ்பாசத்ளத இளத வி்டச சி்ப்்பா்க யாரும் 
ம ச ா ல் ல  மு டி ய ா து .  வீ ட டி ல்  எ ப் ம ்ப ா ழு து ம்  ந ம்  கூ ்ட ப வ 
இருக்கும் அம்ொ கூ்ட குடும்்பத்திற்கா்க தான ்படும் ்கஷ்டத்ளத 
சில பநரங்களில் நம்மி்டம் கூறி விடுவார்கள். ஆைால் ஒரு 
தநளத ஒரு ம்பாழுதும் தன வலி்களை மவளிக்்காட்ட ொட்டார 
என்பளத உைரத்தும் விதொ்க சரவை்பாணடியன அவர்களின 
்கவிளத அளெநது இருநதது மி்கச சி்ப்பு.. அவரின ்கவிளத 
வரி்கள் இபதா....

குழநளத்களின ெகிழ்சசிக்கு
அப்்பா  உளழத்தார
தன வலி்களை
ெள்த்துக் ம்காணடு......
 பா.பு. சரவணபாண்டியன்

 இயறள்களயப் ்பறறிய  ஒவமவாரு குழநளத்களின 
்க வி ள த ்க ளு ம்  ்ப ல  ்க ரு த் து க் ்க ள்  நி ள ் ந த த ா ்க வு ம்  ்ப ல  
சிநதளை்களை உள்ை்டக்கியதா்கவும் அளெநது இருநதது 
மி்கச சி்ப்பு. ெளழளயப் ்பறறி பூஙகுழலி அருள்்பாலன கூறும் 
ம்பாழுது ெளழளய இரசிக்்க  முடிநதவரால் அதில் நளைய 
முடியவில்ளல. அநத வருத்தத்ளத ப்பாக்்க அதில் ்காகித 
்கப்்பல் விடடு ெைளத பதறறிக்  ம்காள்கி்ார. அடுத்ததா்க 
அனிஸ்குொர இயறள்களயப் ்பறறி கூறும் ம்பாழுது ெரங்கள் 
நிள்நது இருப்்பதால் ்பாடடி வீடடிறகு மசல்லப் பிடித்து 
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இருக்கி்து எைக் கூறுகி்ார .வாைத்தில் ்பல வள்கயாை 
நி்கழ்வு்கள் ந்டநது ம்காணடு இருக்கும் பநரத்தில் வாைத்தில் 
பெ்கங்களுக்கு இள்டபய எடடிப் ்பாரக்கும் நிலாளவ அதறகு 
நடசத்திரங்களு்டன திருவிழா ந்டப்்பது ப்பால் ்கற்பளை 
மசய்து கூறும் ்க.ெ. அல்வாாஃபி்காவின ்கவிளத மி்கச சி்ப்பு. 
அடுத்ததா்க ம்கௌதம் ்பாலாஜி அவர்கள் இயறள்களய நெக்கு 
எல்லா வைத்ளதயும் தரும் தாய் எனறு கூறிவிட்டார மி்கச 
சி்ப்பு ்கணைா. சாய்்ரீநிதி ெளழ பநரத்தில் தவளை ப்பாடும் 
சத்தம் இரவு பநரத்தில் அளெதியாைச  சூழலில் ஒருவித 
்பயத்ளதயும் அசசத்ளதயும் ஏற்படுத்துகி்து என்பளத மி்க 
அழ்கா்கக் கூறியுள்ைார.. ஒவமவாரு வீடடிலும் ந்டக்கும் சு்ப 
நி்கழ்சசி்களை உைரத்தும் விதொ்கக் வீடடு வாசலில் வாளழ 
ெரம் உயரநது இருக்கும். தளலமுள்  வாளழயடி வாளழயா்க 
வைர பவணடும் என்பதற்கா்கவும் வாளழ ெரம் ்கடடுவார்கள் 
என்பளத உைரத்தும் விதொ்க  ரபெஷ குொர ்ரீவி்காஷ - ன 
்கவிளத அளெநது இருநதது மி்கவும் ்பாராடடுக் கூறியது. இநத 
உலகில் ்காறறு இல்லாெல் எநத உயிரும் உயிர வாழ முடியாது 
எைபவ ்காறள் நெக்கு தரும் இயறள்களய ்காக்்கக் பவணடும் 
என்பளத உைரத்தும் விதொ்கபவ பதா.ெ.  பொனி்காவின 
்கவிளத அளெநது இருப்்பது மி்கவும் அறபுதம்....இவர்கள் ஏழு 
ப்பர்களின ்கவிளத முத்துக்்கள் இபதா.....

ம்பாழியும் ெளழ
நளையாெல் ஏக்்கத்து்டன ்பாரக்கிப்ன
்காகிதக் ்கப்்பளல விடடு
சொதாைம் அள்டகிப்ன......
 பூங்குழலி அருளபாலன்

ெரங்கள் நிள்ய
இருப்்பதால் பிடிக்கி்து
கிராெத்தில் இருக்கும்
்பாடடி வீடு......
 பா. அனிஸ்குமார்
  
குடடிபெ்கங்கள் இள்டபய
எடடிப்்பாரக்கும் நிலா
நடசத்திரங்களு்டன இளைநது
ந்டக்கி்து விழா...
 க.ம. அலவாாஃபிகா

சூரியளை சுறறும்
நீலவணைப் பூமி
இயறள்க வைங்களை
அள்ளித்தரும் தாய்..
 ககளதம் பாலாஜி
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ம்காடடும் ெளழ
சத்தமிடும் தவளை
இரவு பநரத்தில்
்பயம் தருகி்து..
 சாய்ஸ்ரீநிதி
          
பி்ர வாழ
தனளை இழக்கும்
வாளழயடி வாளழயாய்
வாழும் வாளழெரம்....
 ரகமஷ் குமார் ்ரீவிகாஷ்

இயறள்கயாை ெரம்
்பசுளெளயத் தரும்
இலவசொ்கக் ்காறறு
ம்காடுக்கும் வரம்..
 கதா.ம. கமானிகா

          ஒரு ெனிதனுக்கு எப்ம்பாழுதும் அவன மசய்யும் மதாழில் 
தான முதல் மதய்வம். குப்ள்ப்களை நம்மி்டம் இருநது வாஙகி 
மசல்லும் மதாழிலாளி குடிக்்க தணணீர ப்கட்டால் கூ்ட சிலர 
தருவது கிள்டயாது. குப்ள்ப்களை ெக்கும் குப்ள்ப ெக்்காதக் 
குப்ள்ப எை பிரித்து தான தர பவணடும் எை அரசாங்கம் அதளை 
சிலர மொத்தொ்க மநகிழிள்பயில் ப்பாடடு தநது விடுகி்ார்கள் 
அதளை பிரிக்கும் ஒவமவாரு வரும் நம்ளெ ப்பால ச்க ெனிதன 
தான என்பளத உைரத்தும் விதொ்க தா.உ. ஜானவி அவர்கள் 
தூய்ளெ ்பணியாைர ்பறறி எழுதிய ்கவிளத அளெநது இருநதது 
மி்கச சி்ப்பு. அவரின ்கவிளத வரி்கள் இபதா..

வீசிமயறிநத குப்ள்ப்களைத்
தரம் பிரித்தைர
தூய்ளெப் ்பணியாைர்களின
பசளவ வலித்தது.
 தா.உ. ஜான்வி

      
     
 ொறி வரும் குடும்்பம் சூழ்நிளல்களில் நாம் ெ்நது ப்பாை 
்பல நிளைவு்கள் ெறறும் விளையாடடு்களை நம் ்கண முனபை 
ம்காணடு வருகி்து தா.உ. பூரவி ெறறும் சாய்்ஹரிணி எழுதிய 
்கவிளத்கள் மி்க அருளெ. அவர்களின ்கவிளத வரி்கள் இபதா....

குடும்்பத்பதாடு அெரநது
நிலாசபசாறு
உண்ட அனு்பவம்
ெகிழ்ளவத் தநதது
 தா.உ. பூர்வி
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 மசாப்புச சாொன்களில்
 சளெத்து தநபதன
 சுளவத்தவர்கள்
 அருளெ என்ார்கள்
  கச.சாய்ஸ்ஹரிணி

                  ஒறறுளெக்கும் சுறுசுறுப்புக்கும் இலக்்கைொ்க 
ெனிதர்கள் எப்ம்பாழுதும் குறிப்பிடுவது எறும்ள்பத்தான. 
ெளழக் ்காலத்திற்கா்க மவயில் ்காலத்தில் உைளவ பசமிக்கும் 
உளழப்்பாளி எறும்பு அளத நிளைவுப் ்படுத்தும் விதொ்க ஜீ. 
ளெத்பரயீ அவர்களின ்கவிளத அளெநது இருநதது. அவரின 
்கவிளத வரி்கள் இபதா...

 சாளர சாளரயாய்
 மசல்லும் எறும்பு
 சுறுசுறுப்்பாய்
 உளழக்கும் எறும்பு
  ஜீ.மமதகரயீ

 ஒரு சில விஷயங்கள் மசய்யக்கூ்டாதளவ எனறு 
மதரிநதும் ெனிதன  அதளை மசய்து ம்காணடு தான இருக்கி்ான. 
இதளை உைரத்தும் விதொ்க ்கெல் சங்கர எழுதிய ்கவிளதயில் 
மநகிழிளய ஒழிக்்க நிள்ய விைம்்பரங்கள் வநததாலும் அது 
ஒழியவில்ளல. ெனிதன அதன உ்பபயா்கத்ளத தவிரக்்கவும் 
இல்ளல என்பளத கூறியது மி்கச சி்ப்பு. அவரின ்கவிளத 
வரி்கள் இபதா.....

 மநகிழி ெணணுக்குக்ப்கடு
 விைம்்பரம் வநதது
 ்கள்டக்கு மசல்ல
 ள்கயில் மநகிழி
  கச.ப .கமல சங்கர்

 நம் தாய்த்திருநாடு சுதநதிரத்ளத ம்ப் நிள்ய தியாகி்கள் 
இரத்தம் சிநதி இருக்கி்ார்கள் . அவர்களின கூடடு முயறசியால் 
நாம் இனறு சுதநதிரத்ளத அனு்பவித்து ம்காணடு இருக்கிப்ாம். 
இளத எநத ஒரு இநதிய குடிெ்கனும் ெ்க்்க கூ்டாது என்பளத 
உைரத்தும் விதொ்க ்ரீபல்காவின ்கவிளத வரி்கள் அளெநது 
இருப்்பது மி்க அறபுதம்... அவரின ்கவிளத முத்துக்்கள் இபதா..

 அனறு  தியாகி்கள்
 சிநதிய இரத்தம்
 இனறு சுதநதிர நாடடில்
 ெகிழ்நது இருக்கிப்ாம்
  மச. ்ரீபல்கா
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 அடுத்ததா்க  சமூ்க உைரளவ தூணடும் 
விதொ்க விவசாய நிலத்ளத அழித்து அதில் அடுக்கு 
ொடி வீடு ்கடடும் ெனிதன தான ொடி பதாட்டம் 
அளெத்து நிலத்தில் இயறள்கயா்க கிள்டப்்பவறள் 
ொடியில் ம்ப  ் முயறசிகின்ான.. எனறு கூறும் 
்பா.நித்யாவின சமு்கம் சாரநத ்பாரளவ மி்கச சி்ப்பு.
அவரின ்கவிளத வரி்கள் இபதா...

 நிலங்களை அழித்து
 அடுக்குொடி ்கடடிபைாம்
 ொடிபெல் ஏஙகுகி்து
 அழகிய ொடித்பதாட்டம்
  பா.நிதயா

 அம்ொவின அனபு அைவி்ட முடியாதது. 
அநத அனபுக்கு எனை ்பரிசு தரலாம். அவரின 
குழநளத தரும் முத்தளத வி்ட சி்ப்்பாை ்பரிசு 
அவருக்கு பவறு எதுவா்க இருக்்க முடியும். 
என்பளத உைரத்தும் விதொ்க அளெநது 
இருநதது பந்காவின ்கவிளத. அடுத்ததா்க

 ம்ஹரெஸ் மஜஸ்வின அவர்கள் அம்ொ 
ள வ  ்ப ற றி  கூ று ம்  ம ்ப ா ழு து   கு ழ ந ள த ்க ள் 
எல்மலாருக்கும் ெளழயில் நளைய மி்கவும் 
பிடிக்கும். நளைநதவு்டன அம்ொ திடடுவார்கபை 
என் நிளைப்பும் பசரநது வநது விடும் எை 
கூறுவது மி்க அறபுதம். அடுத்ததா்க இரயில் 
ஓடும் ம்பாழுது வரும் சத்தத்ளத அதன அளசளவ 
அம்ொவின தாலாடடு்டன ஓப்பிடுகி்ார யூவிஸ் 
ம்டல்வின  அவர்கள் மி்கச சி்ப்பு ்கணைா. 
இவர்கள் மூவரின ்கவிளத வரி்கள் இபதா...

 அம்ொவிறகு எனை
 ்பரிசு தரலாம்
 அழகு மு்கத்தில்
 அனபு முத்தம்
  கஜ.சி.கேகா

 ெளழயில் நளைநபதன
 ெகிழ்சசி ம்காணப்டன
 அம்ொளவ நிளைத்பதன
 அசசத்பதாடு நினப்ன.
  க்ஹர்மஸ் கஜஸ்வின்

 மதாடடில் நித்திளரயாய்
 இரயில் ்பயைம் சு்கொைது
 அம்ொவின தாலாட்டாய்
 இரயிலின சத்தம் ப்கடகும்
  யூவிஸ் கெலவின்

 நாம் ஒரு மசயளல மசய்ய நிளைக்கும் 
ம்பாழுது ்பலவிதொை ்கவைசசித்ல்்கள்  வரும். 
அதளை உைரத்தும் விதொ்க ்பட்டாம்பூசசி 
கூ்ட நம் ்கவைத்ளத சித்டிக்கும் என்பளத 
மு . அ மீ ை ா  ரி ஜ வ ா ன  அ வ ர ்க ள்  சி ் ப் பு ் 
கூறியுள்ைார... அவரின ்கவிளத வரி்கள் இபதா...

 ்கவிளத எழுத
 தாளு்டன அெரகிப்ன.
 எழுத வி்டாெல்
 எதிரில் ்பட்டாம்பூசசி
  மு.அமீைா ரிஜவான

 நாளைய சமுதாயத்ளத உருவாக்கு 
்ப வ ர ்க ள்  ஆ சி ரி ய ர ்க ள் .  அ ந த  ஆ சி ரி ய ர 
பநரம் ்கருதி பவ்கொ்க எடுக்கும் ்பா்டங்கள் 
ொைவர்களுக்கு புரிவது இல்ளல என்பளத 
விைக்கும் விதொ்க அளெநது இருநதது 
மூ.ஆாஃபிைா ரிஜவான அவர்களின ்கவிளத. 
அடுத்தப் ்படியா்க ஆசிரியர தரும் ஊக்்கத்திைால் 
வீடடுப்்பா்டம் கூ்ட எளிதாைது என்பளத 
உைரத்தும் விதொ்க ஷமீ்ஹா ஷம்ரின யாகூப் 
அவர்களின ்கவிளத அளெநது இருநதது. 
வகுப்்பள்யில் ஆசிரியர வர தாெதம் ஆகும் 
நாபெ ஆசிரியரா்க ொறி ்பா்டம் ந்டத்துவது 
அவர வரும் ஓளச ப்கட்டதும் எழுதியளத 
்கரும்்பலள்கயில் இருநது அழித்து விடடு வநது 
தன இ்டத்தில் எதுவும் மதரியாதது ப்பால் 
அெரநது  ம்காள்வது இதளை எடுத்துளரக்கும் 
விதொ்க அளெநது இருநதது ஷஸ்மியா 
்பாத்திொ யாகூப் அவர்களின ்கவிளத. இவர்கள் 
மூவரின ்கவிளத துளி்கள் இபதா....
      
 அளெதியா்க அளசயாெல்
 அெரநதிருக்கும் ொைவர்கள்
 ஆசிரியர ந்டத்திய ்பா்டம்
 எதுவும் புரியவில்ளல.
  மு.ஆாஃபினா ரிஜவான்
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 வீடடுப்்பா்டம் பவ்கொ்க
 எழுத ளவத்தது
 ஆசிரிளய ம்காடுக்கும்
 நடசத்திர ெதிப்ம்பண
  ஷமீ்ஹா ஷம்ரின் யாகூப்

 ஆசிரிளய வருவதறகுள்
 ்கரும்்பலள்கயில் அழிநது விடும்
 ஆசிரிளயயா்க நான
 நடித்து எழுதிய ்பா்டம்.
  ஷஸ்மியா ்பாத்திொ யாகூப்

 ‘‘தமிழன எனறு மசால்ல்டா தளல 
நிமிரநது நில்ல்டா»!’’  இநத வரி்களை நிளைவு 
கூறும் விதொ்க தமிழனின ம்பருளெளய 
்பள்சாறறுவது நம் ்பாரம்்பரியம், ்களல, 
்பண்பாடு. நம் வீரத்ளத ்பள்சாறறும் விதொ்க 
அளெநது இருப்்பது நம் தற்காப்பு ்களலயாை 
சிலம்புக்்களல. இதளை மவளிப்்படுத்தும் 
விதொ்க தமிழ் இனியன ்கவிளத அளெநது 
இருநதது மி்கச சி்ப்பு. அவரின ்கவிளத வரி்கள் 
இபதா...

 குசசிளய சுறறிைால்
 எதிரி ்பயநது ஓடுவான
 தற்காக்கும் சிலம்்பக்்களல
 தமிழரின ்பாரம்்பரியம்
  மச. தமிழ் இனியன

 இநநூலில் 25 குழநளத்களும் எழுதிய 
அளைத்து ்கவிளத்களுபெ அருளெ. அளை 
வருக்கும் எைது வாழ்த்துக்்கள்.

 இநநூலுக்கு தனமுளைக்்கவிளதயின 
தநளத ்கவிசசு்டர  ்க. நா. ்கல்யாைசுநதரம் ஐயா 
ெறறும் ்கவிஞர அனுராஜ  ஐயா இருவரும்  
இநநூலுக்கு அணிநதுளர வழஙகியுள்ைார்கள். 
்கவிஞர ராஜூ ஆபராக்கியசாமி,  ்கவிஞர 
விஜய்கல்யாணி சு்பாஷ, அனபின சங்கெம் 
சிறுவர உல்கம் தளலவர சு. சுப்புராஜூ  
ஐயா இவர்கள் எல்லாம் வாழ்த்துளர மி்கவும் 
சி்ப்புள்டயது. அதுெடடுெல்லாெல் இநநூலின 
இறுதியில் ம்பறப்ார்கள் ெறறும் குழநளத்கள் 
எழுதிய வாழ்த்து ்கவிளத்களும் இ்டம் ம்பறறு 
உ ள் ை து  மி ்க ச  சி ் ப் ்ப ா ை ம த ா ன ் ா கு ம் .  
இ வ வ ை வு  சி ் ப் பு ்க ள்  மி கு ந த  நூ லி ள ை 

நிபவதிதா ்பதிப்்ப்கம் பதவகி இராெலிங்கம் 
அ வ ர ்க ள்  அ ச சி ட டு  ந ம்  ள ்க ்க ளி ல் 
தநதுள்ைார்கள்.

 இ ந த  இ ்ட த் தி ல்  இ ந நூ லு க் ்க ா ்க 
உ ள ழ த் த  இ ந நூ லி ன  ம த ா கு ப் ்ப ா சி ரி ய ர  
்கவிஞர அனபுசமசல்வி சுப்புராஜூ அவர 
்களைப் ்பறறி அவசியம் கூ் பவணடும்.  
்கவிளத உலகில் ள்ஹக்கூ, புதுக்்கவிளத 
என்பது  ்பலருக்கும் மதரியும். அதுப்பால 
தனமுளைக்்கவிளத்களும் ப்பசப்்ப்ட பவணடும் 
எனறு நிளைத்த அனபுசமசல்வி அம்ொ தன 
தனமுளை ்பள்டப்்பாைர ப்பரளவ என் 
புலைக்குழுவில் ்கவிளத்கள் எழுதி வநத 25 
ம்பண ்பள்டப்்பாைர்களை ம்காணடு முதல் 
ம்பண்கள் மதாகுப்பு நூலாை ெ்கரநதம் தூவும் 
ெலர்களை மசன் ஆணடு ொரச 8ம் பததி ெ்களிர 
திைத்தனறு ம்காணடு வநதார. அதனபினபு 
அனபின சங்கெம் சிறுவர உல்கம் புலைக்குழு 
வழியா்க ம்பறப்ார ெறறும் குழநளத்களுக்கு  
தனமுளைக்்கவிளத எழுத ்பயிறசி அளித்து 
வருகி்ார. அதில் 25 குழநளத்கள் எழுதிய 
த ன மு ள ை க் ்க வி ள த ்க ள ை  அ ன ள ை ய ர 
திைொை பெ 8 ம் பததி மவளியீடடு விட்டார. 
அடுத்தா்க இநத குழநளத்களின ம்பறப்ார்கள் 
எழுதிய ெறறும் எழுதிக் ம்காணடு இருக்கும் 
்கவிளத்களையும் அடுத்த மதாகுப்பு நூலா்க 
நிசசயம் ம்காணடு வருவார என்பதில் எவவித 
சநபத்கமும் இல்ளல. இவரின ்பணி மதா்டர 
எைது ெைொரநத வாழ்த்துக்்கள்.....  

லக்மி வ்சந்தில
மசனளை
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 ெிலன, ெவிலன இரண்டு ்்ர 
க்்ளபாட அப்்பாவும் ைதுலரல ஒ்ர 
இடத்தில் ்வலல ்பாரதது வ்ந்தபாஙக. 
்ைலைபாசிவீ்தியில ்க்கதது, ்க்கதது 
வீட்டில இரு்ந்தபாஙக. 

 இரண்டு ்்ரக்்ளபாட குடும்்மும் 
நெருஙகிய ெட்்பா ்ழகுனபாஙக. ெிலனும், 
ெவிலனும் சபாப்்ிடறது, வில்ளயபாடுறது 
எல்லபா்ை ஒனனபா்வ ்ண்ணுவபாஙக. 
ஒ ர் ்ள்ளிக்கூடத்தில ்டிச்சபாஙக. தூஙகுற 
்ெர்ந்தவிர எப்்வும் ஒனனபா வ இருப் ப்ாஙக. 
ஒருத்தர இல்லபாை ஒருத்தர ் பாரக்க்வ முடியபாது. 

 இப்்டி இருக்கும் ்்பாது ஒருெபாள 
ெில்னபாட அம்ைபா, அப்்பாவும், ெவில்னபாட 
அம்ைபா, அப்்பாவும் ்்தபாட்டததுல உட்கபார்நது 
ஏ்்தபா ்்சிக்கிட்்ட இரு்ந்தபாஙக. ெிலனும், 
ெவிலனும் வில்ளயபாண்டு முடிச்சிட்டு 
வீட்டுக்குப் ்்பானதும் அவஙக ்்சுறது 
்கட்டு அழுக ஆரம் ி்ச்சிட்டபாஙக.

 கபாரணம் எனனனனபா ெிலன அப்்பா 
்வலல ்பாரக்கிற இடதல்த நசனலனக்கு 
ைபாத்திட்டபாஙக. அ்தனபால ெிலன குடும்் 
த்்தபாட நசனலனக்கு ்்பாகணும். அ்தபான 
ெிலனும், ெவிலனும் அழுதுட்டபாஙக. 

 ஐ்நது ெபாளக்ளில் ெிலனும், அவ 
்னபாட குடும்்மும் நசனலனக்கு கி்ளம்்ி 
்்பாயிட்டபாஙக. அ்தறகடுத்த சில ெபாளகள 
அழுதுகிட்்ட இரு்ந்த ெவிலனும், ெிலனும் 
்்பாகப்்்பாக அழுலகய ெிறுத்திட்டபாலும் 
ஒருத்தலர  ஒருத்தர ைறக்கபாை நெலனச்சிக் 
கிட்்ட இரு்ந்தபாஙக .

 ஐ்நது வருசம் கழிச்சு ெவில்னபாட 
அப்்பாவுக்கும் நசனலனக்கு ைபாறறல் 
வ்ந்தது. ெவிலனுக்கு ெிலலனப் ்பாரக்கப் 
்்பா்றபாம்னு ஒ்ர ைகிழ்ச்சி. நசனலன 

்்பானதும் ‘‘ெில்னபாட வீடு எஙகப்்பா’’ னு 
அப்்பாகிட்ட ்கட்டபான.

 ‘‘ந்தபா ியல ெவிலபா,  வ ிசபாபா ிதது 
ந ச பா ல் ் ற ன ’ ’  அ ப் ் பா  ந ச பா ன ன து ம் 
‘‘எப்்டியபாவது கண்டு ி்டிச்சிடலபாம் அப்்பா’’  
ெம் ி்க்லக்யபாட ்்தில் நசபானனபான 
ெவிலன.

 நகபாஞச ெபாளல ெவிலன புதுப் 
்ள்ளிக்கூடததுல ்சரத்தபாஙக. அஙகு 
ெ ி ல ன ப்  ் பா ர க் க ணு ம்  அ ப் ் டி ங க ி ற 
ஆரவததுல ஒவநவபாரு வகுப்்பா ்்பாய 
் ்த டி ன பா ன .  உ ண வு  இ ல ட ் வ ல ்ள , 
சிறறுண்டி இலட்வல்ள எல்லபாம் ்்தடியும் 
ெவிலனபால ெிலலனப் ் பாரக்க்வ முடியலல.

 ஒருெபாள கபாலலல சீக்கிர்ை வ்ந்த 
ெவிலன ்ள்ளி லை்தபானத்தில் இரு்ந்த 
ைரத்தடியில் உட்கபார்நது இரு்ந்தபான. 
அப்் அவன ்்தபால்ள ஒரு லக ்ிடிதது 
அலசத்தது. ்திரும்்ிப் ்பாரத்தபால் அஙகு 
ெிலன ெினறிரு்ந்தபான.

 ெிலலனப் ்பாரத்ததும் ‘ ‘்டய... 
ெிலபா’’ ைகிழ்ச்சி்யபாட எழு்ந்தபான ெவிலன.

 ‘‘எப்்டபா ைதுலர வ்ந்தீஙக’’ ெிலன 
்கட்க

 ‘‘ஒரு வபாரைபாச்சு, உனலனத்தபான 
் பா ர க் க  மு டி ய ல ல ’ ’  ெ வ ி ல ன  ் ்த ி ல் 
நசபானனபான.

 ‘‘அதுவபாடபா, நகபாஞசம் உடம்பு 
சபாியில்லல, அ்தபானடபா ்ள்ளிக்கு வரலல. 
உனலனப் ்பாரததுட்்டனல... இனி்ை 
எப்்்பாதும் சபாியபா இருக்கும் ெவிலபா’’  
ெிலன நசபானனதும் இரண்டு ெண்்ரகளும் 
ைகிழ்வுடன வகுப்புக்கு ்்பானபாரகள.     n
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 ஒரு கபாட்டுல ஒரு அம்ைபா 
குருவியும் அப்்பா குருவியும் இரு்நதுச்சபாம். 
அதுக்கு நரண்டு ந்ண் குட்டி குருவிகள 
இரு்நதுச்சபாம் அ்ந்தக் குருவிக்்ளபாட ந்யர 
எனனனனு ந்தபாியுைபா?  டியபான ைறறும் 
கியபான.  டியபானும், கியபானும் ்க்கததுல 
இருக்குற ்ள்ளிக்கு ்தினமும் ்டிக்கும் 
்்பாவபாஙக்ளபாம். குருவிஙக இரண்டும் 
எப்்்பாதும் எல்்லபாருடனும் ்்தபாழலை்யபாடு 
இருக்குைபாம். ஒருெபாள அ்்தபாட வகுப்புல 
புதுசபா ஒரு ைபாணவர ்சர்நது்தபாம் அது யபாரு 
ந்தபாியுைபா? அது ஒரு முள்ளம்்னறி அ்்தபாட 
்்ரு பூ்பா.  வகுப்்பாசிபாியர ஒட்டகசிவிஙகி  
பூ்பாலவ அஙக இருக்குற எல்லபாருக்கும் 
அறிமுகப்்டுத்தி வச்சபாஙக்ளபாம்.  ஆனபா 
வகுப் ி்ல் இருக்கிற அத்தலன ைிருகஙகளும் 
அ்ந்த முள்ளம்்னறிலய ்தன்னபாட ்க்கததுல 
உட்கபார வச்சுக்க ்தயஙகினபாரகள.  பூ்பாவுக்கு 
நரபாம்  ் வருத்தைபாயிடுச்சு. அல்த ்பாரத்ததும் 
டியபானும் கியபானும் ்தன்னபாட ்க்கததுல 
உட்கபார பூ்பாவுக்கு  இடம் நகபாடுத்தபாஙக. 
பூ்பாவுக்கு நரபாம்் ச்ந்்தபாஷைபாயிடுச்சு. 
அது குருவிகளுக்கு ெனறி  நசபால்லிட்டு 
அ்்தபாட ்க்கத்தி் ல்ய நரபாம்  ் ச்ந்்தபாசைபா 
உட்கபார்ந்தது.  அ்திலிரு்நது மூனறு ்்ரும்  
ெல்ல ெண்்ரகள ஆயிட்டபாஙக.

 அப்்டி்ய ஒரு நரண்டு வபாரம் 
்்பாச்சு, அதுக்கு அடுத்த ெபாள பூ ்பா்வபாட 
்ிற்ந்தெபாள. டியபானும் கியபானும் பூ்பாவுக்கு 
ஒரு ெல்ல ்ிற்ந்தெபாள ்பாிசு குடுக்கணும் 
னனு முடிவு நசஞசபாஙக்ளபாம்.  எனன 
நசஞசபாஙக ந்தபாியுைபா? ஸ்பானஜ்லே 
சினனச் சினன துண்டபா நவட்டி அழகபா ஒரு 
டப்்பாவில் ்்பாட்டு அலஙகபாிச்சு ்ை்ல 
‘‘இனிய ்ிற்ந்த ெபாள வபாழ்ததுகள பூ்பா’’ னு 
எழு்தி வச்சபாஙக.

 பூ்பாவின ்ிற்ந்த ெபாளும் வ்ந்தது. 

வகுப்்ி்ல எ்ந்த ெண்்ரகளும் பூ்பாவிறகு 
வபாழ்தது நசபால்ல்வயில்லல. பூ்பாவுக்கு 
ந ர பா ம் ்  வ ரு த ்த ை பா ய ி டு ச் சு .  அ ப் ் 
்தபான டியபானும் கியபானும் பூ்பாவிறகு 
்ிற்ந்த ெபாள வபாழ்தது நசபால்லி அவஙக 
நகபாண்டு வ்ந்த ்பாிலச நகபாடுத்தபாஙக. 
்பாிலச ்ிபாிதது ்பாரத்த பூ்பாவுக்கு 
ஒனனு்ை புபாியலல. டியபானும் கியபானும் 
டப்்பாவிலிரு்ந்த ஒவநவபாரு ஸ்பானேபா 
எடுதது பூ்பா்வபாட முதுகுல இருக்கிற 
முட்கள ் ை்ல குத்தி விட்டபாஙக. அப்புறம் 
பூ்பாலவ கட்டி ்ிடிச்சு ்ிற்ந்த ெபாள 
வபாழ்தது நசபானனபாஙக. இப்் பூ்பா்வபாட 
முட்கள யபாருக்கும் குத்தபாது. டியபாலனயும் 
கியபாலனயும் ்பாரத்த ைத்த ெண்்ரகளும் 
பூ்பாலவ கட்டி ்ிடிச்சு ்ிற்ந்த ெபாள 
வபாழ்தது நசபானனபாஙக. பூ்பாவிறகு 
ைகிழ்ச்சி்யபா ைகிழ்ச்சி. டியபானுக்கும் 
கியபானுக்கும் ெனறி ந்தபாிவிச்ச பூ்பா 
எல்்லபாருடனும் ச்ந்்தபாஷைபாக ்ிற்ந்த 
ெபால்ள நகபாண்டபாடியது. அனலனக்கு 
ைட்டுைில்லபாை ைறற எல்லபா ெபாளும் 
வகுப்்ில் எல்லபாரும் ெண்்ரக்ளபாய 
ஒததுலையபாய இரு்ந்தபாஙக.

 லையக்கருதது - யபாலரயும் அவரகள 
உருவதல்த லவதது ெபாம் நவறுக்க கூடபாது. 

ர.கீர்ததனா
ஏழபாம் வகுப்பு

*அம்்ததூர, 
நசனலன

 - 
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நன்சி வ்சானன ்கா்கம் 

கலாகம் ஒனறு ்பைநது வநது 

மரததில அமர்நதது

்பசிதத வயிறு சததமிட

லசலார்நது இருநதது

தூரததில வரும் சிறுவன றகயில 

தின்பண்டம் இருநதது 

சிறுவன றகயில உணறவ

கலாகம் ்பலார்ததது

்பைநது தசனறு உணறவப

்பைிக்கத திடடம் ல்பலாடடது

மரததிலிருக்கும் கலாகதறத

சிறுவனும் ்பலார்ததலாலன

றகயில இருக்கும் தின்பண்டதறத

்பலாதி  எைிநதலாலன

கலா கலா கலா எனறு அறழதலத

உணறவ தநதலாலன

 

சிறுவனின தசயறேப ்பலார்தது

கலாகம் மகிழநதது 

தடடிப ்பைிக்க ேிறனததறத

எண்ணி வருநதியது 

்பைநது வநது கலாகமும் 

உணறவ உண்டது

கலா கலா கலா எனறு சததமலாய் 

சிறுவனுக்கு ேனைி தசலானனது

  ஜனனிகுமார்
  ேலாகப்படடினம்

தனமுறனக் கவிறதகள்..

பஞ்சபூதம்
வீடறடயும் கடடிடதறதயும்
தலாஙகுகிைது பூமி
தனறன லதலாண்டினலாலும்
த்பலாறுததுக் தகலாள்கிைது
l
தூய்றமயலாய் ஓடும்
ஆற்று ேீர்
ததரிநலத குபற்பகற்ள
வீசும் மனிதர்கள்
l
எஙதகஙகும் ேலாலடலாடியலாய்
சுற்ைிவரும் கலாற்று
புயேலாகவும் ததனைேலாகவும்
உேவுகிைது மனிதர்க்ளிறடலய…
l
எலறேகள்  இலேலாத
்பரநத வலானம்
்பகலிலும் இரவிலும்
தவவலவறு ேிைஙக்ளில
l
ததைிததிடும் லகலா்பம்
தீறயப ல்பலாே அசசமூடடும்
ல்பரழிறவ ஏற்்படுததும்
சிறு த்பலாைியும்
l

பா.பு.்சரெண பாண்டியன
ஏழலாம் வகுபபு,
ேலாறக.
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ளவும் தன்னை உலகுக்கு வெளிக்்காட்டிக் 
வ்காண்டிருப்பது மு்நூல் எனைவும் 
அ ங் கு த கா ன  த னை து  எ ழு த் து ப 
்பயணம் வதகாடங்கியது என்ப்தயும் 
வ்பரு்ையகா்வெ கூறுவென எபவ்பகாதும் 
நகான எனைக் குறிபபிட்டகார்.

 இதுெ்ையில் இலக்கியத்து்ையில் 
நி்ைய வை்ட்ளில்  நி்ைய சகானறிதழ்ள், 
எண்ணறை வ்பகாட்டி்ளில் ்பரிசு்்ளப 
வ்பறைதகா்வும் குறிபபிட்டகார்.

 வைலும் இெர் ஆனைநதவி்டன, 
்்ணயகாழி, ் ல்கி, ெகாைைலர், ைகாணி, 
இனனும் ்பல ைகாத ெகாை இதழ்ளில் 
தனைது ் வி்த்ளும், சிறு்்த்ளும் 
வெளிெநதுள்ளதகா் குறிபபிட்டகார். 

 இெர் நூல் வெளியீடு ்பறறி 
பினெருைகாறு குறிபபிட்டகார்.

• "என ்னைகா யகாழ நீ"
• "அ்யகாழின குைல்"
• "உன கி்ளயில் என கூடு " 

எனை  மூனறு ்வி்த நூல்்ளும் , 
ச மீ ்ப த் தில்  சிறு ்் த  நூவல கானறு 
வெளியிட இருப்பதகா்வும் வதரிவித்தகார்.

 வைலும் ்வி்த என்பது நம்்ை 
்பகாதித்த அல்லது நம்்ை ைகிழவித்த 
ஒனறுக்கு வசகாற்்ளயிட்டு நிைபபி 
எல்வலகாருக்கும் ்பகிர்நதளிக்் விரும்பி, 
அ்த எழுத்தின ெழி ஆக்குதல் தகான 
்வி்த எனைக் கூறுகிைகார்.

 எ்தவயகா வ்பகாருள்வ்காண்டு 
்வி்த ெடித்திருப்பகான ் விஞன. ஆனைகால் 
ெகாசிப்பெனின ைனைநி்லக்கு ஏறைெகாறு 
வ்பகாருநதிப வ்பகாகும் வித்்த, ஒரு சிைநத 
்வி்தவயகானவை தகானைறியும் எனைவும் 
சமூ்ம் சகார்நது எழுதும் ்வி்த்ள், 
்காலத்திறகும் நினறு வ்பசுவைன்பது தன 
்ருத்து எனைவும் குறிபபிடுகிைகார்.

 வைலும் ்வி்தயில் எத்த்னைவயகா 

  

  
 வ த ன ் கா சி  ை கா ெ ட் ட ம் 
வெள்ளகாகுளம் ஊரில் பிைநது தறவ்பகாது 
வசன்னையில் ெசித்து ெருகிைகார்.  ்னை்கா 
்பகாலன.இெர்   ் ல்வித்து்ை ்பறறிக் குறிபபிடு 
்்யில்  ஆசிரியர் ்பட்டதகாரி, இஞ்சினியரிங் 
்பட்டதகாரி எனை ்பட்டங்்ள் முடித்தகாலும் 
தறவ்பகாது  இல்லத்தைசியகா்  ெகாழநது 
ெருகிைகார்.

 இெர் மு்நூல் ெழியகா் 2017 
ஆம் ஆண்டு  எழுதத்வதகாடங்கியதகா் 
கூறினைகார். வ்பகாழுது வ்பகாக்கிற்கா்வும், 
ைனைைகாறைத்திற்கா்வும் வதர்நவதடுத்த 
ெழி்ளில் இதுவும் ஒனறு எனைவும் 
எபவ்பகாதும் இத்த்னை வ்பர் சுறுசுறுப்பகா் 
இயங்கிக் வ்காண்டிருக்கிைகார்்ளகா? 
என்ப்த ஆசசர்யைகா்க் ் காட்டியது தனைது 
உள்ளங்்்யில் தெழநதிருநத ்்வ்பசி. 
அதன மூலவை இெருக்கும் வதகாடர்நது 
எழுத வெண்டுவைனை இலக்கியத்தில் 
ஆர்ெம் ெநததகா் குறிபபிட்டகார்.

 த்லயும் புரியகாைல் ெகாலும் 
புரியகாைல் திக்கித் திணறி ்றறுக் 
வ்காண்டதில் விருபபீடு வதகாடங்கி 
தனிப ்பதிவு வ்பகாடும் அளவுக்கு இைண்டு 
மூனறு ைகாதங்்ளில் ்வி்த எழுத 
வதரிநது வ்காள்ள முடிநதது. நல்ல 
ைனிதர்்்ள அ்டயகாளங்்காட்டி இனை 
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ெ்்்ள் இருக்கினைனை. ெகாசிப்பெனின 
உணர்வி்னை சிறிவதனும் அ்சத்துப 
்ப கா ர் க்கும்  ் வி்த்ள்த கான இனறு 
விரும்்பப ்படுகினைனை எனைவும் அழகுச 
வசகாற்்ள ைட்டும் ்ெத்துக்வ்காண்டு 
உட்வ்பகாருளினறி எழுதப்படும் ் வி்த்ள் 
அ ந வந ை த் து  ை ச்னை  அவெளவெ  
நி்லத்து நிற்காது எனைவும் கூறுகிைகார்.

 எளிதில் அவத வ்பகால் புரியகாதது 
வ்பகால் ்வி்த எழுதுதல் தகான சிைநத 
்வி்தவயனறு ைகார்தட்டிக் வ்காள்ளும் 
கூட்டமும் உண்டு. புரிெதறகு சிைைப்படும் 
்வி்த்ள் ெகாசிப்பெனுக்கு ஒரு வித 
சலிப்்ப உண்டகாக்கி ்டநது வ்பகா்ச 
வசய்துவிடும் எனைக் குறிபபிடுகிைகார்.

 உட்்கார்நது வ்பசக்கூட வநைமில்லகாத 
ைனிதர்்ள். ஒரு ்வி்த புரியும்ெ்ை 
வநைம் வசலெழித்து மீண்டும் மீண்டும்  
ெகாசிக்்ப வ்பகாகிைகார்்ளகாவயனனை?

 ்பகாைதி வசகானனைது வ்பகால் ்பகாைைனும் 
புரிநது வ்காள்ளும் ்படியகா் உள்ள  ் வி்த 
்காலத்்த வெல்லும் என்பது நகானைறிநத 
உண்்ை எனைக் கூறுகிைகார்.

 வைலும் எழுத்துத் திை்னைத் 
தகாண்டி எத்த்னை விருபபீடு, ்ருத்தீடு 
விழுகிைது, அ்தப வ்பகாறுத்தகால் அென 
பிைைகால் திரும்பிப ்பகார்க்்ப்படுகிைகான 
எனைவெ செகால்்்ள ் டநது வசல்லுங்்ள் 
எனைக் கூறுகிைகார்.

 இெர் இலக்கியத்து்ையில் சநதித்த 
செகால்்ள் ்பறறிக்வ்ட்ட வ்பகாது இவெகாறு 
வதரிவித்தகார். 

 த கான வ்பண் என்பதகால்தகான 
ெைவெறபு கி்டத்தவத தவிை ் வி்தக்்ல்ல 
எனை ்பலர் கூை ஓவ�கா, இப்படியகா 
வசகால்கிறீர்்ள், எனைது எழுத்வத இனி 
வ்பசுவைனை உள்ைனைச செகாவலகாடு ,புதிதகா் 
வெவைகாரு ஐடி உருெகாக்கி ,வ்பயரும் 
ைகாறறி, மு்பபு ்படமினறி எழுத்துக்்ள் 
ைட்டுவை என ்பலம் எனறு வெட்்் 

வ்காண்டு எழுதிவனைன. நல்ல ெைவெறபு 
கி்டத்தது எனை கூறினைகார்.

 இனைளவும் குறுக்வ் புகுநது 
ஏதகாெது, வெண்டுவைனவை கு்ைகூறித் 
திரியும் ந்பர்்ள் இருக்்த்தகான வசய்கி 
ைகார்்ள். ்ண்டு வ்காள்ெதில்்ல எனைக் 
கூறுகிைகார் ்னை்கா ்பகாலன

 வைலும் ெளர்நது ெரும் இளம் 
எழுத்தகாளர்்ளுக்கு இெர் கூறுெதகாெது:  
‘‘்காணும் ஒவவெகானறிலும் ்ெனைத்்தக் 
கூைகாக்குங்்ள். ,  நி்ைய ெகாசியுங்்ள், 
கு்ைய எழுதினைகால்கூட ்பைெகாயில்்ல.
எனனிலிருநது பிைக்கும் ஒவவெகாரு 
வசகாற்ளுக்கும் ெலு உண்வடன்பத்னை 
முழுதகா் நம்பி, உங்்ளது ்ப்டபபு்்ள 
உருெகாக்குங்்ள்’’ எனைக் கூறுகிைகார்.

 ்வி்த எழுதுெதகால் எனனை 
்ப யன  கி்ட க் கி ை து  எனை  இனறு 
்பலைகாலும் வ்ட்்ப்படும் வ்ள்வியகா் 
இருப்பதகால் அதறகும் தனைது ்ருத்்தக் 
குறிபபிடுகிைகார். 

 ்பணம் தகான ்பலன எனறு நகாம் 
்பழகியிருக்கிவைகாம். அதனைகால் தகான 
்வி்த எழுதினைகால் வ்காடீஸெரீ ஆகிவிட 
முடியுை கா  எனறு  ஏளனைக்  வ ்ள்வி 
்ெக்்ப்படுகிைது. 

 ெசதி ெகாய்பபு தைகாத ஒன்ை, 
உைவு்ள் தைகாத ைனைநி்ல ஒன்ை 
ஒரு ்விஞனைகால் ்வி்த எழுதுெதன 
மூலைகா் தனைக்குத்தகாவனை வ்பறறுக் 
வ்காள்ள முடியும். 

 ்வி் த  எழுதுெ தன  ்ப லன 
்வி்தயகா்வெ ெகாழத்லத் தரும் எனறு 
வ்பரு்ையகா்ச வசகால்லிக் வ்காள்ளலகாம் 
எனைக் கூறுகிைகார் ்னை்கா ்பகாலன

த்ெல் வச்ரிபபு  

மஜினா உமறு லெவ்வை
ைகாெடிப்பள்ளி, இலங்்்.
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ஆதலாரமலாய் வநது உள் நுறழநது!
அன்பினில ஊைி சுகம்  விற்ளநது!
இரவு ்பகேலாய் உைக்கம் ததலாறேநது!
இ்ளறமக்கலாேம் முழுதும் அறேநது!
வலாழக்றகப ்பலாறதயது ஓடி வற்ளநது!
வர்ணம் பூசிய கலாேஙகள் கழிநது!
உதிரததில ேலாளும் பூக்லகலாேம் வறரநது!
ஆயிரம் தமலாடடுக்கள் உணர்வுக்குள் மேர்நது!
ஆகலாயம் லேலாக்கி  சிைகடிதது ்பைநது!
ஆனநத தலாண்டவம் மனம் அறடநது! 
அகததின உள்்ளிைஙகி  தினம் குறடநது! 
ஈருடல ஓருயிர் ஆன கலாதல!!
ஆருடம் த்பலாய்யலாக்கி ல்பலான கலாதல!!
லதலரைி திருவிழலா கண்ட கலாதல!!
மினமினிக் கண்க்ளில தகலாண்ட கலாதல!!
தள்்ளலாடும் ேிறே தத்ளிநத கலாதல!!
ேிலேலாமல த்பருமறழ த்பலாழிநத கலாதல!!

  லீ.லியா்கதஅலி.

 
ைனச்சஞசலத்தின
ைபாயப் ் ிம்்ைபாய...
எனனுள விழு்ந்த
ெீஙகபாக் ் களவிக்ளின
்்தடலபாய...

ஊடுருவிச் நசல்லும்
ஒறலறப் ் பாரலவலய
்தனனுள ைலறத்்த
லவத்தபாய..

கபாறலறவிட 
விலர்நது நசல்லும்
கபா்தல் நைபாழிக்ளின
சங்க்தம் யபாரறிவபார........

புவனபா்பாபு ❤
ெபாலக.

ஒற்றை இறைகு
வபானிலிரு்நது நைல்லச்
சுழனறு, சுழனறு இறஙகுகிறது
ஒறலற இறகு

எனனிடம் ் கி் ரன
இரகசியைபாயத ்தழுவும் கபாறறின

ி்டியினினறும் நைல்ல ெழுவி
இலக்லக எட்ட விலரகிறது. 

எஙகும் ெில்லபாைல்
யபாபாின ் ிடியிலும் அகப்்டபாைல்
பூைி ந்தபாட்டு விண்ணவனின
கபா்தல் ் கிர்நது 
ைண் சபாய்ந்தது அ்ந்த இறகு

அனபுச்நசல்வி சுப்புரபாேூ

தன்முனை

l
நெகிழ்வித்த ் ெசநைபானறு
ந்தபாி்ந்்த லக ெழுவியது
து்ளிரத்த கண்ணீருக்குக் கவசைபானது
உ்தட்டுப் புனனலக …

l
்வறு்பாடுக்ளின ் ிலணப் ி்ல்
அழு்ந்திப் ் ்பாகிறது
அவசியைறற புபாி்தல்கள
அரத்தைறற நைனக்நகடல்கள!

அனபுச்நசல்வி சுப்புரபாேூ
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 அ்ந ்த  ஓ ட் ட லி ன  அ க ண் ட 
வர்வற்லறயில் ஆட்கள சிலர அஙகும் 
இஙகுைபாய ெ ினறிரு்ந்தனர.  ைபாலல 
்வல்ளயில் ்திலரப்்டப் ்பாடநலபானறின 
நைல்லிய க்ரபாக்கி இலச கபாறலற ெிரப் ி் 
லவத்திரு்ந்தது. ஓட்டல் பாிசப்சனிஸட் 
கி்ளம்புவ்தறகு ்தயபாரபாகிக் நகபாண்டிரு்ந்தபார. 
ஓட்டலின ்ைலரஙகில் அனறு ைபாலலயில் 
ஒரு ்பாவரஙகம் ெலடந்றவிரு்ந்தது. 
கபாறறில் ைி்த்நது வரும் இலசக்கு ஏற் ் பாடல் 
வபாிகல்ள ைன்திலும் சத்தைினறி வபாயிலும் 
்பாடிய்டி ெினறிரு்ந்தபாள யபாழினி. அழகிய 
்ரபாஸ ெிறப்புடலவ அணி்ந்திரு்ந்தபாள. 
அனலறயப் ்பாவரஙகின கூட்ட ்ெரத 
்திறகு சறறு முன்பாக வ்நதுவிட்டபாள. 
அ்தனபால் அரஙகிறகுள ்்பாகபாைல் கீ்ழ 
வர்வற்லறயி்ல்ய ைறறவரகளுக்கபாக 
கபாத்திரு்ந்தபாள. அரஙகிறகபான ்ெரம் 
ந்தபாடஙக இனனும் சிறிது ்ெரம் இரு்ந்தது. 

 அப்்்பாது ஓட்டலின மு்தலபா்ளி 
்தனது ்ணியபா்ளருடன அஙகு வ்ந்தபார. 
் ரு த து  ் ் பா ய  வ ய து  அ று ் ்த ி ல் 
இரு்ந்தபார. ஓட்டலின வர்வற்லறயில் 
்ணியபா்ளபாிடம் ஏ்்தபா ்்சிக்நகபாண்டு 
ெினறிரு்ந்தபார. அவலரப் ்பாரத்த யபாழினி 
ந்தபாி்ந்தவர என்்தபால் ெலம் விசபாபாிக்கலபாம் 
எனறு ெிலனத்தபாள. அவலர ்ெபாக்கி 
ெட்ந்தபாள. கபாலணி சத்தம் உணர்ந்தவர 
யபாநரனறு ்பாரத்த உட்ன ்கட்டபார.

 ‘இஙக எனனம்ைபா ்ண்ற.?’ 
அவல்ளப் ்பாரத்ததும் ்களவிலய ைட்டும் 

முனலவதது கணீர குரலில் ்கட்டபார அ்ந்த 
ஓட்டல் மு்தலபா்ளி. அவரது ்களவியில் 
குலற்ந்த்ளவு சகேத்தனலைகூட இல்லல. 
‘வணக்கம் சபார. ெல்லபா இருக்கீஙக்ளபா.?’ 
மு்தலில் ைபாியபால்தலயப் ் ்திவு நசயதுவிட்டு 
்ைறநகபாண்டு ெலம் விசபாபாித்தபாள யபாழினி.

 ‘நசபால்லுைபா. இஙக எனன ்ண்ற 
ெீ.?’ ைீண்டும் ் களவி்ய முன்ன ெினறது. 
ஆனபால் அ்தில் எ்ந்த ைபாியபால்தயும் இல்லல. 

 ‘்ைல..  ைீட்டிங,’  ்பா்தி  வபாியில் 
இருக்கும்்்பா்்த அவல்ளத ்தடுக்கும் 
வி்தைபாய நசபானனபார மு்தலபா்ளி. 

 ‘ெீ அஙகல்லபாம் ்்பாகபா்த.’ ஒ்ரயடி 
யபாய நசபானனபார.

 ‘ெபானபா.?’ ஒரு நெபாடிக்கு ்்தபானறிய 
அ்திரச்சியுடன ்தன நெஞலச ்ெபாக்கி லக 
கபாட்டியவபா்ற ்கட்டபாள யபாழினி. 

 ‘ அ ங க ல் ல பா ம்  ் ் பா க க் கூ ட பா து . 
்யபாவ... நவ்ளிய அனுப்புயபா.’ எனறு ்தன 
்ணியபா்ளிடம் ்வலலலய ஏவிவிட்டு 
்தது எட்டில் ்தன அலறக்குள நுலழ்நது 
நகபாண்டபார ஓட்டல் மு்தலபா்ளி. இட்ட 
்ணிலய நசவவ்ன நசயய ்ணியபாள 
்தயபாரபாய இரு்ந்தபார. யபாழினி ஏ்்தபா 
நசபால்ல முற்ட்டபாள. ஆனபால் அ்ந்த 
்ணியபா்ளரும்  அவல்ள ்ைறநகபாண்டு 
்்சவிடபாைல் ெிறுதது எனறு லசலக 
கபாட்டினபார. அவரது முக்ைபா இறுக்கைபாக 
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இரு்ந்தது. வபாசலலக்கபாட்டி நவ்ளி்யறச் 
நசபானனபார. ைீண்டும் ஏ்்தபா நசபால்ல 
முற்ட்டவள யபாரும் ்கட்கைபாட்டபாரகள 
என்்தபால் ்்ச்லச வபாயக்குள்்ள்ய 
லவததுக்நகபாண்டபாள. 

 ெீண்ட வரபாண்டபாவில் அவைபானத 
்்தபாடு நைதுவபாக ெட்நது வபாசல் க்தவரு்க 
வ்ந்தவள ைன்தில் அப்்்பாது ெிலறய 
ஓடிக்நகபாண்டிரு்ந்தது. அப்்்பாது நவ்ளி 
யிலிரு்நது உள்்ள வ்நது நகபாண்டிரு்ந்த 
நவண்்பா யபாழினி நவ்ளி் ய வருவல்த 
்பாரதது முகம் ைலர்நது ்்சினபாள. 

 ‘ஆஹபா.. யபாழினி. .  ்ெரததுக்கு 
வ்நதுட்டீஙக்ளபா.? இனனும் நகபாஞச 
்ெரததுல எல்லபாம் ்தயபாரபாகிடும். ்ைல 
்்பாலபாைபா.?’ யபாழினிலய அலழததுக் 
நகபாண்டு உள்்ள நுலழ்ந்தபாள நவண்்பா. 
யபாழினி ைீண்டும் உள்்ள வருவது கண்டு 
்ணியபா்ளர அவல்ளத ்தடுக்க ெிலனதது 
அவல்ள ்ெபாக்கி ஓடிவ்ந்தபார. 

 ‘இ்ந்தபாம்ைபா ெில்லும்ைபா. ைறு்டி 
எஙக ்்பாற.? அதுவும் நகஸட்டுகூட. 
அவர்தபான நவ்ளியப்்்பாகச் நசபானனபா 
ருல்ல.’ அவரகல்ள ்ெபாக்கி வ்ந்தவலர 
லகக்கபாட்டி ெிறுத்தினபாள நவண்்பா. 
நவண்்பாலவப் ்பாரததும் ்ைல் ்த்ளத்தில் 
ெடக்கும் ெிகழ்வுக்கு வ்ந்திருப்்பாள எனறு 
புபாி்நது நகபாண்ட ் ணியபா்ளர யபாழினிலயப் 
்பாரத்த்்பாது அரஙகிறகு வ்ந்திருக்கிறபாள 
எனறு புபாி்நது நகபாள்ளபாைல் ்தனது சரவ 
அ்திகபார மு்தலபா்ளி நசபானனல்த்ய 
ெிலனததுக் நகபாண்டிரு்ந்தபார. அவருக்கு 
ந்தபாி்ந்தது அவவ்ளவு்தபான. நவண்்பா 
லகக்கபாட்டிய்தபால் ைட்டும்்தபான அவர 
ெினறபார. நவண்்பா ைன்தில் எழு்ந்த 
்களவிகள சில நவ்ளிப்்ட்டன. 

 ‘இருஙக சபார. ஏன ்தடுக்கிறீஙக.? 

 ‘ஓனர இ்ந்த ந்பாண்ண ்ைல 
்்பாகக் கூடபாதுனனு நசபால்லி இருக்கபாஙக. 
ெீ ங க ப்  ் ் பா ங க .  இ ்ந ்த  ந ் பா ண் ணு 
யபாலரயும் டிஸடரப் ்ண்ணபாை ெபான 
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்பாரததுக்கி்றன.’ ்ணியபா்ளர இப்்டி 
நசபானனல்தக் ்கட்டதும் நவண்்பாவுக்கு 
புபாியவில்லல. ஓனர ஏன யபாழினிலயத 
்தடுக்கிறபார எனறு ்யபாசித்தபாள. 

 ‘இவஙக ஏன ்ைல வரக்கூடபாது.? 
எனனபாச்சு.?’ நவண்்பா ் கட்டபாள. ் ணியபா்ள 
ருக்கு அ்தறகபான விலட ந்தபாியபாது. ்்தில் 
நசபால்லத ்தவறினபார. 

 ‘இனனிக்கு ைீட்டிங ெடக்கு்தில்ல.?’ 
இருவரும் அங்க ்்சுவல்த ்பாரததுக் 
நகபாண்்ட ைனதுக்குள ஓடும் ்களவிகள 
ெிலற்ந்த ஞபா்கஙகல்ளத ந்தபாகுதது 
நகபாண்டபாள யபாழினி. 

 ஆைபாம். இங்க அவளுக்கு கபாரண 
ைில்லபாை்ல்ய கரணம் ்்பாட ்வண்டி 
யிரு்ந்தது. சில ைபா்தஙகளுக்கு முனபு இ்்த 
ஓட்டல் ெிறுவனத்தில் வர்வற்லறயில் 
்ணியபாறறியவள அவள. ்தனது ்்தபாழிகள 
மூலம் ் வலலக்கு ஆள ் ்தலவ எனறு அறி்நது 
இ்ந்த ெிறுவனத்தில் ்ணியில் ்சர்ந்தபாள. 
்்ருக்கு்தபான பாிஷப்சனிஸட். எ்ந்த ்ெரத்தில் 
எப்்டி ்வண்டுைபானபாலும் ்ணி நசயய 
்வண்டி இரு்ந்தது. வர்வற்லறயில் ்ணி 
இரு்ந்தபால் அங்க இருப்்பாள. ்ணிபுபாியும் 
ந்ண்கள யபா்ரனும் வரபாைல் ் ்பானபால் அனறு 
்பாத்திரஙகள கழுவப்்டும். அல்லது ்த்ளம் 
்த்ளைபாக வரபாண்டபாக்கள துலடக்கப்்டும். 
இரவிலும் ்தஙகி ்வலல நசய்தபாள. ்வலல 
இப்்டி இரு்ந்த்தபால் அடிக்கடி அவ்ளது 
அம்ைபா ைட்டும் வீட்டில் ்தனியபாக இரு்ந்தபார. 
அப்்்பாந்தல்லபாம் ்வலலக்கு ்ெரகபாலம் 
்பாகு்பாடு ஏதும் இனறி, நசபானனபால் 
நசபானன்டி எனத ந்தபாயவினறி உலழப்ல்க் 
நகபாடுத்தபாள. அவளுடன ்வலல நசயயும் 
்ணியபாட்கள   அவவப்்்பாது நசபால்வபாரகள.

 ‘இஙக ்வலல நசஞச நரண்டு ்்ர 
வ்நதுட்டபாஙகனனபா உனக்கு இவவ்ளவு 
்வலல இருக்கபாது. ெீ ்பாட்ல உன 
்வலலய ைட்டும் ்பாக்கலபாம். இ்ந்தக் 
கஷட்ை இருக்கபாதுைபா.’ யபாழினி சபாிநயனறு 
்தலலயபாட்டுவபாள. 

 ந்தபாடர்நது இரவுக்ளில் ்ணி 
யபாறறுவ்தில் உடல்ெலம் ் பா்திக்கப்்ட்டது. 
்தன அம்ைபா நசபால்லியும்கூட ்கட்கபாைல் 
ஆலணப்்்பால இரவுக்ளிலும் ்வலல 
்பாரத்தபாள.  ்தலலவலியில் ஆரம்்ித்தது 
இறு்தியில் ைருததுவைலன ்டுக்லகவலர 
ந க பா ண் டு  ் ் பா ய வ ி ட் ட து .  அ வ ல ன 
சில ெபாட்களுக்கு ்வலல நசயயபாைல் 
ஓயவு எடுக்கச் நசபால்லி அறிவுலரகள 
நகபாடுக்கப்்ட்டன. ்ைலும் சில ெபாட்கள 
ஓயவில் இரு்நது விட்டு ைீண்டும் ்ணிக்கு 
்திரும்்ினபாள யபாழினி. 

 உடன ்ணி புபாி்ந்தவரகள ைட்டும் 
அவல்ள ்ெபாில் ்பாரதது ெலம் விசபாபாித 
்தனர. மு்தலபா்ளி அவபாிடம் வி்ளக்கம் 
எதுவும் விசபாபாிக்கபாைல் ஒனறு ைட்டும் 
நசபானனபார.

 ‘உடம்் முழுசபா சபாி ்ண்ணிக் 
கிட்டு்தபான ்வலலக்கு வரணும். சபாியபா.?’ 

 ‘சபாிஙக சபார,’ எனறு ்்தில்ளித்தபாள 
யபாழினி. அப்்்பாதும் உடல்ெலதல்தயும் 
ைீறி ்வலல்ய முக்கியம் எனறு ெிலனத 
்தபாள யபாழினி. 

 ைீண்டும் ்லழய்டி்ய ்ணிலயத 
ந்தபாடர்ந்தபாள யபாழினி. எ்ந்த ்வலலயும் 
்பாகு்பாடினறி உலழத்தவளுக்கு ெபாள 
க ண க் கு கூ ட  ச பா ி ய பா க த  ந ்த பா ி ய பா ை ல் 
்்பாயவிட்டது. ்கலில் ்ணிக்கு வ்நது 
ைறுெபாள கபாலலயில் வீட்டிறகு நசனறு 
ைீண்டும் ைபாலல ்ணிக்கு ்திரும்புவபாள 
வீட்டில் இருக்கும் ்ெரம் குலற்ந்த்டி 
இருக்க, அவ்ளது சம்்்ளம் உயரவில்லல. 
்வலலலய அ்திகம் சுைத்திய மு்தலபா்ளி 
அ்தனபால் உடல் ெலம் ்பா்திக்கப்்ட்ட 
அவல்ள ஒருமுலறகூட ைருததுவைலனக்கு 
வ்நது ்பாரத்தது இல்லல. ஆனபால் 
்வலலக்கு ைட்டும் ஆள்்தலவ என்்தபால் 
யபாழினிலய இரவிலும் ்வலல வபாஙகிய 
மு்தலபா்ளி இல்தப்்றறி எல்லபாம் எல்தயும் 
்யபாசிக்கபாைல் ்தன ்ணிலய நசயவ்தில் 
ைட்டு்ை கண்ணபாய இரு்ந்தவளுக்கு 
அனறு்தபான ஒரு அ்திரச்சி கபாத்திரு்ந்தது. 



  4|

மு்தலபா்ளி அலழத்தபார எனறு நசபால்லப்்ட்ட 
உடன ்தன ்ணிலய ெிறுத்தி லவததுவிட்டு 
அவபாிடம் நசனறபாள. மு்தலபா்ளியின அலற 
யில் அவளுக்கபான சம்்்ளம் கபாத்திரு்ந்தது. 
அலறக்குள நுலழ்ந்தவல்ள சம்்்ளத்திற 
கபாக லகநயழுததுப் ்்பாடச் நசபானனபார 
மு்தலபா்ளி அற்ைபான சம்்்ளதல்த எண்க்ளில் 
கபாட்டியது அ்ந்த சம்்்ள ரசீதுச்சீட்டு. 
லகநயழுதல்த ்்பாடும்்்பாதும் சம்் 
்ளதல்த அவ்ளது லகக்ளில் நகபாடுக்கும் 
் ் பா து ம் ,  ஒ ழு ங க பா   வ ர ற து ை ி ல் ல . 
்வலலயும் நசயற்தில்ல,’ எனறு முணு 
மு ணு த து க் ந க பா ண் ் ட  ந க பா டு த ்த பா ர . 
கபா்தில் விழும் வபாரதல்தகள ்கட்ட்்பாது 
லீவபான்தபால் ்தனலன இப்்டி நசபால்கிறபார 
எனறு ெிலனததுக் நகபாண்டபாள. ஆனபால் 
்தனலன ஒ்ரயடியபாக தூக்கி எறி்நதுவிட்டு 
்்சுகிறபார எனறு அறியபாைல் ்ணதல்த 
வபாஙகிக் நகபாண்டபாள.

 ‘உன ெம்்லர ்த்நதுவிட்டுப் ் ்பாைபா. 
ஏ்தபாவதுனனபா ெபான கூப்்ிடு்றன,’ எனறு 
நசபானனபார மு்தலபா்ளி. இ்தன அரத்தம் 
புபாி்ந்த்்பாது அவளுக்கு நெஞசு ் ட்டதது 
்்பானது. 

 ந்ண்ணபானபாலும் ஆணுக்கு ெிகரபாக 
்ெரம் ்பாரக்கபாைல் உலழத்தவள. ்தனது 
்வலலலயத ்தபாண்டி ைறற ்வலலலயயும் 
்சரதது இழுததுப்்்பாட்டு நசய்தவளுக்கு 

இப்்்பாது ்வலல ்றி்்பாய இரு்ந்தது.  
்்சுவ்தறகு வபாரதல்த இல்லபாைல் அ்ந்த 
இடத்தில் உணரவறற ெிலலயில் ெினறபாள. 
நெபாடிகள ைிக நைதுவபாகவும் ைிக ் வகைபாகவும் 
ெகரவல்தப்்்பால ்்தபானறியது. ்்ச வரபா்த 
ெிலலயில் நைல்ல ் ்சினபாள. 

 ‘உடம்பு சபாியில்லனனு்தபான சபார லீவு 
்்பாட்்டன. ஆனபா எ்ந்த ்வலலயும் ்பாக்கி 
லவக்கல சபார.’ நைல்லிய குரல் ஒலித்தது. 
எனக்கு முழு்ெரமும் ்வலலக்கு ஆள 
்வணும்ைபா. அ்தவிடு. ெ ீ ஃ்்பான ெம்்ர 
குடுததுட்டு ் ்பா. ெபான கூப் ி்டு்றன. நக்ளம்பு. 
்தயபாபாிதது லவத்த ்்தில் எனறு இரண்டபாம் 
முலறயபாக அவர நசபால்லும்்்பாது புபாி்ந்தது 
யபாழினிக்கு. ்தனலன ் வலல இழக்கச் நசயய 
இனனும்கூட ்்தில்களும் கபாரணஙகளும் 
இரு்ந்தல்தயும் உணர்ந்தபாள. க ி்ளம்பு, 
கி்ளம்பு எனறு உ்தபாசினைபாய கூறிவிட்டு 
்தனக்கு ்வறு ்வலல இருக்கிறது எனறு 
கபாட்டிக்நகபாண்டிரு்ந்தவபாிடம் ்ைறநகபாண்டு 
எல்தயும் ்கட்க முடியபாைல் அவவிடதல்த 
விட்டு ்்பானபாள. ்லவி்த ்களவிகள 
அலனததுக்கும் விலடயினறி ் ்பானது. 

 அனறு ்்பானவள இனறு்தபான 
இ்ந்த ஓட்டலுக்கு ெிகழ்ச்சி வ்ந்திரு்ந்தபாள. 
மு்தலபா்ளி எனற ைபாியபால்தக்கபாகப் ்்ச 
வ்ந்தவளுக்கு ்களவியும் புறக்கணிப்பும் 
ெிகழ்்ந்தது. அ்ந்த ் களவிகள ைட்டும் ைன்தில் 
அ ப் ் டி  ஒ லி த து க்  ந க பா ண் டி ரு ்ந ்த ன .  
ஆனபால் அஙகிரு்ந்தவரகல்ளக் கண்ட்தில் 
அவ்ளது ்களவிகள ்தகர்நது ்்தில்கள 
வபாிலசயபாக ்்தபானறின. ஒரு ்்தில் அவள 
எ்திபாி்ல்ய ெினறு நவண்்பாவுடன ் ்சிக் 
நகபாண்டிரு்ந்தது. ்தனலன நவ்ளி்ய 
் ் பா க ச்  ந ச பா ன ன  ் ண ி ய பா ்ள ர ்த பா ன 
அ்ந்த ்்தில். ைறுபுறம் இனநனபாரு ்்தில் 
பாிஷப்சனில் ் வலலலய முடிதது ஓட்டலல 
விட்டு நவ்ளி்யறிக் நகபாண்டிரு்ந்தது. 

 ்தபான ்வலல இழக்கவில்லல, ்தனது 
்வலல ்றிக்கப்்ட்டிரு்ந்தது என்ல்த 
உணர்ந்தபாள. ் ்தலவக்கு ைட்டும் ் ணியபாறற 
்தனலன ஒரு எ்ந்திரைபாக ்யன்டுத்தியதும் 
்்தலவயில்லல எனறபானதும் புறக்கணிக்கப் 

l 
எறதயும் தலாஙகும் 
மனப்பக்குவம் இலறே 
ஆறசகள் ஒவதவலானறும் 
ேிரலாகரிக்க ்படும்ல்பலாது 

l 
கிறடதத த்பலாருளுக்கு 
மனதில மதிப்பிலறே 
அதறன இழக்கும்ல்பலாது 
அநத த்பலாருற்ள லதடுகிைது 

l 
தீரலாத லகலா்ப 
குமுைலகள் அகததிலே 
அதனலால விற்ளகிைது 
லதறவயற்ை ்பயன 
 
  பெிதரா
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்ட்டு தூக்கி எறியப்்ட்டதும் அவளுக்கு 
புபாி்ந்தது. ஒருசில ெிைிடஙக்ளில் அவளுக்கு 
ந்த்ளிவு கிலடத்தது. ைனது ்கபா்த்தில் 
நகபா்திக்கத ந்தபாடஙகியது. இப்்்பாது ்தனக்கு 
எ்திரபாக இரு்ந்த சூழலலப் ்பாரதது அல்த 
சபாியபான்டிக்கு லகயபா்ள ெிலனத்தபாள. 

 ‘நவண்்பா.’ யபாழினி அலழத்தபாள. 
‘ெீஙக ைட்டும் இல்லனனபா இவஙக எனன 
ைறு்டியும் அவைபானப் ் டுத்தி யிருப்்பாஙக. 
சபாியபான ்ெரததுல ்தடுத்திஙக. நரபாம்் 
ெனறி.’ நசபால்லி முடித ்தவள ் ணியபா்ளலரப் 
்பாரத்தபாள.

 ‘மு்தலபா்ளிய ்பாக்கணும்.’ நவண்்பா 
வு ம்  ் ண ி ய பா ்ள ரு ம்  அ வ ல ்ள ் ய ப் 
்பாரத்தனர நகபாண்டனர. 

 ‘ஓட்டல் மு்தலபா்ளி ைிஸடர ரபாம் 
குைபாலரப் ்பாக்கணும்.’ ைீண்டும் ஒருமுலற 
அழுத்தைபாக கூறினபாள யபாழினி. அவ்ளது 
குரல் உறு்தியுடனும் ்தீரக்கைபாகவும் 
முடிவுடனும் இரு்ந்தது. அவ்ளது முகம் 
ந்த்ளிவபாக இரு்ந்தது. 

 ‘இப்்்தபானம்ைபா ்பாததுட்டு ்்பானபாரு.’ 
்ணியபா்ளர ைறுக்கும் ந்தபானியில் நசபானனபார.

 ‘ஹ்லபா ைிஸடர. ெீஙக இஙக 
ஏறகன்வ ்வலல நசஞசிட்டு ெடுவுல 
நகபாஞச ெபாள வரபாைலிரு்ந்தவர்தபா்ன.? 
சபாியபான்டி சம்்்ளம் ்தரலனனு ்வலலலய 
விட்டிஙக. அப்புறம் ்கட்ட்டி சம்்்ளம் 
நகடச்சதும் ்திரும்் வ்நது ்ச்ந்திருக்கீஙக 
சபாி்தபா்ன.?’ ்தனலனப்்றறி சபாியபாகச் 
நசபால்கிறபாள என்்தபால் ்ணியபா்ளர சிறிது 
்ெரம் அவல்ள்யப் ்பாரத்தபார.

 ‘உஙக்ள ைபா்திபாி்ய பாிஷப்சனலயும் 
ஒரு ்லடி வ்ந்திருக்கபாஙக. நரண்டு ்்ரும் 
வ்நது  ஆறு ைபாசஙகூட ஆகல. சபாி்தபா்ன.?’ 
அவள நசபால்ல நசபால்ல எ்திபாிலிரு்ந்த 
்ணியபா்ளருக்கு வபாயலடததுப் ்்பானது. 
சிறிது ்ெரம் முனபு ்தன மு்தலபா்ளி 
இப்ந்ண்லண நவ்ளி்ய அனுப்பும்்டி 
ந ச பா ன ன ் ் பா து  எ து வு ம்  ந ச பா ல் ல 

க்ளஞசியம்
அதல்த ெட்டு லவத்த நசடிகள 
அத்தலனயும் நசழிதது 
வ்ளர்நது விடுகினறன 
வீட்டின முறறத்தில் இருக்கும் 
கரும்்ச்லச, து்ளசி, 
ைரு்தபாணி, நவயில் ் ரபாேபா,
எல்லபாம் அவள லவத்த்்த 
அதல்தக்கு அததுலண லகவபாகு 

்பாட்டியின சலையலில் 
ரசம், ் கபாதுலை ் ்தபாலச, 
்சபா்ள ் ்தபாலச,
எல்லபாம் அவவ்ளவு 
ருசியபாக இருக்கிறது
அவ்ளது லகப்்க்குவம் அப்்டி 

ைகப்்்று எனறபால் 
ஊபாில் எல்்லபாரும் 
்தைபா ைருததுவைலனலயத்தபான 
ெபாடுகினறனர 
அ்ந்த ைருததுவச்சி 
லகரபாசி ைிக்கவர 

லகவபாகு 
லகப்்க்குவம் 
லகரபாசி எல்லபாம் ஒனறு்தபான 

்லவறலறக் குறிக்க 
ஒரு நசபால் ைட்டு்ை 
இருக்கும் நைபாழியல்ல 
ஒரு ் யிலர வில்தக்க 
்ல வில்தகள இருப்்ல்தப் ் ்பால 
ஒரு ந்பாருல்ளக் குறிக்க 
்ல நசபாறகள நகபாழிக்கும் நைபாழி் ய 
கட்டறற கலலக்க்ளஞசியம்.
 
 - மு.ஆறுமுகவிக்்னஷ 
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முடியபா்த்டிக்கு ெினறவ்ளபா இவள எனறு 
ஆச்சரயிததுப்்்பாய ெினறபார.

 ‘ெீஙக ்்பானதும் இ்ந்த ்வலலக்கு 
ெபான வ்ந்்தன. ெல்ல்டியபா ்வலல 
நசஞசபாலும் எனன ்வலலயவிட்டு ஏன 
தூக்குனபாரனு அப்் எனக்கு புபாியல. 
ஆனபா இப்் நரபாம்் ெல்லபா்வ புபாியுது. 
உஙக நரண்டு ்்்ரபாட ்வலலயும் ெபான 
ஒ்ர ஆ்ளபா நசஞ்சன. ஆனபாலும் ்வலல 
இல்ல. ெீஙக வ்ந்ததும் உஙக்ளபால எனக்கு 
்வலல ்்பாச்சு ந்தபாியுைபா.?’ ்ணியபா்ளர 
எனன நசபால்வது எனறு ந்தபாியபாைல் 
முழித்தபார.

 ‘நவண்்பா அ்ந்த ஓட்டல் மு்தலபா்ளிய 
்பாரததுட்டு ்ைல ்்பாலபாம். ஓ்கவபா.?’

 நவண்்பாவுக்கு எல்லபாம் புபாி்ந்தி 
ருக்க உடன நசனறபாள. க்தலவத 
்தட்டிவிட்டு அனுை்தி ்கட்டு உள்்ள 
நசல்ல விரும்்பாைல் ்ெரடியபாக மு்தலபா்ளி 
யின அலறக்குள நுலழ்ந்தனர இருவரும்.

 ‘ஹ்லபா சபார, எனலன ஏன ் வலலய 
விட்டு ெீக்குனீஙக? நசபால்லுஙக.? ’ 
மு்தல்முலறயபாக ்திடைபான குரலில் ்்சும் 
யபாழினிலயப் ்பாரத்த்டி அைர்ந்திரு்ந்தபார. 
்ஹபாட்டல் மு்தலபா்ளி ரபாம்குைபார. நவண்்பா 
உடன இருக்க, ்தன ைனஉறு்தி ்திண்ணைபாய 
நவ்ளிப்்ட, ்தனக்கபான ெியபாயதல்தக் 
்கட்டு ெினறபாள.

 ‘உஙகளுக்கு ஆள ்வணும்னபா 
்வலல நசயயவும் ்வணபாம்னபா ்வலல 
யிலிரு்நது தூக்கவும் ெபாஙக எனன நைஷினபா.?’ 
நவண்்பா ் பாரத்திருக்க மு்தலபா்ளி எ்ந்த ் ்திலும் 
நசபால்லபாைல் இரு்ந்தபார. 

 ‘லீ வு  ் ் பா ட் ் ட ன னு ்த பா ் ன 
அனலனக்கு கி்ளம்் நசபானனிஙக.? உஙக 
இஷடததுக்கு என ்ைல ்வலலலயத 
்திணிச்சிட்ட்தபால என உடம்பு சபாியில்லபாை 
்்பானது. ்வறவழி இல்லபாை்தபான லீவு 
ஆனது. ெபான லீவு ்்பாட்டது்தபான 
்தப்புனனபா,  அதுக்கு கபாரண்ை ெீஙக்தபா்ன.?’ 

யபாழினி அனறு இ்்த இடத்தில் எப்்டி 
்களவிக்ளபால் ைனம் ்்தறி ெினறபா்்ளபா 
அ்்த இடத்தில் ைனல்த ்திற்நது ்களவி 
்கட்டுக் நகபாண்டிரு்ந்தபாள. ்தனது ைனஉறு்தி 
இத்தலன ்திடைபாக இருக்கும் எனறு அவள 
முறறிலும் எ்திர்பாரக்கவில்லல. 

 ‘மு்தலபா்ளிஙகிற ைபாியபால்தக்கபாக 
இவர எனன ்வலல நசபானனபாலும் 
ெபான ்தட்டபாைல் நசஞ்சன நவண்்பா. 
ஆனபா அனனிக்கு இ்்த வபாயபால ஒழுஙகபா 
வரறதுைில்ல, ்வலலயும் நசயற்தில்லனு  
ந்பாயநசபால்றபாருஙக. இவநரல்லபாம் 
மு்தலபா்ளியபா.? ஓட்டல் மு்தலபா்ளி ்ல்லலக் 
கடிததுக்நகபாண்டிரு்ந்தபார.

 ‘ ஓ ர பா ள  ் ை ல  ந ர ண் ட பா ள 
்வலலய ஏத்திட்டு உடம்பு சபாி இல்லபாை 
லீவ ்்பாட்டபா ஒழுஙகபா ்வலலக்கு 
வரற்தில்லலனு முணுமுணுத்தபார. ்தப்பு 
இவரபாலயபா எனனபாலயபா?’ ்தன குட்டு 
நவ்ளியபாவல்த கண்டும் அவரபால் எதுவும் 
்்சமுடியபா்த்டி இருக்க, யபாழினியின 
்களவிகள அவலர அம்புகள்்பால 
்தபாக்கின. 

 ‘கலடசியபா நவ்ளிய ்்பாகும்்்பாது 
எனக்கு நகபாடுத்த சம்்்ளமும் கம்ைி. 
நரண்டபாள ்வலலக்கும் சம்்்ளம் கணக்கு 
்்பாட்டபா உஙக்ளபால ்தர முடியுைபா.? இ்ந்த 
ஓட்டலுக்கபாக அம்ைபாலவயும் ்தனியபா 
விட்டுட்டு ்லெபாள ரபாத்திபாில ்வலல 
்பாத்த்தனபாலத்தபான எனக்கு உடம்பு நகட்டு 
்்பாச்சு. ந்ட்ல ் சததுட்டபாஙக. ஆஸ ி்ட்டல் 
ந்ட்டுல நகட்ந்தப்்்பாக்கூட இவர வ்நது 
்பாக்கல. ்திரும் ி் வ்ந்தப்் லீவ எல்லபாம் 
்ரவபாயில்லல. ஒடம்் சபாிப்்ண்ணிட்டு 
வபாம்ைபானு இ்ந்த வபாயபால ்தபான நசபானனபாரு. 
அ்்த வபாயபால ஒழுஙகபா வரற்தில்லனு 
புழுகுறபா்ர. இது எனன வபா்யபா. ்வலல 
்த்ரனனு நசபால்லிட்டு இப்்டி நகபாஞச 
ெபாளல நவ்ளி் ய ்்பாகச் நசபால்றபாருனனபா 
இவர ்ண்றது ஏைபாதது ்வலல்தபா்ன.?’ 
இனனும் யபாழினி முழுலையபாகச் நசபால்லி 
முடிக்கவில்லல. 
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 ‘எனக்கு முனன ்வலல நசஞச 
நரண்டுப் ்்ர ஏன ்வலலயவிட்டு 
ெினனபாஙகனு ந்தபாியுைபா நவண்்பா.? நசபால் 
லுட்டுைபா சபார.?’ மு்தலபா்ளிக்கு தூக்கிவபாபாிப் 
்்பாட்டது. 

 ‘அவஙக சம்்்ளத்தப் ந்பாயக் கணக்கு 
எழு்தி ்தினனிருக்கபாரு. அவஙகளுக்கு 
ச்ந்்தகம் வரவும்்தபான அவஙக நரண்டு்்ரும் 
்வலலலய விட்டு ெினனுட்டபாஙக. அப்புறைபா 
ெபான வ்ந்்தன. ்வலலய வபாஙகிட்டு 
லீவுனு நசபால்லி நவ்ளி் ய அனுப் ி்ட்டபாரு. 
ஏன ்திடீரனு அனுப்புறபாருனனு அப்் 
புபாியல. அ்ந்த ஸடபாஃப்ஸ நரண்டு 
்்ரும்்தபான முழு ்ஹபாட்டல் ெிரவபாகமும். 
அவஙக இல்லபாை ்்பான்தபால எனன 
வ ச் சு  ச ை பா ்ள ி ச் ச ி ட் ட பா ரு .  ் வ ற வ ழ ி 
இல்லபாை அவஙக ்கட்ட சம்்்ளததுக்கு 
சம்ை்திச்சு ்வலலக்கு ்சததுக்கிட்டபாரு. 
கலடசியில எனலனயத தூக்கி நவ்ளி் ய 
்்பாட்டுட்டபாரு. நகபாஞச ெபாளுக்கு சைபா்ளிக்க 
எனன ் யன்டுத்திக்கிட்டது இவரு சபாியபான 
ஏைபாதது ்்ரவழினு கபாட்டிடுச்சி. இது 
ெியபாயைபா.?’ யபாழினியின ்களவிகல்ளத 
்தபாஙக முடியபா்த மு்தலபா்ளி ்தன ்ணியபா்ளலர 
அலழத்தபார. ஆனபால் அவ்ளது நசபாறக்ளின 
நகபா்திப்பு நவ்ளியிலிரு்ந்த ்ணியபா்ளலரயும் 
க ட் டி ய ி ரு ்ந ்த து .  அ ்த ன பா ல்  மு ்த ல பா ்ள ி 
கூப் ி்ட்டும் அவர உள்்ள வர ைறுதது 
நவ்ளி் ய ெினறபார.

 ‘மு்தலபா்ளியபாச்்சனு ைபாியபால்தக்கபாக 
வ்நது வணக்கம் நசபால்்றன. ஆனபா 
இவரு அனலனக்கு ைபா்திபாி எனன நவ்ளிய 
அனுப்புறதுல்ய இப்்வும் குறியபா 
இரு்ந்தபாருஙக. நவ்ளிய அனுப்புனு ைட்டும் 
நசபால்லிட்டு இஙக வ்நதுட்டபாரு. ெட்ந்த 
எதுவு்ை ந்தபாியபாை அவரும் எனன நவ்ளியப் 
்்பாகச் நசபால்லி நகபாஞச ்ெரததுல எனன 
கலஙக வச்சிட்டபாஙக. அ்தபான உண்லைத 
ந்தபாிஞசும் ஏன சும்ைபா இருக்கனும்னு 
்்சிட்்டன நவண்்பா.’ யபாழினி ெியபாயப்்டி 
்்சுவ்தனபால் ஓட்டல் மு்தலபா்ளி வபாயலடதது 
்்பாய இரு்ந்தபார. 

 ‘இதுக்நகல்லபாம் ெீஙக ைனனிப்பு 

்கட்டபாகனும் ைிஸடர.  ரபாம்குைபார. ’ 
நவண்்பா நசபானனல்தக் ்கட்டு ்கபா்ைபாகப் 
்பாரத்தபார மு்தலபா்ளி. ‘இல்லனனபா ்ல்ர 
அப்யூஸ ்கஸல ஒட்டுநைபாத்த ஓட்டலும் 
்பா்திக்கப்்டும். ்ரவபாயில்லலயபா.?’ நவண்்பா 
நுட்்ைபாகச் நசபானனபாள. ஆனபால் மு்தலபா்ளி 
ரபாம்குைபா்ரபா ்கபா்த்தில் இவரகல்ள ஒனறும் 
நசயய முடியபாைல் ைீண்டும் ்தன ் ணியபா்ளலர 
அலழத்தபார. அவர உள்்ள வர்வயில்லல. 
அவரது ்கபா்தல்தப் ்பாரதது நவண்்பா 
்கட்டபாள.

 ‘எனன சபார? எஙக்ள எதும் நசபால்ல 
முடியல்யனு ்பாக்கிறிஙக்ளபா.? இல்ல 
ெிகழ்ச்சிய ெிறுத்திடலபாம்னு நெனக்கி 
றிஙக்ளபா.? ெியபாயைபா ெபாஙக்தபான உஙக்ைல 
்கபா்ப்்டனும். எஙக ைீட்டிஙக ்கனசல் 
்ண்ணுஙக ்பாப்்்பாம். இஙக ெட்ந்த ்ல்ர 
அப்யூலை ைீடியபா ப்நரஸனு இப்்்வ லலவ 
்்பாடு்வபாம். ்ரவபால்லயபா.?’

 சபாியபாக ைபாட்டிக்நகபாண்ட மு்தலபா்ளி 
ரபாம்குைபாருக்கு ் கபா்ம் ்தலலக் ் கறினபாலும் 
்தனனபால் எதுவும் நசயய முடியபாது எனறு 
ஒருவழியபாக உணர்நது நகபாண்டபார. 

 ்ிறகு்தபான அவரது இருகரஙகளும் 
கூம்்ின. ‘இவரு ைனனிப்பு ் கட்டு யபாருக்கு 
லபா்ம்.? அல்தவிட, இனி்ை யபாருலடய 
உலழப்ல்யும் இவர ்திருடக்கூடபாது. 
அ ல ்த  உ று ்த ி ப் ் டு த ்த  ந ச பா ல் லு ங க . 
அதுக்கு ெபாை இனி்ை இவலரக் கணக்குல 
லவக்கனும்.’ இல்தக்்கட்ட நவண்்பா 
சபாிநயனறு ்தலலயபாட்டினபாள. அ்தறகு 
்ிறகு்தபான அவரகள அரஙகிறகு நசனறனர

 ்ைலரஙகில் ெிகழ்ச்சி ந்தபாடஙகியது. 
அரஙகில் நகௌரவிக்கப்்ட்ட இருவபாில் 
ஒருவரபாக யபாழினி ெினறபாள. கலடசியபாகப் 
்்சத ந்தபாடஙகினபாள. யபாழினி அரஙகில் 
கரநவபாலியபால் ்பாரபாட்டப்்ட்டுக் நகபாண் 
டிருக்க, ்தன அலறக்குள கபா்தில் புலக 
வரபா்த குலறயபாகக் கரநவபாலிகல்ளக் 
் க ட் டு க்  ந க பா ண் டி ரு ்ந ்த பா ர  ஓ ட் ட ல் 
மு்தலபா்ளி ரபாம்குைபார.                              n
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 ்பாரக்கும் ்பாரலவலய இரண்டு 
வி்தைபாக ெபாம் அலைததுக்நகபாள்ள ் வண்டும். 
ஒனறு ெைக்குப் புறத்்த ்பாரக்கும் ்பாரலவ. 
இது ெம்முலடய நவ்ளித்்தபாறறதல்த 
ைட்டு்ை உணரத்தி  ெ ிறகும்.  ்ைலும், 
உலகிலுள்ள அலனதல்தயும் கபாண் ி்ப்்தும் 
இ்ந்தப் புறத்்தபாறற்ை. இ்ந்தப் புறத்்த 
் பா ர க் கு ம்  ் பா ர ல வ ல ய யு ம்  ்த பா ண் டி , 
இனநனபாரு ்பாரலவயும் ெைக்கு ்வண்டும். 
அது்வ அக்ெபாக்கு. ெம்முலடய அகத்்த 
ெபாம் ்பாரக்கும் ்பாரலவ. இ்ந்தப் ்பாரலவ்ய 
ெம்லை ெைக்கு உணரததும்.  

 ெபாம் நசயகினற ஒவநவபாரு நசயல் 
களும் ெம்லை இ்ந்த உலகிறகு இனம் 
கபாட்டிக்நகபாண்்ட இருக்கும் என்ல்த 
உணர்நதுநகபாண்்டபாைபானபால், ெைக்கும் 
ெம்லைச் சபார்ந்தவரகளுக்கும் ஒரு்்பாதும் 
்தீஙகு நசயய ெைக்கு ைனம் வரபாது. 

 அ க ம்  தூ ய ல ை ய பா க  இ ல் ல பா ்த 
கபாரணத்தினபால்்தபான அலனதது வலக 
யபான நகடு்தல்கல்ளயும் ெபாம் நசயகின 
்றபாம்.  அடுத்தவரகளுக்குக் நகடு்தல் 
நசயவ்்தபாடு ெினறுவிடபாைல், ெைக்கு 
ெபா்ை நகடு்தல் நசயகின்றபாம் என்்்த 
வலிகல்ளத ்தரும் உண்லையபாக உள்ளது. 

 ெைக்கபான இடத்தில் யபாரயபாலர்யபா 
லவக்கினற கபாரணத்தபால், ெைக்கபாக 
இடத்தில் ெம்லை லவதது அழகு ்பாரக்கத 
்தவறிவிட்்டபாம். ெைக்குள யபாரயபா்ரபா 
வ்ந்த்தனபால் ெபாமும் யபாரயபா்ரபாவபாக்வ 
நவ்ளிப்்டுகின்றபாம். இ்தன வில்ளவு 

ெபாம் ெம்லை முழுலையபாக இழ்நதுநகபாண்டு 
வருவது. 
 
 ெபா்ை ெம்லை இழ்நது விட்்டபா 
ைபானபால் ெம்லை யபார்தபான ைீட்நடடுப்்து? 
உண்லையபான ெபாம் ெம்முலடய அகத்திற 
குள இருக்கின்றபாம். ெபாம் இருக்கக் 
கூடிய அகதல்தத ந்தபாலலததுவிட்டு, புற 
உலகத்தில் ெம்லைத ்்தடுவ்தில் ஒரு ்யனும் 
இல்லல. 

 புற உலகில் ெம்லைத ்்தடத ்்தட, 
ஒவநவபாருவரும் ஒவநவபாரு வலகயில் ெம்லை 
ெைக்்க அலடயபா்ளம் கபாட்டுவர. ஏநனனில் 
ெம்லைப் ்்பால் அகதல்தத ந்தபாலலத்தவர 
இஙகுப் ் லர உண்டு. அவரகள அலனவரும், 
அனறபாடம் வபாழ்வ்தறகபாக ்ல்்வறு உருக் 
நகபாள்வரகள, ்ச்்சபா்ந்தியும் அவரக்ளிடம் 
்்தபாறறுவிடும். 

 ஆனபால் அகதல்த ெபாம் ்ெபாக்க> 
்ெபாக்க இலறவனின ைபானுடத ்தததுவம் 
ெைக்கு வி்ளஙகும். ்ிறப்்ின ரகசியம் 
ந்த்ளிவு்டும். இதுவலர ெபாம் வபாழ்்நதுவ்ந்த  
ந்பாயயபான வபாழ்வும், ஆரம்்ம் மு்த்ல 
இலறெிலல வழஙகிய புனி்தைபான வபாழ்வும் 
முலறயபாகத ந்தபாியவரும்.

 நவறும் எலும்புகளும், ெரம்புகளும், 
ரத்தமும், சல்தயும் ைட்டு்ை ்சர்ந்த்தல்ல 
இ்ந்த உடம்பு. கபாலத்திறகுக் கபாலம் 
் ல் ் வ று  ் பா ி ண பா ை ங க ல ்ள  இ ்ந ்த 
உடம்பு அலட்நது வ்ளர்நது வருவ்தறகு 
அவசியைபாக அலைவது ெம்ைிடைிருக்கும் 

 
முனனெர் ப. ்கற்ப்கராமன
M.A.,M.A.,M.A.,M.Phil.,Ph.D.,
தமிழததுறை உதவிபல்பரலாசிரியர்

லசலானலா கறே மற்றும் அைிவியல கலலூரி
லசேம் - 636 003
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உணரவு.  விலஙகுக்ளிலிரு்நது ெம்லைப் 
்ிபாிதது ைனி்த இனைபாக முன ்னறறம் 
அலடயச் நசய்ததும் இ்ந்த உணரவுக்்ள 
என்்தில் எ்ந்த ஐயமுைில்லல.

 இ த ்த ல க ய  உ ண ர வு க ல ்ள க் 
நகபாண்்ட ெம்முலடய அகதல்த ்ெபாக்க 
்வண்டும். ஒவநவபாரு நெபாடியும் ெபாம் ெம்லை 
உள்ெபாக்கித ்்தட முயறசிக்க ்வண்டும். 
இ்ந்த முயறசி ்ல்லபாயிரக்கணக்கபான ்களவி 
கல்ள  ்தருவ்்தபாடு அலவ அலனத்திறகும் 
வி்ளக்கதல்தயும் ்த்நது்தவும். 
 
 ெம்முலடய ்்தபால்விகள அலனத 
்த ி ற கு ம்  க பா ர ண ம்  ெ ம் மு ல ட ய  பு ற த 
்்தடல்க்்ள. ந்தபாலலத்த இடத்தில் 
ைட்டு்ை ந்தபாலல்ந்த ந்பாருள கிலடக்கும். 
ந்தபாலலத்த இடத்திலன ைற்நதுவிட்டு, 
்வறு இடஙக்ளில் ்்தடுவது என்து 

வீண பா ன  ந ச ய ல்  எ ன ் ல ்த  ெ ன கு 
உணர்நதுநகபாள்ள ்வண்டும். 
 
 எலும்புகளும் ெரம்புகளும் சல்தயும் 
்சரதது அலைக்கப்்ட்ட ெம்முலடய 
உடலுக்குள, ்ல்்வறு வினபாக்களுக்கும் 
விலடயபாய, ஆனைபாலவ அலைததுள்ளது 
இலறெிலல. இ்ந்த ஆனைபா அழிவறறது> 
ஆலசக்ளறறது, விலனப் ்்திவுகல்ளப் 
்்தியலவத்திருப்்து. 

 உண்லையபான ெபாம் என்து இ்ந்த 
ஆனைபா்தபான. இ்தறகு ெண்்னும் இல்லல. 
எ்திபா ியும் இல்லல. அலனத்திறகும் 
மூலைபாய இருக்கினற ஆ்திப் ்ரம் 
ந்பாரு்ளிலிரு்நது ஒரு ்கு்தியபாக ெம் 
உடலில் வ்ந்திலண்ந்த்்த இ்ந்த ஆனைபா. 

 ி்றவிகள்்தபாறும் ்சரகினற விலனப் 
்்திவுகள முறறிலுைபாக ெீஙகியதும் ைீண்டும் 
ஆ்திப் ்ரம் ந்பாரு்்ளபாடு இலண்நதுவிடும் 
்த ன ல ை  ந க பா ண் ட து  இ ்ந ்த  ஆ ன ை பா . 
ஒவநவபாரு முலறயும் விலனப் ்்திவுகல்ளத 
்தீரப்்்தறகபாகப் ்ிறவிநயடுக்கும் ெபாம், 
்தீரப்்்தறகுப் ்்தில் ்சரததுக்நகபாண்்ட 
நசல்கின்றபாம். இவவபாறு ெபாம் ்சரததுக் 
நகபாண்்ட நசல்வ்தறகு அக ்ெபாக்கு 
இல்லபா்த்்த கபாரணைபாகும். 

 ெைக்குள இருக்கினற ஆனைபாலவ 
உள்ெபாக்கித ்்தடினபால் ைட்டு்ை ெம்லை 
கண்டு்ிடிக்க இயலும். அவவபாறு ெம்லை 
ெபாம் இனஙகண்டு விட்்டபாைபானபால், 
ெம்முலடய ்ிறவியின ரகசியம் குறித்த 
ந்த்ளிவு ெைக்குக் கிலடக்கும். அ்ந்தத 
ந்த்ளி்வ, ெம்முலடய விலனப்்்திவுகல்ள 
ெீக்க உ்தவும். ் ைலும்,  விலனப் ் ்திவுகல்ள 
ெீக்கிய ெம்லைப் ்ிறவபா ெிலலக்குக் 
நகபாண்டு நசனறு இலறெிலல்யபாடு 
இலணக்கும். 

 என்வ ெம்லை ெபாம் உள்ெபாக்கித 
் ்த ட  ஆ ர ம் ் ி ப் ் ் பா ம் .  அ க த து க் கு ள 
இருக்கினற ஆனைபாலவக் கண்டு 
ஆன்ந்தைபாயிருப்்்பாம்.

n
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 ஸட்ரஸ… இனறு இ்ந்த வபாரத 
ல்தலய நசபால்லபா்தவரக்்ள இல்லல எனறு 
நசபால்லும் அ்ளவு இ்ந்த software யுகம் 
stressful யுகைபாக்வ ் லருக்கும் இருக்கிறது.

 வபாழ்க்லகயில் ஏற்டும் ்ிரச்லன 
யின அழுத்ததல்த விட ஸட்நரஸைபால் 
ஏற்டும்  ்பா்திப்்் ்லலரயும் ைகிழ்ச்சி 
யறறு ்தவிக்கச் நசயகிறது. 

 ்வலல, குடும்்ம் ்ணம்,்டிப்பு 
எ ன று  எ ல ்த  எ டு த ்த பா லு ம்  அ ன ற பா ட 
வபாழ்க்லக்ய அத்தலன ஸட்நரஸைபாக 

இருக்கும்்்பாது, இ்தில் எஙகிரு்நது ைன்தில் 
ைகிழ்ச்சி வரும் எனறு ்கட்்து இயல்பு.

 ெீஙகள அனறபாடம் நசயயக் கூடிய 
்வலலலய விட அ்திகைபான ்வலலலய 
நசயய ்வண்டிய சூழல் ஏற்ட்டபால், 
உடன மூச்சுத ்திணறி ஸட்நரஸைபாக 
உணரகிறீரகள. ஏ்்தபா ஒரு ்தருணத்தில், 
அலுவலகத்தி்லபா, ் டிக்கும் ் ள்ளியி்லபா, 
அல்லது குடும்்த்தில் அப்்பா, அம்ைபா, 
கணவன, ைலனவி எனறு யபாரபாவது 
ஏ்தபாவது ்களவிக்கு ்ைல் ்களவி 
்கட்டுவிட்டபால், நெஞசு ்ட்டதது முன 

Dr. 
(International Life Coach – Mentor – Facilitator)(International Life Coach – Mentor – Facilitator)


 

“The next time you feel slightly uncomfortable with 
the pressure in your life, remember no pressure 
no diamonds. pressure is a part of success  
       – Eric Thomas
அடுதத முறை உஙகள் வலாழக்றக உஙகற்ள அழுததி ேீஙகள்  தகலாஞசம் தர்மசஙகடமலாக 

உணரும் ல்பலாது புரிநது தகலாள்ளுஙகள். தவற்ைியின ஒரு ்பகுதிலய அநத அழுததம் . 

அழுததம் இலறே எனைலால றவரஙகள் இலறே.   – எரிக் தலாமஸ்



    |47

நெறறியில் ்வரலவ ்ிசு்ிசுக்க  ெபாக்கு 
உலர்நது ஸட்நரஸைபாக உணரகிறீரகள. 
அ்ந்த ்ட்டப்பும் ்ர்ரப்பும் ைனல்த 
அழுத்த, எனக்கு ஏ்்தபா நசயகிற்்த, 
ஏ ன  எ ன  வ ி ்த ி  எ ன ல ன  இ வ வ ்ள வு 
சிரைப்்டுததுகிறது எனறு ்ல்த்ல்ததது 
்பா்திப்புக்கு உள்ளபாகிறீரகள. 

 ஆனபால், ஸட்ரஸ உண்லையில் 
உஙகளுக்கு ெல்லது ்தபான நசயயும் 
எனகிறது அநைபாிக்கபாவில் ெட்ந்த ெீண்ட 
கபால ஆயவு ஒனறு.

 ்ல்லபாயிரம் ்்ரக்ளிடம் ்ல ஆண்டு 
க்ளபாக ெடத்தப்்ட்ட அ்ந்த ஆயவின 
முடிவில் ஸட்நரஸ  ‘ெண்்னுக்கு ெண்்ன, 
வி் ரபா்திக்கு வி் ரபா்தி’ என்்தபாக கண்டறியப் 
்ட்டுள்ளது. ெபான ஸட்நரஸைபாக 
இருக்கி் றன இது எனலனப் ்பா்திக்கும் 
எனறு ஸட்நரஸலை ஒரு வி் ரபா்தி ்்பால் 
ெிலனதது ்ட்டக்கும் ைனெிலல்ய 
உலடயவரகல்ள ைட்டு்ை ஸட்நரஸ 
் பா ்த ி க் க ி ற து ,  ் ல  ் ெ பா ய க ளு க் கு ம் 
மூல கபாரணைபாகிறது. ஸட்நரஸைபால் 
எனக்கு ்பா்திப் ி்ல்லல எனறு எண்ணக் 
கூ டி ய வ ர க ளு க் கு  ஸ ட் ந ர ஸ ை பா ல் 
ெ ன ல ை ் ய  வ ி ல ்ள க ி ற து ,  எ ன று 
ஸட்நரஸலைப் ்றறி அ்ந்த ஆயவு 
ஆறு்தலபான பு்திய ்தகவல் ்தருகிறது.

 அ்தபாவது, உண்லையில் உஙகளு 
லடய எ்திரைலற எண்ணஙக்்ள எ்ந்த 
ஒரு ்பா்திப்ல்யும் ஏற்டுததுகிறது. எ்ந்த 
ஒரு ்வலலப் ்ளுவும், ்ிரச்லனகளும் 
்ெரைலற எண்ணத்்தபாடு லகயபா்ளப் 
்டும்்்பாது அது உஙகள நசயல் ்திறலன 
அ்திகப் ்டுத்தி உஙகள ஆ்ரபாக்கியதல்த 
வ்ளப்்டுததும். அ்்த ் ெரம், இ்ந்த ் வலல 
எனக்கு ஸட்நரஸைபாக இருக்கும், இது 
எனக்கு ்பா்திப்ல் ஏற்டுததும் எனற 
எண்ணம் உஙகளுக்கு எழு்ந்தபால்  ெிச்சயம் 
்பா்திப்பும் எழு்நது விடும். சுருக்கைபாக 
நசபானனபால் ஸட்நரஸஸில் இல்லல 
்பா்திப்பு. அது உஙகள எண்ணத்தில் ்தபான 
இருக்கிறது எனகிறது அ்ந்த ஆயவு.

 ‘ேீ்னபாம்’ இயல் வ்ளரவ்தறகு 
முனனர ்தபான ஸட்நரஸ எனறபால் 
ைனல்த, உடலல ்பா்திக்கக் கூடியது 
எனற ்தவறபான ெம்்ிக்லக ஊடுருவி 
இரு்ந்தது. இனறு DNA வி்ல இருக்கிற 
local adaptation syndrome ்றறி ந்தபாிய 
வரும்்்பாது, ெம்முலடய ஆழ்ைன்தின 
ஆறறல் அறியப்்டும்்்பாது, ெம்முலடய 
சக்்தி ெம்முலடய ்்தலவக்கும், சூழலுக்கும் 
ஏற் விபாிவலடயும் ்தனலை வபாய்ந்தது 
என்து உணரப்்டுகிறது.

 உண்லையில், ்வலலயின அ்ள்வபா, 
்திட்ைபா எ்ந்த ்பா்திப்ல்யும் ஏற்டுத்தபாது. 
அல்த ெீஙகள விரும்்ி நசயகிறீரக்ளபா, 
விரும்்பாைல் நசயகிறீர க்ளபா  என்ல்தப் 
ந்பாறுத்்த அது ் பாஸிட்டிவ ஸட்நரஸைபா 
கவும், நெகட்டிவ ஸட்நரஸைபாகவும் 
ைபாறு்டுகிறது. அல்தப் ந்பாறுத்்த 
உஙகளுக்கும் ்பா்திப்பு ஏற்டுகிறது. 
ஒரு ்வலலலய விரும்்ி நசயயும் 
்்பாது அ்ந்த ்பாஸிட்டிவ ஸட்நரஸ 
உஙகள local adaptation syndrome லை 
விபாிவலடய நசயது, அ்ந்த ்வலலலய 
ந ச ய வ ்த ற க பா ன  ஆ ற ற ல ல த  ்த ்ந து 
விடும். அ்ந்த ஆறறல் உஙகள நசயல் 
்திறலன கூட்டி ெீஙகள ்வண்டியல்த 
அலடயச் நசயகிறது. ஸட்நரஸைபாக 
ெீஙகள எண்ணக்கூடிய ஒரு ்வலல, 
ெீஙகள விருப்்த்்தபாடு நசயயும்்்பாது  
ைகிழ்ச்சி ்தரக்கூடிய்தபாக ைபாறி விடுகிறது. 
ெீஙகள விருப்்ைினறி நசயயும்்்பாது 
கடினைபான்தபாக உஙகல்ள ்பா்திக்கக் 
கூடிய்தபாக உஙகல்ள அழுததுகிறது. 
ஆக, நகபாஞசம் விழிப்புணரச்சி்யபாடு 
உஙகள ைனெிலலலய ெீஙகள ைபாறறிக் 
நகபாண்டபால் எ்ந்த சூழ்ெிலலலயயும் 
ைகிழ்ச்சியபான்தபாக ைபாறறி விடலபாம்.

 ஹபாரவரட் யுனிநவரசிட்டியில் 
்ல் ்வறுவி்தைபான ைபாணவரக்ளிடம் 
்த ிடீநரனறு ்ர்ரநவன ்களவிகள 
்கட்கப்்ட்டது. அவரகள ெி்தபானிப்்்தற 
கு ள  ் கள வ ி க ள  ச ர ை பா பா ி ய பா க  வ ்ந து 
விழு்ந்தன. சுறறிலும் ்பாரலவயபா்ளரகளும் 
ஆயவபா்ளரகளும் குறுகுறுநவன ்பாரததுக் 
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நகபாண்டிருக்க, ்களவிக்ளபால் ்திணறி 
ஒரு ்ிபாிவு ைபாணவரகள முகம் சிவ்நது 
அவைபானைபாக கூனிக் குறுகி, விழி ்ிதுஙகி 
நெரவைபாக ெடுஙகிப் ்்பானபாரகள. 
ஆனபால் அ்்த சூழலில் இரு்ந்த ைறநறபாரு 
்ிபாிவு ைபாணவரகள அ்திக ்திறலை்யபாடும், 
ஆறற்லபாடும், எ்ந்த ்களவிகளுக்கும் 
சைபா்ளிக்கக் கூடிய வல்லலை்யபாடு எல்லபா 
்களவிகளுக்கும் ்திறம்்ட ்்தில் நசபால்லி 
லக்தட்டல்கல்ள அள்ளிச் நசனறபாரகள.

 ்சபாஷியல் ஸட்நரஸஸின வில்ளவு 
கல்ள அறிய ஹபாரவரட் ைபாணவரக்ளிடம் 
்ல்்வறு சரைபாபாியபான ்களவிகள ்கட்டு 
அனறு ெடத்தப்்ட்ட அ்ந்த ஆயவின முடிவு 
ஸட்நரஸஸின ்ல்்வறு இரகசியஙகல்ள 
உலடக்கிறது. 

 அ்ந்த ஹபாரவரட் ைபாணவரகல்ள 
ஆரபாயச்சியபா்ளரகள இரு ்ிபாிவினரபாக 
்ிபாிதது, ஒரு ்ிபாிவினபாிடம், உஙகல்ள 
்ல ்களவிகள ்கட்டு ்ல்்வறுவி்தைபான 
ஸட்நரஸைஸுக்கு உட்்டுதது்வபாம். 
உஙகள நெஞசு ்ட்டக்கும், உஙகள முன 
நெறறியில் வியரலவ சுரக்கும், ெீஙகள 
மூச்சுத ்திணறிப் ்்பாவீரகள. ஆனபால் 
புபாி்நது நகபாளளுஙகள. உண்லையில், 
இ்ந்த  ஸட்நரஸைபால் உஙகளுக்கு எ்ந்த 
்பா்திப்பும் ஏற்டபாது. உஙகள ்ட்டக்கும் 
நெஞசமும், உஙகள மூச்சுத ்திணறலும் இ்ந்த 
்ர்ர சூழலல சைபா்ளிப்்்தற்கற் உஙகள 
உடல் உஙகல்ள ்தயபார ்டுததுவ்தபால் 
ஏற்டுவது. இது இயறலக ைனி்தனுக்கு 
வழஙகியுள்ள அருட்நகபாலட. இ்தனபால் 
உஙகள மூல்ளக்கு அ்திகம் ஆக்ஸிேன 
நசலுத்தப் ்டும், அ்தன கபாரணைபாக 
உஙக்ளபால் விலரவபாகவும் அ்்த சையம் 
கூரலையபாகவும் சி்ந்திக்க முடியும். இது 
கடினைபான சூழ்ெிலலக்ளில் இரு்நது 
உஙகல்ள ்தறகபாததுக் நகபாளவ்தறகபாக 
உஙகள உடல் ்தனனிச்லசயபாக நசயல் 
்டுததும் ெ ிகழ்வு.  அ்தனபால் ெீஙகள 
்ெரைலற எண்ணத்்தபாடு இ்ந்த சூழலல 
அனுகுஙகள எனறு விழிப்புணரச்சி 
நகபாடுக்கப்்ட்டது. அப்்டி ்தயபார நசயது 
அனுப்்ப்்ட்ட ைபாணவரகள ்திடைபாகவும் 

ைிகு்ந்த ஆறற்லபாடும் நசயல்்ட்டனர. 
அப்்டி விழிப்புணரச்சி நகபாடுக்கப்்டபா்த 
ைறநறபாரு ்ிபாிவு ைபாணவரகள ்யத்திலும், 
்ட்டப்்ிலும் எ்திரைலற எண்ணத்திலும் 
ெடுஙகி ்பா்திப்புக்கு ஆ்ளபானபாரகள.

 ஆக..  ்ிரச்லன்யபா, சூழ்லபா, 
உ ங க ளு க் கு  எ ்ந ்த க்  ந க டு ்த ல ல யு ம் 
்தரபாது உஙகள ைனெிலல ்ெரைலறயபாக 
இரு்ந்தபால் எல்தயும் சைபா்ளிதது உஙகள 
சூழலல ைகிழ்ச்சியபான்தபாக ைபாறறிவிடும் 
என்ல்த புபாி்நது நகபாளளுஙகள.

 ஸட்நரஸைபாக இருக்கும்்்பாது 
உஙகளுக்கு ்வண்டியவரகல்ள்யபா, 
ெண்்ரகல்ள்யபா உஙகள ைனம் ்்தடிச் 
நசல்லும். அவரக்ளின அன்பான வபாரதல்த 
கள ந்ரும் ஆறு்தலபாக இருக்கும். இ்தறகு 
அ்ந்த ் ர்ர ் ெரத்தில்  pitutory gland சுரக்கச் 
நசயயும் oxytocin  எனற Harmone ்தபான 
கபாரணம். இ்ந்த oxytocin க்கு இனநனபாரு 
ந்ய்ர caring hormone. இது ெம்லை 
யபாரபாவது ்கர ்ண்ண ைபாட்டபாரக்ளபா 
என ஏஙக லவக்கும். அப்்டி கிலடக்கபா்த 
்்பாது இனனும் ஸட்நரஸ அ்திகபாிதது 
ைனம் ைகிழ்ச்சியறறு ்தவிக்கிறது. இ்ந்த 
் ெ ர த ்த ி ல்  உ ங க ளு க் கு  ய பா ரு ல ட ய 
்கரும் க ிலடக்கவில்லலநயனறபால் 
்த ய ங க பா ்தீ ர க ள .  உ ட ் ன  ெீ ங க ள 
யபாருக்கபாவது விழிப்புணரச்சி்யபாடு ்கர 
எடுதது உ்தவி நசயயுஙகள. உஙகள ைனம் 
அலை்தி அலடயும். ஏநனனறபால் இ்ந்த 
oxytocin ஹபார்ைபானக்கு ்்தலவ ‘்கர’ 
அது ெீஙகள ந்றுவ்தபாகவும் இருக்கலபாம். 
நகபாடுப்்்தபாகவும் இருக்கலபாம்.  

 அனநறபாரு ெபாள.. ்ரைபாவில் உள 
ெபாட்டுக் கலவரத்தபால் ்பா்திக்கப்்ட்டு 
ைக்கள ெபாட்லட விட்்ட ்தப்்ித்்தபாம் 
்ிலழத்்தபாம் எனறு குடும்்ம் குடும்்ைபாக 
நவ்ளி்யறுகிறபாரகள. அடர்ந்த கபாடு, 
ைலல ்ைடு, புல்த ைணல் என்்தபாக 
அவரகள ்வக்வகைபாக ்தபாண்டிச் 
நசல்லும் ்்பாது, அ்ந்த கூட்டத்தில் 
இ ரு ்ந ்த  வ ய ்த பா ன  ்த ்ந ல ்த  ஒ ரு வ ர 
ைறறவரகளுக்கு ஈடு நகபாடுதது ெடக்க 
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ஊக்கம் ந்ற
 ைனி்த எண்ணஙகள ்லவி்தம் 
அவரகள ஒவநவபாரு நெபாடியிலும் முகங 
நகபாடுக்கும் சூழ்ெிலலகல்ளப் ்்பால்வ.
அ்தனபால்்தபா்ன ைற்தி சில்வல்ளக்ளில் 
வரப்்ிரசபா்தைபாக அலைகினறது!

 ைகிழ்ச்சியபான ்தருணஙக்ளில் சிறு 
ை ன க் க ச ப் பு  ஏ ற ் ட் ட பா லு ம்  அ ்த ல ன 
ஆழைபாகக் கரு்திக் குலற்ட்டுக் நகபாளவ்தில் 
ந்ரும்்பாலபா்னபார ச ிரதல்த கபாட்ட 
ைபாட்டபாரகள. அ்தறகு ைபாறபாக கவலலயபான 
்தருணஙக்ளில் ஏற்டும் சிறுைகிழ்ச்சிலய 
எண்ணி ெிலறவலட் வரகள ைிக அபாிது.

 அப்்டியபானவரகளுக்கு ஆறு்தல் 
எனும் ந்யபாில் அ்ளிக்கப்்டும் சில அனு 
்தபா்ஙகள சில்வல்ளக்ளில் ்பா்திக்கப் 
்ட்டவரகல்ள இனனுைினனும் கவலலயில் 
ஆழ்ததும்  அ்்த்ெரம்  அவரக்ளது ்தனனம் 

ி்க்லகலயப் ்லவீனப் ்டுத்தி ்தபாழ்வு ைனப் 
்பானலைலய அ்திகபாிக்கும்.

 கவலலலயப் ் கிர்நது நகபாளவ்தபாக 
எ ண் ண ி  அ க் க வ ல ல கல ்ள  இ ர ட் டி ப் 
்பாக்கும் அனு்தபா்ஙகல்ளவிட ஊக்கதல்த 
உண்டபாக்கும் ஆ்ரபாக்கியைபான ஆறு்தல் 
களும் வழிகபாட்டிகளு்ை சிற்ந்தலவ.அலவ 
ெிச்சயம் அவரக்ளது ைனக்குழப்்ஙகல்ளத 
்தீரததுக் ந்த்ளிவு ந்றுவ்தறகபான ்திறவு 
்கபாலபாகஅலையலபாம்.

ஷஹபானி முைவவிர
அவிஸைபாவலல.
இலஙலக.

முடியபாைல் ்தள்ளபாடுகிறபார. ்தனனபால் 
ைறறவரகள ்பா்திக்கப் ்ட ்வண்டபாம் 
என எண்ணிய அவர, ்தன ைகலன 
அலழதது, ‘எனனபால் அ்திகம் ெடக்க 
முடியவில்லல. எனனபால் உஙகளுக்கு 
சிரைம் ்வண்டபாம். ெபான இப்்டி்ய 
இங்க்ய இரு்நது வ ி டு க ி ் ற ன . 
எ ன ல ன ப்  ் ற ற ி க்  கவலலப் ்டபாைல் 
ெீஙகள உஙகள ்யணதல்தத ந்தபாடருஙகள’ 
எனறு ் ிடிவபா்தைபாக நசபால்கிறபார. ்த்நல்தயபால் 
ெடக்க முடியவில்லல ்தபான. ஆனபால் 
அவலர எப்்டி ்தனன்ந்தனி்ய அ்ந்த 
அததுவபானக் கபாட்டில் விட்டுச் நசல்வது 
எனறு ்யபாசித்த ைகன, ்த்நல்தயிடம் 
்தன ைகலன, அவபா ின ச ிறு ்்ரப் 
் ி ள ல ்ள ல ய க்  ந க பா டு த து ,  ‘ அ ப் ் பா , 
இவனபாலும் ெடக்க முடியவில்லல. 
தூக்கிக் நகபாண்டு ்்பாவது எனக்கும் 
சிரைைபாக இருக்கிறது. ெீஙகள இங்க்ய 
இவலன லவததுக் நகபாளளுஙகள, இனி, 
இவன உஙகள ந்பாறுப்பு’ எனறு ்தன 
ைகலன ்தன ்த்நல்த வசம் நகபாடுக்கிறபார. 
்தன உயிலரப் ்றறிக் கவலலப் ்டபா்த 
அ்ந்த ந்பாியவர ்்ரப் ்ிளல்ளலய 
ைகன இஙகு விட்டுச் நசல்ல ்்பாகிறபான 
எனறவுடன ்ல்த்ல்தததுப் ்்பாகிறபார. 
இ்ந்த சிறு ்ிளல்ளலய உனனபால் கூட்டிக் 
நகபாண்டு ்்பாக முடியவில்லலநயனறபால், 
ெபான கூட்டி வருகி்றன எனறு சிறுவலன 
வபாபாி அலணததுக் நகபாண்டு, அவலன 
்பாதுகபாக்க ் வண்டு்ை எனஉ்நது்த்லபாடு, 
்வக்வகைபாக ெட்நது, ைறறவரகளுடன 
்சர்நது ெபாடு கடக்கிறபார. இ்ந்த உண்லைக் 
கல்த ெைக்கு நசபால்வது ஒனறு்தபான. 
விருப்்மும் ந்பாறுப்பும் இரு்ந்தபால் எதுவும் 
ஸட்நரஸ இல்லல. இரு்ந்தபாலும் அ்ந்த 
ஸட்நரஸைபால் ெனலை்ய வில்ளயும். 
அது உண்லையில் உடலில் ்திடதல்தயும் 
்வகதல்தயும் அ்ளிதது ்தனக்கு முன 
எழும் எ்ந்த சவபாலலயும் எ்திர நகபாண்டு 
நவறறிலயயும் ைகிழ்ச்சிலயயும்  ்தருகிறது. 
அல்த ெபாம் புபாி்நது நகபாளளும்்்பாது, ெம் 
ைனெிலல ்ெரைலறயபாக ைபாறும்்்பாது 
எ்ந்த சூழ்ெிலலயும் ைகிழ்ச்சியபான்தபாக 
ைபாறிவிடுகிறது.  

n
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l
விடுமுறை ேலாடகள் 
உணவு லதடி வருகினைன 
வகுப்பறைக்கு குருவிகள்

l
உசசி தவயிலில ்பயணம்
கலாலுக்கு அடியில ஒ்ளிநது தகலாண்டது
ேிழல

l
கூடறட கறேக்க மனமிலறே 
திறசமலாைிய ்பைறவகள் 
திரும்்ப கூடும்

l
யலாருறடய வருறகக்கலாக
பூக்கள் தூவுகிைலதலா 
சலாறேலயலார மரஙகள்

l
அடர் இருடடில இறேமறைவில
விடடு விடடு ஒ்ளிவீசுகிைது 
மினமினிபபூசசி

l
ஆழிபல்பரறேக்குள் மூழகி
மறேமுகடடில மறைகிைது சூரியன 
கூடறடய விறரகிைது கலாகம்

்ச. ராஜ்குமார், 
திருப்பததூர் மலாவடடம்

ஒருதனல ்காதலின வெர்்கள்

ஒரு

பூவின லமல அமரும் ்படடலாம்

பூசசிறய ல்பலால

என கலாதல

உனக்குள் அமர்நது ்பைநது

எழுகிைது

அநதியில

ேீ ல்பசும் ஒவதவலாரு தசலாலலின 

சபதமும்

மஞசள்

தவயிலில கேநத  

ஒலி கேறவயலாய் ஒ்ளிர்நது

ஓடுது

உன

இதழில ்படதடழுநத கலாற்ைின

முததததின ஈரம்

தமதுவலாக 

சலாரல தூவி எனறன ேடுஙக

தசய்கிைது

என

அடர்நத இரு்ளில

கவிறத தேருப்பினில ேிறனவுகற்ள

தீ மூடடி

தனிறமயில கலாய்கிலைன

மர உசசிக் 

கிற்ளயிலிருநத முைிநத இறேறய

ல்பலால

லமலிருநது கீலழ விழுகிலைன 

உன

்பலாதம் ்படடலாவது

மீண்டும் த்ளிரடடும் என ஒருதறே

கலாதலின லவர்கள் ...

- ்கெிஞர் பாக்்கி
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l

்பழஙகள் ேிறைநத மரம்
மரதமஙகும் ததன்படுகினைன
ஓடிவிற்ளயலாடும் அணிலகள்.

l

அநதி சலாயும் லேரம்
ததனனஙகீற்றை தமருகூடடுகிைது
மறையும் சூரியன.

l

திைநதிருக்கும் சனனல
தினமும் லகடகினைன
புைலாக்கள் குனுகும் ஓறச.

l

மரததடியில சருகுகள்
தனிததுவமலாய் ததரிகிைது
்பழுதத இறே.

l

மரதமலேலாம் பூக்கள்
ேறுமணதறத கடததுகிைது
சடதடன வீசும் தமனகலாற்று.

 ்ச. வ்காபிநாத

 லசேம்



துளிபபாக்்கள்

l
சேனமற்ை ேீர்ேிறே
மீனகள் கிறடக்கும்வறர 
ததலாடரும் தகலாக்கின தியலானமும்
l
மக்கள் முகம் சு்ளிக்க
ஒரு கழுறத ரசிக்கிைது
மற்தைலாரு கழுறத கததுவறத
l
உசசி தவய்யிலின ஆறச
புததனின விரலில
மினனுகிைது லமலாதிரமலாக
l
வறக வறகயலாக உண்ணும்
்பிசறசக்கலாரனின கனறவ சிறதததது
ஒரு சிலேறையின சததம்
l
சிைகலால அறசதத 
்பைறவயின கூடறட
அறசததுப ்பலார்க்கும் கலாற்று

 ்சா.்கா.பாரதி ராஜா, 
 தசஙகல்படடு

்கனியின சுனெயாய்...

திறசகள் எஙகும் மினனும்
திகடடலா இறசறய மீடடிட
விற்ளநத விருநலத இன்பத
லதனலாய் கூடடிக் தகலாழிக்கும்
வசநதம் வநதிட வலானவில 
வண்ணமலாக உதிக்கும்♦

கசநதிடும் துயர்கள் ல்பலாயிட 
கலாதல உசுப்பி அறசநதலாடும் 
லசலாறேயலாய் தேஞசில 
அன்பலால முழுகி இறசநதலாடும்♦

சஙகின ஒலியில ஊதும் 
தமிதழலா்ளி இலேம் லதடி 
வநலத கனியின சுறவயலாய் 
சுறவதது தஙகும் கவிறத 
நுஙகலாய்ப  ்பருகி இன்பம்
த்பலாஙகும்♦

 ரஞ்சசினி ்சந்திரவமா்கன
 (ேிேவழகன)
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 ஒரு ்கருத்ே ஒலலியானை தே்கம்! அேனுள்த்ள அ்ணயாது நிற்�து ேமிழ்த் 
ோ்கம்!  எலலாரும் வ்ள்ே்யப் �ாடினைால இவர் ேட்டும் வறு்ே்யப் �ாடுவார். 
ேமிழ்க்கவி்ேககுழுேங்கள் அ்னைத்திலும் �ஙகு த�ற்று அசத்தும் தோழர்..
ஆழ்ந்ே ேமிழறிவு அடக்கதே அணி்கலனைாய் வலம் வரும் நண�ர். சமீ�த்தில ேனைது 
ேனமு்னைக ்கவி்ேத் தோகுப்�ானை த�ானசாய் ேரங்கள் எனும் ்கவி்ேத் தோகுப்்� 
தவளியிட்டவர். ஆம் ்கவிஞர் தசலவா ஆறுமு்கம்ோன அந்ேக ்கவிஞர் இம்ோேம் 
ேமிழ்தநஞசத்திற்்கா்கத் ேனைது அனு�வங்க்்ளத் ேருகிறார். அவ்ர தநர்்காணல 
தசய்கிறார் நேது ஆசிரியர் குழுவில உள்்ள ேமிழ்ச்தசம்ேல இராே தவலமுரு்கன. இதோ 
்கவிஞரிடம் த்கட்்கப்�ட்ட த்கள்வி்களும் ்கவிஞர் ேரும் சூடானை சு்வயானை �தில்களும்... 
வாச்கர்்களுக்கா்க... வாருங்கள் உள்த்ள...

  
  

கவிஞர் அதியமலான 
கவிஞர் தசலவலா ஆறுமுகம் 
இரலாம லவலமுருகன 
்பலாலு லகலாவிநதரலாசன 
கவிஞர் விக்டர்தலாஸ்
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1. ்தஙகள ந்யர இயறந்யரபா?  
புலனப்ந்யரபா?

இயறந்யர : நசல்வம் முக நூலில் ஏகப்்ட்ட 
நசல்வஙகள இருப்்்தபால் என ்த்நல்தயின 
ந்யலர ்ினனபால் ்சரததுக்நகபாண்டு 
நசல்வபா ஆறுமுகைபாக இருக்கி் றன. அ்தனபால் 
உஙகள அலனவபாின ைன்திலும்   இப்்்பாதும் 
ஏறுமுகைபாக்வ இருக்கி் றன.
 
2. ்தைிழ் ைீது ஆரவம் வரக்கபாரணம் 
எனன?
 
ஆ ர வ ம்  எ ல் ல பா ம்  ஒ ன று ை ி ல் ல ல  
ஆரம்்த்தில் எனலன கட்டபாயப்்டுத்தி 
உள்்ள ்தள்ளினபாரகள.

எ ன  ் ள ்ள ி ப் ் ரு வ த ்த ி ல்  எ ன க் கு 
்த ை ி ழ பா ச ி பா ி ய ர பா க  இ ரு ்ந ்த  ஐ ய பா 
சட்லடயப்்ன அவரகல்ள நசபால்லலபாம். 
இ வ ர ்த பா ன  எ ன  ்த ை ி ழு க் கு 
் ி ள ல ்ள ய பா ர  சு ழ ி  ் ் பா ட் ட வ ர . 
ஏழபாம் வகுப்பு ்டிக்கும்்்பாது ்பார்தியபார 
்ிற்ந்த ெபாள விழபா ்ள்ளியில் ெடத்தப்்ட 

இரு்ந்த்்பாது ஒரு ச ிலலர ைட்டும் 
ந்தபாிவு நசயது ஆ்ளபாளுக்கு ஒரு கவில்த 
எழு்திக்நகபாண்டு வ்நது அல்த ்ைலடயில் 
வபாசிக்க ்வண்டும் எனறு கட்டல்ள 
இட்டபாரகள. 

ெபான வரைபாட்்டன எனக்கு எதுவும் 
ந்தபாியபாது என எவவ்ளவு நசபால்லியும் என 
்தைிழபாசிபாியர ்கட்கவில்லல

்வறு வழியில்லபாைல் ெபானும் கவில்த 
ஒனறு எழு்திக்நகபாண்டு அல்த ்ைலட 
யிலும் வபாசிததுவிட்டு ஒரு ்பாிசிலனயும் 
ந்ற்றன என்து்தபான சிறப்பு.

அ து  ் பா ர ்த ி ய ி ன  ்த ல ல ப் ் பா ன  : 
அச்சைில்லல... அச்சைில்லல  என்்தபாகும். 
இ து ் வ  எ ன  மு ்த ல்  க வ ி ல ்த . 
்பாிசு : எவரசில்வர ்தட்டு - இனனும் 
எனக்கு அ்ந்தத ்தட்டில்்தபான சபாப்்பாடு. 
அப்்்பாது ந்றற அ்ந்தப் ்பாரபாட்டு 
்தல்கள்தபாம் என ்தைிழ் நைபாழியின ஆரவம் 
எனலபாம்.

ல்பலானசலாய் மரஙகள் எனை நூறேத தஞறசததமிழ மனைததில ல்பரலாசிரியர் முறனவர் 
கலாநதி துறர அவர்கள் தவ்ளியிட கவிஞர் தசலவலா ஆறுமுகததின துறணவியலார் திருமதி 

தசலவி அவர்கள் முதல ்பிரதிறயப த்பறுகிைலார்
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3. வரலபாறறில் முலனவர ்ட்டம் 
ந்றறுள்ளீரக்ளபா்ை உண்லையபா?

ெபான ்டித்தது முதுகலல வரலபாறு. அ்தன 
் ிறகு ஆசிபா ியர ்ணிக்குச் நசல்லப்  
்யன்டு்ை எனறு இ்ந்த ியபாவில் 
கிழக்கி்ந்தியக் கம்ந்னியின ஆ்திக்கம் 
எனும் ்தலலப்்ில்ஆரபாயச்சி நசயது M, 
Phil. ்ட்டம் ந்ற்றன 

ெபான M, Phil. ்டித்த்தபா்லபா எனன்வபா 
முலனவர ் ட்டம் வ்நது ஒட்டிக்நகபாண்டது

4. முலனவர ்ட்டம் ந்றறும் ஏன 
்தனியபார ெிறுவனத்தில் ்வலல?

அ்தன ்ிறகு வபாழ்க்லகப் ்யணம் 
எனலன ்வறு ்பால்தக்கு ்தபானபாக்வ 
அலழததுக்நகபாண்டுவிட்டது.

ஆசிபாியர ்வலல கிலடக்க ்தபாை்தைபாகிக் 
நகபாண்்ட வர வர வீட்டில் வறுலை.. ் வறு 
்வலலக்கு ஏ்்தனும் நசனறபாக ்வண்டிய 
கட்டபாயம் ் சி என்து... இலட்சியஙகல்ளச் 
சபாகடிததுவிடும் கிலடத்த ்வலலக்ளில் 
எ ன ல ன  ஈ டு ் டு த ்த ி க் ந க பா ண் ட ்த ி ல் 
வயிறலற கழுவ்வ வபாழ்க்லக எனலனத 
்தினறுக்நகபாண்டிரு்ந்த ்வல்ளயில்...  
ஆசிபாியனபாக ஆக ்வண்டும் எனற கனவு 
கலடசி வலர கனவபாக்வ ் ்பாயவிட்டது..

5. க பா வ ல் து ல ற ய ி ல் 
்ணியபாறறினீரக்ளபா்ை? எப்்்பாது 
ஏன  அப் ்ணிலய விட்டுவிட்டீரகள?

இ்தறகு ்்தில் எழுதுவந்தனறபால் ெிலறய 
்க்கஙகள ்ிடிக்கும்.

ஆக்வ சுருக்கைபாகச் நசபால்கி்றன. 
ந ச ன ற  ் க ள வ ி க் கு  ஒ ரு  வ பா ி ய ி ல் 
நசபால்லியிருப்்்ன... கிலடத்த ்வலல 
கல்ளச் நசய்்தன எனறு..அப்்டிச் நசய்த 
ஒரு ்வலல ெபான கபாவல் துலறக்கு Infor-
mer - ஆக இரு்ந்தது 

ெிலறய கூலி ்வலலகள நசய்்தன. அப்்டிச் 

நசய்த சில ் வலலக்ளில் கட்டப் ் ஞசபாயததும்  
ஒனறு. அப்்்பாது... உளளூர ந்தபாழில்தி் ரகள 
மு்தல் அரசு உயர அ்திகபாபாிகள வலர 
்லருக்கும் ெபான லகயபாள. ்்ந்தைபாக 
அவவப்்்பாது கபாவல் ெிலலயஙக்ளில் 
விசபாலணக்கு கூப் ி்டுவபாரகள அப்்்பாது 
அடிக்கடி நசனறு வ்ந்த்தில் சில கபாவல் 
துலற அ்திகபாபாிக்ளின ந்தபாடரபு கிலடக்க  
Informer - ஆக  வபாியபா…?என கூப் ி்ட்டபாரகள.. 
அ்தறகுப்  ் ணமும் ்தருகி் றன எனற்தின ் ்பாில் 
இரண்டு ்க்கமும் உலழக்க ஆரம் ி்த்்தன. 
 
Under Ground - ல் ் வலலயும் நசயவது….
அல்த கபாவல் துலறக்கும் ்்பாட்டுக் 
நகபாடுப்்து. (டகபால்டி  ்வலல)

இரண்டு ்க்கமும் வருைபானம் ்பாரத்்தன. 
அப்்டி்ய கபாலம் உருண்்டபாட ஒரு 
கபால கட்டத்தில் என உடல் வபாகும் 
்்ச்சுத ்திறலையும் எல்தயும் சைபா்ளிக்கும் 
்திறனும் எனனிடம் கபாவல் துலற கண்ட 
கபாரணத்தபால் ெபான கபாவல் துலறக்கு 
முழு்ெர ஊழியனபாகத ்்தலவப்்ட்்டன.

நசபா்ந்த ஊபாி்ல்ய ்வலல.்்பாக்கு 
வரததுக்கு கபாவல் ைிக ைகிழ்ச்சியபாக  ெபான 
எனலன உணர்ந்த ்ெரம் 

ஒரு வருடம்... அ்தன ்ிறகு கபாலபால் துலற.

ெபானும் சும்ைபா மூனறு முகம் அநலக்ஸ 
்பாண்டியன கணக்கபா சும்ைபா கிழிச்சிட 
லபாம்... ந்யரததுடலபாம் எனறு எண்ணித 
்தபான ் ்பா்னன. எனன நசயவது…? ெபான 
எனலன ைிகத துயரைபாக  எனன உணர்ந்த 
்ெரம்.

கபாலபால் ்ணி என்து..கபா்ி டீ வபாஙகி 
வருவது, உயர அ்திகபாபாிக்ளின வீட்டு 
்வலலகல்ள நசயவது... ்ிளல்ளகல்ளப் 
் ள ்ள ி க் கூ ட த ்த ி லி ரு ்ந து  அ ல ழ த து 
வருவது, ெபாலய  ைருததுவைலனக்கு 
கூ ட் டி ச்  ந ச ல் வ து …  இ து ்த பா ன . 
உயர அ்திகபாபாிக்ளின ஏவலபா்ளபாகபா்வ 
இரு்ந்த்தில் என ்தனைபானம் எனக்்க 
எ்திபாியபாக ைபாறிவிட்டது. ெபான இயல் 
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்பாக்வ நரபாம்் ்திைிர ்ிடித்தவன. 
ெபான ஒரு ்வலலயபா்ளபாக ்வலல 
் பா ர க் க  எ ன  உ ண ர வு  ( வ ய சு 
அ ப் பு டி )  ஒ த து ் ் பா க ் வ  இ ல் ல ல . 
ஒரு கபாலகட்டத்தில் எனலன ெபா்ன 
நவறுப்பு நகபாண்டு ்வலலலய விட்டு 
விட்டு வ்நதுவிட்்டன.
 
அ்தன ்ிறகு ெட்ந்தந்தல்லபாம் இரண்டபாம் 
்பாகம் ்்பாட்டு எழு்தலபாம். அவவ்ளவு 
இருக்கிறது..

6. ்தைிழ்க்கவில்தக்ளில் எ்ந்த வலகக் 
கவில்த எழு்தப்்ிடிக்கும்? எது ்டிக்கப் 
்ிடிக்கும்?

இ்ந்த ெலட அ்ந்த ெலட எனநறல்லபாம் 
இல்லல  எல்லபா ெலடகளு்ை  எழு்தப் 
்ிடிக்கும்... ்டிக்கப் ்ிடிக்கும்.

்டிப்்வபாின உணரவுகல்ளத்தட்டி எழுப்பும் 
வலிலைைிக்கச் நசபாறகள எதுவபாயினும் 
அ்ந்தத்தப்  ்பாவலகக் ்கற் அது ்தன 
வலிலைலய ்தீரைபானிததுக் நகபாளளும்.

ெபானும் அப்்டி்தபான எழுதுகி்றன.. 

அப்்டி்தபான வபாசிக்கி்றன.
 
7. ை ங க ல ங க ி ழ பா ரு க் கு ம் 
உஙகளுக்குைபான ந்தபாடரபு எனன?

இ்ந்தியபாவில் நைபாழி வபாபாி ைபாகபாணம் 
ி்பாிக்கப்்ட்ட்்பாது... இனலறய ெம் 

்த ி ரு த ்த ண ி  ஆ ்ந ்த ி ர  ை பா ெ ி ல த ் ்த பா டு 
இலணக்கப்்ட இரு்ந்தது.

அவர கபாலத்தில் அலைச்சரபாக இரு்ந்த எம். 
்க்்தவதசலம் ்தலலலையில் ்தைிழர ைபாெபாடு 
ஒனலற ்திருத்தணியிலும், அ்தன ்ினனர 
ை.ந்பா.சி. ்தலலலையில் ஒரு ைபாெபாடும் 
ெிகழ்த்தினபார.

ச ி த தூ ர  ை பா வ ட் ட  ்த ை ி ழ் ப்  ் கு ்த ி க ள 
்த ை ி ழ் ெ பா ட் டு ட ன  இ ல ண க் க ப் ் ட 
்வண்டும் என்்தறகபாக கபா்ந்திய வழியில் 
அறப்்்பாரபாட்டம் ெிகழ்த்தி சிலற நசனறு 
உயிர ெீத்தவர அவரது அறப் ் ்பாரபாட்டத்தின 
கபாரணைபாக்வ இனலறய  ெம் ்திருத்தணி 
ெம் ்தைிழகததுடன இலணக்கப்்ட்டது.

இல்த நகபாண்டபாடும்வி்தைபாக 2002 
ஆம் ஆண்டு ்திருத்தணி ஊபாில் அவரது 

ஐம்த்பரும் கவிஞர்கள் எனைறழக்கப்படும் கவிஞர்(அமரர்) ரலா�குருரததினம், கவிஞர் 
தசலவலா ஆறுமுகம், கவிஞர் ரலா� சலாரதி, கவிஞர் கலாதர்்பலாடசலா, கவிஞர் றசயத யலாகூ ப
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ந்யபாில் ஒரு ்டிப்்கம் அலைப்்ந்தன 
்தீரைபானிக்கப்்ட்டது

அ ப் ் ் பா து  ெ பா ன  ்த ை ி ழ்  ஒ ்ள ி  எ ன ற 
இலக்கிய அலைப்்ின ்தைிழ் ெபாடு ைபாெில 
ஒருஙகிலணப்்பா்ளர.

ஆ்ந்திர ைபாெில ஒருஙகிலணப்்பா்ளர. 
ெீ ங க ள  அ ல ன வ ரு ம்  அ ற ி ்ந ்த   ஐ ய பா 
்சலம் ்பாலன அவரகள இ்தன ெிறுவனர: 
ஐயபா க்திர முதல்தயன அவரகள.
 
இ வ ர க ்ள து  அ ல ழ ப் ் ி ன  ் ் பா ி ன 
அ்நெிகழ்வில் ெபான கல்நதுநகபாண்டு 
அ்ந்த ைபாெபாட்லட சிறப்புற ெடத்திக் 
க பா ட் டி ் ன ன .  அ து  ை ட் டு ை ல் ல பா து  
என வீட்டில் என நூலகைபாக இரு்ந்த என 
நூலகத்தில் இரு்ந்த ்ல நூறறுக்கணக்கபான 
புத்தகஙகல்ள அ்ந்தப் ்்திப்்கத்திறகு 
ெண்நகபாலடயபாகக் நகபாடுத்திரு்ந்்தன.

ைஙகலஙகிழபாருக்கும் எனக்கும் உள்ளத 
ந்தபாடரபு   இதுவனறி ் வநறபானறுைில்லல.

இ்ந்த ைபாெபாட்டில் ஒரு ச ிறப்்ம்சம் 
எனனநவனறபால் அது ை்னபானைணியம் 
சு்ந்தரனபார ்ல்கலலக் கழகப் ்்ரபாசிபாியர 
க ் வ்ளனரசு அவரகள ெிகழ்த்திய உலர.

என ்தைிழ் இனப்  ்றறுக்கு இவர ஆறறிய 
அ்ந்த மூனறு ைணி ்ெர உலர என 
இ்தயதல்த்ய இடம் ைபாறறி லவத்தது 
எனலபாம்.

ெபானும் எனலன ஒரு எழுத்தபா்ளனபாக 
எனலன ெபான இத்தலன ெபாள எனலன 
ெிலனத்திரு்ந்த ்வல்ளயில்... இவரது 
்்ச்சு எனலன ஒரு உணரவபா்ளனபாக 
ைபாறறியது எனலபாம்.

8 உஙகள வபாழ்க்லகலயப் புரட்டிப் 
்்பாட்ட ெிகழ்வு எது?
 
 
்களவி எண்  5  ன ந்தபாடரச்சி்தபான என 
வபாழ்க்லகலயப் புரட்டிப்்்பாட்ட ்்திலபாக 

இரண்டபாம் ்பாகம்.

கபாவல் துலற ் வலலலய விட்டுவிட்்டன 
எனறு நசபான்னன அல்லவபா...அ்தன 
்ிறகு ெட்ந்தலவ எல்லபாமும் நசபால்ல்வ 
இல்லல்ய. (எங்க நசபால்ல விட்டிஙக...?)

ம்...

்வலலலய விட்டுவிட்்டன எனறு 
வீ ட் டி ல்  வ ்ந து  ந ச பா ல் ல  ல ்த பா ி ய ம் 
இல்லபா்த்தபால்... (நசபானனபாக்கபா ந்பாிய 
க்்ள்ரம் ெடக்கும்... ந்தபாியும் எனக்கு...)

அ்தனபால் இ்திலிரு்நது எப்்டித ்தப்்ிப்்து 
என ்யபாசிதது ஒரு முடிநவடுத்்தன.

அ்தபாவது… ெபான வீட்லட விட்டு நவ்ளி 
்யறுவது என்து..துணிச்சலபான முடிவு 
்தபான எனன நசயவது...்வறு வழி...?

லகயில் கபாலணபா கபாசில்லபாைல், ைபாறறுத 
துணி கூட இல்லபாைல், (உள்ளபாலடலயயும் 
்சரதது) எதுவு்ை  இல்லபாைல் நவறுங 
லக்யபாடு கி்ளம்்ிவிட்்டன

இது என உலகம்.  ெபான ஒரு ்்தசபா்ந்திபாி. 
வபாழுடபா ைவ்ன வபாழ்க்லகலய எனறு...  

ஆனபால் வீட்டில் நசபானனது ந்பாய.
அ்தபாவது : ஒபாிசபாவில் புயல் ்்பாிடரபாம்...
்தைிழகக் கபாவல் கபாவல் துலறயின சபார்பாக 
ெபான அங்க நசல்கி்றன.. 

வ ரு வ ்த ற கு  ஒ ரு  ை பா ்த ை பா கு ம்  எ ன று  
ந்பாய நசபால்லிவிட்டு கி்ளம்்ிவிட்்டன.  
அப்்்பாந்தல்லபாம் அலல்்சி இல்லபா்த 
கபாலகட்டம் அது.
 
இ்ந்தியபா முழுவதும் சுறறி்னன.

்கபா்தபாவபாி ஆறறஙகலரயில் கனரக 
வபாகனஙகள கழுவி்னன...  கிலடத்த 
இடத்தில் தூஙகி்னன. கிலடத்த இடத்தில் 
சபாப்்ிட்்டன. சுவநரபாட்டிகல்ளக்  கிழிதது 
அல்த ்்பாரத்திக்நகபாண்டு உறஙகி்னன. 
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கனரக வபாகனஙக்ளில்்தபான ந்ரும்்பாலும் 
இலவசைபாகப் ்யணித்்தன. குண்டூபாில் 
(ஆ்ந்திரபா)  கபாயகறி  ைபாரக்நகட்டில் 
மூட்லடத தூக்கி்னன. கிலடத்தல்தப்  
் க ி ர ்ந து  உ ண் ் ட ன . . .  ெ ி ல ன த ்த 
இடஙக்ளில்  உறஙகி்னன... நெபாயடபாவில் 
(உத்திர ் ிர்்தசம்) ஒரு இரவு ஒரு வழிப்்றி 
கும்்லபால் (்ததுக்கும் ்ைற்ட்்டபார)  
்தபாக்கப்்ட்ட்டன. வழிப்்றி நசயய 
வ்ந்தவரகள எனனிடம் கபாசு  இல்லல 
என்ல்த  அறி்நது நவறுததுப்்்பாய  
ெிலறய ெிலறய அடித்தபாரகள.ஒருத்தன 
இரண்டு ்்ர எனறபால் சைபா்ளிக்கலபாம். 
(ெ பா ன  க பா வ ல் து ல ற  ஆ ்ள பா ய ி ற ் ற . . .
அப்்்பாது நசல்வபாவுக்கு நசம்ை உடம்பு...
சும்ைபா எஸசிஸ ்பாடி)  ஒருத்தன இரண்டு 
்்ர எனறபால் சைபா்ளிக்கலபாம். 

்ததுப் ் ்திலன்நது ் ்நரனறபால் எப்்டி...? 
உ ல ்த ல ய  வ பா ங க ி  ந க பா ண் டு  சு ம் ை பா 
இரு்ந்்தன. இப்்டி ்லஅனு்வஙகள...

கடலூபாில் ந்தபாடஙகிய என ்யணம் 
இ்ந்தியபாவின மூலலமுடுக்குகளுக்நகல் 
லபாம்  எனலனப் ்யணிக்க லவத்தது...

இ்ந்த கபாலகட்டத்தில் எனனிடம் ஒரு 
ல்சபா இல்லல. ைபாறறுத துணிகூட 
இல்லல. ஒ்ரநயபாரு  ஆலட்தபான  ஆனபால் 
அலனதது ைக்கல்ளயும் ச்ந்தித்்தன... 
இ்ந்தியபாவின அலனதது இடஙக்ளிலும் 
்யணித்்தன... அலனததுைக்கல்ளயும் 
அறி்ந்்தன. ஒரு ெபால்ளக்கு மூனறு 
்வல்ளயும் உண்்டன.. ெபான எனலன 
ைனி்தனபாக உணர்ந்்தன...

இ்தன மூலம் ெபான ந்தபாி்நது நகபாண்டது 
ஒ ன ் ற  ஒ ன று ்த பா ன . . .  அ ்த பா வ து . . . 
ஒ ரு  ை ன ி ்த ன  வ பா ழ் வ ்த ற கு  க பா சு 
் ்த ல வ ய ி ல் ல ல . . .  வ பா ழ  ் வ ண் டு ம் 
என ெிலனக்கும்்்பாது்தபான கபாசு ்்தலவப் 
்டுகிறது என்ல்த.

கிட்டத்தட்ட இரண்டு ைபா்தஙகள  ஒரு 
்்தசபா்ந்திபாி வபாழ்க்லகலய. வபாழ்்ந்்தன.
இல்தப் ்பாடைபாக எனக்கு உணரத்திய 

இ்ந்த ெிகழ்்வ என வபாழ்க்லகலயப் 
புரட்டிப்்்பாட்ட ெிகழ்வு  எனலபாம். 

வீட்லட விட்டு நவ்ளி்யறிய  ்ின்் 
புத்தன ஞபானம் அறி்ந்தபானபாம். ெபானும் 
அ வ வ பா ் ற . .  அ வ னு க் கு  க ி ல ட த ்த து 
்்பா்திைரம்...எனக்கு ெபா்ன ்்பா்தி ைரம்.

9. நசனலன நைபாழியில் அசததுவது 
எப்்டி?

அது ்வநறபாண்ணுைில்்ல வபாத்தியபா்ர.
இ்ந்த டபாணபாக்கபாரன (்்பாலீசு கபாரன) 
்ேபாலியி்ல கு்நதுக்கினுகீறது ைினனபாடி 
நகபாஞச ்த்பா நைட்றபாசு கபாசி ்ைட்டுல 
ைீனு யபாவபாரம் ்பாததுக்கினுக்கிரு்ந்்தன. 
அப்்்பா வ்நது ெபாக்குல கு்ந்திகிச்சி இ்ந்த 
நைட்றபாசு ்பாலஷ. உடு லெனபா... இதுவும் 
்திருெ்வலி ்தைிழ் ைபாபாி ஒரு ்பாரம்்பாியம் 
நசபால்லுற ்தைிழ்த்தபா்ன வபாத்தியபா்ர...

இதுக்நகல்லபாம் ைபா்ை ெபானு ேகபா வபாஙக 
ைபாட்்டன ஆைபா. உட்டபாலஙகடி கிபாி 
கிபாி.. ெபாை ்பாலஷ ஊசிப் ்்பாவபா வட கபாி 
ஆைபாம் ைபா்ை. நகபாயயபால... எவனபாச்சும் 
நைட்றபாசு ்பாலஷலய கபாைபா ்சபாைபானனு 
நசபானனபானனு நவச்சுக்க அவலன 
நெஞசங கூட்டுல இருக்குற ைபாஞசபா 
்சபாத்த எடுததுரு்வன ஆைபா.

ந ச பா ல் லி ந வ ய ய ி  அ வ ங க ்ள பா ண் ட . . .
யபாருகிட்ட...;? நகபாயயபால...வ்நதுரு்வன 
வகு்நது...

்பணி தசய்யும் அலுவேகததில...
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10. உஙகள மு்தல் நூல் எது? எப்்்பாது 
நவ்ளியிட்டீரகள?

ை்த ிப்் ிறகுபா ிய இ்ந்த ிய ேனபா்த ி்்த ி 
ஐயபா அப்துல் கலபாம் அவரகள 2002- ல் 
இ்ந்திய ேனபா்தி்்தி ஆன்்பாது. அவலரப் 
்்பாறறிப் புகழும் வி்தைபாக ஒரு கவில்த 
எழு்தி்னன.

ஒ ் ர ந ய பா ரு  க வ ி ல ்த ்த பா ன  2 0  - 
்க்கஙகள அச்சு நசலவுக்கு அப்்்பாது 
கபாசில்லல..லகப்்ட 50 க்கும் ்ைற்ட்ட 
்ிர்திகள எ ழு ங க ள  எ ழு ்த ி . . 
அ ப் ் ் பா து  கடலூர ைபாவட்ட அபாிைபா 
சஙக ெிரவபாகியபாக இரு்ந்த டபாக்டர ்திரு 
்திருைலல மூலைபாக ்பார்தி்தபாசன கலல 
இலக்கிய ெற்ணி ைனறத்தின சபார்பாக 
நவ்ளியிடப்்ட்டது.இது்வ என மு்தல் 
நூல் லநயழுததுப்்ிர்தியபாக நவ்ளிவ்ந்தது)

11. உஙகள நூல்நவ்ளியிட்டின சிறப்பு 
எனன?

சிறப்பு எனச் நசபால்ல ்வண்டுநைனில்... 

எ ன னு ல ட ய  ‘ ் ் பா ன ச பா ய   ை ர ங க ள ’ 
்றறிச்  நசபால்லலபாம். இது ்தனமுலனக் 
க வ ி ல ்த க ்ள ி ன  ந ்த பா கு ப் பு .  அ ்த ன 
அணி்நதுலர   ஐயபா. இரபாை ்வல்முருகன.  
இ து ் வ  ஒ ரு  ச ி ற ப் பு ்த பா ன . . .  ் ட் டி 
ந்தபாட்டி மு்தல் நசல்வபா எனும் ந்யலர 
உ ச் ச பா ி த து க் ந க பா ண் ் ட  இ ரு க் க ி ற து . 
இனனுநைபாரு சிறப்பு எனறபால் இ்ந்த நூலல 
்தஞலசத ்தைிழ் ைனறம் நவ்ளியிட்டது  
இது்வ ைிகச் சிறப்பு எனலபாம்...
 
12. ெீஙகள ் ணியபாறறும் ெிறுவனத்தில் 
உஙகள ்ணி எனன? 

Senior executive – Logistics – சரக்கபாளுனர. 
 
13. உஙகள ெிறுவனத்தில் ்தைிலழப் 
்யன்டுத்த வலியுறுததுவீரக்ளபா?

அ்தறகபான  வபாயப்புகள வரும்்்பாது அல்த  
வலியுறுதது்வன.
 
14. ்ணம் வபாழ்க்லகக்கு அவசியைபா? 
ைனி்தர அவசியைபா?
 

நூலதவ்ளியீடடு விழலாவில கவிஞர் தசலவலா ஆறுமுகம்
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்களவி எண் 7 க்கபான ்்தில்்தபான...

்ணதல்த  லவததுக்நகபாண்டு ெபாம் ெைது 
உள கட்டலைப்புகல்ள ைட்டு்ை ்தீரைபானிக்க 
முடியும். உணரவுக்ளின கட்டலைப்ல் 
்ணம் என்ல்தத ்தபாண்டித்தபான உணர 
முடியும். அ்தறகு என வீட்லட விட்டு 
நவ்ளி் யறிய ்யணம் ெல்ல உ்தபாரணம்.

15. விக்டர்தபாஸ எனனும் இரத்தினம் 
குறிதது...

கவில்தக்ளின கபாலக் குறிப்பு...
நசபால் வன வித்தகன...
அலனதல்தயும் ்தபாண்டி... 
ைனி்த ்ெயன....
உணரவுக்ளின ை்திப்்பா்ளன.
அலனத்திறகும் ்ை்ல அவன ஒரு ்தைிழ் 
இலக்கியத்தின Encyclopedia எ ன 
்த ை ி ழ் ச் ் ச ல வ க்   கு ழு ை த ்த ி ன 
மு்தலபாம் ஆண்டுவிழபாவில் நவ்ளியிட்ட 
கபாவியக் க்ளஞசியம்  நூலுக்கு இவர 
எழு்திக்நகபாடுத்த அணி்நதுலர உலகில் 
இதுவலர நவ்ளியிட்டப் புத்தகஙகளுக் 
நகல்லபாம் ைிகச்சிற்ந்த அணி்நதுலர. 
ஏநனனில்... விக்ட்ர - ஒரு கபாவியம்.  
விக்டர - என உடன ்ிறப்பு.

இ்தறகும் ்ை்ல எனன நசபால்ல...
 
16. ந்பானைணி்தபாசன எனும் ்தஙகம் 
குறிதது...

இவர ்தஙகைல்ல... ்தைிழின  அஙகம்..

ெபான இவலர வபாழும் கண்ண்தபாசன 
என்ற நசபால்்வன.  என ெட்பு  
வட்டத்தில்  ெபான உணருகிற இையம். 
என ்ல்கலலக்  கழகம். ெபான கவில்தப் 
்ழகும் கரும்்லலக.
 
17. கவிக்்கபா துலரவச்ந்தரபாசன எனும் 
சிஙகம் குறிதது...

 ஆகபா... எனலன உசுப்்ி விட்டத 
்தஙகம். என உணரலவ ்தட்டிநயழுப்்ிய 

சிஙகம். கவிக்்கபா என்்தன அரத்தம் 
அறி்ந்த உண்லை ்கபா. அது – கவிக்்கபா 
துலரவச்ந்தரபாசன

18. ்தஙகள வபாழ்க்லகத துலணலயப் 
்றறி..

எனது வபாழ்க்லகலய ்தி மு / ்தி ்ி  - 
(்திருைணத்திறகு முனபு.. ்திருைணத்திறகு 
் ி ன பு  எ ன  இ ர ண் டு  வ ல க ய பா க 
எ ழு ்த ல பா ம் )  ஏ ந ன ன ி ல் . . .  ெ பா ன  
்திருைணத ்திறகு முனபு - ைனி்தன ைபா்திபாி... 
்திருைணத்திறகு ்ினபு - முழு ைனி்தன. 
கபாரணம் அவள.. என ்்தபாழி... என 
்்தபாழன... என கபா்தலி... என ைலனவி... 
என எல்லபா்ை அவள்தபான.. எனக்குளளும் 
ஒரு ஆக்க சக்்தி இருக்கிறது என எனனுள 
உணர லவத்த ஒருத்தி... உனனபால் முடியும் 
என ஒவநவபாரு முலறயும் எனலனத 
்தட்டிநயழுப்பும் ஒரு ்வட்லக.

இவள ைட்டும்  எனக்கு  வபாயக்கபாைல் 
இரு்ந்திரு்ந்தபால் என வபாழ்க்லகப் ்யணம் 
்வறு ்திலசயில் நசனறிருக்கும்.

19. ்த ங க ள  கு ழ ்ந ல ்த க ள  ் ற ற ி . . 
எப்்டிநயல்லபாம் என ி்ளல்ளகள இருக்க 
்வண்டும் என ெிலனத்திரு்ந்்த்னபா... 
அ்தன ்டி்ய என ் ிளல்ளகள 
இருவரு்ை ந்ண் ி்ளல்ளகள. ஓவியம்... 
லகவிலனப் ந்பாருட்கள ்தயபாபாித்தபாள... 
் டி ப் ் ி லு ம்  ஆ ளு ல ை . . .   க வ ி ல ்த  
எழுது்தல்.... ்ள்ளிக்கூடத்தில் ெடக்கும்  
்்ச்சுப் ்்பாட்டி.  கட்டுலரப் ்்பாட்டி 
-  என எல்லபாவறறிலும் அசததுகிற 

ி்ளல்ளகள... (எல்லபா்ை  என  DNA - 
லிரு்நது கடத்தப்்ட்டிருக்க ்வண்டும் 
என ெிலனக்கி்றன) இவரகள  எனைீது 
லவத்திருக்கும் அனபு அ்ந்த வபானதல்த 
விடவும் ந்பாிது...

எல்்லபாரது வீட்டிலும் ்ிளல்ளகள 
அ ப் ் பா  வீ ட் டி ற கு  வ ரு ம் ் ் பா து . . . 
அ ய ய ய ் ய பா  அ ப் ் பா  வ ்ந ்த பா ச் சு . . 
எ ன ் ்த பா க த  ்த பா ன  இ ரு க் கு ம் . . . 
என வீட்டில் ெபான உள்்ள நுலழ்ந்தபால் -  
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லஹயபா...  அப்்பா வ்ந்தபாச்சு என்்தபாகத்தபான 
இருக்கும்.

அ ய ய ய ் ய பா …  அ ப் ் பா  வ ்ந ்த பா ச் சு . 
லஹயபா... அப்்பா வ்ந்தபாச்சு… இரண்டுக்கு 
ைபான ்வறு்பாடுகல்ள ெீஙகள உணர 
்வண்டுநைனில் அது எனவீடு ஒனறு்தபான.. 
 
என ்ிளல்ளகள. என ்்ர நசபால்லும் 
்ிளல்ளகள. இலறவனுக்கு ெனறி.

20. ஞபாயிறு ஒரு ெபாள விடுமுலறயிலும் 
இ ல க் க ி ய ப் ் ண ி க் க பா க  அ ல ல வ ல ்த 
இல்லத்தில் கடி்நது நகபாளகிறபாரக்ளபா?

இல்லல

21. ஒரு ெரியில பதில தரு்க

1. ஆண்டபாள

கடவுல்ளக் கபா்தலிதது ைபானுடத்திற்க  
ஒரு ைபாியபால்த ்த்ந்த ைகததுவம்.

2. ைீரபா

கண்ணனின உள்ளதல்த்ய ைீட்டிய 
்தம்புரபாவின ்த்ந்தி..

3. ைணி்ைகலல

சீத்தலலச்சபாத்தனபார உலக ைக்களுக்கு 
வழஙகிய இலக்கிய அட்சயப்  ்பாத்திரம்.

4. கண்ணகி

கபாப்்ியத்தின வழி்ய கபாவியைபாய 
ஆனவள... ்தைிழினத்தின  க்தபாெபாயகி.

5. ைபா்தவி

இலக்கியம் அறி்ந்்தபாரபால் ைட்டு்ை 
அ ற ி ய ப் ் ட் ட  க ற பு க் க ர ச ி . . . 
இ ன னு ம்  இவல்ள ் றறி அறியபாை்ல்ய 
இருக்கிறது ்தைிழினம்.

6. கம்்ன

கடவு்ளின கபா்தலலநயல்லபாம் விருத்தத்தில் 
கவி கவியபாய ்பாடிவிட்டு... அம்்ிகபா்்தி 
கபா்தலுக்கபாக ஒரு நவறுத்த கவிகூட 
எழு்தபாைல் ்்பான உலக  ைகபா  கவிஞன.

7. இ்ளங்கபாவடிகள

உ ல க ப்   ந ் ரு ம்  க பா ப் ் ி ய த ல ்த  ஒ ரு 
கபாறசிலம்்ில் லவதது கல்த நசபானன 
கவிக்்கபா.
 
8. வளளுவன

ஏ்ழ நசபாறக்ளில் ஏழுலலக ஆளுகிற 
எழுத்தபாணியின ்ிரம்ைன.

9. கபாிகபாற்சபாழன

உலகிற்க   ெீர ்ைலபாண்லைலயத ்த்ந்த 
்சபாழ வல்லபாண்லை.

10. இரபாசரபாசன

் ச பா ழ ப்  ் ் ர ர ச ி ன   உ ச் ச ம் .    இ ம் 
ைனனலனப் ்றறி கற்லன இல்லபா்த ஒரு 
முழு வரலபாறு இனனும் எழு்தப்்ட்வ 
இல்லல.

11. கவில்த எப்்டி எழுதுவது...?

உணரவுகல்ளக் நகபாண்டு எழுதுஙகள.

22. ்தைிழ்நெஞசம் இ்தலழப் ்றறி 
எனன ெிலனக்கிறீரகள?

கடல் கட்நதும் ்தைிழ் வ்ளரக் கும் ்தைிழ்நெஞசம் இது. 
கவிஞர கள அலனவருக்குைபான ்தைிழ் ைஞசம் இது.
 
23. ்தைிழ்நெஞசம் அைின உஙகள 
்பாரலவயில்…

கடல் ்தபாண்டிப் ்்பானபாலும் ்தைிலழ 
்ெசிப்்வர அைின... இலக்கிய உலகில் 
்லடப்்பா்ளிகல்ளப் ் ்பாறறும் இனநனபாரு 
ேைீன.                                                     n
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 என ந்யர ரசூல், ெபான ஒரு 
கிறுக்கன ைன்தில் ்்தபானறியல்த எல்லபாம் 
குழ்நல்தத ்தனைபாக எழுது்வன எனலன 
்ெசிக்கும் ்லர ெிலறய வபாசி அ்தன 

ி்ன எழுது என்பாரகள ஆனபால் இ்ந்த 
்பாலல ைண்ணில் எனக்கு கிலடத்த 
்தனிலையில் எழு்தபாைல் தூஙகி விட்டபால் 
அனறு எனன்வபா ்்பால் இருக்கும் ்தது 
ைணி்ெரம் ்வலல எனறபாலும் அலற 
நசல்லும் ைீ்தமுள்ள நசபாற் ் ெரத்தில் 
உறக்கதல்த விட ெிலறய எழுதுவல்த்ய 
விரும்பு்வன வபாசிக்க ்வண்டும் எனறு 
ைனம் நசபானனபாலும் எனலன சுறறியுள்ள 
ைனி்தரக்ளின மூலம், ்யணஙக்ளின மூலம் 
,ெபாட்டு ெடப்புக்ளினமூலம் ்தினம் ்தினம் 
கிலடக்கும்  கருலவ நகபாண்டு ஒரு ெபால்ளக்கு 
ஒரு கல்தயபாவது எழு்தினபால் ்தபான தூக்க்ை 
வரும் ..ஊபாில் கல்தநயல்லபாம் எழு்த ்ெரம் 
கிலடத்தபாலும் எழு்த முடியபாது ஏநனனறபால் 
ெபான கல்த எழுதுவது அம்ைபாவுக்கு ் ிடிக்கபாது, 
்டித்த ைலனவிக்்கபா அற்வ ி்டிக்கபாது. 
இப்்்பாது குழ்நல்த ி்ற்நது விட்ட்தபால் ஊர 
்்பான ்ெரத்தில் கல்தலய ்றறிநயல்லபாம் 
சி்ந்தித்தது கூட கிலடயபாது.
   
 ஒரு ைபா்த கபால விடுமுலற ்்பான்்த 
ந ்த பா ி ய வ ி ல் ல ல ,  இ து வ ல ர  அ ப் ் பா 
இ ற ப் பு  ை ற று ம்  எ ன  மு ்த ல்  கு ழ ்ந ல ்த 
இறப்பு  ்தவிர ைறற எ்ந்த துன்த்திறகும் 
கண்கலஙகபா்தவன, ்தவைிரு்நது ந்றற 
என இரண்டபாம் குழ்நல்தலய விட்டு 
்திரும்் அைீரகம்  வரும் ்்பாது எனலனயும் 

அறியபாைல் கண் கலஙகி விட்்டன. ெபானகு 
ைபா்த குழ்நல்த எனறபாலும் அ்ந்த ஒரு ைபா்தம் 
முழுவதும் எனலன்ய ஒட்டி நகபாண்டபாள..
அவள சிபாிப்பு ,அழுலக, வபாசம் இப்்வும் 
எனலன சுறறி்ய ஞபா்கஙக்ளபாய சுறறி 
்திபாிகினறன. இனனும் ்னனிரண்டு  ைபாசம் 
இ்ந்த ்பாலலயின வனவபாசதல்த எப்்டி 
கடக்க ் ்பாகி்றன என்ற ந்தபாியவில்லல.

 என மு்தல் கபா்தலுக்கு ி்றகு ஆத 
ைபாரத்தைபாய கபா்தல் நசய்தது என ைகல்ள 
்தபான. அவள ்தவழப்்்பாவது, ெடக்க 
்்பாவது, ்்சப்்்பாவது என அவள 
வபாழ்வின ஒவநவபாரு நெபாடி து்ளிகல்ளயும் 
கபாணமுடியபா்த அயல்ெபாட்டுக்கபாரரக்ளில் 
ெபானும் ஒருவன எனறு ெிலனக்கும் ்்பா்்த 
அ்ந்த ்பாழபாய ்்பான கண்ணீர எனலன 
எட்டி ்பாரக்கபாைல் இல்லல. இதுவலர 
அடுத்தவர முனனபாடி ெபான அழுவல்த்ய 
விரும்்பா்தவன, எவவ்ளவு துன்ம் வ்ந்த 
்்பாதும் சிபாித்த முகததுடன ் ்பாலி புனனலக 
ைனனலன ்்பால்வ நவ்ளி் ய கபாட்சி 
அ்ளிப்்்ன ஏ்னபா இ்ந்த முலற  எனனபால் 
என கண்ணீலர அடக்க முடியவில்லல. 
என கண்ணீலர ்பாரதது அம்ைபா அழு்ததும், 
ைலனவியின முகம் வபாடி ்்பானதும், 
ஒனறு்ை ந்தபாியவில்லலநயனறபாலும் 
எஙகல்ள ்பாரத்்த  அ்ந்த ெபானகு ைபா்த  
குழ்நல்தயும் அழு்தது ஏ்னபா இ்தயத்தில் 
இலைக்கபா நெபாடிக்ளபாய இலண்நது விட்டது. 
    
 இ்ந்த ்பாழபாய ்்பான ்ணததுக்கபாக 
-  கு டு ம் ்  ் ்த ல வ க் க பா க  இ ்ந ்த  வ ன 
வபாசதல்த வரைபாய ஏறறுக்நகபாளளும் 
துர்பாக்கியசபாலிக்ளில் ெபானும் ஒருவன 
எனறு ெிலனக்கும் ்்பா்்த துக்கம் ந்தபாண் 
லடலய அலடக்கிறது.
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 ெ ி ச் ச ய ம்  க பா ல ங க ள  ை பா று ம் . 
இனஷபா அல்லபாஹ் ்திரும்் ெபான ஊர 
நசல்லும் ்்பாது என ைகள அத்தபா எனறு 
நசபால்லும் அ்ந்த ெபாள ்தபான என வபாழ்வின 
சு்ந்தரகபாண்டம்.

 ் ல  க வ ல ல க ் ்ள பா டு  ்த ி ரு ம் ் 
அயல்ெபாடு வருவது வருத்தம் எனறபால்  
கம்ந்னி நகபாடுத்த கநனக்சன ்ில்ளட் 
டிக்நகட்  அ்தனினும் நகபாடுலை அதுவும் 
இ்ந்தி ்்சக்கூடிய ்பாம்்்யில் ்னனி 
ரண்டு ைணி்ெர நவயட்டிங ெரகம் ்தபான.

 அ்ந்த ஒரு ெபாள எப்்டி ்்பாகு்ைபா 
எனறு சி்ந்திக்க  ந்தபாடஙகும் ்்பா்்த 
ல ் த ்த ி ய ம்  ் ி டி க் க பா ்த  கு ல ற ்த பா ன , 
ஏர்்பாரட்டில்  நெட் யூஸ ்ண்ணலபாம் 
எனறபால் இ்ந்திய ெபாட்டு சிம் எனனிடம் 
இல்லல ஏநனனறபால் ஊர நசல்லும் 
்்பாது அம்ைபாவின சிம்லை ்யன்டுத்தி 
விட்டு, ்திரும்் அயலகம் வரும் ் ்பாது ஊர 
சிம்லை அம்ைபாவிட்ை நகபாடுதது விட்டு 
வ்நது விட்்டன. 

 ந ெ ட்  இ ல் ல பா ை ல்  ந க பா ஞ ச ம் 
நவறுலையபாக இரு்ந்தது, ஊர ஞபா்கங 
கல்ள ஏர்்பாட்டில் இரு்நது நகபாண்டு 
அலச ்்பாட்டபால் கண்ணீர ைட்டும் ்தபான 
ைிஞசும். எழு்தி் ய ்ழக்கப் ்ட்டவன அ்ந்த 
்தனிலைலய ்்பாக்க ்வறு வழியில்லபாைல் 
லகயில் இரு்ந்த சிறுகல்த ந்தபாகுப்பு 
இரண்லட ஒரு இரண்டு ைணி் ெரத்தில் 
்டிதது முடித்்தன ,ஒவநவபாரு நூலும் 
ஒரு இருநூறறி ஐம்்து ்க்கஙக்ளபாவது 
இருக்கும் எப்்டி ்தபான ்டிதது முடித்்தன 
எனறு எனக்்க ந்தபாியவில்லல.அ்தன ி்ன 
ஒரு வழியபாக ்தைிழ்ெபாட்லட சபார்ந்த ஒரு 
ல்யலன ஒரு ஐ்நது ைணி ்ெர ்தனிலைக்கு 

ி்றகு அ்ந்த ்பாம்்் ஏர்்பாரட்டில் கண்டு 
ி்டித்்தன, ி்ல்ளட் வரும் வலர இருவரும் 

ஊர விஷயஙகல்ள ்்சி நகபாண்டிரு்ந்்தபாம் 
்சி வயிலற கிள்ளியது ்வறு வழியில்லபாைல் 
ரூ்பாய நூறுக்கு ஒரு டீயும் ரூ்பாய நூறறி 
எ ண் ் து க் கு  ் ்த பா ல ச யு ம்  ் வ ண் ட பா 
நவறுப்்பாக ்சி நகபாடுலைக்கபாக வபாஙகி 
சபாப் ி்ட்்டபாம். அ்ந்த ்பாம்்் ஏர்்பாரட்டில் 

அ்ந்த ்்தபாலசக்கு அவன லவத்த ்்தஙகபாய 
சட்டினி ேில்லுனனு இரு்நதுச்சு, ைி்ளகபாய 
சட்டினி ஊறுகபாய ்்பால இரு்நதுச்சு, 
சபாம்்பாருக்கு ் ்தில் பு்ளி குழம்பு எனன கருைம் 

ி்டிச்ச ஊரடபா எனறு ்திட்டி நகபாண்டு என 
்தைிழ்ெபாட்டின ெிலனவுகல்ள அலச்்பாட்டு  
நகபாண்்ட சபாப் ி்ட்டு முடித்்தபாம். 

 ஒரு வழியபாக ி்ல்ளட் வ்ந்ததும் அ்ந்த 
்தைிழ் ெபாட்லட சபார்ந்த ெ்பாிடம் விலட ந்றறு 
நகபாண்டு அபு்தபா ி் வ்நது ் சர்ந்்தன. ் ணம் 
ைட்டும் இரு்நதுச் சுனனபா ்தைிழ்ெபாட்லட 
்்பால ஒரு நசபாரக்கம் இல்லல, ்பாழபாய 
்்பான ்ணம் இல்லபா்த்தபால ்பாலஷ 
ந்தபாியபா்த ஊரல கஷடப்்ட்டு ்பாலஷ  
கததுக்கிட்டு கண்ட ெபாட்டுக்கபாரன 
கிட்ட லககட்டி ்வலல ்பாரக்கு்றபாம். 
்ததுைணி் ெரம் ்வலல, நவள்ளிக்கிழலை 
லீவு, யபாருைில்லபா்த ்தனிலைனனு வபாழ்க்லக 
நவறுலையபா ்்பாயக்கிட்டு இரு்ந்தபாலும் 
ஊரல ்்சுற ந்தபாலல்்சி உலரயபாடல் 
்தபான கபாயப்்ட்ட ைனசுக்கு நகபாஞசம் 
ஆறு்தலபாய அலையுது ,அதுவும் இ்ந்த 
ஊரல எல்லபாம் நெட் இல்லலனனபா 
ல்த்திய்ை ி்டிச்சிடும் ஏ்்தபா ஆண்டவன 
புண்ணியததுல நெட் வச்தி இருக்கு ,ஏ்்தபா 
அ்ந்த வச்தியபா்ல ெபாட்டு ெடப்பு, சினிைபா, 
ஊர விஷயஙகளனு ந்தபாிஞசிக்க முடியுது 
..எனன ்தபான கிலடச்சபாலும் ெம்ை நசபா்ந்த 
ஊர ்்பால வருைபா நசபால்லுஙக.

 ஆசபா்பாசஙகல்ள ந்தபாலலச்சிட்டு 
குடும்்ததுக்கபாக ் ்பாரபாடுற  ெபாஙக நைழுகு 
வரத்தி ்தபான, நவ்ளிச்சம்  நவ்ளி்ய ந்தபாிஞ 
சபாலும் வலி எஙகல்ள ்தவிர யபாருக்கு்ை 
ந்தபாியுறது இல்லல.

 எஙக வனவபாசததுக்கு ்னனிரண்டு 
ைபாசததுக்கு ஒரு முலற ஒரு ைபாசம் ைட்டும் 
்தபான ்தீரவு கிலடக்கும் ஆனபா ஆயுசுக்கும் 
்தீரவு கிலடக்குறது ச்ந்்தகம் ்தபான. எனலன 
்்பானற அயல் ெபாட்டுக்கபாரரகள அ்ந்த ஒரு 
ைபா்த சு்ந்தரகபாண்டத்தின ெிலனவுக்ளி் ல்ய 
்தபான உயிர வபாழ்கிறபாரகள.

n
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 சைகபால அவலவயபாபாின அமு்த 
நைபாழியபாக ந்ண் ஆத்திசூடி,  ஆண் 
ஆத்திசூடி என இரு நூல்கள  வ்நதுள்ளன.

 இரண்லடயும்  ்டித்தபாயிறறு. எனி 
னும்,  மு்தலில் கருதல்த கவர்ந்த ஆண்-
ஆத்திசூடி.  எப்்்பாதும், ந்ண்களுக்்க 
அறிவுலர வழஙகும் உலகில், ஆணுக் 
நகன சில வலரயலறகல்ளயும், அறிவுலர 
கல்ளயும் ல்தபாியைபாக, வி்வகததுடன, 
உறு்தியுடன முன லவத்திருக்கும் இ்நநூல் 
்்பாறறத்தக்கது.

 இ க் க பா ல ச்  சூ ழ லு க் கு  ை ி க வு ம் 
்்தலவயபான ஒனறு. எவவலக நூலும் 
கபாலத்திறகு ஏறற வலகயில் புத்தபாக்கம் 
நசயயப்்ட ்வண்டும்.
 
 ெபான வபாசித்த வலரயில் குரபான 
இ ன று  வ ல ர  பு த ்த பா க் க ம்  ந ச ய ய 
்்தலவயறற, இனறு வலர சிறப்்பான 
வ பா ழ் வ ி ய ல்  க ரு த து க் க ல ்ள  ந க பா ண் ட 
நூலபாக உணரகி்றன.

 அவவலகயில் ஆத்திசூடிக்கு புத்தபாக் 
கமும், ஆண், ந்ண் இரு்பாலருக்குைபான 
வபாழ்வியல் வி்திகல்ள வகுக்க ்வண்டிய 
கட்டபாயம் இரு்ந்தது உண்லை்ய.

 அல்த, ைிகச் சபாியபான ்ெரத்தில் 
மு ல ன வ ர  ெ பா . ெ ்ள ி ன ி ் ்த வ ி  அ ம் ை பா 
நசய்திருக்கிறபாரகள என்ற நசபால்ல 
்வண்டும்.

 சிறப்்பான ்டஙகளுடன,  ஆஙகில 
நைபாழியபாக்கமும், ்தைிழில் உலரயுடனும் 

கூடிய ஆண் ஆத்திசூடி, ஆண், ந்ண் 
ைறறும் குழ்நல்தகள அலனவரும் ்டிதது 
அ்தன வழி ெடக்க ்வண்டிய நூல் ஆகும். 
 
 வளளுவ்ரபா, அவலவ்யபா யபாரபாயி 
னும் அவர்தம் புகழுக்கபாக அனறி, அவர்தம் 
கருததுக்கல்ள ெடுெிலல்யபாடு ஆய்நது 
அல்லலவ ெீக்கி, ெல்லலவ இலணதது 
பு்திய்்தபார ஆத்திசூடிலய எழு்தி இருப்்து, 
அவலவயும், வளளுவரும் ைகிழக்கூடிய 
ெறநசயலபாகும்.

 அவலவயும், வளளுவரும் இரு்ந 
்திரு்ந்தபால் உறு்தியபாக ்திருத்திய ்ிர்திலய 
முன லவத்திருப்்பாரகள.

 அ ல ன த து  ஆ த ்த ி சூ டி ல ய யு ம் 
நசபால்ல இயலபாது, நசபால்லவும் கூடபாது, 
்டிதது, சுலவதது வழிெடஙகள ஆண்க்்ள 
... ஆண்கள, அவவழி ெடக்க துலண 
நசயயுஙகள ந்ண்க்்ள...

 ந்ண்ணபாலச,  ந்பானனபாலச, 
ைண்ணபாலசயபால் வீழ்்ந்தவர ்கபாடி. 
இனலறய கபாலக்கட்டத்தில் முகநூலிலும், 
் ி ற  இ ல ண ய  வ ழ ி ய ி லு ம்  வ பா ழ் வு 
இலணயலர விடுதது ்ிற ஆணிடமும், 
ந ் ண் ண ி ட ம்  ்த க பா ்த  ந ச பா ற க ல ்ள 

நூல ம்திப்புனர
ஆண் - ஆத்திசூடி

நூேலாசிரியர் : 
 முறனவர் ேலா. ே்ளினிலதவி
றவறக ்பதிப்பகம்றகள்
விறே :  ரூ 40 /- ( india )
ததலாடர்புகளுக்கு : 97913 52820
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ந்பாதுநவ்ளியில் ெபாகபாிகம் அல்லது 
ந்ண்ணியம் எனற ந்யபாில் ்்சுவது 
வபாடிக்லகயபாக உள்ளது.

 ந்ண்லண்யபா, ஆலண்யபா இவ 
வலக நசபாறகள ஊடபாட்டததுக்கு உட் 
்டுததுவதும், ் ிறன ைலன ெபாடபா ் ்ரபாண் 
லைலய இரு்பாலரும் ைற்ந்த ெிலலயும் 
வ்ளரகினற இ்நெபா்ளில்...

 அம்லையபார அவரகள சு்த்ந்திரம் 
்வறு, ்ிறன ைலன ெபாடபா ்்ரபாண்லை 
்வறு, ெட்பு ்வறு, கபா்தல் ்வறு என 
வலகப்்டுத்தி இருப்்்்தபாடு, ந்ண்லண 
கபா்தல் எனற ந்யபாில் ஏைபாறறபா்்த எனறு 
எழு்தியிருப்்து, இனலறய கபாலத்திறகு 
சபாலப்ந்பாரு்நதுவ்தபாகும்.

• இலணயலர ்்பாறறு
• ஊடபாட்டம் ்தவிரத்திடு
• நெருஙகி வஞசி்யல்
• லையல் ்தவிர
் ் பா ன ற  ஆ த ்த ி சூ டி  ந ் ண் ல ண 
ஏைபாறறபா்்த என்்தின அடிப்்லடயிலும்...

 ஆ்ண அலனததும், ஆளுலை, 
்தபா்ன அலனததும் எனற இலணயபாின 
ந ை ல் லி ய  உ ண ர ல வ  ை ்த ி க் க பா து 
ெடக்கும் ஆண்களுக்கு சவுக்கடியபாக சில 
ஆத்திசூடி...

• ஆண் லையம் அகறறு
• எல்லபாம் உன்தனறு
• ்்பாரக்க்ளம் அனறு வீடு (Do not 

convert home into a battle ground by 
your unfair demands)

• கூறபாக்கபா்்த ந்ண் (Divide not wo-
men for petty selfish motives)

கூறபாக்கபா்்த ந்ண் எனற ஆத்திசூடிலய 
ஓ ர பா ண் டு க் கு  மு ன  ் டி த ்த ி ரு ்ந ்த பா ல் 
ெம்்ியிருக்க ைபாட்்டன, ஒரு ஆண் 
இல்த நசயய ைபாட்டபான என்ற நசபால்லி 
யிருப்்்ன. ஆனபால் இனலறய ெிலல 
அதுவல்ல என்்்த உண்லை.

 இது ்்பானறு, ஒரு ஆண் எப்்டி 
ந்ண்லண ்்பாறற ்வண்டும் என்ல்த 

யும்  ை ி க  ் ெ ர த ்த ி ய பா க  நூ ல்  மு ழு து ம் 
நசபால்லி இருக்கிறபார.

 ைிக அறபு்தைபான நூல். அறப்்ிறழ்வு 
கல்ள அகறறுவ்தறகபான அறபு்த நூல்.

 ஆ ங க ி ல  ந ை பா ழ ி ய பா க் க த ல ்த 
் பா ் வ ்ந ்த ன  அ வ ர க ளு ம் ,  ்த ை ி ழ் 
உலரயிலன அனபுவல்லி ்தஙக்வல் 
அவரகளும் வழஙகி உள்ளனர.

 ்ல இடஙக்ளில், ்தைிழில் ந்பாது 
வபாக நசபால்ல்ட்டிருப்்ல்த, ஆஙகிலத்தில் 
குறிப்்பாக நசபால்லியிருப்்து அறபு்தம்.
 
 Demy size ல் இரு்பாலருக்குைபான 
ஆ த ்த ி சூ டி ல ய  ஒ ரு  பு த ்த க ை பா க 
்்பாட்டிருக்கலபாம் என்து என விருப்்ம். 
ஏ ந ன ன ி ல்  ் ள ்ள ி  ை பா ண வ ர க ளு ம் 
ைற்றபாரும் எ்ளி்தில் லகல்யில் எடுதது 
நசல்லலபாம், கூட்வ இரு்பாலருக்குைபான 
ஆத்திசூடியும் ஒரு ்சர ்பாிச்ளிக்க ்யன 
்தரும் என்து என ்யபாசலன அல்லது 
அவபா.

 இ க் க பா ல த ்த ி ற கு  ் ்த ல வ ய பா ன 
நூல். வருஙகபால ச்ந்த்தியினருக்கு ஆண் 
ந்ண் இருவபாிலட்ய ெிலவ ்வண்டிய 
அறதல்த இருப்்த்தி்யபாரபாம் நூறறபாண்டு 
அவலவயபாக முலனவர. ெபா.ெ்ளினி்்தவி 
அம்ைபா எழு்தியரு்ளி உள்ளபார என்ற 
நசபால்ல ்வண்டும்.

 வபாழ்ததுக்களும் ்பாரபாட்டுக்களும் 
அம்ைபா...
  - லீலா அம்மு
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 கபாய்நது ்்பான இலலகளுக் 
க ி ல ட ் ய  மு ்த ன  மு ்த ல பா க  வ ி ழு ம் 
ெீரதது்ளியபாய ஹனியபாவின ந்தபாண்லடலய 
ெலனத்தது அவள ்ருகிய இரு நசபாட்டுத 
்தண்ணீர. 

 “ எ ன ன  ெீ . . ?  இ ப் ் டி  ் வ ல ல 
நசயது நசய்்த ்ெபாயபா்ளி ஆகியபாச்சபா..? 
குடும்்ததுக்கும் ந்ண் ் ிளல்ளகளுக்குைபா 
ஓயபாை கஷடப்்ட்ட… இப்் ஒனன 
ஏநறடுததுப் ்பாரக்கக் கூட யபாரு்ை 
இல்லல்ய…” ஹனியபாவின ெிலல கண்டு 
நெபா்நது ்்பானபாள.. அவரகள முனனர 
குடியிரு்ந்த வீட்டின அயல் வீட்டவளும் 
ஹனியபாவின நெருஙகிய ்்தபாழியுைபான 
முனீரபா. 

 “ ் ி ள ல ்ள க ந ்ள ன ற பா லு ம் 
ஒரு ெனறிக்கடன இருக்்கபாணும்” 
ைீண்டுைபாய அலட்டிக் நகபாண்டவல்ளக் 
க ண் டு  ந க பா ள ்ள பா ை ல்  ்த ன  ் ் ச் ல ச 
ைபாறறினபாள ஹனியபா. ்ெரத்தின ெகரவு 
லவத்தியசபாலலயின ்பாரலவயபா்ளரகல்ள 
நவ்ளி்யறற ஆயத்தம் நசயய அவ்ளிட 
ை ிரு்நது விலட ந்றற முனீரபாலவ 
வழியனுப்்ியவள கட்டிலில் சபாய்ந்தபாள 
நைதுவபாக. 

 க ர டு மு ர டு ை பா ய  ஆ ங க பா ங ் க 
நகபாப்பு்ளம் ஒட்டிக் நகபாண்ட லககள 
அவல்ளப் ்பாரதது நைதுவபாக ெலகத்தன. 

 ்தன ஆரம்்க் கல்வி மு்தல் உயர்தரக் 
கல்வி வலர அலனதல்தயு்ை ்தனது 
ஊரபான கண்டியி்ல்ய முடித்தவ்ளின 

் ் ர வ பா  ்த பா ந ன பா ரு  ை ி க ச்  ச ி ற ்ந ்த 
லவத்தியரபாக வர ் வண்டும் என்து ்தபான. 

 வச்தியில் குலறயில்லபா்த ஹனியபா 
வு க் கு  வ பா ழ் வ ி ல்  மு ்த ல்  ்த ல ட ய பா க 
அலை்ந்தது அவ்ளது ்திருைணம் ்தபான. 
அ்தன ்ினனரபான எல்லபா்ை கனவு ்்பால் 
ெட்ந்்தற கணவன சியபாமுக்கு அவள ஒரு 
வீட்டுக்குள அடஙகிய ந்ட்டிப் ்பாம்்பாக 
இருப்்்தில் ்தபான ஆலசயும் கூட. 

 மூனறு ந்ண் குழ்நல்தகல்ளப் 
ந்றநறடுதது அவரகல்ள வ்ளரதது 
அ்தி்ல்ய ்தன வபாழ்ெபால்ளக் கழித்த 
ஹனியபாவுக்கு வயந்தபானறும் அப்்டி 
அ்திகைில்லல. 

 ்தன ெிலனவுகளுக்குள சுழனறவல்ள 
்திடுக்கிட லவத்தது ஒரு சிறுவனின அழு 
குரல். 

 வபாகன வி்த்தில் சிக்கித்தவித்த 
சிறுவனுக்கு ைருததுவம் நசயய ஓ்டபாடி 
வ்ந்த லவத்தியர ்தைபாலவ ஆச்சபாியப்்ட 
லவத்தது அங்க ெட்ந்த கபாட்சி ஆம் 
அங்க சிறுவனுக்கபான மு்தலு்தவி ெட்நது 
நகபாண்டிரு்ந்தது. இத்தலன கச்சி்தைபாக 
அ்ந்த சிறுவலனக் லகயபாளும் அ்ந்த 
லவத்தியர யபார? 

 ஆம் ச்ந்்தகைினறி அவள ஹனியபா 
்த பா ன .  இ ழ க் க பா ்த  அ வ ்ள து  ை பா ற பா த 
துணிச்சலுடன அங்க சிஙகப் ந்ண்ணபாக 
ஹனியபா. 

n
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...
ேலாழிக் கணக்கலாய் உசசம் தகலாடுதத
உசசி சூரியன தமலேச சலாய
அநதி மலாறே தகலாஞசமலாய் கு்ளிர
மறழ லமகஙகள் ்பஞசமினைிப ்படர்நதன.

உடல தடவும் ததனைல
உயிர் ேலாடிறயத தீண்ட
ஊறமயலாய் ்படுததிருநத உணர்வுகள் 
உயிர் த்பற்று எழுநதன

தகலாஞசமலாய் மறழ தூை
தஞசமலாய் வ்ளி கு்ளிர
தேஞசம் ேிறைநதது,
கலாதல கலாப்பியதமலானைிற்கு 
பீடிறக இடடது.

முனனூறு றமல மணி லவகததில ஓடி
மூசசிறரக்க ஏைி
முழு மூசசலாய் லதடி
இருக்றக ஒனறை த்பறுவலத 
ரயிலில லதறவக்கலான விதி.

கலாதல
விதி விேக்கலானது
மதிறய மயக்க வலேது
ேியதியின ்படி ேறடத்பறுவது.

அனறைய ரயிலேலா
ஆரவலாரம் அற்ைது
்பயணிகற்ளக் குறைவலாய்ப த்பற்ைது
அன்பின தண்டவலா்ளததில 
ஓட விடப்படடது

அனறு மடடுலம தமதுவலாய் ஏைி
ேிம்மதியலாய் ஓர் இருக்றகறய 
த்பற்றுக் தகலாண்லடன

மூனைலாம் வகுபபு 
தகலாம்்பலார்டதமனடடின
வேது ்பக்கமலாய்
முதல வரிறசயில
�னனலேலார இருக்றக அது.

தகலாஞசமலாய் தூறும் மறழறய
தகலாஞசேலாதமனறு 
ஜனனறேத திைநதலால
மஞசல ேிைத துப்படடலா 
மறையலாமல ததரியுது
என கண்கள் சுழே மறுக்குது.

அடுதத ்பி்ளலாட்பலாரததில இருநதவள்
அஙகுமிஙகும் ்பலார்க்கிைலாள்.
சடதடனறு றகறய விடடு 
குறடதயலானறை எடுக்கிைலாள்.
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குறடக்குள் குறுகியவள்,
குறும்்பலாய் ேடக்கிைலாள்.
குதூகேமலாய் வநது, 
ரயிலில ததலாற்ைிக் தகலாள்கிைலாள்.

எனதனதிலர வநதவள்,
எறன ஏை இைஙகப ்பலார்க்கிைலாள்.
ஏலதலா எண்ணியவ்ளலாய்
எறன விடடுச தசலகிைலாள்.

தகலாம்்பலார்டமனறட வேம் வநதவள்
கலாலி இடம் ஒனறை ்பலார்க்கிைலாள்
எனதனதிலர அமர்கிைலாள்
ஏலதலதலா முணுமுணுக்கிைலாள்!

தஙகதலதலாடு ்பயணிக்கலாலத என
அரசு எசசரிதது இருநதும் - அவள்
தஙகத லதலாடு அணிநதிருநதலாள்!
தஙகமும் த�லாலிததது !
அவளும் த�லாலிததலாள் !

என மனம் கவர்நத அவள்
என எதிலர இருப்பதலால 
எண்ணஙகள் சுழலுது - ஆனலாலும்
எதுவும் தசய்ய முடியவிலறே !

�னனலேலாரமலாய் சலாய்கிலைன
தமௌனததின தமலாழியில மறழலயலாடு 
தகலாஞசம் ல்பசேலாதமனறு...

ததைிதது விழுநத
ஒற்றை மறழதது்ளி சடதடனறு 
முனதனற்ைியில 
முதததமலானறை ்பதிததது

முததததின ஸ்்பரிசம்
மறழயின தமலாழிறய
தமலாழித்பயர்ததது - அது
எனக்கு ததம்ற்பத தநதது

சமயம் ்பலார்தது
அவள் கருவிழிக்குள் 
என கண்றணப ்பதிதது
மினனேலாய் ஒரு புனனறகறய
தூது விடலடன.

சடதடனறு ேிமிர்நதவள்,
சற்லை சுதலாகரிததுக் தகலாண்டலாள்
கண்ணறசதது
தகலாஞசமலாய் புனமுறுவலிததலாள்.

அநத ரயில
கு்ளிர் மிகு கலாடடுக்குள்
்பலாசதமனும் சுரஙக வழியலாக
அனத்பனும் தண்டவலா்ளததில
கலாதலின லகலாடறடக்குள்
இன்ப மறழயில
ேறனநது தசனைது.

தகலாஞசமலாய்ப ல்பசி
அைிமுகப ்படுததிக் தகலாண்லடலாம்.
தமௌனமும், கண் �லாறடயும், 
புனனறகயும்
அதிகமலாய்ப ல்பசின.

அவள் 
ஆஸ்்பததிரியிலிருநது வநதிருநதலாள். 
்பேவீனமலான இதயம் தகலாண்டவள்.
அவளுக்கு இனனும் 
ஆறுமலாதலம ஆயுத்ளன 
உறுதிப ்படுததப ்படடவள்
என அைிமுகம் தசய்தலாள்.

கடுகதியலாய் ஓடும் ரயிலுக்கு
சடுதியலாய் ்பிலரக் ல்பலாடடது ல்பலாே
ஆயிற்று எனக்கு
குலுக்கி எடுததது
சடதடனறு ேினைது.

மீண்டும் தமௌனம்
தசயற்றகப புனனறக
தகலாஞசம் ஆறுதல வலார்தறதகள்
என உதிர்தலதன.

புனனறகததலாள்!
கதறவ லேலாக்கி ேகர்நது
கலாற்றுக்கு ்பைநத கருஙகுழறே 
சரி தசய்த்படி
ல்பலாய் வருகிலைன  எனைலாள்.

அடுதத தரிப்பிடததில இைஙகி 
குதூகேமலாய்... 
ேடநது 
லதய்நது
மறைநது
கலாணலாமல ல்பலானலாள்.

  - முபர்ரிஜ்
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ஞகாப்கமே்தி
லசலாபபுசீபபு தவசதச. 
     ்படுக்றகயும் கடடிதவசலச.  
ஆப்பிள் அறரடசனும், 
     ஆரஞசும், லகலாபபும் 
மைக்கலாம எலேலாலம 
     தவசசலாலும், தவக்க  
மைநதது எநதன  
     மனசு. 
 
சதயரலாஜகுமலார் கிரிஷனசலாமி.  
.
குழநறத இைபபு 
     குமுறும் ேிகழவலாய்ப 
்பழகி யமனிதறரப 
     ்பலார்ததும் - வழக்கமலாய்ப 
புனனறக சிநதலாது 
     புண்ணலாய்ப புழுஙகிலய 
இன்பம் மைநத  
     உணர்வு.  
 
திேகவதி ்பலாஸ்கர் 
.  
அடியிலதலான றவதலதனலா? 
     அலே(து) இடுக்கலா? 
ேடுவிேலா? எஙகடலா 
      றவதலதன? - அடதயநதப 
்பக்கம்? மைநதஎன 
      மண்றடக்குக் தகலாஞசமும் 
அக்கறை இலறேலய 
     ஏன. 
 
கு.லேலாகேலாதன, மதுறர. 
.  

பூடடி தவ்ளிவநது 
     ல்பலாகக் கி்ளம்்பிய்பின 
ஆடடிலய ்பலார்க்க 
     அறதமைநலதன, - வலாடடமுை 
மீண்டுவநது பூடறட
      தமதுவலாய் அறசததைியத 
தூண்டிவிடும் ததலாலறே 
     மனதது. 
 
கண்ணன லகலா்பலாேன
.  
கண்லணலாடு லசர்நதிருநத  
     கண்ணலாடி லதடுகிலைன 
எண்தணழுதறத ஓதேலான  
     எனதசய்லவன? – மண்்படிய 
விடலடனலா? தவஙகலாயம்  
     தவடடுறகயில ல்பலாடலடனலா? 
கிடடலாமல ல்பலானததஙலக? 
     லகள் 
 
விசு. இம்மலானுலவல, த்பஙகளூரு 
.
அணிநதிருநத ஒனைிறன
     அஙதகஙலக றவததுப  
்பணியலாற்ைச தசனை்பினல்ப
     ்பலார்தலதன! மணியிறன 
வீணலாக்கித லதடிவநலதன!
     மீண்டும் விறரவலாகக்  
கலாணலா  ததுவருலமலா 
     றகக்கு.?  
 
மலாேதி திரு 
.  
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துண்டிறனத லதடித 
     துறணவரிடம் லகடகினலைன 
வண்டலார் குழலி 
     வருததலமன - தசண்டலாடும்  
உனைனது லதலா்ளில 
     உரிறமயலாய்  உள்்ளறத  
இனறு  மைநதலாலயலா 
     இஙகு . 
 
சரஸ்வதி ்பலாஸ்கரன
.  
்பலாஙகலாய்க் கு்ளிர்்பதனப 
     த்படடி திைநத்பின 
ஆஙதகதற்கலாய் வநலதன?
     மைநதினள் - ஏஙகும் 
மனதறத ஒருேிறேக்கு 
     மலாற்ைின மைதிதீரும்; 
எனதினிய தேஞலச 
     இரஙகு. 
 
இரலாணி ேடசுமி
 . 
லதலா்ளிலே துண்டு 
     ததலாறேநததலாய் லதடுகிலைன 
லகளுவலார் ல்பசுவர் 
     லகறனதயன - ேலாளுதமநதன 
லவறே இதுதவன 
     லவதனிக்கும் த்பண்டலாடடி 
மூற்ளப ்பிசதகன 
     தசலால! 
 
த்பலானமணிதலாசன  
.  
சலாவியிறனத லதடிடலவ 
     சலா்பம்தலான த்பற்லைலனலா 
்பலாவி  தினமும் 
     ்பரிதவிதலதன..கூவி  
அறழததலாலும் யலாரும் 
     அறததலதட இலறே 
இறழலயலாடும் துன்பலம 
     இஙகு.. 
 
றமதிலி தயலா்ளன 
.  
கண்ணலாடி கலாணலாமல 
     கண்டயிடம் லதடிலனன  
எண்ணததில உள்்ளறத 
     எப்படிக் கூறுலவன  
எஙதகலேலாம் றவதலதலனலா
     எனனதவலேலாம் தசய்லதலனலா  
ேஙறகக்குத லதடி 
     ேவில. 
 
தசலவி முதது
.  

்பததிரத றதப்படிததுப 
     ்பேறக யிடுக்கிலிடலடன. 
தசலாதறதச சரி்பலா்க்கும் 
     லசலாதறனயில -  றவதத 
இடநததரியலாமல இலேலாற்ள 
     எஙதகனக் லகடலடன 
மறடயனவிற் ைதறன 
     மைநது 
 
தேடுறவ இரவீநதிரன 
.  
தேஞசதமஙகும் ்பலாயும் 
     தேருடலினலால வலாடுகினலைன 
துஞசும் மனது 
     துயிறேயும்_ வஞசிக்க 
தேஞசமதின லகள்வி 
     தேடியதலாய்ச சுடடலத 
தகலாஞசுதமலாழி எஙலக? 
     தகலாடிது. 
 
வலா.சண்முகம்
. 
கண்ணிருநதும் கலாணலா 
     திருக்கும் குருடறரக் 
கண்டதுண்டலா யலாரும் 
     ககனததில - கண்டிடுவீர் 
கண்ணலாடி மலாடடி 
     கதறுகிலைன கலாறேயில  
கண்ணலாடி கலாணவிலறே 
     தயனறு  
 
ஞலாே ரவிசசநதிரன 
. 
கண்ணலாடி றவததயிடம் 
     கலாணலாமல அஙகுமிஙகும்  
்பண்்பலாடி உள்்ளம்  
     ்பட்படதலதன - கண்ணலாடி  
்பலார்தததன ்பினலன 
     ்பகுததுணர்நலதன எனதறேலமல 
லகலாதததறன றவததவிதம் 
     கூர்நது! 
 
்பதமினி லகசவககுமலார்  
.  
அறேல்பசி, சலாவி, 
     அலுவேடறட ேலாளும் 
ததலாறேநதததனத லதடித 
     ததலாடர்லவன - வறேவீச 
அம்மலாறவ இனறும் 
     அறழக்கினலைன! அம்மலாலவலா 
த்பம்மலாறனச லசர்நதலாள் 
     ்பிரிநது! 
 
சுநதர ரலாசன
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கண்ணில இடததலாலன 
     தகலாண்டிடலடன அஞசனதறத! 
வண்ணமேர் சூடிய 
     லவற்ளயில - எண்ணததில 
தகலாண்டதும் எஙலக 
     கழனைது? மனனவன 
கண்டிடும்முன வலார்பல்பன 
     கயல. 
 
வலானதி சநதிரலசகரன
. 
இஙலகதலான றவதலதன 
     இரண்டுதகலாததுச சலாவிறய 
எஙலகதலான ல்பலானலதலா? 
     எடடடி - வஙகிற்குள் 
வலாழும் எலிதயலானறு 
     வநததடுததுப ல்பலானலதலா? 
்பலாழும் வற்ளக்குள்ல்ள 
     ்பலார். 
 
 சு.வி.ேடசுமி
. 
எனலைலா து்ளிர்தத 
     இ்ளவயதுக் கலாதறே 
இனனும் மைக்க 
     இயேவிலறே - எனமறனவி  
இனறுதசலானன கலாய்கைிறய 
     எண்ணம் மைநதிருசலச  
எனனகலாய் வலாஙக 
     இனி?  
 
க.சஙகர்பலாண்டியன , வடுக்படடி
.  
மைநதுதலான ல்பலாகினலைன 
     மற்ைறவ ேலாளும்  
திைநத புேனவழி 
     தலாக்கி யடிக்க 
்பிைப்பழிக்கும் லகலாவிநதலா 
     ்பக்திலயலாஙகி ேலாமம் 
மைவலா மனமலாக 
     மலாற்று 
 
சுலரஷ ஸ்ரீனிவலாசன, லகலாறவ 
.  
கண்ணிறமக்கும் லேரலம 
     கலாணலாமல தசனைலத  
த்பண்ணின அழகினில 
     ல்பருவறக  - தமனகலாதின  
 வண்ணஙகள் தகலாண்ட 
     வறகயலான கலாதணி  
 எண்ணம் ேிறைவலாக 
     ஏற்பு/ 
 
 ்பலாண்டிசதசலவி கருப்பசலாமி 
லகலாறவ 
. 

சினன வயதில 
     சிைநத கவிறதகற்ள 
எனனமலாய்க் கற்று்ளததில 
    ஏற்ைிலனன - இனைறவகள் 
எனமைதி தலானுண்ட 
     ஏப்பமலாய்ப ல்பலாயினலவ 
எனனதவனறு தசலாலலவன 
     இறத? 
 
�லாய் சததியலா 
. 
கண்ணலாடி தயஙலகலயலா 
     கலாணலாமற் ல்பலானததனறு 
மண்ணுக்கும் விண்ணுக்கு 
     மலாய்குதிதலதன - த்பண்டலாடடி 
வநதலாள் ேறகததலாள் 
     வருநதியதவன மூக்கினலம
லிநதலாதவன ைலால்ள 
     எடுதது 
 
இரலா.அழகர்சலாமி
.
மைதிதயனும் லேலாய்க்கு 
     மருததுவம் ்பலார்தலதன! 
சிைப்பலாய் எழுதினலார் 
     தீர! - மைவலா(து) 
இருநூறு ேீடடிவிடலட 
     இன்பமுடன வநலதன! 
மருநதுவலாஙகும் தலாற்ள 
     மைநது! 
 
்பலாவேர் அருணலா தசலவம்
.  
இப்பதலான ்பலார்தலதன 
     இருநதுசலச இஙகதலான 
இப்படிப ல்பலாய்வநலதன 
     எப்படிலயலா- தப்பிடுசலச 
வசசத்பலாருள் இவவீடடில 
     வசசயிடம் இலேலாமல 
்பிசறச தயடுக்கும் 
    த்பலாழபபு 
 
தச.இரலாசலா
.  
ேிறனவு ேிறேலயலா 
     மைபபு மதுல்பலால
கனவும் கறேலயலா 
     கடிதலாய் -  மனமது
மலாைக் தகலாடிலத 
     மைதியும் மலாமனத 
லதைல மடுக்கக் 
     க்ளி! 
 
சீனிவலாசன ்பழேி
.
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கண்ணில அணிநதிருநதும் 
     கலாணலாமல ேலானலதட 
எண்ணம் சிதைியதலால 
     ஏமலாற்ைம் - கண்ணலாடி 
எஙலக இருக்கிைலதலா 
     ஏலனலா தடுமலாற்ைம் 
தஙறக உதவ 
     தணிநது. 
 
ேிறைமதி ேீேலமகம், த்பண்ணலாடம்.
.  
எஙகதலா(ன)   ல்பலாசலசலா 
     இ்ளவடட தேலாண்டிமைி  
்பஙகப ்படுலை(ன)ேலா 
     ்பலாவம்டலா –  மஙகலா 
தகடமுழுக்க லதடியும் 
     கிடடறே லயடலா 
அடகிறுக்கலா  லதலா்ளப்பலார்  
     ததலாடடு. 
 
த்பலான. இனியன 
.  
ேலாள்கலாடடித தலாள்கிழிக்க 
     ேலானமைநது, வலானவிலேலாய்த 
லதலாள்கலாடடும் ல்பதரழில 
     லதலாழியவள் ~ வலாள்கலாடடும் 
கண்ணலால வறசயுண்லடன; 
     கலாேச சுழலினிலே 
கண்றணக் தகடுக்கும் 
     கருதது....! 
 
�.க.ேலாகப்பன 
.  
எடுததுத துறடதலதன 
     எனதுமூக் கலாடி 
விடுதத இடஙகள் 
     வி்ளஙகலா - கடுதலத 
அடுதததலாய் ேலானும் 
     அறேலமலாதித லதட 
விடுக்கலா திருநதது 
     மூக்கு. 
 
கு. கமேசரஸ்வதி 
.  
கு்ளிக்கச  தசலும்முனபு  
     துண்றடேலான  லதடி 
தவ்ளிலயவீட  டுள்ல்ள  
     விறரயக் -  க்ளிததுச 
சிரிக்கினைலான  எனமகனதலான
     சிநறதயினைித  லதலா்ளில 
சரிநதிருக்கும்  கலாடசிதறனக்  
     கண்டு.  
 
்பலாவேர் கருமறேததமிழலாழன 
.  

எடுக்க மைக்கினலைன 
     எனைனறகப ல்பசி  
அடுக்கற்ள லவறேயில 
     ஆழநது -  கடுப்பில  
எடுக்கலாத றகபல்பசி 
     லவண்டுமலா தவனறு 
தவடுக்தகனக்  லகடடலாலர 
     தவநது 
 
கவிதலா சீனிவலாசன
. 
எறனதலதடி ேலாள்லதலாறும் 
     ேலானும் இற்ளதலதன 
தறனதலதடும் வலாழவிதனில 
     தலாழலா! - விறனதலதடி 
வநததனலால வலாய்ப்பிதனின 
     லமனறம ததரியலாது 
சிநதிப்ப லதலாதசலால 
     சிைபபு? 
 
சுலர�மீ
.  
லதலாள்லமலே ஆடடிறனத 
     ததலாஙகவிடடுத தலானறேயும்  
ஆள்ல்பலாேத தலானலாலனன 
     ஐயலகலா ? - தலாள்கடடு  
சடறடக்குள் தலானிருக்க 
     தலானலாய்நலத  ஓய்நத்பின  
சடறடறய வீசச 
சரிநது. 
 
்பறடக்க்ளப ்பலாவேர் துறர. மூர்ததி 
.  
தததுவம் ல்பசிலய 
     தலாகந தணிப்பவல்ள 
ேிததிறரயலால ேலானும் 
     ேிறனவிழநலதன - ்பிததனலாய் 
சிததிறர மலாதததில
     சிததிரம்  ேீவறரயச 
சிததந  தத்ளிதல 
     சிைபபு 
 
கவிஞர் வீக த்பலானறனயலா 
.  
றவதத த்பலாரு்ளது 
     றவததயிடம் தலானிருக்க 
றவதத மனலமலா 
     வருநதிேிததம் - மலாததிேலான 
லயலாசிக்க வலாசலிலே 
     யலாசிதது ேிற்்பவனல்பலால 
மலாசுண்ட கண்தகலாண்லடன 
     ேலான.  
 
லசநதனகுடிச தசநதமிழலாழன 
.  
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சவரத தகதடடுக்கச
     சடதடனறு தசலலும்     
விவரமலா தயனறன
     வி்ளிக்கத – தவைலா(து)                                                                              
ஆவேலாய்ப ல்பசிய்பின
     அஙகிஙகு லதடிலய                                                                                
்பலாவ(ம்) அறேகிலைன 
     ்பலார்.  
 
தசலேமுதது த்பரியசலாமி 
.  
கண்ணில இருக்கினை 
     கண்ணலாடி எஙதகனறு 
்பண்ணிய லசடறடகள் 
     ்பலார்ததிட -  மண்ணில  
இதுல்பலாே எண்ணலார் 
     எவரும் மனததுள் 
மதியுலம தகடலடன 
     மைநது . 
 
கவிஞர்.அ.முததுசலாமி , தலாரமஙகேம் . 
.  
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எஙலகவச லசலனலா 
     எவரு தமடுததலாலரலா 
மஙகிததலான ல்பலாசலச 
     மதியுநதலான! தஙக 
மதிபற்ப யைியலாம 
     லேமைநது ல்பலாலனன 
்பதிறய ேிறனததலால 
     ்பயம். 
 
ேலா.்பலாண்டியரலாசலா. 
.

இம்மலாத தவ்ளியீடு

24 புதிய எழுததலா்ளர்கள் 
இநநூலில எழுதி 
இருக்கிைலார்கள். 
வரலவற்ற்ப விரும்புகிலைலாம். 

நூலின விறே 
160 இநதிய ரூ்பலாய் மடடுலம...

ததலாடர்புகளுக்கு 

+ 91 9841978029
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தவண�ா த�ாட்டி (�யணம்) 8
த�ாட்டியின ்கால அ்ளவு - தே 26 முேல ஜூன 12 வ்ர முழு்ேயா்கப் �டிக்கவும் 

 

த்லபபு : பிைநதநகாள் ெகாழத்து வெண்்பகா
ஒருவர் �ல தவண�ாக்கள் எழுதினைாலும், முேல தவண�ா ேட்டுதே த�ாட்டிக்கா்க ஏற்்கப்�டும்

வணக்கம் �ாவலர்்கத்ள.....
  
ேமிழ்தநஞசம் ோே இேழ் ஆசிரியரும், நூல �திப்�ா்ளரும், வ்ளரும் ்கவிஞர்்களின, 
எழுத்ோ்ளர்்களின நூல்க்்ள வடிவ்ேககும் ஒப்�ற்ற ்க்லஞரும், எலலார்ககும் 
இனிய நண�ருோனை திரு ேமிழ்தநஞசம் அமின அவர்்களுககு பிறந்ேநாள் வாழ்த்து்கள் 
தசாலவதே இம்ோேப் த�ாட்டியின ே்லப்�ாகும்... 
 
இதோ எ - ்கா தவண�ா....
  
எண்ணம்வபால  ொழக்ன்க 
    இனிக்்கட்டும்; வதாட்டுெிடும்  
ெிண்ணனன வ்சலெம் 
    ெினளயட்டும்; - திண்ணம் 
உயிரான வ்சம்வமாழியாய் 
       உன்ன பு்கழும்  
பயிராய்ச வ்சழிக்்கட்டும்  
     பார்.
 
அசத்துங்கள் ்கவிஞர்்கத்ள.... 

 
வழக்கம்த�ால ்க்ளம் முழுவதும் ்கவிஞர்்களின ்கற்�்னைககு. ேனைதில �ட்ட்ே �ட்தடனறு 
த�ாட்டு உ்டயுங்கள் தவணட்்ளயில.  எலலாம் ்கற்�்னைகத்க...அது ந்்கச்சு்வயானைாலும் 
ஏற்றுக த்காள்்ளப்�டும். உங்கள் ேனைம் தசாலவ்ே சரியானை இலக்கணத்தோடு �கிருங்கள் 
த�ாதும்.

்காலத்்ே ்கவிஞர்்கள் ்்கயில ஒப்�்டககிதறாம்.... 
      
ே்ளர்வு்கள் : - ேனித்ேமிழில ோன �ாடல அ்ேயதவணடும் எனற ்கட்டாயம் இல்ல.  
வாசித்ோல புரியும்�டி இயல�ானை வார்்ே்கத்ளா, அலலது வட்டார வழககுச் தசாற்்கத்ளா 
�யன�டுத்ேலாம். ே்்ள ேட்டாேல, புணர்ச்சி இலலாேல, பி்ழயினறி எழுதினைாதல சிறப்பு.

எனறும் ேமிழுடன....
ேமிழ்தநஞசம் ஆசிரியர் குழு, ேற்றும் ேமிழ்தநஞசம் அமின  
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ஆககமுங் ககடும் அதனால வருதலால
காதகதாம்பல கசாலலின்கட் கசார்வு.
 
கு்ள் விைக்்கம்:

 ஆக்்கமும் ப்கடும் மசால்லிலிருநபத 
மவளிப்்படுவதால்  ஒருவர தான மசால்லு 
கி் மசால்லில் தவறு பநராெல் ்கவைம் 
ம்காள்ைல் பவணடும்.

 பநசங்களை ்பகிரநது ம்காள்வதன 
ஆரம்்பம் வாரத்ளத்கள்; அபத பநசங்கள் 
இனிபெ பவண்டபவ பவண்டாமெை 
ெ ை ம்  தூ ர  எ றி ய  ்க ா ர ை ெ ா வ து ம் 
வாரத்ளத்கைால்தான. சநபதாஷங்களை 
அள்ளி தருகின் வாரத்ளத்கள் தான 
ச ெ ா த ா ை ப்  ்ப டு த் த ப வ  மு டி ய ா த 
அைவுக்கு ்கஷ்டங்களையும் ம்காடடித் 
தருகின்து. 

 ம்பரும் சாம்ராஜயங்கள் வீழவும் 
ஒரு ்கற்ப்கத் தருவாை குடும்்பங்கள் 
சிளதயவும்கூ்ட ்காரைொகின்து! அவவ 
ைவுக்கு ்பலம் வாய்நதது வாரத்ளத்கள்!!! 

 ெைம் அதி்கம் சஞசலப்்படடு 
நிற கு ம்  ப ந ர ங ்க ளி ல்  ஒ ரு  ஆ று த ல் 
வாரத்ளதளயத் தான அதி்க ்படசொ 
எதிரப் ்பாரப்ப்பாம். ்கணணீர விடடு 
துயரங்கை ்கழுவும் பநரங்களில் ஆழ்ெை 
எ ண ை ங ்க ள் வ ா ர த் ள த ்க ை ா ்க த் த ா ன  
மவளிபயறும். 

 ஏபதா ஒரு துபரா்கம் துவணடு 
ப்பா்க மசய்யும் மநாடி்களில், ெைம் 
நம்பிக்ள்கயாை வாரத்ளத்கள் தான 
உள்வாஙகும்.. விரக்தியின விளிம்பில் 

ெைசு அல்லாடும் தருைங்களில் ஒரு 
பநசத்தின வாரத்ளத்களுக்கு தான ெைசு 
தளல சாய்க்கும்!!!  

 எல்லா உைரவு்களையும் மவளிப் 
்படுத்த ெனிதன ம்காண்ட ஒபர வழி 
வாரத்ளத்கள்!! 

 வணைெயொை வாரத்ளத்கள் 
ஒளிெயப் ்படுத்தும்.. ,  மவடடுவாள் 
ப்பான் வாரத்ளத ்கைால் உயிரறுத்து 
ப்பாகும்!! 

 அதியுயர பநசங்கைால் ப்பசப் 
்ப டு ம்  ஒ வ ம வ ா ரு  வ ா ர த் ள த யு ம் 
ம ்க ா ண ்ட ா ்ட ப் ்ப டு ம் !  அ ப த  ப ்ப ா ல 
்பலெ்டங்கா்க இரைப்்படுத்தும்!! 

 வாக்குறுதி்கைா்க மொழியப்்பட்ட 
வாரத்ளத்கள் ்பாது்காக்்கப்்ப்ட பவண 
டியபத! ெறுக்்கப்்படும் மநாடி்கள் மீைா 
விளைளவத் தநது மசல்லும்!!

 வாரத்ளத்கள் அம்பு்கள் ப்பால.., 
மதரிநபதா மதரியாெபலா வில்ளல 
வி ட டு  நீ ங கி ை ா ல்  ப ச த ா ர ங ்க ள் 
எதிரக்ம்காள்ை பவணடியது நிசசயம்!!

ஒரு வாரத்ளத;  
வாழவும் ளவக்கும்..,  
ெடியவும் ளவக்கும்..,  
தூக்கியும் நிறுத்தும்..,  
தூரவும் எறியும்..,  
பவடிக்ள்கயா்கவும் பநாக்கும்..,  
வடுவா்கவும் ொறும்..! 
 

 - அாஃப்ரா ஜமீல
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 அக்கபா ்தஙலகயபாக இருக்கக்கூடும், 
அப்்டித்தபானிரு்ந்தது முகேபாலட.

 என கணிப்்ின்டி அக்கபாவபாக 
இரு்ந்தவள,  150 கிரபாம் அ்ளவிலபான ்சவுப் 
ந்பாட்டலத்திலிரு்நது இரண்டு மூனறபாக 
அள்ளியள்ளி ்தினறு நகபாண்டிரு்ந்தபாள.
்த ின்்த ிலும் ்்ச்ச ிலும் மும்முரைபாக 
இரு்ந்த்தில், கம் ி்யின ்ைல் லவத்திரு்ந்த, 
அவ்ளது வலது லகமுட்டி ்பா்திய்ளவு 
நவ்ளியிலிரு்ந்தது.

 " ஏ ை பா ,   ல க ய த  தூ க் க ி  உ ள ்ள 
்்பாடும்ைபா" டிலரவர  சத்தைபாகச் நசபால்ல, 
சு்தபாபாிததுக் நகபாண்டபாள.

 ந்தபாடர்ந்த அவரக்ளின உலரயபாடலி 
லி ரு ்ந து  பு பா ி ்ந து  ந க பா ள ்ள  மு டி ்ந ்த து . 
்தஙலகயின  ைகல்ள ்தனிக்குடித்தனத்திறகு 
அைரத்தப் ் ்பாகிறபாரகந்ளனறு.

 "ந்பாஙகப் ந்ருக்கனனு எனனபால 
முடிஞச்த வபாஙகிக் நகபாடுததுட்்டஙக்கபா, 
பீ்ரபாலு ்வணும்னு ்கட்டபா, அவுக அப்்பா 
இப்  ் முடியபாதுனட்டபாக ,புளல்ள நைபாகம் 
்சபா்நது ் ்பாச்சு " வருத்தததுடன நசபானனபாள 
்தஙலக.

 "லக்யபாட வபாஙகிக்நகபாடுததுட்டபா 
ெல்லபாருக்கும்ல.."

 "எனன நசயய,் ணைில்லலஙகபாக்்ள 
இவுக..." எனறவள சறறு ெிறுத்தி.. "அதுக்குத 
்தபான ெபான ஒரு ்ரபாசலன வச்சிருக்்கன.
அவுகளுக்குத ந்தபாியபாை ,ெபான ் வலல நசஞசி 
ஒதுக்குன ரூவபா நகபாஞசம் இருக்கு, அதுக்கு 
்ை்ல கடனவுடன வபாஙகி, அ்ந்தப் புள்ளக்கி 
வபாஙகிக் நகபாடுக்கலபாம்னு ் பாக்்கன.."

 "உம் புருஷன எப்்டி? எனன? ஏது?னனு 
்கட்டு ந ர்ச்சலன ் ண்ணுவபாம்ல..

 "ெபான ஒ்ரமுட்டபா எஙக அக்கபா 
ெம்ை ி்ளல்ளக்கி வபாஙகிக் குடுக்கபானனு 
நசபானனபாக் ் களவியில்லலல்ல.."

 "சபாிப்்ட்டு வருைபாட்டி இது "

 "ெ ீ எதுக்கு ்யப்்டு்த? ெபானுல்ல 
அஞசனும்.."

 அக்கபாக்கபாபாிக்கு ்தஙலக ெம்ைிடம் 
எ்திர்பாரக்கிறபா்்ளபா எனறு ் ்தபானறியிருக்கும் 
்்பால.. இரு்ந்தபாலும் அல்த நவ்ளிக்கபாட்டிக் 
நகபாள்ளபாைல், ்தஙலகயிடைிரு்ந்த ்தண்ணீர 
்பாட்டிலல வபாஙகி ைடக்கு ைடக்நகனறு 
குடித்தபாள.

 சபாியபாக அ்ந்ெரம் ்பாரதது, ைக்ளிட 
ைிரு்நது ந்பாியம்ைபா ்்பானுக்கு கபால் வ்ந்தது.
்்சிவிட்டு லவத்தவள. "்ைலுக்குப் ்்பாடு்த 
்சபாப்பு வபாஙகியபாரச் நசபால்லு்தபா, ்்ரு 
எனன்வபா நசபானனபா்்ள, ைற்நது ்்பாச்்ச " 
எனறு ைறு்டியும் ் ்பான ் ண்ணப் ் ்பானபாள.

 அ்தறகுள "அ்தபாஙக்கபா, நசவப்பு 
கபாயி்தததுல சுத்தி  இருக்கு்ை" ெபாலல்நது 
்சபாப்புப் ந்யரகல்ள ைபாறறி ைபாறறி 
நசபால்லிக் நகபாண்டபாரகள.  கலடசியில் 
"ஆங... நச்ந்தபாலு" கண்டு ி்டிததுவிட்டபாள 
ைக்ளின அம்ைபா.

 அ்ந்த "நச்ந்தபாலு" ஒலித்த ந்தபாணியில் 
கைகைனனு வபாசத்்தபாடு இரு்ந்த என 
கிரபாைதது நைபாழிய ைட்டும் இறக்கிலவக்க 
முடியபாது ் ்பால எப்்வு்ை...
n
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இன்பத்தில்  உறவினர�ோ  ்பங்கு  க�ோணரடே
 இனிமையோ�ப்  க்போழுதுர்போக�  துமையோய்  நதிற்பர்
அனபு்மனப்  க்போழிவதுர்போல்  அமைத்  வோரற
 அரு�ைர்ந்து  �ம்ர்பசி  ை�திழவர்  ர்போறறி !
என்பிமனயும்  ்ருவ்ோ�  உறு்தி கூறி
 எழிலோன  கசோற�ளிரல  குளி�  மவப்்பர்
இனனல்்ோம்  வந்்ர்போர்ோ  ம�மய  விடரடே
 இருக�தினற  இடேம்விடடு ைமறந்து ர்போவர் !

்பைத்ோள�ள மூடமடேயோ�க  குவிந்்தி ருந்தும்
 ்போசத்ோய்  ைமனவிைக�ள  இறந்்  ர்போது
ைைைில்லோத  ்ோளபூவோய்  அழ�தி ருந்தும்
 ைனததுயம�ப்  ர்போககு்றர�ோ  முடிந்்தி டேோது !
்பிைத்திறர�ோ  அ்னமீது  ர்போர்ததும்  பூவில்
 ்பிறககுைைம்  உைர்்றர�  இயலோப்  ர்போல
�ைைோனப்  ்ப்வி�ரளோ  கூடடேம்  ரசர்ககும்
 �வமல�ளுககு  ைருந்்ோ�  உ்வி  டேோது !

�ர்ைனுகர�ோ  அவனகசய்்  ்ர்ைம் வந்து
 �மடேசியிரல  துமையோ�  நதிற� வில்மல
்ர்ைதம்க  குமலத்து�ி  ரயோ்ன னுகர�ோ
 ்க�நடர்ப  துன்பத்தில்  ர்ோளோ யிறறு !
அர்ப்்பைிப்பு  குைமுளள  நடக்போன  ரற்ோன
 அரும்உயிம�க  க�ோடுதர்னும்  துயம�ப் ர்போககும்
�ர்வந்்ோன  இல்லோைல் ்பழ�தி  ைோனம்
 �ோத்தினனல்  �மளவக்ல்லோம்  உணமை நடர்ப !
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வரபல்பலாரம் வலாய்க்கலாலில சேசேனனு ேீலரலாட
வலாடடமலா உடகலாநது வஞசியுன ேிறனசலசலன
தேஞசலாங கூடடுக்குள்்ள ேிறைஞசு ேிற்்பவல்ள
ேிறனப்பலாே துடிக்கும் ஓறச லகடகறேயலா..?

கம்மலாக் கறரயிலே கலாதலேலாடு ேினலனலன
கள்்ளப ்பலார்றவலயலாடு கடநது ல்பலாயிடட
்பலார்தத தேலாடியிே ல்பசசும் வரே
்பக்குவமலா ல்பச லதலாதலாய் அறமயே...

சும்மலாடு சுமநது சும்மலாலவ ல்பலானலாலும்
கவனம் சிதறுது கேப்ப றகேழுவுது
மலானலாடடம் ஓடுை அனனமலாடடம் ேடக்குை
மலாமனிடம் ல்பசம மலலுக்கு ேிக்குை...

உண்ணவும் ்பிடிக்கே உைஙகவும் ்பிடிக்கே
உனலனலாட ல்பசிட ஏஙகித தவிக்கிலைன
பூதத மலலிறகய ்பலாதது லேலாகுலைன
த்பலாஞசலாதி ேீயலாக கனவும் கலாணுலைன...

ஆறசறயச தசலாலே அனைலாடம் ேிறனக்கிலைன
அதறதயிடம் ல்பசிடும் ேலாளுக்கு ஏஙகுலைன
சம்மதமுனனு சலாறடயிலே ேீயும் தசலாலலிபபுடடலா
்பரிசம் ல்பலாட மலாமனும் வநதுவிடுலவன

கலாேஙகள் ஓடுது ஆறசயும் கூடுது
மடியில கிடநதிட மனசும் ஏஙகுது
கண்ணுக்குள்ல்ள உனன றவசலசன கண்ணம்மலா
என கனவு ேனவலாவது எப்பம்மலா...?

்காயதரிசுந்தர்
வ்சனனன
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அதத மக தேனபபு உள்்ளததில சிக்குதடி 
்பலாக்கலாத த்பலாழுததலேலாம் வீணலாகப  ல்பலாகுதடி 
இதயததில உனக்தகனறு இடமும் இருக்குதடி 
ேிததம் கண்டிடலவ மனசும் தவிக்குதடி 

ரலாததிரியில வருகினை கனவுகளும் ேீயடி 
விடிகிைலத கலாறே அது கூட ஏனடி 
கண்க்ளில எநேலாளும் லசர்நதிடட மஙறகலய 
ஓரக்கண்ணலால ்பலார்க்கலாலத தடுமலாறுது தேஞசலம 

ேலாணததில சிரிக்றகயிலே லவர்தலத ேறனகிலைன 
புனனறகப பூக்றகயிலே எறன ேலானும் மைக்கிலைன 
தகலாசுவததில எறனயும் முடிநதிடடப  ல்பரழலக 
விடடுச தசலேலாலத எனதைனறும் எனதுைலவ 

மேரும் உனனலாலே லகலா்பமலாய்ப  ்பலாக்குதடி 
எறன விட அழகலா எனச சடதடனறு லகக்குதடி
மண் மீது உன ்பலாதம் இதமலாய் ்பதிறயயிலே 
பூமியும் மகிழநதிடுவலாள் ேலாத்ளலேலாம் இ்ளஙகுயிலே 

இறமகளுக்குள் உனறன றவததுக் கலாததிருபல்பன 
மூசசினிலே கலாேதமலேலாம் கேநது ேிற்ல்பன 
கடக்கினை ல்பலாதினிலே வருகிைது சுகநதம் 
இறுதி வறர வநலத தநதிடுவலாய் வசநதம் 

வயல ஓரம் ேடக்றகயிலே வலிக்கிைதலாப ்பலாதம் 
தூக்கித தலான வநதிடுலவன மறுததிடடப ல்பலாதும் 
கிடடததில வருகிைது லசருகினை கலாேம் 
உைவுகளும் எடட ேினறு வலாழததிடுலம ேலாளும் 

தஞன்ச பழ ெள்ளியபபன
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தத்ளிஞசு ஓடும் ஓறடயிே  ததைிசசு விழுநத கலலு ல்பலாே 
்பதிஞசலத உன ்பலார்வ  அசசலாரமலா எம் மனசிே
்படடலா ல்பலாடடு அமர்நதலாலய ்பலாவி மக தேஞசததிே
்பரிதவிசசு கலாததுருக்லகன அதத மகன உனக்கலாக

ஆச மசசலான வரறவதயண்ணி  அணுவணுவலா துடிக்கிலைலன
இரலாப்பகேலா கண விழிசசு தறேயறணய ேறனக்கிலைலன
எம்மனதின ஏக்கமறத எடுததுச தசலாலே யலாருமிலே
க்ளவு ல்பலான எம்மனச  கண்டைிய வழியுமிலே

ேிததமும் உறனக்கலாண சிததங கேஙகி அறேகிைலத
சினன மனசுக்கு ததரியறேலய  சிப்பிக்குள்்ள இருப்பதற்கு
அவன ்பதிதத இதழ முததம்  ேிறனவறேயலாய் ததலாடர்கிைலத
தேனசசு தேனசசு ்பலாக்றகயிே உயிர்க்தகலாடி தலான பூக்கிைலத

ேிதத ேிததம் உன தேனபபு தேஞசுள்்ள வலாடடுறதயலா
என ஆறசதயலேலாம் ேிறைலவை  கலாேதமபல்பலா வழிகலாடடும்
உனவரறவ தயண்ணி தயண்ணி தடம் வழியப ்பலாக்குலைலன
்பலாததுப ்பலாதது தேததேதமும் பூததுப பூதது ல்பலாகுலைலன

அள்்ளிதயறன அவதனடுதது ஆனநதமலாய் தகலாஞசிடலவ
அநதலாளும் எநேலால்ளலா! ஏக்கததுடன கலாததிருபல்பன
கண்ணுக்குள்்ள உனன வசசு கலாேதமலேலாம் கலாததிருபல்பன
கண்டலாஙகி லசே ஒனனு வலாஙகி வநது கரம் ்பிடிக்க

எனனவறன எதிர்்பலார்தது ஏஙகி ஏஙகி தவிக்கிலைலன
மனனவனும் வருவலாலன எறனயறழதது தசலவலாலன
ேீ வநதலா ல்பலாதும் மலாமலா! எநத தசலாநதமும் எனக்கு லவணலா
எநத தசலாநதமும் எனக்கு லவணலா!!! 
        
திருமதி ்ச.லிலலிராஜா. 
ஆசிரிறய ்
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சிலப்்்திகபாரம் குறிதது ்வ்தபா்ளம் எனன 
கருதுகிறது?
 ை்னபாகரன, விருதுெகர 

சிலப்்்திகபாரம் ஒரு புரட்சிக் கபாவியம். 
ைனனரகல்ள இலறயவலனப் 
்பாடுந்பாரு்ளபாகப் ்பாடுவல்த 
விடுதது ெபாட்டு ைக்கல்ளக் கபாவியத 
்தலலவனபாகவும் ்தலலவியபாகவும் 
எண்ணிப் ்பாடிய கபாப்்ியம்.

n n n
கல்லலணலயப் ்பாரத்திருக்கிற்தபா 
்வ்தபா்ளம்?
 சுகுைபார, ைண்ணடி, நசனலன

ஏனில்லல? ்லமுலற ்பாரத்ததுண்டு. 
இரண்டபாயிரம் வருடஙக்ளபாகத ்தைிழனின 
ந்பாறியியல் ந்தபாழில்நுட்்தல்தப் 
்லறசபாறறும் சபானறபாக ெிற்ல்தப் 
்பாரதது விய்ந்ததுண்டு.

n n n
இனறு ெபாம் ்்சும் ்தைிலழ வளளுவர  
்கட்டபால் அவருக்குப் புபாியுைபா?
 ்தனி்த்தைிழன, கபாஞசிபுரம்

உறு்தியபாகப் புபாியும். ஆனபால் ெபாம் 
எழு்தியல்தப் ்டிக்கத ந்தபாியபாது. 
இரண்டபாயிரம் ஆண்டுகளுக்கு ்ைலபாகப் 
்்ச்சு வழக்கில் ைபாறபா்த ஒ்ர நைபாழி 
உலகத்தில் ்தைிழ் ைட்டு்ை! ஆனபால் 
எழுதது வடிவம் ைபாறிவிட்டது.

n n n
குறு்நந்தபாலகயில் ்வ்தபா்ளதல்தக் கவர்ந்த 
வபாிகள எலவ ?
 கண்ண்தபாசன க, நசனனிைலல

நவநறது ? நசம்புலப் ந்யல் 
ெீர்தபான. ்தனலன ஆக்கி்யபான ந்யர 
ந்தபாியபாவிட்டபாலும் அவருக்குச் நசம்புலப் 
ந்யல்ெீரபார எனறு ந்யர நகபாடுத்த 
வபாிகள நகபாண்ட அ்ந்தக் கவில்த 

குறு்நந்தபாலகயில் எனக்குப் ்ிடித்த 
வபாிகள (அடிகள).
யபாயும் ஞபாயும் யபார ஆகிய்ரபா?
எ்நல்தயும் நு்நல்தயும் எம்முலறக் ்க்ளீர?
யபானும் ெீயும் எவவழி அறிதும்?
நசம்புலப் ந்யல் ெீர ்்பால
அனபுலட நெஞசம் ்தபாம் கல்ந்தன்வ

n n n
்தைிழ் ஒரு ை்ந்திர நைபாழி என்து 
உண்லையபா?
 அப்துல் கஃபூர, ையிலல

அ்திநலனன ச்ந்்தகம். ெீஙகள 
்கட்்ல்தக் நகபாடுக்கும் நைபாழி 
்தைிழ்நைபாழி .விரும்்ி ைன்தபாரக் 
்களுஙகள . உறு்தியபாகக் நகபாடுக்கும் 
நைபாழி ்தைி்ழ என்து ந்தபாியும் !

n n n
அ்ந்தபா்தியில் கவில்தகள எழுதுவ்தறகு 
ஏதும் கபாரணம் உண்டபா?
 இ்ளம்்பாி்தி, ெீடூர

ஆம் அ்ந்தபா்தியில் எழு்தப்்ட்ட 
கவில்தகல்ள/ நசயயுளகல்ள  எ்ளி்தில் 
ைனப்்பாடம்  நசயய இயலும் . 
அடுத்தடுத்த ்பாக்கல்ள ெிலனவில் 
நகபாள்ள அ்ந்தபா்தி உ்தவும். 

n n n
ஊழ்விலன  உறுதது வ்நது ஊட்டும்  
என்து உண்லையபா?
 கவியரசன, நெல்லல

இலஙலகலயப் ்பாரததுைபா இ்ந்தக் 
்களவி?

n n n
்பாலல என்து ்தைிழகத்தில் உண்டபா? 
 நெடுஞநசழியன, `ையிலபாடுதுலர 

குறிஞசி முல்லல ைரு்தம் நெய்தல் 
இலவெபானகும் ந்பாயததுப் ்்பானபால் 
அவவிடம் ்பாலல எனக் கரு்தப் ்டும்.

வதாடரும் வ்கள்ெி்கனள வ்கட்்கலாம்.
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 இ து  ்த ை ி ழ்  ந ை பா ழ ி ல ய த  ்த ை ி ழ் 
நைபாழி வரலபாறறி்ல்ய மு்தல் மு்தலபாகக் 
குழ்நல்தயபாகப் ்பாவிதது ைரபு இலக்கண 
முலறப்்டி எழுசீர ஆசிபாிய விருத்தத்தில் 
எழு்தப்ந்றற ்ிளல்ளத்தைிழ் நூல் ஆகும்.

 கண்்ண ைணி்ய எனறு வழக்க 
ைபாகப் ்பாடப்ந்றும் ந்ண்்பாற ்ிளல்ளத 
்தைிழுக்குபாிய 10 ்ருவஙகள இ்நநூலில் 
வித்தியபாசைபான முலறயில் உள்ளது.!

 இ்ந்த 10 ்ருவம் ்்பாகப் 
பு்தி்தபாக இக்கபால்திற்கற் கணினி, 
நசம்நைபாழி எனற 2 புதுப் ்ருவஙகள 
்சரக்கப்ந்றறுள்ளது.

 நசம்நைபாழிப் ்ருவம் ்ட்டபா்ி 
்ஷகம் ்்பால வரணிக்கப் ந்றறுள்ளது.

 12 ் ருவஙகளும், ்தைிழ் உயிநரழுதது 
கள 12ஐ ெிலனவூட்டுவ்தபாக அலை்நது 
அவவுயிநரழுத்்த அ்ந்த 10 ்பாடல்க்ளின 
மு்தல் எழுத்தபாக ஆரம்்ிக்கும்்டி புதுலை 
யபாக உள்ளது.

 இ்ந்த நூல் எ்ந்த சபா்தி, சைய, ை்த, 
இன ்வறு்பாடினறி ்தைிழின சிறப்ல்யும், 
்தைிழ் ெபாட்டின சிறப்ல்யும், ்தைிழரக்ளின 
ந்ருலைலயயும் ்்பாறறுகிறது. 10 
்ருவஙக்ளிலும் ஆஙகபாங்க  ்தைிழகத்தில் 
உள்ள 10 வி்தைபான ைலலகள, ெீரெிலலகள 
கட்டில்கள, ந்தபாட்டில்க்ளில் ்தைிலழச் 
சீரபாட்டி, 10 வி்தைபான ்றலவகள  ைலர 
கள கனிக்ளபாக வரணிதது, ்தஞசபாவூர 
்தைிழ்ப் ்ல்கலலக்கழகத துலண்வ்ந்தர 
்த ி ரு .  வ ி . ்த ி ரு வ ள ளு வ ன ,  ச ி ்த ம் ் ர ம் 
அண்ணபாைலலப் ்ல்கலலக் கழகத 
துலண ்வ்ந்தர ்திரு.இரபாை.க்தி்ரசன, 
்த ி ரு வ பா ரூ ர  ை த ்த ி ய ப்  ் ல் க ல ல க் 
கழகத ்தைிழ்த துலறத்தலலவர ்திரு.
இரவி, அழகப்்பாப் ்ல்கலலக் கழக 
முனனபாள ்தைிழ்த துலறத ்தலலவர ்திரு.
ைபா.கண்ணப்்ன, ்திருவபாடபாலன அரசினர 
கலலக்கல்லூபாி ்தைிழ்த துலறத ்தலலவர 
்திரு.்ழனியப்்ன ்்பானறவரக்ளின 
அணி்நதுலர, வபாழ்ததுலர, வபாழ்தது ைடல் 
ைறறும் ை்திப்புலர்யபாடும்  ைணிவபாசகர 
் ்த ி ப் ் க த ்த பா ல்  ் ்த ி ப் ் ி க் க ப் ந ் ற று 
க பா ல ர க் கு டி  க ம் ் ன  ்த ி ரு வ ி ழ பா வ ி ல் 
்தைிழறிஞர ்சபாை.நல. அவரகள பு்தல்வர 
்சபாைசு்ந்தரம் அவரக்ளபால் 17.03.2022 
அனறு நவ்ளியிடப்ந்றறது.

 இ்நநூலல எழு்திய ஆசிபாியர - 
நை. சண்முகம் B.Sc., B.Ed., (ஓடபாப்புலி 
ெிவபாஸ ‘2020’, 94. நை. நை. வீ்தி, 
க பா ல ர க் கு டி ,  6 3 0 0 0 1 ,  ச ி வ க ங ல க 
ைபாவட்டம். அலல்்சி - 9976402342, 
8248748170)

 நூலல இலணயத்தில் இலவசைபாகப் 
்டிக்க 
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