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 அன்புத் தமிழ்நெஞ்சங்களுக்கு அன்்பான வணக்்கம்!
 
 ்கபாலம் உருண்டபாடும் ்வ்கத்்த நெபாம் இநத மபாதத்்த அணமித்திருப்து 
்்சபாலல, ்ிறநதிருக்கும் இம்மபாதத்தில ்ல வி்்சடங்களும் உள்ளன. ்லவிதமபான 
நெபாட்க்்ள இநத மபாதத்தில ்ிர்கடனப ்டுத்தியிருநதபாலும் குறிப்பா்க ்சில நெபாட்கள 
நெம்்மபாடு ்தபாடர்பு ்டடு விடு்கின்றன.அநத வ்்கயில ஜவஹர்லபால ்நெருவின் 
்ிறநததினமபான நெவம்்ர் 14  இநதியபாவில குழந்த்கள தினமபா்கவும் ்்கபாணடபாடப 
்டு்க ிறது.   நெவம்்ர் 20  ஆம் த ி்கத ி  குழந்த்கள த ினம் உல்க்ளபாவிய பாீத ிய ில 
்்கபாணடபாடப ்டுவதும் நெபாம் அறிநத்த!  நெம் உல்கின் நெபா்்ளய நெபாய்கர்்க்ளபா்கிய 
குழந்த்கள ்்கபாணடபாடப ்டுவது அவ்சியம்தபான். ஆனபால அ்தவிட அவ்சியம் 
அநதக் குழந்த்க்ளின் ்பாது்கபாபபு உறுதிப்டுத்தப்டல. வன்மு்ற்க்ளறற, ்பாலியல 
துஷ்ிர்யபா்கமறற,குழந்தத் ்தபாழிலபா்ளர்்க்ளறற, குடும்்ங்க்ளின் புறக்்கணிப்றற, 
்்பா்தப்ழக்்கங்களுக்கு அடி்மப்டபாத மறறும் இன்்னபாரன்ன ்பாதிபபு்களுக்கு 
உட்டபாத ஒரு ஆ்ரபாக்்கியமும் ்பாது்கபாபபும் நெி்றநத ஒரு சூழ்ல நெபாம் நெம் 
குழந்த்களுக்கு ஏற்டுத்திக் ்்கபாடுப்து அவ்சியம் மடடுமலல அவ்சரமுமபாகும். 
 
 மறறும், நெவம்்ர் 19 ்சர்வ்த்ச ஆண்கள தினமபாகும். இது ்சர்வ்த்ச ்்ண்கள 
தினம் ்்பால ்்பாிதபா்க ்்கபாணடபாடப ்டுவ்தபா அன்றி  ்்பாிதபா்க ்்்சப்டுவ்தபா 
இல்ல. ்சிலர் ்கட்மக்்கபா்க வபாழத்து ் ்சபாலலிக் ்கடநது ் ்பாவதுமுணடு. ் ்ரும்்பாலபான 
ஆண்கள ் ்பாதுவபா்க  வபாழத்து்க்்ள எதிர்்பாரபாமல,  தன் ்கட்ம்ய ்கணணபா்க இயங்கக் 
கூடியவர்்கள.  ஆண்கள ்கபாற்றப ் ்பால ஓயவின்றி உ்ழப்வர்்கள. ்கபாறறின்றி 
உல்கம் எப்டி இயக்்கமிலலபாமல ்்பாகு்மபா, அ்த ்்பால ஆண்கள இலலபா உலகும் 
இயங்க மறுக்கும். ஆயினும், ஆ்ணப ்்ணணும், ்்ண்ண ஆணும் ்சபார்ந்த உல்க 
வபாழவியல அ்ம்கிறது. அதனபால அ்னவ்ரயும் மதித்து ்கணணியம் ்கபாப்்பாம். 
 
 தமிழ்நெஞ்சம் ்சபார்்பா்க ஆண்கள தின மறறும் குழந்த்கள தின நெலவபாழத்து்கள!
 
       நென்றி! 
       என்றும் அன்புடன்
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 வபா்சல ்கதவு திறநது ்கணவபாின் 
்கபார், ்்சடடுக்குள நெிறுத்தப்டும் ்சபதம் 
்்கடடதும், ்்கயிலிருநத ்மபா்்்ல 
நெிறுத்தி ்சபார்ஜில ்்பாடடபாள ம்னவி 
் ம ்க ல பா .  ்க ம் ப யூ ட ட ் ர  ஷ ட  ட வு ன் 
்்சயது எழுநதபான் ம்கன் ்சரத். ஐ்்டில 
்்கம் வி்்ளயபாடிக் ்்கபாணடிருநத ம்கள 
ரபாதபா  அ்த ஆஃப ்்சயது ஓரமபா்க 
்வத்துவிடடுத் திரும்்ினபாள. இ்தலலபாம் 
வீடடுத் த்லவர் டபாக்டர் அருண்மல 
இருநத ்யத்தபால அலல. அ்பாிமிதமபான 
்பா்சத்தபால! தினமும் இரவு உணவி்ன 
ஒ ட டு ் ம பா த் த  கு டு ம் ் ் ம  அ வ ரு ட ன் 
்்சர்நது உண்்த வழக்்கமபா்கவும் அ்த 
ம்கிழ்ச்சியபா்கவும் ்கருதியது.

 மபாஸ்க், க்்ளவுஸ் இரண்டயும் 
்கழறறி ்கவபாில ்கடடி குப்்த் ்தபாடடியில 
்்பாடடபார். கு்ளித்து உ்ட மபாறறி 
வநதவர் தனக்்கபா்க ்டனிங்ட ி்ள  முன்  
கூடியிருநத குடும்்த்துக்கு ஒரு ஹபாய 
்்சபாலலிவிடடு ்்்சிக்்்கபாண்ட ்சபாப்ிட 
ஆரம்்ித்தபார். குதூ்கலமபா்க ்்்சசு ஓடிக் 
்்கபாணடிருக்கும்்்பா்த டபாக்டர் அருணின் 
்மபா்்ல ்சிணுங்கியது. ஆஸ்்த்திபாியிலிருநது 
அ்ழத் திருநதபார்்கள.

 ” ம ி ்க வு ம்  ்சீ பா ி ய ்ச பா ன  ் ்க ஸ் 
டபாக்டர். ஃ்ர்ஸ்ட அடடபாக். ்்கபாஞ்சம் 
வய்சபானவரும்கூட. உட்ன வநதிங 
்கன்னபா  ஆ்்ளக் ்கபாப்பாத்திடலபாம்.” 
என்று ்்சபான்னவுடன் ்கி்ளம்்ிவிடடபார் 
அருண. “்கடவு்்ள, வழக்்கம்்்பால்வ 
அவர் ் ்சயயும் ஆ்்ரஷனில ் வறறி்யக் 

்்கபாடு” என்று ்வணடிக் ்்கபாண்ட 
்்கட்டப பூடடிவிடடு வீடடிறகுள 
்்சன்றபார் ம்னவி ்ம்கலபா.

 ஆஸ்்த்திபாிக்குள நு்ழநத அருண, 
்்ஷன்டடின் ஃ்்்லப ்பார்த்தபார். 
“அவருடன் வநதது யபார்? ்்கபாஞ்சம் வர்ச 
்்சபாலலுங்க” என்றபார். ஒரு வயதபானவர் 
மடடும் வநதபார். “்வறு யபாரும் வரலியபா?” 
என்று ் ்கடடவபாிடம், “உறவுனு ் ்சபாலலிக்்க 
்வறு யபாரும் இலலிங்க. இவரு்டய 
ம்னவி அஞசு வரு்சத்துக்கு முன்னபாடி 
இறநதுடடபாங்க. ஒ்ர ம்கன். அவ்ர 
அ்மபாிக்்கபாவுக்கு அனுப்ி ்டிக்்க வ்ச்சபார். 
அங்்க்ய அவர் ்்சடடிலபா்கிடடபார். 
நெபான் ்த்து வரு்சமபா இவபாிடம் ்வ்ல 
்பார்த்துடருக்்்கங்க. இரவு ்சபாப்ிட 
உட்கபார்நதவுட்ன்ய ்நெஞசுவலினு 
்சபாஞ்சிடடபார். ்க்்கத்துல இருக்்கிற 
டபாக்டர் வநது ்பார்த்துடடு, உங்க்கிட்ட 
கூடடிடடு ்்பா்க்ச ்்சபான்னபாருங்கயயபா. 
எப்டியபாவது ்கபாப்பாத்துங்க. இவர் 
எங்களுக்கு முதலபா்ளி. நெி்றய குடும்்ங்கள 
இவ்ர நெம்்ி இருக்குதுங்க” என்றபார். 

 “உட்ன ஆ்்ரஷன் ்்சயயணும். 
உறவுக்்கபாரங்க ்்சன் ்ணணனும்” என்று 
அருண ்்சபான்னவுடன், “ இப்்பா்தக்கு 
நெபான்தபாங்க இருக்்்கன். நெபா்ன ்்சன் 
்ண்றன். எவவ்ளவு ்ண்மன்றபாலும் 
்கடடிட்றபாம்.” என்றபார் ்்பாியவர்.  
 
 “்கடவுள ்கபாப்பாறறுவபார் என்ற 
வபாறு ஆ்்ரஷன் த ி்யடடருக்குள 

  ...

ஃபாத்திமா
ஷகார்கா
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நு்ழநத அருண, அவபாின் மு்கத்்தப 
்பார்த்தவுடன் அதிர்நது ்்பானபார். 

 “ இ வ ர பா ?  இ வ ரு க் ்க பா   நெ பா ன் 
ஆ்்ரஷன் ்்சயயப ்்பா்க ி்றன்? 
யபா்ர என் வபாழநெபா்ளில ்பார்க்்கக் கூடபாது 
என்று நெி்னத்்த்னபா அவர் உயி்ரக் 
்கபாப்பாறறும் ்்பாறுப்்யும் இ்றவன் 
என்னிடம் ்்கபாடுத்துள்ளபா்ன? என்னபால 
நெி்ச்சயமபா்க முடியபாது” என்று ்்சபாில 
உட்கபார்நது ்சபாயநதபார். அவருடன் இருநத 
டபாக்டர்்கள“அருண, ஆர் யூ ஆல ்ரட?” 
் ்கட ட வ ர் ்க ளு க் கு  அ ரு ண பா ல  ் த ி ல 
்்சபாலல முடியவில்ல. 

 “அருண, உன் முன் ஒரு உயி் ரக் 
்கபாப்பாறற ்வணடிய ்்பாறுபபு ஒப் 
்டக்்கப்டடிருக்்கிறது. எதிபாி் ய ஆனபாலும், 
அவர்்களுக்கு ்சி்கி்ச்்சய்ளித்து ் ி்ழக்்க்ச 
்்சயவதுதபான் தர்மம்.” அப்பாவின் குரல 
அ்சபாீபாியபா்க மனதுக்குள அதடடியது. எழுநதபார். 
ஆ்்ரஷ்ன ்வறறி ்கரமபா்க நெடத்திவிடடு 
்வ்ளி் ய வநதபார். “்சிஸ்டர், வீடடுக்குக் 
்கி்ளம்்்றன், ்்ஷன்ட டிறகுத் ்த்வயபான 
எலலபா ்மடி்சின்்்சயும் ்க்ரக்டபா்க ஃ்பா்லபா 
்ணணிக்்கங்க.” ்்சபாலலிவிடடுக் ்கி்ளம்்ி, 
வீடடிறகு வநது கு்ளித்து முடித்து ் டுக்்்கயில 
்சபாயநது ்கண்க்்ள மூடினபார். அடிமனதில 
அ்டநது ்கிடநத அநதக் ்க்சப்பான 
நெி் னவு்கள விழித்துக் ் ்கபாணடன. 

 “ எ ன் ன  ்ச ர வ ண பா ,  ்க பா ் ல ய ி ல 
ம்க்னபாடு வநதிருக்்கி்ற? என்ன வி்சயம்?” 
என்ற முதலபா்ளியிடம் “ஐயபா, எம்ம்கனுக்கு 
்கவர்ன்ட்மனட ்கபா்லஜில ்மடிக்்கல 
்சீ ட  ்க ி ட ்ச சு ரு க் கு ங ்க .  ஆ ்ச ி ர் வ பா த ம் 
்்சயங்கயயபா” என்று ்்சபான்னதுதபான் 
தபாமதம் முதலபா்ளி ்வடித்துவிடடபார். 
“ம்க்ன ்மடிக்்கல ்கபா்லஜில ்்சக்்கற 
அ்ளவுக்கு ்்பாிய ஆ்ளபாயடடியபா நெீ? 
அவ்ன ்சபாதபாரண ்டடப்டிபபு ்டிக்்க 

வக்்கிறதபா இருநதபா ்வ்லக்கு வபா. 
இல்லனபா ்கபார் ்சபாவியக் ்்கபாடுத்திடடுப 
்்பாயட்ட இரு” ்கர்ஜித்த முதலபா்ளியின் 
முன்  ்க ண ்க ல ங ்க ி  நெ ி ன் ற  ம ்க ் ன 
அ்ணத்துக் ்்கபாணடு, “்வலயவிடடு 
நெிக்்கி்றங்கயயபா, இநதபாங்க ்சபாவி” என்று 
்வ்ளி்ய வநதபார் ்சரவணன். 

 “அப்பா, ்வ்லயிலலபாமல என்ன 
் ்ச ய ய ப  ் ் பா ற ி ங ்க ?  நெ பா ன்  ் வ ண பா 
்சபாதபாரணமபா ஏதபாவது ்டிக்்கி்ற்னப்பா? 
என்ற அருணிடம் “இல்லப்பா, ்சின்ன 
வய்சி்லருந்த டபாக்டரபா்கணும்்கறதுதபான் 
உன் லட்சியம். அதுக்குத் தகுநதமபாதிபாி 
நெலலபாவும் ்டித்த. எங்கபாவது ்வ்லக்கு 
்்சர்நது உன்்ன டபாக்டரபாக்்கிட்றன்்பா.” 
என்றவர் யபாபாிடம் ்வ்லக்கு ்்சர்நதபா 
லும் ்்ழய முதலபா்ளியின் ்தபாநதரவு்கள 
்தபாடர்நதன. ்வறு ஊருக்கு குடும்்த் 
்தபாடு குடி்யறிவிடடபார் அ்கதி்கள ்்பால. 

 அம்மபாவிடமிருநத ஒன்றி் ரணடு 
நெ்்க்கள, ்சிறிய வீடு எலலபாவற்றயும் 
விறறு ்்ழய ்கபார் வபாங்கி அதில இரவு 
்்கலபா்க ்சவபாபாி  ஓடடியதில ்்கபாஞ்சம் 
வருமபானம். ஹபாஸ்டல ஸ்டூடன்ஸ்்களுக்கு 
வீடடு ்சபாப்பாடு ்த்வப்டடதில அம்மபா 
வின் ்ச்மயல உதவியதன் மூலம் ஒரு ்சிறு 
வருமபானம் ்கி் டத்தது. மபா்ல ்நெரத்தில 
குழந்த்களுக்கு டயுஷன் ்்சபாலலிக் 
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்்கபாடுத்ததபால அருண மூலம் ்சிறு வருமபானம். 
என அவன் ்டிபபு ்தபாடர்நதது. ஆனபாலும் 
அப்பா்வ அவர் முதலபா்ளி அவமபானப்டுத்தி 
விரடடியடித்தது மடடும் ்கண ்கலங்க்ச ் ்சயது 
்்கபாண்ட இருநதது. எனக்்கபா்கத்தபா்ன 

அப்பா அவமபானப்டடபார். எலலபாரும் 
மதிக்்கறமபாதபாி அப்பா, அம்மபா்வ நெலல 
நெி் லக்குக் ்்கபாணடு வரணும் என்ற 
்வரபாக்்கியம் நெஙகூரமபா்க ்பாயநதது. 
்டிப ி்ல ்்கபாலட ்மடலிஸ்டபா்கி, அப்பா 
அம்மபாவின் ் ்க்க்ளபால அ்த வபாங்க ் வத்து 
தன் இலட்சியத்்த ்வன்று நெிமிர்நதபார் 
அருண. ்்ற்றபா்ர இறுதிக் ்கபாலத்தில 
மி்கமி்க ம்கிழ்ச்சி் யபாடு ் பார்த்துக் ் ்கபாணடபார் 
அருண. நெி் றய மபாணவர்்க்்ள அவர்்கள 
விரும்புவ்தப ்டிப்தறகு ்ண உதவி 
்்சயதபார்.

 ்நெரம் விடிநத்த ்தபாியவில்ல. 
ஆஸ்்த்திபாியிலிருநது ்்பான் வநததும் 
விழித்தபார். “டபாக்டர், உங்க்்ள அநத ஹபார்ட 
்்ஷன்ட ்பார்க்்கணுமபாம்.” என்றபார்்கள. 
ஆஸ்்த்திபாிக்குக் ்கி்ளம்்ி ்்ஷன்ட 
ரூமிறகுள நு்ழநதபார். ்கண்க்்ள்ச சுருக்்கி 
அரு்ணப ்பார்த்தவர் அரு்ணத் ்தபாிநது 
்்கபாணடபார். நெடுஙகும் ்்க்க்்ளக் கூப ி் 
நென்றி ்தபாிவித்தபார். ம..ன்..னி..்ச..்சி..ட..ப..
்பா.. என்ற வபார்த்்த்கள அழு்்கயினூ்ட 
்வடித்தன.

 ்்பாிய வபார்த்்த்க்்ள்யலலபாம் 
்்சபாலலபாதீங்கயயபா.. ஒவ்வபாருவரும் அவர 
வருக்குபாிய ்கட்மயி்ன்ச ்சபாியபா்க்ச 
்்சயயும் ்்பாது வருத்தம், ்்கபா்ம், வன்மம் 
எலலபாம் ம்றஞ்சிடும். அதுமடடு மலலபாமல 
இநத உல்கத்தில நெபாம எவவ்ளவுநெபாள 
இருக்்கப்்பா்றபாம். வபாழற அநத ்கபாலத்தில 
வக்்கிரங்க்்ளயும் ்்பாறபா்ம்யயும் 
சுமநதுடடு வபாழணுமபா..? இ்தலலபாம் 
தூக்்கிப ்்பாடடுடடு மனிதம் நெி்றநத 
மனுஷனபா வபாழணும்னு எங்க அப்பா 
்்சபாலலித் தநதிருக்்கபாரு. அப்டித்தபான் 
நெபான் வபாழ்றன்.. என்றபார் டபாக்டர் அருண 
்வயமபா்க.

 வபானத்்தத் ்நெபாக்்கி கும்்ிடடபார் 
அநத ்்சலவநதர். அப்பாவிடம் மபான்சீ்க 
ம பா ்க  ம ன் ன ி ப பு க்  ் ்க ட ் த பா ்க  அ து 
உணர்த்தியது அருணுக்கு.

n

எழுத்துக்களே எழுந்திடுங்கள்

அருள்மிகு அவனியில்
அழுககு்கள் நிறைந்து
அைநூல் அறுந்து
அநீதி்கள் பிைககிைது

அறிவவாளி மதிமயஙகி
அறியாறம அ்கம்விழித்து
அகிலம் முழுதும் 
அதி்காரம் விறேகிைது

உரிறம்கள் உதைபபட்டு
உருக்கங்கள் உருவாக்கபபட்டு
உறைபபு்கள் சிறதக்கபபட்டு
ஊனளமறை வெதுக்கபபடுகிைது

எழுத்துக்களே எழுந்திடுங்கள்
எழுச்சியிறன எழுபபிடுளவாம்
எழுதுள்கால் ்கரம் பிடித்து
எதிர்காலம் பறைத்திடுளவாம். 

அகீலா ஜவுபர
ஏத்தாறே புத்தேம்

இலஙற்க.
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வமௌன அஞெலி
விறேச்ெறலக ்கண்டு வியந்து நிறபவர்கள் 
ளவரின் விவரம் உணரவதில்றல. 
ஏறறிய ஏணி்கள் எபளபாதும் 
ஓர ஓரத்தில் தான்.
மண்ணுககுள் மூச்ெைககி 
மரத்றத வேரககும் ளவர்களுககு 
அஙகீ்காரம் எபளபாதும் இருந்ததில்றல
அபபடிளய மு்கம் ்காட்டினாலும் 
இறைஞெவலன வவட்டி வயறியப படும்.
ளவர்களுககு எபளபாதும் வரபபும் இல்றல.. 
வரம்பும் இல்றல.
சுதந்திரமாய் திரிந்தாலும் 
புறதகுழிககுள் தான் புரே ளவண்டும்.
்காலத்தின் ்கட்ைாயமிது. 
ளவர்களுககு விடுதறல தர 
பூமிறயத் ளதாண்டினால் மரத்திறள்க ஆபத்து. 
வேரககும் வறர வேரத்து விட்டு வரபபுககுள் 
அைஙகிடும் ளவர்களுககு வமௌன அஞெலி.

இறணந்தளதார இயந்திரத்தில் 
ஓர அச்சு ்கைன்று விை
இயங்காத இயந்திரம் இருந்து என்ன பயன்.

பூத்திருககும் புதுபபூக்கள் மண்ளணாடு உைவாை 
பூக்களுககு என்ன வபருறம

ளதாள்வ்காடுத்த துறணவயான்று 
வதாறல தூரம் ளபாய்விட்ைால் 
்கால் ்கடுக்க நைந்தாலும் இலககு வருவதில்றலளய.

இறணயிைந்த பைறவககு இைகு்களும் சுறமதாளனா 
துறணயிைந்த உயிருககு துன்பளம மு்கவரியா?

   பரணி சுப ளெ்கர
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Dr. 
ெரவளதெ வாழ்வியல் ஆளலாெ்கர

  

 க்்ரம் நெபாவல்க்ளில வருவது 
்்பால கும்மிருடடு…. எங்்கபா தூரத்தில 
நெபாய கு்லப்து ்்கட்கிறது. அவன் 
தனியபா்க அநத ஒத்்தயடி ்பா்தயில 
நெடநது வநது ்்கபாணடிருக்்கிறபான். 
்ின்னபாலிருநது என்ன்வபா ்சர்சர்வன 
்சத்தம், யபா்ரபா ்வ்க்வ்கமபா்க அவ்ன 
்தபாடர்நது வருவது ்்பால ்தபாி்கிறது. 
்தறறமும் ் ர்ரபபுமபா்க அவன் எடடி நெ்ட 
்்பாட, ்சட்டன்று இடியும் மின்னலுமபா்க 
்்ரும் ம்ழ ்தபாறறிக் ்்கபாள்கிறது. 
அவன் இன்னும் ்வ்கமபா்க நெடக்்க முயல 
இ ர ண டு  மு ர ட டு  ் ்க ்க ள  அ வ ் ன 
இறுக்்கமபா்க ்நெருக்்கிப ்ிடிக்்கிறது…. 

 அவன் ‘ஆ’ ்வன்ற ்சத்தத்்தபாடு 
ஆழநத உறக்்கத்திலிருநதும் எழுநது 
உட்கபார்்கிறபான், இன்னும் அவன் உடல 
நெடுங்கிக் ்்கபாணடிருக்்கிறது. கு்ளிரூடடப 
்டட அநத ்்சபாகு்சபான அ்றயிலும் 
அவனுக்கு ்வர்த்து ்்கபாடடு்கிறது. 
்வட்வடக்கும் ்்க்க்்ளபாடு, அரு்கிலிருக் 
கும் தணணீ்ர ்வ்க்வ்கமபா்க குடித்து 
்்கபாஞ்சம் தன்்ன ஆசுவபா்சப ்டுத்திய 
்ின்பு தபான், இது வ்ர அவன் ்கணடது 
்கனவு என்்ற உடல உணர்நது, மனம் 
்மலல நெிதபானப ்டு்கிறது.

 (என்ன நெடக்்கிறது இங்்க.. தி்கில 
்க்த்ய தவறுதலபா்க இநத ்க்்கத்தில 

்ிரசுபாித்து விடடபார்்க்்ளபா என நெீங்கள 
்ம்ல ்யபா்சிக்கு முன் உங்க்ளிடம் ஒரு 
்்களவி..?!)

 நெீங்கள ்கனவு ்கணடிருக்்கிறீர்்க்ளபா? 
நெபான் ்்கட்து அறிஞர் அபதுல ்கலபாம் 
்்சபான்னது ்்பால உங்க்்ள தூங்க 
விடபாமல ்்சயயும் ்கனவலல. தூக்்கத்தில 
வரும் ்கனவு.

 நெி்ச்சயம் இனி்மயபான ்கனவு்களும் 
்கடு்மயபான ்கனவு்களும் ்வவ்வறு 
தருணங்க்ளில ்கணடிருபபீர்்கள. அநத 
்நெரங்க்ளில உங்கள மனநெி்ல மறறும் 
உடலின் ்்சயல்பாடு எப்டி இருநதது 
என்று ்சற்ற ் யபா்சித்துப ் பாருங்கள. நெலல 
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்கனவு்கள ்கபாணும்்்பாது மன்மஙகும் 
ம்கிழ்ச்சி ்்பாங்க உடல இலகுவபா்க மு்கம் 
மலர்நது எழுநதிருநதிருபபீர்்கள. அ்த 
்நெரம் ்கணடது ஒரு எதிர்ம்றயபான 
்கனவபா்க இருநதிருநதபால மனம் ் தற உடல 
வியர்க்்க ்பாதி தூக்்கத்தில திடுக்்கிடடு 
்ம்ல ்பார்த்த நெம் ்க்தநெபாய்கன் எழுநதது 
்்பால ்தறி எழுநதிருநதிருபபீர்்கள. 

 ஏன் எதற்்கன்்ற ்தபாியபாமல 
வரும் இநதக் ்கனவு்கள அநத ்நெரங்க்ளில 
நெிஜத்தில நெடப்து ்்பான்ற உணர்்வ 
தரும். உடல ்சிலிர்த்து துடிக்கும். இதறகு 
என்ன ்கபாரணம் என்று எப்்பாதபாவது 
்சிநதித்திருக்்கிறீர்்க்ளபா?!

 நெம்மு்டய ஆழமனது மி்க ஆறறல 
வபாயநதது. உடலுக்குள ஊடுருவும் 
இரத்த ஓடடத்திலிருநது நெம் மு்டய நெ்ட 
உ்ட ்பாவ்ன, என 95 ்சதவீதம் நெம் 
மு்டய ்்சய்்க்கள நெம் ஆழமன்த்ய 
்சபார்நதுள்ளது. இப்டி A - Z நெீங்கள 
யபார் என்்்த நெிர்ணயிக்கும், நெீங்கள 
விரும்புவ்த உங்க்்ள அ்டய்ச ்்சயயும், 
்ச்கல ஆறறல மிக்்க இநத எலலபாம் ்தபாிநத 
ஆழமனதபால ஒன்று மடடும் ் ்சயய முடியபாது, 
அது என்ன்வன்றபால, தனக்குள எழும் 
எணணங்க்ளில எது உண்ம எது ்்பாய 
என்று ்குத்தறிய முடியபாது.

 ஆழநத உறக்்கத்தில வரும் ்கனவு 
்க்ளபா்கடடும், அலலது நெிஜ வபாழவின் 
நெி்கழ்ச்சி்க்ளபா்கடடும் எலலபா்ம ஆழமன 
திறகு ஒன்றுதபான். ்்கடட ்கனவு்கள 
வரும்்்பாது,  அநத ்கனவு்க்்ள ்கன 
்வன்று உணரபாமல உண்ம என்்ற 
ஆழமனம் நெம்பு்கிறது. அதனபாலதபான் 
்கனவின் தபாக்்கதிற்்கற  ் உடலில அது 
்தறறத்்தயும் ் ட்டப்்யும் ஏற்டுத்து 
்கிறது. ் ின் நெீங்கள விழித்து ்சில நெிமிடங்கள 
்்சன்று இது ்கனவு தபான் என்று உங்கள 
அறிவு விழிபபுணர்்ச்சி தநதவுடன் தபான் 

இது ்கனவு என்று மனம் ஏறறுக் ்்கபாணடு 
உடல அ்மதி அ்ட்கிறது. 

 உதபாரணமபா்க, ்ம்ல ்பார்த்தது 
்்பால, தபான் இருடடில தன்னநதனி்ய 
நெடப்து ்்பாலவும், தன்்ன யபா்ரபா ி்ன் 
்தபாடர்நது ் ிடிப்து ் ்பாலவும், தி்கில ்கனவு 
்கணட நெம் ்க்த நெபாய்கனுக்கு உண்மயில 
எதுவு்ம நெடக்்கவில்ல. அவர் நெலல சூழலில 
தன்னு்டய வீடடில ் பாது்கபாப்பா்க உறங்கிக் 
்்கபாணடி ருக்்கிறபார். அது ்வறும் தீய ்கனவு. 
அவர் எணணங்க்ளில அவ்ரயுமறியபாமல 
ஏற்டட ஒரு நெி்கழவு. ஆனபால அவர் உடல 
அது உண்மயில ஏற்டடது ்்பால 
நெடுங்கியது. ்நெஞசு துடித்து உடல வியர்த்து 
விறுவிறுத்தது.   

 ஆழநத உறக்்கத்தில மடடுமலல 
நெீங்கள விழித்திருக்கும் ்்பாதும்  கூட 
உங்களுக்குள எழும் எணணங்க்்ள 
அப்டி்ய உண்ம என நெம்பும் ஆழமனம் 
அதற்கபான வி்்ளவு்க்்ள உங்கள உடலில 
ஏற்டுத்து்கிறது. எப்டி ஒரு ்கன்வ 
நெீங்கள விழிபபுணர்்வபாடு அது ்வறும் 
்கனவு தபான் என நெி்னக்கும் ்்பாது 
உங்கள உடலும் மனமும் நெிதபானத்திறகு 
வரு்கிற்தபா, அது ்்பால தபான் உங்கள 
மனதில எழும் ்வணடபாத எதிர்ம்ற 
எணணங்க்்ளயும், நெீங்கள ்்கபாஞ்சம் 
விழிபபுணர்்வபாடு ்்கயபாணடபால, உடன் 
அதிலிருநது மீணடு நெிதபானப்டடு விடும். 
அப்டி இலலபாமல அநத எதிர்ம்ற 
எணணங்களுக்குள மூழகும் ்்பாது மனம் 
ம்கிழ்ச்சியறறு தவிக்்கிறது. 

 நெீங்கள ் லமு்ற ் பார்த்திருபபீர்்கள 
ஏ த பா வ து  ஒ ரு  ் ி ர ்ச ் ன ் ய ப  ் ற ற ி 
்டித்தவுடன் தன்்ன சுறறியும் அது ் ்பால 
நெடப்து ்்பால உணர்வு்கள எழும். ‘noce-
bo effect’ என ் ்சபாலலப ் டும் இநத மு்ற 
உண்மயில இலலபாத ்ிர்ச்ன்யயும், 
உ ங ்கள  ்க வ ன த் த ி ல  அ ந த  எ ண ண ம் 
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இருப்்தக் ்்கபாணடு உங்களுக்்்க அது 
இருப்து ்்பால நெம்்்ச ்்சயது மன்த 
அழுத்தும். மனதின் இநத இயல்் 
புபாிநது ்்கபாணடு, ்ிர்ச்ன்யப ்றறி 
்சிநதிப்தறகு ்தில தீர்்வப ்றறி 
்சிநதித்தபால, எநத ்ிர்ச்னயும் தபாக்்கபாமல 
ம்கிழ்ச்சியபா்க வபாழலபாம் என்்கின்றன 
ஆயவு்கள.  

 எநத ்ிர்ச்னயிலும் அதற்கபான 
தீர்வு்க்்ள அல்சபாமல எனக்கு எதுவும் 
்சபாியபா்க நெடப்து இல்ல என்்ற ்்சபாலலக் 
கூடியவரபா்க ஒருவர் இருநதபால, அவர் எஙகு 

்்சன்றபாலும், என்ன ்்சயதபாலும், எ்தலலபாம் 
்சபாியபா்க இல்ல என்று ்்சபாலவதற்கபா்க 
அநத மபாதிபாியபான விஷயங்க்்ள்ய மனம் 
்தடி ்ிடிப்து மடடுமலலபாமல அ்த 
மறறவர்்க்ளிடம் ்்சபாலலிக் ்கபாடடுவதற்கபா்க 
மனதில ்பாது்கபாப்பா்க ்்சர்த்தும் ்வத்துக் 
்்கபாளளும். அவர் மனதில அநத எதிர்ம்ற 
யபான எணணங்க்்ள எடுத்துக் ்்கபாளளும் 
அ்த ்நெரம் அவர் மூ்்ளயின் ்குதியில 
இருக்கும் சுரப்ி்கள தங்கள ்வ்ல்ய 
்்சயயத் ் தபாடங்கி அதன் தபாக்்கத்்த உடலில 
ஏற்டுத்தி விடும். 

 ்்பாதுவபா்க எநத ஒன்று்ம உங்க 
ளு்டய நெம் ி்க்்்க்ய ்சபார்ந்த உள்ளது. 
அநத நெம்்ிக்்்க உங்கள ஆழமன்த 
்சபார்நதுள்ளது. அநத ஆழமனதிறகுள முடிநத 
வ்ர நெலல விஷயங்க்்ள புகுத்துங்கள. 
உங்க்்ள சுறறியும் நெலல சூழ்ல அ்மத்துக் 
்்கபாளளுங்கள. ்நெ்கடிவபான விஷயங்க்்ள 
முடிநதவ்ர தவிர்ப்து நெலலது. இன்்றய 
்ர்ரப்பான சூழலில அது முறறிலும் 
்சபாத்தியமில்ல என்றபாலும் அ்வ உங்கள 
ஆழமன்த ்பாதிக்்க விடபாமல தற்கபாத்துக் 
் ்க பா ள வ து  உ ங ்க ள  ் ்க ்க ்ள ி ல  த பா ன் 
இருக்்கிறது. 

 உண்மயபான தீர்வு உங்கள 
எணணங்க்ளிலிருந்த ்தபாடஙகு்கிறது. 
உங்கள எணணங்க்்ள வ்சப்டுத்துங்கள. 
வ பா ழ க் ் ்க  வ ்ச ப ் டு ம்  எ ன் ்க ி ற பா ர் 
‘ஏபரல ்ியர்லஸ்’. உண்மயில உங்க 
ளு ் ட ய  எ ண ண ங ்க ் ்ள  உ ங ்க ் ்ள 
உருவபாக்கு்கின்றன. ஒரு நெபா்்ளக்கு 
60,000 எணணங்கள ்சரபா்சபாியபா்க ஒருவர் 
மனதில எழு்கிறது. இதில ்்ரும்்பாலும் 
ஒ ் ர  ம பா த ி பா ி ய பா ன  எ ண ண ங ்க ் ்ள 
திரும்்த் திரும்் சுழன்று வரும். அநத 
எணணங்க்்ள ்்கபாஞ்சம் ்கவனத்்தபாடு 
் ்க ய பா ளு ம்  ் ் பா து  ஆ ் ர பா க் ய மு ம் 
ம்கிழ்ச்சியும் வபாழ்வ நெி்றக்கும். 

n

ஹைக்கூ 
v

நேற்று மழை 

இன்று குழைபிடித்து ேைக்கிறாள் 

விழையாடும் சிறுமி

v

இரவு மழை

சபித்்ாந�ா ரசித்்ாந�ா 

அந் யாச்ன் 

v

தூறல் மழைககு 

அழசநது ஆடும் 

மரத்்கின் ்கிழை்ள் 

v

நோயயல் ே்கி 

்ழரநயாரம் சிககும் 

நே்கிைிக குபழப்ள் 

v

யாருககுத் ந்ரியும் 

ே்கிநயாடு ்லந்கிடை 

வர்ண சாயம் 

v

பழைய ே்கியின் 

ஓரமாய ேகிற்்கின்றார

்ம்பீரமாய ்ைவுள்

  கவிஞர் மீன் ககொடி 
     பாண்டிய ராஜ்
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 ்்சம்்ருத்தி பூக்்க்ளின் ்சிவபபு 
நெம் ்நெஞ்்சக் ்கவர்நது இழுக்்கின்றன. 
என் மன்ச்்சம்்ருத்தி ்றறி உங்களுக்குக் 
கூறு்கின்்றன் ்்களுங்கள.

 இபபூக்்கள எத்த்ன அழ்கபா்க இருந 
தபாலும் த்லயில சூட விருப்ம் ்்கபாளவ 
தில்ல ்்சடியில ்வத்து நெபாம் ர்சிக்்கின் 
்றபாம்.

 ்ச ிலருக்கு இம்மலர்்க்்ளப ்ல 
வணணங்க்ளில தங்கள ்தபாடடத்தில 
்வப்து என்றபால ்்கபாள்்ளப ்ிபாியம்.

 எனது தபாயபார் கூட ்்சம்்ருத்தி 
்்சடியின் ்்த்தியம் என்று கூறலபாம் 
அவர்்கள வீடடுத் ்தபாடடத்தில.

 ்லவித வணணங்க்ளில ் ்சம்்ருத்தி 
்்சடி வபாங்கி ்வப்து அவருக்கு மி்கவும் 
்ிடித்தமபான ஒன்று.

 எநத நெர்்சபாி ்்சன்றபாலும் ்்சம் 
்ருத்தி்ச ்்சடி தபான் முதலில வபாஙகுவபார். 

எனக்கு அவவ்ளவபா்க அ்ச்்சடியின் மீது 
நெபாடடம் இருப்தில்ல  .

 நெபாங்கள முன்பு குடியிருநத வீடடின் 
்்கபால்லப ்க்்கத்தில ஒரு ்்பாிய 
்்சம்்ருத்தி மரம் ஒன்று இருநதது..

 அ்த எங்கள தபாத்தபா ்வத்து 
வ்ளர்த்திருநதபார்்கள. நெி்றய மலர்்களுடன் 
மரம் எப்்பாழுதும் ்கபாணப்டும்.

 தபாத்தபா தினமும் ்கபா்லயில பூ்்ச 
்்சயயும் வழக்்கம் உ்டயவர் அப்்பாது 
கு்ளித்து முடித்துவிடடு ஒரு வபா்ளி (இது 
பூ்்ச ்்சயய மடடு்ம ்யன்்டுத்தப்டும் 
் ி ர த் ் ய பா ்க  வ பா ்ள ி )  நெ ி ் ற ய  நெீ ் ர 
எடுத்துக்்்கபாணடு இம் மலர்்க்்ளப ்றித்து 
தணணீபாில ்்பாடடு எடுத்து வருவபார். 
நெபாங்கள இ்த ்பார்த்துக் ்்கபாணடிருப்்பாம். 
அதி்கபா்லயில இம்மலர்்கள ்சறறு விபாியபாமல 
இருக்கும் அப்்பாது அ்த ்றித்து நெீபாில 
்்பாட தபாத்தபா பூ்்ச மநதிரங்கள எலலபாம் 
கூறிய ி்றகு குவிநத மலர்்கள விபாிநது விடும். 
இ்றவனின் பு்்கப்டத்தில அழ்கபா்க்ச 
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்சிபாிக்கும். இம்மலர்்கள சூடடப்டடு... அநத 
்வல ்சிவலிங்கங்கள ் ்ருமபாள ் ித்த்்ளயபால 
்சிறிய விக்்கிர்கம் இ்வ்க்ளின் ் மல இபபூக்்கள 
மி்கவும் அழ்கபா்க அமர்நதிருக்கும்.

 த பா த் த பா  மு த ல  நெ பா ள  வ பா டி ய 
்்சம்்ருத்தி மலர்்க்்ள நெீருடன் அ்த 
வபா்சலில உள்ள ்வ்ளமலலி மரத்தில பூ்்ச 
முடிநதவுடன் ஊறறுவபார். இ்ச்்சம்்ருத்தி 
மரம் மலர்்களுடன் ்கபாணப்டடபால ஒன்று 
தபாத்தபா ஊபாில இல்ல. அலலது அவர்  
பூ்்ச ்்சயயவில்ல என்்ற அர்த்தம்.
உடலநெலம் ்பாதிக்்கப்டடு இருநதபா்லபா 
பூ்்ச இருக்்கபாது  இது்்பால நெடக்்கபாது 
ஒரு்்பாதும்.

 ஆனபால வயது முதிர்வு ்கபாரணமபா்கத் 
தபாத்தபா உடல நெலம் குன்றிப ்டுத்தப 
்டுக்்்கயபாய ஆனபார்.

 ்்சம்்ருத்தி மலர்்க்்ளபா த்ரயில 
்்கபாடடி வீணபா்கிப ்்பாயக் ்கிடக்்கின்றன. 
்சில ் நெரங்க்ளில ஆத்தபா ் றித்து்ச ்சபாமிக்குப 
்்பாடுவபார். ்பாதி மலர்்கள மரத்தி்ல்ய 
இருக்கும்.

 தபாத்தபா இறநதுவிடட ்ிறகு நெபான் 
்றித்து அவபாின் பூ்்சப்்டடிக்குப 
்்பாடு்வன். ஆனபால தினந்தபாறும் 
்்சயவது இல்ல. நெபானும் ்்கக்கு எடடும் 
்சில மலர்்க்்ள மடடு்ம ்றிப்்ன் . 
மீதமுள்ள மலர்்கள த்ரயில ்்கபாடடிக் 
்கிடக்கும்.

 குவித்தக்குப்்்க்ளில வபாடிய ்சிவநத 
மலர்்கள ்சி் தநது ்கிடக்கும்... இப்டியபா்க 
என்னுள  இம்மரம் இன்றும் ் சு்மயபா்க 
என் நெி் னவு்க்ளில வலம் வரும்.

 இவவபாறிருக்்க.. நெபான் வலங்்கமபான் 
நெிலபாமுறறம் ஆணடு விழபாவிறகு்ச ் ்சன்்றன் 
இ ர ண டு  ஆ ண டு ்க ள  மு ன் . .   அ ங ் ்க 
விழபாவில ்பாிசுக்்கபா்க மலர்க்்கன்று்கள 
் வ க் ்க ப  ் ட டி ரு ந த ன .  அ த ி ல 
ஆளுக்கு ஒரு ்கன்று எடுத்துக் ்்கபாள்ள்ச 
்்சபான்னபார்்கள. அங்்க ்்சம்்ருத்திக் 

்கன்று்கள நெி்றய இருநதன. நெபான் ்தடி 
ப்ிடித்து இ்ல ்சறறு ்வண்ம நெிறமபா்க 
உள்ள ்கன்்ற ்தபாிவு ்்சய்தன். அது 
அ்ன்கமபா்க ்வணணிற பூ்வபா அலலது 
இ்ளம் ்சிவபபு நெிறமபா்க்வபா இருக்கும் 
என்று நெபான் நெி்னத்தது ்சபாிதபான். 
ஆனபால அ்ச்்சடி்ய விட ்க்்கத்தில 
த்ளத்ள்வன்று ்சறறு அடர் ்்ச்்ச மறறும் 
்சிவநத நெிறத்தில இ்ல்களுடன் இருநத 
்கன்றி்னத் ்தபாிவு ்்சயது வீடடிறகு 
்்கபாணர்ந்தன்.

 இ்ச ்்சம்்ருத்தி ஆரஞசு வணணம் 
என்று மி்கவும் உறுதியபா்க நெம்்ி்னன். 
எங்கள வீடடில சுறறிலும் ்கபான்்கிபாீட த்ர 
மண என்்்த இல்ல. ஆமபாம் இ்த 
எங்்க ்வப்து?
 
 எங்கள வீடடுக்்கபாம்்வுணடு ஓரத் 
தில ஓபாிடத்தில ்சி்மணட த்ர்யப 
்்யர்த்து எடுத்துவிடடு அங்்க இ்ச 
்்சடி்ய ஊன்றி ்வத்்தன்.

 த ்ள  த ்ள ் வ ன் று  வ ்ள ர் ந த து . 
அப்்பாது வீடடில ்க்ரயபான் மருநது 
அடிப்தற்கபா்க வீடடினுள து்்ள்கள 
இ ட டு  ம ரு ந த ி ் ன  அ டி த் து  வ ி ட டு 
மீதமுள்ள மருநதி்ன சுறறு்சசுவர் ஓரமபா்க 
ஊறறி விடடபார்்கள. மருநதின் ்நெடி 
தபா்ளபாமல ்்சம்்ருத்தி ்்சடி ்டடுவிடடது. 
்்சபா்க்ம தபா்ளவில்ல எனக்கு. 

 அடடபா அன்று எவவ்ளவு ்கஷடப 
்டடு இ்ச்்சடி்ய உணர்ந்தபாம். அது 
ஒரு ்க்த... ்்ருநதில எனது ்க்்கத்தில 
அ ம ர் ந த  ் ் ண ம ண ி  எ ங ்க ி ரு ந து 
அம்மபா வரு்கிறீர்்கள? வலங்்கமபான் 
்பாலி்டக்னிக்்கில ஏறினீர்்க்்ள என்று 
்்கட்க நெபான் ்கவியரங்கம் ்பாடிவிடடு 
வரு்கி்றன் என்்றன். உட்ன அவர் 
எனது ்்யன் இஙகுதபான் ்டித்தபான் 
என்று கூறி உபாி்மயுடன்  அவர்்கள 
எனது ்்கயில இருநத விருது்கள மறறும் 
்்சம்்ருத்தி ்்சடி்ய வபாங்கி ்வத்துக் 
்்கபாணடு… அட என்னம்மபா ்் கூட 
இலலபாமல எப்டி்ச்்சடி்ய எடுத்து்ச 
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்்சலவீர்்கள ்டடுக்்்கபாட்ட வ்ர 
்்சலல்வணடும் நெீங்கள... இருங்கள 
எனது ்்யன் மன்னபார்குடியில என்்ன 
அ்ழக்்க வருவபான். அவனிடம் ்்சபாலலி 
்் எடுத்து வர்ச ்்சபால்கி்றன் என்று 
கூறி அப ்்ணமணி மன்னபார்குடியில 
இறஙகும் ்்பாழுது ஒரு ்் ஒன்்ற 
்்கபாடுத்து விடடு ்்சன்றபார்.

 ஆஹபா இநதக் ்கபாலத்திலும் இப்டி 
ஒருவர் மனம் ்நெ்கிழந்தன். அப்டிக் 
்்கபாணர்நதது தபாம் இ்ச்்சடி.

 இப்்பா்தபா ்க்ரயபான் மருநது 
்நெடி தபா்ளபாமல இ்ல்கள எலலபாம் 
உதிர்நது ்வறும் கு்ச்சி மடடும் நெிற்கிறது. 
அவ வ ்ள வு த பா ன்  இ ்ச ் ்ச டி க் கு  எ ன் று 
நெி்னத்து இ்தப ்ிடுங்கி எறிய அரு்்க 
வநது ்சபாி இருக்்கடடும் என்று விடடு 
விட்டன்.

 திடீ்ரன ஒரு நெபாள இ்ச்்சடியின் 
நெி்னவு வர என்ன ஆயிறறு ்பார்க்்கலபாம்  
என  குனிநது ்பார்க்்கி்றன்... 

 அநத கு்ச்சியில ்சிறு ்சிறு த்ளிர்்கள 
அரும்்ி ஆ்கபா... உயிர் ்்றறு விடடது 
எனது ்்சடி ... ம்கிழ்ச்சி  தபாங்கவில்ல ... 
்சிறு்ிள்்ள ்்பாலக் குதிக்்கின்்றன்.

 ்மது ்மதுவபா்க இ்ல்களுடன் 
வநத்ச்்சடி ்ிற்்கபா அப்டி்ய நெின்று 
விடடது... அ்ச்்சடி அதன் ்ிறகு வ்ளர்வ 
இல்ல.

 இநத்ச சூழநெி்லயில ் க்்கத்தில ஒரு 
்கழிப்்ற ்கடடுவதற்கபா்க மண ்்யர்த்து 
எடுக்்கப்டடு இதனரு்்க ்்கபாடடப்ட 
அநத மணணுடன்  இநத்ச ்்சடி மறு்டி 
உயிர் ்்றலபாயிறறு.

 நெ பா ன் கு  ம பா த ங ்க ள  இ ப ் டி ் ய 
நெ்கர... திடீ்ரன நெலல மண்ணக் ்கணடு 
த்ள த்ள்வ்வன்று ்சறறு உயரமபா்க 
வ்ளர்நதது.

 தற்்பாது ்கழிவ்ற ்கடடி முடிக்்கப 
்டடு ்்கபாடடிய ்்சம்மண நெீக்்கப்டட 
்்பாதும்  ் ்சடியின்  த்ளத்ளபபு ் ்கபாஞ்சமும் 
கு்றயவில்ல.

 நெபான் அதனிடம் ்்்சி்னன்… நெீ 
்சீக்்கிரமபா்க ்மபாடடு ்வத்து விடுவபாய 
உன்னிலிருநது நெபான் மலர்்கள ்றிக்்க 
்்பா்கின்்றன் என்்றன்.  கூறிய அடுத்த 
வபாரம்....

 ்நெறறு திடீ்ரன ்்சடியின் அரு்்க 
உறறு ் நெபாக்்க .. அட! அட! ்சிவநத ் மபாடடு 
ஒன்று த்ல நெீடடி என்்னப்பார்த்துக் 
்்கபாணடிருநதது...

 அடக்்கடவு்்ள நெீ ்சிவபபு நெிற்ச 
்்சம்்ருத்தி தபானபா? ஆரஞசு வணணம் 
என்்ற உ்ன வ்ளர்த்்தன் நெபான். ்சபாி 
்சபா ி  ்ரவபாயில்ல என்று மனத்்தத் 
்தறறிக்்்கபாண்டன்.

 மறுநெபாள ்கபா்லயில எனது ்கணவர் 
என்்ன எழுபபு்கிறபார். ஏய ்சீக்்கிரம் எழுநது 
வபா… உன் ் ்சம்்ருத்தி்ச ் ்சடி பூத்து விடடது 
என்ன வணணம் ்தபாியுமபா?  ்சிவபபு நெிறம் 
என்று ்சிபாிக்்கின்றபார்... ்தபாியும் எனக்கு 
நெபான் ்நெற்ற ்பார்த்து விட்டன் என்று 
முணுமுணுத்து விடடு  ்வ்கமபா்க எழுநது 
எனது ்தபா்ல்்்சி்யத் ்தடி்னன் 
்ட்மடுக்்க ...

 ்ச ிவப்பா்க இருநதபால என்ன? 
அதுவும் அழகுதபா்ன .. ்்சம்்ருத்தி என்றபால 
்சிவபபு வணணத்திறகுத்தபா்ன அப்டிக் 
கூறு்கி் றபாம்.

்சிவபபு வணண்ச ்்சம்்ருத்தி
்்ச்ல வணண்ச ்்சம்்ருத்தி
உவ்்க ்்பாங்க்ச ்்சம்்ருத்தி
உனக்குப ்ிடிக்கும் ்்சம்்ருத்தி?
து்வயல ்்பால்ச ்்சம்்ருத்தி
துடிக்்க ்வத்த்ச ்்சம்்ருத்தி
உ்மக்கு ்வப்்ன் ்்சம்்ருத்தி
உங்கள வீடடில ்்சம்்ருத்தி?

n
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பணம் இன்றிக ்கல்வியா?
வமாட்டு மலரும் முன்ளன பள்ளி
தட்டில் வடிககும் நிறனபபில் அள்ளி
துட்டு்கள் வெலவு வெய்யும் புள்ளி
வ்காட்ைணும் மறல அேவு வவள்ளி

தண்ைம் வசூலிககும் நாய்கர்கள் ளபாளல
பண்ை மாறைாய் ்கல்விககு துட்வைன்பர
அண்ைம் ்கலஙகும் அேவு வதாற்கயினிளல
துண்டு துண்ைா்கச் வெலுத்த அனுமதியாம்

மதிபவபண் தகுதி்கள் நிறபதில்றல அஙள்க
வபாதியாய்ப  பண மூட்றை்களே தகுதியாகும்
ெதியாய்த் தகுதி்கள் ்காணாமளல ளபாகுளம
விதியாய் அவர ளவறிைம் பாரக்கணுளம

எல்ளலாரககும் ்கல்வி ஏட்டினிளல எழுதிடுளவாம்
்கல்லாரககும் ்கருத்து விறத்கறே விறதத்திடுளவாம்
வபால்லாத் துட்டிறன புைந்தள்ளி தகுதியாககிடுளவாம்
வல்லார வறியரககுச் ெமமாய்ப பகிரந்தளிபளபாம்

வணி்க வோ்கங்கோய்க ்கல்விக கூைங்கள்
திணிககும் ்கல்விறய முறையின்றி வருத்திளய
பிணிககு மருந்தில்றல ்கல்வி கிறைத்திைாதா
துணிந்து அரசுப  பள்ளி்கறேளய நாடிடுளவாம்

  ்கவிஞர புல்லாஙகுைலன்



   |15

பாறலயும் சிலபபதி்காரமும்
( ்பா்ல நெிலம் நெிரநதரமபான ஒன்்ற )

 ்ழநதமிழ இலக்்கியங்க்ளில கூறப ்டடுள்ள ஐவ்்க நெிலங்க்ளில 
்பா்ல நெிலம் என்று ஒன்று இல்ல என்ற ஒரு ்கருத்து ்நெடுங்கபாலமபா்க நெிலவி 
வரு்கிறது. அது ்சபாியலல என்்்த நெிறுவ்வ இக்்கடடு்ர.

 ்சிலப்தி்கபாரத்தில, ்கபாடு ்கபாண ்கபா்தயில, 

்்கபாத்்தபாழி லபா்ள்ரபாடு ்்கபாறறவன் ்்கபாடி
்வத்தியல இழநத வியனிலம் ்்பால
்வனலங ்கிழவ்னபாடு ்வங்கதிர் ்வநதன்
தபானலந திரு்கத் தன்்மயிற குன்றி
முல்லயுங குறிஞ்சியும் மு்ற்மயின் திபாிநது
நெலலியல ்ிழநது நெடுஙகுதுய ருறுத்துப 
்பா்ல ்யன்்்தபார் ்டிவங ்்கபாளளும்
்கபா்ல எயதினிர் ்கபாபாி்்க தன்னுடன்

என்ற ்பாடல உள்ளது. ‘்பா்ல என்்து ஒரு தனி நெிலமலல’ என்்்பார், இநதப 
்பாடலின், 

“……முல்லயுங குறிஞ்சியும் மு்ற்மயின் திபாிநது
நெலலியல ்ிழநது நெடுஙகுதுய ருறுத்துப 
்பா்ல ்யன்்்தபார் ்டிவங ்்கபாளளும்….”

என்ற மூன்று வபாி்க்்ளயும் தபான் முக்்கிய்ச ்சபான்று்க்ளபா்கக் ்்கபாள்கிறபார்்கள! 

 ்மற ்்சபான்ன ்சிலப்தி்கபாரப ்பாடலில,
 
 “்பா்ல ்யன்்்தபார் ்டிவங ்்கபாளளும்“

என்றுதபான் உள்ள்த யன்றி அப்டி ஏற்டுவது தபான் ்பா்ல என்றில்ல. 
‘்பா்ல என்்்தபார் ்டிவம்’ என்்தறகுப ‘்பா்ல ்்பான்ற’  என்று தபான் 
்்பாருள ்்கபாள்ள ்வணடும். ‘ ்டி’ என்றபால நெ்கல / ்ிரதி, ்டிவம் என்றபால 
ஒன்றதன் உருவம், ்தபாறறம் என்்து தபான் ்்பாருள. என்வ, ்பா்லயின் 
உருவத்்த / ்தபாறறத்்தக் குறிஞ்சியும், முல்லயும் ்்கபாளவன என்்து தபான் 
்்பாருள! குறிஞ்சியும் , முல்லயும் திபாிவதபால தபான் ்பா்ல உருவபா்கிறது 
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எனப ்்பாருள ்்கபாளளுவது, ்்பாருத்தமன்று. ‘்டிவங ்்கபாளளும்’  என்ற 
்்சபாற்யன்்பாடு ்தபாறறம் ்்கபாளளும் என்்்தக் குறிப்தபா்க மடடு்ம 
உள்ளது. 

 ்பா்ல என்றவுடன் ்ச்கபாரபா, தபார் ்்பான்ற தற்்பா்தய ்்பாிய 
்பா்லவனங்க்்ளக் ்கற்்ன ்்சயயக் கூடபாது. தமிழ்கத்தில அ்வ ்்பான்ற 
்குதி்கள இருநததபா்க எநதக் குறிப்ிலும் இல்ல. வறணட ்குதி்யக் 
குறிப்ிட்வ ்பா்ல என்ற ்்சபால அநதக் ்கபாலத்தில ்யன் ்டுத்தப ்டடது. 
இப்்பாது ்்பால்வ ம்ழ கு்றவபான, நெீர் கு்றவபான வறணட ்குதி்கள 
்ண்டயத் தமிழ்கத்திலும் இருநதிருக்்கத் தபான் ்வணடும்.. ம்ழ ம்றவுப 
்குதி்களும், ஆறு்கள ்பாயபாத ்குதி்களும் ்கடு்மயபான வறட்சியுடன் தபான் 
இருநதிருக்்க முடியும். அப்குதி்கள தபான் ்பா்ல என அ்ழக்்கப ்டடுள்ளன. 
நெீபாின்்மயபால, விவ்சபாயமின்றி அநநெில மக்்கள ஆற்லத்துணணும் 
்களவர்்க்ளபா்க இருநதுள்ளனர். 

 ்சங்கப ்பாடல்க்்ள எடுத்துக் ்்கபாணடபால ்பா்லத் தி்ணப ்பாடல்கள 
நெி்றய உள்ளன. ஐஙகுறுநூறு, குறுந்தபா்்க, நெறறி்ண, அ்கநெபானூறு, 
்கலித்்தபா்்க ஆ்கிய நூல்க்ளில ்ல ்பாடல்கள ்பா்லத் தி்ணயில 
்பாடப்டடுள்ளன. அ்கநெபானூறறில ்சபாி்பாதிப ்பாடல்கள, அதபாவது இருநூறு 
்பாடல்கள ்பா்லத் தி்ணப ்பாடல்கள ஆகும். ஐஙகுறுநூறில 100 ்பாடல்கள 
உள்ளன. நெிரநதரமிலலபாத ஒரு நெிலத்தின் மீது இத்த்ன ்பாடல்க்ளபா?

 அப்டி்யபாரு தனி நெிலம் இருநதிருக்்க வில்ல்யனில, 
அநநெிலத்திற்கபான தனியபான இனம், வபாழக்்்க இயலபு, ்தயவம், ்்பாழுது்கள, 
ஒழுக்்கம், தபாவரங்கள, விலஙகு்கள ்்பான்ற்வ அநதப ்பாடல்க்ளில இடம் 
்்றறிருக்்க வபாயப்ில்ல. 

 ்பா்ல நெிலத்தின்,
  
்கருப்்பாருட்கள

• ்தயவம்: ்்கபாறற்வ
• மக்்கள: விட்ல, ்கபா்்ள, எயினர், எயிறறியர், மறவர், மறத்தியர், 
• ்ற்வ்கள: ்ருநது, ்கழுகு
• மரங்கள: உழிஞ, ்பா்ல, இருப்்
• மலர்்கள: மரபாம்பு
• ்ண: ்ஞசுரப ்ண (்பா்ல) யபாழ
• ்்ற : ஆற்ல, சூ்ற்்கபாள
• ்தபாழில: வழிப்றி ்்சயதல, சூ்றயபாடல, ஆற்லத்தல
• உணவு: ஆற்லத்தலபால வரும் ்்பாருள
• நெீர்: ்கிணறு
• விலஙகு: வலுவிழநத புலி
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• யபாழ: ்பா்லயபாழ
• ஊர்: குறும்பு

உபாிப்்பாருட்கள

• அ்க ஒழுக்்கம் : ்ிபாிதல
• புற ஒழுக்்கம் : வபா்்க

 குறிஞ்சியும், முல்லயும் ்சில ்கபால ்கடடங்க்ளில வறட்சியபால மபாறுவது 
தபான் ்பா்ல என எடுத்துக் ்்கபாணடபால, ்்சழிப்பான ்கபாலத்தில ்பா்ல்ய 
இலலபாமல ்்பாய விடும் தபா்ன? வறட்சிக் ்கபாலத்தில குறிஞ்சி, முல்லயின் 
குறவர்்களூம், ஆயர்்களும் ்பா்லக் குபாிய எயினர் / மறவர் ்க்ளபா்க மபாறித் தத்தம் 
்தயவங்க்ளபான ்்ச்யபா்னயும், மபா்யபா்னயும் தூக்்கி ்யறிநது விடடுப 
்பா்லயின் ்்கபாறற்வ்யக் ்்கபாணடபாடத் ்தபாடங்கி விடுவபார்்க்ளபா என்ன? 
்ின்னர் ்்சழிபபுத் திரும்்ியவுடன், எயினர்்கள மீணடும் குறவர்்கள / ஆயர்்கள 
ஆ்கி விடுவபார்்க்ளபா என்ன? 
 
 ்பா்ல என்்றபார் நெிலம் தனியபா்க இல்ல என்்தறகு்ச 
்சிலப்தி்கபாரத்்தத் து்ணக்்க்ழப்்பார் , ்சிலப்தி்கபாரத்தின் ்மற்்சபான்ன 
்பாடல வபாி்களுக்கு முன்னும், ்ின்னும்  வரும் வபாி்க்்ள வ்சதியபா்க மறநது 
விடு்கிறபார்்கள. 

“…….அறம்்ிற ்்சயயபா்ம ்்சயயபா்ம நென்று.” ,  
“்்பாய்மயும் வபாய்ம யிடத்த……” 

 இநத இரணடு குறள்க்ளின் குறிப்ிடட ்குதி்க்்ள மடடும் ்டித்து 
விடடு, வளளுவர் ‘ அறம் ்்சயயபாதிருப்்த நெலலது ‘ என்றும் ‘்்பாய 
்்்சலபாம்’ என்றும் ்்சபாலலியிருக்்கிறபார் என்று வபாதிடுவதறகு ஒப்பானது தபான், 
்சிலப்தி்கபாரத்தின் அநத மூன்று வபாி்க்்ள மடடும் ்வத்துக் ்்கபாணடு முடிவு 
்்சயவது.. இநத வபாி்களுக்கு முந்தய வபாி்க்்ளயும் ்ின் வரும் வபாி்யயும் 
்்சர்த்துப ்டித்து வி்ளக்்கம் ்்றுவ்த ்சபால்ச ்சிறநதது.

 ்்கபாத் ்தபாழிலபா்ள்ரபாடு ்்கபாறறவன் ்்கபாடி - அர்சியற்றபாழி 
லி்னயு்டய அ்ம்ச்சர்்க்்ளபாடு  ்்சர்நது மு்ற ்்சயயபாது அர்சன் 
்்கபாடுங்்கபால ஆட்சி ்்சயததபால ;  ்வத்தியல இழநத வியனிலம் ்்பால – 
ஆட்சிப ்்பாலிவிழநத நெபாடடி்னப ்்பால ; ்வனலங ்கிழவ்னபாடு ்வங்கதிர் 
்வநதன் - ்வனிலபா்கிய அ்ம்ச்ச்னபாடு ்வவவிய ்கதிர்்க்்ளயு்டய 
ஞபாயிறபா்கிய அர்சன்;  தபான் நெலம்திரு்க - நெலம் ்வறு்டுதலபான் ( உக்்கிரமபா்கத் 
த்கிப்தபால ) ;  தன்்மயிற குன்றி - தமது இயற்்க ்்கடடு ; முல்லயும் 
குறிஞ்சியும் மு்ற்மயில திபாிநது - முல்ல குறிஞ்சி என்னும் இருதி்ணயும்  
நெல இயலபு இழநது ( ்்சழிப்் இழநது );  நெடுஙகு துயர் உறுத்து - தம்்ம்ச 
்்சர்ந்தபார் நெடுஙகும் வணணம் துன்்த்தி்ன யுறுவித்து ( ்வப்த்தபால 
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வபாடடி);  ்பா்ல என்்்தபார் ்டிவம் ்்கபாளளும் ்கபா்ல -. ்பா்ல எனப்டும் 
வடிவி்னக் ்்கபாளளும் இக் ்கபாலத்து ; எயதினிர் ்கபாபாி்்க தன்னுடன் – 
இக்்கபாபாி்்க்யபாடு வநதீர் ; 

 “்்கபாடுங்்கபால ஆட்சியில நெபாடு ்்கடுவது ்்பால, ்வனில ்கபாலத்தில 
்கதிரவன் வழ்ம்ய விட அதி்க ்வப்த்்தப ்பாய்ச்சினபால ்்சழிப்பான 
குறிஞ்சி, முல்ல நெிலப ்குதி்கள கூட்ச ்்சழிப்ிழநது ்பா்லயின் வடிவத்்தக் 
்்கபாளளுவன. அப்டி்யபாரு ்வம்்ம த்கிக்கும் ்கபால்கடடத்தில ்கணண்கி்ய 
அ்ழத்து வநதுள்ளபா்ய “ என்று ம்றயவர் ஒருவர் ்்கபாவல்னப ்பார்த்துக் 
்்கட்்தத்தபான் இநத எடடு வபாி்களும் ்கபாட்சிப ்டுத்து ்கின்றன. குறிப்ிடட 
மூன்று வபாி்க்்ள மடடும் எடுத்துக் ்்கபாணடு, ‘ ்்கபாளளும்’ என்்்தபாடு 
முறறுப புள்ளி ்வக்்கபாமல, ‘்காறல’ என்ற வபார்த்்த்ய்ச ்்சர்த்துப ்டித்தபால 
தபான் ‘பாறல என்பளதார படிவம் வ்காள்ளும் ்காறல, என்ற வபாி முழு்ம ்்றும். 
அப்்பாதுதபான் முழுப ்்பாருளும் ்தபாிய வரும். ்்சழிப்பான குறிஞ்சியும், 
முல்லயும் கூடப ்பா்ல ்்பால ஆகும்ளவிறகு, ்வனலும், ்வயயிலின் 
்்கபாடு்மயும் இருக்கும் ்கபால்கடடத்தில ்்கபாவலன், ்கணண்கி ்கவுநதி அடி்கள 
மூவரும் அப்பா்லப ்குதி்யக் ்கடநதனர் என்்்த்ச சுடடிக் ்கபாடட்வ 
்மற்்சபான்ன வபாி்கள. 

 ்சபாியிலலபாத ஆட்சியபா்ளர்்க்ளபால ்்கடடழியும் நெபாடு. நெலலபாட்சியர் 
்்பாறுப்்டுத்தபால ்சபாியபா்கி விடும் தபா்ன! அ்த ்்பால, ்கதிரவன் ்வனலின் 
இயல்பான ்வப்த்்த மடடு்ம ்பாய்ச்சினபால, ்்சழிப்ிழநத குறிஞ்சி, முல்ல 
நெிலப ்குதி இயலபுக்கு மபாறி விடும் தபா்ன! ஆட்சியபா்ளர்்க்ளின் ்்கபாடுங்்கபால 
ஆட்சியும், ்கதிரவனின் வழ்ம மீறிய ்வப்மும் தற்கபாலி்கமபான்வ தபா்ன! 
என்வ இ்ளங்்கபா அடி்கள ்வனலின் வழ்ம மீறிய ்வப்த்தினபால ஏற்டும் 
வறட்சியின் ்கபாரணமபா்கத் தற்கபாலி்கமபா்கப, ்பா்ல ்்பால ்தபாறறம்ளிக்கும் 
்குதி்யத் தபான் இஙகு குறிப்ிடு்கிறபார் என்்து தபான் ்சபாியபா்க இருக்்க முடியும்.

 ்ின்னபால வரும் ்வடடுவ வபாிப  ்பாடல்க்ளில, ்பா்ல நெிலமும் 
அநநெிலம் வபாழும் எயினர் / மறவர், அவர்தம் வீரம், அவர்தம் வபாழக்்்க 
மு்ற, அவர்்களதம் ்தயவம், ( ஐ்ய / ்்கபாறற்வ ) அதற்கபான ்்கபாவில 
்்பான்ற்வயும் வருவது இஙகு ஊன்றி ்நெபாக்்கற ்பாலது.  நெிரநதரமலலபாத, 
தற்கபாலி்கமபா்கத் ்தபான்றும் ஒரு நெிலப ்ரப்ில, நெிரநதரமபான மக்்கள இன்மபா, 
வபாழவிட்மபா அநநெிலத்திற்கபான ்தயவம் உ்றயும் ்்கபாவி்லபா நெி்ச்சயம் 
இருக்்க முடியபாது! 

 அநநெிலத்திற்்கன்று தனியபான ஒழுக்்க ்நெறி்கள, இயலபு்கள, 
்்பான்ற்வ எப்டி வநதிருக்்க இயலும்? ்ழந தமிழ இலக்்கியங்கள கூறும் 
ஐவ்்க மூத்த நெிரநதர இனங்க்ளபான குறவர், எயினர் / மறவர் , ஆயர் ( இ்டயர் 
), உழவர், ்ரதவர் என்ற ஐநதில, எயினருக்கு மடடும் நெிரநதர நெிலம் இல்ல 
என்்து ஏறறுக் ்்கபாள்ள முடியபாத ஒன்று. ்கபாலம் ்கபாலமபா்க இநதக் ்கருத்து நெிலவி 
வருவது மி்கவும் வியபபுக் குபாிய ஒன்று.
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 அதிலும் எநத வபாி்கள ்பா்ல நெிரநதரமலல என்ற ்கருத்்த நெிறுவ 
எடுத்தபா்ளப ்டு்கின்றன்வபா அ்த வபாி்கள இடம் ்்றறுள்ள அ்த 
்சிலப்தி்கபாரத்தில ்பா்ல நெிரநதர மபானது என்்தற்கபான ்சபான்று்கள 
்கபாணப ்டு்கின்றன்வ. அவவபாி்களுக்குப ்ின்னபால வரும் ்வடடுவ வபாிப  
்பாடல்க்ளில, ்பா்ல நெிலமும் அநநெிலம் வபாழும் எயினர் / மறவர், அவர்தம் வீரம், 
அவர்தம் வபாழக்்்க மு்ற, அவர்்களதம் ்தயவம், ( ஐ்ய / ்்கபாறற்வ ) 
அதற்கபான ்்கபாவில ்்பான்ற்வயும் வரு்கின்றன்வ!  

 ்்கபாறற்வ வழி்பாடு ்றறிய விபாிவபான வி்ளக்்கங்கள ்சிலப்தி்கபாரத்து 
்வடடுவ வபாி்க்ளில ்திவபா்கி உள்ளன. ்பா்ல நெிலத்து ஆற்ல ்களவர்்கள 
என்று சுடடப்டும் எயினர்்கள வணஙகும் ்கடவு்ளபா்கக் ்்கபாறற்வ 
்வடடுவ வபாியில ்சித்திபாிக்்கப ்்றறுள்ளபாள.. ஆநெி்ர ்கவர்தல ்்பாபாில 
எயினர்க்கு ்வறறி தரு்வள ்்கபாறற்வ என்ற குறிபபு ்வடடுவவபாியின் 
்மயப்்பாரு்ளபாகும். 

- ஆங்கு,

ஐயை ககொட்டத்து எயைொ ஒரு சியை

வருந்து க�ொய தணிை இருந்தனர். உப்ொல்- 

…………………………………………………………..

இடடுத் தயை எண்ணும் எைினர் அல்ைது

சுடடுத் தயைக்ொகொத் கதொல் குடிக் குமரியை-

சிறு கவள் அரவின் குருயை �ொண் சுறைி

குறு க�ைிக் கூந்தல் க�டு முடி கடடி,

இயை சூழ் ்்டபய் இழுக்ககிை ஏனத்து

வயை கவண் ககொடு ்ைித்து, மறறு அது

முயை கவண் தகிங்கள் என்னச் சொத்தகி; 

மைம் ககொள் வைப புலி வொய ்ிைந்து க்றை

மொயை கவண் ்ல் தொலி �கியர பூடடி;

வரியும் புள்ைியும் மைங்கு வொன் புைத்து

உரியவ கமகயை உடீஇ; ்ரிகவொடு

கருவில் வொங்ககிக் யகைகத்துக் ககொடுத்துத்

தகிரிதரு ககொடடுக் கயைகமல் ஏறைி;

்ொயவயும், ககிைியும், தூவி அம் சியைக்

கொனக்ககொழியும், நீல் �கிை மஞயஞயும்,

்ந்தும், கழங்கும், தந்தனர் ்ரசி;

வண்ணமும், சுண்ணமும், தண் �றுஞ சொந்தமும்,

புழுக்கலும், க�ொயையும், விழுக்கு உய்ட மய்டயும்,

பூவும், புயகயும், கமவிை வியரயும்,

ஏவல் எைிறைிைர் ஏந்தகினர் ்ின் வர;

ஆறு எைி ்யையும், சூயைச் சின்னமும்,

ககொடும், குழலும், பீடு ககழு மணியும்,

கணம் ககொண்டு துயவப்; அணங்கு முன் �கிறீஇ
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வியைப்லி உண்ணும் மைர் ்லி -  பீடியக,

கயைப ்ரி ஊர்தகியைக் யககதொழுது ஏத்தகி-

…………………………………………………………….

மதகிைின் கவண் கதொடு சூடும் கசன்னி,

நுதல் ககிழித்து விழித்த இயமைொ �ொட்டத்து,

்வை வொயச்சி; தவை வொள் �யகச்சி;

�ஞசு உண்டு கறுத்த கண்டி; கவஞ சினத்து

அரவு �ொண் பூடடி, க�டு மயை வயைத்கதொள்;

துயை எைிறறு உரகக் கச்சு உய்ட முயைச்சி;

வயை உய்டக் யகைில் சூைம் ஏந்தகி;

கரிைின் உரியவ க்ொர்த்து, அணங்கு ஆககிை

அரிைின் உரியவ கமகயைஆடடி;

சிைம்பும் கழலும் புைம்பும் சீைடி,

வைம் ்டு ககொறைத்து வொய வொள் ககொறையவ;

 “ ்வனலங ்கிழவ்னபாடு ்வங்கதிர் ்வநதன் தபானலந திரு்க “  என்ற 
வபாியில ்்சபாலலப ்டும் வழக்்கத்துக்கு மபாறபான அதீத ்வப்ம், ஐவ்்க 
நெிலங்களுக்கும் ்்பாதுவபான்த! அப்டியிருக்்்கயில குறிஞ்சி, முல்ல 
நெிலங்க்்ள மடடும் அநத்்கய நெி்லயபால ்பாதிப்்டயும் நெிலங்க்க்ளபா்க 
இ்ளங்்கபா அடி்கள குறிப்ிடுவது இஙகு ்கவனிக்்கப ்ட ்வணடிய ஒன்று. 
அ்வயிரணடு்ம ஏற்கன்வ ்பா்ல்யபாடு எல்ல ்்கபாணடிருப்து தபான் 
்கபாரணம். ஏற்கன்வ ்பா்ல்யன்ற நெிரநதரமபான நெிலம் இலலபாவிடில இது 
எப்டி்ச ்சபாத்தியம் ஆகும்? 

 ்சிலப்தி்கபாரத்தின் இது ்தபாடர்புள்ள வபாி்கள அ்னத்்தயு்ம  எடுத்துக் 
்்கபாணடு திறநத மனதுடன் ஆயவு ்்சயதபால தபான் இநத உண்ம்ய ஏறறுக் 
்்கபாளளும் மனம் வரும். ஆனபால, குறிப்ிடட மூன்று வபாி்க்்ள மடடும் எடுத்துக் 
்்கபாணடு, அதிலும் ஒரு வபாி்ய முழு்மயபா்கக் ்்கபாள்ளபாமல, அவற்ற்ச 
்சபான்றபா்கக் ்்கபாணடு ்பா்ல நெிலம் ்றறி ஏற்கன்வ ்கருத்துக் கூறிய நெமது 
முன்்னபார்்க்ளது ்ம்தத் தன்்ம்ய எணணத்தில ்வத்துக் ்்கபாணடு ஆயவு 
்்சயதபால இநத உண்ம்ய ஏறறுக் ்்கபாள்ள மனம் வரபாது.

 ்பா்ல நெிரநதரமலல என்ற ்கருத்்த நெிறுவத் ்தபால்கபாப்ியமும் 
து்ணக்்க்ழக்்கப ்டு்கிறது 

மாநயான் நமய ்ாடு உழற உல்மும், 

நசநயான் நமய ழம வழர உல்மும், 

நவந்ன் நமய ்ீம் பு�ல் உல்மும், 

வரு்ணன் நமய நபரு ம்ணல் உல்மும், 

முல்ழல, குறிஞசி, மரு்ம், நேய்ல், எ�ச் 

நசால்லிய முழறயான் நசால்லவும்படுநம  ( நபாருள் – 5 )
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       ்தபால்கபாப்ியர் ்பா்ல்ய ஒரு தனி நெிலமபா்க இநத்ச ்்சயயு்ளில 
குறிப்ிடவில்ல. நெிலங்க்்ள நெபான்்கபா்க்வ ்கபாடடு்கிறபார்! இப்பாடலில 
்பா்ல்யக் குறிப்ிடபாவிடினும், ்ின் வரும் ்்சயயுள்க்ளில அதற்கபான 
்்பாழு்தயும், உபாிப ்்பாரு்்ளயும்  குறிக்்கின்றபார்.

்்பாழுது :

நெடுவுநெி்லத் தி்ண்ய நெண்்கல ்வனி்லபாடு
முடிவு நெி்ல மருங்கின் முன்னிய ்நெறித்்த. ( ்்பாருள – 11 )

்ின்்னிதபானும் உபாித்து என ்மபாழி். ( ்்பாருள – 12 )

 இரு வ்்கப ்ிபாிவும் நெி்ல ்்றத் ்தபான்றலும்
உபாியது ஆகும் என்மனபார் புலவர். ( ்்பாருள – 13 )

்பா்லக்கு, ்வனில, ்ின் ்னி ்்ரும் ்்பாழுது்க்ளபா்கவும், நெண்்கல ்சிறு 
்்பாழுதபா்கவும் ்கபாடடப ்டு்கின்றன.

 உபாிப ்்பாருள:

பு்ணர்ல் பிரி்ல் இருத்்ல் இரங்ல் 

ஊைல் அவற்றின் ேகிமித்்ம் என்றிழவ 

ந்ருங ்ாழலத்்கிழ்ணககுரிப நபாருநை. ( நபாருள் – 16 )

பாழலககுப ‘பிரி்ல்’ உரிப நபாருைா்க கூறப படு்கிறது

 இது முரண இல்லயபா? ஏதபாவது தகுநத ்கபாரணம் இலலபாமலபா இப்டிப 
்டட அடிப்்ட முரண்பாடடுடன் அவர் நெிலங்க்்ளப ்குத்திருப்பார்?! 
்தபால்கபாப்ியர் ்கபாலத்திலும் அவருக்கு முன்பும் நெபாலு வ்்க நெிலங்கள மடடு்ம 
இருநதிருக்்க ்வணடும் எனக் ்்கபாணடபால, ்்பாருள - ்பாடல 5 ஐத் தவிர 
நெிலங்க்்ள ஐநதபா்கக் கூறும், ்ிற ்தபால்கபாப்ியப ்பாடல்க்்ள எப்டிக் 
்்கபாளவது என்ற ்்களவி எழு்கின்றது! இஙகு மற்றபான்றும் ்நெபாக்்கற்பாலது. 
    

 …… அதனபால ஐநதி்ண்கள அ்கத்தி்ண ஏழிலும் 
்சிறபபுப ்்று ்கின்றது. ஆ்க்வ இது ‘அன்்்பாடு புணர்நத 
ஐநதி்ண’ (்தபால.்க்ள.1) எனக் குறிப்ிடப்டடுள்ளது. 
ஐநதி்ண ்க்ளில ்பா்ல எனும் தி்ண நெடுவணது எனும் 
்்சபாலலபா்ல்ய அ்கத்தி்ணயியலில குறிக்்கப்டு்கிறது. அ்கத் 
தி்ணயியலில ்பா்ல எனும் ்்சபால குறிப்ிடப்ட வில்ல.

 ்மலும் நெடுவணது ்பா்ல என்்்த உ்ரயபா்சிபாியர்்க்ளின் உ்ர்க்ளின் 
வழி அறிய முடி்கிறது. “்பா்ல என்னும் குறியீடு எறறபாற ்்றுதும் எனின் 
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வபா்்க தபா்ன ்பா்லயது புற்ன (புறத்.15) என்்தனபாற ்்றுதும்”1 என்று 
இ்ளம்பூரணர் கூறு்கின்றபார்.

 ்தபால்கபாப்ியத்தில ஐநதி்ண்ய அ்கத்தி்ண என்்து ்்பால 
ஐநதி்ணயின் இலக்்கணக் கூறு்க்்ளப ்ல்ட விபாித்து்ரப்க் ்கபாணலபாம். 
அ்கத்தி்ணயியல 55 நூற்பாக்்க்்ளக் ்்கபாணடது. அ்கத்தி்ண எனப 
்்பாதுப்்யர் பூணடிருநதும் இதன் 50 நூற்பாக்்கள ஐநதி்ணயின் 
்நெறி்க்்ள்ய விபாித்து ்மபாழிதல ்கபாண்க.

 ்க்ளவியல, ்கற்ியல, ்்பாரு்ளியல, ்மயப்பாடடியல எனப்டும் ்ிற 
நெபான்கு இயல்களும் கூட ஐநதி்ண நுவலும் அ்மப்ினவபா்க்வ உ்ள. 
ஐநதி்ணக் ்கபாதல அற நெலத்தது, உல்கம் நென்னயங்க்்ள ்நெபாக்்கி்ச ்சங்கப 
புல்மயி்னபார் ஐநதி்ணத் து்ற்க்்ள்ய ்்பாிதும் ்பாடினர்.2
ஐநதி்ணயபானது இயற்்கப ்ின்னணி்யபாடும், நெிலப்ின்னணி்யபாடும் 
இ்ணநத மக்்க்ளின் ்பாலியல ்சபார்நத உணர்வு்க்்ளப ்ிரதி்லிப்னவபாகும். 
ஐநதி்ண்க்ளில நெடுவில உள்ள ்பா்ல்யத் தவிர ்ிற நெபான்கு தி்ண்களுக்கும் 
நெிலப்பாகு்பாடு வகுத்த்மக்்கப்டடுள்ளது……)
   
 ்தபால்கபாப்ியர் ்பா்ல நெிலத்திற்கபான ்்பாழுது, உபாிப்்பாரு்்ளக் 
குறிப்ிடடிருக்்்கயில, அப்டி்யபாரு நெிலம் தனியபா்க இல்ல என்று எப்டி 
ஒரு முடிவிறகு வர முடியும்? ்சிலப்தி்கபார வபாி்களுக்கு, குறிஞ்சி, முல்ல திபாிநது 
தபான் ்பா்ல உருவபாகும்; ்பா்ல என்று தனி நெிலம் ்கி்டயபாது என்று ்்பாருள 
்்கபாணடபால, அ்த ்கருத்்தத் ்தபால்கபாப்ியரும் ்்சபாலலியிருக்்க ்வணடு்ம? 

 https://www.dinakaran.com/Aanmeegam_Detail.asp?Nid=25114    
தமிழர் தம் வபாழவிய்ல நெிலங்க்்ள அடிப்்டயபா்க ்வத்துப ்ிபாித்தனர். 
அவவ்்கயில தமிழ நெிலம் ஐநநெிலமபா்கப ்ிபாிக்்கப ்்றறது. அ்வ மு்ற்ய 
குறிஞ்சி, முல்ல, மருதம், ்நெயதல, ்பா்ல என்்னவபாகும்.அவறறுள 
குறிஞ்சிக்குபாிய  ்கடவு்ளபா்க முரு்கனும் முல்லக்குபாிய ்கடவு்ளபா்கத் திருமபாலும் 
மருதத்திறகுபாிய ்கடவு்ளபா்க இநதிரனும் ்நெயதலுக்குபாிய ்கடவு்ளபா்க வருணனும் 
குறிக்்கப்டு்கின்றனர். இத்த்்கய அ்மபபு மு்றயில ‘்்கபாறற்வ’ ்பா்ல 
நெிலத்திறகுபாிய  ்கடவு்ளபா்க்ச சுடடப்டு்கிறபாள. மறவர்்கள, எயினர்்கள 
எனப்்றும் இரு்்ரும் ்ிபாிவினர்்கள ்்கபாறற்வ்யத் ்தயவ்மனப 
்்பாறறியதபா்க இலக்்கியங்கள குறிப்ிடு்கின்றன. ்தபால்கபாப்ியம் ்பா்ல 
நெிலத்தின் ்கடவு்ளபா்கக் ்்கபாறற்வ்ய  ்வ்ளிப்டக் குறிக்்கவில்ல எனினும், 
புறத்தி்ணயில ஒருது்றயபாயக் ்்கபாறற்வநெி்ல என்்த்னப ்்டத்துக் 
்கபாடடு்கிறது.
 
 ‘‘மைங்கய்ட கூடடிை  குடி�கியை சிைந்த ககொறையவ �கியையும் 

அத்தகியணப புைகன’’

- என்்து ்தபால்கபாப்ியம். மபாறறபாருடன் ்்பாருக்கு்ச ்்சலலும் வீரர்்கள ்வறறி 
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்வணடி வணங்கி்ச ்்சலலும் நெி்ல்ய ‘்்கபாறற்வ நெி்ல’ என்்தபாகும்.

 ்்கபாறறம் - ்வறறி, ்்கபாறற்வ - ்வறறி்யத் தரும் தபாயத்
்தயவம். நெி்ல - நெி்ல்ம, மு்ற்ம. வழி்டும் மு்ற்ம.
வழி்டும் மு்ற்ம ்ல வ்்கப்டும். அ்வ, ்ரபாவல, ்ழி்சசுதல,
்லி ்நெர்தல, சூளு்ரத்தல என்்னவபாம். ்்கபாறற்வ்யப
்ரபாவியது ்்கபாறற்வ நெி்ல எனப ்்றறது

 என்வ, ்மற்கணட வி்ளக்்கங்க்ளின் அடிப்டியில, தமிழ மணணில 
்பா்லக்்்கன்று தனி நெிலமில்ல என்று இது்கபாறும் ்கருதி வநதது தவறு 
என்்து ்கணகூடபான உண்ம!  
     

்காவடி மு. சுந்தரராஜன், 
்்கபா்வ.m

உல்கம் ஒரு மருத்துவ மறன
 
கலிவிருத்தம் : 

பிறபநபடுத்் பூமியிது நபரின்ப ேகிலமன்நறா!

அறவைிநய ேீேைந்ால்  அைிந்கிடுநம இருவிழ�யும்

சிறந்ந்ார ம�ி்த்ழ் சி்கிச்ழசயாககும் ஆலயநம!

பிறவாமல் மீண்டுமிஙந் நபருவாழழவப நபற்றிடுவாய! 

இருவிழ�யும் ்ார்ணியாம்  இபபிறவி விழ�பபய�ாம்

உருநவடுத்தும் உயிரநபற்றும்  உல்மி்கில் பிறவியுற்நறன் 

அருள்மண்்ணாம் ்மிழோடடில்  அவ்ரித்ந்ன்  நபருற்நறன்! 

உரு்கியுழ� நவண்டு்கிநறன் உழ�மறவா அன்ப்நம!  

முழ�வர ்்ணக்கியல் நபராசிரியர 

ெம்பந்தம் ஏ்காம்பரம்
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 ம னதிறகு நெ ி்றவ்ளிக்கும் நெ ி்றவபான தபா ி்சனம் 
நெி்கழு்மபாரு தருணத்தில மிதந்தழும் ம்கிழவுக்கு துணிவபாகும் 
்கபாரணி்கள யபாவும் வபாழக்்்க்ய ்தபாடர்நதியங்க்ச ்்சய்கிறது 
எனலபாம். எதிர்்பார்பபு நெீணடு ்ிரயபாணிக்கும் ்சஞ்சபாரங்க்ளில 
நெிரப்மபான ்சநதிபபுக்்கள நெி்கழத்தும் ்நெருக்்கமபான சு்கங்க்்ள 
எங்கனம் நெி்னவின் தபாழவபாரங்க்ளிலிருநது தவிர்ப்து?

 மீ ்ள வு ம்  அ ் ்ச ் ் பா டு ம்  அ ழ ்க ி ய  த ரு ண ங ்க ் ்ள 
வர்ணங்க்ளபா்க பூ்சிக்்்கபாளவதும் வபானவிலலபா்க வ்்ளத்துப 
்பார்ப்தும் ்கபாலத்தின் மீளதல்க்்ள. சு்கநதமபாய இதயங்க்்ள 
ஈர்த்்தடுக்கும் வலி்ம ம்கரநதமபாய மனங்க்்ள ்்யர்த் 
்தடுக்கும் நெி்னவு்களுக்்்க ்்சபாநதமபான்வ்ய. வபாழவியல 
மீ த பா ன  நெ ி ் ற ய  ்க ன பா க் ்க ் ்ள  சு ம ந து நெ ி ற கு ம்  ம ன த ி ன் 
மி்ச்சமீதி்ய்யலலபாம் அ்ச்சநதவிர்த்து அ்டய்ச ்்சயவ 
்தன்ன்வபா முன்ன்கர்வும் ்்ருஉணர்்ச்சியின் உநதுதலு்ம 
யபாகும்.

 ்கன்வபான்றின் நெறதுவக்்கத்தின் அஸ்திவபாரமபா்க 
நெிறுத்தப்டும் இலக்குநெிர்ணயிபபுக்்கள மறறும் ்கவனக் 
குவிபபுக்்கள அத்த்னக்குளளும் வி்த்க்ளபா்க மு்்ளயிடக் 
்கபாத்திருக்கும் ்்சயல்களுக்்கபான சுயநெீட்சி்கள என்று்ம 
்தபாடர்வதற்கபான ்கபாத்திருபபுக்்க்ளில என்றுமபாய நெின்று 
்ிடிக்்கின்றன, ்வன்றுமுடிக்்க்வ ்வணடுமபாய.

●

 என்மனத்தின் எல்லவ்ரயில ்வண 
மனத்தின் ்ிபாியம் ்தபாடரும் ்்பாலும். ்மன் 
மனதின் ்சபாிநெி்கபாில ்ச்கலமும் ்சீர்்ம ் ்ற்றழும். 
நெின்று ்பார்க்்கலபாம், ்வன்று தீர்க்்கலபாம்.

 உயி்ரபாவியமபாய என்னில ்கலநது 
தவிக்கும் மி்க்மலலிய மன்ச்சபாயலில ்வநதுத் 
தணி்கி்றன். ் ்சபாலலிய ் ்சபாற்க்ளி்லலலபாம் 
்னித்து்ளி்கள நெி்றநத ்பா்சத்தின் நு்ர்க்்ள 
மனதில எணணிக் ் ்கபாண்ட ்கபாலங்கடத்தலபாம் 
என்்ற ்தபான்்கிறது.

 விம்மிக் ்்கபாண்ட  அ்டக்்கப்டட 
் த பா ண ் ட க் கு ழ ி  வ ் ர க் கு ம்  ் நெ ்ச த் த ி ன் 
ஸ்்பாி்சங்கள ்சதபாவும் வநது ்்பா்கின்றன.
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 அர்த்தம்மிக்்க ்சங்கமிப்ின் ்சலனங 
்க்ளில தினம் மனப்பாரங்கள ் மலல இறக்்கி 
்வக்்கப்ட்ட புடம் ் ்பாடப்டு்கின்றன. 
உள்ளிருக்கும் ஆன்மபாவின் கூக்குரலில 
்மபாத்த ்நெ்சமும் ்மத்தனமபா்கின்றது. 
ஒத்தப்பார்்வ ஈர்த்திழுக்கும் ்்ரன்்ின் 
அத்த்ன அ்்சவு்க்்ள நெித்தமும் ்தடிக் 
்கணட்டநதவபா்ற மனவருடல்கள ்மரு 
கூடடிக்்்கபாள்கின்றன.

 அ ன் ் ி ன்  ் வ ்ள ி ப ் பா டு  நெ ் ட 
்்பாடும் ஆத்ம்நத ்்ருறவின் மீட்சியில 
ஆசுவபா்சம் நெடந்தறுவதும், உணர்வ்ல 
்க்ளின் ் ்ரும்ழ ்கணடு நெ்னவதும் 
இயல்பான்த.

●

 வபாழக்்்க்ய மி்்கக்கும் ்்ரன் 
்ின் தூவல்கள யபாவும் வபாழநெபா்்ள 
நெீடடு்ம.  ்கபாலம் யபாவும் ்்சும் இன்்த்தின் 
்்சதி்கள எலலபாம் மன்தபாரம் ரபா்கம் 
கூடடு்ம. வபாழவபா்க ்்சரும் ்ச்கலமும் 
்பாலயத்தின் ்நதமபா்க ்ின்்தபாடரு்ம. 
் ் ரு ற வ ி ல  உ ண ரு ம்  ் ் பா து வ பா ்க ி ப 
்்பான ்்ருநதுய்ரலலபாம் இதி் ல ்மது 
வபா்கத்தீரு்ம.

 அன்்ின் ம்்கபான்னதம் என்று்ம 
ஆத்மபாவின் ்்பாி் ற்ச்சலபாய ி்ன்்தபாடர்வ 
்தபான்றும் ்்ருஙகு்றயலல்வ. வபாழ 
வின் மீதபான அர்த்தத்்த அதி்கப்டுத்த 
என்னில என்று்ம அன் ி்ன் ஸ்்பாி்சங்கள 
்தபாடர்நதவணணம் ஈரங்க்ளின் ்தபாடு்்க 
்க்ளபாய ்த்ளிநத நெீ் ரபா்ட ்்பால ்நெ்ளிநது 
்்பாவது ்தபாி்கின்றது.

 ் ் ரு நெ ி ் ற வ பா ன  ம ன ம ்க ி ழ 
் வ பா ன் று  ்ச பா த் த ி ய ப ் டு வ து  ் ் பா ல 
மனம்முழுக்்க அ்ல்பாயும் ஆத்மபார்த்த மும் 
ஆசுவபா்சமும் முழு்லத்்த மனதிறகுள 
நெி்றக்்கவலலன. எதுவ்ரக்கும் அது 
்தபாடரு்மபா அதுநெி்லக்கும் என்றுத்தபான் 
எணணத்்தபான்று்கிறது.

n

றைககூ ...

1.

விறதத்த வநல்மணி்கள் 

அறுவறைக்காய்க ்காத்திருககும் 

்கேத்துளமட்டில் குருவி்கள் .

2. 

யாெ்கனின் தட்டு

வண்ணமயமாய் வதரியும் 

வவடிககும் பட்ைாசு .

3.

திராட்றெக வ்காடி 

பாது்காபபாய்ப பைரும் 

சிலந்தி வறல.

4. 

்கறரளயாரப பைகு்கள் 

பல வண்ணங்களில் 

ஒட்டுபளபாட்ை வறல்கள் .

5.

்கறலமான் வ்காம்பில் சிறு மரககிறே 

ஒடுற்கயில் வதரியும்

இறர ளதடிய இைம்.

 - விஜி சிவா



  6|

RO
N

N
Y 

Ph
ot

og
ra

ph
er

    

வதாைர நாவல்- 



   |7

பூமாககிைவி எனும் ராக்காச்சி..
எழுதியவன் ளபசுகிளைன் 

 ்ழ் எழு்னும்னு எண்்ணம் வந்பப எழ்பபத்்கி எழுதுறதுன்னு நயாசிககும் 

நபாது எ�து ேகிழ�வு்ைின் சுைற்சியில் மு்லில் வநது ேகின்றது பூமாக்கிைவிநயாை 

ஞாப்ங்ள்்ான்..

 சின்� வயசுல என் உல்த்துல பூமாக்கிைவி ஒரு பூ்ம்.  ோன் அைம் பிடிக்ாம 

நசாறு ்கின்�து ந�ாரத்துககு மருநது குடிச்சது ேகிஜ்�ார நபாடடுக்கிடைது பள்ைிககூைம் 

நபா�து எல்லாம் பூமாக்கிைவி நமல இருந் பயத்துல்ான்..சில நேரம் பயத்துல 

ேகிஜ்�ாருல ்ளுககுன்னு சிறுேீர நசாடடு கூை நசாடடிரும்.  ஊருல இருககுற எல்லா 

வீடடுலயும் எல்லாத்துககும் குைநழ்ங் முன்�ாடி பூமாக்கிைவிழய்ான்  ேகிக் வச்சி 

மிரடடுவாங்..

 ஏழு ்ைல் ்ாண்டி, ஏழு மழல்ழை ்ாண்டிப நபா�ா அங் ஒரு நபரிய பூ்ம் 

இருககும்னு யாராவது ்ழ் நசால்ல ஆரம்பிககும் நபாந் எங் எல்லாத்துககும் 

்ழ்யில பூமாக்கிைவிநயாை ஞாப்ம் வநதுடும்.   எங் அம்மா அபபாநவ 

பூமாக்கிைவிககு பயபபுடுவாங்ன்�ா ோங் எம்மாத்்கிரம்.  ஊருகந்ல்லாம் ராக்ாச்சி 

என்ழ� நபால சின்� பிள்ழைங்ளுககு ராடசசி.

 இந் ோவலில் எழு்பபடடுள்ை சம்பவங்ள்,ேைமாடும் ம�ி்ர்ள் சில 

ேகி�ங்ள்.  அ்கிலும் பூமாக்கிைவி பிரசவம் பாரககும் ேகி்ழவு்ள், ேகி�மா� ேகி்ழவு்ள்.

 இந்க ்ால மருத்துவம் நபால் �ிபழப சரருன்னு ்கிறநது ம்ணி பரஸில் 

உள்ைழ் எடுபபது நபால் மயக் மருநது ந்ாடுத்து ஒரு ்ீறல் நபாடடு அடி வயித்ழ் 

்கிறநது பிள்ழைழய எடுககுறது நபால இல்ழல அந்க ்ால பிள்ழைப நபறு. 

 இடுபபு வலியிலிருநது குைநழ் ்ாய வாசல் வைியா் பூமியில் வநது விழும் 

வழரயில் மர்ண நவ்ழ�த்்ான்..இடுபபு வலியிலிருநது குைநழ் பூமிககு வரும் வழர 

அந் ்ாயககு உயிருல வலிககும்..

 மருத்துவ வச்கி்ள் எல்லா மருத்துவ மழ�்ைிலும் இல்லா்க ்ாலம் எல்லாம் 

ஊருலயும் மருத்துவ மழ�்ள் இல்லா் ்ாலமும்.

 அ்கிலும் குக ்கிராமங்ைில் பிரசவம் என்பது எத்்ழ� ந்ாடூரமா�்ா் 

ந்ாடுழமயா�்ா் இருந்து.. ஆ�ால் எல்லப நபண்்ளுககும் உைம்புல அதுககும் 

நமல ம�சுல பலமும் ழ்ரியமும் இருநதுச்சி. என்பழ் இந் ோவலில் முடிந் அைவு 

எழுத்்கில் ந்ாண்டு வநதுள்நைன்.
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 இது ்ழ்யல்ல இந் பூமியில வாழந் ஒரு ய்ாரத்் மனுஷகிநயாை ேகிைல்.. 

எ�து ம�துககுள் வாழும் ேகி�ம்.  இந் பிரபஞசத்்கின் பிர்கி...பிர்கிேகி்கி பூமாக்கிைவி..

 ஊருககு ேல்லழ் நசஞசிடடு அ்ற்கு பிர்கி பல�ா ழ்ேீடடி ்ாசு வாங்ாமல் 

 ோன் நசத்துப நபா�ா ்ழல மாடடுல ேகின்னு ஒருபபுடி வாயக்ரிசியும் சுடு்ாடடு 

மண்ழ்ணயும் ந்ாடுங் நபாதும்…ம்னு நசால்லுற விநசஷ கு்ணம்..

 ஊரு ச�ங் ்கிடை பூமாக்கிைவி அடிக்டி நவண்டிக ந்டகுற வரம்.  யாரிைத்்கிலும் 

்ாசு ப்ணத்ழ் ்கிைவி ஏற்்ாது எ்கிரபாக்ாது.

 இது நபால ய்ாரத்் �ீவன்்ள் இன்ழறககும் ேமது பூமியில உயிர வாழநது 

்கிடடுத்்ான் இருக்ாங்..ஆ�ால் வச்கி வாயபபு்ைால் ோம்்ான் அவர்ழை 

உ்ாசி�ப படுத்்கிகந்ாண்டு வாழ்கிநறாம்.

 பூமாக்கிைவி ஒத்ழ் பழ� மரம்… ஆ�ால் ஊருகந் ேகிைல் ்ரும் ஆலமரம்.

 உங்்கிடை பூமாக்கிைவிழய பற்றி நசால்லுறதுல பூமாக்கிைவிநயாை ந்ாஞச 

்ாலம் மறுபடியும் வாழந்து நபால சநந்ாஷம்..பால்ய ேகிழ�வு்ள்..

 முக்கியமா் உங் ்கிடை ப்கிரநது ந்ாள்ை ஒன்று உள்ைது..இந் ோவலில் 

ேகிழறய இைங்ைில் �ா்கியின் நபயர்ள் குறிபபிைபபடடுள்ைது..

 ்வறா் எண்்ணம் ந்ாள்ைநவண்ைாம்..அந்க ்ாலங்ைில் ்கிராம புரங்ைில் 

ந்ாைில் அல்லது �ா்கி நபயர முன் நசரத்து அன்புைன் அழைககும்வைக்ம் 

வைக்ாறில் இருந்து...யாரும் அ்ழ� ஒரு நபாருடைா் ம�்கில் ந்ாள்வ்கில்ழல 

ந்ாண்ை்கில்ழல..

 ்ழ்யின் ய்ாரத்்மா� ேீநராடைத்்கிற்்ா் எழு்பபடைந் ்விர மற்ற 

நோக்ங்ள் எதுவும் இல்ழல..

அன்புைன் 

ரிஸவான்
எழுத்தாேர - ்கவிஞர

வென்றன
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பூமாககிைவி..1

ரிஸவான் 
ளதநீர ளநரக்கறத்கள் 

 நெத்த ்மடு அ்மதியபான ்கிரபாமம். 
்்ச்்ச ்்்சலன்னு தபாவணி ்்பாத்தி 
வயசுப ்்பாணணு ்்பால குதூ்கலமபா 
கும்மபா்ளம் ்்பாடும் வயக்்கபாடடு பூமி...

 ஒரு்க்்கம்  ்கணமபாய தணணி மூனு 
்க்்கம் ் ்ச்்ச வயல சூழநத குடடி தீ்்கற்ம் 
னும் ்்சபாலலலபாம்.
 
 ்்பாழுது ்சபாயிற ்நெரம் உ்ழ்ச்சி 
்க்்ள்ச்சி சூபாியன் ்மற்கபால வரபபு ஏறி 
குநதும் ்நெரம். ்வள்ளிக் ்்கண்டயும், 
உளு்வ மீனும் ்மற்கபால இறஙகுற மஞ்சள 
சூபாிய்ன எடடிப ி்டிக்்க ஏபாி தணணியில 
துள்ளி துள்ளிக் குதித்து ்கி்சசு ்கி்சசு மூடடும்...

 ்சிலு ்சிலுன்னு ஏபாி்கபாத்து ்கிரபாமத்து 
குள்ளபாற நு்ழஞ்சி ஊரு ்சனங்க்்ள 
்தபாடடுப ்பாத்துடடு திரும்்ி வரும்...

 ்சபாயங்கபாலம் ்ள்ளிக்கூடம் விடடு 
குதூ்கலமபா்க வீடடுக்கு வர ்சின்னப ் ிள்்ளங 
்க்ளபாடடம், மதகு வழியபா ்சீறி ்பாயிஞ்சி வரும் 
ஏபாித்தணணி வரபபு வபாயக்்கபாலல ஓடி வயக் 
்கபாடடு ் யிர் ் ்ச்்ச்க்்ளபாட ் வர்க் ்கபால்க்ளில 
ஓதம் ்கடடி நெிக்கும்.

 ஈரம் ்டடதும் ்வர்்கள வழியபா 
பூமி்யபாட மண வபா்ச்ன ஊரு முழுக்்க 
மணநது ்கிடடு ்கிடக்கும்.

 நெத்த்மடு ்கிரபாமத்துலதபான் பூமபாக் 
்கிழவி வபாழுது… அப்டின்னு ்்சபாலலு 
ற்த விட...

 பூமபாக்்கிழவி வபாழுற ்கிரபாமம்தபான் 
நெத்த்மடுன்னு ்்சபாலலலபாம். பூமபாக்்கிழவி 
ஊருணணுதபான் அண்டயில ்கிரபாமத்து 
்ச ன ங ்க  எ ல ல பா ரு ம்  ் ்ச பா ல லு வ பா ங ்க . .

அப்டி ்்கடடபாதபான் நெத்த்மடுக்கு வழி 
்்சபாலலுவபாங்க...

 நெத்த்மடு ்கிரபாமத்்தயும் சுத்துப 
்டடு அண்ட ்கிரபாமங்கள அம்புட்டயும் 
பூமபாக்்கிழவி சுருக்குப ்்யில ்கம்மபாரு 
்வத்த்ல்ய ்்பால மடி்ச்சி முடிஞ்சி 
இடுபபுல ்்சரு்கி வ்ச்சிருநதது...

 அம்புடடு ஊர்்களுக்கும் எலலபாத்துக் 
கும் பூமபாக்்கிழவிதபான் ்சர்வ்ரபா்க நெிவபாரணி.

 ்கிரபாமத்துக் குள்ளபாற ்கபாலடி எடுத்து 
்வக்கும் ் ்பாது ஓங்கபாரம் ் ்பால ்கபாதுல வ்சவு 
்சத்தம் விழுநது்சசுன்னபா அது பூமபாக்்கிழவி 
நெிக்்கிற இடமபாத்தபான் இருக்கும்.

 அரபா்பாக்்்கபா எவடி அவ ் ்பாடட்ச்சி.. 
என் ்கிடட்ய நெபாக்்்க ் ்சபாழடடி ் ்்சறது 
எலலபாத்்தயும் ் ்சர்த்து வ்ச்சி அறுவபாம்னயில 
ஆஞ்சிப பூடு்வன் ் ப்ாறவு புருஷன் திண்ண 
யிலத்தபான் ் டுத்துக் ் ்கடக்்கணும் ்சபாக்்கிற்த...

 எப்வும் யபாரு ்மலயபாவது ஏறி 
நெின்னு உடுக்்்க அடி்ச்சி ருத்திர தபாணடவம் 
ஆடிக்்கிடடு இருக்கும்.  பூமபாக்்கிழவி ன்னு 
்்சபான்னதும் ்ல்லலலபாம் ்்கபாடடிப ்்பாயி 
இரணடு ்கன்னங்களும் ்லலபாஙகுழிப்்பால 
்டபாக்கு உழுநது இருக்கும், உடம்்்லலபாம் 
்தபாலு சுருங்கி ்ச்த்யலலபாம் ்கபாத்துல 
ஊஞ்சல ஆடும், ்கணணு முழி்யலலபாம் 
பூஞ்்ச ்ிடி்ச்சிருக்கும்னு ்நெ்ன்ச்சி 
புடபாதீங்க...

 ்்பாதுவபா்க ்கிரபாமங்க்ளில ் ்கபாஞ்சம் 
வய்சபா்கி த்லமுடி நெ்ர்ச்சபா்ல ்்பாதும் 
்்கழவி ன்னு ்்சலலமபா கூபபுடுவபாங்க.

 பூமபாக்்கிழவிக்கு மிலிடடபாி ஒடம்பு...

  நெலலபா ்வளுத்த அ்கணட மூஞ்சி.   
அடர்த்தியபா மு்கத்துல எப்வும் மஞ்சள அப ி்க் 
்்கடக்கும்.  த்லயில ்தங்கபாய முடி்ச்சி 
்்கபாண்ட.  நெடு ்நெத்தியில  ்கஙகு ்்பால ரத்த 
்்சவபபுல குஙகும ்்பாடடு. ்்கபாட்டப்பாக்கு 
்்சசுல ்கணணுங்க.  சுர்ருன்னு உ்றக்்கிற 
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்நெருபபு  ்பார்்வ.  அ்கங்கபாரத்துல யபா்ர 
யபா்சசும் ்பாத்து்சசுன்னபா இ்ர்ய அடி்சசு 
திங்க ்பாக்குற ்சிறுத்த ்கணணுங்க ்்பால 
இருக்கும்.  மனசுக்குள்ளபார இறங்கி ்கபா்ரபா 
்கி்ளப ி் விடும் ் பார்்வ.

 பூமபா்கிழவிக்கு முன்னபாடி ்்பாிய 
வங்க, ்சின்னவங்க, வித்தியபா்ச்மலலபாம் 
்கி்டயபாது எலலபா்ரயும் ஒ்ர மபாதிபாி 
வ்ச்சி ்்சயயும் ்கிழவிக்கு எல்லபாரும் 
்யபபுடுவபாங்க.. .  ்சபாமிக்கு முன்னபாடி 
நெிக்்கிற மனுஷங்க ்்பால... மருவபாதி்யம்.

 வபாயில எப்வும் ்்ச ்்ச ன்னு ரத்த 
்்சவபபுல ்வத்த்ல ்கபாவி. ்சடடுன்னு  
்பார்த்தபால குரலவ்்ள்ய ்கடி்ச்சித் தின்னு 
ரத்தம் குடி்ச்சிடடு நெபாக்்்க ்வ்ளியில 
நெீடடிக்்கிடடு வபா்ய ்கழுவமபா வநத  
ரபாக்்கபா்ச்சி அம்மன் மபாதிபாி்ய இருக்கும். 

 அ்சபபுல ்பார்த்தபா ்்கபாலலபாபுபாி 
அம்மன் ்்கபாவிலல குறி ்்சபாலலுற பூ்சபாபாிக் 
்கிழவி ் ்பாலவும் ் தபாணும்.  எலலபாத்துக்கும் 
வியபாக்்கியபானம் ஒன்னு ்்சபாலலும்.  நெலல 
முன் ்யபா்ச்ன புத்தி ்கபாரக்்கிழவி...

 முன்்்கபா்ம் மூக்கு்மல உக்்கபாநது 
்கிட்ட எதுக்்க வரவன் ்்பாறவ்ன 
்வவு ்பாக்கும் யபாரு்மல தபாவலபாம் னு 
்பாத்துக்்கிட்ட இருக்கும்.  ஊருல  இருக்குற 
்்பாியவன் ்சின்னவன் எநத ்யலு்க்்ளயும் 
்சடடப ்ணணபாது.  ்்பாடபா நெபா்யன்னுடடு 
்்பாயிக்்கிட்ட இருக்கும் எவ்னயும் 
மதிக்்கபாது.   ஊரு நெபாடடபா்ம்யக்கூட 
ஏன்டபா ்ய்லன்னு ஒத்்த வபார்த்்தயில 
தபான் கூப ி்டும்...மு்கத்தபால அ்றஞ்சபாப 
்்பாலத்தபான் சுளளுன்னு ்்சும். தன்்மயபா 
வ்ள வ்ளன்னு யபாரு ்கிடடயும் ்்்சபாது.  
்கிழவி திடடுறதுக்கு முடுக்்கின்னு நெின்னபா 
நெபா்்ளக்கு நெலலது ்்கடடதுக்கு ்்கழவி 
வீடடு வபா்சப்டிய ஏறி முன்ன நெின்னு 
எ்தயும் வழி நெடத்தி ்்சஞ்சி குடுக்்கபாது...

 ்்்சசுன்னபா ்்்சசு ்்ச்ச மி்ள்கபா்ய 
்கிள்ளி ்கபாயத்துல வ்ச்சபாப்்பால இருக்கும். 
்்சு்சசுன்னபா...

 எ ல ல பா த் து  ்க ி ட ட யு ம்  " நெ பா ன் 
்்சபாலலுத  நெீக்்்களு... ன்னுதபான் ்்்ச்்ச 
ஆரம்்ிக்கும் யபார் ்்்ச்்சயும் ஏக்்கபாது.  
யபா்ரயும் ்்்சவும் விடபாது... வரப்் 
்வடடி வபாயக்்கபால அ்டக்்கிறபாப்்பால 
அ்ட்ச்சிடும்...

 பூமபாக்்கிழவிக்கு ்சபாமி ்சிபாிக்்க ்கத்து 
்்கபாடுக்்க்ல்யபா.  இலல ்கிழவிக் ்கிடட 
ஆங்கபாரத்்த மடடும் ்்கபாடுத்து ்த்திரமபா 
வ்ச்சி்கபாப்பாத்திக்்கன்ணு ்்சபாலலி அனுப 
்ி்ச்சபான்னு ்தபாியபாது.  

 பூமபாக்்கிழவி்யபாட நெபாக்கு.. ்கபாிநெபாக் 
குன்னு ஊருப ்யல்களுக்கு நெம்்ிக்்்கயும் 
்யமும் இருநது்ச்சி.  ்கிழவி வக்்க்ணயபா 
்்சபாலலுற வியபாக்்கியபானத்துல ்்கபாயிலல 
குறி ்்சபாலறபாப்்பால மனசுக்குள்ள ஒரு 
நெிம்மதி வரும் இலலன்னபா ்யம் வரும்...
அது உண்மதபான். எலலபாத்துக்கும் ஒரு 
வியபாக்யபானம் ்்சபாலலும்...

 ்்பாிய மனுஷி வபாக்கு ்லிக்கும்... 
அப்டின்னு ஊரு ்சனங்களுக்கும் ஒரு 
நெம்்ிக்்்க இருநதது அதபா்ல ்்கழவி 
நெபாக்கு நெீடடி ்சபா்ம் இடும்னு ஊரு்சனங்க 
்யநது்ச்சிங்க வபாக்குக்கு ்யநது மருவபா 
்தயும் ்்கபாடுத்து நெடநது ்கிடு்சசுங்க.

 பூமபா்கிழவி அப்டி ஒன்னும் ்சபாமி 
்க்தி உள்ள ்கிழவியும் இல்ல... ்சபா்ம் 
்்கபாடுத்தபா ்லிக்குற ்தயவ ்சக்தி உள்ளக் 
்்கழவியும் இல்ல.

 யபா்ரயபா்சசும் ்த்திக்்கிடடு எபாியிற 
ஆத்திரத்துல தூத்தி  விடடுடு்சசுன்னபா 
்்கபா்ம் தணிஞ்சதும் ்சபாமி ்்கபாவத்துல 
புத்தி தடுமபாறி ்கத்திபபுட்டன் அதபால 
யபாருக்கும் எநத தீஙகும் வரபாம ்பாத்துக்்க 
இலலன்னபா நெபான் ஊரு ்சனங்க்்ள 
தூத்தி விடட ்தலலபாம் எனக்்்க திருப்ி 
உடடுடு... ்்கழவி ்்சத்துப ்்பா்றன்...னு 
்சபாமி ்கிடட ்்சும்.

 முக்்கபாலத்த உணர்நது அருளவபாக்கு 
்்சபாலலுற பூ்சபாபாிக்்கிழவியுமிலல... ஒருத்த 



   |31

ரு்டய நெடவடிக்்்க்ய வ்ச்சி அவன் நெலலபா 
இருப்பான், இல்ல நெபா்சமத்துப ்்பாவபான்னு 
்்சபாலலும்.  இது இப்டி நெடக்கும்னு எ்ச்சபாிக்்்க 
்ணணும்... அவவ்ளவுதபான்... புபாிஞ்சி நெடநது 
்கிடடவங்களுக்கு பூமபாக்்கிழவி் யபாட வபாக்கு 
அருள வபாக்கு...  புபாியபாம நெடநதுக்குறவங்களுக்கு 
பூமபாக்்கிழவி் யபாட நெபாக்கு ்கபாிநெபாக்கு...
  
 ்கிழவிக்குள்ள இருக்்கிற நெ்ிக்்்க 
யும் ்தபாியமும் தபான் அதுக்கு ்சபாமி.

 பூமபாக்்கிழவி ஆ்த்து ்சபா்த்துக்கு 
அவ்சர அவ்சரமபா ்சபாமி ்கிடட ்வணடி 
்கிடடபாலும் ்கபாபாியம் ஆனதும் அப்்வ 
்சபாமி்ய மறநதிடும்...

 ஏ்ழ ்பா்ழங்களுக்்கபா்க ஆ்த் 
துக்கு அவ்சரத்துக்கு ்வணடிக் ்கிடடபா 
அ்த ்நெத்தி ்கடனபா எழுதி வ்சசு திருப்ிக் 
்்கக்்கபாத ்சபாமி.. .  நெீ  என்ன ம்ளி்்க 
்க்டயபா வ்ச்சிருக்்க ்த்துக் ்கணக்கு 
எழுதி வ்ச்சி வசூல ்ணறதுக்கு. நெீ குடுக்்க 
மறநத்த ்்கடடு வபாங்கி ்கிட்டபாம் 
அவவ்ளவுதபான்னு அதுவபா ்சபாமிக்கு 
்சமபாதபானம் ்்சபாலலி ்நெத்திக் ்கடன் 
்கணக்்்க ்கழி்ச்சிடடு ்சமபாதபானமபாயிரும். 

 ஆனபா.. பூமபாக்்கிழவி ்சபாமி ்கிடட 
இது வ்ரக்கும் தனக்்கபா்க தம்மபாத்துணடு 
்்பாயி்லக் ்கபாம்்்க் கூட ்்கடட 
தில்ல...

 நெபான் ்்சபான்ன்த எலலபாம் ்்கட 
டுடடு பூமபாக்்கிழவி.. ஏ்தபா அடபாவடி 
்்சயயும் முரடடுக் ்கபார ்கிழவின்்னபா 
ஏமபாத்துக்்கபார ்கிழவின்னு ்நெ்ன்ச்சிப 
புடபாதீங்க ்பா்சக்்கபாரக் ்்கழவி

 ்சபாமி ்கண்ண குத்தும்முன்னு 
எலலபாரும் ்்சபாலலுவபாங்க  ்சபாமி எப் 
யபாரு ்கண்ண குத்தியிருக்கு ஆனபா அநத 
வபார்த்்தக்கு ்கபாலபா ்கபாலமபா ்சனங்க 
இன்னும் மன்ச்ளவுல நெம்்ி ் யபபுடுதுங்க.. 
அது ்்பால ்யம்தபான் ஊரு ்சனங்களுக்கு 
பூமபாக்்கிழவி ்மல… ்சபாமி ்யம். 

 ரபாக்்கபா்ச்சி அம்மன் ்்பால பூமபாக் 
்கிழவி.  ஊருக்கு ்கபாவல ்சபாமி.   ஆனபா அ்த 
்நெரம் ஊ்ர ்யநது நெடுஙகுற டமபாரக் 
்கிழவி.

 நெலலது ் ்கடடதுல முதலல ்சபாமி்ய 
நெி்னக்்கிறதுக்கு ்திலபா பூமபாக்்கிழவி்ய 
தபான் ஊரு ்சனம் முதலல நெி்னக்கும். 
ஏன்னபா ்சபாமிக்்்க ்சபாங்கியத்்தபாட 
எலலபாம் ்்சயயறதுக்கு பூமபாக்்கிழவி 
முன்னபாடி வநது நெிக்்கணும். 

 ்சபாவு ஊடடுலக் கூட பூமபாக்்கிழவி 
வநது ஓங்கபாபாி்ச்சி ஒப்பாபாி வ்ச்சபாதபான் 

எதிரபாரா ளநரத்தில்

எதிர பாராத ளநரத்தில் வந்துவிட்ைாய் ..
ஓடிஒளிய மனமில்றல வான் ளநாககி இரு 
ற்க்கறே விரிந்து உனது முத்தங்கறே  
அபபடிளய  அள்ளி ஆரத்தழுவி வ்காள்வதில் தான் 
எத்தறன ளபரானந்தம் மறைககும் எனககும்.!

ெ. ராஜ்குமார 
திருபபத்தூர மாவட்ைம்
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்சபாவுஊடுக்கூட ்க்்ள்கடடும்... ்்சத்த 
வன் கூட ்்கழவி்யபாட ஒப்பாபாி்யக் 
்்கக்்க்லன்னபா அ்ரகு்ற மன்்சபாடத் 
தபான் சுடு்கபாடடுக்குப ்்பாவபான்..

 ஊருல ்சபாவு, ்சடஙகு,்சபாமிக்கு 
்சபாங்கியம் ்்சயயிறது நெலலது ்்பாலலபா 
தத்துக்கு எலலபா ்சம்்ிரதபாயங்களுக்கும் 
்்சயமு்ற ்சபாங்க ியம் வழி  ்்சபாலலி 
குடுத்து ்கபாபாியங்க்்ள முன்்ன நெின்னு 
கு்றயிலலபாம நெடத்தி ்்கபாடுக்கும்...

 ஆனபால உடல ஒ்ழபபுக்கு ்்்சபா 
வபாங்கபாது ்கபாபாியக் ்கபாரவுங்களுக்கும் மனசு 
நெி்றஞ்சிடும்.  ்்கழவி மனசும் ்சந்தபா்ச 
மபாயிடும்.  வி்ஷஷ ்கபாரவுங்க வீடடுல 
்்க நெ்னக்்கபாது... ்்சபாத்துக்கும், ்சலலி 
்கபாசுக்கும் ்கவுரவத்்த விடடு விடபாது.. 
்்ரு்மக்்கபாரக் ்கிழவி.

 ்சபாமிக்கும், பாிஷிமூலம் இலலன்னு 
்்சபாலலுவபாங்க... பூமபாக்்கிழவிக்கும் ஊரும் 
உறவும் ஒணணுமில்ல... அ்தபாட ் ்ரும் 
அதுக்கு உண்மயபான ்்ரபான்னு கூட 
்கிரபாமத்துல யபாருக்கும் ்தபாியபாது.  

 ஒதுங்க இடம் ்தடி அனபா்தயபா 
ஊருக்குள்ள வழிப்்பாக்்கபா வநது்ச்சி  
்ரபாம்் ்கபாலமபா இங்்க்ய தங்கிடு்சசு…
அப்்பா பூமபாக்்கிழவிக்கு நெடுக்்கபால வயசு 
தபான். மூஞ்சில நெலல ்வுசு இருநது்ச்சி... 
ஒத்்தயபாதபான் ஊருக்குள்ள வநது்ச்சி...

 புயல்கபாத்துல ்க்ர ஒதுங்கிப 
்்பான ்கடடுமரமபாடடம்... ஊருல இருக்கும் 
ஏபாிக்்க்ர இரபாமர் ்்கபாயில மணட்த்துல 
ஒதுங்கி  ்்கடநது்ச்ச ி . . .  எப்வபா்சசும் 
்ரபாடடுக் ்க்டக்கு வநது வர்கபாப்ியும் 
வர்க்்கி ்்பா்றயும் வபாங்கி ்்சியபாறிடடு 
ம று ் டி யு ம்  ் ்க பா வ ி ல  ம ண ட ் த் து ல 
வரடடு வரடடுன்னு உக்்கபாநது ்்கபாயில 
த ிருக்கு்ளத்துல துள்ளிக்  குத்த ிக்்க ிற 
மீனுங்க்்ள ்வடிக்்்க ்பாத்து்கிடடு 
்்கடக்கும்... 

 இரபாத்திபாியில ஒத்்தயில மணட 

்த்துல ்டுத்து ்்கடநது்ச்சி.

 ்வள்ளன எநதிபாி்ச்சி ஏபாிக்்க்ர 
்க்்கம் ஒதுங்க ் ்பாவுற ் ்பாம்மணபாடடிங்க  
ஓத்தயில மணட்த்துல சுருணடு ் ்கடக்கும் 
பூமபா்வ ்பார்த்து ஊருக்குள்ள இடடபாநது 
இடம் ்்கபாடுத்து உக்்கபாத்தி வ்ச்சதுங்க.

 நெத்தம்்மடடுக்கு புது்சபா வநதப்்பா 
ய பா ர் ்க ி ட ட யு ம்  அ த ி ்க ம பா  ் ் ்ச பா து .  
மு்கத்துல எப்வும் ்வ்சனம் அப்ி ்கிடடு 
்்கடநது்ச்சின்னு ஊருல இருக்குற ்்ழய 
ஆளுங்க ்்்சிக்குவபாங்க.

 ஒத்்த ்்னமரமபா ஊருக்குள்ள 
்க பா ல டி  வ ்ச ்ச ி து  இ ப ் ் பா  ஊ ் ர ் ய 
உறவபாக்்கி ்்கபாஞ்சம் ்்கபாஞ்சமபா மடக்்கி 
்்பாடடுக்்கிடு்ச்சி …

 யபாரபா்சசும் புருஷன் புள்்ளங்க்்ள 
்த்திக் ் ்கடடபா… இருநது்ச்சி... எலலபாத்்த 
யும் ்சபாமி புடிங்கி ்கிடு்சசுன்னு ்்சபாலலும்... 
அ ் த பா ட  ் ் ்ச சு  ஊ ரு ்ச ன ங ்க ளு க் கு 
மர்மமபா்வ இருநது்சசு...

 யபாரு ்கிடடயும் அதி்கமபா ்்்சசு 
வபார்த்்த வ்சசுக்்கபாது... எப்வும் குடி்்ச 
குள்ளபாற்வ எ்த்யபா ்றி ்்கபாடுத்துடடு 
வநதபாப்்பால இருக்கும்...

 மண ்்சபாபபுல ்கஞ்சியும் ்கடி்ச்சிக்்க 
்ச ி ன் ன  ் வ ங ்க பா ய ம் ,  இ ல ல ன் ன பா 
்நெருபபுல சுடடு எடுத்த சுதும்பு ்கருவபாடு 
துணடு ்்பாதும்... எப்வபா்சசும் ்கபாஞ்ச 
மி்ள்கபா்ய சுடடு அ்தபாட நுனி்ய 
்கிள்ளிடடு மி்ள்கபாயக்குள்ளபாற ்கஞ்சி நெீ்ர 
நெிரப்ி ஒவ்வபாரு மடக்கு ்கஞ்சிக்கும் 
மி்ள்கபாய நெீ்ர ்கபார்சபாரமபா்க உறிஞசும். 
மி்ள்கபாய ஓரபபு உசுருக்குள்ள ்்பாயி 
உரசும் அ்தபாட ்்பாழுது ஓடிரும்...
வபாயக்கு ஓணக்்கமபா எ்தயும் திங்கபாது... 
்கஞ்சி்யக் கூட உசுரு வபாழறதுக்கு 
மருநதபா ்நெ்ன்ச்சி குடி்ச்சி வபாழநது்சசு. 
பூமபாக்்கிழவி.

்தபாடரும் ...
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l
இபளபாதும் தானியங்கள்
விறேந்து வ்காண்டிருககிைது
வருங்கால வீட்டு மறன்களில்!

l
வதாஙகுகிைது ஆணியில் 
ளநறறு சீவிச் சிங்காரித்த
ஒய்யாரக வ்காண்றை!

l
அயரந்த உைக்கம்
மீண்டும் உயிர வந்தது
்கண் விழித்ததும்!

l
வதபபம் ளபால் மிதககிைது
குேத்தில் ்கட்டிய
வீடு்கள்!

l
மி்க சுதந்திரமாய் சுறறித்திரிகிைது
வட்ைக கிணறறுககுள்
தவறே்கள்!

l
்கலபபைம் வெய்த பின்பும்
வபயர மாைவில்றல
நல்வலண்வணய்!

l
எல்லா ொதியினரும்
ஒன்று கூடினர ஊரில்
்கழுறதககுக ்கல்யாணம்!

l
என்றனப ளபாலளவ
பலர இருககிைார்கள்
அன்பிைந்தவர்கள் வரிறெயில்!

l
வொத்ளதாடு வொந்தமும் இைந்தார்கள்
அனாறத விடுதி்களில்
அம்மா அபபா!

l
அறமதியா்க இருககிைது
ஆழ் ்கைல்
ஆரபபரிககிைது ்கறர!

l
பல பாறத்கறே பிரித்து
இரு ொறல்கறே இறணத்தது
பாலம்!

l
ளபாககுவரத்து வநரிெல் ்கைந்து
மறிககிைது ொறல்களில்
மாடு்கள்!

l
பாறெ வதரியாத ஊர
புது வமாழிவயான்றை ்கறகிளைன் 
அவள் ்கண்்களிலிருந்து!

l
முடிந்து ளபானறவ தான்
வதாைஙகி றவககின்ைன
அடுத்து நைக்க ளபாவறத!

 - மகிறை.சிவ்காரத்தி

“துளிபபாக்கள்”
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நேற்று ேைந்து நபாலத்்ான் இருந்து 
அ்ற்குள் உ�ககு ஒரு பிள்ழையும் 
எ�ககும் ஒரு  பிள்ழையும் உண்டு

ோம் ்ழைசியா்ப நபசிய 
ஒற்ழற வாரத்ழ் மிஸ்யூ என்பது 
இன்று வழர அ்ழ� 
அனுபவித்துகந்ாண்நை இருக்கிநறாம்

யார யாருககு யார யார என்று 
எழுதுபவழ� என்�நவன்று நசால்ல

இழ்ணயா் ்ா்ழல 
இழறவன் எங்ளுககுக 
ந்ாடுக்ாமநல இருந்கிருக்லாம் 

இ்யம் பல்ீ�மா� எ�ககுக 
குழறந்து ்ா்லின் வலியிழ� 
்ாஙகு்கின்ற அைவு சக்கியாவது 
ந்ாடுத்்கிருக்லாம் 

்ழைசிககுக ்ழைசியா் 
மீண்டும் ஒருமுழற உன்ழ�ப 
பாரத்்கிைாமலாவது 
ழவத்்கிருந்கிருக்லாம்.

எத்்ழ�நயா ோட்ள் ்ைநது 
இன்று ோம் சந்கிக்கின்நறாம் 
நபசுவ்ற்கு எத்்ழ�நயா இருநதும் 
இபநபாது நமௌ�மாய ேகிற்்கின்நறாம் 

இத்்ழ� கூடை நேரிசலிலும் 
இத்்ழ� அ்கி் சத்்த்ழ்யும் ்ாண்டி 
ந்ட்கிறது 
உன் இ்யத்துடிபபு எ�ககும் 
என் இ்யத்துடிபபு உ�ககும் 

நமௌ�ம்்ான் உல்கின் 
மி்பநபரிய ஆயு்ம் 
இஙந் ேம்ழமக குத்்கிக்கிைிபபதும் 
அதுநவ 

ோம் நபசிகந்ாண்டு இருந் 
ேம் வாழகழ் ்ழ் 
இன்று ்ழ்யா்நவ நபா�து 

ோம் ேைநது நசன்ற சாழலயும் 
ந்ேீர பரு்கிய ்ழை்ளும் 
பைம் பாரத்் ்கிழரயரஙகும் 

்ா்ல் பை்கிய பூங்ாவும் 
பயநது நபா� அருங்ாடசிய்மும் 
அமரந்கிருந் இருகழ்யும் 
பய்ணித்் அந் நபருநதும் 

நசரநது வைரத்் அந் ோயககுடடியும்
்�ித்்�ியா் வைரத்் நரா�ாச் நசடியும் 

பயன்படுத்்கிய வா்�மும் 
நசன்று வந் ந்ாவிலும் 
பஙந்ற்ற விைாக்ளும் 

படித்துக ந்ாண்டிருந் 
நூல்த்்கின் நமழசயும் 
உண்டு ம்கிழந் உ்ணவு விடு்கியும்

நசரநது ரசித்் அழல்ளும் 
நசரநது ேழ�ந் மழைத்துைி்ளும்

ேீ சாயநது இருந் என் ந்ாளும் 
ோன் சாயந்கிருந் உன் ந்ாளும்
ோம் பிடித்்கிருந் விரல்்ளும் 

ேமக்ா்நவ ்ாத்்கிருககும் 
ோமும் நசல்நவாம் 
ோன் என் துழ்ணநயாடும்
ேீ உன் துழ்ணநயாடும்

இருவரும் நபசிகந்ாள்ைாமநல 
எ்கிர எ்கிநர ்ைநது நசன்நறாம் 
ஒருநவழை ோன் ேகிழ�த்்ழ் ்ான் 
அவளும் ேகிழ�த்்கிருபபாநைா எ�க 
்ைக்கின்நறன்

ோந�ா நசன்று விடடு 
வீடு ்கிரும்பிய பின்�ர 
என் ்ழலயழ்ணயில் 
விழு்கின்ற ஒரு துைி ்ண்்ணீழர 
்ா்ணிகழ்யாகு்கின்நறன் ேம் முன்�ால் 
்ா்லுககு....

கவிஞர் மீன் ககொடி 
்ொண்டிை ரொஜ்
  
்கிருபபூர

்காதல் ளதால்வி
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அம்மபா ்சீக்்கிரமபா ்ிபாியபாணி ்்சஞசு 
முடிம்மபா 

நெம்ம மணி ்்சி தபாங்க மபாடடபான்மபா 

்ட மபாலிக் தனி ஆ்ளபா அம்மபா ்கஷடப 
்டுறபா்்ளன்னு ஒத்தபா்்சக்கு உதவபாம 
்சீக்்கிரம், ்சீக்்கிரம்ன்னபா எப்டிடபா முடியும்.

ம ட ட ன்  ் ி பா ி ய பா ண ி ,  ் ்க பா த் து ப ் பா 
உருண்ட, ்ரத்தபா, ்கத்திபாிக்்கபாய ்்ச்சடி, 
மபாங்கபாய ்்ச்சடி, தக்்கபா்ளி ்்ச்சடி, ்சிக்்கன் 
65, முட்ட வறுவல, ்சீனி ்தபா்வயல, 
்தங்கபாய ்்சபாறுன்னு இவவ்ளவு ்்பாிய 
லிஸ்டடபா ் ்கபாடுத்திடடு ் ்சய, ் ்சயயுன்னு 
்்சபான்னபா இவவ்ளவு ்சீக்்கிரத்தில ்்சயய 
முடியுமபா என்ன?

்சபாிம்மபா, ்சபாிம்மபா ்்கபாவி்ச்சிக்்கபா்த.

நெபானும், வபாப்பாவும் உனக்கு உதவி 

்ணணு்றபாம். ்சீக்்கிரமபா ் ்சஞசு ் ்கபாடும்மபா.

ரம்ஜபான்னு தபா்ன உன்்ன ் தபாநதரவு 
்ணணு்றபாம் அதுவும் இலலபாம உன் ்்க 
்க்குவத்துல ்்சயயுற அ்்சவ ்சபாப்பாடு 
எலலபாம் மணிக்கு ்ரபாம்் ்ிடிக்கும் மபா 

அநத ்டுவபா அடிக்்கடி உன்்ன ்த்தி 
ஒணணு ்்சபாலலுவபான் 

என்னப்பா ்்சபாலலுவபான் 

ஏணடபா மபாலிக் உனக்கு அணணனபா்வபா, 
தம்்ியபா்வபா கூட ்்பாறநதிருநதபா அம்மபா 
்்கயபால நெபானும் தினமும் ்சபாப்ிடடு 
இருக்்கலபாம்னு ்்சபாலலுவபான் மபா. 

இப் கூட என்ன கு்றஞசு ்்பா்சசு 
மபாலிக், அவன் உன் ்ச்்கபாதரன் தபான். 
அவனுக்கு அம்மபா ்்கயபால எப் ்சபாப்ிட 
் த பா ணு ் த பா  அ ப ்  வ ந து  ்ச பா ப ் ி ட 
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்்சபாலலுப்பா.

அவனும் நெபான் ்்ற்றடுக்்கபாத ம்கன் 
தபான் .

அ்ர மணி ்நெரத்திறகு ்ிறகு 

மபாலிக் ்சபாப்பாட்ட  ்்கபாியபாில  மூணு, 
நெபாலு ்்ரு ்சபாப்ிடுற மபாதிபாி ்்கபாஞ்சம் 
நெி்றய்வ எடுத்து வ்சசு இருக்்்கன். 
நெபான் எடுத்து வ்ச்சபா மணி கூ்ச்சப்டுவபான் 
்பா, நெீ் ய அவன் வீடடுக்கு ்்பாய உன் 
்்கயபால ் பாிமபாறி விடடு வபா .மணி ்சபாப ி்டடு 
முடிஞ்சதுக்கு அபபுறம் நெபா்மலலபாம் வபாப்பா 
்வபாடு ்்சர்நது ்சபாப்ிடலபாம். ஒருத்தங 
்களுக்கு ்சபாப்பாடு சூடு கு்றவதறகு முன் 
்்கபாடுக்்கணும்னு உங்க வபாப்பா அடிக்்கடி 
்்சபாலவபாரு. ்்க்்்க ்பார்த்து எடுத்திடடு 
்்பாயிடடு ்த்திரமபா வபா என்று தன் ம்க்ன 
அனுப ி் ்வத்தபாள ்பாத்திமபா.

்சபாப்பாட்ட  எடுத்து ் ்கபாணடு மணி்ய 
்கபாண ்்க்்கில ்்சன்றபான் மபாலிக். 

அ ் ர  ம ண ி  ் நெ ர த் த ி ற கு  ் ி ற கு . . . 
(்கபாலிங ்்ல ்சபதம் ்்கடடு மணி ்கத்வ 
திறக்்கிறபான் )

்ட மபாலிக் எப்டி டபா இருக்்க ?

எனக்கு ்தபாியும் ரம்ஜபான் அதுவுமபா 
மதியம் ஒரு மணிக்குள்ள நெீ வரு்வன்னு... 
நெபான் ஒரு ்்த்தியக்்கபாரன் உன்்ன 
வபா்சலல வ்ச்்ச ்்்சிக்்கிடடு இருக்்்கன். 

ஒரு புன்ன்்க்யபாடு மபாலிக் வீடடினுள 
்்சல்கிறபான் 

் ட  ம ண ி  சூ டு  கு ் ற ய ற து க் கு ள ்ள 
்சபாப்ிடுடபா. சூடபா ்சபாப்ிடடபா தபான் 
் ி பா ி ய பா ண ி  நெ ல ல பா  இ ரு க் கு ம் .  நெ பா ன் 
்சபாப்ிடுறது இருக்்கடடும் மபாப்ள நெீ முதலல 
இநத ்மபா்ர குடி என்று அடுக்்க்்ள 
யிலிருநது ்்கபாணடு வநது ்்கபாடுத்தபான் .

் ட  ம பா ப ்ள  நெீ  ஹ ஜ்   ் ் பா கு ற து க் கு 

்கமிடடியில விணணப்ித்து இருநதி்ய 
்கி்ட்சசுதபா 

இலல மபாப்ள ்கி் டக்்க்ல, ் ்பான வருஷம் 
்கடன் இருநததபா்ல நெபான் விணணப ி்க்்க்ல 
அநத இ்றவன் புணணியத்தபால எலலபா 
்கட்னயும் அ்ட்ச்சிட்டன் ஆனபா இநத 
வருஷம் ்்கபாஞ்ச, ்்கபாஞ்சமபா ்்சமி்சசு 
்்பா்கலபாம்ன்னு ஆ்்சப்ட்டன் ஆனபா 
என் ஆ்்ச நெி் ற்வற்ல.

்கவ்ல ்டபா்த மபாப்ள இன்ஷபா 
அலலபாஹ் அநத இ்றவன் அடுத்த 
வருஷம் உனக்கு அநத ்பாக்்கியத்்த 
்்கபாடுப்பான்.

அ து க் ்க பா ்க  த பா ன்  ம பா ப ்ள  இ ந த 
உடம்புல இநத உசு்ர வ்சசுக்்கிடடு 
இருக்்்கன். எப்டியபாவது ்சபாவுறதுக்குள்ள 
இ ந த  ்க ண ண பா ல  அ ந த  பு ன ி த ம பா ன 
்கஃ்த்துலலபா்வ ்பார்த்திடனும். எலலபாம் 
வலல இ்றவன் அநத ்பாக்்கியத்்த 
எனக்கு தரணும் என்றபான் மபாலிக். 

எலலபாம் உன் எணணம் ்்பால நெடக்கும் 
மபாப்ள என்று அன்்்பாடு வழியனுப்ி 
்வத்தபான் மணி.

்சில தினங்களுக்கு ்ிறகு... (டபாிங ... 
டபாிங )

தன் அ்ல்்்சி ஒலித்த்த ்கணடு 
எடுத்தபான் மபாலிக். 

்்சபாலலு ம்ச்சபான் 

்ட மபாலிக் என் ்்க் இன்ஜின் வீணபா 
்்பாயிடி்சசுடபா. நெீ  ்்க் எடுத்திடடு 
என்்னபாடு வர முடியுமபா? 

மறு வபார்த்்த ்்்சபாமல மணி ்்சபான்ன 
இடத்துக்கு வி்ரநதபான் மபாலிக். 

்ட மபாலிக் தங்க்ச்சி வீடடுக்்கபாரர் 
வரதட்ச்ண ்ணம் ஒரு லட்சம் தர்லன்னு 
தங்க்ச்சிக்்கிடட ி்ர்ச்ச்ன ்ணணிக்்கிடடு 
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இருக்்கபார், இப் தங்க்ச்சிய வீட்ட விட்ட 
துரத்தி இருக்்கபார். தங்க்ச்சி அவங்க வீடடு 
வபா்சலி்ல்ய அழுது்கிடடு ்கிடக்கு .

எனக்கு மன்்ச ்சபாியில்ல மபாப்ள ,நெீயும் 
என்்னபாடு து்ணக்கு வபா அநத ஆளுக்கு 
புத்தி மதி்ய ் ்சபாலலிடடு தங்க்ச்சிய அநத 
வீடடி்ல்ய விடடிடடு வநதிடலபாம்.

்ட ம்ச்சபான் நெபான் ஒணணு ்்சபான்னபா 
்்கபாவி்ச்சிக்்க மபாடடி்ய.

்்சபாலலுடபா... 

நெமக்கு நெம்ம தங்க்ச்ச ி  வபாழக்்்க 
தபான் முக்்கியம் என்்கிட்ட மக்்கபாவுக்கு 
்்பாறதுக்்கபா்க ்்சர்த்து வ்ச்ச ்கபாசு ஒரு 
ஒண்ண ்கபால லட்சம் இருக்கு அ்த 
எடுத்திடடு ்்பாய மபாப்ிள்்ளக்்கிடட 
்்கபாடுத்திடலபாம் டபா 

உனக்கு என்ன ்்த்தியமபா. எத்த்ன 
வரு்சமபா மக்்கபாவுக்கு ் ்பா்கணும், மக்்கபாவுக்கு 
்்பா்கணும்னு ஆ்்சப்டடு இருப் அநத 
்ணத்்த எடுத்து ்்கபாடுப ி்யபா ?

்ட மணி ஒரு குமருக்கு(்்ணணுக்கு) 
்்சயய கூடிய நெற்கபாபாியம் மூன்று மு்ற 
ஹஜ் ்்சயத நென்்மக்கு ஈடபாகும்ன்னு 
வபாப்பா அடிக்்கடி ்்சபாலவபாரு.

இன்ஷபா அலலபாஹ் உன்்கிடட ்ணம் 
இ ரு ந த பா  இ ந த  நெ ண ் ் ன  ஹ ஜ் க் கு 
அனுப்ி ்வக்்க மபாடடியபா என்ன என்று 
்்சபான்ன்தபாடு மடடுமிலலபாமல அவன் 
்கணக்கு உள்ள வங்கிக்கு ்்சன்று ்்சமித்து 
்வத்த ஒண்ண ்கபால லட்சத்தில ஒரு 
ல ட ்ச த் ் த  எ டு த் து  ் ்க பா ண டு  ம ண ி 
தங்்க இருக்கும் ஊருக்கு ்்சன்ற்தபாடு 
மடடுமிலலபாமல அநத மபாப்ிள்்ள்யபாடு 
்சமர்சம் ்்்சி வரதட்ச்ண ்ணத்்தயும் 
்்கபாடுத்து விடடு வநதபார்்கள .

் ட  ம பா லி க்  உ ன் ் ன  நெ ி ் ன ்ச ்ச பா 
எனக்கு ்்ரு்மயபா இருக்குடபா. உன்்ன 
மபாதிபாி நெண்ன் எனக்கு ்கி்டக்்க ்ரபாம்் 

்்கபாடுத்து வ்ச்சிருக்்கணும் .நெபா்ன அநதபாளு 
்மல அவவ்ளவு ்்கபாவத்துல இருந்தன் 
ஆனபா நெீ அவவ்ளவு ்ணிவபா ்்்சி அநத 
புள்ளய அநத வீடல விடடிடடு வநது 
இருக்்க.

அவ எனக்கும் தங்க்ச்சி தபான் மபாப்ள.

உன்்ன நெண்னபா அ்டய எநத 
்ஜன்மத்துல நெபான் ்்சயத புணணிய்மபா?

்்பாிய வபார்த்்த்யலலபாம் ்்்சபா்த 
மபாப்ள. நெலல நெண்ன் இரத்த உற்வ 
்்பான்றவன் அவனுக்கு ஒணணுன்னபா 
சும்மபாவபா விட முடியும்.

உயிர் இலலபாத ்ணம் இன்்னக்கு 
வ ரு ம்  நெ பா ் ்ள க் கு  ் ் பா கு ம்  ஆ ன பா 
நெபாம்ம ்்சயயுற அன்பும், ்பா்சமும் தபான் 
இரடடிப்பா திரும்் வரும் மபாப்ள 

்சபாிடபா ்சமுத்திரக்்கனி. உன்்கிடட ்்்சிக் 
்கிட்ட இருநதபா ஸ்கூலக்குள்ள இருக்்கிற 
மபாதிபாி்ய பீல ஆகும் என்று நெக்்கலபாய 
அவ்ன ்கிணடலடிக்கும் அநத தருணத்தில 
்கண இ்மக்்கபா ்நெபாடியில எங்கிருந்தபா 
வநத லபாபாி அவர்்கள ஓடடி வநத ்்க்்கில 
்மபாதியது. ்்க்்கில ்ின்னபாடி இருநத 
ம பா லி க்  தூ க் ்க ி  வீ ்ச ப ் ட ட பா ன் .  ம ண ி 
இரத்த்வள்ளத்தில மிதநதபான். அங்கிருநத 
மக்்கள 101 ஆம்புலன்ஸ்க்கு ்தபா்ல்்்சி 
மூலம் த்கவல ்தபாிவித்தனர் .

மருத்துவம்னயில ...

மபாலிக் மறறும் மணியின் குடும்்ம் 
அஙகு கூடியிருநதது.

மபாலிக் அம்மபாவிடம் ்சபாபாிங்க உங்க 
ம்கனுக்கு ்ின் த்லயில அடி ்டடதபால 
முகு்ளம் ் பாதிப்்டநது ்சம்்வ இடத்து்ல்ய 
இறநதிடடபாரு. கூட வநத ்்யனுக்கு 
உயிருக்கு ஆ்த்து இல்லன்னபாலும் ்கண 
்்சதம்டநது ்பார்்வ முழுவதுமபா ்றி 
்்பா்கிடு்சசு என்றபார் டபாக்டர்.



  38|

்்கபாஞ்சமும் ்யபா்சிக்்கபாமல ்பாத்திமபா 
டபாக்டர் என் ்்ய்னபாட ்கணணில 
உயிர் இருக்்கபா, அநத ்கண்ண இன்்னபாரு 
நெ்ருக்கு ் வக்்க முடியுமபா என்று ் ்கடடபாள 
SURE ம்மபா உங்க ்்ய்னபாட ்கண எநத 
கு்றயுமிலலபாம இருக்கு என்றபார் .

அ ப ் டி ன் ன பா  அ ந த  ம ண ி க் கு  எ ன் 
்்ய்னபாட ்கண்ண வ்ச்சிடுங்க டபாக்டர் 
என்று ்்சபாலலி அழுதபாள .

கூட இருநத மணி குடும்்த்துக்கு தன் 
ம்கனின் இக்்கடடபான சூழநெி்லயிலும் 
்பாத்திமபாவின் உதவி ்ிரமிக்்க ்வத்தது.

்சில வருடங்களுக்கு ்ிறகு

்பாத்திமபாவும் -அவ்ளது ்கணவர் முஜீபும் 
்சவூதி அ்ர்ியபாவில உள்ள ்மக்்கபாவுக்கு 
ஹஜ் ்யணம் ்மற்்கபாணடிருநதனர்.

்ச வு த ி  ம ண ண ி ல  உ ள ்ள  அ ந த 
்கஃ்த்துலலபா்வ ்கணடதும் ்கணணீர் 
வடித்தனர். தன் ம்கனின் ஆ்்ச ்க்ட்சி 
வ ் ர  நெ ி ் ற ் வ ற  வ ி ல ் ல ் ய  எ ன 

வருநதும் அநத தருணத்தில அஸ்்ஸலபாமு 
அ்லக்கும் என்ற அறபுதமபான ்்சபால 
அவர்்க்்ள ்நெபாக்்கி வநதது.

வ்லக்கும் ்ஸலபாம் என்று ்்சபாலலி 
முடிக்கும் தருவபாயில அவர்்கள ்கணணில 
ம்கிழ்ச்சி பூத்தது 

யப்பா மணி எப்டி இருக்்க ? 

மணி இலலம்மபா இப் நெபான் தபான் 
மபாலிக். என் நெண்்னபாட ஆ்்ச அவனபால 
நெி்ற்வறற முடிய்லன்னபாலும் அவன் 
்்கபாடுத்த ்கணணபால நெி்ற்வறறணும்னு 
ஆ்்சப்ட்டன். மதம், ்கடவுள, ்மபாழி 
்வற ்வறன்னபாலும் நெமக்குள்ள இருக்்கிற 
உ ண ் ம ய பா ன  ் க் த ி ,  அ ன் பு ,  ் பா ்ச ம் 
எலலபாம் ஒன்்ற்ய ்்சரும். என்்ன 
்்பாறுத்தவ்ர ஹபாியும் ஒணணு தபான், 
அலலபாஹ்வும் ஒன்று தபான். இநத ்சமூ்கம் 
எ ன் ் ன  எ ன் ன  ் வ ண டு ம பா ன பா லு ம் 
நெி்னத்து ்்கபாள்ளடடும் என் நெண்னின் 
ஆ்்ச்ய நெி்ற்வறறுவதற்கபா்க மன 
முவநது இஸ்லபாம் மதத்்த ஏறறுக் 
்்கபாண்டன். எனது புனிதமபான ஹஜ் 
்யணத்்த எலலபாம் வலல அலலபாஹ் 
நெி்ச்சயம் ஏறறுக்்்கபாளவபான். என் நெண் 
னின் நெி்ற்வறபாத ஆ்்சயும் என்னபால 
நெி்ற்வறும் என்று ்்சபாலலி முடிக்கும் 
தருவபாயில ் பாத்திமபாவும்- முஜிபும் அவ்ன 
அன்்்பாடு அ்ணத்து ்்கபாணடனர்.

யபா அலலபாஹ் என் ம்கன் ்சபா்க்ல ,இநத 
மணி தபான் எங்க புள்ள என்று ்கஃ்பாவின் 
முன் ்கணணீ்ரபாடு கூறினர்.

யபா அலலபாஹ் என் நெண்ன் ்தபாிந்தபா, 
்தபாியபாம்லபா, அறிந்தபா, அறியபாம்லபா 
ஏதபாவது ்பாவங்கள ்்சயதிருநதபால அ்த 
ம ன் ன ி த் து  உ ன து   பு ன ி த ம பா ன  அ ந த 
ஜன்னத்துல ்ிர்தவு்்ஸ (்்சபார்க்்கத்்த) 
அ்டயும் ் பாக்்கியத்்த அ்ளிப்பாயபா்க . எனது  
ஈமபானபான இநத புனித ஹஜ் ் யணத்்த எநத 
கு்றயுமிலலபாமல ஏறறுக்்்கபாளவபாயபா்க 
என்று துவபா ்்கடடபான் மபாலிக் ஆ்கிய மணி.              

n

ஹைக்கூ 

குைத்்கில் ்ல்நலறிந்தும்

்கிடடிய மீன்்ைிைம்

தூண்டில் வாரத்ழ்்ள்

சாழலநயார மரம்

நபருநது உரச

மடியில் ஒரு பூ

விைாகந்ாயிலுககு

ந்ட்ாமநல வைிச்நசால்லு்கிறது

பலியாடடு இரத்்ம்

                               

  ககொ. மகீைன்
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இஸலாமியத் தமிழ் இலககியக ்காவலர, தீன் தமிழ்க 
்கவிஞர, தாஜுல் அதீப, மரைஹூம் அல்ைாஜ் எஸ.ஏ.ஆர எம். 
வெய்யது ைஸன் வமௌலானா அவர்களின் நிறனளவந்தல் 

நெி்கழவு 02-10-2022ம் தி்கதி நெிநதவூர் ்ிர்த்ச ்ச்்யின் ்்கட்்பார் கூடத்தில நெிநதவூர் 
்க்ல இலக்்கியப ்்ர்வத் த்லவர் டபாக்டர் ஏ.எம். ஜபாபீர் அவர்்க்ளின் த்ல்மயில 
நெ்ட்்றறது.

இஸ்லபாமிய இலக்்கியப ்்பாக்்கிஷம் அலஹபாஜ் எஸ் ஏ.ஆர் எம். ்்சயயது ஹ்ஸன் 
்மௌலபான அவர்்க்்ளப ் றறிய ் தடல்களும் ஆயவு்களும் நெி்கழத்தப்டடு வரு்கின்றன.

அல ஹபாஜ் எஸ்.ஏ.ஆர்எம். ்்சயயது ஹ்ஸன் ்மௌலபானபா உல்க ்மஙகும் இஸ்லபாமிய 
இலக்்கிய மபாநெபாடு்கள நெ்ட்்றுவதறகு ்கபால ்்கபா்ளபா்க  இருநதவர். தமிழ இலக்்கிய 
இலக்்கணப புல்ம நெி்றநதிருநத அவர் 1966ல இலங்்க, மருதமு்னயில  நெடத்திய  
இஸ்லபாமிய தமிழ இலக்்கிய விழபா்வ, உல்க ் மஙகும் இஸ்லபாமிய இலக்்கிய மபாநெபாடு்கள 
நெ்ட ்்றுவதறகு வழி்்கபாலியதபா்க இலக்்கிய  ஆயவபா்ளர்்கள குறிப்ிடுவர்.

இதனபால, இத்ன நெி்னவுகூர்நது 2016ல மருதமு்னயில நெ்ட ்்றற இஸ்லபாமிய 
இலக்்கியப ்்பான்விழபாவில (26,27-11-2016) நெி்னவுத் தூ்ி மருதமு்ன அலமனபார் 
்கலலூபாியில அ்மக்்கப்டடது.

இஸ்லபாமிய இலக்்கியப ்்பான்விழபாவின் இறுதிநெபாள நெி்கழவில,  இஸ்லபாமிய 
இலக்்கிய மபாநெபாடடுக்கு வழி்்கபாலியபா்கவும், ்்பான்விழபா நெபாய்கரபா்கவும் ்்சயற்டட 
தமிழறிஞர் எஸ் ஏ.ஆர்.எம். ்்சயயிது ஹ்ஸன் ்மௌலபானபா அவர்்கள வபாழத்திக் 
்்கௌரவிக்்கப்டடபார். அவ்ர வபாழத்திப  பாளவந்தல் பாலமுறன பாறூக அவர்்க்ளபால 
எழுதிப ்டிக்்கப்டடக் ்கவி்த ...

ஞொனயர கவன்ைொன் என்ை
க்ர்க்றை நூல் ்ய்டத்த
சின்னொலி மப்ொ வொழ்ந்த
சிைந்த இப ்தகிைில் வந்து
்ொ்ட�ொன் எழுந்து �கின்கைன்
்ண்க்ொடு ஸைொம் உயரத்கதன்!

இைக்ககிைம், எழுத்து கல்வி
எதகிலுகம முந்தகி �கிறகும்
மருதமொ �கரில் வந்து
மொண்்ியனப ்ொ்ட �கின்கைன்!
அரும்்ணி புரிந்த கமயத
ஹஸன்மவு ைொனொ யவ�ொன்
விருபக்ொடு வொழ்த்த வந்கதன்!
விைத்தகு மனிதர் அன்னொர்!

எண்ணத்தகில் தூயயம கைொடு
இவர் கசயத ்ணிைினொகை
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தகிையமகள் �கியைந்தகிருந்த
க்ருமகன் கமௌைொ னொவின்
அரும்்ணி  உைக கமல்ைொம்
அவர்புகழ் ககொண்டு கசர்க்கும்

இஸைொமிை இைக்ககி ைத்தகில்
இவகரொரு ஊறறுக் கண்ணொய
இருந்தவர் என்் கதொடு
க்ொன்விழொக் கொணச் கசயத
க்ொன்மனச் கசம்மல் என்ை
க்ருயமயும் இவயரச் கசரும்!

மருத முயனப்தகிகைொ க்றை
மகத்துவம் அதகிக மொகும்
க்ருமகன் ஷரிபுத்தீன் ஹொஜி
்ிைந்தவூர், இைக்ககி ைத்தகில்
சிகரத்யத கதொடடு �கின்ை
சிைந்த�ல் கைழுத் தொைர்கள்
வொழ்ந்த ஊர்,வொழும் ஊகர!

மருதூர்க் ககொத்தனும் கனியும்
வொழ்ந்து
சிறுகயத கவியத ைொகை
சீர்புகழ் கசர்த்த �ல்லூர்!

இப்தகி ்ிைந்து இன்று
க்ரும்புகழ் ்ய்டத் தகிருக்கும்

உண்யமைில் ்ையனப க்றைொர்
உைிர்வொழும் க்ொகத அன்னொர்
க்ொன்னொன கசைலுக் கொகப
புகழ் க்றைொர். மதகிபபும் க்றைொர்
இன்ைவர் கசயத கசயவ
இைங்குது தூ்ி ைொக!

்ழந்தமிழ் இைக்ககி ைத்தகில்
்ரிச்சைம் ககொண்டிருந்து
�கியைக்றை 1நூல்கள் தந்து
�கிமிர்ந்தகி்டச் கசயத கமயத
இஸைொமிை இைக்ககி ைத்தகின்
கதொறறுவொ ைொக �கின்று
்ய்டத்தகிட்ட நூல்க கைல்ைொம்
்ைிச்சிடும் கமன்யம கசர்க்கும்!

உயர�ைம் 2்ைநூல் கசயதொர்
புரொணங்கள் ஞொன நூறகள்
க்ொருைது புரியுமொறு
கதைிவுயர கசயதொர் அன்னொர்!
அைிமுக 3ஆயவுயரகள்
ஆரொயச்சி கமொழி மொறைங்கள்
எனப்ை ்ணிகள் கசயதொர்
இதன்்ைன் இன்றும் க்றைொர்!

விருதுகள் 4்ட்டம் என்று
கவண்டிை மடடும் க்றைொர்
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கசயைது ஹஸன் கமௌைொனொயவ
மனமொர  வொழ்த்து ககின்கைொம்!

வொழ்க எம் ஹஸன் கமௌைொனொ
வைம்்ை க்றறு வொழ்க!

இஸைொமிை இைக்ககிைத்தகின்
இதைமொய முன்கனொடி மொ�ொடு கசயத
ஹஸன் கமௌைொனொ வொழ்க! வொழ்க!

்கவி்தயில இடம்்்றற நூல்கள, விருது்கள 
்தபாடர்்பான குறிபபு்கள 

(1) இஸ்லபாமியத் தமிழ இலக்்கிய்ச 
்்சபாற்்பாழிவு்கள-15.
அறிஞர் ஏஎம்ஏ அஸீஸ்.்்ரபா்சிபாியர் 
ம.மு உ்வஸ் ஆ்கி்யபாபாின் உ்ர்கள 
உள்ளடங்கியதபா்க.
இஸ்லபாமும் தமிழும் இலக்்கிய ்சங்கமம் என்ற 
நூல்கள.

(2) யபாழப்பாணம் ்துறுதீன் புலவபாின் 
மு்ஹயதீன் புரபாணம் முதலபாம் ்பா்கத்துக்கு 
உ்ரநெயம். ்்சகுனபாப புலவபாின் ்்சபார்க்்க நெீதிக்கு 
உ்ர நெயம்

(3) ஞபான்ர ்வன்றபானுக்கு அறிமு்க 
ஆயவு்ர. ்கம்்ரபாமபாயண இலக்்கிய வழியில 
்்டபபு்களும் ்திவு்களும் - இலக்்கிய ஆரபாய்ச்சி
the sufi doctor in tamil literiture இ்றவனும் 
்ிர்ஞ்சமும் இஸ்லபாமிய தத்துவக் ்கருத்துக்்கள 
என்்றலபாம் நூல்கள ்்சயதவர்.

(4) ஆளுநெர் விருது, ்கம்்ன் விருது. ்க்லஞர் 
்கருணபாதிதியியின் ்்பான்னபா்ட,்்பாற்கிழி, 
உல்க இஸ்லபாமிய மபாநெபாடடில நெபாவலர் விருது 
என்று அ்வ நெீ... ளு... ம்!

நேண்டும் நேண்டும்... 
 

கல்ஹின்யன - ்ஹமி ஹலீம்தீன்
(ந்சமான்ய / ந்ச்ீரத்்கி) 

 

்ருழ� ேகிழறந் உள்ைம் நவண்டும்  

்வழல யில்லா உல்மும் நவண்டும்  

 

அன்பிழ� பூமியில் விழ்த்்கிை நவண்டும்  

அறிழவயும் அ்னுைன் ்லந்கிை நவண்டும் 

 

ஏழையின் ்ண்்ணீர துழைத்்கிை நவண்டும்  

ஏ்�ின் ்கிருப்கிழய அழைந்கிை நவண்டும் 

 

அோழ்க கு்வும் அன்புள்ைம் நவண்டும்  

அயலாழர ம க்ிககும் அருஙகு்ணம் நவண்டும்  

 

வறியவர ேகிழல்ழ� உ்ணரந க்ிை நவண்டும்  

வறுழமழய ஒைிக்வும் உ்விை நவண்டும்  

 

உரிழமழயக ் ாக்த் து்ணிந க்ிை நவண்டும் 

உ்ணரவிழ� ேகி்மும் ம்கித்்கிை நவண்டும்  

 

நபாறாழம யற்ற இ்யமும் நவண்டும்  

பிறழரத் தூற்றாப பண்பும் நவண்டும்  

 

துநரா்கிழய அறிநது ஒதுங்கிை நவண்டும் 

துஷைழ�த் தூரமாய ஒதுக்கிை நவண்டும் 

 

வஞசழ� நசய்வர அைிந்கிை நவண்டும்  

வாஞழசயுைன் வாைப பை்கிை நவண்டும்  

 

நபாலி்ழை ம�ம் நவறுத்்கிை நவண்டும்  

நபாயயர ச்வாசம்  ்விரத்்கிை நவண்டும்  

 

பாவி்ள் இருபபின் அைித்்கிை நவண்டும்  

பா்்ம் நசயநவாழர ஒைித்்கிை நவண்டும்  

 

நப்ழம யில்லா ோநைான்று நவண்டும்  

நபரழவ சிறபபா� ஆடசியும் நவண்டும்  

 

வன்முழற இல்லா் ந்சமும் நவண்டும்  

வன்மம் இல்லா் மக்ளும் நவண்டும்  

 

வாழகழ்யின் அரத்்ம் புரிந்கிை நவண்டும்  

வாழவிழ� வைமாய வாழந்கிை நவண்டும்
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ஏழைக குமரியாய
குடி்ார�ின் மழ�வியாய
நபரும் நோயுற்ற  ஒருவ�ின் ம்ைாய
்்ணவ�ால் ழ்விைபபடைவைாய
இைம் வி்ழவயாய
இபபடிப பல நபயர்நைாடு ்ான் 
அவைது ்ைவுச்சீடடு ்ைழலக 
்ைக்கின்றது என்றாலும் 
பாழலயில் விழுந் துைியா்கிறது
அவள் வாழவு

சீ்�ச் சுழம ்ாங்ா்  
எத்்ழ�நயா சீழ்்ள் 
அநரபிய அநசா்வ�த்்கில் 
மு்கிரக்ன்�ி்ைா்  
இைழம ந்ாழலத்து இழரபழப 
ேகிரபபி  இருபபார்ள்

எ�மா��ின் வக்கிரத்்கிற்கு 
இரவு்ழைத் ந்ாழலத்்வர்ள் 
எத்்ழ� நபர 
இன்னும் விடியாமல் 
இருநைாடு இருபபார்ள் 

புரியா் நமாைியில் புலம்பியழுது 
நசயயா் குற்றத்்கிற்்ா்ச்
சிழற நசன்றவர்ள் எத்்ழ� நபர 
மர்ண்ண்ைழ� நமழையில்
மன்றாடி இருபபார்ள்

ந்ால்லபபடடு பின் 
குபழபநயாடு குபழபயா் 
வீசிநயறிந் நசால்லபபைா் 
்ழ்்ள்்ான் 
எத்்ழ� எத்்ழ�?

என்றாலும், 
விம்மியழு் அழுழ்ககும் 
வீரியம் ேகிழறந் விைிேீருககுமாய 
வாழழவப பங க்ிடடுக ந்ாண்ைவர்ள் ் ான் 
இந்  அழுககுச் சமூ்த்்கின் 
வியரழவ நேடி அ்ற்ற 
அத்்ர ்ருவிக்கிறார்ள்
ஆண்டுந்ாறும்... 

இந்ப நபடழைகந்ாைி்ள் 
கூவித்்ான் நபரும்பாலா� நபாழுது்ள் 
புலர்கின்ற� இஙந்.

  ரீஸொ ஹனி

முறித்ந்றியபபடை 
முள்ைந்ண்டு்நைாடு 
மீழச முறுக்கித் ்கிரியும் 
ஒரு ஆண் வரக்த்்ால் 
சபிக்பபடைவள் அவள்

உருககும் நவயிலிலும்
உழறயும் ப�ியிலும்
ஓயவில்லாது ஓடிகந்ாண்டிருக்கிறாள்
்டி்ாரம் நபால

சரிநது நபாய ்கிைககும் 
்ன் குடும்பத்்கின் 
நபாருைா்ாரத்ழ் ேகிமிரத்் 
வலுவிைந் ்ன் ந்ாள்்ைில் அவள்
 சிலுழவ சுமக்த் ந்ாைங்கிய நபாது
இந்ச் சமூ்ம்  அவழைப 
புருவம் உயரத்்கிப  பு்கி�மா்ப 
பாரக்த் ந்ாைங்கியது 

ந்ாைக்மும் இல்லா் 
முடிவும் ்ா்ணா் ஒரு மத்்கிமத்்கில் 
ஊசலாடிக ந்ாண்டிருககும் வாழகழ்ழய 
அவள் எரித்துக ந்ாள்்கின்றாள்
்ன் குடும்பத்்கின் 
வறுழம இருழை விலக்...  

குைலுககுள் நவடிககும் 
ஒரு எரிமழலயின் ந்ா்கிபழப ்ாயந் 
நராடடித்துண்டு்ைால் அவள் 
அழ்ணககும் நபாந்ல்லாம் ஒருநவழை 
உ்ணழவநயனும்  உண்டு ந்ாண்டிருபபார்ள் 
அவள் ்ரு ஈன்ற ்ன்றுககுடடி்ள் ரீஸொ ஹனி
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 அவர் அநத வீடடுக்்கத்வத் 
தடடின்்பாது ்ரபாம்்்நெரமபா யபாரும் 
த ிறக்்கவில்ல. அதனபால ்லமபா்கத் 
தடடத் ்தபாடங்கினபார். ்்கபாஞ்ச ்நெரத்தில 
வீடடுக்குள இருநது ஒரு அம்மபா ்வ்ளி்ய 
வநது... 

 “ ய பா ரு  நெீ ங ்க  எ ன் ன  ் வ ணு ம் 
ஒங்களுக்குன்னு “்்கடடபாங்க துக்கு அவர்

 ”நெீங்க யபாரு இங்க என்ன ்ணணிக் 
்கிடடு இருக்்கீங்க இது எங்க வீடு” என்றபார்

 அநத அம்மபா வீடடுக்குள்ள ்பாத்து 
்்சபான்னபாங்க  “அய்யபா இங்க வபாங்க்்ளன் 
இங்க ஒருத்தர் ்கத்வத்தடடி ்கலபாடடபா 
்ணணுறபார் இது அவ்ரபாட வீடபாம் வநது 
என்னன்னு ்்களுங்க” 

 உ ள ் ்ள  இ ரு ந து  ் வ ்ள ி ் ய 
வநதவர் அநத அம்மபா்வபாட ்கணவரபா்க 
இருக்்கலபாம் அவர் “நெீங்க யபாரு ஒங்களுக்கு 
என்ன ்வணும். இது எனக்கு டி்பார்ட 
்மணடல அலபாட ஆன வீடு இதுலதபான் 
7 வரு்சமபா இருக்கு்றன் நெீங்க ஏ்தபா 
்்சபான்னீங்க்ளபா்ம என்ன “ என்றபார்.

” இது என் வீடு எனக்கு டி்பார்ட்மணட 
அலபாட ் ்சஞ்சி 10 வரு்சமபா குடியிருந்தன் 
இப் வடக்்க புணணிய்த்ச்மலலபாம் ஒரு 
டூர் தனியபாப்்பாயடடு வநது ்பார்த்தபா 

நெீங்க வீடடுல இருக்்கிறீங்க இது என்ன 
நெியபாயம்” ன்னு ்்கடடபார்.

 அவ்ரப்பார்க்்கப ்பாிதபாமமபா்க 
இருநதது எப்டியும் 70 வயசு இருக்கும் 
த பா டி யு ம்  மீ ் ்ச யு ம்  நெ ் ர த் து  ் ர பா ம் ் 
அழுக்்கபா்கவும் நெபாறறத்துடனும் இருநதபார் 
அவபாிடம் வீடடில இருநதவர் ்்கடடபார் 
“ஒங்க ்்ர் என்ன எங்க ஒர்க் ்ணணுறீங 
்கன்னு” 

 அதுக்கு அவர் ” என் ் ்யர் ் தபாியல 
மறநது ்்பா்சசு இங்கதபான் ்வ்ல 
்பாக்கு்றன் இநத வீடு என்்னபாடதுதபான் 
வீ ட டு க் கு ள ்ள  எ ன் ் ன பா ட  ம ் ன வ ி 
இருக்்கிறபா்ளபா ்பாக்்கனும்” என்றபார்

 இவருக்குத் த்ல சுறறியது. ஏ்தபா 
்ிர்ச்ச்ன என்று ்தபாிநதது அவருக்கு. 
வி்சபாபாிப்்பாம் என்று ்்்சசுக்்்கபாடுத்தபார்.
”உங்க வயசு என்ன ” என்று வநதவ்ரக் 
்்கடடபார்.

 அதறகு அவர் ”55”என்றபார்.
 
 ஆனபால ்பார்த்தபால நெம்் முடிய 
வில்ல. ்சபாி உள்்ள வபாருங்கள ் ்்சலபாம் 
என்று அ்ழத்து்ச்்சன்று  “என்ன ்சபாப்ி 
டு்கின்றீர்்கள” என்று ்்கடடபார்

 அவர் டீ ்கி் டக்குமபா எனக் ் ்கடடபார்.

  
அ. முத்துவிஜயன்
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 தன் ம்னவியிடம் டீயும் ்்கபாஞ்சம் 
்ிஸ்்கடடும் ்்கபாணடுவர்ச்்சபாலலிவிடடு, 
இங்க ஒரு ்ிர்ச்ச்ன உட்ன வபாருங்கள 
என்று டவுன்்சிப சூப்ர் ் வ்சருக்குப்்பான் 
்்சயதபார்.

 அ த ற கு ள  டீ யு ம்  ் ி ஸ் ்க ட டு ம் 
ம ் ன வ ி  ் ்க பா ண டு வ ர  வ ந த வ பா ி ட ம் 
் ்க பா டு த் த பா ர்  அ ் த க் ் ்க ய ி ல  கூ ட 
வபாங்கபா மல அவர் எழுநது ்கழிப்்றக்கு 
வி்ரநதபார் வநதவர்.

 ்ச ிறிது ்நெரம்்கழித்து ்வ்ளி்ய 
வநத அவர் ”்கழிப்்றயில ் மயிணடனஸ் 
எலலபாம் நெடநதிருக்்கின்ற்த ்டலஸ் 
எலலபாம் ்்பாடடிருக்கு எப் ்்பாடடபாங்க” 
என்று வி்சபாபாித்தபார்.

 இவர்  ”அது ்கிடக்்கடடும். எப்்பா டூர் 
்்பானீர்்கள அங்க என்ன ஆ்சசு ஏன் இப்டி 
இநதக் ்்கபாலத்தில வநதிருக்்கின்றீர்்கள” 
என்று வி்சபாபாிக்்கத்்தபாடங்கினபார்.

 அதறகு அவர் ்்சபான்னபார் “்சபாியபா 
்நெனப்ிலல. ஆனபா என்்னபாட ்் 
லக்்்கஜ் ்கபாசு ஐடி ்கபார்டு எலலபாம் யபா்ரபா 
திருடீடடபாங்க நெபான் ்்சன்்னயில வநது 
இறங்கிய ்ின் எதுவு்ம என்னிடம் இலல. 
ஒருமபாதிபாி ்்க்யநதி ்சமபா்ளி்ச்சி வீடு 
வநது ்்சந்தன். இங்க வநதபா இங்க்யயும் 

ி்ர்ச்ச்ன” என்றபார்

 ”உங்க்்ளப்பார்த்தபால 70 வயது 
்்பாலத் ்தபான்று்கிறது. 70 வயதில எப்டி 
டிப்பார்ட்மணடில நெீங்கள ் வ்ல ் பார்க்்க 
முடியும் ்்கபாஞ்சம் ்யபா்சி்ச்சிப்பாருங்க” 
என்று ்்சபான்னபார் இவர்.

 அதறகு அவர் ”இது என்வீடுதபான் 
ஆனபால என் ்்யர் மறநது ்்பா்சசு 
டூ ர்  ் ் பா ய ட டு  வ ந த பா ல  அ வ வ ்ள வு 
வய்சபா்கிவிடுமபா என்ன இன்னிக்்கி நெபான் 
டூடடிக்குப்்பா்க்வணடும் புபாிஞ்சி்கங்க”  
என்றபார்.

 அதறகுள இவரது ம்னவி வநது 

”இது ்்த்தியம் ்்பால ஒ்ளருது அ்த 
்வ்ச்சி வி்சபாபாி்ச்சிக்்கிடடு இருக்்கீங்க்்ள 
டீ க்  கு டி ்ச ்ச து ம்  ஒ ழு ங ்க பா  ் வ ்ள ி ் ய 
அனுபபுற ்வ்ல்யப்பாருங்கள ” என்று 
ஊதினபாள.

 அதறகு அவர் ‘‘நெபான் ்்த்தியம் 
இல்ல. இப்வும் டி்பார்ட்மணடுல 
்வ்ல ்்சய்கி்றன்’’ என்றபார்,

 அதறகுள டவுன்்சிப சூப்ர்்வ்சர் 
வநதுவிடடபார். அவர் வநதவ்ர்ய ்சறறு 
உறறுப்பார்த்துவிடடு ”நெீங்க ரபாம்ச்சநதிரன் 
தபா்ன ’என்று ்்கடடபார்.

 அ த ற கு  வ ந த வ ர்  ் ்ச பா ன் ன பா ர் 
்தபாியல என் ்்யர் எனக்்்க ்தபாிய 
வில்ல என்று ்்சபா்கத்துடன் ்்சபான்னபார்.

 அதறகுள டவுன் ்சிப சூப்ர்்வ்சர் 
்்சபான்னபார் ‘‘வபாங்க நெபாம என் வீடடுக்கு 
்்பா்கலபாம் எலலபாம் ்சபா ி்ணணிடடு 
வீடடுக்கு வரலபாம்’’ என்று அ்ழத்தபார். 

 அதறகுள டீ்யக்குடி்ச்சிடடிருநத 
அவர் “்சபாி டீ நெலலபாருக்கு ் தஙக்ஸ்”  என்று  
்்சபாலலிவிடடு டவுன் ்சிப சூப்ர்்வ்ச்ரப 
்பார்த்து ”வபாங்க்்பா்கலபாம் ” என்றபார்.

 அவ்ர தன் அலுவல்கத்திறகு 
அ்ழத்து்ச்்சன்று அமர்வத்துவிடடு 
்்ழய ஃ்்ல்க்ளில அநத வீடடில 
ய பா ர்  இ ரு ந த பா ர் ்க ள  எ ன் று  ் த டி 
்கணடு்ிடித்து்ச்்சபாலலுமபாறு அலுவல்கத் 
தில உள்ளவர்்க்ளிடம் ்்சபான்னபார்.

 இவருக்கு ஏ்தபா்ிர்ச்ச்ன இவர் 
்்சபாலலுவ்தப்்பால இவர் இங்்க 
்வ்ல ்்சயதிருக்்கலபாம் அதன் ்ின் 
ஓயவு ்்றறு ்வ்ளி்ய ்்சன்றிருக் 
்கலபாம். அதறகுப்ின் இவருக்கு ஏ்தபா 
நெ ட ந த ி ரு க் ்க ி ன் ற து  இ வ பா ி ன்  ் ் ய ர் 
இவருக்குத்்தபாியவில்ல. இவ்ரப்றறி 
இ வ ரு க் ் ்க  ம ற ந து  ் ் பா ய வ ி ட ட து  
எப்டியபாவது இவர் யபார் என்று அறிநது 
இவ்ர அவபாின் ்்சபாநதக்்கபாரர்்க்ளிடம் 
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ஒப்்டக்்க ்வணடும் என்று முடிவு 
்்சயதபார் அதறகுள தன் நெண்ர் டபாக்ட்ர 
அ்ழத்து இவ்ர அவபாிடம் ்கபாண்ிக்்க 
்வணடும் என்று முடிவு ்்சயது அவ்ர 
உடனடியபா்க ்்பான் ்்சயது அ்ழத்தபார்.

 ்்கபாஞ்ச்நெரத்தில அவர் வநதுவிட 
அ வ பா ி ட ம்  நெ ட ந த  வ ி ்ச ய ங ்க ் ்ள ்ச 
்்சபான்னபார். அவர் அ்த்யலலபாம் 
்்கடடு விடடு ”இவருக்கு முதி்யபாருக்கு 
வரும்  ”டி்மன்ஷியபா” என்ற ்நெபாய ்பாதித் 
திருப்து ்்பாலத்்தபாி்கின்றது. அநத 
்நெபாய ்பாதித்தபால முதலில ்சமீ்த்திய 
நெ ி்கழ்ச்ச ி்கள மறநது ்்பாகும் ் ின் 
்டிப்டியபா்க நெி்னவு்கள மறநது  ஒரு 
்கடடத்தில தன்்னப்றறிய வி்சயங்கள 
ம ற ந து  ் ் பா கு ம்  ஆ ன பா ல  ் ் ழ ய 
நெி்னவு்கள மடடும் ்்கபாஞ்சம் இருக்கும். 
அ த ன பா ல  த பா ன்  இ வ ரு க் கு த் த பா ன் 
இருநத வீடு தபான் ்வ்ல ்்சயத இடம் 
நெி்னவிருக்்கிறது மறற்தலலபாம் மறநது 
விடடது என நெி்னக்்கி்றன்” என்றபார்.

 அ த ற கு ள   அ லு வ ல ்க த் த ி ல 
இருநது ்்பான் வநதது. அநத வீடடில 
15 வருடங்களுக்கு முன் ்தபாடர்நது 10 
ஆணடு்கள ஒருவர் இருநதிருக்்கின்றபார். 
அ வ ர்   ஓ ய வு  ் ் று ம் ் ் பா து  அ ந த 
வீடடிலதபான் இருநதிருக்்கின்றபார். அவர் 
்்யர் ்வங்கடபா்ச்சலம். அவர் ஓயவு 
்்றறு தன்னு்டய ்்சபாநத ஊரபான 
்்சலத்துக்கு்ச ்்சன்றுவிடடபார் அவபாின் 
்்சலம் அட்ர்ஸும் ்கபாணடபாக்ட நெம்்ரும் 
தரு்க ி்றன் குறித்துக்்்கபாளளுங்கள 
என்று ்்சபாலலி அவர் ்்சபாலல அ்தக் 
குற ி த் து க் ் ்க பா ண ட பா ர்  ட வு ன்  ்ச ி ப 
சூப்ர்்வ்சர்.

 அவர் குறிப்ிடட அநத எண்ணத் 
்தபாடர்பு ் ்கபாணடு ் ்்சிய்்பாது அவர்்கள  
்சபாியபா்கப ் தில ் ்சபாலலவில்ல. அவர்்கள 
்்்சசு ஒரு மபாதிபாியபா்க இருநதது.

 அப்்பாது டபாக்டர் ்்சபான்னபார் 15 
வருடத்துக்கு முன்பு ்வ்ல ்பார்த்தவர் 
என்று ் ்சபால்கின்றீர்்கள. என் எதிர்வீடடில 

பாரியன்பன் நா்கராஜன்
்கவிறத்கள்

v

்கறரயிலிருககும் 
மரத்திலிருந்து விழும் 
பூக்கள் ெருகு்களுககு 
மட்டுமின்றி 
சிறுவர்கள் எறியும் ்கற்களுககும்
பைறவ்களின் எச்ெத்திறகும் கூை 
புன்னற்கககிைது குேம்.

v

அன்வைாரு நாள் 
என்னிைமிருந்து சில வொற்கறே 
வ்காண்டு ளபானவன் 
பின்வபாரு நாளில் 
என்றனச் ெந்திக்க வருற்கயில் 
்கவிறத்களோடு வந்தான்
அந்தக ்கவிறத்கள் அறனத்திலும் 
எனது ொயல்.

v

மட்றைப பந்தும் ற்கயுமா்க
கிராமத்து சிறுவர்கள்.
எங்களூர அய்யனார 
ள்காவில் பூொரி
இபளபாதும் ற்கயில் 
ளவபபிறலளயாடு.

பாரியன்பன் நா்கராஜன்
குடியாத்தம் - 632602
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உள்ளவபாின் அப்பாவும் ஓயவு ்்றறு 
14 வருடமபா்கின்றது அவருக்கு இவ்ரத் 
் த பா ி ந த ி ரு க் ்க ல பா ம்  அ வ ர்  இ ங கு 
்வ்ல்்சயது ஓயவு ்்றறு ்ின் தன் 
ம்கனுடன் வ்ச ித்துவரு்கிறபார் .  அவர் 
ம்கனும் இஙகு ்வ்ல ்்சயவதபால அவர் 
ம்கன் வீடடில இருக்்கிறபார் இருங்கள 
அவ்ர அ்ழத்து வரு்கி்றன் என்று 
்்சபாலலிவிடடுப ்்பாய அவ்ர அ்ழத்து 
வநதபார்

 வநதவர் ்கிடடத்தடட இவபாின் 
வயதிருக்கும். அவர் இவ்ரப்பார்த்து 
”நெீங்க ்வங்கடபா்ச்சலம் தபா்ன என்று 
்்கட்க இவர் அவ்ரப்பார்த்து நெீ ்கிருஸ்ண 
மூர்த்திதபான ”என உற்சபா்கமபா்கக் ் ்கடடபார்.

 அவர் டவுன்்சிப சூப்ர்்வ்ச்ரப 
்பார்த்து்ச ்்சபான்னபார் ”இவர் ்்யர் 
்வங்கடபா்ச்சலம். இங்க ஆபீ்சரபா்க ்வ்ல 
்்சயதவர்தபான் 15 வருடங்களுக்கு முன் 
ஓயவு ் ்றறவர். இவருக்கு ஒ்ர ஒரு ம்கன் 
அவ்ன நென்றபா்கப ்டிக்்க ்வத்தபார்.
நெலல ்வ்ல  நெலல இடத்தில ்கலயபாணம் 
்்சயது்வத்தபார். இவர் ஓயவு ்்றறதும் 
இவ்ர அவன் ் ்சன்்னயில தன் வீடடில 
்வத்துக்்்கபாள்ளவில்ல. ஓயவு ்்றறு 
இவர் ்்சபாநத ஊரபான ்்சலத்திறகுப 
்்பாயவிடடபார்.

 ஆனபால ்்சலம் ்்பான இவருக்கு 
்நெரம் ்சபாியில்ல. இவபாின் ம்னவி 
இறநதுவிடடபார். இவரது ம்கன் இவ்ர 
்பாடபாப்டுத்தி இவபாிடம் இருநத ்கபாசு 
்ணம் எலலபாம் ்ிடுங்கிவிடடு வீட்ட 
விடடு ்வ்ளி்யறறியதபா்கத் த்கவல. 
இவருக்குப ்்ன்்சனும் ்க ி்டயபாது.  
வீட்ட விடடு ்வ்ளி்யறறப்டட 
இவ்ர இப்்பாதுதபான் ்பார்க்்கி்றன் 
்ரபாம்்ப்பாவம் என்றபார்.

 அதறகு டவுன் ்சிப சூப்ர்்வ்சர் 
்்சபான்னபார் ”உபாிய இடத்தில ் ்்சி இவ்ர 
அவரு்டய ம்கன் ்கவனிக்்க ஏற்பாடு 
்்சயய்வணடும் ்பாவம் இவர்” என்று 
்்சபான்னபார்.

 அப்்பாது ்வங்கடபா்ச்சலம்  ‘‘அது 
்சபாி யபார் அநத ்வங்கடபா்ச்சலம் ்ரபாம்் 
்நெரமபா அவ்ரப்றறிப ் ்சு்கின்றீர்்க்்ள‘‘ 
எனக் ்்கடடபார்...

 அ ் த ப ் பா ர் த் து  அ வ பா ி ன்  நெ ி ல 
்ம்ய நெினத்துக் ்கண்கலங்கினபார்்கள 
அ்னவரும் இநத நெி்ல்ம எதிபாிக்கும் 
வரக்கூடபாது என்றபார் அவர்.

n

வான்மறை
வவடித்த நிலத்தின் ள்காரம்
துடித்த வானின் ்கண்ணீர
நிலத்தில் விழுந்திை
தழுவிக வ்காண்ைது

உைவனின் வைண்ை
்கண்ணுககு குளிரச்சியானது
விழுந்த மறைச்ொரல்
எழுந்தது நம்பிகற்க

வாட்ைம் ்கண்ை
மரங்களின் இறல்கள்
வ்காட்டிய மறையில்
துளிரத்து எழுந்தன

திரண்ை ளம்கங்கள்
வாரிக வ்காடுத்தன
வைண்ை குேங்கள்
நிரம்பி வழிந்தன

வவட்ைபபட்ைன மரங்கள்
்கருத்தது ளம்கம்
்கண்ணீர வொரிந்தது
துளிரத்தன மரங்கள்

வெ. இலட்சுமணககுமார
ஈளராடு
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இரவின் மடியில்  

பறழவ்ள் ்த்்ம் 

கூடு ்கிரும்பும்.. 

நமற்்கில் மழலயின் பின்�ால் 

ஒைியும் சூரியன்.. 

மீன்்ள் வாயக்ாலில் 

உறங்ச் நசல்லும்.. 

அரச மரத்்கில் 

ஊஞசலாடும் நவௌவால்்ளும்.. 

பக்ர்ள் நபாடை 

்ா்ணிகழ்ழய 

எண்்ணிக ந்ாண்டிருககும் பூசாரியும்.. 

இருைா.. நவைிச்சமா 

அறியா வண்்ணம் 

எண்ந்ணய பிசுககுைன் 

எரியும் அ்ல் விைககும்.. 

உறவுககு ்ாத்்கிருககும் 

ந�ாடிக ்கிைியும்.. 

லாந்ர நவைிச்சத்்கில் 

ஒத்் ந்ருவில்.. 

நேத்து இறந் 85 வயது 

இழ்ணழய ேகிழ�த்து 

ஒபபாரி ழவககும் ்கிைத்்கியும்.. 

யாநரா உழைத்துப நபா�.. 

ந்ங்ாழய ்கின்� முடியாமல்.. 

இழைத்் வயிற்றுைன் 

குைக்ழர பிள்ழையாரும்.. 

வருமா�ம் இல்லா்்ால்..

்கிரும்ணமா்ாமல்..  

நபருமாள் ந்ாவில் பிரசா்த்்கில் 

வாழகழ் ேைத்்கி.. 

இடுபபில் ்டடிய சிறுதுண்டுைன் 

சிரிபழப இைநது ேகிற்கும் 

சிவந்கியபபனும்..  

்ரிசா் ்கிைககும் 

வயழலப பாரத்து.. 

மரத்்கின் உயரத்ழ் 

ோழை ந்ாங்லாநம� 

ோளும் அைநதுப பாரககும்

விவசாயியும்.. 

மு்கிநயார இல்லங்ைாய மாறி 

நபா� ்கிராமத்ழ் எண்்ணி.. 

ைாஸ்மாக்கில்  மண்ழைநபாைக் 

சித்்கிழர நவயிலில்..  

்ால் ்டுக் ேகின்று 

வாங்கி வந் கவாடைழர.. 

ஊருககு ஒதுககுபபுறமா் உள்ை 

மாைசாமிககு சியரஸ் நசால்லி விடடு.. 

குடித்து குைபபடியில் புலம்பிய படிநய 

வீழநதுக ்கிைக்கின்றான் 

ஒரு நவழலயில்லா 

்கிராமத்து இழைஞன்.. 

விைித்்கிருககும் மீன்்ள் அழு்கின்ற�.. 

 

மீன்்கள் அழுகின்ைன. . 
 

சொரதொ சந்கதொஷ்
ஐ்ராபாத்
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மு்கநூல் ஓர இருபுைக கூரறமயுள்ே ்கத்தி ளபான்ைது. அதறனப பயன்படுத்துவறதப வபாறுத்ளத 
பலறனயும் வ்கடுதறலயும் தரும். மு்கநூறலத் தமிழ்வேரககும் ்கருவியா்கச் வெய்யமுடியும் 
என்பறத ஒருவர ொதித்துக ்காட்டியுள்ோர என்ைால் நம்பமுடிகிைதா? ஆம் ஒருவர ொதித்துள்ோர. 
இன்று பல்கிப வபருகியுள்ே எண்ணறை மு்கநூல்குழுமங்களுககு முன்ளனாடியா்க உள்ே 
நிலாமுறைம் என்ை ஓர அறமபறப நிறுவி அதன்மூலம் எண்ணறை ்கவிஞர்கறே உலகுககு 
அறிமு்கப படுத்தி வரும் முத்துபளபட்றை மாைன் அவர்களே அந்தச் ொதறனயாேர. அவரிைம் 
தமிழ்வநஞெம் ொரபா்க, தமிழ்ச்வெம்மல் இராம. ளவல்முரு்கன் அவர்கள் வெய்த ளநர்காணல்

    

		

n	ள்கள்வி
l	பதில்
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வணக்்கம் ஐயபா

n	தமிழ்நெஞ்சம் இதழ வபாயிலபா்கத் 
தங்க்்ள்ச ்சநதிக்்கி்றன். நெிலபாமுறறம் 
என்னும் ஒரு மபா்்ரும் மு்கநூல 
குழுமத்்தத் ்தபாடங்க்வணடும் என்ற 
எணணம் எப்டி உங்கள மனத்தில 
உதித்தது?

l	அநதக் ்கபால்கடடத்தில 
்லரும் தங்கள மு்கநூல ்க்்கங்க்ளில 
்கவி்த எழுதிக் ்்கபாணடிருநதபார்்கள. 
அவர்்க்்ள்யலலபாம் ஒ்ர கு்டயின் ்கீழ 
்்கபாணடு வரலபா்ம என்ற எணணத்தில 
உதித்தது தபான் நெிலபாமுறறம்.

n	ஆரம்்்கபாலத்தில நெிலபாமுறறத்தில 
உங்க்்ளபாடு இருநதவர்்கள இப்்பாதும் 
இருக்்கிறபார்்க்ளபா?

l	்லர் வில்கி்ச ்்சன்றபாலும் 
முக்்கியமபான ்சிலர் இப்்பாதும் 
இருக்்கிறபார்்கள.எல்லபாரு்ம 
நெிலபாமுறறத்்த உயர்த்த 
்பாடு்டடவர்்கள.ஆணடுவிழபாக்்க்ளின் 
்்பாது ்்பாருள உதவி ்்சயதவர்்கள.
வலது ்்க ்்கபாடுப்து இடது ்்கக்குக் 
கூட ்தபாியக் கூடபாது என்ற நெி்னக்்கக் 

கூடிய புரவலர்்கள அவர்்கள.விருதுக்கும் 
பு்கழுக்கும் அடி்மப்டபாதவர்்கள.
நெிலபாமுறறத்்த ்்கபாயிலபா்க 
நெி்னப்வர்்கள.வில்கி்ச ்்சன்றவர்்க்ளில 
்லர் நென்றியுள்ளவர்்கள.

n	நெிலபாமுறறத்தில ்கவி்த 
வ்ளர்்ச்சிக்கு என்ன மபாதிபாியபான 
முன்்னடுபபு்கள ்்சய்கிறீர்்கள?

l	புதுக்்கவி்த மடடு்ம 
எழுதிக் ்்கபாணடிருநத த்ளத்தில 
இப்்பாது ்ஹக்கூ தன்மு்ன 
்யிற்சிய்ளிக்்கப்டு்கிறது. மரபுக்கு 
முக்்கியத்துவம் ்்கபாடுத்து ்ல 
ஆணடு்க்ளபா்க ்யிற்சிய்ளித்து 
வரு்கி்றபாம். நூறறுக்்கணக்்கில 
்கவிஞர்்கள ஆர்வமுடன் 
்ங்்கற்கிறபார்்கள.

n	்கவி்த என்றபால எது?

    l	்சமூ்கத்திறகு்ச ்்சபாலல வநத 
்கருத்்த மனதில ்தக்கும்்டி எழுதுவ்த 
்கவி்த.அது இரு வபாி்க்ளபா்கவும் 
இருக்்கலபாம். இரு்து வபாி்க்ளபா்கவும் 
இருக்்கலபாம்.

நிலாமுறைம் 7 ஆம் ஆண்டு விைா  ளமறையில் ்கவிஞர்கள்
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     n	நெீங்கள எழுதிய ்கவி்தக்குக் 
்கி்டத்த அங்கீ்கபாரமபா்க எ்தக் 
்கருது்கிறீர்்கள?

l	்சிங்கபபூர் ்கவிமபா்ல அ்மபபு 
எனது ்கவி்த நூ்ல ்தர்வு ்்சயது 
தங்கப்தக்்கம் ்்கபாடுத்த்த ்சிறநத 
அங்கீ்கபாரமபா்கக் ்கருது்கி்றன்.

n	நெிலபாமுறறத்தின் எதிர்்கபாலத் 
திடடங்கள என்ன?

l	நெிலபாமுறறத்தில ்ஹக்கூ, மரபுக் 
்கவிஞர்்க்்ள அதி்கமபா்க உருவபாக்குதல, 
புதிதபா்க ்கவி்த எழுத வரு்வர்்களுக்கு 
புதுக்்கவி்த எழுத ்யிற்சிய்ளித்தல, 
நூல ்வ்ளியிட இயலபாதவர்க்கு உதவுதல 

்்பான்ற திடடங்கள உள்ளது.

 n	நெிலபா முறறம் அறக்்கடட்்ளயின் 
்ணி்கள யபா்வ?

l	்ள்ளி மபாணவர்்களுக்கு ்கலவி 
உ்்கரணங்கள வழஙகுதல.்ள்ளி 
மபாணவர்்களுக்கு ்கவி்தப்்பாடடி 
நெடத்தி ்பாிசு்கள வழஙகுதல.

n	முதன்முதலில ஆணடுவிழபா 
்்கபாணடபாட ்வணடும் என ஏன் 
்தபான்றியது? அநத அனு்வம் ்றறி ...

l	மு்கம் ்தபாியபாமல ்கவி்த 
எழுதிக்்்கபாணடிருக்கும் ்கவிஞர்்க்்ள 
்சநதிக்்க ்வணடும் என்ற ஆவ்ல 
ஆணடுவிழபா நெடத்த ்வணடும் என்று 
எணணி்னன்.யபாரும் எதிர்்பார்த்திரபாத 
எணணிக்்்கயில ்கவிஞர்்கள 
்ங்்கறறனர்.விருது விருநது என்று 
அமர்க்்க்ளமபா்க விழபா நெடநதது.
மு்கநூல குழு ஒன்று நெடத்திய முதல 
விழபா அது என்்துதபான் ்சிறபபு.
யபாபாிடமும் நென்்்கபா்ட ்்றபாமல 
்்பாறுப்பா்ளர்்க்ளின் உதவி்யபாடு 
நெடந்தறிய விழபா அது.

n	இவறறின் ்சிறபபு்கள குறித்து

l	இரணடபாவது ஆணடுவிழபா 
சுவபாமிம்ல, மூன்றபாவது ஆணடுவிழபா 
ஸ்ரீரங்கம்,  நெபான்்கபாவது ஆணடுவிழபா 
்்சருவபாவிடுதி. 
    

இரணடபாவது ஆணடுவிழபா முரு்கனின் 
்்டவீடபான சுவபாமிம்லயில 
நெடநதது ்சிறபபு. அதில நெி்றய புதிய 
்்பாறுப்பா்ளர்்க்ளின் அணிவகுப்்பாடு 
நெடநத விழபா. மூன்றபாவது ஆணடுவிழபா 
திருவரங்கத்தில நெடநத விழபா.
இ்தப்்பால கூடடம் எநத 
விழபாவிறகும் வநததில்ல என்்பார்்கள.
்ச்்கபாதபாி ரபாணிலடசுமி விழபாவுக்கு 
்்ரும் ்ங்கபாறறினபார்.்்சருவபாவிடுதி 
ஆணடுவிழபா ்கிரபாமத்தில நெடநத விழபா.
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திருவிழபா ்்பால நெடநத விழபா.

n	ஐநதபாவது ஆணடுவிழபா 
வலங்்கமபானில தங்கள வரு்்க 
இலலபாம்ல்ய நெடநதது . இது குறித்து 
உங்கள ்கருத்து.

l	்்கபா்ரபானபா ்கபால்கடடம் என்்தபால 
என்னபால வரமுடியவில்ல.இருநதபாலும் 
விழபா மி்க்ச ்சிறப்பா்க நெ்ட்்றறது.
்ச்்கபாதரர் இரபாம ்வலமுரு்கன் ்கவிஞர் 
்்கபாவிநதரபா்சன் இருவரும் முன்னின்று 
நெடத்திய விழபா.எல்லபாரும் ்பாரபாடடிய 
விழபா.

n	நெிலபாமுறறம் மு்கநூல 
குழுமங்க்ளின் முன்்னபாடி என்று 
்்சபாலலப்டுவது உண்மயபா?

l	2015, 2016 ்கபால்கடடங்க்ளில 
மு்கநூலில எழுதத் ்தபாடங்கிய 
்கவிஞர்்களுக்குத் ்தபாியும் இநத 
உண்ம. குழு எப்டி நெடத்த ்வணடும்.

்்பாடடி்கள எப்டி நெடத்த ்வணடும் 
என்று ்ல குழுக்்களுக்கும் ்கறறுத் தநதது 
நெிலபாமுறறம்.ஆனபால தற்்பாது குழு 
்தபாடங்கிய புது மு்கங்கள நெபாம் தபான் 
முன்்னபாடி என்று ்்சயல்டு்கிறபார்்கள.

n	விருது்கள ்்கபாடுக்்கல வபாங்கலபா?

l	விருது்கள ்்கபாடுக்்கல 
வபாங்கலபா்கத் தபான் தற்்பாது நெடநது 
வரு்கிறது. இது தமிழுக்கு மி்கப்்பாிய 
ஆ்த்து.திற்மயறறவர்்களுக்கும் விருது 
வழஙகு்கிறபார்்கள.்சந்தக்கு்ச ்்சன்று 
்கபாய்கறி வபாஙகுவது ்்பால மூட்டக் 
்கடடி ்்சலலும் நெி்லயும் உள்ளது.
்ணம் ்்கபாடுத்து விருது ்்றுவ்த 
்்டப்பா்ளி்கள தவிர்க்்க ்வணடும்.

n	புறறீ்சல ்்பால நெி்றய புதிய 
குழுமங்கள ்தபான்றியுள்ளன்வ. அ்வ 
்றறித் தங்கள ்கருத்து.

l	இப்்பாது ்கவிஞர்்களுக்குப 

எழுத்தாேர உத்தமளொைன், ்கவிஞர வபான்மணிதாென் ஆகிளயாருககு வாழ்நாள் 
ொதறனயாேரவிருது வைஙகும்ளபாது ளலனா தமிழ்வாணன், இராம ளவல்முரு்கன், பாலு 

ள்காவிந்தராென், தஞறெத் தரணியன், வெந்தில் சுளலா ஆகிளயாருைன் முத்துபளபட்றை மாைன்.
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்றறபாக்கு்ற ஏற்டடுள்ளது.
ஏ்னன்றபால ்லர் நெிறுவனர்்க்ளபா்கவும் 
இ்ண து்ண நெிறுவனர்்க்ளபா்கவும் 
த்லவர்்க்ளபா்கவும் ஒருங்கி்ணப்பா்ளர் 
்்பாறுப்பா்ளர்்க்ளபா்க இருக்்கிறபார்்கள.
இனி 365 நெபாட்களும் ஆணடுவிழபாக்்க்ளபா்க 
தபான் இருக்கும்.நெலல்த நெடக்்கடடும்.

n	்கவி்த தவிர்த்து நெிலபாமுறறம் 
்வறு என்ன்வலலபாம் ்்சய்கிறது?

l	்கவி்த தவிர்த்து ்சிறு்க்தப 
்்பாடடி்கள நெடத்த ஆரம்்ித்்தபாம்.
உடன் ்ிற குழுக்்களும் 
்தபாடங்கியிருக்்கிறபார்்கள.நெி்றய 
்்்ச்சபா்ளர்்க்்ள உருவபாக்்கியுள்்ளபாம்.
்கவியரங்கம் என்றபால என்ன என்று 
்தபாியபாமல இருநதவர்்க்்ள்யலலபாம் 
்கவியரங்கத் த்லவர் என்ற நெி்லக்கு 
உயர்த்தியிருக்்கி்றபாம்.

n	குறுங்கவி்த்கள ்்கபாஞ்சம் 
்்சபாலலுங்கள
    

l	
 கொதல்

பாரத்்தும் வரவில்ழல

பை்கியும் வரவில்ழல

தூரத்்கில் இருநது

நபாைா என்நறன் ்ா்நலாடு.

    

 �டபு

உண்ழம விசுவாசம்

அன்பு இதுநபாதும்

ந்ாள் ந்ாடுபபான் ந்ாைன்.

 மயனவி

என் குைநழ்்ழைச் சுமந்வள்

என் குடும்பத்ழ்ச் சுமந்வள்

என்ழ�ச் சுமபபவள்

இன்ந�ாரு ்ாயவள்

 அம்மொ

வீடடிற்கு வந்தும்

சாபபிடடியாபபா என்று

வயிற்ழறப பாரபபவள்

நிலாமுறைத் துறணத்தறலவர  அமரர 
தீனதயாேன், வ்கௌரவத்தறலவர பாலு 

ள்காவிந்தராென் ஆகிளயாருைன் மூன்ைாம் 
ஆண்டு விைாவின்ளபாது முத்துபளபட்றை 

மாைன்.
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 அப்ொ

இருககும் வழர ந்ரியாது

மழறந் பின்்ான் ந்ரியும்

இவர்ான் ந்யவநமன்று.

n	தமிழ்நெஞ்சம் இதழகுறித்து 
உங்கள ்கருத்து  ...

l	தமிழ்நெஞ்சம் ஆ்சிபாிய்ர நெபான் 
்சிங்கபபூபாில ்சநதித்துப ்்்சியிருக்்கி்றன்.
நெலல தமிழப்றறு உள்ளவர். அவர் 
நெடத்தும் இதழுக்கு்ச ்்சபாலலவபா 
்வணடும். ்க்த ்கவி்த ்கடடு்ர 
என்று எலலபா ்ிபாிவுக்கும் முன்னுபாி்ம 
அ்ளிக்்கிறது இதழ. ்வண்பா 
்்பாடடி நெடத்தி ்சிறநத ்கவிஞர்்க்்ள 
உருவபாக்குவதிலும் மு்னப்்பாடு 
இருக்்கிறது. தமிழ்நெஞ்சம் இதழ 
த்லமு்ற ்கடநது ்்்சப்டும். ஐயபா 
அமின் அவர்்களுக்குப ்ிறகும் இத்ழ 
அவரது குடும்்த்தினர் நெடத்த ்வணடும். 
தமிழ்நெஞ்சம் ்ல நூறறபாண்டக் 
்கடநதும் வபாழும் வரம்்்ற ்வணடும்.

நிலாமுறை ்கவியரங்க ளமறையில் ்கவிஞர்களுைன் ்கவிககுழுமங்களின் முன்ளனாடி 
முத்துபளபட்றை மாைன்.

தமிழ்ச்வெம்மல் இராம ளவலமுரு்கனுைன், 
்கவிறதக்காவலர முத்துபளபட்றை மாைன்.
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 ்கண்க்்ள ்க்சக்்கி்்கபாணடு கூடத் 
தில அமர்நதிருக்கும் ்வித்ரபா்வ ்பார்க்்கிறபார் 
்வலு. முன்்ல ்டடு உதடு ்கிழிநதிருநதது. 
வலது புருவத்திறகு ்ம்ல நெீ்ளமபான ்கபாயம். 
வரும்்்பாதுதபான் மருநதிடடிருப்பாள ்்பால. 
்கன்னம் ்கன்றி ் ்பாயிருநதது.

 ்வலுவின் ஒ்ர ்்ணதபான் ்வித்ரபா. 
நென்றபா்க ்டிக்்க்வத்து எநத கு்றயும் 
இலலபாமல வ்ளர்த்தபார். ்வித்ரபாவும் அதறகு 
இ்ணயபா்க ்டிப ி்ல முதல நெி் ல.

 ஆளும் நெலல அழகு. அப்டி்ய 
அவள அன்்ன அழ்கம்்ம்ய உபாித்து 
்வத்திருநதபாள. ்டிபபு முடிய வங்கியில 
நெலல ்வ்ல.

 ்சபாியபா்க இரு்த்திரணடு வயதில அரசு 
்தபாழில புபாியும் ்சநதிர்ன மணமுடித்து 
்வத்தபார்்கள.ஆரம்்த்தில அவ்னப்்பால 
நெலலவன் இல்ல என்்துப ்்பாலத்தபான் 
நெடநது ் ்கபாணடபான். ஆனபால இப்்பாது குடி 
்்கடட ்ச்கவபா்சங்கள. ்பார்த்த ்வ்லக்கும்
்்கபாவிநதபா...

 அ்தபாடு விடடுவிடபாமல குடித்து 
விடடு ்வித்ரபா்வ அடிப்து, துன் 
புருத்துவது என்று ்சநதிரனின் அடட்கபா்சம் 
ஓயவில்ல. ஆரம்்த்தில  ்வலு எத்ன 
யும் அறியவில்ல. அர்சல புர்சலபா்க 
்்களவிப்டடு ்வலுவும் அழ்கம்்மயும் 
்்பாய ்்்சிவிடடு வநதபார்்கள. ்வித்ரபா 
்ம்ல்ய ்சத்தியம் ்்சயது மன்னிபபு 
்்கடடதபால இனி திருநதி விடுவபான் 
என்றுதபான் நெி்னத்தபார்்கள.

 ஆனபால எதுவும் மபாறவில்ல. 
்வித்ரபா உதடு ்கிழிய ஊர்வரும்வ்ர 
எதுவும் மபாறவில்ல.

 ்நெஞ்சம் ்கனக்்க ் வலு ் வித்ரபா்வ 
ஊன்றிப்பார்க்்கிறபார். இதற்கபா்கவபா வ்ளர்க் 
்கி்றபாம்? ்தபாளமீது ்்பாடடு ்சீரபாடடி 
்கண்க்ளபா்க வ்ளர்க்கும் எங்கள ்்ண 
குழந்த்க்்ள அ்த ்கண்க்ளில குறறும் 
அவலங்கள. துன்்த்தில ்்கபாதிக்்கிறது 
்வலுவின் இதயம்.

 ்மதுவபா்க ்வலு ்வித்ரபாவின் அரு 
்கில ்்சன்று அமர்்கிறபார். த்ல்ய ்்கபாதி 
‘‘அம்மபா ்வித்ரபா. உன்்ன இவவ்ளவு தூரம் 
வ்ளர்த்து ்டிக்்க்வத்து ்சீரும் ்சிறபபுமபா்க்வ 
்கடடி்்கபாடுத்து அனுப ி் ்வத்்தபாம். தந 
்தக்கு ்ிறகு ்கணவ்ன ்்ணணுக்கு 
எலலபாம். இறுதிவ்ர அவ்ன எலலபாம். 
ஆனபால மனிதபா ி்மபானம் உள்ள ஒருவனுக்கு 
மடடு்ம திருமணம் என்்து ்சபாத்தியமபானது. 

ி்றநத இடத்திலிருநது ஒ்ர நெபா்ளில ்கடடிய 
ஒரு மஞ்சள ்கயிறறிற்கபா்க ்்கப்றறிவரும் 
்்ண்ண ்வத்து வபாழத்்தபாியபாதவனுக்கு 
திருமணம் என்்து அவ்சிய்ம இல்ல. 
உ ன்  ்க ்ச ப ் பா ன  ்க பா ல ங ்க ள  இ ந த 
வபா்ச்லபாடு ்்பா்கடடும் ம்க்்ள. ்கண்க்்ள 
து்டத்துக்்்கபாணடு வீடடிறகுள்்ள வபா’’ 
என்று ் ்க்க்்ள ் ிடித்துக்்்கபாள்கிறபார்.

 அடக்்கமுடியபாத அழு்்கயுடன் 
்வலு்வ ்ிடித்துக்்்கபாணடு உள நு்ழ 
்கிறபாள ்வித்ரபா.

மாறைங்கள்
- தினுஷா ம்காலிங்கம்
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 விடிநததும் அநத ்ிர்லமபான 
மருத்துவம்னக்கு ் ்சன்று ஆண்களுக்்கபான 
நெவீன ்கருத்த்ட ்சி்கி்ச்்ச ்்சயது ்்கபாள்ள 
்வணடும் என்று முடி்வடுத்திருநதபான். 
ரபா்கவன் ம்னவி  சுநதபா ிக்கு இதில 
விருப்மில்ல. அவள தனியபார் ்ள்ளியில 
ஆ்சிபாி்ய ்ணியில இருக்்கிறபாள. ்மமபாத 
விடுமு்றயில தனியபார் மருத்துவம்னயில 
்ல்ரபாஸ்்்கபாபபு ்கருவி மூலம் ்்சயயப 
்டும் டியூ்்க்டமி எனப்டும் ்்ண்களுக் 
்கபான ்கருத்த்ட அறு்வ ்சி்கி்ச்்ச ் ்சயது 
்்கபாளவதபா்க ்்சபாலலி தடுத்துப ்பார்த்தபாள. 
 
 ்சிறிது ்நெரத்தில ரபா்கவனின் அ்ல 
்்்சி ஒலித்தது. ரபா்கவனின் அம்மபாவும் 
தன் ்ஙகுக்கு தடுத்துப ்பார்த்தபாள. அதில 
தவ்றபான்றும் மில்ல ்யன்று அம்மபா்வ 
்சமபாதபானப ்டுத்தினபான்.

 ர பா ்க வ ன்  அ ந த  கு டி ய ி ரு ப ் ி ல 
வ பா ட ் ்க க் கு  இ ரு க் ்க ி ற பா ன் .  அ வ ன் 
வீடடிறகு அடுத்தபாற ்்பால மபாியதபாசும், 
்மபாியும் இருக்்கிறபார்்கள. தின்சபாி இதழில 
ஆண்களுக்்கபான நெவீன ்கருத்த்ட ்சி்கி்ச்்ச 
்றறி ்்சயதி வநதது முதல மபாியதபாசுக்கும் 
் ம பா ி க் கு ம்  ்ச ண ் ட  வ லு த் த ி ரு ந த து . 
மபாியதபா்்ச ்சி்கி்ச்்ச ்்சயது ்்கபாளளும் ்டி 
்மபாி வறபுறுத்துவதபாலதபான் ்ிர்ச்சி்ன. 
்்ண்க்்ளவிட ஆண்களுக்கு சுல்மபா்க 
்்சயதுவிடும் ்சி்கி்ச்்ச இது என்்தும், இதில 
்ச்த்ய ்கிழிப்்தபா ்தயல ்்பாடுவ்தபா 
இல்ல்யன்்தும், ்த்்த நெிமிடத்தில 
்சி்கி்ச்்ச முடிநதுவிடும் இரணடு மணி 
்நெரத்திறகுள எழுநது எப்்பாதும் ்்பால 
்வ்ல்க்்ள ்்சயயலபாம் என்றும் ்மபாி 

மபாியதபா்சிடம் ்்சபாலலிப ்பார்த்தபாள. ஆண 
இநத ்சி்கி்ச்்ச்ய ்்சயது ்்கபாணடபால 
ஆண்ம்ய இழக்்க ்நெபாிடு்மன்றும், 
்கருத்த்ட்யன்றபா்ல அது ்்ண்களுக்்்க 
உபாிய ்சி்கி்ச்்ச எனவும் ்மலும் ஒரு 
வருடத்திற்கபான விடுமு்ற்க்்ள ்கணி்சமபா்க 
எடுத்துவிடடதபால ் ்ச பா ற ் ம பா ்க  உ ள ்ள 
வ ி டு மு ் ற ் ய  ்மபாத்தமபா்க எடுக்்க 
இயலபாது்யன்றும் இநத ்சி்கி்ச்்சக்கு 
கு்றநதது நெபான்கு நெபாட்கள ஓயவு 
்த்வப்டும் என்றும் மி்கவும் இக்்கடடபான 
சூழநெி் லயில விடுபபு எடுத்துக் ்்கபாணடபால 
்மலதி்கபாபாியின் ் ்கடு ி்டிக்கு ஆ்ளபா்க ் நெபாிடும் 
என்றும் தினமும் ்மபாியிடம் எதிர்வபாதம் 
்்சயது ்்கபாணடிருநதபான், மபாியதபாசு.
இறுதியபா்க மபாியதபா்சின் அம்மபா ்கிறுத்துவர்்கள 
்கருத்த்ட ்்சயது ்்கபாள்ள கூடபாது என 
ஊபாிலிருநது ்கடிதம் ் ்பாடடிருநதபாள.

 ்கபா்லயில எழுநது கு்ளித்துவிடடு 
்கபா்ல உணவு்க்்ள முடித்துவிடடு ரபா்கவனும் 
சுநதபாியும் ்கீழ்பாக்்கம் அரசு மருத்துவ ம்ன 
வ்ளபா்கம் வநது, என்.எஸ். வி. ்்கம்ப நெடக்கும் 
இடத்்த வி்சபாபாித்து ்்சன்றனர். இநத 
்சி்கி்ச்்ச ்்சயது ்்கபாளவதற்கபான மனு்வ 
அதி்கபாபாி தநததும் அ்த வபாங்கி ்டித்து முழு 
வி் ரங்க்்ளயும் பூர்த்தி ் ்சயது ் ்கபாடுத்தபான். 
அதறகு ் ின் மு்ற்ய ரத்த ் பாி் ்சபாத்னயும், 
்சிறுநெீர் ்பாி் ்சபாத்னயும் ்்சயது ்்கபாணட 

ி்ன் முதலமபாடியில உள்ள வபார்டில அமர்ச 
்்சயதனர். ்ச ி ற ி து  ் நெ ர த் த ி ற கு  ் ி ன் 
முடி்க்்ள மழிக்கும் நெபாவிதன் ரபா்கவ்ன 
ஒ ரு  அ ் ற க் கு  அ ் ழ த் து ்ச  ் ்ச ன் று 
ம ர் ம ஸ் த பா ன த் த ி ல  உ ள ்ள  மு டி ்க ் ்ள 
மழித்துவிடடபான்.


		
	-	
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 இத்த்ன ்சடஙகு்களுக்கு ்ின் 
அநத மி்கப ்்பாிய அ்றயில ரபா்கவனும் 
சுநதபாிமடடு்ம அமர்நதிருநதனர். ்கீழ 
த்ளத்தில இநத ்சி்கி்ச்்சக்்கபான ்தபாடக்்க 
வ ிழபா  நெடநது ்்கபாணடிருநதது.  ்சமூ்க 
நெலத்து்ற அ்ம்ச்சர் த்ல்ம தபாங்கினபார். 
நெி்கழ்ச்சியின் ் ்்ச்்சபாலி ்சன்னமபா்க ்கபாறறில 
்கலநது ரபா்கவனுக்கும் சுநதபாிக்கும் ்்கடடுக் 
்்கபாணடிருநதது.
 
 மருத்துவம்ன சுறறி  இருநத 
தூஙகுமூஞ்சி மரமும் ்்ருங்்கபான்்ற 
மரமும் குளு்மயபான ்கபாற்ற அ்றக்குள 
அனுப்ிக் ்்கபாணடிருநதது. ரபா்கவனுக்கு 
நென்றபா்க தூக்்கம் வநதது.இநத ்சி்கி்ச்்ச 
்்சயது ்்கபாள்ள ஆண்கள முன்வரபாத்த 
இ ் ட ய ி ் ட ் ய  சு ந த பா ி  ் ்ச பா ல லி க் 
்்கபாணடிருநதபாள.   

 மணி 12.30  தபாணடியதும் நெி்கழ்ச்சி 
முடிநதுவிடட்டியபால நெி்கழ்ச்சி ்சம்்நதப 
்டட அதி்கபாபா ி்கள முதல த்ளத்திறகு 
வ ந த பா ர் ்க ள .  ர பா ்க வ னு ம்  வ ி ழ ி த் து க் 
்்கபாணடபான். ரபா்கவனின் மனு்வயும் 
மருத்துவ அறிக்்்க்க்்ளயும் ்டித்துப 
்பார்த்துவிடடு ஆட்கள மி்கவும் கு்றவபா்க 
இருப்தபால நெபா்்ள வரும்்டி மருத்துவர் 
்்கடடுக் ்்கபாணடபார். 

 ரபா்கவன் அதறகு மறுபபு ் தபாிவித்து  
இன்்ற தனக்கு ்சி்கி்ச்்ச ்்சயதுவிடும்்டி 
் ்க ட டு க்  ் ்க பா ண ட பா ன் .  மூ ன் ற பா வ து 
த்ளத்திலதபான் ்சி்கி்ச்்ச அ்ற இருக்்கிறது.
முதலில மருத்துவர் ்்சன்று முதன்்ம 
மருத்துவபாிடம் ்கலநதபா்லபா்சித்துவிடடு 
ஆயபாவிடம் ரபா்கவ்ன அ்ழத்து வரும்்டி 
்்சபாலலி அனுப்ினபார். ரபா்கவ்னயும் 
சுநதபாி்யயும் அமர்ச ்்சயது ்சபாப்ிட 
் ்ச பா ன் ன பா ர் ்க ள .  உ ய ர் த ர  ் ்ச வ 
உணவ்கத்திலிருநது வரவ்ழக்்கப்டட 
நெ்ள்பா்க்ச ்்சபாறு. அ்நெ்கம் ்்ருக்்கபா்க 
ஏற்பாடு ்்சயயப்டட ்்சபாறு அ்பாி 
மிதமபா்க மிஞ்சி இருநதது. சுநதபாி அ்த 
நுணுக்்கமபா்க ்கவனித்தபாள.

 ்ின்பு ்சிறிது ்நெர ஓயவுக்கு ்ின் 

ரபா்கவ்ன துணி்க்்ள ்க்்ளநதுவிடடு 
துண்ட ்கடடிக் ்்கபாணடு ்சி்கி்ச்்ச 
அ்றக்கு ்்சலலும்்டி தி்யடடர் ்பாய 
்்சபான்னபார். கு்ளிரூடடப்டட அ்றக்குள 
்டுக்்்கயில நெிர்வபாணமபா்க ரபா்கவன் 
்டுத்துக் ்்கபாணடபான். அ்றயின் ஒரு 
புதுமணம் வீ்சிக் ்்கபாணடிருநதது.

 முதன்்ம மருத்துவரும் அவருடன் 
நெபான்கு மருத்துவர்்களும் ஒரு ்்சவிலியும் 
்்சர்நது ஆறு ்்ர் இருநதனர். இது அறு்வ 
்சி்கி்ச்்ச இலலபாததபால அனஸ்தீ்சியபா 
்்கபாடுக்்கவில்ல என்்தபால நெடப்து 
அத்த்னயும் ரபா்கவன் உணர்நதபான். 
ஊ்சியபால ்மலலிய ்கருபபு நூ்ல அவன் 
ஆண உறுபபுக்கு ்கீழ நு்ழத்து ்கடடும் 
்வ்ல முடிநதது. அது அநத ்கபாலத்து 
்்பாியவர்்கள ்்பாடும் மர்மமுடி்ச்சபா்க 
இருநதது. ்தி்னந்த நெிமிடத்திறகுள 
முடித்துவிடடு ரபா்கவ்ன ்வ்ளி் ய அமர்ச 
்்சபான்னபார்்கள. ி்ன்பு அவனது மருத்துவ 
அறிக்்்கயிலும் மனுவிலும் ்்க்யபாப்மிடடு 
்சபான்றிதழ வழங்கினபார் அதி்கபாபாி. ஒரு 
வபாரத்திற்கபான மருநதுவில்லயும், இநத 
்சி்கி்ச்்ச ்்சயது ்்கபாள்வர்்களுக்கு அரசு 
தரும் ஊக்்கத் ்தபா்்க ரூ்பாய 1500 ம் தநது 
அதி்கபாபாி ் ்ககுலுக்்கினபார்.

 ரபா்கவனும் சுநதபாியும் த்ரத்ளம் 
வநத்்பாது, அநத மருத்துவர்்க்ளில ஒருவர் 
்்க நெி்றய ஆணு்ற தநது, ‘‘்சபார், இதில 
எதுவும் உறுதியபா்க ்்சபாலல முடியபாது.
்கருத்தபாிக்்கவும் வபாயபபு இருக்கு ்கவனமபா 
இருங்்கபா. ்தரு நெபாய்களுக்கு ்்சயத 
ஆ்்ரஷன்தபான் இது. மனிதர்்களுக்கும் 
்்சயய்ச ்்சபாலலி ்மலிடத்து ்ிரஷர் 
எங்களுக்கு..!’’ என்று ்்சபாலலிவிடடு 
்்சன்றுவிடடபார். ரபா்கவனுக்கு தூக்்கிவபாபாிப 
்்பாடடது.

 ரபா்கவனும் சுநதபாியும் ்்ருநது 
நெ ி று த் த ம்  வ ந து  த பா ழ த ்ள  ் ்ச பா கு சு 
்்ருநதில இருக்்்க்க்்ள ்தடி அமர்நது 
்்கபாணடனர். எப்்பாதும் ்சதபா ்்்சிக் 
்்கபாண்ட இருக்கும் தம்்தி்க்ளி்ட்ய 
்்்ச்்சபாலி அறறு அ்மதியபா்க இருநதது.
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 அ்மபாிக்்கபா முத்தமிழ ்ல்க்லக் 
்கழ்கம், இநதியபானபா-்்பாலிஸ் - அக்்டபா்ர் 
2 ஆம் நெபாள மு்னவர் ்கபா.நெ.்கலயபாணசுநதரம் 
அவர்்க்ளின்  இரணடு புத்த்கங்கள ் வ்ளியிடப 
்டடன. முன்னதபா்க குத்துவி்ளக்்்கறறி 
விழபாவி்னத் ்தபாடங்கினர். விழபாவில 
்்ன்யபா்லக் ்கபாறறபாடி்கள எனும் தமிழ 
்ஹக்கூ நூல முதலபாவதபா்க அ்மபாிக்்கபா 
நெபாடடில ்வ்ளியிடப்டடது. முறறத்து 
நெில்வபா்ளி எனும் நூலும் ் வ்ளியிடப்டடது. 
நூல்க்்ள அ்மபாிக்்கபா முத்தமிழ ்ல்க்ல 
்வநதர் மு்னவர் தபா்ழ இரபா.உதய்நெ்சன் 
அவர்்கள ் வ்ளியிட இநதியபானபா தமிழ்ச்சங்க 
த்லவர் திரு.்சத்தியபா அவர்்களும் Edify 
Technology CEO திரு.்சிவபா மூப்னபார் 
அவர்்களும் ்்றறுக்்்கபாணடு ்சிறபபு்ர 
யபாறறினபார்்கள. முன்னதபா்க ்கலவபாபாி 
லுத்தரன் ்தவபாலய ்பாதிபாியபார் குர்ட 
எ்்பார்ட, அவர்்க்ளின் இ்ற்வணடல, 
தமிழத்தபாய வபாழத்து ்பாடப்டடன. 

 புரவலர் ்ஜ்ிபாி அ்லக்்சபாணடர் 
அவர்்கள ்தபாடக்்க உ்ரயபாறறியதும் 
்ம்டயில குமபாபாி ்்கபா்ி்கபாஸ்ரீ மறறும் 
்சிறுமி ி்ரணீதபா அவர்்க்ளின் ்ரதநெபாடடியம் 
நெ ி ்க ழ வு  நெ ட ந த து .  வ ி ழ பா வ ி ல 

முத்தமிழ ்ல்க்ல்வநதர் 
தபா்ழ இரபா. உதய்நெ்சன் அவர் 
்கள தமது த்ல்மயு்ரயில 
‘‘்கவி்சசுடர் ்கபா.நெ.்கலயபாணசுநதரம் 
அவர்்க்ளின் தமிழ ்ஹக்கூ நூல 
இன்று அ்மபாிக்்கபா நெபாடடில முதன் 
முதலில ்வ்ளியிடப்டு்கிறது 
அதுவும் அ்மபாிக்்கபா முத்தமிழ 
்ல்க்லக் ்கழ்கத்தில என்னும் 
்்பாது எங்்களுக்்்கலலபாம் 
்்ரு்ம’’ என்றும் “உல்்கஙகும் 
தம ிழ  ்ஹக்கூ ்கவி்த்கள 
த ட ம் ் த ி த் து  வ ரு வ ் த பா டு 
தமிழ ்கலபா்ச்சபாரம், மண ்சபார்நத 
மரபு்க்்ள ் ்ற்சபாறறி வரு்கின்றன. 

ஏரபா்ள மபான ்ஹக்கூ ்கவிஞர்்கள தமிழ்கம் 
மடடுமலலபாது ்வ்ளிநெபாடு்க்ளிலும் ்யிற்சி 
வகுபபு்கள நெடத்து்கின்றனர். அ்மபாிக்்கபா 
முத்தமிழ ்ல்க்லக்்கழ்கம் வி்ரவில 
திரு்ச்சியில நெடத்தும் விழபாவில ்ஹக்கூ 
்கவிஞர்்களுக்கு விருது்கள ்்கபாடுத்து 
அவர்்க்ளது ்கவி்த்க்்ளத் ்தபாகுத்து 
நூ்லபான்றும் ்வ்ளியிடவுள்ளது என்றும்  
கூறினபார். இம்மி்கி்ரஷன் ஆ்லபா்ச்கர் 
வழக்்கறிஞர் திருமதி ்மபாி ்்கன்னடி, ்சி ஐ 
எம் இயக்குனர் டபாக்டர் மபார்வின் ஆ்கி் யபார் 
வபாழத்து்ர வழங்கினபார்.

 விழபாவில ்கடநத 30 ஆணடு்க்ளபா்க 
தமிழில ்ஹக்கூ ்கவி்த்கள எழுதியும் 
புத்த்கங்கள ்வ்ளிய ிடடும் ்சபாத்ன 
புபாிநதுள்ள மு்னவர் ்கபா.நெ.்கலயபாண 
சுநதரம் அவர்்களுக்கு  ‘‘மடசு்வபா ் பா்ஷபா 
விருது’’ வழங்கப்டடது.

 ்ம்டயில ்கவியருவி மு்னவர் 
ஆரூர் தமிழநெபாடன், ்கவிஞர் மு.முரு்்கஷ, 
மு்னவர் ்சரஸ்வதி்பாஸ்்கரன், மு்னவர் 
்ஜபா.்சம்்த்குமபார், அ்மபாிக்்கபா முத்தமிழ 
்ல்க்ல ்ஹக்கூ ்்ர்வ நெிர்வபா்கி 
்ரணு்கபா ஸ்டபாலின், ்ஹக்கூ இ்ளம் 

அவமரிக்க மண்ணில் முதல் தமிழ் றைககூ நூல் வவளியீடு...
முறனவர ்கா. ந. ்கல்யாணசுந்தரம் அவர்களின் 
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ஆ ய வ பா ்ள ர்  ்க வ ி நெ ய ஸ்ரீ ,  அ ் ம பா ி க் ்க பா 
முத்தமிழ ்சிறுவர் ்்ர்வ உறுப்ினர் 
ஹபாிணி ்கவியரசு ஆ்கி்யபாபாின் ்கபா்ணபா்ளி 
வபாழத்தரங்கம் தி்ரயிடப்டடது.

 உல்கத்தமிழ ்ஹக்கூ ்கவிஞர்்கள 
மன்றத்தின் ்சபார்்ில அ்மபாிக்்கபா ்ல்க்ல 
் வ ந த ர்  த பா ் ழ  இ ர பா  உ த ய ் நெ ்ச ன் 
அவர்்களுக்கு ‘‘முத்தமிழ ்கபாவலர்’’ விருது 
வழங்கப்டடது.

 விழபாவில நூலபா்சிபாியர் மு்னவர் 
்கபா .நெ .்கலயபாணசுநதரம் அவர்்க்ளின் 
ஏறபு்ர மறறும் நென்றியு்ரயுடன் விழபா 
்சிறப்பா்க நெி்றவுறறது. இன்சு்வ இரவு 
விருநது அறபுதமபா்க ் ல்க்லக் ்கழ்கத்தின 
ரபால ஏற்பாடு ்்சயயப ்டடிருநதது.  
எ ங ்க ்ள து  கு டு ம் ் த் த ி ன ர்  ம ற று ம் 
இநதியபானபா ்்பாலிஸ் வபாழ தமிழர்்கள 
்கலநது்்கபாணடு ்சிறப்ித்தனர்.

 விழபா ஏற்பாடு்க்்ள மி்க்ச ்சிறப்பா்க 
்்சயதிருநத அ்மபாிக்்கபா முத்தமிழ ்ல 
்க்லக் ்கழ்கம் நெிர்வபா்கி்களுக்கு அ்மபாிக்்கபா 
வபாழ தமிழர்்கள ்பாரபாடடி ம்கிழநதனர்.  

 அ்மபாிக்்கபா முத்தமிழ ்ல்க்லக் 
்கழ்கம், இநதியபானபா-்்பாலிஸ் - அக்்டபா்ர் 
2 ஆம் நெபாள மு்னவர் ்கபா.நெ.்கலயபாணசுநதரம் 
அவர்்க்ளின்  இரணடு புத்த்கங்கள ்வ்ளி 
யிடப்டடன. ்்ன்யபா்லக் ்கபாறறபாடி்கள 
எனும் தமிழ ்ஹக்கூ நூல முதலபாவதபா்க 
அ்மபாிக்்கபா நெபாடடில ்வ்ளியிடப ்டடது. 

முறறத்து நெில்வபா்ளி எனும் நூலும் 
்வ்ளியிடப்டடது. நூல்க்்ள அ்மபாிக்்கபா 
முத்தமிழ ்ல்க்ல ்வநதர் மு்னவர் 
த பா ் ழ  இ ர பா . உ த ய ் நெ ்ச ன்  அ வ ர் ்க ள 
்வ்ளியிட இநதியபானபா தமிழ்ச்சங்க த்லவர் 
திரு.்சத்தியபா அவர்்களும் Edify Technolo-
gy CEO திரு.்சிவபா மூப்னபார் அவர்்களும் 
்்றறுக்்்கபாணடு ்சிறபபு்ரயபாறறினபார்்கள. 
இம்மி ்கி் ரஷன் ஆ்லபா்ச்கர் வழக்்கறிஞர் 
திருமதி ்மபாி ்்கன்னடி, ்சி ஐ எம் இயக்குனர் 
டபாக்டர் மபார்வின் ஆ்கி் யபார் வபாழத்து்ர 
வழங்கினர்.

 விழபாவில மு்னவர் ்கபா.நெ.்கலயபாண 
சு ந த ர ம்  அ வ ர் ்க ளு க் கு  அ ் ம பா ி க் ்க பா 
முத்தமிழப ் ல்க்லக்்கழ்கத்தின்  ‘‘மடசு்வபா 
்பா்ஷபா விருது’’ வழங்கப்டடது.

n

அநமரிக்ா முத்்மிழ பல்்ழலயில் 
மடசுநவா பாநஷா விருது நபற்ற ்ரு்ணம்
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 ‘‘வினயபா! இநத ் ்்ர ் ்கடடபால 
்மபாத்த ்கபா்லஜும் மநதிரம் ்்பாடடது 
்்பால ்்சபாக்்கி நெிறகும். 

 மின்னும் அழகு நெிறத்தில ்ிறநத 
தபால என்ன்வபா வினயபாவுக்கு எஙகு 
்்சன்றபாலும் வர்வறபு தபான் அவளுக் 
்்கன்று தனி ர்சி்கர் கூடட்ம இருக்கும். 
மபாநெிறமபா்க இருநதபாலும் நெபானும் ்்கபாஞ்சம் 
அழகுதபான் இருநதபாலும் அவள அழகுக்கு 
முன் நெபான் ்க்்கத்தில நெிற்க கூட முடியபாது. 

 ்சபாதபாரண மதிப்்ண்கள ்்றறபா 
லும் அவள தபான் ்கலலூபாி மபாணவி்கள 
மத்தியில என்றும் முதலிடம். 

 ்கலலூபாியில ஒரு வி்ளம்்ர ்டம் 
எடுப்தற்கபா்க ஆடி்சன் நெ்ட்்று்கிறது. 
எ ல ல பா ரு க் கு ம்  ் த பா ி யு ம்  நெ ி ்ச ்ச ய ம பா ்க 
்சபாிதபாதபான் ் வறறி்்றுவபாள இருநதபாலும் 
நெபாங்களும் ்கலநது ்்கபாள்கி்றபாம்.

 ்பாடடு நெடனம் என்று ்லவித 
்ிபாிவு்க்ளில ்்பாடடி்கள நெடத்தப்டடு 
இ ் த பா  இ று த ி  சு ற ற ி ல  நெ ி ற ்க ி ் ற பா ம் 
்கபாவயபா்வயும் என்்னயும் ்்சர்த்து 
நெபான்கு ்்ர் ்தர்வபா்கியிருக்்கி்றபாம்.

 இன்னும் ்சறறு ் நெரத்தில வி்ளம்்ரப 
்ட ்கம்்்னியின் இயக்குனர் முன்னி்ல 
யில இறுதிப ்்பாடடி நெடக்்கிறது.

 ஏ்தபா ஒரு ஆள வநது ்சபாிதபா்வ 
உள்்ள அ்ழக்்கிறபார் ்சபாிதபா உள்்ள 
்்சன்று 15 நெிமிடத்தில ்வ்ளி்ய வநது 
விடடபாள. ்ரபாம்் ்ஹப்ியபா இருநதபா. 

 அடுத்தடுத்து ஒவ்வபாருவரபா்க 
உள்்ள ்்சன்று வரு்கிறபார்்கள .

 இ்தபா என் மு்ற வநதுவிடடது 
ஒரு நெடுக்்கத்துடன் உள்்ள ்்சல்கி்றன் 
உள்்ள ்்சன்ற ்்பாது தபான் ்தபாிநதது 
அது ஒரு ஷூடடிங ஸ்்பாட. வி்ளம்்ரத்தில 
நெடிக்்க ்வத்து ஆள ்்சலக்ட ்ணண 
்்பா்கிறபார்்கள என்று அபபுறம்தபான் 
்தபாிநதது. இதுவ்ர சூடடிங ் பார்த்ததுகூட 
்கி்டயபாது அது எப்டி நெடிக்்க ் ்பா்கி்றபாம் 
என்று ்யத்தில மயக்்க்ம வநது விடடது.

 இருநதபாலும் நெமக்கு ்க ி்டத்த 
வபாயப்் நெலல மு்றயில ்யன்்டுத்திக் 
்்கபாள்ள ்வணடும் என்று ்யத்்த 
ம்றத்து நெடிக்்க்ச ்்சன்்றன்.

 உள்்ள ்்கயில ஒரு குழந்த 
்்பாம்்ம்ய ் ்கபாடுத்து தூக்்கிக் ் ்கபாள்ள்ச 
்்சபான்னபார்்கள. இது குழந்த்களுக்்கபான 
்்சபாபபு வி்ளம்்ரம்.

 அ த ற ்க பா ன  ட ய ல பா க்  ் ்ச பா ல லி 
்்கபாடுத்தபார்்கள. டயலபாக் ்்சபாலவதுதபான் 
்்கபாஞ்சம் ்சிரமம் ஏற்டடது இரணடு 
மூன்று ்டக்கு்களுக்கு ்ிறகு ஓர்ளவு 
்்சபாலலிவிட்டன்.

 ‘‘எனக்கு ஒன்னு வபாங்கனும்னபா ஆறு 
மு்ற ்யபா்சிப்்ன்! என் குழந்தக்குனபா 
ஆயிரம் மு்ற ்யபா்சிப்்ன்! அப்டி 
்யபா்சி்சசு தபான் ்்சபால்றன் நெம்ம குழந்த 
்களுக்்கபான ்பாது்கபாப்பான ்்சபாபபு இநத 
நெம்ம ்்சபாபபு!’’
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 ஒ ரு  வ ழ ி ய பா  ் ் ்ச ி  மு டி ்ச சு ட டு 
்வ்ளியில வநதுட்டன் ்்கபாஞ்ச ்நெரம் 
்கபாத்திருக்்க்ச ்்சபான்னபார்்கள.
 
 ்தபாழி்கள ்்்சிக்்்கபாள்கி்றபாம் 
எங்களுக்கு ஏற்டட நெடுக்்கத்்த ்றறி 
்்்ச ி  ்்கபாணடு இருந்தபாம்.  ஆனபால 
்சபா ிதபா எநத ்டன்்சனும் இலலபாமல 
கூலபா்க இருநதபாள. ்சிறிது ்நெரம் ்கழித்து 
ஷூடடிங அ்றயிலிருநது வி்ளம்்ரப்ட 
இயக்குனர் உள்ட 4 ்்ர் ்வ்ளி்ய 
வநதபாங்க.

 அதில ஒருவர் கூறினபார் ‘‘எங்க 
வி்ளம்்ர ்டத்தில நெடிக்்க நெபாங்க ்்சலக்ட 
்்சயதிருக்கும் மபாடல யபாருனபா?’’ என்று 
்்சபாலலிவிடடு வினயபா்வ ்பார்த்தபார் 
‘‘வினயபா ஆரம்்த்திலிருநது நெீங்கதபான் 
்்சலக்ட ஆகுவிங்கனு எலலபாரு்ம 
எதிர்்பார்த்து இருந்தபாம் ஆனபால இப் 
நெடநத ஷூடடிங்கில உங்க ்ர்்பாமன்ஸ் 
்ிடி்ச்ச மபாதிபா ி  இலல அதனபால நெீங்க 
்்சலக்ட ஆ்கல’’ அப்டின்னு ் ்சபான்னபாரு.

என்றனக ்கவிஞனா்க ஆககியவள்! 
மண்ணில் மனிதனா்க மாறறியவள்! 
உைவின் அரஙகில் எறன ளதறறியவள்! 
உணரவில் நம்பிகற்க தீ மூட்டியவள்! 
்கண்்களில் மின்ொரம் பாய்ச்சியவள்! 
்கறபறனககு எட்ைாத ்காட்சியவள்! 
முள்ளுககு மலரகிரீைம் சூட்டியவள்! 
முழுமதியாய்ப ளபவராளிறயக ்காட்டியவள்! 
எனது உயிர வேரககும் சுவாெமானாள்! 
இதயத்தில் புதியளதார ளநெமானாள்! 
இருவிழி ்கசிந்திடும் ஈரமானாள்! 
வநஞசினில் நீங்காத பாரமானாள்! 
இன்றுளயன் எறனவிட்டுத் தூரமானாள்! 
 
#லீ. லியா்கத்அலி.

 எங்க எலலபாருக்கும் அ்தக் ்்கடட 
தும் அதிர்்ச்சி ஆயிடடு. உட்ன வினயபா 
ஏன் ்சபார் நெலலபா தபா்ன ் ண்ணன் என்்ன 
ஏன் ்்சலக்ட ்ணணல? அப்டின்னு 
் ்க ட ட பா  அ து க் கு  இ ன் ் ன பா ரு  நெ ் ர் 
‘‘வி்ளம்்ரப்டங்கள உயி்ரபாடடமபாய 
இ ரு க் ்க ணு ம்  நெ பா ங ்க  உ ங ்க  ் ்க ய ி ல 
குழந்த ்்பாம்்ம ்்கபாடுத்து டயலபாக் 
்்சபாலல ்்சபான்்னபாம் நெீங்க குழந்த 
்்பாம்்ம ்வத்திருநத விதம் ்சபாியில்ல. 
டயலபாக் நெலலபா ்்சபான்னீங்க ்ட உங்க 
் ர் ் பா ம ன் ஸி ல  த பா ய ் ம  உ ண ர் வு 
மி ஸ்ஸிங. அ்த ் நெரம் இன்்னபாரு ் ்ண 
டயலபாக் ்்கபாஞ்சம் ்சபாியபா ்்சபாலலல தபான் 
ஆனபால ்்பாம்்மனு ்தபாிஞ்சபாலும் அநத 
குழந்த்ய அன்்்பாடு அரவ்ணத்து 
த பா ய ் ம  உ ண ர் ் வ பா டு  நெ டி ்ச ்ச பா ங ்க . 
மக்்கள அ்தத்தபான் விரும்புவபாங்க. இநத 
்கபாரணத்திற்கபா்க தபான் நெபாங்க வினயபா்வ 
்்சலக்ட ் ணணல. எங்க வி்ளம்்ர ் டத்தில 
நெடிக்்க நெபாங்க ்்சலக்ட ்ணண மபாடல 
யபாருனபா ்கபாவயபா!’’என்று என் ்்யர் 
்்சபாலலி என் ்க்்கம் திரும்்ினபார்்கள.     
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 வபாழவியல ்்சயல நெி்கழ வி்ன 
யில, நெபாம் நெிர்ணயம் ்்சயது ்்கபாணட 
இலக்்்க ஆக்்கபூர்வமபா்க அ்டய திறன்்கள 
்த்வயபா? இல்ல திற்ம ்த்வயபா?

 ஒவ்வபாரு நெ்ருக்கும் ்சில திறன் 
்கள மறறும் திற்ம்கள உள்ளன, இ்வ்ய 
நெம்்ம மறறவர்்க்ளிடமிருநது ்வறு்டுத்து 
்கிறது. திறன் மறறும் திற்ம என்ற ்்சபாற 
்க்்ள ஒன்றுக்்்கபான்று ்வறு்டட்வ 
என்ற உண்ம்ய அறியபாம்ல்ய நெபாம் 
அடிக்்கடி ்யன் ்டுத்து்கி் றபாம். 

 திற்ம என்்து ஒரு நெ்பாின் ்ிறவித் 
திறன் அலலது இயல்பான இயற்்கயபான 
திறன் ஆகும், இது ்்ரும்்பாலும் மனித 
ருள ம்றந்த ்கபாணப்டு்கிறது. இது 
மனிதபாிடம் இருநது ்வ்ளிப்ட அங்கீ 
்கபாரம் ்த்வப்டு்கிறது. அதபாவது, ஒரு 
குறிப்ிடட ் ்சயலில, உண்மயில ்கறறுக் 
்்கபாள்ளபாமலும் அலலது யபாபாிடம் இருநது 
்்றபாமல தபானபா்க மனிதபாிடம் இருநது 
சுயமபா்க ்வ்ளிப்டுவ்த திற்ம ஆகும்.

 திறன் என்்து ஒரு ்கறறறிநத 
ஒ ன் ற பா கு ம் ,  ் ம லு ம்  ஒ ரு வ ர்  த ி ற ் ன 
்்ற தனது ்நெரத்்தயும் முயற்சி்யயும் 
்மற்்கபாணடபால, அ்த நெபாம் வ்ளர்த்துக் 
்்கபாள்ள முடியும்.

 த ி ற ் ம  எ ன் ் து  ஒ ரு  நெ ் பா ி ன் 
உள்ளபார்நத திறன் ஆகும். ஆனபால திறன்  
என்்து ஒரு குறிப ி்டட ்ணி் ய அலலது 

்்சய்ல திற்மயபா்க்ச ்்சயவதற்கபான 
நெிபுணத்துவம் ஆகும். திற்ம என்்து 

ி்றத்தலின் ் ்பாது உள்ளடக்்கி ் ்கபாணட வரம் 
ஆகும். திறன் என்்து நெபாம் ்கறறுக்்்கபாணடு 
வ ்ள ர் த் து க் ் ்க பா ள ளு ம்  ஒ ன் று  ஆ கு ம் 
திற்ம ்வகு ்சிலருக்்்க இருக்கும், திறன் 
அ்னவரபாலும். திறன் என்்்த ்கறறல மூலம் 
எவரும் அத்னப ்்றலபாம். திற்மக்கு 
அங்கீ்கபாரமும், திறனுக்கு ்கறறலும் ் த்வ.

 இப்்பாழுது ்்சபாலலுங்கள உங 
்க்ளிடம் உள்ள திற்ம்கள என்ன என்று 
்தபாியுமபா? உங்க்ளிடம் என்ன திறன்்கள 
உள்ளன என்று உங்களுக்குத் ்தபாியுமபா?

 திற்ம்கள உள்ளன என்றபால அது 
அவர்்க்ளின் வரம். அப்டி, தனிப்டட 
திற்ம இலலபாத நெம்்மப்்பால ்லர் 
வபாழவியல ஓடடத்தில எப்டி மபா்்ரும் 
்சபாத்னயர்்க்ளபாய மபாறி தனித்துவம் 
்்றறு உள்ளபார்்கள என்று ஆரபாயநது 
்பார்த்தபால அது அவர்்கள ்கறறுக்்்கபாணட 
திறன்்கள மூலம் என்்்த உண்மயபாகும். 
அப்டிப்டட திறன்்க்்ள நெபாம் அ்ன 
வ ரு ம்  ் ் ற று க் ் ்க பா ண டு  வ பா ழ வ ி ல 
வ்ளர்்ச்சி ்்ற வழி்கபாடடுவ்த இநத 
உ்ளவியல தன்மு்னபபு ்கடடு்ரயின் 
அடிப்்ட ்நெபாக்்கம் ஆகும்.

 ஒரு திறன் என்்து ஒரு வ்ரயறுக் 
்கப்டட ்நெரத்தில, தம் சுய ஆறறல 
்்கபாணடு நெலல ்்சயல்பாடடின் மூலம் 
உ று த ி ய பா ன  மு டி வு ்க ளு ட ன்  அ ் த ்ச 
்்சயது முடிக்கும் ்கறறறிநத திறன் ஆகும். 
திறன்்க்்ள ்்ரும்்பாலும் ்்பாது மறறும் 
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வாழ்ந்து பாரபளபாம் வா

தனிக் ்க்ளங்க்ளபா்க ்ிபாிக்்கலபாம்.

 ்்பாது திறன்்கள என்்்த ்நெர 
்மலபாண்ம (T ime Management ) , 
குழுப்ணி (Team Work) மறறும் த்ல்ம 
(Leadership), சுய உநதுதல (Self-Motiva-
tion) ் ்பான்ற்வ ்க்்ள ் ்சபாலலலபாம். தனி 
திறன்்கள என்்கிற்்பாழுது மருத்துவம், 
விவ்சபாயம், ் ்பாறியிய ல, ்கணிணி ் ்பான்ற 
்ணி  ்சபார் தனித்துவ திறன்்க்்ள குறிப்ி 
ட ல பா ம் .  ் ய ன் ் டு த் த ப ் ட ட   த ி ற ன் 
அ்ள்வ மதிப்ிடுவதறகு சுறறுபபுற 
தூணடுதல்கள மறறும் திறன் ்்கயபாணட 
சூழநெி்ல்கள ்த்வப்டு்கிறது.

 ்கடினமபான த ிறன்்கள அலலது 
வன் திறன்்கள, ்தபாழில நுட் திறன்்கள 
என்று அ்ழக்்கப்டு்கின்றன, அ்வ 
ஒரு குறிப்ிடட ்ணி அலலது சூழநெி்ல 
்தபாடர்்பான திறன்்க்ளபாகும். இது மு்ற 
்கள (Methods), ்்சயலமு்ற்கள (Pro-
cess), நெ்டமு்ற்கள (Procedures) 
அலலது நுட்ங்க்்ள (Techniques) 
உள்ளடக்்கிய குறிப்ிடட ்்சயல ்பாடடில 
புபாிதல (Understanding) மறறும் ்தர்்ச்சி 
(Prof ic iency) ஆ்கிய இரண்டயும் 
உ ள ்ள ட க் ்க ி ய து .  ஆ ன பா ல  ஒ ரு வ பா ி ன் 
ஆளு்மயுடன் ்தபாடர்பு்டய ்மன்்ம 
யபான திறன்்க்்ளப (Soft skills) ் ்பாலன்றி 
இநத ்கடினமபான வன் திறன்்கள எ்ளிதில 
அ்ளவிடக்கூடிய்வ. இ்வ ்சில ்தபாழில 
மு்ற, ்தபாழிலநுட் அலலது ்கலவித் 
தகுத ி்க்்ளப ்்றக்கூடிய அலலது 
்்சபாதிக்்கப்டட திறன்்க்ளபாகும்.

 ஒரு விருப்த்தின் அடிப்்டயில 

மு்றயபான மறறும் நெீடித்த முயற்சி மூலம் 
்்றப்டட திறன் மறறும் அதன் தகுதிறன் 
என்்து ்கடினமபான ்்சயல்பாடு்க்்ள அலலது 
்வ்ல ்்சயல்பாடு்க்்ள சுமூ்கமபா்கவும் 
த்கவ்மபபு பாீதியபா்கவும் ்மற்்கபாளளும் 
்யபா்ச்ன்கள (அறி வபாறறல திறன்்கள), 
விஷயங்கள (் தபாழில நுட  ் திறன்்கள), மறறும்/
அலலது மக்்க்்ள (மனிதருக்்கி் ட்யயபான 
திறன்்கள) ஆ்கியவற்ற உள்ளடக்்கியது.

 மக்்கள திறன்்கள (People Skills) என்ற 
்்சபால உ்ளவியல திறன்்கள மறறும் ்சமூ்க 
திறன்்கள இரண்டயும் உள்ளடக்குவதறகுப 
்யன்்டுத்தப்டு்கிறது, ஆனபால வபாழக்்்கத் 
திறன்்க்்ளக் (Life skills) ்கபாடடிலும் கு்றவபா்க 
உள்ளடக்்கியது.

 மனித ்மன்்மயபான திறன்்கள 
(Soft Skills) என்்து தனிப்டட நெ்ர்்க 
்ளின் திறன்்கள, ்சமூ்கத் திறன்்கள, த்கவல 
் த பா ட ர் பு  த ி ற ன் ்க ள ,  கு ண நெ ல ன் ்கள , 
அணுகுமு்ற்கள, ்தபாழில ்ணபுக்கூறு 
்கள மறறும் உணர்்ச்சி நுணணறிவு அ்ளவு 
(EQ) ஆ்கியவறறின் ்கல்வயபாகும்.

 ‘வபாழக்்்கத் திறன்்கள’ என்ற ்்சபால, 
வபாழக்்்கயில நெபாம் நெம் வபாழக்்்கயில 
அதி்கம் ்யன்்டுத்த ்வணடிய திறன்்க்்ளக் 
குறிக்்கிறது. நெம் வபாழக்்்க யில ் யனுள்ள எநதத் 
திறனும் வபாழக்்்கத் திறனபா்கக் ்கருதப்டலபாம். 
ஷூ ் ல்்ஸக் ்கடடுவது, நெீ்ச்சல அடிப்து, ்கபார் 
ஓடடுவது, ்கம்பயூடட்ரப ்யன்்டுத்துவது 
்்பான்ற்வ   வபாழக்்்கத் திறன்்க்ளின் 
உதபாரணம் ஆகும். வபாழக்்்கயின் ்சவபால்க்்ள 
நென்றபா்கவும் திறம்்டவும் ்்கயபாளவதறகுத் 
்த்வயபான எநத்வபாரு திறனுக் கும்  ‘வபாழக்்்க 
திறன்்கள’ என்ற ் ்சபால ் யன்்டுத்தப்டு்கிறது.
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 எ ன ் வ  ஒ வ ் வ பா ரு வ ரு ம்  த ம் 
வபாழக்்்கயில மி்கவும் தங்களுக்கு அவ்சிய 
மபானதபா்கக் ்கருதும் திறன்்கள மனிதருக்கு 
மனிதர் ்வறு்டும்.  அது அவர்்க்ளின் 
்த்வக்கும் வ்ளர்்ச்சிக்கும் ் தபாடர்பு்டய 
தபா்க இருக்்க ்வணடும். 

 வபாழக்்்கத் திறன்்க்ளில இதுதபான் 
மனிதருக்கு ்த்வ என்்கிற திடட 
வடடமபான ்டடியல எதுவும் இல்ல. 
வபாழக்்்க்ச சூழநெி்ல்க்்ளப ் ்பாறுத்தும், 
்த்வ்களுக்கு ஏற்வும் ்சில திறன்்கள 
ஒ வ ் வ பா ரு  த ன ி  ம ன ி த ரு க் கு ம் 
இநத வபாழக்்்க திறன் அதி்கமபா்க்வபா 
அலலது கு்றவபா்க்வபா ்தபாடர்பு்டயதபா்க 
இருக் ்கலபாம். அ்வ மனித ்கலபா்ச்சபாரம், 
நெம் ி்க்்்க்கள, வயது, புவியியல இடம் 
்்பான்ற ்கபாரணி்க்்ள ் ்பாறுத்து அ்ம்கிறது.

 1999 ல, உல்க சு்கபாதபார நெிறுவனம் 
வபாழக்்்கத் திறன்்க்ளின் ஆறு முக்்கிய 
்குதி்க்்ளக் ்கணடறிநதது.

 ்தபாடர்பு (Communication) மறறும் 
ஆ்ளி்ட (Inter Personal) திறன்்கள என்்து 
முதல த்ளம் ஆகும். இது மறறவர்்களுடன் 
இ்ணநது ்ணியபாறறுவதறகும், குறிப 
்பா்க எழுத்து மூலமபா்க்வபா அலலது 
வ பா ய ் ம பா ழ ி ய பா ்க ் வ பா  ் ்ச ய த ி ்க ் ்ள 
அனுபபுவதறகும் ்்றுவதறகும் ்த்வ 
யபான திறன்்க்்ள ்்கபாணட த்ளம் ஆகும்.

 முடி்வடுத்தல (Decision Making) 
மறறும் ்ிர்ச்ச்ன்க்்ளத் தீர்க்கும்/ புதிர் 
விடுவித்தல (Problem Solving) திறன்்கள 
எ ன் ் து  இ ர ண ட பா வ து  த ்ள ம் .  இ து 
்ிர்ச்ச்ன்க்்ளப புபாிநது ்்கபாள்ளவும், 
தனியபா்க்வபா அலலது ்ிறருடன் ்்சர்நது 
அவறறிறகுத் தீர்வு ்கபாணவும், ்ின்னர் 
அவற்றத் தீர்க்்க நெடவடிக்்்க எடுக்்கவும் 
்த்வப்டும் திறன்்க்்ள ்்கபாணட த்ளம் 
ஆகும்.

 ்்டபபு்ச ்சிநத்ன (Creat ive 
t h i n k i n g )  ம ற று ம்  உ ய ய ்ச  ்ச ி ந த ் ன 
(Critical Thinking) திறன்்கள என்்து 
மூன்றபாவது த்ளம். இது ்சிக்்கல்க்்ளப 
்றறி வித்தியபா்சமபான, புதிய  மறறும் 
அ்சபாதபாரணமபான வழி்க்ளில ்சிநதிக்்கவும், 
புதிய தீர்வு்க்்ளக் ்கணடறியவும் அலலது 
புதிய ்யபா்ச்ன்க்்ள உருவபாக்்கவும், 
த்கவ்ல ்கவனமபா்க மதிபபீடு ்்சயது 
அதன் ்தபாடர்்் புபாிநது்்கபாளளும் 
திறன்்க்்ள ்்கபாணட த்ளம் ஆகும்.

 உணர்வு்சபார் நுணணறிவின் (Emo-
tional Intelligence) இரணடு முக்்கிய 
்குதி்க்ளபான தன் விழிபபுணர்வு (Self 
A w a r e n e s s )  ம ற று ம்  ் ்ச ்ச பா த பா ் ம் 
/ புபாிநதுணர்வு திறன்்கள என்்து நெபான்்கபா 
வது த்ளம். ஒருவர் மறறவ்ர அவபாின் 
நெி்லயில இருநது புபாிநது்்கபாளவ்தயும், 
மறறவர்்க்ளின் அனு்வங்கள தமக்கு 
நெடப்்தப ்்பால உணர முடியும் என்்கிற 
திறன்்க்்ள ்்கபாணட த்ளம் ஆகும்.

 உறுதிப்பாடு துணிபுறு்ம, தன் 
மு்னபபு (Asser t i veness )  மறறும் 
்சமநெி்ல (Equanimity), உள்ள்ச ்சமநெி்ல, 

வமௌனச் சிறை உறையட்டும்

வானத்தின் முழுநிலவாய் மலரந்தாய் ்காதளல

வானவிலா்க மறைந்ததும் ஏளனா ்கணத்திளல

சிட்டின் ்கானமாய் சிை்கடிககும் பைறவயாய்

சின்னச் சின்ன ெந்ளதாஷங்கள் நிறையளவ

உந்தன் நிறனவு்கள் இதயத்தின் ஆைத்தில்

உறையாப பாைாங்கல்லின் ்கனமாய் இம்சிககும்

்காத்திருககும் ்கண்்கள் ்காறறிளல துைாவுற்கயில்

்காலம் அமிழ்ந்தளத வமௌனச் சிறையில்

சு்கம்தான் அதுவும் சுரம் மீட்டிை

சூரியனாய் வண்ணக ்கனவு்கள் ளதான்றிை

விைல் நீராய் வீணில் ளபா்காமல்

சுைலும் இறுக்கம் த்கரத்திை ளவண்டும்

சுறறும் பூமியில் வெந்தம் வந்து

சுபளொபன வாழ்த்துக கூறிைல் ளவண்டும்

Dr ஜலீலா முஸம்மில்
ஏைாவூர
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்றறறற தன்்ம, மன அ்மதி அலலது 
சுய ்கடடுப்பாடு (Self-control) திறன்்கள 
என்்து ஐநதபாவது த்ளம். .  இ்வ 
உங்களுக்்கபா்கவும் மறறவர்்களுக்்கபா்கவும் 
நெ ி ற ்க  ் த ் வ ய பா ன  த ்ள ம்  ஆ கு ம் , 
்மலும் அதீத தூணடுதல, வம்புக்கு 
இழுத்தல, ்சண்ட மூடடுதல மறறும் 
ஆத்திரமூடட்ல எதிர்்்கபாணடபாலும் 
அ்மதியபா்க இருக்்க ்வக்கும் திற்ன 
்்சபாலலும் த்ளம் ஆகும்.

 ்ின்ன்டவு (Resilience) மறறும் 
்சிக்்கல்க்்ள்ச ்சமபா்ளித்து மீண ்டழு்்க 
்்கபாள திறன்்கள என்்து ஆறபாவது 
த்ளம், இது ்ின்ன்டவு்க்ளிலிருநது 
மீளவதற்கபான திற்ன விவபாிக்்கிறது, 
்மலும் அவற்றக் ்கறறுக் ் ்கபாளவதற்கபான 
வபாயபபு்க்ளபா்க அலலது அ்த வபாழவியல 
அனு்வங ்க்ளபா்கக் ்்சபாலலும் த்ளம் ஆகும்.

 எ ன ி னு ம்  ம ி ்க  மு க் ்க ி ய ம பா ன 
வ பா ழ க் ் ்க த்  த ி ற ன்  எ ன் ் து   ்க ற கு ம் 
த ி ற னு ம்  ்க ற ற லி ல  த ன்  வ ி ரு ப ் ம் 
்்கபாளளுதலு்ம ஆகும். நெம் வபாழவில 
்ல முக்்கியமபான வபாழக்்்கத் திறன்்கள 
உள்ளன, ஆனபால நெபாம் அ்னவரும் 
் ிறநததிலிருநது இநத த ிறன்்க்்ள 
வ ்ள ர் த் து  வ ரு ்க ி ் ற பா ம்  எ ன் ் ் த யு ம் 
நெி்னவில ்்கபாளவது அவ்சியம். நெபாம் 
்தபாடர்நது ்கறறுக்்்கபாளவதும், வ்ளர் 
வதும் வபாழவியல ்்சயல்பாடடின் ஒரு 
்குதி மடடு்ம என்்து உண்ம.

 ஒவ்வபாரு ்கணமும், ்சில ்சமயங 
்க்ளில அ்தப்றறி நெபாம் ்சிநதிக்்கபாம்ல 
நெம் அன்றபாட வபாழக்்்க்ய நெிர்வ்கிக்்க 
உதவும் திறன்்க்்ள வபாழக்்்கத் திறன்்கள. 
இ்வ நெம் உடல மறறும் உணர்்ச்சி 
உள்ளடக்்கிய  நெம் ஆ்ரபாக்்கியத்தில தபாக் 
்கத்்த ஏற்டுத்தும். இ்வ அ்னத்தும் 
நெ பா ம்  ்க ற று க் ் ்க பா ண ட  த ி ற ன் ்க ் ்ள  
என்று நெபாம் நெம்பு்கி்றபாம் - இ்வ 
வபாழக்்்கத் திறன்்கள நெம் வபாழக்்்கயின் 
அ்ச்சபாணியபாகும். இவற்ற இனி வரும் 
்தபாடர்்க்ளில வ ிவபாத ித்து ்கறறும், 
்்றறும் ்்கபாள்வபாம்.

லிமறரககூக்கள்
l
வவட்டி ொய்பபதா வீரம்
மரங்கறே நட்டு நீரூறறி வேரத்து
தறலமுறை ்காத்தளல தீரம்

l 
வீட்டுககு ஒரு மரம்
்கட்ைாய ெட்ைம் ளபாட்டு வேரபளபாம்
அதுளவ ளதறவயான அைம்

l
மரங்களே நமது ்கருவறை
வவட்டி வவட்டி ொம்பல் ஆககிட்டு
நாட்றை ஆக்கபளபாகிளைாம் ்கல்லறை

l
மரம் நடு விைா
மாதம் ஒரு முறையாவது கூடி
அதறன ஆககுளவாம் திருவிைா
 
l
இயறற்களய நமது வொத்து
அழிபளபாறரக ்கண்ைால் சும்மா விைாது
வ்காடுபளபாம் அ்கத்தில் 

l
மனிதரககு மட்டுமா பூமி
அ முதல் ஃ வறர அதுதாளன
எல்ளலாரககும் ஒளர ொமி

l
இருபபளதா ஒரு பூமி
வாழுங்கள் பிைறரயும் வாை விடுங்கள்
இயறற்களய அதன் ொமி

l
யாறரச் வொல்வது குறை?
இன்று நீங்கள் ஒன்ைாவது விறதக்க
வாழ்த்தும் பல தறலமுறை
 
l
வாழ்ந்து வ்காடுககும் மரம்
மண்ணில் வீழ்ந்து வீளண கிைந்தாலும்
மககித் தருளம உரம்
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விஞஞபானம் என்்து விந்தயபான 
்்சயலபா ்சிநத்னயின் ்வ்ளிப்பாடபா 
்வதபா்ள்ம
 சுஜபாதபா அருணபா்சலம்

சிந்தறனயின் வவளிபபாளை விந்றதயான 
வெயல்்கறே ஆறை உதவுகிைது

நெம்்ம ்்டப்வர் நெம் உருவத்்த 
்்டக்்கிறபாரபா அலலது
த்ல்யழுத்்த நெிர்ணயிக்்கிறபாரபா 
்வதபா்ள்ம
 சுஜபாதபா அருணபா்ச்சலம்,  திருபபூர்

அறிவியல் ரீதியா்க அபபடிளயதுமில்றல; 
நம்பிகற்கயின்படி அபபடித்தான்.

்ணிதல, தன்்னத் தபாழத்திக் 
்்கபாளளுதல இரணடிறகும் உள்ள 
்வறறு்ம என்ன?
 ம்்கஸ்வபாி முரு்்கயபா, ்சபாத்தூர்

வபரிளயாரிைத்தில் பணிவும் சிறிளயாரிைத்தில் 
தன்றனத் தாழ்த்திக வ்காள்வதும் நலம்.

்கபாய ்கறி என்்து ்சபாியபா.?
 பு்க்ழநதி, திணடுக்்கல

மரக்கறி என்று வொல்வதுண்டு; ஒருளவறே 
்காய் தரும் ்கறி என்பதால் ்காய்்கறி என 
அறைக்கபபைலாம்

ம்கத்துவம் என்்து எத்னக் ்்கபாணடு 
அ்ம்கிறது?
 ம்்கஸ்வபாி 

திைறமறயக வ்காண்டு அறமகிைது

உல்கம்  அழிநதபால மனிதர்்கள  எங்்க 
்்சலவது ?
 சு.்யபா.முத்தமிழ்ச்்சலவி,  நெத்தம்

உல்கம் அழியும்ளபாதுதான் மனிதர்களும் 
அழிந்து விடுவார்களே!

்தபா்லக்்கபாட்சித் ்தபாடர்்க்ளபால 
்்ண்கள ்்கடடுப ்்பா்கிறபார்்க்ளபா?
 முரு்கன், கும்்்்கபாணம்

வ்கட்டுபளபாவதில்றல ஆனால் புைம்ளபசுவது 
குறைந்துள்ேது.

அதியமபானின் ்நெலலிக்்கனி ்வதபா்ளம் 
்்கயில ்கி்டத்தபால என்ன்்சயவீர்்கள?

 அ்்சபா்கன், வலங்்கமபான்

ஔறவறயத் ளதடிக வ்காடுத்துவிடுளவன்

 
கதொ்டரும் ககள்விகயை ககடகைொம்.
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முத்்மிநை நமாைிபபூநவ மூநவந்ர மடிவைரந்

வித்்்கிநய சிவன்ம்�ார நவலவ�ின் ழ்வைரும்  

சித்துருநவ சிநழ்வைர நசந்மிநை ந்ால்லுல்கில்

அத்்மிக்ாக ்்கிநராைிநய  அருந்மிநை ந்ாழுநவந�!

உல்கிலுள்ை மக்நைலாம் உழரக்கின்ற நமாைி்ளுககுத்

்கில்நம� விைஙகு்கின்ற ந்ள்ளு்மிழ நமாைித்்ாநய

ேலங்நைலாம் எங்ளுககு ேல்்கிவரும் ்ாயநமாைிநய

குலவிைகந் ந்ாற்றழவநய குலம்விைங்த் ந்ாழுநவந�

நேடிதுயரந் மழலயை்ாய ேீள்பு்ைின் முல்ழல்ைாய

இடி்ாஙகும் நேடுமரு்ாய இன்�ல்்ீர நேய்லுைன்

ந்ாடிநயார்ள் வாழு்கின்ற ந்ாடும்பாழல எ�ழவந்ாய

வடித்துழவத்் வண்ைமிநை வான்நமாைிநய ந்ாழுநவந�

ேகித்்முழ�ப பாைாமல் ேீடுபு்ழ நபசாமல்

சித்்நமலாம் உரு்கியுன்றன் சீரைழ்ப நபாற்றாமல்

எத்்கிககும் உன்பு்ழை எடுத்துழரத்துச் நசல்லாமல்

இத்்ழரயில் வாழபிறபநபா இைிபிறபபாம் என்நபந�!

்த்து்ைல் சூழநதுன்ழ�க ்்கி்லங் ழவத்்ாலும்

பித்துநமாைி என்றுன்ழ�ப பிறநமாைியார நசான்�ாலும்

ந்ாத்துமலர ம்ணம்வீசி குவலயத்ழ் ஈரபபதுநபால் 

சித்துநமாைி முத்துநமாைி நசம்நமாைிநய ந்ாழுநவந�!

பத்்ழரமாப பசும்நபான்�ாயப பாரி�ிநல வைரநமாைிநய

ேத்்கிவரும் ந்ாண்ைருககு ேல்லருழைத் ்ருமிழறநய 

ேகித்்கிழரயில் இருந்ாலும் நேஞசுழறயும் மாநமாைிநய

முத்துநமாைி ழவரநமாைி முத்்மிநை ந்ாழுநவந�!

இரொம கவல்முருகன் வைங்யகமொன்
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ஹைக்கூ ேிஹை்ள்!

கவறைிபக்கரொைி

l
்�ிழமச்சிழற 
்ண்்ணாடித் ந்ாடடியில் 
ஒற்ழற வாஸ்து மீன்.

l
சண்ழைநய வந்்கில்ழல 
வயல்்ைில் நமயும்
ந்ாககுக கூடைம். 

l
மழைநயாடு மல்லு்டடும் 
ேழைபாழ் வியாபாரம் 
இரக்நம இல்லா் மாமூல்நபாலீஸ்.

l
நசங்ல் சூழை
நவநதுந்ாண்டிருக்கிறது 
சிலரின் வாழகழ். 

l
்ழுத்ழ்ச் சுற்றி துபபடைா
அபநபாது ந்ரியாது
அது சுருக்ா் மாறபநபாவது. 

l
முடடி நமாதுவ்கில்ழல 
ஒநர மலருககு
ந்�ீக்ள். 

l
சிறுவர்ள் 
பூபபநது விழையாடு்கிறார்ள் 
பழைய ந்ாசுமடழை. 

l
எழ் எது விழுஙகு்கிறது 
ப்ழல இரவா 
இரழவப ப்லா. 

l
தூக்கில் ந்ாஙகு்கிறான் 
சின்� வய்கில் 
ஊஞசலாடிய மரக்கிழை.

l
ஊடும் பாவுமாய 
்றிநயாடடிக ந்ாண்டிருக்கிறான் 
்விழ் நேய்கிறது ம�சு. 

செயைதி்ள் 
ேமக்்கானது
பரபரபபா� 
்ாழலநவழையில்
குைிபபாடடி
உ்ணவூடடி
சீருழைமாடடி
பள்ைிககு
்யாரபடுத்்கிந�ன்
நசல்லம்ழை...

சலித்் மு்த்ந்ாடிருந்வள்
சடநைன்று
சநந்ாஷத்்கில்
துள்ைிககு்கிக்...

ோந�ா
நபருமூச்நசாடு
அவழைபபாரத்்படி
ப்ணிககு விழர்கிநறன்...

எந்க்ாலத்்கிலும்
நசய்கியில்
வந்்கில்ழல

மழை்ார்ணமா்
இன்று 
இத்்ழ�
மாவடைத்்கிலுள்ை
அலுவலங்ளுககு
விடுமுழற என்று...

 அ.ககசவரொம்
 கும்பந்ா்ணம்
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உைேிடும் உள்்ளம் ேகாழ்!

உ்வும் உள்ைம் உயரநவயாம்!

      உண்ழம அன்பின் விழைநவயாம்!

இ்மாயப நபசி உ்விடுநவாம்!

      இ�ிழம பரவ வைிவகுபநபாம்!

ம்ங்ள் சா்கி ்ழையில்ழல!

      ம�ி்ம் ஒன்நற வைி்ாடடும்!

ேகி்மும் வாடும் வறிநயாரககு!

      ேகிழறவாய உ்வி நசய்கிடுநவாம்!   

இழறவன் பழைபபில் அழ�வழரயும்

      இழ்ணயாயத் துழ்ணயாய 

   ேகிழ�த்்கிடுநவாம்!

குழறநய யில்லா ம�ி்ர்ள்

      குவல யத்்கில் ்கிழையாந்!

மழறநூல் கூறும் நவ்ங்ள்

      ம�ி்ம் ்ன்ழ� ேகிழலோடடும்!

முழறயாய வாைப பை்கிடுநவாம்

      முன்ந�ார வகுத்் நேறிமுழறயில்!  

மண்்ணில் பிறந் ோைறிநவாம்!

      மழறயும் ோநைா ந்ரிவ்கில்ழல!

்ண்்ணில் ்ருழ்ண ்ாடடிடுநவாம்!

      ்ாலம் முழுதும் நபயர நசால்லும்!

ந்ாண்டு நசய்ால் சு்ம்்ாந�!

      தூயழம நபறுநம ேம்முள்ைம்!

ந்ாண்டு நசல்ல எதுவுமில்ழல!

      ந்ாடுத்து ம்கிழநது வாழந்கிடுநவாம்!  

ஓசூர் மணிகமகயை

எட்ைடி நிலளம 
கிட்டிடும்
எட்ைடுககு மாளிற்கயும், 
வ்காட்டுகின்ை வேங்களும்! 
வட்ைமிடும் வாழ்விளல, 
மட்டிலா மகிழ்வுதரும்! 
 
பறறுைன் பரிமேம் 
பகிரந்திடும் வபாழுதினில், 
வவட்டிைா உைவு்களும்  
உதவி்கள் புரிந்திடும்! 
 
ெட்வைன வானிறல 
மாறினாற ளபாலளவ! 
்கட்ைைகு ளமனியும் 
பட்வைனச் ொய்ந்திடின், 
 
்கட்டிய துறணயும் 
வறறிைாச் வெல்வமும், 
முறறிலும் விலகிடும்! 
்கட்ைாயம் ்கைன்றிடும்! 
 
எட்ைடி நிலளம 
கிட்டிடும் தூஙகிைளவ! 
இத்தறன அறிந்துளம, 
ஏனிந்தத் தடுமாறைம்! 
 
 - கிண்ணியாெபீனா
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 தபாய ி ன்  வ ய ி ற ற ி ல  ்க ரு வ பா ்க 
உருவபான அநத ்நெபாடி்ய மரணத்திற 
்கபான நெபாளும் குறிக்்கப்டடு விடு்கின்றது 
என்்்த யபாரபாலும் மறுக்்க இயலபாத 
உண்ம. வி்னப்திவு்க்்ள அனு் 
வ ி த் து த்  தீ ர் ப ் த ற ்க பா ்க  ் ி ற வ ி ்க ் ்ள 
எ டு க் கு ம்  நெ பா ம்  எ வ வ பா று  நெ ம் மு ் ட ய 
மரணத்்த ்வலல முடியும்?
 
 நெி்ச்சயம் முடியும். உடலுக்குத்தபான் 
மரணம் என்்து உண்ட தவிர, நெபாம் 
் ்ச ய ்க ி ன் ற  ் ்ச ய ல ்க ளு க் கு  எ ன் று ம் 
மரணமில்ல. ் லர் ் ்சய்கின்ற ் ்சயல்கள 
அவர்்கள உயி்ரபாடு வபாழும்்்பா்த அவர் 
்க்்ளக் ்்கபான்றுவிடும். ்சிலர் ்்சய்கின்ற 
்்சயல்க்்ளபா, அவர்்கள ம்றநத ்ின்னும் 
மூ்சசுவிடடுக் ்்கபாணடி ருக்கும்.
 
 இதன் மூலம் நெபாம் ் தபாிநதுக் ் ்கபாள்ள  
்வணடியது என்ன ்வன்றபால, நெமக்கு 
மடடும்தபான் உயிர் இருக்்கிறது என்று 
எணணிக்்்கபாணடிருப்து அறியபா்ம. 
நெம் மூலம் வரு்கின்ற ஒவ்வபான் றிறகும் 
உயிர் இருக்்கின்றது என்ற உண்ம்ய 
உணர்நது்்கபாள்ள ்வணடும். 

 இஙகு உயிர் என்று குறிப ி்டுவது 
்வறும் மூ்சசுக் ்கபாற்ற உளவபாங்கி ்வ்ளி 
யில விடுவது மடடுமலல. எந்வபான்றும் 
எதற்கபா்க உருவபாக்்கப்டு்கின்ற்தபா அத்ன 
மு்றயபா்க ் ்சயது ் ்கபாணடிருக்குமபாயின் அது 
உயி் ரபாடிருக்்கிறது என்்்த உயிர்க்்கபான 
உண்மப ் ்பாருள. 

 நெபாம் ்்சய்கின்ற ்்சயல நெபாம் 
ம்றநத ் ின்னும் ் லரு்டய முன்்னறறத் 

திறகும், ்வறறி்களுக்கும், ம்கிழ்ச்சிக்கும் 
்கபாரணமபா்க இருக்்கின்றது என்றபால, 
அ்ச்்சயல உயி்ரபாடிருக்்கின்றது என்றும், 
அ ்ச ் ்ச ய ல ்க ்ள ி ன்  மூ ல ம்  அ த ் ன ்ச 
்்சயத நெபாமும் உயி்ரபாடிருக்்கின்்றபாம் 
எ ன் ் து வு ் ம  ் ் பா ரு ள .  ம ர ண த் ் த 
்வலலும் ்க்ல என்்து இதுதபான். 

 ஒவ்வபாரு நெி்ல்க்ளிலும் ்லருக் 
கும் ் யன்தருவ்த மடடு்ம நெபாம் ் ்சயதுக் 
்்கபாணடு வரு்கின்்றபாம் என்றபால, நெபாம் 
மரணித்த ் ின்பும் நெம்மு்டய ் ்சயல்க்ளின் 
மூலம் நெபாம் வபாழ்வபாம். மரணம் என்்து 
பூத உடலுக்;கு மடடும்தபா்ன தவிர, அநதப 
பூத உடலின்மூலம் நெமக்குக் ்கி்டத்த 
நெி்னவு்களுக்்்கபா, எணணங்களுக்்்கபா, 
அறிவு்ர்களுக்்்கபா, ்பா்சத்திற்்கபா, ்நெ்சத் 
திற்்கபா, ்கரு்ணக்்்கபா ்கி்டயபாது. 

 ்தபாியபாத ஒன்்ற நெம்மபால நெி்ச்சயம் 
்்சயல்டுத்த முடியபாது. ஆனபால நென்கு 
்தபாிநதனவற்ற்ச ்்சயல்டுத்தத் தவறு 
்கின்்றபாம் எனில நெம்்மவிடக் ்கீழ ்ிறவி 
உல்கில இருக்்க முடியபாது. நெமக்கு ஏற்டும் 
மரணத்்தத் தடுப்து என்்து நெமக்குத் 

 
முறனவர ப. ்கறப்கராமன்
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்தபாியபாத ்்சயல. ஆனபால, மரணம்டநத 
்ின்னும் நெம்மு்டய ்்சயல்க்ளின் மூலம் 
நெபாம் வபாழநது்்கபாணடுதபான் இருப்்பாம் 
என்்கிற மரணத்்த ்வலலும் வித்்த நெம் 
அ்னவருக்கும் நெி்ச்சயம் ்தபாியும். இ்வ 
அ்னத்தும் நெமக்குத் ்தபாிநதிருநதும் 
இவற்ற மு்றயபா்கப ்யன்்டுத்தபாமல 
இருக்்கின்்றபாம் என்றபால நெம்்ம யபாரபா 
லும் ்கபாப்பாறற இயலபாது. 

 உ ட ல ் ம ல  ஆ ் ்ச  ் வ த் ் த பா 
ம பா ன பா ல  உ ட ல  அ ழ ி வ து  ் ் பா ல ் வ 
வி்ரவில நெபாமும் அழிநதுவிடு்வபாம். 
்்சய்கின்ற ் ்சயல்கள்மல ஆ்்ச ் வக்கும் 
்்பாதுதபான் அநத்ச ்்சயல்களும் ்சிறக்கும், 
நெம்மு்டய இருபபும் நெிரநதரமபாகும். 

 விடுத்லக்குப ்பாடு்டட வீரர்்க 
ளும்,  ் த்சத் த்லவர்்களும், அர்சியல 
அ்மப்ி்ன உருவபாக்்கியவர்்களும், 
இன்னும் இது்்பான்ற ்ல்வறு ்்சயற 
்கருஞ ்்சயல்க்்ள்ச ்்சயதவர்்களும், 
நெ பா ம்  ் ி ற ப ் த ற கு  மு ன் ் ்  ம ர ண ம் 
அ்டநதவர்்க்ளபா்க இருநதபாலும், அவர்்க 
ளு்டய ்்சயல்க்ளபால,  மரணத்்த 
்வன்றவர்்க்ளபா்க இன்னும் அ்ச்்சயல்கள 
மூலம் வபாழநது்்கபாணடுதபான் இருக்்கின் 
றனர் என்்து நெபாம் யபாரபாலும் மறுக்்க 
இயலபாத உண்ம. 

 நெபாம் ்்சய்கின்ற ்்சயல்களதபான் 
நெமக்்கபான அ்டயபா்ளங்கள. அவறறிறகு 
ஒரு்்பாதும் மரணம் ஏற்டபாது. ்ல 
த்லமு்ற்கள ்கடநதும் நெம்்ம அ்ட 
யபா்ளப்டுத்திக்்்கபாண்ட இருப்்வ 
அ்வதபான். 

 எத ிர்்கபாலத்த ில நெபாமும் மரண 
மிலலபாமல வபாழவதறகு, நெி்கழ்கபாலத்தில 
நெபாம் ்்சய்கின்ற ்்சயல்க்்ள்ச ்்சம்்ம 
யபாக்கு்வபாம். ம்றயப்்பாகும் உடல 
்மல ஆ்்ச ் வப்்தத் தவிர்த்து என்றும் 
அழியபாமல நெம்்ம அ்டயபா்ளப்டுத்தும் 
்்சயல ் மல ஆ்்ச்வப்்பாம். ் ்சய்கின்ற 
எ்தயும் ஆ்்ச்யபாடு ்்சய்வபாம். 
ஆ்்ச்யபாடு ்்சயயும் எதிலும் ்்பாய்ம 

இருக்்கபாது. ்்பாலி இருக்்கபாது. தபாய்ம, 
இ்ற்ம மடடு்ம நெி்றநதிருக்கும். 
 
 என்வ வபாழும்்்பா்த நெம்்மக் 
்்கபான்றுவிடும் ்த்வயறற ்்சயல 
்க ் ்ள ்ச  ் ்ச ய து  ஒ வ ் வ பா ரு  நெ பா ளு ம் 
்்சத்து்ச ்்சத்து வபாழவதறகுப ்தில, 
ம்றநத ்ிறகும் மரணத்்த ்வன்று 
்லரபாலும் ்்பாறறப்டக்கூடிய ்யனுள்ள 
்்சயல்க்்ள்ச ்்சயது, ்ல த்லமு்ற 
யினர் நெம்்மப ்்பாறறும்்டி நெம் மு்டய 
வபாழவிய்ல அ்மத்துக் ்்கபாள்வபாம். 

என் இனியவளன..
l	உன் வருழ்யிநல

என் விடியல் வசந்மா்கிறந்..!

l	உன் நமை�த்்கிநல என் உள்ைம் 

ஓராயிரம் அ்ரா்கி ந்டு்கிறந்..!

l	உன் ்ன்�க குைியில்  விழுநது  

அனு்கி�ம் ந்ாழலநந் நபாந�ந�..!

l	உன் புன்�ழ்யில்

பு்கி்ாய வா�வில் அறிநந்ந�..!

l	உன் மடி்்ணி�ிககும் 

விரல்்ளுககும் இழையில்

சிக்கித் ்விக்கிநறன்..!

l	உன் விைி ஈரபபில் எழ� இழுத்து

இ்யத்ழ் துழைக்கிறாய..!

l	விரும்பிநய உன் இ்யச் சிழறயில் 

புகுநந்ன் ்ாலநமல்லாம்...!!!
       

                      சூரயா. பா
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 உல்கில ்சிறகு மு்்ளத்த மீன்்கள 
உணடு. அ்வ்கள ்சமுத்திரத்தில நெீநதி நெிறகும். 
்கபாறற்ல்்பால ் றநது ் ்சலலும்.

 நெபான் ்டித்த இநநூ்லபா வபா்ச்கர்்க்ளின் 
்சிர்சிலலலவபா ்சிறகு மு்்ளக்்க்ச்்சய்கிறது.

 ஜலீலபா மு்ஸம்மில ்கவிஞர் மடடுமலல. 
நெலல எழுத்தபா்ளர் ்கடடு்ர்கள, ்ஹக்கூ, 
தன்மு்ன்யன தபா்ளிதழ, மின்னிதழ எதிலும் 
எழுதித் தளளு்கிறபார். அவரது அசுர ் வ்கம் ்கணடு 
நெபா்ன அதிர்நதுப்்பா்னன். மருத்து வரபா்க 
்ணி்கள ்்சயதுக்்்கபாணடு எழுதுவதறகும் 
எப்டி ்நெரம் ஒதுக்கு்கிறபார் என்று ம்லத்த 
துணடு. ் மலும், குடும்்த்்தயும் ் ்பாறுபபுடன் 
நெடத்து்கிறபார் ஆ்ச்சபாியம்தபான்.

மீன்்களோ  நீரில்  நீந்தும்
     மீளுளமா  வளியில்  வந்தால்? 
ஏன்்கவி  தன்னில்  மட்டும்
    இைகு்கள்  முறேத்த  வதன்று 
ளதன்தமிழ்க  ்கவிக கூட் ைத்தில் 
     ளதடிளய  நானும்  பாரத்ளதன் 
நான்மனம்  அைககிக  வ்காண்டு
      நவில்கிை  நூறலக  ள்கட்ளைன் 
.
்காறறுைன்  ளபசும்  வொற்கள்
     ்கதிருைன்  நைககும்  சீர்கள்
ஊறறுைன்  ளெரத்துப  பாட்டில்
      உேறிடும்  அணியின்  வாட்ைம்
ஈறறிலா  அதிெ  யங்கள்
     எழுத்தினில்  இருககும்  ளபாது
்காறறினில்  பைக்க  மீன்்கள்
      ்கறறிடின்  தபளப  இல்றல
.
இவவரழுத்  தாளல  நாறே 
      இேறமயாய்  முதுறம  மாறும் 
இவவரழுத்  தாளல  நாறே
      இைபபு்கள்  இல்லா  தாகும்
இவவரழுத்  தாளல  நாறே
      இமயமும்  ்கடு்காய்ப  ளபாகும் 
இவவரழுத்  தாளல  நாறே
       இயறைமிழ்  ்கவியாய்ப  ளபாகும்
.
வாமறை  என்று  வொன்னால் 
     வரும்மறை  உன்ைன்  பாட்டின் 
பூமறை  வாெம்  வந்தால் 
      புவனளம  மலரந்தது  நிறகும்
தீமறைப  வபய்யும்  உந்தன் 
    திருவமாழிச்  வொற்க  ளுககு
ொமரம்  வீசு  கின்ளைன் 
     ெமரெம்  ளவண்டு  கின்ளைன்
.
உன்்கவி  வாழ்்க  வாழ்்க 
      உயிரவறர  உலுககு  கின்ை
உன்னணி  வாழ்்க  வாழ்்க
      உேந்தனில்  நிறைந்து  நிறகும்
உன்னறெ  வாழ்்க  வாழ்்க
     உயரவு்கள்  இனியும்  ்காணும் 
உன்னரு  சீர்கள்  வாழ்்க 
      உல்களம  ளபாறை  வாழ்்க

இப்டித்தபான் வபாழத்த்ளித்து ம்கிழநதிருந்தன்.

நூல் அறிமு்க மதிபபுறர
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 இப் ப்ாழுது  இலங்்கயிலும் ் வ்ளியீடு 
்கணடிருக்்கிறது. எழிலினி த்ிப்்க ்வ்ளியீடபான 
இநநூல தமிழ்கத்திலும் ்வ்ளியிடப்டடது 
குறிப ி்டத் தக்்கது. அழ்கபான வடிவ்மப ி்ல நூல 
அழ்கபா்க்ச ் ்சயயப ் டடிருப்து  ்சிறபபு.

மரத் க்ின்  நவராய

ம�ி் னுககு  பலநம 

படிக க்ின்ற  அறிவு   பக 33

சிருங்ாரச் சிரிபபி�ில்

சிநழ்ழய  மயக க்ிநய

நசநந்ன்  நபாைிவாள்

ம்நைனும் மாது   பக 31

இழற ேம்பிகழ்ழய

ஊடடிநய  ம க்ிழந க்ிருபநபாம்   பக 35

க்ிைிஞசல்்ைாய  என்்ா்ல்

குவிநது  ் ழரநயாதுஙகு க்ிறது

ந்ாடடும் ந்ாைாமலும்

விடடுச் நசல் க்ிறாய  அழலயா  ் பக 38

்விழ  ்என்றால்  அை க்ியல்

அை க்ியல்  எல்லாம்  ் விழ்

இயரழ  ் எழு க்ிய  ் விழ  ் ் ாடு

்ாடு  எழுதும்  ் விழ  ் பசுழம  பக 39

மழலயின்  உறு க்ி  மத் க்ியில்  ேகிறுத் க்ியவள்

்ாயாய  மழ�வியாய  மாற்றம்  ந்ாள்பவள்

உன்�  ்வாழவின் ஆ்ணிநவர அவள்்ான்

     பக 41

பழைய  ேகிழ�வு

க்ிரும்பி  வரு க்ிறது

ேண்ப�ின் ழ்பநபசி  அழைபபு பக 50

நசல்லப  பிடிவா் க்ில்

நசாககும்  ந்வழ்

்ன்�ககுைியில்  என்ழ�

வீழத்தும்  ் விழ  ்   பக 51

மன்�ிககும்  ம�ம்

மடடிலா  அன்பு

ம க்ிழும்  இல்லம்

மைழல  நமாைி

ம�்ார  நவண்டும்  எ�ககு  பக 61

்ண்்ணமூடி  படுங  ் மச்சான்  உங்

்ண்ணுககுள்நை  ோ�ிருபநபன் பக 64

 இப்டி எலலபாவற்றயும் ் தபாடடு 
நூலி்ன ்நெயதிருக்்கிறபார் மருத்துவர் ஜலீலபா 
மு்ஸம்மில.

 ஆ்சியபாின் இ்ற்நெ்சமும், ்கவி்த 
உணர்வும், ்ஹக்கூத் ்தர்்ச்சியும், தன்மு்ன 
ஞபானமும் நூல முழுதும் ் ்ளி்ச்சிடு்கிறது.

 ்கற்்னவ்ளம் மிகுநதுள்ள மருத்து 
வபாின் முதல நூல என நெம்்முடியபாத அ்ளவுக்கு 
நூலி்ன தநதிருக்்கிறபார் என்்து வியபபு.

 அடுத்தடுத்த நூலுக்கும் தன்்ன தயபார் 
்டுத்திக் ் ்கபாணடிருக்்கிறபார் என அறியும்்்பாது 
வபாழத்தமலிருக்்க முடியுமபா

 வபா்ச்கர்்கள நூலி்ன்டித்து மனம் 
நெி் றவபார்்க்்ளன நெம்பு்கி் றன். 

 நூலி்ன எழிலினி ்திப்்கத்்த 
்தபாடர்பு்்கபாணடு ்்றறுக்்்கபாள்ளலபாம். 
044 2819 3206 

 மருத்துவர் ஜலீலபா மு்ஸம்மில இன்னும் 
்ல மின்னும் நூல்க்்ளத் தமிழுல்கத்திறகுத் 
தநது உயர வபாழத்து்கி் றன்.

  தமிழ்வநஞெம்    அமின்
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மரபுக்்கவி்த எழுத ்வணடும் எனத் 
தீரபாத ஆ்்சயிருக்கும். ஆனபால 
எழுதினபால ஏதபாவது ்ி்ழயிருப்ின் 
மரபுப்பாவலர்்கள எள்ளல ்்சயவபார்்கள 
எனப ்யநது ்்கபாண்ட நெபாம் 
எழுதுவதில்ல. நெபாம் எ்த எழுதினபாலும் 
அதறகுள ஒரு மரபு ஒ்ளிநதிருக்கும்; 
நெமக்கு அது ்தபாிவதில்ல. ்வண்பா 
என்்து புலவர்க்குப புலி என்்ர். 
்வண்பாவில குறள ்வண்பா என்்து 
ஒரு வ்்க. இது அ்னவருக்கும் 
்தபாியும். வளளுவபாின் திருக்குறள 
இக்குறள்வண்பாவபால ஆன்த. 
குறள ்வண்பா ்்பால்வ நெண்ர்்கள 
்்ரும்்பா்லபார் ்்கடி்்சயவ்தப ்்பால 
எழுதுவ்த நெபாம் ்பார்த்திருக்்கி்றபாம். 
ஆனபால அ்வ குறள ்வண்பாவின் 
இலக்்கணத்திறகு உட்டபாது இருக்கும். 
புலவர்்கள அத்னக் ்கணணுறும்்்பாது 
அவறறில த்்ள தடடு்கிறது. ்வணட்்ள 
வரவில்ல என எழுதியவர்்க்்ள 
ஏசுவதும் எள்ளல ்்சயவதும் உணடு. 
இத்ன்ச ்்சவியுறும்்்பா்த எழுதியவர் 
உள்ளத்தில ஒரு தபாழவு மனப்பான்்ம 
வநதுவிடும். அவர் மரபுக்்கவி்த 
எழுது்வபார் ்க்்க்ம வரமபாடடபார். இனி 
அப்டிப ்்பா்க ்வணடிய அவ்சியம் 
இல்ல. அவவபாறு த்்ளதடடும் 
்பாக்்க்்ளத் தபாரபா்ளமபா்க எழுதலபாம். 
அ்வயும் மரபுக்்கவி்த்க்்ள ஆகும் . 
எப்டி எனப ்பார்ப்்பாமபா?

்கற்க ்கெைைக ்கறபறவ ்கறைபின்
நிற்க அதறகுத் த்க 

இது எல்லபாருக்கும் ்தபாிநத 
குறள்வண்பா

்கற்க ்கல்கி குமுதம் ்கற்கண்டு 
விற்க பாதி விறலககு 

இது குறள ்வண்பா ்்பால்வ 
்தபான்றும்; குறள்வண்பா அன்று.. 
ஆனபால இதுவும் மரபுப்பா்வ. இதறகு 
குைள்தாழிறெ என்று ்்யர்.

இரணடடி இருக்்க ்வணடும்
முதல அடியில 4 ்சீர்்கள எனில 
இரணடபாவது அடியில ஒரு ்சீர் கு்றநது 
வர்வணடும்.
முதல அடியில 7 ்சீர் எனில 
அடுத்தஅடியில 6 ்சீர் வர்வணடும்
இதுதபான் விதி.

இன்்னபாரு ்பா்வயும் ்கபாண்்பாம்.

்கஙற்க மாநதி ளபாலிந்த பாரதத்தில் ஏதும் 
நதியுண்ளைா என்்கண்ளண

இது முதல அடி 7 ்சீர் உ்டயது

மஙற்க நீஉறரககும் வொற்கள் யாவும் 
எனக்கமிழ் ளத

இது இரணடபாம் அடி 6 ்சீர்்கள உ்டயது
இதுவும் குறடடபாழி்்ச்ய

விதி
“வெந்துறைச் சிறதவும் ெந்தழி குைளும் 
குைட்ைாழிறெளய”

நெீங்களும் துணிநது அ்ச்சமின்றி மரபுக் 
்கவி்த ்்டக்்கலபாம் வபாருங்கள. 
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பகாரபடெம் !
்ா்லால்  ்சிநதுரு்கி 

மஙழ்யிவள்  ம்கிமயங்!

மாற�வன் நபாரந்ாடுக்!

்ாழையவன்  ்ரம் பிடிக்!

்ா்ல் அரஙந்ற்றம்!

வயிற்றில் ்ருத்ந்ாற்றம்!

்ா்ல் அழையாைம் -  இவள் 

வயிற்றில்  புைம்நபாை! - மாயக

்ண்்ணன் அவந�ா எஙந்ா 

மழறநந் விழையாை!

்ன்�ி  இவள் ்ண்்ணில் 

்ண்்ணீர  குடிநயற்றம் !

உைலில் பலமாற்றம்! - உண்ணும் 

உ்ணநவா  நவைிநயற்றம்! - வீடடில் 

வழசநயா  விண்(ழ்ண) பிைக்! - இவள் 

சிழலயாய உழறநந் ேகிற்்!

அவந�ா ்ைியாடைம்!

மதுநவ அவன் சுவாசம்!

சிசுநவா வயிற்ழற உழ்க்!

ம�நமா சிறிது  ்ைிக்!

சுற்றம் ஏை�மாய  நவறிக்! - மறு்்ணம் 

மலரந்  மு்நமா  வாை!

்ா்ல் குடுத்் பாைம்! -  இவள் 

வாழநவா  விைிம்பின்  ஓரம்!

நபண்்ணின் நபருந்வநம !

்ாயழம  எனும் சு்நம! - ஏந�ா 

இவள் வாழவில் 

அதுநவ  நபருஞசுழமநயா ?

பழைத்்வந�! ஏ�ைா 

இந் பாரபடசம்? - உறவில் 

சு்நம  இருவருககும்! -  ஆ�ால் 

வலி்ள்  ஏன் இவளுககு மடடும்? 

 �கிகவதகிதொ
 நசன்ழ�

்காலி வீைதி
ந்ன்�ிலஙழ் வாசம்
்ாலி வீ்கி எஙகும் வீசும்
்ைநலாரக ்ாற்று
்ாந்ாரம் நபசும்

நபரூந்கின் ஓரம்
புழ்யிர்ம் ஊரும்
்ைநலாரம் சாரும்
பாழ் பாரக் வாரும்

உல்லாசப பய்ணம்
சல்லாப விடு்கி
நபால்லா் ஆழச - எ�
எல்லாநம யிஙகு ழ்க கூடும்

வானுயர ந்ன்ழ�்ள்
வழைநது வைரும்
்ண்்வர ்ைற்்ழர்ள்
்ா்ண இஙகு வாரும்

நபநந்ாடை பலபிடடிய
்கின்ந்ாடை ஹிக்டுவ
உ்ணவடு� ந்ாக்ல
மீரிஸ்்ஸ டிகவல்ல
்ாலி ்ால்ப எஙகும்

குைித்துக ்ைிக்
ேீந்கி ம்கிை
முருழ் பாரக்
்ைலாழம ்ாக்
்ைநலாரம் வாரும்

நபன் �ின் ேகில்வை
நம�ிக வைவ கும்புக்ண் எ�
ேீண்டு நசல்லும் ்ஙழ்்ள் - அ்கில்
ேீந்கிச் நசல்லும் மீ�ி�ங்ள்
்ா்ண இஙகு வாரும்

ந்ா்ணி எடுத்து
துடுபபு வலித்து
்ீவு ்ைநது
்ண்ைல் ்ா்ண
ஆற்நறாரம் வாரும்

வாழவில் ஒருமுழறநயனும்
்ண்டு உைல
உண்டு ம்கிை
ந்ன்�ிலஙழ் வாரும்

 முுஃ்ொரிஜ்
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 உபாி்ச்சக்்்கபாழி, ்க்டயில ்தபாங 
கும் ்பாருங்க அப்டிதபான் இருக்கும் அநத 
்்சபாறிநெபாயி ஒரு முடிக்கூட ்கி்டயபாது 
்ச்த மடடும் ்தபாியும் அதிலும் ்சில 
நெபாய்கள ்கடித்த தழும்பு்கள ஆறபாமல ரத்தம் 
்ல்சபா வடிநதுக்்்கபாண்ட இருக்கும் 
அநத நெபாயக் ்கணடபா்ல ்தருவுக் குள்ள 
விடமபாடடபாங்க துரத்தி துரத்தி அடிப்பாங்க 
யபாரும் ்்சபாறுதணணி எதுவும் ்்பாடுவதிலல 
்்கபாஞ்சநெபாள ்்பாயி ்்பாயி ்வறுத்துப்்பான 
நெபாய இப்்பா ் தருப்க்்கம் ் ்பாறதிலல,,,

 அநத ்தருமு்னயில ஒரு ்்கபாவில 
இருக்கும் அங்க ்்பாிய ஆலமரம் ஒன்னு 
இருக்கு மரம்தபான் ்்பாிசு ்்கபாவிலும் 
்்பாிசுன்னு நெி் னக்்க ்வணடபாம் அநத 
மரத்துக்கு ்கீழ ் ரணடு ் ்சங்கலலு நெடடிருக்கும் 
அ்ததபான் எலலபாரும் ்கபாத்தவரயபான் 
்்கபாவிலுன்னு ்்சபாலவபாங்க அங்்க ஒரு 
்்பாியவர் ்டுத்திருப்பார் அவரு எப்்பா 

எப்டி வநதபாருன்னு யபாருக்கும் ்தபாியபாது 
்வகுக் ்கபாலமபா அங்்க்யதபான் இருக்்கிறபார் 
ஒரு ்வஷடி ்கடடியிருப்பார் அது ்கருப்பா 
்வள்்ளயபான்னு அவவ்ளவு எ்ளிதில 
்்சபாலலிவிட முடியபாது ்மல ்சட்ட 
்கி் டயபாது ஒரு துணடு ்்பாடடிருப்பார் 
அ்ததபான் ்ல ்நெரம் விபாித்து தூஙகுவபார்  
அநத நெபாய ஒரு நெபாள அவரு ்க்்கம் ்்பானது 
அவரு ஒரு  வபாிக்்கி எடுத்து ்்பாடடபார் அது 
அவருக்கு வ்ச்சியிருநத்தபா என்ன்வபா... அ்த 
்கவவி ்கடித்து தின்ன நெபாயி அதிலிருநது அவரு 
்க்்கத்தி் ல்ய தபான் ்கிடக்கும்

 அநத ்்பாியவர் ்கபா்லயில எழுநது 
்க்்கத்திலுள்ள ஒரு ்சில வீடு்களுக்கு மடடு்ம 
்்பாவபார் ்சில ்க்ட்களுக்கும் ்்பாவபார் 
அவர் அனு்வத்தில யபாரு யபாரு தபானம் 
்்சயவபாங்கன்னு தீர்மபானித்துவிடடபார்்்பால... 
அஙகு ்கி் டக்கும் உணவு்க்்ள ்சபாப ி்டுவபார் 
ஏதபாவது மி்ச்சமிருநதபா அநத நெபாயிக்கு 
்்கபாணடுவநது ்்கபாடுப்பார் ்சில ்நெரம் 
மி்ச்சம் இலலன்னபா அவருக்கு ்க்ட்க்ளில 
்கி் டக்கு ஒரு ரூ்பா ்ரணடு ரூ்பா ்கபாசு்க்்ள 
்்கபாடுத்து அநத நெபாயக்கு ்ரணடு இடலி 
வபாங்கிக்்கிடடு வநது ்்கபாடுப்பார் அநத நெபாயும் 
அவரு வரும்வ்ர எஙகும்்்பா்கபாது அவரு 
வநதபாலும் ்்பா்கபாது என்்து ்வறு்க்த,,,  
நெமக்குதபான் யபாருமிலல அநத நெபாயபாவது 
இருக்்கடடு்மன்னு நெி் னத்திருப்பார்்்பால 
்சில்நெரம் ம்ழ வநதபால அரு்கிலுள்ள 
்ள்ளிக்கூட வரபாணடபாவில ்டுத்திருப்பார் 
நெபாயிம் கூட ் ்பாயி ் டுத்திடும் இப்டி்ய நெபாய 
அவருக்கு து்ணயபா்கவும் ்தபாழனபா்கவும் 
இருநதது.
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 ஒருநெபாள ம்ழயும் ்கபாத்தும் ்லமபா 
வநதது வபானி்ல அறிக்்்க ்்சபாலலபா 
ம்ல, , ,  அப்்பா இரணடு ்்ரு்ம 
அநத ்ள்ளிக்கூடத்தில ்்பாய ்டுத்துக் 
்கிடநதபார்்கள கூட ் ரணடு மூனு ஆடு்களும் 
வநது ஒணடிக்்கிடநதது ்கபாத்தும் ம்ழயும் 
அதி்கமபா வநததபால தூக்்கம் வரபாமல 
்்பார்த்திக்்்கபாள்ளவும் ஏதுமிலலபாத 
்க பா ர ண த் த பா ல  ் ் பா ி ய வ ர்  பு ர ண டு 
புரணடு ்டுத்திருநதபார் ஒருக்்கடடத் 
தில தபானபா்க்வ தூங்கிப்்பானபார் அநத 
நெபாயும் ்வற வழியிலலபாமல சுருணடு 
்டுத்திருநதது ம்ழயும் விடடு வபானம் 
்வளுத்திருநது

 விடியற்கபா்லயில அநத ்்கபாவி 
லுக்கு வநத பூ்சபாபாி அநதக் ்கபாட்சி்ய 
்பார்த்து அதிர்நதபார் அநத நெபாய ்்பாியவர் 
்டுத்திருநத அநத துண்ட வபாயபால 
்கவவி இழுத்துக்்்கபாண்ட கு்ரத்தது 
்டன்்சனபான பூ்சபாபாி நெபா்ய விரடடிவிடடு 
அநத ்்பாியவ்ர எழுப்ினபார்...்்பாிய 
வர் எழ்வ இல்ல நெிரநதரமபா தூங்கிப 
்்பாய இருநதபார் ஆம் அவர் இறநது 
விடடபார்

 ஊ்ரக்கூடி ்்்சியது என்ன ்்சயய 
லபாம் அவரு யபாருன்்ன ்தபாியபா்த...
அனபா்தப்்பாணம் என்்தபால  அப்டி்ய 
்்பாடமுடியபா்த ஊ்ர ்்சர்நது அடக்்கம் 
்்சயதபார்்கள. அநத நெபாய சுத்தி சுத்தி 
வநதது அவரு இனி வரமபாடடபாருன்னு 
அ து க் கு  ் த பா ி ந து வ ி ட ட து  அ வ ் ர 
பு்தத்தக் குழிக்கு ்க்்கத்தி்ல்ய ்்பாய 
்டுத்திருநது யபாரும் ்கணடுக்்க்வ இல்ல 
்்சபாறும் ்்பாடல மூனு நெபாள ்கழி்ச்சி அநத 
நெபாயும் ்்சத்துக்்கிடநது அநத ்்பாியவ்ர 
பு ் த த் த  கு ழ ி க் கு  அ ரு ்க ி ் ல ் ய . . .
நெலல நெபாயபா இருநதபாலும் ்்சபாறி நெபாயபா 
இருநதபாலும் நெபாயி எப்்பாதும் நென்றியுள்ள 
ஜீவன்தபான் என எல்லபாரும் வியப்்பாடு 
்்்சிக்்்கபாணடிருநதபார்்கள.

n

v

பருவமழைக ்ாலம்

ேகிழறய ந்ங்கிக ்கிைக்கிறது

முக்கிய ந்ாபபு்ள்

v

அழைமழைக ்ாலம்

்ழை ேகிரம்பி வைி்கிறது

குழை வியாபாரம்

v

மா்ணவர்ளுககு ம்கிழச்சி

நபற்நறார்ளுககு அ்கிரச்சி

ந்ாைர மழைக்ாலம்

v

மழைநய ம�மிரஙகு 

குருத்ந்ாடு ்விக்கிறது

நேற்பயிர

v

பருவேகிழல மாற்றம்

பரி்ாபமாய ்கிைக்கிறது

முற்றியக ்்கிர

v

பருவமழை

ந்ாைரநது கூடிவரு்கிறது

நோயாைி்ள் எண்்ணிகழ்

v

ந்ங்கிய மழைேீர

நமல்ல நமல்ல ்ாலியா்கிறது

சாழலநயார குடியிருபபு

்கவிஞர நாற்க ஆறெத்தம்பி
ந்ாழவ

்கார்கால றைககூ
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வபண்றமவயனும் வபருறம

நபண்்ணா்ப பிறநது பார 

ந்ரியும் அ்ன் அருழம 

நபழ்யா் ேகின்று 

நமழ்யா் ஆ�தும்,

நபதும்ழபயா் ேகின்று

நபரின்பத்ழ் ந்ாடுத்்வள்

மஙழ்யாய ேகின்று 

மங்ைமாய ்கி்ழபவள்

மைநழ்யாய ேகின்று

மகுைத்்கிற்கு உரியவள்

அரிழவயாய ேகின்று 

அ்கிலத்ழ் நேசிபபவள்

ந்ரிழவயாய ேகின்று 

ந்ைிநது வாழபவள்

நபரிைம்நபண்்ணாய 

நபாராடி நவற்றி அழைபவள்

அவள் அருழம  அ்கிலநம அறியும்

ோளும் உயரந்கிடுவாயப நபண்ந்ண!!

திருமதி. ஜ�ொ.சி.மமொனிஷொ சரவணன் 
ந்ாழவ

அன்புள்ே அபபா

எ�ககு உயிர ந்ாடுத்்

என் அன்பு ்நழ்நய...

்ாயின்  ்ருவழறயில் இருநது

உ்கிரந் என்ழ� ேீ

உன் ்ரங்ைில் ஏந்கி 

இ்யம் எனும் ்ருவழறயில்

ழவத்து பூடடிக ந்ாண்ைாநய...

நோடிப நபாழுழ்யும் ேீ 

உ�கந்� ஒதுக்ாமல் அழ்யும்

எ�கந் பரிசைித்து ம்கிழந்ாநய...

உன் உழைபபால் உ்கிரந் 

முத்து்ழை எல்லாம் நசரத்து

எ�கந்�நவ நசலவு நசய்ாநய...

இத்்ழ�ச் நசய் உ�ககு

ோன் என் நசயநவந�ா!!!

             - சீனுமேவொ
சி. ஆ. ந்வ்ரஷகி�ி 

சீ�ிவாசன் 

ந்ாழவ மாவடைம்

பாரக்கத்தான் ்காட்டுகிளைன் பாரக்கத்தான் ்காட்டுகிளைன் 
     பாராய்; உறனபபக்கம்      பாராய்; உறனபபக்கம் 
ஈரக்கத்தான் ்காட்டுகிளைன் ஈரக்கத்தான் ்காட்டுகிளைன் 
      என்னிைத்தில்; - ளெரக்க       என்னிைத்தில்; - ளெரக்க 
முடிந்தால் ர்கசியமாய் முடிந்தால் ர்கசியமாய் 
      முககுளித்துச் வெல்ளவாம்       முககுளித்துச் வெல்ளவாம் 
விடிந்தால் அவரவர விடிந்தால் அவரவர 
       வீடு.        வீடு. 
. 
  ஏடி வரதராென்ஏடி வரதராென்
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புத்தகம் : 
  
புத்்்ங்ள் வாசித்்ல்
ச்த்்கிழ� ந்ாைழவககும் 
நுண்ம்கி நபருககும்
நூல் ்ற்் மறந்கிைாந்...    1

�ன்ைி :

ஊரைஙகு ேீடிபபால்
ந்ாநரா�ா குழறந்து
ேன்றி நசால்நவாம்
ோம் ்ைவுளுககு...                   2

உண்யம :

உண்ழமயா� அன்பு
அலடசியமாய ந்ரியும்
ந்ாழலககும் நபாது்ான்
அ்ன் ம்கிபபு ந்ரியும்...         3

�கியனவுகள் :

்ைநது நபா�ாலும்
்�மா் இருக்கிறது ம�து
்ழலநது நபா�ாலும்
்�வா் இருக்கிறது ேகிழ�வு.. 4

கல்வி :

்ல்வி இல்ழலநயல்
்ாரியம் இல்ழல
்ாரியம் இல்ழலநயல்
ஊ்கியம் இல்ழல...                   5
 

வொக்குறுதகி :

வாககுக ந்டடு வருவார்ள்
வாககு்ழை அள்ைித் ்ருவார்ள்
ந்ர்ல் நவற்றிககுப பிறகு
ந்ாழல ந்ாைரபுககு அபபால்... 6

இைக்கு :

இலகழ் நோக்கி ஓடுநவாம்
நமய வருத்் கூலி உண்டு
வள்ளுவர வாககு நபாயக்ாது
முயற்சி ்கிருவிழ�யாககும்...       7

எதகிர்கொைம் :

உழைபபவன் எவந�ா அவனுககு
என்றுநம உருவாகும் எ்கிர்ாலம்
இழ் உ்ணரா்வனுககு
எ்கிர்ாலம் பு்கிராகும்...                     8

க்ொறுயம :

நபாறுழம ்ைலினும் நபரிது
சிபபியின் நபாறுழம்ான் முத்து
நசடியின் நபாறுழம்ான் ்�ி
்ாயின் நபாறுழம்ான் பிள்ழை.. 9

கவியத :

ஞா�க கு்கிழர விரடடி
அண்ைநவைி பறந்ால்
பூக்கிறது ்விழ்
நவற்றுழமழய நவரறுககும் ஆயு்ம்...
                                                                     10

துறரராஜ் - ஆடுதுறை

 

ஏமாளிப பட்ைத்றத
சுமந்து வ்காண்டு
எபளபாதும் ளபாலளவ இருககிைது
இரக்கமுள்ே மனது..

- ஆத்தூர ொகுல்
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தலைப்பு : ்காதறலச் வொல்லும்படி
   - க�ரியச கவண்்ொ

என்னுயிரக ்ா்லிழ� எவவி்ம் ோனுழரபநபன்

இன்னுயிநர நசரந்கிை என்�வைி? - ந்ன்்மிழைப

பண்பாடும் ்கிள்ழைப பைம்்ண்ைால் ேகின்றிடுநம

நவண்பாநவ நசல்வாய விழரநது .

 அயயபபன்

 

விடடுநபா வில்கிநபா வித்்ாரக ்ா்நல

ந்டடுநபா நயன்நறழ� ந்வலம் நசயவார்ள் - ந்ைீர்ள்

எடடிநபா எழ�விடநை ேல்ம�த்ழ்க ந்டுக்ாந்

ேர்நம எ�க்து வீண்!

 ்விஞர ஆர கு்ணநச்ரன்

. 

என்ந�்கிர பாலா�ாய..! என்ந�்கிர பாரபபா�ாய..!!

முன்னு்ணரவின் ஹாரநமான் மு்கிழபபா�ாய..! – பின்ந�ஙந்

ோன்துயில? ்ா்ல் ேடுக்த்்கில்;  ந்ாள்நவாமா 

நோன்பியற்றிக ்ல்யா்ண நூல்?

 விசு. இம்மானுநவல்

. 
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உன்ழ� விரும்பி உலவு்கிநறன் இபபுவியில்

மின்னுமிவ வாழவிழ� மீடடு்கிநறன் - அன்புழையாய

ஐம்பூ்ம் அல்லாமல் ஆறாவ ந்ான்நற�ில்

நமயம்ழமயுறு ்ா்ல் ம்கிபபு.

 ஃபகரு்ீன் இபனு ஹம்துன்

. 

கூற்றா்ச் நசால்லக குரநலழும்ப வில்ழல்ான்

்ாற்நறாடு நபா�ந்ா ்ா்லிஙகு - ந்ாற்்ாது

நேற்நறாடு நபா்ா நேடுோள் ந்ாைரநந்்ச்

சாற்றுவாயுன் ்ா்ல் சரி.

 கு. ்மலசரஸ்வ்கி

. 

உன்ழ� ேகிழ�க்ாமல் ஊ�ியக்ம் ஏலாது!

்ன்�ிழல ந்ாள்ைாத்  ்விபபி�ில் - என்ம�ம்

ஊறலிடை ்ா�ியமாய  உபபிைல் ்ா்ணாநயா?

ந்றலாய ஈரபபாய  ந்ைிநது. 

 வா�்கி சந்கிரநச்ரன்

. 

மண்்ணில் பிறநது ம்த்துவம் ந்ான்றிை

எண்்ணம் முழுதும் எைிலாய - வரு்நவ

அன்நப எ�்ருழம ஆருயிநர ்ஞசநம� 

இன்பமாய வாழந்கிை வா!

 சு. நயா. முத்்மிழச்நசல்வி 

. 

்ற்பழ�யில் ந்ாடழை்டடிக ்ண்்ணால் வழலவிரிககும்

்ற்பி ந�ாைியா்க ்ாண்பந்ல்லாம் - அற்பு்ந்ான்

நபற்ற பிறவி்�ில்  நபரைகுக ்ா்ழலக

்ற்றுத் ந்ைிந்ால் ்ைிபபு

 ்விஞர வீ் நபான்ழ�யா

. 

்கி�மும் வரு்கிறாய ்கிங்ள் ஔியாய

ம�த்துள் நசாலிக்கிறாய மாசற்(று) உ�்ன்பால்

ேகித்்நமன்ழ� நவல்்கிறாய! ேீநயஎன் வாழவா்

சத்்மாயக ்ா்ழலச் நசால்!

 

 ோ. பாண்டியராசா

. 
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ோமிருவர நசரந்ாநல ேல்லது்ாண் என்நபன்ோன்

யாமிருவர ேல்ம்ணத்ழ் யார்டுபபர? - ்ாமமி்,

ேற்்ைிபபாய ோம்நசரநந் ேல்லறமாய ோம்வாை

விற்ப�ராய வாேீ விழரநது.

 முழ�வர. சுந்ரராஜ் ்யாைன் 

. 

விடடுபநபா ்ாந் வில்கிபநபா ்ாந்என்

மடடுபப ைாக்ா்ல் மாழ்ாமல் எடடும்ழ்

தூரத்்கில் எபநபாதும் ந்ாந்மா ்டடுமுன்

சீநராத்்  ்ா� சிரிபபு

 நபான். இ�ியன் 

. 

உள்ைம்கில் உள்ைமது  ஊற்நறடுத்து உன்�ிைத்்கில்

பள்ைம்கில் பாயவதுநபால் பாய்கிறது - நவள்ைம்கில்

்த்்ைிககும் ்ன்னுறழவத் ்ாைாமல் ்ாஙகு்ற்கு

முத்்ைிபபா நயாநசால் முடிவு?

 ழவர. வசீ்ரன்

. 

உன்ழ�ோன் ்ண்ைபி(ன்) ஊணுறக் மில்ழலநய                                                   

எந்(ன்) உயிரேீநய என்நபன்யான் - பந்மிழ்                                                          

இல்லாம லாக் வியன்றந்லாம் நசயயினும்ேம்                                         

்ள்ைமிலாக ்ா்ல் ்ைிபபு!      

 நசல்லமுத்து நபரியசாமி

. 

்ண்்ணில் ்விநயழு்கிக  ்ாற்றில் பறக்விடைால்

பண்ந்ண� மாறியது  பற்றுவழ்க - ்ண்ைாநயா?

ழபத்்கியமாய ஆ்கியின்று  பாவிநபால் நோ்கின்நறன்!

ழவத்்கியம் நசய்கிை வா!

 நச. இராசா

. 

உள்ைத்்கில் ந்ான்றி உறவாககும்!நசால்லநவாண்்ணாத் 

துள்ைலிழ�த் ்நது துழ்ணயாககும் - ்ள்ைமற்ற

்ா்லது ோளும் ்ைிபபைித்து வாழவிககும்

ஆ்லி�ால் ஏற்பாய அறிநது.

 மால்கி ்கிரு

. 
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்ண்்ண்டு பின்ந�ன்னுட ்ா்நல� ஊற்நறடுத்து

விண்்ணைவு தூரம் விழுதூன்றித் - ்கிண்்ணியநவன்

உள்ைத்்கிற் ்ீவிரமா யுடபுகுந் ்ீபபிைம்நப

பள்ைி உறவா்ப பார!

 ்விழ் எ�ககு எ்கிரி

. 

்�வி�ில் வநது ்ழ்க்கிறா யன்நப

உ�து சிறந் உறவாய - எ�து

நபயழர அை்ாயப நபரிதுப படுத்்கி

உயரத்்கில் ழவத்் உரு.

 கு. ்்கிநரசன்

. 

என்றன் இ்யத்ழ் எஙந்ஙந்ா ந்டு்கின்நறன்

உன்னுள் நுழைந் து்ணராமல் - அன்நபயுன்

்ா்ழலக ்ண்்ைிநல ்ாடடிவிடு இல்ழலநயல்

சா்ழல ஏற்றுடுநவன் சாற்று!

 பாவலர ்ருமழலத்்மிைாைன்

. 

ந்ால்லும்பார ழவயாநல கூரஅம்(பு) எறிநதுவிடடு 

நசால்லு்ற்கு வாய்ான் சுளுககுநமா?  -  ேல்லந்ாரு 

பல்லவிழய ேம்்ா்ல் பாைநவ ோைாநமா?

நசல்லாந் ேகின்றுப்கில் நசால் 

 ். சங்ரபாண்டியன்

. 

உன்�ை்கி லாழச உருவா்கி விடை்ால்

மண்்ணி�ில் உன்ழ� மரு்கிை - என்றும்

உழமநய ேகிழ�நது லழ்யும் மறநந்ன்

எழமயின்நற ஏற்பாய இழயநது .

 ்விஞர. அ. முத்துசாமி

 . 

ேழமயீன்நறார இன்பமுற  ோமிழ்ணநவாம் வாழவில்;

இழமவிைிழயக ்ாககும்  இயல்பாய; - அழமந்கிடும்

உன்துழ்ணயால் ஆ�ந்ம்  உண்ைாகும் இவவுல்கில்

என்�ாளும் ேீநய  எைில்...!

 �. ். ோ்பபன்

. 
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ேீர்லந் சரக்ழரயாய நேஞசம் ்லந்ந்ல்லாம்

நேர்லநது பாரழவ்ந் நேசமன்நறா: - ஊர்லநது

ந்லிஏதும் நபசிைாமல்  ந்வலமும் வந்கிைாமல்

்ாலிவாங் என்�்ழை சாற்று.

 பு்நைந்கி

. 

நேஞசமலர வாைா ேகி்மும் உயிரூடடும்

்ஞசமலர ோளும் ்�ியாந்ா? - விஞசுநமாைிர(த்)

்ஞசநம�த் ்ா�ிருநது ்ாண்டுவந� மூவுலழ் 

அஞசிைாது ஆழ்ண யிை! 

 சுநர�மீ

. 

பாரத்ந்ன் ்விழநந்ன்ோன் பாராது நபா�்�ால்

்ீரக் முடியாமல்  ந்ய்கின்நறன் - ந்ாரத்்

்ரங்ளும் ்ாந்ணன்  ்�வா� ்கின்று

வரமா் எண்்ணிய வாழவு

 பார்கி  ்ரு. இைஞநசைியன்

. 

எண்்ணத்்கில் பூத்்கிடும் ்ா்லின் உள்நைாைியாம்

வண்்ணத்்கில் ோனும் ம�த்்கி�ில் -  உண்ழமயா�

அன்பிழ�க ந்ாண்நைன் அை்கி�ால் ஈரக்கின்றாய

என்நறன்றும் ேீ்ான் எ�ககு

 வா. சண்மு்ம்

. 

சித்்நமலாம் சிநதும்  சிழ்யும் ்சிவு்ைில்

ேகித்்மும் நபசும்  ேகிழ�வு்ள் - நமாத்்மும்ேீ

சத்்ா�ப பாரழவ  சரிவு் லில்லாது

ேகித்்கிழரயில் பூககும் அைகு

 ்கில்வ்கி பாஸ்்ர

தூரத்்கில் உன்பாரழவ  துரத்து்கிறது தூக்த்்கிலும்

பாரககும் ்்ணத்்கிநலல்லாம்  உன்சிரிபபு - பற்றழவக்கிறது

அடிம�்கில் நேருபபு  அழ்ணத்்கிை நவண்டும்

உன்்ரம் ந்ாண்டு  இதுநவ என் ்விபபு...!!

 ச. இராஜ்குமார

. 
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நபாங்கிடும் ்ா்ழல பூேரம்பில் ரத்்மாய

எஙகும் ந்ைிக்கிறாய ந்்த்்கில் - ்ங்கிநய   

்ாயா் என்நேஞசில் ்ாலாட டிழசககுமுன்    

ஓயா(து) இ்யத்(து) ஒலி 

 ஞால ரவிச்சந்கிரன்

. 

்ண்்ணாற் ்ழ்நபசிக ்ா்ல் வைரத்்ாலும்

நசான்�ால் இ�ிககுநம நசால்வாயா  -  என்�ால்

இ�ியு மிழ்த்்ாங் ஏலாந் என்முன்

து்ணிநதுநசால் ்ீருந துடிபபு

 இரா. அை்ரசாமி

. 

சீவன் ்லந்ாய:ோன் சீவித்ந்ன்: ்ா்லால்

சீவன் உரு்கிை சிந்கித்ந்ன் - ்ாவலுண்நைா

சீவனுககுக? ்டடுககுள் சிக்ாந்!! ஆயினுநமன்

சீவன் உ�ககுள் சிழற.

 சு. வி. லடசுமி

. 

உயிராய உைலாய உ்ணரவாய ஒயிலாய 

பயிராய விழைநது பைரந்ாய -  துயிலும் 

்ழலத்்ாய ்ைித்்ாய ்லந்ாய ்ைலாய 

உழலழய அழ்ணபபாய உைன்.

 பழைக்ைப பாவலர துழர. மூரத்்கி

வ
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்
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2
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வவண்பாப பயணம் 12 ல் ்கலந்து 
சிைபபித்தவர்களுககுச் ொன்றிதழ் வைங்கபபடுகிைது. 

வாழ்த்து்கள் ்கவிஞர்களே...
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வவண்பா ளபாட்டி (பயணம்) 13
ளபாட்டியின் ்கால அேவு - அகளைாபர - 22 முதல் நவம்பர - 06 வறர 

 
முழுறமயா்கப படிக்கவும்.

இம்மாத ளபாட்டித் தறலபபு : தீபாவளிப பல்காரம்...... 

இம்மாதப ளபாட்டியின் விதி்கள்...
. 
1.   தீபாவளிககுச் வெய்த பல்காரங்களில் ஏளதனும் ஒன்றை வரணித்து வவண்பா பாைளவண்டும். 

2. பல்காரத்தின் வபயரானது வவண்பாவின் தனிச்வொல்லா்க அறமய ளவண்டும். 

3. அந்தப பல்காரத்றத யாருககுக வ்காடுத்தால் விரும்பி உண்பார்கள் என்பறத வவண்பாவில் வொல்ல 
ளவண்டும். (எ-்கா) ம்கன் ம்கள் தாத்தா பாட்டி நண்பன் இன்னும் பல... 

4. அறத உங்களுககுப  பிடித்த பல்காரம் என ்கட்ைாயம் வொல்லக கூைாது... 

இளதா (எ-்கா)  பாைல் : - 

வொட்டுந்ளதன் ளபாலச்  சுறவயிருக்க; வீட்டிவலாரு 
வட்ைாவில்  ளபாட்டுநான்  றவத்திருககும் - லட்டின் 
இைமறிந்தால் என்ம்களனா ஏறிவயடுத்(து) இன்னும்
அைம்பிடித்தும் ள்கட்பான் அறத. 

வட்ைா - குவறே வடிவப பாத்திரம் (வட்ைார வைககு)
. 
வபாதுவான விதி்கள் :  ளநரிறெ வவண்பா மட்டுளம எழுதளவண்டும்,  பல வவண்பாக்கள் எழுதினாலும் 
அதில் ஒன்று மட்டுளம ளதரவு வெய்யப படும், முடிந்த அேவு ஒருவர பயன்படுத்திய பாடுவபாருறே 
இன்வனாருவர பயன்படுத்த ளவண்ைாம். 

இளதா (எ-்கா) பாைல் : -

அெத்துங்கள் ்கவிஞர்களே... 

வைக்கம்ளபால் ்கேம் முழுவதும் ்கவிஞர்களின் ்கறபறனககு. மனதில் பட்ைறத பட்வைன்று ளபாட்டு 
உறையுங்கள் வவண்ைறேயில்.  எல்லாம் ்கறபறனகள்க...அது நற்கச்சுறவயானாலும் ஏறறுக 
வ்காள்ேபபடும். உங்கள் மனம் வொல்வறத ெரியான இலக்கணத்ளதாடு பகிருங்கள் ளபாதும்.

்காலத்றத ்கவிஞர்கள் ற்கயில் ஒபபறைககிளைாம்.... 
     
தேரவு்கள் : - தனித்தமிழில் தான் பாைல் அறமயளவண்டும் என்ை ்கட்ைாயம் இல்றல.  வாசித்தால் 
புரியும்படி இயல்பான வாரறத்களோ, அல்லது வட்ைார வைககுச் வொற்களோ பயன்படுத்தலாம். தறே 
தட்ைாமல், புணரச்சி இல்லாமல், பிறையின்றி எழுதினாளல சிைபபு.

என்றும் தமிழுைன்....
தமிழ்வநஞெம் அமின் மறறும் தமிழ்வநஞெம் ஆசிரியர குழு,   
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சிறுவர்கள் சங்கமம்

அபதுல் ்லாம் ஐயா

அக�ி சிற்ர
ஆயவில் சிறந்வர!
இந்கியாழவ ஆண்ைவர!
ஈடுபாடடுைன் நசயல்படைவர!
உலழ்நய  வியக்ழவத்்வர!
ஊக்ம் அைித்்வர!
எழுச்சி ்ண்ைவர!
ஏவு்ழ்ண ோய்ர!
ஐயம் நபாக்கியவர!
ஒபபற்ற ்ழலவர!
ஓயாமல் உழைத்்வர!!
மக்ள் ம�்கில்
ேகிழலத்து  ேகிற்கும்
உன்�் ்ழலவர.
அவநர  ேம் ஐயா
அபதுல்்லாம் அவர்ள் !!

பி. பரவ்வரமன்
ஓசூர

எங்ள் வீடடு 
நசடியில் பூககும் பூநவ..
ம�ம் வீசும் மலநர... 
எ�ககு மி்வும் பிடித்் 
முல்ழல பூநவ...
நவள்ழை ேகிற முல்ழலநய...
ேீ பூககும் அைகு ந்ாள்ழைநய...

். ம. அல் வாஃபி்ா
்கிருச்சி.

பள்ைிககூைம்..!

பல வண்்ணபபூக்ள்
ந்ாரத்து அை்ாய
ந்ாடுத்் மாழல..!!!
ேகித்்ம் ேகித்்ம் ம்ணம்
வீசிடும் அற்பு் மாழல..!!!

ேவீன் விஷவா 
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 அன்னூர் ்கிரபாமத்தில ்கிருஷண 
்வணி உயர்நெி்லப்ள்ளியில நெபா்்ள 
ஆணடு விழபா. ஆணடு விழபா ஏற்பாடு்கள 
அ்னத்தும் ்சிறப்பா்க நெடநது ்்கபாணடு 
இருநதன. ்ள்ளி முழுவதும் ்தபாரணங்கள 
அலங்கபாரங்கள, இ்்ச வபாத்தியங்கள என 
்ள்ளி புது ்்பாலிவுடன் ்கபாட்சி அ்ளித்தது. 
மற்றபாரு புறம் விழபாவில நெடக்கும் 
நெி்கழ்ச்சியில ்கலநது ்்கபாள்ள குழந்த்கள 
த ங ்க ் ்ள  த ய பா ர்  ் ்ச ய து  ் ்க பா ண டு 
இருநதபார்்கள.

 இநத நெ ி்கழவு்க்்ள  எலலபாம் 
்பார்்வயிடடுக் ்்கபாணடு வநது ்்கபாணடு 
இருநதபார் ்ள்ளியின் த்ல்மயபா்சிபாியர் 
மபாலபா! அவருக்கு மனதில மி்க ்்பாிய 
்சந்தபாஷம் ்ரவிக்்்கபாணடு இருநதது. 
்கபாரணம் இநநெி்கழவுக்கு ்சிறபபு விருநதி 
னரபா்க வர  இருப்து அவபாிடம் ்கலவி ்கறற 
இரு மபாணவர்்கள...

 இப்டி அவர் ்யபா்சித்த ்்கபாணடு 
இ ரு க் கு ம்  ் ் பா ழு து  ‘ ‘ ் ம ட ம் ! ’ ’  எ ன் று 
அ்ழத்த்டி வநதபார் ்ியூன் ்ழனி்ச்சபாமி.

 என்ன ்்சபாலலுங்க?

 ‘‘உங்க்்ள ்பார்க்்க ஆ்சிபாியர்்கள 
எலலபாம் உங்கள அ்றயில ்கபாத்துக் 
்்கபாணடு இருக்்கிறபார்்கள ்மடம்’’

 ்சபாி நெீங்க ்்பாங்க நெபான் வரு்கி்றன் 

என்று ்்சபாலலிக் ்்கபாண்ட அவபாின் ்ின்  
்தபாடர்நது வநதபாள த்ல்மயபா்சிபாியர் 
மபாலபா.

 எல்லபாரும் ஏன்னபா ஓன்னபா வநது 
இருக்்கீங்க! ஏதபாவது ஆணடுவிழபா நெி்கழவு 
குறித்த ்சந்த்கமபா? ்்சபாலலுங்க என்றபாள.

 இலல ் மடம்!  அது வநது உங்கிடட 
எப்டி  ்்கட்கிறது என்று ்தபாியவில்ல 
என்றபாள  ்த்மபா டீ்ச்சர்.

 ‘‘்்கட்கதபா்ன எல்லபாரும் ்்சர்நது 
வநதீங்க! ்்சபாலலுங்க’’

 ‘‘நெ பா ் ்ள  ஆ ண டு வ ி ழ பா வு க் கு 
்சிறபபு விருநதினரபா்க வர ்்பா்கிற ரபாஜ் 
குமபார், முத்து மபாறன் ்றறி உங்களுக்குத் 
்தபாியபாத விஷயமில்ல...’’

 ‘ ‘்தபாியும் ்்சபாலலுங்க! நெீங்கள 
இங்்க ஆ்சிபாியரபா ்ணிபுபாியும் ்்பாழுது 
மு த் து  அ வ னு ் ட ய  ் ்க ட ட  ் ழ க் ்க 
வழக்்கங்க்ளபால உங்கள மூலமபா்க அன்று 
இருநத த்ல்மயபா்சிபாியரபால ்ள்ளி்ய 
விடடு  அனுப்்டடவன். அவ்ன இன்று 
நெீங்க்்ள ்சிறபபு விருநதினரபா்க அ்ழத்து 
இருப்து ்சபாியபா ்மடம்?’’

 ‘‘அவனு்டய அப்பா ் ணத்திமிபாில 
அ ன் று  எ ப ் டி ் ய ல ல பா ம்  நெ ட ந து 
்்கபாணடபார். அவர் ம்கன் ்்சயத தவ்ற 
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்கணடிக்்கபாமல நெம்மிடம் எப்டி்யலலபாம் 
்சண்ட ்்பாடடபார்... மறநது விடடீர்்க்ளபா 
்மடம்’’ என்று ்்கடடபார் நெிர்மலபா 
ஆ்சிபாியர்...

 அருண ஆ்சிபாியர்  ‘‘எங்களுக்கும் 
அ்த ்சந்த்கம் தபான் ்மடம்... முன்பு 
இருநத த்ல்மயபா்ச ிபா ியர்ஂ  ்ச ிறபபு  
விருநதினரபா்க ் ்பாிய ஆளு்ம்கள, ் ்பாிய 
்தபாழிலதி்ர்்கள, ்்பாிய ்கவிஞர்்கள 
இவர்்க்்ள தபான் அ்ழப்பார்்கள... நெீங்கள 
எடுத்த முடிவு ்சபாியபா வருமபா ்மடம்?...’’

 ‘‘நெீங்கள எல்லபாரும் ்்சபாலல 
்வணடியது எலலபாம் ்்சபாலலியபா்ச்சபா... 
இப்்பா நெபான் ்்்சலபாமபா? எனக்கும் 
நெீங்கள ்்சபான்ன எலலபா விஷயங்களும் 
நெ ி்னவில உள்ளது. நெபான் எ்தயும் 
ம ற க் ்க வ ி ல ் ல . . .  ஆ ன பா ல  இ ரு வ ரு ம் 
நெம்மிடம் ்டித்த மபாணவர்்கள...அது 
மடடு மலலபாமல அவர்்கள இருவபாின் 
்்ற்றபாரும் குழந்த்கள வ்ளர்ப்ில 
்வறு்பாடு உள்ளவர்்கள... முத்துமபாறன் 
அப்பா தன் ்வ்லப்ளுவபால ்ண 
ம ிகுத ியபால குழந்த்ய ்கவனிக்்க 
தவறியவர்... ரபாஜ்குமபாபாின் அப்பா  மி்கவும் 
்கணடிப்பானவர்... அது உங்களுக்்்க 
்தபாியும்... இதுமடடுமலலபாமல இருவரும் 
்நெருங்கிய நெண்ர்்கள.. .  முத்துமபாறன் 
்்சயத தவறு்க்்ள என் ்கவனத்திறகு 
்்கபாணடு வநது ரபாஜ்குமபார் தபான்... இப்டி 
்வறு்டட மனநெி்லயில வ்ளர்நத 
குழந்த்கள இன்று ்சமுதபாயத்தில எப்டி 
இருக்்கிறபார்்கள என்்்த இன்்றய நெம் 
குழந்த்களுக்கு வபாழக்்்க ்பாடமபா்க 
எடுத்து ்கபாடட்வ இநத முயற்சி. . .  தீ 
சுடும் என்று நெபாம் ்்சபான்னபால புபாியபாது. 
சூடு்டடவர்்கள ்்சபான்னபாலபாவது நெம் 
குழந்த்கள புபாிநது ்்கபாள்ளவபார்்கள...
உங்களுக்கு இப்்பாழுது புபாியும் என்று 
நெி்னக்்கி்றன்’’ என்று கூறி முடித்தபார் 
த்ல்மயபா்சிபாியர்.

 உட்ன எலலபா ஆ்சிபாியர்்களும் 
்்கபார்ஸபா்க ‘‘புபாி்கிறது ்மடம்... ்சபாபாி 
்மடம் நெபாங்க அவ்சரப்டடுவிட்டபாம்... 

உ ங ்க ளு க் கு  அ வ ர் ்க ள  இ வ ் ர யு ம்  
்ிடிக்கும் என்்தபால மடடும் அ்ழத்து 
இருபபீர்்கள என்று நெி்னத்து விட்டபாம் 
்மடம்... நெபாங்கள ்்சன்று விழபா நெி்கழ்வ 
்கவனிக்்க ்்சல்கி்றபாம்’’.

 ‘‘உங்கள அ்னவபாின் புபாிதலுக்கும் 
நென்றி... நெீங்கள  ் ்சபான்னது ் ்பால அவர்்கள 
எனக்கு மி்கவும் ்ிடித்தமபான மபாணவர்்கள 
தபான்’’ என்றபார் த்ல்மயபா்சிபாியர்...

 விழபாவுக்்கபான நெபாளும் வநதது.. 
ரபாஜ்குமபார் மறறும் அவனு்டய அப்பா 
வும் ்கபாபாில வநது இறங்கினபார்்கள...
ம ி்கப்ணிவுடன் ஆ்சிபா ியர்   ்கபாலில 
விழுநது வணங்கினபான்... ்ம்டயில 
ஏறி அமர்நதபான்... தன் நெண்னுக்்கபா்க 
்்பாடப்டட ்க்்கத்து இருக்்்க்ய 
்பார்த்து ்்கபாண்ட இருநதபான்... விழபாவும் 
்தபாடங்கியது.. எல்லபாரும் ்்்சிமுடித்து 
ரபாஜ்குமபா்ர ்்்ச அ்ழத்தபார்்கள.. 
ஆ ன பா ல  அ வ ன்  ்க வ ன ம்  மு ழு வ து ம் 
அவன் நெண்னின் வரு்்கக்்கபா்க ஏங்கிக் 
்்கபாணடு இருநதது...

 அவன் ்்்ச ஆரம்்ித்ததும் நெபான் 
‘‘இநத நெி்கழவு வர முக்்கிய ்கபாரணம் என் 
நெண்ன் முத்துமபாறன் தபான். என்னபால 
தபான் என் நெண்ன் இநத ்ள்ளி்ய விடடு  
நெீக்்கப்டடபான். இன்றபாவது அவ்ன 
்பார்க்்கலபாம் என்ற ஆ்்சயில வந்தன் 
அது ்்பாயயபா்கி விடடது... உங்க்்ள 
்பார்த்ததில மி்க ஆனநதம்.. இநத ் நெரத்தில 
என் வபாழவில முக்்கியமபான நெ்்ர ்றறி 
உங்க்ளிடம் கூற ்வணடும்.. .  அவர் 
யபா்ரன்றபால அது என் அப்பா தபான்... 
என்்ன எப்்பாழுதும் திடடிக்்்கபாண்ட 
இருக்கும் ஜுவன் என் அப்பா தபான்...
அ வ னு ் ட ய  ்க ண டி ப பு  எ ன க் கு 
்கஷடத்்த தநதது. மிகுநத ்வறுப்் 
அவர் மீது உணடபாக்்கியது..ஆனபால அநத 
்கணடிபபு தபான் இன்று என்்ன ்்பாிய  
முதலபா்ளியபா்க உயர்த்தி இருக்்கிறது... நெபான் 
்டித்து முடித்து ்வ்லக்கு ்்சபாலலும் 
்்பாழுது நெி்றய  புறக்்கணிபபு்கள,நெி்றய 
த ி ட டு ்க ள  ் த பா ட ர் ந து  ் ்க பா ண ் ட 
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இருநதது. ஆனபால என் அப்பாவின் 
்கணடிபபுக்கு முன் இ்வ்யலலபாம் 
்்பாியதபா்க ்தபாியவில்ல. அ்தவிட 
இநத த ிடடு்கள எலலபாம் எனக்குள 
்சபாதிக்்க ்வணடும் என்ற ்வறி்ய  அது 
தூணடியது.. . .  இ்வ்யலலபாம் தபான் 
்லருக்கும் ்வ்ல ்்கபாடுக்கும் ஒரு 
்மன்்்பாருள நெிறுவனத்தின் அதி்ரபா்க 
என்்ன உயர்த்தி உள்ளது...

 ஆனபால இப்்பாழுது இருக்கும் 
்்ற்றபார் குழந்த்ய ்கணடிக்்க தயஙகு 
்கின்றனர்... அப்டி தபான் என் நெண்ன் 
முத்தமபாறனின் ்்ற்றபாரும். அவன் மீது 
தவறு இருநதபாலும் அவ்ன ்கணடிக்்க 
மபாடடபார்்கள.  நெபாங்கள ்்சபாலவ்த 
எலலபாம் நெம்்மபாடடபார்்கள. அவ்ன 
மடடும் நெம் ி் ஆ்சிபாியபாிடம் கூட ்சண்ட 
்்பாடுவபார்்கள... நெபாங்கள இருவரும் 
்தி்னபான்றபாவது ்டிக்கும் ்்பாழுது 
என் நெண்ன் ்்சயதது இன்றும் என் 
நெி் னவில இருக்்கிறது. அவன் அன்று 
்ள்ளிக்கு ி்ன்புறத்தில ்சீடடபாடி ்்கபாணடும் 
பு்்கப்ிடித்துக் ்்கபாணடும் இருநதபான்.
அ்தப ்பார்த்து நெபான் ்கணடித்்தன் அவன் 
்்கட்கவில்ல... உட்ன ஆ்சிபாியபாிடம் 
்்சன்று ்்சபான்்னன். அவர்்களும் அவ்ன 
்கணடித்தபார்்கள அவன் ்்கட்கவில்ல. 
அவன் அப்பா நெபாங்கள ்்சபாலலிய எ்தயும் 
்கபாதில வபாங்கபாமல எங்கள எல்லபாபாிடமும் 
்சண்ட ்்பாடடு அவ்ன ்ள்ளி் ய விடடு 
அ்ழத்து ்்சன்று விடடபார்... அதற்கபா்க 

ி்ள்்ள்க்்ள நெம்்்வணடபாம் என்று நெபான் 
்்சபாலலவில்ல. அவர்்கள மீது எப்்பாழுதும் 
்கவனமும் ்கணடிபபும் ்த்வ... ஆனபால 
இன்று என் மனதில ஒரு குறற உணர்்ச்சி 
இருக்்கிறது. என்னபால என் நெண்ன் என்்ன 
விடடு்ச ்்சன்று விடடபா்ன என்று! அது 
இன்று ம்றநது விடும் என்று இருந்தன் 
அது நெடக்்கவில்ல.. இருநதபாலும் உங்கள 
எல்லபாருக்கும் ஒரு நெலல விஷயத்்த கூறிய 
திருபதியில உங்க்ளிடம் இருநது வி் ட 
்்று்கி் றன் நென்றி...’’

 என்று கூறி முடித்து ரபாஜ்குமபார் 
்்சன்று அமரும் ்்பாழுது ஒரு குரல 

்்கடடது... ‘‘அது ்்சபான்ன வபார்த்்த 
இதுதபான்! நெீ குறற உணர்்ச்சி ்்கபாள்ள 
்த்வயில்ல. நெீ ்்சயதது ்சபாிதபான்...’’ 
எ ல ் ல பா ரு ம்  கு ர ல  வ ந த  த ி ் ்ச ் ய 
் பா ர் த் த பா ர் ்க ள .  அ ங கு  ்க ண ்க ்ள ி ல 
்கணணீருடன் முத்துமபாறனின் அப்பா 
நெின்று இருநதபார்்கள... அவ்ர அ்ழத்து 
வநது ்ம்டயில ்்்ச ்வத்தபார்்கள..
என் ம்கனின் வபாழக்்்க தி்்சமபாறியதறகு 
நெ பா ங ்க ள  த பா ன்  ்க பா ர ண ம் .  எ ங ்க ்ள ி ன் 
்கணடிப்ின்்ம தபான் அவ்ன ்டுகுழி 
யில தள்ளிவிடடது...

 ரபாஜ்குமபார் ்்பால ஒரு நெண்ன் 
அவனுக்கு மறு்டியும் ்கி்டக்்கவில்ல. 
பு்்கப்ிடித்தல ்்பா்த ்ழக்்கத்துக்கு 
அ வ ் ன  இ ழு த் து  ் ்ச ன் ற து . . .  இ ன் று 
யபா்ரயு்ம  ்தபாியபாத மனநெி்லயில 
மருத்துவம்னயில இருக்்கின்றபான். 
நெபாங்கள இருவரும் அவ்ன நெி்னத்து 
தினம் தினம் அழுது்்கபாணடு இருக்்கின் 
்றபாம்.. .  எங்க்ளின் நெி்ல யபாருக்கும் 
வ ர க் கூ ட பா து  எ ன் ற  எ ண ண த் த ி ல 
தபான் இஙகு வந்தன்.. தயவு்்சயது 
குழந்த்க்்ள ்கணடித்து வ்ளருங்கள...
ஆ்சிபாியபாிடம் என்்னப்்பால ்சண்ட  
்்பாடபாதீர்்கள. நெம்்ம விட நெம் குழந்த 
அதி்கம் ்தபாிநதவர்்கள அவர்்கள தபான்....
எலலபா ஆ்சிபாியர்்களும் என்்ன மன்னித்து 
வ ி டு ங ்க ள . . . .  ்க ் ட ்ச ி ய பா ்க  உ ங ்க ள 
எல்லபாபாிடமும் ஒரு ்வணடு்்கபாள. 
என் ம்கன் எனக்கு திரும்் ்கி்டக்்க 
்ிரபார்த்த்ன ்்சயயுங்கள.... என்று கூறி 
்கணணீருடன் ்்சன்றபார் முத்துமபாறன் 
அப்பா...

 எல்லபாபாிடமும் வி்ட ்்றறுக் 
்்கபாணடு ரபாஜ்குமபாரும் தபான் ்லநெபாள 
்ிபா ிநத தன் நெண்்ன ்கபாண முத்து 
மபாறனின் அப்பா ்்க்ய ்ிடித்துக் 
்்கபாணடு தன் அப்பா்வயும் அ்ழத்து 
்்கபாணடு ்்சன்றபான்.. தன் நெண்்ன 
் ் ழ ய ் டி  ம பா ற ற ி  வ ி ட ல பா ம்  எ ன் ற 
நெம்்ிக்்்கயில ்்சன்றபான் ரபாஜ்குமபார்.
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நமற்்கிலிருநது கூடைமா் ்கிைகந் 
ே்ரும்  ்ருத்் நம்ங்ள் ..

மழலயிலிருநது கூடைமா்க 
்ீநையிறஙகும்  நசம்மறி ஆடு்ள் ..

வைக்கிலிருநது மின்�நலாடு 
வரு்கிறது இடியின் சப்ம் ..

ஈரக்ாற்றில் இ்மா் 
அழசநது அழசநது பறநது 
குதூ்லிககும்  புல்லி�ங்ள்..!

மழையின் வருழ்ழய உ்ணரந் 
தும்பி்ள் நசடிழயவிடடு 
வானுயரநது பறக்கின்ற�..

மு்ல் மழைத்துைி மண்்ணில் விழுந்தும் 
உருண்நைாடி உள்நை  நுழையும் 
புற்றுககுள் எறும்பு்ள் ..

இழவ்ழை தூரத்்கில் இருநது  
பாரத்துகந்ாண்டிருந் என் ம�ம் 
்ம்பைிழயச் சற்று இறுக்மா்ப 
நபாரத்்கிகந்ாண்ைது..!!!

கவிஞர் ச. இரொஜ்குமொர் 
 

்கிருபபத்தூர மாவடைம்
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லிமறரககூலிமறரககூ
இயறற்க அன்றனயின் பாெம்இயறற்க அன்றனயின் பாெம்
கிள்ளிக வ்காடுக்காமல் அள்ளிக வ்காடுககும்கிள்ளிக வ்காடுக்காமல் அள்ளிக வ்காடுககும்
அவளின் பச்றெ சுவாெம்அவளின் பச்றெ சுவாெம்

ராஜஹூ ஆளராககியொமிராஜஹூ ஆளராககியொமி
திருச்சி, தமிழ்நாடுதிருச்சி, தமிழ்நாடு# # 




