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அன்பார்ந்த வபாசக நெஞசஙகளுக்கு வணக்கம்!

இத்துடன்
தரப்படும்
அறிஞர
அணணா
விருத்தமலர்கள்
இணைபபு
நூணலப ப்பற்று
்படித்து ்கருத்து்கள்
ப�ொலலவும்.

்ள்ளி வளிடுமுறைகற் மகளிழ்சசளியபாகக் கழளித்து
மீண்டும் புத்்தம் பு்தளியத்தபார ்பாடசபாறை வகுப்பு ஆரம்
்ளிக்கப் த்பாகும் ்ர்ரப்்ளில் ்ைர இருப்பீரகள. சளிைதரபா
அற்ததய ந்ருஞசுறமயபாக்களிக் கவறை நகபாளவீரகள.
க ல் வ ளி எ ன ் து ெ ம் அ ற ை வ ர து ம் மூ ை ்த ை ம் .
ெமது நவறைளிக்கபாை அடித்்த்ம். ெமது வபாழக்றகக்கு
உத்்தரவபா்தம். கல்வளிறயத் ்தவைவளிடதடபாமபாைபால்
ெம் வபாழக்றகறயத் ்த வ ை வ ளி ட ட வ ர க ் பா த வ பா ம் .
ஆகதவ ்டிப்்ளிறகு மு்தலிடம் நகபாடுப்த்பாம். இது
மபாணவரகளுக்கு மடடுமல்ை, ந்றதைபாரக்பாகளிய
ெமக்கும் ்தபான. ெபாம் ்தபான அவரகற் ஊக்கப்்டுத்்தளி
ெல்ை கல்வளிறயக் நகபாடுத்து, வபாழக்றகயளின சவபால்கற்
எ்தளிரநகபாள் அவரகற்ப் ்க்குவப் ்டுத்்ததவண்டும்.
ஒழுக்கமபாை வபாழக்றகநெைளிக்கு கல்வளி இனைளியறமயபா்த
ஒனைபாகும்.
இ்ந்த அடித்்த்ம் மடடும் உறு்தளியபாக
அறம்நது வளிடும் ்டசத்்தளில் அறைத்துதம றகக்நகடடும்.
ஆகதவ இற்த கவைத்்தளில் நகபாண்டு சளிை்ந்த எ்தளிரகபாைத்ற்த
இனதை ்தளிடடமளிடடு சீரபாை ்பாற்தயளில் ்யணளிப்த்பாம்.
ெனைளி!
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“நடப்பபதன்்ொல நடக்கலொம்,
உட்கொர வவண்டும் என்்ொல உட்கொரலொம்.
எணத ப�யவ பதன்்ொலும்,
தடுமொற்்மிலலொமல ப�யயுங்கள்’’
- பென்

Dr.



(International Life Coach – Mentor – Facilitator)



ெனகு தயபாசளித்து, தயபாசளித்து ்தபான

ஒரு நசயறை நசயகளிதைன. இரு்ந்தபாலும்,
நசயது முடித்்தவுடதை ஏன நசயத்தபாம்…
அப்்டி நசய்தளிருக்கக் கூடபாத்தபா, இப்்டி
நசய்தளிருக்கனுதமபானனு ஒதர குழப்்மபாகதவ
இருக்குது. எஙகபாவது த்பாைபால், த்பாகபாமல்
இரு்ந்தளிருக்கனுதமபானனு ்தவளிப்்பா இருக்
கு து . த ் பா க பா ம ல் இ ரு ்ந ்த பா ல் , த ் பா ய
இரு்ந்தளிருக்கனுதமபானனு ஏக்கமபா இருக்குது.
ஓநரபாருத்்தர அைபாயபாசமபாக வளிண்நவ்ளிக்தக
த்பாகும்த்பாது எைக்கு மடடும் ஏன இப்்டி
எ்தறநகடுத்்தபாலும் குழப்்ம் வருகளிைது?
குழப்்ம் எழபா்த ெல்ை முடிவு எடுப்்து
எைக்கு சபாத்்தளியதம இல்றையபா..? இது
்ைருக்கும் எழுகளிை ்தவளிப்பு..
சளிைர ்தபாதை வளிரும்்ளி கறடக்குப்

த்பாய ச்நத்தபாஷமபாக சளிை ந்பாருளகள
வபாஙகளி வ்ந்தளிருப்்பாஙக. ஆைபால் வீடடுக்கு
வ்ந்தவுடன மைசு மபாைளி, இப்்டி ஒதர
த ெ ர த் ்த ளி ல் அ ்த ளி க ம பா ை ந ் பா ரு ள க ள
வபாஙகபாமல் இரு்ந்தளிருக்கைபாதமபா, வளிறை
அ்தளிகம் நகபாடுத்து வபாஙகளி வளிடதடபாதமபா,
எனறு ்ை மபா்தளிபாளி குழப்்த்்தளில் ்தவளித்து,
குறை உணர்சசளியளில் மூழகளிப் த்பாவபாரகள.
சளிைர நரபாம்் ெபாள ப்்பான ்ண்ணளி ்தன
்ளிளற்றய கம்ப்யுடடர தகபார்ஸதை
தசரத்்தளிருப்்பாஙக. ஆைபால் தசரத்்தவுடதை
கம்ப்யுடடர தகபார்ஸதை தசரத்்தளிருக்க
தவண்டபாதமபா… ைபாஙதவஜ் தகபார்ஸதை
தசரத்்தளிருக்கனுதமபானனு, ்தபான எடுத்்த
முடிறவ, ்தபாதை ்ை முறை அைசளி அது
சபாளியபா, ்தவைபா, அது ெல்ை முடிவு்தபாைபானனு
கைஙகளிப் த்பாவபாஙக.
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உண்றமயளில், ெல்ை முடிவுகள த்தடிப்
்ளிடிப்்்தறகளில்றை. ந்த்ளிவபாை சளி்ந்தறையளில்
அறவ ்தபாைபாக வரும். ஒரு வளிசயத்ற்தப்
்றைளி ந்த்ளிவபாை அைளிவு இருக்கும்த்பாது,
ெம்ம முடிவளிதை ெபாம ந்த்ளிவபா இருப்த்பாம்.
அப்த்பா எ்ந்த குழப்்மும் வரபாது. அப்்டிதய
வ்ந்தபாலும், அ்தறகு ந்த்ளிவபாை ்்தளில்
இருக்கும். அது எ்ந்தக் குழப்்த்ற்தயும்
ெளிறை ெளிறுத்்தபாது.

இதுக்கு நகபாஞசம் இடம் நகபாடுத்்தபா
லு ம் த ் பா து ம் , ம ை ற ச அ ப் ் டி த ய
ஆக்ரமளித்து, மை அழுத்்தத்ற்த ஏற்டுத்்தளி,
அ்ந்த மைளி்தபாளின சக்்தளிறயநயல்ைபாம்
உைளிஞசளி, எண்ண சுழறசளியளிதை ்தள்ளி
வளிடடுடும்.

அத்த தெரம், எல்ைபா ்ளிர்சறைக்கும்
ஒரு ்தீரவு இருப்்து த்பாை, இ்ந்த ஃபீட
த்க் நமக்கபாைளிசத்்தளின வளிற்வுகளுக்கும்,
ந்பாதுவபா, ெம்ம (conscious mind) ஒரு ்தீரவு இருக்களிைது. அது ெம்ம (value sys’உணரவு மை்தளில், in-built டபா இருக்களிை tem)’தவல்யு ஸி்ஸடத்ற்த’ தமம்்டுத்்தளிக்
(feed back mechanism) ’ஃபீட த்க் நகபாளவது ்தபான எனகளிைது ‘மை இயல்’.
நமக்கபாைளிசம்’ ெபாம எனை நசய்தபாலும்
அதுக்கு ஒரு
கநமண்ட ்த்நது களிடதட
சபாளி… தவல்யு ஸி்ஸடம் எனைபால்
இருக்கும். முழு தெர தவறை நசயகளிை ஒரு எனை? அற்த ெபாம் எப்்டி தமம்்டுத்துவது?!
ெளிர்ந்தர கநமண்தடடடரபா, அது நசயல்
்டும். உ்தபாரணமபா, ஒரு களிபாளிக்நகடை
எ்ந்த ஒரு வளிஷயத்ற்தப் ்றைளியும்,
அவஙக (sixer)’சளிக்சர’ அடி்சசபாலும் சபாளி, அ ைளி ்ந த்த பா அ ைளி ய பா மதை பா , ெம்மளி டம்
(no-ball)‘தெபா-்பால்’ த்பாடடபாலும் சபாளி, ஒரு கருத்து இருக்கும். இது ஒருவருக்கு
ஒரு கநமண்டதடடடர எப்்டி கநமண்ட ஒருவர மபாறு்டும். இற்தத் ்தபான தவல்யு
குடுத்துக்களிடதட
இருப்்பாதரபா,
அது ஸி்ஸடம்னு நசபால்களிைது ‘மை இயல்’.
மபா்தளிபாளி ெம்மகளிடதட இருக்கை இ்ந்த
நமக்கபாைளிசமும் எது நசய்தபாலும், ெமக்கு
ந்பாது அைளிறவ ந்ருக்களிக் நகபாளவது
கநமண்ட குடுத்துக்களிடதட இருக்கும்.
மூைமபாகவும், இ்ந்த உைறகப் ்றைளிய
்பாரறவறய வளிசபாைமபாக்களிக் நகபாளவது
கறடக்குப் த்பாய வளிரும்்ளி சளிை மூைமபாகவும் தவல்யு ஸி்ஸடத்ற்த தமம்
ந ் பா ரு ள வ பா ங க ளி ை பா லு ம் , க ம் ப் யு ட ட ர ்டுத்்தைபாம்.
தகபாரஸிதை ்ளிளற்றய தசரத்்தபாலும்,
எஙகபாவது த்பாைபாலும், த்பாகபாவளிடடபா
அ்தபாவது, ெபாலு வளிஷயஙகற் ெபாம்
லும், இப்்டி நசய்தளிருக்கனுதமபா, அப்்டி ெல்ை முறையளிதை ந்தபாளிஞசளிக்கும்த்பாது,
நசய்தளிருக்கக் கூடபாத்தபா எனை தகளவளி ெம் குறுகளிய எண்ணம் மபாைளி, ெம்முறடய
கற் எழுப்புவது இ்ந்த ‘ஃபீட த்க் ் பா ர ற வ வ ளி பா ளி வ பா க ளி வ ளி டு ம் . அ ப் பு ை ம்
நமக்கபாைளிசம்’ ்தபான.
எ்தளிலும் ெமக்கு ஒரு ந்த்ளிவபாை சளி்ந்தறை
இருக்கும். எது நசய்தபாலும், இது சபாளியபா,
சு ரு க் க ம பா க ந ச பா ன ை பா ல் இ து ்தவைபா எனை குழப்்ம் வரபாது.
ஒ ரு வ ற ர , எ ன ை ந ச ய ய த வ ண் டு ம்
என்ற்த வளிடடுவளிடடு எனை நசயத்தபாம்
்தவளிர, ெம்முறடய ஒவநவபாரு நசயலும்,
எனறு அைச றவக்கும். ெளிகழ கபாைத்ற்த மளிக்ச சபாளியபாக, ந்ரஃந்க்டபாக மடடுதம
வளிடடு வளிடடு கட்ந்த கபாைத்ற்ததய சுறைளி இருக்கனும்னு ெளிறைக்கும் த்பாது எதுவும்
வர்ச நசயயும்.
்தவைபாகளி வளிடக் கூடபாது எனகளிை அ்தீ்த கவைம்,
இற்த சபாளியபாக நசயத்தபாமபா, அற்த சபாளியபாக
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நசயத்தபாமபா எனை மைக் குழப்்த்ற்த ஏற்டுத்்தளி
்ை
றடய்டீ்ஸ
கபாரரக்ளின
வளிடுகளிைது.
வபாழக்றகயளிதை இைளிப்ற் நகபாண்டு
வ்ந்த “ஷபாக்கபாளின ்ஸவீடைர” எப்்டி
2+2=4 னனு ஒரு ஃ்பாரமுைபாவளில் ்தபான, கண்டு்ளிடிக்க ்டடதுனனு ந்தபாளியுமபா?!
வபாழக்றகக் கணக்கு இருக்கனும்னு இல்றை.
நகபாஞசம் முனதை ்ளினதை இரு்ந்தபாலும்
சபா்தபாரணமபாகதவ ெபாம் சபாப்்ளிடுை
வபாழக்றகயளின சுறவ குனைபாமல், மைெளிம்ம்தளி ்தறகு முனைபாடி ஒனறுக்கு மூனறு முறை
நகடபாமல் ்பாரத்துக் நகபாளவ்தளில்்தபான றகறயக் கழுவுதவபாம். இதுதவ, ஒரு
வபாழக்றகயளின சுவரபா்ஸயம் இருக்களிைது.
தவ்தளியளியல் ஆரபாய்சசளியளிதை இருக்களிைவர,
எத்்தறை முறை றகறயக் கழுவனும்.
வபாழக்றகயளில் சளினை சளினை ்தவறுகள ஆைபால் ஒரு முறை ரஷயபாறவ தசர்ந்த
ஏற்டுவது இயல்பு எனை எண்ணமும், ‘ஃ்பால் ந்ரக்’ எனை தவ்தளியளியைபா்ர
அற்த ஏறறுக் நகபாளகளிை மைப்்க்குவமும், (chemist), ்தன ஆரபாய்சசளியளில் மும்முரமபாக
எ்தளிலும் ்பாஸிடடிவபாை அணுகுமுறையும், இரு்ந்த்தளிதை, இரவு உணவு சபாப்்ளிட மை்நது
ந்த்ளிவபாை சளி்ந்தறைறய ்தரும் எனகளிைது வளிடுகளிைபார. ்தளிடீநரனறு ்சளி வயளிறறைக்
வபாழவளியல்.
களிள் தமறையளில் இரு்ந்த ்ளிநரடறட
அவசர அவசரமபா றகறயக் கூட கழுவபாம
“எண்ணளித் துணளிக கருமம் துணளி்ந்த எடுத்து சபாப்்ளிடடு வளிடுகளிைபார.
்ளின எண்ணுவம் என்து இழுக்கு” இது
வளளுவர நசபானைது. இற்தத் ்தபான
த வ ்த ளி ய ளி ய ல் ந ் பா ரு ட க த ் பா டு ,
வபாழவளியலும் நசபால்களிைது.
ஆரபாய்சசளியளில் ஈடு்டடிரு்ந்த ஒரு ஆரபாய்சசளி
யபா்ர றகறயக் கழுவபாமல் சபாப்்ளிடடபார
ஒரு நசயறை நசயது வளிடடு, அது எ ன று ெ ளி ற ை க் கு ம் த ் பா த ்த ெ ம க் கு
்தவைபா இருக்குதமபானனு ெளிறைக்கும் த்பாது, அ்தளிர்சசளியபாக இருக்களிை்தளில்றையபா. ஆைபால்,
அது ்தவைபாகக் கூடிய சபாத்்தளியஙகற் ெம் எனை ெட்ந்தது ந்தபாளியுமபா? அவர நசய்த அ்ந்த
ஆழமைத்த ஏற்டுத்்தளி வளிடும். ்்தைபா்த ்தவறு்தபான, ஒரு இைளிய கண்டு்ளிடிப்புக்கு மூை
கபாபாளியம் சளி்தைபாது என்து த்பால், ெபாம் ்்தறைம் கபாரணமபா அறம்ந்தது.
இல்ைபாமல் ெளி்தபாைமபாய ்தனைம்்ளிக்றகயபாய
இரு்ந்தபாதை, ெம் நசயலும் சபாளியபாை்தபாக
அ்ந்த ்தவறு ஏறறுக் நகபாள்க்
அறம்நது வளிடும்.
கூடியது இல்றைநயனைபாலும், அ்தன
வளிற்வு ந்ரும் ்பாரபாடறடப் ந்றை்தபால்
அத்த தெரம், ்்தறைமும், குழப்்மு அது எனைநவனறு தமலும் ்பாரப்த்பாம்.
மபாக இருக்கும்த்பாது, எற்தயுதம சபாளியபாக அ்ந்த ஆரபாய்சசளியபா்ர அரத்்த இரவளில்,
நசயய முடியபாது. அது மடடுமளில்றை, ்தன ஆரபாய்சசளிக்களிறடயளில், றகறயக்
அ ப் ் டி த ய ச பா ளி ய பா க ந ச ய ்த பா லு ம் , கழுவபாமல் ‘ப்நரடறட’ ்சளிதயபாட சபாப்்ளிட,
குழப்்மபாை மைெளிறை அற்த சபாளி எனறு அது நரபாம்் இைளிப்்பா இருக்குது. அவர
ஏறறுக் நகபாள் மறுக்கும்.
உ ட த ை , ஒ ரு த வ ற ் அ வ ச ர த் ்த ளி த ை
தகக்றக, ப்நரட எனறு
ெளிறைத்து
ெல்ை எண்ணமும், ்தனைம்்ளிக்றகயுமபா சபாப்்ளிடடு வளிடதடபாதமபானனு ்தைக்குத்
ஆரம்்ளிக்களிை எ்ந்த நசயலும், இறடயளிதை ்தபாதை சமபா்தபாைப் ்டுத்்தளிக் நகபாண்டு ஒரு
சளிறு, சளிறு ்தவறுகள ெட்ந்தபாலும், அது டவறை எடுத்து வபாறயத் துறடக்களிைபார.
ெனறமயபாகத்்தபான முடியும்.
டவல் இைளிக்களிைது. ஒனறும் புபாளியபாமதை
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்த ண் ணீ ர எ டு த் து க் கு டி க் க ளி ை பா ர .
அதுவும் ஏத்தபா சர்த் த்பால் அ்தீ்தமபாய
இைளிக்களிைது. சடநடனறு அவருக்கு அவர
றக ்டட ந்பாருள எல்ைபாம் இைளிக்களிைது
என்து புைப்்டுகளிைது.
இதுதவ, தவறு யபாரபாக இரு்ந்தபாலும்,
‘ந்தபாடடந்தல்ைபாம் ந்பானைபாகும் மளிடபா்ஸ’
மபா்தளிபாளி, ெபாம் ந்தபாடடந்தல்ைபாம் இைளிக்க
ஆரம்்ளித்து வளிடடத்தபா, எனறு வளிய்நது
த்பாயளிருப்்பாரகள. ஆைபால் அவருக்கு,
்தன ஆரபாய்சசளியளில் உருவபாகளியுள் ஒரு
கைறவ ்தபான, இப்்டி இைளிக்குது எனை
உண்றம ்ளிடி்டுகளிைது. தவநைபானறைக்
கண்டு்ளிடிக்கும் முயறசளியளில், ்தனறையு
மைளியபாமல் இ்ந்த மபாறறு இைளிப்ற்க்
கண்டு ்ளிடித்்தளிருக்களிதைபாம். அற்த ந்தபாடட
றகறயக் கழுவபாமல் வபாயளில் றவக்க, ெம்
கண்டு ்ளிடிப்ற் ெபாதம அைளி்ந்தளிருக்களிதைபாம்
எனறு அவருக்குப் புபாளிகளிைது. அவர
மீண்டும் ஒரு முறை அ்ந்தக் கைறவறய
வபாயளில் றவத்துப் ்பாரக்களிைபார. ்ளின,
அ்தன ்தனறமறயயும், அற்த எ்தறகுப்
்யன்டுத்்தைபாம் என்ற்தயும் ெனகு
ஊரைளி்தப் ்டுத்்தளிக் நகபாண்டு உைகளிறகு
்தன கண்டு ்ளிடிப்ற் அைளிவளிக்களிைபார.

எல்்ாம் அேன் செயல்
்கனவு்கள் என்னில என்றும் இலணல
்கலக்கம் என்றும் வநததிலணல
மனமும் உடலும் மயக்க மின்்றி
வருண்க புரிய மநதமிலணல
தினமும் ஓடும் ஓடடம் ப�லல
பதளிவும் இருநதொல வ்பொதுநதொன்
திணனயின் அளவு நன்ணம ்கிணடத்தொல
திணளககும் மனமும் அதிவலதொன்
்கொலம் முழுதும் தி்கடடத் தி்கடடக
்கலவி துணையொய வநதிடடடும்
�ொணல வயொர மரத்தின் நிழலொய
�லிபபும் இன்்றிச் ப�ன்்றிடடடும்
வவணல நொள்்கள் தடங்கல இன்்றி
வவ்கம் ப்கொண்டு ப�லலடடும்
வவலன் முரு்கன் துணையொய நின்று.
வவண்டும் வரங்கள் ப்பொழியடடும்

த க ட ் ்த ற கு சு வ பா ர பா ்ஸ ய ம பா க
இருக்கும் இ்ந்தக் கற்த இத்த்தபாடு முடிய
வளில்றை. எத்த்சறசயபாக கண்டு்ளிடித்்த அ்ந்த
சபாக்கபாளிறை ச்நற்தப் ்டுத்்தளி அவர ந்ரும்
அவனின் ப�யவல அவவன ்பொரப்பொன்
தகபாடி்ஸவரரபாைது ஓர அறபு்த வரைபாறு.
இப்த்பாது புபாளி்ந்தளிருக்கும் உஙகளுக்கு,
”இப்்டித்்தபானனு எதுவுதம இல்றை. அைளியபாமல்
ெடக்கும் சளிை ்தவறுகளும் கூட அறபு்தம்
்றடக்கைபாம். ெல்ைற்த ெளிறைத்து, ெல்ைது
நசய்தபால் எல்ைபாம் ெல்ை்டிதய முடியும்”
என்து. இைளி இது சபாளியபா, அது சபாளியபா எனறு
குழம்்பாமல், ெல்ை முறையளில் ெம்்ளிக்றகதயபாடு
n
நசயல்்டுஙகள. வபாழக்றக இைளிப்்பாகும்.

அளிப்பொன் நன்ணம நம்்பிடுவவொம்
தவறு ப�யயொ மனத்தில என்றும்
தங்கி நின்வ் வொழநதிடுவொன்
குவல யத்தில வவண்டும் ப்பொழுதில
கூடி வைங்க அருள்புரிவொன்
துவளும் உள்ளம் ஆற்்றி நின்று
துடிப்பொய ஓட வழிவகுப்பொன்

தென்றல் கவி - ெமிழ்ச்சிட்டு
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கவிதாயினி எழிலி
(பாவலர் கச. சரவணபிரியா,
கா்ரககுடி)

நமது

தாயநாடான இந்திய திரு
ந ா ட் டி ன் 7 5 வ து சு த ந் தி ர தி ன த ்த
ஆகஸ்ட் பதி்னந்தாம் நாள் ககாணடாடி
மகிழந்நதாம். 1947ம் ஆணடு ஆகஸ்ட் 15ஆம்
நாள் இந்தியா பிரிட்டிஷ் அரசாஙகத
திடமிருந்து தாயநாட்டின் சுதந்திரத்த
அ்டந்தது. ஆகஸ்ட் மாதம் 15 ஆம் நாள்
இந்திய மககளின் வாழவிலும் மனதிலும்
ஆழமாக பதிந்த நாளாக விளஙகுகிறது.
ந ம் மி ல் ப ல ரு க கு ந ம து பி ற ந் த ந ா ள் ,
திருமணநாள் நி்னவில் வராமல் கூட
நபாகலாம் ஆனால் உறககததில் எழுப்பிக
நகட்டால் கூட நமது நாட்டின் சுதந்திர
நா்ள நாம் கசால்லிவிடுநவாம் நமது
தாயநாடான இந்தியா சுதந்திரம் கபற்று
சுமார் அ்ர நூற்றாணடு காலம் கடந்து நாம்
சுதந்திரமாக நபச்சுரி்ம, கசயல் உரி்ம,
என பல உரி்மக்ள ககாணடாடிக
ககாணடு தாயமணணில் சுதந்திரக காற்்ற
சுவாசிததுக ககாணடிருககிநறாம் என்றால்
அதற்கு முதல் காரணம் நமது நதசிய
த்லவர்களும் நபாராட்ட வீரர்களுநம!

சுதந்திர நபாராட்ட வீரரா என்றால் இல்்ல
எ ன் ப ந த ப தி ல் ! ஆ ன ா ல் அ ம் நப த க ர்
அவர்கள் சுதந்திர இந்தியாவில் மனித
உரி்மககாகவும் கபற்ற சுதந்திரமானது
நூ ற் ற ா ண ்ட க ட ந் து க ச ன் ற ா லு ம்
ஜனநாயகதநதாடு கசயல்பட அவர் வகுதத
இந்திய அரசியல்மப்பு சட்ட சாசனஙகள்
மி கப்கபரி ய பங கு வகிககிறது என்று
கசான்னால் மி்கயாகாது.

இந்தியா மீது எதத்ன நாட்டினர்
ப ் ட க ய டு த த ன ர் ஏ ன் ஏ க ன ன் ற ா ல்
இந்தியா இயற்்கயாகநவ ஒரு வளமிகக
நாடு பூமததிய நர்க அருகில் கபற்று ம்ழ
வளம் கபருகி உற்பததி்ய அதிக அளவில்
உள்ளடககிய நாடு உற்பததி்ய கபருகக
ஒப்பற்ற மனித வளம் ககாணட நாம்
எப்படிப்பட்ட சூழநி்லயிலும் மனிதனின்
நத்வக்ள பூர்ததி கசயது ககாள்ளும்
திறன் கபற்ற கபரும் மககள் கதா்க
ககாணட நாடு. அப்படிப்பட்ட கசல்வஙகள்,
இயற்்க உற்பததிகள், சீநதாஷண நி்ல
ஒதது்ழககாத பா்லவன காரர்களுககு
அப்படியாக நாம் கபற்ற சுதந்திர இந்தியா நத்வப்பட்டது துருககியர்கள்,
இ ந் தி ய ா இ ன் று ் வ ர த ்த எ ட் டி ய
சுதந்திர தினமாக 75 ஆ வ து சு த ந்திர
தினம் ககாணடாடி மகிழந்த நி்லயில்,
ஒரு நாட்டின் த்லகயழுத்த மாற்றிய
தன்னம்பிக்க நபாராளி பற்றிய சில
தகவல்க்ள தான் இககட்டு்ர மூலம்
பதிய இருககின்நறன்.
டாகடர் அம்நபதகர் உண்மயில்
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டச்சு, நபார்ச்சுகீசியர்கள், பிகரஞ்சு மற்றும் நபாரிட்ட வரலாறு உலக நாடுகள்
பிரிட்டன் இந்தியா்வ பார்தது ம்லதது மததியில் இந்தியா எவரு்டய தாயநாடு
வியந்தனர். க்டசியில் பாரத நதசம் என்ற நகள்வி்ய முன் ்வததது.
பிரிட்டன் இந்தியாவாக கூட சிலநாள்
அதனு்டய தாககமாக இந்தியா
இருந்து வந்தது.
விடுத்ல கபற்றவுடன் இந்திய யூனியன்
லீக
சார்பில்
அரசியல்
அகமரிககா ஐநராப்பா ரஷ்யா நபான்ற முஸ்லிம்
கபரும் நிலப்பரப்்ப உள்ளடககிய நாடுகளில் நிர்ணய ச்ப உறுப்பினராக நதர்வு
கூட மககள் குழுககளாக வாழும் நாகரீகம் கசயயப்பட்ட அம்நபதக்ர காஙகிரசு
பதகதான்பதாம் நூற்றாணடில் கபரிதாக அரசு சட்ட அ்மச்சராக பதவிநயற்றுக
கதன்படவில்்ல. ஆனால் இந்தியாவில் ககாள்ளும்படி அ்ழததது அம்நபதகர்
எ ணணற்ற க ம ாழிகள், கமாழிகளுககு அ்த ஏற்று விடுத்ல கபற்ற இந்தியாவின்
உள்நள பாகுபாடுகள் அதிகமாக இருககிறது. முதல் சட்ட அ்மச்சரானார் ஆகஸ்ட்
இந்தியா ஒரு கதான்்மயான பிரநதச 29ல் அ்த உருவாககும் ஆ்ணயததிற்கு
மககளின்
நாகரீகத்த
இன்்றககும் த்லவரானார்.
கதான்றுகதாட்டு வருவது மனித சகதியின்
இந்தியா சுதந்திரம் அ்டந்தபின்
ஒற்று்மககு சவாலாக இருந்து கபாருளாதார
முன்நனற்றததிற்கு கபரும் த்டயாக இருக மககளாட்சி ககாணடுவர பல த்லவர்
கிறது எனநவ நமற்கததிய நாடுகளுககு கள் விரும்பினர். ஆனால் மககளாட்சிககு
இ்ணயாக இந்திய மகக்ள சீர்திருததம் மாறும்நபாது மன்னர் ஆட்சியிலிருந்த
கசயல்படுதத
முடியாது
கசயவதற்கான முயற்சிகளில் ஒன்றாக நான் சட்டஙகள்
இந்த அறிக்க்ய அதாவது "இந்திய நதசிய அதற்கு மு்றயான அரசியல் சாசனம்
பஙகு விகிதம் ஒரு வரலாற்றுப் பகுப்பாயவு" நவணடும் இந்திய மணணில், அரசியல்
என்ற த்லப்பில் கபாருளாதாரத்த சாசனததி்ன எழுத நி்னதத அவர்
அடிப்ப்டயாகக ககாணடு ஒரு ஆயவுக களுககு முதலில் நதான்றிய கபயர்
கட்டு்ர்ய கவளியிடுகிநறன் என்றார் இந்த ‘அம்நபதகர்’ இந்தியாவிலிருந்து அகம
ஆயவுககு ககாலம்பியா பல்க்லககழகம் ரிககா கசன்று உயர்கல்வி பயின்ற முதல்
இந்தியர் அம்நபதகர் தான். அவர் சட்ட
இவருககு டாகடர் பட்டம் வழஙகியது.
மட்டுமின்றி கபாருளாதாரம், அரசியல்,
அம்நபதகரின் சிந்த்ன இந்திய தததுவம் மற்றும் உலக வரலாறு என
அரசியல்மப்பு சட்டததில் ஒரு பஙகாக அ ் ன த ்த யு ம் அ றி ந் த ந ம ் த ய ா க
எப்படி உருவாகி இருகக கூடும் 17ஆம் திகழந்தார்.
நூற்றாணடில் இந்தியா்வ முழு்மயாக
சுதந்திரம் நாம் கபற்று விட்நடாம்
ஆட்சி கசயது வந்தவர் அவுரஙகசீப்.
அப்நபாது இந்தியா ஒரு இஸ்லாமிய என்றனர் ஆனால் அது நிரந்தரம் என்று
நாடு இந்தியாவின் ககாடி பச்்ச நிறம் சட்டம் ஆககியவர் அம்நபதகர் சுதந்திரம்
ககாணட பின்னணியில் நடுநவ சிஙகம் ம னி த உ ரி ் ம க ளி ல் ஒ ன் று உ ன க கு
கபாறிககப்பட்டு இருந்தது அததருணததில் நதான்றுவ்த நபசு, பிடிததவர்க்ள
கவள்்ளயர்கள்
காலனி
ஆதிககம் வழிபடு, எதுநவணடுமானாலும் படி,
கசலுததிய
நபாது
இந்தியாவிற்காக இ்வகயல்லாம் அடிப்ப்ட உரி்மகள்
அதிகமாக நபாராடியவர் இஸ்லாமியர் ஃபணடகமணடல் ்ரட்ஸ் ஆஃப் இந்தியா
அ்த ஒரு புததகததில் ஆஙகிலததில் என்றார். கபற்ற சுதந்திரத்த த்லமு்றகள்
"The freedom of India is only attain with the த்ட யின்றி அனுபவிககவும் வழிக்ள
blood of Islam" என்று பததிரிக்ககளில் எடுதது்வததார். நாடு குடியுரி்ம ஜன
குறிப்பிடப்பட்டது தன்்ன ஆககிரமிதது நாயகம் பிரதிநிதி மககளாட்சி இ்வ
வந்தவநன கவள்்ளய்ன எதிர்ததுப் அ்னததுககும் புது உருவம் ககாடுததார்
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மன்னர் ஆட்சியில் உள்ள சட்டஙகள்
ஜமீன்தார் சட்டஙகள் காலனி ஆதிககத
தின் சட்டஙகள் இ்வக்ள சாராத புதிய
ஜனநாயக அடிப்ப்டயில் சட்டஙக்ள
உருவாககினார் ஒரு தனிமனிதன் தாரா
ளமாய கதருககளில் நடமாடுவது தனககு
பிடிதத்த
வாஙகி
உணபது
இஙகு
நவணாலும் பிரயாணம் கசயவது பிடிதத
உ்ட அணிவது, வழிபடுவது, மணம்
புரிவது, கதாழில் கசயவது, நசகரிப்பது
கு்றப்பது இப்படி எல்லாம் வாழலாம்
என்ப்த கூட சட்டததில் அடிதது ்வதத
உள்நள தான் நாம் சுழன்று ககாணடு
வருகிநறாம் என்ப்த நாம் அறியாமநல
நம்்ம அனுபவிகக ்வததவர் அம்நபதகர்.
இப்படிப்பட்ட உயர்ந்த எணணங
க்ள நம் நாட்டின் முன்நனற்றததிற்கான
சி ந் த ் ன க ் ள யு ம் க க ா ண ட ந ம து
அம்நபதகர் கடந்து வந்த பா்தயானது
பல இரவுகள் பட்டினி பிடியிலும் வாடிய
உற ககத திலும் அம்நபத கர் அவ ர்கள்
எப்படி சட்டநம்த ஆனார்கள் என்
ப்த நாம் சற்று வரலாற்றுப் பககங
க்ள
புரட்டிப்
பார்கக
நவணடி
யுள்ளது மராட்டிய மாநிலம் ரதனகிரி
மாவட்டததில்
இருககும்
அம்பவநத
எனும் கிராமம், ஆண குழந்்தக்ள
ககாணடாடும் கிராமம். ஒரு ஆண குழந்்த
பிறந்துவிட்டது என்றால் ராணுவததுககு
ஒரு நபர் கி்டததுவிட்டார் என்று ஒரு
பிள்்ள்ய ராணுவததுககு அனுப்பி
்வப்பதில் கபற்நறாருககு அப்படிகயாரு
மகிழச்சி. இப்படிப்பட்ட தியாக மனப்
பான்்ம ககாணட ஒரு சமூகததின்
பி ன் ன ணி யி ல் த ா ன் அ ம் நப த க ர்
அவர்கள் வளர்ந்து வந்தார்கள்.
எனககு தாயகம் உணடு என்று
நீஙகள் கூறுகிறீர்கள் ஆனால் நான்
மீணடும் கூற விரும்புகிநறன் எனககு
அது இல்்ல நாயகள் பூ்னக்ள விட
நாஙகள் நமாசமாக நடததப்படுகிநறாம்,
குடிதணணீர் கபறவும் உரி்ம இல்்ல
எ ன்றால் சு யமரி யா் த யுள்ள எ ந்த
தீணடப்படாதவன் இந்த நாட்்ட தன்

ஆத்ம ஞானம்
l
ஊருக்கும் க�ொடுத்து
உன்னதமொய் வொழுங�ள்.
யொர�ொ வள்்ரத்த ம�ம்
எலரலொர�யும் இரைப்ொற்றுகிறது.
l
ர்த்தியம் பிடித்தவ்னொய்
ர�ொடி�ளுக்கு அரலகிறொய்.
வயிற்றின அைவு
ஒரு சொண் தொர்ன.
l
�ொலிப ்ொத்தி�மொய் தொன
�டவுள் உர்னப ்ரடத்தொன.
இரடயில ஏன உ்னக்கு
இத்தர்னக் குபர்�ள்..?
l
சித்தத்தில அழுக்கிருநதொல
அவப க்ய்ர தீண்டும்.
கசத்தொல �ொடு ரச்ரக்�
நொலு ர்்ர ரவண்டும்.
l
உரைத்துச் ரச்ரத்தரத
உடன வருவதிலரல.
க�டுத்தும் ரச்ரக்கிறொரய
ர�டு க�டட மனிதர்ன.
l
வொழும் �ொலங�ளில
புண்ணியத்ரத விரதயுங�ள்.
ர்ொகும் ரந�த்தில அது
ஆனம சொநதி க�ொடுக்கும்.
l
இறநதொல மறக்கும் ்டிரய
எலரலொரும் வொழ்கிறொ்ர�ள்.
ம�ணமும் மறக்�ொத ்டி
சில்ர வொழ்நது விடுகிறொ்ர�ள்.

- கெனஸி.
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வனகககாெல்
ஒரு வனத்ணதத் வதடு்கிவ்ன்.
என் முழு நிழணலயும்
அதில ்படரவிட ஆண�ப்படு்கிவ்ன்.
வனத்தில ஒரு கூடு்கடடி
வொழநதுகப்கொள்ள நிணனக்கிவ்ன்.
வனவம என் இனமொ்க
மூச்�ொ்க
மூச்ண� நிண்ககும் ்கொற்்ொ்க
்கொதலிக்க நிணனக்கிவ்ன்.
அநத ்பச்ண�யங்களில
்ப�றியொ்றிட முடியும்.
அநத அருவி்கணள
அள்ளிப்பரு்க வவண்டும் .
அநத �றிலு�றிலுப்பில
குளித்திட வவண்டும்.
வனத்ணதக ்கொதலிக்க
பதொடங்கிவிடவடன்.
வனம் வதடி வ்பொ்கிவ்ன்...
எனககு இரு �றி்கு்கள் தொருங்கள்.

- தினுஷொ ம்கொலிங்கம்.
இலஙண்க.

நாடாக கருதுவான் இந்த நாடு எஙகளுககு
அளிதத உதவி இன்னல்க்ளயும் அநீதி
க்ளயும் ம்லநபால் எஙகள் மீது
சுமததியநத ஆகும் யுக யுகமாக காலால்
மிதிதது நசுககப்பட்ட தாழததப்பட்ட
என் மககளுககு மனித உரி்மகளுககாக
நான் கசயயும் முயற்சிகளின் காரணமாக
இந்த
நாட்டுககு
எவ்விதத
தீஙகும்
ந ந ர் ந் து வி ட ா து . 1 9 3 1 ஆ ம் ஆ ண டு
மகாதமா காந்தி்யச் சந்திததகபாழுது
மு ் ன வ ர் அ ம் நப த க ர் மு ன் ் வ த த
கருததுகள் இ்வ, மகாதமாககள் பல
நபர் வருவார்கள் நபாவார்கள் ஆனால்
நமது வாழக்க நி்ல அப்படிநயதான்
இ ரு க கி ற து க ட வு ளு க கு க ச லு த து ம்
க ா ணி க ்க ் ய உ ன் பி ள் ்ள க ளி ன்
கல்விககுச் கசலுதது அது உனககு
பயன்தரும் ஆடுக்ளததான் நகாவில்கள்
முன்பாக பலியிடுவார்கள் சிஙகஙக்ள
அல்ல நீஙகள் ஆடுகள் அல்ல சிஙகஙகள்.
கற்பி,
ஒன்றுநசர்,
புரட்சிகசய,
சுதந்திரம்,
சமததுவம்,
சநகாதரததுவம்
இப்படி மககளி்டநய சுதந்திர நாட்டின்
சமுதாய முன்நனற்றததிற்காகவும் சநகாதரத
துவம் அ்டவதற்காகவும் தன்னு்டய
வாழக்க்ய அர்ப்பணிதது தன்னு்டய
கல்வி்ய முதலீடாக ககாணடு கசயல்
பட்டார் டாகடர் அம்நபதகர் அவர்கள்.
இந்தியாவின் உயரிய விருதான பாரத ரதனா
விருது கடந்த 1990ஆம் ஆணடு டாகடர்
அம்நபதகர் அவர்களுககு வழஙகப்பட்டது.
இந்த கட்டு்ரயின் மூலமாக நாம் உணர
நவணடிய ஒரு விடயம் என்னகவன்றால்
டாகடர் அம்நபதகர் அவர்கள் சமுதாய
த ் ல வ ர ா க ந ப ா ற் ற ப் ப ட் ட கூ ட ா து
டாகடர் அம்நபதகர் அவர்களின் நாட்டின்
த்லவராகநவ நபாற்றப்படநவணடும்
தன்னு்டய தன்னம்பிக்க்ய ஒன்்ற
மட்டுநம
உறுது்ணயாக
ககாணடு
இந்த நாட்டு மககளின் சமூக நீதிககாக
பாடுபட்டவர் இன்னும் கசால்லப்நபானால்
அரசியல் அ்மப்பு சட்டததின் மூலம் நீதி்ய
சமமாக உருவாககியவர். தன்னம்பிக்கயின்
ஒரு சிறந்த உதாரணமாக த்லவர் டாகடர்
அம்நபதகர் அவர்கள் திகழகிறார்கள்.
n
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ஒடுங்கிய ்பொபயொன்்றில
அ்கநணத, அடொவடி
்களிபபு, �றிரிபபு ம்நது
புலனுறுபபுக்கள்
உைரவுச் சுதநதிரமற்று
உ்ங்கிக ப்கொண்டிருககும் இரவில,
்கற்்பணனக வ்கொடணடககுள்
்கண்்கணளக ்க�க்கிய்படி
துயில பதொணலத்து
்பயவுைரணவ,
்பகதிணய,
ஆச்�ரிய பவளிப்பொடணட,
அ்கிலத்தின் அழண்க,
இயற்ண்கயின் இன்்பத்ணத,
மனிதர்கள் ்பண்ண்ப,
மஞ�மதில ம்கிழநதணத
�ரி ்பிணழ ்கண்டு
ப�துக்க ஆரம்்பித்த நொளது,
பவளிபபு்ம் முழுதும்
இருள் சூழநதிருநது
பூடடியபதொரு அண்யில
மின்குமிபழொன்்றின்
பமலலிய பவளிச்�த்தில
்கிறுக்கத் பதொடங்கிய முதல ்கவிணத
என்வனொடு வ்பசு்கி்து.
இலக்கற்் என்ணன
நீவயன் ்கொதலிக்கின்்ொய,
அவனிவன் உன்ணனயும்
உன்னொலொன என்ணனயும்
நொர நொரொயப ்பிரித்தொயநது
நடுத்பதருவில நண்கக்கவொ?

வ்ப�ொமல இத்வதொடு நிறுத்திவிடு
ஏபனனில,
தணல்கீழொயத்
பதொங்கிக ப்கொண்டிருககும்
தரைியில
தப்பிப ்பிணழத்து
இணரவதடும் ்ப்ணவபயன
இயற்ண்கயிடம் வொங்கி உன் ்கற்்பணன உயரவில
்கலநது �ணமத்த என்ணன
எவவனொ ஒருவன்
எனதொ்கொரபமன துண்டு்களொக்கிச்
ப�ொரு்கி அடுக்கிக ப்கொண்டு
சுணவக்கக ்கொத்திருக்கின்்ொன்
்பனி ்படரும்
ஈரம் ்கொயொத அவவிரவில
இருவருககுமொன விவொதம்
இணடஇன்்றித் பதொடர்கி்து
்கவியூற்்றில நணனநது
ப�ொரக்கம் ப்கொள்ள நிணனநத
முநணதய நொளிரவின் ்கனவு
எரிமணலக குழம்்பொன
பமகமொவின் ்பொயச்�லுககுள்
எ்றிநது விடப்படடதுவ்பொல
ப்கொதி ப்கொள்்கி்து,
ஆனொல அதுவவொ
என் வ்பனொணவ ்பிடித்த்படி
ந்கரத்தவிடொது
அதன் வியொக்கியொனத்ணத
நிறுத்தி பமௌனிக்கவிலணல.

"ஏரூரககவி" எ்ச.எம்.எம்.்றசீம்
இலஙண்க

வொ�றிக்கத் பதரியொபதொருவன்
வொங்கிக ப்கொண்டு
்பொவணனககுதவொத
்பணழய இரும்பு வ்பொபலன்ணன
மூணலயில வ்பொடடுவிடடு
முடடொய வொங்கிச் �ொப்பிடவொ?
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மைளி்த

உள்ஙகள வளிறரவளில்
மபாைக் கூடியறவ. ெளிறையறறுக் களிடக்கும்
்த ன ற ம ப் ந ் ற ை ற வ . அ வ ற ை ளி ன
்ஸ்தளிரத்்தனறம என்து மளிக அபாளி்தபாை
ந ச ய லூ க் க ம் ந க பா ண் ட ற வ . அ ன பு ம்
த க பா ் மு ம் ந ்த பா ட ர ்ந ்த ளி ரு க் க பா ெ ளி ற ை
நகபாண்டறவ. தகபா்த்்தளின இறு்தளியளில்
அன்ளின ந்ருஊறறு பீைளிடடு வழளி்நதும்
அ ன ் ளி ன த ெ ர ற ம ய ளி ல் த க பா ் த் ்த ளி ன
எ பா ளி ்த ழ ல் எடடிப் ்பாரத்தும் உைவுகற்
ந்தபாடர்நது ெளிறைநகபாள்்ச நசயவது்தபான
ம ை ்த ளி ன ஆ ்ச ச பா ளி ய ம் . ம பா ற ை த் ்த ளி ன
ந்தபாடக்கப்புள்ளிதய மைநவழு்சசளி க்ளில்

மைம் நசைளி்நது கபாணப்்டுவது என்்தன
ெ ளி ்த ர ச ை த் ்த பா ல் ்த பா ன . வ பா ழ வ ளி ய லி ல்
மகளிழவும் நெகளிழவும் ந்தபாடர்ந்தளிருப்்
்தபாதைதய வீபாளியம் ெளிறை்ந்த வபாழவறமப்பு
மை ளி ்த ரக் ளி றட தய கை க்கப்்டு களிைது ம பா ை து ்த பா ன எ ன ை பா லு ம் அ வ ற ை ளி ன
மைக்களி்ர்சசளிகள எனறுதம ்ழளிவபாஙக
எைைபாம்.
க பா ர ண ம பா க பா ம ல் ் பா ர த் து க் ந க பா ள ்
ஒ ரு வ ற ர பு பா ளி ்ந து ந க பா ள வ ்த ளி ல் தவண் டும். உள்த் ்த ளி ன உறுத் ்த ல் கள
கபாணப்்டுகளினை உ்வளியல் பாீ்தளியபாை மை்தளின ்யஙகற்யும் எ்தளிரப்புக்கற்யும்
சளிக்கல்களுக்கு மைம் என்து ந்ரும் ஆழமபாை வடுக்க்பாய ஆக்களி வளிடபாமல்
க பா ர ண ப் ் ங கு . அ ்த ளி ல் ந ்த பா ட ர ப் ் டு ம் உைவுக்ளில் ெட்நதுநகபாளவது ெல்ைது.
மைவறைக்ளிைபாதைதய புபாளி்தல்க்ளில்
அ ன ் ளி ன ந வ ் ளி ப் ் பா டு ெ ளி ற ை
த வ று ் பா டு த ்த பா ன ை ஏ து வ பா க ளி ன ை ை .
மபாறைங க்ளில் மைம் அறைதமபாதுவ்தபால் நகபாளளும் ்தருணம் ஒனைளில் உள்ம்
த்தபாறறுப்த்பாகும் மைளி்த உைவு முறைகற் ந ் று க ளி ன ை அ ற ம ்த ளி யு ம் ெ ளி ற ை வு ம்
றகயபா் ெபாம் ்ழகளிக்நகபாள் தவண்டும். அைபா்தளியபாைது. அவறறுக்கபாை வழளிப்்டுத்
உறடக்கும் மைஙகற்யும் நெபாறுக்கும் ்தல் ்தபான அறம்தளியறட்ந்த ஆத்மபாக்கற்
உ ண ர வு க ற் மறு ்டியும் சபாளிநசய ய ச மூ க ம ட ட த் ்த ளி ல் த ்த பா ற று வ ளி க் க
மு ய ற ச ளி க் கு ம் எ த் ்த ை ங க ள ச பா த் ்த ளி ய வ ழ ளி ந ச ய யு ம் . இ து த வ , ெ ல் ச மூ க
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வபா

உ ரு வ பா க் க த் து க் க பா ை க ட ட ற ம ப் ் ளி ன
ழவளின ்ளிடிமபாைம் வபாழவளின
அடித்்த்ம். மைளி்த உைவுகற் றகயபாள
வ்தளில் றக்நத்தர்ந்தவர மைளி்த உள்ங ் டி ெ ளி ற ை க ற ் உ ண ர த் ந ்த பா ட ங கு ம்
கற் ஒழுஙகுை கடடறமப்்்தளில் நவறைளி த்பாது சறறுத் ்த்ரவறடகளிைது. வபாழ வளின
த்பாக்குகளும் இைக்குகளும் ்ளிைளிந்தபாரு
ந்றுவபார.
்த ளி ற ச யளி ல் ்த ளி ரு ம்புற கயளி ல் வபா ழ வளி ன
மீ்தபாை ையளிப்பும் உயளிரப்பும் ெம்்ளிக்
●
றகறய நகபாஞசம் ஆடடம் கபாணதவ
நசயகளினைை. ்தளிைமும் ெளிகழும் ெபாடடு
ழக்றக
என்து
ஒரு ெட ப் பு க ற ் ச பா ்த பா ர ண ம பா க க ட ்ந து
குைளிப்்ளிடட கபாை அவகபாசம். அ்தளில் நசல்ை முடியபா வறகயளில் மளிக தமபாசமபாை
நசயகளினை நசயல்கள மூைம் வபாழவளின அ ற ம ப் ் ளி ல் ெ ட ்ந த ்த ை ளி ்ச ந ச ல் வ து
தெபாக்கமும் இைக்குகளும் எடடப்்ட ஒவநவபாருவபாளின உள்த்்தளின மீதுமபாை
த வ ண் டு ம் . வ பா ழ வ ளி ன மீ ்த பா ை ் ற று ெபாளத்பாரபாடடமபாகும்.

வபா

வபாழவளிறை அரத்்தம்மளிக்க நசயல்கற்
தெபாக்களிய்தபாகதவ ்தளிருப்் தவண்டும்.
நசயகளினை நசயல்கள இறைஉவப்ற்
றமயமபாக நகபாண்ட்தபாக அறமவ்தபாதை
அவறைளின முழுறம ந்றுமபாைம் களிறடக்கப்
ந்றும். எண்ணஙக்ளின வளிற்வபாதை
நசயல்கள உ்ந்தப்்டடு ெறடமுறைப்
்டுத்்தப்்டுகளினைை. ெல்ை நசயல்கற்
வபாழவளில் கறட்ளிடிப்்்தபால் வபாழக்றகயளின
்ளிடிமபாைமும் உறு்தளித்்தனறமயும் ந்தபாடர்ந
்தளியஙகும்.

ெடப்புைக அரசளியலில் ்தைளிமைளி்த
வபாழக்றக மீ்தபாை கவைத்்தளின நசல்வபாக்கு
கணக்நகடுக்கப்்டுவத்த இல்றை என்த்த
உ ண் ற ம . ம ை ளி ்த வ பா ழ வ ளி ன உ ய ர
ந்றுமபாைஙகளும் வளிழுமளியஙகளும் வலு
வளிழ்நது வளிடடைநவனதை நசபால்ை ைபாம்.
வபாழவளின மீ்தபாை இருப்பும் சளி்ந்தறையும்
்தளிைமும் ெளிகழ்ந்த வண்ணதம இருக்களினைை.
்சளி, ெறடமுறை ந்பாரு்பா்தபார சளிக்கல்க்ளில்
மைளி்தன ்தனைளிறை உணர்நது நசயற்டதவ
துணளிகளிைபான. வபாழறவ நவல்வ்தபா அல்ைது
அரத்்தமுள் வபாழவளிறை வபாழ்நது வபாழவளிலிரு்நது மீளவ்தபா என்த்த இனறைய
நசல்ைல் என்து ெல்ை ்ணளிகற் ெளிறையளின கடப்்பாடு த்பாலும்.
நசயதுவளிடடு நசல்வ்தறகபாை வழளியபாகும்.
ச மூ க ம் ச பா ர ்ந ்த வ பா ழ வ ளி ய க் க ங
ெல்ை ்ணளிகள மூைமபாகதவ ெனறமகள
க
்
ளி
ன
ந ச பா ளி ம பா ை ம் ச மூ க த் து ட ை பா ை
்ரம்்றரறய அைஙகபாளிக்கும். வபாழக்றகக்
கபாை சகைமும் ெல்ை வளிடயஙக்ளின ந்தபாடர்ளில் அ்ளிமபாைம் ந்றைளிருப்்்தளில்
மூைமபாகதவ
வரவறழக்கப்்டுகளினைை. ம க் க ் ளி ன மு ர ண ளி ய க் க ம் ச ம ெ ளி ற ை
அ வ ற ை ளி ை பா த ை வ பா ழ வு உ ய ளி ர ப் பு ம் யறடயத் துவஙகளியளிருப்்து உண்றம
்தபான. கபாைத்்தளின கரஙக்ளில் துைஙகளிக்
ையளிப்பும் ந்றுகளிைது.
நகபாண்டிருக்கும் ஞபாைத்்தளின க்தவுகள
ெற்ணளிகற் மக்கள மைஙக த்்ந்தளிக் யபாவறரயும் வ்ந்தறடய வபாழவளில் சளிை
கபாைத்்தளின சக்கரத்்தளில் கரஙக ்பாக்களி த்பாறைளிப் வச ்ந ்த ங கள த்த ற வ்த பா ன. அ வறற ை
புகழவதும் வரைபாறறு ஓடடத்்தளில் ெளிறைக்க்ச தெபாக்களிய எ்தளிர ்பாரப்புக்கள ந்தபாடர்ந்த
நசயவதும் மைளி்த வபாழவளின மளி்சசமபாகும். வண்ணதம ெளிறைந்றுகளினைை. எைதவ,
எ்சசஙகள ந்தபாடரும் வபாழக்றகப் ்யணத்்தளில் வபாழவளியல் எத்்தைளிப்புக்க்ளில் கவைம்
ெளி்சசயமபாகளிப் த்பாகும் ெல்ை நசயல்கள நசலுத்்தளி ந்தபாறைத்்தவறறை மீண்டும்
வபாழவுக்கு எனறுதம வலுதசரக்கவல்ைறவ. ந்றறுக்நகபாள் முனைளிறத்பாம்.
ந்தபாடரதவபாம்.

●
●
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மனதில் உறுதி வேண்டும்
Dr ெலீலொ முஸம்மில (ஏறொவூ்ர)
"ம்னதில உறுதி ரவண்டும்.
வொக்கினிரலயினிரம ரவண்டும்
நிர்னவு நலலது ரவண்டும்
கநருஙகி்ன க்ொருள் ர�ப்ட ரவண்டும்
�்னவு கமய்ப்ட ரவண்டும்
ர�வசமொவது விர�வில ரவண்டும்
த்னமும் இன்மும் ரவண்டும் த�ணியிரல
க்ருரம ரவண்டும்
�ண் திறநதிட ரவண்டும்
�ொரியத்தில உறுதி ரவண்டும்...."

இருஙகள். திடமாய உணருஙகள். தரணியிநல
பலமாக வாழுஙகள்.

மனித மனம் ஒரு குரஙகு, அது
மரததிற்கு மரம் தாவும் என்பது நம்
முன்நனார்களின் வாககு. அவ்வாறாக
கி்ளககு கி்ள தாவும் குரஙகு நபால நம்
மன்த நாம் விடககூடாது. அகலககால்
்வதது அதல பாதாளததில் விழாமல் நின்று
நிதானிதது தனிததுவமான ஒரு முடி்வ
எடுஙகள். சுற்றுச்சூழ்ல அவதானிதது
பாரதியின் வீர கமாழிகள் இ்வ. யாருககும் குந்தகம் வி்ளயாமல் உஙகள்
அதற்க்மய மனதிநலநய உறுதி்ய ஏற்றிக முடிவு இருகக நவணடும். சிந்த்ன்யத
ககாள்ள நவணடும். மனம் எனப்படுவது தீட்டி நிந்த்னகள் தவிர்தது நாளும் உயர்ந்து
சிந்த்ன, நநாககு, அறிவு, கற்ப்ன, உறுதி ககாணநட இருஙகள்.
நபான்றவற்றின் கதாகுப்பில் உருவான உணர்வு
இரணடு ஓடஙகளில் கால் ்வதத
நி்ல என்று கசால்லலாம். உன் மனதில்
எ்தப் பதிய ்வககிறாநயா அப்படிநய உன் வ்னப் நபான்று தடுமாறாதீர்கள். சூழ
உடல் கசயல்படும் பிரபஞ்சம் அப்படிநய நி ் ல க ் ள உ ள் வ ா ங கி த க த ளி வ ா ன
பா்தயில் பயணியுஙகள்.
இயஙகும்.
சின்ன விடயநமா கபரிய விடயநமா
எ த ற்கு ம் ஆ டி ப்நபாய விட ககூட ாது .
ஆழமாய சிந்திதது நிதானமாயக காலடி
எ டு த து ் வ யு ங க ள் . ம ன தி ந ல உ று தி
எனும் ்ம்யப் பூசிக ககாள்ளுஙகள்.
யாருநம நம்்மக நகா்ழ என்று எ்ட
நபாட்டுவிடக கூடாது. உள்ளுககுள்நள
சில சலனஙகள் இருந்தாலும் கவளிநய
காட்டிக ககாள்ளாதீர்கள். உஙகள் எதிரிககு,
உஙகள் முன்நன இருப்பவர்களுககு உஙகள்
பலவீனத்த கதரிவிககாதீர்கள். நி்னவிலும்
நபச்சிலும் கசயலிலும் தன்னம்பிக்கயுடன்

தம்மபதததில் புததர் கசால்கிறார்:
"மனம் அ்ல பாயககூடியது; நி்ல
யற்றது. அது இஷ்டப்பட்ட இடததிற்குச்
சிறகடிததுப் பறககும். மன்தக கட்டுப்
படுததுவது கடினம். ஆனால் அப்படிக
கட்டுப்படுததுவது மிகவும் நல்லது. கட்டுப்
படுததப்பட்ட மனதானது, இன்பததில்
உ்றவிடம் ஆகும்."
நிச்சயமாக மன்த கட்டுப்படுததி
உ று தி பூ ண டு ம க த த ா ன இ ன் ப த தி ன்
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உ்றவிடமாக மாற்றநவணடும்.
தயககநம நதால்விககுக காரணம்.
ஏன் நாம் தயஙக நவணடும்? ஏன் பயப்பட
ந வ ண டு ம் ? எ த ற் கு ம் ப ய ப் ப ட ா ம ல்
துணிந்து கசல்லுஙகள். துணிவு இருந்தால்
கவற்றி வசமாகும்.

 

"ரசொ்ரவும் �வரலயும்தொன
கவற்றிக்குத் தரடர்ொடும் �ற்�ள்."
- பிைொடரடொ

   
   
   
   

   
வாழவின் ஒவ்கவாரு களததிலும்,    
கணததிலும் உனககுக ்க ககாடுககும்    
அம்சமாகும். துணிநவ உனககு என்னா    
ளும் து்ணயாகும். புததி்ய துலககு,
மனதில் உறுதி ககாள்,திட்டமிடு, கவற்றி    
   
கபறுவாய நிச்சயமாக.
   
முடியாது என்பது மூடததனநம.    
முடியாது என்று நி்னககநவ கூடாது.
ககாஞ்சம் இறஙகிததான் பார்ப்நபாநம,    
சிறு முயற்சியாவது கசயநவாநம என்று    
ககாஞ்சம் இதயத்தத தட்டிக ககாடுஙகள்.    
முடியும் என்பது தன்னம்பிக்க. அந்த    
மூன்றாவது ்க கட்டாயம் எமககுத நத்வ.
என்னால் முடியும், நான் இதில் கவன்று    
விடுநவன் என்று மட்டுநம நி்னயுஙகள்.    
ஆனால் என்னால் மட்டுநம இது முடியும்    
   
என்று எணணாதீர்கள்.அது கர்வமாகும்.

சிறிது சிறிதாயத திட்டமிடுஙகள். சின்னச்
சின்ன கவற்றிக்ளக ஒன்று நசருஙகள். சின்னச்
சின்ன கவற்றிகளுககுப் பின்னால் கபரிய
கனகவான்று உஙகளுககு இருககும். அ்தயும்
திட்டமிடுஙகள். கடினமாக உ்ழயுஙகள்.
கடின உ்ழப்பால் வருவது மகாகவற்றிநய.
விடாமுயற்சி விஸ்வரூப கவற்றி. மனததுணிவும்,
தன்னம்பிக்கயும் இருந்தால், ஒவ்கவாருவரும்
சாதிககலாம். நீ கபரிது நான் கபரிது என்பது
இல்்ல இஙகு. எல்நலாருககும் இ்றவன்
அழகான வாழக்க ஒன்்றத தந்திருககிறான்.
அந்த வாழக்க்யச் நசாம்பலுடன் கழிப்பதும்
கதாயவுடன் வாழவதும் நல்லநத இல்்ல.
இவ்வுலகில் யாவரும் சமநம. ஆகநவ மனதில்
உறுதி ககாள். வாழக்கநயாடு நபாராடு.

   
   
   
   
   
   
   
   

"" 
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கவற்றிநயாடு ்கலாகு ககாடு.

   
   
   
   
   
   
 
 
 
 
   
   
   
   
   
 
 
   
 
 
  
   
   
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 

Dr  
 

"ர்ச்சில இனிரம,
க�ொள்ர�யில கதளிவு,
கசயலில உறுதி
ஆகிய மூனறும் உள்ைவ�ொல
எரதயும் சொதிக்�முடியும்."
- புலல்ர
கதளிவான உறுதியாக கசயற்படுஙகள்.
முன்நனாரின் முதுகமாழிக்ள கமயப்
படுததுஙகள்.
உலகததில் அதிசயம் நடககத நத்வ
யில்்ல. வானில் இருந்து அதிசயஙகள்
இறஙகத நத்வயில்்ல. இந்த உலகின்
அதிசயம் நீஙகநள. நீஙகள் நிகழததும்
ஒவ்கவாரு கவற்றியான கசயற்பாடும்
அதிசயநம. நீஙகள் கசயகின்ற எந்த காரியமும்
ஈநடறினால் அது அதிசயநம. யாரு்டய
முகஸ்துதி்யயும் எதிர்பார்ககாதீர்கள்,
யாரு்டய வாழத்தயும் நநாககாதீர்கள்.
நீஙகள் கசயகின்ற எந்தச் கசயலிலும் நநர்்ம
்யக ்கயாளுஙகள். மனதில் துணி்வ
ஏற்றுகககாணடு காரியததில் இறஙகுஙகள்.
அபாரத துணிவு நத்வயில்்ல. ககாஞ்
சூணடு துணிவு. அதுநவ நபாதும். அதுநவ
அபார கவற்றி்யத தரும்.
"மனிதனின ம்ன உறுதி
மரல�ரையும் த�்ரத்கதறியும்."
எ ன் று ம ா ர் க ஸ் எ னு ம் அ றி ஞ ர்
மனவுறுதி பற்றி ஆணிததரமாகக கூறி
இருப்பது எல்நலாருககும் உதநவகத்த
அளிப்பதாக உள்ளது.
எ்தயும் கசயது பார்தது விடலாம்
என்ற மனததுணிவு கட்டாயம் ஒவ்கவாரு
வரிடமும் இருகக நவணடும். அந்தத தன்னம்
பிக்கத தீபததின் ஒளியில் ககாஞ்சம்
ககாஞ்சமாய கா்ய நகர்ததுஙகள். வாழக்க
வளம்கபறும். வாழவின் சிககல்க்ளப்
புரிந்து ககாள்ளுஙகள். விளஙகிக ககாள்
ளுஙகள். மனத துணிநவாடு வீர ந்ட
நபாடுஙகள். கவற்றியின் வா்ட்ய நுகர
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நாம் மன உறுதி கபறும் நபாது
நுகர தன்னம்பிக்க தன்னாநல உஙகளிடம்
கூடிச் கசல்லும். தரணியில் வாழந்திடப் நம்மிடம் உள்ள பயம் நம்்ம விட்டுப்
பறந்நதாடி விடுகிறது. வீரம் துளிர்தது
நபாதிய பலம் வளரும்.
உற்சாகம் பீறிட இலக்க நநாககிய கவறி
தூணடப்படுகிறது.
"உறுதியுரடய உத்தம்ரக்கு
உல�ம் வரைநது க�ொடுக்கிறது"
கவல்ல முடியும் என்று நி்னப்ப
- ஏ�ொஸ்பீஸ்
வராநலதான் கவல்ல முடியும். கவற்றிக
இஙநக சிலரிடம் நபாதிய துணிவு க னி க ் ள க ம ல் ல மு டி யு ம் . ஆ த ல ா ல்
இருப்பதில்்ல. அதனாநலநய நதால்வி ம ன தி ல் உ று தி க க ா ள் நவ ா ம் . ம ் ல
யி ல் அ வ ர் க ளு ் ட ய க ா ரி ய ங க ள் நபான்ற த்டக்ளயும் கவல்நவாம்.
முடிகின்றன. நதால்வியில் முடிந்தாலும்
சிறு முயற்சி கூட மீணடும் எடுப்பதில்்ல. "எண்ணிய எண்ணியொஙகு
ந த ால் வி யில் து வ ணடு ந பாய விடு கி எய்து் எண்ணியொ்ர
றார்கள். முன்நனற முடியாமல் பயந்து திண்ணிய�ொ�ப க்றின"
நபாகிறார்கள்.
– திருக்குறள்
ஒ ரு மு ் ற ம ட் டு ந ம க ச ய ய க
கூடாது. விழுந்து எழுபவநன மனிதன். "உள்ளியது முடிக்கும் உ�னுரட
உள்ைத்து வரிரசக்கு வருநதும்
பிரச்ச்னக்ளச் சந்திப்பவநன மனிதன்.
மீணடும் மீணடும் முயலுஙகள். முயற்சி இப்ரிசில வொழ்க்ர�ப ்ரிசில்ரக்கு
அரடயொ வொயிரலொரய"
் ய க ் க வி ட ா தீ ர் க ள் . ந த ா ல் வி ந ய
கவற்றியின் முதல் படிகயன்று சும்மாவா
– புறநொனூறு
க ச ா ல் லி ் வ த த ா ர் க ள் . ஒ வ் கவ ா ரு
நதால்வியும் உனககு அனுபவப் பாடமா
கும். நதால்விகளால் கவற்றிப் படிக்ள
வரமகாய்பதபெற்றகாள்!
உருவாககு. கனவிலும் நனவிலும் உறுதி
ககாள். இலககு நநாககி எம்பிக குதிதது
முத்தொய மின்னும் ்பற்்கள்!
ஓடு. எதிர்காலம் உன் கண முன்நன வந்து
மு்கவம நிலவு! வ்பரழகு!
நசரும்.
்பத்தொயப ப்பரு்கிப ்படரும்
முதலில் எணணததில் நம்பிக்க
க க ா ள் ள ந வ ண டு ம் . ந ம் பி க ்க யு ட ன்
நாம் இந்தச் கசய்ல கசயது விடுநவாம்,
த ா வி க கு தி த து வி டு ந வ ா ம் , எ ன் ற
எணணம் ஏற்படநவணடும். எணணம்
உறுதியாக இருந்தால் கசயலும் திணண
மாய உறுதியாகநவ இருககும்.
வாழவில் கவற்றி கபறுவதற்கு மன
உறுதியுடன் கசயல்பட நவணடும். மன
உறுதி கபறுவதற்கு முதல் எதிரி பயநம.
பயம் வாழக்க்ய ககான்று நபாட்டு
விடும். பயததால் ஆனால் பலன் ஒன்றும்
இல்்ல.

்பொணவ பயண்ைம் வதன்்பொகு!
ப�ொத்தொயப ப்பற்்ொள் ப்பண்ணம
ப�ொக்கச் ப�யயும் ்கணலவடிவு!
ப்கொத்தொயப பூக்கள் ப்கொடுத்வதன்
கூடிப ப்பருகும் என்்கனவு!
எண்ைம் நிண்நவத இண�ககும்
இனிணம ப்பொஙகும் ப�நதமிழொள்
வண்ைம் ப்கொண்ட வ்கொலம்
வடித்வத மிளிரும் ப்பொற்�றிணலயொல!
அன்ன நணடயின் தன்ணம!
அலலி மலரின் பமன்ணம!
நன்்றி உணரத்வத புணனநவதன்
நன்வ் இனிககும் விருத்தங்கள்!!

ரஞ்சினி ்நெதிரமமகாகன
(நிலவழ்கன்)
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கபா றைப் ந்பாழுது அப்த்பாது

்த பா ன க ண் வ ளி ழ ளி த் ்த ளி ரு ்ந ்த து . ஆ ை பா ல்
அ்தறகு முனதை அைளி்தபா எழு்நது வீடடு
தவறைகற்ப் ்ர்ரப்்பாக்ச நசயது
முடித்்தளிரு்ந்தபாள. இனறு ஆ்ளிசளில் முக்களிய
மபாை தவறை இரு்ந்தது.
அைளி்தபா ஆ்ளி்ஸ த்பாக அவசர
அவசரமபாகப் ்டி இைஙகளிைபாள. மு்தல்
ப்த்பாபாளிலிரு்நது களிநரௌண்ட ப்த்பார
நசல்லும்த்பாது்தபான அது ெட்ந்தது. ்தளிடு
நமைக் கீழ வீடடிலிரு்நது ‘வளவள’ எைக்
குறைத்துக் நகபாண்டு ெபாய மு்தல்மபாடி தமல்
ஓடி வர, இைஙகளிய மபாடிப்்டியளில் ஒருெளிமளிடம்
உ ற ை ்ந து ெ ளி ன று வ ளி ட ட பா ள . அ வ ள
தசறைறய ெபாய நகௌவளி இழுத்்தற்தக்
கண்டு, நெஞசு ்ட்டநவனறு அடித்துக்
நகபாண்டது.
ந மதுவ பா க ம பாடி ஏ ைளிவ்ந்த கீழ
வீ ட டு ம ர க ்த ம் , ெ பா ற ய த் தூ க் க ளி க்
நகபாண்டு, ‘‘இப்்ப் த்பாஙக அக்கபா’’ எை
மளிக இயல்்பாக்ச நசபால்லிவளிடடு, ்டி
இைஙகளிப்த்பாய ்தன வீடடுக் க்தறவ மூடிக்
நகபாண்டபாள.

அைளி்தபா முகத்்தளில் எளளும்நகபாளளும்
நவடிக்க, சபாயஙகபாைம் வ்நது த்சளிக்கைபாம்
எைப் ்டியளிைஙகளிைபாள. அவள இனனும் ்த்து
ெளிமளிடத்்தளில் த்ரு்நற்தப் ்ளிடிக்க தவண்டும்.
எபாளி்சசலும் தவகமும் கூடி, ஓட தவண்டிய கபால்
வளிசுக்வளிசுக்குனனு இழுப்்்தபாக உணர்ந்தபாள.
எப்்டியபாவது த்ரு்நற்தப் ்ளிடிக்க தவண்டுதம
எை தவண்டிக் நகபாண்தட ெட்ந்தபாள.
அலுவைகம் நசல்லும் இ்ந்த தெரத்்தளில்,
அவளுக்கு இ்ந்த மபா்தளிபாளியபாை சஙகடஙகள
எவவ்தவபா ெடக்குது. அற்தநயைபாம் தயபாசளிக்
கபாமல் வளிடடுவளிடடு அடுத்்த தவறைறயப்
்பாரப்்பாள. ஆைபால் இனைளிக்களி ெட்ந்தது
அவள மண்றடக்கு தமல் உடகபார்நது
நகபாண்டு தகபா்த்ற்த ஏறைளியது. அவ்பால்
ந்பாறுக்க முடியவளில்றை. ‘ெபாய கடடிப் த்பாடடு
வ்க்கத் ந்தபாளியபாது, அப்புைம் எதுக்கு ெபாய
வ்சசளிருக்கபாளுவத்பா’னனுவபாயமுணுமுணுக்க,
ெட்நது த்பாய எப்்டிதயபா த்ரு்நற்தப் ்ளிடித்து
வளிடடபாள.
சீடறடப் ்ளிடித்து உடகபார்ந்ததும்
்தபான ்பாரத்்தபாள. புடறவ நகபாஞசமபாக
க ளி ழ ளி ்ந து ந ்த பா ங க ளி ய ற ்த . அ ்ந ்த ெ பா ய
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புடறவறயக் நகௌவளி இழுத்்தத்ற்தக்கூட
இவள உணரவளில்றை. ்யணம் முழுக்க
ெ பா ய ளி ன ஞ பா ் க ்ந ்த பா ன . இ ரு க் க ட டு ம்
இ ன ை ளி க்களி ்ச சபாயஙகபாை ம் இ ்ந்தப்
் ளி ர ்ச ச ற ை க் கு ஒ ரு மு டி வு க ட டி த ய
்தீரணும்னு ஒரு முடிவு எடுத்்தபாள. ்ளிைகு
த ் ரு ்ந து வ ளி ட டி ை ங க ளி ஆ ் ளி சு க் கு ள
நுறழ்ந்தபாள. அவளுக்கபாை அறையளில்
உடகபார்நது ்தனறை ஆசுவபாசப்்டுத்்தளிக்
நகபாள் முயனைபாள. ஆைபாலும் அ்ந்த
ெபாயளின ெளிறைவு வ்நதுவ்நது ந்தபா்ந்தரவு
நகபாடுத்துக் நகபாண்டிரு்ந்தது.
அ ன ந ை பா ரு ெ பா ள அ ப் ் டி த் ்த பா ன
அண்ணன ஒருவர கல்யபாணப் ்த்்தளிபாளிக்றக
றவக்க,மு்தல் மபாடி வர மபாடிப்்டி ஏைளி
வ்ந்தபார. எ்தளிர்பாரபா்தவளி்தமபாக அ்ந்த ெபாய
வளளுனு நகபாறை்சசளிக்களிடடு ஓடியபா்நது
க டி க் க வ ்ந ்த ளி ரு க் கு . ் ய ்ந து த வ க ம பா க
்டியளில் கபாநைடுத்து வ்சசவர வழுக்களி
வளிழ, ்தபாறட ்டிக்கடடில் தமபா்தளி இரத்்தம்
ந க பா ட டி ய து . உ ட த ை ஆ சு ் த் ்த ளி பா ளி க் கு
அ ற ழ த் து ப் த ் பா ய க ட டு க் க ட டி வ ர
தெர்ந்தது ஒரு நகபாடுறமயபாை சம்்வம்.
அ்தளிலிரு்நது கீழவீடடு மரக்தத்்தளிடம் முகம்
நகபாடுத்துப் த்சு வளிரும்புவ்தளில்றை இவள.

தவண்டியளிருக்குனனு தெத்து நசபானை’’
்ட்டனனு தகடடவள அைளி்தபாதவபாட
தவற ை நசயயும் நெருங களி ய த்த பா ழ ளி
அ்ரணபா.
‘‘அடிப்த்பாடி...
கபாறைதைர்நது
அ்ந்த ெபாயபாை எபாளி்சசைபா இருக்குடி’’
‘‘ஏறகைதவ நசபானைளிதய, ந்பாடட
ெ பா ய ந ்த பா ர த் ்த ளி க ளி ட டு ஆ ண் ெ பா ய ங க
ெளிறைய அறையுதுனனு..’’ இழுத்்தவளுக்கு
முத்்தபாயப்பு றவத்்தபாள.
‘‘அ்தளில்ைடி, இது கீழவீடடு ெபாயளி’’
‘‘ஓ..’’எனை்டி நசனைவளஅவத்பாட
ஆபீசு தசபாளில் அமர்நது தவறை ்பாரக்க
ஆரம்்ளித்்தபாள. இவளுக்தகபா இனனும்
ெபாயளின ெளிறைப்பு ்தீர்ந்த ்பாடில்றை.

கபாறைதைர்நது ெபாறயப் ்றைளிய
எண்ணஙகத் ்தனறை்ச சுறைளி வருவ்தபாக
உணர்ந்தபாள. அற்த வளிடடு தவறு நெைப்புக்கு
மபாை யத்்தைளித்்தபாள. அவள இருக்றகக்கு எ்தளிதர
ஒருசனைல்இரு்ந்தது.அ்தனவழளிதயந்தபாளி்ந்தை
்சுறமயபாை மரஙகள, அவறைளில் பூத்்தளிரு்ந்த
மஞசள பூக்கள,அவறைளின வபாசறை அவற்
ெபாறயக் தகபா்மபாக அடித்து உளத் தெபாக்களி வருவற்த உணர்ந்தபாள. ்தன மூக்கபால்
இழுத்து்ச நசனைவள ஒரு மனைளிப்புக்கூட உள்ளிழுத்து ந்ருமூ்சசு வளிடடபாள. மைம்
தகடகவளில்றைதய.
அனறும் அற்ததய தைசபாகளியது. தவறையளில் மும்முரமபாைபாள.
நசய்தபாள. இனறும் அற்தத்்தபான நசய்தபாள.
அ்ரணபா அ்ந்தப் ந்பாடட ெபாய
கூட ஒரு வபாரத்ற்தயபாக ‘கடிக்கபாதுக்கபா’
எனைது்தபான இவள தகபா்த்ற்த இனனும் ்றைளிக் தகடடது ்ர்ரப்்பாை தவறைக்கு
அ்தளிகப்்டுத்்தளியளிரு்ந்தது. எத்்தறை அைட ெடுதவ சடநடை ெளிறைவுக்கு வ்ந்தது.
சளிய மைப்்பானறம. அடுத்்தவஙக எனை ஒ ரு ெ பா ள ம ்த ளி ய த வ ற ் ்த ன வீ ட டி ன
ஆ ை பா இ வ ங க ளு க் ந க ன ை ? . ஆ ் ளி ்ஸ அறை சனைறைத் ்தளிை்ந்தபாள. ்க்கத்்தளில்
சீடடில் அமர்நதும்கூட அவளுக்குத் ்தன ஒரு ்ள்ளி வ்பாகம் ந்தபாளி்ந்தது. அஙதக
தவறைறய்ச நசயயமுடியபா்தவபாறு ெபாய ஒரு ந்ண் ெபாறயத் துரத்்தளிக் நகபாண்டு,
் ற ை ளி ய எ ண் ண ங க த ் சு ற ை ளி ்ச சு ற ை ளி ெபாலு ஆண் ெபாயகள ெபாக்றகத் ந்தபாஙகப்
வ்ந்தை. தட்ளி்ளில் ற்ல் ்தளிைக்கப்்டபாமதை த ் பா ட டு ஓ டி க் ந க பா ண் டி ரு ்ந ்த ை .
ந்ண்ெபாய ்தளிரும்்ளித்்தளிரும்்ளிப் ்பாரத்து
இரு்ந்தது.
ஈ ை ்ஸ வ ர த் ்த ளி ல் கு ற ை த் து க் ந க பா ண் டு
‘‘எனைம்மபா கண்ணு.. கபாறைதை ஓடிக் நகபாண்டிரு்ந்தது.
எளளுஙநகபாளளும் நவடிக்குது முகத்துை.
வலுவபாைது்தபான நையளிக்கும். எனைபா
ற்ல் ந்தைக்கப்்டபாமதை நகடக்குது.
இனைளிக்களி ெளிறைய தவறைகள முடிக்க லும் எ்தளிபாளிகள ்ைரபாக இரு்ந்தபால் எப்்டி
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இவவ மபெகாதுதமனககு
்ப�றிககுண்ை வ்பொதுமொன உைவு,
உடுத்துகப்கொள்ள,
அவ�றியமொன ஆணட்கள்,
�மூ்கத்தில
தணலநிமிரநது நடமொட,
வதணவயொன அநதஸ்து,
்படுகண்கயில விழுநததும்,
பமயம்நது அயரும் தூக்கம்...
இது வ்பொதுபமனககு.
வ்கொடீஸ்வரியொகும் ்கனவு்கள்,
ப்கொஞ�முமிலணல.
சு்கமொன தூக்கத்ணதத் தவிர,
இண்வனிடம் வ்கடடபதலலொம்,
அடுத்தவரக்கொ்கதொன்.
வொழவொதொரப ்பிடிமொனங்களின்்றி,
ம்கிழச்�றியிழநது,
தவிககும் ஏதிலி்கணள,
வள்ளல்களிடம் ்கொடடிகப்கொடுத்து,
உ்ப்கொரம் ப�யவிககும்,
உளத்திருபதிபயொன்வ் வ்பொதும்.
அதற்்கப்பொல
இலக்கியத்வதொடொன,
இணடய்ொப ்பயைம்,
ஓயணவக்கழிக்க ஒருவ்பனொ,
வொ�றிக்க நலல புத்த்கங்கள்,
உள்ளவணர கூடவவ வரும் துணை,
முற்்ொயப்பொய
முடிவிலியற்் இண்யச்�ம்...
என் வொழணவ பூரைப்படுத்த,
இணவ வ்பொதுபமனககு,
நிரநதரமற்் இவவுல்கில.

்ம்மகாநதுவ்ற மஷூ்றகா

நையளிக்க முடியும்? ெபாக்றகத் ந்தபாஙகப்
த்பாடடுத் ந்தபாஙகத் ந்தபாஙக உறுப்ற்
ஆடடிக் நகபாண்டு ஓடும் ெபாயகளுக்கு
அைளிதவ இருப்்்தளில்றை. புணர்தல் என்து
இருவருக்கும் இறடயளில் வருகளினை
அன்ளின நவ்ளிப்்பாடபாக இருக்க தவண்டும்
எனறு. இப்்டியபா அறையணும் ெபாயளிஙக. ஒரு
ந்ண்ெபாறயப் புணர ெபானகு ஆண்ெபாயகள
துடித்்தை. அ்தளில் ஒரு ஆண்ெபாய புணர,
வலி ந்பாறுக்க இயைபாமல் கத்்தளியது.
ெளிறைய தெரம் அப்்டிதய இரு்ந்தது. அ்ந்த
ஆண்ெபாய வளிைக, அடுத்து இனநைபாரு
ஆண்ெபாய புணர, கத்்தமுடியபாமல் கமைளியது.
அ்ந்த ெபாய முடித்்தவுடன, ந்ண்ெபாயளின
தயபாைளியளிலிரு்நது இரத்்தம் நகபாடடியது
்பாவமபாக இரு்ந்தது. ெபாயளிைத்துக்தக
அது்தபாதை இயறறக. ஒரு குைளிப்்ளிடட
மபா்தஙக்ளில் மடடுதம ெபாயகள புணர்தல்
நசய்றவ. இறவகத்பாட புணர்சசளிறய
ம ை ளி ்த இ ய ல் த ் பா டு ஒ ப் பீ டு ந ச ய து
்பாரப்்து எத்்தறை முடடபாள்தைம் என
தயபாசளிக்றகயளில், சரமளி்பாவளின றகப்த்சளி
ஒலித்்தது. எடுத்துப் த்சளிைபாள.
‘ ‘ எ ன ை ப் ் பா . . இ ்ந ்த ப் ந ் பா ட ட
ெபாயளி இவத்பா கஷடப்்டுதுப்்பா. அது
ெம்ம வீடடுக்களிடட உக்கபா்ந்தளிருக்குப்்பா.
அ்தன தயபாைளிதைர்நது வ்ந்த இரத்்தம்
வபாசநைஙகும் நகபாடடிக் நகடக்குதுப்்பா..
ந்ருக்களித் ்தண்ணளி ஊத்்தளித் த்தய்சசபாலும்
த்பாகமபாடடுது. அ்த வளிரடடவும் ்பாவமபா
யளிருக்கு. முைளிசளி்பாலிடிகபாரனகளிடட நசபான
தைம்்பா, கண்டுக்க மபாடைபானுஙக,’’ எை
அவள புைம்்ளிைபாள. அவ எப்்டி ்தபான
ெளிறைத்துக் நகபாண்டிரு்ந்தற்த நசபால்களிைபாள
எை வளியப்்பாக இரு்ந்தது அவளுக்கு.
‘‘ஏய..எப்்டிடி, ெபான நெை்சசளிடடி
ரு்ந்தற்த ெீ நசபால்தை’’
‘‘ஐதயபா, ்பாவம்்பா அ்ந்த ெபாயளி.
எத்்தறை ெபாயஙக் எத்்தறை ெபாள்தபான
்த பா ங கு த ம பா ? . ெீ ய பா ்ச சு ம் இ து க் ந க பா ரு
வழளி நசயதவனனு ்பாரத்த்தன..’’ எை்ச
நசபால்லி தவ்தறைப்்டடபாள.
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‘‘இதுக்கபாகவபா வருத்்தப்்டை.. அது மூனறு மபாடி ஏைளி அறழ்சசளிப் த்பாயளி நமபாடறட
மபாடியளில் றவத்்தளிருப்்பாள., அ்ந்த மூனறு
இயறறகப்்பா...’’ எை்ச நசபால்லி்ச சளிபாளித்்தபாள.
மபாடி வறரக்கும் ஒதர நவளற் முடிகள
‘‘இரு்ந்தபாலும் மைசு தகக்கறைப்்பா... ,உ்தளிர்நது நகடக்கும். மபாடிப்்டிநயஙகளிலும்
வளளுவளளுனனு நகபாறைக்கை சத்்தம் கபா்தப் வய்தபாைவரக்ளின ெறர்சச முடி கணக்கபா
நகடக்கும். அற்த ஞபாயளிறுத்தபாறும் ந்ருக்கும்
புடுஙகு்தளில்ை’’ எை நெகளிழ்ந்தபாள சரமளி்பா.
இவளுக்குத்்தபாதை ந்தபாளியும் அ்தன சளிரத்ற்த.
‘ ‘ அ ட ப் த ் பா ப் ் பா . . ெ பா த ை ெ பா ய ளி ன மு டி உ ள த ் த ் பா ்ச சு ன ை பா ,
கீழவீடடில் இருக்கை ெபாய ந்தபால்றையபாை சுவபாசப் ்ளிர்சசறை வரும் என்ற்த எஙதகபா
அவ்ஸ்தப்்டதைன. இ்த எஙகப் த்பாய ்டித்்தளிரு்ந்தபாள. அ்ந்த உ்தளிர்ந்த முடிகற்
ந ச பா ல் ை ’ ’ ஆ ்த ங க த் ற ்த ்ச ந ச பா ல் லி த் மூனறுமபாடிப் ்டிக்கடடுக்ளில் கூடடி வபாபாளி
்தீரத்்தபாள அைளி்தபா. இவளும் அவளும் எடுத்்தத்பாது, ெபாறயக்கூடடிக் நகபாண்டு
தசர்நது ஒருவதரபாடு ஒருவர புைம்்ளிக் ்டிக்கடடில் சபாவகபாசமபாக ஏைளியவற்ப்
நகபாண்டு த்பாறை ஒருவழளி நசய்தைர. ்பாரத்து ஆத்்தளிரம் ந்பாஙகளியது. ஏதைபா அடக்களிக்
்தன தவறைறயத் ந்தபாடர்ந்தவளுக்கு மறு நகபாண்டு ந்ருக்களி வபாருவபாள.
்டியும் தவறை மும்முரத்்தளில் இரு்ந்தவற்
ெபாயக் கடடிப் த்பாடடு அவளுக்கு
குறுக்கு வளிசபாரறண நசய்தது கபாறை
வ்ரக்க ந்தபாளியபாது? எதுக்நகடுத்்தபாலும்
ெளிகழவு.
்தளிை்நதுவளிடடுடைபா.. அைளிவு இருக்கு்தபா
இ்ந்த ெபாய வளிசயம்
ஒரு ெபாள இல்றையபா? மை்தளிறகுள ்தளிடடிக் நகபாண்தட
இரண்டு ெபாள அல்ை, களிடடத்்தடட ஆறு அவளுக்கு ெபாய ந்தபால்றை ெபாளுக்குெபாள
மபா்தஙகள கட்நது த்பாயக் நகபாண்டிருக்கு. அ்தளிகபாளிப்்்தபாகவும் அ்தைபால் மைவுற்்சசலுக்கு
அ்ந்த ெபாய ்தளிைமும் குறைப்்தும் ்தளிைமும் ஆ்பாக தெபாளிடுதமபாநவை ்ய்ந்தபாள. ஏ்தபாகளி
இ வ ள ் ய ப் ் ட டு ் டி ய ளி ை ங க பா ம ல் லும் டபாக்டறரப் ்பாரத்து கவுனசளிலிங
ெளிற்தும் வபாடிக்றகயபாகளிவளிடடது. ஏத்தபா த்பாைபால் ெல்ைது எை ெளிறைத்்தபாள.
ஒருவறகயளில் அ்ந்த ெபாய இனனும் அ்தறகுள கீழவீடடுக்கபாபாளியளிடம் சண்றட
அவற்க் கடிக்கபாமல் வளிடடு றவத்்தளிருக் த்பாடதட ஆகனும். அப்்்தபான ்தன மைசு
களிைத்த அதுதவ அ்தளிசய்ந்தபான எை அறம்தளியறடயும் எைவும் ெம்்ளிைபாள.
ெளிறைத்துக் நகபாண்டபாள.
ம்தளியதவற் ஆயளிறறு. ்சளிமை்நது
ெபாய வ்ரப்்து அவரவருறடய தவறை நசயது நகபாண்டிரு்ந்தபாள. ்தன
வளிருப்்ம். அ்தளில் ்தறையளிடுவது ்தவறு. அ்தளில் இருக்றகயளின தட்ளிளதமலிருக்கும் ற்ல்
எ்ந்த ஆடதச்றையும் இல்றை. ஆைபால் க ற ் மு டி க் கு ம் அ வ ச ர த் ்த ளி ல் இ ரு ்ந
ஏன அ்ந்தக் க்தறவத் ்தளிை்நது றவத்து ்தவளுக்கு தெரம் த்பாைத்த ந்தபாளியவளில்றை.
ெபாறய நவ்ளிதய வளிடதவண்டும்? ஏன
‘‘அைளி்தபா,மணளி இரண்டபா்சசு. வபா..
்ளிைறரத் ந்தபா்ந்தரவுக்குள்பாக்க தவணும்
என்து்தபான அவளுக்குள எழும் தகளவளி. சபாப்்ளிட த்பாகைபாம். ்சளிக்குது’’ குரல்
வ்ரக்கத் ந்தபாளிஞசளி வ்ரக்கணும். இல்ைைபா த க ட டு த் ்த ளி ரு ம் ் ளி ை பா ள . அ வ ் ரு க ளி ல்
வ்ரக்கக் கூடபாது. மத்்தவஙக் ந்தபா்ந்தரவு கபாரத்்தளிகபா ெளினைளிரு்ந்தபாள. அவளுறடய
்ண்ை வளிசயத்்த ்தபான நசயயதைபாதமனனு வபாடிய முகத்ற்தக் கண்டுவளிடடபாள.
நகபாஞசஙகூட குறைவுணரதவ இல்றை
‘‘ஏனடி, எனைதவபா த்பாை இருக்க.
அவளுக்கு. எப்்டித்்தபான ்பாடஙகற்ளிப்்து?
இனைளிக்களிப் த்சளி இதுக்நகபாரு முடிவு கடடிதய ஏ்தபாவது ்ளிர்சசளிறையபாடி’’ எைக் தகடட
த்பாது நகபாஞசமபாய கண்ணீர எடடிப்
ஆகணும்.
்பாரத்்தது.
அதுமடடுமபா அ்ந்த ெபாய ந்தைம்
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‘‘மீண்டும் அ்ந்த ெபாய ்ளிர்சசளிறை
்தபாண்டி. எனை ்ண்ைதுனதை ந்தபாளியைடி’’
தசபாகமபாய்ச நசபானைபாள.

‘‘அவைபா? அவன ந்தபாப்ற்யும்
ஆளும்... அவன கூப்டபா எல்ைபாப் ந்பாண்
ணுஙகளும் வ்நதுடுவபாளுஙகனனு நெைப்பு.
அவனுக்கு ெபான நகபாடுத்்த சூடு ்த்்தை த்பாை.
‘‘வீடடு ஓைரகளிடட நசபால்லி அவங அ்தபான நவைளிக்கப் ்பாக்கைபான’’
கற்க் கபாலி ்ண்ண நசபால்ைதுக்நகனை‘‘
‘‘ ஆ ம பா டி . . . மீ ை பா க ளி ட ட ஏ த ்த பா
‘‘இல்ைப்்பா, நரண்டு ந்ண் குழ்நற்தஙக க ச மு ச பா ் ண் ண ளி ய ளி ரு க் க பா ன த ் பா ை.
இருக்குதுஙக. ஒருத்்தளி எயத்., இனநைபாருத்்தளி அ டு த் ்த ெ பா ள அ வ பு ரு ச த ை பா ட வ ்ந து
டநவல்த், அ்தபான தயபாசறையபாயளிருக்கு. சத்்தம் த்பாடடபாள. அ்ந்தபாளுக்கு அளுக்கு
இ்ந்த வருடம் முடிக்கனும்ை.. ெம்மபா் அ்ந்தப் சு ளு க் க ளி ல் த ை . அ ப் பு ை மு ம் எ ல் ை பா ர
புள்ஙக ்டிப்பு நகடடுதுனனு இருக்கக் களிடடயும் வழளியுது. ெபாயப்்ய»
கூடபா்தளில்ை’’
‘‘இவை எனை ்ண்ணபாத் ்தகும்டி’’
‘‘ஆமபாம்... வீடடுக்கபாரரகளிடட நசபால்ை
தவண்டியது்தபாதை’’
‘‘வளிடுடி.. அவஙநகடக்கைபான. ெபான
வதரன்பா. ெபான மபாடிக்களிப் த்பாயளி நவயளிட
‘‘அவர இஙகளில்ை. நவ்ளிெபாடை ்ண்தைன, தவைய முடி்சசளிடடு சீக்களிரமபா
தவறை நசயயைபார’’
வபா. ்சளிக்குதுடி’’ எனறு நசபால்லிவளிடடுக்
கபாரத்்தளிகபா களி்ம்்ளிவளிடடபாள.
‘‘அவகளிடட தெரபா ்பாரத்துக் தகடக
தவண்டியது்தபாதை’’
‘‘ெபாயக் கு்ளிப்்பாடடி ெடுவீடை
வ்சசபாலும் அது புத்்தளிய்தபான கபாடடுமபாம்..
‘‘ இ ்ந ்த ெ பா ய வ ் ர ப் ் ற ்த ெ பா ம் ்ழநமபாழளி சபாளியபா சபார’’ எை அவைருகளில்
எனைனனு தகக்கைது? ந்தபாளி்ந்தவ்பாக த்பாய தகடடபாள.
இருக்களிைபாள. அதுவும் உைவுக்கபாபாளி தவறு.
ெபானும் எவத்பா ஒருமுறை இரு முறைனைபா
அவன எ்ந்தப் ்்தளிலும் ்தரபாமல்
்ரவபால்ை. ்ைமுறை ெடக்குது. எ்தயும் சளி்ஸடத்்தளில் தவறை ்பாரப்்துத்பால் ்தறை
கண்டுக்கதவ மபாடைபா. கபாறைை ந்தபாடஙகை குைளி்நது நகபாண்டபான. இவனுஙக மபா்தளிபாளி
எபாளி்சசல் இரவு முழுக்க இருக்குடி. அ்தைபாதை ஆம்்்ஙக இருக்கத்்தபான நசயவபாஙக.
அவ்ளிடம் தெரபாக த்சுவத்த இல்றை. அற்தத் ்தபாண்டி்தபான ந்ண் ்தனறை
இப்்ைபாம் ஏ்தபாவது அவசரம் எனைபால் ்தபான ெளிறைெளிறுத்்தளிக்கனும். ்தனனுறடய இருக்
த்சுதவன அவகளிடட’. இருவரும் த்சளிக் றகக்கு வ்நது சபாப்்பாடடு டி்றை எடுத்துக்
நகபாண்டிரு்ந்த த்பாது, அவஙகற் ஒரு நகபாண்டு மபாடிப் ்டிதயைளிைபாள. தகபா்ம்
்பாரறவப் ்பாரத்துக் நகபாண்தட த்பாைபான துக்கம் ஆறைபாறம எல்ைபாம் கை்நது
கண்ணன. ்ளிைகு அவதைபாட இருக்றக யளில் ந்ருமூ்சசபாகளியது.
உடகபார்நது
அவஙகற்தய ்பாரத்்தபான.
அற்த கபாரத்்தளிகபா ்பாரத்து வளிடடபாள.
இனறைக்கு வளிழளித்்த முகதம சபாளி
யளில்ை த்பாை. எதுவும் ஒழுஙகபா ெடக்கை.
‘‘ஒரு ெபாய ெம்்் எப்்டி ்பாக்குது இனைளிதயபாட ெபாயளி வளிசயத்துக்கு முடிவு
்பார. சடடுனு ்பாக்கபா்தடி’’ கபாது கடித்்தபாள கடடிதய ஆகணும். மபாறை வீடடுக்குப்
கபாரத்்தளிகபா.
த்பாைப்், கீழவீடடுக்கபாபாளியளிடம் ெளினறு
த்சளிதய ்தீர தவண்டும் எை முடிநவடுத்்தபாள.
‘‘அவன ஒரு ஆளு.. அவைப்த்பாயீ..’’ இதுஇப்்டிதயவளிடடபால்,அடுத்்தெபாளஅடுத்்த
இழுத்்தபாள அைளி்தபா. ‘‘எனை இரு்ந்தபாலும் ெபாள எனறு த்பாயக்களிடதட இருக்கும். மைசளில்
ெம்ம உயர்தளி கபாபாளி இல்றையபா’’
ெளிம்ம்தளியளில்ைபாம அறைய தவண்டியது்தபான.
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்டிதயைளி கபாரத்்தளிகபா அமர்ந்தளிரு்ந்த இருக்றக
த்தடிைபாள. அவந்்தளிபாளில் அமர்நது இருவரும்
சபாப்்ளிட ஆரம்்ளித்்தைர. மைசளின குறட்சசலில்
உணவளின ருசளி ந்தபாளியபாமல் உண்டு முடித்்தபாள.
மபாறைதெரம்
ஆயளிறறு.
ஆ்ளிசு
தவறைறய முடித்து த்ரு்நற்தப் ்ளிடித்்தபாள.
தமை்தளிகபாபாளி கண்ணறைப் ்றைளிய ெளிறைவு
மீண்டும் வ்ந்தது.ஒவநவபாருவருக்கும்ஒருஒரு
குணம். எனை்தபான ெபாம தவஷம் த்பாடடு
வபாழ்ந்தபாலும் அவஙகவஙக ஒபாளிைளிைல் குணம்
அவவப்த்பாது நவ்ளிப்்டத்்தபான நசயயும்.
அப்்டித்்தபான இ்ந்த தமை்தளிகபாபாளியும். எப்்ப்
்பா த்்த பா லும் ந ்பாண்ணு ஙக் உத்துப்
்பாரக்கைது அவன புத்்தளி. ஆம்்்ஙக்களிடட
் ழ க ை ப் ் ெ பா ம ய பா ரு , எ ப் ் டி ன னு
புபாளியவ்சசளிடதடபாம்ைபா ெம்மகளிடட வபாைபாடட
மபாடடபாஙக, ந்ண்க்ளிடம் மபாளியபாற்தயபா ேல்்த்த ேித்தபவபாம்
ெட்நதுக்கை ஆண்களும் உண்டு்தபாதை. ேல்்தைப சபறுவோம்
அ்தமீைளி ஒருசளிைர இப்்டி இருக்கத்்தபாதை
நசயயைபாஙக. ்தைக்குத்்தபாதை நசபால்லிக் ்பிள்ணள்களின் பநஞ�றில ப்பற்வ்ொர
விணதககும் நலல எண்ைங்கள்
நகபாண்டு டிக்நகட வபாஙகளிைபாள.
த்ரு்நது ெளிறக, ்டி இைஙகளிைபாள.
வீடு தெபாக்களி ெட்ந்தபாள. மபாறை ஆ்ளிசு
வளிடடு வீடு ்தளிரும்்ளிய த்பாதும் தகபா்ம்
நகபாஞசமும் குறை்ந்த்பாடில்றை . இனறு
தகடடுவளிட தவண்டும் இல்றைைபா ்தன
மண்றட நவடித்து்ச சுக்கு நூைபாகளிடும் எை
உணர்ந்தபாள. வீடறட்ந்தபாள. முகத்ற்த்ச
சீபாளியஸபாக றவத்துக் நகபாண்டு, வீடடின
நவ்ளிக்க்தறவத் ்தளிை்ந்தபாள. அ்ந்த ெபாய
தைசபாக ்தளிை்ந்த க்தவளிலிரு்நது வளளுனு
நகபாறை்சசளிக்களிடடு ஓடி வ்ந்தது. டக்குனு
க்தறவ மூடிைபாள.

ஆலமரமொய உருபவடுத்து நலல
�முதொயம் உருவொ்க ஏதுவொகும்

�றி்நத குடிம்கனொ(ளொ)ய நொடடில
குழப்பங்கள் இலலொ நிம்மதி்கள்
வொழவில நிம்மதித்தருவம - இன்வ்
ப்பற்வ்ொர ்கவனம் ப்கொள்்க!
நலலணவ்கள் ணவய்கத்ணத ஆளும்
நன்னிலவம மனணத குளிரச்�றியொககும்
�றி்பபும் ப�ழிபபுமொய ம்கிழவளிககும்
வொழும் உயிரினங்களுககு உைவளிககும்!
உ்வு்களில ஒற்றுணமணய ப்பருக்கி
நித்தமும் �ங்கிலி்களொய இணைநதொல
அன்்பொன ்பல்கணலக்கழ்கவம உருவொகும்
நலல விணளச்�ல நிலமொகும்!

அவளுக்கு வ்ந்தத்த ்பார தகபா்ம்..
உன தகபா்ம் என தகபா்மளில்தை. அ்வுகட்ந்த
தகபா்ம். மூக்கு வளிறைக்க, கண் ்ளிதுஙக
நவ்ளிதய ெளினனு கத்்த ஆரம்்ளித்்தபாள.
ஆனநதமொய ஆவரொக்கிய விணத்களொல
உலண்க வளம்ப்ப்ச் ப�யவவொவம

‘‘ஒரு ெபாயளி ஒனனு வ்க்கைபாளுக... உவண்க வயொடு உயரவொய
ெபாயீ... கடடிப் த்பாடடு வ்க்க வக்களி உல்கில வலம் வருவவொவம...!
றைனைபா ஏன வ்க்கனும்? அனைளிக்களி
அப்்டித்்தபான ்த்்தளிபாளிக்க றவக்க வ்ந்தவர
- ெஸூரொ ெலீல
கடிக்கப் த்பாயளி, ்ய்நது ்டி்தடுக்களி வளிழு்நது
மவல�றியொ
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்தபாறட ஒடஞசளிது. இனைளிக்களி என புடறவ
களிழளிஞசளி ற்த்்தளியக்கபாபாளி மபா்தளிபாளி ஆ்ளிசுக்குப்
த்பாயளிடடு வதரன.. அவவளுக்கு எனை
தவத்து வடியுது? ‘‘ நவ்ளிவபாசலிதை ெளினறு
கத்்தளிக் நகபாண்டிரு்ந்தபாள.
வீடடிறகு உளத் இரு்நது வ்ந்த
மரக்தம் நமதுவபாக இவற்ப் ்பாரத்து
‘‘கத்்தபாத்தக்கபா.. நகபாஞசம் வீடடுக்குள்
வ பா த ய ன ’ ’ ந க ஞ சு ம் த ்த பா ர ற ண ய ளி ல்
அ ற ழ த் ்த பா ள . அ வ ளு க் கு ப் த ் பா வ
மைசளில்ைபாம தகடடிதைதய ெளினைளிரு்ந்தபாள.
்தளிரும்்வும் அறழக்க உளத் த்பாைபாள.
தசபா்பாறவக் கபாடடி உடகபார்ச நசபால்லிடடு,
அவள கீதழ உக்கபார்நது ்தறைறயக் கீதழ
த்பாடடு நமௌைம் கபாத்்தபாள.

வ்த்்தளி்சசளி. அ்ந்த ெபாயளினைபா இவளுக்கு
ந ர பா ம் ் ் ளி டி க் கு ம் . அ ்த ை பா ல் ெ பா ய ப்
்பாக்க அடிக்கடி அஙக த்பாவபா இவ.
அப்்்தபாஙகபா... அ்ந்த ெபாயளி ஆறசயக்
கபாடடி, இ்ந்தப் ்ளிஞச நகபா்தைளிடடபான.
அதுவும் மூ் வ்ர்சசளி இல்ைபா்தவ்ப்
த்பாயீ... ஐதயபா...’’ ்தறையளிைடித்துக்
நகபாண்டு அழு்தபாள. ஒருெளிமளிடம் உறை்நது
த்பாய உடகபார்ந்தளிரு்ந்தபாள அைளி்தபா.

‘‘அ்ந்தப் ்பாவளி எனை ்ண்ணபாதைபா..
இரத்்தம் வழளிய அழுதுகளிடதட வ்ந்தபாக்கபா...
அ ்ந ்த ந ெ ை ம ய ளி லு ம் ட பா ம ளி ட பா ம ளி ன னு
ந ச பா ல் லி , அ ்ந ்த ெ பா ய ளி த வ ணு ம் னு
அடம்்ளிடி்சசளி அழு்தபாக்கபா. ெபான எனைபா
் ண் ணு வ ன ? ந ச பா ல் லு ங க . த வ ை வ ழ ளி
ந்த பா ளி யபா மத் ்த பா ன இ ்ந ்த ெபா ய வபா ங களி க்
எனை இது வம்்பா த்பா்சசு. வீடடுக் நகபாடுத்துடடு, அ்த வ்க்கத் ந்தபாளியபாம
குள் கூப்்ளிடடுடடு, இப்்டி ்தைகுைளிஞசளி அவ்ஸ்த்டதைஙகபா’’ எனைவள மீண்டும்
உக்கபார்ந்தளிருக்கபாத்னனு எபாளி்சசல் வ்ந்தது. அழத் ந்தபாடஙகளிைபாள.
அவத்பாட சளினைமகள ்தைளியபாக ெபாயுடன
இப்் ்தைகீழபா ஆயளிடி்சசளி அவ ெளிைறம.
உடகபார்ந்தளிரு்ந்தற்தப் ்பாரத்்ததும் இனனும்
தகபா்த்துடன ்தளிடடியவளுக்குப் ்பாளி்தபா்மும்
எபாளி்சசறை உண்டபாக்களியது.
கருறணயும் பீைளிடடுக் களி்ம்்ளியது.
சளிைளிது தெரத்்தளில் மரக்தம் தகவுவது
அ்ந்த ெபாயளிப்்யை ்றைளிய தகபா்மும்
கண்டு ்தளிடுக்களிடடபாள. ‘‘ஏன அழை? உன
நகபாழு்நதுவளி
டடு எபாளிய,
ெபா ய ளி , இ ்ந ்த ப் ்பாடு ்டு த்்தளிைபா ்தளிட ட
மபாடதடைபா? எவத்பாெபாள்தபான ந்பாறுக்
‘‘அ்ந்த ெபாயளிய சும்மபாவபா வளிடட?’’
க ை து ந ச பா ல் லு ’ ’ த க பா ் ம் ந ்த ை ளி க் க க்
கடுஙதகபா்த்த்தபாடு
தகடடபாள.
தகடடபாள.
‘‘எனை ்ண்ைதுனனு ந்தபாளியைக்கபா..
‘ ‘ ஆ ம பா ங க பா . . ்த ப் பு ்த பா ன . . அ ்ந ்த
ெபாயபாைத்்தபான இ்ந்தப் ்பாடு்டதைன» யபாருக்கும் ந்தபாளியக்கூடபாதுனனு நெை்சசளி
எனறு அவள சளினைமகள கயபாைபாறவக் ்தபான இஙக வ்நதுடதடஙகபா’’ ்தன இயைபா
றமறய்ச நசபால்லிக் கண்ணீர வடித்்தபாள.
கபாடடிைபாள. இவள ்தளிடுக்களிடடபாள.
கயபாைபா ெபாறய மடியளில் றவத்துக்
ந க பா ண் டு ஏ து ம் ெ ட க் க பா ்த து த ் பா ல்
ஒ ரு மூ ற ை ய ளி ல் உ ட க பா ர ்ந து ெ பா ற ய த்
்தடவளிக் நகபாடுத்்தபாள. அஙகு ெடப்்து
ஏதும் புபாளியபாமல் அைளி்தபா வளிழளித்்தபாள.
த்்சறச நமதுவபாக ஆரம்்ளித்்தபாள மரக்தம்.
‘ ‘ ெ பா ங க ் ளி ள ற ் ்ச ச பா வ டி ய ளி ல்
நசபா்ந்த வீடு கடடி வபாழ்நத்தபாஙகபா. த்பாை
வருசம் எதுத்்தவூடை ஒரு ெபாயீ, ெபாயளி

எ ன ை ஆ று ்த ல் ந ச பா ல் வ ந ்த ன று
பு பா ளி ய பா ம ல் ்த வ ளி த் ்த பா ள அ ை ளி ்த பா . ் ளி ன
மரக்தத்்தளின ்தறைறயத் ்தடவளிைபாள.
ெடப்்து ஏதுமைளியபாமல் ்தன ெபாயளிடம்
வளிற்யபாடிக் நகபாண்டிரு்ந்த கயபாைபாறவப்
்பாரத்துக் றகயறசத்து எழு்ந்தபாள. அ்ந்தக்
கயபாைபாவும் சளிபாளித்்த்டி றகயறசத்து ‘ற்’
எனைபாள.
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மளிழநமபாழளியளின அழகுக்கு நமன
தமலும் அழகு தசரத்துக் கபாப்்து ்தமளிழ
இைக்களியஙகத்! எத்்தறை நூறைபாண்டுகள
த்பாைபாலும், இ்றம மபாைபாமல் இனறு
வறர தகபாதைபா்சசும் ்தமளிழனறைக்கு ்க்க
்ைமபாய கவபாளி வீசும் இைக்களியஙகற்ப்
‘கல்வளி ஒனதை
்பாரத்த்தபாமபாைபால் கவளிற்தகளுக்நகனதை
கபாடடிடும் ெறக்தளி
்தைளியளிடம் உண்டு. கவளிமகள நையவ்தளி
நசல்லும் வபாழவளில்
ெளித்்தளியபாை்ந்தைளின மு்தல் கவளிற்த நூலும்
நசதுக்களிடும் உளந்பா்ளி’
அப்்டியபாை ஒனநைை நசபால்லி மகளிழைபாம்.
‘அணஙதக அகளிைம் நவல்’ ்தறைப்த், ந்தபாடுவபாைம் தூரமளில்றை நயனதை கூைளி
உள்டஙகும் கபாத்்தளிரமபாை கவளிற்தகளுக்குக்
கடடியங கூைளி வரதவற்ற்தக் கபாணைபாம்.
‘உறழத்து வபாழ்வனுக்தக
இவபாளின கவளிற்த வபாளிக்ளில் ந்ண்களுக்கபாை
வபாழவது நசபா்ந்தம்
அைளிவுறரகளும், வளிழளிப்புணரறவத் தூண்டும்
ஊக்கம் நகபாண்டு
வீபாளியமளிக்க கருத்துகளும் வளிரவளிக் களிடப்்ற்தக்
வபாழவளிறை்ச நசதுக்களிடு’
கபாணக்கூடிய்தபாக உள்து. இவபாளின எழுத்து
முனதைைளி்ச நசல்ை’
க்ளில் ெபான ்பார்தளிறயக் கபாண்களிதைன.
எை வழளி கபாடடுகளிைபார.
ந்ண்கற்ப் ்றைளிய ஆ்தஙகம் ந்ரு்ந்தீயபாக
மூளவற்தக் கபாண்களிதைன.
்தளிருத்்தளி எழுதுஙகள (த்த)வற்தகள
தவண்டபாநமனறு எனும் கவளிற்தயளின
வபாருஙகள, எபாளி்தழலின நவப்்்ச அ த் ்த ற ை வ பா ளி க ளு ம் ச பா ட ற ட ய பா ய
சைைத்்தளில் புடம் த்பாடட சளிை வபாளிகற் நசபாடுக்களிப் த்பாக, எற்த எடுப்்து எற்த
்க்குவமபாய ரசளிப்த்பாம்.
வளிடுவந்தை எைக்குளத் குழப்்ஙகள.
எழு்சசளியூடடும் கவளிற்தகள ்ைவுண்டு
‘்தனைம்்ளிக்றக’ யளின நசபாறகள ரசளிக்க. எல்ைபாதம நூைபாசளிபாளியபாளின றக
நகபாண்டு வளிறத்பார நசயகளிைபார இப்்டி... வண்ணத்்தளில் நெயயப் ்டடு நெக்குருக
றவக்களினைை.
‘வபாயப்பு என்து
வரமபாகக் களிறடப்்்தல்ை
அகளிைம் நவல்வபாள இவவணஙகு.
வலிதயபாடு த்பாரபாடு
்தமளிழுைகு த்பாறறும் ெனனூல்கள ்ை
வபாைம் உன வசதம’
இைக்களியத்துக்கபாய ்றடக்க, இவபாளின
‘ெபாற் எண்ணளி
எழுத்்தபாணளி ெளிமளிர்நந்தழடடுநமை ெல்
ெகரத்்தபாத்த ெஙகபாய
வபாழத்துக் கூறுகளிதைன.
ெபாணபாய இரு்நது
ெகரத்்தளிடு அம்ற்’
- ்தமளிழமளின
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எங்கிருநவதொ வநத நீ
என்ணனப ்பொரத்த
ஒரு பநொடியிவலவய,
உன்மீது ்கொதல
ப்கொண்வடபனனக கூ்றிவிடடொய..
எதிர ்பதிணல எதிர ்பொரத்து
என் ்கண்்கணள வநொககும் உனககு
என்ன ்பதில ப�ொலல ்பதடடத்தில
்பணத்பணதக்கி்து என் உள்ளம்...
உன்ணனபவ்பொல அவவளவு ணதரியம்
எனககு இலணல, ்படபடன்று ப�ொலலிவிட
வடதுருவம் பதன்துருவத்ணத
ஈரப்பது வ்பொல என்ணன ஈரக்கி்து
உன்னுணடய வ்பச்சு,
்கொரைம் இன்்றி நீ கூறுவணத எலலொம்
ர�றிக்கி்து என்னுணடய மனது..
நொவன வொயணடத்து நிற்கும் வண்ைம்
அழ்கிய ்கவிணதயொய வரைித்து விடடொய
இணவ எலலொம் ்பிடிக்கி்தொ?
்பிடிக்கவிலணலயொ? என்று
என் மனம் ்பட்படக்க,
என் இருதய ஓண�வயொ
என் ்கொதில வ்கட்கி்து,
என்ன ப�யய?
இணவ எலலொம் என் வயதின் வ்கொளொறு..
இருநதும் உனககு பதரியுமொ?
்கொகண்க, குருவிபவ்பொல
சூரியணன ்பொரககும் முன்வன
்கண்விழித்து, �க்கரத்ணத
்கொலில ்கடடிகப்கொண்டு
ஓயொமல உணழத்துகப்கொண்டிருக்கி்து,
இரு ெீவன்்கள் எனக்கொ்க...
நொன் ்பி்நத அடுத்த ்கைவம,
அவர்களுககும் ஒரு வொழகண்க
இருக்கி்து என்்பணத கூட ம்நது,
எனக்கொ்கவவ
ஓடிகப்கொண்டிருக்கி்ொர்கள்..

அனலொய ப்கொளுத்தும் பவயிலில,
ண்க்களில மீண்டும் முள் குத்த
இடம் இலணலவய என்று
முள்வள வருநதும் அளவுககு
ண்கமுழுவதும் ்கொயங்களுடன்
்கருவவலம்முள் பவடடி,
இரவு ்ப்கல ்பொரொது உணழத்து,
என் வொழகண்கணய ்பற்்றி
ஆயிரம் ்கனவு்கொணும் அவர்களுககு
உன் ஒரு பநொடி ்கொதணலயொ
நொன் ்பரி�ொ்க ப்கொடுக்க வவண்டுபமன்று
மனம் வருநத கூ்றினொள் !

ெ. கவிெகா ெகாமவர்சத்ல்வன (எ)
கவிபெகாரெதி,
்பிச்�ொண்டொம் ்பொணளயம்


தைியொத் தொ்கத்தொல
திண�மொறும் ்ப்ணவ
வ்ண்ட நிணலயில ஆறு.
பதொடரும் மணழ
வீடடுககுள் வரும் நீரில
அலட�றியத்தின் வொணட.
்கல உணடககும் �றிறுமி
திண�பயஙகும் �றிதறு்கி்து
இருண்ட எதிர்கொலம்.
பதொடரநது வநத நிழல
பமலல விலகும் தருைம்
திண�பயஙகும் ஒளி.
அநதி வொனம்
சூரியக்கதிர்களொல �றிவக்கி்து
குழநணதயின் மு்கம்.
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். மககாபெிநகாத்
வ�லம்

கனவுகள்
வறுணமக வ்கொடடின்
மத்தியில வொழபவொன்ண்
நொடி ்கொத்திருநதொள்
்கன்னி யவள்
மலரநத ஒரு ப்பொழுதினில
்கனிநதவதொர வொழவு
்கற்்பணன்களும் ்கனவணல்களும்
்கணரவய்றின ஓர நொள்.
ப்பொறுத்திருநத ப்பொழுது்கள்
ப்பொன்னொய
விடிநதபதன
்களித்தது அவள் மனம்.
நொட்கள் முன்வன்க
ப்கொண்டவன் எலணலக
வ்கொடு்கள் ப்கொஞ�ம்
ப்கொஞ�மொய
சுருங்கித் தொன் வ்பொயின.
அன்பும் அரவணைபபும்
அதி்கமொ்கவவ
தூரமொயிற்று.
ஊண் உணடயில
குண்விலணல
உற்்ம் சுற்்ம் வருண்ககவ்கொ
அனுமதியிலணல.
அண்ணட அயல உ்வு்களுககும்
உத்தரவிலணல
அதி்கொரம் எதிலும் ்பஞ�மிலணல.
விடிநத ப்பொழுது்கள்
ஒவபவொன்றும்
விடியொப்பொழுதொய
மனதின் ்பொரங்கணள
இ்க்கக கூட வந�ங்களின்
பநருக்கமிலணல.

�றிநணத ம்கிழ ்கண்ட
�றி்ப்பொன வொழவு
�றித்றியணத எண்ைி
விழிவயொரங்கள்
வற்றுவதுமிலணல.
ப�லவமும் ப�ொகுசும் வ�ரநதிருநதும்
்கம்்பியிலலொ �றிண் வொழவு
மீண்படழ முடியொத
இலவொழவு.
நலவொழவுகவ்கங்கி
சு்கம் ப்ப்க ்கொத்திருநதும்
இலலொது மண்நதவத
இனிதொன வொழபவொன்று
்கொத்திருநது ப்பற்்பதலொம்
்கனவொய ஆனவத

லரீபெகா பெதுரதீன
்கவலபவல, இலஙண்க

த்கால்லும்த்யலும்
ஒழுக்கம், வநரணம கு்றித்து
புதிதொ்கப ்பைிககுச் வ�ரநத
அலுவலர்களுககு
ஒரு மைிவநரம்
வகுபபு எடுத்து விடடு
தனியொர நிறுவனம்
்பரி�ொ்க வொங்கிக ப்கொடுத்த
ம்கிழவுநதில அமரநது
அன்ண்ய ஆண�நொய்கிணயச்
�நதிக்க அவரதம்
இலலம் விணரநதொர
உயர அதி்கொரி!

- பெகா.்கெதிமவல்
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நாகை ஆகைத்தம்பி

தகபாறவ

ெபாகூர ்தரகபாவுக்கு த்பாயடடு

தரபாடறட களிரபா்ஸ நசயயும்த்பாது ்பாய
கறட ்ளிபாளியபாணளியும் ்தபால்்சசபாவும் மூக்களில்
நுறழ்நது வயளிறை வபாடடிநயடுத்்தது...
்ளிபாளியபாணளினைபாதை அது ்பாயகறட
்ளிபாளியபாணளி்தபான எனை ஃ்பாரமுைபா
்யன்டுத்துைபாதரபா ந்தபாளியை மூக்குை
நுறழயும் வபாசம் ெபாக்குை ்தண்ணளி வர
றவக்குது,,,
மைசும் தகக்கை. சபாளி ஒரு ்ளித்டடு
சபாப்்ளிடைபாமுனனு த்பாயளி சபாப்்ளிடதடன.
குறைவபா இரு்ந்தபாலும் நகபாடுக்குை
கபாசுக்கு ெளிறைவபா இரு்ந்தது. ஆகூபாளில்
்பாயளிக்கறட ்ளிபாளியபாணளி நரபாம்் ்ளிரசளித்்தம்.
ம்தளியம் மடடும்்தபான களிறடக்கும்
வபாடிக்றகயபா்ரகள வபாளிறசயளில்்தபான
ெளிற்பாரகள. ்பாயும் ெல்ைவர்தபான.
சளிைத்ரபாடடம் கூடடம் அ்தளிகமபாைபால்
அ்றவ கம்மளி ்னைது களிறடயபாது.
ெபான சபாப்்ளிடடுவளிடடு றக கழுவளிதைன.
மைசு நசபானைது ‘‘தடய உன
ந்பாண்டபாடடி வீடை நவறும் ரசம்தசபாறு
்தளிைமும் ்தளிஙகளிைபா ஒரு ெபாற்க்கு
அவளுக்கு வபாஙகளிக்நகபாதடனடபா’’
மைமளிருக்கு ்ணமளில்றைதய எனை
நசயைது?

்பாயளிக்களிடட ்தயஙகளியப்்டிதய
தகடதடன. ‘‘்பாயளி ஒரு ்ளிபாளியபாணளி ்பாரசல்
நகபாடுஙக... ெபாற்க்கு வரும்த்பாது கபாசு
்ததரன’’
‘‘அடபா க்ஸடமருக்கு
்த்்தபாதுப்த்பாை... உைக்கு ்பாரசல்
தவணுமபா நகபாஞசம் இரு ்பாக்கைபாம்’’
்பாயளி ெல்ைவரு்தபான ெபான
எப்்டியும் வபாரத்்தளிை ஒரு ்தடறவயபாவது
வ்ந்தளிடுதவன. ்பாயளி கறட ெமக்கு புதுசு
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இல்ை. அ்தைபாை நகபாடுப்்பாரு தெரம் ஆக
ஆக கூடடம் கற் கடடியது ்பாய ெம்மை
கவைளிக்க தெரமளில்ை; வளியபா்பாரத்ற்த
கவைளித்துநகபாண்டு இரு்ந்தபார.
சபாளி இப்த்பா ஒனனும் ஆகபாதுனனு
புைப்்ட ்தயபாரபாதைன. கறட
வபாசல்்டிறய வளிடடு இைஙகளிதைன.
‘‘ஏய கண்ணபா... ந்பாண்டபாடடிக்கு
்பாரசல் தகடடிதய வபாஙகபாமல் த்பாதை...’
‘‘கூடடம் சபா்ஸ்தளி இருக்தக ்பாய
அ்தபான’’ னனு ்தறைறய நசபாைளி்நத்தன.
‘‘அடபா த்பாப்்பா அ்ந்த
கல்ைபாப்ந்டடிக்கு ்க்கத்்தளிை ஒரு ்பாரசல்
இருக்கு ்பாரு அ்த எடுத்துடடு த்பா’’
எைக்கு எனை நசபால்வந்தனதை
ந்தபாளியை ‘‘நரபாம்் ெனைளி ்பாய’’
‘‘சபாப்்ளிடுை சபாப்்பாடடுக்கு
எதுக்குப்்பா ெனைளி அல்ைபாஹ்
இ்ந்த ்ளிபாளியபாணளி இனறைக்கு உன

மறைவளிக்குனனு எழு்தளிவளிடடபான
அ்தைபால்்தபான உைக்கு நகட்சசளிருக்கு
த்பா... த்பாயளி ச்நத்தபாசமபா
சபாப்்ளிட்சநசபால்லு ஆைபா கபாசு கறரக்டடபா
ெபாற்க்கு நகபாடுத்்தளிடனும். இது எைது
சம்சபாரத்துக்கபாக வ்சசளிரு்நத்தன அவ்தபான
ந்தைமும் சபாப்்ளிடுைபாத்
ெீ எடுத்துடடு த்பா’’
எைக்கு நெகளிழ்சசளியபா இரு்ந்தது.
ெமக்கபாைது ெமக்கு நகறடக்கபாதுப்
த்பாகபாதுப்த்பாை... ்பாய ெல்ை ்ளிபாளியபாணளி
மடடும் நகபாடுக்கை ெம்்ளிக்றகறயயும்
நகபாடுத்்தபார.
றகயளிை ்ளிபாளியபாணளி
ந்பாடடைத்த்தபாடு மைசளிை
மறைவளி சளிபாளிப்பு சத்்தம் தகட்ற்த
ரசளித்துக்நகபாண்தட கைதவபாடு
வீடு தெபாக்களி வளிறர்நத்தன. அடுத்்த
நவள்ளிக்களிழறம ெபாகூர ்தரகபாவுக்கு
வரும்த்பாது கண்டிப்்பா ்பாயளிக்கு
்ணம் நகபாடுத்்தளிடனும் எனை
றவரபாக்களியத்த்தபாடும்கூட...

n
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மை்தளின

ஆறைதை வபாழக்றகயளில்
ச பா ர பா ம் ச ம் எ ன க ளி ை பா ர க ளி த ர க் க ்த த் து வ
ஞபாைளி அபாளி்ஸடபாடடில். அப்்டிப்்டட
ம ை ம் எ ன ை பா ல் எ ன ை , ம ை து எ ன று
ஒனறு உள்்தபா, அப்்டி எனைபால் அ்ந்த
மைது எஙகு உள்து எனகளிை அறைத்து
தகளவளிகளுக்கும் ெமக்கு வளிறட ந்தபாளிய
தவண்டும். மைது என்து இ்தயம் எனகளிை
உடல் சபார உறுப்்பா இல்றை நவறும்
உருவகமபா. ெபாம் இற்தப்்றைளி சறறு
சுயமபாக சளி்ந்தளித்து உணரும் த்பாது, ெமக்குள
ஒரு ந்த்ளிவு ்ளிை்நது இ்தறகபாை வளிறட
களிறடக்கும், அ்ந்த முயறசளிறய இ்ந்த ்கு்தளி
இரண்டு உஙகற் நகபாண்டு நசலுத்்தளி
உணர றவக்க முயறசளிக்களிைது.
மூற் எனைபால் எனை, எண்ணங
க்ளின ந்தபாகுப்்பாை சளி்ந்தறையளின ெளிகழவு
கள மைளி்த மூற்யளில் ெளிகழவுறும் நசயல்
்பாடடிறகும் மைது எனகளிை இ்தயத்்தளிறகும்
எனை ந்தபாடரபு. இ்தறநகல்ைபாம் அைளிவளியல்
பூரவமபாக ்்தளில் களிறடக்கும் த்பாது ெபாம்
மைற்த முழுறமயபாக உணர்நது நகபாள்
முடியும். அ்தன மூைம் ெம் வபாழவளியல்
்யணத்்தளில் உண்டபாகும் நவறைளி த்தபால்வளி
கற் எப்்டி சபாளி சமமபாக றகயபா் வழளி
வறககள களிறடக்கும்.

ெம் வபாழவளியலின நவறைளி த்தபால்வளி
க ள அ ற ை த் து ம் இ ்ந ்த ம ை ம் எ னு ம்
சளி்ந்தறை சபார உருவகத் ்த்த்்தளிதை நசயல்
ஆக்கம் நகபாண்டு ெறடந்றுகளிைது. எைதவ
ெபாம் சளி்ந்தளிக்கும் ஆறைல் ந்றை மைளி்தரகள
எனைபால், ெபாம் ெளி்சசயம் ெம் மைது ்றைளி
அ ை ளி ்ந து ம் , ந ்த பா ளி ்ந து ம் , உ ண ர ்ந து ம்
நகபாள் தவண்டும். அப்்டி உணர்நது
நகபாண்டபால், ெபாம் ெம் வபாழவளியல் ்தளிைன
கற் வ்ரத்துக்நகபாள் முடியும்.
இ்தைபால் ெம் வபாழவளியல் நவறைளி
த்தபால்வளிகற் ெபாதம ஆரபாய்நது, ெபாதம
ெமக்குள ெம்றம எனறும் சம ெளிறைப்்டுத்்தளி
நகபாண்டு எப்ந்பாழுதும் மகளிழ்சசளியபாக
(Bliss) வபாழ முடியும். இ்தன மூைம் ெபாம்
ெம் வபாழக்றகறய இன்ம் மறறும் துன்ம்
எனகளிை இரு எ்தளிர எ்தளிர கபாரணளிக்ளிடம்
இரு்நது ெம்றம வளிைக்களி எனறும் ெடு ெளிறை
ெளிறையளில் ெம் வபாழக்றகறய இைகுவபாக
வழளி ெடத்்தளி்ச நசல்ை முடியும். தமலும்,
்ர்ரப்பு (Anxitey), கவறை (Sadness),
்யம் (Fear), மை அழுத்்தம் (Stress) மை்ச
தசபாரவு (Mental Fatigue), மை்ச சளிற்தவு
(Schizophrenia) எனகளிை மை தெபாயக்குள
அ கப்்டடுக்நகபா ள்பா மல் ெபா ம் ெம்
வ பா ழ வ ளி ய ல் உ பா ளி ய த ்த ற வ க ற ் யு ம் ,
உயபாளிய இைக்குகற் (Life Achivements)
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அறடயவும் இது வழளி வகுக்கும். இது
்தவறும் ்டசத்்தளில் த்தபால்வளி எனகளிை ஒரு
்தறகபாலிக இயல்்ளியலில் ெபாம் ெம்றம
ந்தபாறைக்கபாமல், ெம்றம மீடடு எடுத்து
நவறைளிக்கபாை மபாறறு வழளிறய த்தர்நது
எடுக்க இது ந்பாளிதும் உ்தவும்.
இனறைய ெவீை மைம் ்றைளிய
உைகளியல்
தகபாட்பாடுகள,
அைளிவளியல்
அடிப்்றடயளிைபாை மூற் ்றைளிய புபாளி்நது
நகபாள்லின அடிப்்றடயளில் உருவபா
ைறவ. எைதவ இஙகு அைளிவளியலின
அடிப்்றடயளில் மூற்யுடன ந்தபாடர
புறடயது இ்ந்த மைம் எனகளிை ஓர
உருவகம் என்ற்த ெபாம் உணர்நது
நகபாள் தவண்டும். எைதவ மைம் என்து
உ்வளியலின ஒரு த்தபாறைப்்பாடு ஆகும்.

உண்றம ஆகும். மைம் என்து இ்தயத்்தளில்
கபாணப்்டுவ்தபாக ்ைர கூைளிைபாலும் இது
அைளிவளியல் உண்றம இல்றை. மைமபாைது
மூ ற ் யு ட ன ந ்த பா ட ர பு ற ட ய து . ெ பா ம்
ெமது ஐம்புைனக்பால் (Sensory Organs) உணர்வறறை மூற் ்தைக்குள
சளி்ந்தளித்து அற்த மை்தளின நசயல்க்பாக
நவ்ளிக்நகபாண்டு வருகளினைது. மைம்
மைளி்த மூற்யுடன சம்்்ந்தப்்டடது எை
மூற் ெரம்்ளியல் ஆயவுக்ளில் ெளிரூ்ளிக்கப்
்டடுள்ை.
சளி்ந்தளித்்தல் என்து மைளி்த மூற்யளில்
மு்தனறமயபாக ெறடந்றும் ஓர அடிப்்றட்ச
நசயல் ஆகும். இற்த அைளி்தளிைன வழளிமுறை
(Cognitive Process) எ னறு கூறுவர.
சளி்ந்தளித்்தலின ஊடபாக எண்ணஙகள அல்ைது
சளி்ந்தறைகள உண்டபாகளினைை. இ்ந்த மைளி்த
எண்ணஙகள மைளி்த நசயற்பாடுக்ளில் ்ை
வளி்தமபாக நவ்ளிப்்டுகளினைை. சளி்ந்தளிப்்தும்
ஒரு நசயற்பாடு ஆகும். அைளிவளியலும் இது
வறர சளி்ந்தளித்்தல் எனைபால் எனை எனறு
ஒரு முழுறமயபாை ஆயவு முடிவுகற்
அ்ளிக்கவளில்றை. ஆைபால் மைம் ்றைளிய
தகபாட்பாடுகள ்ை ெளிரு்ளிக்கப் ்டபாமல்
அறவ சளித்்தபா்ந்தஙக்பாகதவ நவறும் வளிவபா்தப்
ந்பாரு்பாகதவ இனனும் இரு்நது வருகளினைை.

எல்ைபா மைளி்த உடலிலும் மைம்
எனை ஓர உருவகம் ஒனறு இருக்களிைது.
்ளிைப் ்ளில் நவறைளிடமபாக இருக்கும்
இ்ந்த மைம் நகபாஞசம் நகபாஞசமபாக
அைளிவு (Knowledge), ்தளிைறம (Skill),
வளிருப்்ம் (Will), அனபு (Love), ்பாசம் (Affinity), உணரவுகள (Feelings) எனறு
்ைவறைபால்
ெளிரப்்ப்்டுகளிைது.
மைம்
எனகளிை ஓர உருவகம் இருப்்ளினும்,
சளி்ந்தளித்்தல் என்து மு்தனறமயபாை
இ்தன நசயல்்பாடுகள மைளி்த மூற்யளிதை
ெறடந்றுகளிைது என்த்த அைளிவளியல் ஓர மைளி்த அக்ச நசயற்பாடு என்்தபால்,
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அற்த புைவய தெபாக்களில் வளி்க்களி ெளிரூ்ளித்து
நசபால்வது என்து கடிைமபாை ஒனைபாகதவ
இரு்நது வருகளிைது. இருப்்ளினும் மைளி்தர
எப்்டி சளி்ந்தளிக்களிைபாரகள, மூற்யளின
எ ்ந ்த எ ்ந ்த ் கு ்த ளி க ள எ ்ந ்த எ ்ந ்த
வறகயபாை சளி்ந்தறைக்ளின நசயல்கள
ெறடந்றுகளிைது, சளி்ந்தளிக்கும் ந்பாழுது
மூற்யளில் ஏற்டும் தவ்தளியளியல் ெளிகழ
வுகள அல்ைது மபாறைஙகள எனை எனை
எை ்ை வழளிக்ளில் சளி்ந்தளித்்தல் ந்தபாடர்பாக
ந்தபாடர்நது உைக அ்வளில் ஆயவுகள
ெறடந்றுகளினைை.
இ ப் ் டி ப் ் ட ட எ ண் ண ங க ் ளி ன
ந்தபாகுப்்பாை சளி்ந்தறைக் நசயல் க்மபாை
மைம் என்து, ‘ெபான’ (I) எனகளிை ‘எனறை’
(State of Conscious) உணர்ந்தளிருக்கும்
ஓர உணரவு ெளிறை ஆகும். ‘ெபான’ எனகளிை
‘எைக்கு’ எைக்குள எனை வளிருப்்ஙகள
எனகளிை எண்ணஙகள எல்ைபாம் இறண்ந்த
ஓர ்ல்வறக கூடடறமப்த் மைம்
ஆகும். இ்ந்த மைம் எனகளிை நசயல்
ெளிறைறய நகபாண்டு வர மைளி்த உடம்்ளில்
ஓ ர ஊ ட க ம் த ்த ற வ ய ளி ல் ற ை . அ து
மைளி்தருக்குள இயல்்பாய ெடக்கும் ஒரு
உயளிபாளி தவ்தளி உடல் சபார ெளிகழதவ ஆகும்.

தகடடல், சுறவத்்தல், நுகபா்்தல் மறறும்
ந்தபாடு்தல் எனகளிை ஐ்நது புைன அைளி்தல்
மூைமபாக ெம்முள தூண்டப்்டும் உ்நது
வளிறசயபாைது ெம் மூற்க்குத் ்தகவறைத்
்தருகளிைது, அ்ந்தத் ்தகவல் மூற்யளில்
உருப்ந்றுகளிைது.
மைம் என்து மைளி்த அனு்வஙகள
மூைமும், உைக சமூக புை கபாரணளிகள மூைமும்
மறறும் ெம்முறடய ்பாளிணபாம வபாழவளியல்
் ய ண த் ்த ளி ன த ெ பா ளி ற ட ய பா ை ந ் று ்த ல்
மூைமும் வடிவறமக்கப்்டுகளிைது. எைதவ
ஒவநவபாரு ்தைளி மைளி்த மைம் மறைவபாளிடம்
இரு்நது மபாறு்டடு அறமகளிைது.
ஒரு ந்பாருள ்றைளிய இ்ந்த புைன
வழளி அனு்வதம “இது” எனை முப்்பாளிமபாண
்டிவத்ற்த ெமக்குள உருவபாக்களி அ்தறகு
அரத்்தத்ற்தத் ்தருகளிைது. மைம் நவறறு
இடமல்ை, மூற்யளின ஏத்தபா ஒரு இடத்்தளில்
முப்்பாளிமபாணப் ்டிவம் ்்தளிவபாகளியளிருக்கும்,
அதுதவ “மை்தளில் எத்தபா இருக்களிைது”
என்ற்த நவ்ளிப்்டுத்துகளிைது. மை்தளின
முப்்பாளிமபாணப் ்டிவஙக்பால் ்பாரத்்தல்
(Seeing), ந்தபாடு உணரவுகள (Touch),
வ பா ச ற ை ( S m e l l ) , ஓ ற ச ( S o u n d ) ,
சு ற வகற ்யும் (Taste) உரு வற மப்பு
நசயய முடியும், இற்த ெபாம் ெம் கற்றை
ம ற று ம் க ை வ ளி லு ம் கூ ட இ ்த ற ை ்ச
நசயயைபாம். மூற்யளின ்ளிை ்பாகஙக்ளில்
இரு்நது உருவபாகும் ஹபாரதமபானக்ளின
அடிப்்றடயளில் மை்தளின முப்்பாளிமபாண
்டிவத்்தளின உருவகஙக்பால் உணரவுகள
மறறும் மகளிழ்சசளி அல்ைது துக்கத்்தளின
அ்வுகற்யும் ெம்மபால் உணர முடியும்
சபாத்்தளியக் கூறுகள உள்ை.

‘எைக்கு’ எை எண்ணுறகயளில் அது
எனறைத் ்தபாண்டி ்தபாைபாகதவ எைது
உடலுக்குள வ்நது வளிடுகளிைது. எைதவ
மைம் (Mind) என்து, சளி்ந்தறை (Thought),
தெபாக்கு (Intention), உணர்சசளி (Emotion),
மை உறு்தளி (Determination), கற்றை (Imagination) த்பானைவறைளில் நவ்ளிப்்டுகளினை
அைளிவு (Intellect) மறறும் உணரவுெளிறை
(Consciousness) சபார்ந்த அம்சஙக்ளின
ந்தபாகுப்ற்க் குைளிக்களிைது. மைத்ற்த ‘ெபான
உடல் இயக்க நசயல்்பாடுகற்க்
(Consciousness) ‘எைக்கு (Mine Possessiveness)’ இவறைளிறகளிறடதயயபாை ‘இறட நகபாண்டு, மைம் எனனும் ஒர ஆறைல்
இ ரு ப்்து புை ைபா களி ைது. மைம் ஒரு
ெளிறை இறணப்பு’ (Interface) எைைபாம்.
்தைளிப்ந்பாருள இல்றை, மைநமனும் உ்ம்
அைளிவளியல் அடிப்்றடயளில், மைளி்த - நவ்ளியளிலிரு்நது வரும் தூண்டல்களுக்கு
நசயல்கள அல்ைது உைகளியல் ெளிகழவு ஏற்த் துைஙகும் ந்தபாகு்தளிதய மைம்
கள அறைத்தும் ெம் ஐ்நது புைனகள என்து உ்வளியல் கருத்து.
மூ ை ம பா க ெ ம் உ ட லு க் கு ள உ ள ்
எைதவ குைளிப்்ளிடட ஒரு தூண்டல்மூற்றய நசனறு அறடகளிைது. ்பாரத்்தல்,
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துைஙகல் ந்தபாடர்பாை நசயல் முழுவதும்
ஒரு மைளிவளிறை அைகு (Reflex Unit)
ஆகும். இவவபாறு ்ை அைகுகள மை்தளில்
உள்ை. இத்்தறகய தூண்டல் - துைஙகல்
நசயல்க்ளின ந்தபாகுப்த் மைம் ஆகும்
என்து இக்கபாை உ்வளியல் நகபாளறக.
எ ை த வ , ஒ ரு வ ற க உ ட ல் இ ய க் க ்ச
நசயல்்பாதட - குைளிப்்பாக மூற் இயக்கதம
- மைம் எை உணரப்்டுகளிைது.
உயளி பா ளி யல் , ெர ம் ்ளிய ல் , ம ற று ம்
உ ் வ ளி ய ல் வ ல் லு ெ ர க ள ம ை த் ற ்த
மூற்யளின நசயல்க்ளிைபால் ஏற்டும்
ஒரு ெளிகழவபாகக் கரு்தளி மூற் ெரம்்றமப்
்ளின அடிப்்றடயளில் மைத்ற்த வளி்க்குகளி
ைபாரகள. இற்த ெளியூரல் தகபாபாளிதைட்ஸ ஆஃப்
கபானசளிய்ஸை்ஸ எனறு அறழக்களிைபாரகள.
ம ை ம பா ை து மூ ற ் ய ளி ல் ்த பா ன த ்த பா ன ை ளி
ந ச ய ல் ் டு க ளி ை து எ ன ் ்த ற கு ெ ளி ற ை ய
ஆ்தபாரஙகள இருக்களினைை.
ம ை ம் எ ை ஒ ன று ்த ை ளி ய பா க
இல்றை - மூற்யளின இயக்கதம மைம்
எைப்்டுகளிைது. மைம் என்து, உடலின
உளத் உள் ஓர உளளுறுப்பு அனறு;
மூற்யளிலிரு்நது த்தபானறும் ஒரு வறக
இயக்கதம மைம் மூற் மைத்்தளின
த்தபாறைம் - அ்தபாவது, மைம் த்தபானறும்
இடம், மூற்தய என்து உறு்தளியபாகளிைது
எனகளிைபார சு்ந்தர சண்முகைபார (2017).
மை நமயயளியல் என்து மை-உடல்
சளிக்கல் எனகளிை உடலுடன மைதுக்குள்
ந்தபாடரபு ்றைளியும், ந்்்தீக உடலுடன
மை்தளின இயல்பு உைவு அறைது எனகளிை
உண்றமறயயும், ஒரு குைளிப்்ளிடட மைளி்த
மை ெளிறையளின இயல்பும் ெைவு ெளிறையும்
எப்்டி சபாத்்தளியம் ஆகளிைது என்ற்த
வளி்க்குகளிைது.

மறறும் ந்்்தீக உடலுக்கும், குைளிப்்பாை
மூற்க்கும்
இவறறுக்குமளிறடதயயபாை
உ ை வு ் ற ை ளி க் வ ளி ் க் க ளி கூ று ம் ஓ ர
்கு்தளியபாகும்.
உ்வளியல்
அைளிஞர
சளிக்மண்ட
்ளிரபாயடு மை இயக்கத்ற்த உளமைம் (Unconscious), இறடமைம், (Preconscious
mind), புைமைம் (Conscious mind) எை
மூனைபாகப் ்ளிபாளித்து, உளமைம் எனனும்
ஆரம்் கடட கருத்ற்த மு்தன மு்தலில்
உருவபாக்களிைபார. ந்தபாடக்கக் கபாைத்்தளில்
உளமைம், இறடமைம், புைமைம் என்ை
மை்தளின மூனறு ்ளிபாளிவுக்பாகத்்தபான ஏறறுக்
நகபாள்ப்்டடது.
ஆைபால்
எனறும்
அறம்தளியறறு இயஙகும் மைற்த மூனறு
வறகக்பாகப் ்குக்க கூடபாது; அறவ மை
இயக்க ெளிறைகள (Mental processes)
எனறும் ்ளிரபாயடு கூைளி்ச நசனைபார.
்தற்பாழுது உலைம் முழுதும் ஏறறுக்
்ைாள்ளபபட்ட மனதின் நிகலைள பறறி நாம்
்்தரிந்து ்ைாண்டால்தான் நாம் நம் மனம் பறறி
முழுகமயாை ்்தரிந்து ்ைாணடு மனக்த நாம்
நம் ைடடுபபாடக்குள ்ைாணடு வர முடியும். இலகல
எனில நம் நம் மனதின் இயங்கு நிகல பபாக்கில
பபாய் நாம் நம்கம இழக்கும் சூழல உருவாகி
விடும்.
அ்ந்த மைளி்த மைமபாைது ்தன
உயளிபாளின ்டரக்றக ெளிறையளில், மைம்
இ ய ங கு ம் ெ ளி ற ை க ற ் மூ ன ை பா க ப்
்ளிபாளித்துக் கபாணைபாம். அ்தபாவது தமல் மைம்
அல்ைது புை மைம் (Conscious Mind), ெடு
மைம் அல்ைது உள மைம் அல்ைது இறட
(Sub Conscious) மறறும் அடி மைம் (Unconscious) எனறு மூனறு ெளிறைக்பாகும்.
இ்தளில் அடி மைத்்தளிறகும் புை மைத்்தளிறகும்
ந்தபாடரபு்டுத்்தளி இருப்்து ெடு மைமபாகும்.
இ்தளில் ெடுமைம் ்தபான ெமக்கு மளிக மளிக
மளிகவும் முக்களியமபாைது ஆகும்.

மை நமயயளியல் (Philosophy of
mind) என்து மை்தளின இயல்பு (Nature of
உணர்தல், துயத்்தல், கணளித்்தல்,
mind), மை பாீ்தளியபாை ெளிகழவுகள (Mental
Phenomena), மை்ச நசயற்பாடுகள (Men- சளி்ந்தளித்்தல், ்்தளிவுநகபாள்ல் எனை ஐவறக்ச
tal Activities), மைப் ந்பாருள (Mental Subs- ந ச ய ல் க ற ் க் ந க பா ண் ட ம ை ம பா ை து
tance), ெைவு ெளிறை (Consciousness) த்தறவ, ்ழக்கம், சூழெளிறை, ச்ந்தரப்்ம்
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மவலயகத்து
மணவகா்வை
மணலய்கத்து மண்வொ�ணை
்கொவு ப்கொண்டபதன்ணன
மஙண்க இவள் மனணத
உரசும் பதன்்லதணன
வதயிணல வதொடடத்தில
பதம்மொஙகு ்பொடுபமன்ணன
பதவிடடொத ர�ணன
உள்ள ப்பண்ணை
தொலொடடு ்பொடிடும்
வதயிணல ப�டி்களின் ்கீணத
பதரியொமவல இயற்ண்க மீது
எனகப்கொரு வ்பொணத
வதவணதவயொடு ர்க�றியம்
வ்ப�றிடும் வண்டு்கள்
வதனீ வயொடு ்கொணல
உர�றிடும் நண்டு்கள்
நிண்மொத
ப்பண்ைன்வ்ொ வொணழ
நிமிரநது நிற்கும்
அழவ்க தொணழ
்கண் �றிமிடடும்
தூரத்து ்பச்ண� வமனி
்கொதலவயப்படட
அழ்கிய அதி�யக ்கன்னி
ஏவல ப�யதது என் விழி்கள்
எழில ப்கொஞசும்
மலரின் பமொழி்கள்
குயிலிண� ்பொடவடொடு
குன்்த்துகுடில்கள்
குமரியின் ஆனநதவம
ஒவபவொரு விடியல்கள்

மதீரகா

RJ Dubb
ARTIST NEWS READ

இவறைபால் புைனகள வபாயளிைபாகத் ந்தபாடரபு
நகபாண்டு நசயல் புபாளியும் த்பாது அ்சநசயல்
்்தளிவுகள அ்தை்தன அழுத்்தத்்தளிறதகற்
தமல்மைம் அல்ைது புைமைம் ெடுமைம்,
அடிமைம் எனை மூனைளிலும் ்்தளிவுகற்
ஏற்டுத்துகளினைை.
அ ன ை பா ட வ பா ழ க் ற க க் கு ம ளி க
அவசளியமபாை அறைத்து நசயல்களும்
தமல் மைம் அல்ைது புை மை்தளில் மை
இயக்கஙக்ளின புை மை இயக்கமபாக
ெறடந்றுகளிைது. ஐம்புைனக்ளின தூண்டு
்த ல் க்பா ை ்பா ரற வ, நச வளி யுணர்ச சளி ,
நுகர்சசளி, ந்தபாடு்தல், சுறவத்்தல் மு்தலிய
மைளி்த உணரவு நசயல்கள அறைத்தும்
நவ்ளி மை இயக்கத்்தளில் உட்டடு
ெறடந்றுகளிைது. இறவ மை்தளில் சளிைளிய
அ்வளிதை ்ஙக்ளிப்்பாய ெளிகழகளிைது.
இஙகு ெபாம் முக்களியமபாக உணர
தவண் டியது ‘‘ெபா ம் எனகளி ை ெபா ற ம:
உரு வபா க்கப்்டுத் ்த ளி ‘மைளி ்த ஆளு ற ம
எ ன க ளி ை சு ய த் ற ்த ’ ஒ வ ந வ பா ரு க் கு ம்
அறடயபா்மபாக ்தருவது’’ ெமது உள
மைதம ஆகும். எைதவ உஙக்ளின உள
மைதம ெீஙகள. இ்ந்த உள மை்தளில்்தபான
எ ண் ண ங க ள த ்த பா ன ை ளி ச ளி ்ந ்த ற ை க ள
எ ன க ளி ை ந ்த பா கு ப் பு உ ரு வ பா க ளி ை து .
இது புைன வழளி தூண்டல் துைஙகல்
எனகளிை அனு்வத்்தளின அடிப்்றடயளில்
ெளிகழகளிைது. இ்ந்த உள/இறடமை இயக்கம்
ந ச ய ல் க ற ் யு ம் ெ ளி க ழ ்ச ச ளி க ற ் யு ம்
நசய்தளிகற்யும் சளி்ந்தளித்்தல் மூைம், புை/
ந வ ் ளி ம ை த் ்த ளி ற கு எ டு த் து ்ச ந ச ன று
உணரறவத்து ெம்றம இயக்குகளிைது.
நவ்ளி மை்தளின மூைம் ெபாம் ந்றுகளிை
அைளிறவ (Kmowledge) இ்ந்த உள மைதம
புபாளி்நதுநகபாண்டு (Understanding) ெமக்குள
ம பா ற ை த் ற ்த ( L e a r n i n g ) உ ண் ட பா க் க ளி
அ னு ் வ ம் எ ன க ளி ை மு ப் ் பா ளி ம பா ண
உருவகத்ற்த ்்தளிவு நசயகளிைது. இ்தன
்ளின ெம் ்யன்பாடுகற்யும் (Application), ்குப்்பாயவுகற்யும் (Analysis)
உள மைதம அடுத்்த ்டி ெளிறைக்பாக
நச யல் ்டுத் ்த ளி க் நகபா ளகளி ைது. இ ்த ன
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இஙகு மீண்டும் ெபாம் முக்களியமபாக
உணர தவண்டியது ‘‘ெபாம் எனகளிை ெபாறம:
உரு வபா க்கப்்டுத் ்த ளி ‘மைளி ்த ஆளு ற ம
எ ன க ளி ை சு ய த் ற ்த ’ ஒ வ ந வ பா ரு க் கு ம்
அறடயபா்மபாக ்தருவது ெமது உள
மைதம ஆகும்.‘‘ எைதவ உஙக்ளின உள
எைளினும் உள மைம் ்தபான மைளி்த மைதம ெீஙகள. இ்ந்த உள மை்தளில்்தபான
பாளின அனைபாட நசயல்களுக்கும் ெடத்ற்தக் எ ண் ண ங க ள த ்த பா ன ை ளி ச ளி ்ந ்த ற ை க ள
கு ம் ( B e h a v i o u r s ) , அ வ ர க ் ளி ன ் ை எனகளிை ந்தபாகுப்பு உருவபாகளிைது
கருத்துக்களுக்கும், ்ளிைருடன ்ழகும் சமுக
உடல் என்து ஒரு ந்பாருள அ்தளில்
உைவுகளுக்கும் அடிப்்றடக் கபாரணமபாக
ஆறைல் என்து உயளிர ஆகும். தமலும்
அறமகளிைது.
இறவ அறைத்்தளிறகும் இயக்கம் என்து
மைளி்தருள ்ண்்ளியல் ந்தபாகுப்பு மூற்யளின நசயல்்பாடபாை மைமபாகும்.
(characters) வ்ரும் சமயத்்தளில் ஏற்டும் மைம் என்து ஒரு அைளி்சறச நசயல்
நசயல்்பாடடிைபால் ்ைவளி்த அனு்வங அற்த ெீடறச (Universe Plugin) நசயது,
க ளு ம் , இ ன ் ம் , து ன ் ம் , ஏ ம பா ற ை ம் , உஙகள வசம் நகபாண்டு வ்நது வபாழவளியல்
ம ை ெ ளி ற ை வு மு ்த லி ய ெ ளி க ழ வு க ளு ம் ்தளிைனகள (Life Skills) மூைம் நவறைளிகற்
மறறும் அனபு, மகளிழ்சசளி, ்தளிருப்்தளி, தகபா்ம், அறடயவும், அறட்ந்த நவறைளிகற்த் ்தக்க
நவறுப்பு, ஏமபாறைம், ்யம் த்பானைறவகள றவத்து நகபாள்வும், த்தபால்வளிகற்த்
்தவளிரக்கவும், இல்றை ்தள்ளிப் த்பாடவும்,
ஆகளியறவ த்தபானறுகளினைை.
அற்த நவறைளிக்பாக மபாறைவும், இ்ந்த
இறவக்ளில் மறுக்கப்்டும் அல்ைது உ்வளியல் சபார ்தனமுறைப்புத் ந்தபாடர
ஒடுக்கப்்டும் உணர்சசளிகள உள மை்தளில் ஒரு பு்தளிய ்ஙக்ளிப்்பாய உஙகத்பாடு
புற்தயுண்டு வளிடுகளினைை. இவவனு்வங ்யணளிக்க இருக்களிைது. ்ை ்தனமுறைப்பு
களும், உணர்சசளிகளும் அவவப்த்பாது ந்தபாடரகள தகபாட்பாடுகற் ்தழுவளிதய
புைமை்தளிறகு எடடுவ்தன வளிற்வபாகதவ இதுவறர ்ைர நகபாடுத்து இரு்ந்தபாலும்,
மைளி்தைளின அனைபாட ெடவடிக்றககளும், இது ்தமளிழளில் முழுறமயபாை உ்வளியல் சபார
கருத்துகளும், குைளிக்தகபாளகளும் உருவபா ்தனமுறைப்புத் ந்தபாடரபாய ்பாளிணமளிக்க
களினைை. ்பாரத்்த மபாத்்தளிரத்்தளில் எ்ந்தக் எடுத்்தளிருக்கும் கனைளி முயறசளி ஆகும்.
க பா ர ண மு ம ளி ன ை ளி ஒ ரு வ ற ர ந வ று ப் ்
மைளி்த முனதைறைத்்தளிறகபாை அைளிவு
்தறதகபா வளிரும்புவ்தறதகபா கபாரணமபாக
அறமவை இப்புற்தயுண்ட எண்ணங சபார நமன மறறும் வபாழவளியல் ்தளிைனக
த்பாடு ச்ந்தளிப்த்பாம்.
கள்தபான.
`அடிமைம் என்து ெபாம் அைளி்நது
நகபாள் முடியபா்த ஆைபால் சளிைசமயஙக்ளில்
ந்தபாடரும்...n
ெம் உள மறறும் நவ்ளி மைற்த மீைளி
ெம்றம இயஙக்ச நசயயும் புைப்்டபா்த
மைம் ஆகும். இற்தப் ்றைளி இைளி வரும்
்கு்தளிக்ளில் ெபாம் ந்தபாளி்நது நகபாளதவபாம்.
மூைதம ெபாம் ்தளிைனகள (Skills) எனகளிை
வபாழவளியல் நசயல் ்ண்புகற் (Traits)
ந்றுகளிதைபாம். இ்ந்த ்தைளி மைளி்த நசயல்
்ண்புகத் ஒவநவபாருவபாளின நவறைளி
த்தபால்வளிகற் ெளிரணயம் நசயகளிைது.

ஆனமளிக பாீ்தளியபாக ்பாரத்த்தபாதம
ய பா ை பா ல் ஆனம பா என்த்த ம ைம பாக
்பாரக்கப்்டுகளிைது. மை்சநசயல்க்ளிைபால்
உ ண ர ப் ் டு ம் வ பா ழ வ ளி ல் அ னு ் வ ங
கற்தய “மைது” எனகளிைது ந்்த்்தம்.

   |37

எனவன இ்பபெடிமய...
என் ்பிடிவொதங்கணள
தளரத்த ப�ொல்கி்ொர்கள்!
ப்பொறுப்பொய வொழச் ப�ொல்கி்ொர்கள்!
இப்படித்தொன் வொழ வவண்டும் என்று
ப்பரும்்பொன்ணம வொககு்கணளப ப்பற்்
�றில விடயங்கணள எனககுள்ளும்,
அன்்பின் ப்பயரில
திைிக்க முயல்கின்்னர!
என்ணன இயல்பொய வொழ விடுங்கள்,
அதுவவ எனககு
வதணவயொய இருக்கின்்து!
்ப�றிககும் வ்பொது உைவுண்்பவத இயற்ண்க!
அலொரம் ணவத்து �ொப்பிடுவதொல
அநத உைவின் மீதொன ்பிடிபவ்ப
வ்பொயவிடு்கின்்து என்்பதணன
எவவொறு புரியணவப்பது!
எனது ஆண�்களும் எண்ைங்களும்
உங்கள் மடடில பவறும்
வொரத்ணதயொ்க இருககும் வ்பொது,
உங்கள் எண்ைங்கணளயும்
அ்பிப்பிரொயங்கணளயும் கூ்றி
அதன்்படி வொழச் ப�ொலவணத
உங்கணள வ்பொலவவ எனககும்
மறுக்க முடியும் என்்பணத
புரிநதுப்கொள்ளுங்கள்!
அயல வீடடொரின் திருபதிக்கொ்க
என்னொல ஒரு ்பிம்்பத்ணத
உருவொக்கி ணவக்க முடியவிலணல!
நொன் முயற்�றிக்கவும் இலணல;
எங்கள் வீடடில அடுபப்பரிநதொல தொவன
நொங்கள் உண்ணு்கின்வ்ொம்!
எப்படி இவவொறு
்பதடடமிலலொமல இருக்கின்்ொய
என வ்கட்கின்்ீர்கள்!
நொனும் தொவன வ்கட்கிவ்ன்,
எதற்்கொ்க இவவளவு ்பதடடம்
உங்கணள பதொற்்றிக ப்கொண்டுள்ளது!
எதற்்கொ்க இவவளவு
அவ�ரமொ்க சுற்்றிச் சுழல்கி்ீர்கள்!
எதற்்கொ்க உங்கணள தவிர

அணனவணரயும் திருபதி்படுத்த
இவவளவு �றிரத்ணத எடுக்கின்்ீர்கள்!
மின்வி�றி்றி சுழலும்
விடடத்ணத ்பொரத்து ப்கொண்வட,
ப்கொஞ�ம் அணமதியொய
உங்களொல �றிநதிக்க முடி்கின்்தொ!
�ொயவு நொற்்கொலியில ஓயபவடுத்த ்படிவய
ஒரு இஞ�றி வ்பொடட வதநீணர
ர�றிக்க முடி்கின்்தொ!
ஒரு புத்த்கத்தின் வொ�ணனயில
மனம் லயித்து மூழ்க முடி்கின்்தொ!
்கடடிலில ்படுத்துகப்கொண்வட
ப்கொஞ�ம் அரடணடயடிக்க
வநரமிருக்கின்்தொ!
்ப்கலுைவு முடித்து விடடு
இரவுககு என்ன �ணமப்பது என
மூணளணய நச்�ரிக்கொமல,
ஒரு ்கிழஙகும் வ்பொடடிருநதொல
்கருவொடடுக குழம்பு இன்னும்
ரு�றித்திருககுவம என
பமச்�றிகப்கொள்ள முடி்கின்்தொ!
அற்்பமொய,
இநத நொன்கு வ்கள்விககும்
என்ணன முண்க்கொதீர்கள்!
இநத விடயங்கள் கூட என்ன
முழுதொய திருபதி ்படுத்து்கின்்து!
ப்கொஞ�ம் தண்ைீ ர குடியுங்கள்
உங்களொல ெீரைிக்க முடியொத
உண்ணம தொன் இது!
ஆம்!
உங்கணள திருபதி ்படுத்த
ப்பொயயொய ஒரு ்பிம்்பத்ணத
ஒரு நொளும் நொன் தரபவ்பொவதிலணல!
உங்கள் எண்ைங்கணள மதிக்கிவ்ன்,
ஆனொல ஏற்றுகப்கொள்ள முடியொது!
உங்களொல முடிநதொல
என்ணன இப்படிவய
வந�றித்து விடுங்கவளன்!

- அ்பஃரகா ஜமீல் Afra Jameel
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குழந்்தகளுககு

வழிகாட்டியும்
நாநம.. வழிநகாட்டிகளும் நாநம... அ்ல
நபசி என்பது உயிரற்ற கபாருளாக
இருந்தாலும் அது உயிருள்ள்வகளுடன்
கதாடர்பு்டய கபாருளாக காணப்படு
கின்றன. இன்்றய காலததில் அ்ல
நபசி பாவிககாத வீடுகநள இல்்ல
என்று கூட கூறலாம்.
கபாதுவாக நம் வீட்டில் அ்ல
நபசி பயன்படுததாவிட்டால் குழந்்த
களுககு அ்த பற்றிய அறிவு 75/100
இல்்ல என்று கூறலாம். சிறு குழந்்தகள்
எஙகளிடம் இருந்துதான் அந்த அஃறி்ணப்
கபாரு்ள அ்ல நபசி என கற்றுக
ககாள்ளிறார்கள் அதுவும் நாம் அவர்களுககு
அ்த கதா்லநபசி என அறிமுகப்
படுததுகின்நறாம்.

தாயமார்களின்
கபரு்மயாய
கூறும்
விடயம்..
’’எஙகட
புள்ள
வீடிநயா பார்தத ககாஞ்சம் திணணுற,
இல்லாட்டி சாப்பாடு இறஙகுறது இல்ல’’
இ த ற் கு க ா ர ண ம் ந ா ந ம த ா ன் . .
கபரு்மயாய கூறும் தாயமார்களுககு
அ த ன் வி ் ள வு க ள் க த ரி வ தி ல் ்ல
நபாலும்...
இதனால் பலவிதமான பிரச்சி்ன
க ள் சி று வ ய தி ல் ஏ ற் ப டு கி ன் ற ன அ து
மாததிரமின்றி அதன் தாககம் முது்ம
வ்ர இருககின்றது

 குழந்்தகளின் மூ்ள வளர்ச்சி
த்டப்படும்
 கணணில் பலவிதமான நநாயகள்
ஏற்படல்
இன்்றய நவீன உலகிநல குறிப்பாக  குழந்்த வளர்ச்சி விருததி
இயககததின்்ம த்டப்படல்
நான்கு வயதுககு உட்பட்ட குழந்்தக்ள
கதா்லநபசியில் காகணாளி காட்டி  கதா்லநபசிககு அடி்மப்படல்
 உள நநாயகள் ஏற்படல்
ககாணடுதான் உண வூட்டுகிறார்கள்.
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இவ்வாறு பல விதமான நநாயகள் ஏற்பட
கூடிய வாயப்புககள் அதிகம்.

குழந்்தகளுககு எதுவும் கதரியாது
அவர்க்ள சரியானமு்றயில் வழிகாட்டு
வது நமது கபாறுப்பில் தஙகியுள்ளது.*

உணவில் மாததிரமல்ல கார்ட்டூன்,
சிறுவர் பாடல்கள், காகணாளிகள் எது
இதுவ்ரகாலமும் நமற்குறிப்பிட்ட
வாக இருந்தாலும் முற்றுமுழுதாக தவிர்தது விடயஙகளுககு உஙகள் குழந்்த அடி்ம
ககாள்வது சாலச்சிறந்தது. உஙகள் குழந்்த யாகி இருந்தால் எவ்வாறு இப்நபாது
களின் எதிர்காலததில் ஏற்பாடும் நநாயகள், மீளுவதற்கான சில டிப்ஸ்கள்.
பாதிப்புககளில் இருந்து பாதுகாகக உதவும்.
குழந்்த முன் வீட்டில் அ்ல நபசி
பாதிப்ப்த தவிர்ததுகககாள்ளுஙகள்.
 
 -  
1. குழந்்தககு
உணவூட்டும்
நபாது

படிப்பி்னயூட்டககூடிய க்தக்ள
கூறுஙகள். இயற்்க்ய காட்டுஙகள்.
சுற்றுப்புற சூழல் விலஙகுகள் என்ப்த
  
காட்டுஙகள்.
  
2. கதா்லநபசியில் நீஙகள் காட்டும்
  
ப ா ட ல் க ளு க கு ப தி ல ா க நீ ங க ள்
  
அவர்களுககு பாடல்க்ள கசால்லிக
  
ககாடுஙகள்.
  
3. கதா்ல நபசி பாவிததால் ஏற்படும்
  
வி ் ள வு க ் ள ப ற் றி வி ழி ப் பு ண ர் வு
  
காட்டி கூறுஙகள்.

4. கதா்லநபசியில் கழிககும் நநரத்த
  
க ச ல வி ட சி று வ ர் பு த த க ங க ் ள
  
வாஙகி ககாடுஙகள். புததகஙகநளாடு
  
நநரத்த கசலவிட பழககுஙகள்.
  
5 . நீ ங க ள் க த ா ் ல ந ப சி ப ா வ ் ன
  
நநரத்த கு்றதது நீஙகள் குழந்்த
  
கநளாடு நநரத்த கசலவிடுஙகள்.
  
6. வி்ளயாடுவதற்கு ஊககமளியுஙகள்.
  
7 . அ ் ல ந ப சி ் ய ந க ட் கு ம் ந ப ா து

அதனால் ஏற்படும் வி்ளவுக்ள
  
அச்சமூட்டும் வ்கயில் கூறுஙகள்.
  
8. கபற்நறார் மாததிரமின்றி வீட்டில்
  
உ ள் ள
ம ற் ற
கு ழ ந் ்த க ளு ம்
  
சி று குழந்்தகள் முன் கதா்லநபசி
  
பாவிப்ப்த முடிந்தவ்ர கு்றததுக
  
ககாள்ளுஙகள்.
  
9. குழந்்தகளுககு எது சரி எது தவறு
  
எ ன் று ந ா ங க ள் த ா ன் க ச ா ல் லி க
ககா டுகக நவணடும். பிஞ்சு மனங
களுககு எதுவும் கதரியாது.
 
 
‘‘விளைவுகள் வரும் முன் காப்பாம்’’
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ெவலககனம்
மனிதணரபவ்பொல உருவவம ப்கொண்டு
மண்ணுல்கதனில �றில வ்பர்கள்
மற்்வர வொழநதொல மனபமரிநதழுவொர
மதிப்கடு வொரத்ணத்கள் வ்ப�றிடுவொர!
ப்பொ்ொணமயில வீழநது புழுங்கிடுவொர
வ்பொக்கிரித் தனமொயப ்பிதற்்றிடுவொர
தன்னொல இயலொக ்கொரியம் ்கண்டொல
தொங்கிட முடியொதவர எரிவொர!
நமதுைவதணன நன்ப்னப பு�றிப்பொர
நன்்றி்கபளன்்பணத அவர்றியொர
்பழநதமிழ்றிஞர கூ்றிய வழிதொன்
்பலரும் வ்பொற்றும் ப்பொன் பமொழிதொன்!
கூடவவ இருநது குழி ்ப்றிப்பொர
குள்ள நரியொய மொ்றிடுவொர
தணலக்கனம் ்பிடித்து ஆடிடுவொர
தறுதணலப வ்பொகண்க நொடிடுவொர!
வ்பபயன அணலவொர ்பி்ர குண்
பமொழிவொர
நொபயனக குணரப்பொபரன்னொளும்
நொ்றிடும் �மூ்கக வ்கவலமதுதொன்
நலலவர வொழ விடமொடடொர!
எதிரவருங ்கொலம் இயலொக கூடடம்
இலலொ பதொழிநது மண்நதிடுவொர
ஆற்்ல்களுள்வளொர அதி உயரவொ்கி
அ்கிலம் பு்கழ வொழநதிடுவொர!
இயலொ நொய்கள் எதுவும் குணரககும்
இலட�றியப ்பொணத தவ்ொவத
்கழுணதயின் ஒலிககுக ்கொது
ப்கொடுத்தொல
்கடணம்கள் ப�யய முடியொவத!
பவற்்றியின் ்படியில விணரநதுயரநவதறு
வீழநதிடும் வதொலவி்கள் மண்வைொடு
மணலபயன நின்று மனத்துைிவவொடு
மண்யவன் துணையொல நணடவ்பொடு!
்கலொபூஷைம்

ஏ.ஸீ.அ்பதுல் ்றகுமகான
(ஏரூரக்கவிகவ்கொ)
இலஙண்க.

இநெதிர இரவுகள்
திருவிழொக்களின்
இரவு்களுககு மடடும்
ஆயிரம் ்கண்்கள்
இரவு
பவப்பமொனியின்
்பொதர�ம் வ்பொல
ஏ் ஏ்
குழநணத்களின் குதூ்கலம்
கூடிக ப்கொண்வட வ்பொ்கி்து
ஆடி ஓடி விணளயொடும்
குழநணத்கள் மடடும்
தடுக்கி விழுவவத இலணல
அப்படிவய தடுக்கி விழுநதொலும்
அடிவயதும் ்படொத சூடசுமத்ணத
அம்மொ ப�ொலலும்
‘குழநணத்கணளப பூமொவதவி
தொங்கிக ப்கொள்வொள்’
என்் ஒற்ண் வொ�்கத்தில
விளக்கி விடலொம்
ஆடலும் ்பொடலும்
இலலொத திருவிழொ
ஊடலும் கூடலும் இலலொத
்கொதணலப வ்பொன்்து
்கவிஞன்
்கவிணதணயக ண்கவிடடொலும்
்கவிணத ்கவிஞணன
ஒருவ்பொதும் ண்கவிடுவதிலணல
்கவிணதயும் பதயவமும்
வவறு வவறு அலல
என் ்கண்மைி.

- மு.ஆறுமுகவிகமனஷ்
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க்யூபல

கசால் பிடிபடவில்்ல. அச்கசால்லின்
எ ழு த து க க ் ள ஓ ரி ரு மு ் ற ப டி த து ப்
பார்தது கணடுக ககாணநடன். அந்தச்
கசால் ஒரு நபரின் கபயர். உடநன அப்
கபயருககு கசாந்தமானவ்ரப் பற்றிய
ஞாபகமிருககும் தரவுக்ள என் மூ்ள
அலசி கதாகுககத கதாடஙகிவிட்டது.

சுதந்திரததிற்கு முன்பான பிரிட்டிஷ்
இந்தியாவில் பிறந்து பிறகு பாகிஸ்தானின்
நதசிய மகாகவியாக உயர்ந்தவர், கவிஞர்,
அல்லாமா முகம்மது இகபால். அவரது
கவி்தகளும் நூல்களும் உலகப் பிரசிததம்.
அவரது கபய்ரததான் அஙகு எஙகள்
ஆசிரியர் எழுதியிருந்தார். ஆனால் அவரது
கபய்ர எப்படி படிப்பீர்கள் என்று
நகட்டதற்கு வகுப்பில் யாரிடமிருந்தும்
பதிலில்்ல. எனககு மட்டும் கதரிந்திருந்தது.
நான் மனதில் இருந்த்தச் கசால்வதற்குள்
ன் ்ற ய எ ங க ள் வ கு ப் பு ஆசிரியர் அடுதததற்கு கசன்றுவிட்டார்.
'திஸ் நவர்ட் இஸ் கயூபல்,' என்று
கதாடஙக நவணடிய நநரம். கல்லூரியின்
ஆசிரியர் வகுப்ப்றககுள் இன்னும் வர- கசான்னார்.
வில்்ல. சில நாட்கள் தாமதமாக வருவ'எது கயூபலா..?' என்று மனது ஒரு
தும் சிலநாட்கள் நநரததிற்கு வருவதும் க ந ா டி அ தி ர் ந் து வி ட் ட து . ஆ சி ரி ய ர்
அவர் வாடிக்க. மாணவர்கள் நாஙகள் கசால்வ்த நான் தவறாகநவனும் நகட்டுநபசிக ககாணடிருந்நதாம். சிறிது நநரததில் விட்நடனா என்று மறுகணம் நயாசிதநதன்.
ஆசிரியர் வந்தார். வணககம் முடிந்திருந்தது. மீணடும் அந்த வார்த்த்யப் பார்தநதன்.
வரு்க்ய கணகககடுததார். உடனடியாக அது Iqbal என்றுதான் காட்டியது.
து்றத த்லவருககு ரிப்நபார்ட் கசயதார்.
' எ ழு தி யி ரு ப் ப து ச ரி ய ா த த ா ன்
பிறகு நபார்டில் ககாஞ்சம் எழுதினார்.
அவர் எழுதிய்த ்வதநத அன்்றககு இருககுது. ஆனா ஆசிரியர் உச்சரிப்பது
புதியப் பாடத்த அவர் கதாடஙக இருக சரியா இல்்லநய. நபர மாததியில்ல
கிறார் என்று புரிந்துக ககாணநடன். உச்சரிககிறாஙக. ஒருநவள நான்தான்
ஆனால் அப்நபா்தய கணம் நபால இனி தப்பா கதரிஞ்சிககிட்டிருகநகனா.? இது
எனது நநரம் அ்மதியான நநரமாக கயூபல்தானா.? இதுவர இந்தப் நபர நான்
இருககப் நபாவதில்்ல என்று அப்நபாது படிச்சதும் நகட்டதும் இகபால்னுதாநன.?
அப்படின்னா எப்படி உச்சரிககிறதுனு
கதரியவில்்ல.
ஆசிரியருககு கதரிய்லயா.? இல்லல்ல...
அன்்றககான பாடம் பாகிஸ்தா- அதான் நல்லா ஞாபகததுல இருகநக,
னி ன் ஒ ரு ந ா வ ல் . மு த ல் மு ் ற ய ா க இ க ப ா ல் னு . . இ வ ங க த ா ன் க ச ா ல் ல த
பாகிஸ்தான் நபாகின்நறாம் என்று சிறு கதரியாம கசால்றாஙக நபால...' இப்படிஆவல் எனககுள் எழுந்துவிட்டது. ஆசிரி- யாக எனககுள் எணணஙகள் உருணடன.
யர் எழுத நவணடிய்தகயல்லாம் எழுதிவகுப்பிலுள்ள மற்ற மாணவர்க்ளப்
விட்டு எஙகளிடம் திரும்பினார்.
ப ா ர் தநத ன் . அ ் ன வ ரு ந ம ஆ சி ரி ய ர்
" ஸ் டு க ட ன் ட் ஸ் , இ ந் த ந வ ர் ட கசால்வ்தக கவனிததுக ககாணடிருஎப்படி படிப்பிஙக?' அவர் கசான்னதும் ந்தனர். யாருககும் எனககு இருந்த்தப்
எஙகளது கவனம் முழுவதும் ஆசிரியர் நபான்ற எணணம் இல்்ல. ஆசிரியர்
காட்டிய இடம் நநாககிக குவிந்தன. கரும் கசால்வ்த மட்டுநம நகட்டு ககாணடு
பல்கயில் கவள்்ளநிற சுணணககட்டியில் இ ரு ந் த ன ர் . ஆ க , இ வ ர் க ளு க கு அ வ்
ஆஙகிலததில் எழுதப்பட்ட அந்தச் கசால் வார்த்தப் பற்றி, அந்தப் கபய்ரப் பற்றி
Iqbal. இ்தப் பார்ததநபாது சில கநாடிகள்

- ைார்ததி ்டாவின்சி

அ
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எந்த விவரமும் கதரியவில்்ல என்று
புரிந்துககாணநடன். வகுப்பில் ஆசிரியரின்
குரல் மட்டும் ஒலிததுக ககாணடிருந்தது.
அந்த கயூபல் என்ற நபர் ஒரு பாகிஸ்தானி
கவிஞராம். அவர் எழுதிய ஒரு கவி்தநயாடுதான் இந்த நாவல் கதாடஙகுகிறதாம்.
அந்த நாவலின் கபயர் ஐஸ் நகணடி நமன்
என்பதும் நாவ்ல எழுதியவர் பாப்சி
சி த வ ா எ ன் கி ற இ ங கி ல ா ந் து வ ா ழ
பாகிஸ்தானி கபணணாம். நாவலின் க்த
சுதந்திர நபாராட்ட காலததில் நடககும்
க்த. அதனால்தான் நாவ்ல பாகிஸ்தானி
க வி ஞ ரி ன் க வி ் த ் ய க க க ா ண டு
கதாடஙகி இருககிறாராம் ஆசிரியர்.
ஆஙகிலம் கலந்து கசால்லிககாணநட
கசல்லும்நபாது இ்டயில் 'பாகிஸ்தானி
கவிஞரின் கவி்த' என்று கசான்னது
மீணடும் ஞாபகததில் உள்ள தரவுக்ள
அலசிவிட்டது. அந்த பாகிஸ்தானி கவிஞரின் கபயர், 'இகபால்.' அதாவது அவரது
கபய்ரததான் ஆசிரியர் வகுப்ப்றயில்
ம ா ண வ ர் க ளு க கு த வ ற ா க உ ச் ச ரி த து
கசால்லிக ககாணடிருககிறார். எதுவும்
கதரியாத மாணவர்களும் இ்த அப்படிநய

நகட்டுக ககாணடிருககின்றனர். இ்தகயல்லாம் பார்ககப் பார்கக நடககும் தவ்றச்
சுட்டிக காட்ட கசால்லி மனம் கூறியது.
ஆனால் நான் வா்ய திறககாமல் நல்ல
பிள்்ளயாக அ்மதியாக இருந்நதன். ஒரு
நிமிடம் நகர்ந்து இருந்தது.
வகுப்பில் அந்த நாவலில் வரும்
கவி்த்ய ஆசிரியர் அப்படிநய வாசிததுக காட்டினார். வரிகள் ககாணட
கவி்த படிதது காட்டிவிட்டு க்டசியாக
மீணடும் கயூபல் என்றார். அதாவது எழுதியவரின் கபயர் கயூபலாம்.
திரும்பத திரும்ப கயூபல் என்று
கசால்லிக ககாணநட இருப்ப்த என்
மனம் ககாஞ்சம்கூட ஒப்பவில்்ல.
' அ து க கு ன் னு , ஆ சி ரி ய ் ர ந ய
தப்புனு கசால்லப்நபாறியா.? அப்படி
கசான்னா என்ன பணணுவாஙக கதரியும்
இல்ல.? இன்டர்னல் மார்ககில் ்கய வச்சிருவாஙக. வாய மூடிட்டு ஒககாரு.' இப்படியாக எனககுள்ளிருந்த முற்சார்பு குரல்
தான் இப்படி எச்சரிததது. இகதல்லாம் சில
கநாடிகளில் நடந்துவிட்டது.
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'இது தவறு கயூபல் இல்ல. இகபால் நபாயும் ஒரு மாணவன் ஆசிரிய்ரநய
தான் சரி,' என்று கசால்ல மனம் என்்னத தவறு கசால்வது என்பது வ்லயில் சிககிய
தூணடிகககாணநட இருகக அ்த கட்டுப் மானின் கணககுதான்.
படுததிக ககாணடு இருந்நதன்.
ஆசிரியரின் நகட்ட நகள்விககு
கணகள் மீணடும் எழுதப்பட்டிருந்த பதில் இல்்ல என்றால் அடுதத ஆயுதமாக
அந்த வார்த்த்ய பார்ததது அஙகு Iqbal வ்சமாரி கமாழியத கதாடஙகுவார்கள்.
என்றுதான் எழுதியிருந்தது. மீணடும் என் என்னால் என்ன கசயய முடியும் என்று
ஞாபகம் இ்த உறுதிப்படுததியது. உடநன இருந்நதன்.
என் வாய இருகக முடியாமல் என் அருகில்
'என்ன மிஸ்டர்.? ஆன்சர் மீ.' நாநனா
இருந்தவனிடம், 'இது கயூபல் இல்லடா. அ ் ம தி யி ல் இ ரு ந் நத ன் . பி ற கு த ா ன்
இகபால். இவஙக தப்பா கசால்லிககிட்டு வ்சயத கதாடஙகினார். 'ஆல்நவஸ் யூ
இருககாஙகடா,' என்று கசால்லிவிட்நடன் ஆர் டாககிங இன் ்ம கிளாஸ். எவ்ரிநட.
அவன் உடநன என்்ன ஆசிரியரிடம் எதுககு நீ எல்லாம் படிகக வர்ற.?
நகார்தது விட்டுவிட்டான் எனகநகா
களாஸ்்ஸ கவனிககாம அப்படி
கநஞ்சில் குதது வாஙகியதுநபால் ஆகி
விட்டது. கூணடில் மாட்டிய இ்ர்யப் என்ன நபச்சு.? என்னதத படிச்சுட்நடன்னு
நபால நானும் எலி்யப் பிடிகக வந்தப் நபசிககிட்டிருககுற.? இப்படிததான் மததபூ்ன்யப்நபால ஆசிரியரும் இருகக வஙகள டிஸ்டர்ப் பணணுவியா.? இந்த
சிறுபிள்்ளததனமாக மாட்டி விட்டு லட்சணததுல நீ என்்னய தப்பு கசால்ல
விட்டாநன என்று நதான்றியது. இவ்னப் வந்துட்டியா.?' இதுவ்ர ஆசிரியர் நகட்டநபால வயதுகநகற்ற பககுவமில்லாத கதல்லாம் நகள்வி என்று நி்னததுக
வளர்ந்து ககட்டவர்களும் என் வகுப்பில். ககாணடால் நாம்தான் முட்டாள். அந்தக
நகள்விகளுககுள் ஒளிந்திருககும் வ்ச.
' நேய.. யூ... மிஸ்டர் ஸ்நடணடப்.'
'நடக யுவர் ஐடி கார்ட். கிவ் மீ தட்.
ஆசிரியர் இப்நபாது சர்வாதிகாரி ஆகி
விட்டார் அவர் கசால்படி நகட்கவில்்ல ககட் அவுட் ஆஃப் ்ம கிளாஸ்.' க்டசி
எனில் இன்டர்னல் மார்ககில் நாமம்தான் ஆயுதமாக மாணவர்க்ள இப்படிததான்
என்பதால் எனககு நவறு வழிநய கி்டயாது தணடிப்பார்கள். ஆனால் அப்நபாது ஆசிரியரின் நகள்விககு நான் பதில் கசால்லமாட்டிக ககாணநடன்.
வில்்லநயத தவிர, நவறு எந்த குற்றமும்
வாட் த ஃபால்ட் யூ ஃ்பணடவுட்.?' கசயயவில்்லநய. அருகில் இருந்தவனிடம்
நான் எழுந்து நின்றபின் நகட்டார் ஆசிரி- நபசியது குற்றம் என்று நி்னததால் அஙகுயர். நான் அ்மதியாக இருந்நதன் அதுதான் தான் வி்சததிருப்பம் இருககிறது. அன்று
எனககு தற்நபாது நல்லது என்று நதான்றி- ஆசிரியர் என் அ்டயாள அட்்ட்யக
யது. 'கடல் மீ மிஸ்டர். வாட் யூ ஃ்ப- நகட்டநபாது நான் தரவில்்ல. விட்டிருந்
ணடவுட்.?' மீணடும் என்னிடம் அ்மதி. தால் பிடுஙகி இருப்பார். நான் கவளிநயவ கு ப் பி ல் ஆ ண க ள் க ப ண க ள் யும் நபாகவில்்ல. எனககுள் ஒரு பிடிவாஅ்னவருநம என்்னப் பார்ததனர். தம் உருவாகியிருந்தது. எதுககாக நான்
அவர்களது பார்்வககு கபாருள், 'இவன் குற்றவாளியாட்டம் கவளியப்நபாகனும்.?
ஆசிரிய்ரநய தப்புன்னு கசால்லிட்டாநன. தப்பாச் கசால்லிக குடுப்பது ஆசிரியர்
இவனுககு எப்படி மார்க நபாடுவாஙக.?- தாநன.?' என்று எனககுள் நகள்விகள் ஓட,
டிபார்டகமன்டுககு கூப்பிட்டு கூப்பிட்டு ஆசிரியர் என்்ன கவளியில் துரதத, நவறு
அ்லய விடுவாஙகநள..' என்கறல்லாம் வழியின்றி நான் உண்ம்ய அப்நபாது
அவர்களுககு நதான்றியிருககும். ஏகனனில் கசால்லிவிடலாம் என்று நி்னதது நபச
ஆசிரியர்கள் என்ன கசான்னாலும் அப்ப- கதாடஙகிநனன். ஆசிரியரின் தவ்ற
டிநய கசயய நவணடும் என்ற பிம்பத்த சுட்டிக காட்டி விடலாம் என்று முடிகவககாணடவர்களாக மாணவர்கள் இருந் டுதநதன்
தனர். ஆசிரியர்களும் மாணவர்க்ள
'கயூபல் இல்்லஙக. it's ராங.' என்று
காட்டில் வாழும் ஆண சிஙகததின் கீழி- நான் கசான்னது வகுப்பில் அ்னவரது
ருககும் கபண சிஙகஙக்ளப்நபால என்று கணக்ளயும் விரிய கசயதுவிட்டது.
கருதினர். இந்த ந்டமு்றயில் நபாயும்
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'எகஸ்கியூஸ் மீ.?'ஆசிரியர் நகட்டார்.
'ஸீ, இட்ஸ் நநாட் கயூபல். ஒன்ஸ்
கசக த ஸ்கபல்லிங.'
ஆஙகிலததிநலநய நான் கசான்னதால் ஆசிரியர் எழுதிய்த பார்ததார்
என்ன புரிந்து ககாணடாநரா மீணடும்
ப்ழய நகள்விகநக வந்தார். 'கடல் மீ வாட்
யூ ஃ்பணடவுட் இன் த, ஸ்கபல்லிங.?'
'ஐ கசட் தட் த ப்ரனன்சிநயசன்
ஆஃப் த வார்ட் இஸ் ராங.' மீணடும் ஆஙகிலததில் என் பதில்.
வகுப்பில் எஙகள் உ்ரயாட்ல
அ்னவருநம நகட்டுக ககாணடிருந்தனர்.
இது அவர்களது பார்்வககு கிட்டததட்ட
ஒ ரு ச ண ்ட ப் நப ா ல . ஆ சி ரி ய ரி ன்
கற்பிதத்ல தவறு எனச் கசால்லும் வழககம் யாரிடமும் இல்்ல என்பதால், நான்
அவர்களது தவ்ற ஆஙகிலததிநலநய
சுட்டிக காட்டுவதால், இப்படிகயல்லாம்
ஆசிரியரிடம் யாரும் நபசியதில்்ல என்பத ா ல் , எ ன் வ கு ப் பு ம ா ண வ ர் க ளி ன்
கணநணாட்டததில் என்்ன அறிவாளியா
முட்டாளா என்ற எந்தவித வ்ரய்றகளும் ்வதது பார்கக முடியவில்்ல.
'இப் இஸ் தட் ராங, கடல் மீ த ்ரட்
திங.' ஆசிரியர் மீணடும் நகட்டார். 'கமான்.
கடல் மீ.' நான் கசால்வதாய இல்்ல.
' ஐ நடான்ட் ஹியர் டு கடல் ்ரட்
திங. யூ ஆர் அ கலகசுரர். ஃ்பன்ட் அவுட்
த ஃபால்ட்.?' நான் இவ்வாறு ஆசிரிய்ரநய எதிர்தது கசால்லி விட்நடன் என்ப்த
வகுப்பில் யாராலும் ஒப்புகககாள்ள முடியவில்்ல. ஏகனனில் அவர்களது இலககணம் அப்படி.
' ஏய, நான் கசால்றது தப்புன்னா
நீநய சரியான்தச் கசால்நலன்.' ஆசிரியர்
கசான்னார். இதிலிருந்நத அவரது கற்பிததலில் ஏநதா ஒரு கு்ற இருககிறது
என்ப்த ஒப்புக ககாணடுவிட்டார், அ்த
சுட்டிக காட்டுவதால் கிட்டததட்ட என்னிடம் இறஙகும் நி்லககு வந்துவிட்டார்
என்று நான் புரிந்து ககாணநடன்.
' இது எச்.ஓ.டிநய எனககிட்ட
கசான்னது. கயூபல்னு. பின்ன எப்படி நீ
தப்புன்னு கசால்ற.?'
' கியூபல்னு கசால்றீஙக.? இந்தப்
ப்ரனன்சிநயசனுககு ஏதத ஸ்கபல்லிங

கதிரகாமத்துத் ெதிணவை
மூன்று புலி்கள்
்பதிணனநது ஆடு்கள்
்கடடங்களுககுள்
�றிக்கிக ப்கொண்டு
ப்பரிசு்களின் வம்புச் �ண்ணட்கணளத்
தீரத்து ணவககும்
்கிரொமத்துத் திண்ணை...
தணல விழ
ஒரு நூறு ்பிரொரத்தணனயுடன்
சுண்டப்படும் நொையத்ணத
ஒளித்துக ்கண்ைொமூச்�றியொடும்
்கிரொமத்துத் திண்ணை...
அடுக்கிய ஐம்்பத்திரண்டு �ீ டடுக்கள்
பதொணடககு ்கீழ ணவத்த துருபபுச்�ீ டடு
்கொடடிக ப்கொடுக்கொமல விணளயொடும்
்கிரொமத்துத் திண்ணை....
நிலொச் வ�ொற்ண்ப ்பொப்பொவுடனும்
பதரு நொயுடனும்
்ப்கிரநதுண்ணும்
ப்கொடுத்து ணவத்த
்கிரொமத்துத் திண்ணை....
அம்மொணவப ்பொரக்க
அதிர�த்வதொடு வநது
விடடுப வ்பொகும் ்பொடடியின்
ணவரொக்கியத்திற்குத் துணை நிற்கும்
்கிரொமத்துத் திண்ணை..
உதிரிபபூக்கவளொடு
பதருப ப்பண்்களின் ்கணத்கணளத்
பதொடுககும் ்கிரொமத்துத் திண்ணை.....
யொர ப்பற்் ்பிள்ணளவயொ....
வொடிய மு்கத்திற்குச் வ�ொறு வ்பொடும்
அம்மொவின் ்பொ�த்ணதப
்பங்கிடும் ்கிரொமத்துத் திண்ணை...
இன்று வளரநது விடடது...
மூன்று தளங்களுடன்
அடுககு மொடிக குடியிருப்பின் முற்்மொ்க..
நிறுத்தி ணவக்கப்படட
இரு �க்கர வொ்கனங்கவளொடு
ஒன்றுககும் உதவொத
ஒப்பணனச் ப�டி்களுடன்..

- ஷர்ஜி்ா பரவீன் யாகூப
்கம்்பம்
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இருககான்னு பாருஙக.' ஆசிரியர் பார்ததார்.
அநத வார்த்ததான் இகபால் என்று இருந்தது. திரும்ப என்்னப் பார்கக, நான்
கசான்நனன். 'கயூ பககததுல யூ ஸ்கபல்லிங
வந்திருககணும். இல்்லநய. அது மட்டுமா.?
கயூககு முன்ன ஐ கலட்டர் வர்ற்தநய
கவனிகக்லநய.' நான் கசான்ன்தக
நகட்ட ஆசிரியருடன் மாணவர்களும்தான் ஆஙகில எழுததுகக்ளச் சரிபார்ததனர்.

முழு்மயாக ஏற்பதற்கு த்டயாக இருந்தது. என்ன நடககிறநதா பார்ககலாம்
என்றுதான் அவர்கள் இருந்தனர்.

எப்படிநயா ஆசிரிய்ர நயாசிகக
்வதது விட்நடாம். இனிநம உட்கார்ந்து
ககாள்ளலாம் என்று நான் அமர்ந்து
ககாணநடன். என் அருகில் இருந்த நகாள்
மூட்டிநயா ஆசிரியர் அடுதது என்ன
கசால்வாநரா என்று பார்ததுக ககாணடிநான் கசால்வது சரியாக இருககிற- ருந்தான் ஆவலாக. வகுப்பில் சிலர் என்்ன
து என்று சிலரது முக மாற்றத்த ்வதநத பார்கக, சிலர் கரும்பல்க்ய பார்கக,
கதரிந்து ககாணடுவிட்நடன். ஆனால் ஆசிரிய்ரயும் பார்ததனர்.
ஆசிரியர் அச்கசால்்ல முதன்முதலில்
' ஐ வில் கரஃபர் இட் வித எச்.ஓ.டி.'
அறிமுகப்படுததும்நபாது கயூபல் என்று- ஆ சி ரி ய ர் க ம து வ ா க ச் க ச ா ன் ன ா ர் .
தாநன கசால்லியிருககிறார், எது சரி என்று வகுப்பினருககு சூழலின் முடிவு என்ன
ஆசிரியருககு கதரிந்திருககுநம, அவநர என்று அறிந்து ககாள்வதில் ஆர்வம் அதிதவறாகச் கசால்வாரா.? என்ற எணணம், கமாகிவிட்டது. ஒரு க்தயின் முடிவில்
அஙநக அவர்கள் கணட உண்ம்ய இருககும் அழுததத்த எதிர்பார்ப்ப்தப்

பிஞ்சு ைனமும்
இன்ப ைதையும் !
்பிஞசு மனங்கள்
ப்கொஞசும் பமொழி வ்ப�றி
இன்்ப மணழயில நணனநது
குறும்பு்கள் ப�யவணத
குடு குடு ்கிழவனும்
்கம்பு ஊன்்றி ்கண்டு ம்கிழவொன்!
�ொரல ்கொணும் மணழணய
இளணம முதுணம
்கள்ளமிலலொ உள்ளங்கள்
தள்ளொடும் தொயணமயும்
ம்கிழவுடன் வரவவற்கும்!
ப�லலமொன இன்்ப மணழயில
�றிறுவர்கள் ்கொ்கிதக்கப்பல
்கத்திக்கப்பல மிதக்கவிடடு
கூககுரலிடடு ஆடிப்பொடி
கும்மொளமிடுவணதக ்கண்டு
குழநணத்கள் மடடுமலல
இனிய இன்்ப மணழயும்
குளிரநது நொளும் ம்கிழும் !

கவிஞர தபெகானவிலங்கு
பூ. சு்பரமைியன,
்பள்ளிக்கரணை ப�ன்ணன

நபால இருந்தது அவர்களுககு. அவர்களுடன் நானும் காததிருககத கதாடஙகிநனன்.
மறுநாள் ஆசிரியர் வந்தார். வகுப்பில் ஆசிரியரின் முடி்வ நகட்க நவணடி அ்னவரும் காததிருந்தனர் நானும்தான்.

அந்த உ்ரயாடலுககுப் பின் என்
தரப்பு
வாதத்த நிரூபிகக என்னிடம்
இருந்த ஒரு புததகத்த ்கநயாடு எடுதது
வந்திருந்நதன். நீ எ்த ்வதது தவறு என்று
கசால்கிறாய என்று நகட்டால் புததகத்த
எடுதது ஆதாரமாக காட்டி விட நவணடும்
என்று நான் தயாராக இருந்நதன். ஆசிரியநரா வந்ததும் கரும்பல்கயில் எழுதினார். அதில் இகபால் என்ற வார்த்தயும்
இருந்தது.
இந்த வார்த்த்ய பார்தததும்
அ்னவரின் பார்்வயும் கூர்்மய்டந்தது.
அடுதததாக ஆசிரியர் நான் கசான்னநத
சரி என்நறா தவறு என்நறா அநதநநரம்
ஆசிரியர் கசான்ன உச்சரிப்பு தவறு
என்றால் சரியான உச்சரிப்்ப நான்
கசால்நவனா இல்்லயா என்று மனவிவாதம் நபாயகககாணடிருந்தது.
ஆ சி ரி ய ர் எ ங க ் ள ப் ப ா ர் த து
நின்றநபாது எஙகளது கவனகமல்லாம்
அவர்மீது குவிந்தன. அவர் என்்னப்
பார்ததுவிட்டு எழுப்பினார். நான் எழுந்தநபாது அச்சச்நசா இவன் இன்னிககும்
ம ா ட் ட ப் நப ா ற ா ன் . எ ன் ன க ச ா ல் ல
நபாறாஙகநளா கதரியல... என்ப்த சிலர்
நி்னதது ்கக்ள உதறிக ககாணடனர்.
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'ஐ கரஃபர்டு இட் வித எச்.ஓ.டி
எ ஸ் ட ர் நட . ' அ வ ர து கு ர லி ல் ச ா ந் தி
இருந்தது. 'நவ் ஐ நீட் யூ கடல் மீ வாட் இஸ்
த ககரகட் ப்ரனன்சிநயஷன் ஆஃப் த
நவர்ட்..?'
அவரது நதர்்வ நான் ஏற்கிநறன்
என்று யாரும் நயாசிககும் முன்னநர
நதர்வுககு நான் தயாராக இருந்நதன்.
'இகபால்.'
நகள்வி முடிந்த உடநன நான் வி்ட
அ ளி த து வி ட் நட ன் . ஆ சி ரி ய ர் அ ் த
நகட்ட்தப் நபாலததான் அ்னவரும்
நகட்ட னர். நான் கசான்ன உச்சரிப்பு
மு்றயும் ஆஙகிலததில் எழுதப்பட்டிருந்ததும் சரியாக கபாருந்திப் நபாவ்தயும்
அ்னவரும் கணட்டந்தனர். ஆனால்
இப்நபாது ஆசிரியர் என்ன கசால்ல
நபாகிறார் என்பதில்தான் முடிவு இருககிறது. ஆக மாணவர்கள் ஆசிரிய்ரப்
பார்கக, ஆசிரியர் என்்னப் பார்தது
விட்டு வகுப்பின்ர பார்ததார்.
' ஹீ இஸ் பர்ஃகபகட்லி ககரகட்,'
என்றார்.
வகுப்பில் அ்னவருககும் அது
வாவ் மினிட் தான். ஏகனனில் இதுவ்ர
ஆசிரியர் என்ன கசால்கிறாநரா அ்த
அப்படிநய மனதில் ஏற்பது என்ற இலககணத்த உ்டதது காட்டி, தவறு என்பது
அ்னவருககும் கபாருந்தும் என்றும் சரிய ா ன ் த ய ா ர் க ச ா ன் ன ா லு ம் ஏ ற் க
நவணடும் என்றும் அன்று அவர்களுககு
புரிந்தது. இந்த வழிமு்ற இனி அவர்
களுககு நத்வப்படலாம்.
எப்படிப்பா இகபால் னு ககரகடா
கதரிஞ்சுகிட்டன்னு ஆசிரியர் என்னிடம்
நகட்டார். இ்தகநகட்ட உடநன நான்
புததகத்த எடுததுக காட்டவில்்ல. நான்
பதில் அளிதநதன். இகபால்னா புகழனு
கபாருள். புகழ எப்பவும் நலட்டாதான்
வருமாம். அதுதான் படிச்சு கதரிஞ்சுக
கிட்நடன்.'
'ஆனஸ்ட்,' என்று கசால்லிவிட்டு
தன் வகுப்பு பாடத்த எடுகக கதாடஙகினார் ஆசிரியர். மாணவர்கள் ஆசிரியர்கள்
அ்னவருககும் அன்றிலிருந்து கதாடஙகியது என் மீதான நற்பார்்வ.
n

சு்தந்ததிரம்
அணமதிணய வதடு்கிவ்ொம்
அச்�ம் வில்கொத
மனதின் சுதநதிரம்
ஆதிக்க பவ்றிய்கலொத
அடககு முண்யில
உ்ஙகும் சுதநதிரம்
இண்வணன வவறுவவ்ொக்கி
இதயங்கணள ்கலலொக்கி
இருளில சுதநதிரம்
ஈன்ப்டுத்தவள் ஏக்கம்
ஈரம் ்க�றியும்
விழி்களில சுதநதிரம்
உள்ளணத கூ்ொமல
உள்பளொன்று ணவத்து
பு்ஙகூறும் சுதநதிரம்
ஊக்கத்வதொடு பதொடரும்
உணழபண்பச் சுரண்டும்
ஊழல சுதநதிரம்
எலவலொரககும் எலலொம்
்கிணடப்பதொய கூறும்
ப்பொயணம சுதநதிரம்
ஏணழ்கள் வீடடில
ஏ்கொநதமொய விணளயொடும்
வறுணம சுதநதிரம்
ஐம்பூதமும் விற்்கப்படடது
லொ்பம் பதொடரநதது
விற்்பணன சுதநதிரம்
ஒற்ண் விரல
�னநொய்கம் �றிண்ப்படடது
்பைநொய்க சுதநதிரம்
ஓதிடும் ்கலவி
வியொ்பொரமொய மொ்றியது
வைி்க சுதநதிரம்
ஒளடதங்கள் விற்்பணனககு
்பலியொகும் மனிதன்
மருநதியல சுதநதிரம்
- த். இலட்சுமைககுமகார
ஈவரொடு
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-   
தமறகுைளிப்்ளிடட ்பாக்கள ்தமளிழப் ்பாவடிங
களுக்குள அடஙகுவை அல்ை. ஆயளினும்,
்தமளிழளில் ‘‘வரவுப் ்பாவடிவ’’ஙக்பாக இறவ
வ்நது தசர்நதுள்ை.
குறும்பா (Limerick)

கவளியளின குறும்்பா நூல் முனைீடடில் எ்ஸ.
ந்பா. ்தருகளினை குைளிப்பு. ஓறச ஊறு்டபாமல்
கபாய்சசீருக்கு ்்தளிைபாக வளி்ம் வருவற்தயும்,
ந வ ண் சீ ர ந வ ண் ட ற ் க் கு ் ்த ளி ை பா க
இ ய ற சீ ர ந வ ண் ட ற ் வ ரு வ ற ்த யு ம்
அவபாளின முனைீடு அனும்தளிக்கும்.

கு றுகளி யதும் கு று ம் பு ்தருவதும பாை ்பா மஹபாகவளியளின குறும்்பா 3 அடிகற்க்
குறும்்பா.
நகபாண்டது எனை த்பா்தளிலும் 5 வபாளிக்ளில்
அறம்ந்தளிருக்கும்.
Edward lier ஐ ்த்நற்தயபாகக் நகபாண்ட,
அயரைபா்நது ெபாடடுக்குபாளிய்தபாகக் நகபாள்ப் மு்தைபாம் அடி, இரண்டு வபாளிக்ளில்,
்டுகளினை Limerick எனை ்பாவடிவதம இரண்டபாம் அடி உடசபாய்நது, இரண்டு
இைஙறகக் கவளிஞர மஹபாகவளி து.உருத்்தளிர வபாளிக்ளில்,
மூரத்்தளி அவரக்பால் ்தமளிழுக்கு குறும்்பா மூனைபாம் அடி, மு்தைபாம் அடிக்கு தெரபாக
வபாக அைளிமுகம் நசயயப்்டடது.
அறமயும். 13 சீரக்ளில் அது அறமயும்.
.
ம ஹ பா க வ ளி ்த ம ளி ழு க் கு ந க பா ண் டு வ ்ந ்த எடுத்துக் கபாடடபாக அவவறரபு்ச சடட
குறும்்பா வடிவத்்தளின வறரபு்ச சடடகம்,
கத்்தளில் 13 சீரக்ளில் அறம்ந்த மஹபா
கவளியளின குறும்்பா இது.
கபாய கபாய த்தமபா
முத்ந்தடுக்க மூழகுகளினைபான சீைன
கபாய கபாய த்தமபா
முனைபாதை வ்நதுெளினைபான கபாைன
கபாய கபாய
கபாய கபாய
சத்்தமளினைளி, வ்ந்தவைளின
கபாய கபாய த்தமபா என்்தபாகும்.
றகத்்தைத்்தளில் ்த்துமுத்ற்தப்
ந்பாத்்தளிறவத்்தபான த்பாைபானமு்ச சூைன!
குறும்்பா ஒதர எதுறகயுறடய மூனறு
அடிக்ளில் அறமயும் என்தும், மு்தைபாம்
- மஹபாகவளி
அ டி ய ளி ன மூ ன ை பா ம் ஆ ை பா ம் சீ ர க ளு ம் ,
மூனைபாம் அடியளின இறு்தளி்சசீரும் இறயபுத் இத்தவறரபு்சசடடகத்்தளில் இனனுநமபாரு
ந்தபாறட ந்றைளிருக்கும் என்தும் மஹபா குறும்்பா.
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்ளிளற்க்ளில் அவரக்க்தளிகம் ்றறு
ந்ரும்வளில் தசரத்்தபாரபாம் நசபாத்து
்ளிளற்கத்பா சண்றடயளிடடுப்
்ளிபாளித்்தைரபாம் ்தைளித்்தைளியபாய
உள்ந்தைபாம் தவைபாக்களி வளிறறு!

நூ லு ரு ப் ந ் ை பா ம ல் த ் பா ை து ெ ம து
துர்தளிஷடம்.
ந்தபாடர்நது…

நகபாக்கூர களிழபான, குைளிஞசளி ந்தனைவன,
சளிவதசகரன (இைண்டன ்ைளிமைபாளில்
எழு்தளியவர), ஏ.பீரமுகம்மது எனறு சளிைர
குறும்்பாக்கற் அவவப்த்பாது எழு்தளி
யு ள ் ை ர . அ ல் அ சூ ம த் பூ ் பா ் த் ்த ளி ல்
குறும்்பாக்கற் எழு்தளியுள்த்தபாடு குறும்
்பாவளின வடிவ மபாறைம் கரு்தளிய குைளிப்பு
கபா்தைறைக் கனைளிநய்தளிர ்பாரத்து
கற்யும் எழு்தளியுள்பார. எண்்து
கபால்கடுக்க ெளினைளிரு்ந்தபாள கபாத்து
க்ளில் குறும்்பாவளில் அ்தளிக அக்கறை
கபா்தைதைபா தைறறு
கபாடடியவரபாக அவறரக்குைளிப்்ளிட முடியும்.
கபாைமத்தபா தவ்ஸறறு
அ வரு ற டய யபா ப்்ளி யலுற ர நூலிலும்
நசனறுவளிடடபாள ெளினைவனறக தகபாத்து!
‘‘வரவுப்்பா’’ வடிவமபாக குறும்்பாறவக்
குறும்்பாவளில் ்தமளிழகக் கவளிஞரகள அ்தளிகம் குை ளி ப் ் ளி ட டு வ ளி ் பா ளி த் து ள ் பா ர . ்தீ ர ன
தூதுவளில்
குறும்்பாக்கற்
ஈடு்பாடு நகபாண்ட்தபாகத் ந்தபாளியவளில்றை. நெௌசபாத்
(்தமளிழகக் கவளிஞர மீரபா, அறு்துக்ளில் எழு்தளியவர. ந்தபாடர்நது, குறும்்பாக்கற்
நவ்ளியபாை மஹபாகவளியளின குறும்்பாக்கற் எழு்தளியும், ்பாளிதசபா்தறை முயறசளிகற்
்ைமுறை ்டித்து்ச சுறவத்துள்்தபாகக் தமறநகபாண்டும் ெீடசளி, வளிபாளிவு ந்தபாடர
குைளிப்்ளிடடிருக்களினைபார. எைளினும் அவர ்பாை குைளிப்புகற் எழு்தளியும் வரு்வரபாக
குறும்்பாக்கற் எழு்தவளில்றை.. மஹபா ்பாைமுறை ்பாறூக் குைளிப்்ளிடப்்டுகளினைபார.
க வ ளி ய ளி ன கு று ம் ் பா க் க ் ளி ன மீ ்த ளி ரு ்ந ்த
ஈ டு ் பா ட ட பா ல் அ வ ர ‘ ‘ கு க் கூ ’ ’ க் க ற ் நூல்கள
எழு்தளிைபார. குறும்பு, இறயபுத் ந்தபாறட
•
சளிவ்பாைன - ெறக
என்வறறை குக்கூக்கள ஏறைளிரு்ந்தை)
•
எ்ஸ.ைைபாலுத்்தீன - சுடுகளினை மைரகள.
தை. வஹபாப்்தீன - நவடடுக்கறகள
இைஙறகயளிலும் கூட குறும்்பா எழுது •
்பாைமுறை ்பாறூக் குறும்்பாக்கள
தவபார சளிைதர. மஹபாகவளியளின ்ளினைர, •
மு.்தயபா்ன குறும்்பாக்கள.
எ ழு ் து க ் ளி ல் எ ம் எ ்ச எ ம் . ஷ ம் ்ஸ , •
சளிவதசகரன - ஒரு கூறடக் குறும்பூ
கறைவபா்தளி கலீல், ைவபாத் மறரக்கபார, •
குைளிஞசளி ந்தனைவன - குறும்பூ
த்பானதைபார குறும்்பாக்கள எழுதுவ்தளில் •
கவைஞ நசலுத்்தளியுள்ைர.
இைஙறகயளில் குறும்்பாக்கற் எழு்தளி
எ ழு ் து க ் ளி ல் கு று ம் ் பா எ ழு து வ ்த ளி ல் வரு்வரக்பாக இனனும் சளிைர தமநைழு்ந
அ ்தளி கம் அ க்க ற ை கபாட டிய வர பாகவும் , துள்ைர. இவரக்ளில் சளிைர ந்தபாடர்நதும்,
இ்ஙகவளிஞரகற் குறும்்பாத்துறையளில் சளிைர அத்்தளி பூத்்தபாறத்பால் அவவப்த்பாதும்
வ ் ரத் துவ ளி ட ்த்்தளிபாளிறக க்ளில் வச்தளி எழு்தளிவருகளினைைர.
நசயது நகபாடுத்்தவரபாகவும் எம்.எ்ச.எம்.
ஏஎம்எம் அலி, களிண்ணளியபா அமீர அலி,
ஷம்்ஸ கணளிப்புப் ந்றைளிருக்களிைபார.
அஷ்பா அ்ஸரப்அலி, நமயயன ெடரபாஜ்,
50 குறும்்பாக்கற் நகபாண்ட, ‘‘கபாசபா ம்தளியன்ன, எம்எல்எம்.அனசபார, எம்.
தைசபா’’ எனை ந்யபாளில் அவரபால் ந்தபாகுத் பீ .ச ளி ரபா ை ு்தீன, அ க்கற ரயூர அ ப்துல்
ந்தடுக்கப்்டட அவருறடய குறும்்பாக்கள குத்தூ்ஸ, ைளினைபா ஷபாளிபுத்்தீன, வளில்லூர
லி ம பா ளி க் எ ன ை ஆ ங க ளி ை வ டி வ த் ்த ளி ல்
குறும்்பாவளின 3ம் 4ம் வபாளிக்ளிலும் இறயபுத்
ந்தபாறட த்ணப்்டும். அப்்டி அறம்ந்த
குறும் ்பா இது.
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்பா ர ்த ளி , அ பூ அ ப்கபான, அ ்சசு முக ம் ம து நகபாள்ைபாம்)
இ்ஸமபாயளில், எழுகவளி, களிரபாமத்்தபான கலீ்பா,
எனறு சளிைர இக்குைளிப்புகற் எழுதும் இைளி, றஹக்கூ ்றைளிப் ்பாரப்த்பாம்.
த்பாது ெளிறைவளில் வருகளினைைர.
கைக்கூ (Haiku)
கும்்ைஙறகயளில் இரு்நது ஒரு ந்ண்
கவளிஞர 1983 கபாைப் ்கு்தளியளில் குறும்்பா சளினை்தபாக இருக்கும் ந்பாளிய அறபு்தம்
எழு்தளியளிருப்்்தபாக அல்அசூமத் அவரக்ளின றஹக்கூ.. நைன ்தத்துவம். ைப்்பாைளிய
குைளிப்்ளின மூைமபாக ந்தபாளிய வருகளினைது. கவளிற்த வடிவம். ்பாதஷபாவபால் அைளிமுகம்.
ந்யர ந்தபாளியவளில்றை (ந்தபாளி்ந்தவரகள மகபாகவளி சுப்்ளிரமணளிய ்பார்தளியபாரபால்
அது்றைளி வளி்ரஙகற்த் ்த்ந்தபால் தசரத்துக் 1916ல் சுத்தசமளித்்தளிரைளில் எழு்தளிய கடடுறர
மூைமபாக ்தமளிழுக்கு அைளிமுகம்.

தமௌனத்ெதின ்்பெம்
பமௌனங்களின் �பதம்
பமௌனமொ்கவவ வ்கட்கப்படு்கி்து!
பமௌனமொ்கவவ உைரப்படு்கி்து!
்பல வநரங்களில
முற்்றிலும் �ம்மதமொய
இன்னும் ்பல வநரங்களில
பவற்று புன்னண்கயொய
�றில வநரங்களில
பவரும் ்கண்ைீ ரொய
இன்னும் �றில வநரங்களில
எதுவுமற்று!
�நதரப்பமும் ்கொலமுவம
நிரையித்துக ப்கொள்்கின்்ன
பமௌனங்களின் விணனணயயும்
எதிர விணனணயயும்!
வொரத்ணத்களுககுப ்பின்
வரும் பமௌனமும்
பமௌனத்திற்குப ்பின்
வரும் வொரத்ணத்களும்
விணலமதிப்பற்்ணவ!
�றிரிபண்பயும் அழுண்கணயயும் விட
பமௌனம் மதிபபீடற்்து!
வொரத்ணத்கணள விட
பமௌனவம பவல்கி்து
பமௌனத்ணத ்கொத்தவர்களும்
பமௌனத்ணத �ரியொய
புரிநதவர்களும்
யொருமிலணல இஙகு!

- மகதிவை. ்சிவககாரத்ெதி

சுைபா்தபா, அப்துல்ரகுமபான, ்தமளிழன்ன,
அமரன, முறைவர ரதமஷ, க.ெபா.கல்யபாண
சு்ந்தரம், ்பாைகளிருஷணன, அனுரபாஜ்,
இ ற ் ய ் பா ர ்த ளி எ ன று இ வ ர க த ் பா டு
தசர்ந்த ஒரு ந்ரும் றஹக்கூ ்றடதய
்தமளிழெபாடடில் உண்டு.
3 வபாளி
5 – 7 - 5 அறச
உவறம, உருவகம் இல்றை. தெரடியபாகக்
கூறுவது. உணர்சசளிறய நவ்ளிப்்றடயபாக
கூைபாது, மளினைநைை ஒரு ்தளிருப்்த்த்தபாடு
ஈறைடியளில் அறமத்்தல். உண்றமத்்தனறம,
நமல்லிய ெறக்சசுறவ.
ஈழததில கைக்கூ ைவிஞர்ைள
•
சு.முர்ீ்தரன - கூறடக்குள த்தசம்
1988
•
கல்ைறைக்குள க்தளிரவன - சபாள்ஸ
1990
•
றஹக்கூ கவளிற்தகள - கப்டன
மைரவன 1998
•
உயளிர்ச சளிைகுகள - அஸீ்ஸ எம்
்பாயளிஷ 2001
•
மைசளின ்ளிடிக்குள - ்பாைரஞசைளி
சரமபா 2001
•
்்சறச இைகு - தவைறணயூர
ந்பானைண்ணபா 2001
•
நுஙகு வளிழளிகள - இ.சு முர்ளி்தரன
2007
•
வபாைவளில் - ந்பாளிய ஐஙகரன 2007
•
அம்மபா என றஹக்கூ - வளி க்ைபா
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்பாக்களிய ெபா்தன 2007
•
இயறறக இயல்பு - ்்ஸலி ஹமீட
2013
•
ெறுக் - நமபாழளி வர்தன 2016
•
கவளிநுட் து்ளிப்்பாக்கள - ்பாயளிஷபா
நெௌ்ல். 2017
•
1000 முத்துக்கள 100 ்னைபாடடுக்
கவளிஞரக்ளின றஹக்கூ ந்தபாகு்தளி .
்தமளிழநெஞசம்
நவ்ளியீடு.
ந்தபாகுப்பு
கவளிநுட்ம் 2017 இைஙறக,

வழஙகளி வருகளினைபார. ெஸீரபா ஆப்்தீன,
ற ஹ க் கூ வ ளி ல் க ற ர த வ பா ம பா எ ன னு ம்
நூலிறை நவ்ளியளிடடுள்பார. றஹக்கூ
- குக்கூ, நசனைளியூ, ்ழநமபானைளியூ,
தமபாறைக் கூ, எதுறகக் கூ எனறு
வளிபாளிவபாக்கம் ந்றறுள்து.

குக்கூ 3 வபாளி மரற் மீறும்.
்ைறவகள த்்சறசக் தகடடுக் நகடடை
இறைகள, ்பாவம் ்ைக்க முடியபாமல்
வளிழு்நது வளிடடை.
கவளிஞர மீரபா
தமதை நூல்கற்த் ்த்ந்தவரகத்பாடு,
ரசளிகுணபா, சத்்தபார எம் ஆஷபாத், ெஸீரபா
எ்ஸ ஆப்்தீன, ்பாைமுறை ்பாறூக், தை. நசனைளியூ 3 வபாளி. ெறக்சசுறவ உணரவு
வஹபாப்்தீன, டபாக்டர அப்துல் ரஷபாக், அ்தளிகமளிருப்்ளின நசனைளியூ கவளித்துவம்
ெ்ஸமளின ெபாஸர, ெளிரமைபா சளிவரபாச சளிஙகம், அ்தளிகமளிரு்ந்தபால் றஹக்கூ.
மருதூர ெப்பாளி்ஸ, ஏஏ.சபீக்கபா ைளி்ஸவபான,
முஹம்மது அலி, ைீவளி்தன, ்ழைளியபாண்டி ஆயளிரம் த்தரபாடு
கைகரபாைபா, தைபாைளி, ஆநைமு இரசபாத், தவடபுமனுத் ்தபாக்கல்
ந ம ய ய ன ெ ட ர பா ஜ் , வ பீ ர பா வ ஃ ் ளி ஐம்்து வபாக்குகள!
ஆகளிதயபாரும் றஹக்கூ கவளிற்தகற்
்ழநமபானைளியூ ்ழநமபாழளிகள தசர்நது
எழு்தளிவருகளினைைர.
வருவது
இ்ந்தளியபாவளில்
இரு்நது
நவ்ளியபாை
உைக்வளிைபாை
றஹக்கூ
சபா்தறை அனறையும் ்ளி்தபாவும் முனைைளி ந்தயவம்
நூலில் (றஹக்கூ2020 - ்தமளிழ நெஞசம் ஆகபா்த வய்தளில்
நவ்ளியீடு) இவரகள ஒவநவபாருவபாளிைதும் மு்தளிதயபார இல்ைம்!
20 றஹக்கூக்கள இடம் ந்றறுள்ை.
இது 11 றஹக்கூ வளித்்தகரக்பால் ந்தபாளிவு எதுறகக்கூ, ெம்மவரக்பாலும் எழு்தப்்டடு
நசயயப்்டட 2020 றஹக்கூக்கற்க் வருகளினைது.
நகபாண்ட இதுவறர நவ்ளிவ்ந்த நூல்க்ளில்
அ்தளிக அ்வளிைபாை றஹக்கூக்கற்க் எதுகைக் கூ
நகபாண்ட நூைபாகும்.
வளிழளி ெறை்ந்தது
வழளி ்ளிபாளி்ந்தது
உ்தளிர்ந்த மைர
வலி, கபா்தைர ்ளிபாளி்ந்தபார.
களிற்க்குத் ்தளிரும்புகளினைது
ஓ.. வண்ணத்துப் பூ்சசளி
றஹக்கூவளில் ்பாளிதசபா்தறை முயறசளி
(தமபாபாளி தடதக) - றஹக்கூ வுக்கு எடுத்துக்
வளிடுகவளிக் கூ, மணளிக்கூ இவறறை ெஸீரபா
கபாடடபாக முனறவக்கப்்டும் ்பா.
ஆப்்தீன நசயது ்பாரத்துள்பார. 3 வபாளி்தபான
றஹக்கூவளில் அ்ந்தபா்தளி எழு்தளி இருப்்வர வளிடுகற்த த்பாை அறமயும்.
்தமளிழக கவளிஞர அமு்த ்பார்தளி.
ஊநரல்ைபாம் ்ளிரகபாசம்
இைஙறகயளில் றஹக்கூ ்றைளி முகநூலில் வபாைளிதைபார பு்தளிய ஒ்ளி
்யளிறசளிக் குைளிப்புகற் சத்்தபார எம் அசபாத் மளினைல்

   |51

மணளிக்கூ 3 வபாளிக்கவளிற்த
்ளிபாளி்நது இறண்நது
்ளி்்நது ்ளிபாளித்்தது
கத்்தபாளிக்தகபால்
்தறத்பாது
இைஙறகயளில்
ந்தபாடர்நது
றஹக்கூ கவளிற்த எழு்தளி வரு்வரபாக அயசத்
அப்சத் என்வர உள்பார. இவருறடய
நூ ற று க் கு ம் த ம ற ் ட ட ற ஹ க் கூ க் க ள
இ்ந்தளியபாவளில் ்தளிரு கபா.ெ.கல்யபாண் சு்ந்தரம்
ெடத்துகளினை உைக றஹக்கூ கவளிற்த
மன ை த் ்த ளி ல் இ ட ம் ந்றை ளிருக்களினைை.
்பாளிசுக்குத் த்தரவபாகளி அஙகுள் இ்தழ
க்ளிலும் ்ளிரசுரமபாகளினைை.
லிமகரக் கூ (Limeriku)
குறும்்பாவும் (Limerick) றஹக்கூவும்
(Haiku) கை்நது வத்்தளிருக்களினை ்பா இது.

்தமளிழளில் த்சளிடத் ்தயக்கம்
்தரமளிகு ்தமளிழநமபாழளி ்தவளிக்கும் சளிைருக்கு
ஆஙகளிைம் மீது மயக்கம்
மகளிழென மறைக்கபாடு
ஒனறைைளில் ெடக்களிை்தபாம் வகுப்பு
ஒழுஙகு நசய்தபார அப்்பா,
மகன ஒனறைைளில்
‘‘ைவவ’’தரபாடு க்ளிப்பு
்தன்முகனக் ைவிக்தைள
ஆஙகளிைக் கவளிற்த வடிவமபாை லிமபாளிக்,
குறும்்பாவபாகளி ்தமளிழளில் ெீடசளி ந்றைளிருப்்து
த்பாை, ைப்்பாைளியக் கவளிற்த வடிவமபாை
றஹக்கூ, து்ளிப்்பாவபாகளிப் ்ை ந்யர
க்ளில் வளிபாளிவு ந்றறுவருவது த்பாை,
ந்தலுஙகுக் கவளிற்த வடிவமபாை ெபாைளிலு,
்தனமுறைக் கவளிற்தக்பாகத் ்தமளிழளில்
சுறவ தசரக்களினைது.

2017ல்
்தளிரு
கபா.ெ.கல்யபாண
சு்ந்தரம்
அைளிமுகப்்டுத்்தளியுள் ்தனமுறைக் கவளிற்த
வடிவம் சபார்தபா க.ச்நத்தபாஷ, அனுரபாஜ்,
இ ் வ ல் ஹ பா ளி ஹ ர ன , அ ன பு ்ச ந ச ல் வ ளி
சுப்புரபாைு, கவளிஞர நைனஸி நசல்வரபாஜ்
மு்தைபாம் வபாளியளின இறு்தளி்ச சீரும், மூனைபாம் ஆகளிதயபாபாளின உறுதுறணயுடன ெபாைளிலுவளில்
வபாளியளின இறு்தளி்ச சீரும் இறயபுத் ந்தபாறட இரு்நது ெீடசளி ந்றறு, ்தமளிழுக் தகறைபாற
ந்றறு வரும். இரண்டபாம் வபாளி மறை த்பாை வளி்தளி அறமத்து வ்ரத்ந்தடுக்கப்்டடி
ருக்களினைது.
இருவபாளிகற்யும் வளிட ெீண்டிருக்கும்.
குறும்்பா வளிலிரு்நது குறும்ற்யும், இறயபுத்
ந்தபாறடறயயும் ந்றறுக்நகபாண்டு, றஹக்
கூவளில் இரு்நது மூனறு வபாளி அறமப்ற்ப்
ந்றறு வருகளினை கவளி வடிவம்.

லி ம ற ர க் கூ வ ளி ன ்த ்ந ற ்த ய பா க T e d
Pauker எனை ஆஙகளிைக் கவளிஞறை்ச
நசபால்வர. ்தமளிழுக்கு இ்தறைக் நகபாண்டு
வ்ந்தவர கவளிஞர ஈதரபாடு ்தமளிழன்ன.
‘‘நசனைளிமறை களி்ளிதயபா்பாத்ரபாக்கள’’
என்து அவபாளின லிமறரக்கூ கவளிற்தக்ளின
ந்தபாகுப்பு.
லிமறரக்கூ சளிை எடுத்துக்கபாடடுகள
ஊது வத்்தளி்ச சளினைம்
கடசளி நவனறு தகபாடறட ்ளிடித்தும்
ெபாறைம் த்பாகறை இனனும்.
ஈதரபாடு ்தமளிழன்ன

றஹக்கூ 3 வபாளிக்கவளிற்த, ்தனமுறைக்
கவளிற்த 4 வபாளி. ்தனமுறைக் கவளிற்தயளில்
ஒரு வபாளி அ்தளிக ்டசம் 3 வபாரத்ற்தகற்தய
நகபாண்டிருக்கும். நமபாத்்தமபாக கவளிற்த 12
வபாரத்ற்தகளுக்கு தமற்டக் கூடபாது.
எ்ளி ய நசபா றகள. ந்பா ரு ள அ டரத் ்த ளி ,
மு்தலிரு வபாளிகளும் ஒருெளிகழறவ அல்ைது
கபாடசளிறய ந்தபாடக்களிறவக்க, அ்ததைபாடு
ந ்த பா ட ர பு ற ட ய ச பா ்த க ம பா ை , அ ல் ை து
முரண்்டட
உணர்சசளிறய - கருத்ற்த
நவ்ளிப்்டுத்துவ்தபாக அடுத்து வரும்
இருவபாளிகளும் அறமயும்.
்தனமுறைக் குழுமத்்தளின குைளிப்ந்பானைளில்
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இரு்நது 2022 இனறுவறர 24 ்தனமுறைக் தமலும் அழகபாைது
கவளிற்த நூல்கள நவ்ளிவ்ந்தளிருப்்்தபாக எைது முறைம்
ெளிைவும் ெீயும்
அைளிய முடிகளினைது.
ஒனைபாய வ்ந்தத்பாது!
சும்தளி சஙகர
இ ை ங ற க ய ளி ல் ்த ன மு ற ை க் க வ ளி ற ்த
நூ ற ை த் ்த ்ந ்த ளி ரு ப் ் வ ர ெ ஸீ ர பா எ ்ஸ
ஆப்்தீன. வபானும் மண்ணும் ெம் வசதம றகதய்நதும் உனறைத்
(்தமளிழநெஞசம் ்்தளிப்்கம், ்ளிரபானசு 2020) ்தளிைம் கட்நது நசல்களிதைன
கல்நெஞசக் கபாரைளில்றை
எனைளிடத்்தளில் ஒனறுமளில்றை
்தனமுறைக் கவளிற்தகள சளிை..
அயசத் அப்சத், இைஙறக
புத்்தனுக்குப் த்ரபாறச கபாடடி
இ ை ங ற க க் க வ ளி ஞ ர அ ய ச த் அ ப் ச த்
அறழத்்த த்பா்தளிமரம்
்தனமுறைக் கவளிற்தகற் ்தனமுறைக்
இறையு்தளிரத்து ்தைது துைவளில்
கவளிற்த மனைத்்தளில் (இ்ந்தளியபா) ந்தபாடர்நது
ஞபாைம் ந்றைது
எ ழு ்த ளி வ ரு வ ்த ற ை அ வ ்த பா ை ளி க் க
கபா.ெ. கல்யபாணசு்ந்தரம்
முடிகளினைது.
வயறை உழுகளினை உழவன
்தனமுறைக் கவளிற்தகள முறைவர தவ.
அறர ெளிரவபாணமபாய
புகதழ்ந்தளி அவரக்பால் த்தர்நந்தடுக்கப்
வரப்்ளில் ெளினை ந்பாம்றம
்டடு ஆயவு நசயயப்்டடு ஆஙகளிை,
அழகபாை ஆறடயுடன
கனைட நமபாழளிக்ளில் நமபாழளிமபாறைம்
அனுரபாஜ்
நசயயப்்டுவத்தபாடு அறவ ஆயவுக்கபாக
்ல் கற ை க் கழ கங களு க்கு அ னுப்்ளி
கருறவ்ச சும்ந்த
றவக்கப்்டும் ்தகவல்கற்யும் முகநூல்
கருப்ற்யளின வலி கண்டு
மூைம் அைளிய முடிகளினைது.
அழுத்த ்ளிைக்களினைை
மறழயும்,மழறையும்
வரவுப் ்பா வடிவஙக்ளில் த்தடல் உள்
சபார்தபா க ச்நத்தபாஷ
வரகள ஒரு ந்தபாடக்கக் குைளிப்்பாகப்
்யன ்டுத்்தளிக் நகபாள் முடியுநமனை
எனைபால் முடியும்
ெம்்ளிக்றகயளில் இக்குைளிப்புக்கள இஙகு
எை ெளிமளிர்நத்தன
்தரப்்டுகளினைை.
தூரத்து மறையும்
சளிறு புள்ளியபாக!
(கடடுறரயளில் ந்யர குைளிப்்ளிடப் ்டபாமல்
அனபு்சநசல்வளி சுப்புரபாைு
எடுத்துக்கபாடடுக்பாக நசபால்ைப்்டடுள்
குறும்்பா, எதுறகக் கூ, லிமபாளிக்கூ ஆகளியை
உைஙகளிக் நகபாண்டிரு்ந்தபால்
கடடுறர ஆசளிபாளியரபால் எழு்தப் ்டடறவ
கைவு வரும்
யபாகும்)
உறழத்்தபால் ்தபான
வளிடிவு வரும்
(்தளிைகரன நச்நதூரம் ்கு்தளியளில் ந்தபாடர
நைனஸி நசல்வரபாஜ்
பூ்நத்தபாடடத்்தளில் பு்தர மறைவளில்
கபா்தைர தசபாடி
்ளினைபால் ெளினறு ்டநமடுக்களிைது
ெபாக ்பாம்பு!
ெஸீரபா எ்ஸ ஆப்்தீன.

கடடுறரயபாக நவ்ளிவ்ந்த இக் குைளிப்புக்கள
மீ்ப் ்ளிரசுரம் ந்றுகளினைது.)
n
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்கடவலொடும் ்கலம்ப்கொண்டு ்களம்்கண்டு நிலம்பவன்்
்கவி்பொடிப பு்கழப்கொண்வடொம் அநநொள்
அடஏறு தழுவத்தொன் அடவலறும் எழுநதொர்கள்
வரலொற்ண் மீடடொர்கள் இன்று
குடவவொணல முண்யொவல குடிமக்கள் ஆள்்கின்்
குடியொட�றி ப�ொன்னொர்கள் அன்வ்
உடன்வொழநவதொர உயிரவ்பொனொல உடன்வ்பொகும் ்பழக்கத்தொல
உடன்்கடணட ஏ்ொமல தடுத்வதொம்

-1

மரம்நடடச் ப�ொன்னொர்கள் குளம்பவடடித் தநதொர்கள்
மணழப்பயயும் முபவ்பொ்கம் விணளயும்
வணர்கின்் ்படம்வ்பொல வழிவிடடு மணன்கடடி
வொழநதொர்கள் �ொன்்ொகும் கூடல
அர�ொட�றி ்கொலத்தில ஆரொயச்�றி மைி்கடடி
மனுநீதி ்கொத்தொர்கள் அன்வ்ொ?
்பரல�ொட�றி உண்படன்று ்பண்�ொற்்றித் தமிழபப்பண்ணும்
்பணடத்தொவள �றிலம்வ்பொண� வ்கடவடொம்

-2

துணரயொட�றிக ப்கதிரப்பொ்க எழும்�றிப்பொய ்கல்கத்தின்
துடிபப்பலலொம் ்கனலவதொற்றுப வ்பொகும்
வரலொற்்றின் ்கண்யொ்க டயரஅன்று சுடடொவர
வணதக்கொட�றி இதுவ்பொலும் உண்வடொ?
வரலொறு ்பணடத்தொவர அயலநொடடில அஙவ்கவ்பொய
உதம்�றிஙகும் சுடடொவர ்படித்வதொம்
உரமிக்க வ.உ.�றி க இரண்டொயுள் �றிண்பயன்்ொர
உயிரவொங்கி நிணலத்தொவர வொஞ�றி

-3

்ப�றியொற்் வயலுககுள் புகும்யொணன யதுவ்பொல
்ப்றிக்கொவத வரிபயன்று ப�ொன்னொர
்ப�றியொற்் யொணனககுக ்கவளச்வ�ொ ்றிடுவொரவ்பொல
வரிவொஙகும் முண்ப�ொலலித் தநதொர
்ப�றிக்கின்் வயிறுண்வடல ்பொபரலலொம் தீணவபவ்பன்
்பொபரன்்ொன் முண்டொசுக ்கவிஞன்
விண�ப்கொண்ட உணழப்பொளர உரிணமகவ்க வ்பொரொடி
உணழப்பொளர தினம்்கண்டொர ்பொரீ ர

-4
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தணரபயஙகும் பவன்்ொலும் தருக்கின்்றி அபலக�ொண்டர
தன்ண்கணய விரித்துத்தொன் வ்பொனொர
அர�ொண்ட �றித்தொரத்தன் அ்றிவுக்கண் அதுப்பற்்ொர
அதனொவல அவரபுத்தர ஆனொர
உணரபயன்்ொல �றி(க)்கொவ்கொ உணரபயன்்பொர அன்்பொவல
உைரவூடடும் ப�ங்கொவிச் �றிங்கம்
உணரககூத்தில அரிச்�ந(தி)ரன் உளம்தன்ணனப ்பொரத்துத்தொன்
உருவொனொர நம்நொடடுக ்கொநதி
-5
வதபரன்்ொல ்கொணளயர திருகவ்கொயில வதபரன்்பொர
தியொ்கத்தின் வடிவொ்க நிற்கும்
வநபரன்வ் ்பணனவயொணல நிணனவவொணலக ்கிணையொ்க
நிணனபவலலொம் ்கொடடொவதொ ்படித்வதொம்
வ�பரன்வ் பதொலப்பொருள் ்கீழடி ஆரொய
பதளிநவதொவம இன்னும்்பொர உண்வட
யொபரன்ன ப�ொன்னொலும் ஏபனன்றும் எதற்ப்கன்றும்
வ்கபளன்்ொர �ொகர(ட)டீஸ் வ்கடவ்பொம்

-6

வடலூரொர இ்ப்பிலலொ வொழகண்கககு வழி்கொடடி
வொழ்கின்்ொர ஒளியொ்க இன்றும்
அடயொரும் வ்கடவடொமொ அவர்பொணத நடநவதொமொ
அ்றிவொரநத ப்பரிவயொவர ப�ொலவீர
்பணடப்கொண்வடொர முப்பநதல வ்பொடடொலும் அநநொளில
்பொடடி(ன்)ப�ொல தடடொமல இணைநதொர
நடபப்பலலொம் ்பின்னொளில வரலொ்ொய உருவொகும்
நொபமண்ைிப ்பொரபவ்பொவம இநநொள்

-7

கவிஞர சு.அயய்பபென
வ்கொவில்படடி - 628 501
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அயாத அக்பர்
நகிரி – 517590.


வபா

ழக்றகயளின ஒடடுநமபாத்்த
மகளிழ்சசளி குடியளிருப்்வரகள கூடி
இருப்்்தளில்்தபான இருக்களிைது. இத்்தறை
மகளிழ்சசளிறயயும் ஒடடுநமபாத்்தமபாக
அனு்வளிக்கும் அத்்தருணத்்தளில் ஈழப்
த்பார நவடித்்தது. உறைபார, உைவளிைரகள
ஒருவருக்நகபாருவர ்தளிறசமபாைளி ெபானகு
்தளிறசக்ளிலும் அறைநயை வீசளி
அறைக்கழளிக்கப்்டதடபாம்.
அது 17 அல்ைது 18 தம
2009 தம்தகு எனறு எல்தைபாரபாலும்
அறழக்கப்்ட தவண்டிய ்தறைவர
்ளிர்பாகரன ஐயபா அவரகள ்யஙகரவபா்தளி
எனை கபாரணத்்தபால் சுடடுக்
நகபால்ைப்்டடபார.
நசபா்ந்தமபாை வளிவசபாய
ெளிைஙகற்யும், நசபா்ந்த மண்றணயும்
வளிடடு வளிடடு வயளிறறுப் ்பாடடுக்கு
“புைம்்ளி புைம்்ளி” கறடசளியபாக
புைம்ந்யர்ந்தவரகள எனை ்டடியலில்
அக்தளிகள எனை அறடயபா்த்த்தபாடு ்ை
ெபாடுக்ளில் குடி புகு்நத்தபாம்; “இல்றை

இல்றை” ்தஞசம் அறட்நத்தபாம்
்பாழபாயப்த்பாை இ்ந்த உயளிரகற்
கபாப்்பாறைளிக்நகபாள்.
அப்்டி ெபாஙகள வ்நது கறர
ஒதுஙகளிய இடம்்தபான ்தமளிழரக்ளின
்தபாயகம் ்தமளிழெபாடு. ஊறர வளிடடபாலும்
்தன நமபாழளி த்சும் மக்களுடதை
இறண்நது வளிடட உறசபாகத்்தளில்
வபாழவு்தறை ந்தபாடஙகளிதைபாம்.
வபாழக்றகயளில் வச்ந்தஙகள வீசவளில்றை
எனைபாலும் வறுறம வீசளியது.
ஒரு ்க்கம் த்பாரக்கபாைத்்தளில்
த்பாரக்க்த்்தளில் ்தப்்ளித்்த எஙக்பால்;
கடலின இரபாடச்த அறைக்ளில் ்தப்்ளித்்த
எஙக்பால் இ்ந்த வறுறம இடமளிரு்நது
மடடும் ்தப்்ளிக்க முடியவளில்றை.
இனனும் ெபான யபார எனறு உஙகளுக்கு
நசபால்ைவளில்றை அல்ைவபா.என ந்யர
மகளிழன. ்தளிறசக்கு ஒரு ்க்கம் நசனை்தளில்
அ்தளில் ெபான, என ்தஙறக, என ்பாடடி
இப்்க்கம் வ்நது தசர்நத்தபாம்.
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அப்்பா, அம்மபா எ்ந்தப்்க்கம்
நசனைபாரகள எனறு யபார அைளிவபார?
ெபாஙகள வ்ந்த த்பாது என வயது
்த்து. ஐ்ந்தபாம் வகுப்பு அஙகு ்டித்துக்
நகபாண்டிரு்நத்தன.
இஙகு புைம்ந்யர்ந்தவரகளுக்கு
ஒதுக்கப்்டட அக்தளிகள முகபாமளில் சளிறு
்தபார்பாயளில் எஙகளுக்நகனறு ஒரு சளிைளிய
கூடபாரத்ற்த அறமத்துக் நகபாண்தடபாம்.
அஙகளிரு்ந்த ்ள்ளியளில்
தசரக்கப்்டதடபாம். ெபான அவவ்வு
மகளிழ்சசளிறய எஙகள ஊபாளிலிரு்நது
வ்ந்த ்ளிைகு எப்த்பாதும் இ்ந்த்வளிறகு
அனு்வளித்்த்தளில்றை. ்ள்ளியளில்
தசர்ந்த்தறகபா இத்்தறை மகளிழ்சசளி ?
எனறு ெீஙகள தகடகைபாம். அஙதக
த்பாடும் ம்தளிய சபாப்்பாடடிறகபாகதவ
ெபான இவவ்வு மகளிழ்சசளி அறட்நத்தன.
வயளிைபார உண்டு ்ை மபா்தஙக்பாை
எைக்கு அ்ந்த ம்தளிய தவற் சபாப்்பாடு
அமளிர்தத்ற்த வளிட மளிகவும் சுறவயபாக
இரு்ந்தது.
ெபானும் என ்தஙறகயும் அ்ந்த
ம்தளிய சபாப்்பாடறட ெபாஙகள ஒருதவற்
சபாப்்ளிடடு மறு்டியும் த்பாய தகடத்பாம்.
அஙகு இருக்கும் ம்தளிய உணவு த்பாடு்வர
முறைத்துப் ்பாரத்்தபாலும் சளிபாளித்்த
முகத்துடதை ்பாளிமபாறுவபார. அவருக்கும்
எஙகள துன்ம் ந்தபாளியும் த்பாலும்.
ஆைபால் அஙகளிரு்ந்த மறை
்ளிளற்கள மகளிழ்சசளி எனை ந்யபாளில்
எஙகற் ஏ்ைம் நசய்தைர. எத்்தறை
முறை வபாஙகளி சபாப்்ளிடைபாஙக ்பாரு.
அவரகளுக்கு எனை ந்தபாளியும் இ்ந்த
உணவு்தபான எஙகளுக்கும்,்பாடடிக்கும்
இரவு உணவு எனறு. கபாறையளில் ்்சறசத்
்தண்ணீரும், ம்தளியம் இ்ந்த உணவும்
இல்றைநயனைபால் எஙகள வபாழக்றக
எனறைக்தகபா முடி்ந்தளிருக்கும்.
ஞபாயளிறறுக்களிழறம மறை
்ளிளற்களுக்கு நசபாரக்கம்; எைக்கு

மடடும் ஏதைபா ெரகமபாகதவ கழளி்ந்தது.
்ளிளற்க்ளின தகலியும்
களிண்டலும் ம்தளிய உணவு தெரத்்தளில்
அ்றவ மீைளியது. எஙகளுக்கு கண்க்ளில்
கண்ணீர நகபாடடிைபாலும் களிண்டைடித்்த
அவரகள மகளிழ்சசளி அறட்ந்தபாரகள. என
்தஙறக மடடும் வளிசும்்ளி வளிசும்்ளி அழு்தபாள.
எவவ்தவபா ஆறு்தல் கூைளிதைன. ஆைபால்
அவள அழுவற்த மடடும் ெளிறுத்்தவளில்றை.
மகளிழ்சசளி என்து அடுத்்தவபாளின
மைம் தெபாகடிக்கபாமல் சளிபாளிக்க
றவப்்து்தபான எனறு எப்த்பாது என
த்தபாழரகள உணர்நது நகபாளவபாரகள
எனறு ஏஙகளிதைன. அவரகள இ்நெளிகழவு
ெடக்கும் வறர உணர்நது நகபாள்தவ
இல்றை.
என ்தஙறக ஒரு ெபாள யபாருக்கும்
ந்தபாளியபாமல் கு்த்்தளில் த்பாய கு்தளித்து
வளிடடபாள. ஊரமுழுக்க த்தடிதைன.
எஙகும் கபாணவளில்றை. இரண்டபாம்
ெபாள ்தண்ணீபாளில் மளி்த்ந்த த்பாது ்தபான
்தபாஙகமுடியபா்த தவ்தறை வலி இத்்தறை
ெபாள தகலி கும்மபா்ம் நசய்த எஙகள
்ள்ளி த்தபாழரகள அறைவரும் அனறு
அழு்த அழுறக எனறைக்கும் என
மைக்கண்ணளில் இருக்களினைது. றககள
சுடட ்ளிைகு இறைறய ்ளிடித்து எனை
ைபா்ம்.
ஒரு வளிற்யபாடடு இப்்டி
வளிறையபாகும் என்ற்த அவரகளும்
உணர்நது ்பாரக்கவளில்றை.
அப்த்பா்தளிலிரு்நது அ்ந்தப் ்ள்ளி
மபாணவரகள மகளிழ்சசளி எனைபால் எனை
என்ற்த புபாளி்நது நகபாண்டபாரகள.
யபாறரயும் புண்்டுத்்தபாமல் சளிபாளிக்க
றவப்்து்தபான சளிபாளிப்பு என்தும் ெம்மபால்
எள்்வும் அடுத்்தவருக்கு எ்ந்த
அ்வளிலும் துன்ம் ்தரக் கூடிய்தபாய
அது இருக்கக் கூடபாது என்ற்தயும்
அனறு உணர்ந்தபாரகள. இரவு
தெரஙக்ளில் எைக்கும் என ்பாடடிக்கும்
டப்்பாக்க்ளில் உணறவக் நகபாண்டுவ்நது
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நகபாடுத்்தபாரகள. ஞபாயளிறறுக்களிழறமக்ளில்
கூட தசபாறு வ்ந்தது.
எத்்தறைதயபா த்ருக்கு தசபாறு
த்பாடட என ்பாடடியளின றக இனறு
மறைவர நகபாண்டு வ்நது நகபாடுக்கும்
உணவளிறகு றகதய்ந்தளியற்த
்பாரக்கும்த்பாது எைக்கு மைம் வலித்்தது.
இ்ந்த உணவு என்து எவவ்வு
அபூரவமபாைது என்ற்த அப்த்பாது
உணர்நது நகபாண்தடன. எவவ்வு்தபான
ெபான இனறு ந்பாளிய ்டிப்பு ்டித்து
நகபாண்டிரு்ந்தபாலும் எனறை
சபார்ந்தவரகளுக்கு எப்்டிதயனும் மூனறு
தவற் உணறவ நகபாடுத்துவளிட
தவண்டுநமனை முடிவுடதை இவவ்வு
வறுறமயளிலும் என ந்பாைளியளியல் ்டிப்ற்
ந்தபாடர்நது ்டித்துக்நகபாண்டிரு்நத்தன.
என ்பாடடி மடடும் ெபான ெல்ைபா
்டி்சசு ந்பாளிய ஆ்பா வரணும் அப்்டி
எனறு ஆறசப்்டடுகளிடதட இருப்்பாஙக.
எஙக ஊரை எஙக ்பாடடி றகயபாை
சபாப்்ளிடுவ்தறகு எத்்தறைதயபா த்ர ்தவம்
களிடப்்பாரகள அப்த்ரப்்டட ்பாடடி
இனைளிக்களி வீடை அடுப்ற் எபாளிப்்்தறகு
்ை ெபாள ஆகுது; சறமக்க ந்தபாளியபாமல்
இல்றை; சறமயல் நசயய ்ண்டஙகள
இல்ைபாமல்.
இப்த்ரப்்டட சூழெளிறையளில்
்தபான எைக்கு ஒரு தயபாசறை சளினை்தபா
த்தபானைளியது. ெபான கல்லூபாளிக்கு த்பாய
வ்நது மபாறை தெரத்்தளிலும், வளிடுமுறை
ெபாடக்ளிலும் தவறை நசஞசு நகபாஞசமபா
தசத்து வ்சசு ்ணத்துை சறமயல்
நசயவ்தறகு ்பாத்்தளிரஙகளும், உணவுப்
்ண்டஙகளும் ஒரு ெல்ை அறைத்சளிறய
வபாஙகளிதைன.
எல்தைபாரும் அதுை ்ை
வளிற்யபாடடுகற் வளிற்யபாடும் த்பாது.
ெபான மடடும் நகபாஞசம் நகபாஞசமபா அற்த
ஒரு ெல்ை கபாபாளியத்்தளிறகு ்யன்டுத்்த
தவண்டுநமனறு ெளிறைத்த்தன.

இந்தனை ந்பாளிய வளிஷயமபா
அப்்டிநயனறு ெீஙக தகடகைபாம்!
ஆைபால் அஙகு இருக்களிை எஙகளுக்கு
அஙகு மபாசபாமபாசம் த்பாடுகளிை
தரசனஅபாளிசளியும், யபாதரபா உஙகற்
த்பாை ெல்ை உள்ஙக ்தருகளிை
ந்பாருளகளும்்தபான மளி்சசம் இருக்கை எஙக
உயளிருக்கு ஒரு தூண்டுதகபால்.
எஙககளிடட இருக்குை ந்பாருளகளும்,
உ்தவளியபா களிறட்சச ந்பாருளகற்யும்
்பாரத்து எைக்கு வ்ந்த தயபாசறையளின
த்பாளில் “ ்பாடடி த்ரன சறமயல் “
அப்்டினனு ஒரு யூடியூப் தசைல்
ந்தபாடஙகளிதைன.
எஙக ்பாடடி நரபாம்் ெபாற்க்கு
அப்புைமபா மு்தல்மு்தைபா ஆறசஆறசயபாய
ெளிறைய கபாயகைளிகளத்பாடடு சறம்சசபாஙக
அற்த அப்்டிதய ்டமபா எடுத்து யூடியூப்
தசைலில் த்பாடதடன.
அது ந்ருசபா நவறைளி
அறடயவளில்றை. இப்்டிதய ெபாடகள
ெகர ெகர எஙக ்பாடடி அவஙகளுக்கு
ந்தபாளிஞச கற்தகற்யும் ெல்ை மருத்துவ
குைளிப்புகற்யும் அவஙக முறையளில்
நசபால்லி சறம்சச உணவுகற்யும்
்டமபாநயடுத்து த்பாடும்த்பாது நமதுவபா
வளிருப்்ஙகள அ்தளிகமபா்சசளி அற்த ்பாரக்களிை
்பாரறவயபா்ரகள அ்தளிகமபாைபாரகள.
அ்தன மூைமபா வருமபாைம் வர
ஆரம்்ளித்்தது. இனனும் நகபாஞசம் ந்பாளிய
அ்வளில் சறமயல் நசயய ஆரம்்ளித்த்தபாம்.
அ்ந்த உணறவ எஙக முகபாமளில் இருக்களிை
சளினை ்சஙகளுக்கு ்பாளிமபாைளிதைபாம்.
அப்த்பா உணறவ வயளிைபார உண்ட
குழ்நற்தகள எனறை கடடிப்்ளிடித்து
கள்ம் க்டமளில்ைபாது அவரகள
சளிபாளித்்தத்பாது ெபான அறட்ந்த மகளிழ்சசளிக்கு
அ்தவயளில்றை அற்த வபாரத்ற்தக்பால்
நசபால்ை முடியை.
இ்ந்த ெளிகழவுகற்நயல்ைபாம்
்டம் ்ளிடித்து கபாடடும்த்பாது இனனும்
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சப்்ஸகளிறர்ர்ஸ அ்தளிகமபாைபாஙக
றைக்குகளும் அ்தளிகமபா்சசளி அ்தன
மூைமபா யூடியூப்ை இரு்நது வருமபாைமும்
அ்தளிகமபா்சசு.
இ்ந்த வருமபாைத்ற்தக்
நகபாண்டு இனனும் ெளிறைய சறமக்க
ஆரம்்ளித்த்தபாம். இத்்தறை ெபாள வறர
குழ்நற்தகளுக்கு மடடுதம உணவு
நகபாடுத்்த ெபாஙகள அனைளிலிரு்நது
முகபாமளில் இருக்களிை ்தபாத்்தபாக்களுக்கும்,
்பாடடிகளுக்கும் உணறவ சறமத்து
த்பாடதடபாம். நமதுவபாக ஆரம்்ளித்்த
இ்ந்த ்யணம் ்ை ்பாரபாடடுகற்யும்,
்ைறக்தடடல்கற்யும், மூணு தவற்
உணவுக்கும் வழளி வகுத்்தது.
்தளிறச மபாைளிப் த்பாை எஙக
நசபா்ந்தஙகள எல்ைபாம் இ்ந்த கபாநணபா்ளி
கபாடசளிகற் ்பாரத்து இருப்்பாஙகத்பாை…
அவஙகளும் மகளிழ்சசளியறட்நது
அவரக்பால் முடி்ந்த உ்தவளிகற்
நசஞசபாஙக.
அரசபாஙகம் களிடட உ்தவளி
தகடதடபாம். நகபாஞச ெளிைத்ற்த எஙகளுக்கு
வளிவசபாயத்துக்கு ்யன்டுத்துை மபா்தளிபாளி
ஓரமபாக ஒதுக்களி நகபாடுத்்தபாஙக. அஙகு
இயறறக வளிவசபாயம் நசஞதசபாம்.
உண்றமயபா கஷடப்்டதடபாம்.
இனறைக்கு எஙக இடத்்தளிை இருக்களிை
500 த்ருக்கு எஙக்பாை உணறவ
நசபா்ந்தமபா ்தயபாபாளிக்க முடியும். அ்ந்த
அ்வளிறகு நசபா்ந்தமபா முனதைைளி
வ்நத்தபாம்.
இ்ந்தக் கபாநணபா்ளிக் கபாடசளிறய
த்பாடடத்பாது எத்்தறைதயபா த்ர அற்த
்பாரத்து ்பாரபாடடிைபாஙக. ஒரு ெபாள
எைக்கு இன் அ்தளிர்சசளி என முனைபாடி
ஒரு நரண்டு த்ரு வ்நது ெளினைது.
கண்ணுை கண்ணீர
்தபாறர்தபாறரயபாக வ்ந்தது. அது எஙக
அம்மபாவும்,அப்்பாவும் அ்ந்த கபாநணபா்ளி
கபாடசளி மூைமபாக ெபான எஙக இருக்குனனு

ந்தபாளிஞசளிகளிடடு வ்ந்தபாஙக. எஙக அப்்பா
எஙக ்பாடடி கபால்ை வளிழு்நது ஆசளிரவபா்தம்
வபாஙகளிைபார.
்பாடடி எனறை அவஙக றகயளிை
ஒப்்றடத்்தபாரகள.உ்சசளி முகர்ந்த எஙக
அம்மபாவும், அப்்பாவும் எைக்கு முத்்தம்
நகபாடுத்்தபாஙக அ்ந்த மகளிழ்சசளிறய ெபான
எப்்டி ்தபான நசபால்ைப் த்பாதைனனு
ந்தபாளியை உஙக களிடட. அற்த
உணர்நது ்பாரத்்த்தபான ந்தபாளியும் அற்த
வபாரத்ற்தக்பால் எனைபாை வடிக்க
முடியை.
அனறைக்கு ெபான சம்்பா்தளித்்த
்ணத்்தளில் எஙக அம்மபாவுக்கு ஒரு
புடறவயும் எஙக அப்்பாவுக்கு தவடடி
சடறடயும் நகபாடுத்து அவரகள கபாலில்
வளிழு்நது ஆசளிரவபா்தம் வபாஙகளிதைன.
அவரகள எனறைப் ்பாரத்்த ்பாரறவ
உைகத்ற்ததய நவறைளி நகபாண்டு வ்ந்தபால்
எப்்டி இருக்குதமபா அப்்டி இரு்ந்தது
அவஙக ்பாரறவ.
இத்்தறைக்கும் ெடுவுை யூடியூப்
தசைல்ை அ்தளிகமபாக ்பாரத்்த ெளிகழ்சசளி “
்பாடடி த்ரன சறமயல்” அப்்டி எனறு
எைக்கும் எஙக ்பாடடிக்கும் வளிருது
நகபாடுக்களிை்தபா அைளிவளி்சசபாஙக.
த்ரைளிவபா்ன 18 தம 2022 யளில்
வளிடு்தறை நசயயப்்டட நசய்தளிறய
தகடடு ்ைர நகபாண்டபாடிைபாரகள
சளிைர தவ்தறை அறட்ந்தபாரகள.
இ்ந்த ெபா்ளில்்தபான எஙகளுக்கு
சறமயலுக்கபாகவும் , சபாளியபாை முறையளில்
உணறவ ்களிர்ந்தறமக்கபாகவும் வளிருது
வழஙகளிைபாரகள. இற்தப் ந்பாளி்தபாக
ஊடகஙகள நகபாண்டபாடிை.
என உறைபார, உைவளிைர அம்மபா,
அப்்பா இவஙக முனைபாடி அ்ந்த வளிருற்த
வபாஙகும் த்பாது அ்ந்த மகளிழ்சசளி என
கண்ணீர து்ளிக்ளில் எடடிப்்பாரத்்தது.

n
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உ்தபாரணத்்தளிறகு சளிை..
ஓரிரு வார்த்தை பேசிவிட்டு
ம�ௌன�ாகிப் போகிறாய்
அதைற்கு பிரசங்கப� நட்ததி விடுகிறது ்காதைல்.
உயரம் மதைரியா�ல் ேறக்கும் ேட்டம் நான்
உன் விரல் நுனியில்
நூல்்கணடாய்ச் சுழல்கிறது விதி.
உன் புய்ைக்கூட ்கடந்து விடுகிபறன்
உனதைன்பின் தூறல்
எ்ன மூரச்்ச ஆக்குகிறது.
என் ்கடவுள் நம்பிக்்்கபயாடு
சா்ததைான் சண்ட இடும்போமதைல்ைாம்
உன்்ன ்காதைலிக்்க்த மதைாடஙகுகிபறன்.
உன் ஞாே்க இ்ழ்க்ை மநய்கிபறன்
அ்தை ஆ்டயா்க
போர்ததிக் ம்காள்கிறது பிரேஞசம்.
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கபா்தல் கவளிற்தகள எழுதுவ்தளில் இருக்கும்
ஆ்த்து வபாளிக்ளில் நகபாஞசம் சறுக்களிைபாலும்
அது நவறறுப் புைம்்ைபாகவும் உ்ைைபாக
வும் ஆகளிவளிடக்கூடும். ஆைபால் அற்த
அெபாயசமபாகக் கட்ந்தளிருக்கும் கவளிஞர ்ை
இடஙக்ளில் கபா்தறை ஆனமபாதவபாடும்
ஆனமீகத்த்தபாடும் ந்தபாடரபு்டுத்்தளி இருப்்து
ந்தபாகுப்புக்கு ெளிறைறவத் ்தருகளிைது.

ெறுக்கு ந்தைளித்்தபாறத்பாை வ்நது வளிழும்
ந்பாதுவபாகதவ எவவ்வு எழு்தளிைபாலும் கவளிற்தகள ்ைவும் கபாைக்குப்்ளியளில் ்தளும்
்டித்்தபாலும் சலிப்பு ்தடடபா்தறவ கபா்தல் பும் ெளிறைவுகற்த் ந்தபாடடு மயளிலிைகபாய
கவளிற்தகள. சளிைருக்கு கைவு சளிைருக்கு வருடுகளினைை.
ெளிறைவு எை ஏத்தபா ஒரு வடிவளில் ெளிழைபாகளித்
ந்தபாடரும் கபா்தறை கஸல் வடிவளிைபாைக் றகயடக்க வடிவறமப்பு, கவளிற்தகளுக்கு
கவளிற்தக்பாய ்தைது இரண்டபாவது ந்தபாகுப் ஏறை சளிைப்்பாை ்தளிண்டுக்கல் ்தமளிழ ்ளித்்தைளின
்பாை ‘உன ந்பாயக்ளில் உண்றமயபாகளிதைன’ ஓவளியஙகள எை சளிைப்்பாக நவ்ளிவ்ந்தளிருக்கும்
நூ லி ல் ந க பா ண் டு வ ்ந ்த ளி ரு க் க ளி ை பா ர இ்ந்த நூலின வளிறை ரூ.120
்தளி.கறையரசளி.
நவ்ளியீடு : ்றடப்பு ்்தளிப்்கம்
ந்ரும்்பாலும் அவர எழுதும் சமூக கவளிற்த
க்ளில் அைல் ந்தைளிக்கும் எனைபால் கபா்தல் கவளிஞபாளின எழுத்து தமனதமலும் சளிைக்க
ஒ ் ளி ரு ம் இ ்ந ்த க் கு று ங க வ ளி ற ்த க ் ளி ல் வபாழத்துகள!
ெளிைவளின நவ்ளி்சசம்.
- ந.சிவநநசன்
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தெகாடரும் மகள்விகவை மகட்கலகாம்.

இனறைய சூழலில் வளிஞஞபாைம்
சளிை்ந்த்தபா? நமயஞபாைம் சளிை்ந்த்தபா?
கவளித்ந்தனைல் நசௌ.ெபாகெபா்தன
சளினை இநரடறடயூரணளி

இனறைய கபாைகடடத்்தளில் ்தமளிழ
ெம்றம வ்ரக்களிை்தபா ெபாம் ்தமளிறழ
வ்ரக்களிதைபாமபா?
நையசீலி ்தயபா்ன, ஈதரபாடு

நமயஞபாைம்்தபான சளிை்ந்தது
வளிஞஞபாைத்்தளின வயது குறைவு

்தமளிறழ வ்ரப்்்தபாக்ச நசபால்லிக்
நகபாண்டு ெபாம் வ்ரகளிதைபாம்

அ்தளிரஷடம் இரு்ந்தபால் த்பாதும்
எனகளிைபாரகள. அப்த்பாது ்தளிைறமயபால்
எ்ந்த ்யனும் இல்றையபா???
சுைபா்தபா அருணபாசைம்

கபா்தலிக்கும் த்பாது இருக்கும் அனபும்
்பாசமும் கல்யபாணத்்தளிறகு ்ளிைகு
கபாணபாமல் த்பாவது ஏன?
ரபாைளி கதணஷ, ்தளிருவபாரூர.

அ்தளிரஷடம் ஒனைளிரண்டில்
தவண்டுமபாைபால் றக நகபாடுக்கைபாம்.
்தளிைறம்தபான இறு்தளிவறரத் துறணவரும்

தவறைப்்ளு அ்தளிகமபாவது்தபான

ஆரவம் இரு்நதும் தவறைப்்ளுவளிைபால்
தெரம் களிறடக்கபாமல் ்தம்றம வ்ரக்க
இயைபா்தவர ்றைளி..
மதக்ஸவபாளி முருறகயபா, சபாத்தூர
அது அவபாளின துர்தளிஷடம்
்தபாயநமபாழளி வழளிக் கல்வளி எனை
கருதுதகபாள உயளிதரபாடு இருக்களிை்தபா?
அனபுவல்லி ்தஙகதவைர,
்டடுக்தகபாடறட
இருக்களிைது. உயளிதரபாடு இருப்்ந்தல்ைபாம்
ெடமபாடதவண்டும் எனை அவசளியம்
இல்றைதய

எத்்தளிறச தெபாக்களி்ச நசல்களிைது
இக்கபாைத்்தமளிழ?
கு க்தளிதரசன ்தளிரு்சசளி
ெறைளிறச தெபாக்களி...
கவளிற்தக்ளில் பு்தளிய வடிவஙகற்ப்
்றடப்்து ்தகுமபா? அல்ைது
்றழயைவறறை மடடுதம ்ளின்றைளி்ச
நசல்ை தவண்டுமபா ?
ெஸீரபா எ்ஸ.ஆப்்தீன
ஏைபாவூர, இைஙறக
்தமளிழளில் இல்ைபா்த வடிவஙகள இல்றை.
அ்தறை முழுவதுமபாக அைளியபா்தவதர
பு்தளிய வடிவம் தவண்டுநமன்ர.

்்சதசபா்ந்தளி எப்்டி ெளிைம் மபாறறுகளினைது?
நமயயன ெடரபாஜ், தடபாகபா

தகபா்ம் ஏன வருகளிைது...
வருவது ஆதரபாக்களியமபாை்தபா?
குழலி குமதரசன ்தஞசபாவூர

அ்தன தமல்புைம் அறம்நதுள்
த்பாடடபாைளிக் ்டிக்ச நசல்க்ளின
நசயல்்பாடுக்பால்..

எ்தளிர்பாரப்புகள ந்பாயக்கும்த்பாது
தகபா்ம் வரும்; தகபா்ம் வருவது
ஆதரபாக்களியமபாைது இல்றை.
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ெித்தன் வபாககு.. ெிநத்தயில் ்தாககு
மூலப்பதிவிதுவவொ.. மூவிரண்டு வயதினிவதொ,
்கொலக ்கைக்கினிவல ்கண்வழி விணளச்�லிஙவ்கொ,
்பொல ்பொடபமன ்பொணவ ப�ொலலியணவ,
�ொலச் �றி்நதணவவயொ �ொத்தியமொ ்கண்ைம்மொ.
எண்�ொண் வீதியிவல ஏழிரண்டு வொ�லுண்வட,
மண்சூழ ்கொயமிது ம்கிழவுககு தவிக்கி்வதொ,
்கண்சூழ ்கொட�றியிவல ்கணலயொத ஒவியவம,
்பண்ைிஙகு ்பொலமுவதொ ்பரிவுண்வடொ ்கண்ைம்மொ.
முத்துப்பல �றிரிப்பொவல முழுமதி யொனவவள,
்பித்தம் தணலகவ்க்றி ப்பருநதீஙகு ப�யவதவனொ?
அத்ணத ம்களொ நீ ஆரைஙவ்க ்கண்ைம்மொ,
நித்தம் பநருப்பொ்கி பநஞ�்கம் ப்கொதிக்கி்வத.
ப�நதழல விரிநதிஙகு ப�துக்கிய �றிணலயொ நீ,
பவநதழல உைரவிஙகு வீரியம் ப்கொள்்கி்வத,
தநதிட மனமுண்டொ தளிரவமனி தவிக்கணலயொ?
முநதிய தொமணரயொய முணளத்தவவள ்கண்ைம்மொ.
ப�ம்ப்பொன் �றிணலயொ நீ வ�ரநத நலலு்வொ நீ,
ண்பம்ப்பொன் அழகுடவன ்பருவமலர நீ தொவன,
ஐம்ப்பொன் பமருவ்க்றி ஆடிவரும் திருத்வதவர,
எம்மனப வ்பொக்க்றிநது எழுநது வொ ்கண்ைம்மொ.
எடடொ நிணனபவலலொம் எடடி எடடிப ்பொரககுதடி,
விடடிட முடியணலவய விணளநதவவள புரி்கி்தொ,
ஒடடி உ்வொடிடவவ உளம் நிண்நது அணழக்கின்வ்ன்,
்கடடுடலும் ்கொய்கி்வத ்கனிநது வொ ்கண்ைம்மொ.
ப்கொலலன் உணல வ்பொல ப்கொடடிய ்கனவிஙவ்க,
அள்ளிடும் வ�தொரம் அதி்கபமனப புரி்கி்தொ?
பவலலும் வழிவதட வீரியப வ்பொர நடக்க,
்கலலும் ்கணரநதிடுவம.. ்கண்்பொரப்பொய ்கண்ைம்மொ.
ஊற்றுச்சுணவ நீவரொ.. உயிரபபூ வரலொவ்ொ,
மொற்்ம் இலணலயடி மனதுள்வள குழப்பமொ?
வதற்்றிய வொழவிஙவ்க வதணவ அ்றிநதிருக்க,
கூற்்றில ப்பொயபயதற்கு ப்கொண்டவவள ்கண்ைம்மொ.
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பெரைி சுபெ ம்கர
வொணழ மடலொ நீ வளணமயின் ப்பொருள் தொவன,
ஏணழ மனதுள்வள எதிர்பொரொ வரவொ நீ,
வ்கொணழ நொனிலணல.. வ்கொம்கவள நீ ய்றிவொய,
வ்பணழ �நதனமொய பூத்தவவள ்கண்ைம்மொ.
்கொற்்ணடத்த ண்பககுள்வள ்கனவுஏன் ்கண்ைம்மொ,
வதொற்றுப வ்பொ்க வவண்டொவம துணை யொ்கி ம்கிழவவொவம,
மொற்்மிலலொ மனதிஙவ்க மயக்கத்தில நிற்்கி்வத
ஆற்்லுண்வட உன்னிடத்தில ஆடடமினி பதொடரவவொவம.
மொமன் ப்பற்் மொைிக்கவம மனம் புகுநதொய ்கண்ைம்மொ,
பூமைககும் வ்கொவிலுககு ப்பொடி நணடயொய வ்பொவவொமொ?
நொ மைககும் நற்்பொடடு நொமினிது எழுதிடவவ,
தொமதம் இனிபயதற்கு தணல வொணழ விருநதுனககு.
அநதரங்க ரொ்கத்ணத அ்கத்துள்வள ணவக்கொவத,
மநதிரத்தில மொங்கொய்கள் மடிமீது வொரொவத,
�நதிரணனக குணழத்பதடுத்து �நதனமொய பூ�றினொயொ?
வநதவதொர ப்பொழுதிஙகு வநது ்பொர ்கண்ைம்மொ.

உச்�றிமுதல ்பொதம்வணர உயிரதுடிபபு நரம்பு்கவளொ,
இச்ண� ப்கொண்டு எழுதிடவவ இன்்பப ்பொல குடிபவ்பொமொ?
்பச்ண� வண்ை ்பசுஞவ�ொணல ்பஞசு பமத்ணத வ்பொடடிருககு,
மிச்�மிலலொ இரவொ்க மச்�ம் ்பொரபவ்பொம் ்கண்ைம்மொ.
மூககுத்தி வ்பொடடவவள முன்னழகு அணழக்கி்வத,
வொககுறுதி நிணனவிருக்கொ வொழநது விட வவண்டுமடி,
தொக்கீது வவண்டொவம தளரநதிடொவத ்கண்ைம்மொ,
ஆக்கபமொன்று நமகப்கன்று அ்கத்துள்வள புரி்கி்தொ.
்கொமப பூ பூத்திருக்கொ ்கனபவலலொம் இனிக்கி்வத,
மொமன் ம்கள் நீ தொவன ணமயலுண்டொ ்கண்ைம்மொ,
வதமதுரக ்களியொடடம் வதவணதவய உன்னொடடம்,
நொமைககும் நற்்கவிககுள் நஙண்கவய விணளயொடு.

பதொடரச்�றி அடுத்த இதழில.....

்கொடடொணன அழ்கிஙவ்கொ ்கருவிழி்கள் ்கருவண்வடொ,
நொடடமுடன் நீ யிஙவ்கொ நறுமைவம ்கண்ைம்மொ,
கூடடமிலலொ நநதவனம் குளிருககு இதமொ்க,
வொடடபமலலொம் வ்பொக்கிடவவ வொலி்பபபூ ்ப்றிபவ்பொமொ.
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கு்றள் தெ்றசித்தனான்றல்

மீ. தஙக்வல்னார

தமிழ்ச்சிட்டு ததன்றல் கவி

01.07.1918 - 20.10.1996

தஙக அனபுவல்லி

தெர்னாட்்னா

 
 






்தங்வே்னார
்தங் அன்புேல்லி
பாவேந்தன்
்தைஜிழ்செிட்டு - ச்தன்றல் ்ேி
சபரனாட்ஷா

தமிழபநஞ�ம் அமின் வநர்கொைலில – ்பொ. ்பொவவநதன்
வைக்கம்!
�றி்நத தமிழ்றிவும் ஆங்கிலப புலணமயும் அர�றியல
கூரவநொககும் உணடயவரொயத் தங்கணளத் தமிழபநஞ�ம்
வொ�்கர்களுககு அ்றிமு்கம் ப�யவதில ம்கிழச்�றி
அணட்கிவ்ன் தங்கள் வநர்கொைலுககுச் �றில
வினொக்கணள முன்ணவக்கிவ்ன்.
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உள் மபாத்தூபாளில்.

்தஙகற் அைளிமுகம்
நசயதுநகபாளளுஙகள.
l

n

உஙகள கல்வளி ்டடயப்்டிப்பு எனறு
அைளிகளிதைபாம்
்டடஙகள எனறு எ்தறையும் த்தர்நது
நகபாள்பா்தது ஏன?

l

வணக்கம். மகளிழ்சசளி. ெனைளி.

மு்தலிதைதய உஙகளுக்கும்,
்தமளிழநெஞசம் ஆசளிபாளியர குழுவுக்கும்,
வபாசகரகளுக்கும் எனனுறடய
முனறவப்பு ஒனறு உண்டு. ்தமளிழ
நெஞசத்்தளில் தெரகபாணல் ்த்ந்தளிருக்கும்
சபானதைபார ந்ருமக்கள வபாளிறசயளில்
எனறை றவத்துக் கபாணல் அடபாது.
எடுத்துக்கபாடடபாயக் நகபாளளும்வு
எல்ைபாம் எ்ந்த வறகயளிலும், துறையளிலும்
ெபான நவறைளியபா்ன அல்ை என்ற்த
தவறு யபாறரயும் வளிட ெபான ெனகு
அைளிதவன. வபாழநவனும் ஓடடத்ற்த
மறை எல்ைபாறரயும் த்பாைத்்தபான ெபானும்
ந்தபாடஙகளிதைன. கட்ந்த ஐம்்த்து ஐ்நது
ஆண்டுக்ளில் எனை ெளிறைறம இனறு
எைத் ்தமளிழநெஞசம் அ்ளித்்த வபாயப்்ளின
வபாயளிைபாக ஒரு மீள்பாரறவ எனை
வறகயளில் மடடுதம எைது கருத்துகற்
உஙகளுடன ்களிர்நது நகபாளளுகளிதைன.
ெபான ்டடுக்தகபாடறடயளில் ்ளிை்நத்தன.
மு்தல் 14 ஆண்டுகள வ்ர்ந்த ெளிைம்
எனனும் ெனைளி உண்டு. மறை்டி நசபா்ந்த
ஊர எனநைல்ைபாம் நசபால்லிக்நகபாள்
இயைபாது. வளிழு்ந்த இடத்்தளில் முற்த்துக்
நகபாள் வளி்தளிக்கப்்டடவரக்ளில்
ெபானும் ஒருவன. அது வளிற்ெளிைதமபா,
சுவர வளிபாளிசதைபா, களிறடத்்த இடம்
களிறடத்்த்தறகு; முற்த்்த அ்வு
முற்த்்த்தறகு. ெளிைஉபாளிறம அறை
தசறவக்குைஙக்ளின வபாழக்றக முறை
அவவ்வு்தபாதை?
அ்தைபால்்தபாதைபா எனைதவபா
யபாதும் ஊதர எனை ஈரபாயளிரம்
ஆண்டுக்கபாைக் குரல் ெபாஙகள உவ்நது
ஏற்்தபாகவும், அனறும் இனறும் அது
எஙகளுறடயது்தபான எனறு உபாளிறம
்பாரபாடடுவ்தபாகவும் அறம்ந்தளிருக்களிைது
எனறு எண்ணுகளிதைன. எைது
்தறத்பாற்தய இருப்பு ்தளிரு்சசளி அருதக

ெபாற்து ஆண்டுகளுக்கு முனபு
1982 ்டடயப் ்டிப்பு ம்தளிப்பு
வபாய்ந்த்தபாகதவ இரு்ந்தது. மபாெளிைம்
முழுறமக்குதம 15 அரசுக் கல்லூபாளிகள
மடடுதம அக்கல்வளிறயத் ்த்ந்தை. ெல்ை
ம்தளிப்ந்ண் ந்றை, ெடுத்்தர வகுப்பு
மபாணவரகளுக்கு தவறைவபாயப்பு அ்தளிகம்
்தருகளிை ்டிப்பு எனை எண்ணத்்தளில்்தபான
எனறை ஆறறுப்்டுத்்தளிதயபார அ்தறைப்
்பாளி்நதுறரத்்தைர. ஆைபால் ெபான
தசர்ந்த்தறகு அடுத்்த ஆண்தட (1983)
அரசுக் கல்வளிக் நகபாளறக மபாைளிவளிடடது.
்தைளியபார கல்லூபாளிகளுக்கு ந்ரும் அ்வு
அனும்தளிகள வழஙகப்்டடை. கபாசுக்கு
இடஙகற் வளிறறுப் ்ணமீடடக்
களிறடத்்த அரும் வபாயப்்பாக ்தைளியபார
துறை ஏரபா்மபாை கல்லூபாளிகற்த்
ந்தபாடஙகளியது. அத்த தவற்யளில் அரசு
்டித்்தவரகளுக்கு தவறை ்தருவது
்தன கடறமயளில்றை எனறு வளிைகளிக்
நகபாண்டது. ெபான ்டித்துக் நகபாண்டு
இருக்கும் த்பாத்த ந்தபாடஙகளி வளிடட
எல்ைபா வறகப் ்டடயப் ்டிப்புக்ளின
ம்தளிப்பு்சசபாளிவு மளிக்சசளிை ஆண்டுகளுக்கு
உள்பாகதவ அப்்டிப்புகள
அறைத்ற்தயுதம நசல்ைபாக்கபாசபாக்களி
வளிடடது.

n

தொயொர தங்க அன்புவலலி, தஙண்க
தமிழச்�றிடடு - பதன்்ல ்கவி, தம்்பி
ப்பரனொடஷொ மற்றும் குடும்்பததொருடன்
்பொ.்பொவவநதன்.
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இலல்த்துணையுடன் அன்று...

ெபான ்டித்து முடித்்த உடதைதய
்தைளியபார துறையளில் தவறைக்கு்ச
தசர்நது வளிடதடன. தவறையளிலிரு்நது
நகபாண்தட ்கு்தளி தெரமபாயப் ்டித்துப்
ந்பாைளியளியல் ்டடம் ந்ைத் த்தறவயபாை
உறழப்பு, தெரம், ந்பாருள, அறைத்தும்
நசைவளிடுவது இயைபா்தது ஆகளிவளிடடது.
ெபான தசர்ந்தளிரு்ந்த ஆறையளில் ்டடப்
்டிப்புக்குப் ந்பாளிய த்தறவயளிருக்கவும்
இல்றை. எைக்கும் ந்பாைளியளியல் ்டடம்
ந்றுவ்தளில் ந்பாளிய ெபாடடமளில்றை,
அப்த்பாது ெபான சபார்நது இரு்ந்த அரசளியல்
இயக்கத்்தளின ்ை த்தபாழரகள முதுகறை,
முறைவர ்டடஙகள, ்டிப்புகற்த்
துை்நதுவளிடடு முழுதெர மக்கள ்ணளிக்கு
வ்ந்தளிரு்ந்தைர. அவரகத்பாடு இறண்நது
தவறை நசய்த த்பாது ்டடஙகற்ப்
ந்றுவ்தறகபாகப் ்டிப்்து ெபாணமபாயும்
இரு்ந்தது. இரு்ந்தபாலும் நசனறைப்
்ல்கறைக்கழகத்்தளில் அஞசல் வழளியளில்

ஆஙகளிை இைக்களியத்்தளில் இ்ஙகறை
்டடம் ந்றதைன. மதுறர கபாமரபாசர
்ல்கறைக்கழகத்்தளில் ்தத்துவம்
முதுகறைப்்டடம் தசர்நது ஓரபாண்டு
மடடுதம முடித்த்தன. முறையபாை
்டடஙகள ந்றுவற்தத்்தபான
றகவளிடதடதையனைளிப் ்யளிலுவற்த
இனை்வும் றகவளிடவளில்றை.
ஒருவறகயளில், இது்தபான என துறை
எனறு வரம்்ளிடடுக் நகபாள்பாது,
எல்ைபாவறறையும் முறை்நது ்டிக்களிை
வழக்கம் அ்தன உடன வளிற்வு்தபான.
உஙகள ந்யருக்தக ஓர
அ்தளிர்சசளி ம்தளிப்பீடு உண்டு. ெீஙகள
உணர்ந்ததுண்டபா அ்ந்தப்்பாதவ்ந்தர வழளி
ெீஙகள த்தர்ந்தது உண்டபா?

l

ெீஙகள ஒனறை ஒத்துக்நகபாள்தவ
தவண்டும். ்பாதவ்ந்தன எனறு ெபாதை
எைக்குப் ந்யர றவத்துக் நகபாண்டிருக்க
முடியபாது்தபாதை! அப்ந்யபாளின ந்பாருள

n
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தொயொர புலவர தங்க அன்புவலலி அவர்களுடன் இன்று...

அைளி்ந்த உடன இது எனைடபா ெமக்குப்
த்பாய இ்ந்தப் ந்யரபா எனறு அ்தளிர்ந்தது
மு்தலில் ெபான்தபான. ்பார்தளி்தபாசைளின
்தமளிறழ, அழகளியறை, உணரறவ,
கபா்தறை, மபாைளிடப் ்ரப்்ளின மீது
இரு்ந்த அக்கறைறய, கவளிக்க்த்்தளின
வளிபாளிறவ, ்தமளிழ மர்ளின சபாரமறைத்தும்
உளவபாஙகளிப் புது மரபு சறமத்்த ்தளிைத்ற்த
எல்ைபாம் ்பாதவ்ந்தபாளின கவளிற்த்ளில்
த்தபாய்நது, அைளி்நது, உணர்நது என
அம்மபா புைவர ்தஙக அனபுவல்லி அவரது
மு்தற்ளிளற்க்கு்ச சூடடி மகளிழ்ந்த ந்யர
அது.
இப்த்பாது த்பாை அனைளி அக்கபாைத்்தளில்
அப்ந்யர ்ரவைபாயத் ந்தபாளியபா்த
ந்யர்தபான எனநைண்ணுகளிதைன.
்பாதவ்ந்தளிரன ்பாதை்ந்தளிரன ்தவ்ந்தன
்பாதவடன ்பாவ்ந்தபான எனநைல்ைபாம்
அறழக்கப்்டடிருக்களிதைன. ந்யபாளின
ந்பாருள எனை எனறு எனைளிடதம
தகட்பாரகள. ந்யர தகடட உடதைதய’

யபாரடபா ெீ’ எனறு வளிைவளி இைஙகண்டு
நகபாண்டவரகளும் உண்டு. அவரகள
அடுத்்தது ‘எஙதக அவருறடய
்பாடல்க்ளில் உைக்குப் ்ளிடித்்தவறறை்ச
நசபால்’ எனறு ந்தபாடஙகளிவளிடுவபாரகள.
ஆகதவ அ்தளிர்சசளி ம்தளிப்பீடு ெபான
உணர்ந்தது உண்டு! உண்டு!
இனறு இறணயத்்தளில் ்ை
இற்ஞரகளுக்குப் ்பாதவ்ந்தன
எனை ந்யர றவத்்தளிருப்்து கண்டு
மகளிழுகளிதைன. இரண்டு ்பாதவ்ந்தனகள
எைக்கு முகநூல் ெண்்ரகள ஆக
இருக்களிைபாரகள. . ்பார்தளி்தபாசறைத்
்தமளிழகம் எ்ந்த அ்வு ்தன சமூக
வபாழவளியலுக்குள ஏறைளிருக்களிைது
என்்தன ஓர அைதக அது.
இஙதக மறநைபானறையும் ்்தளிவு
நசயயதவ தவண்டும். ்பார்தளியளின
நூறைபாண்டு வளிழபா 1982ல் வ்ந்தது.
அரசு வளிழபாக்கள ஒ்ளி-ஒலிக்கபாடசளிகள,
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புறகப்்டக் கபாடசளிகள, ்ள்ளிக்ளில்
த்பாடடிகள, ்பாளிசுகள எை
ஓரபாண்டுக்கபாைம் ்தமளிழகநமஙகும்
நகபாண்டபாடித் ்தீரத்்தபாரகள. அப்த்பாது
்பார்தளியபார கவளிற்தகள நூல் றகயடக்கப்
்்தளிப்புகள உள்ளிடடு ்ை வடிவுக்ளில்,
தெரத்்தளியபாை அ்சதசபாடு, மளிகக்குறை்ந்த
வளிறையளில் ்ரவளியது .
அடுத்்த ்த்்தபாமபாண்டில்-1991்பார்தளி்தபாசன நூறைபாண்டு வளிழபாவும்
வ்நது அவவண்ணதம ெட்ந்தளிருக்க
தவண்டும்்தபாதை? அவரது நூல்களும்
்ரவளியளிருக்க தவண்டும்்தபாதை எனைபால்
அவவபாறு ெடக்கவளில்றை. ஒரு சடஙகு
த்பாை அவரது ்டத்துக்கு அறம்சசரகள
மபாறை அணளிவளித்்தது, ்த்்தளிபாளிக்றக்ச
நசய்தளி நவ்ளியளிடடது, இரண்நடபாரு
வளிழபாக்கற் ெடத்்தளியத்தபாடு அது கட்நது
த்பாய வளிடடது.
வபாநைபாலியளில் ்தண்ட்பாணளி த்தசளிகபாளின
துன்ம் தெரறகயளில், , சீரகபாழளியளின
பு்தளியத்தபார உைகம் நசயதவபாம்,
டி எம் எ்ஸ சளின சஙதக முழஙகு,
சளித்்தளிர்ச தசபாறைகத், சுசீைபாவளின
்தமளிழுக்கும் அமுந்தனறு த்ர எை்ச
சளிை ்பாடல்கற்க் தகடடதுண்டு,்தளிறர இறசயளில் நமபாத்்தமபாகதவ 33
்பாடல்கள மடடும்்தபான வ்ந்தை எனறு
அைளிகளிதைன - இற்யரபாைபா, ரகுமபாைளின
இறசயளில் ்பார்தளி்தபாசன ்பாடல்கள எதுவும்
வ்ந்த்தபாக ெளிறைவளில் இல்றை. மக்கள
கறை இைக்களியக் கழகம் ்தஞறசயளில்
ந்பாளிய வளிழபா எடுத்து ்பாடகர தகபாவன
கறைக்குழு ்பாடிய ஓர ஒலிெபாடபாவும்
குறு்ந்தகடும் நவ்ளியளிடடது. ்தளிறர
இறச, வபாநைபாலி, இறசத்்தகடுகள, ஒலி
ெபாடபாக்கள, குறு்ந்தகடுகள எைத் ந்தபாழளில்
நுட்ஙகள வளிறர்நது மபாைளிய ஒரு கபாைப்
்கு்தளியளினூதட வ்ர்ந்தவன என்்தபால்
அவறைளில் அவறர இருடடடிப்த்
நசய்தபாரகள எனறு துணளி்நது
.நசபால்ைமுடியும்.
நூறைபாண்டுகளுக்கு மு்ந்தளிய அ்சசுத்

ந்தபாழளில்நுட்ம் சபார்நத்த அவறரப்
்யளிை முடி்ந்தது. இனை்வும் அவர
ந்யறர றவத்துக் நகபாண்டிருக்கும்
எனைளிடதம அவரது முழு நூல் ந்தபாகுப்பு
களிறடயபாது. குயளில் ஏடடில் அவர எழு்தளிய
கடடுறரகள ஒனறு கூட இல்றை.
வீடடில் ்பாரத்்த ்றழய குயளில் ஏடுக்ளின
ெளிறைவு மடடுதம உள்து. இறணயம்
வ்ந்த்ளினபு்தபான சளிை உணரவபா்ரகள,
அவரது எல்ைபா நூல்கற்யும்
இல்றை எனைபாலும், ்ை நூல்கற்ப்
ந்பாதுநவ்ளிக்கு நகபாண்டுவ்நது அ்ந்தக்
கலி ்தீரத்்தைர.
்பார்தளி்தபாசைளின நெைளி என்து
்தமளிழுணரவு, ந்பாளியபாபாளியம் ெபாத்்தளிகம்,
்தமளிழத்த்தசளிய இை உணரவு,
்தளிரபாவளிடெபாடு ந்பாதுவுறடறம, மபானுடம்
எனறு ்ை ்டிெளிறைக்ளில் இயஙகளியது.
ந்தபாகுக்கப்்டடு இது்தபான ்பாதவ்ந்தபாளின
கருத்்தளியல் எனறு எ்ந்த நூலும் வ்நது
உள்்தபாக எைக்குத் ந்தபாளியவளில்றை.
அவர த்பாறைளிய சுயமபாளியபாற்த
இயக்கத்்தளிலிரு்நது அவறரப் உயரத்்தளிப்
்ளிடிக்கும் குரல்கள த்தபாழர அருளநமபாழளி
சு்.வீ எை்ச சளிைதரபாடு ெளிறகளிைது. ்தளிரபாவளிட
இயக்கஙக்ளின ந்தபாடக்க கபாைத்்தளில்
இரு்ந்த சளிைதரபாடு அவறர்ச சுடடிப்
த்சுவது குறை்நது, குறை்நது, இனறு
ெளினதை த்பாயவளிடடது. ந்பாதுவுறடறம
இயக்கஙகள மளிக்ச சளிரத்ற்ததயபாடு
்பார்தளிறயத்்தபான நகபாண்டபாடிை.
்பார்தளி்தபாசன எ்தளிரக்கடசளிக் கவளிஞரபாகளிப்
த்பாைபார. இவரக்ளிறடதய, ்பாவைதரறு
ந்ருஞசளித்்தளிரைபார, ந்தனநமபாழளி இ்தழ
வழளிவ்ந்த மு்தல் ்தறைமுறை ்தமளிழத்
த்தசளியம் மடடுதம உணரநவழு்சசளியுடன
‘நசபால்லிய ்பாடடின ந்பாருளுணர்நது’
நசபால்லி இறு்தளி வறர அவறரப்
த்பாறைளிக் நகபாண்டபாடியது. இனறு
ெளிறை ந்றறு உள் ்தமளிழத் த்தசளிய
இயக்கஙகளுக்கு ்தளிருடடு ்தளிரபாவளிடம்
எனறு த்சுவது ெல்ை ்ைைீடடித் ்த்நது
நகபாண்டு இருப்்்தபால் ்பார்தளி்தபாசனுக்குக்
களிரபாக்களி இல்றை எனைபாகளிவளிடடது.
இைக்களிய உைகளில் இனறு அவரது
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்பாடல்கற் ஆயவு நசயது
த்சுவ்தறதக ‘அவரது இறைமறுப்பு
ந்பாளியபார ஆ்தரவு ந்ரும்்தறட. அவர
்பார்தளி த்பானை கவளிஞைளில்றை. ஏன
அவருறடயந்தல்ைபாம் கவளிற்ததய
இல்றை’ எனநைல்ைபாம் கூைக்கூட
சளிை பீடஙகள, ‘ஆசபானகள’
்தறைப்்டடிருக்களிைபாரகள.
எைது அரசளியல் கருத்்தளியறைக்
கடடறமத்்த ந்தபாடக்கதம
ந்பாளியபாபாளிலிரு்நது என்்தபால்
அவறர அ்சசடடகத்த்தபாடு தசரத்து
இறணத்துக்நகபாள் எ்ந்தத் ்தறடயும்
இருக்கவளில்றை. என குடும்்த்்தளின
இைக்களிய்ச சூழல் அவறர எைக்குத்
த்தறவயபாை அ்வு அைளிமுகம்
நசயதுமளிரு்ந்தது. ந்தபாடர மபாரக்நகடடிங
உத்்தளிக்பால் ்பார்தளியளியல்்தபான ்ரவைபாக
எல்ைபாருக்கும் புகடடப்்டடு இரு்ந்தது.
இனறு அவருறடய நெைளி எனை
எனறு ெபாதை அறமத்துப் ்பாரக்க
முற்டுறகயளில் ந்பாளிதும் உ்தவுவது
எைது அம்மபாவும் குடும்்்ச சூழலும்
ஊடடிய அைளிதவ. இனறும் ்பார்தளி்தபாசறை
வளிபாளித்துறரத்து வளி்க்க என அம்மபாறவப்
த்பாை நவ்ளியளிலும் இயக்கஙகள சபாரபா்த
்ை ்தமளிழ்சசபானதைபாரகள இருப்்து
ந்பாளிய ெளிறைவு்தபான.
ந்பாதுவுறடறமக் ்தத்துவத்்தளில்
ஆழ்ந்த ்றறுறு்தளியும் நசயல்்பாடும்
நகபாண்டிரு்ந்தளிருக்களிைீரகள. ்தஙகள
்ணளிக்பால் ்தஙகள இைக்குகற்
அறடயமுடி்ந்தளிருக்களிை்தபா?
l

இைக்குகற் அறடய முடியவளில்றை
என்து நவள்ளிறடமறை. ்தத்துவத்்தளில்
்றறுறு்தளி, நசயல்்பாடு குைளித்து்ச சளிை
கருத்துகள நசபால்லுகளிதைன.மக்களுக்குப்
ந்பாதுவுறடறமத் ்தத்துவத்்தளின மீ்தபாை
்றறுறு்தளி மபாறுமபா அல்ைது குறையுமபா
இல்ைபாமதை த்பாய வளிடுமபா?
.
ஒருசளிறு வளிழுக்கபாடடிைபாளிடம்
ந்தபாடர்நது ந்பாருள குவளி்நதுநகபாண்தட
n

நசல்களிைது. தெநர்தளிர முறையளில் வைளிய
மக்களந்தபாறக கூடிக் நகபாண்தட
த்பாகளிைது. OXFAM ெளிறுவைம்
நகபாடுத்்த ஓர அைளிக்றக இ்ந்தளியபாவளில்
2017ல் ்ணக்கபாரரக்பாை 1%
த்ருக்கு ெபாடடில் உருவபாக்கப்்டட
நசல்வத்்தளில் 73% நசனைது. அத்த
சமயம் 67 மளில்லியன இ்ந்தளியரக்ளின
நசல்வம் 1% மடடுதம அ்தளிகபாளித்்தது
எனகளினைது. இ்ந்த ெளிகழ்சசளிப்த்பாக்கு
இனறைய ஆடசளி அரசளியல் த்பாடடியளில்
உள் கடசளிகள/ ்தத்துவஙகற்
கடுறமயபாக தகளவளிக்குள்பாக்குகளிைது.
ந்பாதுவுடறமத் ்தத்துவத்ற்தத் ்தவளிர
தவநைதுவும் இ்ந்த ெளிறைறய மபாறறும்
அரசளியல்்தளிடடத்ற்த முனறவக்கவளில்றை.
இ்ந்த முரண் ்தீரும் வறர அல்ைது
சபாத்்தளியமபாை தவநைபாரு மபாறறைத்
்தத்துவஙகள/இயக்கஙகள கபாடடும்
வறர மக்களுக்குப் ந்பாதுவுடறமத்
்தத்துவத்்தளின மீ்தபாை ெம்்ளிக்றக,
்றறுறு்தளி மறையபாது. மபாைபாது.
்றறுறு்தளி நகபாண்டிரு்ந்தீரகள எனறு
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இை்ந்தகபாைத்்தளில் வளிைவுகளிைீரகள.
இரு்நத்தன, இருக்களிதைன,
எ்தளிரகபாைத்்தளிலும் கூட அத்த
்றறுறு்தளியுடன இருப்த்ன என்து என
வளிறட.
இ்தன அடுத்்த ்கு்தளி நசயல்்பாடு
குைளித்்த உஙகள தகளவளி. இப்த்பாது
இருக்களிை குழுக்கள கட்ந்த கபாைத்்தளில்
கபாடடிய ்தளிடடஙகள, வழளிமுறைகள
நவறைளியறடயவளில்றை. அ்தன
கபாரணஙகள எனை எனறு அைளி்நது
மபாறைளிக் நகபாள்வும் இல்றை.
ந்தபாடர்நது மபாரக்சளின நைைளிைளின
்றடப்புக்ளில் ஏத்தபா ஒரு வபாளிறயத்
்தவைபாகப் ்டித்துவளிடட்தபால்்தபான
இைக்குகற் அறடயமுடியவளில்றை
எனதை ெம்புகளினைை. அ்தறகு
்ளிைரது நூல்கற்ப் ்பாரபாமல் ஒதுக்களி
றவத்துவளிடடு மறு்டி மறு்டி அவரக்து
மூை நூல்கற்ப் ்யளில்வது மடடுதம
்தீரநவனறும் நசபால்லுகளினைை. சளிைர
மபாறறு எனை ந்யபாளில் ்ஸடபாலினுக்கு
மபாறைபாக டரபாட்ஸகளி, கபாவுத்்ஸகளி எனறு
அத்த கபாைத்்தளின சபாம்்ல்கற்த் ்தீறைளிக்
நகபாண்டு இருக்களிைபாரகள. இனனும்
சளிைர ்ளின ெவீைத்துவம் எனை ந்யபாளில்
எ்ந்த வறகயபாை கூடடு முனநைடுப்பும்
கூடதவ கூடபாது,ந்ருஙகற்தயபாடல்,
்யைளில்றை எனறு எல்ைபாவறறையும்
வளிற்யபாடடபாகக் கடடுறடத்து்ச
சளி்தை அடிப்்து எனறு
ஏத்தபாத்தபா ்ளிைபாத்துகளிைபாரகள.
எஙதகதயபா ம்ந்தளிரத்ற்தத் ்தவைபாக்ச
நசபால்லிவளிடட்தபால்்தபான தவளவளியளின
்யன களிடடவளில்றை எனறு சபா்தளிக்கும்
மைெளிறை்தபான இயக்கஙக்ளின
ந்ரும்த்பாக்கபாக இருக்களிைது. ெபான
நசபால்வது சபாளியபா ெீஙகள நசபால்வது
சபாளியபா எனறு தகடடபால் இைக்றக்ச
நசனறு அறடயபா்த்தபால் இருவருதம
்தவறு எனறு மடடும்்தபான நசபால்ை
முடியும். ஓடியவரகள கற்த்துப்
த்பாைபால். பு்தளியவரகள அவரகள
இடத்ற்த ெளிரப்புவபாரகள. சபாளியபாை ஒரு
வழளிமுறைறய கண்டு ்ளிடித்து நவனை

்ளின கட்ந்த கபாைத்்தளில் எப்்டிநயல்ைபாம்
99 ்தவைபாை வழளிக்ளின மூைம் எண்ணளிய
முடிவுக்கு நசனறு தசரபாமல் த்பாய
இரு்ந்தளிருக்களிதைபாம் எனறு அனு்வமபாகத்
ந்தபாகுத்துக் நகபாளவபாரகள. எைக்கு
வளிறட ந்தபாளியவளில்றை எனைபால்
தகளவளி ்தவறு எனறு ந்பாருள நகபாள்
முடியபா்தல்ைவபா? அதுத்பாைத்்தபான.
தகளவளி இனனும் முழு உயளிரப்த்பாடு்தபான
இருக்களிைது. சபாளியபாை வளிறட களிறடக்கும்
வறர அது இருக்கதவ நசயயும்.
்தைளிப்்டட முறையளில் இயக்கத்்தளில் என
நசயல்்பாடுகள ெளினறு த்பாை்தறகு இது
முழுக்கபாரணம் இல்றை என்ற்தயும்
தசரத்துத்்தபான நசபால்லுகளிதைன.
இ்தறகுதமல் இஙதக இ்தறை வளி்க்களி
உடபுக தவண்டபாம் எனறு கருதுகளிதைன.
.
l ்தமளிழ இைக்களியம் நசயயுளக்பால்
அரசு ெடத்்தளி இைக்கணம் சளிறைநயனறு
வசைகவளிற்தக்கு வ்நது இப்த்பாது
பு்தளிைஙக்பால் புதுெறட்ழகளி வருவது
்றைளி எனை நசபால்களிைீரகள
எ்ந்த இைக்களியத்்தளிலும் எல்ைபா
வடிவமும் அற்த நுகரதவபாருக்கபாகதவ
அறமக்கப்்டுகளிைது. இைக்கண
வளி்தளிக்ளின்டி நசயயுள வடிவம்
்றடக்கவும், அற்த நுகரவும்,
த்தறவயபாதைபார இரு்ந்தத்பாது அ்ந்த
வடிவம் த்பாதுமபாை்தபாக இரு்ந்தது.
நுகரதவபார ந்ரும் அ்வு கூடும் ந்பாழுது
அவரக்து த்தறவக்தகற் பு்தளிய
்த்ரவபாை வடிவஙகள த்தபானைளிை. அ்சசு
ஊடகம் த்தபானைளிய ்ளினபு மு்தைபா்ளித்துவ
வ்ரெளிறைக் கபாைத்்தளில் ந்ரும் இைக்களிய
உற்த்்தளிக்கபாை த்தறவ எழு்ந்தது. பு்தளிைம்
எனை வடிவம் அ்தன சமூக உற்த்்தளித்
்தனறமக்குப் ந்பாருத்்தமபாை்தபாக
இரு்ந்தது. வடிவஙக்ளில் மபாறைம்
த்தபானறுவது நமபாழளிக்குக் தகடு எனறு
ெபான கரு்தவளில்றை. நமபாழளிக்கு அ்ந்த
ஆறைல் இருப்்்தபால்்தபாதை எப்்டிப்்டட
பு்தளிய வடிவமும் சபாத்்தளியமபாகளிைது?
ஒரு புது வடிவம் த்தபானைளிவளிடடபால்
அ்தறகு மு்நற்தய வடிவஙகள முறைளிலும்
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அழளி்நது த்பாய வளிடும் எனநைல்ைபாம்
நசபால்வ்தறகளில்றை. பு்தளிைம் எனை
வடிவம்்தபான முறத்பாக்கு எனறு ெம்்
இடமளில்றை. ்றழய வடிவஙக்ளின
நசழுறமயபாை ்றடப்புகள சமூகத்்தபால்
மை்நதுத்பாகப்்டுவதும் இல்றை. அப்்டி
மை்நது மறை்நது த்பாயவளிடும் எனைபால்
ெபாம் ஏன ்பாதவ்ந்தர குைளித்து இனறும்
த்சுகளிதைபாம்?
.
்தமளிழப்பு்தளிைஙகள ெபாடடபார
வழக்நகனறும் வடடபார வழக்நகனறும்
்தலித் இைக்களியநமனறும் இட ஒதுக்கீடு
ந்றுவது த்பால் இருக்கும் ்தறகபாைப்
த்பாக்களிறகு எனைநசபால்வீரகள?.
l

்தமளிழப் பு்தளிைஙகள கபாவளிபாளிக் கறரயளின
தமனறமகள, கபாறைளில் மளி்த்நது வ்ந்த
கல்யபாணளி ரபாக ஆைபா்றை, ்த்ளிர
நவறைளிறைகற் நமல்லுவ்தளில் உள்
சுறவ, ்ளித்்தற் டம்்பாளில் ்தரப்்டட
டிகளிபாளி கபாப்்ளி, சூதட ஒரு ருசளி சளிவப்த்
ஒரு அழகு, பாீ்தளிநகௌற்யளின நசபாகுசு
வற்வு, இ்தயம் எனறு நசபால்வற்த
வளிட ஹ்ரு்தயம் என்து நெருக்கமபாக
இருக்களிைது எனநைல்ைபாம் ்தகு்தளி
அடிப்்றட இைக்களியஙகற்ப்
‘்றடத்துக்’ நகபாண்டு இரு்ந்தை
அல்ைவபா? அ்தளில் இரு்நது எ்ந்த ஒதுக்கீடு
ந்றறும் அல்ை, மபாைபாக ஒதுஙகளி
ெபாடடபார வழக்கு, வடடபார வழக்கு, ்தலித்
இைக்களியம், எனநைல்ைபாம் மபாைளி வரத்
்தறகபாைம் வறர ஆகளிவளிடடது எனறும்
நசபால்ைைபாதம?
n

சமூகத்்தளின ந்ரும்்பானறமயபாை
்ளிபாளிவுகளுக்குத் ்தைளிதய இைக்களியஙகள
உண்டபா? நமபாத்்த இைக்களியமும்
ஒதர மபாவு. அவளித்துப் த்பாடடபால்
இடலி சுடடுப் த்பாடடபால் த்தபாறச
எனறு்தபாதை இரு்ந்தது? வ்ந்தளிருக்கும்
இைக்களியஙகத் த்பாதும் த்பாதும்
எனறு சளித்்தபாளித்து முடித்து வளிடட அத்த
்ழஙகற்தகளுக்குப் ்்தளில் தவறு
கற்தகற்யும்்தபான தகடத்பாதம! ஒரு
களி.ரபாைெபாரபாயணன மூைம் மடடுதம

மணனவி மக்களுடன் ்பொ. ்பொவவநதன்

ெபாடடபார வழக்களின ஆழமும் ந்பாருளும்
ெபாம் உணரவளில்றையபா? இறமயதமபா
கண்மணளி குணதசகரதைபா, ெடரபாைன
கபா்ளி்தபாதசபா உைகளில் இப்்டியும்
உண்டு எனறு ெமக்கு அ்தளிரவூடடி
அைளிவுறுத்்தவளில்றையபா? என கருத்்தளில்
சமூகத்்தளின நசயல்்பாடுக்ளில் தெரடியபாக்ச
சளிக்களி உழனறு நகபாண்டு இருக்களினை
ந்ரும்்கு்தளியபாதைபாபாளின இைக்களியம்
இனனும் வரதவவளில்றை. அ்தைபால்
நகபாஞச கபாைமபாவது முழுவதுதம
அவரகளுறடய்தபாகதவ வ்ந்தபாலும்
்தப்்ளில்றை..
புறைவு அபுறைவு எனை வறகறய
வளி்க்குஙகள.

l

‘ந்பாய புகதைன புறை்நதுறரதயன
சத்்தளியம் புகலுகளினதைன’ எனறு வள்ல்
்ளிரபான உருகுவபார. உண்றமறய
ஒருெளிறையளிலும் ந்பாய புறைவு
என்ைவறறை எ்தளிரெளிறையளிலும்
றவத்துக் கபாணுகளிைபார எனத்பாம்.
ந்பாய ெட்ந்த்தறகு மபாைபாகக் கூறுவது.
புறைவு ெடக்கபா்தற்த ெட்ந்த்தபாகக்
கூறுவது அல்ைது ெட்ந்தற்தக் கூடடி /
குறைத்துக் கூறுவது எனறு றவத்துக்
நகபாள்ைபாம்்தபாதை? புறைவு எனைபால்
அைஙகபாளித்துக் நகபாளளுவது, இருப்்ற்தக்
கபாடடிலும் கூடடிக் நகபாளவது, ்தற்ப்
்டுத்துவது - ந்பாய்டும் ஒனதைபா
புறைபூணும் றகயைளியபாப் - த்ற்த
வளிறைதமற நகபா்ளின எனறு வளளுவர
நசபால்லுகளிைபாதர? த்ற்த ஒருவன வளிறை
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நசயயப் புைப்்டடபாதையபாகளில் ஒனைபா
ந்பாயயபாகளி (்தவைபாகளி) வளிடும், மபாடடியும்
நகபாளளுவபான. சளிறைப் ்டுவபான. அவன
நசபானைதுக்கு ெபான எனை புறையபா?
ந்பாயயும் புறைசுருடடும் எனநைல்ைபாம்
மக்கள வழக்களில் உண்டு. உயரத்்தளிக்
கபாடடு்தல் - வசளிடடதை புறை்ந்தபான
நமௌலி - எனறு ்ைவபாைபாக புறை
புறைவு றகயபா்ப்்டுகளிைது. ஆகதவ
புறைவு என்து இனறைய கபாைத்்தளில்
இைக்களியத்்தளில் சுறவக்கபாக ஏறைளியும்
கூடடியும் உறரக்க அனும்தளிக்கப்்டும்
இடத்ற்தக் கபாடடுகளிைது. fiction எனறு
ஆஙகளிைத்்தளில் நசபால்லுவது.
அ-புறைவு என்து ்தமளிழ
இைக்கணத்துக்குட்டட்தபா என்து
ந்தபாளியவளில்றை. வடநமபாழளியளில் சு்ம்
அசு்ம், மஙக்ம் - அமஙக்ம், க்ரமம்
- அக்ரமம் (முறையபாக்ச நசயவது முறையளினைளி்ச நசயவது) எனறு அ
எ்தளிரமறை முனநைபாடடபாய வரும்.
non-fiction என்து ந்பாதுப் ந்பாரு்ளில்
நமயயபாைது கற்றை கைவபா்தது.
கற்த எனைபால் கற்றையபாைது fiction.
கடடுறர எனறு நசபால்வது non-fiction.
்ளினெவீைத்துவத்்தளில் எல்ைபாதம fiction
்தபான என்ர. அவரகளுக்கு எல்ைபாதம
கடடி அறமத்்த உறர எனனும் ந்பாரு்ளில்
கடடுறர்தபான. கடடுறர உண்றம
என்்தறகு எ்தளிர்சநசபால் அல்ை. உண்றம
என்த்த கடடி அறமக்கப்்டடது்தபான
என்பாரகள.
Fact + Fiction = Faction எனநைபாரு
வறக உண்டு. உண்றமயபாக
இரு்ந்தவரக்ளிறடதய ெடக்கும்
உறரயபாடல்கற்ப் புறை்நது நசபால்லும்
ஒரு முறை. ெபாரமன நமயளிைர என்வபாளின
Armies of the Night எனை ஒரு
பு்தளிைத்ற்த creative non-fiction எனை
வறகநயனறு நசபால்லுகளிைபாரகள. அற்த
எப்்டி நமபாழளியபாக்கம் நசயவது எனதை
எைக்குப் ்ளிடி்டமபாடதடன எனகளிைது.
புறை்நதுறரத்்த கற்தயல்ை எனைபா

கற்தயளில்ைபாக் கற்த எனைபா? அ்ந்த நூல்
இஙதக கபாரமுகளில் எனநைபாரு நூைகத்்தளில்
கண்டதுண்டு. வரைபாறு பு்தளிைமபாக,
பு்தளிைமபாக வரைபாறு History as Fiction,
Fiction as History எனறு அடறடயளில்
எழு்தளியளிருக்கும். ந்பாதுவபாக அவரது
கற்தகள மளிக ெீ்மபாக இருக்கும். இ்ந்தக்
கற்த ெீ்மபாைது இல்றை. ஆைபால் ெபான
்டித்்த்தளில்றை.
இ்ந்தப் புதுவறககள எல்ைபாம் நகபாஞச
கபாைத்துக்கு ்ர்ரப்்பாக இருக்கும்.
அப்புைம் பு்தளிைம் எனதை நசபால்லி
வளிடுவபாரகள. நமயளிைபாளின நூதைபா 1967
ல் நவ்ளிவ்ந்தது. ஆைபால் நூைகஙகள
பு்தளிைம் எனை வபாளிறசயளில்்தபான
றவத்்தளிருக்கும். அ-புறைவு, மபாய
எ்தபாரத்்தம் Magical realism என்து
த்பாை ஏறகைதவ ஒரு கருத்்தளின
எ்தளிரமறை நசபால்லுக்கு இனநைபாரு
எ்தளிரமறை முனநைபாடறட இறணக்களிை
புத்துருவபாக்க்ச நசபால் neologism.
மபாய எ்தபாரத்்தம் கபாப்பாளியல் கபாரசளியபா
மபாரக்குநவசளின ஒரு நூறைபாண்டுத்
்தைளிறமக்குப் ்ளிைகு மளிகப் ்ர்ரப்்பாை
ஒனைபாய இரு்ந்தது. சல்மபான ருஷடியளின
பு்தளிைஙக்ளில் மபாய எ்தபாரத்்தம் எனை
்தறைப்்ளில் ்ை ஆயவுகள உண்டு.
ெபானும்கூட ஒருவருக்கு எழு்தளிக்
நகபாடுத்்தளிருக்களிதைன. இப்த்பாது வரும்
ருஷடியளின பு்தளிைஙகள / நூல்க்ளில் மபாய
எ்தபாரத்்தம் எனறு அடறடயளிதைதய
அைளிவளிப்்து இல்றை.
்ழ்ந்தமளிழ நசவவளியல் மரபு ்றைளிய
்தஙகள கருத்து எனை

l

்தமளிழளின இைக்களியஙகள ெமக்குக்
களிறடத்்தளிருக்கும் அ்வளில் கூட உைகளின
்தறைசளிை்ந்த இைக்களியஙக்ளின வபாளிறசயளில்
றவத்துப் த்பாறைதவண்டியறவ.
அவறறைத் த்தடித் த்தடி எடுத்துப்
்்தளிப்்ளித்்த ்தமளிழத் ்தபாத்்தபா உ.தவ.சபா
வளிறகுக் கடடபாயம் இனறைய ்தமளிழரகள
கடறமப் ்டடிருக்களிதைபாம். அத்த சமயம்
அவருக்கு்ச சுவடிகற்க் நகபாடுத்து
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உ்தவ அத்்தறை நூறைபாண்டுக்பாய
அ்ந்த நூல்கற்ப் த்பாறைளிப் ்பாதுகபாத்து
றவத்்தளிரு்ந்த அ்ந்தப் ந்யரைளியபாப்
ந்ரு்ந்தறககற் ெபாம் மை்நது
வளிடுகளிதைபாம். ெமது மரற் ெமக்குக்
கபாத்துக் றகய்ளித்்த அ்ந்தப் புைவர
ந்ருமக்கள்தபான ெமக்குக் குைசபாமளிகள.
மூைவரகள. மதகபா மதகபா்பாத்யபாயர பு்தளிய
தகபாபுரம் எழுப்்ளிக் குடமுழுக்கு நசயது
்த்ந்தபார எனறு நசபானைபால் அது ெபாள
வறர ெம் ந்தயவஙகற்க் கறரயபான
்தளினை வளிடபாது கபாப்்பாறைளியவரகள
்ஙறகயும் தசரத்துத் ்தபாதை நசபால்ை
தவண்டும்?. இனனும் நகபாஞசம்
வளி்க்குகளிதைன. .
எகளிப்்தளிய வறர எழுத்துகள hieroglyphs எழு்தளிய ்பாப்்றர்ஸ சுருளகள
மறை த்பானை ந்ரும் ்ளிரமளிடுக்ளின
உளத் புற்த்நது 4500 ஆண்டுகள
கபாக்கப் ்டடிரு்ந்தை. சுதமபாளியரக்ளின
ஆப்ந்ழுத்துகள மண்ணளில் புற்த்நது
கபாக்கப் ்டடிரு்ந்தை.. ்த்ந்தபான்்தபாம்
நூறைபாண்டில் ஐதரபாப்்ளியரகள
அவறறைத் த்தபாண்டிநயடுத்்த த்பாது
அவறறை எனை எனறு ்டித்து்ச நசபால்ை
அஙகளிரு்ந்த மக்கள ஒருவருக்குதம
ந்தபாளியபா்தளிரு்ந்தது.
ஐதரபாப்்ளியரகத் அஙதக களிறடத்்த
இருநமபாழளி தரபாநசடடபா ்ைறக,
ந்ஹளி்ஸடுன (Behistun inscriptions)
ந்பாைளிப்புகள உ்தவளியபால் அவறறை
மறு்டிப் ்டிக்க வழளி கண்டு்ளிடித்்தைர..
அசளிபாளியன, எைபாறமட, அக்தகடியன
நமபாழளிகள ்டிக்களிை முறையளின
ந்தபாடக்கம் 1802ல் ைளிதயபாரக் ்ளிரநடபாளிக்
க்தரபாடந்னட (Georg Friedrich Grotefend.) என்வரபால் அறம்ந்தது. 1820ல்
ழீன ்ளிரபானசுவபா ஷபாம்த்பால்லியன
தரபாநசடடபா ்ைறக துறணதயபாடு
(Jean-François Champollion) எகளிப்்தளிய
எழுத்துகள ்டிக்கும் முறைறயக்
கண்டைளி்ந்தபார. 1835ல் நஹனைளி
ரபாவலினசன (Henry Rawlinson) எனை
களிழக்களி்ந்தளிய கம்்ைளியளின அலுவைரபால்

்பா்ளிதைபாைளிய, சுதமபாளிய நமபாழளிகற்,
்றழய ்பாரசீக நமபாழளியளின துறணயபால்
்டிக்களிை வழளிமுறை கண்டைளியப்்டடது,
ஒரு நூறைபாண்டுக்கு தமல் ஆகளி வளிடட
த்பாதும் இனை்வும் சளி்நதுசமநவ்ளி
எழுத்துகள ்டிக்கப் ்டபாமதைதய
இருக்களினைை என்ற்தயும் ெளிறைவளில்
நகபாள் தவண்டும். ஏன இ்ந்த ெீ்த்துக்கு
இற்த்ச நசபால்லுகளிதைன?
உ.தவ.சபா வளின ந்ரும்்ணளி ஒதர
நூலின ்ை சுவடிகற்த் த்தடிக்
கண்டு்ளிடித்து ஒப்புதெபாக்களி ்பாடத்்தம்
இறடநசருகல் கண்டு இறு்தளி அ்சசு
வடிவுக்கு நகபாண்டு வ்ந்தத்த. அவருக்கு
சுதமபாளியன எகளிப்்தளியன த்பானறு ்தமளிழ
எழுத்துகற்ப் ்டிக்களிை வழளிமுறைறயக்
கண்டைளியத் த்தறவ இருக்கவளில்றை.
அ்தறகுக் கபாரணம் இஙதக யபாரும்
இ்ஙதகபாவடிகள றகப்்ட எழு்தளிய
சுவடிறயத் த்தடிநயடுத்துக் நகபாடுத்து
அ்தளிலிரு்நது சளிைம்ற் ெமக்கு மீடடுத்
்தரவளில்றை. அ்ந்த்ச சுவடி எனைளில்ைபாது
எல்ைபாத் ்தமளிழ நூல்கற்யும் ்தறைமுறை
்தறைமுறையபாய ்றைதயபாறைக்ளில்
கீைளி எழு்தளியளிரு்ந்த எழுத்ந்தல்ைபாம்
்டித்துப் ந்பாருத்பாடு நெஞசளில் ்்தளித்துக்
நகபாண்டு ்தமளிழப்புைவர ந்ருமக்கள
்பாடம் நசபால்லியும் ்டி எடுத்தும்
றவத்்தளிரு்ந்தபாரகள இல்றையபா அஙதக
ந்தபாடஙகுகளிைது ெம் மரபு.
மணனயொளுடன் ்பொ. ்பொவவநதன்
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[இரு்து நூறைபாண்டுகள சபாகபாமல்
அவரகள அப்்டிக் கபாத்து றவத்்த மரற்
அ்சசளில் ஏறைளி ெளிறை த்றுறடய்தபாய
ஆக்களிக் நகபாடுத்்தது உதவ சபாவளின சளிைப்பு.
அற்தக் குறைத்து ம்தளிப்்ளிடவளில்றை]
இ்தறகுப் ந்பாருள ்தமளிழ ந்தபாடர்நது
்யளிைப்்டடு வ்ந்தது என்து்தபான.
இனறைக்கு ெளிறைத்து ெளிறகளிை ்பாடல்கள
அ்ந்த வறகயளில் இத்்தறை ஆண்டு கபாை
வபாசகரக்பால் ்டித்துப் ந்பாருளுணர்நது
கபாக்கப் ்டடறவ. கபாை உறரகல்லில்
த்தயத்துப் ்பாரத்து த்தைளி ெளினறு
ெளிறைத்்தறவ.

வளியப்த்ன. மயஙகுதவன. மறு்டியும்
ஒரு ்ருக்றக. இப்்டித் ந்தபாளி்நது
நகபாண்டது்தபான. சுறவ அமு்த மறைத்
த்தனூறதை எ்தளிதர இரு்ந்தபாலும் குடிக்களிை
வயளிறு ்தபாதை அ்வு! அ்தைபால் எனை?
உயளிர இருக்களிை வறர ்சளி இருக்கத்்தபான
த்பாகளிைது. எைக்கும், இனனும் ்ை
தகபாடி த்ருக்கும் உண்ணும் தசபாறும்,
்ருகும் ெீரும், ்தளினனும் நவறைளிறையபாக
இரு்ந்தபாலும் சறறும் குறைவு்டபாது
்தமளிழும் இருக்கும்.

்தமளிழ எழு்த ஆரவைரகள
மளிகு்ந்தளிருக்கும்வு ஆழமளினறம எனை
குறை்பாடும் உள்த்த உஙகள கருத்து
இனறைய எகளிப்்தளியரகளுக்குக் களிறடத்்தது எனை?
4500 ஆண்டுகளுக்கு முன உயளிதரபாடு
இரு்நது அ்தன ்ளின ்பாடம் நசயயப்
n ஆழம் அகைம் இரண்டில்
்டட மம்மளிகத்பாடு தசரத்துக் களிறடத்்த
எற்தத் த்தர்நந்தடுப்்து
கூடறட ஒத்்த நமபாழளி. ்தமளிழ ந்தபாடர்நது
எனைபால் ெபான அகைமபாக்கு்தல்
கண்ணுக்குள றவத்துக் கபாக்கப்்டடு
எனை ்ரவைபாக்குவற்தத்்தபான
ெமக்குக் நகபாடுக்கப்்டட உயளிரப்பு
த்தர்நந்தடுப்த்ன. ெளிறைய த்ர
மபாைபா நமபாழளி. ெமக்கு அடுத்து வரும்
எழு்தடடும். எது ெளிறைத்து இருக்களிைத்தபா
்தறைமுறைகளுக்கு்ச அ்ந்தத் ்தமளிழ ெபாம்
அது இரு்நது வளிடடுப் த்பாகளிைது.
சளிற்தயபாது கபாத்து நகபாடுக்க தவண்டிய
ஆழம்்தபான எழுதுவ்தறதக முனெளி்்ந்தறை
குை நசபாத்து. அைளிவளியல் கபாைத்்தளில்
எனநைல்ைபாம் வளி்தளிக்க தவண்டிய்தளில்றை.
வபாழும் ெபாம் அ்ந்த மரற் அறு்நது
வளி்தளிக்கவும் கூடபாது. ெீஙகள கூட
வளிடபாது கபாக்க தவண்டியவரகள.
ஆழமளினறம ஒரு குறை்பாடு எனறு
நசபால்லுகளிைீரகள அல்ைவபா? அ்தனுளத்.
்ழ்ந்தமளிழ இைக்களியஙகற் எைக்கு
ஆழமபாைதும் சளிை இருக்களிைது
எவவ்வு ந்தபாளியும்?
எனறு்தபாதை ந்பாருள, வளி்தளிவளிைக்குகள
வளி்தளிறயத்்தபான உறு்தளி நசயகளினைை.
வபாஙகும் கவ்த்து ஒரு சளிைளிது வபாய
l ெளிறைய தெரம் எடுத்துக்நகபாண்டு
்தப்்ளின
்ைவறறைப் ்களிர்நது நகபாண்டீரகள
தூஙகும் க்ளிதைபா துயறுரபா ெனைளி. ்தமளிழநெஞசம் ஆசளிபாளியர குழுவளின
ஆஙகதுநகபாண்டு
வபாழத்துகள.
ஊரும் எறும்பு இஙகு ஒருதகபாடி
உயயுமபால்
n உஙகத்பாடு உறரயபாடியது
ஆரும் களிற்தயபாடு அயளினறு.
மளிகு்ந்த மகளிழ்சசளியறடகளிதைன. ெனைளி.
எனனுறடய கருத்துகற்ப் ்களிர
எனறு ெீ்தளிநெைளி வளி்க்கத்்தளில்
வபாயப்்்ளித்்த ்தமளிழநெஞசம் ஆசளிபாளியர
குமரகுரு்ரர ்பாடுவபாபாளில்றையபா
குழுவுக்கு எைது உ்மபார்ந்த ெனைளி.
அப்்டிப் ்ை க்ளிறுகள உடன வபாழப்
த்று ந்றைளிரு்ந்தபாலும் எறும்்ளின
n
வயளிறு எவவ்வு்தபான நகபாண்டு வளிடும்?
ஒரு ்ருக்றக உண்ணுதவன. சுறவ
l

74|   

வ்தடலில் ச்தாத்்திவறன்
மனிதவநயம் வதடிபயொரு
பநடுநபதொணலவுப ்பயைம்.
மயங்கி வீழவவவனொ என்ப்ண்ணும்
தருைம்.

்பநபதொன்று நிலபவன்்ொ்க
நிலபவொன்று ்பநபதொன்்ொ்கிப ்பல
வவதணன்கள்
விடி்கின்் ப்பொழுதில
இடி வநது விழு்கின்்து
பூ்கம்்பம் தொளொமல பூபவொன்று
அழு்கின்்து

வன்முண் வணளககுள்
அன்பு பந்றி சுருக்கிக ப்கொண்ட
மனிதர்கள்.
்கரம் ப்கொடு எனும் ்பலவீனப
்பொரணவக்கிஙவ்க
இலணல அங்கீ்கொரம்
மொனுட மனங்களில துளியுமிலணல
்பவரொ்ப்கொரம்
்கனிபவொழு்கப ்பொரககும் ்பொரணவ
்கணலநது வ்பொன வத�ம்
தனித் தனி தீபவன்வ் புணதநது வ்பொனது
வந�ம்
்கொடடுககுள் ்கொணு்கின்் ்கொருண்யம்
வீடடுககுள் ்கொைவிலணல மனிதவநயம்.
்கழுத்தறுத்து குழி ்ப்றித்து
வீழத்திடவவ மனிதர இன்று
வதொள்ப்கொடுத்து ்கரம் ப்கொடுககும் மனிதர
்கொண்்பது என்று.
்கள்வனுமொ்கி... ்கொவலனுமொ்கி..
்கொணும் ்கொட�றியில
இலக்கைப ்பிணழ்கள்

மகதககாவனயூரகாள்

ேிைஜிவய ்த்தசயழுது
விழிவய ்கணதபயழுது
அழ்கொன நிணனவு்கவளொடு
அழியொத ்கனவு்கவளொடு
நீங்கொத சு்கங்கவளொடு
வொழவின் வரமொ்கப
்பிரியொத ்கொதவலொடு
வந�ப ப்பருபவளியின் மொ்ொததொ்க
விழி்கள் என்ன
மொயப ப்பொயண்கவயொ
என்ணன இழுத்து
வணளத்து விடடனவவ
�றிக்கித் தவித்து
இன்்பமொய மூழ்கி
இனிய நொதமொ்கப
்பிணைநது ப்கொண்டனவவ

்கொட�றி்கள் மொ்றி
சூழச்�றி்கள் ஏ்றி
மனதில தினமும்
்கருணைக ப்கொணல்கள்.

இனியவவள ்கவிபமொழியில
்கலநதிடட ்கொவியவம
இதயத்தில ்பதிநத
ஓவியமொனொய ்கொதலிவய

புரிநதும் புரியொதது வ்பொல
பதரிநதும் பதரியொதது வ்பொல...
ப்பரும் நொட்கங்கள்

பெர்ஹத் ்றசியகா (என.எம்.ஆரிபெகா)

சூரியணனச் சூன்யமொக்கி சூன்யம்
சூரியனொக்கி இஙவ்க வ்பொதணன்கள்

ஏ்ொவூர, இலஙண்க
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‘‘A cup of tea may be a hug of
love’’ ஆமபாஙக, ஒவநவபாரு வளிடியலும்
ெமக்குஅன்பாை வளிடியைபா ஒரு கப் டீ
யளில் ஆரம்்ளிக்குது. அனற் ்பாளிமபாை ஒரு
கப் டீ த்பாதும் அ்தைபாதைதயபா எனைதவபா
நகௌ்தம் வபாசுத்தவன தமைன ்டஙகளை
டீ சபாப்்ளிடை மபா்தளிபாளி ஒரு சீன இல்ைபாமல்
இருக்கபாது. மைளி்தரக்ளின மைற்த ்பாளிமபாை
நசயயும் இ்ந்த டீ ெமது வபாழவளின ஒரு
அஙகமபாக மபாைளியது எப்்டி?

மஞசள மளி்கு இறவ எல்ைபாம்
சீைபாவுக்கு இ்ந்தளியபா ஏறறும்தளி நசய்த த்பாது
ைப்்பான ்தளிந்த்க்நகல்ைபாம் அைளிமுகப்
்டுத்்தப்்டட த்தயளிறை ஆரம்் கபாைத்துை
இ்ந்தளியரகளுக்கு
அைளிமுகப்்டுத்்தப்்ட,
இனறைக்கு இ்ந்தளியபாை ெம்ம எல்ைபாரும்
்யன்டுத்்தக்கூடிய டீ த்தயளிறையபால்
்தயபார நசய்தது இல்றை. த்தயளிறை
ட்ஸட, ட்ஸட டீ ்தபான ெம்ம நசபால்ைனும்.
ஒபாளிைளிைல் த்தயளிறைகள நவ்ளிெபாடுகளுக்கு
த்தயளிறைறய மு்தல் மு்தைபா அைளிமுகப் ஏ றறும்த ளி நசயது, த்த யளி ற ை ட்ஸ ட
்டுத்்தளிய ெபாடு சீைபா. சீைநமபாழளியளில் கற் மடடும் ஆஙகளிதையரகள கபாைத்்தளில்
த்த அல்ைது சபா அதுை இரு்நது ்தபான இ்ந்தளியரகளுக்கு அைளிமுகப்்டுத்்தப் ்டட
ஆஙகளிைத்்தளில் டீ எனறும் இ்ந்தளியளில் சபாய ்தபால் த்தயளிறைறய வளிட ட்ஸட டீறய ெபாம்
எனறும் உருவபாைது. களி.மு மூனைபாம் அ்தளிகம்வளிரும்் ஆரம்்ளித்த்தபாம்.
நூறைபாண்டில் சீைரகள த்தயளிறைறய ஒரு
த்தயளிறை மூைமபாக ்தயபாபாளிக்கப்்டட
மரு்நது ந்பாரு்பா ்யன்டுத்்தளி வ்ந்த த்பாது,
அற்த தச ெபாங எனை துைவளி மக்க்ளிறடதய டீறய குடிக்க ஆறச ்டடத்பாது நசனறை
்ளிர்ைமறடய்ச நசய்தபார. சீைபாவளிலிரு்நது அண்ணபாெகபாளில் உள் நகடடில் எனை
ைப்்பானுக்கும் ்தளித்த்துக்கும் வணளிகம் இடத்்தளில்த்தயளிறைறயக் நகபாண்டு ்தயபார
ந ச ய து க் ந க பா ண் டு இ ரு ்ந ்த பா ர க ள . நச ய்த டீ-ஐ சபாப்்ளிடைபாம்னு த்பாைப்் ஒரு
்தளிந்த் த்தைீரக் நகனறு ஒரு வளிழபா ெமது கப்டீ ரூ்பாய 600 லிரு்நது ஆரம்்மபாகளிைது
ற்தப்ந்பாஙகல் த்பாை மக்கந்ல்ைபாம் என்ற்த கண்டு வளிய்நத்தன. அ்ந்தக்
ஒனறு கூடி இனறைக்கும் நகபாண்டபாடி கறடதய மு்தல் மபாடியளில் மறை மீது
இருப்்து த்பால் அறமக்கப்்டடிருக்கும்.
வரபாஙக.
1600 கபாைகடடஙகள த்பார்சசு கீ்ஸசபால்
இஙகளிைபா்நதுக்கு அைளிமுகப்்டுத்்தப்்டட டீ
இஙகளிைபா்ந துக்கும் சீைபாவுக்கும் ஒரு த்பார
கபாரணமபாக இரு்ந்தது. வச்தளியபாைவரக்ளின
வளிரு்நதுக்ளில் ்பாளி்சசயமபாை த்தைீர சீைபா உடன
சண்றட த்பாடடு ஒ்ளிஎம் த்பார மூைமபாக
த்தயளிறை இைக்கும்தளி நசயகளிை உபாளிறமறய
ந்றைது இஙகளிைபா்நது. ஒருதவற் சீைபா
ெபா்றட வளில் மறுத்்தபால் எனை நசயவது,
இ்ந்த தயபாசறையளில் ்தபான இ்ந்தளியபாவளில் உள்
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அசபாம் மீது இஙகளிைபா்நது மு்தலில் றக றவத்்தது.
அது 17ஆம் நூறைபாண்டு இஙகளிைபா்நது களிழக்கு
இ்ந்தளிய ெளிறுவைம் நமதுவபாக இ்ந்தளியபாவளிறகு
கபாைடி றவத்்த கபாைகடடம் அசபாம் த்பாைதவ
ம ற ை ் ளி ர த ்த ச ங க ற ் த ்த டி ய த ் பா து
டபாரைளிலிங, ஊடடி, கரெபாடகபா த்பானை
இடஙகள ந்தன்டடது.

அடிறமப்்டுத்்தளிைபாலும் ெமது ெபாடடிைர
நசயது நகபாடுக்கும் ்பால் கை்ந்த த்தெீர
ஆஙகளிதையரக்பால் அ்தளிகம் வளிரும்்ப்்டடது.
அ்தைபால்்தபான ஆஙகளிதையரகள டீ நசயது
நகபாடுப்் ்தறகபாக எனறு மசபால்்சசளி தவறை
எனை அரசுதவ றை ஒனறை அைளிமுகம்
நசய்தைர கநைக்டர அலுவைகஙக்ளில்
இனறைக்கும் அ்ந்த தவறை உள்து.
சபான சல்லிவன (ைபான சல்லிவன; சு்த்ந்தளிரத்்தளிறகு ்ளினபு சளிை டீ மபா்ஸடர கற்யும்
J o h n S u l l i v a n ) 1 8 1 5 மு ்த ல் 1 8 3 0 இஙகளிைபா்நது அறழத்து்ச நசனை வரைபாறு
வறர அனறைய ்ளிபாளித்்தபாைளிய அரசளின உண்டு.
தகபாயம்புத்தூர மபாவடட ஆடசளியரபாக
இரு்ந்தவர. ெீைகளிபாளியளின ்த்நற்த எை
இ ப் த ் ர ் ட ட த ்த ைீ ர இ ்ந ்த ளி ய ர
அறழக்கப்்டும் இவரபாதைதய, 1819ம் க ் ளி ன ர த் ்த த் ்த பா ல் ஆ ை து எ ன ் ற ்த
ஆ ண் டு வ பா க் க ளி ல் ெீ ை க ளி பா ளி ம பா வ ட ட ம் எபாளியும் ்ைளிக்கபாடு எனை ெபாவலில்
கண்டு்ளிடிக்கப்்டடது. 1804ம் ஆண்டு ந ச பா ல் ை ப் ் ட டு இ ரு க் க ளி ை து , அ ற ்த
நசனறை களிழக்களி்ந்தளிய ெளிறுவைத்்தளில் ்தழுவளிய ்தளிறரப்்டம்்தபான இயக்குைர
்பாைபா இயக்களிய ்ரத்தசளி ்தளிறரப்்டம்.
இப்்டி இ்ந்தளியரகளுக்கும் த்தெீருக்
கும் ஒரு வரைபாறு உள்து.இப்்டிப்்டட
டீ ்தபான இனறு க்பாீன டீ, மசபாைபா டீ, ்த்நதூபாளி
சபாய எனநைல்ைபாம் மக்கள மத்்தளியளில்
்ரவைபாக கபாைம் கபாைமபாக வரதவறற்ப்
ந்றறுள்து.
சபாளி வபாஙக நகௌ்தம் வபாசுத்தவன
தமைன ்டப் ்பாடல்கத்பாடு சூடபா ஒரு
கப் டீ சபாப்்ளிடைபாம்…
கபாறரக் கவளிஞர எழளிலி,
கபாறரக்குடி, இ்ந்தளியபா
9176631565
சபா்தபாரண எழுத்்தரபாக தசர்ந்த சல்லிவன,
்தைது கடிை உறழப்்பால் ்டிப்்டியபாக
உ ய ர ்ந து 1 8 3 9 ம் ஆ ண் டு ஆ ளு ை ர
அ ற வ உ று ப் ் ளி ை ர பா க உ ய ர ்ந ்த பா ர .
இயறறக, சுறறு்சசூழலில் மளிகு்ந்த ஆரவம்
நகபாண்டவர. இவபாளின முயறசளியபாதைதய
ஊடடி ஏபாளிநவடடப்்டடத்தபாடு ஊடடி
ெகரம் உருவபாக்கப்்டடது.
த ்த ய ளி ற ை க் க பா க சீ ை பா ற வ யு ம்
இ ்ந ்த ளி ய பா ற வ யு ம் ஆ ங க ளி த ை ய ர க ள
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நவண்்பா எழுதுவது ஒனறும் கடிைமனறு;
எ்ளிது்தபான.
்்தளிறை்நது சீரகள த்பாதும்
இது முடியபா்தபா எனை?
ஏழு ஏழபாக ்்தளிைபானகு சீரகற்
மு்தலில் எடுத்துக் நகபாளளுஙகள
மு்தல் அடிக்கு ெபானகு
இரண்டபாம் அடிக்கு மூனறு
இப்த்பாது ெபானகு சீரகள
ஒதர எதுறக வருமபாறு அல்ைது
இரண்டிரண்டு சீரக்பாக
ஒதர எதுறக வருமபாறு
எடுத்துக் நகபாளளுஙகள

அன்பப
இன்பம்
ைணபபால
பணபப
அடுத்து
இவறைளிறகு ஏறைபாறத்பால்
ெபானகு தமபாறை அறமவது த்பாை
ெபானகு சீரகள எடுத்துக் நகபாளளுஙகள

ஆகை
ஏந்திகழபய
ைாபப்தறகு
பாடு

இப்த்பாது
இறடயளிறடதய ஒரு சீர த்பாடுஙகள
இஙகு்தபான ெளி்்ந்தறை
கவைளியுஙகள
மு்நற்தய சீறரக் கவைளியுஙகள
அன்/பப தெர தெர த்தமபா
இவவபாறு ஒறறை எழுத்்தளில்
ெளிறைவு ந்றைளிரு்ந்தபால் இரடறட
எழுத்்தளில் ந்தபாடஙகுஙகள
தமபாறைஉள் சீரகள
ஒறறை எழுத்்தளில் ந்தபாடஙகளிைபால்
இரடறட எழுத்்தளில் ெளிறைவு நசயயுஙகள
அல்ைது மூனறு சீர எைளில்
ஒறறை எழுத்்தளில் ெளிறைவு நசயயுஙகள

அன்பப - இது ஒறறை எழுத்்தளில் ெளிறைவு

( மபா ்ச சீர)
அரு ... எைத் ந்தபாடஙகைபாம்
அறு ... எைவும் ந்தபாடஙகைபாம்
(ெளிறரயறச )
தமபாறை ... ஆகை
இதுவும் ஒறறை எழுத்்தளில்்தபான உள்து
எைதவ இரடறட எழுத்து அல்ைது
மூவறச்ச சீபாளில் ஒரு வபாரத்ற்த தவண்டும்
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அருமருந்ப்த
அறுசுகவ
அறுசுகவபய

பணபப ஒருபா்டல பாடு
இப்த்பாது ்பாருஙகள

இவவபாறு இருக்கைபாம்

அன்பப அருமருந்ப்த
ஆகை நறுந்ப்தபன
இன்பம் சுரக்கின்்ற ஏந்திகழபய -

ெபானகபாவது சீர
எப்்டி இருக்கைபாம்
இரண்டபாவது த்பாைதவ்தபான

ைணபபால உகனயிங்கு
ைாபப்தறகு நானுணடு
பணபப ஒருபா்டல பாடு

3 ம் 5ம் ்பாரக்க தவண்டும்
3 - ஆகை
5 - இன்பம்

இ்தளில் 14 சீரகள உள்ை
இனனும் நவண்்பா முடியவளில்றை

இ்தறகும் அத்த ெளி்்ந்தறை்தபான

ஆகை நறுந்ப்தபன

எடடபாவது சீர தவண்டுதம

ெபானறகயும் தசரத்துப் ்பாருஙகள

அன்பப அருமருந்ப்த ஆகை நறுந்ப்தபன
இத்த த்பால் அடுத்்த 3 சீரகள

இன்பம் சுரக்கின்்ற ஏந்திகழபயஅடுத்்த இரண்டு அடிகள ்பாரப்த்பாம்

ைணபபால ... ைாபப்தறகு
பணபப ... பாடு
உகனயிங்கு ... நானுணடு

இ்தறை மு்தைடியளில் தசருஙகள

மு்தல் இரண்டடிக்ளின
எதுறகயபாக வ்ந்தபால் ெனறு

என்னுயிபர
்பான்மாபன
இன்னுயிபர
்பான்்னழிபல
இப்்டி
எற்த தவண்டுமபாைபாலும் த்பாடைபாம்

ைணபபால உகனயிங்கு
ைாபப்தறகு நானுணடு

   
   - 
   
  

பணபப ... பாடு

இது இருவளிகற் தெபாளிறச நவண்்பா

இ்தறகு ஒரு நசபால் தவண்டுதம

ஒருபா்டல
ஒரு்வணபா

இப்த்பாது
நவண்்பா எழுதுவது எ்ளிது்தபாதை!
n

தசரக்கைபாமபா
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ஆணடவனிடம் ஓரவரம் மகட்டல் மநரிவ் தவணபெகா
ஏற்்றிவய ணவத்தபவன் ஏைிவய; வதொைியொய
வதற்்றிவய ்கொத்தபவன் பதயவவம - வ்பொற்்வவ
ப்பற்்ணமக ்கொத்துநற் வ்பர்றி வொக்கினீ ர
உற்்தமிழ ஊற்்ளிபபீர ஓரநது.
பெவடககை்ப பெகாவலர துவர மூரத்ெதி
நீலவொன் வமவல நிதம்�றிரித்து வொழத்துணரக்கக
்கொலம் முழுதும் ்கடவுவள - வ்கொலச்
�றிறுகுடில ்கடடிச் �றி்பபுடன் வொழ
நிண்யருள் ப�யவொவய நீ!
ெதில்வலமவநென
.
பநஞ�றில நிணனக்கிவ்ன் நித்தம் ்கடவுணள
அஞ�ொணம வவண்டு்கிவ்ன் ஆண்டவவன-வஞ�றியின்
பநஞ�்றியும் �றித்திணன நீயளிக்க நின்னடிவய
தஞ�பமன வநவதவன தொஙகு
கணைன நடரகாஜன.
ஊழிவழி ஆடடுவிககும் உள்ளுண் மொதவவன!
ஆழியில ்பள்ளிப்கொண்ட ஆண்டவவன! - யொழிண�த்துப
்பொடு்கிவ்ன் வண்ைம் ்படரநத வடிவழண்க
நொடு்கின்் நன்னலம் நலகு!
வகானெதி ்நெதிரம்கரன.
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தூைில துரும்்பில துயில்கின்் மொவயொவன
ஆைிவ்பொவல நின்்றிடட ஆண்டவவன - வ்பைிடுவொய
வதொைியொய நின்று தயங்கொது ்கொத்திடவவ
ஏைியொய நிற்்பொவய ஏற்று.

எண்ைமும் வொழவில எழிலு் எநநொளும்
அண்டமும் �ீ ரொகும் ஆண்டவவன! வண்ைத்துடன்
்கண்்களில ்கொணும் ்கனவும் மலரநதிட
மண்ைில மண்நதிடும் மொசு!
நதிவ்றமெதி நீலமமகம்.
ஊழியில ஆடும் உணமயின் தணமயவன!
ஆழியில துஞசும் இண்வவன! - வொழி!
அருநதவர வொழவின் அணமதிணய என்றும்
அருளிட வவண்டும் எனககு.
மககா. அருண
.
ஈடடும் ப்பொருள்வழி இன்்பம் அளிப்பதன்்றி
வ்கடணடயும் நீககு ்கடவுவள - வொடடம்
வருத்தபமலலொம் வவண்டொத வொழபவொன்வ் வ்கடவ்பன்
ப்பொருத்தமு்த் தநதுவிவடன் ்பொரத்து.
பெகருதீன இ்பனு ்ஹம்து
.
நலலவரகுக ்கொலமிலணல, நொட்றிநத உண்ணமயிவத!
வலலவரகவ்க நலவொழவொ ஆண்டவவன? - புலலிருககும்
ஓரிடவம புலலினம் வ�ரவதுவ்பொல, உநதன்நற்ச்
�ீ ரிடம்வந வதனருள் தொ.
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பெகாணடி்சத்ல்வி கரு்பபெ்காமி .

முவனவர. சுநெரரகாஜ் ெயகாைன
துன்்பம்ப�ய வவொரின் துைிணவ உணடக்கவவ
இன்வ் வரு்க இண்வவன! நன்மக்கள்
எஙகும் ்பயமின்்றி இன்்பத்ணதப ப்பற்்றிடவவ
எங்கள் தணலவயவொ இஙகு.
நகா.பெகாணடியரகா்கா.
்கண்ைின் மைி்கள் ்கருணை ப்பொழிநபதஙகும்
்கண்குளிரச் ப�யயுங ்கடவுவள - பவண்மதியொல
மங்களமொய என்ப்ன்றும் மொ�றின்்றி நொபனழுதத்
தங்கத் தமிழழண்கத் தொ
கவிஞர வீக தபெகானவனயகா.
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வவண்டும் வரநதநது வவதணன தீரத்துணவக்க
ஆண்டியொய வநதுநின்் ஆண்டவவன-வவண்டு்கிவ்ன்
வவண்டும் எனுமொண� வவண்டொ பதொழியவவ
வவண்டும் எனகவ்கொர வரம்
இரகா.அைகர்காமி.
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இலலொத தொ்கி இருக்கி்ொய என்்பவரககு
இலலொ(து) இருககும் இண்வவன - ப்பொலலொத
ஆண�இலொ பநஞப�னக(கு) ஆற்்றினொல நொள்வதொறும்
பூண�யுஞ ப�யவவன் பு்கழநது
க.்ங்கரபெகாணடியன .
மொ்ொ மனத்துககுள் மொசும் இருப்பதனொல
ஆ்ொத் தவிக்கிவ்ன் ஆண்டவவன - ஆ்ொய
விணரநவதொடி யொழழுகண்க வவவரொடு நீக்கிக
்கணரவ�ரப்பொய என்னுள் ்கவிநது.
தநடுவவ இரவீநெதிரன
,
ஓடிவயொடிக ்கற்றும் உணனப்பொடச் ப�ொற்்கணளத்
வதடித் திரி்கின்வ்ன் பதயவவம! - ஈடிலலொ
நற்்மிழில ஓண�யுடன் நொன்்பொட உன்்பொதம்
்பற்்றிவனன் பநஞசுள் ்பதித்து!
பெகாவலர அருைகா த்ல்வம்.
ஆநணத அல்றிடும்; கூண்க குழ்றிடும்;
்கொநதுநரி ஊணளயிடும், ஆண்டவவன! - �ொநதமிலொ
மொநதர ்பலரிணவவ்பொல வமவு�றினச் �ீ ற்்பமொடு
்பொநதமிலொ வொரிருப்ப வதன்.
மதுவர . கு . மலகாகநகாென.
எஙகும் எதிலும் இயங்கிடுவொய என்ப்ண்ைி
அஙப்கலலொம் வதடிவனன் ஆண்டவவன...எஙகுமுணனக
்கொைொபதன் ்கண்்களினொல ்கண்டுவிடடொல ்பின்பதொடரநவத
நொைொது நொன்வருவவன் நம்பு...!
வ.இரொமதொசு
.
உண்ணமயொய ஏணழக குதவிப�யயும் எண்ைத்தில
அண்ணமயொய வொரொத ஆண்டவவன;~மண்ைில
உனககுமடடும் ஆயிரமொய உலலொ�ம்; நொளும்
எனககுமடடும் ஏவனொ இடர...?
ெ.்க.நொ்கப்பன்
.
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வவண்டுதல்க வளரொளம் வவண்டினொலுங ்கிடடிடுவமொ?,
ஆண்டவர்கள் மீண்டுவர ஆண்டவவன - வதொண்டிப
புணதத்த உடலங்கள் பூமிககு வளவனொ?,
விணதத்த விணன்கணள பவல
சுமென சுமெகதி.

புகமைநெதி.
என்னு்க்கம் தொன்்கணலநவத இன்்பநிணல யொனணடயக
்கன்னியணரக ்கொடடு ்கடவுவள - மன்னிப்பொய
அன்னபமனும் ப்பண்்கணளயொன் ஆளும் தி்ன்தநதொல
புன்னண்கயில பூத்தரும்பும் பூ !
பெகாவலர மககாவென.பெட்டரதவகாரத்.
என்னப�ொலலி நொன்வ்கடவ்பன் எலலொவம ப்பொயயயொன
்பின்னிஙவ்க? ஏவனொ? இண்வவன! - நின்ணனயலொல
யொரறுப்பொர? யொர்றிவொர? யொர்ப்றிப்பொர? அநதத்தின்
வவரறுத்து மீட்பதற்கு வொ!
சுமரஜமீ.
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பூமியிவல உள்ளசு்கம் பூரொ அனு்பவிக்க
ஆமு்கத்துச் �ொமியொககு ஆண்டவவன: - பூமியிவல
்கொைொத உன்னுருவில ்கொட�றி யளித்திடுவவன்
வ்கொைொமல வொரிக ப்கொடு.

ஞொலப ப்பருவிருணத நொன்ப்ப்வவ வவண்டு்கிவ்ன்
்கொலத்வத ஈவொய ்கடவுவள – �ீ லமுடன்
நொன்்பணடத்த நூல்களுகவ்க நலவநொ்பல �ீ ர்பரிண�
வதன்வ்பொல தரு்கவவ வதரநது !
பெகாவலர கருமவலத்ெமிைகாைன.
நொககுலரநது மொயுது நொன்பவண்்பொ ஒன்்றிணன
ஆக்கித் தரணுமொம் ஆண்டவவன – �ொக்கிரணத
தப்பொன �ீ வரொ தணளவயொநீ ்கண்டொக்கொ
அப்படிவய ்பியத்பத்றி அபபு
விசு. இம்மகானுமவல்.
ப�லவர்கள் மடடும் ப�ழிப்பினிவல ஏணழயரின்
ப�லவர்கள் வொடு்கின்் ொர பதயவவம;- எலவலொரககும்
உண்ை உைவளிப்பொய உன்ணனவய வவண்டு்கின்வ் ன்
எண்ணுவரம் தொவரதொ விஙகு.
அயய்பபென அயய்பபென.
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ஆண்டு்கள் ஐம்்பணத மொற்்றி இரு்பதொய
மீண்டும் தருவொயொ ஆண்டவவன ? - நீண்ட
்கனவு்கள் இன்னும் நனவொ்க வவண்டும்
எனககுத் தருவொய அருள் !
ஞகால ரவி்ச்நெதிரன
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.
ஓயவும் ஒழிச்�லிலொ ஓயொத வொழவிதனில
வதயவு்கள் வநதிடுவத பதயவவம - ்பொயமீது
�ொயநததும் தூங்கிடச் �ொநத மனநதருவொய
வொயநிண்ய வவண்டிவனன் வொழத்து.
கு. கமல்ரஸவெதி.
ப்பொயவயதும் இலலொமல வ்பொகும் இடபமலலொம்
ப�யவணதச் ப�ய்கின்வ்ன் பதயவவம-பமயயொய
உணழக்கின்் எம்ணம உயரத்தில ணவத்துத்
தணழககும் வரபமொன்று தொ!
த். இரகா்கா
.
்கலவிணயக ்கற்்றிடவுங ்கொ�றின்்றி நிற்்கின்்
அலலணலத் தீரத்துவிடு ஆண்டவவன - இலலொரககும்
நலலணவ்கள் ஈநதிடுதல நற்்கருணைப ்பண்்பொகும்
எலலொமொய நிற்்ல இண்.
இரகாைி லட்சுமி
வவண்டொம் எனகப்கதுவும் வவண்டியணத தநதுவிடடொய
நீண்டபதொரு ஆயுளுடன் பதயவவம - வவண்டொவம
வவண்டு்கிவ்ன் வவண்டியணத வவண்டுவரககு நீயருளு
வவண்டுதல வவறு இணல!
தபெகானமைி ெகா்ன.
உன்்பைிணய ஏற்வ் உவநபதன்ணனக ்கொத்திருநத
அன்ணனணயநீ ஏன்்பிரித்தொய ஆண்டவவன! ஒன்்வணள
இஙவ்கநீ மீடடும் இருத்திடு்க! அன்்றிபலணன
அஙவ்க அவளரு்கில ஆககு!
சுநெர ரகா்ன
.
பவண்்பொவில உள்ள விதிமுண்்கள் ்கற்்்றிய
திண்டொடி நிற்்கிவ்ன் பதயவவம!-்கண்டு
மர்பிலுள்ள நுட்பம் ம்க்கொமல நிற்கும்
வரபமொன்ண்த் தநதிடவவ வொ!
மகாலெதி ெதிரு
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எண்ைம் முழுதும் எழு்கின்் ்கண்ைவன
்கண்ைில விழுநத ்கடவுவள -எநநொளும்
உன்ணனத் பதொழுதிட உன்தொள் வைங்கிட
என்னுள்ளம் வதடும் இண்.
முத்ெமிழ்சத்ல்வி.

மனவன மைிமகா்றன.
அண்டம் நடுங்கிடவவ ஆடுந தணலம்கவன
அண்டிவர வவண்டு்கிவ்ன் ஆண்டவவன, பதொண்டுமனம்
ப்கொண்வடொர ப்கொடுணமபயனுங வ்கொலம் அனு்பவிககும்
்கண்டமணத வவரறுப்பொய ்கொபபு.
கணைன மககாபெகாலன
்கொரத்திண்கப பூமு்கத்தொள் ்கொநத விழியழ்கொள்
வதரத்பதொழில பமன்னணடயொள் பதயவவம..! - யொரகவ்கொ
மணனயொளொய ஆனொள் மனம்நின் ்வணள
நிணனவிணன விடடுபமொத்தம் நீககு..!
வள்ைி முத்து
.
வொக்கினில வொழும் வளர்பிண் வவைியவன
வநொககும் ப்பொருளுண் ஆண்டவவன - ஊக்கமுடன்
ஆககும் அ்றிபவனககு நல்கி ப்கடுப்பன
நீக்கி நிண்ப்கொள்ளச் ப�ய.

வெண்பாப் ்யணம் 10

வள்ளல ப்பருமொவன வண்ைக ப்கொணடவயொவன
பதள்ளத் பதளிவொட பதயவவம - அள்ளியிடு
பவள்ணள அழகும்கள் மின்னல நயன்தொரொ
துள்ளல மனவுள்ளம் பதொண்டு

தபெருநதிலமவநென.
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வெண்பா ப்பாட்டி (்யணம்) 11
ப்பாட்டியின் கபால அளவு - ஆகஸ்ட் 19 முதல் வெபவடெம்்ர் 10 ெரை
முழுரையபாகப ்டிககவும்

த்லப்பு : பிடிதத உண்வ வர்ணிதது
ஒரு கவணபா.... பாடநவணடும்...

ஒருவர ்பல பவண்்பொக்கள் எழுதினொலும், முதல பவண்்பொ மடடுவம வ்பொடடிக்கொ்க ஏற்்கப்படும்

மபெகாட்டியின விெதிகள் : -

1. தெபாளிறச நவண்்பா மடடுதம எழு்ததவண்டும், ்ை நவண்்பாக்கள எழு்தளிைபாலும்
அ்தளில் ஒனறு மடடுதம த்தரவு நசயயப்்டும்.
2. இடலி, த்தபாறச, இனனும் ்ைவும், தமலும் ்ைகபார வறககற்யும் வரணளிக்கைபாம்.
3. நவண்்பாவளின ்தறைப்்பாக ்தபாஙகள வரணளிக்கும் உணவளின ந்யர இருக்க தவண்டும்.
4. உணவளின ந்யர நவண்்பாவுக்குள வரபாமல் இரு்ந்தபால் சளிைப்பு.
5. வ்ந்தபாலும் ்தவைளில்றை.
6. முடி்ந்த அ்வு ஒருவர ்யன்டுத்்தளிய ்பாடுந்பாருற் இனநைபாருவர ்யன்டுத்்த
தவண்டபாம்.
இபதபா எ - கபா வெண்பா....
த்லப்பு : - இட்லி
.
வணணத துணியுடுததி
வாயததவனும் நபானபின்நன
கவண்மகயனுஞ் நச்லககுள்
வீழவாள்கபண - மணணில்நீ
கவள்்ள உ்டகழற்றி
நவறுவணணம் ககாள்வகதல்லாம்
இல்லா புரட்சியடி
ஈஙகு.
அசததுஙகள் கவிஞர்கநள....
வழககம்நபால் களம் முழுவதும் கவிஞர்களின் கற்ப்னககு. மனதில் பட்ட்த
பட்கடன்று நபாட்டு உ்டயுஙகள் கவணட்ளயில். எல்லாம் கற்ப்னகநக...
அது ந்கச்சு்வயானாலும் ஏற்றுக ககாள்ளப்படும். உஙகள் மனம் கசால்வ்த
சரியான இலககணதநதாடு பகிருஙகள் நபாதும்.
காலத்த கவிஞர்கள் ்கயில் ஒப்ப்டககிநறாம்....
தளர்வுகள் : - தனிததமிழில் தான் பாடல் அ்மயநவணடும் என்ற கட்டாயம்
இல்்ல. வாசிததால் புரியும்படி இயல்பான வார்்தகநளா, அல்லது வட்டார
வழககுச் கசாற்கநளா பயன்படுததலாம். த்ள தட்டாமல், புணர்ச்சி இல்லாமல்,
பி்ழயின்றி எழுதினாநல சிறப்பு.
என்றும் தமிழுடென்....
தமிழவநெஞெம் அமின் ைற்றும் தமிழவநெஞெம் ஆசிரியர் குழு,
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l
்கொமவதவன் நடத்தும் ்பொடத்தில
பவற்்றிகவ்கொடணட பதொடொவதொருககு
வ்கொவில ்கடடிக ப்கொண்டிருக்கி்ொன்
மன்மத வல்கியம் தயொரிக்கி்வன்!
l
்கொமத்தின் ஆண�்கணள
ஆணுண்ககுள்
முடக்கி விடு்கி்து
குடும்்பக ்கடடுப்பொடு!
l
அ்கநொனூறு பு்நொனூறுணவ
வல மிட ்கண்்களில ணவத்தவள்
ப�வவிதழ ஓரத்தில
மொதவியின் �றிலப்பதி்கொரம் ஏநதொமல
நொலடியொணர ணவத்த
்கஞ�த்தனம் ஏவனொ?
l
புத்தனொகும் ஆண�ணய
தூண்டி விடட
�றித்தொரத்தன் தொன்
புத்தரின் ஆண�ணயயும்
ஒளித்து ணவத்தவன்!
l
ப்பௌரைமியொய
உன் மு்கமிருக்க
உன்னில நழுவிய
ந்கத் துண்டு்களுககு
்பிண் நிலபவன
உவமொன பமதற்கு!
l
ஆக�றிவலடடணர கூடடிக குண்க்க
முன்னும் ்பின்னுமொய அண�யும்
ஸ்பீடொ மீடடரொய உனது விழி்கள்!
ஆச்�ரியத்தில விரியும்
அதன் வமல ்கீழ இணம்களின்
தூரத்ணத அளவிடும் அலகு தொன்
என் உதடடு முத்தம்!
l
்கொரவம்கக கூடடத்ணத
முது்கில சுமககும் வொனம்
வலி தொங்கொது
மணழநீணர ்கீழி்க்க
்பனிககுடம் உணடநத
தொயின் அல்லொய
வ்கட்கி்து இடிவயொண�!

l
அமொவொண� சூரியனில
முருஙண்க மர ்கொ்கத்தின்
உண்ைொவிரதம்
ம்கனுககு உைரத்தியது
இ்நத ்கொலத்தில
மரும்களின் ்பொரொமு்கத்ணத!
l
ஆற்்றில மிதநது வரும்
உதிரிப பூக்களின்
மொரச் ்பொஸ்டதொன்
அணலயின் மணலயும்
அணலயின் மடுவும்!
l
என் வீடடு
புளிய மரமும்
வ்பொதி மரமொனது
நொன் புத்தனொனதொல!
ஏழு தஜனம பெநெம்!
்கொதல ப�யவது ்பொவம் என்்வளும்
்கொதல என்்பது ப்பொய என்்வனும்
�நதிககும்வ்பொது உருவொகும்
உள்ளக ்கிளரச்�றிககு
ப்பயர தொன் முன் பென்ம உ்வு!
பெி்ற்பபும் இ்ற்பபும்!
முதல அழுண்கயின் ்பி்ர �நவதொஷம்
்கிணடக்கொமவலவய வ்பொயிருக்கலொம்
்கணட�றி மவுனத்தின்
உ்வினர அழுண்கணயக ்கொணும் வ்பொது!
அ்பபெகாவின நதிவனவு நகாள்!
தன் அப்பொவின்
எச்�றில முத்தத்ணத
உடவன துணடககும்
குமவர�னின் ண்க்கணள
பதொடடுப ்பொரத்ததில
உைர்கிவ்ன் என் அப்பொணவ!
ெயிர!
�ற்று அதி்கமொ்கவவ
அடித்து துணவத்து விடடொர்கள் வ்பொலும்!
மீண்டும் கூட முடியொமல
அழுது ப்கொண்டிருக்கின்்ன
பவண்பையும் வமொரும்!
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இடடு்ச நசல்களிைபார ‘றஹக்கூ தூண்டிலில்
நைன’ நூலின ஆசளிபாளியர.
l றஹக்கூவளின வபாசறை அறடய ந்பாடி
ெறடயபாக ெட்நது, த்பாகளிை த்பாக்களில்
ை ப் ் பா ை ளி ய இ ை க் க ளி ய த் ்த ளி ன ் பா ளி ண பா
மத்ற்தயும், ்தமளிழகத்்தளில் றஹக்கூவளின
வரைபாறறையும்
்களிர்நது
நகபாண்தட
எடடுறவக்களிைபார.
l ்தமளிழ இைக்களியத்்தளில் உள்
்தளிறண ்குப்புகற் த்பால் ைப்்பாைளிய
றஹக்கூவளில் உள் ்ருவெளிறை (களிதகபா)
்குப்புகற் வளிபாளிவபாக வளி்க்குவதுடன
ைப்்பாைளிய நமபாழளியளிதைதய சளிை
வபாரத்ற்தகற் நகபாடுத்்தளிருப்்து சளிைப்பு.

நூலின ந்யர : றஹக்கூ
: தூண்டிலில் நைன
ஆசளிபாளியர
: தகபா.லீைபா

l ஒவநவபாரு ்ருவெளிறைக்கபாை ்குப்பு
க ளு ம் கூ டு ்த ல் கு தூ க ை ம பா க் கு க ளி ை து .
உ்தபாரணமபாக கு்ளிரகபாைத்ற்த குைளிக்க,
த்தறரயளின அடஙகளிய குரல், இறட
வளிடபாது ஒலிக்கும் பூ்சசளிக்ளின ்பாடடு,
மஙகளிய ெளிைநவபா்ளி, உ்தளிர்ந்த நசவவ்ந்தளி,
்ைளிப்புயல் த்பானை வபாரத்ற்த வரணறை
கள கபாடசளியபாய கண்முன வளிபாளிய்ச நசய
களினைை.

l 16 ்தறைப்புக்ளில் ந்தபாகுக்கப்்டடுள்
கடடுறரக்ளில், ந்தபாடக்கத்்தளிதைதய நைன
்க்கஙகள
: 182
என்து ்தத்துவமல்ை அது ஒரு ெளிறை
வளிறை
: ரூ. 150
எை ந்த்ளிவு்டுத்துகளிைபார. அத்த ெளிறை
l இ்நநூலின ந்யறர ்டித்்தபால் எனை யளில் இயறறக, அறம்தளி, அைளிவளியல்,
உ ண ர க ளி ைீ ர க த ் பா அ த ்த உ ண ர ற வ சூழலியல், ்தண்ணீர, உயளிரக்கபாறறு, க்
நூ லி ன இ று ்த ளி ் க் க ம் வ ற ர உ ண ர க் நவபாழுக்கம், தூக்கணபாஙகுருவளிகள எை
நகபாடுத்்தளிருக்களிைபார த்ரன்ளிறகு நசபா்ந்தக்
கபாரரபாை தகபா.லீைபா அவரகள.
l ந்பாதுவபாக றஹக்கூ, ஒவநவபாருவபாளின
்பாரறவக்தகற் ்ை ்பாளிமபாணஙக்ளில்
்ளிர்தளி்லிக்கும். ்தளிறரப்்ட இயக்குெர,
வசைகரத்்தபா, எழுத்்தபா்ர, கவளிஞர எை
் ன மு க ப் ் ற ட ப் ் பா ் ளி ்த ளி ரு . ் ளி ரு ்ந ்த பா
சபார்தளி அவரக்ளின «மீனகள உைஙகும்
கு்ம்» எனனும் றஹக்கூ கவளிற்த நூறை
மு ன ற வ த் து ்த ன இ ர ச ற ை ய பா லு ம் ,
நமபாழளியபாலும் ெம்றம தவநைபாரு உைகளிறகு
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்ைவண்ணஙகற் மை்தளில் பூசளி்ச சளிபாளிகளின
ைது இ்நநூல்.
அ்நெளிறைறய ெீஙகள உணர தூண்டிலில்
்தக்றகயபாய மளி்தக்க தவண்டும்.
l
ஒவநவபாரு கடடுறரயளின முடிவளிலும்
சுவபாரசளிய நசய்தளி, ஓதஷபாவளின கற்த,
்தபாதவபாவளின ்பாரறவ, அைளிவளியல் துணுக்கு
கள, சூஃ்ளி கற்த, நசகபாவ கற்த, நஸன
கற்த, இைக்களிய ்பாரறவ, புவளியளியல்
் பா ர ற வ எ ை கூ டு ்த ல் ந ச ய ்த ளி க ள
மகளிழவளிக்களினைை.
l இற்த நசபால்ைபாமல் எப்்டி முடிப்்து!
ம ர த் ற ்த த ்த டி வ ்ந ்த வ ண் ண த் து ப் குமு்றசி தவடி்பமபென
பூ்சசளியளிடம் ்ைறகயபாய உறை்ந்த மரம் ்தன
ெளிறைவுகற் குமுைல்க்பாய ்களிரவத்த
‘வைப்்பாரறவ’. அ்ந்த ஏக்கத்ற்த ெபாம் அச்�ம் என்றும் எதிலும் ப்கொள்வளன்
அ்கிலம் அ்றிய முரசு பமொலித்வதன்
்டிக்க ்டிக்க ெளி்சசயமபாக ஏத்தபா ஒர
உைவளிடமும் ஒப்்ளிடடுக் நகபாளதவபாம். மிச்� முள்ளக ்கொலம் மூச்�ொய
விதித்தத் தமிணழ உயிரில ணதபவ்பன்
வைப்்பாரறவயளின வளி்தத்்தளிறகு ெனைளிகளும்
உச்�ச் �றி்கரம் ்பிழிநது நிரப்பி
்பாரபாடடுகளும்.

உறுதி ப்கொண்ட நரம்பு புணடத்வதன்
்கச்�ங ப்கொள்ளொப ்பொடடு ப�யது
்களிக்கத் தணலககுப ்பொண்க ணவத்வதன்!

l ‘‘நசபால்றை உயத்துணரும் ஒருவனுக்தக
அ ற ை த் து ம் இ ை ளி ்த பா க மு டி க ளி ை து ’ ’
எனை கபீபாளின வபாக்களியத்்தளிறகு, த்தர்ந்த
எச்�றில வொழவில நொடடம் ப்கொள்வளன்
புத்்தகநமைளில் அது மளிறகயல்ை.
மகளிழவுடன,

ெ.க்ஸதூபாளி.

உ்தவளி ந்பாைளியபா்ர, ெீ.ஆ.து

எடுத்த நிணலககு ்பின்வன ப�லவலன்
்பச்ண� வநொடடுப ்பரவத �றி்கணள
்பக்கம் ்கண்டொல ்கொலொல எ்றிவவன்
ப்கொச்ண�க ்களிப்பில வீைர குபண்ப
ப்கொடடி முககுச் �நதில எரிபவ்பன்
்பிச்ண�த் தடணட ண்கயில திைித்து
்பித்தத் பதருவில ஓட ணவபவ்பன்!
ப்பொயணமப புலவர கூடடம் இஙவ்க
புரளும் வமணடச் �்கதி என்வ்பன்
ணதயயொ தக்கொ ஆடடம் ஆடும்
த்கொர விருணதத் தூ�றி என்வ்பன்
பமயயின் வமன்ணம பமருகுத் தமிழர
மிளிரும் ்பொதம் புணதநது ்கிடபவ்பன்
ப்கொயயொ மலரின் புனிதத் தமிழககுள்
குற்்ம் ணவத்தொல குமு்றி பவடிபவ்பன்!

கணைெகா் முருகன
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கவளிஞரகுழலி குமதரசைபாபாளின
கற்றையளில் ெபானும் ெீைமுத்்தக்கபாடடில்
களிைஙகளிப்த்பாய நவ்ளிதயவர வழளி
ந்தபாளியபாமல் ்தளிறகத்து ெளிறகளிதைன.
முத்்தம், முத்்தம், முத்்தம் இப்்டி நூல்
முழுக்க முத்்தம். எண்ணளியும் தமறடயளில்
நசபால்லி றவத்்தபார நூறை நவ்ளியளிடடு
சளிைப்்ளித்்த தைணபா ்தமளிழவபாணன.
ெபான எண்ணளிப்்பாரக்கவளில்றை. எைது
முத்்தநமபானறை நூலில் ்்தளித்த்தன.
இப்்டியபாை கபா்தல் கவளிற்தகற் ்டித்து
நவகு கபாைமபாகளிைது. கபா்தைர ்தளிைத்்தளில்
களிறடக்கதவண்டிய சளிைப்ற் இ்நநூல்
ந்றைளிருக்களிை்தது.
214 ்க்க நூலில் அறடமறழப்த்பாை
முத்்தமறழ.
‘‘்பாடைபாசளியர ரபாை்பார்தளி ந்யர்சசபாவளி
நகபாண்டு மைக்க்தறவ ைபாவகமபாகத்
்தளிைக்கும் வளித்ற்தயளின வளி்தளிக்
கபா்தைரகள இதுவறர கண்டிரபா்தது’’
எைக்குைளிப்்ளிடுகளினைபார.
ெல்ைவளிமரசகரும் இ்தழபாசளிபாளியருமபான
ஆரூர ்தமளிழெபாடன ‘‘கபா்தலும்
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இயறறகயும், ்ரவசப் ்ைறவகளும்
ெளிரவளி ெளினறு மைற்தக்
நகபாளற்யடிக்களினைை’’நவனறும்...
்தளிறரப்்டப் ்பாடைபாசளிபாளியர, இயக்குெர
ஏகபா்தசளி ‘‘மைம் கு்ளிர ்்சறச ெளிறை்ந்த
ந்ருநவ்ளி சபாடசளியதம கவளிற்தகள
உடநைஙகும் ்ைளி ஒடட பூ ெளிைம் ்டிய,
கபாடுக்ளின நுண்வபாசம் நுண்வபாசம்
நுகர்நது ந்யர ந்தபாளியபா்த பூ்சசளியபாய
நெ்ளிவது்தபான’’ எனகளிைபார.
‘‘ெடசத்்தளிரஙகற் பூஙநகபாத்்தபாக்களி,
அறசயும் தமகஙகற், மரஙக்ளின
த்தபாறகயபாக்களி, முழுெளிைபா, ்பாலூறும்
்தடபாகத்்தளில் ஊைளித் ்தளிற்த்்த வபாளி’’கந்ை
கபா்தல்ம்தளி குைளிப்்ளிடுகளிைபார.
‘‘வபாரத்ற்தகள வசப்்ட உணரறவ
அழகளியதைபாடு அறபு்தமபாய
நமபாழளிந்யரத்்தளிருகளிைபார’’ என்த்தபாடு
ெளில்ைபாமல் நூறு ெபாடகளுக்குதமல்
்டடபாம்பூ்சசளியளில் க்ம்்த்நது பூபாளித்்தவர
கவளிஞர ந்பாள்பா்சசளி முருகபாை்ந்தம்.
‘‘நசனைளிமறை ்ைளிமூடடத்்தளில் சறுக்களி
ச்தளிரபாடி ெளிைப்த்பாரறவறயத் ந்தபாடடு

கு்தளித்்தபாடுவதுத்பால், நமபாழளியளின
கற்றை்ச சக்்தளிதயபாடுஉளந்ழும்
எண்ணப்்ளிபாளிறககற் கவளிற்தயபாக
நெயது இைக்களிய ஆறடயபாக மபாறறுகளிை
யுத்்தளிறய நூைபாசளியர ந்றைளிருப்்து
வளியப்்பாயுள்து’’ என்்தபாக ்தளிறரப்்ட
்தயபாபாளிப்்பா்ரும், எழுத்்தபா்ருமபாை ரபாசளி
அழகப்்ன குைளிப்்ளிடுகளிைபார.
‘‘ச்நத்தபாஷ வண்ணம்பூசளி, இயறறகறய
ஒடடி அழகு நசய்தளிருக்களிைபார’’
எைநசபால்லி இைண்டன
்தமளிழ்சசஙகமும் நூைபாசளிபாளியறர வபாழத்்தளி
மகளிழ்ந்தளிருக்களிைது.
நமபாழளியபாளுக்கு ்ளிடித்த்்தந்தல்ைபாம்
கத்்தபாளிப்பூ ெளிைம்்தபான.
வபாசகரகளுக்கும் இ்நெளிைம் ்ளிடிக்கும்.
எைக்கும் ்ளிடித்்தளிருக்களிைது நூலின
வபாசமும் தெசமும்.
வபாழத்துவது ெபாைபாக மடடுமல்ைபாது
ெீஙக்பாகவும் இருக்கக்கூடும். நூலிறை
வரதவறறு வபாழத்துஙகள.

- ்தமிழ்நஞைம் அமின்

ககாெல்பெள்ைம்"
பூ விணத பதளித்வதன் வதவணத முணளத்தொள்
்கொதணல வளரத்வதன் �ொதணல ப்கொடுத்தொள்
உணடநதது எண்ைமலல என் உள்ளம் - நொன்
உருண்டது தணரயுமலல மீளமுடியொ ்பள்ளம்.
லீ லியொ்கத்அலி
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My Lord!
‘்பாழபாம்கல், வபாசற
்டிக்கும் உ்தவபா்த
கூழபாஙகல்’ எனறு்ைர
கூறுறகயளில் - ஏழபாஙகல்
ஆட எடுத்்தவற்,
அனற்க் நகபாடுத்்தவற்,
ைபாடம்த்பாற கபாக்கறவMy
Lord!

்தளிடடுநமன வபாரத்ற்தயளிலும்
த்தனுள் ந்தனறுநசபால்லி்ச
நசபாடடுவளிடபா மல்மபா்நதும்
சு்ந்தபாளிறய - எடறடயளிரண்
டபால்வகுத்்த ்பா ெபானகளின
Donஆை நவண்்பாவளில்
Dealநசயயத் ்த்நதுவளிடு
Tips!

சுள்ளியளினும் சளினைவறை
Supperman எனைவற்;
‘வளில்லி’எை மஞசத்்தளில்
வளிண்டவற்; - அல்லிநைன
்பாயக்குத் துறணயபாகளி
வபாயக்குண வபாைவற்த்
்தபாயக்குெளிகர ்தபாஙகவரம்
்தபா!

்்சறசத்்தண் ணீரவ்ளின
்டடுவளிரல் ்டடவுடன
அ்சதசபா! அமளிழ்தபா்தல்
ஆ்சசபாளியம்; - எ்சசளிலிதை
Insulin றவத்துள்
Angelஐ ெபாநைழு்த
Pencil ்தரணும்ெீ
Please!

மசளித்துத் ்தளிைநமனறை
றமயபாகப் பூசளி
ரசளித்து வளிரைரத்்தபால்
ரபாவளிப் - புசளித்துக்
நகபாழுத்்தநவன கண்மணளிறயக்
நகபாண்டபாடிப் ்பாட
எழுத்துவறக மூனைளிறையும்
ஈ!

Thermome ter வளிரைபால்
த்தகநவப்்ம் கண்டுநசபால்லும்
்ரமபாத்தக் றக,எைது
்பா்தளிறய, - வரமபாத்பால்
ஓவளியமபாயத் ்தீடட
உ்தவபாது த்பாைபாலும்
கபாவளியமபாயத் ்தீடடவழளி
கபாடடு!

ைணஜிககூ

1. புதிரும் புரியும்
நித்தம் முழுணமத் வதடலில
முயற்�றிவய பவலலும்
2. மனிதம் பதொணலத்ததொல
புதிய ்கற்்கொலம் ்பி்க்கி்து
நவீன நொ்கரீ ்கம்
3. மணல்களும் மொ்றிடும்
மொ்ொவத இயற்ண்க குைம்
மனிதன் அனு்பவம்
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அ்ரம் அமு்தன்
Yamaha bike தவகம்;
இரநவல்ைபாம் த்பாகம்;
எமகபா ்தகளி்தபான
இறணயபாள; - சமகபாை
ரபாடசசளிறயப் ்பாட
ரசறைமளிக்க வபாரத்ற்தகள ்தபா!
மபாத்தூக்கம் த்பாடபா
மதை!

Rightடபாை Wrongகவள;
Wrongகபாை Rightடவள;
Nightyயளில் வபாழகளினை
Nightingale; - Wightடபாை
லூசவள; நரபாம்்தவ
தைபாைபாயளி றயப்்பாட
Usual நசபாறகளNo
use!

ந்ண்வண்டின கண்வண்றடப்
்ளினைபாடும் பூஞசளிண்றடப்
்ண்்பாட வபாரத்ற்தயளில்ைபாப்
்பாழமண்றட - நகபாண்நடனை?
Take it! இறைநயனைபால்
த்தவபா! இைஙகளி்சநசய!
Rocket speed டில்அைளிறவ
Run!

முகத்்தளில் ்வுடர
முைபாம்பூசபாப் ந்பானறை,
ைளிகர்தண்டபா த்பாலிருக்கும்
Ginறை - மளிகதவ
ெகபாசுதவறை ்ண்ணளி
ெவீைநவண்்பா ்பாட
சகபாயம்ெீ நசயவபாய
சதகபா!

ெபாளும் புதுத்பாற்த;
ெபாயகளி நசபால்கீற்த;
மபாளும் அவளந்தபாடடபால்
மபாவபாற்த; - ஆளும்
அரசளியும் ஆைபாள;
அடிறமயும் ஆைபாள;
உருகளிெபான ்பாட
உ்தவு!

Uniqueகபாை யுக்்தளி;அ்தளில்
ஊடபாடும் சக்்தளி;
Universal Rangeைளில்
உவறம; - இைளியுநமபாரு
Personal தவண்டுதகபாள;
்பாடறடப் ்டிப்்வன
நமரசல் அறடயணும்
Man!

4. �நதிரனும் சூரியனும்
நித்தம் தனிணமயில தவிபபு
்கொலத்தின் பமொழி

7. ்கடி்கொரத்தின் ்பிடியில
்கணரயும் ்கொலத்தின் பநொடி
வொழகண்க ்பயைம்

5. நிெங்கள் அப்படிவய
நித்தம் நிழற்்படம் அழ்கொ்க
மனித வொழகண்க

8. நி(நீ)தி இருநதொல
நித்தம் வொழகண்க �றி்ககும்
வதடலில நொன்

6. உயிவரொடு உ்வு்கவள
உைரவு்கள் உதிரத்து வணதக்கி்து
புரிதவல புணதயல

வொழவியல ்கவி

்கா.நகாகூர பெி்சவ்
திண்டுக்கல
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“ மீர… தெத்து ெபான நசபானை
வளிசயத்ற்தப்்த்்தளி எனை முடிவு
நசஞசளிருக்தக?” அம்மபாவளின தகளவளிக்கு
“ஏம்மபா கவறைப்்டைீஙக? அவளுக்கும்
எைக்கும் ஒரு குறையுமளில்றையபாம்.
தெத்துப் கனசல்ட்ண்ணளிய டபாக்டர
ஆைபாவது தைடி டபாக்டர. தெரம்
கபாைம் வரும்த்பாது எல்ைபாம் ெல்ை்தபா
அறமயும்மபா” எனறு சமபா்தபாைம் நசபானை
மகறைக் தகபா்மபாகப் ்பாரத்்தபாள அம்மபா
சுற்்தபா.
“தெரம் கபாைம்ைபா எத்்தறை
வருசம்டபா? எடடு வருசமபா்சசுடபா
உைக்குக் கல்யபாணமபாகளி,
உஙகளுக்குப்்ளினைபாை
கல்யபாணமபாைவஙகத்பாட
புளற்கந்ல்ைபாம் ்ள்ளிக்கூடம்

த்பாக ஆரம்்ளி்சசளிடடபாஙகப்்பா, த்ரன
த்த்்தளிக்ப் ்பாரக்க எவவ்வு துடிப்்பா
இருக்தகனு ந்தபாளியு்தபா உைக்கு?”த்சளிக்
நகபாண்தட வ்ந்த அம்மபா அழதவ
ஆரம்்ளித்துவளிடடபார.
“அழபா்தீஙகம்மபா, அல்ைபாஹ்
ெபாடிைபால் உஙக வளிருப்்ம் சீக்களிரமபா
ெளிறைதவைளிடும்” எனை மகைளிடம்,
“அதுக்குத்்தபான நசபால்தைன சமீரு, ெீயும்
சபீரபாவும் ஒரு்தடறவ ஹஜ்ைஜூக்குப்
த்பாயடடுவபாஙக. அடுத்்தவருசதம ெம்ம
குறைறய அல்ைபாஹ் ெீக்களிடுவபான்பா”
எனறு நகஞசபா்த குறையபாகப் த்சளிய
அம்மபாவளின முனைபால் ஒனறுதம
த்சமுடியவளில்றை சமீருக்கு. “சபாளிம்மபா,
த்ஙகளிலிரு்நது ்ணத்ற்தநயடுத்து
ஹஜ் த்பாைதுக்குள் ஏற்பாடுகற்
ஆரம்்ளி்சசளிடதைன. சபீ… ெம்ம
நரண்டுத்ருறடய ்பா்ஸத்பாரடறடயும்
எடுத்து வ்சசுக்க. தவை எனநைனை
ஃ்பாரமபாலிடடீ்ஸனு தகடடு
த்பான்ண்தைன” எனறு நசபால்லிவளிடடு
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த்ஙகளிறகுக் கபாபாளில் களி்ம்்ளிய மகன
நசனை வழளிறயப் ்பாரத்து “யபா அல்ைபாஹ்,
ெல்ை மகறைக் நகபாடுத்த்த, அவனுக்கு
ெல்ை வபாபாளிசுகற்யும் நகபாடு” எனறு
இருறககற்யும் ஏ்ந்தளி ்ளிரபாரத்்தளித்்தபாள
அம்மபா.
த்ஙகளிறகுப் த்பாகும்வழளியளிதைதய
இரண்டுத்ர ஹஜ் நசல்வ்தறகு
எவவ்வு ்ணம் த்தறவ, தவறு
எனநைனை முறைகள எல்ைபாவறறையும்
தகடடுத் ந்தபாளி்நது நகபாண்டபான சமீர.
த்ஙகளிலிரு்நது ்ணம் எடுத்துக் நகபாண்டு
நவ்ளிதயவ்ந்த சமீபாளின கண்ணளில்
ஒருவய்தபாை ந்பாளியவர ்தள்பாடிய்டிதய,
மளிகு்ந்த கவறைகளுடன, வறுறமயளின
அறடயபா்ஙகளுடன, துக்கஙகற்
அடக்களியவரபாக ்டிதயைளி ெட்நது வ்நது
நகபாண்டிரு்ந்தபார.
அவறரக் கட்நது நசனை
அத்்தறைத்ரும் ்பாவமபாகதவப் ்பாரத்து்ச
நசனைபாரகள. சமீரும் அதுத்பாைதவ
கடக்க ெளிறைக்றகயளில், ஏத்தபா ஒனறு
அவன மை்தளில் உறுத்்தளியது. அருகளில்
நசனறு ்பாரத்்தவன அ்தளிர்ந்தபான.
“கபா்தர மபாமபா்தபாதை ெீஙக? மபாமபா ெபான
சமீர, உஙக ்தஙக்சசளி சுற்்தபாவுறடய
மகன” எனைவைளிடம் நெறைளிறய்ச
சுருக்களிப்்பாரத்்த ந்பாளியவர, “சமீரு…”
எனறு அடக்களிறவத்்த துக்கமும்
கண்ணீரும் தசர்நது சமீறரக்
கடடிப்்ளிடித்து அழத் ந்தபாடஙகளிைபார.
“எனை மபாமபா இந்தல்ைபாம்?
எப்்டி இரு்ந்த மனுசன ெீஙக. உஙக்
ெபான இப்்டியபா ்பாரக்கணும்? “
எனறு தகடட சமீபாளிடம் “ எல்ைபாம்
ெபான நசஞச ்பாவஙகள சமீரு இப்த்பா
அனு்வளிக்களிதைன. அஞசு வயசுை
்தகப்்ை ்ைளிநகபாடுத்்தளிடடு வ்நது
ெளினை உனறையும் எ்ந்தஙக்சசளி
சுற்்தபாறவயும், ந்பாண்டபாடடி த்்சச
தகடடு ஆ்தபாளிக்கபாமல் அனுப்்ளிடதடன.
்ணக் நகபாழுப்பும், ்தளிமளிரும் என கண்ண
மை்சசளிரு்சசு. நரண்டு மகனகளும்

கல்யபாணம்்ண்ணளிை நகபாஞச ெபாளை
எனைமபா்தளிபாளிதய ந்பாண்டபாடடி த்்சறசக்
தகடடுத் ்தைளியபா த்பாயடடபானுக,
அத்தபாட நசபாத்து ்ளிசளிை்ஸ எல்ைபாம்
்ளிபாளி்சசு எடுத்துடடு எஙக்த் ்தைளியபா
வளிடடுடடபானுஙகப்்பா. இ்த நெை்சசு
நெை்சதச உஙக மபாமளிக்கு அடிக்கடி
நெஞசுவலி வ்நதுரு்சசு, றவத்யம்
்பாக்கக்கூட கபாசு இல்ை. கவரநமனடு
ஆ்ஸ்த்்தளிபாளிை்தபான தசரத்துருக்தகன.
ந்த்்த புளற்க்டட த்ச முடியை,
த்பாை கட்ண்ைபானுகள. இப்த்பா
மபாமளிக்கு இரு்தயத்துை அடப்பு
இருக்கபாம். ஆ்தரசன ்ண்ைதுக்கு
நெைய நசைவபாகுமபாம். ஏ்தபாவது தைபான
நகறடக்குமபானு தகக்கத்்தபான த்ஙகுக்கு
வ்நத்தன சமீரு” வளிம்மல்களுடனும்
அழுறககளுடனும் நசபால்லிமுடித்்தபார
கபா்தர்பாய.
“நமபா்தல்ை எனகூட வபாஙக
மபாமபா”எனறு அருகளிலிரு்ந்த
தஹபாடடலுக்கு அறழத்து்ச நசனைபான.
“ெல்ைபா சபாப்்ளிடுஙக” எனறு வயளிைபார
சபாப்்ளிடறவத்்தபான. ெல்ை துணளிகள
எடுத்துக் நகபாடுத்்தபான. மபாமளிக்கு இ்ந்த
தசறைகற்க் நகபாடுத்துருஙக மபாமபா
எனைபான. கவரனநமனட ஆ்ஸ்த்்தளிபாளி
வபாசலில் இைஙறகயளில் சமீரும் தசர்நது
இைஙகளிைபான. த்ஙகளிலிரு்நது எடுத்்த
்ணத்ற்த மபாமளியளின ஆ்தரஷன
நசைவுக்குக் நகபாடுத்்தபான. டபாக்டபாளிடம்
நசனறு ்தைது த்பான ெம்்றரக்
நகபாடுத்து,”எனை வளிவரநமனைபாலும்
இ்ந்த ெம்்ருக்குக் கபால்்ண்ணுஙக
டபாக்டர, ெபானும் அடிக்கடிவ்நது
்பாரத்துக்கதைன”எனறு புைப்்டத்
்தயபாரபாைபான சமீர.
“சமீர, அம்மபா எப்்டி
இருக்கபா? ெீ எனை நசயைப்்பா?”
எனறு மைசபாடசளி உறுத்்தளியவரபாய
தகடடபார கபா்தர்பாய.” ெல்ைபாருக்கபாஙக
மபாமபா, இடலி, இடியப்்ம் நசஞசு
வளித்து எனறைப் ்டிக்க வ்சசபாஙக.
ெபான ்டி்சசு முடி்சசதும், அற்ததய
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ந்பாளிசபாக்களி த்க்டபாளி ந்தபாடஙகளி ெளிறையப்
த்ருக்கு தவறை நகபாடுத்்தளிருக்தகன.
வச்தளியளில்ைபா்த குடும்்த்்தளிலிரு்நது ந்ண்
்பாரத்து கல்யபாணம்்ண்ணளி வ்சசபாஙக
அம்மபா. இப்த்பா எல்ைபாரும் ஒனைபா
ெல்ைபாருக்தகபாம் மபாமபா” எனை ்்தளிறைக்
தகடக தகடக கபா்தர்பாய நவடகளி ்தறை
குைளி்நது நகபாண்டபார.

த்கால்லிக தககாணமட
இருங்கள்
எனக்கொன உங்கள் வஞ�றிப்பொக்கணள
எண்ைி நொன் ்ப்ப்பதும் இலணல
எனக்கொன உங்கள்
வண�்பொக்கணள எண்ைி நொன்
முடங்கிக ்கிடக்கப வ்பொவதுமிலணல ...
அதற்்கொய உங்கள்
வஞ�றிப்பொக்கணளயும்
வண�்பொக்கணளயும்
அடுத்தவர்கள் வ்பொல
வ்கடடும் வ்கட்கொதவளொய
்கடநது ப�லல மொடவடன்
நொன் ப்கொஞ�ம் வித்தியொ�மொனவள்
்கடடொயம் எலலொவற்ண்யும்
்கொது தொழத்திக வ்கடவ்பன்
வஞ�றிப்பொவொ்க இருநதொலும் �ரி
வண�்பொ்க இருநதொலும் �ரி
்பொடிக ப்கொண்வட இருங்கள்
இனியும் நிறுத்தி விடொதீர்கள்
அது தொன் என் உற்�ொ்கம்
அது தொன் என் துைிவு
அது தொன் என் முயற்�றி
ப�ொலலப வ்பொனொல அது தொன்
என் அடுத்த ்கடட
ந்கரவின் அஸ்திவொரம்.

- அரூஸகா தஜவகா்ஹசிர

“சபாளிவதரன மபாமபா, இைளி
்ளிளற்களுக்குப் த்பான்ண்ண
தவணபாம், எைக்கு த்பான
்ண்ணுஙக. அம்மபாவளிடம் நவவரத்்த
நசபால்லி கூடடிடடு வதரன” எனறு
நசபால்லிவளிடடு கபாபாளில் களி்ம்்ளிய
சமீறரயும், அவறை ெல்ை ்ளிளற்யபாக
வ்ரத்்த ்தஙறகறயயும் ெளிறைத்து
ந்ருறம்டடபார.
கபாபாளில் களி்ம்்ளிய சளிைளிது தெரத்்தளில்
அம்மபாவளிடமளிரு்நது த்பான வ்ந்தது
சமீருக்கு. “யபா அல்ைபாஹ், ஹஜ்க்குப்
த்பாக றவத்்தளிரு்ந்த ்ணத்ற்த
மபாமளியளின ஆ்தரசன நசைவுக்குக்
நகபாடுத்்தளிடதடதை, மீ்தமுள் ்ணம்
்ளிசளிை்ஸக்குத் த்தறவப்்டுதம,
அம்மபாவளிடம் எப்்டி நசபால்ைப்
த்பாதைன?” எனறு கைஙகளிய்டிதய
த்பாறை எடுத்்தபான.
“சமீர, ெீ எஙதக இருக்தக?
வீடடிதைரு்நது ெீ த்பாை நகபாஞச
தெரத்்தளிை சபீரபா அடுப்்டியளிை
மயஙகளிவளிழு்நதுரு்சசுப்்பா. ெம்ம தமபாளி
டபாக்டருக்கு த்பான்ண்ணளிதைன.
அவஙக வ்நது ்பாரத்துடடு சபீரபா கரப்்மபா
இருக்கை்தபா நசபானைபாஙக சமீரு. எைக்கு
ச்நத்தபாசம் ்தபாஙகமுடியை. ெீ உடதை
வீடடுக்கு வபா. இறைவன ெபாடிைபால்
நகபாழ்நற்ததயபாட ெீஙக அடுத்்த வருசம்
ஹஜ்க்குப் த்பாகைபாம்.” எனை அம்மபாவளின
த்்சறசக் தகடடதும், மை்தபார
இறைவனுக்கு ெனைளி நசலுத்்தளிைபான சமீர.
ெளிறைய ஹஜ் யபாத்்தளிறரகள நசய்த
உணரவு சமீருக்கும், சபீரபாவுக்கும்.
n
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அண்ைொ.!
உடன் ்பி்நத உன்னத உ்வவ..!
உன் மு்கம் ்பொரத்வத அனுதினம்
என் விடியல உதயமொ்கி்து..!
ப�லலமொய உணன
�ீ ண்டி ்பொரப்பதில ஆனநதம்..!
ப்பருமிதமொய நீ
விடடுக ப்கொடுப்பதில
வ்பரொனநதம்..!!!
�ண்டகவ்கொழி ஆனவ்பொதும்
�மொதொனம் ப�யய ம்நததிலணல..!
முடடி வமொதிய வ்பொதும்
்பநத ்பொ�ம் குண்யவிலணல .!
என்,
முதல நண்்பவன..
முதல ஆ�ொவன..
எனககு முநதி ்பி்நததொல
அண்ைன் ஆனவவன..!
அன்ணனயின் அன்ண்பயும்,
அப்பொவின் அக்கண்ணயயும்,
ஒன்று வ�ரத்து ப்கொடுககும்
ஒப்பிலலொ உடன்்பி்பவ்ப...!
உன் நிழலொய என்றும்
்பின் பதொடரவவன்...!
தம்்பியொன வ்பொதும்
உற்் வநரத்தில
வதொள் ப்கொடுபவ்பன்!
ஓர வயிற்்றில உருபவடுத்வதொம்.!
ஓரொயிரம் ்கவி்கள் ்பொடிடுவவொம்.!
ஒற்றுணமயொய ஓங்கி
ஒலித்திடுவவொம்.!
ஒயயொரமொய நித்தம் ப்பருணம
வ�ரத்திடுவவொம்..!!!

சூரயகா. பெகா
ஓசூர
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ஆ ச ளி பா ளி ய ர ஒ வ ந வ பா ரு வ ர பா க ப் ந ் ய ர
நசபால்லி அறழத்்தபார. அறைவரும் வபாளிறச
யபாக வ்நது த்சளிைபாரகள.

‘‘ஆமபாம் அம்மபா, ஆைபால் இதுவும் எைக்கு
தவண்டும்... இம்ம்’’ அழத் ந்தபாடஙகளிைபாள
நவண்்பா.

தமறடதயைளிப் த்ச ஆரம்்ளித்்த நச்ந்தமளிழளி
அடுக்கு நமபாழளியளில் அழகுை, ெளிறுத்்தளி
ெளி்தபாைமபாகப் த்சளிைபாள. நச்ந்தமளிழளி த்சளிக்
நகபாண்டிருக்கும் ந்பாழுத்த அவவப்த்பாது
தகடட றகத்்தடடல் சத்்தம், அவள த்சளி
முடித்்ததும் வளிடபாது தகடடது.

நவண்்பாறவ அறழத்்ததும் தமறடயளில்
‘‘அம்மபா, அம்மபா...’’ சத்்தமபாகக் கூப்்ளிடடபாள ஏைளிய நவண்்பா கடகடநவைப் த்சளிைபாள.
நவண்்பா.
அவள த்சளி முடித்்ததும் ்ைமபாைக் றகத்
்தடடல் களிறடத்்தது. மளிகவும் மகளிழ்சசளியுடன
‘‘எனை நவண்்பா, ஏன இவவ்வு சத்்தம்’’ ்தைது இடத்்தளில் வ்நது அமர்ந்தபாள.
அ ம் ம பா த க ட க வு ம் ‘ ‘ அ க் க பா ச பா க் த ை ட
்தர மபாடதடஙகளிைபாள, வபாஙகளித் ்தபாஙக’’ அடுத்து சளிைர த்சளிய ்ளிைகு ஆசளிபாளியர
நசபானைவபாதை அக்கபாவளின றகயளிலிரு்ந்த நச்ந்தமளிழளிறயப் த்ச அறழத்்தபார. தவகமபாக்ச
சபாக்தைடறடப் ்ளிடுஙகப் த்பாைபாள.
நசல்லும் ந்பாழுத்த கபால் ்தடுக்களி வளிழு்நது
வளிடடபாள நச்ந்தமளிழளி. மபாணவரக்ளில் சளிைர
‘‘இது எனனுறடயது அம்மபா, நவண்்பா வுக்கு சளிபாளித்்தபாரகள.
ெீஙகள ்த்ந்தற்த அவள சபாப்்ளிடடு வளிடடபாள’’
்தன றகறயப் ்ளினைபால் றவத்்த்டிதய ‘ ‘ ் பா ர த் து ப் த ் பா ம் ம பா ’ ’ தூ க் க ளி வ ளி ட ட
எழளிைரசளி நசபால்ைவும் ‘‘அப்்டியபா நவண்்பா’’ ஆ ச ளி பா ளி ய ர , ம பா ண வ ர க ற ் ப் ் பா ர த் து
எனறு அம்மபா தகடடபாரகள.
‘‘அறம்தளியபாக இருஙகள’’ எனைபார.

‘‘அடடபா... அழுகபாத்த ்பாப்்பா, இ்ந்தபா
எனனுறடய்தளில் ெபான ்பா்தளி ்தருகளிதைன’’
நசபால்லிய்டிதய ்பா்தளி சபாக்தைடறட ்த்ந்ததும்
வபாஙகளிக் நகபாண்ட நவண்்பா சளிபாளித்்தபாள.

இறு்தளியபாக ெடுவர நவறைளியபா்ரகள
ந்யரகற் அைளிவளித்்தபார. மு்தல் ்பாளிசு
‘‘இவவ்வு அடம் ்ளிடிப்்து ்தப்பு நவண்்பா, நச்ந்தமளிழளிக்கும் இரண்டபாம் ்பாளிசு நவண்்பா
ெீ ெளிறைத்்தது ெடக்கணும், ெீ்தபான மு்தலில் வுக்கும் களிறடத்்தது.
வ ர ணு ம் னு ெ ளி ற ை க் க ளி ை . இ ந ்த ல் ை பா ம்
சபாளியளில்றை’’ எனைவபாதை தவறைறயக் மபாறை வீடடிறகு்ச நசனை நவண்்பா
கவைளிக்கப் த்பாைபாரகள அம்மபா.
‘ ‘ ெ பா னு ம் ெ ல் ை பா ்த பா ன த ் ச ளி த ை ன ,
எைக்கு ஏன ்பாளிசு களிறடக்கவளில்றை?’’
நவண்்பா ெல்ை புத்்தளிசபாலியபாை ந்ண். தகடட்டிதய வளிடபாது அழு்தபாள. அவஙக
ஆைபால் அறைத்்தளிலும் ்தபான்தபான மு்தலில் அம்மபா, அப்்பா, அக்கபா யபார நசபால்லியும்
வ ர த வ ண் டு ம் எ ன று ெ ளி ற ை ப் ் வ ள . அழுறகறய ெளிறுத்்தவளில்றை.
எவவ்தவபா முறை அவ்ளின ந்றதைபாரகள
எடுத்து நசபானைபாலும் இ்ந்தக் குணத்ற்த ‘‘த்பாடடி எனைபால் யபாரபாவது
ஒருவர
மபாறைளிக் நகபாள்பாமதைதய இருக்களினைபாள.
்த பா ன மு ்த ல் ் பா ளி சு வ பா ங க மு டி யு ம் .
ெீ மடடும்்த பா ன வபா ங க ணும் எனறு
அனறு நவண்்பாவளின ்ள்ளியளில் த்்சசுப் ெளி ற ைப்்து ்த வைளி ல் ற ை யபா ?’’ அ ம்மபா
த்பாடடி ெறடந்ை இரு்ந்தது. அ்தறகபாக எடுத்து்ச நசபானைபாரகள.
மளிக ெல்ை முறையளில் ்யளிறசளி எடுத்து
வ்ந்தளிரு்ந்தபாள. த்பாடடி ந்தபாடஙகளியதும் ‘‘ ெீ ெ ன ை பா க ப் த ் ச ளி ை பா ய . ஆ ை பா ல்

98|   

நச்ந்தமளிழளி மளிகவும் ெனைபாகப் த்சளிைபாள.
அ்தபான அவளுக்கு மு்தல் ்பாளிசு. முயறசளி
் ண் ண ளி க் ந க பா ண் த ட இ ரு . அ டு த் ்த
முறை ெீயும் மு்தல் ்பாளிசு வபாஙகளிடைபாம்.
இ்தறதகன அழுகளிைபாய?’’ எழளிைரசளி ஆறு்த
ைபாகப் த்சளிைபாள. ஆைபாலும் நவண்்பா
அழுறகறய ெளிறுத்்தவளில்றை.
ச ளி ை ளி து த ெ ர ம் க ழ ளி த் து ந வ ண் ் பா வ ளி ன
அப்்பா அவபாளின றகத்சளியுடன அருகளில்
உடகபார்ந்தபார. ‘‘நவண்்பா, த்்சசுப்த்பாடடி
ெறடந்றும் ந்பாழுது ெபானும் ்ள்ளிக்கு
வ்ந்தளிரு்நத்தன அல்ைவபா? அப்ந்பாழுது
ெீஙகள த்சளியற்தக் கபாநணபா்ளியபாக
எடுத்்தளிருக்களிதைன. இற்தப் ்பார’’ எனைபார.
வீடடிலிரு்ந்த அறைவரும் கபாநணபா்ளிறயக்
கண்டைர. நவண்்பா த்சளியற்தயும், நச்ந்தமளிழளி
த்சளியற்தயும் கவைமபாகப் ்பாரத்்த நவண்்பா
‘‘நச்ந்தமளிழளிக்குப் ்பாளிசு நகபாடுத்்தது சபாளி்தபான
அப்்பா, எைக்கு இப்த்பாது்தபான புபாளிகளிைது. இைளி
ெபானும் இதுத்பால் த்ச முயறசளி நசயகளிதைன’’
எனைபாள.

ஓவளியம் ‘குழ’

பெள்ைி த்ன்ற அம்மு
விடியல ்கொணலயில அம்மு ்பொப்பொ
துள்ளி எழுநதொளொம்
்பள்ளி ப�ன்று ்படிககும் ஆண�யில
ம்கிழநவத ஆடினொளொம்

‘‘மகளிழ்சசளி கண்ணம்மபா, ெீ எப்்வும் சமரத்துப்
ந ் பா ண் ணு . இ து த ் பா ல் ஒ வ ந வ பா ரு
வளிசயத்்தளிலும் புபாளி்நது ெட்நது நகபாண்டபால்
உனறை சுறைளி இருப்்வரகள எல்தைபாரும் புத்தொணட அைிநது புத்த்கம் எடுத்து
மகளிழ்சசளியபாக இருப்்பாரகள அல்ைவபா... அம்மொவுடன் ப�ன்்ொளொம்
்பள்ளி அரு்கில ப�ன்்தும் பமதுவவ
நசயவபாயபா?’’ அம்மபா தகடடபாரகள.
தயங்கி நின்்ொளொம்

‘‘சபாளிஙக அம்மபா, ெீஙகள நசபானை்டிதய
ெட்நது நகபாளகளிதைன’’ நவண்்பா நசபானை
தும் ்தனைளிடமளிரு்ந்த சபாக்தைடறட எடுத்து
வ்நது ்தஙறகயளிடம் ்த்ந்தபாள எழளிைரசளி.

 
நசனறை _ 600072

வகுப்பில விடடு அம்மொ ்கிளம்்ப
ண்கணயப ்பிடித்தொளொம்
உங்களுடவன நொனும் வரு்கிவ்ன் என்வ்
வதம்்பி அழுதொளொம்
ஒன்்ொம் வகுபபு ஆ�றிரியர வவ்கமொ்க
அரு்கில வநதொரொம்
குடடிப ப்பண்வை ்கிடவட வொபவன
ப�லலமொய அணழத்தொரொம்
்கண்ணைத் துணடத்து ்கன்னத்தில முத்தமிட
அம்மு �றிரித்தொளொம்
எனககு இன்பனொரு அம்மொ நீங்கபளன
்கடடிக ப்கொண்டொளொம்

அனபு்சத்ல்வி சு்பபுரகாஜூ
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ஆ்சிரியர ெதின வகாழத்து

எதுறக தமபாறை கவளி

பணமும் பத்யும்
ஏறழக்பாக வபாழ்ந்தபாலும்
ஏறைத்துடன வபாழ்ந்தபாலும்
்ணத்்தபால் வருவது உைவு
்ணத்்தபால் அழளிவது உைவு
சண்றடகள வரும் ்ணத்்தபால்
சஙகடஙகள வரும் ்ணத்்தபால்

அன்பு ப்பொஙகும் எங்கள் உள்ளத்தில
நலல ்பண்பு ப்பொங்கச் ப�யத ஆ�றிரியர்கவள
நீங்கள் எங்கள் ்பள்ளி வொழவில ப்பற்வ்ொர்கள்
எங்களின் �றிநணத உயர ப�யவதொர்கள்
ஒவபவொரு மொைவரும் உயரநதிடவவ
உங்களின் முயற்�றி ப்பரிதளவவ
எங்களின் ்கண்்கணளப வ்பொன்் அ்றிஞர்கவள
உங்களின் எண்ைம் ்பலித்திடவவ
பதொடரநது முயற்�றி ப�யதிடுவவொம்
உயரநத மதிபப்பண் ப்பற்்றிடுவவொம்
எங்களின் முயற்�றி பவற்்றி ப்ப்
உங்களின் ஆ�றி ப்பற்றுச் ப�லல
இநத ஆ�றிரியர தினத்தன்று வநதுள்வளொம்
ஆ�றி வழங்க வவண்டு்கிவ்ொம்.

ஜ.ம்ஹமமகாலினி
ப�ன்ணன.

அம்மாவின் அன்பு
அம்மொவின் அன்பு வ்பரன்பு
அதில இருப்பது ்பண்பு
இதன் சுணவவயொ ்கரும்பு
நொளும் சுணவத்திடுவவன் இநத அரும்பு.

ஆடிப் ்பாடுவபார ்ணத்்தபால்
அடியும் ்டுவபார ்ணத்்தபால்
ெடபு மறையும் ்ணத்்தபால்
ெஞசு வ்ரும் ்ணத்்தபால்
கஞசரகள ஆவபார ்ணத்்தபால்
வஞசரகள ஆவபார ்ணத்்தபால்
மண்ணளில் உடல் வபாழும் வறர
மைளி்த மைஙகற் ம்தளிப்த்பாம்
ெபாளும் அற்த.
வபாழக வ்முடன

ை.மகபாைடசுமளி
சளிக்கபாரம்்பாற்யம்
தகபாறவ
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ம.அனுராைா,

ஒன்்பதொம் வகுபபு,
�றிக்கொரம்்பொணளயம் ,
வ்கொணவ .

கால
இயந்திரம்
வளிக்ரம் ்தன ஊபாளில் ்தைளி சளிைப்்பாை ஒரு
சளிறுவைபாக இருப்்பான. அவனுறடய
சளி்ந்தறை வளித்்தளியபாசமபாை்தபாக
இருக்கும் அவனுறடய கருத்ற்த
சக சளிறுவரகத்பாடு அவன ்களிரும்
த்பாது அவறை மறைவரகள ஏ்ைம்
நசயவபாரகள. ஆைபால் அவன அற்த
ந்பாருட்டுத்்தபாமல் அவனுறடய கைறவ
தெபாக்களி ்யணளித்்தபான ஒருெபாள கபாை
இய்ந்தளிரத்ற்த (Time machine ) கண்டு
்ளிடித்்தபான.
இய்ந்தளிரத்்தளின துறணக் நகபாண்டு
இை்ந்த கபாைத்்தளிலும், எ்தளிரகபாைத்்தளிறகும்
நசல்ைைபாம். ்தஞறச ந்பாளிய தகபாவளிறை
்றைளி ந்தபாளி்நது நகபாள் தவண்டும்
எனை ஆரவத்்தளில் கபாை இய்ந்தரத்்தளின
துறணக் நகபாண்டு ஆயளிரம்
வருடஙகளுக்கு முன நசனைபான.
அவனுக்கு வ்ந்த ச்நத்தகஙகற்யும்,
தகபாயளிலின மரமஙகற்யும் ந்தபாளி்நதுக்
நகபாள் நசனைபான. மனைன ரபாைரபாை
தசபாழன அரண்மறைக்கும் ்தஞறச
ந்பாளிய தகபாவளிலுக்கும் சுர ஙக்பாற்த
இரு்ந்தது. ஆைபால் இப்ந்பாழுது அது
அறடக்கப்்டடுள்து. ்தஞறச ந்பாளிய
தகபாவளில் மளிகப் ந்பாளிய மரமமபாக
கரு்தப்்டுவது தகபாபுரத்்தளில் உ்சசளியளில்
உள் ஒதர கல்ைபாைபாை 800 டன
எறடயுள் கல்றை எவவபாறு உ்சசளியளில்
அறமத்்தளிருப்்பாரகள என்து அது
மடடுமல்ைபாமல் தகபாவளிலின ெளிழல்
்தறரயளில் ்டபாமலிருப்்து . இற்தப்்றைளி
அவன அஙகுள் ஒரு ந்பாளியவபாளிடம்
வளிைவளிைபான . ந்பாளியவர கூைளிைபார
தகபாபுரத்்தளிறகு ெளிகரபாக ெறட ்பாற்த
அறமத்து யபாறைக்ளின உ்தவளியுடன
தகபாபுர உ்சசளிக்கு நகபாண்டுத்பாய
தசரத்்தைர எனைபார.

சளிற் ஓவளியஙகற்யும் கண்டு
வளிய்ந்தபான. அற்தப்்றைளியும் தகடடபான.
இறைக்ளின இரு்நது எடுக்கப்்டட
வரணஙகள, இயறறக வரணஙக்ளின
துறணக் நகபாண்டு வண்ணம்
்தீடடிருப்்ற்தயும் அைளி்நது வளிய்ந்தபான.
அவன ச்நத்தகஙகற் த்பாக்களி நகபாண்டு
கபாை இய்ந்தளிரத்்தளின உ்தவளியுடன
ெளிகழகபாைத்்தறகு வ்ந்தபான .
்தமளிழரகள எவவ்வு சளிைப்்பாைவரகள
கடடிடக றையளில் வல்ைவரகள, என்ற்த
்தன ெண்்ரகளுக்கு ந்தபாளிவளித்்தபான.
ெண்்ரகளும் அவனும் தசர்நது ்தமளிழைளின
ந்ருறமகற் உணர்நது உைகைளிய
நசய்தைர .
ெபாமும் ்தமளிறழயும், ்தமளிழரகற்யும்
த்பாறறுதவபாம்.

பி. பர்வத்வர்மன்
ஓசூர
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வபாயறமதய நவல்லும்
ஒரு கபாடடில் ஒரு முயல் குடடி இரு்ந்தது.
அது மளிகவும் தெரறமயபாைது.
அ்ந்த முயல் குடடியளின தெரறமயபால் அ்தன
ெண்்ரகள அ்தறை புைக்கணளித்்தைர.
அற்த்ச
சுறைளியுள்
அறைத்து
வளிைஙகுகளும் அ்தறை புைக்கணளித்்தை.
ஏநைனைபால் அவரகள நசயயும் ்தவறை
இது சுடடிக் கபாடடுவ்தபால் இ்தறைப்
புைக்கணளித்்தை.
இரு்ந்தபாலும்
அது
தெரறமயபாகதவ
இரு்ந்தது. அத்த கபாடடில் ஒரு சளிஙகரபாைபா
இரு்ந்தது.
அ்ந்த
சளிஙகரபாைபா
்தன
ெபாடடிறகு ெல்ைது நசயயும் தெரறமயபாை
அறம்சசறர த்தர்நந்தடுக்க வளிரும்்ளியது.

அம்மா
எனறை மீடடும் இறசதய..!
எனறை வரணளிக்கும் ஓவளியதம..!
எனறை நசதுக்கும் சளிற்தம..!
எனனுள மணக்கும் மைதர..!
எனறும் ஒ்ளி வீசும் நவண்ணளிைதவ..!
உைதவ உணரதவ உயளிதர..!
ெீதய – ெபான எனறு
உனைளில் சரணறடகளினதைன..!!!
்தருண் வளிஷவபா T.S
ஓசூர

ஏறகைதவ
இருக்கும்
அறம்சசரகள
தவறைறய சபாளியபாக நசயவ்தளில்றை எனறு
ந்தபாளி்ந்தது. இரு்நதும் அவரகள நசயயும்
்தவறுகற் ஆ்தபாரத்துடன கண்டு்ளிடிக்க
முடியபா்த்தபால், சளிஙகரபாைபாவபால் ஒனறும்
நசயய முடியவளில்றை. அவரகள நசயயும்
்தவறை மக்களுக்கு ந்தபாளியும் எனறு
மக்க்ளிடம் வளிசபாபாளித்து வரும்்டி ஒறைன
இடம் சளிஙகரபாைபா கூைளிைபார.
அ்ந்த வளிஷயம் அறம்சசரகளுக்கு ந்தபாளி்நது
வளிடடது. அ்தைபால் மக்கற் ்யமுறுத்்தளி
யபாரபாவது எஙகற்ப் ்றைளி வளிசபாபாளித்்தபால்.
எஙகற் ்றைளி ெல்ைவளி்தமபாக நசபால்ை
தவண்டும் எனறு மளிரடடிைர.
அ்ந்த ஒறைன மக்க்ளிடம் வளிசபாபாளித்்த த்பாது
அறைவரும் ெல்ை வளி்தமபாக கூைளிைர.
அப்த்பாது அவன அ்ந்தக் குடடி முயலிடம்
தகடடபான. அ்ந்த முயல் அவரகள நசய்த
்தவறை
துல்லியமபாக
ஆ்தபாரத்துடன
கபாடடியது. அ்ந்த ஆ்தபாரத்ற்த ஒறைன
சளிஙகரபாைபாவளிடம் ஒப்்றடத்்தபான. இ்ந்த
ஆ்தபாரத்துடன சளிஙகபார ரபாைபா அறம்சசர
கற் வளிைக்களி அவரகற் றகது நசய்தபார.

அறழத்து
வரும்்டி
ஒறைன
இடம்
கூைளிைபார. அ்ந்த ஒறைன முயல் குடடிறய
அறழத்துவ்ந்தபான. சளிஙகரபாைபா முயல்
குடடிறய ்பாரபாடடி அ்தறகு அறம்சசர
ந்பாறுப்ற் நகபாடுத்்தபார. இவவபாறு ெம்
வபாழவளில் தெரறமயபாகவும், உண்றமயபாகவும்
இரு்ந்தபால் ெம்மபால் எற்தயும் நவல்ை முடியும்.

சரவணபா அழகரசபாமளி.
்தஞசபாவூர.

இ்ந்த ஆ்தபாரத்ற்த கண்டு்ளிடித்்த முயறை
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அப்பாவின் நினைவனைகள்
அப்்பா... எனைபால் அப்்பா்தபான..
வளியரறவ சளி்நதும் உறழப்்பா்ளியபாய
ெறக்சசுறவ நசயயும் ெபாயகைபாய
அன்ளின ஆ்தபாரமபாய
வச்ந்தத்்தளின வபாசைபாய
கம்பீரத்்தளில் கைக்கைபாய
வபாழக்றகறய கற்ளிக்கும் ஆசபாைபாய
தசபாம்்லில்ைபா சளிஙகமபாய
்பாசமபாய எற்தக் தகடடபாலும்
வபாஙகளி நகபாடுக்கும் அன்ளின வரவபாய
்தமளிழ்றைளில் ்தனறை உள்டக்களியவரபாய
கவளிற்தயளின கபா்தைைபாய
எைக்கு அடி்டட த்பாந்தல்ைபாம்
்தைக்கு அடிப்்டடது த்பால் துடிப்்வரபாய
மகளிழ்சசளிதய மத்்த்மளிடும்
என அப்்பாவளின அன்பால்

ம. ைவன்
நசனறை

த�பாழிமபார் கன�

(களிரபாமத்து ்பாடல் வடிவளில்)
த்தபாழளியளின ெடபுஙக
இது அன்ளின அறழப்புஙக
குயளிலி தவலுெபா்சசளியபார த்பாை
ெபானும் என த்தபாழளியும்
ெபான இருக்களிதைனனு நசபால்லுவபா
்ை சமயஙக்ளில் ஆறு்தலும் ்தருவபா
த்தபாழளியபாக த்தபாளும் நகபாடுப்்பா
அனறையபாகவும் அரவறணப்்பா
கறடவீ்தளிக்கு ஒனைபா த்பாதவபாம்
ஆரஞசு மளிடடபாய வபாஙகளி ்தளிண்ணுதவபாம்
அ்ந்த மளிடடபாய யபாருக்கு நமபா்த (மு்தல்)
கறரயுதுனனு ்பாரப்த்பாம்
ந்தருதவ எஙக் ்பாரக்க
சளினை சளினை சண்ட த்பாடுதவபாம்
ஆைபா.. யபாருக்கபாக யபாறரயும்
வளிடடுக் நகபாடுக்க மபாடதடபா
இது்தபா எஙக ெடபு

ம.குசன்
நசனறை
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திண�்கபளஙகும்
்பனிமணல
எனககுள் ஏனடி
எரிமணல ..
எணன ்கடநது வ்பொனொய
ஒருமுண் ..
்கணர்கிவ்ன் ்பலமுண் ..
இணலபயன நொனும்
்கொற்ப்ன நீயும்
ஒருபநொடியில எணன
�ொயத்து விடடொய ...
�. இரொஜ்குமொர

ைதைவய ைதைவய ோ ோ...
பள்ஜிககு ேிடுபபு ோங்தி ்தா்தா...
வைற்கு ைத்தயத ்தாணடி ோ...
வை்ைத்தய ேதனக் ோ...
்ாத்ததிருககும் பயிர்ளுககு
பா்த பூத் செயய ோ...
வேரத்ததிருககும் ்த்ஜிர்்ஜின்
வே்ததன தீரக் ோோ.....
ஷர்ஜி்ா பரவீன் யாகூப
்கம்்பம்
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ேனஜித்தயதர ேத்தக்ாதீர
அழ்கிய �றிடடு்கள் அ்கிலம் ்ப்நதிடப
்பழகும் வநயத்தொல ்பொத்தி ்கடடிச்
�ழகவ்கதும் இலலொச் �மத்துவம் ப்கொண்டு
வழஙகும் மதிப்பொல ணவய்கம் தணழககுவம!
்பிஞசுக குழநணதணயப ்பியத்பத்றியும் வீைர்கொள்
ப்கொஞ�வமனும் இரக்கம் ப்கொள்வீவரொ இதயத்வத
அஞ�றி அஞ�றி அழு்கின்் அவலத்ணத
வஞ�மின்்றிக ப்கொன்று வொன்பு்கழ வ�ரபபீவர!
எண்ைத்தில ்கொமத்ணத எநதிரமொய ஏற்்றி
வண்ைத்துப பூச்�றி்களின் வொழணவ நசுக்கலொவமொ?
ப்பண்்களுககுச் �மஉரிணம ப்பயரளவில தரொமல
ப்பண்்களின் வ்பச்�றிணனப ப்பரிதொ்க மதிபபீவர!
நம்்பிகண்க ்கொடடி நயமொ்க ஏமொற்்றி
அம்ப்பயது �றிறுமியர அ்கத்ணதஎரித்வத
பவம்்பிடச் ப�யது வீழத்த நிணனக்கொமல
தும்ண்பபபூ உளத்ணத தூயதொயக ்கொபபீவர!
வன்மம் எலலொம் வற்்றிடச் ப�யது
இன்்பம் அணனத்தும் இதயம் சுணவத்திடக
்கன்னல �ொப்னக ்கனிணவ வழங்கிடின்
இன்னல ்ப்நவதொடும் இனியநிணல ்கொண்பீவர!
உைரவுககுள் ப்பண்ணமணய உண்ணமயொயப வ்பொற்்றின்
இைங்கிட அவணள எரிபபீவரொ வன்புைரவில
வைஙகும் பதயவமொம் வனிணதயணர வணதக்கொதீர
மைககும் மனிதத்தொல மொண்புடன் ஒளிரவீவர!

குமைகாரி்கெதி
்கரூர.
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மவனவிவய்ப மபெகாறறுமவகாம்
்பொவலர ்கருமணலத்தமிழொழன்
தொயவீடடுப ்படியி்ங்கிக ்கைவன் வீடடுத்
தொழப்பொணளத் தி்நதுள்வள வநத ்பின்பு
வொயககுள்வள தன்விருப்பம் விழுங்கிக ப்கொண்டு
வநதவீடடின் புன்னண்கயொயத் தி்கழு ்கின்்ொள் !
வ�ய்பருவ நிணனவு்கணளத் தநணத தொணய
வ�ரநதிருநத தம்்பிதஙண்க சுற்்ம் தன்ணனப
்பொயசுருடடி மூணலயிவல ணவத்தொற் வ்பொலப
்பககுவமொய மனத்திற்குள் ஒதுக்கி ணவத்தொள் !
ஒருமொர்பில ்கொமத்ணத மற்வ்ொர மொர்பில
ஒப்பற்் தொயணமபயனும் ்பொணல ஊடடி
இருமொர்பின் இணடயினிவல அவளுக ்கொ்க
இருக்கின்் இதயத்ணத மண்த்து ணவத்துத்
திருவொன ்கைவனுகவ்கொ உடலில ்பொதி
தி்கழ்கின்் குழநணதககு மீதி என்வ்
உருவத்ணத இருவருக்கொயத் வதயத்துக ப்கொண்டு
உன்னதமொயக ்கொக்கின்்ொள் குடும்்பந தன்ணன !
அத்ணதககு எது்பிடிககும் மொம னொரககும்
அன்்பொன ்கைவனுககும் குழநணத ்கடகும்
அத்ணதம்கள் நொத்திககும் ப்கொழுநத னொரககும்
அவரவரின் விருப்பத்ணத நிண்வு ப�யது
குத்துவிளக ்கொயவீடணட ஒளிர ணவத்துக
குலம்தன்ணனக ்கொக்கின்்ொள் ப்பருணம வ�ரத்து
வித்தொ்க ப�டியொ்க மரமு மொ்க
விளஙகு்கின்் மணனவிதணனப வ்பொற்று வவொவம !
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மைவொழத்து
வதொரைம் ்கடடிக ்கடடி
பதொடுமலர அண�நத ண�நது
ஆரைங ண்கயில வொழகண்க
அழகுடன் வொழ வொழ
வ்பரைி யொ்க வமொ்கம்
ப்பருங்கடல வ்பொல வநது
நீரைி நதிணயப வ்பொல
நித்தமும் வொழ்க வொழ்க
இருமனம் இணைய நொளும்
இணடயிலொ இன்்பத் வதொடும்
தரும்சு்கம் நொளும் நொளும்
தனித்துவ மொ்க வொழ்க
வருநிலொ வதன்்க லக்க
வளரமனம் பூக்கள் பூக்க
உருநிலொ இன்னும் ஒன்்ொய
உயரவுடன் வநது வொழ்க

மணமகன :
்தவசூபாளி ந்ரணபானதடபா
மணமகள :
டிதைபாைளி
இடம் :
தெபாயசளி தை நசக், ்ளிரபான்ஸ
மணெபாள :
20.08.2022

நலமனம் வொழ்க வொழ்க
நண்கபபுடன் வொழ்க
இலல்ம் வொழ்க வொழ்க
இனிபபு டன் வொழ்க வொழ்க
அலசு்கம் வொழ்க வொழ்க
அணைபபுடன் வொழ்க வொழ்க
நலல்த் வதொடு வொழ்க
நொபளலொம் வொழ்க வொழ்க

ெமிழதநஞ்ம் அமின
+ ஆ�றிரியர குழுவினர
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்கொதலின்்றி உல்கினிவல உயிர்க வளது?
்கொதலின்்றி உல்கநதொன் சுழலவ வதது?
்கொதபலொன்வ் மொநிலத்தின் மூச்சுக ்கொற்று
்கொதபலொன்வ் பூவுல்கின் இன்்ப ஊற்று
்கொதலொவல ்கொ�றினியில ம்கிழச்�றி ப்பொஙகும்
்கொதலொவல உயிர்கபளலொம் உல்கில தஙகும்
்கொதலணதச் ப�யவபதொன்றும் தவவ் இலணல
்கொதபலன்வ் இருநதுவிடடொல அதுவவ பதொலணல

