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 அன்பார்ந்த வபாசக நெஞசஙகளுக்கு வணக்கம்! 
 
 உஙகளில் ்லர ்பார்தியின ெினைவுெபானளயும், அறிஞர 
அணணபா மற்றும் ந்பாியபாபாின ்ிற்ந்தெபாடகனள நகபாண்பாடிக் களித்து 
மகிழ்ந்திருப்பீரகள். இனனும் ்லர வரவிருக்கும் ்தீ்பாவளினயக் 
நகபாண்பா்  இப்்்பா்்த ்திட்ம் ்்பா்த் ந்தபா்ஙகியிருப்பீரகள்.  
ெரகபாசுரன அழிக்கப்்ட் ெபாள், எப்்டி நகபாண்பா்ப் ்டுகிற்்தபா, அ்்த 
்்பால் ெபாமும் ெம்மி்மும், ெம்னமச் சூழவும் இருக்கும் ்தீனமகனள அழித்து, 
ெல்லனவகனளக் கன்ப்்ிடித்து, இ்ந்த ெனைபானள வர்வற்்்பாம்.

 அக்்்பா்ர இரண்பாம் ்திக்தி இ்ந்தியபாவின ்்தச்ி்தபாவபாை 
மகபாத்மபா கபா்ந்தியவரகள் ்ிற்ந்தெபானளயும் மைி்த்ெயத்து்ன ெினைவு 
கூரு்வபாம்.இ்ந்திய விடு்தனலக்கபாகப் ்்பாரபாடிய ்்தசத்்த்நன்த மகபாத்மபா 
கபா்ந்தினய நகௌரவிக்கும் வி்தமபாக அரசு அ்ந்த ெபானள அரச விடுமுனற 
்திைமபாகப் ்ிரக்ைப்்டுத்்தியது.

 ஐக்கிய ெபாடுகள் ந்பாதுச் சன்யில், ஜூன 15, 2007 இல் 
நகபாணடுவரப்்ட் ்தீரமபாைத்்தின ்டி இ்நெபாள் அனைத்துலக 
வனமுனறயற்ற ெபாளபாக அனைத்து ெபாடுகளிலும் கன்ப்்ிடிக்கப்்டடு  
வருவதும் குறிப்்ி்த் ்தக்க்தபாகும்.

 அக்்்பா்ர மு்தலபாம் ்திக்தி உலக மூத்்்தபார ்திைம். ஒருெபாள் 
மடடுமல்லபாமல் வபாழெபாநளல்லபாம் நகபாண்பா்ப்்் ்வணடியவரகள் 
இவரகள். இவற்னறயும் மை்திற் நகபாணடு இவரகனளயும்  
நகௌரவிப்்்பாம். நகபாண்பாடி மகிழ்வபாம்.

    ெனறி!
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 மக்கனள ்ெசிக்கும் எணணம் 
உம்மி்ம்  இல்னலநயனறபால்,  
குனற்ந்த்டசம் அவரகனள எ்ந்த 
வனகயிலும் கபாயப்்டுத்்தபா்தீரகள்.  
அவரகள் ்தன் ்தபாணடி  உயிரவபாழ 
முயற்சிக்கிறபாரகள், சிலர ்தஙகள் 
வபாழக்னக  ்்பாரபாட்த்்திலிரு்நது 
முணடியடித்து முயற்சி நசயகிறபாரகள்.

 அவரகள் விழித்ந்தழு்ந்தபால், 
ந்பாிய முள்ளில் இரு்நது ்தப்் முயல்வது 
்்பானற உணரவு.

 வபாரத்ன்தகள் அவரகளுக்கு 
ெம்்ிக்னகயபாக்வபா அல்லது 
்்தபாட்பாவபாக்வபா இருக்கலபாம்.

 ெமது ெற்நசயல்களபால் அவரகனள 
ஊக்குவிக்கலபாம்  அவரகளின வலினயப் 
்்பாக்க ஆ்தரவபாக இருக்கலபாம்.
 
 அவரகள் ஏற்கை்வ நவகுகபாலம் 
கணணீரபால் ெனை்ந்தவரகள் .

 அவரகள் ்்பாதுமபாை 
துஷ்ிர்யபாகத்்திற்கு ஆளபாைபாைவரகள். 
இப்்்பாது அவரகள் ்யத்்தில் 
கிட்த்்தட் ஆறு்தல் அன்கிறபாரகள்.

 எை்வ அவரகளி்ம் அன்பாக 
இருஙகள்.  ்ெரனமயபாக இருஙகள்.  
அவரகளில் யபானரயும் துஷ்ிர்யபாகம் 

நசயய்வபா, சபா்தகமபாக்க்வபா,  
புண்டுத்்த்வபா ெினைக்கபா்தீரகள்.  
 அவரகளின கைவுகனள்யபா 
அன்தவி் ்மபாசமபாை வபாழக்னகனய்யபா 
னகவிடுவ்தற்கு ஒரு கபாரணமபாக 
இருக்கபா்தீரகள்!
 
 மற்றவரகளின ெம்்ிக்னக, 
மகிழச்சிக்கு ெீஙகள் உ்தவியபாக இருக்க 
்வணடும்.  உஙகளபால் முடியபாவிட்பால், 
அவரகனள விடடுவிடுஙகள்.

 எை்வ,  ஒருவருக்நகபாருவர 
இ்தயஙகனள கவைித்துக்நகபாள்்வபாம் 
அல்லது அன்த ஒரு்்பாதும் ந்தபா்ந்தரவு 
நசயயபாமல் விடடு விடு்வபாம்.

பாத்திமா சனா ஆஸாத 
கிணணியபா
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Dr. 
(International Life Coach – Mentor – Facilitator)

 துள்ளி வினளயபாடும் குழ்நன்தனய 
கிள்ளி அழ விடுவது ்்பால் இஙகு ்லரும் 
மகிழச்சியபாக இருப்்வரகனளக் கண்பால் 
சீணடி அரற்ற வி் த்்தபான ெினைக்கிறபாரகள். 
சுற்றி இருப்்வரகள் இகழச்சியபாக ெ்த்தும் 
்்பாது, ஒனறு மபாற்றி ஒனறபாக சூழல்கள் 
நெருக்கும் ்்பாது எஙகிரு்நது மகிழச்சியபாக 
இருப்்து என்ற ் லரும் ெினைக்கிறபாரகள்.

 ்றனவகள் உஙகள் ்தனலக்கு 
்மல் சுற்றுவன்த ெீஙகள் ்தடுக்க முடியபாது. 
ஆைபால், அது உஙகள் ்தனலயில் கூடு 
கட  ் அனும்திப்்து உஙகள் னககளில்்தபான 
இருக்கிறது எனகிறபார மபாரடின லூத்்தர

 உஙகளுக்கபாை மு்தல் ் கள்வி, ெீஙகள் 
உஙகள் சூழலுக்கு எ்திரவினை (பாியபாக்ட) 
நசயகிறீரகளபா அல்லது  ்ெரவினை (res-
pond) நசயகிறீரகளபா என்து்தபான.

 இரணடிற்கும் இன்யில் ்த்து 
நெபாடி இன்நவளியும், ்ிரச்னைக்கும் 
்தீரவுக்குமபாை வித்்தியபாசமும் இருக்கிறது.

 வினை, எ்திரவினை எை ி்றருன்ய 
நசபால்்லபா, நசய்லபா, சூழ்லபா உஙகனள 
்பா்திக்கும்்்பாது உஙகளுக்குள் இருக்கும் 
survival  mechanism சடந்னறு 
உஙகள் உணரவுகனளத் தூணடி, எ்ந்த 

்ினவினளவுகனளயும் ்ற்றி சி்ந்திக்கபாமல் 
உஙகனள நசயலபாற்றச் நசயயும். அப்்டி ெீஙகள் 
பாியபாக்ட ்ணணும்் ப்ாது உஙகனளயுமறியபாமல் 
உஙகள் ப்ான்தனய விடடுவிடடு அவரகளுக்கு 
்்திலடி நகபாடுப்்்தபாக ெினைத்து அவரகள் 
வழியி்ல ்்பாக ஆரம்்ித்து விடுவீரகள். 
சில்ந்தி வனலயில் மபாடடியது ்்பால் ி்றர 

ி்னனும் சூழலுக்குள் இப்்டி சிக்கித்்திக்கி 
்திணறு்வரக்ள மகிழச்சியற்று ்தவிக்கிறபாரகள். 

 அ்்த ் ெரம், சூழல் எப்்டியிரு்ந ்தபாலும் 
அ்தற்கு உ்ைடியபாக ்்திலடி நகபாடுப்்்தபாக  
ெினணத்து சற்றும் ்யபாசிக்கபாமல் சடந்ை 
நசயல்்்பாமல் அ்தபாவது பாியபாக்ட ்ணணபா 
மல் சடந்ை சில நெபாடிகள் சூழனல 
்ெபாட்மிடடு அன்த ்தைக்குள் உள்வபாஙகி 
்தைக்கு ்பா்தகமில்லபா்த சபா்தகமபாை ்லன 
கள் கின்க்கும் வனகயில் ்க்குவமபாக 
ெி்தபாைமபாக நசயல்்டு்வரகள் அ்தபாவது 
நரஸ்பானட நசய்வரகள் எப்்்பாதும் 
மகிழச்சியபாக இருக்கிறபாரகள். அவரகள் 
எ்ந்த தூணடு்தலுக்கும் ்தஙகள் ெி்தபாைத்ன்த 
இழக்கபாமல் சூழனல ்தம் னகவசப்்டுத்்தி 
விடுவபாரகள். 

 மபார்ியல் ஆரட, நசக்கியுபாிடடி 
நசரவீஸ எை எ்ந்த ஒரு ஒரு ்தற்கபாப்பு 
்யிற்சிகளின, ் பால ் பா்்ம ஒரு சூழலுக்கு 
பாியபாக்ட ்ணணபாமல் எப்்டி நரஸ்பாணட 

வா ழ ்க ் க  என ்ப து  1 0  ச த வீ த ம் 
உஙகள் சூழலிலும் 90 சதவீதம் அ்த 
நீ ஙகள் எப்படி ்கயாள்ககிறீரகள் 
என்பதகிலும் தான இரு்கககிறது 
  - சாரலி R. ஸவவிண்டெல்

 vs 
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்ணண ்வணடும் என்து ்தபான. அ்தில் 
்தபான நவற்றியின சூத்்திர்ம அ்ஙகி 
இருக்கிறது.

 பாியபாக்்ஸன உறவுகனள உன்த்துப் 
்்பா், நரஸ்பானஸ உறவுகளுக்கு ்பாலம் 
அனமக்கும். பாியபாக்்ஸன.. ‘நசயலபாற்றும் 
்்பாது’ ்வகத்ன்தயும், நசயது முடித்்தவு்ன 
இ க ழ ச் ச ி ன ய யு ம்  ்த ர ,  ந ர ஸ ் பா ன ஸ . . 
‘நசயலபாற்றும் ்்பாது’ ெி்தபாைத்ன்தயும் நசயது 
முடித்்தவு்ன மகிழச்சினயயும் ்தரும். ்கபா்ம், 
வருத்்தம், அவமபாைம் எை ி்றர தூணடு்தலில் 
உஙகளுக்குள் எழும் உணரச்சிகனள உ்்ை 
பாியபாக்ட ் ணணி நகபாடடிவி் , நரஸ்பானஸில் 
அ்ந்த உணரச்சிகனள உஙகளுக்கு ்லைளிக்க 
கூடிய வனகயில் ்தினச ்திருப் ி் விடுவீரகள். 
பாியபாக்்ஸன.. ் ிரச்னைகனள ந்பாி்தபாக்கும். 
நரஸ்பானஸ.. ி்ரச்சினைகளுக்கு லபாஜிக்கபாை 
்தீரவு ்தரும்.

 சபாியபாை ்சியில் முயல் ஒனனற 
துரத்்தி  நசனற வயது மு்திர்ந்த ெபாய 
ஒனறு வழி ்தவறி அ்ர்ந்த கபாடடுக்குள் 
புகு்நது விட்து. ஓடி வ்ந்த முயல் பு்தர 
ஒனறில் மனற்நது வி், ்தனை்ந்தைி்ய 
ெபாய மூச்சு வபாஙகிக் நகபாணடு நகபானலப் 
்சி்யபாடு அங்க ெிற்கிறது. ்தபான 
எஙகிருக்கி்றபாம்… ்தபான துரத்்தி வ்ந்த 
அ்ந்த நகபாழு நகபாழு முயல் எங்க, ்தைக்கு 
இங்க ்வறு ஏ்தபாவது ்ிரபாணி ்சிக்கு 
அகப்்டுமபா.. எை சுற்று முற்றும் ்பாரத்்த 
ெபாயக்கு சற்று ந்தபானலவில் ஒரு ெீண் 
முள்துணடு கி்ப்்து ந்தபாிகிறது.  ெபாயும் 
ஆனச்யபாடு அ்ந்த முள்னள நெருஙக .., பு்தர 
மனறவிலிரு்நது சலசலப்பு. ஏ்்தபா ஒனறின 
அனசவு.. ஆஹபா…இ்்தபா, ்தைக்கபாை 
உணவு வ்நது விட்து எை உற்றுப் ் பாரத்்த 
ெபாயக்கு ் க்நகனறபாகிறது. அ்ந்த பு்தருக்குள் 
இரு்நது சிறுத்ன்த ஒனறு ெபானய ்தபாக்க 
வியூகம் அனமத்து ெகரவன்த அ்ந்த ெபாய 
்பாரத்து விடுகிறது. வருவது ்தைக்கபாை 
உணவு அல்ல ்தனனை உணவபாக்கும் 
ஒனறு.. எனை நசயவது எப்்டி இ்ந்த 
சூழலிரு்நது ்தப்்ி ்ினழப்்து?! ெபாயக்குள் 
சிறு ்்தற்றம்… ்்்்ப்பு..! 

 ஏற்கை்வ ெல்ல ்ச ி ,  முயனல 
து ர த் ்த ி  ந ெ டு ்ந தூ ர ம்  ஓ டி  வ ்ந ்த ்த ி ல் 
ந்ரும் கனளப்பு, னகக்நகடடிய முயல் 
வபாயக்நகட்பா்த ஏமபாற்றம் எை ்தவித்்த 
ெபாயக்கு இப்்்பாது ்தனனை ் ெபாக்கி வரும் 
சிறுத்ன்தனய ்பாரத்்தவு்ன ்்தற்றத்்தில் 
ஊனளயிட்்பா, அஙகிரு்நது ஓட்ம் 
எடுத்்்தபா இைி பாியபாக்ட ் ணணபாமல் ்தபான 
இப்்்பாது நரஸ்பானட ் ணண ் வணடும் 
எனறு ்ிடி்டுகிறது .

 பீ ்த ி ய ி ல்  ச த் ்த ம்  ் ் பா ட ் பா ல் , 
இ்ந்த அ்ர்ந்த கபாடடில் மனற்ந்திருக்கும் 

   |7
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மற்ற ்ிரபாணிகளும் இஙகு ஓடி வ்நது 
்த ை க் கு  அ து  ஆ ் த் ்த பா க  மு டி ய ல பா ம் . 
கனளத்து ்சபார்ந்திருக்கும் இ்ந்த ்ெரத்்தில் 
சிறுத்ன்தயு்ன ெினறு ்்பாரபாடிைபாலும் 
அல்லது சிறுத்ன்தனய விடடும் ்தப்்ித்து 
ஓடிைபாலும் சிறுத்ன்தக்கு ்தபான இனரயபாவது  
உறு்தி. ்வண்பாம்… இ்ந்த ்ெரத்்தில் ்தபான 
அப்்டிநயல்லபாம் பாியபாக்ட ்ணணக் கூ்பாது. 
சபாியபாக சி்ந்தித்து நரஸ்பாணட ்ணண 
்வணடும் எை முடிவு நசய்த ெபாய, உ்்ை 
அஙகு கி்்ந்த முள்துணன் ்பாரத்்த்டி 
்தைக்குத் ்தபா்ை ்்சுவது ்்பால், “நரபாம்் 
்சிக்கிறது… இ்ந்த சினை சிறுத்ன்தனய 
அடித்து சபாப் ி்டடும் ் சி அ்ஙகவில்னல்ய… 
இப்்்பாது இனநைபாரு ந்பாிய சிறுத்ன்த 
னகக்கு கின்த்்தபால் ெனறபாக இருக்கு்ம’ 
எனகிறது. இது சிறுத்ன்த கபா்தில் விழு்ந்த்்தபா 

இல்னல்யபா,  ெபாயபால் ்தனனை அடித்து 
சபாப் ி்்  முடியுமபா எனநறல்லபாம் நகபாஞசம் 
கூ  ்்யபாசிக்கபாமல் அ்ந்த இ்த்ன்த விடடும் 
ந்தறித்து ஓடுகிறது. சிறுத்ன்தயின இ்ந்த 
பாியபாக்்ஸனைப் ்பாரத்து ந்ருமூச்சு விட் 
ெபாயக்கு இனனும் ஆ்த்து ெீஙகி வி் வில்னல.

 அ ங ் க ,  ந ்த ற ி த் து  ஓ டி  வ ்ந ்த 
சிறுத்ன்தனய வழியில் ்பாரத்்த சிடடுக்குருவி 
ஒனறு, வியப்்பாக, “எனை சிறுத்ன்த அண்ண, 
ஏன இப்்டி ்தனல ந்தறிக்க ஓடிவருகிறீரகள் 
எை விைவ, சிறுத்ன்தயும் ்மலும் கீழும் மூச்சு 
வபாஙக, ெ்்ந்தன்த நசபால்கிறது. சிறுத்ன்த 
நசபானைன்த ்கட  ் சிடடுக் குருவிக்கு ஓ்ர 
சிபாிப்பு. ெீஙகள் நசபால்வது நகபாஞசம் கூ் 
சபாத்்திய்ம இல்னல்ய… ெபாய சிறுத்ன்தனய 
நகபானறு ்தின்்தபா… இ்தில் ஏ்்தபா  ெபாயின 
்த்ந்திரம்  இருக்கிறது. ெீஙகள் ன்தபாியமபாக 
என்ைபாடு வபாருஙகள் எனை எனறு ்்பாய 
்பாரக்கலபாம் எை சிடடுக் குருவி ெம் ி்க்னகயபாக 
நசபால்ல, சிறுத்ன்தக்கு நவடகமபாகி விட்து. 
அ்தபா்ை… எை சிறுத்ன்தயும் சிடடுக் 
குருவி் யபாடு வ்ந்த வழி் ய நசல்கிறது.

 இஙகு, அப்்்பாது ்தபான அப்்பா்பா.. எை 
மூச்சுவிடடு ெகர ெினைத்்த ெபாயின கணகளில்  
சிடடுக் குருவியும் சிறுத்ன்தயும் வருவது ் ,் 
ெ்ப்்ன்த ெபாயபால் யூகிக்க முடிகிறது. உ்்ை, 
‘அ்்பா… வசமபாக மபாடடிக் நகபாண்்பா்ம’ 
எை ்யத்்தில் நசயவ்தறியபாமல் கத்்தி சத்்தம் 
்்பாடடு பாியபாக்ட ்ணணபாமல், ெபாய இ்ந்த 
இ்த்்திலும் அருனமயபாக நரஸ்பாணட 
்ணணுகிறது. ்தனனை ்ெபாக்கி வரும் 
சிறுத்ன்தனயயும் சிடடுக் குருவினயயும் 
கணடும் கபாணபா்தது ்்பால, எங்க இ்ந்த 
சிடடுக் குருவினய இனனும் கபாணவில்னல. 
்சிக்கு சிறுத்ன்த ஒனனற கூடடி வருகி் றன 
எனறு நசபால்லி நசனற்்த, எை ெபாய 
நசபால்லி முடித்்த்்தபா இல்னல்யபா, சிறுத்ன்த 
்தப் ி்த்்்தபாம் ி்னழத்்்தபாம் எை அஙகிரு்நது 
ந்ரும் ஓட்ம் எடுத்்தது. 

 இது ஏ்்தபா ் ஞச்த்ந்திர கன்த ் ்பால் 
ந்தபாி்ந்தபாலும் இ்ந்த சூழல் உஙகளுக்கு என்த 
ெினைவூடடுகிறது. உஙகள் அலுவகம், 
சுற்றம், ெடபு எனறு ்லதும் உஙகள் கண 
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தீ்பாவளி
.  
டபடப என்று தீபா வளியே  
தானாய் ஓடிவா - ஒலி  
டுபடுப என்று எழுபபபிக் க�ாணயட  
பக்�ம் யதடிவா 
 
மததாப பா� மனதததின் உளயள  
ம�திழ்வ ஊடடவா - அததில்  
மக்�ள கெஞ்சில் ஏற்றத தாழவபின் 
ம்றததி ொடடவா  
 
புஸவா ணம்யபால் பூததுப பூததுப  
புவபிேபில் ஆடவா - அததில்  
புரடடும் கபாய்யும் கபாசுக்�தித தளளிப 
புது்ம கூடவா  
 
்ங்குச் ்க்�ரம் யபாயே த்ரேபில் 
்ாய்்நயத  சுற்றவா - அததில்  
்ாததிக் க�ாடு்ம மீயத சுடடுச் 
்ரிதயத பற்றவா  
 
வானம் ஏறும் வாணம் யபாயே  
வ்ளோ யதாடிவா - அததில்  
வஞ்ம் தீர்க்கும் வக்�தி ரதததின் 
வா்ல் மூடிவா  
 
தீபப பூயவ தீ்ம என்னும் 
ததி்்�ள  யபக்�வா - உடன்  
தீணடா ்ம�ள இல்ோ ததின்யனார்  
ததிரு்வச் ய்ர்ததுவா
    ்மிழமின்
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முன்ை விபாிகிறது இல்னலயபா? எத்்தனை 
முனற இன்தப் ் ்பால் எ்ந்த ஒரு சூழனலயும் 
உஙகளுக்கு சபா்தகமபாக ்யன்டுத்்தலபாம் 
என்்தறியபாமல் சூழலுக்குள் சிக்கி நெபா்நது 
மகிழச்சியற்று ்தவித்்திருப்பீரகள்.

 சிறுத்ன்தனய ்பாரத்்தவு்ன ெபாய 
பாியபாக்ட ்ணணுவ்தபாக இரு்ந்தபால் ்தனைபால் 
ஓ் முடியபாது எனறு ந்தபாி்ந்திரு்நதும் ஓடி 
சிறுத்ன்தயின னகயில் அகப்்டடிருக்கும். 
அல்லது சிறுத்ன்த ்தனனை வி்  ்லசபாலி 
அன்த ்தனைபால் இப்்்பாது நவல்ல முடியபாது 
எனறு ந்தபாி்ந்திரு்நதும் அ்த்ைபாடு ்்பாரபாடி, 
்்தபாற்று அ்தற்கு இனரயபாகி இருக்கும். 
ஆைபால் இ்ந்த இ்த்்தில் அ்ந்த புத்்திசபாலி  
ெபாய சூழெினலக்கு பாியபாக்ட ்ணணபாமல் ஒரு 
10 நெபாடி அ்ந்த சூழனல அப்சரவ் ்ணணி 
நரஸ்பானட ் ணணுகிறது. 

 Our reaction to a situation has 
the power to change the situation itself – 
ஒரு சூழனல ெபாம் எப்்டி னகயபாள்கி் றபாம் 
என்்தில் அ்ந்த சூழ்ல அ்தற்்கற்றபாற் 
்்பால் மபாறுகிறது எனகிறது வபாழவியல்.

 அ்ந்த சிறுத்ன்தக்கு நவகு அருகில் ெபாய 
இரு்ந்தது ்்பால் ச்ந்தரப்்ஙகள் எவ்வளவு 
்க்கத்்தில் இரு்ந்தபாலும் அ்ந்த சிறுத்ன்த 
்்பால் ்யபாசிக்கபாமல் சூழலுக்கு பாியபாக்ட 
்ணணுகிறவரகளுக்கு எதுவும் கிட்பாம்ல 
எ்திர ்தினசயில் ஓ்னவக்கும். அவரகளுக்கு 
சிடடுக் குருவியபாக யபார உ்தவி நசயய முன 
வ்ந்தபாலும் அதுவும் ்யைற்்ற ் ப்ாகும். 
அ்்த ்ெரம் சூழல் எவ்வளவு கடிைமபாை்தபாக 
இரு்ந்தபாலும் மற்றவரகளின நசயல்களுக்கு 
உ்ைடியபாக் பாியபாக்ட ்ணணபாமல் இ்ந்த 
இ்த்்தில் ்தபான எனை நசயய ்வணடுநமை 
ஒரு நெபாடி ்யபாசித்து நரஸந ப்ாணட ்ணணக் 
கூடியவரகள், அ்ந்த ெபாய சிறுத்ன்தனய 
னகயபாண்து ் ப்ால் சூடசுமமபாக னகயபாணடு 
எ்திலும் அகப்் ப்ாமல் ்தபானும் ்தப் ி்த்து 
எ்திரபாளினயயும் ஓ  ் னவத்து விடுவபாரகள். 
அவரகனள சுற்றி எத்்தனை முடகள் சூழ்ந்தபாலும், 
மகிழச்சி பூ அவரகளி் ம் மலர்நது நகபாண்் 
இருக்கும்.

n

்கநூலாகும்
முகநூல்
 
உே�தினில் உேவபிடும் 
மனிதனின் ப்டபபபிது! 
�ண்நயதாறும் �னததிோன  
�்த�ளாற �ேக்குமிது! 
 
அ்றசிவபிேல் உ்ரதததிடும், 
அழ�திேலிலும் ெடனமிடும்! 
சுடச்சுடச் க்ய்ததி�ளில்  
சூடசுமம் கதளிதததிடும்! 
 
இேக்�திேம் இேங்�திட 
இேக்�ணம் வபிளக்�திடும்! 
்ப்நதமிழ க்ழிக்�தின்்ற 
பாக்�்ளயும் கபாழி்நததிடும்! 
 
பழ்ம்ே அ்றசி்நததிடவும் 
பேவழி�ளில் இட்நதரும்! 
புது்ம�ள யபாற்றசிடும் 
புததாக்�ச் ்சி்நத்னயும் 
பூவுே�தினில் வளர்தததிடப  
புததூக்�மும் த்நததிடும்! 
 
்சிததராயும் ்சி்றபபபிடும், 
வபித்த�ளும் புரி்நததிடும்! 
�தததிோ�திக் �ழுதததி்னயும் 
�ணதததினில் அறுதததிடும்! 
 
�ணடங்�ள எங்�திலும் 
ெடபூக்�ள பூதததிடயவ, 
எணணங்�ள ்சி்ற்நததிடும் 
வணணங்�ள வழங்கும்! 
 
�ாரிேத்தச் ்சிதததிக்�க் 
்�நூோகும் மு�நூல்! 
�்ேக் �ளஞ்சிேமா�தி 
�்ே�ளும் பழக்�திடும்! 
 
இ்ளயோரின் ்��ளியே, 
பபி்ழோ�வும் புரணடிடும், 
மா்ேேபியே மங்்�ே்ரப 
பு்ததததிடவும் க்ய்ததிடும்! 
அளவுடன் அளாவபிட 
அவேங்�ள பே்நததிடும்! 
குவேேம் முழுவதும் 
கும்மிேபிடும் இ்நநூல், 
�வ்ே�ள ெீக்�திடக், 
்�மரு்நதா�வும் அ்ம்நததிடும்! 
 

 - கதிண்ியாசபீனா 
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�னவுக்குள  வ்நத  �னவுெீ! �ாதல் 

மனசுக்குள பூதத மனசு! - �னலின் 

�னலுக்குள  ஊறும்  புனல்ெீ! வ்்நத 

வனபபபில்ெீ கெய்த  வனபபு!

ததி்்மேங்கும்!  ெீெட்நதால்  யதர்மேங்கும்! ோழின் 

இ்்மேங்கும்!  எல்ோம் மேங்கும்! - வபி்்மேங்கும் 

வபில்லின்ொண  உன்்றன்  வபிழியீர்பபபில்! ததிதததிபபுச் 

க்ால்லில் மேங்குயம யதன்!

எங்ய�ா  மேர்பூததும்  ஏறுமுன்  கூ்நதலில்!

்ங்ய�ா  �ழுதகதன்று ்ாததிக்கும்! - கதங்ய�ா

கபருமார்பபின் முன்யதாறறுப  யபாய்ொணும்! ய�ாேத 

ததிருமார்பபில்  க�ாளயவன் துேபில்!

வபிர�  வபி்தக்கூடம் வாடடிவ்தக்  கூடம்

முரண�ள  கமாழிக்கூடம் முறறும்! - இரவ்நத

ய�ாவபில்  �ருவ்்றக்குள கூடிச்  சுடர்�தின்்ற 

தீவபிழிக்குள  �ணயடன்ஓர் தீவு!

கமன்பஞசு  மஞ்ம்  கமலி்நததி்றகு  தூவபியுடன் 

முன்பனிக் �ாேதது  முளகமத்த! - �ன்னமததின் 

க்ம்்மேபி்ன  வாங்�திச்  ்சிவக்கும்  மேர்வபிழிேபில் 

கும்மி ேடிக்கும்  குளிர்!

கதாடடும்  வபிே�தியும் கதாடடும் வபி்ளோடி

முடடும்  மணிமார்பபில் யமாததி!மின் - கவடடும் 

வபிழிேபிரணடும்  �ாதல்  வபிழாெடதததிச்  க்ார்க்� 

வழிததி்றக்கும் �டடில்யமல் வா!
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 ்க்கத்து வீடடு ஜபாைகி அக்கபா வுக்கு  
ெிச்சய்தபாரத்்தம் ஆைவு்்ை மைசு எனை்வபா 
்்பால் ஆைது. என்த்யபா இழ்நது விட்து 
்்பால் ் ்தபானறியது. எைக்கு கருத்து ந்தபாி்ந்த்தில் 
இரு்நது ஜபாைகி அக்கபா்வபா  ் ்ல்லபாஙகுழி, 
சில்லு ்கபாடு, நெபாணடி கு்தினர, ்ரம்்தம் 
வினளயபாடுறது ்ம்பு நசடடுல ஒணணபா 
குளிக்கிறது அக்கபா மடியில உடகபார்நதுகிடடு 
ஊஞசல் ஆடுறதுனு வபாழக்னக நரபாம்் 
ச்ந்்தபாசமபா ்்பாச்சு. ஸகூல் ன்ம் ்்பாக மீ்தி 
்ெரநமல்லபாம் அக்கபா கூ்்ய கி் ்ந்தவன. 
என ்ம்ல அக்கபா நரபாம்  ் ்பாசமபா இருப்்பா. 
எனனை ந்பாறுத்்தவனரக்கும் அக்கபா 
என கூ  ் இருக்கணும், அவள் ெிழல் ்்பால 
ெபான இருக்கணும்னு அப்்்பான்தக்கு அது 
்தபான  ்்தபாணுச்சு. அவள் நரடன் ஜன் 
்்பாடடிருக்கிற வி்தமும், மரு்தபாணியிட் 
னககளும் ஜிமிக்கி ்்பாட் கபாது, வட் 
ஸடிக்கர ந்பாடடு இட  ்அவளது நெற்றி, ஜில் 
- ஜில் எை குலுஙகும் அவள் முத்து நகபாலுசு 
இவற்னறநயல்லபாம் ்பாரக்க ்பாரக்க நரபாம்் 
அழகபா இருக்கும். அக்கபாவின நவடகஙகள் 
எனனை ந்பாறுத்்த வனர  னஹக்கூ கவின்த 
்தபான.
 
 அவள் வரும் ்்பாது ஜ ில் ஜ ில் 
எை நகபாலுசு சத்்தம் வருவ்தபால் அம்மபா 
அவனள ஜில் ஜில் ஜபாைகினனு நசல்லமபா 
கூப்்ிடுவபாஙக. அம்மபா அப்்டி அக்கபானவ 
கூப்்ிடும் ்்பாது அவளுக்கு சிபாிப்பும் - 
எைக்கு நவடகமும் ஒரு ்சர வரும்.

 ஜபாைகி அக்கபாவின ்திருமணம் 
அனறு அழுது ஆரப்்பாட்ம் நசய்்தன. 
அக்கபா மபாப்்ிள்னள வீடடுக்கு நசல்லும் 

்்பாது அவனள வி் ெபான ்தபான அ்திகம் 
அழு்்தன. அப்்பாவுக்கு ்வனல நசயயும் 
இ்த்்திலிரு்நது  டரபானஸ்ர வ்நது விட் 
்த பா ல்  எ ங கள்  கு டு ம் ் ம்  ந ச ன ன ை க் கு 
குடி்யறிவிட்து.

 ஒரு சில மபா்தஙகள் அக்கபாவின 
ெ ினைவுகளிலிரு்நது மீள முடியபாமல் 
்த வ ி த் ் ்த ன .  ் டி ப் பு  ம ற் று ம்  பு து 

 -  - 
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ெண்ரகளின வருனகயபால் அக்கபாவின 
்ிபாிவு ந்பாிய ் பா்திப்ன் எனனுள் ஏற்்டுத்்த 
வில்னல. இரு்நதும் ்தைினமயில் மபாடடும் 
்்பாந்தல்லபாம் அக்கபாவின ெினைவுகள் 
வ்நது வ்நது ்்பாகும் இ்தைபா்ல்ய ெபான 
்தைினமனய ந்பாிதும் விரும்புவ்தில்னல.

 சில வரு்ஙகளுக்கு ்ிறகு ...

 ்ட் ்டிப்ந்ல்லபாம் முடி்நது  
இப்்்பாது ஒரு ்தைியபார கம்ந்ைியில் ெல்ல 
்வனலயில் னக ெினறய சம்்பா்திக்கி்றன. 
இ ப் ் ் பா து  எ ை க் கு  வ ய சு  2 8  வீ ட ல 
்தீவிரமபா ந்பாணணு ்பாரத்துக்கிடடு 
இருக்கபாஙக. என வபாழக்னகல எத்்த 
னை்யபா ந்ணகனள ச்ந்தித்து இருக்கி 
்றன ஆைபா ஜபாைகி அக்கபானவ ்்பால 
யபாரும் மைசுல ெிக்கனல. ்வனல முடி்நது 
வீடடுக்கு நமட்ரபா ரயிலில் நசனறு 
நகபாணடிரு்ந்்தன.

 எ ன  வ பா ழ க் ன க ் ய பா ்  ந ் ஸ ட 
நமபாநமணட அ்ந்த ெிமிசம்்தபானனு ெினைக்கு 
்றன. ஆமபாஙக ெபான யபானர ் பாரக்கணும்னு 
ெினைச்்ச்ைபா அவஙகனள ்பாரத்்்தன. 
்ல வருசத்துக்கு அப்புறம் என ஜபாைகி 
அக்கபானவ நமட்ரபா ரயிலில் ்பாரத்்்தன.

 வரு்ம் எனை்தபான ்வகமபா 
்்பாைபாலும் என ஜபாைகி அக்கபா்வபா் 
மைசும் - உருவமும் மபாறனல எனை 
ஒணணு அக்கபா ்தனலல ்தபான ெினறய முடி 
நவளுத்து ்்பாய இரு்ந்தது.

 ்பாரத்்த உ்்ை இருவருக்குள்்ள 
யும் ெல விசபாபாிப்புகள் ந்தபா்ஙகிை. 
அக்கபாவின அன்ிைபால் அவள் வீடடுக்கு 
நசன்றன.

 எனை ச்ந்திரபா கல்யபாணம் எல்லபாம் 
ஆயிடுச்சபா ?எனறபாள்

 வீட ல  ்தீ வ ி ர ம பா  ந ் பா ண ணு 
்பாரத்துக்கிடடு இருக்கபாஙக அக்கபா 

 ம்ம் சீக்கிரம் கல்யபாணம் ்ணணு...

குழ்நன்த குடடி்யபா் வீடு வபாச்லபா் ெீ 
சீக்கிரம் நசடடில் ஆகணும் 

 அப்்்பாது அம்மபா எனற குரல் 
ஒலித்்தது. மபாடியிலிரு்நது ஜபாைகி அக்கபா 
்வபா் ந்பாணணு வபானம்தி இறஙகி 
வ்ந்தபாள்.

 அவள் அச்சு அசலபாய ஜபாைகி 
அக்கபானவ ்்பால்வ இரு்ந்தபாள். ெபான 
சிறுவைபாய இரு்ந்த ்்பாது ்பாரத்து ரசித்்த 
ஆனச முகம் அது. இவனள ்திருமணம் 
நசய்தபால் என வபாழக்னக ச்ந்்தபாசமபாய 
இருக்குநமனறு ெம்்ி்ைன.

 ஜபாைகி அக்கபானவ ்பாரத்து, 
நகபாஞசமும் ்தயக்கமில்லபாமல்... 

 அக்கபா உஙக ந்பாணண எைக்கு 
கல்யபாணம் கடடி ்தருவீஙகளபா என்றன ?
ஜபாைகி அக்கபா புனைனகத்்தபாள்.

 அடுத்து வபானம்தினய ்பாரத்து ஐ 
லவ் யூ என்றன. அடுத்்த கணம் வபானம்தி 
நவடகப்்ட்பாள் !!!

 எ்ந்த ஒரு ந்பாணணுக்கிட்யும் 
் பா ர த் ்த  மு ்த ல்  ் பா ர ன வ ய ி ் ல ் ய 
ஐ லவ் யூனனு நசபானைபா ்திட்த்்தபான  
ந ச ய வ பா ங க  ஆ ை பா  வ பா ன ம ்த ி க் கு ம் 
எனனை ்பாரத்்த மு்தல் ்பாரனவயி்ல்ய 
எனனை ்ிடிச்சு ்்பாச்சு அது ்தபான எஙக 
வபாழக்னகல ெ்்ந்த ்மஜிக். இரு வீட்பார 
சம்ம்தத்து்ன எஙகள் இருவருக்கும் 
்திருமணம் ெல்ல்டியபாய ெ்்நது முடி்ந்தது.

 ஓரபாணடுக்குப் ்ிறகு ...

 எஙகளுக்கு ஒரு ந்ண குழ்நன்த 
்ிற்நது இருக்கு என குழ்நன்தக்கு 
ஜபாைகினனு ்தபான ந்யர வச்சிருக்்கன. 
இ்ந்த ஜபாைகி எனனை சபாகுற வனரக்கும் 
ெல்ல்டியபாய ்பாரத்துப்்பா.  ெபானும் 
சபாகுற வனரக்கும் அவனள ெல்ல ்டியபாய 
்பாரத்துப்்்ன !!

n

  1|



   |13

 

  

  -  

  - 

  -  

  

  -  

   

 

  - 

  -  

  - 

  

  -  

   

  

  -  

  -  

  -  

  

  -  

   

  

  -  

  -  

  -  

  

  -  

   

	 -		

   |13



  14|

 ஒரு முனற ந்பாியபார ்திருச்சி ் க்கம் 
நசனறிரு்ந்தபார. அஙகு ஒரு மபாணவர வ்நது 
ஆட்்பாகிரபாஃப் ்கட்பார. அ்தற்குப் 
ந்பாியபார 25 ன்சபா ்கட்பார. எனை்பா 
சும்மபா ஒரு னகநயழுத்து ்்பா் 25 ன்சபா 
்கடகிறபா்ர;  சபாியபாை ..... ஆக இருப்்பா்ரபா 
எனறு அ்ந்த மபாணவர ெினைத்்தபார.

 ச ி ல  ெ பா ள் க ள்  க ழ ி த் து  அ ்ந ்த க் 
கல்லூபாியின மபாணவர ்தனலவர ஒரு 
ெிகழச்சிக்கு ந்பாியபானர அனழக்கலபாம் 
எனறு நசபால்கிறபார. அ்ந்த மபாணவருக்கு 
எனைது அவனரயபா? அதுக்குகூ் 25 
ன்சபா வீ்தம் வசூல் நசயதுவிட்பா்ர 
எனறு ந்பாியபானர அனழக்க ்வண்பாம் 
எனறு நசபால்கிறபார.

 எப்்டியும் அவரகள் அனழக்கிறபார 
கள். ந்பாியபார கூட்த்துக்கு வருகிறபார. 
அ்ந்தக் கூட்த்்தில் ஒரு ்கபாபாிக்னக 
னவக்கிறபாரகள். எஙகளுக்கு அ்ந்தப் 
்க்கத்்தில் இரு்நது இவ்வளவு தூரம் வ்நது 
்டிக்க கஷ்மபாக இருக்கிறது. எஙக 
ஊருக்குப் ்க்கத்்தி்ல்ய ஒரு கல்லூபாி 
இரு்ந்தபால் வச்தியபாக இருக்கும் எனறு 
நசபால்கிறபாரகள்.

 உ்்ை, ந்பாியபார அ்ந்த இ்த்்தில் 
எைக்குச் நசபா்ந்தமபாை 5 ஏக்கர ெிலம் 
இருக்கிறது. அ்்தபாடு 5 லடசம் ரூ்பா 
்தருகி்றன. இன்த னவத்து அஙகு ஒரு 
கல்லூபாி ஆரம்்ிஙக எனறு நசபால்கிறபார.

 னகநயழுத்துப் ்்பா் 25 ்கட் 
வனரப் ்ற்றி ்தவறபாக ெினைத்்த அ்ந்த 
மபாணவர ந்பாியபாரது ்தபாரபாள மைனச 
எணணி மை்தபால் அழுகிறபார .  அனறு 
மு்தல் அவர ந்பாியபார ந்தபாண்ைபாக 
மபாறுகிறபார.

 னகநயழுத்து வபாஙக ்வணடும் 
எனகிற ் ்தனவயில்லபா்த வி்யம் ஒழிய 25 
ன்சபா ் கட்வர கல்வி எனறதும் அள்ளிக் 
நகபாடுத்்தபார.

    - ்கபாரபா
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 ்தர்நந்தபாியபாமல் ்ன்ப்புக்கள் 
்தரஙநகடடு ்திபாிகினற கபாலத்்திைில் 
வபாழகினற ்வ்தனையில் உழல்வந்தபானறும் 
வலியல்ல்வ. வலிநயல்லபாம் ெல்முயற்சிகள் 
நகபாணடு ெல்லை ்ன்ப்்்தில் சிரத்ன்த 
ந க பா ள் வ ்த ி ல் ன ல ் ய  எ ன ் து ்த பா ன . 
அ ங கீ க பா ர ப்   ் ச ி ய ி ல்  அ ன ல ் ம பா து ம்  
அ ் த் ்த ் ம  ் ் ர பா ் த் து  பீ டி த் து ள் ள 
சமூகப் ி்ணியபாகும். அது்தவிரத்்தபால் ெல்லை 
ெினலக்கும், வலியை வளம்ந்றும். ெல்ல 
்ன்ப்புக்கபாை மை்ம்ந்தல் எனைில் 
எனறுமுணடு.

 நசயல்களின வின்தகள் எனறு்ம 
ந்ருவிருடசஙகளின முடிவுகளபாக அனம்ந 
்தபா்ல ெற்துவக்கத்துக்கபாை அறிகுறியபாக 
அனுமபாைிக்கமுடியும். ்தரஙநகபாணடு 
ந ச ய து  மு டி க் க  எ த் ்த ை ி க் கு ம்  எ ல் ல பா 
நசயல்களும் ஏ்்தபாநவபாரு வனகயில் 
நஜயம் நகபாணடும் கணடும் விடுகினறை.

 ்தரமிழ்நது நசயநலபாழுகும் ெினலகள் 
மபாறி ந்தபாிவும் நசறிவும் ெினலந்ற்ற 
ந ச ய லி ன  ் வ ர க ள்  ஆ ழ த் ்த ி லி ரு ்ந து 
ஊடுருவச் நசய்தல் அவசியம். அ்தற்கபாை 
ந்ருமுயற்சிகள் நசய்தபாகத் துணிய ்வணடும். 
கபாலத்்தபால் ்்பாற்றிப் ்பாதுக்கபாக்கப்்டும் 
என்து மடடுமல்லபாது வரலபாற்றின 
ந்பாக்கி் மபாக ்்பா ி்க்கப்்டும் என்தும் 
ெினைவிற்நகபாள்ளத்்தக்கது. அருஞநசயல்கனள 
ெிரப் ி்க்நகபாள்ளத் துணிகினற ந்ருெீரூற்றுக் 
கைவுகளின நசயல்களபாக ்தரஙகுறித்்த 
சி்ந்தனைனய மை்ம்ந்திக்நகபாள்்வபாம்.

 நசயல்களின எச்சஙகளில் மிச்ச 
மபாகிப் ்்பாகும் எல்லபாவற்றிலும் நகபாஞச 
மபாவது ்்ச்சு இரு்ந்தபால்்தபா்ை அன்யப் 
ந ் ற் ற  ெ ி ன ல  கு ற ி த் து  அ ள வ ள பா வ 
முடியுமபாயிருக்கும்?

●
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 எதுவி்த ்ெபாக்கமும் ெிரணயிக்கப் 
்்பா்த ஒரு சமூகம் அ்தன நவற்றியின 
வனரயனறகளபாக குறிப்்ிட் ச்வபா்தங 
கனள அளவு்கபாள்களபாக ந்தபாிவு நசயது 
நகபாள்வது கபாலத்்தின ்களிக்னக. 
குறிக்்கபாள்கள் சபாிவர ்தீரமபாைிக்கப் 
்டடு அவற்றுக்கபாை வழிகள் ்திற்நது 
நகபாடுக்கப்்டடு ்யணஙகனள அன் 
கினற எல்னலகள் யபாவும் சமூக கடடு 
மபாைத்துக்கபாை அத்்திவபாரஙகள். சமூகத் 
்தின கடடுக்்கபாப்்பாை இயக்கத் ்தின 
ெடுெினலப்புள்ளி இலக்கு ்ெபாக்கிய 
ெகர்வயபாகும்.

 ்ெபாக்கஙகள் ்தகரத்ந்தறியப்்டடு 
இலக்குகள் ்தளரத்்தப்்டடு ்யணிக்கும் 
ெினலனமகள் சமூகஙகளின ்தனலவி்தியும் 
நவடகக்்கடு்ம. குறிப்்பாை ் ெபாக்க்ம 
ந்தளிவபாை நவற்றிக்கபாை மு்தற்்டி. 
அது்தவிரத்து எது அன்யப்ந்றும் 
என்து்தபான இஙகு ்கள்வி்ய. சிற்நது 
விளஙகும் ெபாகபாிகம் நகபாண்னம்ந்த சமூகம் 
வழி்ிறழ்நது சிக்கலன்யக் கபாரண்ம 
இயஙகு்தலின உயிரப் ி்னனமயும் இலக்கு 
களில் ்தவறினழப்பும். உயரவபாை எணணங 
களில் லயம் ந்றும் நசபாிவபாை கட்னமப்பு 
்தபாஙகிய எல்லபாமுமபாை ெினலனமகள் 
இல்லபாமலபாவது எ்தைபால் எைில் ெில்லபானம 
்தவிரத்து ந்யரும் சமூகச் சி்ந்தபா்ந்தஙகளபா்ல.

 சமூக ெிறுவலில் ்தவறும் ந்றுமபா 
ைஙகனள கடடுன்த்து பூடடிப்்பாது 
கபாப்்து சகலரதும் க்ப்்பாடு.  சமூக 
விழுமியஙகள் குறித்து ந்பாது அவ்தபாைஙகள் 
கல்நதுனரயபா்ப்்டடு அவற்னற கருவபாக்கி 
கபாலத்்தின நசயல் களபாக ்யணிக்க னவக்க 
்வணடும்.

●

 கருத்து முரண்பாடுகள் என்்தற்கும் 
அவற்னற விமரசிப்்்தற்கும் மைி்தரகனள 
்ெசித்்தல் என்்தற்கும் ்வறு்பாடுகள் 
உள்ளை. ஒரு வி் யத்்தில் ஒருவ்ரபாடு கருத்து 
மபாற்றம் ஏற்்்லபாம். அ்தற்கபாக அவரு்ைபாை 
்ெசம் குனற்நது விடுவ்தில்னல. ஒரு 

கருத்்தில் ஒருவருக்கு இருக்கும் உ்ன்பாடும் 
இனநைபாருவருக்கு இருக்கும் முரண்டும் 
்தைிமைி்த ்ெசஙகனள ்தகரப்்்தில்னல. 
எனனைப் ந்பாருத்்தவனரயில் கருத்து 
முரண்பாடுகள் மூல்ம நசயல்கள் ்தரம் 
ந்றுகினறை. எை்வ, மைி்த மைஙகனள 
உன்க்கபாமல் கருத்துக்கனள கருத்துக்களபால் 
நவல்ல முனைவ்்த ந்ரும் நுணுக்கம்.

 ஒரு கருத்்்தபாடு மறு கருத்து 
்மபாதும் ்்பாது அது எது்வபா ஒனறின 
ெல்்ெபாக்கத்்திற்கபாக்வ என்்்த அ்தன 
சிறப்்பாகும். ஒருவபாின கருத்்தில் முரண 
வருவதும் அது்வ வபாழவில் ்னக 
ந்தபா்ரவதும் கூ்பா்த நசயல். கருத்துக்கும் 
மைி்த மைத்துக்கும் ந்தபா்ரபுணடு. அ்தன 
்தபாக்கம் சில ்ெரஙகளில் மைஙகளில் 
்பாபா ிய நகபா்த ிப்்னலகனள உணடு 
்ணணவும் முடியும் அல்லது நமதுவபாை 
அ்திரவுகனளயும் ஏற்்டுத்்தவும் முடியும். 
கருத்து ்மபா்தலில் மைஙகனள கவைத்்திற் 
நகபாணடு ெ்ப்்்பாம்.

n




தாரமும் தாசியும்!

த்ர்ே யமயும் ெதிழலுக்குச்
சூரிேனும் வபிளக்க�ாளியும் ஒன்றுதான்
இரு்ளத கதாடும் வ்ர!
                             
புது கல்வவி ஆணடு!

எல்ோ குழ்ந்த�ளும்
யதர்ச்்சி கபற்றனர்
�றறுத த்நத ஆ்சிரிே்ரத தவபிர!
           
வரவவற்பு!

பதததி பு்�யும்
அபபாவபின் பு்�பபடதததின் முன்
உணவு ப்டக்�பபடடது!
ததினமும் வபிரடடபபடும்
பபிச்்்க்�ாரனுக்கு
இன்று ்சிவபபுக் �ம்பள வரயவறபு!

 - ச்ஜேஸூ ஞானராஜ், 
   கெர்மனி
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 ‘கபாற்றின நமபாழி’நயனும் 
இ்நநூலபாைது கவிஞர ந்பாலினகயூரக் 
்கபாகிலபாவின கனைிநூலபாகும். இ்தில்
்ல கவின்தகள் அவபாின ்தமிழப்்ற்றுக்கு 
சபானறபாக மிளிரவன்தக் கபாணலபாம்.

 இக்கவிவைத்்தின ்பான்தநயஙகும், 
எபாிமனலக் குழம் ி்ன நவப்்ச் சலைஙக ளும், 
வலியின சுவடுகளுமபாய உள்ளுணரவில் 
்த்ம் ்்திப்்ன்த ெீஙகளும் உணரக்கூடும். 
கபா்தனல நமபாழிந்யரக்கும் நசபால்லபா 
்ல்களில் சிலபாகித்து,  உஙகள் ்பாரனவ 
ெகர மறுக்கக் கூடும்.  நகபாஞசும் வபாிகளில் 
லயித்து, நகபாஞசம் வலிகனள நசபாித்து 
மைஙகனள ந்தபானலக்கலபாம், வபாருஙகள்!

 ‘ ம ர த் து ப்  ் ் பா க வ ி ல் ன ல  எ ம் 
உணரவு’  புலம் ந்யர்ந்தபாலும், இரத்்த 
உறவுகனள இழ்ந்த வலிகளும் கூ், 

ெீறு பூத்்த நெருப்்பாய மைஙகளில் ஆழப் 
புன்த்நது  ்தமிழர்தம் உணரவுகனள பு்ம் 
்்பாடடு வலுவூடடுநமை உணரத்துகிறது.

 ‘எபாி்ந்தது நூலகமபா? இல்னல ்தபாயகம்’ 
நசபால்லும், ந்பாக்கிசமபாய ்திகழ்நது வஞசகர 
சூழச்சியி்ல கருகி வீழ்ந்த நூலகத்்தின 
சபாி்தம்.

‘உரத்துக் கூறு்வபாம் ்கள்பா!
உலகத் ்தமிழிை ்வர்பா!
ெினலத்து ெினறிடும் விழு்த்பா!
ெிமிர்ந்்த எழு்ந்திடும் இைம்பா!
பு்தி்தபாய இனனும்  எழு்ந்திடு்வபாம்
புரடசி வின்தகனள வின்தத்்திடு்வபாம்.
அறிவபால் உபாினமகள் நவனறிடும்
அறத்்தினை மை்திற் நகபாணடிடு்வபாம்’   

கபாத்்த ிரமபாை இவ்வபாிகள் ்்பாது்ம, 
இ த் ் ்த ச த் ்த ி ன  வ ி ழு து க ள்  ந ்த ம் ் பா ய 
எழு்ந்தி்.

 ்தபாயகத்்த ின கனற ்ட் இ்தி 
கபாசத்ன்த வபாிகளில் சும்ந்திருக்கும்  ‘என 
்்தச்ம’  ்பா்திக்கப்்ட் மக்களின ஏ்கபா 
்ித்்த குரலபாய எ்திநரபாலிக்க, சுயெிரணய 
உபாினமகனள நவனநறடுக்கும் இத்்்தசக் 
நகபாழு்நதுகளின கைவுகள் ெைவபாகப் 
்ிரபாரத்்திக்கிறது மைது.
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 ‘ஆலம் விழு்தி்லபார ஊஞசல்’ ஊபாில் 
களித்்திரு்ந்த கன்த நசபால்லி  இறு்தியில், 
்்பாபாின முழக்கத்்தபால் முகவபாி ந்தபானலத்்த 
்வ்தனைனய உணரத்்தியிருக்கிறது.

 ‘நசபா்ந்தமபாநயபாரு ்தபாயகம் ் வணடும்’ 
எனும் இ்நநூலபாசிபாியபாின  கைவு நமயப்்் 
்வணடும்.

 ‘்தீரபா்த ்தபாகம்’  அழித்துத் ்தீரத்்த 
்ினபும் கின்க்கபா்த ்தீரனவ எணணி ‘இைி 
அறநமபான்ற வழிநயனறு ெபாடு’ எைப் 
்்பா்திக்கினறது.

 ‘ அ ன ம ்த ி ன ய த்  ் ்த டி ய  தூ து ’ 
் ் பா பா ி ன  ்த பா க் க த் ன ்த  அ ன ச  ் ் பா ட டு 
‘அனம்தி ம்நலபானறு வபாசிக்கப் ்டும் 
வனர அன்ிைபால் தூது விடுஙகள்’ எை 
அனபுக் கட்னளயிடுகினறது.

 மனறக்கப்்ட் இரத்்தச் சபாி்தஙகள், 
இத்்்தசத்்தின கீரத்்திக்கு கு்ந்தகம் வினள 
விக்குநமபாரு கறுப்பு சபாித்்திரமபாகும்.

 உபா ினமப் ்்பாபா ின இறு்திய ில் 
மைி்தம் மற்நது, நகபாத்துக் நகபாத்்தபாய 
உயிர கனளப் ்றித்்த ெீசரகனள ‘க்ந்தகக் 
கபாற்்ற! நகபாடூரபாின குலமழிய நவ்ந 
்தணலபால் வபாபாித் தூற்று’ எைக் குமுறும் 
மைஙகளின குரலபாக இவரது சீற்றம்,  
எழுது்கபாலின வழி ந்பாஙகிப் ் பாயவன்தக் 
கபாணகி்றன.

 கறுப்பு யூனல நகபாடுத்்த வலிகள் ெம் 
்்தசத்்தின மற்றுநமபாரு கறுப்புச் சபாித்்திரம்.
கருவிலிரு்ந்த சிசுக்கள் கூ் கயனமனய 
உணர்ந்த ்தருணம். ந்பாதுநவளியில் 
சுமஙகலிகளின நெற்றிகள் கூ், குஙகு 
மத்ன்தச் சுமக்க முடியபாமல் ்பாழநவளி 
களபாை ்தருணம். கபாணுமி் நமல்லபாம் 
்ற்றிநயபாி்ந்தபாலும்,  நவ்ந்ததும் நவதும்்ி 
யதும் ்வரறுக்கப்்ட் ெம் இைத்்தின 
மைஙகள் ்தபா்ை?

 அழகியல் ்்சும்  ‘எனை முடடும் 
அழ்க’ யில் மைம் நகபாள்னள ்்பாக, 

‘கபா்தல் நச்ந்்த்ை’   ் ்தன சும்ந்த வபாிகளில் 
லயித் ‘்்த்ை’ !

 கபா்தனல அடிநயபாற்றி புனையப் 
்ட் அத்்தனைக் கவின்தகளும் அழகி 
யனலச் சும்ந்த்டி, கபா்தலின முப்்பாி 
மபாணமபாக மிளிர்நது, கனைல் நமபாழி 
்்சிச் நசல்கினறை.

 ‘கீழடி ்தமிழன ்தபாயமடி’ முது்தமிழபாம் 
முத்்தமிழின ந்ருனமக்கு அணி ்சரக்கும் 
அறிவியலின ந்ட்கம்.

 ‘விடியுநமன்்ன ெபானள’  நசபானை 
இருவபாிகளின ஆழம் மைன்தத் ந்தபாட்து. 
இ ல் ன ல ய ி ல் ன ல   சு ட ் து .  ‘ பு த் ்த ன 
நசபால்லிய மபாரக்கம் நகபானறு, பூக்கனள 
யும் புன்தக்கும் ்கபாரமினறு’ இனவ 
நசபாற்களனறு, மைன்தப் ந்பாசுக்கும் 
்தீப்ந்பாறிகள்.

 ‘ வ பா ை ம்  வ ச ப் ் டு ம் ’   ‘ ‘ வ ி டி ய ல் 
அருகி்ல னகயனசக்கும்.  ெம்்ிக்னக 
ஒளிக்கீற்றி்ல நமல்ல உனைச்நசதுக்கு’’ 
்தனைம்்ிக்னகயூடடும் இவ்வபாிகள் உனை 
்தமபாய வழிகபாடடும்.

 முகநூல் முகஙகள்  ந்தள்ளத் ந்தளி 
வபாக மைஙகனளக் கபாடடும் கணணபாடி.

‘யபாகபாவபாரபாயினும் ெபா கபாக்க’  
‘ெற்றமிழ ெபாவில் இருக்க
கற்ற்தனை ெினல ெிறுத்து!
கலி ்தீரக்கும் வழியறி்நது
விழிவடிக்கும் துயர துன்!’ 

எை வபாழக்னகப் ்பா்ம் நசபால்லிப் ்்பாக,

 இன்யின்்ய நவற்றி்ம் ெிரப்பும் 
கவிக்கூ அனைத்தும் ந்தபாகுப்புக்கு சிறப்பு 
்சரக்கினறை.

 ‘்வபாில் ்ழுத்்த ்லபா’ எனநறபாரு 
கவின்த, குழ்நன்தப் ்்ற்றின ்்பாின 
் த் ன ்த  க வ ி ெ ய த் து ் ன  இ ப் ் டி ச் 
நசபால்கிறது.’ அ்ந்தி வபாை முழுெில்வ! 
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உனை மு்ந்தி என ெினைவும் ்தவழகிற்்த!
்்தைபாய சி்நதும் உன சிபாிப்்ில் உயிரவழி்நது 
ச்ந்தமபாய என வபாழனவ இனசக்கினற்்த!’ 
‘அ்்பா’நவை ஆச்சபாியம் நசபாட், மைம் 
லயிக்க னவக்கும் வபாிகளினவ எைச் 
நசபால்லலபாம்.

 இவபாின அ்ெக கவின்தகள் நமபாழிப் 
்ற்னறயும், ெபாடடுப்்ற்னறயும், யுத்்தச் 
சூழனலயும், அ்தன ்பா்திப்புகனளயும்  
உணரவில் ஏற்றி உருகனவக்கினறை 
எைச் நசபால்வது மினகயபாகபாது.

 க்ந்தக நெடியிலும் கவின்தகளபால்  
்தமிழிைத்ன்த உயிரக்கச் நசயயும் இத் 
ந்தபாகுப்்ில், ஒவ்நவபாரு வபாியும் உணரவு 
களில் வீரமூடடும் ஊட்ச் சத்்தபாகும்.

 ‘எனனுள் மலரும் மலரபா ெீ’ 
நயனும் கவின்த அபாிச்சுவடியபாய வ்நது 
அகரபா்தியபாகி இ்தயத்்தில் ெஙகூரமிடடு 
ெிற்கிறது.

 ்பாடுந்பாருளபாய  ்லவும் இஙகு 
ச்ந்தம் இனசக்க, அ்திலும் குறிப்்பாய 
ந்ணணியம் சபார்ந்த கவின்தகள் எழுச்சிக் 
குரலபாய ஒலிப்்து ்தைிச் சிறப்பு!

 ‘்்தபானறின புகநழபாடு ்்தபானறுக
 அஃ்திலபார ்்தபானறலின 
 ்்தபானறபானம ெனறு’ 

எனும் வள்ளுவபாின குறளுக்கனமய, கபாலம் 
கைியும் வனர ந்பாறுனமயபாய கபாத்்திரு்நது,  
்தன மு்தல் நூலபாை ‘கபாற்றின நமபாழி’ னய 
புகழ மணக்க எண்தினசயிலும் ்வைி 
வரச் நசய்திருக்கிறபார கவிஞர ்கபாகிலபா. 
்தமிழுணரவில் ்்தபாய்ந்த ‘கபாற்றின நமபாழி’ 
கபாதுக்ளபாடு மடடுமல்ல, வபாசகபாின மைங 
க்ளபாடும்  ்னநைடுஙகபாலம் ்்சும். 

நூல் ்்தனவகளுக்கு :-

adithya@hotmail.fr எனற மினைஞசல் 
முகவபாிக்கு ந்தபா்ரபு நகபாள்ளலபாம்.

n

   

ொன் �வபி்தேபில் எழுதும் 

கபண்ணப ப்டக்�

இன்னும் பபிரம்மன் 

�ளிமண்ணப பபி்்ேத 

கதாடங்�வபில்்ே

உண்மேபில் என்னாலும் அவ்ள 

முழு்மோ� எழுததிவபிட முடிேவுமில்்ே

அவள தளளுெ்டேபிடடுத

தவழ்நது வபி்ளோடாவபிடடாலும் 

பபிள்ள்ம ெீங்�ாத கபற்றசிோள

எ்நதச் ய்்ேக் �ணடாலும் 

தாோ� மா்றசிவபிடும் யபரிோழ

அவள க�ாலுசு 

எனக்குப யபரி்�

அவள அஞ்னக்ய�ால் 

எனக்குத தூரி்�

அவயளா 

தனக்குவ்மேபில்ோத �ாரி்�

என் வாஞ்்னோன 

அவள யமனி �ாஞ்னம்

கூ்நதல் அஞ்னக் �ருமு�தில் �ண�ள 

க�ாழு்நகதழில் �ாடடும் ய்ாததி�ள

வானம் கபாழி்நதது யபா� 

மிச்்ம் ்வதத யம�த்த 

எங்ய� க�ாடடுவது என்று கதரிோமால் 

ததி்�ததுக் க�ாணடிரு்நத யபாது

அவள �ண�ளுக்குத 

தீடடிேது யபா� 

மிச்்ம் இரு்நத ்ம்ேக்

கூ்நதலில் தடவபிக் க�ாணடிரு்நதாள.

                        - மு. ஆறுமுகவிக்னஷ்
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 உலக அரஙகில் னஹக்கூ கவின்த 
கள் ்னமுக ்ெபாக்கில் ்்திவபாகி வருகினறை. 
ஆைபால் ந்பாதுவபாக இயற்னக, நஜன 
அடிப்்ன்ப் புபாி்த்லபாடு எழுதுகினற 
வனகனம்ய னஹக்கூ எை ்்பாற்றப் 
்டுகினறை. 

 கவிஞன ்தபான வபாழும் வட்பாரம், 
கலபாச்சபாரம், ்ண்பாடு, ந்தபாழில், அவலம் 
குறித்து ்தமது னஹக்கூ கவின்தகளில் 
எழு்திைபால் அ்தனை ெபாம் ஏற்க மறுக்கி் றபாம்.  
ஆழ்ந்த கருத்துகள், ்டிக்கும் ்்பா்்த புபாி்நது 
நகபாள்ளபாமல்… ஒரு ெீண  ்் யணத்துக்குப் ி்ன 
அ்ந்தக் கவின்தனய புபாி்நதுநகபாள்ளும் ்பாஙகு, 
முப்்பாிமபாண ்தபாக்கத்்தினை அறி்தல் ்்பானற 
னவ்ய னஹக்கூவின ்தபாக்கம் என்ற அறிய 
முடிகிறது. 

 இனனறய கவின்த உலகில் ்தமிழ 
னஹக்கூ கவின்தகள் ்ல்்வறு ெிகழவுகள், 
கபாடசிகள், ் ண்பாடடின ெகரவுகள், அவலஙகள் 
அரங்கறும் ்பாிமபாணஙகள் ்்பானறவற்றின 
கூறுகனள  உள்வபாஙகி எழு்தப்்டுகினறை. 
இவ்வனக னஹக்கூ கவின்தகள் இனனறய 
இளம் ்தனலமுனறயிைபாின ்ன்ப் ி்லக்கி 
யமபாக்வ இருக்கினறை.  ஏன... இது்்பானறு 
்ல னஹக்கூ கவின்தகள் ்தமிழில் னஹக்கூ 
முன்ைபாடி களபால் எழு்தப்்டடும் உள்ளை. 

 னஹக்கூ கவின்தகளின வனர 
வ ி ல க் க ண ப்  ் டி  5 / 7 / 5  அ ன ச க ள ி ல் 
எழு்தப்்டுவைவற்னற மரபுத்்தனனமயுன்ய 
னஹக்கூ கவின்தகள் என்ற எடுத்துக் 
நகபாண்பால் இஙகிலபா்நது, அநமபாிக்கபா 
்்பானற ெபாடுகளில் எழு்தப்்ட  ்னஹக்கூக்கள் 
ெவீைத்துவம் (Modern Haiku Poetry) 
நகபாண்னவயபாக்வ விளஙகுகினறை. 
எை்வ ்தமிழிலும் எழு்தப்்டுகினற ந்ரும் 

்பாலபாை னஹக்கூ கவின்தகள் ெவீைத்துவ 
் பா ண ி ய ி ல்  இ ன ன ற ய  ெ ி ன ல ன ய … 
உள்ளது உள்ள்டி்ய உணரத்துகினற 
னஹகூக்களபாக்வ விளஙகுகினறை.  னஹக்கூ 
கவின்தகனள ்தமிழில் எழுதும்்்பாது ்தமது 
ெிலம் சபார்ந்த, மணமணம் வீசக்கூடிய னஹக்கூ 
கவின்தகனள எழுதுவ்தில் எனை ்தவறு எனறு 
்கடகி் றன. ்லர ந்ௌத்்தம் சபார்ந்த நஜன 
நகபாள்னகக்ளபாடு எழு்தப்்டுவ்்த னஹக்கூ 
எனறு வலியுறுத்துவதும்… இயற்னக புபாி்த 
்லபாடு எழுது்னவ்தபான னஹக்கூ எனறு 
கூறுவதும் ்தமிழ ்ண்பாடு, கலபாச்சபாரத்துக்கு 
முரணபாக்வ இருக்கினறை. 

 ்த ம ி ழ  ன ஹ க் கூ  க வ ி ன ்த க ள ி ல் 
இயற்னக சபார்ந்த புபாி்த்லபாடு வபாழவியனல 
உணரத்தும் ஏரபாளமபாை னஹக்கூ கவின்த 
கள் உளவியல் ்ண்பாட்்பாடு எழு்தப் 
்டடுள்ளை என்ன்த ெம்மபால் மறுக்க 
முடியபாது. 

 சிற்றுயிரகளி்ம் ் ெசம், வபாழவியல் 
அவலம் ் ்பானறனவ மைி்த்ெய சி்ந்தனை 
க்ளபாடு ்தமிழ னஹக்கூ கவின்தகள் 
ஆயிரக்கணக்கில் எழு்தப்்டடுள்ளை 
என்து உணனம. 

 அலஙகபார வபாரத்ன்தகள் இனறி, 
்வற்றுனம உருபுகள், உவனமகள் இனறி 
சமூக ெிகழகபாலப் ் ினைணி் யபாடு எழுதுவது 
சிறப்பு எை மகபாகவி ஈ்ரபாடு ்தமிழன்ன 
அவரகள் ்ல ்மன்களில் நசபானைது 
இனனறய ்தமிழ னஹக்கூ கவின்தகளுக்கு 
மகு்ம் சூடடுகிறது. 

 மனற்ந்த முதுமுனைவர ம ித்ரபா 
அம்னம யபார அவரகளும் இத்்தகு னஹக்கூக் 
கனள ஆயவு நசயது புத்்தகமபாக நவளி 
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யிடடுள்ளபார. ஈழத்து ்தமிழரகள் அவலம் 
குறித்்த னஹக்கூக்கனள ந்தபாிவு நசயது 
்தமது கருத்துகனள ்தமது புத்்தகஙகளில் 
கருத்துனர வழஙகியுள்ளன்த அறி்வபாம்.  

 னஹக்கூ வடிவத்ன்த ஏற்றுக் 
நகபாண் ெபாம் அ்தன வளரச்சி ்தமிழக 
மணணில் அ்பாரமபாை இலக்கினை 
அன்்நதுள்ளன்த… புபாி்த்லபாடு ஏற்றுக் 
நகபாள்ள ்வணடும். ்தமிழ னஹக்கூ 
கவின்தகளின இனனறய வளரச்சி… 
்தற்கபால னஹக்கூ கவிஞரகளின ்ன்ப்பு 
க ள்  எ ன ் ன ்த  உ ண ர ்ந து ந க பா ள் ள 
்வணடும். இவரகள் எழுதுவந்தல்லபாம் 
னஹக்கூ அல்ல… எை ்தினச ்திருப்்ி உலக 
அரஙகில் ்தமிழ னஹக்கூ கவின்தயின 
அ்பார வளரச்சினய ்தடுத்்தல் கூ்பாது. 

 ்தமிழமண சபார்ந்த அவலம் ெினற்ந்த 
னஹக்கூ கவின்தகள் சில…
்்தெீர கன்
ந்தம்மபாஙகு ்பா்ல் ஒலித்்தது
சில்லனற சத்்தம்

 - எம்.சீைி இப்ரபாஹிம்்பா

ம்திய்ெரத்்திற்குப் ்ிறகு
மரு்நது்ன உணவு சபாப்்ிடும்
்ட்பாசுஆனலச் சிறுமி

 - ஸ்ரீவி. முத்து்வல்

ஐவனக ெிலம்/
அ்கபாிக்கும் மைி்தன ந்றுகிறபான/
நவறும் ஆறடி்தபான...!

 - நசண்க நஜக்தீசன...

அ்கு னவக்க முடியுமபா ?
அம்மபாவின கபா்தில்
துன்ப்்க் குச்சி !

 - ்தபாிசைப்்ிபாியன 

குழ்நன்த அழ
மபாரபாப்பு ெனைகிறது
வரப்்ில் ்ணனணயபார

 - ந்பானகுமபார 

அடிக்க அடிக்க
அ்திரும் ்னற
்தனலமுனற ்கபா்ம்

 - மித்ரபா

ஏறக்குனறய எல்லபா 
வீடுகளிலும் இருக்கினறை 
கனற்டி்ந்த சீப்புகள் 

 - அமு்த்பார்தி 

எத்்தனை்்ர இரு்நதுநமனை
இனனும் வரவில்னல
்சபாிக்குள் ்்தர

 - நச . ஆ்லரசன

வி்தனவக்கு
நசபாத்்தில் ்பாகம்
மல்லினகத் ்்தபாட்ம்

 - ெபாகிைி து்பாய

வீசபா்த வனலக்குள்
சிக்குணடுத் ்தவிக்கிறது …
மீைவைின ்சி

 - கபா.ெ.கல்யபாணசு்ந்தரம்

இருண் கிரபாமத்்தின வழி்ய
இரக்கமினறிப் ்்பாகினறை…
ெகரத்்திற்கு மினகம்்ிகள்

 - ெபாவம்மபா முருகன 

யபாசித்துக் கி்ப்்வன ்தடடில் 
ஒற்னறக் கபாசும் 
அ்தன நசல்லபா்த ெிழலும் 

 - கபாவனூர சீைிவபாசன 

்பாவம் மைி்தன
விலஙகி்ம் இல்னல
ந்ணசிசுக் நகபானல.

 - ்சபானல ்ழெி 
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 இலக்கியத்்தில் சிறுகன்த ஒரு வனக 
எைினும் சிறுகன்தகளிலும் ்ல வனககள் 
உணடு.  ந்பாதுவபாை சமூகப் ் ிரச்சனைகனள 
்்சுவதும் உணடு. ்தைிமைி்த சிக்கனலயும் 
்்சுவதுணடு. ந்ணணியம், ்தலித்்தியம், 
அரவபாணியம் எனனும் வனகப்்பாடுகளும் 
உணடு. எழுது்வ்ர எனை வனகயபாைனவ 
எை ந்தபாிவிப்்தும் உணடு. விமரசகரகளபால் 
அன்யபாளப்்டுத்துவதும் உணடு.  ‘மீைவப் 
ந்ணகனளயும் ந்ணகளபாகிய ்திருெஙனக 
யனரயும் அவரகளுன்ய வபாழக்னகயும் 
இ்ந்தச் சிறுகன்தத் ந்தபாகுப்பு நெடுகிலும் 
கபாணலபாம்’ எை எழுத்்தபாளர முனைவர 
ந்ணணியம் நசல்வகுமபாபாியபால் எழு்தப்்டடு 
நவளிவ்நதுள்ள ந்தபாகுப்பு  ’நெபாடிலு‘.   க்லில் 
ஏரபாளம் மீனகள் கின்க்கலபாம். க்ற்கனரயில் 
ஏரபாளமபாை கன்தகள் நசல்வகுமபாபாிக்குக் 
கின்த்துள்ளை. இச்சிறு கன்தகளில் 
்்தினை்நன்த மடடும் வபாசிக்கத் ்த்நதுள்ளபார. 
ந்ணகனள னமயப்்டுத்்திய இத்ந்தபாகுப் 
புக்கு ஒரு ந்ண எழுத்்தபாளரபாை அகிலபா 
னவ்ய அணி்நதுனரக்கச் நசயதுள்ளபார.  
‘‘்தனலச்சுனம சும்நது வபாழனவ ெ்த்தும் 
மீைவப் ந்ணகளுக்கும் மைச்சுனம சும்நது 
வபாழனவ ெ்த்தும் ்திருெஙனகயருக்கும் 
இ்நநூல் சமரப்்ணம்’’ என்தும் அவபாின 
ந்ணணியச் ச ி்ந்தனைக்குச் சபானறு. 
‘ந்ணணியம் ் ்சுகி் றன’ எை ந்தபா்ர்ந்தவர 
ந்ணணியம் ் ்சுவன்தத் ந்தபா்ரகிறபார. 
 
 க்லில் மீன ி்டிக்கச் நசனற கணவன 
ஒரு துப்்பாக்கிச் சூடடில் இற்நது வி்  இரணடு 
குழ்நன்தகளு்ன வபாழமுடியபாமல் குழ்நன்த 
களு்ன ்தற்நகபானலக்கு முயல்கிறபாள் 
ந்பாக்கினல எனனும் ந்ண. முத்துலடசுமி 
எனனும் ந்ண கபாப்்பாற்றி அறிவுனரக் கூறி 
மீன விற்கச் நசபால்கிறபாள். மீனை விற்க முயனற 
்்பாதும் விற்்னையபாகவில்னல. வீடடுக்குத் 
்திரும்  ் ்்ரு்ந்தில் ஏற முயனற கண்க்்ர 

கூன்னயத் ்தள்ளிவி்  கூன்யில் இரு்ந்த 
மீநைல்லபாம் சி்தறிவிடுகிறது. ந்ணகனளச் 
சமூகம் வபாழவிடு்தில்னல எனகிறபார.
 
 சுைபாமியபால் வ்தைியின நகபாழு்ந்தன 
குடும்்த்்தில்  நகபாழு்ந்தன ்தவிர அவன 
குடும்்்ம கபாணபாமல் ்்பாயவிடுகிறது. அது 
மு்தல் நகபாழு்ந்தனை கணவன விருப்்ப்்டி 
்தன வீடடி்ல்ய னவத்து ்சபாறு ்்பாடடு 
வளரக்கிறபாள். கணவனுக்கு ச்ந்்தகம் வர 
்திடடி ந்தளிவு ்டுத்துகிறபாள். நகபாழு்ந்தனை 
ஒரு குழ்நன்தயபாக்வ ்பாரக்கிறபாள். ஊபாில் 
கபாபாியம் எது ெ்்ந்தபாலும் ்தபா்ை முனைினறு 
ெ்த்து்வளபாகவும் உள்ளபாள். ‘வ்தைியக்கபா 
ஒரு ஆகபாசம்’ எனகிறது ‘அ்ஙகபா்த ஆகபாசம்’ 
ஒரு ந்ணணின ெியபாயமபாை ்கபா்த்ன்தக் 
கபாடடியது ‘கருனண’ சிறுகன்த. குடித்்த 
கபாரணத்்தபால் கணவன இற்நது விடுகிறபான. 
கணவன மீ்தபாை ்கபா்த்்தி் ல்ய குழ்நன்த 
களு்ன குடும்்ம் ெ்த்்தி வருகிறபாள். 
இ்தற்கின்யில் ஒருவன குடித்து விடடு ்தபான 
இற்நது ்்பாக விரும்புவ்தபாக கூறுகிறபான. 
அவ்வபாறு இற்நது ்்பாைபால் எஙகனளப் 
்்பால்வ ்தஙகள் குடும்்மும் அைபான்தயபாக 

 - 
 

   

  -   
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ெிற்கும் எனறு ்திட  ்அவன மைம் மபாறுவ்தபாை 
கன்த. 
 
 ‘க்ள்ரம்’ ஒரு சினை கன்த எனறபா 
லும் சினை குழ்நன்தகளின கன்த. குழ்நன்தகள் 
இருக்கும் ் ்பாது சமபாளிக்க முடியபாமல் 
்தடுமபாறியவர, வரு்ந்தியவர குழ்நன்தகள் 
ஊருக்குப் ்்பாதும் நவறுனமயபாக உணரும் 
ஒரு ந்ணணின கன்த.
 
 ஒ ரு  வ ி த் ்த ி ய பா ச ம பா ை  க ன ்த 
‘அம்மபாவின க்ஙகபாபாி’. அம்மபா ஆ்றழு 
்ிள்னளகனள ந்ற்றவள். அம்மபாவின 
மூக்குத்்தினய ந்தபானலத்து விடுகிறபாள் 
கன்சிப் ந்ண. கன்சிப் ந்ணணுக்கும் 
கல்யபாணம் நசயது னவத்து விடுகிறபாள். 
ஆைபால் அப்ந்ணணுக்கு அம்மபாவின 
மூக்குத்்தினயத் ்திருப் ி்த் ்த்நது க்னை 
அன்த்து வி்  ந்தபானகனய ்சமிக்கிறபாள். 
்சமித்்த ்ணத்்தில் மூக்குத்்தி வபாஙகி 
அம்மபாவி் ம் ்தர வரும் ் ்பாது அம்மபா இற்நது 
விடுகிறபாள். இரு்ந்தபாலும் ெபான இற்நது 
வரும் ்்பாது க்னை அன்த்து விடு்வன 
என்து்ன முடிவன்கிறது ‘அம்மபாவின 
க்ஙகபாபாி’. அம்மபா மகனள க்ஙகபாபாியபாக 
்பாரக்க மபாட்பாள். ஆசிபாியரும் அவ்வபாறு 
குறிப் ி்் வில்னல. மகளின மைசபாடசி் ய 
க்ைபாக ெினைக்கச் நசபால்கிறது.
 
 வீடடுக்கு அருகபானமயிலுள்ள ஒரு 
மரத்்தில் வபாழும் ஒரு கபாக்னகக் குடும்்த்ன்தத் 
ந்தபா்ர்நது கவைித்து வருகிறபாள் ஒரு 
ந்ண. மனழயடித்்தபாலும் புயலடித்்தபாலும் 
கபாக்னக எனை நசயயும் எனனும் கவனல 
அப்ந்ணணுக்கு அடிமைத்்தில் இரு்நது 
நகபாண்் வருகிறது. இ்தற்கபாக மனழ 
ந்யயும் ்்பாதும் ்தபான ெனை்நது நகபாணடும் 
்பாரக்கிறபாள். ஒரு ெபாள் அடித்்த புயலில் 
கபாக்னககள் கபாணபாமல் ்்பாயவிடுகினறை. 
மிக வருத்்தத்து்ன ்்தடும் அனவ மற்ற 
கபாகஙகளு்ன இருப்்ன்தக் கணடு மகிழ 
கிறபாள். ‘உயிரகளுக்கு ஒ்ர வீடு’ எனகிறது 
கன்த. ஆண கபாக்னகக்கு ‘நஜயப் ி்ரகபாசம்’ 
எை ்தன ந்யனர னவத்துள்ளபார கணவனை 
இழ்ந்த அ்ந்த ந்ண என்து குறிப் ி்் த்்தக்கது. 
கபாக்னகள் மீதும் அப்ந்ண நகபாணடுள்ள 
கருனணனயக் கபாடடுகிறது.

 
 ந்ணகனளப் ்ற்றிய கன்தகள் 
அ்ஙகிய ந்தபாகுப்பு ‘நெபாடிலு’ எைினும் 
’நெபாடிலு ‘ ந்ணணியம் ்்சும் கன்தயபாக 
உள்ளது. இலக்கியக் கூட்ஙகளுக்கு 
ந்ணகள் நசல்வ்தபால் வீ்தியரகள் எப்்டி 
்்சுவபாரகள் எனறு விவபாிக்கும் கன்த. ‘‘ஒரு 
ஆம்்ள ் வடடி சட் ் ்பாடடுக் நகளம்்ிைபா 
வணக்கம் னவப்்பாஙக. அ்்த ஒரு ந்பாம்்ள 
்சலக்கடடிக் நகளம்்ிைபா ்வற மபா்திபாி 
்்சுவபாஙக’’ எனனும் வபாிக்ள ஒரு சபானறு. 
அலஙகபாரம் நசயது புறப்்ட்பால் இனனும் 
எனைநவல்லபாம் ் ்சுவபாரகள்?  ஆசிபாியர 
இக்கன்தனய suspense ஆகக் நகபாணடு 
நசனறுள்ளபார.  நெபாடிலு ஒரு ்தகபா்த 
வபாரத்ன்த என்ன்த புபாியச் நசயதுள்ளபார. 
அ்தற்கபாக அப் ந்ணனண ‘நெபாடிலு எனகிற 
்பாலம்மபா’ எனறு அறிமுகப்்டுத்துவது 
ஏற்புன்ய்தல்ல.
 
 மைத்ன்தக் கசி்நதுருகச் நசய்த கன்த 
‘கசி்நதுருகல்’. ஆணபாக இரு்நது ந்ணணபாக 
மபாறிய ஒரு ்திருெஙனகனயப் ்ற்றியது. 
்திருமணமபாகி  ஒரு மனைவியும் இரணடு 
குழ்நன்தகளும் உள்ள ெினலயில் அவருக்குள் 
இ்ந்த மபாற்றம் ெ ிகழகிறது. கூவபாகத் 
்திருவிழபாவிற்கு ்்பாக விரும்புகிறபாள். 

ி்ள்னளகள் ் வண்பாம் எனகினறை. மனைவி 
கணணீர சி்ந்திய்டி ெிற்கிறபாள். ஆைபால் அவள் 
்்பாக ்வணடுநமனறு அ்ம் ி்டிக்கிறபாள். 
கூவபாகம்  ்திருவிழபாவிற்கு அனழத்துச் நசல்ல 
‘அக்கபா’ விற்குக் குழப்்ம். அனழத்துச் 
நசல்ல ்வண்பாம் எனறு முடிநவடுத்துச் 
நசல்லும் அக்கபானவக் கூப் ி்டடு ‘அவனர 
அனழச்சிடடுப் ்்பாஙக‘ எனறு மனைவி் ய 
அனும்திக்கிறபாள். ந்ணணபாக மபாறிய 
ஆணின மை உணரனவ ஒரு ந்ணணபாை 
அவர மனைவி புபாி்நது நகபாண்து ெல்ல 
மபாற்றம். ்திருெஙனகயரகனள அஙகீகபாிக்கக் 
்கபாபாியுள்ளது.
 
 ்திருெஙனகயர ்ற்றிய மற்நறபாரு 
கன்த ‘அவெினல’. னகயில் கபாசில்லபாமலும் 
உ்ல்ெினல சபாியில்லபாமலும் உ்தவி புபாிய  
ஆளில்லபாமலும் ்தைிநயபாரு குடினசயில் 
்தவித்்திருக்கிறபாள் ஒரு ்திருெஙனக. அணணன 
மகனகள் மடடு்ம அடிக்கடி வ்நது நசல்வர. 
மூத்்தவன குடிகபாரன.  ்ணத்்திற்கபாக மடடு்ம 
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வருவபான. இனளயவன ‘அத்ன்த’ எனறு 
அன்்பாடு அனழப்்பான.  இச்சமயத்்தில் 
மூத்்தவன வ்நது குடிக்க ்ணம் ்கடக 
்தரபா்த கபாரணத்்தபால் ்திருெஙனகனயக் 
நகபானறு விடுகிறபான. இறக்கும் ்்பாது 
அத்ன்த எனறு இனளய மகன வருவ்தபாக 
கன்தனய முடித்துள்ளபார. சமூகத்்திலிரு்நது 
விலக்கப்்ட்்தபா்ல  ்திருெஙனகயரகளுக்கு 
இ்நெினல ெடீிக்கிறது எனகிறது ‘அவ ெினல’.  
‘ ‘்த ிருெஙனகயர ்பால்ெினலயும் வபாழ 
ெ ினலயும்’ ’  எனறு ஓர ஆய்வடன் 
-  முனைவர ந்ணணியம்  ்த்ந்திருப்்து  
குறிப் ி்் த்்தக்கது. 
  
 ந்ணனணப் ் ற்றிய்தபாயில்னல 
யபாயினும் ந்ணணின இரக்கக் குணத்ன்தக் 
கபாடடும் கன்த ‘அ-கபாலம்’. இருசக்கர 
வபாகைத்்தில் வி்த்துக்குள்ளபாகி இறக்கும் 
இனளஞரகளுக்கு அறிவுனரக்கிறது.
 
 ந்ணணியம் ்்சும் மற்நறபாரு 
கன்த ‘மல்லினக’.  னகம்ந்ண பூ னவத்்தபால் 
்தவறில்னல எனகிறது. பூ ் ிறவியிலிரு்ந்்த 
உ்ன வருகிறது.  புருசன என்வன 
இன்யில் வ்ந்தவன. இன்யில் வ்ந்தவன 
இற்நது ்்பாை்தற்கபாக பூனவ ஏன வி் 
்வணடும்? பூ னவக்கலபாம் எனகிறது.
 
 ந ெ ஞ ன ச க்  க ை க் க ச்  ந ச ய ்த து 
‘ெீரப்்றனவ’. மபாணவி ஒருத்்தினய ஒருவன 
்லபாத்கபாரம் நசயது வி் அவள் சபாக 
எணணுகிறபாள். அவனளத் ்்தற்றி அவளுக்கு 
ெினலனய புபாிய னவத்து எ்திரத்து ்்பாரபா்ச் 
நசபால்லி மீணடும் வபாழச் நசயயும் ஓர ஆசிபாினயப் 
்ற்றியது. எழுத்்தபாளர நஜயகபா்ந்தைின 
சில ்ெரஙகளில் சில மைி்தரகள் கன்தனய 
ெினைவூடடியது. ந்ணகள் எ்திரத்து ்்பாரபா் 
்வணடும் எனகிறது.
 
 கணவனை இழ்ந்த ந்ண ்தைியபாக 
இரு்நது ்்பாரபாடுகிறபாள். அடிக்கடி கணவனை 
ெினைத்து ஒப்்பாபாி னவத்து அழுகிறபாள். அவள் 
்தைியபாக இருப்்ன்தத் ந்தபாி்நது நகபாணடு 
இரவில் எவ்ைபா அன்ய வீடடுக்குள் 
நுனழகிறபான. அன்யபாளம் ந்தபாியபா்த 
அவனை ன்தபாியமபாக துரத்்தி அடிக்கிறபாள். 
்ிள்னளகளுக்கும் ஆறு்தல் நசபால்கிறபாள். 

மூ்லயவில் தனியாக...

வா்லில் வா்ழமரம் �டடி

ப்நதல் யபாடடு மின்வபிளக்கு 

அேங்�ாரங்�ள க்ய்து

�ாய்�்றசி�ள கவடடி

பததினாறு வ்�

கூடடு கபாரிேலுடன்

�்றசிய்ாறும் ்ாம்பார் ர்மும்

கரடி பணணி

மாபபபிள்ள கபாணணுக்�ான

யம்ட அேங்�ாரமும் முடிச்சு

அரி்சி கபடடியுடன்

வா்ழக்கு்ேயும் ஏ்நததி

மாமா மாமி ்சிததபபா ்சிதததி

கபரிேம்மா கபரிேபபா

எல்யோரும் வ்நததிருக்�

க்ல்ேக் குழ்ந்த�ளின் 

உற்ா�ததுளளல்�ளில்

புததா்ட�ள ்ர்ரக்�

பாடடிேபின் ்�ததடி மடடும்

மூ்ேேபில் தனிோ�க் �திடக்�தி்றது!

உணவு!

அ்நததி மேங்�திேது!

யமறகு கதாடர்ச்்சி ம்ே

மஞ்ளும் ்சிவபபுமாய் ஒளிரத 

கதாடங்�திேது!

�ழுதததில் �டடிே மணி�ள ஒலிக்�

மாடு�ள வீடு யொக்�தி ெ்டபேபின்்றன!

ஆடடுப படடிக்குள

ஏழு சுரங்�ளும்

ஏபரலின் அடுதத மாதத்த

பாடத கதாடங்�தின!

ஓ்டேபிலிரு்நது கவளிவ்நத

வாததுக்கூடடம்

வீட்டப பார்தது வபி்ர்நதன!

அம்பு வடிவபில் ப்றக்கும் க�ாக்கு�ள

கூடுயொக்�தி யபாய்க்க�ாணடிரு்நதன!

யவபபமர உச்்சி

�ாக்்�க் கூடடில்  குஞசு�ள

�ீச் �ீச் க்ன

தா்ே யதடிக் க�ாணடிரு்நதன!

யவ�மாய் வீடு யொக்�தி ெடக்கும்

யவடனின் மு�தததில்

க�ாள்ள ்்நயதாஷம்!

- ய
ெஸ

ூ.G
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்வணடியுள்ளன்த உணரத்்தியுள்ளபார. 
ந்ணணியம் நசல்வகுமபாபாி, ்தபான ஓர 
இலக்கியவபா்தி என்்தபால் ஒரு சில ந்ணகனள 
இலக்கியவபா்திகளபாக ்ன்த்துள்ளபார. 
கபாமுகரகளபால் ந்ணகளுக்கு எப்்்பாதும் 
ஆ்த்து ்ெபாிடும் என்ன்தயும் ஒரு சில 
கன்தகள் முனனவக்கினறை. ஆணபாக 
இரு்நது ந்ணணபாக மபாறிய ்திருெஙனகயரகள் 
்தஙகனள ந்ண எை அன்யபாளப்்டுத்்த்வ 
விரும்புவர. அது்வ அவரகளுக்குப் 

ி்டித்்தமபாைது. ந்ணணியம் நசல்வகுமபாபாி 
்திருெஙனகயர குறித்்த கன்தகனளயும் 
ந்ணணிய ந்தபாகுப் ி்் ல்ய இனணத்து 
அவரகனள ந்ண எை அன்யபாளப்்டுத்்தி 
இருப்்து குறிப்்ி்த்்தக்கது. ஒரு சில 
கன்தகனள ஆசிபாியர கூற்றபாகவும் ஒரு 
சில கன்தகனள  ்பாத்்திரம் ்்சுவ்தபாகவும் 
இயல்்பாக்வ  எழு்தியுள்ளபார.  ந்ணகனளத் 
்தபாயபாக, ்்தபாழியபாக, அக்கபாவபாக, ெட்பாக, 
ஆ்தரவபாகக் கபாடடியுள்ளபார. ந்ணணியம் 
ந ச ல் வ கு ம பா பா ி ் ய  ் ல  க ன ்த க ள ி ல் 
்பாத்்திரஙகளபாகக் கபாணப்்டுகிறபார.  கன்தக் 
கபாை கருக்கள் ்லமபாை்தபாக இரு்ந்தபாலும் 
நசபால்லப்்ட் வி்தத்்தில்  ஒரு ்லவீைம் 
ந ்த பா ி க ி ற து .  இ ன னு ம்  அ ழு த் ்த ம பா க ,  
ஆழமபாக நசபால்லி இருக்கலபா்மபா எனறு 
எணணத்  ்்தபானறுகிறது.  எைினும் 
‘ ந ெ பா டி லு ’  எ ன னு ம்  இ ச் ச ி று க ன ்த த் 
ந்தபாகுப்பு சிறுகன்த உலகில் ்்சப்்டும். 
 
 ‘ ‘வரக்க பாீ்தியபாை ஏற்றத்்தபாழவு 
கனளப் ந்ணகள் ச்ந்தித்்தபாலும் ந்பாி்தபாை 
மபாற்றஙகள் என்தயும் சமூகம் இக்கருத்்தில் 
முனநைடுக்கவில்னல. இச்சூழலில் விளிம்பு 
ெினல ந்ணகளின வபாழவபா்தபாரம் மிகவும் கடிைம். 
அப்ந்ணகளின ஏற்றமும் ்தபாழவும் அவரகளின 
கடிைஙகளபா்ல கட்னமக்கப்்டுகினறை. 
அப்ந்ணகளின குரல்கனளப் ந்ணணியம் 
நசல்வக்குமபாபாியின  ‘நெபாடிலு’ எனனும் 
இச்சிறுகன்தத் ந்தபாகுப்பு ்்திவு நசய்திருக்கி 
றது என்து மகிழ்வ’’  எனறு எழுத்்தபாளர 
அகிலபா அணி்நதுனரத்்திருப்்து நமய்ய.
 
நவளியீடு : ஃ ி்நரஞசு ்்திப்்கம் 
7 ்தைலடசுமி கபார்ன மு்தல் ந்தரு 
்சபானல ெகர முத்்தியபால்்்டன் 
புதுச்்சபாி 605 003                                        n

‘நெடுஙகைபா’ எனனும் இக்கன்த ந்ணகளுக்கு 
்பாதுகபாப் ி்ல்னல எனகிறது.
 
 ்்த்தி மபாறபாமல் ்திட்மிட்ன்தப் 
்்பால் மபா்தபா மபா்தம் ெிகழகிறது எைக்கபாை 
சுழற்சி எனறபாலும் ெிகழும் மு்தல் கணம் 
வ ி ் த் ந ்த பா ன ன ற  ச ்ந ்த ி த் ்த பா ற்  ் ் பா ல் 
அ்திரகிறது மைசு எனனும் அ. நவணணிலபா 
கவின்தனய ெினைவுப்்டுத்்தியது ’ஒழுகல்‘ 
எனனும் சிறுகன்த. மபா்தவி்பாய மபா்தம்  
்்தபாறும் ெிகழும் வி்த்து எனறபாலும் 
்பாதுகபாப்பு்ன ்ள்ளி வரபா்த கபாரணத்்தபால் 
ஏற்்டும் அவஸன்தகனள ஓர ஆசிபாினய 
்பாத்்திரம் மூலம் ந்ணகளின ்தவிப்ன் 
உணரவுபூரவமபாக கன்தயபாக்கியுள்ளபார.
 
 மைீவ சபா்தி என ்்தபால் ்தரக்குனறவபாக 
ெ் த்்திய ந்ண, ெ் ்நது நகபாண  ் ந்ண  ஒரு 
மீைவனர்ய கபா்தல் கல்யபாணம்  நசயது 
வபாழக்னக முனறனய்ய மபாற்றிக்நகபாள்கிறபாள். 
மீனை கவிச்சி எனறவர வபாசம் எனகிறபார.  
்பா்திக்கப்்ட் ந்ண ்ழி வபாஙக துடிக்கும்  
்தரக்குனறவபாக ெ் த்்திய ந்ண மபாறியன்தக்  
கணடு மைம்  மபாறுகிறபாள்.  கபா்தல் முன சபா்தி 
கபாணபாமல்  ் ப்ாயவிடும் எனகிறது ‘ ஏழபாம் சுனவ’ 
எனனும் இத்ந்தபாகுப் ி்ன இறு்திக்கன்த.
  
 ந்ணணியம் நசல்வகுமபாபாி என 
்்தபால்்தபா்ைபா ந்ணணியம் ந்தபா்ர்பாை 
கன்தகனள்ய எழு்தியுள்ளபார.  சமூகத்்தில் 
ந்ணகளின ெினல எனை, ந்ணகனள  சமூகம் 
எவ்வபாறு ெ்த்துகிறது என்ன்தநயல்லபாம் 
்ல்்வறு சிறுகன்தகள் மூலம் அறிய முடி்ந்தது. 
முனைவர ந்ணணியம் நசல்வகுமபாபாி 
மீைவ சமு்தபாயத்ன்த சபார்ந்த ந்ரும்்பாலபாை 
ந்ணகள் கன்தனய்ய எழு்தியுள்ளபார. முழுக்க 
மீைவ ந்ணகள் ந்தபா்ர்பாக எழு்தியிரு்ந்தபால் 
‘நெபாடிலு’ ்தைித்துவத்து்ன விளஙகும்.   
இருப்்ினும் அனைத்து கன்தகளிலும் 
ந்ணகளபாக்வ இருப்்து ஒரு சிறப்்ம்சம்.   
மீைவ சமு்தபாய ந்ணகளுக்குத்்தபான 
எத்்தனை ி்ரச்சனை? எத்்தனை சவபால்கள்? 
எத்்தனை ்்பாரபாட்ஙகனள?  சிறுகன்தகள் 
மூலம் வபாசகரகளுக்கு ந்தபாிவித்துள்ளபார. 
கணவனமபாரகள் சிலர குடிகபாரரகளபாக்வ  
இருக்கிறபாரகள் எனகிறபாரகள். ந்ணகளில் 
சிலர வி்தனவகளபாக இரு்ந்்த ்்பாரபா் 
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 நமௌைம் அழகிய நமபாழி 
யபாகும். உஙகள் கருத்துக்கள் ஏற்றுக் 
நகபாள்ளப் ்்பா்த இ்த்்தில் அழகிய 
நமௌைத்ன்த ்ின்ற்றுஙகள். வபாரத்ன்த 
கனள அள்நது ்்ச ்வணடும்.

 வபாரத்ன்தகளில் கவைம் ்்தனவ. 
ஏநைைில், ெபானவவி் மிகவும் கூரனம 
யபாை வபாள் இ்ந்த உலகில் இல்னல. 
அவசரத்்த ிலும் ஆத்்த ிரத்்த ிலும் எடுத் 
ந்தறியப் ் ட் சில வபாரத்ன்தகளபால் ெினறய 
உறவுகள் ெிர்ந்தரமபாக ்ிபாி்நதுள்ளை. 
இது சபாகும் வனர உள்ளிரு்நது அறுக்கும் 
நகபாடிய ஆயு்தம்.
 
 ெபாவ்க்கம் இல்லபா்த எவரபாலும் 
எத்்தனை அன்பாை உறனவயும் ்தக்க 
னவக்க முடியபாது. அழகிய வபாரத்ன்தகள் 
அழகிய மைதுக்கு அன்யபாளமபாகும். 
்திறனமயிரு்நதும் ெபாவ்க்கம் இல்லபாமல் 
்த ர ம ி ழ ்ந து  ் ் பா ை வ ர க ள்  ் ல ர . 
்தனை்க்கம், ெபாவ்க்கம் வபாழவின 
முன்ைற்றத்்திற்கு ்்தனவயபாைனவ. 
மைம் உன்்நது விட்பால் அ்தனை 
எத்்தனை முனற ஒட் னவத்்தபாலும் 
அது உன்யத் ்தயபாரபாக்வ இருக்கும். 
அனைத்துச் நசல்வஙகளும் இரு்ந்த ் ்பா்திலும் 
ஒழுக்கம் இல்னல எனறபால் ஒருவனுக்கு 
ந்ருனம இல்னல. உயினர வி் வும் ஒழுக்கம் 
்மலபாைது. ெல்நலபாழுக்கம் நகபாண்வரகள் 
்தவறியும் ி்றனர ்ழித்துப் ்்சமபாட்பாரகள். 
“யபாகபாவபா ரபாயினும் ெபாகபாக்க கபாவபாக்கபால்  
்சபாகபாப்்ர நசபால்லிழுக்குப் ்டடு“. 
அ்க்கமுன்ய மைி்தன வபாழவில் 
உயரவன்கிறபான. என்த அ்க்கபா 
விட்பாலும் மைி்தன ்தன ெபாக்னக யபாவது 
அ்க்க ்வணடும். இது வள்ளுவர 
கருத்்தபாகும். வபாரத்ன்த களின உருவஙகளபாய  
ெபாவின ெளிைமும் சுனவகளின ெிறஙகளபாய  
ெபாவின ்யணமும் அனமகிறது.                   n

  

றிபகா அன்ஸார்
்ாய்்நதமருது.

அவன் அன்்ன்ே 

முததியோர் இல்ேதததில் 

ய்ர்ததுவபிடடு 

�டடிே புதுவீடடுக்கு 

அன்்ன இல்ேம் 

கபேர் சூடடினான்!

*****

�ாதேன் 

ம்ேபபா்்ற்ே

எங்கு பார்ததாலும்

�ாதலிேபின் கபே்ரச்

க்துக்�திவபிடடுததான் 

க்ல்�தி்றான்! 

*****

குப்ப யமடு 

ம்ழ கபய்தாலும் 

ெ்னவததில்்ே 

கு்ட பபிடிக்கும் 

�ாளான்�ள!

*****

மாடா� உ்ழததாலும் 

மண்ணப கபான்னாக்கும்

உழவன் ்��டடி ெதிறபது 

வறு்மேபின் எததிரில் 

*****

வேலில் யவ்ேக்ய்யும் 

உழவ்னப பார்தது    

ய்ற்்றப பார்தது 

மு�ம் சுழிக்�தி்றார்�ள

ய்ாற்்றப பார்தது

மு�ம் மேர்�தி்றார்�ள! 
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 அ்ந்த ் கடடுக்குள் நுனழகின ் றன. 
அழகபாை சூழல். மரஙகள் கூ் அனம்தியபாக 
இருக்கினறை. ஆஙகபாங்க  அனசயபா்த 
ஊஞசல்கள்  அப்்டி்ய இருக்கினறை. 
கண கவரும் கடடி் வபாயிலுக்குள் நுனழ 
கின்றன. ெல்ல வர்வற்பு. 

 ‘‘அவரகனள இப்ந்பாழுது ச்ந்திக் 
கலபாம் ்தபா்ை..? ’ ’  எனறு, நகபாணடு 
வ்ந்திரு்ந்த உணவுப் ந்பா்திக்ளபாடு 
கபாபாியபாலய  அனறக்குள் நசல்கி்றன.  
கூ்்வ இரணடு மூனறு  என குடும்் 
சிறுவரகனள கூடடி வ்ந்திருக்கி்றன. 
எ்திரகபாலத்ன்த அறி்நது நகபாள்ள ் வணடிய 
்க்குவத்ன்த, இப்ந்பாழு்்த நகபாடுக்க 
்வணடிய ஒரு ்ெபாக்கத்்தில்  அனழத்து 
வ்ந்த அவரகளு்ன  உள்்ள நசன்றன. 

 ‘‘....எல்்ரஸ ்ஹபாம்’’ எனற ந்யர 
்தபாஙகிய ந்பாிய ஒரு ்்பாட்்பா சுவற்றில் 
மபாடடி இரு்ந்தது.
 
 ஹபாலின கீழிரு்ந்த க்தினரகளில் 
ஆணகளும் ந்ணகளுமபாக முதுனமனய 
எ்திரநகபாணடு, இளனம ஆனசக்ளபாடும் ஒரு 
குழ்நன்தயின எ்திர்பாரப்புக்ளபாடும் சுமபார 

20 ்்ர ஆஙகபாங்க உடகபார்ந்திரு்ந்தைர. 
அவரகனளப் ் பாரக்கி் றன.

 இம்மபா்திபாியபாை நவளி வருனக 
களில் அவரகளுக்கு   ச்ந்்தபா்ஙகள் ஏற்்டு 
கினறை என்்தனை அ்ந்தமுகஙகள், 
்தஙகள் சுருக்கஙகளுக்கின்யில்  ்தபாரபாள 
மபாக கபாடடி சிபாித்்தை.

 இருப்்்தற்கு ெினறய ்ெரம் 
கின்க்கவில்னல.  ஆைபால்  அவரகளுன்ய 
ெ்வடிக்னககனள ஒ்ர ்பாரனவயில் 
அவ்தபாைிக்க கின்த்்தது. ஒவ்நவபாருவரும் 
்க்கத்்தில் ்தபான அமர்ந்திருக்கிறபாரகள்.
 
 ஆைபாலும   ந்ரும்்பாலும் ஒருவருக் 
நகபாருவர ் ்சிக் நகபாள்கினற ெினல இல்னல. 

 கூடி இரு்ந்த மைி்தரக்குள்ளும்  
ஒரு ்தைினம ்சபாகம் அ்ந்த இ்த்்தில் 
குடி நகபாணடிரு்ந்தன்தப் ்பாரத்து மைம் 
கைத்்தது.

 அவரகள் உள்ளத்ன்த ஆக்டிவ் 
்ணணக்கூடிய சில எ்திரகபால ்திட்ங 
க ன ள  மு ன ந ை டு க் க  எ ன ை பா ல பா ை 
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உ்தவினய ்தருவ்தபாகச் நசபால்லி விடடு 
க ை த் ்த  ம ை து ் ன  ்த ி ரு ம் ் ி ் ை ன . 
இது இங்க.
 
 ‘மிஸ்ர பீட்ர’ எழு்து வயதுக்கு 
்மற்்ட்வர.  கபாபாியபாலய வி்யமபாக 
ச்ந்திக்கச் நசல்்வன.  எனனை கண்பால் 
‘‘ஹல்்லபா.. னலலபா’’ எனறு உற்சபாக 
மிகு்தியபால் வர்வற்று, நம்ிைிலிரு்நது 
ஒ ரு   க பா ஃ ் ி ன ய  அ ன ழ ப் ் ி த் ்த வ பா ் ர 
்்சத் ந்தபா்ஙகுவபார. ந்ல்ஜியக்கபாரர.  
கடடுக்்கபாப்்பாை உ்ல்வபாகு. ெ்த்ன்த, 
்்ச்சு உன், உணவு முனற எல்லபா்ம 
கச்சி்தம்.  அ்ந்த ந்ல்ஜியக் கம்ந்ைியின  
ெ்த்துைர அவர.

 ்ணிவு, கலகலப்பு, உற்சபாகத்்தில் 
ஒ ரு  ந ச பா ட டு ம்  கு ன ற  வ ி ல் ன ல . 
நவளிெபாடடில் ெபான கண் இது ஒரு 
அனு்வம்.
 
 ஒ்ர கணகள். ஒ்ர ்பாரனவ. 
ெபான ்ெபாில் ச்ந்தித்்த இவரகளுக்கு  
இரு்ந்தது ‘ஒ்ர ்ருவம்’. ஆைபால் நவவ் 
்வறு வி்தமபாை வபாழக்னக முனறகள் 
உலகில் ெ்்நது நகபாணடிருக்கினறை.
 
 முதுனம எனை சபா்க்்க்பா? வரமபா? 

 Age consider!  youth ventures! 
முதுனம எணணுகிறது! இளனம துணிகிறது!
 
 இது அனு்வ மட்த்்தில் இரு 
்ருவத்்திைருக்கும் உள்ள ஒரு வித்்தியபாசம்.  

 எல்லபாக் கபாபாியஙகனளயும் எணணித்  
்தீரமபாைிக்கவும், ி்ன துணியவும் ‘முதுனம’ 
யின ந்றும்தியபாை எணணஙகள்  கணடிப் 
்பாக ம்திக்கப்்ட் ்வணடும்.
 
 முதுனம எைப்்டுவது இனலயு்திர 
கபாலம்; மரணத்்தின சபாசைம்; ்ெபாயகளின 
துனறமுகம்... எனநறல்லபாம் இஙகு யபார 
ய பா ் ர பா   ந ச பா ல் லி  ் ய மு று த் ்த ி க் 
நகபாணடி ருக்கிறபாரகள்.
 

 50 / 60 வயதுக்கு ்மற்்ட்்பார 
மு்தியவரகள் எனறு உலகம் இலக்கங களபால் 
கணக்கிடடு னவத்்திருக்கிறது. ஆைபால் 
முதுனம என்து வயது மடடு்ம. அனு்வம், 
அறிவு என்வற்றின வளரச்சி சி்ந்தைபா 
சக்்தி, வழிகபாட்ல், ந்பாறுப்புணரச்சி 
என்ைநவல்லபாம் அ்ஙகியது ்தபான அ்ந்தப் 
்ருவம். அது்வ மு்திரச்சி. அது்வ ் க்குவம்.
 
 4 0  வ ய ந ்த ன ் து  இ ள ன ம ய ி ல் 
முதுனம. 50 வயந்தன்து, முதுனமயில் 
இளனம எனகிறபார ்கபாசபா ்பா்லபா.

 ஆைபால் மு்திரச்சி என்து வய்தி 
லல்ல. அவரவரகள் உணரவில் ்தபான 
இருக்கிறது.

 ஒரு முனற ்க்குவம் ந்ற்ற ஒரு 
ந்பாியவபாி்ம் ‘‘உஙகள் வயது எனை?’’ 
எனறு ்கடகப்்ட்து.

 ‘‘எ்ந்த வயன்த ்கடகிறீரகள்..?’’ 
எனறு அவர ்திருப்்ிக் ்கடக, ‘‘வயது 
எனை ்வறு்பாடு? ்தற்்்பான்தய வயன்த 
மடடும் ்தபா்ை ஒருவர ்கட்பாரகள்?’’ 
எனறபாரபாம் ்கட் அ்ந்த மைி்தன. 
 
 அ்தற்கு ச ிபா ித்்தவபா்ற அ்ந்தப் 
ந்பாியவர,  ‘‘எைது வயந்தன்து,  என 
்்ரக் குழ்நன்த்யபாடு வினளயபாடும் 
்்பாது ‘ஒரு வய்தபாக’ இருக்கும். அவ்வபாறு 
ம பா ற ி ை பா ல்  ம ட டு ் ம   அ து  எ ன ன ை 
விரும்புகிறது. 

 எைது ்்த்்திக்கு ஐ்நது வயது. 
அ வ ் ள பா டு  உ ட க பா ர ்ந து  க பா ர டூ ன 
்பாரக்கும் ்்பாது எைக்கும் வயது  ‘ஐ்நது’.  
சில ் ்பாது எைது வீடடில் ் பா்ல்கள் ஒலிக்கப் 
்டும். அப்்்பாது ெபான ெ்ைமபாடுகி் றன. 
அ ்ந ் ெ ர த் ்த ி ல்  எ ை க் கு  ‘ ் ்த ி ந ை ட டு ’ 
வயது. எனைி் மிரு்நது யபா்ரபாநவல்லபாம் 
அறிவுனரகள் ்கடகிறபாரகள்.  அன்த 
வழஙகும் ்்பாது எைக்கு ‘அறு்து’ வயது.  
ஏ்்தபா ஒரு ்ெரத்்தில், இ்ந்த வபாழக்னகனய 
ெினைக்கும் ் ்பாதும், வயந்தன்து உ்லுக்கு 
மடடு்ம., அது ஆனமபாவிற்கு அல்ல எனறு 
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சி்ந்திக்கி்றன. அப்்்பாது என வயது 
‘ஆயிரத்ன்த’ ்தபாணடி விடுகிறது.. இப்்்பாது 
நசபால்லுஙகள். ெீஙகள் எைது எ்ந்த வயன்த 
்கடகிறீரகள்..’’ எை ்திருப் ி்க் ்கட்பாரபாம் 
அ்ந்தப் ந்பாியவர.
 
 எப்்டி இருக்கிறது ்்தில்?
 
 இ்ந்த சமூகம்்தபான ஏ்்தபா ஒரு 
்தவறபாை கண்ணபாட்த்்தில்  இளனமனயக் 
நகபாண்பாடி, முதுனமனயக்கணடு கசக்கு 
ம ள வ ி ற் கு  ம பா ற் ற ி  ன வ த் ்த ி ரு க் க ி ற து . 
ெபான கண்  அ்ந்த இல்லத்்தின மு்தியவரகள் 
வபாழக்னக ்்பால்.

 ்்தபால் சுருக்கம், ்தஙகிடும் ெ்பாய கள், 
்தள்ளபாடும் ென ,் உறவுகளின புறக்கணிப்பு, 
்தைினம என்ை முதுனம ்ற்றிய அச்சத்ன்த 
ஏற்்டுத்துவது ெியபாய்ம. ஆைபால் முதுனம 
என்து ெபாம் ி்றக்கும் ந ப்ாழு ்்த ஆரம் மபாகி 
விடுகிறது. ெம்னம அறியபாம் ல்ய  ஒவ்நவபாரு 
ெபாளும் ெபாம் முதுனம அன க்ி் றபாம்.
 
 முதுனமநயனறு  குறிப் ி்ட் அ்ந்த 
வய்தில், உ்லளவில் ஏற்்டும் மபாற்றஙகள் 
்ற்றியும், அவரகளது உளெலம் ் ்ணப்்டும் 
முனற்ற்றியும் ்்பா்திய, சபாியபாை, ந்தளி 
வினனமயிைபால், வபாழக்னகயின ஒவ் 
நவபாருவபாிைதும் வய்திற்குள் வ்நது ்்பாை 
அவரகனள, அவரகளின வய்திற்குள்ளிரு்நது 
் பா ர க் க ் வ பா ,  பு பா ி ்ந து  ந க பா ள் ள ் வ பா 
்லருக்கு முடிவ்தில்னல.

 இது்தபான வரு்ந்தத்்தக்கது.
 
 ந ் ரு ம் ் பா லு ம்  இ ப் ் ரு வ த் ்த ி ல் 
ஏற்்டும் மற்தி ்தபான மு்தி்யபாரகளுக்கும், 
அவரகனளச் சுற்றி உள்ளவரகளுக்கும் 
ஏ ற் ் டு க ி ற  ச வ பா ல் .  மு து ன ம ய ி ை பா ல் 
ஏற்்டும் மற்தி சுமபார 60 வய்தபாகும் ்்பாது, 
இயல்்பாக்வ ஞபா்கசக்்தி ்டிப்்டியபாக 
குனறவ்தைபால் ஏற்்டுகிறது. இ்தைபால் மூனள 
நசல்களின நசயல்்பாடுகள் நமதுவபாகக் 
குனறகிறது. கவைக்குனறவு அ்திகமபாகிறது. 
அனறபா்ம் ெ்க்கும் ெிகழவுகள் கூ் 
மை்தில் ்டியபாது. இ்ந்த ெினலனம முதுனம 

 
 

�ாறபுளளி அ்ரபபுளளி�ளும்

�ாதததிருக்�தின்்றன

இ்ணபபுக் ய�ாடு�ளின்்றசி

அவவபயபாது 

அ்டபபுக் கு்றசி�ளுக்குள

ஒரு உணர்ச்்சிக் கு்றசி

்சி்்றபடடுக் �திடக்�தி்றது

இபயபாகதல்ோம் 

வணி�க் கு்றசி�்ள

அடிக்ய�ாடு இடு�தின்்றன

யமறய�ாள கு்றசி�ள

கபாதுவா� அன்்றாடம் 

ய�ளவபிக்கு்றசியோடு

வகுததல் கு்றசி�ள ஒன்்றசி்ண்நது 

்மேபபுளளியோடு உ்றவு

க�ாள�தின்்றன 

இேக்�ணப பபி்ழ�யளாடு

அணிததிரணடாலும்

முறறுபபுளளிதான் முடிவு

�ாரணதயதாடு வபி்ளவு�்ளக் 

�ணட்றசிே இ்டேபியே 

குததிததபடி ்சிரிக்�தி்றயத 

�ாறபுளளியும் அ்ரபபுளளியும் 

என்ப்த அ்றசிேயவணடும்  

கு்றசி�ளால் வாழக்்�பபேணம்

ஆனால் தறகு்றசிக்குள �ீ்றல் மடடுயம 

அ்டோளமா�தி்றது

கு்றசிேபிடாத இ்நதப புதுக்�வபி்தக்குள 

குரகேழுபபு�தின்்றன கு்றசியீடு�ள  

கு்றசிதது ்வததுக் க�ாளளுங்�ள

அ்டபபுக்கு்றசி�ளுக்கு 

என்றுயம  ஆபதது !

முனனவர் 
கா. ந. கலயா்சுந்ரம்
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மற்தி- ‘டிமன ி்யபா’  எைப்்டுகிறது.  இ்ந்த 
மற்தி அவருக்கு உள்ளந்தைினும் அவர 
அன்த ஏற்றுக் நகபாள்ள்வ மபாட்பார. 
இம் மற்தி 70 % நவளிப்்ன்யபாகத் 
ந்தபாியபாது. 30 % மடடு்ம நவளியிற் ந்தபாியும்.

 இ்ந்தக் கபாரணஙகளில் முக்கிய 
மபாைது ‘அல்சயமர’ ் ெபாய. ஒவ்நவபானறபாக 
அ ன ் ய பா ள ம்  ந ்த பா ி ய பா ம ல்  ம ற ்ந து  
கன்சியில் ‘்தபான யபார?’ என்்தனை்ய 
அன்யபாளம் ந்தபாியபாமல் ்்பாவ்்த இது. 
 
 உலகளவில் 60 வயன்தக் க்்ந 
்தவரகளில் நூறில் ஐ்நது ்்னரயும் இது 
்பா்திப்்்தபாக ஆயவுகள் கூறுகினறை.
அத்்்தபாடு ந்ணகனள வி் ஆணகளுக்்க 
இது அ்திகம்.
 
 இ ்ந ்த  ம ற ்த ி ய பா ை து  ச ்ந ் ்த க ம் , 
்கபா்ம், எபாிச்சலன்வது எனற ்கபாளபாறு 
களுக்கு உள்ளபாகிய ்ினைர ்தனைினல 
மற்நது ்திபாியும் ெினல கூ் ஏற்்டும்.
 
 
 சரபாசபாியபாக 1394 கிரபாம் என் 
நகபாண் மூனள வயது ஆக ஆக  ி்னைர 
1161 கிரபாமபாகக் குனற்நது விடுகிறது. 
மூனளக்குச் நசல்லும் ரத்்த ஓட்ம் நகபாஞசம் 
நகபாஞசமபாக குனறயத் ந்தபா்ஙகி மூனளயில், 
ெ ர ம் பு  ம ண ் ல த் ன ்த  ் பா ்த ி க் க ி ற து .
்தணடு வ்த்ன்தயும் ்பா்திக்கிறது. உ்ல் 
வளரச்சிக்கு ்்தனவயபாை ஹபார்மபான 
குனற்தல், ்திறைற்ற உயிரணுக்கள் உற்்த்்தி 
யபா்தல், கழிவுப்ந்பாருடகள் உ்லில் இரு்நது 
நவளி் யறப்்்பாமல் ்தஙகி விடு்தல் என்ை 
இவரகள் இ்ந்த ்ருவத்்தில் எ்திரநகபாள்ளும் 
உ்லியல் மபாற்றங களபாகும்.
 
 ்தத்்தமது குடும்்த்்தில் வ்யபா்திகர 
னவத்்திருக்கும்  ஒவ்நவபாருவரும் இவற்னற 
புபாி்நது நகபாள்வது அவசியம்.
 
 சபாியபாை கவைிப்பும், ்ரபாமபாிப்பும், 
அனபும் இரு்ந்தபால் மபாத்்திர்ம இவரகனள 
்பாதுகபாக்க முடியும்.
 

 இ்தற்கபாக முதுனம என்ன்த ஒரு 
்ெபாய எை ெினைக்கக் கூ்பாது. அது ஒரு 
்ருவ்ம. ்ல ்ெபாயகள் வர வபாயப்புகள் 
்தபான இஙகு அ்திகமபாகினறை. எழு்து, 
எ ண ் து  வ ய து க ள ி லு ம்  ் ெ பா ய ி ன ற ி 
்லர ஆ்ரபாக்கியமபாக வபாழவதும், சிலர 
இளனமயி்ல்ய ்ல ்ெபாயகளின 
இருப்்ி்மபாக்வ வபாழ்நது மடிக்கிறபாரகள் 
என்ன்தயும் இஙகு குறிப் ி்ட்பாக ் வணடும்.
 
 அ்திகபாித்துச் நசல்லும் சைத்ந்தபானக 
யில் மு்தி்யபாரகளின எணணிக்னகயும் 
கூடிக் நகபாணடு நசல்லும் ஆசிய ெபாடு 
களில் இலஙனகயும் ஒனறு.
 

 ச ர வ ் ்த ச  மு ்த ி ் ய பா ர   ்த ி ை ம் 
அக்்்பா்ர மு்தலபாம் ்்த்தி நகபாண்பா 
்ப்்டுகினறது.  ஐக்கிய அநமபாிக்கபா, கை்பா, 
ஜப்்பான ்்பானற ெபாடுகள் மு்தி்யபார 
்திைத்ன்த நகௌரவிக்கும் முகமபாக அத்்திைத்ன்த 
விடுமுனற ்திைமபாக நகபாண்பாடுகிறது. 
மு்தி்யபார ்திைத்ன்த நகபாண்பாடுவ்தற்கு 
முன முதுனமனயக் நகபாண்பாடும் உலகம் 
்வணடும்.
 
 உலகில் ்தற்்்பாது ஒவ்நவபாரு ்த்து 
்்ருக்கும் ஒருவர, எனற அடிப்்ன்யில் 
மு்த ி ் ய பா ர க ள்  க பா ண ப் ் டு க ி ன ற ை ர .  
இ்ந ெினல யில் மு்தி் யபாரகளின ந்பாருளபா்தபார 
ெலைிலும், சமூக ெலைிலும், சுகபா்தபார ெலன, 
உள ெலைிலும் அக்கனற நகபாள்வது எமக்கு 
அவசியமபாகி விடுகினறது.
 
 ்தபாம் சு்த்ந்திரமபாகவும, உற்ற துனண 
யு ் னு ம்   உ ற வ பா ்  ் வ ண டு  ந ம ன ற 
ஆரவம் நகபாண்வரகள் அவரகள். ்பாினவ 
எ்திர் பாரப்்வரகள். அனு்வஙகனள அறிவுனர 
களபாக நகபாடுப்்்தற்கு முன வரு்வரகள். 
இவ் வனகயில் இவரகளது ் ஙகளிப்புகள் 
குடும் த்்்திற்கும், ெபாடடுக்கும் ்்தனவ. மு்தி் யபார 
இல்லஙகளில் எப்்டிப்்ட் ் ரபாமபாிப்புகள் 
வழஙகப்்ட ப்ாலும், உ்ல், உள மபாற்றஙகள் 
கபாரணமபாக மு்தியவரகள் சமூகத்்தில் ்ல்்வறு 

ி்ரச்சினைகனளயும் சவபால்கனளயும் ச்ந்திக்க 
்வணடியுள்ளது.
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 முதுனமப் ் ருவத்்தில் புறக் கணிப்பு, 
்தைினம, சுனம  கபாரணமபாக  ் ல்்வறு 
உ்லியல், உளவியல் ்தபாக்கஙகளுக்கு 
உ ட ் டு க ி ன ற பா ர க ள் .  ெ வீ ை  உ ல க ம் 
்ணத்ன்த னமயமபாகக் நகபாணடு உனழத் 
்தபாலும், உள்ளநமன்து ்ணத்ன்த அடிப் 
்ன்யபாகக் நகபாணடு துடிப்்து அல்ல. 
என்்தனை ெபாம் உணர ்வணடும்.
 
 முதுனம என்து யபாரும் ்தபாமபாக 
விரும் ி்் யற்கும் ் ருவமல்ல. அது இயற்னக. 
முதுனமக்கும் இளனமக்கும் இன்யில் மிக 
ஆ்ரபாக்கியமபாை ந்தபா்ரபு ஒவ்நவபாரு 
வீடடிலிரு்நதும் ஏற்்டுத்்தப்்் ் வணடும்.
 
 அனு்வம் எனற ஒனறு இருக்கிறது. 
அது முதுனமயில் இரு்நது ்தபாரபாளமபாக 
கின்க்கிறது. அன்த ஏற்றுக் நகபாள்வ்தற்கு 
மைி்தன ஏ்ைபா ்தவறி விடுகினறபான. ஒரு 
கன்தயின மூலம் இ்தனை விளக்கி ெினறவு 
நசயகின்றன.
 
 ஜப்்பாைில் ஒரு கபாலத்்தில் ஒரு 
ச ட ் ம்  அ மு ல பா க் க ப் ் ட டு  வ ்ந ்த து . 
குடும்்ஙகளில் ்வனலக்ள நசயய 
முடியபா்த மு்தியவரகள் இரு்ந்தபால்  அவனர 
ஒரு மனல உச்சிக்கு நகபாணடு நசனறு 
விடடுவி் ் வணடும். இவ்வபாறிருக்க, 
்த்நன்த மகன உறனவ உனை்தமபாகப் 
்்ணிய ஒருவன ்தைது ்த்நன்த எ்ந்த 
்வனலயும் நசயய முடியபா்த முதுனமப் 
்ருவத்ன்த அன்்ந்த ்ிறகு, அ்நெபாடடுச் 
சட்த்்திற்குக் கடடுப்்டடு ்தன வ்யபா்திக 
்த்நன்தனய முதுகில் சும்நது நகபாணடு 
ம ன ல க் கு ச்   ந ச ன ற பா ன .  ஆ ை பா லு ம் 
்த்நன்தனயப் ் ிபாிய  மைமில்லபாமல்  ்திருப்்ி 
அவனர ்தனனு்ன கூடடி வ்ந்தபான. 
்தண்னைக்குப் ்ய்நது நவளியில் 
ய பா ரு க் கு ் ம  ந ்த பா ி ய பா ம ல்  வீ ட டி ல் 
ஒளித்து னவத்து அவருக்கு உணனவயும் 
அனன்யும் ்தபாரபாளமபாக வழஙகிைபான. 
 
 ்ினைர ஒரு கபாலத்்தில் அ்ந ெபாடடு 
அரசன ்தன மக்களின அறிவு மட்த்ன்தப் 
்பாிசீலிக்க ஒரு ்்பாடடி னவத்்தபான. அ்தில் 
மு்தலபாவது, சபாம்்லபால் ்திபாிக்கப்்ட் 

கயிறு ஒனனறக் நகபாணடு வர ்வணடும்.
சபாம்்லபால் எவ்வபாறு கயிறு ்திபாிக்க முடியும் 
எனறு ந்தபாியபாமல் மக்களின ெினறய 
்்ர அ்ந்தப் ்்பாடடியிலிரு்நது விலகி 
விட்ைர. 

 மகன வீடடிற்கு வ்நது, இன்தப்்ற்றி 
சி்ந்தித்து, ்தைது ்த்நன்தயி்ம் நசபானைபான. 
்த்நன்த ்்தில் கூறிைபார. ’’மக்ை  ஒரு 
ெீளமபாை கயிறு எடுத்து அன்த ஒரு 
விபாிப்்ில் கி்த்்தி,  அ்ந்தக் கயிறுக்கு 
நெருப்்ிடடு ந்பாசுக்கு. ்ின அ்தன 
சபாம்்ல் ்திபாிக்கப்்ட் கயிறபாக இருக்கும்.’’

 அ்்த்்பால் நசயது கபாடடிய மகன  
்்பாடடியில் நவனறு அரசி்ம் ்பாிசு 
ந்ற்றபான.
 
 சிறிது கபாலத்்தில், அடுத்்த ் ்பாடடினய 
அரசன நகபாஞசம் கடிைமபாக வி்தித்்தபான. 

 அது, இரணடு ்க்கமும் முழுனம 
ய பா க  சீ வ ப் ் ட ்  ஒ ரு  ம ர க் க ி ன ள 
்்பாடடியபாளரகளி்ம் நகபாடுக்கப்்ட்து.   
‘‘இ்தில் நுைிப்்கு்தி எது? அடிப்்கு்தி 
எது? எனறு இரணன்யும் ந்தபாி்நது 
ந க பா ள் ள  ் வ ண டு ம் ’ ’  எ ன ற பா ன . 
மகன ்த ிரும்்வும் வீடடிற்கு வ்நது, 
்த்நன்தயி்ம் இது ்ற்றிய ஆ்லபாசித்்தபான. 

 ‘‘மக்ை அ்ந்த மரக்கினளனய 
்தணணீபாில் ்்பாடடு விடு. கீழப்்கு்திக்கு 
நசல்லுவது அடிப்்கு்தி.  ெீருக்கு  ்ம்ல 
்த ன ல  க பா ட டி  இ ரு க் கு ம்  ் கு ்த ி  அ து 
நுைிப்்கு்தி’’ எனறபார.

இம்முனறயும் அரசருக்கு சபாியபாை ் ்தினலக் 
கபாடடி  ்ல நவகும்திகனள ந்ற்றபான.
 
 இறு்தியபாக மூனறபாவது ்்பாடடி. 
மிகவு்ம கடிைமபாக ்தயபார நசய்தபான அரசன. 
‘‘்தட்பாமல் ஒலிநயழுப்பும் ்மளம் ஒனறு  
நகபாணடு வர ் வணடும்’’ எனறு வி்தித்்தபான.

 இது ஒரு முடியபா்த கபாபாியம் எனறு 
மக்கள் ்லரும் ்திரும்்ிச் நசனறுவி்,  
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மகனும் மிகு்ந்த கவனலயு்ன வீடடிற்கு 
்திரும்்ிைபான.

 ்த ்ந ன ்த ய ி ் ம்  இ ன ்த க் கூ ற , 
‘‘மக்ை  ் பா்தி மூ்ப்்ட  ்் மளம் ஒனனறயும், 
்்தனவயபாை ்்தபால் ந்பாருடகனளயும் 
எடுத்துக் நகபாணடு  மனலப்்கு்திக்கு நசல். 
அஙகு ்்தைீக்கள் இருக்கும் ஒரு மரத்்தில் 
ஏறி, அ்ந்த ்மளத்ன்த ்்தைீக்களபால் ெிரப் ி் 
்ினைர ்்தபாலிைபால் அன்த்து விடு. 
இப்ந்பாழுது ்மளத்ன்த அனசக்கும் ்்பாது 
உள்ளிருக்கும் ்்தைீக்கள் அன்த நகபாடடு 
வ்தபால் சத்்தம் ் கடகும்’’ எனறபார. 

 இம்முனறயும் மகன அ்்த ்்பால் 
நசயது கபாடடிைபான. அ்நெபாடடி ்ல்ய  
சிற்ந்த அறிவபாளியபாக ந்தபாிவு நசயயப் 
்ட்பான.

 அரசனும் அவனை ்மன்யில் 
அனழத்து ்கட்பான.  ‘‘எவ்வபாறு ெீ இ்ந்த 
மூனறிற்கும் மிகச் சபாியபாை; வின்னய 
கணடு்ிடித்்தபாய?’’
 

 மகன நசபானைபான   ‘‘அர்ச..  மு்தலில் 
எனனை மனைித்துக் நகபாள்ளுஙகள். 
எ ை து  ்த ்ந ன ்த .  அ வ ர  மு ்த ி ய வ ர பா க 
இருக்கிறபார. உஙகள்  சட்த்ன்தயும் மீறி, 
அவனரப்்ிபாிய மைமில்லபாமல் என்ைபாடு 
ஒளித்து னவத்்திருக்கின்றன. உஙகள் 
்கள்விகளுக்கு அவர கூறிய ்்தில்கள் 
்தபான இனவ’’  எனறு கூறிைபான.
 
 அ ர ச ன  ் க பா ் ப் ் ் வ ி ல் ன ல 
நெகிழ்நது ்்பாைபான.

 இைி்மல் மு்தியவரகள் எவரு்ம 
மனலப் ்கு்திக்கு நகபாணடு நசல்லப்்்த் 
்்தனவயில்னல. அவரகள் இ்ந்த ெபாடடிற்கும், 
அறிவு மிக்க ஒரு சமு்தபாயத்்திற்கும் 
அவசியமபாை வரகள் என்ன்த உணர்நது, 
்தைது சட்த்ன்த அனறிலிரு்நது மபாற்றிைபான.
 
 ஆம் முதுனம என்து ்லவீைம் 
அல்ல.  அது ஒரு ்லம்!!

n

வபி்ரவுக் �டிதமா�க் கு்்றேபின்்றசி க்ல்லும்
உ்ரகோன்று அஞ்லில் அனுபபபிே ெதி்ேேபில்
வ்ரேற்ற ப்ற்வோய் ய�ா்வ்ே அ்டே
மு்்றேறறு இரணடாம் ொள �்ரயே்றசிேது

ெ�ரப பகுததிோேபினும் அங்கும் தாவலுணடாம்
்சி�ரயம்றசியே க்ன்்ற்ட்நதது மூன்்றாம் ொள
மு�ர்்நதது மூன்்றாம் இடத்த அன்று
ெ�ர்்நதது மு�வரி யதடிே முேற்சிேபியே

வபி்ரவுக் கு்்றவா? வ்ரே்்றேற்ற பேணமா?
ெதி்்றே துன்பங்�ள அனுபபுெர் கப்றோமா
ததி்ர வபிே�திே இ்ணேவழிேபில் வபிொடி�யள
�்்றோ�ோமா அஞ்ல் வழிப யபாக்குவரதது

க�ாரிேர் அ்நெதிேராேபினும் க�ாணடு ய்ர்பபர்
அரிே வாய்பபா� அத்ன அணு�திடுவர்
கபரிேது ்சி்றசிேது என்்ற மாறுபாடின்்றசியே
உரிேவர் ்�ய்ரும் அடுதத ொளியேயே.

  புல்லாஙகுழலன
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1. நெஞசு சளி

்்தஙகபாய எணனணயில் கற்பூரம் ்சரத்து 
ெனகு சு்னவத்து ஆற னவத்து நெஞசில் 
்த்வ சளி குணமபாகும்.

2. ்தனலவலி

ஐ்ந்தபாறு துளசி இனலகளும் ஒரு சிறு 
துணடு சுக்கு, 2 லவஙகம், ்சரத்து 
ெனகு அனரத்து நெற்றியில் ்ற்றபாகப் 
்்பாட்பால் ்தனலவலி குணமபாகும்.

3. ந்தபாணன் கரகரப்பு

சுக்கு, ்பால் மிளகு, ்திப்்ிலி, ஏலபாிசி 
ஆகியவற்னற வறுத்து ந்பாடி நசயது 
்்தைில் கல்நது சபாப்்ி் ந்தபாணன் 
கரகரப்பு குணமபாகும்.

4. ந்தபா்ர விக்கல்

நெல்லிக்கபாய இடித்து சபாறு ்ிழி்நது, ்்தன 
்சரத்து சபாப்்ிட்பால் ந்தபா்ர விக்கல் 
்தீரும்.

5. அஜீரணம்

ஒரு ்ம்ளர ்தணணீபாில் கரு்வப்்ினல, 
இஞசி, சீரகம், மூனனறயும் நகபா்திக்க 
னவத்து ஆறனவத்து வடிகடடி குடிக்க 
அஜீரணம் சபாியபாகும். அல்லது 
கறி்வப்்ினல, சுக்கு, சீரகம், ஓமம் 
்சரத்து துனவயல் அனரத்து சபாப்்ிட்பால் 
அஜீரணம் சபாியபாகும். அல்லது 
நவற்றினல, 4 மிளகு இவற்னற நமனறு 

    

    

  

்தினறபால் அஜீரணக்்கபாளபாறு சபாியபாகும்.
சீரகத்ன்த ெீபாிலிடடு நகபா்திக்க 
னவத்து, அ்ந்த சீரக ெீனரக் குடித்து 
வர ெனகு ஜீரணமபாவ்்தபாடு, உ்ல் 
குளிரச்சியன்யும். அல்லது 1்்தக்கரணடி 
இஞசிச் சபாறு்ன, சிறிது ்்தன கல்நது 
்ருகிைபால் ஜீரணசக்்தி அ்திகபாிக்கும்.

6. வபாயு ந்தபால்னல

்வப்்ம் பூனவ உலரத்்தி தூளபாக 
நவ்நெீபாில் உடநகபாள்வ்திைபால் 
வபாயுந்தபால்னல ெீஙகும். ஆறபா்த 
வயிற்றுப்புண ெீஙகும்.

7. வயிற்று வலி

நவ்ந்தயத்ன்த நெயயில் வறுத்து ந்பாடி 
நசயது ்மபாபாில் குடிக்க வயிற்று வலி 
ெீஙகும்.

8. சரும ்ெபாய

கமலபா ஆரஞசு ்்தபானல நவயிலில் 
கபாயனவத்து ந்பாடி நசயது ்திைமும் 
்சபாப்புக்கு ்்திலபாக உ்ம்்ில் ்்தயத்து 
குளித்து வர சரும ்ெபாய குணமபாகும்.

9. மூக்கன்ப்பு

ஒரு துணடு சுக்னக ்்தபால் ெீக்கி அனர 
லிட்ர ெீபாில் ்்பாடடு சுண்க் கபாயச்சி, 
்பால், சரக்கனர ்சரத்துக் கபானல, மபானல 
சபாப்்ிடடு வர மூக்கன்ப்பு வினரவில் 
ெீஙகும்.
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10. கண எபாிச்சல், உ்ல் சூடு

நவ்ந்தயத்ன்த மடடும் ஊற னவத்து 
ெனகு அனரத்து ்தனலயின முடி ்வரக் 
கபால்களில் ்த்வி னவத்து ெனகு 
ஊறிய்ின ்தனலமுடினய அலசிைபால் முடி 
ெனகு வளருவது்ன கண எபாிச்சல், உ்ல் 
சூடு ்தணியும்.

11. வயிற்றுக் கடுப்பு

வயிற்றுக் கடுப்பு ஏற்்ட்பால் புழுஙகல் 
அபாிசி வடித்்த ்தணணீபாில் சிறி்தளவு 
உப்ன்யும், நவணநணனயயும் கல்நது 
குடித்துவிடுஙகள். சிறிது ்ெரத்்தி்ல்ய 
குணம் ந்தபாியும்.

12. ்ற் கூச்சம்

பு்திைபா வின்தனய வபாயில் ்்பாடடு 
நமனறுக்நகபாணடிரு்ந்தபால் ்ல்லில் 
ஏற்்டும் கூச்சம் மனறயும். அல்லது 
பு்திைபா இனலனய ெிழலில் கபாய னவத்து 
தூள் உப்பு ்சரத்து ்ல் துலக்கிைபால் 
ஒபாிரு ெபாளில் குணமபாகும்.

13. வபாயப் புண

வபாயப் புணணுக்கு நகபாப்்னரத் 
்்தஙகபானய கசகசபாவு்ன ்சரத்துச் 
சபாப்்ிட்பால் குணமபாகும். அல்லது 
கடுக்கபானய வபாயில் ஒதுக்கி னவத்்தபால் 
வபாயப்புண ஆறும்.

14. ்தனலவலி

்ச்னச நகபாத்துமல்லித் ்தனழகனள 
மிக்ஸில் அனரத்து ்திைமும் கபானலயில் 
எழு்ந்தவு்ன குடித்துவர ்தனலவலி 
ெீஙகும்.

15. வயிற்றுப் ந்பாருமல்

வசம்ன் எடுத்துச் சுடடுக் கபாியபாக்கி 
அ்தனு்ை ெல்நலணநணய, ்்தஙகபாய 
எணநணய, விளக்நகணநணய ஆகிய 

மூனனறயும் கல்நது அடிவயிற்றில் 
பூசிைபால் வயிற்றுப் ந்பாருமல் ெீஙகும்.

16. அஜீரணம்

ஒரு கப் சபா்தம் வடித்்த ெீபாில், கபால் ஸபூன 
மஞசள் ந்பாடினயக் கல்நது குடிக்க 
வயிற்று உப்புசம், அஜீரணம் மபாறும். 
அல்லது சிறிது சுக்கு்ன கருப்்டடி,4 
மிளகு ்சரத்து ெனகு ந்பாடித்து 2 ்வனள 
சபாப்்ிட்பால் அஜீரணம் குணமபாகி ்சி 
ஏற்்டும். ஒமம்,கருப்்டடி இடடு கசபாயம் 
நசயது ்ருகிைபால் அஜுரணம் சபாியபாகும்.

17. இடுப்புவலி

சபா்தம் வடித்்த கஞசினய எடுத்து 
ஆறனவத்து ஒரு ஸபூன நெயயில் 
நகபாஞசம் சீரகம் கல்நது குடித்்தபால் 
இடுப்புவலி ெீஙகும்.

18. வியரனவ ெபாற்றம்

்டிகபாரத்ன்த குளிக்கும் ெீபாில் கல்நது 
குளித்்தபாலும் வியரனவ ெபாற்றம் 
மடடுப்்டும்.

19. உ்ம்புவலி

சபாம்்ிரபாணி, மஞசள், சீைி ்்பாடடு 
க்பாயமபாக்கி ்பாலும் நவல்லமும் ்சரத்து 
்ருகிைபால் உ்ம்புவலி ்தீரும்.

20. ஆறபா்த புண

விரலி மஞசனள சுடடு ந்பாடி நசயது 
்்தஙகபாய எணநணயில் குழப்்ி 
கபானலயிலும் இரவிலும் ஆறபா்த 
புணகளுக்கு ்மல் ்்பாட்பால் சீக்கிரம் 
குணமபாகிவிடும்.

21. கண ்ெபாயகள்

்சுவின ்பால் நூறு மில்லி ்தணணீபாில் 
அ்்த அளவு விடடு இ்தில் நவண்தபாமனர 
மலரகனளப் ்்பாடடுக் கபாயச்சி 
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்பாத்்திரத்ன்த இறக்கி னவத்து அ்தில் வரும் 
ஆவினயக் கணவலி ்்பானற ்ெபாயகள் 
வ்ந்த கணணில் ்டும்்டி ்ிடித்்தபால், கண 
்ெபாயகள் அகலும்.

22. மலச்சிக்கல்

்திைமும் குடிெீனரக் கபாயச்சும் ்்பாது ஒரு 
னகப்்ிடி சுக்னகத் ்தடடிப் ்்பா்லபாம். 
்்தனவப் ்ட்பால் குடிெீனர வடிகடடிக் 
நகபாள்ளலபாம். மருத்துவ குணஙகனளக் 
நகபாண் இப்ந்பாருள், ஜீரணத்துக்கு 
உ்தவும், வபாயுனவ அகற்றும், அல்லது 
இரவில் இரணடு வபானழப்்ழம் 
சபாப்்ி்லபாம்.அ்திகபானலயில் இ்லசபாை 
சுடுெீபாில் அனர டீஸபூன கடுக்கபாயப் 
ந்பாடி ்சரத்துக் குடித்து விட்பால் 
்்தினை்நது ெிமி்ஙகளில் கு்ல் 
சுத்்தமபாகி விடும். ்தணணீர அ்திகம் குடிக்க 
்வணடும். மலச்சிக்கல் இருக்கபாது. 
்தணணீரும் குடிக்கச் சுனவயபாக இருக்கும்.

23. க்ம்

வபால்மிளகின தூனள சீசபாவில் 
்த்்திரப்்டுத்்தி ்வனளக்கு ஒரு சிடடினக 
்்தைில் குழப்்ிச் சபாப்்ி் க்ம் ெீஙகும்.

24. ெினைவபாற்றல்

வல்லபானரக் கீனரனய ெிழலில் 
கபாயனவத்து ந்பாடித்து ்திைமும் 
ஒரு ்்தக்கரணடி உணடு வ்ந்தபால் 
ெினைவபாற்றல் ந்ருகும்.

25. சீ்த்்்தி

சீ்த்்்தி கடுனமயபாக உள்ள்தபா? 
ஊறனவத்்த நவ்ந்தயத்ன்த அனரத்து 
்தயிபாில் கல்நது 3 ்வனள நகபாடுக்க 
குணமபாகும்.

26. ஏப்்ம்

அடிக்கடி ஏப்்ம் வருகிற்தபா? 
்வப்்ம்பூனவ தூள் நசயது 4 சிடடினக 

எடுத்து இஞசி சபாறு்ன கல்நது 
உடநகபாண்பால் குணமபாகும்.

27. பூச்சிக்கடிவலி

எறும்புகள் ்்பானற ்ல்்வறு பூச்சிகள் 
கடித்து வலி, வீக்கம் ்்பானறனவ 
ஏற்்ட்பால் நவஙகபாயத்ன்த ெறுக்கி அ்ந்த 
இ்த்்தில் ்்தயக்கவும்.

28. உ்ல் நமலிய

நகபாழு நகபாழுநவை குண்பாக 
இருப்்வனுக்கு, உ்ல் இறுகி நமலிய, 
நகபாள்ளுப் ்யறு (Horsegram) நகபாடுக்க 
்வணடும்.

29. வயிற்றுப்புண

பீடருட கிழஙகின சபாற்று்ன சிறிது 
்்தனும் கல்நது அரு்ந்தி வ்ந்தபால் 
வயிற்றுப்புண குணமபாகும்.

30. வயிற்றுப் ்்பாக்கு

கறி்வப்்ினலனய அம்மியில் 
னவத்து அ்தனு்ன ்்தக்கரணடியளவு 
சீரகத்ன்தயும் னவத்து, னம ்்பால 
அனரத்து வபாயில் ்்பாடடு ்தணணீர 
குடித்துவிட்பால் வயிற்றுப் ்்பாக்கு 
ெிற்கும்.

31. ்வைல் கடடி

்வைல் கடடியபாக இரு்ந்தபால் வலி 
அ்திகமபாக இருக்கும். அ்தற்குச் 
சிறி்தளவு சுணணபாம்பும் சிறிது ்்தன 
அல்லது நவல்லம் குனழத்்தபால் சூடு 
்றக்க ஒரு கலனவயபாக வரும் அன்த 
அ்ந்தக் கடடியின மீது ்்பாடடு ஒரு 
நவற்றினலனய அ்தன மீது ஒடடி 
வி்வும்.

32. ்வரக்குரு

்தயினர உ்ம்்ில் ்்தயத்துக் குளித்்தபால் 
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்வரகுருனவ விரடடி அடிக்கலபாம்.

33. உ்ல் ்தளரச்சி

முடன்க் ்கபாசு்ன ்சுவின 
நவணநணய கல்நது ்பாகம் நசயது 
சபாப்்ிட்பால் உ்ல் ்தளரச்சி விலகும்.

34. ெீரச்சுருக்கு/ெீரக்கடுப்பு

ெீரச்சுருக்கு நவயில் கபாலத்்தில் 
முக்கியமபாக ந்ணகளுக்கு ெீரக்கடுப்பு 
ஏற்்டுகிறது. இ்தற்கு கபாரணம் நவயில் 
கபாலத்்தில் அ்திகமபாகத் ்தணணீர 
குடிக்கபாமல் இரு்ந்தபால் ெீரச்சுருக்கு 
ஏற்்டும். ்தபாரபாளமபாகத் ்தணணீர குடிக்க 
்வணடும். ்பாரலி அபாிசி ஒரு னகப்்ிடி 
எடுத்து 8 ்தம்ளர ்தணணீபாில் நகபா்திக்க 
னவத்து ஆறிய ்ிறகு குடிப்்து ெல்லது. 
இளெீபாில் நவ்ந்தயப் ந்பாடி கல்நது 
குடிக்கலபாம்.

35. ்தபாயப்்பால் சுரக்க

அபாிசியு்ன நவ்ந்தயத்ன்தச் ்சரத்து 
கஞசியபாக்கி கபாயச்சி உணடு வ்ந்தபால் 
்தபாயப்்பால் சுரக்கும்.

36. குழ்நன்த நவளுப்்பாகப் ்ிறக்க

கரப்்ிணிப் ந்ணகள் அடிக்கடி இளெீர, 
்தரப்பூசணி ்ழம் ஆகியனவ சபாப்்ிட்பால் 
குழ்நன்த நவளுப்்பாகப் ்ிறக்கும். 
அழகபாகவும் இருக்கும்.

37. எபாிச்சல் நகபாப்்ளம்

நெருப்பு சுடுெீர ்ட் இ்த்்தில் 
ந்ருஙகபாயத்ன்த அனரத்துப் பூசிைபால் 
எபாிச்சல் குனறயும் நகபாப்்ளமும் 
ஏற்்்பாது.

38. ்ித்்த ்ெபாயகள்

்கரட சபாறும் சிறிது ்்தனும் கல்நது ்ருகி 
வர கரப்்ிைி ந்ணகள் வபா்ந்தி ெிற்கும் 

உ்ல் வலுவபாகும். ்ித்்த ்ெபாயகள் ்தீரும்.

39. க்க்கடடு

நெருப்்ில் சுட் நவஙகபாயத்ன்த 
சபாப்்ிடடு வர இருமல் க்க்கடடு 
மு்தலியை ெீஙகும்.

40. நெற்றிப்புண

நெற்றியில் குஙகுமம் னவத்துப் 
புணணபாகி உள்ள இ்த்்தில் 
வில்வமரத்துக் கடன்யு்ன ச்ந்தைமும் 
்சரத்து இனழத்துத் ்த்வி வ்ந்தபால், புண 
குணமபாகி விடும்.

41. மூக்கன்ப்பு

இரவில் மூக்கன்ப்புக்கு மின விசிறியின 
்ெர கீ்ழ ்டுக்க ்வண்பாம். சற்று 
உயரமபாை ்தனலயனண ்யன்டுத்்தவும். 
மல்லபா்நது ்டுக்கும் ்்பாது மூக்கன்ப்பு 
அ்திகமபாகும். ்க்கவபாடடில் ்டுக்கவும். 
கபானலயில் ்ல் ்்தயக்கும் ்்பாது ெபாக்கு 
வழித்து விடடு மூனறு முனற மபாறி மபாறி 
மூக்னகச் சி்ந்தவும். சுவபாசப் ்பான்தனயச் 
சுத்்தப் ்டுத்்த ெமது முன்ைபார கபாடடிய 
வழி இது.

42. ஞபா்க சக்்தி

நவணன்க்கபானய உணவில் அடிக்கடி 
்சரத்து வ்ந்தபால் ெரம்புகள் வலினம 
ந்றும். மூனளயின இயக்கத்ன்தச் 
நசம்னமப்்டுத்துவது்ன ெல்ல ஞபா்க 
சக்்தினயயும் உண்பாகும்.

43. மபாரன்ப்பு

சுக்கு, மிளகு, ்திப்்ிலி, ்தபாமனர இ்தழ, 
நவல்லம் ்சரத்து ்தணணீபாில் விடடுக் 
நகபா்திக்க னவத்து வடிகடடி இரவில் ஒரு 
்ம்ளர சபாப்்ிடுவ்தபால் மபாரன்ப்ன்த் 
்தடுக்கலபாம்.

44. ரத்்தக்நகபா்திப்பு, நகபாலஸடரபால் 
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்தனலசுற்றல்

நவள்னளப் பூசைிக்கபானய பூ்நதுருவலபாக 
துருவி, உப்பு ்சரத்து இஞசி, ்ச்னச 
மிளகபாய, நகபாத்துமல்லி, கரு்வப்்ினல, 
கடுகு, ்தபாளித்து ்தயிபாில் கல்நது ்தயிரப் 
்ச்சடியபாக சபாப்்ிட்பால் மிகவும் ருசியபாக 
இருக்கும். பூசணிக்கபாய ரத்்தக்நகபா்திப்பு, 
நகபாலஸடரபால் ்தனலசுற்றல் 
எல்லபாவற்னறயும் கடடுப்்டுத்தும்.

45. னக சுளுக்கு

னக சுளுக்கு உள்ளவரகள் ெீபாில் மிளகுத் 
தூளும், கற்பூரத்ன்தயும் ்்பாடடுக் 
நகபா்திக்க னவத்து அ்ந்தத் ்தணணீனரத் 
துணியில் ெனைத்துச் சுளுக்கு உள்ள 
இ்த்்தின மீது ்்பாடுஙகள். அல்லது 
்ரப்்னன்ன எணநணனயத் 
்த்விைபாலும் சுளுக்கு விடடு விடும்.

46. ெீபாிழிவு

அருகம்புல் சபானற ்மபாரு்ன குடித்்தபால் 
ெீபாிழிவு குனறயும்.

47. மபா்தவி்பாயக் ்கபாளபாறுகள், இ்தய 
்ெபாய

உலர ்திரபாடனசப் ்ழத்ன்த நவது 
நவதுப்்பாை ்தணணீபாில
அனர மணி ்ெரம் ஊறனவத்து 
கபானலயில் அரு்ந்திைபால் மபா்தவி்பாயக் 
்கபாளபாறுகள், இ்தய ்ெபாய ்தீரும்.

48. கக்குவபான, இருமல் மலச்சிக்கல் 
உ்ல் ்ருமன

பு்லஙகபாயின இனலச்சபாறு, கபானலயில் 
குழ்நன்தகளுக்குத் ்தருவ்தபால் கக்குவபான, 
இருமல் குணமபாகும். மலச்சிக்கல் ெீஙகும். 
பு்லஙகபாய சனமத்து உண்்தபால் 
்்தனவயில்லபா்த உ்ல் ்ருமன 
குனறயலபாம்

49. உ்ல் வழுவழுப்பு ந்ற

ஒரு ்ம்ளர அளவு ்ட்பாணினய 
்தணணீபாில் ்வகனவத்து குளிர்ந்ததும் 
்தக்கபாளி சபாறு ்சரத்துத் ்திைமும் 
சபாப்்ிடடு வர உ்ல் வழுவழுப்பு ந்றும்.

50. குழ்நன்தகளுக்கு எணநணய 
்்தயத்துக் குளிப்்பாடடிய ெபாளில் மடடும் 
கீனர சபாப்்பாடடுக்கு நகபாடுக்கக் கூ்பாது.
்கரட சபாறும் சிறிது ்்தனும் ்ருகி 
வ்ந்தபால் கரப்்ிணிப் ந்ணகளுக்கு வபா்ந்தி 
மடடுப்்டும்.
எலுமிச்னச ்ழச் சபாற்றில் ரசம் நசயது 
சபாப்்ிட்பால் உஷணம் குனறயும்.
நுனரயீரல் சம்்்ந்தமபாை ்ெபாயகள் 
குணமபாக நவற்றினலச் சபாற்றில் இஞசி 
சபாற்னற ்சரத்து குடித்து வ்ந்தபால் ெல்ல 
்லன கின்க்கும்.
எள், எள்ளில் இரு்நது வரும் 
ெல்நலணநணயனயக் நகபாடுக்க உ்ல் 
இனள்நதுக் கபாணப்்டு்வரகள் ்்தறி, 
உ்ல் என் அ்திகபாிக்கும்.
கடுனக அனரத்து வலியுள்ள ்கு்தியில் 
்்பாட்பால் வலி குனற்நது விடும்.

- சினைதுனர ஞபாைகரன

l
ம்ழ கபய்தால்
வபி்ளயும் பேபிர் 
உழவன் உழுதால்
ெதி்்றயும் வேபிறு

l
உணயவ மரு்நதாய்
யொேறறு வாழ
வழி வகுக்�தி்றது 
அஞ்்்றப கபடடி 

l
ெீணட யதா்�யுடன்
மேபி்ேப பார்தததும்
ம்ழ கபாழியுமாறு
யம�தததிடம் யவணடியனன்

சு. பபிரவ்நததி�ா
க்ன்்ன 
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l
புததிர் அடுக்கு�ளின்

மதததிேபில் உழலு�தி்றது

தன்னுணர்தலின் 

கவளியதடும் ொன்

l
கவளிபப்டோன புரிதலில்

தூரமா�தின அச்்மும், ொணமும்

அரு�தில் வ்நதன

ெதிமிர்வும், யெர்்மயும்

l
வலி�ள ெடததும்

வழி�ளில் பேணங்�ள!

புன்ன்�க் �ளிம்பபிட

ம்்றயும் �ாேங்�ள!

l
கமௌனதததின் ஆழதததில்

்மேமிடும் ெதி்னவு�ள 

உததிரா வார்த்த�ளில்

கபாததி்நததிருக்�தி்றது ஏயதா...

l
�ணணீர் தடம் ம்்றக்கும்

்மர்ப புன்ன்�

வாழவபின் எல்்ே  கதாடும்

மனததின் முததிர்வு

      அன்புச்சலவி சுபபுராஜேூ

1.
கவளி வடடதததில் 

ோர் ோயரா 

உளவடடதததில் ஊடுருவ 

ெீ மடடும்

2.
அ்நத ம்ே உேரம்

என் பாவக் �ணக்கு

உன் �ரு்ணோல் �ழுவு�தி்றாய்

ொனும் ஆ�திய்றன் ்ாமி

3.
சுருக்குக் �ேபிற்்றவபிட 

வலுவான வார்த்த�ள 

எரிக்�ாமல் பு்தக்�ாமல் 

ெர�த்த ததிணிக்�தின்்றன

 ராஜேூ ஆ்ராககதியசாமி

1.
இல்ேதது யவ்ே�ளுக்�தி்டயே

உளளம் க்ல்�தி்றது

பாததி படிதத

புதத�தததின் மீது

2.
தீர்்நது யபானாலும்

்வக்� மனமில்்ே

இரு்��ளுக்கு இ்டேபிலுளள

யதெீர் ய�ாப்ப 

3.
்�ததடட்ேக் �ாடடிலும்

அததி�ம் ்ததமிடடது

�ேபிற்றசில் ெடக்கும் 

்சிறுமிேபின் வேபிறு

 ெனனிகுமார்

1.
கூடடமாய் இரு்நதாலும்

�்்நது யபா�தி்றது.

யபரருக்�ாய் ஏங்கும்

�ாபப� வாழக்்�.

2
வபிண மீன்�்ள

எணணிக் க�ாள�திய்றன்.

தீருவதாய் இல்்ே

வேபிறறுப ப்சி.

3.
்��ள இரு்நதும்

தடட மறுக்�தி்றார்�ள.

ஊனமாய்ப யபானது

அவர்�ள மனது.

 அய்ஷத்அபசத், 

 இேங்்�.
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 வபாழவியல் நவற்றி ்்தபால்வி 
கனள ெிரணயிக்கும் வபாழவியல் வன 
மற்றும் நமன ்திறனகள் (Hard and Soft 
Life Skills) மைி்த மர்ணுக்களில் எஙகும் 
பு ்த ி ்த பா க   ன ்த க் க ப் ் டு வ து ம்  ம பா ற பா க 
்திணிக்கப்்டுவதும் இல்னல. 

 இ்ந்த வன மற்றும் நமன ்திறனகள் 
அனைத்தும் மைி்த உயிரத் துகள்கள் 
எைப்்டும் ஜீனகளில் ஆ்தி மைி்தம் ந்தபாடடு 
இனறு வனர ்பாிணபாம வளரச்சி மற்றும் 
சின்தவின அடிப்்ன்யில் ஒவ்நவபாரு 
்தைி மைி்தபாிலும் அடிப்்ன்யபாக்வ 
ந்பா்தி்நது உள்ளது. இத்்திறனகள் 
ெம்மில் சிலபாி்ம் இயற்னகயபாக்வ 
கூடு்தலபாக நவளிப்்டுகிறது. ஆைபால் 
இ்ந்த வன மற்றும் நமன ்திறனகள் ெம்மில் 
்ல்கபாடி ்்ருக்கு இரு்நதும் இயஙகபாது 
ெினலயில் அது அவரகளி்ம் அவருக்கு 
ந்தபாியபாம்ல்ய இரு்நது அவரகளின 
வபாழக்னக நவறும் சரபாசபாிக்கும் கீழ ெ்த்்தி 
வீணபாகிவிடுகிறது.

 எ்ந்த ஒரு ்தைி மைி்தர ்தைக்குள் 
ந்பா்தி்நது உள்ள இ்ந்த வன மற்றும் நமன 
வபாழவியல் ்திறனகனள ்தன அறி்தல் 

(Knowledge), உணரு்தல் (Understan-
ding), ்குப்்பாயு்தல் (Analysis) மற்றும் 
்யன்பாடுகனள (Application) நகபாணடு 
்தன வபாழவியல் ெிகழவில் உபாிய முனறயில் 
நசயல்்டுத்்தி நவற்றிகனள கூடு்தலபாக்கி, 
்்தபால்விகனள ந்தபாடடுவி்பாமல் முடி்ந்த 
வனர ்தள்ளினவக்கும் அ்ந்த உலகின 
ஒற்னற வபாழவியலபானர்ய இவ்வுலகம் 
சபா்தனையபாளர எனறு ்்பாற்றுகிறது.

 ெமக்கு நவற்றியபாளரகள் ்்தனவ 
இல்னல. 

 ெமக்கு இைி ந்பாதுவுன்னம அறிவி 
யல் சபார உலகின இ்ந்த ி்ர்ஞசத்்திற்கு 
எனநறனறும் சபா்தனையபாளரகள் மடடு்ம 
்வணடும். நவற்றியபாளரகள் கவைிக்கப் 
்டுவபாரகள், சிறிது கபாலம் ்்சப்்டுவபாரகள், 
ெபாளன்வில் மறக்கப்்டுவபாரகள். ஆைபால் 
ச பா ்த ன ை ய பா ள ர  எ ன ந ற ன று ம்  மு ன 
மபா்திபாியபாக (Role Model) அனைவரபாலும் 
ஏற்றுக் நகபாள்ளப் ்டுவபாரகள்.

 ஓவ்நவபாரு ்தைி மைி்தனும் உலகில் 
சபா்தனையபாள்ர. ஆைபால் சிலர மடடு்ம 
வபாழவில் சபா்திக்க கபாரணம் எனை எனறு 
ஆரபாய்நது ்பாரத்்தபால், ்லர ்தஙகளுக்குள் 
உள் இருக்கும் இ்ந்த வபாழவியல் வன 
மற்றும் நமன ்திறனகனள முழுனமயபாக 
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னகயபாளவில்னல என்்தபாலும், னகயபாண் 
அ்ந்த நவகு சிலர எனறும் எப்ந்பாழுதும் 
சபா்தனையபாளரகள் ஆகிவிடுகிறபாரகள் என 
்்்த இக்கடடுனர ்தரும் ் ்தில். 

 இ்ந்த ்தன முனைப்பு அறிவியல் சபார 
உளவியல் கடடுனர ஆைது இ்தற்கு முன 
உளவியல் மற்றும் ஆனமீக கடடுனரயபாளரகள் 
்மற்நகபாண் மைி்த நவற்றியபாளரகனள 
உருவபாக்கும் முயற்சியிலிரு்நது முழுவதும் 
விலகிய ஒனறு ஆகும். இக்கடடுனர எல்லபா 
மைி்தரும் சபா்தனையபாள்ர எனறு ெிரூ ி்த்து, 
ஒவ்நவபாரு ்தைி மைி்தருள்ளும் அடிப்்ன்யில் 
உள்ள மைி்த வபாழவியல் வன மற்றும் 
நமன ்திறனகனள அவரகனளக் நகபாண்் 
தூணடி ி்ன அவர ்தம் வபாழவியல் ெிகழவில் 
துலஙகச் நசயது அ்ந்த மைி்தனர எனறும் 
சபா்தனையபாளரபாய இருக்க னவப்்்்த இ்ந்த 
கடடுனரயின இலக்கு ஆகும்.

 ்டிப்பும் ்ல்வனக வன மற்றும் 
நமன ்திறனகளும் உள்ள ஒருவர சிற்ந்த 
ஆளுனமயபாக விளஙகுவபார என்்தற்கு எ்ந்த 
உத்்தரவபா்தமும் இதுவனர இல்னல. இ்ந்த வன 
மற்றும் நமன ்திறன நகபாண  ்இ்ந்த ஆளுனமத் 
்திறன்தபான சபா்தபாரண மைி்தரகனளயும் 
சபா்தனை யபாளரகனளயும் ் ிபாிக்கிறது. சபாமபாைிய 
ெ்ரகனளயும் சமூகத்ன்த்ய மபாற்றக்கூடிய 
வலினம ்ன்த்்த சபா்தனையபாளரகனளயும் 
்வறு்டுத்துகிறது.

 ஆளுனம உணரவு அனைத்து உயிர 
களி் மும் கபாணப்்டுகினறது. அது அறிவு  
உள்ள மைி்தைி் ம் ்ம்லபாஙகி ெிற்கிறது.  
ஆளுனம என்து ெபாம் யபார என்ன்தப் ் ற்றிய 
அறியக்கூடிய ஒரு நமயப்்பாடு ஆகும். ்தைித் 
்திறனமகள் எனறில்லபாமல், ஒடடுநமபாத்்தமபாக 
ஒருவனர அன்யபாளப்்டுத்்தக்கூடிய கபாரணி 
ஆளுனம ஆகும். இ்ந்த மைி்த ஆளுனமக் 
கும் (Personality) மைி்த ்திறனுக்கும் மைி்தர 
்தம் வபாழவியல் நசயல்்பாடடிற்கும் ெினறய 
ந்தபா்ரபு இருக்கிறது.  ஒருவர ்தன ்தைித் 
்த ன ன ம  வ பா ய ்ந ்த  ெ ் த் ன ்த ய பா ல் 
(Behaviour) ்தனனை ்தன அனறபா் 
ஒவ்நவபாரு நசயலுக்கும், சூழெினலக்கும் 
ஏற்் அனமத்துக் நகபாள்ளு்த்ல ஆளுனம 
எைப்்டுகிறது.

 ்தற்்வம் (Self) எனகிற முழுனமயபாை 
ஆளுனம ஒவ்நவபாரு ்தைி மைி்தபாி் மும் 
உள்ளது எனறு யுங ந்தபாிவிக்கிறபார. உளப் 
்குப்்ியலின (Psycho Analytics) ்த்நன்த 
ஃப்ரபாயடு அவரகள் ஆளுனம குறித்து ெமக்கு 
உணரத்துனகயில் ெ்த்ன்தயியலும் 
(Behaviourism) ஆளுனமயியலும் இனயபுத் 
துனறகள் (Associates) ஆகும் எனகிறபார. 
ெ்த்ன்த களுக்கபாை கபாரணிகனளக் கண்றியு 
ம் ் ்பாக்கில் ஆளுனம உளவியல் ் ்தபானறிற்று 
என்ர. ெைவிலி எனகிற உள் மை்ம (Un-
conscious) மைி்த ஆளுனமனயத் ்தீரமபாைிக்கி 
றது எனறும் ஃப்ரபாயடு குறிப் ி்டுகிறபார. 
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 வ பா ர ன  அ வ ர க ள ி ன  கூ ற் ற ி ன 
்டி ஒருவருன்ய நுணணறிவு (Intelli-
gence), சு்பாவம் (Temperament), ்திறனம 
(Skill) மற்றும் எணணஙகள் (Thoughts) 
ஆ க ி ய வ ற் ற ி ன  கூ ட டு  ெ ி ன ல க ் ள 
ஆளுனமயபாகும். ஒரு ்தைி மைி்தைின 
்தைித் ்தனனமயபாை ெ்த்ன்தயினையும் 
(Unique Behavior) சி்ந்தனைனயயும் முடிவு 
நசயகினற அவனுன்ய உள, உ்ல் (Men-
tal and Physical) அனமப்்் ஆளுனம 
எைப்்டுகிறது எனகிறபார ஆல்்ிரட. 
ஒரு ்தைிமைி்தனுக்குபாிய உள நசயல் 
்பாடுகளும் (Psychic Functions) உளெினல 
களும் (Mental States) நகபாண் நமபாத்்த 
அனமப்்் ஆளுனமஎனகிறபார லிண்ன 

 ஆளுனம மைி்தைி்ம் கபாணப் 
் டு ம்  ஒ ட டு ந ம பா த் ்த  கு ண ங க ள ி ன 
ந்தபாகுப்்பாக அனமவது.  இத்்தனகய 
ஆளுனமனயக் நகபாணடு ஒரு மைி்தனர 
ெபாம் அன்யபாளப்்டுத்்தி் முடியும். 
எை்வ ஒரு மைி்தன மைி்தைபாக வபாழவும், 
மபாமைி்தைபாக ்மம்்்வும் அவனுக்கு 
அடிப்்ன்த் ்்தனவ வன மற்றும் நமன 
்திறனகள் நகபாண் ஆளுனமத் ்திறைபாகும். 
இத்்திறனை ்மம்்டுத்்த மைி்தன ்ல 
க ள ங க ள ி ல்  ந ச ய ல் ் ்  ் வ ண டு ம் . 
ஆளுனமத்்திறன என்து ஒரு மைி்த 
னுன்ய ஒழுஙகனம்ந்த இயஙகியல் 
்ணபுகளின (Traits) ந்தபாகுப்பு எனகிற 
குணஙகளின (Charac te rs )  மற்றும் 
்திறனமகளின (Talents) ந்தபாகுப்்பாகும். 

 உ்லும் மைதும் ் சர்நது உயிரு்ன 
வபாழ்வன்தபான மைி்தன. ஒவ்நவபாரு 
்தைி மைி்தனுக்கும் ஒரு அன்யபாளம் 
உணடு அ்ந்த ்தைி அன்யபாள்ம அவபாின 
ஆளுனம எனறு அறியப்்டுகிறது.  

 இ்ந்த ந்தபா்ர ஆரம்்ிக்கும் ்்பாது 
ெபாம் யபார எனறு ஒரு ்கள்வி ்கடடு, ்ின 
மைம் எனறபால் எனை எனறு நசபால்லி 
அ்தற்கு வின் அறி்ந்்தபாம். அ்தன ்ின 
வன மற்றும் நமன வபாழவியல் ்திறனகள் 
நகபாண் ஆளுனம ்ற்றி சற்று புபாி்நது 
நகபாணடு ்தற்ந்பாழுது ெபாம் ெமக்குள் 

ஒலிக்கும் ஒரு விசித்்திர குரனலப் ்ற்றி 
்்சப்்்பாகிறபாம்.

 ெீஙகள் உஙகனள கவைித்து ் பாரத்து 
இருக்கிறீரகளபா. ்்தில் நசபால்லுஙகள்.

 கணணபாடியில் ்பாரத்து இருக்கி 
்றன எனறு ெீஙகள் நசபால்லும் ் ்பாது அது 
உஙகனள ெீஙகள் புறத்்தில் ்பாரக்கிறீரகள் 
எனறு அரத்்தம். 

 இஙகு ்கள்வி எனைநவனறபால், 
ெீஙகள் உஙகனள, அகத்்தில் அ்தபாவது 
உஙகளுக்குள் உஙகனள கவைித்து 
்பாரத்து இருக்கீறீரகளபா என்்்த ஆகும்.  
இக்்கள்விக்கு எ்ந்த ஒரு மைி்தரும் ெபான 
எனனை அகத்்தில் கவைித்து ்பாரக்கவில்னல 
அல்லது ்பாரத்்த்தில்னல எனறு நசபால்ல 
முடியபாது. ஏன எைில் ஒவ்நவபாரு மைி்தரும் 
்தன மை மற்றும் உ்ல் இயக்கத்்தில் ்தனனை 
்பாரத்துக்நகபாண்  ்இருக்கிறபாரகள் என்்்த 
அறிவியல் மற்றும் நமயயியல் சபார்ந்த  
உணனமயபாகும். 

 அது எனை ெம்னம ெபாம் ்பாரப்்து 
அல்லது கவைிப்்து. ஒரு ்தைி மைி்தர 
ஒரு நசயல் வினைனய அவருக்குள் 
ெினற்வற்றும் ந்பாது அவபாின இன் 
மைம் அல்லது ெடு மைம் அவரு்ன 
உனரயபாடும். அன்த அவர எனகிற ்தைி 
ெ்ர மைி்த ஆளுனம ஆகிய நவளி மைம் 
கவைித்து நகபாணடு இருக்கும். இ்ந்த ்தைி 
மைி்த உள் மை்தில் ெ்க்கும் உனரயபா்்ல 
(Self Talk) ஒடடு நமபாத்்த ்தைி மைி்த 
நசயல்்பாடடின அனைத்்திற்கும் மூல 
கபாரணியபாக்வ அனமகிறது.

 சுய-்்ச்சு அல்லது மை்தின குரல் 
என்து ெீஙகள் உஙக்ளபாடு ்்சும் 
ெிகழவு அல்லது ெீஙகள் உஙகளுக்குள் 
ெ்த்்திக்நகபாள்ளும் உனரயபா்ல் அல்லது 
உஙகளின உள் உள்ள, ெடு அல்லது இன் 
மை்தின குரல் ஆகும்.  ெீஙகள் உஙகளுக்குள் 
அனைத்து நசயல் ெிகழவுகளுக்கும், 
இ்ந்த உள் மை உனரயபா்னல உஙகள் 
ெடு மை்தில் ெ்த்துகிறீரகள் என்து 
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உஙகளுக்குத் ந்தபாியபாமல் கூ் இருக்கலபாம், 
ஆைபால் இ்ந்த உள் மை உனரயபா்னல 
ெீஙகள் ெிச்சயமபாக எப்ந்பாழுதும் ெ்த்்திக் 
ந க பா ண ் ்  இ ரு க் க ி றீ ர க ள்  எ ன ் ் ்த 
உணனமயபாகும். 

 இப்ந்பாழுது கூ் ெீஙகள் இ்ந்த 
கடடுனரனயப் ்டித்துக்நகபாணடு இருக்கும் 
்்பாது உஙகள் மைது ்ல வி்யஙகனள 
உஙகளு்ன ்்சிக்நகபாண்் இருக்கும். 
அ ப் ் டி  உ ங க ள்  ம ை து  உ ங க ளு ் ன 
்்சும் வி்யஙகள் ெீஙகள் ்டிக்கும் 
ெிகழகபால கடடுனர வபாசிக்கும் ெிகழவிற்கு 
ந்தபா்ரபுன்ய்தபாகவும் இருக்கலபாம் 
இல்னல ந்தபா்ர்ினறி சம்்்ந்த்ம இனறி 
கூ் இருக்கலபாம். இ்ந்த உள் குரல் வபாழவியல் 
அனு்வஙகள், முழுவதும் உள்ளனம்ந்த 
ெம்்ிக்னககள் மற்றும் சபாரபுகளு்ன 
ெைவபாை எணணஙகனள நகபாணடு மைி்த 
சி்ந்தனைகள் மூலம் உஙகனள வபாழவியல் 
வினையில் ஒருஙகினணக்கிறது.

 இ்ந்த சுய-்்ச்சு எனகிற மை்தின 
குரல் மிக மிக முக்கியமபாைது ஆகும். 
ஏ ந ை ன ற பா ல்  ெீ ங க ள்  எ ப் ் டி 
உணரகிறீரகள் மற்றும் ெீஙகள் எனை 
நசயகிறீரகள், ்மலும் ெீஙகள் எனை 
நசயயப் ்்பாகிறீரகள் என்்தில் இ்ந்த 
சுய ்்ச்சு எனகிற மை்தின குரல் ந்பாிய 
்தபாக்கத்ன்த ஏற்்டுத்துகிறது. 

 இ்ந்த சுய-்்ச்சு எனகிற மை்தின 
குரல் ஆைது உஙகளுக்கு ஆ்தரவபாகவும் 
ெனனமயபாகவும், மகிழச்சியபாகவும், ்ெரமனற 
யபாகவும் இருக்கலபாம். அது உஙகனள 
ஊக்குவிக்கும் ந்ரும் கபாரணியபாகவும் 
அனமயலபாம்.  அல்லது அது உஙகளுக்கு 
எ்திரமனறயபாக உஙகளின சுயத்ன்த வீழத்்தி 
உஙகனள ்்தபாற்கடிக்கும் கபாரணியபாக கூ் 
இருக்கலபாம். 

 இ்ந்த சுய-் ்ச்சு எனகிற மை்தின குரல் 
மூலம் ெீஙகள் நவளிப்்டுத்துகிற இ்ந்த ்ெர 
அல்லது எ்திர மனற எணணஙகள் நகபாண் 
உஙகளின ச ி்ந்தனைக்ள உஙகளின 
ெம் ி்க்னக எனறு ந்பாருள்்டுகிறது.  

l
ெதிேவு மு�தததில்
இதத்ன �ீ்றல்�ளா
கபண என ெதி்னதது
ொ்ம் க்ய்தனயரா.

l
குடம் குடமாய்
பால் அபபியஷ�ம்
பரவ்தததில் ்சிேர்
 ப்சி மேக்�தததில் பேர்.

லக்மி கார்த்தி்கயன்
க்ன்்ன

l
�்சியும் வபிழிெீரில்
�்ர்நது வழி�தி்றது 
கவறும் �்தோய்ப 
யபான �ாதல்...

l
சுவடு�ள எல்ோம்
சுவடறறுப யபானது..
ெதி�ழ�ாே பரவலின் 
வபி்ர்நத ஓடடதததில்...

l
படிமங்�ளின் வபிழுமங்�ள 
உ்நதன் ெதி்னவு�ள..
சுரணடலில் குருததி
 �்சி�தி்றது இதேதததில்...

சு.விதயாகார்த்திக
பழெதி

l
ெதிேவபின் ெதிழோ�
ெதிததமும் அ்ே�திய்றன்
இல்ோத ொளில்
இருளில் �்ர�திய்றன்

முரு்கஸவரி்

l
வபிடட  உ்தேபில் 
கமய்்சிலிர்ததுப யபாயனன்
என் வேபிற்றசில் உன்்ன
கதாடடு இர்சிததவாறு

சுபலா  நாகராஜ், 
பாணடிச்ய்ரி
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்தைி ெ்பாின ்தைிப்்ட் வளரச்சினயக் கூ் 
கடடுப்்டுத்்தலபாம்.

 ்லர ்தஙகனளத் ்தபாஙக்ள ஊக்கப் 
்டுத்துவ்தற்கபாக, உள் சுய-்்ச்னசப் ் யன 
்டுத்துகினறைர, இ்ந்த சுய-்்ச்சு எனகிற 
உள் மை உனரயபா்னல ெபாம் சபாியபாகச் 
நசய்தபால் அது எனறும் ெம் வபாழவில் 
்லைளிக்கும் எனறு அறிவியல் சபார 
உளவியல் ஆரபாயச்சிகள் ெிரூ்ித்துள்ளது.

 உபாிய சுய ்்ச்சு ெிகழபா்த ்்பாது ெம் 
சிக்கல்களுக்கு ஆக்கப்பூரவமபாை ்தீரவுகனளக் 
ெபாம் கணடு ி்டிப்்்தில் நவற்றி ந்றவில்னல 
எனறு ஆரபாயச்சிகள் நமயப் ி்க்கிறது. ெம் சுய 
்்ச்சு ஆக்கமற்ற்தபாக இருக்கும்்்பாது அன்த 
சபாி நசயவ்தற்கு ெபாம் ெம்னம ஊக்குவிப்்்தில் 
கவைம் நசலுத்்த ்வணடும்.

 இப்்டி ெம் மை அனமப்பு எனகிற 
‘நவளி’, ‘ெடு அல்லது இன ’் மற்றும் ‘உள் 
அல்லது ஆழ’ மைஙகனளக் நகபாணடும், 
ெம் மை்தின குரனலக் நகபாணடும், ெம் 
ஆளுனம எனகிற அன்யபாளம் நகபாணடும், 
ெம்முள் ந்பா்தி்நது உள்ள வன மற்றும் 
நமன ்திறனகள் நகபாணடும், ெபாம் ெம் 
எணணஙகனளச் சீரபாக்கி அ்தன மூலம் 
்்தபானறும் சி்ந்தனைகனளக் நகபாணடு ெம் 
ெ்த்ன்த ்ணபுகனள வபாழவியல் நசயல் 
ெிகழவின வினையில் நசயல்்டுத்தும் 
்்பாது, ெபாம் அ்ந்த ஒற்னறச் நசயலில், ெபாம் 
ெிரணயம் நசயது நகபாண் அ்ந்த ்லன 
உள்ள இலக்னக ஆக்கபூரவமபாக அன்ய 
முடியும். 

 இது சபாத்்த ியமபா,  இப்ந்பாழுது 
உ ங க ள ி ன  ம ை ்த ி ன  கு ர ல்  எ ன ை 
நசபால்லுகிறது... 

ந்தபா்ரும்.
n

 இ்ந்த உள் குரல் அல்லது சுய-்்ச்சு, 
ெைவபாை எணணஙகள் மற்றும் ஆழ மை்தின 
ெம் ி்க்னககள் மற்றும் இன் அல்லது ெடு 
மை்தின உணரவுபூரவமபாை எணணஙகனள 
இனணத்து, மைி்த ்திைசபாி அனு்வஙகனள 
விளக்குவ்தற்கும் நசயலபாக்குவ்தற்கும் 
மூனளக்கு ஒரு வழினய வழஙகிக்நகபாண்் 
இருக்கிறது.

 சுய-்்ச்சு ்ெரமனறயபாக இருக்கும் 
்ெரஙகளில் அது ெம்முள் அச்சஙகனளத் 
்தணித்து ெம் ி்க்னகனய வளரக்கிறது. அது 
்தைி மைி்தருக்கு ்தனைம்்ிக்னக ்த்நது 
‘‘எனைபால் முடியும்’’ எனறு ்தைி மைி்தனர 
ெம்்ச்நசயது “எனைபாலும் முடியும்’’ எனறு 
அடுத்்த கட்த்்திற்கு அவனர எடுத்துச் 
நசல்கிறது.

 அ்்த சமயம் துர்திரஷ்வசமபாக, 
எ்திரமனறயபாை சுய-்்ச்சுக்கு மைி்த 
இயல்பு ஆளபாகும்்்பாது, இ்தில் ’’எனைபால் 
முடியபாது’’, ‘‘எனைபால் என்தயும் சபாியபாகச் 
நசயய முடியபாது’ அல்லது ‘ெபான ஒரு 
முழுனமயபாை ்்தபால்வியபாளர’’ ்்பானற 
எ்திரமனற எணணஙகனளத் ் ்தபாற்றுவித்து 
அ்ந்த ்தைி ெ்னர ெம்்ிக்னக இழக்கச் 
நசயது, அவபாின சுய ெம்்ிக்னகனயச் 
சின்தத்து, அவனர ் ின ் ெபாக்கி ெகரத்்தி்யபா 
அல்லது நசயல்்பாடடில் இரு்நது விலகிச் 
நசல்லச் நசயகிறது.

 வலுவபாை உள் மை குரனலக் 
நகபாணடிருப்்்தன மூலம் ஒருவர ்தன 
ந வ ற் ற ி ன ய ப்  ந ் ற  மு டி யு ம்  எ ன று 
ந்பாிதும் ெம்புகிறபாரகள். ஆைபால் சில 
ச்ந்தரப்்ஙகளில், ெம்னம்ய விமரசைம் 
நசயகிற அ்ந்த உள் மைக் குரல் கூ் ஒரு 
சபா்தனைக்கபாை ெம் முயற்சியின ் மல் உள்ள 
உள் மற்றும் நவளிப்புற ்தன்கள் ் ற்றிய முழு 
விழிப்புணரனவ அது அ்ந்த ்தைி ெ்ருக்குள் 
ஏற்்டுத்துகிறது என்்்த உணனம ஆகும். 
இ்தன மூலம் அது ்தைிெ்ரகனள சபா்திக்க 
தூணடுகிறது. இருப் ி்னும், கபாலப்்்பாக்கில், 
அ்ந்த வனகயபாை சுய-்்ச்சு ஒருவபாின 
ெம்்ிக்னகனய ந்பாிதும் ்பா்திக்கலபாம், 
அவமபாைத்ன்த கூ் வளரக்கலபாம் மற்றும் 
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1. நட்பு  :

      ெல்யோர் ெடபு என்றும்

      வளர்பபி்்ற யபால் வளரும்

      யதய்பபி்்ற யபால் யதயும்

      தீயோர் ெடபு மடடும்...

 

2. நணபன் :

      அரு�திலுளள ெணபன்

      ெதிழோ� இருபபான்

      தூரமுளள ெணபன்

      ெதி்னவா� இருபபான்...

3. மது :

      குடிபப்த ெதிறுதததிவபிடடால் 

      குடி�ள வாழும்

      குடிக்குமிடத்த இடிததுவபிடடால்

      குடில்�ள ஆளும்...

4. ்வறறி :

      கவற்றசி வ்நதால் கபறறுக்க�ாள

      யதால்வபி வ்நதால் �றறுக்க�ாள

      இன்்்றே யதால்வபியே

      ொ்ளே கவற்றசி

5. ்பணகள் :

      கபண�ள ொடடின் �ண�ள

      குடும்பதததின் ஆணியவர்�ள

      கபான்னிறகு வீழச்்சியுணடு

      கபணணிறகு வீழச்்சிேபில்்ே...

6. இலகக்ம் :

      கமாழி இேக்�ணம் கதரி்நதவன்

      ெல்ே அ்றசிஞன் ஆ�தி்றான்

      வாழக்்� இேக்�ணம் கதரி்நதவன்..

      ெல்ே மனிதன் ஆ�தி்றான்...

7.  ்காபம் :

      ஆண�ளின் ய�ாபம்

      கபண�ளின் �ணணீரில் �்ர்நததிடும்

      கபண�ளின் ய�ாபம்

      ஆண�ளின் அன்பபில்  அ்ண்நததிடும்...

8.  வீரம் :

        கவற்றசி கபறும் பக்�ம்

        ெதிறபது  வீரமல்ே

        ெதிறகும் பக்�ம் கவற்றசிே்டவயத

        உண்மோன வீரம்...

9. பிறபபு :

      பபி்றபபும் வாழவபில் ஒருமு்்றதான்

      இ்றபபும் வாழவபில்  ஒருமு்்றதான்

      பபி்றப்ப தடுக்�வும் முடிோது

      இ்றப்ப அழிக்�வும் முடிோது...

10. வீடு :

      ஓடடு வீடடிறகுள

      ஒறறு்மோய் ொம் இரு்நயதாம்

      வறு்ம ெம்முடயன

      வ்ததிோய் வாழ்நதது....

 

துனரராஜ்
ஆடுது்்ற
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n மரணித்்த ்ினபு உயிர எங்க 
்்பாகிறது?
 மஸத்்தபான, நெல்னல

l எஙகும் ்்பாகபாது. அவரகள் விடடுச் 
நசனற ெல்வழி வபாழகிறது.

n  உலகில் நசல்வ்ந்தன ஒருவி்தமபாகவும் 
எளியவன ்வநறபாரு வி்தமபாகவும் 
கவைிக்கப்்டுவ்்தன?
 எழிலரசி, ்கபானவ

l அது நசல்வத்்தின அடிப்்ன்யில் 
வபாழ்வரக்ள அ்திகமபாக உள்ள்தபால் 
அவ்வபாறு ்்தபானறுகிறது 

n ந்ணக்ள இல்லபா்த உலகம் எப்்டி 
இருக்கும்?
 மகு்ன, ்வலபாஙகணணி

l ந்ணகள் இல்லபா்த உலகம்... 
அப்்்பாதும் இ்்த ் ்பால் (உருணன்யபாகத்) 
்தபாைிருக்கும்.

n ம்தஙகனளப் ்ன்த்்தவன 
இனறவைபா மைி்தைபா?
 ்சகர, புதுனவ

l இனறவனைப் ்ன்த்்த மைி்தன

n ஒரு ெபாடு உணவில் ்தனைினறவு 
அன்ய ்ிர்தபாைமபாக எனை நசயய 
்வணடும்?
 ்தணிகபாசலம், ்பாபாிஸ

l ்வளபாணனமக்கு அ்திக 
முக்கியத்துவம் ்தர்வணடும்

n ்்பாலிச்சபாமியபாரகளுக்கு ்தண்னை 
நகபாடுப்்்தபாைபால், உஙகள் ்தண்னை 
எப்்டி அனமயும்?

 ்தமிழன, ்்ரபாவூரணி 

l அவரகனள ெம்்ிச்நசல்்வரகளுக்கு 
ஆயுள் ்தண்னை ்தரு்வன. ்்பாலிச் 
சபாமியபாரகளுக்குத் தூக்கு்தண்னை 
்தரு்வன.

n அனபுக்கு வினலயுண்பா?
 இலக்கியபா, நசரஜி

l வினலம்திப்பு இல்லபா்த்தது்தபான 
அனபு 

n கலிகபாலம் எனறபால் எனை?
 ்னைீரநசல்வம், க்லூர

l ெனறிமற்ந்தவரகளும் து்ரபாகிகளும் 
அ்திகமபாகும் கபாலம் 

n க்வுள் கணமுன ்்தபானறிைபால் 
்வ்தபாளம் எனை ்கட்பார?
 ஏகபாம்்ரம், மயிலபாடுதுனற

l ்வ்தபாளம் க்வுளபாக ்வணடுநமனறு 
்கட்பார

n ்்ரழகு என்து புறத்்்தபாற்றமபா 
அல்லது அகத்்்தபாற்றமபா?
 சச்சி்தபாை்ந்தம், புதுனவ

l அகத்்்தபாற்றம்்தபான 

n உலகில் ெிம்ம்தியபாை இ்ம் எது?
 குகன, ெல்லூர

l ்தபாயின கருவனற 

n அரசிய்ல இல்லபா ெபாடு எப்்டி 
இருக்கும்?
 மஙகளெபா்தன, நகபாழும்பு

்்ாடரும் ்கள்விகனை ்கட்கலாம்.
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l மகிழச்சியபாக இருக்கும்

n கபா்தனலப் ்ற்றிய ்வ்தபாளத்்தின 
்பாரனவ எனை?
 வளவன, சி்தம்்ரம்

l அன்பால் வரும் கபா்த்ல சிற்ந்தது. 
புறஅழகபால் வருவது கபா்தல்அனறு 

n ்தமிழில் உஙகளுக்குப் ்ிடித்்த  
இலக்கிய நூல் எது? ஏன ்ிடிக்கும்?
 இரபாமலிஙகம், அம்ன்

l சிலப்்்திகபாரம்; அது குடிமக்கள் 
கபாப்்ியம் என்்்த கபாரணம்

n ்்தனை வி் இைினமயபாைது எனை?
 சரபுைிசபா, நசரஜி

l ்தபாயனபு 

n ஒரு வபாியில், ஒரு ெனகச்சுனவக் கன்த 
நசபால்லமுடியுமபா?
 ்பாக்கியம்,  கும்்்கபாணம்

l ்்சிைபால் 18% வபாி வரப்்்பாகிறது 
எை இ்ந்தியபா நமௌைவிர்தம் 

n புலவைின ந்ண்பால் எனை?
 ெஸீரபா, ஏறபாவூர

l புலவர எனறபால் ்ிரச்சினை 
இல்னல்ய

n அடுத்்தவர உனழப்்ில் வபாழ 
ெினைப்்வரகளுக்கு எனை ந்யர 
சூட்லபாம்?
 ஜபாவித், வ்கனர

l நகபாடுத்து னவத்்தவரகள்
 
n கபா்தலில் ்ிளவு ஆரம்்ிக்கும் 
மு்தற்புள்ளி எது?
 கபாசிம், ெபானக

l ஈ்கபா

n இப்்்பாதும் சித்்தரகள் 
வபாழகிறபாரகளபா?
 ்பாணடியன, ்கரளபா

l வபாழகிறபாரக்ள! 

n ஒரு ஆணுக்கும் ந்ணணுக்கும் 
இன்யில் உள்ள ெட்ின எல்னல எது?
 ்பாரத்்தி்ன, ஆக்கூர

l கணவன மனைவிக்கபாை 
்ிரச்சினைகளில் ்தனலயி்பாது இருப்்்்த

n கரு்நதுனளக்குப் (Blackhole) 
்ினைபால் எனை இருக்கிறது?
 இக்்பால், நகபாழும்பு

l அ்ந்தப்்க்கத்்தின முனபுறம் இருக்கும்

n அரசியலும் ஊழலும் எனை 
ஒடடிப்்ிற்ந்த இரடன்க் குழ்நன்தகளபா?
 ஹபாஜபா, ெல்லம்்ல்

l இ்தற்குப் ்்திலுனரத்்தபால் ெபானள 
்வ்தபாளம் அரசியலில் ெிற்க இயலபா்்த

n வபாயப்புக் கின்த்்த இ்த்்தில் 
வபாழ்நது முடிப்்வனுக்கும், வபாழ முடியபா 
இ்த்்தில் வபாயப்புகனள உருவபாக்கிக் 
நகபாள்்வனுக்கும் எனை வித்்தியபாசம்?
 சித்்தி, நகபாழும்பு

l மு்தலபாமவன ்ினழக்கத் ந்தபாி்ந்தவன
இரண்பாமவன உனழக்கத் ந்தபாி்ந்தவன

n ெிலவில் ்்பாய ெிர்ந்தரமபாக வபாழவது 
சபாத்்தியமபா?
 இனறயனபு, ்தஞசபாவூர

l சபாத்்தியம்்தபான. ்ணக்கபாரரகளுக்கு 
மடடும்
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தம் �ாேம் தணோ� தா�மிங்கு வபி்ளவா�, 
ெம்பபிே ொனிங்ய� ெடுக்�டல் ெடுவபினியே, 
அம்பபி்�யே ஈஸவரியே ஆன்நத �ணணம்மா! 
ெம்பபிேவ்ன ்�வபிடடால் ெல்ேததில்்ே அ்றசிவாயோ? 
 
பறறுடயன பா்மிடடு பார்்வோயே வ்ளததவயள, 
உற்ற து்ண ெீகேன்று உளமா்ற ெதி்னதயதயன, 
கவற்றசிடக் �னவாக்�தி யவத்ன்ேத த்நததாயே, 
சுற்றகமல்ோம் ெ்�க்�தி்றயத சு்நதரியே �ணணம்மா! 
 
�றறுணர்்நத கமாழிோயே �வபிக்குளயள ்வதயதயன, 
முற்றான முடிவு்ரோய் மு�ம் ததிருபபபிச் க்ன்்றாயே, 
வபிறறுவபிட மனகமன்ன வீததிவழி �்டச் ்ரக்�ா? 
்றறு மனம் பார்தததிடுவாய் ்தததிேயம �ணணம்மா! 
 
�ணவழி நு்ழ்நதவயள �்த�ள பே க்ான்னவயள, 
மணவழி ொம்வாழ மனமுரு�தி ெதின்ய்றாயம, 
உணண மனம் வரவபில்்ே உேபிர்மனம் துடிக்�தி்றயத, 
�ணமணியே �ணணம்மா �ணபார்க்� மாடடாயோ? 
 
்ாேமில்ோ மனதுளயள ்ா�்ம் க்ய்தவயள, 
மாேமா ம்நததிரமா மனம் தவபிக்� ஏன் க்ன்்றாய் ? 
யெேமனம் உனக்�திரு்நதும் கெருங்�தி வர மனமில்்ே, 
ஆே�்ே �ற்ற்றசி்நது அதத்னயும் வீண தாயன. 
 
பாதாள மனதுளயள பா்வயுன் ய�ாேபிேடி, 
யவதாளம் யபாேயவ வபி்ள�தி்றது �னகவல்ோம்.. 
ஆதாரமானவயள அழகு ெதிோ ம்்ற�தி்றயத, 
ய்தாரமில்ோது ய்ரமுடிோயதா  க்ய்கூலி எதற�ா�.? 
 
�ளளமில்ோ உளளகமன �ே்நதுரு�தி ெதின்ய்றயன, 
உளளகமன்ன உற்வயமா ஓடிகோளிே ெதி்னக்�தி்றயதா? 
துளளும் மனத யதாடடதததியே து்ண கேன்று க்ான்னாயே, 
அளளிடும் அழய�  ெீ அ�ன்்றாயே �ணணம்மா. 
 
வபிடடுவபிட முடிோத வபி்ள்நத ெல் பா்த்தத, 
கதாடடுணர்தததிப பார்ததாயோ கதாடர்�்த யபாதுயமா? 
கமாடடுடல் இள்மேபிங்கு யமானத தவம் க்ய்ததிருக்�, 
எடடியு்தததுச் க்ன்்றாயே ஏன் அவ்ரம் �ணணம்மா. 
 

சித்தன வ்பா்ககு.. சிந்தயவில் தா்ககு
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யவ�ாத கெஞ்�தததில்  கவ்நதணல் ஆ்்�ள, 
ஆ�ா  என்்றசிரு்நயதன் அழகுெதிோ ென்க்றன்ய்றன், 
யொ�ாது ொனிருக்� கொடிபகபாழுததில் உன்னுரு்வ, 
யபா�ாத ஊருக்குள பு்தக்�ோமா �ணணம்மா! 
 
தாய் மனப பா்ம் யபாே த்ேய�ாததி உடல் வருடி, 
வாய் மன வார்த்தோயே வ்மாக்�திப பார்ததவயள, 
யொகேதுவும் இல்்ேேடி யொகுதடி உளளமிங்ய�, 
மாேகமான்றுக்ய்வாோ? மனபபூயவ �ணணம்மா. 
 
கெஞ்க் �னவுளயள ெதின்்றவயள �ணணம்மா, 
அஞசும் மனம் உனக்குணடா அ�ன்்றது ்ரிதானா, 
வபிஞசும் மேர் வா்ம் யவத்ன்ேத தரு�தி்றயத, 
தஞ்ம் அ்ட்நதவ்ன தனிோக்�திப பார்க்�ாயத. 
 
உன்்ன வபிடடு உ்றவபில்்ே உன்மனம் அ்றசிவாயே, 
என்்ன வபிடடு க்ன்்றாயே ஏனி்நத மன மாற்றம்? 
ென்க்றன ொமிரு்நயதாம் ெடுவபில் ஏன் குளறுபடி? 
என்்னவபிடடுப யபானதாயே என்்ன  ொன் யதடு�தின்ய்றன். 
 
�ாேம் தான் உடம்கபன்று �ருதயதாடு க்ான்னாயே, 
�ாேம் ொன் கபற்றசிடயவ  �ாரி்� ெதி்னததாயோ! 
மாேமான் யபால் வ்நது மனதததி்ர்ேக் �ேக்�திவபிடடு, 
மாேமாய் யபானாயோ ம�திழவா �ணணம்மா? 
 
்சிதததிரததுள ெதின்்றாயே  ்சி்றபபபிடமும் கபற்றாயே, 
முதததி்ர ொகனன்று மு�வரியும் க�ாடுததாயே, 
எதததினமும் என்னிதே தடம்பற்றசி வ்நதவயள, 
பபிததனாக்�தி அ�ன்்றாயே  கபரு்மோ �ணணம்மா. 
 
பல்து்்ற வபிதத�தியே பார்ததருளும் யதவபிேயள, 
பல்ோணடு ொன் வாழ பா்த்த வபி்தததாயே, 
பேவணணம் உனக்குணயடா  பா்த்த ஏனறுததாய்? 
பா்வயே �ணணம்மா பாவம் ெீ க்ய்ேோமா? 
 
கவடடுணட மரம் யபாே வீணா� ெதிற�தின்ய்றன், 
கவடடிவபிடடுச் க்ன்்றாயே.. யவல்வபிழியே �ணணம்மா? 
படடுடல் யமனிேபிங்கு பரிதவபிதது ெதிற�தி்றயத, 
எடடிக்�ாகேன்்றா எ்ன கவறுததுச் க்ல்�தின்்றாய்.

பர்ி சுப ்சகர், மதுனர
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 முகத்்தில் ்தபாடி அ்திகமபாகிவிட்து. 
அன்த சவரம் நசய்தபாக ்வணடும் எனறு 
இப்்்பாது்தபான எைக்கு கட்பாயம் ஏற்்டடி 
ருக்கிறது. அடிக்கடி ்தபாடினயப் ்ிடித்து 
ெீவுகி்றன. ஆைபால் இது எைது ்ழக்க 
மில்னல. அபாிப்ந்டுக்கும் ்்பாது ெீவிவிடடு 
நகபாள்கி் றன. எைது ்தபாடியில் ஆஙகபாங்க 
ந்தபாியும் நவள்னள ெிற மயிரகள் எைது 
வ ய ன ்த  ் வ று  எ ன ன ை  அ ற ி ய பா ம ் ல 

ி்றருக்குச் நசபால்லிக் நகபாணடிருக்கிறது. 

 ெபான வழக்கமபாக சவரம் நசயது 
நகபாள்ளும் கன  ்என வீடடிற்கு எ்திபாி் ல்ய 
்தபான இரு்ந்தது. எைக்கு அ்ந்த கன்னயத் 
்தவிர ்வறு எஙகும் சவரம் நசயதுநகபாள்ளப் 
்ிடிக்கபாது. அ்ந்த சலூன கன்க்கபாரனரத் 
்தவிர ்வறு எவரும் என ்தபாடியில் னக 
னவத்்த்தில்னல. முனந்ல்லபாம் ெபா்ை 
சவரம் நசயது நகபாண்்ன. எைக்கு அ்தில் 
எ்ந்த ி்ரச்சினையும் இரு்ந்த்தில்னல. ெபான 
நவளியூர நசல்ல ்ெர்ந்தபாலும்கூ் என 
சவரம் நசடடு என ன்யில் இருக்கும். 

 ஆைபால் ெபான சமீ் ெபாடகளில் 
சவரம் நசயது நகபாள்ளவில்னல. ெபானள, 
ெபானள மறுெபாள், ்ிறகு ஒருெபாள் எனறு 
்தள்ளிக்நகபாண்் நசல்கி்றன. எைக்்கபா 
்தபாடி ெினறய வளரகிறது. ்வகமபாக முடி 
வளரும்்டியபாைபா உ்ம்புவபாகு எைக்கு. 
அ்தைபால் ்தள்ளிப்்்பாட் ெபாடகளின 
முடிவில் ்தபாடி அ்திகம். ெபான ஏன சவரம் 
நசயது நகபாள்ளவில்னல. அன்தப்்ற்றி 
கூறிைபால் சற்று ்வடிக்னகயபாகத்்தபான 
இருக்கும். அ்தற்கு கபாரணம் அ்ந்த ்க்கத்து 
வீடடு ந்பாியவர்தபான. அ்ந்த ்க்கத்து 

வீடடு ந்பாியவர   எைக்கு ஒனறும் ெண்்ரபா 
வி்ரபா்தி்யபா எ்திபாி்யபா இல்னல. மபாறபாக 
என ் க்கத்து வீடடுக்கபாரர என்ன்தத்்தவிர 
அவருக்கும் எைக்கும் ந்பா ிய ்்ந்தம் 
எதுவுமில்னல. ஆைபால் ஏ்ைபா எைக்கு 
அவனர ்பாரக்க்வ ் ிடிக்கவில்னல. 
அவரு்ன எைக்கு ந்பாிய ்ிரச்சனையும் 
கின்யபாது. ் ிறகு ஏன ் ிடிக்கவில்னல்யபா 
அது எைக்்க ந்தபாியவில்னல. ஒரு்வனள 
இந்தல்லபாம் கபாரணமபாக இருக்கலபாம். 

 என ்க்கத்து வீடடில் ஒரு குடும்்ம் 
்ல ெபாடகள் வபா்னகக்கு குடியிரு்ந்தைர. 
ெல்ல ெண்ரகனளப் ்்பால எஙகள் 
இருவரது குடும்்மும் இரு்ந்தது.  அவரகள் 
ஆனச ஆனசயபாய இரணடு வபானழக் 
கனறுகனள வபாஙகி ெடடு னவத்்தைர. 
ஆைபால் அ்ந்த ்ெரம் ்பாரத்து்தபான நகபாடிய 
நகபா்ரபாைபா ்ெபாய உலனக ஸ்தம்்ிக்க 
னவத்்தது. அ்ந்த சமயத்்தில் ்வனல 
இல்லபாது ் ்பாை ் ல லடசம் ் ்பாில் ் க்கத்து 
வீட்பாரும் சிக்கிைர. 

 ்வனல இல்னல. ்வனல ்்த்வும் 
முடியவில்னல.  னகயிருப்பு குனற்நது 
்்பாைது.  வபா்னகக் நகபாடுக்க முடியவில்னல. 
னகச் நசலவுக்கு கூ் இறுக்கிப் ி்டித்து 
நசலவு நசய்தைர ெண்னைப் ்்பால 
்ழகும் ெ்ரகள் என்்தபால் எனைபால் 
ஆை உ்தவியபாக ஒரு சிப்்ம் அபாிசியும் 
சிறிது ்ணமும் நகபாடுத்து உ்தவி்ைன. 
ஆ ை பா லு ம்  ஊ ர ் ங க ி ன  ெீ ட ச ி ய ி ல் 
கபாநசல்லபாம் கனர்நதுவிட்து. அவரகளது 
வபா்னக வீடடுக்கபாை முன்ணம் கூ் 
வபா்னகக்கும் இ்தர நசலவுகளுக்கபாகவும் 
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கழி்நதுவிட்து. அ்தற்கு்மல் ஒரு மபா்தம் 
அவரகள் குடியிரு்ந்தைர. வபா்னகக்கு 
்ணமில்னல எனறபால் வீடன் கபாலி 
நசயது நகபாள்ளுஙகள் எனறு வீடடின 
நசபா்ந்தக்கபாரர நசபால்லி்ய ஒரு மபா்தமபாகி 
விட்து. வீடன் கபாலி நசயவ்தற்கு 
ஒருெபாள் முனபு்தபான எைக்கும் இன்தச் 
நசபானைபாரகள். கஷ்த்்்தபாடு ்்பாரபாடு 
னகயில் அக்கம்்க்கத்்திைரு்ன கூ் ்்ச 
முடிவ்தில்னல்தபான.!

 அவரகள் கிளம் ி் விட்ைர இைி யபார குடி 
வருவபாரக்ளபா எனறு ெினைத்துக் நகபாண்் 
்பாரத்்தபால் அவரகளின ெினைவபாக வளர்நது 
வ்நது நகபாணடிரு்ந்தது அ்ந்த இரணடு வபானழ 
மரஙகளும். ்்தனவபானழ நசவ்வபானழ எனறு 
அவரகள் ெடடு னவக்கும்் ப்ாது உ்தவி நசய்த 
எனைி் ம் நசபானைது ெினைவில் இருக்கிறது. 
எனை நசயய அவரகள் இல்னல, ஆைபால் 
மரஙகள் இரு்ந்தை. மரஙகள் இரணடும் இருவரது 
வீடடின வபாசல் முன ப்ாக இரு்ந்த மணணில் 
ெ்ப்்ட்னவ. இரணடு வீடுகளுன்ய 
சுவரகளின ச்ந்திப்புக்கு சற்று ்தள்ளி அ்ந்த 
வீடடின எல்னலயில் ெினறை வபானழ மரஙகள். 
வளர்நது விபாி்நது ெினறபால் ெிழல் என வீடடின 
வபாசனலயும்்தபான ெிரப்பும். இனலகள் என 
்தனலயிலும்்தபான ் மபாதும். அவரகள்்தபான வீடடு 
விடடுவிடடு நசனறுவிட்ைர. அன் ப்ாடும் 
ஆனச்யபாடும் ெீரூற்றி வளரத்்தனவ, 
அறிஞர அணணபாதுனரயின நசவ்வபானழ 
கன்தனயப்்்பால ஆகிவிட்்்தபா அ்ந்த 
மரஙகளுக்கு எனறு ெபான ெினைத்துவிட்்ன. 

 வீடடிற்கு முனைபால் வபானழமரம் 
ஆகபாது எனறு சிலர நசபால்லக் ்கடடி 
ருக்கி் றன. ஏநைனறு ெபான ்கட்்தில்னல. 
ஆைபால் மஙகல கபாபாியஙகள் ெ்க்கும்்்பாது 
வீடடின முனபு்தபா்ை வபானழ மரஙகனள 
கடடுவபாரகள். அது ஏன எனறு மை்திற்குள் 
அவ்வ்்பாது ் கள்வி எழு்ந்ததுணடு. ஆைபால் 
இப்்்பாது ெிலவரம் அப்்டி இல்னல. 
ஊர வளரும் ்்பாக்கில் வீடுகளுக்கு இ்ம் 
்ற்றபாக்குனறயபாக இருக்கும். 

 ‘மரம் எனை நசபால்லது. இருக்கும் 
இ்த்துல வச்சபா அது ் பாடடுக்கு வள்நதுடடு 

தமிழினதததின் மானத்த
மீடகடடுதத புரட்சிோளன் ெீ
்மூ� ெேத்த மடடுயம
உன் சுேெேமா�ப பார்ததவன் ெீ

ஒடுக்�பபடடவன் வாழவுக்கு
ஒளி்ேத த்நத வழக்கு்ரஞன் ெீ
்ாதததிர இரு்ள வபிழுங்�
பகுதத்றசிவுச் சுடராய் ஒளிர்்நதவன் ெீ

உ்ழக்கும் ஏ்ழ பாடடாளி அல்ே
பங்�ாளிகேனக் �னவு�ணடவன் ெீ
ஆணின் உட்மபகபாருள கபண
எனும் மூடத்த முடக்�திேவன் ெீ

தமிழனின் மானமிக்� வாழ்வ
இேக்�திேதததில் யவணடி ெதின்்றவன் ெீ
எழுததுக்�்ளச் ்ீர்ததிருதததிப
புதுவடிவங்�ள தீடடிேவன் ெீ

அ்றசிவபிேல் பார்்வோல்
மட்ம�்ளத த�ர்ததவன் ெீ
ய�ாேபில்�ள என்பது கபாதுச்க்ாதது 
எனப யபாராடிேவன் ெீ

த்ேெதிமிர்்நது கெஞசுேர்தததித 
தமிழன் ெடக்�
அடிததளம் அ்மததவன் ெீ

்சிேர் 
உன் ்சி்ே�்ளத 
த�ர்க்கும் யபாகதல்ோம்
்மூ� ெீததிேனாய்க் க�ாக்�ரிக்�தி்றாய்
உன் ்சி்ந்த�்ள 
அழிக்� ெதி்னக்கும் யபாகதல்ோம்
வபி்த�ளாய் 
யமலும் யவரூன்று�தி்றாய் 

எ்நத நூற்றாணடிலும் 
உன் ேட்சிேச் க்ாற�்ள ம்றவாமல்
எததிகராலிததுக் க�ாணயட இருக்�டடும் 
இ்நதத தமிழமண.

வாழ� கபரிோரிேம் !

  - ்தி.கனலயரசி

்்பரியார
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்்பாவுது,’ எனறு்தபான ெினைக்கினறைர. 
மக்கள் சூழெினலக்கு ஏற்் ்தஙகனளத் 
்தகவனமத்துக் நகபாள்கினறைர்்பால.

 ெ ண ் ர க ன ள ப் ் ் பா ல் 
்ழகியவரகள் விடடுப்்்பாை மரஙகனள 
அப்்டி்ய விடடுவி் முடியுமபா எனை.? 
கணமுன்ை்ய ெீபாினறி சபாக விடுவ்்தபா...  
சபாிநயனறு மரஙகளுக்கு ெபாளும் இரணடு 
்வனள ெீரூற்றி்ைபாம். அழகபாக வளர்நது 
வ்ந்தை வபானழமரஙகள். எஙகள் ்கு்தியில் 
ஆ ள ி ல் ல பா  ் ண ் ம்  எ டு ப் ் பா ரு க் கு 
நசபா்ந்தம் எனறு இருப்்வரகள். அ்தைபால் 
வபானழ இனலகனளக் குருத்்தில் னவத்து 
்தபான அறுப்்பாரகள். வபானழத்்தபார ்ழுத் 
்திரு்ந்தபால் நசபால்ல்வ ்வண்பாம். 

 ஆடுகளின ந்தபால்னல ்வறு. எஙகி 
ரு்ந்்தபா ஆடுகனள அவிழத்து விடடு விடுவர. 
்்பாக்கிபாித்்தைமபாய சுற்றும் ஆடுகள் ஊரபாபாின 
வளரப்்ிலுள்ள நசடிகனளத் ்தினறுவிடடு 
ஓட்நமடுக்கும். குப்ன்கனள துருவித் 
துருவி ்மயும். வபானழ மரஙகளின வளரும் 
்ருவத்்தின்்பாது ஆடுகளுக்கு கின்த்்தபால் 
அவற்றின வபாயக்கு ்தைி ருசி்தபான. ்மலிரு்நது 
கீழவனர கடித்து அனரத்து விடும் கூட்த்்்தபாடு. 

 ெபான எனை நசய்வன.? சினை்தபாக 
முள் ்வலி ்்பாட்்பாம். ்வலிகனள 
அ ன ம த் து  ஆ டு  க டி த் து  வ ி ் பா ம ல் 
துரத்்திவிடடு ்பாதுகபாப்பு நசய்்தபாம். 
மரஙகளும் வளர்ந்தை. வபானழப் பூக்களும் 
ஒனறபாக பூத்்தை.  அன்தக் கணடு 
ெபாஙகள் மகிழ்ந்்தபாம். ஊரபாரும் வளரும் 
வபானழத்்தபாரகள்மீது கவைம் னவக்கபாமல் 
இல்னல. 

 ‘அம்்்பானனு விடடுடடு ்்பாை 
மரஙகள ஆளபாக்கி வச்சிட்பாஙக,’ எனறு 
சிலர நசபானைன்த என மனைவி எைக்கு 
கூறிைபாள். அன்தக்்கடடு ெபாஙகளும் 
சபாியபாகத்்தபான இருக்கி்றபாம் எனறு 
ெினைத்துக் நகபாண்்ன. 

 அப்்்பாது்தபான வ்ந்தபாரகள் வீடடின 
நசபா்ந்தக்கபாரரகள் எனறு. ்தபார ்தள்ளி கபாய 

கைியும் ்்தத்்தில் இருக்கும்்்பாது, ்க்கத்து 
வீடடிற்கு குடி வ்ந்தைர அ்ந்த ந்பாியவரும் 
அவரது மனைவியும். சும்மபா இருக்கும் 
வீடடிற்கு யபாரபாவது குடி வ்ந்தபால் ் ரவபாயில்னல 
எனறு ெபானும்்தபான ெினைத்்திரு்ந்்தன. 
ஆைபால் வீடடின நசபா்ந்தக்கபார்ர வருவபார 
என்ன்த ெபான ்யபாசிக்கவில்னல. இப்்்பாது 
மரஙகள் யபாருக்கு நசபா்ந்தம் இ்ந்த ்கள்விக்கு 
்்தில் எனனுள்ளம் எனனை்தபான கபாடடியது. 
ஆைபால் வீடடிற்கு மடடுமல்ல மரஙகள் 
இருக்கும் இ்த்்திற்கும் நசபா்ந்தக்கபாரர 
அ்ந்த ந்பாியவர்தபா்ை. அவரகள் எனை 
நசபால்வபாரக்ளபா எனற ஐயம் உள்ளூபாியது.   

 அவரகள் வ்ந்த ்ினைரும் ெபாஙகள் 
மரஙகளுக்கு ெீர ஊற்றி்ைபாம். சில ெபாடகள் 
விட்வரகள் ்ிறகு, ‘்தணணிநயல்லபாம் 
ஊத்்த ்வணபாம், ’  எனறு ்தடுத்்தைர. 
என மனைவிக்கு ்கபா்மபாகிவிட்து 
எைக்கும்்தபான. ்ிள்னளகனளப் ்்பால 
வளரத்து னவத்து கபாய கைியும் ்தருணம் 
் பா ர த் து  ‘ ்த ண ண ி ந ய ல் ல பா ம்  ஊ த் ்த 
்வணபாம்,’  எனறு நசபானைபால் ெபான 
எனைநவனறு ெினைப்்து.?

 அவரகள் நசபால்லிவிட்ை்ர 
எனறு வபானழ மரஙகளுக்கு ெபாஙகள் ெீர 
ஊற்றவில்னல. ி்றகு ஒருெபாள் வபானழப் 
பூக்கனள எடுத்துக் நகபாண்ைர. எைக்்கபா 
ஆனச ்ழுக்கப்்்பாகும் ்தருணத்்தில் 
உள்ள ்ழஙகளின மீது இரு்ந்தது. அன்த 
விடடுக் நகபாடுக்க மைமில்னல. இ்த்்திற்கு 
நசபா்ந்தக்கபாரரபாய மடடும் இருப்்வரகள், 
மரத்ன்த வளரக்கபா்தவர எப்்டி அ்தன 
்ழஙகளுக்கு மடடும் நசபா்ந்தம் நகபாண்பா் 
முடியும் எனறு எைக்குள் ்கள்வி எழு்ந்தது. 
வளத்்தவனுக்கு நசபா்ந்தமபா இல்னலயபா 
எனற ்கள்வி ்வறு ஒப்புக்குச் சப்்பாணியபாய 
்்தபானறியது.  மை்தில் எணணஙகள் 
இப்்டியபாய இருக்க சபாி ்ெபாி் ல்ய ்கடடு 
முடிவு எடுத்து வி் லபாம் எனறு ெபான ்்ச 
்்பா்ைன. 

 ‘உஙககிட  ்ஒரு வி் யம் ்கக்கனும்.’ 
ெபான இவ்வபாறு ் ்ச்னச ஆரம் ி்த்்திரு்ந்்தன.
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 ‘எனைது.?’ ந்பாியவர ்கட்பார. 
அவர ்்ச்சில் உயிபாில்னல. ெபான நகபாஞசம் 
மைன்த ்தயபார்டுத்்திக் நகபாண்்ன. 
ஏநைைில் மரஙகளும் ்ழஙகளும் எைக் 
க ில்னல எனறு நசபானைபாலும் சபா ி , 
்கிர்நதுநகபாள்்வபாம் எனறபாலும் சபாி, 
ெ்ப்்ன்த ஏற்்து எனறு முடிவு நசயது 
நகபாண்்ன. ந்ருமூச்சு ஒனனற இழுத்து 
விடடுக்நகபாணடு ெபான ்்ச ஆரம் ி்த்்்தன. 

 ‘ அ ்த பா வ து  இ ்ந ்த  ம ர ங க ள , ’ 
ெபான முழு்தபாக நசபால்வ்தற்கு முன்் 
நசபானைபார. 

 ‘ஆமபா,  எஙக மரம். . ’  சடந்ை 
அ வ ர  ந ச பா ன ை ்த ி ல்  எ ை க் கு  ச ட டி 
உன்்ந்தன்தப் ்்பாலபாைது. சபாி, ்ெரபாக 
்ழத்்திற்கு ்்பா்வபாம் எனறு நசபானைபால் 
அடுத்்தன்தப் ்்சி்ைன. 

 ‘அ்ந்த வபாழத் ்தபாருஙகள,’

 ‘எனைது்தபான.’  ்த்்திரம் எழு்தி 
விட்ன்தப்்்பால நசபானைபார.

 ‘ஆைபா வளத்்தது,’

 ஆமபா, முனை இரு்ந்தவஙக வச்சிடடு 
்்பாைபாஙக.’

 ‘அ்த ெபாஙக்தபான வளத்்்தபாம்.’

 ‘ெீஙகளபா.?’

 ‘ஆமபாஙக, ெபாஙக்தபான.’

 ‘எவ்்ளபா ெபாளபா வளத்்தீஙக.?’

 ‘அவஙக ெடடு வச்சி நகபாஞசம் 
வளத்்தபாஙக. அப்புறமபா இதுவனரக்கும் 
ெபாஙக்தபான வளத்து வச்்சபாம்.’ உபாினம 
யபாகச் நசபால்லிக் நகபாண்்ன. 

 ‘அப்்டியபா.. சபாி.’ ஏ்்தபா ் யபாசித்்தபார 
ந்பாியவர. ‘யபாரக்்கடடு வளத்்திஙக.?’ 

 ‘ எ ன ை ங க . ? ’  ெ பா ன  அ ்த ி ர ்ந து 
விட்்ன.

 ‘யபாரக் ்கடடு வளத்்தீஙக.?’ ஒ்ர 
யடியபாய ்கட்பார ந்பாியவர. எனைி்ம் 
எ்ந்த ்்த ிலும் இல்னல. ந்பா ியவர 
்கட் ்கள்வினயப் ்ற்றி ெபான முன்் 
்யபாசித்்திருக்க ்வணடும். ந்பாியவ்ர 
ந்தபா்ர்ந்தபார. 

 ‘இஙக ்பாருஙக. எ்ம் எஙகளது. 
இதுல இருக்குற ந்பாருளும் எஙகளது. 
இ்த ெீஙக வளத்துடடீஙகனைபா ெபான 
ஒத்துக்க ்வணடிய்தில்னல. ்ழநமல்லபாம் 
எதுவும் கின்யபாது.’ ந்பாியவர முடினவ்ய 
நசபால்லிவிட்பார. ஆைபால் எைக்கு்தபான 
மைம் கைத்துவிட்து. மீணடும் நசபான்ைன. 

 ‘ஆைபா ெபாஙக்தபான யபாரும் இல்லபா 
்தப்்்பா மரத்ன்த வளத்து ்பாதுகபாப்பு 
்ண்ணபாம்.’

 ‘அது்தபாஙக, யபாரக் ்கடடு வளத் 
்திஙக.?’ இ்ந்த ்கள்விக்கு எனைி்ம் ்்தில் 

்ப்டெயல்

முதலில் �ா�ம்

பபி்றகு ்சிடடுக்குருவபி

பபின் ஆதரவற்ற

ொய்க்குடடி�களனத

கதாடர்்நதாலும்

மிச்்மிருக்�தி்றது  

்சித்றசிே ப்டேல் 

எறும்புச்்ாமிக்கு...

ரகுநாத வ
மது்ர
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இல்னல என்ன்த ்பாரத்்தப் ந்பாியவர 
எனனைப் ்்ச்சிலிரு்நது நவடடிவி் ஒரு 
நவடடுனர உனரத்்தபார. 

 ‘முனை இரு்ந்தவஙகள நவடடிப் 
்்பாடடுடடு ்்பாஙகனு ெபான அப்்்வ 
நசபான்ைன. நசயயபாமப் ்்பாயட்பாஙக. 
ெீஙக வளத்து வச்சுடடு எைக்கு நசலவு 
வச்சிருக்கீஙக்ள. இது ்தப்்ில்னலயபா.?’ 
அவர நசபானைது அ்தி  அற்பு்தமபாக 
இரு்ந்தது. ‘்வணபா நவடடிப்்்பாட் 
்ினைபாடி எடுத்துக்்கபாஙக.’ ந்பாியவர 
நசபால்லி முடித்்தபார. மரத்ன்த வளரத்்தவன 
எனறு உபாினம ்கபார ெினைத்்த எனனை 
குப்ன்யிலிரு்நது எடுத்துக் நகபாள்ளச் 
நசபால்வபார எனறு ெபான எணணவில்னல. 
அ்ந்த அளவுக்கு ெபான ்கவலமபாகி 
விட்்்ைபா எனறு மைம் இழிய அவ்வி்ம் 
விட்கன்றன. 

 ந்பாியவர ்தபார ்ழுக்கும்வனர விடடு 
னவத்்தபார. ்்தன வபானழத்்தபாபாின அடியில் ஒரு 
சீப்பு ்ழம் ெபான ்ழுக்கத் ந்தபா்ஙகிவிட்்ன 
எனறு மஞசள் ெிறம் கபாடடி சிபாித்்தது. ந்பாியவர 
ஒரு சீப்பு ்ழத்ன்த அறுத்து னவத்துக் 
நகபாணடு மீ்தினய விற்றுவிட்பார. இதுகூ் 
்ரவபாயில்னல. நசவ்வபானழ ்ழுத்்ததுகூ் 
ந்தபாியபாமல் விடடுவிட்பார. ஒரு ்ழம் ்ழுத்து 
கபாய்நது ்்பாகும்்்பாது்தபான நவடடிவிற்றபார. 
ெபாஙகள் ்பாதுகபாத்து வளரத்்த மரஙகளில் ஒரு 
்ழம்கூ  ்எஙகளுக்கு இல்னல. 

 ்ழஙகள் ் றி்்பாைன்த ்தபாஙக முடிய 
வில்னல்தபான. எனை நசயவது.? ந்தபாியபாமல் 
மரஙகனள ந்ற்ற ்ிள்னளகனளப் ்்பால 
எனறு ெினைத்து விட்்பாம். ்ினைர 
்றிநகபாடுத்து விட்்பாம் எனறு ்்தறியது. 

 ்ிறகு்தபான கவைித்்்தன. அ்ந்த 
ந்பாியவர எப்்்பாதும் ்தன வீடடின வபாசலில் 
உடகபார்நது நகபாணடு ் ரபாடடில் ் ்பாகிறவரகள் 
வருகிறவரகனளநயல்லபாம் ்வடிக்னகப் 
்பாரத்துக் நகபாணடிரு்ந்தபார. எப்்்பாதும் 
எனறபால் எப்்்பாதும்்தபான. ்வறு யபாரு்னும் 
்்சுவ்தில்னல ்வநறஙகும் ்்பாவதும் 
வருவதும் இல்னல. ஒரு சலிப்புக்குகூ் 

l
்சி்ற�டிதது வபிணணில்
ப்றக்கும் ப்ற்வ
்க்�ர ொற�ாலிேபில்
அமர்்நது ர்சிக்கும் ்சிறுமி

இ்ர யதடிே ப்ற்வ
கூடடுக்கு வ்நதது
இ்ணேத்த ம்ற்நது
சுற்றசித ததிரி்நது ம�திழ�திய்றன்

ெதிே்வக் �ாடடி
ய்ாறு ஊடடும் தாய்
யமயே பார்தது ்சிரிதத
வீததியோர குழ்ந்த

 புவனா்பாபு
 ொ்�.

1.
க்ல்ே  ்சிணுங்�ளால்
�டடி அ்ணக்�தி்றாள
ெதிமிட யெரங்�ள
பபிரி்நத தா்ே

2.
�ஞ்சிக்கு வழிேபின்்றசிக்
க�ாடி அ்்தது ெதிற�தி்றார்
உணவ� வா்லில்
�ாவோளிோன வபிவ்ாேபி

3.
�ாகணாளிேபில் ம�ள
முததங்�்ள அனுபபு�தி்றாள
�ேங்�திே �ண�ளுடன்
ய்மிக்�தி்றார் அபபா 

 தா.உமா

l
ெீயும் ொனும்
இல்ோத யெரதததில்
ெதிழலும் ெதிழலும்
உ்ரோடு�தின்்றன இரவபில்

l
என்யனாடு முடிவுதல்ே
பபி்ற்நத இன்று
உன்யனாடு கதாடரவல்ேது
யெற்்றே கபாழுது

 வச காரகவவி, ொ்�.
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நவளி் ய எஙகும் நசல்வ்தில்னல. வபாசலி்ல்ய 
அமர்நது நகபாணடு ்திருஷடிப் ி்ள்னளயபானரப் 
்்பால எல்லபானரயும் ஸ்கைிங நசய்தபார. 
அவரது முகத்்தில் யபானரப் ்பாரத்தும் சிறு 
சி்ைகம்கூ் வருவ்தில்னல. எப்்்பாதும் 
நவளிர்ந்த முகமபாகவும் இன்ம் துன்ம் எதுவும் 
ந்தபாியபா்த முகத்து்னும் இரு்ந்தபார.

 அ்ந்தப் ந்பாியவர இ்ந்த ஊரகபாரர்தபான. 
சுற்றிலும் நசபா்ந்த்்ந்தஙகள் இரு்ந்தபாலும் 
எவரு்னும் ஒடடுறவு இல்னல. ஊபாில் 
ஏ்்தனும் இழவு ஆைபால் அஙகு நசனறு 
்தனலனய கூ  ் கபாடடுவ்தில்னல. யபா்ரனும் 
வீடடிற்கு வ்நது யபாசகம் ்கட்பால்கூ் 
நகபாடுக்க மைம் இல்லபா்தவரபாய இரு்ந்தபார.

 அவர ்தன வீடன்விடடு நசனறபார 
எனறபால் எ்திபாில் இருக்கும் சலூனகன் 
வபாசலில்்தபான இருப்்பார. ்திைமும் கபானலயில் 
்்ப்்ர ்டிக்க ்வணடி சலூனகன் 
வபாசலி்ல்ய உடகபார்ந்திருப்்பார. ்்ப்்னர 
அவர முழுனமயபாக ்டித்்தபார. ்டிக்கபா்த 
்்ப்்னர ி்றர ்டித்துக் நகபாணடிரு்ந்தபாலும் 
வி் பாமல் ்கடடு வபாஙகுவபார. அ்திலும் சலூன 
கன்க்கபாரனர வபாஙகித் ்தரச்நசபால்லி ்டிப்்பார. 
அப்்டி ் கடகும்்்பாதுகூ  ்வபாசலி்ல்ய்தபான 
உடகபார்நது நகபாணடிருப்்பார. கன்க்கபாரருக்கு 
சில ்ெரஙகளில் ்கபா்ம்கூ  ்வரும். இப்்டி்ய 
்ல ெபாடகள் வீடடுவபாசல் கன்வபாசல் எை 
இரணடிலும் மபாறி மபாறி அமர்ந்திருக்கிறபார, ் வறு 
எஙகும் ் ்பாவ்தில்னல. சலூன கன்க்கபாரருக்கு 
இவர ்மல் ்கபா்ம் இரு்ந்தது. எைக்கு இவனர 

ி்டிக்கபாமல் ்்பாை்தற்கு இதுநவல்லபாம்கூ் 
கபாரணமபாக இருக்கலபாம். 

 ஒவ்நவபாரு ெபாளும் கபானலயில் 
கன்யில் ந்பாியவர இருப்்்தபால்்தபான 
கன்க்்க ்்பாகப் ்ிடிக்கபாமல் ெபான 
்பாடடுக்கு இரு்ந்்தன. அ்தன வினளவபாகத் 
்தபான ்தபாடி அ்திகமபாைது. ்தபாடி அ்திகமபாவ்தபால் 
சவரம் நசயயச்நசபால்லி என மனைவியும் 
வற்புறுத்்திைபாள். எனை்தபான நசயவது 
எனறு ெினைத்்தவன, சபாி, சவரம் நசயது 
நகபாள்்வபாம் எனறு முடிவு கடடிவிடடு 
சலூன கன்க்கு நசன்றன. கன்க்கபாரர 
கன்னய அப்்்பாது்தபான ்திற்ந்தபார. ெபான 

வழக்கமபாக சவரம் நசய்வன என்்தபால் 
எனனை சிறு சி் ைகத்்்தபாடு வர்வற்றபார.

 ‘எனைஙக, இவ்வளவு விடடிருக்கீஙக.?’

 ‘ஏ்்தபா விடடுட்்ன. ஜன்ப் ி்னற 
துக்குள்ள வலிச்சி விடடுருஙகண்ண.’

 ‘சபா ி ,  நசஞசிரு்வபாம் வபாஙக.’ 
நசபானைவர சவரத்்திற்கு ி்் ளடு ்்பாடடுக் 
நகபாண்பார. சபாியபாக அ்ந்த ந்பாியவர 
்்ப்்ர ்டிக்க ்வணடி சலூன வபாசலுக்கு 
வ்ந்தபார. கன்க்கபாரர என ்தபாடி முழுக்க 
நுனரப்ந்பாஙக னவத்்திரு்ந்தபார. ந்பாியவர 
்்ப்்னரக் ் கட்பார. கன்க்கபாரர நகபாஞசம் 
ந்பாறு எனறு னசனகக் கபாடடிைபார. என 
கழுத்்தில் ி்் ளடு நசனரயும்்்பாது அவர 
மீணடும் ்கட்பார. கன்க்கபாரர ்திரும் ி்ப் 
்பாரக்கபாமல் நமதுவபாக என ஒரு ் க்க ்தபாடினய 
நவணநுனர்யபாடு வழித்ந்தடுத்்தபார. 
ந்பாியவர மீணடும் ்்ப்்ர ்கட்பார. 
கன்க்கபாரர கணடுக்நகபாள்ளவில்னல. 
ஆைபால் எைக்கு்தபான ்யமபாக இரு்ந்தது. 
என கழுத்்தில் கத்்தி னவத்்திருக்கும் கன்க் 
கபாரருக்கு கவைம் சி்தறக் கூ்பா்தில்னலயபா.!

 ‘அ், நகபாஞசம் ்்ப்்னர குடுத் 
துடடு சவரம் ்ண்ணன.’ ந்பாியவர 
இப்்டியபாக ்கட்்்பாது்தபான ்தினரப்்்ம் 
்்பாடும்்்பாது ரசிகைின நகபாண்பாட்த்ன்த 
்தடுத்்தபாற்்்பால கன்க்கபாரருக்கு அவ்வளவு 
்கபா்ம் வ்நதுவிட்து. ெபான இன்த சிறிதும் 
எ்திர்பாரக்கவில்னல. அவர ந்பாியவனரப் 
்பாரத்து வனசமபாபாி ந்பாழி்ந்தபார. 

 ‘ஏனயபா, ெீ ந்பாிய மனு்ன்தபா்ை... 
நகபாஞசமபாவது அறிவிருக்கபா... கழுத்தும் 
கத்்தியுமபா இருக்கும்்்பாது வி்பாப்்ிடியபா 
்கப்்ியபா..? கத்்தி ்டடுட்பா ெீயபா வ்நது 
கப்்ம் கடடுவ..? புத்்தி இருக்க்வணபாம்.? 
கபாலஙகபாத்்தபால வ்நது ்்ப்்ர ்்ப்்ரனு.’ 
நகபாஞசம் ெிறுத்்திைபார கன்க்கபாரர. அ்ந்தப் 
ந்பாியவருக்கு முகத்்தில் இப்்்பாது்தபான 
உணரவு எனற ஒனறு அ்திரச்சினயக் 
கபாடடியது. சூழல் ்ிரக்னஞ்ய இல்லபா்த 
முகம் அவருன்யது. எனை ெ்்ந்தபாலும் 
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மிச்சர அனமச்சரபாய எ்ந்த முக்பாவமு்ம 
இனறி சபாப்்ிடடுக் நகபாணடிருப்்பார. 
ஆைபால் இப்்்பா்்தபா அவர முகத்்தில் 
அ்திரச்சி உனற்நது ்்பாைது. கன்க்கபாரர 
்்பாட் ்்பாடு அப்்டி.!

 ‘கன்யத் ்திற்ந்த ஒ்்ை ஓடிவ்நது ெ்ந்தி 
மபா்திபாி வபாசல்ல ஒக்கபா்ந்திருக்க... இஙநகனை 
்ஜனையபா ்ணறபாஙக.? கபானலயிலபாைபா 
இஙக வ்நதுடுற.?’ கன்க்கபாரர எனைி் ம் 
்திரும்்ிைர. ‘்தப்்பா எடுத்துக்கபா்தீஙக ்தம்்ி. 
ஒவ்நவபாருெபாள் கபானலயிலும் இ்ந்த ஆ்ளபா் 
ந்தபால்ல எைக்கு. கபானலயில கன்னயத் ்திற்ந்த 
ஒ்்ை வ்நது வபாசல் ்டியி் ல்ய ஒக்கபா்நது 
்்ப்்ர எல்லபா்ம ்பாத்துடடு அப்புறம்்தபான 
்்பாறது.’ எனைி் ம் நசபால்வன்தக் ்கட் 
ந்பாியவர இன்த விரும்்வில்னல. ஏநைைில் 
எனைி் ம்்தபான சவ்பால் விடடிருக்கிறபா்ர, 
‘இது எஙக எ்ம், இது எஙக எ்ம்,’ எனறு. 

 ‘எனை ்தம் ி் இது.? இப்  ் எனை 
ஆச்சுனு இப்்டி ்்சற.? ்்ப்்ர்தபா்ை 
்கட்்ன.’ அனறு எனனை ்்ச்வ 
வி் பா்தவர இனறு வபாயன்த்து ெினறபார. 
‘் ்ப்்ர எனை ெீயபா வபாஙகிப் ்்பாடடிருக்க... 
இல்ல கபாசு குடுத்்திருக்கியபா.? ெ ீ் கட  ்ஒ்்ை 
எடுத்துக் குடுக்கறதுக்கு. 

 ‘ஏ ம் ் பா  ச பா ்த பா ர ண ம பா ்த பா ் ை 
்கட்்ன. அதுக்கு்்பாய இப்்டியபா.?’ 

 ‘எனை சபா்தபாரணமபா ்கட்.? 
கழுத்்தில் கத்்தி வச்சிடடிருக்கும்்்பாது்தபான 
்கடடு ்கடடு ந்தபா்ந்தரவு நசயறி்ய.. 
இது சபாியபா..?’ ்கள்வி ்மல் ்கள்வியபாக 
வ்ந்தது கன்க்கபாரபாி்மிரு்நது. 

‘ நவறும் ் ்ப்்ருக்கு எனைப்்பா 
இப்்டி ்கபாவிச்சுக்கிற.?’

 ‘எனைபாது, நவறும் ்்ப்்ரபா.? 
அப்்டினைபா நவறும் ் ்ப்்ர ஏன என்ைபா் 
்வனலயக் நகடுத்து வபாஙகப் ்பாக்கிற.? எப்் 
்பாத்்தபாலும் ் ்ப்்ர குடு ் ்ப்்ரனு ் கப் ி்் ய, 
நவறும் ் ்ப்்ர்தபான ் கப் ி்யபா.?’

 ‘ஏம்்பா ெபான ்பாடடுக்கு ்டியில 
உக்கபா்நது ்்ப்்ர ்பாரத்துடடு ்்பா்வன. 
எனைப்்்பாய கடிச்சிக்கிறி்ய..?’  

 ‘ெபாநைனை ஊஙகிட  ் க்ன வபாஙகி 
இருக்கைபா.? ஆயிரக்கணக்குல ெினனு 
்்பாச்சிைபா ந்தைம் என கன் வபாசல்ல 
கபாத்துக்கிடடிருக்க.? இஙக ்பாரு, இ்ந்த 
இ்ம் எனைது. கன்யும் வபாசலும் ெபான 
ந்தபாழில் ்ணற இ்ம். இஙக  முடிய ்திருத்துர 
கபாபாியத்துக்கு மடடும் வபா. இல்லனைபா உன 
வீடடு வபாசலி்ல்ய சுணணபாம்்டிச்ச மபா்திபாி 
ஒக்கபா்நதுகிடடு இரு. சும்மபா இஙக வ்நது ் ்ப் ர் 
்்ப்்ரனு எஙகள ந்தபா்ந்தரவு ்ணணபா்த.’ 
கன்க்கபாரர அப்் ப்ாது்தபான ெிறுத்்தியிரு்ந்தபார. 
ந ப்ாியவருக்கு முகத்்தில் அவமபாை ர்னககள். 
ஏநைைில் அனறு எனைி் மும் இ்மும் 
ந ப்ாருளும் எஙகளது எனறு்தபா ை நசபானைபார. 
இனறு அ்்த்்பால ஒருவபாி்ம் ்்ச்சு 
வபாஙகுகிறபார. அதுவும் என முன்ை. அவமபாைம் 
்தபாஙக முடியபாமல் அஙகிரு்நது நசனறுவிட ப்ார. 

 கன்க்கபாரர எனைி் ம் நசபானைபார 
‘இ்ந்தபாளு எனகிட் ஒரு ்த்னவகூ் 
சவரம் ்ணணது இல்னலஙக ்தம்்ி. 
ஆைபா நரகுலர கஸ்மர மபா்திபாி ்திைமும் 
வரறது ்்ப்்னர வபாஙகி ்டியி்ல்ய 
ஒக்கபா்நதுகிறது. வீடல்தபான அப்டினைபா 
இஙகக்கூ் யபாரகிட்யும் முகம் நகபாடுத்து 
்்சுற்தில்ல.’ கன்க்கபாரர இப்்டி எல்லபாம் 
நசபால்ல நசபால்ல என உள்ளத்்திலும் 
உச்சியிலும் ்ைிக்கடடினய னவத்து 
எடுத்்தபாற்்்பால் குளிரச்சியபாய இரு்ந்தது 
வபானழ மரஙகனள வளரத்து விடடு இவரபால் 
ஏமபா்ந்த கன்தனய நசபான்ைன. ந்பாியவனர 
என முனைபா்ல்ய ்திட்பா்தக் குனறயபாகக் 
் க ள் வ ி ் க ட டு  அ ் க் க ி  அ னு ப் ் ி ய 
கன்க்கபாரனரப் ்பாரபாடடி்ைன. உள்ளூர 
மைம் ச்ந்்தபா்ப்்ட்து. 

 நகபாஞசம் இருஙகள்... ச்ந்்தபாசமபா... 
அச்சச்்சபா... ஒருவர கஷ்ப்்டுவன்தப் 
்பாரத்து ெபான ச்ந்்தபாசப்்டுகி்ற்ை.. 
ம ை ி ்த  பு த் ்த ி ் ய  இ ப் ் டி த் ்த பா ை பா . . . 
அ்ச்்ச... ெபானுமபா..!’

n
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நகிலவு

ெதிேயவ ெீ மடடும் எபபடி 

இள்மயுடன் இருக்�தி்றாய்?

எங்�ள மழ்ே�ளுக்கு மு�ம் �ாடடிச் ்சிரிக்�தி்றாய்?

தனி்ம கபாழுததி்ன இனி்மயுடன் �ளிக்�தி்றாய்!

உே�கமங்கும் ஒயர �ாட்சி அளிக்�தி்றாய்!

�வபிஞர்�ளின் �றப்னேபில் வ்சிக்�தி்றாய்!

�ாதலுக்குத தூது க்ால்லி ர்சிக்�தி்றாய்!

அ்நதரதததில் த்நததிரமாய் மிதக்�தி்றாய்!

யபரழ்� மு�திலுக்குளயள பதுக்கு�தி்றாய்!

இரவபினியே அச்்மின்்றசி அ்ே�தி்றாய்!

இரு்நதாலும் அ்ரகு்்றோய் வ்ள�தி்றாய்!

�டலில் உனது பபிம்பம் �ணடு கெளி�தி்றாய்!

தமி்ழபயபாே அமு்த வாரிப கபாழி�தி்றாய்!

குழ்ந்தயபாே பனி ம்ழேபில் ெ்ன�தி்றாய்!

ம்ே�ளுக்கு முததம் த்நது கு்ழ�தி்றாய்!

மாததததில் ஒருமு்்ற எங்கு கதா்ே�தி்றாய்?

மீணடும் வானில் பபிள்ளோ�தித தவழ�தி்றாய்!

   - லீ. லியாகதஅலி
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 ்கபா்ப்்டுவது மைி்த இயற்னக. 
் க பா ்ப் ் டு வ ்த ி ல்  ந வ ற் ற ி ய ி ல் ன ல . 
்கபா்த்ன்த அ்க்குவ்தில்்தபான ஒருவருன்ய 
நவற்றினய கபாண முடியும். எை்வ 
்கபா்த்ன்த அ்க்கக் கற்றுக்நகபாள்ள 
்வணடும். ெம் அனைவருக்கும் ந்பாதுவபாக 
இரணடு வனககளில் ்கபா்ம் உண்பாக 
வபாயப்புள்ளது. ஒனறு ெமக்கு ஏற்்்ப் 
்்பாகினற ்கபா்த்்தினை முனகூடடி்ய 
ெபாம் ்தீரமபாணித்து னவத்்திருப்்து. இ்தனை 
எ்திர்பாரத்்த ்கபா்ம் எனறு குறிப் ி்டுவர. 
இவ்வனக ் கபா்த்்திைபால் ந்பாிய வினளவுகள் 
ஏற்்் வபாயப் ி்ல்னல. ஏநைைில் ஏற்கை்வ 
எ்திர்பாரத்்தது என்்தபால், அ்தற்கபாை 
்தீரனவயும் முனகூடடி்ய முடிவுநசயது 
ன வ த் ்த ி ரு ப் ் ் பா ம் .  இ ர ண ் பா வ ்த பா க 
ெமக்கு ஏற்்டுகினற ்கபா்ம், எ்திர்பாரபா்த 
்கபா்ம். இது ெபாம் சற்றும் எ்திர்பாரபா்த 
்ெரத்்தில் ்திடீநரனறு ஏற்்டடுவிடுவ்தபால் 
இவ்வனக ்கபா்த்்தபால்்தபான ெமக்கு அ்திக 
துன்ம் ஏற்்டுகினறது. இ்ந்தவனகயபாை 
் க பா ்த் ன ்த த் ்த பா ன  ெ பா ம்  அ ் க் க ப் 
்ழகிக்நகபாள்ள ்வணடும். இன்தத்்தபான 
நரௌத்்திரம் ்ழகு எனறு ்பார்தியபார 
குறிப்்ிடுகினறபார. 

 அவ்வ்்பாது ெமக்கு ஏற்்டுகினற 
மகிழச்சி ,  அழுனக ்்பானறவற்னறப் 

்்பால ்கபா்ம் என்தும் ஒருவனக 
உணரச்சி்தபான. உணரச்சி எ்திரமனறயபாக 
இ ரு ப் ் ்த ி ல்  ்த வ ற ி ல் ன ல .  அ ்ந ்த 
உணரச்சியபால் ஏற்்டுகினற வினளவுகள் 
எ்திரமனறயபாக அனம்நதுவி்க்கூ்பாது 
என்்தில் மடடும் ெபாம் ந்தளிவபாக இருக்க 
்வணடும். 

 ெபாம் ்டுகினற ்கபா்ம் மூனறு 
்கு்திகளபாக ெம்னம எ்திரவினையபாற்ற 
னவக்கும். மு்தல் ்கு்தி, உ்ல் பாீ்தியபாக 
ெம்னம எ்திரவினையபாற்ற னவக்கும் 
்கு்தி. ெபாம் எளி்தில் உணரச்சிவயப்்்க் 
கூடியவரகள் என்்தபால், எ்ந்த உணரச்சியபாக 
இரு்ந்தபாலும் உ்ல் மூலமபாக்வ ெபாம் 
அ்தனை நவளிப்்டுத்து்வபாம். ்கபா்ம் 
ஏற்்டும்்்பாது ெம்னமவி்  ்லம் குனற்ந்த 
இ ் த் ்த ி ல்  ெ ம்  மு ழு  ் ல த் ்த ி ன ை யு ம் 
கபாடடு்வபாம். இ்ந்த மு்தல் ெினல்ய ்ல 
ெல்ல உள்ளஙகளிலிரு்நதும் ெம்னமப் 

ி்பாிப்்து. ்மலும் ெமக்கு அவப்ந்யனரப் 
ந்ற்றுத்்தருவதும் இ்ந்த மு்தல் ெினல்ய. 

 இரண்பாம் ெினல என்து, உ்லபால் 
நவளிப்்டுத்்தபாமல் உணரவுகளபால் நவளிப் 
்டுத்துவது. இது மைம் சபார்ந்தது. ெமக்கு 
வருகினற ்கபா்த்்திற்கு உ்ைடியபாக 
எ்திரவினையபாற்றபாமல், மை்திற்குள் அ்தனை 

 
முனைவர ். கற்்கரபாமன

M.A.,M.A.,M.A.,M.Phil.,Ph.D.,
்தமிழத்துனற உ்தவிப்்்ரபாசிபாியர

்சபாைபா கனல மற்றும் அறிவியல் கல்லூபாி
்சலம் - 636003



   |59

நான்்பச...
ஓய்வபில்ோ உ்ழப்பத
யதடு�திய்றன்...

�ா்ே முதல் மா்ே வ்ர
பணிச்சு்ம அழுதததி...

ஒரு வாய் ய்ாறும் 
கூடடகமான்ய்றாடு இரு்நது...

பரபரபபாய் ொள ெ�ர்்நது
ஓய்்நது வீயட  �்ளதது..

குவபிஞசு �திடக்கும் யவ்ேேபி்ன 
பார்தயத இரவு வ்நததிடும்..

கூடி �்தயப்சி ்சிரிதது
யப்சி உணடு உ்றங்�திடணும்...

எங்ய�ா மூ்ேேபில் இருக்கும்
உன்்ன யதடி எடுக்கும் ெதி்ேேபில்

ெீ இரு்நதால்... ொன் ம�திழயவன்

என் ்�பயப்சி...

புவனாபாபு
ொ்�.

னவத்துக் நகபாணடு, நவளி் ய ்்பாலியபாக 
எதுவு்ம ெ்க்கபா்தது்்பால் இயல்்பாக 
இருப்்து்்பால் ெடித்துவிடடு, மை அழுத் 
்தத்்தில் ்தவிப்்து இது. மு்தல் ெினலயபால் 
நவளிப்்ன்யபாை ்னக உண்பாகும். இ்ந்த 
இரண்பாவது ெினலயி் லபா மனறமுகமபாை 
்னக உண்பாகும். 

 மு்தல் இரணடு ெினலகனளவி் 
மூனறபாவது ெினற முற்றிலும் மபாறபாைது. 
ஆறறிவு ் ன்த்்த மைி்த இை்ம ெம்முன்ய 
இைம் என்ன்த ெமக்்க உணரத்தும் ெினல 
இது. ெமக்கு ஏற்்டுகினற ்கபா்த்்தினை 
அறிவு ெீ்தியபாகக் னகயபாள்வது. ்கபா்ம் 
வருவது இயற்னக என்ன்த உணர்நது, 
்கபா்ம் ஏற்்டும்்்பாது நசயலபாற்றுவது 
்தவறபாை ்பான்தயி்ல்ய ்யணிக்க 
னவக்கும் என்்தபால், அ்ந்த ்ெரத்்தில் 
நசயலபாற்றுவன்தத் ்தவிரத்து அறிவபால் 
சி்ந்தித்துச் நசயல்்டுவ்்த இ்ந்த ெினல. 

 இ்ந்த மூனறபாம் ெினலனய ெபாம் 
்ழகிக் நகபாள்ள்வணடும் என்ன்த்ய 
்பார்தியபார நரௌத்்திரம் ்ழகு எனகினறபார. 
்கபா்த்ன்தக் கடடுப்்டுத்்தப் ்ழகிக் 
நகபாள்ள ்வணடும் என்து இ்தற்குப் 
ந்பாருள் அல்ல. 

 எ்ந்த இ்த்்தில் ்கபா்ப்்் ்வண 
டு்மபா அ்ந்த இ்த்்தில் ்கபா்ப்்்ப் 
் ழ க ி க் ந க பா ள் ள ் வ ண டு ம்  எ ன ் ் ்த 
இ ்த ன  உ ண ன ம ய பா ை  ந ் பா ரு ள் . 
ஒ ரு ் வ ன ல  ் க பா ்ப் ் ் க்  கூ ் பா ்த 
இ்த்்தில் ்கபா்ப்்டடுவிட்பால் கூ், 
அப்்்பா்்த அ்தற்கபாை எ்திரவினைனய 
ஆற்றபாமலிருக்கவபாவது ்ழகிக்நகபாள்ள 
்வணடும். 

 அ்திக ்கபா்ம் ஏற்்டும்்்பாது 
முழுனமயபாை நமௌைத்ன்தக் கன் 
் ி டி க் க ப்  ் ழ கு ் வ பா ம் .  ஏ ந ை ை ி ல் 
உலகத்ன்த அழிக்கும் குணம் நகபாண்து 

்கபாவம். உலகத்ன்த்ய நவற்றிந்றும் 
குணம் நகபாண்து நமௌைம். ் ்தனவயபாை 
இ்ஙகளுக்கு ஏற்ற்டி வபாரத்ன்தயில் 
்வணடுமபாைபால் ்கபா்த்ன்த நவளிப் 
்டுத்்தலபா்ம ்தவிர, மை்தி்லபா, நசயயும் 
நசயல்களி்லபா மற்நதும் ்கபா்த்ன்தப் 
்யன்டுத்்தக் கூ்பாது. 

 ்கபா்ம் என்து சு்ரவிடடு 
எ பா ி யு ம்  ந ெ ரு ப் பு  ் ் பா ன ற து .  அ து 
ெம் எ்திர இருப்்வனர மடடுமினறி, 
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ெம்னமயும் ்சரத்து அழித்துவிடும் ்தனனம 
நகபாண்து. எை்வ நமௌைம் எனற 
ெீனரக் நகபாணடு ்கபா்ம் எனற ்தீனய 
அழிக்கப் ்ழகிக்நகபாள்ள ்வணடும். 

 உணனம, தூயனம, அ்க்கம் 
்்பானற அனைத்து குணஙகளும் ெம்முன்ய 
்கபாவத்்தபால் ெம்னமவிடடு ெீஙகிவிடும். 
ெம்னமச் சபார்ந்தவரகனள ெம்முன்ய 
்கபாவத்்தபால் ெபாம் அ்க்கிவிட்பால், நவனறது 
ெபாம் எனறு எணணக்கூ்பாது. ெம்முன்ய 
்கபா்த்ன்தயும் ந்பாறுத்துக் நகபாண் 
அவரக்ள நவற்றியபாளரகள். 

 ்கபா்ம் என்தும் கபாற்னறப்்்பான 
றது்தபான. ந்தபா்ஙகிய நகபாஞச ்ெரத்்தி 
்ல்ய அது அ்ஙகிவிடும். ஆைபால் ்ல 
கினளகனளயும் அது அழித்துவிடும். ்கபா்ம் 
முள் ்்பானறது. மற்றவரகனள குத்்திக் 
கபாயப்்டுத்துவ்்தபாடு, ெம்னம யபாரும் 
நெருஙகபா்த்டியும் நசயதுவிடும். 

 ெபாம் ்கபா்ம் நகபாள்வ்தைபால் 
யபாருக்கும் எ்ந்த வினளவும் ஏற்்்ப் 
் ் பா வ ்த ி ல் ன ல .  ் ி ற ர  ந ச ய க ி ன ற 
்தவறுகளுக்கு ெமக்கு ெபா்ம நகபாடுத்துக் 
நகபாள்ளும் ்தண்னை்தபான ்கபா்ம் 
என்ன்த உணர்நதுநகபாண்்பாமபாைபால் 
ெபாம் ்கபா்த்்தினைத் ்தவிரத்துவிடு்வபாம். 

 ெம்முன்ய இயல்ன்்ய அடி்யபாடு 
ம பா ற் ற ி வ ி டு ம்  ்த ன ன ம  ந க பா ண ் து 
்கபா்ம். ெம் வபானய மடடு்ம இ்ந்தக் 
்கபா்ம் ்திறக்கும். கணகனள இறுக்கமபாக 
மூ டி க் ந க பா ள் ள ச்  ந ச ய யு ம் .  எ ை ் வ 
அனைவனரயும் ெனகு புபாி்நதுநகபாணடு 
வபாழ்வபாம், ் கபா்ப்்்க்கூ்பா்த இ்த்்தில் 
்கபா்த்்தினைத் ்தடுப்்்பாம். அ்தனமூலம் 
குழ்நன்தகனளப் ்்பால் குற்றஙகள் 
ஏ து ம ி ன ற ி  வ பா ழு ம்  வ பா ழ க் ன க ன ய க் 
நகபாண்பாடு்வபாம்.                                n
   

குடடிெபபான் ததிருபபூகரனப

கபரு்மபபடயடாம்

குடடிச்சுவராக்�தினார்�ள

வறு்மபபடயடாம்

்�ேபிே �ாேணா 

இல்ேன்னாலும்

பரவாேபில்ேன்னு

வீடடுக்ய� வ்நது 

கூடடிடடுப யபானார்�ள

இபயபா �ாேபபபிடிச்்சிக் க�ஞ்சினாலும்

யவ்ேேபில்ேன்னு கவளியேதது்றாங்�

நூலுக்கும்  வபி்ே ஏ்றசிச்சு

ஆளுக்கும் வபி்ே ஏ்றசிச்சு

வரி வரின்னு

கதாடடததுக்க�ல்ோம்

வரிபயபாடடு

ெம்ம வாழக்்� த்றசிக�டடு ஓடுது

வபி்்தத்றசி வீழ்நதுக்�திடக்கு

தீபாவளி கபாங்�லுன்னா

ெதிற� வபிடமாடடார்�ள

ராபப�ோ யவ்ே ெடக்கும்

இபயபா - யவ்ே வ்நதா க்ால்ய்றாம்

ஊருக்குபயபாய் ய்ரு என்�தி்றார்�ள

உங்�ளுக்கு எடடு வரு்ம் 

முடி்நது இருக்�ோம்

எங்�ளுக்குப பபிடிச்் ஏழ்ர 

எபயபாது முடியும்,,, ?

நானக ஆனசத்ம்பி
ய�ா்வ

ஏழ்ர 
எபவ்பாது முடியும்
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1. ்சிக்�தியே ்சி்தயும்
  வ்ேேபில் வபிழு்நத மீன்�ள
  யபா்தேபில் ்மூ�ம்

2.  வனதததில் உேபிர்�ள
  இேற்� வளதததில் வாழ�தி்றது
  மரங்�ள �ாபயபாம்

3.  இருளும் ம்்றயும்
  ெதிததம் வபிடிேலில் கவளிச்்ம்
  வா்சிபயப ஆ்ான்

4.  வணணதததில் வ்ீ�ரம்
  எணணம் கபாரு்ளத யதடுது
  �ேபபட உே�ம்

5.  குழ்ந்த வளர்பபு
  பருவ �ாேதததின் வபிவ்ாேம்
  ஒழுக்�ம் அவ்சிேம்

6.  அேங்�ார உே�ம்
  கபாய்�ள அழ�ாய் மிளிரும்
  ெதிெயம ெதி்ேக்கும்

7.  கபற்ற பு�்ழயும்
  ய்ர்தயத க�ால்லும் ஆணவம்
  பணியவ உேர்வு

8.  வபிடு�்த வாழக்்�
  வபி்டயோ யதடலின் மூேயம
  முேற்சியே கவல்லும்

9.  மருததுவம் வபிளங்�ாது
   மனித மனததின் ஆழத்த
   இ்்றேபின் யெ்ம்

10.  ொவபின் சு்வ
   உடல் யொேபிறகு வபிரு்நது
   உணயவ மரு்நது

11.  பூக்�ள பூக்கும்
   பாடம் அழ�ாய் க்ால்லும்
   வாழக்்� வாழயவ

(வாழவபிேல் �வபி)

சா.நாகூர் பிசனச
ததிணடுக்�ல்

மணி்ககூ

காலசசககரம்
தாததா பேன்படுதததிேது
எல்ோயம இன்று
அபபாவபின் வ்மா�திவபிடடது.
எல்யோ்ரயும்
சுழற்றசி அமர்வக்�தி்றது
�ாேச்்க்�ரம்.

படுக்்�ே்்றேபிலிரு்நது
பக்குவமாய்
வராணடாவபில் 
பாய்வபிரிததுக் க�ாள�தி்றது
வயோததி�ம்.
அதறகுத த� இ்்�தி்றது
முது்ம மனசும்.

ெதி்்றவுற்ற பணிோல்
எததிலும் ொடடமில்்ே.
அதனால்
கபரிே ெடடமுமில்்ே.
என் தாததா
ய�ாடிடட இடத்த
தாததாவான என் அபபா
ெதிரபபபிக்க�ாணடிருக்�தி்றார்.

என் அபபா
எனக்�திடட கவற்றசிடங்�்ள
ொன் ெதிரபபபிோ� யவணடும்.
வராணடாவபிறகு வரும்
வாய்பபு 
�தி்டக்�ப கபறும் வ்ர
ொன் �ாதததிருக்�ப யபாவததில்்ே.

என் �டன்
பணிக்ய்து �திடபபயத...!

பாரியன்பன் நாகராஜேன்
குடிோததம் - 632602
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 கவிஞரும் வரலபாற்றபாயவபாளரும் 
ஓயவு ந்ற்ற ஆஙகில ஆசிபாியருமபாை 
்த்நன்தயின அன ி்ல் வளரக்கப்்ட் ெஸபாின 
றிப்கபா அனசபார அம்்பானற மபாவட்த்்தில் 
உள்ள வ்க்்க கல்முனை எனனும் ஊரபாலும் 
கிழக்்க க்லபாலும் ்மற்்க வயலபாலும் 
ந்தற்்க கபானர்தீவு எனும் ஊரபாலும் 
சூழப்்ட் சபாய்ந்தமருது இலஙனக  எனும் 

ி்ர்்தசத்ன்த வசிப் ி்் மபாகக் நகபாண்வர.  
இவர ந்ற்்றபாருக்கு  இரண்பாம் ி்ள்னள.

 ஆரம்்க்கல்வி, உயரகல்வி இரண 

ன்யும் கல்முனை மஹ்மூத் மகளிர 
கல்லூபாியில் கற்றபார. அ்்த ்பா்சபானல 
யி்ல்ய ஆசிபாியத் ந்தபாழிலில் இனண்நது 
்ினைர அ்தி்ர ்தரத்்திற்கு உயரத்்தப்்டடு 
்தற்்்பாது சபாய்ந்தமருது அல் - ஹிலபால் 
வித்்தியபாலயத்்தில் அ்தி்ர ்தரத்்தில் க்னம 
யபாற்றி நகபாணடிருக்கிறபார.

 இவரது கல்வித் துனறனயப் ்ற்றி 
கூறுவ்தபாைபால் கல்விக் கல்லூபாியில் 
கற் ி்த்்தலில் ் ்தசிய டிப்்ளபாமபா முடித்துவிடடு 
்ின கல்விமபாைி ்ட்ப் ்டிப்்ினை 

 

  
 -  
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பூரத்்தி நசயதுவிடடு ி்னைர உயர 
்்தசிய ஆஙகில டிப்்ளபாமபா ்பா்நெறினய 
கற்று ி்னைர அ்தி் ர ்பாீடனசயில் சித்்தி 
ந்ற்று  ி்னைர ்ட்ப்்டிப் ி்ன கல்வி 
முகபானமத்துவ டிப்்ளபாமபா ்பா்நெறினய 
கற்று ்தற்்்பாது முதுமபாைிப் ்ட்த்்திற்கபாக 
்தயபார ்டுத்்திக் நகபாணடிருக்கிறபார.

 ஆ ங க ி ல ம் ,  ச ி ங க ள ம்  ஆ க ி ய 
நமபாழிகளிலும் கணணியில் ்்தரச்சி 
ந்ற்றனம இவரது ெிரவபாக நசயற்்பாடு 
கனள இலகுவபாக்கியுள்ளது.

 ச ி று  வ ய ்த ி ல்  இ ரு ்ந ் ்த  கன ல , 
இலக்கியத்்தில் இவருக்கு இரு்ந்த ஆரவத் 
்திைபால் ்ல ்ன்ப்புகனள ்தமிழுலகிற்குத் 
்த்நதுள்ளபார.

 இலஙனக ்்தசிய இ்தழகளபாை 
்திைகரன, வீர்கசபாி, ெவமணி, விடிநவள்ளி, 
்தமிழத்்த்ந்தி, சு்ரஒளி, மித்்திரன, சுபீடசம், 
்தமிழன, Sunday Observer, Sunday Times, 
நமட்ரபா லீ்ர ்்பானற ்த்்திபாினககளிலும் 
ஒளி அரசி, கல்விமபாைி, எஙகள் ்்தசம், 

துணி்நந்தழு, ்தமிழநெஞசம் ்்பானற 
இன்ைபாரனை சஞசினககளிலும் மற்றும் ் ல 
இனணயத்்தளஙகளிலும் புத்்தகஙகளிலும் 
இவரது கவின்தகளும் கடடுனரகளும் 
நவளிவ்ந்த வணணம் உள்ளை. ஆயவுக் 
கடடுனரகளும் சமரப் ி்க்கப்்ட்ை.

 ெவீை கவின்தகள், புதுக்கவின்த 
கள், மரபுக்கவின்தகள், ்்பானறைவும் 
கல்வி, மருத்துவம், சமயம், விழுமியம் 
சபார்ந்த கடடுனரகளும் இவரபால் எழு்தப் 
்டடுள்ளை.

 ‘‘வபாழவியலில் சில வரணஙகள்’’ 
எ னு ம்  க ட டு ன ர த்  ந ்த பா கு ப் பு  நூ ல் 
நவளியிடடுள்ளபார.  ம ிக  வினரவில் 
கவின்த ந்தபாகுப்பு ஒனனற நவளியி் 
்தயபாரநசயதுக் நகபாணடுள்ளபார என்ன்த 
யும் அறிய முடி்ந்தது.

 ‘Motivational Speaker’ ஆக ்ல 
்மன்களில் ்்சியும் வருகிறபார.

 கவின்த… முகநூல் குழும இனணயத் 
்தளஙகள் இவருள் மனற்ந்திரு்ந்த ஆற்றனல 
நவளிப்்டுத்்த களம் ்த்ந்தை.
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 இ்தன ெிமித்்தம் ் ல விருதுகனளயும் 
ந்ற்றுள்ளபார. 2015ஆம் ஆணடு ்த்பாகம் 
கனல இலக்கிய வட் ்னைபாடடு 
அனமப்்ிைபால் ெ்பாத்்தப்்ட் சரவ்்தச 
க வ ி ன ்த ப்  ் ் பா ட டி ய ி ல்  இ ர ண ் பா ம் 
இ்த்ன்த ந்ற்று ‘கவித்்தீ்ம்’ ்ட்மும் 
இவரது கல்வி,  கனல இலக்கியத் 
துனறனய ்பாரபாடடி ‘கல்விச்சு்ர’ எனற 
விருதும் இ்்த ்த்பாகம் கனல இலக்கிய 
வட்த்்திைபால் வழஙகப்்ட்து.

 அத்து்ன LACSDO மீடியபா நெட 
நவபாரக் ஸ்ரீலஙகபாவிைபால் ‘கனலத்்தீ்ம்’ 
எனும் ்ட்ம் வழஙகப்்ட்து. 2016 இல் 
உலக இஸலபாமிய ்தமிழ இலக்கிய ஆயவுப் 
ந்பானவிழபா மபாெபாடடில் இலக்கியப் ் ணினய 
நகௌரவித்து விருது வழஙகப்்ட்து. 
அத்து்ன 2017இல் சபாய்ந்தமருது ி்ர்்தச 
நசயலகத்்தபால் கனல இலக்கியத் துனறக்கு 
்ஙகபாற்றியனமக்கபாக ‘‘கனலஞர சுவ்தம் 
விருது’’ வழஙகப்்ட்து. ்மலும் 2019 இல் 
இலக்கிய நசயற்்பாடடிற்கபாக ்தமிழபா ஊ்க 

வனலயனமப்்ிைபால் ‘‘இலக்கிய முரசு’’ 
எனும் விருது வழஙகப்்ட்து.

 2020 ஆம் ஆணடு ‘‘Best Service 
Award’’ எனும் விருது அம்்பானற மபாவட் 
அகில இலஙனக முஸலிம் லீக் வபாலி் 
முனைணியிைபால் மகளிர ்திை ெிகழவில் 
வ ழ ங க ப் ் ட ் து .  இ து  அ ம் ் பா ன ர 
மபாவட்த்்தில் உள்ள 7 முஸலிம் ஊரகளில் 
உள்ள 7 ந்ணகளுக்கு வழஙகப்்ட்து.

 ெிலபாமுற்றம் முகநூல் குடும்்த் 
்திைரபால் ெ்த்்தப்்ட் கவின்த ்்பாடடி 
யில் நவற்றி ந்ற்று ‘‘ெிலபா கவிஞர’’ 
்ட்மும் விருதும் இ்ந்தியபாவிலிரு்நது 
வழஙகப்்ட்து.

 2022-ல் ‘நச்ந்தமிழ சு்ர கனலஞர 
விருது’  இ்ந்தியபாவின முத்்தமிழ கனலஞர 
விருது வழஙகலில் வழஙகப்்ட்து. 
மீணடும் 2022 ல் ‘‘சி்ந்தனை மபாமணி’’ 
எனனும் விருது கபாமரபாஜபாின மபாமணி 
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விருது விழபாவில் வழஙகப்்ட்து. அ்்த 
2022-ல் ்தீரத்்தகிபாியபார வீர விருது ்்தசத்்தின 
வீர விருது விழபாவில் வழஙகப்்ட்து. 
அ்்த்வனள 2022-ல் ‘ ‘எழுது்கபால் 
ஆளுனம’’ விரு்தபாைது ்்ரறிஞர அணணபா 
வின ஆளுனம விருது ெிகழவில் வழஙகப் 
்ட்து. இறு்தியபாக 2022.09.17 இல்  
‘‘எழுத்ந்தபாளி சக்ரபா விருது’’ ்்தசத்்தின சக்ரபா 
விருதுகள் 2022 ெிகழவில் வழஙகப்்ட்து. 

 இவரது ஆரவத்்திற்கும் முன்ைற்றத் 
்திற்கும் மு்தலபாவ்தபாக இவருன்ய அனபுத் 
்த்நன்தயும் அடுத்்த ்தபாக ஆருயிரக் கணவரும் 
முக்கிய கபாரணமபாக அனம்ந்தபாரகள்.

 இவரது கணவர ந்தனகிழக்கு 
்ல்கனலக்கழகத்்தில் ஆஙகில விபாிவுனர 
யபாளரபாக க்னமயபாற்றுகிறபார. வபாழவின 
சுனவனய ்மலும் அ்திகபாிக்க சுடடித் 
்தைமபாை ஒரு ஆண்ிள்னள.

 குடும்்ம் ஒரு க்தம்்ம் என்து 
் ் பா ல  ம ை ம்  ெ ி ன ற ்ந ்த  வ பா ழ க் ன க 
அனம்ந்தன்த ெினைத்து இனறவனுக்கு 
ெனறி கூறிக் நகபாள்கிறபார.
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வஞசித்து்ற 

பு்திய வடிவஙகள் ்தமிழுக்குத் 
்்தனவயில்னல. ்வறு நமபாழியின 
வடிவஙகனளத் ்தமிழுக்குக் நகபாணடு வர 
்வணடிய அவசியம் எதுவும் இல்னல. 
ஏநைைில் ஏற்கை்வ ்தமிழ அத்்தனகய 
வடிவஙகனளக் நகபாணடுள்ளது. 
இரணடிரணடு சீரகளபாக  ெபானகடிகள் 
நகபாண்்்த வஞசித்துனற . இது மிகவும் 
எளிய வடிவம். இ்தனை எழுதுவதும் 
மிகவும் எளிது. இ்தற்குப் ந்பாிய அறி்வபா  
ஆழ்மபா ்்தனவயில்னல. 

மிகவும் எளிய வி்திகனளப் ்ின்ற்றிைபால் 
்்பாதும் 

வி்தி 1 அடிகள் 4

வி்தி 2 அடிககு இரண்ட சீர்கள்

வி்தி 3 நான்கு அடிகளுககும் ஒ்ர எதுனக 

வி்தி 4  ஒ்ர மா்திரியான சீர்கள் 

     ( மா எனில மா , விைம் எனில விைம்)

இப்்்பாது எழது்வபாமபா?
எதுனக ்பாரப்்்பாம் 

கணகள்

்்பணகள்

்பண்பவின

மணணில்

இனவ ஒ்ர எதுனக 
ெபானகும் மபாச்சீரகள் 

இப்்்பாது அடுத்்த சீரகனளப் 
ந்பாருத்துஙகள்

கணகள் நாட்டு்ககுப

்்பணகள் எனவ்பாவம

்பண்பவின ்பவிறப்பவிடெத்்த

மணணில் வ்பாற்றுவவம!

அடுத்்த சீரகள் அனைத்தும் 
மூவனசச் சீரகள் ; 
கபாயச்சீரகள் 
அவ்வள்வ 
இது்வ வஞசித்துனற 

்மலும் சில எடுத்துக்கபாடடுகள் 
்பாரப்்்பாம்

வஞசிததுனற 
( மபா - விளம் )
்்பணவண வாழக

்்பணவண வாழகவவ!

கணணாய வாழகவவ!

மணணில் எனறுவம!

வவிணணாய வாழகவவ!

தஙகத் தா்யன

நங்க வாழகவவ!

எஙகும் வமம்்படெ

மங்க வாழகவவ!

அஞசா உள்ளமும்

்கஞசா எணணமும்

்நஞசம் ்காணடிடெ 

வஞசி வாழகவவ

்்பற்ற அன்னயாய

உற்ற வதாழியாய

்வற்றி யா்வயும்

்்பற்று வாழகவவ

எனை ெண்ரக்ள இப்்்பாது 
வஞசித்துனற எளினமயபாைது்தபா்ை

n

 

-   
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Dr ெலீோ முஸம்மில் (ஏ்றாவூர் இேங்்�)

 மன ை ி ப் பு  உ ல க ி ் ல  ம க த் து 
வமபாைது. ஆமபாம். மனைிப்பு எனற ஒரு 
நசபால் எவ்வளவு ந்பாிய மகத்துவத்ன்த 
்தபாஙகி ெிற்கினறது என்து யபாவரும் 
அறி்ந்த்்த. மனைித்்தல் என்து அபாிய 
குணமபாக இருக்கிறது. ெினறயப் ி்ரச்சினை 
கனள முனகூடடி்ய ்தடுத்து விடுகிறது. 
ஒற்றுனமனயயும் ெடன்யும் ச்கபா்தர 
்பாசத்ன்தயும் வளரக்கக்கூடிய ஒரு ்தைித்துவம் 
வபாய்ந்த குணபா்திசயமபாகத் ்திகழகிறது. 
அரவனணக்கும் ்ணன்யும் விடடுக் 
நகபாடுத்்தனலயும் அது வளரத்துச் நசல்கிறது. 
அ்நெி்யபானைியத்ன்தயும் அனன்யும் 
அ்தீ்தமபாக மனைிப்பு வழஙகுகிறது என்்்த 
உணனமயபாகும். மனைிப்்து ஒரு சிற்ந்த 
குணம். சிறிய ி்ரச்சினை களில் இரு்நது 
ந்பாிய ்்பார வனரக்கும் மனைிப்பு எனும் 
சீபாிய குணம் ்தடுத்து விடுகிறது எனறு 
நசபானைபால் மினகயபாகபாது.

 மனைிப்பு எனும் ஒற்னற வபாிக்கு 
இருக்கும் வலினம அலபா்தியபாைது. அ ி்பாிமி்த 
மபாைது. ்தயபாளத்்தனனம வபாய்ந்தது. மகத் 
்தபாை ந்தபாரு வினளனவத் ்தருவிக்கக் 
கூடிய ்தைித்்தனனம வபாய்ந்த ்ண்பாக 
அது இருக்கிறது. ்தமிழில் மடடுமல்ல 
எ்ந்த நமபாழியிலும் மைி்தைபாகப் ்ிற்ந்த 
அனைவரும் அள்ளி அனணக்க ்வணடிய 
அருஙகுணபா்திசயம் மனைிப்பு எனற 
வபாரத்ன்த்தபான. ஒவ்நவபாருவரும் மை்தில் 
ஏற்றுக் நகபாள்ள ் வணடிய ெல்ல குணபா்திசயம் 
மனைிப்பு்தபான.

 ம ன ை ி ப் ் ்த ற் கு ப்  ் ர ்ந ்த  ம ை ம் 
்வணடும். ெிச்சயமபாகக் குறுகிய மைம் 
உன்யவரகளபால் மனைிப்ன் வழஙக்வ 
முடியபாது. மனைிக்கக் கூடியவரகள் சிற்ந்த 
ந்பாறுனமசபாலிகள். இனைல்கனளயும் 
துக்கத்ன்தயும் மை்தி் ல ்தபாஙகிக் நகபாள்ளக் 
கூடியவரகள். இவ்வபாறு ந்பாறுனமயபாக 
இருப்்வரகளபா்ல்ய மனைிப்ன் வழஙக 
முடிகிறது. மை்தபார மனைிக்க முடிகிறது. 
மனைிக்கக் கூடியவரகள் அவரகளுன்ய 
்்தனவகனளயும் அவரகளுன்ய உணரச்சி 
கனளயும் அவரகளுன்ய துக்கஙகனளயும் 
அ்க்கிக் நகபாள்கிறபாரகள். மற்றவரகனளப் 
்ற்றி்ய, ்ிறனரப் ்ற்றி்ய அவரகள் 
சி்ந்திக்கிறபாரகள். அ்தைபா்ல ்தபான அவர 
களுக்கு மனைிப்ன் வழஙகக் கூடிய ஒரு 
மைப்்க்குவம் வருகிறது.

 மனைிப்பு எனும் மைெினல மடடும் 
எல்்லபாருக்கும் இரு்நது விட்பால், உலகில் 
ெிலவும் சிக்கல்களில் அ்ைகமபாைனவ 
அைலில் இட் ் ஞனசப் ் ்பால சடந்ைக் 
கபாணபாமல் மனற்நது ் ்பாயவிடும். மனைித் 
்தலுக்குள் இருக்கினற ஆழமபாை சகிப்புத் 
்தனனமயபாைது உள்ளஙகளில் அனன்யும் 
ெற்குணத்ன்தயும் நவளிப்்டுத்துவ்தபாக 
இ ரு க் க ி ற து .  ம ன ை ி த் ்த ் ல  ம ை ி ்த த் 
்தனனமனய நெறிப்்டுத்துவ்தபாக இருக் 
கிறது. மனைித்்த்ல மைி்தம் ஆகும். 
மனைித்்த்ல மைி்த ்ெயமபாகும்.ெபாளும் 
்ிறரக்கு்தவும் ெல்நலணணம் மடடும் 
அல்ல. ்பாசமும் ்பாிவும் கபாடடுவதும் கூ் 
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அல்ல. மனைிக்கிற மபாணபு்தபான மிக 
இனறியனமயபா்தது. மனைிப்பு மபாந்ரும் 
சித்துகனள ெிகழத்துகிறது என்ன்தக் 
்கடடு அல்ல, கன்ப்்ிடித்துப் ்யன 
நகபாண்பால் உஙகளுக்்க இது புபாியும்.
மனைிப்பு மபானு்த்ன்த உயிரப்பு்ன 
னவத்்திருக்கிறது. ்தண்னையபால் முடியபா்த 
மபாற்றத்ன்த மனைிப்பு ெிகழத்்தி விடுகிறது. 
ம ன ை ி ப் பு  எ ன ் து  இ ன ற த் ்த ன ன ம . 
இனறவன ெம்னம நமௌைமபாக மனைித்துக் 
நகபாணடிருப்்்தபால்்தபான ெபாம் ெிம்ம்தியபாக 
ெ்மபாடிக் நகபாணடிருக்கி்றபாம். மனைிப்பு 
என்து ஒரு நமனனமயபாை ்தண்னை்ய 
்தவிர அடுத்்த ்தவறுக்கபாை அஙகீகபார்மபா, 
அனும்தி்யபா அல்ல என்ன்த விளஙகிக் 
நகபாள்ள ்வணடும்.

 ‘‘உம்முன்ய உறனவ துணடித்து 
வ பா ழ ் வ னு ் ன  ெீ ங க ள்  ் ச ர ்ந து 
வபாழுஙகள். உமக்கு அெீ்தி இனழத்்தவனர 
மனைித்து விடுஙகள்’’ - முஹம்மது ெ்ி 
(்ஸல்) அவரகள்

 மைி்தைபாகப் ்ிற்ந்த யபாரும் ்தவறு 
நசயயபாமல் இருப்்்தில்னல. எல்லபாக் கபால 
கட்ஙகளிலும் மைி்தன ்தவறு நசயயக் 
கூடியவைபாக்வ இரு்நது வருகிறபான. அது 
மைி்த இயல்பு.இளனமப் ் ருவத்்தில் இரு்நது 
மு்திரச்சி அன்யும் ் ்பாது மை்தில் ஏற்்டும் 
்ல மபாற்றஙகள் ெம்னமத் ்தவறு நசயயத் 
தூணடுகினறை. ்தவறபாை எணணஙகள் 
மை்தி்ல உ்தித்்தபால் உ்ைடியபாக அன்த 
உணர்நது ெபாமபாக்வ வரு்ந்தி அ்திலிரு்நது 
விடு்் ்வணடும். அத்்தவறு ்ிறனரப் 
்பா்திக்குமபாயின மனைிப்புக்்கபாரு்த்ல 
மிகச் சிற்ந்த வழியபாகும். ெமது ்தவறபாை 
நசயலிைபால் அடுத்்தவருக்கு ்பா்திப்பு 
வினளகிறது எனறபால் ்பா்திக்கப்்ட்வர 
எவ்வபாறு வரு்ந்தியிருப்்பார என்ன்த ெபாம் 
அறி்நது நகபாள்ள ்வணடும். அவரது 
உள்ளத்்தில் அது எவ்வபாறபாை வடுனவத் 
துக்கத்ன்தத் ்்தபாற்றுவித்்திருக்கும் எனறு 
ெபாம் புபாி்நது நகபாள்ள ்வணடும். அ்தற்கபாக 
மைப்பூரவமபாக மனைிப்பு ்கபாரு்த்ல 
ெனறு.நசய்த ்தவனற உணர்நது மனைிப்பு 
்கட்து என்து மிகப்ந்பாிய வி்யம். 

நசய்த ்தவனற மனறக்கபாமல் மனைிப்பு 
்கடக இறஙகி வருவது ெீஙகள் நசய்த 
்தவனற அனரவபாசியபாக குனறத்து விடும். 
இனனும் மனைிப்பு ்கடகும் ்்பாது 
உபாியவர மைமிளகி மனைித்து விடுவபார 
எனறபால் அ்தன ் ினைரபாை மகிழச்சி என்து 
மட்ற்றது. மற்றும் மனைித்்தவரு்ைபாை 
உறவும் ெடபும் அ்தன ்ினைர வலுப்்டும் 
என்்தில் ச்ந்்தக்ம இல்னல.

 மனைிப்புக் ்கபாரு்தல், மனைிப்பு 
வழஙகு்தல் எனற ்ண்பாடு நசயல் 
் பா டு க ள பா ல்  ம ை ி ்த வ ர க் க ம்  ம ி க வு ம் 
அனம்தி யு்னும் மகிழச்சியு்னும் வபாழத் 
்தனலப்்டும் என்து முற்றிலும் உணனம. 
மனைிக்கும் இயல்பும் மறக்கும் ்தனனமயும் 
இ ல் ல பா ம ல்  ் ் பா வ ்த பா ல்  வ பா ழ வ ி ல் 
மைி்தரகள் ெினறயப் ்ிரச்சினைகனள  
எ்திர ்ெபாக்கும் ெினலனம உருவபாகிறது. 
அ்தைபால் ்பாரதூரமபாை வினளவுகளும் 
உருவபாகினறை. மைி்த வபாழவி் ல மனைவி, 
க ண வ ன ,  ் ி ள் ன ள க ள் ,  ெ ண ் ர க ள் , 
உறவிைரகள் ்்பானறவரகளு்ைபாை 
உறவி்ல சஙக்ஙகள், ்கபா்ஙகள், 
மைஸ ்தபா்ஙகள் மற்றும் இன்ைபாரனை 
அனு்வஙகள் ஏற்்டடிருக்கக் கூடும். 
இவ்வபாறபாை ச்ந்தரப்்ஙகளில் மனைிப்புக் 
்கபாரு்தலும் மனைிப்பு வழஙகு்தலும் 
ெினறயப் ்ிரச்சினைகனள இல்லபாமல் 
ஆக்கி விடுகிறது என்து அனு்வபாீ்தியபாக 
அனைவரும் அறி்ந்த உணனமயபாக 
இருக்கிறது. ்ழிக்குப் ்ழி வபாஙகபாமல் 
்ிரச்சினைகனளப் ந்பாிது்டுத்்தபாமல் 
சகித்துக் நகபாணடு ்தவறுகனள மனைித்்த்ல 
்ெர மனறயபாை ெிம்ம்தியபாை வபாழக்னகக்கு 
வழி்கபாலும் வி்யமபாக இருக்கிறது.
இ்தைபால் ந்ரும் குற்றஙகளும் குனறகளும் 
ம ை ி ்த  ச மூ க த் ்த ி ல்  ்த வ ி ர க் க ப் ் டு ம் 
வபாயப்பு அ்திகபாிக்கிறது. “கணணுக்குக்கண 
எனற ்னகயுணரவு இரு்ந்தபால் உலகில் 
எல்்லபாரு்ம குரு்ரகளபாகத்்தபான்திபாி்நது 
நகபாணடிருப்்பாரகள்” எனறு கபா்ந்தியடிகள் 
நசபால்வ்திலிரு்நது மனைிக்கும் ்தனனம 
இல்லபாமல் வரும் ்்ரபா்த்ன்த உணர்நது 
நகபாள்ளுஙகள். ெமக்கு ஊறு நசயகிறவரகனள 
மனைிக்கினற ்்பாது ஒரு ந்பாிய ்பாரத்ன்த 
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மை்திலிரு்நது இறக்கி னவத்்தன்தப் ்்பால 
உணர்வபாம். மபாறபாக அது மை்தி் ல்ய 
்தஙகியிருக்குமபாைபால் ந்ரும் ்பாரமபாக்வ 
ெம்னம உறுத்்திக்நகபாணடிருக்கும்.

 ம ன ை ி ப் பு  எ ன ் து  ம ை ்த ி ல் 
இருக்கும் சுனமகனள இறக்கும் முயற்சி. 
ஒருவனகயில் மனைிக்கும் ்்பாது ெபாம் 
அடுத்்த ெ்ருக்கு மடடுமல்லபாமல் ெமக்கு 
ெபா்ம ெல்லது  நசயகி் றபாம் என்ன்தயும் 
மை்தில் நகபாள்ளுஙகள். ெமக்கு நசய்த 
்தவறுகனள துன்ஙகனள சிரமஙகனள 
எ ப் ் ் பா து ம்  ெ ி ன ை த் து க்  ந க பா ண டு 
இருக்கபா்தீரகள். நெஞசி் ல ந்பாறபானமத் 
்தீனய வளரக்கபா்தீரகள். அது உஙகள் மை 
அனம்தினயக் நகடுத்து விடும். உள்ளம் 
அனம்தி ந்றபா விட்பால் உ்ல் ெலமும் 
்பா்திப்்ன்யும். மனைிப்பு வழஙகபா்த 
ெினலயில் ெம் மைம் அனம்தியினறிக் 
கபாணப்்டும். மனைிப்புக் ்கடகபாது 
்்பாைபாலும் இ்்த ெினல்தபான. எமது 
ெபாளபா்ந்த ்வனலகளில் கவைத்ன்தச் 
சபாியபாக நசலுத்்த முடியபாது மைம் ்தவித்துக் 
நகபாணடிருக்கும். ஆ்தலபால் மனைிப்ன்க் 
்கபாருஙகள். அ்்த்்பானறு ெீஙகளும் 
மனைிப்ன் வழஙகுஙகள். உள்ளஙகள் 
அப்்்பாது்தபான அனம்தி அன்கினறை. 
ஆை்ந்தம் அங்க குடி நகபாள்கினறது. 
அனம்தி அங்க ஆடசி அனமக்கிறது. 
மகிழச்சியின, ெிம்ம்தியின ்வ்தஙகள் 
அங்க ஓ்தப்்டுகினறை. ெீஙகள் ஒருவனர 
மனைிக்கும் ்்பாது மனைிக்கப்்டும் ெ்ரும் 
மனைிப்ன் ்ற்றி அறி்நது நகபாள்கிறபார. 
்தபாமும் மனைிக்கக் கற்றுக் நகபாள்கிறபார 
என்து எவ்வளவு ந்பாிய ஒரு வி் யம். 
ெீஙகள் ெல்லது நசயவது மடடுமினறி 

ி்றருக்கும் ெனனமயபாை வி் யஙகனள 
க ற் று க்  ந க பா டு க் க ி றீ ர க ள்  எ ன ் து 
புலப்்டுகிறது அல்லவபா?

 ஒருவனர ெபாம் மனைிக்கும் ்்பாது 
அவனரப் ்ற்றிய எபாிச்சல், ்கபா்ம், 
்ழிவபாஙகும் எணணம் ்்பானறனவ 
நயல்லபாம் சடந்ை மற்நது விடுகினறை.
அதுவனர ஒரு ்பானறனயப் ்்பால் இரு்ந்த 
ெமது மைம் இ்லசபாகி விடுகிறது.ஒரு 

இறனகப் ்்பாலச்  சடந்ை மபாறிப் 
்றக்கத் துவஙகி விடுகிறது. ்ட்பாம்பூச்சி 
்்பால மகிழச்சியில் மைது சிறகடிக்கிறது. 
அனபு உத்்வகம் அன்கிறது. மகிழச்சி 
அருவி ்்பானறு பீறி்த் ந்தபா்ஙகுகிறது.

 மைி்த வபாழவு என்து மிகவும் 
குறுகிய ஒனறபாகும். அ்தற்குள்்ள ் பாகு்பாடு 
்ிபாிவினை ் ழிக்குப்்ழி ் கபா்்தபா்ம் எனறு 
எத்்தனை்யபா வனகயபாை ் ிரச்சினைகனள 
உள்வபாஙகி உள்வபாஙகி எத்்தனை்யபா 
வனகயபாை ச்ந்்தபா்ஙகனள, இன்ங 
கனள, ெனனமகனள ெபாம் இழ்நது 
விடுகி்றபாம். இக்குறுகிய வபாழவினுள் 
மரணத்ன்த மடடும் சி்ந்தித்துப் ்பாருஙகள். 
மரணத்்திற்கப்்பால் உள்ள வபாழக்னகனய 
சி்ந்தித்துப் ்பாருஙகள். நெபாடியி்ல இ்ந்த 
உலக வபாழக்னக என்து உஙகளுக்கு 
ஒ ரு  ம பா ய பா ஜ பா ல ம்  எ ன ் து  பு பா ி யு ம் . 
ஆ்தலபால் இ்ந்தக் குறுகிய வபாழக்னகனய 
ெலமபாகவும் வளமபாகவும் ெனனம ்யக்கக் 
கூடிய்தபாகவும் ெிம்ம்தி ்தரக்கூடிய்தபாகவும் 
மபாற்றிக் நகபாள்வ்தற்கபாை வழிமுனறகளில் 
ஒனறு ்தபான மனைித்்தனலக் கன்ப் 
்ிடிப்்்தபாகும். ்தவறுகனள மறப்்தும் 
மனைிப்்தும் மைி்த ்தரமம் ஆகும். 
வபாழவியனல ்மம்்டுத்துவ்தபாக அனமவ 
்தபாகும். உன நெஞசில் ெிம்ம்திச் சு்னர 
ஏ ற் று வ ்த ற் க பா ை  வ ழ ி மு ன ற ய பா கு ம் . 
நகபாஞசம் ெில். ்யபாசனை நசய. ச்தபா 
கபாலமும் ்தவறினை ெினைத்து வரு்ந்தி 
எனை நசயயப் ்்பாகிறபாய? உபாியவபாி்ம் 
நசனறு மனைிப்ன் ்கபார. அ்்த்்பானறு 
ெீயும் மனைித்்தனல வழஙகு. வபாழவு 
வளப்்டும்.அ்்த ்்பானறு சுகப்்டும்..
உ ன  ந ் ற் ் ற பா ரு ம்  மு ன ் ை பா ரு ம் 
உைக்குச் நசபால்லித் ்த்ந்த மனைிப்பு 
எனும் ்தபாரக ம ்ந ்த ி ர த் ன ்த  வ பா ழ வ ி ் ல 
எ ப் ் ் பா து ம்  உ்்யபாகப்்டுத்து. ெிம்ம்தி 
்ெபாக்கி மைன்த எனநறனறும் நசலுத்து.

 ‘ ‘இனைபா நசய்தபானர ஒறுத்்தல் 
அவர ெபாண ெனையம் நசயது விடு்தல்’’

 நகடு்தல் நசய்தபானர மனைித்து 
ெல்லது நசயவது என்து மைி்தத்்தனனமனய 
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வி் ஒரு ்டி ்மலபாைது. மகத்துவமபாைது.

 இது்வ ்தனல சிற்ந்த வழி. இது்வ 
்தபாரமீகத்்தின அடிக்்கபாடு. ெனனமகள் 
வ ி ன ள யு ம்  ெ பா ்த ச் ந ச பா ல் .  ஆ ்த ல பா ல் 
மனைித்்த்ல மனு ்தரமம். ்கபா்த்்தில் 
அனம்தியபாக இருஙகள்.  ந்பாறுனமனயக் 
நகபாணடு மனைிப்பு வழஙகுஙகள். மை்தில் 
கூறவியலபா ெிம்ம்தி ெிரம்்ி வழிவன்த 
உணரவீரகள்.

 ஆம் ெண்ரக்ள!ஒருவர நசய்த 
்தவறு உஙகனள உறுத்துவ்தபால்்தபான 
அவர்மல் ்கபா்ம் வருகிறது. அவனர 
மனைிக்கும் ்்பாது உஙகள் மைம் 
இலகுவபாகிறது என்து கலப்்்மற்ற 
உணனமயபாகும்.

 எவரு்னும் இனபுறப் ்ழகுஙகள்.
உஙகள் புனைனகனயத் ்தன்யில்லபாமல் 
வ ழ ங கு ங க ள் .  ஆ ற ி ய  க பா ய த் ்த ி ன 
சுவடு கபாலப்்்பாக்கில் கபாணபாமல் 
்்பாவது்்பால், ்கபா்ம் எனற ்தழும்்ின 
்த்யம் மனைிப்ன் வழஙகும்்்பாது 
இல்லபாமல் இற்றுப்்்பாய விடுகிறது.
்கபா்த்்தில் இரு்ந்த ெபாடகனளவி்க் 
கூடு்தலபாக வபாழவில் வளஙகனளயும் 
நவற்றிகனளயும் ெீஙகள் மனைிக்கும் 
்்பாது ந்ற்றுக் நகபாள்வீரகள் என்து 
ெி்தரசைமபாக இருக்கிறது.

 மனைிப்பு எனற வபாரத்ன்த, ந்பாிய 
ந்பாிய சிக்கல்கனளயும், விவபா்தஙகனளயும் 
கூ ்  ஒ ் ர  ந ெ பா டி ய ி ல்  மு டி வு க் கு க் 
நகபாணடு வ்நதுவிடுகிறது. அப்்டி ஒரு 
்திறனம இ்ந்த வபாரத்ன்தக்கு உணடு.
உணனமயபாை மனைிப்பு என்து அனைத்து 
எ்திர்பாரப்புகனளயும் விடடுவிடு்தலபாகும்.
ஒருவனர மனைிப்்து என்து ஒரு 
கடிைமபாை வி் யமபாகும். அ்ந்த கடிைமபாை 
வ ி ் ய த் ன ்த  ம ை ்த பா ர ப்  ந ் பா று த் து 
மனைிப்்வ்ர உலகில் மகத்்தபாைவர 
கணணியமிக்கவர. ் ண்பாைவர. மனைிப்புக் 
்கட்வன மைி்தன மனைிக்கத் ந்தபாி்ந்தவன 
ந்பாிய மைி்தன என்து புதுநமபாழி.
ெமக்கு ஒருசிலர நசயயும் ்தவறுகனள 

மனைித்து ஏற்றுக்நகபாள்வ்தில் ந்பாிய 
்்பாரபாட்த்ன்த்ய ச்ந்திக்கி் றபாம். குறிப்்பாக 
வபாழக்னகயில் ்மபாசமபாை அனு்வஙகள் 
இருக்கும் ் ்பாது ் ிறனர மனைிப்்து என்து 
எளி்தபாை்தபாக இருப்்்தில்னல. ஆயினும் 
சகிப்புத்்தனனம, ந்பாறுனம , அனபு , ் க்குவம் 
என்வற்னறக் நகபாணடு மனைிப்ன் 
வழஙகும் ்்பாது உணனமயி்ல்ய 
வபாழவு ்மம்்டுகிறது. மகத்்தபாை்தபாக 
அனமகிறது. மனைிப்பு பு்திய வபாழக்னகனய 
உருவபாக்குகிறது, மனைிப்பு மைி்தரகனள 
உருவபாக்குகிறது. பு்திய அன்பாை உலகத்ன்த 
உருவபாக்குகிறது. வபாழக்னக அழகபாைது, 
அன்த மனைிப் ி்ன மூலம் அனு்விப்்்பாம். 
அ்தன கணணியத்ன்த அறி்நது நகபாள்்வபாம்.
மைி்தரக்ள மனைித்்த்ல வபாழவின 
ம்கபானை்தம்.

 ெீஙகள் ஒரு ெல்ல மைி்தைபாக 
இருக்க விரும்புஙகள்.

 ம ற் ற வ ர க ன ள  ம க ி ழ வ ி ப் ் ன ்த 
விரும்புஙகள். ்மலும் அ்தரமமபாை, ்கபா் 
மபாை, குழப்்மபாை, முட்பாள் ்தைமபாை 
எல்லபா வி்யஙகனளயும் நவறுத்து 
ஒதுக்குஙகள். இப்்்பாது உஙகள் மை்தில் 
மனைிப்பு என்து ஒரு வலினமயபாை 
சக்்தியபாக மபாறிவிடும். மனைிப்ன் வழஙகும் 
்்பாது ்மற்கண் நகட் கபாரணஙகள் 
எ து வு ம்  ம ை ்த ி ல்  ஒ ட டி க் ந க பா ள் ளு ம் 
அளவுக்கு வலுவபாக இருப்்்தில்னல. 
துக்கம், வலி, ்கபா்ம், அ்திரச்சி ்்பானறனவ 
எல்லபாவற்னறயும் விடடுவி் ெீஙகள் 
்த ய பா ர பா க  இ ரு ்ந ்த பா ல் ,  ம ன ை ி ப் ் து 
எப்்்பாதும் உஙகளின அழகிய ்ண்பாக 
அனமயும். உஙகனள ெிரூ ி்க்கும் மைி்தத் 
்தனனம மனைிப்்பாக இருக்கிறது. ெமது 
உணனமயபாை மனைிக்கும் மைப்்பாஙகபாைது 

ி்றருன்ய நசயல்்பாடடிலும் மபாற்றத்ன்த 
்தருவிக்கும் சக்்தினயக் நகபாணடிருக்கிறது. 
ஒருவர ்தவனற உணர்நது மனைிப்புக் 
்கபாபாிைபால் ெிச்சயமபாக அவரகளுக்கு 
மனைிப்ன் வழஙகுஙகள். அது எத்்தனகயது 
எ ன ற பா ல்  ம ை ன ்த  ந ெ க ி ழ ச் ந ச ய து 
நமனனமயபாை்தபாக ஒவ்நவபாருவனரயும் 
மபாற்ற வல்ல சக்்தி ்ன்த்்தது. ெமது 
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வபாழவின அத்்தனை சிரமஙகனளயும் ்தவறு 
கனளயும் ்தீனமகனளயும் ெமது மனைிக்கும் 
மைப்்பாஙகிைபால் நவல்ல முடி்ந்தது 
என்து மனைிக்கும் ்தனனம மீதுள்ள 
ெமது ஆரவத்ன்த வளரத்துக் நகபாண்் 
வருகிறது எைலபாம். உலநகஙகும் ்தற்்்பாது 
ெிலவுகினற வனமுனறகளுக்கும் ி்ற ்தீனம 
களுக்கும் அடிப்்ன்க் கபாரணம் மனைிக்கும் 
குணம் இல்லபா்த்்த ஆகும். ்தவறுகள் ெிகழும் 
்்பாது அவற்னறத் ்தகு்ந்த முனறயில் 
மைம் புண்்பா்தவபாறு சுடடிக்கபாடடி 
்தவறுகனள ்திருத்துவ்தற்கு முயற்சி நசயய 
்வணடும். அத்்்தபாடு ்தவறுகள் ்ெரபாமல் 
மிகவும் ்திட்மிடடு ெமது நசயல்்பாடுகனள 
நசயது நகபாள்ள ்வணடும். இவ்வபாறபாை 
்வனளகளில் ்தவறுகளும் அ்தைபால் வரும் 

ி்ரச்சினைகளும் இல்லபாது ஒழிக்கப்்டும்.
உலக அனம்திக்கு மனைிக்கும் ்ண 
ந்ன்து அடிப்்ன்யபாக இருக்கிறது. 
அது ச்கபா்தரத்துவத்ன்தயும் அனன்யும் 
வளரக்கினற அடித்்தளமபாக இருக்கிறது.

 ‘‘்தண்னை நகபாடுப்்்தற்குத் ்தபாம்தம் 
நசய; மனைிப்புக் நகபாடுப்்்தற்கு ் யபாசனை 
கூ்ச் நசயயபா்்த’’ -அனனை ந்த்ரசபா

 மனைித்்தல் என்து இயலபானம்யபா, 
்கபானழத்்தை்மபா அல்ல.

 “மனைித்்தல் என்து ் லசபாலிகளின 
்ணபு”  -முனைபாள் ்ிர்தமர இ்ந்திரபா

 மனைிப்பு என்து ஒரு ஆனமீக 
சுத்்திகபாிப்பு. அது ஒரு உளவியல் சிகிச்னச.

 ெல்ல ்ழக்கமபாை இ்ந்த மனைித் 
்தனல ெபாமும் கன்ப்்ிடித்து மற்றவர 
கனளயும் கன்ப்்ிடித்து ஒழுகச் நசய 
்வபாம்.  ்ிறர ்தவறுகனள, குற்றஙகனள 
மற்நது விடு்வபாம். அவரகனள மனைித்து 
ஏற்றுக் நகபாள்்வபாம்.

 மை உறுத்்த்லபாடு வபாழபாமல் 
மனைிப்ன் யபாவரக்கும் வழஙகு்வபாம். 
மை்தபார ெிம்ம்தினய ஏ்ந்திக் நகபாணடு 
மகிழவு்ன வபாழ்வபாம்.                        n
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1
njhlUk; kio

jj;jspf;Fk; Viofs;
tPl;bDs; nts;sk;.

2
G+uz epyT
Fspu;r;rpiaj; jUfpd;wJ
tPRfpd;w njd;wy;.

3.
Nfhil kioapy;

tPl;bDs; tUfpd;wJ>
GOjp thrid.

4.
jiyia ntl;ba gpd;
tpiy NgRfpd;whd;
kPd; tpahghup.

5.
ahu; G+j;J}TtJ

vd; jfuf; nfhl;by; Nky;
X mit gdpj; J}wy;fs;;;...!

6.
mbj;j Gaypy;
tPboe;J jtpg;gJ
$boe;j gwitAk; jhd;.

7.
njd;wypd; jhyhl;L

xspngw;W cUs;fpd;wd
G+tpjopy;; gdpj;Jspfs;.

8.

vd; tPl;L Kw;wj;jpy;
jpdKk; rpupf;fpd;wd
gy tz;z kyu;fs;.

kFlk; #Lk; kzpf;$fs;

kzpf;$ ftp 
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தலைப்பு : பிடிதத உணலை ைர்ணிதது 
ஒரு வைண்பா.... - ்நரினச ்வணபா

இடலி தானா...

ஆ்றாத இடடிலிோ ஆடடி்வதத ்டடினிோ

மா்றாது ெதிததமும் ம்நததிரிததாள - யவ்றாளாய்

ய்ா்றாக்�தி த்நததிடுவாள க்ால்ேடி என்று்ரக்�க்

கூ்றோமா பபிச்்்க்�ா ரன்

   மன்்ன மணிமா்றன்

. 

அவல்

அஞ்ன வணணனுக் �ன்பன் அளிதததுவாம்

�ஞ்சிப கபரிேவர்க்குக் ்�யுணவாம் - அஞசு�ரக்

�ாவல் �ளிறறுணவாம் ்�பபபிடிேபில்  வ்நததிடுமாம்

ஆவல் கெடில்குறுகும் ஆம்

   ஐேபபன் 

. 

கவணகபாங்�ல் 

பச்் ரி்சிபபருபபும் கெய்மிளகு யவபபபி்ேயோ(டு)

இச்்்ோய் உணணுயவன் கவணகபாங்�ல் - உச்்மாய்

ெதிதததி்ர தான்வழங்கும் ஈடுணயடா க்ால்வீயர

எதததிக்கும் ஐே இதறகு?

   சுயரெமீ

. 
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யதா்்

ஏனதது மா்வ  இடு�ல்லில் ஊற்றசிே்நத

வானததுச் ்்நததிர்ன வார்தகதடுத(து) - ஆனகதாரு

வடட  மு�தது வடிவழகுக்(கு) ஈடுணயடா

எடடுத  ததி்்கேததிலும்  இங்கு,?

   ததில்்ேயவ்நதன்

. 

(�ளி �்ரதத கூழ)

�திணடி ேபிளஞசூடாய்க் �திணணதததில் ்வததுருடடிக்

�ணடு வபிேபகபய்ததிக் �ாதலிததுப – பணடு 

வழக்கு்டததாய் யமாரூற்றசி  வாய்க்கு மறுொள

வழங்� அமுதாகும் வ்நது 

   வபிசு. இம்மானுயவல்

. 

புடடு

மாவபிடிததுப புடடுச்சுட மாதவபி்ேக் ய�டடவுடன்

பாவபினால் ததிடடிேவள  பாடலில் – யொவாக்�

ொவபினில்தாம் சுடடபுடடு  ொடடமாய் ெீர்சுரக்�த

தூவபினாள யதங்�ாய்பபூ தூள.

   ்ணமு�ம் வாஞ்சிலிங்�ம்

. 

பூரி 

சுடசுடன்னு யதய்ததவற்்றச் சுடடுக் க�ாடுததால்

மடமடன்னு வாங்கும் வேபிறு!  - �ட�டன்(னு)

எண்ணச் க்ரிக்�ா(து) இரு்நதும் வபிரும்பபியுணண

�ண்ணக் �வர்்நததிழுக்கும் �ாண.

   மாேததி ததிரு

. 

பூரி

எணகணய் எனச்க்ான்னால்  எடடு்மல் யபா�தி்றவன்

அண்மேபில் ெீகேன்்றால்  ஆகவன்யபன் - உண்மேபியே

உபபபிே யமனிேபின்யமல்  ஓற்்றோய்த தீணடு்�ேபில்

எபயபாதும் பூரிப(பு) எமக்கு!

   க்  இரா்ா

. 
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பயராடடா!

சூரிக் �்டகமாழிெீ! க்ாக்குஞ சு்வ�ணயட

வாரி அ்ணபபார் வேபிற்றசினியே! யெகரனயவ

்்வம் அ்்வகமனச் ்ார்்நதவர்�ள யபாறறுமு்ன

்வவயதன் ்வதததிேர்க்ால் வாய். 

   சு்நதர ரா்ன்

. 

அததிர்ம்

பச்்ரி்சி மாவபிடிதயத பா�ாய்க் �திள்றசி்வதது

கமச்சும் உ்றகவல்ோம் யமன்்மயு்ற – இச்்்யுடன்

அண்ட அேோர்க்கும் அன்பாய் உவ்நதளிக்கும்

ததிணபணடம் ெறசு்வததித  ததிபபு

   வ.இராமதாசு

. 

இடடலி உபபுமா 

மீ்நதபழம் இடடலி்ே கமன்்மோய்ப பபிடகடடுதது

்ா்நதமாய் எண்ண ்ரிேவபிடடு - ஏ்நதோய் 

இடட �டுகுளு்நது இல்ேம்  மணக்்�ேபிே 

இடடலியும் ்ர்க்�்ரயும் ஏறறு 

   �.்ங்�ரபாணடிேன்

. 

யதா்்.

கெருபபபில் படுக்்�ோம்! யெரமா னால்�ருபபான்

்சிறுததுபயபா னாலும் ்சி்றபபான்! வறு்ம

அ்ட்நயதாரும் வாங்�திட ஆ்்ோம்! எல்ோக்

�்டேபிலும் ெதிறபாயன �ாண.

   ொ.பாணடிேரா்ா

. 

(பல்லுக்)க�ாழுக்�ட்ட

பல்லில்ோப பபிள்ளக்கும் பார்தததுயம வாயூறும்

ெல்ேரி்சி மாபபபி்்்நது ெறபா�தில் - ததில்லிருக்கும்

யதங்�ாய்பபூ எள�ே்நது யதன்சு்வ்ே உள்வததுப

பாங்�ா ேபிதறகு்வபபர் பல்

   தணி�ாஷ்

. 
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ய்ா�தி

ய்ா�தி கேனச்க்ால்வர் க்ாறபமுணண வாேபினிக்கும்

பா�தியே ஊ்ற்வதத பணடமிது - யவ�திேது

ென்்றா� எணகணேபியே ெம்பல்்ே யெ்சிக்கும்

ததின்்றா� யவணடுயம ததில்

   தணி�ாஷ்

. 

இடலியும் யதா்்

வடடிலியே ஊற்றசி்வக்� வா�ாய் சு்வதரும்

இடலியும் யதா்்யும் வாழவபினியே - மடடிோ

இன்பம் தருவதால் ஈங்குொம் உணடுப்சித

துன்பகமோம் தீர்பயபாம் து்டதது .

   �வபிஞர். அ. முதது்ாமி தாரமங்�ேம்

. 

ெணடு வறுவல்

ெணடில் மிள�ாய்ததூள ென்்றா�க் �ாரமிடடு

குணடானில் ஊ்ற்வததக் கூடடணித – துணடு�்ள

எண்ணப கபா்றசிேலிடடு என்னிட்ந த்நதுவபிடடால் 

குணடான் வபிளக்�னுமா கூறு

   கதன்்றல் �வபி

. 

இ்றால் ய�ாோ உருண்ட

க்ம்மீ்ன ஆய்்நகதடுததுச் ய்ர்பபனவும் கூடடி்வதது

அம்மி அ்ரதயதார் அழகுருண்ட - அம்மாவும்

அ்நொளில் ஆக்�தி அளிததகதாரு ெறசு்வ

என்னாவபில் இன்றும் இதம்.

   ஃபகுருதீன் இபனு ஹம்துன்

. 

கெய்பகபாங்�ல்

�ன்னி க�ாடுதத �னிச்்ாறு  யபாதாமல்

கபான்னி அரி்சிேபில்  கபாங்�லிடடாள – மன்னவன்

கமய்குளிர ெல்மிளகும் யமன்்மோன  கெய்ேபிடடு

கெய்பகபாங்�ல் க்ய்தாள ெதிேவு

   �வபிஞர் வீ� கபான்்னோ

. 
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இர்குல்ோ

பா�தில் மிதக்கும் பளிங்கு ெதி்றபப்நது

யமா�திததுச் ்ாபபபிட ்வதததிடும் − யதா்�ோள

என்னவள �ன்னம்யபால் உபபபிப கபருதததிருக்கும்

என்்னக் �வர்்நத இனிபபு

   ய�ா.அருண

. 

இடடிலி�ள..

வடடக் குழிேபில் அரி்சிமா ்வஅளளி

வபிடடமது மா்றாமல் இடகடடுததுக் - க�ாடடிென்்றாய்

மடடமாய் ்வததவபிததால்  ஆவபி ப்றக்�வ்நது

முடடிஎழும் இடடிலி�ள கவ்நது.

   மது்ர.கு.யோ�ொதன்.

. 

இேடடு

உருண்ட வடிவபில் உருவான பணடம்

அரு்மச் சு்வயோ ட்ம்நது - ததிருபப்ந

தரு�தின்்ற ஓரிடதததின் தன்னி�ரில் ோத

ஒருபபிர ்ாதம் உணர்.

   �. இராணி இேக்குமி

. 

அரி்சிக் �ஞ்சி

வபி்ழஞ்கெல் குதததி வபி்ற�டுபபபில் வச்சுக்

கு்ழோ மவச்்பபின்னர் கு்நததி ..உ்ழச்்க்

�்ளபபா்ற உணடவயத �ஞ்சிேததான் இன்றும்

்்ளக்�ாம ்ாபபபிடுயவாம் ்றறு..

   ்மததிலி தோளன்

. 

இடிோபபம்

்சிக்�ல் ெதி்்ற்நதால் ்சி்றக்குமாம் வாழக்்�யே 

்சிக்�ல் �்ே்நதால் இனிக்குமாம் - ்சிக்�லி்ன

அன்பால் பபி்்்நது அறுதது �்ரததபபின் 

இன்பால் குடிபயபாம் இனிது 

   ஞாே ரவபிச்்்நததிரன்

. 
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பால்ய�ாவா

சுணடிட �ாய்ச்சும் சு்வமிகு பாலி்னக்

�திணடக் �திளறும் ெறுமணம் - �திணடிட

கவண்ம அழ�ாய் வபிளங்கும் இனிபபது

�ணமுன்யன யதான்்றக் �ளிபபு.

   கு. �மே்ரஸவததி

. 

தணணிச் ய்ாறு

மல்லி்�ப பூபயபால் மணமணக்� ெீர்வடிதது

ெல்லிரவபில் மிஞசும் ெறுஞய்ாற்றசில் - க�ால்குளிர்

ஆறறுெீர் ஊற்றசிேதால் அல்கேல்ோம் ஊ்றசிெதின்்ற

ய்ாறறுக்கு இ்ணயுணயடா க்ால்..!

   வளளி முதது

.

பபிரிோணி

ததிணடுக்�ல் ெம்தேபபா, ததிதததிக்கும் ெல்யவணு,

ெணடு வறுவல் முனிோணடி - க�ாணடுவா

சுக்குபபாய்,  ஆம்பூர், சு்வோன ்ஹதராபாத,

வபிக்�திடும் மடடும் வபிழுங்கு!!

   மு்னவர். சு்நதரராஜ் தோளன்

. 

்ர்க்�்ரப கபாங்�ல்:

பச்்ரி்சி, கெய்ய்ர்ததுப  பக்குவமாய் யவ�்வதது;

அச்சுகவல்ேத தூளும்  அததிலிடடு;  -  மச்்பகபான்

மு்நததிரி, ஏேக்�ாய் யமவபிடத தடடிலிடடால்;

ப்நததிக்கு மு்நதுயவன்  பாய்்நது.

   வானததி ்்நததிரய்�ரன்

. 

கவணகபாங்�ல்

க்ாய்கேன  மு்நததிரி்ேச் க்ாக்கும் மிள�தி்னயும்

கெய்ேபில் வறுததுேபிடட கவணய்ாறு  -  கபய்ததிடட

பா்சிப பருபபாயே பார்எச்்சில் ொஊ்ற

ொ்சி து்ளக்கும் மணம்!

   பாவேர் �ரும்ேததமிழாழன்

. 
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உக்�ாரம்

எக்�ார மில்ோமல் ஏற்றகெய் கூடடியுளம்

வபிக்�ாமல் மாவ்தயும்  யவ�்வதது-முக்�ாோய்

மு்நததிரி்ே மூழ�்வதயத  மு்நதும் வேக்�ரததால்

ப்நததிேபிடும் ்சிறறுணடி பார்!

   பாவேர் ய�ாவதன். படடர்கவார்த, மயே்சிோ

. 

சுடுய்ாற்றசி கேணகணயுடன் க்ாக்குகமள தூளும்

வடுமாங்�ா யூறு�ாயும் ்வதது - �டிக்�

வதக்�திேகேண கணய்மிள�ாய் வாஞ்்யுட னன்்ன

ெதித்நத்நதக் ்�க்�தில்்ே யெர்

   பா. கெே்க்�ரவர்தததி, ய�ாவபில்படடி

. 

யதா்் 

வடட ெதிேவாய் வடிவபில் சுருங்�தினாய்

கதாடடால் கமாறுகமாறு  யதான்றும் - �ரு்மோய்

இடடாள மணக்� இனி்மோ� ஊடடினாள

படடதும் மனததில் பா்ம்.

   முததமிழச்க்ல்வபி,  ெததம்

. 

தக்�ாளி �்ட்ல்

தக்�ாளி கவங்�ாேம் தக்�வபிதம் கவ்நதவுடன்

முக்�ரணடி �ாரமிடடு  முற்றவபிட - மூக்்�ொம்

மூடினாலும் யதடிவ்நது  மூச்்சில் �ே்நதுவபிடடால்

ொடிொ ஊறுயம ென்கு.

   சு.வபி.ேடசுமி

. 

்ர்க்�்ரப கபாங்�ல்

கவல்ேம் அரி்சியுடன் கவ்நததிடும் பாலினில்

ெல்ே பசுகெய் ெேமுடன்- கமல்ேயவ

ஊற்றசிக் �திள்ற உரிேஏேம் மு்நததிரி

்ாறறும் சு்வேபி்னச் ்ாறறு.

   ஓசூர் மணியம�்ே

. 
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1
�வபிஞர் மன்்ன மணிமா்றன்

�வபிஞர் ஐேபபன்

�வபிஞர் சுயரெமீ

�வபிஞர் ததில்்ேயவ்நதன்

�வபிஞர் வபிசு. இம்மானுயவல்

�வபிஞர் ்ணமு�ம் வாஞ்சிலிங்�ம்

�வபிஞர் மாேததி ததிரு

�வபிஞர் க்  இரா்ா

�வபிஞர் சு்நதர ரா்ன்

�வபிஞர் வ.இராமதாசு

�வபிஞர் �.்ங்�ரபாணடிேன்

�வபிஞர் ொ.பாணடிேரா்ா

�வபிஞர் தணி�ாஷ்

�வபிஞர். அ. முதது்ாமி தாரமங்�ேம்

பாவேர் கதன்்றல் �வபி

�வபிஞர் ஃபகுருதீன் இபனு ஹம்துன்

�வபிஞர் �வபிஞர் வீ� கபான்்னோ

�வபிஞர் ய�ா.அருண

�வபிஞர் மது்ர.கு.யோ�ொதன்

�வபிஞர்�. இராணி இேக்குமி

�வபிஞர் ்மததிலி தோளன்

�வபிஞர் ஞாே ரவபிச்்்நததிரன்

�வபிஞர் கு. �மே்ரஸவததி

�வபிஞர் வளளி முதது

�வபிஞர் மு்னவர். சு்நதரராஜ் தோளன்

�வபிஞர் வானததி ்்நததிரய்�ரன்

பாவேர் �ரும்ேததமிழாழன்

பாவேர் ய�ாவதன். படடர்கவார்த, மயே்சிோ

�வபிஞர் பா. கெே்க்�ரவர்தததி, ய�ாவபில்படடி

�வபிஞர் முததமிழச்க்ல்வபி,  ெததம்

�வபிஞர் சு.வபி.ேடசுமி

பாவேர் ஓசூர் மணியம�்ே

�வபிஞர் பாணடிச்க்ல்வபி �ருபப்ாமி, ய�ா்வ

ப்டக்�ளப பாவேர் து்ர.மூர்தததி

�வபிஞர் கபான். இனிேன்
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�ச்்ாேம் (அததிர்ம்)

பச்்ரி்சி மாவு பதமா�ப பாகு 

பச்்்க் �ே்வ ப்சிதூணட -  �ச்்ாேம்

இச்்ாேம் என்்ன இழுதததிட �ணடிட

எச்்சிலில் ஊ்றசிேது ொக்கு 

   பாணடிச்க்ல்வபி �ருபப்ாமி, ய�ா்வ

. 

இடடளி உபபுமா

�ா்ேேபில் ்சிறறுணடி �ணமணி உணடி்ே 

மா்ேேபில் சூடாய் மணதயதாயட - பாே�ததால் 

்சிறறுணடி ்வததாள ்சிரிததபடி தானுணடாள 

பற்றசியே இன்பம் படர்்நது.

   ப்டக்�ளப பாவேர் து்ர.மூர்தததி

. 

ஊததாபபம்

ஒன்றுபே வாகுயமார் உதததியுன் �ாடிோல்!

அன்(று)இட டலி;அடுதத ொளயதா்் – கபான்்றசிே

ஊததாபப மாம்உளளி யோடுடன்று;  யமலுகமனில்

ொததாபப கமன்்றாய் வபிடும்!  

�ாடி = புளிபபு

   கபான். இனிேன்

ெவம்பர் மாத கவணபாப யபாடடிேபில் �ே்நது 
்சி்றபபபிததவர்�ளுக்குச் ்ான்்றசிதழ வழங்�பபடு�திறது. 

வாழதது�ள �வபிஞர்�யள...
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வெண்பா ப்பாட்டி (்யணம்) 12
ப்பாட்டியின் கபால அளவு - வெப்டம்்ர் 12 முதல் அகப்டபா்ர் - 09 ெரை 

முழுரையபாகப ்டிககவும். இம்மாதம் ்வாோன யபாடடி 
யபாடடித த்ேபபு : -- 

கா்னலச ்சாலலும்படி ்வணபா பாட்வணடும்  ஆனானானா... ல்ல்ல்ல்.... 
இததில் ஒரு  twist.... உளளது.. 

ொக்�திர்தோ� ெதிதானமா� எழுதயவணடிே கவணபா
்பாட்டியின் வி்திகள் : -

1. நசபால்லும் கபா்தலபாைது. ஒரு ஆண ந்ணணி்்மபா.... ந்ண ஆணி்்மபா....  
நசபால்லும் ்டியபாக இருக்கக் கூ்பாது.

2. எழு்திய நசயயுனள ஒரு ஆண ந்ணணி்ம் நகபாடுத்்தபாலும்.... ந்ண ஆணி்ம் 
நகபாடுத்்தபாலும் ந்பாரு்நதும் ்டியபாக இருக்க ்வணடும். 

3.  சுருக்கமபாகச் நசபானைபால் (ெபான உனனைக் கபா்தலிக்கி்றன) அல்லது (உனனை 
மணக்க ஆனசப் ்டுகி்றன)  எனும் நசபாற்நறபா்ரகனள அப்்டி்ய zoom நசயது 
நவண்பாவபாக மபாற்ற்வணடும். இன்த எப்்டி ்வணடுமபாைபாலும் கற்்னை கல்நது 
நவளிப்்டுத்்தலபாம்...  

4. ஆண ந்ண ்பாலிை ்வறு்பாடுகள் எதுவும் நவண்பாவில் ந்தபாியக் கூ்பாது.  
    
வ்பாதுெபான விதிகள் : -பேரிரெ வெண்பா ைட்டுபை எழுதபெணடும்,  ்ல வெண்பாககள் எழுதினபாலும் 
அதில் ஒன்று ைட்டுபை பதர்வு வெயயப ்டும், முடிநத அளவு ஒருெர் ்யன்்டுத்திய ்பாடுவ்பாருரள 
இன்வனபாருெர் ்யன்்டுத்த பெண்டபாம்.

இபதபா எ - கபா வெண்பா....
எட்டிநின்றே ்பார்க்கினறேபாய்; 
      எநதன கனவுக்குள் 
அட்டியிட்டு ்�பாகம் 
      அடுக்குகினறேபாய்; -- வதபாட்்ட்டிப் 
வ்பானறேபா இலணயபாக 
        ்்பாழவதலைபாம் நபாமிருக்க 
இன்றே �ணப்்பாய் 
      எலன.      அசததுஙகள் கவிஞர்க்ே.... 

ைழக்கம்்்பால கேம் முழுைதும் கவிஞர்களின கற்லனக்கு. �னதில ்ட்்டலத 
்ட்வ்டனறு ்்பாட்டு உல்டயுஙகள் வைண்டலேயில.  எலைபாம் கற்லனக்்க...
அது நலகச்சுலையபானபாலும் ஏறறுக் வகபாள்ேப்்டும். உஙகள் �னம் வசபாலைலத 
சரியபான இைக்கணத்தபாடு ்கிருஙகள் ்்பாதும்.

கபாைதலத கவிஞர்கள் லகயில ஒப்்ல்டக்கி்றேபாம்.... 
     
தேர்வுகள் : - தனிததமிழில தபான ்பா்டல அல�ய்ைணடும் எனறே கட்்டபாயம் 
இலலை. ைபாசிததபால புரியும்்டி இயல்பான ைபார்லதக்ேபா, அலைது ைட்்டபார 
ைழக்குச் வசபாறக்ேபா ்யன்டுததைபாம். தலே தட்்டபா�ல, புணர்ச்சி இலைபா�ல, 
பிலழயினறி எழுதினபா்ை சிறேப்பு.

என்றும் தமிழு்டன்.... 

தமிழவேஞெம் அமின் ைற்றும் தமிழவேஞெம் ஆசிரியர் குழு,   
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 இலஙனகயின   ந்ண கவிஞரபாை 
அஸமியபா ெி்ஸபாம்,  ‘‘மைி்தமில்லபா பூமி’’ 
எனும் கவின்த நூனல அணனமயில் 
மிகவும் ்கபாலபாகலமபாக நவளியிட்பார. 
 
 ஏறக்குனறய இலஙனகயின எல்லபா 
்ிர்ல கவிஞரகளின கணகளிலும் ்ட் 
ஒரு நூலபாக இது ்திகழகிறது எனறு 
நசபால்வ்தில் ்தவறிருக்க முடியபாது. 
 
 அஸமியபா ெி்ஸபாம் நவளியிடடிருக் 
கும் மு்தல் நூலிது. எனறபாலும் மு்தல் 
நூல் எை நசபால்ல  முடியபா்த்டி ஈரக்கும் 
கவின்தகள் ெினற்ந்த ந்தபாகுப்்பாக இது 
அனம்ந்திருக்கிறது. ்ல ்பாடுந்பாருள்கள் 
்ல ்தனலப்புகளில் அஸமியபாவின 
வபாிகளுக்கு வலினம ்சரத்துள்ளை. 
 
 மூனறு வபாிகள் அஸமியபாவுக்கு 
்்பாதும். அ்தற்குள் ஒரு ்ிரளயத்ன்த 

ஏற்்டுத்தும் ஆற்றல் அவபாின கவின்த 
வபாிகளுக்கு இருக்கினறை என்ன்த 
ெிரூ்ித்்திருக்கிறபார.  
 
 எனனைப் ந்பாருத்்தவனரயில் 
இ்ந்த மூனறு வபாிக் கவின்தகள் ்லரது 
ந்பாிய கவின்தகனள விஞசி ெிற்கினறை 
எனறு நசபால்ல னவக்கிறது.
 
 அஸமியபா ெி்ஸபாம் எனற ந்ண 
கவிஞர இ்தற்கு முனபு அறிமுகமில்லபா்தவர. 
இவரது கவின்தக்ள இவருக்கபாை 
அறிமுகத்ன்த எைக்குத் ்த்ந்தை. 
  
 ்ல்்வறு இலக்கிய நூல்கனள கற்ற 
இவரது அனு்வம் இவரது கவின்தகனள 
தூக்கி ெிறுத்துகினறை. அ்தற்குச் சபானறு 
கூறிக் நகபாணடு ்ல கவின்தகள் எழு்நது 
ெிற்கினறை. 
 
 ஈருலகுக்கும் உ்தவக்கூடிய ஒற்னற 
நசபால்னல்யனும் உணரவுக்கு ஊடடியவர 
களுக்கு இ்ந நூல் சமரப்்ணம் நசயயப் 
்டடுள்ளது. 

 ஆம் ெபாம் வபாழவில் ச்ந்திக்கக் 
கூ டி ய வ ர க ள்  எ ம க் கு த்  ந ்த பா ி ்ந து ம் 
ந்தபாியபாமலும் எமக்கு உணரவூட்க்கூடிய 

    

  
 



  

நூல் ்்தனவக்கு : +94 77 388 0016 
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ஒரு நசபால்னலக் கற்றுத்  ்தரலபாம். 
அது ஈருலகுக்கும் உ்தவக்கூடிய்தபாய 
அனமயலபாம். அவ்வபாறபாை உள்ளஙகனள 
ெினைத்து ்தைது நூனல சமரப்்ித்து  ்தன 
கவின்தப் ்யணத்ன்த ஆரம்்ித்துள்ளபார. 
 
 இளனம கபாலத்்தில் ந்யரறியபா 
து்ரபாணரகளிைபால் ்தபான ஏகனலவன 
ஆ க  ம பா ற ி ய ்த பா க  ்த ை து  க வ ி ன ்த ப் 
்யணத்துக்கபாை கபாரணத்ன்த கூறுகிறபார. 
 
 ஏகனலவைபாக மபாறிய அஸமியபா 
ெி்ஸபாமின து்ரபாணரகள் கற்றுத் ்த்ந்த 
்பா்ஙகள்  அவரது ் யணத்ன்த கவித்துவத் 
்்தபாடு ெகரத்்த நசபால்லிக் நகபாடுத்்தி 
ருக்கிறது. 
 
 இவரது ் பாரனவகள் கூரனமயபாைனவ;  
ஆ்தஙகஙகள் ஆத்மபாரத்்த மபாைனவ என்ன்த 
இவரது ் ல கவின்தகள் ் னறசபாற்றுகினறை. 
 
 மு்திரக் கனைி இவரது ்பாரனவயில் 
 
 ஏலத்்தில் வினலப் ்்பாகபா்த 
 னவரக்கல்

லபாய ந்தபாிகிறபார.  மு்திரகனைிகளுக்கபாை 
அவரது ஆ்தஙகம் அவரது கவின்தக் 
க ண  அ வ ர க ன ள  ன வ ர க் க ல் ல பா ய 
்பாரக்கிறது. அக் கவின்த முழுவதும் 
அவர னகயபாணடுள்ள நசபாற்கள் எமது 
உள்ளஙகனள உலுக்கும் ஆற்றல் ந்ற்று 
விளஙகுகினறை. 
 
 ‘இப்்்பாந்தல்லபாம் 
 ெபாம் அழகபாை ந்யரகனள 
 னவத்துக் நகபாள்வ்தற்குப் ்்திலபாக 
 ந்யரகனள இலக்கஙகளபாக 
 னவத்து நகபாள்ளலபா்மபா’ 
 
எனறு எஙகள் ஒவ்நவபாருவர மைஙகளிலும் 
உ ள் ள  எ ண ண த் து க் கு  வ டி வ ம் 
நகபாடுத்துள்ளபார.  மைி்த உறவுகள் நவறும் 
்்ச்சுக்குள் மு்ஙகிப் ்்பாயுள்ளை - 
அதுவும் ்ெரடிப் ்்ச்சுகனள மற்நது 
- னக்்சிக்கு அ்ந்த இ்த்ன்த வழஙகி. 

உணரவுகள் ம்திப்்ிழ்நதுள்ளை எனற 
ெி்தரசைத்ன்த ‘நமபாழி ந்யரப்பு ந்யரகள்’ 
கவின்த ்்சுகினறது. 
 
 ்ல இைஙகள் வபாழும் ெபாடடில் 
ஒருவருக்நகபாருவர உறுதுனணயபாய 
ஒனறபாய இனண்நது ஒற்றுனமயபாக்வ 
ந்ரும்்பாலும் வபாழகிறபாரகள். எைினும் 
குறுகிய ்ெபாக்கம் நகபாண்  சிலர ்தஙகள் 
ஆ்தபாயத்துக்கபாக ச்தி நசயது அவரகனளப் 
்ிபாித்து னவக்கினறைர. இ்தனை ெபாஙக்ள 
அனு்வத்்தில் கணடுள்்ளபாம்.  அது்தபான
 
 ‘்ிபாித்து னவத்்தபான 
 நசடி்யபாடு ்ினைிய நகபாடினய 
 சபா்தி நவறி’  
 
எனறு வ்நது விழு்நதுள்ளது.  
 
 ‘உறக்கம் சிலபாின 
 கைனவ ்திருடுகிறது! 
 கைவு சிலபாின 
 உறக்கத்ன்த ்திருடுகிறது!’ 
 
எனற ஆழமபாை வபாி சி்ந்தனைக்குபாிய 
வபாியபாக விளஙகுகிறது. ்டடுக்்கபாடன் 
கல்யபாணசு்ந்தரத்்தின ‘தூஙகபா்்த ்தம்்ி 
தூஙகபா்்த’ இங்க புதுனம வபாிகளபால் 
விபாி்நதுள்ளது. 
 
 ‘அடுத்்த வீடன் 
 எடடிப் ்பாரத்து 
 அரடன் அரஙகமபாக 
 - ்தன வீடன் 
 மபாற்றிக் நகபாணடிருக்கும் 
 மைி்தரகள் 
 
எனற வபாிகளில்்தபான எத்்தனை உணனம 
கள். இப்்டித்்தபா்ை எஙகளில் ்லர 
வபாழ்நது நகபாணடிருக்கி்றபாம். 
 
 ‘ஓய்ந்தது ்்பாக்குவரத்து 
 ஓயநவடுக்கினறைர ந்தரு்வபாரம் 
 ்ிச்னசக்கபாரரகள்’ 
 
எனற வபாிகள் ெபான எழு்திய 
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 ‘புணணியம் ்்தடித் ்தரும் 
 ்ஸகள் -  
 ்ிச்னசக்கபாரரகள்’ 

எனற வபாினய ஞபா்கப்்டுத்்தியது. ்்பாக்கு 
வரத்து நெபாிசலில் ்ிச்னசக்கபாரரகள் 
்டும் ்பாடன்ப் ்பாரத்து ெபாஙகள்்தபான 
அல்லபாடுகி்றபாம்.  எனறபாலும் அவரகள் 
அலடடிக் நகபாள்வ்்தயில்னல. அஸமியபா 
வின மூனறு வபாிகள் ஒரு கன்தனய்ய கூறி 
ெிற்கினறது. 
 
 ‘இஙகு அஸ்திவபாரஙகனளப் ்ற்றி 
 யபாரும் அலடடிக் நகபாள்வ்தில்னல 
 சிகரஙகனள ந்தபாட்வரகளுக்கு 
 ்ினைபால்... 
 சிரபாயப்பு்ன இருப்்வரகனள 
 ்ற்றி யபாரும் சி்ந்திப்்்தில்னல!’ 
 
 ‘ஏணிகளின ஏக்கமிது’ கவின்தயின 
வபாிகள் எத்்தனை உள்ளஙகளின கி்க்னக 
நவளிப் ்டுத்்தி ெிற்கும் வபாிகள். 
 
 ‘துடித்்தது புழு 
 கபாப்்பாற்ற வ்ந்தமீன மரணித்்தது  
 தூணடிலில் சிக்கி...’ 
 
எனற கற்்னைனய சிலபாகித்து கூறபாமல் 
இருக்க முடியுமபா ? 
 
 ‘மழனலயின மைக்குமுறல்’  னக்்சி 
்யபாடு எப்்்பாதும் நகபாஞசிக் நகபாணடிருக்கும் 
்தபானயப் ்பாரத்து  குழ்நன்த ்பாடுவ்தபாக 
அனம்ந்த ்பா்ல். அக் குழ்நன்த ெிறுத்தும் 
குற்றவபாளி கூணடில் மைச் சபாடசினயத் 
ந்தபாடடுப் ்பாரத்்தபால் ெபாஙகளும் ்ல ்வனள 
ெிற்கலபாம். ெயப்்்தற்கபாக மடடுமல்ல அ்ந்தத் 
்தபானயயும் எம்னமயும் ்திருத்துவ்தற்கபாகவும் 
இ்ந்தக் கவின்த.
 
 ‘என கவின்தகள் எப்்்பாதும்
  வடிவத்ன்த ்ற்றி
  வருத்்தப்்ட்்தில்னல.  
 என உணரவுகனள கீறிய 
 எல்லபா இ்த்்திலும் அது 
 எழுத்்தபாக அமர்நது விடுகிறது.  

 என கவிகள் மயிலிறகு ்்பால்
 மிருதுவபாைனவ. 
 அத்்தனை கணகளும் கபாணும்  
 அனு்வமனழயில் அது 
 ்்தபானக விபாிக்கிறது’ 

எனற அஸமியபா ெி்ஸபாமின ்ிரக்ைம் 
அவரது சு்த்ந்திர கவின்தகளுக்கு வடிகபால் 
அனமக்கினறது. 
 
 அ்ந்த உணரநவழுச்சியில் வ்ந்திருக்கும் 
அஸமியபா ெி்ஸபாமின இ்ந்த மு்தற் கவின்தத் 
ந்தபாகு்தி வபாசித்து வபாசித்து இனபுறத் ்தக்கது. 
ஆளுனமயுள்ள ந்ண கவிஞரபாக இவனர 
அன்யபாளம் கபாட்க் கூடியது. 
 
 எமது இலக்கிய உலகம் எமது 
இலஙனக மணனணத் ்தபாணடியும் 
அஸமியபா ெி்ஸபாம் எனும் இக் கவிஞருக்கு 
அஙகீகபாரம் வழஙகும் என்து எைது 
அனசக்க முடியபா்த ெம்்ிக்னக. அ்தற்கு 
மு்தற்்டியபாக ‘‘்தமிழநெஞசம் - அமின’’ 
அவரகள் இ்தன ்ினைணியில் இரு்ந்திக்கி 
றபார என்்்த  கடடியம் கூறுகிறது. 
 
 இனனும் ் ல கபாத்்திரமபாை இலக்கிய 
்ன்ப்புகள் அஸமியபா ெி்ஸபாமி்மிரு்நது 
எ்திரகபாலத்்தில் நவளிவரும் என்ன்த 
இலக்கிய  உலகம் ெம்்லபாம்.                 n
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 ஒரு இைத்்தின சமூக, கலபாசபாரத்்தின 
நவளிப்்பா்பாக இலக்கியப் ்ன்ப்புக்கள் 
கபாணப்்டுவது்ன அது மைி்த வபாழவுக்கும் 
மற்றும் சமூகத்்தின இருப்்ிற்கும் நமன 
்மலும் வலு்சரப்்்தற்கு மிகவும் முக்கிய 
மபாை ்ணினய ஆற்றுகிறது எை ்ஸலபான 
்பாரூக் அனமப்்ின ்தனலவரும் ்ிர்ல 
சமூக ்சனவயபாளருமபாை ்ஸலபான ்பாரூக் 
ந்தபாிவித்்தபார. 

 அஸமியபா ெி்ஸபாம் எழு்திய ‘மைி்தம் 
இல்லபா்த பூமி’ எனும் கவின்தத் ந்தபாகு்தி 
நூல்நவளியீடடு விழபா அக்குறனண அல் 
அஸஹர ்்தசிய ்பா்சபானலயில் நவகு 
விமபாினசயபாக இ்ம்ந்ற்றது. 

 இ்நெிகழவில் ் ிர்தம அ்தி்தியபாக 
்ஸலபான ்பாரூக் அனமப்்ின ்தனலவரும் 
்ிர்ல சமூக ் சனவயபாளருமபாை ் ஸலபான 
்பாரூக் நூலின மு்தல் ்ிர்தினயப் ந்ற்றுக் 
நகபாண்பார. இ்தில் உனரயபாற்றும் ் ்பா்்த 
்மற்கண்வபாறு ந்தபாிவித்்தபார. 

 இ்நெிகழவில் நகௌரவ அ்தி்தியபாக 
்ிர்ல வளவபாளர ்பாசிர முஹிடீன, 
சிறப்பு விரு்ந்திைரகளபாக ்்தசமபாமணி 
்ஜ. எம். ்பாஸில், மபாத்்தனள ஆமீைபா 
்்தசிய ்பா்சபானல அ்தி்ர ்வ்்தின ்ஸமீக், 
சமூக ்சனவயபாளர ஹஸீம்டீன, நஜஸீல் 
மஹ்ரூப், மபாத்்தனள இஸலபாமிய ்தமிழ 
இலக்கியப் ்்ரனவயின ்தனலவர எம். 
எம். பீரமுஹம்மது மற்றும் கல்ஹினனை 
்தமிழ மனறத்்தின ்தனலவர ந்ௌமி 
ஹலீம்டீன மற்றும் ்பா்கர மபாத்்தனளக் 
கமபால் உள்ளிட் ்ல முக்கிய ்ிரமுகரகள் 
்ங்கற்றைர. இம்முனற அக்குறனணயில் 
இ ரு ்ந து  ் ல் க ன ல க் க ழ க ம்  ந ்த பா ி வு 
நசயயப்்ட் மபாணவரகளும் இ்தன 
்்பாது ்பாரபாடடிக் நகௌரவிக்கப்்ட்ைர. 
இ்நெிகழவில் ்ிர்தம அ்தி்தியபாக கல்நது 
நகபாண் ்ஸலபான ்பாரூக் ்மலும் 
உனரயபாற்றுனகயில்,... 

 ந ் பா து வ பா க  நூ ல்  ந வ ள ி யீ ட டு 
விழபா எனும்  ் ்பாது மிகக் குனறவபாை 
சைக் கூட்த்ன்த்ய கபாணலபாம்.ஆைபால் 
அஸமியபா ெி்ஸபாம் எழு்திய நூல் நவளியீடடு 
விழபாவுக்கு 300  ்்ருக்கும் ்மற்்ட்வர 
கல்நது நகபாண்ன்தப் ்பாரக்கினற ்்பாது 
ந்ருமகிழச்ச ினயத் ்தரக் கூடிய்தபாக 
இருக்கினறது. 

 ஒரு ்தபாயபாக குடும்்த் ்தனலவியபாக, 
்ல ந்பாறுப்புக்கனளச் சும்நது நகபாணடி 
ருக்கும் அஸமியபா ெி்ஸபாம் ்தனைி்ம் உள்ள 
்திறனமகனள கவின்தயின மூலமபாக நவளிக் 
நகபாணர ்வணடும் எனற முயற்சியில் 
நவற்றி  கணடுள்ளபார.  இவ்விழபானவ 

இன்மான்றின் சமூக, கலாசாரதன் பிர்திபலிககும் ்வௌிபபாடாக 
அனமவ்் இலககதியப பனடபபுகள் அஸமியா நதிஸாம் எழு்திய 

‘மனி்ம் இலலா பூமி’ எனும் கவின்த ்்ாகு்தி நூல்வைியீட்டு 
விழாவில இலஙனக பஸலான் பாரூக அனமபபின் ்னலவரும் 

பிரபல சமூக ்சனவயாைருமான பஸலான் பாரூக ஆறறிய உனர...
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நவற்றிகரமபாக ெ்த்்திய ச்கபா்தபாிக்கு 
எனனுன்ய மைமபார்ந்த வபாழத்துக்கனளத் 
ந்தபாிவித்துக் நகபாள்கின்றன. 

 இலக்கியம் என்து ஒரு ்தைித்து 
வமபாைது. அது ஒரு கபாலத்்தின கணணபாடி 
என்பாரகள். ்தம்னமச் சுற்றி ெ்க்கும் 
வி் யஙகள், சமூகத் ்தில் இருக்கக் கூடிய 

ி்ரச்சினைகள், அ்தன ஊ்பாக சமூகத்்திற்கு 
வரக் கூடிய ஆ்த்துக்கனள எழுத்்தினூ்பாக 
சமூகத்்திற்கு நகபாணடு்்பாய ்சரத்து சமூக 
சீரத்்திருத்்தத்்திற்கபாக ஒரு ்பாபாிய ்ணினய 
நசயது வருகிறபாரகள்.

 இ்ந்த நூல்நவளியீடடு விழபாவுக்கு 
ந்ரு எணணிக்னகயிலபாை ந்ணகள் 
கல்நது நகபாண்னமனயப் ்பாரக்கினற 
்்பாது மை்திற்கு ெினறனவத் ்தருகிறது. 
இ்ந்த நூல் நவளியீடடு விழபாவின மூலம் 
இனனும் ் ல எழுத்்தபாளரகள் அக்குறனணப் 
்ிர்்தசத்்தில் ்்தபாற்றுவிக்கவும் ்மலும் 
இலக்கிய ஆரவலரகனள உருவபாக்கவும், 
ஊக்குவிக்கவும் வழி்கபாலும் என்்தில் 
எவ்வி்த ஐயமுமில்னல.
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         இயற்னக எழில் நகபாஞசம் 
அழகபாை கிரபாமத்்தி்ல வபாழும் 
குறும்புக்கபார சிறுமி. ெவ ெபாகபாீக  ்மபாகம் 
நுனழயபா்த கிரபாமம் புனனைவைம். 
கம்மபாகனரயி்ல  மர  ெிழலில் ்கபான் 
நவப்்ம் ந்தபாியபாமல் ெண்ரகளு்ன 
்பாணடியபாடிக் நகபானடிரு்ந்தபாள்.
 
 சில்னல  நெற்றியில் னவத்து 
்ம்ல ்பாரத்்தவள், “ ஏய சு்தபா, ஆை்ந்தி, 
ர்மசு, நச்ந்திலு  எல்லபாரும் ்மல 
்பாருஙக்ல ்மகம் கருத்்திருக்கு. 
மனழ வரப்்்பாகுது  சிக்கிரமபா 
வீடடுக்கு ்்பாகனும் இல்னலைபா 
ஆத்்தபா னவயும்” எனறபாள்.  எல்லபாரும் 
்ம்ல  ்பாரத்்தபாஙக, “ஆமபாணடீ  வபா 
கிளம்்லபாம்னு” ஆலவிழுதூஞசலிலிரு்நது 
இறஙகிய்டி ரபா்தபா நசபானைபாள். 

 வீடடுக்கு ்்பாகும் ்்பாது மனழ 
்சபா னு ந்யய ஆரம்்ித்்தது. வழியி்ல  
்தனலனம ஆசிபாியர சு்ந்தரத்்தின வீடடு 
வபாசலில் ்ிள்னளகள் ெினறைர, 
அப்்்பாது நச்ந்தில், “ ்ம்ல ்பாருஙக்ல 
அ்ந்த ்மகஙகள்  எங்க ்்பாயிடடு 
இருக்கு, அது வீடு எங்க இருக்கு?” 
எனறு ்கடக. வபாசலில் ஏ்்தபா சத்்தம் 
்கடகிற்்த எனை எனறு ்பாரக்க வ்ந்த  
சு்ந்தரத்்தின கபாதுகளில் விழு்ந்தது.

 அவர குழ்நன்தகனள உள்்ள 
வருமபாறு கூறிைபார. ்தனல துன்க்க 
துணன் நகபாடுத்்தபார.  அஙகு இரு்ந்த 
்சபா்பாவில்  குழ்நன்தகனள அமரும்்டி 
கூறிைபார, அவரகளி்ம் “்மகம்  எப்்டி 
உருவபாகுதுனு யபாருக்கபாவது ந்தபாியுமபா?” 
எை ்கட்பார.  

 “ெீர ெினலகளில் இருக்கும் 
்தணணீர சூபாிய நவப்்த்்தில் ெீரபாவியபாக  

மபாறுகினறை.  இ்ந்த ெீரபாவி கூட்்ம  
்மகம்” எனறபாள் ஆை்ந்தி.”சபாியபாை 
்்தில். வபாழத்துகள் “  எனறபார சு்ந்தரம்.  
“இப்்டி  உருவபாை ்மகஙகள நரபாம்் 
்லசபா ்ஞசு ்்பால இருக்கும்.   கபாற்று 
அடிக்கும் ்்பாது ்ஞசு ்ற்நது ்்பாவது 
்்பால,  ்மக கூட்ஙகளும் ெகர்நது  
்்பாகும். ஈர கபாற்று ்ட்பால் மனழயபாக 
ந்பாழியும்”. எனறபார.

 “ சபாி மனழ விடடுவிட்து 
எல்லபாரும் வீடடுக்கு ்்பாய அம்மபாகிட் 
சூ்பா சுக்கு கபா்ி ்்பாடடு ்தர நசபால்லி 
குடிஙக” எனறபார. குழ்நன்தகளும் “ 
சபாிஙக  ஐயபா “ எனறு  பு்திய வி்யம் 
ஒனறு கற்றுக்நகபாண் மகிழச்சியில் வீடு 
்ெபாக்கி ்ற்ந்தைர.

  
 ,  
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ம்ழ

நமல்லிய ந்தனறல்..
மிளிர்ந்திடும்   கபார்மகம்..
மணக்கும் மணவபாசனை..
ஒயயபாரமபாய வபாைவில்..
விணகலமபாய மினைல்..
கம்பீர ஒலியு்ன இடி..
முத்துச் சி்தறலபாய
மனழத்துளிகள்..!
நமபாத்்தமபாய ெனைகி்றன
சலைஙக்ளபாடு சஙக்ஙகளும்
கனர்ந்்தபா்...!!!

 சூர்யா. பா 

என அனபு மக்ை!
உனனைப் ந்ற்ற்தபால்
ெபான  அன்்ந்்தன ்தபாயனம!!

உனனை வளரப்்து
எைக்குப் ந்ருனம!!

்திறம்்் உனை வளரக்க
எைக்கு ்்தனவ ந்பாறுனம!!

சிற்ந்தவைபாக ெீ 
்திகழ்ந்தபால் அருனம!!

உைக்கு ்வணடியன்த  ெீ  
ந்றுவது  உன உபாினம!!

ெித்்தம் ்ல  கனலகனளப் 
கற்்து உன ்திறனம!!

அது்வ  உைக்கு வலினம!!

அனைவபாி்மும்  அன்பாக இரு்ந்தபால் 
உைக்கு இல்னல நவறுனம!!

்ட்ஙகள் ்ல  ந்ற்றபால்  
உைக்கில்னல வபாழவில் வறுனம!!

்தனைம்்ிக்னகயும், வி்பாமுயற்சியும் 
இரு்ந்தபால் ெீ ந்ருவபாய ்மனனம!!

மூத்்்தபார நசபால் ்கட்ின
வபாழவில் ெீ அன்வபாய ெனனம!!

ந்ற்்றபானர கபாப்்தும்  உன க்னம!!

 யாழி பிரகாஷ்
 ஓசூர

என ஆத்தகிச்சூடி

அ  - அனபு்ன ்ழகு!
ஆ  - ஆை்ந்தமபாய வபாழு!
இ  - இன்மபாய இரு!
ஈ  - ஈடு்பாடடு்ன நசயல் ்டு!
உ  - உனழத்து உண !
ஊ  - ஊக்கம் நகபாள்!
எ  - எணணிச் நசயல் ்டு!
ஏ  - ஏற்றத்ன்த ்ெபாக்கி நசல்!
ஐ  - ஐயம் நகபாள்ளபா்்த!
ஒ  - ஒழுக்கத்ன்த கன்ப்்ிடி!
ஓ  - ஓயபாமல் உனழ!
ஒள  - ஒளனவ வழி நசல்!

 பி. பர்வ்வர்மன்
 ஓசூர
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்பட்டொம்பூச்சி 

சினைச் சிறனக விபாித்்்த
சீரபாய ்றக்கும் பூச்சி
்டடுப் ்்பால அழகபாய
்றக்கும் ்ட்பாம் பூச்சி

வணணப் பூக்கள் ்்தடி
்தபாழ்நது ்றக்கும் பூச்சி
பூக்கள் மீது அமர்ந்்த
்்தனை உறிஞசும் பூச்சி

சிறுவர விரும்பும் பூச்சி
்தீனம நசயயபாப் பூச்சி
ந்தபாடடுப் ்பாரக்கப் ்்பாைபா்ல
எட்ப் ்்பாகும் பூச்சி

தூரப் ்ற்நது ்்பாைபாலும்
மைம் ்்பாகும் ்ினைபா்ல
்்தடி ெபாடிச் நசல்்வ்ை
ெல்ல ்ட்பாம் பூச்சினய !

S. ஐஸவரயபா

ம
க்

ை
...அனபு்னும்  அ்க்கத்து்ன    

 ெ்்நதுநகபாள்
ஆரவத்து்ன ்பா்த்ன்தக் 
 கற்றுக்நகபாள்
இனறவனை வணஙகி 
 நசயனலத் துவஙகு
ஈடடி ்்பால் கூரனமயபாை 
 சி்ந்தனை நகபாணடிரு
உனரயபா்ல் மு்தி்யபாபாி்ம் 
 னவத்துக் நகபாள்
ஊக்கத்து்ன வி்வகமபாக 
 ்யணித்்திடு வபாழவில்
எணணஙகள் உயரவபாக 
 னவத்துக் நகபாள்
ஏடுகனள கற்று 
 ஏற்றத்ன்த ந்ற்றுக்நகபாள்
ஐவர (யபார ஐவர) முன 
 ்தனலெிமிர்நது ெில்
ஒனனற ்ிறர நசயவபார எ்திர்பாரப்ன்    
 ெிறுத்்திக்நகபாள் ெிறுத்்திக்நகபாள்
ஓவியம் வனரய மைம் 
 அனம்தி அன்யும் 
ஔனவ கூறிய வழியில் 
 வபாழனவ மபாற்று
எ்நெபாளும் நவற்றி ்தபான 
 சுறுசுறுப்்பாய இரு்ந்திடு ்திைமும்
இலக்னக அன்வது 
 ெிச்சயம்

்திரும்தி.்ஜோ.சி.்மானிஷா சரவ்ன்சரவ்ன்  
்கபானவ
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அனபு மகள்களு்ககு

ந்ணணபாயப் ்ிற்ந்த்தில்
ந்ருமி்தம் நகபாள்!
கல்வியும் ்தைித்்திறனு்ம 
உன ஆயு்தம்

ந்ணநணை உனை
மு்க்கும் சக்்திகனள மு்மபாக்கு!
்தைியபாய ெினறபாலும்
்தனமபாைத்்்தபாடு ெில்!

என்தயும் எளி்தில் க்ப்்து
அத்்தனை எளி்தல்ல
்்பாகும் ்பான்தநயல்லபாம்
மலரப்்பான்தயபாக இருக்குநமை 
எணணபா்்த!
கரடுமுர்பாை ்பான்தனயக்
க்்நது்தபான வர ்வணடும்

எட்பாக் கைிகனள
எடடிப்்ிடி!
துணி்ந்திரு 
யபானரயும் சபார்ந்திரபா்்த
ெல்்லபா்ரபாடு ்ழகு
மூத்்்தபார வழிெ் 

்ா.உமா
பூம்புகபார, மயிலபாடுதுனற மபாவட்ம்.

புத்்தகஙகள் வபாசிக்க
நூலகம் நசன்றன 
அடுக்கிய புத்்தகஙகளில்
எனனை ந்தபானலத்்்தன

 இ்நதும்தி.்பா

****** 

நகபாடுத்துச் சிவ்ந்த
கரஙகனளக் கபாணகி்றன
குஙகும வியபா்பாபாி
எனறபால் அப்்டித்்தபான 

 ்லபா. னம்லஷ குமபார

******

1. 
வரு்க் கணக்கில் 
ந்தபா்ரும் ்யணம்  
உனனு்ைபாைக் கபா்தல் 
ஒன்ற உனை்தமபாைது

2.
 ்தைினம என்து
 கின்க்கபா்த வரம்
்தபாயனமக்குப் ்ிறகு
 கின்த்்தபால் சபா்ம் 

3.
ந்பாறுப்ன் மற்நது
 ெி்தபாைத்ன்த இழ்ந்தபான
 ெஞ்சபாடு  வபாழ்நது
ெித்்தமும்  மடிகிறபான (குடி) மகன

4.
கபாயஙகள் ஆற 
கபாலஙகள் ்்தனவ 
எணணஙகள் மபாற
்க்குவம் ்்தனவ 

 சித்ரபா ்பாலன
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 21 வது ஆணடு கம்்ன விழபா 
நவகு விமபாினசயபாக ்தமிழ அறிஞரகள், 
கவிஞரகள் முனைினலயில் சிறப்்பாக 
நகபாண்பா்ப்்ட்து. புதுனவ ்மைபாள் 
சட்ப்்்ரனவத் துனணத்்தனலவரும் 
புதுனவக் கம்்ன கழக நசயலபாளருமபாை  
மபாணபுமிகு ்வ.ந்பா.சிவக்நகபாழு்நது 
அவரகளின ்தனலனமயில் விழபா 
இரணடுெபாள் சிறப்்பாக ென்ந்ற்றது. 
 விழபாவுக்கு ்தமிழகத்்திலிரு்நது 
எழுத்்தபாளர ்பார்தி கிருடடிைகுமபார 
வ்ந்திரு்நது சிறப்புனரயபாற்றியது்ன, 
்டடிமனறத்்திற்குத் ்தனலனம்தபாஙகி 
ெ்த்்தினவத்்தபார.
 எழுத்்தபாளரும், கம்்ன ்தினரப்்் 
இயக்குெருமபாை முனைவர இரவி 
குணவ்தி னம்ந்தன கவிமபானல ெிகழனவ 
சிறப்்பாக்கிைபார.
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21

 சுவிசு, நசருமைி, ஆற்்திபாியபா 
்்பானற ெபாடடிலிரு்நது ்தமிழச்சபான்றபார 
வ்ந்திரு்நது விழபானவச் சிறப்்ித்்தபாரகள்.
 சுவிசு கம்்ன கழகத் ்தனலவர 
சுவபாமி சரவண்வபாை்ந்தபா அருளுனர 
ெிகழத்்தி், ்்ரபாசிபாியர சக்்திப்புயல் 
நசபாற்ந்பாழிவபாற்றிைபார.
 ்பாவலர ்யிலரஙக ச்கபா்தர 
ச்கபா்தபாிகள் ்பாவலர, ்பாவலரமணி 
்ட்ஙகள் ந்ற்றபாரகள்.
 2022 ஆம் ஆணடு மலரு்ன 
மற்றும் ஏழு நூல்கள் நவளியி்ப்்ட்து 
சிறப்்பாகும். நூல் விவரஙகனள முன 
்க்கத்்தில் கபாணலபாம்.
 இரணடுெபாள் விழபா ம்திய, இரவு 
விரு்நது்ன சிறப்்பாக ெினறவுற்றது. 
 இவ்வபாணன்வி்வும் வரும் 
ஆணடுகளில் விழபா இனனும் சிறப்்பாக 
ெ்த்்தி் ்வணடுநமை விழபா 
்மன்யி்ல்ய ்தீரமபாைிக்கப்்ட்து.
 ்தமிழவபாழக!
 கம்்ன புகழ ஓஙகுக
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நலலமனம் ்வணடும்

பாடசாலையில் புதிதாக மாணவன் ஒருவன் சசர்ககபபடடான்.  பிஞ்சுசபான 
சபபாத்தும் கிழிநத புத்தகபலபயுடனும் இருபபலத்க கண்டு சக மாணவரகளும் 
அவலன கிண்டல் சசயதாரகள். 

ஒருநாள் ஆசிரியர தனது ஆயிரம் ரூபா பணத்லத சமலசயில் லவத்தவர 
திரும்ப எடு்ககாமல் மறநது சசன்றுவிடடார. இலத்ககண்ட மூன்று மாணவரகள் 
அநத பணத்லத எடுத்து யாரிடமும் சசால்ைாமல் தம்ககுள் பஙகிடடு்க 
சகாண்டனர. இலத பாரத்த ஏலழசசிறுவசனா ஆசிரியரிடசம இநத பணத்லத 
ஒபபலடத்துவிடுஙகள். இது அவரின் மு்ககிய சதலவ்ககான பணமா இரு்ககைாம் 
என கூறினான். நீ இலத சசான்னால் நீதான் திருடினாய என்று நாஙகள் 
சசால்சவாம். யாரிடமும் சசால்ைாமல் இருபபது உன்ககு சிறநதது என அவலன 
மிரடடினாரகள் . 

ஆசிரியர வீடு சபானதும் தனது மலனவிற்கு லவத்திய சசைவிற்காக 
லவத்திருநத காசு எஙசகசயா சதாலைநதுவிடடது என பை இடஙகளிலும் 
சதடினார கிலட்ககவில்லை. மறுநாள் பாடசாலை வநது சக ஆசிரியருடனும் பணம் 
காணாமல் சபான விடயம்பற்றி கவலைசயாடு சபசினார. இலத கண்ணுற்ற 
ஏலழ சிறுவசனா வீடடில் தான் தினமும் கஷடபபடடு சாபபிடாமல் சசரத்து லவத்த 
உண்டியலை இழ்ககமனமின்றி சிறிது இலமமூடாது பாரத்துவிடடு மறுநாள் 
பாடசாலையில் பணம் சசரத்த உண்டயலை ஆசிரியரிடம்  சகாடுத்தான். இநதாஙக 
சசர இதில் நான் சசமித்த காசு இரு்ககு இலத எடுத்து்கசகாண்டு உஙக மலனவிய 
குணபபடுத்துஙகனு சசான்னான்.

இலதபபபாரத்த ஆசிரியர சராம்ப மகிழசசியலடநது உன்சனாட இநத நல்ைமனசு 
யாரு்ககும் வராது. நீ கஷடத்தில் இருநது சகாண்டு அடுத்தவரு்ககு உதவ 
நிலனத்தாசய உண்லமயில் நீதான் சிறநத மாணவன் என சக மாணவரகள் 
ஆசிரியரகள் முன் அவலன பாராடடிவிடடு இநத உண்டியலை நீ லவத்து்கசகாள் 
இன்று நான் சம்பளம் எடுத்துவிடசடன் என தனது சம்பளத்தில் வநத பணத்தில் 
ஜயாயிரம் ரூபாலவ அவனு்ககு கல்வி கற்பதற்கு அன்பளிபாய சகாடுத்தார. 

பணத்லத பஙகிடடு்க சகாண்ட மூன்று மாணவரகளும் ஆசிரியரிடம் பணத்லத 
சகாடுத்து தாஙகள் சசயத சசயலு்ககாக மன்னிபபு்க சகடடனர.  அநத ஏலழச 
சிறுவலன தன் நண்பனாக ஏற்று்கசகாண்டாரகள். ஆசிரியர மாணவரகலளப 
பாரத்து நல்ை மனபபாஙகு எபசபாதும் நம்லம லகவிடாமல் உயரலவத் தரும்.
எல்சைாரும் நல்ை மனசதாடு வாழ பழகி்கசகாள்ளுஙகள் என்க கூறினார.

மஜீனா உமறு்லவவ
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