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 அன்பார்ந்த வபாசக நெஞசஙகளுக்கு வணக்கம்! 

 உலகின ்ல ்பாகஙகளிலும்  விலலவபாசி உயரவு, ்ணவீக்கம், எபாிந்பாருள் ்தட்டுப் 
்பாடு, உணவுப் ்ற்பாக்குல், ப்பாரபாட்்டஙகள், பவலலெிறுத்தஙகநளன ்லபவறு 

ி்ரசசிலனகள் மக்கலள வ்தம் நசயவல்தக் கபாணக்கூடிய்தபாக உள்ளது.

 இசசூழலில  கபாலெிலல மபாற்த்தபால, இயறலகயும் ்தன பகபார முகதல்தக் 
கபாட்டி வருவது ்தவிரக்கவியலபா்த ஒன்பாகபவ இருக்கி்து. ஆமபாம், ஐபரபாப்்பாவின ்ல 
இ்டஙகளில நவயிலின உஷணம்  39°C - 42°C அளவு உயர்நது,மக்கலள வபாட்டி எடுப்்து 
மட்டுமலலபாமல கபாட்டுத்ததீயும் ்லலபாயிரம் நெக்்டர கபாடுகலளத ்ததீக்கிலரயபாக்கி 
இனனும் ஓயபாமல ்தகிக்கக் கபாணகிப்பாம்.  இவவி்தமபான நவப்் அலலகள் ஏ்த்தபாழ 
200 வரு்டஙகளுக்குப் ்ின மதீணடும் இப்ப்பாது ்தபாக்கதல்த ஏற்டுத்தியிருப்்்தபாகவும், 
இது இனனும் அ்திகபாிக்கக் கூடுநமனவும் ஆயவுகள் நசபாலகின்ன. ெபாம் இயறலகக்கு 
நசயவல்தத்தபான ்ல ம்டஙகபாக இயறலக ெமக்குத ்திருப்்ித ்தருவல்த, ெபாம் 
இத்தருணத்தில ஒப்புக்நகபாண்டபாக பவணடும்.

 இயறலகக்கு ஊறு விலளவிக்கபாமல இருக்கக் கறறுக்நகபாணப்டபாபம யபானபால 
ெம் ச்ந்த்திக்கு ெலலந்தபாரு வளமபான, நசழிப்்பான உலலக ெபாம் நசபாத்தபாக விட்டுச 
நசலல அது வழி வகுக்கும்.

 இ்தர ்ிரசசிலனகளுக்கு மபாறறு வழிகளபாக, ெமக்குத ப்தலவயபான கபாயக்ிகலள 
சிறு அளவிலபாவது ் யிர நசயவது  ெமக்குப் ந்ருமளவில ெனலம ் யக்கும். வி்கடுப்ல்ப் 
்யன ்டுதது்தல எபாிவபாயுப் ்ிரசசிலனக்குத ்ததீரவபாக அலமயும். அப்தப்பால, லசக்கிள் 
்பாவலன எபாிந்பாருள் ்ிரசசிலன ்ததீர ஓரளவபாவது உ்தவலபாம். இஙகு ஐபரபாப்்ிய 
ெபாடுகளில ஏறகனபவ  லசக்கிள் ்பாவலனயில இருப்்தும் கு்ிப்்ி்டத்தக்கது. சி்ிய 
தூரஙகளுக்கு ெ்ட்நது நசலவ்தன மூலம் அது ெல்டப்்யிறசியபாக, உ்டற்யிறசியபாக 
மபா்ி உஙகலள ப்தக ஆபரபாக்கியதது்டன வபாழ லவக்கும்.

 இக்கடினமபான சூழெிலலயில, அடுத்தவரகலளச சபார்ந்திருக்கபாமல சுயமபாக  
ெபாபம ்திட்்டமி்டலபாம். ெல்டமுல்யில சபாத்தியப்்டும் வி்தமபாக சி்ந்திதது, சபாதுபாியமபாக  
நசயல்டுததுவ்தன மூலம் வபாழக்லகயில எ்திரநகபாள்ளும் சவபாலகலள எளி்தபாக 
நவலலலபாம். சி்ந்திப்ப்பாம். வபாழலவ நவனந்டுப்ப்பாம். ென்ி!
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Dr. 
(International Life Coach – Mentor – Facilitator)(International Life Coach – Mentor – Facilitator)




எலலபா ்ிரசலனக்குபம மிக எளிய ்ததீரவு ஒனறு இருக்கி்து  – அக்தபா கிபாிஸ்டி

To every problem there is a most simple solution 

    – Agatha Christie

 எ ்ந ்த  ் ி ர ச ல ன க் கு ம்  ்ததீ ர வு 
இருக்கி்து எனறு நசபாலலிக் பகட்கும் 
ப்பாது  ென்பாகத ்தபான இருக்கி்து.  ஆனபால 
ெல்டமுல்யில ்ல ்ிரசலனகலளயும் 
்ததீரக்க முடியபாமல அலலபா்டலபாகத்தபாபன 
இருக்கி்து என்ப்த ்லபாின புலம்்லபாக 
இருக்கி்து.

 சில பெரஙகளில உஙகளுக்குப் 
்ிரசலனயபாகத ந்தபாியக் கூடிய ஒனறு 
்லருக்கும் சபா்தபாரணமபாக க்டக்க கூடிய 
ஒன்பாகத ந்தபாியக் கூடும்.ஏன உஙகளுக்பக 
உஙகலள அ்திகமபாக அழுத்தக் கூடிய சில 
விஷயஙகலள இல்த ்ிரசலன எனறு 
நசபானனபால மற்வரகள் கிண்டலுக்கு 
ஆளபாக பவணடி இருக்குபமபா என் 
எணணம் எழு்ந்திருக்கும். ெதீஙகபளகூ்ட 
மற்வரகள் ந்ரும் ்ிரசலனயபாக 
நசபாலலக் கூடிய ்ல விஷயஙகலள, 

இ்தில எனன ்ிரசலன இருக்கி்து என 
உஙகளுக்குள் ெலகதது விட்டு அல்தக் 
க்ட்நது நசன்ிருப்பீரகள்.

 இ ்த ன பா ப ல ப ய  ந ் ரு ம் ் பா ல பா ன 
்ிரசலனகள் ்ததீரவு பமல்டக்கு வரபாம 
பலபய சறறும் ்பாிசதீலலன நசயயப் 
்்டபாமபலபய ெிரபாகபாிக்கப் ்ட்டு என 
வி்தி இவவளவு ்தபான என் புலம்்பலபாடு 
ஆற்பாலமயில ்தனக்குள்பளபய புல்தக்கப் 
்ட்டு விடுகின்ன. ்தவிர, இனனும் 
்ல ்ிரசலனகள் எவவளவு முயறசி 
நசய்தபாலும் ்ததீரவு புலப்்்டபாமபலபய 
மனஅழுத்ததல்த ஏற்டுத்தி விடுகின்ன.

 ஒரு ்ிரசலனலய எப்்டித ்ததீரப்்து 
எனறு ்யப்்்டபா்ததீரகள். எஙபக ்ிரசலன 
என்ல்த மட்டும் சபாியபாக அனுமபானிக்க 
முயலுஙகள் எனகி்து வபாழவியல.
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 பமபலபாட்்டமபாக ெதீஙகள் ்பாரக்கும் 
ப்பாது இது ்தபான ்ிரசலன என ெதீஙகள் 
க ரு ்த க்  கூ டி ய  ஒ ன று .  ் ி ர ச ல ன ய ி ன 
்ிர்தி்லிப்்பாக (reflection) ஆக இருக்க 
அ ்த ன  ‘ ஆ ண ி  ப வ ர ’  ப வ று  ஒ ன ் பா க 
இருக்கலபாம். அ்தனபால ்ிரசலனக்குத 
்ததீரவு இலலல என எ்ந்த ச்ந்தரப்்த்திலும் 
்தளர்நது ப்பாய வி்டபாமல ந்பாறுலமயபாக 
் ி ர ச ல ன ல ய  ப வ று  ப க பா ண த ்த ி ல 
இரு்நது அலசும் ப்பாது உணலமயபான 
்ிரசலனயும் அ்தன ்ததீரவும் உஙகளுக்கு 
சபாியபாகப் புலப்்டும்.  

 கஸ்்டமர நசரவிஸுக்குப் ப்ர 
ப்பான அநமபாிக்கபாவின ஒரு கபார ெிறுவ 
ன த ்த ி ன  ்த ல ல ல ம  அ லு வ ல க த ்த ி ற கு 
மிகவும் முக்கியம் என ஒன்ிறகு இரணடு 
அடிக் பகபாடிட்டு ந்ரசனலபாக ெிரவபாக 
இயக்குனபாின ் பாரலவக்கு என கு்ிப்்ிட்டு 
ஒரு வபாடிக்லகயபாளபாி்டமிரு்நது கூபாியர 
ஒனறு வருகி்து.

 கபாபாில ஏ்தபாவது ்ிரசலன என 
வபாடிக்லகயபாளரகளி்டமிரு்நது கஸ்்டமர 
ந ச ர வ ி ஸ ு க் கு  க டி ்த ம்  வ ரு வ து  ம ி க 
இயலபு. ஆனபால இ்ந்தக் கடி்தம் ெிரவபாக 
இயக்குனருக்கு ந்ரஸனலபாக அனுப்்ப் 
்ட்டிரு்ந்தது மிகப் பு்தி்தபாக இருக்க 
அவரும் அ்தறகு முக்கியததுவம் நகபாடுதது 
அ்ந்தக் கடி்ததல்த வபாசிக்கி்பார. அவர 
முகம் வியப்்ில விபாிகி்து. ஏநனன்பால 
அ்ந்த கடி்தத்தில அவரகள் ெிறுவனத்தில 
வ பா ங க ி ய  க பா பா ி ன  ் ி ர ச ல ன ய பா க 
வபாடிக்லகயபாளர கு்ிப்்ிட்டிரு்ந்த கபாரணம் 
மிகவும் வித்தியபாசமபாக இருக்கி்து.

 அ்தபாவது வபாடிக்லகயபாளர கபாலர 
வபாஙகி மூனறு மபா்தஙகள் ஆகிவிட்்ட 
்தபாகவும் அவரகள் ஒவநவபாரு இரவிலும் 
கபாபாில நசனறு அவரகள் வீட்டிரு்நதும் 
இரணடு கிபலபா மதீட்்டர ந்தபாலலவில 
இருக்கும் சூப்்ர மபாரக்நகட்டில ஒவநவபாரு 

ெபாளும் நவவபவறு flavour இல ஐஸ்கிபாதீம் 
வபாஙகி சபாப்்ிடுவது வழக்கம் எனவும் 
அ்தில அவர நவனிலபா ஐஸ்க்பாதீம் வபாஙகி 
வ்நது கபாபாில அமரும் பெரம் எலலபாம் 
கபார ஸ்்டபாரட் ஆக மறுக்கி்து எனறும் 
கு்ிப்்ிட்டிரு்ந்தபார. அப்த பெரம் ஸ்ட்ரபா 
ந்ரபாி, சபாக்நலட் ஐஸ்கிபாதீம் என பவறு 
ஐஸ்க்பாதீம்கள் வபாஙகும் ப்பாது ்ிரசலன 
இலலல எனவும் எழு்தி இரு்ந்தபார.

 ்தவிர ஏறகனபவ ்தபான ஒரு கடி்தம் 
இ்ந்த ி்ரசலனலயக் கு ி்ப் ி்ட்டு கஸ்்டமர 
நசரவிஸுக்கு எழு்திய்தபாகவும், ஆனபால அ்தறகு 
அவரகளி்டம் இரு்நது எ்ந்த ்்திலும் வரபா்த்தபால 
்தபான இப்ப்பாது ந்ரசனலபாக கூபாியர 
்ணணிய்தபாகவும் எழு்தி இரு்ந்தபார. அ்தில அவர 
முக்கியமபாக, இ்ந்தப் ி்ரசலன உ்டபன ்ததீரக்கப் 
்்டபவணடுநமன்ல்த வி்ட இப்்டிக் கூ்ட 

ி்ரசலன வருமபா என ்தனக்குள் எழும் வியப்ப் 
்தனலன மதீணடும் கடி்தம் எழு்த தூணடியது 
எனறும் கு ி்ப் ி்ட்டிரு்ந்தபார. அருகிலிருக்கும் 
நமக்கபானிக் ஷபாப் ி்ல ப்பாய ி்ரசலனலயச 
நசபானனபால, ்தனலன விபனபா்தமபாகப் 
்பாரக்கி் பாரகள் எனறும் ஆனபால உணலமயில 
்தபாஙகள் அனு்விக்கும் இ்ந்த ி்ரசலனலயப் 
அவரபாவது புபாி்நது நகபாணடு ஒரு ்ததீரவு நசபாலல 
பவணடும் எனறும் எழு்தி இரு்ந்தபார.

 கடி்ததல்த கவனமபாக வபாசிதது 
்தனக்குள் நசய்திலய உள்வபாஙகிய ெிரவபாக 
இயக்குனரபால வபாடிக்லகயபாளபாின மு்தல 
கடி்ததல்த, அவர கு ி்ப் ி்ட்டிரு்ந்த வித்தி 
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யபாசமபான கபாரணதல்த முனனிட்டு 
கஸ்்டமர நசரவிஸில சதீபாியசபாக 
எடுக்கபாமல யபாபரபா விலளயபாட்்டபாக 
எழு்தி இருப்்பாரகள் என விட்டிருப்்பாரகள் 
என்ல்தப் புபாி்நது நகபாள்ள முடி்ந்தது. 
ஆனபால அனு்வசபாலியபான அவர அல்தச 
சபா்தபாரணமபாக எடுக்கபாமல உ்டபன ்தன 
ெிறுவனத்தில இருப்்வரகளிபலபய ப்தர்ந்த 
அனு்வசபாலியபான எஞசினியலர அலழதது 

ி்ரசலனலயச நசபாலலி அல்த எலலபாக் 
பகபாணத்திலும் அணுகி ்ததீரலவக் கணடு 
வரச நசபாலலி அனுப் ி் லவக்கி் பார.

 அ்ந்த இன ி்னதீயர, கடி்தம் எழு்திய 
வபாடிக்லகயபாளலரப் ப்பாயச ச்ந்திதது அனறு 
இரவு ஐஸ் க்பாதீம் வபாஙகச நசலலும்ப்பாது 
அவரு்டன ஒன்பாகச நசலகி் பார. அனறு 
நவனிலபா ஐஸ் க்பாதீம் வபாஙகி விட்டு வ்நது 
கபாலர ஸ்்டபாரட் ்ணணியதும் அவர 
கடி்தத்தில எழு்தியிரு்ந்தது ப்பாலபவ கபார 
ஸ்்டபாரட் ஆக மறுக்கி் து. அ்ந்த ெிகழவு 
இஞசினியருக்கு ஆசசபாியமபாக இரு்ந்தபாலும் 
உ்டனடியபாக ஒரு முடிவுக்கு வர பவண்டபாம் 
எனறு ெிலனததுக் அடுத்தடுத்த ெபாட்களும் 
அ்ந்த வபாடிக்லகயபாளரு்டன அப்த சூப்்ர 
மபாரக்நகட்டுக்குச நசலகி் பார. இப்ப்பாது 
நவனிலபா இலலபாமல பவறு ஐஸ் கிபாதீம் 
வபாஙகுகி் பாரகள். ்திரும்் வ்நது ஸ்்டபாரட் 
நசயயும்ப்பாது எ்ந்த ் ிரசலனயும் இலலபாமல 
கபார ஸ்்டபாரட் ஆகி் து. 

 சில ெபாட்கள் இ்ந்த ெிகழவுகலள 
கணகபாணித்த ் ின அனறு இரவு ்தன வீட்டில 
உட்கபார்நது பயபாசிக்கி்பார. `கபாருக்கு 
நவனிலபா ஐஸ் க்பாதீம் அலர ி்’ என்ல்த 
அவரபால ஏறறுக் நகபாள்ள முடியவிலலல. 
ஆரம்்த்த ிலிரு்நது ்தபான ஆரபாய்ந்த 
வறல்நயலலபாம் ஒரு கு ி்ப்்பாக எழுதுகி் பார. 
வபாடிக்லகயபாளர ்யன்டுததும் கபார 
மபா்டல, அவர ப்பாடும் ந்ட்பரபால அளவு, 
வீட்டிலிரு்நது சூப்்ர மபாரக்நகட் இருக்கும் 
தூரம், கபாபாின பவகம்... இப்்டி எழு்த எழு்த 

அவருக்கு ஒரு க்ளூ கில்டக்கி் து.  

 அ து ,  சூ ப் ் ர  ம பா ர க் ந க ட் டி ன 
அலமப்பு. ஐஸ் க்பாதீம்களில நவனிலபா 
ஃப்பளவர அ்திகமபாக விறகி் து என்்தனபால, 
சூப்்ர மபாரக்நகட்டின முன ்கு்தியிபலபய 
அ்தலனத ்தனியபாக லவத்திருக்கி்பாரகள். 
வபாடிக்லகயபாளரகள் உள்பள நுலழ்ந்ததும், 
அல்த எடுததுக்நகபாணடு உ்டபன நவளியில 
வ்நதுவி்டலபாம். மற  ்ஐஸ் க்பாதீம் ஃப்பளவரகள் 
எலலபாம் சூப்்ர மபாரக்நகட்டின ி்ன ்கு்தியில 

பாக்ஸ் மெஸேஜ் :-

எ்ந்த ஒரு ்ிரசலனலயயும் அவறல் 
அ ப் ் டி ப ய  ் பா ர த து  எ ப் ் டி த 
்ததீரப்்து எனறு பயபாசிக்கபா்ததீரகள். 
நவளிப்்ல்டயபாக ்ிரசலனயபாகத 
ந்தபாியும் விசயம் உணலமயில பவறு 
ஒரு உணலமயபான ்ிரசலனயின 
்ிர்தி்லிப்்பாக இருக்கலபாம். எனபவ, 
அ்ந்த இன்ினியர ‘கபாருக்கு நவனிலபா 
ஃப்பளவர அலர்ியபாக இருக்க 
முடியபாது’ எனறு முடிவு நசய்ததுப்பால, 
உஙகளுக்கு உறு்தியபாகப் புலப்்டும் 
ந்பாரு்ந்தபா்த கபாரணஙகலள லவதது 
்ிரசலனலயயும் அ்தன ்ததீரலவயும் 
்தள்ளி லவக்கபாமல அது ் ிரசலனக்கபான 
கபாரணம் அலல என்ல்த மட்டும் 
முடிவு நசயது அல்த சுற்ியுள்ள 
விஷயஙகலள, அது ந்தபா்டர்பான 
விஷயஙகலள ெி்தபானமபாக அலசி 
ஆரபாய்நது ்பாருஙகள். உணலமயபான 
்ிரசலன ெதீஙகள் ஏறறுக் நகபாள்ளக் 
கூடிய வலகயிலும் அ்தன ்ததீரவு 
உஙகளுக்கு ்ிடி்்டக் கூடிய்தபாகவும் 
இருக்கும். மகிழசசி ெில்யும்.
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காதலாகினேன்

காதலில் ததாலைததசமும் 

ததாடும் தூரதம!

எமகண்டம் கூ்ட 

சுப முகூர்தததம!

நானாகி நீயாக

வரம் தவணடுதம!

உயிருக்குள் உணரவாக

நீ வரதவணடுதம!

உன் கணணணில் கருக் கட்டும் காதல்

என் தநஞசசில்   விலதயாகி தவரூன்்ற

மரண்தலத தவல்லும் 

உனதன்பு தருவிருட்சமாய் 

என்னணில் நிலை தகாள்்ள

தபாக்கிசமாய் உன் 

தநஞச்தலத்த தாதவன்த்றன்

தபரன்பின் இலைதகாணடு 

உலன தவன்த்றன்

விணமீன்கள் உன் வானணில் 

பல்ைாயிரம்தான்

விடியலைக் லகக்காட்டிடும் உன் 

விடிதவள்்ளணி நான்

காற்றுள்்ளவலர

காதலைச் சுவாசசிபதபாம் வா!

காதைால் நம் உைலக 

பூசசிபதபாம் வா!

காதலின் ததச்ததில் 

கலரதசர    வா

காதல் சாம்ராச்சசிய்ததில் 

தகாற்்றவனாய்க் தகாதைாச்ச வா!

   - வஃபீரா வஃபி 

நமபாத்தமபாக கல்நது லவக்கப் ்ட்டு இரு்ந்தன. 
அஙபக ெ்ட்நது ப்பாயத ப்தடிக் கணடு ி்டிதது 
எடுதது வர சி் ிது பெரம் ி்டிக்கும். இப்ப்பாது 
இன்ினதீயருக்கு கபார கிளம்்பா்த்தறகபான 
கபாரணம் ி்டி்ட்டுவிட்்டது. கபாரணம் நவனிலபா 
ஐஸ் க்பாதீம் அலல. பெர அவகபாசம். 

 அ்தலன உறு்திப் ்டுத்திக் நகபாள் 
வ்தறகபாக மறு ெபாள் வபாடிக்லகயபாளரு்டன 
கல்டக்குச நசலகி்பார, நவனிலபா ஐஸ் 
கிபாதீம் வபாஙகுகி்பார, ஆனபால உ்டபன 
கபாருக்குத ்திரும்்பாமல கல்டயின உள்பள 
நசனறு ஒரு சபாக்பலட் ஐஸ் கிபாதீலமத ப்தடி 
எடுதது அ்தலன மதீணடும் அஙபகபய 
லவதது விட்டு லகயில இருக்கும் நவனிலபா 
ஐஸ் கிபாதீலம மட்டும் எடுததுக் நகபாணடு 
்ணம் நசலுத்த வருகி்பார. இருவரும் 
்ணம் நசலுத்தி விட்டு வ்நது கபாபாில ஏ்ி 
ஸ்்டபாரட் நசய்ததும் கபார எ்ந்த ் ிரசலனயும் 
இன்ி ஸ்்டபாரட் ஆகி விடுகி்து. 

 ஆசசபாியப் ்டும் வபாடிக்லகயபாளபாி 
்டம், கபாபாின இன்ினில இருக்கும் 
பவப்்ர லபாக் (Vapor lock) கில ்ிரசலன 
இருப்்்தபால இஞசின சூடு குல்வ்தறகபான 
கபால அவகபாசபம இதுவலர ெிகழ்ந்த 
குளறு்டிகளுக்குக் கபாரணம் என்ல்த 
விளக்குகி்பார. அல்தபய பாிப்ப்பாரட்்டபாக 
நகபாடுக்க, நவகு சில ெபாள்களிபலபய 
பவப்்ர லபாக் ் பாகதல்த ் ிரசலன ஏற்்டபா்த 
வலகயில புதுவலகயில ்தயபாபா ிக்க 
ஆரம்்ிததுவிட்்டது அ்ந்த ெிறுவனம்.

 இப்்டி உணலமயபான ி்ரசலன 
அ்தன சுயதல்த விட்டும் பவறு ரூ்த்தில 
நவளிப்்்டலபாம். அல்தப் புபாி்நது நகபாணடு அது 
நவளிப்்டும் வி்ததல்தப் ந்பாறுதது உ்தபாசதீனப் 
்டுத்தி வி்டபாமலும் ்்தற்மிலலபாமலும் 
ெி்தபானமபாக, ்ததீரக்கமபாக அணுகும் ப்பாது 
ெிசசயம் ி்ரசலன யின ்ததீரவு இலகுவபாக 
இருக்கும். வபாழவில மகிழசசி மலரும்.

n



  8|8|

‘’நீ தவணும்னு’  இபபடிதய 
உன்ன ஏ்ததுக்கவும் முடியை, 
ப்ளீஸ் என்ன விட்டு தபாயிறுனு 
நிராகரணிக்கவும் முடியை, 

இது சரணியா? தவ்றா? 
இது காதைா? நட்பா? 
எபபடி தயாசசிச்சாலும் ஒரு 
தகள்விக்கு்றசியா வந்து நிற்க 
உன்னால் முடிகி்றது. 

உன்லன எபதபாததல்ைாம் 
என்ன விட்டு தபாயிறுனு க்தது்றதனா, 
அபதபாததல்ைாம் ப்ளீஸ் 
தபாயி்றாதனு உள்மனசு  கதறுது. 

இதுக்கு என்ன தான் தீரவு ? 
என்லன சுற்்றசிலும் ஒரு புதிராய் நீ, 
தகாஞசமும் நகரந்து வி்டாதத 
என் கணணணில் வில்ட 
கில்ட்ததி்ட தபாகி்றது. 

என்லன சுற்்றசி, என் பாரலவயில் 
ஏதாவது ஒன்்றாய் இருந்து விடு 
அவவ்ளவு தான் தசய்ய முடியும். 

தநருஙகி வா மு்ததமணி்டாதத... 
விைகி தபா ததாலைந்து வி்டாதத...

நம்ம சந்ததாஷம், தனணிலம, தவற்்றசி்டம் 
எல்ைா்தலதயும் நில்றக்க வரும் 
ஒருவலர லகயாளுவது கடினம் தான் 

இந்த பாைாய்பதபான வாழக்லக 
இபபடி்ததான் நமக்கு ததலவயான 
எல்ைா்தலதயும் கணமுன் 
நிறு்ததி விட்டு, 
லககல்ள கட்டி தபாட்டு விடும்.

  - அஸ்மியா நிஸாம்

விலகி னபா 
ததாலலந்து விடானத... த்ௌேம்

தமௌனம்

சபதஙகள் தசரந்து

ந்ட்ததும் ததாழுலக!

ஒ்ளணிரந்து ஓைமணிட்்ட்ட

தீப்ததின் நாவுகள்

தவட்்டபபட்்டதும்

ஜனணி்தத இருள்நிசபத்ததின்

அழுலக!

வாழக்லகப பரீட்லசயின்

பை வினாக்களுக்கான மு்ததாய்பபு

முற்றுபபுள்்ளணிக்கு முன்,

தற்காலிக பதிைான துருபபுச்சீட்டு.

ஏலைக்ளணின் வயிற்்றசில்

அடிக்கும் தபாது எழும் ஓலச!

பணம்பல்ட்தததார தசய்யும்

பாவஙகள் பாடும் கீதம்

தட்டுகல்ள்த தட்டும் தபாது எழுந்த

இலரச்சலில் அ்டஙகிய

பசசி்தத வயிறுக்ளணின் 

தகாதரானா ஒபபாரணி!

காதைரகள் காதில் விைாமல்

கணணணில் விழும் வார்தலத!

  பாபு கேமி்கன்
  இல்ளயான்குடி



   |9

 கபா ்தல எப்ப்பாதுபம எலலபா 
கபால கட்்டத்திலுபம ெிலனதது ்பாரத்தபால 
மட்டுமலல  ெிலனத்தபாபல இனித்திடும் 
மலலதப்தன... கபா்தலரகளுக்கு அழிவுணடு 
ஆனபால யுகயுகமபாய வபாழும் - வபாழ்நது 
நகபாணடிருக்கும் கபா்தலுக்கு அழிபவது...

 இப்்ிர்ஞசத்தில கபாறறு இலலபா்த 
இ்டஙகள் கூ்ட உணடு ஆனபால கபா்தல 
இலலபா்த இ்டபமது..  கபா்தல மட்டும் 
ம்தஙகள் ப்பால மக்கள் மனஙகளில 
மலர்ந்திரு்ந்தபால இம்பூமிநயஙகும் அன்பால 

ெில்்ந்திருக்கும்.. புனனலக மட்டு மலல 
கபா்தலும் ்ல ப்பாரகலள அழித்திடும் 
அன்பாயு்தம் ்தபான !!

 மதீனபாட்சி இப்ந்யலர என ெபாவு 
உசசபாிக்கும் ப்பாப்த உள்ளுக்குள் பகபாடி 
்தபாமலரகள் மலர்ந்திடும்.. கலலூபாி ்ருவத 
்த ில ந்தபா்டஙகிய கபா்தல ்பால்டயில 

  

-   
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ப்பாகும் ப்பாது கூ்ட அழியபாது ஏநனனில 
கபாற்ில ்திபாியும் ஆனமபாபவபாடு அவன 
ெிலனவுகலள கருவபாய சும்நது ெிறகும் ..

 சினன வயசுல இரு்நப்த யபாருகிட்்ட 
யும் ஒட்்ட மபாட்ப்டன ,ெபானுணடு என 
ப்பாலியுணடுனனு கி்டப்ப்ன ஸ்கூல 
விட்்ட பெரம் ப்பாக எஙக ஊர கிலள 
நூலகபம க்தியபாய கி்டப்ப்ன ...
 வீட்ல அப்்பா அம்மபாவும் மவன 
க ண ்ட  க பா லி  ் ச ங க ப ள பா ்ட  ப ச ர பா ம 
ஒழுஙகபா இருக்கபானனு நரபாம்் ச்நப்தபாச 
்ட்டிக்குவபாஙக, அ்ந்த ்பாழபாய ப்பான 
நூலகபம க்தியபாய கி்ட்ந்த்தபால எனனபவபா 
கவில்த - கல்தனனு எனநனனனபவபா 
எழு்த ந்தபா்டஙகிட்ப்டன... ெபான எழுது்து  
கல்த - கவில்தனனு ெபான ்தபான நவட்கபம 
இலலபாம நசபாலலிக்கிட்்டபாலும் ஊரல 
ஒரு ்ய ம்திக்கலல ,ெபான எழுது்ல்த 
எலலபாம் கல்த - கவில்தனனு ஒததுக்கபவ 
இலலல.. சில ப்ர ெதீ ந்பாிய ஆளுனனபா 
ெபாஙக நசபாலலு் விஷயதல்த எழுது்டபா 
்பாரப்ப்பாம்னனு எனலன உசுப்ப்த்தி 
விட்டிட்டு என கவில்த மூலம், அவனுஙக 
கபா்தல என் ந்யபாில சில ந்ணகலள 
கநரக்ட் ்ணணினது ்தபான மிசசம்.. சில 
அவமபானஙகளபால ெபான எழுது்ல்தபய 
நவளிபய கபாட்டிக்கலல, ெில்ய ப்ருக் 
கிட்்ட ெபான எழுது்ல்தயும் நசபாலலிக்கலல...
எனலன சுற்ி  உள்ளவன மத்தியில 
அது கவில்தயபாக - கல்தயபாக இலலபா்த 
்ட்சத்திலும் ெபான எழுதுவது எலலபாம் 
எனலன ந்பாறுத்தவலர ந்பாக்கிஷம் ்தபான...

 சினன வயசுல இரு்நப்த ஆணகள் 
பமலெிலல ்ள்ளியில ்டித்த்தபால 
எனனபவபா ந்ண வபாசபம எனலன சுற்ி 
வீசிய்திலலல.. ஒரு ந்ணணி்டத்தில 
எப்்டி ப்ச பவணடும் ,எப்்டி ்ழக 
பவணடும் என்து எனக்கு ந்தபாியபாது... 
எனலன ந்றந்டுத்த அம்மபாலவ ்தவிர 
பவறு எ்ந்த ந்ணலண கண்டபாலும் 
ந க பா ஞ ச ம்  கூ ச ச ப் ் ட் டு  ஒ து ங க ி 
விடுபவன... எனக்கு கூசசம் எப்்டி 
ந்ணகலள கண்டபால வருபமபா அல்த 
ப்பால எனலன கிண்டல நசயயும் ப்பாது 

பகபா்மும் அளவுக்கு அ்திகமபாய வரும்.. 
கு்ிப்்பாக என கல்தகலள - கவில்தகலள 
பவணடுநமனப் இலலபா்த குல்கலள 
நசபாலலு்வரகலள கண்டபால ்தலலக்கு 
பமல பகபா்ம் வரும்...

 அடுத்தவர ்பாரலவயில ந்பாறுத்த 
வலர  சில சினன சினன  விஷயஙகள் கூ்ட 
எனக்கு மனஸ்்தபா்ஙகலள ஏற்டுதது 
வ்தபால ஒரு இரகசிய சிபனகி்தி ப்பால என 
்ல்டப்புகலள ல்டபாியில எழுதுவது ப்பால 
எழு்தி ்பாதுகபாதது வ்நப்தன ..

 மதீனபாட்சி என கிளபாஸ்பமட்  
்பாரத்த மு்தல ்பாரலவயிபலபய அவலள 
எனக்கு ்ிடிதது விட்்டது ஆனபால 
முனன ்ினபன எ்ந்த ந்ணணி்டமும் 
ப்சி ்ழக்கமிலலபா்தபால அவளி்டம் ப்ச 
்தயஙகிபனன... ெில்ய ்சஙக அவகிட்்ட 
சதீன கபாட்்ட ப்பாய மூக்குல்ட்ந்த கல்தகள் 
ஏரபாளம்.. எ்ந்தளவுக்கு அவளி்டத்தில 
அழகு இரு்ந்தப்தபா அ்ந்தளவுக்கு ்திமிரும் 
அ்திகம்.. அ்தனபாபலபய அவளி்டத்தில 
ப்சபாமல இரு்நப்தன...

 இவவளவு ்திமிர ் ிடித்த ந்ணலண 
எனலனயும் அ்ியபாமல ஏன அடிக்கடி 
்பாரக்கிப்ன... ந்தன்லல ப்பால அவள் 
மூசசுக்கபாறறு அடிக்கடி ்ததீணடி விட்டு 
நசன்து... அவள் உடுததும் மஞசள் 
கலர ்தபாவணி ,பரபாஸ் கலர ்தபாவணி, 
கருப்பு கலர ்தபாவணியில கலலூபாி வரும் 
ப்பாது உணலமயபான ப்தவல்த ப்பால 
இருப்்பாள்.. இரு லககளுக்கு ்்திலபாக 
இரு ந்க்லககள் மட்டும் அவளுக்கு 
ந்பாருத்தினபால ெிசசயமபாக அவள் 
ப்தவல்த ்தபான. லிப்ஸ்டிக் பூசபாமபல ் ழுத்த 
பகபாலவ ்ழம் ப்பால உள்ள அவள் சிவ்ந்த 
உ்தடுகள் ,அவள் சூடி வரும் கனகபாம்்ரம், 
மபாிக்நகபாழு்நது, சபா்திமலலி பூக்களின 
வபாசதல்த கபாறறு வபாசம் நகபாணடு 
எனனி்டம் தூது நகபாணடு வரும் ப்பாது 
எனனுள்பள எனநனனனபவபா நசயயும்..
அப்ப்பாது வபாநனபாலியில ஒலிக்கும் 
்பா்டலில இலளயரபா்பா எனக்கபாகபவ 
இலசயலமத்தது ப்பால இருக்கும் ..
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 இ்ந்த உலகத்தில எப்ப்பாதும் 
பலசபாய தூ்ிடும் மலழசசபாரபலபாடு, 
மயக்கும் இலளயரபா்பா இலசபயபாடு 
என இனியவள் மதீனபாட்சி கூ்ட இரு்ந்தபால 
ெரகமபான இ்ந்த புவியும் எனலன ந்பாறுத்த 
வலர நசபாரக்கம் ்தபான ....

 ்தினம் ்தினம் அவளி்டம் ப்சுவ்தற 
கபாகபவ பசமிதது லவத்த வபாரதல்தகலள 
எலலபாம் பகபாரதது கவில்தயபாக்கிபனன.. 
எனலன ந்பாறுத்த வலர அது கவில்த 
உஙகலள ந்பாறுத்தவலர அது கிறுக்கல 
கள்்தபான... இ்ந்த கிறுக்கலன உணலம 
யபாய கிறுக்கனபாய மபாற்ியது அவள் 
சுட்ந்டபாிக்கும் ்பாரலவ ்தபான.. இதுவலர 
அவளி்டத்தில ப்சிய்திலலல ஆனபால 
அவள் விழிகள் ்தினம் ்தினம் எனனி்டம் 
ப்சிக் நகபாணடு ்தபான இருக்கின்ன ...

 ப்ட... ்ிரபு இப்்டி பீல ்ணணி 
,பீல ்ணணி உ்டம்ல் நகடுததுகி்துக்கு 
முனனபாடி அ்ந்த ்பாழபாய ப்பான நெஞசுல 
சிக்கி ்தவிக்கி் கபா்தலல நசபாலலி 
ந்தபாலல்டபா என மனசபாட்சி நசபானனபாலும் 
அ்ந்த நெஞசுக்குழியில சிக்கி ்தவிக்கி் 
கபா்தல வபாரதல்தயபாய மட்டும் வர 
மபாட்ப்டஙகுது...

 என மதீனபாட்சிலய பெரல ்பாரத்தபா 
ப்பாதும் ஆயிரம் வபாட்ஸ் ்லபு ப்பால 
உள்ள ெபான பீஸ் ப்பான ்லபு ப்பால 
ஆயிடுப்ன ..

 க பா ப ல ஜ்  மூ ண பா வ து  வ ரு ஷ ம் 
ெ்ட்நதுக்கிட்டு இருக்கு... இப்்டி ்பாரதது 
்பாரதப்த நரணடு வருஷதல்த ஓட்டிட் 
ப்டன.. எனன ்தபான கபா்தலனனு ்ினபாத்தி 
னபாலும் அப்்பா அம்மபாவுக்கபாக ்டிப்்ிலும் 
கவனம் நசலுத்திபனன...எனன ந்பாறுத்த 
வலரக்கும் ்டிப்்ிலும் ப்தபாறக கூ்டபாது.. 
என வபாழக்லகயிலும் ப்தபாறக கூ்டபாது.. என 
வபாழக்லக என்து எனலன ந்பாறுத்தவலர 
என மதீனபாட்சி ்தபான...

 இ்ந்த நரணடு வருசததுல அவலள 
ெிலனசசு, ெிலனசசு ஆயிரக்கணக்கபான 

கவில்தகலள எழு்தி குவிதது இரு்நப்தன 
..இலக்கண இலக்கியம் அ்ியபா்தவன ,்தமிழ 
இலக்கியம் ்டிக்கவிலலலநயன்பாலும் 
எனனுல்டய பம்ர ்பா்டம் அக்கவுணட்ஸ் 
என்பாலும் கபா்தலும் வபாழக்லக கணக்கபாய 
மபா்ிய்தபால அவள் விழிகள் எனனும் 
இலக்கியத ப்தள் நகபாட்டிய்தபால 
நகபாட்டின பகபா்டபான பகபாடி கவில்தகள் ...
ஒரு ெபாள் ...

 வீட்டில உ்ஙகி நகபாணடிரு்நப்தன 
வகுப்பு ெண்ன அவசர ,அவசரமபாக 
வீட்டு க்தலவ ்தட்டினபான ப்ட மசசபான 
இனல்ய ்தினத்த்ந்தி ்பாரத்தியபா ???

 உன கவில்த உன ப்பாட்ப்டபாபவபா்ட 
வ்நது இருக்குனனு நசபானனபான.. அப்்பா 
வும் - அம்மபாவும் என ப்பாட்ப்டபா வ்நது 
இருக்குனனு ்தது ப்ப்்ர வபாஙகி 
ந்தபாி்ந்தவரகளுக்கு எலலபாம் நகபாடுதது 
ந்ருலம ்்ட ப்சினபாரகள் ..

 இத்தலன வரு்டமபாக ெபான ்ட்்ட 
அவமபானம் ஒரு நெபாடியில மல்்ந்தந்தபாரு 
்திருப்்தி, ஆனபால எனனுல்டய கவில்தலய 
்தினத்த்ந்தி ்த்திபாிக்லகக்கு அனுப்்ியது 
யபார என் பகள்வி மட்டும் என உள்ளுக் 
குள் எழு்ந்தது.. ஏநனன்பால ்ிரசுரமபான 
கவில்த எனனுல்டய ல்டபாியில இரு்நது 
மிஸ்ஸபாகி இரு்ந்தது.. அ்ந்த ல்டபாியின 
்க்கத்தின நூல லெ்நது இரு்ந்த்தபால 
்தபான அ்ந்த கவில்த மட்டும் எஙபகபா 
வ ி ழு ்ந து  இ ரு க் க ி ் து  ஆ ன பா ல  எ ன 
புலகப்்்டதப்தபாடு அ்ந்த கவில்த எப்்டி 
்தினத்த்ந்தி ெபாளி்தழில வ்ந்தது?? யபார 
அனுப்்ினபாரகள் என் வினபாலவ அ்ிய 
ஆவலபாய இரு்நப்தன...

 அனறு மபாலல ...

 ப்ட.. ்ிரபு என் குரல.. குரல 
வ்ந்த ்திலச ்திரும்்ி ்பாரதப்தன.. என 
வகுப்பு ப்தபாழி சரணயபா ..இப்ப்பாது ்தபான 
எனனி்டம் மு்தன மு்தலபாய ப்சினபாள்..

 ்ிரபு உனனுல்டய கவில்தலய 
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்த ி ன த ்த ்ந ்த ி ய ி ல  ் டி த ப ்த ன ,  ந ர பா ம் ் 
சூப்்ரபா இரு்ந்தது... மதீனபாட்சி ்தபான கதீபழ 
விழு்நது கி்ட்ந்த உன கவில்தலய எடுதது 
்டித்தபாள், ்டித்தப்தபாடு மட்டுமிலலபாம 
ெ ம் ம  ெ ண ் ர க ள்  எ ல ல பா ர க ி ட் ்ட யு ம் 
ந்ருலம ்்ட ப்சினபாள்.. எவவளவு 
சூப்்ரபா எழு்தி இருக்கபான ் பாரு எனறு உன 
ந்ருலம ்தபான அது மட்டுமிலலபாம ெம்ம 
எஸ் .பக .சபார மூலம் ஆ்ிசில இரு்நது உன 
புலகப்்்ட ெகலல வபாஙகி ்தினத்த்ந்திக்கு 
அனுப்்ி வசசதும் அவள் ்தபான என்பாள்..
க்டவுள் மட்டும் அ்ந்த பெரம் எனக்கு 
சி்கு நகபாடுத்திரு்ந்தபால அ்ந்த வபானின 
எலலல வலர ் ்்ந்திருப்ப்ன... இதுவலர 
ப்சபா்த உ்தடுகள் ்ஸ் ஸ்்டபாணடில கபாதது 
நகபாணடிரு்ந்த மதீனபாட்சியி்டம் பெபாில 
நசனறு ென்ி நசபாலலியது...

 ்ிரபு இதுக்நகலலபாம் ென்ி 
நசபாலலலபாமபா ,ெதீ சூப்்ரபா கவில்த எழுதுப் 
,உன கவில்தலய எனக்கு நரபாம்் ்ிடிசசு 
இருக்கு ..ந்தபா்டர்நது ்டிப்ல்யும் வி்டபாம 
,கவில்தலயயும் பசரதது எழுது..

 ஆல ்தி ந்ஸ்ட் ்பார யுவர  ்ியூசசர 
என்பாள் ..

 இதுவலர என ப்தவல்தலய ்ிடித 
்த ிரு்ந்தது அவள் நசபானன வபாரதல்த 
யிலிரு்நது அவலள நரபாம்்வும் ்ிடித 
்திரு்ந்தது... ெபான பெசிக்கும் கவில்தகலள 
பெசித்த என பெசத்திற குபாியவள்... ்தினம் 
்தினம் க்டக்கும் ெபாட்கலள ப்பால அவள் 
பமல உள்ள அனபும் ெபாளுக்கு ெபாள் 
அ்திகபாிதது நகபாணப்ட நசன்து...

 எப்்டியபாவது இறு்தி ப்தரவிறகு 
முன என மனசுக்குள் ப்தக்கி லவத்திருக்கும் 
கபா்தலல எலலபாம் அவளி்டத்தில நகபாட்டி 
வி்ட பவணடும்.. ெலல்டியபாய டிகிபாி 
முடிதது ெலல பவலலயில பசர்நது 
இரு வீட்்டபார சம்ம்தம் ந்றறு அவலள 
்திருமணம் நசயய பவணடும் என் 
பவணடு்தல லவரபாக்கியமபாய பவரூன்ி 
அடி மன்தினில இரு்ந்தது ...

 கல்டசி ப்தரவிறகு முன ..

 என மன்தில ்தினம், ்தினம் அனத்தி 
நகபாணடிரு்ந்த என மூனறு வரு்ட கபா்தலல 
அவளி்டத்தில நசபானபனன ...

 ்ிரபு உனலன எனக்கு ்ிடிக்கும் 
அ ல ்த  வ ி ்ட  உ ன  எ ழு த ல ்த  எ ன க் கு 
நரபாம்் ,நரபாம்் ்ிடிக்கும்.. ெபாம்ம வபாழு் 
வபாழக்லக சினிமபா இலலல.. சினிமபாவுல 
்தபான ெதீபரபாவும் - ெதீபரபாயினும் பசரு 
வபாஙக ஆனபால ெ ி் வபாழக்லகயில 
அப்்டி இலலல.. எனலன இ்ந்தளவு 
ஒருத்தன லவ ்ணணபானனு ெிலனக்கும் 
ப்பாப்த எனக்குள்பள கரவமபா இருக்கு்டபா, 
இப்த ச்நப்தபாஷதப்தபா்ட இ்ந்த இ்டதல்த 
விட்டு ப்பாகணும்னு ெிலனக்குப்ன.. 
சபாபாி்டபா ்ிரபு எஙக அப்்பா அம்மபாலவ 
மதீ்ி எனனபாபல எதுவும் நசயய முடியபாது.. 
சினன வயசுபலபய ெபான ந்பா்்ந்தப்்பய 
ெபான என ்தபாய மபாமபாவுக்கு ்தபான முடிவு 
்ணணிட்்டபாஙக ..இ்ந்த எக்ஸபாம் முடிஞசு 
ஆடி கழிஞசு எனனுல்டய கலயபாணம் ்டபா 
..அடுத்த ந்னமததுலயபாவது ்தபாய மபாமன 
இலலபா்த குடும்்ததுல ்ி்்நது உனனபாபல 
கபா்தலிக்க ் ட்டு உனக்கு ந்பாண்டபாட்டியபா 
ஆவணும் என்பாள் ...

 அழு்த கணகபளபாடு எனனி்டமிரு்நது 
கல்டசியபாய வில்டந்றறு நசன்பாள்...
எனன ்தபான நசபாலலுஙக ப்தபாறப் 
ப்பானபாலும் மு்தல கபா்தல எனந்னறும் 
இனித்திடும் ெரகம் ்தபான ...

 ்ல வரு்டஙகள் கழி்ந்த ப்பாதும் 
அவள் ந்யர மறறும் அவள் ெிலனவுகலள 
க்டக்கும் ஒவநவபாரு ்தருணஙகளும் எ்ந்த 
கவலலயும் இலலபா்த ்லழய குட்டி 
்ிரபுவபாய அவவப்ப்பாது எலன மபாறறும்.
கபா்தல கபாலத்தபால அழிவது அலல... 
எனந்னறும் ஆனமபாவபால உணரவது !!n
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காதல் பிரலாபம்

ஒரு தநசப பிரைாபம்
என்னுள்
முட்டி தமாதுகி்றது...
அைணியாத உ்றதவான்்றசின்
உணரவுகத்ளாடு 
சஙகமணிக்கி்றது...

தநாடிகள் ததாறும்
நிலனவுக்ளாய்
து்ளணிரக்கி்றது...
காயஙகல்ளக் கிைணி்தது
ரணபபடு்ததும்
தநருஞசசியாகி்றது...

நீட்சசியில்ைாத சமரசஙகல்ள
எனக்குள் 
லகச்சா்ததிடுகி்றது...
ஆவணஙகல்ளப
ப்ததிரபபடு்ததிதய 
நாளும் வாதிக்கி்றது...

கனவுகளுக்குள் நுலைந்தத
இரவுகல்ள 
இம்சசிக்கி்றது...
தூக்கம் ததாலையும்
தநாடிக்ளணில்
பி்ததுப பிடிக்க லவக்கி்றது...

மீ்ள முடியாத 
நிலனவுகளுக்குள்
சசில்ற பிடிக்கி்றது...
விடுதலை விரும்பாத
சசில்றவாச்தலத
அவளுக்குள் மட்டும்
யாசசிக்கி்றது...

்லலயருவி பானு
( பாதிமா ஸகீனா )

முேகல்

அவவபதபாழுது காணாமல் 

தபாகின்த்றன்

என்லன்த ததடி 

திரும்பக் கில்டக்கும்

தபாததல்ைாம் அல்டயா்ளமாய்

எலதயாவது தசய்து வி்ட 

தவணடும் என்பதில்

இன்னும் என்லன விட்டு விைகாத 

வறுலம தகாக்கரணி்தது

சசிரணிக்கின்்றது

தநற்று வீட்டு வா்டலக அல்ட்தததன் 

இன்று அரணிசசி தீரந்து விட்்டது என்கி்றாள் 

நால்ள கல்லூரணி கட்்டணம் 

தசலு்தத தவணடும் 

முணுமுணுக்கி்றான் மகன்

இபபடியாக வறுலமலய 

முடி்தது விட்த்டன் என திரும்புலகயில் 

வாசலில் நிற்கும் லசக்கிள் 

நீ தநற்று உன்லன தவறு்தது 

என்லன மணிதிக்லகயில் தடுமா்றசிய 

எனது சக்கரம் பஞசர ஆகிவிட்்டது

சக்கர்ததில் ஏ்றசிய முள்்ளணின் 

வலியும் உனது முனகலின் 

தகாபமும் எனக்கு்த 

ததரணிகி்றததன 

பரணிதாபமாகச் தசால்கின்்றது

 - னகாலவ சசிகு்ார்

கண்ணா உனைநணானும் கணா்வேணடும் பணாடிவைன் 
மண்ணிவே ேந்த மன்ைேணா - எண்ஙகள் 
கண்ணிவே கண்ட கைேணாய்க் கழணிந்தை 
பண்்ை ேணாரணாய்ப் ப்ணிநது

தமணிழதநஞசம் அமணின்

தநரணிலசதவணபா
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 சில ல ர  வ பா ழ வ ி ல  ப ெ ச ம பா க 
ந்ற்ிருப்்து அருள். ்தலலபகபா்தி ்தனனம் 
்ிக்லக ்த்நது எனல்க்குபம எமக்கபாக 
எதுபவணடுமபானபாலும் நசயயத துணி்நது 
கி்டக்கும் ்தவமபான உ்வுகள் எலபலபாருக் 
கும் வபாயப்்்திலலல. அப்்டி வபாயப்்தும் 
அ வ வு ் வு க ள்  எ ப் ப ் பா து ம்  ப ெ ச ம பா க 
பசர்ந்திருப்்தும் அவவளவு அழகபானதும் 
மன்திறகு மனரம்மியமபானதுபம.

 எ ன று ம்  ம ் வ பா து  எ ன க் கு ள் 
இருக்கும் ஏரபாளம் உ்வுகளுக்குள் இது 
வலர கபாணபா்த ந்ருஉ்வபாய வபாயத 
்திருக்கும் ஒரு உ்வின ஸ்்பாிசமும் லயமும் 
இ்தயத்தின இறு்தித ்தபாழவபாரம் வலரக்கும் 
இ்ஙகி எனலன ென்ிக்க்டன ்ததீரக்க 
முடியபா மனி்தனபாய ஆக்கிவிட்டிருப்்து 
எனக்குச நசளகரயபம. இது வலர ெிகழபா்த 
்லல்த ெிகழத்திப் ப்பாக ெிறகும் மிக 
நெருஙகிய உ்நவபான்பாகிக் கி்டப்்தும் 
எனக்குள் இருக்கும் புபா ி்நதுணரவில 
மறு்பா்தியபாகி விடுவதும் ஒரு உ்வின 
பு ன ி ்த த து வ ப ம .  ்த த து வ ங க ள ி ல 
்திபாி்ல்டயபா ஒரு உ்வின மபகபானன்தம் 
்த ி ன மு ம்  வ பா ழ வ ி ல ன  அ னு ம பா ன ி க் க 
துலணயிருப்்து மகபா ்லம். அதுபவ 
எனலன ்யணிக்க, புதுப்்ிக்க லவதது 
அரத்தம்மிக்க அழகிய வபாழவிலன மன்தில 
ஆழத்தில அமிழத்தி ெகரமுடியபா ெதீளத்தில 
எனலன ெிறுத்தி ெிறகி்து.

●

 சில மனி்தரகள் இருக்கி் பாரகள். 
அவரகளின உள்ளஙகள் மிகவும் அழகும் 
நமனலமயும் நகபாண்டலவ. யபாருக்கும் 
அெியபாயம் ெிலனக்கபா்த மிருதுவபான 
நமதுமனம் நகபாண்ட மனி்தரகள் அவரகள். 
அவரகள் ்தஙகலள கட்டு்டுத்திக் நகபாள்வப்த 
மற்வரகலள மனபெபாகடிக்கபாமல இருக்கச 
நசயயத்தபான. ்தஙகளது மனநவழுசசிகள் 
மதீது கவனம் நசலுததுவல்தக் கபாட்டிலும் 

ி்் பாின உளக்கிளரசசிகலள புபாி்நதுநகபாணடு 
ெ்ட்நது நகபாள்வ்தில ப்தரசசிந்ற்வரகள் 
அவரகள். அப்்டிப்்ட்்டவரகள் எஙகள் 
ஒவநவபாருவரது வபாழவிலும் ஏ்தபாவந்தபாரு 
வலகயில ்தபாக்கம் நசலுத்தியிருப்்பாரகள் 
அலலது வ்ந்த ிருப்்பாரகள் அலலது 
வரவிருப்்பாரகள். அவரகளது வரவபால 
வபாழவில ஒரு வனப்பும் அலம்தியும் 
ெிலலக்நகபாள்ளச நசய்திருக்கும்.

 வ பா ழ வ ி ல  இ ப் ் டி ப் ் ட் ்ட  ெ ல ல 
உள்ளம் நகபாண்ட மனி்தரகளின பசரமபான 
மும் உ்வின ்ிடிமபானமும் ப்ரன்ின 
ந்ருஙக்டலபாக எம்லம ெலனததுச 
நசலகின் அலலகள் ப்பான்வரகள். 
அவரகலள கருலணபயபாடு மனபம்நதுவ 
து ம்  அ வ ர க ப ள பா டு  வ பா ழ க் ல க ய ி ல 
கரஙபகபாரதது துலணயிருப்்தும் ெமக்கு 
ெபாபம ந்றுமபானமளிப்்்தறகு சமபானம்.

 உ்வின புனி்தம் ப்ணும் மனி்தம் 
ெில்்ந்திருக்கும் கபாலநமலலபாம் எம்மில 
இது ப்பான் மனி்தரகள் வ்நதுப்பாவபாரகள். 
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வ பா ழ க் ல க ல ய  அ ழ க பா க் க  ெ ி ல ் ய 
கறறுத ்தருவபாரகள். அவரகலள மன்தில 
ெிலனவிபல்ந்தி ஒரு ந்ரும் ஒளிசசஞசலம் 
நவளி ெில்ப்்து ப்பால உள்ளத்தின 
ஆழத்தில ்்திக்கச நசயபவபாம்.

●

 ம ன ல ்த  ந ெ ரு டு ம்  உ ் வு க ல ள 
நெருக்கமபாக வபாயக்கப்ந்ற்ிருப்்து 
உலலக அழகபாய மபாறறும் ந்ரும் ப்றல் 
அளிக்க வலலது. மனம் விட்டு ப்ச 
முடியுமபான உ்வுகளின ஸ்்பாிசஙகள் 
எனறுபம அலபா்தியபானலவ. அன்ின 
நெருக்கம் அ்திகமபாகி இருக்கும் ்தீவன 
கபளபாடு நசலவிடும் பெரஙகள் கூ்ட 
எனறுபம சுவபாரஷயமபானலவ. மனஙகலள 
ந்தபாட்டு ப்சும் உள்ளஙகளின மனி்தரகள் 
எப்ப்பாதுபம தூய வபாழலவ பெசிப்்வரகள். 
கலப் ி்லலபா்த உள்ளம் ந்தளிவபான அ ி்வுக்கு 
அல்டயபாளம் என்பாரகள். அவவபா்பான 
ஆனமபாக்களிலிரு்நது நவளிப் ்டும் அ ி்வும் 
அ்தனபாலபான ்ணிவும் எனறும் ்பாக்கியம் 
மிக்கலவ. அவறல் ந்றறுக்நகபாள்ள 
முனனிற்து ஒரு ்தவம், வரம், ்லம் என 
எலலபாம்.

 மனி்த உ்வு பமம்்பாட்டில விபாிசல 
்தவிரதது புபாி்தல ெிகழத்த எத்தனிக்கும் 
எலலபா ச்ந்தரப்்ஙகளிலும் ெலலலவபய 
ெிகழ முற்டுகின்ன. ெலல விலளவு 
என்்தபால புபாியப்்டுவது யபாந்தனில 
அ்ிவின விபாிவும் தூயலமயபான ஞபானமும். 
அவறல் அல்டய முயறசிக்கும் ப்பாது 
ப்தட்்டத்தின ந்ரும் ஊறறு உள்ளூ் 
ஊரவ்தபாய உணர முடியும்.  அதுபவ, ந்ரும் 
உ்வின வருலகயின ஆதமபாரத்தமும் 
அ்ிெயமும். ஆனமபாக்கள் சதீரலமந்் 
உ ் வு க ள்  அ ்த ன ்த ன  ்தீ வ ி ்த த ்த ி ல 
ப வ ரூ ன ்  ப வ ண டு ம் .  இ று க் க ம பா ன 
்ிலணப்்ில பகபாபலபாசசும் சகல உ்வு 
முல்களும் விட்டுக்நகபாடுப்்ிலும் ்தட்டிக் 
நகபாடுப்்ிலும் நவற்ி ந்ற்லவ்தபான.

●

இலடதவளமி

கணணீர து்ளணிகளு்டனும்

தவபபப தபருமூச்சுக்களு்டனும் 

முடி்தது்ததகாள்்ள மனமணின்்றசி 

முடி்ததுக் தகாள்்ளப படுகி்றது

தவ்ளணிநாட்டில் வாசம் தசய்யும் 

பிள்ல்ளகளுக்கும் தாயக்ததில் 

இருக்கும்  தபற்த்றாருக்குமான 

உலரயா்டல்கள்.

பார்தததுப பார்ததுப 

பாசம் காட்டி வ்ளர்தத தபாது...

பரணிதவி்ததுப தபாகும் 

தபாழுததான்று வாய்க்கும் என 

அ்றசிந்திருக்க நியாயமணில்லை...

ததா்ளணில் தூக்கிச் சுமந்த நாட்க்ளணில்...

தூரததசம் தபாய்விடுவாரகள் என 

எணணணியிருக்க வைணியில்லை...

நாத்ளல்ைாம் 

ஒன்்றசி்ததிருந்த காைமணின்று

நிலனவுக்ளாகிப தபாய்விட்்டன...

தபரக்குைந்லதக்ளணின் 

ஸ்பரணிசஙக்ளணின்்றசிதய... 

அந்த்த தா்ததாவும் பாட்டியும் 

வதயாதிக்தலத வைணியனுபபிக்

தகாணடிருக்கின்்றாரகள்....

 - ்கதகாலேயூராள்
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வாழவாங்கு வாழந்தலத வாழபவர் னபசணும்!

தபான்்ணமிதாசன்

இரதவன்றும் பகதைன்றும் இல்ைாத தபாழுததான்று

இருந்தி்ட எனக்கது தவணடும் - அபதபாழுது

உ்றவாக என்னணி்டம் ஒருநூறு கலததபச

ஒருவத்ளன் துலணக்குதம தவணடும்!

தணணியாத தாகமும் த்ளராத ததகமும்

தம்பிரான் தரவுதம தவணடும் - அணணி

அணணியாக ஆலசகள் அ்டஙகாத நதிதபாை

அகதமஙகும் ஓடி்ட தவணடும்!

உணராத சுகதமான்று உணரவா்ட எலன்தததடி

உ்றவா்ட வரவுதம தவணடும் - நான்

புணராத புதுலமகள் புணரதவ பூபபூவாய்

பூ்ததி்ட்த தானுதம தவணடும்!

நாதனழுதாதக் கவிலதகள் எழுதி்ட எழுதி்ட

எனக்தகாரு வரமுதம தவணடும் - அது

கனவாக இல்ைாமல் லகக்கனணி தபாைதவ

லகதனணில் கிட்்டதவ தவணடும்!

வாழவாஙகு வாழந்தலத வாழுதவார தசால்லி்ட

வரைாறு தபசுதல் தவணடும் - என்

ஊழவிலன உச்ச்ததில் உயிர்ததமணிழ மா்ததிரம்

உயிரபதபாடு இருக்கதவ தவணடும்!

இதுதபாை இனணிதயாருவர இ்ததலர தபறுதலும்

இல்ைாது இரு்தததை தவணடும் - ஈததாரு

மதுதபாை தபாலததான் மன்னணிக்க மனஙகளும்

மணமடி பி்றக்கதவ தவணடும்!
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்ேத்துணமினவ  ்ாற்றம்  தசய்யும்

பாவலர் கரு்லலத்த்மிழாழன்

வாழவதற்காய்  வாழவிைக்கும்  கணணிலக  யரதபால்

 வாழவுதலன  இைக்கின்்றார  வாக்க  ்ளணி்தததார

வாழவ்ளணிக்கும்  மலைதயவாழ  வைணி்ததல்  தபான்று

 வாக்குகல்ளப  தபற்்றவதர  அைணிக்கின்  ்றாரகள் !

வாழவைணிபபார  என்்ற்றசிந்தத  ஆடு  கள்தாம்

 வாய்க்கரணிசசி  தபாடுதவாலர  நம்பு  தல்தபால்

பாழதசய்வர  என்்ற்றசிந்தும்  மீணடும்  மீணடும்

 பதவிதன்லன  அ்ளணிக்கின்்றார  திரு்ட  ருக்தக !

தவற்று்டம்பில்  உணலமயுள்த்ள  ஒ்ளணிந்து  நிற்க

 தவட்டியிதை  ஒ்ளணிரகி்றது  தவ்ளணிதய  தபாய்லம

புற்்றலம்தத  கலரயான்கள்  பதுஙகிக்  தகாள்்ளப

 புகுந்தபாம்தபா  ஆடுதுதன்  முக்தலதக்  காட்டி !

குற்்றஙகள்  புரணிந்தவரகள்  ஆட்சசி  தசய்யக்

 குற்த்றவல்  புரணிகின்்றார  காவ  ைரகள்

கற்்றவரகள்  தி்றலமயாக  ஊைல்  தசய்யக்

 கல்ைாதார  அதில்சசிக்கிச்  சாம்பு  கின்்றார !

தபால்ைாதார  அதிகாரச்  சாட்ல்ட  வீசப

 தபாதிசுமக்கும்  மாடுக்ளாய்  உலைபப  வரகள்

நல்ைவரகள்  வீட்டிற்குள்  மு்டஙகிக்  தகாள்்ள

 நலிவுதசய்தவார  வீதிக்ளணில்  திரணிகின்  ்றாரகள் !

எல்ைாமும்  தலைகீைாய்  இருபப  தததனா

 எதிரபபதற்கு்த  துணணிவில்ைா  மனஙக  ்ளாதை

வல்ைலமலய  மனதமற்றுக்  கயவர  தம்மணின்

 வாைறு்ததால்  தபாதுமணிஙதக  புதுலம  பூக்கும் !

கவிஞர கருமலல ்தமிழபாழன அயயபாவுக்கு  ்தமிழக அரசின க்ிலர 
விருது அலமசசரகளபால வழஙகப்்ட்்டது வபாழததுகிப்பாம்
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 ‘‘ஏபலய  ெபாசசிமுதது..  எஙக்டபா 
இருக்க...’’ 

 இப்தபா வ்நதுட்ப்டன ஆத்தபா.... ஏன 
கூவுரவ எத்தலன முல் நசபாலலிருக்பகன. 
பவலல பெரததுல கூப்்டபா்தனு மு்தலபாளி 
கபாதுல விழு்ந்தபா... வீட்ல சும்மபா்தபான 
உட்கபாரனும்.  பெரஙகபாலபம நகல்டயபாது 
உனக்கு.  ப்பா.. ஆத்தபா.. வபாபரன எனறு 
சலிப்ப்பாடு... வருகி்பார ெபாசசிமுதது. 

 ஆத்தபாவின  முகம்  வபாடியது. 
சபாியபா. ெதீ கபாத்தபால கஞசி குடிக்கில 
வ்நதுட்்ட அ்தபான நசத்த சபாப்்ி்டகூப்்ி்ட 
வ்நப்தம்்பா. புள்ள ்சி ்தபாஙகமபாட்டிபய 
அ்தபான. 

 சபாி ஆத்தபா ்ட்்டபாசு ஆலலயில 
ஏகப்்ட்்ட பவல கி்டக்குது ஆத்தபா... 
மு்தலபாளி ெலல மனுசன எனலனய 
ெம்்ி்தபான ந்பாறுப்் ஒப்்ல்டசசிருக்கபாரு 
்பாததுக்க. அடிக்கடி அஙநகலலபாம் 
வரக்கூ்டபாது ெதீ ஆத்தபா.. மத்த ்யலுக... 
ம்திக்க மபாட்்டபாயஙக. அம்புட்டு்தபான 
நசபாலலிபுட்ப்டன. என்்டி வீட்டுக் 
குள்பள நசன்பான ெபாசசிமுதது. 

 ந்தபாழிறசபாலல அருகிபல வீடு 
என்்தபால..சிறு சத்தம் கூ்ட வீடுவலர 
பகட்கும். 

 ‘‘ஆத்தபா... ஆத்தபா’’ என்்டி 
்க்கதது வீட்டு ்பாிமளபா.. வ்ந்தபாள்

 ‘‘இவ ஒருத்தி பெரஙகபாலபம நகல்ட 
ய பா து . .   எ ன ன  இ ரு டி   ந ச த ்த 
வபரன.. ’ ’  என்்டி வபாசலுக்கு வ்ந்தபாள்.  
வ்ந்தவள் அ்திர்நது ப்பானபாள்... சு்தபாபாிதது 
நகபாண்டவள் ஐயபயபா! எனனபாசசு மலருக்கு 
என்்டி வீட்டுகுள்பள ஓடி ப்பாய ்பாலய 
எடுதது விபாிதது ் டுக்க லவக்க நசய்தபாள். 

 ‘‘அதுவ்நது.. அது வ்நது’’ என 
இழுத்தபாள் ்பாிமளபா... அ்தறகுள் கலபா 
மு்ந்திநகபாணடு ப்சதந்தபா்டஙகினபாள். 

 ‘‘அது வ்நதுமபா...  ்ட்்டபாசு 
ஆலலயில பவலல்பாரக்கும்ப்பாது..’’ என 
நமனறுமுழுஙகினபாள் ்பாிமளபா.. 

 ‘‘சும்மபா நசபாலலுபுள்ள எனனனு 
நசபானனபா்தபாபன.. லவத்தியம் ் ணணமுடி 
யும்’’  எனறு சிறு அ்தட்்டல விட்்டபாள்...மஙலக.

  

  

  
 - 
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 ்பாிமளபா நசபாலலத துவஙகினபாள்

 ‘‘ெம்் மு்தலபாளி ல்யன..’’

 ‘‘ஏது? அ்ந்த பகசவனபா?’’ என்்டி  
ெகர்ந்தவள் ெல்டப்பா்டத துவஙகினபாள். 

 ‘‘ஆமபாமபா,  அ்ந்த எடு்ட்்ட ்யபல 
்தபான ெம்ம மலர மரு்நது கி்டஙகுக்கு 
்தனியபா ப்பானப்பாது. வம்பு ்ணணி 
மிரட்டிருக்கபான. அப்் இரு்நது இவ 
எனனபவபா மபா்திபாி சிபாிக்கி்பாள்.  எப்்வும் 
‘மத்தபாப்பு ... புனனலக’ பயபாடு இருப்்வள்.
யபாபரபாடும் ப்ச மபாட்ப்டஙகு்பாள்’ ’ 
என்பாள் ்பாிமளபா. 

 ‘‘அதுவ்நது அவ அ்ந்த ல்யலன 
விரும்்ினபாளபா? எதுவும் ந்தபாியல. எப்்வும் 
மலலுக்கட்டி எனலனயும் ெிம்ம்தியபா 
பவலல நசயய விடுரதுமிலலல’’ என்பாள். 

 சபாி என்வபாறு  மலருக்கு லவத்தி 
யம் நசயயத ந்தபா்டஙகினபார. 

 சில ெிமி்டத்தில கண ்தி்்ந்தபாள். 
‘‘நமலல நமலல’’ என்வபாறு அலணதது 
நகபாண்டபாள்  ்பாிமளபா.

 மறுெபாபள ப்ச ந்தபா்டஙகினபாள்... 

 ‘‘அதுவ்நது மு்தலபாளி!...’’ 

 ‘‘நசபாலலுபுள்ள.. ‘‘ என பகட்க...

 ‘‘்ட்்டபாசு மரு்நதுனனு ந்தபாியபாம 
மு்தலபாளி மகன வ்நது  பவடிக்லகயபாக 
பீடிலய ்த்த வசசுட்்டபாரபா... ்க்கததுல 
இரு்ந்த... எனக்கு மயக்கம் வ்ந்திடுசசி... 
்ி்கு ்பாரத்தபால ெபான இஙபக 
இருக்கிப்ன’’.

 ‘‘ஆ்தது ெில்்ந்த பவலலயில 
வி்பாதீ்த முயறசி’’  என்்டி  லவத்தியம் 
நசய்தபார அ்திர்ந்த்டிபய...

n

தங்க மீன்கள்
வணண வணண மீன்கள்
அைகைகாய் நீந்துகின்்றன
கணணாடி்த ததாட்டிக்ளணில்

நான்கு சுவரகளுக்குள்
வாழக்லகலய்த
ததாலை்தது விட்்டவரக்ளாய்
சசில்றபபட்்ட தபணகள் 

நீர உணடு 
காற்று உணடு 
உணவு உணடு 
சுதந்திரம் மட்டும் இல்லை 

கவிலததயா 
கலததயா 
கற்பலனச் சசி்ததிரதமா
கனவுக்ளணில் மட்டும் நீளும் 

தூணடில்கள் இஙதக 
தபா்டபபடுவதில்லை 
வலைகளும் இஙதக 
வீசபபடுவதுமணில்லை

பாதுகாபபு வல்ளய்ததில் 
சசிக்கிதய 
சீரமணிகு ஆற்்றல் 
சசிலதக்கபபடுகி்றது

தாகம் தீரா மீன்கள் 
துள்்ளணி தமதைழுந்து 
எட்டிப பாரக்லகயில்
தலை்ததட்டி அ்டக்கபபடுகி்றது

இரவுபபகைாய் நீந்தியும்
விடியல் மட்டும் இல்லை 
க்டக்கவியைா்த துயரஙகளுக்கு
வடிகாலும் இல்லை 

உற்றுபபாரக்கும் மீன்கல்ள 
சற்று உற்றுபபாருஙகத்ளன்
அழுகி்றா? சசிரணிக்கி்றதா? 
உஙகள் தஙக மீன்கள்!

 - தப. விஜயலட்சு்மி
    காஞசசிபுரம் 



  |

 உக்பரனுக்கும் ரஷயபாவுக்கும் 
இல்டபய ெ்டக்கப்்டும் சணல்ட. இ்தில 
்ல குணடுகள் வீசப்்டும் ்ல துப்்பாக்கி 
சு்டப்்டும். ்பா்திக்கப்்ட்்ட மக்கள் ்லர. 
உயிரகலள இழ்நப்தபார சிலர உல்டலமகலள 
இழ்நப்தபார ்லர. லக கபாலகள் இழ்நது ஊனம் 
ஆபனபாரும் உணடு. இ்தில ந்றப்பாலர 
இழ்ந்த சிறு குழ்நல்தகளும் உணடு .
    
        இ்தில சில குழ்நல்தகலள ஒருவர 
்ததந்தடுதது நசலகி்பார. அ்தில ஒரு 
குழ்நல்த ் யத்தபால ெடுஙகுகி்து .உணலவ 
உணண மறுக்கி்து கவலலயில வபாடி 
ெிறகி்து. நசபாலவ்த்ியபாது ்திலகக்கி்து. 
க்த்ி அழுகி்து. 

     அக்குழ்நல்தலய அணுகி எனன 
ப வ ண டு ம் ?  எ ன று  ப க ட் க  எ ன 
ந்றப்பாரகள் பவணடும் எனறு ்்தில 
கூறுகி்து. உ்டபன அவர ஆகபாயதல்த 
்பாரதது உன ந்றப்பாரகள் பமபல நசனறு 
விட்்டபார எனறு கூறுகி்பார. விவரம் 
ந்தபாியபா்த குழ்நல்த அதுவும் நசபாலவல்த 
அப்்டிபய உள்வபாஙகிக் நகபாண்டது.
   
 ஓ ஓ ஆகபாயத்தில ்தபான இருக்கி 
்பாரகளபா? சபாி ெபாமும் அஙபக ப்பாய 
அவரகலள ் பாரப்ப்பாம் எனறு ெிலனத்தது 
சு ற ் ி  மு ற ் ி ப்  ் பா ர க் க ி ் து .  அ ங ப க 
எதுவும் இலலல .ஒரு ெதீண்ட நெடிய மரம் 
க ண ணு க் கு த  ந ்த ன ் ட் ்ட து .  உ ்ட ப ன 

அக்குழ்நல்த ம்டம்டநவனறு பவகமபாக 
ஏ்ி, அ்ந்த மரத்தின உசசிக்கு நசனறு 
விட்்டது. 

 உ்டபன அஙகு இருப்்வரகள் அ்ந்த 
சம்்வதல்த ்பாரதது விட்்டபாரகள். 
குழ்நல்தலய ்பாரதது, உ்டபன கதீழ 
வபா எனறு கூ்ியப்பாது இலலல ெபான 
வரமபாட்ப்டன என்து. மரம் ஒடி்நது ெதீ 
கதீபழ விழு்நது விடுவபாய விலரவில வபா 
எனறு கூ்ிய ப்பாது இலலல எனறு 
மறுத்தது. ஏன வர மறுக்கி்பாய எ்தறகபாக 
அஙகு நசன்பாய எனறு பகட்்டப்பாது 
ெதீஙகள் ்தபாபன கூ்ினதீரகள் ஆகபாயத்தில 
என ந்றப்பாரகள் இருக்கி்பாரகள் எனறு 
அவரகலள பெபாக்கி ெபான ்யணம் நசயது 
நகபாணடிருக்கிப்ன இனனும் சி்ிது தூரம் 
நசன்பால அவரகலள கணடு விடுபவன 
என்து கதீபழ இருப்்வருக்கு எனன 
கூறுவது எனப் புபாியவிலலல .ஏப்தப்தபா 
சமபா்தபானம் ்டுத்தி கதீபழ வரவலழக்கி்பார.

 மனி்தரகபள இ்ந்த சணல்டயும் 
சசசரவும் எ்தறகு?? இ்தனபால வரும் 
ெனலம்தபான எனன?? சணல்டலய 
விடுதது சமபா்தபானதப்தபாடு வபாழபவபாமபாக.

 ்.மகபாலட்சுமி 
 சிக்கபாரம்்பாலளயம், பகபாலவ
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 உயிபாி அ்ிவியலின அடிப்்ல்ட 
யில இரு பவறு மபாறறுப்்பாலினம் ஒன்பாக 
இலணவ்தபால உண்டபாகி் கரு இ்ந்த 
அண்ட நவளிலய ந்தபாடும் ப்பாது அ்தறகு 
எத்தலனபயபா ந்யர இரு்ந்தபாலும் «சிசு» 
எனகி் அ்ந்தக்  கு்ிப்்ிட்்ட ்பாிணபாமத 
ப்தபானறு்தபல கருவல், மு்தல கலலல் 
வ ல ர  ்த ன  ் ய ண த ல ்த  ‘ ‘ வ பா ழ க் ல க ’ ’ 
எனச நசபாலலி, அதுவும் இறு்தியில 
இயறலகபயபாடு ஒன்ிப்ப்பாகி்து. 
 
 ஆம், இ்ந்த சிசுக்களின வழித 
ப்தபான்லகளபாகியபா ெபாம் யபார? அ்ந்த 
சிசுவின ்யணமபான வபாழக்லக என்பால 
எனன?.  இனறு வலர ச ிசுக்களின 
கூட்்டலமப்்பான மனி்தம் எனகி் இ்ந்த 
ஒறல்ப் ் பாிணபாம வளரசசி மட்டும் எப்்டி 
மற் இயறலக உயிபாிகளி்டம் (Flora & 
Fuana) இரு்நது பவறு்ட்டு ந்தபா்டர்நது 
வளர்நது வருகி்து. இப்்டி ஆ்தி மனி்தன 
ப்தபான்ிய்தில இரு்நது இனறு இருப்்வர 
வலர மனி்த வபாழவியல சித்தபா்ந்த 
பகபாட்்பாடுகலள (Ideology) நசபாலலுகி் 
ப்பாதும், அ்ிவியல எனகி் உணலம 
ந்தபா்டர்ந்த ப்பாதும், இனனும் ்ல மனி்த 

இன ்பாிணபாமஙகள் (Evolution) புபாி்நதும் 
புபாியபா்த நமயயபாகபவ இருக்கி்து.     
 
 எணணஙகள் (Thoughts) எனகி் 
ஒனறு எலலபா உயிபா ிய ிலும் பவ்த ிச 
நசயலபாய ெல்டந்றறு அது நசயல 
வடிவம் ந்ற்பாலும், அது ந்தபாகுப்்பாய 
மபா்ி, சி்ந்திதது (Thinking) அ்தன ெதீட்சியபாய 
சி்ந்தலன எனகி் நசயல ெிகழவு (Thinking 
Process) ெம் மனி்த உயிபாில மட்டுபம 
ெல்டந்றுகி்து என்து அ்ிவியல 
உணலம. இது மனி்தனுள் ெல்டந்றும் 
்தனிததுவ ெிகழவு ஆகும். 
  
 இது ெம்முள் எஙகு, எப்்டி, ஏன, 
எவவபாறு, எ்தனபால, ெல்டந்றுகி்து. ஆக 
்ல்டப்்ில மனி்தன சி்ந்திக்கும் ஆற்ல 
ந்ற்வன ஆகி்ந்பாழுது, இத்தலன 
ப க ள் வ ி க ல ள யு ம்  அ வ ப ன  எ ழு ப் ் ி , 
அ்தறகு ்ததீரவு கபாண விலழகி்பான. இ்தற 
கபான ்ததீரலவ அவன கணடு்ிடிக்க 
விலழலகயில, பகள்விகளுக்கபான வில்ட 
கள் இப்்டி இருக்கலபாம் என்ல்த முன 
கூட்டிபய அவன எடுபகபாள்களபாக 
(Hypothetical) நசபாலலும் ப்பாது அது 

  

 

   

  - 
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்தததுவஙகள் (Ph i losophy)  ஆகி்து. 
அ்ந்தத ்தததுவஙகள் ெிரூ்ிக்கப்்டும் 
ந்பாது அ்தன வழிமுல்களும் (Methodo-
logy) அ்தன ்ததீரலவ நமயப்்ிக்கும் இயல 
மனி்தபாி்டம் அ்ிவியல ஆகி்து.
  
 ச பா ி  இ ப் ் டி  ்ததீ ர ம பா ன ி க் கு ம் 
ஆற்லல மனி்தனுக்கு சி்ந்தலன எப்்டிக் 
நகபாடுத்தது.  ஆம், மனி்தன ்தபான வபாழ்தலின 
ெிகழவுகளில கில்டக்கும் ந்தபாகுப்ல் 
நகபாணடு சி்ந்திதது ்ததீரமபானிக்கி்பான. என 
சகமனி்தபன வபாழ்தலின ெிகழவுகளில 
கில்டக்கும் ந்தபாகுப்ப் அனு்வம் எனறு 
ெபாம் இஙகு உணர்நது நகபாள்ள பவணடும். 
எனபவ மனி்த அனு்வபம அவனின 
வபாழக்லக.
 
 அப்்டிப்்ட்்ட மனி்த எணணஙகள், 
வபாழக்லகலய அனு்வத்தின மூலம் 
சி்ந்திதது ்தனக்கபான ்ல ்தனி மனி்த 
நசயல்பாட்டின மூலம் வபாழக்லக எனகி் 
்யணதல்த ந்தபா்டரகி்து. 
 
 அ ்ந ்த  ் ய ண த ்த ி ல  ம ன ி ்த ன  
எல்த அடிப்்ல்டயபாகக் நகபாள்கி்பாபனபா 
அ்தறகுத ப்தலவ எனறும் எல்த விரும்பு 
க ி ் பா ப ன பா  அ ்த ற கு  ஆ ல ச  எ ன று ம்  
எல்த அல்டய விரும்புகி்பாபனபா அ்தறகு 
எ்திர்பாரப்பு எனறும்  எல்த உணர்நது 
புபாி்நது நகபாள்கி்பாபனபா அ்தறகு அ்ிவு 
எனறும்  எல்த ந்தபாி்நது நகபாள்கி்பாபனபா 
அ்தறகு கற்ல எனறும்  எல்த ்கிர்நது 
நகபாள்கி்பாபனபா அ்தறகு கற்ித்தல 
எனறும் எல்த அல்டகி்பாபனபா அ்தறகு 
இலக்கு/நவற்ி எனறும்  எல்த அல்டய 
மு டி ய பா ம ல  ப ் பா க ி ் பா ப ன பா  அ ்த ற கு 
ப்தபாலவி எனறும் ந்யபாிட்டு இனனும் ்ல 
அனு்வஙகபளபாடு கலலவயபாய ்யணிக் 
கி்பான. இ்தில அவன  அனு்வஙகளின 
புலன நவளிப்்ட்்டபால வீழ்நதும் எழு்நதும் 
்தடுமபா்ியும் ்தவிததும் ்தவிரததும் ெிலலத 
தும் ்யணப்்டுகி்பான.
 
 இஙபக மனி்தனின எணணச சி்ந 
்தலனகள் எஙபக ப்தபானறுகி்து, மனி்த 
மூலள எனகி் அ்ிவியல மூலத்திலபா, 

இ ல ல ல  ம ன ம்  எ ன க ி ்  உ ள வ ி ய ல 
ப க பா ட் ் பா ட் டி ல பா .  ந வ ற ் ி  ம ட் டு ப ம 
மனி்த வபாழவியலில ஏன முழுலமயபாக 
சபாத்தியப்்்டவிலலல. புலன உணர 
வினபால கட்டுப்்பால்ட இழக்கும் உ்டலல 
யும், மனச சி்ந்தலனயபால ெிலல ந்்பா்த 
வபாழவியலலயும் எப்்டி ஒருபசரக் 
நகபாணடு ெம் வபாழக்லகப் ்யணதல்த 
அணுகுவது என்்தறகபான ப்த்டபல இ்ந்த 
்தனமுலனப்பு ந்தபா்டர. 
 
 ெம் வபாழவில நவற்ிகளும் ப்தபாலவி 
களும் சபாி சமபம, நவற்ி வ்ந்தபால எப்்டி 
்தக்க லவததுக்நகபாள்வது, ப்தபாலவி வ்ந்தபால 
எப்்டி ஏறறுக்நகபாணடு அல்த மபாற் 
முயறசிப்்து, வபாழக்லக முழுவதும் எப்்டி 
ெபாம் ெபாமபாக இருப்்து என்ல்த உளவியல 
அடிப்்ல்டயில விவபா்திக்க ப்பாகி்து 
இ்ந்தத ந்தபா்டர. 
  
 இ்ந்த ந்தபா்டர அ்ிவியல நகபாணடு 
உளவியல அடிப்்ல்டயில மனி்தம் வளர 
முயறசிக்கும் ஒரு ்தனமுலனப்புத ந்தபா்டர. 
மனம் அப்்டிநயன்பால எனன... 

 அடுத்த ்கு்தியில ச்ந்திப்ப்பாம். 

 ந்தபா்டரும் ...
n
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உன் 
காதனலாடு ்ட்டும்...

இலணந்த லககத்ளாடு

சுற்்றசி்த திரணிந்த தபாழுதுகல்ள

நிலன்தது பார்தததன்...

தபாக்கிஷமான  நிலனவுகல்ள

என்னுள் புலத்தது 

தநாடியும் யுகமாய் நகருதத...

அருகினணில் உணரும்

அன்பிலன ததடி

உைா வரும் மனதம....

தூர்தது கா்ததாடியாய்

வந்து தபாகும் 

மாலய பிம்பதமா...

அைணியாத  தகாை்ததிலன

அைகாய் தபாட்்ட

நாட்கள் வருமா....

காை்ததின் லகயில்

வில்ளயாடும் தபாம்லமக்ளாய்

நீயும் நானும்....

தபசாத கலதலய

தபசசி்த தீர்ததிடும்

நாளும் வந்துடுதம...

நீஙகா எணண்தலத

மனதினுள் மருகிக்

கா்ததிருக்கும் தபலத...

  புவோபாபு
  நாலக.
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உயர்லவக காணனபாம்!

ஏட்டுக் கல்வி பயின்த்ற
 ஏற்்றம் கணத்ட உயரந்திடுவாய்!
மீட்டும் நன்லம யாவும் 
 தமன்லம தபற்த்ற திகழந்திடுவாய்!
பாட்டும் பணணும் கற்த்ற
 பசுலம்த தமணிலை வ்ளர்ததிடுவாய்!
கூட்டும் பணபால் வாழவு
 தகாவில் தபான்று கமழந்திடுதம!

தஙக்த தமணிைணின் உணரலவ்த
 தலையில் தாஙகி வாழந்திடுவாய்!
 எஙகும் விழுதாய் உ்றலவ
 ஏந்தி நன்லம ய்ளணி்ததிடுவாய்!
சசிஙக நல்டலயப தபாட்டுச்
 தசல்லும் திலசயில் புகழதபறுவாய்!
சஙகம் அலம்ததத கூடி்த
 தல்டலய உல்ட்தது தவன்்றசிடுவாய்!
      
 ரஞசிேமி சந்திரன்ாகன்
 (நிைவைகன்)

குககூ

1.
மலைலயப பிடிக்கவில்லை..
ப்டரந்து விரணிந்த கில்ளயடியில் அமரகி்றது..
காயம்பட்்ட ப்றலவ ...!!
2.
தவட்்டபபட்்டது சாலைதயார மரஙகள் 
கட்்டபபட்்டது வீட்டின் துவார்ததில் 
குருவி கூடுகள் ....!!
3.
அ்ததலன பாரமணில்லை 
வறுலமலய வி்டவும்
தலைதமல் சுமந்த கல் ...!!
4.
தூ்றல் தபாடும் தமகம்
வீடு தசல்லும் முலனபபில் 
பணணியாட்கள் ....!!
5.
மலையுச்சசி 
காய்ந்த புல் தமயும் தசம்ம்றசி
காவலுக்கு அருக்காணணி  ...!!
6.
கவிழ்ததி லவ்தத பா்ததிரம்
தவழும் பச்சசி்ளம் குைந்லத
அருதக பாைருந்தும் ஆட்டுகுட்டி ...!!

ச. ராஜ்கு்ார்
திருபப்ததூர
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பாரமியன்பன் நாகராஜன்
கவிலதகள்

l
பை து்ளணிகள் விழுந்ததில்
நிலனவிலில்ைாமல் தபானது
அந்த முதல்து்ளணி.
l
பைம் சுலவக்க விரும்பிய 
மணணணின் ஆலசலய
நில்றதவற்்றசி லவக்கி்றது 
மர்தலத உலுக்கிய காற்று.
l
ஓத்டாடி வந்த காற்று 
முதலில் ருசசிபார்ததது
பூவின் வாச்தலத...!
l
இருண்ட வான்ததிலிருந்து
வைணிந்து தகாணடிருக்கும்
நட்ச்ததிரஙகல்ள ஒன்று வி்டாமல்
தசகரணி்ததுக் தகாணடிருக்கித்றன்.
நிரம்பிக் தகாணடிருக்கி்றது
என் வணணக் கனவுகள்...!
l
பசசியால் அழும் குைந்லத
வற்்றசிய மாரதபாடு
நிைா பாரக்கி்றாள் தாய்.
l
எக்காை்ததிலும்
பழுதாவதில்லை
காைம்...!
l
நிரந்தரமணில்லை
இருக்கும் தபாதத
வாழந்துக்தகாள்.
l
ததருக்குைாய்க்கு
நீரச்சுருக்கு
தகால்ட காைம்.
l
ஓடிக் தகாணடிருக்கித்றாம் 
ஓட்்டம் நின்்றபாடில்லை
பாலதயும் முடிந்தபாடில்லை.
l
விணமீன்கல்ள ததாலை்ததது 
யாதரன்று நிச்சயம்
பகலுக்கும் ததரணியாது. 
l
நம்லமப பின்ததா்டரும் 
காற்றுக்கு; எல்தைாருதம 
பாக்கி லவ்ததிருக்கித்றாம்.
l
கூட்்ட்ததில் ததாலைந்த நீ 
என்லன்த ததடுகி்றாய். 
ததாலையாத நான் 
உன்லன்த ததடுகித்றன். - 
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 அ னனிக்கி  நசபா்ந்தக்கபாரவுக 
வீட்டுல மறுவீட்டு விரு்நதுசசபாப்்பாடு.
மறுவீட்டுச சபாப்்பாடுனனபா அலசவம் 
ப்பாடுவபாக பகபாழி முட்ல்ட க்ிக்நகபாழம் 
புனனு எலலபாம் ்த்டபு்டலபா இருக்கும். 

 இவளுக்கு மூணும் ந்பாணணுக, 
வ ி ரு ்ந து க் கு க்  கூ ப் பு ட் ்ட பா க ப ள ன னு 
ப்பாயட்டு வ்ந்ததுல இரு்நது ஒபர அழுக. 
எனனபானனு விசபாபாிசசபா இவஙகலளப் 
்பாத்ததும் எளக்கபார மபாப் ப்பாச சபாம் 
விபசசகபாரவுஙகளுக்கு. நரபாம்் பெரமபாக் 
கபாக்கலவசசிட்டு கல்டசில மிசச மிரு்ந்த 
க்ிக்நகபாழம்பு மபாத்திரம் ஊத்தி அம்புட் 
டுதப்தன ்த ிணணுட்டுப்ப்பாஙகனனு 
சலிப் ப்பா்ட நசபானனபாகளபாம், மூணும் 
வ்நது அழுதுசசுக. அப்் இவ நசபானனபா 
ெம்மளுக்கு கலியபாண ்பாய ஆ்டர ஒணணு 
வ்ந்திருக்கு அது முடிசசிக்நகபாடுத்தபா ெலல 
கபாசு வரும் அப்் ஒரு கிபலபா க்ி எடுதது 
மனசபா நசழிக்க நசழிக்கச சபாப்பு்டலபாம்னு 
வபாக்குக் நகபாடுத்திரு்ந்தபா.

 எலலபாம் ெலலபாத்தபான ப்பாயகிட்டு 

இரு்நதுசசு புருசன சம்்பாபாிக்கி்வலர, 
இவ புருசன ஆக்சிந்டணட்ல அடி்ட்டு 
ெ்டக்கமுடியபாம வீட்டுல நமபா்டஙகுனவனன 
எலலபாம் ்தலலகதீழபாப்ப்பாயிறுசசு, நவளி 
பவலளக்கி இவ ப்பானபா ச்நப்தகம் 
மனுசனுக்கு எனனத்தசநசபாலல அ்ந்த 
பெரததுல அவளுக்கு ்பாய முல்டயி்்தச 
நசபாலலித ்த்ந்தப்த இப்ரபாகிபமபா்ட பீவி 
்பாத்திமபா்தபான, அ்ந்த ஊருல ்பாயமபாருக 
வீட்டுல்தபான ந்பாம்்லளக ்பாய ்தயபாபாிக் 
கி்்த ந்தபாழிலபாசநசஞசிக்கிட்டு இரு்ந்தபாக,

 இ வ ப ள பா ்ட  பு ரு ச ன  அ டி ் ட் டு 
நமபா்டஙகுன வனன எனன ்ணணு் 
துனனு ்த ிக்குத ந்தபா ியபாம ெ ினனப்் 
்பாத்திமபா்தபான நசபானனபா ஒனக்குப்்பாய 
முல்டய நசபாலலித்தபாப்ன ந்பாம்்லளக 
நவளியப்பாய கஸ்்டப்்்டபாம வீட்டுக் 
குள்ளபா்பய பவலல நசயயலபாம் வீட்டு 
பவலலகலளப்்பாததுக்கிட்ப்ட சலமயலும் 
நசஞசிக்கிட்ப்ட சும்மபா இருக்கு் பெரததுல 
நசயயி் ந்தபாழில்தபான இது நகளரவமபான 
ந்தபாழில ஆருக்கிட்்டயும் ப்பாய லககட்டி 
ெிக்க பவணடிய்திலலனனு வீட்டுக்குக் 
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கூட்டிட்டுப் ப்பாய நசபாலலிக்நகபாடுத்தபா 

 அவபளபா்ட புருசன இப்ரபாகிம் 
கதீழமபாசிவீ்தில நமபாத்தமபா பகபாலர நூல 
மஞசி சபாயம் எலலபாம் வபாஙகியபா்நது குடுதது 
்பாய ப்பாட்்டவனன அ்த அவபர நமபாத்தமபா 
வபாஙகிட்டுப்ப்பாய விததுட்டு வ்நது கபாசு 
நகபாடுப்்பாரு, அப்் இவஙக வீட்டுலபய 
்பாய ப்பாடு் ்த்ி அலமசசிக்நகபாடுத்தபா 
்பாத்திமபா அல்த எப்புடிப்ப்பாடு்துனனும் 
நசபாலலிக்குடுத்தபா 

 அதுக்குனனு மூணு மூஙகிலக 
முக்கபாலி மபா்திபாி அலமசசி கு்ிப்்ிட்்ட 
அளவு மூஙகில கம்புகள ்டுக்கவசமபா 
லவசசி ஆணி அடிசசி கட்டி அதுல நூல 
பகபாரதது ்பாவு மபா்திபாி நரடி்ணணிக் 
நகபாடுத்தபா, அதுல ஒக்கபா்நது பவலல 
ந ச ய ய  ெதீ ள ம பா ன  ் ல ல க  அ து ல 
ஒக்கபா்நதுக்கிட்டுத்தபான ெகட்டி ெகட்டி 
்பாய ப்பா்டனும், ் பாவுல மபா்திபாிபய மரததுல 
நசஞச ஓட்ல்ட ஓட்ல்டயபா ப்பாட்்ட ் லலக 
இருக்கும் அல்த லவசசித்தபான அடிசசி 
இறுக்கி நெருக்கமபா பகபாலரய பசதது ்பாய 
நசயயி்து. குறுக்கு எடு்டு் பவலல்தபான 
எனன நசயய வயிறு இருக்குப்த

 ந ம பா த ்த க் க ல ்ட ய ி ல  ப க பா ல ர ய 
வபாஙகியபா்நது அதுக்கு ்சலச நசவப்பு 
ெதீ ல ம்  ம ஞ ச ள் னு  க ல ர  ந க ம ி க் க ல 
வ பா ங க ி ய பா ்ந து  ச பா ய ம்  க பா ச ச ி  அ து ல 
பகபாலரய முக்கி பவலலவசசி கலர பகபாலர 
்தயபார நசயயனும், சபா்தபா்பாயகளுக்கு 
பசலல மு்ந்தபாணி மபா்திபாி கலர பகபாலர 
ப்பா்டனும், கலியபாணப் ்பாய எலலபாரபா 
லயும் ப்பாட்டு்முடியபாது, ஆனபா இவ 
அல்தயும் கததுக்கிட்்டபா, அதுக்கு நெல்யபா 
நமனக்நக்டனும் அதுல பகபாபுரம் கிளி 
ம ய ி லு  ம பா ்த ி பா ி  டி ல ச ன  ் ண ண னு ம் , 
அல்தயும் ்பாத்திமபா்தபான நசபாலலித ்த்ந்தபா, 
அதுவும் சமுக்கபாளம் நசயயி் மபா்திபாி்தபான

 ்பாய ப்பாட்்டவனன அடுதது 
நூலலசபசதது அடுத்த ்பாய ப்பா்டலபாம். 

இலல அவுதது லவசசி்லபாம், இதுல 
நூல்பாய கம்மி பரட்டு மஞசிப்்பாய பரட் 
அ்திகம் அதுக்கு மஞசி வபாஙகியபா்நது 
அதுல நூல நூதது அ்ந்த மஞசி நூலல ் பாய 
ப்பாட்டுக்குடுப்்பா. அது ெலலபா ஒலழக்கும் 
அதுனபால அதுக்கு பவலலயும் அ்திகம் 
ெலலபாவும் ஒலழக்கும்
 
 ்பாய ப்பாட்்டவனன இப்ரபாகிம் கிட்்ட 
நகபாணடு ப்பாய குடுத்தபா கபாசு குடுப்்பாரு 
அப்புடிபய அடுத்த ்தயபாபாிப்புக்கு பகபாலரயும் 
நூலும் வபாஙகிட்டு வ்நதுருலபாம் இப்புடித்தபா 
ந்பாழப்பு ப்பாயகிட்டு இரு்நதுசசு

 ஏறகனபவ நசபானன மபா்திபாி அ்ந்தக் 
கலயபாணப் ்பாயக்கு ்தனியபா நகமிக்கல 
க ல ர  வ பா ங க ி ட் டு  வ ்ந து  ப க பா ல ர ய 
பவகலவசசி கலர பூசி நரடி ் ணணி அஞசு 
ெபாளபா உசி்க் நகபாடுதது ் பாய நமபால்டஞசி 
கலியபாணக் கபாரவுக வீட்டுல குடுதது கபாசு 
நசபாலளயபா வபாஙகியபா்நதுட்்டபா.

 அனனிக்கி ி்ள்லளகளுக்கு லீவு 
ஞபாயததுக் நகழலம பவ் அதுனபால 
க ி் எடுததுக் நகபாழம்பு லவக்கி் துனனு 
மு டி ந வ டு த து  க ் ி யு ம்  வ பா ங க ி ய பா ்ந து 
நகபாழம்பு லவசச ி  பசபா்பாக்க ி  நரடி 
்ணணிக்கிட்டு இரு்ந்தபா, அப்தபா்ட அ்தபா 
்பாயும் ப்பாட்டுக்கிட்டு இரு்ந்தபா அனனிக்கி 
ம த ்த ி ய பா ண ம்  இ ப் ர பா க ி ம்  வ ்ந து  ் பா ய 
வபாஙகிட்டுப்ப்பா்்தபாச நசபாலலி இரு்ந்தபாரு. 
அதுனபால ் பாய ப்பாட்டுக்கிட்ப்ட சலமயலும் 
ெ்ட்நதுக்கிட்டு இரு்நதுசசு.

 ்ிள்லளக வீட்டுல க்ிக்நகபாழம்பு 
்திஙகப் ப்பா  ்ச்நப்தபாசததுல நவளயபாடிக் கிட்டு 
இரு்நதுசசுக. இவ நகபாழம்பு நகபா்திக்கி்  வபாசம் 
வ்ந்தவனன க ி் நவ்நதுருசசபானனு ப்பாய 
்பாதது எ்க்கப் ப்பானபா, அப்  ்க ி்க்நகபாழபுல 
எனனபமபா வித்தியபாசம் ந்தபாிஞசது. நகபாழம்பு 
அப்புடிபய ரத்தக்கலரல நசக்கச நசபவலனு 
இரு்நதுசசு, ்பாத்ததும் இவளுக்கு அடி வயிறு 
கலஙகிப்ப்பாசசு 
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 ஆத்ததீ எனனபமபா ெ்ட்நதுருக்குப்த 
இலலபாட்டினபா நகபாழம்பு மஞசக்கலரல 
்தபான இருக்கும் இது ரத்தசநசவப்புல 
நக்டக்குனனு கலஙகிப்ப்பானபா, அழுக 
அழுகயபா வ்நதுசசு ஒரு வபார ஒலழப்புல 
வ்ந்த கபாசுல க்ி வபாஙகியபா்நது லவசச 
நகபாழம்பு ் ிள்ளக பவ் ஆவலபா 
கபாததுக்கிட்டுக்நக்டக்குதுக எனன இது 
பசபா்தலனனு கலஙகி ெினனப்் 
 இவபளபா்ட மகளுகளக்கூப்புட்டு 
நவசபாபாிசசபா ஏணடி ெதீஙக எனனமும் 
்ணணுனதீஙகளபானனு பகட்்டப்் மூத்தது 
இலலம்மபானு நசபாலலிசசி,  இலளயது 
ப்்ந்தப்ப்்ந்த முளிசசது, அப்் ெடுவுளது 
நசபாலலிசசி அம்மபா இ்ந்தப் புள்ள்தபான 
்பாயக்குப் ப்பாடு் சபாயதல்த நகபாழம்புல 
ப்பாட்டுருசசு,  அது்தபான நகபாழம்பு 
நெ்ம் மபா்ிப்ப்பாசசுனு நசபாலல வ்ந்த 
பகபாவததுல கல்டசிப்புள்ளயப் ப்பாட்டு 

அடி ெிமித்திப்புட்்டபா. 

 ஏணடி வம்்பாடு ் பாட்டு குறுக்க ஒடிசசி 
ெதீஙக பகட்டிகபளனனு க்ிக்நகபாழம்பு 
லவசசபா இப்புடிப் ்ணணதீட்  டீஙகபளனனு 
ஒரு ்க்கம் அழுக ஒரு ்க்கம் பகபாவம் வர 
நவ்ிபுடிசச மபா்திபாி ஆயிட்்டபா, ்ிள்லளக 
நவறுஞபசபாத்த எப்புடி ்திஙகி ்துனனு 
்தலலயில லகலவசசி ஒக்கபா்நதுட்்டபா,

 அழுக வ்நது கணணுல மபாலல 
மபாலலயபா ஊததுது ்ிள்ளக வ்நது அழுகபா 
்தம்மபா ெபாஙக ்தணணிய ஊத்தி கஞசியபா 
பசபாத்த சபாப்புட்டுக் கிப்பாம்னு சமபா்தபானம் 
நசபாலலிசசுக. ஆனபாலும் சமபா்தபானம் 
ஆகபாம அழுதுக்கிட்ப்ட இரு்ந்தபா.

 அப்் ்பாத்திமபா வீட்டுக்குள்ளவ்ந்தபா 
இவ அழுதுகிட்டு இருக்கு்்தப்்பாதது மசசி 
எனனபாசசு ஏன அழுகி்னனு விசபாபாிசசபா. 
இவ நவவரதல்தச நசபானனதும் அவளுக்பக 
ஒரு மபா்திபாி ஆயிப்ப்பாசசு. இப்புடியபா 
்ணணுங கனனு அது நவசமபாயிடுபம 
நமபா்தலல அல்த குழியதப்தபாணடி உள்ளபா் 
ப்பாட்டு மணணபால மூடுஙக மசசி பகபாழி ெபாய 
்திணணபாலும் நவசமபாயிடும் அ்ந்தப்்பாவம் 
ெமக்கு பவணபாம்,னு நசபாலலிட்டு நகபாஞசம் 
இருஙக ெபான வீட்டுக்குப்ப்பாயட்டு 
வபாப்னனு நசபாலலிட்டுப் ப்பாய ்திரும்்ி 
வ்ந்தபா

 ்திரும்்ி வ்ந்த அவ லகயில நரணடு 
்பாத்திரஙக இரு்நதுசசு. அப்் நசபானனபா 
அவ மசசி இதுல ்ிபாியபாணியும் க்ியும் 
இருக்கு விபசசக்கபாரவுக நகபாண்டபா்நது 
எஙகளுக்குக் குடுத்தபாக, ்ிள்லளகளுக்குக் 
குடுஙக ்பாவம் ஏமபா்நது ப்பாயிருஙக. எஙக 
வீட்டுல அடிக்கடி ் ிபாியபாணி நகபாண்டபா்நது 
குடுப்்பாக நசபா்ந்தக் கபாரவுக, அது ெபாஙக 
எப்ல்யும் சபாப்புடு்து ்தபான இனனிக்கி 
ெதீஙக சபாப்புடுஙக நு குடுத்தபா

 அப்் இவ ” இ்த இஙக குடுத்தபா உஙக 
சபாப்்பாட்டுக்கு எனன ்ணணுவீகனனு” 

தசயறலக உரம்

முடிச்சுக் கயிற்்றசின்

மு்தத உ்றவு விடுப்ட

உற்சாக்த துள்்ளலு்டன்

தாய்மடி தமாதி

பாலுணணுகி்றது கன்றுக்குட்டி!

இல்டயில்டதய

தாயின் நாவரு்டல்

இதமான சுகம் தர

மீணடும் மடி கி்றக்கம்

ததடிதயாடுகி்றது!

சற்று தநர்ததில்-

இல்ள்தத வயிறு

ஊதிய பலூனாய்

தபருக்கி்றது

யூரணியா தின்று தகாழு்தத

பாைக்கீலர தபாைதவ!

                 - சனஜஸூ, 
      தஜரமனணி
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பகக்கவும் அவ நசபானனபா ஒலள லவசசிட்டு 
வ்நதுருக்பகன அவரவர பலட்்டபாகும் 
ப்பாய அபாிசிப்பாட்்டபா நரடியபாயிடும் ரசம் 
லவசசி சமபாளிசசிடுபவனனபா

 அப்் இவ நசபானனபா ”நரபாம்் 
ச ்ந ப ்த பா ச ம்  அ த ்த பா ச ச ி  ெதீ ங க  ்த ப் ் பா 
நெலனக்கலலனனபா இஙக ஏறகனபவ 
வடிசச பசபாறு இருக்கு அ்த எடுத்திட்டுப் 
ப்பாகலபாம்ல” நசபானனவனன ்பாத்திமபா 
ந ச பா ன ன பா  ்த பா ர பா ள ம பா  ” எ டு த ்த ி ட் டு ப் 
ப்பாப்ன. குடுஙக”னனபா. 

 இவ ் ிபாியபாணிய எடுததுலவசசிட்டு 
வடிசசபசபாத்த ப்பாட்டுக் குடுத்தபா ்பாத்தி 
ரஙகள்ல, அப்் ்பாத்திமபா நசபானனபா 
நகபாஞசமபாக்குடு மசசி மதீ்தி ரபாத்திபாிக்கி 
ெதீஙக சபாப்பு்டலபாம்ல எஙக வீட்டுல 
ரபாத்திபாி சப்்பாத்தி்தபான இஙக இரு்ந்தபாலும் 
ெதீஙக சபாப்புடுவீஙகனனு நசபாலலிட்டு 
நகபாஞசமபா எடுததுக்கிட்டுக் நகளம்புனபா

 அப்  ்் பாத்திமபா நசபானனபா எஙகளுக்குப் 

ி்ள்ளக இலல இவளுகளப்்பாத்தபா எனக்பக 
ஒரு ஆறு்தல அதுக்தபான ஒஙகளுக்கு நசபாதது 
எலலபாம் குடுத்த அலலபா எஙகளுக்கு அ்ந்த 
்பாக்கியதல்தக் குடுக்கல எனன ்ணணனனு 
கணணதந்தபால்டசசிக்கிட்்டபா. அது ்பாதது 
இவளுக்கும் கணணு கலஙகுசசு எலலபாம் ெலல 
்டியபா ெ்டக்கும் சதீக்கிரபம ஒஙக வீட்டுலயும் 
நகபாழ்ந்த சத்தம் பகக்கும்னு நசபாலலும்ப்பாது 
அ்ந்த ஊர மசூ்தில ்பாஙகு ஒலிக்கி்  சத்தம் 
பகட்டுசசு கணணதந்தபா்டசசிக்கிட்டுப்ப்பானபா 
்பாத்திமபா,

 அப்தபெரததுல அவ குடுத்த 
்ிபா ியபாணிய எடுதது ்ிள்லளகளுக்கு 
்தட்டுல ப்பா்டப்ப்பான அவளுக்கு கணணு 
ம ங கல பா த  ந ்த பா ி ஞ ச து க் கு க்  க பா ர ண ம் 
கணணுல நெ்ஞசி ெினன கணணதீர்தபான, 
ந்தபால்டசசிட்டு ்ிள்லளகலளச சபாப்பு்டச 
நசபானனபா இவ. அ்ந்த ்ிபாியபாணில எனன 
எ ன ன ப ம பா  ந ்த பா ி ஞ ச ி ச ச ி  அ வ ளு க் கு 
் ி ள் ல ள க ப ள பா ்ட  ந ம பா க த து ல  வ ்ந ்த 
ச்நப்தபாசததுல ்பாத்திமபாபவபா்ட நமபாகம் 
ந்தபாிஞசது.                                             n

நிழலும் நிஜமும்

ஒவதவாரு புது தசயல்களும் பிரசவிக்கி்றது புது அனுபவஙகல்ள..

ஒவதவாரு அனுபவமும் தபற்்றசிருக்கி்றது புது அணுகுமுல்றகல்ள..

மனமும் தசயலும் இலணந்து தாதன ஓர வி்டய்தலத தீரமானணிக்கி்றது..

நிஜஙகள் என்பது தவறு நிைல்கள் என்பது தவறு..

ஒவதவாரு நிஜஙகளும் நிைல்கல்ள தபற்றுவிடும்..

நிைல்கள் ஒவதவான்றும் நிஜஙக்ளாவது சா்ததியமணில்ைாதது..

உணலமயில் நிைல்களும் நிஜமாக தவணடுமானால்..

நி்ததமும் நிஜஙகள் நிரந்தரமாகதவ தவணடும்..

எதிலும் இஙகு நிைல்களுக்தகா வலிபபதில்லை..

எஙகும் எல்ைாவற்ல்றயுதம நிஜஙகளுதமா மல்றபபதில்லை..

நிைலும் நிஜஙகளுதம வாழவியல் உணலம..

நிைதைது நிஜதமது என்றுணரந்து நமது வாழக்லகயும்..

அைகாய் நகரந்தால் வாழக்லக வசமாகும் வாழதவ வசந்தமாகும்..

         

    வாழவியல் கவி சா.நாகூர் பிசலச
    திணடுக்கல்
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 அ்ந்த ெதீ்திமன் வளபாகபம ெிரம்்ி 
வழி்ந்தது.  வ்ந்திரு்ந்த ் பாரலவயபாளரகளின 
ப்சசுக்குரலகள் ெதீ்தி மன்த்திறகுள் எட்டி 
விடும் ப்பாக்கில இரு்ந்த்தபால அ்தன 
க்தவுகள் அல்டக்கப்்ட்்டன.

 ெ்டன விற்னனன ெபாப்டபாடி 
நகபாலல வழக்கின ்ததீரப்பு ெபாநளன்்தபால 
்ததீரப்பு எனன என்ல்த அ்ியும் ஆவலில 
கூட்்டம் பசர்ந்திரு்ந்தது.

 ெபாப்டபாடி யபார?  அவன நகபாலலயபாக 
எனன கபாரணம் எனந்லலபாம் அ்ி்ந்த 
மக்கபள அஙபக குழுமியிரு்ந்தனர.

 ெ்டனப்்ள்ளி ெ்டத்தி நவற்ிகரமபாக 
ெில்ய ெ்டனமணிகலள உருவபாக்கியவன 
என் ெலல ந்யருணடு ெபாப்டபாடிக்கு.   
ந்யர ்தபான ெபாப்டபாடி.  ்ணத்திறகுப் 
்ஞசமிலலல

 ்திருமணம் நசயது நகபாள்ளபாமல 
ெ்டனத்திறகுத ்தனலன அரப்்ணிததுக் 
நகபாண்ட ெபாப்டபாடி ்ல விருதுகள் ்ல 
ெிலலகளிலும் ந்ற்வன. வயது 35 
ஆகும்ப்பாது அவனி்டம் ெ்டனம் கறக வ்ந்த
இளம்ந்ண ச்ந்திபாிகபாவினபால அவன 
ப்பாக்கு ்திலசமபா்த ந்தபா்டஙகியது.  

 ச்ந்திபாிகபா ந்ணகபள  ந்பா்பாலமப் 
்டும் அளவில அழகியபாயிரு்ந்தபாள்.  

அஙகஙகள் லகப்தர்ந்த சிற்ி நசதுக்கியது 
ப்பால கட்டுக்பகபாப்்பாக, முறறும் து்்ந்த 
முனிவலரயும் (இப்ப்பாதுள்ள ்பாலியல 
சபாமியபாரகளிலலல) கவர்ந்திழுப்்்தபாய 
இரு்ந்தன.

 ெபாம் ெபாப்டபாடிலயப் ்ற ி் வரணிக்க 
விலலலபய,  கபாலத்தின பகபாலம்.  ந்ண 
ணுக்கு முனனுபாிலம,   ெபாப்டபாடி உ்டற 
்யிறசி நசயது உ்டலலக் கட்டுக் பகபாப்்பாக 
லவத்திரு்ந்தபான.  அவன மன்தில ச்ந்திபாிகபா 
வரும் வலர எ்ந்தப் ந்ணணும் இலலல.  
அவன அல்தப் ்ற ி் சி்ந்திக்கபவ இலலல.

 ெதீ்திமன்த்தில ஆரவபாரம் ந்தபா்டங 
கியது எனனநவனறு ்பாரத்தபால ெதீ்தி்்தி 
வ்நதுவிட்்டபார எனகி் ்ர்ரப்பு ்தபான.  
அவர மற் வழக்குகலளப் ்பாரக்கத 
ந்தபா்டஙகியிருக்கி்பார.  அதுவலர ெபாம் 
விட்்ட கல்தலயத ந்தபா்டரபவபாம்.

 ெ்டனப் ்ள்ளியில ்டிக்கும் ரபா்திகபா 
்தபான ச்ந்திபாிகபாலவ ்ள்ளியில பசரக்க 
அலழதது வ்ந்தபாள்.

 ச்ந்திபா ிகபா, ‘ ‘சபார மபா்திபா ி  ெலல 
மனி்தரகலளப் ்பாரக்க முடியபாது’’.

 ச்ந்திபாிகபா ெபாப்டபாடிலய ஏ ி்ட்டுப் 
்பாரத்தபாள்.   ஆணழகன ்தபான.  இப்்டி 
யிருப்்வன  ந்ணகள் ஆணகள் ெ்டனம் 
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்டிக்கும் ் ள்ளியில இருப்்வன  ந்ணகலளத 
ந்தபா்டபாது இருப்்பானபா எனகி்  ச்நப்தகம் 
அவள் மன்தில ஓடியது.

 ரபா்திகபா, ெபாப்டபாடியி்டம் ச்ந்திபாிகபா லவப் 
்ற ி்யும் நசபாலலிக் நகபாணடி ரு்ந்தபாள்.  இவள் 
ஆணகலளப் ்பாரப்்ல்தபய ்தவிரப்்வள்.  
ெ்டனம் கறக மட்டும் ஆலச.  எலலபா வலக 
ெ்டனஙகளும் கறக ஆலசப்்டுவ்தபாகச 
நசபானனபாள்.  ெபான ்தபான உஙகலளப் ்ற ி்ச 
நசபானபனன.  எனன ஆணபா? எனறு பகட்டு 
பவண்டபாநமன்பாள்.

 இ ல ல ல ய டி ,   அ வ ர  ் க் க பா 
ந்ணடிலபமன.  ெபான நசபாலகிப்ன, ெதீ 
ல்தபாியமபாக இஙபக ெ்டனம் ்யிலலபாம் 
எ ன று  ந ச பா ல லி த ்த பா ன  அ ல ழ த து 
வ்ந்திருக்கிப்ன என்பாள்.

 ெ பா ப ்ட பா டி யு ம்  ச ்ந ்த ி பா ி க பா ல வ ப் 
்பாரத்தபான.  அவன மன்தில மு்தன முல் 
யபாக ்ட்்டபாம்பூசசி ்்க்கத ந்தபா்டஙகியது.  
அவன சட்ந்டனறு ்தன ெிலல மபாற்ி.  
ச்ந்திபாிகபா உஙகளுக்கு ்ர்தம் ந்தபாியுமபா 
என்பான.

 ச்ந்திபாிகபாவும் ்தன ெிலல உணர்நது 
சமபாளிதது,  நகபாஞசம் ந்தபாியும் என்பா 
லு ம்  மு ழு ்த பா க க்  க ற று க்  ந க பா ள் ள 
முயறசிக்கிப்ன என்பாள்.

 சபாி இனப் ஆரம்்ிப்ப்பாம்.  உஙக 
ளுக்கு ஒவநவபாரு ெ்டனமபாகக் கறறுத 
்தருகிப்ன.  அ்தறகபான டிரஸ் பகபாடுகள் 
இ ருக் க ி ன ் ன .   உ ங க ளு க் கு  உ ங கள் 
் ி ர ண டு  ர பா ்த ி க பா  உ ்த வு வ பா ள் .   எ ன று 
நசபாலலியவன ்தன மற் பவலலகலளக் 
கவனிக்க அஙகிரு்நது ெகர்ந்தபான.

 ச்ந்திபாிகபா அஙபக ெ்டனம் ்யிலும் 
ஆணகலளயும் ந்ணகலளயும் ஒருமுல் 
பமபலபாட்்டமபாகப் ்பாரத்தபாள்.  எலபலபா 
ருபம அவரவர ்யிறசிலய நசயது 
நகபாணடிரு்ந்தபாரகள்.  யபாரும் யபாபாி்டமும் 
ப்தலவயிலலபாமல ப்சவிலலல.   எலபலபா 
ருபம கட்டு்டலு்டன ்தபான இரு்ந்ததும் 

அவள் கவனத்திறகு வ்ந்தது.

 சபாி ரபா்திகபா நசபானனது ப்பாலபவ 
ஆசிபாியர ந்னடிலபமனபாகத்தபான ப்தபான ி் 
னபார.  ரபா்திகபாவு்டன நசன் ச்ந்திபாிகபா 
்தனக்குபாிய உல்டகலள எடுததுக் நகபாணடு 
அணியும் இ்டம் நசன்பாள்.

 ரபா்திகபா அவளி்டம் வ்ந்தபாள்.  இனறு 
ம்தியம் எனது ் பாய ் ிரணடு அருண இஙபக 
பசர வருகிப்ன என்பான.  கபாலலயில 
ெதீ மபாலலயில அவன.  இனறு ெபான 
இரணடு ப்லர மபாணவரகளபாக்குகிப்ன.   
நசபாலலிவிட்டு  சிபாித்தபாள் அவள்

 மபாணவரலளச பசரத்தபால ஆசிபாியர 
உனக்கு கமிஷன ஏதும் ்தருகி் பாரபா எனன?  
விலளயபாட்்டபாகக் பகட்்டபாள் ச்ந்திபாிகபா.
பசரதது விடும் மபாணவரகளின மு்தல மபா்தக் 
கட்்டணத்தில ஒரு சிறு ந்தபாலக ்தருவபார 
்தபான.    ஆனபால ெபான உஙகள் இருவலரயும் 
அன்ளிப்புக்கபாகவபா பசரப்ப்ன.  ெதீ எனது 
உயிருக்கு உயிரத ப்தபாழி.   அருண என ்பாய 

ி்ரணடு.  எஙகளி ல்டபய ஓளிவு மல்வுப்  
ப்சசுகள் இருக்கபாது.  

 எ ன ன  ந ச பா ல க ி ் பா ய ?   ெதீ ங க ள் 
கபா்தலரகளபா?

 சதீசசதீ,  ்தறப்பாது இருவருபம ெண்ர 
கள்.  அவன என ்பாய ்ிரணடு ெபான 
அவனுல்டய பகள் ்ிரணடு என்ப்தபாடு 
சபா ி .   பவறு ஏதும் இலலல.  ெதீ  ஏதும் 
்தவ்பாகப் புபாி்நது நகபாள்ளபாப்த

 அப்ப்பாது அஙகு வ்ந்த ெபாப்டபாடி 
எனன ரபா்திகபா,  ்தவ்பாக ஏதும் புபாி்நது 
நகபாள்ளபாப்த எனறு உன ி்ரணடி்டம் 
நசபாலலிக் நகபாணடிருக்கி்பாய.  ெதீஙகள் 
இனனும் வகுப்ல் ஆரம் ி்க்க விலலலயபா?  
ெதீ ்தபாபன அவளுக்கு இனறு வகுப்பு எடுக்க 
பவணடும்.

 சபார,  ெபான இப்ப்பாப்த வகுப்பு 
எடுக்கிப்ன.  வபா ச்ந்திபாிகபா என்வள் ம்டம்ட 
நவனறு எனநனனன நசயய பவணடும் 
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எனறும் எப்்டிநயலலபாம் ஸ்ந்டப் இ்ட 
பவணடும் எனறும் நசபாலலிக் நகபாணடிருக்க,  
ச்ந்திபாிகபா அவள் நசயவ்தறகு முன ப்ாகபவ 
அவள் நசயவல்த நசயது நகபாணடிரு்ந்தபாள்.  
ரபா்திகபாவிறபக ஆசசபாியமபாயிரு்ந்தது.

 எனனடி,  ெதீ  எனக்பக நசபாலலித 
்தருவபாய ப்பாலிருக்கி்ப்த

 ெபான நகபாஞச ெபாள் இ்ந்த ஆரம்்க் 
கட்்ட வகுப்புகலளப் ்டித்திருக்கிப்ன.  
ெபாஙகள் இ்தறகு முனபு இரு்ந்த ஊபாில 
ஒரு ந்ண ஆசிபாியபாி்டம் நகபாஞச ெபாள் 
ெ்டனம் ்டிதப்தன.  அ்தனபால ்தபான.  
ெதீ நசபாலலும் ஸ்ந்டப்புகள் இ்ட முடி்நதது.  
ெதீ இஙகுள்ள முல்ப்்டி முல்யபாகச 
எனக்குச நசபாலலிக் நகபாடு.  

 மதீணடும் வகுப்பு ந்தபா்டர்ந்தது.  
இல்டயில்டபய ெபாப்டபாடியும் இவரகளின 
வகுப்ல்யும் மற்வரகள் வகுப்ல்யும் 
பமற்பாரலவ ்பாரததுக் நகபாணடிரு்ந்தபான.

 இ ர ண டு  ம ண ி  ப ெ ர  வ கு ப் பு 
மு டி ்ந ்த து ம் .   இ ரு வ ரு ம்  உ ல ்ட ம பா ற ் ி 
முகம் கழுவி ்தஙகள் உல்ட அணி்நது 
அஙபக வ்ந்தபாரகள்.  ஞபா்கம் வ்ந்தவள் 
ப்பால ச்ந்திபாிகபா ரபா்திகபாலவப் ்பாரததுக் 
பகட்்டபாள்,  ஏணடி ெம் ஆசிபாியபாின ந்யர 
ெபாப்டபாடி என்ிருக்கி்ப்த இ்தறகபான 
கபாரணம் எனன-?

 ச்ந்திபாிகபா, உணலமலயச நசபாலவ 
்தபானபால எனக்கு இது்ற்ி ந்தபாியபாது.  
அ வ பா ி ்ட ம்  இ ல ்த ப்  ் ற ் ி க்  ப க ட் க 
ல்தபாியமிலலல.எனக்கு.

 இது சபா்தபாரணக் பகள்வி ்தபாபன.  
அவர எனன பகபாவிததுக் நகபாள்வபாரபா?

 அப்ப்பாது அஙகு வ்ந்த ெபாப்டபாடி,  
யபார பகபாவிததுக் நகபாள்வபாரகளபாம் ரபா்திகபா

 சபார உஙகள் ந்யர ெபாப்டபாடி 
என்ிருக்கி்ப்த எனறு இவள் எனலனக் 
பகட்்டபாள்.  எனக்குத ந்தபாியபாது எனறு 

தாலாட்டும் 
நிலேவூஞசல்

நீஙகாத உ்றவாக

 நீண்டாளும் தபாழுதாக

தவண்டாத வரமாக

 விரும்பிய உயிராக

காதலின் தவராக

 காவியக் கனவாக

ஆவியில் தமவிய

 அைகிய நிைவாக

ஜீவிய உணரவினணில்

 அன்பின் நிலனவாக

காரமுகில் தபாைணியும்

 அமுத மலையாக

அஞசனம் பூசசிய

 சந்தன முகமாக

தநஞசசினணில் தமாதும்

 நி்ததிய நிலனவாக

தபாழுலத கி்ளறும்

 இனணிய உணரவாக

என்னணில் வாழும்

 கவிலத கருதவ

உயிருள்்ள வலரயில்

 உன்லன ம்றதவன்!

 - லீ.லியாகத்அலி.
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நசபானபனன.

 இ்தில எனன இருக்கி்து.  ெபாபன 
நசபாலகிப்பன. எனது அப்்பாவுக்கு ரயில 
பவயில பவலலயிரு்ந்தது.  அப்ப்பாது 
அவர இ்ந்தியபா முழுவதும் ்்தவி உயரவு 
வரும்ப்பாந்தலலபாம் மபாற்லபாகிச நசல 
வபார.  எஙகள் குடும்்மும் இ்டம் ந்யரும்.  
ெபான ்டித்த ்ள்ளிகபள ெில்ய..  
அப்்டிப் ்டித்த ஒரு ்ள்ளியில  ஒரு 
ல்யன எனனி்டம் பகட்்டபான. எனன்டபா 
ெபாப்டபாடியபாயிருக்கி்பாபய.  எப்ப்பாது 
்தபான நசட்டிலபாவபாய எனறு,  அதுவலர என 
ந்யர ரபாப்ஷ,  என மன்தில சட்ந்டனறு 
ஒரு மபாற்ம்.  ஏன இல்தபய ெபாம் ெம் 
ந்யரபாக லவததுக் நகபாள்ளக் கூ்டபாது 
எனறு..  ஆனபால எஙகள் வீட்டில ெலல 
ந்யலர இப்்டியபா நகடுததுக் நகபாள்வபாய 
எனறு ஆளபாளுக்குத ்திட்டினபாரகள்.  
ஆனபால ெபான ்ிடிவபா்தமபாக இ்ந்தப் 
ந்யர்தபான பவணடும் எனறு நசபாலலி 
அப்ப்பாப்த ந்யர மபாற்ம் நசயது 
நகபாணப்டன. இது்தபான கல்த.  

 சபார ெதீஙகள் இவவளவு அ்திகமபாயப் 
ப்சியப்தயிலலலபய.  விபாிவபாக விளக்கம் 
நசபானனதீரகபள.  

 எ ல ப ல பா ரு க் கு ம்  ப ்த பா ன று ம் 
ச்நப்தகம் ்தபான.  அ்தனபால ்தபான ெதீஙகள் 
பகட்்டவு்டன விளக்கம் ்த்நப்தன.  

 அஙகு வ்ந்த மற் மபாணவரகளும் 
ச பா ரு ல ்ட ய  ந ் ய பா ி ல  இ வ வ ள வு 
இருக்கி்்தபா எனறு நமலலச சிபாிததுக் 
நகபாணப்ட ெகர எலபலபாரும் அவரவர வீடு 
நசலலத ந்தபா்டஙகினர.

 நவளிபய வ்ந்த ரபா்திகபா,  ஆமபாம் ெதீ 
ப்பாரூபாில இரு்நது எப்்டி வ்ந்தபாய இஙகு..  

 ெ பா ன  ெதீ ப ர பா  ப ெ பா ண ்ட பா 
ஸ்கூட்டியில ்தபான வ்நப்தன.  ெதீ.-?

 ெ பா ன  இ ங ப க  வ ி ரு க ம் ் பா க் க ம் 
்தபாபன.  ெ்ட்நப்த நசலபவன.  

 வபாடி எனகூ்ட ெபான உனலன 
டிரபாப் நசயகிப்ன என் ச்ந்திபாிகபா 
அவலளப் ்ினனபால இருத்தி அவள் 
வீட்டில விட்்டபாள்.  

 மபாலல வகுப்புக்கு வருகி்பாயபா 
ச்ந்திபாிகபா?

 இ ல ல ல ,   ெ பா ன  ச ி ல  ெ பா ட் க ள் 
கழிதது  வருகிப்ன.  இனறு வர இயலபாது.  
எஙக அம்மபா ெதீ ்டபானஸ் கததுக்கபவ 
பவண்டபாம்னு நசபானனபாஙக.  ெபான 
்தபான கபாலலயில மட்டும்்தபாபனம்மபானனு 
நசபாலலி வ்நப்தன.  அ்தனபால நகபாஞச 
ெபாள் விட்டுப் ்ிடிப்ப்பாம். வபரன 
ரபா்திகபா என்வள் ஸ்கூட்டியில அமர்நது 
அஙகிரு்நது நசனறுவிட்்டபாள்.

 மபாலல வகுப்புக்கு ெபாப்டபாடி 
வருவ்தறகு முன்பாகபவ அருலண ரபா்திகபா 
அலழதது வ்ந்திரு்ந்தபாள்.  இருவரும் ப்சிச 
சிபாிததுக் நகபாணடிரு்ந்தபாரகள்.

 அ ப் ப ் பா து  அ ங ப க  வ ்ந ்த 
ெ பா ப ்ட பா டி க் கு  இ வ ர க ள்  வ கு ப் ் ி னு ள் 
சிபாிததுக் நகபாணடிரு்ந்தது ் ிடிக்க விலலல.  
அவன ்தன ்ள்ளியில சில வி்திகள் 
கல்ட்ிடிப்்வன.  இது ந்தபாி்நதும் ரபா்திகபா 
இப்்டி ெ்டக்கி்பாபள எனறு அவன 
இவரகலளப் ்பாரக்கபா்தவன மபா்திபாிபய 
விருட்ந்டனறு அவனுல்டய பக்ினுக்கு 
உள்பள நசனறு விட்்டபான.

 எனன ரபா்திகபா, உஙகள் ஆசிபாியர 
இப்்டித்தபான இருப்்பாரபா?  நகபாஞசம்கூ்ட 
இஙகி்தம் ந்தபாியபாமல,    யபார எனன 
எனறு கூ்ட பகட்கபாமல உள்பள நசனறு 
விட்்டபாபர,  நரபாம்் ் ்ந்தபாப் ப்ரவழிபயபா?

 இலலல அருண.  இஙபக சிபாிததுப் 
ப்சுவது அவருக்குப் ்ிடிக்கபாது.  அது 
வி்தி .     நவளியில ெினறு ப்சினபால 
்த ப் ் ி ல ல ல .   உ ள் ப ள  வ ்ந து  இ ப் ் டி 
ெ்ட்நது நகபாணடிருக்கக்கூ்டபாது.   அ்ந்தக் 
பகபா்மபாயிருக்கும்.  ெபான ப்பாய மனனிப்பு 
பகட்கிப்ன.
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 எ்தறகு மனனிப்ந்லலபாம். இவர 
்தபான  உலகத்திபலபய ந்பாிய ்டபானசரபா?    
இவலர விட்்டபால பவறு ஆபளயிலலலயபா?

 இலலல அருண.    ந்தபாிெப்தபா ந்தபாி 
யபாமபலபா ெதீ நசபானனது சபாி ்தபான.  இவர  
ெதீ நசபானனது ப்பால உலகிபலபய ந்பாிய 
்டபானசர ்தபான.   அவவப்ப்பாது நவளி 
ெபாடுகளில இவலர அலழதது ெிகழசசி 
ெ்டததுவபாரகள்.   ்யிறசி நசபாலலித்தரவும் 
அலழப்்பாரகள்.  அவலரப் ப்பால ஆடுவது 
இஙகு யபாருக்கும் முடியபாது.  அவவளவு 
பவகம்.

 சபாி சபாி ப்பாதும் உஙகள் ஆசிபாியர 
புகழ ்பா்டல

 ஏன இன்ிலிரு்நது உஙகளுக்கும் 
அவர ஆசிபாியர ்தபாபன

 ெபான இனனும் முடிவு நசயய 
விலலல.

 அப்ப்பாது அஙகு வ்ந்த ெபாப்டபாடி,  
ரபா்திகபா ஒரு பு்திய ெ்லர ெம் ்ள்ளிக்கு 
அலழதது வ்ந்திருக்கி்பாய.  ெமது சட்்ட 
்திட்்டஙகலள ெதீபய ம்திக்கவிலலல 
என்பால அவர எப்்டி அல்த அ்ிவபார.  
உனமதீது  ்தபான குற்ம்.  சபாபாி அருண,   
ெதீஙகள் உள்பள வபாருஙகள். எனறு 
அலழத்த  ெபாப்டபாடி முனபன நசலல 
மூவரும் ஆ்ிஸ் அல்க்குச நசன்பாரகள்.

 சி்ிது மனம் மபா்ிய அருண,  
சபார ெபான ெபாலளயிலிரு்நது வகுப்புக்கு 
வரலபாமலலவபா என்பான.

 ஏன இனப் பவண்டபாமபா

 சபார ெதீஙகள் நசபானனபால சபாி்தபான 
எனறு உள்பள புகு்ந்தபாள் ரபா்திகபா.

 அருண ெதீஙகள் ்டபானசில எதுவலர 
்டித்திருக்கி்தீரகள்.?

 சபார ெபான மு்தலிலிரு்நப்த கறறுக் 

திருபதியில்...

மாரணியம்மன் திருவிைாலவ
தகாண்டாடி விட்டு
ஓய்தவடுக்கப தபாய்விட்்டாரகள்
கல்ளபபல்டந்த மக்கள்.

வீதிததாறும்
ததஙகாய் சசில்லுகள்
சசித்றசிக் கி்டக்கின்்றன.
அன்னதான தட்டுகளும்
தநகிைணி குவல்ளகளும்
மது தபா்ததல்களும்
கைணிவு நீர கால்வாய்கல்ள
அல்ட்ததுக் தகாணடிருக்கின்்றன.

தபாதாத குல்றக்கு
ஊதரஙகும் பரவி இருக்கி்றது
ஊசசிபதபான உணவுக்ளணின்
துரநாற்்றஙகள்.

மறுநா்ளணில்
வைக்க்தலத வி்ட
அதிகமான தவலைச் சுலமலய
தபாருட்படு்ததாமல்
எல்ைா குபலபகல்ளயும்
அபபு்றபபடு்ததுகி்றான்
துபபுரவு ததாைணிைா்ளணி.

உணலமயான
ததய்வ காரணிய்தலத்த 
தரணிசசி்ததுவிட்்ட திருபதியில்
நிம்மதியாக உ்றஙகப தபாகி்றாள்
மாரணியம்மாள்.

 - தி.கலலயரசி
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நகபாள்கிப்ன.  உஙகள் முல்யிபலபய வர 
முயறசிக்கிப்ன. ெபான ெபாலளயிலிரு்நப்த 
வருகிப்ன.  இப்ப்பாது ப்பாய ெபாலள 
வருகிப்ன சபார.  என்வன ரபா்திகபாவி்டம் 
நசபாலலிக் நகபாணடு கிளம்்ினபான.

 ரபா்திகபா உனது ்ிரணடு எப்்டி?

 ெ ல ல வ ன  ்த பா ன  ச பா ர .   ெதீ ங க ள் 
அவலனப் ்பாரக்கபா்ததுப்பால நசன்து 
அவனுக்கு அப்ப்பாது ்ிடிக்கவிலலல.  
்ி்கு ெபான நசபானபனன கபாரணதல்த.  
இப்ப்பாது ெதீஙகள் வ்நது கூப்்ிட்டுச 
நசன்ப்பாது அவன பகபா்ம் சபாியபாகி 
விட்்டது.  ெபாலளயிலிரு்நது ச்ந்திபா ிகபா 
வுக்கும் அருணுக்கும் ஒன்பாகக் கிளபாஸ் 
ஆரம்்ிக்கலபாபம சபார

 பவண்டபாம் பவண்டபாம்.  ்தனித்தனி 
யபாகபவ இருக்கட்டும்.  ெபான நசபாலவ்தில 
சில கபாரணஙகளிருக்கி்து.  உனக்கும் 
அதுபவ சபாி. என்வன அடுத்த பவலல 
கலளக் கவனிக்கச நசனறு விட்்டபான.

 ரபா்திகபா உன ்ிரணடு ஏன உ்டபன 
ப்பாயவிட்்டபார.  கிளபாசுக்கு வரலலயபாமபா? 
என்பான சரவணன

 ெபாலளயிலிரு்நது வருகிப்ன எனறு 
்தபான ப்பாகி் பான, இனறு இரவு அவனுல்டய 
அப்்பா ந்ரமனியிலிரு்நது வருகி்பார.  அது 
்தபான சரவணன பவ ி்லலல.

 ெதீஙகள் கபா்தலிக்கி்தீரகளபா?

 சரவணன  ஆண ெண்ன இருக்கக் 
கூ்டபா்தபா?  ஏன கபா்தல எனகி்தீரகள்?

 மு்தலில ெட்்ில ஆரம்்ிதது ்ி்கு 
க பா ்த லி ல ்த பா ன  ெ ட் பு க ள்  மு டி க ி ன ் ன 
.அ்தனபால ்தபான பகட்ப்டன ்தவ்பாக 
எடுததுக் நகபாள்ளபாப்த ரபா்திகபா

 அருணின வீட்டில அவன அம்மபா, 
ஏண்டபா அருண.  அப்்பா இனறு வருகி்பார 
எனறு ந்தபாி்நதும் ெதீ நவளியில சுற்ப் 

ப்பாயவிட்்டபாபய, எனன ்ிள்லளயப்்பா ெதீ

 அம்மபா,  ெபான ்டபானஸ் கிளபாசில 
பசரத்தபான நசனப்ன.  சுற் அலல.  
அதுவும் அப்்பா வருவ்தறகுள் வ்நது 
விட்ப்டபன

 ப்டய அவர வ்நது அலர மணி 
பெரமபாகி்து.

 எனனம்மபா நசபாலகி் தீரகள்?  ப்லளட் ல்டம் 
மபாற் ிவிட்்டபாரகளபா? 

 இலலல அவர இ்தறகு மு்நல்தய 
ப் ல ள ட் டி ப ல ப ய  வ ்ந து  உ ன ல ன க் 
கபாணபாமல ஓலபா ்ிடிதது வ்நது விட்்டபார.   
அவர உனலனக் குற்ம் ஒனறும் நசபாலல 
விலலல.    ்த ிடீநரனறு அவர ப்லளட் 
மபாற்ிய்தபால வ்ந்தது ்தபாபன இது.

 எனனப்்பா இப்்டிச நசபாலலபாமல 
நகபாள்ளபாமல வ்நது இ்ஙகி விட்டீரகபள.  
ெபான கபார எடுதது வ்ந்திருப்ப்பன

 உன அப்்பா இல்தநயலலபாம் 
க்ட்நது வ்ந்தவர.  எல்தயும் சமபாளிக்கத 
ந்தபாி்ந்தவர்தபான.  அதுப்பாகட்டும் எஙபக 
ப்பாயிரு்ந்தபாய?

 ெபான ்டபானஸ் கிளபாசில பசரவ்தறகுச 
நசனப்ன.  உஙகள் ப்லளட்  ல்டமுக்குள் 
வருவ்தறகபாக இனறு கிளபாஸ் பவண்டபாம்,  
ெபாலளயிலிரு்நது வருகிப்ன எனறு 
நசபாலலிவிட்டு பவகபவமபாக வ்ந்தபால 
ெதீஙகள் முனப் வ்நது விட்டிருக்கி்தீரகள்.

 சபாி வபாருஙகள் அப்்பாவும் மகனும். 
சபாப்்ிடுபவபாம் என்லழதது ல்டனிங 
ரூமுக்குச நசன்பாள் அருணின அம்மபா 
பகபாம்தி.  அருணின அப்்பாவின ந்யர 
பசபாமசு்ந்தரம்.  அவர நசனலனயிபலபய 
ந்பாிய ந்தபாழில்தி்ர.  என்பாலும் ்லழ 
யல்த ம்க்கபா்தவர.     ஏழலம ெ ிலலயி 
லிரு்நது ்டிப்்டியபாக முனபன்ி இனறு 
மிக ெலல ெிலலயிலிருக்கி்பார. அவர 
அவவப்ப்பாது ் ிசினஸ் விஷயமபாக  நவளி 
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ெபாட்டிறநகலலபாம் நசனறு வரு்வர.

 கபாலல 10 மணிக்கு ப்பாரூபாில 
ஸ்கூட்டியில பு்ப்்ட்்ட ச்ந்திபாிகபா ்த்தலர 
மணிக்நகலலபாம் ்டபானஸ் கிளபாசுக்குப் 
ப்பாகணுபம எனறு பவகபவகமபாக வ்நது 
நகபாணடிரு்ந்தபாள்.  டிரபா ி்க் அ்திகம் இரு்ந்த 
பீக் அவர.   முனனபால ஒரு கபார வழி ்தரபாமல 
நமதுவபாகச நசனறு நகபாணடிரு்ந்தது. 
அவளும் எப்்டியபாவது இல்டநவளி 
கில்டத்தபால அல்த மு்ந்திச நசலலலபாபம 
என முயறசி நசய்தபாள்.  எனனபாயிறறு எனறு 
ந்தபாியபாமல அ்ந்த வணடியில பமபா்திய்தில 
அ்ந்தக் கபாபாின மதீப்த பமபா்தி வணடி கதீபழ விழ 
அவள் சமபாளிதது எழு்ந்தபாள்.  பகபா்தது்டன 
கபாபாின டிலரவலரத ்திட்்ட முனனபாள் 
நசன்பாள். அ்தறகுள் கபாபாினுள் இரு்ந்தவனும் 
சட்ந்டனறு நவளியில வ்ந்தபான.  இருவரும் 
ச ண ல ்ட ய ி ்ட  வ ்ந ்த வ ர க ள்  மு ட் டி க் 
நகபாண்டபாரகள்.  அவள் ்தபான சு்தபாபாிதது கபார 
ஓட்்டத ந்தபாியலலனனபா ஏன கபாலர எடுததுக் 
நகபாணடு பரபாட்டில வருகி் தீரகள்.  ச்டன 
்ிபரக் ப்பா்டலபாமபா?  எனறு கத்தினபாள்.  
அவனும் வணடிலய கபாபாில பமபா்திவிட்டு 
ெதீஙகள் சணல்டக்கு வருகி் தீரகளபா?   ஒருவர 
◌நஉ்லநமட் ப்பாட்டிரு்ந்த்தபாலும் மற்வர 
மபாஸ்க் ப்பாட்டிரு்நத்தபாலும் இருவருக்கும் 
அடுத்தவர முகம் ந்தபாியவிலலல.   அஙகு 
ெின ி்ரு்ந்த ந்பாியவர ஒருவர இருவலரயும் 
சமபா்தபானப்்டுத்தி அனுப் ி் லவத்தபார.  

 ்டபானஸ் கிளபாசுக்குப் ப்பாவ்தறகபாக 
வபாசலில ெின்வள் அஙபக சறறு முனனர 
அவள் இடி்ட்்ட கபார ெிற்ல்தப் ்பாரத்தபாள்.  
பகபா்ம் ்தலலக்பக ி்யது.  ஆசிபாியபாின வணடி 
எனறு ெிலனதது உள்பள நசன்பாள்.  ஆசிபாியர 
உள்பள உட்கபார்ந்திருப்்தும் அவருக்கு 
முனனபால ஒரு பு்தியவன முதுகு கபாட்டி 
அமர்ந்திருப்்தும் ந்தபாிய சறப  ்ெின்பாள்.

 சபார ெபான சபாியபான பெரத்திறகு 
வ்ந்திருப்ப்ன.  ஒரு சணல்டக்கபாரப் 
ந்ண என கபாபாின மதீது ்தன ஸ்கூட்டியபால 
இ டி த ்த து ம்  அ ல ல பா ம ல  எ ன ன ி ்ட ம் 
சணல்டக்கும் வ்ந்தபாள்.  ரபாஙகிக்கபாபாி 
ப்பாலும்  எனலனக் கபார ஓட்்டத ந்தபாியமபா 

எனகி்பாள்.   அவள் இப்ப்பாது ்தபான 
ஸ்கூட்டிபய வபாஙகியிருப்்பாள் ப்பாலும்.  
ெ பா ன  வ ச ்த ி ய பா ன வ ன .  இ ்ந ்த  ம பா ்த ி பா ி 
கழிசல்டகளி்டநமலலபாம் ்திட்டு வபாஙக 
பவணடிய்தபாகி விட்்டது சபார என்பார.

 இ்ந்தமபா்திபாி வபாரதல்தகலள ்யன 
்டுத்தபா்ததீரகள் அருண.  அவரகளும் மனி்தர 
கள் ்தபாபன.  

 ஆமபாம் ஆமபாம் மனி்தரகள் ்தபான.  
குரஙகுகள்.

 வணடிலய ெபான சபாி நசயது 
்தருகிப்ன என்பான ெபாப்டபாடி.

 இல்தநயலலபாம் பகட்்ட ச்ந்திபாிகபா 
வுக்கு அருணமதீது நசபாலலநவபாணணபாக் 
பகபா்ம் வ்ந்தது.  அப்த பெரம் ஆசிபாியர 
்தபான யபார என்்ியபாமபல ்தனக்கபாக 
வக்கபாலதது வபாஙகிப் ப்சியதும் அவரு 
ல்டய மனி்தபெயமும் ந்தபாி்ந்தது.   அவள் 
ந வ கு ப வ க ம பா க  உ ள் ப ள  வ ்ந ்த வ ள் 
அருலணப் ்பாரதது யபாலரக் கழிசல்ட 
என்தீரகள்.  ெதீஙகள் வச்தியபானவர எனறு 
ெதீஙகபள நசபாலலிக் நகபாணடீரகள்.  ெபான 
கழிசல்ட என்தீரகபள, ெதீஙகள் ்தபான 
கழ ிசல்டயிலும் கழ ிசல்ட .என்வள் 
எ்திபர ஆசிபாியர உட்கபார்ந்திருப்்ல்தப் 
்பாரத்ததும் சபாபாி சபார எனறு அஙகிரு்நது 
ெகர்ந்தபாள்.

 ச பா பா ி  ச பா ர  எ ன று  அ ரு ணு ம் 
ஆசிபாியபாி்டம் நசபாலலிவிட்டு கிளபாசுக்குச 
நசனறு விட்்டபான.

 ச்ந்திபாிகபாவின ்தனமபான உணரவும் 
யபாநரன்பாலும் எ்திரக்கலபாம் என் ல்தபாிய 
மும் ெபாப்டபாடிக்கு ி்டித்தது. அவலளப் 
்பாரத்த்திலிரு்நது அவள் முகபம எஙகும் 
கபாணப்்டுவ்தபாய அவன உணர்ந ்தபான.  இ்ந்த 
ெிலல அவனுக்பக ஆசசபாியமபாக இரு்ந்தது.  
சபாி, இல்த இதப்தபாடு வி்டடுவிடுபவபாம் 
எனறு அவன உறு்தியபானபான
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 க ிளபாஸ் முடி்நது ரபா்த ிகபாவும் 
அருணும் நவளிபய நசனறு விட்்டபாரகள். 
ச்ந்திபாிகபா பு்ப்்ட்டுக் நகபாணடிரு்ந்தபாள்.  
அவள் நெற்ிய ில ரத்தத துளிகள் 
இருப்்ல்த அப்ப்பாது ்தபான ்பாரத்தபான 
ெபாப்டபாடி.  ச்ந்திபாிகபா உன முகத்தில ரத்தத 
துளிகள் இருக்கின்ன.  அல்தத துல்டததுக் 
நகபாணடு நவளிபய நசலலுஙகள் 
எனறு ்தன பு்திய லகக்குட்ல்டலயக்  
ந க பா டு த ்த பா ன .   அ வ ள்  ச ்ந ப ்த க ம பா க ப் 
்பாரதததும் ்யப்்்டபா்ததீரகள்.  இல்த ெபான 
இனனும் ்யன ்டுத்தபவ இலலல.
என்வன அல்த அவளி்டம் நகபாடுத்தபான.

 அவளும் நெற்ிலய அஙகிரு்ந்த 
கணணபாடியில ்பாரத்தப்பாது்தபான அது 
ந ்த பா ி ்ந ்த து .   இ ப் ் டி ப ய  வீ ட் டி ற கு ப் 
ப்பானபால அம்மபா ்திட்டும் ்திட்டிறகு 
அளவிருக்கபாது எனப் ்ய்நது ஆசிபாியர 
நசபால்டி அ்ந்தக் லகக்குட்ல்டயபால 
நெற்ிலய ெதீர விட்டுத துல்டத்தபாள்.   ் ி்கு 
அ்ந்தக் லகக்குட்ல்டலய எஙகு லவப்்து 
எனறு குழம்்ினபாள்.  இல்தக் கண்ட 
ெபாப்டபாடி அல்த எனனி்டம் நகபாடுஙகள்.  
ெதீஙகள்  வீட்டிறகுச நசலலுஙகள் என்பான. 
அவன நசபானன்டிபய நசய்த ச்ந்திபாிகபா 
்தன ஸ்கூட்டிலயக் கிளப்்ி வீட்டிறகுப் 
பு்ப்்ட்்டபாள்.

 அ ங ப க ெதீ ்த ி ம ன ் த ்த ி ல   வ பா ்த ி 
பகபாரட்டில ஆ்ரபாகபா்த்தபாலும்,  சபாட்சிகள் 
வர பெரமபாகும் என்்தபாலும் வழக்கு 
அடுத்த வபாரம் இப்த ெபாளுக்குத ்தள்ளி 
லவக்கப்்ட்்ட்தபாக ெதீ்த ி்்த ி  நசபாலல 
பகபாரட் கலல்ந்தது.

 ச்ந்திபா ிகபா வீட்டிறகுச நசனறு 
நகபாணடிரு்ந்த ப்பாது வளசரவபாக்கத்தில 
ஒரு கல்டயில ெினறு நகபாணடிரு்ந்த அருண 
அவலள பெபாக்கி வ்ந்தபான.  கபாலலயில 
ெபான நசபானன வபாரதல்த ்தவறு ்தபான.  
சபாபாி என்பான.   ச்ந்திபாிகபாவிறகு அவலனப் 
்பாரப்்்தறபகப் ்ிடிக்கவிலலல என்்தபால 
அவள் அவலன சட்ல்ட நசயயபாமல 
அ ங க ி ரு ்ந து  ெ க ர ்ந ்த பா ள் .   அ ங க ி ரு ்ந ்த 
அவன ெண்ரகள் இல்தப் ்பாரத்த்தபால 

அருணுக்கு அவளின ெ்டதல்த பகபா்தல்த 
வரவலழக்க அவன ஸ்கூட்டிலயப் ் ிடிதது 
ெிறுத்தினபான. அவளுக்குக் பகபா்ம் ்தலல 
உசசிக்கு ஏ்ியது.  மிஸ்்டர எனன இப்்டி 
ெ்ட்நது நகபாள்கி்தீரகள்,  லகலய எடுஙகள். 
என்பாள்.  

 ெபான சபாபாி நசபாலகிப்ன, ெதீஙகள் 
ம்திக்கபாமல நசலகி்தீரகள்.  அது எனன 
ெபாகபாிகமபா?

 சபாி எனலனப் ப்பாகவிடுஙகள் எனச 
நசபாலலி அவள்  ஸ்கூட்டிலய  ெகரத்திப் 
பு்ப்்ட்்டபாள்.

 அ ரு ண  ம ன ்த ள வ ி ல  ச ற ப ் 
ெலலவன ்தபான.    ்ணக்கபாரன என்்தபால 
அவலனச சுறறும் ெண்ரகள்.  இதுப்பான் 
பெரத்தில அவலனக் கிண்டல ்ணணவும்  
பகலி ்ணணவும் ்தயஙகுவ்திலலல   

 எனன்டபா அருண ஒரு ந்ணலண 
உனனபால சமபாளிக்க முடியவிலலலயபா.  
எ ன று  ந ச பா ல லி ச  ச ி பா ி த ்த பா ர க ள் .   இ து 
அவனுல்டய ்தனமபானதல்தச சுட்ந்டபாித்தது.  
அவன பகபா்தது்டன வீட்டிறகுச நசன்பான.

 அடுத்த ெபாள் அவன நவளிபய 
வ்ந்தப்பாது அவனுல்டய ெண்ரகளில 
ஒருவன சத்ததீஷ,  அருண அவள் யபார்டபா, 
இவவளவு ரபாஙகி கபாட்டுகி் பாபள. என்பான

 அவள் ெபான ்டிக்கும் ்டபானஸ் 
ஸ்கூலில ்டிக்கி்பாள்.

 எ ங க ி ரு ்ந து  வ ரு க ி ் பா ள்  எ ன று 
ந்தபாியுமபா?

 ந்தபாியபாது ெபான என பகரள் 
்ிரணடி்டம் பகட்டுச நசபாலகிப்ன.

 வ ி வ ர ம பா க க்  ப கட் டு  வ பா  எ ன 
சத்ததீஷ நசபாலல மற்வரகள் அல்த 
ஆபமபா்தித்தபாரகள்.

 ரபா்திகபாவிறகு இ்ந்த விஷயஙகள் 
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ந்தபாியபாது.  ச்ந்திபாிகபா அருலணப் ்பாரக்க 
பெரும் ப்பாந்தலலபாம் நவறுப்்பாகப் 
்பாரப்்ல்தயும்,  அவன விலலத ்தனமபாய 
அவலளப் ்பாரப்்ல்தயும் கணடு அவபள 
ச்ந்திபாிகபாவி்டம் ்தனியபாக இல்தப் ்ற்ிக் 
பகட்க அவள் ெ்ட்ந்த்தலனதல்தயும் 
அவளி்டம் நசபானனபாள்.

 இல்தப்்ற ி் அருலணக் பகட்்்தில 
்யன ஒனறும் இருக்கபாது எனறு ரபா்திகபா 
அவனி்டம் இல்தப்்ற ி் ஒனறும் பகட்கவிலலல.  
ஆனபால அவபன ஒரு ெபாள் அவளி்டம் வ்நது 
ச்ந்திபாிகபா எஙகிரு்நது வருகி் பாள்,  அவள் குடும்்ம் 
எப்்டி எனந்லலபாம் பகட்்டபான.

 இதுவலர அருலணப் ்ற்ி ்தபான 
ெிலனத்திரு்ந்த ெலலவன எனகி் இபமஜ் 
ரபா்திகபாவி்டமிரு்நது வில்டந்ற்து எனப் 
நசபாலல பவணடும்.  ஆனபால அவள் இல்த 
அவனி்டம் கபாட்டிக் நகபாள்ள விலலல. 
ச்ந்திபாிகபா ப்பாரூபாிலிரு்நது வருகி்பாள்.  
அவள் குடும்்ம் ்ற்ிநயலலபாம் எனக்குத 
ந்தபாியபாது எனப் ந்பாயயும் நசபானனபாள் 
அருணி்டம்.

 ெபாப்டபாடிக்கும் ச்ந்திபாிகபாவுக்குமபான 
நமௌனஙகள் அவரகளின கபா்தலல 
அ வ ர க ள்  அ ் ி ய பா ம ப ல  வ ள ர த ்த து .  
ெபாப்டபாடியின மனி்தபெய அனபும்.  அவன 
ந்ணகலள ஏந்டுததுப் ்பாரபா்ததும், 
அதுவும் ெ்டனம் ப்பான் அ்தறகபான 
வபாயப்புகள் இருக்கும் ெிலலயிலும் 
அவன ெலலவனபாகபவ இருப்்தும் 
அவலள மிகவும் கவர்ந்தது.  அவனுல்டய 
கட்டு்டல அவனுல்டய ெனன்டதல்தயின 
ச பா ன ் பா க வு ம்  அ வ ள்  உ ண ர ்ந ்த பா ள் .  
ெபாப்டபாடிக்கும் ச்ந்திபாிகபாவின அழகும் 
அவள் ஆணகளி்டம் நசனறு ப்சபாமல 
ெளினமபாக ெ்ட்நது நகபாள்வதும்,  யபாபாி்டமும் 
்தன ்தனமபானதல்த விட்டுக் நகபாடுக்கபா்த 
்தனலமயும் மிகவும் ்ிடித்தது. 

 ஆனபாலும் இருவரும் ்தஙகளின 
ஈரப்ல் மல்தப்த ெ்ட்ந்தபாரகள்.

 ரபா்திகபாவிறபக இது ந்தபாியபாமல 

ப்பான்திலிரு்நப்த இல்த ெபாம் ந்தபாி்நது 
நகபாள்ள முடியும்.  ெபாப்டபாடிக்கு அவள்மதீது 
ஒரு சபாப்ட் கபாரனர உணடு எனறுமட்டும் 
ரபா்திகபா உணர்ந்தபாள். ச்ந்திபாிகபாலவப் 
்ற்ி அவளுக்குத ந்தபாியவிலலல.

 ஆனபால கபாலம் இப்்டிபய நசனறு 
வி்டபா்தலலவபா.    ஒருெபாள் அவள் ஸ்கூலின 
உள்பள நுலழயும் ப்பாது எ்திபர எப்தசலசயபாக 
்திடீநரனறு வ்ந்த ெபாப்டபாடியின மதீது பவகமபாக 
பமபா்திக் நகபாண்ட்தில அவள் ெிலல ்தடுமபா ி் 
அவன மபார ி்ல சபாய்ந்தபாள். அலர நெபாடி ்தபான 
சமபாளிதது எழு்நது நகபாண்டபாள்.  என்பாலும் 
அ்ந்த அலர நெபாடிபய ப்பாதுமபான்தபாய 
இரு்ந்தது  மினசபாரம் ்பாய்ந்தது ப்பான ி்ரு்நதது   
அ்ந்த இருவர உ்டலகளிலும்.  அப்்டிநயபாரு 
உணரவு இருவருக்குபம ஏற்ட்்டது.  ச்ந்திபாிகபா 
நவட்கத்தில சிவ்ந்தபாள்.  சபாபாி என்பாள்.  
்ரவபாயிலலல உஙகளுக்கு வலியிருக்கி் ்தபா 
என அக்கல்யபாகக் பகட்கவும் நசய்தபான 
ெபாப்டபாடி.    இல்தப் ் பாரத்த இரணடு கணகளில 
நவப்்ம் ்தகித்தது.  அலவ அருணுக்குச நசபா்ந்தம் 
எனறு நசபாலலவும் பவணடுமபா எனன? 

 அ்தறபகற்பாற ப்பால இ்ந்த ெிகழவு 
கலள அருணி்டமிரு்நது பகட்்ட அவன 
ெண்ன சத்ததீஷ அவலன ஏற ி் விட்்டபான.  
எனனி்டம் மட்டும் உனனி்டமிருக்கும் ் ணமும் 
அ்ந்தஸ்தும் இரு்ந்தபால அவலள இனபனரம் 
்தட்டித தூக்கியிருப்ப்ன.  மற்வறல்யும் 
முடித்திருப்ப்ன. என்பான அவன.

 இல்தக் பகட்்டதும் அருணுக்கும் 
பகபா்மும் ஆபவசமும் வ்ந்தன. அவன 
சத்ததீஷி்டம் பகட்்டபான எப்்டித ்தட்டித 
தூக்குவபாயபாம்.

 அவள் குடும்்தல்தப் ் ற்ி ந்தபாி்நது 
நகபாள்பவன.  அ்தறபகற்பாற ப்பால 
அவலள எஙபக லவததுத தூக்குவது 
க்டததுவது எனத ்ததீரமபானிப்ப்ன.

 சபாி அல்தச நசய.  க்டத்தி எனனி்டம் 
ஒப்்ல்ட.  உனக்கு 2 லட்சம் ரூ்பாய 
்தருகிப்ன.  ஆனபால அவள்மதீது உன லக்்டக் 
கூ்டபாது.  அ்தபாவது அவலள இம்லச ஏதும் 
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நசயயக்கூ்டபாது.  அப்்டிநயன்பால ்தபான 
உனக்கு அ்ந்தப் ் ணம் கில்டக்கும்.

 அருண உனக்கபாக இல்த ெபான 
நசயயமபாட்ப்டனபா?  நசயகிப்ன. எனறு 
அவன அஙகிரு்நது ெகர்ந்தபான.

 ச்ந்திபாிகபா ெபாப்டபாடியி்டம் அருலணப் 
்ற்ிச நசபாலலவிலலல.  ஆனபால ரபா்திகபா 
அவலனப் ்ற் ி  எலலபாவறல்யும் 
அவனி்டம் நசபாலலிவிட்டிரு்ந்தபாள்.  

 ெபாப்டபாடி ரபா்திகபாவி்டம் அவளின 
்பாதுகபாப்ல்ப் ் ற்ிச நசபாலலி அவலள ெதீ 
்பாரததுக் நகபாள்.  ஏ்தபாவது உ்தவி ப்தலவ 
என்பால எனலனக் கூப்்ிடு எனறு 
நசபானனபான.

 ெதீ்திமன்த்தில இனறு ெபாப்டபாடி 
நகபாலல வழக்கு ெ்டக்கி்து.  ெபாம் அஙகு 
நசலபவபாம்.  

 யபாபரபா முகம் ந்தபாியபா்த இருவர 
ெபாஙகள் ்தபான ெபாப்டபாடிலயக் நகபானப்பாம் 
எனறு நசபாலலிக் லக்தபாகியிரு்ந்தபாரகள்.

 அவரகலளக் பகபாரட்டுக்கு நகபாணடு 
வ்ந்திரு்ந்தபாரகள்.  அவரகலள எ்திர வக்கதீல 
குல்ட்நது நகபாணடிருப்்்தபாய ெடித்தபார 
எனப  ் நசபாலல பவணடும்.  . யபார வபா்தி 
எனறு ்பாரத்தபால அஙபக ரபா்திகபா ெினறு 
நகபாணடிரு்ந்தபாள். அவள் ்தபான ெபாப்டபாடிலயக் 
நகபான்வன அருண ்தபான எனறு வழக்கு 
ந்தபாடுத்திரு்ந்தபாள்.  அவள் எனன ் ணக்கபாபாியபா 
இவவளவு ந்பாிய ்ணக்கபாரரகலள எ்திரதது 
ெிறக எனறு பகபாரட்டில உள்ளவரகள் ப்சிக் 
நகபாண்டபாரகள்.

 வபா்தி வக்கதீல எழு்ந்தபார.  அவருக்கு 
60 வய்திருக்கும்.  மிகவும் புகழ ந்ற் 
லபாயர.  அ்ந்த இருவலரயும் 5 ெிமி்டஙகள் 
குறுக்கு விசபாரலண நசய்தபார.  அவரகள் 
ப்பாலி எனறு பகபாரட்டுக்குத ந்தபாிய 
லவத்தபார.  அதுமட்டுமலலபாமல சத்ததீஷ 
்தபான அவரகலள ெியமித்தபான எனறும் 
நசபாலலிவிட்்டபாரகள்.அவரகள்.

 சபாி உஙகள் ்தரப்ல்ச நசபாலலுஙகள் 
கபணஷ என்பார ெதீ்தி்்தி வபா்தி வக்கதீலலப் 
் பா ர த து .     அ ரு ண  ்த பா ன  ந க பா ன ் பா ன 
என்்தறகு ஆ்தபாரஙகள் உஙகளி்டம் 
இருக்கின்னவபா?

 இருக்கி்து லமலபாரடு.  அ்தறகு 
முன்பாக சில ெிகழவுகலள இ்ந்தக் 
பகபாரட்டிறகுச நசபாலல ெபான க்டலமப் 
்ட்டுள்பளன.

 வபா்தி ரபா்திகபாவும் அருணின கூட்்டத்தபால 
்தபாக்கப்்ட்டு மருததுவ மலனயில இருக்கும் 
ச்ந்திபாிகபாவும் உணலமயபான ப்தபாழிகள்.இ்ந்த 
அருண ரபா்திகபா வின ் ிரணடு.

 ெபாப்டபாடியின ெ்டனப் ்ள்ளியில 
்டித்த ரபா்திகபாவின சி்பாபாிசில ச்ந்திபாிகபா 
அ்ந்தப் ் ள்ளியில பசர்ந்தபாள்.  அருலணயும் 
ெண்ன என்்தபால அ்ந்தப்்ள்ளியில 
பசரதது விட்்டபாள் ரபா்திகபா.

 ெபாப்டபாடி.  நமபாத்தத்தில ஒரு டீட் 
ப்டபாட்்டலர  அ்தபாவது எ்ந்தக் நகட்்டப் 
் ழ க் க ங களு ம்  இ ல ல பா ்த  ெ ல ல வ ன .    
ந்தபாியபாமல ெ்ட்ந்த ஒரு பமபா்தலில.அருண 
பமபாசமபான வபாரதல்தலய ப் ்டு பகவலமபாக 
ச்ந்திபாிகபாலவப் ்பாரததுச நசபானனபான.  
அவள் ்தனமபானதல்த அது ்பா்தித்த்தபால 
அவள் அவலன கடி்நது நகபாண்டபாள் 
அவலன அ்தறகபாக நவறுக்கவும் நசய்தபாள்.   
அப்த பெரம் ெபாப்டபாடியின மனி்தபா ி்மபானம் 
அவனி்டமிருக்கும் ்ல ெலல குணஙகள் 
அவலள ஈரத்தன.  ச்ந்திபாிகபா அழகில எலலபா 
சபாமுத்திபாிகபா லட்சணஙகளும் உல்டய 
ஒரு அழகி என்்தபால அருண அவள் 
பகபா்ப்்ட்டும் அவலள வி்டபாது அல்டய 
ஆலச நகபாண்டபான.  அ்தறகுத துலண 
ப்பானவன ்தபான இ்ந்த சத்ததீஷ.  அருணின 
ெண்ன.  அல்தவி்ட அவன ்ணம்மதீது 
ஆலச நகபாண்டவன எனறும் நசபாலலலபாம். 

 இது எனன இவர கல்த நசபாலலு 
க ி ் பா ர .   வ ழ க் கு  எ ன ன ப வ பா  அ ல ்த ப் 
்ற்ியலலவபா நசபாலலபவணடும். எனறு 
ஆட்பச்ித்தபார எ்திர வக்கதீல.
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 ெதீ்தி்்தி அவரகபள ெபான ஒரு சுருக்கம் 
ந ச பா ன ன பா ல  ்த பா ன  ப ம பா ட் டி ப வ ஷ ன 
நசபாலலும்ப்பாது புபாியும் என்்தறகுத 
்தபான இ்ந்தப் பீடிலக.  அ்தனபால எனலன 
்தயவுநசயது அனும்தியுஙகள் என்பார 
வபா்தி வக்கதீல.

 அப்ந்க் ஷன ஓவர ரூலடு.   ெதீஙகள் 
உஙகள் ்தரப்ல்ச நசபாலலுஙகள் கபணஷ 
என்பார ெதீ்தி்்தி.   எ்திர வக்கதீல பசபார்ந்த 
முகதது்டன இருக்லகயில அமர்ந்தபார.

 ரபா்திகபாலவ சபாட்சியபாக அலழக்கி 
ப்ன என்பார அவர  ரபா்திகபா ரபா்திகபா என 
மூனறு முல் ்டவபாலி அலழக்க அவள் 
கூணடில ஏ்ினபாள்.

 ெதீ ச்ந்திபாிகபாவின ப்தபாழியபா?

 ஆம்.  

 ெ்ட்ந்தலவகலளச நசபால.  ் யப்்்டபா 
மல நசபால.  பகபாரட் ்பாதுகபாப்புத ்தரும். 
எனறு ஊக்கினபார. கபணஷ

 அவள் நமலலிய குரலில எலலபா 
ெிகழவுகலளயும் நசபானனபாள்.  எலலபா 
வறறுக்குபம ெபான சபாட்சியபாக இரு்ந்திருக் 
கிப்ன.   ெபான அருலண ி்ரண்டபாக ெிலனத 
ப்தன.  இனனும் நகபாஞசம்கூ்ட இரு்ந்திரு்ந்தபால 
கபா்தலிததுக்கூ்ட இருப்ப்ன.  ஆனபால 
அவனுல்டய ெ்டதல்தகள் அவனுல்டய 
ப்தபாழரகளின அரபா்கம் ப்பான்லவகலளப் 
்பாரதது சு்தபாபாிததுக் நகபாணப்டன.அருணின  
வஞசகக் கண ச்ந்திபாிகபாலவச சுறறுவல்தக் 
கணப்டன.   ெபான அல்த ெ்டன ஆசிபாியர 
ெபாப்டபாடியி்டம் நசபானபனன.  அவர எனலன 
ச்ந்திபாிகபாலவ விழிப்்பாகப்  ்பாரததுக் நகபாள்.  
ஏ்தபாவது அவசரம் என்பால எனலன அலழக்க 
ம்க்கபாப்த எனறு நசபானனபார.  அப்த ப்பால 
ஒரு ெபாள் ெபான ச்ந்திபாிகபாலவத ப்தடி அவள் 
வீட்டிறகுச நசனப்ன.  அனறு இஙகு ெிறகும் 
சத்ததீஷ  லகயில ஒரு லகக்குட்ல்டயில ஏப்தபா 
ெலனததுக் நகபாணடு அவரகள் வீட்டிறகுள் 
நசலவல்தப் ் பாரதப்தன.  ெபானும் பவகபவகமபாக 
அவலனத ந்தபா்டர்நது நசனப்ன. ஆனபால 

அ்தறகுள் அவலள மயக்க மல்டய லவத்த 
லகக்குட்ல்டயு்டன சத்ததீஷ அவலளத தூக்கிக் 
நகபாணடு ஓடிக் நகபாணடிரு்ந்தபான. அ்ந்தத 
ந்தருவின கல்டசியில ெினறு நகபாணடிரு்ந்த 
அருணின கபார வலரச நசலவல்தப் ் பாரதப்தன.  
வி் பாதீ்தம் என எனக்கு உலரத்தது.  ஆனபால 
எனனபால அவலனத ந்தபா்டர முடியவிலலல.

 அருணு்டன ்ழகிய ப்பாது அவன 
எனனி்டம் அவனுல்டய ஓயவு ்ஙகளபா 
லவப்  ்ற்ியும் அது இருக்கும் இ்டம் 
்ற்ியும் நசபாலலியிரு்ந்தபான.

 உ்டபன ெபான ெபாப்டபாடிக்கு அலல 
ப்சியில ந்தபா்டரபு நகபாணடு இ்ந்த 
விஷயஙகலளப் ்ற்ிக் கூ்ிபனன.  ெதீ 
அ்ந்த ்ஙகளபாவுக்கு ்பாக்கிரல்தயபாகப் 
ப ் பா ய க்  ந க பா ண டி ரு .   ெ பா ன 
அ ங கு  வருகிப்ன எனறு நசபாலலி 
ப்பாலனக் கட் நசய்தபார. ெபாப்டபாடி

 ்யம் ஒருபு்ம் என்பாலும் அகப் 
்ட்டிருப்்து என உயிரத ப்தபாழி என்்தபால 
ெ பா ன  ல ்த பா ி ய த ல ்த  வ ர வ ல ழ த து க் 
நகபாணடு அ்ந்த ்ஙகளபா ப்பாகும் வழியில 
யபாரும் எனலனப் ்பாரக்கி்பாரகளபா 
எனப்  ்பாரததுக் நகபாணப்ட நசனப்ன.  
அ்தன வபாயிலல அல்டவ்தறகு அலர 
கிபலபாமதீட்்டர தூரத்திபலபய அ்தன பகட் 
என கணணுக்குக்  கில்டத்தது.  ஒரு மரத்தின 

ி்ன ஒளி்நது ்பாரத்தப்பாது அருணும் அவன 
ெண்ரகளும் சத்ததீசு்டன  ச்ந்திபாிகபாலவத 
தூக்கிச நசலவல்தப் ்பாரதப்தன.  உ்டல 
்்த ி்யது.  இப்த பெரம் ெபாப்டபாடி ்தன கபாபாில 
வருவல்தயும் அல்த எட்்டபா்த தூரத்தில 
ெிறுத்திவிட்டு ்ஙகளபாலவ பெபாக்கி 
ஓடுவல்தயும் கணப்டன.  ல்தபாியம் வர 
ெபானும் அவலரத ந்தபா்டர்நது ஓடிபனன.  

 ்ஙகளபாவின க்தவு சபாத்தப்்ட்டி 
ரு்ந்தது.  ெபாப்டபாடி ்தனனி்டமிரு்ந்த ஏப்தபா 
ஒரு ந்பாருளபால க்தலவத ்தி்ப்்ல்தப் 
்பாரதப்தன.  ெபானும் ் ினனபால நசனப்ன.  
அ்ந்த அல் மிகப் ந்பாிய்தபாய இரு்ந்தது.  
இருட்்டபாய இரு்ந்தது. அல்தக் க்ட்ந்ததும் 
ல ல ட்  ந வ ள ி ச ச ம்  வ ்ந ்த து .   அ ங ப க 
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ச்ந்திபாிகபாலவ அவரகள் ஐவர ந்தபாட்டுத 
தூக்கிக் நகபாணடிரு்ந்தபாரகள்.  சத்ததீஷ 
நசபாலலிக் நகபாணடிரு்ந்தபான ெம் மு்தலபாளி 
அருண ்தபான இவளின நசபா்ந்தக்கபாரர.  
அவர அனு்விக்கட்டும். என்பான அவன 
ஏப்தபா ்பாிசளிப்்து ப்பால .

 அவலளத தூக்கும் சத்ததீலஷப் 
்பாய்நது அடித்தபான ெபாப்டபாடி.  ்திடீரத 
்தபாக்கு்தலில ்திக்குமுக்கபாடி அவன கதீபழ 
விழு்ந்தபான. விழும்ப்பாது அவன எ்திபலபா 
பமபா்திக் நகபாண்டபான.  அ்தனபால அவனபால 
எழு்ந்திருக்க முடியவிலலல.  அ்தறகுள்  
மற் ெபாலவரும் அருணும் ெபாப்டபாடிலயத 
்தபாக்கினபாரகள்.  ெபாப்டபாடி கட்டுமஸ்்தபான 
உ்டம்புக்கபாரன என்்தபால அவன இருவலர 
பவகமபாய வீழத்தினபான.  ஆனபால அ்தறகுள் 
அருண அவன லகயில லவத்திரு்ந்த 
பாிவபாலவபாரபால அவலன விலர்நது சுட்டு 
விட்்டபான.  இல்த ெபான என கணணபால 
்பாரதப்தன.  சுட்்டதும் ெபான அல ி்விட்ப்டன.  
அ்ந்த சத்தம் பகட்்ட மூவரும் எனலனத 
துரத்தினபாரகள்.  ெபான பவகமபாய மல்்நது 
ஓடித ்தப் ி்தப்தன.  இது்தபான ெ்ட்ந்தது.  
அருலணப் ப்பால ஒருத்தலன ெபான 
சில ெபாள் ெண்னபாய லவத்திரு்நப்தபன 
என ெிலனக்கும்ப்பாது எனலன ெபாபன 
நவறுக்கிப்ன என்வள் துக்கதல்த அ்டக்க 
முடியபாமல அழத ந்தபா்டஙகினபாள்.

 எ்திர வக்கதீல கல்த ென்பாகத்தபானி 
ரு க் க ி ் து .   ெ பா ன  இ வ ல ர க்  கு று க் கு 
விசபாரலண நசயயலபாமபா யுவர ஆனர

 நசயயுஙகள்.என்பார ெதீ்தி்்தி

 ெதீஙகள் நசபாலவந்தலலபாம் ப்பா்டலனக் 
கல்த எனகிப்ன.  எனன நசபாலகி் தீரகள். 

 வக்கதீல ஐயபா  ெதீஙகள் நசபாலவது ்தபான 
ப்பா்டலன ெபான நசபானனது முழுவதும் 
ெபான என கணணபால ்பாரத்தலவ.

 ஏப்தபா ஒரு ந்பாருளபால க்தலவ 
ெபாப்டபாடி ்தி்்ந்தபார எனகி்தீரகபள அது 
எனனநவனறு ந்தபாியுமபா?

 ்ி்கு ந்தபாி்நது நகபாணப்டன.  அது 
ஒரு நகபாணல்ட ஊசி.

 எப்்டித ந்தபாி்நது நகபாணடீரகள்.?  

 ப ப்ாலீஸ் விசபாரலண  ந க பா ல ல 
ெ்ட்ந்த இ்டத்தில ெ்ட்நது நகபாணடிரு்ந்த ப ப்ாது 
ஓடிச நசன  ் ெபான ச்ந்திபாிகபாஅஙகு எனன 
ெிலலயிலிருக்கி்பாள், அவலள மருததுவ 
மலனக்கு நகபாணடு நசன ப்ாரகளபா என்ல்த 
நயலலபாம் ந்தபாி்நது நகபாள்ள வ்ந்தவள் அஙகு 
ெ்டப்்ல்த  மல்்நது ் பாரததுக் நகபாணடிரு்நப்தன.  
அப்ப ப்ாது ஒரு கபானஸ்்ட ி்ள் ஒரு நகபாணல்டயூசி 
கதீபழ கி்டக்கி் ்தயயபா எனறு இனஸ்ந்க்்டபாி்டம் 
கபாண ி்ததுக் நகபாணடிரு்ந்தபார.  அப்ப ப்ாது ்தபான 

ப்ாரதப்தன.அது என நகபாணல்டயூசி.  ெபான 
்தவறு்தலபாக ெ்டனப் ்ள்ளியில என பமலசமதீது 
லவத்திரு்நப்தன என்து ஞபா கம் வ்ந்தது.

 ெதீ்தி்்தி அவரகபள வபா்தி வக்கதீல 
மட்டுமலல சபாட்சி ரபா்திகபாவும் கல்த 
க ல ்த ய பா க  எ டு த து  வ ி டு க ி ் பா ர க ள் .  
இல்தக் பகபாரட்்டபார அவரகள் ஏறகபாமல 
நகபாலல வழக்குக்கு சம்்்ந்தமிலலபா்த 
அருண அவரகலள  இ்ந்த வழக்கிலிரு்நது 
விடுவிக்குமபாறு பகட்டுக் நகபாள்கிப்ன.

 ஆமபாம் ச்ந்திரன அருண நகபாலல 
நசயயவிலலல.  ெதீஙகள் நகபாணடு வ்ந்த 
லக்திகளும் நகபாலல நசயயவிலலல 
என்பால யபார ்தபான நகபாலல நசய்திருப் 
்பாரகள் எனறு ெிலனக்கி்தீரகள். எனறு 
எ்திர வக்கதீலல ம்டக்கினபார ெதீ்தி்்தி.

 ப க பா ர ட் டி லி ரு ்ந ்த வ ர க ள ி ன 
சிபாிப்ந்பாலி பகபாரட் சுவரகளில பமபா்தியது 

 அது கபாவலரகளின ்ணி என்து 
கனம் பகபாரட்்டபாருக்குத ந்தபாியும் என்்தபால 
இ்ந்தக் பகள்வி ப்தலவயிலலபா்தது என ெபான 
ெம்புகிப்ன.  எனபவ குற்ம் சுமத்தப் ் ட்டுள்ள 
என கட்சிக்கபாரர அருலண அவலர இ்ந்த 
வழக்கிலிரு்நது விடுவிக்கும்்டிக்  பகட்டுக் 
நகபாள்கிப்ன. எனறு நசபானன எ்திர வக்கதீல 
ெம் ி்க்லகயு்டன ்தன இருக்லகயில அமர்ந்தபார.
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 வபா்தி வக்கதீல எழு்ந்தபார.  கனம் ெதீ்தி்்தி 
அவரகபள ெபான குற்ம் சபாட்்டப்்ட்்ட 
மு்தல குற்வபாளி அருலணக்கூ்டக் குறுக்கு 
விசபாரலண நசயய விரும்்விலலல.   
இரண்டபாம் குற்வபாளி சத்ததீலஷ மட்டும் 
குறுக்கு விசபாரலண நசயய ்தயவுநசயது 
அனும்தியுஙகள்

 சபாி ் ரமிஷன கிபரண்டட். நசயயுஙகள்.

 எ்திர வக்கதீல இல்த ஆட்பச்ித்தபார.  
வழக்பக முடி்நது விட்்ட ெிலலயில 
இவர  மறு்டியும் ந்தபா்டரவல்த ெபான 
ஆட்பச்ிக்கிப்ன

 ஆட்பச்லன ெிரபாகபாிக்கப் ் டுகி்து.  
ெதீஙகள் குறுக்கு விசபாலண நசயயுஙகள்.

 ப க பா ர ட் டி ல  ் ய ங க ர  அ ல ம ்த ி 
ெிலவியது. சத்ததீஷ கூணடிறகு நகபாணடுவரப் 
்ட்்டபான.  

 உன ந்யர எனன?

 சத்ததீஷ ஐயபா

 அருண உனக்கு எனன நசபா்ந்தமபா?

 இலலல ஐயபா,  ெண்ன.

 ச்ந்திபாிகபாலவக் க்டத்திக் நகபாணடு 
வ்ந்தபால அருண உனக்குத ்தருவ்தபாகச 
நசபானன 2 லட்சம் வபாஙகிக் நகபாண்டபாயபா?

 இனனும் இலலல ஐயபா,  இலலல 
இலலல அப்்டி எலலபாம்  நசபாலலபவ 
இலலல ஐயபா

 பகபாரட் நகபாலநலனறு சிபாித்தது.

 அ்ந்த 2 லட்சம் உனக்கு இனனும் 
கில்டக்கவிலலல எனறு நசபாலகிப்ன 
ெபான.

 ஆமபாம் ஐயபா.  இலலல இலலல

 மதீணடும் பகபாரட் சிபாித்தது.

 ஆமபாம்.  உன நெற்ியில ஒரு 
கபாயம் இருக்கி்ப்த  அது எப்்டி ெ்ட்ந்தது.  
அருணின ்ஙகளபாவிலபா?

 இலலல ஐயபா.  

 ஆணி குத்தியது ப்பால ந்தபாிகி்ப்த

 ஆமபாம் ஐயபா ெபான சுவற்ில ஆணி 
அடிததுக் நகபாணடிரு்நப்தன அப்ப்பாது 
ஸ்டூல வழுக்கிய்தில சுவற்ிலபமபா்தி 
வ ி ழு ்ந ப ்த ன  அ ப் ப ் பா து  அ ங க ி ரு ்ந ்த 
ஆணியில பமபா்திய்தில ஆணி குத்திய 
கபாயம் இது 

 இ்ந்த ஆணியபா

 இலலல ஐயபா

 கனம் பகபாரட்்டபார அவரகபள.  
ரபா்திகபா நசபானனபாபள,  சத்ததீஷ   எ்தன 
மதீப்தபா பமபா்திக் நகபாணடு கதீபழ விழு்ந்தபான 
எனறு அது இ்ந்த ஆணியின மதீது ்தபான. 
ஆணி கூரபாக இரு்ந்த்தபால  அலர இனச 
ப்பால நெற்ியில இ்ஙகிவிட்்டது.

 எ ்த ி ர  வ க் கதீ ல   இ ்ந ்த  ஆ ண ி ப ய 
இ ல ல ல  எ ன க ி ப ் பா ம் .   அ ல ர  இ ன ச 
இ்ஙகியது எனந்லலபாம் நசபாலவது 
்திலச ்திருப்பும் நசயல

 அப்ந்க் ஷன ஓவர ரூலடு

 இ்ந்தக் கபாயத்திறகு அனும்திக்கப் 
்ட்்ட மருததுவமலனயின ஒரு ்டபாக்்டபாின 
்ிபாிஸ்கிபாிப்ஷன இது.  இ்தில ந்தளிவபாக 
அவர ்தன லகப்்்ட எழு்தியிருக்கி்பார 
அலர இனச ஆழம் ஆணி ப்பாய இருக்கி்து 
எனறு,  அது மட்டுமலல இ்ந்த ஆணிலயப் 
்பாருஙகள் இ்தில ரத்தத துளிகளும் சில 
முடித துகள்களும் இருக்கின்ன.

 ஆணி பகபாரட்டில ஒப்்ல்டக்கப் 
்ட்்டது.
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 இ்ந்த வழக்கின ்ட்ஜ்நமனட் 
ெபாலள மறுெபாள் அ்ிவிக்கப்்டும்.  
இப்ப்பாது பகபாரட் கலலயலபாம் எனறு 
கூ்ிய ெதீ்தி்்தி இருக்லகயில இரு்நது 
எழு்நது நசனறு விட்்டபார.

 அருண அவருல்டய அப்்பாலவப் 
்பாரப்்்தறபக  ்தயஙகினபான, ் ய்ந்தபான.  
அவர உலழப் ி்ல முனபன ி்  ஒழுக்கத்தில 
சி் ்ந்த ் ணக்கபாரர.  அருண ்தனலனப் ப்பால 
அப்்டிபய வருவபான எனறு கனவு கண்டவர.  
அ்தனபால ்தபான அவர இ்ந்த வழக்கில 
்தலலயி்டபவயிலலல.  ஆனபால இப்ப்பாது 
வழக்கு அருணுக்கு ்தண்டலன வபாஙகித ்தரும் 
எனறு ெம்பும் ெிலலயிலிருப்்்தபால அருணின 
அம்மபா அழுலகயு்டன கணவனி்டம் நசனறு 
எப்்டியபாவது அருலணக் கபாப்்பாறறுஙகள்.
எனறு நகஞசினபாள்.

 ்த ப் பு  ந ச ய ்த வ ன  ்த ண ்ட ல ன 
அனு்விக்க பவணடும்.  அவனுக்கபாக ெபான 
்தப்பு நசயய மபாட்ப்டன.  ெதீ பவணடுமபானபால 
முயனறு ் பார.  ெபான இ்தில ்தலலயி்ட மபாட்ப்டன 
எனறு நசபாலலிவிட்டு அஙகிரு்நது ெகர்நது 
விட்்டபார.

 பகபாம்தியம்மபா வபா்தி வக்கதீலல 
அவர வீட்டில நசனறு ்பாரதது அவபாி்டம் 
நகஞசினபாள்.

 எதுவும் இனி என லகயில இலலல 
யம்மபா.  ெதீ்தி்்தியி்டம் ்தபான எலலபாம்.  
ெதீஙகள் உஙகள் ல்யலன ெலலவனபாக 
வளரத்திருக்கணும்.  அப்்டியிலலபா்த ப்பாது 
ெதீஙகளும் குற்வபாளிபய.  அ்தறகபான 
்தண்டலன ்தபான இது எனறு நசபாலலி விட்டு 
அவரும் எழு்நது விட்்டபார.  

 பகபாம்தியம்மபாவும் ்தன ெிலல 
உணர்நது வீட்டிறகுச நசனறு விட்்டபார.

 அ ரு ண  அ ம் ம பா வ ி ்ட ம்  வ ்ந து 
மு ல ் ய ி ட் ்ட பா ன .   அ ம் ம பா  இ ன ி  ெ பா ன 
ெலல ்ிள்லளயபாக ெ்ட்நது நகபாள்கிப்ன.  
இப்ப்பாது எ்தபாவது நசயது எனலனக் 
கபாப்்பாறறுஙகள்.  

 உனலனப் ந்ற்்தறகு ெபான 
வரு்நதுகிப்ன.  என்பாலும் இப்ப்பாது 
இப்்டிபய இருக்கட்டும்.   அப்பீலில 
்தண்டலனக்  குல்ப்புக்கு வழி நசயய 
முயறசிக்கலபாம்.  உனக்கும் ்தண்டலன 
பவணடும் ்தபான.  அ்தனமூலம் எனக்கும் 
்தண்டலன ்தபான. என்வள் அழுலகலய 
ெிறுத்தபவயிலலல

 அடுத்த 2வது ெபாள் பகபாரட்டில வழக்கின 
முடிவு அ ி்விக்கப்்ட்்டது.  ெதீ்தி் ்தி ்தன ்ததீரப் ி்ல 
அருண நசபாலலி அவன ெண்ன ச்ந்திபாிகபாலவக் 
க்டத்தியதும் அருண ெபாப்டபாடிலயச சுட்டுக் 
நகபான்தும் ச்நப்தகததுக்கு இ்டமின்ி 
ெிரூ ி்க்கப்்ட்டிருக்கி் து. எனபவ அவனுக்கு 
இரணடு ஆயுள் ்தண்டலனயும் சத்ததீசுக்கு 
ஒரு ஆயுள் ்தண்டலனயும் அவன ெண்ரகள் 
மூவருக்கும் ்தலபா 4 ஆணடுகள் கடுஙகபாவல 
்தண்டலனயும் வி்திததுத ்ததீரப்புக் கூறுகிப்ன.  
அவரகள் பமல பகபாரட்டிறகுச நசலவ்தபா 
யிரு்ந்தபால 15 ெபாட்களுக்குள் அப்பீல நசயது 
நகபாள்ளவும் அனும்திக்கப்்டுகி் து.  

 ஒ ரு  ெ ல ல வ ன  அ ெ ி ய பா ய ம பா க 
சபாகடிக்கப்்ட்்டபான.  ஒரு அழகி மபாறறுத 
்த ி்னபாளியபாக்கப்்ட்்டபாள்.என்ல்த 
வருத்ததது்டன ந்தபாிவிததுக் நகபாண்டபால 
கல்த முடி்நது விடும். 

n

நஞசுக் தகாடியு்டன் துள்்ளணிதயாடும்

தாயாடு மல்றந்த பின்னரும்

பாம்பின் சீற்்றம் குல்றயவில்லை!

                       

  - சனஜஸு, 

    தஜரமனணி
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அவன ந்யர ஒனறும் மஙகபான  
அலல...ஆனபா மஙெபானனு 
நசபானனபா்தபான எலலபாருக்கும் ந்தபாியும் 
அவன மூனபாம் வகுப்ப்பாடு ெினறுவிட்்ட 
்ள்ளி சபான்ி்தழில ந்ய்பால என் 
ந்யர்தபான இரு்ந்தது இப்ப்பா குடும்் 
அட்ல்டயிலும் அ்ந்தப்ந்யர்தபான 
இருக்கி்து அவன அப்்பாலவயும் 
ந்தபாப்்ளபான என்பால்தபான 
எலபலபாருக்கும் எளி்தில புபாியும் 
்தஙகபவல என்பால அது யபாரப்்பா 
புதுசபா இருக்குனனு பகட்்பாஙக,,, அது 
ப்பாகட்டும் அவலன ஏன எலலபாரும் 
மஙெபான நசபால்பாஙகனனபா அவன 
சினன வயசிலிரு்நப்த துருதுருனனு 
இருக்கமபாட்்டபான ஒரு இ்டத்தில 
உட்கபார்ந்தபால மணணபாஙகட்டி மபா்திபாி 
யபாபரபா ஒருவர வ்நது கூப்்ி்டபா்தவலர 
அஙபக்தபான இருப்்பான அது 
மட்டுமலல அவனுக்கு கபா்தில சதீழ 
வடியும் அ்தனபால யபாரபாவது ஏ்தபாவது 
நசபானனபால ஆ,,ஆ,,ஆனனு பகட்்பான 
்லமுல் நசபானனபாத்தபான புபாியும் 
எல்தப்்ற்ியும் கவலலயும் இலல 
அக்கல்யும் இலல... ப்பானபா ப்பான 
இ்டம் வ்ந்தபா வ்ந்த இ்டம் இப்்டி்தபான 
இருப்்பான எ்ந்த ஒரு பவலநவட்டிக்கும் 
ப்பாகபாமல நவட்டியபா இருப்்பான 
அ்தனபால்தபான அவலன மஙகபான 
னு எலலபாரும் கூப்்ிடுவபாஙக அவன 
அம்மபாக்கூ்ட என புள்லளலய எதுக்கு 
்ட்்டப்ப்ர வசசி கூப்்ிடு்தீஙகனனு 
ஒரு சிலருக்கிட்்ட சணல்டக்கூ்ட 

ப்பாட்்டபாஙக ஆனபாலும் அது எடு்்டல 
மஙெபான கலநவட்டு மபா்தபாி ெிலசசிடுசசி 
ஒரு கட்்டத்தில ர்ினி ்்டம் ்பாரதது 
்பாரதது அவனுக்கு ர்ினிபமல ்றறு 
அ்திகமபாகி அவலரப்ப்பாலபவ ்டபானஸ் 
ஆடி ்பாரப்்பான எலபலபாரும் மஙகபானன 
்பாருஙக்டபா ்டபானஸ் ஆடு்பானனு 
கிண்டல ்னனுவபாஙக... அப்்டிபய 
ர்ினி ல்த்தியம் முத்திப்ப்பாயி 
ஒருெபாள் அவன வீட்ல்டவிட்ப்ட 
ஓடிப்ப்பாயட்்டபான

அவன அப்்பா ந்தபாப்்ளபான அவலன 
ப்த்டபா்த இ்டமிலல... எஙகு ப்தடியும் 
கில்டக்கல புள்ள எஙபகபா ப்பாய 
நசததுப்ப்பாயட்்டபானனு விட்டு 
விட்்டபாரகள் ஒரு ெபாலஞசு வருசம் 
கழிசசு ்க்கதது ஊரல ்திருவிழபா 
்பாக்கப்ப்பானவஙக வ்நது நசபானனபாஙக 
அவன ்தஞசபாவூர கரகபாட்்ட குருப்ல 
பசர்நது ர்ினிமபா்தபாி ர்ினி ்பாட்டுக்கு 
நரக்கபாரட் ்டபானஸ் ஆடுவ்தபாக... அவன 
அம்மபா அப்்பாவுக்கு ஒபர ச்நப்தபாசம் 
மகன உயிபரபா்ட இருக்கபானனு 
ஆனபாலும் இப்்டி கூத்தபாடியபா 
ஆயிட்்டபாபனனனு வருத்தப்்ட்்டபாஙக 
இவன கலயபாணம் கபாசசிப்்னனி 
எப்்டி ெமக்கு கல்டசிக்கபாலத்தில 
கஞசி ஊத்தப்ப்பா்பானனு,,,, ஒரு 
்த்திவருசம் கழிசசி ஊருக்கு வ்ந்தபான 
ஒரு ந்பாணபணபா்ட... கலயபாணம் ்னனி 
ந்பாண்டபாட்டிய கூட்டியபா்ந்தபான
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இவன ர்ினி ்பாட்டுக்கு ்டபானஸ் 
ஆடி ஆடி இப்ப்பா அவன ந்யர 
மஙெபான என்து மல்்நது ர்ினி 
எனப் அலழக்கப்்ட்்டபான  ஒரு 
மனுசனுக்குள்ள கலல ஆரவம் 
வ்ந்தபா அவனும் உறசபாகமபாகி்பான 
்க்கத்தில இருப்்வரகலளயும் 
உறசபாகப்்டுததுகி்பான என்து 
ெி்தரசனம்  ர்ினி என் ந்யர 
பமபாகத்தபாலும் அவன பமக்கப் 
ப்பாட்டு ஆடும் அழகபாலும் ஒரு 
ந்ண அவலன பெசிக்க... இவனும்  
பெசிக்ககலயபாணமபாகி ஊருக்கு வ்ந்தவன 
ந்பாண்டபாட்டிலய ஊருல விட்டு விட்டு 
மறு்டியும் ்தஞசபாவூர ப்பாயட்்டபான 
ஆடிய கபாலும் ்பாடிய வபாயும் சும்மபா 
இருக்கபாதுனனு சும்மபாவபா நசபானனபாஙக 
என்துப்ப்பால அவன மதீணடும் 
ஆடுவ்தறகு ப்பாயட்்டபான

அ்ந்த பெரத்தில்தபான அவனுக்கு ஒரு 
ெலலது ெ்ட்ந்தது அவன ந்பாண்டபாட்டி 
மபாசமபா இரு்ந்தது அ்ந்த நசய்தி அவன 
கபாதுக்கு எட்டியதும் அவன உ்டபன 
பு்ப்்ட்டு ஊருக்கு வ்நதுவிட்்டபான 
அ்திலிரு்நது அவன ்டபானஸ் ஆ்ட 
ப்பா்்திலல ந்பாண்டபாட்டி கூ்டபவ 
இரு்ந்தபான ஆனபா ்லழயமபா்தபாி பவலல 
நவட்டிக்குப்ப்பாகபாமல வீட்டிலலபய 
கி்ட்ந்தபான ்லரும் ்லமபா்தபாி 
நசபானனபாஙக,,, ஒனக்கும் ஒரு குழ்நல்த 
ந்பா்க்கப்ப்பாகுது ஏ்தபாவது பவலலக்கு 
ப்பானபா்தபாபன குழ்நல்தக்கும் ெலலது 
ஒனன ெம்்ி வ்ந்தவளுக்கும் கஞசி 
ஊத்தமுடியுமுனனு அவன அல்த கபா்திலு 
வபாஙகின்தபா ந்தபாியல வீட்டுக்குள்ளபவ 
ந்ட்ல்டக்பகபாழி அல்டக்கபாப்்துப்ப்பால 
மு்டஙகி கி்ட்ந்தபான ெபாளல்டவில 
பசபாததுக்பக நரபாம்் கஷ்டமபாப்ப்பாக 
அவன ந்பாண்டபாட்டி கூலி பவலலக்கு 
ப்பாக பவணடிய்தபாகிவிட்்டது அவன 
அல்தப்்ற்ி ந்பாிசபா கவலலப்்ட்்ட்தபாக 
ந்தபாியல அப்்வும் அவன அலசயபாமல 
வீட்டுக்குள்ளபவ்தபான இரு்ந்தபான 
்த்தபாவது மபாசத்தில அவனுக்கு ஒரு 
ஆண குழ்நல்த ்ி்்ந்தது அ்ந்த குழ்நல்த 

ெலல ஆபரபாக்கியமபாக இரு்ந்தது 
சுகப்்ிரசவம்்தபான அ்தனபால நசலவு 
ஒனனும் அ்திகமிலல அ்தனபால அவன 
்தப்்ிசசபான

இப்்டி ெபாட்கள் ெகர... அவன 
நகபாஞசிமகிழ்ந்த குழ்நல்த 
அவலனப்ப்பால அலலபாமல துரு 
துருநவன இரு்ந்தபான ஆனபா... 
அவனுக்கு இவலனப்ப்பாலபவ கபாது 
பகட்கல ப்சசும் வரல இது ப்பாிடியபாய 
அவனுக்குள் இ்ஙகியது மறு்டியும் 
அவன ்லழய மபா்திபாிபய நவளியில 
வ்நது மணணபாஙகட்டியபா உட்கபார்நப்த 
இரு்ந்தபான இப்ப்பா ர்ினி ந்யர 
மல்்நது மதீணடும் மஙகபான எனப் 
அலழக்கப்்ட்்டபான

இ்ந்த பெரத்தில க்பா புயல வ்நது 
ந்தருவிலுள்ள கரணட் கம்்நமலலபாம் 
விழு்நது மரம் மட்ல்டநயலலபாம் 
ஒனனுவி்டபாம சுருட்டிக்கிட்டு ப்பானது 
இரவு முழுவது ஒபர மலழயும் 
கபாததும் ்லம்நகபாண்ட மட்டும் வீசி  
ந்தருவிலுள்ள கூலர வீடுகலள எலலபாம் 
புடுஙகி ப்பாட்்டது கபாதது நகபாஞசம் ்லம் 
குல்்ந்தப்ப்பாது ்பாவம் ்சசப்புள்ளக்கபாபாி 
அவனும் ஒரு மணணபாஙகட்டி மஙகபான 
எனன நசய்பாஙகபளபானனு ந்தபாியலிபய 
ஏ்தபாவது புயல ்பாதுகபாப்பு லமயததுக்கு 
கூட்டிட்டு ப்பாகலபாமுனனு ஒரு 
ெபாலஞசி ப்ர வ்நது ்பாரத்தபாஙக... 
வீடு கூலரநயலலபாம் கபாதது புடுஙகி 
ப்பாட்டு வீட்ல்ட ்திருப்்ி ப்பாட்டிரு்நது  
இடுப்்ளவுக்கு வீட்டுக்குள் ்தணணதீர 
ப்தஙகி ெின்து  அயபயபா மஙகபான 
குடும்்பம ப்பாசபசனபன உள்பள ப்பாய 
்பாரத்தபால மஙகபான குடும்்தல்தபய 
கபாணவிலலல எனன்டபா ஆசசுனனு 
எலலபாரும்  நவளிபய ஓடிவ்நது 
்பாரத்தபா மஙகபான பகபாணி சபாக்லக 
ப்பாரத்திக்கிட்டு குழ்நல்தலய 
ப்தபாளில ப்பாட்்டப்்டி ந்பாண்டபாட்டி 
லகலயப்்ிடிதது அலழததுக்நகபாணடு 
புயல ்பாதுகபாப்பு லமயதல்த பெபாக்கி 
ப்பாயக்நகபாணடிரு்ந்தபான,          n



   |47

 ‘எனனப்்பா பசபாறு ்திணணுட்டியபா.?’ 
அப்்்தபான ்திணணு முடிசசிட்டு வ்ந்த 
எலக்ட்பாிசியன அணணபா எஙகிட்்ட பகட்்டபாரு. 

 ‘ இலலணணபா.’ கபாப்தபாரம் இரு்ந்த 
ெரமுடியில நசபாபாிஞசிக்கிட்ப்ட ெபான ்்தில 
நசபானனதும் அவருக்கு நமபாகம் பகள்வி 
சுரலணயபா மபா்ிடிசசி. 

 ெபான வபாசசிபமனபா பவலப் ்பாக்கும் 
கம்்னியில ஒயபாிங பவலலக்கி வ்ந்த 
ஆளு அவரு. ஒரு வபாரமபா ப்பாவும்ப்பாதும் 
வரும்ப்பாதும் எனனப் ்பாதது ்பாதது 
்ழக்கமபாயிட்்டபாப்ல. பவல நசஞசிட்டு 
ம்தியபானம் பசபாறு ்திஙக எ்ஙகி வ்ந்தவரு 
இப்்டி பகட்டுக்கிட்டு்தபான எனனபான்ட 
வ்ந்தபாப்ல. 

 ‘ ஏம்்பா.?’ 

 ‘ஓனரம்மபா நகளம்புனப் ் ினன்தபான 
ெமக்கு ஒணவு.’ ெபான நசபானன்தக் பகட்டு 
நரணடு நெபாடி எனனபய ்பாததுட்டு 
்க்கததுல இரு்ந்த ்பார்திப் ்யஙகிட்்ட 
பகட்்டபாரு. 

 ‘ இப்் மணி எனனபாவுது ்பார்தி.?’

 ‘மூனு மணி.’ ்பார்திப்்ய ஊசி 
்ட்்டபாசபாட்்டம் ்ட்டுனு நசபானனபான.

 ‘கபாலலல எட்டு மணிக்கு்தபான 
பவலக்கி வருவ ெதீயி.?’

 ‘ஆணணபா.’ உணலமய ஒததுக் 
கிட்ப்டன. ெபான நசபானனதுபம கணக்கு 
ப்பாட்்டபாப்்ிடி. 

 ‘ ஏ ழு  ம ண ி க் ப க  க பா த ்த பா ல 
்த ி ண ணு ட் டு  ந க ள ம் ் ி  வ ரு வ பா ன 
இஙக. அதுபல்நது  இப்்வர எவள 
பெரமபாயிக்குதுனு ்பாரு.?’ அவர நசபானன 
தும் அ்ந்த ்பார்திப்்ய ஒ்டபன முசுவபா 
கணக்கு ப்பாட்டு நசபானனபான. 

 ‘ஏழு மணி பெரமபாவுது.’ 

 ‘உனக்கு ் சிசசபா ்திணண பவணடிய 
து்தபான வபாசசி.’

 ‘எதுக்குணபா.? குத்தம் ப்பாடு் 
துக்கபா.?’

 ‘குத்தம் ப்பாடுவபாஙகளபா.?’

 ... 

-  
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 ‘்ினன.?’ 

 ‘இந்தனன சினனப்புள்ளத ்தனமபா 
இருக்கு.?’

 ‘ஆமபானணபா. நமபா்தல ெபாளு இப்்டி 
்தபான ம்தியம் நரணடு மணியபாசபச, பசபாறு 
்திஙகலபானனு ஒக்கபா்நது டிப்்ன ்பாக்ச 
ந்தபா்்நப்தன. அ்ந்த பெரம்்பாதது்தபான 
ஓ ன ர ம் ம பா  வீ ட் டு க் கு  ப ் பா ் து க் கு 
எ ் ங க ி  வ ்ந து ட் ்ட பா ங க .  இ ்ந ்த  வ ண டி 
ஓட்டு்வருஙகூ்ட ஒரு வபாரத்த பகட்்டத 
ந்தபா்னனு நசபாலலபாம கபார சபாரட்டு 
்ணணிக்கிட்்டபாரு. இ்தில பமபன்ர பவ் 
கதீழ வ்நதுட்்டபாரு. ெபானும் இது ந்தபாியபாம ஒரு 
வபாயி பசபாத்த வபாயிலப் ப்பாட்டுக்கிட்ப்டன. 
வணடி சத்தம் பகட்டு ி்னனபால ்பாத்தபாக்கபா 
ெிக்கி் பாஙக. நமனன பசபாறு ் பா்தி வபாயிலயும் 
முழுஙகுன பசபாறு மதீ்தி ந்தபாண்டலயும் 
மபாட்டிக்கி்ட, விட்டுட்டு எழு்நது ஓடுபனன, 
ப க ட் ்ட த  ந ்த பா ் க் க .  ஆ ன பா  அ ்ந ்த 
பமபன்ருமிலல ந்தபா்க்க ஓடியபா்பாரு. 
ெபான ெிலலுஙகனு லகக்கபாட்டிக்கிட்ப்ட 
ஓடி ந்தபா்்நது விட்ப்டன. ப்சவும் முடியில. 
பசபாத்த நமலலவும் முடியல முழுஙகவும் 
முடியல. ெபாலு நசகணடுல எனனபமபானு 
ஆயிடுசசி.’ 

 ‘்திணணுக்கிட்டிரு்ந்த்த வுட்டுட்டு 
எழு்நது ஓடுனியபா.?’

 ‘்ினன.?’

 ‘ெதீ  ப ச பா று  ்த ி ண ் ்த  ய பா ரு ப ம 
்பாக்கலயபா.?’

 ‘்பாக்கல. ்பாக்கவும் மபாட்்டபாஙக.’ 

 ‘ஆமபாமபா.. அந்தலலபாம் அவஙக 
எஙக ்பாக்கப் ப்பா்பாஙக. !  ெமக்கு 
்சினனபா ெபாம்தபான ்திணணபாவனும். 
ெபாநனலலபாம் ல்டமுனனபா ல்டமு்தபான. 
சபாப்்பாடு ஆனப் ்ினன்தபான பவல. சபாியபா 
ஒனர மணிக்கு பவலலய முடிசசிட்டு 
ச பா ப் ் ி ்ட ப்  ப ் பா ப வ பா ம் .  இ ல ல ன ன பா 
ெம்ம பவலலய ந்தம்்ிலலபாம நசயய 

முடியபாது. ெபாநமலலபாம் ஒழக்கி்ப்த இ்ந்த 
பசபாறுக்கு்தபான. அல்தயும் ்திஙகு்ப்் 
எழுப்பு்ந்தலலபாம்..’ 

 அவரு ்பாட்்டபா நசபாலலிக்கிட்ப்ட 
யிருக்க எனக்க வயிறு கூவ ஆரம்்ிசசிருசசி. 
கூ வ ல  ச த ்த ம்  எ ன க் கு  ம ட் டு ்ந ்த பா ன 
ப க ட் டு ப ்த பா  இ ல ல  இ வ ங க ள க் கு ம் 
ப கட் டு ப ்த பா  ந ்த பா ி ய ல .  ஆ ன பா  இ வ ரு 
ப்சு்்த இனனும் ெிறுத்தல.

 ‘ஒரு ெபா இப்்டி்தபான எனக்கும் 
ஒரு ்ிலடிங சூப்்ரபவசருக்கும்   வபா்தமபா 
யிறுசசி. ந்பாழு்தினிக்கும் சுத்தி உளியப் 
புடிசசி  கபாடி எடுக்கு்ம். நவயிலபான 
நவயிலு. பவரவயபா ஊததுது. ந்பாழுதுக்கும் 
பவல நசஞசிட்டு பலட்்டபா பசபாறு ்திஙக 
ஒக்கபாரும் அ்ந்த பெரம்்பாதது எஞசினியர 
வ்நதுட்்டபாருனனு அ்ந்த சூப்்ரபவசருப் 
்ய யபாரும் சபாப்பு்டபா்திஙகனு நசபால 
லிட்்டபான. சபாி, நகபாஞச பெரம் ்பாததுட்டு 
ப்பாயிறுவபாஙகனு ெபாஙகலும் ்திஙகி்்த 
வுட்டுட்டு ெிக்கி்ம் ெிக்கி்ம் மணி 
ெபாலபாயிடுசசி. ம்தியபான பசபாத்த சபாயங 
கபாலததுல ்திணபணபாம். சபாி இப்தபா்ட 
முடிஞச்தபா.?’ ெபான பகக்கு்னபா இலலல 
யபானு ஒரு எட்டு எனன ்பாததுக்கிட்்டபாரு. 

 ‘பமல எனனபாசசி.?’

 ‘ெபாஙக ்திஙக் பெரததுல எஞசினதீரு 
வ்நது ெினனுட்டு, அவர வர் பெரம்்பாதது 
ெபாஙக ்திஙக ஒக்கபா்நதுட்்டமபா.? எஞசினதீரு 
ப்பானப்்ினன வ்நது இனிபம ம்தியபான 
பசபாந்லலபாம் ெபாலு மணிக்கி்தபான 
்திஙக னும்னு நசபானனபாம்்பாரு. எனக்கபா 
பகபாவம்பமல பகபாவம். பசபாத்த நகடுத்தது 
மிலலபா்த பவலலலயயும் நகடுததுட்்டபான 
இ்ந்த சூப்்ரபவசரு. அ்தனபால புடிசபசன 
ஒரு புடி’

 ‘எனன ்ணணிஙக.?’

 ‘ெபாமலலபாம் சபாியபா பெரததுக்கு 
்திஙகனும். ஆனபா இதுல நகடுத்தது யபாரு.?’



   |49

 ‘எஞசினதீரு.?’

 ‘இலல. அ்ந்த சூப்்ரபவசரு்தபான. 
அ்தபான எனக்கு பகபாவம். சபார ெபாஙக 
ஒனனும் ஃப்ன கபாததுல பசருல 
ஒக்கபா்நதுட்டு இருக்குல. நமபாட்்ட நவயிலல 
நசவுர அடிசசி ஒ்டசசி கபாடி எடுக்கு்ம். 
எஙகளுக்நகலலபாம் ்தணணிய பமல 
ஊததுனமபாபாி பவரவ வடியும். பெரததுக்கு 
பசபாறு ்திணணபா்தபான பவல ஆவும். 
இதுல ெபாஙக ெபாலு மணிக்கு ்திஙகனுமபா.? 
ம்தியபான்ந்தபான பசபாறு ்திம்்பாஙகனு 
ந்தபாியபா்தபா.? அப்்நமனன ெபாலு மணி.. 
ெபாஙகலலபாம் எனன சும்மபா இருக்கு்மபா.? 
ெபான இப்்டிலபாம் ப்சிபனன. ஒ்டபன 
ெதீஙநகனன வி்தண்டபாவபா்தம் ப்சு்ிஙக. 
இ ப் ் டி ல பா ம்  ் ண ண பா  அ ப் ் ் ம் . . 
அப்்டினனபான. ெதீஙக எனனபா பவணபா 
்ணணிக்பகபாஙக.  இனிபம ெபாஙக 
ஒனரக்கிலல, ஒரு மணிக்பக சபாப்டுபவபாம் 
அப்்டினு நசபாலலிட்ப்டன. அவனபால 
எதுவும் ப்ச முடியபாம ப்பாயிட்்டபான. 
அடுத்த, ெபாளுபல்நது பவணுனப்ட ஒரு 
மணிக்பக சபாப்்ி்ட ஒக்கபா்நதுருபவன. 
ஆனபா நகபாததுக்கபாரஙக வர மபாட்்டபாஙக. 
அ து க் கு ப ன  அ வ ங க  மு ன ன பா டி ப ய 
கபாலக்கழுவுபவன லகயக்கழுவுபவன 
ந்பாிய சபாக்குப்ல்யப் ப்பாட்டு அதுல 
ஒக்கபா்நது ்திணணுபவன. எலலபாரும் 
்பாததுக்கிட்ப்ட இரு்நதுட்டு அப்்்்ந்தபான 
வ ரு வ பா ங க .  அ து க் க ப் பு ் ம்  அ ்ந ்த 
சூப்்ரபவசருப் ்ய எஙகிட்்ட ்ிலடிங 
முடிய்வர ப்சபவயிலலலபய.!’

 ‘அது சபாிணணபா. உஙக பவலல 
யிலலலபாம் குத்தம் புடிக்கி்து இருக்கபா.?’

 ‘அ்தபாவது ஃல்ன ப ப்ாட்டு புடிக்கி் ்தபா.?’

 ‘அ்தபான.’ 

 ‘இலல. ெமக்கு பவல கபாணட்பரட்டு. 
பவலலய முடிசசிட்டு கூலிய வபாஙகு்து.’

 ‘ெபாம்்பாருஙக ்தணணிக்கி ்ய்நது 
நெருப்புலக் கு்திசச க்தயபா மபாட்டிக்கிட்டு 

தநஞலசப 

பூபனபால் தகாய்தவனள

தநச்தலத விலத்தது 

 தநருஙகி வந்தவத்ள

என் தநஞச்தலதப 

 பூபதபாதை தகாய்தவத்ள

சசி்ததிரப பாலவ 

 சசிரணிக்கும் தகாலத

ச்ததியமாய் உன்்றன் 

 காததை தபாலத

தவணமதி மணணணில் 

 எந்தன் முன்தன

தவதியல் வி்ளம்பிடும் 

 எைணிைான கணதண

பூலவ நீதய 

 பூரணக் கைசதம 

புதிதாக வந்த 

 மைரணின் வாசதம

லபந்தமணிழ தமாைணியில் 

 பரவசம் தபாஙகுதம

பாரணினணில் எஙகும் 

 ததவலத விம்பதம

Dr ஜலீலா முஸம்்மில்
ஏ்றாவூர

இைஙலக
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முழிக்கி்னணபா.’

 ‘ஏம்்பா.?’

 ‘அ்ட அ்த ஏஙகணபா பகக்கு்ிஙக.. 
இதுல பவலப் ்பாக்கு்துக்கு கம்முனு 
வூட்லபய குத்தய அமுக்கிட்டு ஒக்கபா்நதுக் 
கலபாம்ப்பால. ஒபர நசபாலலுல ஒரு ந்பாிய 
நகபாழப்்மபாயி ப்ரு நகட்டு இப்் குத்தம் 
ப்பாட்டுட்்டபாஙகணபா.’

 ‘குத்தமபா.?’ 

 ‘ஆணணபா.’

 ‘எனனபாசசி.?’ அவர பகட்்டதுக்கு 
ெபான அப்்்தபான என நவசன மூட்ல்டய 
அவுதப்தன.

 ‘ நரணடு வபாரம் முனன ஒரு ெபா.. 
லெட்டுக்கு வரபவணடிய அ்ந்த நமபானன 
மதீசக்கபாரன வரபவயிலல. அவன வரபா 
்த து ன பா ல  இ ங க  ெ பா ன  ல ெ ட் டு க் கு 
மபாட்டிக்கிட்ப்டன. எஙகிட்்ட கபாசும் 
இலல, நசபாட்்டரும் இலல. சபாி லெட்டு 
பவல நசய்வஙகலபாம் ப்பாவும்ப்பாது 
யபாருக்கிட்்டயபாவது க்டன வபாஙகலபாம்னு 
நசபாலலிட்டு ெினபனன. பவல முடிசசி 
ப்பா்வன யபாரு ்திரும்்ி வருவபா.? 
எலலபாரும் ப்பானப்்ினன கல்டசியபா 
முட்்டக்கணணன ஒருத்தன இரு்ந்தபான. 
சபாி அவஙகிட்்டயபாவது பகக்கலபாம்னு 
பகட்ப்டன. அதுக்கு அவன சபாினனும் 
நசபாலலல முடியபாதுனனும் நசபாலலல. 
எப்்டி நசபானனபா்ந ந்தபாியுமபா.?’

 ‘எப்்டி நசபானனபான.?’

 ‘ஒருபவள ெபான ்திரும்்ி வ்ந்தபா 
வருபவன. வ்ந்தபா சபாப்்ி்ட மூனு நரபாட்டி 
வ பா ங க ி ட் டு  வ ப ர ன .  இ ல ல ன ன பா 
வூட்டுக்கு ப்பாயிருவனனு நசபாலலிட்டு 
ப ் பா ய ி ட் ்ட பா ன .  அ டு த ்த ்த பா  இ ங க 
யபாருபம இலல. நசபானனவன வருவபான 
வருவபான வபானூதது லவரமணினனு 
இரு்நப்தன. ஆனபா பெரம் ப்பானது்தபான 

மிசசம். அவன வரல. ரபாத்திபாி ஒம்்து, 
ஒம்்்தரனனு ்தது மணி ஆசசி. இவன 
வர மபாட்்டபான ப்பாலபய, வயிறு பவ் 
கபாவு கபாவுனனுப்த, எனன்டபா ்ண்துனு 
பயபாசிசசப்் இ்ந்த பமபன்ரு ெம்்ரு இ்ந்த 
பெபாட்டுல இரு்நதுசசி. ெபாம்்பாததுட்டு சபாி 
இவஙகிட்்டயபாவது ்ிசச எடுப்ப்பாம்னு 
ப்பானடிசசி சபாப்்பாடு இலல, வூட்டுல 
எதுனபா இரு்ந்தபா நகபாஞசம் குடுஙகபளனனு 
பகட்ப்டன. அவர இருஙகனு நசபாலலிட்டு 
எஙகபயபா பகட்டுட்டு ஓட்்டல பசபாறு மபா்திபாி 
இ்ந்த நவ்நதும் பவவபா்த அபாிசி பசபாறு 
இருக்குபம… ்ிலரடு லரசபா.? அது்தபான 
இருக்கு, நகபாணடுவர நசபாலலுட்்டபானு 
பகட்்டபாப்ல. ்சிக்கு ருசி ப்தலவயபானு 
நகபாண்டபாஙகனு ெபானும் நசபாலலிட்ப்டன. 
அப்்்ம் நகபாஞச பெரம் ஆசசி. ்பாத்தபா 
அ்ந்த வ்ந்தபா வருபவனனு நசபானனவன 
மூ னு  பு ப ர பா ட் ்ட பா வ  க ட் டி க் க ி ட் டு 
வ்நதுட்்டபான. ஆகபா… இது எதுனபா வம்்பா 
இருக்குபமபானு அப்்பவ மனசுல ் ட்டுசசி. 
அ்ந்த பெரததுல ெமக்கபாக வபாஙகிட்டு 
வ்ந்தவன பவண்டபானனபா நசபாலல 
முடியும்.? அப்்டி நசபானனபா ெபாளப்்ினன 
எதுனபா பகட்்டபா நசயவபானபானு நெனசசி 
க ம் மு னு  வ பா ங க ி ட் ப ்ட ன .  அ வ ன 
குடுததுட்டு ப்பான நகபாஞச பெரஙகழிசசி 
பமபன்ர நசபானன அ்ந்த அரபவக்கபாடு 
பசபாறும் ்பாரசல வ்நதுருசசி. அ்ட்டபா 
எனனபமபா ெ்டக்கப் ப்பாவுது்டபா, இப்் 
நரணடு ்ண்டம் ்திஙக்துக்கு இருக்பக, 
எனன்டபா ்ண்து பீமயயபானு ந்தயவத்த 
நெனசபசன. பவ் வழி இலல. கம்முனு 
நரணல்டயும் ்திணணுட்ப்டன.’

 ‘நரணல்டயுமபா.?’

 ‘ஆணணபா. மூனு புபரபாட்்டபா எஙகன 
்ததும். நரணடும் ்திணணப் ்ினன்தபான 
்ச ிய்டஙகி  ரபாவுல ெ ிக்க முடிஞசது. 
இலலனனபா ்சியில ந்தபாவணடு தூக்கம் 
்தள்ளிரும்.’

 ‘ஏதுமிலலபா்ததுக்கு வயிததுக்கு 
நக்டசச்திலல. அது ப்பாதுபம.?’
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இ்ந்த குத்தம் ் ணணிருக்கபாஙகனு ந்தபாியல. 
பசபாதல்தயும் ப்பாட்டு அதுல மணலணயும் 
ப்பாட்டு வசசபாப்ல இருக்கு. ்திணணபாலும் 
்தப்பு ்திணணபாம ப்பானபாலும் ்தப்புனு ெபான 
நரணடுஙநகட்டு மபாட்டிக்கிட்ப்டன. இப்் 
யபார ்ணணது ்தப்புபன ந்தபாியல.’

 ‘ெதீ ்ணணது்தபான ்தப்பு. உம்பமலத 
்தபான ்தப்பு.’ நவடுக்குனு நசபானனபாரு 
எலக்ட்பாிசியன அணணபா. எனக்பகபா வபாழப் 
்ழத்த ப்தபாலு உபாிசசபாப்ல ஆயிடுசசி.

 ‘ெபானபா.?’ ்திரும்்வும் ்்த்ிப்ப்பாய 
பகட்ப்டன. 

 ‘ஆமபா. பவலலக்கி வர்வன ஒரு பவல 
பசபாததுக்கு ஆகு  ் கபாலசயபாசசி ்பாக்கதீட்டுல 
வசசினு வருனும். எதுனபா நெலம மபாறுனபா 
அ்த நவசசி சமபாளிக்கலபாம். அப்்டி நகபாணடு 
வரபா்தது்தபான உன ்தப்பு. ஆனபாலும் வ்ந்தபா 
வருவன.. இலலனனபா இலலனனவன, 
வயிததுக்கு வபாஙகி குடுததுட்டு அதுக்கு 
ஈ்டபா ்திட்டு்வன இவஙகளுக்கு்தபான 
குத்தம் ப்பாடுனும். பவலலக்கு வசசபா 
மட்டும் ப்பாதுமபா.? அவன சபாப் ி்ட்்டபானபா 
இலலலயபானனு கவனிக்கி் து இலலலயபா.? 
இதுல சம்்்ந்தபம இலலபாபம ஃல்ன பவ .் சபாி, 
அ்த விடு. ெதீ குத்தம் ப்பாட்்ட்த ஒததுக்கபா்த. ப்பாய 
அ்ந்த நமபானனமதீச வரபா்தப் ப்பான்தல்தபான 
இது ஆரம் ி்சசதுனனு நசபாலலு. குத்தத்த 
அவஙகிட்்ட ப்பா்டசநசபாலலு. மறுப்்பாஙக. 
இலலனனபா சம்்ளபம பவணபாம். என வீட்டு 
நசலலவநயலலபாம் வ்நது நசஞசிக் குடுஙகனு 
ெினனுக்பகபா. விசயம் ந்ருசபானபா்தபான ்ததீரவும் 
வரும். சபாியபா.?’ 

 எலக்ட்பாிசியன அணணபா நசபானனது 
புத்திக்கி ந்பா ி் ்தட்டு்பாமபா்திபாி இரு்ந்தது. 
நரணடு நெபாடி பயபாசிசபசன. 

 ‘சபாியபா நசபானனிஙக. எஞசம்்ளத்த 
எதுக்கபாகவும் ெபான வி்டமபாட்ப்டன. 
ெினனு வபாஙகுப்ன.’ இப்்டி நசபானன 
ெபான அதுக்கு அப்்்்ந்தபான ெபான அ்டவு 
கட்டுபனன. 

n

 ‘அது ப்பாது்ந்தபான. ஆனபா ஒபர 
பெரததுல நரணடு ப்ரகிட்்ட ்திஙக 
வபாஙகிட்்டபன. ெபான நமபா்தலல பகட்்டவன 
வ்ந்தபா வருபவனனு நசபானனபான முட்்டக் 
கணணன. ்தது மணிவர அவன வரல. 
அப்்்்ந்தபான அவன வரமபாட்்டபானனு 
பமபன்ருக்கிட்்ட பகட்்டது. ஆனபா 
முட்்டக்கணணன வ்நதுட்்டபான. பமபன்ர 
நசபானனதும் வ்நதுடுசசி. வ்ந்த பசபாத்த 
பவணபானனபா ெலலபாருக்கபாப்தனு வபாஙகிட் 
ப்டன. அப்்்ம் நரணடு ெபாள் கழிசசி 
பமபன்ர எனனபான்ட வ்நது ெதீஙக ் ணணது 
சபாியிலல, ஒபர பெரததுல நரணடுப்ரகிட்்ட 
சபாப்்பாடு வபாஙகிட்டிஙக, ெபான அனுப்பு 
னதுக்கு  முனனபாடிபய உஙகளுக்கு சபாப்்பாடு 
வ்ந்திருக்கு, உஙகளுக்கு சபாப்்பாடு வபாஙகி 
குடுக்க்தபான இஙக கம்ப்னி ெ்டக்கு்தபா அ்தபா 
இ்தபானனு கடிசசபாரு. இப்் சம்்ளததுல 
குத்தம் புடிசசிட்்டபாஙக.’

 ‘குத்தமபா.? ஆமபா வயிததுக்கு்தபான 
்திணண.? அதுக்நகதுக்கு குத்தம்.?’

 ‘நரணடு ப்ருகிட்்ட வபாஙகிட்்டபா 
ரபாம். இவர ஏமபாத்தி ்திஙகி்பாருனனு 
நெனசசிட்்டபார பமபன்ர.’ ் பார்தி ் ய்தபான 
விளக்கஞ நசபானனபான. 

 ‘வயிததுக்கபாக ்பாடு்டுப்பாம். 
இதுல ்திணணக்கூ்டபாதுனு நசபாலல்து 
்தப்பு. எத்தன ்த்டலவயபாபவ இருக்குட்டுபம. 
எனனபா இப்்.?’

 ‘அ்தபாணணபா, அ்ந்த நமபானன 
மதீசக்கபாரன வரபாம ப்பான்தபால இப்் 
எனநனனனபமபா ெ்டக்குது எவவளவு 
ரூவபா குத்தபமபா ப்பாட்டு சம்்ள ப்டபாக்கன 
கு டு த ்த ி ரு க் க பா ஙக  ் பா ரு ங க . ’  ெ பா ன 
கபாட்டுபனன. அ்தப் ்பாததுட்டு அவர 
நசபானனபாப்்ிடி.

 ‘சநசய.. ்சசக் நகபாடும..’

 ‘ஏபனபா எப்்டிபயபா ்த ிணண 
பசபாததுக்கும் நசபானன நசபாலலுக்கும் 
சபாியபாப் ப்பாசசி. ஆனபா அதுக்கப்பு்ம் ஏன 
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 ெம்முல்டய வபாயிலிரு்நது வரக் 
கூடிய வபாரதல்தகள்  விலலம்திப் ்ற்லவ. 
ெமக்குள்ளும், ெபாம் சபார்நதுள்ள சமு்தபாயத ்திலும் 
ெம்முல்டய வபாரதல்தகள் ் லபவறு மபாற் ஙகலள 
உண்டபாக்கும் ்தனலம வபாய்ந்தலவ. “இ்ந்த 
இ்டத்தில மட்டும் ப் சபாமல இரு்ந்திரு்ந்தபால 
ென ப்ாக இரு்ந்திருக்குபம” எனறு ்ல பெரஙகளில 
ெபாம் ெிலனத்ததுணடு. வபாரதல்தகள் கூ்டத 
ப்தலவயிலலல, ெம்முல்டய வபாயிலிரு்நது ஒரு 
சி் ிய சப்்தம் கூ்ட, ப்தலவ யிலலபா்த இ்டத்தில 
வருமபாயின அது ெிலனததுக்கூ்டப் ்பாரக்க 
இயலபா்த ் லபவறு விலளவுகலள உண்டபாக்கும். 
 
 அலனததும் அ்ி்ந்த இ்டம் சப்்தமபாக 
இருக்கபாது என்ல்த, நூலகத்தின மூலம் 
ெபாம் உணர்நதுநகபாள்ளலபாம். அ்ிவின 
மு்திரசசி நமௌனதல்தபய ப்சும். ்்ட்்ட 
ந வ ன ப்  ப ் சு ம்  வ பா ர த ல ்த கல ள வ ி ்ட 
சபா்ந்தமபான, அன்பான நமௌனத்திறகு 
வலிலம அ்திகம். அது அலனதல்தயும் 
நவற்ிநகபாள்ளும். அலனதல்தயும் ்தன 
வயப்்டுததும். 

 நமௌனம் என்து சப்்தமற்து. 
சப்்தபம இலலபா்த இத்தலகய நமௌனத 
்திறகு ஏது வபாரதல்தகள் எனறு எணணத 
ப்தபானறுகி்்தலலவபா. வபாரதல்த என்து 
ஒலிக்கு்ிப்புகளபாக மட்டும்்தபான இருக்க 
பவணடும் என் அவசியமிலலல. அது 
முகக் கு்ிப்புகளபாகவும், உ்டல உறுப்புகள் 

சபார்ந்த கு்ிப்புகளபாகவும்கூ்ட அலமயலபாம். 
்லபவறு ்தருணஙகளில ்லலபாயிரம் 
வபார்தல்தகலளவி்ட புனனலக பூத்த ஒரு 
முகக் கு்ிப்பு நவற்ிந்றறுவிடும். 

 மன அழுத்தத்தில ப்சப்்டும் 
வபாரதல்தகள், அ்ந்த பெரத்தில ்ததீரலவ 
ந்றறுத்தருவது ப்பாலத ப்தபான்ினபாலும், 
அ்தன கருததுக்கள் கபாலம் க்ட்நதும் 
கசப்ல் மட்டுபம அளிக்கும். ஆனபால 
அ்ந்த பெரத்தில ெபாம் நவளிப்்டுததும் 
நமௌனபமபா ெம்லம மட்டுமின்ி ெம்லமச 
சபார்ந்தவரகலளயும் சி்ந்திக்கலவக்கும். 

 எ்ந்தவலகயபான சிக்கலபாக இரு்ந்தபா 
லும் கபாலம் அலனதல்தயும் எளி்தில 
்ததீரததுவிடும் எனறு சபானப்பாரகள் 
கூ்க் பகட்டுள்பளபாமலலவபா, இ்ந்த 
சிக்கலகலளநயலலபாம் கபாலம் எவவபாறு 
்ததீரக்கி்து என்ல்த சறப் ஆரபாய்நதுப் 
்பாரதப்தபாமபானபால, கபாலம் நமௌனத்தில 
ெகரவ்தபால மட்டுபம அ்தனபால எலலபா 
சிக்கலகளுக்கும் ்ததீரவிலன மிக எளி்தபாகக் 
கபாண முடிகி்து என் உணலம ெமக்கு 
விளஙகும். 

 பகபா்த்திலும், ்்தட்்டத்திலும் ெபாம் 
ப்சுகின் வபாரதல்தகள் ெம்லமக் நகபாலல 
நசயயும் ஆயு்தமபாக மபா ி் துன புறுததும். 
ஆனபால அத்தலகய பெரஙகளில ெபாம் 
நவளிப்்டுததும் நமௌனபமபா, ெம்லம 
மட்டுமின ி், இ்ந்த உலகதல்தபய நவலலும் 
ஆயு்தமபாகத ்திகழும். எனபவ ெபாம் வீழவதும் 
நவலவதும் ெபாம் எடுக்கின் ஆயு்ததல்தப் 
ந்பாறுதப்த முடிவுநசயயப் ்டுகி் து. 

 உணலமயபான ப்சசுக்கள் கூ்டப் 
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்லபெரஙகளில ் லர மனல்தயும் பெபாகடிப் 
்்தபாக அலம்நதுவிடும். ஆனபால அஙகு 
ெபாம் நவளிப்்டுததுகின் புனனலக 
கல்ந்த நமௌனபமபா ஒருவி்தமபான சக்்திலய 
நவளிப் ்டுததுவ்தபாக அலமயும். 

 நமௌனத்தின வபாரதல்தகலள 
நமபாழி ந்யரப்்து என்து அலனவரபா 
லும் முடியபாது. அது மிகவும் கடினமபான 
நசயல. அல்தயும் மதீ்ி யபார இ்தலன 
ந ம பா ழ ி ந ் ய ர க் க ி ன ் பா ர க ப ள பா , 
அவரகளபால இ்ந்தப் ்ிர்ஞசத்தின 
நமபாழிலயயும் உணர்நதுநகபாள்ள முடியும். 
இ்ந்தப் ்ிர்ஞசதல்த விட்டுப் ்லபவறு 
ெிலலகளிலும் ெபாம் விலகியிருப்்்தபால்தபான 
இயறலகயபான அனபு, கருலண, ்பாசம், 
பெசம்,  உணலம,  எளிலம ப்பான் 
குணஙகள் ெம்லமவிட்டு ெதீஙகி, நசயறலகக் 
குணஙகளபான ந்பாய,  சூது, வஞசம், 
நகபாலல, ப்பான்வறல் மகிழவு்டன 
ந ெ பா டி க் கு  ந ெ பா டி  ந வ ள ி ப் ் டு த து ம் 
ெிலலக்குத  ்தள்ளப்்ட்டுள்பளபாம். 

 ந்தபாியபா்த ்லபவறு வினபாக்கலள 
யும், ந்தபாி்நதுநகபாண்ட ்லபவறு வில்ட 
கலளயும் நமௌனத்தபால மட்டுபம ெபாம் 
நவளிப்்டுத்த ் ழகிக்நகபாணப்டபாமபானபால 
உலகின எ்ந்த இ்டத்திலும் எனறுபம 
ப்பார என் ஒனறு ஏற்்டபாது. ப்பார 
என்பால ரத்தமும், சல்தயுமபாகப் ்லபவறு 
உ்டலகள் ெசுஙகிச சபாவது மட்டுமலல. 
இ ்த ல ன யு ம் வ ி ்ட ப்  ந ் பா ி ய ப்  ப ் பா ர 
மனப்ப்பார.  இ்ந்த மனப்ப்பாலரயும் 
்தடுக்கும் மபாமரு்நது நமௌனம். 

 ெ பா ம்  ப ் ச க் கூ டி ய  ப ் ச ச ி ன 
ச ப் ்த ம்  க பா து க ளு க் கு  ம ட் டு ம் ்த பா ன 
பகட்கும். ஆனபால நமௌனத்தின சப்்தபமபா 
ெம்முல்டய ஆதமபாலவபய அலசததுப் 
்பாரக்கும். அ்தனபால்தபான ஆயு்தம் ஏ்ந்தி 
வரு்வன கூ்ட எ்திபர இருப்்வனுல்டய 
நமௌனதல்தக் கணடு ்யப்்டுகி்பான. 
இ்தலன அ்ி்ந்த்தபால்தபான ெம்முல்டய 
சபானப்பாரகளும், “பகபா்க்கபாரனி்டம் சறப் 
விலகியிரு. நமௌனமபாக இருப்்வனி்டம் 
எனறுபம விலகியிரு” எனறு நமௌனத்தின 

ஆழதல்த விளக்கியுள்ளனர.

 ந்பாியப்ந்பாிய அணு ஆயு்தஙகள், 
கத்தி ப்பான் கூரலமயபான ஆயு்தஙகள் 
எனறு இலவ அலனதல்தயும் வ ி்ட 
ஒருவருல்டய நமௌனம் மிக பவகமபாகக் 
நகபாலலும் ்தனலம நகபாண்டது. எனபவ 
எ்திபாிகலள நமௌனத்தபால வீழததுஙகள். 

 ெபாம் பமறநகபாள்ளும் நமௌனம், 
ெபாம் ப்ச ெிலனத்தல்தவி்டப் ்ததும்டஙகு 
ெம்லமச சபார்ந்தவரகலளப் ப்ச லவக்கும் 
சக்்தி  ்ல்டத்தது. அனு்வ மு்திரசச ி 
அல்ட்ந்தவரகளின உ்தடுகளில இத்தலகய 
நமௌனம் ்தபானபாக குடிநகபாணடுவிடும். 
எனபவ,

 இன்ிலிரு்நது வபாரதல்தகலள 
ஊலமயபாக்கக் கறறுக்நகபாள்பவபாம். கபாது 
கலளச நசவி்டபாக்கப் ் ழகிக் நகபாள்பவபாம். 
வபாயபால அன்ி, முகத்தில பூக்கும் புனன 
ல க ல ய க்  ந க பா ண டு  ந ம ௌ ன த ்த பா ல 
ப்சுபவபாம், ் ி்ருல்டய நமௌனத்தின 
வபாரதல்தகலளயும் ெம்முல்டய ஆனமபா 
வ பா ல  அ ள ப் ப ் பா ம் ,  ஆ ன ்ந ்த ம பா ய 
வபாழபவபாம்.

n

வல்ளகரந்தனணில் இலையால்ட உடு்ததி
அதிகாலை கலைகி்றாள்
அைகாகச் சசிவக்கி்றாள்!

  - லீ.லியாகத்அலி
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்தப்பு ்ணணிய மணலகள்
ஒரு க்டறகலரயில ெில்ய மணல 
இரு்ந்தது. அவஙகலலபாம் ஒரு ெபாள் 
ப்சிக்கிட்்டபாஙக.

சினனக் குழ்நல்தகள் எலலபாம் 
பகபாட்ல்ட கட்டுகி்்தபால ெமக்கு நரபாம்் 
வலிக்குது, அது மட்டும் இலல, இ்ந்த 
க்டல அலல பவ் வ்நது ெம்ம பமல 
வலிக்கி் மபா்திபாி விழு்நது ெம்லம 
இழுததுட்டு ப்பாயிடுது. இதுக்கு ஒபர 
வழி இ்ந்த க்டலில சபாக்கல்டலய கலக்க 
வசசிட்ப்டபாம்னபா  குழ்நல்தகள் வ்நது 
விலளயபா்ட மபாட்்டபாஙக அப்்டினு 
்திட்்டம் ப்பாட்்டபாஙக. 

இல்த பகட்்ட க்டல, ெண்ரகபள! 
ெதீஙக ப்சுவல்த பகட்ப்டன. ெபான 
சபாக்கல்டயபாக மபா்ினபா உயிபாினஙகள் 
எலலபாம் எப்்டி வபாழும். அதுமட்டும் 
இலலபாம ெதீயும் அழுக்கபாயிடுவனனு 
நசபாலலுசசி.

அப்்்தபான மணலும் ்தன ்தப்ல் 
உணரததுசசி, அவஙக ்திட்்டதல்த 
லகவிட்டு்டபாஙக.

   மு.க.ஏஞசல 
   எழு்திய

சி்றந்த வீரன்

வைம்புரணி சஙதகடு்தது..
வீர்ததமணிழ நல்டதயடு்தது..
தகடூர அரசனாய் 
வாழந்தான் அதியமான் தநடுமான்அஞசசி..

ஔலவக்கு மரணமணில்ைா..
தநல்லிக்கனணிலய தகாடு்தத  
தகால்ட வள்்ளதை !
தமக்காகவா தகாடு்ததீர ?
இல்லை தமணிழுக்காக தகாடு்ததீர...

புைவரக்ளணில்டதய தபாழுலதப தபாக்கி
மக்க்ளணின் துயலர நீக்கி
அதியர குை்ததில் பி்றந்த அதியமாதன..
எதிரணிலய வீர்தததாடு  வீழ்ததும்தகாமாதன..

அ்ற்தததாடு ஆட்சசிதலன
அண்டதமல்ைாம் அ்றசியச் தசய்தாய்..
மாண்டாலும் ம்றக்கவில்லை..
உனது மாணபுதலன..
ஐயதன! அதியதன!

ஆகச் சசி்றந்த வீரதன !!

 - ்.குசன்
    தசன்லன
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அம்்ா

என்லன மீட்டும் இலசதய..!
என்லன வரணணிக்கும் ஓவியதம..!
என்லன தசதுக்கும் சசிற்பதம..!
என்னுள் மணக்கும் மைதர..!
என்றும் ஒ்ளணி வீசும் தவந்நிைதவ..!
உ்றதவ உணரதவ உயிதர..!
நீதய – நான் என்று
உன்னணில் சரணல்டகின்த்றன்..!!!

                           தருண விஷவா T.S
                                    ஓசூர

மலழயின கவலல 

உலகததுல எஙக ்பாத்தபாலும் மனி்தரகள் 
மரதல்த நவட்டிக் நகபாணப்ட 
இருக்கி்பாரகள். 

அப்தபாடு விட்டுவி்டவிலலல. ப்பாரநவல 
ப்பாடுகி்பாரகள். இ்தனபால ெிலத்தடி ெதீர 
குல்்நது விட்்டது. ஏபாி குளம் குட்ல்ட 
அலனதல்தயும் ெதீக்கி வீடு கட்டி 
விடுகி்பாரகள். ்ல ஆறும் கபாணபாமல 
ப்பாயிடுசசு. இ்தனபால மலழயபாகிய 
ெபான மணணுக்கு வர முடியவிலலல. 
நரபாம்் கவலலயபா இருக்கு. வபானத்தில 
குளிர கபாறறு வ்ந்தபால்தபான மலழ 
ந்யயும். இப்் எலலபாம்  அனல கபாறறு 
்தபான வீசுது. எனபவ எனனுல்டய 
கவலலலய என கபாறறு ெண்னி்டம் 
ந்தபாியப்்டுத்திபனன. 

உ்டபன... ெண்பா மலழபய ெதீ 
கவலலப்்்டபாப்த மரஙகலள 
நவட்டும் மனி்தரகளுக்கு ெபான ஒரு 
்பா்டம்  நசபாலகிப்ன ்பார என்து 
கபாறறு. உ்டபன பவகமபான கபாறல் 
வரவலழத்தது அது சூ்பாவளி கபாற்பாக 
மபா்ியது. பவகமபாக அடித்தது. அ்ந்த 
பவகம் ்தபாஙக முடியபாமல மக்கள் அ்தில 
சிக்கி ்லரும் இ்்நதுவிட்்டனர.

மனி்தரகபள ெமக்கு மட்டும் பகபா்ம் 
வரபாது இயறலகக்கும் வரும். வ்ந்தபால 
ெபாம் அலனவரும் அழிபவபாம். எனபவ 
இயறலக வளதல்த ்பாதுகபாப்ப்பாம்.

ம.அனுரபாகபா 
ஒன்்தபாம் வகுப்பு
சிக்கபாரம்்பாலளயம் 
பகபாலவ

அம்முவும்… நிலாவும் 

இரவுப தபாழுதில் அம்மு பாபபா

தவ்ளணிதய வந்தா்ளாம்

வான்ததில் இருந்த நிைாலவப பார்தது

தமல்ைச் சசிரணி்ததா்ளாம்

அஙகும் இஙகும் ஓடியாடி

வான்தலதப பார்ததா்ளாம்

எஙகு தசன்்றாலும் அஙகும் அந்த

நிைா இருந்ததாம்

தபாகுமணி்டம் எல்ைாம் நீயும் வருகி்றாதய 

வியந்து நின்்றா்ளாம்

தமல்ை நகரந்து தமகஙகள் பின்தன

நிைாவும் மல்றந்ததாம்

நிைாலவக் காணாத அம்மு பாபபா

திலக்ததுப தபானா்ளாம்

தசல்ை நிைாதவ வந்து விடு 

தகாஞசசிக் கூபபிட்்டா்ளாம் 

தமகம் விைக்கி எட்டிப பார்தத

நிைாலவக் கண்டா்ளாம்

நீயும் நானும் ததாைணிகள் என்த்ற

தசால்லி மகிழந்தா்ளாம் 

அன்புசதசல்வி சுபபுராஜூ
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வீட்டிறகுப் ்க்கத்தில உள்ள பூஙகபாவில 
்தமிழினியும் அவளது ெண்ரகளும் 
விலளயபாடிக் நகபாணடிரு்ந்தபாரகள். 
ெபாள்ப்தபாறும் மபாலலபவலளயில 
அ்ந்த ஊபாிலுள்ள  குழ்நல்தகள் அ்ந்த 
பூஙகபாவில வ்நது விலளயபாடுவதும், 
்க்கத்திலுள்ள கல்டகளில எ்தபாவது 
்திண்ண்டஙகள் வபாஙகி வ்நது 
உண்துமபாக மகிழசசியு்டன ந்பாழுது 
ப்பாக்குவபாரகள். ந்பாியவரகளும் 
பூஙகபாவின ஓரமபாக சுற்ிலும் 
ப்பா்டப்்ட்டுள்ள ெல்ட்பால்தகளில 
ெல்ட்யிறசி பமறநகபாள்வது, மரஙகளின 

கதீழ அலம்நதுள்ள இருக்லககளில 
அமர்நது ப்சிக் நகபாணடிருப்்து, 
விலளயபாடும் குழ்நல்தகலளக் கவனிததுக் 
நகபாள்வது எனறு இருப்்பாரகள். அ்தனபால 
அ்ந்தப் பூஙகபாவில மபாலலப்ந்பாழுதுகள் 
எப்ந்பாழுதும் கலகலப்்பாக இருக்கும். 

ஒருெபாள் மபாலல விலளயபாடி முடித்தக் 
கலளப்்ில அஙகிரு்ந்த புல்தலரயில 
வட்்டமபாக உட்கபார்ந்திரு்ந்தபாரகள் 
்தமிழினியும், அவளின ெண்ரகளும்...

அப்ப்பாது “்தமிழினி... ்தமிழினி... “ 
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எனறு யபாபரபா கூப்்ிடும் சத்தம் பகட்டு 
சுறறும்முறறும் ்பாரத்தபாள் ்தமிழினி. 
யபாரும் அஙகிலலல. 

“யபாபரபா கூப்்ிட்்ட மபா்திபாி இரு்ந்தது ... 
யபாலரயும் கபாணலல... உஙகளுக்குக் 
பகட்்ட்தபா” ெண்ரகளி்டம் ்தமிழினி 
பகட்கும் ந்பாழுப்த “்தமிழினி” என் 
சத்தம் ்திரும்்க் பகட்்டது. அலனவரும் 
சத்தம் வ்ந்தப் ்க்கம் ்பாரக்க அஙகிரு்ந்த 
குப்ல்த ந்தபாட்டியி்டம் இரு்நப்த சத்தம் 
வ்ந்தது. 

அலனவரும் ஆசசபாியமபாகப் ்பாரததுக் 
நகபாணடிருக்கும் ந்பாழுப்த
“ெதீஙக எலலபாரும் விலளயபாடிய ்ி்கு 
இஙபகபய சபாக்பலட், ஐஸ்கிபாதீம், சிப்ஸ் 
இனனும் எனனநவலலபாபமபா வபாஙகி 
சபாப்்ி்ட்தீஙக. சபாப்்ிட்டு முடித்ததும் 
அ்ந்தப் ப்ப்்ரகலளக் குப்ல்த 
ந்தபாட்டியில ப்பா்டபாம, ெதீஙக இருக்கி் 
இ்டததுபலபய ப்பாட்டுட்டுப் ப்பா்தீஙக, 
உஙகள மபா்திபாி ்லரும் நசயய்்தபால 
்பாருஙக... பூஙகபா முழுக்க எவவளவு 
குப்ல்னு... குப்ல்தந்தபாட்டி 
ெபான்தபான இஙபக சுத்தமபா இருக்பகன “ 
குப்ல்தந்தபாட்டி நசபாலலவும்

“ெதீ ப்சுவியபா” ்தமிழினி பகட்்டபாள்.

“ெபான ப்ச்து இருக்கட்டும், ெபான 
நசபானனல்தக் கவனிசசுப் ்பாருஙக... 
அஙகஙபக பசர்ந்திருக்கி் குப்ல்களபால 
பூஙகபா முழுக்க சுத்தமிலலபாம கிருமிகள், 

பூசசிகள்னு வளருது. இலவகளபால 
உஙகளுக்கு பெபாய வரும். உ்டலெலம் 
நகடும். அ்தனபால்தபான நசபாலப்ன... 
குப்ல்கலளத ந்தபாட்டியில ப்பாட்டு 
சுறறுப்பு்தல்தத தூயலமயபாக 
லவயுஙகள்” னு குப்ல்தந்தபாட்டி 
நசபானனல்தக் பகட்்டதும் ்தமிழினியும் 
அவளது ெண்ரகளும் பூஙகபாலவக் 
கவனித்தபாரகள்.

இவரகலளப் ப்பால ்லரும் வீசியக் 
குப்ல்களபால ெில்்ந்திரு்ந்த பூஙகபாலவப் 
்பாரத்ததும் ்தவறு புபாி்ந்தது.

அடுத்தெபாள் மபாலல ்தமிழினியும், அலளது 
ெண்ரகளும் லகயுல், முகக்கவசம் 
அணி்நது பூஙகபாலவச சுத்தம் நசயய 
ஆரம்்ித்தபாரகள். ்தினமும் இவரகள் 
ந்தபா்டர்நது சுத்தம் நசயவல்தப் 
்பாரத்த மற்க் குழ்நல்தகளும், 
ந்பாியவரகளும் அடுதது வ்ந்த ெபாள்களில 
அவரகளபாகபவ குப்ல்தந்தபாட்டியில 
குப்ல்கலளப் ப்பாட்்டனர. அ்தனபால 
பூஙகபா எப்ந்பாழுதுபம சுத்தமபாக 
இரு்ந்தது. இப்ந்பாழுது ்தமிழினியும், 
அவளது ெண்ரகளும் மகிழசசியு்டன 
விலளயபாடினபாரகள்.

கல்த
சு.்ிரவ்ந்திகபா 
நசனலன

்்டம் வலர்ந்தவர
கமல சஙகர
நசனலன 
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பூலே குட்டி

மணியாவ மணியாவ பூலனக்குட்டி
எட்டிப பார்ததது கிச்சனுக்குள்த்ள;
தமாபபம் புடிச்சது பூலன குட்டி 
வாசம் வந்தது மூக்குக்குள்த்ள 
ச்ததம் வந்தது வயிற்றுக்குள்த்ள
பதுஙகி பதுஙகி பார்ததது 
அம்மா  ச்ததம் தகட்்டதும்
ஓடி ஒைணிஞசது பூலனக்குட்டி.

ர. னநத்ர ஸ்ரீ

தஜ. பிரணவ வலரந்த கரு்ததுபப்டம் தமதை...
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்ேமிதக கடவுள்
க்டலமலய முன்நிறு்ததி..

கணணணிய்தலத நிலைநிறு்ததி..

சகிபபு்ததன்லமலய சாராம்சமாய் லவ்தது..

இரவு பகைாய் உலை்தது..

அனுபவஙகல்ள பை அனுபவி்தது..

தநாயா்ளணிகல்ள அனுசரணி்தது..

தன்  வாழக்லகலய அரபபணணி்தது..

முதலுதவிலய சட்த்டன தீரமானணி்தது..

கம்பீர நல்டதயடு்தது..

தநாய்களுக்கு எதிராக பல்டதயடு்தது..

எஙகல்ள காக்கும் குைசாமணிதய !

தஙக்ளணின் கருலணக் கரஙகள்..

எஙகல்ள கா்ததி்ட தகாடு்தத  இரு 

வரஙகள்..

தன்னைமற்்ற தியாக்ததில்..

தன்லனதய உள்்ள்டக்கி..

பி்ற   உயிரதலன..

தன்னுயிர தபால் நிலனக்கும்.. 

மக்ததுவ  மனணிததநயதம !

உைக்ததின் மாமனணிதராக...

தியாக்ததின் சசிகரமாக..

வாழலவதய தசலவயாக..

தசய்யும் காவல் ததய்வமாக..

அன்லப மருந்தாக தரும் தந்திரதம..

இதுதவ தஙக்ளது தாரகமந்திரதம..

மாதவம் தசய்த 

மரு்ததுவதர..

    தாம்தான் மனணிதக் க்டவுத்ள !!

  - ்.லவன்
     தசன்லன

இலகலக 

அலடவது நிசசயம்

அன்பு்டனும்  அ்டக்க்தது்டன்

ந்டந்துதகாள்

ஆரவ்தது்டன் பா்ட்தலதக்

கற்றுக்தகாள்

இல்றவலன வணஙகி 

தசயலை்த துவஙகு

ஈட்டி தபால் கூரலமயான 

சசிந்தலன தகாணடிரு

உலரயா்டல் முதிதயாரணி்டம் 

லவ்ததுக் தகாள்

ஊக்க்தது்டன் விதவகமாகப

பயணணி்ததிடு வாழவில்

எணணஙகல்ள உயரவாக 

லவ்ததுக் தகாள்

ஏடுகல்ளக் கற்று 

ஏற்்ற்தலத தபற்றுக்தகாள்

ஐவர முன் 

தலைநிமணிரந்து நில்

ஒன்ல்ற பி்றர தசய்வார 

எதிரபாரலப நிறு்ததிக்தகாள்

ஓவியம் வலரய மனம் 

அலமதி அல்டயும் 

ஔலவ கூ்றசிய வைணியில் 

வாழலவ மாற்று

எந்நாளும் தவற்்றசிதான் 

சுறுசுறுபபாய் இருந்திடு 

தினமும் இைக்லக 

அல்டவது நிச்சயம்

 - ன்ாேமிஷா சந்திரா
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 ்தமிழ ி்ஞர, நூலபாசிபாியர, ெளினிப்தவி 
அம்மபாவின ஒப்்ிலபா ஆயவு முலனப்பும், 
அ்ிவு உலழப்பும், கருதது நுணுக்கமும், 
ந ் ண ண ி ய வ ி டு ்த ல ல  ப வ ட் ல க யு ம் 
இலணயற்லவ. அவரது ஆண ஆத்திசூடி நூல 
இனல்ய ்தமிழ உலகுக்கு அவரளித்திருக்கும் 
அ ி்வுக்நகபால்ட. 

 ஆண ஆத்திசூடி ்தனி நூல அலல. 
அ்தன இலணயபாக ந்ண ஆத்திசூடி ஒனறும் 
ெளினிப்தவி அம்மபா எழு்தியுள்ளபாரகள். 
இரணடும் ்தனித்தனிபய முழுலமயபானலவ. 
இலணயபான பவறு பவறு கு்ிந்பாருள் 
நகபாண்டலவ thematically united yet with 
distinct objectives.. அவலவ ஆத்திசூடி. 
்பார்தியின  பு்திய ஆத்திசூடி,   ் பார்தி்தபாசனின 
இலளபயபார ஆத்திசூடி  அ்ிபவபாம்.. 
இப்ப்பாது ஆசிபாியர ெளினிப்தவி ஆணுக்கு 
ஒனறும், ந்ணணுக்கு ஒனறும் என 
ஏ ன  எ ழு ்த ப வ ண டு ம் ?  ஆ ண  ந ் ண 
இருவருக்கும் அ்ஙகள் ந்பாது்தபாபன? 
அ ல ல து   ஆ ணு க் கு ம்  ந ் ண ணு க் கு ம் 
பவறு பவ்பா? பவறு்பாடு வடிவத்திலபா? 

உள்ள்டக்கத்திலபா? எவவபா்பாயினும் இது 
மர்ிலலலபய எனறும் ப்தபான்லபாம். 

 இயறலகயபான  ் பால sex பவறு்பாடு 
ஆணுக்கும் ந்ணணுக்கும் ்ி்ப்்ிபலபய 
உள்ளது.. அது இருவபாின உ்டல  அணுக் 
களில உள்ள க்பரபாபமபாபசபாம்கள் அடிப் 
்ல்டயில பவறு பவறு [ஆண XY ந்ண 
XX க்பரபாபமபாபசபாம்கள்.] பு்த்திலும் அகத 
்திலும் உள்ள கருப்ல் ்பாலுறுப்புகள் 
மதீலச குரலெபாணகள் ப்பான் உறுப்புகள் 
இயறலகயபாகபவ  இருவருக்கும் பவறு 
பவறு. ஆகபவ ்பால என்து உ்டலியல  



- 
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பவறு்பாடுகள் சபார்ந்தது.  Physiological 

 ்பாலினம் gender என்து அப்்டி  
இயறலகயபானது அலல.. ்தனலன எவவபாறு 
உணரகிப்பாம், நவளிப் ்டுததுகிப்பாம், 
அல்தச  சமூகம் எ்ந்த அளவுக்கு அனும்திக் 
கி் து, எ்ந்த மட்டில அவறல் ஏறறும், 
மதீ ியும்; ெபாம் உணரகிப்பாம் அல்த எ்ந்த 
அளவு நவளிப்்டுததுகிப்பாம்  இலவய 
லனததும்  சபார்நது, ்தபானும் சமூகமும் பசர்நது 
கட்்டலமததுக். நகபாள்வது்தபான ்பாலினம்  
socially constructed.. ஆண்பாலினம் 
இப்்டித்தபான ெ்ட்நதுநகபாள்ள  பவணடும் 
ந்ண்பாலினம் பவறு மபா்திபாி ெ்ட்நது 
நகபாள்ளபவணடும் என் கட்டுப்்பாடுகள் 
நசயறலகயபானலவ. சமூகத்தில  இ்டத்திறகு 
இ்டம் மபாறு்டுகின்லவ.

 ்பாலினம் ஒரு  சமூகக்  கட்்டலமப்பு 
என்பால அ்தறகு எது அனும்திக்கப்்ட்்டது,  
எது வி்திமதீ ல,  எது  வலர மதீறு்தல குல் 
எப்ப்பாது குற்ம் எனன ்தண்டலன 
எனந்லலபாம் சமூக ெல்டமுல்யில 
இயஙகும், ஏறறுக்நகபாள்ளப்்டும், ெிய்திகள் 
உள்ளன. இரணடு ்பாலினங களுக்கும் 
ந்பாதுவபாகவும், gender-neutral norms  
்தனித்தனிபயயும் gender-specifici norms 
உள்ளன. அவரகளுக்கபான     ‘‘்பாத்திரஙகள்’’ 
‘‘வி்திமுல்கள்’’ “ெ்டதல்தகள்” ‘‘்ணபுக் 
கூறுகள்’’ என் normative roles, behaviours 
and attributes ஆகியலவ  சமூக பாதீ்தியபாக 
கட்்டலமக்கப்்ட்டு    உள்ளன. 

 சமூகபாதீ்தியபாக என்பால இ்ந்த 
வரம்பு கலள limits ்ததீரமபானிப்்து யபார? 
மதீ்ல எது எனறு யபார வலரயறுக்கி 
் பா ர க ள் ?  க ண க பா ண ி ப் ் து  ய பா ர 
surveillance? மதீ்லுக்கு எனன எனன 
்தண்டலனகள் உணடு எனறு வி்திப்்தும், 
ெில்பவறறுவதும் யபாருல்டய அ்திகபாரத 
துக்குள் வருகின்து? வகுததுலரக்கப்்ட்டு 
ெில்பவற்ப்்டும்  வனமுல் ்தண்டலன 
அ்திகபாரம் codified and  enforced coercive 
power ஆக அது  ெிலவுகி்்தபா?

 நவளிப்்பாரலவக்கு அவவபாறு 
இறுக்கமபான கட்டுப்்டுததும் ்தனி  
அலமப்்பாக அது இலலல. சமூகபம கண 
கபாணிப்புக்கபான நெ்ிமுல்கலள வகுதது 
லவத்திருக்கி்து. ஓர உயரமபான கபாவல 
பகபாபுரத்தின பமல ெினறுநகபாணடு 
இ ரு க் கு ம்  ய பா ர பா ப ல பா  எ ப் ப ் பா து ப ம 
ெபாம்  கவனிக்கப்்டுகிப்பாம் என் சுய 
உணரபவபாடு ெ்ட்நதுநகபாள்கி் ஒழுஙகு 
முல் அலமப்்பாக அது ெிலவுகி்து Disci-
plinary Panopticon system. 
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 அ து  நு ணு க் க ம பா க  ம ர பு க ள் ,  
வழக்கபாறு, அ்வியல பகபாட்்பாடுகள், 
இலக்கியக் கருப்ந்பாருட்கள், அரசியல 
சட்்டஙகள், ்ண்பாட்டு வலரயறுப்புகள், 
அல்டயபாள ம ிடு்தல s t i gmat i za t i on 
விலக்கப்்ட்்ட ்ி்ரபாக லவத்திருத்தல  
other ing எனந்லலபாம் சமூகத்தின 
அலனததுக் கூறுகளிலும் ெதீக்கம் 
இலழ பயபாடி இருக்கி்து. ஆனபால வி்தி 
விலக்கின்ி  எலலபாசசமூகஙகளிலும் 
இலவ அசமன்பா்டபானலவயபாகத்தபான  
அலம்ந்திருக்கின்ன Socially mandated 
and gender-unequal. 

 ்பாலினஙகள் ்தபாஙகள் அப்்டி 
லவத்திருக்கப் ்ட்டிருப்்ல்த மறுததும் 
எ்திரததும், பு்திய கருத்தியலகலள முன 
லவததும், எ்திரவிலனயபாறறும்ப்பாது, 
உட்கவிழப்புகலள (Subversion) அரங 
பகற் முலனயும் ப்பாந்தலலபாம்,  அ்திகபார  
அலமப்புமுல்   ்தனது வி்திமுல்கலள 
நெகிழத்தியும் நகபாள்கி் து. அலலது எ்திரப்ல் 
உட்நசபாிததுவி்டவும் நசயகி் து. (Contain-
ment and assimilation). ஆனபால எப்ப்பாதும் 
்தனலன இயஙகு ெிலலயிபலபய dynamic 
flux ஆக லவததுக்நகபாணடு நசயல்்ட 
வலல்தபாக இருக்கி்து.

 இ்ந்த ெிலலபய ஆணுக்குத ்தனி 
ப ய யு ம்  ந ் ண ணு க் கு த  ்த ன ி ப ய யு ம் 
அ ் ங க ல ள க்  கூ ் த  ப ்த ல வ ல ய 
உருவபாக்குகின்து எனறு கூ்லபாம். 

 ந்ணவழிச பச்ல எனப்பார 
அ்திகபாரம் வள்ளுவர வகுத்தபார. ்தது 
நூற்பாணடுகளுக்குப் ி்ன ல்தயல நசபால 
பகபளல எனறு அவலவ ஆத்திசூடியில 
மபாற ி்னபாள், ந்ணபுத்தி ி்னபுத்தி எனப் 
்ழநமபாழியபானது.  ்தபானியஙகிகளின ் ின்க்கம் 
சதீறும் ்பாம்ல  ் ெம்பு சிபாிக்கும் ந்ணலண 
ெம்்பாப்த எனறு ந்பா ி்க்கப்்ட்்டது. அப்்டிப் 
ந்பா ி்க்கப்்ட்்டது ்தபானியஙகிப் ி்னபு்மபாக  
இரு்ந்தபாலும் கலலிபல வடித்த்தபாக இரு்ந்தபாலும் 
இரணடும் சமூகத்தில ெிலவும் அ்திகபாரக் 

கருத்தியலின ் ிர்திகபள.

 ல்தயல நசபால பகபளல எனறு  
அனறு அவலவயும், ல்தயலல உயரவு 
நசய எனறு ்பார்தியும் இனறு ல்தயலல 
உயரதது எனறு ஆண ஆத்திசூடியும்  
வ கு க் க ி ன ் ன .  அ ல ன த து ப ம  ச மூ க 
ஒழுஙகுமுல் வி்திப்புகளுக்கும் எ்திரப்பு 
களுக்கும் இல்டயிலபான கருத்தியல 
பமபா்தலகளின ஆவணஙகபள.  

 கம்்பாின இ்ந்தப் ் பா்டல அ்ிவீரகள்

்ஞசி ஒளிர, விஞசு குளிர 
்லலவம் அனுஙக,
நசஞ நசவிய கஞசம் ெிகர, 
சதீ்டியள் ஆகி,
அம் நசபால இள மஞலஞ என, 
அனனம் என, மினனும்
வஞசி என, ெஞசம் என, 
வஞச மகள் வ்ந்தபாள்.

 இ்ந்தப்்பா்டலில ந்ண ்பாலினத 
துக்நகனறு வி்திக்கப்்டுகின் வலரயல் 
கலளப் ்பாருஙகள். அவள் ்ஞசு ப்பான் 
ந ம ல லி ய ள் .  அ வ ள து   ந ச ம் ல ம ய பா ன 
்தபாமலரமலலர ஒத்த ்பா்தஙகள் ்தளிரகள் 
வருததுமளவு நமனலமயபானலவ. சிற்டி 
எடுதது லவக்கி்வள். மயில, அனனம், 
இ ன னு ம்  ம ி ன னு ம்  வ ஞ ச ி க் ந க பா டி 
ப்பான்வள்.

 கல்டசியபாக அவள் ெஞசு ப்பாலவ்ந்த 
வஞசகி. இ்ந்தப் ்பா்டல நசபாலலும் வலர 
யல்கலள ஒத்தனவறல்பயப்  ந்பாி்தபாகக் 
லமயக்கருததுப் ்ிசகபாமல நகபாஞசம் 
தூக்கலபாகவும் இரக்கலபாகவும் ப்பாட்டு, 
ெல்டலயச நசபாறகலள மபாற ி்ப் ப்பாட்டு  
வருணலனகலளக் கூட்டிக் குல்தது்தபான 
ந்ரும்்கு்தி  கவில்தகள் ்திலரப்்பா்டலகள்  
்த ம ி ழ ி ல  இ ன ் ள வு ம்  ந ் ண ல ண ச 
சித்தபாிக்கின்ன. ஓட்்டப்்்ந்தய வீரபாஙகலன 

ி்டி உஷபாவின கபாலத்திலிரு்நது இனல்ய 
குததுசசணல்ட வீரபாஙகலன ெிக்கத சபாதீனின 
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கபாலம் வலர ந்ணகளின வகி் பாகம் 
மபா்ியிருக்கி்ப்பாதும் ந்ண எனகி் 
்டிமம் புளிததுப்ப்பான ்லழய ி்ர்திகளின 
நசபாறகளிபலபய சிறசிலமபாற்ஙகபளபாடு 
நவகுகபாலம் ெதீடிக்கின் ்தனலமலய இது 
கபாட்டுகி் து  

 ஆனபால ெபான இப்்டி இருக்கிப்ன 
எ ன று   ந ் ண  ்த ன க் க பா க  வ கு த து க் 
நகபாண்டபாளபா? அலலது  அவள் அப்்டித்தபான 
இருக்கபவணடும் எனறு ஆணகள் விரும்பு 
வல்த வி்தியபாக்குகி்பாரகளபா? சமூகம் 
கட்்டலமப்்து்தபான ்பாலினம் எனறு 
நசபானபனபாபம? அது ்திபாி்நது சமூகத்தின 
ஆண லமயம் வி்திப்்ப்த அ்ம் என்லலவபா 
ஆகிவிடுகி் து?

 ஆண  விரும்புகி் வலகயில்தபான 
ந்ண அலமக்கப்்்ட பவணடுநமனறு 
கம்்ர்தபான எழு்தி வி்திதது லவததுவிட்்டபார  
எனறு நசபாலலி வி்டமுடியுமபா? . ஆண்பால 
ந்ண்பாற புலவரகள் இருவரபாலுபம 
்ல்டக்கப்்ட்்ட எலலபா இலக்கியத்திலும் 
பு ழ ங க ப் ் ட் டு   ந ் பா து ப் பு த ்த ி ய ி ல 
உ ல ் ்ந து  இ று க ி ப்   ப ் பா ன  o s s i f i e d 
ஆண லமயப்்பாரலவயபாக நவளிப்்ட்டு 
ெிறகி்து எனலபாம். 

 கம்்பாி்டத்திலும் அது்தபான  ஒரு 
வலகயில  நவளிப்்டுகி்து எனறு்தபான 
நகபாள்ளபவணடும்.  கம்்ர ஏன வள்ளுவ 
பாி்டத்திலும் கூ்ட அப்்பாரலவ  எவவபாறு 
நவளிப்்டுகி்து என அம்மபா ்தன   
அகவிடு்தலலபய ந்ணவிடு்தலல நூலில  
விபாிவபாக எடுததுக்கபாட்டியிருப்்பார. ஆண 
ஆத்திசூடியில வருகி் ஆண லமயம் 
அகறறு என் ந்தபா்டபாின மதீது உஙகள் 
கவனதல்தச நசலுததுஙகள். ஆண  லமயம் 
என்பால எனன?

 ஆணின விருப்்ஙகள், ெலனகள், 
வி்திகலள வி்த்நப்தபாதும் நெ்ிகலளயும் 
(norms / codes), ஏறறுக்நகபாள்ளக்கூடிய, 
விரும்்த்தக்க ெல்டமுல்கலளயும், (ac-

ceptable / desirable behaviour), மதீ்ல, அ்தன 
அனும்திக்கப்்ட்்ட அளவுகள்,  மதீ்லுக்கபான 
ஒழுஙகுமுல்த  ்தண்டலனகலளயும் (Al-
lowable limits and disciplinary punitive 
norms for violation) ்ண்பாட்டுத்தளத்தில 
இலக்கியச சித்தபாிப்புகளபாகவும், முனனு 
்தபாரணஙகலளப் ்ல்டக்கி் (normative 
role  models), ம்தத்தின வழி வி்திக்கப்்டும் 
்லபவறுச்டஙகபாசசபாரஙகள் ஆகவும் (re-
ligious stipulations and rites), எலலபா 
வலகயிலும் ந்ணலணக் கட்டுப்்டுத்தி 
ெ்டக்கலவக்கி் ஓநரபாட்டு நமபாத்த அலமப்பு  
total system ஆக நசயல்டுவல்தபய ஆண 
லமயம் எனகிப்பாம். 

 ஆணபா்திக்கத்தின உயிரெிலல ப ப்ான் 
இக்கருத்தியலல எ்திரததுத்தபான  அ்டக்கு்தல 
வீரம் அனறு எனறு ந்தபா்டஙகுகி்  ஆண 
ஆத்திசூடி நூலின இரண்டபாவது ந்தபா்டரபாகபவ 
ஆண லமயம் அகறறு எனறு ெம் ஆசிபாியர 
நசபாலலுகி் பார. இல்தப் ந்ணணுக்குசநசபாலல 
பவணடுமபா? ஆணுக்கபா? எனறு ெபாம் ஊன ி்ச 
சி்ந்தித்தபால ஏன ஆண ஆத்திசூடி என்து 
விளஙகிவிடும்.

 ஆணகலள லமயமபாகக் நகபாண்ட 
உலகக் கணபணபாட்்டம் என் உ்டபன 
அது ஏப்தபா ந்ணகளின  வபாழவியலில  
முரட்டுத்தனமபான, நவளிப்்ல்டயபான, 
எ ்த ி ர  ம ல ் ய பா ன  ் பா ர ல வ க ல ள க் 
க்பாரபாக மட்டுபம முனலவக்கும் எனறு 
கற்லன நசயய பவண்டபாம். அவவபாறு 
நசயய  பவணடிய அவசியமுமிலலல. 
ஆனபால அக் கணபணபாட்்டம் ஆணகலள 
மட்டுபம  மனி்த ெிலல அலலது ந்தபாகுப்பு 
அனு்வத்தின ் ிர்த ி  ெ ி்த ிகளபாகவும், 
நெ்ிகலள  வகுக்க ஆணகள் மட்டுபம  
்தகு்தியபானவரகநளனறும், ந்ண கலள  
மனி்த ெிலலயில இரு்நது ந்தபா்டர்று்ந்த 
்ி்ரபாகவும் Other கதீழப்்டி்நந்தபாழுக 
பவணடியவரகளபாகவும் ெிலல ெிறுதது 
கி்து.. 

 அது நவகு நுணுக்கமபாகத ந்தபாழிற 
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்டுகி்து. அ்டக்கமபாயிருப்்வள் ந்ண. 
ஆனபால அவபள சரவஷக்்தி ்கத்னனி 
மகபாமபா்தபா எனந்லலபாம் உயரவு 
ெவிறசியபாகப் புலனயும். அ்டக்கமபாயிரு்நது 
ந்ண்தபான இப்புவிலய ெிலலெிறுததும் 
ப்ரபாற்ல எனறு கல்த கட்டும். கூ்டபவ 
கணவனி்டம் அடிவபாஙகபா்தவளுக்கு ஒரு 
சுகம் மட்டு எனறு  ெபாட்்டபார வழக்கபாகவும் 
ம பா று ம் .  ந ் ண ண ி ன  க ரு த ்த ் ி ்ந து 
ெ்டப்்வலன ந்ண்டபாட்டிலய அ்டக்கி 
யபாளத ந்தபாியபா்தவன எனறு அவன 
சமூகத்தகு்திலயபய ஏளனம் நசயயும்,.

 இக்கருத்தியல அ்திரசசியூட்டுகி் 
வலகயில சபா்தபாரண மனி்தரகளி்டம்்தபான 
அ வ வ பா று  எ ன ந ் ல ல பா ம்  இ ல ல பா து 
உயர்தனிச நசவவிலக்கியஙகளில, கு்ளி 
லும் கூ்ட நவளிப்்டும்.

இலலபாள்கண ்தபாழ்ந்த 
இயல்ினலம எஞஞபானறும்
ெலலபாருள் ெபாணுத ்தரும். 903 
  (ந்ணவழிச பச்ல)

 ்பாிபமலழகர உலரயில இக்கு் 
ளுக்கு “இலலபாள்கண ்தபாழ்ந்த இயலபு 
இனலம - ஒருவன இலலபாள் மபாட்டுத 
்தபாழ்தறகு ஏதுவபாய அசசம்; ெலலபாருள் 
ெபாணு எஞஞபானறும் ்தரும் - அஃது இலரபாய 
ெலலபாபாில்டச நசலலுஙகபால ெபாணு்தலல 
அவனுக்கு எக்கபாலததும் நகபாடுக்கும். அவள் 
்தபான (கணவனுக்கு)  அஞசி ஒழுகு்தல 
இயல்பாகலின, அவலள (கணவன) 
அஞசு்தல இயல ி்னலம யபாயிறறு. அங்ஙனம் 
(கணவன) அஞசி நயபாழுகு்தலின, அவலள 
ெியமிப்்பார (கட்டுக்குள் லவத்திருப்்வர)  
இலலலயபாம், ஆகபவ, எலலபாக்குற்மும் 
விலளயும் என்து பெபாக்கி, ‘எஞஞபானறும் 
ெபாணுத்தரும்’ என்பார..”

 ஆண ஆத்திசூடி கு்லள விஞசிய 
பகபாட்்பாடு ஏது எனறு வழி்டும் சபாத்திரப் 
்பாரலவ ெதீக்கி ஆண்ிள்லளகளுக்கு 
அ்டக்கு்தல வீரம் அனறு; ப்பாரக்களம் 
அனறு வீடு; சினம் உன உபாிலம அனறு; 

ஓஙகி ஒலிபயல; இலணயலரப் ப்பாறறு 
எனறு துணி்நது பு்திய நெ்ி கபாட்டுகி்து. 

 ஆண ப்பாினவபா்தம் male chau-
vinism என்து ஆண்ிள்லளகலளப் 
பீடிக்கும்  உளவியற ் ிணி. ந்ண என்வள் 
்தனியபானந்தபாரு முழுலம. அவள் ஒரு ்தனி 
அலகு unit. மபானு்டம் எனனும்ப்பாது 
ஆ ணு க் கு ப் ந ் ண  இ ல ண யபா ன வ ப ள 
எனறு கபாணவும், ஒப்புக்நகபாள்ளவும் 
இயலபாலம ஒருவலக  பெபாய. இ்ந்த பெபாய 
எனன ந்தபாியுமபா நசயயும்? 

 ்த ன னு ல ்ட ய  து ல ண ல ய ,  ்த ன 
னுல்டய ்லபவறு உ்டலமகளில ஒனறு 
எனறு உளப்பூரவமபாக  ெம்பும். அ்தனபால 
அவள் ்தனக்குக் கதீழப்்டி்நது ெ்டக்கக் 
க்டலமப்்ட்்டவள்்தபான  எனந்ணணிக் 
நகபாள்ளும்.. அவள் ெிறக, ெ்டக்க, உடுக்க, 
உணண, ்தபானன்ிப் ்ி்ரு்டன ப்சப் 
்ழக, ்தனலன வி்ட கூடு்தலபாயப்்டிக்க, 
்ணிபுபாிய,. என வபாழக்லகயின எலலபா 
அம்சஙகளிலும் ்தபான  நசபாலவல்தக் 
பகட்டு, கதீழப்்ட்டு, ெ்ட்நது நகபாள்ள 
பவணடியவள் எனறும். ந்ண எல்தயும் 
ஆண  ்தனக்கு பவணடுநமனறு எணணும் 
மு ன ப ்   ம ன ம்  ப க பா ண பா து  எ ல ல பா த  
ப்தலவகலளயும் ்தபானபாகபவ   ெில்பவற்ி 
மகிழவிக்கபவணடிய  மறறுபமபார எ்ந்திரம் 
AUTOMATON.

 ்தனக்நகன விருப்புகளும் உணரவும் 
நகபாண்ட உயிநரனறு ஏறகபாது. ந்ண 
என்வள் ஆணுக்குச நசபா்ந்தமபான உயி 
ரற் ச்டப்ந்பாருள் நசபாதந்தனறு்தபான  
சபா்திக்கும். 

 இல்தசநசபானனபால இஙபக ெபான 
உட்்்ட எலலபா ஆணும் உ்டபன எனன 
நசபாலலுபவபாம்? சபச சபச ெபான அப்்டி 
யிலலல. என மலனவியின மனம்ி்நது 
ெ்ட்நது நகபாள்ளு்வனபாக்கும் ெபான எனறு 
ஒரு denial mode மறுப்பு மனெிலலக்குத 
்தபாவிவிடுபவபாம்.
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 உ ண ல ம ்த பா ன  ெ பா ம்   இ ்ந ்த 
வ ன மு ல ் ல ய  ந வ ள ி ப் ் ல ்ட ய பா க ப் 
ந்ரும் ்பாலும் ெிகழததுவ்திலலல. அது 
நுணுக்கமபான சிறு சிறு நவளிப்்பாடு 
களுக்குப் ி்ன ்தனலன உரு மல்ததுக் 
நகபாள்கி் து Subtle Camouflaging.

 ்தலலவலிசசபா ஒரு மபாத்திலர 
ப்பாட்டுக் நகபாணடு ்திலரப்்்டததுக்கு கிளம்பு.  
இனல்க்குத ்தபான எனக்கு ஒயவு. எனன 
இரு்ந்தபாலும் ெதீ நசயகி் மபா்திபாி எனக்கு வரலல. 
ெதீபய  ப்தபாலச ஊத்திப்டன.

 ெபான ஊட்டினபா ்ிள்லள துப்புது 
ெதீபய ஊட்டிடும்மபா 

 என மலனவிக்நகனன சபார குல் 
்ததீ்பாவளிக்குப் ்ட்டுப்பு்டலவ, மபா்தம் 
ஒருமுல் நவளிபய ப்பாய சபாப்்ிடுபவபாம்.  
கபாலலயில ெல்ட்யிறசிப்பாயிட்டு வரப்் 
ெபாபன ்பால வபாஙகிக்குடுததுடுபவன 
ஆபீசுக்குப்பா்ப்் ் ிள்லளஙகலள ெபாபன 
்ள்ளியில விட்டிடுபவன. 

 இப்்டிநயலலபாம் பீற்பா்த ஆண 
கள் உண்டபா? எணணி்்ந்த நுணணிய 
வழிகளில ந்ணலண ெமக்குப் ்ணி 
ந ச ய க ி ்  எ ்ந ்த ி ர ம பா க் கு ம்  ஆ ண க ள்  
ெமக்குத்தபான ஆண ஆத்திசூடி நசபாலகி்து 
நசபாதது அலலள் ந்ண; நமபாத்தமும் 
ெதீபய அலலன; கதீழ இலலல மலனவி; 
கிளிக்கூ்டனறு வீடு; ்ணிகள் ்கிர்ந்திடு; 
்தபாயலம இருவருக்கும் ந்பாது; மு்டக்கபாப்த 
ந்ண. 

 அவளது விருப்்பமபா இலசபவபா 
ப்தலவயிலலல எனப்பாம்.  அலலது அல்தப் 
ப்பாயி எனனஙக அவகிட்்டக் பகட்டுக் 
கிட்டு அந்தலலபாம் ஆம்்லளஙக உபாிலம 
எனப்பாம். 

 சபாியபான நெ ி்கலள  நவறுமபன  
அ ் ி ்த ல பா ல  ம ட் டு ம்   இ க் கு ல ் க ள் 
உ்டபன, அகனறு விடுமபா?  அகலபாது.  

்த ல ல மு ல ் ்த ல ல மு ல ் ய பா ய 
ஆயிரக்கணக்கபான ஆணடுகளபாய ெம்முள் 
இ்க்கப்்ட்டிருக்கும்  ெஞசு அது.  ெபாம்்தபான 
மிகு்ந்த ்தனனுணரவும் ந்தபா்டர முலனப்பும் 
conscious sustained effort நகபாணடு 
சிறுகச சிறுகவபாயினும் கலள்நது நகபாள்ள 
பவணடியுள்ளது. பவபரபாடிப்ப்பாயிருக்கும் 
முள்மரதல்த அகறறு்தல  லகநகபாலலும் 
்ணி்தபான. முலளவி்டபாது ்தடுக்கவும் அலலது 
இலளய்தபாக இருக்கும்ப்பாப்த கலளவதும் 
எளிது என்்தபால்தபான ஆண ி்ள்லளகளுக்கு 
ஆத்திசூடிலய ஒரு வபாழவியல விழுமியமபாக 
ெ பா மு ம்   மு ன னு ்த பா ர ண ம பா ய  வ பா ழ ்ந து  
்யிறறுவிக்க பவணடிய க்டன ெமக்கு 
இருக்கி் து. 

 உ்டலம உணரவின வனமுல் 
நவளிப்்ல்டயபாகபவ அ்தன பகபார 
உருலவப்  ்டுக்லக அல்யில்தபான 
கபாட்டுகி்து. கணவன விரும்புகி் ப்பாது 
மலனவி உ்வுக்குத ்தயபாரபாய இருப்்து 
அவளது க்டலம.   கபாலங கபாலமபாய  ெம் 
மன்தில இது  ஆழமபாயப் ்்தி்நது ப்பாய  
இருக்கி்து.  

 அவளது உணரலவ இலசலவ 
விருப்ல்க் பகட்்ட்ிவ்திலலல என்து 
ஒரு பு்ம். மறந்பாருபு்ம் அவபளஅவளது 
விருப்்ஙகலள இலசவினலமலயச 
நசபாலலி  விட்்டபாபலபா அவள்  பவறு எவனு 
்டபனபா இரு்நதுவிட்டு வ்ந்த  ெ்டதல்த 
நகட்்டவபளபா என் ச்நப்தகப்ப்யும் 
பசர்நது ்ிடிதது ஆட்டி லவக்க அலலவபா 
நசயகி்து? 

 ெம்முல்டய சமகபாலத்திறகு இலண 
யபாக ்பாலியலசபார்ந்த கற்ி்தஙகலள 
வரம் ி்் ்நது நுகரவது முனபு ஒருப்பாதும் 
இரு்ந்த்திலலல. ஆழிப் ப்ரலலலயப்ப்பால 
ெம்லம ்பாலியல கு ி்த்த ்ல கற ி்்தஙகள் 
சமூகத்தின அலனததுத ்திலசகளிலும் 
வ்நது  ெம்லம மூழகடிக்கின்ன    ஆனபா 
லும் ்பாலியல ி்வு என்பால எனன எனறு 
ஒருமணணுபம ந்தபாியபா்த  மனபெபாயக் 
களனபாகச சமூகபம மபா ி்ப்ப்பாய விட்்டதும் 
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இனறுப்பால எனறுமிலலல  . முழுக்க முழுக்க 
இ்ந்த அ ி்யபாலமலயப் ப்பாய அசலபான 
ஆணலம நயனறு நகபாண்டபா்டலவக்கி்  

ி்தது்தபான ஆண ப்பாினவபா்தம்..

 ் பா ம ர த ்த ன ம பா ன  ஆ ண பா ்த ி க் க 
உணரவு சமூகமுழுலமயும் ்ிணித்திருப் 
்்தபாபலபய கபா்தலும் அனபும் ெில்்நது 
வ ி ள ங க  ப வ ண டி ய  க பா ம ம்   இ ன று 
மணஉ்வுக்குள் வனபுணரவுக்குத ்தல்டச-
marital rape சட்்டம் பவணடி ெிறகி் 
அளவுக்கு இழி்நது ப்பாயிருக்கி்து.

 ந்ணணின இலசவு என்ல்த 
மலினப்்டுத்திய்தில ெமது ்திலரப்்்டங 
களுக்குப் ந்ரும்்ஙகு உணடு. ந்ரும் 
்கு்தி  ்்டஙகளில ந்ண மறுததும் 
நவறுததும் ஒதுக்குகி் ப்பாதும் மலலுக் 
க ட் டி  அ வ ல ள  இ ல ச ய ல வ ப் ் ப ்த 
ப்ரபாணலம எனப் எலலபாக் க்தபாெபாயகர 
களும் சலிப்ப்பா ெபாணபமபா இன்ி 
நசயதுநகபாணப்டயிருக்கி்பாரகள்.

 பமபா்தலுக்குப்்ின கபா்தல; ்தபாலி 
கட்டிவிட்்டபால நரௌடியும் ந்பாறுக்கியும் 
அ ற பு ்த ம பா ன  இ ல ண ய ர க ள்  எ ன று 
ந்ணகபள ஏற்து ப்பாலக்கபாட்டுவது;. 
வனபுணரவு நசய்தவனுக்குத  ்தண்டலன 
வலலு்வுக்கபாட்்ட்்ட அவலளபய மணம் 
நசயதுநகபாள்வது என் ெபாட்்டபாலமத 
்ததீரப்புகள்; இனன்ி்  அற்மபான stereo-
type நவற்ி வபாயப்்பாடுகள்  success for-
mulae  ெம்லமப் ்ிடித்த ந்ரும் பீல்டகள். 
அ்த்தக்களஞசியஙகளபான ்திலரயிலசக் 
க பா ்த ல  ் பா ்ட ல க ல ள  வ ி பா ி வ ஞ ச ி 
விடுக்கிப்ன

 எனலனநயலலபாம் ்பாரத்த உ்டபன 
்ிடிக்கபாது ்பாக்கப் ்பாக்கத்தபான புடிக்கும் 
மபாபாிகளின ்னச ்டயலபாக் வலரக்கும் ெம் 
மறுநமபாழி எனன ந்தபாியுமபா? 

 இருக்க்ல்தத்தபாபனக்  கபாட்டு்பான. 

 இலலல இலலல இலலபவ இலலல 
அவன இப்்டிபய இருஙகள் எனறு 
கபாட்டுகி்பான. ெம்லமக்கட்்டலமக்கி்பான.
ெடுவீட்டில ெம் கணகள் கபாதுகள் 
வழிபய ஒளி ஒலி அலலகளபாகப்  புகு்நது 
நகபாணடு  மூலளயின ஒவநவபாரு மடிப்்ி 
லும் இ்ந்தப் ்ிறப்பாக்கு கழிலவத 
்திணிததுவிட்டுசநசலகி்பான.

 இ்ந்தக் க்தபாெபாயகரகலள ப்பாயத 
்தபாஙகளபாகபவ  வபாிததுக்நகபாண்ட இலள 
ஞரகள் மலனவிலய/கபா்தலிலய வனமுல் 
யபாக உ்வுநகபாள்வப்த ஆணலமயின 
அல்டயபாளம், ்தஙகள் ஆ்தரசக் க்தபாெபாயகரகள் 
ப்பால ெபாமும் ஆவது  எனறு மூலள 
மழுஙகடிக்கப்்ட்டு இருக்கி் பாரகள்.

 அ ்த ன பா ல ்த பா ன  ெ ம்  ஆ ச ி பா ி ய ர 
இல்த அல்்நது நசபாலகி்பார பசரக்லக 
இலசவ்ி; பீடு அனறு வலலபாணலம;   
்பாலியல சினனமனறு ந்ண;   லெ்தல 
நசயபயல; நெபாயலமகள் ்தவிர; நகடு்தல  
நசயபயல; நகௌலவ ெிலனபயல. இலவ 
மட்டுமன்ி பமலும்்ல ந்தபா்டரகளில 
இல்த வலியுறுத்தி வலியுறுத்தி ஆண 
ஆத்திசூடி ஏன நசபாலகி்து? 

 கத து வ பா ,  உ ன ன பா வ ,  ெ த ர பா ஸ்  
லெ்தரபா்பாத, நகபாலகத்தபா, ந்டலலி,  ் ்தபாவுன, 
அபாியலூர, ந்பாள்ளபாசசி என இ்ந்தெபாட்டின 
எலலபா மூலலகளிலும் இரு்நதும் ந்ணகளின 
வனபுணரவு அவல ஓலஙகள் இல்டய்பாது 
ஒலிததுக்நகபாணப்ட யிருக்கின்னபவ ஏன? 

 ெம்முல்டய சமூகம் ஆணபா்திக்க 
உணரவில, ஆண ப்பாினவபா்தக் கற்லன 
களில, ெிலல நகபாணடிருக்கி்து.   அ்தன 
விலளபவ  குழ்நல்தகள்  ந்தபா்டஙகி எ்ந்தப் 
ந்ணணபாயிருப்்ினும் வனபுணரவும், 
மனப்்ி்ழவும்,  ்ததீக்கபாம உ்வுகளும், 
ஏமபாறறுவதும்,  வக்கிரஙகளும், துனபுறுத்தி 
கூட்டு வலலு்வின ்ின நகபாலலயும் 
நசயவதும் மலி்நது ப்பாயிருக்கின்ன
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 வீ ட் டி ல  ந ்த பா ்ட ங கு ம்  ஆ ண  
வலலபா்திக்கம் எனும் பெபாய முற ி்ச சதீழ 

ி்டிததுப்ப்பாய ந்ணகள் மதீது கட்்டவிழதது 
வி்டப்்டும் வனமுல் யபாகக் கலவரஙகளில 
மு்தல இலக்கபாக, கபாவலெிலலயஙகளில, 
ஆனமதீக ம்டஙகளில, ்ள்ளிகளில ்ணிபுபாியு 
மி்டஙகளில, ப்ரு்நதுகளில கூ்ட வனபுணரவு 
கூட்டுப்்பாலியல குற்ஙகளபாகப் புழுதது 
ெபாறுகி் து. ்தவமல்்நது அலலலவ நசய்த 

ி்பரமபான்ந்தபா  ந்பய்ந்திரர சிவசஙகர்பா்பா 
ெித்தியபான்ந்தபா ஆசபாரபாம் ் பாபு ப்தரபா சசப்தவ 
ரபாமரெதீம்்பா்பா முலலலக்கல ்பா்திபாி. 
பகபாட்்டயம் ம்தரசபா யூசுப் இப்்டி எலலபா  
வணண ம்தத்தலலவரகளிலும் ்ல ்பாலியல 
குற்வபாளிகள் பவ்ட்ந்தபாஙகி  ெிறகி் பாரகள்.

 இவறல்சசட்்டஙகள் ப்பாட்டுத 
்ததீரப்்து ெிகழவுக்குப் ி்ன சபாிநசயயும் post 
hoc correction வலக. உணரவுபூரவமபாக 
ஆண ஆத்திசூடிலயப் ்யினறு, ெ்ட்நது, 
இளநெஞசஙகளுக்கு ஆழமபாகப் ்்தியும் 
வணணம்  ்யிறறுவிப்்து ெிகழலவபய 
்தடுக்கும் preventive action வலக. இரணடில 
எது ஆற்லுல்டயது என்ல்தப் புபாி்நது 
நகபாள்ளப் ்பாரபாளுமன் புள்ளிவிவரப்்டி 
இ்ந்த ெபாட்டில வலலு்வுக் குற்வபாளிகள் 
்தண்டலனந்றுவது conviction rate 2018 ல  
27.2%., 2019ல  27.4%,.2020ல 39.4% மட்டுபம.  
அ்தபாவது சட்்டஙகளின, ெதீ்திமன்ஙகளின 
நசயல்தி் ன என்து  60% லிரு்நது 73% குற்ம் 
சபாட்்டப்்ட்்டவரகள் ்தப் ி்தது விடுவது்தபான! 

 அ்தனபால்தபான ஆண ஆத்திசூடி ெம்மபால 
உணர்நது உள் வபாஙகப்்ட்டு ெமது அடுத்த 
்தலலமுல்யிலபாவது இளம்்ருவத்திபலபய 
வில்தக்கப்்்ட பவணடும்.  ெமது ் ண்பாட்டில 
அஙகக மபாற்ம் Organic Transformation 
ஏற்்ட பவணடும்  எனறு ெமது அருலம 
ஆசிபாியர அம்மபா ெளினிப்தவி நூல முழுதும் 
்திரும்்த்திரும்  ்வபாபய ் ல்யபாய அல்கி் பார 
எனப்ன    .

 இல்தநயலலபாம் ஆணகள் இரஙகிப் 
்பாி்நது ந்ணகளுக்குச நசயயும் ஈலக 

எனறு கருதுவல்தப்ப்பான் ம்டலம பவறு 
இலலல.  அது அலனவரது  மனெலமும் 
முனபனற்மும் ெபாடும்  எ்ந்த ஒரு  சமூகமும் 
இயல்பாகச நசயயபவணடிய ஒனறு. 
்தபானமிலலல. 

 அப்த ப்பானறு ந்ண விடு்தலல 
நயன்பால அது ஆணுக்கு பெருகின்  
ப்தபாலவி எனந்பாரு அகற்பவணடிய 
மனக்பகபாணல பவறு இருக்கி்து. ஆண 
லமயக் கருத்தியல எலலபாவறல்யும் 
இரட்ல்ட எ்திரவுகளபாக மட்டுபம  binary 
opposition ்பாரக்கி்து.  ந்ண விடு்தலல 
நயனில அ்தன ்பாரலவயில ஆணின 
விடு்தலலக்குக் குல்்பாடு ப்தபாலவி 
எனந்பாரு ்தரக்கப்ந்பாருத்தமற் illogical 
ெிலலயிலிரு்நது எழுகின் ப்்தலம அது. 

 ஆண ஆத்திசூடி நசபாலலுவல்த 
பெபாக்குஙகள் உணலமயில ந்ண 
ப்ரபாற்ல நகபாண்டவள். அவளது நமனலம 
யிலும்  வலிலமயுணடு. ந்ணலமயுள் 
ஆணலமயுணடு. ந்ணணின ஆற்லலப் 
பூட்டி லவப்்்தபால மபானு்டத்தின ்ல்டப்பூக்கத 
்தில ்பா்தி ்ழுது்ட்டுப் ப்பாகி் து.  ஆண என் 
மதீ்தியிலும் கருக்கபாய மிகு்தியபாயச சபாவியபாயச 
சதீரழி்ந்திருக்கி் து      

 ந்ௌவம் - க்டல -  ப்பான் ஆற்ல 
நகபாண்ட ந்ணலண சமூகத்தின இயக்க  
ஆற்லில இரு்நது விலக்கி வீட்டினுள் 
மு்டக்கினபால சமூக வளரசசிக்குத ்தல்ட 
பெருகி்து. சமூக இயஙகியலுக்கு social 
dynamics முரண வளரகி்து .வளரசசிலய 
பெபாக்கிபய ்பாயும்  வரலபாறு எனனும் 
ப ் பா ி ய க் க ம்   இ த ்த ல க ய  மு ர ண க ல ள 
உல்டதந்த்ிவ்தன மூலபம முனபன்ிச 
நசலகி்து. 

 ந்ண விடு்தலல  என்து சமூகத்தின 
இயக்க ஆற்லலக் கட்்டவிழததுவிடுவ்தன 
மூலம்  வரலபாறல் அடுத்தகட்்ட வளரசசி 
ெிலலக்கு உயரததுகி்து. அ்தனபால்தபான 
அது லட்சியவபா்தக் கனவலல utopian 
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ideal/dream அலல. அ்ிவியல பூரவமபான 
வரலபாறறுக் கட்்டபாயம். Historical inevita-
bility.  

 சமனலமசசமூகம் கு ி்த்த  எத்தலகய 
்ருணலமயபான ்திட்்டமும், ச ித்தபா்ந்த 
நெ் ியும்,   ந்ணணின்ி  ஆணகலள  
மட்டுபம லவததுக்நகபாணடு, ்தம் கனலவ 
நமயப்்டுத்திவி்ட முடியபாது. 

 ச ம ன ல ம ச  ச மூ க ம்  அ ல ம த து 
விட்்டபால ந்ணவிடு்தலல ்தபாபன வரும் 
என்து வணடிக்குப்்ின கு்திலரலயக் 
கட்டும்  நசயல. லவயம் என்பால அது 
ஆணும் ந்ணணும் பசர்ந்தப்த. ந்ணலண 
ெதீக்கி ஆணும் ஆலண ெதீஙகிப் ந்ணணும் 
லவய விடு்தலல எயதுவது முயறநகபாம்பு/ 
்கறகனவு மட்டுபம. 

 ஆணபா்திக்க அகற்லும் ந்ண 
விடு்தலலயும் சமூகமபாற்மும் ஒனறுக்நகபானறு 
எ்திரெ ிலலகளபாக லவததுப் ்பாரக்க 
பவணடியலவ அலல ந்ண விடு்தலலயில 
ஆணின விடு்தலல யும் இருவபாின விடு்தலலயில 
சமூகத்தின விடு்தலலயும் ஊடும் ப்ாவுமபாய 

ி்னனிப் ் ிலண்நது இருக்கின்ன. இ்ந்த இயஙகி 
யலலப் பு்க்கணிததுச நசயல்்ட முலன்ந்த 
எலலபா முயறசிகளும் ப்தபாலவியபாக முடி்ந்தன 
என்ப்த வரலபாறு உணரததும் ப்ா்டம். ெமக்குத 
ந்தபா்டர்நது உணரத்தி வருகின  ்் பா்டம். அல்தப் 
பு்்ந்தள்ளிவிட்டுப் ப்சுவது கறகமறுக்கும் 
மனெிலல. அ்ந்த  நமௌடீகம் - மூ்டத்தனம் 
-  ெம்லம  எ்ந்த சமூக மபாற்தல்தயும்  சபா்திக்க 
வி்டபாமல கபாயடிதது விடும் வலலலமயுல்டயது. 
It will emasculate all attempts for radical 
changes in society.   

 சபாரபு ெிலல விரும்ப்ல எனறு 
ந ச பா ல வ ்த ன  ந ம ய ப் ந ் பா ரு ள்  ஆ ண 
ந்ண அலனவரும் சபாரபுகள் ெதீஙகிச 
சு்த்ந்திரமபாகத ்தஙகள் முழு ஆற்லலயும் 
கட்்டவிழதது விடுவப்த. 

 அத்தலகய ந்ருபெபாக்கு்தபான வபானம் 

ந்பாதுநவன ஆசிபாியலர முழஙகலவக்கி் து 
ஆணுக்கு இ்ந்த வரம்பு ந்ணணுக்கு 
அ்தறகுட்்ட்்ட வரம்பு என வலர்நது 
லவததுக்நகபாணடு உலலக வளமபாக்கவும் 
வ ிடு்தலல ந்்வும் வீணந்ருலம 
ப்சுவ்தபால எக்கபாலத்திலும் விடிவு இலலல. 
குறுகிய ் பாரலவ விலக்கி  ந்ண பமனலமலய 
மதீட்ந்டடுதது மனி்தம் ப்பாறறுபவபாம். 
நு ண ண ் ி ப வ பா டு   நூ ல க ள்  பு ்த ி ய ன 
நசயபவபாம். சமனலம உலலகச பசர்நது 
சலமப்ப்பாம்.  இனிவரும் இள்ந்தலலமுல் 
பவறறுலமகலளக் கலள்நது  ெதீ்திகள் 
புதுக்கிக் கூடிக் கல்நது சு்த்ந்தரமபாகப் 
ந்ருவபாழவு வபாழப் ்யிறறுவிப்ப்பாம் ஆண 
ஆத்திசூடிலயயும் ந்ண ஆத்திசூடிலயயும்  
இக்கபாலததுக்கு ஏற் நெ்ிநயனக் 
லகக்நகபாள்பவபாம். 

கணகளும் ஒளியும்ப்பாலக்
கவின மலர வபாசம்ப்பாலப்
ந்ணகளும் ஆணகள் ்தபாமும்
ந்ரு்ந்தமிழ ெபாடு்தனனில.
்தணக்டல ெிகரத்த அன்பால
சமபானத்தர ஆனபார என்
்ணவ்நது கபா்திற்பாயப்
்ருகுெபாள் எ்ந்தெபாபளபா?

என் ்பார்தி்தபாசனின  சமெிலலயபாக்க 
ஏக்கமும்  . ெளினிப்தவி அம்மபாவின வபாழெபாள் 
கனவும்  ஆண  ஆத்திசூடியின நூற்யனும்  
அதுபவ 

 நசயறகபாிய நசயல்தபான.  . 

 ெம்மபால ெமக்குச நசயல கூடும்.  
வள்ளுவப்ப்ரபாசபான நசபாலலிய குடிநசயல 
வலகயும் அது்தபாபன!.  

குடிநசயவல எனனும் 
ஒருவறகுத ந்தயவம்
மடி்தறறுத ்தபானமு்ந துறும் (1023)

n
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1. ஆலசக்கும் ப்ரபாலசக்கும் எனன 
பவறு்பாடு?
 எம் ஆர ந்ய்ந்தி ்தஞசபாவூர 

ம்திப்புறு முலனவர ஆக பவணடும் 
என்து ஆலச; அவபர துலணபவ்ந்தர 
ஆகபவணடும் என்து ப்ரபாலச

2. ்தறகபாலத்தில விருதுகள் வபாஙகப் 
்டுகின்னவபா? வழஙகப்்டுகின்னவபா? 
 ்பா.சக்்திபவல பகபாயம்புததூர 

இரணடுபம ; ந்ரும்்பாலும் 
வபாஙகிக்நகபாணடு வழஙகப் ்டுகின்ன.

3. கவிஞனபாக எனன 
நசயயபவணடும் ?
 கி.மணிவபாசகன, பகபாலவ

ஒரு வபாக்கியதல்த ெபானகபாக உல்டததுப் 
ப்பா்டத ந்தபாி்ந்திருக்க பவணடும்

4. கவில்த – வபாசகன, ரசிகன, 
விமரசகன மூவருக்கும் உள்ள பவறு்பாடு 
எனன?
 நச.இலட்சுமணக் குமபார ஈபரபாடு

வபாசகன- வழிப்ப்பாக்கன
ரசிகன- உயிலரயும் ்தரு்வன
விமரசகன- இய்ந்திரன

5. ்டிப்ல்யும் புலலமலயயும் 
எவவபாறு பெபாக்கலபாம்?
 வபா.சணமுகம், ்ட்டீசசுரம்

நவளிப்்டும் ்தி்லமலயப்    ந்பாறுத்தது 

6. ்தமிழ வளரக்கிப்பாம் எனறு 
ெில்ய ப்ர முகநூல குழுமம் ஆரம்்ிக்க 
கபாரணம் எனன?
 இரபா்ி கபணஷ, ்திருவபாரூர

அவரகலள வளரததுக் நகபாள்ளத்தபான.

7. நமபாயப்்ணம் உ்விறகு ்பாலமபா 
்பா்தகமபா....?.
 கபாரத்திபகயன, மதுலர

நமபாயப்்ணம் ்லபாின வபாழலவ பமபல 
நகபாணடுநசனறுள்ளது. எ்ந்த “பமபல” 
என்து அவரவலரப் ந்பாறுத்தது.

8. முகநூல கவில்தக் குழுமஙகள் 
மலி்நது விட்்ட்ின... அவற்ின 
நசயல்பாடுகள் ்திருப்்தி அளிக்கி்்தபா?
 இரபா.கவி்தபா ்திணடுக்கல

எலலபாவறல்யும் அவவபாறு 
நசபாலலிவி்ட முடியபாது. அவரகளுக்குத 
்திருப்்தியளிப்்்தபால்தபான ந்தபா்டர்நது 
ெ்டததுகி்பாரகள்.

9. ்ிர்லமபான கவிஞரகலளக்  கபாக்கபா 
்ிடிததுத ்திபாியும் கும்்ல ்ற்ி
 இரபா.கவி்தபா ்திணடுக்கல

கபாலலக ( கபாக்கபா) ்ிடித்தலபால யபாரும் 
உயர முடியபாது.நசபா்ந்தத்தி்லமபய 
ஒருவலர உயரததும்.

10. ்தறகபாலப் ்ட்டிமன்ஙகளில 
்பாட்டுகள் மலி்நதுவிட்்டனபவ?
 முருபகசன கும்்பகபாணம்

சரக்குக் குல்வபால்தபான

ததாடரும் னகள்விகலள னகட்கலாம்.
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 விெபாயகபன பவழமுகதப்தபாபன... 
எஙபகபா சதீரகபாழி பகபாவி்ந்தரபா்ன ்பாடிய 
்க்்திப் ்பா்டல ஒலிததுக் நகபாணடிரு்ந்தது. 
“குட்மபாரனிங ்பாபு!“ எனறு ல்தபாவும், 
ந்யபாவும் பகபாரஸபாக கூ ி்னபாரகள். 
    
 “நவபாி குட்மபாரனிங எனன ப்பாடிப் 
பு்பாக்கபள, கபாபலஜ்க்கு பு்ப்்ட்டு 
விட்டீஙகப்பால ந்தபாியுப்த“ என்பான ்பாபு 
சிபாிததுக் நகபாணப்ட.

. 
 “ஆமபாம் ் பாபு!  ெதீஙக உஙக ஆபீஸ்க்கு 
நகளம்்  பெரமபாகலபல“ என்பாள் ல்தபா .

 “அவர எனனிக்கி ல்டயததுக்கு 
ஆபீஸ்க்கு ப்பானபாரு அக்கபா“   எனறு 
்பாபுலவ வழக்கம் ப்பால வம்புக்கு 
இழுத்தபாள் ந்யபா
 
 ்பாபு ப்தர்தலில ெிறகும்  பவட்்பா 
ளலரப்ப்பால இருலககலளயும் கூப்்ி, 
“ ்த பா ய க் கு ல ப ம  ்த ய வு ந ச ய து ,  ெதீ ங க 
இ்டதல்தக் கபாலி ்ணணுஙக.  உஙககிட்்ட 
இ ப் ்  ப ் ச சு க்  ந க பா டு த ்த பா ல ,  ெ பா ன 
ம்தியம்்தபான ஆபீஸ்க்கு ப்பாக முடியும். இப்் 
ஆலள விடுஙக!“எனறு கூ்ிக்நகபாணப்ட 
மபாடிப்்டிகளில பவகமபாக ஏ்ினபான ்பாபு.

 ல ்த பா வு ம்  ந ் ய பா வு ம்  அ க் க பா 
்தஙலக. ல்தபா ்பாரப்்்தறகு அழகபாக 
இருப்்பாள்.  அவள் எப்ப்பாதும் புனனலக 
பூத்த முகதது்டன இருப்்பாள். ந்யபா  
அக்கபாலவப்ப்பால இலலபாமல, ஓவியர 
மபாரு்தி ்த்திபாிலககளில வலரயும்  இளலம 
்ததும்பும் ந்ணப்பால அழகபாக  இரு்ந்தபாள். 
இருவரும் ெி்த்திலும் சிவப்பு., உயரம் 
உருவம் எலலபாம் ஒனறுப்பால இரு்ந்தபாரகள். 
ந்தருவில அவரகள் ெ்ட்நது நசன்பால 
இரணடு ப்பாில  யபார அக்கபா, யபார  ்தஙலக 
எனறு கணடு ி்டிப்்து மிகவும் கடினம். 
ந்தருவில இருவரும் கலகலநவனச சிபாிததுக் 
நகபாணடும் ப்சிக் நகபாணடும் நசலவல்தப் 
்பாரதது ந்பா்பாலமப்்்டபா்தவரகபள, யபாரும் 
இருக்க மபாட்்டபாரகள். ந்யபாவின உ்தட்டுக்கு 
பமல கபாணப்்டும்  அழகிய மசசம்்ந்தபான, 
அவலள ந்யபா என  அல்டயபாளம் கபாட்டும்.

 இ ரு வ ரு ம்  ம து ல ர  மதீ ன பா ட் ச ி 
கலலூபாியில ் டிக்கி்பாரகள். இருவரும் 
்டிக்கும்ப்பாப்த ப்பாட்டி ப்பாட்டுக் 
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நகபாணடு ்டிப்்பாரகள். கலலூபாியில 
எலலபாப் ப்பாட்டிகளிலும் கல்நது நகபாணடு 
நவற்ியும் ந்றுவபாரகள். இருவருக்கும் 
அழலக வபாபாிக் நகபாடுத்திரு்ந்த ஆண்டவன 
அவரகளுக்கு அ்ிலவயும் அள்ளிக் 
நகபாடுத்திரு்ந்தபான. 

 ஒருமுல் கலலூபாியில ஓட்்டப் 
்்ந்தயத்தில இருவரும் கல்நது நகபாண்டபார 
கள். அப்ப்பாது ல்தபா முனனபால ஓடி வ்நது 
நகபாணடிரு்ந்தபாள்.   அவளுக்குப்  ் ினனபால 
ந்யபா ஓடி வ்நது நகபாணடிருப்்ல்தப் 
்பாரத்த ல்தபா, பவணடுநமனப் சறறு 
ெினறு, ்தஙலக ந்யபா முனனபால ஓடிய 
்ி்கு, ல்தபா அவள் ்ினபன ஓடினபாள். 
ந்யபாவுக்கபாக ல்தபா விட்டுக் நகபாடுத்தபாள் 
எனறு்தபான  ்பாரத்தவரகள் அலனவரும் 
ந ் ய பா வ ி ்ட ம்  கூ ் ி ன பா ர க ள் .  ்த ஙல க 
ந்யபாவுக்கபாக விட்டுக் நகபாடுப்்்தில, 
ல்தபாவுக்கு ஓர இனம் ந்தபாியபா்த மகிழசசி. 

 கலலூபாியில ்டிக்கும்ப்பாது இரு 
வரும் எலபலபாபாி்டமும் ஆண ந்ணகள் 
என வித்தியபாசம் ்பாரக்கபாமல சரளமபாக 
கள்ளஙக்்டமற் முல்யில சிபாிததுப் 
ப ் ச ி ப்  ் ழ கு வ பா ர க ள் .  அ வ ர க ள ி ன 
ந்றப்பாரகளும் ந்ணகள் இருவருக்கும் 
முழுச சு்த்ந்திரம் நகபாடுத்திரு்ந்தபாரகள். 
 
 அவரகள் குடியிருக்கும் வீட்டிறகு  
எ ்த ி ர வீ ட் டு  ம பா டி க் கு  ் பா பு  எ ன ் 
இலளஞன குடிவ்ந்தபான. அவலன அக்கபா 
்தஙலக இருவரும் ்பாரதது ரசித்தபாரகள்.  
எடுப்்பான மூக்கு, சிபாிக்கும் கணகள்.  
சுருள் சுருளபான முடிக்கறல் அவன 
ந ெ ற ் ி ய ி ன  மு ன பு ் த ்த ி ல  அ ழ க பா க 
விழு்நது கி்ட்ந்தது. அவலனப் ்பாரதது  
ஆணகபள ந்பா்பாலமப்்டும் அளவுக்கு 
அவன மிகவும் அழகபாக ெலல சிவப்்பாக 
இரு்ந்தபான. அவனி்டம் ல்தபாவும் ந்யபாவும் 
க பா ்த லி ல  ம ய ங க ி ன பா ர க ள்  எ ன ் பா ல 
ஆசசபாியப்்டுவ்திறகிலலல. 

 ்பாபு மதுலரயில உள்ள ந்யசக்்தி 
என் ந்பாிய ெிறுவனத்தில அசிஸ்்டனட் 
மபாபன்ரபாக பவலல ்பாரதது வ்ந்தபான. 

ஆர் யூ ?
உனக்கும் எனக்குமான 
முதல் பாரலவ இதுவலர 
அரஙதக்றசியதில்லை

உனக்கும் எனக்குமான 
முதல் தமாைணிச்ச்ததம் 
இதுவலர ஒலிக்கவில்லை

உனக்கும் எனக்குமான 
முதல் கண கூச்சஙகள் 
இதுவலர பிரதிபலிக்கவில்லை

உனக்கும் எனக்குமான முதல் தசால் 
இதுவலர எதுதவன ததரணியவில்லை

உனக்கும் எனக்குமான லகயுரசல்கள் 
காற்்றசில் கலரந்ததில்லை

உனக்கும் எனக்குமான க்டற்கலரக்காற்று
இன்னும் வீசசிக்தகாணத்ட தானணிருக்கி்றது

உனக்கும் எனக்குமான
ததநீர இன்னும் தகாதிப்டவில்லை

உனக்கும் எனக்குமான
புன்னலககள் எதிதரதிதர 
உணரவாகவில்லை

உனக்கும் எனக்குமான
சஙகா்ததஙகள் இதுவலரயில்
வைணியி்ட்றவில்லை
 
உனக்கும் எனக்குமான மு்ததச்ச்ததஙகள்
காற்்றசில்தான் ஒ்ளணிந்துதகாணடுள்்ளன

இருபபினும்
உனக்கும் எனக்குமான 
மனச்சந்திபபுக்ளணில் 
யுகாந்திரஙகல்ளயும்
காதல் புராணஙகல்ளயும்
க்டந்துவிட்த்டாம்

ஒதரதயாரு தகள்வி மட்டும்
இருவருக்கும்
தநரணில் தகட்கதவணடி மணிச்சமுள்்ளது

‘உணலமயில் நீதாதன அது!’

 - ரகுநாத் வ
     மதுலர
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அவன மபாடியில உள்ள ்தனியல்யில 
்தஙகி, அருபக இருக்கும் ெிறுவனத்திறகு 
நசனறு வ்ந்தபான. ல்தபாவும் ந்யபாவும் 
்த ங க ள்  வீ ட் டு  ம பா டி ய ல ் ய ி ல ்த பா ன 
்தினமும் ்டிப்்பாரகள். அவரகள் வீட்டு 
மபாடியல்யின ்னனல வழியபாகப் 
்பாரத்தபால ்பாபு அல்யில இருப்்து 
ென்பாகத ந்தபாியும்.

 ல்தபா, ந்யபா இருவரும் கலலூபாி 
யில ்டிக்கி்பாரகள் எனறும் அவரகள்  
எ ல ப ல பா பா ி ்ட மு ம்  ெ ன ் பா க ப்  ப ் ச ி ப் 
்ழகுவபாரகள் என்ல்த ்பாபு அஙகு 
குடிவ்ந்த ஒரு வபாரத்தில,  அவரகலளப் 
்ற்ி ெனகு ந்தபாி்நது நகபாண்டபான. ்பாபு 
ஒரு ெபாள் மபாடிலய விட்டு, ந்தருவில 
ெ ்ட ்ந து  வ ரு ம் ப ் பா து ,   அ வ ர க ள் 
இ ரு வ ரு ம்  எ ்த ி ர ் பா ர பா ம ல ,  ் பா பு ல வ 
எ்திநர்திபர ச்ந்திததுக் நகபாண்டபாரகள். 
்பாபு்தபான மு்தலில சிபாிததுக்நகபாணப்ட,  
“குட்மபாரனிங“ எனறு கூ்ினபான. உ்டபன  
அவரகள் இருவரும் சிபாிததுக்நகபாணப்ட 
“நவபாி குட்மபாரனிங” எனறு ்்திலுக்கு 
கூ ் ி  ஒ ரு வ ரு க் ந கபா ரு வ ர  ்த ஙக ல ள 
அ்ிமுகப்்டுத்திக் நகபாண்டபாரகள். 

 ஒரு வபாரத்தில அவரகள் மூவரும் 
ஒருவருக்நகபாருவர ந்யர நசபாலலி 
அலழக்கும் அளவுக்கு ்ழகி ெனகு ெட்்ில 
முனபன்ி இரு்ந்தபாரகள். ெபாள்ப்தபாறும் 
ல்தபாவும் ந்யபாவும் கபாலல எழு்ந்தவு்டன 
்தஙகள் வீட்டு  மபாடியிலிரு்நது ்பாபு 
எப்ப்பாது நவளிபய வருவபான எனறு 
ஆ வ லு ்ட ன  இ ரு வ ரு ம்  க பா த ்த ி ரு க் க  
ஆரம்்ித்தபாரகள்.
 
 ்பாபுவுக்கு ந்யபாவின மதீது்தபான ் ிபாியம் 
அ்திகம். ்தன கபா்தலல  எப்்டி ந்யபாவுக்குத 
ந்தபாிய்டுததுவது, எனறு அவன பயபாசிக்க 
ஆரம் ி்த்தபான. அவன நகபாஞசம் கூசச 
சு்பாவம் உள்ளவன. லகப்சியிலகூ்ட 
நவளிப்்ல்டயபாக ்தனபனபா்ட கபா்தலல 
அவளி்டம் கூ  ் அவன  விரும்்விலலல 
என்ல்த வி்டப் ்யப்்ட்்டபான எனறு்தபான 
கூ  ்பவணடும்.. இப்்டியும் சில இலளஞரகள் 
இ்ந்த கம்ப்யூட்்டர  கபாலத்திலும் இருக்கத்தபான 

நசயகி்பாரகள். மறந்பாரு கபாரணமும் 
இரு்ந்தது. ல்தபாவும் ந்யபாவும் எஙகு 
நசன்பாலும் ஒன்பாகபவ நசனறு வ்ந்தபாரகள். 
எனபவ ந்யபாலவத ்தனியபாக அவனபால 
ச்ந்திததுப் ப்ச முடியவிலலல 
 
 ஒரு ெபாள் ல்தபா கபாயசசல எனறு 
அவள் மபாடிக்கு வரபாமல வீட்டுக்குக் 
கதீபழபய இரு்நது விட்்டபாள், ந்யபா மட்டும் 
ம பா டி ய ி ல  ் டி த து ந க பா ண டி ரு ்ந ்த பா ள் . 
இ்தலன அ்ி்நது நகபாண்ட ்பாபு,  
அல்க்கு வ்நது ்தயபாரபாக, ந்யபாவுக்கபாக 
எழு்தி லவத்திரு்ந்த கபா்தல கடி்ததல்த 
்தயக்கதது்டன அவளி்டம் நகபாடுதது ்தன 
அனல் நவளிப்்டுத்தினபான. 

 அவன நகபாடுத்த கடி்ததல்த ந்யபா 
்ிபாிததுப் ்டித்தபாள். அவன கடி்தத்தின 
ஆரம்்த்தில’.... ந்யபா உன மதீது ெபான 
நகபாணடுள்ள உணலமயபான எனது 
அனல் எப்்டி, எ்ந்த வபாரதல்தகளில 
எழு்தி நவளிப்்டுததுவது எனறு எனக்குத 
ந்தபாியவிலலல. எனபவ ெபான உனக்கு 
எ ழு ்த ி ய  க டி ்த த ்த ி ன   ஆ ர ம் ் த ்த ி ல 
புள்ளிகளபாகபவ லவதது விட்ப்டன. அ்தில  
என அன்ின ஆழதல்த உணரததும் 
மிகச சி்்ந்த உனக்கு விருப்்மபான, ெபான 
உனலன எப்்டி அலழத்தபால உனக்குப் 
்ிடிக்குபமபா அ்ந்த நசபாறகலளநகபாணடு 
ெதீபய ெிரப்்ிக் நகபாள்.  

 ெபான மு்தனமு்தலபாக உனபனபா்ட 
முகதல்தப் ்பாரத்தவு்டன ‘ ெிலலவப் 
்ிடிதது  சில கல்கள் ெதீக்கி, குறுகத ்தபாித்த 
முகம் ‘ எனறு ஒரு கவிஞன எழு்திய அ்ந்தக் 
கவில்த்தபான அப்ப்பாது எனக்கு ்தவிரக்க 
முடியபாமல  ெிலனவில வ்ந்தது’ எனறு 
்தனபனபா்ட கபா்தல கடி்ததல்த கவில்தயில 
எழு்தி முடித்திரு்ந்தபான. அவன ெில்ய 
கவில்த, கல்தகள் ்டிப்்வனப்பால 
இருக்கு எனறு ந்யபாவுக்குத ப்தபான்ியது. 

 அவன எழு்திய கபா்தல கடி்ததல்த 
மதீணடும் மதீணடும் ந்யபா ்டிதது ரசிதது 
வபானிபல ்்க்க ஆரம்்ித்தபாள்.  அவள் 
அ்ந்தக் கவில்தலய மிகவும் ரசித்தபாள்.  
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அவனுல்டய அழகிலும், ெலல சம்்ளத்தில 
அவன  ்ணியில இருப்்்தபாலும் ்தன 
மனல்த அவனி்டம் ்்ி நகபாடுத்தபாள். 
அ்ந்தக் கபா்தல கடி்தம் வ்ந்த்திலிரு்நது, அவள் 
்தன ்டிப்்ில கவனம் நசலுத்தபாமல, எ்திர 
வீட்டுமபாடி ்னனல எப்ப்பாது ்தி்க்கும்  
்பாபுலவ எப்ப்பாது ்தபாிசிக்கலபாம் எனறு 
ஏக்கமு்டன ்பாரக்கவும் ஆரம்்ித்தபாள்.

 ் பா பு ,  க பா ல ல ய ி ல  ் ண ி க் கு ச 
நசனறு விட்டு, ்தினமும்  இரவில பெரங 
க ழ ி த து ்த பா ன  வீ ட் டு க் கு 
வருவபான. மபாடிக்கு வ்ந்தவு்டன 
ம ி ன வ ி ள க் ல க ப்   ப ் பா ட் டு 
விட்டு, அவன எ்திர வீட்டு 
மபாடி ்னனலல ்பாரப்்பான.   
ந்யபாவும்  கபாத்திரு்நது அவன 
முகம் ்பாரதது மலருவபாள். 
அவன யபாருக்கும் ந்தபாியபாமல,  
அவலள பெபாக்கி லக அலசதது, 
்த ன  அ ன ல ் த   ்த ி ன மு ம் 
ந வ ள ி ் டு த து வ பா ன .  ் ச ி 
வ்ந்தபால  ் ததும் ் ்்நது ப்பாகும் 
என்துப்பால, கபா்தல வ்ந்தபால 
கூசசம், ் யம் எலலபாபம ் ்்நது 
ப்பாகும்ப்பால அவனுக்குத 
ப்தபான்ியது. அவன இருவபாி 
்டம் சிபாிததுப் ப்சி ்ழகி வ்ந்தபாலும், 
அவன மனம் எனனபமபா ந்யவி்டம்்தபான 
நசன்து. ‘ஓ... இது்தபான கபா்தலபா? ‘

 ஞபாயிறறுக் க ிழலம வ்ந்தபால 
ப்பாதும் மூவரும் ரபா்பா்ி பூஙகபாவுக்கு 
நசனறு விடுவபாரகள். அவரகள் மூவரும் 
ந்பாழுது ப்பாவது கூ்டத ந்தபாியபாமல 
ப்சிக்நகபாணடு இருப்்வபாரகள். ்பாபு 
கூறும் ப்பாக்குகளுக்கு எலலபாம்  ல்தபாவும் 
ந்யபாவும் விழு்நது விழு்நது சிபாிப்்பாரகள்.

 ்பாபுவின அழகும் ்டிப்பும்  புனனலக 
யு்டன கூடிய அவனுல்டய சிபாிப்பும் 
ல்தபாலவயும் கவர்ந்தது என்பால ஆசசபாியப் 
்டுவ்தறகிலலல. அவளும் ந்ண்தபாபன. 
அவளும் ்பாபுலவ மன்திற குள்பளபய 
கபா்தலித்தபாள். ஆனபால அவள் ்தனபனபா்ட 
கபா்தலலப் ்பாபுவி்டம் நவளிக் கபாட்்டபாமல 

மன்திறகுள்பளபய லவதது கபா்தல எனனும் 
்யிலர வளரததுக் நகபாண்டபாள். இப்்டியும் 
சில கலலூபாிப் ந்ணகளும் இ்ந்த ெவீன 
கபாலத்தில இருக்கி் பாரகள்.
 
 ந்யபா ்தனபனபா்ட கபா்தலல ்ற ி் 
அக்கபாவி்டம் கூ்விலலல.  கூறுவ்தறகு  
அவளுக்குப் ் யம். ஏன என்பால ந்றப்பாபாி்டம் 
அவள் உ்டபன கூ ி் விடுவபாபளபா என் 
அசசம். அக்கபாவின  ்திருமணம்  முடி்நது  
விட்்டபால, ி்் கு ்தனபனபா்ட கபா்தலலப் ்ற ி் 

அக்கபாவி்டம் கூ  ் பவணடும் 
எனறு மன்திறகுள்பளபய ந்யபா 
எணணியிரு்ந்தபாள். 

 இல்த அ்ி்நது நகபாள்ளபா்த 
ல்தபா,  ்பாபுலவ ஒருெபாள் 
்பாரக்க விட்்டபாலும் எல்தபயபா 
இழ்ந்ததுப்பால உணர்ந்தபாள். 
அனறு சபாியபாக சபாப்்ி்டவும் 
ம பா ட் ்ட பா ள் .  அ வ ளு ல ்ட ய 
க ல லூ பா ி ய ி ன  ந ெ ரு ங க ி ய 
ப்தபாழிகள் “எனன ல்தபா ஒரு 
மபா்திபாியபாக இருக்பக. சபாியபாக 
சபாப்்ி்டபாமல  நகபாணடு வ்ந்த 
டி்லனயும் கதீபழ நகபாட்்டப்  
“ எனறு பகட்்டபாரகள். 

 அவள், ் பாபு மதீது உள்ள ்தன கபா்தலல 
்ற ி்  ந்தபாிவிதது விட்டு “எனக்கு இ்ந்த 
வருஷ்ந்தபான ல்னல இயர, எனபனபா்ட 
்டிப்பு முடி்ந்தவு்டன, என லவ ்த்தி  
்பாபுவி்டம் கூ ி், அவலர  ெபான மபாபரஜ் 
்ணணிக்நகபாள்பவன. அவர இலலலனனபா,  
எனக்கு வபாழபவ இலபல” என்துப்பால 
சினிமபாவில வரும் க்தபாெபாயகிப்பால 
கலலூபாியில நெருஙகிய ப்தபாழிகளி்டம் 

ி்்தற்வும் ல்தபா ஆரம் ி்த்தபாள்.     

 “சபாி ெதீ ்பாபுலவ லவ ்ணணுவது  
்பாபுவுக்குத ந்தபாியுமபா?  அப்்டி உன 
்பாபுவுக்குத ந்தபாியலலலனனபா, அவபாி்டம் 
ப்பானில நசபாலல, உனக்குப் ்யமபாகபவபா 
கூசசமபாகபவபா இரு்ந்தபால நலட்்டர  
மூலமபாவது  உன லவலவ ்பாபுக்குத 
ந்தபாிவிதது விடு. ல்தபா அவர உனலன லவ 

தபான்விைஙகு 
பூ.சுபரமணணியன்
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்ணணபாரபா இலலலயபானனு,! ெதீ ந்தபாி்நது 
நகபாள்வது்தபான உனக்கு ெலலது” எனறு 
எடுததுக் கூ்ினபாள் ப்தபாழி ஒருத்தி. 

 “்பாபு எனலன லவ ்ன்பாரனனு 
ெபான ென்பாக உணர்நது இருக்பகன. 
எ ன க ி ட் ப ்ட  ெ ன ் பா க ப வ  ச ி பா ி த து ப் 
ப்சிப் ்ழகு்பார. அ்தனபாபல எனலன 

உறு்தியபாய லவ ்னனபாரனனு்தபான ெபான 
நெலனக்கிப்ன.  எனக்கும் என ்தஙலக 
ந்யபாவுக்கும் வபாட்சப்்ில ந்பாஙகல 
க்பாதீடிஙக்ஸ் கூ்ட அனுப்்ி இருக்கபாரனனபா’ 
் பா ப ர ன !  எ ன  ்த ங ல க ல ய  வ ி ்ட 
எனகிட்்ட்தபான  அன்பா ப்சு்பார. “ எனறு 
்பாபு ்தனலனக் கபா்தலிக்கி்பார  என ல்தபா 
ெம்்ிக்லகயு்டன கலலூபாித ப்தபாழியி்டம் 
அடிக்கடி கூ்ிக்நகபாணடிரு்ந்தபாள். 

 “ல்தபா ! உஙக லவநவலலபாம் உஙக 
அப்்பா அம்மபாவுக்கபாவது ந்தபாியுமபா?“ 
எனறு ப்தபாழி வி்டபாமல அக்கல்யு்டன 
அவளி்டம்  பகட்்டபாள்.

 “இதுவலரக்கு ெபான கூ்லபல. 
பமலும் ்பாபுவும் ெபாஙகளும் ஒபர சபா்தியச 
பசர்ந்தவஙக. எஙக லவக்கு எ்ந்தவி்த 
எ்திரப்பும் இருக்கபாதுனனு  ெபான நெலனக் 
கிப்ன. எனக்கு எப்ப்பாது ்பாரத்தபாலும் 
்பாபு நெலனவபாகபவ இருக்கு.  எப்்டி 
ய பா வ து  இ ்ந ்த  வ ரு ஷ ம்  ் டி ப் ல ் 
முடிப்்்தறகுள் என லவலவப் ்த்தி 
என  அம்மபா அப்்பாவி்டம் கூ்லபாம்னனு 
இருக்பகன” எனறு  ல்தபா கூ்ி முடித்தபாள்.

 ல்தபாவின கபா்தலலப் ்ற ி்நயல லபாம் 
அ ி்்நதுநகபாள்ளபா்த ்பாபுவும் ந்யபாவும்  
யபாருக்கும் ந்தபாியபாமல சினிமபா பீச எனறு 
சுற ி்,  ்தஙகள் கபா்தலல வளரத்தபாரகள். 
ஒருெபாள் ் பாபு ஆரவம் மிகு்தியில ந்யபாவி்டம் 
்தஙகள் ்திருமணம் ்ற ி் ப்சலச எடுத்தபான.  
அ்தறகு ந்யபா “்பாபு எனக்கபாக நகபாஞசம் 
ந்பாறுததுக்குஙக. என அக்கபா ல்தபாவுக்கு 
வரன ்பாததுக்கிட்டு இருக்கபாஙக. அக்கபா 
மபாபரஜ்  முடி்ந்தவு்டன ெம்ம மபாபரஜ் 
்தபான” எனறு ்்தில கூ ி் அவலனச 
சமபா்தபானப்்டுத்திக் நகபாணடிரு்ந்தபாள். 
்தனக்குத ந்தபாியபாமல ்தன வபாழவில வி்தி 
விலளயபா்டப் ப்பாவல்த அ ி்யபாமல ந்யபா 
இரு்ந்தபாள். 

 ல்தபாவுக்கு ப்தரநவலலபாம் முடி்நது 
விட்்டது. ஒருெபாள் அவள் மபாடி அல்யில 
புத்தகஙகள் எலலபாம் ்தபாறுமபா பாக கி்ட்ந்தல்தப் 

ப்ாரதது,  அவறல  ்எலலபாம் ஒழுஙகபாக அடுக்கி 
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உருணனடாடும்
நிலலயற்ற உருவன்

வடிவஙகள்  பைவாராய்...

வாய்்ததி்டவும்  வந்ததுவாம்

வாழவிலன  நிரணயிக்கும்....

வசந்த்ததின்  சாவிதாதன

காைந்ததாறும்  ததடினாலும்...

லகக்ளணில்  தசருவதில்லை

நியாயஙகல்ள  விலையாக்கும்....

துதராக்ததிற்கும்  துலணதபாகும்

வறுலமலய  விரட்டிவி்ட....

வாய்க்குதமாரு   காசுபணம்

தபாறுலமயாய்ச்  தசரந்துவரும்....

தபால்ைாபலப்த  தந்திடுதம

அரும்பாடு  பட்டு்ததான்....

அலனவருதம  உலைக்கின்த்றாம்

எறும்பாகச்  சுறுசுறுபபாய்....

என்னாளும்  உலைக்கின்த்றாம்

தபரும்பா்டாய்  இருக்கி்றது...

பணக்காரன்  ஆவதற்தக

கரும்பான  வாழதவன்று...

கணதணதிதர  வந்திடுமா

   பாலா
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லவத்தபாள். அப்ப்பாது ந்யபா புத்தகத்தில 
மல்தது லவத்திரு்ந்த  ஒரு கடி்தமும் ஒரு 
ப்பாட்ப்டபாவும் கதீபழ விழு்ந்தது. அவள் 
அ்தலன எடுதது ்டிததுப் ப்ாரத்தவு்டன 
அ்திரசசி அல்ட்ந்தபாள். அக்கடி்தம் ்பாபு 
அவள் ்தஙலக ந்யபாவுக்கு எழு்திய கபா்தல 
கடி்தம். அ்ந்தப் ப்பாட்ப்டபாவில அவனும் 
ந்யபாவும் கட்டிப் ி்டிதது எடுததுக் நகபாண்ட 
ப ப்ாட்ப்டபாவில சிபாிததுக் நகபாணடிரு்ந்தபாரகள்.
 
 ‘ந்யபாவபா? இப்்டி எனறு ல்தபா 
கனவிலும் ெிலனததுப் ்பாரக்கவிலலல. 
இதுெபாள் வலர ்தனனி்டம்கூ்ட அவள் 
் பா பு ல வ க்  க பா ்த லி த ்த ல ்த ப்  ் ற ் ி 
கூ்விலலலபய.   அவள் எனனி்டமபாவது 
கூ்ியிரு்ந்தபால, இப்்டி  ெபான ் பாபுலவ என 
மன்தளவில அவரு்டன  மனக்பகபாட்ல்ட 
கட்டியிருக்கமபாட்ப்டபன ! ‘ எனறு கலஙகி 
ெின்பாள்.

 ல்தபாவிறகு அனல்யிலிரு்நது 
சபாப்் ி்டபவபா யபாபா ி்டமும் ப்சபவபா 
்ிடிக்கவிலலல. ்தனபனபா்ட நெருஙகிய 
ப்தபாழி  கூ்ியல்த ்தபான அப்ப்பாது 
அலட்சியப்்டுத்தியல்தயும், இப்ப்பாது 
ெிலனததுப் ் பாரதது ல்தபா   வருத்தப்்ட்்டபாள். 
ஆனபால அவள் வீட்டில ்தன மனெிலலலய 
நவளிக் கபாட்்டபாமல ஏப்தபா சபாப்்ிட்ப்டன 
என் ப்ருக்கு சபாப்்ிட்்டபாள். ்தஙலக 
ந்யபாவி்டம் ்பாபு ்ற் ி  எதுவும் 
பகட்கபாமல  எப்ப்பாதும்ப்பால ப்சினபாள். 
அவள் ்தன கபா்தலல ்தஙலககபாக விட்டுக் 
நகபாடுக்கவும் ்தன மன்திறகுள்பளபய 
்தயபாரபாகி விட்்டபாள்.

 ல ்த பா  க ல ்ட ச ி ய பா க  ் பா பு ல வ 
்பாரக்கலபாம் எனறு ெிலனதது அல்க்கு 
நவளிபய வ்ந்தபாள். ்பாபுலவ அவன 
ந்றப்பார அவசரமபாக நசனலனக்கு  
வரும்்டி ப்பானில ்தகவல வ்நது, அவன 
நசனலனக்கு நசன்வன ்்திலன்நது 
ெபாட்கள் ஆகியும் இனனும் வரவிலலல 
என்து அப்ப்பாது்தபான அவளுக்கு  
ெிலனவு வ்ந்தது.
 
 ல்தபா உணரசசி வசப்்ட்டு ந்ண 

புத்தி ்ின புத்தி என்ல்த ்தன நசயலில 
கபாட்டி விட்்டபாள். அவள் ஒருெபாள் இரவு 
அவசரப்்ட்டு தூக்க மபாத்திலரகலள 
வ ி ழு ங க ி  ்த ன ப ன பா ்ட  க ல ்த ல ய 
முடிததுக் நகபாண்டபாள்.   ந்யபாவுக்கு  
்தன அக்கபாவின இ்ப்புக்கு ்தபானும் 
்பாபுவு்ந்தபான கபாரணம் எனறு அவளுக்குத 
ந்தபாியவிலலல. அக்கபா ல்தபாவின ்ிபாிவு 
ந்யபாலவ மிகவும் வபாட்டியது.  இஙகு 
இப்ப்பாது ்பாபு இரு்ந்தபாலும், ்தனக்கு 
ஒரு ஆறு்தலபாக இருக்கும் என ்பாபுலவ 
அப்ப்பாது ெிலனததுநகபாண்டபாள்.
 
 ்திடீநரனறு எ்திர்பாரபாமல ஒருெபாள் 
்பாபு ந்யபா வீட்டுக்கு வ்ந்தபான. ் பாபுலவப் 
் பா ர த ்த வு ்ட ன ,  ந ் ய பா வு க் கு  அ க் க பா 
இ்்ந்த துக்கநமலலபாம் ம்்நது முகம் 
மலர்நது அவலன வரபவற்பாள். ஆனபால 
்பாபு எ்ந்தவி்தமபான உணரவுகலளயும் 
நவளிபய  கபாட்டிக்நகபாள்ளபாமல  “ந்யபா 
எனலன மனனிதது விடு!. என வய்தபான 
அம்மபா அப்்பாலவக் கவனிததுக் நகபாள்ள 
பவணடும் என் அவசரத்தில, ெபான இஙகு 
இருக்கும்ப்பாது  எனக்கும் ந்தபாியபாமல  
எஙக ஊரல இரு்ந்த எனபனபா்ட அதல்த 
ந்ணலண ெபான  மபாபரஜ் ் ணணு்ததுக்கு  
ஏற்பாடு நசயதுட்்டபாஙக.  என்வன 
பமலும் ந்தபா்டர்ந்தபான.

 “ெதீயும் உன அக்கபா மபாபரஜ்க்குப் 
்ி்கு்தபான ெம்ம மபாபரஜ்னனு பவறு  ெதீ 
உறு்தியபாக கூ்ிட்்ட, அ்தனபால ெபான பவறு 
வழியிலலபாமல மறுப்பு ஏதும் கூ்பாமல என 
மபாபரஜ்க்குச சம்ம்தம் நசபாலலிட்ப்டன..” 
எனறு அலம்தியபாகக் கூ்ினபான. அவன 
்தனபனபா்ட ்திருமண அலழப்்ி்தலழ எடுதது 
ந்யபாவி்டம்  நகபாடுததுக்நகபாணப்ட “ 
ந்யபா ஐ யபாம் நவபாி சபாபாி இனிபமல 
ெபாம் ெலல ெண்ரகளபாகபவ இருப்ப்பாம்” 
எனறு கூ்ிவிட்டுச நசன்பான.  அ்தறகு 
எ்ந்தவி்தப் ்்திலும் கூ்முடியபாமலும் 
அ்திரசசியிலிரு்நது மதீள முடியபாமலும் 
அவன நசலவல்தபய,  கணகளில கணணதீர 
ந்ருக ் பாரததுக்நகபாணப்ட ந்யபா  இலவு 
கபாத்த கிளியபாக ெின்பாள். 

n
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தமணிழ படி்ததவரகல்ளவி்ட தமணிழ ஆசசிரணியரகல்ளவி்ட மற்்ற துல்றக்ளணில் 

உள்்ளவரகத்ள தமணிழக்கவிலத யாபபதில் வல்ைவரக்ளாக உள்்ளனர. ஒரு 

ததசசியமயமாக்கப பட்்ட வஙகியில் உயரபதவியில் இருந்து இந்தியாவின் 

பை மாநிைஙகளுக்குச் தசன்று பணணியாற்்றசி ஓய்வு தபற்்றவு்டன் தமணிழக் 

கவிலத தமல் தகாண்ட பற்்றசின் காரணமாக அதலன யாபபதற்கான 

வைணிமுல்றகல்ளக் கற்று்த ததரந்து தற்தபாது மாணவராக மட்டுமணின்்றசி 

ஆசசிரணியராகவும் மணி்ளணிரும் ஒரு வஙகி அதிகாரணி. தபரணியார தகாள்லகக்ளணில் 

இம்மணியும் வழுவாத தகாள்லகக் தகாமான். கவியரஙக தமல்டக்ளணில் 

முைஙகும் மரபு்ததஙகம். மதுலரக்கருகில் உள்்ள தசாைவந்தானணில் 

பி்றந்தாலும் தற்தபாது தசன்லனயில் வசசிக்கும் ஓய்வு தபற்்ற வஙகி அதிகாரணி 

பாவைர தசல்வ மீனாட்சசி சுந்தரம் அவரகத்ள இம்மாத தநரகாணலுக்குரணிய 

கவிஞர. அவரணி்டம் நமது ஆசசிரணியரகுழுவில் உள்்ள தமணிழச்தசம்மல் இராம 

தவல்முருகன் அவரகள் தகட்்ட வினாக்கல்ளயும் அதற்கு அவரதந்த 

வில்டகல்ளயும்  காணதபாம்.
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மரபுக்கவில்தயின மதீது ஏன 
்திடீநரனக் கபா்தல வ்ந்தது?

எண்துகளில ்திரபாவி்டர கழக 
பமல்டகளில புரட்சிக் கவிஞர 
்பா்டலகலள பசலம் அருள்நமபாழி 
அவரகள் சிறுமியபாக உணரசசி ந்பாஙகப் 
்பா்டக் பகட்்டது மு்தல ்பா்திப்பு. ்ினனர 
மதுலர புரட்சிக் கவிஞர வபாசகர வட்்டம், 
மதுலர புரட்சிக் கவிஞர ப்ரலவ 
ப்பான் அலமப்புகளில இலண்நது 
ஒரு ந்பாறுப்்பாளனபாகப் ்ணியபாற்க் 
கில்டத்த வபாயப்பு.

நமபாத்தத்தில மரபுக் கவில்தகளின்பால 
எனலன ஈரத்தது புரட்சிக் கவிஞபாின 
்பா்டலகபள!

ந்தபாணடு நசயது ்ழுத்த ்ழம்
தூய்தபாடி மபார்ில விழும்
மணல்டச சுரப்ல் உலகு ந்தபாழும்
மனக்குலகயில சிறுதல்த எழும்!

ந்பாியபாலர ஓவியமபாய வலர்ந்த புரட்சிக் 
கவிஞபாின ம்க்கநவபாணணபாப் ்பா்டல.

அடுதது அனபுச சபகபா்தரர சு்.
முருகபான்ந்தம் அவரகளின வபாழவியல 
கு்ள் நவண்பா.

ஏன புதுக்கவில்த லெக்கூ 
ப்பான்வறல் முயறசிக்கவிலலல?

.
நவறுப்பு ஏதுமிலலல. புதுக்கவில்த 
லெக்கூ கவில்தகளின ந்பாருணலமயும் 
நுட்்மும் இனனும் கறப்னிலலல.
கருத்திலனச நசபாலலும் ஊ்டகமபாகத 
்தபான கவில்தலயப் ்பாரக்கினப்ன. அது 
எ்ந்த வடிவமபாக இரு்ந்தபால எனன?
மு்தலில மரபு வலககலளப் 
்ழு்த்க் கற்ப்த எனது எணணம். 
இனனும் மரல்க் கறறுக்நகபாள்ளும் 
மபாணவனபாகத்தபான உள்பளன. ப்தர்ந்த 
மரபுக் கவிஞபன புதுக் கவில்தயிலும் 
நவற்ிந்றறுள்ளபாரகள் என்து 
மறுக்கவியலபா்த உணலம.  ெபானும் 

எழுதுபவன வரும் ெபாட்களில.

விருத்தஙகள் எழுதுவ்தில 
வலலவரபாகத ்தஙகலள உருவபாக்கிக் 
நகபாண்டது எவவபாறு?

01.்பாட்்டரசர கி.்பார்தி்தபாசன 
அவரகளின வழிகபாட்டு்தபலபாடு ்பாவலர 
்யிலரஙகத்தில ந்ற் எழுததுப் ்யிறசி. 
அல்தத ்தபாணடி ்ல ெபாட்கள் அவரு்டன 
மணிக்கணக்கில இலக்கியம் இலக்கணம் 
்ற்ி அவரு்டன ப்சியினூ்டபாயப் ப்சிப் 
ந்ற் ந்தளிவு. நசன் வபாரம் கூ்ட 
எனலன அலழதது ெபான எதுலகலயக் 
லகயபாள்வ்தில நசயயும் ஒரு ்ிலழலயச 
சுட்டினபார. ெபான நசய்தது ்தவ்ிலலல 
என்பாலும் புலலம குன்ிய நசயல எனறு 
சுட்டினபார. ்பாட்்டரசர நசபாலவதுப்பால 
மரபுக் கவில்தலய ஆசபான ஒருவபாி்டம் 
பெரடியபாகக் கற்பால புலலம பமம்்டும். 
இனறும் ந்தபா்டர்நது வழிெ்டததும் 
ப்ரபாசபானபாய ்பாட்்டரசலரப் ந்ற்ந்தன 
ப்று.

02.ந்தபா்டர்நது எழுதுவது. மற்வரகளின 
கவில்தகலளப் ்டிப்்து. ்பாவலர 
்யிலரஙகத்தில எனது முனபனபாடிகளபான 
்திரு.இரபாம பவலமுருகன, ்திரு.
சிவப்்ிரகபாசம் ்திரு.சு் முருகபான்ந்தம் 
ஆகிபயபாபாின ்பா்டலகலள 
்யிலரஙகத்தில ்டிததுச சுலவத்தது.
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03. கவிக்பகபா துலரவச்ந்தரபாசனின 
்பா்டலகலளப் ்டிததுச சுலவதது 
அ்தன நுட்்ஙகலளக் கணடு விய்ந்தது. 
்ினனர அவரு்டன ெட்பு நகபாணடு 
்ழகும் வபாயப்்ில இனனும் ்ல 
நுட்்ஙகலள அ்ியத ்த்ந்தபார. மு்தலில 
சதீரகலள அ்டரத்தியபாக எப்்டிப் ்ல்டக்க 
பவணடும் என்து ்ற்ி விளக்கம் 
்த்ந்தபார. சமகபாலச நசபாலலபா்டலகலள 
அ்ிவியல நசபாறகலளப் ்பா்டலில 
்யன்டுததும் நுட்்ம் அ்ி்ந்தவர 
கவிக்பகபா. புதுக்கவில்தலய மரபு 
வடிவத்தில எழுதும் ்தி்ன வபாயத்தவர 
அயயபா கவிக்பகபா அவரகள்.

இவரகள் அலனவபாின கலலவக் 
நகபால்டபய இனல்ய ெபான. விருத்தம் 
இயறறுவ்தில வலலவன ெபான என்ல்த 
ஏறப்னிலலல.

ந்பாியபார மதீது அளவற் ்றறு வரக் 
கபாரணம் எனன?

இனறு ெபான மபானமுள்ள மனி்தனபாக 
வபாழும் வபாயப்ல்த ்தர வபாழெபாள் 
முழுவதும் ப்பாரபாடியவர என்்தபால. 
ஆணபாக இரு்நது ந்ணணுக்கும் 
உயர்ந்த இல்டெிலலச சபா்தியில 

்ி்்நதும் ்தபாழத்தப்்ட்்டவரகளுக்கும் 
நசலவ்ந்தரபாயப் ்ி்்நதும் ஏலழக்கும் 
வக்கபாலதது வபாஙகிய கட்்டணம் பவண்டபா 
வழக்க்ிஞர! ்தபான எதுவபாக இலலலபயபா 
அ்ந்த எ்திரெிலலலய ஆ்தபாிப்்து அபாிய 
குணம். அவர்தபான ந்பாியபார.

க்டவுள் மறுப்்பாளரகள் 
ஆனமிகவபா்திகளு்டன அ்திகம் 
ெட்பு ்பாரபாட்டுவ்திலலல என்து 
உணலமயபா?

்தஙகளின இ்ந்தக் கருதது 
உணலமயபானபால எனனபால குடும்்ம் 
ெ்டத்த இயலபாது. எனது இலணயர 
க்டவுள் ெம்்ிக்லக நகபாண்டவரபாக 
்திருமணக் கபாலகட்்டத்தில மபா்ிவிட்்டபார. 
்லமுல் அவருக்குத துலணயபாகக் 
பகபாயிலுக்கும் நசனறுள்பளன. இனறும் 
எனலன சூ்டம் ஊது்த்தி பூ வபாஙகி 
வரச நசபாலவபார. எஙகள் மகனும் 
்குத்த்ிவபாளரகள் இல் ெம்்ிக்லக 
அற்வரகள். இல் ெம்்ிக்லக ்தனியபாின 
விருப்்ம் எனும் புபாி்தல நகபாண்டவன 
ெபான.

இனறும் அலனததுச சபா்தியினரும் 
அரசசகரபாக பவணடிப் ப்பாரபாடு்வரகள் 
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ெபாஙகள்.  க்டவுள் எஙகள் எ்திபாி 
அலல. ஏற்த்தபாழவுகலளப் ப்பாறறும் 
சபா்திமுல்பய எஙகள் எ்திபாி.
சபா்தியதல்தத தூக்கிப் ்ிடிக்கும் 
ம்தக்பகபாட்்பாடுகள் எஙகள் எ்திபாி. 
இ்ந்த ம்தஙகளின அடிக்கட்டுமபானமபாக 
ஆணிபவரபாக க்டவுள் எனனும் கருதல்த 
இ்ந்த ம்தவபா்திகள் முனெிறுததுகி்பாரகள். 
எனபவ ெபாஙகள் க்டவுள் எனனும் 
கருத்தியலல எ்திரக்கிப்பாம். 
இல்ெம்்ிக்லக நகபாண்டவரகலள 
அலல.

ெபான ெபாமக்கல கிலளயில வஙகியில 
பமலபாளரபாக்ணியபாற்ிக் நகபாணடிரு்ந்த 
பவலள (2009) ந்ஙகளூபாில இரு்நது 
ஆஞசபெயலர வழி்்ட வ்ந்த ்க்்தர 
ஒருவர எனது அல்க்குள் நுலழ்ந்தபார. 
பகபாயில கூட்்டத்தில அவருல்டய 
்ணப்ல் ்திரு்டப்்ட்டு விட்்டது. லகயில 
்ணமும் இலலல வஙகி அட்ல்டயும் 
இலலல. ஆனபால அவருக்கு ந்ஙகளூபாில 
உள்ள எஙகள் வஙகியின கிலளயில 
லவப்புத ந்தபாலகயும் கணக்கில 
்ணமும் இரு்ந்தது. எனனி்டம் வ்நது 
உ்தவி பகட்்டபார ஊருக்கு நசலவ்தறகு 
்ணபம இலலல எனறு. ப்தலவயபான 
அடிப்்ல்ட ்பாதுகபாப்பு ஏற்பாடுகலளச 

நசயதுநகபாணடு ந்ஙகளூர கிலளலயத 
ந்தபா்டரபு நகபாணடு அவருல்டய 
கணக்கிலிரு்நது ரூ்பாய ஐயபாயிரம் 
எனது கணக்கிறகு மபாற்ச நசபாலலி 
வபாஙகி ்ினனர அவருக்கு ஊருக்கு 
்திரும்்ிச நசலல ்ணதல்தக் நகபாடுதது 
அனுப்்ிபனன. இ்ந்த ெ்டவடிக்லகக்கு 
முழுப் ந்பாறுப்ல்யும் ெபான ஏறறுக் 
நகபாள்வ்தபாக எழு்திக் நகபாடுத்த ்ினனபர 
்ணம் எனது கணக்கிறகு மபாற்ப்்ட்்டது. 
அப்ப்பாது அவபாின துயர மனெிலலலயக் 
கணடு இரஙகித்தபான இ்ந்த உ்தவிலயச 
நசயப்தபன ்தவிர அவர ந்ஙகளூபாில 
இரு்நது ெபாமக்கலலுக்கு ஆஞசபெயலரக் 
கும்்ி்ட வ்ந்த ஒரு ்க்்தர என் நவறுப்பு 
என மனத்தில துளியும் இரு்ந்த்திலலல 
என்ப்த உணலம.

்த்நல்த ந்பாியபார எஙகளுக்கு நசபாலலிக் 
நகபாடுத்த அடிப்்ல்டப் ்பா்டபம 
மனி்தபெயம். அல்த எப்்டி ம்ப்்து?  
ந்பாியபாபாியவபா்திகள் மனி்தலன 
மனி்தனபாக மட்டுபம ்பாரக்கக் 
கற்வரகள். 

உஙகள் நசபா்ந்த ஊரபான 
பசபாழவ்ந்தபான ்ற்ி.

தஞலச்த தமணிழ மன்்றம் கவியரஙக தமல்டயில் கவிஞரகளு்டன் 
பாவைர தசல்வ மீனாட்சசி சுந்தரம்
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ெபான ்ி்்ந்தது வளர்ந்தது எலலபாபம 
மதுலரயில ்தபான. என அப்்பா ்ி்்ந்தது 
பசபாழவ்ந்தபானில. சில பவலளகளிள்  
பசபாழவ்ந்தபானுக்குச நசனறு 
வ்நதுள்பளன. எஙகளுக்குச நசபா்ந்தமபான 
ஒரு ந்தனன்ந ப்தபாப்பு லவலக 
ஆற்ஙகலரலய ஒட்டிபய இரு்ந்தது 
அ்ந்த ப்தபாப்்ில ஓடியபாடி விலளயபாடியது 
ஆற்ில ெதீர வரதது இலலல என்பாலும் 
நவட்டிய ஓடுகபாலில குளிதது மகிழ்ந்ததும் 
ம்க்கவியலபா்த ெிலனவுகள். மதுலர 
வட்்டபாரத்தில பசபாழவ்ந்தபான நவத்தலல 
்லரும் விரும்்ிக் பகட்்து. பவலர 
ம்்ந்தவரகள் இலலலபய ெபாம் எனபவ 
எனது நசபா்ந்த ஊபாின பமல ்றறு 
உள்ளவன்தபான ெபான.

்தஙகள் வஙகிப் ்ணியில ம்க்க 
இயலபா்த ெிகழவு ஏ்தபாவது 
ெ்ட்ந்ததுண்டபா?

கபாலல 9.20 மணி. வஙகிக்குக் 
கிளம்்த ்தயபாரபாக இரு்நப்தன. எனது 
அலலப்சியில எனலன துலண 

பமலபாளர அலழத்தபார. எஙகளு்டன 
்ணியபாற்ிய பவளபாண அ்திகபாபாி 
வஙகியின மு்தலமபாடியில உள்ள 
கழிவல்யில ்ததீயிட்டுத ்தறநகபாலல 
நசயது நகபாண்டபார. மு்தலெபாள் இரவு 8 
மணிக்கு ெபானும் அவரும் ஒரு கூட்்டத்தில 
்ஙபகறறுத ்திரும்்ிபனபாம். இனறு 
கபாலல இப்்டிநயபாரு நகபாடூர முடிவு. 
்திருமணம் நசயயபா்த இலளஞர.

அடுத்த ்தது ெிமி்டஙகளில வஙகியில. 
நகபாண்ட ந்தபா்டரபுகலளப் ்யன்டுத்தி 
கபாவல துல் அ்திகபாபாிகளுக்குத 
ந்தபாியப்்டுத்திபனன. ெபான வருவ்தறகு 
முனனபர ்ததீயலணப்புததுல்ப் 
ப்பாரபாளிகள் வ்நது ்ததீலய 
அலணததுவிட்்டனர. 10.20க்கு 
இ்்ந்தவபாின உ்டல மருததுவமலன 
எடுததுசநசலலப்்ட்்டது. 10.30 க்கு 
வஙகிப்்ணிகலள ந்தபா்டஙகிலவதது 
மருததுவமலண நசனப்ன. எலலபா 
சட்்டபூரவமபான ெல்டமுல்கலளயும் 
முடிததுவிட்டு உ்டலல எடுததுக் 
நகபாணடு 60 கிமதீ ந்தபாலலவிலுள்ள 
அவரது நசபா்ந்த ஊருக்குச நசனறு 
இறு்திசச்டஙலக முடிததுவிட்டு இரவு வீடு 
்திரும்்ிபனன.

மறுெபாள் வஙகியில ஒரு ெல்டமுல்ச 
சிக்கல. வஙகியின கழிவல் மு்தல 
்தளத்தில உள்ளது. அ்தில ஒன்ில்தபான 
ெண்ர ்ததீயிட்டுச நசத்தபார. மபாடிக்குச 
நசலலபவ அஞசினர. கழிவல் 
வச்தியின்ி எப்்டி ஊழியரகள் 10 மணி 
பெரம் ்ணியபாற் இயலும்.

ெகரபாட்சி நசனறு அ்திகபாபாிகலளப் 
்பாரததுப் ப்சி வி்தது ெ்ட்ந்த 
கழிவல்லயச சுத்தம் நசயய ஏற்பாடு 
நசயப்தன. கருகிய உ்டலின சி்த்லகள் 
நசருப்பு எபாி்நதும் எபாியபா்த உல்டயின 
்கு்திகள் என அலரச சபாக்குப்ல் கழிவு 
அகற்ப்்ட்்டது.

உ்டன ்ணியபாளரகள் சிலர வஙகியில 
பெபாமம் ெ்டத்த பவணடினபாரகள். எனது 

திராவி்டர கைக்த தலைவர ஐயா கி. 
வீரமணணி அவரகளு்டன் பாவைர
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ெம்்ிக்லக பவறு ்ணியபாளரகளின 
உணரவு பவறு. அடுத்த இரணடு 
ெபாட்களில சுவருக்கு பு்திய வணணத்தில 
சுணணபாம்பு பூசி ்திஙகள் கிழலம பெபாமம் 
ெ்டத்த ஏற்பாடு நசயப்தன. ்திஙகள் 
கிழலம ஊழியரகள் ்ணிக்குத ்திரும்்ிய 
ப்பாது அவரகளின ்தலலயில ்ததீரத்தம் 
ந்தளிக்கப்்ட்்டது. ்ினனர இரணடு 
மூனறு ப்ர பசர்நது மபாடியில உள்ள 
கழிவல்க்குச நசலல ஆரம்்ித்தபாரகள். 
ஒரு மபா்த கபாலத்தில இயலபுெிலல 
்திரும்்ியது. எனது ்ணிக்கபாலத்தில 
ெல்டந்ற் ம்க்கவியலபா்த துன்ியல 
ெிகழவு இது.

இ்தில ெபான எனது ்ணிக்கபாலத்தில 
்ின்ற்ிய இரணடு பகபாட்்பாடுகள் 
அ்டஙகியுள்ளன.
1. ்தலலவன ்தனது நசயல்பாடுகளில 
மற்வரகளுக்கு முனனு்தபாரணமபாகத 
்திகழ பவணடும்.
2. இக்கட்்டபான நெருக்கடி பெரத்தில 
்தளரபாது உறு்தியு்டன ெினறு இனனும் 
கூரலமயு்டன நசயல்்ட பவணடும்.

இ்ந்தியபாவின ந்ரும்்பாலபான 
மபாெிலஙகளில 
்ணியபாற்ியிருப்பீரகள். உஙகள் 
்பாரலவயில எ்ந்த மபாெிலம் 
அழகபானது?

்ஞசபாப் மபாெிலம் லூ்தியபானபாவில 
்ணியபாற்ியப்பாது ்ம்மு வலரயில 
இரு்ந்த கிலளகலள ெிரவகிக்கும் 
மண்டல பமலபாளர ந்பாறுப்பு. 
இரணடு மபாெிலஙகளிலுமுள்ள ்ல 
்கு்திகளுக்கும் நசனறு வ்நதுள்பளன. 
ந்பாறபகபாயிலுக்கும் நசனறு 
வ்நதுள்பளன.மும்ல்யின ்ர்ரப்்பான 
8 வரு்ட வபாழக்லக. வபானுயர்ந்த 
அடுக்குமபாடிகள். மனி்தரகலளக் 
கபாட்டிலும் ்ர்ரப்்பாய இயஙகும் 
மினசபாரத ந்தபா்டபாிகள். ெபாபாிமன 
முலனயின அழகிய க்டறகலரச சபாலல.
எவவளவு மலழ ந்ய்தபாலும் அடுத்த 
ெிமி்டம் உருணப்டபாடி மலழெதீர ப்தஙகபா்த 

மஙகளூர

இலவ எலலபாவறல்யும் வி்ட 
ஆ்ந்திரபாவில வி்யவபா்டபாவில 
்ணியபாறறும் ப்பாது ெபான கணடு 
விய்நது மகிழ்ந்தது பகபா்தபாவபாி 
ஆறல்த்தபான. ்ர்நது விபாி்நது ெதீர 
ெில்்நது ஓடும் பகபா்தபாவபாிலயப் ்பாரதது 
மகிழவது கணநகபாள்ளபாக்கபாட்சி. அ்தன 
இருகலரகளிலும் அலம்நதுள்ள கிழக்குக் 
பகபா்தபாவபாி மபாவட்்டமும் பமறகுக் 
பகபா்தபாவபாி மபாவட்்டமும் ்சுலம வளம் 
ெில்்ந்த வயலநவளிகளபால ஆனது. 
கு்ிப்்பாக கிழக்கு மபாவட்்டத்தில 
உள்ள மலரத ப்தபாட்்டஙகலளப் 
்பாரதது நமயம்்நது ெின்துணடு. 
குடும்்த்தபாரு்டன பகபா்தபாவபாி ஆற்ில 
ஒரு ெபாள் முழுவதும் ்்டகுச சவபாபாி நசயது 
மகிழ்ந்தல்த ம்க்கவியலபாது.

எது கவில்த எனும் ்கு்தியில கம்்ர 
பகபா்தபாவபாிலயப் புகழ்நது ்பாடியல்த 
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கவிஞர ஆரூர தமணிழநா்டன் அவரகளு்டன் 
பாவைர தசல்வ மீனாட்சசி சுந்தரம். நடுவில் 

கவிக்தகா துலர வசந்தராசன்
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இரபாம.பவலமுருகன அவரகள் 
பமறபகபாள் கபாட்டியிருப்்பார. ்டிதது 
விய்நப்தன. ப்பாக்குவரதது வச்திகளற் 
அ்ந்தக் கபாலத்தில கம்்ர எப்்டிப் ப்பாய 
பகபா்தபாவபாிலயப் ்பாரத்திருப்்பார எனறு 
விய்நப்தன. பகபா்தபாவபாி ஒரு அழகிய 
கவில்த.. எனக்கு மிகவும் ்ிடித்தது.
கூடு்தலபாக ஒரு நசய்தி...
பகபா்தபாவபாி மபாவட்்டத்தின கிரபாமஙகளில 
கூ்ட கு்திலரயில அமர்ந்திருக்கும் ஒரு 
ஆஙகிபலயபாின சிலலலயப் ்பாரக்கலபாம். 
அவர ந்யர ஆர்தர கபாட்்டன. 
வபாயக்கபால நவட்டி பகபா்தபாவபாிலய ்ல 
கிரபாமஙகளுக்கும் அலழததுச நசன்வர. 
எஙகள் மதுலர மபாவட்்டதது ந்னனி 
குயிக் ப்பால (முலலலப் ந்பாியபார 
அலணலயக் கட்டியவர).

அ்திகமபாகத ்தஙகளுக்குக் பகபா்ம் 
வரும் எனக் பகள்வியுறறுள்பளன. 
அ்தனபால ஏதும் ்பா்திப்பு 
ஏற்ட்டுள்ள்தபா?

ெபான கவிஞனபாவ்தறகு அதுவும் ஒரு 
கபாரணமபாயிரு்ந்திருக்கலபாம். எனது 
பகபா்ம் ெிலலக்கபா்த பகபா்ம். வனமம் 
்பாரபாட்்ட மபாட்ப்டன. வஙகியில 
ெிரவபாகப் ந்பாறுப்்ில இரு்ந்த்தபால ்ல 
சமயஙகளில ்தவ்ிலழத்தலமக்கபாகவும், 
க்டலம ்தவ்ிய்தறகபாகவும் உ்டன 
்ணியபாளரகலளக் பகபா்தது்டன 
கடி்நது நகபாண்டதுணடு. அடுத்த சில 
மணிகளில அல்த ம்்நது அவரகளு்டன 
இயல்பாயப் ப்சுபவன. முதுகில 
குததுவது எனது இயல்ிலலல. அ்தனபால 
முகத்திறகு பெபர ்திட்டிவிடுபவன. 
ஒரு ்ிரசசலனலய இனநனபாரு 
்ிரசசலனபயபாடு இலணததுப் ்பாரக்க 
மபாட்ப்டன. இது ்ணியி்டத்தில.

ெண்ரகள் வட்்டபாரத்தில ந்ரும்்பாலும் 
பகபா்ப்்்ட மபாட்ப்டன. ்ிரசசலன எனறு 
வ்ந்தபால விலகிச நசனறு விடுபவன. 
உ்லவ பமலும் நகடுக்கபாமல இருக்க 
இது உ்தவும். வீட்டில அவவப்ப்பாது 
பகபா்ப்்டுவது உணடு. ெண்ரகள் 
உ்வினரகளு்டன பமபா்தல வ்நது 
அது எனது ்தனமபானத்திறகு கு்ந்தகம் 
நசய்தபால எனனபால சினதல்த 
அ்டக்க முடியபாது. எ்ந்த ெிலலயிலும் 
்தனமபானதல்த இழ்ந்தவனிலலல 
விலலப்சியவனுமிலலல. வனமம் 
நகபாள்ளபாக் பகபா்க்கபாரன.

விலரவுக் பகள்விகள் ஒரு சில 
வபாரதல்தகளில ்்தில

1. துலர வச்ந்தரபாசன - மரபுப் 
ப்பாரலவயுள் புதுக்கவில்த. 
நசபாலலபாக்கம் நசயயும் இய்ந்திரம்.

2. ச.சுப்ரமணியன - எளிய 
எழுத்தபாளனுக்கும் விலலயிலலபா 
நவளிசசம் ்பாயசசும் ்தமிழத ந்தபாண்டர.

3. ்பாட்்டரசர ்பார்தி்தபாசன - ்தமிழக் க்டல. 

4. சு் முருகபான்ந்தம் - ெபாற்து 

உவலமக்கவிஞர சுரதா சசிலையருதக 
கவிக்தகா துலர வசந்தராசன், கவிஞர 

தவற்்றசிபதபதரா்ளணி இவரகளு்டன் பாவைர
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ஆணடுகளபாக இலண்நது ்யனிக்கும் 
இலணபகபாடு.

5. ஆசிபாியர கி வீரமணியபார - ந்பாியபாபாின 
இனல்ய வபாழும் உருவம். 

6. ்தள்்தி மு.க.ஸ்்டபாலின - கலலஞர 
எனும் மரபுக் கு்திலரலய வி்ட பவகமபாயப் 
்பாயும் அரபுக் கு்திலர. 

7. ்த்நல்தப்ந்பாியபார - ்தமிழருக்கு 
மபானமும் அ்ிவும் உபாிலமயும் ந்றறுத 
்தர ெபாளும் உலழத்த ப்பாரபாளி.

8. ப்ர்ிஞர அணணபா
ந்பாியபார எனும் கவில்தயின 
ந்பாழிப்புலர. 

9. சமூக ெதீ்தி
மனி்த பெயமற் ஏற்த்தபாழவுகலளக் 
நகபாண்ட சமூகதல்தச சமெிலலப்்டுத்த 
வ்ந்த ெதீ்தி

10. சமததுவம்
‘‘அலனவருக்கும் அலனததும்’’ - ந்பாியபார

“எணணம் ்ி்்ந்த மினனல” ்ி்்ந்த 
கல்த ்ற்ி..

எனது கனலவ ெனவபாக்க வ்ந்த மினனல. 
இ்நநூல ்பாவலர ்யிலரஙகத்தில எனது 
்யிறசிக் கபாலத்தில ெபான எழு்திய 
்பா்டலகளின ந்தபாகுப்பு.  எனது மூன்பாம் 
குழ்நல்த. எனது கவில்தப் ்யணத்தின 
வரலபாறறு ஆவணம்.

எ்திரகபால இலக்கு எனன?

ெில்யப் ்டிக்க பவணடும். ெில்ய 
எழு்த பவணடும். ்தமிழச சமு்தபாயத்திறகு 
்யனுள்ள நசயலகலள வரும் ெபாட்களில 
நசயய பவணடும். 

இக்கபால இலளஞரகளுக்கு எனன 
நசபாலல விரும்புகி்தீரகள்?

இக்கபால இலளஞரகள் ெம்லமவி்ட 
புத்தி கூரலம மிக்கவரகள்.  எலலபா 
முலனப்புகளிலும் மனி்த பெயம் 
அடிக்கட்டுமபானமபாக இருக்கட்டும். 
புதுலம பவணடும். மரபு ம்க்கப்்்ட 
பவணடிய்திலலல. அ்தன ்டிமஙகளில 
ெமது ்ண்பாட்டின வரலபாறு 
புல்த்நதுள்ளது. ்தபாயநமபாழி இனெலம் 
ப்பாறறுஙகள். உஙகளின முகவபாி 
மபாற்ப்்்டபாமல கபாததுக் நகபாள்ளுஙகள்.

வளரும் கவிஞரகளுக்கு உஙகள் 
அ்ிவுலர

ெில்ய ்டியுஙகள். ெில்ய எழுதுஙகள். 
எழு்தியவறல் மதீள்்பாரலவ நசயயுஙகள். 
்ிலழயிலலபாமல எழு்த இலக்கண 
அ்ிலவ வளரததுக் நகபாள்ளுஙகள்.

்தமிழநெஞசம் இ்தழ ்ற்ி எனன 
கருதுகி்தீரகள்?

அயயபா அமின அவரகளின லகம்மபாறு 
கரு்தபாத ்தமிழத ந்தபாணடிறகு எனது 
்தலல்தபாழ்ந்த வணக்கம். வளம்ந்பாரு்ந்திய 
ஐபரபாப்்பாவின ்ிரபானசு ெபாட்டில 
வசித்தபாலும் ந்பாருளதீட்்டலல 
மு்தனலமயபாயப் ப்பாற்பாது ்தமிழத 
ந்தபாண்டபாறறுவது அபாிய நசயல. 
்தனனலம் கரு்தபா்த அ்ந்த ்தமிழத 
ந்தபாண்டருக்கு எனது வணக்கமும் 
வபாழததும்.

்தமிழபாின நெஞசநமலபாம் ்தமிழநெஞசம் 
ெில்யட்டும்.

n
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 இலக்கியத்தில அழகியலல ஆக்கிர 
மிப்்லவ கவில்தகள் ்தபாநனன நசபாலபவன 
ெபான. அ்திலும் கபா்தல கவில்தகள் என்பால 
பகட்கவபா பவணடும். எமக்குள் ப்பால்தபயற ி், 
்திபாிசஙகு நசபாரக்கத்தில மி்தக்க லவக்கும் 
்தனலம கபா்தல  கவில்தகளுக்கு உணந்டன 
நசபாலலலபாம்.

 அத்தலகய கவில்தகலள  கவிஞர 
லீலபா பலபாகெபா்தன எழு்தி  நவளியீடு  
கணடிருக்கும் ‘ஏவபாள் கடித்த ஆப்்ிள்’ 
கவில்த நூலில கபாணலபாம். இல்த வபாசிக்க 
வபாசிக்க வியப்பு விபாியும் விழிகளில கபா்தல 
்த்டம் ்்திததுச நசலவல்தயும் உணரலபாம்.

‘நகபாஞசம் குளிலரக் நகபானறு
வச்ந்தகபாலப் ்ழதப்தபாட்்டத்தில 
நுலழவ்தபாய
நெஞசுக்குழியில மி்டறு மி்ட்பாய
இ்தழ வருடி இ்தமபாய
இ்தயததுள் இ்தமபாய
இயல இலச ்பாடி
ெபா்டகமபாய மனம் நுலழகி்து 
ப்தெதீரு்டன உன கபா்தலும்’ 
  ( ப்தெதீரு்டன கபா்தல)

 அ்ட்டபா!  ரசலனயின ஆக்கிரமிப்்ில 
ெபான..

‘எனலன மட்டும் ெலனததுச நசலலும் 
அவன ெிலனவுசசபாரலில ெலன்தலும் 
ந்தபாலல்தலும் அழகபாய ்தபானிருக்கி்து’ 
  (ப்தவப்ந்பாழுதுகள்)

 இ்ந்தக் கவிநயனும் சபாரலில மனம் 
ெலனதது ந்தபாலல்தலும் அழகு்தபான!

‘ெதீயிலலபா ெிமி்டஙகளில  
என கடிகபாரத்தில 
முட்கள் ெகரவ்திலலல...
ஆ்தலபால கபா்தலபாகி விப்டன 
கவில்தகள் புலனகிப்ன’
  ( கபா்தலபாகி விப்டன)  

கபா்தலின சில்க்குள்,  
இனலம என்து    
அலனத்திலும்  நவறுலமலய 
உணர லவக்கும். 
அ்ந்த  நெபாடிகள் 
ெரகபவ்தலனயின 
மு்தற கட்்டபமபா? 
ஆ்தலபால கபா்தல நசயவீர!

‘மபாிததுக் கி்டக்கும் 
மனல்தத ்ததீணடிப்ப்பா 
மரணதல்த நவலகிப்ன....’
 (இ்தழகளபால இலசதது விடு) 

 ஆம்,கபா்தலின சக்்தி மரணதல்தபய 
நவலலக்கூடியது ்தபான.

ம்திப்புலர 
(ஏவபாள் கடித்த ஆப்்ிள்)

்தமிழநெஞசம் அமின

நூல ந்தபா்டரபுகளுக்கு :
9840865737
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‘்ிலழயிலலபாக் கபா்தலல 
்ிசகிலலபாது ்பாிசளித்த  
ந்ருபெசப்  ்ிபாியபன
ெித்தம்
மூலளக்குள் ஊறந்டுக்கும் 
ெம் கபா்தல ெிதயபம!’ 
   (பெசப்்ிலழ)

 இ்ந்த ெிதயக் கபா்தலில ்திலளதது 
நெக்குருகி  ெ ிறகும் மனம் ஒருகணம் 
அலசவறறு ெஙகூரமிடுகி்ப்த!

‘்தினம்  உனலனப்
்பாரக்க பவணடிய்திலலல
மணிக்நகபாரு முல் 
உனபனபாடு ப்ச பவணடிய்திலலல

உனலன மட்டுபம ்ிடிக்குநமன 
அடிக்கடி ெம் பெசதல்த 
ெதீ ெிரூ்ிக்கத ப்தலவயிலலல.

கருலணயின்ி சில்ப்்டுததும்  
என ஞபா்கத துணுக்குகளில 
லக்தபாகத ப்தலவயிலலல.

நெபாடிப்தபாறும் ஞபா்கப்ந்பா்தி சும்நது
உனனில ெபானும்  எனனில ெதீயும்
ந்ருஙகபா்தலபாய மூழகியிருக்லகயில..’ 
   (ஞபா்கப்ந்பா்தி)

 கபா்தலில எனது ெிலலப்்பாடும் 
இதுபவயபாகும். அ்தனபால இக்கவில்தலய 
மிகவும் ரசிதப்தன.

 இப்்டிக் கபா்தலின நெருக்கதல்தச 
சுலவ ்ததும்் இல்தவி்ட யபாரபால நசபாலல 
வ ி ய லு ப ம பா  ெ பா ன ் ி ப ய ன .  இ வ பா ி ன 
சி்நல்தக்குள் புகு்நது களிெ்டம் புபாியும் 
கபா்தல  வபாசிப்்வர உள்ளஙகளிலும் 
மகிழசசிலய வில்தததுச நசலல வபாசகர 
உள்ளஙகளும் கபா்தல வயப்்டும் இவர 
கவில்தயில. அப்்டி ஓர ஈரப்பு இவர 
கவில்தகளில உள்ளது. 

 கவில்தகலளக் கபா்தலின இலழ 
களபால ரம்மியமபாக நெய்திருக்கி்பார 

கவிஞர லீலபா பலபாகெபா்தன. இஙகு ெபான 
கு்ிப்்ிட்்டலவ  நகபாஞசபம! ஒரு ்பாலன 
பசபாறறுக்கு ஒரு பசபாறல் ்்தம் ்பாரப்்து 
ப்பானறு இக்கவிசசபாகரத்தில மூழகி சில 
முததுக்கலள மட்டும் உஙகள் ்பாரலவ 
நூ லி ல  ப க பா ர த ்த ி ரு க் க ி ப ் ன .  இ ன ி 
இ்தில முழுகி முததுக்குளிப்்து உஙகள் 
ந்பாறுப்பு.

 ்பார்தி ்்திப்்க நவளியீ்டபாக 114 
்க்கஙகளு்டன  மலர்நதுள்ள இவவழகிய 
நூல, ்தமிழ இலக்கியததுக்கு கில்டத்த 
அபாிய ந்பாக்கிஷமபாகும். இவர இதுப்பான் 
இனனும் ்ல கபாவியஙகலள ்தமிழ கூறும் 
ெலலுலகிறகு சமரப்்ிக்க பவணடுநமன 
வபாழததுகிப்ன.

ததாடுவாேம்:

தவழும் குைந்லதக்கு முன்

ஒரு தபாம்லமலய லவ்தது 

இலத வந்து ததாடு என்று

அதன் அக்கா குைந்லதலயப 

பணணிக்கி்றாள்

ததாடுவதற்கு குைந்லத

தவழந்து வரும்தபாது

தபாம்லமலய தமலும் 

பின்னால் இழு்தது 

தூர்தலத அதிகமாக்குகி்றாள்

ஒருகட்்ட்ததில் குைந்லத

சல்டந்து தபாகி்றது

கணக்ளால் நாம் 

ததாட்டுக் தகாள்ளும்

க்டலும் வானமும் 

ததாட்டுக் தகாள்ளும் இ்டமும் அபபடிதய

லகக்கு எட்டியது வாய்க்கு எட்்டவில்லை

என்பாரகள்

கணகளுக்கு எட்டியதும்

லககளுக்கு எட்டுவதில்லை.

                   - மு.ஆறுமுகவிகனேஷ்
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உைகன்று பரந்துபட்்ட நிலையினணிலும் மணணணில் 

 உவபபு்டதன பாடினாதர கணணியன் நின்று! 

துைஙகிடுமவ வரணியதுதவா யாதும் ஊதர! 

 ததாட்டுவிடும் உைதகாரணின் மன்தலத தவன்று! 

நிைபபகுதி நீரபபகுதி க்டந்து தசல்ை 

 நீண்டததாரு பயணம்தான் அன்று தவணடும்! 

வைம்வருதவாம் உைகமணின்று சுருஙகி நிற்க 

 வடி்ததிடுதவாம் எணணமதில் அலன்ததும் நம்மூர! 

 

பணபாட்ல்டக் கற்பிக்க உலர்ததார அன்று! 

 பல்நுட்பம் தபருகியதும் உணரந்ததாம் இன்று! 

மணவ்ளமும் வாழவியலும் மா்றசி னாலும் 

 மனதமன்றும் மனணிததமன்று கூறும் தவல்ள 

விணதவ்ளணிலய்த ததாட்்டதின்று மனணித ஆற்்றல்! 

 வியபபல்ை மானு்ட்ததின் அ்றசிவின் ஏற்்றம்! 

கணதணனதவ தகாள்ளுகின்்ற தமாைணியின் தவரகள் 

 கவினுைகில் பரவிடுதம யாதும் ஊராய்! 

 

பிரணிவிலனகள் தபதஙகள் தவண்டாம்! தவண்டாம்! 

 பி்றசிததான்்றாய் நிலனக்காமல் இலணதவாம் ஒன்்றாய்! 

உரணிலமகளும் தபருலமகளும் கில்டக்கும் தாதன! 

 உயிரதநயம் தகாண்டாதை எல்லை வாதன! 

எரணிகின்்ற ஏலைக்ளணின் பசசிலயப தபாக்கி 

 எந்நாளும் உதவிடுதவாம் யாதும் ஊராய்! 

திரணியதலன்த தூணடிவிடின் சு்டதர காணதபாம்! 

 தீரமு்டன் தலைமுல்றகள் வாைச் தசய்தவாம்! 

 

   முலேவர் ஓசூர் ்ணமின்கலல
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 கபாக்லக கலரயும் முனப் கடி 
கபாரம் அலபாரம் அடிக்கத ந்தபா்டஙகியது.
கணகலள கசக்கி விழிகலளத ்தி்்நது 
ப்பாரலவலய விருட்ந்டன சுருட்டிய்டி 
அலபாரதல்த ெிறுத்தி விட்டு மதீணடும் 
்டுக்லகயில சபாி்ந்தபாள் லவரம். உ்டல 
ஓ ய வு  எ டு க் க  ெ ி ல ன த ்த பா லு ம்  ்த ன 
அ ரு க ி ல  உ ் ங க ி க்  ந க பா ண டி ரு க் கு ம் 
மகனுக்கபாகவும் கணவருக்கபாகவும் பு்ட 
லவலய சபாிநசயது முனநெற்ியில 
விழும் முடிகலள ஒதுக்கிவிட்்டவபாப் 
்டுக்லகயில இரு்நது எழு்ந்தபாள் லவரம்.
க்தலவத ்தி் ்நது வபானத்தில உ்ஙகபாது 
விழிததுக்நகபாணடிருக்கும் விடிநவள்ளிலய 
்பாரதது ்தனலன சமபா்தபானப்்டுத்திவபாறு 
்லதுலக்கி ஒரு குவலள ்தணணதீலர 
சிலநலனறு ந்தபாணல்டயில இ்ஙக 
்தபாகதல்த ்ததீரததுக் நகபாணடு வபாசலில 
்சுஞசபாணம் ந்தளிதது மபாக்பகபாலமிட்டு 
அடுப்்டிலய சுத்தம் நசயது வீட்ல்டப் 
ந்ருக்கி அடுப் ி்ல. ்பாலகுக்கலர லவதது 
இ்க்கி கபாப் ி் கல்நது குடிக்கும் சில 
ெிமி்டஙகள் மட்டும் ஓயவு எடுத்தபாள் 
ல வ ர ம் .  க ்ட க ்ட ந வ ன  க பா ய க ல ள 
ெ று க் க ி  ச ல ம ய ல  ந ச ய து  ெ ி ம ி ரு ம் 
ப்பாது மணி ஏழலரலயத ்தபாணடியது.
 
 அரசுப் ்ணிய ில கணக்கரபாக 
்ணிபுபாியும் பவலுலவயும் கலலூபாியில 
நகபாபரபானபாவபால ஒன்லர வரு்டஙகளபாக 
அலலப்சிலய மட்டுபம ்யன்டுத்தி ்டித்த 
மகன விதுலனயும் அவசரமபாக எழுப் ி்னபாள்.
இருடி,மணி எட்்டபாகட்டும் எனறு மதீணடும் 

குட்டித தூக்கம் ப்பாட்்டபார கணவன பவலு.
அம்மபா, இப்தபா வ்நதுடுப்ன என்வபாப் 
கபாலலக் க்டனகலள முடிதது ல்டனிங 
ெபாலில வ்ந்தமர்நது அம்மபா சபாப்்பாடு 
நரடியபா என்வபாப் அலலப்சியில 
முகநூலில ெட்பு வட்்டஙகலள ப்தடினபான. 
முகத்தில வழியும் வியரலவலய துல்டததுக் 
நகபாணடிருக்கும் ந்பாழுப்த பவலுவும் 
சபாப் ி்்ட அமர்நது எனக்கு ப்தபாலச ப்பாட்டு 
வபா எனறு கட்்டலளயிட்்டபான. ்க்கத்தில 
இரு்ந்த டிவி பாிபமபாட்ல்ட பவலுவி்டம் எடுதது 
குடுததுவிட்டு அடுப்்ஙகலரக்கு நசனறு 
ப்தபாலச வபாரதது கணவனுக்கு ்பாிமபா ி்னபாள். 
அவரகள் சபாப் ி்டுவ்தறகுள் ம்திய உணலவ 
இருவருக்கும்     பகபாியபாில எடுதது லவத்தபாள்.
கணவனுக்கு லகக்குட்ல்ட  எடுதது வ்ந்தபாள்.
மகனுக்கு ்பாலும் கணவருக்கு கபா்ியும் 
ப்பாட்டுக் நகபாடுத்தவபாப  ் லககலளக் கழுவ 
்தணணதீர எடுதது வ்ந்தபாள்.
                
 ்தனனுல்டய அலுவலகக் பகபாப்பு 
க ல ள  ல க ய ி ல  எ டு த து க்  ந க பா ண டு 
இருசக்கர வபாகனத்தில ்தன மகலனயும் 
ஏற்ிக்நகபாணடு ந்தருமுலன ்திரும்பும் 
வ ல ர  வ ி ழ ி க ள ி ல  இ ரு ்ந து  வ ி ல க ி ய 
்ி்கு வீட்டிறகுள் நுலழ்நது ்ண்ட 
்பாத்திரஙகலள சுத்தம் நசயது ்தணணதீர 
அரு்ந்தி அமர்ந்த லவரம் ஒரு வரம்.
 
              வபாழக்லக எனனும் கூணடுக்குள்பள 
சி்குகள் சுருக்கி உ்வுகள் வளரக்கும்  
லவரம் ப்பான் ந்ணகளுக்கு  துளிரக் 
குமபா விடு்தலல?

n
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இரட்லடக கிளவி - னநரமிலச தவணபா

கணகள் ப்ளப்ளக்கும் க்ததிதயா  வாதயாழுகும்

பணகள் கைகைப பாட்த்டாலிதயா - மணணணில்

த்ளத்ள..தத க்ததால்  தகதகக்க லவ்ததாள்

வ்ளவ்ளதவன் த்றன்தவணபா வந்து..!

 வள்ளமி முத்து
. 
கைகைக்கும் தபச்சசினணில் கணமயஙக லவ்தது

தவைதவைக்கச் தசய்தததான் தவன்்றாய் - சைசைக்கும்

என்்றனுள்்ளம் காதலினால் என்லன இைந்தி்ட

தமன்னுயிலர யாட்தகாண்டால் தமல் .

 சரஸவதி பாஸகரன்
. 
குறுகுறு மு்ததம் குைல்வாய் தகாடுக்க

துறுதுறு உள்்ளம் துடிக்க - விறுவிறு

பாடும் வி்டலை பனணிதய ப்டப்ட

தாடும் இதைணினால் தாஙகு

 ்ன்லே ்ணமி்ா்றன்
.
தவடுதவடு்தத தபச்சு மணிகமணிகச் சூ்டாய்ப

ப்டப்ட்தத தபாக்தகதற்கு பாவாய்  குடு குத்டன்த்ற 

ஓடி முகம் பூசசி ஒபபலனகள் தூக்கைாய்

வாடி ப்டம் பாரக்க மக்கு. 

 அன்புவல்லி தங்கனவலோர்
. 
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கசகச தவரலவயில் காற்்றாய் மா்றசி

நசநச தகால்டயில் வந்தால் - மசமசன்னு

தூஙகிடும் யாவும் துடிபபு்டன் துள்்ளணி்ட

ஏஙகி்த தவிக்குதத ஏன்?

 தச. இராசா
. 
விடுவிடு தவன்த்ற விலரந்து ந்டபபார

ப்டப்ட தவன்த்றநான் பாரக்க..  ந்டந்ட

என்பார அவலர எனக்குள்த்ள திட்டியபின்

அன்தபஎன் த்றாடிடுதவன் அஙகு..

 ல்திலிதயாளன்
. 
குறுகுறு தவன்த்ற குைந்லததபால் பார்தது்த

துறுதுறு தவன்த்ற ததா்டரவாள் - முறுவல்

கைகை தவன்த்ற கவிதயாலி காட்டும்

கைகைபலப யூட்டிவிடும் காண

 அய்யபபன் அய்யபபன்
. 
சைசைக்கும்  நீதரால்ட சாய்ந்தகதிர அந்தி

பைபைவாம்  புட்கள்தம்  பணகள் - கைகை

என்றுநலக  சசிந்துகின்்ற  என்மலனவி  பக்க்ததில்

இன்ப்ததிற்  குணத்டா  இலண !

 பாவலர் கரு்லலத்த்மிழாழன்
. 
அ்டஅ்ட ஏன்்டா அைகு்த துணணிலயக்

தகா்டதகா்டன்னு லத்ததுக் தகடு்ததாய் - தவ்டதவ்டக்கும்

பாட்டியாநான்! கணதி்றந்து பாரு்டா! காைதமல்ைாம்

தவட்டிதான் லதபபியா தவ?

 சு.வி.லட்சு்மி
. 
த்ளத்ளபபில் வாழதவார  தரமணிைந்து தபாயின்

ப்ளப்ளக்கும் எல்ைாம் பரணியும் - வ்ளவ்ள்தத

தபச்சால் உைக்ளபபார  தபராலச இல்ைாலர

ஏச்தசால் புரணிதல் இைணிவு

 கவிஞர் வீக தபான்லேயா. 
. 
நலகநலக தயன்்றலைவர நானணிை்ததத என்றும்

பலகபலக யஃதத அ்றசிவீர - மணிலகயில்

ததாலகததாலக யாகச் தசைவைணி்தது்த ததால்லை

வலகவலகயாய்க் தகாள்வததா வாழவு?

 சுனரஜமீ

   |89



  9|

வ
ெ

ண
்

பாப்
 ்

ய
ண

ம்
 9

. 
கடுகடுதவன் ்றாகி்டக் காணதவ நாளும்  

கிடுகிடுக்க ஏதனா துடிக்க - ப்டப்ட்ததுப 

பாரக்லகயில் பக்கதம பாலவயும் காணதவ  

தநாக்கிச் சசிரணி்ததவள் தநாவு

 வாசன் சாவி
. 
குறுகுறு்தத தமல்லில்ட கூபபி்ட்த துள்்ளணி

விறுவிறுபபாய் தநஞசஙகு வீை - முறுமுறுபபுப

தபான்முக்ததாள் சால்டயால் தபாதவன்்றாள்; தவத்றாருவன்

நின்்றசிருந்தான் ஒ்ததிலகக்காய்  தநர 

 விசு. இம்்ானுனவல்
. 
தவைதவை்ததுப தபாதனன்! விரும்பும் தலைவன்

ப்ளப்ளக்கும் புன்னலகயால் பார்ததான்! - கைகைக்கும்

ச்தத்ததால் தபற்த்றாரணின் சம்மத்தலத வாஙகியதும்

மு்தத்தலத யிட்்டான் முலனந்து.

 ்ாலதி திரு
, 
ப்டப்ட்தது நிற்கின்த்றன் பாரலவயின்  தாகம்

க்டக்டதவன் த்றாடியது காதல் - ச்டச்ட்தது

தவர்தது விைணிமூடி தவட்க்ததால் உள்ளுக்குள்

தசரந்துக் குனணிந்ததன் சசிரணி்தது.

 ததன்்றல் கவி
. 
குறுகுறு்தத பாரலவயும் தகாஞசுதமாைணிப தபச்சும்

கிறுகிறு்ததுப தபாகலவக்கும் கிள்ல்ள - பரபரபபாய்ப

தபாவாள் வருவாள் தபாறு்ததிருபதபன் என்த்றனும்

ஆவா்ளாம் என்தாரம் ஆம் 

 இரா.அழகர்சா்மி
. 
க்டக்ட வணடி க்டந்ததத ஆம்பூர

சு்டச்சு்ட வந்த சுலவயுள் - ம்டம்ட

நாசசியில் தசன்்றதத நல்ைததாரு வாசமதில்

பாசசியாய் நின்்ற பதம்

 பாணடிசதசல்வி கருபபசா்மி 
. 
ப்டப்டக்கும் தநஞதசாடு பக்கம் தநருஙகக்

க்டக்டதவன் த்றநலக்தத கன்னணி - சு்டச்சு்டப

தபய்தாத்ள மு்ததமலை! தபய்து திலகக்கதவ 

தசய்தாத்ள அன்பாய்ச் சசிரணி்தது! 

 
 தசல்லமுத்து தபரமியசா்மி  
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. 
சைசை்தது ஓல்டதான்  ச்ததமணி்டல் தபாை

வைவைபபாய் தபசசிடும்  வாயால் - கைகைபபு

தசய்வாரும் உணடு;  தசவிதநாக தீச்தசால்லைப

தபய்வாரும் உண்ட்றசிந்து  தபசு...!

 ஜ.க.நாகபபன்
. 
க்டக்ட்தத வணடி கதகதபபாய் ஊரந்து

ச்டச்ட என்று சரணிந்து - ப்டப்ட

தவன்த்ற விழுந்து வைணியின்்றசி  ஆை்ததில்

தசன்று ததாலைந்தது தசல்.

 உடுவிலூர் கலா
. 
தவ்டதவ்ட்ததுப தபாகும் தவகுவாகப தபச

ப்டப்ட்ததுப  பாரக்கும் பய்ததில் - க்டக்ட்ததுப

பற்க்ளணிஙகு ஆடிடுதத பாலவலய தநாக்கவும்

தசாற்களும் ஓடுதமன் தசால்?

 வா.சணமுகம்
. 
தவைதவை்ததுப தபாதனன் தவட்கம் மணிகவாகிப

ப்டப்டபபு வந்ததத பாவிதயன் - விைகிதய

க்டக்டதவன் த்றாடிக் காதமாய் ஏகிதனன்

க்டலமதயன்த ததா்டரகி்றது காதல்.

 ததன்கலர தாயு்ாேவன்.
. 
ப்ளப்ளக்கும் யாவிலும் பற்்றசிலனயும் லவக்க

ம்ளம்ளன்னு சாயதமல்ைாம் மாறும் - த்ளத்ளக்கும்

தணணீர கு்டமாக்த தாஙகா்த துயரமும்

கணக்ளணில் நீராய்க் கசசிந்து!

 நில்ற்தி நீலன்கம்
. 
ப்டப்டபபு்த ததாற்்றவந்தாள்  லபஙகி்ளணி! தவட்கம்

ச்டச்டதவன் த்றன்னணில் சரணிய;  -  தவ்டதவ்டபலப

தவன்று ம்டம்டதவன்  த்றாரணிதழ மு்ததமணிட்த்டன்

ததன்்றதைன தமல்ை்த  தவழந்து.

 வாேதி சந்திரனசகரன்
. 
தகதகக்கும் மீன்விைணியின் தாக்குதைால் தநஞசசில்

திகுதிகுதவன் த்ற்றசியததார தீதய! ைகைகதவன்

த்றாதராலிலயக் தகட்த்ட னுயிரபய்ததில் ஓடுகின்த்றன்! 

காரணிரு்ளணில் கண்ட கனா!

 சுந்தர ராசன்
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. 
குறுகுறு தவன்த்றாரு கூரபாரலவ தமய 

துறுதுறு தவன்த்ற ததா்டரந்ததன் - தமாறுதமாறு 

தவன்த்றன் மனம்தநாறுஙக தவர்தததன் உ்டதைஙகும் 

இன்றுபூப பூக்குதத ஏன்?

 க.சங்கரபாணடியன்
. 
ப்டப்ட தவன்று  பனணிக்கட்டி மாரணி

ச்டச்ட தவன்த்றாரு சபதம் - குடுகுடுதவன்(று)

ஓடிபதபாய்க் காணுஙகால் ஓலை சரசரக்க

மாடியில் ஆடும் மகள்.

 இபனு ஹம்துன்
. 
குடுகுடு தா்ததா குைந்லதலயப பார்தது்த

த்டத்ட தவன்று தமணிைணில் - க்டக்ட

தவன்று கலததசால்லி வாழ்ததும் வைணியதனால்

அன்றுமுதல் பாசமலை அஙகு.

 இபனுஹம்துன், பரங்கிபனபட்லட
. 
ப்டப்ட தவன்றுப ப்றபபவர தமய்லயச்

சு்டச்சு்ட  தநாய்களும்  ததாற்றும் - ந்டந்ட

என்த்ற மரு்ததுவர எய்யும் உலரயம்தபா

அன்த்ற தசவிபுகு மாம் !

 பாவலர் னகாவதன்.
.
ப்டப்டதவன் த்றாடிப படியில் குதி்தது 

ம்டம்டதவன் த்ற்றசி மயஙகி -  துடிதுடி்த(து)

சந்ததாச மான சயனம் -  பய்தது்டன் 

வந்ததன் திரும்பியது வாழவு.

 முத்த்மிழசதசல்வி 
. 
நசநச தவன்த்ற நல்டபபாலத ஈரம்!

பிசுபிசு்தது ஒட்டியமண! பின்னால் - கிசுகிசுபபாய்

தபணகுரல்! பின்னணிரவில் தபய்தாதனா? அச்சமு்டன்

கணதி்றந்ததன் எல்ைாம் கனவு!

 பாவலர் அருணா தசல்வம்
. 
துறுதுறுப பாரலவயால் தூணடி்டச் தசய்வாள்

சுறுசுறுபபாய்ச் சுணடி இழுபபாள்... கறுகறுக்

கூந்ததைா காரதமகக் கூட்்டணணியாம்....கணணைகில்

ஏந்தி்டச் தசய்வாய் எலன.

 வ.இரா்தாசு  ததன்பசியார்
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. 
ப்டப்டக்கும் தநஞசம் ! வி்டம்தபால் விலைகள்

கிடுகிடு  தவக்ததில் ஏற்்றம் -  துடிதுடிக்கும் 

பாட்்டா்ளணிக் கூட்்டம் ! படும்பாடு்த தீரதவ  

நாட்டில் வரதவணடும் நாள்

 ஞால ரவிசசந்திரன் 
. 
ப்ளப்ள தவன்று ப்ளணிஙகா தயா்ளணிர்த  

த்ளத்ள தமனணிதயா தஙகம் - சைசை 

ஈரக்கு மவள்முக மணிம்லச புரணிந்தி்ட

தவரக்குதத தனன்முக தம 

 சுனதன் சுனதசி
. 
ச்டச்ட்ததுப தபய்திட்்ட சாரல் மலையால்

தவ்டதவ்ட்ததுப தபாதனன் விருபபாய்ப - ப்டப்டக்கும்

கணணலச்ததுப பாஙகாய்க் கரம்பிலணய ஈரமான

மணணணில் ந்டந்தால் மணம்.

 கு. க்லசரஸவதி
. 
க்டக்ட க்ததல் ப்டப்டப பாரலவ 

த்டத்ட ஆட்்டம் சரணிதயா? -  ந்டபபாய் 

ம்டம்ட தவன்த்ற மலைமுடி தமதை 

ததா்ட்தததா்ட நீயும் ததா்டரந்து.

 பலடககளப பாவலர் துலர. மூர்த்தி
. 
கமகம என்்றதத காதரபாய் குஸ்கா

குமகும ஆவிவர உணத்டன் - ்டம்டம

என்த்றதான் என்வயிற்்றசி  தைாரதவடியாம் என்தசய்ய

நன்்றாக நாறுகித்றன் நான்.

 முலேவர். சுந்தரராஜ் தயாளன், தபங்களூரு.
. 
சைசை்ததத ஓடும் சுரு்ளணியாற்்றசின் ஓரம் 

கைகை்ததத ஆர்ததுக் கவருமணி்ளம் தபணகள் 

மைரகல்ளக் தகாய்லகயில் மணணு்ளணிப பாம்பு 

தவைதவை்ததுச் தசன்்றனர வீடு. 

 இரா. கவிதா, திணடுககல்
. 
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வெண்பா ப்பாட்டி (்யணம்) 10
ப்பாட்டியின் கபால அளவு - ஜூலல 23 முதல் ஆகஸ்ட் 07 ெலை 

முழுலையபாகப் ்டிககவும் 
 

தலைப்பு : ஆண்டவனி்டம் ஓர் வரம் ஸேட்டல்...

ஒருெர் ்ல வெண்பாககள் எழுதினபாலும், முதல் வெண்பா ைட்டுபை ப்பாட்டிககபாக ஏறகப்்டும்

தபாட்டியின் விதிகள் : --
1. 
தநரணிலச தவணபா மட்டுதம எழுததவணடும். 

2..  
ஆணடவனே..., கடவுனள ... , இல்றவனே..., ததய்வன்...
எனும் இந்த நான்கு தசாற்க்ளணில் ஏததனும் ஒரு தசால் தவணபாவின் #ஏைாம் 
சீ ராக அலமயதவணடும். 

3. 
நீஙகள் தகட்கும் வரமானது உஙக்ளணின் தனணிபபட்்ட்த ததலவயாக மட்டுதம 
இருக்கதவணடும். 

(எ-கா) : -
குடியிருக்க நல்ை வீடு தவணடும், படு்தது்றஙக கட்டில் தவணடும், 
ஆலசயில்ைாத மனம் தவணடும்...  என்பதுதபால்.... 
நலகச்சுலவ ஆனாலும் ஏற்றுக்தகாள்்ளப படும்...... 

4. 
ஒருவர பயன்படு்ததிய பாடுதபாருல்ள மற்த்றாருவர பயன்படு்ததக் கூ்டாது. 

இபதபா எ - கபா வெண்பா....
  

்ாற்றார்கள் தசன்்றால் ்கிழுந்தில்; என்னுள்ளம் 
ஆற்றா்ல் வாடுகின்றன் ஆணடவனே; - ஏற்றமு்ற 
அள்ளமித்தா என்றும்  அழவில்லல; கிள்ளமித்தா 
துள்ளுந்லத னயனுந் ததாடர்ந்து. 

அசத்துஙகள் கவிஞர்கபள.... 
 
ெழககம்ப்பால் களம் முழுெதும் கவிஞர்களின் கற்லனககு. ைனதில் ்ட்்டலத ்ட்வ்டன்று ப்பாட்டு 
உல்டயுஙகள் வெண்டலளயில்.  எல்லபாம் கற்லனகபக...அது நலகச்சுலெயபானபாலும் ஏறறுக 
வகபாள்ளப்்டும். உஙகள் ைனம் வசபால்ெலத சரியபான இலககணத்பதபாடு ்கிருஙகள் ப்பாதும்.

கபாலத்லத கவிஞர்கள் லகயில் ஒப்்ல்டககிப�பாம்.... 
      
தளர்வுகள் : - தனித்தமிழில் தபான் ்பா்டல் அலையபெணடும் என்� கட்்டபாயம் இல்லல.  ெபாசித்தபால் 
புரியும்்டி இயல்்பான ெபார்லதகபளபா, அல்லது ெட்்டபாை ெழககுச் வசபாறகபளபா ்யன்்டுத்தலபாம். 
தலள தட்்டபாைல், புணர்ச்சி இல்லபாைல், பிலழயின்றி எழுதினபாபல சி�ப்பு.

என்றும் தமிழு்டன்.... தமிழவநஞசம் அமின் ைறறும் தமிழவநஞசம் ஆசிரியர் குழு,   
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 “லபா்ந்தர விளக்கின நவளிசச 
சி்த்லகள்“ ஏகபா்ந்தம் ந்தபாட்டு, எ்தபாரத்தம் ப்சி, 
நுட்்க் கபா்தல ெயமபாய கூ ி் ெகரும் அழகிய 
மபாலல பெரதது க்தம்்மபாலல. மபாிக்நகபாழு்நது. 
சபாம்ந்தி, இளஞசிவப்பு அரளியும்,  சம்்ஙகி 
யுமபாய ்சலச, மஞசள், சிவப்பு, நவள்லள 
என மிளிர்நது, விலர்நப்தபாடும் கபாலகலளயும் 
ெிறுத்தி. கணபெரம் கணலணக் கவர்நது, 
கருத்தில நுலழ்நது, ெகர்நது நசன்பாலும் 
நு க ர ்ந ்த  ம ண ம்  ெ பா ச ி ல ய த   ்த பா ண டி 
பயபாசிக்க லவக்கும் கலலவ்தபான கவிஞர. 
அனபுசநசலவி சுப்புரபா்ூ எழு்தியுள்ள இ்ந்த 
அழகியத ்தனமுலனக் கவில்தகள். 

 இயறலகலயப் ப்சும் அழகியல, 
மனப்்்திவுகளின நுட்்ஙகலளப்  ்்டம் 
்ிடிக்கும் மனம் சபார்ந்த கவிகள், சூழல 
ப ் சு ம்  சதீ பா ி ய  வ பா ி க ள் ,  ம ல ழ ல ய ப்  
்பாரத்ததும் மகிழும் மழலலயபாய குழ்நல்த 
மனக்கவில்தகள் என  அணிவகுக்கும் 
கவில்தகள் ஒவநவபானறும் ஒருவி்த அழகு. 
சில தூரதது விணமதீனகளபாயப் ்பாரக்கப் 
்பாரக்க நெருஙகி வ்நதுக் கண சிமிட்டிக் 
கல்த ப்சுகின்ன. சில விடிநவள்ளியபாய 
வ ி ழ ி  ் பா ர த ்த  வ ி ெ பா டி ய ி ல  வ ி ய க் க 
லவக்கின்ன. 

 முரணகளபால முட்டி பமபா்தி மு்திய 
்ருவதல்த முள்கபா்டபாய மபாறறும் மனி்த 
மனதல்த நமலல அ்தட்டி, அன்பாய ப்சி, 
முரணகலளத ்தகரதது, விய்நது உலகம் 
விழி விபாிக்க அ்ந்திமத்தில ஆழ்ந்த ெிம்ம்தி 
கபாண என் பெரமல்ச நசய்திலய 
கூறும் கவில்த, நூலபாசிபாியபாின  ஆழ்ந்த 
அனு்வதல்தயும் அல்த ெயம்்்ட ெபானகு 
வபாிகளில கவில்தயபாக்கும் ்தி்லனயும் 

நசபாலகி்து.  நூலின ந்தபா்டக்கப் ்க்கங 
களில வரும் இக்கவில்த பமலும், பமலும் 
கவிஞர கூ் வரும் கருததுகலளக் கபாண 
நூலின அடுத்தப் ்க்கஙகலளப் புரட்டிப் 
்டிக்கத தூணடுவ்தபாக அலம்நதுள்ளது. 

 அல்தத ந்தபா்டர்நது வரும் இரணடு 
ப்பா்தி மரஙகலளப் ்ற்ிக் கூ்த்தபான 
ப வ ண டு ம் .  மு ்த ல பா வ து ,  ஆ ல ச க ல ள 
அள்ளித ்தினனும் ப்பா்தி மரசசுள்ளிகள். 
அது ஆழமும் நுட்்மும் ெில்்ந்தது 
என்பால. மறு ப்பா்தி மரக்கவில்தயில. 
ஆலச ெிலபா எட்டிப்்பாரதது அழகியல  
வலகலமயில சிக்குவது சிலபாகிப்பு. 

நகபாத்தபாய சுருளும் மனி்தம்  
மதீணடும் மரமபாகி விடுபவபாமபா 
ஆபலபாசலன நசயகின்ன 
பமலசகளும், கட்டிலகளும்.  

அழி்நது்டும் மனி்ததல்த ப்்தலமலய  
சுட்டும் வபாரதல்தகலள  சுட்ந்டபாிக்கும் 
சூழழியல கவில்தக்குச சபான்பாக்கலபாம். 

 நமௌனமும்,  ெிசப்்தமும் கவிஞபாின 
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்ல கவில்தகளுக்கு ெில்வபாகப் ்ின 
னணிக் குரல நகபாடுததுள்ளன.

பகட்கப்்டும் பகள்விகள் 
பவள்வியில வீழகின்ன
ஆழ்ந்த நமௌனஙகளில 
வில்டகளும் அ்டக்கமபாகின்ன.

 அல்தத ந்தபா்டர்நது, 

வபாய மூடி ப்சினபாய 
விழிகள் நமபாழிந்யரத்தன 
நமலல அலசகி்து 
எனது ெிசப்்தம். 

 சிறறுயிர நகபாணடு  வபாழவின 
ந்ரும் ெம்்ிக்லக ப்சும் கவில்தயபாக 
மலர்நதுள்ள மலரவனத்தின துகள்கவில்த. 
்யணப்்டும் மகர்ந்தப் ்பாரலவ ந்ருவழி 
இயக்கத்திறகு சிறுதுளி சபானறு. 

ப்த்டலல அல்டபவபாம் 
ெம்்ிக்லகயு்டபன ்யணிக்கி்து 
வணடின கபாலகளில 
ஒட்டியிருக்கும் மகர்ந்தம்.

 கனி்ந்த கபா்தல ப்சிவரும் கவிஞர 
“ெிலனவில இரு்நது விலகி ெிலபலன” 
என இல்ஞசுவது ெகர்நது வி்டபாப்த 
ெபான உனலன அன்ி பவறு எனன 
எழு்திவிடுபவன என ெ ிலனக்கி்பாய 
எ ன று  கூ று வ து  ப ் பா ல  வ ்ந ்த ம ர ்ந ்த 
குளிரசநசபாறகள். 

 ஒருஙபக சும்நதுநகபாணடு ஒட்்டபா 
ந்தன ெ்டததும் ஓரஙக ெபா்டகதல்த ஓலச 
யிலலபாமல ப்சும் மனபெசக் கவில்த 
இ்நநூலின அழகிய  அஙகமபாகி அணி 
பசரக்கி்து.

 சுயம் இழ்ந்தபாலும் மபானம் கபாக்கும் 
சபாயமிழ்ந்த ஆல்ட என எ்தபாரத்தம் ப்சும் 
எளிய எழுததுக்கள், ஆயின ஏற்டுததும் 
்தபாக்கபமபா அ்ததீ்தம். ஞபானப்ந்ருநவளியும் 
்ரநவளி நவளிசசமும் லக பகபாரததும் 
வரும் கவில்தகள் ் க்கம் 40ல ் பாரலவக்குக் 

கபாத்திருக்கின்ன.

 ெிசப்்தத்தின ெி்தரசனம் கூறும் 
ெ ிசசய நமபாழ ிகலள தூபா ிலகயபாக்க ி  
ந்ருநவளிக்கு லககபாட்டியபாக ெிறகும் 
லமலகல கவில்தகளும் இ்தில கபாணக் 
கில்டக்கின்ன.

 ெ ிகழகபாலதல்த ெ ிரக்த ியபாக்க ி 
விட்டு,  நமலல விழுஙகும் மலலப்்பாம்்பாய 
எ்திரகபாலத்தின குரலவலள நெபாிக்கும் 
இ்்ந்த கபாலத்தின ெிலனவு ெதீட்சிகலளக் 
கூறும் கவில்தயிலனயும், நமௌனத்திறகு 
ஆயிரம் அரத்தஙகள் கூறும் அகரபா்தியின 
்க்கங கலளயும் ் ற்ிக் கூ்பாமல ெகர்ந்தபால 
லபா்ந்தர நவளிசசத்தில சி்்ந்தலவகலள 
ம்்ந்தவள் ஆகிவிடுபவன.

உ்திர்ந்த எசசத்தில 
முலளத்த மரத்தி்டம் 
ந்ருலம ப்சுவ்திலலல 
எ்ந்தப் ்்லவயும்…

 பமபலபாட்்டப் ்பாரலவக்கு ஒரு 
சூழழியல நசபாறபகபாலவயபாகத ந்தபாி்ந்தபா 
லும் சு்டரவிடும் சுத்தநவளியின அதலவ்தம் 
ப்சி ஆணவம் அழிததுவி்ட்டபா அற்ப்்்தபர!  
என நசபாலலும் (நசலலும் )ஆழஙகள் அது 
்ல கபா்த தூரம். 

 சுடும் எ்தபாரத்தத்தின எடுததுக் 
கபாட்்டபாய   வரும் நசபாறகள். .. இப்தபா உஙகள் 
்பாரலவக்கு… வபாழக்லகயின முரணுக்கு  
முனனு்தபாரணம் எனறும் கூ்லபாம்.

அடிவயிறறுத ்ததீலய 
அலணக்க வ்ந்தப்தபார ச்டலம் 
நவட்டியபான முகத்தில 
கதீற்பாய மகிழசசி.

 ்தனிலம, நவறுலம, நவம்லம என  
வபாிலச கட்டி வ்நது மனஆழம் கூறும் 
மபானு்டக் கவில்தகள் ஒவநவபாரு முல் 
்டிக்கும் ப்பாதும் புதுப்புது  ந்பாருள் ்தரும்  
்னமுகம் நகபாண்டலவயபாக உள்ளன. 
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ெி்தரசனஙகள் உணரததும்
ெில்வினலம நவளியில 
ெிசப்்தமபாக உழலகி்து 
்தனிலமக் குடுலவ…..

இ வ வ பா ி க ல ள  ஒ ரு  ப ச பா று  ் ்த ம பா க 
நகபாள்ளலபாம்.

 வனப்ப்சசி வணணத்தமிலழ வசப் 
்டுத்தி, வபானம் பெபாக்கி லக விபாிதது விடுக்கும் 
பவணடுபகபாள், ஆஸ்்திபரலியபாவின கக்கிய 
கனல கபாட்டிலன யும், கலிஃப்பாரனியபாவின 
வரு்டபா்ந்திர கபாட்டுத ்ததீலயயும்  கிள்ி 
கணமுன நகபாணடு வரும் சூழலியல சபார்ந்த 
ஆதமபாரத்த கவில்தகள். 

 எ்திரவிலன ஆற்வியலபா எலலலயில 
முலளக்க முயலும் விருப்் வில்தகள். 

 விலஙகிட்்ட மனதல்த பவடிக்லக 
மட்டுபம ் பாரக்கக்கூடிய ெபா்தியற  ்சு்த்ந்திரம். 

 வலுவிழ்ந்த கணத்தின வபாழக்லகப் 
்பா்டம் உறு்திநயன விலளய..ெிலலத்த  
ெிம்ம்தி.

 ப்பானபால ப்பாகட்டுநமன நவஞசி 
னம் விடுத்தது ெிமிரவின உசசம். 

 இழ ி்ந்தலலயும்  ் ழ ித்தலலயும் 
க்ட்நது நசல. ப்ரனபும் ்ிபாியஙகளும். 
மபாந்ரும் சக்்தியபாய கிட்டுநமன் ஞபானச 
சி்த்ல லபா்ந்தர விளக்குத ்தரும் வபாழக்லக 
நவளிசசஙகள் ஆகின்ன. 

 ஆழமன வடுக்கலள வலக்கரத்தபால 
பு்்ந்தள்ளி,  பு்ப்்டு கபாத்திருக்கி்து 
எனக்கபான ப்ரனபும் ் ிபா ியஙகளும் 
ெிரம்்ிய வபாழக்லக என் விபவகம் 
வில்தத்த  கவிகளின ்ட்டியல  ்தபான 
பமபல கபாணக் கில்டக்கி்து. 

 ்தனலனத துலளத்த வணடிறகு  
ென்ி கூறும் மூஙகில

 ஓஙகிய மரத்தின உசசிக் கூடு 

அவள் த்மிழ காதலி

உயிதரழு்தது தமய்தயழு்ததும்
அவள் வரணிக்ளணில் சரசமாடும் 
உயிரதமய் எழு்தது அவள் 
வச்ததில் வல்ளந்து தகாடுக்கும்.

அவள் கவிலதக்ளணில்
கருக்கலைபபு இல்லை
முழுலமயான சுகபபிரசவ்ததில்
பரணிணமணிக்கும் கவிலதக் குைந்லதகள்.

தமணிழ அவள் உயிர மூச்சு .
அவள் தபசுலகயில்
தமணிழ தகாஞசசிக் குைாவி
ததன் தசாட்டும்.

வரணிக்கு வரணி அைகு தசர்தது
தகாரலவயாக்கிச் தசால்ைாட்சசி தசய்யும்
வார்தலதக்ளணில் அவள் வசீகரணிபபில்
தசாக்கி தபாகும் மனம் .

தமணிலை அவள் சுவாசசிபபாள்
தமணிழுக்காய் அவள் தரக்கிபபாள்
விரலிடுக்கில் தசாடுக்குப தபாட்டு
தசாற்சமர  புரணியும் வி்ததகி அவள்.

தபச்சுக்குப தபச்சு தமணிழ தான்
பைர எழு்ததுக்கல்ள ைாவகமாய்
சசிைாகி்தது ந்ளணினமாய் கரு்தததாடு
ஒட்டியும் தவட்டியும் வாதிடுவாள்.

கம்பன் முதல் காரக்கி வலர 
சுசசிைா முதல் லசந்தவி வலர 
நாகரணிகமாய் விமரசசிக்கும் அைகு
 அவளுக்கு இல்லை யாரும் நிகர

தமணிைணில் அ்ததலன காதல் அவளுக்கு
பூக்களும் பூச்சசிகளும் அவளுக்காய்
தினம் தரணிசனம் தகாடு்தது
அவள் விடியலை அைகாக்கும்.

கவி புலனய அவள் அவசரபப்டாள்
நின்று நிதானணி்ததுக் தகாரலவயாய்
கரு்ததாைமும் தபாருட்தச்றசிவும் நில்றய 
வரணிக்கு வரணி தமரு கூட்டுவாள்.

தமணிலை அவள் அவவ்ளவு ரசசிபபாள்  
உணவாய் அலதப புசசிபபாள்
தமணிலை அவள் அைகாக்குவாள்
காரணம் அவள் தமணிழ காதலி.

என்.எம் .ஆரமிபா (பர்ஹத் ்றியா)
ஏ்றாவூர, இைஙலக
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இ்நநூலிலிரு்நது கவில்தகலள பமறபகபாள் 
கபாட்டி வபாழத்தியுள்ளது நூலின ்பால 
அவரகளுக்குள்ள ஈரப் ி்லன கபாட்டுகி் து, 
இ்தலன நூலபாசிபாியருக்கு மகு்டத்தில 
மறறுநமபாரு சி் நகனக் நகபாள்ளலபாம்.

 இரணஙகள், வலி இலவ நகபாடுத்த 
வலிலம, வழிமுல்கள், வலியின வரமபாய 
்ி்்ந்த வபாயப்புகள் என மனசசுவடுகலள  
மபா்ிமபா்ிப் ப்சி வ்ந்தபாலும், கபா்தலும், 
கருலணயும் அழகியலும் என் கலலவ 
்தபான வபாழக்லக, அவறல் லகயபாளும் 
்த ி ் ன ி ல  ்த பா ன  வ பா ழ வ ி ன  ம க ி ழ வு 
அ ல ம ்ந து ள் ள து  எ ன ் ல ்த க்  கூ று ம் 
முகமபாக ்லபவறு கவில்தகள் நகபாண்ட 
அழகிய நூலிலன வபாசித்த அனு்வம் 
அகத்திலன விட்டு அகலவது அபாிது. 

முத்தபாயப்்பாக…
அ்டர இருளில 
எனன ்தபான ப்சுகின்ன?
நமபாட்்டவிழ்ந்த 
நவளிசசப் பூக்கள் !!

என் அழகியபலபாடு கூடிய கவில்த 
வபாிகபளபாடு  வில்டந்ற்பால ெபாலள 
நயன் அடுத்த ெகரவுக்கு மகர்ந்த 
மணம் ஒரு வழித துலணயபாகும் எனறு 
ெம்்ிக்லகயு்டன,  ெறகவிகள் நமனபமலும் 
்தர உளமபார வபாழத்தி மகிழகினப்ன. 

ரபா்ி வபாஞசி 
ெூஸ்்டன, ந்டக்சபாஸ்.
அநமபாிக்கபா.

்பாரதது வியக்கும் அடுக்ககக்  குருவியின 
அவலம்.  கபாற் ில மனி்த  வபாசலன 
க்திகலஙகும் மரக்கிலளகள். 

 புளியம்முததுக்கலள மு்திர மரமபாய 
கபாணும்  கருலணக்  குழ்நல்தகள். 

 மரமபாகும்  ஆலசயு்டன  குறுகித 
்தவிக்கும் ப்பானசபாயகள்.

 பூ விழி துல்டதது பூதது மகிழும் புது 
மலர மழலல உள்ளம்.

 ப க பா ்ட பா ி ல ய க்  ப க பா ் ி க் கு ம் 
அ்சசதீற் அரும்்்லவ. 

 விழுதுகள் ெிலத்தில ஊன் கனவு 
களு்டன கபாதது ெிறகும் பவரகள். 

 மரதல்தயும் மணலணயும் மலலர 
யும் ப்சும் கவிசசித்திரஙகள் அவறல் 
மட்டும் ப்சவிலலல என்ல்த ெபாம் 
அ ் ி ப வ பா ம் .  அ வ ற று ்ட ன   ஊ ்ட பா டி 
மனி்த மனஙகளின அவலஙகலளயும், 
அலலக்கழிப்புகலளயும் அலசி, மழலல 
களி்டமும், சிறறுயிரகளி்டமும் உள்ள 
அ்மும், அனபும் மனி்தனி்டம் முகவபாி 
யறறுப் ப்பான முகபா்ந்திரம் எனனநவனறு 
வினபாக்கலள வீசிச நசலகின்ன. 

 அரு்ந்தமிழ ி்ஞர. கவிஞர. ஆரூர 
்தமிழெபா்டன அவரகளின அழகிய அரத்தம் 
ந்பா்தி்ந்த கபாலத்தின மகு்டம் கபாத்திருக்கி் து 
என  ் பெரமல  ் வபாழதது்டன அலம்நதுள்ள 
அணி்நதுலர,  நவளிசசதப்தபாடு நவணணி 
ல ல வ  வ பா ழ த ்த  அ ல ழ த து  வ ்ந து ள் ள 
இயக்குனர. ்திரு.இரபாசி அழகப்்ன அவரகளின 
வபாழததுலர,  ்க்கம் ப்தபாறும் ்்லவகலளக் 
நகபாணடு அழகியல, சூழலியல, மபானி்ட மன 
ெிகழவுகள், கபா்தல என கவில்தகள் புலன்ந்தது 
கணடு சி் பகபா்ப்தசம் என சிலபாகிக்கும் சதீபாிய 
்த்திபாிலகயபாளரபான ்திரு.மபானபா  ்பாஸ்கரன 
அவரகளின வபாழததுலர  அலனததும் 
இ்நநூலுக்கு ந்ருலம.  பசரக்குமபாறு 
விளஙகுகின்ன. மூனறு அ்ிஞரகளும் 
ஆழ்நது ்டிதது இரசிதது உணர்நது 
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்தன்டயற்ற கணாட்டணா்றணாய்  நம்கேின்த ்ெல்லும் ்தன்டயற்ற கணாட்டணா்றணாய்  நம்கேின்த ்ெல்லும் 
்தஙகு்தன்ட யில்ேணாமல் இவ்வுேனக ்ேல்லும் ்தஙகு்தன்ட யில்ேணாமல் இவ்வுேனக ்ேல்லும் 
ேின்டவ்தடும் வகள்ேிகளணின் ேின்டயணாக மணா்றி ேின்டவ்தடும் வகள்ேிகளணின் ேின்டயணாக மணா்றி 
்ேற்றி்யணான்வ்ற இேக்கணாகிப் பூமணியிவே பூக்கும் ்ேற்றி்யணான்வ்ற இேக்கணாகிப் பூமணியிவே பூக்கும் 
மன்ட்தி்றந்த ்ேள்ளம்வபணால் மைேயலில் பணாய்நது மன்ட்தி்றந்த ்ேள்ளம்வபணால் மைேயலில் பணாய்நது 
ம்ம்வீெி  மைணி்தகுேம் மைஙகுளணிரச் ்ெய்யும்  ம்ம்வீெி  மைணி்தகுேம் மைஙகுளணிரச் ்ெய்யும்  
பன்ட்கணாணடு நணாம்்ெல்வேணாம் பணாக்க்ளேணாம் வகணாத்துப் பன்ட்கணாணடு நணாம்்ெல்வேணாம் பணாக்க்ளேணாம் வகணாத்துப் 
பன்டத்்திடுவேணாம் கணாேியஙகள் பணாேேவர  ேணாரீர்பன்டத்்திடுவேணாம் கணாேியஙகள் பணாேேவர  ேணாரீர்
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