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 அன்பார்ந்த வபாசக நெஞசஙகளுக்கு வணக்கம்! 

 த்தபாழமைகள் யபாவருதை வபாழ்த்து ைமழயபால் எனமனைத் 
்திக்குமுக்கபாட மவத்து விட்டீரகள். ந்தபாமைத்சியூடபாகவும், முகநூல், 
புைனை வழியபாகவும், குறுஞநசய்திகளூடபாகவும்  வ்ந்த உஙகள் 
வபாழ்த்துகளின மூைம் ந்பாழி்ந்த அனபுைமழ எமனைத் ்திக்குமுக்கபாடச் 
நசயது விட்டந்தன்பால் அது ைிமகயல்ை.

 உணமையில் ்ி்்ந்தெபாநளன்து ெம் ஆயுளின ெீளம் கும்வம்ததய 
கு்ிக்குநைன்து என அ்ிப்ிரபாயம். இருப்ினும் உஙகள் அமனைவரது 
த்ரனபும், ந்ருவபாழ்த்துகளும் எனமனைப பு்தி்தபாய ்ி்்ந்த ்பாைகனைபாய 
பூைியில் ்தவழ மவத்து, புதுத்ந்தம்ம்யும் ெல்கியிருப்து இரட்டிபபு 
ைகிழ்ச்சி. எல்தைபாரும் எமனைக் நகபாணடபாடும் வணணம் ெபான எடுத்துக் 
நகபாணட ்ணிகமளச் சி்ப்பாக நசயது முடித்்திருக்கித்ன என்்தில் 
எனைக்கும் ஆத்ை்திருப்தி்தபான.

 முதுமையும், ்தள்ளபாமையும் சிைசையம் என ்ணிகளின தவகத்ம்த 
சறத் ்தளரவமடயச் நசய்தபாலும், உஙகள் அமனைவரதும் ைபா்பா்த 
அனபும் ஆ்தரவும் என ைதனைபா்திடத்ம்த அ்திகபாிக்கச் நசயது, ைீணடும் 
என ்பாம்தயில் ்்ந்தயக் கு்திமரயபாக ்யணிக்கத் தூணடுதகபாைபாய  
அமைகின்னை. இது த்பாதும் எனைக்கு உஙகள் ஆசிகள் எனமனை 
நூற்பாணடு கபாணத் ்தபாஙகிப ்ிடிக்கும். வரும் ்தமைமும்யும் என 
ந்யமர ஓஙகிப ்டிக்கும்.  ெபான உள்ளவமர ்தைிழுக்கபானை என 
அரப்ணிபபும்  ந்தபாடரும்.

 ைனை்தபார வபாழ்த்்திய ெல்லுள்ளஙகளுக்கு என ெல்வபாழ்த்துகமளயும், 
த்ரன்ின ென்ிகமளயும் ஆழ்ைனை்திலிரு்நது அள்ளி சைரப்ிக்கித்ன.
்தைிழபால் இமண்ந்த ெபாம் ்தைிதழபாடு ந்தபாடர்நது நசல்தவபாம். நவல்தவபாம்.

 ென்ிகள்!
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 ்தனைக்கு எனனை ்ிடிக்கும் என்ம்த 
விட, எனனை கிமடக்கும் எனறு இனறு 
்ைரும் ்தஙகள் வபாழ்வியல் மும்கமள 
த்தரவு நசயகி்பாரகள். 

 எனமனைச் சுற்ி இருப்வரகள் சுய 
ெைைபாக இருக்கும்த்பாது ெபான ைட்டும் 
எப்டி ந்பாது ெைைபாக இருக்க முடியும்?! 
இ்ந்த எணணம் ்தபான இனறு ்ைமரயும் 
ஒ ரு  சீ ச பா வ ி ல்  பூ ்த த் ம ்த  அ ம ட த் து 
மவப்து த்பால், ்தனனைிடம் இயறமகயபாக 
சுரக்கும் ைனைி்தத்ம்த, ்ி்ருக்கு ்தனனைைம் 
்பாரபாைல் ஓடிச் நசனறு உ்தவும் இயல்ம், 
நகபாடுத்்தலில் கிமடக்கும் ைகிழ்ச்சிமய, 
்தன விருப்த்ம்த, ஆழ்ைனை அடியில் 
அ்தட்டி இருத்்திப த்பாட நசயகி்து. 

 உனைக்கு ஏத்தனும் ஒனம் ்ிடித்்தி 
ருக்கி்து என்பால் அ்ந்த ஒனறுக்கும் 
உனமனை ்ிடிக்கும் எனகி்பார ்பாரசீகக் 
கவிஞர ரூைி. உஙகளுக்கு ்டம் வமர்தல் 
்ிடிக்கும் என்பால் அ்தறகும் உஙகமளப 

்ிடிக்கும். அ்தனைபால் அம்த ெீஙகள் ைிக 
்தி்மையபாக நசயவீரகள். ைனைம் எம்த 
விரும்புகி்த்தபா அ்தறகபானை ்தி்மை 
உஙகளிடம் இயறமகயபாகதவ இருக்கும். 
அ்தில் உஙகள் வபாழ்க்மகக்கபானை த்தடல் 
(purpose) இருக்கி்து. எ்ந்த சூழலிலும் 
அம்த விட்டு விடபாைல் அம்ததய உஙகள் 
வழிகபாட்டியபாக நகபாணடு நசன்பால் அது 
த்தமவயபானை தெரத்்தில் ைிகப ந்ரும் 
ஆற்தைபாடு நவளிப்டும். 

 ஆனைபால், ்ைரும் ்தனைக்கு எ்தில் 
விருப்ம் இருக்கி்து என்ம்த விட 
சமூகத்்தில் இனறு எ்தறகு ை்திபபு இருக்கி் து 
என்ம்ததய முக்கியம் எனறு ெிமனைக்கும் 
சூழலில் இருக்கி் பாரகள். ந்பாருளபா்தபார 
பாீ்தியபாக இைபா்ம் ்தரபா்த ஒனம் ்தனனுமடய 
த்ஸ்ஸன(passion) எனத் ைனைம் ஏறறுக் 
நகபாள்ள ைறுக்கி் து. அப்டிதய ஏறறுக் 
நகபாணடபாலும் சிறு ்தடுைபாற்ஙகளில் 
சுருணடு, எத்்தமனை உயரம் ்்்ந்தபாலும் 
விைபானைஙகள் ்தமரயில் இ்ஙகித்்தபான ஆக 
தவணடும் எனறு ்தனைக்குத் ்தபாதனை சைபா்தபானைப 
்டுத்்திக் நகபாணடு, ்தன விருப்ஙகமள ்தமர 
ைட்டைபாக்கித் ்தனைக்குள் ்தளர்நது த்பாகி் து. 

 சூழ்ெிமையபால் விருப்ைில்ைபா 

வாழும் வாழ்க்க்ை விரும்புஙகள். 
விரும்பும் வாழ்க்க்ை வாழுஙகள் 
- பாப் மார்லி

Love the Life you Live. Live the Life you Love 

-– Bob Marley
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தவமைமய ஏறறுக் நகபாள்ளும் ்ைர, 
அ்ந்த இய்ந்திர ஓட்டத்்தில், ்தஙகளது 
த்ஸ்ஸமனை, ஒரு ந்பாழுது த்பாக்கபாக கூட 
ந்தபாடரபாைல், எஙதக ்தனமனை அது ைீணடும் 
ஈரத்து விடுதைபா, அன்பாட கடமைமய 
நசயய விடபாைல் ்தடுத்து விடுதைபா எனும் 
சுய ்யத்்தில், ைற்ம்த விடவும் இனனும் 
அ்திகைபாக ்தள்ளி மவத்து விடுகி்பாரகள். 
உணமையபானை ்தன விருப்த்ம்த விட்டு 
விட்டு ,்தன தவமைக்கும் சூழலுக்கும் ஏற் 
ஒனம் ்தஙகள் ந்பாழுது த்பாக்கபாகவும் 
விருப்ைபானை்தபாகவும் ைபாற்ிக் நகபாணடு, 
அம்தயும் ஒரு ரூட்டினைபாக கடமையபாக 
நசயயப ்ழகி உள்ளுக்குள் ஒரு ெிம்தவ 
இல்ைபாைல் ்தவிக்கி்பாரகள். 

 உள்ளிரு்நது நவளிதய வரதவணடிய 
ஒனம  ்நவளியிலிரு்நது உள்தள நசலுத்துகி் ீர 
கள். ெீஙகள் ்பாரக்கும் தவமை ைட்டுைல்ை… 
உஙகள் விருப்ம், உஙகள் ந்பாழுது த்பாக்கு 
ஆகியவறம்க் கூட சமூகத்்தின அளவீட்மடப 
ந்பாறுத்த்த, அது உஙகள் ஸதடட்டஸக்கு 
ந்பாரு்நதுைபா என்ம்த எமட த்பாட்தட 
ெிரணயிக்க தவணடியுள்ளது. உணமையில் 
ெீஙகள் விரும் ி் ஒனம  ் நசய்தபால் அ்தறகு 
உஙகள் ஆழ்ைனை ஆற்ல் துமண ெிறகும். 

ி்ர்ஞசத்்தின சக்்தி கிமடக்கும். அது இ்ந்த 
சமுகத்்திறதக ் ைனைளிக்கக் கூடிய்தபாக இருக்கும். 

ி்் ருக்கு நகபாடுக்கும் ைகிழ்ச்சிமயயும், த்ரும் 
புகமழயும் ்தரும்.

 ி்பாிட்டன ெபாட்மடச் தசர்ந்த அ்ந்த 
சிறுவனுக்கு சிறு வய்திலிரு்நத்த Scuba diving ல் 
ஆரவம் இரு்ந்தது. சிறுவன வளர வளர அவனைது 
ஆரவமும் வளர்நது அடுத்்த கட்டைபானை, 
குமககளுக்குள் உள்ள ெீர ெிமைகளில் மூழ்கும் 
Cave Diving ல் ெிபுணனைபாகி்பான. அத்த 
தெரம் ்தன சூழைபால் கணிணி ஆதைபாசகர 



  6|

தவமையில் அைரகி் பான. இரு்ந்தபாலும் 
்தனனுமடய passion மனை ைட்டும் அவன 
விடதவ இல்மை. தெரம் கிமடக்கும் 
த்பாந்தல்ைபாம் மடவிஙகிறகு நசனறுவிடுவபான. 
கணிணி தவமையில் இருப்வரகள் கடினை 
தவமைகள் நசயவத்த அபூரவைபாக இருக்கும் 
ெிமையில் மடவிஙகின ஃ்பாரமுைபா ஒன எனறு 
நசபால்ைப ்டும் தகவ் மடவிஙமக, ந்தபாடர்நது 
நசயது வருகி் பான. பாிஸக் ைிகவும் அ்திகம், 
வருைபானைமும் கிமடயபாது, இரு்ந்தபாலும் இ்தில் 
விருப்ம் இருக்கி் ந்தன்பால் அ்தறகு ஏத்தபா 
கபாரணம் இருக்க தவணடும் எனை ஆழைபாக 
ெம்பும் அவன அம்த ஆரவத்த்தபாடு நசயது ்தன 
ஆற்மை அ்திகப ் டுத்்திக் நகபாள்கி் பான.

 சிை வருடஙகளுக்கும் முன ஜூன 
ைபா்த இறு்தியில் ்தபாயைபா்ந்தில் இருக்கும் 
அ வ னை து  ெ ண ் ர  ஒ ரு வ பா ி ட ை ி ரு ்ந து , 
அவனுக்கு நசய்தி வருகி்து ‘்தபாயைபா்ந்தில் 
உள்ள ஒரு குமகக்குள் ்ிக்னைிக் நசன் 
ஒரு கபால்்்ந்தபாட்ட குழுமவச் தசர்ந்த 12 
சிறுவரகளும் அவரகமள அமழத்துச் 
நசன் ்யிறசியபாளரும், ைமழ ந்ய்த்தபால் 
குமகக்குள் நவள்ளம் வ்நது விட ்திரும்்ி 
நவளிதய வரும் வழி அமட்ட்டு உள்தள 
சிக்கிக் நகபாணடபாரகள். த்தடி வ்ந்தவரகள் 
குமகக்குள் நசல்ைதவ முடியபா்த அளவு 
ெீர ெிம்்நதுள்ளம்த ்பாரத்து ்திமகத்து 
ெிறகி்பாரகள். நசய்தி அ்ி்நது வ்ந்த 
கடற்மட வீரரகளும் மடவிங கியரகள் 
அணி்நது நகபாணடு உள்தள நசனறு 
விட்டு அவரகளும் ஒரு கு்ிப்ிட்ட 
ந்தபாமைவிறகு தைல் நசல்ை முடியபாைல் 
்திரும்்ி விட்டபாரகள். உஙகள் உ்தவி 
த்தமவப ்டுகி்து’ எனகி்பார அவர.

 அவன உடதனை ்தனைது மடவிங 

்பாரட்னைமரயும் அமழத்துக் நகபாணடு 
்தபாயைபா்நது நசல்கி் பான. அஙகு இருவரும் 
உயிமரப ்ணயம் மவத்து ைீட்பு ்ணியில் 
ஈடு்டுகி் பாரகள். ்தபாயைபா்நது கடற்மட 
வீரரகள் நசன் தூரத்ம்த ்தபாணடி இனனும் 
இரு ைடஙகு தூரம், அமைக்கழிக்கும் 
ெீதரபாட்டத்ம்த சைபாளித்து, 2 அடிக்கும் 
குறுகைபானை நசஙகுத்து சபாிவுகளில் 
ஆக்ஸிஜன சிலிணடரகமள முதுகில் 
இரு்நது கழற ி் ்தமைக்கு முன ி்டித்துக் 
நகபாணடு, கைஙகிய ்தணணீருக்கு அடியில் 
கும்ைிருட்டில், இனனும் எத்்தமனை தூரம் 
த்பாக தவணடும் என்து ந்தபாியபாைல், 
உள்தள யபாதரனும் இருப்பாரகளபா, இரு்ந்தபா 
லும் உயிதரபாடு இருப்பாரகளபா என்து 
அ ி்யபாைல், சுைபார 6 ைணி தெரம் கட்நது 
இறு்தியில் அஙகு ஒரு தைடபானை ்பாம்யின 
தைல் அமை்திதய உருவபாக அைர்ந்திரு்ந்த 
அ்ந்த 13 த்மர கணடு ி்டித்து விட்டு, 
அவரகளுக்கு ெம் ி்க்மக ஊட்டிய ி்ன 
நவளிதய வ்நது, “ெபான மடவிஙமக எனைது 
விருப்த்்திறகபாக நசயது நகபாணடிரு்ந்தபாலும் 
இ்தறகு ஏத்தனும் த்தமவ இருக்குைபா 
எனறு எபத்பாதும் ெிமனைத்துக் நகபாணதட 
இருபத்ன, இ்ந்த 2 வபாரஙகளுக்கபாகத்்தபான 
என வபாழ்ெபாள் முழுவதும் ெபான ்தயபாரபாகிக் 
நகபாணடிரு்ந்திருக்கித்ன எனறு இபத்பாது 
புபாிகி் து” எனறு அத்்தமனை அயரச்சியிலும் 
நெகிழ்ச்சிதயபாடு கூ ி்ய ‘ஜபான தவபாைன்தன’ 
க்கு அபத்பாது வயது 47 .

 கடற்மட வீரரகதள த்தடி விட்டு 
இ்தறகு தைல் நசல்ை முடியபாது எனறு 
நசபானனை த்பாது அமனைத்து ்தமடகமளயும் 
்தபாணடி அவரகள் இருக்கும் இடத்ம்த 
மு்தலில் அமட்நது கணடு ் ிடித்்த்தில் இரு்நது 
அவரகள் அத்்தமனை த்மரயும் ்த்்திரைபாக 
கமர தசரத்்தது வமர அவருக்கு உ்நது்தைபாக 
இருக்கி் து அவருமடய passion . அவருடன 
ஒன்பாக நசன  ் அவரது ெண்ர  ‘பாிச்சரட் 
ஸதடனடன’ க்கு அபத்பாது வயது 57. 
மூட்டு வலி, கபால் வலி எனை ்ைரும் முனைஙகும் 
அ்ந்த வய்தில் ்தபான அவர ைீணடும் ைீணடும் 
குமகக்குள் மடவிஙகில் நசனறு ஆ்த்்தபானை 
்கு்திகமளக் கட்நது ்ைமரயும் ைீட்டு 
வ்ந்திருக்கி் பார, ஏநனைன்பால் இவருக்கு இ்ந்த 

அட்டையில்...

தாய்ப்ா்ை்ப ப்ாற்றும் 
மருத்துவர் சாம்்சிவம்
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்தி் மை அவர ைனைம் அமடயபாளப ் டுத்்தியது. 
அது அவமர எ்ந்த வய்திலும் ்திடைபாக வழி 
ெடத்துகி் து. 

 ்தவிர, இ்ந்த கபால்்்ந்தபாட்ட சிறுவரகள் 
அத்்தமனை த்ரபாலும் எப்டி இத்்தமனை ெபாள் 
்தபாக்கு ி்டிக்க முடி்ந்தது என்பால் அவரகள் 
அத்்தமனை த்ரும் ்தஙகள் விருப்த்்தில் 
நசன் ்யணம் அது. அ்தில் இருக்கும் 
சிரைஙகளுக்கு அவரகள் ைனைபாீ்தியபாக 
்தயபாரபாக இரு்ந்தனைர. அதுதவ அவரகள் 
்தபாக்கு ் ிடிக்கும் சக்்திமய அ்திகப்டுத்்தியது. 

 இ்ந்த நரஸகியூ டீைில் இரு்ந்த 
ைறறுநைபாருவர ைருத்துவர. இரு்நதும் குமக 
மடவிஙகில் ்தனைக்கு விருப்ம் இருக்கி் து 
என்்தறகபாக அம்தக் கறறுத் த்தர்ந்தவர. 
இவரகள் யபாரும் ்தஙகள் தவமைமய 
கடமைக்கு நசயயவில்மை. சுயவிருப்த்்தில் 
நசய்தபாரகள். அ்ந்த விருப்ம் சுயெைைில்ைபா்தது. 
அம்த ி்ர் ஞசத்்திறகு நசயயும் த ப்ாது அ்ந்த 

ி்ர் ஞசமும் அ்தறகு சக்்தி நகபாடுக்கி் து, 
சவபால்கள் சபா்தமனையபாகின்னை. 

 உஙகளுமடய விருப்ம் எனனை 
நவனறு, எ்ந்த ஒரு perception னும் 
இல்ைபாைல் உஙகளுக்குள் ்பாருஙகள். 
உஙகள் ைனைக் க்தவுகமள ்ி்ருக்கு 
நகபாடுப்்தறகபாக ்தி்்நது மவயுஙகள். 
நகபாடுத்்தல் என்து ஒருவமர ைட்டும் 
சபார்ந்தது அல்ை. அது ஒரு ந்தபாறறு. ஒருவர 
உ்தவ முன வருவது ்ைமர ந்தபாடரச் 
நசயயும். எல்தைபாமரயுதை அது கவரும். 
்தபானும் ஏ்தபாவது நசயய தவணடும் எனைக் 
மகயும் கபாலும் ்ர்ரக்க ைனைம் துடிக்கும். 
என ்ஙகுக்கு ெபான ஏ்தபாவது நசயய 
முடியுைபா எனை ஏஙக மவக்கும். நசயயபாைல் 
இருப்து குற் உணரச்சிமய ஏற்டுத்தும். 
ெீஙகள் இ்ந்த ்ிர்ஞசத்்திறகபாக ்தி்்நது 
மவக்கும் க்தவில் உஙகளிடைிரு்நது 
உ ்த வ ி க ள்  ந வ ள ி த ய  த ் பா க  ை ட் டு ம் 
நசயயபாது. உஙகளுக்கபானை ஆற்லும், 
உ்தவியும் உஙகளுக்கும் வ்நது தசரும். 
எ்ந்த அளவு உஙகள் ைனைம்த விசபாைைபாக 
ம வ த் ்த ி ரு க் க ி ்ீ ர க த ள பா  அ த ்த  அ ள வு 
உஙகள் ைனைம் ைகிழ்ச்சியபால் ெிம்யும்.

ஆதம ஞானம்
l
ஊருக்கும்  க�ாடுத்து 
உன்னதமாய  வாழுங�ள். 
யாப�ா வள்ர்த்த ம�ம் 
எல்பைா்�யும்  இ்ை்ப்ாற்று�ிறது. 
 
l
்்த்தியம் ்ிடித்தவ்னாய 
ப�ாடி�ளுக்கு  அ்ை�ிறாய. 
வயிற்றின  அைவு 
ஒரு  சாண்  தாப்ன. 
 
l
�ாலி்ப ்ாத்தி�மாய  தான 
�டைவுள்  உ்்ன்ப ்்டைத்தான. 
இ்டையில்  ஏன  உ்னக்கு 
இத்த்்னக்  கு்ப்்�ள்..? 
 
l
சித்தத்தில்  அழுக்�ிருநதால் 
அவ்ப க்யர்  தீண்டும். 
கசத்தால்  �ாடு பசர்க்� 
நாலு  ப்ர்  பவண்டும். 
 
l
உ்ைத்துச்  பசர்த்தபத 
உடைன  வருவதில்்ை. 
க�டுத்தும்  பசர்க்�ிறாபய 
ப�டு க�டடை ம்னிதப்ன. 
 
l
வாழும்  �ாைங�ைில் 
புண்்ியத்்த  வி்தயுங�ள். 
ப்ாகும்  பந�த்தில்  அது 
ஆனம சாநதி  க�ாடுக்கும். 
 
l
இறநதால்  மறக்கும் ்டிபய 
எல்பைாரும்  வாழ�ிறார்�ள். 
ம�்மும்  மறக்�ாத ்டி 
சிைர் வாழநது விடு�ிறார்�ள். 
 
                   - ஜென்ஸி
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அ்ப்ாவின முன எதுவும் அை�ில்்ை
அ்ப்ா மடடுபம ப்�ைகு
அ்ப்ா முன இருக்்�யில் 
எதற்கும் ்யமில்்ை
அ்ப்ா மடடுபம க்ரும் து்ிவு
�ா்ையில் �ண் விைித்தால் - 
�தி�வ்னாவான
மா்ையில் ம்னம் ம�ிை 
மார்�ைியாவான
ப�ா்டை்ய அறிய விடைாத 
க்ருஙக�ா்டை தந்தபய
்ா்டை ப்ாகும் மடடும் அறிய முடியா - 
அவன ஒரு விந்தபய...!

ப�ா்மாய இரு்ப்து ப்ால் நடி்ப்ார் -
ப�ா் ்ப்டடைதற்�ாய இ�விலும் 
உறங�ாமல் துடி்ப்ார்
இவன என ்ிள்்ை எனறு 
ஊருக்ப� கசால்லி ம�ிழவார்
உயி்� �்�த்து உ்ைத்து 
ஊ்மயாய �ிடைநது அழுவார்

தந்தக்கு முனப்ன எல்ைா 
தியா�மும் பதாற்கும் - 
யாரும் அறிவதில்்ை
தந்தயின வாழ்வ ம�்ம் 
கதாடும் வ்� 
யாரும் அழுவதில்்ை
்ிள்்ையின ஓர் கசாடடு  �ண்்ீ்� 
உதி�மாய எண்்ி அழு�ினற 
ஜீவ்னடைா
தன ்ிள்்ை உை�ாை பவண்டும் 
என்தற்�ா�பவ அதி�ா்ை 
உழு�ினற பதவ்னடைா

க்த்தவ்்ன ப்ாை சாமீ 
உண்டைா ப�ாயிலிபை
க்த்தவ்்ன �ண்டைா சாமீ கூடை விழுபம 
அவன ்ாதத்திபை

்த்துமாதம் சுமநத தாயக்கு 
ஈடு இ்் இல்்ை தான
்ை வருசம் வைர்த்தவன முன 
அது கூடை கசாற்்ம் தான

பவ�ா�யிருநது மை�ாக்�ி 
மைர்நதவ்்ன
பவ�ாத கவயிலில் கவறும் 
�ாைால் �டைநதவ்்ன
பநா�ாத வாழ்வ தநது  
பூவா� உதிர்்வ்்ன
பத�ா� அ்ைத்து வநது  
திருவிைக்கு ஏற்றுங�டைா-
உங�ள் தீ�ாத ்ாவம் எல்ைாம்
அவ்னின ஓர் ்ார்்வயில் 
தீருமடைா - அது ஒனபற
உன வாழ்வ உ்ர்த்துமடைா
உன ்ிள்்ைக்கு நீ கூறும் ்ாடைமடைா

 - ஆனந்த சுப பாலா

அப்பா என்பாதை ந்ரும் துணிவு

கனவு
 
நய்னம் நித்தி்�யில் 
     கநஞசம் �்னாவி்டை 
சய்னம் த்னித்திருக்� 
      சல்ைா்ம் ச�ிபயாடு 
 
இ்ம�ள் �்னத்திருக்� 
       இன்ம் சு�ித்திருக்� 
சு்ம�ள் மறநதிருக்� 
        சுவ்னம் முன்னிருக்� 
 
க்ரும்வாவி ்�நதிருக்� 
        ்துமம் அைர்நதிருக்� 
�ருமு�ில் �்ைத்திருக்� 
        ��ிசல் ந்்னநதிருக்� 
 
�்ையாபத �்னாமு�ிபை 
     குறுஞசா�ல் �ாத்திருக்� 
வ்ை�ள் அவிழுமுனப்ன 
      விருநதும் எஞசியிருக்�! 
 
 பவங்� மார்்ன
 (்சயத் யாகூ ்ப)

  1|
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கருப்பஙககி 

‘உன ப்� அயயா
ப�டடைா ்த�ியமா 
கசால்ைணும்’

‘எதுக்கு வநதிருக்�ீங�னு ப�்ப்ார்...
ஜாமீன வாங� அயயானு கும்்ிடைணும்’

்�யிலிருக்கும் 
வைக்குத்தாள்�ள்
்ி�ம்்ா� மாற

த்ைய்சத்தவாறிருக்கும் 
கும்்லின எதி�ில்
�ரு்ப்ங�ிபயாடு 
ஒரு �ரும்்ை்�

சற்றுபந�த்திற்கு
வகு்ப்்றயா�ியிருநதது
நீதிமனறம்

உள்நு்ைநததும் 
அவர்�்ை்ப ்ார்த்துக் 
வ்ங�ி்னார் நீதிய�சர்!

விடிைல் பரிசு

எ்னக்�ா�
சிை கநாடி�ள்
நினறுகசல்லும் 
ப்ருநது

தவறாமல்
புன்ன்�யி்்ன 
முைமிடும் மல்லி்� 
அக்�ா

தி்னமும்
‘்்’ கசால்லி 
்�யாடடும் 
சிறுகுைந்த

வைியில் எ்ப்டியும்
கதன்டடுவிடு�ிற ஒரு
வண்்த்து்பபூச்சிகய்ன

எ்னக்�ா்ன விடிய்ை 
இனனுமினனும்
கவைிச்சமாக்கு�ினற்ன
இயல்புமாறா உள்ைங�ள்!

ரகுநாத வ, மது்ர

   |11

ஒருநாள் 

அவள் உறங�ிடை

குடும்்பம 

விைித்துக் க�ாண்டிருநதது 

எ்த எ்ப்டி 

கசயவகதனறு அறியாமல்.

- ம்கஜகா்னயூராள்
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 அ்ந்த ஊபாிை ந்பானனைம்ைபா்தபான 
சைமவத்ந்தபாழில் நசயயி்வஙகள்ை 
எல்ைபாருக்கும் ்ிடிச்சவஙக. ெபாமளஞசு 
த்ர அ்ந்தந்தபாழில்ை இரு்ந்தபாலும் அவ 
ளுக்குத் ்தனைி ைவுசு்தபான. 

 துணிகமள எணணி அம்த சைமவக் 
கணக்கு தெபாட்டிை எழு்திக்கிட்டு அபபு்ம் 
மூட்மடயபா கட்டி எடுத்துட்டுபத்பாய அதுை 
சைமவக் கு்ித்பாட்டு ரகம் ்ிபாிச்சி ஒவர 
ைணண த்பாட்டு ந்பாிய ்தபாழிை நவள்ளபாவி 
மவச்சி அபபு்ம் அம்தக்கழும்ததைை 
ஏத்்தி நகபாணடுத்பாய கம்ைபாயிை த்பாட்டுத் 
ந்தபாமவச்சி கபாயபத்பாட்டு அபபு்ம் 
அம்த ்திரும்் கழும்தயிை ஏத்்தியபா்நது 
இஸத்்திபாி த்பாட்டு ்திரும்் வீடு வபாபாியபா 
்ிபாிச்சி அடுக்கிக்நகபாணடபா்நது ெல்ை 
வபாசமனைதயபாட வீடு வீடபாக்குடுத்துட்டு 
அதுக்கு கபாதசபா இல்ை வருசத்துக்கு 

நெல்தைபா இல்ை அனனைனனைக்கி அவஙக 
குடுக்கு் கஞசி கூதழபா அம்த வபாஙகிட்டு 
ந்பாழப் ஓட்டிக்கிட்டு இரு்ந்தவ்தபான 
அவ.

 ைீனைபாச்சியம்ைபாவுக்கும் அவளுக்கும் 
அபபுடி ஒரு ெட்பு. அப் அப் ந்பானனைம்ைபா 
நசபால்்ைபா்திபாி அம்ைபா குடுக்கு் கஞசிக் 
கும் ்மழய நகபாழம்புக்கும் ்த்து ்தமை 
நைபாம்க்கி துணி ந்தபாமவக்கைபாம். 
இது த்பாக ெல்ைது நகட்டதுக்குத் 
்தணியபா எடுத்துக்குடுக்கு் ந்பாடமவய 
ஆமசயபா வபாஙகிக்கட்டிக்குவபா. அப் 
அப் நசைவுக்குக்கபாசு வபாஙகிட்டு அம்த 
சைமவக்கணக்குை கழிச்சிக்க நசபால்லுவபா
ைீனைபாச்சியம்ைபா ்டிச்சத்தபா அஞசபாபபு. அ்த 
மவச்சிக் கிட்டு சைமவ தெபாட்டிை ் வபாமட 
5 சீமை 10 சபாட்மட 8 நவட்டி 6 னனு 
்தபபும் ்தவறுைபா அம்ைபா எழு்தியிரு்ந்தபாலும் 
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வாழ்க்கப் ப�ாராட்டம் 

 
வாழக்்� ஒரு ப்ா�ாடடைம் 
்ிற்பபு முதல் இற்பபு வ்� 
நி�ழ�ிறது... 
�ருவ்ற முதல் �ல்ை்ற வ்� 
 நடைக்�ிறது... 
 
சிை பந�த்தில் கவற்றியும்  
்ை பந�த்தில் 
பதால்வியும்  ச�ஜம்தான. 
பதால்வியில் ்டி்ப்ி்்னயும் 
கவற்றியில் உத்பவ�த்்தயும் 
க்ற்றுக்க�ாள்ை �ற்றுக்க�ாள். 
 
ஆயி�ம் பதால்வி�ள் 
உன்்ன ஒருநாள் 
சாத்்னயாை�ாக்கும். 
 
சின்னச்சின்ன கவற்றியில் 
த்ைக்�்னம் க�ாள்ைாமல் 
சின்னச்சின்ன பதால்வியில் 
துவண்டுவிடைாமல் வாழக்்� 
ப்ா�ாடடைத்்த எதிர்க�ாள். 
 
உன ப்ா�ாடடைத்தில் 
உயி�ின ்யத்பதாடுஓடும் 
மா்்ன்பப்ால் ப்ா�ாடு. 
உன இைடசியத்தில் இைக்்� 
்சிபயாடு ்ாயும் 
புலியாய குறி்வ. 
 
த்னியா� ப்ா�ாடு�ிபறன. 
கவற்றி்ய �ிடடுமா? 
எ்ன நி்்னக்�ாபத - 
நீ த்னியா� ப்ா�ாடுவபத 
கவற்றியின முதல் ்டிதான.. 
 

வா்ையூர் கவிநகிலா
நுஸ்ா அஸீம்

வபாசிக்கும் த்பாது சபா ியபா வபாசிக்கும். 
ைீனைபாச்சியம்ைபாஎதுவுதை ்டிக்கபாக கணக்கு 
மவச்சி சைமவக்கு்ி மூைைபா அமடயபாளம் 
மவச்சி (அது தசபாழர கபாைக் கல் நவட்டு 
த்பாை இருக்கும்) துணிைபா்பாைக் நகபாண 
ட பா ்ந து  கு டு க் கு ் து  ந ் பா ன னை ம் ை பா 
சபாைரத்்தியம்.

 கபாைைபாத்்தத்்திை ்ைத்ர வபாசிங 
ைிசினுக்கு ்தபாவிட்டு த்தயக்கி்துைபாத்்திரம் 
ந்பானனைம்ைபாகிட்ட வர கழும்தக்கும் 
நவள்ளபாவிப ்பாமனைக்கும் சைமவக் 
கு்ிக்கும் தவமை இல்ைபாைப த்பாச்சு. 
அதுைட்டுைபா அவளுக்கு எல்ைபார கூட 
இ ரு ்ந ்த  அ ்ந ்த  கு டு ம் ்  ந ெ ரு க் க ம் 
நகபாம்ஞசு த்பாச்சு... எல்ைபாம் கபாசுக்கபா 
கனனு ஆயிபத்பாச்சு.

 அதுனைபாை அ்ந்தத்ந்தபாழில் நசயயி் 
வஙக ந்ரும்்பாைபாதனைபார ந்தபாமவக் 
கி்ம்த விட்டுபபுட்டு டவுனுை த்பாய 
த்தயக்கி் தவமை நசஞசித்்தர கமட 
த்பாட்டுட்டபாஙக. அதுனைபாை சனைஙகளும் 
வபாசிஙைிசினை ந்தபாமவச்சிட்டு த்தயக்கி 
்துக்கு ைபாத்்திரம் நகபாணடபா்நது குடுத்து 
த ்த ய ச் சு  வ பா ங க ி க் க ி ட் டு  அ து க் கு க் 
கபாசுகுடுத்்திட்டுபத்பானைபாஙக.

 ஆனைபா ைீனைபாச்சியம்ைபாைபாத்்திரம் அ்ந்த  
வபாசிஙைிசின வபாஙக ஒத்துக்கை. அம்ை 
ந்பானனைம்ைபாவும் ெபானுைிருக்கு்வமர அவ 
்தபான துணி எடுப்பா ந்தபாமவப்பானனு 
்தீரைபானைைபா நசபால்லிட்டபாக. அத்தத்பாை 
ந்பானனைம்ைபாவும் அம்ைபா கிட்ட ைபாத்்திரம் 
அம்தத்ந்தபாடர்நதுச்சு. ைத்்தவஙக நசைர 
அதுைபா்திபா ி  எஙக வீட்டுையும் துணி 
எடுத்துட்டு த்பாம்ைபானனு நசபானனைப் 
அம்த முடியபாதுனனு ்தீரைபானைைபா நசபால்லி 
டுச்சு ந்பானனைம்ைபா.

 ந ் பா ன னை ம் ை பா  ் ி ள் ம ள க ளு ம் 
அவகிட்ட ஏன அஙக ைட்டும் எடுக்கி் 
ெைக்கு இனைிதை அ்ந்த ந்தபாழில் தவணபாம். 
எஙகளுக்கு கஸட்டைபா இருக்குக்குனனு 
நசபானனைப் ந்பானனைம்ைபா நசபால்லிடுச்சு 
ை க் க பா  ெ பா ை  ் ச ி யு ம்  ் ட் டி னை ி யு ை பா 
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நகட்ந்தப் வயித்துக்கு கஞசி ஊத்துனைது 
அ்ந்தத் ்தபாயி்தபான. அ்ந்த விசுவபாசம் 
உஙகளுக்கு இல்ைபாட்டினைபாலும் எனைக்கு 
இருக்குது . ெபான உசித்பாட இருக்கு்வமர 
ெ பா ன  அ ்ந ்த த்  ்த பா ய ி க் கு  ந ச ய ய ி த வ ன 
எனைக்கபபு்ம் ஒஙகவிருப்ம்னு நசபால் 
லிட்டு அம்த ந்தபாடர்நதுச்சு.

 ்திடீருனனு ஒருவபாரைபா ந்பானனைம் 
ைபாவக் கபாணபாம். அம்ைபா ஆளுககிட்ட 
விசபாபாிச்சிச்சி அவளுக்கு கீழவிழு்ந்ததுை 
க பா ல் ை  அ டி ் ட் டு க்  க ட் டு ப த ் பா ட் டு 
்டுத்துருக்கபாம்னு தகள்விப ்ட்டு தெரதய 
விசபாபாிக்கபத்பாயிடுச்சு. ைீனைபாச்சியம்ைபா 
்ழம் எல்ைபாம் வபாஙகிக்கிட்டுத்பாய ்பாத்து 
ஆறு்தல் நசபால்லிட்டு நகபாஞசக்கபாசும் 
ந ச ை வு க் கு க் கு டு த் து ட் டு  வ ்ந து ச் சு . 
ந்பானனைம்ைபா தவபாட ்ிள்மளக கூட 
இல்ை. அதுனைபாை அப் அப் ்க்கத்துை 
இரு்ந்த ஒரு ்ிள்மளக்கிட்ட கஞசி குடுத்து 
விட்டுச்சு அம்ைபா

 நகபாஞசெபாள்ை சபாியபாகி ந்பான 
னைம்ைபா நெபாணடி நெபாணடி ெட்நதுக் 
கிட்டு ைீனைபாச்சியம்ைபா வீட்டுக்கு வ்நதுச்சு. 
்தபாயி எபபுடி இ்ந்தக்கடமனை அமடக்கப 
த்பா்ம்னு கணணீர விட்டுச்சு. அப் 
ைீனைபாச்சியம்ைபா நசபால்லிச்சி ைனுசனுக்கு 
ைனுசன ஒ்தவு்துக்கு கடன் த்நரல்ைபாம் 
நகமடயபாது அது ஒரு ைனைசு அம்புட்டுத் 
த்தனனு நசபால்லிசிபாிச்சது. 

 அபபு்ம் நகபாஞசம் நகபாஞசைபா 
்மழய நெைமைக்குத்்திரும்்ி ைறு்டி 
துணி எடுத்துட்டுபத்பாக ஆரம்்ிச்சபா 
ந்பானனைம்ைபா.

 அப்நயல்ைபாம் வழக்கம் த்பாை 
ைீனைபாச்சி அம்ைபாகிட்டக்க அது குடுக்கு் 
துணிைணிகமள வபாஙகிட்டுபத்பாய 
ந்தபாமவச்சி   த்தயச்சு  நகபாணடபா்நது 
குடுத்துட்டு அது எனனை குடுத்்தபாலும் 
வபாஙகிக்கிட்டு ச்நத்தபாசைபாப த்பாயகிட்டு 
இரு்நதுச்சு.

 அது அவமளப்மடச்ச சபாைிக்கும் 

புடிக்கமை த்பாை. ் பாவம் ைீனைபாச்சியம்ைபாக்கு 
ஒடம்பு முடியபாைப த்பாயிடுச்சு. ்டுத்்த 
்டுக்மக ஆயிருச்ச ி .  ்த ினைம் மூத்்த ிரம் 
த்பா்து எல்ைபாம் ்டுக்மக யிைனனு 
ஆயிபத்பாச்சு. ைீனைபாச்சி யம்ைபாதவபாட ைகன 
அம்தப்பாக்க ஒரு அம்ைபாவ சம்்ளத்துக்கு 
மவச்சபான. ஆனைபா மூத்்திரத்துை ெமனைஞச 
துணிய எனனைபா ்ணணு்துனனு ந்தபாியை.

 அ ப ் ப  ந ் பா ன னை ம் ை பா  வ ்ந து 
்பாத்துபபுட்டு நசபானனைபா அயயபா ெபான 
எடுத்துட்டுபத்பாய அைசிக் நகபாணடபாரு 
த்னனு நசபால்லி ்தினைம் எடுத்துட்டுப த்பாய 
அைசி ந்தபாவச்சி  த்தயச்சி  நகபாணடபா்நது குடுத்்தபா.  
அம்தப ்பாத்துட்டு ைீனைபாச்சியம்ைபாக்குக் 
கண கைஙகிடுச்சு. ந்த்்த புள்மளக ந்தபாட 
அருவருக்கு்  மூத்்திரத்துணிகமள ெீ 
அைசு்ீதய இதுக்கு எனனை மகைபாறு நசயயப 
த்பாத்னனு அழுதுச்சு. அப  ் ந்பானனைம்ைபா 
நசபால்லிச்சி எஙக ஆத்்தபா இபபுடி இரு்ந்தபா ெபான 
்பாக்க ைபாட்டனைபா நு நசபால்லிடுச்சு

 ெபாளுக்கு ெபாள் ைீனைபாச்சியம்ைபா 
ஒடம்பு தைபாசைபாயிடுச்சு. ஒனனு நரணடு 
எல்ைபாதை ந்ட்டுைனனு ஆயிபத்பாக 
ந்பானனைம்ைபாவுக்கு தவமை நசபாமை 
கூடிபத்பாச்சு. அப் ைீனைபாச்சியம்ைபாதவபாட 
ை க ன  ந ச பா ன னை பா ன  எ ங க ளு க் த க 
கஸட்டைபா இருக்கு. அதுனைபாை கமடயிை 
இதுக்குனனு த்டு விக்கிது அம்த வபாஙகி 
ைபாட்டிவிட்டுருத்பாம். இனைிதை ெீ அம்த 
ந்தபாமவக்க தவணடிய அவசியைில்ைனனு 
நசபானனைபான.

 அதுக்கு ந்பானனைம்ைபா நசபானனைபா 
அ ம் ை பா  த வ பா ட  து ண ி ை ண ி  கு டு ங க 
ந்தனைமும் த்பாடு் அ்ந்த நகவுனைக்குடுஙக 
ந்தபாமவச்சி நகபாணடபாருத்னனு நசபால்லி 
வபாஙகிட்டுப த்பாய ந்தபாமவச்சிக் 
நகபாணடபா்நது குடுத்்தபா.

 ஒருெபா ந்பானனைம்ைபா மவ ைீனைபாச்சி 
யம்ைபா கூபபுட்டுச்சு எ்ந்த நசனைத்துை 
புணணியம் நசஞசதனைபா எனனை ைக 
ை பா ்த ி பா ி  ந ெ னை ச் ச ி  எ ல் ை பா ம்  ் ண ணு ் 
எனைக்குபபுடிச்ச தசமை ஒனனு இருக்கு 
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அம்த ெீ ந்தபாமவச்சி நகபாணடபா்நது ைகன 
கிட்ட குடுத்துறு. சீக்கிரதை ெபான ஆருக்கும் 
ந்தபா்ந்தர வில்ைபாைப த்பாகபத்பாத்ன. 
எனைக்கு எல்ைபாரும் நசத்்த ி்னனைபாடி தசமை 
நகபாணடபா்நது த்பாடுவபாக. ஆனைபா கமடசிை 
எனனை எபாிக்கும்த்பாது ெீ சைமவ ்ணணிக் 
குடுத்்த எனைக்குபபுடிச்சைபானை அ்ந்த தசமையத் 
்தபான எனைக்குபத்பாட்டுவிடனும்னு கணணீ 
தரபாட நசபால்லிச்சி . அம்த ைகன கிட்டயும் 
நசபால்லிருச்சு.

 அத்தைபா்திபாி அ்ந்த ைஞசள் தசமைய 
வபாஙகிட்டுபத்பாய ெல்ைபா ந்தபாவச்சி 
இஸ்திபாி எல்ைபாம் த்பாட்டுக்நகபாணடபா்நது 
குடுத்்தபா ந்பானனைம்ைபா. அவ நகபாணடபா்நது 
குடுத்்த ைறுெபாள் ைீனைபாச்சியம்ைபா கணண 
மூடிருச்சு. 

 நசபானனைது  ைபா்திபாி எல்ைபாரும் தசமை 
வபாஙகியபா்நது த்பாட்டபாக. கமடசியபா 
எல்ைபாச்தசமையும் எடுத்துட்டு அ்ந்த 
ைஞசச்தசமைய கமடசியபா த்பாத்துனைபாஙக 
அம்ைபாவுக்கு. அம்தப ்பாத்துட்டு ஒரு 
ஓரத்துை ெினனு ந்பானனைம்ைபா குலுஙகி 
குலுஙகி அழுதுக்கிட்டு இரு்ந்தபா. அவ 
குடுத்்த ைஞசச்தசமைய த்பாத்்திய ்டி 
ைீனைபாச்சியம்ைபா ்தனதனைபாட கமடசிப 
்யணத்துை த்பா்்தப்பாத்து அடிவயிறு 
் த் ்த ி க் க  ்த பா ங க மு டி ய பா ை  அ ழு து ச் சு 
ந்பானனைம்ைபா. அப் அம்ைபாதவபாட ைகன 
அவமளக்கூபபுட்டு ஒரு ்ட்டுதசமைய 
குடுத்்தபான அம்ைபா குடுக்கச்நசபானனை்தபா. 
அம்த வபாஙகும்த்பாது அம்ைபாமவதய 
தூக்கிட்டு இருக்கு்ைபா்திபாி த்தபாணிச்சி. 
அ ம ்த  அ ம் ை பா  ந ெ னை வ பா  ் பா து க பா த் து 
மவச்சிக்கனும்னு  நெமனைச்சிக்கிட்டபா 
ந்பானனைம்ைபா.
 அ ப ்  அ ம் ை பா வ த்  தூ க் க ி ட் டு ப 
த்பாகும் த்பாது அ்ந்த ைஞசச்தசமையிை 
மு்ந்தபாமனையிை சைமவக்கு்ி ந்தபாிஞசது.... 
அ து  X  ை பா ர க் கு ம்  க ண .   ் ட மு ம்  
த்பாட்டுரு்நதுச்சு... அது இவத்பாட்ட 
சைமவக்கு்ி.

 அ்ந்த X ைபாரக ரயில்ை கமடசிப 
ந்ட்டிை த்பாட்டுருக்குதை இது்தபான 

கமடசினனு அம்த ெபாவகப்டுத்துச்சு... 
அ்ந்தப்டத்துை இரு்ந்த கணணுை இரு்நது 
எப்தயபா ்ட்ட ஒரு துளி கணணீர 
நசபாட்டுச்சு அம்தப்பாத்துட்டு ந்பானனைம்ைபா 
வபாயபந்பாத்்தி அழு்தபா கணணீதரபாட... 
அப் ்தபாதனை த்சிக்கிட்டபா... எல்ைபாம் 
முடிஞசி த்பாச்சி இனைிதை எனைக்குனனு 
ஒருத்்தருைில்ைனனு. ்சிச்சி நகட்ந்தபாலும் 
ஆரும் கஞச ி  ஊத்்தபத்பா்்த ில்ை,னு 
ந்பாைம்்ிக்கிட்தட நவ்ிச்சிப்பாத்்தபா... 
தூரத்துை அம்ைபா த்பாயகிட்டு இரு்ந்தபா... 
்திரும்்பா்த எடத்துக்கு...



்ஙக�டுத்த வி�ிவு்��ைில் 
�வர்நத வி�ிவு்� 
�ை�ை்ப்ா்ன 
�்தயாடைல்�்ை க�ாண்டைபத !

்ாடைபவ்ையா� நிமிடைங�ள் 
‘ஜஸட’ ஐம்்து தான
அவவைவும் அற்புதபம..

குருவா� அவர்..
ப்ாத்்ன�ள் ்ை்தயும்
சிநத்்ன�ள் சிை்தயும் 
க�ாள்்��ள் க�ாஞசமுமா� 
�ைநது �ற்்ிக்்�யில்..

த்ப்ித்தவறி மைர்�ிற துயிலும் 
மர்மமா�பவ ம்ற�ிறது !

இ்ப்டிபய அ�ஙப�று�ிற 
விருநதா்ன வி�ிவு்��ள் 
எ்பப்ாதும் 
வ�பவற்�த்தக்�து தான..

 - அஃபீ்க காரிைப்பர்
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1. நெடுமுடி வேந்தன் (வெமிராஜ் வ�ாபால்)
நென்்னை

கல்வி கற்றோன் உயர்கின்றோன்
 கல்்ோ தவ்ே நெளிகின்றோன்
நெல்வம் இது்வ நெழிக்கின்றோன்
 ்ெர்க்கும் ந�ோருளோல் நவல்கின்றோன்
மல்்ன் அவ்ே வகுக்கின்றோன்
 மஙகோப் புகழும் ந�றுகின்றோன்
இல்்ோ தோர்க்கும் தருவதேோல்
 ஈககப் �ண்பில் ஒளிர்கின்றோன்!

2. நகஙகக �ோ்தோ

கல்வி கண்்ோய்த் திகழுநமேக்
 கருதி ெோமும் வோழ்வினி்்
நெோல்லித் திரிந்த வோழ்ந்தோ்ம
 நெோன்ே நெோல்்்ோ பிகைத்தது்வ!
கல்வி எஙகும் விற�கேயில்
 கண்்டோம் இன்று புவிதனி்்!
ெல்் விதிகள் ஆக்கிடு்வோம்
 ெோளும் உ்கில் கோத்திட்வ!

3. ெரசுேதி பாசு�ரன்

கல்வி  வோழ்வின் ஆயுதமோம் 
 கறக அறிவும் ந�ருகிடுமோம் 
ெல்் ஆெோன் அகமநதோ்்ோ
 ென்றோய் ெோமும் கறறிட்ோம் 
நவல்லும் உ்கக எநெோளும் 
 ்வள்வித் தீயும் கல்வியன்்றோ 
நமல்் நமல்் எல்்்ோரும் 
 ்மன்கம யகடயக் கறறிடு்வோம் 

4. ெக்தி ம�ராஜ்

கல்வி கறற மோ்வ்ே
 கருத்தில் நிக்த்்த உயர்நதிடுக
நெல்வம் ந�ருக்க எண்்ோ்த
 நெயலும் நெோல்லும் ஒன்றோக்கு!
கல்்ோ மேமும் மதியிைநதோல்
 களவும் கறக வழியோகும் 
ந�ோல்்ோ விகேகள் பின்நதோடர்நதோல்
 புரிதல் இன்றிப் ்�ோய்விடு்ம

5. ்த�டூர் ்தமிழ்முரு�ன்.

அல்லும் �கலும் அயேோமல்
 அைகோய் நீயும் �டித்தோ்்
நெோல்லும் நெயலும் சிறநதிடு்ம
 ்ெோகம் நீஙகிச் நென்றிடு்ம
நெல்லும் வழியில் தகடகளு்ம
 நெல்்ோக் கோெோய் மோறிடு்ம
நவல்லும் வழிகய அறிநதிடுவோய்
 விகேநது கல்வி கறறிடுவோய்.

6.. �வி்தா சீனிோென்

கறகும் ஆகெ வநதோ்் 
 கல்வி ெமக்கு வெமோகும்
கற்றோர் நெோல்க்க் ்கடடோ்்
 கோ்ம் ெம்கமத் ்த்ேறறும்
ந�ற்றோர் நெோல்லும் அவவோ்ற
 ்�ரும் புகழும் ந�றவுதவும் 
குறற மின்றிக் கற�வர்க்்க 
 குவ் யத்தோர் குகடபிடிப்�ர்!

 - 100
நடுவர் :  தமிழ்ச்செம்மல் இராம பவல்முருகன்
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7. விசு இமானுவேல்

உள்ளத் துகறயும் ஆறறலிகே
 உவகக யோக்கி உருப்ந�ருக்கும்
நவள்ளத் தகேய �ோய்ச்ெ்தோய்
 நவளி்ய ்தடும் ந�ோறுப்�ளிக்கும்
கள்ளம் க�டு நீக்குதறகுக்
 கல்வி நயோன்்ற பிடிமோேம்
அள்ளிச் சிறப்க�க் களிப்�தற்க
 அைகோய் வைஙகும் மகிழ்்வோ்ம

8. பு�வமநதி

நகோடுக்கக் நகோடுக்கக் குகறயோது
 நகோள்கள அடிக்க முடியோது
எடுக்கும் பிறவி ஏழினிலும்
 இதமோய்க் கோக்கத் தவறோது
ெடுக்க மின்றி கறறவ்ேோ
 ென்றோய் உ்கக ஆண்டிடுவோர்
கடுகம யோே �ோகறநி்ம்
 கல்்ோ தவ்ேோ வி்ஙகிேமோம்.

9. வெந்தன்குடிச் நெந்தமிழாழன் 
புதுக்வ�ாட்டை.

கல்வி உன்றன் வோழ்க்ககயி்்
 கெகடப் ்�ோக்கும் மோமருநதோம்
கல்வி அறிவோல் உயர்நிக்கள்
 கோ்ம் கடநதும் நிக்த்திருக்கும்
கல்்ோர் முன்்ே உன்வோர்த்கத
 கயகம நீக்கும் ஓருளியோம்
வல்்ோர் கண்டும் �ணியோ்த
 வோய்கம நெறிகய மறவோ்த! 

10. குவ�ாரி ெக்தி

நவள்ளம் நகோண்டு நெல்்ோது
 வீ்் மடிநது சிகதயோது!
உள்ளம் நின்்ற ஒளிர்நதிடு்ம
 உவகக தநது ந�ருகிடு்ம!
நவள்ளி மீேோய் விளஙகிநிதம்
 விடியல் கோ்ச் நெய்திடு்ம!
அள்ளித் தருமோம் நெல்வத்கத
 அமுத சுேபி கல்வியு்ம!

11. வே�ா. ்தமிழுறேன்

கறற கல்வி உன்னுட்ே
 ககடசி வகேக்கும் வநதிடுமோம்
ந�றற அறிகவத் திேம்கோத்துப்
 ்�ணி உன்கே வளர்த்திடுமோம்
உறற துக்யோய் உடனிருந்த
 உயர்கவக் கூடடும் அருமருநதோம்
கறறுக் நகோள்ளும் கல்விநயோன்்ற
 க்ஙக மில்்ோப் புகழ்தருமோம்

12 மா பாலசுந்தரம்

சிநகத நிகறக்கும் ்தேோகிச்
 சிற�ம் நெதுக்கும் உளியோகி
விநகத புரியும் கல்வியு்ம
 விதிகய மோறறும் இகறயோகும்!
ெநகதப் ந�ோருளோய் வோழ்வினி்்
 ெறுக்கும் நிக்யும் தோேோது
மநகத ்�ோறறும் அேெோகி 
 மகிை உயர்த்தும் எநெோளும்

13. �விஞர் நெ�ோன் மது்ர.

வளரும் கல்வி ஒன்றோேோல்,
 வோழ்க்ககப் �ய்ம் ென்றோகும் !
தளரும் எண்்ம் நென்்றோடும்,
 தன்ேம் பிக்கக உண்டோகும் !
கிளறும் நெஞ்சில் வந்தோடும்,
 ்கள்விக் கக்கள் �நதோடும் !
உளறும் உள்ளம் உருப்�டு்ம,
 உயர்வோய்க் கல்நீ விருப்புட்ே !

14. ஆ. முருவ�சுேரி

ஏநட ழுநது கோத்திட்வ
 ஏறறம் இங்க ்ெர்கிற்த
�ோடு �டடு �டித்திட்வ
 �ோழும் மேமும் மோறிடு்ம
வீடும் உயர்வு கண்டிட்வ
 விடியல் ்தடும் விழிகளு்ம
ெோடும் உயர்வு  ந�றறிட்வ
 ெோளும் கல்வி கற்�ோ்ம
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15. வீரா பாலச்ெநதிரன்

கறறல் என்னும் அறச்நெயக்க்
 கோ்ம் முழுதும் உறறிடு்வோம்.
ெறறும் தயக்கம் ்வண்டோ்ம
 ெோகும்  வகேக்கும் கறறிடு்வோம்
�றறிக் கல்வி �்�யின்றோல்
 �ண்பும் அறமும் ந�றறிடு்வோம்
நெறறிப் ந�ோடடோய் அதுவன்்றோ
 நிகேவில் ென்றோய் ஒறறிடு்வோம்
                     - 

16. ஜாய் ெத்தியா

ஒழுக்கம் ந�றுதல் கல்விக்்க
 உரியநதன்றோர் ந�ரி்யோர்கள் ,
இழுக்கோய் இன்்றோ �்ம்�ண்்ல்
 ஏறற கல்வி என்கின்றோர்,
ஒழுக்கம் உ்கில் மதிப்�ளிக்கும்;
 உயர்நத �்்மோ மகிழ்வளிக்கும்;
அழுத்த மோக இேண்கடயு்ம
 அகடதல் கல்வி என்்�ன்ெோன்.
                 

17. ே. இராம்தாசு ந்தன்பசியார்

உள்ளத் தூய்கம உேக்களிக்கும்
  உயர்நத இடத்தில் ்ெர்த்துவக்கும்
கள்ள மில்்ோ வோழ்வளிக்கும்
 கல்வி ஒன்்ற ந�ருஞ்நெல்வம்
நவள்ளம் எதிலும் உருளோ்த
 வீ்ர் களவில் சிக்கோ்த
எள்ளி ெககக்கும் �ககவிேடடி 
 எஙகும் உன்கே உயர்த்திடு்ம

18. பாலு தியா�ராென்

கல்வி என்னும் அணிக்்ே
 கோக்கும் ெம்கமப் �கடக்க்ேோய்
இல்்ோர் வோழ்வும் எழிலுற்வ
 இனிதோய்க் கறறோல் வழிதரு்ம
ெல்்ோர் உ்கில் எவநேன்றோல்
 ெயமோய்க் கறற ந�ரியவ்ே
எல்்ோச் சிறப்பும் ந�றறிட்வ
 என்றும் கறறல் துக்வரு்ம

19. நெணப� நஜ�தீென்...

நீரில் நெருப்பில் அழியோ்த
 நின்்ற நிக்க்கும் ஒளியோக,
�ோரில் உயர்நத �டிப்�து்வ
 �ோ்ேோர் இதயத் துடிப்பிது்வ,
்வரில் உேமோய் வளநதரு்ம
 நவறறிக் நகல்்ோம் தளமிது்வ,
்ெரில் உ்ர்வோய் உயர்விகே்ய
 நீயும் �டிப்�ோய் �யன்ந�ற்வ...!

20. சு.சிேசுபரமணியன்.புதுச்வெரி.

நதோடடுத் நதோடரும் முடிவிலி்ய! 
 நதோடஙகும் வோழ்வின் முகவுகே்ய!
எடடுத் திக்கும்  வளர்பிகற்ய! 
 ஏடடோல் து்க்கும் ென்மகற்ய!
விட்ட வி்கும் மோவிதி்ய!
 விகேயோல் முநதும் மோமதி்ய! 
ெடடோல் உ்கக மோறறிடு்ம!
 ெ்ஙகள் ெோடடில் உ்விடு்ம!

21. நபா.முத்துராக்கு

கல்வி கறக அறி்வோஙகும்
 கற்றோர் அகவயில் சிறப்்�ோஙகும்
ெல்் கு்ஙகள் மிகச்்ெரும்
 ெோடும் ்�ோறறிப் �ோேோடடும்
நவல்் முடியோப் ந�ருஞ்நெல்வம்
 விடியல் தருெற கதி்ேோ்ே
இல்்ம் அறிவோல் நிகறகோணும்
 என்றும் கறறல் சிறப்�ோ்ம.
.

22. பிவரமா ரமணி

கல்வி என்றும் துக் நிறகும்
 கோ்ம் அழியோ நிக் ஏறகும்
அல்லும் �கலும் அகத ்ெோக்கி
 அறிவு தன்கேச் நெறிவூடடி
ெல்்்ோர் வோழ்வில்  ெ்ம்தநது
 ெோளும் உயே  வழிகோடடிச்
நெோல்லில் வல்்்ோர் ஆக்கிடு்ம
 நெல்வம் நிகறநது புகழ்ந�று்ம
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23. அருணாெலம் 

ந�ோன்னும் ந�ோருளும் ந�ோய்த்தோலும்
 ்�ோறறும் கல்வி ந�ோய்க்கோ்த!
மின்னும் சுறறம் நதோக்நதோலும்  
 ்ம்்ோர் வோக்கு வோழ்த்திடு்ம!
மண்ணில் மோண்பு ம்ர்வநத்ோம்
 மோறறும் கல்வி ஒன்றோ்்!
எண்ணும் எழுத்தும் எநெோளும்
 ஏறறம் தந்த உயர்த்திடு்ம!

24. மஞ்சு�ா ரவமஷ் �ாஞ்சிபுரம்.

கறறல் வோழ்வில் ென்கமதரும் 
 கவக் தகேயும் மோறறிவிடும்
சுறறம் தோேோ இன்�மகதச்
 சுகவக்கத் தரு்ம ெறகல்வி
உறற துக்யோய் வநதுநிதம்
 உதவி நிறகும் ஊன்று்கோ்ோய்
நவறறிக் கனிகயப் ந�றுவதற்க
 ்வடகக யுட்ே கறறிடு்வோம்.
     

25. முகி்ல பாஸ்ரீ �ன்னியாகுமரி

கல்வி கறறோல் யோவரு்ம 
 கவக் இன்றி வோழ்நதிட்ோம் 
ெல்்்ோர் உறகவ ெோடிநிதம் 
 ெ்மோய் வோழ்கவப் ்�ணிட்ோம்
இல்க் என்னும் நெோல்மறந்த
 இேக்க முட்ே நெயல்�ட்ோம்
கல்்ோ இருளில் வீைோமல் 
 கருத்தோய் வோழ்நது மகிழ்வீ்ே!

26. திருமதி நெ.ந்தய்வேநதிரமூர்த்தி.

அல்்ல் ்�ோக்கும் அறிவியலில்
 ஆறறல் நகோண்டோல் அைநகன்்�ன் 
வல்் ஆெோன் வேமளித்தோல்
 வோழ்வில் உச்ெம் வருநமன்்�ன் 
ெல்் கல்வி ெ்மளிக்கும்
 ெோடகள் நெல்்ச் சுகமளிக்கும் 
இல்்ந ்தோறும் இயல்�ோகி
 இன்�ஞ் சூழும் இருளகன்்ற!

27. முத்்தமிழ்ச்நெல்வி, ெத்்தம்

கறற கல்வி  உன்றகே்ய
 கோ்ம் முழுதும் கோப்�ோறறும்
ந�றறத் தோ்ய விடடோலும் 
 ந�ருகம ்ெர்க்கும் வோழ்க்ககயி்்
உறறோர் உறவின் அருகமயிகே
 உகைப்பின் மூ்ம்  உயர்த்திடு்ம 
வறறோச் நெல்வம் என்நறன்றும் 
 வோழ்வில் கல்விச் நெல்வம்த

28. ப. முரு�ன் வயாகீஸ்ேரர்

கல்வி ஒன்்றப்  ந�ருஞ்நெல்வம்
 கோ்ம்  முழுதும்  ககநகோடுக்கும்
அல்லும் �கலும்  துக்யோகும்
 அக்யோ விளக்கோய்  ஒளிவீசும்
நெோல்லும் ந�ோருளும் தநதுதவும்
 ்ெோர்கவ  நீக்கும் மருநதோகும்
இல்க் என்ற நிக்மோறறும்
 இன்� நமன்றும்  நிக்த்திடு்ம.

29. அ.கிறிஸ்ரி நறவேல்

மண்ணில் ம்ர்நத யோவிலு்ம 
 மகறயுங கு்மும் ்ெர்நதிருக்கும்
விண்ணில் கோணும் கோடசியு்ம 
 விடியல் ்தோன்ற மகறநதுவிடும்
�ண்ணில் ்ெரும் �ோடல்களும்
 �ைகம என்்ற மகறநதிட்ோம்
எண்்ந தன்னில் எழுதிக்நகோள்
 என்றும் வோழும் கல்விநயோன்்ற!

30. தி. இராஜபிரபா வ்தனி

எண்ணும் எழுத்தும் கண்்ோகும்
 என்றும் ெமக்குத் துக்யோகும்
மண்ணில் வோை வழிகூறும்
 மோறறம் �்வும் உருவோக்கும்
உண்ணும் உ்வும் உடல்்ெரும்
 உறற துக்யோய் உயிர்கோக்கும்
வண்் மயமோய் வோழ்்வோ்ம
 வோழும் ெோடகள் முழுகமயு்ம
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31. பா.ெ.�ணணன்

உ்கில் உயர்நது ெோ்மோஙக
 உறற கல்வி உதவிடு்ம
க்கம் அறிநது நெயல்�டவும்
 கண்ணின் மணியோய் இருநதிடு்ம
�்மோய்ப் �டிகள் நகோண்டது்வ
 �ண்பில் ெம்கம உயர்த்திடு்ம
வி்கல் ஏ்ேோ ்வண்டோ்ம
 விரும்பி ெோமும் �டிப்்�ோ்ம

32. ோென் ொவி

கறற கல்வி வோழ்விக்கும்  
 கோணும் இன்�ம்  கோ்நமல்்ோம்
உறற ந�ருகம உ்களோவ
 உ்ர்வு இங்க உேக்கோக
ந�றற ்�ரும் ந�ரிதுவக்க
 ்�ணிக் கோத்துச் சிறநதிட்வ 
நவறறிக் கனியோய் வோழ்வதனில்
 ்வண்டிப் �ணிய வோழ்த்துவ்ம

33. �விஞர் சு.பசுங்கிளி.

கல்வி நிக்த்து நின்றுகோக்கும்
 கோ்ம் கணிக்கச் நெயல்சிறக்கும்
நெோல்லும் ந�ோருளில் சுகவயூறும்
 நெல்லும் ெோடடில் மதிப்புமிகும்
அல்லும் �கலும் இனிகமதரும்
 அகி்ம் நவல்லும் அறிவுதரும்
கல்லும் ககேயும் அன்புவரும்
 கோ்ம் நெோல்லும் �ண்புதரும்

34. மருத்துேர் வ்தவி

கறறல் ென்றோம் உ்கினி்்
 கறகும் கோ்ம் குகறவினி்்
விறறோல் தீரும் ந�ோருளிக்்ய
 விண்்்ோர் கறக இடமிக்்ய
ெற்ற ்யோசி தவறிக்்ய
 நெல்வம் ்ெரும் நிக்வரு்ம
�ற்ற  நகோள்்வோம் �டிப்பினி்்
 �டடம் ந�றறுச் சிறப்்�ோ்ம

35. ்தம்பித்து்ர குணத்தில�ம்

கல்வி கறக ஒளிபிறக்கும் 
 கோ்ம் கடநதும் வழிபிறக்கும் 
ெல்் நூல்கள் நதரிநநதடுத்து 
 ெோளும் �டிக்க வளம்ந�ருகும் 
அல்்ல் நீஙகி வோழ்நதிட்வ 
 ஆறறும் அறிகவப் ந�ற்வண்டும் 
நெோல்லில் அடஙகோ ென்கமககளத் 
 நதோடர்நது வைஙகும் இதுநவோன்்ற 

36. இரா. வேணுவ�ாபாலகிருஷ்ணன்.

உநதன் உளத்தில் ஒளி்யறறி
 உயே கவக்கும் ெறகல்வி
மநதி ேஙகள் ஏதுமிக்
 மருடசி இன்றிக் கறறிடுவோய்!
முநதிச் நெல்வோய் �நதயத்தில்
 முதன்கம ந�றுவோய் ்�ோடடிகளில்
நெநத மிழ்்�ோல் உயர்நதிடுவோய்
 நெழித்து வோழ்வோய் உ்கினி்்

37. இரா.ம்தனைவ�ாபாலன், ்தருமபுரி.

நகோள்களப் ்�ோகோச் நெல்வமிது
 நகோடுக்கக் நகோடுக்க வளர்நதிடு்ம
எல்க் இல்க் ெோம்�டிக்க
 ஏறறம் தரு்ம வோழ்க்ககக்கு
�ள்ளம் ்மடு யோவிலு்ம
 �ோர்த்து ெடக்க ஒளிதரு்ம
கல்வி ஒன்்ற ெகமயுயர்த்தும்
 கடவு ளோக இருநதிடு்ம.

38. தில�ேதி பாஸ்�ர்

தன்ேோல் இயலும் ெம்பிக்கக
 தரு்ம தயக்கம் இல்்ோமல்
அன்பின் நமோழியில் மோறறிநித்தம்
 அைகோய் எஙகும் ஒளிவீசும்
என்றும் புகுத்தும் ெல்்கவ்ய
 ஏறறம் வீசும் வோழ்வினி்்
இன்ேல் ககளயும் இனிகமயிகே
 ஈநதும் உயர்கவ எடடிடு்ம
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39. வ�ாெலா ஞானைம்

கல்விக் கடலில் நீநதிடு்வோம்
 கோ்ம் எல்்ோம் �யேகட்வோம்
நெல்வம் ந�ருக உகைத்திடு்வோம்
 சிறுகச் சிறுகச் ்ெமிப்்�ோம்
வல்்ச் நெய்கக  ஓஙகிட்வ
 வோழ்வில் ெல்் வழிெகமப்்�ோம்
துல்லி யமோக நுண்்றிவும்
 து்ஙக ெோமும் வோழ்்வோ்ம…

40. கவிஞர் முருகு�ோண்டியன்

கல்வி வைஙகும் அறிவுகடகம
 கோ்ம் இயக்கும் �யனுகடகம
நெோல்லும் நெயலும்  ஒன்று�டும்
 துறக்கம்  மண்ணில்  நவன்றுவிடும்
நவல்லும் நெறிகய உருவோக்கும்
 ்வல்கூர் மதி்ய கருவோகும்
நெல்லும் இடத்தில் திருவோகும்
 ்தர்நத அறிவின் தீர்ப்�ோ்்

41. போனி நரகு

கல்வி கண்க்த் திறநதுவிடும்
 கோ்ம் நவல்்த் துக்நிறகும்,
நெல்லும் வழியில் ஒளி�ோய்ச்சிச்
 சிறநத நதோன்கறத் நதளிவோக்கும்,
நதோல்க் துன்�ம் ்ெர்நதிடோமல்
 நதோடக்கம் முத்் கோத்துவிடும்,
ெல்்்ோர் வளேக் கோக்கின்ற
 ெனிநெய் கறகக நெய்்வோ்ம!

42. �.்தங்�வேலு.

கறறல் உன்கேக் கோத்திடு்ம
 கோ்ம் முழுதும் வோழ்த்திடு்ம
உறறோர் உயர்கவப் புகழ்நதிட்வ
 உநதன் ந�ருகம உ்கறியும்
குறறம் வி்கி நின்றிடு்ம
 குடும்� வோழ்வும் சிறநதிடு்ம
கற்றோர் மதிக்க வோழ்நதிடுவீர்
 கடகம ந�ரிதோய்ப் ்�ோறறிடுவீர்.

43. நபான்னைணிக்வ�ா

கற்�ோர் விழியில் ஒளிதநது
 கேகவ நவல்் வழிநகோடுக்கும்!
�றறிப் பிடித்தோல் உயர்வளித்துப்
 �ோரில் புகைோல் ெகேயகவக்கும்!
நதோறறும் வறுகம வடியகவத்துத்
 துக்யோய்ச் நெல்வம் ந�ருககவக்கும்!
சிற�ம் ்�ோ்் உகேச்நெதுக்கிச்
 சிறப்க� ெல்கும் கல்வி்�ோறறு

44. �மலா நஜயபாலன்

அழிக்க முடியோச் நெல்வமி்த
 ஆக்கும் அறிகவ மோநதர்க்்க
வல்் இகறவன் துக்யுட்ே
 வோழ்வில் உயே வழிகோடடும்
�ள்ளம் ்மடும் கண்டோலும்
 �ோதி வழியில் அழியோ்த
அள்ள அள்ளக் குகறயோத
 அமுத சுேபி இதுவன்்றோ

45. இ்�யதீபன்

மோநதர் மடகம  ்�ோக்கிடு்ம
 மண்ணிற சிறப்பு ்ெர்த்திடு்ம
ெோநதம் எஙகும் நிக்த்திடு்ம
 ெக் ெ்மும் வோய்த்திடு்ம
கோநதம் ்�ோ்க் கவர்நதிடு்ம
 கண்ணில் மணியோய்க் கோத்திடு்ம
்வநதர் ்�ோலு முயர்த்திடு்ம
  நவறறிக் களிப்பில் ஆழ்த்திடு்ம

46. �ந்தேனைம் வ�ாவணஸ்ேரன்.

கல்வி நயோன்்ற உயர்நெல்வம்
 கோ்ம் முழுதும் வருஞ்நெல்வம்
ெல்்்ோர் உறகவ உருவோக்கும்
 ெ்ஙகள் ந�ற்வ வழிகோடடும்
வல்்்ோன் என்ற புகழ்்ெர்க்கும்
 வளஙகள் கூடடித் துயேழிக்கும்
எல்்்ோர் மேதும் உகேவோழ்த்தும்
 என்றும் இன்�ம் நிக்ந�று்ம.
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47. மது்ர குமரன்

கண்்் �ோப்�ோ எழுவோ்ய
 கனிவோய்ப் �ோடம் �டிப்்�ோ்ம
விண்்் கல்விச் சுவநேல்க்
 விடியல் ெமக்்க அறிவோ்ய
கண்்் மணி்ய கற�ோ்ய
 கற்ற கக்கள் வளர்ப்்�ோ்ம
மண்ணில் அறிகவப் ந�றறிட்ோம்
 மக்கள் மேதில் நின்றிட்ோம்

48. ஓசூர் மணிவம�்ல

கல்வி என்றும் நிக்த்திடு்ம
 கறற மனிதர் புகழ்ந�றுவோர்
நெல்வம் யோவும் உ்கினி்்
 சீேோம் கல்விக் கிக்யோ்மோ
நெோல்லும் நெயலும் வளமோகும்
 ்ெோர்நதி டோது கறறோ்்
நவல்லும் திறனும் உயர்நதிடு்ம
 ்வேோம் கல்வி உ்ர்நதிடுவீர்

49. நெ நி்றமதி

வறறோச் நெல்வம் ந�றறிடு்வோம்
 கவயம் ்�ோறற வோழ்நதிடு்வோம்!
கறகும் அறிவோல் உயர்நதிட்வ
 கல்வி அறிகவப் ந�றறிடு்வோம்!
நவறறி வோழ்வில் ந�றறிட்வ
 விண்ணும் ்�ோறறக் கறறிடு்வோம்!
குறறம் ககளநது கறறிடு்வோம்
 குடியின் பிறப்க� உயர்த்திடு்வோம்!

50. மணிநமாழி லிங்�ம்

கள்ளம் க�டம் முத்ோே
 கெடு தன்கே நீக்கிடு்ம !
உள்ளம் தன்னில் ெம்நமண்்ம்
 உயர்வோய் நிகறத்துக் கோத்திடு்ம!
நவள்ளம் அகேய மகிழ்விகே்ய
 நவன்று ்ெர்க்க உதவிடு்ம!
துள்ளும் மே்ம எநெோளும்
 தூய கல்வி ந�றறிட்வ !!

51. பிரியங்�ா சிறிவமா�ன் பிரித்்தானியா

கறக அறிவு ந�ருகிடு்ம!
 கோ்ம் முழுதும் துக்வரு்ம!
குறறம் நீக்கி வளமோக்கும்
 குகறகள் தீர்க்க வழிகோடடும்
வறறோச் நெல்வம் அதுவன்்றோ!
 வோரி வைஙகும் �யன்ககள்ய!
�றறோய்க் கற்�ோம் கல்விதகே
 �ோகே நவல்்வோம் �ண்புட்ே!

52. �ணணன் ெடைராஜன்

கல்வி கறக வயதில்க்
 கருத்தோல் உ்ர்நது கற�துண்்ட
நெோல்லிக் நகோடுக்கும் ஆசிரியர்
 நெோத்தோய் ெோமும் கருது்வோ்ம
ெல்்க் கருத்கத ெோம்கறறோல்
 ெ்மோய் ெோளும் வோை்ோ்ம
நவல்்ம் ்�ோ்் சுகவத்திடு்ம
 விருத்தப் �ோடல் உகேக்ககயி்்

53. இரா.�வி்தா, திணடுக்�ல்

வோழ்வின் முழுகம கல்வியோகும்! 
 வோழ்க்கக முழுதும் துக்யோகும்! 
ஏழ்கம நிக்கய மோறறிடு்ம! 
  என்றும் இனிகம தநதிடு்ம
தோழ்நது ்�ோகோத் தன்மோேம் 
 தந்த ெமக்குத் துணிவளிக்கும்! 
ஆழ்நது �டிக்கும் அறிநவல்்ோம் 
 அைகோய்த் தநது வோழ்த்திடு்ம!

54. .வ�ாவிந்தம்மாள் ரத்தினைம்

கறகும் நூல்கள் கட்ளவோம்! 
 கறகும் கோ்ம் ககயளவோம்!
முறறோ  இளகம முதறகோ்ம்! 
 மூளும் ்ெோய்கள்  சி்கோ்ம்!
மறறும் உறக்கம் மறு�ோதி;
 மறதி மடியும் ந�றும்மீதி!
குறறம் இல்்ோ நூல்்தர்ந்த
 குருககப் ்�ோ்க் கற்�ோ்ம!
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55. இ�ேல் ஹரிஹரன் மது்ர

கல்விச் நெல்வம் ஈடடிடுக
 கறற நெோல்லில் கோடடிடுக
ெல்ந்ோ ழுக்கம் ஊடடிடுக
 ெல்்்ோர் ெகடகயப் ்�ோடடிடுக
கல்்ோ ்தோர்க்கும் தீடடிடுக
 கல்வி ஞோேம் மூடடிடுக
�ல்்்ோர் ெக�யில் ஏறறிடுக
 �குத்த றிவோ்் ்�ோறறிடுக.
 

56. வர�ா ராஜ்குமார்

கல்வி கற்�ோர் எல்்்ோரும்
 கோடசிப் ந�ோருளோய்ப் கோண்�து்மன்?
கல்்ோ தவகே நவறறோளோய்க்
 கண்்ோல் கோ்ல் தவிர்த்திடு்வோம்!
கல்்ோய் மேகதப் �கடத்தவர்கள்
 கயவர் வோழும் உ்கமிதில்
இல்்ம் நெழித்து வோழ்நதிட்வ
 இனி்த கற்�ோம் �குத்தறிகவ!

57. சுப �ல்யாணம்

கற்றோர் தோ்ே வோழ்வினி்்
 கோண்�ோர் உயர்கவ உ்கினி்்.
மற்றோர் எல்்ோம் மடகமயிேோல்
 மகிழ்ச்சி இைநது தோழ்நதிடுவோர்.
ெற்ற உ்ர்நது கறறிடு்வோம்
 ெரிகவ நீக்கி  வோழ்நதிடு்வோம்.
ெற்றன் நமோழிகயப் ்�ோறறிடு்வோம்
  ெல்்்ோர் மதிக்க வோழ்நதிடு்வோம்.

58 மலர்நெல்வி

கல்வி என்றும் கறகண்டோம்
 கறறோல் ெமக்கும் ெ்முண்டோம்
ெல்்  வழியின்  ஒளிவிளக்கோம்
 ென்கம �யக்கும் அருமருநதோம்
நெல்வம் ்ெர்க்க  உறுதுக்யோம்
 நெல்லும் வோழ்வின் வழித்துக்யோம்
எல்்ோம் வளர்க்கும் ஊடகமோம்
 என்றும் �யில்தல் சிறப்�ோகும். 

59 வீ.�.நபான்்னையா

கல்வி ெமக்்கோ ஒளிவிளக்கு
 கறறோ(ல்) ந்ன்றுந துக்ெமக்கு
எல்்ோ(ம்) மிருநதும் �்னில்க்
  என்று(ம்) மு்ர்நதோல் �யமில்க்
அல்்ல் தீர்க்கும் மறவோதீர்
    அறிகவ ஊடடத் தயஙகோதீர்
இல்்ோர் �டித்து விழித்தோ்்
     இல்்ம் மகிழ்நது நெழித்திடு்ம*

60 நஜயெக்தி பிரபா�ரன்.

நெல்லும் இடத்தில் எநெோளும்
 சிறப்�ோய் ெோமும் வோழ்நதிட்வ
கல்வி ஒன்்ற ககநகோடுக்கும்
 கோ்ம் யோவும் வளமுட்ே
அல்லும் �கலும் அயேோமல்
 ஆறறல் தகேயும் ந�ருக்கிட்வ
நெோல்லும் நெயலும் ்மன்கமந�ற
 சூடும் வோகக நிக்த்திடு்ம!

61. ்த. கி. ஷர்மி்தன்

உள்ளத் நதோளி்ய அதுவோகும்
 உ்கு மதேோ லீ்டறும்
நவள்ளம் ்�ோ்் பிேவோகம்
 நவறறிக் கனிகய யினிதீயும்
கள்ளங க�ட மகறறும்ெற
 கல்வி யதகேப் ந�றறோ்்
�ள்ள நமன்� தறியோமற
 �ோரிற சிறநது வோழ்்வோ்ம

62. ஔ்ே

கல்வி கறற மனிதர்கள்
 கோ்ம் தன்னில் நிக்ப்�ோர்கள்
ெல்் �ண்க� நிக்ெோடடி
 ெோளும் வோழ்வில் உயர்வோர்கள்
இல்க் என்று நெோல்்ோமல்
 இருக்கும் அறிகவ விகதப்�ோர்கள்
எல்க் யில்்ோக் கல்வியிகே
 என்றும் கறகத் துணிவோர்கள்
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63. திருமதி. ெரசு நெல்ேம் மவலசியா

அண்டம் ்�ோறறும் நெல்வமி்த
 ஆகட யோகும் மனிதர்க்்க
கோ்ம் முழுவதும் துக்யோகும்
 கோடசிப் ந�ோருளோய் வழிகோடடும்
வோழ்வில் இறக்கம் கண்டோலும்
 வோழ்க்ககப் �ய்ம் அழியோ்த
உன்கேச் நெதுக்கிக் கோக்கின்ற
 உன்ே தத்கதப் ்�ோறறிடுவோய்!

64  ்தமிழ்நெஞ்ெம் அமின், பிரான்சு

ெோமும் கறகும் �ோடஙகள்
 ெமக்்க நயன்றும் வழிகோடடி
தோ்ம முயன்று கறறிடவும்
 தரு்ம உ்கம் விழிப்பூடடி
�ோம ேனு்ம கறறிடனும்
 �்வும் அறிநது உயர்நதிடனும்
பூம ேமோக ம்ம்�ேப்�ப்
 புவியில் கல்வி கறறிடு்வோம்

65 நஜ�தீஸ்ேரி ரவீநதிரன்

கறறு  ெோமும்  முன்்ேறிக்
 கட்ோ  யறிகவப் ந�ருக்கிட்ோம்!
ந�றறுக் நகோள்ள மதிப்பிகேயும்
 ்�றோய்க் கல்வி இருநதிட்ோம்!
�றறுக் நகோண்்ட  ெம்�டிப்�ோல்
 �ோரில்  உள்்ளோர்க் குதவிட்ோம்!
ென்்ற �ண்பும் வளர்நதிட்வ
 ெல்் வோழ்கவப் ந�றறிட்ோம்!

66. பாரதி �ரு. இ�ஞ்நெழியன்

கறறுக் நகோள்வோய் தவறின்றி 
 கேவும் ்வண்டோம் தமிழின்றி 
ந�றற கல்வி ந�ரிதுயர்த்தும் 
 ந�றுவோய் அதகே முன்னிறுத்தி 
�றறு ்வண்டும் நெஞ்ெமதில் 
 �டித்தோல் உன்கேக் நகோஞ்சுமது 
ெறறும் �டிப்க�த் துறவோ்த
 ெறுக்கல் ்வண்டோம் மறவோ்த 

67. மாலதி திரு, ்தஞ்ொவூர்

கல்வி கறறோல் சிறப்புற்ோம்!
 கோ்ம் எல்்ோம் மகிழ்வுற்ோம்!
அல்்ல் இன்றி வோழ்நதிட்ோம்!
 அறிகவ வளர்த்து �யனுற்ோம்!
இல்்ம் நெழிக்கச் நெய்திட்ோம்!
 இன்�ம் நிக்க்கப் ந�றறிட்ோம்!
ெல்் நிக்கய அகடநதிட்ோம்!
 ெல்்்ோர் அகவயில் நவன்றிட்ோம்!

68. �விஞர் வ�ெே்தாஸ்
.
கல்வி தரு்ம ெம்பிக்கக
 கறகக் கிடடும் ந�ரும்புக்ை
நெல்வம் தோனும் நிக்த்திடு்மோ
 நெல்லும் வழியும் அறிநதிடு்மோ
கல்விப் ந�ருக்கம் நிக்ந�ருக்கும் 
 கோ்ம் கடநதும் நிக்த்திருக்கும் 
நதோல்க் எல்்ோம் தீர்த்திடு்ம 
 துன்�ம் தன்கேத் துகடத்திடு்ம.

69 குயில்.மு.இரசியா வப�ம்

�ள்ளிப் ்�ோகும் பிள்களகள்!
 �ோடிப் �றக்கும் கிள்களகள்!
கள்ள மில்்ோக் கனிநமோழிகள்!
 கல்வி கறக வோருஙகள்!
துள்ளித் திரியும் �ருவத்தில்
 துடுக்கக அடக்கி கூடுஙகள் !
உள்ளம் உயேப் �டியுஙகள்!
 உ்கம் ்�ோறற வோழ்நதிட்வ!

70. இரா இரத்தினைகுமார்

மதிகயப் ந�ற்வ ெோ்டோறும்
 மகிழ்நது கற�ோய் கல்விகய்ய!
கதியோம் கல்வி கெடற்வ
 கவேம் ்�ணிக் கற�ோ்ய
நிதியும் ந�ற்ோம் வோழ்க்ககயி்்
 நீயும் �தவி ந�ற்ோ்ம!
விதிகய நவன்்ற இன்ேல்கள்
 வி்க்கிப் �டிப்பில் மிளிர்வோ்ய/
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71. நஜ. ேெநதி இலங்்�

�றறு டன்நீ �ள்ளிநென்று
 �டடம் புககை  நீயகடநது
நெறற லுட்ே வோழ்நதுவநதோல்
 ்ெறறில் பூக்கும் பூவோவோய்!
கறற கல்விக் கடலுக்குக்
 ககேயு மில்க் பூமியி்்
ந�ோறபு டன்வோழ்ந திடுவோ்ய
 ந�ோறுகம யுடனும் நீகற்ற..

72. ம.பழனிச்ொமி

கல்வி ெமக்கு வழிகோடடும்
 கோ்ம் எல்்ோம் துக்யிருக்கும்
ெல்்்ோர் கூறும் அறிவுகேகள்
 ெோகள வோழ்வில் ககக்நகோடுக்கும்
எல்க் இல்்ோ இவவு்கில்
 ஏறறம் தரு்ம ெறகல்வி
நதோல்க் இன்றிக் கறறிடு்வோம்
 நதோன்கம யோே முத்தமி்ை

73. வ�ாபால்

கல்வி கறறல் அவசிய்ம
 கோ்ம் தோழ்த்தக் கூடோ்த
நெல்வம் ்ெர்க்கும் குறிக்்கோ்ள
 நெய்யும் நதோழி்ோய்க் நகோள்ளோ்த 
ெல்் பு்கம ்தோன்றிடு்ம
 ெோன்கு நமோழியும் கறறிட்வ
நெோல்லில் தூய்கம நகோண்டோ்்
 நெோர்க்கம் ககயில் வநதிடு்ம 

74. ெல்லமுத்து

வறுகம யின்றி வோழ்வதறகும் 
 வோழ்வில் உயேம் அகடவதறகும்
சிறுகம யகன்று நெழிப்�தறகும்
 சிறநத மனிதர் ெல்லுறவில்
ந�ோறுகம கண்்டோர் �ோேோடடப் 
 புவியில்  கல்வி ஒன்்றதோன்
ெறும ்ம்வீ  சும்ம்ேோம்  
 ென்கம நகோடுக்கும் ெல்மருநதோம்.

75. மவ�ஸ்ேரி முரு்�யா.

கற்றோர் உள்ளம் நதளிவோகும்
 கயகம ந�ோய்கம ககளந்தத்தும்
மற்றோர் உ்கம் உேக்கோகும்
 மனிதம் தன்கே வோழ்விக்கும்
ந�றற கல்வி துக்யோகும்
 ந�ருகம தந்த உயர்வோக்கும்
உறற ்ெேம் உகேக்கோக்கும்
 உறவும் ெடபும் ஒன்றோகும்

76. எல்லம்மாள்கிருஷ்ணமூர்த்தி

கறக கறக கறகண்டோய்க்
 கோ்ம் இனிக்கும் வோழ்வினி்்
நிறகும் புகழும் நிக்ந�ற்வ
 நீஙகோப் புககைத் தநதிடு்ம
�றறோய்ப் �டித்தோல் �ோரினி்் 
 �ோஙகோய் உயே வழிதரு்ம;
சுறறம் சூை வோழ்த்திடு்ம
 சுடேோய் ஒளிர்நது வழிதரு்ம

77. இநதிராணி ்தங்�வேல்

கல்வி மடடும் இருநதோ்்
 கேவும் நித்தம் கககூடும்.
நெோல்லும் வோக்கும் ெோவினி்்
 நெோர்க்கம்  தரு்ம வோழ்வினி்்
கல்லும் கூடக் ககேநதிடு்ம
 கக்கள் �்வும் அறிநதிடடோல்
நவல்லும் புவியில் கறறலு்ம
 நவறறி வோகக சூடிடு்ம!

78. முத்து பரமசிேம்

கல்வி கறக அறிவூடடும்
 கோ்ம் ெம்கமச் நெறிவூடடும்
எல்்ோ உ்கும் ெமதோக்கும்
 எஙகும் ெம்கம வளமோக்கும்
வல்்்ோ ேோக வழிகோடடும்
 வெநதம் யோவும் நெறிவூடடும்
நெல்லு மிடத்கதச் சிறப்�ோக்கிச்
 நெல்வம் ்ெேச் நெழித்திடு்ம
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79. ந்தன்றல்�வி

நவள்ளம் நகோண்டு ்�ோகோது
 நவநத ்லிலும் ்வகோது
அள்ளி நீயும் நகோடுத்தோலும்
 அைகோம் கல்வி குகறயோது
தள்ளி நீயும் ்�ோகோது
 தனித்்த நிறகக் கறறிடுவோய்
�ள்ளிப் �டிப்க� முடித்தோலும்
 �்வும் கறறோல் �ண்டித்ே

80. உடுவிலூர் �லா

கல்வி ஒன்்ற கவிேோகும்
 கோ்ம் முழுதும் சுகம்்ெர்க்கும்
ெல்்்ோர் வோழ்வில் ெ்ஙககள்ய
 ென்்ற தநது மகிழ்வூடடிப்
�ல்்்ோர் திேமும் �ோரினி்்
 �ண்புடன் வோை வழிநெய்து
வல்்்ோர் என்்ற நிகறவோக 
 வேமோய் வநத திகமதி்்

81. நெல்ேராஜா சு்தா�ரன்- ேயலூரான்

கல்விச் நெல்வம் ககே்ெர்க்கும்
 கோ்ம் முழுதும் புகழ்கூடடும்
நெல்வம் ்ெர்க்கும் வழிகோடடும்
 நெகத்தில் மகிழ்கவ எமக்களிக்கும்
ந�ோல்்ோ விகேகள் தகேயகறறும்
 புகழும் எமக்குப் ந�ருகிடு்ம
ெல்்்ோர் ெடக� ெகமச்்ெரும்
 ெ்ஙகள் யோவும் தநதிடு்ம.

82. ஞால இரவிச்ெநதிரன்

கல்விக்(கு) அைகோம் எதுநவன்றோல்  
 கறற நதோழுகல் அதுவோகும் 
கல்விப் ந�ருகம எதுநவன்றோல் 
 கட்ோய் வறறோ ததுவோகும் 
கல்வித்  தருவ(து) எதுநவன்றோல் 
 கருக்க் கண்கள் அதுவோகும்
கல்விச்  சிறப்�ோம் எதுநவன்றோல் 
 கற� தோர்க்கும் ந�ோதுவோகும் !

83 மங்��ரூபி நஜ�தீஸ்ேரன்

அரிய மனிதப் பிறவியி்்
 அழியோச் நெல்வம் இதுவன்்றோ
உரிய வககயில் கறறிட்வ
 உயர்்வோம் வோழ்வில் மக்நயே்வ
ந�ரி்யோர் சிறி்யோர் யோவர்க்கும்
 ந�ருகம ்ெர்க்கும் வழியிது்வ
விரியும் அறிவோல் மண்ணு்கில்
 விழிப்�ோய்ச் நெயல்கள் ஆறறு்வோ்ம !

84. ோ.ெணமு�ம்

கறற கல்வி என்நறன்றும்
 கடவுள் ்�ோ்க் கோத்திடு்ம
உறற உயிேோய் உள்ளத்தில்
 உண்கம யோக இருநதிடு்ம
ந�றற நெல்வம் ்�ோேோலும்
 ந�ரிதோய் இது்வ நிக்த்திடு்ம
ெறறும் குகற்வ இல்்ோமல்
 ெரியோய் ெோளும் �யின்றிடு்வோம்.

85. நி்றமதி நீலவம�ம் நபணணாடைம்.

கல்வி தோ்ே கண்்ோகும்
 கறக அறிவும் ஊறறோகும்!
ெல்் நூக்க் கறறிடு்வோம்
 ெோடும் வீடும் ெ்மோகும்!
ெல்்்ோர் �ண்பு கிகடப்�தறகும்
 ெண்� ேோகத் துக்வரு்ம!
அல்்ல் நீக்கி வோழ்வதற்க
 ஆெோ ேோக வழிகோடடும் !

87. நீலயூர் சு்தா

கல்வி கறறோல் உகேக்கண்டு
 கோதல் நெய்வோர் �்்�ர்கள்
நெோல்லி ்வக் ந�றறிட்ோம்
 நெோநதக் கோலில் நின்றிட்ோம்
தப்பி வோை முடிவதறகும்
 தர்மம் கூடக் நகோடுப்�தறகும்
கறகும் நெய்் கோே்மோம்
 கோ்ம் நவல்லும் ககதயோ்ம
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88. இரா.நேங்�டைாெலம்

கல்வி ெம்கமக் கோத்திடு்ம
 கோ்ம் முழுதும் உடனிருந்த
கல்லி எறிந்த துன்�ஙகள்
 கடகம நிகறக்க உதவிடு்ம
எல்க் இல்க் �டிப்�தற்க
 என்றும் கல்வி கறறிட்ோம்
ெல்் வோழ்க்கக அகமத்திட்ோம்
 ெோகள விடியல் ெமநதே்ோம்.

89. நஜயஸ்ரீ ெ்தானைந்தன்

ஏழ்கம விேடடும் விருடெமிது
 ஏறறம் எஙகும் வநதிடு்ம
வோழ்வில் நீயும் வளம்ந�ற்வ 
 வோகக நீயும் சூடிட்வ
ஆழ்நது �டிப்�ோய் மோனிட்ே
 அள்ளிக் நகோடுப்�ோள் கக்யேசி
தோழ்வும் உேக்கும் வோேோது
 தேணி உன்கேத் தோஙகிடு்ம.

90. இரா. நெல்ே பாணடியன் புத்்தாம்பூர்.

கல்வி கறகக் க்ஙகோ்த, 
 கேவில் ககேநது களிக்கோ்த.
அல்்ல் அகலும் அதேோ்்.
 அகேத்தும் அகடவோய் அறிவோ்ய.
இல்க் இடர்கள் எப்ந�ோழுதும்.
 இன்்ற ஏற�ோய் இச்நெல்வம்.
நதோல்க் நதோடர்தல் நதோக்நதிடு்ம, 
 நதோடஙகு நதோழி்ோய்த் நதோய்வின்றி.

91. ப்டைக்��ப பாேலர் து்ர. மூர்த்தி

�ல்்்ோர் வ்ஙகும் �ோஙகோகும்   
 �ோகோம் அமுதம் ்ம்ோகும் !
வல்்ோர் �ணியும் வோழ்வோ(க்)கும் 
 வோன்வில் வகக்�ோல் தோேோ(க்)கும் ! 
ெல்்்ோர் ெனி்த ெட�ோ(க்)கும்   
 ெோடடில் சிறப்்� ென்றோ(க்)கும் ! 
கல்வி கருவின் வித்தோகும் 
 கோ்ம் வோழும் கவயத்்த !

92. மு.ோ.பாலாஜி

அறிகவக் நகோடுக்கும் ந�ருஞ்நெல்வம்
 ஆறறல் நிகறக்கும் களஞ்சியமோம்
குறிக்்கோள் அகடய வழிகோடடும்
 குவிக்கும் சிநகத ஒளி்யறறும்
ந�ோறிக்கும் ஏடடின் ெோதகேயோம்
 ்�ோக்கும் மேத்தின் ்வதகேயோம்
நதறிக்கும் முயறசி �்ம்கூடடும்
 நதளிவோய் வோைப் �ண்பூடடும்

93. �விநெஞ்ென் இராெவ�ாபால்

அறிவின் ஆறறல் ந�ருகிடு்ம
 அகி்ம் வோழ்வும் இனித்திடு்ம
அறியோப் �்தும் அறிநதிட்ோம்
 அள்ளிப் �ருகி மகிழ்நதிட்ோம்
அறிகவக் நகோண்டு அடுத்்தோர்க்கும்
 அன்�ோய் நெோல்லித் தநதிட்ோம்
அறிகவ வளர்த்து வோழ்நதோ்்
 அறமும் அன்பும் வளர்நதிடு்ம

95. கு.�திவரென்

கறற கல்வி �யன்தரு்ம
 கல்்ோப் ந�ோல்்ோ மனிதகே்ய
வறறச் நெய்்த ஏஙகிடத்தோன்
 வருத்தி இருக்க கவத்திடு்ம
ஏறறம் உள்ள வோழ்விகே்ய
 ஏமோற றோது தநதிடு்ம
குறறம் இல்்ோ வோழ்க்கககய்ய
 குகறயில் ்ோமல் அதுதரு்ம...

96. �. இரவிச்ெநதிரன்

கறகக ென்்ற அறிநதிடு்வோம்
 கோ்ம் எல்்ோம் �யின்றிடு்வோம்
ந�ோறகக வளம்்�ோல் புவிதனி்்
 ந�ோலிவோய் ெோமும் வ்ம்வரு்வோம்
ெற்றன் என்னும் கல்வியிகே 
 ெோளும் ெோடிச் சுகவத்திடு்வோம்
சிற�ம் ்�ோ்ச் சிறப்புருவில்
 நெகத்தில் நெழிப்�ோய் ஒளிர்நதிட்வ
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97. நெ�ோ ெவிரிமுத்து

கல்வி ்மன்கம தநதிடு்ம
 கடிே முயறசி நெய்திட்வ
ெல்் வழிகயக் கோடடிடு்ம
 ெோமும் விருப்பு நகோண்டிட்வ
அல்்ல் நீஙகச் நெய்திடு்ம
 அறிகவப் ந�ருக்கும் நெல்வம்த
நெல்லும் இடத்தில் மதிப்�ோ்ம
 ்ெரும் புகழும் மிககயோ்ம

98. கீத்்தா பரமானைந்தன்

உள்ளம் தன்கேப் புடமிட்ட
 உயர்த்தி கவக்கும் கல்விய்த
�ள்ளம் இல்்ோப் �ோகதககளப்
 �ோரில் என்றும் ெமக்கோக்கும்
வள்ளல் ஆகச் சுேநதிடு்ம
 வேப்�ோ யோயுள் மோறறிடு்ம
அள்ளக் குகறயோச் நெல்வமிகத
 ஆழ்நது ெோமும் ந�றறிடு்வோம்!

99. நிர்மலா பத்மொபன்

நவள்ளம் அள்ளிப் ்�ோகோது
 ்வகும் த்லில் மடியோது
௧ள்ளம் ௨றற நெஞ்சினி்்
 ௧சியச் நெய்யும் ெல்லுறகவ
�ள்ளம் ்மடு இல்்ோமல் 
 �ண்க� வளர்க்கும் வோழ்க்ககயி்்
அள்ளித் தரு்ம ென்கமககள
 ஆக்கம் ந�ருக்கி உயர்த்திடு்ம!

100. இராம வேல்முரு�ன்

கல்வி ஒன்்ற உகேக்கோக்கும்
 கோ்ம் கடநதும் புகழ்பூக்கும்
நெல்வம் ந�ருக வழிகோடடும்
 நெழிக்கும் உறவின் வகககூடடும்
வல்வில் ஓரி கேஙகள்்�ோல்
 வைஙகும் கு்த்கத உேக்கூடடும்
ெல்்்ோ ேோக உகேமோறறி
 ெோட்டோர் மேத்தில் நிறுத்திடு்ம!

n

இன்று மு்தல்
 
கசல்லும் வைி�கைல்ைாம் பூக்�ள்.. 
தன்னிதழ வி�ித்து 
சி�ித்த்ப பூக்�ள் இனபறா 
பூஞகசடி�ைிலில்்ை.. 
வீழநது �ிடைநத்ன… 
வாழநது க�டடை ம்னிதர்�ைாய! 
 
என ம்னம் பூக்�்ை 
ஒதுங�ி நடைக்�ல்்ை… 
ஒதுக்�ியும் நடைக்�வில்்ை… 
மிதித்பத நடைக்�ிறது… 
துைியும் மதி்ப்ினறி! 
 
கசல்லும் வைி�கைல்ைாம் முட�ள்… 
கூர்்ம முட�ள்  
இனபறா முடகசடி�ைிலில்்ை… 
உதி�ி�ைாய எஙக�ஙகும் 
விழுநது �ிடைநத்ன… 
வாழ்வ முடித்த ம்னிதர்�ைாய! 
 
என ம்னம் முட�்ை 
ஒதுங�ி நடைக்�ிறது… 
ஒதுக்�ியும் நடைக்�ிறது… 
மிதித்து நடைக்�வில்்ை.. 
்யத்தில் மதி்பப்ாடு! 
 
வாழவில் பூக்�ளுக்கு  
ஒரு நியாயம்… 
முட�ளுக்கு 
ஒரு நியாயம்… 
்ாகு்ாடடின உச்சத்தில் 
மிச்சத்தில் நான! 
 
அத்னாபைா என்னபவா 
என மீது ப�ா்ஙக�ாண்டை  
பூக்�கைல்ைாம் முட�ைாயி்ன… 
மாறுகமனற நம்்ிக்்�யில்  
முட�ள் பூக்�ைாகும் நாளுக்�ா�… 
இனறுமுதல்  
உங�்ை்ப ப்ாை நானும்! 
 
 - ம.ச்க்தகிவவலாயு்தம்
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ஜபண்ணு்ககுள் கவி்்தகள்ஜபண்ணு்ககுள் கவி்்தகள்

க்ண்்வைிள் வத்னத்தில்க்ண்்வைிள் வத்னத்தில்
 க்ருங�வி�ள் பு்தநதிருக்கு! க்ருங�வி�ள் பு்தநதிருக்கு!
மயங�ி நினறமயங�ி நினற
 �வி்த முன்னைகு! �வி்த முன்னைகு!
ம்ைக்�ச் கசயதம்ைக்�ச் கசயத
 �வி்த ்ின்னைகு! �வி்த ்ின்னைகு!
மின்னல் வ்ைநதமின்னல் வ்ைநத
 �வி்த சிற்றி்டை! �வி்த சிற்றி்டை!
்ின்னல் கநைிநத்ின்னல் கநைிநத
 �வி்த சிறுந்டை! �வி்த சிறுந்டை!
்டடு வி�ித்த்டடு வி�ித்த
 �வி்த ்ாதங�ள்! �வி்த ்ாதங�ள்!
�ம்மல் சி�ித்த�ம்மல் சி�ித்த
 �வி்த �ாதுமடைழ! �வி்த �ாதுமடைழ!
வைம் கசைித்தவைம் கசைித்த
 �வி்த பூ்ப்ருவம்! �வி்த பூ்ப்ருவம்!
வில் ஒடித்தவில் ஒடித்த
 �வி்த �ரும்புருவம்! �வி்த �ரும்புருவம்!
குஙகுமம் சூடியக்குஙகுமம் சூடியக்
 �வி்த சிறுகநற்றி! �வி்த சிறுகநற்றி!
நிைவு பூசியக்நிைவு பூசியக்
 �வி்த �ன்னம்! �வி்த �ன்னம்!
சஙகு நீண்டைக்சஙகு நீண்டைக்
 �வி்த �ழுத்து! �வி்த �ழுத்து!
சநத்னம் கு்ைத்தசநத்னம் கு்ைத்த
 �வி்த பத�ம்! �வி்த பத�ம்!
அஞச்னம் வ்�நதஅஞச்னம் வ்�நத
 �வி்த விைி�ள்! �வி்த விைி�ள்!
்ை�சம் நி்றநத்ை�சம் நி்றநத
 �வி்த இதழ�ள்! �வி்த இதழ�ள்!
சிற�டிக்� நி்்னக்கும்சிற�டிக்� நி்்னக்கும்
 �வி்த இ்ம�ள்! �வி்த இ்ம�ள்!
்டை்டை்ப்ில் துடிக்கும்்டை்டை்ப்ில் துடிக்கும்
 �வி்த இதயம்! �வி்த இதயம்!
மண்்ின ம�புக்மண்்ின ம�புக்
 �வி்த இை்ம! �வி்த இை்ம!
அநதாதி எழுதியஅநதாதி எழுதிய
 �வி்த க்ண்்ம! �வி்த க்ண்்ம!
ஆ�ாயநது்ப ்ார்ஆ�ாயநது்ப ்ார்
 கத�ியுமதன உண்்ம! கத�ியுமதன உண்்ம!

  லீ. லிைாகதஅலி.லீ. லிைாகதஅலி.
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கும்்ப�ா்ம் சீ்னவாசா 
ந��ில் உள்ை ம�ங�கைல்ைாம் 
இவர்க்ய்�ச் கசால்லும். 
ஒவகவாரு ம�ங�ைிலும் 
ஒரு மருத்துவர் க்யர் 
இருக்கும். அ�சு மருத்துவ�ா� 
இருநது ஓயவு க்ற்றவர் 
எ்னினும் கதாடைர்நது சமூ� 
பச்வ�ைில் முன்னிற்்வர். 
ஊ�டைஙகு �ாைங�ைில் தான 
வசிக்கும் ்குதி�ைில் உள்ை 
மா்வர்�ளுக்கு ப��ம் 
ப்ார்டு கசஸ ப்ானறவற்்ற 
வாங�ிக் க�ாடுத்து அவர்�்ை 
நல்வைி்ப்டுத்தியவர். 
இதற்க�ல்ைாம் பமைா� 
்தி்்னநது வருடைங�ளுக்கும் 
பமைா�த் தாய்ப்ாலின 
அவசியத்்தத் தமிழநாடு 
முழுவதும் ்ி�ச்சா�ம் மற்றும் 
விைி்பபு்ர்வு நி�ழச்சி�ள்  
வைியா� வலியுறுத்தி வரு்வர். 
த்னது ஆ்டை யின ்ினபுறம் 
தாய்ப்ாலின அவசியத்்த 
வலியுறுத்தும் விைம்்� 
வாச�த்துடைன கசல்்வர். 
ஆம் இத்த்�ய சிற்பபு்டைய 
மருத்துவர் சாம்்சிவம் 
அவர்�்ைத்தான இம்மாதம் 
பநர்�ா்ல் கசயதுள்பைாம்.

பநர்கண்டவர்  :
தமிழ்ச்செம்மல் �ாவலர்மணி
இராம பவல்முருகன்
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வணக்கம் ஐயபா

்தபாயப்பால் கு்ித்்த ஒரு அமைபபு 
த்தபான்க் கபாரணம் எனனை?

எல்ைபா குழ்நம்தகளுக்கும் ்தபாயப்பால் 
கிமடக்க தவணடும் என்த்த இப்டி ஒரு 
அமைபபு த்தபான் கபாரணம் 

எத்்தமனை வருடஙகளபாக இ்ந்த அமைபபு 
இருக்கி்து?

18ஆணடுகளபாக இயஙகி வருகி்து 

ெீ ங க ள்  இ ்ந ்த  அ ம ை ப ் ி ல்  எ ன னை 
ந்பாறுபபு வகிக்கி்ீரகள்?

இ்ந்த அமைபம் ெிறுவியவர என் 
மும்யில் இவ்வமைப்ின ெடுவண ஒருங 
கிமணப்பாளரபாகப ந்பாறுபபு வகித்து 
வருகித்ன.

்தபாயப்பால் கு்ித்்த வ ிழ ிபபுணரவு 
அவசியைபா?

ைிகவும் அவசியம்

்ி்்ந்த குழ்நம்தக்கு மு்தன மு்தைபாக 
எனனை நகபாடுக்க தவணடும்? 

குழ்நம்தயின மு்தல் உணவபாகவும், முழுமை 
யபானை உணவபாகவும் சீம்்பால் எனைப்டும் 
தெபாய எ்திரபபு சத்துக்கள் ெிம்்ந்த ்தபாயப 
்பாமைதய நகபாடுக்க தவணடும். 

்தபாயப்பால் நகபாடுக்கவில்மை என்பால் 
குழ்நம்தக்கு எனனை வி்தைபானை ்பா்திபபு 
கள் ஏற்டும்?

்ல்தவறு வி்தைபானை தெபாயத்்தபாக்கு்தலுக்கு 
உள்ளபாக தெபாிடும்  தெபாய எ்திரபபு சக்்தி 
இருக்கபாது 

்தபாயப்பாமை எவ்வளவு கபாைத்்திறகுக் 
நகபாடுக்க தவணடும்?

்தபாயப்பாமை கும்்ந்தது 2 வருடம் நகபாடுக்க 
தவணடும். ி்் ்ந்த  மு்தல் 6 ைபா்தஙகளுக்கு 
அ்தபாவது 180 ெபாட்களுக்குத் ்தபாயப்பாமைத் 
்தவிர தவறு எதுவும் நகபாடுக்கக் கூடபாது. 
்தணணீர கூடத் த்தமவயில்மை. தகபாமடக் 
கபாைத்்திறகும், குளிர கபாைத்்திறகும் ஏற் 
வமகயில் ்தபாயப்பால் சுரக்கின்து. ஆகதவ 
மு்தல் 6 ைபா்தஙகளுக்கு, தவறு எதுவும் 
த ்த ம வ ய ி ல் ம ை .  7 ஆ ம்  ை பா ்த ம்  மு ்த ல் 
்தபாயப்பாலுடன வீட்டிதைதய நசய்த ைசித்்த 
சபா்தம், இட்லி த்பான்வறம்யும் தசரத்துக் 
நகபாடுக்கைபாம். இவற்டன ்தபாயப்பாமையும் 
இரணடு வயது வமர அல்ைது அ்தறகுப 

ி்் கும் ெீடிக்கைபாம்.

த ை ற கூ ் ி ய  இ ம ண  உ ண வு க ம ள க் 
நகபாடுக்கபாைல், நவறும் ்தபாயப்பாமை 
ைட்டும் வருடக்கணக்கில் நகபாடுத்்தபால் 
குழ்நம்த தெபாஞசபானைபாகிவிடும். ்தபாயப்பால் 
த்பாதுைபானை அளவில் இரு்ந்தபால், எமட 
சீரபாகக் கூடும் சிறுெீர ஒரு ெபாமளக்கு 6 
்தடமவக்கு தைல் நவளிதயறும்.

தெபாய எ்திரபபு சக்்திமயத் ்தபாயப்பால் 
்தரும் எனகி் பாரகதள? அது உணமையபா?

ஆம் உணமை்தபான ்தபாய்பாலில் உள்ள Macro-
phages, Complement, Lysozyme, Lactoferin 
and igA எனைப்டும் இம்யுதனைபாகுதளபா ி்லின 
ஆகியமவ குழ்நம்தயின குடலில் வியபா்திமய 
உணடபாக்கும் ்ல்தவறு கிருைிகமளயும், 
ெச்சுக்கமளயும் நவளிதயற்ிவிடுகின்னை. 
ஆகதவ ்தபாயப்பால் ்ல்தவறு தெபாயகளிலி 
ரு்நது குழ்நம்தமயக் கபாப்பாறறுகி் து. ்தபாயப 
்பாலில் த்தமவயபானை சத்துக்கள் சபாியபானை 
அளவில் கிமடக்கின்னை. எளி்தில் ஜீரண 
ைமடகி் து. தெபாயகளிலிரு்நது கபாப்பாறறு 
கி் து. ் பாசத்ம்த ஊட்டி, உடல், ைனைம் ைறறும் 
மூமள வளரச்சிமய தைம்்டுத்து கி் து. 
அடுத்்த கரப்த்ம்த ்தபாை்தப ்டுத்துகி் து. 
்தபாயக்குப புறறு தெபாய வருவம்தத் ்தடுக்கி் து. 
்தபாயின உ்திரப த்பாக்மக ெிறுத்துகி் து.

்தபாயப்பால் நகபாடுத்்தபால் அழகு கும்யுைபா 
கூடுைபா?

?

?

?

?

?

?

?

?

?
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ெிச்சயைபாக அழகும் கும்யபாது; உருவமும் 
குமை்நது த்பாகபாது. ைபா்பாகத் ்தபாயின 
உடல் ்ருைன கும்்நது, த்தமவயில்ைபா்த 
வயிறறுப்கு்தி நகபாழுபபு ைடிபபுகள் 
ைம்யும்; ்தபாயின கருபம் விமரவபாக 
சுருஙகும்; உ்திரபத்பாக்கு குணைமடயும்; 
ைபா்தவிைக்கு சீரமடயும்;  ்தபாயப்பால் 
நகபாடுப்து ைபார்கப புறறுதெபாய ைறறும் 
ஓவபாி எனனும் சிமனைபம் புறறுதெபாமய 
்தடுக்கவல்ைது எனை ஆரபாயச்சி முடிவுகள் 
ந்தபாிவிக்கின்னை.

்தபாயப்பாலுக்கும் ைபார்கப புறறுதெபாயக் 
கும் எனனை ந்தபாடரபு உள்ளது?

்தபாயப்பால் நகபாடுக்கபா்தவரகளுக்கு ைபார்கப 
புறறு தெபாய வருவ்தறகபானை சபாத்்தியக் 
கூறுகள் அ்திகம்.

்தபாயப்பாமை ைற்வர குழ்நம்தகளுக்கு 
வழஙகுவது ெல்ை்தபா?

ெல்ைத்த   வழஙகைபாம் ்தவ்ில்மை
 

இரட்மடக் குழ்நம்தகளுக்குத் ்தபாயப்பால் 
வழஙகுவ்தில் சிரைம் ஏதும் உள்ள்தபா?

சிரைம் எதுவும் இல்மை . ஒதர தெரத்்தில் 
இரணடு குழ்நம்தகளுக்கும் ்தபாயப்பால் 
வழஙகைபாம்.

்தபாயப்பாமை உட்கபார்நது்தபான நகபாடுக்க 
தவணடுைபா?

த்தமவயில்மை; எ்ந்த ெிமை ்தபாயக்கும், 
குழ்நம்தக்கும் ஏதுவபாக இருக்கி்த்தபா 
அ்ந்த ெிமையில் ்தயக்கைின்ிக் நகபாடுக் 
க ை பா ம் .  ஆ னை பா ல்  கு ழ ்ந ம ்த க் கு  பு ம ர 
தயறு்தல், கபா்தில் சீழ் வடி்தல் த்பான் 
வியபா்திகள் இரு்ந்தபால் ்டுத்துக்நகபாணடு 
்பால் நகபாடுப்ம்த ்தவிரக்க தவணடும்.

்பால்கட்டிக் நகபாள்வது எ்தனைபால்? 
அ்தமனை எவ்வபாறு சபாிநசயயைபாம்?

குழ்நம்தமய அடிக்கடி சப்மவப்தும், 

்பாமை பீச்சி எடுப்துதை அ்தறகுச் சபாியபானை 
சிகிச்மச ஆகும். இது வியபா்தியனறு; 
்்தட்டைில்ைபாைல், ்தபாய ெம்்ிக்மகயுடன 
ந்தபாடர்நது ் பாலூட்டைபாம். குழ்நம்தக்கு 
எ்ந்த நகடு்தலும் வரபாது.

்தபாயப்பால் நகபாடுப்்தபால் குடும்்த் 
்திறகு எனனை ெனமைகள்?

குடும்்த்்தில் த்தமவயற் நசைவுகள் ஏற 
்டபாது. ்தபாயப்பால் குடிப்்தபால் குழ்நம்த 
தெபாய எ்திரபபுச் சக்்தியுடன ஆதரபாக்கியைபாக 
வளரும். எனைதவ, வபா்ந்தி; வயிறறுபத்பாக்கு, 
சள ி ,  ஒவ்வபாமவ த்பான் தெபாயகள் 
்தபாக்குவது கும்வு. அ்தனைபால் மவத்்தியச் 
நசைவும் கும்வு. குடும்்த்்தில் அமை்தியும்; 
அ ன பு ம்  ெ ி ை வு ம் .  சீ ம் ் பா ல்  கு டி த் ்த 
குழ்நம்தக்குப ி்னனைபாளில் சரக்கமர தெபாய, 
இரு்தய தெபாய த்பான்மவ ்தபாக்கும் வபாயபபு 
கும்வு.

ை ரு ்ந து க ள்  உ ட் ந க பா ள் ளு ம்  ்த பா ய , 
்தபாயப்பால் நகபாடுக்கைபாைபா?

ந்ரும்்பாைபானை ைரு்நதுகள் ்பாலூட்டும் 
சையத்்தில் ்தீஙகுகமள உணடபாக்குவ்தில்மை. 
்தபாயப்பாமை ்தயக்கைின ி்த் ்தரைபாம். 
ஆனைபால், ம்தரபாயடு சுரப ி்மயக் கட்டுப 
்டுத்தும் ைரு்நதுகள் ைறறும் க்திபாியக்கம் 
நகபாணட Isotope ைரு்நதுகமள உட் 
நகபாள்ளும் ்தபாய, ்தபாயப்பாமை குழ்ந 
ம்தக்குக் நகபாடுக்கக்கூடபாது. அது த்பால் 
டயசி்பாம் எனனும் தூக்க ைரு்நதுகள், 
்பார்ிச்சுதரட்ஸ எனைப்டும் வலிபபு 
ைரு்நதுகள், நடட்ரபாமசக்களின, சல்்பா 
ைறறும் குதளபாரம் ந்னைிகபால் த்பான் 
ஆனடி்யபாடிக் ைரு்நதுகமள ்பாலூட்டும் 
்தபாய சபாப்ிடக்கூடபாது ஈஸட்தரபாஜன 
எனனும் ஹபாரதைபான ைரு்நது ்தபாயப்பாமைக் 
கும்க்கும் ்தனமை நகபாணடது. அமவகமள 
யும் சபாப ி்டக்கூடபாது.

நைலி்ந்த த்தகம் நகபாணட ஊட்டச்சத்து 
சபாப்ிட முடியபா்த ்தபாய குழ்நம்தக்குப 
்பாலூட்டைபாைபா?

?

?

?

?

?

?

?

?
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்தபாயப்பாலின அளவும், குணமும் நைலி்ந்த 
்தபாயிடம் ென்பாகதவ உள்ளது. ஆகதவ 
்தபாயக்கு ஊட்டச்சத்ம்தச் சபாப ி்ட ஊக்கப 
்டுத்்தி, ந்தபாடர்நது ்பாலூட்டச் நசயயைபாம்.

்தபாயப்பால் குடித்்தவுடன சிை குழ்நம்த 
கள் வபா்ந்தி எடுப்த்தன? 

இது தெபாயனறு, இம்த ்தவிரக்க, ் பால் புகட்டும் 
த்பாது குழ்நம்தயின ்தமைப்கு்தி சறறு 
உயர்நது இருக்குைபாறு நசயய தவணடும். 
்பாமைக் நகபாடுத்்தவுடன குழ்நம்தமய 
்க்குவைபாகத் தூக்கித் த்தபாளில் கிடத்்தி, 
முதுமக நைல்ை நைல்ை ்தட்டிக் நகபாடுக்க 
தவணடும். 10-15 ெிைிடஙகள் அவ்வபாறு 
நசய்தபால், குடிக்கும் த்பாது உணவுக்குழலில் 
த்தஙகியிரு்ந்த ்பால் வயிறறுக்குள முழுவதும் 
நசனறு, அ்தன அமடயபாளைபாகக் குழ்நம்த 
ஏப்ம் விடும். அ்தன ி்் கு குழ்நம்தமய 
்டுக்க மவத்்தபால் வபா்ந்தி எடுக்கபாது.  குழ்நம்த 
அடிக்கடி வபா்ந்தி எடுத்து எமட கூடபாைல் 
இரு்ந்தபால் ைருத்துவமர அணுக தவணடும்.

ெிம்ைபா்தக் குழ்நம்தக்குத் ்தபாயப்பாமைக் 
நகபாடுக்கித்பாம். கும்ைபா்தக் குழ்நம்தக்கு 
எனனை நகபாடுப்து?

கும்ைபா்தக் குழ்நம்தக்கும் ்தபாயப்பாமைத் 
்த பா ன  ந க பா டு க் க  த வ ண டு ம் .  ் ி ் ்ந ்த 
குழ்நம்தக்கு ஏற் ்தபாயப்பால் ைபாறு்டும் 
்த ன ம ை யு ம் ,  ச ி ் ப பு ம்  வ பா ய ்ந ்த து ; 
கும்ைபா்தக் குழ்நம்தயின நசபாிக்கும் 
்தி்னுக்குத் ்தக்கவபாறும், வளரச்சிக்கு 
ஏற்வபாறும் ்தபாயிடம் ்பால் சுரக்கி்து. 
எனைதவ கும்ைபா்தக் குழ்நம்தக்கும், ்தபாய 
ப்பாமைத் ்தவிர தவறு எதுவும் நகபாடுக்கக் 
கூடபாது. தைலும் கும்ைபா்தக் குழ்நம்தமய 
தெபாயிலிரு்நது கபாப்பாற் த்தமவயபானை 
தெபாய எ்திரபபுச் சத்துக்களும் ்தபாயப்பாலில் 
ெிம்்நது உள்ளனை.

சுகப்ிரசவத்்தில், ்ிரசவித்்த எவ்வளவு 
தெரத்்திறகுள் சீம்்பாமைக் நகபாடுக்க 
தவணடும்?

சுகப்ிரசவத்்தில், குழ்நம்த ்ி்்ந்த 
உ ட த னை த ய ,  அ ்த பா வ து  ெ ஞ சு க் ந க பா டி 
துணடிக்கப்ட்டவுடதனைதய ்தபாயப்பாமைக் 
நகபாடுக்க தவணடும். நகபாடுக்கும் முன்பாக 
ைபார்கஙகமளச் சுத்்தம் நசயய தவணடும். 
்பால் ஊட்டும் முனபும், ்பாலுட்டிய ி்னபும் 
நவ்நெீபாில் ெமனைத்்த துணியபால் சுத்்தைபாகத் 
துமடத்து விட தவணடும். ைபாரக்கபாம் ி்ல் 

?

?

?

்தபாயப்பால் விழிபபுணரவு ெிகழ்ச்சியில் ்தைிழ்ச்நசம்ைல் இரபாை தவல்முருகன, ைருத்துவர ைைரவிழி 
ஆகிதயபாருடன ைருத்துவர சபாம்்சிவம்.
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கசி்ந்த ்பால் அப்டிதய இரு்ந்தபால் பூஞமசக் 
கபாளபான தெபாய உணடபாகும். குழ்நம்த ைபார ி்ல் 
்பால் குடிக்க ைறுக்கும்.

கு ழ ்ந ம ்த ய ி ன  உ ட லி ல்  ஈ ர த் ம ்த த் 
துமடக்கபாைதைதய ்தபாயப்பாமை 
நகபாடுக்கைபாைபா?

்ி்்ந்த குழ்நம்தக்கு ஈரம் ைறறும் குளிர 
ஆகியமவ எ்திபாி. ஆகதவ, ்ி்்ந்தவுடன 
குழ்நம்தமய உைர்ந்த நவணமையபானை, 
்ருத்்தித் துணியபால், ்தமையில் ஆரம்்ித்து 
உடல் முழுவம்தயும் சுத்்தைபாகத் துமடக்க 
தவணடும். ்ினனைர ைறந்பாரு உைர்ந்த 
சுத்்தைபானை துணியபால்,்தமை மு்தல் கபால் 
வமர, முகத்ம்தத் ்தவிரத்து,த்பாரத்்தி, 

்தபாயின அரவமணப்ில் க்தக்தப்பாக 
ம வ த் து க்  ந க பா ண டு  ்த பா ய ப ் பா ம ை க் 
நகபாடுக்க தவணடும்.

்ிரசவித்்த ்தபாமய உடதனை ்பாலூட்டச் 
நசய்தபால் ்தபாயக்குக் கமளபபு அ்திகபாிக் 
கபா்தபா ?

ி்ரசவித்து கமளபபுடன இருக்கும் ்தபாய ்தனைது 
குழ்நம்தமய அரவமணத்துப ் பாலூட்டுவ்தன 
மூைம் ைகிழ்ச்சியும், புத்துணரவும் ந்றுகி் பாள். 
தைலும் குழ்நம்தக்கு சீம்்பால் கிமடப்துடன, 
்தபாயக்கு ஏற்டும் உ்திரபத்பாக்கு நவகுவபாகக் 
கும்கி் து. ஆகதவ. ் ி் ்ந்தவுடதனைதய ்தபாயப 
்பால் நகபாடுப்து ்தபாய-தசய இருவருக்குதை 
ெல்ைது.

் ி்்ந்த உடதனைதய ்பாலூட்டுவது 
எவ்வபாறு ரத்்தப த்பாக்மக ெிறுத்து 
க ி ் து ?  இ ்ந ்த ச்  ந ச ய ்த ி  அ ் ி வ ி ய ல் 
பூரவைபாக ெிரூ்ிக்கப்ட்டுள்ள்தபா?

ஆம். இது அ ி்வியல் பூரவைபாக ெிரூ ி்க்கப 
்ட்ட உணமை. இம்த ைருத்துவம் ்டித்்த 
அமனைவரும் அ ி்வபாரகள். குழ்நம்த ைபார ி்ல் 
சபபும் த்பாது, ெரம்பு நுனைிகள் தூணடப்ட்டு, 
மூமளயில் உள்ள ி்ட்யூட்டபாி சுரப ி்யின 

ி்ன ்கு்தியிலிரு்நது ஆக்சிதடபாசின எனைப 
்டும், ஹபாரதைபான சுரக்கின்து. இ்ந்த 
ஹபாரதைபான கரப்ம்மயச் சுருஙகச் 
நசயது, உ்திரபத்பாக்மக ெிறுத்துகி் து. இத்த 
ஹபாரதைபான ஆக்சிதடபாசின ைரு்நம்தத்்தபான 
ைருத்துவரகள் உ்திரபத்பாக்மக ெிறுத்்த ஊசி 
மூைம் நசலுத்துகி் பாரகள்.

குழ்நம்தமய அடிக்கடி ைபார்ில் சப் 
மவப்து, அ்தபாவது குழ்நம்தக்கு அ்திக 
தெரம் ்பாலூட்டுவது எவ்வபாறு ்தபாயப 
்பாமை அ்திகப்டுத்துகி்து?

்தபாயிடம், ்தபாயப்பாலுக்கபாக இரணடு 
ஹபாரதைபானகள் சுரக்கின்னை. ஒனறு 
ஆக்சிதடபாசின இரணடபாவது புதரபாதைக்ட்டின 
ஆகும்.  புதரபாதைக்ட்டின ஹபாரதைபான, 
மூமளயில் உள்ள ி்ட்யூட்டபாி சுரப ி்யின 
முன ்கு்தியிலிரு்நது சுரக்கி் து. அ்தறகு 

?

?

?

?
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தூணடுதகபாைபாக அமைவது குழ்நம்த ைபார ி்ல் 
சபபுவது ஆகும். குழ்நம்த ைபார ி்ல் அ்திக 
தெரம் சப்ச் சப  ் அ்திகப புதரபாதைக்ட்டின 
சுரக்கி் து. அ்திக புதரபாதைக்ட்டின அ்திகப 
்பாமை ைபார ி்ல் சுரக்க மவக்கி் து. இ்ந்த 
ஹபாரதைபான சுர்ந்த ி்ன, ்தபாயின இரத்்தத்்தில் 
சுைபார அமர ைணி தெரம் இருக்கும். ் கமை விட 
இரவில் ்பாலூட்டுவது இ்ந்த ஹபாரதைபாமனை 
அ்திகம் சுரக்கச் நசயயும். எனைதவ, இ்ந்த 
அ ி்வியல் பூரவ உணமையின்டி அ்திக தெரம் 
்பாலூட்டுவது. அ்திக ் பாமைச் சுரக்க மவக்கும் 
என்து ெிரூ ி்க்கப்ட்டுள்ளது. இ்தன 
கபாரணைபாகதவ இரட்மடக் குழ்நம்த ந்ற் 
்தபாயக்கு கூட இரணடு குழ்நம்தகளுக்கும் 
த்தமவயபானை ் பால் சுரக்கி் து.

ஆக்சிதடபாசின எனும் ஹபாரதைபான, ்தபாயின 
ைபார்ில் ஏறகனைதவ சுர்நது த்தஙகியிருக்கும் 
்பாமை ைபாரபுக் கபாம்புகமளத் ்தளரச் நசயது 
குழ்நம்தக்குத் ்தி்்நது விடுகி்து. இ்ந்த 
ஹபாரதைபானும் குழ்நம்த சபபுவ்தன மூைதை 
சுரக்கி்து. சபபுவது ைட்டுைல்ைபாது. 
குழ்நம்தயின அழுமக ஒலி, குழ்நம்தமயப 
்பாரப்து, குழ்நம்த ்ற்ிய ்பாசைபானை 
ெிமனைவு ஆகியவற்ின மூைம் சுரக்கி்து. 
சிைருக்குக் குழ்நம்தயின அழுமக ஒலி 
தகட்ட ைறுவினைபாடிதய. ைபார்ில் ்பால் 
வடிய ஆரம்்ிப்ம்த ெபாம் ்ைபா ிடம் 
்பாரக்கைபாம்.

அத்த சையம், சபபுவது கும்யக் கும்ய 
புதரபாதைக்ட்டின ஹபாரதைபான சுரப்தும் 
கும்கி் து. அ்தனைபால் ்தபாயப்பால் சுரப்தும் 
கும்்நது இறு்தியில் வற ி் விடுகி் து 
என்ம்த ெபாம் புபாி்நது நகபாள்ள தவணடும்.

ி்ரசவித்்த சிை ெபாட்களுக்குச் சிைருக்கு 
சீ ம் ் பா ல்  அ ள வ ி ல்  கு ம ் வ பா க த வ 
சுரக்கி் து. இது குழ்நம்தக்குப த்பாதுைபா?

கும்வபாகதவ இரு்ந்தபாலும், சீம்்பால் 
அளவில் அடரத்்தியபானைது. சத்துக்களும், 
தெபாய எ்திரபபு புர்தஙகளும் ெிம்்ந்தது. 
சி்ி்தளதவ இரு்ந்தபாலும், அதுதவ குழ்நம்த 
யின த்தமவக்குப த்பாதுைபானைது. அம்தத் 
்தவிர, தவறு எதுவும் நகபாடுக்கத் த்தமவ 

யில்மை.

்ிரசவித்்தத் ்தபாயக்கு எனநனைனனை 
நகபாடுக்கைபாம்? ்த்்தியம் எனனும் 
உணவுக் கட்டுப்பாடு த்தமவயபா?

ி்ரசவித்து கமளபபுடன இருக்கும் ்தபாயக்கு, ்திரவ 
உணவுகமளயும், எளி்தில் ஜீரணைபாகக்கூடிய 
கஞசி, ரசம் சபா்தம் இவறறுடன கபாயச்சிய 
ெீமரயும் ்தபாரபாளைபாகக் நகபாடுக்க தவணடும். 

ி்் கு வழக்கம் த்பால் அமனைத்து உணவு 
கமளயும் நகபாடுக்கைபாம். தவகமவத்்த 
்ச்மசக் கபாயக ி்கள், நவல்ைம் த்பாட்ட ் பால், 
கீமரகள், ் பானைகம், நவள்மளபபூணடு தசர்ந்த 
குழம்பு, புர்தச்சத்து ெிம்்ந்த ் யறு, நைபாச்மச, 

?

?

்தபாயப்பால் கு்ித்்த விழிபபுணரவில்  
ைருத்துவர சபாம்்சிவம்
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நகபாணடக்கடமை ஆகியவறம்யும், அத்து 
டன அமசவ உணவுகமளயும் ்தபாரபாளைபாகக் 
நகபாடுக்கைபாம். ்த்்தியம் த்தமவயில்மை. 
்தபாய ்தபாரபாளைபாகக் கபாயச்சிய ெீமரயும் ்ருக 
தவணடும். ெீரும் முக்கியைபானை உணவபாகும். 
்தபாயக்கு அடிக்கடி*சிறுெீர ி்பாிவது, ்தபாமய 
ெீரத்்தபாமரச் சம்்்ந்தைபானை வியபா்திகளிலிரு்நது 
கபாப்பாறறும்.

்தபாயப்பால் ச ிைருக்குச் கும்வபாக 
இருப்்தபாகக் கூறுகி் பாரகதள. அ்தறகுக் 
்தபாயப்பாமை அ்திகபாிக்க வழிகள் எனனை?

எ்ந்த ஒரு குழ்நம்தக்கும், அ்தறகுக் த்தமவ 
யபானை ்பால் அ்தன ்தபாயிடம் ெிச்சயைபாகச் 
சுரக்கும். ்சுவிடம் அ்தன கன்ிறகும், 
ெைக்கும் த்தமவயபானை ்பால் லிட்டர 
கணக்கில் சுரக்கவில்மையபா? அம்தப 
த்பாைதவ ்தபாயிடமும் ்பால் சுரக்கும். 
்தபாயப்பால் த்தமவயபானை அளவில் சுரக்கத் 
த்தமவயபானைமவ. ்தபாயின முழுமையபானை 

ஈடு்பாடும், குழ்நம்த ைபார்ில் அடிக்கடி 
சபபுவதும் ஆகும்.

்தபாயப்பாமை அ்திகப்டுத்்த ைரு்நதுகள் 
இருக்கின்்தபா?

்தபாயக்கு சத்து ெிம்்ந்த உணவுகள், ்சுமையும் 
கருமையும் ெிம்்ந்த ்ச்மசக் கபாயக்ிகள், 
கீமரகள், புர்தச்சத்து ெிம்்ந்த ்யிறு வமககள் 
அ்தபாவது நைபாச்மச, உளு்நது, ப்ாசிப்யிறு, 
்ட்டபாணி, நகபாணட கடமை சுணடல், நவல்ைம் 
த ப்ாட்டு கபாயச்சிய ப்ால், நவள்மளபபூணடு 
தசர்ந்த குழம்பு. கபாயச்சிய ெரீ ைறறும் அமசவ 
உணவுகள் ஆகியவறம்த் ்தபாரபாளைபாக 
அளிப்்தன மூைம் ்தபாயப ப்ால் அ்திக அளவில் 
சுரக்கும். ்ருத்்திப ப்ாலும் ்ைம் நகபாடுக்கும். 
இமவ த்பா்தபா்த ெிமையில் ைருத்துவபாின 
ஆதைபாசமனையின த்பாில் அ்தறகபானை 
ைரு்நது, ைபாத்்திமரகமளச் சபாப்ிடைபாம், 
ெிச்சயம் த்தமவயபானை ்பால் சுரக்கும். 
குடும்்த்்தினைபாின ஊக்கப்டுத்து்தலும், 

?

?

்தபாயப்பால் விழிபபுணரவு ெிகழ்ச்சியில் ்தைிழ்ச்நசம்ைல் இரபாை தவல்முருகன 
ைருத்துவர ைைரவிழி ஆகிதயபாருடன ைருத்துவர சபாம்்சிவம்
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ஒத்துமழபபும், ஆ்தரவும் ஒரு ்தபாயக்கு ைிக ைிக 
அவசியம். ் பாலூட்டும் தவமை ைட்டுதை ்தபாயக்கு 
அளிக்கப்ட தவணடும், ைற  ் தவமைகமளக் 
கும்்ந்தது மு்தல் ஆறு ைபா்தத்்திறகபாவது 
குடும்்த்்தினைர ் கிர்நது நகபாள்ள தவணடும்.

்தபாயப்பாமை அ்திகப்டுத்தும் ைரு்நதுகள் 
Lactare Capsule/Lactare Granules, Lacto 
gaurd / Granules, Relact Capsule, Lac-
tone Capsule,Metaclopromide Tablets, 
நசௌ்பாக்ய சுணடி தைகியம்.

த்பா்திய ்தபாயப்பால் இல்ைபா்த்தறகு முக்கிய 
கபாரணஙகள் :

்ி்்ந்த குழ்நம்தக்குப ்பாலூட்டுவம்தக் 
்தபாை்தப்டுத்து்தல் அடிக்கடி ் பாலூட்டபாைல் 
இருப்து

இரவில் ்பாலூட்டபாைல் இருப்து ்பால் 
குடிக்கும் த்பாது குறுக்கிடுவது

குழ்நம்தமய ைபார்ில் சபாியபானை மும்யில் 
ந்பாருத்்தபாைல் இருப்து. குடும்்த்்தின 
ஆ்தரவு இல்ைபாைல் இருப்து.

்பாட்டில் ைறறும் சூப்பானகமளப ்யன 
்டுத்துவது விைஙகினைப ்பாமையும் / 
நசயறமகயபானை டப்பா உணவுகமளயும் 
நகபாடுப்து.

்தபாயின ்தனனைம்்ிக்மகதய கும்க்கும் 
வமகயில் த்சுவது. கவமைகள், ைனை 
உமளச்சல் ைறறும் தசபாரவு. ்பாலூட்ட, 
்தபாயக்கு விருப்ம் இல்ைபாைல் இருப்து.

ைபா்ிவரும் அவசர உைகில், இவ்வளவு 
அக்கம் எடுத்துக்நகபாணடு ்தபாயப 
் பா ம ை க்  ந க பா டு க் க  த வ ண டு ை பா ? 
ைபாட்டுப ்பாமைதயபா, டின ்பாமைதயபா 
நகபாடுக்கக் கூடபா்தபா?

கூடதவ கூடபாது; விைஙகுகளின ்பால் அ்தன 
குட்டிகளுக்தக! எைது குழ்நம்தகளுக்கு அல்ை, 
விைஙகின குணபா்திசயஙகள் ்பாலின மூைம் 
அ்தன குட்டிக ளுக்குச் நசன்மடகி்து. 

ெைது குழ்நம்தகளுக்கு விைஙகின ்பாமைக் 
நகபாடுத்்தபால், விைஙகின குணஙகள் ்தபாம் 
ெைது குழ்நம்தகளுக்கும் வரும். ைனைி்தனுக்கு 
த்தமவயபானை அ்ிவும், புத்்திசபாலித்்தனைமும் 
விைஙகின ்பாலில் கிமடக்கபாது; ெைது 
குழ்நம்தகள் அ ி்வும் ஆதரபாக்கியமும், அனபும், 
்ணபும் ்பாசமும் ெிம்்ந்தவரகளபாக வளரத் 
்தபாயப்பால் அவசியம்.

விைஙகின ் பால் அ்தன குட்டிகளின உடம்பு 
வளரதவ ்யன்டுகின்னை. மூமளமய 
வளரச் நசயயபாது. அமவகளுக்கு மூமள 
வளரச்சி அவசியைில்மை. ்ள்ளிக்கும் 
த்பாவ்தில்மை. ஆகதவ ்தபாயப்பாலுக்கு 
இமணயபானை ்பால் தவறு கிமடயபாது. 
IQ எனைப்டும் அ்ிவுத்்தி்ன ்தபாயப்பால் 
கு டி ப ் ்த ன  மூ ை த ை  கு ழ ்ந ம ்த க் கு க் 
கிமடக்கி்து என்து ஆரபாயச்சிகளின 
மு டி வு .  டி ன க ள ி ல்  அ ம ட க் க ப ் ட் டு 
விறகப்டும் ைபாவுகள் குழ்நம்தகளுக்கு 
முற்ிலும் ஒவ்வபா்தமவ; தைலும் ெச்சுத் 
்தனமை நகபாணடமவ. 

?

குழ்நம்தகளுக்குப ்ிடித்்த ைருத்துவர 
சபாம்்சிவம்
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 மு்தல் ்தடமவயபா விரு்ந்தபாடியபாப 
த்பாத்பாம், குழ்நம்தகளும், வயசபானைவுங 
க ளு ம்    இ ரு க் க க் கூ டி ய  வீ டு  ஏ ்த பா வ து 
வபாஙகிட்டு வ்ந்திருக்கைபாம், ைனைம்தத் 
து ம ள த் ந ்த டு த் ்த  கு ழ ப ் ங க ம ள யு ம் 
ைீ ் ி  ‘‘இப்டியபா அடிக்கபத்பா் ைபா்திபாி  
நவறுஙமகதயபாட த்பாக ’ ’   நைல்லிய 
குரலில் ்தன கணவனைிடம் ஆ்தஙகத்ம்த 
நவளிப்டுத்்தினைபாள் ரம்யபா.

 ‘ ‘ ம் ம் ,  இ ப ் த் ்த பா ன  உ னை க் கு 
ஞபாதனைபா்தயம்  வ்நதுச்சபாக்கும், அஙதகதய 
நசபால்லியிருக்கைபாம்ை’’   மும்த்்த்டி 
தகட்டபான கணவன இளஙதகபா..

 ‘ ‘ெீஙக வபாஙகிட்டு வ்ந்திருபபீங 
கனனு ெிமனைச்தசன. அம்தயும் ெபான 
்த பா ன  ந ச பா ல் ை னு ை பா ,   உ ங க ளு க் கு த் 
ந்தபாியபா்தபாக்கும்’’

 ‘‘சபாி வபாமய மூடு ெீ ,  உள்ள த்பா, 
அஞசு ெிைிஷத்துை வ்நதுரதரன’’ எனறு 
வ்ந்த ்பாம்த வழியபாகதவத் ்திரும்்ி 
நகபாஞச தூரம் த்பானைவனைின கணகளுக்கு   
ஒரு ஸவீட் கமட கூட ்தட்டுப்டவில்மை.

 ்திருதவறகபாடு  ைிகப ்ிர்ைைபானை 
ஊநரன்பாலும், ெண்னைின  வீடு  ஊரக் 
கமடசியில் ்தபான  இரு்ந்தது. கும்்ந்த 
விமைக்கு முனனைம் வபாஙகிப த்பாட்டிரு்ந்த 
இடஙகளில் இபத்பாது்தபான, ்ரவைபாக 
எழு்நது ெிறகி்து சிை வீடுகள். ந்யர 
ந்ற் இஞசினைியபாிங கபாதைஜ் வ்ந்த 
் ின்தபான ைிகக் குறுகிய கபாைத்்தில் 
இத்்தமனை முனதனைற்ம்.

 சு்த்ந்திரைபாக தைய்நதுநகபாணடிரு்ந்த 
ஒரு ைபாட்டின முதுகில், ்தபான கூடுகட்ட 
எடுத்துவ்ந்த ஈக்கிக் குச்சிமய அைகில் 
நகபாத்்திய்டி கபாகநைபானறு ெின்ிரு்ந்த 
கபாட்சி, நசபாகுசபானை இமளப்பா்லுக்கு 
ஒப்பானைம்தப த்பால் இருக்க, தவடிக்மக 
்பாரத்்த்டிதய ெட்ந்த்தில் கல்நைபானறு 
கபால் ந்ருவிரலில் இட்ி விழபத்பானை 
த வ கத் ்த ி ல்  சு ்த பா பா ி த் து த்  ந ்த பா ட ர ்ந து 
ெட்ந்தபான இளஙதகபா..

 கபாலியபானை நசம்ைண ெிைத்்தில், 
சிை இடஙகளில் நவள்மளயடிக்கப்ட்ட 
குத்துக்கறகள்  அமடயபாளத்்திறகபாகவும், அள 
விறகபாகவும் ெட்டு மவக்கப்ட்டிரு்ந்தது. 
்ச்மசயும் ெீைமும் கை்ந்த கட்டம் த்பாட்டத் 
துணடபால் ்தமைப்பாமகமயக் கட்டிய்டி 
தவப்ைரத்்தின கீழ் கணணச்நது அைர்ந்தி 
ருப்வனைின முன அமரவணடிக்கும் கும் 
வபானை இளெீரக் கபாயகள். வியபா்பாபாிநயனை 
புபாியச் நசய்தது. அவனைருகில் நசனறு 


	 -		
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“எழுப்ைபாைபா? தவணடபாைபா?”   என் 
தயபாசமனைதயபாடு நெருஙகினைபான இளஙதகபா...

 அ ்ந ்த  த ெ ர ம்  ் பா ர த் து  த ்த பா ள் 
்ட்மடயிலிரு்நது   கழுத்து வழியபாகக் 
கனனைத்துக்கு ஊர்நது நகபாணடிரு்ந்த   
கட்நடறும்்ினைபால் ்திடுக்கிட்டு எழு்நது, 
்தன வைதுமகயபால் தவகைபாக உ்த்ிவிட்ட 
இளெீரக்கபாரனைிடம் ‘‘்தம்்ி, ்தின்ணடக் 
க ம ட ,  இ ங க  ஏ ்த பா வ து  ் க் க த் ்த ி ை 
இருக்கு்தபா? ”  இளஙதகபா விசபாபாித்்த த்பாது 
ஏ் இ்ஙகப ்பாரத்்தவன …

 ‘‘அசலூரபா ெீஙக? அ்ந்தபா!  அ்ந்த 
தரபாடு ்ிபாியுதுை அஙதகயிரு்நது வைது 
்க்கைபா த்பானைீஙகனனை அஞசு ெிைிஷ 
ெமடயிை ஒரு கமட இருக்கு சபார’’

 ‘‘அடடபா, நகபாஞசம் தூரைபாத்்தபான 
இருக்கும் த்பாைதய’’

 ‘‘ஒரு இளெி நவட்டித் ்தரதரன 
குடிச்சிட்டுப த்பாஙக’’  வியபா்பார தெபாக்கத் 
த்தபாடு அவன தகட்க… 

 ‘‘அட, தவணபாம்ப்பா, த்பாயிட்டு 
வ்நதுரதரன’’

 ‘‘வழி நசபானனைதுக்கபாக ஒரு த்பாணி 
்ணணைபாம்ை’’ ்தனைக்குள்தள முணஙகிக் 
நகபாணடபான இளெீரக்கபாரன.

 அவன நசபானனை இடத்்தில் இரு்ந்த 
ஸவீட் ஸடபால் கணணில் ்தட்டுப்ட, 
அருகில் நசனறு அடுக்கி மவக்கப்ட்டிரு்ந்த 
ஸவீட் ைறறும்  கபார வமககளில் எம்த வபாஙக 
ைபாநைனறு கமட முழுவதும் ்பாரமவமய 
ஓ ட வ ி ட் ட பா ன .  அ டு க் க ி  ம வ த் ்த ி ரு ்ந ்த 
கணணபாடிப ந்ட்டிகளின, உட்பு்த்்திலும் 
நவளிபபு்த்்திலும்  அழுக்கமட்நது, சபாியபாக 
மூடப்டபாைல் ஈ நைபாயத்துக் கிட்ந்தம்தப 
்பாரக்மகயில்,  இளஙதகபாவிறகு வபாஙகிச் 
நசல்ை ைனைம் ஒப்வில்மை.

 ‘‘இம்த வபாஙகிக் நகபாடுத்து, வீட்ை 
இருக்கு்வஙகளுக்கு ஒனனு நகடக்க 
ஒனனு ஆகிபத்பாச்சினனைபா, இதுக்கு 
்்திைபா அ்ந்தக் குழ்நம்தஙக மகயிை 
இருநூறு, ஐநூறு னு ்ணைபா ்திணிச்சி 
வ்நதுடைபாம், ஏ்தபாவது அவஙகளுக்குப 
்ிடிச்சம்த வபாஙகிக்குவபாஙக’ ’  எனறு 
சைபாளித்துக் நகபாணடது இளஙதகபாவின 
ைனைம்.

 ‘‘இவ்வளவு தெரைபாகியும் ஒனனும் 
வபாஙகபாைப த்பானைபால் நைபாம்ப்பாதள, 
இபத்பா எனனை ் ணணைபாம்’’ தயபாசித்்த்டி 
ைீ ண டு ம்  ெ ண ் னை ி ன  வீ டு  த ெ பா க் க ி 
ெட்ந்தத்பாது, அ்ந்த இளெீரக் கபாரன 
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அஙதகதய ெினறு நகபாணடிரு்ந்தம்தப 
்பாரத்்தபான.

 ‘‘எ ன னை  ச பா ர ?   ் ண ட ம்  எ து வு ம் 
இல்மையபா, சும்ைபா வரபாீஙகதள’’ நெடுெபாள் 
்ழகியவன த்பால் உபாிமையபாகக் தகட்டபான.

 ‘‘‘அந்தனனைப்பா, எல்ைபாம் ்ழசபா 
வச்சிருக்கபான, சுத்்தமும், சுகபா்தபாரமும் 
இல்ைபா்த இடத்துை எனனைத்்த வபாஙகு்து.  
அ்தபான ்த ிரும்்ிட்தடனை’ ’   ் ்த ிைளித்்த 
இளஙதகபா.

 ்ட்நடனறு உறசபாகைபாய ‘ ‘சபாி 
சபாி, வணடிமய எனைக்குப ்ினனைபாதைதய 
எடுத்துட்டு வபா தவ் வழியில்மை,  ம்ம்… 
்த ி ரு ப பு ,  ்த ி ரு ப பு … ’ ’   இ ள ங த க பா வ ி ன 
குரலில் உறசபாகம் ந்தபாி்ந்தது.

 ‘‘ஆளுக்நகபாரு இளெி நவட்டிக் 
நகபாடுத்து, ைனைமசக்  குளுகுளுனு ைபாத்்திர 
ைபாம்னு தயபாசமனை ்ணணீட்டீகதளபா, 
இ்ந்தபா வபாதரன…’’ ெின்ிரு்ந்த இடத்்தி 
லிரு்நது வைப்க்கைபா வமளத்து அவதரபாடு 
த்சிக்நகபாணதட குஷியபாக   வணடிமயத் 
்தள்ளிக்நகபாணடு நசன்பான.

 ‘‘ ஆ ை பா ,  ெீ  எ து க் கு ,  வ ி ற க பா ்த 
ஏபாியபாவுை தவஸட்டபா  இளெிகமள வச்சிக் 
கிட்டு தெரத்ம்தக் கடத்து்’’

 ‘‘இ து  எ னை க் கு  ந ர ஸ ட்  ம ட ம் 
சபார, கபாமையிை ஆறு ைணியிலிரு்நது 
நையின ஏபாியபாவுக்குள்ள சுத்்தி வியபா்பாரம் 
்ணணிருதவன’’

 ‘‘அட,  அப்டியபா, நவவரைபானை 
ஆளு்தபானயபா ெீ’’

 ‘‘ை்தியம் சபாப்பாட்டு தெரத்்திறகு 
இ்ந்த ைபா்திபாி இட்ந்தபான த்தபா்தபாயிருக்கும், 
்ம்ப நசட்டு ஒனனு அஙக இருக்கு 
்பாரத்்தீகளபா?’’

 ‘‘ெபான கவனைிக்கமைதய…’’

 ‘ ‘ வீ ட் ை ய ி ரு ்ந து  வ ரு ம் த ் பா த ்த 
சபாப்பாடு நகபாணடுவ்நதுருதவன’’

 ‘‘ஓ, அதுசபாி’’

 இப்டியபாக கம்த த்சிக் நகபாணடு 
வ்ந்தவமனை  ‘‘இஙக ெிறுத்்தப்பா’’ எனறுச் 
நசபால்லிவிட்டு,  ெண்னைின வீட்டு கபாலிங 
ந்ல்மை அழுத்்தினைபான இளஙதகபா.
 
 மு்தலில் எட்டிப்பாரத்்த ெண்ன 



நா்்ன- �த்த�ித்த 

அம்மாபவாடு இருநத  

நாட�ைின நி்்னவு �்னத்தது... 

அது நம் கூடைபவ இருக்�ிறது... 

நுண்ணு்ர்வுள்ை யாருக்கும்  

தன அம்மாவுடைன வாழநத  

வாழவு மி� முக்�ியமா்ன தடையம் 

அது முடிவபதயில்்ை... 

அம்மா மாதி�ி ம்ன்த  

குைந்தப்ாை 

்வத்துக்க�ாள்வது

எைிதா்னதா என்ன? 

 - ்தஞ்ச்தவசி
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‘ ‘ த ட ய  எ ன னை ட பா  எ ங க  த ் பா ய ி ட் டு 
வரர, ்தஙகச்சி அப்தவ வ்நதுருச்தச,  
்தம் அடிக்கப த்பாயிட்டிதயபா’’  எனறு 
குறும்்பாகச் சிபாிக்க...

 ‘‘ஹபாஹபா… ெணத்னடபா! ‘‘  

 ‘‘கபாரணம் தகட்கபாை, ஒரு சினனை 
கட்மடப ம  ்எடுத்துட்டு வபா’’ ம்யில் ்த்து 
இளெிகமளப த்பாடச் நசபால்லி, ‘‘எவ்வளவுப்பா 
ஆகுது’’ னு த்ணட்டிலிரு்நதுப ்ரம்ஸ 
எடுத்்தபான..

 ‘‘மு்நநூறு ரூ்பாய ்தபாஙக சபார...’’ 
என்வனைிடம் ஐநூறு ரூ்பாய ்தபாமள 
ெீ ட் டி னை பா ன  இ ள ங த க பா .  ந ் ற று க் 
நகபாணடவன ைிச்சச் சில்ைம்தயபாடு, 
ஒரு ந்தபானமனையில்  ச ிறுசிறு ந்பாட்ட 
ைஙகமளயும் இமணத்துக் நகபாடுத்்தபான.

 ‘‘எனனைடபா இது, எல்ைபாதை ஒரு 
ைபா்திபாியபா இருக்கு, ெீ வபாஙகு்தும், அவர 
நகபாடுக்கி்தும், இது எனனைது, தகபாவில் 
்ிரசபா்தைபாநயனனை?’’ ந்தபானமனையிலிரு்ந்த 
ந ் பா ட் ட ை த் ்த ி ன  ஒ ன ம ் த்  தூ க் க ி க் 
கபாட்டினைபான ெண்ன.

 ‘‘எனனை சபார, இப்டிக் தகட்டுட் 
தடஙக, நைபா்தல்ை ்ிபாிச்சிப ்பாருஙக, 
அதுக்கு தைை ை்திப்பானை்தபாச்தச இது’’ 
என்பான இளெீரக்கபாரன.

 ‘‘அட…’’

 ‘‘ஆைபா,  அந்தல்ைபாம் வி்தவி்தைபானை 
நசடி  விம்தகள் சபார’’

 ஆச்சரயப்ட்டு நைபாத்்தக் குடும்்மும் 
அவன எனனை நசபால்ைப த்பாகி்பான 
என்ம்த ஆவலுடன எ்திர ்பாரத்்திருக்க...

 ‘‘ஒரு இளெிக்கு ஒரு விம்தபந்பாட்ட 
ைம்னு இனைபாைபாத் ்தருதவபாம் சபார. ந்பாதுவபா 
இளெி குடிக்க வரரவஙக முக்கபால்வபாசி 

த்ர இயறமக தைை அக்கம்ப ்ட்டவங 
க ள பா த் ்த பா ன  இ ரு ப ் பா ங க . . .  அ வ ங க 
கிட்ட இ்ந்த விம்தகள் த்பாயச் தசரும் 
த்பாது ெிச்சயைபா அம்த வளரக்கனும்னு 
ஆமசப்டுவபாஙக ்தபாதனை?’’

 ‘‘ ெ ி ச் ச ய ை பா ,  எ னை க் கு க்  கூ ட , 
வீட்மடச் சுற்ி,  நசடி வளரக்கப ் ிடிக்கும், 
ஆ னை பா ல்  இ ்ந ்த  ை னு ஷ ன ்த பா ன  சு வ ர 
வீணபாயிப த்பாயிடும்னு மவக்க விடைபாட் 
தடஙகி்பாரு’’ ஆ்தஙகைபாக ்்திைளித்்தபாள் 
ெண்பாின ைமனைவி.

 அப்டியபா? என் ்பாரமவமய 
ெண்பாின ைீது வீசிவிட்டு ‘‘ெல்ை தவமள 
ெ பா ந னை ல் ை பா ம்  அ ப ் டி   இ ல் ை ப ் பா ’ ’ 
எனறு ்தனைக்குத்்தபாதனை ச்பாஷ் த்பாட்டுக் 
நகபாணடு இனனும் அவன எனனை நசபால்ைப 
த ் பா க ி ் பா ன  எ ன று  இ ம ள ஞ ம னை ப 
்பாரத்்தபான இளஙதகபா.

 ‘‘க ம ட ய ி ை  வ பா ங கு ்   க ரு த வ ப 
்ில்மை நகபாத்்தைல்லி ைபா்திபாி, எஙகளுக்கு 
இ்ந்த விம்தப ந்பாட்டை ஐடியபா’’  ந்ருமை 
யபாகப ்பாரத்்தபான அமனைவமரயும்.

 ‘‘ெல்ைபாருக்தக இ்ந்த தயபாசமனை, 
எ த் ்த ம னை  வ ரு ஷ ை பா  இ ்ந ்த  ெ ல் ை 
கபாபாியத்ம்தச் நசஞசிட்டு இருக்கீஙக?’’ 
தகட்டது ெண்ன.

 ‘‘எஙக அப்பா கபாைத்துையிரு்நது 
சபார. இது ஒரு வமகயிை சுயெைம் ்தபான, 
இ ்ந ்த ச்  ச பா க் கு ை  எ ங க ளு க் கு  கூ ட க் 
நகபாஞசம் இளெி விக்கும், அதுக்கும்்தபான’’

 ‘ ‘ஆனைபாலும் உன நசயமகயிை 
ைக்களுக்கு உணரத்்தக் கூடிய ெல்ை 
கடமையும் இருக்தக ெல்ை விசயம் ்தபான‘‘

 ‘ ‘ஆனைபா, ஒரு சிைதுஙக, எனைக்கு 
இ்ந்தப நசடி விம்தநயல்ைபாம் தவணடபாம் , 
அதுக்கு ் ்திைபா அஞசு ரூ்பாய நகபாம்ச்சிக் 
நகபாடுக்கியபானு, வபாய கூசபாை தகட்குஙக 
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சபார, அப்நவல்ைபாம் ்ல்மைக் கடிச்சிட்டு 
தகபா்த்ம்த அடக்கிக்கிடுதவன’’

 ‘‘இ்ந்த தயபாசமனை எப்டி வ்நதுச்சி 
உனைக்கு’’ இளஙதகபாவின ைமனைவி தகட்க...

 ‘‘அ்தபான நசபானதனைதனை எஙக அப்பா 
ஆரம் ி்ச்சபாருனனு, முனனைநைல்ைபாம் இ்ந்த 
வணடி கிமடயபாது, ஏ்தபாவது ஒரு இடத்துை 
நைபாத்்தைபா குவிச்சி வச்சி வியபா்பாரம் 
்ண் ்ழக்கம், எஙக அப்பா வழக்கைபா 
கமட த்பாடு் இடத்துக்குப ்க்கத்துை, 
்தினைமும் ஒருத்்தர ைஞசப ம் ெிம்ய ெபாட்டு 
விம்தகமள நகபாணடு வ்நது, எல்ைபாருக்குதை 
இனைபாைபாக் நகபாடுப்பாரபாம்‘‘

 ‘‘ஓ, அப்தவ அப்டியபா’’  என்பான 
இளஙதகபா

 ‘‘ஆைபா சபார, ஆனைபா அம்த தசமவயபா 
நசஞசிட்டு இரு்ந்தவருக்கு ந்தபாடர்நது 
ஏற்ட்ட உடல்ெைக் கும்்பாடு கபாரணைபாக 
்பா்தியிைதய ெிறுத்்த தவணடிய்தபாப த்பாச்சு, 
அப்பா அவரகிட்ட ஒரு ெண்மனைப த்பாை 
்ழகினைதுனைபாை, அ்ந்தப ந்பாறுபம்த் ்தபாதனை 
ஏத்துக்கிட்டபாரு..’’

 ‘‘கிதரட் ை..’’ ெண்னும் இளஙதகபா 
வும் ்பாரமவயபால் த்சிக்நகபாணடபாரகள்.

 ‘ ‘ெீஙக இதுக்கு இபத்பா கபாசு 
தக ட் பீஙகளபா அ ஙக ி ள்? ’ ’  வ ி ழ ி கமள 
உயரத்்தி ்வ்வயைபானை தகட்டது அ்ந்த 
வீட்டு குட்டி வபாணடு...

 ‘‘இல்மை ்தஙகதை, இளெிதயபாட 
இமணச்சித் ்தரதரபாம் அவ்வளவு்தபான...’’

 ‘‘ஐ! சூப்ர’’  குதூகலித்்தது குழ்நம்த 
ைனைம்

 ‘‘எஙகமளப ் பாரத்து இனனும் ெிம்ய 
த்ரு, அவஙக ்பாரக்கி்  வியபா்பாரத்த்தபாட, 
விம்தப ந்பாட்ட ைஙகமளப ்பாிசபாக் நகபாடுக் 

கு்துக்கும் ் ழகிட்டபாஙக’’

 ‘‘எபத்ரப்ட்ட ெல்ை கபாபாியம் ெீஙக 
நசய்து, ெல்ைபாயிருக்கனும் ப்பா‘‘ அவரகள் 
குடும்்த்து ்பாட்டியின ஆசிரவபா்தக் குரல் 
இளெீரக்கபாரமனை வபாழ்த்்தியது.

 ‘ ‘அஙகிள் உஙக த்நரனனை?’ ’ 
என்து குழ்நம்த

 ‘‘அழகு ரபாசு. எதுக்குக் தகட்கு்?’’ 
குழ்நம்தயின உயரத்்திறகுத் ்தமை குனைி்நது 
நசபானனைபான இளெீரக்கபாரன.

 ‘‘ ெீ ங க  ந க பா டு த் து ரு க் கு ்  இ ்ந ்த 
விம்தகநளல்ைபாம் வீணபாக்கபாை,  குட்டியபா  
த்தபாட்டம் ைபா்திபாி, அம்ைபாமவ அமைக்கச் 
நசபால்தவன, அதுக்குப த்ரு எனனை 
ந்தபாியுைபா...?’’

 ‘‘எனனைவபாம்...?’’  இளஙதகபா தகட்க...

 ‘‘அழகு த்தபாட்டம். உஙக ஞபா் 
கபாரத்்தைபா, உஙக த்ரு்தபான எஙக 
த்தபாட்டத்்திறகும்’’ கனனைத்்தில் குழி விழச் 
சிபாித்்தபாள் அ்ந்தச் சிறு குழ்நம்த..

 ‘‘ச்பாஷ்…’’

 ‘‘உஙகமள ை்க்கக் ைபாட்தடபாம். 
எவ்வளவு ெல்ை விசயம்,  எஙகளுக்நகல்ைபாம் 
நசபால்லிக் நகபாடுத்்திருக்க...’’ ென்ணின  
ை ம னை வ ி  பு ன னை ம க த் து ச்  ந ச பா ன னை 
த்பாது ை ிகவும் ைக ிழ்ச்ச ியமட்ந்தபான 
இளெீரக்கபாரன

 ‘‘அழகு த்தபாட்டம், அழகு த்தபாட்டம்’’ 
்தனைக்குள்தள இருமும் வபாயவிட்டு 
நசபால்லிக் நகபாணடவன வணடிமயத் 
்த ி ரு ப பு ம்  த ் பா து  வ ழ ி ்ந ்த  ஆ னை ்ந ்த க் 
கணணீமரத் துமடத்து த்தபாள்ைீது ்தழுவிக் 
கிட்ந்தது அவனைது ்ச்மசயும், ெீைமுைபானை 
கட்டம்த்பாட்ட துணடு.



   |43

அன்்்ப க்ாைியும் அருைின வடிவபம! 
அன்்னபய எனறும் அ�ிைத்தில் முதன்மபய! 
�ண்�ைில் கத�ியும் �ரு்்க் �டைவுபை!   
்ண்்் வைர்க்கும் ்ாசத்தின உருவபம! 
அன்னம் ஊடடி அ்்னத்தும் கசயதிடும்!  
நன்மபய நி்்னக்கும் நடைமாடும் கதயவபம! 
குருதி்ய்ப ்ாைாக்�ி குைந்தக்குத் தருவாபை! 
அருவிகய்ன நாளும் அன்்்ப க்ாைிவாபை! 
�ாய்பபுக் ��ங�ள் �்த�ள் கூறுபம! 
பசயக்கு வலிக்�ாமல் பச்வ�ள் கசயயுபம!  
்சி்யத் தானதுறநது புசிக்� விடுவாபை! 
�சியும் முனப் �ண்்ீ்�த் து்டை்ப்ாபை! 
்ிச்்சயும் எடு்ப்ாள் ்ிள்்ை�ள் ்டி்ப்ிற்கு! 
இச்்ச�ள் துற்ப்ாள் இ்னிய வாழவுக்கு! 
கவடி்பபுக் �ால்�ள் பவத்்ன அைித்தாலும்! 
்டிக்கும் ்ிள்்ைக்�ாய ்ா�ங�ள் சும்ப்ாள்! 
எஞசிய உ்பவ எனறும் நி�நத�ம்! 
்ஞசபம வநதாலும் ்சிபயாடு விடைமாடடைாள்! 
அஞசும் பந�த்தில் அ்டைக்�ைம் அவபை! 
கநஞசின ்ா�த்்த நீவிபய கு்றத்திடுவாள்!   
்்யில் உள்ை்த்ப ்�ிர்நது க�ாடுத்திடுவாள்! 
்�யில் ்்த்்தக் �ா்ாமல் தி்ித்திடுவாள்! 
பூடை�மாயத் தவறு�்ை்ப க்ாறு்பபுடைன திருத்திடுவாள்!
ப�டையமாய இருநது ப�டு�்ைத் தடுத்திடுவாள்!  
ஊடைல்�ள் க�ாண்டு உ�ி்மயாய திடடிடுவாள்!
ஊடை�மாய இருநது உறவு�்ை இ்்த்திடுவாள்!  

  

  - 
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ம்னத் கதரு 
பு�ண்டு ்டுத்திருக்� 
�்னவு�்ை விம்்த்தில்
�டடி ்வத்து,
சிறு புல்ைாங 
குைலுக்குள்  
புகுநது - 
க்ரும் புயல் ஒன்றத் 
்தயலிடு�ிபறன!

அபமசன �ாடு�்ை்ப ப்ால் 
உன நி்்னவு�ள் 
்ற்றிகய�ிய.... 

�ாைச் சுவர்�்ை 
இடித்து்டைத்து
என �ாதல் மிரு�ங�்ை, 
கசாற் �டடிடைங�்ைக் க�ாண்டை 
ஒரு துய� ந�ருக்குள் 
அ்னா்தயா�பவ 
இழுத்து வரு�ினபறன !

உண்்மகயன்து 
அை�ா்ன ஒரு மான...
பநர்்மகயன்து 
பநர்த்தியா்ன ஒரு ஒடடை�ம்... 
்ாசகமன்து 
உய�மா்ன ஒரு யா்்ன...
�ாதகைன்து 
உ்னக்�ா�பவ உரு�ிய 
ஒரு வ�ிக் குதி்� !

எல்ைா மிரு�ங�ளும் 
இயல்்ா�பவ இருநத்ன...
நீ ்ி�ியும் வ்� 
அ்வ உ்னக்�ாபவ வாழநத்ன !

நீ ்ி�ிநத ்ின 
எல்ைாபம தவித்த்ன...
நீயில்ைாத உை�ில் 
அ்வ�ள் தம்்மபய கவறுத்த்ன!

என்்ன்ப ்ி�ிநத இத்த்்ன 
நூற்றாண்டு�ைில் 
ஒனறு மடடுபம உடைப்ன 
்�ி்ாமம் அ்டைநதது !

ஆம் !
வ�ிக் குதி்� 
வைி கத�ியாமல் மாறிவிடடைது...
அது �ழு்தயா�த் தன்்ன 
உரு மாற்றிவிடடைது !

ஒவகவாரு இ�விலும் 
இநதக் �ழு்த
இ்டைவிடைாமல் 
அைறித் தி�ி�ிறது !

உன நி்்னவு�்ைத் 
பதடித் பதடி 
துய� ந�்�பய  
தூங� விடைாமல் 
தடுக்�ிறது !

ந��த்தின துய்�த் 
து்டை்ப்தில் 
வரும் நூற்றாண்டிைாவது 
அக்�்ற க�ாள் !

தயவு கசயது 
அடுத்து நடைக்�்ப ப்ாகும் 
்�ி்ாமங�்ைத் 
தடுத்து நிறுத்து !

ந��மா� மாறியிருக்கும் 
இநதக் �ழு்தயின 
்�ி்ாமத்்த 
அனப் விடுத்ை கசய!

- வெ.ெம்ஷீத
   புத்தைம், இைங்�
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்தன்மு்ன்க
கவி்்தகள்

கவிஞர் கார்கவி வசகா

l
ஒவகவாரு கசயலிலும்

முயற்சி ்ிறக்�ிறது

்ிறநத குைந்தக்�ா�

எத்த்்ன முயற்சி

l
நி�்ப்்ப்டடை ்லூன�ைில்

அ்ப்்னின மூச்சுக்�ாற்று

கமல்ை கமல்ை இறஙகு�ிறது

�ாைன ்�யில் குண்டூசி

l
நீரும் பசறும்

�ைங�ி்னால் ்ை்னில்்ை

ம்னதும் �ண்�ளும்

�ைங�ி நிற்�ிறது ம்னிதம்

l
ஒரு ்ிடி பசாற்றுக்கு

்ை ஏக்�ர் அவா

்ருக்்�யில் எழுத்ப்டு�ிறது

்சியுடைன �டைனும்

l
இ�வுக்கு வி்டை க�ாடுத்து

�்னவு ்ிறக்�ிறது

அம்்மயும் அ்ப்னும்

அைாத விடியல் ப்ாதும்

l
நீ அைாமல் கசல்

தாயின நம்்ிக்்�

நீ விைாமல் வா

த�்ப்்னின நம்்ிக்்�

l
தன்்ன நிமிர்நது ்ார்த்து

வியநது க�ாள்்வன

கு்னியும் க்ாழுது

த்னது நிை்ை மிதிக்�ிறான

l
�டடில் ஆடியதும்

�ாமம் �தபவாடு கவைிபயறியது

்�க்�டடி பவடிக்்� ்ார்க்�ிறது

பதாடடைத்து ஆைம�ம்

l
ஆ்ச ்லூன பவண்டி

�ாத்திருக்�ிறது வீடடில் குைந்த

நீண்டை சம்்ை வ�ி்சயில்

ம�ைின ஆ்சயுடைன அ்ப்ன

l
பவ�த்தின வலி்மயாயக் �ல் 

தூ�த்தில் எறிய்ப்டு�ிறது. 

விழுநத அடி்ய ்�்பபு�ிறது

�்��ளுக்கு அ்ைய்ையாய

நாடபடு வ்தறல்
விண்மீன வி்தயாய
ம்னகமனனும் மண்்ில்
விழுநத கநாடியில்
ஆைம�மாய பவர் விடடைாய
அைவில்ைா நி்்னவு�பைாடு
ஆ�வா�மாய உள்கசனறாய
நிதா்னிக்� து்ிவில்்ை
நடைநதகதன்ன நி்்னவில்்ை
அஙகும் இஙகும் அ்சயுதடி 
ஆைியில் முக்குைித்த
உன உருவம் அடைங�ாமல்
அ்ப்டிகயாரு க்ண் உருவம்
என வாழவில் �ண்டைதில்்ை
யாப�ா அ்ைக்கும் கு�ல்
அவவ்பப்ாது நீயாய
திரும்புமுன தீர்நது ப்ா்னது
திக்க�டடைா தி்சயில்
தீ�ாத �ாதல் தா�ம்
தீர்க்குபமா உன ம்னம்
தீர்த்துவிடு தீநதமிழச் சு்வபய
ஒவகவாரு துைி �ாதலும்
நீ ஊடடி வைர்த்த 
*நாட்டு பதறல்*

 - கா்ர்க கவிஞர் எைிலி
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இ்வ வபாதும் என்ககு
 

�ா�ிருளுக்குள் உைாவரும்

�ல்கநஞசம் பவண்டைாம்

��ிச்்னபயாடு உதவு�ினற

�்னதியா்ன நல்லுள்ைம்ப்ாதும்

கு்றயாத அனப்ாடும் 

கூடிய நடப்ாடும் ்ைகும்

இ்்யில்ைா உறவு�ள் 

இ்வப்ாதும் எ்னக்கு

நி்றவில்ைா ம்னபதாடு 

நிம்மதியினறி வாைபவண்டைாம். 

வ�வுக்�ண்டு சிக்�்னமாய. 

வாழவபத ப்ாதுகம்னக்கு

உள்ை்தக்க�ாண்டு 

உைம்பூ�ித்து ்ிறருக்கு

ஈநது வாழவது ம�ிழவு 

இதுப்ாதும் எ்னக்கு

�ற்ப்ார் �ல்விக்குதவவும் 

�ற்�ாதார் வாழவுசிறக்�வும் 

வி�ிநத எண்்பம

வ�மா�பவண்டுகம்னக்கு.

விரும்்ாத உறவு�ள்

வலிநது வ�பவண்டைாம்

தடடிக்க�ாடுக்கும் உறபவ. 

த�்ிவாை ப்ாதுகம்னக்கு

தீதுகசயயும் சிறு்மக்கு்ம். 

கத�ிநது நடைநதிடைபவ

பதாற்று்பப்ா�ாத நல்ைறிவும்

நித்தம் �ி்டைத்தால்ப்ாதும்

இ்ற்யவ்ங�ி நிதம்.

ஈருை�ிலும் கஜயம் க்ற்றிடைபவ 

வாழநதால் ப்ாதும்

இ்வ எ்னக்கு

 - எஸ்.யூ.கமர்ொன்பீபீ
   வத்த்ை

முரண்

சர்க்�்� இல்ைாத
�ரும்பு  சாறு ப�டடைான
சர்க்�்� பநாயாைி

ம்ை ஏறி கசனறான
பதன எடுக்�
்� இைநதவன

ஆற்றில் குதித்து
�்� பச� நி்்னத்தான
நீச்சல் கத�ியாதவன

மீப்ன சிக்�வில்்ைகய்ன
வருநதி நினறான
வ்ை வி�ிக்�த் கத�ியாதவன

ம்்ன நிைமாக்�ிடு
நிைம் வி்ைச்சலுக்கு 
ஆ�ாகதனறான
உைபவாடடைத் கத�ியாதவன

சமத்துவ சமுதாயம்
அ்ம்பப்ாம் எனறான
சாதி சங�த் த்ைவன

க்ற்பறா்�்ப ப்ாற்றி்ப ப்சி்னான
முதிபயார் இல்ைத்தில்
பசர்த்துவிடடு வநத ம�ன

நடி�்னின பு்�்டைத்திற்கு
்ாைா்ிபே�ம் கசயதவ்னின
வீடடுக் குைந்த
்ாலுக்கு அழுதது

த்ைவன ்ிறநத நாளுக்கு
அன்னதா்னம் க�ாடுத்தவ்னின
வீடடில் எல்பைாரும்
வயிற்று்ப ்சிபயாடு...
 

 - ஜச. இலடசுமண்ககுமார்
     ஈப�ாடு
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1.

விமா்னத்தின த்�யிறக்�ம்

ம்னதுக்கு இதமா� இருக்கும்

தாய�க்�ாற்று

2.

அதி�ா்ை பந�ம்

என தூக்�த்்தக் �்ைக்கும்

பூ்்னக்குடடி

3.

வி்ையாடடுத் திடைல்

ஊஞச்ை ஆடடி வி்ையாடும்

நாயக்குடடி

4.

பமகைழும்பும் விமா்னம்

 ்ா�மா� இருக்கும்

 தாய�த்்த்ப ்ி�ியும் என ம்னம்

5.

மீைாத்துயிலில் பூ்்ன

மடியில் இருத்தி வருடு�ிபறன

அடைக்�ம் கசயய ம்னமினறி..

6.

இறநத தாய்பபூ்்ன 

குடடி�ளுக்கு்ப ்ாலூடடும்

என ்��ள்

7.

இனறு ்ள்ைிக்கு விடுமு்ற

இறுதி அஞசலி கசலுத்தபவண்டும்

இ்றயடி பசர்நத என பூ்்னக்கு..

8.

கதருபவா� நாய

தா�ம் தீர்க்கும்

யாச�ன ்�

9.

முழுநிைவு

முத்தமிடடு உ�சிச்கசல்லும்

குைந்த்ய்ப பூ்்ன

10.

ஆைமா்ன ்்னி்ப்டிவு

்ா்தய்மத்து நடைநது கசல்லும்

கவள்்ை நாய

11.

்்னி்டைர்நத �ாடடில்

மான�ைின ஒனறுகூடைல்

அடைடைா ! ப்சிக்க�ாள்�ினற்னவா?

12.

ஒற்்றயடி்ப்ா்த

துள்ைி ஓடிவரும்

�று்பபு நாயக்குடடி

13.

ம்ை்ப்ாம்பு

குடடி்ய அ்்த்திருக்கும்

தாயக்கு�ஙகு

14.

்்னி்டிநத நிைம்

ஓடிவரும் ��டி�்ை்ப ்ினகதாடைரும்

�ாைடித்தடைங�ள்

15.

்சியில் புலி

க�ா்பபுக் க�ா்ப்ாயத் தாவும்

மநதிக்கு�ஙகு

- சுபாெினி மவனாகரன்
  (வன்னியூ�ாள்)
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 இைஙமக ெபாட்டின ைீன்பாடும் த்தனைபாடபாம் 
ைட்டக்களபபு ைபாவட்டம், ஏ்பாவூமரப ்ி்ப்ிடைபாகவும் 
வசிப்ிடைபாகவும் நகபாணடவர.

 கட்ந்த 14 வருடஙகளபாக மவத்்திய அ்திகபாபாியபாக 
கடமை புபாி்நது வருகி்பார. ைரஹஹும் U.H. முகம்ைது, 
ந்ௌசியபா ்தம்்்திய ின மூன்பாவது ் ிள்மள. ச ிறு 
வய்திலிரு்நத்த நூல்கள் ்டிப்்தில் ஆரவம் நகபாணடவர. 
எபத்பாதும் வபாசிபபு எ்திலும் வபாசிபபு எனறு ்தணியபா்த 
்தபாகைபாய ்தைிழிதை ்றறுக் நகபாணடவர.

 ைருத்துவக் கல்விமய நகபாழும்பு களனைிப ் ல்கமைக் 
கழகத்்தின ்பாகமை ைருத்துவ பீடத்்தில் கறறு முடித்்தபார. 
்தறத்பாது ைட்டக்களபபுப த்பா்தனைபா மவத்்தியசபாமையின 
அவசர சிகிச்மசப ்ிபாிவில் கடமை புபாி்நது வருகி்பார. 
த்தசிய இரத்்தப ்பாிைபாற் தசமவயில் ஐ்நது வருடஙகள் 
கடமை புபாி்ந்தவர. கல்வியிதை கணணபாக இரு்நது ்தி்மை 
மயக் கபாட்டினைபாலும் எழுத்துைகம் அவரது இனநனைபாரு 
கண எனத் நசபால்ைைபாம். 
 
 எழுத்தும் வபாசிபபும் அவர தெசிக்கும் தும்கள். 
கற்லின ஊதட கவிம்த எழுதுவம்த விட்டு விடதவ 
முடியவில்மை. முக நூலிலும், வபாட்ஸஅப குழுைஙகளிலும் 
கவிம்தகள், கட்டுமரகள், ைருத்துவக் கு ி்பபுகள், ைருத்துவ 
கட்டுமரகள், ஊக்கப்்திவுகள் எழு்தி வருகி் பார. ்தினைகரன, 
்தினைகரன வபாரைஞசபாி, ்தைிழன, தவட்மட, அக்கினைிச்சி் குகள், 
முத்்தைிழ்  கைசம், ் டிகள், விடிநவள்ளி, நைட்தரபா ெியூஸ த்பான் 

Dr  ,MBBS
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உள்ெபாட்டு சஞசிமககளிலும் ்த்்திபாிமக 
களிலும்  ்தைிழ்நெஞசம், துணி்நந்தழு, வளபாி, 
கபாறறுநவளி, மஹக்கூத் ்திணமண த்பான் 
நவளிெபாட்டு சஞசிமககளிலும் இவரது 
ஆக்கஙகள் நவளிவ்ந்தவணணம் உள்ளனை. 
முகநூல் குழுைஙகளில் இடம்ந்ற  ்கவிம்தப 
த்பாட்டிகளில் நவற ி் ந்றறு சபான ி்்தழ்கமள 
அ்திகம் ந்றறுள்ளபார. இவரது ்தனமுமனைக் 
கவிம்தகள், மஹக்கூ கவிம்தகள் முகநூல் 
குழுைஙகளில் கனனைடத்்திலும் ஆஙகிைத்்திலும் 
நைபாழிந்யரக்கப ்ட்டிருக்கின்னை என்ம்த 
ைகிழ்ச்சியுடன கூறுகி் பார.

 ி்ம் எஃப எம் எனைப்டும் உள்ெபாட்டு 
வபாநனைபாலியில் இவரது கவிம்தகள் ச்ந்தனைக் 
கபாறறு ்கு்தியில் ஒலி்ரபபுச் நசயயப 
்ட்டிருக்கின்னை. ஊக்கப ்்திவுகள்  
எழுதுவ்திலும் ஆரவமுள்ளவர. இவரது 
ஊக்கப ்்திவுகளும் சஞசிமககளில் 
நவளிவ்நதுள்ள. ஊக்கப ்்திவுகளுக்கபானை 
நவற ி்ச் சபான ி்்தழ்களும் கிமடத்துள்ளனை.
இ ம ண ய வ ழ ி க்  க வ ி ய ர ங க ங க ள் 
ைறறும் ந்தபாடர நரஙகபா நசன ி்யு த்பாட்டி 
த்பான் ெிகழ்வுகளில் ்ஙதகறறு  நவற ி் 
ந்ற் அனு்வமும் இவருக்கு உணடு. 
மஹக்கூ, ்தனமுமனைக் கவிம்தகளின 
ந்தபாகுபபு நூல்களிலும் இவரது கவிம்தகள் 
இடம்ந்றறுள்ளனை.

 ஸ்ரீைஙகபா ந்ன கிளப எனும் இைஙமக 
ெபாட்டின ந்ண எழுத்்தபாளரகள் அமைப்ில் 
அஙகத்துவம் வகிக்கி்பார. அத்த்தபாடு 
அ்திதை கணக்கபாயவபாளரபாகக் கட்ந்த 
ஆணடு ்ணியபாற ி்யத்தபாடு ைட்டு 
ைல்ைபாைல் ்தறத்பாது ெிரவபாகக் 
குழு உறுப ி்னைரபாகவும் கடமை 
யபாறறுகி்பார .ஸ்ரீைஙகபா 
ந்ன கிளப முகநூல், வட்சப 
்க்கத்்தில் ைருத்துவப்கு்திக்கும் 
ந ப்ாறுப ப்ாளரபாக இருக்கி் பார.  
ஸ்ரீ ை ங க பா  ந ் ன  க ி ள ப 
அணமையில் நவளியிட்ட   
‘‘சுட்டு விரல்’’ கவிம்தத்ந்தபாகுபபு 
நூலிலும் இவரது கவிம்த 

இடம்ந்ற ி்ருக்கி் து. ஸ்ரீைஙகபா ந்னகிளப 
ெடபாத்்திய ந்ண எழுத்்தபாளரகள் ைபாெபாட்டில் 
இைக்கியப ்ணிக்கபாக விருதும் சபான ி்்தழ்களும் 
ந்ற்மையிட்டு அகம் ைகிழ்கி் பார. ்ல்தவறு 
கமை இைக்கிய ைன்ஙகளபால் ெடத்்தப்ட்ட 
கவிம்தப த ப்ாட்டிகளில் ்ஙகுந்றறு சபான ி் 
்தழ்கமள ந்ற ி்ருக்கி் பார.

 ைணிக்கூ கவி ெஸீரபா எஸ ஆப்தீன 
அவரகள் எழு்திய ‘‘ைணணில் ்தவழும் 
வ ி ண ைீ ன க ள் ’ ’  ை ற று ம்  ‘ ‘ பு த் ந ்த பா ள ி க் 
கவிம்தகள்’’ த்பான் நூல்களில் இவரது 
கவிம்தகள் இடம்ந்றறுள்ளனை. 

 சைீ்த்்தில் இ்ந்தியபாவில் ெட்நத்த்ிய 
ைதுரநைபாழி  கவிச்சஙகம் ஆணடுவிழபா 
ைைபா ில் கவிம்த எழு்திய இவபா ின 
்தைிழ்ச்தசமவமய ்பாரபாட்டும் வமகயில் 
்தைிழ்தவள் விரு்திமனைப ந்ற்ிருக்கி்பார 
என்து கு்ிப்ிடத் ்தக்கது

 ஏ்பாவூர ்ிரத்தச நசயைகத்்தினைபால் 
ெடபாத்்தப்ட்ட கைபாசபார இைக்கிய விழபாவில் 
ந வ ள ி ய ி ட ப ் ட் ட  இ னை ச ை ்த ி  நூ லி ல் 
இவரது ஆக்கமும் இடம்ந்றறுள்ளது 
கு்ிப்ிடத்்தக்கது.  ் ி ரத்தச கைபாசபார 
ைத்்திய ெிமையத்்தின அஙகத்்தினைரபாகவும் 
இரு்நது வருகி்பார. அணமையில் சரவத்தச 
ை க ள ி ர  ்த ி னை த் ம ்த ந ய பா ட் டி  ஏ ் பா வூ ர 
்ிரத்தச நசயைகமும் ்ிரத்தச கைபாசபார 
ைத்்திய ெிமையம் இமண்நது ெடத்்திய 
ைகளிர ்தினை ெிகழ்வில் கவியரஙகத்்தில் 
்ஙதகறறுள்ளபார. தகபா்மளப்றறு 
தைறகு ்ிரத்தச நசயைகம் அணமையில் 
ெடபாத்்திய ைகளிர ்தினை விழபாவில் 
நவளியிடப்ட்ட ‘‘முக்கபாடு’’ எனும் 
சி்ப்ி்தழ் நூலிலும் இவரது கவிம்த 
இடம்ந்ற்ிருக்கி்து. கட்டபார 
ெ பா ட் டி லி ரு ்ந து  ந வ ள ி வ ரு ம் 
து ண ி ்ந ந ்த ழு  ச ஞ ச ி ம க ய ி ன 
ை ட் ட க் க ள ப பு  ை பா வ ட் ட 
ஒ ரு ங க ி ம ண ப ் பா ள ர பா க வு ம் 
கடமை புபாிகி்பார. ஏ்பாவூபாின 
்தைிழ்ச் சபாரல் கமை இைக்கிய 
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வட்டத்்தின அஙகத்்தினைர ஆகவும் ந்பாருளபா 
ளரபாகவும் இருக்கி்பார. இவ்விைக்கிய 
குழுவபானைது அணமையில் நவளியிட்ட 
‘‘்தைிழ்ச்சபாரல்’’ நூலிதை இவரது 15  
கவிம்தகள் இடம்ந்றறுள்ளனை.

 இ்ந்தியபாவில் நவளியிடப்ட்ட 
்தனமுமனைக் கவிம்தகளின ந்தபாகுப்பானை 
அரும்புகளின ஊரவைம் எனும் சிறுவர 
நூலிலும் இவரது கவிம்தகள் இடம் 
ந்றறுள்ளனை. ஏ்பாவூர த்தனைி கமை இைக்கிய 
வட்டத்்தில் அஙகத்்தினைரபாகவும் ெிரவபாகக் குழு 
உறுப ி்னைரபாகவும் இரு்நது நசயைபாறறுகி் பார. 
தைலும், த்தனைி கமை இைக்கிய வட்டத்்தினைபால் 
ெடபாத்்தப்ட்ட கமை இைக்கிய விழபாவில் 
நவளியிடப்ட்ட கவிம்த நூல் ந்தபாகுப ி்லும் 
இவரது கவிம்த ்தடம் ் ்தித்துள்ளது, இைக்கியப 
்ணிக்கபானை விருதும் சபான ி்்தழும் கிமடக்கப 
ந்றறுள்ளபார.

 இவரது ‘‘சி்கு முமளத்்த ைீன’’ 
எனும் மு்தறகவிம்த நூைபானைது  கட்ந்த 
27/02/2022 அனறு ைபாமை 5.00 ைணிக்கு 
நசனமனைப புத்்தகக் கணகபாட்ச ிய ில்  
( Y M C A ,  N A N D A N A M )  எ ழ ி லி னை ி ப 
்்திப்கத்்தபால் நவளியீடு நசயயப்ட்டது.

 கனனைி நவளியீடபானை இ்நநூலிமனை 
்தைிழ்ெபாடு அரசு ைபாெிை ்திட்டக் குழு 
உறுப்ினைர, ்தைிழிமச ெடனைக் கமைஞர, 
முமனைவர ்த்ைஸ்ரீ கமைைபாைணி ெரத்்தகி 
ெடரபாஜ் நவளியிட்டு மவத்்ததுடன நூலின 
மு்தல் ்ிர்திமய முமனைவர கவிஞர கூடல் 
்தபாபாிக் ந்றறுக்நகபாணடபார அத்துடன 
த்ரபாசிபாியரும் ்ிர்ை த்ச்சபாளருைபானை 
முமனைவர ்ரவீன சுல்்தபானைபா அவரகளும் 
விழபாவிமனை அைஙகபாித்்தபார.

 எ ழு த் து ை க ி ல்  இ ன னு ம்  வ ள ர 
தவணடும், சபா்திக்க தவணடும் என் 
அவபாவில் இருக்கும் ஜலீைபா மு்ஸம்ைில் 
அவரகளின ்தைிழ்ச்தசமவ ந்தபாடர ெபாமும் 
்பாரபாட்டி வபாழ்த்துதவபாம்.
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ைபானைிடரபாயப ்ி்்ந்தவபாின ைனைதுக்குள் த்தஙகுதை
ஆமசகள் ஆயிரஙகள் ஆட்டிடுதை த்தபாரணஙகள்
ைபாமையபாகித் த்தபாள்களிதை விழு்ந்திடதவ தவட்மக்தபான
ெியபாயைபானை ஆரவஙகள் ெிச்சயைபாய நவன்ிடுதை

தெரத்்தியபாக ெீயும் உமழத்்திடுவபாய உணமையபாக
தவரத்து விமரவபாய நவற்ி தெபாக்கிதய
்பா்தஙகள் ்்திக்மகயிதை ்பாம்தயிதை முள்ளிருக்கும்
்தமடகளும் ்தபானைிருக்கும் ்தரணியிதை ்மகயிருக்கும்

்தடஙகலினைபால் உமடயபாது ம்தபாியைபாய எ்திரநகபாள்ள
கணணபாடிக் கனைவுகளும் கச்சி்தைபாய அரஙதகறும்
கமை்நத்த உமட்ந்தபாலும் சுயம்்பாய ஒன்பாகிக்
கபாைத்்தின சூழ்ச்சிகமளக் கவனைமுடன நவன்ிடதவ

ஏணியிதை ஏ்ிடுவபாய நவணணிைமவத் ந்தபாட்டிடுவபாய
்பாரும் ென்பாயப த்பாற்ிடதவ உனமனைப
்ழகும் உ்வுகள் ந்தபாடர்நது வபாழ்த்்திடதவ
கனைவுகளும் ெனைவபாகும் கபாத்்திருபபுகள் நவற்ி ந்றும்

	 	 -		
          ஏ்பாவூர - இைஙமக

எல்லாம் 
அப்படித்தான் 
இரு்கககிறது
 
இனனுகமாரு �ாைம் வரும்

அதில் உன்்ன நானும் 
என்்ன நீயும் 
்ியத்துத் தினறு 
்சி தீர்்பப்ாம்.... 
 
விேம் என்து நீஙகும் 
குடைலுக்கு உடைல் தீங�ா�ாது 
எனறு ஏஙகும்! 
 
குண்டுச் சடடி�ைில் 
சிவ்பபு நீர் பசமி்பப்ாம் 
�டைலில் �டடுண்டைவன 

்ருகும் ஆ்ம இ�த்தம் ப்ால் 
அ்தயும் ்ரு�ி 
உயிர் வாழபவாம்! 
 
இனனும் பமாடகடைலி�்ை 
புற்றுக் �்றயான�்ை 
இறநத ஈசல்�்ை 
வறுத்துத் தினப்ாம்... 
 
இருக்கும் வ்� 
தினறு தினறு தீர்்பப்ாம் 
 
இறுதியில் கசத்து்ப ப்ாபவாம் 
இஙகு அ்ப்டித்தான 
எல்ைாம் இருக்�ிறது!

  - க.ஷிைா 
  இலங்கை
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ஔ்வ்ய நாளுபம ப்ாற்றிடு பவாம் - அவர்

அன்்னயாம் நமக்கு்ப ப்ாற்றிடு பவாம்

கசவவிய நூல்�்ைக் �ற்றிடு பவாம் - அவர்

கசநதமிழ பநர்த்தி்ய்ப ்ற்றிடு பவாம்!

ஆத்திச்சூ டிதன்்னத் தநதவ�ாம் - அவர்

அதிய மானநட்்்ப க்ற்றவ�ாம்!

மாத்தமிழத் தாகயனறு �ாசி்னி யில் - அவர்

மங�ாத்ப ப்ர்பு�ழ க்ற்றவ�ாம்!

சாதி�ள் இல்்ைகயன பறாதிய வர் - அவர்

சனமார்க்�ம் யா்வயும் �ாடடிய வர்!

பசதிகய ைாமிஙகு கச்ப்ிய வர் - அவர்

கசநதமிழ அன்்னகயன றா�ிய வர்!

வள்ளுவர்த் திறத்்த்ப ப்ாற்றியவர் அவர்

வண்டைமிழத் கதாண்டி்்ன ஆற்றியவர்

துள்ைிபயார் திமி்�த் தூற்றியவர் அவர்

தூயநல் லுள்ைத்்த ஏற்றியவர்!

பவண்டிய �ாைத்தில் பதானறியவர் அவர்

கவற்றி்ய நாடடி்னில் ஊனறியவர்

மாண்டைவர் ப்ாலிஙகுத் பதானறு்வர் அவர்

மன்னருக் குமி்ற யா�ியவர் !

அவ்வகயன றால்மூத்த அன்்னகயன ்ார் - நாடடில்

ஆதியில் பதானறிய சாமிகயன்ார்

அவ்வயின பு�்ை்ப ்ாடிடுபவாம் அநத

அன்்னக்கும் ஆ�ங�ள் சூடிடுபவாம் !
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இருபத்தகிநாலு மணிவநர பகல்

வா்� ம�த்தடியில் தூக்�ம்
பசா�மாய அமர்நதிருநதது!

தூ�த்தில் இ�வு
கசத்துக் �ிடைநதது!

தா�ம் பதடிய தண்்ீர்
அழுது பசார்நத நிைவுக்கு
ஆத�வு ��ம் நீடடியது!  

மல்லி்� ம்மும்
ஜல் ஜல் ஒலியும்
சுதநதி�ம் ப்ா்னதாய அ�ற்றி்ன!

அ�வான�ளும் ப�ாடடைான�ளும்
்சி்யத்  தினறு க�ாண்டிருநத்ன!

பசா�ம் நி�நத�மாய
இ�வு �ாவைாைியிடைம்
ஒடடிக்க�ாண்டைது!

பமா�மும் வி�� தா்மும்
இச்்சயிடைம்
�ாை நீடடி்பபு ப�டடை்ன!

இரு்த்திநாலு ம்ிபந�மும்
பவ்ைகசயய மறுத்து
�டைவுைிடைம் மு்றயிடடைது ்�ல்!

�டைவுள் என்்ன்ப ்ார்த்தார்!
்��்ை ்ி்சநது 
க�ாண்டிருக்�ிபறன நான!
                                
 - வெசு ஞானராஜ், ஜெர்மனி
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ஆத்துபமடடு ஆலமரம்

ஆத்துபமடடு ஆைம�ம்
    அடியி்னிபை �ளுங�டியான
ஊருமக்�ை �ாத்திடைபவ
    ஒத்தயா� �ாவலிரு்ப்ான
்ள்ைிக்�ாை ்ருவத்திபை
    துள்ைி நாங� வநததுபம
வாதுை கதாங�ி ஆடிடைபவ
    வசதியா� எமக்கு இருநததுபவ...

ஆடி்ப்ாடி முடிஞசதுபம
    அடிவயிற ்சி �ிள்ைியதும்
�ாயச்சிருநத ஆைம்்ைம்
    �்னிவா ்சி ப்ாக்�ியபத
எங� ஊரு ஆைம�ம்
    எல்பைார் ம்னசிலும் வாழும்ம�ம்
எல்்ையில்ைா இன்ம் தநது
    எ்பப்ாதும்  நிைல் ்�்பபும் ம�ம்

ஒத்தயா நாங� ப்ா்னாலும்
    ஒடடுகமாத்தமா ஆடி்ப ்ாடி்னாலும்
க்த்த புள்ை�ை ப்ாை எம்்ம
    ப்தமினறி  ஆத�ிக்கும் தி்னம்
கநஞசகமல்ைாம் நிைல் தநது
   கநடுநாைாய தவமிருநது
�ாவத்்தயூருக்கு �ர்்ன ப்ாை
  �ாைகமல்ைாம் வாழுதிஙப�...
  
- பைனிைாண்டி கனகராொ
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 பூ, ்ழஙகள், த்தஙகபாய, ஸவீட் 
்பாக்ஸ… எல்ைபாவறம்யும் சபாி்பாரத்துக் 
நகபாணடு, ம்யில் மவத்துக் நகபாணடபாள் 
கைபா. ைகன குைபாரும், ைகள் ரைபாவும் கபாபாில் 
அ ை ர ்ந து  ந க பா ண டு  அ ம் ை பா வு க் க பா க க் 
கபாத்்திரு்ந்தபாரகள்.

 ம்மயக் கவனைைபாக எடுத்துக் 
நகபாணடு முனவபாசமைப பூட்ட சபாவிமய 
எடுத்்த கைபாவிறகு, எ்திரவீட்டு வபாசலில் 
கபாயத்பாி ெின ி்ருப்ம்தப ்பாரத்்தவள், 
உடதனை நசல்த்பாமனை எடுத்து ”அருணபா, 
எம்ம்யனுக்கு ஒரு ெல்ை வரண 
வ்ந்திருக்கு, இம்ததய த்சி முடிச்சிருைபாம்னு 
கிளம் ி்ட்ருக்தகபாம். இ்ந்த தெரம் ்பாரத்து 
உம்ந்பாணணு வபாசல்ை வ்நது ெிக்கி் பா, 
நகபாஞசம் உள்தள கூப ி்டு, கல்யபாணைபானை 
நரணடு ைபாசத்்திதைதய புருசனை ஆக்சி 
நடனட்ை ்் ிநகபாடுத்துட்டு வ்ந்தவ 
நைபாகத்துை முழுச்சிட்டுப த்பானைபா, த்பா் 
தவமை ெல்ைபாவபா இருக்கும்? ெீஙகளபாத்்தபான 
புபாிஞசிக்கணும்” கைபா த்சி முடித்்ததும்,

 இல்ை கைபா, அவ ஃபரனடு வர்பாளபாம், 
நைபாதகசன அனுப ி்யும் கணடு ி்டிக்க 
முடியை, நகபாஞசம் நவளிை வபா, ்க்கத்்திை 
வ்நதுட்தடனனு நசபானனைபாளபாம், அ்தபான 
ெிக்கி் பா… ெீஙக கிளம்புஙக ெபான கபாயத்பாிமய 
உள்தள கூப ி்ட்டுக்கத்ன” கனைத்்த ைனைதுடன 
கைஙகிய கணகளுடன த்சி முடித்்தபாள் 
அருணபா. 

 க பா ய த் பா ி  உ ள் த ள  த ் பா னை து ம் 
கபாபாில் ஏ்ிக்நகபாணடு ந்ணவீட்டிறகுச் 
நசன்பாரகள். நவளிவபாசல்வமர வ்நது 
வரதவற்பாரகள் ந்ணணின ்தபாத்்தபா, அப்பா, 
்தம் ி்கள் இனனும் இரணடு உ்வினைரகள். 

உள்தள நுமழ்ந்ததும் முகம்ைைர மு்தலில் 
வரதவற்து ந்ணணின ் பாட்டி. ் ி் கு அம்ைபா 
சிை உ்வினைப ந்ணகள். 

 ந் ணமண அமழத்துவ்ந்தபாரகள். ைிகவும் 
ி்டித்துபத்பானைது. “எஙகளுக்குப ந்பாணமண 

நரபாம்்ப ி்டிச்சிருக்கு. உஙகளுக்கு எம்ம்யனை 
ி்டிச்சிரு்ந்தபா த ச்ிமுடிச்சி ெிச்சய்தபாரத்்தத்்திறகு 

ெபாள் கு்ிச்சிடபாைம்” என்பாள் கைபா. 

 “உஙகளுக்கு நரணடு ்ிள்மள 
கபாளபாம்ைபா?”எனறு ந்ணணின ் பாட்டி த்ச 
ஆரம்்ித்்ததும், ஆைபாஙகம்ைபா என்பாள் கைபா. 
உஙக வீட்டுக்கபாரர எஙதக? எனறு ்பாட்டி 
தகட்டதும்,”நரபாம்் வருசத்துக்கு முனனைபாடி 
ஹபாரட் அட்டபாக்ை இ்்நதுட்டபாரைபா” 
என் கைபாவிடம்”ஓ, அப்டியபா? உஙக 
ந்பாணணுக்கு கல்யபாணைபாயிடுச்சபா? 
என் ்பாட்டியின தகள்வி ந்தபாடர்ந்தது. 
“ஆயருச்சுைபா, ைபாப ி்ள்மளதயபாட நசனமனைை 
்தபான ச்நத்தபாசைபா இரு்ந்தபா. ்பாழபாப த்பானை 
நகபாதரபானைபாவுை த்பானை வருசம் ைபாப ி்ள்மள 
இ்்நதுட்டபார. அபபு்ம் ெபான எனகூட இவள 
கூட்டிட்டு வ்நதுட்தடன. 

 “அபத்பா உஙக நரணடு த்ருக்கும் 
வீட்டுக்கபாரஙக இல்மை…? அப்டியிருக்க் 
இடத்துை  எம்த்த்்தி அவ வீட்டுக்கபாரதரபாட 
எப்டி ச்நத்தபாசைபா இருப்பா?ெபான எனனை 
நசபால்ைவரத்னனைபா… எனறு ந்தபாடர்ந்த 
்பாட்டிமய “இல்ைம்ைபா, ெீஙக ஒனனும் 
ந ச பா ல் ை  த வ ண பா ம் ,  ந ் பா ண ம ண க் 
நகபாடுக்கி் உஙகளுக்கு ெபாமையும் 
தயபாசிக்கி் துக்கு உபாிமை இருக்கு, ெபாஙக 
கிளம்்த்பாம்” என் கைபா நகபாணடுத்பானை 
ம்மய ைீணடும் மகயில் எடுத்துக் நகபாணடு 

ி்ள்மளகதளபாடு கபாபாில் ஏ ி்னைபாள். 
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 கபாமையில் எ்திரவீட்டு அருணபா விறகு 
்தபான எ ி்்ந்த அம்புகள், ்தனமனை தெபாக்கி 
ந்ண வீட்டபாரமூைம் ்திரும்்ியுள்ளத்த! 
அ்தன வலி ைிகவும் நகபாடூரைபாக உள்ளத்த, 
்திரும்்த் ்திரும்் ஒலித்து எனமனைக் 
நகபால்கி்த்த! கைபாவபால் கணணீமரக் 
கட்டுப்டுத்்ததவ முடியவில்மை. ெம் வீட்டில் 
இவ்வளவு கும்கமள மவத்துக் நகபாணடு 
அருணபாமவ தெபாகடித்்தது எ்ந்த வி்தத்்தில் 
ெியபாயம்? இனனும்்ை தகள்விகளுடன, 
ஒரு ்தீரக்கைபானை முடிவுடன கபார ஓட்டிக் 
நகபாணடிரு்ந்த ைகனைிடம் ்திரும் ி்னைபாள் கைபா. 

 “குைபாரு, ெபான எனனை நசபானனைபாலும் 
தகட்்ியபா?” என்பாள், “ெீஙக நசபால்்்தத் 
்தபாதனைம்ைபா இவ்வளவு ெபாளும் தகட்டுட் 
ருக்தகன. எனனை நசயயணும் நசபால்லுஙக” 
என் ைகனைிடம் தெதர “கபாமர ெம்ை 
எ்திரத்்த விட்டுை ெிப்பாட்டிட்டு ெீயும் 
ரைபாவும் எனகூட அருணபா வீட்டுக்குள்ை 
வபாஙக” என்பாள். “சபாிம்ைபா” என் குைபார 
நசபானனை்டிதய நசய்தபான. 

 ்த ி டீ ந ர னை  வ ்ந ்த  க ை பா ம வ யு ம் , 
ி்ள்மளகமளயும் ்பாரத்்த அருணபா ்யம் 

க ை ்ந ்த  உ ண ர வு ட ன  வ ர த வ ற ் பா ள் . 
த்பானை கபாபாியம் ெடக்கமைதயபா, கபாயத்பாி 
வபாசலில் ெின்து்தபான கபாரணநைனறு 
சணமடத்பாட வ்ந்திருக்கபாஙகதளபா என் 
்ை குழப்ஙகளுடன ெின ி்ரு்ந்த அருணபா 
விடம், “அருணபா, ஒரு ்தபாம்்ளம் குடு” எனறு 
தகட்டபாள் கைபா. ஒனறும் புபாியபாைல் எடுத்துக் 
நகபாடுத்்தபாள் அருணபா. ்தபாம்்ளத்்தில், 
்தபாம்பூைஙகளபானை பூ, ் ழஙகள் இத்யபா்திகமள 
எ டு த் து  ம வ த் து ,  “ இ ்ந ்த பா  அ ரு ண பா , 
கபாயத்பாிமய எனைக்கு ைருைகளபாக்கணும், 
புடிச்சிரு்ந்தபா ்தபாம்்ளத்ம்த வபாஙகிக்க” எனறு 
நகபாடுத்்தபாள். 

 “உஙகளுக்நகல்ைபாம் சம்ை்தம்்தபாதனை?” 
எ ன ்  க ை பா வ ி ட ம் ,  “ ெீ ங க  ந ச பா ன னை பா 
சபாி்தபானம்ைபா என்பாரகள் ைகனும், ைகளும். 
கபாயத்பாியின நைௌனைதை சம்ை்தைபாக ஏறறுக் 
நகபாள்ளப்ட்டது. ென ி் ெிம்்ந்த ைனைதுடன 
்தட்மட வபாஙகினைபாள் அருணபா. “முகூரத்்த 
த்த்திமயக் கு ி்ச்சிட்டு நசபால்த்ன” என் 

கைபாவிடம், “எனனைபாச்சு கைபா? ்திடீரனு 
இப்டிநயபாரு ைபாற்ம்? என  ்அருணபாவிடம். 
“ெம்ை நரணடு த்ருதை கணவர இல்ைபா்த 
வி்தமவகள். ெிம்ய அவைபானைஙகமளத் 
்தபாஙகி வபாழ்்நதுட்தடபாம். அம்தப புபாிஞசுக்கபாை 
உன ைகமள ெபான தவ்தனைப்டுத்்திட்தடன. 
எனைக்கும் ஒரு வி்தமவ ைகள் இருக்க்்த 
ை்்நதுட்தடன. அது்தபான கபாயத்பாிக்கு ெல்ை 
வபாழ்க்கமய அமைச்சுக் நகபாடுக்ைபாம்னு 
முடிநவடுத்துட்தடன” என்பாள். 

 கிளம்  ்இரு்ந்த கைபாவிடம்,”ெபானும் ஒரு 
விசயம் நசபால்ைணும் கைபா. குைபாரக்கு ெ ீநவளிை 
ந்பாணணு ் பாரத்துகிட்டு இரு்நத்த, கல்யபாணம் 
முடிஞச ி்் கு நசபால்லுதவபாம்னு இரு்நத்தன. 
த்பானைைபாசம் என அக்கபா இஙதக வ்ந்திரு்ந்தபா, 
ெம்ை ரைபாவப ் பாரத்துட்டு விவரம் தகட்டபா, ெபான 
ெட்ந்த்த நசபானதனைன. அக்கபா ைகன ்திருச்சியிை 
ஆடிட்டரபா இருக்கபான. ஒதர ம்யன. 
அக்கபா ்தஙகச்சிகளுக்நகல்ைபாம் கல்யபாணம் 
்ணணிட்டுத்்தபான ெபான ்ணணிக்குதவனனு 
இரு்ந்தபான. இபத்பா முப்த்்தஞசு வயசபாகுது. 
அ்தனைபாை வர  ்வரநனைல்ைபாம் ்தள்ளிபத்பாகுது. 
ெம்ை ரைபா விவரம் ந்தபாிஞசும் அக்கபாவீட்ை 
எல்ைபாரும் ரைபாமவப ந்ண தகட்டு உனனைிடம் 
த்ச நசபானனைபாஙக. உனைக்கு சம்ை்தைபா? 
அ்ந்தக் கபாைத்துை கணவன இல்ைபாை 
ெபாை இரு்ந்திட்தடபாம். அப்டி ரைபா இருக்க 
தவணபாம். ரைபாவிடம் எடுத்துச் நசபால்லு. 
சினனைப்ிள்மளகள் சி்ப்பா வபாழட்டும்” 
எனறு எல்ைபாவறம்யும் ஒதரயடியபாக த்சி 
முடித்்தபாள் அருணபா. 

 ்தபான எ ி்்ந்த அம்புகள் ைட்டுைல்ை, 
ெபாம் நகபாடுத்்த அனபுகளும் ்திரும்்க் 
கிமடக்கின்னைதவ. இன் அ்திரச்சியில் 
ஒனறும் த்சபாைல் ெின ி்ரு்ந்த கைபா ”ெீ 
நசபானனைபா சபாி்தபான அருணபா, அவஙகளுக்தக 
விருப்ம்னைபா ெபான எனனை நசபால்ை முடியும்? 
எல்ைபாம் ெல்ை்டியபாக ெடக்கட்டும்” என  ்கைபா, 

ி்ள்மளகளுக்கு ெல்ை வபாழ்க்மக அமை்ந்த்தில் 
கடவுளுக்கு ென ி் நசலுத்்தினைபாள். கபாயத்பாிமய 
வபாசல் வமர அமழத்துவ்நது கனனைத்்தில் 
முத்்தைிட்டு, “சீக்கிரைபா கல்யபாணஙகமள 
முடிச்சிரு தவபாம்”எனறுகூ ி் ைகிழ்ச்சியபாக வீடு 
்திரும் ி்னைபாள் கைபா.                                                    n
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 சஹபானைபா தவமை விட்டு வீட்டுக்கு 
வ்ந்ததும் ்ர்ரநவனறு சமையமை முடித்து 
விட்டுத் ்தன கணவனுக்கும் குழ்நம்தகளுக்கும் 
சுடச்சுட உணமவப ்பாிைபா ி்னைபாள்.  அவளது 
கணவன இம்ரபான ்தன மகத் ந்தபாமைத்சிமயத் 
்தட்டிக்நகபாணதட சபாப ி்ட்டபான. ்தனைது 
சமையமைப ்ற ி் ஒரு வபாரத்ம்தயபாவது 
அவன நசபால்ை ைபாட்டபானைபா எனறு சஹபானைபா  
்தன கணவமனை ஏக்கத்த்தபாடு ் பாரத்்த்டி அவன 
அருகிதைதய அைர்ந்திரு்ந்தபாள்.  ஆனைபால் அவன 
கவனைம் எல்ைபாம் முகநூலில்  இரு்ந்தது...

 ‘‘வபாப்பா... அடுத்்த கிழமை ‘கிளபாஸ  
ட்பாிப’ த்பா்துக்கு எனைக்கு ஒரு பு்திய 
‘ஷூ’ தவணும்...’’ சஹபானைபா - இம்ரபான 
்தம்்்திகளின இமளய ைகள் சித்்தி 
்த்நம்ததயபாடு த்ச முற்ட்டபாள். இம்ரபான 
தவறு ஒரு உைகத்்தில் இரு்ந்தபான. அவனைின 
கவனைத்ம்த கமைக்க முயன்்தறகபாக 
சித்்தி ைீது எபாி்நது  விழுவபாதனைபா எனறு 
சஹபானைபாவுக்குப ்யைபாக இரு்ந்தது. 
‘‘த்சபாை சபாப்ிடுஙக ைகள்... வபாப்பா 
‘்ிசி’யபா இருக்கபாரு... ்ி்கு த்சைபாம்...’’ 
என் ்தபாயின வபாரத்ம்தகளில் சித்்திக்கு 
்திருப்தி இல்மை.   «வபாப்பா எனகிட்ட 
த்சு்த்த இல்மை...» எனறு  சிணுஙகிக் 
நகபாணதட சபாப்ிட்டு முடித்்தபாள்...

 சபாப ி்ட்ட ்பாத்்திரஙகமளக் கழுவி 
மவத்துவிட்டு குழ்நம்தகமளப ் டுக்மகக்குத் 
்தயபார ்டுத்தும் த்பாது அவளது மூத்்த ைகன 
முனைீர ‘தகம்’ விமளயபாட தவணடும் எனறு 
‘ஐத்ட்’ தகட்டு எனறு அடம் ி்டித்்தபான. 
சஹபானைபா கணடிபபுடன ைறுத்்தபாள்.  
«தெரத்துக்கு தூஙகினைபால் ்தபாதனை கபாமையில் 
‘ஸகூல் ‘த்பாக எழும்  ்ஏழும் ... « எ னறு கபாரணம் 

நசபானனைபாள் . ‘‘வபாப்பா  ைட்டும் எப்வுதை 
‘நைபாம்ல் ‘் பாரத்துட்தட இருக்கபாரு...எனைக்கு 
ைட்டும் ஏன ்தர ைபாட்டீஙக...?’’ எனறு முனைீர 
துடுக்குத்்தனைைபாகக் தகள்வி தகட்ட த்பாது 
அவமனை சைபா்தபானைப்டுத்்தி ்டுக்மகக்கு 
அனுபபுவ்தறகுள் சஹபானைபாவுக்கு த்பாதும் 
த்பாதும் என்பாகிவிட்டது.

 சஹபானைபா - இம்ரபான ்தம்்்திகளுக்கு 
மூனறு குழ்நம்தகள். மூத்்த ைகன முனைீருக்கு 
்்திநனைபாரு வயது. அ்தறகடுத்து இரணடு 
ந்ண குழ்நம்தகள். இ்பாைபாவுக்கு 
9 வயது. சித்்திக்கு 8 வயது.   இ்ந்த மூனறு 
குழ்நம்தகளும் ்த்நம்தயின அனபுக்கபாக 
ஏஙகுவம்த  இம்ரபான கணடு நகபாள்வ்தபாக 

இல்மை. தவமைக்குப த்பாவம்தயும் 
வருவம்தயும் ்தவிர அவனைது தெரம் முழுவதும் 
அவன மகத்சியுடன நசைவபாகி்து.  
அவனைது முகநூலில் அவனுக்கு மூவபாயிரத் 
துக்கும் தைற்ட்ட ெண்ரகள். அம்தத் ்தவிர 
எத்்தமனைதயபா ‘வபாட்ஸஅப’  குழுைஙகளில் 
தசர்ந்திருக்கி்பான.  அவனைது கவனைம் 
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நகபாஞசைபாவது ்தன ்க்கம் ்த ிரும்் 
ைபாட்டபா்தபா எனறு ஏஙகுவது குழ்நம்தகள் 
ைட்டுைல்ை, ைமனைவி  சஹபானைபாவும் ்தபான...

 குழ்நம்தகமளத்  தூஙக மவத்து 
விட்டு ்தன கணவனைிடம் வ்ந்தபாள் சஹபானைபா. 
அவன ்தனைது முகநூல் த்தபாழியின புமகப 
்டத்ம்த வரணித்து ்ினனூட்டம் எழு்திக் 
நகபாணடிரு்ந்தபான.   ‘‘எனனைஙக... ைணி 11 
ஆகுது... தூஙகமையபா...?’’ எனறு ெபாசுக்கபாக 
அவள் தகட்டபாள். இம்ரபானுக்கு சுரநரனறு 
தகபா்ம் வ்ந்தது.  ‘ஆபீஸி’லிரு்நது கமளச்சுப 
த்பாய வீட்டுக்கு வ்நது ‘ஃபநரணட்த்ஸபா’ட 
நகபாஞச தெரம் ‘ஜபாலி’யபா த்சைபாம்னு 
்பாரத்்தபா... உஙகளுக்கு ந்பாறுக்கபாத்த.  
உஙகளுக்கு தூக்கம் வ்ந்தபா ெீஙக தூஙகுஙக... 
ஏன எனனை ‘டிஸடரப’ ்ண்ீஙக...?’’ 
எனறு எபாி்நது விழு்ந்தபான.  அமை்தியபாக 
்டுக்மகக்குச் நசனறு ்தமையமணமயக் 
கட்டிக்நகபாணடு சத்்த ைின்ி அழு்தபாள் 
சஹபானைபா. ்ினபு அப்டிதய தூஙகிப 
த்பானைபாள்.

 ெடுெிசியில் ஏத்தபா நகட்ட கனைவு 
கணடு ்திடுக்கிட்டு விழித்்தபாள் சஹபானைபா.  
அவளுக்கு வியரத்துக் நகபாட்டியது.  
்தணணீர குடிக்கைபாம் எனறு எழு்ந்த 
த்பாது கூடத்்தில் நவளிச்சம் ந்தபாி்ந்தது.  
நைதுவபாக எட்டிப்பாரத்்தபாள்.  தெரம் ஒரு 
ைணிமயத் ்தபாணடியிரு்ந்தது.  இம்ரபான 
‘வபாட்ஸஅப’ ‘குரூப’்ில் ஏத்தபா ஒரு 
‘பாிதகபாடிங’ தகட்டுக்நகபாணடிரு்ந்தபான. 
தூஙக வருைபாறு அமழத்்தபால் தகபா்ித்துக் 
நகபாள்வபாதரபா என் ்யத்்தில் அவள் 
த்சபாைதைதய ைீணடும் தூஙகச் நசன்பாள்.

 கபாமை ஐ்நது ைணிக்கு அைபாரம் 
அடித்்த மகதயபாடு எழு்ந்த சஹபானைபா கபாமைக் 
கடனகமள முடித்துவிட்டு, ி்னனைர ‘சு்ஹ்’ 
ந்தபாழுமகமய ெிம  ் தவற ி், சமையமையும் 
முடித்துவிட்டு, ்தன கணவமனையும் குழ்நம்த 
கமளயும் எழுப்ினைபாள்.  ் ினனைர த்தனைீர 
ஊற ி்க் குழ்நம்தகளுக்கு ்பாிைபாறும்த்பாது 
‘‘வபாப்பா  ைட்டும் எப்டி  ‘சு்ஹஹு’ ந்தபாழபாை 
தூஙகு .்..?’’ என  ்முனைீபாின தகள்வியில் சறறு 
்தடுைபா ி்னைபாள் சஹபானைபா. ‘‘அவமர அபத்பாதவ 

l
கதாடைரும் க்ரும்ை
குைந்த�ைின ம்னதில்
நினறுப்ா்ன வி்ையாடடின ஞா்�ம்.
 
l
வா்னில் மிதக்கும் பம�ங�ள்
மண்்ில் ந�ரும் நிைலில்
இ்ை்ப்ாறு�ினற்ன ம�ங�ள்.

l
ஆைம� விழுது�ைில்
ஊஞசைாடும் குைந்த�ள்
�ாற்றில் �ைக்�ிறது குதூ�ைம்.

l
பவலிக்குள் அ்டை்டடிருக்கும்
மைர்நத ப�ாஜா
சுதநதி�மாய வரு�ிறது வாசம்.

l
இடி்ாடு�ளுக்�ி்டைபய
துைிர்க்கும் ம�க்�னறு
நீர் கதைிக்�ிறது வா்னம்.

ச. வகாபிநாத
பசைம்

சுற்று�ினற �ாடடி்னத்தில்

சுைலு�ினற வாழக்்� மு்ற

நித்தமும் ்டி்ப்ி்்ன

 
 சா. நாகூர் பிச்ச
 திண்டுக்�ல்
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எழுப ி் விட்தடதனை...’’ எனறு ்தனைக்குத்்தபாதனை 
்்தில் நசபால்லிக்நகபாணடு அம்மய எட்டிப 
்பாரத்்தபாள் சஹபானைபா.   இம்ரபான 
ஆழ்்ந்த தூக்கத்்தில் இரு்ந்தபான. சஹபானைபா 
அவமனை ைீணடும் ்தட்டி எழுப ி்  த்பாரமவமய 
விைக்கி விட்டபாள். «தச... ‘ஆபீசுக்’கு ‘தைட்’ 
ஆச்சு எனறு அவன  அலுத்துக் நகபாணதட 
எழு்நது  குளியைம்யில் நுமழ்ந்தபான .

 ச ஹ பா னை பா  அ வ ச ர  அ வ ச ர ை பா க 
கபாமை / ்கல் உணவுகமளத் ்தயபார 
நசயதுவிட்டு, ்ிள்மளகளுக்கு த்தமவ 
யபானை சிறறுணடிகமளயு ம் நசயது முடித்து 
அவரகளுக்குப  ந்பா்தி நசயது நகபாடுத்்தபாள்.  
அவளது ் ிள்மளகள் மூவரும் ் க்கத்து வீட்டுப 

ி்ள்மளகளுடன தசர்நது ்பாடசபாமைக்கு 
ெட்நத்த த்பாய விடுவபாரகள்.  அவரகமள 
வழி அனுப ி்விட்டு ்தபானும் தவமைக்குப 
த்பாகத் ்தயபாரபானைபாள் சஹபானைபா.  அவள் உமட 
ைபாற ி்க் நகபாணடு நவளிதய வருவ்தறகுள்  
இம்ரபான ்தன தைபாட்டபார மசக்கிளில் ஏ ி் 
உம்தக்கும் சத்்தம் தகட்டது. ்தபான கட்டி 
மவத்்த சபாப்பாட்மட எடுத்து இருக்கி் பானைபா 
எனறு ஓடி வ்நது ்பாரத்்தபாள் சஹபானைபா. 
அவன அம்த எடுத்து நசனறு விட்டபான 
எனறு உறு்தியபானைதும் ்தபானும் தவமைக்குப 
த்பாவ்தறகபாக ்ஸ ெிமையத்ம்த தெபாக்கி 
ெட்ந்தபாள். 

 ச ஹ பா னை பா   த வ ம ை க் கு ப  த ் பா ய 
சிை ைணிதெரஙகளில்  ந்தபாமை த்சியில் 
அவளுக்கு ஓர அ்திரச்சி கபாத்்திரு்ந்தது. 
் ்த ் ி ய டி த் து க் ந க பா ண டு  ம வ த் ்த ி ய 
சபாமைக்கு ஓடினைபாள். அஙதக ்ைத்்த 
கபாயஙகளுடன ்பா்தி ையக்கத்்தில் முனைகிக் 
நகபாணடிரு்ந்தபான இம்ரபான.

 அவன தூக்கக்கைக்கத்்தில் வபாகனைம் 
ஓட்டிய்தபால் வி்த்துக்குள்ளபாகி சுயெிமனைவு 
இழ்ந்த ெிமையில் மவத்்தியசபாமையில் 
அனுை்திக்கப்ட்டிருக்கி்பான என்ம்தப 
புபாி்நது நகபாள்ள அவளுக்கு அ்திக தெரம் 
த்தமவப்டவில்மை. கணணில் ்ட்ட ஒரு 
்தபா்தியிடம் வி்ரம் தகட்கி்பாள்.  அவனைது 
கபாலில் ஒரு சத்்திர சிகிச்மச நசயய 
தவணடி இருப்்தபாக நசபானனைபார.  
 

 சஹபானைபா நெபாறுஙகிப த்பாய 
அ வ னை து  க பா ை டி ய ி ல்  உ ட் க பா ர ்ந து 
விசும்்ினைபாள்.

 இம்ரபான கணவிழித்துப ்பாரத்்த 
த்பாது  அவனைது கபாைடியில் ்தனமனை 
அ்ியபாைல் கணணயர்நது த்பாயிரு்ந்தபாள் 
சஹபானைபா. அவன நைதுவபாக ்தன மகத் 
ந்தபாமைத்சிமய எடுத்து ஒரு ‘நசல்்ி 
‘ எ டு த் து  மு க நூ லி லு ம்   ‘ வ பா ட் ஸ அ ப 
குரூப’்ிலும்  ்்திவிட்டபான.

 ்தன வி்த்ம்தப ்ற்ித்  ந்தபாி்ந்தபால் 
விழு்ந்தடித்துக் நகபாணடு ெண்ரகள் ெைம் 
விசபாபாிக்க வருவபாரகள் என்து அவனைது 
எ்திர்பாரப்பாக இரு்ந்தது.. .  ஆனைபால், 
சிை விருபபுக் கு்ிகளும், ெைம்ந்் 
தவணடுகித்ன என்  ் ிரபாரத்்தமனைகளும் 
ஒதர ஒரு ெபாள் ்டம்த்பால் முகநூலில் ஓடி 
ைம்்நது விட்டது. இம்ரபானுக்கு தகபா்ம் 
தகபா்ைபாக வ்ந்தது. சிை ெபாட்களுக்கு 
முகநூல் ்க்கம் ்தமை கபாட்டுவ்தில்மை 
எனறு ்தனைக்குத் ்தபாதனை ச்்தம் எடுத்துக் 
நகபாணடபான. ஒரு வபாரம் கட்நதும் 
்தனமனை யபாருதை த்தடவில்மை என்ம்த 
உணர்ந்தத்பாது இம்ரபான ஏைபாற்த்்தில் 
துவணடு த்பானைபான.

ஒருவபார சிகிச்மசயின ்ினனைர  இம்ரபான 
வீடு நசல்வ்தறகு டபாக்டர அனுை்தி 
அளித்்தபார.  அவமனைக் கூட்டிப த்பாக 
வ்ந்த சஹபானைபா மகத்்தபாஙகைபாக அவமனை 
்ிடித்து கட்டிமை விட்டு எழு்நது இருக்க 
உ்தவி நசய்தத்பாது இம்ரபான அவமளப  
பு்தி்தபாகப ் பாரப்து த்பால் கபாிசமனைதயபாடு 
்பாரத்்தபான. 

 ‘் பாவம் இவள்... எனைக்கபாக எவ்வளவு 
சுமைகள் சுைக்கி்பாள்... வீட்டு தவமை, 
சமையல்,  குழ்நம்த வளரபபு... எனறு ைட்டும் 
இல்ைபாைல் நவளிதய நசனறு ந்தபாழில் நசயது 
வீட்டுச் நசைவுக்கும் ்ஙகளிபபு நசயகி் பாள். 
கமடசியபாக ெித்்திமரக்குச் நசனறு மு்தல் ஆளபாக 
எழு்ந்திருக்கி் பாள்.  ஆனைபால் ெபான அவளுக்கு 
எனனை நசயது இருக்கித்ன?  அவளுடன 
கனைிவபாகப த ச்ி ்ை வபாரஙகள் ஆகிவிட்டனை.  
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அவமளயும் குழ்நம்தகமள நவளியில் கூட்டிச் 
நசனறு ்ை ைபா்தஙகள் ஆகிவிட்டனை.  முகம் 
ந்தபாியபா்த ெண ர்களுடன சல்ைபா ிப ்்தறகபாக   
முகத்்திறகு எ்திதர ெிறகும் உ்வுகமள மூட்மட 
கட்டி மவத்்திரு்ந்த ்தன முட்டபாள்்தனைத்ம்த 
ெிமனைக்க அவனுக்கு வருத்்தைபாக இரு்ந்தது .

 இம்ரபானைின கணதணபாரம் ெரீ கசி்ந்தம்தக் 
கவனைித்்த சஹபானைபா,  ‘‘வலிக்கு்தபா...?’’ எனறு 
அக்கம்தயபாடு தகட்டபாள்.  அ்ந்த அன ி்ல் 
அவன இ்தயம் உ்திர்நது அவளது கபாைடியில் 
விழு்நது விடும் த ப்ால் இரு்ந்தது. 

 இம்ரபான,  அவள் கபாிசமனைமய 
முழுமையபாக உணர்நது அ்தில் ந்தபாமை்நது 
த்பானைபான.  அ ்ந்த வி்த்்தில் கிமடத்்த 
அனு்வம் அவமனை ஒரு புது ைனைி்தனைபாக 
ைபாற்ி இரு்ந்த்தது. ஆனைபால், முகநூலில் 
்தனனைிடம் உருகி உருகிப த்சி ்ணம் 
்்ித்்த ந்ணமணப ்ற்ிய வி்ரஙகமள 
ைமனைவியிடம் நசபால்வ்தபா தவணடபாைபா 
எ னறு   ்தடுைபா்ினைபான. குற் உணரச்சி 
அவமனைச் நசபால்ைத் தூணடியது ..

 வீடு ்திரும் ி்ய த ப்ாது குழ்நம்தகள் 
யபாருதை வீட்டில் இல்மை. இம்ரபான மவத்்திய 
சபாமையில் இரு்ந்த த்பாது குழ்நம்தகள் 
உம்ைைம்ைபா வீட்டில் த ப்ாயிரு்ந்தனைர. ச்ந்தரப்ம் 
சபாியபாக இரு்ந்த ்தபால், இம்ரபான ்தயஙகிய 
்தயஙகி விஷயத்ம்த ஆரம் ி்த்து, ்தமைமயக் 
குனைி்நது நகபாணதட  வி் ரத்ம்த சஹபானைபாவிடம் 
நசபால்லி முடித்்தபான. முடி வி ல் ்யமும் 
்்தட்டமும் அவமனைத் ந்தபாற ி்க்நகபாணடது.  
ஆனைபால்,  அவன எ்திர் பாரத்்ததுத ப்ாை எபாிைமை 
நவடிக்கவில்மை...

 ‘‘என ி்ரபாரத்்தமனை வீண த்பாக 
வில்மை...’’ எனறு அமை்தியபாகச் நசபால்லி 
விட்டு ெகர்ந்த ைமனைவியின வபாரத்ம்த 
களில் அவன அ்திர்நது த்பானைபான. 
‘அவளுக்கு ஏறகனைதவ எல்ைபாம் ந்தபாியுைபா...?’ 
தகள்வி தகட்கும் ம்தபாியம் அவனுக்கு 
இருக்கவில்மை... முகநூல்  கணக்மக அவசர 
அவசரைபாக முடக்கி விட்டு குழப்த்த்தபாடு 
கட்டிலில் சபாய்ந்தபான ...!

விடுக்த
தன்மு்ன்க கவி்தகள்

1
சூ�ிய்்னச் சுற்றி வரும்
தங� வண்்க்�ா�ி
ச்மக்� எண்க்ய தருவாள்
சிறுபூ கூடடுக்�ா�ி

2
ப�ாடி க�ாடுத்தாலும்
�ிடடைாத முத்து
உ்ை்ப்ால் உயிர்க்கும்
உன்னத முத்து

3
நீைநாக்கு கநட்டையனுக்கு
உடைம்க்ல்ைாம் புள்ைியாம்
நீண்டை �ழுத்தாபை
உச்சி ம�த்்த உ�சுவா்னாம்

4
உய�மா்ன இடைத்தில்
ஒயயா� அ�ண்ம்்ன
மது�மா்ன நீருக்கு
ஓ�ாயி�ம் �ாவல்

5
்ி�ிநதவ்� ஓடிபயாடி
இ்்த்து ்வத்தான
வாலின நீைம் கு்றய
வாடடைமா� நினறான

 அன்புசஜசல்வி சுப்புராெூ 

வி்ைகள்

1. சூ�ிய�ாநதி்ப பூ

2. வியர்்வ

3. ஒடடை�ச்சிவிங�ி 

4. பதனகூடு 

5. ஊசி, நூல்
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1. கணண்தபாசன என் கவிஞமரப ்ற்ி
 ்பாைரன, இமளயபாளூர

கணண்தபாசன இ்ந்த நூற்பாணடின 
இமணயற் கவிஞன.
இைக்கியஙகமளப ்டித்து அவற்ின 
சபாறம்த் ்திமரப்டப ்பாடல்களில் ஊற்ிக் 
நகபாடுத்்தவன.

2. ்தைிழின வயது எனனைநவனறு 
தவ்தபாளத்்திறகுத் ந்தபாியுைபா?
 ெிைவன, ெிரவி

ெபாம் ெிமனைப்து த்பால் 2000 , 5000 
ஆணடுகள் வயது நகபாணடவள் அல்ை ்தைிழ். 
தவ்தபாளம் ்தைிழின வயது சுைபார 50000 
இருக்கைபாம் எனை ெம்புகி்து.

3. இபத்பாது ைரபுக் கவிம்த 
எழுதுதவபாபாின எணணிக்மக 
அ்திகைபாகியிருக்கி்த்த?
 தகபாவி்ந்தரபாசு, ஆக்கூர

உணமை்தபான . ெிம்ய கவிஞரகள் 
ைர்ின ்க்கம் வருகி்பாரகள் . வருவத்தபாடு 
ைட்டுைின்ி ென்பாகதவ எழுதுகி்பாரகள்.

4. கவிஞரகளுக்குள் ஒறறுமை 
அ்திகைபாகியுள்ள்தபா?
 அஞசலி குைபார, வியபாசர்பாடி 

ஆைபாம்  இரணடு மூனறு கவிஞரகள் ஒனறு 
தசர்நது நூல் எழுதுவதும் ஒதர தெரத்்தில் 
நூறறுக் கணக்கபாதனைபார கூடிக் கவிம்த 
்பாடுவதும் சரவ சபா்தபாரணைபாகிவிட்டது

5. உைகின அழகபானை இடம் எது?
 தரவ்தி, புதுச்தசபாி

்தபாயின கருவம்்தபான ; ்பாதுகபாப்பானை 
இடமும் அது்தபான.

6. ஒறறுப ்ிமழயுடன எழுதும் 
கவிஞரகமளப ்ற்ி.
 ைதக்ந்திரன, ெபாமக

சறறு ைனை வருத்்தம் ்தருவ்தபாகத்்தபான 
உள்ளது. ்ிர்ைைபானை கவிஞரகளும் 
இ்தறகு வி்திவிைக்கு இல்மை  ்ிமழயுடன 
எழுதுவம்தப ்பாரத்்தபால் அவரகள் தைலுள்ள 
ை்திபபும் ைபாியபாம்தயும் கும்கி்து.

7. கவிஞரகளுக்குள் சிணடிதகட் மவத்து 
ஒருவருக்நகபாருவர புகழ்்நது நகபாள்வது ்ற்ி.
 கவி ந்ருைபாள், தகபாமவ

 அ்தனைபால் எனனை இரு்நதுவிட்டுப 
த்பாகட்டுதை ைற்வரகள் புகழவில்மை 
என்்தபால் ்தஙகளுக்குள்தளதய 
புகழ்்நதுநகபாள்கி்பாரகள்.

8. வச்தி ்மடத்்தவர கவிம்தமய ஆகபா 
ஓதகபா எனறு ்பாரபாட்டுகி்பாரகதள ஏன?
 பூஙநகபாடி, கபாமரக்கபால்

்தனைக்கும் ஏதும் கிமடக்கபா்தபா என்்தபால்்தபான

9. ஒரு கவிம்த எழு்திவிட்டுப ்பாவைர 
ஆகி விடுகி்பாரகதள?
 ்பாநவழில், ைதுரபா்ந்தகம்

்பாவைர ஆவ்தறகு ஒரு ்பா த்பாதும் எனறு 
ெிமனைத்்திருப்பாரகள் 

10. மவரக்கறகளுடன உபபுக்கறகளும் 
கூத்்தபாடுகின்னைதவ?
 ்ழஙகுடி கணணன, தைல்ைருவத்தூர

ைமழ ந்யயும் வமரக் கபாத்்திருபத்பாம் 

ஜ்தாைரும் வகள்விக்ை வகடகலாம்.
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உன்வனாடு  என் பைணம் 

 

்�பயாடு ்�ப�ார்த்து  

 மருதா்ி வாசம் 

்�ிமாறிக் க�ாள்பவாமா ? 

 மண்ப்ாடு  ம�மாய  

பவர்விடடுக்  �ாதல்   

 உயிர் வைர்்பப்ாமா ? 

்ாயம�க்  �்ப்கை்னக்  

 �ாற்றின  தி்சயாவும்  

�டைைாடிக்  �ைி்பப்ாமா  

 கூடியாடி ம�ிழபவாமா?     

 

முன்னாபை  நடைநதாபை  

 ்ின்னாடி   நான  

வருபவப்ன ! - க�ாஞசும்  

 க�ாலுகசாலி  வைித்  

து்்யாய வருபமாடி  

 ்ஞசு கமன்ாதம்  

பநா�ாமல்  ம்ன்த்ப 

 ்டை�விடபடைன ! -  என 

்வை  மல்லி்ப 

 பூச்ச�பம  உறவாடு ! 

நா்னழுதக் �ண்்ீப�  

 உ்பபுக்  �டைைா்னதடி .. 

உனப்னாடு உ்�யாடி  

 நீண்டை. �ாைமா்னதடி... 

 

நண்்�ல்   நிைைாய  

 ஒனறாயக் �ை்பப்ாமா 

மா்ை  நிைைா� 

 ்ி�ிவு  நீளுதடி ... 

உனப்னாடு வருவதாயின  

 ந��த்துக்கும் வருபவனடி !  

 - ஜசல்வம் ஜபரிைசாமி.

அப்�ா
�ாைங�ள் மாறிடினும் எநதக் 

 �ாைத்தும் வாழவாப� அ்ப்ா  

ஞாைத்தில் எல்பைாரும் ப்ாற்றும் 

 ஞா்னத்்தத் தநததுகயம் அ்ப்ா 

ஆைத்தின உறுதியி்்ன எநதன 

 ஆழம்னதில் வி்தத்ததுகயம் அ்ப்ா 

பசைத்து மாம்்ைத்்தத் தநது 

 பசட்டை�்ை �சித்ததுகயம் அ்ப்ா 

 

்ார்த்திருக்ப�ன ்ார்த்திருக்ப�ன சாமி 

 ்ைப்ரும் கும்்ிடுகமம் சாமி 

மார்த்தடடிச் கசால்லிடுபவன அ்ப்ா 

 மாமன்னன எ்னக்க�்னது அ்ப்ா 

நார்ப்ாை த்மயு�ித்துக் க�ாடுத்து 

 நைமா�  வாை்வத்த ்ித்து 

�ார்�ாை ம்ைகய்னது அ்ப்ா 

 �ாைனுக்கும் ்ிடித்ததுபவா த்ப்ாய 

 

மார்மீதில் உறங�்வத்த அ்ப்ா... 

 மறு்டியும் வருவா�ா கசால்வீர் 

ஊர்ஊ�ாய்ப ப்ருநது ஓடடி 

 ஊக�ல்ைாம் எ்்னச்சுற்றிக் �ாடடி 

யார்யாப�ா அவர்்பபு�்ை்ப ்ாடை 

 ஆளு்மயில் சிறநதவக�ம் அ்ப்ா 

பவகறன்ன ஆ்ிபவக�ம் அ்ப்ா 

 பவண்டுகம்னக் க�னகறனறும் அ்ப்ா 

 
 - மருத்துவர் பதவி
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 “ைபானுடபா… ைபானுடபா…”  எனறு 
யபாதரபா அமழக்கும் குரல் தகட்க,

 “யபாருப்பா அது இ்ந்த ெடுரபாத்்திபாியை??” 
எனறு  புரணடு ்டுத்்த ைபானுடன சறறு 
கண முழித்துப ் பாரத்து அ்திரச்சியபானைபார.

 உடல் இடது பு்ைபாக அமசயபாைல் 
இருக்க, ்தன ஆனைபா ைட்டும் வைது ்க்கம் 
்த ிரும்் ி  இருப்ம்தக் கணடு ்ய்நது 
எழு்ந்தபார.

 ‘‘ஹதைபா ைபானுடபா..” என் குரல் வ்ந்த 
்திமசமய தெபாக்கித் ்திரும் ி்ய ைபானுடன 
முன ஷபாரட்ஸ டி.சரட் ைறறும் ்தமையில் 
‘எைன’ எனறு ந்பா ி்க்கப்ட்ட ந்தபாப ி்யும் 
அணி்நது ஒருவர அைர்ந்திரு்ந்தபார.

 “ெீ… ெீ... ெீஙக யபாரு?’’

 “ஏம்ப்பா, நகபாட்ட எழுத்துை என 
ந ்த பா ப ் ி ை  எ ை ன - னு  எ ழு ்த ி ய ி ரு க் கு ? 
அபபு்மும் யபாருனனு தகக்கு்ிதய ்பா?”

 ‘‘எைனைபா??!!!... எைனனைபா ந்பாிய 
கமஜ , ந்பாிய ைீமச, ்தமையில் கிபாீடம் 
எல்ைபாம் இருக்குதை?”

 “ம்… ஐ அம் அபகிதரடட்… நவரஷன 
15.0” என  ்எைனைின ் ்திமைக் தகட்டு,

 “ஆ” எனை ஒரு கணம் வபாய ்ிள்ந்த 
ைபானுடன,

 “சபாி. எனனை விஷயைபா, இ்ந்த ெ.. ெடு 
ரபாத்்திபாியில் வ்ந்தீஙக?” எனறு தகட்டுக் 
நகபாணதட கனைவபாக இருக்குதைபா என் 
ஐயத்்தில் ்தனமனைதய கிள்ள முயன்பார. 
ஆனைபால் உடல் ்ிடி்டவில்மை.

 ‘‘உஙகளக் கூட்டிட்டுப த்பாைபாமுனு 
்தபான வ்நத்தன.”

 “எ... எ... எஙக?”

 “பூைியிை உஙக தவமை முடி்ந்தது. 
த ச பா  ந ச பா ர க த் து க் கு க்  கூ ட் டி ட் டு ப 
த்பாைபாம்னு வ்நத்தன. த்பாைபாைபா?’’

 சறறு தயபாசித்து விட்டு கட்டிலில் 
இரு்நது கீதழ இ்ஙகிய ைபானுடன, 
்த ன  கு டு ம் ் த் ்த பா பா ி ன  பு ம க ப ் ட ம் 
்தபாஙகிய த்பாட்தடபா பதரமை ஒரு கணம் 
்பாரத்துவிட்டு,

 ‘‘அபத்பா ெபான நசத்துட்டனைபா?’’ 
எனை தகட்டபார.

 ‘ ‘ த ஹ பா  க ம்  ஆ ன  ை பா னு ட பா . 
உஙக உடலுக்குத் ்தபான முடிவு, உஙக 
ஆனைபாவுக்கு இல்ை. சீக்கிரம் வபாஙக, 
நவளியிை கு்திைபான நவயிட்டிங”.

 ைபானுடன வபாய ்தி்க்கும் முன,
 
 “நவளிய வ்ந்தபா கு்திைபான யபாருனனு 
ந்தபாியும்.” என்பார  எைன.
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1.
குைத்து நீ�ில்
கும்மாைம் ப்ாடு�ிறது
வா்னத்து நிைா

2.
கநடுஞசா்ை ்ய்ம்
தி்ச மாறி்ப ்ாய�ிறது
அருவி

3. 
க�ாக்�ின வாயில்
குற்றுயி�ாயக் �ிடைக்�ிறது
மீ்னின உயிர்

4. 
்�ீட்ச பந�ம்
்ாதியில் வநது ப்ாகும்
வகு்ப்்ற நி்்னவு

5.
உ்ை்ப்ாைர் சி்ை
ஒதுங�ிபய இருக்�ிறது
ஊதிய ப்ச்சுவார்த்்த

6.
�டைற்�்� அருப�
வ்ை்ப்ின்னிக் க�ாண்டிருக்�ிறது
சிைநதி

7.
பதா்�மயில் ஆடை
து்்க்கு வரு�ிறது
ஆண்மயிலின �ாதல்

8.
்்ைய வாக்னாலி
இனனும் அ்ப்டிபய இருக்�ிறது
அநதநாள் ஞா்�ம்

9. 
்சு்ம வயல்
்ார்த்ததும் ம்ன்த �வர்�ிறது
பசாைக்�ாடடு க்ாம்்ம

10. 
குைத்து நீ�ில்
்ாயநது சத்தம் எழு்பபு�ிறது
சிறுவன எறிநத �ல்

க்லசசுைர் காவத்்தயூர் 
பைனிைாண்டி கனகராொ

 “ம்.” எனறு எைதனைபாடு கிளம்்ினைபார 
ைபானுடன.

 ந வ ள ி த ய  கு ்த ி ம ர யு ம் ,  ை பா னு ம் 
கை்ந்த உருவைபாக ஒரு விைஙகு ெினறு 
நகபாணடிரு்ந்தது. உருவதை நசபானனைது 
அ்தறகு  ஏன கு்திைபான என் ந்யர எனறு.

 ய பா ம ர த ய பா  த ்த டு வ து  த ் பா ை 
ைபானுடன சுறறும் முறறும் ்பாரக்க,

 “யபாரத் த்தடு்ீஙக?” எனை எைன 
தகட்டபார. 

 “சித்ரகுப்தரக் கபாதணபாதைனனு…”

 “ச ித்குப்தனுக்கு,  நகபாதரபானைபா, 
கு வ பா ர ண ம ட ன ை  இ ரு க் க பா ரு . ”  எ னை 
்பாிகசித்்தபார எைன.

 ைிகவும் ்பாவைபாக ைபானுடன ்பாரக்க,

 “ சு ம் ை பா  ந வ ம ள ய பா ட் டு க் கு 
நசபானதனைன. இ்ந்தக் கம்தயிை ெபான 
்தனைியபாத் ்தபான வதரன. கு்திைபான நரணடு 
த்ர நவயிட்ட ்தபான ்தபாஙகும். வபாஙக 
த்பாைபாம்” எனறு கட்டமளயிட கு்திைபான 
தைல் ஏ்ிக்நகபாணடபார ைபானுடன.

 நசல்லும் வழியில் ைிகவும் அமை்தி 
யபாக வ்ந்தபார  ைபானுடன. ைனை்தில் ஒதர வலி. 
்தபான ெடத்தும் அனைபாம்த இல்ைத்்தில் வசிக்கும் 

ி்ள்மளகமள ெிமனைத்து வரு்ந்தினைபார, ்தன 
குடும்  ் உறுப ி்னைரகமளயும் ெிமனைத்துப 
்பாரத்்தபார, ்தன குடியிருப ி்ன வபாசலில் 
எபத்பாதும் ஓடி ஆடிக் நகபாணடிருக்கும் ெபாய 
குட்டிமய எணணி வபாடினைபார, இனைி யபார 
அ்தறகு உணவு நகபாடுப்பாரகள் எனறு, ்தன 
வீட்டு ைரத்்தடிக்கு வரும் சிட்டுக் குருவிமய 
ெிமனைக்க முற்டும் ந்பாழுது,

 “அயயயதய….. த்பாதும்  ைபானுடபா.. 
சும்ைபா த்தமவயில்ைபாை கவமைப 
்டபா்தீஙக. அவஙக அவஙக ்பாரத்துப 
்பாஙக அவஙக மைஃப். நரபாம்் 
புைம்்பா்தீஙக” எனறு எைன ்தடுத்்தபார.
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 “எப்டி ெபான என ைனைசுை நெனைச்சது 
உஙகளுக்கு….?”  எனறு தகட்டுவிட்டு, 
எைனைின ்்திமை எ்திர்பாரபாைல்,

 “ஓதக ஓதக. ெீஙக ்தபான எைன 
ஆச்தச” எனறு அவதர கூ்ிக்நகபாணடபார.

 “ஹி ஹி” சிபாித்்தபார எைன.

 நசபாரக்கம் வ்ந்ததும் கு்திைபான 
ெின்து. எைனும் ைபானுடனும் கீதழ 
இ்ஙகினைர. நசபாரக்க வபாசமை தெபாக்கி 
ெடக்க முற்டும் ந்பாழுது,

 ‘‘ைபானுடபா  எனைக்கு ஒரு ஹக் 
குடுத்துட்டுப த்பாஙக” எனறு ஒரு குரல் 
தகட்க ்திரும்்ிப ்பாரத்து அ்திரச்சியபானை 
ைபானுடன,

 “வி.. விைஙகு.. த்… த்… 
த்சுது…” எனறு ்ி்தற்ினைபார.

 “ஆைபா இஙக எல்தைபாருதை த்சு 
தவபாம்” என் கு்திைபானைிறகு ஒரு ஹக் 
நகபாடுத்து விட்டு நசபாரக்கத்்திறகுள் நசன்பார.

 உள்தள நசன்வர வபாய்ிள்நது 
ெின்பார.  உைகில் உள்ள அத்்தமனை 
ெ று ை ண ப  பூ க் க ள ி ன  ஒ ன று  கூ டி ய 
வபாசமனை. இடபபு்மும் வைபபு்மும் 
ெீணட வபாிமசயில் ெிம்ய அம்கள். 
ெடுதவ சிவபபுக் கம்்ளம், ஆரம்்ம் 
ந்தபாிகி்து ஆனைபால் அ்ந்த கம்்ளத்்தின 
முடிவு கணகளுக்கு எட்டவில்மை. ைிகவும் 
்ர்ரப்பாக அஙகும் இஙகும் ்்்நது 
நகபாணடிரு்ந்தனைர  ஆண த்தவம்தகளும்  
ந்ண த்தவம்தகளும்.

 “ைபானுடபா..” எனறு த்தபாமளத் 
ந்தபாட்டபார எைன .

 “நசபாரக்கம் இவ்வளவு ந்பாிய்தபா??’’ 
எனறு ைபானுடன தகட்டபார.

 “ம். ம் ஆைபாைபா. சபாி வபாஙக, 
உ ங க   த வ ம ை  எ ன னை ன னு  ெ பா ன 

விளக்குத்ன.”  எனறு அஙதகயிரு்ந்த 
்ல்ைபாயிரக்கணக்கபானை அம்களில் ஒரு 
அம்யின முனபு அமழத்துச் நசன்பார.

 அ ்ந ்த  அ ம ் ய ி ன  மு ன பு  இ ரு 
ந்ட்டிகள் இரு்ந்தனை. ஒன்ின தைல் 
“ெனமை” எனறும் ைறந்பான்ின தைல் 
“்தீமை” எனறும் ஒட்டப்ட்டிரு்ந்தது.

 ‘எனனை?’, என்து த்பால் ்பாரத்்த  
ைபானுடனைிடம்,

 “இந்தல்ைபாம் பூதைபாக ைக்கதளபாட 
தவணடு்தல்கள். ெனமை, ்தீமை, நரணடுை 
ஒனனு ்தபானை கடவுள்கிட்ட தவணடுவபாஙக” 
என்பார எைன.

 “சபாி அ்த ஏன ்ிபாிச்சு வச்சிருக் 
கபாஙக?” 

 “ெீஙக இ்ந்த ெனமை விணணப 
்ஙகள எல்ைபாம் கடவுள் கிட்ட நகபாணடு 
தசரக்கனும்’’ எைன கூ்,

 “அபத்பா ்தீமை?” எனறு அவசர 
ைபாக ைபானுடன தகட்க,

 “தகட்டவனுக்தக த்பாய தசரும். 
பூைரபாங ைபா்திபாி’’ என்பார எைன.

 “ஓ... இ்ந்த ெனமை விணணப்ஙகள 
ெபான எபத்பா நகபாணடு த்பாகனும் கடவுள் 
கிட்ட?» 

 “இப்தய த்பாஙக. எபத்பா எல்ைபாம் 
இ்ந்த ந்ட்டி நெம்யுத்தபா எடுத்துட்டுப 
த்பாஙக»

 “கடவுள் எஙதக?”

 “அத்தபா அ்ந்த எனடுை. இ்ந்த 
சிவபபுக் கம்்ளத்த்தபாட முடிவுை ஒரு ந்பாிய 
அம் இருக்கு. அ்தபான கடவுதளபாட அம்”

 எைன மகெீட்டிய ்திமசயில் சிவபபுக் 
கம்்ளத்்தின முடிதவ ந்தபாியவில்மை.
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 “நரபாம்் தூரைபா இருக்கும் 
த்பாைதய. கு்திைபான கூட்டிட்டுப த்பாகுைபா 
எனனைய?”

 “ம்…??” எனறு ைபானுடமனை ஏ் 
இ்ஙகப ்பாரத்்த எைன , «உஙகளுக்கு 
இ்க்மக முமளக்கு் வமரக்கும் ெீஙக 
ெட்நது ்தபான த்பாகணும்.” என்பார.

 “ எ ப த ் பா  எ னை க் கு  இ ் க் ம க 
முமளக்கும்?”

 “ெீஙக கடவுளக் கணடவுடதனை” 
எனறு கூ்ிய எைன , “சபாி சபாி.. ெபான உஙகள 
அபபு்ம் ்பாக்குத்ன, எனைக்கு ெிம்ய 
தவமை இருக்கு” எனறு விமடந்ற்பார. 

 எ ை ன  ந ச ன ் து ம்  ெ ன ம ை 
ந்ட்டிமயத் தூக்கிக் நகபாணடு ெமடத்பாட 
ஆரம்்ித்்த ைபானுடன, ‘இனமனைக்கு இ்ந்த 
ஒரு ்தடமவ ்தபான ெடக்கணும். இ்ந்தப 
ந ் ட் டி ய க்  ந க பா டு த் து ட் டு  க ட வு ள ப 
்பாரத்துட்டபா, ந்க்மக முளச்சிடும், 
அபபு்ம் ்்்நது வரதவணடியது ்தபான’. 
எனறு ்தனைக்குத் ்தபாதனை சைபா்தபானைபாம் 
நசபால்லிக் நகபாணடு ெமட த்பாட்டபார. 

 ெம் ைணி கணக்கின்டி ஒரு ்த்து 
ைணி தெரம் ஆகியிருக்கும், கடவுளின 
அம்மய அமட்ந்தபார ைபானுடன.

 க்தமவத் ்தட்ட முயறச ித்்தபார , 
ஆனைபால் க்தவு ்தபானைபாகதவ ்தி்்ந்தது. 
உள்தள நசன்வுடன ்ளீர என் ைஞசள் 
ெி் ஒளி ெிம்்நது இரு்ந்தது. கணகள் 
இரணடும் கூச இரு கணகமளயும் மூடிக் 
நகபாணடு ந்ட்டிமய ெின் இடத்்திதைதய 
மவத்துவிட்டு நவளிதய ஓடி வ்ந்தபார..

 ்தன முதுமகத் ்தடவிப ்பாரத்்தபார 
இ்க்மக முமளத்்த்தபா எனறு. அப்டி ஒரு 
உணரவும் இல்மை. ”ஹூம்ம்..” என் 
ந்ருமூச்சுடன ்தனைக்குக் நகபாடுக்கப்ட்ட 
அம்மய தெபாக்கி ெமடத்பாட்டபார. ்ை 
ைணி தெரஙகள் கழித்து வ்ந்தமடயும் 
த்பாது அடுத்்த ந்ட்டி ெிம்்ந்திரு்ந்தது.




✍ 

வா்னவில் வர்்ம் 

வ்�நது கசல்�ிறது  

ஆ�ாய ஊர்தி 

 

 

✍ 

எநதி�க் ப�ாைாறு 

எ�ியும் கநரு்ப்ில் சிக்�ியது 

இயற்்� வ்னம் 

 

✍ 

அநதி்ப க்ாழுது 

எ�ியூடடை்ப ்ி்றயா்னது 

சூ�ியக் �திர் 

 

✍ 

அநத�த்தில் சா�சம் 

வி்�நது கசல்�ிறது 

ஏவு �்் 

 

✍ 

அக்்னி ம்ை 

பத�த்்த சுடகடை�ிக்�ிறது 

வனமு்றச் கசயல் 

 
 
கவிதவ்தனீ 
மகராசிச்க்தகிராஜ்
தமிழ் இமயம் கவிககளஞ்சியம் நிறுவுநர்



  66|

 ந்ட்டிமய எடுத்துக் நகபாணடு 
கடவுளின அம்மய தெபாக்கி ெமட 
த்பாட்டபார. இம்மும்யும் கடவுமளக்கபாண 
முயறசிக்கும் ந்பாழுது, ைஞசள் ஒளி 
கணகமளக் கூச நவளிதய ஓடி வ்ந்தபார. 
்தன முதுமகத் ்தடவிப ்பாரத்்தபார இ்க்மக 
முமளத்்த்தபா எனறு..
முமளக்கவில்மை...

 ்திரும்்ி அம்மய தெபாக்கி ெடக்கும் 
தூரத்ம்த ெிமனைக்கும் ந்பாழுது சலிப்பாக 
இரு்ந்தது. கபால்கள் கடுக்க ஆரம்்ித்்தது. 
ச ற று  ெ ி ்த பா னை ி த் து  வ ி ட் டு ,  இ ன று 
கடவுமளக் கபாணபாைல் த்பாவ்தில்மை 
என் முடிதவபாடு ைீணடும் கடவுளின 
அ ம ் க் கு ள்  நு ம ழ ்ந ்த பா ர .  இ ம் மு ம ் 
நுமழயும் முனனைதை, கணகமள மூடிக் 
நகபாணதட நசன்வர,

 ்த பா ம்  வ ண ங கு ம்  ந ்த ய வ த் ்த ி ன 
ந்யமர அமழத்்தபார… ்்தில் இல்மை.

 ்தம் ெண்ன வணஙகும் ந்தயவத் 
்த ி ன  ந ் ய ம ர  அ ம ழ த் ்த பா ர …  ் ்த ி ல் 
இல்மை.

 ்தம் அணமட வீட்டபார வணஙகும் 
ந்தயவத்்தின ந்யமர அமழத்்தபார… 
்்தில் இல்மை. 

 ‘‘அடக் கடவுதள!” எனறு சலித்துக் 
நகபாணடபார.

 ‘‘எனனை ைபானுடபா ??!!!” எனறு கடவுள் 
குரல் தகட்க, “சபாைி” எனறு அமழத்து 
கணகமளக் ்தி்க்க முயன்பார ைபானுடன. 
ைீணடும் ைஞகள் ஒளி கணகமளக் கூச 
விழிகமள மூடிக்நகபாணடபார.

 “சபாைி.. ஏன எனனைபாை உஙகளப 
்பாரக்க முடியை?” எனறு ஏக்கத்த்தபாடு 
ைபானுடன தகட்க,

 “எனைக்கு உருவதை இல்மையப்பா. 
எனைக்கு உருவமும் ந்யரும் ைக்கள் ெீஙகள் 
நகபாடுத்்தது்தபாதனை. எனமனை எனனைவபாக 

உ னை க் கு க்  க பா ண  த வ ண டு ம்  எ ன று 
ெிமனைக்கி்பாதயபா உன அகக்கணகளபால் 
உனனுள் கட்நது நசனறு ்பார. கட - உள். 
ெபான அஙகு ந்தபாிதவன.”என்பார.

 இறுக மூடிய கணகதளபாடு, ்தபான 
விரும்பும் உருவத்்தில் அகக் கணகளபால் 
்தனனுள் கடவுமளக் கணடு, விழிகளில் ெீர 
வழி்ந்தது ைபானுடனைிறகு. ்தன முதுகில் ஏத்தபா 
வித்்தியபாசைபானை ஒரு வலி உணடபாயிறறு..

 கணகள் மூடிய வணணம், “ெீஙகள் 
எ்ந்த ை்தத்்தின கடவுள்?». எனறு ைபானுடன 
தகட்க,

 “ஹ..ஹ..ஹ.. ெபான அமனைவருக்கும் 
ந்பாதுவபானை கடவுள். ெபான உஙகள் 
எல்தைபாபா ின உள்ளும் இருக்கித்ன. 
அம்த உணரபாைல் எனமனை நவளிதய 
த்தடி அமைகி்ீரகள்.எ்ந்த ை்தம் சபார்நதும் 
ெபான இல்மை. எனமனை சபார்நது ெீஙகள் 
வபாழ்்நது ைனைி்தம் வளரக்கச் நசபானதனைதனை 
அ ன ் ி  எ ன ம னை  ் ி பா ி த் து  வ கு க் க ச் 
நசபால்ைவில்மை.” என்பார.

 த ை லு ம்  க ண ணீ ர  க ச ி ்ந ்த து  
ைபானுடனைிறகு. கபால்கள் ்தமரயிலிரு்நது 
ஒரு அடி தைதை நசல்ை, கபாற்ில் ைி்தப்து 
த்பாை உணர்ந்தபார ைபானுடன. ஆனைபால் 
கணகமளத் ்தி்க்க முயறசிக்கவில்மை.. 

 கடவுள் ந்தபாடர்ந்தபார, “உஙகளுக் 
கு ள்  க ட ்ந து  ந ச ன று  ெ ன ம ை க் கு 
ைட்டும் ்தீனைி த்பாட்டு ெறகுணஙகமள 
விம்தயுஙகள், உஙகமள சுற்ி இருக்கும் 
்ி் உயிரகளுக்கும் ெனமைகமளதய 
நசயயுஙகள் உஙகளுக்குள் கடவுளபாக 
ெபான வபாழ்தவன எனந்னறும்.” என்பார.

 உனனை்தைபானை இ்ந்த விளக்கத்ம்த 
தகட்டு கடவுமள உணரும் ந்பாழுது 
ைி்த்நது நகபாணடிரு்ந்த ைபானுடனுக்கு, 
இ்க்மககள் இரணடும் முழுவதுைபாக 
வளர்நது த்தவம்த ஆனைபான..
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க்ானம்ிதாசன

வற்றாத சி�ி்பப்ா்டை வாயில் �ண்படைன 

 வறு்மயிைா ்்ிகசயயும் வலி்மக் �ண்படைன 

உற்றா�ாய உறவா�ாய உ�ி்ம �ண்படைன 

 உள்ைத்தில் அனபுஒைி ஒைி�க் �ண்படைன 

நற்றமிைின நைம்நாடி எழுதக் �ண்படைன 

 நலிநபதார்க்கு நடைநபதாடி உதவக் �ண்படைன 

சற்பறனும் தை�ாத ச�ி்பபுக் �ண்படைன 

 சநதித்த ்ைப்�ில் முதன்ம �ண்படைன! 

 

தமிழகநஞசம் இவருக்குள் இருக்�க் �ண்படைன 

 தன்னைபம இல்ைாதத் தன்ம �ண்படைன 

அமிழகதாக்� ்்டை்ப்ாற்றல் அ்்னத்தும் �ண்படைன 

 அறிநதார்நத அன்னாைில் ம்ைத்து நினபறன 

அறிநது வநபதன அமி்னின க்ரு்மயாவும் 

 அவருக்கு அ�்வநாள் அத்்ன்ப ப்ாற்ற 

சிறிகதநகதன கசநதமிைில் �வி்த கநயபதன 

 சீத்னத்்த்ப க்ற்றவரும் சிறநது வாழ�!

தமி்ை வைர்க்�ினற அமி்னார் வாழ�! 

கநஞசத்்தத் தமிைில் ்வத்தார்  

 நி்்னகவல்ைாம் தமிழுக் �ிடடைார்  

க�ாஞசுநபதன �வி்த கசயவார் 

 குைிர்நட்் ம்ையாய்ப க்யவார்  

்ஞசத்தில் எழுத்தில் ைாமல் 

 ்்டைக்�ினற ்்டை்ப்் எல்ைாம்  

வஞசிக்�ா தச்சி பைற்றி 

 வைர்க்�ினற அமி்னார் வாழ�! 

 

  - க்ாற்்�்ப ்ாண்டியன
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பு்�பயாடி்ப  ப்ா�ாமல்  வாழக்்�  தன்்ன்ப 

 புது்ித்து  நல்வைியில்  நடைத்திச்  கசல்ை 

வ்�யினறிக்  குவிநதிருக்கும்  இைக்�ி  யங�ள் 

 வ்�யறுத்துக்  கூறு�ினற  இைக்�  ்ங�ள் 

த்�யி்னிபை  க�ாண்டிருக்கும்  மூத்த  தா்ன 

 தமிழகமாைி்யத்  தனனுயி�ாயக்  க�ாண்டி  ருக்கும் 

நி்றகுடைத்துத்  தமிழகநஞசன  அமிப்ன  எனறும் 

 நிற்�ினற  இமயகம்ன  வாழ�  வாழ� ! 

 

�ா்ைமா்ை  எ்பக்ாழுதும்  ஓயபவ  யினறிக் 

 �டைல்�டைநது  தமிழவைர்க்கும்  தூய  கதாண்டைா 

பசா்ையிபை  பூத்திருக்கும்  வாச்ப  பூக்�ள் 

 கசாக்�்வத்து  ம்னம்ம�ிைச்  கசயதல்  ப்ாை 

பச்ையிபை  வரும்க்ண்்ின  அை்�்ப  ப்ாை 

 கச்பபு�ினற  தமிழகநஞசம்  இத்ைத்  தநது 

நா்ைக்கு  வ�ைாறாய  நிற்கும்  கசம்்ம 

 நல்அமிப்ன  திருக்குறைின  பு�ைாய  வாழ� ! 

 

மின்னிதைில்  உை�த்துத்  தமிைர்  தம்்ம 

 மிைி�்வக்கும்  �்ியனதன  கநஞசம்  க�ாண்படைாய 

்னனூறு  �விஞர்தம்  ்ாக்�ள்  தம்்ம்ப 

 ்டி்ப்தற்கு   நூல்வடிவில்  கதாகுத்த  ைித்பதாய ! 

முனனூறு  நாள்சுமநத  தாயின  பமைாய 

 முத்தமி்ை  நாள்முழுதும்  சுமக்கும்  பதாைா 

மனனுபு�ழ  க்ாலிநதிடைபவ  வாழ�  கவனறு 

 ம்ித்தமிைன  அமினுன்்ன  வாழத்து  �ினபறன !
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தாய ம்ன்ப்நதபைா தமிழ  

கநஞசத் பதா�்பமா,

வாய ம்க்கும் தமிழுக்குள் 

வநதுதித்த நற்பூபவா,

அ�்வ நாள் இதுகவனறு 

அன்்னத் தமிழ ம�ிழவிஙப�ா,

அ�ம் நி்ற வடிவா� 

ஆ்னநத சு�த் தாைாடபடைா..

முத்தா்ன தமிழுக்கு முனக்னடு்பபு 

நீர் தாப்னா,

வித்கதானறு வி்ைநதிஙகு 

விருடசமாய நிற்�ிறபதா?

எல்்ையிைா ஆ்னநத 

எைில்ம�வாய தமிைிஙப�ா..

எல்்ை �டைநது நிற்�ிறபதா.. 

ஏறி நிற்கும் நல் மு�பமா.

இல்்ைகயாரு கு்றகயனறு 

இ்னிதாய ம்னம் ம�ிை,

திங�ள் பதாறும் தமிழ விருநபதா.. 

கதவிடடைா இன்்ப ்ைாச் சு்ைபயா..

க்ாஙகு தமிழ பூத்து நிற்� 

பூமி்ப்நதின வ�பவற்்ாய

மங�ை பவநதன அமின இஙகு 

மாபவள்வி நாய�ப�ா.

அை�ா்ன்ப ்ார்்வயிஙப�ா... 

அதற்குள்பை அனபு மைப�ா

அடுக்�டுக்�ாய அ�ம் நி்றக்கும் 

அ�ியபதார் பநர் மு�பமா.

கவல்லும் வைி �ண்டைவ�ாய 

வீ�த்தமிைர் நிற்�ினறார்

அல்லும் தமிழகநஞசத் தடைா�த்்த 

த�முயர்த்தி சிறக்�ினறார்.

ஆழ�டைல் உள் நு்ைநது 

அரும் க்ாருள் எடு்ப்து ப்ால்

தமிைமுதம் பதடி நீரும் 

த�்ிகயஙகும் சுற்றுவீப�ா..

பதடியருளும் பதவ்னா�ி 

பத்வ�்ைத் தரு்வப�

நீர் வாை தமிழ வாழும் 

நி்றவா்ன ம்னம் வாழத்தும்.

அமின எனற உச்ச�ி்ப்ில் 

அன்்னத் தமிழ புன்ன்�க்�,

அமுதகமாைி  தமிழ வாழத்து 

அ�ம் நி்றநது வரு�ிறபத.

எமதா்ன எனனுயிப� 

எனனுள்பை நி்ைத்தவப�

உம்்ம நான வாழத்து�ினபறன.

தமிழ ப்ால் நீர் வாழ�.

  

-   

  73|



  74|

மு்னவர் ப. கறபகராமன்
M.A.,M.A.,M.A.,M.Phil.,Ph.D.,
தமிழத்து்ற உதவி்பப்�ாசி�ியர்

பசா்னா �்ை மற்றும் அறிவியல் �ல்லூ�ி
பசைம் - 636 003

 ்ல்தவறு ்ி்விகளிலிரு்நதும் 
வளரச்சி யமட்நது ஆ்்ிவு நகபாணட 
ைபானுடப ்ி்வியபாகப ்ி்்நதுள்ள ெபாம், 
ெைக்குக் கிமடத்துள்ள இ்ந்த ஆ்்ிவிமனைக் 
நகபாணடு, ஏழபாவது அ்ிவிமனை எட்டிப 
்ிடிக்க தவணடும். 

 வளரச்சிமய தெபாக்கி ெகரவ்தில் 
்தபான நவற்ி  அமை்ந்திருக்கின்து. 
ஏழபாம் அ்ிமவ எட்டிப ்ிடிப்து என்து 
ந்பாிய நசயல் அல்ை. ெம்ைிடமுள்ள ஆறு 
அ்ிவுகமளயும் ஆழைபாக, மும்யபாகப 
்யண்டுத்்தினைபாதை ஏழபாவது அ்ிவிமனை 
எட்டிவிடைபாம். 

 ைனைம் என்து ஆமசகமளத் தூணடி, 
அ்ிவின ஆழத்ம்த ஆரபாய விடபாைல் 
அடக்கும். அ்ிதவபா, ைனைம்த அமை்பாய 
விடபாைல் அடக்கி, ெம்மை அமை்தியபாக்கும். 
எனைதவ ைனைம் நசபால்லும் வழிமயத் 
த்தர்நந்தடுக்கபாைல், அ்ிவு அமைத்துத் 
்தரும் வழியில் ்யணிக்கக் கறறுக்நகபாள்ள 
தவணடும். இவ்வபாறு ைனைம்த அ்ிவின 
மூைம் அடக்கிவிட்டபாதை ஆ்்ிவுடன 
ஏழபாவது அ்ிவு எளி்தபாக தசர்நதுவிடும்.

 ெம்முமடய கணகள்்தபான உைகத்ம்த 
ெைக்கு அமடயபாளம் கபாட்டி ெம்மை 
வழிெடத்தும். இக்கணகள் சபா்தபாரணைபானைமவ 
அ ல் ை .  எ து  ஒ ன று த ை  ்த னை க் க பா னை 
்ணிமயச் சி்ப்பாக நசயயும்த்பாது்தபான 
நவற்ியமடயும் என் சபானத்பாபாின 
கூற ி்மனைக் நகபாணடு ஆரபாய்நத்தபாைபானைபால்... 
கற்வர முகத்்தில் இருப்மவ ைட்டுதை 
கணகள் எனறும் கல்ைபா்தவர முகத்்தில் 
கணகள் இருப ி்னும் அமவ புணகள்்தபான 
என்ம்தயும் ெம்ைபால் உணர முடியும். 
இம்தத்்தபான ்திருவள்ளுவரும்...  
  

“கணணுமடயபார என்வர
கறத்பார முகத்்திரணடு
புணணுமடயபார கல்ைபா ்தவர”

       
   (்திருக்கு்ள் - 393)

என் கு்மளக் நகபாணடு கு ி்ப ி்டுகின்பார.

 இ்ந்தக் கு்ள் இரணடு நசய்திகமள 
ெைக்குத் ்தருகின்து.  ஒனறு, கல்ைபா்தவர 
முகத்்தில் இருப்மவ புணகள் என்து. 
புணணின குணம் எனனைநவன்பால்...
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ஆறும்வமர துன்ம் ்த்நதுநகபாணதட 
இருப்து. அம்தப த்பாைதவ... கல்ைபா்தவர 
க ண க ளு ம்  இ று ்த ி வ ம ர  அ வ ரு க் கு த் 
துன்த்ம்தத் ்த்நதுநகபாணதட இருக்கும். 

 இரணடபாவது கல்ைபா்தவர எனறு 
வள்ளுவர கு்ிப்ிடுவது, நவறும் ஏட்டுக் 
கல்விமயக் கல்ைபா்தவரகமளக் கு்ிக்கபாது. 
எ ்ந ்த ச்  சூ ழ ம ை  எ வ் வ பா று  ம க ய பா ள 
தவணடும் என் அனு்வக் கல்விமயக் 
கல்ைபா்தவரகமயதய ஆசிபாியர கல்ைபா்தவர 
எனறு கு்ிப்ிடுகின்பார. 

 முகத்்தில் இருக்கக்கூடிய இத்்தமகய 
கணகள், ெபாம் ் பாரக்கக் கூடிய கபாட்சிகளின 
மூைம், ஏழபாம் அ்ிமவ தெபாக்கி, ெம்மை 
முணதனை்வும் மவக்கும். ஐ்ந்த்ிவுகமள 
உள்ள விைஙகுகமளபத்பால் கீழ்தெபாக்கி 
் ய ண ி க் க வு ம்  ம வ க் கு ம் .  எ னை த வ 
மு்தைபாவது அ்ிவபானை இ்ந்த உறறு அ்ியும் 
அ்ிவினைபால் ெைக்கபானை கபாட்சிகமளச் 
நசம்மையபாக்கிக்நகபாணதடபாைபானைபால் 
ஏழபாம் அ்ிவிமனை எளி்த ில் எட்டிப 
்ிடிக்கைபாம். 

 கணகளபால் ்டிக்க இயைபா்தவரகளும் 
்த ங க ளு ம ட ய  வ பா ழ் ம வ ச்  ந ச ம் ம ை 
்டுத்்திக்நகபாள்ள தவணடும் என்்தறகபாக 
ெைக்குக் கிமடத்துள்ள இரணடபாம் அ ி்வு்தபான 
நசவியுணரவு. இ்தமனை ெனகு அ ி்்ந்த்தன 
கபாரணத்்தபால்்தபான ்திருவள்ளுவரும்...

 “கற்ிைன ஆயினும் தகட்க”
   
   (்திருக்கு்ள் - 414)

எனறு கு்ிப்ிட்டுள்ளபார. தைலும்,

 “நசவிக்குணவு இல்ைபா்த 
 த்பாழ்து சி்ிது 
 வயிற்ிறகும் ஈயப ்டும்”
        
   (்திருக்கு்ள் - 412)

எனறும் கு்ிப்ிடுகின்பார. வயிற்ிக்கு 
ஈயப்டும் உணவு ்தீய்தபாக இரு்ந்தபால் 

உடதனை உடம்பு நகட்டுவிடுவது த்பால், 
நசவிக்கு இடப்டும் உணவும் ்தீய்தபாக 
அமை்நதுவிட்டபால் ஆனைபா நகட்டுவிடும் 
எ ன ் ம ்த  இ க் கு ் ள்  மூ ை ம்  ெ பா ம் 
உணர்நது நகபாள்ள தவணடும். எனைதவ 
இரணடபாம் அ்ிவபானை நசவிய்ிவிமனைச் 
நசம்மையபாக்குவ்தன மூைமும் ெபாம் ஏழபாம் 
அ்ிமவ எட்டிப ்ிடிக்கைபாம். 

 மூக்கின மூைம் நுகர்நதுநகபாள்ளும் 
அ்ிதவ ெைக்குக் நகபாடுக்கப்ட்டுள்ள 
மூன்பாவது அ்ிவு. மூக்கின வழிதய 
ெபாம் நுகரும் இ்ந்த நுகரச்சி ைிகவும் 
சக்்தி  வபாய்ந்தது என்ம்த உணர்ந்த 
்திருவள்ளுவரும்...

 “தைபாப்க் குமழயும் 
 அனைிச்சம் முகம்்திபாி்நது
 தெபாக்கக் குமழயும் விரு்நது”  
 
   (்திருக்கு்ள் - 90)

எனறு கு்ிப்ிடுகின்பார. 

 மூக்க ிலிரு்நது நவளிவருகின் 
நவப்ைபானை மூச்சுக்கபாறறு ்ட்டவுடதனை 
அணிச்சைைர எபாி்நது சபாம்்ைபாகிவிடும். 
ைைமரதய எபாிக்கும் அளவிைபானை நவப்ம், 
அ்ிவுக்கு ைபா்பாக ெபாம் சி்ந்திக்கும்த்பாது 
ைட்டுதை மூக்கிலிரு்நது நவளிப்டும். 
எனைதவ ெம்முமடய சி்நம்தயில் ந்தளிவு 
ெிச்சயம் த்தமவ. இத்்தமகய ந்தளிவு 
சி்நம்தயில் இரு்ந்தபால் மூச்சுக் கபாற்பாகிய 
மூன்பாம் அ்ிவின மூைைபாகவும் ஏழபாம் 
அ்ிமவ எட்டிப ்ிடிக்கைபாம். 

 ெபாக்கிமனைக் நகபாணடு உணர்நது 
ந க பா ள் ளு ம்  சு ம வ த ய  ெ பா ன க பா வ து 
அ்ிவு. சுமவ என்து ெபாம் உணணும் 
உணவில் ைட்டும் இருக்கக்கூடியது எனறு 
எணணுவது ்தவறு. ெம்முமடய ெபாவிமனைக் 
நகபாணடு த்சுகின் நசபாறகளுக்கும் 
சுமவ உணடு. ெபாவிலிரு்நது  வரக்கூடிய  
த்ச்சபாகிய இ்ந்தச் சுமவ ைற்வரகமளச் 
சுட்டுவிட்டபால் அது எனறுதை ஆ்பா்த 
வடுவபாகி இறு்திவமர அழியபாது என்ம்த 
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உணர்ந்த வள்ளுவர...
  
 “்தீயினைபாற சுட்டபுண 
 உள்ளபாறும் ஆ்பாத்த
 ெபாவினைபாற சுட்ட வடு” 

   (்திருக்கு்ள் - 121)

எனறு கு்ிப்ிடுகின்பார.

 இவ்வபாறு ெபாக்கிமனைக் நகபாணடு 
ெபாம் த்சுகின் நசபாறகளின மூைமும் 
ஏழபாவது அ்ிமவ எட்டிப்ிடிக்கைபாம். 

 ்ல்தவறு எலும்புகமளக் நகபாணடு, 
ெரம்புகளபால் கட்டப்ட்டு, ரத்்தத்்தபால் 
கை்ந்த த்தபாலினைபால் பூசப்ட்ட இ்ந்த 
உடம்்ிமனைத் ந்தபாடுவ்தபால் ஏற்டும் 
ஸ்பாிச உணரதவ ஐ்ந்தபாவது அ்ிவு. இ்ந்த 
உடலுக்கபானை ஸ்பாிசத்துக்கு முழுமையபானை 
உ பா ி ம ை  வ பா ழ் க் ம க த்  து ம ண க் கு 
ைட்டுதை உணடு. இத்த கருத்ம்தத்்தபான; 
்திருவள்ளுவரும்...

 “உடம்ந்பாடு உயிபாிமட 
 எனனைைற ்னனை
 ைட்நம்தநயபாடு எம்ைிமட ெட்பு”  
 
   (்திருக்கு்ள் - 1122)

என் கு்மளக் நகபாணடு கு ி்ப ி்டுகின்பார. 

 உடலுக்கும், உயிருக்கும் உள்ள 
ந்தபாடரம்ப த்பான்து்தபான வபாழ்க்மகத் 
துமண இருவருக்கும் உள்ள ந்தபாடரபு 
எனறு இக்கு்ளில் கு்ிப்ிடுகின்பார. 
வ பா ழ் க் ம க த்  து ம ண க் க பா னை  இ ்ந ்த 
ஸ ் பா ி ச த் ்த ி ம னை ப  ் பா ி சு த் ்த ை பா னை ்த பா க 
அமைத்துக் நகபாணடபால், இல்வபாழ்க்மக 
யும் ஓர வழி்பாடபாக ைபாறும். அ்ந்த 
வழி்பாட்டில் ெிச்சயம் இம்மைமய 
உணர முடியும்.

 கணகள் மூைம் உணரக்கூடிய 
மு்தைபாவது அ்ிவு, கபாதுகள் நகபாணடு 
அ்ியக்கூடிய இரணடபாவது அ்ிவு, 

மூக்கின மூைம் நுகரக்கூடிய மூன்பாவது 
அ்ிவு, ெபாக்கின மூைம் நவளிப்டும் 
ெபானகபாம் அ்ிவு, ஸ்பாிசத்்தில் ைகிழும் 
ஐ ்ந ்த பா ை ் ி வு  எ ன ்  இ ்ந ்த  ஐ ்ந து 
அ்ிவுகமளயும் ஆரபாய்நது, அ்தில் ்தீயம்த 
ெீக்கி,  ெல்ைம்த ைட்டுதை எடுத்துக்நகபாணடு 
அம்ததய அமனைத்்திலும் நவளிப்டுத்தும் 
சி்ந்தமனை என் அ்ிதவ ெம்முமடய 
ஆ்பாவது அ்ிவு.  இ்ந்த ச ி்நம்தயின 
மூைம் ெம்முமடய ஐம்புைனகளிலிரு்நது  
நவளிவரு்மவதய ெபாம் ைம்்ந்த ் ினனும் 
ெம்மை இனைம் கபாட்டும் எச்சஙகள். இ்ந்த 
எச்சஙகமளத் ்திருவள்ளுவர...
  
 “்தக்கபார ்தகவிைபார 
 என்து அவரவர
 எச்சத் ்தபாற கபாணப்டும்” 

   (்திருக்கு்ள் - 114)

எனறு கு்ிப்ிடுகின்பார. 
  
 ்தீய்திலிரு்நது தூயம்தத் த்தர்ந 
ந்தடுக்கும் ஆ்பாவது அ்ிவின மூைம் 
ைனைி்தரகளபாக வபாழும் ெபாம், ெம்முமடய 
இ்ந்த ஆ்பாவது அ்ிமவக் நகபாணடு 
இம்ெிமைமய இனைம் கபாண்த்த ஏழபாம் 
அ்ிவு.

 இ ்ந ்த  ஏ ழ பா ம்  அ ் ி ம வ  ெ பா ம் 
ெம்முமடய அகத்ம்த தெபாக்கி ஆழைபாகப 
்யன்டுத்்த தவணடும். அகத்ம்த ஆரபாய 
ஆரபாய உடம்த் தகபாயிைபாகும். உள்ளதை 
கருவம்யபாகும். இவ்வபாறு உள்ளத்ம்தக் 
கருவம்யபாகப ்பாிசுத்்தைபாக்கிவிட்டபால், 
அக்கருவம்க்குள் குடிநகபாணடிருக்கும் 
கற் கிரகம் ெம்முமடய கணகளுக்குத் 
ந்தபாியும்.

 இவ்வபாறு ெைக்குள் இருக்கும் 
இ ம ் ம ை ம ய  உ ண ர ்ந து ந க பா ள் ள க் 
கூடிய அகம் தெபாக்கி ஆரபாயும் ஏழபாம் 
அ்ிமவ எட்டிப ்ிடித்த்தபாைபானைபால், 
இம்மைதயபாடு இனபுற்ிருக்கைபாம்.    
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நாவன என்்ன ஜவறுதவ்தன் 
என் அன்வப! 

நாளும் என்்னத் பதடிப்னன ஏன? 

அனப்! 

உன ஒற்்றச் கசால்லில் நான 

வாழநபதன 

உ்னக்�ாய நாளும் உயிர் சுமநபதன 

்ி�ியம் ்ி�ிநது கசனறாலும் 

பநசம்  கு்றநது வநதாலும் 

அனுதி்னம் யுத்தம் கசயதாலும் 

அமிைத்தில் சித்தம் கவநதாலும் 

கநருடும் நி்்னவுச் கசால்லுபம 

கநஞசம் முழுதும் உனனுள்ைபம 

நீயினறி ந்டை்ப்ி்மாப்னன 

நீ வருவாயா ? 

எ்னக்கு வாழவைித்து 

மறுஉயிர் தருவாயா? 

 

              - சரவிபி வராசிசந்தகிரா

 
 
முற்று்ப புள்ைிகயன்து 
முடிவல்ை 
மற்கறானறின கதாடைக்�ம் ... 
 
�ாைம் 
ஒவகவாரு நாளும் 
தன்்ன்ப 
புது்ப்ித்துக் க�ாண்படை 
இருக்�ிறது ... 
 
ஆதிக்�ாைந கதாடடு 
அத்த்்னயும் மாறிய ப்ாதும் 
அன்்ன வைி்ப ்ிற்பபு 
மடடும் 
அ்ப்டிபய கதாடைர்�ிறது ... 
 
நானும் அ்ப்டித்தான 
ஒவகவாரு முற்று்ப புள்ைியிலும் 
மறு்டி மறு்டி ்ிறக்�ிபறன ... 
 
ம�மாய வைர்�ிபறன 
மண்்ில் வீழ�ிபறன 
உ�மாய �ிடைக்�ிபறன 
மீண்டும் துைிர்க்�ிபறன ... 
 
�ாைச் சக்��த்தின 
சுைற்சியில் 
�ீைிரு்ப்து பமலும் 
பமலிரு்ப்து �ீழும் 
மாறிக் க�ாண்படை இருக்�ிறது ... 
 
இடைறி விழுநதவன 
எை மறுத்திடில் 
நீர்த்து்ப ப்ா�ிறான , 
த்டை�்ைத் தாண்டி 
தாவி எழுநதவன 
ச�ித்தி�ம் ்்டைக்�ிறான ... 
 
நம் 
ச�ித்தி�ம் ்டி்பப்ாம் 
புதுச் 
ச�ித்தி�ம் ்்டை்பப்ாம் ... 
 
�ாைச் சுைற்சி யத்னில் 
�ட்டை�ைாயல்ை 
அச்சுக் ப�ாைாய 
ஆடடுவி்பப்ாம் ... 

 
எழு�ிற உதயம் 
விழுவது மீண்டும் 
எழுவதற்�ா�பவ ... 
 
எழுபவாம் 
எதிர் வரும் இன்னல் 
�்ைபவாம் 
எழுஞாயிறு 
நம் �ண்�ைில் ... 
 

ககி. ்தாம்ரசஜசல்வன் 

நேரி்ை வெண்பா 
 
நாடி ைைிப்பாள் நலம்! 
 
ஆடி அ்ைத்த அ்ங�ிவள்! என்்னயும்  
பதடி யுதவிய கதனறலிவள்! - கூடிபய 
்ாடி்ப ்்ிய்ப ்யனுள்ை ்ாக்�ைி்னால்  
நாடி யைி்ப்ாள் நைம். 
 
 மு்னவர் ம.்தமிழசஜசல்வி
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	 திருமதி	அன்புச்செல்வி	சுப்புராஜூ	
அவர்கள்	்�ாகுத்து	வழங்கியுள்்ள	
அருமமயான	‘நறுமும்க	யாளி்கள்’	என்்ற	
சிறு்கம�்களின்	அணிவகுப்பு	்ெண்க்ளால்	
நடத்�ப்ெட்டுள்்ளது.	ொமவயர	மலர	
ஆசிரியர	திருமதி	.	வான்மதி	‘எழுத்து	என்்றால்	
எழுத்து�ான்’	என்று	அணிந்துமரயில்	
்சொல்கி்றார.	்ெண	எழுத்து,	ஆண	எழுத்து	
என	ொகுொடு	வவணடாம்	என்றும்	
்சொல்லியுள்்ளார.

	 திருமதி	ராஜி	வாஞ்சி	�ன்னுமடய	
வாழ்த்துமர்கள்	‘நறுமணம்	ெரப்பும்	
மலர்க்ளா்க’	இக்கம�்கம்ளப்	ொராட்டியுள்்ளார.

	 வநசெ	உமரயில்	அன்புச்செல்வி	
சுப்புராஜூ	‘அன்பின்	செங்்கமம்	சிறுவர	
உல்கம்’	என்்ற	சி்றார	அமமப்பில்	இருககும்	
18	்ெறவ்றார்கள்	எழுதிய	்கம�்கம்ளயும்,	

ஆறு	நணெர்கள்	்கம�்கம்ளயும்	இமணத்து	
நறுமும்க	யாளி்க்ளா்க	வழங்கியிருககி்றார.	
்ெரும்	ொராட்டிறகுத்	�குதியான	இச்செயல்	
ஒரு	சி்றந்�	முன்வனாடி.	மு�ல்மும்றயா்க	
சிறு்கம�	எழுதும்	ெல	்ெண்கள்	இதில்	
�ன்னம்பிகம்கயுடன்	்கலந்து	்்காணடது	
மகிழ்சசிமயத்	�ருவ�ா்க	இருககி்றது.

	 �மிழுககு	அமு்�ன்று	்ெயர	
அல்லவா?

	 அந்�த்	�மிழில்,	்சொந்�க	
்கருத்ம�,	இயறம்க	வரணமன்கள்,	மனி�	
நடவடிகம்க்கள்,	உ்றவு்கள்,	பிரிவு்கள்	ஆனந்�ம்,	
வசொ்கம்	என்்ற	வாசெப்	்ொருட்்கம்ளத்	தூவி	
அழகுெடத்	�ந்திருககி்றார்கள்	எழுத்�ா்ளர்கள்.

	 திருமதி	சாம்பவி சங்கர் 
‘நா்கநந்தினி’	என்்ற	்கம�யில்	மமலவாழ்	
ெழங்குடி	இனத்திலிருந்து	ஒரு	்ெண	
மருத்துவக்கல்லூரியில்	சி்றப்ொ்கப்	
ெடித்து	முன்வனறியம�ச	்சொல்கி்றார.	
�ன்	இனத்திற்கா்க	உமழக்க	விரும்பும்	
அப்்ெணணின்	மனப்வொகம்க	அவள்	
்கா�லன்	புரிந்து்்காள்ளும்	இடத்தில்	ஒரு	
சிறிய	எதிரொரப்மெ	மவத்து	தி்றமமயா்க	
முடித்திருககி்றார.

	 திருமதி	்கன்கா ்பாலன்	‘யாழன்’	
என்்ற	சிறு்கம�மய	எழுதியுள்்ளார.	ெழுத்து	
உதிரந்�	வவப்ெம்	ெழங்்கம்ள	ந்கரா�	மஞ்செள்	
வணடு்கள்	என்று	்சொல்லியிருப்ெது	அழகு.	
�ன்	்ெணமமக்கா்க,	்க்ளங்்கமில்லா�	

இசசிறுக்்தகள் ஜ்தாகுப்பு நூல் 

வ்த்வ்ககுத ஜ்தாைர்பு ஜகாள்க...

அ்லவபசி ஜ்தாைர்பு எண்கள் 

+ 91 9841978029
நூலின் வி்ல 160 இந்தகிை ரூபாய் 
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�ன்னுமடய	வாழ்வுக்கா்க	அவள்	வ்கட்கும்	
ஒவர	உரிமம	அவள்	்கணவனுககு	அவர்களின்	
ம்கன்	்செயயவவணடிய	்கடமமமயத்�ான்.

 புவனா ்பாபு	‘ெசவசொந்தி	
மனி�ர்கம்ளப்’	ெறறி	்சொல்கி்றார.	வாழ்வு	
என்ெது	ொற்கடமலப்	வொல	என்று	்சொன்ன	
லா	சொரா	நிமனவிறகு	வருகி்றார.	ஆம்	அமுதும்	
நஞ்சும்	அங்கிருந்து�ான்.

	 திருமதி	ஸ்ரீதேவி	‘வாழ்கம்க	எனும்	
ஓடத்ம�’	அனிசமசெயா்கக	வ்கட்கும்	சினிமா	
ொடல்்களின்	வழியா்க,	ஒரு	முதியவரின்	
வாழ்வா்கக	்காட்டிச	்செல்கி்றார.

	 திருமதி	சிந்து	ெ்றமவயிடம்	ொடம்	
்கறறுக	்்காணடாராம்.	என்ன	ொடம்?	
்செங்குந்�ச	சின்னான்	என்்ற	�ாயப்ெ்றமவ	�ன்	
குஞ்சு்கம்ளக	்காக்க	்காகம்கயுடன்	வொராடி	
்வன்்றம�ப்	ொரகம்கயில்	செவால்	நிம்றந்�	
வாழ்கம்கமய	எதிர்்காள்ளும்	ொடத்ம�ப்	
ெடிககி்றார.

	 திருமதி	உமா ஒரு	வ்கள்வி	வ்கட்கி்றார	
�ன்னுமடய	‘மனவம	மருந்�ாய’	என்்ற	
்கம�யில்.	நம்மமவிட	நம்	மனதிறகு	வவறு	
யாரால்	நிம்மதி	�ர	முடியும்?	மனம்	இருந்�ால்	
மாரக்கமுணடு	இல்மலயா?.

	 திருமதி	ராகினி சிவகுமார் ‘ஆதிமர’	
என்்ற	்கம�யின்	வாயிலா்க	வாழ்கம்கயின்	
்�ாடர	செங்கிலி்கம்ளக	்காட்டுகி்றார	.அம்மா	
,	ம்கள்,	அம்மா	எனத்	்�ாடரும்	வாழ்கம்க	
வம்ளயங்்கள்.

	 திருமதி	ஜனனி குமார் செமு�ாயத்ம�	
வநாககிப்	‘்ொருத்�ம்’	என்ெ�ன்	அரத்�ம்	
என்ன	என்று	வ்கட்கி்றார.	நம்முமடய	
துயரங்்களில்	நம்வமாடு	இல்லா�	
இனம்	அல்லது	ஜாதி	நாம்	நம்	வாழ்மவ	
தீரமானிப்ெதில்	ஏன்	ெங்கு	வகிக்க	வவணடும்	
என்்ற	வ்கள்வி	நியாயமானது.

	 திருமதி	இலட்சுமி ்கார்த்தித்கயன் 

‘அம்மா’	என்்ற	்கம�யில்	குற்றம்	ொரத்�ால்	
சுற்றம்	இல்மல	என்று	நிரூபிககி்றார.

	 திருமதி	சித்ரா ்பாலன்	‘சுடரி’	என்்ற	
்கம�யில்		்ொரு்ளா�ாரச	சிக்கல்்கம்ள	
எதிர	்்காள்ளும்	வழிமய	்�ளிவா்கக	
்காட்டியிருககி்றார.	்சொந்�க	்கால்்களில்	
நின்று	மு�லாளியா்க	உயர	முடியும்	என்்ற	
நம்பிகம்கமயக	்்காடுத்திருககி்றார.

	 திருமதி	இந்துமதி	‘வ�னீர	விருந்து	
‘்கம�யில்	செங்்கட	செவால்்கள்	அடுத்�டுத்து	
வருவம�யும்	அம�க	்க�ாநாயகி	தி்றமமயா்கக	
ம்கயாள்வம�யும்	்சொல்கி்றார.

	 திருமதி	்கலலவாணி	வமவலறி	
கீழி்றங்கி	சுறறிசசூழலும்	வாழ்கம்க	எனும்	
அந்�ச	செக்கரத்ம�	:சுந்�ரி:	என்்ற	்கம�யில்	
்சொல்கி்றார.	மனவ்ளரசசி	குன்றிய	குழந்ம�	
எனும்வொது	மனமும்	்கலங்குகி்றது.

	 அருள்	செவ்கா�ரி	அமல ஜஜயந்தி 
‘ெல்காரம்’	என்்ற	்கம�யில்	ஒரு	சிறுவனின்	
ஏக்கத்ம�ப்	ெதிவு	்செயதிருககி்றார.	அவன்	
வவறு	ஒன்றும்	வ்கட்்கவில்மல	இட்லி	
�ான்	வ்கட்கி்றான்;	அதுவும்	அவனுககுக	
கிட்டாமல்	அவன்	உயிர	வொயவிடுகி்றது.	
செமு�ாயம்,	வறுமமமயப்ொரத்துக	்்காணவட	
இருந்�ாலும்	இரக்கம்	என்ெது	கும்றந்து	
்்காணவட	வருகி்றது.

	 திருமதி	அஙகு லட்சுமி	மனதிறகுள்	
ெயணிககி்றார.	திருமணமாகி	்கணவன்,	
குழந்ம�,		குடும்ெம்	என்்றான	பி்றகும்	�ாய	
வீட்டிறகுச	்செல்லும்	ஏக்கம்	்ெண்களுககு	
இருககி்றது.	வால்ொம்ற	வொகும்	வழிமய	
வரணித்து	�னது	இரசெமனமயக	்கம�யில்	
்காட்டுகி்றார.	வாழ்கம்கயின்	நி�ரசெனம்	
புரிகி்றது.

	 திருமதி	மதனா ஜவங்கதேசன் 
்மன்மமயா்கப்	புன்னம்கககி்றார.	நான்	
அனுமதித்�ால்	மட்டுவம	என்	இ�யத்ம�க	
்காயப்ெடுத்�	முடியும்	என்று	‘்மல்லிய	
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புன்னம்க’	்சொல்கி்றது.

	 திருமதி	மவ்கஸ்வரி	கிருஷணசுவாமி	
‘்்கால்லத்	துடிககும்	ஒரு	மனம�’	
்காட்சிப்ெடுத்துகி்றார.	அந்�	்வள்ம்ள	உருவம்	
சுவாரஸ்யம்.

	 திருமதி	்பவயா எலேன்	மீனவரின்	
வாழ்கம்கமய,	அவர்கள்	எதிர்்காள்ளும்	
ெணச	சிக்கல்்க்ளால்	சி�றிப்	வொகும்	வாழ்வின்	
ஆ�ாரங்்கம்ள	உருக்கமா்க	எழுதியிருககி்றார.	
நிலவமா	நீவரா	விவசொயிவயா,	மீனவவரா,	
�ங்்கள்	்�ாழிற	்கருவிமய	இழந்து	விட்டால்	
என்ன	இருககி்றது	வாழ்கம்கயில்?

	 திருமதி	அயயமமாள்	்ெண	ஒரு	
வொ்கப்்ொரு்ளா்கப்	ொரக்கப்ெடுவம�க	
வ்கள்விககு	உள்்ளாககுகி்றார.	அவளுககு	
ஏறெடும்	ொலியல்	்�ாந்�ரவு்கள்,	குறிப்ொ்க	
உ்றவுக்காரர்களின்	்�ாடங்கி	்வளியார	வமர	
்கா�லன்	உட்ெட	அமனவரும்	்ெண	உடமல	
அனுெவிக்க	நிமனககி்றார்கள்	.ஆனால்	அவள்	
உள்்ளத்ம�ப்	புரிந்து	்்காள்வதில்மல.

	 திருமதி	தில்கவதி		‘இரட்மட	
மாட்டு	வணடியில்’		உணமமமயச	்சொன்ன	
சிறுவமனயும்,		அம�ப்	புரிந்து	்்காணட	
மு�லாளிமயயும்	வநரமம்ற	சிந்�மன	
�ாக்கத்துடன்	்வளிப்ெடுத்துகி்றார.

	 திருமதி	அகிலாணதேஸவரி	மனதில்	
நின்்ற	�யக்கத்ம�ப்	ெறறி	வெசுகி்றார.	
்கவிமலர	என்று	நல்ல	�மிழில்	்ெயர	
சூட்டியுள்்ளார.	தி்றமம	இருந்தும்	நம்பிகம்கக	
கும்றவா்கச	்செயல்ெடும்	ஒரு	்ெண,		அம�	
அறிந்து்்காணடு	முன்வனறும்	வநரமம்ற	
�ாக்கம்	்்காடுககும்	மறறும்	ஒரு	்கம�.

	 திருமதி	்பர்வே லட்சுமி	‘்காயத்ரிமய’	
முன்னு�ாரணமான	நாயகியா்கப்	
ெமடத்திருககி்றார.	

	 திருமதி	மாரியமமாள்	-	அழ்கான	
குடும்ெம்	அதில்	்செல்வொன்	,	ஒரு	சிறுவனின்	
மூம்ள	நரம்பு்கம்ள	ொதிப்ெம�யும்,	அம்மா	

அவனுடன்	இருந்து	அவமன		நிமலககு	வர	
மவப்ெம�யும்	்சொல்கி்றார.

	 திருமதி	சக்தி,	ம்கள்	வாசெத்தில்,	
மயங்்கா�	அம்மமமய	்ெரிய	அம்மாவா்கக	
்காட்டி,	பின்னர	அவர	வநாயுற்ற	வொது	
்ெண	வெணி	்காககி்றாள்	என்ெம�	உணரந்து	
்்காள்வ�ா்க	எழுதியுள்்ளார.

	 திருமதி	அன்புசஜசலவி சுப்பராஜூ 
‘ொப்ொமவ	்காவணாம்’	என்்ற	சிறு்கம�	
எழுதியுள்்ளார.	சூழலில்	நிலவும்	ெ�ட்டத்ம�,	
மன	ஓட்டத்ம�	,்�ருவாசி்கள்	அமனவருவம	
இந்�ச	சிக்கமலத்	தீரப்ெதில்	ஈடுெடுவம�	
ெறறி	சி்றப்ொ்கச	்சொல்லியுள்்ளார.	அன்மன...	
வெத்திக	்கா்கவும்,	அவரது	ம்கன்	�னது	
�ந்ம�க்கா்கவும்	வெசும்	உமரயாடல்்கள்	
நன்்றா்க	உள்்ளன.

	 ்கம�்கம்ளப்	்ொதுவா்கப்	
ொரகம்கயில்	ெலருககு	எழுதும்	ஆரவம்	
இருப்ெது	்�ரிகி்றது.	எழு�	வவணடும்	
என	நிமனப்ெவர்கள்	ெல	சிறு்கம�்கம்ள,	
நாவல்்கம்ள,	்கட்டுமர்கம்ள,	்கவிம�்கம்ள	
ெடித்துக	்கருவா்க	எது	உள்்ளது	அம�	எப்ெடி	
்கம�யா்க	நிமல	்்காள்கி்றது	என்ெம�த்	
்�ரிந்து	்்காள்வது	அவசியம்.	மமய	
ஓட்டத்திறகுப்	்ொருந்�ா�	விவரமண்கள்	
வரணமன்கள்	்கம�மய	நீரத்துப்	வொ்கச	
்செயது	விடும்.	

	 சி்றந்�	சிறு்கம�்கம்ள	வரவவறவொம்.	

	 எழுத்து்கம்ளப்	புரட்டிப்	ெடிககும்	
ஆரவத்ம�த்	�ரும்	வம்கயில்	நூல்	அழகிய	
அட்மடப்ெடத்துடன்	வடிவமமப்புச	்செயயப்	
ெட்டிருப்ெது	சி்றப்பு.	

   - பானும்தகி
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ெீர கபாணபாைல் த்பானைபால் 
எனனை ஆகும்.

ஒரு ெல்ை இரவு. பூைிதய 
தூஙகியது த்பாை 
இரு்ந்தது. ஆனைபா, அடுத்்த 
ெபாள் பூைியில் இரு்ந்த ெீமர 
கபாதணபாம். வபானைத்த்தபாட 
அழகபானை தைகத்்த 
கபாதணபாம். வபானைத்த்தபாட 
ெி்தை ைபா்ி இரு்ந்தது. 
ெீரவபாழ் உயிபாினைஙகள் 
இ்க்க ஆரம்்ித்துவிட்டது. 
உைகம் முழுவதும் ்யத்்த 
உணடபாகிடுச்சு.

தகபாவிட் 19 த்பாை நகபாடிய 
தெபாய அடுத்்த 8 ைணி தெரத்்திை ்ரவுச்சு.
ைனைி்தரகளில் சிைர அடுத்்த 18 ைணி  
தெரத்்திை தெபாயவபாய ்ட்டனைர. 
ைனைி்தரகள் 2 ெபாள் கழித்து உயிபாிழக்க 
ஆரம்்ித்்தனைர. நூறுதகபாடி ைக்களும் 
விைஙகுகளும் 3 ெபாள்ை இ்்ந்தனைர.

99% ைக்கள் ஒரு வபாரத்்தில் இ்்ந்தனைர. 
ைணணின ெி்ம் ைபா்ியது. வனைஙகள் 
அழி்ந்தனை. நவப்ெிமை 150 
ஃ்பாரணஹீட்மட நெருஙகுச்சு. ைனைி்தன 
அழி்ந்தபா. ்தடுக்க முடியபா்த ்தீ உணடபாச்சு. 
ஒட்டகம் அழி்ந்தது. உைகம் எபாி்ந்தது. 
பூைி 2வது நவள்ளி கிரகம் ஆக ைபாறுச்சு. 
அடுத்்த எழுநூறு வருடத்்தில் ்ி்ழ்்ந்த 
வபாழ்க்மக உருவபாச்சு.

ெைக்கு இது த்தமவயபா? இது நவறும் 
கற்மனை கம்த . இதுவும் ெடக்கைபாம் .

ஆகதவ ,
‘‘ெீமர  தசகபாிபத்பாம் !
ைரம் வளரபத்பாம். !
ைணமண கபாபத்பாம் !
உைக அழிமவ ்தடுபத்பாம்!’’

்ி. ்ரவ்தவரைன
ஓசூர
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முயறசி ்திருவிமனையபாக்கும்

என விடுமும் ெபாட்களில் ஒரு ெபாள் 
கடறகமரக்கு நசனத்ன...
அபத்பாது  ஒதர குடும்்த்ம்தச் 
தசர்ந்தவரகள்   ெணடு ஒனம் விரட்டி 
விரட்டி விமளயபாடிக் நகபாணடிரு்ந்தனைர ...

மு்தலில் ந்பாியவரகள் இருவர 
கமளபத்பாடு என அருகில் வ்நது 
அைர்ந்தனைர...

அவரகள் அ்ந்த ெணடு எனனைபா ஓட்டம் 
ஓடுதுஙக   அவஙகளும் நகபாஞச 
தெரத்்திை  தசபார்நது வ்நதுடுவபாஙக... 
அப்டினனு த்சிகிட்டபாஙக...

்ி்கு அக்கபாவும் வ்ந்தபார அணணனும் 
வ்ந்தபார ஒரு சிறுவன ைட்டும்  விடபாைல் 
துரத்்திய ்டிதய இரு்ந்தபான... துரத்்தி 
ெணமட ஒரு வழியபாக ்ிடித்து 
கபாட்டினைபான. 

உடதனை அவன குடும்்த்்தபார 
ஏய  நகட்டிக்கபாரன டபா ெீ விடபாை  
ெணட ்ிடிச்சிட்டிதய   அப்டினனு 
்பாரபாட்டினைபாஙக...

ெபானும் ெட்ந்தம்த கவனைித்து நகபாணதட 
விமளயபாடிதனைன.

இனைி எ்ந்த ஒரு நசயமையும் விடபாைல் 
முயறசித்து நகபாணதடயிரு்ந்தபால் 
நவற்ி ெைத்த என்ம்தயும் கறறுக் 
நகபாணதடன...

வி.ஹபாீஷ் ஆனை்நத்
8 ஆம் வகுபபு 
ைபா. எணடத்தூர
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 ஆைைரத்து ஊஞசலில் த்தபாழிக 
தளபாட விமளயபாடிக்கிட்டு இரு்ந்த அனபு 
அவஙக அம்ைபா கூப்ிடு் சத்்தம் தகட்டதும் 
‘‘வ்நதுட்தடம்ைபா’’னு நசபால்லிக்கிட்தட 
குடுகுடுனு ஓடினைபாள். 

 ‘ ‘அப்பாக்கு தவமை ைபாற்ல் 
ஆகிடுச்சு. ெபாை இனனும் ஒரு வபாரத்துை 
ந ச ன ம னை க் கு ப  த ் பா த ் பா ம் ’ ’  அ ம் ை பா 
நசபால்ைவும் ‘‘அப் நசனமனையிை ்தபா 
்டிபத்னைபாைபா’’ அனபு தகட்டபாள்.

 ‘‘ஆைபாம் அனபு, உன ந்பாருநளல் 
ைபாம் சபாியபா எடுத்து வச்சிக்தகபா’’ அம்ைபா 
நசபானனைதும் ‘‘சபாிம்ைபா’’ ்தமையபாட்டிய்டிதய 
்தினைமும் நகபாஞசம், நகபாஞசைபா அவதளபாட 
விமளயபாட்டு ந்பாருட்கள், ந்பாம்மைகள், 
புத்்தகஙகள் எல்ைபாம் எடுத்து மவத்்தபாள். 
ெண்ரகள் கிட்தட எல்ைபாம் நசனமனைக்குப 
த்பா்்த நசபால்லி ‘‘டபாட்டபா’’ கபாண ி்ச்சிட்டு 
வ்ந்தபாள். 

  நசனமனையிை இருக்கி் ஒரு 
அடுக்குைபாடிக் குடியிருப்ிை அனத்பாட 
அப்பா வீடு ்பாரத்்திரு்ந்தபாஙக. அனபுக்கு 
நசனமனைை எல்ைபாதை புதுசபா இரு்நதுச்சு. 
த வ க த வ க ை பா  த ் பா ்  வ ண டி க ள் , 
ைனைி்தரகள்... ந்பாிய, ந்பாிய கட்டிடங 
கள்னு ்ிரைிப்பா ்பாரத்்தபாள். 

 அ்ந்த அடுக்குைபாடிக் குடியிருப்ிை 
இரு்ந்த எ்ந்தக் குழ்நம்தயும் அனபுகூட 
த ் ச ை .  இ வ த ள  த ் பா ய த ் ச ி னை பா லு ம் 
விைகி,  விைகிப த்பானைபாஙக. அவஙக 
விமளயபாடும் த்பாதும் தசரத்துக்கை. 
அனபுக்கு ந்பாழுத்த த்பாகை...  ஏன அவஙக 
இப்டி இருக்கபாஙகனு தயபாசிச்சிக்கிட்தட 
இரு்ந்தபாள். 

 அனபும், அவஙக அம்ைபாவும் அஙக 

சும்ைபா இரு்ந்த இடத்்திை கீமர, நவணமட, 
்தக்கபாளி, கத்்தபாிக்கபாயனு  கபாயக்ி நசடி 
கமளயும், ்பாம்ததயபாரத்துை ெிம்ய 
பூச்நசடிகமளயும் வளரக்க ஆரம்்ிச்சபாஙக. 
நகபாஞச ெபாள்ை நசடிகள் வளர்நது 
கபாயக்க ஆரம்்ிச்சது. வணண,வணணைபா 
பூபபூத்து ்பாரக்க அழகபா இரு்ந்தது. அனபு 
்தினைமும் நசடிகதளபாட, பூக்கதளபாட த்ச 
ஆரம்்ிச்சபாள். 

 அழகபாய பூத்்திருக்கி்  நசடிகமளப 
்பாரத்்த குழ்நம்தகளும் ஒவ்நவபாருத்்தரபா வ்நது 
அனபு கூட த்ச ஆரம்்ிச்சபாஙக. கூடதவ 
நசடிகதளபாடயும் த்சினைபாஙக. தசரத்து 
்தணணீர விட்டபாஙக. நசடி வளரக்கி்து 
எப்டினு ந்தபாிஞசிக்கிட்டபாஙக. இப் அஙக 
இருக்கி்  எல்ைபாருதை அனத்பாட ெண்ரகள் 
்தபான.

   சு. ்ிரவ்ந்திகபா
   நசனமனை

பூ்ன குடடி
மியாவ மியாவ பூ்்னக்குடடி

எடடி்ப ்ார்த்தது �ிச்சனுக்குள்பை;

பமா்ப்ம் புடிச்சது பூ்்ன குடடி

வாசம் வநதது மூக்குக்குள்பை

சத்தம் வநதது வயிற்றுக்குள்பை

்துங�ி ்துங�ி ்ார்த்தது

அம்மா சத்தம் ப�டடைதும்

ஓடி ஒைிஞசது பூ்்னக்குடடி.

 - ர. வநதர ஸ்ரீ
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நகரத்தகில் மரணம்

குைிரூடடை்ப்டடை க்டடியில்

்டுத்துக் �ிடைநதாள் அம்மா

தூஙகும் ப்ாது ம�்ம்

நல்ை சாகவ்ன ப்சிக் க�ாண்டைார்�ள்

உயர் இ�த்த அழுத்தம்

புருே்்ன இைநத துக்�ம்

இ�ண்டைாவது ்்ய்னின உடைல்நி்ை

ஆ�ாத மரும�ள்�கை்ன

�ா�்ங�ள் ்ை அைச்ப்டடு 

கமல்ைத் கதாடைங�ி்ன

கவற்றி்ைவாய�ள்

எ்பப்ா ்ாடிய எடுக்� ப்ாறீங�

எனறு ப�டடை ்க்�த்து வீடடுக்�ா��ின

�்டைவாயில் துருத்திக் க�ாண்டு 

கத�ிநத்ன ப�ா�்ப்ற்�ள்

RIP குறுஞகசயதி�ைில்

நி�ம்்ியது அ்ைப்சி

எல்பைாரும் வநதுடடைாங�ைா 

எனறப�ள்விக்கு 

மயா்ன அ்மதி நிைவியது

கசைவு�்ை எ்ப்டி

்ங�ிடடுக் க�ாள்வது

உள்பை விவாதம் கதாடைங�ிய 

க�ாஞச பந�த்தில் 

வீசத் கதாடைங�ியது

்ி்வா்டை!

 - பா.சிவகுமார்

  

  

  

  

  -

  

  

  

   -  
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�ிறநதநாள் வாழத்துப் �ா்டல்

மனனும் பு�பைாடு மாத்தமிைின இனசு்வப்ால்

உனனும் நைக்னல்ைாம் ஓங�ிடைபவ - �ன்னல்பநர்

�ன்னிகமாைிக் �ாதை்னாயக் �ாைகமைாம் ப்க�டுத்பத

இனனுகமாரு நூறாண் டிரும்!

 சுந்தர ராசன்
. 

வண்்்லூன �டடுங�ள் வா்கவடி பூச்சடடி

விண்்தி�்பப்ாடுங�ள்கமனமைர்�ள் - தண்க்னபற

அனபும்ம் வீச அமின்ிறநத நாள் வாழத்தி

இனபுறபவ ்ாடுங�ள் இனறு. 

 அன்புவல்லி ்தஙகவவலனார்
. 

நீண்படை வைம்க்ற்று நிம்மதி வாழவா�ி

பவண்டிடும் நல்வ�ங�ள் விண்ப்ாற்றக் - �ாண்ப்ா�ால்

வாழத்த நைத்துடைன வாழ� இ்னிதா� 

தாழத்திபய நிற்�ிபறாம்நின தாள்.

 ஸ்ரீ்தரன்
. 

கநஞசில் நி்றநதத் தமிபை அமிப்ன!கமன 

்ஞசில் வி்ைநத ம்னபம!நீ - தஞசம் 

அ்டைநபதா்�  அன்ால்  அ்டை�ாக்கும்  அண்்ல் !

எ்டைக்க�்டை க்ானப்ாகைன வாழத்து

  ஞால ரவிசசந்தகிரன்
. 
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அறிவியல் பமன்ம அ�ிைம் உ்�

பு�ிதல் த்்னபய புகுத்தி - க்ருமிதம்

க�ாண்டு புவிபயா க�ாடுக்கும் பு்தய்ைக்

�ண்படை உ்ர்வீர் �ைித்து .

 கவிஞர் அ முததுசாமி ்தாரமஙகலம்
. 

விண்்ில் உதித்த விடிகவள்ைி நீபயஇம்

 மண்்ில் வி்தத்திடடை மாம்ை(்ை)பய - மண்ணுை�்ப

 ்ண்்ில் உயர்நத ்சும்க்ானனும் நீயா� 

 எண்்ம்ப்ால் வாழவாய இ்னிது.

 பாண்டி ஜசல்வி கருப்புசாமி 
. 

�ண்்ின ம்ிநீ �வி்தயின �டைல்நீ

மண்்ின தமிைாளும் மாண்புநீ - அண்்ப்ன

வண்்மாய ்ல்ைாண்டு வாைிநீ ஐயப்ன

எண்்ம்ப்ால் வாழக்்� எைில்

 மன்்ன மணிமாறன்
. 

அனபு ம்னம்வாழ� ஆதி கமாைிவாழ� 

இன்ம் த்ைக்கும் இ்சவாழ� - நனபு�ழ 

அண்்ன ‘தமிழகநஞ(சு) அமின’வாழ� நீடூைி

மண்ணுபைார் வாழத்தில் ம�ிழநது 

 க.சஙகரபாண்டிைன், வடுகபடடி
. 

்ிறநதநாள் தநதிடும் புத்து்ர்ச்சி க்ற்று

உறவுசூை நாவுவக்� உண்டு - நி்றநத

சிற்பபுடைன வாழநதுநீர் சாதித்து நிற்�

க்றுவீர்நல்  வாழத்துடைன ்ாடடு. 

 சுவரஷ் சீனிவாசன்
. 

அன்்  வைங�ி அ�வ்்த்த நண்்ப்ன

க்ானனும் க்ாருளும் பு�ைில்்ை  - உனவாழவில்

குனறா  இை்மபயாடு க�ாற்றவ்னாய  நீவாை

எனகறனறும் வாழத்திடுபவன யான

 கவிஞர் வீக ஜபான்்னைா
. 

ஆைம் விழுது�ைாய ஆயி�ம் கசாநதமுடைன

சீை முடைனவாழநதுச் கசம்்மயாய - சூைமுடைன

வீற்றாளும் சுநத�ி பவல்விைி்ப ்ார்்வயில்

நூற்றாண்்டைக் �ாண்பீர் நு�ர்நது !

 பாவலர் வகாவ்தன். படைர்ஜவார்த
. 
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்ண்தமிைாய்ப  ்ால்மூனறாய்ப  ்ார்ப்ாற்ற  நற்பு�ழதாம்

விண்்ின  உயர்வாய  விைங�ிடைபவ – �ண்்ா�த்

தண்தமி்ைக்  �ாக்கும்  தமிழகநஞச  நல்அமிப்ன

மண்மீது  வாழ�  ம்நது !

 பாவலர் கரும்லத்தமிைாைன். 
. 

்ண்்வக்கும் ்ாடடில்  ்ைகுதமிழ பசர்நத்மநதால்

�ண்்வக்கும் ஊப�ப்ால் �ாைகமல்ைாம் - மண்்வக்கும்

ஆைரு�ாய பவர்்ிடித்து ஆனபறார் தி்னம்ப்ாற்ற

சீை�மீன வாழ� கசைித்து..!

 வள்ைி முதது 
. 

பத்னமுதம் ப்ாலும் கதைிநதநன நீர்ப்ாலும் 

வா்னமுதம் ப்ாலும் வைஙகுதைால் -  ஊ்ன�த்தின 

வண்டைமிைாய, வாழுயி�ாய, ்வயம் வைர்்யி�ாய 

மண்டுமும் பமன்மயிம் மண்.

  ப்ை்ககைப் பாவலர் து்ர. மூர்த்தகி
. 

1

"தமிழகநஞசம்" அன்ாபை  தானுயரும்;  ஓயா

இமிழ�டைைாய கூடைடடும்  இன்ம்; - சிமிழக�ாண்டை

முத்கதடுத்து சீ�ா்ன  மா்ையிடடு வாழத்துபவாம்;

அத்தான "அமி"்்ன  அ்்த்து....!

2

அமிழத்திடும் ப்ாதிலும்  ஆர்த்கதழும் ்நதாய,

இமிழதி்� ஆைி  எைிைாய, - "அமின"தான

இமயமாய வாழநாைில்  ஏற்றங�ள்  �ா்;

நமதிதயம் வாழத்தி்சக்கும்  நனகு...!

3

ஏன்ிறநபதாம் நாகம்னத்தான  ஏஙகுபவார் ஏற்றமுற

பதனதமிைில் வாழத்கதானறு தீடடுபவாம்; - பதன்ிறநத

பூவா�, கதனறலி்ச்ப  ்ாடடைா�, இன்த்தின

தீவா� வாழ� தி்ைத்து....!

 ெ.க.நாகப்பன்
. 

அமிக்னனும் நண்்ர் அரு்மக் �விஞர்   

தமிழுக்ப� யீநதவர் தன்்ன - தமிழப்ால்

அ�்வ ்ைநூறு ஆற்றகைாடு மண்்ில்

த�வுடைப்ன வாழ� த்ைத்து. 

 ஜசல்லமுதது ஜபரிைசாமி
. 

தெ
பாி

ம
ச 

ந
வ

ண
்பா

தெ
பாி

ம
ச 

ந
வ

ண
்பா
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கநஞசத் தமிபைான  நி்றமதித் தண்்மயதாயக்

க�ாஞசும் தமிைி்னில் ப�ாபைாச்சி – கசஞகசால்

்தி்ப்ால் உை�ாண்டு்ப  ்ாகவைிைாய்ப பூ்பபீர்

உதிர்க்�ினற நல்வாழத்்த உண்டு

 விசு. இம்மானுவவல்
. 

1.

தமிழகநஞசம் ஐயா த்னிச்சிற்பபு வாயநத 

தமிைர்�ள் ப்ாற்றும் த்ைவர்! - அமிழதின

சு்வயு்டைய நண்்ர்�ள் சூழநதிருக்� சானபறார் 

அ்வயி்்ன ஞா்னத்தால் ஆண்டு..

2.

எண்்ற்பறார் ப்ாற்றும் எைில்வா்னர் எ்பப்ாதும் 

தண்்ிைைால் தாங�ிநிற்கும்  தா்்னயாவார் - எண்்த்தின 

்ண்்ாயக் �வர்நதிழுக்கும் ்ண்்ாைர்! வா்னவில் 

வண்்மாய வாைநல் வாழத்து.

.

3.

மின்னிதழ மூைம் மி�்பக்�ிய சாத்்ன்யத்

தன்னி்றவு கசயத த்ைவ�ிவர் - க்ான்்னகயாத்த 

நனம�்னாய எனறும் நைத்துடைன ்ல்ைாண்டு

புன்ன்�யால் உள்ைம் புைர்நது .

.

4.

கநஞசம் முழுதும் நி்றநத அமி்்னயாவின 

அஞசாத தன்ம அை�ாகும்! - க�ாஞசமும்

வஞசமிைா்ப ப்ச்சால் வசீ��ி்ப்ார்! இவவுை�ில் 

விஞசும் பு�ை்டைய பவண்டு.

.

5.

கவைிநாடடில் வாழுமிவர் கவற்றியின வித்துக்

�ைி்ப்ி்்ன்ப க்ற்றக் �விஞர் கதைி்வ 

அைிக்கும் தமிழகநஞசம் அமி்்னயா்வ்ப ப்ாற்றி 

வைியில் அனு்பபு�ிபறன வாழத்து.

.

6.

நல்ைவற்்ற மடடுபம நாடுமிவர் ஆய�்ைச் 

கசல்வத்தால் நனகு  சிற்ப்்டைவார்! - எல்பைா�ின 

நல்ைாசி கவற்றி்ய நல்�ி உயர்வைிக்கும் 

வல்ை்ம  கசால்ைால் வ்ஙகு. .

 மால்தகி ்தகிரு
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பவக�்ன உனனு்ை்பபு வீழும் விழுகத்ன

ஏருைவு நீக�்ன கநல்லுயர்வு -  ்ா�ில் 

்ைம்வி்த ்ங�ைி்பபு   ்்நகதாடி்ப ்ா்வ

்ழுநிைபவா ்ாண்ம� பை.

 சீனிவாசன் பைனி
.

நனறாம் �ருத்்த நைமுடைன க�ாண்டைாடும் 

குனறா்ப பு�ைின க�ா்டைவள்ைல்!  - எனவாழவில்

நினறாய இ்றயா�! நினபு�்ை்ப ்ாடிபய!

எனகறனறும் ப்ாற்றுபவன யான !

 நகி்றம்தகி நீலவமகம், ஜபண்ணாைம்.
. 

எனறும் நி்றவாய எதிலும்  சிற்ப்ாய

மனறில் நிைைாய ம�ிழவுடைன வாைியபவ

குனறின விைக்�ாம் குைந்த ம்னமாம்

அன்ில் தி்ைக்�பவ  வாைியபவ.

 இந்தகிராணி்தஙகவவல்.
. 

அன்ின அை�ில் அ�த்தின மருநதா�

இன்ம் நி்றயும்  இயல்்ா� - எனறுபம

துன்பம த�ாத்  துய�ம் து்டைத்தபை

நனறாம் ்ிறநததின வாழத்து

 ்தகிலகவ்தகி பாஸ்கர்
. 

கசநதமிழ ப்ாபை கசம்்மயாய நீவாழ�

இநதநா ைினறிபய எநநாளும்! - ்நதமும்

ஒனறி்்நது வாழத்திடும்! உன்னதம் க்ற்றிடும்

வாக்னடடும் நற்பு�்ை வாஙகு!

    

 நா.பாண்டிைராசா
. 

அன்ின சப�ாத�ர் ஆளு்ம்ப ்ாவைர்

எனறும் பு�பைாங�ி ஏற்றமாய - இன்முடைன

தன்னை மினறித் தமிழகநஞசம் பச்வ�ள் 

்னமடைங�ாயக் கூடிடும் ்ார் 

 சரஸ்வ்தகி பாஸ்கரன்
. 

தமிழகநஞசம் தநத அமி்னாப� வாழ�

தமிழகநஞசம் வாழத்தும் தமிைால் - தமிழதமிழதாம்

தநத அமிழதமிழதாம் தண்டைமிைின கவண்டை்ையில்

வநதகவண்்ா தநதிடுபம  வாழத்து

 ஐைப்பன் ஐைப்பன்
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நவண்�ோ ்�ோடடி (�ய்ம்) 9
்�ோடடியின் கோ் அளவு - ஜூன் 25 முதல் ஜூக் 10 வகே 

முழுகமயோகப் �டிக்கவும் 
 

தலைப்பு : இரடலடைக்கிளவி வெண்பா
ஒருவர் �் நவண்�ோக்கள் எழுதிேோலும், முதல் நவண்�ோ மடடு்ம ்�ோடடிக்கோக ஏறகப்�டும்

வ்க்கம் �ோவ்ர்க்ள.....
  
அனறாடை வாழவில் நாம் அவவ்பப்ாது இ�ட்டைக்�ிைவிச் கசாற்�்ை ்யன 
்டுத்துவது வைக்�ம் தான.. அ்த இ்பப்ாது கவண்்ாவில் கசயது ்ார்்பப்ாம்.  
ப்ாடடியின விதி : --  
 (1). ஏபதனும் மூனறு இடைங�ைில் இ�ட்டைக்�ிைவிச் கசாற்�்ை 
்யன்டுத்த பவண்டும்.  
 (2) முதற்கசால், ஐநதாம்கசால், த்னிச்கசால்லில் வநதால் சிற்பபு.  
ஆ்னால் �டடைாயம் இல்்ை... 

இ்தோ எ - கோ நவண்�ோ....
  
்தை்தைஜவன் வறாடித 
      ்தனிைாக நகின்று  
பைபை்ககும் கண்ணிரண்ைால்  
     பார்த்தாள் -- கைகைஜவன்(று) 
அ்ககணவம ஓடி    
       அ்ண்ககும் ்தருணத்தகில்  
ஜவ்ககத்தால் ஜபறறாள்  
      வி்ை. 

அெத்துஙகள் கவிஞர்க்ள.... 
 
வைக்கம்்�ோல் களம் முழுவதும் கவிஞர்களின் கற�கேக்கு. மேதில் �டடகத �டநடன்று 
்�ோடடு உகடயுஙகள் நவண்டகளயில்.  எல்்ோம் கற�கேக்்க...அது ெககச்சுகவயோேோலும் 
ஏறறுக் நகோள்ளப்�டும். உஙகள் மேம் நெோல்வகத ெரியோே இ்க்க்த்்தோடு �கிருஙகள் 
்�ோதும்.

கோ்த்கத கவிஞர்கள் ககயில் ஒப்�கடக்கி்றோம்.... 
      
தளர்வுகள் : - தனித்தமிழில் தோன் �ோடல் அகமய்வண்டும் என்ற கடடோயம் இல்க்.  
வோசித்தோல் புரியும்�டி இயல்�ோே வோர்கதக்ளோ, அல்்து வடடோே வைக்குச் நெோறக்ளோ 
�யன்�டுத்த்ோம். தகள தடடோமல், பு்ர்ச்சி இல்்ோமல், பிகையின்றி எழுதிேோ்் சிறப்பு.

என்றும் தமிழுடன்....
தமிழ்நெஞ்ெம் அமின் மறறும் தமிழ்நெஞ்ெம் ஆசிரியர் குழு,   
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 ்திருக்தகபாவிலூமர தெபாக்கி தைடு 
்ள்ளைபானை ைண ் பாம்தயில் ஆடியும் அமச்நதும் 
நசனறு நகபாணடிரு்ந்த அ்ந்த எருது வணடியில் 
்தபான ்பாபாியின அருமை ெண்ரும், ்தைிழ்ப 
புைவருைபானை க ி்ைர சறத  ்முகவபாட்டத்துடன 
அைர்ந்திரு்ந்தபார. அவருக்கு அருதக அைர்ந 

்திரு்ந்த இரணடு இளம்ந்ணகமளக் கணடபால் 
உயரகுைத்்தவமரப த்பால் கபாட்சி ்த்ந்தபாலும், 
எளிமையும் ெறகுணச் சபாயலும் அபந்ணகளின 
முகத்்தில் ்டி்ந்திரு்ந்தம்தயும் ைீ் ி அ்தில் 
ஒரு தசபாகம் இமழதயபாடிப த்பாயிரு்ந்தது.  
அவரகளது தசபாகத்்திறகு கபாரணம் இல்ைபாைல் 
இல்மை, ்த்நம்தயின ைரணம் அவரகமள 
்தவிக்கச் நசயது விட்டது. ைரணத்ம்தத் 
்தழுவிய ்பாபாியின ைகள்கதள அவரகள். 
க ி்ைர அவரகளிருவமரயும்  ்திருக்தகபாவிலூர 
ைமையைபானைிடத்்தில் அமடக்கைைபாய ஒபபு 
விக்க எணணியத்தபாடு, அவரகளுக்கு உபாிய 
வரன த்தடி ைணமுடித்து ்தருவ்தபாகவும்,  
இ்க்கும் ்தருவபாயில் ்பாபாியிடம் சத்்தியப 

ி்ரைபாணம் நசய்திரு்ந்தபார. ் ைபாிடமும் ் பாபாியின 
ைகள்கமள ைணமுடிக்க தவணடுதகபாள் 
விடுத்தும், கபாபாியம் மககூடபா்த ெிமையில் ைனைம் 
நவதும் ி்யவரபாய, சிை கபாைம் அபந்ணகமளப  
்பாதுகபாப்பாய ைமையைபானைபாட்டில் இருத்்தி 
விட்டு, கருவூர ஆணட நசல்வக்கடுஙதகபாமனை 
கபாணும் ஆவல் நகபாணடிரு்ந்தபார. எனைதவ ்தபான 
்பாபாி ைகளிர இருவதரபாடு இப்யணத்ம்தத் 
ந்தபாடஙகிவிட்டபார.

 மூதவ்ந்தபா ில் அனறு தசரைபான 
அ்நதுவஞதசரல் இரும்ந்பாம்க்கும், 
ந்பாம்யன ந்ரு்நத்தவிக்கும் ைகனைபாய 
் ி்்நது கருவூபாில் இரு்ந்த்டி ஆட்சி 
புபாி்ந்த தசர ைனனைன நசல்வக்கடுஙதகபான 
வபாழியபா்தன ெறபுகழுடனும், சி்பபுடனும் 
ஆட்சி புபாி்நது வ்ந்தபான. ்மகவபாிடத்்திலும் 
்ணத்பாடு கூடிய அ்நெ்ிமய அவன 
மகயபாணடு நகபாணடிரு்ந்தத்தபாடு, இர்நது 
வரும் புைவருக்தகபா இல்மைநயனை கபாை 
தெரைில்ைபாது கணக்கற் நசல்வஙகமள 
எபத்பாதும் வபாபாியிம்த்துக் நகபாணடி 
ரு்ந்தபான. 
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நகரும் வாழ்க்க

பம்டை�ள் ஒவகவானறிலும்
வைக்�மாய நடைக்�ிறது
வாழக்்� நாடை�ம்
நடித்தால்தான
வாழக்்� எனறு
அறிநதுக் க�ாள்ைாமபைபய

யார் யாப�ா வரு�ிறார்�ள்
யார் யாப�ா ப்ா�ிறார்�ள்
ப்ாகும் முன தமக்கு்ப்திைாய
ந�ல்�்ை விடடுச் கசல்�ிறார்�ள்

அசலின நனக�ா்டையாய
வநதந�லும்ஓர்நாைில்
அசைாவ்தக் �ண்டு
அதிசய்டைாமல்
ந�ர்�ிறது வாழக்்�

ம்னம்ப்ா்ன்ப ப்ாக்�ில்
ந�ரும் வாழக்்�யில்
வாைாதவர்�ைாய நி்்னத்து
புைம்்ிக�ாண்டிருக்�ிபறாம்

விைஙகு�ளும் ்ற்வ�ளும்
வாழும் வாழக்்�்யக் கூடை
ம்னிதர்�ள் வாைாதது
ஆ்சயால் வி்ைநத
ஆ�ாத்த்னம் தாப்ன

�ாபதா�ம் ந்�முடி
�ண்சிமிடடும் முனப்ன
�்�பயற பவண்டும்
வாழக்்�்ப ்டைகு

விதியின ்��்ைவிடை
மதியின ்��ள் மீது
நம்்ிக்்� ்வத்து
ந��டடும்  நம் வழக்்�

 பாவலர்.கரும்லப் பைம் நீ
 வியாசர்்ாடி, கசன்்ன 39

 தசரெபாட்டில் ்்ந்தர எனும் ஊபாில் 
்தயபாரபாகும் முத்துச்சரஙகமளயும், நகபாடு 
ை ண ல்  ஊ பா ி ல்  ்த ய பா ர பா கு ம்  உ ன னை ்த 
அணிகைனகமளயும் ்பாணரகளுக்கும், 
வ ி்லியரகளுக்கும்,  புைவரகளுக்கும் 
வபாபாி வழஙகுவ்தில் வள்ளைபாய விளஙகி 
ய ்த பா ல்  ந ச ல் வ க் க டு ங த க பா ன  எ னை 
வழஙகப்ட்டபான.

 அ வ னை து  வீ ர மு ம் ,  அ ் மு ம் , 
நகபாமடயும் க்ிைமர ஈரக்கதவ, அவமனைக் 
கபாணச் நசன்பார. நசன் தவமளயில் 
தசரைபான இரு்ந்தத்தபா, த்பாரக்களத்்தில். 

 வ்ந்திருப்வர க்ிைர எனறு அ்ி்ந்த 
தசரன உளைகிழ்தவபாடு வரதவற்பான.

 ‘‘வபாருஙகள் புைவதர.. ்தபாஙகள் 
்்ம் ி்ன தவ்ந்தன ்பாபாியின ெண்ரல்ைவபா..!  
எனமனைக் கபாண வ்ந்த்தன தெபாக்கம்..?’’

 ‘‘வஞசகப த்பாபாில் ைபாய்ந்தபான 
்பாபாி. அவனைது பு்தல்விகதளபா இனறு 
யபாருைற் ெிமையில் என ந்பாறுப்ில்..!
அவரகளுக்குபாிய ைணபாளனகள்  அமையபா்த 
கபாரணத்்தபால்  எனைது ைனைம் சஞசைத்்தில் 
ஆழ்்நது கிடக்கி்து. ்தஙகளது வீரமும், 
நகபாமடயும், அ்மும் ் பாபாிக்கு ெிகரபாய என 
ைனைம்த கவர்ந்த்தனைபால் ்தஙகமளக் கபாணும் 
ஆவதைபாடு இஙகு வ்நத்தன. ்தஙகமள என 
்தைிழினைபால் ்பாடவும் விரும்புகித்ன.’’

 ‘‘ஆஹபா.. ெபான ைிகு்ந்த அ்திரஷ்ட 
சபாலி...! எவருக்கும் கிட்டபா்த ் பாக்கியைல்ைவபா..! 
்தபாஙகள் எனனுடதனை இரு்நது எனமனை 
ைகிழ்விக்க தவணடுகித்ன.’’

 ‘‘அப்டிதய.. அரதச..!’’ ்பாபாியின 
்ிபாிவிமனை வபாழியபா்தனைிடத்்தில் இரு்நது 
ை்க்க எணணியவரபாய, தசர ெபாட்டில் 
்தஙகி விட்டபார க்ிைர.

 ‘ ‘ ெ ன ் ி  பு ை வ த ர . . !  இ ன று 
அயிமரைமை நகபாற்மவக்கு விழபா 
ெமடந்்விருக்கி்து. ்தபாஙகளும் கை்நது 
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நகபாள்ளுஙகள்.’’

 ‘‘அவசியம் கை்நது நகபாள்கித்ன.’’

 வ ிழபாவின குதூகைம் க்ிைமர 
ைனைவருத்்தத்்தில் இரு்நது சறத் ைீட்டது. 

 நசல்வகடுஙதகபா வபாழியபா்தனைின 
அமவயில் க்ிைர ைகிழ்ச்சிதயபாடும், ைனை 
ெிம்தவபாடும் கபாைஙகமளப த்பாக்கினைபார.

 பு க ழூ ர  வ பா ழு ம்  ச ை ண ர க ள் 
ஒருமும்  ்தஙகளுக்கு ்டுமக ஒன்ிமனை 
அமைத்து்தர தவணடி அரசமனை ெபாட, 
ை க ி ழ் வு ற ் வ னை பா ய  ச ை ண ர க ளு க் கு 
தவணடிய உ்தவிகமளச் நசய்தத்தபாடு., 
்டுமகயும் அமைத்து ்த்ந்தபான. 

 வபாழியபா்தனைின சைய தவறு்பாடற் 
நகபாள்மககளும், வ்ியவருக்கு இல்மை 
நயனைபாது வழஙகும் நகபாமடத் ்தனமை 
மயயும் க்ிைர தெபாிதைதய கபாணும் 
ச்ந்தரப்ஙகளும் ெிம்யதவ தெபாிட்டது.  
அது ைட்டுைின்ி எவ்தவமளயிலும் உ்தவி 
எனை வருகின்வருக்கு இல்மைநயனைபாது 
நகபாடுத்து உ்தவிய இவமனை ்பாரபாட்டும் 
வி்தைபாய க்ிைர, ‘ ‘க்திரவதனை, ெீ 
கூட ்கல் ந்பாழுதுகளில் ைட்டுதை 
ஒளியிமனை வழஙகுகி்பாய,  ஆனைபால் 
இ ச் ந ச ல் வ க் க டு ங த க பா ,  இ ர வ ி லு ம் 
்தனனைிடம் உ்தவி ெபாடி வரு்வருக்கு 
வழஙகுவம்த வபாடிக்மகயபாகதவ நகபாணடி 
ருக்கி்பான.’’ எனைப ்பாடினைபார.

 ்்ம்்ின  ்பாபாிமயத் ்தவிர தவறு 
எவமரயும் ்பாடிய்ியபா்தவர க்ிைர, அவர 
தசரனைின நகபாமடத்்தனமைமயயும், அ் 
நெ்ிமயயும் அருகிலிரு்நது கவனைித்து 
அ வ னை து  ை பா ண ம ்  ் ம ் ச பா ட் டு ம் 
வ ி ்த ை பா ய ,   ந ச ல் வ க்  க டு ங த க பா ம வ 
்்திறறுப்த்து ் பாடல்களில் ஏழபாம் ் த்்தபாய 
்பாடிச் சி்ப்ித்்தபார. 

 க்ிைபாின ்பாடல்களில் ்தனமனை 
ை ் ்ந ்த  ந ச ல் வ க் க டு ங த கபா ,  அ வ ம ர 
‘‘ென்பா’’ எனும் குனறுக்கு அமழத்துச் 

நசன்பான. குன்ின தைல் க்ிைமர 
ஏற்ியவன அவரது கணணுக்கு எட்டிய 
தூரம் வமர ந்தபாி்ந்த ஊரகமளநயல்ைபாம் 
க்ிைருக்கு ெிவ்ந்தைபாய அளித்்தபான. அது 
ைட்டுைின்ி தைலும் நூ்பாயிரம் கபாணம் 
ந்பான ்பாிசளித்து அவமர ்திமகப்ில் 
ஆழ்த்்தினைபான.

 ‘‘அரதச, ஏமழப புைவன எனைக்கு 
எ்தறகு இத்்தமனைச் நசல்வஙகள்..! 
்பாபா ி  இ்்ந்தவுடன ்தஙகமள வ்நது 
ச்ந்தித்்தது எனமனைக் கபாத்்தருளுஙகள் 
என்்தறகபாக அல்ை..! ்தஙகள் நகபாமட 
யின ந்ருமையிமனை நசவிவழிச் நசய்தி 
யபாய தகட்டிரு்நத்தன. வள்ளல்்தனமை 
ைிக்க தவ்ந்தமனை ்பாடபாது த்பாவது 
ெியபாயைில்மை என்்தனைபால், ்தஙகமளச் 
ச்ந்திக்க வ்நத்தன, ்தஙகளது குணெைன 
களும் கணதடன, மு்தியமரப த்ணும் 
ந்தபால்கடன கணதடன. இரவு ்கநைனை 
்பாரபாது உ்தவி தவணடி வரு்வருக்கு 
உ்தவும் ந்ருஙகுணம் கணடு ைமைத்த்தன. 
ெீ வபாழ்வபாஙகு வபாழ்்நது ்ைருக்கும் 
உ்தவி, ந்ரும்புகழ் எயதுவபாயபாக..!’’ எனை 
வபாழ்த்்தினைபார க்ிைர.

 ‘ ‘ ஐ ய த னை ,  ெ பா ன  ்த ங க ளு க் கு 
வ ழ ங க ி ய  ந ச ல் வ த ை பா  ந ச பா ற ் ம் . . ! 
விமரவில் அழி்நது விடும் நசல்வத்ம்த 
்த்நது, அழியபாப புகழிமனை எனைக்குத் 
்தரும் ்தைிழ்ப்பாடல்கமள ்தஙகள் மூைம் 
ெபான ந்ற்ிருக்கித்ன. இ்தறகு ெபான 
்த்ந்த நசல்வம் ஈடபாகபாது..! ்தபாஙகள் 
உ ய பா ி ய  ெ ட் ் ி ம னை  வ லி யு று த் து ம் 
வி்தைபாய ்பாபாிைகளிரக்கு ைணமுடிக்க 
்தவைிருக்கி்ீர..! அ்தறகு ெபான வழஙகிய 
நசல்வம் ஏத்தனும் வமகயில் உ்தவக் 
கூடுைபானைபால் உணமையில் ைகிழ்தவன. 
அது த்பா்தபாது என்பாலும், எபத்பாதும் 
எ ம னை  ெீ ங க ள்  ெ பா ட ை பா ம் . .  ்த ய ங க 
தவணடபாம்..! உஙகளது உடல் தசர 
ெபாட்டில் இருப்ினும் உஙகளது உள்ளதைபா 
ைமையைபானைபாட்டில் ெீஙகள் விட்டுவிட்டு 
வ்ந்த ்பாபாி ைகளிபாிடத்்தில் இருப்ம்த 
ெபான உணர்நத்தயிருக்கித்ன.’’ என்பான 
தசரன நசல்வக்கடுஙதகபா வபாழியபா்தன.
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 ‘‘ஆம்..அரதச..! எனைது உள்ளத்்தில் 
உள்ளம்த ைிகச்சபாியபாக உமரத்து விட்டீரகள். 
ெட்் ின தைனமை இதுவல்ைவபா. . ! 
ெண்ரகளின உள்ளத்த்த உள்ளம்த அ ி்யும் 
ஆற்தை ெட் ி்ன தைனமை யபாகும்..!  
்பாபாியின ைகளிமர ைணமுடித்து ்தரும்  வமர 
எனைக்கு ைனைெிம்ை்தியில்மை ்தபான. அவரகதள 
எனைது ெிமனைவில் எபத்பாதும்  வ்நது 
நகபாணடிருக்கி் பாரகள். ்பாபாிக்கு நசயது ்த்ந்த 
சத்்தியமும் எனமனைப ்பாடபாய ்டுத்துகி் து. 
ஆகதவ, ெபான ்திருக்தகபாவிலூர நசனறு வர 
உத்்தரவு ்தர தவணடும்..!’’

 ‘ ‘புைவதர, ்தபாஙகள் நசல்வம்த 
ெபான ஏன ்தடுக்கப த்பாகித்ன. ெல்ை 
கபாபாியத்ம்த முனனைிட்டல்ைவபா ்தஙகளது 
்யணம் உள்ளது. த்பாயவபாருஙகள்..! 
க பா பா ி ய ங க ம ள  ந ச வ் வ த னை  மு டி த் து 
்திரும்புஙகள்..! ்தஙகளுக்கபாக இஙகு 
ஒ ரு வ ன  வ ழ ி  ைீ து  வ ி ழ ி  ம வ த் து க் 
கபாத்்திருப்பான என்ம்த ை்வபா்தீர..!’’ 
என்பார தசரைபான வபாழியபா்தன.

 ‘‘அரதச.. ்தஙகளது ெட்்ிமனைப 
ந்ற்்தறகு ெபான ந்ருைி்தம் நகபாள்கித்ன. 
்பாபாிைகளிரக்கு ைணமுடித்து ்த்ந்ததும் 
உடதனை வ்நது விடுகித்ன.’’ என்பார 
க்ிைர.

 ‘‘ெல்ைது புைவதர.. த்பாயவபாருங 
கள்..!’’ என்வனைபாய வழிகூட்டி யனுப ி்னைபான 
தசரன.

 புைவர நசன் ஒரு ்திஙகளில்..

 த ச ர த னை பா டு  ் ம க த் ்த வ னை பா ய 
்பாணடியன சினை்நந்தழு்நது த்பாபாிட 
அமழத்்தபான. தசரன நசல்வக்கடுஙதகபா 
வபாழியபா்தனும் ்தன ந்ரும்்மடயுடன 
்பாணடிய  ெபாட்டிமனை தெபாக்கி ெகர்ந்தபான. 

 *சிக்கற்ள்ளி எனுைிடத்்தில் ்யஙகர 
யுத்்தம் இரு ்தரப ி்னைருக்கும். யபாமனைகளும், 
புரவிகளும், கபாைபாட் ்மடயினைரும் ்ைத்்த 
தச்தஙகளுக்கு உட்்ட, இரு்தரப ி்லும் ்ை 
இழபபுகள். குரு்திதயபா நச்நெீரபாய ஓடிக் 

நகபாணடிருக்க, களத்்தில் துணி்நது வீரத்ம்தக் 
கபாட்டிய நசல்வக்கடுஙதகபாவின ைபார ி்மனை 
தெபாக்கி தவநைபானறு ்பாய்நது வ்ந்தி் ஙகியது. 
்ைருக்கும் நகபாடுத்து நகபாடுத்து சிவ்ந்த 
கரஙகள் அனறு குரு்தியில் த்தபாய்நது சிவ்நது 
கபாணப்ட்டது. ைைர்ந்த முகத்்தினைனைபாய 
ைபார ி்னைில் ்தபாஙகிய தவலுடன வீரைரணத்ம்தத் 
்தழுவினைபான நசல்வக்கடுஙதகபா. 
 
 வபாழியபா்தனைின நகபாமடத் ்தனமை 
மயப ்பாடிய புைவநரைபாம் அவனைது 
வீரத்ம்தப ்பாடியத்தபாடு, ‘‘சிக்கற்ள்ளி 
துஞசிய நசல்வக்கடுஙதகபா வபாழியபா்தன’’ 
எனைவும் புகழ்்நதுமரத்்தனைர.

 ைனனைனைின ைரணம் ்திருக்தகபாவி 
லூபாில் க்ிைமர எட்டியது. தவ்தமனையிலும், 
துன்த்்திலும் துடித்்தவரபாய, ‘‘ெபான ெட்பு 
்பாரபாட்டும் தவ்ந்தநரைபாம் த்பாபாினைில் 
ைடியும் அவைம் ஏன..? இ்ந்த ் பாழும் உைகம் 
ெல்ைவரகமள ைட்டும் ஏன விமரவில் 
ைரணத்்தின ்ிடியில் ஆழ்த்்தி விடுகி்து..! 
த ச . . எ ன னை  வ பா ழ் க் ம க ய ி து .  மு ன னை ர 
ஒரு ெண்மனை இழ்நத்தன, அவனைது 
ைக்கமள ைமையைபானைின பு்தல்வருக்தக 
ைணமுடித்தும் ்த்நத்தன. ்ினநனைபாரு 
ெண்மனைப ந்றத்ன. அவமனையும் 
இ ன று  இ ழ ்ந து  ெ ி ற க ி ன த ் ன . . ! 
எனைக்கு ஏன இ்ந்த உைகினைில் வபாழ்வு..! 
த்தமவயில்மை..! எனைது ெண்ர கள் 
இல்ைபா்த இவ்வுைகில் ெபான வபாழ்வ 
்த ி ல்  ் ய னை ி ல் ம ை . . ! ’ ’  எ ன ் வ ர பா ய , 
்த ிருக்தகபாவிலூர *ைமையைபானைபாட்டு 
குனந்பான்ில் வடக்கிரு்நது ்தனைது 
இனனுயிமரப ைபாயத்துக் நகபாணடபார 
க்ிைர. ்தனைது ெட்்ின தைனமைமய 
உமரக்கும் வணணம்.
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 இயறமகதயபாடு இமய்ந்த வபாழ்வு 
அமைவது அமனைவருக்கும் அபாிந்தனறு 
நசபால்லுவபாரகள். ஆசிபாியருக்கு அது ந்ருங 
நகபாமட.

 ்தபான ந்ற் இன்ம் ந்றுக 
மவயகநைனறு, ெைக்கும் நகபாடுப்து 
சி்பபு.

 ெம்மைச்சுற்ி இருக்கி் 
ந க பா ஞ ச  ெ ஞ ச ம்  ந ்த பா ி க ி ் 
இயறமகமய அனு்விக்கைபாதை? 
எனைக்கு ெம்மைச் சுற்ி எத்்தமனை 
் ் ம வ க ள் ,  வ ி ை ங கு க ள் 
வபாழ்கின்னை எனைத் ந்தபாி்நது 
நகபாள்ள ஆமச.

 அ ்ந ்த ப  ் ் ம வ 
இ ப ் டி க்  க த் து க ி ் து .  அ து 
த்நரனனை?எருமைதைல் இ்ந்த 
்்மவ உட்கபார்நதுநகபாணடு 
எ ன னை  ந ச ய க ி ் து ?  எ ரு து 
கபாலுக்கடியில் நகபாக்கு எனனை 
் ண ணு க ி ் து ?  க பா க் க பா ம வ 
ஏ ன  இ ர ட் ம ட வ பா ல்  கு ரு வ ி 
துரத்துகி்து?

 ெீ ை ெ ி ் த் ்த ி ல்  அ ழ க பா 
ஒரு குருவி ைட்டும் இஙதகயும் 
அஙதகயும் ்்க்குத்த.. அவுஙக 
யபாருனனு எனைக்குள்தள ஆயிரம் தகள்விகள்..

 ஏன? எ்தறகு? எப்டினனு த்தபாழி 
தகபா.லீைபா அவரகளின ‘வமரயபாட்டின 
குளம்்டிகள்’ என தகள்விக்கபானை ்ை 
வ ி ம ட க ம ள க்  ந க பா டு த் ்த து  எ ன று 
நசபானனைபால் ைிமகயபாகபாது..

 இ ய ற ம க ய ி ன  ைீ து  க பா ்த ல் 
ந க பா ண ட  அ ன பு த்  த ்த பா ழ ி  லீ ை பா 
அவரகளின முகநூலில் ்்திவுகள் ெிம்யக் 
கணடும்,்டித்தும் ரசித்்திருக்கித்ன..

 ெபானும் அ்ந்த கபாட்டுக்குள் கை்நது 
ெிற்து த்பாை உணரவு கமள ஏற்டுத்்தக் 
கூடியது, இவபாின எழுத்துகள்.

 இவர இ்நநூலில் கபானுயிரகமளப 
்ற்ிக் கூறும்த்பாது, அ்தனுமடய இயல்பு, 
வமக,அ்தன வபாழ்வியல், இைக்கியத்்தில் 
எனனை நசபால்கி்பாரகள்...

 சுறறுச் சூழலுக்கு இமவ எனனை 
உ்தவி  நசயக ி்து? எனறு ஆசிபா ியர 
சுமவப்ட எழு்தி  யிருக்கி்பார.

 சுறறுச்சூழலுக்கு உ்தவக் கூடிய 
இ ்ந ்த  சூ ழ லி ய ை பா ள ர க ம ள 
ெ பா மு ம்  ந்தபாிஞசுக்கைபாதை?!

 கபாிச்சபான குருவி

 க பா ி ச் ச பா ன  கு ரு வ ி ங க ் 
வஙக யபார எனைத் ந்தபாியுைபா? 
அவரகளுக்கு எத்்தமனை த்ர 
எ னை த்  ந ்த பா ி யு ை பா ?  அ வ ர க ள் 
எப்டி இருப்பாரகள் எனைத் 
ந்தபாியுைபா? எத்்தமனை ைணிக்கு 
எ்ந்திபாிப்பாரகள் எனைத் ந்தபாியுைபா? 
(அ்திகபாமை 3.30)

 1600 வருடஙகளுக்கு முன 
இ்தன ந்யர எனனை ந்தபாியுைபா? 
பூச்சி தவட்மடமய இவரகள் 
எத்்தமனை ைணிக்கு ஆரம் ி்க்கி 
்பாரகள் ந்தபாியுைபா? எவ்வளவு 
நசய்திகள்.

 கபாிச்சபான குருவிக்கு நவட்டுக் 
கிளி ்தபான  உணவபாதை?
 
 கபாமையில் 100, ைபாமையில் 100னனு 
நவட்டுக்கிள ிமயச் சபாப் ிடுைபாதை? 
நவட்டிக் கிளியினைபால் ்ிரச்சமனையபா? இனைி 
தைல் இவரகமள ெபாடுஙகள்..

  

  
 

 
 

  

  

  - 
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 யபாமனை

 யபாமனை எவ்வளவு சபாப்ிடுகி்து, 
யபாமனைக்கழிவுகளபால் உருவபாகும் கபாடுகள்.

 ைமையின உயிரச்சூழமைச் நசழிப 
பு்ச் நசயகி்து... அடுத்்த ஆச்சபாியம் 
யபாமனைக்கு இத்்தமனை த்ரபா? ைமைப்பாக 
இரு்ந்தது. 50க்கும் தைற்ட்ட ந்யரகள்.

 அடுத்து...

 கமரயபான, மைனைபா,ஆ்நம்தயபார, 
ையில், வணணத்துபபூச்சி (யபாருக்குத்்தபான 
்ிடிக்கபாது?) கபாக்கபா, எறும்பு, நவௌவபால், 
ைீனநகபாத்்தி, த்தனைீ,த்பான்மவ ்ற்ிய 
்தகவல்கள் ்ை...

 ைமையில் வபாழும் கபானுயிரகளின 
்பாம்தகமள, வழித்்தடஙகமள ெபாம் எப்டி 
வழிை்ித்து ெிறகினத்பாம் எனைச் சுட்டிக் 
கபாட்டுகி்பார ஆசிபாியர..

 எ ல் ை பா வ ற ம ் யு ம் 
ஒழித்துக்கட்டிவிட்டு ைனைி்த இனைம் ைட்டும் 
வபாழமுடியபாது.

 ்தீரவு

 இயறமகமய ைீட்கத் ்தீரநவனனை..?!! 

என் தகள்விகதளபாதட ்டித்்தத்பாது 
இறு்தியில் ்தீரவுகள் என் ் ிபாிவில் ்தீரவுகள் 
நசபால்லி இருப்து, அரசபாஙகமும், ைக்களும் 
கவனைத்்தில் நகபாள்ள தவணடியமவ..

 ைமழக்கபாடுகமளப த்பாற்ி ்பாது 
கபாத்து, ைமழ ந்றுதவபாம் எனை ஆசிபாியர 
நசபால்வது ஒரு தவணடுதகபாளபாக முன 
மவக்கப்டுவ்தபாகக் கருதுகித்ன.

 குழ்நம்தகளுக்கு ைறறும் அமனைவ 
ருக்குைபானை நூல்.

 ்யனுள்ள நூல்.வமரயபாடு ்ற்ிச் 
நசபால்ை ைபாட்தடன.ெீஙகள் ்டித்துத் 
ந்தபாி்நது நகபாள்ளுஙகள்.

 கணடிப்பா வபாஙகிப ்டியுஙகள்.
ெல்ை ்மடபபு.

- சித்ரபாத்தவி தவலுசபாைி, 
  

குழவிைசபாைபா
இயக்குனைர

ஈதரபாடு.

பல்லாண்டு வாைி ‘அமின்’!

வண்்ங�ள் அ்ைமீதில் மிதநதி  ருக்கும்  
 வடிவ்ம்பபுக் �்ைவாழக்்�! அன்்  யள்ைி  
உண்ணுங�ள் எ்னவூடடும் ஈ�க் ்��ள்      
 உயிர்கமாட்டை மைர்த்து�ினற  தமிைின கநஞசம்! 
தண்குைிரும் த்ைதுவடடும்  கதனறல் �ாற்பறான! 
 த்ைமு்றக்குச் கசாத்தாகும்  இதைாம் பதாடடைம்! 
்ண்க்டுத்து வாழத்து�ினபறன கவற்றி  அண்்ன
 ்ல்ைாண்டு  வாைி’அமின’ இ்னிய தம்்ி! 
 
     ஜவறறிப்வபஜராைி
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 இரபாதைஸவரம் த்பாகும் வழியில் 
ைணட்ம் எனறு ்கு்தி உணடு. அ்ந்தப 
்கு்தியில் ஏமழ ைீனைவரபானை ‘ைமரக்கபாயர’, 
வறுமையின ்ிடியில் ெம்்ிக்மகயுடன 
ைஙகதளஸவரமர ்தினைமும் வழி்ட்டு 
வ்ந்தபார. ்பாயைரப்டகில் நசனறு ைீன 

ி்டித்து வ்நது வியபா்பாரம் நசயது வபாழ்க்மக 
ெடத்்தி வ்ந்தபார.

 ஒரு சையம் அவர கடலில் ைீன 
்ிடிக்கும்த்பாது சூ்பாவளிக் கபாறறு அடித்து 
அவருமடய ்டகு ெ ிமை குமை்நது 
எஙதகதயபா அடித்து நசனறு விட்டது. 
அப்டிதய நவகுதூரம் த்பானை்ி்கு ஒரு 
்பாசி்டி்ந்த ்பாம்யின தைல் தைபா்தி 
ெினறு விட்டது. ்பாம் அப்டிதய சபாி்நது 
்டகிதை விழு்நது விட்டது.
 
 நரணடு சினனை ்பாம்களும் ஒரு 
ந்பாிய ் பாம்யுைபாக இரு்நதுள்ளது. அதுவமர 
அடித்துக் நகபாணடிரு்ந்த புயலும் ைமழயும் 
சறத்னறு ெினறு விட்டது. ைமரக்கபாயர 
அ்திரச்சியில் இரு்நது ைீணடதும், ைணட்ம் 
தெபாக்கித் ்திரும் ி் வருவ்தறகு ்பாரத்்தபால் 
அ்ந்த இடத்்தில் இரு்நது ்திக்கும் ்திமசயும் 
ந்தபாியமை.

 ைஙகதளஸவரமர ெிமனைத்து ்டமக 
நசலுத்்தி ைிகவும் கஷ்டப்ட்டுப ்ைெபாள் 
கடலில் ்திபாிஞசமை்நது ஒருவழியபாக 
ைணட்ம் வ்நது தசர்ந்தபார. கடலுக்குப த்பானை 
இவர ்திரும் ி்வர வில்மை எனறு ்ைெபாட்கள் 
கவமைதயபாடு கபாத்்திரு்ந்த குடும்்த்்திறகு 
அபத்பாது ்தபான ெிம்ை்தி கிமடத்்தது.

 ்டகில் நகபாணடு வ்ந்த ்பாசி்டி்ந்த 
க ற க ம ள  எ ன னை  எ ன று  ந ்த பா ி ய பா ை ல் 
வீட்டுப ்டிக்கல்ைபாக த்பாட்டு மவத்்தபார 
ைமரக்கபாயர. அ்ந்த கல் ைீது வீட்டுக்குள் 
த்பாக வர் ஆட்கள் ெட்நது ெட்நது, தைதை 

ஒட்டி இரு்ந்த ்பாசி நகபாஞசம் நகபாஞசைபாக 
ெீஙகி ஒரு ெபாள் சூபாிய நவளிச்சத்்தில் 
்ள்ள நவனறு ைினனைியது.

 ைஙகதளஸவரர ைமரக்கபாயபாின 
வறுமையபானை கபாைக் கட்டத்்தில் இரு்நது 
விடு்ட அளித்்த ் பாிசு என்ம்த உணர்நது, 
ைினனும் ்ச்மசப ்பாம்மய அரசருக்கு 
அன்ளிப்பாகத் ்த்ந்தபால் வறுமை ெீஙகும் 
என் எணணத்்தபால் ்பாணடிய ைனனைபாின 
அரணைமனைக்கு நசன்பார.

 ெட்ந்த அமனைத்ம்தயும் விவபாித்து, ்தன 
வீட்டில் ஒரு ந்பாிய ்ச்மசக் கல் உள்ளது 
எனறு நசபானனைபார. அரணைமனை ஆட்கள் 
்ச்மசப ்பாம்மய வீட்டில் இரு்நது எடுத்து 
வ்நது அரசபாிடம் கபாட்டினைபாரகள். கறகமளப 
்ற ி் விவரம் உள்ள ஒருவர ்ச்மசப 
்பாம்மய தசபா்தித்து ் பாரத்்தபார...

 தசபா்தித்்தவர ஆச்சபாியத்துடன ‘‘இது 
விமை ை்திக்கமுடியபா்த அபூரவ ைரக்தக்கல், 
உைகில் எஙகு த்தடினைபாலும் கிமடக்கபாது’’ 
எனறு நசபானனைபார. உடதனை ைனனைரும் 
ைமரக்கபாயருக்கு ்ச்மசப ்பாம்க்கு 
உபாிய ந்பாறகபாசுகமள அளித்து வழி 
அனுப்ினைபார.

 இவ்வளவு அருமையபானை கல்லில் ஒரு 
ெடரபாஜர சிமை நசதுக்க தவணடும் என்து 
அரசபாின ஆமச. இ்ந்த தவமைக்கு உக்ந்த 
சிற ி்மயப ் ை இடஙகளில் த்தடிக் கமடசியில் 
இைஙமக அரசன மு்தைபாம் கயவபாகுவின 
அரணைமனையில் சிற்ியபாக இருக்கும் 
சிவ்க்்தர இரத்்தினை ச்பா்்திமயப ்ற்ிய 
விவரம் கிமடத்்தது.

 அவமர அனுப்ி மவக்கும்்டி 
்பாணடியன ஓமை அனுப ி்னைபார. சிற ி்யும் 
வ்நது தசர்ந்தபார.  அவ்வளவு ந்பாிய 
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ைரக்த கல்மை ்பாரத்்த உடன ையஙகிதய 
விழு்நதுவிட்டபார, ‘‘எனனைபால் ைரக்த ெடரபாஜர 
வடிக்க இயைபாது ைனனைபா’’ எனறு கூ ி்விட்டு 
இைஙமகக்கு நசன்பார.

 ை ன னை ன  ை னை  வ ரு த் ்த த் து ட ன 
்திருஉத்்திரதகபாசைஙமக ைஙகதளஸவரர 
சனனை்தி முன ெினறு ் ிரபாரத்்தமனை நசயதுக் 
நகபாணடிரு்ந்தபார,

 அபத்பாது... ‘‘ெபான ைரக்த ெடரபாஜர 
வடித்து ்தருகித்ன ைனனைபா’’ என் குரல் 
வ்ந்தது .

 குரல் வ்ந்த ்திமச தெபாக்கி ைனனைர 
ைறறும் ் ிரமஜகள் அமனைவரும் ்திரும் ி்யதும் 
ஆச்சபாியத்துடன ஒரு ைபாைனைி்தமர கணடனைர. 
 அவர தவறு யபாரும் இல்மை... ‘சித்்தர 
சணமுக வடிதவைர’ ்தபான

 ைனனைனைின கவமையும் ெீஙகியது. ைரக்த 
ெடரபாஜமர வடிக்கும் முழு ந்பாறுபம்யும் 
சித்்தர சணமுக வடிதவைபாிடம் ஒப்மடத்்தபார. 

அவருக்கு த்தமவயபானை அமனைத்து உ்தவி 
கமளயும் நசயது நகபாடுத்்தபார.

 அ்ந்த ந்பாிய ைரக்த ்பாம்யில் 
அஞசமர அடி உயர ெடரபாஜமர ஒனனைமர 
அடி உயர பீடத்துடன ‘‘ரபாஜ தகபாைத்்தில்’’ 
ைிகவும் நுணுக்கைபாக ைரக்த ெடரபாஜர 
்திருக்கரஙகளில் உள்ள ெரம்பு ந்தபாியும் 
அளவிறகு (்பால் அ்ிதஷகத்்தின த்பாது 
கபாணைபாம்) வடித்்தபார சித்்தர சணமுக 
வடிதவைர.

 ் ி ன னை ர  ை ன னை ம ர  அ ம ழ த் து 
மு்தலில் மூரத்்திதய (ைரக்த ெடரபாஜமர) 
ெிறுவி ்ினனைர ஆையம் அமைக்கும் ்டி 
அ்ிவுமர கூ்ினைபார. இ்தனைபால் ைனனைரகள், 
முகைபாயரகள், அனனைியரகள் எனை ்ை 
்மடநயடுபபுகமள ்தபாணடி, இனறு 
ைரக்த ெடரபாஜர கம்பீரைபாக புனனைமக 
்தவழும் முகத்துடன ்திருெடனைம் புபாிகி்பார...

 ஓம் ெைசிவபாய
   அஷ்வின

வைிறறு்ககு!

்ிறர் வயிற்று்ப ்சி

ப்ாக்�த்தான 

தன வயிறு பு்டைக்�

தீ்னி க�ாடுத்து

வைர்க்�்ப்டு�ிபறாம்

என்தறியாமல்

ஓடியாடிக் குதித்து

எஜமா்ன�ின கதாடுவி�்ை

துைிர்விடும் இ்ை�கை்ன 

எண்்ி எண்்ி

ம்னித அன்்

நு�ர்நது ்ார்த்தது

சுடடித் த்னமா்ன

ஆடடுக்�ிடைாக் குடடி!

 - பா.ச்க்தகிவவல்
 ப�ாயம்புத்தூர்
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‘முத்தமிழ �ைசம்’ எனும் ்ல்சு்வ இதழ, 2020 ஆம் ஆண்டு ஜூன மாதம் 26 ஆம் தி�தி  

ஆ�ம்்ிக்�்ப்டடு இ்்யத்தில் ்வ்னி வ� ஆ�ம்்ித்தது. இருமாதங�ளுக்க�ாரு மு்ற  

மாத ஆ�ம்்தில் - முதைாம் வா�த்தில் கவைிவரும் இவவிதைா்னது, நூல் மதி்பபு்�, 

�டடு்��ள், சிறு�்த�ள், �வி்த�ள்,  தனமு்்னக் �வி்த�ள், ்்க்கூ, 

குறுங�்த�ள், மருத்துவக் �டடு்�, ்ாடடி ்வத்தியம், ச்மயல் குறி்பபு�ள், 

ந்�ச்சு்வகய்ன ்ைவிதமா்ன அம்சங�்ை ஏநதி கவைிவரு�ிறது.

 

இதன ஆசி�ிய�ா� சித்தி வஃபீ�ாவும், க�ௌ�வ ஆசி�ிய�ா� தமிழகநஞசம் அமின 

அவர்�ளும் இயங�ி வரு�ிறார்�ள். இதன வடிவ்ம்பபுக்�ா்ன முழு்ப க்ாறு்ப்்யும் 

க�ௌ�வ ஆசி�ியப� பமற்க�ாண்டு அை�ா� வடிவ்மத்து வரு�ி்றார் என்தும் 

குறி்ப்ிடைத்தக்�து.

 

்ா�்டசமினறி திற்மயா்ன எழுத்தாைர்�ளுக்கும், �விஞர்�ளுக்கும் தம் ்்டை்ப்்்ப 

்�ி� �ைம் அ்மத்துக் க�ாடுத்து ஊக்குவி்ப்பதாடு, பநர்ம்ற சிநத்்ன�ளுள்ை 

்்டை்ப்ாைர்�்ை உருவாக்குவபத இவவிதைின பநாக்�மாகும்.

 

மு த் த ம ி ழ  � ை ச த் த ி ன  ஆ ச ி � ி ய ர்  உ ் � � ளு ம் ,  � ட டு ் � � ளு ம்  ச மூ � த் து க் கு 

்டி்ப்ி்்னயூடடும் விதமா�வும், விைி்பபு்ர்வூடடைக் கூடியதா�வும், ்ய்னைிக்கும் 

விதத்திலும் அ்மநதிரு்ப்து  சமூ� சீர்திருத்தத்துக்கு வைிப�ாலும் என்து நிச்சயம்.

 

வாழக்்�யில் அல்ைலுறும் ச�ைருக்கும் பநர்ம்றயா்ன எண்்ங�்ை ம்னதில் 

வி்தக்கும் கதாடைர் �டடு்� ‘வாழதல் இ்னிது’ இதழுக்கு கமருகூடடும் வ்�யில் 

இடைம்க்ற்று வரு�ிறது. இதுவ்� ்தினமூனறு இதழ�ள் கவற்றி��மா� கவைி 

யிடை்ப்டடுள்ை்ன. மின்னிதைா�  இ்்யத்தில் மடடுபமயல்ைாமல் ்த்தாவது 

இதைிலிருநது அச்சிதைா�வும் கவைிவநது ்ா�ாடடி்்ன்ப க்ற்றிருக்�ிறது.  

இதன முதல் அச்சு்ப்ி�தியா்னது பு�வைர் ்ாேிம் உமர் அவர்�ளுக்கு, இதைாசி�ிய�ி்னால்  

வைங�்ப்டடை நி�ழவு க�ாழும்பு 03 சச�ாவா மண்டை்த்தில் ந்டைக்ற்றது. இதழ ் த்திலிருநது 

அச்சு்ப்ி�தி�ைா�வும் கவைிவநதுக்க�ாண்டுள்ை்ன. 

 

இதுவ்� கவைியா்ன அ்்னத்து இதழ�்ையும்  muththamizh-kalasam.com இ்்ய 

தைத்தில்  ்ார்்வயிடைைாம். த�விறக்�ம் கசயதும் வாசிக்�ைாம்.

 

இவவிதழுக்�ா்ன ஆக்�ங�்ை Muththamizh.kalasam@gmail.com எனும் மின்னஞசல் 

மு�வ�ிக்கு அனு்ப்ி, உங�ள் திற்ம�ளும் �ைம் �ா்ச் கசயயைாம்.

 

இத்தரு்த்தில்,  முத்தமிழ �ைசம் கமனபமலும் வைர்நது, இைக்�ிய்ப ்்ியில் 

சிறநது விைங�, இதய்பபூர்வமா்ன  வாழத்து�்ைத் கத�ிவிக்�ிபறன.

         - கமர்ொன் பீபி
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தமிழ்ப்்ி எனறும் கதாடைர்�!!! 
 
்ி�ானசு பதச அயயாபவ 
     ்ிறர்க்�ாய உ்ைக்கும் க்�ியவப� 
�ரும்்ின உள்ைம் க�ாண்டைவப� 
    �்டை மில்ைா நல்ைவப� 
உருகும் இவ�ின தமிழத்கதாண்டு 
     உள்ைம் விய்ப்ில் ஆழநதிடுபம 
்ருகும் தமிைாம் இதைி்னிபை 
     ்ை்�த் தூக்�ி நிறுத்திடுபம  
 
இ்னிய ்ிறநத நல்வாழத்து 
     இ்னிதாய கமாைிநபதாம் வாைியபவ! 
்்னியின மை�ாயக் குைிர்நதிடைபவ 
     ்்டை்ப்் அச்சில் ஏற்றிடுவார் 
�்னிய ்வத்தச் பச்வ�ைில் 
     �ைித்பத ம�ிழநபதாம் வாைியபவ! 
ம்னமும் நி்றநபத வாழத்து�ிபறாம் 
     வாழ�! வாழ�! தமிழகநஞசம்!! 
 

  - கதனறல்�வி

https://tamilnenjam.com

