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 அன்பார்ந்த  அனபுத் ்தமிழ் நெஞ்சங்களே! வணக்கம்!

 டி்சம்்ர 01 உல்க எய்ட்ஸ் ்தினமபா்கப் ்ிர்கடனப் ்டுத்்தப் ்ட்டிருப்்து யபாவரும் 
அறி்ந்த ஒனறு.  இகந்கபாடிய ளெபாயய ஒழிக்க ்தனி மனி்த ஒழுக்கத்ய்தப் ள்ணு்தநலபானளற 
்சிற்ந்த வழியபாகும். அறியபாயமயின வியேவினபால்  ்ல்லபாயிரம் அப்்பாவி மக்களும், 
குழ்நய்த்களும் கூட இ்நளெபாய்ககு ்லியபா்க ளெபாிடும் என்தும் ெபாம் எப்ள்பாதும் 
விழிப்புணரவுடன இருக்க ளவண்டுநமனற ்பாடத்ய்தக ்கற்றுக ந்கபாடுக்கிறது.

 அடுத்து, உல்க அடியமத்்தனத்ய்த ஒழிக்க ஐ.ெபாவினபால் ்ிர்கடனப்்டுத்்தப் 
்ட்ட ்சரவள்த்ச ்தினமபா்க டி்சம்்ர 02 குறிப்்ிடப் ்ட்டுளேது. அடியமத்்தயே்கயே 
அ்கற்றிய ்ினபும் கூட, ்தம் ்கட்டு்கள ்தேரத்்தப் ்ட்டய்த உணரபாமல் அடியமயபா்களவ 
வபாழ்்நது ந்கபாண்டிருககும் ஒரு கூட்டமும் ெம்மியடளய இருக்கத்்தபான ந்சய்்கிறது. இ்ந்த 
்ிற்ள்பாககுவபா்தி்கள அவர்கேபா்கத் ்திரு்ந்தபா விட்டபால், ்தம் வபாழ்ெபாநேல்லபாம் அடியம 
விலஙள்கபாடு வபாழளவண்டியது்தபான. ்தனயனச் சுற்றிலும் ெடப்்ய்த அவ்தபானித்து உபாிய 
்தருணத்்தில் மீண்டபால், இவர்களுகந்கன ஒரு  வழி ்திறககும். இவர்கேின எ்திர்கபாலமும் 
்சிறககும்.

 டி்சம்்ர 10 மனி்த உபாியம்கள ்தினம். ்ச்க மனி்தர்கேின உபாியம்கயே ம்தித்து 
வபாழக ்கற்றுக ந்கபாண்டபால், இ்தற்ந்கன ஒரு ்தினம் ்தனியபா்கத் ள்தயவப்்டபாது. 
அயனவரும் இப்புவியில் ்சமமபா்க வபாழ மனி்த உபாியம்கள மீறப்்டபாமல் ்ச்கலருககும் 
அவரவருககுபாிய உபாியம்கள வழங்கப்்ட ளவண்டும்.

 டி்சம்்ர 23 உல்க விவ்சபாயி்கள ்தினமபாகும். ‘உழுதுண்டு வபாழ்வபாளர வபாழ்வபார.
மற்நறல்லபாம் ந்தபாழுதுண்டு ்ின ந்சல்்வர’  என வளளுவனபாபாின ்திருககுறள  (1033) 
ந்சபால்்கிறது. உல்க மபா்ந்தர யபாவபாினதும் ்்சி்தீரககும் உழவர்கேின ம்கியம உணர்நது 
அவர்கயேயும் ம்திப்ள்பாம்.

 புதுப்புது ்கனவு்களுடன, புதுப்புது இலட்்சியங்களுடன எ்திரவரும் இனிய 
புத்்தபாண்டில் இனிள்த ்ச்ந்திப்ள்பாம். ஜனவபாி 2023ல் ்தமிழ்நெஞ்சம் ்தனது 52 வது வய்தில் 
அடிநயடுத்து யவக்கிறது. மலருககு வபா்ச்கர்கள ஆக்கங்கயே அனுப்்ி யவக்கவும்.

 ெனறி!
       எனநறனறும் அனபுடன
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அத்தியாயம் - 1 

ருக்மணி வெங்கட்ா்மன்

 “அம்மபா…..! ்சீக்கிரம் வபாம்மபா..!” 
ெ டு க  கூ ட த் ்த ி ல்  இ ரு ்ந து  ஊ ரு க ள ்க 
ள்கட்கும்்டி  ்சத்்தமபா்கக  கூப்்ிட்டபாள 
ஜபானு என்கிற ்த்து வயது ஜபான்கி.

 “எதுககு இப்் அம்மபாயவ ஏலம் 
ள்பாடற?” எனறு ள்கட்டுக ந்கபாண்ளட 
்சயமயல் அயறயில் இரு்நது நவேியில்  
வ்ந்தபாள அம்மபா ்கல்யபாணி. 

 “இங்கப் ்பாருமபா.... ெம்ம ்க்கத்து 
ந்தரு மபாபாியம்மனுககு வயேயல் அலங 
்கபாரம் ந்சய்்திருக்கபாங்க. ்கலரக ்கலரபா 
வயேயல்்கள.! வபாம்மபா, ெபாம ள்பாய் 
்பாரத்துட்டு வரலபாம்“ எனறு அயழத்்தபாள  
ஜபானு. ்சிறு வய்தில் இரு்நள்த வயேயல்்கள 
எனறபால் ஜபானுவுககு நரபாம்்ப் ்ிடிககும். 

 “ஆமபாம், அம்மபாயவப் ள்பால ந்ண்! 
உனககும் வயேயல்  நரபாம்்ப் ்ிடிககும். 
உனககு ஞபா்்கம் இருக்கபா ்கல்யபாணி? 
ஜபானு ்த்து மபா்தக குழ்நய்தயபா இருககும் 
ள்பாது, ெீ ந்தபாட்டில் ஆட்டினபாத்்தபான 
அவ அயம்தியபா தூஙகுவபா. இல்யலனபா 
அ ழு து  ஊ ய ர ள ய க  கூ ட் டு வ பா .  உ ன 
்கண்ணபாடி வயேயல்்கள குலுஙகும் ஓய்ச 
்தபான அவளுககுத் ்தபாலபாட்டு.” எனறபார 
ஜபானுவின அப்்பா வர்தன.

 “அப்்பா.... இ்ந்தக ்கய்தயய எத் 
்தயன ்தடயவ ந்சபால்வீங்க..?” எனறு 
ந்கபாஞ்சலபா்கச் ்சிணுங்கினபாள ஜபானு.

 “உங்க அப்்பாவுககு இய்தச் ந்சபால்ல 
யலனபா தூக்களம வரபாது” எனறு ெய்கத்்தபாள 
அனயன.

 அம்மபாவும் ந்ண்ணுமபாய் புறப் 
்ட்டு ள்கபாவிலுககுச் ந்சனறனர.  ‘அழகு 
ந்சபாரூ்ியபாய்,  அண்டநமல்லபாம் ஆண்டவ 
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ே பா ய் ,   அ ரு ள  ்த ரு ம்   அ ம் ் ி ய ்க ய பா ய் , 
வயேயல் அலங்கபாரத்துடன, வ்ந்தவர 
்கயே வபாழ யவககும் ந்தய்வமபாய் அஙகு 
வீற்றிரு்ந்தபாள மபாபாியம்மபாள’. 

 ்கண்குேிர ்தபாி்சனம் ந்சய்து விட்டு 
ள்கபாவியல வலம் வ்ந்தபார்கள.  அம்்பாேின 
வயேயல்்கயே வபாங்க ெியறய ள்ர 
அஙகு ெீண்ட வபாிய்சயில் ்கபாத்்திரு்ந்தனர. 

 ்கல்யபாணி “வபா ள்பா்கலபாம். . . .
ளெரமபாச்சு!“ எனறு கூறினபாலும், அய்தக 
ள்கட்்கபாமல் ்ிடிவபா்தமபாய்ப் ்ல மணி 
ளெரம் வபாிய்சயில் ெினறு, ்தன ய்கககுப் 
ந்பாரு்நதும் வயேயல்்கயே வபாங்கி 
வ்ந்தபாள ஜபானு.

 வீட்டிற்கு வ்ந்தவுடன ்கல்யபாணி 
“ உ ன க கு  எ வ வ ே வு  வ ய ே ய ல் ்க ள 
வபாங்கி ந்கபாடுத்்தபாலும் ்திருப்்தி இல்யல. 
இப்்டிளயப் ள்பானபா ஒரு ெபாள உனககு 
வயேயல்்கள ்ிடிக்கபாமல் ள்பாயிடும்” 
எனறு ள்கபா்மபா்கக ்கத்்தினபாள.

 ஜபானுவுககு எதுவும் ்கபா்தில் விழ 
வில்யல,  வயேயல்்கயே ஆரவத்துடன 
அழகு ்பாரத்துக ந்கபாண்டிரு்ந்தபாள.

 ்கல்யபாணியயச் ்சமபா்தபானப்்டுத்்த 
உளளே அயழத்துச் ந்சனற வர்தன, 
“இப்்டித் ்திட்டபாள்த. எங்கபாவது ்லித்து 
விடப் ள்பா்கிறது. அவ இப்்டிளய இருக 
்கட்டும். எங்க வீட்டில் ெபானகு ்தயல 
முயறயபா்க ந்ண் குழ்நய்தளய ்கியடயபாது. 
ெீ ்கரப்்மபா்க இருககும் ள்பாது என அம்மபா, 
ந்ண் ி்ற்ந்தபால் புவளனஷவபாி  அம்மனுககு 
வயேயல் மபாயல ள்பாடுவ்தபா்க ளவண்டிக 
ந்கபாண்டபார்கள.! அ்தபான இவ இப்்டி 
இருக்கபா.!” எனறு புனனய்கத்்தபார.

 “ஆமபாம், எய்தயபாவது ளவண்டிக 
ந்கபாண்டு அவங்க ள்பாய்ச் ள்சர்நதுட் 
டபாங்க...” எனறு புலம்்ிய்டி அ்ந்த 
இடத்ய்த விட்டு ெ்கர்ந்தபாள ்கல்யபாணி.

 ்கபாலச்்சக்கரம் சுழனறது.  ‘ெபாநேபாரு 

்கண்ணபாடி வயேயலும், ந்பாழுந்தபாரு 
புத் ்த பா ய ட யு ம பா ்க ’  ஜ பா னு  வ ே ர ்ந து ,  
ந்சல்லப் ந்ண்ணபா்க ்ல ்கனவு்களுடன 
்கல்லூபாியில் அடி எடுத்து யவத்்தபாள.
 
 ம ற் ற வ ர ்க ள  ம பா ட ர ன  உ ய ட 
அணி்நது வரும் ள்பாது, இவள மட்டும் ெம் 
்பாரம்்பாிய உயட அணி்நது ‘்சிற்றபாயட 
இயட உடுத்்தி ’  ்பாலபாம்்ிய்க ள்பால் 
வருவபாள. 

 ஜபானு ்டிப்்ிலும் ந்கட்டிக்கபாபாி. 
‘நவளயே மலர்கேியடளய ஒரு ்சி்கப்பு 
மலர’ மற்றவர்கயேக ்கவரவது ள்பால, 
அ ய ன வ ரு ம்  அ வ ய ே த்  ்த ி ரு ம் ் ி ப் 
்பாரத்்தனர. ்கபா்தல் வயப்்ட்டனர. ஆனபால்  
அவள மனம் யபாயரயும் ஏற்்கவில்யல.
 
 அ வ ள  ய பா ய ர யு ம்  ்த ி ரு ம் ் ி ப் 
்பாரக்கபா்த்தபால், அவயேச் ்சீண்டிப் ்பாரக்க 
‘வயேயல் ெல்ல வயேயல் முத்்தபான 
வயேயல்’ எனறு ்பாட்டுப் ்பாடி அவயே 
நவறுப்பு ஏத்்தினர. எ்தற்கும் ்கலங்கபா்தவள 
ெம்ம ெபாய்கி ஜபானு. மூனறு வருடப் ்டிப்பு 
ளவ்கமபா்க ெ்கர்ந்தது.

 ்கல்லூபாி ‘ள்கம்்ஸ் இனடரவியூ’ 
வில் ள்தரவு ந்ற்று,  ்ர்ந்த ந்சனயனப் 
்ட்டிணத்்தில், ்ிர்ல ெிறுவனத்்தில் 
ளவயலயில் ள்சர்ந்தபாள. ்லர ெண்்ர்கேபா 
யினர. ்ல இடங்களுககுச் சுற்றுலபா 
ந்சனறு வ்ந்தனர.

 இதுவயர ‘ளெபா எனட்பாி’ எனறு  
எவயரயும் உள நுயழக்கபா்த ஜபானுவின 
மன்தில், ள்கபா்ியயப் ்பாரககும் ள்பாது 
மட்டும் மன்திற்குள ஒரு மத்்தபாப்பு. ஆம்..! 
ஜபானுவிற்கு ்தனனுடன ்ணிபுபா ியும் 
ள்கபா்ியிடம் ஒரு ஈரப்பு. அவன யபாயரயும் 
்திரும்்ிப் ்பாரக்கபா்த ஒரு ்ிரம்ம பாிஷியபா்க 
இரு்ந்தபான. 

 அ்ந்த பாிஷியும் ஒரு ெபாள ஜபானுவின 
வயேயல் ்சத்்தத்்தில் ்கவரப் ்ட்டபான. 
அவேின இயற்ய்கயபான அழகும், இயல் 
்பா்க ்ழகும் குணமும், அவன மன்தில் 
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‘இ்ந்தப் ந்ண் வித்்தியபா்சமபானவள’ என 
ெியனக்க யவத்்தது. இருவரும் ்தங்கள 
உணரவு்கயே எவவேளவபா மயறக்க 
முயனறும் முடியபாமல் ஒரு ெபாள நவேிப் 
்டுத்்திக ந்கபாண்டனர. 

 ஆனபால், ம்கிழ்ச்்சியுடன சுற்றித் 
்திபாி்ந்த ஜபானுவின  இயல்பு,  ்சில ெபாட்்கேில் 
மபாறத் ந்தபாடங்கியது. ்கண்ணபாடி வயே 
யல்்கள ஒரு ெபாள ்கபாணபாமற் ள்பாயின.

 அய்தப் ்ற்றி யபாரபாவது ள்கட்கும் 
ள்பாது, அவள மு்கம் மபாறுவய்தக ்கண்டு 
ந்ற்ளறபாரும் மற்றவர்களும் ள்கட்்ய்த 
ெிறுத்்தினர. ஜபானு அடிக்கடி ்தனியமயய 
ெபாடியது  ந்ற்ளறபார்களுககு ்சற்று வருத்்தத் 
ய்தயும், ்யத்ய்தயும் ்த்ந்தது.

 அ்ந்தச் ்சமயத்்தில் ஒரு ெபாள...... 
ள்கபா்ியின ந்ற்ளறபார ஜபானுயவப் ந்ண் 
ள்கட்டு வ்ந்தனர. ஜபானுவின அம்மபா 
்கல்யபாணி  ்சற்ளற ்தயங்கினபார. ்சட்நடன 
ம்கேின மு்கத்்தில் மலரச்்சியயக ்கண்ட  
அவேின ்த்நய்த, ்கல்யபாணியயச் ்சமபா்தபானம் 
ந்சய்்தபார. இருவரும் ள்கபா்ியின ஊருககுச் 
ந்சனறு வி்சபாபாித்து, அ்ந்த குடும்்ம் மி்க 
ெல்ல குடும்்ம் எனறு ந்தபாி்நது , அவர்கேின  
்திருமணத்்திற்குச் ்சம்ம்தித்்தனர.

 ஜபானுவின மு்கத்்தில் மீண்டும் 
மலரச்்சி. இப்ந்பாழுது வபாழ்கய்கயில் 
வ்ச்ந்தம் வீ்சியது ள்பால் ள்கபாலபா்கலமபா்கத் 
்திருமணம் ெட்ந்தது.

 ்கல்யபாணிககு ஒரு விஷயம் மட்டும் 
புபாியவில்யல. ‘்திருமண ெபாேனறு கூட 
ஏன ஜபானு ்கண்ணபாடி வயே யல்்கள 
அணியவில்யல?’ என ்கல்யபாணியின 
மன்தில் ்சற்று  உறுத்்தியது. இருப்்ினும் 
அப்ந்பாழுது அய்த அவள ந்பாிது்டுத் 
்தவில்யல.

 ஒரு ந்ண் ்தபாய்யம அயடயும் 
ள்பாது ்தபான அவள முழுயம அயட்கிறபாள. 
அது ஒரு ந்கபாடுப்்ியன கூட. ள்கபாபு 
ஜபானுயவத் ்தங்கத் ்தபாம்்பாேத்்தில் 

யவத்து ்சீரபாட்டுவது ள்பால் ்சீரபாட்டினபான. 
இரு வீட்டபாரும் ம்கிழச்்சியின உச்்சியில் 
ெினறனர. ஏழபாவது மபா்தம் ஜபானுவின 
வயே்கபாப்புககு ஏற்்பாடு ந்சய்்தனர. 

 சுற்றத்்தினயரயும் ெண்்ர்கயேயும் 
அயழத்்திரு்ந்தனர. ஜபானுயவ ெபாற்்கபாலி 
யில் உட்்கபார யவத்து ெலஙகு சுற்றினர. 
்கல்யபாணி ஜபானுவின ய்கயில் அணிவிப்் 
்தற்்கபா்க வயேயல்்கயே  அவேரு்கில் 
ந்கபாண்டு ந்சல்ல.. ்சட்நடனறு வயேயல் 
்கயேத் ்தட்டி விட்ட ஜபானு நமதுவபாய் 
மயங்கிச் ்சபாி்ந்தபாள.

அத்தியாயம் - 2 

ெனஜா முத்துககிருஷ்ணன் 

 மயங்கிச் ்சபாி்ந்த ஜபானுயவ  
ஓடிவ்நது ்தபாங்கிப் ்ிடித்்த ள்கபா்ி, ்தன 
மடியில் ்டுக்க யவத்்தபான. அவன 
்ினனபால் ெினறு ்்தட்டத்துடன புலம்் 
ஆரம்்ித்்தபாள ்கல்யபாணி.

 ‘மபாப் ி்ளயே.. எனளனபாட ந்பாண் 
ணுககு எனன ஆச்சுங்க..? இ்ந்தச் ்சமயத்்தில 
்கீளழ விழு்நதுட்டபாளே, அவ ்ச்ய்ச மண்ணு..! 
்சினன வயசுல இரு்நள்த ்கண்ணபாடி வயே 
யல்்கள எனறபால் அவளுககு எத்்தயன 
ஆய்ச.!! சுவத்்தில ்சபாய்்நது்கிட்டு ்தினுசு 
்தினு்சபா வயேயல்்கயே அழகு ்பாரத்து்கிட்டு  
இருப்்பா... மத்்தப் ந்பாண்ணுங்களுககு ெடுவில  
ஜபானு ஒரு ்சிவப்பு ளரபாஜபா மபா்திபாி ்ே்ேனனு 
இருப்்பாளே ...’’ என அழு்தபாள ்கல்யபாணி.

 ‘‘அத்ய்த.. ்்தறபா்தீங்க.. ஜபானுவுககு 
ஒண்ணுளம இல்யல.. ஏ்தபாவது ளவண் 
டபா்த ெியனவு்கேபால நரபாம்் அப்ந்சட் 
ஆ்கியிருப்்பா. . . !  இனனும் ந்கபாஞ்ச 
ளெரத்்தில் ்சபாியபா்கிடும்’’ எனறு ்கல்யபா 
ணியயச் ்சமபா்தபானப் ்டுத்்தினபாளன ்தவிர, 
ஜபானுவின ஆழ்மன்தில் ்்தி்நது இரு்ந்த 
்சில ெியனவு்கள ள்கபா்ிககு மட்டுளம 
ந்தபாியும்… அ்தற்குக ்கபாரணம்... சு்சித்ரபா, 
ள்கபா்ியின அத்ய்த ம்கள. சு்சி்தரபாவிற்கு 
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ள்கபா்ியின மீது அேவில்லபா்த ்கபா்தல்... 
ஆ ன பா ல்  அ ்ந ்த க  ்க பா ்த லு ம் ,  அ ன பு ம் 
ஜபானுவிற்கு ்கியடத்்த்தபால்  சு்சித்ரபாவுககு 
அேவு ்கட்ந்த ந்பாறபாயமயும், எபாிச்்சலும் 
வ்ந்தது.

 ந்பாறபாயம எனனும் ஆயம சு்சித்ரபா 
வின மன்தில் புகு்ந்த்தபால், அயம்தியபான 
குணமுயடய ஜபானுவிற்கு ்யம் என்து 
்சிறிது ்சிறி்தபா்க அவளுள மபாற்றத்ய்த 
ஏற்்டுத்்தியது..! 

 ’ஜபானு... ெீ எத்்தயன அழ்கி. ெல்ல 
குணங்கள ெியற்ந்த உனயன ெபான 
்கபா்தலித்ள்தன. இப்்வும் ்கபா்தலிக்கிளறன. 
ஆனபா... ெீ ஏன எனயன விட்டு வில்கிப் 
ள்பாளற? ெபான உனயன விட்டுட்டு எங்க 
ள்பாளவன?... ஏன உனககு என ளமல் 
ெம்்ிகய்க இல்யல...’ எனறு மன்திற்குள 
புலம்்ினபான ள்கபா்ி. அவனது மன்தில் 
்தபாங்கள இருவரும் ம்கிழ்ச்்சியபா்க இரு்ந்த 
வபாழ்கய்க மலரும் ெியனவு்கேபா்க ஒேி 
வீ்சியது.

 அனநறபாரு ெபாள, “யபாயரயும் 
ஏறிட்டுப் ்பாரக்கபா்த எனககு உன ளமல் 
்கபா்தல் வ்ந்தது எப்்டி ள்கபா்ி...? உனயனப் 
்பாரத்்ததுளம எனமனசுல ்ட்டபாம் பூச்்சி 
இறகய்க ்கட்டிப் ்றக்க ஆரம்்ிச்்சள்த... 
இ்தற்குப் ள்ர்தபான ்கபா்தளலபா...? எனறு 
ள்கபா்ியின ்கழுத்ய்தக ்கட்டிக ந்கபாண்டு 
ஜபானு ந்கபாஞ்ச....

 ‘‘்கண்ணம்மபா...   வபானத்்தில் இருக 
கும் ெட்்சத்்திரங்கயே எப்்டி எண்ண 
முடியபாள்தபா, அள்த ள்பால் ்கபா்தலுககும் ஒரு  
எல்யல  இல்யலடபா... உன ்கண்ணபாடி 
வயேயல்்கேின ஓய்சயயக ள்கட்டபா 
‘வயேளயபாய்ச ்கல்கலநவனறு ்கவிய்த்கள 
்டிககுது ந்தனறல் ்கபாற்று வீசுது’ எனற  
்பாட்டு ்தபான ெியனவுககு வருது. ்சபாி ்சபாி.. 
அ்ந்தப் ் பாட்யட ் பாடபாமல் விடமபாட்ளடன...’’ 
எனறு ள்கபா்ி அவயே அயணக்க முயல, 
நவட்்கப்்ட்டு ஜபானு வில்க, இருவரும் 
்சிபாித்துக ந்கபாண்ளட ஓடிவர... ்சட்நடனறு 
ெடுவில் வ்நது ெினறபாள சு்சித்ரபா.

 ‘‘ஆமபா.. ்சினனக குழ்நய்த்கள 
ஓடி வியேயபாடறதுங்க.! இ்ந்தப் ்ட்டிக 
்கபாட்டு மூஞ்சி, ஒத்்த ்ினனல், ்கண்ணபாடி 
வயேயல்்கள... இ்தபான உனககுப் ்ிடிச்்சி 
ருக்கபா? ்கபா்தலுககு ்கண் இல்யல ்சபாி...
அதுககு அறிவு கூடவபா இல்யல...?’’ 
எனறு  ்சிவ்ந்த விழி்களுடன ள்கபா்மபாய்க 
்கத்்த ஆரம்்ித்்தபாள  சு்சித்ரபா.

 ‘‘ஷட் அப்.. சு்சி... உனயன என 
அத்ய்த ம்கேபாச்ள்சனனு ்பாரக்கிளறன, 
இல்லபாட்டபா ெடக்கறள்த ளவற..’’ முயறத் 
்தபான ள்கபா்ி.

 ‘‘ள்பாடபா ள்பா.. இவ லட்்சணம் 
ந்தபாியபா்தபா எனன? அவ அப்்பா ள்கபாவி 
லில் ளவயல ந்சய்யறவர.. .  எனன 
ந்பாி்சபா ்சம்்பா்திச்சு இருக்கப் ள்பாறபார?   
யபாளரபாட ்கபாசுலளயபா ்டிச்சு ளவயலககுச் 
ள்சர்நது, உனயன மயக்கிக ்கல்யபாணமும் 
்ண்ணிட்டபா.  இவ குடும்்த்்திளலளய 
ஒளர ந்ண்ணபாம்.. இ்த ்கயர ள்சரக்களவ 
அவங்களுககுத் துப்பு இல்யல.  ்கண்ணபாடி 
வயேயல்்கயேப் ்பாரத்்தபாளல ள்பாதும்...
அய்த வச்சு்கிட்டு அழகு ளவறு ்பாரப்்பா’... 
எனறு இவ அம்மபா ஒளர ந்ருயம..  
இவயேப் ்பாரத்்தபாளல ்த்்தி்கிட்டு வருது’’ 
எனறு எபாிச்்சலில் ்ட்டநவனப் ள்்ச 
ஆரம்்ித்்தபாள சு்சித்ரபா.

 அவவேவு்தபான,  ள்கபா்த்துடன 
சு்சித்ரபாயவ ஓங்கி அயற்ந்த ள்கபா்ியின 
ய்க்கயேப் ்ிடித்்த ஜபானு மயங்கிக ்கீளழ 
விழு்ந்தபாள.

 ‘‘ள்கபா்ி ்கண்ணபா..என அத்ய்த 
ம்களன... இ்ந்தச் ்சபாக்கிலபாவது உன ய்க 
என ளமல ்ட்டள்த..!” எனற்டி ள்கபா்மும் 
்சிபாிப்பும் ந்கபாண்ட ஒரு அலட்்சியப் 
்பாரயவயுடன நவேிளயறினபாள சு்சித்ரபா.

 அனறு ஜபானுவின ஆழ்மன்தில் 
‘வடு, ்யம்’ அவயேயறியபாமல் நுயழ்ந 
்தது. ் யம் என்து நவறும் ்கற்்யன்கேபால் 
வியேவது.. அய்த அறியபாமல் அச்்சத் 
துடளன எ்திர ்கபாலத்ய்த எண்ணிக 
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அயறயிலிரு்ந்த ள்கபா்ியின ்தபாய் அ்ிரபாமி 
யின ்கண்்கள ஜபான்கியய ்கவனிக்கத் 
்தவறவில்யல.

 ளமயடககுக ்கீளழ அமர்ந்திரு்ந்தவர 
்கேில் ஒரு ்சிலர எழு்நது ளமயடயய 
ளெபாக்கி வர ஆரம்்ித்்தய்தயும் அ்ிரபாமி 
்கவனித்்தபாள.  உடளன அயறயில் இரு்ந்த 
ஐவயரயும் ்பாரத்து ்தயலயய்சக்க அவர 
்கள ்சில ்டிவங்களுடனும், ள்னபாக்க 
ளுடனும் ்கீளழ இறங்கி ,  ளமயடயய 
ளெபாக்கி வ்ந்தவர்கேிடம் ெீட்ட அவர்கள 
ஆச்்சபாியத்துடன ள்கட்டபார்கள.

 ‘‘எனனது இது..?’’

 ‘‘ஆண்ட்டி..! விழபாவுல ்கல்நதுக்க 
ற வ ங ்க  எ ல் ள ல பா ள ர பா ட  வ பா ழ் த் து ம் 
ஜபான்கிககுத் ள்தயவ. உங்க ஆ்சீரவபா்தம் 
ஜபான்கிககு இருககும்ங்கறது ந்தபாியும்.  
ஆனபா இ்ந்த ஷீட்ல உங்க ந்யயரயும், 
உங்களேபாட வபாழ்த்ய்தயும், ெீங்க விருப் 
்ப்்ட்டபா உங்க ள்பான ெம்்யரயும் 
எழு்தி உங்க ய்கயபாலளய ஜபான்கிககு 
ஒரு வபாழ்த்துச் ந்சய்்தியும் எழு்தினபா, 
ெம்ம அ்ிரபாமி ஆண்ட்டி அய்த ஒரு 
ஆ ல் ் ம பா  ள ் பா ட் டு  ஜ பா ன ்க ி க கு த் 
்தரணும்னு விருப்்ப்்டறபாங்க.  இ்தனபால 
உங்களேபாட ஆ்சீரவபா்தங்கள ஜபான்கிககு 
எப்்வுளம இருககும். ்கபாலத்துககும் 
ெியலச்சு ெிற்கும்...’’

 ள்கட்டவர்கள புனனய்கத்்தபார்கள.  
‘‘அட..! இது ெல்ல ஐடியபாவபா இருகள்க.. 
ந்கபாடு எழு்தித் ்தளரன..’’

 ஒரு ்தபாத்்தபா, ‘‘இது ெல்லபாத்்தபான 
இ ரு க கு ம் .   ஆ ன பா  எ ன க கு  எ ழு ்த 
வரபாள்தப்்பா..’’ எனறபார.

 ‘‘அ்தனபாநலனன ்தபாத்்தபா..! எனன 
எழு்தணும்னு ெீங்க ந்சபால்லுங்க.. ் க்கத்துல 
இருக்கறவங்களே உங்களுக்கபா்க எழு்தித் 
்தருவபாங்க..’’

 ்ச ட் ந ட ன  அ ங ள ்க  சூ ழ் ெ ி ய ல 

்கலங்கினபாள ஜபானு.

 எ்ந்தக ்கண்ணபாடி வயேயல்்கள 
ளமல் உயியரளய யவத்து இரு்ந்தபாளேபா, 
அ்ந்தக ்கண்ணபாடி வயேயல்்கயேப் 
்பாரத்்தபாளல மன்தில் ஒரு இனம்புபாியபா்த 
்யம்... ்தன ஆய்சக ்கபா்தலன ்தனயன 
விட்டு விட்டுப் ள்பாய் விடுவபாளனபா....  
அவனுககு ஏ்தபாவது ஒரு ்தீஙகு ளெர்நது 
விடுளமபா... எனற ளவ்தயனயும் ்யமும் 
ஜபானுயவ ஒரு மன ளெபாயபாேியபா்க மபாற்றும் 
முயற்்சியய ஆரம்்ித்்தது.

 இ ்த ன  ெ டு ள வ . . .  ஜ பா னு வ ி ன 
வயிற்றில் வேரும் நமபாட்டு... அது மு்கத்ய்த 
மயறககும் மு்கமூடி ள்பால அவளுககுப் 
்பாது்கபாப்்பா்க  இருக்கப் ள்பா்கிறது எனறு 
அறியபாமல், அயம்தியின இருப்்ிடமபான 
்களேமில்லபா ஜபானுவிற்குக ்கவயல்களே 
ஒரு சுயமயபானது.

 சு்சித்ரபா  ்ல முயற ஜபானுயவத் 
்திட்டியிரு்ந்தபாலும், அனநறபாரு ெபாள 
ந்சபானன அ்ந்த ‘ஒற்யறச் ந்சபால்லபா...?’ 
ஜபானுவின வி்தியய மபாற்றப் ள்பா்கிறது!? 
அ ்ந ்த  ‘ ஒ ற் ய ற ச்  ந ்ச பா ல் ல பா ’  அ வ ய ே 
அடிக்கடி ்தடுமபாற யவக்கிறது...!?.

அத்தியாயம் - 3 

கி. இ்குநாதன் 

 வயே்கபாப்பு ெி்கழ்ச்்சிககு வ்ந்திரு்ந 
்தவர்கேபால் ளமயடயில் எனன ெடக்கிறது 
எனறு அறி்நது ந்கபாளே முடியபாமல் 
நவறுளம ்பாரத்துக ந்கபாண்டிரு்ந்தபார்கள. 
விழபா ளமயடயில் முக்கிய உறவினர்கள 
ஜபான்கியயச் சூழ்்நது ெினற்தபால் ஜபான்கி 
வயேயயலத் ்தட்டி விட்டய்தளயபா, மயக்க 
மயட்ந்தய்தளயபா அவர்கள ்கவனிக்க 
வில்யல. இனனும் ்சிலர எய்தப்்ற்றியும் 
்கவயலப்்டபாமல் ்தங்கள ய்கள்்சியில் 
மூழ்்கிக ்கிட்ந்தனர.

 ஆனபால் ளமயடயின ்க்கவபாட்டு 
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மபாறிற்று. வ்ந்திரு்ந்த உறவு்களும், ெட்பு 
்களும் ்சற்று ளெரம் ளமயடயய மற்ந்தபார்கள. 
அஙள்க ்சிபாிப்பும் ்ச்நள்தபாஷமும் கூடிற்று. 
அ ய ன வ ரு ம்  உ ற் ்ச பா ்க த் து ட ன  எ ழு ்த 
ஆரம்்ித்்தபார்கள.  அ்ந்த விழபா மண்ட்ம் 
முழுவதும் ம்கிழ்ச்்சிக கூச்்சல்்கேபாலும், 
உற்்சபா்கப் ள்ச்சு்கேபாலும் ெியற்ந்தது.

 அ்ிரபாமி அயறயயப் பூட்டிக 
ந்கபாண்டு வர..  ஜபான்கியின அரு்கில் 
இ ரு ்ந ்த வ ர ்க ள  ்ச ற் ள ற  வ ி ல ்க ி  வ ழ ி 
விட்டபார்கள. 

 ‘‘எனன ஆச்சு..? ஏன இங்க 
இவளேபா ்களே்ரம்..?’’ எனறபாள அ்ிரபாமி.  
அ்ிரபாம ிய ின ்கம்பீரமபான ெயடயும், 
குரலின ்கண்டிப்்பான ்தனயமயும் உறவு 
்கேிடம் அவள மீது எப்ள்பாதும் ஒருவி்த 
மபாியபாய்தயயத் ்த்ந்தது.

 ‘‘இங்க ஃள்னும் ள்பாட முடியபாது.  
குத்து விேகந்கல்லபாம் அயணஞ்சிடும்...’’ 
எனறவள ்கல்யபாணியயப் ்பாரத்து,  
‘‘ஜபானுயவ ரூமுககு அயழச்்சி்கிட்டுப் 
ள்பாங்க.. ந்கபாஞ்சம் ஓய்வு எடுத்துக்கிட்டு 
வரட்டும்..’’ எனறவள ்திரும் ி், ‘‘இ்ந்தபாப்்பா.. 
அ ்ந ்த  ஷீ ட் ய ட  இ வ ங ்க  ்க ி ட் ட யு ம் 
ந்கபாடு.. இவங்களும் எழு்தட்டும்..’’ எனறு 
ந்சபால்லிய்டி ்கல்யபாணியயத் ந்தபாடர்நது 
அயறககுள ந்சனறபாள.

 உளளே ந்சனறதும் ்கல்யபாணி 
ள்தம்்ித் ள்தம்்ி  அழ ஆரம்்ித்்தபாள.  
‘‘ெபான ்பாவி..! இவயே எப்்வும் வயே 
யலுக்கபா்களவ ்திட்டி்கிட்ளட இருப்ள்ன.  
‘ உ ன க கு  வ ய ே ய ல்  ் ி டி க ்க பா ம ள ய 
ள்பாயிடும்’னனு ்சபா்மும் விட்ளடளன..!  
அது இப்் ்லிச்்சிருச்ள்ச...!’’ எனறு 
ந்சபால்லி ஓடி வ்நது ஜபான்கியின ய்க்கயேப் 
்ிடித்துக ந்கபாண்டு ்கண்ணீர விட்டபாள. 
‘‘எனயன மனனிச்்சிடுடி ஜபானு..’’

 அ ் ி ர பா ம ி  ்க ல் ய பா ண ி ய ய 
அயணத்துக ந்கபாண்டபாள.  ‘‘எனனம்மபா.. 
ெீ ங ்க ள ே  இ ப் ் டி  இ ்ந ்த  ள ெ ர த் து ல 
அழலபாமபா..? ஒண்ணு ந்தபாிஞ்சிகள்கபாங்க.. 

ந்த்்தவங்க ்தங்களேபாட ்ிளேய்களுககு 
ந்கபாடுககும் ்சபா்ம் ் லிக்கபாது. ஆனபா  அள்த 
்சமயத்துல ந்பாியவங்களும், ்சினனவங்க 
்கிட்ட ள்சும் ள்பாது ெல்ல வபாரத்ய்த்கயேப் 
ள்சுறதும் முக்கியம் இல்யலயபா... அது 
்தபாளன ெம்ம ்ிளயேங்களுககு ்லத்ய்தத் 
்தரும்...’’ எனற அ்ிரபாமி ள்கபா்ியின ்க்கம் 
ள்கபா்மபா்கத் ்திரும்்ினபாள.

 ‘ ‘ உ ங ்க ளு க கு ள ே  எ ன ன ட பா 
்ிரச்்சியன..? ஒரு ெல்ல ்கபாபாியம் ெடககும் 
ள்பா்தபா உங்க ்சண்யடயய ெடத்்தணும்.? 
எனனடபா ெட்ந்தது..?’’ எனறபாள.

 ள்கபா்ி ் ்தில் ந்சபால்லும் முன ஜபான்கி 
ள்கபா்ியய அயணத்துக ந்கபாண்டபாள. 
‘‘அத்ய்த... அவயரத் ்திட்டபா்தீங்க.. அவர 
ளமல எ்ந்தத் ்தப்பும் இல்ல..’’ எனறபாள.

 ‘‘ஜபானு..! ெபானும் ந்கபாஞ்ச ெபாேபா 
்பாத்துக்கிட்டு வளரன.. உன ள்பாககுல 
ெியறய மபாறு்தல் ந்தபாியுது.  உங்க நரண்டு 
ள்ருககும் ெடுவுல ஏள்தபா ்ிரச்்சயனனனு 
நெனச்ள்சன.  ெீங்களே அய்தச் ்சபாி ந்சய் 
வீங்கனனு நெனச்சுத்்தபான ெபான ள்்சபாம 
இரு்நள்தன.  ள்கபா ி் ளமல ்தப்பு இல்லனனபா.. 
ந்சபால்லு... உனககு எனன ஆச்சு..?’’

 ஜபான்கி நமதுவபான குரலில் ந்சபால்ல 
ஆரம்்ித்்தபாள.  சு்சித்ரபா ்தனயனப் ்ற்றி, 
்தன உயடயயப் ் ற்றி, ்தன ந்ற்ளறபாயரப் 
்ற்றி, முக்கியமபா்க வயேயல்்கள மீ்தபான 
்தன ஆய்சயயப் ்ற்றிநயல்லபாம் சு்சித்ரபா 
ள்்சியது, ள்கலி ந்சய்்தது.. ‘இ்ந்த வயேயல் 
ளமட்டயர நவச்ள்ச உனயன ள்கபா்ியிடம் 
இரு்நது ்ிபாிக்கிளறன ்பார..’ என ்சவபால் 
விட்டது..  என அயனத்ய்தயும் ந்சபால்லிக 
ந்கபாண்ளட வ்ந்தவள ்திடீநரனறு அழு்த்டி, 
“அப்புறம்... அப்புறம்... வ்நது..’’ எனறபாள.

 அவளே ந்தபாடரட்டும் என அ்ிரபாமி 
்கபாத்்திரு்ந்தபாள.

 ‘‘அவ ‘மலடி’ங்கற ள்ர உனககு 
வபாங்கித் ்தரபாம விட மபாட்ளடனனு ந்சபால்றபா 
அத்ய்த... அப்்டிளய உனககு குழ்நய்த 
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்ிற்ந்தபாலும் அது… அது…” ஜபானு ்சற்ளற  
ெிறுத்்தி  ள்தம்்ித் ள்தம்்ி அழு்தபாள…

 “எனன ஆச்சு.. அழபாமச் ந்சபால்லு”

 ஜபானு ்தயங்கித் ்தயங்கிச் ந்சபானனபாள.

  ‘சு்சித்ரபா ந்சபானன ஒரு வபாரத்ய்த… 
அய்தக ள்கட்ட்தில் இரு்நது எனககு 
நரபாம்் ்யமபா இருககு.. அவ எனககு 
ஊனககுழ்நய்த ்தபான ந்பாறககும்னு’ 
ந ்ச பா ல் ற பா  அ த் ய ்த .  இ ப் ்  ெீ ங ்க 
ந்சபால்லுங்க.. எனககுப் ந்பாறக்கப் ள்பாற 
குழ்நய்த ஊனமபாத் ்தபான ந்பாறககுமபா..?” 
என அழுது ந்கபாண்ளட ள்கட்டபாள.

 ள்கபா் ிககு,  ஜபானு தூக்கத்்த ில் 
‘ஊனம்… ஒரு ந்சபால்… குழ்நய்த..’ 
எனநறல்லபாம் ்ி்தற்றிக ந்கபாண்டிரு்ந்த்தன 
அரத்்தம் இப்ள்பாது புபாி்ந்தது.

 “அ்சடு..! அ்ந்த ஒற்யறச் ந்சபால் 
லுக்கபா ்யப்்டளற..?”

 “அது மட்டும் இல்யல அத்ள்த… 
வயேயல் ்கபாரணமபா என ள்கபா்ி எனயன 
விட்டு வில்கிடுவபாளரபானனு ் ய்நது்கிட்டுத் 
்தபான ெபான வயேயயலளய நவறுக்க 
ஆரம்்ிச்ள்சன அத்ய்த..’’ ள்கவிக ள்கவி 
அழு்தபாள. “இய்தநயல்லபாம் ள்கட்டுக்கிட்டு 
எனனபால் எப்்டி ெிம்ம்தியபா இருக்க 
முடியும் ந்சபால்லுங்க..» எனறபாள.

 அ்ிரபாம ி  ஜபான்கிய ின ்கண்்க 
யேளய ்பாரத்்தபாள. ்கண்்கேின ்கடுயம 
வபாரத்ய்த்கேில் நவடித்்தது.

 ‘‘உனயன எனககுப் ்ிடிக்கயல 
ஜபானு... சு்சித்ரபாயவத் ்தபான ் ிடிச்்சிருககு..’’ 
எனறபாள.

அத்தியாயம் - 4 

கி. இ்குநாதன் 

 அயனவரும் விக்கித்துப் ள்பாய் 
ெினறபார்கள.  யபாருககும் எதுவும் ள்்சத் 
ள்தபானறவில்யல.  ்தபாய் மீது ந்கபாளயேப்  
்பா்சத்ய்தயும் மிகு்ந்த மபாியபாய்தயும் யவத்்தி 
ருககும் ள்கபா்ிககு இது ள்ர்திரச்்சியபா்க 
இரு்ந்தது.. ‘அம்மபாவபா இப்்டி...?’ 

 அ்ிரபாமி நமல்ல ஜபான்கியின 
்கண்ணீயரத் துயடத்்தபாள.   மீண்டும் 
்கடுயமயபான குரலில் ந்சபானனபாள.

 ‘‘ஆமபாம் ஜபானு.. ெீ இப்்டி அழு்தபா 
யபாருககுத் ்தபான ி்டிககும். இ்ந்த மபா்திபாி 
அழும் ஹீளரபாயின ஜபானுயவ எனககுப் 

ி்டிக்களவ இல்யல. அய்தவிட ய்சலண்டபா்க 
வில்லத்்தனம் ்ண்ணும் சு்சித்ரபாயவத் ்தபான 

ி்டிச்்சிருககு..’’ எனறபாள. 

 ‘அ்ிரபாமி எனன ந்சபால்ல 
வரு்கிறபாள?’ எனறு அங்கிரு்ந்த யபாருககும் 
புபாியவில்யல. ்கல்யபாணிககு ்திடீநரனறு 
்ச்நள்த்கம் வ்நது விட்டது... ‘இ்ந்தம்மபா 
ெல்லவங்கேபா..? ந்கட்டவங்கேபா..?’

 அ ி்ரபாமி ் ந்தபாடர்ந்தபாள. ‘‘உனயன 
ஆரம்்த்துல எனககும் ி்டிக்களவ இல்யல.. 
ஆனபா ள்கபா்ியய உன ்க்கம் ஈரத்்தது 
இ்ந்தக ்கண்ணபாடி வயேயல்்கள ்தபான 
அப்்டிங்கறது உனககுத் ந்தபாியுமபா..?’’

 ஆளமபா்தித்து ்தயலயய அய்சத்்தபாள 
ஜபான்கி.

 ‘‘உனயனப் ள்பாலளவ எனககும் 
்க ண் ண பா டி  வ ய ே ய ல் ்க ள  ந ர பா ம் ் ப் 
் ி டி க கு ம் .  அ ்த ி ல்  வ ரு ம்  ்ச த் ்த ங ்க ள 
நரபாம்் நரபாம்்ப் ்ிடிககும்.  ெபான ்சினன 
வயசுல எப்்டி எல்லபாம் இரு்நள்தளனபா 
அப்்டிளய ெீ இரு்நள்த.. அ்தனபாலளய 
உனயன எனககும் நரபாம்்ப் ்ிடிச்சுது.  
உனயனப் ்பாரத்துப் ்பாரத்துப் பூபாிச்சுப் 
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ள்பாளனன.  என ம்கனுககு வரும் மயனவி 
எனயன மபா்திபாிளய இருக்கணும்னு ெபான 
எ்திர்பாரத்்தது வீண் ள்பா்கல..’’ 

 அ்ிரபாமி ஜபான்கியின மு்கவபாய்க 
்கட்யடயயப் ்ிடித்து அவள மு்கத்ய்த 
உயரத்்தி ்கண்்கயே ளெரபா்கப் ்பாரத்்தபாள. 
‘‘ெீ ஒரு ் டிச்்ச முட்டபாள.. சு்சித்ரபா உனயன 
ெல்லபாப் புபாிஞசு நவச்்சிருக்கபா.. உனயன 
மன்சேவுல ்லவீனமபா ஆக்கணும்னு 
்திட்டம் ள்பாட்டு, எங்க ்தட்டினபா ெீ 
உயடஞசு ள்பாளவனனு ந்தபாிஞ்சி அஙள்க 
்தட்டி இருக்கபா...’’

 ஜபான்கியின அழுய்க ெினறது.  
மன்தின மூயலயில் எஙள்கபா ஒரு இடத்்தில் 
்சினன்தபா்க ஒேிக்கீற்று  ள்தபானறியது. 
அவள எண்ண ஓட்டத்ய்தக ்கவனித்்தவபாறு 
அ்ிரபாமி ந்தபாடர்ந்தபாள.

 ‘‘உன மபா்திபாி ஆளுங்க ்கிட்ட 
இருககுற ்ிரச்்சியன எனன ந்தபாியுமபா..? 
்கணவனிடளமபா, வீட்ல இருக்கற ந்பாிய 
வங்கேிடளமபா, அப்்பா அம்மபாவி டளமபா 
உங்கப் ்ிரச்்சியன்கயே மனம் விட்டுப் 
ள்்சபாமல் இருக்கறீங்களே... அது ்தபான.  
யபாளரபா ந்சபால்வய்த ெம்்ி உங்கயேயும் 
வருத்்தி்கிட்டு, மத்்தவங ்களுககும் நடன 
ஷன ்த்நது்கிட்டு... அடப் ள்பாம்மபா..  எனன 
ந்பாண்ணுங்களேபா..?’’ 

 எல்ளலபாருயடய ்பாரயவயும் இப் 
ள்பாது ஜபான்கி ளமல் விழு்ந்தன. ஜபான்கி 
்தனயனத் ்தபாளன நெபா்நது ந்கபாண்டபாள.  
‘அத்ய்த ந்சபால்வது ்சபாி.  இது வயர ெபான 
யபாபாிடமும் இய்தப் ்ற்றி ந்சபானனள்த 
இல்யல. எவவேவு ந்பாிய ்தவறு.’

 அ்ிரபாமி உறு்தியபான குரலில் 
ந்சபானனபாள. ‘‘்ிறக்கப் ள்பாகும் உன 
குழ்நய்த எப்்டி இருக்க ளவண்டும் எனத் 
்தீரமபானிப்்து இப்ள்பாது உன ய்கயில்... 
உன மனதுககுளளேளய ெீ புழுங்கலபாம்.  
எ ய ்த யு ம்  ந வ ே ி ய ி ல்  ்க பா ட் ட பா ம ல் 
உளளுககுள அழலபாம்.  ஆனபா ஒண்ணு 
ளயபா்சிச்சுப் ்பார..  இய்தப் ள்பானற 

எ்திரமயற எண்ணங்களுடன ெீ இருககும் 
ள்பாது உனககுப் ்ிறக்கப் ள்பாகும் 
கு ழ ்ந ய ்த ய ி ன  எ ண் ண ங ்க ள  எ ப் ் டி 
ளெரமயற எண்ணங்களுடன இருககும்...?’’

 ‘அடக்கடவுளே..! இய்தப் ்த்்தி 
ெபான ளயபா்சிக்கயலளய..’ ஜபான்கிககுத் ்தன 
மீள்த ள்கபா்ம் வ்ந்தது.

 “ய்க்கள ெியறய வயேயல்்கள 
அணி்நது, அது ஏற்்டுத்தும் ்கல்கல எனும் 
்சத்்தத்்தபால் ்கருவில் இருககும் ்சிசுவின 
மூ ய ே  வ ே ர ச் ்ச ி  தூ ண் ட ப் ் டு ்க ி ற து 
என்து ந்தபாியுமபா...?  இ்ந்த ளெரத்்தில் 
உன மன உறு்தி, ய்தபாியம், ்தனனம்்ிகய்க 
எல்லபாளம   அ்ந்தச் ்சிசுவின மூயே வேரச்்சி 
யில் முக்கியப் ்ஙகு வ்கிககும்..’’

 ‘‘அள்த ்சமயத்்தில் ஒரு சு்சித்ரபா 
யவளய உனனபால் எ்திரந்கபாளே முடிய 
வில்யல எனறபால், வபாழ்வில் ்ல்ளவறு 
சு்சித்ரபாக்கள நவவளவறு வடிவத்்தில் வ்நது 
ந்கபாண்டு ்தபான இருப்்பார்கள. அவர ்கயே 
எப்்டி எ்திரந்கபாளேப் ள்பா்கிறபாய்..?’’

 ஜபான்கிககுத் ்தன ்தவறு புபாி்ந்தது.  
‘‘அத்ய்த..! ெபான...! வ்நது..!’’

 அ ி்ரபாமி அய்த ள்கட்ட்தபா்கத் ந்தபாிய 
வில்யல. ‘‘ெீ அ்ந்தச் சு்சித்ரபாவிடம் அனபு 
்கபாட்டுவபாளயபா. அரவயணத்துச் ந்சல்வபாளயபா. 
அ்தி்கபாரம் ந்சலுத்்தி அடி ் ணிய யவப்்பாளயபா. 
எனககுத் ந்தபாியபாது.. இ்ந்தக குடும்்த்்தின 
ெனயமக ்கபா்க எய்த ளவண்டுமபானபாலும் 
ந்சய்.. ள்கபாயழயபா்க அழு்வள குடும்்த்ய்த 
ெிரவ்கிக்க மபாட்டபாள.  எ்ந்தச் சூழலிலும் 
துணி்நது ெில்..  ்தனனம் ி்கய்களயபாடு ந்சயல் 
்டு. ்தீரக்கமபான முடிநவடு.. ி்ரச்்சி யன்கயே 
ளெரடியபா்க எ்திரந்கபாள. விட்டு வில்கபாள்த.’’  
எனறு கூறிய அ ி்ரபாமி ள்கபா ி்யய புனனய்க 
யுடன ் பாரத்்தபாள.

 ‘‘இவன அழ்கபா்கவும் ஆளரபாக்கிய 
மபா்கவும், அறிவுளேவனபா்கவும் இருப்் 
்த ற் கு க  ்க பா ர ண ம்  எ ன  வ ய ே ்க பா ப் பு 
ளெரத்்தில் ள்பாடப்்ட்ட வயேயல்்களும், 
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 வ ய ே ்க பா ப் பு  வ ி ழ பா  மு டி ்ந து 
வீட்டுககுப் புறப்்டும் ள்பாது எ்திபாில் 
வ்ந்தபாள சு்சித்ரபா.. அவள ய்க்கேில் 
விழபாவுககு வ்ந்திரு்ந்தவர்கள ்தங்கள 
ய்கப்்ட எழு்திக ந்கபாடுத்்திரு்ந்த வபாழ்த்துச் 
ந்சய்்தி்கள அடங்கிய ்டிவங்கள... .  
அவற்யறக ்கிழித்துப் ள்பாடத் ்தயபாரபா்க 
இரு்ந்தன அவள ய்க்கள.

அ்தன ்ினனர ்ிர்சவ ்கபாலம் வயர 
ெபான ம்கிழ்ச்்சியபா்கவும், ெிம்ம்தியபா்கவும், 
ய்தபாியத்துடனும் இரு்ந்தது ்தபான... இ்ந்த 
விழபாவும் அதுக்கபா்கத் ்தபான.   ஜபானும்மபா..! 
ஆண் குழ்நய்தளயபா.. ந்ண் குழ்நய்தளயபா.. 
ஆளரபாக்கியமபான குழ்நய்தயயப் ந்த்துக 
குடுடபா... எனககு அது ள்பாதும்.’’ என றபாள 
ஜபான்கியின ்தயலயயக ள்கபா்திக ந்கபாண்ளட.

 ஜபான்கி ந்தேிவயட்ந்தபாள.  யபாரும் 
எ்திர்பாரபா்த வண்ணம் அ்ிரபாமியின 
்கனனத்்தில் அழுத்்தி  முத்்தமிட்டபாள. 
்க ல் ய பா ண ி  ஆ ன ்ந ்த க  ்க ண் ணீ ரு ட ன 
்தன ்சம்ம்ந்தி அம்மபாயே இப்ள்பாது 
அ்தி்க ம்திப்புடனும், மபாியபாய்தயுடனும்  
்பாரத்்தபாள. ள்கபா்ி ்தன ்தபாயயப் ந்ருயம 
யுடன வணங்க, ஜபான்கியும் அவனுடன 
இயண்ந்தபாள.

 அ்தற்குள உறவினர்கள ‘‘எனன 
ஆச்சு..?’’ எனற்டி அயறககுள எட்டிப் ் பாரக்க, 
அ ி்ரபாமி, ‘‘ஒண்ணுமில்ல.. ளல்சபான ்தயலச் 
சுற்றல் ்தபான.. ஜபான்கி...! புறப் ் டும்மபா... நரஸ்ட் 
எடுத்்தது ள்பாதும்’’ எனறபாள.

 ளமயடயில் ள்பாடப்்ட்டிரு்ந்த ெபாற் 
்கபாலியில் ஜபான்கி அமர.. ெலஙகு யவத்து, 
வயேயல்்கயே ய்க்களுககு அணி விககும் 
ெி்கழ்வுடனும், உறவு்கேின ஆளரபாக்கி 
யமபான ்கிண்டல்்களுடனும், ள்தபாழி்கேின 
ள்கலிப் ள்ச்சு்களுடனும் அ்ந்த ளமயட 
்கல்கலப்்பானது.

 ்சற்றுத் தூரத்்தில் ள்கபா்ி ெண்்ர 
்க ளு ட ன  அ ர ட் ய ட  அ டி த் ்த ் டி ள ய 
்தன ஆய்ச மயனயபாயேப் ்பாரத்துக 
ந்கபாண்டி ரு்ந்தபான.  ‘்சற்று முனனர அழுது 
ந்கபாண்டி ரு்ந்த ஜபான்கியபா இவள..? அ்ந்த 
மு்கத்்தில் ெபாணமும், ம்கிழ்ச்்சியும், ்யழய 
துளேலும் ள்சர்நது இனனும் நமருள்கறி 
ந்பாலிவுடன இருக்கிறபாள. ஆய்ச ்தீர 
வயேயல்்கயேத் ்தடவிக ந்கபாடுப்்தும், 
அடிக்கடி ்தன ்கணவயனப் ்பாரப்்தும் 
என இவவேயவயும் இத்்தயன ெபாட்்கள 
எஙள்க மயறத்து யவத்்திரு்ந்தபாள..?’

அத்தியாயம் - 5 

விஜி சிொ 

 ஜல்லிக்கட்டுககுத் ்தயபாரபா்க ி 
ெிற்கும்  வபாடிவபா்சல் ்கபாயேயயப் ள்பால் 
சு்சித்ரபா ெினற ள்தபாற்றம் ்சற்று அச்்சத்ய்த 
ஏற்்டுத்்தியது ஜபானுவுககு. ்கபாயேயின 
்ே்ேககும் கூபாிய ந்கபாம்பு்கயேப் ள்பால் 
ஜபானுயவ ளெபாக்கிய அவேின கூபாிய 
்பாரயவ, மண்யணப் ி்ரபாண்டிப் ்பாயத் 
்தயபாரபாகும் ்கபாயேயின ்கபால்்கேபாய் அவேின 
ய்க்கள அ்ந்த வபாழ்த்துப் ்டிவங்கயே 
்ிரபாண்டிப் ந்பாடியபாக்கத் ்தயபாரபா்க 
இரு்ந்தன. ஜல்லிக்கட்டுக ்கபாயேயின 
அய்சவினில் ந்தபாியும் அ்ந்த ஆணவம், 
அவள  ெினற ள்தபாரயணயில் ந்தபாி்ந்தது. 
ஒரு ்கணம் ெடுங்கி ஒடுங்கி ெினறபாள ஜபானு. 
்கபாயேயின ்பாய்ச்்சயலக ்கபாணத் ்தயபாரபாகும் 
்பாரயவயபாேர்கேபாய் ்சிலர ்யத்துடனும் 
்ட்டப்புடனும் ெிற்்க, ்சட்நடனறு ஓடிவ்நது 
சு்சித்ரபாவின ய்கயயப் ் ிடித்்தபாள சு்சித்ரபாவின 
ள்தபாழி அனு .

 ‘‘ஏய் சு்சி... எனனடி ்ண்ற...?’’ 
என மபாடு்ிடி வீரனபாய் மபாறிய அனு, 
சு்சித்ரபாவின ய்கயய மபாட்டின ்திமியலப் 
்ிடிப்்து ள்பால் இறுக்கிப் ்ிடிக்க, சு்சித்ரபா 
உ்தறிய உ்தறலில், எ்தற்கும் அடங்கபா்த 
ஜல்லிக்கட்டுக  ்கபாயேயின ்திமிலிரு்நது 
ெழுவும் ய்க்கயேப் ள்பால்,   அனுவின ய்க 
ெழுவி ெடுங்கியது.

 ‘‘சு்சித்ரபா... இஙள்க வபா» என அஙள்க 
வ்ந்த அ ி்ரபாமி ்தீரக்கமபான ்பாரயவயுடன 
அ்தி்கபாரமபாய்க குரல் ந்கபாடுக்க, வபா்சயல 
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விட்டு நவேிளயறும் ள்பாது ்தன ஆணவமும் 
வீரமும் குயறயபாமல் ந்சறுமிய்டி  எஜமபா 
னபாின குரலுககுக ்கட்டுப்்ட்டுச் ந்சல்லும் 
்கபாயேயயப் ள்பால், அ ி்ரபாமியயப் ி்ன 
ந்தபாடர்நது ந்சனறபாள சு்சித்ரபா, அள்த கூபாிய 
ளரபா்சமபான ்பாரயவயுடன.

 ‘‘ஜபானு.. ்தப்்பா எடுத்துக்கபா்த...! 
சு்சி ந்கபாஞ்சம் ள்கபா்க்கபாபாி, ஆனபா நரபாம்் 
ெல்லவ.!’’ என ஓடி வ்நது ஜபானுவின 
ய்கயயப் ்ிடித்து ஆறு்தலபாய்த் ள்தபாயே 
அயணத்்த்டி கூறினபாள அனு. 

 ்சட்நடனறு அ்ந்தச் சூழ்ெியலயய 
்ச்கஜம் ஆக்கி ஜபானுயவச் ்சமபா்தபானப் 
்டுத்்தி, அ்ந்த மபாயலப் ந்பாழுய்த 
ம்கிழ்ச்்சியபாக்கிக ந்கபாண்டிரு்ந்தவர்கள 
அனு, ஜபானு மற்றும் ள்கபா்ியின ெண்்ர 
்கள. முக்கியமபாய் அனு, ஜபானுவுடன 
மி்க மபாியபாய்தயபாய், மி்க அன்பாய்ப் 
்ழ்கினபாள. ஜபானுவுககு அது ம்கிழ்ச்்சி 
யயயும், ்சற்று ெம்்ிகய்கயயயும் ்த்ந்தது.

 வயே்கபாப்பு முடி்நது ஒரு வபாரம் 
ஆயிற்று. இ்ந்த ஒரு வபாரமபாய் சு்சித்ரபா, 
ஜ பா னு வ ி ன  ்க ண் ்க ே ி ல்  ் ட வ ி ல் ய ல . 
இ்ந்த ஒரு வபாரத்்தில் அனுவும் ஜபானுவும் 
நெருங்கிய ள்தபாழி்கள ஆ்கினர. சு்சித்ரபா 
யவப் ்ற்றி ெியறய விஷயங்கயே ஜபானு 
ந்சபால்லத் ந்தபாடங்கினபாள. ‘சு்சித்ரபாவின 
குடும்்ச் சூழல், அன்ில்லபா்த ந்பாறுப்்ற்ற 
அப்்பா,  அழுது புலம்பும் ள்கபாயழத்்தனமபான 
அம்மபா, ்கண்டுந்கபாளேபா்த உறவு்கள, 
்தனயனத் ்தபாளன ்பாரத்துக ந்கபாளளும் 
ெியலயில் சு்சித்ரபா.... !?’

 சு்சித்ரபாவின  வபாழ்கய்கயய அனு 
விவபாிக்க விவபாிக்க, ஜபானுவுககு  இப்ந்பாழுது 
சு்சித்ரபா ளவறு வி்தமபாய்த் ந்தபாி்ந்தபாள. 
சு்சித்ரபாவிற்கு உண்யமயில் எது ள்தயவ என 
ஜபானுவிற்குப் புபாிய்கயில், அவேின மனம் 
்கலங்கிற்று. 

 ‘ ‘ அ னு . . !   ஏ ன   எ ன ய ன  இ ்ந ்த 
அேவுககு சு்சித்ரபா நவறுககுறபானு ெியனச் 

்சபாளல ளவ்தயனயபா இருககு”

 ‘‘ஜபானு..! அவளுககு வபாழ்கய்கயில் 
இ ரு ்ந ்த  ஒ ள ர  ் ி டி ப் பு ,  ெ ம் ் ி க ய ்க 
எல்லபாளம ள்கபா்ியின குடும்்ம் ்தபான. 
்தன எ்திர்கபாலமபாவது ள்கபா்ி கூட ெல்லபா 
இருககும்னு அவ ெம்புனபா. அவ மனசுல 
்கட்டி வச்்சிரு்ந்த அ்ந்தத் ள்தன கூட்டில் 
ெீ ்கல் எறிஞசுட்ட்தபா   நெனச்சுத்்தபான 
உனனப் ்ழி வபாங்கணும்னு ெியனக்கிறபா. 
ள்கபா்ியின குடும்்த்்தினமீது இருககும் 
அேவு ்கட்ந்த ்கபா்தல், அவயே இப்் 
ளயபா்சிக்க விடபாம இப்்டி மூரக்கமபா 
ஆக்கிடுச்சு..”

 ‘‘எனககுப் புபாியுது அனு, ெபான 
ளவணும்னு எய்தயுளம ந்சய்யல.. எனககும் 
ள்கபா ி்ககும் ஒரு இனம் புபாியபா்த அனபும் 
்பா்சமும் உருவபா்கிடுச்சு.. எங்கயே அறியபா 
மளலளய அது  ்கபா்தலபா மபாறிடுச்சு. அ்ந்தச் 
்சமயத்்தில் ள்கபா ி்  ஒருெபாள என்கிட்ட ந்சபான 
னபாரு, ‘ள்கபா ி்ளயபாட அத்ய்த ந்பாண்ணு 
சு்சித்ரபாயவத்்தபான அவங்க அம்மபா ள்கபா ி்ககு 
்கல்யபாணம் ்ண்ணியவக்க ெியனக்கிறபாங 
்க ன னு ம் ,  ்ச ி ன ன  வ ய சு ல  இ ரு ்ந ள ்த 
அவங்க அம்மபா மனசுல சு்சித்ரபா்தபான 
இ ரு க ்க பா ங ்க ன னு ம்  ந ்ச பா ன ன பா ரு . . . . ’ 
ெபான உயடஞசு ள்பாயிட்ளடன. ஒரு 
அம்மபாளவபாட மன்சக ்கபாயப்்டுத்்தி, ஒரு 
ந்ண்ளணபாட வபாழ்கய்கயயப் ்றிச்சு ெபான 
எப்்டி ்ச்நள்தபாஷமபா இருக்க முடியும்னு 
ெியனச்ள்சன... எ்ந்தக ்கண்ணபாடி வயேயல் 
்கள ள்கபா்ியய ஈரத்துச்ள்சபா, அ்ந்தக 
்கண்ணபாடி வயேயல்்கயே நவறுக்க 
ஆரம் ி்ச்ள்சன.. ள்கபா ி்யய விட்டு வில்க 
ஆரம் ி்ச்ள்சன.. என ்கபா்தயல மறக்க எனயன 
ெபாளன எவவேளவபா வருத்்திக்கிட்ளடன.. 
ஆனபா ள்கபா ி் விடல. அவங்க அம்மபா ்கிட்ட 
ள்்சி ்சம்ம்திக்க வச்சு, அவர்தபான எனயனப் 
ந்ண் ள்கட்டு வ்ந்தபாரு.  ்கல்யபாணம் 
ெட்நதுச்சு… இரு்ந்தபாலும், ஒரு ந்ண்ளணபாட 
மன்ச ெபாம ்கஷடப்்டுத்்திட்ளடபாளம என்கிற 
ஒரு  உறுத்்தல்… ்கல்யபாணத்துல கூட 
ெபான அ்ந்தக ்கண்ணபாடி வயேயல்்கே 
ள்பாடல அ னு . .  சு ்ச ி த் ர பா   ஒ வ ந வ பா ரு 
மு ய ற யு ம்  எனயன ளெபாக்கிப் ்பாய்ச்சும்  
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ஒவநவபாரு வபாரத்ய்த்களும் எனயனக குத்்திக 
்கிழிககுது அனு. ‘ெபான அவளுககுச் ந்சய்்த 
துளரபா்கத்்திற்்கபான ்தண்டயன எனக்கிது’ என 
ெியனச்சு ந்சயலற்றுப் ள்பா்கிளறன அனு» 
எனறபாள ஜபானு ்கண் ்கலங்கிய்டி.

 ‘‘ெீ ெல்லவ ஜபானு....! ெீ நரபாம்் 
ெல்லவ! உனனுயடய உண்யமயபான 
அனபும் ்பா்சமும் சு்சித்ரபாவுககு ஒரு 
ெபாயேககுப் புபாியும். ெீ ்கவயலப்்டபாள்த, ெீ 
்ச்நள்தபாஷமபா இருக்கணும், ்கல்கலப்்பா இரு. 
அது்தபான உனககும் உன குழ்நய்தககும் 
ெல்லது. ்கபாலம் எல்லபாத்ய்தயும் மபாத்தும், 
்யப்்டபாம இரு ஜபானு” எனறபாள அனு.

 ‘‘ெபான முயற்்சிக்கிளறன... ஆனபா, 
சு்சி ்ச்நள்தபாஷமபா இல்லபாட்டபா எனககு 
உ ண் ய ம ய பா ன  ்ச ்ந ள ்த பா ஷ ம்  வ ர பா து .  
சு்சித்ரபாவுககு ஒரு ெல்ல வபாழ்கய்க 
அயமஞ்சபா்தபான, எனனுயடய வபாழ்கய்க 
யில உண்யமயபான ம்கிழ்ச்்சி வரும். 
அவளுககு ஒரு ெல்ல வபாழ்கய்கயய ெபான 
அயமச்சுக ந்கபாடுக்கணும்...’’

 ‘ ‘எனககு அது்தபான ந்கபாஞ்சம் 
்யமபா இருககு ஜபானு!  சு்சித்ரபா உன 
ளமல இருக்கிற ள்கபாவத்துல ்கண்ட ்கண்ட 
ஆம்்ே ்்சங்களேபாட எல்லபாம் ள்்சி்கிட்டு 
இருக்கபா. அவங்க ெல்லவங்கனு  ெம்புறபா. 
ஆனபா, அவங்க ெல்லவங்க இல்யல 
என்கிறது எனககுத் ந்தபாியும். அவளுககுப் 
புபாிய யவக்க முயற்்சிக்கிளறன.. முடியல. 
அய்த ெியனச்்சபாத் ்தபான எனககுப் ்யமபா 
இருககு ஜபானு”

 ‘‘ெீ ந்கபாஞ்சம் அவயேப் ்த்்திரமபா 
்பாத்துகள்கபா அனு. அவ எனயன எவவேவு  
்திட்டினபாலும் ்ரவபாயில்யல. இனி ெபான 
அவ ்கிட்ட ள்சுளறன” என அனுவின 
ய்கயயப் ி்டித்து ்கண் ்கலங்கினபாள ஜபானு.

 சு்சியுடன ள்சும் ்ச்ந்தரப்்த்ய்த 
ஆ வ ல பா ்க வு ம்  ்ச ற் று  அ ச் ்ச த் து ட னு ம் 
ஜபானு எ்திர்பாரத்துக ந்கபாண்டிரு்ந்த ஒரு 
மபாயலப் ந்பாழு்தில் அனுவிடம் இரு்நது  
ந்தபாயலள்்ச ி  அயழப்பு. . . !  ம ி்கவும் 

்்தட்டமபாய்…

 ‘‘ஜபானு... ஜபானு.. ெபான அனு 
ள்சுளறன...’’

 ந்சபால்லு அனு, ஏன... ஏன ் ்தறுற?” 

அத்தியாயம் - 6 

விஜி சிொ 

 “்சீக்கிரம் ந்சபால்லு அனு… எனன 
ஆச்சு….?”

 ‘‘ெபான எத்்தயனளயபா முயற சு்சி 
்கிட்ட ந்சபால்லியும் அவள ள்கட்்கல.. 
இப்் அவ அ்ந்தப் ்்சங்களேபாட பீச்சுல 
இருக்கபாேபாம். அவ்கிட்ட இரு்நது ள்பான 
வ்ந்தது. ெபான ‘ஹளலபா’னனு ந்சபால்லும் 
ள்பாது அவ ள்பான ்கட்டபாயிடுச்சு... எனககு 
எனனளவபா ் யமபா இருககு, எதுவும் ்சபாியபாப் 
்டல.. இப்் எனன ந்சய்யலபாம் ஜபானு?’’  

 மனம் ்ட்டக்க... ்சட்நடனறு  
ெியலயமயயப் புபாி்நது ந்கபாண்ட ஜபானு, 
‘’அனு, ெீ ்யப்்டபா்த.... ெபான ள்கபா்ிககு 
்கபால் ்ண்ணி  அங்க வரச் ந்சபால்ளறன.  
ெபானும் வளரன, ெீ அ்ந்த இடத்துககு 
வ்நதுடு» என ஒரு குறிப்்ிட்ட இடத்்தின 
ந்யயரச் ந்சபானனபாள ஜபானு.

 ள்கபா ி்ககு அயலள்்சியில் ந்தபாடரபு 
ந்கபாளே முயற்்சித்தும் முடியபாமல், சூழ் 
ெியலயய விேக்கி ஒரு ்த்கவல் அனுப் ி் விட்டு 
அவவிடம் ளெபாக்கி வியர்ந்தபாள.  ்கண்மூடி 
அம்்பாயே ந்தபாழுய்கயில், ்கண்ணபாடி வயே 
யல்்கேபால் அலங்கபாிக்கப்்ட்ட  அம்்பாளே 
அவள மனக்கண்ணில் ள்தபானற, ‘‘்தபாளய’’ என 
ய்க கூப் ி்னபாள ஜபானு.  

 ்சற்று ந்தபாயலவில் ந்தபாி்ந்தபாள 
சு ்ச ி .  ஏ ள ்த பா  ள ் பா ய ்த ய ி ல்  அ வ ள 
்தளேபாடுவது ள்பால் ந்தபாி்ந்தது. இரு 
வபாலி்ர்கள அவயே இழுப்்தும், சு்சி 
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அவர்கயேத் ்தளே முயல்வதும், அவர்கள 
அவயே விடபாமல் இழுத்து அயணக்க 
முயற்்சிப்்தும், தூரத்்தில் இரு்நது ்பாரத்்த 
ஜபானுவுககும் அனுவுககும் ெியலயமயின 
்தீவிரம் புபாி்ந்தது .

 ‘‘ஜபானு, ெீ மபா்சமபா இருக்க.. உன 
வயித்துல குழ்நய்த…’’ என அனு ்கண் 
்கலங்கினபாள.

 ‘‘சு்சியும் என குழ்நய்த ்தபான’’ 
எனக கூறிய ஜபானுவின ்திட்கபாத்்திரமபான 
்்திலில்.. ய்தபாியமபான ்பாரயவயில்.. அனு 
விக்கித்து ெினறபாள. 

 ்சற்று இருள ்டர்ந்த,  ஆள அரவ 
மற்ற, ஒதுககுப் புறமபான ்கு்தி அது.  
மூனறு ஆண்்கள, ெடுவில் சு்சி.... ஜபானு 
அ்ந்த இடத்ய்த ளெபாட்டம் விட்டபாள. 
்கண்ணுகந்கட்டிய தூரம் வயர யபாரும் 
்கண்்கேில் ்டவில்யல. சு்சி ெினற இடத் 
்திற்குச் ்சற்று அரு்கில் ெியறய மரங்களும் 
பு்தர்களுமபாய் இரு்ந்தன. அய்த ளெபாக்கிச் 
ந்சனற்டிளய ஜபானு அனுவுககுச் ்சில 
்கட்டயே்கயேப் ்ிறப்்ித்்தபாள.

 அ்தற்ள்கற்் அனு ்கபாவல் 
ெியலயத்்திற்கு ்த்கவல் ந்தபாிவித்்த்டிளய 
ஜபானுயவப் ்ின ந்தபாடர... ்திட்டமிட்ட்டி 
அனுவும், ஜபானுவும் ்கபாய்்கயே ெ்கரத்்தத் 
ந்தபாடங்கினர.!

 ஜபானு ்தன ய்கயிலிருககும் 
்கண்ணபாடி வயேயல்்கயே ்திய்சகந்கபான 
றபாய் எறி்நது ஒலிநயழுப்், இருவர 
ய்கப்ள்்சியிலிரு்நதும் ்சத்்தமபான  ள்ச்சுக 
குரல்்கள ள்கட்்க , பு்தருககுள மயற்ந்த்டி 
இருவரும் அஙகும் இஙகும் ஓடி ்சல்சலப்ய் 
ஏற்்டுத்்தி ‘ வபாங்க, வபாங்க..., ்ிடிங்க, 
்ிடிங்க ... ‘எனக ்கத்்த...

 இயவயயனத்ய்தயும் ள்கட்டு  சு்தபா 
பாித்்த மூனறு இயேஞர்களும், ெியறய 
ஆட்்கள ்தங்கயே ளெபாக்கி வருவ்தபா்க 
ெியனத்து, ்திரும்்ிப் ்பாரத்்த்டி ஓட 
ஆரம்்ித்்தனர

 ்சட்நடனறு ஓடி வ்ந்த ஜபானு, அயர 
மயக்கத்்தில் இரு்ந்த சு்சியய ்தபாங்கிப் 
்ிடித்து மடியில் ்சபாய்த்து... ‘‘சு்சி, சு்சி 
மபா.. ்யப்்டபாள்த.. ெபானும் அனுவும்  
இருகள்கபாம்’’ என ்கனனத்்தில் ்தட்டினபாள.

 ‘‘ஜபானு... ஜபா..னு.. ெபான, ்சபாபாி...” 
என உேற, அவள ்கண்ணில் இரு்நது 
உருண்ட அ்ந்தக ்கண்ணீரத் துேி... அ்ந்த 
ெிலநவபாேியில் மினனியது. 

 சு்சி  ஏள்தபா ள்்ச முயற்்சித்்தபாள. 
அ ்ந ்த  ள ெ ர ம்  ் பா ர த் து  ஜ பா னு வ ி ன 
ள்தபாயே  ஒரு ய்க இறுக்கிப் ்ிடித்்தது! 
ஜபானு ்திடுக்கிட்டு ்திரும்்ிப் ்பாரத்்தபாள. 
சு்சியய விட்டு ஓடிய மூவபாில் ஒருவன 
ஜபானுயவ  ஆகளரபா்சமபாய்ப் ்பாரத்துக 
ந்கபாண்டிரு்ந்தபான. அவன ய்க ஜபானுவின 
ள்தபாயே இனனும் இறுக்கியது.

 அஙள்க ஓடி வ்ந்த அனு ந்சய்வ 
்தறியபாது ெடுங்கிய்டி ய்கககு ஏ்தபாவது 
்கியடக்கிற்தபா என  சுற்றும் முற்றும் 
ள்தடினபாள.

 ஜபானு ஒளர ஒரு ்கணம் மட்டும் 
்தபான ்திய்கத்்தபாள. அடுத்்த நெபாடியில் ்தன 
்கண்ணபாடி வயேயல்்கள அணி்ந்த  ய்கயய 
ளவ்கமபாய், ஆகளரபாஷமபாய் அவன ்கண்யண 
ளெபாக்கி அடித்்தபாள. ்கண்ணபாடி வயேயல்்கள 
நெபாறுங்கி அவன ்கண்யணக குத்்தியது! 
‘‘ஐளயபா.... அம்மபா..’’ என அவன ்கண் மூடி 
துடிகய்கயில், ஜபானுவின ய்கயயக ்கீறிய 
வயேயல் துண்டு்களும், ்கபாவல்துயறயின 
்கபாலணி்கேின ்சத்்தமும் அஙள்க ்கடல் 
அயலயுடன ்சங்கமித்்தன.!

 அஙள்க… ம்கிழ்ச்்சியயத் ்தரும் 
்ச்ய்ச வயேயல்்களும், ்தீய ்சக்தியய 
விரட்டும் ்சிவப்பு வயேயல்்களும், ்தபான 
உயட்ந்தய்த எண்ணபாது எய்தளயபா ்சபா்தித்்த 
ம்கிழ்ச்்சியில், ்கடலனயனயின ்தபாலபாட்டில் 
கு்தித்துகந்கபாண்டிரு்ந்தன ...!  

 முற்றும்
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வையத் தவைவைக�ொள்!
கவித்திலகம் வவற்றிப்பேவ�ொளி

வாழ்வன்னும் வானமதில் வானவில்்ாய்  வந்துப�ான
தாழவில்்ாப் �ாரதிதான் தல்முலைக்கும்  �ாட்டரசன்!
பூந்்தன்ைல் தைிஇலைதத  புதுயுகததின் ்ெசவாளி!
ஈந்துவக்கும் இன்�மதில் பதாய்ந்்தழுந்த  ்கால்டயாளி!
�ண�ாடடுத  பதபராடடி! �லகக்கவபனா  தீயூடடி!
கண்ிரணடில் ஒளிபயற்றும் கவிக்க்டலின் �்டபகாடடி!
அவன்�ாலத  பதர்ந்துெில்!  அவன்’�ாடல்ட’த ்தா்டர்ந்து்சல்!
தவவலிலம ெவகவிலத தகுதிமிகு தல்லமதரும்!

லவயமதன் தல்லம்காள வைிசலமக்கும் அைிவூற்ைம்!
லமயமதும் அலவயிருக்க மனததிருதது ்மாைிக்கூட்டம்!
சாததிரததில் பதர்்சசி்காணடு சரிததிரதலதப் பூர்ததி்சய
�ாததிைதலத வளர்த்தடுதது ொததிைதலதக் கூர்�டுதது!
பதாததிரஞ்சய் �ிைர்க்்கன்ைால் ஆததிரங்காள்! அப்�டிபயார்
�ாததிரதலத ்வறுத்தாதுக்கும் ப�ார்ததிைதலத  மனததில்்காள்!
அடுததவலர வீழததியவர் அமர்ந்திருந்த இ்டம்�ிடிக்கும்
்கடுமதிலய ஏற்காபத! பகவ்மாய்த பதாற்காபத!

அன்்�ன்னும் விளக்பகற்ைி அைிவதலனத து்கஞ்சய்!
துன்்�ன்னும் ெில்கூ்ட ்தால்யும்மனப் �ைக்கஞ்சய்! 
கவல்கலளக் கண்ீலரக் கவிலதகளால் துல்டத்தைிவாய்!
திவல்களாய் துயர்மல்லயத துண்டாடி உல்டத்தைிவாய்!
�ாலவயலர மதிததல்்சய்! �ாதகலர மிதிததல்்சய்!
பசலவயலர துதிததல்்சய்! ்தய்வ்மன �திததல்்சய்!
்சந்தமிழ ொ்்டனும் ்சருக்கதலன  மனபமற்று!
ெந்தமிழ ்மாைிக்்கன்றும் ெல்்்ாளிலய ெீபயற்று!
இந்தியததுத திருொடல்ட இதயததில் குடிபயற்று!
முந்திவரும் ்�ருலம்சாலி மூவண்க் ்காடிபயந்து!

பெர்லம்யனும் வைிெ்டக்கும் ்ெஞசுரதலத ெீகாதது
பதர்ந்துெல் வாய்லமதலன தீரமு்டன் உளபமதது!
லவயமதன் தல்லமயுலன வந்தல்டயும் உணலமயீது!
ஐயமில்ல்! �ாரதியின் அரும்வாக்குப் ்�ாய்ப்�பதது? 
�ாரதிக்கு ொற்காலி �ாட்டாப் ப�ாடுவதில் 
யாரதிகம் என்கின்ை �ந்தயததில் முந்தியிரு! 
�ந்தயததில் ஓடுவபத �ரி்சன்ை ஞானங்காள்!
மந்திரம்ப�ால் உனக்பகார்ொள் மகு்டம்வரும்  ஏந்திக்்காள்!
எடல்டய புரததாலன ஏற்றுன்ைன் ்ெஞசுக்குள்!
�டல்டலயக் கிளப்�ிெீ �ார்லவயத தல்லம்காள்!
்சல்்ம்மா ப�ாலுன்லன்ச ்சந்தமிழும் மடிதாஙகும்!
்வல்்ம்மா என்றுன்ைன் ்வற்ைியு்டன் புகபைாஙகும்!
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ெள்ளலார்
ொடிய பயிர்க ்கண்டே 
 ொடினார் வநஞ்சம்! தம்ர்ம 
நாடிய ்மக்கள ொழ 
 நறபணி பலவும் வ்சயதார்! 
்தடினார் ்கடேவுள பாரத 
 வதளிந்திடேப் பத்தி வ்காண்டே! 
கூடினார் இரையாம் ்்சாதி! 
 குருவென ஏற்பாம் நா்்ம! 
  
்்சாதியில் தம்ர்மக கூடடிச் 
 சுடேர்மிகும் அருடபா ஊடடிச் 
்சாதியும் ்மதமும் நீங்கச் 
 ்சத்திய தரு்ம ்சாரல 
்பதமில் ெண்ணம் ்கணடோர்! 
 ்பரிடேர் இருர்ளப் ்பாக்க 
்ெத்மாயக ்கருத்தும் ்தான்ை 
 விருந்வதன அருடபா தந்தார்! 
 
ெள்ளலார் வ்சயலும் ொழ்வும் 
 ெ்ளமிகும் ஊடடேம் நல்கும் 
தளளிடும் நிரலரய ்மாறறித்  
 தரழத்திடும் நிரலரயச் சூடடும்! 
வெளளுரடே தரித்த அண்ணல்! 
 வெல்்க்ெ ்கருர்ண வநஞ்சம்! 
உள்ள்்ம அர்மதி ்கா்ண 
 உைவென அருடபா ஓது!

வதன்ைல் ்கவி
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 ள்கபா்ம் என்து ்தனனியல 
மறக்கச்ந்சய்யவல்லது. ள்கபா்த்்தின 
உச்்சபாணியில் மனி்த மனம் ்கடும் 
மிரு்கத்்தனத்்தில் மி்த்ந்தயலயும். 
ள்கபா்்ந்தணி்நது ெி்தபானத்்திற்கு மனம் 
்திரும்பும் ள்பாள்த ்ச்கலமும் உணர்நது 
வியேவு்கயே புபாி்நதுந்கபாளளும். 
ள்கபா்த்்தின ெலன என்து மி்கக 
குயறளவ. ள்கபா்த்்தபால் ஆக்கங்கள 
அயமவய்தக ்கபாட்டிலும் அழிவு்கள 
ெியறயளவ மிகு்நது ்கிடக்கினறன. 
நமனறு விழுஙகுவள்த ள்கபா்த்்தின 
்கயடெியல. உறவு்கேில் ள்கபா்த்்தின 
வ்கி்ஙகு ்கபாரணமபா்க ்சிய்தவு்கள 
ளமளலபாஙகுவதும் ெியலயம்கள 
்சீபாியஸபாகுவதும் இயல்்பானள்த.

 ள்கபா்த்்தில் நவேிப்்டும் 
துணிச்்சலும் உறு்தியும் மனி்த மனத்்தின 

நமனயமத்்தனயமயய ்த்கரத்து ்கடும் 
உஷணத்ய்த உடநலஙகும் வியேவித்து 
்சிவப்பு ெிறக ்கடுங்கலங்கயே 
வியபா்ிக்கினறன. எ்திரமயற 
எண்ணங்கயே விய்தக்கினற ள்பாககு 
ள்கபா்த்்திற்குண்டு. ள்கபா்த்்தில் 
விடப்்டு்கினற ்சபா்ங்கயே ந்சபாற்்கேில் 
நெபாறுக்கிப் ்ிழி்நது வீ்சப்்டும் 
ள்பாது எ்திர்தரப்்ினர ்டும் ளவ்தயன 
எனனநவன்ய்த ந்சபால்லிமபாேபாது.

 ந்ருஙள்கபா்நமபானறு 
நவடிககும்ள்பாது வரும் ்கடுயமயபான 
வபாரத்ய்தப் ்ிரளயபா்கங்களும் ந்ரும் 
்ிரயத்்தனங்களுடனபான உடல் 
அய்சவு்களும் மனப்்பாரங்கயே 
அ்தி்கப்்டுத்்தி உயிர, உறவுச் ள்ச்தங்கயே 
ஏற்்டுத்்தவல்லன. ள்கபா்த்்தில் 
்கவனநமடுப்ள்பாம். ந்கபா்ந்தேிக்கபாமல் 
ள்கபா்த்ய்த ்சபாிந்சய்ளவபாம். 
உயரயபாடல்்கயே குடும்்ங்கேில், 
உறவு்கேில் ள்கபா்்ந்தவிரத்து 
்சீரயமப்ள்பாம்.

●

 ்சிலபாின ந்றும்தியய 
்சிலர இருககும்ள்பாது 
உணர்நதுந்கபாளவ்தில்யல. 
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உணர்நதுந்கபாளே ெியனககும்ள்பாது 
அவர்கள கூட இருப்்்தில்யல. 
வபாழ்கய்கயில் அழ்கபான ்தருணங்கயே 
்தருவித்்த, ெம்்ிகய்கயய ்பாி்சேித்்த, 
நவற்றி்கேில் ்தட்டிகந்கபாடுத்்த, 
ள்தபால்வி்கேில் ள்தபாள்கபாட்டிய மன்திற்கு 
மிகு்நது ெியற்ந்திருககும் ்லயர 
்சபாிவர அயடயபாேம் ்கபாணளவபா, 
அங்கீ்கபாிக்களவபா ்தவறிய்தன வியேவபா்க 
்கபாலத்்தின ந்ருநவேியில் மற்நது 
்கட்நதுவிடு்கிளறபாம். ெியலத்து ெிற்கும் 
ந்சயல்்கேில் மனம் புய்த்நது ்கிடககும் 
வலி்கயே சும்நது ந்சல்லும் வழி்கேில் 
வபாழ்கய்கயய ்கட்நது ந்சல்லும் ள்பாது 
எங்கனம் வபாழ்கய்க மீ்தபான மனி்தர்கயே 
புபாி்நதுந்கபாளேத் ்தவறுவதும் 
ந்கேரவிக்கப் ்ி்சகுவதும்?

 மனி்தர்கேின மீ்தபான 
ெனறியுணரவு ்கட்டபாயம் மனங்கயே 
ெியறக்கவல்லது. ெனறிமிக்க 
மனி்தளன ஒரு ெியறவபான மனய்தக 
ந்கபாண்டவனபா்க வபாழ்்கிறபான. ்ிறயர 
ஏற்றுகந்கபாளவ்திலும் புபாி்நது ெடப்்்திலும் 
ய்கத்ள்தர்ந்தவனபா்க மபாறு்கிறபான. ெனறி 
எனற ்ண்்ினபால் மனி்தனுககுள ஒரு 
ந்ரும்கிழ்வுணரவு ்ிரவபா்கிக்கிறது. 
அ்தனபால், மற்றயவ்கயே மற்றவர்கயே 
அங்கீ்கபாிக்கத் ந்தபாடஙகு்கிறபான. 
ெனறியினறி ஏது வபாழ்கய்க? 
வபாழ்கய்களய மூச்சுக்கேின ெனறி்கேபால் 
்தபாளன ெிரப்்ப்்டு்கிறது.

●

 வபாழ்கய்கயில் ்ிரச்்சியன்கள 
வருவது ்ச்கஜம். ்ிரச்்சியன்கயே 
்ிரேயங்கேபா்க மபாற்றுவதும் புற்ந்தளேி 
விடுவதும் அவரவர ்ிரச்்சியன்கயே 
ய்கயபாளுவய்த ந்பாறுத்்தள்த. ்சிலர ்சிறு 
விடயத்ய்த கூட ந்ருங்கபாபாியமபாக்கி 
விவபா்தக்கேமபா்க மபாற்ற முயனவர. 
இனனும் ்சிலர ந்ருங்கலவரத்ய்த 
கூட ்சிறு்சரு்கபாக்கி ்றக்க விடுவர. 
இ்தில் எ்ந்த வய்கயில் ்ிரச்்சியன்கயே 
்பாரப்்து என்ள்த இஙகு ள்களவி. 

அ்தற்கு வியடயேிக்க முடியுமபானபால் 
்சமளயபா்சி்தமபா்க ்ிரச்்சியன்கயே ்தீரத்து 
நவனறு முடிக்கலபாம்.

 ்கபாபாியமபாற்றல் என்து 
்ிரச்்சியன்கயே ்கட்நது ளெரமயறயபான 
விடயத்ய்த ஏற்்டுத்்தி ்சபாமபாரத்்தியமபா்க 
ந்சயலபாககுவது ்தபாளன. ந்சயலில் 
நவேிப்்டும் துணிவு ்ிரச்்சியன்கயே 
யமயமபா்க ந்கபாண்ட நவற்றியின 
வியேளவயபாகும். எனளவ, ந்சயலில் 
்கனியும் மனெியறவு ்ிரச்்சியன்கயே 
எவவபாறு ளெபாககு்கிளறபாம், 
ய்கயபாளு்கிளறபாம், ்கவனிக்கிளறபாம், 
்தீரக்கிளறபாம் என்வற்யற ந்பாறுத்ள்த 
அயமயப்ந்றும்.

●

ம்கிழ்வில் அ்கஙகுேிர்நது ள்பா்தநலன்ள்த 
வபாழ்வின ந்ரும் ்ிரபாரத்்தயன. 
அது ெியறளவறும் ்தருணத்்தில் மனம் 
ந்ருங்கருயணயய ந்கபாண்டும் 
ம்கிழ்ச்்சியபால் ெியற்நது ்தியேத்்திருககும். 
மி்க அன்பான மனவருடல்்கள எல்லபாம் 
அயல்பாயும் ெியலயற்ற மனய்த 
ந்தபாடர்ந்தழுத்்திப் ்ிடிககும். அ்தன 
்கபாரணமபா்க ந்ரும் ்கனபாநவபானறின 
ந்சயல் ெி்கழ்த்்திப்ள்பாகும் ள்ரழகுமிக்க 
வபாழ்கய்கயில்.

்தருணங்கயே ந்பாருேபாக்கி விடுவ்தில் 
எனறுளம எ்திர்பாரபா ெியலயம்களுககும் 
வியடள்தடபா வினபாக்களுககும் 
்சம்ஙகுண்டு. அவற்றிளல வபாழ்வு 
அழகுறுவதும் லயம் ந்றுவதுமபா்க 
இருக்கிறது. மீ்தி மிச்்சநமல்லபாம் 
ெியனத்து ெியனத்து மனஙகுேிரச் 
ந்சய்யும் வபாழ்கய்கயின அழ்கிய, 
மனரம்மியமபான ்தருணங்கேில் மனம் 
மி்த்ந்தயலவந்தபானறும் பு்தி்தல்லளவ, 
ஆனபாலும் பு்திது்தபான.
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வதாடேர் நாெல்- 

பூ்மாககிழவி..2

ரிஸொன் 
்தநீர் ்ந்க்கரத

 ெத்்தம் ளமடு ்கிரபாமம் ய்கப்புடி 
குளேபாற அடஙகுற மபா்திபா ி  அம்புட்டு 
்சினன ்கிரபாமம்.  ள்சபாழி்கயே ய்கயபால 
குலுக்கி வீசுனபாப்ள்பால அஙந்கபானனும் 
இஙந்கபானனுமபா குடிய்சங்க ்சி்தறி ந்கட்ந 
துச்சு.. ஆனபால் வேமபான வபானம் ்பாரத்்த 
பூமிங்க.. ெல்ல ஏபாிப்்பா்சனம் ்தபாய்ப்்பாலப் 
ள்பால..

 ்தபாய்ப்்பாயல குடிச்்சிட்டு ம்தரப்புல 
ெல்லபா ்திமு ்திமுனனு வே்நது கும்மபாேம் 

ள்பாடும் வயக்கபாடுங்க..

 ெத்்தம் ளமடு ்கிரபாமத்துல  
எல்ளலபாரும் வயித்து  ந்பாழப்புககு  
வயக்கபாட்டில் இடுப்பு ஒடிய உழு்நது 
எ்ந்திபாிக்கிற ஜபா்தி. ்சிலள்ரு ்கிட்ட 
ெ ி ல ன  பு ல ன  இ ரு ்ந து ச் ்ச ி .   அ ம் பு ட் டு 
ஒனனும் ்ண்யண வச்சு ந்பாழப்பு 
ெடத்துற ந்பாிய ஊருயில்ல.. ள்கபாவணத் 
துண்டபாட்டம் ்கபால் ்கபாணி, அயரக்கபாணி 
நெலத்துக்கபாரனுவங்க்தபான ்சபாஸ்்தி..

 வயக ்கபாட்டு ளவயலயில  வரற 
வ ரு ம பா ன ம்  அ ள ்த பா ட  ஒ த் ்த  வ ய த் து 
்கஞ்சிககு ்தயலககு ளமல நவளேமபா 
இ ரு்ந து ச் ்ச ி .   ம ி ச் ்ச ம்  மீ ்த ி ய ய  அ க ்க ம் 
்க்கத்துல இருககுற வங்களேபாட ்கஷட 
ெஷடத்துககு ந்கபாடுத்து உ்தவுச்சு. யபார 
்கிட்டயும் உ்தவியபா ந்கபாடுத்்தய்த  ்திருப் ி்க 
ள்கக்கபாது.  அவங்கேபா ்திருப் ி்க ந்கபாடுத்்தபா 
வபாங்கிககும்..

 ்க்கத்து ்கிரபாமத்துல ்கரலப்்பாக்கத் 
்தபாரு ந்பாிய்தயலக ்கட்டு ்ண்யண்கபாரர 
வீட்டு வயக்கபாட்டு  ளவயலககு ள்பாச்சு.. 
வயித்துககு ்கஞ்சி ஊத்்தி ந்தனக கூலி 
்தருவபாங்க.. அங்கன ளவயல இல்லனனபா 
மத்்தவங்க ்கழனி ்கபாட்டுல நவேி ளவயல 
்பாககும்..

 இப்்டியபா பூமபாக்கிழவிளயபாட ந்பாழப்பு 
வ்ந்த புதுசுல ளவர ஊனுச்்சி ெத்்தளமடு பூமியில.  
ந்கபாஞ்சம் ந்கபாஞ்சமபா அள்தபாட மனசு ந்தேி 
வயடஞ்சி சுழற்றிப் ள்பாட்ட ந்சபாக்கட்டபான 
ள்பால சுறு சுறுப்்பா  சுழல ஆரம்்ிச்்சிது 
பூமபாக்கிழவி.
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 ந்பாற்ந்த குழ்நய்த்களுககு ய்க 
யவத்்தியம் ்பாககும்.. வயத்்த வலி, மபா்ந்தம், 
்தயல ெிக்கபா்த ய்க குழ்நய்த்களுககு ஒரம் 
விழு்நதுச்சுனபா (்கழுத்துல ெரம்பு ி்டிப்பு)
எடுத்து விட.. ்ிளயேத்துணி ்க்சக்க..
ய்ககந்கபாழ்நய்த்களுககு ்தயலககு ்தண்ணி 
ஊத்்தி விட ந்பாம்்ே புளயேங்க புஷ்வ்தி 
ஆயிட்டபா ்சடஙகு ்சபாங்கியம் ந்சய்யறதுக 
குனனு ்தனது ந்சபா்ந்த வபாழ்கய்கயில ்கியடச்்ச 
அனு்வத்ய்த வச்்சி  ஊருல ெடககுற ெல்லது 
ந்கட்டது எல்லபாத்துககும் பூமபாக்கிழவி 
முனனபாடி ்தபானபா வ்நது ெினனு ந்சய்ய 
ஆரம் ி்ச்்சிது.  மனசு ்ச்நள்தபா்சத்துக்கபா்க ந்பாறவு 
அதுளவ வபாழ்கய்க ஆயிடுச்்சி..

 பூமபாக்கிழவி ் க்கத்துல வ்நது ெினனுச் 
சுனபா ்த்து யபாயன ்லம் வ்நதுரும்னு  ஊரு 
மக்களுககு ்த்கிபாியம் ந்கபாடுத்துச்்சி.  அப்்டி 
ஒரு ்சபாமியபாட்டம் குணம் 

 இப்்டியபாத்்தபான ஊருஜனங்கயே 
்தனது அன்பான ்சரவபா்தி்கபாரத்துககு ்கீழ 
ந்கபாண்டு வ்ந்தது பூமபாக்கிழவி.  ஊயர அடிச்சு 
உயலயில ள்பாடுவபாங்கனனு ந்சபால்லுவபாங்க.. 
ஆனபா பூமபா்கிக்கிழவி ்பா்சத்்தபால ஊயர அடிச்்சி 
்தனளனபாட சுருககுப் ய்யில மடிச்்சி முடிஞ்சி 
வச்்சி்கிடுச்சு.  மருவபாய்தக்கபார ்கிழவி.

 அரபா்பாகள்கபானனபா எனன  அரத்்த 
முனனு யபாருககும் ந்தபாியபாது.. ஆனபால் 
ள்கபாவத்ள்தபாட உச்்சிககும் ள்பாவும் ள்பாது 
பூமபாக்கிழவிளயபாட வபாயில இரு்நது அ்ந்த 
வபாரத்ய்த ்தப்்பாம வ்நது விழும்..

 பூமபாக்கிழவிளயபாட பீரங்கி வபாயிககு 
ஊளரெடுஙகுச்்சி. ள்கபாவத்துல உச்்சி ்த்்தி 
்கிட்டு எபாியிற ளெரத்துலக  ஒரு ந்கட்ட 
வபாரத்ய்தக கூட ந்கழவி வபாயிலிரு்நது 
வ்நது விழபாது.

 பூமபாக்கிழவி ஊயர ்கபாப்்பாத்துற ்சபாமி.

 எல்லபாத்ய்தயும் ்கண்்கபாணிககும்... 
்தப்பு ந்சய்றவங்க ்சபாமியய விட பூமபாக 
்கிழவிககு்தபான ்யப்புடுவபாங்க. அப்்டி 
ஒரு அ்தி்கபாரத்ய்த அதுவபா ய்கயில 

எடுத்துக்கிச்்சி.. ஊரு ்சனங்க ளமல இருககுற 
உபாியமயிளலயும் அக்கயறயிலும்..

 ்சபாமி ளெரல வ்நது ்தண்டிக்கபாது 
ஆனபால் பூமபாக்கிழவி ஒடளன எதுக்க 
வ்நது ெினனு ஊயரக கூட்டி ஓயலயய 
வச்்சி ்தபானபா ்தீரப்பு ந்சபால்லி ்தண்டிச்்சிடும். 

 எவனபாவது ந்கழவிளயபாட வபாக்க 
மீறி ஏளனபா ்தபாளனபானனு அ்சட்யடயபா 
இரு்ந்தபானனபா அம்புட்டுத்்தபான எனனபா 
ந்கஞசு ந்கஞ்சினபாலும், ்கபால்ல விழு்நது 
மனனிப்பு ள்கட்டபாலும் அவன வீட்டு 
ெல்லது ந்கட்டதுல முனனபாடி ள்பாயி 
ெ ிக்கபாது. ள்பாடபா..  ந்பா்சக ந்கட்டப் 
்யளலனனு ்சட்யட ் ண்ணபாம ள்பாயிடும்..
்கிழவி யபாயரயபாச்சும் ஒதுககுச்்சினபா 
ஒதுககுனனுது்தபான ஆயிரம் மனனிப்பு 
ள்கட்டபாலும் ்சட்யட ்ண்ணபாது வீரபாப்பும் 
வீம்பும் புடிச்்ச ்கிழவி..

 ்தன ்ிளயேங்க எல்லபாரும் ெல்ல 
வங்கேபா, ெல்லபா இருக்கனும் என்கிற 
அக்கயற்தபான அதுகந்கல்லபாம் ்கபாரணமபா 
இருககும்.

 யபாயரயும் வஞ்சம் ்தீக்கணும்னு 
ந்சய்யபாது.

 ரபாத்்திபாியில ஊரு உல்கம் தூங்கிடும்.. 
ஆனபால் ந்கழவிககு எப்்வும் ள்கபாழித் 
தூக்கம்்தபான.   அப்்டி தூஙகுனபாககூட 
அள்தபாட மனசுககு ்கபாது ள்கககும்.. ெட்ட ெடு 
ரபாத்்திபாியில ய்கபுளயேங்க அழுவுற ்சத்்தம் 
ள்கட்டபாக்கபா ள்பாதும் ந்கழவி ்ிளயே 
மரு்நதும் (வ்சம்பு) ய்கயுமபா  வபா்சப் ்டியில் 
ள்பாய் ெினனு ்க்தயவ ்தட்டும் ளெரங்கபாலம் 
்பாக்கபாது.

 ஊரல புளே ந்ககுறதுககு ந்கழவி 
யத்்தபான ்சனங்க ெம் ி்யிரு்ந ்திச்்சிங்க.. அக்கம் 
்க்கத்துல புளேப் ந்பாறவு ்பாக்கறதுககு 
நரண்டு ந்கழவிங்க ந்கட்நதுச் ்சிங்க ந்தபாழில் 
சுத்்தமில்ல ள்சபாயவ ்ண்டபாரபாங்க

 புளேத்்தபாச்்சி இடுப்பு வலியில 
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முணகுற ்சத்்தம் எங்கிட்டபாச்சும் ள்கட்டுச்சுனபா 
வபாபாிசுருட்டிக்கிட்டு எ்ந்திபாிச்்சி ஓடும்.  எப்் 
யபாருவ்நது ஆ்த்து ்சபா்த்துககு கூப் ி்ட்டபா 
ளெரம்.. ்கபாலம் ்கபாத்து மயழயினனு ்பாக்கபாம 
கூப்புட்டு வ்ந்தவங்க கூட ஓடும்.  ளெரம் 
்தப்புச்சுனபா உசுரு மிஞ்சபா துனனு உசுருககு 
முக்கியம் ந்கபாடுககும் 

 ்ிர்சவம் ்பாத்்தப் ந்பாறவு புளே 
ந்த்்தவளுககு ய்க மரு்நது புளேயப் 
ந்த்்த அஞ்சபாவது ெபாளு வயத்துககு 
்கறிளவப்்ியல ள்சபாறு… ்தபாய்ப் ்பால் 
சுரக்கயவக்க சுதும்பு மீனு மஞ்சள 
ந்கபாழம்பு ஆணம், ்ச்்சப்புளயேககு 
வயித்்த வலிககு வ்சம்பு.. ்சேிககு ்கஸ்தூபாி.. 
ள்கபாளரபாஜனம் ்தருவ்திலிரு்நது பீத்துணி 
்க்சக்கி ள்பாட்டு துணியில் ெீச்்ச வபாயட 
வ ரு ்த பா ன னு  ள ம பா ்ந து  ் பா த் து . .  ் ச் ்ச 
புளயேககு வயித்துல மபா்ந்தம்.. ள்தபாஷம்னு 
வ ய த் து க  ள ்க பா ே பா று  இ ரு க்க பா ன னு 
்கண்டு்ிடிச்்சி ய்க மரு்நது ந்கபாடுத்து 
ஆத்்தபாயவயும் புளயேங்கயேயும் ள்தத்்தி 
பூமியில உக்கபார வச்்சிரும்..

 பூமபாக்கிழவி அதுவபா அக்கயற 
எடுத்து எல்லபாத்ய்தயும் ந்சய்யும்…யபாரும் 
ளவண்டி அயழககுனும்னு அவ்சியமில்யல.  
ஊரு ஜனங்களுககு எடுககுற ்பாடு்களுககு 
யபார ்கிட்டயும் ஒத்ய்த ய்்சபா கூலியபா 
வபாங்கபாது.. குடுத்்தபாலும் அவங்க மூஞ்சில 
விட்டு எறியும்..

 ்கபாசுககு மபாரடிக்கிறவ இல்யல 
இ்ந்த பூமபாக்கிழவி..னனு ்சத்்தம் ள்பாடும்.

 ெீ  எ ன க கு  கு டு க ்க ணு ம் னு 
நெயனச்்சபா..

 ‘‘ெபான ந்சத்துப் ள்பானபா உபாியம 
ளயபாடு வ்நது ்தயலமபாட்டுல ெினனு 
எனககுவபாய்க்கபாி்சியும் ஒருபுடி சுடு்கபாட்டு 
மண்யணக ந்கபாடு.. ஆத்்தபா ஏத்துக்கிடுள்த.’’ 
னனு எல்லபார ்கிட்டயும் ந்சபால்லும்.

 ெ த் ்த ம்  ள ம டு  ்க ி ர பா மு ம்  சு த் து 
்ட்டு ்கிரபாமங்கள முச்சூடும் உசுருங்க   

பூமபாக்கிழவி ய்கயபால அவங்க ஆத்்தபா 
ளவபாட வயத்துல இரு்நது புடுங்கி பூமியில 
ெபாட்டுவச்்ச ெபாத்துங்க ்தபான.... இனனிககு 
ஊருல மனு்சங்கேபா சுத்்தி ்திபாியறபாங்க..

  ்த்து யமயில் ்கல்லு ்தபாண்டி 
ள்பானபாத்்தபான ்தபாமயரப்்பாக்கம் கூட்டு 
ளரபாடுல ்க ிரபாம சு்கபா்தபார கூடத்துல 
டபாகட்டயர ்பாரக்க முடியும்.. அவ்சரத் 
துககு வபா்கன வ்ச்தி ்கியடயபாது அப்் 
நவல்லபாம் அவ்சரத்துககு ஆம்பு லனஸ், 
மபாட்டுவண்டி்தபான.. இல்லனனபா ்கயித்து 
்கட்டில்ல ந்பாணத்ய்த தூக்கிக்கிட்டு 
ள்பாரபாப் ள்பால தூக்கி ள்பாட்டுக்கிட்டு 
ெபாலு ள்ரு ள்தபாளல சும்நது வயக ்கபாட்டு 
வரப்புல உழு்நது எ்ந்திபாிச்சுக ்கிட்டு  டவுனு 
ஆசு்த்்திபாிககு ள்பாவனும்.

 ்கபாயலயில ்த்து மணியிலிரு்நது 
மத்்தியபானம் மூணு மணி வயர்தபான 
டபாகடர இருப்்பாரு வபாரத்துல ்சில ெபாள 
வரளவ மபாட்டபாரு. 

 டபாகடர இல்லபா்த ளெரத்துல அங்கன 
ஆயபா ளவயல  ்பாககுற ்தன்பாக்கியம் 
்தபான டபாகடர.  டபாகடளரபாட நவளயே 
ந்சபாக்கபாயய மபாட்டிக்கிட்டு பீத்்திககும். 

 ய்கயில இருககுற ந்பான வயேவியய 
ய்கயய தூக்கி தூக்கி ி்னனுககு ்தளளும்.. 
மத்்தவங்க ்பாக்கனும்னுஙகுற ெப்்பாய்ச  
்சபாஸ்்தி ்க்கி மட்யடககு.  அர்சபாங்கம் ஏயழப் 
புளயேங்களுககு ந்கபாடுககுற ்பால் ்வுடர 
டப்்பாக்கயே ்திருடி வித்்த ்கபாசு.

 டபாகடரும் ்தன்பாக்கியய்த ்கண்டுக 
குறது இல்ல.. அங்க அவ்சர ஆ்த்துககு 
ஆசு்த்்திபா ிககுப் ள்பானபாலும் மரு்நது 
மபாத்்தியர ஒழுங்கபா ்கியடக்கபாது.. அ்தபாளல 
்சனங்க ஆசு்த்்திபாி ்பாக்கம் ள்பாவுறது 
இல்ல..

    ந்தபாடரும்
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அந்தாதி!

 

தாய வ்மாழி

தாயவ்மாழி எங்களின் 
தங்கவ்மனும் தமிழ்வ்மாழி்ய! 
தமிழ்வ்மாழி உலகின் 
இனிர்மவ்காள மூத்தவ்மாழி்ய! 
 
மூத்தவ்மாழி முத்தமிரழ  
முச்்சங்க்மது ெ்ளர்த்த்த! 
ெ்ளர்ந்த எம்வ்மாழி 
்காப்பியங்கள ்கணடேது்ெ! 
 
்கணடேது ்கம்பனின் 
்காப்பியம் ்தன்்பால்ெ! 
்தனா்கத் தித்திககும் 
ெளளுெனின் திருககுை்்ள! 
 
திருககுைளின் முப்பாரலயும் 
பருகிடேச் சிைந்திடுொ்ய! 
சிைப்புக்கள வ்சறிந்த 
நறைமிழ் ஓங்கடடு்்ம! 

ஓஙகிடும் வ்சந்தமிழ் 
்பாறறி்ய ொழு்ொ்்ம! 
ொழ்வினில் ெ்ளமிடும் 
தமிழ்வ்மாழி தாயவ்மாழி்ய! 
 
 கிணணியா்சபீனா!

 
 
இ்வின் இருளும் 
அர்நா்்ள அறிந்திடு! 
ப்விடும் பிணி்களும் 
பைந்திடும் பலநாளில்! 
 
ொன்்மரழ ெந்திடே 
ெைடசியும் நீஙகிடும்! 
ொடடிடும் ெறுர்மயும் 
விலகிடே நிரலெரும்! 
 
ெலி்கர்ளத் தாஙகிடே 
ெலிர்ம்கள ெ்ளர்த்திடு! 
இழந்தரத ்மைந்திடே 
இதயத்திற பலமிடு! 
 
ொணர்ம்கள நிரலத்திடே 
ெண்ணங்கள பூணடிடு! 
துன்பங்கள ்மடிந்திடும் 
திண்ண்மாய நம்பிடு! 
 
எண்ணங்கள சிைந்திடே 
 எந்நாளும் முயன்றிடு! 
்கெரலரயக ்கடேந்திடும் 
்கரல்கர்ளக ்கறறிடு! 
 
 - கிணணியா்சபீனா
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 அம்மபா, அம்மபா, ெபாம ள்பாட்ஸ் 
வபானபா ெபாட்டுக்கபா ள்பா்கப் ள்பாளறபாம்.

 ஆமபாண்டபா ந்சல்லம்.

 அஙள்க ஆளுங்க எல்லபாம் ்கறுப்பு 
்கறுப்்பா இருப்்பாங்களே.  எனககு ்யமபா 
யிருக்கம்மபா

 அவங்களும் மனு்சங்க ்தபான சுள்கஷ.  
்யப்்ட ஒனனுமில்யல.  அது மட்டுமில்லபாம 
அப்்பாவுககு அஙள்க குவபாரட்டரஸ் ந்கபாடுப் 
்பாங்க.  எல்லபா வ்ச்தியும் இருககும்டபா

 எனன ந்சபால்றபான ெ ிஷபா உன 
ய்யன எனறு ள்கட்டவபாளற வ்ந்தபார  
ரளமஷ.

 அவன ள்பாட்ஸ்வபானபா ஆப்்ிபாிக்கபா 
ெபாடுனனு ்யப்்டறபானுங்க இஙள்களய 
இருக்கலபாம்்கிறபான.

 சுள்கஷ அப்்பாவுககு ெல்ல ளவயல 
்கியடச்்சிருககு அ்ந்த ெபாட்டின ்தயல ெ்கபாில்.   
்சம்்ேம் 2 லட்்சம் மபா்சத்்திற்கு.   ந்சலநவல்லபாம் 
அவங்களே ்பாரத்துப் ்பாங்க.   ெ ீ அஙள்களய 
்டிக்கலபாம்.   உன டி.்ச ி  கூட வபாங்கி 
வ்ந்திட்ளடனடபா ந்சல்லம். ெ ீ உனனுயடய 
்ிரண்ட்ஸ் ்கிட்ட ந்சபால்லிட்டு வபாடபா?   
ெபாயேககு ஈவனிங  ெபாம  ப்யேட்டில் ள்பாளறபாம்.

 சுள்கஷின மு்கம் வபாடியது.  அவன 
அம்மபா ெிஷபா அவயன அயணத்து 
அங்கிரு்நது கூட்டிச் ந்சனறபாள.

 அண்ணபா ெ்கபாில் ்பாரத்து வ்ந்த 
ப்யரளவட் ளவயலயய விட்டுவிட்டு இப் 
ள்பாது ்கள்பாளரபாளன ெ்கபாில் ள்பாட்ஸ் 
வபானபா அக்கவுண்நடன்சி ்கபாளலஜில் 
்ி்சினஸ் ளமளனஜநமனட் ் பாட ள்ரபா்சிபாிய 
ரபா்கப் ்ணிபுபாிய ்கியடத்்த வபாய்ப்ய்ப் 
்யன்டுத்்திக ந்கபாளேளவ ரளமஷ விரும்்ி 
னபார.  ெிஷபாவும் ்சபாிநயனறு ஒப்பு்தலேிக்க 
ம்கன மட்டும் ்சிறிது ்கவயலயில் மு்கம் 
வபாடினபான.

 விமபான மபாற்றங்களேபாடு து்பாய் 
மற்றும் ளஜபா்கனனஸ்்ரக வழியபா்க 
்கள்பாளரபாளன ெ்கர விமபான ெியலயம் 
ந்சல்ல 15 மணி ளெரம் ஆயிற்று..  ்யணம் 
சு்கமபா்கத்்தபானிரு்ந்தது.  சுள்கஷ ் யணத்ய்த 
ர்சித்்தபான.  அய்தயும் மீறி அவன மு்கத்்தில் 
்கவயலயும் ்யமும் ந்தபாி்ந்தது.

 ்க ள ் பா ள ர பா ள ன  ெ ்க ர  வ ி ம பா ன 
ெியலயத்்தில் ள்பாட்ஸ்வபானபா அக்கவுண் 
டன்சி ்கபாளலஜ ஊழியர்கள ரளமஷ ந்யர 
அட்யடயுடன ெினறிரு்ந்தனர.  அ்தில் 
்சில இ்ந்தியர்களும் ்கபாணப்்ட்டனர. 
வ்ந்திரு்ந்தவர்கள ்சிறிய ஒரு ளவனில் 
ரளமஷ குடும்்த்்தினயர ்பாது்கபாப்்பா்க 
்கல்லூபாிககு அயழத்துச் ந்சனறனர.

 ்ிபாின்சி்ல் ரளமயஷ வரளவற்று 



புல்லாஙகுழலன்
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அவருக்கபான  குவபாரட்டரஸ் ்சபாவியயக 
ந்கபாடுத்து ஒரு ்ணியபாயேயும் அவர 
்களேபாடு அனுப்்ி யவத்்தபார.

 அ்ந்த வீடு மூனறு அயற்களேபாடு 
எல்லபா வ்ச்தி்களும் ெியற்ந்த்தபா்களவ 
்கபாணப் ்ட்டது.  ெிஷபாவுககு வீடு ்ிடித்து 
விட்டது. சுள்கஷ ்தபான ் ிரயமயபா்க 
எல்லபாவற்யறயும் ்பாரத்துக ந்கபாண்டி 
ரு்ந்தபான.

 சு ள ்க ய ஷ  ள ்ச ர த் ்த ி ரு ்ந ்த  ் ள ே ி 
அழ்கபா்க, சுத்்தமபா்கத் ்தபானிரு்ந்தது. எனறபா 
லும் அவனபால் மற்ற மபாணவர்களேபாடு 
நெருங்கிப் ்ழ்க முடியவில்யல.  ஒரு வட 
இ்ந்திய மபாணவனும் ்தமிழ் ெபாட்யடச் 
ள்சர்ந்த மபாணவனும் ்தபான அவன ள்்சக 
கூடிய மபாணவர்கள.  எ்திலும் ்ிடிப்்ில்லபா 
்தவனபாயிரு்ந்தபான.  ்டிப்்ிலும் ்கவனம் 
ந்சல்லவில்யல.

 ள்பாட்ஸ்வபானபாவில் ரளமஷ அங்கி 
ரு்ந்த ் ணியபாேர்கேபால் ள்பாற்றப் ் ட்டபார.  
அவருயடய அறிவிற்கும் அனு்வத்்திற்கும் 
்கியடத்்த மபாியபாய்த அது.  அ்தனபால் அவர 
்ணியில் ஈடு்பாளடபாடு இரு்ந்தபார.

 ெிஷபாவிற்கும் அங்கிரு்ந்த சூழல் 
் ிடித்்த ிரு்ந்தது.   அரு்கிலிரு்ந்தவர்கள 
அனு்சரயணயபா்க இரு்ந்தனர.

 நமதுவபா்கக ்கபாலம் ெ்கர்ந்தது. வ்ச்தி 
வபாய்ப்பு்களும் கூடின. ்்தவி உயரவுகூட 
வ்ந்தது.  ்தமிழ்ெபாட்டில் இல்யலளய என்கிற 
குயற மட்டும் ்தபானிரு்ந்தது.  மற்ற்டி 
உணவு உயட இருப்்ிடம் எல்லபாளம 
ெனறபா்கத்்தபானிரு்ந்தது.

 ்திடீநரனறு ஒரு ெபாள ரளமஷின 
உயர அ்தி்கபாபாி அவயர அயழப்்்தபா்க 
அலுவல்க உ்தவியபாேர அவபாிடம் வ்நது 
ந்சபானனபார.  ரளமஷ ஆச்்சரயப்்ட்டபார.  
அவர ரளமயஷ அயழப்்ள்தயில்யல.  
அவர மீது ந்கபாண்ட ெம்்ிகய்கயினபால் 
ள்பானில் ள்சுவள்தபாடும் ்பாரககும்ள்பாது 
பு ன ன ய ்க  ந ்ச ய் வ ள ்த பா டு ம்  இ ரு ்ந து 

விடுவபார.  விழபாக்கேின ள்பாது குடும்்த்்தபா 
ளரபாடு வரும் அவர ரளமஷின குடும்்த் 
்தபாளரபாடும் அனள்பாடு அேவேபாவுவபார.  
அ லு வ ல ்க த் ்த ி ல்  ்த ன து  அ ய ற க கு க 
கூப்்ிட்டள்தயில்யல.

 எனனளவபா ஏள்தபா எனறு அவர 
அயறககுச் ந்சனறபார ரளமஷ.

 ரளமயஷ ்தன முனனுளே இருகய்க 
யில் அமரச் ந்சபானன அவர ்தயக்க மு்கத் 
ள்தபாடு ்சிறிது ளெரம் ்பாரத்்தபார.

 எனன ்சபார ஏள்தனும் ்ிரச்்சியனயபா 
எனறபார ரளமஷ

 இல்யல ரளமஷ.  இ்ந்த ளவயல 
உங்களுககுப் ் ிடிக்கவில்யலயபா? அல்லது 
ள்பாட்ஸ்வபானபா ெபாடு ்ிடிக்கவில்யலயபா,  
அல்லது எனயனப் ்ிடிக்கவில்யலயபா, 
இஙகுளே மக்கயேப் ்ிடிக்கவில்யலயபா?

 ்சபார ்சபார இந்தல்லபாம் எ்தற்கு ்சபார.  
எனககு இ்ந்தச் சூழலும் உங்கயேயும் 
்ிடித்ள்த ்தபான இருக்கிறது.

 ்ிறள்கன?  உங்கேிடமிரு்நது ரபாஜி 
ெபாமபா ்கடி்தம் வ்ந்திருக்கிறது?

 எனன ்சபார எனற ரளமஷின மு்கம் 
நவேிறியது. ெபான எழு்த வில்யலளய ்சபார 
எனறபார.

 இள்தபா ்பாருங்கள.  உங்கள ய்கநய 
ழுத்துடன யடப் ந்சய்யப்்ட்ட ்கடி்தம்.  
்கடி்த ெ்கல் ளமலிடத்்திற்ந்கல்லபாம் அனுப்்ப் 
்ட்டிருக்கிறள்த.

 எனககு இது புபாியவில்யலளய ்சபார.

 ெீங்கள எழு்த வில்யலநயனறபால் 
யபார இய்தச் ந்சய்்திருப்்பார்கள.  உங்க 
ளுககு இஙகு எ்திபாி்கள யபாரும் இருப்்்தற் 
்கில்யலளய

 ஆமபாம் ்சபார எனககும் அது்தபான 
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புபா ியவில்யல.   எனயன இங்கிரு்நது 
விரட்டுவ்தில் யபாருககு லபா்ம் எனறு 
புபாியவில்யலளய.

 ெபான இய்த வபா்ஸ் வபாஙகுவது 
ள்பால் எழு்தித் ்த்நது விடு்கிளறளன

 அந்தல்லபாம் இஙள்க முடியபாது 
ரளமஷ.  ளமலிடத்்திற்ந்கல்லபாம் ெ்கல்்கள 
ந்சனறுளேது.  ெபாம் அப்்டி ந்சய்்தபால் 
அவர்கள ெபான ்தபான உங்கயே வற்புறுத்்தி 
எழு்தி வபாங்கிளனன எனறு என ளமல் 
குற்றம் சுமத்துவபார்கள.  இ்ந்தப் ்்தவிககு 
வருவ்தற்குக ்கபாத்்திருப்்வரகூட எனமீது 
குற்றம் சுமத்்தலபாம்.

 எனன ்சபார ெீங்களும் எனயனத் 
துரத்து்கிறீர்கேபா?

 எனன ரளமஷ எனயனப் ்ற்றி 
உங்களுககுத் ந்தபாியபா்தபா? உங்கேபால் இ்ந்த 
யூனிவர்சிட்டிளய ்யனயட்ந்திருக்கிறது.  
எனககும் ெல்ல ந்யர ்கியடத்்திருக்கிறது.  
ஒனறு ந்சய்ளவபாம்.  ஒரு மபா்தம் உங்கயே 
்ணியிலிரு்நது விடுவிப்்ய்த ெபான 
்தளேிப் ள்பாடு்கிளறன.

 ்சபாி ்சபார.  இய்த யபார ந்சய்்திருப் 
்பார்கள எனக ்கண்டு ்ிடிக்க முடியபா்தபா?

 ெபான இய்த ஒரு துப்்றியும் 
ஸ்்தபா்னத்்தின ்திறயமமிகு ெிபுணபாிடம்  
துப்்றி்நது ்கண்டு்ிடிக்க இனளற ஏற்்பாடு 
ந்சய்்கிளறன.. அவர ்கண்டு ்ிடித்்ததும் 
ள ம ற் ந ்க பா ண் டு  ெ ட வ டி க ய ்க  எ டு த் து 
உங்கயே மீண்டும் ்ணியில் அமரத்்த 
இயலும்.

 ்சபாி ்சபார அப்்டிளய ந்சய்ளவபாம்.  
உங்கள ஆ்தரவுககு  ெனறி ்சபார.

 வீடு ்திரும்பும் ள்பாதும் அ்தற்கும் 
்ிறகும் ரளமஷ ்ிரயம ்ிடித்்தது ள்பால் 
ந்பாம்யமயபாய்த் ்தபான ெட்ந்தபார.   இ்ந்த 
மபாற்றம் அவர மு்கத்்தில் ்ேிச்ந்சனத் 
ந்தபாி்ந்தய்தப் ்பாரத்்த ெிஷபா, அவரருள்க 

்கஞசிவ்காணடு ொ்ெ்்ள 
்கால்்கடுக்கப் ்பாகுதடி
 
 
்கஞசிவ்காணடு ொ்ெ்்ள 
 ்கால்்கடுக்கப் ்பாகுதடி 
துர்ணயா்க நானும்ொ்்ன் 
 வ்காஞ்ச்ந்ம் நீயும்நில்லடி 
 
பிஞசிப்பாத அடிெச்சி  
 ெஞசிகவ்காடி ்பா்கயி்ல 
பாவி்மனம்  பதறிநின்னு 
 பரிதவிச்சி நிககுதடி 
 
்மனவ்சல்லாம் நீதா்ன 
 ்மா்மன்வீடடுப் பூந்்த்ன 
்மச்சியுந்தன் வநனப்பால 
 வநஞ்சவ்மல்லாம் பதறுதடி  
 
அத்தவபத்த ்த்தின்்ம 
 அழ்கான வபான்்மயி்ல 
ஆ்ச்மா்மன் அருகிருக்க 
 அல்லிகவ்காடி்ய பய்்மன்டி 
 
ொயக்கா ெ்ப்்பா்ம் 
 உலாப் ்பா்கலாம் 
உல்லா்ச்மா்க இருந்து 
 ்கத்கதயாப் ்பசிக்கலாம் 
 
பச்்செண்ணச் ்்சலயி்ல 
 ெச்்ச்கணணும் மீ்ளலடி 
வ்காணடேயில ெச்்ச்மல்லி 
 பாதவயல்லாம் ்ம்ணககுதடி 
 
ஏம்்மன்ச இழுத்தெ்்ள 
 அடி்யாடே ்சாச்்செ்்ள 
அஞசிடோ்ம தூதுவ்சால்லு 
 ஆ்ச்யாடே ெந்திடு்ைன் 
 
 பர்்ஹத் றியா 
 ( என்.எம்.ஆரிபா) 
 
 ஏைாவூர், இலஙர்க
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வ்நது உடம்பு ்சபாியில்யலயபாங்க எனறபாள 
்கவயலயுடன...

 இல்யல ெிஷபா,  இனறு என ளமல்தி 
்கபாபாி எனயனக கூப்்ிட்டபார.

 அ்திநலனன ்கவயல.

 என ரபாஜினபாமபா ்கடி்தத்ய்தப் ்ற்றி 
எனனிடம் ள்கட்டபார.

 ரபாஜினபாமபா ்கடி்தமபா?  யபாருயடயது.?

 ெபான எழு்தியது ்தபான.

 ெீங்கள எழு்தினீர்கேபா?  எனன 
குழப்்ம் இது...

 கு ழ ப் ் ம்  ்த பா ன  ெ ி ஷ பா .  எ ன 
ய்கநயபாப்்ம் இடப்்ட்ட ரபாஜினபாமபா 
்கடி்தத்ய்த எனனிடம் ்கபாட்டியவர,    ரளமஷ 
எங்கயேப் ்ிடிக்க வில்யலயபா எங்கள 
ெபாடு ்ிடிக்கவில்யலயபா எனக ள்கட்டபார.   

 ெீங்கள ரபாஜினபாமபா ்கடி்தம் எழு்தி 
னீர்கேபா?

 ெபான எழு்தவில்யல. என ய்கநயபாப் 
்த்துடன அது இருக்கினறது.  அ்தன ெ்கல் 
எல்லபா ளமல்தி்கபாபாி்களுககும் அனுப்்ப் 
்ட்டிருக்கிறது.

 எனனங்க ஒனறுளம புபாியவில்யலளய

 எனககும் ்தபான.  யபார இ்ந்த ளவயல 
ந்சய்்திருப்்பார்கள என ளயபா்சித்து ளயபா்சித்து 
என ்தயல வலிக்கிறது.

 ெபான எழு்தவில்யல ்சபார எனறு 
ந்சபால்வது்தபாளன...

 ந்சபானளனன. அப்்டி இரு்ந்தபாலும் 
ெபான அய்த வபா்ஸ் வபாங்கிக ந்கபாள 
்கிளறன எனறும் ந்சபானளனன.   அது இஙள்க 
முடியபாது. மி்கக ்கடினம்.  உங்களுககு 
யபாரபாவது இஙள்க எ்திபாி்கள இருக்கினறபார 

்கேபா எனறு ளவறு அவர ள்கட்டபார.

 ஐயய்ளயபா,  அப்ள்பா ெபாம் ்திரும்் 
ளவண்டியது ்தபானபா?

 இல்யல.  அவர எனககு ஒரு மபா்தம் 
யடம் ்த்ந்திருக்கிறபார.  அ்தற்குள இய்த 
ளவறு யபாரபாவது எழு்தியிரு்ந்தபால் அய்தக 
்கண்டு ்ிடிக்க துப்்றியும் ெிபுணயரயும் 
ஏற்்பாடு ந்சய்்கிளறன எனறபார. அப்்டி 
யபாரபாவது எழு்தியிரு்ந்தபால் ெபான மீண்டும் 
இ ங ள ்க ள ய  ் ண ி  ந ்ச ய் ய  வ பா ய் ப் பு 
உண்டபாகும்.

 ெமககு இஙள்க யபாருங்க எ்திபாிங்க,  
அக்கம் ்க்கத்்தவர்கள எல்லபாம் மி்கவும் 
அனு்சரயண.  ்ின எப்்டி?

 இங்கிருப்்வர்கயே ்தவிரத்து 
எனயன இ்ந்தப் ்்தவிககு ெியமித்்திருப் 
்்தபால் அ்தனபால் ்பா்திக்கப்்ட்டவர்கள 
யபாரபாவது என்கிற ள்கபாணம் இருக்கிறள்த.

 உங்களுயடய அனு்வம் அறிவு 
இ்தற்்கபா்கத் ்தபாளன இ்ந்தப் ்்தவி...

 எனறபாலும் ெபான வில்லன ்தபாளன 
அவர்களுககு

 ்சபாி ெீ ்கவயலப்்டபாமல் ள்பாய் உன 
ளவயல்கயேப் ்பார.  ம்கனிடம் இது்ற்றி 
நயல்லபாம் ந்சபால்லபாள்த.

 ்சபாிங்க.  ெீங்களும் அ்தி்கம் ்கவயலப் 
்டபா்தீர்கள.  ்கடவுள ெம்யமக ய்கவிட 
மபாட்டபார எனற ெம்்ிகய்க எனக்கி 
ருக்கிறது.

 அடுத்்தடுத்்த ெபாட்்கேில் ரளமயஷ 
யும் ெிஷபாயவயும் ்ல்ளவறு்ட்ட ள்களவி 
்கேபால் துயேத்்தனர துப்்றியும் குழுவினர.    
கு ழு த்  ்த ய ல வ ரு ம்  இ ய ்த ந ய ல் ல பா ம் 
குறிப்ந்டுத்துக ந்கபாண்டபார.

 ்தனனுடன ்ணிபுபாியும் ஒருவர  
இ்ந்தப் ்்தவிககு வருவ்தற்்கிரு்ந்தவர 
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ளவண்டும்.  எப்்டியபாவது இய்தக ்கண்டு 
ி்டியுங்கள.  ெபாங்களும் ஒத்துயழக்கினளறபாம் 

எனறனர அவர்கள.

 எஙகு ந்சனறபாலும் ளமபா்திக ந்கபாள 
ளும் ெியலளய ்கியடத்்தது துப்்றியும் 
ஸ்்தபா்னத்்திற்கு,

 அ்ந்தக குழுவில் ஒருத்்தர மபாற்றி 
ளயபா்சித்்தபார.  ஆட்்கயே வி்சபாபாிப் ்ய்த 
விட்டு ள்கபாப்பு்கயேயும் மூலபா்தபாரங 
்கயேயும் அல்சி ஆரபாயலபாம் எனறபார 
அவர.

 அதுவும் ்சபாிநயனப்்டளவ,  அ்ந்த 
ரபாஜினபாமபா ்கடி்தத்ய்த ஆரபாய்்ந்தனர.  
அ்தில் இரு்ந்த ய்கநயழுத்து ரளமஷினு 
யடயது ்தபான என்ய்த அவளர ஒப்புக 
ந்கபாண்ட்தனபால் அய்த விடுத்து.  அ்தன 
எழுத்துக்கயேப் ்பாரத்்தபார ஒருத்்தர.

 அவருயடய அலுவல்கக ள்கபாப்பு 
்கயேப் ்பாரத்்தபார ஒருவர.

 அ்திலிரு்ந்த எழுத்துக்கயே இ்தளனபாடு 
ஒப் ி்ட்டபார்கள.  இரண்டும் எழுத்து அச்சுக 
்கேில் ளவறு ளவறு எனறு ்கண்டனர.

 ஒருவர ளமல்தி்கபாபாியின வீட்டு 
ளலப்டபாப்பு்கயே ஆரபாய்்ந்தபார. அ்திலும் 
ஒனறும் ்கியடக்கவில்யல. 

 ஒரு ளவயே ரளமஷ ்தபாளன இய்தச் 
ந்சய்்திருக்கக கூடுளமபா என ஒருத்்தர 
ஐயப்்ட்டபார.  அவருயடய ளலப்டபாப்பும் 
ஆரபாயப்்ட்டது.

 ஒருத்்தர ்சத்்தமிட்டபார ்கியடத்து 
விட்டது எனறு.

 எனனப்்பா ்கியடத்்தது எனறபார 
மற்றவர.

 அ்ந்த ரபாஜினபாமபா ்கடி்தத்்தின 
எழுத்து்களும் ரளமஷ வீட்டு ளலப்டபாப் 
எழுத்து்களும் ்சபாியபா்கப் ந்பாரு்நது்கினறன.

இய்தப் ்ற்றிக குயற்ட்டுக ந்கபாண்டபார 
எனறு ந்சபானனய்த ரளமஷ கூறினபார.

 ெிஷபா ்தரப்்ிலும் இள்த ள்பானறு 
்சிலர ள்்சியய்தயும் ள்கட்டுக ந்கபாண்டனர 
குழுவினர.

 ்சீனியர உ்தவி விபா ிவுயரயபாேர 
அ்கனயபாஙய்க ்தீவிரமபா்க வி்சபாபாித்்தனர 
துப்்றிவபாேர்கள.  அவர ்தபான ரளமஷ 
அ்ந்தப் ்்தவிககு வரபா்திரு்ந்தபால் வ்ந்திருக 
்க க  கூ டி ய வ ர .   இ ப் ள ் பா து ம்  ர ள ம ஷ 
அ்ந்தப் ்்தவியய விட்டுப் ள்பானபால் அ்ந்த 
இடத்்திற்கு ெியமிக்கப் ்டக கூடியவர.

 அவர ்யம் ஏதுமினறி  ெபான 
அப்்டிப்்ட்ட ்கயவன இல்யல.  எனககு 
எப்ள்பாது வருளமபா  எது ்கியடககுளமபா அய்த 
விரும்்க கூடியவன ெபான. வி்திக்கப்்ட்ட்டி 
்தபான வபாழ்வு அயமயும் என்்தில் அய்சயபா்த 
ெம்்ிகய்கயுயடயவன.  அதுவும் ரளமஷ 
ள்பானற அறிவபாேி்கயே அ்கற்ற ெியனப்் 
வர்கள மனி்தர்களே இல்யல எனநறல்லபாம் 
ந்தேிவபா்கச் ந்சபானனபார அவர.  அவருயடய 
கூற்றில் உண்யம இருப்்ய்த உணர்ந்தனர 
துப்்றிவபாேர்கள.

 அடுத்து ்பாருட்டி என்வயர வி்சபா 
பாித்்த்தில் அவரும் அ்கனயபாங ந்சபானனய்தப் 
ள்பானளற ந்சபானனபார.   அவர ரளமஷின 
குவபாரட்டரசுககு நரடியபாயிரு்ந்தவர 
என்ள்த ்ச்நள்த்கத்்திற்கு இடமபாயிற்று,   
இ்திலும் துப்பு துலங்கவில்யல

 மபாணவர்கேில் ஓபாிருவர ்தங்கள 
இனமல்லபா்த இ்ந்தியயர இ்ந்தப் ்்தவிககு 
அமரத்்தியய்த எ்திரத்்தனர.  அவர்களும் 
்ச்நள்த்க வட்டத்்திற்குள வ்ந்தனர.

 ெபாங்கள ந்பாதுவபா்கத்்தபான எ்திரக 
்கிளறபாம்.   ரளமஷ மி்கவும் ெல்ல விபாிவுயர யபாேர.  
அ்தில் எங்களுககு மபாற்றுக ்கருத்்தில்யல 
எனறனர.  ெபாங்கள எங்கள ள்பாரபாட்டத்ய்த 
விலக்கிக ந்கபாண்டிருக்கிளறபாம்.  யபார இய்தச் 
ந்சய்்திரு்ந்தபாலும் அவர்கள ்தண்டிக்கப் 
்ட ளவண்டியவர்களே. ரளமஷ ்சபார இஙகு 
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 அ்தனபால்

 ரளமஷ வீட்டு ளலப்ளடப்்ில் ்தபான 
இது யடப் ந்சய்யப்்ட்டிருக்கிறது என்து 
நூறு ்ச்தம் உண்யம எனறபார அவர.

 ரளமஷ இ்ந்தக ்கடி்தத்ய்த எழு்த 
வில்யல எனறபால் யபார எழு்தியிருப்்பார்கள.

 அவருயடய மயனவியபாயிருககுளமபா?

 அவர்கள இங்கிருப்்ய்தத்்தபான 
விரும்் ினபார்கள.   அவர்கேபாயிருக்க 
முடியபாது.

 ளவறு இஙள்க யபாபாிருக்கிறபார்கள.

 ்சபார அவர ய்யன இருக்கிறபாளன.

 அவயன வி்சபாபாிப்ள்பாம்.  யபாயரயும் 
உளளே விடபா்தீர்கள என குழுத் ்தயலவர 
உத்்திரவிட அஙள்க ள்ரயம்தி ெிலவியது.  
ரளமயஷயும் ெிஷபாயவயும்கூட உளளே 
விடவில்யல.

 சுள்கஷ நவேிறிய மு்கத்துடன 
அ்ந்த அயறககு வ்ந்தபான.

 இ்ந்த ளலப்டபாப்்ில் ்தபான இ்ந்த 
ரபாஜினபாமபா ்கடி்தம் எழு்தப்்ட்டிருக்கிறது.  
இய்த ெீ ஏன எழு்தினபாய்

 ்சபார ெபான எழு்தவில்யல எனறபான 
அவன.

 ந ் பா ய்  ந ்ச பா ல் ல பா ள ்த    ெீ  ்த பா ன 
எழு்தினபாய் எனறு  ஆ்தபாரப் பூரவமபாய் 
்கண்டு ் ிடித்து விட்ளடபாம்.  ஏன எழு்தினபாய் 
என்ய்த ெீ ்தபான கூற ளவண்டும் எனறபார 
ஒருவர ்கண்டிப்புடன.

 அவர்களுயடய ்கண்டிப்்ில் அவன 
்ய்ந்தபான . ந்சபால்்கிளறன ்சபார எனறபான.

 எனககு என ெண்்ர்கயே ்தமிழ் 
ெபாட்டில் விட்டுவிட்டு வ்ந்தது மி்கவும் 

்ெறுபடடு  நிறகின்்ைாம்

்காலம்  ்கர்ந்திடடோலும்
நீ  தந்த ்காயங்களின்
ெலி  இன்னும்  எனககுள 
்மாைா்ம்ல்ய
என்  நிரனெரல்களில் 
அரல்்மாதிக வ்காணடிருக்க,
்மலரும்  வ்மாடடுக்கள 
அத்தரனயும்

பூக்க்ளாெதும்   இல்ரல
்காயத்துக  ்கனியாெதும் இல்ரல
அது  ்பான்்ை நம்  ்காதலும்
இன்று  இரு தணடேொ்ளங்களில்
பிரிந்து  ்பான ்யில்   ்பா்ல
நீயும்  நானும் தூ்்மாகி 
்ெறு  படடு நிறகின்்ைாம். 

 ஃபாயிஷா  ஷஸ்மாஹ்
 வ்காழும்பு

்காலம் அழ்கான்த
எப்்பர்ப்படடே சுர்ம்கர்ளயும் 
்சக்க்ங்கள ந்கர்த்துெது ்பால்ெ..
ந்மது ொழ்வில் எப்்பறபடடே 
்கெரல்கர்ளயும்..
நித்தமும் ்கடேத்திச் வ்சல்கிைது 
பககுெப்படடே இதயம்..
பககுெப்படேத்தான் பல ்தர்வு்கர்ள 
நடேத்துகிைது ்காலம்..
இந்த விடேயத்ரத புரியா்மல் தா்ன 
நாம் இன்னமும்..்காலத்ரதக 
குரை கூறிக வ்காண்டே இருககி்ைாம்..

        ொழ்வியல் ்கவி  ்சா.நாகூர் பிச்ர்ச
        திணடுக்கல்
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 ்சபாி இங்கிரு.  ெபாங்கள 2 ெிமிடத்்தில் 
வ ரு ்க ி ள ற பா ம் .   எ ன  ்க ்த ய வ ச்  ்ச பா த் ்த ி க 
ந்கபாண்டு ந்சனறபார்கள அவர்கள.

 அடுத்்த அயறயில் கூடிய அவர்கள 
ஆளலபா்சித்்தபார்கள.  ரளமஷின ம்கனுககு 
ந்சபா்ந்த ெபாடு ந்சல்லும் நவறி.   அ்தற்்கபான 
வய்தில் இருக்கிறபான.  அவனுககு ளவறு வழி 
ந்தபாியபா்த்தபால் இய்தச் ந்சய்்திருக்கிறபான.

 அதுமட்டுமல்ல.  இது அவளனபாடு 
ள்பாவ்தில்யல.  அவனுயடய ந்ற்ளறபா 
யரயும் ்பா்திககும்.

 எனன ந்சய்யலபாம் என்கிறீர்கள?

 ரளமஷின ளமல்தி்கபாபாியய  மட்டும் 
அயழத்து ்ககுவமபா்க இய்தச்  ந்சபால்ளவபாம்.  
்கண்டு ்ிடிக்க முடியவில்யல.  ்தடயங்கள 
ஏதுமில்யல எனள்பாம்.   அவபாிடம் உண்யம 
யயச் ந்சபால்லிவிடுளவபாம்.  உண்யமயய 
சுள்கஷின ந்ற்ளறபாபாிடம் ந்சபால்ல ளவண்டபாம் 
எனள்பாம்.  அவனிடமும் ெீ ந்சய்்தது மி்கப் 
ந்ரும் ்தவறு.  இது ள்பானறு இனி ந்சய்யபாள்த 
என ்கடுயமயபா்க எச்்சபாிப்ள்பாம்.  அவன ்த்நய்த 
யிடம் ந்சபால்லவில்யல எனறும் ந்சபால்ளவபாம்.  
அவயன இ்ந்தியபாவிலும் ்கவனிப்ள்பாம் 
எனள்பாம். ்சபாி்தபாளன.

 ்சபார ெம் ்திறயமககு இது இழுக 
்கல்லவபா?  

 ஆம்.  ெமககு மட்டுமல்ல,  ரளமஷின 
ளமல்தி்கபாபாிககும் ்தபான.  எல்ளலபாருளம 
ஒவநவபாரு ்திய்சயில் ள்தபால்வி அயட்ந 
்திருக்கிளறபாம்.  எனறபாலும் ஒரு வயது 
வ ரு ம்  ய ் ய ய ன  ்த ண் டி க ்க பா ்த ்த ி ன  
மூலம் அவயன ்திருத்்திய ஒரு ெல்ல 
ந்சயயலச் ந்சய்்திருக்கிளறபாம் என ்திருப்்தி 
அயடளவபாம்.

 அஙள்க சுள்கஷ ்தன ்தவறுககு வரு்ந 
்தினபான.  மனம் ்திரு்ந்தினபான. ்தபாய் ெபாடு 
்திரும்பும் ம்கிழ்ச்்சிகூட அவன மு்கத்்திலில்யல.

துன்மபா்க இரு்ந்தது.   என மனம் ஒரு 
ெியலயில் இல்யல.  அம்மபாவும் அப்்பாவும் 
இஙள்க இரு்ந்தபால் ்தபான ்சம்்பா்திக்க 
முடியும். எனயன ெனகு ்டிக்க யவக்க 
முடியும் ஒரு ெல்ல எ்திர்கபால்தய்த எனககு
உருவபாக்கித் ்தர முடியும் என்்தில் 
உறு்தியபாய் இரு்ந்தபார்கள.  எனககு அவர 
்கள ்கருத்்தில் உடன்பாடில்யல.  எனககு 
இ்ந்தச் சூழளல ்ிடிக்கவில்யல.

 ஏன இ்ந்த மபாணவர்கயே ெண்்ர 
்கேபாக்கிக ந்கபாளே முடியபா்தபா?  இடம் 
சூழலுககு ஏற்றபாரள்பால்  உனனபால் மபாற 
முடியபா்தபா?

 என மனய்தக ்கட்டுப்்டுத்்தளவ 
முடியவில்யல ்சபார.  எனயன மனனித்துக 
ந்கபாளளுங்கள.

 ஆமபாம் ்கடி்தம் ெீ உண்டபாக்கினபாய்,   
உன ்த்நய்தயின ய்கநயழுத்து எப்்டிக 
்கியடத்்தது?

 அவர ஒரு ெபாள ஒரு ள்ப்்பாில் 
ய்கநயபாப்்மிடும்ள்பாது அ்தில் இரண்டு 
ள்ப்்ர்கள இருப்்ய்தப் ்பாரத்ள்தன. 
அவர எழு்திக ந்கபாண்டிரு்ந்த ள்பாது 
அயழப்பு மணி வ்ந்தது.  அ்தற்்கபா்க அவர 
எழு்ந்த ள்பாது ெபான அ்தற்குக ்கீளழ ஒரு 
்கபார்ன ள்ப்்ர யவத்ள்தன.

 ்கபார்ன ்கபாப்்ியில்யலளய அது.

 ஆம்.  அ்ந்த மபா்திபாியய யவத்து 
்ல ெபாட்்கள முயனறு அள்த ள்பானறு 
ய ்க ந ய பா ப் ் ம ி ட் ள ட ன .   ்த வ று  ்த பா ன 
மனனித்து விடுங்கள.

 ள்பாரஜபா ி  குற்றத்்த ிற்கு எனன 
்தண்டயன ந்தபாியுமபா இஙள்க.

 ்சபார எனயன மனனியுங்கள  என 
அப்்பாவிடமும் அம்மபாவிடமும் இய்தச் 
ந்சபால்லபா்தீர்கள. என ்கண்ணீளரபாடு அழத் 
ந்தபாடங்கினபான சுள்கஷ.
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பரழய ்்சாறு பச்்ச வ்மா்ள்கா
    ஒடேம்பு குளி் ஒதவுஞ ்சாதம்
நாவூறும் இதஞ வ்சாரெககு
    ஈடோ ஒ்ணவு இருந்தாச் வ்சால்லுங ்்கா

அப்பத்தாவின் ர்கப்பககு ெந்தான்
     ்நாயளுககும் ்மருந்து ்கணடிய்்ளா
எளளுப்பாகும் நல்வலணர்ண யுந்தான்
     இப்பவும் ்கம்பீ்ங வ்காரையா்ம ்காககுதுங்்கா
     
்மணபாரனச் ்சர்மயலும்
     ்ம்ண்ம்ணககும் மீன் வ்காழம்பும்
விணணுககும் ்ம்ணககு முங்்கா
      இப்பவும் ்ம்ணககுதுங்்கா

மிச்்சச் ்சாப்பாவடேல்லாம்
     பககுெ்மா உறி்யறி
்மறை நாள விடி்யக்க
     பழஞ ்சாத்மாப் பந்தி ெ்
அடிபடடுக ர்க நீடடி
      அழ்காய உணடேது அழியா நிரனவு

இனிக்கப் பனங்கடடி 
      உரைக்கக கூழ்
்கடிக்க ஒடியல்
     குடிக்கக ்கள எணடு 
்மருத்துெ்்ம உ்ணொனதால்
     எணபதிலும் வபால்லின்றி
்கம்பு்பால் சுத்தும் ்கரடேசிச்
    ்சந்ததி நாம் தான்

்கடடேழகும் ்கம்பீ்மும்
     ெருத்தமில்லா ஒ்சந்த ொழ்வும்
வ்காரடேயாய எ்மககுத் தந்த 
    உ்ணவுர்ள ்மைந்து தான் ்பா்னாம்
    விர்ந்து ொழ்ரெ முடிககின்்ைாம்.

 கு்கதா 
 இலஙர்க


நல்்லார் ்காடடும் ெழியில் நா்்ம

     நன்ர்ம வ்சயது ொழ்ந்திடு்ொம்!

பல்்லார் ்பாறறி ்மகிழும் ெர்கயில்

     பலொய வ்மாழி்கள ்கறறிடு்ொம்!

ெல்்லார் ொழும் ொழ்வின் ெர்கரய

     ெ்்மாயப் வபறறு ெ்ளர்ந்திடு்ொம்!

வ்சால்்லார் உர்ககும் அறிவின் உர்ரயத்

     வதாடேர்ந்து ்கறறு ்மகிழ்ந்திடு்ொம்!

 

உணர்ம ்நர்ர்ம உ்ணர்ந்து நாமும்

     ஒன்று படடு ொழ்ந்திடு்ொம்!

ென்்மம் அ்கறறி ொழ்ரெச் வ்சதுககி

     ்மரல்பால் ொழ்ரெ உயர்த்திடு்ொம்!

்கண்பால் ்கல்வி படித்து நாளும்

     ்கருர்ண யுடே்ன ்காத்திடு்ொம்

எண்ணம் ்பா்ல ொழ்ரெ அர்மத்்த

     ஏறைம் ்கணடு பு்கழ்வபறு்ொம்!

 

்ெறறு வ்மாழி்கள ்கலொ ெண்ணம்

     வெறறித் தமிரழ எழுதிடு்ொம்!

ஊறைாய உைொய உல்க அ்ஙகில்

     உயி்ாயத் தமிரழப் ்பாறறிடு்ொம்!

நாறைாயக ்கல்வி நய்மாய ெ்ளர்த்்த

     நாளும் வநஞர்ச நிமிர்த்திடு்ொம்!

்பாறறும் ரெயம் புரிந்து நின்று

     வபாழுரதச் சிைப்பாய ந்கர்த்திடு்ொம்!

-  பாெலர் நகுலா சிெநாதன்
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்கடேரல எழுதுெது 
மி்க ்கன்மானது 
்கடேரல எழுதுெது 
அத்தரன சுலபம் இல்ரல

்கடேல் அதன் நிைம்
்கடேல் அதன் சுரெ
்கடேல் அதன் ெடிெம் குறித்து 
எழுதுெது எளிதா்க இருக்கலாம்
ஆம். பருெத்ரத ஏறறுக வ்காணடே 
்கடேரல எழுதுெது எளிதானது.

்ம்காவிஷணுவின் 
ெண்ணத்தில் இருககும் ்கடேலில்தான்
அெர் துயில் வ்காணடோர் பாம்புடேன்
அறுசுரெ்களில் ஒன்ைான ்கரிப்பு 
சுரெ  இல்ரலவயனில்
இன்று உணணும் உ்ணவில்ரல 
நம் உயிர் இல்ரல
உலகின் ெர்ளவு வநளிவு்கர்ளக 
்கணடேங்கர்ள நாடு்கர்ள ெடிெர்மககிை 
்கடேலுககு யாவதாரு ெடிெமும் இல்ரல
ெடிெறை ெடிெ்மா்க
ஓர் அமீபாரெ ்பால 
உருவ்காணடு  கிரடேப்பரதயும் 
சுலப்மா்க எழுத முடிகிைது

பருெக ்கடேரல எழுதுதல் 
அத்தரன சுலப்மானதில்ரல
்கடேல் அதன் ஆழம்
்கடேல் அதன் ்கரிப்பு
்கடேல் அதன் ்கனிவு
ஆங்காங்்க ப்ந்து கிடேககும் அங்கங்களில் 
தரல்கால் எதுவென புரியாவிடடோலும்  
அடியாழம்  நுனியாழம் 
அ்ளககும் ்கருவியின் துர்ணயால் 
ஓ்்ளவு ஒப்்பத்தி எழுதிவிடேமுடியும்

அதன் அடேர்த்தி 
அதன் ்கரிப்பு தன்ர்மயில்  ்ெைாகும் என 
எளிதா்க எழுதிவிடேலாம்
அதன் ்கனிவு எஙகும் ஒன்று ்பால 
வ்சால்ல முடியாவிடடோலும்
்கடே்லாடி்கள ொழவும்
்கடேல் உயிர்்கள ொழவும் 
தா்ா்ள்மா்க இடேம் தந்திருககும்
்கடேரல வ்காஞ்சம் ்கனி்ொடு 
எழுதிவிடே முடியுந்தான்

பருெ்மாறைத்ரத ஏறறுகவ்காணடே 
இ்த ்கடேலின் ்யா்சரனரயக
்கணித்து எழுெதுதான் 
மி்க மி்கக ்கடின்மானது. 
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ஆஹா இது என்ன 

அதிசயம்... 

வான ்வளி முழுவதும் 

வர்் பகா்ஙகள்.. 

 

சூரியனின் �ிரியாவில்டயா? 

சந்திரனின் வரபவற்�ா? 

்வளி்சசததின் இறுதி ்ொடியா? 

இருளின் ஆரம்� புள்ளியா? 

 

சிவப்பு கம்�ளம் விரிதது 

்சஙகதிர்கள் �ரப்�ி 

உ்கம் வியக்க 

ஒரு ெிகழவு... 

இதுதான் �கலுக்கும் 

இரவுக்கும் இல்டபய 

ஒரு மாயஜா் விதலத... 

 

பமற்கு வானில் ஒரு 

்வள்ளி ொ்யம் 

சுற்ைிவிட்டது யாபரா?? 

தஙகக் குைம்ல� 

்காடடி விட்டதாபரா?? 

 

பமற்கு வானில் மஞசள் 

அலரதத மாயக்காரிபய.. 

உன் மாயவிதலத 

எண்ி்்டஙகா.. 

 



 நுஸ்ொ அஸீம்,  
 ஒட்டமாவடி  

தணணீர் ்்கடடு ்தனீர் கிரடேத்தால்
எப்படி இருககும் அப்படித்தான் இருந்தது
உன்ரன பார்த்த எனககு!
வெயிலில் அரலந்து திரிந்து ெந்தென்
ர்கயில் குச்சி ஐஸ கிரடேத்தது ்பால்
உன் நடபு!

படிக்காத ்மா்ணென் எல்லாப் பாடேங்களிலும்
்தர்ச்சிவயன்ைால் எப்படி்யா அப்படி்ய
மி்க வநருக்க்மான உன் ்கத்கதப்பு!
நீச்்சல் வதரியாதென் கி்ணறறில்
விழுந்தது ்பால் ்ப்திர்ச்சி எனககு
எதிர்பா்ா்மல் நீ தந்த முத்தம்!

்கடேலில் முழ்குபெனின் ்க்ம் பறை
ெந்த இன்வனாரு ்கடேவுள ்பால் நீ
எப்வபாழுதும் உன் கூடே்ெ இருககும்
்சாபம் தந்த ்தெரத நீ!

்கரத புத்த்கம் ்்கடடேென் ர்கயில்
்கா்மப் புத்த்கம் கிரடேத்தால்
எப்படி இருககும் அப்படித்தான் மி்க
்்கசிய்மாய பூடடி ரெத்திருககி்ைன்
ந்மக்கான ்காதரல!

 - ்மகிரழ. சிெ்கார்த்தி
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சுலனகளுக்கு இல்டபய

பசால்களுக்கு ெடுபவ

�ிைந்த மகன்

�ால்வனததுக்குப் �ய்ப்�ட்டான்

�்ம் சம்�ாதிக்க...

நூறு ப�ருக்கு 

பவல் ்காடுதத விவசாயி

கூலி பவல்க்குப் ப�ானான்

்வளிொடடுக்கு....

க்டல்க்டந்த �ய்ததுக்கான

பரலக ்தளிவாய் ்தரிந்த லககளின் 

ஆயுள் பரலக மடடும்

அந்ெிய மண்ில் அ்டஙகிப் ப�ானது

்�ாருளால் மகிழ்சசித பத்ட 

விலைந்த குடும்�ம் 

மகிழ்சசியாய் இருந்த 

தந்லதலயத ்தால்ததது.

்வளிொடடுக்காசில் 

ஆ்டம்�ரப் ்�ாருள்கள் 

லவக்க இ்டமின்ைி 

ெிலைந்து கி்டந்தன இல்்ததில்.

இல்்ைததில் அப்�ா 

இன்ைி ்வறுலமலயக் கவவி 

்�ருலம ப�சி என்ன �யன்?

விலள்சச்ால் அல்டக்க முடியாத க்டன்

மனஉலள்சச்ால் அல்்ாடிய தூக்கம் 

அததலனயும் சமரசம் ஆனது

அப்�ாவின் அந்ெிய பதசப் �ய்ததால்...

ெிலனவுகலள்ச சுமந்து 

வாழும் தந்லத வருலகக்காகவும் 

்�ாருள் �ரிசு குவியலுக்காகவும் 

காததிருக்கும் குடும்�ம் உைவுகள்

்சல்ஃப�ானில் 

�ரிமாைப்�டும் விசாரிப்புகள்

இததலனக்கும் ெடுவில் 

ஒளிலய மிஞசும் பவகததில் 

அப்�ாவின் எண் அல்கள் 

இஙகும் அஙகுமாய்...

ொடு திரும்பும் ப�ாபத 

குைிக்கப்�டும் அடுததப் �ய்ம் 

இயந்திரததனமாக்கியது 

மனித மனதலதயும் இதயம் ப�ா்...

 - பொ.சகததிவைல்
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உயிர் வ்காத்திச் வ்சல்கிைாய 
நிபந்தரன ஏதுமின்றி 
தீப்பூக்கள உ்சி ்மாரிவயன 
ஐம்புலன்்கர்ள நரனத்து... 
 
முகதி வபறை முத்திர்்கள 
இதயத்திர் விலககி 
வ்காஞ்ச்மாய ெ்சமிழககிைது 
வ்சால்லறறு விழிமூடி.... 
 
வி்னாத்மான ்மாயககூடடின் 
சிலிர்ப்பில் சிணுஙகி 
வ்மல்ல ்மாறிகவ்காணடிருககி்ைன் 
அனிச்்சம் பூவென நானும்.... 
 

   லீலூ...
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சிலுரெயின் 
ஆணி்களிலிருந்து 
புைப்படும் ்கருர்ண!

்கா்டோடி நா்டோடி
பரி்ணா்ம ெ்ளர்ச்சியில் 
வீடு்கடடி ஓரிடேத்திலுரைந்து
திணர்ணரயத் தனகவ்காதுககி
வெறறிரலரய ொயிலதககி
ஊர்்கரதரயத் வ்மன்றுத்தின்று 
அடுக்கர்ளரயப் வபண்களுககு 
தளளிவிடடேதில் இன்னமும் 
இைக்கப்படோ்ம்ல்ய இருககிைது
ஏறைப்படடே சிலுரெ

புதியதா்க ொங்கப்படடே
வில்லாவில் உனக்கான
்மாடூலார் கிச்்சரனப் பார்
என்ைொறு சிலுரெயில்
ஏறைப்படுகின்ைன
வ்மன்னாணி்கள

ஞாயிைந்தி 
ஈருருளியில் சுறறி 
இ்வு்ணரெ உ்ணெ்கத்தில்
்கழிக்கலாவ்மன்பதில்
சிலுரெயின் ஆணி்களிலிருந்து
புைப்படுப்படுகிைது 
அருடவபருங்கருர்ண!

 - பா.சிெகு்மார்

ஆர்்கலி 

மூன்று அரல்கள
பாதங்கர்ள ெந்து உ்சும் ெர்
நின்றுவிடடு ெருகி்ைன் என்று நீ
்கடேற்கர்யில் நிறகிைாய

மூன்று அரல்கள
முப்பதானாலும்
முப்பது மூொயி்்மானாலும்
மூொயி்ம் முத்வதாள்ளாயி்்மானாலும்
உனககு ்கடேற்கர்ரய விடடுெ்
்மனம் ெ்ப்்பாெதில்ரல

பாதங்கர்ளப் பணியும் அரல்கர்ள
ஆசிர்ெதித்தது ்பாதும்
எவெ்ளவு ஆசிர்ெதித்தாலும்
அரல்களுககு 
அறப ஆயுள தான் என்கி்ைன்

நீ்யா 
அரல்கர்ள நான்
ஆசிர்ெதிப்பதால்தான் 
அரல்கள பிைந்து ெரும் ்கடேலுககு
்கறப்்காடி ஆயுள என்கிைாய

ஆம் ்கடேலுககு
்கறப்்காடி ஆயுள தான் ்கண்மணி.

              -  மு.ஆறுமு்கவிக்னஷ
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 வணக்கம் அம்மபா

 ்தமிழ்நெஞ்சம் மினனி்தழ் வபாயிலபா்க இனிய ெல்வபாழ்த்து்கயேத் ந்தபாிவித்துக 
ந்கபாள்கிளறன.

 ்பாரத் ்கல்லூபாி எனற ஒரு ந்பாிய ெிறுவனத்ய்த உருவபாக்கிய ஐயபா ்களண்சன 
அவர்கயேப் ்ற்றி ஒரு்சில வபாரத்ய்த்கள ந்சபால்லலபாமபா ?

 ெபா  ்களண்சன அவர்கள ம்க ிழஙள்கபாட்யடயில் ் ிற்ந்தவர.  ஒர  ்தச்சுத் 
ந்தபாழிலபாேியின ம்கனபா்கப் ்ிற்ந்த அவர ்டிககும் ள்பாள்த ்தச்சுத்ந்தபாழியலயும் 
ந்சய்து ்தனது சுயமுனளனற்றத்்தபால் முனளனறியவர. ்தனது முயனவர ்ட்ட ஆய்யவ 

 இன்ரைய ்சமூ்கச்சூழலில் ஒரு வபண தனியா்க ொழ்ெது என்பது ்சற்ை சி்்ம்மான 
்காரியம் தான்; அதுவும் ்க்ணெரன இ்ளெயதில் இழந்த பிைகு தனியா்கப் பயணிப்பது அவெ்ளவு 
எளிதானதன்று; ்்மலும் ஒரு வபரிய நிறுெனத்ரதத் தன் வபாறுப்பில் எடுத்துகவ்காணடு 
வெறறி்க்்மா்க நடேத்துெது என்பது மி்கவும் ்கடின்மானது. ஆனால் இெறரை எளிதா்கக ்கடேந்து 
ெந்து இன்று வெறறி்க்்மான வபண்ணா்க, ஒரு இரும்புப் வபண்ணா்க, பா்தி ்கணடே புதுர்மப் 
வபண்ணா்க, வபரியாரின் ெழிநடேககும் தரலவியா்க, வபண்களுக்்கார்  எடுத்துக ்காடடோ்க, 
தன்னம்பிகர்க விணமீனா்க பி்்காசிககும் ஒரு வபணதான் இம்்மாதத் தமிழ்வநஞ்சத்திறகு 
்நர்்கா்ணல் த்ககூடியெர். ஆம் அெர் தஞ்சாவூர் பா்த் ்கல்விககுழு்மங்களின் வ்சயலா்ளர் திரு்மதி 
புனிதா ்க்்ண்சன் அெர்்க்்ள ஆொர். அெருடேன் தமிழ்வநஞ்சத்திற்கா்க ந்மது தமிழ்ச்வ்சம்்மல் 
இ்ா்ம ்ெல்முரு்கன் அெர்்கள வ்சயத ்நர்்கா்ணல் இ்தா...




 
 

  
்நர்்கா்ணல்
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்தமிழ்க உணவ்கங்கேில் ்யிற்்சிந்றபா்த 
்ணியபாேர்கள எனற Untrained em-
ployees in hotels எனற ்தயலப்்ில் 
ஆய்வு ந்சய்்தவர. அள்தபாடு மட்டுமல்லபாது 
உணவ்கத் ந்தபாழிலபாேர ்யனந்றும் 
வய்கயில் ந்தன ்தமிழ்ெபாட்டில் மு்தல் 
்தனியபார ்கல்லூபாியபா்க இ்ந்தியன 
இனஸ்டிடியூட் ஆப் ளஹபாட்டல் 
ளமளனஜநமண்ட் என்கிற அ்கில இ்ந்திய 
ந்தபாழில்நுட்்க்கல்விக ்கழ்கத்்தின 
அங்கீ்கபாரம் ந்ற்ற ்கல்லூபாியயத் 
ந்தபாடங்கினபார. ளமலும் ்திரு ்களண்சன 
அவர்கள அவருயடய ந்ற்ளறபாபாின ஒளர 
ம்கனபாவபார.

 ஐயபா ்களண்சன அவர்கேின மயற 
வுககுப் ்ிறகு அ்ந்த இடத்ய்த எவவபாறு 
்தபாங்கள ெிரப்்ினீர்கள?

          ஒரு ந்பாிய இழப்பு.ெடுக்கடலில் 
துடுப்ய் இழ்ந்த ்டய்கப் ள்பாலத்்தபான 
ஆளனன. ்கணவபாின ்திடீர மயறவு 
ெியறய ்ச்நள்த்கங்கயே மற்றவர்களுககு 
ஏற்்டுத்்தி அது எனயனப் ்பா்தித்்தபாலும் 
முப்்த்துெபானகு வயது இேம் ந்ண்ணபா்க, 
ெபானகு வயது ம்கன ஒரு ந்பாிய ெிறுவனம் 
உறவினர ெண்்ர்கேின ள்கலிப்ள்ச்சு 
இவற்யறநயலபாம் எ்திரந்கபாண்டு  மிகு்ந்த 
மளனபா்லத்துடன மீண்டு வ்நது ்தற் 
ள்பாய்தய  ெியலயய எட்டியுளளேன. ஒரு 
்கணவயன  இழ்ந்த ந்ண்ணுககுச் ்சமு்தபாயம் 
்தரும் அத்்தயன இடர்பாடு்கயேயும் நவனறு 
இ்நெியலயய எட்டியுளளேன.

 ஒரு ்கல்வி ெிறுவனத்ய்த ெடத்துவ 
ந்தன்து அவவேவு எேி்தபான ந்சயல் 
அனறு; எத்்தய்கய ்கல்வித்்தகு்தி்கயேத் 
்தபாங்கள வேரத்துக ந்கபாண்டீர்கள?

 ந்பாதுவபா்க ்தயலயம ்தபாங்கி ஒரு 
ெிறுவனத்ய்த ெடத்துவது ்சிரமம்்தபான. 
ஒரு முது்கயலப் ்ட்டம் ந்ற்றிரு்ந்தது 
ஒரு ்தகு்தியபா்க இரு்ந்தது. ளமலும் ெியறய 
இலக்கிய ெி்கழ்வு்கள உளேிட்ட ்ல்ளவறு 
ெி்கழ்வு்களுககு எனது ்கணவர எனயன 
அயழத்துச் ந்சனறு ்ஙள்கற்்க யவத்்தது 

எனககுப் ்லவய்கயபான ்தயலயமப் 
்ண்பு்கயே வேரத்துகந்கபாளே உ்தவி 
யது. ளமலும் ்ச்கிப்புத்்தனயம விட்டுக 
ந்கபாடுககும் மனப்்பாஙகு ்ல்தரப்்ட்ட 
மனப்்பாஙகுடன உளே மபாணவர்கயே 
எ்திரந்கபாளளு்தல், எேி்தில் வ்நது மயறயும் 
ெியபாயமபான ள்கபா்ம் இயவ யபாவும் 
எனககு ஒரு ்கல்வி ெிறுவனத்ய்த ெடத்தும் 
்த கு ்த ி ய ய க  ந ்க பா டு த் து ள ே து  எ ன க 
்கருது்கிளறன. 

 ஒரு ந்ண்ணபா்க இ்ந்தச் ்சமூ்கத்ய்த 
எ்திரந்கபாளளும் ள்பாது ்தபாங்கள எ்திர 
ந்கபாண்ட ்சிக்கல்்கள யபாயவ? அவற்யற 
எவவபாறு நவனறு ளமல்வ்ந்தீர்கள?

         ்சமூ்கம் ஒரு ந்ண்யணத் ்தயல 
தூ க ்க ி  வ ி டு ம்  எ ன ் து ம்  உ ண் ய ம . 
இேயமப் ்ருவம் எனது உருவம் ள்தபாற்றம் 
ள்பானறயவ எனககுச் ்சில ஆண்்கேின 
்பாரபாட்டு்கள எனககுச் ்சில எ்திரமயறத் 
்தபாக்கத்ய்த ஏற்்டுத்்தியது. அவற்யற ்கட்நது 
வ்நதுளளேன. ் ல இடங ்களுககுப். ் யணம் 
ந்சய்து ்சில ்ணி்கயேச் ந்சய்யும்ள்பாது 
்சமூ்கம் ்ல ்ச்நள்த்கங்கயே ஏற்்டுத்்தி 
எனயனச் ்சங்கடப்்டுத்்தியது உண்டு.

பா்த் ்கல்லூரி  நிறுெனர்  ந ா .  ்க ் ்ண ்ச ன்
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்ினனபாேில் ் பார்தி ் பார்தி்தபா்சன அம்ள்த்்கர 
ந்பாியபார ள்பானற ந்ரு்ந்தயலவர்கள 
எனயன உயரத்்த உ்தவியிருக்கிறபார்கள.
ஒரு ந்ண் ஏன அடியம ஆனபாள எனற 
நூல் எனயன ்ண்்டுத்்தியுளேது.. 
எ்திரந்கபாண்ட ்ிரச்்சியன்கள ெியறய 
இரு்ந்தபாலும் அவற்யற எல்லபாம் ந்சபால்ல 
விரும்்வில்யல. ந்சபானனபால் அது ெல்ல 
்ண்்பா்க இருக்கபாது எனக ்கருது்கிளறன.
ஒரு ்சிறு புனனய்கயபாளலளய எனககு வ்ந்த 
இடர்பாடு்கயேக ்கட்நது வ்நதுளளேன 
என்து மறுக்க இயலபா்த உண்யம.

 ்தபாங்கள ்டித்்த ்ட்டுகள்கபாட்யட 
்ளேிககூடத் ்தமிழபா்சிபாியர ெியனவில் 
உளேபாரபா? அவயரப்்ற்றிக கூற முடியுமபா?

 எனெியனவிளல உளேபார. ந்கபாரபானபா 
்கபாலத்்தில் அவயர ளமயடயில் அயழத்து 
அவயர ந்கௌரவித்துளளேன.அவர ந்யர 
மணிளம்கயல. மணிளம்கயல ள்பாலளவ 
குணம் ந்கபாண்டவர. ்சிலப்்்தி்கபாரம் ஆத்்திசூடி 
்திருககுறள ள்பானறவற்யற அவர ெடத்தும் 
்பாஙள்க ்தனி. குற்றபாலககுறவஞ்சியய 
ெடத்தும்ள்பாது மயங்கிப் ள்பாய்விடுளவன. 
மனப்்பாடம் ந்சய்வய்த விட எவவபாறு 

ஒரு ்பாடயலப் ்டிப்்து என்ய்த 
அழ்கபா்கச் ந்சபால்லிக ந்கபாடுத்்தவர.
எனககுத் ்திருககுறள மனனமபா்க ஒரு நூறு 
ந்தபாி்கிறந்தனறபால் அ்தற்கு அவளர ்கபாரணம். 
இயறவயன ளெரடியபா்கப் ் பாரத்்திருக்கிளறன 
எனறபால் அதுவும் அவளர. இயறவனுககு 
ெனறி. அவர எனககு ்தமிழபா்சிபாியபா்கக 
்கிட்டியது ெபான ந்சய்்த ்பாக்கியம்.

 ் ட் டு க ள ்க பா ட் ய ட க கு ப் 
ந்ருயம ள்சரககும்  வி்தமபா்க ஏ்தபாவது 
ந்சய்துளேீர்கேபா?

 ்ட்டுகள்கபாட்யடயில் ்ிற்ந்தது 
எனககுப் ந்ருயம. ்ட்டுகள்கபாட்யடயில் 
்ிற்ந்த ஏயழ எேிய ந்பாருேபா்தபாரத்்தில் 
்ின்தங்கிய மபாணவர்களுககு இனப்்பாகு 
் பா டி ன ற ி  இ ல வ ்ச க  ்க ல் வ ி ய ய த் 
்த ரு ்க ி ள ற ன .  ்க ஜ பா  ள ் பா ன ற  பு ய ல் 
்கபாலங்கேில் ெியறய உ்தவி்கள ந்சய்துள 
ளேன. ந்ண்்களுககு இலவ்சத் ந்தபாழில் 
்யிற்்சியய வழங்கி வரு்கிளறன. ்ட்டுக 
ள்கபாட்யட ்கல்யபாணசு்ந்தரம் ் ட்டுகள்கபாட்யட 
அழ்கிபாி ள்பானறவர்கள ி்ற்ந்த வரலபாற்றுச் 
்சிறப்புமிக்க ஊரபான ்ட்டுக ள்கபாட்யட்தபான 
எனககுப் ந்ருயம வழஙகு்கிறது. ம்கிழங 

்கல்லூரி படடே்மளிப்பு விழாவில்  பா்த் ்கல்லூரி அதிபர் திரு்மதி புனிதா ்க்்ண்சன்
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ள்கபாட்யடககு ெபான வபாக்கப் ் ட்டபாலும் ் ிற்ந்த 
ஊர எனககுப் ்ட்டுகள்கபாட்யட என்்தில் 
எனககுப் ந்ருயமளய.

 ்ிர்லமபான ள்ச்்சபாேர ்சள்கபா்தபாி 
்ரவீன சுல்்தபானபா அவர்கயேப் ்ற்றி…

 எனது அன்ிற்்கினிய ள்தபாழி ் ரவீன 
சுல்்தபானபா எனும் ்சிங்கம் ்தமிழுல்கிற்குக 
்கியடத்்த ள்று. எல்லபா ெபாடு்கேிலும் 
ந ்க பா ண் ட பா டு ்க ி ன ற   ஒ ரு  ஆ ளு ய ம . . 
முயனவர ்ரவீன சுல்்தபானபா அவர்கயேச் 
்ச்ந்திக்கப் ்லர ்கபாத்துக்கிட்ந்தபாலும் அவர 
எனயனச் ்ச்ந்திக்கவருவதும் ெபான அவயரச் 
்ச்ந்திக்கச் ந்சல்வதும் எனககு ம்கிழ்ளவ. 
இது ள்பானற ஒரு உறவு யபாருககும் 
்கிட்டபா்த ஒனறு. இரு்த்ய்த்நது வருட 
்கபால ெட்பு ஒரு ்சிறு ்கயறயும் இல்லபா்த 
ெட்பு. ெபாங்கள ெண்்ர்கள என்ய்தவிட 
ஒரு ்தபாய் வயிற்றுப் ்ிளயே்கேபா்கத்்தபான 
்ழ்கிவரு்கிளறபாம். எ்ந்த வி்த ம்த 
அயடயபாேம் இனஅயடயபாேளமபா ்கட்்சி 
அயடயபாேளமபா இல்லபா்த ஒரு ்தமிழ்ப் 
ந்ரு்ந்தய்க ஒரு ்தமிழ் அயடயபாேம் 
அவர. அவளரபாடு இயண்நது ்யணிப்்து 
எனககுப் ந்ருயமளய

 ்த ி ய பா ன ம்  ந ்ச ய் வ ்த பா ல்  எ ன ன 
ெனயம்கள ்கிட்டும் எனக்கருது்கிறீர்கள?

 ்த ி ய பா ன ம்  எ ன ் து  ம ன த் ய ்த 
ஒருெ ியலப்  ் டுத்துவது.  வழக்கமபான 
்ணி்கயே விட ஒரு மபாற்று ளவயலயயச் 
ந்சய்வது ஒருவய்க ்தியபானம்்தபான.
ஒளர இடத்்தில் அமர்நது ்கண்்கயே 
மூடிக ந்கபாண்டிருப்்ய்த விட ளவறு 
ஒரு ளவயலயயச் ந்சய்வள்த எனயனப் 
ந்பாறுத்்தவயர ்தியபானம். எனனபால் ஐ்நது 
ெிமிடத்்திற்கு ளமல் ்கண்்கயே மூடி ஒரு 
இடத்்தில் அமர்ந்திருக்க இயலபாது. 

 ்கவிய்த ஆண்்பாலபா? ந்ண்்பாலபா?

 ்கவிய்தயயப் ்பால்்பாகு்பாடுடன 
ந்சபால்ல வியலபாது. ்ிர்சவிககும் ்தகு்தி 
ந்ண்்களுகள்க இருப்்்தபால் ந்சபாற்்கயேப் 

ி்ர்சவிப்்்தபால் ்கவிய்தயும் ந்ண்்பால் என ஒரு 
இடத்்தில் ஒரு குறியீடபா்களவ குறிப் ி்ட்ளடன.. 
ஒரு ந்ண்யண மட்டுமல்லபாது ஆயணயும் 

ி்ர்சவிப்்து ந்ண்்தபான என்்தபால் அவவபாறு 
்கருது்கிளறன எனறபாலும் ஆண் ந்ண் 
்பாகு்பாடினறி  உல்கில் உளே அயனத்ய்தயும் 
்கவிய்த வழி ்யடப்்்தபால் ்கவிய்தயய 
ஆண் ந்ண் என ்பால்்பாகு்பாடினறி ஒரு 
ந்பாதுப்்பாலபா்களவ ்கருது்கிளறன.

 ்தமிழ்வேரககும் ்ணியில் ்தங்கள 
்கல்லூபாியின ்ஙகு எனன?

        ஒருவயர ஒருவர ்கல்லூபாியில் 
்ச்ந்திககும் ள்பாது வணக்கம் எனற ்தமிழ்ச் 
ந்சபால்லபால் விேிப்்ய்த வழக்கமபா்கக 
ந்கபாண்டுளளேபாம்.  ்த ிங்கள ள்தபாறும்  
்கவிெிலபாமுற்றம் எனற ஒரு ெி்கழ்வு 
ெடத்்தி வரு்கிளறபாம். ்கட்டுயரப் ள்பாட்டி 
ள்ச்சுப்ள்பாட்டி்கயே ்திங்கள ள்தபாறும் 
ெடத்்தி வரு்கிளறபாம்.எங்கள ்கல்லூபாி 
்தமிழ்மனறத்்திற்கு ஈளரபாடு ்தமிழன்ன 
்தமிழ் மனறம் எனறு ந்யர . வருடம் ஒரு 
முயற தூய ்தமிழில் உயரயபாடும் ள்பாட்டி 
ஒனறு ெடத்்தி வரு்கிளறபாம்.்தமிழில் ்கடி்தம் 
எழுதும் ள்பாட்டி ெடத்்தி ்தமிழில் எழுதும் 
வழக்கத்ய்த ஊக்கப்்டுத்து்கிளறபாம் 
்க ல் லூ பா ி ய ி ன  மு ்க ப் ் ி ல்  ் பா ர ்த ி ய ி ன 

்கவிய்ங்க நி்கழ்வில் தமிழ்ச்வ்சம்்மல் 
இ்ா்ம ்ெல்முரு்கன் ்மறறும் ்கவிஞர் எம். 
ஆர். வஜயந்தி அெர்்களுடேன் பா்த் ்கல்விக 

குழு்மங்களின் வ்சயலா்ளர் ...
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மு ழு வு ரு வ ச் ்ச ி ய ல  ஒ ன று  ய வ த் து 
அவருககும் ்தமிழுககும் ந்ருயம ள்சரத்து 
வரு்கிளறபாம்.

 எ்நளெரமும் புனனய்கயுடன இருப் 
்்தன இர்க்சியம் எனன?

 ெல்ல ள்களவி ஐயபா மனமது ந்சம்யம 
யபானபால் ம்ந்திரம் ள்தயவயில்யல. எனன 
ந்கபாண்டுவ்நள்தபாம் எனன ந்கபாண்டு 
ந்சல்்கிளறபாம் என்ய்த உணர்நது ந்சயல் 
்டு்கிளறன. ்சிபாிப்்்தில் ஒரு அழ்கியல் 
உளேது. மற்றவர்கயேக குணப் ்டுத்தும் 
மரு்நது உளேது. எவவேவு ள்கபா்ம் 
வ ்ந ்த பா லு ம்  எ வ வ ே வு  ம ன  அ ழு த் ்த ம் 
இரு்ந்தபாலும் அ்தயன நவேிக்கபாட்டபாமல் 
யபாருககும் எ்ந்தவி்தமபான ்சங்கடத்ய்தயும் 
்த ர பா ம ல்  பு ன ன ய ்க ய பா ல்  ்க ட ்ந து வ ி ட 
எண்ணிளய அவவபாறு இருக்கிளறன.

 ெீங்கள ந்பானனியின ந்சல்வியபா?

 ந்பானனியின ந்சல்வி ளவலு 
ெபாச்்சியபார குயிலி எனறு ்ிறரபால் ெபான 
அயழக்கப்்ட்டபாலும் ெபான ்தமிழ்ச் 
ந்சல்வியின ம்கள என்ள்த எனககுப் 
ந ் ரு ய ம .  எ ன து  ்த பா ய பா பா ி ன  ந ் யர 
்தமிழ்ச்ந்சல்வி. ந்பானனிெ்தி்பாயும் ்தஞய்ச 
யில் இருப்்்தபால் ந்பானனியின ந்சல்வி 
என ெபான அயழக்கப்்டலபாம்.

 ்தபாங்கள எழு்தியுளே நூல்்கள குறித்து..
         
 ந்பாதுவபா்க ெபாட்குறிப்பு எழுது 
வது எனககு வழக்கம் உண்டு. எனது 
வ பா ழ் வ ி ய ல்  அ னு ் வ ங ்க ய ே  ெ பா ட் 
குறிப்்பா்க எழு்தியிரு்நள்தன. அ்தில் எனது 
்கணவபாின வபாழ்கய்க அனு்வங்கள 
எ ன து  ம ன க கு மு ற ல் ்கள  ஆ ்க ி ய ய வ 
உளேடக்கிய்தபா்க இருககும். அ்தயன 
ஐயபா ஈளரபாடு ்தம ிழன்ன அவர்கள 
்டித்துவிட்டு ்சிறப்்பா்க உளேது எனக 
கு ற ி ப் ் ி ட் டி ரு ்ந ்த பா ர .  எ ன து  ்த ஙய ்க 
முயனவர ்கவி்தபா அவர்களும் இ்தயன 
நூலபா்க நவேியிடலபாம் எனறு கூற எனது 
்கணவபாின அனும்திளயபாடு சூரியவிரத 
எனற நூயல நவேியிட்ளடன. இதுவயர 
4000 ்ிர்தி்கள விற்்யனயபா்கி உளேது.
 
 ் ்ச ா ெ ன ்ம ா ம்  ் ்ச ா ெ ன ம்  எ ன ற 
ெ பா ட் டு ப் பு ற  இலக்கியம் எனது இரண்டபா 
வது நூல்.

 ஒ ரு  கு யி லி ன்  ப ா ப் ப ா ப் ப ா ட டு 
எனது ம்கனுககு எழு்திய நூல் 

மூன்ைாெது உல்கத் திருககுைள ்மாநாடடில்...

்கல்லூரி விழாவில் ்மாறறி ்யாசிககும் 
்கல்லூரித் தரலவி
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 எங்க ஊரு ்சர்மயல்  என்து ெபான 
எழு்திய ஒரு ்சயமயல் நூல். 

 மபாயலமலபாில் நவேிவ்ந்த ்கட்டுயர 
்கேின ந்தபாகுப்்பான  சிைகுவ்காள எனது 
்கட்டுயர நூல்்களுள ஒனறு
 
 ்தினத்்த்ந்தியில் நவேியபான  75 
்கட்டுயர்கேின ந்தபாகுப்பு ொழ்வியல் 
சிந்தரன்கள அடங்கிய ந்தபாடர்கட்டுயர 
நூலபா்க நவேிவ்நதுளேது.

 எனம்கயனப்்ற்றிய ஒரு ய்கநய 
ழுத்துப் ்ிர்தி  ்கவிய்தத்ந்தபாகுப்ய் எழு்தி 
அ்தயன அவனுககுப் ்பாி்சேித்துளளேன.

 இவற்றுள எங்க ஊரு ்சயமயல்  எனற 
நூல் ஆளுெபாின ்பாிசு ந்ற்ற நூலபாகும். 

 ்பார்தியயப் ்ற்றி..

 ்பார்தி இல்லபாமல் ்யணம் ந்சய்ய 
மு டி ய பா து .  அ ய ன வ ரு க கு ம பா ன  ஒ ரு 
்கவிஞன ்பார்தி. ்பாஞ்சபாலி ்ச்்தம் எனககுப் 

்ிடித்்த ஒனறு  அவரது வ்சன ்கவிய்த 
எனககு மி்கவும் ி்டித்்த ஒனறு; ெீ ஒேி ெீ 
சூபாியன என அவர எழு்திய வ்சன ்கவிய்த 
மட்டுமல்லபாது ந்ண்ணடியம குறித்்த 
்கவிய்த, ் ண்டமபாற்று முயற குறித்்த ்கவிய்த 
ள்பானறயவ எனககுப் ி்டித்்தயவ.

“்கஙய்கெ்திப்புறத்துக
ள்கபாதுயமப்்ண்டத்ய்த
்கபாவிபாி நவற்றியலககு 
மபாறு ந்கபாளளவபாம்
வங்கத்்தில் ஓடி வரும் 
ெீபாின மிய்கயபால்
யமயத்து ெபாடு்கேில் 
்யிர ந்சய்குளவபாம்’’

்ங்்காலி ்்காலத்ரதக ்கணடு ்மகிழும் 
பா்த்குழு்மத தரலவி

்கல்லூரி ்மா்ணெ ்மா்ணவி்களுடேன் வெறறிக்்காப்ரபயுடேன் திரு்மதி புனிதா ்க்்ண்சன்
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எனற வபாி்கள எனககுப் ்ிடித்்தயவ.

 ்ச பா ்த ி ய ய ச்  ்ச பா டி ய  ் பா ர ்த ி ய ி ன 
“நவளயேெிறத்்திநலபாரு பூயன” எனககுப் 
்ிடித்்த ்கவிய்த 

 ந ்த ய் வ ங ்க ய ே ள ய  வ பா ழ் த் து ம் 
்கவிஞன ்பார்தி 

 ்பார்தி ்சி்ந்தயன எனககுப் ்ிடிககும்
் பா ர ்த ி ய ி ன  ் ி த் ்த ன  ெ பா ன  எ ன ் ்த ி ல் 
எனககுப் ந்ருயமளய!

 ்த்நய்த ந்பாியபாயரப் ்ற்றி…

 ந்பாியபார அவர்தபாம் ந்பாியபார; 
ந்சயற்்கபாிய ந்சய்வபார ந்பாியபார; ந்சய்்தவர 
ந்பாியபார. இனறு ஒரு ஒலிவபாங்கியின 
முனனபால் ள்சு்கிளறன எனறபால், ஒர 
ளெர்கபாணலுககுப் ்்திலுயரக்கிளறன 
எனறபால் அ்தற்குக்கபாரணம் ந்பாியபார 
்தபான. ்கணவயன இழ்ந்தவர பூ யவத்துக 
ந்கபாளேலபாம் ந்பாட்டு யவத்துக ந்கபாள 
ேலபாம் எனறுந்சபானனவர ந்பாியபார. ்கடவுள 
மறுப்்பாேர என்ய்தவிட ்குத்்தறிவபாேர 
என்ய்தவிட ந்பாியபார ஒரு ்குத்்தபாய்்நது 
ந்சபானன ்ண்்பாேர என்ள்த உண்யம.  
ந்ண்்கள அயனவரும் ் டிக்களவண்டியவர 

ந்பா ியபார .  ந்பா ியபார  ்தபான எனககு 
எழுத்்தறியவத் தூண்டி எழு்த யவத்்தவர. 
ளமயடயிளல துணி்நது ள்்ச யவத்்தவர. 
்தயலெிம ிர்நது இ்ந்தச் ்சமூ்கத்்திளல 
ெடக்கயவப்்வர. ந்பாியபார புத்்த்கத்ய்தக 
ய்கயிநலடுத்துக ந்கபாண்டபால் எ்ந்தச் 
்சிறியபாரும் எனயனத் ்தீண்ட முடியபாது. 
ந்பாியபார மட்டும் ள்தபானறியிருக்கபாவிட்டபால் 
இ்ந்த நூற்றபாண்டில் ந்ண்்கள ்தமிழ் 
ெபாட்டில் ்தயலதூக்கியிருக்க முடியபாது. 
ஒவநவபாரு ந்ண்ணும் ந்பாியபாயரப் 
் டி க ்க  ள வ ண் டு ம்  எ ன ் ள ்த  எ ன து 
்தபாழ்யமயபான ளவண்டுள்கபாள.. ந்பாியபார 
எனககுப் ்ிடித்்தவர மட்டுமல்ல  எனயன 
இயக்கககூடியவளர ந்பாியபார்தபான. ந்பாி 
யபாளர  எனககுப் ்பாது்கபாப்்பானவர.

 வேபாிேம் ந்ண்்களுககுத் ்தங்கள 
அ ற ி வு ய ர  எ ன ன ?

 வேபாிேம் ந்ண்்கள ்தற்்கபாப்புக 
்கயல்கயேக ்கற்றுகந்கபாளே ளவண்டும். 
இப்ள்பாது ெடப்்து உடற்்யிற்்சி ந்சய் 
வது ள்பானறயவ வேபாிேம் ந்ண் 
்கேிடம் ்கபாணப்்டுவது இல்யல. இேம் 
வய்திளலளய பூப்ந்ய்்தி விடுவ்தபால் உடல் 
ெலன ள்ணுவது இல்யல. ெல்ல ்சத்்தபான 
உணவு்கயே உட்ந்கபாளளுங்கள; அழ்கபா்க 

விழாவொன்றில் திரு்மதி புனிதா ்க்்ண்சன்
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உங்கயே யவத்துக ந்கபாளளுங்கள ; எது 
அழந்கனறு ்கருது்கிறீர்களேபா அ்தயன 
அழ்கபா்கப் ள்ணுங்கள.

 விரல்்கேபாலும் விழி்கேபாலும் ள்சும் 
வித்ய்தயய எஙள்க ்கற்றுகந்கபாண்டீர்கள?

 சுவபார்சியமபான ள்களவி. ந்சவிவழி 
ள்கட்கும் ள்களவி்கள ந்சவிவழியபா்க 
மூயேககுள ந்சனறு அ்தன்ிறகு ்்தில் 
ந்றப் ் டு்கிறது. ஆனபால் உடல் நமபாழியபா்க 
ந்சபால்லும் ந்சய்்தி ்கண்்கள வழி மூயேககுள 
ந்சனறு ்சற்ளற ளவ்கமபா்கச் ந்சயல்்ட 
யவக்கிறது. விரல்்கள மற்றும் விழி ்கேபால் 
ள்சுவ்தபால் ்சம்்்ந்தப்்ட்டவருககு மட்டும் 
ந்சய்்தி ் பாிமபாறப் ் டு்கிறது. மற்றவர்களுககு 
இயடயூறினறிச் ந்சயல்்ட முடி்கிறது. 
இப் ்ண்பு எனககு இயல்்பா்களவ வ்ந்தது 
குறித்து ம்கிழ்ளவ

 இனயறய மபாணபாக்கருககுத் ்தங்கள 
அறிவுயர யபாது?

 “ஏடு தூக்கிப் ்ளேியிளல இனறு 
்கல்வி ்யிலும் மபாணவளன ெபாடு ்கபாககும் 
்தயலவனபா்க  ெபாயே வருவபான’’ எனறு 
அறிஞர அண்ணபா குறிப்்ிட்டய்தளய 
ெபானும் ந்சபால்்கிளறன. இனயறய 
இரு்பால் மபாணவர்களும் ்கல்விளய ்தங்கள 
்ிர்தபான குறிகள்கபாேபா்கக ந்கபாண்டு 
இயங்க ளவண்டும். ்டிப்பு்தபான ஆயு்தம். 
வலியம வீரம் ந்சல்வம் எது இரு்ந்தபாலும் 
ந ்ச பா ல் ல பா யு ்த த் ய ்த யு ம்  ் ய ன ் டு த் ்த 
ளவண்டும். சுய்கட்டுப்்பாடு ளெபாயில்லபா்த 
வ பா ழ் வு  ந ்த ே ி வ பா ்க  மு டி ந வ டு க கு ம் 
்தனயம, ந்தபாடர்நது உயழககும் ்தனயம, 
்சட்டத்்திற்கு உட்்ட்டு வபாழளவண்டும். 
்டிககும் ள்பாதும் ஒளர மபா்திபா ியபான 
்டிப்ய்த் ந்தபாடர்நது ்டித்து முனளனற 
ளவண்டும்.

 முடிநவடுப்்்தில் ்கவனமபா்க இருங 
்கள; ஒரு ்கய்தயயச் ந்சபால்்கிளறன. 
ஒருவன ஒரு அர்சபாிடத்்தில் ஒரு ்டி  
நவங்கபாயத்ய்தத் ்திருடிவிட்டு மபாட்டிக 
ந்கபாண்டபான. அவனுககுத்  ்தண்டயன 

அறிவிக்கப்்ட்டது. ஒனறு ்த்து நவங்கபா 
யத்ய்தயும் அவளன ்தினறு விடளவண்டும். 
இ ர ண் ட பா வ து  ் த் து  ்க ய ்ச ய டி ்க ய ே 
வபாங்கிகந்கபாளே ளவண்டும். மூனறபாவது 
எல்லபா நவங்கபாயத்்திற்்கபான ்ணத்ய்தயும் 
ந்கபாடுத்து விட ளவண்டும் . இவற்றுள ஒரு 
்தண்டயனயய அவளன ள்தர்நந்தடுத்துக 
ந்கபாளேலபாம் என அர்சன ந்சபால்ல 
அ்ந்தத் ்திருடன மு்தல் ்தண்டயனயய 
ஏற்றுகந்கபாண்டு நவங்கபாயத்ய்தத் ்தினன 
ஆ ர ம் ் ி த் ்த பா ன .  ெ பா ன கு  ந வ ங ்க பா ய ம் 
்தின்்தற்குள அவனுககு வபாநயலபாம் எபாிய 
்கண்்கேில் ்கண்ணீர வழிய இரண்டபாவது 
்தண்டயன யபான ்த்துக ்கய்சயடி்கயேப் 
ந்ற்றுக ந்கபாளே இய்சவு ந்தபாிவித்்தபான. 
ஆனபால் இரண்டு ்கய்சயடி்கயேக கூடத் 
்தபாங்க இயலபாமல் ்கயட்சி ்தண்டயனயபான 
நவங ்க பா ய த் ்த ி ற் ்க பா ன  ந ்த பா ய ்க ய ய க 
ந்கபாடுத்துவிட்டு ெயடயயக ்கட்டினபான. 
ஒழுங்கபா்க முடிநவடித்து மு்தலிளலளய 
்ணத்ய்தக ந்கபாடுத்்திரு்ந்தபால் மற்ற 
இரு ்தண்டயன்கயே அனு்வித்்திருக்க 
ளவண்டியிருக்கபாது. ஆனபால் ்சபாியபான முடி 
நவடுக்கத் ந்தபாியபா்த்தபால் இவவபாறபாயிற்று. 
மபாணவர்களும் ்தங்கள வபாழ்கய்கயில் 
்சபாியபா்கச் ்சி்ந்தித்து ந்தேிவபான முடியவ 
எடுக்க ளவண்டும்.  

 திரு்மதி புனிதா ்க்்ண்சன்
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சூரியன் 
குரடேபிடிக்க
அன்றி்ல! நீ நீ்ாடே
அருவிரய அரழத்து ெ்ொ

நில்ெ! நீ மு்கம்பார்க்க
நதிரயக வ்காணடு ெ்ொ

்மயி்ல! நீ நடேன்மாடே
்்ம்கத்ரத ்்மரடே ஆக்கொ
நட்சத்தி்ங்கர்ளப் 
பார்ரெயா்ளர் ஆக்கொ

குயி்ல! நீ பாடே
வதன்ைரலத் தா்ளமிடேச் வ்சால்லொ
இடிரய இர்சயர்மக்கச் வ்சால்லொ

ொனவில்்ல! 
நீ நடேக்க
ெ்சந்த்காலத்ரத 
ெ்்ெற்கச் வ்சால்லொ
சூரியரனக 
குரடேபிடிக்கச் வ்சால்லொ 
என்னுயி்்!!!

 - ஸ்ரீவி. முத்து்ெல்

வி்ல் மீடடோ வீர்ண

வி்ல் மீடடோ
வீர்ண அெ்்ளா
நல்ல கு்்லார்ச
குயிலின் ்ம்க்்ளா

இத்மாகும் இனிர்மவயல்லாம்
இத்ழா்ம் குவிந்திடு்்மா
இருதயத்தின் ஓர்சவயல்லாம்
இெ்ளா்ல ்கடேந்திடு்்மா

்கனவுககுள பூச்சூடி
்கவிரதககும் பாச்சூடி
்கருவுககுள ெ்ளர்பிரையாய
்தான்றிய நிலா்ம்க்்ளா

அரும்பான என்னிதயம்
துரும்பா்க ஆச்சுதடி
்கரும்பான ்பச்சினி்ல
்காதலால தவிககுதடி

வீர்ணயின் தந்தி்பால
சுெ்ங்கர்ள மீடடிடே்ெ
ஆனந்த ரப்வியாய
அளளிவயன்ரன ்்சர்த்திடேடி

 பள்ளப்படடி ர்மந்தன்
 ்ஹாரூன் ்ஷீத்
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 மங்கல வபாத்்தியங்கள முழங்க 
ள்தபாரணங்கள அய்சய ்சிபாிப்பும் குதூ்கலமும் 
அ்ந்த இடத்ய்தளய ெியறவுறந்சய்்தன.
அனறு ்கபாயத்பாியின ்திருமணம். ்சீரும் 
்சிறப்புமபா்க இனனும் ந்கபாஞ்ச ளெரத்்தில் 
மங்கல ெபாண் ்கழுத்்தில் ஏறிவிடும்.

 அயறககுள மணப்ந்ண் அலங 
்கபாரம் ெடக்க ்கபாயத்பாிளயபா மன்திற்குள 
குயம்நதுகந்கபாண்டிரு்ந்தபாள. ள்ச..... இ்ந்த
அ த் ய ்த  ஏ ன  இ ப் ் டி  இ ரு க ்க ி ற பா ர . 
எ்தற்்கபா்க இப்்டி ந்சய்்கிறபார? ள்களவி்கள 
்கயண்கேபா்க ந்தபாடுக்க அ்தற்கும் ளெர 
மில்லபாமல் ந்ண் அயழக்க சுற்றம் வ்நது 
ெினறது.

 மணவயறயில் அயம்ந்த ்கபாயத்பாி 
்தனது அத்ய்தயய ள்தடு்கிறபாள.்கபாயத்பாி 
யின அத்ய்த   விஜயபா ்கணவயன இழ்நது 
அண்ணன வீட்ளடபாடு அயடக்கலம் 
புகு்ந்தவள. ்கபாயத்பாியய ந்ரும்்பாலும் 
அவள்தபான வேரத்்தபாள. அவள மீது 
அத்்தயன ்ிபாியம். ஆனபால் ்கபாயலயில் 
இரு்நள்த ள்தடு்கிறபாள ்கபாயத்பாி. ்கபாண 
வில்யல.

 அரு்கில் ெினற ள்தபாழியய இழுத்து 
்கபா்தில் ஏள்தபா ்கிசு்கிசுக்கிறபாள.

 ்சிறிது ளெரத்்தில் ஒரு அவஸ்ய்த 
யுடன ்தடுமபாறிகந்கபாண்டு ள்தபாழி ்கேின 
ய்கப்்ிடிளயபாடு வ்நது மணளமயட 
யின ்க்கம் வ்நது அவேருள்க முணு 
முணுக்கிறபாள.

 எனன ்கபாயத்பாி இது?இ்ந்த மபா்திபாி 
விஷயங்கேில் எல்லபாம் ெபான முனனுககு 
வ்நது எதுவும் ந்சய்யககூடபாதும்மபா.அது 
்தபான ஒதுங்கி ெிற்்கிளறன. ந்சபானனபா 
புபாிஞசுக்க ்கபாயத்பாி. ெபான ்சய்யில் உட் 
்கபார்நது ்பாரக்கிளறன. இப்்டி ்சங்கடப் 
்டுத்்தபா்த....

 அத்ய்த ந்சய்வ்தறியபாது நெேி்கிறபாள.

 இய்தகள்கட்டுகந்கபாண்டிரு்ந்த 
்கபாயத்பாியின வருங்கபால மபாமியபார ளவ்க 
ளவ்கமபா்க அவள அரு்கில் வரு்கிறபார. 
விஜயபாம்மபா....எ்தற்கு இவவேவு ்தயக்கம். 
வபாழ்த்்தறதுககு ெல்ல மனசு இரு்நது 
ள்பாதும்மபா. இ்ந்த ்சகுனம் ்பாரப்்து 
எல்லபாம் விட்டுடுங்க. எ்ந்த ்கபாலத்துல 
இருக்கிறீங்க....? ்சினனவயசுல இரு்நது 
வேரத்்த ்கபாயத்பாிககு உங்கள ஆ்சிரவபா்தம் 
்தபான ந்பாிய விஷயம். கூடளவ வேர்கிற 
மூட ெம்்ிகய்க எப்ள்பாதும் ெயடமுயற 
வபாழ்கய்கககு ்சபாிவரபாதும்மபா.அது ்சமூ்கத் 
துல ெம்்ே ஒதுக்கிளய வச்்சிரும்.

 எனன ெபான ந்சபால்றது.....? எனறு 
விட்டுவிஜயபாயவ ்பாரக்கிறபார.

 ்கண்்கள ்ணிக்க ்ச்நள்தபாஷத்்தில் 
்தடுமபாறும் விஜயபாவிடம் அட்்சய்த ்தட்டு 
ெீட்டப்்டு்கிறது.ெல்லந்தபாரு துவக்கமபாய்
மங்கல இய்ச ்கபாது்கேில் ஒலிக்கிறது.




தினுஷா மகாலிஙகம்
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சிறுவர்கள் சங்கமம்
பைரெ்களின்  திடடேம்
 ஒரு ்கபாட்டில் ஒரு ்கபாகய்க, குருவி, 
யமனபா, குயில், மயில், ்கிேி ஆ்கியன 
ெண்்ர்கேபா்க இரு்ந்தன. 

 ஒரு ்சமயம்  அ்ந்த ்கபாட்டில்  ்கடும் 

்ஞ்சம் ெிலவியது. ெண்்ர்கள ஆறுப்ள்ர 
ஒரு ்திட்டம் ்தீட்டினர. அது எனன 
நவனறபால், ஒவநவபாருவரும் ஒவநவபாரு 
்திய்சயில் ்ற்நது எவவேவு முடியுளமபா 
அவவேவு விய்த்கயே ள்ச்கபாித்து வருவது 
்தபான. விய்தயய ள்ச்கபாித்்த ்ினனர 
அயனவரும் வேரக்க ஆரம்்ித்்தனர. 
்றயவ ்தங்கச்்சி்கேபா, மயழ ந்ஞ்சபா 
்தபாளன  ்தண்ணி வரும்.

 ்தண்ணி வ்ந்தபா ்தபாளன ந்சடி்கள 
வேரும் என யபாயன அண்ணபா  ள்கட்்க, 
ஆமபாணபா, ெீங்க ந்சபால்றதும் ஒரு வழி 
யில் ்சபாியபா்க ள்தபாணுது. ள்்சபாம, வன 
ள்தவய்தயிடம் உடளன ள்கட்்கலபாம் வன 
ள்தவய்த  ்கிட்ட ெல்ல ஒரு வபாரம் மயழ 
ந்ய்யணும்னு ள்கட்்கலபாம் எனன ்கபாயட 
அக்கபா ந்சபானனபாங்க. ்கபாயட அக்கபா ெீங்க 
ந்சபால்றது ெல்ல ளயபா்சயனயபா ள்தபாணுது 
ஆனபா வன ள்தவய்தஎங்க இருப்்பாங்கனனு 
ந்தபாியபாது என அ்ந்த ெண்்ர்கள குழு கூற 
,அது நரபாம்் ஈஸி வனள்தவய்தணு மூனறு 
்தடயவ ந்சபானனபா ள்பாதும் அவங்க 
வ்நதுருவபாங்க. ்சபாி அக்கபா ந்சபால்லுறது 
உண்யமயபா இருககும் ெல்ல மயழ 
ந்ய்யணும் அப்்டினனு ந்சபால்லலபாம்னு 
வன  ள்தவய்த ்கிட்ட ள்பாய் ள்கட்டபாங்க. 
்சபாி ்த்ந்தபா ள்பாச்சு என வன ள்தவய்த  ஒரு 
வபாரம் முழுக்க மயழ ்த்ந்தபார. விய்த்கள 
வேர்ந்தது

 ்சிறிது ெபாட்்கேில் ்கபாடு வேமபானது. 
அயனவரும் ளெபாய் நெபாடியினறி ெீண்ட 
்கபாலம் வபாழ்்ந்தனர.
 
 பா. நித்யா
 ந்சனயன


எத்வதாழிலின் அடிப்பரடேயா்க
விெ்சாயிககு முதன்ர்மயா்க
்ெ்ளாணர்மயின் ்ெ்ா்க
நிலத்திறகு ்மண்ணா்க
்மக்களுககு உயி்ா்க
உ்ண்ெ ்மருந்தா்க
வ்சயயும் வதாழிலுககு உணர்மயா்க
உரழப்புககு உருொ்க
இயறர்கயின் உ்்மா்க
்மனிதனுககு பிரியா உைொ்க
ரெய்கத்தின் சிைந்த வதாழிலா்க
விர்ளப்ப்த பயி்ா்க
உயர்வுககு விரதயா்க
ொழ்வுககு வ்சம்ர்மயா்க
விெ்சாயத்ரத விரும்பு்ொம்
்மண ெ்ளத்ரத ்காப்்பாம்

்ம.கு்சன்
ஐந்தாம் ெகுப்பு 
வ்சன்ரன
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்ச்மத்துப் ரபயன் ்ாமு
 ஒரு ஊரல ரபாமுனனு ஒரு ய்யன 
இரு்ந்தபான . அவன ஒரு ெபாள school விட்டு 
வ்ந்ததும் அம்மபாட்ட ள்பாய் அம்மபா அம்மபா 
எனககு சூப்்ர ்வர உளே ந்பாம்யம 
ளவனும்னு ள்கட்டபான. அ்ந்த ந்பாம்யம 
்பாட்டு ் பாடும் டபானஸ் ஆடும்னு என friend 
ந்சபானனபான எனககும் அய்த வபாங்கி 
்தபாங்க அம்மபானு ள்கட்டபான.

 அ்தற்கு அவளனபாட அம்மபா அ்ந்த 
ந்பாம்யமநயல்லபாம் வியல அ்தி்கமபா 
இருககும். அந்தல்லபாம் இப்் வபாங்க 
முடியபாது எனறு ந்சபால்லிட்டபாங்க இய்த 
ள்கட்ட ரபாமு மனசு ்கஸ்டமபாயிட்டு .

 யூனிப்்பாம் மபாத்்திட்டு ்பால் குடிச் 
்சிட்டு எப்ள்பாதும் ள்பால ் யழய உயட்ந்த 
ந்பாம்யமயய வச்்சிட்டு வியேயபாட 
ஆரம்்ித்்தபான.  அப்் அவனுககு ஒரு 
ளயபா்சயன வ்ந்தது.

 இரவு அவளனபாட அப்்பா வ்ந்ததும் 
அப்்பா அப்்பா எனளனபாட சுப்்ர ்வர 
ந்பாம்யமயய ்பாருங்க அப்்பா.  அய்த  
உங்களுககு ஒரு ்பாட்டு ்பாடி ்கபாட்ட 
ந்சபால்லவபானு ள்கட்டபான. அய்தப்்பாரத்்த 
அவங்க அம்மபாவுககு ஆச்்சபாியமபா இரு்ந்தது.

 ரபாமு ்தனனுயடய ் யழய உயட்ந்த 
ந்பாம்யமயய அழ்கிய ந்பாம்யமயபா்க 
ம பா ற் ற ி  இ ரு ்ந ்த பா ன .  ்த ன னு ய ட ய 
ந்கபாஞசும் குரலில் ந்பாம்யம ள்பால 
்பாட்டு ்பாடினபான. அய்த ்பாரத்்த அவங்க 
அப்்பா அருயமயபா இருககுடபா ்தங்கம்னு  
்பாரபாட்டினபாங்க.
 
 ரபாமுவின அம்மபா அவன ந்பாம்யம 
வபாங்க ஆய்ச்டுவய்தப்்ற்றி ந்சபானனபாங்க. 
வபாங்கி ்தர முடியபாது எனறு ெபான ந்சபால்லிட்ளடன 
ஆனபாலும் ரபாமு அடம் ி்டிக்கபாமல் ்தனனு 
யடய ்யழய ந்பாம்யமயய யவத்து 
வியேயபாடுவய்த ்பாரககும்ள்பாது ந்ருயமயபா 
இருககுனு ந்சபானனபாங்க.

 இய்த ள்கட்டு ந்கபாண்டிரு்ந்த அவங்க 
அப்்பா ரபாமுககு ஏ்தபாவது ்பாிசு ந்கபாடுக்க 
ளவண்டும் எனறு ெியனத்்தபார.

 மறுெபாள ்கபாயலயில் ரபாமுயவ 
்கயடககு அயழத்துச்ந்சனறபார. அவன 
ள்கட்ட அள்த சூப்்ர ்வர ந்பாம்யம 
வபாங்கி ்த்ந்தபார. ரபாமுவுககு அவன ்சமத்்தபா 
ந்பாறுயமயபா இரு்ந்த்தபால் ்பாிசு ்கியடத்்தது.
 

 பா. ்சாய  ஸ்ரீநிதி
 ெபா்கப்்ட்டினம்.

 
்கடேல்்பால் சூழ்ந்த வ்மாழி
்காறறும் ர்கயர்சத்த வ்மாழி
ெளளுென் ெம்்சத்தில் ொர்த்த வ்மாழி
்கம்பன் ்கவியில் ்கரடேந்வதடுத்த வ்மாழி
உல்கவ்மஙகும் ்பாறறி
தனித்துெ்மா்க தன்ரன நிறுத்தி
்கலங்காது.. ்கலப்படேமில்லாது
்கலங்காத வ்மாழி
தன்னி்க்ான வ்மாழி
அதன் அழகுதரன
அணடேவ்மல்லாம் அறியும்
அதிரும் வ்மாழி எம் தாயவ்மாழி - தமிழ்

ஆதியும் நீ்ய.. அந்தமும் நீ்ய..
த்ணிவயல்லாம் தரல நிமிர்்ொம்
உந்தன் வ்மாழிக்கணடு
தமிரழ ெ்ளர்த்திடே
த்ம் உயர்த்திடே
சீரும் சிைப்்பாடு வ்சயல்படே
உலாவும்  உன் வபருர்ம
ஓங்கடடும் ஒயயா்்மா்க
தமிழ் முழக்கம் முழஙகிடு்ொம்

்ம.லென்
ஐந்தாம் ெகுப்பு
வ்சன்ரன
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 ெபாகபூர என்கிற ்கிரபாமத்்தில் 
்தபாத்்தபாவும் ரபாமு என்கிற அவரது ள்ரனும்  
வபாழ்்நது வ்ந்தனர. ்தபாத்்தபாவுககு விவ்சபாயம் 
்ண்றதுனபா நரபாம்் ி்டிககும். ஒரு ெபாள 
்தபாத்்தபா விவ்சபாயம் ்ண்றதுக்கபா்க வயலுககு 
்கிேம் ி்க ந்கபாண்டிரு்ந்தபார. அப்ள்பாது ரபாமு 
யவயும்  வயலுககு அயழத்துச் ந்சல்ளவபாம் 
எனறு ெியனத்்த ்தபாத்்தபா, ரபாமு... ரபாமு... 
எனறு அயழத்்தபார. ரபாமுவின ்்தியலக 
்கபாணவில்யல. 

 ரபாமுவின அம்மபா ந்சபானனபாங்க 
‘‘ரபாமு தூஙகு்கிறபான’’

 ‘ ‘ ்சபா ி . . .  ்சபா ி ,  ெபான வயலுககுப் 
ள்பா்கிளறன’’ எனறு ்தபாத்்தபா வபாயிலுககு 
்கிேம்்ிட்டபாங்க. ரபாமு ்சிறிது ளெரம் ்கழித்து 
தூங்கி எழு்நது ்தபாத்்தபாயவத் ள்தடினபான. 
்தபாத்்தபாயவக ்கபாணவில்யல.

 ‘‘்தபாத்்தபா... ்தபாத்்தபா...’’ எனறு கூப் 
்ிட்டபான ரபாமு. உடளன ரபாமுவின அம்மபா 
‘‘்தபாத்்தபா வயலுககுப் ள்பாயிருக்கபாங்க. 
்தபாத்்தபாவுககு ்சபாப்்பாடு ந்கபாண்டு ள்பா 
ரபாமு’’ எனறு ந்சபானனபாங்க.  ரபாமுவும் 
்சபாப்்பாயட வபாங்கிகந்கபாண்டு வயலுககு 
்கிேம்்ினபான.

 வயலுககுப் ள்பாகும் வழியில் ெியறய 
்கனறுகுட்டி ‘‘அம்மபா... அம்மபா’’ எனறு குரல் 
எழுப் ி்க ந்கபாண்டிரு்ந்தன. அஙள்க ெியறய 
ள்கபாழி்கள சுற்றி வ்ந்தன. ்கிேி்கள ‘‘்கீச்... ்கீச்’’ 
எனறு ்சத்்தமிட்டன. இய்தப் ்பாரக்க நரபாம்் 
அழ்கபா்க இருக்கிறள்த எனறு ரபாமு வயயல 
்பாரத்துக ந்கபாண்ளட ள்பானபான.

 அஙள்க தூரத்்தில் ்தபாத்்தபா வயலில் 
ளவயல ்பாரத்துக ந்கபாண்டிரு்ந்தய்த ரபாமு 
்பாரத்்தபான. ‘‘்தபாத்்தபா... ்தபாத்்தபா...’’ எனறு 
ரபாமு அயழத்்தபான. 

 ்தபாத்்தபா ‘‘வபா ரபாமு’’ அப்்டினனு 
ந்சபால்லி கூப்்ிட்டபார.

 ்தபாத்்தபாவிடம் ள்பான ரபாமு ‘‘்தபாத்்தபா, 
உங்களுககுச் ்சபாப்்பாடு ந்கபாண்டு வ்ந்தி 
ருக்கிளறன. ெீங்கள ்சபாப்்ிடுங்கள’’ எனறு 
ந்சபானனபான.

 ‘‘ஏன ்தபாத்்தபா ்கபாயலயிளலளய 
வயலுககு வ்நதுட்டீங்க? இ்ந்த வய்தபான 
்கபாலத்்திலும் ஏன ெீங்கள ெிலத்துககு 
வ்ந்தீங்க? ெீங்கள ஓய்நவடுக்க ளவண்டி 
யது ்தபாளன ்தபாத்்தபா’’ எனறு ரபாமு ள்கட்்கவும் 
‘‘ந்சல்லககுட்டி ரபாமு, எனககு அவவேவு 
வய்தபா்கி விட்ட்தபா?’’ எனறபார ்தபாத்்தபா.

 ‘‘ளவயல ந்சய்்தபால் ்தபான எனககு 
உடல் வலியமயபா்க இருககும். ெபான 
இதுவயரககும் ளெபாய் நெபாடியில் ் டுத்்தள்த 
இல்ல ்கண்ணு... இ்ந்த வயல்்தபான ெமககு 
ந்சபாத்து. இ்ந்த மண்ணில் வியே்கிற  ்யிர 
வய்க்கள ்தபான ெம்மயே வபாழ யவக்கிறது. 
ெ பா ம  உ ண் ணு ்க ி ற  உ ண வு   எ ல் ல பா ம் 
எனயனப் ள்பால் உழவர்கேபால் ்தபான 
்கியடக்கிறது ரபாமு.  அது மட்டுமல்லபாமல் 
இ்ந்த ெிலத்்தில் வியே்கிற உணவு ெமககு 
ம ட் டு ம்  ்த பா ன  எ ன   ெ ி ய ன க ்க ி ற பா ய பா 
ரபாமு? அது்தபான இல்யல. ் ிறருககும் 
இ்ந்த உணவு ள்பாய் ள்சர்கிறது. அ்தனபால் 
அவர்கள  ம்கிழ்ச்்சி அயட்கிறபார்கள. அ்ந்த 
ம்கிழ்ச்்சியில் ெபாம் எவவேவு ்ச்நள்தபாஷமபா்க 
இருக்கிளறபாம் ந்தபாியுமபா?’’ எனறபார.

 ‘‘ஆமபாம் ்தபாத்்தபா, ெீங்கள ந்சபால்வது 
்சபாி்தபான. உழவர்கள ்தபான இ்ந்த உல்கத் 
துககு அச்்சபாணி எனறு எங்கள ஆ்சிபாியர 
கூட ந்சபால்லி இருக்கபாங்க ்தபாத்்தபா’’ எனறு 
ரபாமு கூறினபான. 

 ்தபாத்்தபாவிடம் ரபாமு  ‘‘்தபாத்்தபா... 
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்தபாத்்தபா... இ்ந்த வயலில் இருக்கிற ்கபாய் 
்கறியய ெபான ்சபாப்்ிட்டு ்பாரக்கட்டுமபா?’’  
ள்கட்டபான.

 ‘‘்சபாப்்ிடு ரபாமு, இது எல்லபாம் 
இயற்ய்க முயறயில் வியே்ந்தது.  உடம் 
புககு அவவேவு ெல்லது’’ எனறு ்தபாத்்தபா 
ந்சபானனபார. உடளன ரபாமுவும் அங்கிரு்ந்த 
்கபாய்்கறி்கயே ்றித்துச் ்சபாப்்ிட்டபான.

 ‘‘்தபாத்்தபா இவவேவு அருயமயபா்க 
இருக்கிறது. ்ச்ய்சயபா்க இருக்கிற ்கபாய் 
்கறி்களே இவவேவு அருயமயபா்க உளேது. 
இனனும் ்சயமத்துச் ்சபாப்்ிட்டபால் எவவ 
ேவு சுயவயபா்க இருககும்’’ எனறு ரபாமு 
கூறினபான.

 ‘‘ெபாம் இயற்ய்கயபா்க உரம் ள்பாடுவ 
்தபால் ்கபாய்்கறி்களும் ்சபாியபான வியேச்்சலில் 
ெமககுக ்கியடககும்’’எனறு ந்சபால்லிக 
ந்கபாண்ளட ்தபாத்்தபா ்கண் ்கலங்கினபார.

 ‘‘்தபாத்்தபா ஏன ஒரு மபா்திபாியபா்க 
இருக்கிறீர்கள?’’ எனறு ரபாமு ள்கட்டபான.

 ‘‘அந்தல்லபாம் ஒனனும் இல்யல’’ 
எனறு ்தபாத்்தபா  மயறத்்தபார.

 ‘‘ந்சபால்லுங்க ்தபாத்்தபா. எனனநவனறு 
ந்சபால்லுங்கள’’ எனறு ரபாமு ள்கட்டபான.

 ‘‘எனயனப் ள்பால் ெீயும் விவ்சபா 
யத்ய்த ம்தித்து ெிலத்்தில் நெல், ்யிறு 
எல்லபாம் ந்சய்து வயயல ்பாரப்்ியபா ரபாமு’’ 
எனறபார ்தபாத்்தபா.

 உடளன ரபாமு  ‘‘்தபாத்்தபா வயயலப் 
்ற்றி எனககு ெீங்கள ந்தேிவபா்க ந்சபால்லிக 
ந்கபாடுத்்திருக்கிறீர்கள. ்கண்டிப்்பா்க ெபானும் 
்ிற்்கபாலத்்தில் ஒரு விவ்சபாயியபா்க இருப்ள்ன 
்தபாத்்தபா’’ எனறு கூறினபான. ்தபாத்்தபா மி்கவும் 
ம்கிழ்ச்்சி அயட்ந்தபார.

 ்க. ம. அல் வபாஃ்ி்கபா 
 ்திருச்்சி
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 ஐ ளலஷ (ெீர) ,  ் ிருத்வி (பூமி) 
ஆ ள வ ஷ  ( வ பா யு )  ஆ ்க பா ஷ  ( ஆ ்க பா ய ம் ) 
ஆள்கஷ (்தீ ) எனற ஐவரும் ்தங்களுககுள 
ஏற்்ட்ட வபாககு வபா்தத்்தினபால் ந்பாதுவபா்க 
ஒருவபாின ்தீரப்ய் ளெபாக்கிச் ந்சனறனர.

 அவர்கள ந்சல்லும் வழியில் ்ரவ்த 
ரபாஜன (மயல) இரு்ந்தபார. அவர ்கள 
ஐவரும் ்ரவத்்திடம் ்தங்கேின ்ிரச்்சி 
யனயய ்தீரககுமபாறு வினவினர ்ரவ்த 
ரபாஜனும் ள்கட்்கலபானபார.

 ஜளலஷ (ெீர ) கூறினபான. எங்கள 
ஐவபாில் ெபான ்தபான ்சிற்ந்தவன ெபான 
இல்யலளயல் மனி்தனின வபாழ்கய்களய 
இல்யல.

 அடுத்து ்ிருத்்தி (பூமி) கூறினபான 
ெபான்தபான அயனவயரயும் ்தபாங்கி ந்கபாள 
்கிளறன. வபாழ இடம் ்தரு்கிளறன. அ்தனபால் 
்தபான ெபான ்சிற்ந்தவன.

 ஆளவஷ (வபாயு) ந்சபானனபான ெபான 
இல்லபாமல் உங்கேபால் சுவபா்சிக்களவ  முடி 
யபாது. உயிரவபாழ்வள்த ்கடின மபா்கிவிடும்  
எனறபான.

 ஆ்கபாஷ (ஆ்கபாயம்) ந்சபானனபான 
்தட்்நவப்் ெியலயய ்சமன்டுத்்தி உயிர 
்கயே வபாழயவப்்து ெபான ்தபாளன எனறபான.

 ஆள்கஷ (்தீ) கூறினபான. ெபான ்தபான 
மி்கவும் உ்ளயபா்கமபானவன. எனயன 
அறி்ந்த ் ிறள்க மனி்தன ்சயமத்து உனணளவ 
்ழ்கினபான எனறபான. எனயன.

 இ்ந்த ஐவபாின கூற்யறயும் ள்கட்ட 
்ரவ்தரபாஜன இவர்களுககு உனயமயய 
உணரத்்த ெியனத்்தபார.

 ஒரு மனி்தயன அயழத்்தபான 

்ரவ்தரபாஜன அவபாிடம் உனனபால் ெீர, 
ெிலம், ்கபாற்று, ்தீ, ஆ்கபாயம் இல்லபாமல் 
வபாழ முடியுமபா? எனறு ள்கட்டபார. 

 அ்ந்த மனி்தளரபா  இ்ந்த ஐவபாில் 
ஒருவர இல்லபாவிட்டபாலும்  மனி்தர்கேபால் 
வபாழமுடியபாது.  இவ ஐவரும் இயண்ந்தள்த 
உல்கம், உயிபாினங்கள, மற்றும் மனி்தர்கள. 
எனறு ந்சபால்லிவிட்டு ந்சனறபார.

 இறு்தியபா்க ்ரவ்தரபாஜன மனி்தர 
்கேின வபாழ்கய்கககும் உயிபாி னங்களுககும் 
இ்ந்த ஐ்நது ள்பாின துயணயும் அவ்சியம்.
உங்கேில் ஒருவர இல்யலயபானபாலும் 
உயிபாினங்கள மற்றும் மனி்தர்கேபால் வபாழ 
முடியபாது. மனி்தர்கேின  உடளல உங்கள 
ஐவபாின ள்சரகய்கயபால் உருவபான ள்த. 
ஆ்களவ ெீங்கள ஐவரும் ஒனறு ள்சர்நது 
இருப்்ள்த ்சிற்ந்தது. எனறு கூறினபார.

 ஒற்றுயமளய எனறும் உயரவு எனற 
்கருத்ய்தயும் எடுத்துயரத்்தபார.

 இ ய ்த  அ ய ண த் து ம்  உ ண ர ்ந து 
ந்கபாண்ட ெபாங்கள இனி வீண் வபா்தத்்தில் 
ஈடு்ட மபாட்ளடபாம். இனி அயனவரும்  
ஒற்றுயமயுடன ந்சயல்்டுளவபாம் எனறு கூறி 
்ரவ்தரபாஜனுககு ெனறி ந்தபாிவித்து விட்டு 
ந்சனறனர.

 ஒனறு்ட்டபால் உண்டு வபாழ்வு

்ி. ்ரவ்தவரமன.
ஆறபாம் வகுப்பு
ஓசூர.
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 ஒரு ஊருல ஒரு ளவட்யடக்கபாரன 
இரு்ந்தபானபாம். அவன ்கட்டுககுப் ள்பாய் 
எல்லபா விலஙகு்கயேயும் ளவட்யடயபாடு 
வது்தபான இ்ந்த ளவட்யடக்கபாரளனபாட 
முக்கியமபான ளவயல. அப்்டி ஒரு ெபாள 
ளவட்யடயபாடும்ள்பாது ்லமபா்க ்கபாற்று 
அடிக்க ஆரம்்ித்்தது. அப்ள்பா அஙள்க 
இரு்ந்த மரம் ந்சடி ள்கபாயட எல்லபாளம 
்லமபா ்கபாத்துககு  அய்ச்ந்தது.
 ளவட்யடக்கபாரன சுத்்தி ்பாரத்்தபான, 
்கபாற்றுககு்தபான ளவ்கமபா்க எல்லபாளம 
அய்சயுள்தனு ெியனத்்தபான. அப்்டிளய 
அய்ச்நது ந்கபாண்டு இருககும்ள்பாது, 
ளவட்யடக்கபாரன வில்யல எடுத்து குறி 
்பாரத்து ந்கபாண்டு இருககும்ள்பாது ்தபான 
்கவனித்்தபான.  மரம் ந்சடி ள்கபாடி அய்சவது 
்கபாற்றுக்கபா்க இல்யல உளளே எள்தபா 
ஒேி்நதுந்கபாண்டு இருக்கிறது என்ய்த 
ெியனத்துகந்கபாண்ளட உற்று ்கவனித்்தபான. 
அவன ெியனத்்தது ள்பாலளவ ெியறய 
்சிறுத்ய்த்கள அவயன சுற்றிக ந்கபாண்ளட 
ளெபாட்டமிட்டு ந்கபாண்டு இரு்ந்தது.
 அய்யளயபா யபாரபாவது ்கபாப்்பாத்துங 
்களேன ்கபாப்்பாத்துங்களேன  ளவட்யடக 
்கபாரன ்கத்்தினபான. அப்ள்பா டங டங 
டங ்சத்்தம் வ்நதுச்சு. யபாருடபா வரபாங்கனு 
்திரும்்ி ்பாரத்்தபால் ்சிங்க ரபாஜபாவும் எல்லபா 
்ச ிப்்பாய் விலஙகு்களும் வ்நதுச்்சபாம். 
அள்தபாட ஒரு யபாயனயும் வ்நதுச்சு.
அ்ந்த  யபாயன  அஙள்க இரு்ந்த எல்லபா 
்சிறுத்ய்த்களேபாடயும் ்சண்யட ள்பாட 
ஆரம்்ிச்்சிது.
 இப்ள்பா ்சிறுத்ய்த ள்பாயி ்சிங்கத்துக 
்கிட்ளட மபாட்டி்கிட்ளடபாளமனு ளவட்யடக 
்கபாரன ்ய்நது்கிட்ளட இரு்ந்தபான. எல்லபா 
்சிறுத்ய்தயும் ஓடின ்ிறகு ளவட்யடக 
்கபாரயனப்  ்பாரத்து ்சிங்கம்  ந்சபால்லுச்சு, 
்யப்்டபாள்த மனி்தபா , ெபான உனயன ஒனறும் 
்ண்ணமபாட்ளடன. எனககு ்்சி இரு்ந்தபால் 
மட்டும்்தபான ளவட்யடயபாடுளவன. ்்சி 
இல்லபா்தள்பாது மற்ற ளெரங்கேில் ெபான 

உ்தவி ்தபான ந்சய்ளவன எனறு ந்சபானனதும் 
எல்லபா விலஙகு்களும் ய்க்கயே ்தட்டுச்சு.
 அ ்ந ்த  ள ெ ர ம்  ் பா ர த் து  அ ம் ம பா 
முயல் ்சத்்தம் ள்பாட்டுச்சு.. ”யபாரபாச்சும் 
்கபாப்்பாத்துங்களேன. என குழ்ெய்தயய 
யபாரபாச்சும் ்கபாப்்பாத்துங்களேன”.
 அ ்ந ்த  ள ெ ர ம்  ் பா ர த் து  அ ம் ம பா 
முயல் ்சத்்தம் ள்பாட்டுச்சு.. யபாரபாச்சும் 
்கபாப்்பாத்துங்களேன. என குழ்ெய்தயய 
யபாரபாச்சும் ்கபாப்்பாத்துங்களேன எல்லபா 
விலஙகு்களேபாடு அ்ந்த ளவட்யடக்கபாரனும் 
ந்பாய் ்பாரத்்தபான அ்ந்த குட்டிமுயளலபாட 
்கண்்கேில் முள குத்்தி ரத்்தம் வ்நதுட்டு 
இரு்நதுச்சு. உடளன ளவட்யடக்கபாரன 
அ்ந்த முல்யல எடுத்்திட்டு அ்ந்த முயல் 
குட்டிளயபாட ்கண்ணனுககு மரு்நது ள்பாட்டு 
விட்டபான. குட்டி முயலும் அம்மபா முயலும் 
ெனறி ந்சபானனபாங்க அ்ந்த ளவட்யடக 
்கபாரனுககு.
 அ்ந்த ளவட்யடக்கபாரனுககு அப்ள்பா 
்தபான எவவேவு ந்பாிய ்தப்பு ந்சஞ்சிருகள்கபாம், 
ஒனறுளம அறியபா்த எத்்தயன விலஙகு்கயே 
ளவட்யடயபாடி ந்கபானறு இருப்ள்பாம்,எவேவு 
ந்பாிய ்பாவத்ய்த ்ண்ணிட்ளடன னு 
நரபாம்் வருத்்தப் ்ட்டபான இனிளமல் எ்ந்த 
ஒரு விலஙகுககும் எ்ந்த உயிபாினத்்திற்கும் 
்தீஙகு ந்சய்யககூடபாதுனு ்ச்்தம் எடுத்து 
்கிட்டபானபாம். இ்தயன ந்சபானனப்ள்பா 
எல்லபா விலஙகு்களும் ்ச்நள்தபா்சப்்ட்டு அ்ந்த 
ளவட்யடக்கபாரயன ்பாரபாட்டுச்்சபாம்.

வ்ச.ப. ்க்மல்்சங்கர்
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 ஒரு ந்பாருயே மயறந்பாருேபா்க 
விவபாித்துத் ந்தபாடுக்கப்்டும் பு்திளர விடு 
்கய்தயபாகும். ்சி்ந்திக்கச் ந்சய்து அறியவ 
விருத்்தியயடயச் ந்சய்யும் விடு்கய்த்கள 
இனயறய ்கபால்கட்டத்்தில் வழகந்கபாழி்நது 
வரு்கிற்தல்லவபா?  இத்்தகு விடு்கய்த்கயே 
குழ்நய்த்கேியடளய ந்கபாண்டு ள்சரககும் 
வண்ணம் ‘ ‘அன்ின ்சங்கமம் ்சிறுவர 
உல்கம்’’ குழுமத்்தில் ெபானகு வபாி்கேபா்க 
்கவிய்த வடிவில் ்்திவு ந்சய்து வ்ந்தபார 
ஆ ச் ்ச ி  அ ன பு ச் ந ்ச ல் வ ி  சு ப் பு ர பா ஜ ூ . 
குழ்நய்த்கயே ந்பாிதும் ஈரத்்த இ்ந்த 
விடு்கய்த்கயேத் ந்தபாகுத்து இரண்டு 
்பா்கங்கேபா்க... அன்ின ்சங்கமம் வழியபா்க 
நவேியீடு ந்சய்துளேபார. 

 ஆச்்சி, ஆத்்தபா, ஆயபா, அம்மபாச்்சி, 
அப்்த்்தபா,  அம்மபாயி ,  அப்்பாயி  என 
ஊருகந்கபாரு முயற யவத்து அயழத்்தபாலும் 
்பாட்டி்களேபாடு ள்ரப் ்ிளயே்கேின 
்ியணப்ள் ்தனி்தபான. 

 ்தபாய்ககு ெி்கரபான அனபும் அக்கயற 
யும் ள்ரப் ்ிளயே்கள மீது  ்பாட்டி்களுககு 
உண்டு. அ்ந்தப் ்்ந்தத்ய்த இனனும்  
அழ்கபாககுவது அவர்கள ந்சபால்லும் 
்கய்த்களும், விடு்கய்த்களும்்தபான. 

 அப்்டி்தபான இ்ந்த ‘ஆண்டி்ட்டி 
ஆச்்சி ந்சபானன விடு்கய்த்கள’ ்பா்கங்கள 
இரண்யடயுளம நூலபா்சிபாியர அனபுச்ந்சல்வி 
சுப்புரபாஜூ அம்மபா அவர்கள ்தனகள்க 
உபாிய ்பாணியில் ்கவிய்த வடிவமபா்கவும், 
விடு்கய்தயபா்கவும் இருளவறு ்பாிணபாமங 
்கேில் நூல்்கேபா்க உருவபாக்கி உளேபார்கள. 
விடு்கய்த்கள அயனத்தும் எேிய ்தமிழில், 
்சிறபார்கேின ்சி்ந்தயனயயத் தூண்டி ளயபா்சிக 
கும் வய்கயில் அயம்நதுளேது ்சிறப்பு.

 ளயபா்சிக்க யவத்்ததும் இல்லபாமல், 
்தபான ெடத்்தி வரும் ‘‘அன்ின ்சங்கமம் 
்சிறுவர உல்கம்’’ ்சிறபார குழுமத்்திலுளே 
குழ்நய்த்கேில், ஓவியம் வயரய ஆரவ முளே 
குழ்நய்த்கேின ய்கவண்ணத்்திளலளய அழ 
்கழ்கபான ஓவியங்கயே வயரயச் ந்சய்து 
விடு்கய்த்களுக்கபான வியடயபா்கவும்  
ந்கபாடுத்்திருக்கிறபார. 

 விடு்கய்தக ்கவிய்தககு ்கீளழ வியட 
யும், அரு்கில் வியடககுபாிய ஓவியமும் 
்தயல்கீழபா்க வருமபாறு வடிவயமத்்திருககும்  
முயற்்சியயப் ்பாரபாட்ட வபாரத்ய்த்களே 
இல்யல. குழ்நய்த்கேின மனமறி்நது விடு 
்கய்தயய வபா்சித்்தவுடன வியடயய வபா்சிக 
்கபா்த வய்கயில், ்சி்ந்திக்க ளெரம் ந்கபாடுத்து 

நூல் ஒவநவபானறின வியல : ரூ 50 / -
நூல் ள்தயவககு ந்தபாடரபுந்கபாளே...
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வியடயய ளெரபா்கத் ்தரபாமல் ்திருப்்ித் 
்த்நதுளேபார நூலபா்சிபாியர. இ்நநூலியன 
்சிறப்்பான முயறயில் வடிவயமத்துத் ்த்ந்த 
வடிவயமப்்பாேர ந்பா. சு்ந்தரமூரத்்தி 
அவர்களுககுப் ்பாரபாட்டு்கள. 

 குறு்கிய ்கபாலத்்திளலளய ்பா்கம்-1 
புத்்த்கத்்தில் நமபாத்்தம் அறு்து விடு ்கய்த ்கள... 
இப்புத்்த்கத்்தியன எழுத்்தபாேர்கள மற்றும் 
குழ்நய்த்கேின ் யடப்பு்கயே ்தனது இ்தழில் 
நவேியிட்டு ்யடப்்பாேர்களுககு ஊக்கம் 
்த்நது வரு்வர,  ்ிரபானஸ் ெபாட்டிலிரு்நது 
நவேிவரும் ்தமிழ்நெஞ்சம் இ்தழின ஆ்சிபாியர, 
இலக்கிய ஆரவலர, எழுத்்தபாேர ்தமிழ்்திரு. 
்தமிழ்நெஞ்சம் ஐயபா அவர்களுககும்... 

  ்பா்கம்-2 புத்்த்கத்்தில் நமபாத்்தம் 59 
விடு்கய்த்கள... இப்புத்்த்கத்்தியன ்தமிழபாழிக 
்கபாட்்சி  வழியபா்க ்தமிழபாரவலர்கயே 
ஊககுவித்து வரும் ்பாட்டருவி ்தமிழ்மணி 
்க.உயிரவன ஐயபா அவர்களுககும் ்கபாணிகய்க 
யபா்க ந்சலுத்்தி இருப்்து ்சிறப்பு.

 ்தபான ஒரு எழுத்்தபாேர, ்கவிஞர, 
ந்தபாகுப்்பா்சிபாியர என்கிற ் னமு்கங்கயேத் 
்தபாண்டி, ்தபானும் ஒரு குழ்நய்தயபா்களவ, 
குழ்நய்த்களுடன ்யணிப்்து எத்்தயன 
ந்பாிய மபாண்பு. 

 இவவிரு புத்்த்கங்கயேயும்  ெமது  
‘அன்ின ்சங்கமம் ்ச ிறுவர உல்கம்’ 
நவேியீடபா்க ... ்தனது குழுமத்்தில் ்யணிக 
கும் குழ்நய்த்கள மூலமபா்களவ நவேியிடச் 
ந்சய்்த அனபுச்ந்சல்வி சுப்புரபாஜூ அம்மபா 
அவர்கள குழ்நய்த ்களுக்கபா்க  இனனும் 
்ல நூல்்கள நவேியிட ளவண்டுமபாய் 
வபாழ்த்து்கிளறன .

நூல் ம்திப்புயர

கவிஞர் தா. உமா
பூம்பு்கபார
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எ்திர் கொலத்் 
கொயபபேடுத்திக் 
வகொண்டேயிருக்கதின்ன
உ்டேந்து வ�ொறுஙகதிய மதுபேொட்டிலகள்

எலலொவற்்யும், 
சுமந்து ்தி�ிவ்தில்ல, 
வண்ணததுபபூச்றி

அழிதது விட்டு
முன்ன்றி  வகொண்டே இருக்கதின்ன
�வீன வ�டுஞ்ொ்லகள்

எல்ல்யத ்ொணடி
�ட்பு்வு வகொள்கதி்து 
முல்லக்வகொடி

பே்க்க முடியொமல
்ொ்ல்யொ�த்தில கதிடேக்கதி்து
பே்்வயின இ்கு

                            அ. வ்லவ�ொஜ்

்மயச்ல �திலம்
்ொயின �திழலில இ்ளபபேொறுகதின்ன
கனறுக்குட்டிகள்.

 
கொற்றில அ்்யும்
விளக்கதின சுடேர்
இஙகுமஙகும் அ்லகதி்து �திழல.
 

வ்ொட்டி �தி்்ய மீனகள்
�க� மறுக்கதின்ன
உறறுபபேொர்க்கும் பூ்னயின கணகள்.
 

்தி்ந்்திருக்கும் ஜனனல
கொறறுடேன வருகதி்து
ம்ழ வொ்ம்.
 

கதி�ொமதது ்ொ்ல
ஊருக்கு வழிகொட்டுகதி்து
ஒற்்ப பே்னம�ம்.

 ். ்கொபேி�ொத, ்்லம்
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 மனி்தன ஓய்ச எழுப்்த் ந்தபாடங்கிய 
்கபாலம் ந்தபாட்டு ்தவழ்்ந்த ்தவழ்்நது இனறு 
இலக்கிய இலக்கணங்களேபாடு வேர்நது 
வரு்கிறது நமபாழி. ்ண்்பாட்யட உணரத்தும் 
்கண்ணபாடி நமபாழி. நமபாழியயப் ள்சு்கினற 
அ்ந்த இனத்்தின ்கயல, வரலபாறு, ்சமூ்க 
ெ ி ய ல ,  ் ழ க ்க  வ ழ க ்க ங ்க ள ,  ஒ ழு க ்க 
நெறி்கள, அர்சியல் ்சி்நய்த்கள ள்பானற 
்ல்ளவறு வபாழ்வியல் கூறு்கயே ்ண்்பாட்டு 
ெியல்கயே ்கண்ணபாடி ள்பால் ்கபாட்டும் 
என்து உறு்தி.

“அடுத்்தது ்கபாட்டும் 
்ேிஙகுள்பால் நெஞ்சம்
்கடுத்்தது ்கபாட்டும் மு்கம்”

 அடுத்்த ந்பாருயேக ்கண்ணபாடி 
்கபாட்டும் அதுள்பால ஒருவனுயடய உளேத் 
்தில் எழும் உணரவு்கயே அவன மு்களம 
்கபாட்டி விடும் என்பார வபானபு்கழ் வளளுவர. 
இ்ந்த ்கண்ணபாடி ள்பால் நமபாழிளய மபாெில 
்ண்்பாட்யட உணரத்தும் ்கபாலக ்கண்ணபாடி 
எனலபாம் ி்னவருமபாறு ்கட்டுயரயில் வியர 
வபா்கவும், விபாிவபா்கவும் ்கபாண்ள்பாம்.

நமபாழி:-

 “ெபாடும் நமபாழியும் ெம்திரு ்கண்்கள” 
என்கிறபார ம்கபா்கவி ்பார்தியபார. ்தமககுத் 
ள ்த பா ன ற ி ய  ்க ரு த் து ்க ய ே  ் ி ற ர க கு 
உணரத்்த மனி்தர ்கண்டு்ிடித்்த ்கருவிளய 
நமபாழியபாகும்”.

 “நமபாழிநயனற ஒனறு ்ிற்ந்தவுடன 
‘உல்கம்’ என்தும் ‘ெபான’ என்தும் 
்தனித்்தனியபா்கப் ் ிபாி்நது ்தங்கயேத் ்தனித்து 
வமபா்க ெியல ெிறுத்்திக ந்கபாள ்கினறன” 

எனறு எரனஸ்ட் ்கபா்சிரர கூறு்கிறபார.

நமபாழி்கேின ்கபாட்்சிச் ்சபாயல:-

 இ்ந்தியபாவில் ள்்சப்்டும் நமபாழி 
்கேின எண்ணிகய்க 1300-ககும் ளமற் 
்ட்டது. இவற்யற ெபானகு நமபாழிக குடும்்ங 
்கேபா்கப் ி்பாிக்கினறனர. 

அயவ,

1. இ்நள்தபா - ஆ்சிய நமபாழி்கள
2. ்திரபாவிட நமபாழி்கள
3. ஆஸ்்திளரபா - ஆ்சிய நமபாழி்கள
4. ்சீன - ்திந்த்்திய நமபாழி்கள

என அயமக்கப்்டு்கினறன. ்ல ்கியே  
நமபாழி்களும் இஙகு ள்்சப்்டுவ்தபால் 
இ்ந்திய ெபாடு நமபாழி்கேின ்கபாட்்சிச் 
்சபாயலயபா்கத் ்தி்கழ்்கிறது எனறு ்ச.அ்கத்்திய 
லிங்கம் குறிப்்ிட்டுளேபார.

்சிறப்பு மிக்க ்தமிழ்நமபாழி

 ்தமிழ் இலக்கியங்கள இனியம 
யபானயவ. ஓய்ச இனியம, ந்சபால் இனியம, 
ந்பாருள இனியம ந்கபாண்டயவ. ்ல 
நமபாழி்கள ்கற்றுணர்ந்த ்கவிஞர. ்பார்தியபார

“யபாமறி்ந்த நமபாழி்கேிளல 
்தமிழ் நமபாழிள்பால்
இனி்தபாவது எஙகும் ்கபாளணபாம்”

எனறு ்தமிழ் நமபாழியின இனியமயய 
விய்நது ்பாடு்கிறபார.

மூத்்த நமபாழி :-

வ்மாழி்ய 
்மாநில பணபாடடின் 
்காலக்கண்ணாடி

வெ.்்காகுல்நாத்
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வ்மாழி்ய ்மாநில பணபாடடின் 
்காலக்கண்ணாடி

உ்ணர்ரெ வெளிகவ்கா்ணர்ந்து
நி்கழ்ரெ நிதம் சு்மந்து
எண்ணறை ்காவியங்கள ெ்லாறறு
ஏடு்க்ளாய பரன்யார்ள சுெடினி்ல
நாறறிர்ச்கள வ்சன்றிடினும்
உயிவ்ாடு ்கலந்திடடே
தாயவ்மாழிரய ்மைப்பா்்ா!

சீறைங்கள இல்லா்மல் 
சீ்ா்கத் தாலாடடும் 
வ்சம்வ்மாழிதான் ்கர்ந்திடு்்மா!

்கற்கணடு சீனியுடேன் 
்கனிெர்க்கள பிழிந்வதடுத்து
வதவிடடோ சுரெயளிககும்
நம் தாயவ்மாழி்ய அழிழ்தன்்ைா!

எத்தரன்யா இன்பங்கள
பல உணடு என்ைாலும்
அத்தரனககும் ்பரின்பம்
அெ்ெர்தம் வ்மாழியன்்ைா!

எத்திககும் பு்கழ்்ம்ணககும்
எம்வ்மாழி்ய எந்நாளும்
முத்திர்யாய மு்கங்காடடும்
்காலத்தின் ்கண்ணாடி
வ்மாழிவயான்்ை பணபாடரடே
பி்திபலிககும் ்கண்ணாடி!

வ்மாழிவயான்்ை ்காலத்தின் 
அரடேயா்ளக ்கண்ணாடி!
வ்மாழிவயான்்ை ்சமுதாய
விழிதிைககும் முன்்னாடி!.

“எனறு ்ிற்ந்தவள 
எனறு உணரபா்த
இயல்்ினேபாம் எங்கள ்தபாய்!” 

எனறு ்பார்தத் ்தபாயின ந்தபானயமயயப் 
்ற்றிப் ்பார்தியபார கூறிய ்கருத்து ்தமிழ்த் 
்தபாய்ககும் ந்பாரு்நதுவ்தபா்க உளேது.

 ்சபாயல்கள ள்தபானறிய ி்றள்க ்சபாயல 
வி்தி்கள ள்தபானறியிருககும் அதுள்பால 
இலக்கியம் ள்தபானறிய ி்றள்க அ்தற்குறிய 
இலக்கண வி்தி்கள ள்தபானறியிருக்க ளவண்டும்.

புதுயம நமபாழி:-

 “இனியமயும் ெீரயமயும் ்தமிநழனல் 
ஆகும்” என்கிறது ்ிங்கல ெி்கனடு. 
இனயறய அறிவியல் ந்தபாழில் நுட்் 
வேரச்்சிககு ஏற்் ்தமிழில் பு்திய பு்திய 
்கயலச் ந்சபாற்்கள உருவபா்கி வரு்கினறன.
இயணயம், மு்கநூல், புலனம், குரல் ள்தடல், 
ள்தடுந்பாறி, ந்சயலி, ந்தபாடு்தியர மு்தலிய 
ந்சபாற்்கயே இ்தற்கு எடுத்துக ்கபாட்டபா்கக 
கூறலபாம். ந்சய்்தித்்தபாள, வபாநனபாலி, 
ந்தபாயலக்கபாட்்சி ஆ்கியவற்றிலும் ்யன 
்டத்்தக்க நமபாழியபா்க விேஙகு்கிறது 
்தமிழ்நமபாழி.

்தமிழின ்தனித்்தனயம்கள :-

 ஆங்கிலம் ள்பானற நமபாழி்கேில் 
வியனச் ந்சபால் ்கபாலத்ய்த மட்டும் 
்கபாட்டுளம ்தவிர ்தியண, ்பால், எண், இடம் 
ஆ்கிய ளவறு்பாட்யடக ்கபாட்டுவ்தில்யல. 
்தமிழ்நமபாழியில் வியனச் ந்சபாற்்கள 
இவற்யற ந்தேிவபா்கக ்கபாட்டு்கினறன.

எடுத்துக்கபாட்டு:-

 வ்ந்தபான - உயர்தியண ஆண்்பால்  
 ்டரகய்க ஒருயம.

· ந்தபானயமயும் இலக்கண இலக்கிய 
வேமும் உயடயது ்தமிழ் நமபாழியபாகும்.
·
 ்தனகந்கன ்தனித்்த இலக்கண 

எபி்ன்சர்
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வ ே த் ய ்த ப்  ந ் ற் ற த்  ்த ன ி த் ்த ி ய ங கு ம் 
நமபாழியபாகும்.
·
 ்தமிழ்நமபாழி ்திரபாவிட நமபாழி்கள ்சில 
வற்றின ்தபாய்நமபாழியபா்கக ்கரு்தப்்டு்கிறது.

· ந்சபால் வேமும் ந்சபால்லபாட்்சியும் 
ெிரம்்ப் ந்ற்ற நமபாழி ்தமிளழயபாகும்.

· இ்ந்தியபாவின ந்தபானயமயபான ்கல் 
நவட்டு்கேில் ந்ரும்்பாலபானயவ ்தமிழி 
ளலளய அயம்நதுளேன.

 ்கண்ணபாடி என்து ெீண்ட நெடுங 
்கபாலமபா்கப் புழக்கத்்தில் உளேது. ம்கபா 
்பார்தத்து ்்கவத் ்கீய்த மு்தல் ஆண்டபால் 
்பாடிய ்திருப்்பாயவ வயர (்தட்நடபாேி) 
்கண்ணபாடியயக ்கபாண் ்கிளறபாம்.

 ந்தபால்்கபாப்்ியர மு்தல் இனயறய 
இலக்கியப் புலவர்கள வயர ்கண்ணபாடியயப் 
்பாடியுளேனர. ்கண்ணபாடி மூலம் ்சமு்தபாய 
வபாழ்வியயலப் புலப்்டுத்்தி யுளேனர. 
வளளுவரும், ்கம்்ரும், ்சங்க இலக்கியப் 
புலவர்களும், ்கவிஞர்களும் ்கண்ணபாடியயப் 
்பாடியுளேனர.

“்தியணயேவு ள்பா்தபாச் ்சிறுபுல் ெீர
்யனயேவு ்கபாட்டும் ்டித்்தபால்..”

என்கிறது ்திருவளளுவமபாயல. இ்ந்த 
்கண்ணபாடி ள்பால் நமபாழிளய மபாெிலப் 
்ண்்பாட்யட உணரத்தும் ்கபாலக ்கண்ணபாடி 
எனலபாம். ்கண்ணபாடி உயட்ந்தபால் எனனபாகும் 
அதுமட்டுமல்ல அய்த அ்்சகுணம் என்ர.

 எனளவ அவரவர, ்தபாய்நமபாழியய, 
மபாெிலப் ்ண்்பாட்யட உணரத்தும் ்கபாலக 
்கண்ணபாடியய உயடயபாமல் ்கபாப்்து ெம் 
ஒவநவபாருவபாின ்கடயமயபாகும்.

“விழிள்பால் நமபாழியய ்கபாப்ள்பாம்
அழியபாமல் எனறும் ்கபாப்ள்பாம்
வழி்கபாட்டும் நமபாழிளய ெம் விழி
மபாெிலப் ்ண்்பாட்யட உணரத்தும்
்கபாலக ்கண்ணபாடி”

1.
வதாடேர்ெணடி பய்ணம்
உதவியா்க இருககிைது 
ர்கப்்பசி வ்சயலி

2.
அரடே்மரழக ்கால்்மா  
அரடே்காககும் ்கால்்மா 
அெ்ச்்மா்க கூடு்கடடுகிைது பைரெ

3.
இ்வில் பய்ணம்  
 நிலரெ துர்ணககு  அரழககும் 
்மழரல குழந்ரத 

4.
ஒறரை வ்சருப்பில் 
எத்தரன பாதங்கள 
எறும்பு்கள 

5.
பைரெயின் எச்்சத்தில்
இப்பவும் இருககிைது 
ஏ்தாவொரு விரதயின் விருட்சம் 

6.
்தாடடேத்தில் பயிர்்கள
அதி்க்மா்க ெ்ளர்கிைது
நுணணுயிரி்கள 

7.
பூச்சி ்மருந்து வதளிககிறீர்்கள 
படடினியாய கிடேககின்ைன  
பைரெ்கள 

 - ்ச. இ்ாஜ்கு்மார்
     திருப்பத்தூர் ்மாெடடேம் 
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ொரழயிரலயில் ்்சாறு
எத்தரன ்பருககு நிரனவு ெரும்
உழெனின் ்்சறறுடேம்பு.

 ்்சா. ஸ்ரீத்ன், இலஙர்க 

்மரழககு நன்றி
குடியானன் வீடடு ொ்சலில்
தலித் சிறுென் வ்சருப்பு.

 ்ம்ணரெ ்கார்னி்கன்

நட்சத்தி் உ்ணெ்கம்
மி்கவும் ருசியா்க
்மணபாரனச் ்்சாறு

 Dr  ஜலீலா முஸம்மில்,   

பணடிர்கக ்காலம்
்நறரைய  பல்கா்ங்க்ளால் நி்ம்பும்
யா்ச்கனின் தடடு.

 விஜி சிொ

பணடிர்க ்காலம்
்்சார்வுடேன் நிறகிைார்
துணிக்கரடே ஊழியர்.

 கி. இலடசுமி

பணடிர்கக ்காலம்
வபறைெருககு ்கெரல தந்தது
திரு்ம்ணச்சீர். 

 திருச்சிறைம்பலம் சு்்ஷ

பணடிர்கக்காலம்
அர்மதியான ஏரழயின் குடிர்ச
்்ம்ல ொனவில்...! 

 பு்க்ழந்தி ்ச்ெ்ணன்
l
்காய ரெத்த படடோசு
்ெ்க்மாயப் பறறிகவ்காளளும்
தீபாெளியின் உற்சா்கம்

l
ஓடடேப்பந்தய வீ்ன்
ஓடே முடியா்மல் பிடிபடடோன்
்கடேன்்கா்னிடேம்

 ்விஜி

v
பாசி படேர்ந்த கு்ளம் 
தெர்ள குதித்ததும் விழும் 
பைரெயின் விம்பம் 
 
v 
வ்சதுககும் சிறபங்கள 
உரு்மாறிக வ்காண்டே ெரும் 
்்ம்கக கூடடேம் 
 
v 
படடோம்பூச்சியின் சிைகு 
சு்மக்க முடியா்மல் தள்ளாடும் 
ஒறரை எறும்பு

 ெஃபீ்ா ெஃபி
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 இது வ ய ர  ம ன ி ்த  அ டி ப் ் ய ட 
உேவியல் உண்யம்கயேக ்கட்ந்த ெபானகு 
ந்தபாடபாில் ெபாம் உணர்நது உளவபாங்கி 
்யணப்்ட்டுக ந்கபாண்டு இருக்கிளறபாம். 

 எய்தத் ள்தடு்கிறீர்கள... ள்தடும் முன 
ந்கபாஞ்சம் உணருங்கள. . .  ் ின ெபாம் 
ள்சர்நது ள்தடுளவபாம்.

 மனி்தர்கள ்சமூ்க விலஙகு்கள. 
மனி்தர்கள குழுக்கேபா்க வபாழ்்கிறபார்கள. 
ஒரு ந்பாிய ்சமூ்கத்்தில் மனி்தர்கள 
எ்ந்த வய்கயபான ்திறன்கயே ந்கபாண்டு 
வபாழ ளவண்டும்? ஒரு ்சிறிய ்சமூ்கத்்தில் 
அல்லது ்தனியபா்க வபாழ எனன வய்கயபான 
்திறன்கள ள்தயவ? அயவ ஒளர மபா்திபாியபா்க 
இருக்கினறனவபா?

 ந்தபாடர்நது மபாறிவரும் சூழலில், 
வபாழ்கய்கத் ்திறன்கயேக அயனவரும் 
ந்கபாண்டிருப்்து அனறபாட வபாழ்கய்கயின 
்சவபால்்கயே எ்திரந்கபாளே ளவண்டிய 
முக்கிய ்திறனபாகும்.

 ெவீன வபாழ்கய்கயின அ்தி்கபாித்து 
வரும் ளவ்கத்ய்தயும் மபாற்றத்ய்தயும் 
்சமபாேிக்க, மனி்தரக்களுககு மன அழுத்்தம் 
ம ற் று ம்  வ ி ர க ்த ி ய ய க  ய ்க ய பா ளு ம் 
வபாழ்கய்கத் ்திறன்கள இனறு அவ்சியம் 
ள்தயவ.

 இனயறய மனி்தர்கள 

்தங்கள வபாழ்கய்கயில், மன அழுத்்தங்கள 
மற்றும் நெ்கிழ்வுத்்தனயமயின அவ்சியத் 
துடன ்ல பு்திய ளவயல்கயே ்தங்கேின 
வபாழ்வபா்தபாரத்்திற்கு துவக்கி ந்கபாண்ளட 
ந்கபாண்டி ருப்்பார்கள. னறபாட வபாழ்வியலின 
ள்தயவ்கள மற்றும் ்சவபால்்கயே ஏற்றுக 
ந்கபாண்டு ்திறம்்ட ய்கயபாண்டு ்சமபாேிக்க 
உ்தவும் மனி்தருககு ள்தயவயபான ளெரமயற 
யபான ்திறன்கயே உல்க சு்கபா்தபார ெிறுவனம் 
வபாழ்கய்கத் ்திறன்கள எனறு ெிரணயம் 
ந்சய்து உளேது. 

 அனறபாட வபாழ்கய்கயில் அடிக்கடி 
எ்திரந்கபாளளும் ்ிரச்்சியன்கள மற்றும் 
்ச ிக்கல்்கயேக ய்கயபாே வபாழ்வியல் 
்திறன்கள உ்தவு்கினறன.

 ஒரு மனி்த ெடத்ய்த மபாற்றம் (Be-
haviour Change) அல்லது ெடத்ய்த 
வேரச்்சிககு (Behaviour Development) 
உபாிய அணுகு முயற்க்கள, மனி்தருககு 
ஒரு வடிவயமக்கப்்ட்ட உருவபாக்கத்ய்தக 
ந்கபாடுத்து அது மனி்தருள உளே மனி்த 
அறிவு, எண்ணம் என்கிற ்சி்ந்தயன மற்றும் 
்த ிறயன ளமம்்டுத்தும்.  இயவ்களே 
மனி்தருககு ள்தயவயபான வபாழ்வியல் 
்திறன்கள (Life Skills) என்கிறது 
யுனிந்சஃப். 

 வபாழ்கய்கத் ்திறன்கள என்து 
அடிப்்யடயில் மனி்த மனெலம் மற்றும் 
ம ன ி ்த  அ டி ப் ் ய ட த்  ்த ி ற ன ்க ய ே 
ளமம்்டுத்்த உ்தவும் ்திறன்கேபாகும். இது 
மனி்த வபாழ்கய்கயின ய்தபாரத்்தங்கயே 
மனி்தருககு உணரத்்தி அய்த எ்திர 
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ந்கபாளளும் ஆற்றயல ்தரும் ்திறன்கள 
ஆகும்.

 UNICEF, UNESCO மற்றும் WHO 
ஆ்கிய உல்க ெிறுவனங்கள மனி்தருககு 
ள்தயவயபான ்த்து முக்கிய வபாழ்கய்க 
்திறன உத்்தி்கள மற்றும் நுட்்ங்கயே 
்ட்டியலிடு்கினறன அயவ: 

 ்சிக்கயலத் ்தீரத்்தல் (Problem Sol-
ving) ்திறன, ்திறனபாய்வு ்சபார்ந்த ்சி்ந்தயனத் 
(Critical Thinking) ்திறன, ் யனுறு்தியுளே/
ந்சயலுக்கமுயடய / ஆற்றல் வபாய்்ந்த 
ந்தபாடர்பாடல் (Effective Communi-
cation) ்திறன, முடிநவடுககும் (Deci-
sion Making) ்திறன, ்யடககும்/ பு்திது 
ஆககும் ஆற்றலுயடய ்சி்ந்தயனத் (Crea-
tive Thinking) ்திறன, ஒருவருகந்கபாருவர 
இயட / மனி்த இயட ந்தபாடரபுத் (Inter-
personal Relationship) ்திறன. உளளுயிர 
அ்கெியல/ ந்தபாிெியல விழிப்பு ெியல/ 
உளளுயிர விழிப்பு ெியல (Self Awareness) 
்திறன, ்கருயண / ஒருவர மற்நறபாருவபாின 
ஆளுயமயிற் புகு்நது ்கற்்யனயபா்க அவபாின 
அனு்வத்ய்த அல்லது உணரயவ ்தன 
உணரவபா்க அனு்வித்்தல் (Empathy) 
்திறன மற்றும் மன அழுத்்தம் (நெருக்கடி, 
சூழ் அடரப்பு, ்தவிரக்க முடியபா அவ்சர 
ெியல, வற்புறுத்்தீடு, வலியுறுத்்தீடு - 
Stress) மற்றும் உணரச்்சி்கயே/மனக 
்கிேரச்்சி்கயேச் ்சமபாேிககும் (Coping with 
Stress and Emotions) ்திறன ஆகும்.

 ஒ ரு வ பா ி ன  ் ல ம்  ம ற் று ம்  ் ல 
வீனங்கயேப் புபா ி்நது ந்கபாளவ்தற்கு 
இனறியயமயபா்த ்கருவி்கள மனி்தருள 

உளே சுய விழிப்புணரவு (Self Aware-
ness), சுயமபாியபாய்த/ ்தன ம்திப்பு (Self 
Esteem) மற்றும் ்தனனம்்ிகய்களய 
(self-confidence) ஆகும். ளமற்ந்சபானன 
அயனத்து வபாழ்வியல் ்திறன்கள ஒரு 
்தனி மனி்தனுககு முழுயமயபா்க இருக்க 
ளவண்டும் எனில் மனி்தருள உளே  
சுய விழிப்புணரவு, சுயமபாியபாய்த 
மற்றும் ்தனனம்்ிகய்க ளெரமயறயபாக 
குயறவினறி இருக்க ளவண்டும். அது 
உபா ிய ளெரத்்த ில் நவேிப்்ட்டு அது 
்யனுறு வய்கயில் அயமய ளவண்டும்.

 இ்தன வியேவபா்க, ்தனிெ்ர ்தனககு 
்கியடக்கககூடிய வபாய்ப்பு்கள மற்றும் 
்சபாத்்தியமபான அச்சுறுத்்தல்்கயேயும் அவர 
்களே ்கண்டு்ிடிக்க முடியும். ளமலும் அ்ந்தத் 
்தனி ெ்ர எ்ந்தச் சூழயல யும் எ்திரந்கபாளேத் 
்தயபாரபா்க இ்ந்த வபாழ்வியல் ்திறன்கள 
வழிவகுக்கிறது. ஒருவபாின குடும்்ம் மற்றும் 
்சமூ்கத்்தில் உண்ட்தபாகும் ்ிரச்்சயன்கள 
குறித்்த ்சமூ்க விழிப்புணரவின வேரச்்சியய 
இ்ந்த வபாழ்வியல் ்திறன்கள மனி்தர்களுககு 
அேிக்கிறது.  ் ினனர, குடும்்த்்திற்கு 
உளளும் நவேியும் எழும் ்சிக்கல்்கயே 
எேி்தில் அயடயபாேம் ்கபாணவும் இ்ந்த 
வபாழ்வியல் ்திறன்கள வழிவகுக்கிறது.

 ் ிரச்்ச ியன்கள அல்லது அது 
எழும்ள்பாது ஒருவர வபாழ்கய்கத் ்திறன 
்கயேக ந்கபாண்டு, மபாற்று வழி்கயே 
ஆ ர பா ய் ்ந து ,  ெ ன ய ம  ்தீ ய ம ்க ய ே 
எயடள்பாட்டு ஒவநவபாரு ்ிரச்்சியன 
யயயும் ்தீரப்்்தில் உபாிய ்குத்்தறிவபான 
முடிவு்கயே வபாழ்கய்கத் ்திறன்கள மூலம் 
எடுக்க முடியும். வபாழ்கய்கத் ்திறன்கள 
் ய னு ள ே  ்த ்க வ ல்  ந ்த பா ட ர பு ்க ய ே 
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மனி்தரககுளளும், மனி்தர்கள இயடயும், 
அவர்கேின ்சமூ்கத்்திலும் ந்சயல் ்டுத்து 
்கினறன.

 ்தவறபான ந்தபாடரபு மற்றும் ்தவறபான 
விேக்கங்கயேத் ்தவிரக்க ள்கட்டல் 
(Listening) மற்றும் ள்கட்டல் (Hearing) 
இ ய ட ய ி ல்  ள வ று ் டு த் ்த ி ,  ந ்ச ய் ்த ி ்க ள 
துல்லியமபா்க அனுப்்ப்்டுவய்த இ்ந்த 
வபாழ்வியல் ்திறன்கள மூலம் உறு்தி ந்சய்ய 
முடியும்.

 மனி்த உணரச்்சி்கள, உடல்ெலம், 
ெி்தி ய்கயபாளுயம, உறவு்கள, ந்சயல்்திறன 
ள்பானறவற்யற ெிரவ்கிககும் ்திறயன 
வபாழ்கய்கத் ்திறன்கேில் ள்சரக்கலபாம்.  
உங்கள வபாழ்வியல் ்திறன உங்கயேப் 
்ற்றியும், உங்கள உணரச்்சி ்சமெியல, 
உங்கள உடல் ஆளரபாக்கியம் மற்றும் 
உங்கள சு்த்ந்திரம் ் ற்றியும் அறிய உ்தவும். 
மனி்த உணரச்்சி்கள, உடல்ெலம், ெி்தி 
ய்கயபாளுயம, உறவு்கள, ந்சயல்்திறன 
ள்பானறவற்யற ெிரவ்கிககும் ்திறயன 
வபாழ்கய்கத் ்திறன்கேில் ள்சரக்கலபாம்.  
உங்கள வபாழ்வியல் ்திறன உங்கயேப் 

்ற்றியும், உங்கள உணரச்்சி ்சமெியல, 
உங்கள உடல் ஆளரபாக்கியம் மற்றும் 
உங்கள சு்த்ந்திரம் ் ற்றியும் அறிய உ்தவும். 
்சில அடிப்்யட வபாழ்கய்கத் ்திறன்கள 
மூலம் மனி்த மனெலச் ்சவபால்்கயே 
ய ்க ய பா ள வ து ம்  அ ல் ல து  ம ன ெ ல 
்ிரச்்சியன்கேில் இரு்நது உங்கயேப் 
விடுவிக்கவும் ்பாது்கபாக்கவும் முடியும்.

 மனி்த ெல்வபாழ்வுககுத் தூக்கம் 
மற்றும் ஓய்வு மி்கவும்  முக்கியத்துவம் 
வபாய்்ந்தயவ ஆகும். தூக்கம் ஒரு எேிய 
வபாழ்கய்க ்திறன ஆகும். ஒவநவபாரு 
இரவும் ஓர மனி்தன 9 மு்தல் 9 1/2 
மணிளெரம் முழுயமயபா்க இயடயூறினறி 
தூங்க ளவண்டும். அயனவரும் ்சபாியபான 
அேவு தூக்கத்ய்தப் ந்றுவது எப்ள்பாதும் 
அவவேவு எேியமயபான்தபா்க இல்லபா 
வ ிட்டபாலும்,  மனி்த  வபாழ்கய்கயின 
்த பா க ்க ம்  அ வ ர ்க ே ி ன  தூ க ்க த் ய ்த 
ெிரணயம் ந்சய்்கிறது. ஒருவபாின ெல்ல 
தூக்கம் அவபாின ்கற்றல், மன ஒருமு்கத் 
்தனயம, ெியனவபாற்றல், ்சம மனெியல, 
அ ணு கு மு ய ற ,  ஆ ற் ற ல் ,  ந ்ச பா ி ம பா ன ம் 
மற்றும் இ்தய ஆளரபாக்கியம் ஆ்கியவற்யற 
ள ம ம் ் டு த் து ்க ி ற து ;  இ து  வ ே ர ச் ்ச ி , 
ந ்ச ய ல் ்த ி ற ன  ம ற் று ம்  ம ன ி ்த ர ்க ே ி ன 
்பாது்கபாப்ய் ஊககுவிக்கிறது.  

 ெபாம் வபாழும் ெம் ்கு்தியயச் ்சபார்ந்த 
உணவு்கள மற்றும் ெல்ல ஊட்டச்்சத்து 
உணவு்கயே உண்ணுவது மற்நறபாரு 
வபாழ்கய்க ்திறன ஆகும் இது மனி்த 
மனம் மற்றும் உடல் ஆளரபாக்கியத்ய்த 
ளமம்்டுத்து்கிறது. இய்த ெபாளம ்கற்றும் 
்கற்்ித்தும், ஒவநவபாரு ெபாளும் ந்தபாி்நதும் 
ந்ற்றும் வேரத்து ந்கபாளேலபாம்.

 ம ன ி ்த  ம ன ம்  ம ற் று ம்  உ ட ல் 
ஆ ள ர பா க ்க ி ய த் ்த ி ற் கு  ் ய ன ே ி க கு ம் 
மற்நறபாரு வபாழ்கய்க ்திறன உடற்்யிற்்சி 
ஆகும்.  உடற்்யிற்்ச ி  மனெியலயய 
புத்துணரச்்சி ந்ற ந்சய்து மன அழுத்்தத்ய்த 
ெீககும் என்து அறிவியல் உண்யம. 
்ிரச்்சியன்கயே மன்தில் இரு்நது எடுத்து 
்சமபாேிக்க ெமககு உ்தவுவது உடற்்யிற்்சி 

ஒவவொரு
்மாதமும்
கூடிககுரைகிைது
ஆரடே்கள
பனி விழும் இ்வு்கள
பாடேல்்களுககுள
பணிச்சுர்மயுடேன்
சுருஙகி விரிய ்மறுத்த வி்ல்்கள
விரைத்து
ெடிகிைது இ்த்தம்
ர்மனஸ டிகிரில் உைந்த 
இரைச்சிரய
அடுககும் அரையில்
உரைந்து அடுககுகின்்ைன்
உயிரில்லா ஒன்ரை
உயிர்்பாகும் குளிருடேன் நான்.

  - ஈழபா்தி

பனி
(ணி

)
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ஒரு ெல்ல வழியபாகும். 

 உடல் வலியம, ஆற்றல் மற்றும் 
்ச்கிப்புத்்தனயமககு உடற்்யிற்்சி மி்கவும் 
ெல்லது. இது “ஃபீல்-குட்” எண்ளடபார்ின்கள 
எனப்்டும் ஹபாரளமபான்கயே நவேியிட 
உ்தவு்கிறது. உடற்்யிற்்சி ்சிக்கல்்கயேத் 
்தீரக்கபாது, ஆனபால் இது ஒரு வபாழ்கய்க 
்திறன, அவற்யற எ்திரந்கபாளளும் ்திறயன 
அ்தி்கபாிககும்.

 வபாழ்வியல் ்சிக்கலபான, உண்யம 
யபான, ்சரச்ய்சககுபாிய, உணர்திறன மற்றும் 
்தபாரமீ்க ெி்கழ்வு்கேில்  வபாழ்கய்கத் ்திறன 
்கவனம் ந்சலுத்து்கிறது. 

 ஒரு யலட் ்ல்ய் மபாற்றுவது, 
ெி்தி்கயே ெிரவ்கித்்தல், ்சபாகயஸ ்கழுவு்தல், 
உல்க சுற்று சூழல் அக்கயற, மரம் ெடு்தல் 
, ஒரு ெல்ல ம்சபாலபாயவ உருவபாககுவது 
ள்பானற ெயடமுயற மற்றும் உல்க ந்பாது 
ெலனிலும் வபாழ்கய்கத் ்திறன எல்லபா 
ெி்கழ்வு்கேிலும் ்ஙகு ந்கபாள்கிறது.

 வபாழ்வியல் ்த ிறன்கள என்து 
ந்தபாடர்நது உருவபாக்கப்்ட ளவண்டிய 
்திறன்கள ஆகும். அவவபாறு ந்சய்யும்ள்பாது, 

ஒருவருகந்கபாருவர இ்ந்த  ்திறன்கயே 
உருவபாககுவ்தன மூலம் ஒருவர ்தங்கள 
எ்திர்கபாலத்ய்த ்சிறப்்பா்க மபாற்ற முடியும். 

 வபாழ்கய்கத் ்திறன்கள என்து 
ஒரு ெ்ருககு ்தனிப்்ட்ட ெம்்ிகய்க, 
்சமூ்க மன்சபாட்்சி மற்றும் ந்தபாழில்முயற 
்திறன ஆ்கியவற்றுடன ்லவி்தமபான 
வபாழ்கய்கச் சூழல்்களுககு ந்சல்ல உ்தவும் 
்திறன்கேபாகும். ்தனிப்்ட்ட, உளளூர 
மற்றும் ்ிரபா்ந்திய ்னமு்கத்்தனயமயய 
உளேடக்கிய மற்றும் உணர்திறன 
ந்கபாண்ட ந்சயல்முயற்கயேப் ்யன 
்டுத்துவ்தன மூலம் அயவ உருவபாக்கப் 
்டு்கினறன.

 இனி வரும் ந்தபாடர்கேில் ஒவநவபாரு 
வபாழ்வியல் ்திறயன ்தனித்்தனியபா்க ெபாம் 
்சி்ந்திப்ள்பாம். 

 இ து  ெ பா ம்  ெ ம் ய ம  அ ற ி ்ந து 
உணரவும், நவற்றி மற்றும் ந்றபாமல் 
எ ன று ம்  ்ச பா ்த ி க ்க  இ ்ந ்த  வ பா ழ் வ ி ய ல் 
்திறன்கள உ்தவும். 

ந்தபாடரும்.

ெண்ணங்கள ்்சர்ந்திர்சககும் ்மாரல ்ந்ம் 
 ொன்ம்கள ெர்கின்ைாள ொ்சல் ்்காலம் 
எண்ணங்கள எழிலுை்ெ எழுந்த ்ந்ம் 
 எழுதுகிைாள ்மண்மயங்க எழுந்த ்்ம்கம் 
தணவ்ணன்ெ சிலிர்ககிைது தகிககும் ்த்கம் 
 ்சல்சலத்துப்  பாயகிைது தமிழாய நாளும்... 
கிணகிணியாயச் ்சத்தங்கள ்மரழயின் ்ெ்கம் 
 கி்ளர்ந்வதழுந்து பாடுகின்ைக கிளர்ள ்ெழம் 
 
  தமிழ்வநஞ்சம் அமின்
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துச்்சம்
ஆபா்ச்மாய நடிக்க ்நர்ந்த
ஆரடே வி்ளம்ப்த்திறகு
அெ்மானப்படடு ்்சரல 
தூககிலா வதாஙகுகிைது?
தரலயிலிருந்து
உதிரும் ்்க்சத்திற்கா்க
தரலயா வெடித்துவிடுகிைது?
உதிர்ந்துவிழும்
வ்சாற்களுக்கா்க
நாககு அறுந்தா விழுகிைது?
வெணணிை ொனம்
்காரிரு்ளாய ்மாறியரத
எணணி இடிந்தா்பாகிைது?
உன்அங்க்மா
உனக்கான அரடேயா்ளம்?
தர்ச்க்ளாலும்,
ந்ம்பு்க்ளாலும்
பின்னப்படடே
வெறைாரடே்ய உடேல் என்று்ணர்
வபண்்ண...
அரத புனிதப்படுத்தி
உனககுள ஒரு வபயர்
எழுதிகவ்காள்ளா்த..
உன்அங்கத்ரத சூழ்ச்சியால்
படேம் பிடித்து மி்டடும்
்காமு்கர்்க்்ள 
வெட்கப்படோத்பாது...
நீ ஏன்
உன் இன்னுயிர் 
்மாயத்துகவ்காளகிைாய?

 வ்ச.புனித்ஜாதி
 வ்சன்ரன

ப்ப்ப்பான 
்காரல்ெர்ளயில்
குளிப்பாடடி
உ்ணவூடடி
சீருரடே்மாடடி
பளளிககு
தயார்படுத்தி்னன்
வ்சல்ல்ம்கர்ள...

்சலித்த மு்கத்்தாடிருந்தெள
்சடவடேன்று
்சந்்தாஷத்தில்
துளளிகுதிக்க...

நா்னா
வபருமூச்்்சாடு
அெர்ளப்பார்த்தபடி
பணிககு விர்கி்ைன்...

எந்த்காலத்திலும்
வ்சயதியில்
ெந்ததில்ரல

்மரழ்கா்்ண்மா்க
இன்று 
இத்தரன
்மாெடடேத்திலுள்ள
அலுெலங்களுககு
விடுமுரை என்று...

 அ.்்க்செ்ாம்
 கும்ப்்கா்ணம்
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்நறறு நடேந்தது ்பாலத்தான் இருந்தது 
அதறகுள உனககு ஒரு பிளர்ளயும் 
எனககும் ஒரு  பிளர்ளயும் உணடு

நாம் ்கரடேசியா்கப் ்பசிய 
ஒறரை ொர்த்ரத மிஸயூ என்பது 
இன்று ெர் அதரன 
அனுபவித்துகவ்காண்டே இருககி்ைாம்

யார் யாருககு யார் யார் என்று 
எழுதுபெரன என்னவென்று வ்சால்ல

இர்ணயாத ்காதரல 
இரைென் எங்களுககுக 
வ்காடுக்கா்ம்ல இருந்திருக்கலாம் 

இதயம் பலகீன்மான எனககுக 
குரைந்தது ்காதலின் ெலியிரன 
தாஙகுகின்ை அ்ளவு ்சகதியாெது 
வ்காடுத்திருக்கலாம் 

்கரடேசிககுக ்கரடேசியா்க 
மீணடும் ஒருமுரை உன்ரனப் 
பார்த்திடோ்மலாெது 
ரெத்திருந்திருக்கலாம்.

எத்தரன்யா நாட்கள ்கடேந்து 
இன்று நாம் ்சந்திககின்்ைாம் 
்பசுெதறகு எத்தரன்யா இருந்தும் 
இப்்பாது வ்மௌன்மாய நிறகின்்ைாம் 

இத்தரன கூடடே வநரி்சலிலும் 
இத்தரன அதி்க ்சத்தத்ரதயும் தாணடி 
்்கடகிைது 
உன் இதயத்துடிப்பு எனககும் 
என் இதயத்துடிப்பு உனககும் 

வ்மௌனம்தான் உலகின் 
மி்கப்வபரிய ஆயுதம் 
இங்்க நம்ர்மக குத்திககிழிப்பதும் அது்ெ 

நாம் ்பசிகவ்காணடு இருந்த 
நம் ொழ்கர்க ்கரத 
இன்று ்கரதயா்க்ெ ்பானது 

நாம் நடேந்து வ்சன்ை ்சாரலயும் 
்தநீர் பருகிய ்கரடே்களும் 
படேம் பார்த்த திர்ய்ஙகும் 

்காதல் பழகிய பூங்காவும் 
பயந்து ்பான அருங்காடசிய்கமும் 
அ்மர்ந்திருந்த இருகர்கயும் 
பயணித்த அந்த ்பருந்தும் 

்்சர்ந்து ெ்ளர்த்த அந்த நாயககுடடியும்
தனித்தனியா்க ெ்ளர்த்த ்்ாஜாச் வ்சடியும் 

பயன்படுத்திய ொ்கனமும் 
வ்சன்று ெந்த ்்காவிலும் 
பங்்கறை விழாக்களும் 

படித்துக வ்காணடிருந்த 
நூல்கத்தின் ்்மர்சயும் 
உணடு ்மகிழ்ந்த உ்ணவு விடுதியும்

்்சர்ந்து ்சித்த அரல்களும் 
்்சர்ந்து நரனந்த ்மரழத்துளி்களும்

நீ ்சாயந்து இருந்த என் ்தாளும் 
நான் ்சாயந்திருந்த உன் ்தாளும்
நாம் பிடித்திருந்த வி்ல்்களும் 

ந்மக்கா்க்ெ ்காத்திருககும் 
நாமும் வ்சல்்ொம் 
நான் என் துர்ண்யாடும்
நீ உன் துர்ண்யாடும்

இருெரும் ்பசிகவ்காள்ளா்ம்ல 
எதிர் எதி்் ்கடேந்து வ்சன்்ைாம் 
ஒரு்ெர்ள நான் நிரனத்தரத தான் 
அெளும் நிரனத்திருப்பா்்ளா எனக 
்கடேககின்்ைன்

நா்னா வ்சன்று விடடு 
வீடு திரும்பிய பின்னர் 
என் தரலயர்ணயில் 
விழுகின்ை ஒரு துளி ்கணணீர் 
்காணிகர்கயாகுகின்்ைன் நம் முன்னால் 
்காதலுககு....

்காதல் ்தால்வி ்கவிஞர் மீன் வ்காடி பாணடிய ்ாஜ் 
திருப்பூர்
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‘‘மு்கந்க நடபது நடபன்று வநஞ்சத்து
அ்கந்க நடபது நடபு’’
      
  -்திருககுறள

‘‘இனமு்கம் ்கபாட்டுவது மட்டும் ெட்புககு 
அயடயபாேமல்ல; இ்தயமபார ளெ்சிப்்ள்த 
உண்யமயபான ெட்்பாகும்’’

 உல்கிளல மி்கச் ்சிற்ந்த ஒரு உறவபா்க 
அயனவரபாலும் ம்திக்கப்்டும் உறவபா்க ெட்பு 
்தி்கழ்்கிறது. ்தபாய் ்த்நய்த உறயவ விட ்சள்கபா்தர 
்பா்சத்ய்த விட ்கணவன மயனவி உறயவ 
விட மி்கவும் ளமனயமயபா்க உல்கத்்தில் 
்கரு்தப்்டுவது ெட்ள  ்எனறு ந்சபானனபால் அது 
மிய்க இல்யல. ்பால்ய ்கபாலம் மு்தல் ்ருவ 
்கபாலம் ந்தபாட்டு முதுயமக்கபாலம் வயரககும் 
ெல்ல ெட்்பானது ந்தபாடர்நது வரககூடியது. 
ள்தபாள ந்கபாடுககும் ்திறயனக ந்கபாண்டது. 
துயணயபா்க இருக்கககூடியது. அயண 
யபா்கத் ்தபாங்கககூடியது.  ‘‘்தம்்ியுயடயபான 
் ய ட க கு  அ ஞ ்ச பா ன ’ ’  எ ன ் து  ள ் பா ல 
‘‘ெண்்ன உயடயபான ெபானிலத்்தில் எ்தற்கும் 
அஞ்சபான’’ எனளற குறிப் ி்டலபாம். உல்கிளல 
வபாழும் ஒவநவபாரு மனி்தருககும் ெட்பு 
எனப்்டுவது மி்க முக்கியமபான ஒனறபாகும். 
ஒரு ெல்ல ெட்பு ்கியடத்து விட்டபால் வபாழ்வில் 
அய்தவிட மி்கப் ந்பாிய ந்பாக்கிஷம் எதுவும் 
இல்யல. ெபாம் ்கஷடத்்தில் இருககும் ள்பாது 
உறவினர்கேிடம் ள்கட்்க முடியபா்த உ்தவி 

்கயே ஒரு ெண்்னிடம் ள்கட்டுக ந்கபாளேலபாம். 
யபாபாிடமும் ந்சபால்ல முடியபா்த, யபாபாிடமும் 
அேவேபாவ முடியபா்த ்ல விடயங்கயே 
ெண்்னிடம் ெபாம் மனம் விட்டுப் ள்்சலபாம். 
அறிவுயர்கள ள்கட்்கலபாம். மன இறுக்கத்ய்த 
்தேரத்்திக ந்கபாளேலபாம் என்து யபாவரும் 
அறி்ந்த உண்யம. மனக்கலக்கங்கயே 
உளேத்்தின இறுக்கங்கயே ்தேரத்்தி 
இளல்சபாக்கி விடககூடிய உனன்த உறளவ 
ெட்்பாகும். அள்தள்பாலளவ ்ச்நள்தபா்சங 
்கயே இரட்டிப்்பாககும் வல்லயமயும் 
அ்தற்கு உண்டு. ெட் ி்ன இலக்கணங்கயே 
அயனவரும் ெபாம் அறிளவபாம். மறக்களவ 
முடியபா்த அழ்கபான ெ ியனவு்கயேயும் 
்ச்நள்தபா்சங்கயேயும் அளேி வழங்கக கூடியது 
ெட்்பா்க இருக்கிறது. வயர முயற்கள இல்லபா்த 
எல்யல்கள இல்லபா்த  ்ர்ந்த நவேிளய ெட்பு. 
அஙகு ்சினனஞ்சிறு ் றயவ்கேபா்க ்சிற்கடித்துத் 
்திபாி்கினறன ெட் ி்ல் இயண்ந்த உளேங்கள. 
்ச்நள்தபா்சம், துக்கம், ்்கிடி, ள்கபா்ம் ள்பானற 
அயனத்து உணரவு்கயேயும் ்்கிர்நது 
ந்கபாளேககூடிய உனன்த உறநவனறபால் 
அது ெட்பு்தபான. ெல்ல ெண்்ர்கள ்கியடப்்து 
வபாழ்ெபாேின ்பாக்கியம் ஆகும். ்சபா்தி ம்த 
ள்்தமினறி ஒேிவு மயறவு இனறி ஒனறபா்கப் 
்யணிக்கக கூடிய ஒளர உறவு உல்கிளல 
ெட்பு்தபான.  உளநேபானறு யவத்துப் 
புறநமபானறு ள்சுவள்தபா, எ்திர்பாரப்புடன 
உ்தவி ந்சய்வள்தபா உண்யம ெட் ி்ல் எனறும் 
்கியடயபாது.

 
்மருத்துெர்    
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 எம்யமச் சுற்றிலும் அளன்க ெ்ர்கள 
இரு்ந்தபாலும் ஒரு ்சிலயர மபாத்்திரளம ெபாம் 
மி்கவும் நெருக்கமபான ெண்்ர்கேபா்க ஏற்றுக 
ந்கபாள்கிளறபாம். வபாழ்வில் எத்்தயனளயபா 
ெண்்ர்களுடன ்ழ்க ளெபாிடும். ஆனபால் 
்சில உனன்த மனி்தர்கேிடம் மட்டுளம 
ெட்பு முயேக்கினறது. ஏநனனில் எமது 
இயல்பு்களேபாடு ஒத்துப்ள்பாய் உணரவு 
்களேபாடு ஒனறிப்ள்பாய் உளேத்்திளல 
இ ட ம்  ் ி டி ப் ் வ ன  ்த பா ன  உ ண் ய ம 
ெண்்னபா்க இருக்கிறபான. ‘‘்பாிவ்திரவு’’ 
ள்களவிப் ்ட்டிருக்கிறீர்கேபா? ஒளர அ்திர 
நவண்ணுயடய இரு ந்பாருட்்கேில் ஒரு 
ந்பாருள அ்திரும்ள்பாது மற்யறய ந்பாருளும் 
்தபானபா்க அ்திரும் ்தனயம ந்கபாண்டிருககும். 
ெட்ய்யும் அவவபாளற ெபான ெியனக்கிளறன. 
ஒளர மபா்திபாியபான எண்ணங்கள, ஒளர 
மபா்திபாியபான எ்திர்பாரப்பு்கள, ஒளர மபா்திபாி 
யபான இயல்பு்கள உயடயவர்களே மி்கவும் 
நெருங்கிய ெண்்ர்கேபா்க மபாறு்கிறபார்கள.

 அ ள ்த ள ் பா ன று  உ ன ய ன  ெீ 
உன ெண்்னில் ்கபாண்்கிறபாய். உனது 
உளேளம உனது ெண்்னபா்க 
மபாறுவய்தப் ்பாரக்கிறபாய். 
ெீ  எ த் ்த ய ்க ய  ம ன ெ ி ய ல 
உயடயவனபா்க இருக்கிறபாளயபா 
அவவபாளற உன உளேத்்தின 
நவேிப்்பாடு எ்திநரபாலிககும் 
அ ள ்த ள ் பா ன று ்த பா ன 
உ ன  ெ ண் ் னு ம்  உ ன 
ெியலயய அறி்நது ெடப் 
்வனபா்க இருக்கிறபான. உன உளேக 
்கிடகய்கயின மறு்ிம்்மபா்க இருக்கிறபான. 
அ்தனபால்்தபான உற்ற ெண்்ன உளேத்்தின 
்கண்ணபாடியபா்க ந்சயற்்டு்கிறபான.  ‘‘உன 
ெண்்யனப் ்ற்றிச் ந்சபால் உனயனப் 
்ற்றிக கூறு்கிளறன’’ எனற முதுநமபாழி 
ஒனறு உண்டு. அது எவவேவு நமத்்தச்்சபாி 
எ ன ் ய ்த  ந ெ ரு ங ்க ி ய  ெ ண் ் ர ்க ள 
உணர்நது ந்கபாளவபார்கள. நெருங்கிய 
ெண்்ர்கள ஒேிவு மயறவு இனறிப் ்ழ்கக 
கூடியவர்கள. ஆ்தலபால்்தபான நெருங்கிய 
ெண்்ர்கேிடம் ெபாம் ெம் ர்க்சியங்கயே கூறி 
மன ஆறு்தல் அயட்கிளறபாம் . ெிம்ம்தியயப் 
ந்று்கிளறபாம். இது உல்கறி்ந்த உண்யம. 

இனயறய ்கபால்கட்டத்்தில் உறவினர 
்கயே விட ெண்்ர்களே அ்தி்கம் புபாி்நது 
யவத்்திருப்்வர்கேபா்கவும் உறுதுயண 
யுயடயவர்கேபா்கவும் இருக்கினறனர.

‘‘உடுகர்க இழந்தென் ர்க்பால ஆங்்க
இடுக்கண ்கர்ளெதாம் நடபு’’
    -்திருககுறள

அணி்ந்திருககும் உயட உடயலவிட்டு 
ெழுவும்ள்பாது எப்்டிக ய்க்கள உடன 
டியபா்கச் ந்சயல்்ட்டு அ்தயனச் ்சபா ி 
ந்சய்ய உ்தவு்கினறனளவபா அய்தப்ள்பால 
ெ ண் ் னு க கு  வ ரு ம்  து ன ் த் ய ்த ப் 
ள்பாக்கத் துடித்து ந்சல்வள்த ெட்புககு 
இலக்கணமபாகும்.

 ெண்்ர்கள ்தங்கேின ்தனிப்்ட்ட 
விருப்பு நவறுப்பு்கயே மற்நது ஒருவயர 
ஒருவர அனு்சபாித்துச் ந்சல்லககூடியவர்கள. 
ெண்்ர்கள ஒருவருககு ஒருவர உண்யம 
யபா்க ெட ்நது ந்கபாளவபார்கள. இன்த்்திலும் 
துன்த்்திலும் ்தபானபா்களவ முனவ்நது 

உ ண ர வு ்க ய ே ப்  ் ்க ி ர ்ந து 
ந்கபாளவபார்கள.

 ெ ட் ் பா ன து  ள ்த பா ழ ய ம , 
்சிளன்கம், ள்கண்யம ள்பானற 
்ல்ளவறு்ட்ட ந்யர ்கேபால் 
அ ய ழ க ்க ப் ் டு ்க ி ற து . 
வயது, ்பால், ்கலபாச்்சபாரம், 
நமபாழி, இனம், ெபாடு என 

எ்ந்த எல்யல்களும் இனறி ,  புபா ி்நது 
ந்கபாளளு்தயலயும், அனு்சபாித்்தயலயுளம 
அடிப்்யடயபா்கக ந்கபாண்டது. ெட்்பானது 
எல்யல்கள அயனத்ய்தயும் ்கட்ந்த்தபாகும். 
ஆ று ்த ய ல யு ம்  அ ன ய ் யு ம்  ் ர ஸ் 
்ரம் ்பாிமபாற்றம் ந்சய்யககூடியது. 
ெ ிழலபா்கத் ந்தபாடரககூடியது.  எஙகு 
ந்சனறபாலும் ந்தபாடர்நது வரக கூடியது.
குடும்் உறவு்கயே விட ெம்மில் ்ல 
ள்ர ெட்ய்ப் ள்ணககூடியவர்கேபா்க 
இருக்கினறபார்கள. மரணம் வயரககும் 
ந்தபாடரககூடிய அ்தி உனன்த ெட்பு்களும் 
உல்கத்்தில் இல்லபாமல் இல்யல.்சிறுவயது 
மு்தல் உருவபாகும் ெட்பு வேர வேரப் ் ர்நது 
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விபாி்கிறது, வி்சபாலமபா்கிறது எனலபாம்.
ெட்பு ்கியடப்்து எேி்தபா்க இருக்கலபாம்.
அய்தப் ்ிபாிவது ்கடினமபான ்கபாபாியமபா்க 
இருக்கிறது. ெல்ல ெண்்ர ்ிபாிவந்தன்து 
அபாி்திலும் அபாி்தபா்களவ ெி்கழ்்கிறது.

‘‘நவில்வதாறும் நூல்நயம் ் பாலும் பயில்வதாறும்
பணபுரடே யா்ளர் வதாடேர்பு.
    - ்திருககுறள
 
‘‘்டிக்கப் ்டிக்க இன்ம் ்தரும் நூலின 
்சிறப்ய்ப் ள்பால் ்ழ்கப் ்ழ்க இன்ம் 
்தரககூடியது ் ண்புயடயபாேர்கேின ெட்பு’’

 ெல்ல ெண்்ர்கள ஒருவருககு ஒருவர 
உண்யமயபா்க ெட ்நது ந்கபாளவபார்கள. 
இன்த்்திலும் துன்த்்திலும் ்தபானபா்களவ 
முனவ்நது உணரவு்கயேப் ்்கிர்நது 
ந்கபாளவபார்கள. ெல்ல ெட்்பானது ்ல 
ெல்ல விடயங்கயே ெம்மிடம் ந்கபாண்டு 
வ ்ந து  ள ்ச ர க கு ம் .  ெ ல் வ ழ ி ய ி ள ல ள ய 
ெம்யம வழி்கபாட்டிச் ந்சல்லும். ெனயம 
்யக்கககூடிய்தபா்க இருககும். ஆனபால் ்தீய 
ெட்்பானது ்தீய விடயங்கயேளய முடிவபா்கத் 
்தரு்கிறது. வபாழ்வில் ்ல ்சிக்கல்்கயேயும் 
குேறு்டி்கயேயும் ள்தபாற்றுவித்து உறவு 
்கயேப் ்பாழபாக்கிவிடு்கிறது. இவவபாறபான 
ெட்பு உல்கிளல ெீடித்து ெியலப்்்தில்யல.
ெல்ல ெண்்ன என்வன ்தீய ெியலயில் 
உளேவயனயும் ்திருத்்தி ெல்ல ெியலககு 
ந்கபாண்டு வரு்வளன. ெண்்ன வழி 
்தவறும்ள்பாது அவனுககு அறிவுயர்கள 
கூறி ெல்வழிககு இட்டுச் ந்சல்்வளன 
ெல்ல ெண்்ன ஆவபான. ெல்ல ெட்பு 
ஒருள்பாதும் ் ிபா ிவ்தில்யல. ஆட்்கள 
்ிபா ி்ந்தபாலும் அயம்தியபா்க வேரும் ஒரு 
உறவபா்களவ ெல்ல ெட்பு மிேிர்கிறது.
ெட்்ியன ளெபாில் ்பாரத்துத்்தபான ெம் 
ளெ்சத்ய்த ந்தபாிவிக்க ளவண்டுநமனறு 
இல்யல. ள்்சிப் ்ழ்கி ் ிபா ி்நது வரு்ந்த 
ளவண்டும் எனறும் இல்யல. வேர்ியற 
்ச்ந்திரயனப் ள்பால் ெட்பு ெபாளுககு ெபாள 
வேர வல்லது. இன்த்ய்தயும், அனய்யும் 
அளேித் ்த்நது அ்தயன வபாழ்ெபாள முழுவதும் 
ந்தபாடரச் ந்சய்யக கூடியது. இனயறய 
உல்கில் உறவு்கயே விட உண்யமயபான 

ெட்பு வபாழ்வின இக்கட்டபான சூழ்ெியல்கேில் 
ெம்முடன உறுதுயணயபா்க ெினறு வபாழ்வின 
இறு்திவயர உண்யமயுடன இருககும்.

 இ்ந்தேவு ம்கத்துவம் வபாய்்ந்த 
ெ ட் ் ி ய ன ,  ெ ட் ் ி ன  உ ய ர வ ி ய ன க 
ந்கபாண்டபாடவும், ள்பாற்றி  ம்க ிழவும் 
அன்ியனப்  ் பாிமபாறி ஆரவபாரம் ந்சய்யவும் 
எல்ளலபாரபாலும் ஏற்றுக ந்கபாளேப்்ட்ட 
்தினளம ‘ெண்்ர்கள ்தினம்’ ஆகும்.

 வயது வரம்்ில்லபாது, ்பாலினம் 
்பாரபாது ்லரபாலும் விரும்்ிப்  ள்ணப் 
்டுவதும், ்பாரபாட்டப்்டுவதும் ந்தபாட்டுத் 
ந்தபாடரும் இ்ந்தத் ள்தபாழயம்தபான.

 ஆ்கஸ்ட் மபா்தத்்தின ஒவநவபாரு மு்தல் 
ஞபாயிற்றுக ்கிழயமயும் ெட்பு ள்பாற்றும் 
ெண்்ர்கள ்தினம் ந்கபாண்டபாடப்்டு்கிறது.
ெட் ி்ன ம்கத்துவத்ய்த அறி்ந்த்தன வியேளவ 
உல்க ெட்பு ்தினம் ந்கபாண்டபா டப்்டு்கினறது 
எனறு கூறினபால் அது மிய்கயபா்கபாது. 
ஏயனய ெபாட்்களுடன ஒப் ி்டும்ள்பாது மனி்த 
விழுமியங்கேில் உணரவுடன ்சம்்்ந்தப்்ட்ட 
்சபாத்வீ்கமபான ஒரு ்தினமபா்க இ்ந்த உல்க ெட்பு 
்தினம் ்கபாணப்்டு்கினறது.

 ெபாடு ள்பாற்றும் ெல்ல ெட்்ியன 
ெம் இ்தி்கபா்சங்களும், புரபாணங்களும் 
்சிறப்்ிக்கவும் ்தவறவில்யல.்பாண்டவர 
இ்தி்கபா்சம் கூறும் ்கரணன - துபாிளயபா்தனன 
ெட்ய் உல்களம ள்பாற்றுவய்தக ்கபாண 
லபாம். ள்தபாழயம எனற ஒளர வலியமயபான 
ஆயு்தத்்திற்்கபா்க, ந்சபா்ந்தம் எனறு ந்தபாி்ந 
தும் ்பாண்டவர்கயேப் ள்பாபாில் எ்திரத்து 
ெினறபான ்கரணன. ெட்பு எனறபால் 
இப்்டி இருக்க ளவண்டும், என்்தற்கு 
இலக்கணமபா்க ்தி்கழ்்ந்தவர்கள இவர்கள.

‘‘துேிளய ்கடல்
என்கிறது
்கபாமம்

்கடளல துேி
என்கிறது
ெட்பு’’
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என்கிறபார ்கவிஞர அறிவும்தி அவர்கள.

 அனபு... ்கபா்தல்... ெட்பு எனற 
மூனறிற்கும் வித்்தியபா்சம் ந்தபாியபாமல் 
இ ன ய ற ய  ெ ம்  ்ச மு ்த பா ய ம்  கு ழ ப் ் த் 
்தில் இருப்்ய்தக ்கபாணலபாம். இயவ 
ஒனளறபாநடபானறு ்ினனிப் ்ியண்ந 
்திரு்ந்தபாலும், அவற்றின இயடளய ஒரு 
்சிறியள்தபார இயடநவேி இருக்கத்்தபான 
ந்சய்்கிறது. அய்தப் ்ிபாித்்தறி்நது ய்கயபாள 
வது மி்கவும் முக்கியமபான விடயமபா்க 
இ ரு க ்க ி ற து .  உ ற வு ்க ய ே ப்  ள ் ண ி க 
ந்கபாளவது அவ்சியமபா்க இருக்கிறது.

 ெபாட்டிற்கு எல்யல உண்டு ஆனபால் 
ெட்புககு எல்யல இல்யல. ெட்புக ந்கபாண்ட 
ஒருவருககு எப்ள்பாதும் வபாழ்கய்கயில் 
ந்ரும் துன்ம் ளெரவ்தில்யல. ெல்ல 
ெ ட் ் ி ள ல  எ ்ந ்த  வ ி ்த ம பா ன  ள ் ்த மு ம் 
ளவற்றுயமயும் அறிய முடியபாது. துன்ம் 
வரும்ள்பாது ஆறு்தயலயும், அரவயணப் 
ய்யும் ந்கபாடுப்்து ெட்்ின ்சிறப்்ம்்ச 
மபாகும்.

 ்திருககுறயே விட ளவறு எ்ந்த 
நூலிலும் கூட ெட்ய் ்ற்றிய புபாி்தலுககும் 
மற்றும் விேக்கத்்திற்கும் ்சிற்ந்த எடுத்துக 
்கபாட்டு இப்பூவுல்கில் இல்யல எனறு 
கூறினபால் அது மிய்கயபா்கபாது.

“வ்சயற்கரிய யாவு்ள நடபின் அது்பால்
விரனக்கரிய யாவு்ள” 
 என வளளுவர கூறு்கினறபார.

‘‘ெட்ய் ள்பால் ஒருவன ந்சய்து ந்கபாள 
வ ்த ற் கு  அ ரு ய ம ய பா ன  ந ்ச ய ல்  எ து வு 
மில்யல. ெட்ய்ப் ள்பால் ந்சயல்்களுககு 
அருயமயபான ் பாது்கபாப்பும் எதுவுமில்யல.’’

 ்தீய ெட்புக ந்கபாளேபாது ்தவிர்நது 
ெல்ல ெண்்ர்கயேப் ந்ற்று இன்த்்திலும் 
துன்த்்திலும் ்ஙகு ந்கபாண்டு உறுதுயண 
யபா்க இரு்நது ெபாம் எல்ளலபாரும் வபாழ்வில் 
உயர எத்்தனிக்க ளவண்டும்.

‘‘நகுதல் வபாருடடு அன்று நடடேல் மிகுதிக்கண
்்மறவ்சன்று இடித்தல் வபாருடடு’’ 
எனறு வளளுவப்ந்ரு்ந்தய்க கூறு்கிறபார.

 அ்தபாவது ்சிபாித்து ம்கிழ, ெல்லன 
ந்சபால்வ்தற்கு மட்டுளம அல்ல ெட்பு. 
்சிற்ந்த ெட்பு என்து ்தவறு ந்சய்்கிற 
ள்பாது, ்தடுத்து ெிறுத்்தி ்கண்டிப்்ள்த 
ஆகும் என்கிறபார வபான பு்கழ் ந்கபாண்ட 
வளளுவர.

 எனளவ வளளுவபாின வபாக்கிற்ள்கற்் 
வபாழ்ளவபாம். ெல்ல ெட்ய்ப் ள்ணுளவபாம்.
ெ பா டு ம்  வீ டு ம்  ெ ல ம்  ந ் ற  வ பா ழ் ்ந து 
்கபாட்டுளவபாம். வபாருங்கள ெண்்ர்களே!

 ‘‘ெண்்ர்கள எனற ்சமுத்்திரம் 
இது இ்தில் ெீங்கள ெீ்ந்திச் ந்சல்லுங்கள 
அ்தில் ெீங்கள மூழ்்கிவிட மபாட்டீர்கள.. 
ஏநனனறபால் ெட்பு எனற ்டகு்கள ய்க 
ந்கபாடுககும்’’

்்சாம்பலுடேன் வி்ல்்கர்ள 
வ்சாடுகவ்கடுககும் ஒலியிரன 
நடுநடுவில் ஒலித்தபடி 
வ்மதுவ்மதுொய 
்கனன்ைபடியிருககும் வநருப்பு 
உன் ஞாப்கம்,  
நீ்யா என் பூமிப்பந்தின் 
்நவ்திர் துருெத்தில் 
தரலகீழாய வபாழிகிை ்மரழ

 - ்ம்யா அருண ்ாயன்
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 நூயல ய்கயில் ந்ற்ற உடளனளய 
்டிக்கத் தூண்டு்கிறது அட்யடப் ் டம். ஆம். 
்சுயம சூழ் உல்கம் ்டத்்தில் அடக்கம்.

 பூமி ்ற்றும் ளவர. வபானம் ந்தபாடும் 
்கியே்கள.  குயடநயன விபாியும் ்கியே்கேின 
ெிழலில் அமர்நது ் டிக்கினறபாள ஆறணஙகு 
ஒருத்்தி .   அவள ்டிப்்து ந்தபாயல்நது 
ள்பான ்கவிய்த்களேபா!
 
 ெீ பா ி ன ற ி  அ ய ம ய பா து  உ ல கு . 
வலியுறுத்தும் வண்ணம் ்ினனட்யட 
அயம்நதுளேது. முன, ்ின அட்யடப்்ட 
் க ்க ங ்க ய ே  வ டி வ ய ம த் து ள ே பா ர 
்தமிழ்நெஞ்சம் அமின அவர்கள. நூல் 
முழுவதும் வடிவயமத்துளேவரும் அவளர...
 
 முயனவர ந்.்க.மூரத்்தி, ம்திப்புறு 
மு ய ன வ ர  ்ச ர ஸ் வ ்த ி  ் பா ஸ் ்க ர ன , 

்தமிழ்நெஞ்சம் அமின ஆ்கிளயபாபா ின 
யவரவபாி்கள ்ினனட்யட அலங்கபாிப்்ில்.
புனனய்கப் பூமு்கமபாய் நூலபா்சிபாியர.
 
 ளமற்கூறியவர்கேின அணி்நதுயர, 
வபாழ்த்துயரளயபாடு,  துயர.  அனுரபாசு 
அவர்கேின வபாழ்த்துயரயும் ்கவிய்த 
வடிவில்.
 
 எ ன னு ய ர ய ி ல் ,   இ வ ரு க கு ள 
ந்தபாயல்நது ள்பான ்கவிய்த்கயே ந்தபாயல 
யபாமல் இருக்க ளவண்டும் என ெியனத்்த்தின 
வியேளவ இ்நநூல் என்கிறபார.
 
 மரபு ஆ்சபான இரபாம ளவல்முரு்கனின 
ந்தபாயல்நது ள்பான ்கவிய்த்கள முழுவதும் 
்பாமரர்களும் புபாி்நது ந்கபாளளும் புதுக்கவிய்த 
யபாகும்.  இது்தபாளன ளவண்டும் எம் ்தமிழ் வேர!
 
 ஆரவத்ள்தபாடு புத்்த்கத்ய்த புரட்டு 
்க ி ன ள ற ன  வ பா ரு ங ்க ள  எ ன ள ன பா டு . 
இவரது மு்தல் ்கவிய்தளய 13 வய்தில் 

நூலாசிரியர் : 

இ்ா்ம ்ெல்முரு்கன் 

நூல் வி்மர்்சனம் : 

்பச்சியம்்மாள ப்ரியா

வதாரலந்து ்பான ்கவிரத
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எழு்தி ந்தபாயல்நது ள்பான அ்ந்தக 
்க வ ி ய ்த  ் ற் ற ி ய து ்த பா ன .   ்க வ ி ய ்த 
்கியடக்கபாவிட்டபாலும் அவற்றின ெியனவு 
்கயே ்்திவிட்டு மு்தல் ்கவிய்தககு உயிர 
ந்கபாடுத்்திருக்கினறபார. ஆம் இவயர 
்கவிஞர என இவருகள்க உணரத்்தியது 
அ்ந்தக ்கவிய்த ்தபாளன!
 
 இ ர ண் ட பா வ ்த பா ்க  ்த த் ்த ி த் ்த த் ்த ி  
வபா்சித்்த அவபாின மு்தல் ்கவியரங்க ்கவி 
ய்தயய ந்தபாயலத்து விட்டபாலும் அ்தன 
்கருத்துக்கயே மறவபாமல் ்்திவிட்டுளேபார 
்கவிய்தயில். அப்ள்பாந்தல்லபாம் மு்கநூல் 
வ்ந்திருக்கபாள்தபா... ! இரு்ந்திரு்ந்தபால் அ்ந்தக 
்கவிய்த்கள  இப்ள்பாது ந்பாக்கிஷமபாய்க 
்கியடத்்திருககும்.
 
 இப்்டியபா்க ்கல்லூபாி, ்தீ்பாவேி, 
ெண்்பாிடம் ந்கபாடுத்்த ்கவிய்த்கள, மு்தல் 
்கபா்தயலச் சும்ந்த ்கவிய்த அவள எனககு 
இ ல் ய ல   எ ன ற து ம்  ்க ி ழ ி த் ்த  ்க வ ி ய ்த , 
ஆ்சிபாியர ்தினக ்கவிய்த, ்கல்லூபாிககு 
வபாழ்த்து ்கவிய்த,  மு்கம் ந்தபாியபா ்கவிய்த 
என ்தனது மூனறபாவது குழ்நய்தயயயும் 
்கவிய்தயபாக்கி மு்தல் 10 ்கவிய்த்கயேயும் 
ந்தபாயல்ந்த ்கவிய்த்கேபா்களவ ெமககு 
்த்ந்திருக்கிறபார நூலபா்சிபாியர. அத்்தயன 
யிலும் இருக்கிறது இவரது வலி.
 
 
 நமல்லநமல்ல ந்தபாயல்நள்த ள்பா்கி 
ளறன, மயிலிறள்க யமவிழிளய ஆ்கிய 
்கவிய்த்கேில் மு்தல் ்கவிய்தயில் ஒப்புயமயும் 
இரண்டபாம் ்கவிய்தயில் ்கபா்தலுக்கபா்க ்தனயன 
மபாற்றிக ந்கபாளளும் ்கபா்தலின உயரவும் 
வபாி்கேில் மிேிர்கினறன.
 
 
 எனளனபாடு ்கல்நதுவிடு, வபா வபா 
வ்ச்ந்தளம, ்கரம் ்ிடித்ள்தன, யபாளரபா என 
ள்தவய்த ஆ்கிய ்கவிய்த்கேில் ்கபா்தலின 
மீ்தபான உறு்தி அஙள்க ்த்்திரமபாய் ்்திவு 
ந்சய்யப்்டு்கிறது.
 
 ்பார்தி்கண்ணம்மபாயவ ்கவிய்தயில் 
எ டு த் து க ந ்க பா ள ்க ி ற பா ர .   ஆ ம்  எ ல் ல பா 

்கவிஞர்கேின ெியலயும் அது்தபாளன..! 
ெியறளவறபா்த ்கபா்தயல ்கண்ணம்மபா 
மூலமபா்கத்்தபான ்கவிய்தயில் ெியறளவற்ற 
ளவண்டும். ஊடல்!  அது இல்லபா்த வபாழ் 
ளவது?
 
 ெிலவுககுப் ள்பாய் வரலபாம், மபாயக்கண், 
இ்தயத்ய்த உயடக்கபாள்த,  ்கபா்தலித்துப்்பார, 
ஆயிரத்்தில் ஒருத்்தி, அவள ஒரு இயடயினம் 
அ வ ள  இ ய ட ந ய பா ரு  வ ே ி  இ ன ம் , 
அத்்தயனயும் பூக்கயே சுமககும் ந்சடி ள்பால 
்கபா்தயல சுமககும் ்கவிய்த்கள.
 
 எனனுயிளர எனனும் ்கவிய்தயில்... 

‘‘என ்கபா்தயல ஏற்று ெீ விேகள்கற்று  
ெீ இல்யல எனறு ந்சபானனபால் 
ெபானும் இப்புவியில் இல்யலநயனளற              
ஆளவன  
எனனுயிளர  என உயிளர 
ெல்ல ்்தில் ந்சபால்  
ள்தரவு எழு்திய மபாணவனபாய் 
்கபாத்்திருப்ள்ன.  
 - எனறு மிரட்டு்கிறபார. 
 
 எனன ்தவம் ந்சய்ள்தளனபா எனறு 
மயனவிககு ஒரு ்தபாலபாட்டு. ந்தபாயல 
தூரத்்தில் இரு்நது ந்கபாண்டு மலர ள்த்களம 
மயஙகுவது ெியபாயளமபா என ்சமபா்தபானம். 
ள்கபா்த்்தில் இருககும் மயனவியய ‘்தளேி 
ள்பா்கபாள்த ‘எனக  ந்கஞசுமருயம.
 
 அத்்தயன ்கவிய்த்களும் ்கபா்தல் 
சும்ந்த ள்தனருவி.
 
 மயழககு மயங்கபா்த உளேம் ஏது? 
இப்ள்பாவும் மயழ ந்ய்யுது, மயழககு 
ஒதுங்கிய வபானம்,  ்ட்டபாம்பூச்்சி,  ்சபாயல 
யில் ஓடிய ய்சக்கிள, அது ஒரு மயழக்கபாலம் 
ஆ்கியயவ ்கண்முனளன ்கபாணும் ்கண் முனளன 
்கபாணும் ்கபாட்்சி்கயே ்கவிய்தயபாககும் இவரது 
்திறயமககுச் ்சபானறு.
 
 அம்மபா, அப்்பா, ெியனவுப் ந்ட்ட்கம், 
வீயணயின ெபா்தம்,  ள்சரத்து யவத்்த ்கனவு, 
்கல்லயறப் பூவின ்கண்ணீர துேி, தூரத்து 
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வபானம்்பாடி, இனயறய ்தபாலபாட்டு என 
இவரது ெியனவு்கள ்ட்டபாம் பூச்்சியபாய்ச் 
்ச ி ற ்க டி த் து ப்  ் ற க ்க ி ன ற து  இ வ ர து 
்கவிய்த்கேில்.
 
 ெபா்கபாி்கம் உட்புகு்ந்த மபானிடம், 
்தபாமிர்ரணி இப்ள்பா ்தபா்கத்்தில், இப்்டி 
யும் ்சிலர,  எப்் வருவபாய் என ந்சல்லளம  
ஆ்கிய ்கவிய்த்கள ்சமூ்க ஏக்கத்ய்த 
்ிர்தி்லிககும் ்கவிய்த்கள.
 
 தூரத்து நவேிச்்சம் ,  ஒரு புளேியில் 
ந்தபாடங்கிய ்யணம் , மலரும் நமபாட்டு்கள 
ஆ்கியயவ ்தனனம்்ிகய்க ்கவிய்த்கள.
 
 இறு்தியபா்க ஒரு ஓட்டப் ்்ந்தயம் 
்கற்றுத் ்த்ந்த ் பாடம் என்கினற ்கவிய்தயில்,  
‘ ‘ எ டு த் ்த  உ ட ள ன  ஓ டு ’ ’   எ ன ்க ி ன ற 
்தனது அனு்வத்ய்த முத்்தபாய்ப்்பாய் 
்்திக்கினறபார. 
 
 ஆம். உண்யம்தபாளன.. .  மனம் 
ந வ ற் ற ி ய ய  ள ெ பா க ்க ி ய ்த பா ்க  இ ரு க ்க 
ளவண்டும் எனறபால் மற்றவர்கள மு்நதும் 
முனளன ெபாம் மு்ந்திச் ந்சல்ல ளவண்டும்.
  
 நூலபா்சிபாியபாின ஓட்டப்்்ந்தயத்்தில், 
ஓடுவ்தில் மட்டும் இவரது ்கவனம் இருக்க 
வில்யல சுற்றுமுற்றும் ெயட ந்றும் ந்சயல் 
்கயேயும் ்கவனித்்திருக்கிறபார. இறு்தியில் 
இ வ ய ர  ்த பா ண் டி  ஓ டி ய வ ர  இ ன னு ம் 
இ ர ண் டு  சு ற் று  ஓ ட  ள வ ண் டு ம்  எ ன ற 
அறிவிப் ய்யும் ்கவனித்்த்தபால் ்தபான மன்திடத் 
ள்தபாடு ெியறவுக ள்கபாட்யடத்  ந்தபாடு்கினற  
உத்ளவ்கத்ய்தப் ந்ற்றிருக்கிறபார.  அப்ள்பாது 
மு்தலில் அவர  வ்ந்த்தபாய் அறிவ ிக்கப் 
்ட்டய்தயும் ்கவனத்்தில் ந்கபாண்டபார. 
 
 அவர  ஒரு ்சிற்ந்த வீரருக்கபான 
அயடயபாேம் என்ய்த இஙள்க ்்திவு 
ந்சய்துளேபார.  ்தனனம்்ிகய்கக்கபான  மி்கச் 
்சிற்ந்த ்்திவு இது.
 
 நூலபா்சிபாியருககு வபாழ்த்துக்கள.

்மாைாத கு்ணம்

ொஙகிய வபாழுது
சிந்திய புன்னர்கயில்
கிஞசித்தும் குரைவின்றி
ர்ககவ்காணடிருககிைது 
பரழய வபாம்ர்மயின்
உரடேந்த ்கண்கள!

அெதா்ம்

தஙர்க உைஙகுர்கயில்
அர்செறைத் 
தூளியாயிருககிைது

அக்கா விர்ளயாடுர்கயில் 
பாதம் தர்யிடேைாத 
தூரியாகிைது

கிர்ளயில் சுருணடிருகர்கயில்
்ெரிரன ்மடியிலிடும்
தரலயர்ணயாகிைது

தாய உடுத்திய 
பரழய ்்சரல

  ்குநாத் ெ
  ்மதுர்
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்கார்்காலத் தெர்ள்கள 
 
்கரு்்ம்கங்கள ொனில்  
கூடடோ்க பெனி ெரும் வபாழுதில்  
்்மனி சிலிர்க்கக குளுர்ம 
ெளி்யாடு ்மரழச்்சா்வலன 
்ெ்கம் கூடி ெந்து ்பாகும் சில 
்மனித ்ெடேதாரி்கள 
 
துளிர்த்தலும் உதிர்த்தலு்மாய 
துப்பு நீவ்ன்ை இயல்பாகி 
்காலநி்கழ்வு்களில் ்மடடும்  
்காரிவலாலி வயழுப்பிடும்  
தெர்ள்க்ளாய.... 
 
பல ்மாதங்க்ளாய 
வெயிலினில் ெரதபடடேழியும் 
விலஙகினங்களின் வ்சவிப்பரை்களுககு  
அவவொலி்கள அரு்மருந்து 
 
்கா்ரடேயின் வபருககில் 
ஏது வ்சயெவதன்ைறியாது 
யாதுமிலாதழிந்து 
ஏஙகி நிறகும்... 
 
கூடிழந்த படசி்களின் 
நரனந்த சிைகு்கர்ள விரித்து  
வெளளி பூத்த ொனின் வெளிச்்சத்தில்  
உலர்த்திடேக 
கூடடோ்கவொலி வயழுப்பும் 
 
ெலர்சப் பய்ணத்தில்  
்கருமுகிலினுள 
ெழி வதரியாதரலயும் 
்ெடரடேயாடிப் பசிதீர்ககும் 
பருந்து்கர்ள  
ெர்சபாடியரலத்து  
நஞர்சப் பாயககும் 
நச்சு அம்புத்தெர்ள்கள 
 
்கார்்காலக குரடேயாய 
ெர்்ண்மாய மிளிர்ந்துவிடடு 
மூரலககுள முடேஙகிகவ்காளளும் நிரல ்பால் 
வியூ்கத்திடடேத்தில் ெரும் 
தெர்ள்கர்ள ்கவிழ்த்து விடடோல் 
அடுத்த ்காருககுள  
அதவனாலி்கள குரைந்துவிடும்.

ஏ
ரூ

ர்க
்க

வி
 எ

ச்.எ
ம்

.எ
ம்

.ை
சீ

ம்

பூஜ்ஜியங்கள 
 
்நாகிைது 
புண்ணாகிப்்பான 
என் இதயம்... 
 
ஆறை முடியவில்ரல 
இன்னும் 
்ெதரனயில் வெந்து்்காணடிருககும் 
என் உ்ணர்வு்கர்ள ... 
 
எங்்க??? 
நான் ்மரலவயன 
நம்பியிருந்த 
அந்த பா்சங்கள? 
 
ஏன்? 
எதற்கா்க?? 
இத்தரன இத்தரன  
விஷங்கள 
உைவு்களின் உள்ளங்களில்??? 
 
இனியும் ்ெணடோம். 
்பாலித்தன்மான  
இந்த  
பா்சங்கள... ்ெஷங்கள! 
 
தி்ாணியில்ரல 
தாஙகிடே 
ஏ்மாறைங்கர்ள! 
 
தரலவயழுத்து 
பாெப்படடே இந்த ஜீெனின். 
்ந்சங்க்்ள... 
பூஜ்ஜியங்க்ளா்க! 
 
 ஏ.சி.ஜரீனா முஸதபா
 வெளிவிடடே.
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 மரபுக்கவிய்த எப்்டி எழுதுவது 
எனத் ந்தபாியபாமளலளய ெபாம் ெ ியறய 
ம ர பு வ டி வ ங ்க ே ி ல்  ்க வ ி ய ்த  எ ழு ்த ி 
வரு்கிளறபாம். ்சில அடிப்்யட ந்சய்்தி்கள 
ந்தபாி்ந்தபால் ெபாமும் ெம் ்கவிய்த்கயே  மரபு 
வடிவங்கேில் ்யடக்கலபாம் .

 ெமககு மரபு வடிவத்்தில் ்கவிய்த 
்யடக்க எயவநயல்லபாம் ந்தபாி்ந்திருக்க 
ளவண்டும். ்சீர்கள ந்தபாி்ந்தபால் ள்பாது 
மபானது. ஈரய்சச்்சீர்கள மற்றும் மூவய்சச் 
்சீர்கள ந்தபாி்ந்தபால் ள்பாதும். இயவ 
இருப்்ள்த 12 ்சீர்களே. அவற்றுள எட்டு 
மட்டும் ந்தபாி்ந்தபால் ள்பாதும்.

்த்மா  ்நர் ்நர் - அன்்ப
புளி்மா       நிர் ்நர் - அரு்்ள
கூவி்ளம்    ்நர் நிர் - ்கண்மணி
்கருவி்ளம்   நிர் நிர் ்கருவிழி 

்த்மாங்காய    ்நர் ்நர் ்நர் - அன்்பொ
புளி்மாங்காய   நிர் ்நர் ்நர் - அரு்்ளொ
கூவி்ளங்காய   ்நர் நிர்்நர் - ்கண்மணி்ய
்கருவி்ளங்காய  நிர் நிர்்நர் - ்கருவிழி்ய

சுருக்கமபா்க ெியனவில் ந்கபாளே 
மபாச்்சீர்கள
விேச்்சீர்கள
்கபாய்ச்்சீர்கள 
என்ய்த மறவபா்தீர.

 ஒரு அடியில் ெபானகு ்சீர்களும் 
மபாவபா்களவபா விேமபா்களவபா அல்லது ்கபாய்ச் 
்சீரபா்களவபா இருக்கலபாம். 

ஒளர ஒரு ெி்்ந்தயன.  
ெபானகு அடி்கேிலும் ஒளர எதுய்க. 
1-3 ஆம் ்சீர்கேில் ளமபாயன
அயனத்தும் மபாச்்சீர்கள

்மதிரயச் சூடி ்மகிழும் சிெ்ன
நதிரய அணியும் நாத ஒலி்ய
விதிரய ்மாறறும் வீ் மு்்்ச
்கதியாம் நீ்ய ்கருர்ணக ்கடே்ல

விேம் மபா விேம் மபா

இரையருள ்ெணடி இரையடி நாடு
்கரையிலா தெனின் ்கருத்தினுள கூடு
்மரை்களின் வபாருர்ள ்மனத்தினுள ்தடு
நிரைபு்கழ் தருொன் நிதமு்்ம பாடு!

அயனத்தும் ்கபாய்ச்்சீர்கள

முத்தமி்ழ வ்மாழிப்பூ்ெ 
 மூ்ெந்தர் ்மடிெ்ளர்ந்த
வித்தகி்ய சிென்்ம்கனார் 
 ்ெலெனின் ர்கெ்ளரும்  
சித்துரு்ெ சிந்ரதெ்ளர் 
 வ்சந்தமி்ழ வதால்லுலகில்
அத்தமிக்காக ்கதிவ்ாளி்ய  
 அருந்தமி்ழ வதாழு்ெ்ன!

அட இது எனன ்பாவய்க என்கிறீர்கேபா?

்கலி விருத்்தம்

ெீங்களும் முயலலபாளம
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மூன்வைழுத்தில் ெ்ம்!

மூன்வைழுத்து முத்தா்்்ம
என்ரன முத்தமிடடே முதல் வபண்்ண
மூவுல்க ்மாந்தருககும்
கிரடேக்காத என் ெ்்்ம

்கருொன என்ரன
்கலங்கா்மல் ஈன்ைாய
்க்ம் பிடித்து என்ரன 
அழுங்கா்மல் ெ்ளர்த்தாய 

உன் அர்ணப்பில் நானும்
நூல் வபாம்ர்மயா்னன்
உன் அன்ரப வென்றிடே்ெ
்ெ்ைதும் உலகில் இல்ரல்ய

உன் மூச்சு ்காறறில்
உயிர் ொழும் ஒறரை ஜீென் நா்ன
இர்மப்்பா்ல என்ரன ்காககும்
வதயெத்தூது நீ்ய

உன் பாதம் படடோ்ல
அது பூமிககு ெ்ம் தா்ன
உன் ்மனம் குளிர்ந்தா்ல
என் தரி்சனம் அதுதா்ன

நீ இருககும் நாள ெர்
என் ொழ்வு வதாரலயா்த
நீ இல்ரல என்ைாலும்
உன்ரன மீடடிடே ்்கடடிடும்
என் தெம் நிற்கா்த!

 அகீலா ஜவுபர்
 ஏத்தார்ள புத்த்ளம்
 இலஙர்க.

ஒறறுர்மயில்...
இந்த அடேர்்கனவில்
புைாக்கள ெருவ்மன்று
எனககுத் வதரியாதது ்பால்ெ
உங்களுககும் 
வதரிந்திருக்க ொயப்பிருக்காது.
ஒன்ைல்ல இ்ணடேல்ல
நிரைய புைாக்கள 
கூடடே்மாய ெந்திருந்தன.

சில புைாக்கள
சிெபு்ா்ணம் வ்சால்ல
சில புைாக்கள
ஏசுவின் நா்மம் வஜபிக்க
மீதமுள்ள புைாக்கள
அல்லாவின் திருப்வபய்ால்
வதாழுகின்ைன.
உங்கள ்கனவில் ெந்த
புைாக்கள
இவெரிர்சயில் 
வ்சயதிருக்கா விடினும்
அெர்த்தம் ்மதத்திற்்கறப
அரெ முன்பின் ்மாறறி 
வ்சயதிருக்கக கூடும்.

என் ்கனவிலிருந்து
விடுபடடுப்்பான புைாக்கள
பின்ெரும் ெரியிரன
என்னிடேம் ்கரடேசியாய
வ்சால்லிப் பிரிந்தன
«ஒறறுர்மயில்...
பைரெஇனம் ்ெறு
்மனிதஇனம் ்ெவைன்று»
இரத உங்களிடேமும்
அரெ நிச்்சயம் 
வ்சால்லிப் பிரிந்திருக்கக கூடும்.
                
 - பாரியன்பன் நா்க்ாஜன்
    குடியாத்தம்
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 ஈழத்து இலக்கியப் ்ரப்்ில் ்தனிப் 
ந்ரும் ஆளுயமயபான எழுத்்தபாேர  யவ. 
அ்கமத் அவர்கள மரணித்து 30 வருடங்கள 
ஆ்கினறன. இவர  இலஙய்கயின ்கிழககு 
மபா்கபாணத்்தில் மட்டக்கேப்பு மபாவட்டத்்தில் 
அயம்நதுளே வபாயழச்ள்சயன ெ்கபாில் 
யபா்சின ்பாவபா, சுயல்கபா உம்மபா ஆ்கி 
ளயபாருககு ம்கனபா்க 1945. 04. 29ஆம் ்தி்க்தி 
்ிற்ந்தபார.

 ்தனது ஆரம்்க ்கல்வியய 1951இல் 
வபாயழச்ள்சயன அர்சினர  ்கலவன ்பாட 
்சபாயலயில் ந்தபாடர்நது ் ினனர ஏழபா்ந ்தரத்்தில் 
ஓட்டமபாவடி ்சிளரஷட ்பாட்சபாயலயில் 
ள்சர்நது ்டித்து ்க.ந்பா.்த. ்சபா்தபாரண 
்தரப்்பாீட்ய்சயில் ்சித்்திந்ற்றபார,  ந்பாருேபா 
்தபார நெருக்கடி, அரு்கில் உயர்தரக ்கல்வி 
்கற்்்தற்கு ்பாட்சபாயல்கள இல்லபாயமயபால் 
இவரபால் உயர்தரக ்கல்வியய ்கற்்க 
முடியவில்யல. 1963ஆம் ஆண்டு மபாணவ 
ஆ்சிபாியரபா்க ெியமனம் ந்ற்ற யவ. அ்கமத் 
அட்டபாயேச்ள்சயன ஆ்சிபாியர ்கலபா்சபாயல 
யில் ஆ்சிபாியர  ்யிற்்சி ந்ற்று 1968இல் 
்யிற்றப்்ட்ட ஆ்சிபாியரபானபார. 
அள்த ஆண்டு ்கபா.ந்பா.்த. உயர்தரப் 
்பாீட்ய்சயில் ்சித்்தி ந்ற்றபார. ள்ரபா்தயனப் 
்ல்்கயலக்கழ்கத்்தில் ்ட்டப்்டிப்ய  ் ளமற் 
ந்கபாண்டு ்கயலமபாணிப் ்ட்டத்ய்த 1972இல் 
ந்ற்றபார. 

 1974இல் அ்தி் ரபா்க ஓட்டமபாவடி 
ம்கபாவித்்தியபாலயத்்தில் இருவருடங்கள ்ணி 
புபாி்ந்த ெியலயில் அர்சியல் ்கபாரணங்கேபால் 
உ்தவி அ்தி் ரபா்க வபாயழச்ள்சயன முஸ்லிம் 
ம்கபாவித்்தியபாலயத்்திற்கு மபாற்றப்்ட்டு 
1977இல் இப்்பாட்சபாயலககு அ்தி்ரபா்க 
்கடயமயபாற்றிகந்கபாண்டிரு்ந்த ளவயே 
மீண்டும் அர்சியல் ்கபாரணங்கேபால் 
புத்்தேத்்திலுளே ்கணமூயல எனற ஊருககு 
இடமபாற்றப்்ட்டபார. 

 புத்்தேத்்திலிரு்நது இடமபாற்றம் ந்ற்று 
மரு்தமுயன அல்மனபார ம்கபாவித்்தியபாலயத்்தில் 
்ணியபாற்றினபார. இக்கபாலத்்தில் யபாழ்ப்்பாண 
்ல்்கயலக ்கழ்கத்்தில் ்ட்ட ளமற்்டிப்புக 
்கல்வி டிப்ளேபாமபாயவத் ந்தபாடர்ந்தபார. 
யபாழ்ப்்பாணப் ்ல்்கயலக்கழ்கத்்தில் 1980இல் 
ஆரம் ி்க்கப்்ட்ட ்கல்விப் பீடத்்தில் மு்தலபாவது 
்யிற்்சி மபாணவர்களுள ஒருவரபா்க யவ. 
அ்கமத் இரு்ந்தபார. இஙகு ‘்கயலஞபானம்’ 
எனும் ்சஞ்சிய்கயய ஆ்சிபாியரபா்க இரு்நது 
நவேியிட்டபார. இப்்ல்்கயலக ்கழ்கத்்தில் 
்கற் ி்த்்த ்கிழகய்கச் ள்சர்ந்த ள்ரபா்சிபாியர  
‘்ச்ந்திரள்ச்கரம்’ என்வபாின  தூண்டு்தலபால் 
‘்கிழக ்கிலஙய்க முஸ்லிம் ்கவிஞர்கேின ்கல்விச் 
்சி்ந்தயன்கள’ எனும் ்தயலப் ி்ல் ஆய்வியனச் 
்சமரப் ி்த்்தபார. (எழுத்்தின புனனய்க, 2012: 279 
- 280)  

 ்ினபு வபாயழச்ள்சயனயிலுளே 
்தமிழ்ப்்பாட்சபாயலககு இடமபாற்றம் ந்ற்று 
்ணியபாற்றும்ள்பாது 1982 ந்சப்டம்்ர  
மபா்தத்்தில் ்கல்வி ெிரவபா்க ள்சயவககுத் 
ள்தரவபா்கி மூதூர ்ிரள்த்ச வட்டபாரக ்கல்வி 
அ்தி்கபாபாியபா்க ்்தவி உயரவு ந்ற்று ்ல 
வருடங்கள அஙகு ் ணியபாற்றினபார. அ்தன 
்ிறகு வபாயழச்ள்சயனககு இடமபாற்றம் 
ந்ற்று உ்தவிக்கல்விப் ்ணிப்்பாேரபா்க 
்கடயமயபாற்றிக ந்கபாண்டிரு்ந்த ளவயேயில் 
1991இல் ெிரவபா்கத்துயறயில் ் ்தவியுயரவு 
ந்ற்று மட்டக்கேப்பு மபாவட்ட ளமல்தி்க 
அர்சபாங்க அ்தி்ரபா்க ெியமனம் ந்ற்றபார. 
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்சமூ்க ஈடுபாடு

 இ ே ய ம க ்க பா ல த் ்த ி ல்  இ ்ந ்த ி ய 
ம்கபா்கவி அல்லமபா இக்பாலின ்கவிய்த 
்கேின்பால் ஈரக்கப்்ட்ட யவ. அ்கமத் 
அவர்கள  ்தனது ்்தினபாறபாவது வய்தில் 
வபாயழச்ள்சயனயில் ‘இக்பால் இயேஞர 
முனளனற்றக ்கழ்கம்’ எனற ந்யபாில் 
ஓர இயேஞர ்கழ்கத்ய்த ெிறுவினபார. 
்ல்ளவறு ்சமூ்க ள்சயவ்களுடன ்டிப்்்கம் 
ஒனயறயும் இக்கழ்கம் ெடபாத்்தியது. 
இவவயமப்ள் ்ிற்்கபாலத்்தில் இக்பால் 
்சன்சமூ்க ெியலயம் எனப்ந்யர மபாற்றம் 
ந்ற்று இனறு வயர இயங்கி வரு்கினறது. 
(நமபாழியும் வழியும், 1992: ii) 

 யவ. அ்கமத் வபாயழச்ள்சயன முஸ்லிம் 
வித்்தியபாலயத்்தில் ்கடயம யபாற்றிய ்கபாலத்்தில் 
அப்்பாட்சபாயல ம்கபாவித்்தியபாலயமபா்க 
மபாற்றம் ந்றுவ்தற்கு ்கபாரணமபானவரபா்க 
இரு்ந்தபார. உ்தவிக்கல்விப் ்ணிப்்பாேரபா்க 
இரு்ந்த ்கபாலத்்தில் ்ியற்நதுயரச்ள்சயன 
்சபாதுலியபா, மபாவடிச்ள்சயன அல் - இக்பால், 
பாி்திந்தனன இகர ஆ்கிய ்பாட்சபாயல்கயே 
உருவபாக்கினபார. வபாயழச்ள்சயன ந்பாிய 
்ளேிவபாயல் ்கபாணியில் ்பாட்சபாயல 
ஒனயற உருவபாக்கத் ்திட்டமிட்டிரு்ந்த 
ளவயே அவரது மரணம் ளெர்ந்தபாலும் 

ி்னனர அள்த இடத்்தில் அவரது ந்யபாில் 
்பாட்சபாயலநயபானறு உருவபாக்கப்்ட்டு யவ. 
அ்கமத் வித்்தியபாலயம் இயங்கி வரு்கிறது. 
(எழுத்்தின புனனய்க, 2012: 286)  

 “்தமிழ் முஸ்லிம் உறவு்கள ்ற்றி 
முயனப்புடன ந்சயற்்ட்டவர  யவ. 
அ்கமத். 1980, 1983 ்கபால ்கட்டங்கேில் 
்தமிழ்மக்களுககு எ்திரபான ்கலவரங்கள 
அனனபாபாின மனய்தப் ் பா்தித்துளேயமயய 
அவபாின ெபாட்குறிப்்ில் இரு்நது அறிய 
முடி்கிறது.” (இம்்தபாத், 2021.12.12)

இலககிய ஈடுபாடு

 யவ. அ்கமத் அவர்கேின எழுத்துப் 
்ணி மபாணவப்்ருவத்்தில் இரு்நள்த 
ஆரம்்மபானது. “எனது ்்திளனழபாவது 
வயது மு்தல் ெபான எழுத்துத்துயறயில் 
புகு்நள்தன” (நமபாழியும் வழியும், 1992: 
i) எனற யவ. அ்கமத் அவர்கேின கூற்று 
இ்தற்குச் ்சபானறபாய் ெிற்்கிறது. 1959ஆம் 
வருடம் அ்கில இலஙய்க ்சபா்கித்்திய 
மண்டல விழபாயவநயபாட்டி ெடபாத்்தப்்ட்ட 
அ்கில இலஙய்க ்கட்டுயரப்ள்பாட்டி 
ெி்கழ்ச்்சியில் மட்டக்கேப்பு மபாவட்டத்்தில் 
்கனிஷட ்ிபா ிவுக்கபான மு்தற்்பாிய்சப் 
ந்ற்றபார. (முக்கபாடு, 2000: XVI)

 ஈழத்்தில் அறு்து்கேின அயரப் 
்கு்த ிய ிலிரு்நது ந்தபாண்ணூறு்கேின 
ஆரம்்ம் வயர இலக்கியப்்ணி புபாி்ந்த 
யவ. அ்கமத் அவர்கள ்சிறு்கய்த, ெபாவல், 
்கவிய்த, குறுெபாவல், உருவ்கக்கய்த, ஆய்வு 
முயற்்சி்கள என இலக்கியத்்தின எல்லபா 
வய்க்கேிலும் ்தடம் ்்தித்்தவரபாவபார.
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்கடடுர்்கள

 ்கட்டுகள்கபாப்புடன ்கட்டுயர எழுதும் 
ள்று ந்ற்றவரபான யவ. அ்கமத் ்ல 
்தரப்்ட்ட ்கட்டுயர்கயே எழு்தியுளேபார. 
இவரது ்கட்டுயர்கள ்த்்திபாிய்க்கேிலும், 
்சஞ்சிய்க்கேிலும் ்ிரசுரம் ்கண்டன. ்தன 
ஆரம்் ்கபால ்கட்டுயர்கள ்சிலவற்யறத் 
ந்தபாகுத்து ‘வழியும் நமபாழியும்’ எனற 
நூலபா்க 1992  ஒகளடபா்பாில் நவேியிட்டபார. 
இ்நநூலில் ்கல்வி, இலக்கியம், ்ிரயபாணம் 
எனற ்ிபாிவு்கேில் 17 ்கட்டுயர்கள இடம் 
ந்ற்றுளேன. 

 இவர ்தனது வரலபாற்யறக ்கட்டுயர 
வடிவில் ்்திவு ந்சய்துளேபார. 1992ஆம் 
ஆண்டு நவேிவ்ந்த ‘வழியும் நமபாழியும்’ 
எ னு ம்  நூ லி ன  ் ி ன  அ ட் ய ட ய ி ல் 
நவேிவரவிருப்்யவ எனும் ்தயலப்்ில் 
இ்நநூலின ந்யர ‘்சபா்தபாரண மனி்தனின 
்கய்த’  என ந்யபா ிடப்்ட்டுளேது. 
அ்தி்கமபா்க யவ. அ்கம்தின ந்பாதுவபாழ்வு 
குறித்ள்த இக்கட்டுயர்கள ள்சு்கினறன. 
“வபாழ்வில் ்சபா்திக்கத்துடிககும் ஒருவருககு 
இவரது சுய்சபாி்தம் இனறியயமயபா்த 
வழி்கபாட்டி” என ்கபா்கம் ்்திப்்்கத்்தபார 
கூறு்கினறனர.  ்தற்ள்பாது மினனுருவில் 
இருககும் இ்நநூல் எ்திர்கபாலத்்தில் குறித்்த 
்்திப்்்கத்்தபாரபால் நவேியிடப்்டவுளேது. 
(இம்்தபாத், 2021.12.12)

ஆயவு முயறசி்கள

 ஆய்வு முயனவபாேரபா்கவும் ்தனயன 
நவேிப்்டுத்்தியவர  யவ. அ்கமத். இவரது 
நமபாழியும் வழியும் எனும் நூலில் ்ல 
ஆய்வுக்கட்டுயர்கள இடம்ந்ற்றுளேயம 
இஙகு குறிப் ி்டத்்தக்கது. ்கல்வி டிப்ளேபாமபா 
்கற்ய்க நெறிக்கபா்க ளவண்டி ‘்க ிழக 
்கிலஙய்க முஸ்லிம் ்கவிஞர்கேின ்கல்விச் 
்சி்ந்தயன்கள’ எனும் ்தயலப்்ில் ஆய்வுக 
்கட்டுயரயய யபாழ்ப்்பாணப் ்ல்்கயலக 
்கழ்கத்்திற்குச் ்சமரப்்ித்்தபார. (எழுத்்தின 
புனனய்க, 2012: 280)  

 வபாயழச்ள்சயனயின பூரவ வரலபாற் 

றியன ஆரபாய்்நது ‘வபாயழச்ள்சயன ஒரு 
வரலபாற்றுக குறிப்பு’ எனும் நூலியன 1992இல் 
நவேியிட்டபார. இ்நநூல் ்ற்றி எழுத்்தபாேர  
ஸ்தக்கபா “அேவில் ்சிறிய்தபானபாலும் இதுவயர 
்கிழக்கிழஙய்க முஸ்லிம் மக்கேது வரலபாறு 
ந்தபாகுக்கப்்ட்டு எழு்தப்்டவில்யல எனற 
அடிப்்யடயில் அ்தற்்கபானந்தபாரு முனளனபாடிப் 
்ணியபா்களவ யவ. இ்தயன எழு்தியுளேபார”  
என குறிப் ி்ட்டுளேபார. (எழுத்்தின புனனய்க, 
2012: 282)  

 ‘ பு ர ட் ்ச ி க ்க ம பா ல்  ்க வ ி ய ்த ்க ள 
ஒரு ளெபாககு’ எனும் ்தயலப்்ில் ஆய்வு 
நூநலபானறு நவேிவரவுளேந்தனறு ‘வழியும் 
நமபாழியும்’ நூலின ி்னனட்யடக குறிப் ி்ல் 
குறிக்கப்்ட்டிரு்ந்த ள்பா்திலும் இ்நநூல் 
நவேிவரவில்யல. இ்நநூலியன 1990்கேில் 
முஸ்லிம் ்சமய ்கலபா்சபார அயமப்்ின 
மூலம் நவேியிடுவ்தற்்கபா்க நூலபா்சிபாியர 
ஒப்்யடத்்த்தபா்கவும்; நூலபா்சிபாியர  ்தனனிடம் 
யவத்்திரு்ந்த ்ிர்தியயத் ந்தபாயலத்து 
விட்ட்தபா்கவும் அறியக ்கியடக்கிறது. 
(எழுத்்தின புனனய்க, 2012: 282)  

 இவரது ்ல்தரப்்ட்ட ஆய்வுக 
்கட்டுயர்கள நூலுருப் ந்றபாமல் உளேன. 
அவற்றுள ்கல்வி உேவியல் ்சபார்ந்த 
்கட்டுயர்களும் 1979ஆம் ஆண்டு உல்க 
இஸ்லபாமிய ்தமிழபாரபாய்ச்்சி மபாெபாட்டில் 
்சமரப்்ித்்த ‘்த்ந்தபான்்தபாம் நூற்றபாண்டின 
இ ல ங ய ்க  இ ஸ் ல பா ம ி ய  ்ச மு ்த பா ய 
வேரச்்சியில் ்த்்திபாிய்க்கேின ்ங்கேிப்பு’ 
எனற விபாி்ந்த ஆய்வுக்கட்டுயரயும் அடஙகும். 
(எழுத்்தின புனனய்க, 2012: 282)

சிறு்கரத்கள

 ்சிறு்கய்தத்துயறயில் ்தனகந்கன 
்தனி ெபாமத்ய்தப் ்்தித்்தவரபா்க யவ. அ்கமத் 
்கபாணப்்டு்கிறபார. 1967ஆம் ஆண்டு இேம் 
்ியறயில் நவேிவ்ந்த ‘அடித்்த ்கரங்கள’ 
எனற ்சிறு்கய்த மூலம் ்சிறு்கய்த உல்கில் 
்ிரளவ்சித்்தபார. மனி்த வபாழ்வின ய்தபாரத் 
்தங்கயேப் ள்சுவனவபா்க, அ்தி்கபாரத்்திற் 
ந்க்திரபான ள்பாரபாட்டமபா்க இவரது ்சிறு 
்கய்த்கள அயம்நதுளேன. (முக்கபாடு, 
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2000: XVI)  

 1967 ந்தபாடக்கம் 1992 வயரயபான 
்கபாலப்்கு்தியில் இலஙய்கயின ்ல 
அச்சு ஊட்கங்களுககும் ந்தனனி்ந்திய 
முஸ்லிம் ்சஞ்சிய்க்களுககும் யவ. அ்கமத் 
்சிறு்கய்த்கயே எழு்தியுளேபார. இவர 
எழு்திய நமபாத்்தச் ்சிறு்கய்த்கள எத்்தயன 
என்து ்சபாியபா்க வயரயறுத்துக கூற 
முடியபா்தந்தபானறபா்கக ்கபாணப்்டு்கிறது. 
முப்்து ்சிறு்கய்த்கள எனறும், இரு்த்து 
ஐ ்ந ்த ி ற் கு  ள ம ற் ் ட் ட ய வ  எ ன று ம் 
இருகுறிப்புக்கள ்கபாணப்்டு்கினறன. 
்க்தபா்சிபாியர ்சிறிய ெி்கழ்யவயும் ்தனது 
ெபாட்குறிப்்ில் ்்திவு ந்சய்யும் ்தனயம 
ந்கபாண்டவர. ஒவநவபாரு ெி்கழ்யவயும் 
இலக்கியமபாக்க வல்லவர என்்தனபாலும் 
இவரது ்சிறு்கய்த்கள முப்்துககும் ளமல் 
எனறு ந்கபாளே ளவண்டும். (முக்கபாடு, 
2000: Xvii)

 இவரது ்சிறு்கய்த்கள இேம்்ியற, 
இன்சபான, ்சி்ந்தபாமணி, வபாநனபாலி மஞ்சபாி, 
மணிவிேககு,  ்த ின்கரன, வீரள்க்சபா ி , 
்க ல ங ்க ய ர ,  அ ஷ ஷ ூ ற பா ,  ் பா ம ி ஸ் 
மபா்சிய்க ள்பானற அச்சு ஊட்கங்கேில் 
நவேிவ்ந்தன. 

 ய வ .  அ ்க ம ்த ி ன  ்ச ி று ்க ய ்த ்க ள 
்சமூ்கப் ்பாரயவ ந்கபாண்டனவபா்க ்கபாணப் 
்டு்கினறன. ்சமூ்கத்துககுள ெி்கழும் 
்சிக்கல்்கயேச் ந்சபால்வனவபா்க அடித்்த 
்கரங்கள, உப்புக்கபாித்்தது, ெிறங்கள, ி்றழ்வு, 
்சினன மீனும் ந்பாிய மீனும், ்தண்ணீர 
்தண்ணீர, ஒரு குடிய்ச அழி்கிறது, முக்கபாடு, 

நவறி, ஓ அ்தனபாநலனன? ள்பானற ்கய்த்கள 
்கபாணப்்டு்கினறன. 1980்களுககுப் ி்ன 
ள்தபானறிய இனவபா்த ந்சயற்்பாடு்கேினபால் 
்ிற ்சமூ்கத்்தவபாினபால் ்பா்திக்கப்்ட்ட 
வபாயழச்ள்சயன முஸ்லிம் மக்கேின 
ெியலயய ளெரயமயுடன ள்சுவனவபா்க 
முளளவலி, இஙள்கயும் ஒரு மனி்தன ஆ்கிய 
்கய்த்கள ்கபாணப்்டு்கினறன.

 “எனது ்கய்த்கள எஙள்கயபாவது 
ஏ்தபாவந்தபாரு உண்யமயயத் ள்தடித்்தபான 
ந்சல்ல ளவண்டும் என்து எனது எண்ணம் 
அ ்ந ்த  உ ண் ய ம ்க ள  உ ங ்க ளு க கு த் 
ந்தபாி்கிற்தபா? எனறு ்பாருங்கள.” எனும் யவ. 
அ்கமத்்தின கூற்யறப் ள்பானளற அவரது 
்சிறு்கய்த்கள ய்தபாரத்்த பூரவமபா்க அயமயப் 
ந்ற்றுளேன. (முக்கபாடு, 2000: Xviii)

 ந்ண்்கேின இயலபா ெியலயய 
எடுத்்தியம்பும் ‘உப்புக்கபாித்்தது’ ்சிறு்கய்த 
இ்ந்தியபாவில் ி்ஸ்மி’ எனற ்சஞ்சிய்கயில் 
மறு ி்ரசுரம் ந்சய்யப்்ட்டது. இலஙய்கயில் 
இஸ்ளரல் - ் லஸ்்தீன ் ிரச்்சியனயய யவத்து 
மு்தனமு்தலபா்க ்தமிழில் ‘புனி்த பூமியில்’ 
எனற ந்யபாில் ்சிறு்கய்த எழு்தியவர யவ. 
அ்கமத் ஆவபார. ‘புனி்தபூமியில்’ ்சிறு்கய்தயும் 
‘ெிறங்கள’ எனற ்சிறு்கய்தயும் ்சிங்கே 
நமபாழியில் நமபாழிந்யரக்கப்்ட்டுளேன. 
இயவ ெபாட்கங்கேபாக்கப்்ட்டு ள்ரபா்தயனப் 
்ல்்கயலக்கழ்கத்்தில் அரஙள்கற்றப்்ட்டன. 
(எழுத்்தின புனனய்க, 2012: 283 -284)

 யவ. அ்கமத் மரணித்து எட்டு 
ஆண்டு்கேின ி்ன அச்சு ஊட்கங்கேில் 
நவேிவ்ந்த அவரது ்ச ிறு்கய்த்கயே 



  78|

்கபால வபாிய்ச அடிப்்யடயில் ந்தபாகுத்து 
‘முக்கபாடு’ எனும் ந்யபாில் 2000மபாம் ஆண்டு 
உயிரப்ய்த் ள்தடும் ளவர்கள ்்திப்்்கத்்தபார 
நவேியிட்டனர. இத்ந்தபாகுப்்ில் யவ. 
அ்கம்தின 26 ்சிறு்கய்த்கள இடம்ந்ற்றுளேன. 
மணிவிேக்கில் நவேி வ்ந்த ி்யறகந்கபாடி 
்தபாழபாது எனற ்கய்தயயயும் ்கயறயபான 
அபாித்து விட்டயவ்கயேயும் ்தம்மபால் ள்சரக்க 
முடியவில்யல என குறித்்த ்்திப்்்கத்்தபார 
குறிப் ி்ட்டுளேனர. 

 யவ. அ்கம்தின ்சிறு்கய்த்கள ்ற்றி 
எழுத்்தபாேர்கள...

எழுத்தா்ளர்  இத்ரிஸ

 “்சமூ்கத்்தில் புயரளயபாடிப்ள்பான 
மரபு பாீ்தியபான விழுக்கபாடு்கயே நவேிச் 
்சத்்திற்குக ந்கபாண்டு வ்நது ்சமூ்க ெலன 
ள்ணும் இலக்கியம் ்யடத்்த அபாி்தபான 
வர்கேில் யவ. அ்கமதும் ஒருவர. எமது 
இலக்கிய ்கரத்்தபாக்கள மு்கபாம்்களுககுள 
அயட்ட்டு மு்கம் ந்தபாியபாமல் ள்பாய்க 
ந ்க பா ண் டி ரு ்ந ்த  ள வ ய ே ய ி ல்  ய வ . 
எமகள்கயுபாிய ்தனித்துவத்ள்தபாடு ்தனயன 
முற்ள்பாக்கபா்க அயடயபாேம் ்கபாட்டியவர. 

 யவயின ்கய்த்கேில் வரும் மனி்தர 
்கள ள்பாரபாடும் இயல்பு ்யடத்்தவர்கேபாய் 
இருக்கிறபார்கள. அவர்கயே அெீ்தியயக 
்கண்டு அடங்கி ஒடுங்கிப்ள்பாய் ெிற்்வர 
்கேபா்க அவர ்சித்்தபாிக்கவில்யல. குறிப் 
் பா ்க  இ க ்க ய ்த ்க ே ி ல்  வ ரு ம்  ந ் ண் 
்பாத்்திரங்கள உணரச்்சி மிக்க, வபாழ்க 
ய்கயய ஒரு ்சவபாலபா்க ஏற்றுப் ள்பாரபாடும் 
மனி்தர்கேபா்கவும் அவர்கள ்கபாட்டப் 
்டு்கினறனர. அள்த ளெரம் ்ிறபா ின 
சு்கங்கேில் மட்டுமல்ல துயரங்கேிலும் 
் ஙகு  ந ்க பா ண் டு  ் ி ற ரு க கு  உ ்த வு ம் 
மனி்தர்கேபா்க வரு்கினறனர. அப்்பாஸ் 
்கியபாநரபாஸ்்தமியின ‘And Life goes on’ 
்தியரக்கய்தயில் வரும் மனி்தர்கயேப் 
ள்பால யவயின மனி்தர்களும்  வபாழ்யவ 
இயல்்பான்தபாய் எ்திரந்கபாள்கிறபார்கள. 

 ெஜிப் அல்ய்கலபானியின ்கய்த 

்கயேப் ்டிக்கிற ள்பாது ்தமிழில் இப்்டி 
இஸ்லபாமிய இலக்கியம் ்யடப்்்தற்கு 
யபாரும் இல்யலளய எனறு ெபான ்ல 
்ச்ந்தரப்்ங்கேில் ஏங்கியதுண்டு. அ்ந்த 
ஏக்கத்ய்த குயற்ந்த ்ட்்சம் யவ. ெியறவு 
ந்சய்்திருக்கிறபார எனளற ள்தபானறு்கிறது. 
மனகள்கபாலம், ள்பாரபாட்டம், ்ியறகந்கபாடி 
்தபாழபாது ஆ்கிய ்கய்த்கள இஸ்லபாமிய 
வரலபாற்றுக ்கபாலத்துகள்க ள்பாய் ெினறு 
வரலபாறு ்சிய்தயபாமல் வரலபாற்றுணரவுடன 
எழு்தியிருப்்து குயறவபாயினும் யவயின 
்யடப்்பாற்றலுககு ்சிற்ந்த ்சபானறபாகும். 
அவற்யறப் ்டிககும் ள்பாது ்தமிழில் ஒரு 
ெஜீப் ய்கலபானியய இழ்நது விட்ளடபாளம 
எனற ஏக்கம் எஞ்சி ெிற்்கிறது.” (முக்கபாடு, 
2000: Xviii) 

எழுத்தா்ளர் ஸதக்கா 

 “யவயின ்சிறு்கய்த்கள ஒவநவபான 
றும் ்தனியபா்கப் ள்்சப்்ட ளவண்டிய 
யவயபாகும். அவர ்சித்்தபாிககும் வபாயழச் 
ள்சயனயில் ்கிரபாமிய ள்கபாலங்கயேயும் 
அ்ந்த இயற்ய்கயின ்ச்நள்தபா்சங்கயேயும் 
இப்்கு்தி மக்கள இனறு இழ்நதுளே 
ள்பா்திலும் அ்தன ஆத்மபாரத்்த அழய்க 
யவயின ்யடப்புக்கேினூடபா்க ெமககுத் 
்தபாி்சிக்க முடி்கிறது. 

 முஸ்லிம் ்சமு்கத்்தின உளளேயும் 
புறத்ள்தயுமபான ி்ரச்்சியன்கயேக கூர்நது 
்கவனித்து ்யடப்்பாக்கம் ந்சய்வ்தற்கு யவ. 
்தவறவில்யல. உண்யமயய அடிப்்யட 
யபா்கக ந்கபாண்டு எழு்ந்த அவரது ்சிறு்கய்த்கள 
வபாயழச்ள்சயன ்கிரபாமிய ள்கபாலங்கயேயும் 
அ்ந்த மக்கேின அவலங்கயேயும் ்சிறப் 
்பா்கச் ்சித்்திபாிக்கினறன. யவயின ்சிறு்கய்த 
்கேில் ள்பாடியபார, மயரக்கபார  என்கிற 
அ்தி்கபார வரக்கத்்தின சுரண்டயலயும், 
எள்தச் ்ச்தி்கபாரத்ய்தயும் அ்தற்்கபான எ்திரப்புக 
குரயலயும் ்சித்்தபாிக்கினற ்தண்ணீர  
்தண்ணீர, ்கீழ்த்்தட்டு மக்கேின ி்ரச்்சியன 
்கயேப் ள்சும் ்சினன மீனும் ந்பாிய 
மீனும், ம்தியம் ்தப்பு்கிறது, ஒரு குடிய்ச 
அழி்கிறது மற்றும் ந்ண்்களுகந்க்திரபான 
ஆணபா்திக்க கூறு்கேின ் ்திவு்கேபா்க முக்கபாடு, 
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நவறி, அடித்்த ்கரங்கள ஆ்கிய ்கய்த்கள 
்கபாணப்்டு்கினறன.” (எழுத்்தின புனனய்க, 
2012: 283 - 284)

எழுத்தா்ளர் ஜிப்ரி 

 “யவ. அ்கமத் வபாழ்்ந்த ்கபாலத்்தில் 
ெிலவிய ்சமூ்க அயமப்பு, அ்தன மீ்தபான 
நுண்ணிய விமர்சனங்கள, அவர ்கபாண 
வியே்ந்த ்சமூ்க மபாற்றம் ள்பானறவற்யறத் 
்திரும்்த் ்திரும்் ள்சு்யவ அவரது 
்கய்த்கள. அ்தி்கம் அவர  ்தனது ந்சபா்ந்த 
வபாழ்கய்கயயளய ்கய்தயபாக்க ினபார,  
அவற்றில் புயனவுத்்தனயம மி்க மி்க 
குயறவபாகும். ந்சபா்ந்த வபாழ்கய்க அனு்வங 
்கயே அழ்கியளலபா, விவரணங்களேபா 
எதுவுமினறி டயறிககுறிப்புக்கள ள்பால் 
்தட்யடயபா்க எழு்தினபார. 

 யவயின ்கய்த்கள இஞ்சிககு இஞ்சி 
அவரது ந்சபா்ந்த அனு்வங்கயேத்்தபான 
ள்சு்கினறன. ஆனபால், அ்ந்த அனு்வங்கள 
மனி்த வபாழ்வின இர்க்சியங்கயேயும், 
்ர்க்சியங்கயேயும் ்ற்றிய்தபா்க விபாி்நது 
ந்கபாண்ளட ந்சல்்கினறன. எல்ளலபாருக 
குமபான வபாழ்யவ, இலக்கியத்ய்த யவ. 
்தனது ந்சபா்ந்த வபாழ்கய்கயிலிரு்நது 
எடுத்துக ்கபாட்டினபார என்து்தபான அவரது 
்கய்த்கள ெமககுச் ந்சபால்லும் ந்சய்்தியபாகும். 
இ்ந்த ந்சய்்திககு அப்்பாலும் உளேது 
அவரது புயனவுல்கம்  அது இனனும் 
விபா ிவபா்கப் ள்்சப்்ட ளவண்டியது” 
(வபாயழமடல், 2017: 20)

நாெல் இலககியம் 

 புயன்கய்த இலக்கிய வடிவங்களுள 
ஒனறபான ெபாவல் துயறயிலும் யவ. அ்கமத் 
்தனது ஆளுயமயயப் ்பாய்ச்்சியவரபாவபார. 
‘பு்திய ்தயலமுயற்கள’ (1976), ‘்கிரபாமத்துப் 
ந ் ண் ’  ( 1 9 8 0 ) ,  ‘ ம று ் டி யு ம்  அ வ ள ’ 
‘முடிவு்கள ெிச்்சயமல்ல’ ஆ்கிய ெபாவல்்கயே 
எழு்தியுளேபார. 

 ்யழயமககும், புதுயமககும் இயட 
யிலபான அ்தி்கபாரப் ள்பாரபாட்டத்ய்த யமயமபா்க 

யவத்து இவரபால் எழு்தப்்ட்டு வீரள்க்சபாியபால் 
நவேியிடப்்ட்ட ‘பு்திய ்தயலமுயற்கள’ 
ெ பா வ ல்  1 9 7 6 ஆ ம்  ஆ ண் டு  இ ல ங ய ்க 
அர்சின உயரவிரு்தபான ்சபா்கித்ய மண்டல 
விருய்த நவனறள்தபாடு ஈழத்து ெபாவல் 
இலக்கியத்துயறயில் ்தயல ்சிற்ந்த ஒருவரபா்க 
யவ. அ்கமய்த இனங்கபாட்டியது.

 ‘்கிரபாமத்துப் ந்ண்’ ெபாவல் மீனவக 
குடும்்த்ய்தச் ள்சர்ந்த ்கிரபாமத்துப் ந்ண் 
மபாணவி ்டிப்ய் இயடயில் விட்டு 
விடுவய்தயும், இ்நெியலயில் அவளுககு 
்கற் ி்ககும் ஆ்சிபாியர அவயே ஆற்றுப்்டுத்்தி 
்கல்வியபால் உயரவயடயச் ந்சய்வய்தயும், 
்தபான ்சபார்ந்த ்சமூ்கத்்தில் அவள எ்திரந்கபாளளும் 
்சிக்கல்்கயேயும் ்சித்்தபாிக்கிறது. இ்நெபாவ 
லபா்சிபாியபாின கூற்றுப் ள்பால் ‘முற்றிலும் 
வித்்தியபா்சமபான ்யடப்்பா்களவ’ ்கிரபாமத்துப் 
ந்ண் ெபாவல் அயம்நதுளேது. (இம்்தபாத், 
2018.09.15) “யவ. அ்கமத் எழு்திய 
‘்கிரபாமத்துப் ந்ண்’ இப் ி்ரள்த்ச முஸ்லிம் 
மக்கேது வபாழ்கய்கயய ளமளலபாட்டமபா்கச் 
்சித்்தபாிப் ி்னும், சுயவ்டச் ந்சபால்்கினறது.” 
என ள்ரபா்சிபாியர  ந்ச.ளயபா்கரபா்சபா குறிப்்ிட் 
டுளேபார. (ஈழத்து ்தமிழ் ெபாவல்: வேமும் 
வேரச்்சியும், 2008: 28) ந்ண்ணியம் ்சபார்ந்த 
ய்தபாரத்்தப் ்ினபுலத்்தியனக ந்கபாண்ட 
்யடப்்பா்க இது ்கபாணப்்டு்கினற ள்பா்திலும் 
இனனும் ் ிரசுரமபா்கவில்யல. 

 ‘மறு்டியும் அவள’,  ‘முடிவு்கள 
ெிச்்சயமல்ல’ ஆ்கிய இரு ெபாவல்்களும் 
குடும்்ப் ்ிரச்்சியன்கயேயும் அடிமட்ட 
ம க ்க ே து  வ பா ழ் க ய ்க ப்  ள ் பா ர பா ட் ட ங 
்கயேயும் ்கயலயழகுடன நவேிப்்டுத்து 
வள்தபாடு ‘பு்திய ்தயலமுயற்கள’ ெபாவயல 
விஞ்சிய ்யடப்புக்கேபா்க உளேன. 
இயவ இனனும் நூலுருப்ந்றவில்யல. 
(எழுத்்தின புனனய்க, 2012: 285)

குறுநாெல்்கள

 ‘்தபாி்சனங்கள’, ‘ெிலவின ெிழலில்’ 
‘புரட்்சிக குழ்நய்த்கள’ எனும் மூனறு குறு 
ெபாவல்்கயே யவ. அ்கமத் எழு்தியுளேபார. 
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 இல்வபாழ்கய்கயின உயிரப்ய் அ்தன 
நெழிவு சுழிவு்கயே ய்தபாரத்்த பூரவமபா்க, 
உேவியல் ளெபாக்கிலும், ந்ண்ணியச் 
்சபாயலபா்கவும், ஆண்்பாவ மளனபாெியலயிலும் 
இ ரு  கு டு ம் ் ங ்க ளு க ்க ி ய ட ய ி ல பா ன 
வபாழ்வியயல ஒப்பீடு ந்சய்வ்தன ஊடபா்க 
‘்தபாி்சனங்கள’ பு்திய ்கருத்்தியயல ்சமூ்கத்்தில் 
விய்தக்க முயன்கிறது. 1990இல் எழு்தப் 
்ட்டு 1992இல் வீரள்க்சபாி வபார நவேியீட்டில் 
ந்தபாடரபா்க நவேிவ்ந்த இககுறுெபாவல் 
எழுத்்தபாேபாின மரணத்துடன ெினறு 
ள்பானது. 

 ்தபாி்சனங்கள குறுெபாவயலப் ்ற்றி 
எழுத்்தபாேர இத்பாிஸ் “அேவில் வபாரத்ய்த 
்கேில்்தபான  இது குறுெபாவல் வபாரத்ய்த 
்களுக்கியடயிலும் அ்தற்்கப்்பாலும் ந்பாிய 
ெபாவலுக்கபான ்தேம் விபாிவயட்நது ந்கபாண்ளட 
ந்சல்்கிறது. எங்கபாவது ஏ்தபாவது ஒரு 
ெிறுத்துமிடத்்தில் ரயில் ெிற்்கத்்தபான ளவண்டும் 
எனறேவில் முடித்்திருக்கிறபார  ெபாவயல. ரயில் 
ெினறபாலும் அவர்கேின வபாழ்கய்க யயப் ள்பால் 
்தண்டவபாேங்கள இரண்டும் ்சமபா்ந்தரமபாய்த் 
ந்தபாயலவில் ள்பாய்கந்கபாண்டிருப்்்தபாய் 
மங்கலபா்கத் ந்தபாி்கிறது. இரண்யடயும் 
்்ந்தம் எனும் ்சங்கிலி இறுக்கமபா்க இழுத்துப் 

ி்யணக்கிறது.” (்தபாி்சனங்கள ெிலவின ெிழலில், 
1999: viii) எனறு குறிப் ி்ட்டுளேபார.

 ‘ெிலவின ெிழலில்’ வபாயழச்ள்சயன 
மீனவககுடும்்த்்தில் உளே ்கமபால் எனற 
ஆணுககும் ்சல்மபா எனற ந்ண்ணுககும் 
இயடயில் இடம்ந்றும் அனபு  வபாழ்யவயும் 
இவர்கள மீது ந்பாறபாயம ந்கபாண்டு ெண்்ன 
மஜீத் ந்சய்யும் ்ல்ளவறு இனனல்்கயேயும் 
எடுத்துக ்கபாட்டி ்தீஙகு ந்சய்்த மஜீ்தின  
எ ்த ி ர ் பா ர பா ்த  ம ர ண ச்  ந ்ச ய் ்த ி ள ய பா டு 
‘எனன்தபான ்தீஙகு்கள ந்சய்்தபாலும் அவனும் 
ெண்்ன ்தபாளன’ எனற ்கமபாலின இரஙகும் 
மனெியலளயபாடு முற்றுப் ந்று்கிறது. 1968 
ஆம் ஆண்டு வீரள்க்சபாியில் ்ிரசுரமபான 
இககுறுெபாவலின மூலம் யவ. அ்கமத் ெபாவல் 
உலகுககு அறிமு்கமபானபார. (எழுத்்தின 
புனனய்க, 2012: 311) ‘்தபாி்சனங்கள’, ‘ெிழவின 
ெிழலில்’ எனும் குறுெபாவல்்கயே இயணத்து 
ஒரு நூலபா்க உயிரப்ய்த் ள்தடும் ளவர்கள 

்்திப்்்கத்்தபார 1999இல் நவேியிட்டனர.

 இலஙய்க அர்சியலில் 1972 ஆம் 
ஆண்டு ள்தபாற்றம் ந்ற்ற இடது்சபாபாிப் 
ள்பாககுயடய ்சிங்கே இயேஞர்கேின 
்க ி ே ர ச் ்ச ி ய ய ப்  ் ற் ற ி க  கூ று வ ்த பா ்க 
‘ பு ர ட் ்ச ி க  கு ழ ்ந ய ்த ்க ள ’  கு று ெ பா வ ல் 
அயமயப் ந்ற்றுளேது. இது மக்கள 
விடு்தயல முனனணியின உறுப்்ினர 
ஒருவபாின  ்தயலயமயில் மினனூலபா்க 
்சிம் ்ப்ேிள்க்சனபால் 2016ல் நவேியிட்டு 
யவக்கப்்ட்டுளேது. ்தற்்சமயம் ்சிங்கேத்்தில் 
ந ம பா ழ ி ந ் ய ர க ்க ப் ் ட் டு ள ே ள ்த பா டு 
நவேியிடுவ்தற்்கபான ஏற்்பாடு்கள ெயட 
ந்ற்று வரு்கினறன. (்ிடித்்த ்சிறு்கய்த, 
2019: 414)

உருெ்கக ்கரத்கள

 1968 - 1988 வயரயபான இரு்து 
ஆண்டு்கேில் இவர ்்திநனபாரு உருவ்கக 
்கய்த்கயே எழு்தியுளேபார.  இவரது 
இக்கய்த்கள ்சமூ்கத்்தில் அனறபாடம் 
்கபாணும் ி்ரபாணி்கயே யவத்து அர்சியல், 
்சமூ்க விடயங்களுககு குறியீடு்கேபாக்கி 
்யடக்கப்்ட்டுளேன. ்கய்த்கள எட்டு வயது 
பூரத்்தியபான குழ்நய்த்களுககு உ்க்ந்த்தபா்க 
்கணிக்கப்்ட்டுளேன. இக்கய்த்கள ்சிற்ந்த 
்சிறுவர இலக்கிய ்யடப்்பாேியபா்க யவ. 
அ்கமய்த அயடயபாேம் ்கபாட்டு்கினறன. 
எழுத்்தபாேர இத்பாிஸ் 2014இல் இக்கய்த்கயே 
‘ஒரு புரட்்சி்கரமபான ்திட்டம்’ எனும் ந்யபாில் 
நூலபா்க ் ்திப் ி்த்துளேபார. (ஒரு புரட்்சி்கரமபான 
்திட்டம், 2014: 01)

ெ்சன ்காவியம் 

 ள்நரபாேி ி்ற்ந்தது எனும் வ்சன 
்கபாவியம் நூலபா்க நவேிவரும் எனற குறிப்புக்கள 
‘நமபாழியும் வழியும்’ நூலில் ்கபாணப்்ட்டுளே 
ள்பா்திலும் அது எழு்தப்்ட்ட்தற்்கபான 
்தடயங்கள ்கியடக்கவில்யல. (எழுத்்தின 
புனனய்க, 2012: 286)

 யவ. அ்கமத் அவர்களே ்தனது 
எழுத்து்கேின ்தனயம்கள ்ற்றி கூறும் 
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கூற்று இஙகு முக்கியத்துவம் ந்று்கினறது. 
“ ெ பா ன  எ ழு ்த ி ய ய வ ்க ய ே யு ம் ,  எ ன து 
்கட்ந்த ்கபாலத்ய்தயும் ்பாரக்கிளறன. 
அவவப்ள்பாது ெபான ்கண்டயவ்கயேயும், 
ள்கட்டயவ்கயேயும் எனது அப்ள்பாய்தய 
அறிவு மு்திரச்்சி, அனு்வம் என்வற்றி 
னூடபா்க எழுத்்தில் வடிக்க முயன்ந 
்திருக்கிளறன. எப்ள்பாதும் வறுயம, 
அறியபாயம, இவற்யற ஒழிக்க ளவண்டு 
ந ம ன ற  உ ண ர வு  எ ன னு ள  இ ரு ்ந து 
வ்நதுளேது. மனி்த ்சமு்தபாயம் முழுவய்தயும் 
ளெ்சிககும் மனப்்ககுவம் இரு்ந்திருக்கிறது. 
அெீ்தியய எ்திரத்துப் ள்பாரபாடத் துணியும் 
குணம் எனனிடத்்தில் வேர்ந்திருக்கிறது. 
உண்யமயய ெ ியலெபாட்ட எ்திரத்து 
வ்ந்திருக்கிளறன. அெீ்தியய எ்திரத்துப் 
ள்பாரபாடி நவற்றி ந்ற ளவண்டும். ஆ்திக்க 
உணரயவ அழிக்க ளவண்டும், வறுயமயய 
ஒழிக்க ளவண்டும். அறியவ மலரச் ந்சய்ய 
ளவண்டும். இவற்றிற்ந்கல்லபாம எழுத்துப் 
்யன்டுமபானபால்  அ்ந்தப்்ங்கேிப்பு 
எனககுத் ்திருப்்தியய ஏற்்டுத்தும்.” 
(முக்கபாடு, 2000: XVI)

 இவவி்தம் ்சமூ்கத்்திற்கும் இலக்கியத் 
்திற்கும் ெற்்ணியபாற்றிய யவ. அ்கமத் 
1992.12.26 அனறு மீயபானகுேச் ்ச்ந்தியில்  
மி்திநவடித் ்தபாககு்தலில் ்லியபானபார. 
(முக்கபாடு, 2000: XVI) 

 யவ. அ்கமத் அவர்கேின மரணம் 
்ற்றிய ந்சய்்தியய எழுத்்தபாேர  ெ்ந்தினி 
ள்சவியர ்தனது நூலில் ் ினவருமபாறு ் ்திவு 
ந்சய்துளேபார. 

 “27.12.1992 உ்தயன ள்ப்்பாின 
்தயலப்புச் ந்சய்்தியபா்க அயம்ந்திரு்ந்தது.” 
“ ள ெ ற் று  ம ட் ட க ்க ே ப் பு  ம ி ய பா ன 
குேத்்தில் ்கண்ணிநவடித் ்தபாககு்தல். அர்ச 
அ்தி்ர அ்நள்தபானிமுத்து, ளமல்தி்க அர்ச 
அ்தி்ர  உட்்ட அறுவர  மரணம் ்சிலர 
்கபாயம்”; “அப்ள்பாது அ்ந்த ளமல்தி்க அர்ச 
அ்தி்ர ெபான விரும்பு்கிற எழுத்்தபாேரபான 
இவர்தபான என்து எனககுத் ந்தபாியபாது.” 
(்ிடித்்த ்சிறு்கய்த, 2019: 413)

 யவ. மரணித்து 30 வருடங்கள 
்கட்ந்த ்ினனும் இனறுவயர அவபாின 
இடம் எவரபாலும் ஈடுந்சய்ய முடியபா்த 
ஒனறபா்களவ உளேது. 

 “இ ன று  ெ பா வ ல பா ்ச ி பா ி ய ர  ய வ . 
அ்கமது ெம்ளமபாடு இல்யல அவர இரு்ந 
்திரு்ந்தபால் ள்பாரச்சூழலில் ்தனது ந்தபாழில்்சபார 
அனு்வங்கயேயும் ள்பாபாியல் ெிலயமயயயும் 
ெவீன ெபாவல் ்கேபா்க வடித்்திருப்்பார என்்தில் 
்ச்நள்த்க மில்யல.” ்கலபாெி்தி ி்ரந்தௌஸ் ்சத்்தபார  
(ஜீவெ்தி, 2021: 269)

உ்சபாத்துயண நூல்்கள
• அஹமத், யவ., முக்கபாடு, உயிரப்ய்த் ள்தடும் 

ளவர்கள, வபாயழச்ள்சயன, 2000. 
• அஹமத், யவ., நமபாழியும் வழியும், 

முஸ்லிம் ்சமூ்க ள்சயவ்கள அயமப்பு, 
வபாயழச்ள்சயன, 1992.

• அஹமத், யவ., ஒரு புரட்்சி்கரமபான ்திட்டம், 
்கபா்கம் ்்திப்்்கம், வபாயழச் ள்சயன, 2014.

• அஹமத், யவ., ்தபாி்சனங்கள ெிழவின 
ெிழலில், உயிரப்ய்த் ள்தடும் ளவர்கள, 
வபாயழச்ள்சயன, 1999.

• அஹமத், யவ., வபாயழச்ள்சயன - ஒரு 
வரலபாற்றுக குறிப்பு, முஸ்லிம் ்சமூ்க 
ள்சயவ்கள அயமப்பு, வபாயழச்ள்சயன, 
1992.

• ளயபா்கரபா்சபா,ந்ச., ஈழத்துத் ்தமிழ் ெபாவல்: 
வேமும் வேரச்்சியும், குமரன புத்்த்க 
இல்லம், ந்கபாழும்பு, 2008.

• ஸ்தக்கபா, ஏ.ஜி.எம்., எழுத்்தின புனனய்க, 
்கபா்கம் ்்திப்்்கம், வபாயழச் ள்சயன, 2012. 

• ெ்ந்தினி ள்சவியர, ்ிடித்்த ்சிறு்கய்த, எஸ்.
ந்கபாடள்க ்சள்கபா்தரர்கள ் ியரளவட் லிமிடட், 
ந்கபாழும்பு, 2019.

• 
்சஞ்சிய்க
• வபாயழமடல் - 04, ்ிரள்த்ச ந்சயல்கம், 

ள்கபாறயேப் ்ற்று மத்்தி, வபாயழச் ள்சயன, 
2017. 

• ஜீவெ்தி - ஈழத்து ெபாவல் விமர்சனச் 
்சிறப்்ி்தழ், அல்வபாய், 2021.

• 
ளெர்கபாணல்  
• இம்்தபாத்,ஏ.பீ.எம்., ்கபா்கம் ்்திப்்்கம், 

வபாயழச்ள்சயன. (2021.12.12)

- இர்ஷாத், ொரழச்்்சரன
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 ் ல  ந ் பா று ப் பு ்க ே ி ன  கூ ட் டு 
இயக்களம வபாழ்கய்க. எவவேவு சுயம 
்கேபானபாலும் அ்தயனச் சுமக்கப் ்ழ்கிக 
ந்கபாளே ளவண்டும். சுமப்்தும் ஒரு சு்களம 
எனற மனெியலயய ெபாம் ஏற்்டுத்்தி 
கந்கபாளே ளவண்டும். 

 ெம்முயடய முனளனபார்கள ் ல்ளவறு 
சுயம்கயேச் சும்ந்த்தபால்்தபான இனறு 
ெபாம் சு்கமபா்க வபாழ்்கினளறபாம். ெபாயே 
ெம்முயடய ்ச்ந்த்தி சு்கமபா்க வபாழ ளவண்டு 
மபானபால் ெபாமும் ்கட்டபாயம் சும்நதுத் ்தபான 
ஆ்களவண்டும். 

 ெபாம் வபாழககூடிய இ்ந்த வபாழ்கய்க 
்சிறகு்கயே மட்டுளம வழங்கபாது. அவவப் 
ள்பாது ்ச ிலுயவ்கயேயும் வழஙகும். 
்சிறகு்கள ்கியடத்்தவுடன ்றப்்து மட்டும் 
வபாழ்கய்கயல்ல. ்சிலுயவ ்கியடத்்தபாலும்> 
அ ய ்த யு ம்  சு ம க ்க க  ்க ற் று க ந ்க பா ள ே 
ளவண்டும்.

 பூக்கேபா்க இருக்க ெபாம் விரும்்க 
கூடபாது. ஏநனனில் வியரவில் உ்திர்நது 
விடுளவபாம். மபாறபா்க ந்சடி்கேபா்க வபாழளவ 
ெபாம் ஆய்சப்்ட ளவண்டும். ஏநனனறபால் 
ந்சடி்கேபா்க வேர்ந்தபால்்தபான பு்திதுபு்தி்தபா்க 
பூத்துகந்கபாண்ளடயிருக்க முடியும்.
 
 எ்ந்த சூழலபா்க இரு்ந்தபாலும் அஙகு 
ெம்முயடய ்ங்கேிப்ள  ் அ்தி்கமபா்க இருக்க 
ளவண்டும் என்ய்த மன்தில் ந்கபாண்டு ்கேத்்தில் 
இறங்க ளவண்டும். ்கேத்்தில் இறங்கிய ி்றள்கபா, 
ெபாளம அயனத்்திற்கும் ்தயலயம ்தபாஙகும் ்டி 
்கேத்ய்த அயமத்துகந்கபாளேப் ் ழ்க ளவண்டும். 

 இது இப்்டி இரு்ந்தபால் ்சிறப்்பா்க 
இரு்ந்திருககும் எனறு ளயபா்சிக்கத் ந்தபாி்ந்த 
ெ ம க கு த் ்த பா ன ,  எ து  எ ப் ் டி  இ ரு க ்க 
ளவண்டும், எய்த எப்்டி மபாற்ற ளவண்டும் 
என்தும் ந்தபாியும். எனளவ அயனத்ய்தயும் 
மபாற்ற ளவண்டுநமனறபால், அயனத்்திலும் 
அ்தற்்கபான மபாற்றம் அவ்சியம் இருக்க 
ளவண்டும். 

 ்தீககுச்்சியும் எபாி்கிறது, நமழுகு 
வரத்்தியும் எபா ி்க ினறது எனறபாலும், 
இரண்டிற்கும் வி்தியபா்சம் ெியறய உண்டு. 
்தயலயில் ்கணம் இரு்ந்த்தபால் ்தீககுச்்சி 
எபாி்ந்தவுடன ்சபாம்்லபா்கி, அழி்கினறது. 
்தனயனளய வறுத்்திகந்கபாண்டு எபாிவ்தபால் 
நமழுகுவரத்்தி எவவேவு எபாி்ந்தபாலும் 
அழியபாமல் ெிற்்கினறது. ெபாமும் ெம்முயடய 
்தயல்கனத்ய்த ஒழித்து வபாழ்்நள்தபாமபால் 
ெியலத்து ெிற்்கலபாம்.

 எனயனவிட யபாரும் உயர்ந்தவர 
்கள இல்யல எனற எண்ணத்துடன 
்தயலயமயய சுமப்்து ெிச்்சயம் சுயம 
யபா்களவ இருககும். எனயனப் ள்பாலளவ 
எ ல் ள ல பா ரு ம்  உ ய ர ்ந ்த வ ர ்க ள  எ ன ற 

 

முரனெர் ப. ்கறப்க்ா்மன்
M.A.,M.A.,M.A.,M.Phil.,Ph.D.,



  |83

ந ் பா து ெ ல  உ ண ர ள வ பா டு  ்த ய ல ய ம 
ஏற்கும்ள்பாது்தபான எச்சுயமயும் சு்கமபாகும். 

 எ்ந்த சுயமயபானபாலும் அ்தயனச் 
சு்கமபா்க எண்ணி சுமப்ள்பாமபானபால்> அ்ந்த 
ந்சயளல ெம்யமச் ்சபார்ந்தவர மன்தில் 
ெ ம் ் ி க ய ்க  வ ி ய ்த ய ய  வ ி ய ்த க கு ம் . 
இவவபாறு ெம்்ிகய்க எனற விய்தயய 
அவர்களுயடய மன்தில் விய்தத்து 
விட்ளடபாமபானபால் ்தயலயம ெம்யமத் ள்தடி 
வ்நது ்தனயன அழ்கபாக்கிக ந்கபாளளும்.

 ஒவநவபாரு ெபாயேயும் ஏள்தனும் 
ஒனயற விய்தப்்்தற்்கபான ெபாேபா்களவ 
எ ண் ண ி  ெ பா ம்  ந ்ச ய ல் ் ட  ள வ ண் டு ம் . 
விய்தப்்்தற்்கபான ெபாட்்கயேச் ்சபாியபா்கப் 
்யன்டுத்்திக ந்கபாண்ளடபாமபானபால் அரு 
வயடக்கபான ெபாள மி்க அருயமயபா்க 
அயமயும். ெம்யமச் ்சபார்நதுளே அயனவ 
ரு ய ட ய  ம ன ்த ி லு ம்  ெ ல் ல ன வ ற் ய ற 
விய்தத்துவிட்ளடபாமபானபால், அ்தற்்கபான 
அருவயடயபா்க அவர்கேிடமிரு்நது ்ல் 
ளவறு ்லன்கயே எ்திர்பாரக்கலபாம். 
்தயலயமயய சுமப்்வருயடய ்தயலயபாய 
்கடயம இதுளவ. 

 சுமப்்வயர எனறும் எயடள்பாடக 
கூ ட பா து .  அ வ ர  சு ம க கு ம்  சு ய ம ய ி ன 
்தனயமயய ளவண்டுமபானபால் விமர்சனம் 
ந ்ச ய் ய ல பா ள ம  ்த வ ி ர ,  சு ம ப் ் வ ய ர ச் 
ள ்ச பா ்த ி க ்க க  கூ ட பா து .  ஏ ந ன ன ற பா ல் 
உருவத்ய்த யவத்து ஒருவயர எயட 

ள்பாடுவது மி்கவும் ்தவறபான ந்சயல். 
குட்யட விரலபா்க இரு்ந்தபாலும் ்கட்யட 
விரளல மற்ற விரல்்களுககுத் ்தயலயம 
்தபாஙகுவய்த ெபாம் எனறும் மற்நதுவிடக 
கூடபாது.

 அயனவயரயும் இயறெியல ள்சபா்திக 
்கத்்தபான ந்சய்யும். ள்சபா்தயன்கேில் நவற்றி 
ந்ற்றபால் மட்டுளம ் ல்ளவறு ்சபா்தயன ்கயே 
ெி்கழ்த்்த முடியும். ்தங்களுககு வரு்கினற 
ள்சபா்தயன்கேில் ்லரும் ள்தபாற்்்தற்குக 
்கபாரணம், அவரவருககுத் ்தனித் ்தனியபான 
ள்களவித்்தபாயேக ந்கபாண்டு இயறெியல 
ள்சபா்திக்கினறது என்்தயன அறியபாமல் 
்ிறயரப் ்பாரத்து ெ்கநலடுத்துக ந்கபாண்டு 
ள்சபா்தயன்கயே எ்திரந்கபாளவது்தபான என 
்ய்த ெபாம் உணர்நதுந்கபாளே ளவண்டும். 

 எ்ந்த ெியல வ்ந்தபாலும் ்சிபாித்துப் 
ள்சு்வன மனி்தன. இத்்தய்கய மனி்தன 
வபாழ்வ்தற்கு மட்டுளம ்தகு்தி வபாய்்ந்தவன.  
எ்ந்த ெியல வ்ந்தபாலும் ்சி்ந்தித்துப் ள்சு்கி 
றவளன ்தயலவன. இவளன அயனவயர 
யும் வழிெடத்துவ்தற்குத் ்தகு்தி வபாய்்ந்தவன. 

 எனளவ மனி்த ்ிறவி எடுத்்த 
ெபாம் ்ல்ளவறு சுயம்கயேயும் சு்கமபா்கச் 
சுமக்கப் ்ழ்கிக ந்கபாண்ளடபாமபானபால் 
்லயரயும் வழிெடத்தும் ்தயலவனபா்க 
உயர்நது இம்யமககும் மறுயமககும் 
இன்ம் ள்சரககும் இனிய வபாழ்வியயல 
வபாழ்்நது ்கபாட்டலபாம்.

 தாய்மண
தாய்மண ்கா்ண்ெ தமிழா்க இனிககும்
்நாய்கள எங்்க்யா வநாடியினில் பைககும்
பா்சம் வ்காணடே பார்ரெ   ்தடும்
்ெ்சம் ்கா்ண ்ெதரன மிகு்்ம 
்பசும் ்பாது்்ம பிைழ்ச்சி இல்லா
ொ்சம் வ்சயயும் ெஞசி 
்ந்ச்மா்க ்மனத்தில் வநஞ்சமும் நிரைப்பா்்ள

 தமிழ்வநஞ்சம் அமின் 
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 நூல் அறிமு்கம்

கூட்டம் ெிறம்்ி வழியும் விழபா... 
்ிரபானஸ் ெபாட்டில் ்திருவிழபா... 
்கம்்ன விழபா ்கயலக்கட்டியிரு்ந்த 
ளெரம். இ்ந்தியபாவிலிரு்நது 
விழபாவுக்கபா்களவ வ்ந்திரு்ந்த ள்ச்்சபாேர, 
எழுத்்தபாேர, ்கவிஞர, ெண்்ர 
்பார்தி ்கிருஷணபா அவர்களுடன 
அலவலபாவிகந்கபாண்டிடு்நள்தன. 

தூரமிரு்நது ஓடிவ்நது 
ய்கககுலுக்கிகந்கபாண்டு ்கணத்்த 
நூநலபானயறக ய்கயேித்்தவர 
எங்களுடன ்கல்நதுகந்கபாண்டபார.

்பாவலர ்த்பாி்சியபா ்பாப்புரபாயர 
புதுச்ள்சபாியில் ்ிற்நது ்ிரபானஸ் ெபாட்டு 
புறெ்கபாில் வபாழ்்நதுக ந்கபாண்டிருப்்வர. 

எனனிடம் ளெ்சமபா்க நெருங்கிய 
ெட்பு ந்கபாண்டவர. ்கம்ன ்கழ்கம், 
்யிலரங்கம் இனனும் உலக அரஙகு்கேில் 
்கவிபுயன்நது ்பாடும் வல்லயமப் 
ந்றறவர. இவருயடய எழுத்து்கேின 
இர்சி்கனபா்க ்ல நெடுங்கபாலமபா்க உலபா 
வரு்வன ெபான. ்களேம் ்க்டமில்லபா்த 
நெஞ்சினபால் மு்கம்மலரப் ள்்சி ்சிபாிக்க 
யவத்துச் ்சி்ந்திக்கச்ந்சய்யும் ்திற்ந்தினபால் 
எனயனயும் ்கவர்ந்தவர. எய்தயும் 
்ட்நடனச் ந்சபால்லி ெம்யமநயல்லபாம் 
வயப்்டுத்தும் இவபாின ெீண்ட 
ெபாயேய ஆய்ச, இனறு எரன ஆளும் 
்கவிரத்ய எனும் ்தயலப்்ில் நூலபா்க 
மலர்ந்திருக்கிறது. 

அட்யடப்்டம் ்ட்டபாம்பூச்்சி 
மலயர நு்கரும் அழ்கிய ்கபாட்்சியபா்க 
வடிவயமக்கப் ்ட்டுளேது. ்்தினபாறு 
அறிஞர ந்ரு்ந்தய்க்கள வபாழ்த்துமயழப் 
ந்பாழி்நதுளேபார்கள என்ய்தப் 
்பாரககும்ள்பாள்த வியப்்ேிக்கிறது. 

368 ்க்கங்கேில் ்கவிய்தநூல் 
மலர்நதுளேது. நூலபா்சிபாியர ெியறயளவ 
உயழத்்திருக்கிறபார இ்நநூலுக்கபா்க 
என்ய்தச் ந்சபால்லவும் ளவண்டுமபா? 
அத்்தயனயும் அழ்கிய ்கவிய்த்கள.
எேியமயபான ள்தனந்சபாட்டும் ந்சபாற்்கள.

்கருயண, அனபு, ளெரயம, மனி்தளெயம், 
்சமூ்க ்சி்ந்தயன, ெபாட்டுப்்ற்று, 
நமபாழிப்்ற்று, ந்ண்்கேின ்சிறப்பு, 
ந்பாியவர்கயே ம்தித்்தல், ்கடவுள்க்தி, 
ந்தபாழிலபாேர ெலன இப்்டி இனனும் 
எத்்தனளயபா விடயங்கயேத் ்தனது 
்கவித்்திறயமயபால் வண்ண ந்சபால்ளலபாவிய 
வபாி்கேபால் வடித்்திருக்கிறபார. எண்ணங்கள  
அயனத்்திற்கும் ந்சபால்வடிவம் ்த்நது 
வபாிவபாியபாய் வபாரத்்திருக்கிறபார.

இக்கவிய்த நூல் ்பாவலபாின 
்திறயம்கயேப் ்யற ்சபாற்றுவ்தபாய்  
அயம்நதுளேது. எ்ந்த அேவுககு 
்தமிழ்நமபாழிளமல் ்ற்றிரு்ந்தபால் 
இப்்டிநயல்லபாம் எழு்த முடியும் எனும் 
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அேவுககு நமய்ப்்ித்்திருக்கிறபார.

்சுயம ர்சித்்த ்ல்சுயவ ள்சபாயலயபாய், 
இயறயய ம்திககும் மபாண்புரு மனி்தமபாய், 
ஏர்ிடித்து  எழுதும் ்கபானமபாய் இ்நநூல் 
்சிற்நது மன்தில் ்்தி்கிறது.

எப்்டித்்தபான எழு்தினபாளரபா இத்்தயனப் 
்க்கங்கயே எனும் வியப்பும் எழு்கிறது.

்ண்்பான ்பாவலபாின இயணயரும் 
இ்நநூல் உருவபா்கிட ந்பாறுயமயுடன 
உ்தவியபாயிரு்ந்திருப்்பார எனளற எண்ணத் 
ள்தபானறு்கிறது.

வபாிவபாியபாய் நூலிலிரு்நது எடுத்ந்தழு்தி 
இ்நநூலுககு விேக்கம்்்தரளவண்டிய 
அவ்சியமில்யல. எத்்தயனளயபா 
விடயங்கள ்கவிய்தயபா்க 
வபாரக்கப்்்ட்டுளேது. அத்்தயன 
இரத்்தினங்கள.

நூலியனப்ந்ற்று ்டிப்்வர்கள  
மனம் ெியறவபார்கநேன முழுயமயபாய் 
ெம்பு்கிளறன. 

்பாவலயர வபாழ்த்துளவபாம். இனனும் ்ல 
மினனும் யவரங்கயே ்தமிழுல்கிற்கு 
்தர ளவண்டுநமன ்கடவுயேத் து்தித்து 
வணங்கி வபாழ்த்து்கிளறன.

நூல் ள்தயவககு...

itrithamizhkkalvi2020@gmail.com
+91 9444 300 228, 7299 198 327

ந்தபாடரபுந்கபாண்டு நூலியனப் 
ந்ற்றுகந்கபாளேலபாம்.

்தமிழ் வபாழும் நமபாழி 
வபாழும் நமபாழி
உணரவில், உயிபாில் ்கல்நது
ஓங்கி ஒலிககும் நமபாழி
எனறு உல்கிற்குப் ்யற்சபாற்றுளவபாம்!

 - தமிழ்வநஞ்சம் அமின்

அப்பப்பா.. ்கரலநயம்.. ்கவிநயம்.. 
ெண்ண்மயம் மிக்க பல்சுரெ இதழ்.. 
 
ஆசிரியரின் ்மனசு ்பால் பி்ான்சு 
தமிழ்வநஞ்சம் இதழ் ப்ந்து..விரிந்து.. 
வி்சால்மா்க உல்க்ளாவிய இலககிய உலர்க 
உள்ளடேககி வெளிெந்துள்ளது..  
 
உங்கள இதழில் இடேம் வபறைதால் யானும்.. 
எனது எழுத்துக்களும்  (்்மலும்) அழ்கானது.. 

 ்சா்தா ்க. ்சந்்தாஷ, ர்ஹத்ாபாத்

 
பளிச்சிடும்

அன்று 1963, நடுவில் 1972 பாடும் பைரெ, 
இன்று தமிழ்வநஞ்சம்.

எப்படிப் பு்கழ்்ென் இதழியலில் உனது 
ஏறைத்திரன. இதழ் ெண்ணத்தில் 
எண்ணத்ரதக வ்காளர்ள வ்காளகிைது.

 ்கரு்ணா்க்ன், ஸ்காடலாணட

இன்ரைய வடேஜிடேல் உலகில் 
தமிழ்வநஞ்சத்திறகு இர்ணயா்க ்ெவைாரு 
இதழ் இல்ரல என்்பன்.

 நூருல் ்ஹக, ்மதுர்

்சஞசிர்க்களில் ்ம்புக ்கவிரத்கள அதி்க்மா்க 
்கா்ண முடிெதில்ரல. தமிழ்வநஞ்சம் அதரன 
நிெர்த்தி வ்சயகிைது. புதுக்கவிரத்கள, 
ர்ஹககூ, தன்முரனவயன ்கதம்ப்மாய 
்மலர்கிைது. பா்ாடடு்கள. 

 ்கவியன்பன், அதி்ாம்படடி்ணம்

சிறுெர்்கள ்சங்க்மம் பக்கங்கர்ள அதி்கரிக்க 
்ெணடுகி்ைாம் ஐயா.

 ொணடு, நீலகிரி



  86|

  

பாெலர்  ்கரு்மரலத்தமிழாழன்

தாயப்பாலால்   தாயவ்மாழியின்   உ்ணர்ரெ  ஊடடித்

 தாய்மடியின்  அன்பர்ணப்பில்  பா்சம்  ஊடடி

ொயபாடும்  தாலாடடில்   உைரெக  ்காடடி

 ெழிெழியாய  ெரும்குடும்பப்  பணரப  ஊடடிச்

்்சய்களிரன  ெ்ளர்த்திடடே   ்காலம்   ்மாறி

 வ்சவிலியர்்கள  ்காப்ப்கத்தில்  புடடிப்   பாலில்

தாயமு்கத்ரதக   ்கா்ணா்மல்   ெ்ளர்ெ   தா்ல

 தமிவழாழுக்கப்   பணபாடரடே   அறிய  வில்ரல !

கூடடோன   குடும்பமுடேன்   சுறைத்   ்தாடு

 கூடியன்று   ெ்ளர்ந்ததா்ல   அனுப   ெத்தின்

்காடடோன   முதியெர்்கள  ெழிரயக   ்காடடேச்

 ்கல்வியா்க  அைவநறிரய  வீடடில்  ்கறைார் !

கூடடுைரெ   விடடுகவ்காடுககும்   பணரப

 குழந்ரத்க்்ள   தம்்மனத்துள  ெ்ளர்த்துக   வ்காணடே

நாடடேவ்மல்லாம்  தனிககுடும்ப  ்மாறைத்  தா்ல

 நலிெரடேய   ்மனித்நயம்   அறிய  வில்ரல !

வபறவைடுத்த   பிளர்ள்க்்ளா  அனாரத  யா்க

 வபறைெர்்கள  முதி்யாரின்  இல்லம்   ஏ்க

உறைவதாரு   எந்தி்்மாயத்   தாயும்   தந்ரத

 உரழப்பதனால்   குடும்பத்ரத   ்மைந்து   ்பா்கப்

பறறின்றி   ெ்ளர்ந்ததா்ல   ்சமுதா   யத்ரதப்

 பறறிவயாரு   சிந்ரதயின்றி   இர்ளஞ   வ்ல்லாம்

புறறு்நாரயப்   ்பாலானார்   குடும்ப  வ்மல்லாம்

 புர்யாகு   ்மகிழ்ச்சி்ய   இல்லா  ்தகும் !
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 சூபாியன ளமற்ள்க இறங்கியதும், 
்சனனளலபாரமபா்க ்தன இரும்பு ந்ட்டியின 
மீ து  அ ம ர ்ந து  அ ய ்த ள ய  ் பா ர த் து க 
ந்கபாண்டிரு்ந்தபாள. ்சிவ்நது ந்கபா்தித்துக 
ந்கபாண்டிருககும் சூபாியன மயற்ந்தவுடன 
அயறககுள இருள வ்நதுவிடும். ்சடபா 
நரனறு ்க்தயவ ்திற்நது ந்கபாண்டு ்ச்க 
மபாணவி்கள உளளே வ்ந்தனர. அது அரசு
 
 ‘ ‘எனனடி! ்கபாளலளஜ உனயன 
்த்்தி ந்ருயமயபா ள்்சிக்கிட்டு இருககுது. 
ெீ ள்சபா்கமபா இருகள்க?’’ ்தனககு ஏற்்டும் 
ள்சபா்தயன்கயே ்சமபாேிக்க ெண்்ி்களுடன 
்கல்நது ஆளலபா்சிப்்து அவளுககு வழக்கம். 
இனறும் அது ள்பால அய்த ்தீரககும் 
ளயபா்சயன்கயே ள்கட்டு ்தயபாரபா்கிக ந்கபாண் 
டபாள. வரும் இரு்த்ந்தட்டபாம் ள்த்தி ்ிர்ல 
இயககுனயர ்ச்ந்திககும் ள்பாது ்தனது 
ெபாப்்கினில் ்சி்கப்பு ்சபாயம் பூ்சிக ந்கபாளவது 
என முடிவபா்கியது.

 அவள அயலள்்சி பாீங்கபாரமிட்டது.
‘‘எனனடி ்சினனவளே! ்சினிமபாவுல ளவல 
்பாக்க ள்பாறியபாளம. ஒம் ்ிரண்டுங்க 
ந்சபால்ரபாளுங்க. ெமககு அது ்சபாி்ட்டு 
வரபாது. ெபாம ெபாளடபாடி வம்்சம். நெலத்துல 
கூலி ளவல ந்சஞசு ்கபாவவுத்து ்கஞ்சி 
குடிக்கிற ்சீவங்க.. ஒரு வருஷம் மழ 
ந்ய்யலீனபா ்திங்க ள்சபாறு இருக்கபாது. ஒன 
அக்கபா ்க்த ந்தபாிஞசுமபா இப்்டி ந்சய்யிற. 
்டிச்சு ளவயலககு ள்பா்கப் ்பாரு»_அவள 
அம்மபா்தபான ள்்சி முடித்்தபாள. வபாக்கப்்ட்டு 
ள ் பா ன வ  வ பா ழ பா ந வ ட் டி ய பா  ந ர ண் டு 
்ிளயே்கே தூக்கிட்டு வ்ந்த ளெரம், 
ஊருல மயழ்தண்ணி இல்லபாம, ்்சிககு 
வனத்துல ்கியடச்்சது விஷ ்கிழஙகுனனு 
கூட ந்தபாியபாம ்தினனு அவளும் அவ 
்ிளயே்களும் இற்நது ள்பானது.

 மயலயின மடிப்பு்கேில் குடியபான 

வர்கேின ்கண்ணில் ்டபாமல் குடிய்ச்கட்டி 
வ பா ழ் ்ந ்த வ ர ்க ள . எ ப் ள ் பா ்த பா வ து ்த பா ன 
ெல்ல ள்சபாறு ்திங்க வபாய்பு ்கியடககும்.
அய்யனபார துயண ்சபாமி ்கருப்்னுககு ்கிடபா 
நவட்டும் ள்பாது புய்க மூட்டம் ்பாரத்து 
வ்நது ்கயட்சி ்்ந்தி அமர்நது ்சபாப்்ிட்டு 
மீ்தமபாகும் ள்சபாறு்கயே துணியில் அளேிச் 
ந்சல்வபார்கேபாம். அய்த ்பாயற்கேில் 
்கபாயப் ள்பாட்டு மீண்டும் துணி்கேில் ்கட்டி 
குடிய்சயில் ந்தபாங்கவிட்டுவிடுவபார்கேபாம். 
குழ்நய்த்கள ள்கட்கும் ள்பாந்தல்லபாம் ்தண் 
ணீபாில் ள்பாட்டு ்கஞ்சியபாக்கி ்தருவபார 
்க ே பா ம் .  ்த ன  அ க ்க பா வ ி ன  ம ர ண மு ம் , 
அப்்த்்தபா ந்சபானன ்கய்த்களும் ்ல 
இரவு்கள தூங்கவிடபாமல் அவயே இம்்சித் 
்திருக்கிறது. ஊர ந்பாியவர்கேின ்தபான 
்தரமத்்தில்்தபான அவள ்கல்லூபாி ்டிப்பு 
ெடக்கிறது.

 ஒரு ்தனியபார ்கல்லூபாி ெடத்்திய ‘மிஸ் 
ந்சனயன’ ள்பாட்டியில் அவளும் ்கல்நது 
ந்கபாண்டு மு்தல் ்பாிய்ச நவனறிரு்ந்தபாள. 
ளமயடயில் ள்்ச வபாய்பு ந்கபாடுத்்தபார்கள. 
‘ஸ்நடல்லபா ளமபாிஸ் ்கபாளலஜ வபா்சலில் 
்தவம் ்கிடக்கிறீங்க. ்கிரபாமத்துல இரு்நது 
வ்நது அரசு ்கயலக ்கல்லூபாியில ்டிக்கிற 
எங்கே யபாரும் ்சீ்ந்திககூட ்பாக்கிறது 
இல்ல. எங்கயேயும் ய்சட் அடிச்சு ்கபானபா 
்பாட்டு ்பாடுனீங்கனபா எங்களுககும் 
்கவுரமபா இருககும்’ எனறு அவள ள்்சிய 
ள்பாது ்கரள்கபாஷம் எழு்ந்தது.

 ி்னபு, அய்தநயல்லபாம் மற்நது 
்டிப்ள் ்க்தி எனறு இரு்ந்தவளுககு ஒரு 
ெபாள அயலள்்சியில் அயழப்பு வ்ந்தது.
எடுத்து ள்்சினபாள.்தபான ்சினிமபா இயககுனர 
எனறும், ஒரு ி்ர்ல இயககு னபாிடம் மூனறு 
்டங்கள ளவயல ந்சய்்திருப்்்தபா்கவும், 
்தபான எடுக்கவிருககும் மு்தல் ்டத்்திற்கு 
புதுமு்க ெபாய்கியய ள்தடிக ந்கபாண்டு 

 எஸ.ர்மக்்கல் ஜீெ்ந்சன்
                                       ்தனி
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இருககும் ள்பாது்தபான அவயேப்்ற்றி ‘மிஸ் 
ந்சனயன’ வி் ரம் ந்தபாி்ந்த்தபா்கவும், ெி்கழ்ச்்சி 
ெடத்்திய ்கல்லூபாி ள்ரபா்சிபாியய மூலம் அவள 
அயல ள்்சி எண்யண ந்ற்ற்தபா்கவும் 
ந்சபானனபார. ெடிக்க விருப்்ம் இரு்ந்தபால் 
்தன அலுவல்கம் வ்நது ள்பாட்ளடபா ஷுட் 
நடஸ்டு ந்கபாடுக்கவும் ளவண்டினபார. 
இன்  அ்திரச்்சி அயட்ந்த அவள, ந்கபாடுத்்த 
புய்கப்்ட ள்தரவிலும் ள்தரவபா்கி இரு்ந்தபாள. 
்டத்்தின ்கய்த ஒரு குக்கிரபாமத்்தின 
ெபாய்கியய ்ற்றியந்தன்்தபால் அ்தற்கு 
அவள ந்பாருத்்தமபா்க இருப்்்தபா்க ்கரு்தினபார, 
இயககுனர. ்தன குருவிடம் ( ி்ர்ல 
இயககுனர) ெபாய்கி ள்தரயவப் ்ற்றின 
வி் ரங்கயே ந்சபால்லி அவயர ்ச்ந்திக்கவும் 
ஏற்்பாடு ந்சய்்திரு்ந்தபார, இயககுனர. ெபாட்டில் 
ெல்ல ந்யருளே அ்ந்த ் ிர்ல இயககுனயர 
்ச்ந்திக்க  ந்சனற ள்பாது்தபான அவளுககு ஒரு 
அ்திரச்்சி ்கபாத்்திரு்ந்தது.

 அவளும், அ்ந்த ் ிர்ல இயககுனரும் 
அவரது உ்தவியபாேரும்்தபான மி்க அழ்கபான 
குேிரூட்டப்்ட்ட அயறயில் இரு்ந்தபார்கள. 
அ்சல் ்கிரபாமத்து ள்ச்சு,்களேம் ்க்டம் 
இல்லபா்த ்கனனத்்தில் குழி விழும் 
புனனய்க,எ்தற்கும் ்தயங்கபாமல் ்சரேமபா்க 
நவடித்து ள்சும் அவேின நவகுேித்்தனம் 
எல்லபாம் ்ிர்ல இயககுனருககு 
்ிடித்துப் ள்பானது. ஒரு ெீண்ட நமேன 
இயடநவேியில் அவயே ்பாரயவயபால் 
ளமலும்்கீழும் ஓட்டினபார.்கல்மிஷமில்லபா்த 
்சிபாித்்த மு்கம்,்கபாிய ெிறநமனினும் ெல்ல 
ள்த்கக்கட்டு, ்கவரச்்சியபான ்கண்்கள, 
ெல்லமு்கநவட்டு, வரும்்கபாலத்்தில் ்தமிழ் 
்சினிமபாயவ ஆேப் ள்பாகும் ஆளுயம. 
அத்்தயனயும் ந்பாரு்ந்திய அவயே 
்பாரத்து ்ினபு,சுவபாில் ந்தபாஙகும் ெபாள 
்கபாட்டியயயும் ்பாரத்துவிட்டு ்தனது 
யடபாியய புரட்டி இரு்த்ந்தட்டபாம் ள்த்தி 
மபாயல ஏழு மணி, ள்சபாழபா நஷளரட்டன 
ளஹபாட்டல் என எழு்திக ந்கபாண்டு அ்ந்த 
ெட்்சத்்திர ளஹபாட்டலில் ்தனயன வ்நது 
்ச்ந்திககும்்டி ்ணித்்தபார. வரும்ள்பாது 
கூட யபாயரயும் அயழத்து வர ளவண்டபாம் 
எனவும் அறிவுயர கூறினபார. அ்தற்கு 
ளமல் அவயே எதுவும் ள்்சவிடபாமல் 

்தன ந்சபாகுசு ்கபாபாில் ஏறி ள்பாய்விட்டபார.
அ்ந்த ்ிர்ல இயககுனர்தபான ்டத்்தின 
்தயபாபாிப்்பாேர என அலுவல்க உ்தவியபாேர 
ந்சபானனது மட்டும் அவளுள உறுத்்தலபா்க 
இரு்ந்தது.

 அ்ந்த இரு்த்ந்தட்டபாம் ள்த்தி 
்சமீ்ித்துவிட்ட்தபால் அனறு மபாயல 
்கவயலளயபாடு சூபாிய அஸ்்தமனத்ய்த 
்பாரத்து  அமர்ந்திரு்ந்த அவளுககு ள்தபாழி்கள 
ெல்ல ஆளலபா்சயன வழங்கினபார்கள. 
ெபாப்்கினில் ்சிவப்பு ்சபாயம் பூ்சிக ந்கபாண்டது 
ெல்ல ்லயன ்த்ந்தது. ்ச்ந்திரயன விழுங்க 
வ்ந்த ்பாம்பு ஏமபாற்றமபா்க ்திரும்்ியது. 
ஆனபால், ந்சபானனது ள்பால் ந்சபானன 
ள்த்தியில் புயல் ள்பால ்கிேம்்ியது 
்டப்்ிடிப்புக குழு.

 முல்யல ஆற்றுப் ்டுய்க்கேிலும் 
அய்தச் சுற்றியுளே ்ழயமயபான விவ்சபாய 
்கிரபாமங்கேிலும் ்டப் ி்டிப்பு ந்தபாடர்ந்தது.
ஆனபால், ்சீயலயம்்ட்டி ்கிரபாமத்்தில் 
மட்டும் ்ட்ிடிப்பு ெடக்கவில்யல. 
அது்தபான அவேின ந்சபா்ந்த ்கிரபாமம் எனறு 
ந்தபாி்நது ந்கபாண்டபார்கள. ்டப் ி்டிப் ி்ல் 
்தன அம்மபாவும் அளெ்க ளெரங்கேில் ்தன 
அத்ய்தயும் உடன இரு்ந்தபார்கள, அவளுககு. 
்டககுழுவினருககு ள்தனி ்பாண்டியன 
லபாட்ஜில் ரூம் ள்பாட்டிரு்ந்தபார்கள. இயககு 
னருககு மட்டும் ள்தனி ்ங்கேபா ளமட்டில் 
ஒரு ்தனி வீடு வபாடய்கககு அமரத்்திக 
ந்கபாண்டபார்கள.

 ஏறககுயறய ்தன ்கல்லூபாி ்டிப் ி்ற்கு 
முழுககு ள்பாட்டுவிட்டிரு்ந்தபாள. ்டப் ி்டிப்பு 
முடி்நது ஓய்வபான ளெரங்கேில் ்கய்தயும், 
வேர்நது வரும் ்கபாட்்சி்களும் குழுவினர்கேபால் 
்சிலபா்கிக்கப்்ட்ட்தில் எல்ளலபாரும் ஒளர குரலபா்க 
உச்்சபாித்்தபார்கள ெபாய்கியின ெடிப்ய  ் ்ற்றி. 
ஒரு ்தனியபார ந்தபாயலக்கபாட்்சிககு இயககுனர 
்த்ந்த ள்ட்டி யில் ்கய்தயய ்ற்றி இவவபாறபா்க 
ந்சபால்லியிரு்ந்தபார. ஆணபா்திக்க  ்சமு்கத்்தில் 
்சிறிது ள்பாய்தககு அடியமயபா்கிவிட்ட 
ஒருவன ள்சக்கபாேி்களுடன ள்சரும்ள்பாது 
மு்தலில் ்பா்திக்கப்்டுவது அவயன ்சபார்ந்த 
ந்ண்்தபான.
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என்லனப் ்�ற்பைார் 

  என்மீது �ாசம் 

    ்காள்வது புதுலமயல்்! 

 

உ்டன் �ிைந்பதார் 

  என்னி்டம் பெசம் 

    காடடுவதும் புதுலமயல்்! 

 

யாருக்பகா �ிைந்து 

  எஙபகபயா வளர்ந்து 

    என்லன ம்ந்து! 

 

என்னில் உள்ளூறும் 

  சந்பதாசதலத துக்கதலத 

    இன்�தலத துன்�தலத! 

 

உள்ளததின் உ்ர்வுகலள 

  உ்ர்ந்து துடிக்கும் 

     என்லனப் �டிக்கும்! 

 

உதிரமாக வசிக்கும் 

  அன்ல� அள்ளித ்தளிக்கும் 

    உன்னத ்�ண்வள்! 

 

உ்க உைவிப் அவள் 

  ஓர் ஆ்சசரியக்குைி! 

 

 லீ. லியாகதஅலி.

அெள ஓர் ஆச்்சரியககுறி

 ெபாற்்த்ய்த்ந்தபாவது ெபாேபா்க ்டப் 
்ிடிப்பு ந்தபாடர்நது ்கயட்சியபா்க உச்்சக 
்கபாட்்சி ஒரு ்யழய ்பாழயட்ந்த ்ங்கேபா 
வ ி ல்  ெ ட ்ந ்த து .  இ ங கு ்த பா ன  அ வ ள 
ெபாய்கனபால் ஏமபாற்றப்்ட்டு அவனும் 
அவனது ெண்்ர்களும் பூலபான ள்தவியய 
்சீரழித்்தது ள்பால் அவயேயும் ்சீரழித்து 
ந்கபானறுவிட்டது ள்பால் ்டமபாக்கப்்ட்டது. 
ள்பாய்த ந்தேி்நது சுய ெியனவயட்நது 
ெட்நதுவிட்ட ்தவயற ெியனத்து சுவற்றில் 
ளமபா்தி அழும் ெபாய்கனின ்கபாட்்சியய 
்பாரயவயபாேர்கள ்லர ்பாரத்துக ந்கபாண்டு 
இரபாமல்... ஒற்யற ஆயட ்தபாித்து விலக்கபா்கி 
இருககும் ்திநரௌ்்தியய ்கரம் ்ற்றி இழுத்து 
வ்நது ்சய்யில் ெிறுத்்தி து்கிலுபாித்்தபான 
அ்தரமி துச்்சபா்தனன. அக்கினியில் ி்ற்ந்தவள 
அவள. அஸ்்தினபாபுரத்ய்தளய எபாித்்திருக்க 
முடியும். ஆனபால், ்கணவர்களே ்தஞ்சம் 
என ெினறபாள. அது ள்பாலில்லபாமல் 
முயலயய ்கிளேி எறி்நது மதுயரயய 
எபாித்்த ்கண்ண்கியய ள்பாலிருக்க ளவண்டும் 
்கய்தயின முடிவு என விமர்சித்துக ந்கபாண் 
டபார்கள ்பாரயவயபாேர்கள.

 ்கயட்சி ெபாள ்டப்்ிடிப்்ில் ்டக 
குழுவினர்கள அத்்தயனள்ரும் ்கல்நது 
ந்கபாண்டனர. யடடில் ந்யர்கள ள்ச்கபாிப்் 
்தற்்கபா்க ஒரு உ்தவிஇயககுனர ஒவநவபாரு 
ெடி்கர, ெடிய்கயபா்க, மற்றும் ்சண்யட 
்யிற்்சியபாேர்கள, நடகனீ்சியன்கள என 
அயனவபாிடமும் ந்யயர ெனறபா்க ள்கட்டு 
எழு்திக ‘‘அண்ளண, என ள்யரயும் 
எழு்திகள்கபாங்க’’ எனறு ந்சபானன அவயே 
்திரும்்ி ்பாரத்்த உ்தவிஇயககுனர,

 ‘‘உன ந்யயரத்்தபான ்சபார ந்சபால் 
லிட்டபாளர மபா!’’ எனறு ந்சபால்லி ்தயபாபாிப்்பா 
ேரும் ்ிர்ல இயககுனருமபா்கிய அவயர 
ெியனவு ்டுத்்தினபார.

 ‘‘அண்ளண, என ள்ரு ‘அம்ய்’.
எழு்திகள்கபாங்க!’’ எனறு ந்சபால்லும் ள்பாது, 
அவள ்கண்்கள ்சிவ்நது ெிஜ அம்ய்யபா்க 
்கபாட்்சி ்த்ந்தபாள.

n

!
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தன்முரனக ்கவிச்்சா்ல் 

 ஊர் வபருந்தனக்கா்ர் ப்ம்பர், ப்ம்பர்யா்க ொழ்ந்து ெரும் வபரிய 
அ்ண்மரன ்பான்ை வீடு. எப்வபாழுதும் நூறு ்பருககுக குரையா்மல் 
ொழ்ந்த இடேம். ்கல்கலப்பிறகும் பஞ்சமில்ரல. ொககுொதத்திறகும் 
குரைவில்ரல.  நல்லது, வ்கடடேது அரனத்ரதயும் பல தரலமுரையா்க 
்கணடேது. 

 ்காலத்தின் ்மாறைம் ்கா்்ண்மா்க பின் ெந்தெர்்கள படிப்பு, திரு்ம்ணம் 
எனப் பல ்கா்்ணங்க்ளால் அயலூர்்களுககும், அயல்நாடு்களுககும் வ்சன்று 
விடே  சிறிதும் ்சத்தமின்றி, யா்ாெது ெருொர்்கள என்ை ்காத்திருப்புடேன் 
அரனத்திறகும் ்சாடசியா்க இன்றும் வபாலிவு குரையா்மல் நிமிர்ந்து நிறகிைது 
அந்த வீடு... இல்ரலயில்ரல அ்ண்மரன.

வ்மாத்தத் தனிர்மரயக
குத்தர்கககு எடுத்துள்ள்தா
யாருக்கா்க ்காத்திருககிைது
இந்த ஒறரையடிப் பாரத! 

அன்புச்வ்சல்வி சுப்பு்ாஜூ
S
்கவிய்த்கயேத் ள்தடி
்கபாடும் ளமடும் அயல்கிளறன
ஒதுங்கிய மரத்்தின ்கியேயில்
்கவிய்த்களுடன ஒரு யமனபா

 ஆர ஜவஹர ்ிளரம்குமபார, 
 ந்பாியகுேம்.
S
்கவிய்த எழு்தி ள்தெீளரபாடு
மயழயய இர்சிக்க ஆய்ச
துயவத்்த துணியய உலர
யவத்ள்த ந்பாழுது ள்பானது

 புவனபா்பாபு, 
 ெபாய்க.

S 
்சலிப்்ின விேிம்பு்கள 
்தழும்பும் ெபாட்்கேில் 
்கேிப்்ில் ்கபாேபான்கள 
குயடவிபாித்து ெிமிருளம..
S
மனத்்தின ள்தபாற்றம் 
யபார்தபான அறிவபார
மபாறும் சூழலில்
ெித்்தமும் வண்ணம் மபாறுள்த

 ஆ. முருள்கஸ்வபாி
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S
்கடும் குேிபாில்
்க்த்க்தப்ய் ்தரு்கிறது 
இரு்கரங்கள அயணத்்த
 ள்தெீர ள்கபாப்ய்

 ஜனனிகுமபார

S
்தனககு ்கியடப்்ந்தல்லபாம்
ந்பாம்யம்களுககும் ளவண்டும்
குழ்நய்தயின ்சி்நய்தயும்
ந்சயலும் இர்சயன்கள
S
இழ்ந்த ந்பாருநேல்லபாம்
மீண்டும் ்கியடத்்தது
உறவு்கள மட்டும்
புய்கப்்டங்கேபா்க

 ்தபா.உமபா

S
ஒற்யறப் ்ருகய்கககு
முழுங்கபால் முழுதும் ள்சறு
வரப்பு இருப்்்தபால்
வண்ணமபா்கிடபாது ளவறு
S
மனமும் மயிலிறகும்
ஒனறபா்கி ள்பாய்விடு்கிறது
்ிளயேயில் மன்திலும்
மனப்்பாட ளெபாட்டிலும்
S
ஒருதுேி ெீபாில்
உல்கம் ்ரவயேயமபாகும்
ெ்திளயபாடு ்யணிக்கிறது
துேியின மு்தல் ்சத்்தம்

 ள்ச ்கபார்கவி

S
ெிலபாயவ ்பாம்பு முழுஙகும்
்யம் ்கபாட்டும் ்பாட்டி
ெிலபா, பூமி, சூபாியன
வகுப்பு எடுக்கிறபாள ள்த்்தி

 சு.்ிரவ்ந்தி்கபா

S 
உயன ெியனக்கத் ந்தபாடங்க 
உறவு்கள வேர்ந்தன 
ெீ நவறுக்கத் ந்தபாடங்க 
உயிரளவர்கள அறு்ந்தன 
 
S 
்ழுத்்த ்யனளயபாயல 
தூக்கி எறியவில்யல 
யவத்துக ்கபாக்கிளறபாம் 
எம்முடளன ஓயலச்சுவடி்கேபாய்  
 
 ்தமிழ்நெஞ்சம் அமின

S
ய்கயேித்்தலின வலி
்லவீனம் என்கிறபாய் ெீ
ளெ்சித்்தலின ளெ்சம்
என்கிளறன ெபான!
S
ளெ்சித்்தவர்கள ்கட்நது ள்பான 
்திய்சயயக ்கபாணும் ந்பாழுது்கள 
இனனும் இறுக்கமபா்கினறது
்ிபாியங்கேின முடிச்சு!

 அனபுச்ந்சல்வி சுப்புரபாஜூ
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தலைப்பு : தீபாெளிப் பல்கா்ம்

   - ்��ி்் வவணபேொ

வாஙகிவந்த �டச்ஙகள் லவததிருக்கும் ்�டடியினுள்

ஏஙகிடும் �ார்லவ இலைததிருக்க - ஜாஙகிரி

ஒன்று ஜ்ஙகூட்ட உள்ளலையில் தம்�ியவன்

தின்று ்சரிப்�ான் தினம்.

  ்கவிஞர் ஃபகருதீன் இப்னு்ஹம்துன் 

. 

்�ற்ைமகள் பகட்டவு்டன் ்�ற்ைவளும் பொகாபத

சிற்ைலையில் லகவலிக்க்ச சீரு்டபன - சுற்றுமுருக்(கு)

எற்லையுபம ஈர்ததிடுமாம் எப்்�ாழு்தன் காததிருந்து

சற்ை தலன்சசுலவக்கத தான்!

  ்கவிஞர் சு்்ஜமீ
. 

சடடியில் சுட்ட்தல்்ாம் தம்�ிக்பக என்�துப�ால்

சட்்டன்று தந்துவிட்டார்  தடடிசுட்டத - தட்டல்டலய

இட்டம்தான் என்ைாலும் இப்�டியா தின்�து

�ட்்டனத தீர்ந்திடு்சசு  �ார்!

  ்கவிஞர் வ்ச.  இ்ா்சா
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(வா்ி - வாய்ெீர் - ப�்சசு 

வைக்கில் மருவிற்ைாம்)

. 

சட்்டன்ை எண்ம் மனததுள் புக,இனிப்பு

வட்ட  வடிவதது  ெற்சுலவ - ்டடுகலளத

்தாட்டள்ளி  என்னினிய பதாைனுக்குத  தந்துவி்ட

எடடிவந்த தன்பு ெிலனவு.

  ்கவிஞர் ்மதுர். கு. ்லா்கநாதன்
. 

ெல்் சுலவயினால் ொட்டார் விரும்புவர்;

இல்்ததில் ்சய்தல் எளியதாம் - அல்வாலவக்

கிண்டத துவஙகினால் காததிருந்தாற் ப�ால்வருவான்

அண்னும் ஆலசயாய் அஙகு.

  ்கவிஞர் இ்ாணி இலடசுமி 
. 

அடல்டப�ால் அததானும்  அன்�ால் �ில்ந்திருக்க

வட்ட வடிவினில் வஞசிொன் - தடல்டலய்ச

சுட்டடுக்க ொவில்  சுரக்கின்ை ெீரினில்

இட்டசுலவ குன்ைா  இருப்பு.

  ்கவிஞர் ொனதி ்சந்தி்்்ச்க்ன்
. 

மாந்தம் புளிப்�ில்ல் வாய்க்கும் கசப்�ில்ல்

பசர்ந்த வினிப்புலவதது்ச ்சய்துலவதபதன் - பூந்தியிலன

மடடியிப் லவதது  ெமடடி மகள்சுலவததாள்

்சாடடியது வா்ி்யன்பை ்சால்.

  ்கவிஞர் அயயப்பன்
. 

காந்த்மனும் அன்�தலனக் கா்ததால் காடடி்டபவ

சாந்த்மன்ச ்சய்வார் தர்ியில்  - பூந்தியபத

இன்�ததால் அண்னும் ஈர்ததிடுவார் தந்தி்்டன்று

்சான்னார் சுலவ�்ட்ச சூழந்து. 

  ்கவிஞர் ஸ்ரீ த்ன் 
. 

மதிலய மயக்கி மனததில் இனிக்கின்ை

அதிசயம் ்சய்கின்ை ஆற்ைல் - அதிரசம்

தின்னத திகட்டாத தீம்�ண்டம் என்�ிள்லள

இன்ைளவும் பகட�ான் இலத!

  ்கவிஞர் இ்ா. அழ்கர்்சாமி
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அப்�ா மனதைிந்து அப்�ாயி  வந்திருந்து

அப்�ப்�்ச சுடப்ட அடுக்கினாபள  -  அப்�தலத

்ம்சசும் சுலவயளவால்  ்மய்ெ்தலத எண்ிபய

ம்சசானு  முண்டார்  மகிழந்து

  ்கவிஞர் வீ்க வபான்ரனயா
. 

லகபசர்தத மாவாங க்டல்ெற் சீனியு்டன்

்ெய்பசர்தது்ச ்சய்த ்ெகிைினிப்�ாம் - லமசூர்�ா

தந்பதன் உனக்்கன்பை தஙகாய்ெீ பூமுததம்

்சந்பதன் இதழபசர்தது்ச ்சய்!. 

  ்கவிஞர் சுந்த் ்ா்சன் 

. 

 புதுவசந்தப் பூப்ப�ா் பூததுவிடும் என்ைன்

மதிமுகம் �ார்தத முதப்  - அதிரசம்

ஆபைலை  இடடுவிட்டால் அன்பை     அல்டந்திடுபவன்  

ஈபரழு  ்ஜன்மப் �்ன்  

  ்கவிஞர் ஞால ்விச்்சந்தி்ன்
. 

சபகாதரர் ொடியுணணும் தஞலச ஸ்�ஷ்ாம் 

சுபகாற்சவரும் பதடும் சுலவயாம் -  அபசாகாலவ்ச

்சய்தவு்டன் மீதியின்ைி்ச பசர்ந்திருவர் தீர்ததுவி்ட

்மய்பயப்�ம் பகடகும் விலரந்து.

  ்கவிஞர் ்மாலதி திரு
. 

வீடடி்்வர் ்சய்கிைார்?  வீதியிப் ்காள்கிைார்

கூடடிவரும் தட்்டமக்குக் ்காண்டாட்டம் – காடடிப்�ா்ச

்சய்வதற்கு வாய்ப்�ில்ல் ்சன்ைமர்பவன் தூரமாய்

்ெய்ம்க்கும் ்வண�ாக்கள்  பெர்ந்து

  ்கவிஞர் இ்மானு்ெல் அலன்ஸ 
. 

்மய்யான வாசமாய், ்மல்லிய திததிப்�ாய்

்சய்்தடுதது்ச பசர்ததுலவதத தீ�வளி - ்ெய்உருணல்ட்ச 

சடடியு்டன் கா்வில்ல்! சாப்�ிட்ட �ிள்லளகலளத

திட்டக் கில்டக்குமா தீர்வு?

  பாெலர் அரு்ணா வ்சல்ெம்

(சுபகாற்சவர் - க்வர்)
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வான்மகள் பதார்ம் வாசல் ெிலைந்தி்ட

பதன்தமிழ வாழதது திகட்டாது- பதன்குைல்

தின்ை மகனி்டம் திததிப்�ாய் முததஙகள்

கன்னஙகள் ்�ற்ைது ப�று

  ்கவிஞர் பாணடிச்வ்சல்வி ்கருப்ப்சாமி ்்காரெ
. 

எறும்்�டடிப் �ார்க்காத எள்க்ந்த காரம்

்மாறு்மாறு்வன் பைவாயுள் பமாதும் - முறுக்கிலன

எட்டா இ்டம்லவததும் எப்�டிபயா வாணடுகள்தாம்

சுடடு விடுகின்ைார் சூழந்து!

  பாெலர் ்கரு்மரலத்தமிழாழன்
. 

புது்வல்்ப் �ாபகாடு �்சசரிசி மாலவ 

�தமாக்ச பசர்ததுப் �ிலசந்பத - அதிரசம் 

சுட்்டடுப்�ாள் அம்மா சு்ட்சசு்ட அப்�ாபவா

தடப்டாடு தின்�ார் தனிதது

 

  ்கவிஞர் ்க. ்சங்க்பாணடியன்
. 

்மதுவாக என்றுண்ி  ்ம்சசிடுவார் தாததா

்�ாதுவாக �்மாகும்  ்ெஞசும்  -  ்மதுவல்டலயத

தாததாவும் வீடடிப்   ொஙகள் அலனவரும்

�ார்ததாப் தீர்ந்திடும் �ார்.!

  ்கவிஞர் பு்க்ழந்தி ்ச்ெ்ணன்
. 

அ்சசிப் வார்தத அதிரசம்ப�ால்,  அவவாபை

க்சசிதமாய் வாலைக் கனிபசர்தத - க்சசாயம்

இ்சலசயு்டன் பசர்ந்துண�ர் என்வீடடில் எல்ப்ாரும்

எ்சசமும் இல்ல் எமக்கு. 

  ்கவிஞர். சுந்த்்ாஜ் தயா்ளன்
. 

�்ியாரம் சுட ்டளிதத �ாடடியின் பமல் பகாவம்

த்ியாமல் விட்்ட ைி ந்தார் தாததா  -  �னியாரத

தூவல்த தன் மகள் கண்டள்ளிக் ்காணடுவர 

ஆவ்ாய் உண்டார் அவர்!

  ்கவிஞர் பா. வபான் ்ெலப்பன்
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ெ்ச்சன்ச ்சய்துலவதபதன் ொல்வலக தின்�ண்டம்

அ்சசச்ாய் அம்மாலகப் �க்குவததில் - க்சசாயம்

எ்சசிலூை உண்ட�ின் என்னவபரா இப்ப�ாதும் 

மி்சசமுண்டா என்ைாபர ்மன்று.

  ்கவிஞர் ்கவிதா சீனிொ்சன் 
. 

�ால்்காழுக் கடல்ட �்ியாரம் பூந்தி்டடு

நூல்ப�ால் இடியாப்�ம் ொவினிக்கும் -  �ால்பகாவா

தின்னத திகட்டாத தீஞசுலவப் �ண்டஙகள் 

ெின்று சுலவயூடடும் ெீடு !

  ்கவிஞர் இ்ா. பாஸ்க்ன்,  சிெ்கஙர்க 
. 

அதிகமான  ஆலசபயாடு அன்�ாக்ச ்சய்த

அதிசயம் மிக்க  அருலம-அதிரசதலத

அன்�ின் க்வர்  அைகாக  உண்டதன்

இன்�ம் ்காடுக்கும்  இனிப்பு.

  ்கவிஞர் சு. ்யா. முத்தமிழ்ச்வ்சல்வி, நத்தம்
. 

ெல்் சுலவயில் ெறும் ்ெய்யு்டன்

்மல்்ப் �ரவிடும் வாயினில்  - அல்வா

சலிக்காது தின்ைிடுவார் தாததா மகிழவாய்

வலிக்காபதா �ல்லில்்ா வாய்.

  பாெலர் ஓசூர் ்மணி்்ம்கரல
.

துதிததிடுபவன் ொனும் �திலுலரதபதன் �ாரும்

கதிதான் இது்வனக்குக் காதில்  -  அதிரசம்

என்பை அலைததாலும் இங்கனக்கு வாயூறும்

தின்று சுலவப்ப�ன் தினம்

  பாெலர் ொ. ்சணமு்கம்
. 

சுதிெிலைந்த �ா்டல் ்சவியில் �திந்து

அதிகால் பவலள அைகாய்  - அதிரசம்

்சய்து விரும்�ி சுலவக்கும் மகளுக்கு

்ெய்யாகத தந்பதன் ்ெகிழந்து!

  ்கவிஞர் நா. பாணடிய்ா்சா
. 

க்சசாயம் - அதிரசம் 

(வட்டார வைக்கு)
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மதிமயக்க வல்் ம்ரலனய லகயால் 

அதியைகாய் எந்தாய் அரிதாய் - அதிரசம் 

தடடிப் �தமாய்த தகதகப் ்�ான்பனப�ால் 

இட்டளிதத ்தல்்ாம் இனி(த)து.

  பரடேக்க்ளப் பாெலர் துர். மூர்த்தி
. 

முடல்டயும் �ாலுமிடடு முன்பனார் சலமப்�து,

்காடடும் சுலவலயக் ்காடுததிடும்  -  வடடி்ப்�ம்.

மாமியார் கண்டால் மகிழவு்டன் 

ொவூை்ச,  பசமியாது தின்�ார் சிரிதது!

  ்கவிஞர் கிணணியா்சபீனா 
. 

ம்ி்யன்ச சுடப்டன் மகிழவு்டன் தின்ன

அ்ி்யன வந்த தைகுப் - �்ியாரம்

ப�ரனு்டன் ப�ததி �ிரியமாய்த தின்ைிடுவர்

காரமும் பசரக் களிப்பு.

  ்கவிஞர் கு. ்க்மல்ச்ஸெதி
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வெணபாப் பய்ணம் 13 ல் ்கலந்து 
சிைப்பித்தெர்்களுககுச் ்சான்றிதழ் ெழங்கப்படுகிைது. 

ொழ்த்து்கள ்கவிஞர்்க்்ள...
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வெணபா ்பாடடி (பய்ணம்) 14
்பாடடியின் ்கால அ்ளவு - நெம்பர் - 26 முதல் டி்சம்பர் - 11ெர் 

 
முழுர்மயா்கப் படிக்கவும்.

இம்்மாதப் ்பாடடியின் விதி்கள.....  
 
்மாதா்மாதம் ஏ்தா ஒரு ்கருப் வபாருளுககு  
வெணபா எழுதும் ந்மது ்கவிஞர்்களுககு 
இம்்மாதம் வெறும் ஈறைடிரய ்மடடும் த்லாம் என நிரனககி்ைன்.....  
 
ஈறைடி ககு பாடேல் எழுதுெது நம் பாெலர்்களுககுப் பழக்கப் படடே ஒன்றுதான் என்பதால்  
 
இம்்மாதம் எடுத்துக்காடடு வெணபா நான் த்ப்்பாெதில்ரல....  
எல்லாம் உங்கள ர்கயில் ஒப்பரடேககி்ைன் ....  
இ்தா உங்களுக்கான ஈறைடி...  
 

இனி்்மல்நீ  ்ெணடோம் எனககு. 
.  

வபாதுொன விதி்கள : - 

்நரிர்ச வெணபா ்மடடு்்ம எழுத்ெணடும்,  பல வெணபாக்கள எழுதினாலும் அதில் 
ஒன்று ்மடடு்்ம ்தர்வு வ்சயயப் படும், முடிந்த அ்ளவு ஒருெர் பயன்படுத்திய பாடுவபாருர்ள 
இன்வனாருெர் பயன்படுத்த ்ெணடோம்.  
 
 
அ்சத்துங்கள ்கவிஞர்்க்்ள....  
 
ெழக்கம்்பால் ்க்ளம் முழுெதும் ்கவிஞர்்களின் ்கறபரனககு. ்மனதில் படடேரத 
படவடேன்று ்பாடடு உரடேயுங்கள வெணடேர்ளயில்.  எல்லாம் ்கறபரனக்்க...அது 
நர்கச்சுரெயானாலும் ஏறறுக வ்காள்ளப்படும். உங்கள ்மனம் வ்சால்ெரத ்சரியான 
இலக்க்ணத்்தாடு பகிருங்கள ்பாதும். 
 
்காலத்ரத ்கவிஞர்்கள ர்கயில் ஒப்பரடேககி்ைாம்...  
      
த்ளர்வு்கள : - தனித்தமிழில் தான் பாடேல் அர்மய்ெணடும் என்ை ்கடடோயம் இல்ரல.  
ொசித்தால் புரியும்படி இயல்பான ொர்ரத்க்்ளா, அல்லது ெடடோ் ெழககுச் வ்சாற்க்்ளா 
பயன்படுத்தலாம். தர்ள தடடோ்மல், பு்ணர்ச்சி இல்லா்மல், பிரழயின்றி எழுதினா்ல சிைப்பு. 
 
என்றும் தமிழுடேன்...

தமிழ்வநஞ்சம் அமின் ்மறறும் தமிழ்வநஞ்சம் ஆசிரியர் குழு,   
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உனககு ஞாப்கம் இருக்கப் ்பாெதில்ரலஉனககு ஞாப்கம் இருக்கப் ்பாெதில்ரல
திசுக்களின் அணுக்கள ்தாறும்திசுக்களின் அணுக்கள ்தாறும்
ரீங்கா்மிடடுக வ்காணடிருககும்ரீங்கா்மிடடுக வ்காணடிருககும்
்தனிக்க்ளாய்தனிக்க்ளாய
உன் நிரனவு்கள...
்தன்ெரதயி்ல
துளித்துளியாய ்்சமித்த
ஓ்ாயி்ம்
ஞாப்கத் ்தன்துளி்கள...
்க்ணங்கள எல்லாம்
்கருமி்பால ்்சமித்து
்கண்கள ்பால வபாத்திப்வபாத்திக ்காத்து
உன் ஒவவொரு அர்சவிறகும்
உ்ணர்வின் இடுககு்களில்
ஆலாபரன வநயது
ொனம் தாணடிப்பாயந்து
அஙகும் உன்ரன்ய ்்சர்ந்து
்்ம்கத்துணுககு்களில் இரழந்து...
்மரழவயன்ெ வபாஙகி....
ஒன்று்்ம எனககு
்மைக்கப்்பாெதில்ரல

மூர்ள இரழயங்களில்
ஒன்றித்துக
்கருகவ்காணடே நிரனவு்கள
வ்மௌனங்கவ்ளனும்
தி்ாடர்சக ்கனி்க்ளா்க
இன்னும் பல்கிப் வபருகிக வ்காண்டே...
ொழ்வில் ஏ்தா ஒன்று
எனககுள உன்ரன
ஞாப்கப்படுத்த

ஊறைாயக கி்ளம்பிக
்காறைாயக ்கா்தா்ம்
கிசுகிசுக்க...
ஒவவொரு ஞாப்கப்படுத்தலிலும்
்கணமூடிக கிைஙகி
கிறுககி
்மன்தா்ம்
இர்சந்து இர்சத்துக
்கசிந்து ெடியும்
வ்மௌன தி்ாடர்ச ்்சம்
என்னுள்்ள
அது்ெ ்கருக்கரலப்பாகிக
குருதிச்சிெப்பாகும்

ஆதிப்புழலில் உளநுரழந்த
நுணணிய எண்ண்மாய
நூலாகிப் பின்
்பார்த்தும் ஆரடேயா்னன்
பூொகி உன்
்தாள்களி்ல ்மாரலயா்னன்
நி்சப்த்மான நடுநிசியில்
முடிவிலி ்ந்சம் ரதககும்
தனிர்மயில் உலர்க
வியாபித்த இரு்ளாய...
பி்பஞ்சம் து்த்தும் ப்கலும் இ்வு்மாய
நான் இருப்்பன்
நீ அறிய ொயப்பில்ரல
அன்்ப
இப்்பாதும் எப்்பாதும்
வ்மௌன தி்ாடர்ச ்்சம்
ெழிந்து வ்காண்டே....

்மருத்துெர் ஜலீலா முஸம்மில்
ஏைாவூர், இலஙர்க

   |99



  

    

  


