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 அன்பார்ந்த  அனபுத் ்தமிழ் நெஞ்சங்களே! வணக்கம்!

 ்தமிழ்நெஞ்சம் ்தனது 52 வது ஆண்டில் அடிநெடுத்து வவக்கிறது. எனனேவில் 
ெிவனத்துப்பாரக்க முடிெபா்த நவறறி்தபான. இ்ந்த நவறறிககு வழித் துவணெபாய் 
வ்ந்தவர்கேில் ்லர இபந்பாழுது இல்வலளெ என்வ்த ெிவனத்துப ்பாரககும்ள்பாது 
மனம் வலிக்கிறது. 

 இ்ந்த இ்தழிெல் ்ணிெில் எத்்தவனளெபா ்தடங்கள்கவேச் ்ச்ந்தித்்திருக்கிளறன. 
எத்்தவன ந்பாறபாவமக்கபாரர்கவேக ்கட்நது வ்ந்திருக்கிளறன என்வ்தயும் ெிவனக்கவும் 
ந்சய்்கிளறன.  அதுள்பாலளவ இனறு எத்்தவன ெல்லுறவு்களுடன ்ெனிக்கிளறன என 
்வ்தயும் அவர்கேிடம் கூடளவ இரு்நது ம்கிழ்ச்்சிெவட்கிளறன.

 இ்தழ் ெடத்துவந்தன்து இலகுவபான ்ணிெல்ல. ஒரு ்சிறறி்தழின வபாழ்வு ்சில 
ஆண்டு்களே... ந்பாருேபா்தபாரம், ஒத்துவழப்ினவம இப்டி இனனும் ் ிற ்கபாரணங்கேபால் 
இ்தழ்்கள ந்தபாடரவிெலபாமல் ள்பா்கிறது என்வ்த எல்ளலபாரும் அறிவபார்கள.

 அ்ந்தவவ்கெில் இவறவன எல்லபா ெிவலெிலும் ெல்லு்தவி்கவேச் ந்சய்து 
வரு்கிறபான என்து எனது ெம்்ிகவ்க. அ்ந்த ெம்்ிகவ்கககு துவணெபா்க எனளனபாடு 
இவண்நது ந்செல்்டும் ஆ்சிபாிெர குழுவினர ெபான ள்சபார்நதுவிழும் ளெரநமல்லபாம் 
எனவனத் தூக்கி ெிறுத்து்கிறபார்கள. அவர்களுககும், அன்பான வபா்ச்கர்களுககும், 
எழுத்்தபாேத் ள்தபாழவம்களுககும் ெனறி்கவேத் ந்தரவிப்்தில் மனம் ெிவற்கிளறன.

 இ்தழில் நவண்்பாப்ெணம் நவறறி்கரமபா்க ந்தபாட்நதுக ந்கபாண்டுளேது. 
நவண்்பாளவ எழு்தத் ந்தபாிெபா்தவர்களகூட எழு்தத்துணி்ந்திருக்கிறபார்கள. இவர்களுக 
ந்கல்லபாம் ்சபானறி்தழ்்கள வழங்கி வரு்கிளறபாம்். வரும்்கபாலங்கேில் இனனும்்ல 
்சிறபபு்கவேச் ந்சய்ெ அவபாவபா்கவுளளேபாம். வபா்ச்க எழுத்்தபாேர்கேின ஆக்கங்கவேத் 
துவண நூலபாக்கிவரும் ்திடடமும்  ந்தபாடர்கிறது. இனனும் ெல்ல ஆளலபா்சவனத் ்திடடங 
்கேிருப்ின ்்கிர்ந்தபால் ந்செலபாக்க முவனளவபாம். எம்ளமபாடு இவண்நதுச்ந்செல்்ட 
விரும்பும் ள்தபாழவம்கவே அனள்பாடு வரளவற்கிளறபாம்
 
 புத்்தபாண்டு, ந்பாங்கல் வபாழ்த்து்கள. ெனறி!

       எனநறனறும் அனபுடன
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 ெபான அ்ந்தக ்கம்ந்னிவெ 
மி்கவும் ெம்்ி ்தபாளன ்சீடடு ்கடடிளனன.. 
இப்டி ெம்்ிகவ்க துளரபா்கம் ந்சய்து 
விடடபார்களே… 

 நெருங்கிெ உறவு எனறு ்தபாளன 
ெம்்ி அவ்சர ளெரத்்தில் இவவேவு ்ண 
உ்தவி ந்சய்ள்தன ஆனபால் இப்டி ஏமபாறறி 
விடடபார்களே..

 ெல்ல ெண்்ர எனறு ்தபாளன என 
மன்தில் ்கிட்ந்த ்பாரங்கவே இறக்கி 
வவத்ள்தன. இது உனககும் எனககும் 
இர்க்சிெமபா்க இருககும் எனறு அவவேவு 
ந்சபால்லி என மன்பாரத்வ்த எல்லபாம் இறக்கி 
வவக்க தூண்டி விடடுவிடடு, இப்டி 
ஒனறிறகு இரண்டபா்க நவேிளெ ந்சபால்லி 

ி்ரச்வனவெ ஏற்டுத்்தி விடடபார்களே..

 இப்டி ‘ெபாவரத்்தபான ெம்புவள்தபா 
ள்வ்த நெஞ்சம்’ எனற ்சபா்கபா வரம் ந்றற 
்பாடவல வபாழ்வில் ஒரு முவறெபாவது 
முணுமுணுக்கபா்தவளர இருக்க முடிெபாது 
எனலபாம். 

 ்ே்ே விேம்்ரங்களும் ்்கடடபான 

்பாிசு்கவேயும் ெம் ி் ்தகு்திககு மீறி ்ணம் 
ந்கபாடுத்து வபாங்கி வரும் ந்பாருட்கள்தபான 
்தரமில்லபாமல் ள்பா்கிறந்தனறபால் ்கஷடப 
்டடு ள்சமித்து ் ணம் ்கடடும் ெிறுவனங்களும் 
்கபாவலவபாபாி விடு்கினறன. இந்தல்லபாம் 
ள்பா்தபாந்தனறு நெருங்கிப ்ழகும் உறவு்கள 
ெடபு்களகூட ெம் ி்கவ்கவெ ந்பாய்ெபாக்கி 
சுெ ெலத்துடன ெடப்வ்தயும் அனு்விக்க 
ளவண்டி இருக்கிறது என ்ல ளெரங்கேில் 
வபாஙகும் ந்பாருட்கேிலிரு்நது ்ழகும் 
ெ்ர்கள வவர இனவறெ உல்களம ஒரு 
அவெம் ி்கவ்கெபால் ்கடடவமக்கப ்டடது 
ள்பால மபாறிக ந்கபாண்டிருப்து ள்பால் ஒரு 
மபாவெ எழும்.

 இனி வபாழ்கவ்கெில் ெபாவரயும் 
ெம்்ி விடக கூடபாது என்்தில் ெபான மி்க 
முடிவபா்க இருக்கிளறன ெபான ெம்்ிெவர்கள 
எல்ளலபாரும் ஏமபாறறி  வ ிடடபார்கள. 
என ெம்்ிகவ்க எல்லபாம் சுககு நூறபா்க 
உவட்நது விடடது. இனி எப்டி எனனபால் 
ெபாவரயும் ெம்் முடியும் என ்சமு்கத்்தின 
மீதும் ள்கபா்மும் ்தன மீது ஆறறபாவமயும் 
இெலபாவமயும் ஏற்டும்.

 மு்தலில் ெம்்ிகவ்க என்து ஒரு 



Dr.Dr.  சேர்வ்தசே வாழவியல் ஆ்ைாசே்கர்
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ந்பாருள அல்ல அது சுககு நூறபா்களவபா 
அல்லது இனச் ஆெிரமபா்களவபா உவட 
வ்தறகு. ெம்்ிகவ்க என்து உங்களுககுள 
ஏற்டும் ஒரு மனெிவல. 

 ந்பாதுவபா்க எ்ந்த விஷெத்வ்தயும் 
ஒனறு மனம் துருவித் துருவி ஆரபாய்்கிறது 
அல்லது முழுவதுமபா்க ெம்்ி ஆழ்மனம் 
எழுபபும் எச்்சபாிகவ்க்கவே உ்தபா்சீனம் 
ந்சய்து விடடு அல்லும் ் ்கலும் ்தவிக்கிறது.
எனன ்தபான ்டடம் வபானத்்தில் ்றக்க 
ளவண்டுநமனறு அவ்த வபானில் ்றக்க 
விடடபாலும் அது ்திரும்்ி ்தன வ்க்களுககுள 
வர ளவண்டும் எனறு ெிவனப்வர்கள 
அ்தன ஒரு நுனிவெ ்தன வ்கெில் ்ிடித்து 
்தன முழு ்கவனத்வ்தயும் அ்ந்த ்டடத்்தில் 
வவத்து அது ளவறு எ்திலும் ்சிக்கி ்தன 
வ்கவெ விடடும் ெழுவி விடக கூடபாது 
எனறு ்தபான ்ல ளெரங்கேில் இருக்க 
ளவண்டி இருக்கிறது. அவ்த விடடும் அவ்த 
வபானில் ்றக்க விடடு அதுளவ ்தபாளன 
வ்நது விடும் என ெிவனத்து ள்கட்பாரறறு 
இருக்க ந்சய்து ்ின ெபாவரயும் எ்ந்த 
வவ்கெிலும் ெம்் மபாடளடன எனளற 
மனம் அரறறு்கிறது என எனநனனநனளவபா 
எல்லபாம் முடி்ந்த ்ின ள்தபானறு்கிறது.

 எ்ந்த ஒரு சூழலிலும் மி்க விழிப 
புணரச்்சிளெபாடு ெபார ந்சபால்்கி றபார்கள, 
அவர்கள எ்ந்த உவடெில் இருக்கி 
றபார்கள, எவவேவு ஆழமபா்க ந்சபால்்கிறபார 
்கள என்வ்த எல்லபாம் ்தபாண்டி எ்ந்த 
அடிப்வடெில் ந்சபால்்கிறபார்கள எனறு 
அறிவுபபூரவமபா்க ஆரபாய்்நது ந்செல் 
்டு்வர்கள நவறறிெபாேர்கேபா்க மன 
அழுத்்தம் இல்லபா்தவர்கேபா்க இருக்கிறபார 
்கள என்கிறது வபாழ்விெல். 

 ெியூநெரஸிெில் இது ்சம்்்ந்தமபா்க 
ஒரு ெீண்ட ஆய்வு ெடத்்தப ்டடது, அ்தன 
ஒரு ்கு்திெபா்க ஒரு ்கபார ெிறுத்துமிடத்்தில் 
வபாடிகவ்கெபாேர்கள ்கபார்கவே ெிறுத்்த 
வரும்ள்பாது அஙகு ்கபாவர ெிறுத்்தக கூடபாது 
எனறு கூறும்்டி ்சில வபாலனடிெர்கவே 
ஏற்பாடு ந்சய்்திரு்ந்தபார்கள. மு்தலில் 
்சபா்தபாரண உவடெில் அஙகு வரும் 

வபாடிகவ்கெபாேர்கேிடம் ந்சபால்வ்தபா்கவும் 
்ினபு ந்சகயூபாிடடி்களுக்கபான ்சீருவட 
அணி்நது ந்கபாண்டு ந்சபால்வ்தபா்கவும் 
ஏற்பாடு ந்சய்ெப ்டடிரு்ந்தது.

 ்சபா்தபாரண உவடெில் ந்சனறு 
ந்சபால்லும்ள்பாது ந்பாருட்டுத்்தபா்த வபாடிக 
வ்கெபாேர்களகூட ்சீருவடெில் ந்சபால்லு 
ம்ள்பாது எ்திரபபுக ்கபாடடபாமல் ந்சனறு 
விடடபார்கள. 

 அள்த ்சமெம் ்சீருவட இல்லபாமல் 
ந்சபால்லும்ள்பாதும் ஒரு ந்சகயூபாிடடிவெப 
ள்பால இருக்கமபான ள்தபாரவணயுடன இரு்ந்த 
வபாலனடிெர்கள ந்சபால்வவ்தக ள்கடட வபாடிக 
வ்கெபாேர்கள அவர்கள ந்சபானனவ்த எ்திர 
ள்களவி இல்லபாமல்  ள்கடடு ்கபார்கவே 
ெிறுத்்தபாமல் ந்சனறு விடடனர. 

 இள்த ள்பானறு விற்வன, மு்தலீடு 
உ ள ே ி ட ட  ் ல் ள வ று  து வ ற ்க ே ி லு ம் 
ஆரபாய்்நது அ்தன முடிவபா்க எது ஒனவறயும் 
உங்கவே ெம்்ச் ந்சய்வ்தறகு மூனறு 
அடிப்வட வி்செங்கள மு்தனவமெபா்க 
இருக்கிறது என வலியுறுத்து்கிறது இன 
னும் ்ல ஆய்வு்கள. 

 அ்தபாவது ந்சபால்லும் ந்சய்்திககுப 
ந்பாருத்்தமபான ள்தபாறறம் மறறும் அவ்தப 
்ிர்தி்லிககும் உவட, ்தவிர மீண்டும் 
மீண்டும் ந்சபால்லப ்டும் ஒரு விஷெம். 
இ்ந்த மூனறு வி்செங்கள்தபான உங்கள 
மனவ்த உங்கள ்கடடுப்பாடடிலிரு்நது 
்ிபாித்து உங்கள ஆழ்மனம் கூறும் எச்்சபாிக 
வ்க்கவே எல்லபாம் புற்ந்தளேி உங்கவே 
ஒரு ெ்வரளெபா அல்லது எ்ந்த ந்சய்்தி 
்கவேயுளமபா ்தகு்ந்த ்கபாரணம் இல்லபாமல் 
ெம்்ச் ந்சய்்கிறது என்கினறன அ்ந்த 
ஆய்வு்கள.

 அள்த ஆய்வினள்பாது நவேிப்டட 
இ ன ந ன பா ரு  மு டி வு ம்  ம ி ்க  மு க ்க ி ெ ம பா 
னது அ்தபாவது ஆய்வினள்பாது அணு்கப 
்டட வபாடிகவ்கெபாேர்கேில் நவறறிப 
்ினனணிெில் இரு்ந்தவர்கள எ்ந்த ெிவல 
ெிலும் ஆய்வபாேர்கேின ள்கபாபாிகவ்க 
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்களுககு ஒபபுகந்கபாளே வில்வல அவர 
்கள கூறப்டட வி்செங்களுக்கபான 
ஆ்தபாரத்வ்தக ்கபாடட ந்சபானனபார்கள.    

எபதபாருள் யார்யார் வாய் ்்கடபினும் அபதபாருள்
தமைய்பதபாருள் ்காண்பது அறிவு 

எ ன று  வ ள ளு வ ர  கூ ற ி ெ து  ந வ று ம் 
ம்திபந்ண்்களுக்கபான ் டிப்ல்ல. அதுளவ 
உ ங ்க ள  வ பா ழ் வ ி ெ ல்  ் பா ட ம்  எ ன ் வ ்த 
விஞ்பானபூரவமபா்க ெிரூ்ிக்கிறது இ்ந்த 
ஆய்வின முடிவு.

 ெம்்ிகவ்க என்து ்ிற மனி்தர்கள 
மீள்தபா அல்லது ெிறுவனங்கள மீள்தபா 
அல்லது ந்பாருட்கள மீள்தபா வவக்கப 
் டு வ து  அ ல் ல ,  ம பா ற பா ்க  உ ங ்க ள 
ஆழ்மன்தினமீது வவக்கப்ட ளவண்டிெது 
ெம் உடல் உறுபபு்கேிலிரு்நது, ெம் 
ஆழ்மனம், ெம் ்சமு்கம் இ்ந்த ்ிர்ஞ்சம் 
எல்லபாளம ஒனளறபாநடபானறு ்ினனப 
்டடு ஏ்தபாவது ஒரு வவ்கெில் ஒனவற 
ஒனறு ்சபார்நள்த இருக்கிறது என்கிறது 
ஆழ்மன இெல்.

 ஒரு ்சில எ்திரமவறெபான ெி்கழ்வு்கள 
உங்கள ளமல்  உளே  ்தனனம்்ிகவ்கவெயும் 
இ்ந்த ்சமூ்கத்்தின ளமல்  உளே  ஒடடு 
ந ம பா த் ்த  ெ ம் ் ி வ ்க வ ெ யு ம்  இ ழ க ்க 
அனும்திக்கபா்தீர்கள. அது உங்களுக்கபான 
உல்கத்வ்தயும் உங்கள எ்திர்கபாலத்வ்தயும் 
அப்டிளெ சுருக்கி விடும்.

 ்தவிர உங்கள உளளுணரவு உங்க 
ளுககுக்கபான வழி்கபாடடி. ெீங்கள உங்கள 
உளளுணரவவ ்சபாிெபா்க ்கவனிக்கபாமல் 
இரு்ந்த ்தருணங்கேில் ்தவறபான அனு்வங 
்கள உங்களுககு ஏற்டடிருக்கக கூடும். 
உங்கள அனுகூலங்கள ்தவறபா்க ள்பானவ்த 
வவத்து, ெீங்கள ெம்்ிெவர்கள உங்கள 
ெம்்ிகவ்ககள்கற் ெட்நது ந்கபாளேபா்தவ்த 
ெ ி வ ன த் து  உ ங ்க ள  ஆ ழ் ம ன ம்  எ ன ன 
ந்சபானனபாலும் அவ்த உங்கள மனம் 
ெிரபா்கபாித்து ந்செலறறு இருக்க முவனயும். 
அப்டி ெீங்கள ஒடடு நமபாத்்தமபா்க உங்கள 
ஆழ்மனவ்த உங்களுக்கபான ்சபாிெபான 

வ ழ ி ்க பா ட டி வ ெ ள ெ  ஒ து க ்க ி  வ வ த் து 
விடடபால் அது ்ல ்க்தவு்கவே அவடத்து 
விடும். 

 உங்களுக்கபான ்சபாிெபான ெம்்ிகவ்க 
ெபான ெ்ர்கள அவடெபாேப ்டுத்்தக 
கூடிெ வவ்கெில் உங்கள ஆழ்மனவ்த 
ளெரமவறெபான ்சி்ந்தவன்கேபால் ெிரபபுங 
்கள. அது உங்கள மன்தின இறுக்கத்வ்தக 
குவறககும். ம்கிழ்ச்்சி ெிவலககும்.

மைனப பிரச்்ன

 ‘ இ வ ற வ வ ன  ெ ம் பு ங ்க ள , 
ஒடட்கத்வ்த ்கடடி வவயுங்கள’ எனறு 
ஒரு அரபு ெபாடடுப ்ழநமபாழி உண்டு. 
எவவேவு ெம்்்கமபான ஒடட்கமபா்க 
இரு்ந்தபாலும் இவறவன ்பாது்கபாவலில் 
்தபான விடு்கிறீர்கள எனறபாலும் அ்த்தறகு 
ந்சய்ெ ளவண்டிெ முவற்கவே ந்சய்து விட 
ளவண்டும் அ்தன ்ின மனவ்த ள்பாடடு 
்சலனத்்திறகு ஆேபாக்கபாமல் ெிம்ம்திெபா்க 
இருங்கள என்து ்தபான அ்தன அரத்்தம்.

 அ்தனபால் முழுவமெபா்க ெபாவரயும் 
இனி ெம்்க கூடபாது எனறு முடிவுககு 
வருவவ்த விடடும் எ்ந்த இடத்்தில் ்தவறபா்க 
ள்பானது எனன ந்சய்்திரு்ந்தபால் இ்ந்த 
மபா்திபாி ெடக்கபாமல் ்தடுத்்திருக்கலபாம். 
இ்ந்த மபா்திபாிெபான ஒரு ்ச்ந்தரப்த்வ்த 
ஏற்டுத்்திெது எது என ந்கபாஞ்சம் 
ெட்ந்தவவ்கவே ஒவநவபாரு ்கடடமபா்க 
அல்சிப ்பாருங்கள. 

 எ்ந்த சூழல் வவர ்சபாிெபா்க எல்லபாம் 
ள்பாய்க ந்கபாண்டிரு்ந்தது.. எ்ந்த இடத்்தில் 
்சறுக்க ிெது. .  எது ்சறுக்கச் ந்சய்்தது 
என்து ்சபாிெபா்க ்ிடி்டும் ள்பாது அவ்த 
விழிபபுணரச்்சிளெபாடு அணுகும்ள்பாது, 
்தீரவு்கள இலகுவபான்தபா்க இருககும். 
்தவிர ஏ்தபாவது ஒரு வவ்கெில் அது ்தீரக்க 
முடிெபா்த்தபா்க இரு்ந்தபாலும் மனம் அவ்த 
ஏறறுக ந்கபாண்டு மபாறறுத் ்தீரவவ ்றறி 
்சி்ந்திககும். ம்கிழ்ச்்சி மலரும்.

n
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உன் கைைகை 

பற்றிக் கைொண்ட 

என் விரலைகை நிமிட்டி 

விலக்ைி விடுைி்ொய்

 

இபபொகல மணலின் 

அசுர வீச்சு

உன் இருபபின்

கூ்டொரதகதை சறிகதைக்கும் என்று

பொகலவனததைின் 

சறிததைிரவகதைைகை 

கசொலலிக் கைொண்்ட 

இருக்ைி்்ன்...

நீ ்வட்க்டயொடிய 

தைி்ன்ைள் பற்றி சறிலொைிக்ைி்ொய்...

பொதுைொபபற் 

இபபொகல நிலததைின் 

மணல  சுடும்

ைணைைில இ்டரும்

உதைடுைள் வரடும்

துைள்ைள் எலலொம் 

கூர்  ஈட்டிைைொை மொ்றிவிட்்டன

உனக்கு ஒரு 

்பொர்கவகய தைருைி்்ன் 

்பொர்ததைிக் கைொள் 

நீர் தைருைி்்ன் 

பருைிக் கைொள் என்ைி்்ன்

எபகபொழுதும் ்பொல 

கசொலலொமல விக்டகபறுைி்ொய்...

உன் தைிகச ்நொக்ைி 

என் ைணைள் 

பொர்ததுக் கைொண்்டயிருக்ைி்து

வழக்கறிஞர் சரவணன், 
நொமக்ைல

   ்்கரும் நிமி்டங்கள்
இந்தக் ்காைத்தின பயணத்தில்
்்கர்்்கயில் 

மைரங்கள் அ்சேந்தா்ட
மைைர்்கள் புனன்்கக்்க
நிைவும் ்்கர்ந்து வர
தமைல்லிய ்காற்றும்
என்ன உரசிச் தசேன்ற்த!

்டசேத்திரங்களும் ்கண்சிமிட்ட
ப்ற்வ்களும் ்கண்முன்ன 
ஏ்த்தா ்பசிச் தசேன்ற்த!

்க்டை்ை்களும்  
்பசே தவடகித்து ்க்ர 
வருவதும் ்பாவதுமைா்க 
ஔிந்து வி்ையாடிய்த!

மைழ்ை்களும் தமைாழியினறி 
மைனம் தி்றந்து சிரித்தன்ர!

மைகிழச்சியாய் வாழ உைகில்  
இத்த்னயுமிருக்்்கயில் 
எங்்க நிம்மைதி ்தடி அ்ைகி்றாய்..? 
என்றது வாழக்்்க

மைறுத்ாடியில் 
இடியும் முழங்க
தவயிலும் சுடத்டரிக்்க
வழியில் மிரு்கங்களும் சேத்தமி்ட
புயல் ்காற்றும் வீசிய்த!

்்கரும் நிமி்டங்களில் எதிர்பபடும் 
த்்டக்்கற்்க்ைத் தாண்டி 
தெயிபபதல்ைவா வாழக்்்க.. 
என்றது ்காைம்

  மைஜினா
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 அருணுககு ஒரு ்தஙவ்க. ந்ெர 
ள்கபாம்தி. அருண் ெபான்கபாம் வகுபபு ்டித்து 
வ்ந்தபான. ள்கபாம்தி இரண்டபாம் வகுபபு 
்டித்து வ்ந்தபாள.

 அவரெபாண்டுத் ள்தரவு முடி்நது 
மபாணவர்களுககு விடுமுவற விடப்டடது. 
அருணும், ள்கபாம்தியும் ்தங்கேது அப்பா 
அம்மபாவிடம், «எஙள்கெபாவது எங்கவே 
அவழத்துச் ந்சல்லுங்கள» என ஆவ்செபா்க 
ள்கடடனர.

 அப்பா ்சங்கர, «்சினிமபாவிறகு 
ள்பா்கலபாமபா? ்கடற்கவரககு ள்பா்கலபாமபா? 
எஙள்க ள்பா்கலபாம்? ந்சபால்லுங்கள» எனக 
ள்கடடபார.

 உடளன அம்மபா விெி, 
«வண்டலூருககு ள்பா்கலபாம். அஙள்க 
ெிவறெ விலஙகு்கள, ்றவவ்கள 
உளேன. குழ்நவ்த்களும் ்பாடத்்தில் வரும் 
விலஙகு்கவே ளெபாில் ்பாரப்ர» எனறபார.

 «ம்! ெல்ல ளெபா்சவனெபா்க 
இருக்கிறள்த. அருண்! ள்கபாம்தி! 
வண்டலூருககுப ள்பா்கலபாமபா?» என 
அப்பா ள்கட்க,

 «ம்! ள்பா்கலபாம்! ள்பா்கலபாமபா! 
ெபாலி! ெபாலி!» என ம்கிழ்ச்்சிெில் துளேி 
கு்தித்்தனர.

 வண்டலூர உெிபாிெல் பூங்கபா 
உளளே ந்சனறதும், மி்திவண்டி்கவே 
வபாடவ்கககு எடுத்துக ந்கபாண்டனர. 
அப்பாவின மி்திவண்டிெில் அருணும், 

அம்மபாவின மி்திவண்டிெில் ள்கபாம்தியும் 
அமர்நது ந்கபாண்டு பூங்கபாவவ ் பாரவவெிட 
ஆரம்்ித்்தனர.

 ்சிங்கவபால் குரஙகு, அணில் வபால் 
குரஙகு, ்சிவபபு வ்க டபாமபாின குரஙகு, 
்சிம்்ன்சி குரஙகு என வபாிவ்செபா்க அப்பா 
குரஙகு வவ்க்கவேக ்கபாடடினபார.

 «அப்பா! இத்்தவன வவ்க 
குரஙகு்கேபா? « எனறு விெபள்பாடு 
ள்கடடபான அருண்.

 «ெபான ெமது வீடடிறகு வரும் ஒளர 
வவ்க குரஙவ்கத் ்தபான ்பாரத்்திருக்கிளறன. 
இஙகு ெிவறெ குரஙகு வவ்க்கவே 
ந்தபாி்நது ந்கபாண்ளடபாம்» என ம்கிழ்ச்்சிவெ 
நவேிப்டுத்்தினபாள ள்கபாம்தி.

 அம்மபா அவனத்வ்தயும் ஒேிப்டம் 
எடுக்க, அப்பா ளெபாடடில் குறித்துக 
ந்கபாண்டு வ்ந்தபார.

 ்சிம்்ன்சி குரஙவ்கப ்பாரத்து, 
்பாரவவெபாேர்கள ்சிம்்ன்சி ள்பால் ்கத்்தி 
ள்கலியும் ந்சய்ெ ஆரம்்ித்்தனர. அருணும் 
ள்கபாம்தியும் அவர்கவேப ்பாரத்து 
அவர்களும் ள்கலி ந்சய்ெ ஆரம்்ித்்தனர.

 ்சிம்்ன்சி எல்லபாவரயும் ்பாரத்து, 
மு்கத்வ்த ள்சபா்கமபா்க வவத்துக ந்கபாண்டு, 
மீண்டும் குவ்கககுள ந்சனறு விடடது.

 மபான, எருவம வவ்க்கவே ் பாரத்துக 
ந்கபாண்ளட வர, ்சிங்கத்வ்த அவனவரும் 
்பாரக்க வ்ந்தனர. ள்கபாம்திககு ந்கபாஞ்சம் 
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்ெமபா்களவ இரு்ந்தது. அப்பாவவ தூக்கிக 
ந்கபாளே ந்சபானனபாள.

 அருண், ள்கபாம்திவெப ்பாரத்து 
்சிபாித்்தபான.

 ந்கபாஞ்சம் ்ெத்ள்தபாடு ்சிங்கத்வ்தப 
்பாரத்்தனர. ஆனபால், ்கபாடடின 
ரபாெபாவபா்க ்கவ்த்கேில் ்டித்்த ்சிங்கம் 
்தனிவமெில் அவம்திெபா்க உறங்கிக 
ந்கபாண்டிரு்ந்தது. ்பாரவவெபாேர்கள 
கூச்்சலிடடு ்சிங்கத்வ்தயும் ள்கலி ந்சய்து 
எழுப்ினர. ்சிங்கம் அவம்திெபா்க எழு்நது 
எல்ளலபாவரயும் ்பாரத்து மீண்டும் ்டுத்துக 
ந்கபாண்டது. ்பாரவவெபாேர்கள மீண்டும் 
ள்கலி ந்சய்ெ, அருணும் ள்கபாம்தியும் ள்கலி 
ந்சய்ெ ஆரம்்ித்்தனர.

 அப்பா உடளன, இதுள்பால 
விலஙகு்கவே ள்கலி ந்சய்ெக கூடபாது. 
அவவ்களுககும் உணரவு்கள உண்டு. 
இஙள்க ்பாது்கபாபபு வவேெங்கள இல்வல 
எனறபால், ெபாம் அவறவற ள்கலி ந்சய்ெ 
முடிெபாது. ெபாவரயும் எபள்பாதும் ள்கலிளெபா 
்கிண்டளலபா ந்சய்ெக கூடபாது என அப்பா 
அறிவுவர வழங்கினபார.

 ‘‘ம்! ்சபாிப்பா’’ என இருவரும் 
ந்சபால்லி, ்சிங்கத்்திறகு புனனவ்கயுடன 
டபாடபா ்கபாடடி விடடு ்கிேம்்ினர.

 உெிபாிெல் பூங்கபா ் பாரத்து நவேிளெ 
அவனவரும் வர, வபா்கனம் விடும் இடத்்தில் 
இரு்ந்த ெபாவெ ்சிலர ள்கலி ந்சய்து, ்கல்லபால் 
அடித்து துரத்்தினர. அ்ந்த ெபாய் ஓடி அருண் 
அரு்கில் வர,  அருண் ்தனது வ்கெில் 
வவத்்திரு்ந்த ்ிஸ்கட ்பாகந்கடடிலிரு்நது 
்சில ்ிஸ்கட்கவே ெபாய்ககுப ள்பாடடபான. 
ள்கபாம்தியும் வ்கெில் இரு்ந்த ்தண்ணீவர 
ெபாய்ககு ந்கபாஞ்சம் ஊறறினபாள.

 இவ்தப ்பாரத்்த அப்பா ம்கிழ்ச்்சி 
அவடெ, அம்மபா வண்டலூர உெிபாிெல் 
பூங்கபா சுறறுலபா ்சிறபபு எனறபார.

n

விருது விற்ப்னக்கு!
ஆசிரியர்்கள் என்ற தபயர்தாஙகி 
ஏராைமைானவர்்கள் இஙகிருக்்க
்ல்ைாசிரியர் என்ற பட்டம் வாஙகும்
்ாலு்பரில் ்ாமும் ஒருவரா்க
இருந்துவி்ட முடியாதா என
தாராைமைா்க மைனம் ஏஙகித்
தவித்த தருணத்தில்

குறுஞதசேய்தி வழி்ய குபீதரனக்குதித்த
அருஞதசேய்தி ஒனறு என்ன
ஆற்றுபபடுத்துவதாய் அ்மைந்தது
்ல்ைாசிரியருக்கு ்ாைாயிரம்
்ல்்ல்ைாசிரியருக்கு எட்டாயிரம்
தசோல்ைாசிரியருக்கு பத்தாயிரம்
தபரு்ல்ைாசிரியருக்கு பதி்னந்தாயிரம்
என்ற பு்னவும் ததா்்கயும் 
படடியலின நீைத்்த அதி்கரித்தது
த்காடுக்்கபபட்ட எண்்ண அ்ழத்து 
என்ன அறிமு்கம் தசேய்துத்காண்்்டன

பின்னயும் ்பசே அவ்காசேம் தரவில்்ை
படிவத்்தப பூர்த்தி தசேய்து அனுபபிய
அ்ர மைணி ்்ரத்தில் 
பட்டம்தப்ற ்தர்வு தசேய்யபபட்டதில்
மைட்டற்்ற எனதினப அதிர்ச்சியும்
்தர்வுக்குழுவின முதிர்ச்சியும் 
்தக்்கமைற்று ததனபட்டது
ஒரு வாரத்துக்குள் பட்டம் 
்்கக்கு வரபதபற்்றது 
அதற்கு முனபா்க்வ 
்ல்ைாசிரியர் பட்டம் 
என தபயருக்கு முனபா்க
ஒடடிக் த்காண்்டது

ஏைச்சீடடு ்்டத்தியவர்தான
இப்பாது விருது வழஙகும் 
வியாபாரத்்ததவற்றி்கரமைா்கத் 
ததா்டஙகியிருக்கி்றார் என
யார் அறியப்பாகி்றார் என்ற 
அ்சேக்்க முடியா ்தரியத்தில்....

 - பா.சேக்தி்வல்
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 ந்பாங்கல்! விரல்விடடு எண்ணி 
விடும் ெபாட்களே உளேன. ்த்து ெபாட்களுககு 
முனள  ் ்ண்டிவ்க ்கபால ஊக்கத் ந்தபாவ்க 
ந்றறுவிடடபான. அ்தற்கபா்க அவன ்கடுவம 
ெபா்க உவழக்க ளவண்டி இரு்ந்தது.வபாரத்்தில் 
ஆறு ெபாட்கள ஓய்ளவ ்கிவடெபாது.் பாெிறு 
மடடும் எடடு மணி வவர தூஙகும் அவவன, 
’இந்தனன எழநவடுத்்த தூக்கம் தூஙகுறபாரு’-
எனற மவனவிெின வவ்ச நமபாழி ள்கடடு 
எழு்ந்தபான, ் ரத். ஆண்்களுககு ெி்கரபா்க 
ந்ண்்கள உவழத்்தபாலும் ஆண்்கவே ள்பால் 
்கடுவமெபான உவழப்பாேிெபா்க ந்ண் இருக்க 
முடியுமபா.மனதுககுளளே நவதும் ி்னபான.

 ந்ண்்கள உபாிவமக்கபா்கவும், ந்ண் 
அடிவமத்்தனத்வ்த எ்திரத்தும் ்ிரச்்சபாரம் 
ந்சய்்கிறபார்கள. எத்்தவன வீடு்கேில் ஆண் 
்கள வ்கெில் விலங்கிடபா்த வ்க்திெபாய் 
ள்ச்சுபாிவம இனறி ்தவிக்கிறபார்கள...
ெிவனத்துப ்பாரத்்தபான.

 அ்தி்கபாவலெிளல ஆண்வரக்கம் 
உவழக்கத் துவங்கிவிடு்கிறது. ந்சய்்தித் 
்தபாள வினிளெபா்கம், ்பால் வினிளெபா்கம், 
்கபாய்்கறி்கவே மபாரந்கடடுககு எடுத்து 
ந்சல்லு்தல், பூக்கவே ்றித்து ்ெபாபாில் 
விறறு வரு்தல், ஆறு மணி ்சிபடிறகும், 
ஏழு மணி ்சிபடிறகும் ்ணிககு ந்சல்ல 
ெபானகு மணிகள்க ரெில்ளவ ்ிேபாட 
்பாரங்கேில் ெடுஙகும் குேிபாில்... எனறு 
அ்தி்கபாவலெிளல ஆண் வரக்கம் உவழக்கத் 
ந்தபாடங்கிவிடு்கிறது.

 ் ர ண்  ள ம ள ல  உ ள ே  ்ச பா ம பா ன 
்சடடுக்கவே எடுத்து ்கீளழ ள்பாடடு, 
ளமளல ்கீளழநெல்லபாம் சுத்்தமபா்க ஒடடவட 

அடித்து, ்கலக்கி வவத்்த சுண்ணபாம்வ் 
அடிக்கச் ந்சபால்லி ்சவமெலவறெிலிரு்நது 
வ்ந்த ்கடடவேவெ ஏறறு துடப்த்வ்த 
வ ்க ெ ி ல்  எ டு த் து  ்த வ ல ப ் பா  ்க ட டி க 
ந்கபாண்டு இெங்கத் துவங்கினபான, ்ரத்.

 ம வ ன வ ி க கு  ் ட டு ச்  ள ்ச வ ல , 
ம்களுககு ்டடுப ்பாவபாவட, ம்கனுககு 
்க ல பா ச் ்ச பா ர  ள வ ஷ டி  ்ச ட வ ட  எ ன று 
்ண்டிவ்க ்கடன சுவம்கள. ்தனகந்கனறு 
எ்ந்த ள்கபாடியும் எடுக்கவில்வல. ஒரு வருடத் 
்திறகு முனபு எடுத்்த ்கபால் ்சடவடயும், ளமல் 
்சடவடவெயும்்தபான துவவத்து ள்தய்த்து 
அலமபாபாிெில் ்த்்திரப ்டுத்்தினபான.

 ்ச்நவ்தககு ந்சனறு வர மவனவிெின 
்கடடவே குேிெலவறெிலிரு்நது... வழக்கம் 
ள்பால் ஏறறுக ந்கபாண்டு கூவடவெ எடுத்துக 
ந்கபாண்டு ்கிேம்்ினபான. ்தவரளெபாடு ்தவர 
ெபா்க ள்தய்்நது ள்பான ந்சருபவ் மபாறற 
முடிெவில்வல. அ்தற்கபான ளெரங்கள 
்தளேிப ள்பாய் ந்கபாண்ளட இருக்கிறது. 
எத்்தவன அடிவமத்்தனம் - சூனெத்்தில் 
விழு்ந்தது ள்பாலிரு்ந்தது அவனுககு.

 ்தபாெின அரவவணப்ில் இருககும் 
ள்பாது எத்்தவன சு்கமபா்க இரு்ந்தது. ்கரப்ப 
வ்ெின ்கண்கணப்ில் எ்ந்த ்சி்ந்தவனயு 
மினறி ்கண்்கவே மூடி உறஙகும் ்சிசுவவப 
ள ் பா ல  ெ ி ச் ்ச ல ன ம ற ற  ந ் பா ழு து ்க ள 
அவவ - ெிவனத்துப ்பாரத்்தபான ்ரத். 
்தனனலமறறவள ்தபாய். அம்மபாவின 
உ்ச்்சபாரங ்கவே ெிவனவு்டுத்்தி ்பாரத் 
்தபான. அழுககுப ்டிெபா்த ்சடவட, ளெரம் 
்தவறபா ்சபாப்பாடு, ்சனிக ்கிழவம்கேில் 
எ ண் வ ண க  கு ே ி ெ ல் ,  ெ ல ள ்த பா ஷ ம் 

 
எஸ். ்மைக்்்கல் ஜீவ்்சேன
்தனி.
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எனறபால் ்க்சபாெம், ்தவல வலி எனறபால் 
நெறறிெில் ்ச்்சிவலப ்த்து. நெஞ்சில் 
்க்ம் ்கடடும் ள்பாது தூதுவவே துவவெல் - 
எனநறல்லபாம் மனசுககுளளேளெ மரு்கி 
மரு்கி ளெபா்சித்துக ந்கபாண்டு வீடு வ்நது 
ள்சர்ந்தபான.

 ‘‘ஏங்க மபாரந்கடடுககு ள்பானீங்களே 
ஒரு ் ினபாெில் ் பாடடிலும், பேீச்்சிங ் வுடரும் 
வபாங்கி வ்ந்திருக்க கூடபா்தபா?’’

 ‘‘எதுககு?’’ 

 ‘‘ந்சபால்ல மற்நதுடளடன...வீடவடக 
்க ழு வ ி  து வ ட ச் சு  வ ி ட னு ம் .  அ ப ் ற ம் 
உங்களுககு ளெரம் ்கிவடக்கபாது’’

 ்ரத்துககு ்்தவி்சபான குணம்்தபான.
்சபாது மிரண்டபால் ்கபாடு ந்கபாளேபாது.
எ ்த ி பா ி ல்  இ ரு ்ந ்த  கு ட த் வ ்த  எ ட டி 
உவ்தத்்தபான. ’ெஙங..!’ எனற ஓவ்சயுடன 
கு ட ம்  அ ல ற ி ெ து .  ்ச ி ல  ெ ி ம ி ட ங ்க ள 
வவர ்சப்தம் அவறககுள மண்டலித்துக 
ந்கபாண்டிரு்ந்தது. ் ரத்்தின மவனெபாடடி 
மருண்டு ள்பானபாள. ்்சி வெிறவறக 
்கிளேிெது. ்கடடிலில் ந்சனறு ்கவிழ்்ந்தபான.
்ரத்்தின மன்தில் ்ரவிக்கிட்ந்த சூனெ 
உணரவு்கள ்சனன ்சனனமபா்க குவற்ந்தது.
அல்லது ெீங்கி அவற முழுவதும் அவம்தி 
ெிலவிெது. தூங்கிவிடடபான. தூக்கத்்தில் 
்கிவடககும் மெபான அவம்தி ளவநற்திலும் 
்கிவடப்்தில்வல. ஆனபால், ்ரத் விஷெத் 
்தில் ்சறறு ளெர மபாறபா்க இரு்ந்தது.்கனவு. 
புரடடி எடுககும் ்கனவு. நெஞசு புவடத்து 
மூச்சு வபாங்கினபான. இற்நது ள்பானபான.

 ‘டண் டண் டணககு!, டண் டண் 
டணககு!’ எனறு ்தபவ் ்தடடும் ஓவ்ச 
ள்கட்கிறது.இவடெிவடளெ ்சஙகு ஊதும் 
்சப்தமும் ள்கட்கிறது.

 ஆம்!, ்ரத் இற்நது விடடபான. 
்கனவில்்தபான. அவனத்து ந்சபா்ந்த ்்ந்தங 
்களுககும் ்சபாவு ள்ச்தி ந்சபால்லிெபா்கிவிடடது. 
்ரத்வ்த ெனறபா்க ்கழுவி புதுக ள்கபாடிெில் 
சுறறி ெபா்சிெில் ்ஞவ்ச வவத்து அவடத்து, 

்கண்திறப்பு
உன் ைணைள் 

குவகைப பூக்ைைொனொல 

நொன் அகவ மிதைக்கும் 

குைம் ஆைி்்ன் 

உன் ைணைள் 

உணைணைைொனொல 

அகவ உணபது 

என் ைவிகதையின் 

கமயொை இருக்ைட்டும் 

உன் ைணைள் 

தூணடிலைைொனொல 

நொன் சறிக்ைிக் கைொள்ளும் 

மீன்ைள் ஆைி்்ன் 

உன் ைணைள் 

தூப தைீபஙைைொனொல 

நொன் வந்து விழும் 

விட்டிலைைொைி்்ன் 

உன் ைணைள் 

ைண்ணொட்்டம் ஓடினொல 

அந்தை ஓட்்டம் 

என் ைொதைல தை்டைைததைில 

ந்டக்ைட்டும் 

உன் ைணைைின் 

முைந்து தைொன் 

்மைம் 

என் பொகலக்கு நீர் வொர்ததைது 

இனியும் என் ைொதைகல 

ைணதுக்டபபு கசய்யொ்தை 

ைணதைி்பபு கசய்.

 - மு. ஆறுமுைவிக்்னஷ்
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்கபால்்கேின ந்ருவிரல்்கவே ஒரு ள்சர ்கடடி 
வீடடின முறறத்்தில் ்கிடத்்திெிரு்ந்தபார்கள.
்தவலமபாடடின ஒருபுறத்்தில் மவனவி 
்தவலவிபாிக ள்கபாலமபாய் அழுது புலம்்ிக 
ந்கபாண்டிருக்கிறபாள. மறுபுறத்்தில் அம்மபா, 
‘ெ பா ன  இ ரு க ்க  ெீ  ள ் பா ெ ி ட டி ள ெ ! ’ 
என ந்சபால்லி நெஞவ்ச ்தடடி அழுது 
ந்கபாண்டிருக்கிறபாள. ்பாவட ்தெபாரபானது.
உறவினர்கள கூடி ்ரத்்தின பூ்த உடவல 
்பாவடெில் ்கிடத்்தி தூக்கி ந்சல்்கிறபார்கள.
அம்மபாவும், மவனவியும் ்சிறிது தூரம் அழுது 
வ்ந்த ்ின ்திரும்்ி ந்சனறுவிடு்கிறபார்கள.
ஒவநவபாரு வீடவடயும் ்சபாவு ்கட்நது 
ந்சல்லும் ள்பாது வபா்சலில் ்தண்ணீர ஊறறி 
்ிணத்்தின ்தபா்கம் ்தணிக்கிறபார்கள.

 ்சபாவு ஊரவலம் ந்தருவவக 
்கட்நது ்ிர்தபான ்சபாவலவெ அவட்கிறது.
்சபாவலவெ மறித்து ்சரககு லபாபாிெிலிரு்நது 
ளரஷன ்கவடககு அபாி்சி மூடவடவெ 
இறக்கிக ந்கபாண்டிருக்கிறபார்கள. அபள்பாது 
லபாபா ிெ ிலிரு்நது அபா ி்ச ி  மூடவட்கள 
அவிழ்்நது அத்்தவனயும் ெடு ளரபாடடில் 
்சி்ந்திவிடு்கிறது. ்பாவடவெ ெடு ளரபாடடி 
ளலளெ ள்பாடடுவிடடு உறவினர்கள ஓடிச் 
ந்சனறு அடித்தும் - இடித்தும் ்சி்ந்திெ 
அபாி்சிவெ அளேிக ந்கபாண்டிருக்கிறபார்கள. 
அனபாவ்தெபா்க விடப்டடபான ்ரத். பூ்த 
உடலிலிரு்நது ஆவி விடட்கனறு ்தனிெபா்க 
ெினறு இற்நது ள்பான ்ரத்வ்த ெனறபா்க 
்பாரத்துக ந்கபாண்டிரு்ந்தது. ஆவி ்ரத்துககு 
பூ்த்ரத்்தின ளமல் ்பாிவு ஏற்டு்கிறது. ்பா்ி 
்ிரகவ்ெறறு ெிரமூலமபாய் ்கிடக்கிறபாளன.
உடநலஙகும் ஓடிக ந்கபாண்டிரு்ந்த ரத்்தம் 
உவற்நது ள்பாய்விடடள்த. ’லபடப’ எனறு 
அடித்துக ந்கபாண்டிரு்ந்த இ்தெம் ்கல்லபா்கிப 
ள்பானள்த.்திரண்ட புெமும் அ்கனற மபாரபும் 
்தேர்நது கூழபா்கிக ்கிடக்கினறள்த ஆவி 
்ரத் அழுள்த விடு்கிறபான. ்தனககும் இ்ந்த 
உலகுககும் உளே ்கணககு வழககு்கள 
முடிக்கப்டட ்ினபும் ஒரு அற் ஆவ்ச.
அம்மபாவவயும், மவனவிவெயும் ஒரு முவற 
ந்சனறு ்பாரத்துவிடடு வ்ந்தபாநலனன.
ஓடு்கிறபான ்ரத். ்சபாவலவெ ்கட்நது 
ந்தருவவக ்கட்நது ்தன வீடவட 
வ்ந்தவட்கிறபான. ்தன வீடவட சுறறி இருள 

சூழ்்ந்திருக்கிறது. எண்்து வெ்தவட்ந்த 
்தன ்தபாத்்தபா ்கெிறறுக ்கடடிலில் ந்சருமிக 
ந்கபாண்டு ்கிடக்கிறபார. ்சபாறறிெிரு்ந்த 
்க்தவவ ்தடடு்கிறபான. ’அம்மபா!அம்மபா! நவன 
குரல்நெழுபபு்கிறபான. ்சிறிது ்தெக்கத்துடன 
அம்மபா வ்நது ்க்தவவ ்திறக்கிறபாள. ஆவி ் ரத் 
ெினறு ந்கபாண்டிருக்கிறபான. ்சில ெிமிடங்கள 
்கலவர மு்கத்துடன ளமலும் ்கீழும் 
்பாரக்கிறபாள. ்ரத்்தின ்பா்தம் ்தவரெில் 
்பாவவில்வல. அப்பாவவ கூப்ிடு்கிறபான.
அப்பாவும் ஓடி வ்நது அம்மபாவின முதுகுப 
புறமபா்க ெினறு ்பாரக்கிறபார.

 ‘ெம் ்ிளவே மபா்திபாி இருககுள்த.
ஆவிெபா்க இருககுளமபா?’

 ‘டமபார!’ எனறு ்க்தவவ ்சபாத்்தி 
விடு்கிறபார்கள.
          
 ‘டமபார! டமபார!’ எனற ஓவ்ச ஆவி 
்ரத்்தின நெஞவ்ச ்தபாககு்கிறது. ்கபாறறில் 
்கல்நது அண்டத்்திலும் ள்ரண்டத்்திலும் 
எ்திநரபாலிக்கிறது.

 ‘அம்மபா! அம்மபாவபா இப்டி ந்சய்்கி 
றபாள?’ ஆவ்சளெபாடு அரவவணப ்பாள 
எனறு ெிவனத்்தவனுககு ள்பாிடி ெபாய் 
இரு்ந்தது. அரு்கிளலளெ்தபான மவனவிளெபாடு 
குடித்்தனம் ெடத்்திெ வீடு இருக்கிறது. ஓடிச் 
ந்சனறு ்பாரத்்தபான. பூடடிக ்கிடக்கிறது. 
’அடப்பாவி..!’ அலுத்துக ந்கபாண்டபான. 
மபா்தத்்தில் ்்திவன்நது ெபாட்கள அம்மபா 
வீடடிறகு ந்சனறுவிடுவபாளெ. இனறு 
மு்தல் ெபான இல்வல நெனறு ஆன ி்னபு 
ெிர்ந்தரமபா்க ந்சனறுவிடடபாளெபா. அழுது 
ந்கபாண்ளட ஆவி ்ரத் மெபானம் ளெபாக்கி 
ெடக்கலபானபான. ்கனவு முடி்நதுவிடு்கிறது.

 ்திடும்நமன விழித்துப ்பாரத்்தபான.
நெஞ்சில் வ்க வவத்துப ் பாரத்்தபான.இ்தெம் 
துடித்துக ந்கபாண்டு்தபான இருக்கிறது. ெபான 
்சபா்கவில்வல உெிளரபாடு்தபான இருக்கி 
ளறன ள்பாலும். நமல்லிெ்தபாய் ்ச்நள்தபாஷம் 
அடி வெிறறில் ்ரவிெது. இவறஞசும் 
்பாரவவயுடன எ்திளர மவனவி வ்கெில் 
்கண்டங்கத்்திபா ி  ்க்சபாெத்துடன ெினறு 
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ந்கபாண்டிரு்ந்தபாள. நெறறிெில் ஏள்தபா 
நமபாட நமபாடத்்தது. ்தவலவலிக்கபா்க 
ள்பாடப ்டட  சுககுப ்த்து. குழ்நவ்த்கள 
ஆளுக ந்கபாரு மூவலெபா்க சுருண்டு 
்டுத்துக ்கிட்ந்தபார்கள.

 ‘‘எனககு எனன ஆச்சு?’’ ்ரத்.

 ‘‘குேிர ்கபாய்ச்்சல்!’’ மவனவி.

 ‘‘குழ்நவ்த்கள ்சபாப்ிடவலெபா?’’

 ‘‘அப்பா ்சபாப்ிடவலெபாம்!’’

 ‘‘்சபாம்்பார வச்சு ்சபா்தம் ஆெிடுச்்சபா?’’

 ‘‘இல்வல, ்கஞ்சி்தபான வச்ள்சன’’

 ‘‘ஏன?’’

 ‘‘உங்களுககு உடம்பு முடிெவலளெ!’’

 ‘‘ெீயும் ்சபாப்ிடவலெபா?’’

 ‘‘ெீங்களும், குழ்நவ்த்களும் ்சபாப்ி 
டபாம ெபான எப்டி..?’’

 அப்பா ்சபாப ி்டவில்வல என்்தபால் 
ி்ளவே்கள ்சபாப ி்டவில்வல. ி்ளவே்களும் 

்கணவனும் ்சபாப்ிடவில்வல என்்தபால் 
அவள ்சபாப ி்டவில்வல. ்ரத்துள வமெம் 
ந்கபாண்டிரு்ந்த ‘ெபான’ந்சத்துவிடடது. மனதுள 
எழும் ி்ெ ்சலனங்கள அடங்கின. ெீண்ட ெபாள 
புெல் மவழககு ி்னபு, புெல் ஓய்்நது மபாமூல் 
வபாழ்கவ்கககு ்திரும் ி்ெது ள்பானற உணரவு 
ஏற்டடது ் ரத்துககு.

 மவனவியும் இரண்டபாவது ்தபாய் 
்தபான. ்ரத் ்தனது ்தவறு்கவே மவனவி 
ெிடம் கூறி ்சமர்சம் ந்சய்து ந்கபாண்டபான. 
்ினபு, ்தனது ளமல் ்சடவடவெ அணி்நது 
ந்கபாண்டு ்ெபாருககு ்கிேம்்ினபான. 
் ி ன பா ெ ி லு ம் ,  ப ேீ ச் ்ச ி ங கு  ் வு ட ரு ம் 
வபாங்கத்்தபான. வீநடல்லபாம் அழுககு. ்கழுவி 
விடப ள்பா்கிறபான.

n

சி்றத்காடிந்த ப்ற்வ

சி்றத்காடிந்த ப்ற்வயாய் இனனல்்களில் சிக்கி்ய 

பி்றத்கனன வாழவினி எனத்றண்ணி ்கைஙகி்ய 

இன்்றய ்ாளில் தைர்வு்கள் த்காண்்டால் 

இனிவரும் ்ாளின முடிவுதான என்ன? 

வாழக்்்க எப்பாதும் மைைர்்களின தமைத்்தயா? 

வாழவத்ன ்ாமும் தவறுபபதும் மு்்றயா? 

இனனல்்கள் வருவதில் அைசித் ்தடி 

இ்தா வாய்பதபன உடும்பாய்ப பிடி! 

பற்றிக் த்காண்்டப பிடியத்ன வி்டாது 

தவற்றி்யணியில் முனனதா்க ஏறிச் தசேல்! 

இைக்கினில் மைடடு்மை குறியா்க்வ இரு! 

இ்்டயூ்றானப புைம்பல்்க்ை மைனதில் அறு! 

இதுவும் ்க்டந்்த ்பாகும் எனறு 

இ்சேப்ட வாழ தவற்றி ்்்ட்பாடு! 

்ா்ைய வாழவில் ்ம்பிக்்்க ்வத்திடு! 

்ா்்ட ்பாற்றி்ட ்ல்ை்த்ய தசேய்திடு! 

இது்வ விதி்யா எனபதும் தமைய்்யா? 

இயைாது எனவும் இருந்தி்டல் ்ன்்றா? 

உனக்குள் த்ாந்துப ்பாவ்த விடு! 

உனக்கு்மைார் ்காைம் வரும் தபாறு! 

்காைம் எனபதுவும் ஒரு சேக்்கரந்தா்ன? 

்காண்த கீழிலிருந்து ்மை்ையும் வரும்! 

்கண்ணீர் விடும் நி்ையிதும் ்பாகும்! 

்காைம் ்ல்ைததாரு தீர்ப்பயும் தசோல்லும்! 

 ்கவிஞர் மைாைதி இராமைலிங்கம், 
 புதுச்்சேரி.
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 கபொதுவொை்வ தைமிழ் ஆசறிரியர்ைகைவி்ட. மற் துக்ைைில உள்ைவர்ை்ை தைமிழில 

்ைொ்லொச்சறி வருைி்ொர்ைள் என்பது உணகம. கபொ்றியொைர்ைளும் மருததுவர்ைளும்  

தைமிழ்தகதைொணக்ட ஆற்றிவந்துள்ைனர் தைற்பொதும் ஆற்றிவருைி்ொர்ைள் என்பதைறகு 

கபொ்றியொைர் வொ.கச.குழந்கதைசொமி மருததுவர் கெய.இரொெ மூர்ததைி ்பொன்்்ொகர 

எடுததுக்ைொட்்டொைக் கூ்லொம். 

 கபொ்றியியலில ்சர்ந்தை முதைலமதைிபகபண கபற் மொணவர்ைள் மருததுவபபடிபபு 

பயில இ்டம்ைிக்டததைவு்டன் அதைகனக் கைவிட்டுவிட்டு மருததுவப படிபகபக் ைறறு சறி்ந்தை 

மருததுவர்ைைொை வலம் வருவகதை நொம் ைொணலொம். அபபடிபபட்்ட மருததுவ்ர இன்று நமக்கு 

்நர்ைொணல வழஙை உள்ைொர்.  ஆம் கசன்கன பள்ைிக்ைரகண ைொவலநிகலயததைிறகு 

எதைிரில உள்ை ்ம்டவொக்ைம் ைலபனொ பல ்நொக்கு மருததுவமகனயின் நிறுவனர். அரசு 

மருததுவக்ைலலூரிைைில பணியொற்றி ஓய்வு கபற்வர் . வொழ்நொள் சொதைகனயொைர் 

உட்ப்ட பலவிருதுைகைப கபற்வர். தைமிழ்க் ைவிகதைைகை சறிறுவயது முதைறகைொணடு 

எழுதைி வருபவர். 

 முனைவர் கவிக்கோ ஜெயககுமோர் பலரோமன் M.B.,B.S.., M S (General Surge-
ry), D.A, C.R.S (Indira Gandhi open University), D P.H ( Admin ), .D.(Alternate medi-
cine ), F A I.M.S. , F.C.G.P (Indian medical association ), M.Sc. General Psychology ( 
Madras University ), D.Lit.(Jerusalem Medical University Vellore ), D Lit. ( International 
Tamil University America ) 

அவர்ைகைததைொன்  இம்மொதை தைமிழ்கநஞசம் இதைழ் க்ைொை ்நர்ைொணல கசய்துள்்ைொம்




 
 

நேர்கண்டவர : தமிழ்ச்செமமல் இராம நவல்முரு்கன்
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வணக்கம் ஐெபா

 ்ிரபானசு ெபாடடிலிரு்நது நவேிவரும் 
்தமிழ்நெஞ்சம் ்திங்கேி்தழின ஆ்சிபாிெர 
குழு ்சபார்பா்க இனிெ வணக்கங்கவேயும் 
வபாழ்த்து்கவேயும்  ந்தபாிவித்துக ந்கபாள்கிளறன.  

 வணக்கமும் மனமபார்ந்த ெல்வபாழ்த்து 
்களும் ஐெபா..

 உங்கேது ந்சபா்ந்த ஊவரப்றறியும் 
ந்றளறபாவரப்றறியும் கூறுங்களேன

 ஐெபா.. ெபான ி்ற்ந்தது முனனபாள 
வட ஆற்கபாடு மபாவடடத்்தில் உளேடங்கிெ 
ள்சபாழ ்சிம்மபுரம்.. ்தற்கபாலத்்தில் அது 
ரபாணிபள்டவட மபாவடடத்்தில் உளேடங 
்கிெ ள்சபாேிங்கர என மருவி விடடது. 
ஆ ன பா ல்  அ ்த னு வ ட ெ  இ ெ ற ந ் ெ ர 
்திருக்கடிவ்க இரண்டு ்ளேி்கேில் ெபான 
எனது ்ளேிப ்டிபவ்த் ந்தபாடர்நள்தன. 
்சி.எஸ.ஐ ஆரம்்ப்ளேிெில் ஒனறு மு்தல் 
ஐ்ந்தபாம் வகுபபு வவர ்டித்ள்தன. குட நலட 
ளமல்ெிவலப்ளேிெில்.. ஆறபாம் வகுபபு மு்தல் 
12 ஆம் வகுபபு வவர ்ெினளறன. ஆரம்் 
்கபாலம் மு்தளல ஆ்சிபாிெர்களுடன மிகு்ந்த 
நெருக்கமபான ெடவ  ் வேரத்துகந்கபாண்டு 
எனனுவடெ ்டிபவ்த் ந்தபாடர்நள்தன.. 
இனறும் எனககுப ்பாடம் ந்சபால்லித் ்த்ந்த 
்ல ஆ்சிபாிெர்கள எனனுடன ந்தபாடர ி்ல் 

இருக்கிறபார்கள. இது ெபாள வவர ெபான ந்றற 
அவனத்து வேரச்்சி்களுககும் அவர்கேின 
ஊக்கமும் அறிவுவர்களுளம ்கபாரணம்.

 அப்பா ்லரபாமன. ்தீெவணபபுத் 
துவறெில் ஓடடுனரபா்கப ் ணிெபாறறிெவர. 
அம்மபா அறபு்தம்மபாள ம்கபள்று ெலச் 
ந்சவிெரபா்க ள்சபாேிங்கபாில் இறககும் 
வவர ்ணிெபாறறி.. அவனத்து மக்கேிட 
மும் ெறந்ெவரச் ்சம்்பா்தித்்தவர. இப 
ள்பாதும் இரண்டு ்தவலமுவறககு முன 
புளே ெ்ர்கவேச் ள்சபாேிங்கபாில் ள்கடடபா 
லும் எனனுவடெ ்தபாெின ந்ெவரச் 
ந்சபால்வபார்கள அவர்களுவடெ ்ிளவே 
்கவே எனனுவடெ அம்மபா ்தபான ்ிர்சவம் 
் பா ர த் ்த பா ர ்க ள  எ ன று . .  அ வ ள ர  ெ பா ன 
மருத்துவத் துவறககு வர முனளனபாடிெபா்க 
இரு்ந்தவர. இவறவனின அருேபால் எனது 
இேவமக்கபாலம்.. மிகு்ந்த ம்கிழ்ச்்சியுடனும் 
ெடபு்களும் உறவு்களும் சூழ்்நது வேர 
வ்தபா்க அவம்ந்திரு்ந்தது.

 ள்சபாேிங்கர இலககுமிெபாரபாெணன 
்திருகள்கபாெில் ந்சனறுளேீர்கேபா? இபள்பா 
தும் ந்சல்வதுண்டபா? அ்தன ்சிறபபு எனன?

 ்கண்டிப்பா்க ஐெபா ள்சபாேிங்கபாில் 
உளே இலககுமி ெபாரபாெணன ்திருக ள்கபாெில் 
ஒரு மவல வபா்சஸ்தலம். இஙகு விஷணு ளெபா்க 
ெர்சிம்மரபா்க இரு்நது அருள அேிக்கிறபார.

கசன்கனயில ந்டந்தை அகனததைிந்தைிய தைமிழ்ச்சஙை விழொவில கசொலலின் கசலவர் 

ஆவடிக்குமொர் மறறும் தைமிழ்றிஞர்ைளு்டன் மருததுவர்...
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 இது 108 ்திருத்்தலங்கேில் ஒனறு.
அஙகு இரு்ந்த வவர ெபான ்கபாரத்்திவ்க 
ம பா ்த த் ்த ி ல்  ்த வ ற பா ம ல்  ஒ வ ந வ பா ரு 
நவளேிக்கிழவமயும் மவல மீது ஏறி 
இவறவவன வழி்டுவவ்த வழக்கமபா்கக 
ந்கபாண்டிரு்நள்தன கூடளவ எனனுவடெ 
ெண்்ர்களும் வருவ்தபால் எங்களுககு மவல 
ஏறி இறஙகுவ்தில் ்சிரமம் இல்லபாமல் 
இரு்ந்தது. ளெபா்க ெர்சிம்மர ்திருகள்கபாெில் 
சுமபார 1300 ்டி்களுககு ளமல் ந்கபாண்டது.

 அவ்தத் ்தவிர ்ளேிக ்கபாலத்்தில் 
்சபாரணர அவமப்ின மூலமபா்க அஙகு 
ந்சனறு ள்சவவெபாறறி இருக்கிளறன. 
இ்தறகு மூல ்கபாரணமபா்க இரு்ந்தவர 
எனனுவடெ ்ளேிெின ்சபாரண ஆ்சிபாிெர 
்திரு ்டடபா்ிரபாமன அவர்கள.

 ளமலும் அனவறெ ்கபால்கடடத்்தில் 
ள்சபாேிங்கபாில் உளே அவனத்து பூ்சபாபாி 
்கேின இல்லங்கேில் ெி்கழ்்ந்த  ்ிர்சவங 
்களுககு எனனுவடெ ்தபாய்்தபான உ்தவி 
ந்சய்்திருப்பார. எனளவ அஙகு ந்சனறபால் 
அவருகந்கன ்தனி மபாிெபாவ்த உண்டு 
 கூடளவ எங்கவேயும்.. அஙகுளேவர்கள 
்சிறப்பா்கக ்கவனிப்பார்கள.

 இனறும் ளெரம் ்கிவடககும் ந்பாழுது 
எனனுவடெ ந்சபா்ந்த ஊருககுச் ந்சனறு 
அப்டிளெ இவறவவனயும் ்தபாி்சித்து 
வருவவ்த வழக்கமபா்கக ந்கபாண்டுளளேன.

 ்ளேி்கபாலம்ந்தபாடளட ்டிப்ில் 
மு்தல்மபாணவரபா்களவ வ்நதுளேீர்கள? 
அ்தன இர்க்சிெம் எனன?

 இர்க்சிெம் எனறு ்தனிெபா்க எதுவும் 
இல்வல ஐெபா. ஏழபாம் வகுபபு வவர 
ெபானும் ஒர ்சபா்தபாரண மபாணவனபா்கத்்தபான 
்டித்ள்தன. ஆனபால் ம்திபந்ண்ணி்கள 
எடுப்்தில் வகுப்ில் மு்தல் ஆறு இடத்்தில் 
ஏ்தபாவது ஒரு இடத்வ்தப ் ிடித்து விடுளவன. 
இப்டி இருககும் ்ட்சத்்தில் எனவன 
அறிெபாமல் ஒரு ளெரம் ெபான வகுப்ில் 
மு்தல்  மபாணவனபா்க வ்நள்தன. அனவறககு 
்கிவடத்்த மபாிெபாவ்த எனனுவடெ மனவ்த 

முழுவதுமபா்க மபாறறி விடடது. இனிளமல் 
ெனறபா்கப ் டித்து ‘‘அ்ந்த மு்தல் இடத்வ்த’’த் 
்தக்க வவத்துக ந்கபாளே ளவண்டும் எனற 
ஆ்தங்கத்்திளலளெ ந்தபாடர்நது ெபான 
ெனறபா்கப ்டித்து மு்தல் இடத்வ்தத் ்தக்க 
வவத்துக ந்கபாண்ளடன.

 மு்தல் ம்திபந்ண்வணப ந்றறபால் 
‘‘வரும் மபாிெபாவ்த கூட ஒரு பு்கழ் ள்பாவ்த 
ள்பாலத்்தபான ள்பாலும்.’’ விடபாமல் நு்கர்ந 
்திட எனககு அது ஒரு உ்நது்தலபா்க 
அவம்ந்தது.

 இ ன று ம்  எ ன து  ந ் ெ ர . . .  ெ பா ன 
்டித்்த  குட நலட ளமல்ெிவலப ்ளேிெில் 
இறு்திெபாண்டின மு்தல் மபாணவனபா்க வ்நது 
்தங்கப ் ்தக்கத்வ்தப ந்றற்தற்கபான ் லவ்க 
அஙள்க உளேது. மலரும் ெிவனவு்கேபா்க 
எனனுவடெ குடும்்த்துடன அஙகு 
ந்சனறு எனனுவடெ ்ிளவே்களுககு 
ெபான ்டித்்த இடங்கவே ்கபாண்்ித்்ததும் 
அ்ந்த ்லவ்கெில் எனது ந்ெர இடம் 
ந்றறு இருப்வ்தயும் ்கபாண்்ித்்தது 
மி்கவும் ந்ருவமெபா்க இருக்கிறது.

 ந்சனவன வமெத் ந்தபாழில்நுட்ப 
்ெில்கத்்தில் ள்சர்நதுவிடடு இவடெின 
ற்தறகு ்ினனபாேில் வரு்ந்திெதுண்டபா?.

 ந்சனவன வமெ ந்தபாழில்நுட் 
்ெில்கத்்தில் ெபான ‘‘இர்சபாெனப ந்பாறிெபா 
ேரபா்க « ்டிக்க ்த்்தபாம் வகுபபு முடி்ந்ததும் 
வபாய்பபு ்கிவடத்து.. ள்சர்ந்த இரண்ளட 
ெபாேில்  மனம் மபாறி.. ்ினபு குட நலட 
ளமல்ெிவலப ்ளேிெில் ள்சர்நள்தன.

 ளமல்ெிவலப்ளேி முடித்்த ்ினபும் 
கூட மருத்துவ இடத்்திற்கபான ்கல்ந்தபாய்வு 
மு டி ்ந து  மு டி வு  ந வ ே ி ெ பா ்க  ்க பா ல 
்தபாம்தமபான்தபால் மதுவரெிலும் , ந்சனவன 
அண்ணபா ந்பாறிெிெல் ்கல்லூபாிெிலும் 
ந்பாறிெபாேருக்கபான இடம் ்கிவடத்து.. 
என ்டிபவ்த் ந்தபாடர்நள்தன. முடிவபா்க 
ெபான எ்திர்பாரத்துக ்கபாத்துக ்க ிட்ந்த 
மருத்துவத்துவறெில் ்டிக்க எனககு 
வபாய்பபு ்கிவடத்்த்தபால் மருத்துவத்்தில் 
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எனனுவடெ ்டிபவ்த் ந்தபாடர்நது. 
அ்திளல உச்்சப ்டிபபு வவர ்டித்து 
முடித்ள்தன. ஆனபால் ெபான.. ந்பாறிெபாேர 
்டிபவ் ெிறுத்்திெத்்திற்கபா்க ்ினனபாேில் 
எபள்பாதுளம வரு்ந்திெது ்கிவடெபாது.

 ஒவநவபாரு ளெபாெபாேி்கவேயும் 
ெபான ்பாரத்து அவர்கேின ளெபாய்்கள 
சு்கமபான ்ினபு வ்நது எனவன  வபாழ்த்து 
வ து  எ ன க கு  ம ி கு ்ந ்த  ஆ ன ்ந ்த த் வ ்த 
அேிக்கினறது. மனெிவறவவத் ்தரு்கிறது. 
மருத்துவத்வ்தச் ள்சவவெபா்கவும் ந்தபாழிலபா 
்கவும் ம்கிழ்ச்்சியுடன இனறேவும் மனமபாரச் 
ந்சய்து ந்கபாண்டு வரு்கிளறன.

 ம ரு த் து வ ர பா ்க ப  ் டி ப ் து ்த பா ன 
்சிற்ந்தது எனக ்கருது்கிறபார்கேபா?

 ம ரு த் து வ ர பா ்க ப  ் டி ப ் து ்த பா ன 
்சிற்ந்தது எனறு ெபான ந்சபால்ல முடிெபாது. 
அவனவருககும் மருத்துவப ்டிப்ில் 
இடம் ்கிவடககும் எனறு எப்டி உறு்தி 
ெபா்கச் ந்சபால்வது?? இடம் ்கிவடத்்தபால் 
்கண்டிப்பா்க ்சிற்ந்த முவறெில் ்டித்து 

ள்சவவெபாறறுவள்த ்ச ிற்ந்தது எனறு 
ெபான ்கருது்கிளறன. மறு்ிறவி எனறு 
ஒனறு இரு்ந்தபால் அ்திளலயும் எனககு 
மருத்துவத்்தில் இடம் ்கிவடத்து இனறு 
ள்பாலளவ அனறும் வபாழ்்ந்திடளவ ெபான 
இவறவனிடம் ளவண்டிக ந்கபாளளவன.

 ந்பாறிெிெற ்டிபவ் விடடுவிடடு 
ம ரு த் து வ க ்க ல் லூ பா ி  நு வ ழ ்ந ்த  அ ்ந ்த 
ெபாவேெ அனு்வம் ்றறி…

 அது ஒரு ‘‘்கனபாக்கபாலம்’’ எனறு 
ந்சபால்வபார்களே அவ்தப ள்பாலத்்தபான. 
அனவறெ ்கபால்கடடத்்தில் அண்ணபா ந்பாறி 
ெிெல் ்கல்லூபாிெில் எனனுடன ்டித்்தவர 
அனவறெ ்கல்வித்துவற அவமச்்சபாின ம்கன. 
அவரும் ெபானும் நெருங்கிெ ெண்்ர்கள 
இருவருககும் மருத்துவ துவறெில் ்டிக்க  
இடம் ்கிவடககும் எனறு மிகு்ந்த ெம் ி்கவ்க 
ளெபாடு இரு்ந்த்தபால்.. மி்கவும் ம்கிழ்ச்்சியுடன 
அனவறெ ெபாட்கவேக ்கழித்ள்தபாம். ்கவட்சி 
ெிமிடம் வவர ந்பாறிெிெல் ்டிபவ் 
மிகு்ந்த ஈடு்பாடுடன்தபான ்டித்து வ்நள்தன. 
ஒவநவபாரு துவறெிலும் அ்தற்கபான ்சிறபபு்கள 

ைவிஞர் முததுலிஙைம் அவர்ைைி்டம் விருது கபறுைி்ொர் மருததுவர். அருைில கசொலலின் 

கசலவர் ஆவடிக்குமொர்
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உண்டு அல்லவபா?? அவ்தப ள்பாலத்்தபான 
ந்பாறிெிெல் ்டிபபும்.

 உங்கள துவணவிெபாரும் மருத்துவ 
ரபா்க உளேபார்களே! உங்கள ்திருமணம் 
்கபா்தல்்திருமணமபா?

 ஆ ம பா ம்  ஐ ெ பா . .  எ ன னு வ ட ெ 
துவணவிெபார ்திரும்தி ்கல்்னபா நெெக 
குமபார எனனுடன மருத்துவக ்கல்லூபாிெில் 
்டித்்தவர. எனனுவடெ நெருக்கமபான 
ெண்்ர.

 ்ினபு மனங்கள இவண்நது ஒரு 
வவர ஒருவர புபாி்நது ந்கபாண்ட்ின 
்கபா்தலபா்க அது வேர்நது ்ினபு ்திருமணத் 
்தில் முடி்ந்தது. ஆரம்்த்்தில் இரு வீடடு 
எ்திரப்ிலும் ்ினபு ்சறளற ்தணி்நது இரு 
வீடடு ஆ்தரவிலும் ்திருமணம் முடி்நது 
இனறு ெல்லந்தபாரு வபாழ்கவ்கவெ ெடத்்தி 
வரு்கிளறபாம்.

 மூனறு ்ிளவே்கள.. மூத்்த ம்கள 
மருத்துவத் துவறெில் முது்கவலப ்டடம் 
முடித்து இபள்பாது நுண்ணுெிபாிெல் ்சிறபபு 
மருத்துவரபா்க ந்ங்களூபாில் இரு்நது 
வரு்கிறபார. இரண்டபாவது ம்கள மருத்துவம் 
்டித்து வரு்கிறபாள. மூனறபாவது ம்கனும் 
இபள்பாது ெிபமர அரசு மருத்துவக 
்கல்லூபாிெில் ள்சர்நதுளேபார

 உ ங ்க ள  ம பா ம ன பா ர  ஊ ர பா ன 
கும்்ள்கபாணம் வ்நதுளேீர்கேபா? அ்தன 
்சிறபந்ன எவ்தக ்கருது்கிறீர்கள?

 ்கண்டிப்பா்க  ஐெபா.. கும்்ள்கபாணத் 
்திறகு ெபான ்லமுவற வ்ந்ததுண்டு. ்திருமண 
மபான பு்தி்தில் அவர்களுவடெ உறவினர 
்கள இல்லத்்திறகு ந்சனறு அவர்க ளுடன 
ெபாட்கவே ்கழித்்தது மறக்க முடிெபா்த 
ெிவனவபா்க இனறேவும் ெிவனவில் உளேது. 
கும்்ள்கபாணம் எனறபாளல ள்கபாெில்்கேின 
ெ்கரம் எனறு்தபான ந்சபால்வபார்கள. ்தடுக்கி 
விழு்ந்தபால் ி்ளவேெபார ள்கபாெில் என்பார்கள 
ஆனபால் இஙகு ்தடுக்கி விழு்ந்தபால் அவனத்தும் 
ள்கபாெில்்களே.  ந்தருவுககுத் ந்தரு.. ள்கபாெில்்கள 
்தபான இஙகு. ்சக்கர்பாணி ்திருகள்கபாெில் மு்தல் 
்சபாரங்க்பாணி ்திருகள்கபாெில் வவர.. 

 கும்்ள்கபாணம் ள்கபாெில்்களுககுப 
பு்கழ்ந்றற ெ்கரம். இனறு அ்ந்த கும்் 
ள்கபாணம் எனற ந்ெவர  ெபாம் ள்பாகும் 
நெடு்நதூர ்ெணங்கேின ்சபாவல்கேின 
ஓரங்கேில் ்கபாணலபாம் ஆம்  ‘‘கும்்ள்கபாணம் 
டி்கிபாி ்கபா்ி’’ எனறு.

 அத்்தவன ்சிறபபு வபாய்்ந்தது கும்் 
ள ்க பா ண ம்  ்க பா ் ி .   மூ ன று  மு வ ற  ம ்க பா 
ம்தத்்திறகு எனனுவடெ குடும்்த்்தபாருடன 
கும்்ள்கபாணத்்திறகு வ்நதுளளேன .

 ்டிககும்ள்பாள்த ்கவிவ்த எழு்திப 
்ணப்பாிசு ந்றறுளேீர்கள  அ்ந்த அனு்வம் 
எப்டி இரு்ந்தது?

 ்தமிழனவனெின அருள எனககு 
இரு்ந்தது எனறு ்தபான ந்சபால்ல ளவண்டும். 
ெபான ்தமிழில் எழு்த ஆரம்்ித்்தது 
எனனுவடெ 12ஆம் வெ்தில். (ஏழபாம் 
வகுபபு ்டிககும் ள்பாது) மு்தலில் ெபான  
எழு்திெது ஒரு ்கவ்த  ‘‘ஒரு ந்கபாடிெில் பூத்்த 
இரு மலர்கள.’’

 ந ம ல் ல  ந ம ல் ல  ்க வ ி வ ்த க கு 
மபாறிெது  என மனம் . ெிவறெ ்கவிவ்த்கவே 
ெபானபா்களவ புதுக்கவிவ்த வடிவிளல எழு்த 
ஆரம்்ித்ள்தன.

 ்தினத்்த்ந்தி வபார இ்தழில் எனனு 
வடெ ்கவிவ்த இடம்ந்றறவமக ்கபா்க 
எ ன க கு  2 5  ரூ ் பா ய்  ‘ ‘ ் ண  ஆ வ ண ’ ’ 

புதுகவ சட்்டமன்்ச் சபொநொயைர் தைிரு 

ஏம்பலம் கசலவம் அவர்ைளு்டன்...
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வ்ந்தது. எனவன அது ளமலும் எழு்த 
ஊக்கப்டுத்்திெது இனறேவும் எனவன 
எழு்தத் தூண்டிக ந்கபாண்டிருக்கிறது. 
அனவறெ ்கபால்கடடத்்தில் அது எனககு 
ஒ ரு  ம ற க ்க  மு டி ெ பா ்த  அ னு ் வ ம பா ்க 
அவம்ந்தது.

 ்கவி்ரபா்கப ்பாட்கரபா்க மருத்துவ 
ரபா்க எவவபாறு ்லதுவற்கேில் ்ணிககு 
முடி்கிறது?

 மருத்துவத் துவறெில் எ்நளெரமும் 
ெபான ளெபாெபாேியுடன ்ெணிப்்தபால் 
எனகந்கனறு ்சில மணி ளெரம் ஒதுக்கிக 
ந்கபாளே ்சமீ் ்கபாலமபா்க முடிநவடுத்ள்தன. 
அ்தன ெிமித்்தளம ்கபாவலெில் ஒரு மணி 
ளெரம் எழுதுவதும்... ஒரு மணி ளெரம் 
்பாடுவதும்... மபாவலெில் 2 மணி ளெரம் 
ெவடப்ெிற்ச ி  ளமல் ந்கபாளவவ்தயும் 
வ ி ட பா ம ல்  ் ற ற ி க  ந ்க பா ண் டு ள ள ே ன 
இனறேவும். எடடு மணி ளெர ளவவல 
ெில் ெபான மருத்துவத் ந்தபாழிலில் முழு 
ஈடு்பாடுடன ந்செல்்டடுக ந்கபாண்டுள 
ளேன. ்கிடடத்்தடட ெபானகு ்தவலமுவற 
ளெபாெபாேி்கவேப ்பாரத்து வரு்கிளறன.

 புதுக்கவிவ்த்கேிளலளெ ்கவனம் 
ந்சலுத்தும் ்தபாங்கள ஏன மரபுக்கவிவ்த 
்க்கம் ந்சல்வ்தில்வல?

 புதுக்கவிவ்த எனககு மி்கவும் 
்ிடித்்த ஒனறபாகும்   அ்தற்கபா்க மரபுக 
்கவ ி வ ்த  எ ழு ்த  ள வ ண் ட பா ம்  எ ன று 
இல்வல. ஒரு வடடத்்திறகுள அவம்நது 
அ்தறகுள எழு்தி ்சிறபபுடன இருப்து 
மரபுக ்கவிவ்த. உண்வமெிளலளெ அது 
மி்கவும் ்சிற்ந்தது. இரு்நதும் எனக்கிருககும் 
்கபாலத்வ்த மன்தில் ந்கபாண்டு இபள்பாது 
புது ்கவிவ்தெிளலளெ எனனுவடெ மனம் 
ெபாடடமுடன இருக்கிறது ்கண்டிப்பா்க 
மரபுக ்கவிவ்த்கவே எழுதுளவன அது 
்கபாலத்்தின வ்க்கேில் ்தபான உளேது.

 இதுவவர எழு்தியுளே நூல்்கள ் றறி.

 இதுவவர ெபான ஏழு ்கவிவ்த 
ந்தபாகுபபு நூல்்கவேயும் ஒரு  உவரெவட 
நூவலயும் எழு்தி உளளேன.

 ்கவிவ்த ந்தபாகுபபு்கள அவனத்தும் 
புதுக்கவிவ்த்களே.

 எ ன னு வ ட ெ  மு ்த ல்  ்க வ ி வ ்த த் 
ந்தபாகுபபு நூல் ‘‘்கற்வன வித்துக்கள..’’ 
சுமபார 300 ்க்கங்கள ந்கபாண்டது அ்ந்த 
்கவிவ்தத் ந்தபாகுபபு நூல்.

 அ்தற்கபா்க ெபான ெக்கீரன நூலபாய்வு 
அவமப்ிலிரு்நது ்சிற்ந்த ்கவிவ்த புத்்த்கத் 
்திற்கபான ்்தக்கத்வ்தயும் ்தமிழ்ச் ந்சம்மல் 
விருவ்தயும் வபாங்கியுளளேன.

 ளமலும் உல்கத் ்தமிழ் ்ல்்கவலக 
்கழ்கத்்திடமிரு்நது ‘‘அறிநவபாேி’’ ்சபானறி 
்தவழயும் ் ்தக்கத்வ்தயும் வபாங்கியுளளேன.

 மறற ்கவிவ்தத் ந்தபாகுபபு்கள.. 

‘‘்்கலிலும் ்கனவு்கள எனளனபாடு ள்சும்’’
‘‘்பாக்கேில் மினனும் வவரங்கள’’
‘‘்தபாழம்பு வபா்சம் ்தவர எஙகும் வீசும்’’
‘‘மனள்தபாடு ள்சும் மபாெங்கள’’
‘‘வ(எ)ண்ண விழுது்கள’’
‘‘்கபார்கபால ளம்கங்கள’’
உேவிெல் ்சபார்நது உவரெவடெில் 
ந்பாது மக்களுக்கபான நூலபா்க
‘‘மனளம ஓ... மனளம ெீ... மபாறிவிடு...’’
இபள்பாது எழு்திக ந்கபாண்டு வருவது 
ெறறமிழ் ெபாலடிெில் ெறு்நள்தனபாய்த் 
்திருககுறள ‘‘என ்பாரவவெில்.. 
அறிவிெலும் ஆனமீ்கமும்..’’

தைிகரபப்ட  இயக்குநர் யொர் ைணணன் 

அவர்ைளு்டன்...
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 ்தபாங்கள ந்றற விருது்கேில் ்சிற்ந 
்தது எனறு எ்தவனக ்கருது்கிறீர்கள?

 மருத்துவத்துவறெில் ெபான மூனறு 
முவற ்ச ிற்ந்த மருத்துவரபா்கத் ள்தர்ந 
ந்தடுக்கப்டடு ்சபானறி்தழ்்கவேயும் 
்்தக்கங்கவேயும் ந்றறு ந்கௌரவிக்கப 
்டளடன. இரு்நதும் ெபானகு மபா்தங்களுககு 
முனபு இ்நது ்தமிழ் ெபாேி்தழில் ்சபார்பா்க 
ெ ட ்ந ்த  ்க ண க ந ்க டு ப ் ி ல்  ‘ ‘ ்ச ி ற ்ந ்த 
மருத்துவ ெட்சத்்திரம்’’ எனற விருதுக்கபா்க 
ள்தர்நந்தடுக்கப்டளடன.

 விழபா ெடககும் இரண்டு ெபாட்களுககு 
முனபு ெபான ்பாரத்துக ந்கபாண்டிரு்ந்த 
ளெபாெபாேிடம் கூறிளனன ெபாவே மறுெபாள 
வர ளவண்டபாம் எனககு ஒரு ெி்கழ்ச்்சி 
இருக்கிறது எனளறன. நெடு ெபாட்கேபா்க 
்ழ்கிெ ளெபாெபாேி என்்தபால் ெண்்ரபா்கக 
ள்கடடபார.

  அப்டி எனன ்சபார ெி்கழ்ச்்சி ?

 ்ச ி ற ்ந ்த  ம ரு த் து வ ர பா ்க  ள ்த ர ்ந 
ந்தடுக்கப ்டடு ‘‘மருத்துவ ெட்சத்்திரம்’’ 
விருவ்த வபாங்கச் ந்சல்்கிளறன எனளறன. 
அட ள்பாங்க ்சபார ெீங்க எபள்பாதுளம 
எங்களுககு ்சிற்ந்த மருத்துவர... ்தபான. 
உங்களுககு எனன ்தனிெபா ்டடம் 
ளவணும்?? ெபாங்க ்தரு்கிளறபாம்  ்சபார ெீங்க 
்சிற்ந்த மருத்துவநரனறு எனறபார. அவ்தளெ 
இனறேவும் ெபான ந்றற ்சிற்ந்த விரு்தபா்கக 
்கருது்கிளறன.  மக்களுக்கபா்க ள்சவவ 
ந்சய்யும் ெபான மக்கேிடமிரு்நது அ்ந்த 
வபாரத்வ்தவெக ள்கடடது ்தபான எனககு 
மி்கபந்பாிெ விரு்தபா்க மருத்துவத்துவற 
்சபார்ந்த வவரெில்  விேஙகு்கிறது  

 ்தமிழ்த் துவறவெப ந்பாறுத்்தமடடில் 
மு்கநூலில் சுமபார 5 ஆெிரத்்திறகும் ளமல் 
்சபானறி்தவழ வபாங்கியுளளேன 70ககும் 
ளமல் ளெரடி ெி்கழ்வு்கேில் ்ஙகு ந்றறு 
்சபானறி்தழ்்கவேயும் ்்தக்கங்கவேயும் 
்்தபாவ்க்கவேயும் ந்றறுளளேன. அப்டி 
ஒரு ெபாேில் ்திருச்்சிெில் இரு்நது இல்லம் 
ளெபாக்கி வருவ்தற்கபா்க  இரெில் ெிவலெத்்தில் 

்கபாத்்திரு்நள்தபாம். ெபானும் எனது ெண்்ரும் 
ள்்சிக ந்கபாண்டிருககும் ள்பாது மு்கநூலில் 
்பாரத்ள்தன ்தஞவ்ச ்தமிழ் மனறத்்தின விருது 
அறிவிபபு.

 வருடத்்திறகு ‘‘ஆறு’’ ெ்ர்களுககு 
மடடுளம வழங்கப்டும் விருது. அது ்றறி 
அனவறககு எனனுவடெ ெண்்பாிடம் 
ள்்சிெ ள்பாது மி்கவும் ்கடினம் இது 
ள்பானற விருது்கவே ெபாம் ந்றுவது  
எனறபார அவர. ஆனபால் அடுத்்த இரண்டு 
ெபாட்கேில் ெீங்கள எனவனத் ந்தபாடரபு 
ந்கபாண்டு இ்ந்த ஆண்டு அ்ந்த விருது 
எனககு வழங்கப்டுவ்தபா்க அறிவித்்தது  
‘‘ஆச்்சபாிெத்்தின உச்்சத்்திறகு’’ எனவன 
அவழத்துச் ந்சனறது. இ்ந்த ெி்கழ்வும் 
எ ன ககு  ம ற க ்க  மு டி ெ பா ்த  ெ ி ்க ழ் வ பா ்க 
இனறேவும் அவம்கிறது.

 ம ரு த் து வ க ்க ல் லூ பா ி ்க ே ி ல் 
்ணிெபாறறிெ ள்பாது ெட்ந்த மறக்கவிெலபா்த 
்சம்்வம் ஏ்தபாவது…

 ்கண்டிப்பா்க ் ல ெி்கழ்வு்கவே ெபான 
மணிக்கணக்கில் ந்சபால்லிக ந்கபாண்ளட 
ள்பா்கலபாம். இரு்ந்தபாலும் ஒனறு இரண்டு 
ெி்கழ்வு்கவே இஙள்க கூறு்கிளறன.

 அறுவவ ்சி்கிச்வ்ச ெிபுணரபா்க ்டிப 
்்தற்கபா்க ந்சனவன அரசு ஸடபானலி 
மருத்துவக ்கல்லூபாிெில் ்ணிெபாறறிக 
ந்கபாண்டிரு்ந்த ள்பாது ்தீக்கபாெத்்தபால் ் பா்தித்்த 
ஒருவருககு ்கபாலில் உளே ்கபாெத்்திற்கபா்க 
மரு்நது ள்பாடடு விடடு ்திரும் ி்ளனன. அ்ந்த 
ளெபாெபாேியுடன வ்ந்தவர எனனுவடெ 
்சடவட ளமல் ்பாகந்கடடில் நூறு ரூ்பாய் 
வவக்க முெனறபார. எனன இது?? நவனறு 
ெபான அவபாிடம் ள்கடடள்பாது இல்ல ்சபார 
சும்மபா வச்சுகள்கபாங்க அப்டி எனறபார. ்தெவு 
ந்சய்து எடுத்து விடுங்கள ெபான இஙள்க 
்டிக்க வ்ந்திருக்கிளறன எனனுவடெ 
ந்செவல ெபான ்சிறபபுற ந்சய்து அ்தில் 
ள்தரச்்சி ந்றளவ இஙள்க வ்நள்தளன ்தவிர 
உங்கேிடமிரு்நது வ்கயூடடு ந்றுவ்தற்கபா்க 
இல்வல எனறு கூறிெதும் ஒரு ெிமிடம் அவர 
எனவன ஏற இறங்கப ்பாரத்்தபார. அபபுறம் 
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ந்சனறு விடடபார.

 இரண்டபாவது மெக்கவிெல் துவற 
ெிளல ெபான முது்கவலப ்டடம் ந்றுவ்தற 
்க பா ்க  அ ர சு  ந ்ச ன வ ன  ம ரு த் து வ க 
்கல்லூபாிெில் ்ெினறு ந்கபாண்டு இரு்ந்த 
ள ெ ர ம்  நு வ ர யீ ர ல்  பு ற று  ள ெ பா ெ பா ல் 
்பா்திக்கப்டட ஒருவருககு ்தீரபா்த வலி 
இரு்ந்தது எனனுவடெ ள்ரபா்சிபாிெர்கேின 
அனும்திளெபாடு அ்தற்கபான ்சி்கிச்வ்ச 
முவறவெ ‘‘ஆரபாய்ச்்சி பாீ்திெில்’’ ெபான 
எனனுவடெ ந்சலவில் மரு்நவ்த வபாங்கி 
அறுவவ அரங்கில் அ்ந்த ளெபாெபாேிககு 
ந்சலுத்்திளனன. ந்சலுத்்தி விடடு ெபான 
வ்க்கவே ்கழுவிக ந்கபாண்டு நவேிளெ 
வ்ந்த ள்பாது. . .  அவரும் அவருவடெ 
குடும்்த்்தபாரும் எனனுவடெ ்கபாலில் 
விழு்நது... ஐெபா ெீங்க ்தபான எங்களுககு 
ந ்த ய் வ ம்  எ ன ற பா ர ்க ள .  ஏ ந ன ன ற பா ல் 
்கிடடத்்தடட இரண்டு ஆண்டு்கேபா்க 
ந்தபாடர்நது ‘‘வலிெபால்’’ அ்ந்த ளெபாெபாேி 

்பா்திக்கப்டடு  வ்ந்திருக்கிறபார. உறக்கம் 
என்து அவருககு ஒரு ்கனவபா்களவ 
அவம்ந்திரு்ந்த ்கபாலம். ெபான ஊ்சி  
ந்சலுத்்திெ உடளன அவருககு அ்ந்த ெரம்பு 
ந்செல் இழ்நது வலி உடளன ள்பாய்விடடது 
அ்ந்த ்தபாங்க முடிெபா்த ம்கிழ்ச்்சிெில்்தபான 
அவர்கள அப்டி ந்சய்்தபார்கள அது 
எனககு மிகு்ந்த மன ெிவறவவத் ்தரு்கிறது. 
இனறு ெிவனத்்தபாலும் மருத்துவம் ்றறிெ 
ந்ருவம ளமளலபாங்கத்்தபான ந்சய்்கிறது.

 இவ்தபள்பால ெிவறெ ெி்கழ்வு்கவே 
ந்சபால்லிக ந்கபாண்ளட ள்பா்கலபாம் ஆனபால் 
அ்தற்கபான ளெரமும் இடமும் இல்லபா்த்தபால் 
இள்தபாடு ெிறுத்்திக ந்கபாள்கிளறன.

 மருத்துவப்ணி இலக்கிெப்ணி 
எவவபாறு ்சமமபா்கப ்ெணிக்க முடி்கிறது?

 மருத்துவப்ணி மன ெிவறவபான 
ந்தபாழிலபா்க எனககுப்டு்கிறது. ளெபாய் 

நூல கவைியீட்டு விழொவில இயக்குநர் அரவிந்தைரொஜ்,  ைலைணடு ்லனொ தைமிழ்வொணன், 

ெவஹர் மறறும் சறிந்கதைவொசன் அவர்ைளு்டன் மருததுவர்.
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்களுடன வரும் ளெபாெபாேி்கவே குணப 
்டுத்்தி அவர்கள மு்கத்்தில் ம்கிழ்ச்்சிவெ 
்தருவ்தபால் அவ்தவிட ்சிற்ந்த ்ணி எதுவும் 
இல்வல எனறு ெபான உறு்திப்டக 
கூறு்கிளறன.

 இலக்கிெப ்ணி ்தமிழனவனககு 
ெ பா ன  ந ்ச ய் யு ம்  ள ்ச வ வ ெ பா ்க வு ம் . . 
்தமிழனபா்கப ்ிற்ந்தவமககு எனனுவடெ 
்கடவமவெ ெபான  ந்சய்வவ்தப ள்பால 
வுளம ெிவனத்துக ந்கபாண்டிருக்கிளறன. 
முத்்தமிழ ில் முடி்ந்தவவர ் ணிெபாறறு 
வவ்தளெ ெபான விரும்பு்கிளறன.

 உங்களுககுப ்ிடித்்த ்கவி்ர்கள 
ெபால்வவரக குறிப்ிடுங்களேன.

ம்கபா்கவி ்பார்திெபார 
்பார்தி்தபா்சனபார 
்டடுகள்கபாடவட ்கல்ெபாணசு்ந்தரனபார 
்கவிெரசு ்கண்ண்தபா்சன

 இக்கபால வேரும் ்கவி்ர்களுககுத் 
்தங்கள அறிவுவர எனன?

 ்தமிழனவனெின அருளேபாடு ்கற் 
வனச் ்சிறகு்கவே விபாித்து. ்கருத்துக ்கவே 
எதுவ்க ளமபாவனயுடன இவணத்து... 
இவெபு ெவடயுடன ்பாக்கவே புவனயும் 
அவனவருளம ெல்ல ்கவி் ர்கள ்தபான. 
புதுக்கவிவ்த்களுடன மரபுக ்கவிவ்த்கவேயும் 
்ெினறு ‘‘்கபாலத்்தபால் அழிெபா்த ்கவிவ்த்கவேப 
்வடத்து ெம் ்தமிவழக ்கபாப்ள்த ்கடவம’’ 
எனறிரு்ந்தபால் ெல்லது. ்தற்கபாலத்்தில் 
்தமிழுக்கபான எ்திபாி்கள ெபாறபுறமிரு்நதும் 
ெம்வமத் ்தபாக்க முற்டு்கிறபார்கள. அவர 
்கேிடமிரு்நது ெம் நமபாழிவெ.. ்தமிழ் 
நமபாழிவெ ்கபாப்பாறறிட.. ்தமிழநனனற 
உள உணரளவபாடு ந்செல்்டுவது ெல்லது 
எ ன று  ெ ி வ ன க ்க ி ள ற ன .  அ வ ன வ ரு ம் 
இவண்நது அ்தற்கபான முனநனடுபவ் ளமற 
ந்கபாண்டபால்.. ்தமிழ் மண் இருககும் வவர.. 
மபாசு ்டபாது வபாழும்

 ்த ம ி ழ் ந ெ ஞ ்ச ம்  இ ்த ழ்  கு ற ி த் து 
்தங்கேின ்கருத்து எனனவபா்க இருககும்?

 ்தமிழ்நெஞ்சம் ்திங்கேி்தழ் ்ிரபானஸ 
ெபாடடிலிரு்நது நவேிெபாகும் ஒரு ்தமிழ்த் 
்திங்கேி்தழ். ்ல்சுவவ உணரவு்கவே 
்லரும் இர்சிக்கத்்தக்க வவ்கெில்.. ்ல 
ஆளுவமளுடனபான ்ச்ந்திபபு்கள மறறும் 
்ல ்தமிழ் ்சபார்ந்த ்கருத்துக்கவேயும்  ் ்தித்து 
்தமிழ் மக்கள மன்தில் ெபாளும் இடம் ந்றச் 
ந்சய்்கினற ஒனறு. ்தமிழபால் இவண்நது 
்தமிவழப ள்பாறறி ்தமிவழ வேரப்்தற்கபா்க 
நவேிவரும் ஒரு உனன்தத் ்திங்கேி்தழ் 
என்து என ்கருத்து.

 மிக்ை நன்்றி மைிழ்ச்சறி ஐயொ..

 ஒரு நலல மனிதைகர ஒரு நலல 

தைமிழ்பபற்ொைகர ஒரு நலல பணபொைகரச் 

சந்தைிததை மைிழ்வில அவரு்டன் ைொகலச் 

சறிறறுணடிகய முடிதது விட்டு அவருக்கு 

வொழ்ததுைகைக்கூ ற்ி விக்டகபறறு வந்்தைொம்.

n

முன்னொள் நீதைிபதைி சந்துரு, முகனவர் 

ைவிக்்ைொ கெயக்குமொர் பலரொமன்.
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தைரிைி்ட தைத்தைொம் தைரிைி்ட தைத்தைொம்  
தைரிைி்ட தைத்தைொம் தைை்தைொம் - தைரிைி்ட 
தைததைத தைரிைி்ட தைததைத தைரிைி்ட 
தைததைத தைரிைி்ட ்தைொம். 
. 
விழிைைில ்மொதைி விகைவுைள் ்ைொடி 
எழிலு் கநஞசறில இகசய - கபொழிகலழில 
முததுப பதுகமகய முன்பின் தைழுவி்ட 
சறிததைம் அகலைி் ்தை. 
. 
அ்ட்ட்ட ைொதைல அதுகவன எணணி 
ை்டை்ட கவன்்் ைனிய - இ்டஇ்ட 
ைன்னக் குழியினில ைொமன் ைகணவி்ட 
எணணம் விகழைி் ்தை. 
. 
தைழுவிடும் ைொறறும் தைணகலன மொ்றி 
முழுவு்டல ்மொைம் முதைிர - எழுைி் 
மொகல நிலகவொைி; மலலிப புதுமணம் 
லீகல புரிைி் ்தை. 
. 
ைனிகயழில ைணடு ைவினுறு ்சொகலக் 
ைனிைளும் துன்பில ைகரய - இனியிவள் 
்தைைச் சுகவயிகனத தைீணடும் வழியிகன 
்மொைம் கதைொ்டர்ைி் ்தை. 
. 
ைனவுைள் எலலொம் ைதைவுைள் மூ்டத 
தைினவினில நொனுந் தைிரிய - உணவிகன 
உணணும் கபொழுதைிலும் உள்ைம் சுகவயிகன 
எணணக் ைகலைி் ்தை. 
. 
பைலினில ஏக்ைம் பகைகயனத தூக்ைம் 
அைகலொைி பொர்ததும் அழு்தை - முைகவழில 
பூவொய் உதைிர்ைி் கபொன்கசொல வரும்வகர 
தைீவொய்த கதைரிைி் ்தை. 
. 
சறிகலகயழில கபண்ண சறிமிகழனும் ைண்ண 
இகலகயொரு ைொலம் இனியும் - விகலயறு 
ைொதைல தைருைி் ைணைள் தைக்டயு்ச் 
சொதைல சரிததுவி டும். 
. 
மனகமனும் கூட்டில மலகரன நீயும் 
வனகமன நொளும் வைரக் - ைனகமனத 
தூக்கும் சுகமைளும் தூசொய்க் குக்ைி் 
தைொக்ைம் கதைரிைி் ்தை. 
. 
ைகணவிடு ைொமன் ைகதைைகைப ்பொல  
எகனவிடு உந்தைன் இக்டயில - இகணைி் 
்நரம் குழலிகன நீயும் அணிகையில 
தூரம் குக்ந்தைிடு ்ம. 
 
    ஏடி வரதராசேன
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கைொஞசறிக் கைொஞசறிப ்பசும் ைிைி்ய
தைஞசகமன வந்்தைன் நொ்ன மயி்ல
வஞசகன ஏதுமில்ல புள்்ை வொடி
மஞசக்ைொட்டு கமனொ வரவு ்தைடி

ைம்மொங ைகர்யொரம் ைொதது வொஙை்வ
சும்மொஙைொட்டி ்பொலொம் ்சொடி ்பொட்்்ட
உம்மொ ஏதுமிருந்தைொ உதைட்டி்ல தைொடி
சம்மதைமொனொ நொனும் தைரு்வன் ்ைொடி

பூ வொசம் பூகவயுந்தைன் வொசம் இழுக்குதைடி
கூவிடும் குயிலொய் குரலில மயக்குதைடி
தைொவிடும் குரஙைொய் தைவிபபில நொனடி்யொ
ஓவிய்ம உலரொதை ைொவிய்ம நீ மொனடி்யொ

நிலொக் ைொயும் ்நர்மொ கநருஙகுதைடி
உலொ வரலொம் ஆனந்தைமொ இருக்குதைடி
பலொவொ இனிக்குதைடி சீனியும் ்வண்டொமடி
குலொவலொம் கூடிக் கும்மொைம் இ்டலொமடி

பக்ைததைி்ல யொருமில்ல மடியும் ்வணுமடி
கசொக்குதைடி மனசும் நீ கசொக்ைத தைஙைமடி
கவக்ைகமலலொம் ்வணொம் நொன் மொமனடி
நிக்ை ்நரமிலல புள்்ை கநருஙைி வொடியம்மொ

பூஞ்சொகலப பக்ைம் ்பொலொமடி புள்்ை
மொஞ்சொகலயும் பக்ைததைி்ல இருக்குதைடி
தைீஞசுகவயொ தைிததைிக்கும் ்தைனடி நீ்யொ
நீஞசுதைடி நிகனவுைளும்  கநஞசறில தைீ்யொ

மஞசக்ைொட்டு கமனொ எம்மனச மயக்ைிட்டி்ய
கநஞசக்கூடு கநருஙை்வ நிகனக்குதைடி தைஙை்ம
கைொஞசும் முலகலயொ கைொஞசம் வொடியம்மொ
வஞசமிலலொ கநஞசறிருக்கு பக்ைம் வொடியம்மொ.

்கவிஞர் புல்ைாஙகுழைன
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ததா்டர் ்ாவல்- 

பூமைாக்கிழவி..3

ரிஸ்வான 
்தநீர் ்்ரக்்க்த

 பூமபாக்கிழவி வழக்கம்ள்பால ்கிழக 
்கபால சூபாிென எ்ந்திபாிக்கிற முனனபாடி எ்ந்தி 
பாிச்்சி வெக்கபாடடு ்க்கம் வழக்கம் ள்பால 
ஒதுங்க ள்பாெிடுச்சு..

 வழிெில எடடி ளவப்மரத்துல 
குச்்சி ஓடிச்்சி நுனிெில ்கடிச்்சி வெஞ்சிடடு 
்ல் ள்தச்்சி ்கிடளட ெட்நதுச்்சி..

 அம்்ி்கபா ெபாயுடு வபாவழத் 
ள்தபாடடத்துல ்ம்பு ந்சடடு ்தண்ணீர 

ந்தபாடடிெில இறங்கி முங்கி முங்கி 
குேிச்்சது, ஒடம்புல சுத்்தி இரு்ந்த ்சீவலக 
்க்நவ்தவெ ்க்சக்கி ளமல ள்பாத்்திக்கிடடு 
்ம்பு ந்சட ்தண்ணீத் ந்தபாடடிெில இறங்கி 
முங்கி முங்கி ஆெபா்சம் ள்பா்க குேிச்்சிது.  
ந்கழவி எனனிககும் ஒடம்புககு ்சவுக்கபாரம் 
ள்தய்ச்்சி குேிக்கபாது.. ்கபாக்கபா குேிெல்்தபான.  
வ்கெபால அரக்கி ள்தய்ச்்சி குேிககும். 
எனனிக்கபாவது ்தவல ெர ெரனனுச்சுனனபா.. 
ெபாலனபாவுககு ்கமலக ்கண்ணன ்கவடெில 
்சீக்கபாய் தூளு ்பாக்கடடு வபாங்கி ்தவலெில 
ந்கபாடடி ள்தச்்சி குேிககும்..

 ஒடம்புல சுத்்தி இரு்ந்த ்சீவலக 
்க்நவ்தவெ பூமபாக்கிழவி  விபாிச்்சி 
ஒலத்்திக்கிடடு குடிவ்சககு ்கிேம்புச்்சி…

 ்கபாலங்கபாத்்தபால நவெில் சுளளுனனு 
எ்ந்திபாிச்்சி வ்ந்தது..

 வழக்கம் ள்பால அக்கம் 
்க்கத்து ்கிரபாமத்துல இரு்நது வ்க 
குழ்நவ்தங்களேபாட பூமபாக்கிழவி குடிவ்ச 
முனனபாடி கு்ந்திக்கிடடு இரு்ந்தபாங்க 
பூமபாக்கிழவி ்கிடட வ்க வவத்்திெம் 
்பாககுறதுககு.

 பூமபாக்கிழவி குடிவ்சக குளேபாரப 
ள்பாெி ்தடடுல ்சபாமி குஙகுமமும் விபூ்தியும் 
ந்கபாண்டபா்நது எல்லபாருககும் குடுத்துச்்சி..
குழ்நவ்தங்களுககு நெத்்திெில் வச்்சி 
விடடுச்சு..பூமபாக்கிழவிளெபாட சூடசுமம் 
அது.. நெஞ்சில எல்லபாருககும் ்சபாமி ்லம் 
வ்நதுடும்.

 பூமபாக்கிழவி குழ்நவ்தங்கவே 
்கிழககு மு்கமபா ெிக்கவச்்சி மு்கத்துககு மு்கம் 
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்பாரத்து எவ்தளெபா முடிஞ்சி வச்்சிரு்ந்த 
மு்ந்தபாவனெ  மூனு முவற ்தவலககு 
ஆரம்்ிச்்சி ஒடம்பு முழுக்க வடடமபா 
சுத்தும்,  ந்பாறவு உச்்சன ்தவலெில் 
இரு்நது உளேங்கபாலு வவரககும் ஒடம்புல 
ள்தய்ச்்சி ்கிடளட வ்நது  மு்ந்தபாவனெில் 
இரு்ந்த முடிச்வ்ச மூணு முவற ்திருஷடி 
்கழிச்்சிடடு..

 பூ ம பா ள ்த வ ி  ந ்க பா ழ ்ந வ ்த  ள ம ல 
இருககுற ளெபாய் நெபாடி ்திருஷடிடடி 
எல்லபாத்வ்தயும் ஏத்துக்கிடு ்தபாளெனனு  
மூணு முவற மு்ந்தபாவனெில முடிஞ்சி 
வச்்சிருககும் முடிச்்சிவெ ்சரருனனு பூமிெில் 
இறக்கி  மூனுமுவற ்தடடும்..

 குழ்நவ்தங்கவே வ்கெில் வபாங்கி 
உச்்சி ளமபா்நது ்தீடடு மபா்ந்தம்னு ளெ்தபாச்சும் 
இருக்கபானனு ்பாககும்... குழ்நவ்தங்க 
மூககுல இரு்நது நவேிளெ வரற நவேி 
மூச்சு ்கபாத்து வபா்சவன உளளுககுளேபாற 
இழுத்து வச்்சி ளமபா்நது ்பாத்து உளளுககுளே 
்சேி இருக்கபானனும் ்பாககும்.  ்தபாய்ப ்பாலு 
குடிச்்சிடடு வ்ந்த குழ்நவ்தளெபாட வபாய் 
வபா்சவனவெ ்கிழவி  ளமபா்நது ் பாரத்ள்த குழ்நவ்த 
குடிச்்ச ்பாலு வெத்துக குளேபாற புேிச்சுப 
ள்பாெி வெத்து வலிெில அழுவுதுனனு ்சபாிெபா 
்கண்டு ி்டிச்்சி வவத்்திெம் ்பாரககும்..எல்லபாம் 
அவங்க அப்த்்தபா ்கிடட இரு்நது ்கத்து ்கிடட 
சுெம்பு வவத்்திெம்..

 ஆத்்தபா ்கபாவனூரல இரு்நது வபாளறன.. 
்தபாயீ 

 ்ிளவேககு ்கபாய்ச்்சல் ்கண்டு 
இருககு.. நரண்டு ெபாேபா.. மடிெிலளெ 
ந்கடக்கபான..

 பூமபாக்கிழவி குழ்நவ்தளெபாட நெத்்தி 
ெில ஒ்தடவட வச்்சி ஒர்சிப ்பாத்துச்்சி சுபாீர 
னனு சூடு ்கண்டுச்சு..
 
 ஏலபா.. இம்புடடு நெருப்பாக ந்கபா்திக 
குது.. ்ிளவேககு..

 பூமபாக்கிழவி குடிவ்சக குளேபாற 

ள்பாெி  ள்கபாளரபாெணம், ்கஸதூபாி ந்கபாஞ 
்சமபாக ்கிளேி ்கம்மபாரு நவத்்தவலெில வச்்சி 
ந்கபாஞ்சமபா ள்தன வபாரத்து சுடடு விரலபால 
குவழச்்சி ்ிளவேளெபாட வபாவெ ்திற்நது 
ெபாககுல வ்கமரு்நவ்த ்தடவி விடடுச்்சி.

 ்ிளவேககு ்தபாய்ப்பால் குடு மரு்நது 
வெத்துக குளேபாற ள்பாவடடும்..

 ்சபாி ஆத்்தபா..

 மரு்நவ்த..்கபாவலெில ரபாவிககுனனு 
இரண்டு ளவவேககு நவத்்தவலெில ள்தன 
விடடு ந்கபாவழச்்சி ெபாககுல ்தடவிடடு 
்தபாய்ப்பாலு குடு..

 ்தடடுல இரு்ந்த குஙகுமத்வ்த குழ்நவ்த 
ெின நெறறிெில் இடடுச்்சி.  ்சபாமி ்பாத்துககும் 
ஊரு ள்பாெி ள்சருனனு ந்சபால்லுச்்சி..

 குழ்நவ்தளெபாட ்தபாெி ்தனளனபாட 
அ ழு க கு  ்க ்ந வ ்த  ்சீ வ ல  இ டு ப பு 
முடிச்சுல அங்கிடடு இங்கிடடு துழபாவி 
்சில்லவற்கவே பீரபாஞ்சி ஆத்்தபாளவபாட 
குஙகும ்தடடுல ள்பாடடுச்சு..

 என்கிடளட ளவற துடடு இல்வல 
ஆத்்தபா.. அடுத்்தவபாடடி ந்கபாண்ணபா்நது 
்த பா ள ற ன .   கு ழ ்ந வ ்த  ந ர ண் டு  ெ பா ே பா 
மடிெிளலளெ ந்கட்ந்த ்தபாளல வெக ்கபாடடு 
ளவவலககு ள்பாவ முடிெல..

 ்க ிழவிககு மண்வட ்கபாஞ்சி 
சுரருனனு எ்கிறிடடுது.. ள்கபாவம் உச்்சிககு 
ஏருச்சு..

 அரபா்பாகள்கபா.. நமபா்த வபாடடிெபா 
ஆத்்தபா ்கிடட வபாபாிெபா... ்க்கி மடட எவடி 
உன்கிடட ்கபாசு ள்கடடபா.. ஆத்்தபா கூலிககு 
மபாரடிக்கிறவனனு... நெவனக்கிெபா ்கபாவ்ச 
நமபா்தல்ல எடுடி ந்சத்்த மடவட.

 ்தபாய்க்கபாபாி ்கருபபு குவடெ ்பாரத்்த 
்கபாவே மபாடு மபா்திபாி மிரண்டு ள்பாச்சு..

 பூமபா்கிழவிககு எதுத்்தபாபள்பால 
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இருககுறவ நெலவமவெ புபாிஞ்சிது 

 இ ப ் த் ்த பா ன  ந ம பா ்த  வ பா ட டி 
ஆத்்தபாவவ ள்தடி வபார ள்பால இருககு… 
ஊருககு ள்பாவ ்கபாசு இருக்கபா ..

 பூ ம பா க ்க ி ழ வ ி  இ டு ப ் ி லி ரு ்ந ்த 
சுருககு வ்வெ உருவி சுருகவ்க விபாிச்்சி 
விரவல விடடுத் துழபாவிச்்சி..எடடபா மடிச்சு 
வச்்சிரு்ந்த இருவது ரூவபா ளெபாடடு ்தடடுப 
்டடுச்சு.  உருவி அவ்கிடட ந்கபாடுத்துச்்சி.. 
்கரல ்பாக்கத்்தபாரு வெக்கபாடடுல இறங்கி 
ெபாத்து ெடடதுககு எல்லபாப ந்பாம்்வே 
ங்களுககும் ்ச்நள்தபாஷம் ந்சய்ெ ந்கபாடுத்்தக 
கூலியும் நூல் ள்சவலயும்...குடிவ்சக குளேப 
ள்பாெி நூல் ள்சவலவெ ந்கபாண்ணபா்நது 
குடுத்துது.. மபாத்து ்சீவலெபா வச்சுக்கடி 
ந்பாம்்ே.. ஒனளனபாட ்சீவலக ்க்நவ்த 
நரபாம்் ெயீஞ்சி ள்பாெிருககு..

 ஊருககு ெட்நது ள்பாவபாள்த 
நவெிலு குழ்நவ்தககு ்கபாய்ச்்சல் ளவற.. 
மூல ளரபாடடுல உக்கபா்ந்திரு சு்ந்தரம் 
்ஸசு வரும் ்ஸ சுல ள்பாெிரு.  மூவல 
ளரபாடடு ்தன்பாலு டீ ்கவடெில ெபாலு 
இடலி வபாங்கி ்தினனுடடு ்்சிெபாறிடடு 
குழ்நவ்தககு ்னனும் ்கபாப்ி ்தண்ணியும் 
வபாங்கி வெத்துககு குடு மிச்்ச்கபாசுல அபாி்சி 
குருவண ்கஞ்சிக்கபா்க வபாங்கிகள்கபா.  
உபபு புேி இரு்ந்தபா மக்கிெபா ெபாள 
்கழிச்்சி ந்கபாவழெ சுடுள்சபாறு ந்பாங்கி 
உச்்சிளவவேககு குழ்நவ்தககு ர்சம் 
ள்சபாறு கூழபா ்கவரச்சுக குடு.  குழ்நவ்தககு 
மூசுண்வட ஏ்தபாச்சும் வபாங்கி ந்கபாடுத்து 
வெத்வ்த ் பாழபாக்கபாள்த.  மூனு ெபாளு ்கழிச்்சி 
குழ்நவ்தவெ ந்கபானனபா்நது ்கபாடடு.. 
ந்சபாவமபாெிடடுனனபா ஆத்்தபா ்கிடட வர 
ளவணபாம்..ள்பாய் வபா..

 ஆத்்தபா ்கபாய்்ந்த மிே்கபாய் ஒனவன 
சுடடு எடுத்து நமபாவனவெ ்கிளேிடடு 
்ழங ்கஞ்சில இரு்ந்த ெீரபா்கபாரத்வ்த

 மிே்கபாய்ககுளேரபா ஊத்்தி 
ெிரப்ி இடது வ்கெில ்ிடிச்்சிக்கிடடு 
்கஞ்சிககுடுவவவெ வ்கெபால அல்சி 

அல்சி குடிச்்சிடடு மிே்கபாவெ வபாெில் 
வச்்சி சுரருனனு மிே்கபாய் ்தண்ணிவெ 
உறிஞ்சிது... மிே்கபாய் ்கபாரம் ெிவவுனனு 
உசுருல ஏறுச்சு  ஆ்கபாரமபா ்கபாவலக ்கஞ்சி 
குடிச்்சிடடு ்சபாவ்கபா்சமபா ்கபால்்கவே ெீடடி 
உக்கபார்ந்தது.

 சுருககுப வ்வெ விபாிச்்சி 
ந்கபாடவட ்பாககு ஒனவன எடுத்து வபாெிக 
குளேப ள்பாடடு ்கிடடு மடிச்சு வச்்சிரு்ந்த 
நமபாறடடுக ்கம்மபார நவத்்தவலவெ 
எடுத்து ்கபாம்வ் ்கிளேிடடு நவத்்தவலவெ 
்கவுத்துப ள்பாடடு நவத்்தவல முதுகுல 
சுண்ணபாம்பு ்தடவ ஆரம்்ிச்்சிது….

    ந்தபாடரும்

நீடுதுயில் நீக்்கப பாடியநிைா

்தசேத்தின விடுத்ை்ய
 சுவாசேதமைனக் த்காண்டு வாழந்த
முண்்டாசுக் ்கவிஞனின 
 சிந்த்னயில் பைபா்டல்
்காடு்கழனி நி்்றந்தி்ட்வ!
 ்கல்வித்தி்றன ்மைம்ப்ட்வ!
நீடு துயில் நீஙகி்ட்வ!
 தீது தந்்தான ஒழிந்தி்ட்வ!
கூடிக் ்களித்து மைகிழந்தி்ட்வ!
 அடி்மை விைஙகு ்க்ைந்தி்ட்வ!
மைண்ணில் வீரம் வி்ைந்தி்ட்வ!
 தபண் உரி்மை அ்்டந்தி்ட்வ!
வனத்காடு்மை அ்கனறி்ட்வ!
 பண்தணடுத்துப பாடி ்வத்த!
சுதந்திர வி்த தூவி ்வத்த!
 த்ஞசில் உரம் ்வண்டுதமைன்்ற!
அஞசி சோதல் கூ்டாததன்்ற!
 அனுதினமும் ்பசி வந்த
பாரதி பு்கழ ்பாற்றிடு்வாம்!
 பாரதத்்தக் ்காத்திடு்வாம்!

  லீ. லியா்கத்அலி
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l 
தாைாடடு ்்கட்டபடித் 
     தாய்மைடியில் வீழந்தபடிக் 
்காைால் ்்டந்துக்  
     ்களித்தபடிப - பாைாய்  
வழிய உைறிதயன்றன  
     வாய்வந்த இந்த 
தமைாழி்ய மைனம்மை்றக்கு 
       ்மைா.  
l  
பள்ளிப பயின்றதுவும்  
    ்பந்தமிழால்; ்ட்பாடுத்  
துள்ளிவி்ை யாடியதித்  
     துய்தமிழால்; - எள்ளி்்்க  
ஆடியதும் இத்தமிழால் 
     அச்தசோல் த்கடுததைன 
மூடியதும் இத்தமிழால்  
      முன.  

l  
தந்்ததயன்ன ்வததுவும்்  
     தண்்டமிழால்; ஆறுத்ை 
அந்தமைடிச் சோய்த்து்ரத்த(து)  
      அத்தமிழால்; - முந்திமுந்திப 
புத்தி உ்ரத்ததுவும்  
    பூந்தமிழால்; எபபடி்ான  
இத்தமி்ழ விடடிருப்பன  
      ஈஙகு...?  
l  
பாடடி ்க்ததசோனனாள்  
      ்பந்தமிழால்; அக்்க்தயில்  
்ாடடின அரசேனு்மைார்  
     ்ற்்றமிழன; - ்்கட்ட  
வசேனங்கள் ஒண்்டமி்ழ  
     வாழதவல்ைாம் இந்த 
அசேல்மை்றக் ்கா்த  
       அ்கம்.  
l  
்காதல் பருவத்தில் 
      ்காகிதமும் தசேந்தமி்ழ  
பாதம் ததா்டர்ந்ததுவும்  
     ்பந்தமி்ழ - தூதறிந்த 
்கண்ணிரண்டும் வார்த்தக்  
     ்கவிதயல்ைாஞ தசேந்தமி்ழ 
எண்ணம் விைகு்மைா  
     இஙகு...?  

  

இடம்பெயர்்ந் என்்னிடம இடடயராமல் க்கட்கப்பெடட க்களவவிக்கா்
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l  
அனபர் உ்டன்ான  
      அரட்்ட அடித்ததுவும்  
இனபத் (து)்டன்ான 
      இருந்ததுவும் - துனபத்தில்  
துக்்கம் உ்ரத்ததுவும்  
      ்தாளிரண்டில் சோய்ந்ததுவும்  
எக்்கணமுஞ தசேந்தமி்ழ 
       யாம்.  
l  
தசேல்்பசி இல்ைாத  
     சினனஞ சிறு்காைம்  
தசோல்்ைக் ்கடிதஞ  
     சுமைந்ததுவும் - தசோல்ைறிந்து  
அங்்கார் பதி்ை  
     அனுபபியதும் தசேந்தமி்ழ 
எஙகும் மை்ற்வன  
     இ்த.  
l  
்ாற்று்டும் பாடடு 
     ்டிக்கும் ததருக்கூத்து 
்காற்றுவழி வந்த  
      ்கவித்துளி்கள் - ்சேற்றின்மைல்  
்வ்ையு்டன ்சேர்ந்த  
      விடு்க்தயும் ஓர்பதிலும்  
்சோ்ைத் தமிதழன்்ற  
     தசோல்.  

l  
திண்்ண உ்ரயா்டல்  
     திக்கில் அ்ைந்தபடி  
அண்ணனு்டன தம்பியு்டன  
      ஆறுதல்்கள் - எண்ணிதயண்ணிப 
பார்த்து ரசித்தப 
      பைவும் எ்னபபக்்கம்  
ஈர்த்ததுவும் தசேந்தமி்ழ 
      இஙகு.  
l 
்கண்்கள் விழித்துக்  
     ்கதிர்பார்த்து மீண்டுமிரு  
்கண்்கள் உ்றஙகிக்  
     ்கனவறிந்து - மைண்ணில்வாழ  
எல்ைாப தபாழுதும் 
     எனது தமைாழி்கைந்த  
தசோல்்ை மை்றப்ப்னா  
    தசோல்...?  
l  
ஆழ்க்ட்ைத் தாண்டி  
       அருஞதசேல்வம் ்சேர்த்திடினும்  
வாழவில் மை்ை்பால்  
     வைர்ந்திடினும் - சூழல்்கள் 
தத்தம் தி்சேமைாற்றித்  
     தாவிடினும் தசேந்தமி்ழ  
நித்தம் மை்றக்்காததன  
     த்ஞசு.



பெ்திகே இது என்பெட் நடபொல் ்சால்லி உணர்த்து்கதிகறன்.
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  5
   

இனறு புதுக்கவிவ்த எழுதுளவபார குறுங 
்கவிவ்த எழுதுளவபார அவவ பு்திெ 
வடிவநமனறும் ்தமிழுககுப பு்திெந்தபாரு 
வடிவத்வ்தத் ்தபாம் ந்கபாண்டுவ்ந்த்தபா்கவும் 
மபார்தடடிக ந்கபாளவதும் ்ரவலபா்கக 
்கபாணப்டு்கிறது. ஆனபால் அவவ ்தமிழில் 
இரண்டபாெிரம் ஆண்டு்களுககு முனள் 
இது இரு்ந்தது எனறபால் ெம்் முடி்கிற்தபா?

அது இவணககுறள ஆ்சிபாிெப்பா

புறெபானூறு, ்்திறறுப்த்து, ந்பாருெரபாறறுப 
்வட, ்டடினப்பாவல, மதுவரக்கபாஞ்சி 
ஆ ்க ி ெ  நூ ல் ்க ே ி ல்  இ வ ண க  கு ற ள 
ஆ்சிபாிெப்பா உளேது. ்சிலப்்தி்கபாரத்்திலும் 
இவணககுறள ஆ்சிபாிெப்பா ்கபாணப ் டு்கிறது.

அது எப்டி என இபள்பாது ்பாரபள்பாமபா?

ஈரவ்சச் ்சீர்கள ெபானகும் உங்களுககுத் 
ந்தபாியும்; ்கபாய்ச்்சீர்களும் ந்தபாியும். இ்ந்த 
எடடுச்்சீர்களுளம ந்பாதுவபா்களவ ்கவிவ்த 
எழுதுவ்தறகுப ள்பாதுமபானது.

்கீளழ உளே ந்தபாடவரப ்பாருங்கள

“தமைய்தயைாம் உைகில் தமைய்தயன ஆ்மைா? 
தமைய்்ய தபாய்தயன ஆ்மைா? தபாய்்ய 
உைகில் தமைய்்ய தவனறு சி்றக்கு்மைா? 
உய்யும் உைகில் உய்வன யாவும் உயர்்வா? 
தபாய்யுைகில் எல்ைாம் தபாய்தயன பா்ர! “

இது ஒரு ்த்்திவெப ள்பால இருககும் 
இ்தவனச் ்சறளற ்ிபாித்துப ள்பாடுங்கள . 
ஒரு அழ்கபான ்கவிவ்த வரும்

தமைய்தயைாம் உைகில் தமைய்தயன ஆ்மைா?
தமைய்்ய தபாய்தயன ஆ்மைா?
தபாய்்ய உைகில்
தமைய்்ய தவனறு சி்றக்கு்மைா?

உய்யும் உைகில்
உய்வன யாவும் உயர்்வா?
தபாய்யுைகில் எல்ைாம் தபாய்தயன பா்ர!

இது புதுக்கவிவ்த ள்பாலக ்கபாட்சிெேித்்தபா 
லும் இது ஒரு மரபுக ்கவிவ்த;  இது 
இவணககுறள ஆ்சிபாிெப்பா வவ்கவெச் 
ள்சர்ந்தது.

வி்தி

1. ஈரவ்ச மறறும் மூவவ்சச் ்சீர்கேில் 
்கபாய்ச்்சீர மடடும் வரளவண்டும். ( ்கனிச்்சீர 
வரலபா்கபா)

2. மபா முன ெிவர, விேமுன ளெர, மபா முன 
ளெர, விேமுன ெிவர , ்கபாய் முன ளெர 
வரளவண்டும் அ்தபாவது ஈரவ்சச்்சீர்கள 
எப்டி ளவண்டுமபானபாலும் வரலபாம் ஆனபால் 
்கபாய்ச்்சீர்கள முன ெிவர வரககூடபாது.

ெிவனவில் ந்கபாளே..

ள்தமபா ளெர ளெர - அனள்
புேிமபா ெிவர ளெர - அருளே
கூவிேம் ளெர ெிவர - ்கண்மணி
்கருவிேம் – ெிவர ெிவர ்கருவிழி
ள்தமபாங்கபாய் ளெர ளெர ளெர- அனள்வபா
புேிமபாங்கபாய் ெிவர ளெர ளெர- அருளேவபா
கூவிேங்கபாய் ளெர ெிவரளெர - ்கண்மணிளெ
்கருவிேங்கபாய்- ெிவர ெிவரளெர- ்கருவிழிளெ

3. மு்தல் மறறும் இறு்தி அடி்கேில் 
ெபானகு ்சீர்கள வரளவண்டும்.இவடெில் 
ெபானகுககுக குவறவபா்க வரளவண்டும்

4. எதுவ்க ளமபாவன இருப்ின ்சிறபபு

எனன எழு்தத் ந்தபாடங்கி விடடீர்கேபா?
வபாழ்த்து்கள                                            n
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ைணைளுக்கு விருந்தைொகும்
ைொற்றினி்ல மிதைந்து வரும்

சறிந்தைகனகயத தூணடி விடும்
சறிலுசறிலுகவனத தூ்ல தைரும்

புகை ்பொலப பூதைொைொரமொகும்
பூகன ்பொல உருவகமடுக்கும்

பொகவயருக்குத தூது ்பொகும்
பொலைருக்கும் நல ைொட்சறி தைரும்

கபண ்பொலப ப்டம் வகரயும்

்பய் ்பொலவும் பயதகதைத தைரும்

கைைைொல அள்ைிகயடுக்ை முடியொதைது

ைணததுக்குக் ைணம் 

     மொற்ஙைளு்டன் படிவது

ைணைளுக்கு ஏறப ்தைொற்ம் கைொள்வது

ைொதைதூரம் ைொற்றின் 

     விகசயொ்ல சுற்றி வருவது

வொன்கவைியில ஓவியம் வகரந்து கசலலும்

வொனிலகவ முந்தைொகனயொல 

     ்பொர்ததைிக் கைொள்ளும்

விரிை்டலின் அகலைைொய்ப பவனி வரும்

விந்கதைைள் புரியும் 

     ைகலைைொய் ஆடிவரும்

நளீும் கநடுஞசொகலயொயும் ஒரு ைணம் மொறும்

நிலவு ைனிந்தை ்வகைைைில குளுகம தைரும்

ஆர்பபரிக்கும் மகழயி்ல 

     வொனவில பு்டகவயுடுததும்

அந்தைிமொகல ்நரததைி்ல 

     கவந்தைணகலப பிரதைிபலிக்கும்

சறில ்நரம் கபொம்கமகயனப பதுகமயொகும்

சீ்றிப பொயும் புலியொைவும் உருமொறும்

முைடுைைில ்மொதைித தைவழ்ந்து கசலலும்

முததைஙைைில அவிழ்ந்்தை 

     அருவியொை மொற்மக்டயும்

மீன்ைளும் சறில ்நரம் அதைில துள்ளும்

மொன்ைள் பலவும் பொய்ந்்தைொடி்ய கசலலும்

்தைரிழுக்கும் ைொட்சறியும் 

     ்தைொன்றும் உனக்கைதைி்ர

கதைன்கன மரத்தைொபபும் விரியுதைங்ை

அணியணியொய்க் ்ைொலஙைள் 

     அழைொய்ப ்பொடும்

ஆைொய கவைியினி்ல ஆட்்டஙைள் ஆடும்

எணணததைில வரொதை 

     உருவஙைள் ஆஙைொங்ை

ஏைொந்தை கவைிதைனி்ல அகலயும் 

     பஞசுைளும் அங்ை

எததைகன எததைகன ைொட்சறிைள் உருளுதைங்ை

நீலவணணததைிகரயில ஓடுது 

    பல தைிகரபப்டம் அங்ை

புதைிது புதைிதைொய் பரிணொமஙைள் 

     ைீறறு முைிலைைி்ல

பரிசொகும் இயறகையின் 

     கைொக்டைள் விசும்பினி்ல

பயணஙைள் முடிவதைிலகல

     ைொற்றின் முைிலதைனி்ல

பல ்சதைிைகைச் 

     சுமந்து கசலலும் ்மைஙை்ை

 

 

மருத்துவர் ஜலீோ முஸமமனில்
ஏ்ொவூர், இலஙகை
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 ்கரும்்வலெின ளமல் அழ்கபா்க 
இ்ந்திெபா வின வவர்டத்வ்த வவத்து 
்பாடம் ெடத்்திக ந்கபாண்டிரு்ந்தபார ்ச்ந்திரன. 
ஒருவன எழு்நது...

 ்சபார …

 அவன  எனன அடிச்சு புடடபான ்சபார…

 இல்ல ்சபார…

 அவன ்தபான ்சபார...

 அடிச்சு புடடபான… ்சபார.

 ்ச்ந்திரன இருவவரயும் அவழத்து 
்கபாவ்த ்ிடித்து ்திரு்க…

 ஆஆஆஆ… ஆ… ஆரம்்ித்்தனர.

 முது்கில் ஒரு ள்பாடு ள்பாடடு அமரச் 
ந்சய்்தபார, இருவரும் முதுவ்க ்தடவிக 
ந்கபாண்டு ஐளெபாநவனறு  ்க்தறினர.

 ந்பாிெ ்கரும்்வலெில் ெபாள, ்கிழவம, 
வகுப்ில் உளே நமபாத்்த மபாணவர்கேின 
எண்ணிகவ்க, வருவ்க புபாி்ந்த மபாணவர்கள 
எண்ணிகவ்க, ்ளேிககு வரபா்த மபாணவர 
்கள எண்ணிகவ்க, இப்டி ்கரும்்லவ்க 
ெில் இரு முவன்கேிலும் ஓரத்்தில் எழு்தப 
்டடிரு்ந்தது.

 ்கரும்்வலெின  ெடுவில் வெனத்-A 
ந்பாி்தபா்க எழு்தப்டடிரு்ந்தது. ம்திெம் 12:30 
ஒவநவபாரு வகுபபு முடி்ந்த ்ின ்ளேிெின 
ெடுவில் ஒரு அலறல் ்சத்்தம் ள்கடகும்.

 வ கு ப வ ்  வ ி ட டு  ந வ ே ி ள ெ 
மபாணவர்கள அமர்நது ்சபாப்ிடுவபார்கள 

மபாணவி்கள உளளே அமர்நது ்சபாப்ிட,  
்ச்ந்திரன மபாணவர்கள ்க்கத்்தில் இருககும் 
ளட்ிேில் அமர்நது ்சபாப்ிட அமர்ந்தபார.

 நமபாத்்தம் 30 மபாணவர்கள. ஒளர 
்சத்்தம்…

 ஒருவன ி்ேபாஸடிக ்்ந்திவன தூக்கி 
ள்பாடடு விவேெபாடிக ந்கபாண்டிருக்க… 
மறநறபாருவன வரபாண்டபாவில் நவேிெில் 
வ்க ்கழுவிகந்கபாண்டு இருக்க, அமர்ந ்திரு்ந்த 
ஒருவன அவவன அடிக்க ்தண்ணிவெ அவன 
ளமல் ஊத்்த… இருவரும் ்கழுத்து ்சடவடவெ 

ி்டித்து ்சண்வட ள்பாட ஆரம் ி்க்க, ்ச்ந்திரன 
எழு்நது வ்நது அ ி்லபாவ்ச குனிெ வவத்து 
முது்கில் ஒரு அடி அடித்்தபார.

 ்ச்ந்திரன அடிககும்ள்பாது ்க்கத்்தில் 
இரு்ந்த ளட்ிேில் மீது அவன குனி்நது 
விடடபான. ்திடீநரனறு ்கண்ணின புருவத் 
்திறகு ்கீளழ ரத்்தம் வழி்நது ஓடிெது.

 அ்தவன ்கவனிக்கவில்வல, ்திருப்ி 
குனிெ வவத்து முது்கில் அடித்்தபார.

 அவன ெிமிர மீண்டும், இரத்்தம் 
வழி்நது ஓடிெது, கூடடத்்திலிரு்நது ஒருவன 
வ்ந்தபான இரத்்தம் வழி்நது விடுவவ்த 
்கண்டு அ்ிலபாவ்ச கூடடிகந்கபாண்டு ்டி 
நவேிளெ இறங்கி ்கீளழ ஓடினபான ஹபாிஷ.

 ்ச்ந்திரனுககு ்்தறறம்… எனன 
ஆனது…  ஏது ஆனது... எனறு ந்தபாிெபா்த 
ஒரு ் ்தடடம் அவருககு வ்க ்கபால்  ்தவரெில்  
ெிற்கவில்வல.

 ்கீளழ ள்பான இரண்டு ள்வரயும் 
்கபாணவில்வல.
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 ்டி வ ழி இறங்கி ்கீளழ வ்ந்தபார. 
அ்ிலபாசும் ஹபாிசும் மு்தல்வர அவறவெ 
விடடு நவேிளெ உடற்கல்வி ஆ்சிபாிெருடன 
வ்ந்தனர.

 ளவ்க ளவ்கமபா்க ெட்நது ி்னனபால் 
ந்சல்ல உடற்கல்வி அவறெில் உடற்கல்வி 
ஆ்சிபா ிெர  ் ஞவ்ச டிஞ்சபாில்  ெவனத்து 
்கண்ணின புருவங்களுககு ்கீளழ ரத்்தம் வழி்நது 
ந்கபாண்டிருப்வ்த ்பாரத்து துவடத்துக 
ந்கபாண்டு இரு்ந்தபார. அது மீண்டும் மீண்டும் 
்க்சி்நது ந்கபாண்ளட இருக்க ந்தபாடடு ந்தபாடடு 
வவத்்தபார. ெ்கத்வ்த வவத்து ்கிழித்்தபால் எப்டி 
இருககும் அதுள்பால ஒரு ்சிறு ள்கபாடு ள்பால 
ந்தபாிெ ளல்சபா்க நவளவேத்ள்தபால்ந்தபாிெ…

 ்ெப்டபா்தடபா ஒனனும் இல்ல…  
ளல்சபான ்கபாெம் ்தபான. ்சபாிெபா எல்லபாம் 
்சபா ிெபாெிடும் வலிககு்தபா. .  உடற்கல்வி 
ஆ்சிபா ிெர ்பாலு ந்சபால்லிகந்கபாண்ளட 
இருக்க ்ச்ந்திரனும் ்க்கத்்தில் ெினறு 
ந்கபாண்ளட இருக்க, 

 ்ச்ந்திரன அவன ளமல் வ்க வவத்து 
எனனப்பா... வலிககு்தபா.

 இல்ல ்சபார… அந்தல்லபாம் ஒனனும் 
இல்ல.

 ்சபார வலடடபா… வலிககுது ்சபார…

 ஆ ஸ ் த் ்த ி பா ி க கு  ்த பா ன  கூ ட டி 
ள்பா்கணும்.

 ஏனனபா ரத்்தம் வ்நது்கிடளட 
இருககுது அங்க ள்பானபா ்தபான வ்தெல் 
ள ் பா ட ணு ம பா ,  ள ் பா ட  ள வ ண் ட பா ம பா 
அப்டிங்கற்த ந்சபால்லுவபாங்க அ்ிலபாவ்ச 
அஙகு இருக்க வவத்துவிடடு ்பாலுவும், 
்ச்ந்திரனும் ்ளேிெின ள்சரமன அவறககு 
வ்நது ெிற்க எனனப்பா ஆச்சு உளே வபாங்க 
இல்ல ஆஸ்த்்திபாிககு ்தபான கூடடிடடு 
ள்பா்கணும் வ்தெல்  ள்பாடணும்.

 அப்டிெபா ்சபாி ஆபீசுககு ள்பாங்க 
்ணத்வ்த வபாங்கிடடு நரண்டு ள்ரும் 

ள்பாய்டடு வ்நதுடுங்க ்சபார எனககு ்கிேபாஸ 
இருககு ்சபார ்சபாி ெீங்க அப் ்பாருங்க ெீங்க 
மடடும் ள்பாெிடடு வ்நதுடுங்க அப்டினனு 
்பாலுவவ ்பாரத்து ந்சபானனபார ள்சரமன. 

 ்ச்ந்திரன ்கிேபாசுககு வ்நது ்த்து 
ெிமிடம் கூட ஆ்கவில்வல ஒரு வ்ென 
வ்நது ்சபார ்கீளழ உங்கவே கூப்ிடுறபாங்க.

 ளவ்கமபா்க ஓடி வ்ந்தபார ்கிடடத்்தடட 
30 ்டி்கடடு்கள.

 ந்பாிெ ளட்ிள அ்தறகு ்ினனபால் 
அழ்கபான ெபாற்கபாலி அ்தில்  ெனறபா்க 
்சபாய்்நது ந்கபாண்டு ள்்சலபாம்.

 அ ்த ற கு  ள ம ள ல  ்ச பா ய் ் பா ் பா 
ள்பாடளடபா, அ்தறகு எ்திபாில் அபதுல் ்கலபாம் 
ள்பாடளடபா, மி்கபந்பாிெ டிவி அ்தறகு 
இ ட து பு ற ம்  ம ி ்க ப ந ் பா ி ெ  ்க பா ல ண் ட ர  
்க்கத்்தில் ெனனல் துணி்கள ்கிழி்நது 
்கிழி்நது ந்தபாங்கிகந்கபாண்டு இருக்கிறது.

 ்சபார வபாங்க…

 ஏன ்சபார…
 
 ெபாளன 10, 20 ஸகூல்ல இரு்நதுடடு 
இப் இங்க வ்நது மு்தல்வரபா வ்நது 
இருக்கிளறன.

 உட்கபாருங்க மு்தல்ல நலடடர 
எழுதுங்க. எழு்திடடு இருஙள்க வ்நது 
டுளறன. மு்தல்வர நவேிளெ எழு்நது  ்கரஸ 
்பாண்டனட அவறககு ந்சனறு விடடபார. 
அஙள்க ஒளர ்சத்்தம் குேறல் ்கபாது ்கிழிெ 
ஏள்தள்தபா ள்்சிக ந்கபாண்டிருக்க.

 ்ச்ந்திரன ளட்ிள ளமளல வவத்து 
அனுபபுெர, மடடும்்தபான எழு்தி இருக்க, 
மு்தல்வர ளட்ிேில் இரு்ந்த. விவலயுர்ந்த 
நமபாவ்ல் ஓம் முரு்கபா… முரு்கபா.. னனு 
ஒலிக்க, ்ச்ந்திரன நமபாவ்வல எடுத்து 
நமபாவ்வல  எடுத்து ஹளலபா.. ந்சபால்லுங்க.

 ்சபார. எனன ்சபார ெட்நது இருககுது..
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 ்சபார. ெபான ்தபான ்சபார..

 ்கிேபாஸ டீச்்சர ந்சபால்லுங்க .

 ெீங்க்தபான அடிச்்ச்தபா ்சபார ்டபா்த 
இடத்துல ்டடு இரு்ந்தபா எனன ்ண்றது 
்சபார ந்தபாிெபாம ்டடு இருககு …

 வ்க ்கழுவும் ள்பாது ்தண்ணி 
ஊத்்தி விவேெபாண்டுக்கிடடு இரு்ந்தபான, 
அது ்தபான கூப்ிடடு அடித்ள்தன, அது 
ந்தபாிெபாம ள்பாெி ்கண்ணுல ்டடுருச்சு 
ளட்ிேில் ள்பாய் முடடிக்கிடடபான.

 எனன ்சபார ந்தபாிெபாம அடிச்்சீங்க. 
்ச்ந்திரன எழு்திக எழு்திக ந்கபாண்டி 
ருககும்ள்பாள்த அவறெில் உளளே ஒருவர 
ளவ்கமபா்க வ்ந்தபார. 

 ெபாரு… ெபாரு… அ்ிலபாவ்ச ்பாரத்து 
ள்கடடபார…

 இவர்தபான உனககு ெபாரு அடிக்க 
உபாிவம ந்கபாடுத்்தது.

 ெபான இப் உனன அடிக்கவபா 
ெபாருடபா …

 உனககு அடிக்க உபாிவம  ந்கபாடுத் 
்தது, உன ்ிளவேெபா இரு்ந்தபா இப்டி 
அடித்து இருப்ிெபா… இப்டி ள்பாடடு 
அடிச்்சிருக்கிளெ ்டபா்த இடத்துல ்டடு 
ருச்சுனனபா ெபாரு ்்தில் ந்சபால்றது.

 ெீ நரண்டு லட்சம் மூணு லட்சம் 
குடுப்ிெபா.. குடுப்ிெபா ந்சபால்லு ்ச்ந்திர 
வனப ்பாரத்து வ்க ஓங்க வ்ந்தபார.

 ்ச்ந்திரன எதுவுளம ள்்சவில்வல 
அவம்திெபா்க ெினறபார இல்வல ்சபார 
ந்தபாிெபாம ெட்நதுடுச்சு.

 எதுககு அடிச்்சீங்க..

 வரண்டபாவுல வ்க ்கழுவி விடடி 
ரு்ந்தபான ்கீழ ஒருத்்தன ளமல ்டடு்கிடடு 

இரு்ந்தது, அவனும் இவனும் ்சண்வட 
ள்பாடடு ஆரம்்ித்்தபான. 

 அ்தனபால்தபான கூப்ிடடு அடித் 
ள்தன அது ந்தபாிெபாம ளட்ிளல ள்பாய் 
முடடிக்கிடடபான எனககு ரத்்தம் வ்ந்தது 
ந்தபாிெல.

 இவன மடடும் ்தபான ்தபபு 
்ண்ணினபானனபா. வகுப்ில் அத்்தவன 
ள்ரு இருக்க, இவன மடடும் ள்பாடடு 
அடிச்சு இருக்கீங்க…  அடிச்சு இருக்கீங்க.. 

 அவவன ஒனனும் ்ண்ணவலெபா.

 ஒரு ்வடளெ ்திரண்டு வ்ந்தது.

 ்சங்க ்கபாலத்்தில் ள்பாரக்கேத்்திறகு 
மனனர்கள முரசு அவற்நது ்வட 
வீரர்களுடன ்வடககு ந்சல்வது ள்பால 
அ்ிலபாஷின ந்றளறபார்கள ஒரு ்வடளெ 
்திரடடிக ந்கபாண்டு வ்ந்திருக்க..

 ்ச்ந்திரன ஒரு பூவனககுடடிவெ 
ள்பால ள்்சபாமல் இரு்ந்தபார. 

 அ்ிலபாஷின அப்பா உளளே 
வ்நது ெபாகவ்க துருத்்திக ந்கபாண்டு எதுககு 
அடிச்்ச? ்டபா்த இடத்துல ்டடுருச்சுனனபா 
ெீ குடுப்ிெபா? ெீ ள்்சபாம அடிச்சு புடடு 
ள்பாெிருவ ளவற ஸகூலுககு எங்க ஸகூல் 
ந்கடடுப ள்பாய்விடும் ்தபாேபாேர அவறககு 
அவனவரும் ந்சனறனர. ்தபாேபாேர 
ள்சபாில் அமர்ந்திருக்க ்ச்ந்திரன ெினறு 
ந்கபாண்டிரு்ந்தபார.

 ்ளேி மு்தல்வர அவரும் ெினறு 
ந்கபாண்டிருக்கிற.. அ்ிலபாஷின 
ந்றளறபார்கள உறவினர்கள ள்சபாில் 
அமர்நது ள்்சத் ந்தபாடங்கினர.

 ெபான ள்பான வருஷளம டி்சி 
ள்கடளடன. ந்கபாடுக்கல ் பாத்்தீங்கேபா ்சபார..
முனளன மபா்திபாி இல்ல ஸகூல்… இப் 
இல்வலங்க, ்சபார அவர ந்தபாிெபாம 
அடிச்சுடடபாரு அடிககும்ள்பாது வ்நது 
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்பாத்்தீங்கனனபா ளட்ிளல முடடிடடபான 
ளவணும்ளன அடிப்பாங்கேபா ்சபார…

 எனன ்தபபு ்ண்ணபாலும் அடிக்கிற 
துககு ெபார ்சபார ரூல்ஸ ந்கபாடுத்்தது? 
ரத்்தம் வ்நதுடடு இருககும்ள்பாள்த ்திருப்ி 
ளவற அடிச்்சிருக்கபாரு. அவரு ்ிளவேெபா 
இரு்ந்தபா இப்டி அடிச்சு இருப்பாரபா..

 ்ச்ந்திரன அவம்திெபா்க ெினறு 
ந்கபாண்டிரு்ந்தபார அவருககு எனன 
ந்சய்வது ஏது ந்சய்வது புபாிெல அவன 
வரும் அவம்திெபா்க வ்க்கடடி ெினறு 
ந்கபாண்டிரு்ந்தபார.

 ்சபார ெல்லபா ்பாடம் ெடத்துறபாரபா?

 அந்தல்லபாம் ்பாடம் ெல்லபாத்்தபான 
ெடத்துறபாரு.

 ளஹபாம் நவபாரக ்ண்ணவலனனபா 
அடிப்பாரு..

 எனன ளஹபாம் ஒரக. ்கிேபாஸ ஒரக 
்தபாேபாேர ள்்ச ஆரம்்ித்்தபார .

 அடுத்்த வருஷம்  நடனத்  இப்  
இரு்நள்த ்ெிற்சி ந்கபாடுத்்தபால் ்தபாளன 
அடுத்்த வருஷம் ்பேிக எக்பாம் எழு்த 
ள்பாறீங்க.

 நெடுவினபா எழு்த ளவண்டும் இல்ல 
ள்்சிக ந்கபாண்டு இருககும் ள்பாள்த ஒருவர 
எழு்நது நவேிளெ ள்பானபார.

 ்திருப்ி உளளே வ்ந்தபார. 
இல்வலங்க இது ள்பாலீஸல ்கம்பவேனட 
்ண்ணனும் உளளே வ்ந்தபார.

 ்ச்ந்திரவன ்பாரத்து…

 ஏப்பா... அடிக்கிறீங்க அடிக்கபா்தீங்க 
்பா அது்தபான ்கவரநமண்டளட ரூல்ஸ 
ள்பாடடு இருக்கபான  இல்ல..

 ் பா ர த் து  ந ்ச பா ல் லு ங ்க  ்ச பா ர 

ந்பாறுவமெபா இருக்க ந்சபால்லுங்க.

 ெீங்க ந்கபாஞ்சம் ந்பாறுவமெபா  
இ ரு ்ந து  இ ரு ்ந ்தீ ங ்க ன ன பா . .   இ ப ் டி  
அடி்டடு இருககுமபா? ெபாங்க எல்லபாம் 
நரபாம்் ்கஷடப்டடு ளமல வ்ந்தவங்க ்சபார 
புபாிஞசுக்கங்க.

 ்சபாருக்கபா்க ்தபான அங்க ள்பாளறபாம் 
அவவர ெம்்ித்்தபான ெபாங்க அடமிஷன 
ள்பாடளடபாம்.

 உங்களுகந்கல்லபாம் ெபாங்க ள்பா்கல 
அவருக்கபா்க ்தபான அவளரபாட மபாிெபாவ்தக்கபா்க.

 ்சபாபாிங்க.. ்சபார இனிளமல் இப்டி 
ெடக்கபாது ந்தபா ிெபாமல் ெட்நதுருச்சு 
்ச்ந்திரன ந்றளறபார்கேிடம் மனனிபபு 
ள்கடடபார.

 இனிளமல் எ்ந்த ்ிளவேயும் அடிக 
்கபா்தீங்க அவனவரும் எழு்நது நவேிளெ 
ந்சனறபார்கள .

 ்ச்ந்திரன மடடுளம நெடுமரம் ள்பால் 
ெினறு ந்கபாண்டிரு்ந்தபார. 

 ெ வ ர த் ்த  மு டி யு ட ன  இ ரு ்ந ்த 
்தபாேபாேர அடிக்கபா்தீங்கப்பா ந்சபால்லுங்க 
அரடடுங்க அ்திளலளெ அவன ்ெப்ட 
ளவண்டும்.

 ஏற்கனளவ ஸகூல்ல அடமிஷன 
இல்வல இவவேவு ந்பாிெ ி்ல்டிங ்கடடி 
வச்சு அடமிஷன இல்லபாம இருககு ெீங்க ளவற 
இப்டி ் ண்ணிக்கிடடு இரு்ந்தீங்கனனபா ஒரு 
்ெலும்  வ்நது ்தனனுவடெ ி்ளவே்கவே 
ள்சரக்க மபாடடபான ெபான எல்லபாத்வ்தயும் 
வித்துபபுடடு ந்தருவுல ்தபான ெிக்கணும் 
ள்பாங்கய்ெபா ளவவலெ ்பாருங்க.

 ்ச்ந்திரனின மு்கத்்தில் அவறவது 
ள ் பா ல்  ந ்ச பா ல் லி வ ி ட ட பா ர .  ்ச ்ந ்த ி ர ன 
அவம்திெபா்க நவேிளெ வ்ந்தபார.

 மு்தல்வர அவழக்க உளளே ந்சன 
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றபார. ஏன உங்கவே நலடடர எழு்த 
ந்சபானளனன ந்தபாியுமபா? உங்கே ள்சபடி 
்ண்ணத்்தபான, ெீங்க முனனபாடிளெ நலடடர 
எழு்தி இருக்கணும், இங்க வபாங்க ்சபார 
இப  ் எல்லபாம் எ்ந்த ி்ளவேயும் வ்ெனும் 
வபாத்்திெபான்களுககு  எல்லபாம் ்ெப்டறது 
இல்ல, அந்தல்லபாம் ெம்ம ்டிச்்ச ்கபாலம் 
சூழ்ெிவலககு ஏத்்த மபா்திபாி இரு்நதுக்கங்க, 
அப்த்்தபான இ்ந்த ்கபாலத்துல ந்பாவழக்க 
முடியும் ்சபாிங்கேபா ்சபார… வ்ந்தம்மபா ்பாடம் 
ெடத்துனமபா? ெிரவபா்கத்்தில் மீடடிங 
ள்பாடடபா ்சபாி ்சபாினனு ்தவலெ ஆடடுனமபா.. 
மபாரக ்கபாமிச்்சமபா, ளெபாடளட ்கபாடடுனுமபா 
வ்கநெழுத்து வபாங்கணுமபா ்கபாடடிடடு 
ள்பாய்்கிடளட இருக்கணும். அப்்தபான  
ந்பாவழக்க முடியும் ்சபார ஒரு வபாரத்வ்த 
எ்திரத்து ள்்சககூடபாது.

 இனனும் 1998ல் இருக்கபா்தீங்க.

 எ ல் ல பா ம்  ம பா ற ி ரு ச் சு  ெ பா னு 
உங்க ்கிடவடயும் ்்தில் ந்சபால்லணும், 
ஸடூடண்டஸ  ்கிடடயும் ்்தில் ந்சபால் 
லணும், ்த்்தபா குவறககு ளவற ெிரவபா்கத் 
துககும் ்்தில் ந்சபால்லணும், ்தவல 
நெழுத்தும் என ளமல ்தபான விழுது 
புபாிஞசுக ள்கபாங்க ்சபார… 

 ்தனிெபார ்ளேிககூடத்துல எல்லபாம் 
ஸடூடண்டஸககு எனன ்திறவம இருககுனனு 
எ்ந்த வபாத்்திெபான்களும், ந்றளறபார்களும் 
்கண்டு ந்கபாளவள்த இல்வல. மபாரக மபாரக 
னனு ந்சபால்லி ்ச்நவ்தககு ந்பாருட்கவே 
உற்த்்தி ந்சய்வது மபா்திபாி ஸடூடண்டஸ 
எ ல் ல பா ம்  உ ற ் த் ்த ி  ந ்ச ய் து  ந ்க பா ண் டு 
இருககுறது ்தபான இனவறெ ்கல்விககூடம்.

 ஏனனபா ெபானும் ஆ்சிபாிெரபா்க இரு்நது 
்தபான இ்ந்த ்சீடடில் வ்நது உட்கபார்நது 
இருக்கிளறன. ்தனிெபார ்ளேிககூடத்துல 
ெல்லபா ்சு மபாடு்கவே உற்த்்தி ந்சய்்கிறபான 
அது ளமய்்நது விடடு ் பாவல ந்கபாடுத்துவிடடு 
,அவ்ச ள்பாடடுக ந்கபாண்ளட ்தபான இருககுது 
ளவற எனன ி்ரளெபாெனம்.

 ெபாடு ெபாடு மபா்திபாி இல்ல …

 ந்றளறபார்களும் ந்றளறபார மபா்திபாி 
இல்ல….

 வபாத்்திெபான்களும் வபாத்்திெபார மபா்திபாி 
இல்ல ….

 அவவேவு்தபான இ்ந்த ்கல்விககூடம்.

 இங்க்தபான இப்டினனு ெிவனத் 
்தபால் அர்சபாங்க ்ளேிககூடத்துல எனன 
்ண்றபான ந்தபாியுமபா அங்க ந்சககு மபாடு 
்கவே உற்த்்தி ந்சய்்கிறபான .

 ்கவட்சிெில் ெல்லபா இருககுற மபாடு்க 
முனனபாடி வ்நதுருது.

 ்க வ ட ்ச ி ெ ி ல  வ ர   ம பா டு  ந ்ச க கு 
மபாடபா ்தபான ்கவட்சிவவர இருககுது ்சு 
மபாடவடயும் ள்கட்கககூடபாது ந்சககு 
மபாடவடயும் ள்கக்க கூடபாது ்சபாிங்கேபா 
்சபார ள்பாங்க உங்க ளவவலெ ்பாருங்க 
்ச்ந்திரன அனறு ஒரு ெபாள முழுவதும் 
்சபாப்ிடவில்வல வீடடிறகு வ்நது ்திருப்ி 
்திருப்ி ்டுத்்தபான தூக்கம் வரவில்ல 20 
வருடமபா்க ஆ்சிபாிெர ் ணிெில் இருக்கிறபான 
ஸடுநடனஸ்கவே அடித்்திருக்கிறபான, 
ஒரு ந்றளறபார்கள கூட எ்திரத்து ள்களவி 
ள ்க ட ட ்த ி ல் வ ல .  மு ்த ல்  மு வ ற ெ பா ்க 
எல்ளலபாரும் முனனபாடியும் ்தவல குனி்நது 
ெினறது மு்தல் இது்தபான மு்தல் முவற. 
்திருப்ி ்டுத்்தபான தூக்களம வரவில்வல

மைா.மைணி்கண்்டன 

்தமிழ் ஆ்சிபாிெர
நெெ்ந்தி நமடபாிக ளமல்ெிவலப்ளேி
அருளபுரம், ்திருபபூர - 07



 3  37

மைனிதம் எனப்த மை்றந்து ்பானதால்

மைனிதருள் ப்்க்ய நி்்றந்து ்பானது!

முடிவுக்கு இனனும் வராது ்பானதால்

முழு்மையிைா உை்கமைாய் பிரிவி்ன ஆனது!

அகிம்்சே்யப ்பாதிக்கும் அனபி்னப ்பாற்றி்ட

அரு்மைமிகு மைாந்தர்்கள் அருளி்ய தசேன்றனர்!

ஆனாலும் மைக்்க்ைா மைதத்தினா்ை பிரிந்தனர்!

அதனால் சிைரும் அரவ்ணக்்காது விைகினர்!

மைனிதத்்தக் ்காக்கும் வலிய அரதணனபது

மைனிதர்்களுக்குள் ்காடடும் உனனத அனதபனபது!

ப்்க்ய அறுத்ததறியும் தந்திரம் த்காண்்டது!

பழகி்டப பழகி்ட மைந்திரமைா்க்வ மைாறுவது!

எம்மைதமும் ்பாதிபபது அனதபன்ற ஒன்்ற்ய!

எந்்ாளும் அத்னக் ்க்்டபிடிபபது ்ன்மை்ய!

மைதங்க்ை மைதிக்்கக் ்கற்றுக் த்காள்்வாம்!

மைனிதம் ்காக்்க மைதத்தி்னயும் மைதிப்பாம்!

அன்ப உை்கத்தில் ஒற்று்மை்ய வைர்க்கும்!

அது்வ தரணி்ய உயிர்பபா்க ்வக்கும்!

ஆ்க்வ மைக்்க்ை அனபா்க இருப்பாம்!

அனபுக்கு பதிைா்க அன்ப்ய த்காடுப்பாம்!

்னகுணமும் ்ாடடி்டம் பற்றும் ்வண்டும்!

்ாத்டஙகும் மைனிதத்்த்ய ்ாடடி்ட ்வண்டும்!

வைரும் த்ைமு்்றயி்டமும் வைர்த்தி்ட ்வண்டும்!

வருங்காைம் ்ைமைா்க வி்ழந்தி்ட ்வண்டும்!

்ல்லிணக்்கம் இ்ழந்்தா்ட ்ல்லு்றவு ்வண்டும்!

்ாடடின முன்னற்்ற்மை ்மைக்்கானதா்க ்வண்டும்!

சோதி்யாடு சேமூ்கமும் சேமையம் தமைாழிதயனறும்

சேகித்து ஆனமைம் மைைர்ச்சியு்ற ்வண்டும்!

கூடடு்றவு மைனபபான்மை குவிந்தி்ட ்வண்டும்!

சேமுதாயப பிரிவி்ன நீஙகி்ட ்வண்டும்!

சேமைய ்வற்று்மை்கள் அறுத்தி்ட ்வண்டும்!

சேமைய ்டுநி்ை்மை்ய ்ாடடி்ட ்வண்டும்!

்ாடடுணர்வு த்காண்்்ட ்்டந்தி்ட ்வண்டும்!

்ாடடுபபற்று எல்்ைாரி்டமும் மிகுந்தி்ட ்வண்டும்!

புனராக்்கம் ்கல்வி வழியி்ை ்வண்டும்!

புத்தாக்்கம் ப்்டத்்த புது்மையா்க ்வண்டும்!

தபாரு்ைாங்க உ்ழக்கும் த்ைவனும்

மை்ன்யாங்க ்வக்கும் த்ைவியும்

சேமைமைா்க சோதித்து அ்றம்்பாற்்ற ்வண்டும்!

சேரிநி்கரா்க ்தசியம் ்பாற்்ற ்வண்டும்!

்கல்வியிலும் சேமைவாய்பபு ்கற்பதற்கு ்வண்டும்!

்கற்்்றாரால் ்ை்மை பயக்்க ்வண்டும்!

சேமைதர்மை ்்காடபாடு த்ழத்்தாங்க ்வண்டும்!

சேமைய சோர்பின்மை்ய ்காத்தி்ட ்வண்டும்!

புனன்்க்ய ்ம்மில் தமைாழியா்க ்வண்டும்!

தபானன்்கயாய் பாரதம் தபாலிவு்ற ்வண்டும்!

பற்றிடும் தவற்றிதயைாம் பாரதத்திற்்்க ்வண்டும்!

பற்றுறுதி ்்காத்த மைா்ையாக்்க ்வண்டும்!

ஒற்று்மையால் ்ாட்்ட ஒருங்்க இ்ணப்பாம்!

ஒரு்மைபபாடு நி்ைத்தி்ட ஒன்றா்க்வ இருப்பாம்!

்தசேத்்த்ய ்்சித்து தரணியில் உயர்த்து்வாம்!

்தசியத்்தக் ்காத்தி்ட்வ தனனைமினறி உ்ழப்பாம்!

்கவிஞர் மைாைதி இராமைலிங்கம், 
புதுச்்சேரி.

மைதம் ்க்டந்தும் மைனிதம்
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ஒரு அ்்டமை்ழக்்காைம்

இரவும் வானமும்
சேங்கமிக்கி்றது இரவானத்தில்
ஏ்ழயின வீடு!

தீ தவயி்ைக் ்காடடிலும்
தராம்ப்வ சுடுகி்றது
பசி!

பயமினறி ்க்டக்கி்றது சோ்ை்ய
வா்கனங்களுக்கி்்டயில் ஊர்ந்து
அட்்ட!

உ்றக்்கம் வரவில்்ை தவரும்
இடி மினன்ைாடு ்பான மை்ழ
விவசோயி!

எஙகும் மை்ழ
எஙகும் குளிர்
்மைக்குள் மைடடும் தவபபம்!

தபரும் மை்ழயில் ்்னந்து
குளிரில் பாடுகி்றது
்காக்்்க!

அ்்ட மை்ழ ததா்டர்கி்றது
அபபடியும் நிரம்பவில்்ை
ஏ்ழயின வயிறு!

இறுக்கி ்கடடிய்ணத்த படி
உ்றஙகுகி்்றன குளிரில்
த்ைய்ண!

த்ைசோய்ந்து விடுகி்றது தினம்
கி்ை்க்ைாடு மைரம்
நிழல்!

்்கட்டதும் தபரும் பயம்
இறுதியில் ்்்கபபு
புயல் அறிக்்்க!

- மைகி்ழ.சிவ்கார்த்தி

்தவ்த வாழும் வீடு

மினனும் ்டசேத்திரங்க்ை 
்கண்ணில் பதித்து 
பூமிக்கு வந்த ்தவ்த்கள் 
தபண் குழந்்த்கள்!

உந்தன சிரிபதபாலியும் 
த்காலுதசோலியும் ்்கடடுக் ்்கடடு
பூமி தன்னத்தா்ன 
புதுபபித்துக் த்காள்ளும்!

நீ த்காஞசிப ்பசும் 
மைழ்ை தமைாழி்க்ை 
தமைாழிதபயர்க்்க 
முச்சேங்கங்களும் முந்திக் த்காள்ளும்!

நீ கிறுக்கிய ஓவியங்க்ை 
சுவற்றில் ்காணும் ்பாததல்ைாம் 
எல்்ைாரா ஓவியங்களும் 
்தாற்றுப ்பாகும்! 

அபபாக்்களின ராஜ்ஜியத்தில் 
தபண் குழந்்த்கள் எனறும் 
அன்பப தபாழியும் 
இைவரசி்கள் தான!

முத்தமிடுகி்்றன 
்மைாடசேம் தபறுகி்்றன!
அன்ப தருகி்்றன 
ஆயு்ை தபறுகி்்றன! 

உன மைடி சோய்த்து என்ன 
த்ைக்்்காதி தாைாட்ட 
்க்டவுள் அனுபபி ்வத்த 
இனனும் ஒரு தாய் நீ 

வாழந்தபின தசேல்வது 
்ர்கமைா? தசோர்க்்கமைா? யானறி்யன
வாழும்தபாழு்த தசோர்க்்கம் 
்தவ்த வாழும் வீடு!

தப. விெயைடசுமி 
்காஞசிபுரம்
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 ‘ உ ண் வ ம ெ பா ்க வ பா . . . ? ’ ’ 
்சலீமபா ்்தறிப ள்பானபாள. அவேது 
்கணவன ்சபா்திக அவளுடன எவவேவு 
அன்பா்கவும்  ்ிபாிெமபா ்கவும்  இரு்ந்தபான 
எனறு அவளுககு ெ ன ற பா ்க த்  ந ்த பா ி யு ம் . 
அ வ ன  ்த ன க கு  துளரபா்கம் ந்சய்்கிறபான  
எனறு அஙகும் இஙகுமபா்கக  ்கபா்த ில் 
விழு்ந்த ந்சய்்தி்கவே அவள ந்தபாடர்நதும் 
அலட்சிெம் ந்சய்து வ்ந்தபாள .

 ‘‘ெபா  அல்லபாஹ், ெபான ள்களவிப 
்டு்கிற விஷெங்கள  ந்பாய்ெபா்க இருக்க  
ளவண்டும்...’’ எனறு மனம் ்ிரபாரத்்தித்து 
ந்கபாண்டிரு்ந்தபாலும் உண்வம ெிவலவெ 
அறிெ ளவண்டும் எனறு அவள மனம் 
உளளூரத்  துடித்துக ந்கபாண்டிரு்ந்தது.  

 ்சலீமபாவின குடும்்ம் அவள வ்தெல் 
ளவவல ந்சய்து உவழககும்  ஒரு ்சிறிெ 
வருமபானத்்திளலளெ ்ிவழபபு ெடத்்தி 
வ்ந்தது. அவேது ்கணவன ்சபா்திக மத்்திெ 
்கிழக்கில்  ந்தபாழில் புபாி்நது விடடு வ்நது 
இருப்்தபா்கவும் விவரவில் ந்சபா்ந்தத்  
ந்தபாழில் ஆரம்்ிக்க இருப்்தபா்கவும்  
ந்சபால்லித் ்தபான ்சலீமபாவின  ந்றளறபார  
அவனுககு மணமுடித்து வவத்்தனர. 
ஆனபால்,  ்திருமணமபா்கி ஒரு குழ்நவ்த ் ிற்ந்த 
்ிறகும்கூட அவன எ்ந்தத் ந்தபாழிவலயும்  
ஆ ர ம் ் ி க ்க  வ ி ல் வ ல .  அ ்த ற கு பா ி ெ 
்ணமும் அவனிடம் இருக்க வில்வல. 

எனினும்  அவர்கள குடும்் வபாழ்கவ்க 
குழப்மில்லபாமல் ஓடிகந்கபாண்டிரு்ந்தது.

 ்சலீமபா வ்தெல் ளவவலெில் ஈடு்டும் 
ள்பாது ்சபா்திக  குழ்நவ்தவெக  ்கவனித்துக 
ந்கபாண்டபான . வீடடு  ளவவல்கேில் உ்தவி 
ந்சய்்தபான.   

 எனளவ ்ணம் இல்லபாவிடடபாலும் 
அவர்கேது இல்லற வபாழ்வில் ்ச்நள்தபா 
ஷத்துககுப  ்ஞ்சம் இருக்கவில்வல.




- மைரீனா இல்யாஸ் ஷாபீ
     நியூ ஸிைாந்து
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 ஆனபால், ்தன ்கணவன ந்தபாழில் 
எதுவும் இனறி வீடடில் இருப்்தபால் அவரது 
சுெமபாிெபாவ்தககுப  ்ங்கம் வ்நது விடும் 
எனறு ்சலீமபா ்ெ்ந்தபாள. அ்தனபால் ஓய்வு 
ளெரங்கேில் எல்லபாம் ்தனனபால் முடி்ந்த அேவு 
ஆவட்கள ்தெபாபாித்து ்தன ்கணவன மூலம் 
அறிமு்கமபான  ்கவட ்களுககு விற்வனககு 
விடலபாம்  எனற ளெபா்சவனவெக  ்கணவ 
னிடம்  முனவவத்்தபாள. 

 ‘‘உங்கவே மபா்திபாி ஒரு மவனவி 
்கிவடக்க ெபான ந்கபாடுத்து வவத்்திருக்க 
ளவண்டும்...’’ எனறு பூபாிபபுடன அ்ந்த 
ள ெ பா ்ச வ ன வ ெ  ஏ ற று க ந ்க பா ண் ட பா ன  
்சபா்திக.   ்சலீமபா ்தபான ்திடடமிடட்டி  
ஆவட்கவே ்தெபாபாித்துக  ந்கபாடுக்க, 
்சபா்திக  துணிக்கவட்களுககு  விற்க,  ஒரு 
வருடத் துககுள விெபா்பாரம் சூடு்ிடிக்க 
ஆரம்்ித்துவிடடது.  ஒளர ஒரு வ்தெல் 
நமஷின வவத்்திரு்ந்த ்சலீமபா இனனும் 
இ ர ண் டு  ந ம ஷ ி ன ்க வ ே  வ ி வ ல க கு 
வபாங்கி,    இரண்டு ந்ண்்கவே ளவவலககு 
அமரத்்தினபாள. 

 அவர்கேின விெபா்பாரம் விருத்்தி  
அவட்ந்த ்ிறகு ்சலீமபாவுககு  இனநனபாரு 
ளெபா்சவன ள்தபானறிெது. ஒரு ்கடடிடத்வ்த 
வபாடவ்கககு எடுத்து ்சினன்தபா்க ஒரு 
ஆவடத் ந்தபாழிற்சபாவல ஆரம்்ிக்கலபாம் 
எ ன று  ்க ண வ ன ி ட ம்   ந ்ச பா ன ன ள ் பா து 
்சபா்திக பூபாித்துப ள்பானபான.  மவனவிெின 
புத்்தி ்சபாதுரெத்வ்த நமச்்சினபான.  அவனது 
குடும்்மும் மரும்கவேத் ்தவலெில் 
வவத்துக ந்கபாண்டபாடிெது .

 வபாடவ்கக ்கடடிடத்்தில் ஆரம் ி்க 
்கப்டட விெபா்பாரம், ்சலீமபாவின அெரபா்த 
முெற்சிெபால் ந்சபா்ந்தக ்கடடிடம் வபாங்கி 
ந்பாிெள்தபார ஆவடத் ந்தபாழிற்சபாவலெபா்க 
உருநவடுத்்தது. ்தன ்கணவவன மு்தலபாேி 
ெபாக்கிப ் பாரக்களவண்டும் எனற ்சலீமபாவின 
்கனவு ெனவபான அனறு, ஊவரயும் உறவு 
்கவேயும்  கூடடி விரு்ந்தேித்து ம்கிழ்்ந்தபாள 
்சலீமபா. அ்ந்த ம்கிழ்ச்்சி அவவேவு ்சீக்கி 
ரத்்தில் ந்தபாவல்நது ள்பாகும் எனறு அவள 
எ்திர்பாரக்களவ இல்வல.

 வ ி ெ பா ் பா ர ம்  ம ல ர ்ந து  ் ண ம் 
ந்ரு்கப  ந்ரு்க, ்சபா்திக்கின ெடவடிகவ்க 
்க ள  ந ்க பா ஞ ்ச ம்  ந ்க பா ஞ ்ச ம பா ்க  ம பா ற 
ஆரம்்ித்்தன.  இபள்பாது அவன ஒரு 
ந்பாிெ ‘்ி்சினஸளமன’ ..!  அவனுகந்கனறு 
ஒரு ்கம்பயூடடர,  வ்கத்ந்தபாவலள்்சி,  
ஒரு வபா்கனம்,  மடடுமல்ல ்தன விெபா்பார 
ெடவடிகவ்க்கவே ்கவனித்துக ந்கபாளே 
ஒரு ‘ந்ர்சனல் ந்சகரடடபாி’ யும் வவத்துக 
ந்கபாண்டபான . 

 ்சலீமபா இனிளமல் ந்தபாழிற்சபாவலப  
்க்கம் வரத்ள்தவவெில்வல எனறு அவன 
ந்சபானனள்பாது, ்தனககு ஓய்வு ந்கபாடுப் 
்தற்கபா்களவ அப்டிச் ந்சபால்்கிறபான எனறு 
ெிவனத்்தபாள அவள. ஊரபார அ்த றகு ளவறு 
அரத்்தம் ந்சபானனபார்கள. அ்ந்த வ்த்ந்தி 
அவள நெஞ்சில் நெருபவ் அளேிக 
ந்கபாடடிெது. அ்ந்த ந்சய்்தி  ெிெமபா ந்பாய்ெபா 
எனறு ந்தபாி்நது ந்கபாளவ்தற்கபா்க இனறு 
ஆவடத் ந்தபாழிற்சபாவலககு ந்சபால்லபாமல் 
ந்கபாளேபாமல் ள்பாவது எனறு ்தீரமபானித்்தபாள. 

 முறறத்்தில் ஆடளடபா வ்நது ெிறகும் 
்சத்்தம் ள்கடடதும்  ்சி்ந்தவன ்கவல்நது 
எழு்ந்தபாள  ்சலீமபா.  குழ்நவ்தவெப  ் க்கத்து 
வீடடில் ந்கபாடுத்து விடடு ஆடளடபாவில் 
ஏறி ஆவடத் ந்தபாழிற்சபாவலககு வ்நது 
ள்சர்ந்தள்பாது  அஙகு ்சபாப்பாடடு இவட 
ளவவேெபா்க இரு்ந்தது.  ்சலீமபா உளளே 
நுவழ்ந்தள்பாது, ்சலீமின அவறக்க்தவு 
மூடிெிரு்ந்தது. ்கண்ணபாடி ெனனலினூடபா்க 
இரண்டு விம்்ங்கள ந்தபாி்ந்தன. ்சலீமபா 
மூச்வ்ச இறுக்கப ் ிடித்துகந்கபாண்டு 
சுவபாில் ்சபாய்்ந்தபாள .

 ‘‘ள்பாதுங்க...’’ அவறககுளேிரு்நது 
ஒரு ந்ண்ணின ந்கஞசும் குரல் ள்கடடது. 
‘ ‘ெபான ஊடடினபா ெீ  ்சபாப் ிடணும். . . 
இனனும் ஒரு வபாய் ்சபாப்ிடு..’’ ்சலீமின 
ந்கபாஞசும் குரல் ள்கடடள்பாது, ்சலீமபாவின  
நெஞசு நவடித்து விடும்ள்பால இரு்ந்தது. 
அவ்சரமபா்கத் ்திரும்்ி வ்நது ஆடளடபாவில் 
ஏ ற ி  ம பா ம ி ெ பா பா ி ன  வீ ட டி ல்  ள ் பா ய் 
இறஙகு்கிறபாள. 
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 உ்தவபாக்கவர ம்கவன உருப்டி 
ெபாக்கிெவள எனறு மபாமிெபார உச்்ச்ந 
்த வ ல ெ ி ல்  வ வ த் து க  ந ்க பா ண் ட பா டி ெ 
மரும்கள்தபான ்சலீமபா. அ்தனபால், மபாமி 
ெபாபாிடம் ெீ்தி ள்கடடு வ்ந்தபாள. ஆனபால், 
ம்கன ்ணக்கபாரனபா்கிெதும் மபாமிெபாரும்  
மனம் மபாறிவிடடபார...

 விெபா்பார விடெமபா்க ம்கன நவேி 
ெபாடடுககுப  ள்பாகும்ள்பாது ஆங்கிலம் 
ள்்சத்ந்தபாி்ந்த  ஓர அழ்கபான ந்ண்ணுடன 
ள்பானபால்்தபான அவனுககு மபாபாிெபாவ்தெபாம்.  
அ்தனபால், அ்ந்தப ந்ண்வண இரண்டபாம் 
்தபாரமபா்க அவன மணம் முடிப்்தறகு 
்சலீமபாவும் ஒத்துவழக்க ளவண்டும் எனறு 
மபாமிெபார வபா்திடடபார.

 பீறிடடு வ்ந்த அழுவ்கவெ அடக்கிெ 
்டி, ெவட ி்ணம்ள்பால் ஆடளடபா வுககுள 
வ்நது உட்கபார்நது ந்கபாண்டபாள ்சலீமபா. 
‘‘இப்  எங்க ள்பா்கணும்...?’’ ஆடளடபா 
டிவரவபாின ள்களவிககு ்்தில் ந்சபால்லத் 
்திரபாணிெில்லபாமல் விசும் ி்னபாள. ்கண் 
நண்திளர ந்தபாி்ந்த அ்ந்தக ்கடலும் ்பாலமும் 
அவவேத் ்தறந்கபாவலககுத்  தூண்டு 
வதுள்பால் இரு்ந்தது .

 ்திடீநரனறு குழ்நவ்தெின ்பா்்கம் 
வ்ந்தள்பாது ்திககுமுக்கபாடிப ள்பானபாள.  
இருண்ட ்கண்்களுககுள ்திடீநரனறு ஓர 
ஒேிக்கீறறு ந்தன ் டடது. ்தன ம்கன ஊ்தபாபாி 
எனறு மபாமிெபார அடிக்கடி எச்்சபாித்்த்தபால் , 
ஆவடத் ந்தபாழிற்சபாவலவெ ்தன ந்ெபாில் 
்்திவு ந்சய்்தது ெிவனவில் வ்ந்தது .

 ‘‘வக்கீல் ்கிடடப ள்பா ்தம்்ி ...’’ எனறு 
ஆடளடபா டிவரவபாிடம் ந்சபால்லிவிடடு 
ெிமிர்நது உட்கபார்நது ந்கபாண்டு மீண்டும் 
அ்ந்தக ்கடவலப ்பாரக்கிறபாள . ‘‘ெபான 
ள்கபாவழ்கவே மூழ்்கடிபள்ன; ள்பாரபாடத் 
துணி்ந்தவர்கவேக  ்கவர ள்சரபள்ன...’’ 
எனறு ்கடல் அவல்கள அவள ்கபாது்கேில் 
முணுமுணுப்துள்பால் உணர்ந்தபாள  
்சலீமபா...!

n

துயிலின் விதி
 
இருள் விழுஙகும் 
சூரியகவொைியின் பலன் 
நிலகவொைியின் இருைில  
எரிைி்து 
 
துயில கைட்்டகதைொரு 
கபரு மூச்சறில.... 
சொததைொனியக் கைொட்்டததைில 
மனகமனும் சஞசொரம் 
 
்மனி மூடிய 
கவட்ை விரிபபில 
அசதைியொன விழிைள் 
உயிர் விரயமொய்க் கைொட்டும். 
 
்நர்வொட்்ட விகையொட்டில 
சறில கநொடிைள் பிந்தைியதைொல  
கைட்டுக்ைைிபபொன உணர்வுைள் 
கசொட்டும் கவந்நி்க் குருதைியொய்ப 
பொயும் 
 
ைட்டுபபொ்டற் பணியில 
குட்டுபபடும் கதையலின் நிகல 
சலிபபின் ்பகரழும் 
துயரொய் அவைைததைில 
அ்டொவடிததைனமொய்ப பதைியும் 
 
இன்பச் சுகவயில 
விதகதை ைொட்டும் இரவுைள் 
ஆந்கதைைைின் அல்லைைிலும் 
ஆரவொரமொய்த கதைொ்டரும் 
 
சறிகதைவுறும் மொது்வ 
மறுநொள் நச்சரிபபு்டன் 
ைொனகலனக் ைண்ட ைொட்சறியொய்  
அ்டஙைி அடுபபஙைகரயில 
அரசறியொைி்ொள்.... 
 
நிர்ணய விதைிபபொன 
இரவுைைின் ஒவகவொரு 
துயிலின் விதைியும் ஏ்னொ 
அவளுக்கு அவலப பயணமொைி்து 
 
"ஏரூர்க்ைவி" 

எச்.எம.எம.றசீம
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தனமு்னக் ்கவிச்சோரல் - 2

வ்சனங்கள, துணுககு்கள, ்கருத்து்கள, 
ெீ்தி ள்பா்தவன்கள, எழுச்்சி ள்கபாஷங்கள 
ஆ்கிெவறறின வபாி்கவே ஒடித்து, 
வபாரத்வ்த்கவே ஒனறுககுக ்கீளழ 
ஒனறபா்க எழு்தி, இவடெிவடளெ 
மூணு புளேி்கள, ஆச்்சபாிெக குறி்கள 
ள்பாடடபால் அது ்கவிவ்த எனறு 
இனனமும் ெம்்ிகந்கபாண்டிருக்கிற 
ஏரபாேமபான ள்ர்கள இருக்கினறனர. 
இவர்கள ்சிறிதும் கூச்்ச ெபாச்்சளம 
இனறி ்தங்கள ந்ெருககு முனனபால் 
்கவி்ர ்டடத்வ்தப ந்ருவமெபா்க 
ள்சரத்துகந்கபாளேக கூடிெவர்கேபா்கவும் 
இருப்பார்கள. அவர்கேது அ்ந்த 
வபாரத்வ்த அடுககு்கவேக ்கவிவ்த எனறு 
நவேிெிடக கூடிெ இவணெ, அச்சு 
இ்தழ்்களும் ஏரபாேமபா்க உளேன.

 ஷபாரபாஜ் 
 https://ta.quora.com/

்கற்்றது ்கடு்கைவு
்கவிஞராவது வானைவு
்கவி்தக்கு அழகு
்கவி்தயாய்  வாழதல்

What is learned is only a mustard seed size
To become a poet is sized like the sky
Poetry is beautiful
Only when living like poetry

 - ரொெூ ஆ்ரொக்ைியசொமி

தனமு்னக் ்கவிச்சோரல் - 1

உவவம்கள இல்லபாமல் ்கவிவ்த 
சுவபாரஸெமபா்க இருககுமபா?

ஏன இருக்கபாது? அம்மபா என்து கூட ஒரு 
வபாரத்வ்தக ்கவிவ்த ்தபான என்கிறபார்களே.
இ்தறகு உவவம ஏது? உவவம்கள 
என்து நவறும் அலங்கபாரம். அவவேளவ. 
அலங்கபார அணிமணி்கள இல்லபாமளல 
எத்்தவனளெபா ள்ர ள்ரழ்கபாய் 
இல்வலெபா? அது ள்பால் ்தபான உண்வம 
அழகுககும் அலங்கபாரம் ள்தவவெில்வல. 
உெர்ந்த ளெபாககுவடெக ்கவிவ்தககும் 
அலங்கபாரம் அவ்சிெமில்வல.

 ்கவி்ர இமெம். 
 https://ta.quora.com/

அைங்காரம் இல்ைாமைல்
்கவி்ததயானறு த்ய்கி்்றன
அ்தநீ உடுத்து்்கயில்
அத்து்ன அழ்காய்

Without decoration
I am weaving a poem
When you wear it
It is so beautiful
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 ்தமிழ் வேரககும் ெடபும் 
 ்தவல ெிமிரும் ்தமிழும் எனறபால்   
 மிவ்கெில்வல.

 
 ்ளேிப ் ருவத்்தில் மடடுளம ்கறறது 
்தமிழ். அபள்பாதும் முவறெபா்க ்கற்கவில்வல. 
இலக்கணம் ெபானறிளென. இரு்ந்தபாலும் 
்தமிழ் ளமல் இனம் புபாிெபா ்தபா்கம். ந்பாழுது 
ள்பாக்கிற்கபா்க மு்கநூல் நுவழ்ந்தவனுககு 
்சிலவரப ்றறிெ ்கண்ளணபாடடங்கள 
ள்தடு்தவலத் ்த்ந்தது. ந்தபாி்நது ந்கபாளே 
ள வ ண் டு ம்  எ ன ற  உ ்ந து ்த ல்  ்த ்ந ்த து . 
எவ்தெபாவது எழு்திக ந்கபாண்ளட இரு்ந்தபால் 
எழுத்து ்ிடி்டும் எனற உணரவு எழு்ந்த 
ள்பாது எவ்த எழுதுவது எனற மன்தின 
ள்களவிககு விடிெவல வணங்கி வரளவற்கச் 
ந்சபானனது.  
 
 இப்டிெபா்கத் துவங்கிெ எழுத்து 
ஒவநவபாரு ெளேிரவும் வரு்கினற ெபாவே 
வரளவற்க ஆயுத்்தமபா்கி எழு்தத் துவங்கிளனன. 
ஒவநவபாரு ்கிழவமவெயும் வபாிககுள அடக்கி 
அத்ள்தபாடு இெறவ்கவெ ெவனத்து எழு்தத் 
துவங்கிளனன. அவவபள்பாது மு்க நூல் 
குழுமங்கள ெடத்து்கினறப ள்பாடடி்கேில் 
்கல்நது ந்கபாண்ளடன. அ்தில் ் ல ள்பாடடி்கேில் 
்சபானறு்கள வ்ந்தவம்ந்தன. அ்தில் ம்கிழ்ளவ 
எனறபாலும் அவர்கள ந்கபாடுக்கினற அவட 
நமபாழி்கள விருது்கள நவட்கப ்ட வவத்்தன.  
இ்ந்த நவட்கம் ளவடவ்கெபானது. 
 
 ஏ்தபாவது உருப்டிெபா்க எழு்த 
ளவண்டும் எனற ளவ்கம் வ்ந்தது. இ்தற 
்கபா்க ்டிக்க ஆரம்்ித்ள்தன. ந்சபால்லிக 

ந்கபாளளும் அேவுககு எவ்தயும் ஆய்்ந்தறிெ 
வில்வல. ெடபு்கள ெிவறெளவ ெபாளும் 
வேர்ந்தன. இப்டிப ்டட ெட்ின 
்தபாக்கங்கள ்தமிவழ அறிெ ளவண்டும் எனற 
்தபாக்கத்வ்தத் ்த்ந்தது. ்பார்தி ்பார்தி்தபா்சன 
்கண்ண்தபா்சன எனற ந்ெர்கள ந்தபாி்ந்த 
அேவுககு அவர்கேின ்வடபபு்கள அறிெ 
வில்வல. ்தமிழுககுள எத்்தவன எத்்தவன 
்கவி்ர்கள ்கவிவ்த்கள.  
 
 ்தமிளழ மு்தலபானது. ்ணி ஓய்வு வ்க 
ந்கபாடுத்்தது. தூக்கமினவம வரமபானது. 
இப்டிப்டட ்ெணத்்தில் விடிெல் 
வணக்கம் 2180 ெபாட்கேபா்க எழுதுவதும் 
இ்தற்கபான விருது்கள ஒரு ந்பாறுபவ் 
யும் ்த்ந்தது. எவ்தளெபா எனனிடம் எ்திர 
ளெபாக்கியுளேனர எனற உணரவு எனவனத் 
்தெபார ்டுத்்திக ந்கபாளே ளவண்டும் எனற 
்கடவம உணரத்்திெது.
 
 இத்்தகு ்சமெத்்தில்்தபான ்சள்கபா்தரர 
்பார்தி சுகுமபாறன அவர்கேின ்பார்திெின 
பு்திெ ஆத்்திசூடி ்தவலபபு்கேில் 110 
்க வ ி வ ்த ்க ள  எ ழு ்த  ள வ ண் டு ம்  எ ன ற 
அறிவிபபு நவேிெபானது. ்கல்நது ந்கபாளே 
ஆயுத்்தமபா்கி ்கேம் ெினளறன. ்பார்தி 
ந்சபானனது எனனநவனறு ந்தபாி்ந்தபால் 
்தபாளன அவ்தப ்றறி எழு்த முடியும் 
என்்தற்கபா்களவ ் பார்திெின ஆத்்திசூடிவெ 
மு்தல்மு்தலபா்க ்டிக்க ஆரம்்ித்ள்தன. 
ஆத்்திசூடி வபாி்கள 110 என அனறு்தபான 
அறி்நள்தன. 
 
 ்கற்்தறகு ஏது வெது? அறு்்தில் 
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அஆ ்டிப்து ள்பானற ெிவல நெனககு. 
ந்தபாிெபா்த்தறகு நவட்கப்டளடன.ந்தபாி்நது 
ந்கபாளே விருப்ப ்டளடன. ஒவநவபாரு 
்தவலபபுககும் எழு்த முற்டளடன நூற 
றுககும் ளமற்டட குழுமங்கேில் ்ெணிப் 
்தபால் அவனவருககும் ்ழக்கப்டடவனபா்கி 
விடளடன. ்பார்திவெ முழுவதுமபா்க ்டிக்க 
வில்வல நெனறபாலும் ள்தவவெபான ஆத்்தி 
சூடிவெ அறி்நள்தன. எழு்திக ந்கபாண்டிருககும் 
ள்பாள்த ெடபு வடடம் விபாி்நது ்கருத்துவரக்க 
ஆரம்்ித்்தனர. எனளமலும் ெம்்ிகவ்க 
வ்ந்த்தபாய் உணர்நள்தன.  
 
 ்பார்திெின குடும்் உறுப்ினளர 
அவலள்்சி மூலம் அவழத்து வபாழ்த் 
து வ ர த் து  1 1 0  ்த வ ல ப பு ம்  ந ்த ே ி வு ம் 
்்திளவறறம் ந்சய்ெ ்தனிப புலன அவமப 
வ்யும் உருவபாக்கித் ்த்ந்தனர. இப்டிப 
்டட ளெரத்்தில் ்தபான வபாணி்தபா்சனபார 
குடும்் உறுப்ினர்கள ்பார்திெின 
ஆத்்திசூடிககுண்டபான ந்தேிவுவரவெக 
்கண்டு வபாழ்த்்தி வபாணி்தபா்சன ்றறிெ ஒரு 
்கடடுவர எழு்தப ்ணித்்தபார்கள. அ்ந்த 
அவழபபு வரும்வவர எனககு வபாணி்தபா்சன 
்றறிெ எ்ந்தநவபாரு வபாியும் ந்தபாிெபாது. 
 
 எ வ ்த த்  ள ்த டு வ து  எ ன ற ி ரு ப ் 
வனுககு  இவ்தத் ள்தடு எனறள்தபார ்கருத்து 
எடுப்பா்க இரு்ந்தது. ஆனபாலும் ்பார்திெின 
ஆத்்திசூடி எழு்தி முடித்்த்ின இ்தவன 
அறிெலபாம் எனறிரு்நள்தன. ஒருெபாள 
வவல்தேத்்தில் ள்தடத் துவஙகும் ள்பாது 
்தபான வபாணி்தபா்சன வபாி்கவே ்பாரக்கத் 
துவங்கிளனன. ஒரு வழிெபா்க ்பார்திெின 
ஆத்்திசூடிவெ முடித்துவிடடு வபாணிெபாபாின 
வபாி்கவேத் ள்தடத் துவங்கிளனன.
 
 வபாி்கேபா அவவ அவவேவும் ் டவட 
்தீடடிெ வவரங்கள. ெபான ஒரு வவ்கெில் 
ந்பாறுக்கி ்தபான. விடிெல் வணக்கத்்திற்கபா்க 
வபாரத்வ்த்கவேப ந்பாறுக்கி ந்பாறுக்கி 
எடுப்வன. இ்தற்கபானப ந்பாறுக்கலில் வ்க 
ந்கபாடுத்்தது ்தமிளழறு முடிெர்சன நூல்்கள 
்தபான. அவபாின (முடிெர்சன ்கவிவ்த்கள 
13 ்பா்கமும்) வபாி்கள ்தபான அ்நெபாேில் 
வபாரத்வ்த ்கவே வழங்கிெது. அ்ந்த 13 

நூல்்கள மடடுளம ெபான அறி்ந்த்தபால் அ்தன 
்தபாக்கம் விடிெல் விவரம் வரச் ந்சய்்தது. 
இபள்பாது வபாணி்தபா்சன ்றறிெத்ள்தடலில்  
ெல்லபா்சிபாிெர ்பாவலர வேரம்தி  முரு்கன 
அவர்கேின ்சிறுநூல் ்கிவடக்கப ந்றளறன. 
உளளே நுவழ்நள்தன.உெர்ந்தது  ள்பால் 
உணர்நள்தன. அவரது பு்திெ ஆத்்திசூடியும் 
பு்திெ ந்கபானவற ளவய்்நள்தபான ந்தேி 
வு வ ர யு ம்  ள ்த ட லு க ்க பா ன  ்தீ ன ி வ ெ க 
ந்கபாடுத்்தது. ஆத்்திசூடிவெப ்றறிெ 
்பாரவவவெப ்ிறகு எழு்தலபாம். பு்திெ 
ந்கபானவற ளவய்்நள்தபான வபாி்கள 91ககும் 
எனககுத் ந்தபாி்ந்த ந்தேிவுவரவெத் ்தரலபாம் 
என இபள்பாது எழு்தி வரு்கினளறன. 
வபாணி்தபா்சன எனற ந்ெரகூட ந்தபாிெபாமல் 
எனவனபள்பால் எத்்தவன ள்ர்களேபா.. 
ந்தபாிெபா்ததும் ந்தபாி்நது ந்கபாளே முடிெபா 
்ததுமபா்க அவரது ந்ெவர ெபாரும் 
அவவேவபா்க அவ்சள்பாடவில்வல எனற 
ஆ்தங்கம் எனககுண்டு. வபாணி்தபா்சன ஒரு 

நெருபபுக்கவி்ன ்தபான. நமபாழிக்கபா்கவும் 
ெபாடடிற்கபா்கவும் ்தனவனக ்கவரத்துக 
ந்கபாண்ட ்கடவம  ்தவறபா ்தமிழ்நமபாழிக 
்க பா வ ல ன  எ ன ற பா ல்  ம ி வ ்க ெ ி ல் வ ல .
அத்்தகு ்சிறபபுமிகு ்கவி்வனப்றறி 
ந்கபாஞ்சமபாவது எல்ளலபாரும் ந்தபாி்நது 
ந்கபாளே ளவண்டும் என்்தற்கபா்களவ இக 
்கடடுவரவெ எழு்த ஆரம்்ித்ள்தன.
 
 1882ல் ் ிற்ந்த ம்கபா்கவிவெத் 
ந்தபாி்ந்த அேவுககு, 1891ல் ி்ற்ந்த ்பார்தி 
்த பா ்ச வ ன  அ ற ி ்ந ்த  அ ே வு க கு ,  1 9 1 5 ல் 

ி்ற்ந்த அரங்க்சபாமி எனற வபாணி்தபா்சவன 
ந்தபாிெவில்வலளெ எனற வருத்்தம் எனக 
குண்டு. புதுவவெில் ்ிற்ந்திரு்ந்தபாலும் 
புவிெின ்கவி் ரபா்க புதுவமக ்கவி் ரபா்க, 
்திரபாவிடக ்கவி் ரபா்க, நமபாழிக ்கபாவலரபா்க 
்னமு்க இலக்கிெ வபா்திெபாய்  வபாழ்்ந்த 
இ வ ர  ் பா ர ்த ி ்த பா ்ச ன ி ன  ம பா ண பா க ்க ர 
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எனறு அவழக்கப்டுவ்தில் ந்ருமி்தம் 
ந்கபாள்கினறபார. ஒனறபா இரண்டபா ்கல் 
நவடடுப ள்பால ்சபாடவடயும் ்சவுககுமபாய் 
ஊ்சிக ்கவிவ்த்கள ் பாடிெ இவருககு இனனும் 
கூடு்தலபா்க அங்கீ்கபாரம் ந்கபாடுத்்திருக்கலபாம். 
அவவர அறிெபா்தவர்கேபா்களவ ்லர 
இனறும் எனவனபப ள்பாலளவ ெபாடடில்.
 
 வபாணி்தபா்சவன வபா்சிக்க முற்டடு 
வபாி்களுககுள விழு்நது எழ முடிெபாது ெிற்கின 
ளறன. அவரது எழுத்துக்கள அவவேவவயும் 
வபா்சித்்த்தில்வல. வபா்சித்்த்தில்  மனம் 
ந்தபாடபா்த வபாரத்வ்த்கள இல்வல. எழுத்துக 
்கேின வலிவம எ்திரபாேிககு ்ெம் ்தர 
ள வ ண் டு ம்  ்த பா ள ன .  அ ்ந ்த  வ வ ்க ெ ி ல் 
ெபானறி்ந்த ்பார்தி ்பார்தி்தபா்சன முடிெர்சன 
இவர்கள வபாிவ்செில் வபாணி்தபா்சன ெிவல 
ந்கபாண்டுளேபார. ்சில ெபாட்களுககு முன ்தபான 
இவபாின ்சில வபாி்கவேக ்கண்ணுறறு நமய் 
மற்நது என ள்தடு்தவலத் ந்தபாடர்நள்தன. 
ள்தடலில் அறி்ந்த ்சில வபாி்கவேக ந்கபாண்ளட 
என ்கடடுவரவெத் ்தரு்கினளறன.
 
 வ ட க ்க ி ரு ்ந து  வ ரு ந ம து வு ம் 
்தமிழுககுப ்வ்கநெனறபால் ்வ்க ெமகள்க 
எனற வபாி்கள ்கபாலத்வ்தக ்கட்ந்த ெிவலெிலும் 
்கண்முன ெிற்வ்தக ்கபாண்்கினளறபாம்.
நமபாழியுணரவில் முனளனபாடிெபா்க இவவரப 
்பாரக்க வவககும் வவர வபாி்கள ்தபாளன இது.
 
 மவலெமபான ்திருமுடிக்கபாபாி என 
நறபாரு ்வடப்ில் ந்சபால்லபா்த வி்செளம 
இல்வல நெனறபால் அது ்தவறில்வல. 
நமபாழி வேமும் ெபாடடின வேமும் அவபாின 
எண்ணமபா்களவ எனறும் ெிவலத்்தவ்தக 
்கபாண முடி்கிறது.
 
 ஆத்்திசூடி என்து ் வழெள்தபா பு்திெள்தபா 
்கபாலத்்திறள்கற் ்கணிக்கப்டடு ்லரபால் 
்ல்ளவறு ெிவல்கேில் ்ல்ளவறு ந்பாருேில் 
எழு்தப்டடு வ்ந்தவ்தக ்கபாண்்கினளறபாம். 
எழு்திெ ெபாரும் ்ழவமவெ நவறுக்கபாது 
ஒதுக்கபாது ்கருபந்பாருள மபாறபாது அள்த 
்சமெம் அனவறெ ்கே ெிலவரத்்திறகு ஏற் 
எழு்தியுளேனர. அவவவ்க ெில் வபாணி்தபா்சனும் 
பு்திெ ஆத்்திசூடிவெ 95 ்தவலபபு்கேில் 

்த்நதுளேபார. அது மடடுமினறி பு்திெ ந்கபானவற 
ளவய்்நள்தபான ஒனவறயும் ்வடத்து 
அ்தில் 91 ்தவலபபு்கவேத் ்த்நதுளேபார.  
ஆத்்தி சூடிளெபா ந்கபானவற ளவய்்நள்தளனபா 
எனவனப ள்பால் 60 வெ்தில் ்டிப்்தற்கபா்க 
எழு்தப ்டட்தல்ல. இேம் ்ருவத்துளேளெ 

ி்ஞசு மன்தில் ்்திெ ளவண்டும் அது அவர 
்கவேயும் அவர்கேபால் நமபாழியும் ெபாடும் வேம் 
ந்ற ளவண்டும் எனற ளெபாக்கத்்திற்கபா்க எழு்தப 
்டடவவ்தபான. ஆனபால் ்கபாலம் ்கட்நதும் 
்கபாணபாது  ெிற்கினளறபாம்.
 
 வபாணி்தபா்சனின ்தபாலபாடடு கூட 
்தவிப்பா்க இருப்வ்த ்பாரக்க முடி்கிறது. 
 
 ஆரபாளரபா ்பாடடில் கூட ்சமூ்க 
அக்கவற ்கண்டு ்ிரமிக்க வவக்கிறது. 
்சபா்திச் ்சனியும் ்தமிழ்ப ்வ்கயும் இல்லபா்த 
ஆ்தித் ்தமிழ் ெபாடவட அவடளவபாம் ெீ 
்கண்ணுறஙகு என்கினறபார.
 
 இெறவ்கவெ ர்சித்துப ள்பாறறும் 
வி்தமபா்க விண்நணழிற்கண்ட ்கண்்கள 
ள வ ந ற பா ன று  ள வ ண் டு ள ம பா  ந ்ச பா ல் 
என்கினறபார. இெறவ்களெ  இவறநெனற 
ளெபாக்கம் புலனபா்கிறது.
 
 இவரது ்கபா்தல் மனம் இவரது  
்கவிப ந்ண்ணில் ெபாடடிெம் ஆடு்கிறது. 
அவேில்லபா இடளமெில்வல ள்ச்்சில்வல 

ைட்டுகரயொைர்  பரணி சுப ்சைர்
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துன்நமனும் ள்ச்ள்செில்வல என்கின 
றபார.   ள்தநனபாழுகும்  ள்தவவ்தநென 
ள ்த டு ்த வ ல த்  ள ்த ன பா க ்க ி யு ள ே பா ர 
்தமிழன  ஒனறபா்க இருக்க ளவண்டும் எனறு 
ஓங்கி குரல் ந்கபாடுக்கினறபார.
 
 ்கடவம ெிவனத்்திடு ்தமிழபா ்தமிழ்ப 
ந்பாதுக்கலப்ினிளல ளவறறுவமகள்க 
்திடம் ்திடம் வரும் ள்தபாேினில் ்தீரம் வரும் 
நெஞ்சினில் ்தீவமக்கிடமில்வலெடபா எனற 
வபாி்கள ள்பாரமுரசு ள்பால ஒலிக்கிறது.
 
 ்கவலவபாணவரப ்றறிச் ந்சபால்லும் 
ள்பாது...  ்க்திந்கடட ்திரபாவிடரககு 
்கருத் ந்தபாேி அேிப்பார ஒவவபாக்கவ்த 
ந்செல் இடித்துவரப்பார எனறு மூடப 
்ழக்க வழக்கத்வ்தச் ்சபாடும் வபாி்களுக்கபா்கப 
்பாரபாடடு்கினறபார
 
 ்பார்தி்தபா்சவனப்றறிக குறிப்ிடும் 
ள்பாது...  எ்தறகும் ்கலங்கபா ந்தழுதும் 
புரட்சிக ்கவிெரவ்சப புதுவவ உல்கிற 
்க ே ி த் து ப  பு ்க ழ் ெ ி வ ல  ெ பா ட டி ெ ள ்த 
எனற வபாி்கள ள்பாதுளம.
 
 ்த்நவ்தப ந்பாிெபாவர அறி் ர அண்ணபா 
வவ நெடுஞந்சழிெவனப ள்பாற றும் இவர ெபாம் 
அறிெபா்த மெிவல்சிவமுத்து ்றறி உவரப்து 
ள்தடிப்பாரக்கத் தூண்டும் வபாி்கேது.
 
 இவரது எழுத்துக்கள அவனத்துளம 
ஆயு்த எழுத்துக்கள ்தபான. அத்்தவன 
எழுத்துக்கவேயும் ஆயு்தமபாக்கிெவர 
வபாணி்தபா்சன.
 
 ஊ வ ம ள ் பா ல்  எ த் ்த வ ன  ெ பா ள 
ஊபாினில் வபாழ்வபார மக்கள? எனறு 
ந்சபால்லம்பு வ்தக்கினறபார.
 
 உழவவ மு்தலபாக்கி அத்்தவனத் 
ந ்த பா ழ ி வ ல யு ம்  ள ெ ்ச ி த் து  ் பா ி ள வ பா டு 
்பாடடுககுள வவத்்தவர இவர. ஒனறு 
்டடபால் ்தபானஉண்டு வபாழ்வு எனற 
ெிவலப்பாடவட ்ல ெிவல்கேில் முன 
வ வ க ்க ி ன ற பா ர .  எ ்ந ்த த்  ந ்த பா ழ ி லு ம் 
இழிவில்வல எனறு முழக்கமிடும் இவர... 
எ்ந்தத் ந்தபாழில்்தபான இங்கீனம் ஈ்தறிளெடி 

எ ன  ள ்த பா ழ ி  எ ன று வ ர க ்க ி ன ற பா ர . 
அத்ள்தபாடு அவனத்துத் ந்தபாழில்்கவேயும் 
ள்பாறறுமிவர அவர்கள இல்வலநெனறபால் 
வபாழ்வில்வல உனககு வபாிககு வபாி 
வபா்சவன ளெபாடு ்தரு்கினறபார.
 
 ந்ண் ்சமு்தபாெம் முனளனற ளவண்டும் 
்டிப்றிவில் முனனிவலெபா்க ளவண்டும் 
என்வ்த...  ்டிக்கபா்த ஆண் ந்ண் 
இல்வல. உடவமெிவனப ந்பாது வபாக்கி 
்கவல வேரககும் ஒப ி்ல்லபாத் ்தமிழ்கத்வ்தப 
்பார ்பார ெீளெ எனறுவரக்கினறபார. 
இெறவ்க எப்டி ந்பாதுவபானள்தபா அதுள்பால் 
இருப்தும் ந்பாதுவபா்க ளவண்டும். எனற 
ந்பாதுவுடவம வி்தி ந்சபால்லும் வபாணி்தபா்சன 
ெபாரும் உவழக்கபாமல் இருக்கக கூடபாது. 
உவழத்்தவன உெரபா்த ெிவலயும் கூடபாது 
என்கினறபார.
 
 வ்கயூடடு வபாிக ந்கபாடுவம ்கிம்்ேம் 
எனற ்ரவிக்கிடககும் அவலங்கவேக 
்கண்டு ் ்தறி இகந்கபாடுவம ெீங்க ளவண்டும் 
எனறு விரும்்ிெவர வபாணி்தபா்சன.   
ந்சபால்லிப ்ெனில்வல இவர்களுககு 
பு பா ி ெ  வ வ க ்க  ந ்ச ெ ல்  ் டு ள வ பா ம் 
எனறுவரக்கினறபார. அவளர ளமளல 
ந்சபால்லு்கினறபார விபாிவுவர இனிளமல் 
ள வ ண் ட பா ம் .  ந ்ச ெ லி ன பா ல்  ந வ ற ற ி 
்கபாண்ள்பாம் என்கினறபார.
 
 வபாழ்்ந்தபால் ்ிறர ந்சபால்லும்்டி 
வபாழ ளவண்டும். ்ிறர ெவ்கக்க வபாழ்்தல் 
இழிவு என்கினறபார.
 
 ்ண்வடவபாள மறவவனபள்பால் 
வபாழலனறி ்லர ெவ்கக்க உடல் வேரக்க 
ளவண்ளடன எனறு ்சிம்மமபாய் ்சி்ந்திக்க 
வவககும் வபாி்கள.
 
 ்ச ட ங கு ்க ள  எ ன ச் ந ்ச பா ல் லி  
பூவ்ச நெனற ந்ெபாில் ெடக்கினற கூத்துக 
்கவேயும் ்சபாடு்கினறபார.
 
 புத்்த்கத்வ்த அடுக்கி அ்தனளமல் 
பூ ெிரப்ி மணபந்பாடி தூவி ்கத்்திக்கத்்தி 
அரச்்சவன ந்சய்்தபால் ்கல்வி வ்ந்திடுமபா?  
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்கல்வி ்ெில ளவண்டபாமபா? ்கவல்கள 
வேரத்து வ்கத்்திறன ்கபாடடி ்கபாவிெம் 
ந்சய்்கினற ஒனளற ்கருத்்தபான பூவ்சநென 
்கினறபார.
 
 எழுத்்தபாேன ெபாடடின அச்்சபாணி. 
எழுத்்தபாளல ெபாடவட ஈளடறற முவனெ 
ளவண்டும் எனறு நெஞசு ெிம ிரத்்தி 
ந்சபால்்கினறபார. ் பார்திவெப ள்பாறறும் இவர...  
ந்பானனபான அவர ்தமிழின இனிவம 
்கண்ளடன. புதுவமநெலபாம் அவர வபாெிற 
ந்சபால்லக ள்கடளடன. அவர மபாய்்ந்தபார 
என்பார ்சிலர எனவிழி முன ்கண்ளடன 
என்கிறபார.
 
 இப்டி ்ல்ளவறு ெிவல்கேில் 
்பாக்கேபால் ்பாிவடடம் ்கடடி ெிறகும் 
வபாணி்தபா்சவன அவனவரும் அறிெ 
ளவண்டும் என்ள்த எனது ளவண்டுள்கபாள 
எனற ெிவலெில்  இவவர எனககு அறிெ 
வவத்்த அவர்தம் குடும்் உறுப்ினர்கவே 
வணஙகு்கினளறன. அவர்தம் இல்லப 
ந ் ண் ம ண ி   ெ ல் ல பா ்ச ி பா ி ெ ர  ் பா வ ல ர 
வேரம்தி முரு்கன அவர்கவே நூல் 
ெல்லள்தபார ஆக்கம் என வபாழ்த்து்கினளறன. 
்பாரபாடடு்கினளறன. அவர்தம் ்கணவர 
முரு்கன அவர்கள இத்்தகு வபாி்கவே 
ெ பா ன  எ ழு ்த  உ ்ந து ்த ல பா ்க  மு ழு  மு ்த ற 
்கபாரணமபா்க இரு்நதுளேபார  என்வ்தச் 
ந்சபால்லி வபாணி்தபா்சவன ெபாமறியும் 
ெல்லள்தபார ்பாரவவவெ ெடபு்கள ்லர 
அறிவ்தற்கபா்களவ எனது வபாி்கவே 
்ரணிெில் ்பாரவவெில் வபாணி்தபா்சன 
எனற இக ்கடடுவரவெ ெிவறக்கினளறன.
 
 மு்கநூலில் வ்நது ந்கபாண்டிருககும் 
ந்கபானவறளவய்்நள்தபான வபாி்கள முழுவம 
ெவட்ந்த ் ின நூலபாக்கமபானவுடன 
வபாணி்தபா்சனின ்ிற ்வடபபு்கவே 
ள ெ பா க கு ள வ பா ம்  எ ன ற  உ று ்த ி யு ட ன 
்கடடுவரவெ ெிவறவு ந்சய்்கினளறன.
 

 பரணி சுப ்சே்கர் 
 மைது்ர

எட்்டய புரதது தைீ்ய
 தைமிழதைன் மூச்சு உம்தை 
கதைொட்டிடும் புைழ் உம் வொகன 
்தைொன்்றினீர் உலைின் ஒைியொய் 

ைடிமணம் வீசும் தைமிகழ 
உலைிறகு எடுததுகரக்ை 
விடியகல ்தைொறறுதைறைொய்
கபரும்பணி ஆற்றினீ்ர

விகதைததைீ்ர விடுதைகல தைீகய
விரும்பினீர்  சுதைந்தைிரதகதை
வகதைக்ைின்்  கைொடுகம தைீயிக்கு
புயகலன எழுந்து நின்்ீர் 

பொட்்டொ்ல கசய்தைீர் புரட்சறி
உம் கபயர் நிகலக்ை கசய்தைீர்
ஏட்டி்ல எழுதைி கவததைீர்
உலைி்ல தைமிழ் விகதைததைீர் 

பொமரர் புரியும் வணணம் 
பொட்டிகன மைிழத தைந்தைீர்
அமுதைமொம் குழந்கதைப பொ்டல
அள்ைி்ய தைந்தைீர் உணகம 

ைணணம்மொ என்னும் அந்தை
புதுகம கபண அவளுக்ைொை
வணணமொம் தைமிழில அழைொய்
வடிததைீ்ர கபருகம கசொன்னீர்

எதைிர்பபுக்ைள் வந்தை்பொதும்
எதைறகு்ம தைகலசொய்க்ைொது
மதைமது பிடிததை ைரி ்பொல
தைமிழ்தை மூச்சு என்்ீர் 

முண்டொசு ைவிஞர் நீ்ர
முறுக்ைிய மீகச ்யொடு
அண்டததைில தைமிழ் வைர்க்ை
கநஞசததைில துணிவு கைொணடீர்
 
பொரதைி  தைீ யொய் எழுந்தைீர் 
கபந்தைமிழ் ைொதது நின்்ீர் 
்நரிய தைமிழணஙகை 

வொழ்வி்ல வணஙைி நின்்ீர்!.

 - ்்கள. கமா்க்ா
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நுட்ம் குழுமத்்தின ஏழபாம் ஆண்டு 
ெிவறவு விழபா 13.11. 2022 ்பாெிறறுக 
்கிழவம ்ிற்்கல் 2.00 மணிெேவில் 
ஓடடமபாவடி அ்நநூர ்ளேிவபா்சல் கூடட 
மண்ட்த்்தில் நுட்க குழும ஸ்தபா்்கரும், 
முனனபாள ்ிரள்த்ச ்சவ் உறுப்ினரும், 
வரம மருத்துவ வவத்்திெருமபான ்கவி்ர 
்கவிமணி ்திரும்தி. ்பாெிஷபா நெௌ்ல் 
அவர்கேின ்தவலவமெில் ெவடந்றறது.

இவவிழபாவில் ்ிர்தம விரு்ந்தினரபா்க
்கிழககுப ்ல்்கவலக்கழ்கத்்தின முனனபாள 
நமபாழித் துவறத் ்தவலவர, இலக்கிெ 
விமர்ச்கர, ‘‘்தமிழ்முத்து’’ மபாிெபாவ்தககுபாிெ
ள்ரபா்சிபாிெர ந்ச.ளெபா்கரபா்சபா ்கல்நது 
்சிறப்ித்்தபார.

ந்கௌரவ விரு்ந்தினரபா்க நுட்ம் 
குழுமத்்தின ஆளலபா்ச்கரும் ெபாடடபாபாிெல் 

வித்்த்கருமபான எழுத்்தபாேர, 
்ல்துவறக ்கவல்ர, ்கவி்ர எழு்கவி 
எம்.ஐ.எம். நெலீல் அவர்களும் 
்சிறபபு விரு்ந்தினர்கேபா்க  நுட்க 
குழுமத்்தின ்சரவள்த்ச அவமப்பாேரும் 
முனனபாள ்தவலவருமபான ்கவி்ர ்தனபா 
்சரமபா அவர்களும் ள்கபாறவேப்றறு 
ளமறகு ்ிரள்த்ச ந்செல்க ்கலபா்சபார 
உத்்திளெபா்கத்்தர எஸ. ஏ.ெழீம் அவர்களும் 
மரண வி்சபாரவண அ்தி்கபாபாி அல்ஹபாஜ் 
எம்.எஸ. ்ஷீர அவர்களும் ‘‘தூபாிவ்க 
முறறம்’’ ்கவல இலக்கிெ அவமப்ின 
்தவலவருமபான ்கவி்ர வபானம்்பாடி 
முெபாமலபா அவர்களும் ‘‘புத்ந்தபாேி’’ 
்கவல இலக்கிெ குழுமத்்தின ்தவலவர, 
்கல்விெிெலபாேர,  மணிககூ ்கவி ெ்சீரபா 
ஆப்தீன அவர்களும் ‘‘்தமிழ்ச் ்சபாரல்’’ 
்கவல இலக்கிெ மனறத்்தின ்தவலவர 
்கவி்ர ஏரூர ெிபபாிெபா அவர்களும் 
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நுட்ம் குழுமத்்தின ெிருவபா்க 
உறுப்ினரும் ஓய்வுெிவல ெிரவபா்க 
உத்்திளெபா்கத்்தர. (்கிரபாம அ்தி்கபாபாி) 
்ஷீர  அவர்களும் ளமலும், நுட்க 
குழும ெிருவபா்க உறுப்ினர்கேபான எச்.
எம்.எம். நெௌ்ல், கூலிக்கபாரன நூலின 
ஆ்சிபாிெர ்கவி்ர அன்சபார ்சமூன, 
மூங்கில் ்கபாடு வஹககூ நூலின ஆ்சிபாிெர 
்கவி்ர ரஹ்மபான ஆ்கிளெபாரும் ்கல்நது 
்சிறப்ித்்தனர.

ெி்கழ்ச்்சி்கவே எம்.ஐ.எம். ெபாேீர 
ந்தபாகுத்்தேித்்தபார.

இவவிழபாவில்  ள்ரபா்சிபாிெர ந்ச. 
ளெபா்கரபா்சபா, ்கவி்ர எழு்கவி எம்.ஐ.எம். 
நெலீல், நுட்ம் குழுமத்்தின ஸ்தபா்்கர 
்கவி்ர ்பாெிஷபா நெௌ்ல், ்கவி்ர 
்தனபா ்சரமபா ்கவி்ர முெபாமலபா, 
்கவி்ர ெஷீறபா ஆப்தீன, ்கவி்ர ஏரூர 
ெிபபாிெபா, ெி்கழ்ச்்சித் ந்தபாகுப்பாேர 
எம் ஐ எம்.ெபாேீர, ஓய்வுெிவல ெிரவபா்க 
உத்்திளெபா்கத்்தர.  ்ஷிர, எச்.எம்.எம். 
நெௌ்ல், ்கவி்ர அன்சபார ்சமூன, ்கவி்ர 
ரஹ்மபான ஆ்கிளெபார  ந்பானனபாவட 
ள்பாரத்்திக ந்கேரவிக்க ப ்டடனர.       n
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புதுக்்கவி்த
மைணிக்த்காருத்ட்வ
ஓ்ர ஓ்சே
தவவ்வறு
எண்ணிக்்்க்களில்...

மைணிக்கூண்டில்
வசிக்கும்
்கடி்காரபப்ற்வயி்டமிருந்து...

 - அ.்்கசேவராம்

1

மலர : அம்மபா... அம்மபா... (்தெங்கிெ்டி 
வரு்கிறபாள)

அம்மபா :  எனன... எனன ஆச்சு...

மலர : அம்மபா... ெம்ம வீடடுககு அடிக்கடி 
வரபாளர... ரபாமு மபாமபா... அவரு... அவரு...

அம்மபா :  எனனடி... எனன ள்சுற...

மலர :  (ெடுங்கிெ்டிளெ) அவரு... 
என்கிடட ்தப்பா ெட்நதுக்கிறபாரமபா....

அம்மபா :  ஏய்... ள்பாய் வபாெ ்கழுவுடி...

மலர :  இல்லம்மபா... ளெத்து கூட...
(அழு்கிறபாள)

அம்மபா :  ்கண்டவ்தயும் டிவில 
்பாரக்கிறது... இல்லபா்த ்கற்வன 
்ண்றது... அவரு... என அண்ணன 
மபா்திபாி... ள்பா... ள்பா... ள்பாய் ்டிக்கிற 
ளவவலெ ்பாரு...

மலர : (அழுது ந்கபாண்ளட)  அம்மபா ெபான 
ந்சபால்றவ்த ள்களுங்கம்மபா...

அம்மபா : வபாெ மூடு... இனிளம இ்த ்த்்தி 
ஏ்தபாவது ள்சுன... அவவேவு்தபான...
உனவன எல்லபாம் ்டிக்க அனுபபுனள்த 
்தப்பா ள்பாச்சு... ந்தபாிெபாமெபா 
ந்சபானனபாங்க அ்ந்த ்கபாலத்துல... ள்பா... 
ள்பா... ளவவலெ ்பாரு...
(மலர அழுது ந்கபாண்ளட ந்சல்்கிறபாள)

2

ஆ்சிபாிெர :  மலர... ஏன டல்லபா 
இருக்க... இனனிககு ்பாடத்்த 
்கவனிக்கல... வீடடுப்பாடமும் 
எழு்தல... ்கபாவலெிலிரு்நது உனவன 
்பாரத்துக்கிடளட ்தபான இருக்கிளறன...
எனன ஆச்சும்மபா...

மலர :  எங்க வீடடுககு வரற மபாமபா 
ஒருத்்தர என்கிடட ்தபபு ்தப்பா ள்சுறபாரு 
டீச்்சர... ்தப்பா ெட்நதுக்கிறபார... 
அம்மபா்கிடட ள்பாய் ந்சபானனபா 
எனனத்்தபான நரபாம்் ்திடடுறபாங்க எனககு 
எனன ந்சய்ெறதுனனு ந்தபாிெல டீச்்சர... 
(்தெங்கித் ்தெங்கி ள்சு்கிறபாள)

ஆ்சி : அப்டிெபா... ெீ ஒனனும் 
்கவவலப்டபா்த மலர... இ்த 
்சபாிப்டுத்்திடலபாம்... ெீ ்ெ்நது்கிடடு 
எதுவும் ந்சபால்லபாம இரு்ந்திரபா்த... 
ெபாவேககு உங்க அம்மபாவவ டீச்்சர 
கூப்ிடடபாங்கனனு  இங்க வரச் 
ந்சபால்லு...

மலர :  ்சபாிங்க டீச்்சர... (ள்பா்கிறபாள)
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ஆ்சிபாிெர : வபாங்கம்மபா மலர அம்மபா... 
உட்கபாருங்க... மலர உங்க்கிடட எனன 
ந்சபானனபா ளெத்து...?

அம்மபா :  இ்ந்த ்பாருங்க டீச்்சர... அவ்தபான 
்சினன புளே... ஏ்தபாவது உேரறபானபா... 
ெீங்க ளவற எனன கூப்ிடடு 
ள்கககுறீங்க... இப்டி ள்தவவெில்லபாம 
ள்்சினபா ெபான ஸகூல விடடு அவவே 
ெிறுத்்திடுளவன...

ஆ்சிபாிெர : அம்மபா... இருங்கம்மபா... 
இருங்க ந்பாறுவமெபா இருங்க... இது 
உங்க ந்பாண்ளணபாட வபாழ்கவ்க...

அம்மபா : என அண்ணவன ்த்்தி எனககு 
ந்தபாியும்... இவ ள்ச்ந்சல்லபாம் ெம்் 
கூடபாது... இது எங்க குடும்் விஷெம் 
ெீங்க ்தவலெிடபா்தீங்க...

ஆ்சிபாிெர : அவ எனளனபாட மபாணவி...
எனககும் ந்பாண்ணு மபா்திபாி்தபான... ெீங்க 
இப்டி ள்சுவீங்கனனு ந்தபாிஞசு்தபான 
இனவனககு ெபான ஒருத்்தவர இஙகு 
வர ந்சபால்லி இருக்கிளறன... இருங்க... 
(ள்பான ) ஹளலபா ளமடம் வபாங்க 
ளமடம்... வபாங்க வபாங்க... ெபாங்க 
்கபாத்்திருக்கிளறபாம்...

(மனெல ஆளலபா்ச்கர உளளே வரு்கிறபார)

ஆ்சிபாிெர : வணக்கம், உட்கபாருங்க 
ளமடம்... ெபான ந்சபானளனளன அ்ந்த 
ந்ண் மலர. அவங்க அம்மபா...

மனெல ஆளலபா்ச்கர : வணக்கம்... மலர... 
இங்க... வபா எப்டி இருக்க ..? (முது்கில் 
்தடடி ந்கபாடுக்கிறபார)

(மலர அழ ஆரம்்ிக்கிறபாள)

மனெலஆளலபா்ச்கர : ந்ண்்கள அழுது 
அழுது ்தபான இ்ந்த ெிவலவமககு ஆேபாய் 
இருக்கிறபாங்க... (அம்மபாவவ ்பாரத்து) 

எனனம்மபா... மலர உங்க ந்பாண்ணு 
்தபாளன... அவள ந்சபால்றதுல உங்களுககு 
ெம்்ிகவ்க இல்வல... ஆனபா தூரத்து 
ந்சபா்ந்தக்கபாரங்க உங்க அண்ணன ளமல 
உங்களுககு நரபாம்் ெம்்ிகவ்க... ம்...

அம்மபா : இ்ந்தக ்கபாலப ந்பாம்்ேப 
்ிளேங்க...

மனெல ஆளலபா்ச்கர : இ்ந்தக ்கபாலம்... 
அ்ந்த ்கபாலம்னு  ள்்சபா்தீங்க... உங்க 
்கபாலத்துல வீடடுல ்பாடடி... ்சித்்தி... 
அத்வ்த... இப்டினனு எத்்தவன ள்ர 
ஆறு்தலபா இரு்ந்திருக்கபாங்க... ்கவுன்சிலிங 
்ண்ணி இருக்கபாங்க... இனவனககு 
அப்டிெபா...? ்தனித்்தனிெபா வபாழ்ளறபாம்... 
இ்ந்த ந்பாண்ணுககு ஒரு ்கஷடம்னபா ெபாரு 
்கிடட ந்சபால்லுவபா... புபாிஞசுகள்கபாங்க...

அம்மபா :  ஆமபா... என்கிடட ்தபான 
ந்சபால்லணும்... ஆனபா...

மனெல ஆளலபா்ச்கர : ஒரு அம்மபாவபா 
இல்லபாம ஒரு ள்தபாழிெபா அவ 
ந்சபால்ற்த ெீங்க ள்கடடு இரு்ந்தபா இ்ந்த 
்ிரச்்சவனவெ ெீங்களே எேி்தபா முடிச்சு 
இருக்கலபாம்.. ்சினனப ்ிளவேங்க ந்பாய் 
ந்சபால்ல மபாடடபாங்க அம்மபா... அவங்கே 
மு்தல்ல புபாிஞசுகள்கபாங்க... ெபாம...
ந்ண்்கள்தபான உறு்திெபா இருக்கனும்...

அம்மபா :  ளமடம்... என ளமல ்தபபு ்தபான 
என ந்பாண்ண ெபான புபாிஞசு்கிடளடன... 
இனி ்கவனமபா ்பாத்துககுளவன...

ஆ்சிபாிெர : ெீங்க ்தபான மு்தல்ல 
அவளுககு வ்தபாிெம் ந்சபால்லணும்... 
ெபாங்க எல்லபாரும் இருக்கிளறபாம் 
உங்களுககு ஆ்தரவபா... ந்ண் ்கல்வி 
எவவேவு முக்கிெம் ந்தபாியுமபா? ்டிப் 
ெிப்பாடடிடுளவனனு இனிளம ெீங்க 
ந்சபால்லபா்தீங்க...

அம்மபா :  டீச்்சர... ளமடம்... ெீங்க 
நரண்டு ள்ரும் என ்கண்வண 
்திற்நதுடடீங்க... இனி இப்டி ெடக்கபாம 
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ெபான ்பாத்துககுளறன... ளமடம்... உங்கே 
மபா்திபாி ்டிச்சு என ந்பாண்ணு ந்பாிெ 
ஆேபா வரணும் ளமடம்... (்கண் ்கலங்க 
மலவர அவணத்துக ந்கபாள்கிறபாள).

ஆ்சிபாிெரும் மனெல ஆளலபா்ச்கரும் 
இருவவரயும் ்தடடிக ந்கபாடுக்கினறனர.

(ந்ண் ்கல்வி மி்கவும் முக்கிெம். 

ந்ண்்கவேப ்டிக்க வவக்க 
்தெங்கபா்தீர்கள. ந்ண் குழ்நவ்த்கள கூறும் 
்ிரச்்சவன்கவே ்தபாய் ள்தபாழிெபா்க இரு்நது 
ள்களுங்கள. ்்கிருங்கள. ந்ண்்கேபால் 
முடிெபா்தது எதுவுளம இல்வல. ்பாலிெல் 
வனமுவற்கவே ளவளரபாடு ்கவேளவபாம்! 
ஒனறு்டுளவபாம்! நவனறு ்கபாடடுளவபாம்!)

n

"நீ எனக்கு"
தைணணீர் ்ைட்டு ்தைனீர் ைிக்டததைொல

எபபடி இருக்கும் அபபடிததைொன் இருந்தைது

உன்கன பொர்ததை எனக்கு!

கவயிலில அகலந்து தைிரிந்து வந்தைவன்

கையில குச்சறி ஐஸ் ைிக்டததைது ்பொல

உன் நட்பு!

படிக்ைொதை மொணவன் எலலொப பொ்டஙைைிலும்

்தைர்ச்சறிகயன்்ொல எபபடி்யொ அபபடி்ய

மிை கநருக்ைமொன உன் ைதைைதைபபு!

நீச்சல கதைரியொதைவன் ைிணற்றில

விழுந்தைது ்பொல ்பரதைிர்ச்சறி எனக்கு 

எதைிர்பொரொமல நீ தைந்தை முததைம்!

ை்டலில முழ்குபவனின் ைரம் பற்

வந்தை இன்கனொரு ை்டவுள் ்பொல நீ

எபகபொழுதும் உன் கூ்ட்வ இருக்கும்

சொபம் தைந்தை ்தைவகதை நீ!

ைகதைப புததைைம் ்ைட்்டவன் கையில

ைொமப புததைைம் ைிக்டததைொல

எபபடி இருக்கும் அபபடிததைொன் மிை

இரைசறியமொய் பூட்டி கவததைிருக்ைி்்ன்

நமக்ைொன ைொதைகல 

சந்தைிபகப… முததைதகதை…!

 - ம்கதிடழ.சிவ்கார்த்்தி

தன்முனனக் ்கவினத்கள்

ைிைிக்கூணடு விறபகனயில
மும்முரமொய் தைந்கதை
ப்கவ விடுதைகலக்ைொய்க்
ைணணீ்ரொடு மழகல

***

ரயில வணடி விகையொட்டில
ைக்டசறியொய்ப பொட்டி
தைள்ைொடி நைர்ைி்து
வணடியின் தை்டம்

***

உக்டந்தை பலூனுக்ைொய்
ஒபபொரியில சறிறுவன்
கைகைொட்டி நகைக்கும்
உ்டனிருக்கும் நட்புைள்

***

கபய்தை மகழயில
மூழ்ைிடும் ைபபலைள்
கைகயொலி மக்ந்து
ைவகலயில சறிறுவன்.

***

பள்ைி இக்ட்வகையில
பைிர்ந்துணணும் சறிறுமி
பசறியொ்றி மைிழும்
எறும்புை்ைொடு அணில.

்கன்்னிகக்காவவில் இராஜா
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வ்ஜா முத்துக்கதிருஷணன்

 

 ்சிறிெ ஓடடு வீடடின ்திண்வண 
ெில் அமர்நது ்சிறிெ அேவிலபான உரலில்  
நவறறிவலவெப ள்பாடடு இடித்துக 
ந்கபாண்டிரு்ந்த ந்பானனபாத்்தபா...

 ‘‘ஏண்டி.. ள்சபாவலெம்மபா... வ்கப 
்ிளவேவெத் தூக்கி்கினு இ்ந்த ளவ்கபா்த 
நவெிலில எங்க ள்பாெிடடு இருகள்க...’’ 
என வினவ,

 ‘‘ள்பாச்சு ள்பா.. .  இ்ந்தக ்கிழவி 
வபாவெ வச்்சிடுச்்சபா, விேங்கிடும்.  ெ்ந்தி 
மபா்திபா ி  வழிெ மவறச்சு்கினு..”  எனறு 
முணுமுணுத்்த்டிளெ ளவ்கமபா்க ெடக்க 
ஆரம்்ித்்தபாள ள்சபாவலெம்மபா.

 ்க்கத்்தில் இரு்ந்த ந்பானனபாத்்தபா 

வின ்கணவர முருவ்கென, “ஏம்மபா... 
ள்சபாவலெம்மபா... ெீ வபாிவ்செபா  புளவேங 
்கவே ந்த்துப ள்பாடளட..! அபள்பா 
அ்ந்தப புளவேங்கே நவேிெ இழுத்துப 
ள்பாட உனககு ந்பானனபாத்்தபா ்தெவு 
ளவண்டி இரு்நதுச்சு.. இபள்பா அவளுககு 
வெ்சபா்கிடுச்்சினறது உங்களுகந்கலபாம்  
எேக்கபாரமபா ள்பாச்ள்சபா...? ஒண்ணு 
ந்தபாிஞசுகள்கபா என ந்பாஞ்சபா்தி ந்பான 
னபாத்்தபா எனனிககுளம ்சிங்கம் ்தபான..!’’ 
எனறு கூறிெ்டி ்கண்்கேில் ந்பாறி ் றக்க, 
்தன வ்கெில் இரு்ந்த ஊனறுள்கபாவலப 
்ிடித்துக ந்கபாண்டு எழு்ந்தபார முருவ்கென.

 ‘‘ஐளெ... இ்ந்தப ந்பாிசுககு வெ்சபா 
னபாலும் ஆ்ச விடல. ்தன ந்பாஞ்சபா்திவெ 
ஒரு வபாரத்வ்த ந்சபால்லிபபுடளடனபாம். 
எப்டி ள்தபாவேத் தூக்கி்கிடடு ்சண்வடககு 
வருது. இ்ந்த ளரபாஷத்்த உன புளவே்கிடட 
்கபாமி...’’ எனறு அலட்சிெப ்பாரவவயுடன 
ெட்ந்தபாள ள்சபாவலெம்மபா.

 ‘‘்சபாி.. ்சபாி.. விடுங்க; ெம்ம ள்ரப 
புளவேங்க்தபாளன. எனனளமபா ள்பாங்க...  
ெம்மே ்பாத்்தபாளல ஏள்தபா ஒரு எ்திபாிவெப 
்பாரக்கற மபா்திபாி புருஷனும் ந்பாஞ்சபா்தியும் 
்பாககுதுங்க…!’’ எனறு ந்சபானன ந்பான 
னபாத்்தபாவின ்கண்்கேில் ந்பால ந்பால 
நவனறு வழி்ந்த ்கண்ணீவரப ்பாரத்து 
விடடு ள்சபாவலெம்மபாவின வ்க்கவேப 

Power Point Stories
பவர் போயிண்ட் கனைகள்

்கண்ணில் ் தானறிய ்கண்மைணி்ய...
எழு்திெவர்கள :

• வனொ முத்துக்கிருஷணன
• ருக்மைணி தவங்கடராமைன
• விஜி சிவா
• கி.இரகு்ாதன

2
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்ிடித்துக ந்கபாண்டு வ்ந்த ்த்து வெது 
ள ்க பா ் பா ல் . . .  ்த ன  ்த பா ெ ி ன  ்க ர ங ்கவ ே 
உ்தறிவிடடு ளெரபா்க ஓடி வ்நது அவள 
்கண்ணீவரத் துவடத்்தபான.

 ‘‘ஆச்்சி.. அழுவபா்தீங்க..  ெீங்க ் பாவம். 
ஏன்தபான இவு்க  நரண்டு ள்ரும் இப்டி 
இருக்கபாங்களேபா…? உங்க நரண்டு ள்ர 
ளமல எனன ்தபான ள்கபா்ளமபா?’’ எனறபான.

 ‘‘ஏ... ள்கபாவபாலு...  ெபான எனனத்்தடபா 
ந்சபால்றது..! எங்க்கிடட ெீெபாவது ஆ்செபா 
இருக்களெ... அது ள்பாதும்.. இ்தபான ரத்்த 
்பா்சங்கறது. உங்கப்னும் ஆத்்தபாவும் 
எங்க ளமல ்ழிெபா இருக்கபாங்க.. ஏண்டபா 
ள்ரபாண்டி... ஒரு ்சிறு துேிெபாவது எங்க 
ளமல ்பா்சம் இருக்கபா்தபா ்கண்ணு..?” என 
ந்பானனபாத்்தபா கூறுவ்கெில் ள்கபா்பால் 
்கண்வணக ்க்சக்கினபான.

 ‘‘அழபா்தடபா என ்கண்ணு... ெீ அழு்தபா 
இ்ந்த ஆச்்சி ்கண்ணுல  ரத்்தம் வரும்ல...!’’

 ‘‘..ம்... ஆச்்சி... ெபாங்க மூணு ள்ரும் 
ளெத்்தில இரு்நது ஒண்ணுளம ்திங்கவல.. 
ஆத்்தபாவும் வெனபாவும் ஏள்தபா ்சண்வட 
ள்பாடடு்கினு ள்சபாளற ந்பாங்கல.. ்சினனவன 
அழு்தபான. அ்தனபால அம்மபாககு மனசு 
ள்கக்கபாம எங்களுககு ்சபாப ி்ட ஏ்தபாச்சும் 
வபாங்கித் ்தரலபாம்னு கூடடிக்கிடடு வ்நதுச்சு... 
வழில உங்கேப ்பாரத்்ததும் அம்மபாவுககு 
ள்கபா்ம் ்தவலகள்கறிடுச்சு...” எனறு ்திணறித் 
்திணறி ள்தம் ி்ெ்டி கூறினபான ள்கபா்பால்.

 ்தளேபாடிெ்டி ெட்ந்த முருவ்கென 
்தன ள்தபாேில் இரு்ந்த துண்வடச் ்சபாி 
ந்சய்்த்டி ்தனககு வவத்்திரு்ந்த ள்சபாவறப 
் ி வ ்ச ்ந து  ந ்க பா ண் ள ட . . .  ‘ ‘ இ ்ந ்த பா ட பா 
ள்ரபாண்டி... ்சபாப்ிடு. ஒன ்தங்கச்்சி ்தம்்ி 
எங்க..?’’ எனக ள்கடடபார.

 ‘‘எனககு ளவண்டபாம் ்தபாத்்தபா... 
்பாவம் அதுங்க.. ்சினனதுங்க. அதுங்களே 
்டடினிெபா ்க ிடககுதுங்க.  ்பாவம் ெீ 
்சபாப்ிடு. அதுங்க நரண்டும் ்ெ்நது்கினு 
அ ம் ம பா  ் ி ன ன பா டி  ஒ ே ி ஞ சு க ்க ி ட டு 

இருககுதுங்க.’’

 ள்சபாவலெம்மபாவின முதுகுப ்க்கத் 
்தில் ஒேி்நது ந்கபாண்டு இரு்ந்த குழ்நவ்த்கள 
சுபபுவும் ்கண்ணம்மபாவும் ஏக்கத்துடன 
்பாரத்்தவ்த, ந்பானனபாத்்தபாவும் முருவ்க 
ெனும் ்கவனித்்தனர.

 ‘‘வபாங்க ்கண்ணுங்கேபா... ஆச்்சி 
ள ்ச பா ற பா க ்க ி  வ ச் ்ச ி ரு க ள ்க ன . ’ ’  எ ன று 
ந்பானனபாத்்தபா ந்சபானனதும் ஆகளரபாஷத் 
துடன ஓடி  வ்ந்த ள்சபாவலெம்மபா முருவ்க 
ெனின வ்கெில் இரு்ந்த ள்சபாவறத் ்தடடி 
விடடு...

 ‘‘எனன...? ஆடு ்வ்க குடடிங்க 
ஒறவபா...? மத்்த நரண்டு புளவேங்கவேயும் 
்டிக்க வச்சு  ந்பாிெ ளவவலககு அனுப 
்ிடடு, ்கவடககுடடிெபான என புருஷவன 
உங்க ளவவலெபாேபா வச்்சி்கிடடீங்க. 
ஒங்க வ்ென ஒரு ்தண்டம். புளவேங்கே 
ந்த்துடடு அதுங்களுககு ்கஞ்சி ஊத்்தக 
கூட துப்ில்வல. இதுல ்கஷடப்டறது 
ெபானும் என புளவே்களும்்தபான.!» எனறு 
அனல் ்றககும் வபாரத்வ்த்கவே அவர்கள 
மீது விடநடறி்ந்தபாள ள்சபாவலெம்மபா.

 இரண்டடி எடுத்து வவத்்தவள 
மீண்டும் ள்கபா்த்துடன ந்சபானனபாள, ‘‘இ்தப 
்பாருங்க.. சுடடமண்ணும் ்கபாஞ்ச மண்ணும் 
ஒடடபாது..! ந்தபாிஞசுக்கங்க”  எனற்டி விடு 
விடுநவனறு ்தன குழ்நவ்த்கவே இழுத்துக 
ந்கபாண்டு ெட்ந்தபாள.

 ந்பானனபாத்்தபா அழு்தபாள. ‘‘ஏங்க.. ெபாம 
மூணு புளவே்கவேயும் ஒண்ணபாத்்தபாளன 
வேரத்ள்தபாம்.  ்கவட்சிப புளவேெபாச் ள்சனனு 
ரபாமனுககு அ்தி்க ந்சல்லம் ந்கபாடுத்துட 
ளடபாளமபா...? ெபாமளே அவவனக ந்கடுத்துட 
ளடபாளமபா..?’’. எனறு முருவ்கென ள்தபாேில் 
்சபாய்்நது புலம் ி்னபாள.

 ‘்கடடித் ்த்ந்த ள்சபாறு எத்்தவன 
ெபாட்கள ந்கடடுப ள்பா்கபாமல் இருககும்…!  
ள்சபாவலெம்மபாவின மன்தில் இருககும் 
்கபாெங்கவே ஆறற முடியுமபா எனறு ்கபாலம் 
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்தபான ்்தில் ந்சபால்ல ளவண்டும்..’ என 
ெிவனத்து ்கலங்கினபாள ந்பானனபாத்்தபா.

2

ருகமணனி ்வங்கடராமன்

 ்ஞ்சபாெத்துக குழபாெில் இரு்நது  
்தண்ணீர ் ிடித்து வர, இடுப ி்ல் குடத்துடன 
ந்பானனபாத்்தபா மறறவர்களுடன வபாிவ்செில் 
ெினறபாள.  

 மனசு முழுக்க ள்சபாவலெம்மபாவின 
‘ஆடு ்வ்க, குடடி உறவபா...’ என்கிற 
வபாரத்வ்த்கள ்கபா்தரு்கில் ஒலிக்க, ெிம்ம்தி 
இனறி ்தவித்்தபாள.

 ‘‘எனன… ந்பானனபாத்்தபா…. மரும்க 
எனனத்்தச் ந்சபால்றபா. .?” எனறபாள ஒருத்்தி.  
மறநறபாரு ந்ண், ‘‘எல்லபார வீடலயும் 
ெடக்கிறது ்தபாளன.! இ்தப ள்பாய் ந்பாி்சபா 
ள்களவி ள்கடடு்கிடடு; உன ளவவலவெப 
்பாப்ிெபா..!” எனறபாள. 

 ‘‘ள்சபாவலெம்மபா ள்கக்கறதும் ்சபாி 
்தபாளன..! நமபா்த இரண்டு ்்சங்கவேயும் 
ந்பாிெ ்டிபபு ்டிக்க ந்சலவு ந்சஞ்சீங்க! 
்கவட்சி வ்ெனுககும் ஏ்தபாவது ந்சய்ெ 
ணும்ல’’ என ஒருத்்தி ்கிேறினபாள.

 ‘‘ெீ எனனத்்தக ்கண்ட...! ெபாடடபா 
வமககு வ்நதுடடபா ந்பாீ்சபா...!’’  எனறபாள 
ள்கபா்த்துடன ந்பானனபாத்்தபா.
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 ந்பானனபாத்்தபா மனசு  ்கனவபா்கிப 
ள்பான ரபாமன வபாழ்கவ்கவெச் சுறறிளெ 
வ்ந்தது. 

 ‘ெபானும் புருஷனுமபா நெலத்துல 
்பாடு்டடு, அதுவும் ள்பா்தபாம ்கடனும் 
உடனும் வபாங்கி மூணு ள்த்வ்தயும் 
்கபாளலெில ள்சரத்து ்டிக்க வச்ள்சபாம்! 
எனனபாச்சு? நமபா்த நரண்டு ள்ரும் ெல்லபா 
்டிச்சு ெல்ல ளவவலல இருக்கறபாங்க. 
இ்ந்த ரபாமன ்சபா ிெபா ்கபாளலெிககும் 
ள்பான்தில்வல.  ்டிப்ில் ெபாடடமும் 
இல்வல. ஊருல  இருக்கிற  அம்புடடு 
ள்ரும் உ்ள்த்சம் ந்சஞ்ச ி  ்பா ிடவ்ச 
எழு்தினபான. குவறஞ்ச மபாரக வபாங்கி ் பாஸ 
ஆெிடடபான. 

 ெம்ம ஊர மணிெக்கபாரர வ்ென 
ஒரு ்கம்ந்னி ெடத்்தறபானு ந்தபாிஞசு , அவர 
்கபால்ல  விழபா்த குவறெபா ந்கஞ்சி கூத்்தபாடி  
இவனுககு ளவவல வபாங்கி ந்கபாடுத்்தபாரு 
இவன அப்பா.

 ‘மபாமபா  ந்பாண்வண ்கல்ெபாணம் 
்ண்ணி வவெி’னனு ள்கடடபான.  அவன 
ஆ்சப்டி ்கல்ெபாணமும் ெட்நதுச்சு.     மூனறு 
குழ்நவ்தங்க ந்த்துக்கிடடபான.

 ெிவறெ ்ணம் ்சம்்பாபாிக்கணும்னு 
ளமபா்கம் மடடும் இருககு அவனுககு. 

 எல்லபாத்துககும் அவன ந்பாண் 
ட பா ட டி யு ம்  கூ ட  ்க பா ர ண ம் .   ‘ ் பா வ ன 
புடிக்கிறவ ்பாக்கிெ்சபாலிெபா இருக்க 
ணும்னு’ எங்க ஆத்்தபா ந்சபால்லுவபா்க. 
ள்சபாவலெம்மபா ந்சலவபாேி. ஆம்்வேங்க 
்சம்்பா்திச்சு ந்கபாண்டு வர வரும்்டிவெ 
்சிக்கனமபா ந்சலவு ந்சய்றவ ்தபாளன ம்கரபா்சி.

 ள்சபாவலெம்மபாவின  ஆவ்சககுத் 
்தீனி ள்பாடத் ்தபான ரபாமனும் துடிக்கிறபான. 
ஆனபா ் பாழபாபள்பான  குடி்கபாரப ் ழக்கமும், 
ள்சபாம்ள்றித்்தனமும்  அவவன ்திவ்சமபாற  
வவச்சுடுச்்சி. எல்லபாத்துககும் ்கபாரணம் 
்ணம்...  ்ணம் என்கிற ள்ரபாவ்ச.

 ்த ிடீர  ்ணக்கபாரன ஆ்கணும்னு 
ெிவனபபு மடடும்  இருககுது..! வழி ்தபான 
ந்தபாிெல.  மபா்சச் ்சம்்ேம் வபாங்கி முனளனற 
முடிெபாதுனு ெிவனச்சு முடடபாத்்தனமபா 
ளவவலவெயும் விடடுடடபான..’ என ந்பான 
னபாத்்தபா முணுமுணுத்துக ந்கபாண்டிருக 
வ ்க ெ ி ல்  அ ங கு  கு ட த் து ட ன  வ ்ந ்த 
ள்சபாவலெம்மபா, «ெல்லபா ள்கடடீங்க ஒரு 
ள்களவி.! அவரு ெபாவபாரம் ந்சய்ெலபாம்னு 
வீடடு ்த்்திரத்வ்தக ள்கக்கறபாரு. அவ்த 
அடமபானமபா வச்சு ் ணம் வபாங்கி ெபாவபாரம் 
ஆரம்்ிச்்சபா லபா்த்்தில ்திருப்ிடலபாம்ல. 
அ்தக ந்கபாடுக்க மனசு வரவல இவுங்க 
ளுககு..’’ எனறு ்தன ெிெபாெத்வ்தக கூறி 
புலம்்ினபாள.

 அவவேப ்பாரத்்ததும் ந்பான 
னபாத்்தபா... எதுவும்  ள்்சபாமல் ்தண்ணீரக 
குடத்வ்த தூக்கிக ந்கபாண்டு அவள 
ந்சபானனது ்கபா்தில் விழபா்த மபா்திபாி அ்ந்த 
இடத்வ்த விடடு ெ்கர்ந்தபாள.

 ‘‘்பாத்்தீங்கேபா...!? இப்டித்்தபான... 
ஏ்தபாவது ள்கடடபால் எதுவும் ள்்சபாம  
இடத்வ்த விடடு ள்பாெிடுவபாங்க’’ எனறபாள 
ள்சபாவலெம்மபா.

 வீடவட அவட்ந்த ந்பானனபாத்்தபா 
வபாெவடத்து ெினறபாள. வீடடின முன ஒளர 
கூடடம். ்்தறிெ்டி, ‘‘அய்ளெபா ...வில்கி 
வழி விடுங்க, எனனபாச்சு...?’’ எனறு 
ள்கடடுக ந்கபாண்ளட உளளே ந்சனறு 
்பாரத்்தபாள. 

 அஙகு மெங்கிெ ெிவலெில் இரு்ந்த 
முருவ்கெனின அரு்கில்  ஊர வவத்்திெர.  
‘‘வவத்்திெளர.. அய்ெய்ளெபா எனனபாச்சு  
எம் புருஷனுககு...? அவர ஏன இப்டி 
நெடுஞ்சபாண்்கிவடெபா ந்கடக்கபாறு..!?’’ 
எனறபாள ்்தறறத்துடன.

 ‘ ‘ஆத்்தபா. . . .  ஒண்ணும் இல்ல.. 
்ெப்டபா்த  ்தபாெி...! உம் வ்ென வ்நது 
ஏள்தபா ந்சபால்லி மிரடடிெிருக்கபான. அவ்தக 
ள்கடடு மெக்கம் ஆெிடடபாரு . உன ள்ரன 
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ள்கபா்பால் ்தபான ்ெ்நது ள்பாய் எனவன 
வரச் ந்சபானனபான...!’’ எனறபார வவத்்திெர.
்கண்  ்திற்நது ்பாரத்்த முருவ்கென  
‘‘ந்பானனபாத்்தபா... வ்ந்திடடெபா.. ? ரபாமன 
ெம்ம வீடடு ்த்்திரத்வ்த ்தரச் ந்சபால்லிக 
ள்கடடபான. ெபான மறுத்்ததும் ‘்தரவலனபா 
அம்மபா வீடடுககு வரமபாடடபா’னனு 
்ெமுறுத்்தறபான..’’ ்கண்ணில் இரு்நது 
்கண்ணீர ந்சபாடட ்ெத்துடன வபாரத்வ்த 
்கவேக ந்கபாடடினபார.

 ந்பானனபாத்்தபா மன்தில்  உடளன 
ஒரு ்தீரமபானம் உருவபானது..

3

வவிஜனி சிவா

 முருவ்கெனின ்கனனத்வ்தத் 
ந்தன றலபாய் வருடி, ்தன மு்ந்தபாவனெபால்   
வீ்சிக ந்கபாண்ளட, ‘‘்சபாி... ்சபாி... ஒண்ணுமில்ல 
ரபா்சபா, ெபான ்பாத்துக்கிளறன..! ெம்ம 
வ்ெனப ்த்்தி ெமககுத் ந்தபாிெபா்தபா...!? 
்சினனப வ்ென ஏள்தபா ள்கபாவத்துல 
உேறுறபான... விடுங்க...!  ெபான ்சமபா 
்தபானப்டுத்துளறன அவன... ’ ’  எனற    
ந்பானனபாத்்தபாவின வருடலபான ள்ச்்சபால், 
்கடல் மடடத்்தின அடிெில் ஏற்டும் 
ெிலெடுக்கமபாய் இரு்ந்த  முருவ்கெனின  
்கண்்கேில்  இபந்பாழுது ்சறளற மலரச்்சி 
ந்தபாி்ந்தது.

 உடளன மருத்துவர ்கிண்டலபா்க  
‘‘்சபாி ்சபாி.. அப் ெபான ்கிேம்புளறன. அ்தபான 
உன டபாகடரம்மபா வ்நதுடடபாங்கல....! 
இனி ெபான எதுககு?’’  எனறு ்சிபாித்்த்டி 

்கிேம்்ினபார.

 அஙகு கூடிெிரு்ந்த ஒரு ்சிலர, “்சபாிப்பா 
முருவ்கெபா.. அந்தல்லபாஞ ்சபாிெபாெிடும். 
ெம்ம புளவேங்க ்தபாளன...! ந்சபானனபாப 
புபாிஞசுககுவபா்க.. விடு விடு... ெபார வீடல 
இப் ்ிரச்்சவனெில்ல...?! இதுக்கபா 
எங்கே இப்டிப ்ெமுறுத்்தின...!?’’ எனக 
கூறிெ்டி வில்க...  ‘‘ம்...ந்தனவனெப 
ந்த்்தபா இேெீரூ... ்ிளவேெப ந்த்்தபா 
்கண்ணீருனு; அ்ந்தக ்கபாலத்்திளலளெ 
ந்சபால்லி இருக்கபா்க... அ்தபாளன ெடககும்... 
இ்ந்தப ் ிளவே்கவேச் ந்சபாம்ந்த வெித்துல, 
குேவிக ்கல்ல ந்சபாம்ந்திருக்கலபாம்..’’ என 
்சில வெ்தபான ந்ண்்கள மு்ந்தபாவனெபால் 
்கண்்கவேத் துவடத்துக ந்கபாண்டு, மூகவ்க 
உறிஞ்சிெ்டி  அங்கிரு்நது ந்சனறனர.

 ந்பானனபாத்்தபாவின உளேஙவ்க 
ளரவ்க்கவேத் ்தடவிெ்டி, முருவ்கென 
்கவவலெபா்க ‘‘எனன ந்பானனபாத்்தபா  
இப்டிச் ந்சபால்ற; அவனப ள்பாய் ்சினனப 
வ்ெனனு... ்சினனப வ்ென ்கணக்கபாவபா 
ள்சுறபான?  ்கண்நணல்லபாம் ந்சவக்க 
எபபுடி ்கத்துனபான  ந்தபாியுமபா?  இவன 
்சினனப புளவேெில ள்்ச மபாடடபானபானு 
எத்்தினி ள்கபாெில் குேம் ள்பாெிருபள்பாம்!  
எவவேவு ஏஙகுளனபாம்...?! இப்டி 
அப்வனயும் ஆத்்தபாவேயும் ள்சுற 
துக்கபா. . . . ! ?  ‘அய்ெனபாளர. . . ’   எனன 
்தபபு ்ண்ணுளனபாம் ்சபாமி ெபாங்க... !?  
ெல்லபாத்்தபாளன எல்லபாப புளவே்கவேயும் 
வேத்ள்தபாம்..” என மீண்டும் முருவ்கென 
கூவரவெப ்பாரத்து முணுமுணுத்்தபார.

 ‘‘இங்க ் பாரு எனனெ.. அ்த விடுனனு 
ந்சபால்ளறனல; ெபான ்பாத்துககுளறன ெபா... 
என ளமல ெம்்ிகவ்க இருககுல்ல..’’ என 
அவபாின வ்கவெ அன்பாய் இறுக்கிப  
்ிடித்்தபாள  ந்பானனபாத்்தபா.

 அவேின  ஆறு்தலபான வபாரத்வ்த 
்கேில், அவேின ்திறவமெில் இரு்ந்த 
ெம்்ிகவ்கெில் ்சறளற உறங்கிப ள்பானபார 
முருவ்கென.  அவபாின ்தவலவெச் ்சறறு 
ளெரம் ள்கபா்தி விடட ந்பானனபாத்்தபா, நமது 
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வபாய் எழு்நது அடுக்கவேககுள ந்சனறு, 
்தவிடு ள்ச்கபாித்து வவத்்திரு்ந்த மண்்பாவன 
்களுககுள  ஒனறில் வ்கவிடடு வீடடுப 
்த்்திரம் இருக்கிற்தபா என உறு்திப்டுத்்திக 
ந்கபாண்டபாள.

 மறுெபாள ்கபாவலெில் அ்ந்த வீடடுப 
்த்்திரத்வ்த எடுத்துக ந்கபாண்டு ்க்கத்து 
்கிரபாமத்்தில் இருககும் ் ளேிககூடத்்திறகுச் 
ந்சனறபாள ந்பானனபாத்்தபா. அஙகு 
்தவலவம ஆ்சிபாிெரபா்க ெ்ந்தினி எனற இேம் 
வெது ஆ்சிபாிவெ ்ணிபுபாி்ந்தபார. ள்ரன 
ள்கபா்பாவலப  ்ளேிெில் விடுவ்தற்கபா்க 
ந்பானனபாத்்தபா வரும் ள்பாந்தல்லபாம் 
அன்பாய்ப ள்்சி ்பாிச்்செமபானவர.  
ந ் பா ன ன பா த் ்த பா - மு ரு வ ்க ெ பா வ ி ன 
ெிவலவமவெ  ெனகு அறி்ந்தவர. 

 ‘‘டீச்்சரம்மபா... டீச்்சரம்மபா...’’ என 
அவறவபா்சலில் ெினறு ்தெங்கித் ்தெங்கி 
ந ் பா ன ன பா த் ்த பா  அ வ ழ க ்க ,  எ ட டி ப 
்பாரத்்த ெ்ந்தினிெின மு்கம் ்கண்டு... 
்சடநடன மபாறும் வபானிவலெபாய் மபாறிெது 
ந்பானனபாத்்தபாவின உளேம் .!

 ‘‘அடளட... வபாங்கம்மபா; வபாங்க 
வபாங்க...!  எப்டி இருக்கீங்க?” என 
புன்சிபாிபபுடன  ெ்ந்தினி வினவ, ்சடநடனறு 
்கண் ்கலங்கி  ‘‘அது... வ்நது...’’ என  குரல் 
உவட்நது அழ ஆரம் ி்த்்தபாள ந்பானனபாத்்தபா.

 அவள ள்தபாவே அவணத்்த ெ்ந்தினி, 
‘‘எனனபாச்சும்மபா ? என்கிடட ந்சபால்லுங்க..’’  
என ஆறு்தலபாய் வினவ, “ஏற்கனளவ 
உ ங ்க ்க ி ட ட  ந ்ச பா ல் லி  இ ரு க ள ்கன ல  
டீச்்சரம்மபா.... என ்கவட்சிப வ்ென  
நெனச்்சபா  எங்களுககுப ்ெமபா இருககுமபா..” 
்கலங்கிெ ்கண்்களுடன ளெறறு ெட்ந்த 
்சம்்வங்கவே அவேிடம் ஒளர மூச்்சபா்க, 
ந்ருமவழெபாய்க ந்கபாடடித் ்தீரத்்தபாள. 

 அடுத்்த ்சில ெிமிடங்கள புெலுககுப 
்ின வரும் அவம்தி ள்பால் ெ்கர்ந்தன.!

 அ்ந்த அவம்திவெ ெ்ந்தினிளெ 
்கவலத்்தபாள, ‘‘இப் எனன ந்சய்ெலபாம்னு 

இருக்கீங்கம்மபா..” எனக ள்கடடபாள.

 ந்பானனபாத்்தபா, “இ்ந்தப ்த்்திரம் 
அவன வ்கககு இப்ப ள்பா்கக கூடபா 
து ம் ம பா . . .  இ து  வீ ட டு ல  இ ரு ்ந ்த பா 
ஆ்த்துமபா... இ்த ெீங்க வச்சுக்கங்கம்மபா’’ 
என அவேிடம் ்த்்திரத்வ்த ந்கபாடுத்்த்டி 
ளமலும் ந்சபானனபாள.

 ‘‘அவவன ெல்லபாத்்தபானமபா ்டிக்க 
வச்ள்சபாம். அவளன எல்லபாச் ள்சடவடயும் 
்ண்ணிடடு, இப்ப  ்ழிெ எங்க ளமல 
ள்பாடுறபான;  இப் இ்ந்தப ்த்்திரத்வ்த  
வித்துக ந்கபாடுத்்தபாலுளம அவன முனளனற 
மபாடடபானமபா...   குறுககுப புத்்திெில ் ணம் 
்சம்்பாபாிக்கணும்னு நெவனச்்சபா, அது 
ெிவலககுமபாமபா...?  உவழபள்பாட அருவம 
ந்தபா ிெபாம ஊ்தபாபா ித்்தனமபா இரு்ந்தபா 
எப்டிம்மபா. .?  அவன ்கஷடப்டடு 
வபாழ ்கத்துக்கணும்..  ஆனபா. . ’ ’  என 
ந்பானனபாத்்தபா ஒரு ெிமிடம் ்தெங்கினபாள.

 அவவேக கூர்நது ளெபாக்கிெ ெ்ந்தினி, 
‘‘்தெங்கபாம ந்சபால்லுங்கம்மபா’’ எனறபாள.

 ‘‘்த்்திரத்வ்தக ந்கபாடுக்கபாம இரு்ந்தபா 
அவன எங்கே ஏ்தபாவது ்ண்ணிடு வபானனு 
எங்க வூடடுக்கபாரரு ்ெப ்டுறபாருமபா.  
எனன ந்சய்யுறதுனு  ஒளர ளெபா்சவனெபா 
இருககுமபா; அள்தன.... டீச்்சரம்மபா ்கிடட 
ளெபா்சவன  ள்கக்கலபாம்னு  வ்நள்தன...’’ என 
ஆவலபாய் ெ்ந்தினிவெ ளெபாக்க...

 புனமுறுவலுடன ெ்ந்தினி, “உங்கே 
ந ெ ன ச் ்ச பா ச்  ்ச ்ந ள ்த பா ்ச ம பா  இ ரு க கு ம பா ! 
எப்டிெபாவது ்த்்திரத்வ்தக ந்கபாடுத்து, 
அவவனச் ்சமபா்தபானப ்டுத்்தணும்னு 
ெிவனக்கபாம,   சுெமபா அவன ளெரவமெபா 
உவழச்சு முனளனறணும்னு ெிவனக்கி 
றீங்க ்பாரத்்தீங்கேபா.. . !  இது ்தபான 
உ ண் வ ம ெ பா ்க  ஒ ரு  ந ் ற ள ற பா பா ி ன 
்கடவம;  உங்கவே ெிவனச்்சபா எனககுப 
ந்ருவமெபா இருககுமபா.!”  ்பாரபாடடிெ 
ெ்ந்தினி, ்சறறு ளெரம் ளெபா்சித்து விடடுச் 
ந்சபானனபாள.
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 ‘‘ம்.. ்சபாி. ெபான ஒரு ளெபா்சவன 
ந்சபால்ளறன அ்தன்டி ந்சய்ளவபாம்...’’

 “ந்சபால்லுங்க டீச்்சரம்மபா, உங்கேத் 
்தபான குல்சபாமிெபாடடம் ெம்்ிக்கிடடு  
இருகள்கன ்தபாயீ.. வெ்சபான ெபாங்க நரண்டு 
ள்ரும் ெல்லபா இருக்கணும்னு ெிவனக்கிற 
மனசுத்்தபா உங்களுககு’’

 ‘‘ந்சபால்ளறன.. உங்க மூத்்த வ்ென 
்கள  இரண்டு ள்பாிடமும் ்சினனவனின 
்ிரச்்சவனவெ ந்சபால்லி  இருக்கீங்கேபா..? 
அவங்க எனன ந்சபால்றபாங்க..?’’

 ‘‘அவனுங்க எதுவும் ்கண்டுக்கறது 
இல்லம்மபா; அவங்கேபால எனககு ெல்லதும் 
இ ல் ல ,  ந ்க ட ட து ம்  இ ல் ல ;  அ வ ங ்க 
உண்டு அவங்க ளவவல உண்டுனனு 
இருககுறபானுங்க. அதுளவ ்ச்நள்தபா்சம்்தபான  
எனககு. ்ிளவே்க ்ச்நள்தபா்சமபா இரு்ந்தபா 
அது ள்பாதும்மபா: அவனு்க நரண்டு ள்ரும் 
குடும்்த்ள்தபாட ெல்லபா இருக்கபா்க; ஏ்தபாவது 
்தீ ் பா வ ே ி  ந ் பா ங ்க ல் ன பா ,  து ண ி ம ண ி 
அனுபபுறபா்க, ந்சலவுககுக ந்கபாஞ்சம் ்கபாசு 
அனுபபுறபா்க....! அது ள்பாதும்மபா; அவனு்க 
ந்கபாடுக்கணும்னு ெபான எ்திர்பாரக்கிறது 
இல்வல. என வீடடுக்கபாரர ்தபான அப்ப் 
‘நலடடர ள்பாடு.... ந்த்்தக ்கடனுககு  
அவனு்க ெமககு ஏ்தபாவது  ் ண்ணடடும்’னு 
ந்சபால்லுவபாரு .ந்த்்த மனசு எனனத்்தம்மபா  
எ்திர்பாரககும்? வ்க ்கபால் சு்கத்ள்தபாட, என 
்ிளவே்க  ெல்லபா இரு்ந்தபா ள்பாதும்னு ்தபான 
ெிவனககும்...! ெம்மே ்கவனிக்கபாடடபாலும் 
்ரவபாெில்வல; ஊரு்சனம் முனனபாடி அவு்க 
ெல்லபா வபாழ்்ந்தபா ள்பாதும் டீச்்சரம்மபா...’’ 

 ெ்ந்தினி ள்ச்்சறறு ெினறபாள.  ந்ரு 
மவழககும் குவடெபான  மு்ந்தபாவனெின 
வபா்சமபாய்  ள்்சிெ  ந்பானனபாத்்தபாவவ 
அவணத்துக ந்கபாண்ளட ந்சபானனபாள, 
“ெபாவேககுச் ்சனிக்கிழவம; ெபான உங்க 
வேக கூடடிக்கிடடு ஒரு இடத்துககுப 
ள்பாளறன. இப் ெிம்ம்திெபா வீடடுககுப 
ள்பாங்க. இனறு ஒரு ெபாள மடடும் 
எனனிடம் இ்ந்தப ்த்்திரம் இருக்கடடும். 
உங்க வ்ென வ்நது ்த்்திரத்்தக ள்கடடபா, 

ெபாவேககுத் ்தரளறனு ந்சபால்லுங்க; ்சபாி 
ெபாமபா..! ெபாவேககு உங்கப ்ிரச்்சவனககு 
ஒரு ்தீரவு வரும்.  இப் ்கவவலப்டபாம 
வீடடுககுப ள்பாங்க..’’  

 ‘ ‘ ெீ ங ்க  ந ்ச பா ன ன பா ச்  ்ச பா ி ்த பா ன 
டீச்்சரம்மபா..” எனத் ந்தம்்பாய்க கூறிெ 
ந்பானனபாத்்தபா வீடு ளெபாக்கி ெடகவ்கெில் 
வபானம் ்ேீநரன ளம்கத்்தின ெடுளவ 
மினனிெது.
 

 மறுெபாள ்கபாவல ஒரு வங்கிெின 
வபா்சலில் அவர்கள. «வபாம்மபா ெ்ந்தினி... 
இவுங்க ்தபானபா அவங்க... வபாங்கம்மபா» 
எனக கூறிெ அ்ந்த மனி்தபாின மு்கம், 
ந்பானனபாத்்தபாவிறகு ஏளனபா ஒரு 
ெிம்ம்திவெத் ்த்ந்தது.

 ‘‘அம்மபா... இவர எங்க மபாமபா.. 
ள்ஙக ளமளனெர.  ெீங்க ்தெங்கபாம எ்ந்த 
உ்தவியும் ள்கட்கலபாம்’’ எனக கூறிெ்டி 
அ்ந்தப ்த்்திரத்வ்த ்தன மபாமபாவிடம் 
ந்கபாடுத்்தபாள ெ்ந்தினி.

 இ ருவபாின  வபாரத்வ்த்களும், 
உவரெபாடல்்களும்   ந்பானனபாத்்தபாவின 
வபாழ்கவ்க வெச் ந்சப்னிட ஆரம்்ித்்தன! 
ந்பானனபாத்்தபாவின ெிம்ம்திெபான  வபாழ்க 
வ்கககும், ்பாது்கபாப்ிறகும், வருமபானத் 
்திறகும், ்த்்திரத்்தின ்பாது்கபாப்ிறகும் ஒரு 
அழ்கபான ்திடடம் அஙள்க உருவபானது. 
அ வ ர ்க ள  வ ி வ பா ி க ்க ,  வ ி வ பா ி க ்க . . . 
“எஞ்சபாமி்கேபா...’’ எனக கூறிெ்டி, அவர 
்கள இருவபாின வ்கவெப ்ிடித்து வபானம் 
்பாரத்்த ந்பானனபாத்்தபாவின மு்கத்்தில், 
உச்்சி நவெிலில் ஆலமரத்்தில் அமர்நது 
்சிற்கடிககும் ்றவவெபாய்...

 ெீ ண் ட  ெ பா ட ்க ள  ்க ழ ி த் து  ஒ ரு 
குதூ்கலம் கூத்்தபாடிெது.
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்கதி. இரகுநா்ன்

 ்சில ெபாட்கேபா்களவ ள்சபாவலெம்மபா 
வுககு ந்பானனபாத்்தபாவின ெடவடிகவ்க 
ெ ி ல்  ்ச ்ந ள ்த ்க ம்  வ ்ந ்த ி ரு ்ந ்த து .   ்க ி ழ வ ி 
புழக்கவடெில் எனன ந்சய்்கிறபாள எனறு 
ந்தபா ிெவில்வல. ளெரடிெபா்க உளளே 
ந்சனறு ்பாரப்்தறகு ்தனமபானம் ்தடுத்்தது.  
எப்டிெபாவது உளளே ந்சனறு ்பாரக்க 
ளவண்டுளம..

 ‘‘ள்கபாவபாலு...! ளடய் ள்கபாவபாலு..!’’ 
எனறு அவழத்்தவபாறு ந்பானனபாத்்தபாவின 
வீடடுககு நவேிளெ ெினறு கூப்ிடட 
ள்சபாவலெம்மபா, ந்பானனபாத்்தபா புழக்கவட 
ெ ி ல்  இ ரு ்ந து  வ ரு வ ்த ற கு  மு ன ள ் 
்திடுநமனறு உளளே நுவழ்நது ்ின்க்கம் 
ள்பானபாள. நவேிெில் இரு்நது ்பாரக்க 
முடிெபா்தவபாறு சுறறிலும் சுவர எழுப்ி 
்பாது்கபாப்பா்க வவத்்திரு்ந்தபார முருவ்கென. 
அஙள்க ந்சனற ள்சபாவலெம்மபாவுககு ்தன 
்கண்்கவேளெ ெம்் முடிெவில்வல.  முனனர 
்கபாலிெபா்க இரு்ந்த இடத்்தில் இபள்பாது 
அழ்கபா்க ்பாத்்தி ்கடடி ஒரு ்க்கம் ்சிறு்கீவர 
அறுப்்தறகு்த ்தெபாரபா்க ெிற்க, இனநனபாரு 
புறம் ந்கபாஞ்சம் ்கத்்தபாி, ந்கபாஞ்சம் ்தக்கபாேி, 
ந்கபாஞ்சம் மிே்கபாய் என ்தனித்்தனிளெ 
்ெிபாிடப்டடு் மி்க ளெரத்்திெபா்கவும், 
அ்ந்த இடத்்திளலளெ அ்தி்க ம்கசூல் 
்தரும் வவ்கெில் ்ெிபாிடப்டடிரு்ந்தன. 
ள்சபாவலெம்மபா விெ்நது ெினறபாள.  ‘ஆ்கபா! 
அ்தபான ்கிழவி நவேிெில அ்தி்கமபா வரல..’
ந்பானனபாத்்தபா ெிமிர்நது ‘எனன?’ என்து 
ள்பால் ்பாரத்்தபாள.

 ‘‘ெபான ள்கபாவபால  ள்தடினு வ்நள்தன.. 
இனனும் இ்ந்தப ்ெல ்கபாளணபாம்..’’ எனற 
ள்சபாவலெம்மபா ்கீவர்கவேப ்பாரத்துக 
ந்கபாண்ளட ள்கடடபாள.

 ‘‘இவ்தநெல்லபாம் எனன ந்சய்ெப 
ள்பாறீ்க..?’’

 ந்பானனபாத்்தபா ்சிபாித்்தபாள. ‘‘உனக 
ந்கதுககுடி அந்தல்லபாம். டவுனளலர்நது 
மபாட்சபாமி மருமவன வரபான.  எல்லபாத் 
வ்தயும் வபாங்கிடடுப ள்பாறபான. அவன 
வர எடத்துககு ந்சபாவமவெ தூக்கிடடுப 
ள்பா்கணும்.. அம்புடடு்தபான. ஆனபா வ்க 
ளமல ்கபாசு’’

 ்சடநடனறு ள்சபாவலெம்மபா ள்கடடபாள, 
‘‘ஏன? எங்கிடட ந்கபாடுத்்தபா ெபாங்க வபாங்க 
மபாடளடபாமபா..?’’

 ‘‘ெீ ஓ்சிெில ள்கப்.. ெபான ்கஷடப 
் ட டு ட டு  உ ன க கு  சு ம் ம பா  தூ க ்க ி க 
ந்கபாடுக்கணுமபா..? அவன ஒரு ்கீவர 
்கடடுககு ஏழு ரு்பா ்தரபான... ள்பாவிெபா..!’’
ள ்ச பா வ ல ெ ம் ம பா  உ ட ள ன  ்க ண க கு ப 
ள்பாடடபாள.  ‘ஒரு ்கீவரக்கடடு ்த்து 
ரூவபாககு ்தபாரபாேமபா விக்கலபாம். ்கிழவி 
ந்தபாிெபாம ஏழு ரூவபாககு விக்கிறபா.  இவேி 
டம் இனனும் ள்ரம் ள்்சிப ்பாபள்பாம். 
ெபாளம எப்டிெபாச்சும் இவேிடளம வபாங்கி 
விக்கலபாளம..’

 ‘‘ெபான அவளேபா ்கபாசுககு உடளன 
எங்க ள்பாளவன..! ்கடனபா்கத் ்தரலபாமில்ல..’’

 ்ச ற று  ள ெ ர ம்  ள ெ பா ்ச ி த் ்த பா ள 
ந்பானனபாத்்தபா. ்ினனர, ‘‘்சபாி... இன 
வனககு எடுத்து்கிடடுப ள்பானபா ெபாவேககு 
்க பா வ ல ல  அ ்த ள ன பா ட  ்க பா சு  எ ன க கு 
வ்நதுரணும்.  அப்டி ந்கபாடுத்்திெனபா.. 
இள்தபா ்பாத்்திெபா.. ்தினமும் ்கத்்தபாிக்கபா, 
்தக்கபாேி எல்லபாம் ்தளரன.  அடுத்்த ெபாள 
்கபாசு ந்கபாடுக்கவலளெபா..இ்ந்தப ்க்களம 
வரபாள்த..! அப்டிளெ ஓடிப ள்பாெிரு..’’

 ‘்கடவடல ள்பாற ளெரத்்திலயும் 
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்கிழவிககு ்கபாசு ளமல ஆவ்செப ்பாரு..’ 
எனறு மன்தில் ந்சபால்லிக ந்கபாண்ட 
ள்சபாவலெம்மபா,

 ‘‘்சபாி.. ்தளரன.. ஆனபா ெபான இங்களெ 
வ்நது வபாங்கினு ள்பாளறனல.. அ்தனபால 
ஒரு ்கடடுக ்கீவர எனககு அஞசு ரூவபாககுத் 
்தரணும்’’

 ந்பானனபாத்்தபா மீண்டும் ளெபா்சித் 
்தபாள. ‘‘்சபாி..! ்கபாவலல  வபா..! ்கீவரவெ 
்கடடுக ்கடடபா ்கடடி நவக்களறன’ ’ 
எனறபாள.  ்தவலெபாடடி விடடுச் ந்சல்லும் 
ள்சபாவலெம்மபாள ்கண்்பாரவவெில் இரு்நது 
மவற்ந்ததும் புனனவ்கத்்தபாள.

 அடுத்்த ெபாள ்கபாவல ள்சபாவலெம்மபா 
வருவ்தறகு முனள் ்னனிரண்டு ்கடடு 
்கீவர்கள ்தெபாரபா்க இரு்ந்தன.  அவறவற 
எடுத்துக ந்கபாண்டு ்தன வீடடுககுச் 
ந்சனற ள்சபாவலெம்மபா எல்லபா ்கடடு்கேில் 
இரு்நதும் ந்கபாஞ்சம் ்கீவர்கவே உருவி 
்தனித்்தனிெபா்கக ்கடட ்னனிரண்டு 
்கடடு்கள ்்திவன்ந்தபானது. ்ினனர டவுன 
்ஸ்சில் ஏறி  ்க்கத்து டவுனுககுச் ந்சனறு 
்ஸ ஸடபாண்டிளலளெ ஒரு ஓரமபா்க 
்கீவர்கவே வவத்துக ந்கபாண்டு ெிற்க.. 
அவர மணி்ளெரத்்திளலளெ அவனத்தும் 
விறறுத் ்தீர்ந்தன.

 ள்சபாவலெம்மபா ெீண்ட ெபாட்க 
ளுககுப ்ினனர ்ச்நள்தபா்சமபா்க இரு்ந்தபாள.  
வ்கெில் நூறவறம்்து ரூ்பாய். ்கிழவிககு 
அறு்து ரூ்பாய் ந்கபாடுத்து விடடபால் 
இனனும் ந்தபாண்ணூறு ரூ்பாய் இன 
வறெ வருமபானம்.   ் ிளவே்களுககு 
வெிறபார ்சபாப்பாடு் ள்பாடலபாம். அடுத்்த 
் பா ெ ி ற று க ்க ி ழ வ ம க கு ள  இ ன னு ம் 
ந்கபாஞ்சம் ்ணம் ள்சரத்து ்கறி வபாங்கிச் 
்சவமக்கலபாம்.  சும்மபா ந்சபால்லக கூடபாது. 
்கிழவிெின வ்க ரபா்சிெபான வ்க ்தபான.

 ஆனபால் அடுத்்த ெபாள ்கபாவல அவள 
வீடடில் வவத்்திரு்ந்த நமபாத்்தப ்ணமும் 
்கபாணவில்வல. கூடளவ ரபாமவனயும்..!

5

்கதி. இரகுநா்ன்

 ‘‘ஆச்்சி..!!  ஆச்்சி..!!’’ எனற்டி 
ந்பானனபாத்்தபாவிடம் ஓடி வ்ந்தபான 
ள்கபா்பால், ‘‘ஆச்்சி..! அம்மபா அழுது்கிடளட 
உக்கபா்ந்திருககுது’’ எனறபான.

 ‘‘உங்கப்ன எங்கடபா ள்பானபான?’’ 
 
 ‘‘ளெத்து ள்பானவர ்தபான .. இனனும் 
வரல’’

 ‘‘ள்பாய் உங்கம்மபாவ வரச் 
ந்சபால்லு..’’ எனறபாள ந்பானனபாத்்தபா.

 ்சறறு ளெரத்்தில் ்தெங்கித் ்தெங்கி 
ள ்ச பா வ ல ெ ம் ம பா  எ ட டி ப  ் பா ர த் ்த பா ள . 
அழு்தழுது வீங்கிெ மு்கமும், வபாரபாமல் 
்கபாறறில் ்ற்ந்த ள்க்சமும், உளேடங்கிெ 
்கண்்களும், ள்சபார்ந்த உடலும்... எனன 
ெட்ந்திருககும் என ந்பானனபாத்்தபாவபால் 
ஊ்கிக்க முடி்ந்தது.

 ‘‘ வ பா டி  உ ள ே . . ’ ’  எ ன ற பா ள 
ந்பானனபாத்்தபா. ‘‘அங்க ்கபாப்ி நவச்்சிருக 
ள்கன. எல்ளலபாரும் குடிங்க.. ்தண்ணி 
்கபாெ நவச்்சிருகள்கன. நமபா்தல்ல  ்்சங 
்கே ்ளேிள்கபாடத்துககு அனுபபு. மத்்த 
ந்தல்லபாம் அபபுறம் ள்்சிக்கலபாம்.’’

 ரபாமன ்ணத்வ்தத் ்திருடிச் ந்சனறு 
குடித்து விடடு வருவது ள்சபாவல ெம்மபாவுககுப 
பு்தி்தல்ல.. ரபாமன ளவவலககுச் ந்சனறு 
ந்கபாண்டிரு்ந்த ள்பாது ள்சமித்து வவத்்திரு்ந்த 
்ணத்வ்த அவன குடிப ் ழக்கத்துககு ஆேபான 

ி்னனர அவளன ந்கபாஞ்சம் ந்கபாஞ்சமபா்க 
எடுத்துச் ந்சனறு விடுவபான.

 ஆனபால் இபள்பாது வ்ந்த ்ணம் 
அவள உவழப்ில் வ்ந்த ்ணம்.  ஒரு 
ெபாேில் ்தனனபாலும் ்ணம் ்சம்்பாபாிக்க 
முடி்கிறது என்கிற ெம்்ிகவ்க ்த்ந்த ்ணம்.  
்ிளவே்களுககு இனிளமலபாவது ெல்ல 
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்சபாப்பாடு் ந்சய்து ள்பாடடு.. ெனறபா்கப 
்டிக்க வவத்து..   ஊபாில் ்தபானும் ்தவல 
ெிமிர்நது ெட்நது... இப்டி எத்்தவனளெபா 
எண்ணங்கவே ளெறறு ஒளர ெபாேில் 
மன்தில் விவ்தத்்திரு்ந்தது அ்ந்தப ்ணம்.

 அள்த ளெரம் இ்தறகு முக்கிெக 
்கபாரணமபா்க இரு்ந்த ந்பானனபாத்்தபாவவப 
் ற ற ி ெ  எ ண் ண மு ம்  ள ்ச பா வ ல ெ ம் ம பா 
மன்தில் ளெறறு மு்தல் மபாறி இரு்ந்தது. 
‘எத்்தவனளெபா முவற ்கிழவிவெ ்திடடி 
அவமபானப்டுத்்தி இருகள்கன.. ஆனபாலும் 
அவ்தநெல்லபாம் மனசுல வச்சுக்கபாம...

 ‘‘எனனடி இனனும் ளெபா்சவன..?’’ 
எனறது ந்பானனபாத்்தபாவின அ்தடடலபான 
குரல்.  ‘‘இனவனககும் உம் புரு்சன வ்நது 
்கபாசு எடுத்து்கிடடுப ள்பானபா எனன 
்ண்ணுவ..?’’

 ள ்ச பா வ ல ெ ம் ம பா  ந ் பா ல ந ் பா ல 
நவனறு ்கண்ணீர உகுத்்தபாள. ‘‘என ்தவல 
நெழுத்து..! ெபான இது்கிடட மபாரடிக 
்கணும்..! ெபான எனன்தபான ்ண்ணு 
ளவன...? இ்ந்த மனு்சன்கிடட அடி, உவ்த 
்டளட ்சபா்கணும்னு எழு்தி இருககு!’’

 ‘‘அழுவற்த ெ ிறுத்துடி. . ’ ’  எனறு 
மீண்டும்  அ்தடடினபாள ந்பானனபாத்்தபா. 
‘‘அடுத்து எனனபானனு ளெபா்சிப்ிெபா அ்த 
வுடடுடடு..’’ எனறவள ்தன சுருககுப 
வ்ெில் இரு்நது ஒரு ்சபாவிவெ எடுத்து 
ள ் ர ன ி ட ம்  ்த ்ந ்த பா ள .  ‘ ‘ ்க ட டி ல்  ்கீ ழ 
ந்பாடடிெில  ்ச்வ்ச ்கலரல ஒரு ்கவர 
இருககும்... அவ்த எடுத்துனு வபா’’ எனறபாள.

 ள்கபா்பால் ந்கபாண்டு வ்ந்த ்கவபாில் 
இரு்நது ்சில ்டிவங்கவே உருவினபாள. 
«இது ்பாஙகல ்கபா்சப ள்பாடற ந்சலபான. 
இது ள்சபாவலளெபாட ்பாஙக ்கணககுப 
ந்பாஸ்த்கம்.  நரண்வடயும் உன ெ்ந்தினி் 
டீச்்சரபாண்ட குடுத்து...’’

 ள்ரன இவடமறித்்தபான, ‘‘அவங்க 
்கிடட குடுத்து எழு்தி வபாங்கிெபாரணும்... 
அவளேபா ்தபான..வபாங்கிடடு வளரன’’

 ந்பானனபாத்்தபா ள்ரவன அடிப்து 
ள்பால் வ்கவெ ஓங்கினபாள. குரலில் 
்கண்டிபபுடன ந்சபானனபாள.

 ‘‘அவங்கே எழு்தச் ந்சபால்லபா்த. 
எங்க, எனனபா எழு்தணும்னு அவங்கேக 
ள்கடடு ெீ எழுது.. அப்த்்தபான உனககும் 
்ழக்கம் ஆவும். நூறு ரூவபா ள்பாடணும்னு 
ந்சபால்லு..’’

 ள ்ச பா வ ல ெ ம் ம பா  வ ி ெ ப பு ட ன 
்பாரத்துக  ந்கபாண்டிரு்ந்தபாள.  ‘்திருமண மபான 
பு்தி்தில் ்கிழவி ்தனனிடம் எவ்த எவ்தளெபாக 
்கபாடடி வ்கநெழுத்து வபாங்கிெது இ்தறகுத் 
்தபானபா..? என ள்ரல ்பாஙகல ்கணக்கபா..?’’

 ந்பானனபாத்்தபா மீண்டும் அ்தடடி 
னபாள. «எனனடி..! ம்சம்சனனு ெிக்கற..! 
இனவனககு ்கத்்தபாிக்கபாவும், ்தக்கபாேியும் 
்தளரன.  ்ளேிகள்கபாடத்துககுப ள்பாறப் 
டீச்்சரபாண்ட ்கவனமபா ந்சலபான வபாங்கிக்க. 
டவுனுல எல்லபாத்வ்தயும் வித்்தப்றம் 
்பாஙகல ள்பாய் நூறு ரூவபா ள்பாடு.  மிச்்சக 
்கபா்ச என ்கிடட குடு.. ளெத்து ்கபாள்ச ்பாக்கி 
இருககு..’’

 ள ்ச பா வ ல ெ ம் ம பா  வ பா ய்  ள ் ்ச 
முடிெபாமல் ெினறபாள.  ‘இது எபடி இவ்த 
நெல்லபாம் இவளேபா ளெபா்சவன ்ண்ணி 
இருககு.. ‘்கிழவி நெ்சமபாலுளம ்சிங்கம் 
்தபான.’

 அ ன வ ற க கு  வ ்ந ்த  இ ரு நூ று 
ரூ்பாய் வருமபானத்்தில் ்பாஙக்கில் நூறு 
ரூ்பாய் ்கடடி விடடு, மீ்தம் நூறு ரூ்பாவெ 
ந்பானனபாத்்தபாவிடம் ்த்ந்தபாள ள்சபாவல 
ெம்மபா.  ந்பானனபாத்்தபா ்தன சுருககுப 
வ்ெில் வவத்்த்டி ந்சபானனபாள.

 «ெபாவேககு எனககுத் ்தரளவண்டிெ 
்ணத்துல இ்த ்கழிச்சுக்களறன. ெபாவேககு 
நமபாத்்தப ்ணத்வ்தயும் ்பாஙகல ்கடடு..’ 
எனறபாள.

 ‘‘எனககு இங்கிலிபீசு வரபாள்த..’’ 
எனறபாள ள்சபாவலெம்மபா.



 3  63

 ‘‘ெீயும் அஞ்சபாபபு ்டிச்்சிருக்கல்ல..  
ள்பாடி..! எபடி எழு்தணும்னு ்கத்துக்க.’’ 
அனறு இரவு எல்ளலபாவரயும் ்தனனுடன 
்தங்க வவத்்தபாள ந்பானனபாத்்தபா.

 அடுத்்த ெபாள ்கபாவல ்ிளவே்கள 
்ளேிககூடத்துககுச் ந்சனற ்ினனர 
்கீவர்கவேயும், ்கபாய்்கறி்கவேயும் ஒரு 
ந்பாிெ வ்ெில் அடுக்கிக ந்கபாண்டிரு்ந்த 
ந்பானனபாத்்தபாவும், ள்சபாவலெம்மபாவும், 
வபா்சலில் ‘்தடபால்’ என ெபாளரபா விழும் 
்ச த் ்த ம்  ள ்க ட டு  எ ட டி ப  ் பா ர த் ்த ன ர . 
ந்பானனபாத்்தபாவின ்கணவர முருவ்கென...

6

்கதி. இரகுநா்ன்

 ரபாமன  ்தளேபாடிெ்டி ெட்ந்தபான.  
ள வ வ ல க கு ப  ள ் பா ்க பா ்த  ெ ி வ ல ெ ி லு ம் 
ஊரபாபாிடம் ந்கத்து ்கபாடடி ்்ந்தபாவுடன 
வலம் வ்நது ந்கபாண்டிரு்ந்தபான. ்சமீ் ்கபால 
மபா்கத்்தபான இ்ந்தக குடிப்ழக்கம் ஆரம்்ித் 
்தபாலும் குடித்்தவுடன ெபாபாிடமும் ள்்சபாமல் 
வீடடுககுப ள்பாய்ச் ்சபாப்ிடடுவிடடு 
்டுத்துக ந்கபாளவபான.  ளரபாடடில் விழும் 
அேவுககு குடித்்திருப்து இபள்பாது ்தபான. 

 ‘‘ள்சபாவல... ஏ.. ள்சபாவல..’’ அவன 
அவழபபுககு ்்தில் இல்வல.

 எங்க ள்பானபாளேபா?’ 

 அப்டிளெ நவேிபபுற ்திண்வண 
ெ ி ல்  உ ட ்க பா ர ்ந ்த பா ன ;   ்ச பா ய் ்ந ்த பா ன . 
அப்டிளெ உறங்கிப ள்பானபான.

 அவன எழு்ந்த ள்பாது இருடடி 
இரு்ந்தது.  இபள்பாது ்சறறுத் ந்தேிவபா்க 
உ ண ர ்ந ்த பா ன .   பூ ட டி  இ ரு ்ந ்த  ்க ்த வ வ 
அபள்பாது ்தபான ் பாரத்்தபான.  ் ்சி எடுத்்தது.  
ளெறறு ம்திெம் ந்சடடிெபார ்கவடெில் 
்ிபாிெபாணி ்சபாப்ிடடள்தபாடு் இபள்பாது 
வவர எதுவும் ்சபாப்ிடவில்வல. ‘இவள 
எங்க ள்பாய் ந்தபாலஞ்சபாளேபா ? ெபாபாிடமும் 

ள்கட்க முடிெவில்வல. ்கபாசு எடுத்ள்தனனு  
ள்கபாச்்சி்கிடடு  அவ அம்மபா வீடடுககுப 
ள ் பா ய் ட ட பா ே பா . . ?   இ ்ந ்த  எ ண் ண ள ம 
அவவன இனனும் ஆத்்திரமவடெச் 
ந்சய்்தது. ‘அஙள்க ள்பானபாலும் இஙள்க 
வரத்்தபாளன ளவணும்.. வரடடும் ்சிறுக்கி.. 
அப்  ்பாத்துக்கிளறன...

 இரவு முழுவதும் வெிறறு வலிெில் 
துடித்்தபான.  அ்தி்கபாவல ளெரத்்தில்  வலிெி 
னூளட உறங்கினபான.

 எழு்ந்த ள்பாது மணி எனன எனறு 
ந்தபா ிெவில்வல.   வீடு இனனும் பூடடி 
இரு்ந்தது. வெிறு ்க்்க்நவன எபாி்ந்தது. 
அடுத்்த அடி எடுத்து வவக்கவும் ்சக்தி 
இல்லபாமல் ்தடுமபாறினபான.  ‘அம்மபாக்கிடட 
ள்பாவலபாம்.  அம்மபா எனனெ வ்கவிட 
மபாடடபாள.’

 ்தடடுத் ்தடுமபாறி, ்தளேபாடி ெட்நது 
அவன வீடடு வபா்சற்டிெில் மெங்கி 
விழுவ்தறகும், அபள்பாது ்தபான நவேிெில் 
வ்ந்த முருவ்கென அவவனத் ்தபாங்கிப 
்ிடிககும் முெற்சிெில் ்சறளற ெிவல 
்தடுமபாறி  அவன மீள்த விழுவ்தறகும் 
்சபாிெபா்க இரு்நத்து.

 ்சத்்தம் ள்கடடு உளேிரு்நது எடடிப 
் பா ர த் ்த  இ ரு வ பா ி ல்  ள ்ச பா வ ல ெ ம் ம பா , 
‘‘மபாமபா..!’’ எனறு ்கத்்திெ்டி ஓடி வ்நது 
ந வ ே ி ெ ி ல்  ் பா ர த் து  ‘ ‘ ஐ ள ெ பா ’ ’  எ ன று 
அலறினபாள.   அ்தறகுள வ்கத்்தடிவெ 
ஊனறி எழு்ந்த முருவ்கென, «்தண்ணி 
ந்கபாண்டு வபாம்மபா» எனறபார.

 ்தண்ணீர ந்தேிக்கப்டடதும் ்சறளற 
உணரவு வ்நது எழு்நது உட்கபார்ந்தபான 
இரபாமன. ள்சபாவலெம்மபா ்தன ்தவல ளமல் 
வ்கவவத்துக ந்கபாண்டு் அழு்தபாள. ‘‘ெபான 
ளெத்ள்த ள்பாெிரு்ந்தனபா ந்கபாஞ்சம் ்சமச்சுப 
ள்பாடடிருபள்ளன ...’’

 ‘‘இவன ெபாங்க ்பாத்துக்களறபாம்.  
இப் ெீ புறப்டு» எனறபாள ந்பானனபாத்்தபா. 
‘‘ெபாவபாரத்துககுப ள்பாகும் ள்பாது அழபாள்த.  
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மு்கத்வ்தக ்கழுவிக்கிடடு புறப்டு’’

 ள்சபாவலெம்மபா இரண்டு வ்்கள 
ெிவறெ ்கபாய்்கறி மறறும் ்கீவர வவ்க்கவே 
அடுக்கிக ந்கபாண்டு் தூக்க முடிெபாமல் 
தூக்கிச் ந்சல்வவ்த விெபபுடன ்பாரத்்தபான 
ரபாமன.  எவவேவு ள்கபா்ம் ்தன மீது 
இரு்ந்தபா லும் ள்சபாவலெம்மபா அவள ்தபாய் 
வீடடுககுச் ந்சல்லவில்வல என்ள்த 
அவனுககுப ந்பாிெ ெிம்ம்திெபா்க இரு்ந்தது.
ந்பானனபாத்்தபா ்த்ந்த கூழும், ்சில்நலனற 
ெீரபா்கபாரமும் ரபாமன வெிறறுககுள அமிர 
்தமபா்க இறங்கின. ஆனபால் ெபாரும் எதுவும் 
ள்்சவில்வல.  வீடடில் இ்ந்த நமௌனம் 
ரபாமவன ்சங்கடத்துககுளேபாக்கிெது. 
‘‘அம்மபா’’ எனறவழத்து ஏள்தபா ந்சபால்ல 
ஆரம்்ித்்தவன ்தபாய் அஙள்க ெிற்கபாமல் 
ந்சனறு விடட்தபால் ெிறுத்்திக ந்கபாண்டபான.
மு ரு வ ்க ெ ன  ்ச ட வ ட வ ெ  ம பா ட டி க 
ந்கபாண்டு, ‘‘வபாடபா’’ எனறு ந்சபால்லி 
நவேிெில் அவழத்துச் ந்சனறபார.

 ந்கபாண்டு் ந்சனற அவனத்தும் 
விறறுத் ்தீர்நது விடட ம்கிழ்ச்்சி் இரு்ந்தபாலும் 
்கணவவனப ்றறிெ ்கவவலயுடன 
வீடடுககுள நுவழ்ந்த ள்சபாவலெம்மபா ்தன 
்கண்்கவே ெம்் முடிெபாமல் ்பாரத்்தபாள. 

 ்ரடவடத் ்தவலமுடி ்சீரபா்க நவடடப 
்டடு, ்சவரம் ந்சய்ெப்டட மு்கத்்தில் 
ஒ ழு ங கு  ் டு த் ்த ப ் ட ட  மீ வ ்ச யு ட ன , 
நெறறி ெில் இரு புருவங்களுககும் ளமற 
புறத்்தில் அேவபா்க.. ஆனபால் ்ேீநரனறு 
ந்தபாி்ந்த ்ச்ந்தனமும்... ள்சபாவலெம்மபா ்தன 
்கணவவன இ்தறகு முன அவவேவு ்கம்பீ 
ரமபா்கப ்பாரத்்த்தில்வல.

 ‘‘அப்பா ்தபான ்சலூனுககு கூடடி 
்கிடடுப ள்பானபாரு ..’’ எனறு ந்சபானனவ்தக 
ள்கடடு அவளும் எதுவும் ள்்சபாமல் 
்க ண் ்க வ ே த்  து வ ட த் து க  ந ்க பா ண் டு 
அடுக்கவேககுள ந்சனறு விடடபாள.

 அபள்பாது ்தபான தூக்கத்்தில் இரு்நது 
விழித்்த ்கவடககுடடி  ்கண்ணம்மபாள மு்கம் 

மலர இரபாமவனப ்பாரத்து,  ‘‘அப்பா..’’ 
எனறு அவழத்்த்டி ஓடி வ்நது அவன 
்கழுத்வ்தக ்கடடிக ந்கபாண்டு ்கனனத்்தில் 
மு த் ்த ம ி ட ட பா ள .   ‘ ‘ இ ப ் த் ்த பா ன  ெ ல் ல 
அப்பா’’ எனறபாள.

 இ ்ந ்த  அ னு ் வ ம்  ர பா ம னு க கு ப 
புதுசு.  இதுவவர ்தன ்ிளவே்கேிடம் 
அவன ்சபாிவரப ள்்சிெ்தில்வல. ஆனபால் 
அ்ந்தப ்ிஞசுக வ்க்கள ்தன ்கழுத்வ்தக 
்கடடிக ந்கபாண்டதும் அ்தன நமனவமெில் 
உரு்கி அ்ந்தக வ்க்களுககு முத்்தமிடடபான.  
்ளேிககூடத்்தில் இரு்நது ்த ிரும்் ிெ 
சுபபுவும், ள்கபா்பாலும் ்சறறுத் ்தெங்கி் 
ெிற்க அவர்கவே அவழத்து ்தனனுடன 
அவணத்துக ந்கபாண்டபான.  ்கண்்கேில் 
்த பா ன பா ்க ள வ  ்க ண் ணீ ர  ந ் ரு ்க ி ற று .  
‘இவவேவு அனவ் இத்்தன ெபாள ெபான 
எப்டி ்கண்டுக்கபாம ள்பாெிடளடன.. இப் 
எவளேபா ்ச்நள்தபா்சமபா இருககுது’

 ‘ ெ பா வ ே க கு  ்சீ க ்க ி ர ம்  எ ழு ்ந து 
நரடிெபாெிரு.. ள்சபாவல கூடளவ எல்ளலபா 
ரு ம்  ட வு னு க கு ப  ள ் பா ள ற பா ம் .   ் பா ங க 
மபாளனெவரப ்பாக்களறபாம்..’’ எனறபாள 
ந்பானனபாத்்தபா.

 ்பாஙக ளமளனெர ளெரடிெபா்களவ 
விஷெத்துககு வ்ந்தபார.

 «இள்தபா ்பாரு ரபாமபா! வீடடு ளமல 
்பாஙகளலர்நது ்கடன ந்கபாடுத்்திருகள்கபாம்.  
வீடடுப ்த்்திரம் இங்க ்தபான இருககு.  
அ்தறகு மபா்சபா மபா்சம் உங்கம்மபா ்தவவண 
்கடடி்கிடடு வரபாங்க. . .   இப் அவங்க 
ெிலத்து ளமல ்கடன ்தர ்பாஙக ந்கபாடுக்கத் 
்தெபாரபா இருககு.  அ்ந்த ெம்்ிகவ்க அவங்க 
ளமல வ்ந்ததுககுக ்கபாரணம் அவங்க 
உவழபபு, ளெரவம, ளெரம் ்தவறபாவம.  
இவ்தநெல்லபாம் ெீயும் ்கவடப்ிடிச்்சபா 
வபாழ்கவ்கெில் ்கண்டிப்பா முனனுககு 
வரலபாம்.  ளவவல ந்சஞ்சி்கிடடிரு்ந்தப் ெீ 
எவவேவு ்சம்்ேம் வபாங்கிக்கிடடிரு்ந்த..?’’
ந்சபானனபான.
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 ளமளனெர ந்பானனபாத்்தபாவிடம் 
ள்கடடபார. ‘‘அ்தில் ்பா்தி ளெர உவழபபுல 
உனளனபாட வருமபானம் எவவேவும்மபா..?’’
ந்பானனபாத்்தபா ்தன வருமபானத்வ்தக 
குவறத்ள்த ந்சபானனபாள.

 ள ம ள ன ெ ர  ந ்த பா ட ர ்ந ்த பா ர . 
‘‘்பாரத்்திெபா.. வ்க ்கடடி, வபாய் ந்பாத்்தி ெீ 
வபாங்கின ்சம்்ேத்்த விட மூனறு மடஙகு 
வருமபானம், ெீங்களே எெமபானரபா, எ்ந்த 
ெிவலெிலும் ்கம்பீரமபா ெிக்கற ெிவலவம 
ெீங்களே உவழச்்சபா வருது..’’

 ரபாமன ்ிரமிபபுடன ள்கடடுக 
ந்கபாண்டிரு்ந்தபான. ‘அடடபா..! எனககு ்கீளழ 
்தங்கம் இரு்ந்திருக்கிறது.  ெபான அ்தன அருவம 
ந்தபாிெபாமல் ்சபாக்கவடெில் விழு்ந்திரு்நள்தன..’ 
ந்பானனபாத்்தபா ்தன வ்ெில் இரு்நது இனனும் 
்சில ்த்்திரங்கவே எடுத்து ளமளனெபாிடம் 
ந்கபாடுத்்தபாள.  ‘‘இதுல எனனபா இருககு.. 
ெீங்களே ் டிச்சு ந்சபால்லிடுங்கய்ெபா..’’

 ்டித்துப ்பாரத்்த ளமளனெர புனன 
வ்கத்்தபார.

 ‘‘அம்மபாங்களுககு இவேெ ம்கன 
ளமல ்தபான ஆவ்ச அ்தி்கம் இருககும்.  ரபாமபா..!  
இள்தபா ்பாரத்்திெபா.. ‘எங்களுககு இ்ந்த 
ந்சபாத்தும் ளவணபாம்னு உங்க அண்ணனுங்க 
எழு்திக ந்கபாடுத்்த ்த்்திரங்கள.. இவ்த உன 
அண்ணனுங்கவே எழு்தித் ்தரச் ந்சபானனள்த 
உங்கம்மபா ்தபான. உங்கே ்கண்ணுககுளே 
உங்கே நவச்சு ்கண்மணி ள்பால ்கபாக்கற 
ந்தய்வம்ெபா உங்கம்மபா. உங்களுக்கபா்களவ 
உவழச்்சபாரு உங்கப்பா. இவங்கவேப ள்பாெி..’’

 ரபாமன ்தவல குனி்ந்தபான. ‘வபாழும் 
ந்தய்வம் அம்மபா.  அம்மபாவின அருவம 
புபாிெபாம... ள்ச..! ெபான மனு்சளன இல்ல... 
அவனவரும் நவேிெில் வ்ந்தவுடன ரபாமன 
்தபாெிடம் ந்சபானனபான. ‘‘அம்மபா..! ெபானும் 
ள்சபாவல கூட ெபாவபாரத்்தப ்பாரத்துடடு 
வளரனமபா..’’

 ‘‘்ச பா ி்  ர பா ்ச பா . . ! ’ ’  எ ன ற பா ள 
ந்பானனபாத்்தபா.  ‘ ‘குடிச்்ச ிடடு்  மடடும் 

வ்நதுரபா்த.. ்த்்திரம்டபா..’’

 ஆ ன பா ல்  அ வ ள  ெ ம் ் ி க வ ்க 
ந்பாய்ெபா்கப ள்பானது. அனறு மபாவல 
ந்பானனபாத்்தபாவும் முருவ்கெனும் வபா்சலில் 
அமர்நது ள்்சிக ந்கபாண்டிரு்ந்த ள்பாது 
ந்பானனபாத்்தபா ்தபான மு்தலில் ்கவனித்்தபாள.
அவிழ்்ந்த ளவடடிவெ ஒரு வ்கெபால் 
்ிடித்துக ந்கபாண்டு, ள்சபாவலெம்மபா ள்தபாள 
மீது வ்க ள்பாடட்டி, ்கபால்்கள ்ினனிட 
்தளேபாடும் ெவடயுடன.... ரபாமன.

 ‘‘எனனெ அடிச்சு என வ்கெில் 
இரு்ந்த ்ணத்்த பூரபாவும் எடுத்துடடுப 
ள்பாெிடடபாரு...  ெபான எனன ந்சய் 
ெடடும்..?’’ குலுங்கிக குலுங்கி அழு்த்டி.... 
ள்சபாவலெம்மபா.

7

்கதி. இரகுநா்ன்

 ரபாமவன ஓங்கி ்கனனத்்தில் 
அவற்ந்தபாள ந்பானனபாத்்தபா. ்தளேபாடி, 
சு ரு ண் டு  ்கீ ள ழ  வ ி ழு ்ந ்த பா ன  ர பா ம ன .  
‘‘உனனெப ள்பால ஒரு புளே என 
எ்திபாிககுக கூட ளவணபாண்டபா...! உனனெ 
என ம்கனனு ந்சபால்லிக்களவ முடிெபாம 
்ண்ணிடடளெடபா ்பாவி…’’ எ்தறகும் 
்கலங்கபா்த ந்பானனபாத்்தபாவின ்கண்்கேில் 
இரு்நது ்கண்ணீர.

 ்தன அரு்கில் விழு்ந்த ரபாமவன 
ஒ ரு  பு ழு வ வ ப  ் பா ர ப ் து  ள ் பா ல் 
்பாரத்்தபார முருவ்கென.  ‘‘ம்கனங்கறது 
இருக்கடடும்டபா.. ெீ மனுஷப ்ிறவிெபா 
இருக்கக கூட லபாெக்கில்லபா்தவனடபா..’’ 
எனறு ந்சபால்லி ஆத்்திரத்துடன எடடி 
உவ்தக்க ்கபாவலத் தூக்கிெவர, ‘‘ள்ச! ெீ 
இதுககுக கூட லபாெக்கில்லபா்தவன..’’ 
எனறு ந்சபால்லி ந்பானனபாத்்தபாவுடன  
உளளே நுவழ்ந்தபார.

 ்த ிடீநரனறு ‘ ‘அம்மபா. . .  அப்பா’ ’ 
எனற குரவலக ள்கடடுத் ்திரும் ி்ப ்பாரத்்த 
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இருவரும் ்திடுக்கிடடு ெினறனர.  புனனவ்க 
பூத்்த ந்தேிவபான மு்கத்துடன... ரபாமன.

 ‘‘அம்மபா.. அப்பா....! ெீங்க நரண்டு 
ள்ரும் எனனெ மனனிச்்சிருங்க. ெபான 
ந்சஞ்ச ்தபபுககு எனககுத் ்தண்டவன 
ளவணபாமபா..? அதுக்கபா்கத் ்தபான இப்டி. 
இ்ந்த அடி ள்பாதும்மபா. எனவன ஆயுசு 
வவரககும் ்கபாப்பாத்தும்..’’  எனறவன இரு 
வ்க்கவேயும் கூப்ி வணங்கினபான.

 ந்பானனபாத்்தபா ள்சபாவலெம்மபா 
வ வ ப  ் பா ர க ்க . .  ‘ ‘ எ ன ககு  ஒ ண் ணு ம் 
ந்தபாிெபாது. அவரு ்தபான இப்டிச் ந்சய்ெச் 
ந ்ச பா ன ன பா ரு . . ’ ’  எ ன ற பா ள  ்ச ி பா ி த் து க 
ந்கபாண்ளட. ந்பானனபாத்்தபா, முருவ்கென 
இருவரும் மனம் ெிவறவபா்க உணர்ந்தனர. 

 ள்சபாவலெம்மபாவும் ஆன்ந்தக ்கண்ணீ 
ருடன வ்க கூப ி் வணங்கி, ‘‘அத்வ்த..” என 
அனந்பாழு்க அவழத்்தபாள. ்திருமணத் துககுப 

ி்னனர இபள்பாது ்தபான மு்தல் முவறெபா்க 
அப்டி அவழக்கிறபாள.

 “ எ ன வ ன யு ம்  ம ன ன ி ச் ்ச ி ரு ங ்க 
அத்வ்த’’ எனறவள ்ிளவே்கவே அரு்கில் 
அவழத்்தபாள.

 ‘‘அத்வ்த.. மபாமபா..! எங்க எல்லபாவர 
யும் ஆ்சீரவபா்தம் ்ண்ணுங்க..’’ எனறு 
ள்சபாவலெம்மபா ந்சபால்ல.. அவனவரும் 
இருவர ்கபாலிலும் விழு்நது வணங்கினர.

 உ ட ல்  மு ழு வ து ம்  ம ண் ண ி ல் 
்டும்்டி நெடுஞ்சபாண்்கிவடெபா்க விழு்நது 
ந்றளறபாவர வணங்கிெ இரபாமன எழு்நது 
ெினற ள்பாது அவன ளவடடி, ்சடவட 
முழுவதும் மண்... 

 ்கவற ெல்லது.
(முறறும்)

n

என்்றென்றும...
குழந்கதைத தைனமொய்க் 

கும்மொைமிட்்ட நிகனவுைள் 

எலந்கதைபபழம்  

கபொறுக்ைிய சறிறுமி 

என்னுள் இன்னும் நைரவிலகல 

நொன் இபபடி இருக்ை்வ 

விரும்புைி்்ன் 

இபபடிததைொன் இருப்பன் 

இதைனொல என்ன 

 நட்்டமய்யொ உஙைளுக்்ை 

இகழயும் இந்தை  

குழந்கதைப 

பருவ மனது 

மகழ வந்தும்  

ைகரவதைிலகல 

மொயஙைள் கசய்தும் 

மக்வதைிலகல 

்சொைஙைள் ை்டந்து  

கசொர்க்ைம் 

நிக்ந்தைிடும்  

கசொலலி கவதது சுைம் தைரும் 

ஏரொைமொன ஏக்ைஙைள் 

எழுதைி்ட இயலொது 

தைொரொைமொைக் ைவிகயழுதை 

கவததைிடும் 

ைகரயும் ைறைண்டொய் 

இனிததைிடும் 

நகரவிழுந்தும்  

நலலகதைொரு 

இந்நிகனவொல 

நொன் என்றும்  

இருந்தைிடு்வன் 

ைள்ைமின்்றி 

குழந்கதைததைனமொை்வ 

என்க்ன்றும்...

்்ன்றல்்கவவி - ்மனிழச்சிடடு
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*

அறியா்மைத் தீயில் அ்கபபட்ட வாழக்்்கப

பறி்பாகு முன்ப படிபபாய் - த்றியறிந்து

த்காண்்டா்ரப பார்த்துக் குறிபதபடுத்துக் 

    த்காண்்்டநீ

பண்பு்ட்ன வாழப பழகு

*

இஙகிருக்குங ்காைம் இயற்்்க எ்மைதயழிைாய்

தஙகிச் தசேைவிட்டத் தற்்காைம் - அஙகுதசேை

முனனு்ன ஆடடி்வக்கும் ்மைா்கத்்தக் 

    த்கான்றழித்துச்

தசேனறுவி்ட தைான்்ற சி்றபபு

*

சி்றபபு்டன வாழதல் சி்றபபல்ை, உனனால்

சி்றபபற்்றார் வாழதல் சி்றப்ப - உ்றவு்கள் 

இல்ைா தவர்க்்காய் இருபப்தத் தந்துதவிச்

தசேல்வது்வ தசேல்வச் சி்றபபு

*

சி்றபதபனும் ்பரில் சிைரிஙகு தசேய்யும்

அ்றமைற்்றச் தசேய்்்க அ்கற்று - நி்றம்மைா்றாப

பச்்சோந்தித் தன்மை ப்டர்ந்தி்ட  தவன்்றநீ

இச்தசே்கம் மைாற்்ற இயஙகு

*

இயஙகி்ட ்வக்கும்  இ்்றவ்னப ்பாற்றிச்

தசேயைாற்று வார்க்கினபம் ்சேரும் - தயக்்கங்கள்

்பாக்கித் த்ைநிமிர்த்தப ்பாராடும் உன்ன்ய

தூக்கி்வபபான வாழவில் ததா்டர்ந்து

    
*

ததா்டர்்க்த ்பா்ை ததா்டர்ந்து்ன வாடடும்

இ்டர்்க்ை ்வா்ன இ்்றவன - தி்டதமைாடு

த்ஞ்சே நிமிர்த்தி நி்ையா்கப ்பாரா்ட

அஞசோ்த! ்காபபான அவன

*

அவன்காபபா தனனறு அனவரதம் குடடிச்

சுவர்மீ தமைர்தல் சு்க்மைா - ்கவனம்

புவனத்தில் உன்னப பு்டம்்பாடடு நீ்ய

எவனுக்கும் தீயாய் எரி

*

எரிகின்றத் தீயில் எடுக்கின்ற ்சேட்்டப

புரிகின்றப ்பர்த்காண்்ட பூமி -மைரியா்தக்

்காடடும் மைனிதர்்கள் ்கால்தசேல்ை ்ல்வழிக்

கூடடிச் தசேைக்்காண்பாய் கூர்ந்து

*

கூர்ந்து ்கவனிக்கும் த்காள்்்க உனக்கிருபபின

்சேர்ந்து ்்்ட்பாடும் தசேல்வாக்கு - ஊர்ந்்த

தசேலுமைா்மை தவனறிடும் ஓட்டமைாய் வாழ்வ

அலுபபினறி ஓடடும் அறி.

ஒரு பா பஃது

தமைய்யன ்்டராஜ்
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விவ்தநெபானறு  ெடடுவவபள்பாம்
்பாவலர ்கருமவலத்்தமிழபாழன

குழ்நவ்தெபா்க  உல்கில்ெீ  ்ிற்ந்த  ள்பாது
 குறுவுடவலத்  ்தபாஙகு்கினற  ந்தபாடடி  லபாளனன
அழ்கபா்கச்  ்சிபாித்துெீயும்  ம்கிழ்வ  ்தறள்க
 அருவமெபான  ந்பாம்வம்கேபாய்  வீறறி ரு்நள்தன
்ழகு்தறகுக  ்கபாநலடுத்து  வவப்  ்தறகுப
 ்க்கக்தில்  ெவடவண்டி  ெபா்க  ெினளறன
சுழனறுெீயும்  ்ளேிககுச்  ந்சல்லும்  ள்பாது
 சுடநரழுத்வ்த  எழுது்தறகும்  ்சிளலடடபாய் வ்நள்தன !

்டிக்கினற  ள்பாது்சபாய்வபாய்  அமரவ  ்தறகுப
 ்ககுவமபாய்  ெபாற்கபாலி  ெபா்க  ெினளறன
குடிப்்தறகுக  குேம்ஏபாி  ெிரம்்  ளம்கம்
 குேிரவித்து  மவழந்பாழிெ  உ்தவி  ந்சய்ள்தன
விடுத்்திழுககும்  மூச்்சிறகுக  ்கல்ந்தி  ருககும்
 விட்ந்தனவனத்  தூய்வமந்சய்து  ்கபாறவறத்  ்த்நள்தன
எடுத்துண்ண  சுவவெபான  ்கபாய்்  ழங்கள
 எழிலுடறகு  மரு்ந்திவல்கள  ்தினம்ந்கபா  டுத்ள்தன !

வபாழ்கவ்கெிவனத்  ந்தபாடஙகு்தறகுக  ்கடடி  லபா்க
 வபாழ்வீடவடத்  ்தபாஙகு்கினற  தூண்்க  ேபா்க
வபாழ்விறு்திப  ்பாவடெபா்க   உடனி  ரு்நள்த
 வேம்்த்நது   மண்ணிறகுள  புவ்த்ந்த  ள்பாதும்
்கபாழ்பள்றி  வவரமபா்கப  ்ெவன  ெல்கும்
 ்கண்ணபான  மரநமனவன  நவடடிக  ்கீளழ
வீழ்த்துமுனபு  விவ்தநெபானவற  ெடடு  வவத்்தபால்
 விவே்நதுெபாவே  வபாழவவபள்ன  உனவனக  ்கபாத்ள்த !
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 ்சில ்தினங்கேபா்க மவழ ஓெபாமல் 
ந்கபாடடி ்தீரத்து ந்கபாண்டிரு்ந்தது மக்கேில் 
ந்ரும்்பாலபாளனபார ்தங்கள ள்தவவக்கபா்க 
கு வ ட வ ெ  ் ி டி த் து  ந ்க பா ண் ட பா வ து 
நவேிளெ ந்சனறு வ்ந்தனர .
 
 மவழெில் ெவன்நது ந்கபாண்ளடபா, 
அல்லது குவட ் ிடித்து ந்கபாண்ளடபா 
மவழவெ ர்சிப்து ந்ரும்்பாலபாளனபாரககு   
் ி டி க கு ம்  ஆ ன பா ல்  ர பா ள ெ ஷ  ெீ ங ்க ள 
ெிவனப்து ள்பானறனறு .

 உல்கத்்திளலளெ அவனுககு ி்டிக 
்கபா்த விஷெம் என்து மவழ ந்ய்வது ்தபான. 
இ்ந்திெபாவின  ளம்கபாலெபா  மபாெிலத் ்தில் ்கபா்சி 
மவல உச்்சிெின  ந்தன ்கு்திெில்  வங்கபாே 
ள ்த ்ச த் வ ்த  ள ெ பா க ்க ி யு ள ே  ள ்ச பா ர பா வ வ 
(்சிரபுஞ்சி)  அவனுககு ி்டிக்கபாது.

 இ்ந்திெபாவின அழ்கபான இடங்கேில் 
ள்சபாரபாவும் ஒனறு .உல்கிளலளெ அ்தி்கம் 
மவழ ந்ய்யும் இடம் ள்சபாரபா ்தபான. 
ள்சபாரபாவவ ்தபான ெபாம் ்சிரபுஞ்சி எனறு 
அவழக்கிளறபாம் ஆனபால் உளளூரவபா்சி்கள 
இனனமும் அ்ந்த ஊவர ள்சபாரபா எனறு 
்தபான அவழக்கினறனர .

 ரபாளெஷின ்கவ்தவெ அறிெ ஆவ 
லபா்க உளே உங்கேிடம் ள்சபாரபாவின வரலபாறு 
ந்சபால்ல வ்ந்த அவ்சிெம் எனன ?

 எல்லபாத் துககும் ்கபாரணம் அ்ந்த மவழ 
்தபான...

 இரு்து  வருடங்களுககு முனபு 

 ெய்ெபா ரபாளெஷ மவழ ளவ்கமபா 
ந்ய்யுது, மவழெில ்தவல ெவனெபாம அம்மபா 
ந்கபாடுத்்த ்சபாகவ்க ்த்்திரமபா ள்பாடடுக்கிடடு 
வபாய்ெபா, ்தவலெில மவழ ்தண்ணி ்டபாம 
்பாரத்துகள்கபா, ஏனனபா மவழனனபா உன 
உடம்புககு ஆ்கபாது. அபபுறம் ெுரம் வ்நது 
அவ்தி ்ட ள்பாளறனனு அம்மபா அறிவுவர 
கூறி  ந்கபாண்ளட மவழெில் ெவன்நது 
ந்கபாண்ளட வ்ந்தபாள.

 மவழ நரபாம்் ந்ய்ெவும் ஒரு 
மரத்்தின அருள்க ஒதுங்க ள்பானபாள, 
ெய்ெபா ரபாளெஷ ெீ வீடடுககு ்த்்திரமபா 
ள்பாய் ்சு மபாடவட மவழெில ெவனெபா்த 
வண்ணம் ந்கபாடடவ்கெில ்கடடி வவ .

 அம்மபா மவழ ெினன ் ிறகு வரளறன 
ெீ ்த்்திரமபா ்பாரத்து ள்பா எனறு ந்சபால்லி 
விடடு ஒரு மரத்்தின அருள்க ள்பாய்  
ெினறபாள. அபள்பாது அ்தி்க ்சப்தத்துடன 
வபானில் இரு்நது வ்நது இடி அவள 
்தவலெில் விழு்நது அ்ந்த இடத்்திளலளெ 
அவள உெிர ்றி ள்பானது .

 அ ப ் ன  இ ல் ல பா ம ல்  ்த பா ய் க கு 
்தபாெபாய், ்த்கப்னுககு ்த்கப்னபாய் இரு்நது 
அவன வபாழ்வில் எல்லபாமுமபாய்  இரு்ந்த 
அவன ்தபாெின உெிர அவன ்கண் முனளன 
ள்பான்திலிரு்நது அவன எனனளவபா ள்பால் 
ஆ்கி விடடபான .

 ்த ங ்க ம பா ய்  ம ி ன னு ம்  அ வ ன 

   
்நௌஷாத் ்கான். லி
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்தபாய் இடி ்தபாக்கி ்கபாிக்கடவடெபாய்  
ஆம்புலன்சில் தூக்கி ந்சனறவ்த ் பாரத்்தபால்  
எ்ந்த  ்ிளவேககு ்தபான அழுவ்க வரபாமல் 
இருககும்.

 ்கபாலங்கள ்கட்ந்தபாலும் ்சில ்கபாெங 
்கள மபாறபாது .அவனுககு எல்லபாமுமபாய் 
இரு்ந்த அம்மபாவவ ஒரு மவழெின இடிககு 
வபாபாி ந்கபாடுத்்த்தபால் அ்ந்த ்சம்்வத்துககு 
் ிறகு உங்களுகந்கல்லபாம் ் ிடித்்த 
மவழவெ அவனுககு அறளவ ்ிடிக்கபாது .

 ் ல  இ ன ன ல் ்க ளு க கு  ் ி ற கு 
உவழத்து ந்கபாண்ளட ்டித்து இபள்பாது 
ஓரேவுககு ந்பாருேபா்தபாரத்்தில் ெனறபா்களவ 
இருக்கிறபான ரபாளெஷ. அடிக்கடி அவன 
அம்மபாவின ெிவனவு்கள வ்நது ள்பாவவ்த 
்கபாலச்்சக்கரத்்தபாலும் ்தடுக்க முடிெவில்வல.   
 
 இனறு 

 ளட ரபாளெஷ ்ிற்ந்தெபாள அதுவுமபா 
எனனடபா தூக்கம் ?

 ளட எழு்ந்திருடபா எனறு உறங்கி 
ந்கபாண்டிரு்ந்தவவன ஒரு உலுககு 
உலுக்கினபாள.

 ளெய்  ள்தனு ெீ எப்டி வீடடுககுளே 
வ்ந்த ?

 ளட லூ்ு ெீ ்க்தவ ்சபாத்்தபாமளல 
தூங்கி இருக்கடபா 

 ்ச பா ி ,  ்ச பா ி  எ ன வ ன  ள ்க ள வ ி 
ள்கடகுறவ்த விடடிடடு ்கபாலபா ்கபாலத்துல 
ள்பாய் குேி 

 ்சீக்கிரமபா குேிச்சு முடிச்்சிடடு வபாடபா.

 ்சபாிடி 

 ந்கபாஞ்சம் அலுத்து ந்கபாண்டு 
வ்கெில் டவலுடன ் பாத்ரூமுககு ந்சனறபான 
.
 ்ச ிற ிது ெ ிம ிடங்களுககு ் ிறகு 

குேித்து முடித்து வ்ந்தபான .

 இங்க ்பாருடபா உனககு ்ிடிச்்ச 
ெீலக்கலர ்சரடடும், பேபாக ்கலர ள்ண்டடும் 
வபாங்கி வ்நது இருகள்கன. அவ்த உடளன 
்சடடு புடடுனனு ள்பாடடிடடு வபா, ெபாம்ம 
ள்கபாெ ில் ள்பாய் ்சபாம ி  கும்் ிடடுடடு 
வ்ந்திடலபாம் .

 வ ் க்க ி ல்  இ ரு வ ரு ம்  ள ்க பா ெ ி ல் 
ந்சனறு ்கடவுவே வணங்கிெள்தபாடு 
மடடுமினறி ரபாளெஷ ந்ெபாில் ்சபாமிககு 
அரச்்சவனயும் ந்சய்்தபாள ள்தன.

 ளட ்்சிககுதுடபா வபா ஏ்தபாவது ஒரு 
ளஹபாடடல்ல ள்பாய் ்சபாப்ிடலபாம்.

 ஆரெபா்வன ள்பாலபாம்டி அஙள்க 
நெய் ளரபாஸடடும், ்ில்டர ்கபா்ியும்  
சூப்ரபா இருககும்.

 ஆளுககு ஒரு நெய் ளரபாஸடடும், 
் ி ல் ட ர  ்க பா ் ி யு ம்  ஆ ர ட ர  ந ்ச ய் து 
்சபாப்ிடடனர. ள்தபாவ்செில் அேவுககு மீறி 
நெய் இரு்ந்தபாலும் அது ்தரும்  ்கிறக்கத்வ்த 
விட ள்தனின ்பாரவவ எனனளவபா ள்பால் 
அவனுககுள ந்சய்்தது.

 ரபாளெஷ அம்மபாவின இழப்ிறகு 
் ிறகு ்ச ிறுவெ்தில் இரு்நள்த அவன 
மீது அனபும், ெடபும் ந்கபாண்டவள. 
உண்வமெபான அனபு ்கபா்தலபா்க மபாறும் 
என்பார்கள அவர்கேின உண்வமெபான 
ெடபும் ்கபா்தலபா்க மபாறிெது .

 ரபாளெஷுககு இவவுல்கில் இப 
ள்பாவ்தககு அவன உெிவர விட அ்தி்கம் 
்ிடிப்து ள்தன மடடுளம ..

 ள்தன இல்லபா்த வபாழ்கவ்க அவவன 
ந்பாறுத்்தவவர அரத்்தமறறது.

 ளட ்பாரவவெபாலளெ எனவன 
்திண்றது ள்பாதும், ெல்ல ளவவலெில 
்தபாளன இருக்க,  முவறப்டி அப்பா, 
அம்மபா்கிடட வ்நது ந்பாண்ணு ள்களு .
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 இ்ந்த அனபாவ்த ்ெலுககு எல்லபாம் 
உனவன ந்கபாடுக்க ்சம்ம்திப்பாங்கேபா ?

 ள ட  ர பா ஸ ்க ல்  ்க பா ்த லி ச் ்ச ி ட டு 
அப்டிளெ டீலுல விடடிடடு ள்பாற 
எண்ணமிருக்கபா.

 ச்்சீ இது மபா்திபாிநெல்லபாம் ள்்சபா்தடி 
்ினன எப்டி ள்சுற்தபாம்.

 அப்பா, அம்மபா இல்லபாம ்கஷடப 
்டடு உவழச்சு அள்த ்சமெத்துல ெல்ல 
்டிெபா ்டிச்சு முடிச்சு இப் ெல்ல 
ளவவலெிலும் இருக்க, எ்ந்த ந்கடட 
்ழக்கமும் இல்வல, எனவன நரபாம்் 
அ ன ் பா  ள வ ற  ் பா ர த் து க ்க ி ற .  இ து 
்த்்தபாதுனனு ்சினன வெசுல இரு்நது 
உனவனெ எனககு ந்தபாியும். எனவனெ 
உனககு ெல்லபாளவ ந்தபாியும். இது 
மடடுமபா ஒருத்்தவர ஒருத்்தர ெல்லபாளவ 
புபாிஞசு வச்்சிருகள்கபாம். இவ்த விட ஒரு 
ந்பாண்ணுககு எனனடபா ளவணும்.

 ெீ ந்சபால்லுறது ்சபாி ்தபான.

 ்சபாினனு ந்தபாியுதுல அப் எதுககு 
்கபாத்்திருக்கிற, ்சடடு புடடுனனு வ்நது 
ந்பாண்ணு ள்களுடபா .எனளனபாட ்டிச்்சவ 
எல்லபாம் வ்கெில ஒண்ணு ,வெித்துல 
ஒனணுனனு சும்நதுக்கிடடு இருக்கபாளுங்க 
.ெீ எனனடபானனபா இ்தெம் முரேி மபா்திபாி லவ 
்ண்ணிக்கிடடு மபாத்்திரம் இருக்கிளறனனு 
ெக்கலபாய் அவவன ்கிண்டலடித்்தபாள.

 அ வ ன  ள ்க பா ் ப ் டு வ து  ள ் பா ல 
ெடித்து இறு்திெில் ்சிபாித்ள்த விடடபான.

 ள ட  கு ள ே பா ,  ெீ  எ து க ்க பா ்க 
்கபாத்துக்கிடடு ்கிடககுளறனனு எனககு 
ந்தபாியும்டபா. கூடுவபாஞள்சபாிெில எனக்கபா்க 
்சிறு்க, ்சிறு்க ள்சமித்து வீடு ்கடடிக்கிடடு 
இருகள்கனனு எனககு ந்தபாியும்.

 எனவன ்கல்ெபாணம் ்ண்ணும் 
ள்பாது ந்சபா்ந்த வீடல எனவன குடி 
வவக்கணும்னு ெீ ெிவனககுறது எனககு 

ைருவில அரும்பி
உருவம் தைரிததுப 
பருவம் அக்டயுமுன் 
பறபல பக்குவஙைள் பதை்ொமல 
கபறுபவள்!

எகதையும் இயன்்வகர
எடுததுச் கசய்தைிடும்
உறுதைியொன உள்ைதது்டன்
உலகை வலம் வரும் 
உன்னதைப பக்டபபு...!

அைததைில அன்பு்டனும்
பு்ததைில பணபு்டனும் 
கபணகமக்கு உணகமயு்டனும் 
பிரமிக்கும் தைி்கமயு்டனும்
பிரைொசறிக்கும் சு்டர்...!

கபொறுகமக்கு இலக்ைணமொய்
புனிதைததைிறகுப கபொருததைமொய்
அ்டக்ைம் அ்றிந்தைவைொய் 
அன்பிறகுப பணிபவள்...

ஆயிரம் ்வகலைள் கசய்தும் 
அலுக்ைொதை அன்கனயுள்ைம்...
அன்பொன ஓர் வொர்தகதைக்ைொை 
என்றும் ைொததைிருக்கும் 
கபண உள்ைம்.

K.பிரபொவதைி
்டடினச்ள்சபாி, ்திரு.்டடினம்
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்கபாலத்துககும் ள்ரழ்கபா ெிவலச்சு ெிககும் 
ெம்ம ்கபா்தவல ள்பால.

 ்சறறும் எ்திர்பாரபா்த ்தருணத்்தில் 
அவவன ்கடடிெவணத்து ்கனனத்்தில் 
முத்்தமிடடபாள.

 ள்தனு உனககு இப் ஏ்தபாவது ஒரு 
்கிபட ந்கபாடுக்கணும்னு ஆவ்சப்டுளறன. 
உனககு ்ிடிச்்சது ஏ்தபாவது ள்களேன .

 ெபான ள்கடடபா வபாங்கி ந்கபாடுப்ிெபா?

 ்கண்டிப்பா ள்தனு.

 ெபான ள்கடடதுககு அபபுறம் முடிெபா 
துனனு ந்சபால்ல கூடபாது. 

 அம்மபா ்சத்்திெமபா முடிெபாதுனனு 
ந்சபால்ல மபாடளடன ள்தனு.

 அப் ்சபாி. என ஆவ்சவெ ந்சபால் 
ள ற ன  ெீ  ்த பா ன  அ வ ்த  ெ ி வ ற ள வ த் ்த ி 
வவக்கணும்.

 ்சினன ஆவ்ச ்தபான ஆனபா ெீ 
ந்சய்விெபானனு ந்தபாிெவல.

 அம்மபா ்சத்்திெமபா ந்சபானளனனளல, 
்கண்டிப்பா ந்சய்ளவனடி.

 உனககு மவழ ்ிடிக்கபாதுனனு 
ந்தபாியும். ஆனபா எனககு மவழெில ெவனஞசுக 
்கிடடு ஒரு ஐஸகபாீம் ்சபாப ி் டணும் அவ்த ெீ 
உன ள்பான-னபாளல ள்பாடளடபா ி்டிக்கணும். 
இ்தபாண்டபா எனனு வடெ ்கவட்சி ஆவ்ச 

 ஏய் லூ்ு, இந்தல்லபாம் ஒரு ஆவ்ச 
ெபாடி. எனககு மவழ ்ிடிக்கபாது ்தபான 
ஆனபா உனககு ்ிடிககும்ளல அ்தனபால 
ந ்ச ய் யு ள ற ன .  அ து க ்க பா ்க  எ ல் ல பா ம் 
எனனுவடெ ்கவட்சி ஆவ்சனனு அ்்ச 
குணமபா  ஏதும் ள்்சபா்தடி. 

 ்சபாி, ்சபாி என ஆவ்சவெ எப் 
ெிவறளவறற ள்பாற?

ந்தபாிெபாம இருககுமபா எனன?

 எப்டிடி ெபான வீடு ்கடடிக்கிடடு 
இருக்கிறவ்த ்கண்டு ்ிடிச்்ச?

 ெீ ஓவர வடம், ஓவர வடம்னனு 
மபாடபாய் ள்பாய் உவழககும் ள்பாள்த ்கண்டு 
்ிடிச்்சிடளடனடபா..

 இது மடடுமபா ெீ வீடு ்கடடிக்கிடடு 
இருக்கிற இடத்துககு ்க்கத்துல ்தபான என 
ள்தபாழி ்ச்சி்கலபா வபாக்கப்டடு இருக்கபா..

 உனவன அடிக்கடி அ்ந்த ்கு்தி 
ெில ்பாரப்பாேபாம் அவ்த வச்சு ்கண்டு 
்ிடிச்்சிடளடனடபா.

 ெம்ம ்கல்ெபாணத்துககு ஒரு 
்சரபவரஸ ்கிஃபட ந்கபாடுக்கலபாம்னனு 
ெிவனச்ள்சனடி 

 ெமககுளே ்சரபவரஸ எல்லபாம் 
எதுககுடபா.  ெீ  என வபாழ்கவ்கெில 
்கிவடச்்சள்த ்சரபவரஸ ்தபான 

 அவள அப்டி ந்சபால்லவும் நவட 
்கத்்தபால் ்தவலகுனி்ந்தபான.

 ஒரு ந்பாம்்ே நவட்கப்டுறவ்த 
விட ெீ நவட்கப்டுறது நரபாம்் அழ்கபா 
இருககுடபா.

 ளவற எனனநவல்லபாம் ்சரபவரஸ 
வச்சு இருக்க.

 ்சரபவரஸனனு ளவற எதுவும் 
இல்வலடி ஆனபா வீடடுககு உன ள்ர 
்தபான வவக்கணும்னு முடிவு ்ண்ணி 
இருகள்கன: .

 ‘‘ள்தன இல்லம்’’

 இ்தபான வீடளடபாட ள்ரு .

 ெ பா ன  ்க ட டு ற  வீ டு  அ ழ ்க பா 
இருகள்கபா, இல்வலளெபா ஆனபா அ்ந்த ள்ரு 
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 ம வ ழ  வ ்ந ்த பா  ்த பா ன டி  உ ன 
ஆவ்சவெ ெிவறளவறற முடியும். மவழ 
வரடடும் ்கண்டிப்பா உன ஆவ்சவெ 
ெிவறளவத்துளறன.

 அவன ந்சபானன அடுத்்த ந்ச்கண்ட 
வ பா ன ி ல்  இ ரு ்ந து  ம வ ழ  ள வ ்க ம பா ய் 
ந்கபாடடிெது.

 ள்தன ்சிபாித்்தபாள.

 ்சிபாிக்கபா்தடி... 

 இப் ்சபார எனன ்ண்ண ள்பாறீங்க 
்கபா்தலிளெபாட ஆவ்செ ெ ிவறளவறற 
ள்பாறீங்கேபா, இல்வல அவவே ஏமபாறறி 
அவ ஆவ்சவெ ெிரபாவ்செபா்க மபாறற 
ள்பாறீங்கேபா .

 அவனுககு ்ிடிக்கபாவிடடபாலும் 
அவளுக்கபா்க அவள ந்சபானனவ்த ந்சய்ெ 
ஒபபு ந்கபாண்டபான.

 ளஹபாடடலில் ஒரு ஐஸகபாீவம 
வபாங்கி ந்கபாண்டு மவழெில் ெவன்நது 
ந்கபாண்ளட அருள்க உளே ்பாரக்கில் 
ள்பாடளடபா எடுக்க அவவே அவழத்து 
ந்கபாண்டு ந்சனறபான.

 அவள வ்கெில் ஐஸ்கிபாீம்வம 
ந்கபாடுத்து விடடு ந்கபாஞ்சம் ்தளேி ள்பாய் 
ள்பாவன எடுத்து புவ்கப்டம் எடுக்க 
்கிேிக ்டடவன அழுத்தும் அடுத்்த நெபாடி 
வபானில் இரு்நது விவர்நது வ்ந்த ஒரு 
மினனல் ்தபாக்கி ள்தனின உெிர  அ்ந்த 
இடத்்திளலளெ ்பாி்தபா்மபாய் ள்பானது.

 ்தன ்கண் முனளன ்கபா்தலிெின 
உெிர ள்பானவ்த ்கண்டு ்சித்்த்ிரம்வம 
்ிடித்்தவன ள்பால அ்ந்த இடத்்திளலளெ 
உவற்நது ள்பானபான. அவன விழி்கேில்  
இரு்நது மடடும் ்சி்ந்திெ ்கண்ணீர பூமிவெ 
ந்தபாடட அடுத்்த ்கணம் ந்கபாடடி ்தீரத்்த 
மவழ ெினறு ள்பானது.

n

சொதிதத 
சொமானியங்கள்  
 

கைததைட்்டலைள் புைழ் ்தை்டலைள் 

பூமொகலைள் கபொறைிழிைள்  

விரல நீட்்டலைள் தைகல கசொ்றிதைலைள் 

 

இவறறுக்குப பொததைிரமொைொமலும் 

கைொஞசம் வொழலொம்..  

பொரொமுை சொமொனியனொை 

 

வொழகவக்ைொதை இலட்சறியஙைகைக் 

கைொன்று விட்டு 

இ்டக்ைர்டக்ைலைகை கைொஞசம் 

விட்டுக்கைொடுதது 

அைகபக்டைகை அைவொக்ைி 

அக்டகமொழிைகை நைர்ததைி 

கு்றியீடுைகை மிதைவொதைிதது 

ரசறிைனொை மட்டு்ம கதைன்்கலப பருைி 

ஏகனன்் பல ்ைள்விைளும்  

இதுகவன்்  பல பதைிலைளும்  

கூ்டக் ைிக்டக்ைொமல ்பொனதைில 

சந்்தைொஷமக்டந்து.. 

   

என்ன ஒன்று? 

விகல ்பசறிய விருதுைளும் 

பொவபபட்்ட பட்்டஙைளும் தைொன்  

உஙைகைத ்தைடி வரொது!

 - டேோ அக ஷியா
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 அ்தி்கபாவலெில் ்திடீநரன ஓர 
அவழபபுச் ்சப்தம்! ்க்கத்து வீடடில் வ்சிககும் 
்பாிமேபா அம்மபா.. ெபான்கி வீடடின முன 
வ்நது.. ‘‘ெபான்கி, என ்கணவருககு  ்திடீநரன 
ள்ச்சு,மூச்சு இல்லபாமல் ஆ்கிவிடடது ..

 ‘‘ெபாங்கள அவவர ளெறறு இரவு  
அரு்கில் உளே ்தனிெபார மருத்துவமவணககு 
கூடடிச்  ந்சனளறபாம்..  அவவர ்பாிள்சபா்தித்்த 
மருத்துவர்கள, உடளன இரு்தெ அறுவவ 
்சி்கிச்வ்ச ந்சய்ெ ளவண்டும் இல்வலளெல் 
உெிருககு ஆ்த்து அ்தறகு 40 ஆெிரம் 
ள்தவவப்டும் அதுவும் இனறு மபாவலககுள  
்கடட ளவண்டும் எனறும் ந்சபால்லிவிடடபார்கள.

 எங்கேிடம் ள்பாதுமபான வ்ச்தி்கள 
இல்வல, இ்ந்த ்கடன ந்தபாவ்கவெ அவடக்க 
ளவண்டுநமனறபால் எனககு, எனது பூ 
விெபா்பாரத்்தின மூலம்  இரண்டு மபா்தங்கள 
ஆ்கலபாம், ஆவ்கெபால் உடனடிெபா்க ்ணம் 
ள்கடடபால் ெபாரும் ்தர மறுக்கிறபார்கள.

 எனககு  எனன ந்சய்ெ ளவண்டும் 
எனளற புபாிெவில்வல’’ எனறு ந்சபால்லும் ள்பாள்த 
்கண்்கேில் ்கண்ணீர ்ததும் ி்ெது ெபான்கிககு..

 இ்தவனக ள்கடடுகந்கபாண்டிரு்ந்த 
ெபான்கிெின ்கணவன ்சிவபாவிறகு மி்கவும் 
வருத்்தம்.. ்தனது மவனவிவெயும், ்தனது இரு 
குழ்நவ்த்கேபான ளரவ்தி மறறும் சும்தி வெயும் 
அவழத்து ‘ெபாம் அவர்களுககு ஏள்தனும் உ்தவி்கள 
ெிச்்செம் ந்சய்ெ ளவண்டும்’’ எனறு கூறிடளவ..

 குழ்நவ்த்கள இருவரும் ்தங்கேது ்சிறு 
ள்சமிபபு உண்டிெலில் வவத்்திரு்ந்த 10 ஆெிரம் 
்ணத்வ்தயும், மவனவிெின ள்சமிபபு ்ணமும், 
இனனும் இரண்டு ்தினங்கேில் ் ளேிெில் ்கடட 
ளவண்டிெ குழ்நவ்த்கேின ்ணமும் ள்சரத்து 

40 ஆெிரம் ள்சரத்து ்பாிமேவிடம் ந்கபாடுத்து 
விடடனர.

 ‘‘உங்கள ்கணவபாின உெிவர மு்தலில் 
்கபாப்றறுங்கள, ி்றகு ந்பாறுவமெபா்க எங்க 
ளுககு ்ணத்வ்த ்திருப ி் ்தபாருங்கள’’ எனறு 
்பாிமேபாவவ அனுப ி் வவத்்தனர..

 அனறு மபாவலளெ ்பாிமேபாவின 
்கணவருககு அறுவவ ்சி்கிச்வ்ச ெல்ல்டிெபா்க 
முடி்ந்தது. ஒரு வபாரத்்தில் மீண்டும் ்வழெ 
ெிவலககு உடல்ெிவல ்சபாிெபானது.இ்ந்த விடெம் 
்பாிமேபாவவ மி்கவும் ளெபா்சிக்க வவத்்தது..

 ெமககு உ்தவி ந்சய்்தவர்கவே இ்ந்த 
உல்கிறகு அறிமு்கம் ந்சய்ெ ளவண்டுநமனற 
எண்ணத்்தில் ்கபாண்்வபாிடத்்தில் எல்லபாம் 
ெட்ந்தவ்த ந்சபால்ல ஆரம்்ித்்தபாள. இது 
்டிப்டிெபா்க ஊட்கங்கள மூலமபா்க ்ரவிெது, 
இறு்திெில் அ்ந்த மபாவடட ஆட்சிெபாின 
்பாரவவககு எடடிெது..

 மறுெபாள ்கபாவலெில் ெபான்கி குடும் 
்த்வ்த அவழத்்த ஆட்சிெர  ‘‘்தங்கேது குடும் 
்த்்தின ந்செலபானது  அவனவவரயும் ்சி்ந்திக்க 
வவத்துவிடடது, உங்கள குழ்நவ்த்கள வேரபபு 
மி்கவும் ள்பாறறத்்தக்கது, ெமது ்ண்்பாடும்  
ெிவலத்து விடடது. உங்களுககு ்சிற்ந்த ்சமூ்க 
ள்சவவக்கபான விருவ்த அர்சபாங்கம்  ்தரு்கிறது.’’ 
எனறு கூறிெவுடன ள்ரபான்ந்தத்்தில் அ்ந்த 
குடும்்ளம மூழ்்கிெது..

 இ்தவன அறி்ந்த ் ளேி ெிரவபா்கமும் அ்ந்த 
வருட ்ளேிக ்கடடணத்வ்த குழ்நவ்த்களுககு 
அன்ேிப்பா்க ்தளளு்டி ந்சய்்தது. இ்தவன 
அறி்ந்த ் பாிமேபாவின மனம் குேிர்ந்தது.

n

்தடி வந்த விருது
வாழவியல் ்கவி  சோ.்ாகூர் பிச்்சே 
திண்டுக்்கல்
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‘கபணைகைப புரிந்து கைொள்்வொம்’ என ஒரு வீடி்யொ பொர்த்தைன். ஒரு ஆண பூஙைொவில 
நின்று கைொணடு, புன்சறிரிபபு்டன் வீடி்யொவில «கபணைகைப புரிந்து கைொள்்வொம்.ஆண 
எதைிர்மக்யொை ஒரு வொர்தகதை கசொன்னொல கபணணுக்கு ஆயிரம்முக் கசொன்னது 
்பொல ஒலிததுக் கைொண்்ட இருக்கும்.சொரின்னு ஒரு முக் கசொன்னொல அது ஒரு முக் 

தைொன் ்ைட்கும் «அதைனொல ைவனமொை ்பசுஙைள் என்று ஆ்லொசகன கூ்றினொர்.

 ந்ண்்கவே வீடவட விடடு நவேிளெ 
அனுப்பாமல், அவளுககு எதுவுளம ந்தபாிெபாது 
எனறு ந்சபால்லிச் ந்சபால்லிளெ வீடடுககுள 
அவடத்து வவத்்தபால், அவளுககு அது 
ஆெிரம் முவற ்தபான ள்கடகும்.

 அவவே ்சமூ்கம் ்சபார்நது ்சி்ந்திக 
்கவும், ந்செல்்டவும் விடடபால், ஆண் 
ந்சபால்வவ்த ஒரு முவற கூட ள்கட்க 
ளெரமினறி ்கட்நது ள்பாவபாள.

 ெபாங்கேபா ்தடுக்கிளறபாம் எனறு 
ள்கட்கபா்தீர்கள’. எத்்தவன ்டித்்தபாலும் 
ந்ண் ்தபான ்சவமக்கனும் ,குழ்நவ்த 
வேரக்கனும்னு ஆண்்கள ஒதுஙகும் 
வவர அல்லது அவள ்தவலெில் இ்ந்தப 
ந்பாறுபபு்கவேக ்கடடும் வவர’ உங்க 
ளுககு அவள புபாிெபா்த பு்திர ்தபான..

 அ்தனபால் ்தபான ந்சபானனபாங்க ‘‘ந்ண் 
ஆணுககு சுவமெபா்க இருக்கக கூடபாது 
எனறபால் அவளுககு ்கல்வி ந்கபாடுத்து 
சு்த்ந்திரமபா்கச் ்சி்ந்திக்க விடு’’ எனறு...

 உடளன புலம்்பா்தீங்க ‘ந்ண்்கள 
்த பா ன  ந ் ண் ்க ளு க கு  எ ்த ி பா ி ’  எ ன 
ஆெிரம் ஆண்டு்கேபா்க மூவேச் ்சலவவ 
ந்சய்ெப்டட ஆணபா்திக்கச் ்சி்ந்தவன 
்தபாங்கிெ ந்ண்்கள அவர்கள.

 சு்த்ந்திரமபான ்சி்ந்தவன என்வ்தளெ 
ஏறறுகந்கபாளேபா்த அடிவம்கள. ஒரு ்ச்த 
வீ்தத்்திறகும் குவறவபான ந்ண்்களே 
சு்த்ந்திரமபா்க வபாழ்்கினறனர .அவர்கவே 
வவத்து ்சமத்துவம் வ்நது விடடது எனறு 
கூறபா்தீர்கள.

 புறநவேிெில், ்கபாணும் இடங்கேில் 

எல்லபாம் ஆண்்களே ெிவற்நது உளேீர்கள.
ளவவலககுச் ந்சல்லும் ந்ண்்கள கூட 
ளவவல முடி்ந்ததும் வீடடுககுள புவ்த்நது 
ந்கபாள்கிறபாள.

 ெீங்கள ெவட்ெிற்சி ந்சல்லும் 
ள்பாது உங்களுக்கபான ்சவமெவலப ்றறி 
்சி்ந்தித்துக ந்கபாண்டிருக்கிறபாள.

 ெீங்கள அர்சிெல் ள்சும் ள்பாது 
அ வ ள  ்ச வ ம ெ ல வ ற ெ ி ல்  பு ழு ங ்க ி க 
ந்கபாண்டு இருக்கிறபாள.

 குழ்நவ்த ந்றற்தபால் உடல் ்சிவ்த்ந 
்தவவேப ்பாரத்து ெீங்கள ்கிண்டல் 
ந்சய்வவ்த எல்லபாம் அவள மன்தின 
ஆழத்்தில் புவ்தத்து ந்கபாள்கிறபாள.

 ந்தபாபவ் ந்ருத்்த ஆணுககும் 
ெென ்தபாரபாவவப ்ிடிககும் எனறு ஆரவத் 
துடன கூறுவீர்கள.

 அவளும் ெென்தபாரபாவவபள்பால் 
வபாட வ்கத் ்தபாவெ அமரத்்தி, ்தனது 
உடவலக ்க பா ப ் பா ற ற ி க  ந ்க பா ள ே 
மு ெ ன ற பா ல்  விடுவீர்கேபா? .

 ்தனது வபாழ்வவ முடிநவடுத்்த ெென 
்தபாரபாவவப ்றறி எவவேவு தூறறினீர்கள.

 ந்ண்்கவேப ்றறி ெீங்கள புபாி்நது 
ந்கபாளே, அவர்கள ெிவலெில் ெினறு 
புபாி்நது ந்கபாளே முெற்சி ந்சய்யுங்கள.

மு.்கீ்தபா
புதுகள்கபாடவட

தபண்்க்ை புரிந்து த்காள்ை...
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1

நடுஙகும் பனியில.  

கமலல வைர்ைி்து, 

உயிர்ைைி்டதது ைொதைல.!!!

2

 இன்னும் பழகம மொ்ொமல, 

மகலக்்ைொயிலுக்கு அகழததுச்கசலைி்து, 

மிதைிபடும் படிக்ைட்டுக்ைள்.!!!!!! 

3

கவகு்நரமொை மிதைந்து கைொணடிருக்ைி்ன,  

மீட்புபணிக்கு யொரும் முன்வரவிலகல, 

குைததைில ்மைஙைள்.!!!!

4

பக்தைி்யொடு ்ைொவிகலத, 

தைரிசறிததுச் கசலைி்து, 

ஆறறுநீர்.!!!! 

           

5

ஆறறுக்குள் இருந்து, 

்ம்ல்றிச்  கசன்றுவிட்்டது,

ஒறக்யடிபபொகதை.!!! 

 அ. கசலவரொஜ், 
 உடுமகலப்பட்க்ட. 

்ைக்கூ

1

வயலுக்குச் கசன்்தும்

உழவனுக்கு ஞொபைம் வரும்                

நீரிழிவு மொததைிகர

2

சொதைிக்ைலவரம்

144 தைக்ட உததைரவு                   

சமததுவபுரததைில...

3

கவற்றி ்வட்பொைர் 

்தைொறறுப ்பொனொர்

்நொட்்டொவி்டம்

4

மதைிய்நரததைிறகுப பி்கு 

மருந்து்டன் உணவு சொபபிடும் 

பட்்டொசுஆகலச் சறிறுமி

5

கசய்கூலி இலகல

்சதைொரம் இலகல

ை்டகலக் ைம்மலுக்கு...

 - ஸ்ரீவவி.முத்துகவல்

தசேனரியு

நீயும் ்ானும்  ஒனறுதான 
த்ருஙகி வந்த பினபுதான 
ஆணும் தபண்ணும் ்சேர்ந்துதான       
அழ்காய்த் தந்த ப்்டபபுதான 
 
குழந்்த தசேய்யும் ்சேட்்டதான 
தாயின பாசேப பார்்வதான 
ஆ்சே்யாடு தழுவிதான 
அனபு முத்தம் தந்துதான 
 

தந்்த என்ன அ்ழத்துதான 
்்க்யப பற்றி தூக்கித்தான 
்தாளின மீது சுமைந்துதான 
ஊர் முழுக்்கச் சுற்றிதான 
 
்ான வைர்ந்த ்க்த்யத்தான 
்யமைாய் தசோல்லும் ்கவி்ததான 
இ்சே்யக் த்காஞசேம் கூடடித்தான 
இனபம் தரு்மை பாடடுதான..!! 
 
                 - ்கள்ளூர் இர.இை.சேங்கர்
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கு்றள் தவண்தசேந்து்்ற 

மைார்்கழியின 
மை்கத்துவம்...

்கா்ையில் நீராடிக் ்கனனிய்ர அ்ழத்தாள் 
மைா்ையிட்்ட ்கண்ண்ன மைணாைன ஆக்கி்ட்வ. 
 
திருமை்கள் இயற்றிய திருபபா்வ பா்ட 
அருள்நி்ை தப்றைாம் ஆண்்டாள் ்பாை்வ. 
 
இ்றஙகிடும் பனியிலும் இ்்றவ்னத் துதித்தி்டச் 
சி்றந்திடும் வாழவும் சீர்மிகு வழியி்ை! 
 
ஆண்்டாள் பாசுரம் அன்றா்டம் பாடி்ட 
்வண்டுதல் யாவும் தவற்றியாய்க் கி்்டக்கு்மை. 
 
பா்வ ்்ானபும் பரந்தாமைன விருபப்மை 
்த்வ நி்்ற்வறித் ததனபடும் திருபப்மை. 
 
்கண்ணன ்ாமைம் ்காத்திடும் ்கவசேமைாய் 
திண்ணமைாய்ப ்பாற்று திருபபா்வ ்ாளு்மை 
 
மைார்்கழி பி்றந்தது மைங்்கய்ர எழுவீர் 
்கார்குழல் ் ்னத்துக் ்கண்ண்னத் ததாழுவீ்ர! 

மைா.பாைசுந்தரம்

 3 

தைமிழ் எஙைள் 
உயிருக்கு ்நர்

 
உலைினில உன்னதைம் 
ஓஙைி்ட வொழும்கமொழி! 
பலநூறு இன்பஙைகைச்  
கசொரிைின்் அன்கனகமொழி! 
 
கதைன்கபொதைிகைத கதைன்்கலன 
மன்்கமஙகும் தைவழ்ந்தைகமொழி! 
கசந்்தைனின் சுகவயிகன்ய 
சறிந்துைின்் பொகுகமொழி! 
 
முச்சஙைம் வைர்ததை 
முததைொன மூததைகமொழி! 
அச்சமிலொது அவனிகய 
ஆளுைின்் அழகுகமொழி! 
 
ைறைணடுச் கசொறகைொண்ட 
ைனிச்சொறறு இனியகமொழி! 
ைற்்ொரும் மற்்ொரும் 
ைைிபபிடும் ைன்னிகமொழி! 
 
பணணிகச பொக்ைகைச்  
சரஙைைொய்த கதைொடுத்தை  
நயந்தைி்ட நொவூ்றிடும் 
்தை்லொன கசம்கமொழி! 
 
்தைன்தைமிழ் எஙைளுயிருக்கு 
்நகரன்்் பொ்வந்தைர் 
்நசமொய்ப ்பொறறும்கமொழி! 
கநஞசறினி்ல நிறகும்கமொழி! 
 
சந்தைஙைள் நிக்ந்தைிடும்  
கசந்தைமி்ழ எஙைள்கமொழி! 
ைம்பனின் ைவிதைனி்ல 
ைனிரசமகதை ைசறியும்கமொழி! 
 
அமுதைகமன அருந்தைிடும் 
அவனியின் அழகுகமொழி! 
அழிவிலொதை அருகமகமொழி 
எம்கமொழி கசம்கமொழி்ய! 

     - ைிணணியொசபீனொ
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 ‘ஆழி சூழ்்ந்த உல்கிளல ெபாவும் 
அழ்கபாச்ள்ச...’’, எப்டி இ்ந்த ஆழி சூழ்்ந்த 
உல்கம் அழ்கபானது. வறறபா்த ஆறு்கேின 
்சங்கமத்்தபால் ்தபாளன. ஆனபால் ்சமீ்த்்தில் 
ஒலிககும் குரல்்கள ந்சபால்்கிறது.. ‘‘ஆறறின 
உ்பாிெீர   ்கடலில் வீணபா்கக ்கலக்கிறது 
எனறு...’’ இவ்த ் றறி ந்கபாஞ்சம் ள்்சலபாம்.

 எப்டி.. ‘‘இெறவ்கெின மடிெில் 
் ி ற ்ந து  ்த வ ழ் ்ந து  ்த ன து  ள ் பா க ்க ி ல் 
்கபாலங்கபாலமபா்க ்கடலில் ்கல்ந்த ஆறறுெீர’’ 
்சமீ் ்கபாலத்்தில் ்கடலில் ந்சனறு ள்சரவவ்த 
வீண் எனறு ்கருது்கிளறபாம். இ்தவன, 
மனி்தனின ஆறபாம் அறிவின வி்சபாலமபான 
ள்பாககு எனறு எடுத்துகந்கபாளளவபாமபா..?

 இந்தப்டி இருக்கிறந்தனறபால், 
ஒரு ஓடடப்்ந்தெ வீரர ஓடிச்ந்சனறு 
இலகவ்க அவடயும் முனள் அவவரத் 
்தடுத்்தி ெிறுத்துவது ள்பாலிருக்கிறது. 

 மனி்தனின ள்ரபாவ்செின ெீேம்.. 
ஆறவற சுருக்கிச் சுருககுபவ்ெில் ள்பாடு 
்க ி ற து .  எ ங கு  ெ பா ்க பா ி ்க  வ ே ர ச் ்ச ி  ்க ண் 
ளடபாளமபா..! எஙகு மனி்த குலம்்தனவன ெிவல 
ெிறுத்்திகந்கபாண்டள்தபா..! அ்ந்த ்ண் ்பாடடின 

ெீட்சி இனறு ் பாழபாய்ப ள்பா்கிறது. 

 இெறவ்கெில் உளே அவனத்தும் 
அவனவருககும் ந்பாது, ஆனபால் ஏளனபா, 
மனி்தன  எல்லபாம் ்தனககுபாிெந்தனற ந்தபானி 
ெிளல வபாழ்்கிறபான. ்தனக்கபான ள்தவவ 
்கவேத் ்தபாண்டி இெறவ்க அனவனவெ 
இம்்சிக்கிறபான. அனவன ந்பாறுவம 
ெபானவள ்தபான அ்தில் எ்ந்த ஐெமுமில்வல. 
ஆனபால், எ்ந்த மடடுககும் என்்தறகு 
்கபாலம் ்்திலேித்துக ந்கபாண்ளட்தபான 
இருக்கிறது. ்தெவு ந்சய்து ்கவனியுங்கள. 
ந்சவிககுள எபந்பாழுதும் ந்சவிபந்பாறி 
(Headset) அணி்நதுந்கபாண்டு இெறவ்கெின 
முணு முணுபவ்க ்கண்டுந்கபாளேபாமல் 
்ெணிக்கிளறபாம்.  

 புறெபானூறு, ஒரு மனனன ெிவலத்்த 
பு்கழ் ந்றளவண்டுநமனில் ெிலத்ந்தபாடு  
ெீவரச் ள்சரக்க ளவண்டும் என்கிறது. 
ஏநனனில் உணநவனப்டுவது, ெிலத் 
ந்தபாடு ெீளர. ெீபாினறி அவமெபாது உலந்கன 
வளளுவரும் ந்சபால்லி ெிருக்கிறபார.

 ெபாநரனன ந்சபானனபாலும் ெபாநரனன 
ந்சய்்தபாலும், என வழி ்தனி வழி எனறு 

    
முரு்்கசுவரி ஆறுமு்கம் 
சேவூதி அ்ரபியா
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ெ வ ட ள ் பா டு ம்  ம ன ப ் க கு வ ம்  எ ப ் டி 
மனி்தருககுள நுவழ்ந்தள்தபா..? விெபவ் 
அளேிெிவறக்கிறது.

 ்தன ள்பாக்கில் ந்சனற ஆறறின 
குறுகள்க முனளனபார்கள ெபாரும் அவண 
்கடடவில்வல. அவண்கநேல்லபாம் இ்ந்த 
ஒறவற நூறறபாண்டின வரலபாறவறத்்தபான 
்தபாங்கி ெிற்கிறது. 

 முனந்ல்லபாம், அவனவருககும் 
ந்பாதுவபான மவழவெ ஆறு,  குேம், 
்கண்மபாய், ஏபாி, ்கிணறு, குடவட.. இது 
ள்பானறு ்ல ந்ெர்கேில் ெீரெிவல்கள 
அவமத்து ள்சமித்து ்தனககும், ்பா்சனத் 
்திறகும் ்ென்டுத்்தினர.

 ெபாம் அறிவில், அறிவிெலில் வேரச்்சி  
அவட்ந்தவர எனற ந்ருவமவெப ள்பாரத்்திக 
ந்கபாண்டு முனளனபார்கள முவற ந்சய்்த  அத்்த 
வனவெயும் மபாறறி விடளடபாம். 

 ெீரெிவல்கவே  ெீண்ட ்கடடிடங 
்கேபாக்கி, விவேெிலத்வ்த  விவேெபா்த 
ெிலமபாக்கி, ள்பா்தபாககுவறககு ஆழ்துவே 
ெிடடு ெிலத்்தடி ெீவரயும் உறிஞ்சி . . 
இனனும் இனனலுற எனநனனன வழி 
ெிருக்கிறந்தனறு ள்தடும் மனி்த மனங 
்கவே எனனநவனறு ந்சபால்வது.

 ்சபா ி . .  ெபான ந்சபால்ல வ்ந்தவ்தச் 
ந்சபால்்கிளறன. இ்ந்த உ்பாிெீர ்கடலில் 
்கலப ்்தபால் ெீர வீணபா்கிறது எனறும், அது 
்கலக்கவில்வல எனறபால் ெபாம் வீணபாய் 
பள்பாளவபாம் எனறும் ்கருத்து ்கள ்தங்கள 
ள்பாக்கில் ்கச்வ்சக ்கடடிக ந்கபாண்டுத் 
்திபாி்கினறன.

 உ்பாிெீர ்கடலில் ்கலக்கவில்வல 
எனறபால் ஏன ெபாம் வீணபாய்பள்பாளவபாம், 
்ினபுலத்வ்தயும் ்சறறு ்பாரபள்பாம்.

 ஏரல் ்கடல் ்கவ்தவெப ்றறி ்லர 
அறி்ந்திருக்கலபாம். இது, உண்வமெில் 
்கடல் அல்ல. ்கடலேவுககு ்கபாட்சிெேிககும் 
ந்பாிெ ஏபாி. இ்தன ்ரப்ேவு, 68 ஆெிரம் 

 
பா்தயில் தசேல்லும் ்பாதும்
பயணங்களின ்டுவிலும்
யாராவது மு்கம் மைைர்ந்தால்
த்காஞசேம் தள்ளி இ்டம் தந்தால்
அவற்்்றதயல்ைாம் அைாதி பிரியத்து்டன
ஏற்றுக் த்காள்கி்்றன..

ரயில் சி்்்கங்களில்
பரிமைா்றபபடும் பை்காரங்களுக்்காய்
்்சேத்து்டன ்கரம் நீடடுகி்்றன..

ஆழந்த பற்றுதலு்டன
அதீத ்ம்பிக்்்கயில்
ஏற்றுக் த்காண்டிருந்தவர்்கள் எல்ைாம்
்காரணமினறி்ய ்க்டந்து ்பானபின
எ்தச்்சே ஆறுதல்்க்ை்யனும்
இழந்து வி்டாதிருக்்க்வ பிரார்த்திக்கி்்றன..

யார் யா்ரா
எ்தச்்சேயா்க்வா எதற்்கா்க்வா
முறுவலித்து ்க்டக்கும் ்பாததல்ைாம்
இவர்்களுக்குப பினனும் - ஒரு
இருண்்ட ்க்தயிருக்கு்மைா அல்ைது
ஒரு ்்கவி்டபபட்ட ்்சேத்தின வலியிருக்கு்மைா
எனத்றல்ைாம் சிந்த்ன ்மைலி்ட
பதில் புனன்்க்யக் கூ்ட
மை்றந்து விடுகி்்றன...

ததாஙகிப ்பான 
மு்கங்க்ை தூக்கிக் த்காண்டு
துயரார்ந்து ்்டபபவர்்க்ை ்காண்்்கயில்
விசோரிக்்காமை்ை என விழி்கள்
ஈரலித்து விடுகின்றன..
இதயத்தின மைதிபபு ததரியாதவர்்கள் எல்ைாம்
எபபடி்யா மிதித்து ்மை்ைறி விடுகி்றார்்கள்..
இழக்்கத் துணியாதவர்்கள் மைடடு்மை
விடடுப ்பான இ்டத்தி்ை்ய
இனனும் விக்கித்து நிற்கி்றார்்கள்...

மொததைகை

்ஜஸீமா ஹமீட
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்சதுர ்கிளலபா மீடடர. இது்தபான உல்கின 
ெபான்கபாவது ந்பாிெ ஏபாி. ந்தற்கிலிரு்நது 
்பாயும் அமுர ்தபாபாிெபா, ்கிழக்கிலிரு்நது ் பாயும் 
்சிர ்தபாபாிெபா என்கிற இரு ஆறு்கள்தபான 
இ்ந்த ஏரல் ்கடலுககு ெீரவேம் அேித்்தவவ. 
இது, மு்நவ்தெ ள்சபாவிெத் ஒனறிெத்்தின 
ஒரு ்கு்திெபான இனவறெ ்கெ்கஸ்தபான, 
உஸந்்கிஸ்தபான ெபாடு்கேில் அவம்ந 
்த ிரு்ந்தது.  ‘ஆம். . .  அவம்ந்திரு்ந்தது’ 
எனறு இற்ந்த ்கபாலத்்தில்்தபான ந்சபால்ல 
ளவண்டும். ஏநனனில்.., இ்தில் ்பாய்்ந்த 
அமுர ்தபாபாிெபா மறறும் ்சிர ்தபாபாிெபா ஏபாி்கள 
்பா்சன மறறும் மக்கேின ் ென்பாடடிறகுத் 
்திருப்ிவிடப்டட்தபால் இ்ந்த ஏரல் 
்கடல், இனறு இற்நது விடடது. இள்த 
்க்தி,  ெபாவேககு ெம்வமச்சுறறியுளே 
ெீரெிவல்களுககு ளெரபாமல் ்கபாக்களவண்டு 
நமனில் மவழெீவர மறக்கபாமல்  ்தபாழ்வபான 
்கு்தி்கேில் ள்சமிக்க ளவண்டும். 

 எனனது, ஆறறுெீர ்கடலில் ்கலக்க 
வில்வல நெனறபால் ்கடல் இற்நது விடுமபா..? 
அப்டி்தபான சூழலிெலபாேர்களும்  ந்சபால் 
்கிறபார்கள. ஆறறின உ்பாிெீர ்கடலில் 
்கலப்்தபால் ்கடல் உப்ின அடரத்்தி 
உெரபாமல் ்கபாக்கப்டு்கிறது. ஆறறுெீர 
அடித்துச்ந்சல்லும் ந்சடி ந்சத்வ்த்கள 
்கடல்வபாழ் உெிர்களுககு உணவபா்கிறது. 
்கடல்வபாழ் உெிர்களுககுத் ள்தவவெபான 
வெடரென மறறும் ்ல ்கனிம ்சத்து்கள 
ஆறறுெீர வழிெபா்கத்்தபான ்கிவடக்கிறது. 
்கழிமு்கத்்தில் வபாழும் நுண்ணுெிர்கள 
ஆறறுெீர ்கலக்கபாவிடடபால் மடி்நதுவிடும். 
அ்தவன உண்டு வபாழும் ்சிறிெ மீன்கள 
அ ்த வ ன  ்ச பா ர ்ந து  வ பா ழு ம்  ந ் பா ி ெ 
மீன்கள எனறு அ்ந்த ்சங்கிலித்ந்தபாடர 
அறு்டடுவிடும். 

 அதுமடடுமனறு, ஆறறுெீர ்கடலில் 
்கல்ந்த்தபால் ்தபான மவழளம்கம் கூடும். 
்கபாறறழுத்்த மபாறறத்்தபால் அது மவழெபா்க 
மீண்டும் மண்ணில் ந்பாழியும். உப்ின 
அடரத்்தி அ்தி்கமபானபால் மவழளம்கம் 
கூடபாது. ெிலமும் மவழெினறிப ்பாவல 
ெபாய் மபாறிவிடும். ளமலும் ்கடலில் இரு்நது 
்த பா ன  ெ ம க கு   ள ்த வ வ ெ பா ன  எ ழு ் த் 

வ்த்நது ்ச்தவீ்த ஆக்சிென ்கிவடக ்கிறது. 
எல்லபாம் அறி்நதும் இனனும் ஆடடு 
ம்நவ்த்கேபா்களவ..

 உப்ின அடரத்்தி கூடுவ்தபால் ்கடல் 
வபாழ் உெிர்கள மடிவள்தபாடு மனி்தனின 
வபாழ்கவ்கயும் ள்களவிக குறிெபா்கிவிடும் 
என்்தறகு ஏரல் ்கடளல ்சிற்ந்த ்சபானறு. 

 ெம் முனளனபார்கள ெபாரும் அவண்க 
ேபால் ஆறறின ள்பாகவ்கத் ்தடுக்கவில்வல. 
்கல்லவண என்து கூட ந்பாிெ  ம்தகு 
்தபான. ந்கபாளேிடம், நவளேத்்தின ்தபாக 
்கத்வ்த ்தபாங்கபாது என்ற்கபா்க ெபான 
்கபா்கப ்ிபாித்துவிடும் ம்த்கபா்கத்்தபான ்கல் 
லவண ்கடடப்டடுளேது. அவர்கள, ெீர 
ெிவல்கவே அவமத்து்தபான ெிலத்்தின 
வேத்வ்தக ்கபாத்்திருக்கிறபார்கள.

 இனவறெ ்கபாரப்ளரட உல்கின 
் ி ன ள ன  ந ்ச ல் லு ம்  ்ச ி ்ந ்த ி க ்க  ம ற ்ந து 
்சிவ்த்ந்த கூடடமபாய் இல்லபாமல் ்சிற்ந்த 
கூடடமபா்க வபாழ சுெெலபள்பாகவ்கத் 
்தவிரத்து மண்வணக ்கபாக்க மக்களும் 
முெலளவண்டும். ள்தவவெபான வேரச்்சி 
ெபாடவடக ்கபாககும்; அறி்ந்தபால் அறிெபாவம 
விலகும். எேிவமப்டுத்து்தல் ஏறறம் 
்தருவ்தபா்க இருக்க ளவண்டும். ள்தவவககும் 
ள்தடு்வவககும் உளே தூரம் ்ெணிக்க 
ளவண்டுமபா..? எனறு முடிவு ந்சய்ெ 
ளவண்டிெ மூவேவெ எழுச்்சியுற ந்சய்து 
வபாழ்்தலின ந்பாருவே உணருங்கள. 

 ெபாம் அடுத்்த ்தவலமுவறககு எனன 
ள்சரக்கிளறபாம் எனறு ளெபா்சிக்கபாமல் 
விண்ணில் ்றககும் முெற்சிெில் மண்வண 
மற்நதுவிடளடபாம். ்தண்ணீவரப ்பாடடி 
லில் அவடத்ள்தபாம். இனறு, ்கபாறவற 
யும் ்பாடடிலில் அவடககும் சூழல். 
இ ெ ற வ ்க வ ெ  ம பா ற று ம்  ஒ வ ந வ பா ரு 
முெற்ச ியும் ெம் வபாழ்விறகு ெபாளம 
ள்தபாண்டும் புவ்தககுழி. 

 எனளவ, ஆழி சூழ்்ந்த இவவுலவ்க 
அழ்கபாக்கி வபாழ்வின ந்பாருவே உணர்நது 
உண்வமெபா்க வபாழ்ளவபாம்.                      n
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வாழந்து ்காடடு 
மு.வா.பாைாஜி, ஓசூர்

(எண்சீர் விருத்தம்)

உள்தைாளி்யப தபருக்குதற்குப பண்்ப ்ாடு
      உனனறி்வ வைர்பபதற்கு நூ்ைத் ்தடு
அள்ைஅள்ை கு்்றயாது ்கல்விச் தசேல்வம்
      ஆற்்றலி்னக் கூடடுதற்குத் து்ணயாய் நிற்கும்
தவள்ைதமைன தமிழதமைாழியின தபரு்மை ்பசு
      தவல்ைதமைன இனித்திடு்மை மைறுப்பார் உண்்டா
உள்ைத்்த உறுதியா்க ்வக்்க ்வண்டும்
      உண்்மையி்ன எப்பாதும் ்காக்்க ்வண்டும்

ஆழ்க்ட்ைக் ்க்டக்கின்ற ்கபபல் ்பாை
     ஆழமைனத்்தக் ்க்டந்தி்ட்வ முதிர்ச்சி ்வண்டும்
பாழபடுத்தும் பழக்்கங்கள் ்வண்்டாம் தள்ளு
      பாரினி்ை நி்ைபபதற்குப பு்க்ழ அள்ளு
சீழபிடித்த சிந்த்ன்ய அடித்்த ஓடடு
     சிக்்கலி்னப ்பாக்குதற்குத் தீர்்வ நீடடு
ஊழவி்னதான ஆடடுதமைனறு உ்றக்்கம் ் வண்்டாம்
      உயர்வான தசேயல்்கைா்ை உயரம் ்காடடு

பழங்க்த்கள் ்பசியிஙகு பயனும் இல்்ை
      பைமைான முயற்சிக்கு வா்ன எல்்ை
பழக்்கங்கள் ்ல்ைவற்்்ற எடுத்து தசோல்்வாம்
      பகுத்தறியும் அறிவா்ை ஞாைம் தவல்்வாம்
அழ்கழ்காய் வாழந்தி்ட்வ வழி்கள் நூறு
      அனபா்ை தவனறி்ட்வ மைனத்தால் ்தறு
இழபபு்க்ை நி்னக்கின்ற உள்ைம் ஓடடு
      இருக்கின்ற நிமி்டத்தில் வாழந்து ்காடடு

்�ாங்கல் திருோள்

விகைச்சலுக்கு உதைவிபுரியும் சூரியன், மண,  

     ைொலநக்டைளுக்கு நன்்றி கசலுததுவ்தை 

     கபொஙைல  தைிருநொள்

 

விகைச்சலுக்கும் உழவுத கதைொழிலுக்கும் 

     மரியொகதை கசலுததும் நொள்

 

விகைந்தை கநலமணியொல கபொஙைலிட்டு 

     சூரியகன வழிபடும் தைிருநொள்

 

விவசொயிைளுக்கு மட்டுமலல 

     தைமிழர்ைளுக்்ை மைிழ்வு தைிருநொள்

 

விகைந்தை புது கநல, மஞசள், ைரும்பு கவதது 

     வழிபடும் தைிருநொள்

 

விவசொயிைள் ்தைொட்்டததைிலும், 

     மற்வர்ைள் மகனயிலும் 

     கைொண்டொடும் தைிருநொள்

 

விகையொட்டுப பிள்கைைள் முதைல 

     கபரியவர்ைள் வகர 

     புததைொக்டயுடுததைி மைிழும் நொள்

 

புதுப பொகனயில கபொஙைிவரும் 

     கபொஙைகலக் ைணடு மைிழ்ந்து 

     கபொஙை்லொ கபொஙைல 

     கபொஙை்லொ கபொஙைல

     கபொஙை்லொ கபொஙைல என்று கசொலலி 

     மைிழும் தைிருநொள்.

  வி.எஸ்.்ரொமொ, 
  ்ைொயம்புததூர்

அனுதினமும் எங்கள் வீடடு ெனனல் ்கத்வத்தடடி 
எங்்க எனக்்கான உணவு எனறு ்்கடகும் 
ப்ற்வ்களுக்்கா்க்க்வ ்வத்திருக்கி்்றன 
்ரஷன ்க்்ட அரிசியும் ்்காது்மையும்...!!

  சே. இராஜ்குமைார்
  திருபபத்தூர்
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 ்பாவினங்கள ்லவும் வ்்ந்தமிழின 
பு்களழபாடு ்ண்்பாடும் ள்ரழவ்கத் ்தமிழ் 
இலக்கிெத்்தில் ்கபாணலபாம். அவறவறத் 
்தமிழ் கூறும் ெல்லுல்கிறகு, உருபள்பாடடு 
உவ்ந்தேித்்த ்கவி் ர்களேபா ஏரபாேம் ஏரபாேம். 
அவர்கள ்தம் எழுத்துவனவமெபால் இலக்கிெப 
்ிபாிெர்கவே ஈரத்து, இத்்தரணிநெஙகும் 
ள்கபாளலபாச்சுவது மறுக்க முடிெபா ஒனறபாகும். 
இ வ வ வ ்க ெ ி ல்  இ ல ஙவ ்க  ம ண் ண ி ன 
வம்ந்தனபான ெம் ஏரூரக்கவிகள்கபா ஏ.்ச ீஅபதுல் 
றகுமபான ்தபாம் எழு்திெ ‘‘மைரணித்த சூரியன’’ 
மூலம் ் ிற்ந்த மண்ணுககு ந்ருவம 
ள்சரத்துளேள்தபாடு, ்தன ்சி்ந்தவனவெத் 
்தடடிவிடடு ்சிறகு்கவே எம் வ்சமபாக்கியுளேபார. 
இவபாின ந்ரும்்பாலபான ்கவிவ்த்கள 
ெபா்தபாரத்்தத்வ்தளெ ்தம் ஆவடெபாய் 
அணி்நது, வனபபும் ள்சரத்்த்தன வலி்கவேயும் 

உணரத்்தின. நமபாழிெபாளுவம என்து ஒரு 
்வடபவ  ்ெிவலெிறுத்்தி ்வடப்பாேிவெயும் 
அவடெபாேப்டுத்து்கிறது. அஙகு அவர 
நமபாழிவெக வ்கெபாளும் வி்தம் அவவர 
மறறவர்கேிடமிரு்நது ்தனிச்்சிறபபு மிக்கவரபா்க 
ளவறு்டுத்்திக்கபாடட உ்தவும்.
 
 ்தவிரவும் எ்ந்தநவபாரு ்வடப்பா்க 
இ ரு ப ் ி னு ம் ,  ந ் பா ரு ்ந து ம்  வ ி ்த ம பா ்க 
ளமறந்கபாளேப்டும் உவமபான உவளம 
ெங்களும் வபாரத்வ்த அலங்கபாரங்களும் 
அழவ்கக கூடட அணி ள்சர்கினறன. 
்சமூ்கப ்ிரச்்சிவன்கேபா்கடடும் விழிப 
புணரவு ்தரும் ்கவிவ்த்கேபா்க இருக்கடடும் 
ெறுககுத் ந்தறித்்தபாற ள்பால் வ்கெபாேப்டும் 
வீபாிெம் மிக்க ந்சபாற்கள ெிச்்செமபா்க மக்கள 
மன்தில் ்தபாக்கத்வ்த ஏற்டுத்்திப ்பாபாிெ 
்சமூ்க மபாறறங்களுககும் வழிள்கபாலும், 
மறறது அழ்கிெல் ்கல்நது எழு்தப்டும் 
்வடபபு்களுககும் இலக்கிெத்்தில் ஆயுட 
்கபாலம் அ்தி்களம! 

 அ்ந்த யுக்தி்கவேத்்தபான ெம் ்கவி் ர 
ஏரூர ்கவிகள்கபா இஙகு வ்கெபாண்டி ருக்கிறபார. 
்கவி் நனபாருவன ்தன எழுத்்தபாணி ந்கபாண்டு 
ெி்கழ்த்தும் அறபு்தங்கள ் லள்கபாடி. அவறவற 
இக்கவிவ்தத் ந்தபாகுப்ிலும் ்கபாணலபாம். 
்கவி்நனபாரு வனின எழுதுள்கபாலின கூர 
முவன ்சமு்தபாெச் ்சீரள்கடு்கவே ்சீரபாககும். 
அவனின ்கபாத்்திரமபான எழுத்து்கள 
்சமூ்க வவேவு்கவே ளெரபாககும். அ்ந்த 
வபாிவ்செில் இக்கவி்பாின ்வடபபு்களும் 
்சமு்தபாெத்துககு விழிபபுணரவு ்த்நது எ்திர 
்கபால ள்த்சத்்தின விழுது்கேிடம் மனி்தபா்ி 
மபானத்வ்த விவ்தககும். வ்ச்ந்தத்வ்த 
வபா்சலுககு அவழத்துவரும். இலஙவ்க 
ெின ்கவிெபாளுவமெபா்கத் ்தி்கழும் ஏரூர 
்கவிகள்கபாவின ்சிறப்பான நமபாழி ெபாளுவம 
வபா்ச்கவரக ்கடடிபள்பாடடு ்கேிெடம் 
புபாி்கிறந்தனறபால் அது மிவ்கெில்வல. 

 வபாருங்கள ஏரூர்கவிகள்கபாவின 
‘‘மரணித்்த சூபாிெனில்’’ லெித்து மனம் 
ந்தபாவலக்கலபாம். மறு்டி உெிரக்கலபாம்.. 

மைரணித்த சூரியன 

அணிந்து்ர
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இவபாின மு்தல் ்கவிவ்தெபான ‘‘இவறவபா  
்்தில் ந்சபால்’’ இ்தில் ந்பா்தி்ந்த உண்வம 
்களேபா மனவ்த ்தபாக்கி அடுத்்த ்க்கத்துககு 
ெ்கரவிடபாமல் ந்கபாஞ்சளெரம் ்சி்ந்திக்க 
வவத்்தன.
 
 ‘‘ ந ் ண் ண ி ன ள ம  ெீ  வ பா ழ ி ’ ’ 
்கவிவ்தவெ ஒடடுநமபாத்்த ந்ண்ணினத் 
துககும் மகுடமபாககு்கிறபார  ்கவி்ர. 
இனவறெ இவே்ர ்சமு்தபாெம் ்கண்மூடித் 
்தனமபா்க ள்பாவ்தெில் வீழ்்நது ்கிடககும் 
வி்தம் இவவர ஆத்்திரப்ட வவக்க,
 
‘‘வா்தயும் வருத்தம் த்காண்டு  
வ்தபடும் இ்ைஞரினறு 
்பா்தயும் பு்்கயும் த்காண்டு  
தபாசுஙகிடும் ்காடசி ்கண்டு  
எரிமை்ைக்குழம்பாய் உள்ைம் 
எழுது்்கால் வழி்ய பாயும்’’
 
 வபாரத்வ்த்கள ்தீச்சுவபாவலெபாய் 
ந்தறிக்கிறது. இவவுலவ்க அன்ின 
்சக்திநெபானளற இெக்கி  வருவவ்தக 
குறிப்ிடும் வபாி்கேிவவ...
 
‘‘மூனத்றழுத்்த யானாலும்  
முழு உைகும் த்ைவணஙகும் 
அனதபான்்ற மைருந்தாகும் 
அது்வ ்ல்விருந்தாகும்’’
 
 ஆ ம பா ம் !  அ ன ் ி ற கு மு ண் ள ட பா 
அவடககு்ந்தபாழ்? மனத்்திடத்்தபால் ள்தபால்வி 
வெயும் நவனறு வரலபாம். இ்தறகு ்சபானறு 
் ்க ரு ம்  வ பா ி ்க ள  ந ்ச பா ல் லு ம்  வ ழ ி வ ெ 
இப்டி...
 
‘‘்தால்விய்்டவததனறும் 
்தாற்பதற்்்க அல்ை. 
தவற்றிக்்கனி்ய
தவனத்றடுக்கும் படிக்்கல். 
உ்டற்தி்டம் த்காண்டு மைடடும் 
உயர்ந்தி்ட முடியாததனறும் 
மைனத்தி்டம் உள்்ைார் தா்மை 
மைதியுை தவற்றியாைர்’’
 

 ஊடடச்்சத்்தபாய் உறுதுவணெபாகும் 
வபாி்கேிவவ. இவறககும் ்கிணறு்தபான 
ஊறும் என்்தற்கிணங்க ்தரமம் ்றறிெ 
இவபாின ்கருத்து எேிவமெபாய் ந்சபால்வது 
இவ்தத்்தபான. 
 
‘‘த்காடுபபதால் தசேல்வதமைனறும்  
கு்்றவ்த இல்்ைதயன்ற 
உண்்மை்ய உணர்ந்த யாரும் 
உ்ைாபியாய் வாழமைாட்டார்’’
 
 இச்்சமூ்கத்்த ில் அனறுந்தபாடடு 
இனறு வவர ்ச்்சிேம் குழ்நவ்த்கவே 
்பாலிெல் துஷ்ிரளெபா்கம் ந்சய்வவ்தயும் 
ந ்க பா வ ல  ந ்ச ய் ெ ப ் டு வ வ ்த யு ம்  ஒ ரு 
ந்பாருடடபா்க ம்திக்கபாமல் வருட்நள்தபாறும் 
ந்கபாண்டபாடி ம்கிழும் ்சிறுவர ்தினம் இவர 
மன்தில் ்தபாக்கத்வ்த ஏற்டுத்்த உ்தித்்த 
்கவிவபாி்கேிவவ.
 
‘‘தினந்்தாறும் பிஞசு்க்ைத் 
தீக்்கரங்கள் எரிக்்்கயி்ை  
உை்கதமைைாம் சிறுவர் தினம் 
உயர்வா்கக் ்கழிகி்றது’’
 
 ்சி்ந்தித்துக  ்கவேெ ளவண்டிெ மி்கக 
ந்கபாடூரமபான விடெமிது. இ்தறந்கபாரு 
்தீ ர வ வ யு ம்  மு ன வ வ க கு ம்  ்க வ ி ் ர 
ந்சபால்்கிறபார,
 
‘‘குற்்றமி்ழத்தவர்்கள் 
கு்ை்டுஙகிப பயந்தை்றத் 
தண்்ட்ன்கள் வலுபதபற்்றால் 
தவறு்கள் கு்்றயும்’’

 ்கவிவ்த ்றறிெ ்கவி்பாின இன 
நனபாரு ்கவிவ்த ந்சபால்வவ்தப ்பாரபள்பாம்?
 
‘‘மூ்ை ்ரம்புக்குள் 
மு்ைவிட்ட ்கற்ப்ன்கள் 
ஏடடிலி்றஙகுவ்த எழுது்்கால் 
வழியா்கக் ்கவிஞனவன ஆற்்றல் 
்கவி்ததயனும் ப்்டபபாகும்’’
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 ந ெ ற ற ி ப ் ர ப ் ி ல்  வ ி ெ ப பு க 
கு ற ி வ ெ  ெ ங கூ ர ம ி ட டு ச்  ந ்ச ல் லு ம் 
வ பா ி ்க ே ி வ வ  எ ன ச்  ந ்ச பா ல் ல ல பா ம் .  
முெற்சி ்திருவிவனெபாககும் என்வ்த 
்தன்பாணி ெில் இவர ந்சபால்வது
 
‘‘முயற்சிதயனபது உனக்கிருந்தால் வான 
முடடும் மை்ையும் ்்கக்கு வரும். 
்சோம்பியிருந்தால் இ்மைகூ்ட 
சு்மையாயிருக்கும் அறிவாய் நீ’’
 
எனறவம்கிறது. ‘‘நூறபாண்டு வபாழ்ளவபாம்’’ 
்கவிவ்தெில்
 
‘‘வாழும் வயதில் சோகும் நி்ை 
வாலிபவயதில் முது்மை நி்ை 
்காரணம் எல்ைாம் உணவா்ை  
்கருத்தினில் த்காண்்டால் ்ைமைா்மை 
்்ாய்்களினறி மைருந்தினறி 
நூறுவயது வாழவதற்்்க  
பாரம்பரிய உணவு மு்்றப  
பழக்்கம் வர்வண்டும்’’
 
எனறு குறிப்ிடடு ்பாரம்்பாிெ வபாழ்கவ்க 
யும் உணவுப்ழக்க வழக்கங்களும் ெம் 
மூ்தபாவ்தெவரச் சு்கள்த்கி்கேபாய் வபாழ 
வவத்்த நவறறிெின ர்க்சிெத்வ்தப ்்கிர 
்கிறது. இனவறெ ்கலப்ட உணவு்கள 
உெிரந்கபால்லும் ் ிணி்கள ்தரும் வரலபாறவற 
யும் ஒபபுவிக்கிறது.
 
‘‘்பாடடி தபா்றா்மை்களில்ைாத  
்பாரில்ைாததாரு தபானனுை்கம் தப்ற 

ஒற்று்மை்ய பைமைாகும் ்மைக்கு  
ஒற்று்மை்ய பைமைாகும்’’  

 இக ்கவி்னது ஆத்மபாரத்்தமபான 
்கனவு நமய்ப்ட ளவண்டும். அ்தறகு ெம் 
மக்கேவனவரும் ஒனறு்டளவண்டும். 
 
 ‘‘அனள் இன்ம்’’ ்சமூ்கச் 
்சீரள்கடு்கவேச் சுடடிக ்கபாடடுமிடம் எம் 
இ்தெம் ளவ்கிறது. 

‘‘்வலி்கள் பயி்ர ்மைய்கி்றது 
்வத்னயால் மைனம் தீய்கி்றது 
இதயங்கள் ்கல்ைாய் மைாறியது  
இனமைத ்பதம் ஏறியது’’

 ்கபாலத்துகள்கறற ்கவிவ்த்கள இவர 
்கவிவ்தத் ந்தபாகுபவ  ்அலங்கபாிக்க ஒவநவபாரு 
்கவிவ்த்கேிலுளம வலுவபா்கத் ்தடம் ்்தித்துச் 
ந்சல்லும் ்கவி் வர ்பாரபாடடபாமல் இருக்க 
முடிெபாது. ்கவிவ்த்கேில் ்சில அழ்கிெலபால் 
அளே. இனனும் ்சில அனு்வப ் பாடங்கேபால் 
்கிளே, வபாிவபாிெபாய் வபாழும் வழி ந்சபானனவவ 
்லவுண்டு. விரு்ந்தபா்கவும் மரு்ந்தபா்கவும் 
எம்வமப ள்பா்சித்்த ்கவிவ்த்களும் ்கேமபாடிச் 
ந்சல்்கினறன.
 
 இ்நநூலபா்சிபா ிெபாின ்வடபபுக 
்கேபா்க ‘‘கூடிழந்த குருவி்கள்’’, ‘‘மைா்றாத்துயரம்’’, 
‘‘அக்்க்ரபபச்்சே’’ என்னவும் ஏற்கனளவ 
நவேிவ்ந்திருக்க இக்கவிவ்தத் ந்தபாகுப 
்பானது இவபாின ெபான்கபாவது ்வடப்பா்க 
நவேிவருவவ்தெிடடுப ந்ரும்கிழ்ச்்சி 

ஏரூர்க் ்கவிக்்்கா ஏ. சீ. அபதுல் ்றகுமைான
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ந்களிநர.. ந்களீநரா..

விதைிகயன்பொர் ைரும விகனகயன்பொர் அவரு்டய 

மதைிச்சலகவ மொகயக்குள் மனந் கதைொகலபபொய்

சதைிய்றியொ நீயுமிங்ை சொக்ைக்டயதைில  வீழ்ந்து 

ைதைியிழந்து ைந்தைலொவொய் ைொலம் முழுவது்ம..!

அதைிநுட்ப அ்றிவுக்டயொர் எனததைிரிவொர் – அவர்

எதைிலிங்ை வலலவர் என்றுகரயொர் உந்தைன்

தைதைியதைகன(வலிகம) மனதைி்லற்றி தையஙைொது ்பொரொடி 

எதைிரிைகை கவன்்றிடுவொய் இனி எப்பொது்ம..!

எதைிலிருந்து வந்தைகதைன எவரும்றிது இருக்கையி்ல

நதைியதைன் ைகரதைனில நொைரீைம் வந்தைகதைன்்ொர்

புதைியன யொவுமிங்ை புரட்சறிைள் கசய்கையி்ல 

வதைியினில(வீடு) அக்டவது  வகரமுக் ஆகு்மொ..!

பதைி்லதும் கூ்றி்டொரிவர் பசுத்தைொல புலியொவொர் 

பதைிவொன வடுக்ைைிகனப பசுமரதது ஆணி்பொ்ல

பதைிததைிடுவொய் மனததைினி்ல பக்குவமொய் எந்நொளும் 

பதைியொைி(அரசன்) ஆளுஙைொலம் பக்ைததைி்ல வந்தைிடு்ம..!

ைதைி்வறு யிலகலகயன ைொதுதைகனக் ைடிதது - முைத

துதைிபொடும் கூட்்டததைி்ல தூயவர்ைள் கவகுசறில்ர 

புதைிதைொை யொ்ரனும் புைழுகரைள் பொடிநின்்ொல

எதைிர்பொதது  ்ைட்டிடுவொர்  ஏ்தை்தைொ உன்னி்ட்ம..!

 ை.மணிவணணன்
 புதுக்்ைொட்க்ட

தனமு்னக் ்கவி்த்கள் 

(அந்தாதி)
l
படித்த்த ்டித்தான
்டித்தி்ட த்ாடித்தான
வடித்தனன ்கண்ணீர்
துடித்தான துவண்்டான
l
துவண்்டவன துளிர்த்தான
துளிர்த்தது தசேழித்தது
தசேழித்தவன சி்றந்தான
சிறிதா்கத் தி்ைத்து
l
தி்ைத்தது நி்ைக்்காது
நி்ைதடுமைா்ற ஆகியவன
ஆக்கி்வத்த்த சு்வத்தானா
சு்வயற்்றததன தவறுத்தா்னா
l
தவறுத்து ஒதுக்கும் 
நிம்மைதிப தபருமூச்சு
நிறுத்தும் ்ாள்வ்ர
உறுத்தியது மைனமைாகி்ட
l
மைனமை்த மைதித்தி்ட 
மை்றந்்த ஆனான
மைரம்தாவ மைந்திதயன
உரமிழக்்க உணர்வும்
l
உணர்வு்கள் த்ஞசேதில் 
இனப்மை ்ண்ப்ன
உணராமைல் வாழந்தி்டா்த
உனநிழல் உ்னத்ததா்டர
l
உன்னத் ததா்டர்ந்தவள்
உயிராய் நி்னத்தாள்
உ்றவாடி ்களித்தநீ
உதறித் தள்ளி்டா்த
l
தள்ளி்டக் ்காண்பவள்
எள்ளி்ய ்்்கபபாள்
பள்ளிப பா்டமைாகி்ட
்கள்ைம் தவிர்
l
தவிர்க்்கத் தவிக்கும்
தாயும் தந்்தயும்
உயிர்க்குப ்பாராடி்ட
உனக்கும் வியர்க்கும்
l
வியர்க்்க விறுவிறுக்்க
உ்ழத்துச் சேலித்தான
அயற்்்க அரவ்ணக்்க
தசேயற்்்க அதுவாகிடு்மைா

 - வாசேன சோவி

ந்கபாள்கிளறன. ள்கபாரக்கப்டட வபாரத்வ்த ்கேில் ளெரத்்தி 
அடுக்கிெ வபாி்கேில் ளெரத்்தி எடுத்துகந்கபாண்ட ்கருவிலும் 
ளெரத்்திச் ந்சபால்லப்டட ்கருத்்திலும் ளெரத்்திநென 
இக்கவிவ்தத் ந்தபாகுபபு முழுக்க ்பா ிபூரணத்துவம் 
மிேிரவவ்தக ்கபாணககூடிெபா்தவுளேது. இப்டிெபான 
இ்நநூலில் ்ல ்சி்ந்தவன முத்துக்கள ்சிறப்பா்க அழகு 
ள்சரக்கினறன.
 
 இது இலக்கிெ உல்கில் வரலபாறு ்வடககும். 
இல்ல்நள்தபாறும் ஆவணமபா்கப ்பாது்கபாக்க ளவண்டிெ 
முத்்தபான இ்ந நூலின ்வடப்பாேி ஏரூர ்கவிகள்கபா 
அபதுல் ரகுமபானுககு நெஞ்சம் ெிவற்ந்த ெல்வபாழ்த்து்கள.

  அனபுடன 
  தமிழத்ஞசேம் அமின
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மரம

வொழ்ந்தைொலும் பலன் தைரும்
வீழ்ந்தைொலும் பயனொகும்
நட்டு கவக்ை
மகழ கைொட்்ட கவக்கும்

மாடு

தைனக்கைன உகழக்ைொது
உள்ைகதை உணணும்
ைொலம் பொர்க்ைொது
உகழக்கும் மொடு

மனின்்ல்

வொனில ்தைொன்றும்
நிைழ்வில ஒன்்ொகும்
மின்னல ஒைிக்ைீறறு
ைணபகபொழுதைில ்தைொன்்றி மக்யும்

மீ்வன்

ை்ட்லொடு உகரயொடி
வொழும் வொழ்க்கை
உ்ட்லொடு உபபுக்ைொறறு
தைழுவி மைிழும்

முயறசி

வி்டொமல கதைொ்டர்வது
இலக்கை எய்துவது
முயலொ விட்்டொல
மு்டக்ை்ம மிச்சமொகும்

மூத்க்ார்

அைகவ கூடும்
அைமும் குழந்கதையொகும்
அனுபவ பொ்டதகதைப
்பொதைிக்கும் ஆசொன்

்மன்டம

ைரடுமுர்டொய் இலலொதைது
ைடினம் அற்து
மிருதுவொய் இருபபது
கமன்கம தைன்கம

கமன்டம

சறிறுகமப பணபு
துைியும் இலலொதைது
சறி்ந்தை குணம்
்ம்லொஙைி இருபபது

டமயல்

விழிைைின் விகையொ்டல
கமொழிதைல இலலொது
மனதைில எழும்
ைொதைல உணர்வு

்மா்நட்

மணணில உருகவடுபபது
ஆதைிதைமிழரி்டம் இருந்தைது
இன்க்க்கு பயன்பொடு 
இலலொதை மணசட்டி

கமா்ம

விழிைள் மூடி
கமொழிதைலற் சூழல
மனதைின் நிச்சலனம்
்மொன நிகல

்மளவல்

நொனிலததைில ஒன்று
மலரொய் மலர்வது
சறிவகுரு விரும்பிடும்
முலகல மலர்

 

தசே. இைடசுமைணக்குமைார்
ஈ்ரொடு



 3  87

செிலநதி வனல 
ைவிச்சறிததைிரம்

்நர்ததைியொய்ப  பின்னும் 

வகலயிகன

சறிலந்தைிக்குக் 

ைறறுக் கைொடுததைது யொர் ?!

வொய்நூல இகழயில

வகரந்தைிட்்டச் சறிததைிர்மொ !

கநய்தைிட்்டப கபொததைல ஆக்ட்யொ !

கமலலிய 

கவள்ைிக் ைம்பியொல 

கசய்தைிட்்ட ்வகலபபொ்்டொ! 

அந்தைரததைில 

எழுபபிய மொைிகை்யொ !

ைொற்றில 

அகசந்தைிடும் ஊஞச்லொ !

இததைகன நீை இகழைள்

எஙைிருந்து வந்தைன

எச்சறிலில சுரந்தைன்வொ !

வயிற்றில வைர்ந்தைன்வொ !

சறின்ன சறின்ன 

பூச்சறிைகைச் சறிக்பிடிக்ை 

இததைகனப கபரிய வகலயொ?

வீட்டின் மூகலைைில 

அலங்ைொலமொய்த 

கதைொஙகும்  ்தைொரணஙைள்.

நமக்குப 

பிடிக்ைொமல ்பொைலொம் 

தூசுைள் என்று அைற்லொம் 

ஆனொல  அகவ

ஒவகவொரு சறிலந்தைியின்

ைடின உகழபபில 

உருவொைிய சறின்னஙைள் 

்கவிஞர இனளயதீ�ன்

இயக்கி
சிற்பங்கள் தசேய்வது எனக்்கான ததாழிைல்ை
என்றாலும் அதில் ஈடுபாடு அதி்கமுண்டு
எ்தப பார்த்தாலும் தசேய்துவிடும்
பிடிவாதமும் எனக்குண்டு
எனவிரல் தீண்்டாமைல்
எதுவும் உயிர்தபறுவதில்்ை
என்ற அ்கங்காரமும் 
அ்ததயண்ணிய பூரிபபுமுண்டு

எப்பர்பபட்ட மைண்்ணயும் 
பி்சேந்து எடுத்து ்கண் மூக்கு உதடு 
எனறு பிடிக்குதமைனக்கு
உன்னக் ்கண்்டபி்றகு அடி்யாடு 
்காணாமைல் ்பாகி்றது என வீம்பு.

தசேய்யபபடுப்வ எல்ைாம்
சிற்பங்கைாகிவிடுவதில்்ை
சிற்பங்கள் இயற்்்கயால் எழுபபபபடுப்வ
இத்த்ன ்ாைாய் எபபடி உணராமைல்்பா்னன
த்ைக்்கனம் எப்பாதும் நிரந்தமைா்க இருபபதில்்ை

ஆழியில் அ்கழந்ததடுத்த
முத்துக்்க்ை யார் அடுக்கியிருக்்கக்கூடும் இபபடி
வரி்சே மைா்றாத ்கடடி்டங்கைாய்
பளிஙகு்க்ை யார் சி்்றயிலிடடிருபபார்
இபபடி அஙகுமிஙகுமைாய் அ்ைகின்றது
தமைனபஞசு பருத்திப்ப்கள்
த்காஞசேம் தசேழிபபா்கத் தானிருக்கின்றன
ஈரிதழ்கள்  கிளி்கள் த்காத்தும் த்காவ்வப 
பழதமைாத்துக் ்காணபபடுகின்றன
குறுஇ்்ட உடுக்்்கயின ்டுபபா்கமைாய்;
்தய்ந்தபி்்றயாய்க் ்காணபபடுகி்றது.
நிைம்ததாடும் பாதங்கள் 
வலிக்கு்மைா பூமிக்த்கன தமைதுவா்க ்்்ட்பாடுகின்றன
இ்வய்னத்்தயும் முடித்து நிமிரக்
த்காஞசேம்த்காஞசேமைா்க
என்ன இழந்து த்காண்டிருக்கி்்றன

எனது விரல்்கள் 
்்ற்றுப பி்சேந்த அந்த
மைண்்ணத் ்தடுகின்றன
அவள்்பாகுமுன ஒரு ்்கல் எடுத்துவி்ட்வண்டுதமைன;
தனனிச்்சேயாய் இயஙகுதமைன
இதயம் த்காஞசேம் நிறுத்திக்த்காண்டுத் துடிக்கி்றது
அவள் ்க்டக்கும்வ்ர
இப்பாது என்ன
அவள் இயக்கிக் த்காண்டிருக்கி்றாள்
எனபது மைடடும்
நி்னவில் நினறு ஒளிர்கி்றது.

 - ்கவித்ததன்றல் தசேௌ.்ா்க்ாதன
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்்ரி்சே தவண்பா  
----------------------------------------------- 
 

1. 

இணக்ைம் அ்றிந்்தை இணஙகுதைல ்ப்ொம் 

குணததைொல உயர்ந்தைவர் ்ைொடி - மனததைினில 

நின்்றிடும் ்ைட்டிகன நீக்ைி்ட ்வணடிடில 

கவன்்றிடும் நின்கபயர் மொணபு. 

 

2. 

எததைகன்யொ நணபர்ைள் ஏற்றிருந்தை ்பொதைினிலும் 

புததைைததைின் இன்பம்தை புதகதைொைியொம் - இததைகரயில 

வொசறிபபின் மொணபுதைனில வொழ்வுதைகனப ்பணியகதை 

்நசறிதது சீர்கமகபறறு நில. 

 

3. 

புததைைதகதைக் ்ைொபபுைைொய்க் ைறபதைலல ைலவியது 

புததைியி்ல அததைகனயும் பற்றிவிடு - இததைருணம் 

ைற்தைினொல ைொசறினியில ைொணுைின்் ்பறுைைொல 

பறறுதைலொய் நறகசயலைள் புரி. 

 

4. 

ஆதைவன் ்தைொன்றும் அழைிய ்பொதைினில 

மொதைவம் கசய்து்ம மொணபுறுநீ - பூதைலததைில 

இன்புறறு வொழ்ந்தைி்ட ஈசகன நொடி்ய 

துன்பதகதை நீக்ைவழி ்தைடு. 
 

மைணிக்கூ ்கவி தசேய்னுைாபதீன ்ஸீரா 
ஏ்றாவூர், இைங்்க.

இயற்்்க தரும் மைகிழச்சி

வவ்கவறத் துெி நலழு்நது
வபானிவன ளெபாககும் ள்பாது
வமெிருள ெீஙகும் ்கபாட்சி
மன்திறகுத் ்தரும் ம்கிழ்ச்்சி

ள்கபா்திடும் குெில்்கள ள்சவல்
கூவிடும் இனிெ ஓவ்ச
ஊ்திடும் குழ லிவ்சள்பால்
உளேத்்தில் உவவ்கயூடடும்.

்தங்கத்வ்த உருக்கி னபாறள்பால்
்தின்கரன ்தரும் ஒேிெின
இங்கி்தம் ்கண்டு மபா்ந்தர
இ்தெமும் ம்கிழ் வவடயும்

ஓடிடும் ளம்கம் கூடி
ஒழு்கிடும் ்னிெின துேி்கள
்பாடிடும் ்றவவக கூடடம்
்பாரத்்திடில் ்ர வ்சளம..

்கபாவலெில் மலரும் பூவில்
்களளுண்ணும் வண்டு ள்தனீ
்பாநலபாடு ள்தன ்கல்ந்த
்பாடலபால் ம்கிழ்வவ யூடடும்..

மனி்த இ்தெம் எனறும்
ம்கிழ்்நது வபாழ உல்கில்
புனி்த இவறவன ்த்ந்த
புதுவம்கள ெிவறெ வுண்டு..

அறிவிலபா மபா்ந்தர கூடடம்
அ்கம்ம்கிழ் வுறளவ நெனறு
்தறிந்கடடு அவலவ துளம
்தகுமபாளமபா ்குத் துணரவீர.

மணிககூ ்கவி 

தசேய்னுைாபதீன ்ஸீரா
ஏறபாவூர. இலஙவ்க.
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ஓட்டமைாவடி சேம்முன அனசோர் எழுதிய

கூலிக்்காரன 
்கவி்தத் ததாகுபபு 

ஒரு ்கண்்ணாட்டம்

 கூலிக்கபாரன அன்சபார. அடவட 
்டத்்தில் ்கபாணப்டட ்தவலபபு ‘சுள’ 
நேனறு நெஞ்சில் ்சிறு ஊ்சிெபாய்த் துவேக்க 
அஙகு ்கபாட்சிப ்டமபா்க ்தே்பாடம் சுமககும் 
மனி்தன... ஆம்.்தவலப்ில் குறிப்ிடப்டட 
கூலிக்கபாரன இ்ந்த ்சம்முன அன்சபார 
இல்வல என்வ்தத் ந்தேிவு்டுத்து்கினறது. 
எனறபாலும் உடனடிெபா்க உளளே புகு்நது 
‘கூலிக்கபாரன’ ்கவிவ்தெிவன உடளன 
்டித்து விடும் ள்ரபாவலில் ்க்கங்கவேப 
புரடடு்கினளறன. 

   ்ரள்த்சி ள்பால உவழத்து 
   ்ல ெபாட்கள ஓடினபாலும்
   ்ல்லிேித்ள்த ெிற்க ளவண்டும் 
   ்ண்வண வீடடுத் ்திண்வணெிளல...

கூலிக்கபாரன ெிவலவமவெத் ்தத்ரூ்மபா்க 
விேககும் இ்ந்த வபா ி்கள நெஞ்சத்வ்த 
நெககுரு்க வவக்கினறது.

  ெபாளும் ந்பாழுதும் ளவவல ந்சய்து 
  ெபாடி ெரம்பும் ஆடி அடங்கி
  ....................... .........
  ....... .......... .........
  ஓடி உவழத்்த்தில் வலி்கள மிஞசும் 
  ஒரு ெபாள கூலி்கேின ெிவல இது்தபான...

 கூலிக்கபாரன ்கவிவ்த அவர்கேின 
அ வ ல  வ பா ழ் க வ ்க வ ெ த்  ்த த் ரூ ் ம பா ்க 
விேக்கி ெிற்கினறது. ்கல்வி ்கறகும் வெ்தில் 
வறுவமெில் ்சிக்கி.. ஆரம்்க ்கல்விவெளெ 
முழுவமெபா்கப ந்றபா்த ஓடடமபாவடி ்சம்மன 
அன்சபார அவர்கள கூலித் ந்தபாழிலில் 
்சிககுண்டபாலும் அவரது ்தமிழறிவு ந்சபா்ந்த 
முெற்சிெபால் வேர்நது இனறு ஒரு ்கவிவ்த 
நூவல எம் ்கரங்களுககுத் ்த்ந்திருக்கினறபார 
எனறபால் அது விெபபுககுபாிெள்த. அனறபாட 
ள்தவவக்கபா்க அல்லும் ்்கலும் உவழத்து 
வ பா ழு ம்  இ வ ர  ஒ ரு  ்க வ ி வ ்த  நூ வ ல ப 
்வடககும் அேவிறகுத் ்திறவமயும் ந்றறி 
ருக்கினறபார எனறபால் அது இவறவனின 
அருடந்கபாவட எனறு்தபான கூற ளவண்டும்.

 இவரது ்கவிவ்த நூலுககுள நுவழயும் 
ள்பாது ்கவிநுட்ம், ள்க.ெபாள்க்ந்திரன ஆ்கி 
ளெபாபாின வபாழ்த்துவர்களுடன ்கவி் ர ள்கபாவி  
்தண்டபாயு்த்பாணி அவர்கேின அணி்நதுவர 
வ ெ யு ம்  ்த பா ண் டி ச்  ந ்ச ல் லு ம்  ள ் பா து 
‘‘புதுவமெபா வபாழ்கவ்க’’ எனற மு்தல் ்கவிவ்த

  அம்மபா அப்பா அண்ணன ்தஙவ்க 
  ந்சபா்ந்தநமனறு ஒனறு கூடி 
  ்திருெபாள ந்ருெபாள இன் சு்கம்...

 இனளறபா... ்ிறபபு இறபபு இன்ம் 
துன்ம் எல்லபாவறவறயும் இவணெத்்தில் 
்கபாணும் அவலத்வ்த விேககு்கினறபார.

  ்கடடி அவணத்து அழு்த ெபாம் 
  விடடு வில்கிப ள்பாய் விடளடபாம்..

அருவமெபான வபாி்கள.
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  ்தண்ணீர ்ஞ்சம் ஒழிெவும் 
  நெஞ்சில் வஞ்ச்கம் அழிெவும் 
  மனி்தனில் மனி்தத்வ்த ள்தடவும் 
  வறுவமவெ ஒழிக்கவும்    
  ந்பாறபாவமவெ உவடத்ந்தறிெவும்
  இன ஒறறுவமவெப ள்ணவும் 

என எல்லபாவறறுககுமபா்க உண்ணபாவிர்தம் 
இருபள்பாம் என எவம அவழக்கிறது 
‘உண்ணபாவிர்தம்’ ்கவிவ்த.

 சுமபார 65 ்கவிவ்த்கவே சும்நது 
வ்ந்த கூலிக்கபாரன இெம்்ிெ ்கவிவ்த்கேில் 
ஏரபாேமபானவவ ்சமூ்க ்சீரள்கடு்கவேயும் 
்சமூ்க அவலங்கவேயும் விேம்்ி ெிற்கின 
றன. கூலிக்கபாரன உட்ட, விடி்ந்திடுமபா 
ந்பாழுது?, ெபாடடு ெடபபு, ்களேக ்கபா்தல், 
ெம்்ிக ந்கடடவன ெபான, ள்பாவ்தெின 
்பாவ்தெில் ள்பானற இனளனபாரனன 
்கவிவ்த்கள ்சமூ்க ்சீரள்கடு்கவே எடுத்்திெம் 
பு்கினறன.

  ெபாளும் ந்பாழுதும் ளவவல ந்சய்து 
  ெபாடி ெரம்பும் ஆடி அடங்கி   
  ெபாடிெவ்த எண்ணிச் ந்சல்ல 
  ெபாலு ்ணம் வ்கெில் இல்வல.
    (்க்கம் - 26)

  ஊபாில் ந்தபாழிலில்வல 
  வ்கெில் ்ணமில்வல
  உண்ண உணவில்வல 
  உறங்க முடிெவில்வல  
  உல்கில் அச்்ச ெிவல 
  உளேம் ்சபாிெில்வல
  உவழககும் மக்களுககு 
  வழி்கள ஏதுமில்வல.  (்க்கம் - 03)

  ெபா்கபாீ்க வபாழ்கவ்கெிளல 
  ெபாடடம் வ்ந்த்தபால் 
  ெடபுக ந்கபாண்டு 
  வபாழ்்ந்தவர்கள ்கபாணவில்லிங்க. 
  ள்தவவககு ளமல் ந்சலவு ந்சய்ெ 
  ஆ்ச ந்கபாண்ட்தபால்
  சுவவெேித்்த வபாழ்கவ்க எல்லபாம் 
  ்க்ச்நது ள்பாச்சுங்க.     (்க்கம் - 06)

  கூட இரு்நது குழி ்றித்து 
  ள்்சிப ்ழ்கி ளமபா்சம் ந்சய்்தபான
  வபாழ்வில் நுவழ்நது வ்சனம் ள்்சி 
  வலிவெ ந்கபாடுத்து வில்கி விடடபான.
    (்க்கம் - 35)

  ம்திபபுளே வபாழ்கவ்க 
  உன வ்கெில் இருக்க
  மதுக ள்கபாபவ் தூக்க 
  ஏன துணி்ந்தபாளெபா
  குவற எனறு இஙகு 
  எ்தவனக ்கண்டபாளெபா
  குடும்்த்்தில் எனன
  ்ிணக்கில் வீழ்்ந்தபாளெபா... (்க்கம் - 50)

ள்பானற ்கவிவ்த்கேின வபாி்கள ்சமூ்கத்்திறகு 
எத்்தவனளெபா ் பாடங்கவேப ள்பா்திக்க விவே 
்கினறன.

 ்கல்விக்கபான வபாய்பபு ்தவறி ள ப்ான ்தபாளலபா 
எனனளவபா ்கல்விெின ்சிறபபும் இனவறெ 
்கல்விெின அவலமும் இவரது ்கருத்வ்த 
ஈரத்துளேன. ‘் பாட்சபாவல’ எனற ்தவலப ி்ல்...

  வித்ெபாலெத்வ்த ்கருவவறெபாககு 
  அறிவில். ்திபாிந்சய்து ஒேிளெறறு 

எனறு கூறிக ்கருவவறெில் ஒேிளெறறி, 
்கல்விெிவன உருககுவலெபாது வேரத் 
ந்தடுக்க வபாஞவ்சயுடன வழி்கபாடடு்கின 
றது. அள்தளவவே இலவ்சக ்கல்விெபானது 
ஏவழ மபாணபாக்கபாிடம் எவவபாறு ்ணம் 
்ிடுஙகும் ள்ெபா்க மபாறி குடும்்ங்கேிடம் 
ந்கபாளவேெடிககும் வி்நவ்தெிவனத் ்தத் 
ரூ்மபா்க விேக்கி ெிற்கினறது. ்தனனுவடெ 
்கல்விககு எல்வலெிடட வகுப்வறெின 
அவமப்ிவனப ‘்பாழவட்ந்த வகுப்வற’ 
்கவிவ்த சுடடிக ்கபாடடு்கினறது. ஆளுகந்கபாரு 
ெீ்தி ்கபாடடும் ்கல்விககூடங்கேில்

  ‘‘்கல்வியும் ்ணத்ள்தபாடு  
  இவண்நது ்கிடக்க. 
  ஏவழ்கள ்கல்வி எ்திளல இருககு?’’ 

எனறு ‘ஏவழககு ்கல்வி எடடிடுமபா’
    (்க்கம் - 44) 
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்கவிவ்த மூலம் ்கனவு்கள சும்ந்த ்றவவ 
்கேபா்க மபாணபாக்கர்கள அவலயும் வி்தத் 
்த ி வ ன யு ம்  ள வ ள வ ி  ந ்ச ய் து  ள ்க ள வ ி 
எழுபபு்கினறபார அன்சபார.

 ளமலும் இவர ‘ள்பானபாளல வீணபா 
கும் ்சமூ்கம்’ ்கவிவ்தெில் புத்்த்கப வ்க 
குளளும் புகு்ந்தது ள்பான (வ்கபள்்சி) 
என்்தன மூலம் ்கல்விவெயும் ்சமூ்கத்வ்த 
யும் ்சீரழிககும் வ்கபள்்சி ்றறிப ள்சு 
்கினறபார.

ந்ண்வமவெப ள்பாறறுளவபாம்  (31)
மரங்கவே ெடுளவபாம்   (37)
ள்தனீக்கள     (38)
எண்ணங்கள உெரவபானபால்  (39)
்கரம் ந்கபாடுபள்பாம்   (46)
்கபாலங்கள மபாறலபாம்   (62)
புது விடிெல் ்ிறக்கடடும்   (65)

ள்பானற ்கவிவ்த்கள மூலம் ்சமூ்க  ்சீர 
்திருத்்தங்கவேயும் ெல்நலண்ண ஊககு 
விபபுக ்கருத்துக்கவேயும் முனவவக்கத் 
்தவறவில்வல.

 இவவபாறு ்ல்ளவறு்டட ்கருத்துக 
்க வ ே  சு ம ்ந து  பு து க ்க வ ி வ ்த ்க ே பா ்க ப 
்ரம்்ி இருககும் இவரது ்கவிவ்த்களுள. 
்ல இடங்கேில் ்கிரபாமிெக ்கவிவ்த்கள 
்சபார்ந்த்தபா்க வ்சன ஓடடங்கள அணு்கிச் 
ந்சல்்கினறவம இவரது ்கிரபாமிெ வபாழ்கவ்க 
ெ ி ன  வ வ ே வு  ந ெ ே ி வு வ ே  எ ம க கு 

உணரத்்திச் ந்சல்வ்தபா்க அவம்ந துளேது. 
்டிககும் ்பாமரனும் கூட ெ்தபாரத்்தங 
்கவேயும் உட்கருத்துக்கவேயும் புபாி்நது 
ந்கபாளேத்்தக்க வவ்கெில் அத்்தவனயும் 
விெபா்ித் துளேன. எேிவமயும் ்ணிவும் 
ந்கபாண்ட ்சம்முன அன்சபார எழு்திெ 
்கவிவ்த நூல் என்்தனபாளலபா எனனளவபா.. 
அத்்தவன ்கவிவ்த்கவேயும் ்டித்துப 
்பாரத்துவிட ளவண்டுநமனற ஆவவல 
இ்நநூல் ஏற்டுத்து்கினறது.

 ்த ன து  ம ன ்த ி ல்  வ ்த த் ்த  ்ச மூ ்க 
்சி்ந்தவன்கவேயும் ்சீர்திருத்்த ்கருத்துக 
்கவேயும் கூலிக்கபாரன மூலம். எமககு 
விவபாித்்த ஓடடமபாவடி ்சம்முன அன்சபார 
அவர்களுககு எமது ெல்வபாழ்த்துக்கள. 
இனனும் ்ல நூல்்கவே ்தமிழ் கூறும் 
ெல்லுலகுககுப ்வடத்்தேிக்க ளவண்டு 
்கினளறன.

 ்கைாநிதி மைணிக்கூ ்கவி ைாஜியானி   

 தசேய்னுைாபதீன ்ஸீரா
 ஏறபாவூர, இலஙவ்க.

நூலொசறிரியர் ைட்டுகரயொைர்

    

நல்்ேணணம :

நலகலணணம் எணணொர் -
நறகசயல கசய்யொர் -
நலலுணவு உணணொர்-
நலமருந்து அருந்தைொர் -
இந்நொலவரும் அைததைொலும்
பு்ததைொலும் நலமிழபபர்-
நலவழி வொழ்்வொ்ர
நல்லொரொவர் நொளும்.

 துடரராஜ், 
 ஆடுதுக்
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ஒவதவாரு மைாதிரி
நன்்றியில
மனிதைகர வி்டவும்
்மலொனகதைனப
பரி்வொடு
வொலொட்டியபடி
குகழயும்
நொகயப பொர்ததுச்
கசொலலுைி்ொர்
ஒருவர்.

குகரததைபடி
பின் கதைொ்டரும்
நொகயத தைன்
பொதுைொபபிறகுக்
ைலகலடுதது வீசறி 
விரட்டியபடி
கபருமூச்கச்றிைி்ொர்
மறக்ொருவர்.

வீட்டின்
பொதுைொபபு ைருதைி
வொசலில ஆளுயர
நொகயச் சஙைிலியொல 
ைட்டிகவதது 
பயமுறுததுைி்ொர்
்வக்ொருவர்.

மடி்மலமர்ததைிக்
கைொஞசறி விகையொடி
பொசதகதைொடு முததைமிட்டு
கரொட்டியும் பொலும்
ைனிவொய்க் கைொடுதது 
நொகயக் குழந்கதையொய்ப
பொவிக்ைி்ொர் 
இன்கனொருவர்.

வாஞ்சே
்பததைியின் ைொலகைொலுகச
வொஞகசயு்டன்
தைழுவிச் கசலைின்்ன
ைகரகயத கதைொ்டவந்தை
அகலைள்.

 இயற்்்க
பலமுக்
பொர்ததைிருக்ைி்்ன்.
அதைறகுக் ைணக்ைிலகல
என்னி்டததைில.
புததைம் புதைிதைொய்
ைொட்சறி தைருைின்்து.
ஒவகவொரு முக்
ைொணும் ்பொதும் 
இயறகை.
     

- பொரனியன்பென் நா்கராஜன்
    குடியொததைம்

பணம்
உ்ழபதபனனும் ்ானத்கழுத்துத் தாயின ்சே்ய!
     உை்கதமைைா தமைாருகு்்டயில் ஆளும் நீ்ய
மை்ழத்துளி்பால் உயிர்்ாடி யாகிப ்பானாய்
     மைழ்ை்கைாய்ச் சில்ை்்ற்க ளீனறு ்பாட்டாய்
த்ழத்்தாஙகும் தசேல்வத்தின ஆணி ்வராய்த்
     தானமைடடும் அ்்டயாைச் சினன மைானாய்
பி்ழப்பாரும் உனபினனா ்ைா்ட ்ாட்டம்
     பிச்்சேதயடுப ்பாருமுன்றன மீ்த ்்ாட்டம்
தபாருைாதா ரப்பாடடி நீண்்ட ்ாைாய்ப
     ்பார்்க்ையும் தூண்டிவிடும் தூண்டு ்்காைாய்
இருைான நி்ை்மைக்கு மைாக்கி விட்டாய்
     இ்்றபக்தி எண்ணங்கள் ்பாக்கி விட்டாய்
வருமைானம் ஈடடுத்ை தவறியா யாக்கி
     வறி்யா்ரக் த்கால்லுத்ை குறியா யாக்கி
ஒருமைான மில்ைாத கூட்டம் ்சேர்த்தாய்
     ஒழுக்்கத்்தப பு்தத்தி்ட்வ தசேய்தாய் நீ்ய
விரும்பிப்பா னாலும்நீ எம்்மை விடடு
     விைகித்தான ்பாகின்றாய்; விைகிப ்பானால்
விரும்பித்தான வருகின்றாய் உன்றன மைாய
     வித்்த்க்ை எஙகிருந்து ்கற்்றாய் நீயும்?
நிரம்பத்தான ஆ்சேயு்்ட உடுத்திக் த்காண்்டாய்
     நிம்மைதி்ய உைம்விட்்ட எடுத்து விட்டாய்
வரம்பில்ைாத் ்த்வ்க்ைக் ்காடடு கின்றாய்
     வஙகியினபால் எங்க்ையும் ஓடடு கின்றாய்

  ்கவியனபன ்கைாம்
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கதைவொசல தைி்க்ைட்டும் தைமிழ்வொழ்வு சறி்க்ைட்டும்
கபொய்வொசல தைி்ப்பொர்ைள் பு்முதுைிட் ்்டொ்டட்டும்!
கநய்வொசப கபொஙைகலன கநஞசஙைள் மணக்ைட்டும்
கமவொசல விழிபகபணைள் மணவொசல பூக்ைட்டும்!

ஏருழவர் ்வர்கவயினில  பொருலைம்  பசறியொ்றி 
ஊருலைம் ்சர்ந்கதைொன்்ொய் அவர்கதைொழிகல வொழ்ததைட்டும்!
ைொரிருளும் விலைட்டும்! ைதைிரவனும் உதைிக்ைட்டும்!
்நரிகழயர் அடிகமநிகல நீஙைிநலம் விகையட்டும்!

‘நீட்’க்டனும் ்தைர்வதைகன கநருபகபடுத்தை எரிக்ைட்டும்
நொட்டுத ்தைர்கவலலொம் நற்மிழில ந்டக்ைட்டும்!
தைீட்டுத தைமிகழன்்பொர் தைகலகயக்ைொல மிதைிக்ைட்டும்!
்ைொட்க்டயில தைமிழொட்சறி கைொலு்வ்றி ந்டததைட்டும்!

கபொன்வொசல தைி்க்ைட்டும் புதுகவைிச்சம் பி்க்ைட்டும் 
என்மக்ைள் வொழ்வுற்  துயர்நீஙைிச் சறிரிக்ைட்டும்!
கதைன்தைமிழர் தைிருவொசல தைகலவொசல தைி்க்ைட்டும்
முன்சஙைக் ைொலததைின் கபொறைொலம் முழஙைட்டும்!

முதது்வலர் ைருணொநிதைி விததைொன ஸ்்டொலினவர்
எததைிகசயும் வியக்ைதைரும் கபொறைொல நலலொட்சறி
முததைிகரகயப பதைிக்ைட்டும்! முழுகவற்றி ைொணட்டும்
முததைமிழர் வொழ்வதுவும் முரகசொலிதது ஓஙைட்டும்!

புததைொணடு தைமிழர்க்குத கதைமுதைலநொள் ஆைட்டும்
சறிததைிகரயொம் கபொய்க்ைகதைைள் ்பொய்க்குபகப ்சரட்டும்!
ஒததைகதைொரு தைிருக்கு்்ை உலைமக் யொைட்டும்
எததைிக்கும் எந்தைமிழர் கைொடி்ய்றிப ப்க்ைட்டும்
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அம்்மையின சோயல்

தபாஙகி வழியும் உ்ைநீரில்
குமிழ்கள் தாஙகிய
த்காடி அடுபபில்
அம்்மையின ஒடிந்த ்்க்யாடு
தசோடுக்கி ்பா்டபபட்ட
விரல்்களின சுண்ணாம்புக்்்காைங்கள்
்க்ைந்து ்பா்்கயில்
பதறித் தவிக்கி்றது 
்கனத்த இதயம்
சிறிது ்ாழி்்க.
விட்டத்்த அண்ணார்ந்து 
பார்க்்்கயில்
அம்்மையின சோய்ைப்பான்ற
ஒட்ட்்ட்கள் ்்கய்சேத்து
்தற்றுகி்றது 
இைஞசு்டர் ரத்த ்ாைங்க்ை...

பாகுபாடு

மைரபபூங்காவில்
பழுத்த ்கனி்கள்
கீழ உதிரும்
தவடித்த நிைபபரபபில்
்கல்ை்்றயில் துயிலும்
ஆனமைாக்்கள் 
தத்தமைது
்கண்ணீர்த் துளி்கைால்
சி்தவுறுகின்றன

அ்்டயிலிருந்து கிைம்பிய 
தமைாய்க்கும் ்தனீக்்கள் 
மை்கரந்தங்கள் அபபிய பூக்்க்ை 
புணர்ந்து வி்ையாடுவது ்பாை 
முத்தங்களில் வி்ையாடும்
இரட்்டக் ்காதைர்்கள்.

்தநீர்க் ்க்்டவாசேலில் 
பு்்கயி்ை மைண்்டைத்தின
இதற்கி்்டயில் சூழபபட்ட
த்காடுஞதசோற்சு்னயின
ஊற்த்றடுத்்தாடும்
த்காடிதிலும் த்காடிய ்ாவில்
வனமைப பு்ர்யாடுகி்றது 
இனபபாகுபாடு.

மைனிதம்

படித்து்்றயில்
சுருண்்ட எலிக்குஞசோய்
மூத்திரக் த்காச்்சேயு்டன
ததாட்ட்ையும் ஈரமைார்பின
சிதறிய வடுக்்க்ைாடு
யாருமைற்்ற பிணமைாய்
அ்ைக்்கழியுமைவளுக்கு
அ்கலி்யந்தும் ்்க்கள்
ஆ்்ட தறித்தும்
மைல்லி்காபி ்காரன
ஆ்றவிட்ட பசியில்
மைைர்கி்றது மைனிதம்
சேனனதி வீதியில்.

ப.அ .ஈ .ஈ.அய்யனார்

அய்யனார் ஈ்டாடியின ்கவி்த்கள்
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பூ்லொை வொழ்வினி்ல 

 புைழ்கபறறு சறி்ந்தைி்ட்வ  

இருைைறறும் ைதைிரவனொய் 

 ஒைி்யறறும் ைலவி்ய  

 

மொணபுறும் பணபுைைொல 

 மொனி்டம் கசழிதது  

புகர்பொக்ைி வடுமக்தது 

 ைகர்சர்க்கும் ைலவி்ய 

 

நொடும் உயர்ந்தைி்ட 

 நொமும் ஒைிர்ந்தைி்ட  

ைரும்பொய் ைலவிகய 

 அரும்பி்ல ைற்றி்டனும்  

 

விததுக்ைகை விருட்சமொக்கும் 

 விததைைததைிகன அருைொக்ைி  

கசொததுக்ைைொய் ்சர்ததைிடு்வொம் 

 வைரும் தைகலமுக்க்கு  

 

பிள்கையது பருவததைினி்ல 

 இலகலகயன்று மறுக்ைொது  

எலகலயிலலொ ைலவிகய 

 நிகலயொை கைொடுததைிடு்வொம்   

 

ெொதைி, மதை  ்பதைகமகயலலொம் 

 ்மதைினியில மொய்ததைி்ட்வ  

்பொதைிமரமொய் ைலவிகய 

 ்பொதைிப்பொம் உலைில  

 

பருவ வயதைினி்ல 

 பக்குவமொய் பயின்்றி்டனும்  

பகுததை்றிகவ தைீட்டி்ட்வ 

 எழுததை்றிவு கபற்றி்டனும்   

 

சறிந்கதை இழக்கும் 

 சறிற்றின்ப ்பொகதைகய  

எந்கதை சமூைம் 

 நிந்தைகன கசய்தைி்ட்வ  

 

்பரூலை வொழ்விறகு 

 கபரும் வரமொன  

்பரின்ப ைலவி்ய 

 வொலிப பருவததைி்ல   

 

சீர்தூக்ைி கபற்றி்டனும் 

 சறிைரஙைள் உயர்ந்தைி்ட்வ 

அண்டஙைைில வழிைொட்டும் 

 அைரஙைள் கதைொ்டர்ந்தைி்டனும்  

 

மட்டிலலொ ைலவியொல 

 மகு்டஙைள் சூடி்ட்வ  

இைகமயில ைலவிகய 

 இன்்றியகமயொது கபற்றி்டனும்   

 

  ஏரூர் ALM.்றமீஸ்
  ஏ்ொவூர், இலஙகை

 

l 
இனிய சஙைீதைம் 
ஒலிததுக் கைொண்்ட இருக்கும்  
கசொட்டும் மகழ நீர் 
 
l 
்வலியில பச்்சொந்தைி  
அடிக்ைடி நி்ம் மொறும்  
அந்தைிவொனம் 
 
l 
இகல உதைிர்ததை மரம்  
சறிலந்தைி வகலயில சறிக்ைி நைரும்  
கபௌர்ணமி நிலவு 
 
 வஃபீரா வஃபெவி
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்க்டந்த ஞாப்கங்கள்! 
 ஒறறுகமயொய்க் ைலலூரியில
 ஒன்்றிகணந்தை ஞொபைம் 
 ஒன்்ொய் கை்ைொர்தது
 நக்ட ்பொட்்ட ஞொபைம் 
 எதைிர் எதைி்ர சறிகலயொய் நின்று
 ைணைள் ்பசறிய ஞொபைம் 
 அைவி்டொதை தூரம் நின்று
 இதைழ்ைள் சறிரிததை ஞொபைம்
 ைொைிதைஙைள் ைவிகதை சுமந்து
 தூது வந்தை ஞொபைம்
 பண்டமொற் பரிமொ்லில
 அன்பு பைிர்ந்தை ஞொபைம் 
 சணக்டயிட்டு மீணடும் வந்து
 சமொதைொனமொன ஞொபைம் 
 ைொர் இருள் சூழ்ந்தை இரவில
 ைணவிழிததை ஞொபைம் 
 பக்ைம் பக்ைமொய் ைடிதைம் எழுதைி
 பதுக்ைி தைந்தை ஞொபைம் 
 தூரம் நின்று கூவி அகழதது
 குதூைைிததை ஞொபைம் 
 ஞொபைஙைள் நிகலயொை
 நிெஙை்ைொ ைனவொை
 துடிக்ைி்்ன் தைனியொை
 விடிய்ல வருவொயொை

வாய்பபு்கள்
 வொய்பபுைள் வருவது
 வொழ்விறகு வை்ம
 விடியல பி்பப்தைொ
 வொய்பபுைள் வந்தை பின்்ன

 தைி்கமகய வைர்ததைி்ட
 வொய்பபுைள் வர்ம
 கவற்றிகயப கபற்றி்ட
 வொய்பபுைள் வழி தைரு்ம  

 வொய்பபுைள் வரும் வகர
 ைொததைிருபபது தைவ்றிலகல
 அடுததைவர் வொய்பபுைகைத
 தைட்டிபப்றிபபது முக்யிலகல 

 வொய்பபுைகைப கபற்றி்ட
 ்பொரொடு முடியும் வகர 
 வொய்பபுைகைப கபற்பின்
 வசந்தைம் ைொணு வொழும் வகர 

 வொய்பபுைள் ைிக்டபபது
 சறிலருக்குப பரிசு
 வொய்பபுைகை உருவொக்ைியவர்
 உலைிற்ை பரிசு 
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பதில் உண்்்டா என மைனுவிற்கு!

்கனவி்ை உன மு்கம் மை்்றவதில்்ை
விடியலில் உன மு்கம்
நிெத்தில் இல்்ை

ஏக்்கங்கள் யாவும் என்ன
ஏஙகி்ட தசேய்யும் ்வ்ை
உண்்மை்கள் யாதும் இஙகு
உயிர்தப்ற மைறுபபது உண்்மை

நீ ்ான என்ற விதி மைாறி
்ாம் என்்ற வாழந்்தாம்
்ாம் என்ற வழிதவறி
நீ ்ான என மீண்்்டாம்

இது பிரிவா இல்்ை ததா்ைவா
உனனி்டம் ்்கடகி்்றன  
இது முடிவா இல்்ை முதைா
மீண்டி்ட நி்னக்கி்்றன

சிறு ்்காபம் சிறு ஏக்்கம்
வலி தந்து  வடுவானது அனறு
யா்வயும் ்ான மை்றந்து
உனதா்னன இனறு
எனதா்க நீ மைா்ற 
என்ன ஏற்றிடுவாயா!

 

அச்சேம் து்ற!

 வாழவி்ை ்தால்வி
 தெயிபப்த ்்கள்வி
 இந்நி்ை தாண்்டா
 த்ஞசேம் உண்்டா!

 துக்்கங்கள் சி்கரமைாய் 
 ஏக்்கங்கள் ப்கரமைாய்
 மு்ைக்்காத பருவம்
 வாழவில் உண்்டா!

 த்ஞசி்ை ்காயம் 
 ்கண்ணி்ை நீர்க்்்காைம்
 இ்ை்யா்ட இதயம்
 எங்்கனும் உண்்டா!

 பிரிவு்கள் ்்காடி
 ்சேர்வு்கள் ்தடி
 அ்ழயா உ்றவு்கள்
 அவனியில் உண்்டா!

 சேதி்காரர் வ்ையி்ை
 சேற்றும் சேறுக்்காது
 சேரித்திரம் ப்்டத்த
 ப்்டபபாளி உண்்டா!

 அ்சேயும் உைகில்
 அச்சேபபட்டால் நீ
 அஞசி ஒடுஙகி
 அழியத்தான ்வண்டும்!

 அச்சேம் து்றந்து
 துச்சேம் தி்றந்து
 உச்சேம் ப்றக்்க
 எச்சேம் இடு!

|97

அகீைா ெவுபர்
ஏத்தா்ை புத்தைம், இைங்்க.
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பிஞசுக் கைைைில  

 பிடிக்குது தைீக்குச்சறி  

நஞசொன வொழ்கவ 

 நன்்ொை வொழ்ந்தைி்ட  

அஞசறி நடுஙைி  

 அனொகதையொை இலலொமல  

பஞசொய்ப ப்க்கும்  

 பசறிகயப ்பொக்ைி்ட 

 

பள்ைி கசலலும்  

 பருவததைில பொலைன்  

அள்ைிக் கைொஞசறி   

 அரவகணதது ந்டததைொமல  

துள்ைி விகையொ்டொமல 

 துரததும் வறுகம  

தைள்ளு்தை ்வகலக்கு  

 தைைரொமல உகழக்ை  

 

குச்சறிகய அடுக்ைினொல  

 குடும்பம் வொழு்ம  

எச்சறில இகலகய  

 எடுக்ைொமல வொழ்க்கை  

பச்சறிைம் குழந்கதைகய  

 பரிதைொபமொைப பொர்க்ைொமல  

மிச்சம் வொழ்கவ  

 மிகுந்தை நிம்மதைியு்டன் 

 

மொனத்தைொடு ந்டததைி்ட 

 மரியொகதை்யொடு நைர்ததைி்ட  

வொனமும் வசபபடும்  

 வசந்தைம் வீசறிடும்  

தைொனமும் வொஙைொமல  

 தைன்கை்ய தைனக்கைன்று  

ஏனமும் ஏந்தைொமல  

 எடுக்கு்தை தைீபகபட்டிகய 

 

அடுக்கு்தை அழைொய்  

 அம்மொவின் உதைவியு்டன்  

படுக்கு்தை ஏக்ைதது்டன்  

 படிக்கும் மொணவர்ைகை 

தைடுக்கு்தை வயிறறுபபசறி  

 தைவிக்கு்தை மன்தைொ  

எடுக்ை  ஆகச  

 எழிலொய் புததைைதகதை்ய 

 

பணமும் இலகல்ய  

 படிக்கும் வசதைிக்கு  

ைணமும் சறிந்தைகன  

 ைொனல நீரொய் 

பிணமொை வொழொமல  

 பி்ந்தைதைொல தைன்னம்பிக்கை  

கைொணடு தைைரொமல  

 வொழ்கவ நைட்டு்தை 

 

சு. கயா. முத்்மனிழச்்சல்வவி 
நத்தம்
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 அப்பா ந்சத்து ்த்து ெபாேபாச்சு 
்கபாபாிெமும் முடிச்்சபாச்சு. ்தீடடுக்கழிக்கனும்னு 
ந்சபால்லி வீடடுல ந்கட்ந்த ஆ்கபா்தது 
ள்பா்கபா்தது எல்லபாத்வ்தயும் ள்தடிபபுடிச்்சி 
்க ழ ி ப பு  ்க ழ ி க ்க ப  ள ் பா ற ப ்  அ ப ் பா 
்டுத்்திரு்ந்த ்கடடில்ல அவர்சபாகும் ள்பாது 
இரு்ந்த ந்டட எனன ்ண்ணுறதுனனு 
ள்ச்சு வ்நதுச்சு. 

 அப் அம்மபா ந்சபால்லிச்்சி “அது 
சும் ம பா  ்ச பா த் ்த ி ர த் து க கு  ்த ண் ண ி ெ த் 
ந்தேிச்்சி ்கபாெவவச்்சி உளேபாற எடுத்து 
வ வ ச் ்ச ி க ்க ல பா ம்  ந வ ே ி ள ெ  தூ க ்க ி ப 
ள்பாடடுறளவணபாம்” னு

 ஆ ன பா  அ து க கு  ம ரு ம ்க ளு ்க 
ஒத்துக்கல, ஏனனபா ”ஏற்கனளவ அது 
இத்துபள்பாய்கந்கடககு அவரு ்டுகவ்க 
ெில ந்கட்ந்தப் ஒனனுககும் நரண்டுககும் 
ள ் பா ய்  அ து  வீ ண பா ப  ள ் பா ய் டு ச் சு 
ள ் ்ச பா ம பா  அ வ ்த த் தூ க ்க ி  எ ற ி ஞ ்ச ி ட டு 
புது்சபா ஒல்கம்்ஞசுல ந்ட வபாங்கிப 
ள்பாடடுறலபாம்”னு ந்சபானனபா்க அப் 
அம்மபா ந்சபால்லிச்்சி...

 ”அ்ந்த ந்ட அப்பா ஆவ்செபா 40 
வரு்சத்துககு முனனபாடி வபாஙகுனது அப் 
நமபா்த நமபா்தல்லபா ந்கவடச்்ச ள்பானஸ 
்ணத்துல ஆவ்செபா வபாஙகுனது, அது 
்ல்தடவ ந்ட ந்சய்ெிற வருக்கிடட 
ள்பாய் துணிமபாத்்தி ந்கபாஞ்சம் ்ஞசு ள்சத்து 
நரடி ்ண்ணிக ந்கபாண்டபா்நதுருவபாரு, 
்ல்தடவ அது மபா்திபாி நரடி்ண்ணிருக்கபாரு 
இருககுற ந்கபாஞ்செபாள அவரு ்பாவ்கமபா 

அ து  இ ரு க ்க ட டு ம்  அ து ல  ் டு த் ்த பா 
எனககும் ெிம்ம்தி அவர இருககுறமபா்திபாி 
இருககும்”னு ந்சபால்லிப்பாத்்தபாங்க

 ஆனபா அது எடு்டல ஏனனபா 
மரும்களு்க அ்ந்தமரக்கடடில எடுத்து அவங்க 
்டுத்துக்கலபாம்னு ்ிேபான ள்பாடடபாங்க. 
அதுனபால ந்சபானனபாங்க “எனன அத்்த அது 
ளமபா்சமபா இருககு, அதுவும் ள்பா்க அவர 
ரபாத்்திபாி ந்சத்து ந்கட்நது ்கபாவலெில்தபான 
ெபாம ்பாத்ள்தபாம் அதுககுளே அவர 
ஒடம்புல ஒடம்பு டி ்கம்ள்பாஸ ்கிருமி்கள 
எல்லபாம் ெீளரபாட ந்டடுல வழிஞ்சிருச்சு 
அதுவும் ள்பா்க ்ல்தடவ அவர ்கவட்சி 
்கபாலத்துல ந்டடுலளெ ்தபான எல்லபாம் 
ெட்நதுச்சு எனனபா்தபான ்பாலித்்தீன விபாிச்்சிப 
்டுக்கபள்பாடடிரு்ந்தபாலும் அந்தல்லபாம் 
முழு்சபா ந்டட ்பாது்கபாத்்திருக்கபாது ெபாத்்தம் 
ளவற அடிககுது தூக்கிபள்பாடடுடடு ளவற 
புத்்தம் புது்சபா வபாங்கிடலபாம் “ நு ி்டிவபா்தம் 
புடிச்்சபாங்க

 ஆனபா அம்மபா அவ்த ஏத்துக்கல, 
”அவளரபாட ெபான வபாழ்்ந்த வபாழ்கவ்க 
எனளனபாட ம்கனு்க ்சிறு்சில இரு்நது 
உருண்டு ந்பாறண்டு வே்ந்தது எல்லபாம் 
அ்தில்தபான. ந்தபாடடில இவனு்க ்டுக்க 
மபாடடபானு்க, எல்லபாம் ந்டடுல்தபான 
தூஙகுவபானு்க. அது குடும்த்துல ஒரு அங்கம் 
மபா்திபாி, ளவணுமபானபா அவர ந்சஞ்சமபா்திபாி 
அவ்த ந்ட பாிபள்ர ்ண்ணுறவங்க்கிடட 
குடுத்து ்சபாி ்ண்ணிபள்பாடடுக்கலபாம்”னு 
ந்சபானனவனன அர மன்சபா ஒத்துக்கிடடு 
ந்ட பாிபள்ர ்ண்ணுறவர அவங்க 
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ஏபாிெபாவில எபவ்யும் ்ண்ணுறவர ்கிடடப 
ள்்சினபாங்க.

 ஆனபா அவரும் மருமபாளு்க ந்சபானன 
வ்தத்்தபான ந்சபானனபாரு. ”தூக்கி நவேிளெ 
எறிஞ்சிடடு புது்சபா வபாங்கிப ள்பாடுங்க 
எத்்தன ெபாள ்தபான ெபானும் அவ்த பாிபள்ர 
்ண்ணுறதுனனு” ந்சபால்லிடடபாரு.

 ளவறவழிெில்லபாம ந்டடத்தூக்கி 
எறிெிறதுனனு முடிவு ்ண்ணித் தூக்கி 
எறிஞ்சபாச்சு. குபவ்ெில ள்பாடடபாச்சு. அள்த 
வ்களெபாட ந்டடு வ்தக்கிறவர ்கிடட புத்்தம் 
புது்சபா ்கடடில் வ்சசுககு அேநவடுத்து 
ந்சய்ெச்ந்சபால்லிெபாச்சு, அவரும் மூணு ெபாள 
வடம் ள்கடடபாரு. அவ்தத்்தெபார ந்சஞசு 
குடுக்க. எத்்தவன்கிளலபா ் ஞசு ளவணுமினனு 
ள்கடடு அத்்தன ்கிளலபாவுககு ்கபாசு ்கணககுப 
்ண்ணி துணி வ்தெககூலி எல்லபாம் ள்சத்து 
ஒரு ளரட ந்சபானனபாரு, அதுககு அடவபானஸ 
ந்கபாடுத்்தபாச்சு. 

 ஆனபா அவர ந்சபானன மூணுெபாள 
முடிஞசும் அவர ந்ட குடுக்கல. மவழ 
வ்நதுருச்சு அதுனபால ்ஞ்சக்கபாெபள்பாட 
முடிெல ந்கபாஞ்சம் ளலடடபாகும் ந்பாறுத்துக 
ள்கபாங்க குடுத்துரு ளறனனு ந்சபானனபாரு. 
ளவற எனன ந்சய்ெ ்கபாத்்திருக்க ளவண்டி 
ெ்தபாப ள்பாச்சு.

 இதுககு ெடுவில ்கபாபாிெம் எல்லபாம் 
முடிச்்சவனன அப்பா இரு்ந்த ்கடடிலத் 
தூக்கி ்கழுவிக்கிழுவி ந்ெிண்ட அடிக்கிற 
வவரககூபபுடடு ந்ெிண்ட அடிச்்சி 
புதுசு மபா்திபாி ஆக்கி அ்த மூத்்த மரும்க 
எடுத்துக்கிடடபா, அது ்த்்தி அம்மபா 
ஒனனும் ந்சபால்லல. ெபான ்பாெவிபாிச்ள்ச 
்டுத்துக்கிளறனனு ந்சபால்லீடடபாங்க.

 ந்சபானனமபா்திபாி ந்ட ்தெபாபாிக்கிறவர 
புத்்தம் புது்சபா ந்டடகந்கபாண்டபா்நது எறககு 
னபாரு. ்வழ்சவிட இது ந்ரு்சபா இரு்நதுச்சு. 
்டுத்்தபா ெல்லபா ந்சபா்கமபா இரு்நதுச்சு. 
குடுத்துடடு ள்சுன ்கபா்ச விட ந்கபாஞ்சம் 
்ஞசு கூடிபள்பாச்சு,  ளவணுமினனபா 
நவெிட ள்பாடடுக ்கபாடடு ளறனனு நவெிட 

ள்பாடடுக ்கபாடடி அதுககுண்டபான ்கபாவ்சயும் 
வபாங்கிடடுப ள்பாெிடடபாரு.

 அப் மரும்களு்க ”அத்்த ளவணு 
மினனபா ெீங்க ந்டடுல ்டுத்துகள்கபாங்க 
அ ்த பா ன  பு து ்ச பா  வ ்ந ்த ி பா ி ச் ்ச ி ல் ல ” னு 
ந்சபானனபா்க.

 அ ப ்  அ ம் ம பா  ந ்ச பா ல் லி டு ச் சு 
ளவணபாம் ெீங்களே வவச்்சிகள்கபாங்க 
அவர வபாங்கிககுடுத்்த ெமுக்கபாேம் 
இருககு அ்தவிபாிச்்சிப ்டுத்துக்கிளறனனு 
ந்சபால்லீடடபாங்க.

 இதுககு ெடுவில அப்பா ரூம் 
சுத்்தப்டுத்்தெில அவர ஒரு ்கவர 
வவச்்சிடடுப ள்பாெிரு்ந்தபாரு. அவ்தக 
ந்கபாண்டபா்நது எல்லபார முனனிவலெிலும் 
்டிச்்சப் அதுல அவர எழு்திெிரு்ந்த 
வி்செத்்தப்பாத்து எல்லபாருககும் மூச்சு 
ெினனு ள்பாச்சு. அது எனனபானனபா ”அவர 
்தனளனபாட மவனவிககுக கூடத் ந்தபாிெபாம 
வவச்்சிரு்ந்த ஒரு லடச்்சத்து 70 ஆெிரம் 
ரூவபா அ்ந்தபந்டடுககுளே ்ிேபாஸடிக 
்கவரல ள்பாடடு வவச்்சிருககுற ்தபா்கவும் 
அவ்த ்தனககுப்ினனபால் அம்மபாவிடம் 
ஒரு லட்சமும் மீ்திெ ள்ரப்ிளவே்களுககு 
எதுனபாச்சும் வபாங்கிகந்கபாடுக்கவும்”னு 
எழு்திெிரு்நதுச்சு.

 அவ்தப்டிச்்சபா மூச்சு ெ ிக்கபாம 
எனனபா ந்சய்யும் அம்புடடுக்கபாவ்சயும் 
ந்கபாண்டுள்பாய் குப்த்ந்தபாடடில ள்பாட 
டுடடளமனனு வெிறு ்கலங்கிபள்பாச்சு. 
இப் அம்மபா ந்சபானனபாங்கபா ”அ்தபான 
ெபான ்தவலெபால அடிச்்சிக்கிடளடன எவ 
ள்கடடபானனு இப் அம்புடடும் ள்பாச்சு ”நு 
ள்கபாவமபா ந்சபானனபாங்க

 அப் ம்கன ந்சபானனபான இருங்க 
எதுககும் ஒரு முெறச்்சி ்ண்ணுளவபாம் 
வி்சபாபாிபள்பாம்னு ந்சபால்லிடடு ள்கடடபான 
“ந்டட எங்க ந்கபாண்டுள்பாய் ள்பாட 
டீங்க”னனு ள்கடடபான அதுககு மரு 
ம ்க ளு ்க  ந ்ச பா ன ன பா ்க  ெ ம் ம  ந ்த ரு 
நமபாவனெில இருககுற குப்த் ந்தபாடடில 
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்தபான அவ்தத்்தபான ்கபாரபந்பாளர்சன 
்கபாரன ்கபாவலெில வ்நது அளேிடடுப 
ள்பாெிருப்பாளனனனு ந்பாலம்புனபா்க.

 ்சபாி ்பாரபள்பாம்னு ந்சபால்லிடடு 
மறுெபாள ்கபாரப்ளர்சன லபாபாி வபார வடமுல 
்கபாத்்திரு்நது அவங்க்கிடட ள்கடடபான 
ம்கன்கபாரன,” இங்க எடுககுற குபவ்ெ 
எங்க ந்கபாண்டுள்பாய் ள்பாடுவீங்க” னு 

 அதுககு அவங்க ந்சபானனபாங்க 
அது எல்லபாம் ஊருககு நவேிளெ இருககுற 
ந்பாிெ குப்ளமடடுல்தபான ள்பாடுளவபாம் 
ஏன ள்கககுறீங்கனு “ ள்கடடபாங்க.

 அ ப ்  ம ்க ன  ந ்ச பா ன ன பா ன 
அப்பா ்தவறிடடபாரு அவளரபாட ந்டட 
இ்ந்தககுப் ந்தபாடடில ள்பாடளடபாம் ஆனபா 
அபபுறம்்தபான ந்தபாிஞ்சது அதுககுளே 
முக்கிெமபான டபாககுநமண்ட இருககுனனு 
அ்தபான ள்தடுளறபாம் ”னு.

 அ ப ்  அ வ ங ்க  ந ்ச பா ன ன பா ங ்க 
ஒரு வி்செம் ந்தபாியுமபா இங்க ந்கபாடடுற 
எல்லபாககுபவ்யும் அங்க ள்பா்கபாது ெபாங்க 
வபாரதுககுளே வெடடுல ்லள்ர அவ்த 
ந்கேறிப்பாப்பாங்க. ஒரு கும்்ல் ி்ேபாஸடிக 
பாீ யூஸ ்ண்ணப ந்பாறுககுவபாங்க. இனனும் 
ந்சலள்ர குபவ்ெில ந்தபாிெபாம வபார 
ந்பாருள்களுக்கபா்கத்ள்தடு வபாங்க. ெீங்க 
ந்சபானன ந்ட மபா்திபாி ந்பாருள்கள எல்லபாம் 
வெடளடபாட வெடடபா எடுத்துடடுபள்பாய் 
ந்ட ்தெபார ் ண்ணுறவங்க்கிடடகந்கபாடுத்து
ருவபாங்க. எல்லபாரும் அவ்த வபாங்கமபாடடபாங்க. 
ஆனபா ்சில ள்ர அவ்த வபாங்கி ்ஞ்ச 
மபாத்்திரம் எடுத்து ி்பாிச்்சி ்கண்டி்சன ்ண்ணி 
புதுப்ஞள்சபாட ள்சத்துருவபாங்க, அது குப் 
ளமடடுககுப ள்பா்கபாதுனனு“ ந்சபானனவனன 
ஆடிபள்பாெிடடபான ம்கன ்கபாரன. 

 இனிளம அவ்தத்ள்தட முடிெபா 
துனனு முடிவு ்ண்ணிடடு வீடடுககு 
வ்நது வி்செத்வ்தச்ந்சபானனபான. இபபுடிப 
்ண்ணுவபாறபா மனு்சன னு எல்லபாரும் 
அவவரத்்திடடுனபாங்க

 அவ்தப்பாத்துக்கிடடு இரு்ந்த 
அ ம் ம பா  ஒ ன னு ம்  ந ்ச பா ல் ல ல .  ஏ ன ன பா 
அவர ்சபாகுறதுககு முனனபாடி ்தன்கிடட 
அ்ந்தப ்ணவி்செத்வ்தச் ந்சபானனதும் 
அவ்த எடுத்துப்த்்திரப ்டுத்்திெவ்தயும். 
ந்டடத்தூக்கிபள்பாடுற முடிவுககு வ்ந்த 
வனன வழக்கமபா ந்டடு ந்சய்ெிறவர 
்கிடட ந்கஞ்சி அ்ந்தப்ஞ்சளெ எடுத்துப 
பு து ந ் ட டு  ந ்ச ஞ ்ச ி ட டு  வ ்ந ்த வ ்த யு ம் 
நெனச்சுப்பாத்்தபாங்க.

 வீ ட டு ல  எ ல் ல பா ரு ம்  ந வ ே ி ள ெ 
ள்பாெிரு்ந்தப் அம்மபா அப்பா ள்பாடடபா 
முனனபாடி ்கண்ணீர வடிச்்சிடடு ந்சபான 
னபாங்க” ெீங்க ந்சபானனது்தபான உண்வம 
உங்களுககு அபபுறம் என ந்சபால்வல 
ெ பா ரு ம்  ள ்க க ்க ம பா ட ட பா ங ்க .  வீ ண பா 
்சண்வட ள்பாடபாள்த ஒனகந்கன ்ணத்்த 
வவச்்சிக்க. ெீ நெவனக்கிற்த ெீெபாளவ 
ந்சய்.னு ந்சபானனீங்க அ்தபான இனனிக்கி 
ெட்ந்திருககு.” ஏன எனன வீடடுபள்பானீங 
்கனனு அழுது்கிடளட அ்ந்தந்டடுல 
்டுத்்தப் அவ்கண்ணீர அ்ந்தந்டட 
ெவனச்்சிச்்சி அதுல இரு்நது வ்ந்த வபா்சம் 
அ வ ள ர பா ட ்த பா  இ ரு ்ந து ச் சு  அ வ ே பா ல 
்கண்ணீவரக ்கடடுப்டுத்்த முடிெல.      n
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்ாய்மாழனி :

்தாய்மாழி ்ெந்தமிழ்த
த்தனிருக்க ஏனிங்கு -
வாயவழி தேெிட
நமககு தவற்று்மாழி-
தநாய்மாழி ்தன்ன
நுனி நாக்கால் தேொமல்
்தாய்மாழியாம் இனேத்தமிழ்
தேெிடு வாயவழியாய.

வளர்ச்சி :

வளர்செி எனேது
வாழ்வவின உ்செக்கடடம் -
்தளர்செி எனேது
்தாழ்வவின உ்செக்கடடம் -
வளர்செிதயா ்தளர்செிதயா
வாழும்வ்ை தோைாடுதவாம் -
வீண்முயற்ெி என்ாலும்
வவிடாமுயற்ெி ஆக்ககிடுதவாம்.

து
்

ரராஜ்
... ஆ
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 ெபாளள்தபாறும் ்சீக்கிரளம எழு்நது, 
்கபாவலக்கடன முடித்து, உடற ்ெிற்சி்கள 
ந்சய்து,  ் ளேி ந்சல்லும் ்சிவபா... மபாவலெில் 
்ளேிெில் இரு்நது வீடடுககு வ்ந்தவுடன 
ெண்்ர்களுடன விவேெபாடுவது, வீடடுப 
்பாடம் ந்சய்வது, வீடடு ளவவல்கேில் 
உ்தவுவது எனறு சுறுசுறுப்பா்க இரு்ந்த 
்சிவபா ஏளனபா ்சில ்கபாலமபா்களவ ள்சபாம்்லபா்கக 
்கபாணப்டடபான.

 ெபாளள்தபாறும் ்தபாம்தமபா்க எழு்நது 
மு்கம் ்கழுவியும் ்கழுவபாமலும் இவணெவழி 
வகுப்ில் உட்கபாரவது, ்பாடங்கவேச் 
்சபாிெபா்கக ்கவனிக்கபாமல், ்சபாிெபா்க ்சபாப்ிடபா 
மல் இருப்து, ெீண்ட ளெரம் ்டுத்துக 
ந்கபாண்ளட  ந்தபாவலக்கபாட்சி ்பாரப்து, 
ள்பானில் விவேெபாடுவது எனறு மபாறி 
விடடபான.

 ்சிவபாவின இ்ந்த குணம் அவனது 
அம்மபா, அப்பாவிறகு ்கவவல அேித்்தது. 
அவனிடம் ்லமுவற எடுத்துக கூறியும் 
்சிவபா ்தனவன மபாறறிக ந்கபாளேவில்வல.

 ஒரு ெபாள மபாவல ‘‘வபா ்சிவபா, 
அருவிெில் குேித்து வரலபாம்’’ எனறபார 
அப்பா.

 ‘‘ெபான வரவல அப்பா, ெீங்க 
ள்பாெிடடு வபாங்க’’ எனறபான ்சிவபா.

 ‘‘அப்பா கூப்ிடுறபாங்கல, ள்பாெிடடு 
வபா’’ அம்மபா ந்சபானனபார்கள.

 ‘ ‘ஏனமபா இப்டி?’ ’  ்ச ிணுங்கிக 
ந்கபாண்ளட அப்பாவுடன ்கிேம் ி்ச் ந்சனறபான 
்சிவபா.

 ்ச ி வ பா ள வ பா ட  ஊ ரு   ம ர ங ்க ள , 
ந்சடி்கள, பூக்களனு ெிவற்நது ்ச்வ்சப 
்ள்சல்னு ்பாரக்க அவவேவு அழ்கபா 
இருககும்.  அவ்த ளவடிகவ்க ் பாத்துக்கிடடு, 
விவேெபாடிக்கிடளட ்சிவபாவும் அவங்க 
அப்பாவும் ெட்நது ள்பானபாங்க.

 வழிெில ஒரு ந்பாிெ எறும்பு புறறு 
இரு்ந்தது. அஙகு ெிவறெ எறும்பு்கள 
சுறுசுறுப்பா ள்பாவதும், வருவதுமபாய் 
இரு்ந்தன. 

 ‘‘அ்ந்த எறும்பு்கவேப ்பாரத்்திெபா 
்சிவபா?  ஒரு ெிமிஷம் கூட ெிற்கபாமல் 
இஙள்க அஙள்க அவல்நது உணவு 
எஙள்க இருககுனு ்கண்டு்ிடிச்சு... அவ்த 

 
 

 


சிறுவர்கள் சங்கமம்
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எடுத்துடடு வ்நது இஙள்க ள்சமித்து 
வவக்கிறபாங்க... எனன ஒரு சுறுசுறுபபு 
்பாரத்்திெபா’’ எனறபார அப்பா.

 ‘‘ஆமபாங்க அப்பா, ்பாரத்ள்தன...
இ்ந்த எறும்பு்கள ஏன இப்டி ள்தவவககு 
மீறி உணவு ள்ச்கபாித்து வவக்கிறபாங்க? 
எனககு புபாிெளவ இல்ல...  அ்ந்த ளவவேககு 
்சபாப்ிடும் அேவுககு மடடும் உணவு 
ள்தடினபா ள்பா்தபா்தபா அப்பா... ்ிறகு ெல்லபா 
ஓய்நவடுக்கலபாளம’’ எனறபான ்சிவபா.

 ‘‘ெீ ந்சபால்ற மபா்திபாி ஓய்நவடுத்்தபா 
மவழக்கபாலத்்தில் எறும்பு்கள ்சபாப்பாட 
டுக கு  எ ன ன  ந ்ச ய் வ பா ங ்க ?  ந ர பா ம் ் 
்சிரமப்டுவபாங்க இல்வலெபா... அ்தபான 
்தங்களேபாட ள்தவவக்கபா்க முனநனச்்சபாிக 
வ்கெபா ள்சமிச்சு வவக்கிறபாங்க’’ எனறபார 
அப்பா.

 ளமலும் ‘‘ள்சபாம்்லபா இரு்ந்தபால் ெமது 
உடலும், மனசும் அதுககு ்ழ்கியும். ்ிறகு 
ெம்ம ள்தவவ்களுக்கபான ளவவல்கவேளெ 
ெம்மபால ந்சய்ெ முடிெபா்த ்சிரமப்டுளவபாம்’’

 ‘ ‘ ெீ  கூ ட  இ ்ந ்த  ந ்க பா ர பா ன பா க 
்கபாலத்்தில இவணெவழி வகுபபு என்்தபால 

்தபாம்தமபா எழு்ந்திருக்கிறபாய்’’

 ‘‘வீடடுககு நவேிளெ அவவேவபா்க 
ள்பா்க முடிெபா்த ்கபாரணத்்தபால எப்ப ்பாரு 
ள்பான, ந்தபாவலக்கபாட்சி னு ந்பாழுவ்தக 
்கழிக்கிறபாய்’’

 ‘‘உன வழக்கமபான ்ழக்கங்கள, 
ள்தவவ்கவேக கூட உனனபால் ந்சய்ெ 
முடிெவலளெ... அதுள்பால எறும்பு்களும் 
ள்சபாம்்ித் ்திபாி்ந்தபால் எனனபாவது?’’ எனறபார 
அப்பா.

 ்சிறிது ளெரம் எறும்புப புறவறளெ 
உறறுப ்பாரத்்த ்ச ிவபா,  அப்பாவுடன 
அருவிெில் குேித்து வீடு ்திரும்பும் வவர 
மி்கவும் அவம்திெபா்களவ இரு்ந்தபான.

 வ்ந்ததும் ்கவல்நது ்கிட்ந்த புத்்த்கங 
்கவே அடுக்கி வவத்்த ்சிவபாவவக 
்கண்டு அவனது அப்பாவும், அம்மபாவும் 
ம்கிழ்்ந்தபார்கள. 

 ‘ ‘ெபான இனி ஓய்்நது இருக்க 
மபாடளடன’’ எனறபாவபாளர துளேிச் 
்சிபாித்்தபான ்சிவபா.

n

குழந்்த
்க்டவுளின விந்்த!
அதன சிரிபபி்ைா
்கண்்்டன ்க்டவு்ை!
மைழ்ையில்
மை்றந்்தன ்கவ்ை!
குறும்பி்ை பார்த்்தன
இ்்றவனின  மைா்ய!!
்கள்ைங ்கப்டமில்ைா உள்ைம் 
இ்்றவன குடியிருக்கும் இல்ைம்!!
்கண்முன்ன ததரியும் ததய்வம்!
்ம்்மை அ்்டயாைம்  ்காடடும் உருவம்!!
்ம் துனபத்்தப ்பாக்கும் தங்கம்!
குழந்்தயால் ்ாம்
தபறு்வாம் இனபம்!!


யாழி பிர்காஷ
ஓசூர்
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்ச.ஸ்ரீகே்கா

ஆ்ொம் வகுபபு 
அரசு உயர்நிகலப பள்ைி 

தைிருச்சறி - 12
 வவெெ்ந்திமபாலபா எனற ஒரு 
அழ்கிெ ்சிறுமி அவரது ்கிரபாமத்்தில் ஒரு 
்சிறிெ வீடடில் வபாழ்்நது வ்ந்தபாள. அவவே 
அவேது ள்தபாழி்கள நெெ்ந்தி 
எனறு அவழப்பார்கள. நெெ்ந்தி ்தினமும் 
்கபாவலெில் ்ளேிககூடத்்திறகுச் ்சபாிெபான  
ளெரத்்திறகு ந்சல்வபாள.அவள ஒரு 
அழ்கிெ ந்ண்ணும் ெறகுண முளே 
ந்ண்ணுமபாவபாள.

 எபந்பாழுதும் ள்பால ்ளேிககுச் 
ந்சனறபால் நெெ்ந்தி .  அ்ந்த ஆ்சிபா ிெர 
வழக்கம்ள்பால ்பாடமும் ெடத்்தினபார. 
‘‘இனறு ெபாம் ஒரு பூவவப ்றறி ்பாரக்கப 
ள்பாளறபாம் ்சபாிெபா மபாணவர்களே’’ எனறு 
கூறினபார்கள. 
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்களுககும் ் பாி்சேித்்தபாள. அவன வரும் எ்தறகு 
ந்சம்்ருத்்தி பூச்ந்சடி்கவே ந்கபாடுக்கிறபாள 
எனறு விெப ி்ல் ஆழ்்ந்தனர.

 ‘‘ெபாம் அவனவரும்  ெம் ்ிற்ந்த 
ெபாேில் ்ல சுவவெபான இனிபபு்கவேத் 
்தபான ்தருளவபாம். ஆனபால் நெெ்ந்தி ்சிறிது 
வித்்திெபா்சமபா்க  ளெபா்சித்து ந்சடி்கவே 
வழங்கிெிருக்கபாளே’’  எனறு ்லரும் 
விெ்ந்தனர.

 அ ்ந ்த ப  ் ள ே ி ெ ி ன  ்த வ ல வ ம 
ஆ்சிபாிெர இவறவணக்கக கூடத்்தில் 
‘ ‘ ந ெ ெ ்ந ்த ி  ் பா ி ்ச ே ி த் ்த  ந ்ச ம் ் ரு த் ்த ி ப 
பூச்ந்சடி்கவே ெம் ்ளேிவெச் சுறறியுளே 
வேபா்கத்்தில் வவத்து வேரபள்பாம்’’ எனறு   
கூறினபார.

 மபா்தங்கள ்கட்ந்தன. நெெ்ந்திெின 
அடுத்்த ்ிற்ந்த ெபாளும் வ்ந்தது. ்தனது 
வீடவட விடடு மி்க உற்சபா்கத்துடன 
ம்கிழ்ச்்சியுடன ்ளேிககு வரு்கிறபாள. ்தன 
்ளேி  நுவழவு வபாெிவல  சுறறியுளே 
அவனத்துச் ந்சம்்ருத்்திபபூ ந்சடி்களும் 
பூத்துக  குலுங்கிெது ்பாரத்து   ம்கிழ்்ந்தபாள  
நெெ்ந்தி.

 ் ி ற ்ந ்த ெ பா ள  அ ன று  ந ெ ெ ்ந ்த ி 
ந்கபாடுத்்த பூச்ந்சடி்கவே விெப்பா்க ் பாரத்்த 
மபாணவ, மபாணவி்கள இனறு பூத்துக 
குலுஙகும் இ்ந்தச் ந்சம்்ருத்்திப  பூவவ 
ள்பால அவர்கள மு்கமும் மலர்ந்தது.

 ‘‘அனறு ெபாம் கூறிெ ஒரு  ்பாடத்வ்த  
இனறு   ெிவனவபாக்கி இருக்கிறபாள ெம் 
்ளேி மபாணவி நெெ்ந்தி’’ எனறு அவள  
வகுப்பா்சிபாிெர ந்ருமி்தம் அவட்ந்தபார.

 அவனவரும் ம்கிழ்ளவபாடு  இரு்ந்தனர.
n

 ‘‘எனன பூ ஆ்சிபாிெளர... ெபாங்கள 
ஆவலபாய் இருக்கிளறபாம்’’ எனறு  நெெ்ந்தி 
கூறினபாள.

 ‘‘ந்சபால்்கிளறன... ந்சபால்்கிளறன, 
எனன அவ்சரம்.  இனறு ந்சம்்ருத்்திப 
பூவவப ் றறி்தபான ் பாரக்கப ள்பா்கிளறபாம்’’.  

 அ ன று  ந ்ச ம் ் ரு த் ்த ி ப  ் ற ற ி 
ஆ்சிபாிெர விபாிவபா்கப ்பாடம் ெடத்துவவ்த 
நெெ்ந்தி மி்கவும் ெனறபா்கக ்கவனித்்தபாள.

 அ ன று  வ கு ப பு  மு டி ்ந ்த  ் ி ற கு 
்தபான ளெபா்சவன வ்ந்தது ‘இனனும் ்சிறிது 
ெபாட்கேில் ெமககுப ்ிற்ந்தெபாள’ எனறு 
ளெபா்சித்துக ந்கபாண்ளட வீடடுககுச் ந்சன 
றபாள.  ந்சம்்ருத்்தி ்றறி இனறு ஆ்சிபாிெர 
ெடத்்திெ ்பாடத்வ்தப ்றறி ளெபா்சித்துக 
ந்கபாண்ளட ள்பான நெெ்ந்தி ,  ்தனது 
ளெபா்சவனவெ  அம்மபாவிடமும் கூறினபாள.

 ‘‘ அ ம் ம பா  ந ்ச ம் ் ரு த் ்த ி ப  பூ வ ி ல் 
ெிவறெ ெனவம்கள உளேது எனறு எங்கள 
ஆ்சிபா ிெர இனறு ்பாடம் ெடத்்தினபார 
அம்மபா’’ எனறபாள.

 ‘‘அ்தறகு எனன?’’ எனறு அம்மபா 
ள்கடடவுடன நெெ்ந்தி ள்்சத் ந்தபாடங்கி 
னபாள. ‘அம்மபா எனககு ஒரு ஆவ்ச 
ந்தபாியுமபா?’’

 ‘‘எனன ஆவ்ச நெெ்ந்தி?’’ எனறு 
அம்மபா ள்கட்க அ்தறகு நெெ்ந்தி ‘‘எனககு  
வரும் ்ிற்ந்தெபாேில்  ந்சம்்ருத்்திப பூச் 
ந்சடி்கவே  ் பாி்சேிக்கலபாம் எனறு ளெபா்சவன 
அம்மபா’’. 

 ‘‘ெீ ெிவனத்்தது ள்பாலளவ ந்சம் 
்ருத்்திச் ந்சடி்கவே வழங்கலபாம். எனன 
ம்கிழ்ச்்சி ்தபாளன!’’ எனறு அம்மபா ள்கடட 
வு ட ன  ஒ ரு  ்ச ி ற ி ெ  பு ன ன வ ்க யு ட ன  
ம்கிழ்்ந்தபாள.

 ெிவனத்்தது ள்பாலளவ ்தனது அம்மபா 
விடம் ந்சபால்லி அவேது ி்ற்ந்த ெபாள அனறு 
அவனத்துப ்ளேி மபாணவ, மபாணவி 
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 ம்த ி ெ னு ர  அ ப ் டி ங ்க ி ற  ஒ ரு 
அழ்கபான ்கிரபாமம் இரு்நதுச்சு. அஙள்க 
வெல் எல்லபாளம ்பாரக்க ்ச்வ்ச ்ள்சல்னு  
்கண்்களுககு குளுவமெபா்க இரு்ந்தது. அ்ந்த 
்கிரபாமத்்தில் ்தபான ள்கபா்ியும், அவங்க 
அம்மபா, அப்பாவும் வபாழ்்நது வ்ந்தபாங்க....

                ள்கபா்ி அம்மபா வெல் ளவவலககுப 
ள்பாவபாங்க. அவங்க அப்பா ்கடடடம் 
்கடடும் ளவவலககுப ள்பாவபாங்க. அவங்க 
குடிவ்ச வீடடுல ்தபான வபாழ்்நது வ்ந்தபாங்க. 
அவங்க அம்மபா, அப்பாககு அவவன 
ந்பாிெ ஆேபாக்கணும்னு ஆவ்ச. அவன 
ஏழபாம் வகுபபு ்டிச்்சிடடு இரு்ந்தபான.

 ள்கபா்ியும் அதுகள்கத்்த மபா்த ிபா ி 
ெல்லபா ்டிப்பான. ்டிபபு, ஓவிெம், விவே 
ெபாடடுனு  எல்லபாத்்திலயும் நரபாம்் ்திறவம 
்சபாலி. ்ளேிககூடத்துல அவவன ந்தபாிெபா்த 
வங்களே இல்வலனு ந்சபால்லலபாம்.
 
 ஒருெபாள ்ளேிககூடம் முடி்நது 
வ்ந்த ள்கபா்ி, “அம்மபா அம்மபா” னு கூப்ிட 
டுடளட வ்ந்தபான.

  அம்மபாவும் “எனனடபா ்கண்ணு”? 
ள்கடடபாங்க. அதுககு ள்கபா்ி, “அம்மபா 
இனவனககு ்ளேிககூடத்துல ெட்ந்த 
ஓடடப்்ந்தெ விவேெபாடடுல ெபான்தபான 
மு்த லி ட ம் .  எ ன க கு ப  ் பா ி சு  கூ ட 

ந்கபாடுத்்திருக்கபாங்கனு” அவன வபாங்கின 
்பாிவ்சக ்கபாமிச்்சபான. 

 ஓ!.. அப்டிெபா ்கண்ணு, நரபாம்் 
்ச்நள்தபா்சம். ம்கிழ்ச்்சிடபா  ந்சல்லம்” ...

 அம்மபா அடுத்து   மபாவடட அேவுல 
ெடக்கிற ஓடடப்்ந்தெ விவேெபாடடு 
ள ் பா ட டி க கு  ெ பா ன  ்த கு ்த ி  ஆ ்க ி 
விடளடன... ெபான நவேியூருககு ள்பாய் 
விவேெபாடனும்னு எனளனபாட விவே 
ெபாடடு ஆ்சிபாிெர ந்சபானனபாங்கம்மபா. 
“ஆனபா ஆனபா……”

 “ ஆ ன பா  எ ன ன ட பா  ்க ண் ணு 
ந்சபால்லுடபா?” 

  “ஆனபா அம்மபா அதுககு 500ரூவபா 
ந்கபாடுத்்தபா ்தபான ள்பா்க முடியும்மபா...
அ்தபான…”

 “்சபாிப்பா...ெபான அப்பா வ்ந்த ்ிறகு 
அப்பா்கிடளட ள்கடடுடடு ந்சபால்ளறன. 
இபள்பா ெீ ள்பாய்  விவேெபாடு ்சபாிெபா 
்கண்ணு...”

 “்சபாிம்மபானு” ந்சபால்லிடடு ள்கபா்ியும் 
விவேெபாட ள்பாய்டடபான.

 அ வ ன  ள ் பா ன  ் ி ன ன பா டி 
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அவங்க அம்மபாவுககு ரூவபா எப்டி 
ந ்க பா டு க ்க ப ள ் பா ள ற பா ம்  னு  ந ர பா ம் ் 
்கவவலெபா இரு்நதுச்சு. இரபாத்்திபாி அவன 
அப்பா வீடடுககு வ்ந்ததும், அவன அம்மபா 
்கம்மஙகூழ் ்கஞ்சிவெ ்சபாப்ிட வச்்சபாங்க.

 அபபுறம்  நமதுவபா “ஏங்க உங்க ளுககு 
விஷெம் ந்தபாியுமபா? ெம்ம ள்கபா ி் ்கபால்்்நது 
விவேெபாடடுல ெல்ல விவேெபாண்டு 
்பாிந்சல்லபாம் வபாங்கிருக்கபான. அ்தனபால 
நவேியூருககுக கூடடிடடுப ள்பாறபாங்கலபாம். 
அதுககு ஐநூறு ரூவபா ளவணுமபாம்...”

  அவன  அப்பா டககுனு ்சபாப்ி 
டுறவ்த ெிப்பாடடிடடு, “ஐநூறு ரூவபாெபா? 
அவவேவு ரூவபாககு ெபாம எங்க புளே 
ள்பாறது..” அப்டினு  ள்கடடபார.

 “எ ன க கு த்  ந ்த பா ி ெ பா ்த பா . . .  ெ ம் ம 
வ்ென நரபாம்் ஆவ்சப்டுறபான..்பாவம் 
்சினன வ்ென... அவளனபாட இ்ந்த ஆவ்ச 
ெபாவது ெபாம ்ண்ணளவண்டபாமபா?”

 அவருககும் ள்கபா்ிவெப ்த்்தி 
ெல்லபா ந்தபாியும். அவன மத்்தப ்்சங்கவே 
ம பா ்த ி பா ி  எ ்ந ்த த்  ந ்த பா ்ந ்த ர வு ம்  ் ண் ண 
மபாடடபான. நரபாம்்  ளெபா்சவனககு அப்றம் 
“்சபாிம்மபா, ெபான ஏ்தபாவது முெற்சி ந்சய்து 
்பாககுளறனனு” ந்சபால்லிடடு அவன அப்பா 
்சபாப்ிடடுடடுத் தூங்கப ள்பாய்டடபார. 
இரநவல்லபாம் அவன அப்பாவுககு ஒளர 
ளெபா்சவனெபா இரு்நத்துச்சு.

 மறுெபாள ்கபாவலல ளவவலககுப 
ள்பான அவன அப்பா ளவவல ந்சய்யும் 
ந்பாழுது ்கடடிடத்்தின ளமளலெிரு்நது 
்கீளழ விழு்நதுடடபார. உடம்புல நரபாம்் 
்லமபான அடி ்டடுடுச்சு. ஹபாஸ்ிடல்ல 
ள்சரத்தும் குணப்டுத்்த முடிெபாம நரண்டு 
ெபாளுல இற்நதும் ள்பாெிடடபார .

 அ்தன ்ிறகு அம்மபாககும், ள்கபா்ிக 
கும் எனன ்ண்ணுறதுளன ந்தபாிெல. 
ள்கபா்ிவெ எப்டிப ்டிக்க வவக்கப 
ள்பாளறபாம்னு ஒளர  ்கவவலெபா இரு்நதுச்சு. 
ந்சபா்ந்தக ்கபாரங்களும் ெபாருளம இவங்களுககு 

உ்தவி ந்சய்ெ வரல.  அ்தனபால ்கிவடக்கிற  
ளவவல எல்லபாம் ந்சய்ெ ஆரம்்ிச்்சபாங்க. 
்சபாிெபா ்சபாப்ிடபாம, தூங்கபாம ளவவல 
ந்சஞ்ச்தபால அவங ்களுககு அடிக்கடி 
உடம்பு ்சபாிெில்லபாம ள்பாச்சு.

 இந்தல்லபாம் ்பாரத்்த ள்கபா்ிககுப 
்ளேிக  கூடம் ள்பா்களவ ் ிடிக்கல. 
ஒழுங்கபா ்பாடத்துல, விவேெபாடடுல 
்கவனம்  ந்சலுத்்த முடிெல. அவனுககு 
அம்மபா கூடளவ  இருக்கனும், ெல்ல  மரு்நது 
வபாங்கி ந்கபாடுத்து அம்மபாவவ ்கபாப்பாத்்த 
னும்னு ஆவ்ச. ஆனபால் அவனுககு எனன 
்ண்ணுறதுனு ்தபான ந்தபாிெல. 
           
 ஒரு ெபாள நரபாம்்  ளெரம் தூக்களம 
வரல, குடிவ்சககு நவேிளெ வ்நது 
ெினனுக்கிடடு இரு்ந்தபான.

 “ெீ தூங்கபாம எனனப்பா ் ண்ணிடடு 
இருக்க, தூக்கம் வரலிெபானு” அம்மபா 
ள்கடடபாங்க. 

 “இல்லபாம சும்மபா்தபான உட்கபார்ந 
துடடு இருகள்கனமபா”.  

 “எனககு ந்தபா ியும்டபா ்கண்ணு,  
ெீ எனன ளெபா்சிக்கிளறனனு. இங்க வபா.. 
அவவன அவளனபாட அப்பா ள்பாட 
ளடபாககு முனனபாடி கூடடிடடு ள்பாய் ள்்ச 
ஆரம்்ிச்்சபாங்க. ள்கபா்ி ்கண்ணு  ெீ ெல்ல 
்டிக்கணும், ெல்ல ளவவலககுப ள்பா்கணும், 
ெம்மவே மபா்திபாி ்கஷடப்டுறவங்களுககு 
உ்தவி ந்சய்ெணும்... இது்தபான உன 
அப்பாளவபாட, எனளனபாட ்கனவு.  ெீ 
்டிக்களலனபா எப்டி அப்பாளவபாட 
்கனவவ ெிவறளவறறுவ... ந்சபால்லுடபா 
ந்சல்லம். அ்தனபால எனன ஆனபாலும் 
்டிபவ் மடடும் விடடுறபாள்த !்சபாிெபா 
்கண்ணு ...” னு ள்கடடபாங்க.

 “்சபாிம்மபா  உங்க இரண்டு ள்ளரபாட 
்கனவவ ெிவறளவத்்திக ்கபாடடுளறனனு” 
ந்சபால்லி அம்மபாவவக ்கடடிப ்ிடிச்்சிக 
்கிடடபான.
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 ஏ ்த பா வ து  ந ்ச ய் ெ னு ம் . . .  அ ள ்த 
ளெரத்்தில் ்டிபவ்யும் விட கூடபாதுனு 
நரபாம்் உறு்திெபா இரு்ந்தபான. எஙள்க 
ெபாவது ளவவல ந்சய்ெலபாம்னு ெிவறெ 
இடங்கேில் ளவவல ள்கடடுப ்பாரத்்தபான. 
்சினனப  வ்ெனபா இருக்கிற்தபால ெபாருளம 
ளவவல ந்கபாடுக்கல. 

 ஒருெபாள இள்த மபா்திபாி ளவவல 
ள்கடடுடடு இருக்கிறபள்பா ஒரு ந்டடிக 
்கவடெில இரு்ந்த ்தபாத்்தபா, ”எதுககுப்பா 
இ்ந்த வெசுல ளவவலககு  வர? ்டிக்கப 
ள்பா்கலிெபா” னு ள்கடடபார.

 அப்பா, அம்மபா ்கனவவப ்றறி, 
அம்மபா உடல்ெிவல ்றறிச் ந்சபானனபான. 
“அப்டிெபா, ெபான ஒரு ளவவல உனககு 
்தரளறன, அவ்தச் ந்சய்விெபா?”  ்தபாத்்தபா 
ள ்க ட ்க  ” ந ்ச ய் ள வ ன  ்த பா த் ்த பா ”  ள ்க பா ் ி 
ந்சபானனபான. 

 “அ்தி்கபாவல இஙள்க ்கவடககு 
வ்நது ெபான ந்கபாடுக்கிற ெியூஸ ள்ப்வரக 
ந்கபாண்டு ள்பாய் ெபான ந்சபால்லுற 
வீடு்களுககுப ள்பாடணும் ்சபாிெபானு” 
ள்கடடபார. ்ச்நள்தபா்சமபா ்சபாினு ந்சபானனபான.

 ஒரு ெபாள அவன அம்மபாவுககு இவன 
ளவவல ்பாரக்கிறது ந்தபாிஞசு எவவேளவபா 
ந்சபால்லிப ்பாரத்தும் இவனளவவலவெ 
வ ி டு வ ்த பா  இ ல் வ ல .  ் ள ே ி க கூ ட ம் 
இல்லபா்த ளெரத்்தில் எனநனனன ளவவல 
்கிவடககுள்தபா அவ்த எல்லபாம் ்ச்நள்தபா்சமபா 
ந்சய்ெ ஆரம்்ிச்்சபான.

 இதுல ்கிவடக்கிற வருமபானத்வ்த 
வச்்சி அவங்க அம்மபாககு மரு்நது மபாத்்திவர 
எல்லபாம் வபாங்கிக ந்கபாடுக்க ஆரம்்ிச்்சபான.

 ஒருெபாள ள்கபா்ி அம்மபா ந்சபான 
னபாங்க “ள்கபா்ி ்கண்ணு, ெீ எனககு 
மரு்நது வபாங்கித் ்தரளவண்டபாம். அவ்த 
ெபான ்பாரத்து்கிளறன. எனககு இபள்பா 
ந்கபாஞ்சம் ளவவல எல்லபாம் ந்சய்ெ 
முடியும் ்கண்ணு!  ெீ இ்ந்தப ்ணத்வ்த  
உனளனபாட ்டிபபுககு, விவேெபாடடுககு 

ள்தவவெபானவ்த வபாங்கிகள்கபா. அது்தபான 
முக்கிெம்”. “்சபாிம்மபானு” ந்சபானனபான 
ள்கபா்ி!

 அவனுககுக ்கிவடக்கிற ந்கபாஞ்சக 
ந்கபாஞ்ச ்கபாவ்சநெல்லபாம் உண்டிெலில் 
ள்பாடடுச் ள்சரக்க ஆரம்்ிச்்சபான.

 அவன அம்மபா ந்சபானன மபா்திபாி 
அ்ந்த ்ணம் அவளனபாட ்டிபபுககும், 
விவேெபாடடுககும் நரபாம்் உ்தவிெபா  
இரு்ந்தது. ்சில ்சமெத்துல குடும்்த்துககும் 
நரபாம்் உ்தவிெபா இரு்நதுச்சு. 

 இ்ந்த ்சினன வெசுளலளெ இவவ 
ேவு ந்பாறுப்பா்கவும் நரபாம்் ெல்ல 
வ்ெனபா்கவும் இருக்கபாளனனு எல்ளலபா 
ருளம அவவனப ்பாரபாடட ஆரம்்ிச்்சபாங்க.

 ஒரு ெபாள அவன அம்மபா, அப்பா 
ஆவ்சப்டட மபா்திபாி ஓடடப்்ந்தெ விவே 
ெபாடடுல மு்தலிடம் வ்ந்தது மடடும் 
இல்லபாமல், ்டிப்ிளலயும் அவன ்தபான 
மு்தல் மபாணவன.

 அதுககு அபபுறமும் ளவவல ந்சய்து 
ந்கபாண்ளட ெனறபா்க ்டித்து, அவனபா 
்களவ சுெந்தபாழில் ந்தபாடங்கி அ்தன 
மூலம் ெிவறெ ள்ருககு ளவவல ந்கபாடுக்க 
ஆரம்்ிச்்சபான. 

 அது மடடும் இல்லபாமல் அவவன 
மபா்திபாி ்கஷடப்டுற ஏவழக குழ்நவ்த 
்களுககு அவனபால் முடி்ந்த உ்தவிவெச் 
ந்சய்ெ ஆரம்்ிச்்சபான! 

 இவ்த ்பாரத்்த அவங்க அம்மபாககு 
நரபாம்் ்ச்நள்தபாஷமபா இரு்நதுச்சு. 

 அ ப ள ் பா !  அ வ னு ம்  அ வ ங ்க 
அம்மபாவும் இ்ந்த ளெரத்்தில் அனறு 
அவனுககு மு்தலில் ளவவல ந்கபாடுத்து 
உ்தவிெ ்தபாத்்தபாவுககு ெனறி ந்சபானனபாங்க!
 

n
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வணணஙைள் நிக்ந்தை அழைிய உயிரினம் நீ்ய!
அபபூக்ைளுக்கு அழகு ்சர்க்கும் ்தைவகதையும் நீ்ய!

வணண வணண பூக்ைைில ்தைனருந்தும் வணணததுப பூச்சறி  நீ்ய!
வணண மலர்ைைில வசந்தைமொய் ்தைகனடுக்ை வந்தைொய் நீ்ய!

உன் அருைில நொன் வர எட்டிச் கசன்்ொய் நீ்ய!

வணணததுபபூச்சறி்ய நீ வொனம் ்நொக்ைி ப்ந்தைி்ட
உன் அழகைக் ைணடு புன்னகையு்டன் மைிழ்ந்்தைன் நொ்ன!
 

       ்ச.ஸ்ரீகே்கா
       ஆ்ொம் வகுபபு 
       அரசு உயர்நிகலப பள்ைி 
       தைிருச்சறி - 12

என் பொர்தி

எததைகன தைகலமுக்?

உன் பொட்்்ட ஒலிக்கும் பக்

உன் சறிந்தைகனயில இலகல ைக்

உன் ைவியொல..நொன் பக்டப்பன் உகர

உன் வரிைைொல.. கவததைொய் சறிக்

ைருபபு மீகச.. உன் ்பொல ைவி பொ்ட ஆகச

அன்கனத தைமிகழ ஆரொதைிபபது

அைண்ட பொரதைதகதை நிமிர கவபபது

அந்நிய சக்தைிகய விரட்டியடிபபது

இது்வ உன்னுக்டய வரலொறு என்பது

ம. குசன்
ஐந்தைொம் வகுபபு

கசன்கன
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்ாள்்தாறும் ஒரு 
கீ்ரயு்டன அவற்றின
பயன்க்ையும் ்சேர்த்்த
பரிமைாறுகி்றார் அம்மைா 

்்கயில் பாலு்டன
பைமு்்றக் கூபபிட்்டன
ஏ்னா திரும்பிக் த்காண்்டது
பக்்கத்து வீடடுப பூ்ன

சேத்தமில்ைாமைல் எடடிப 
பார்க்கும்  பூ்ன
அடுபபில் த்காதிக்கி்றது
மீன குழம்பு

 சு.பிரவந்தி்கா

சி்ற்கடிக்கும் பட்டாம்பூச்சி
சி்கரம் ததாட்டது!
பூவிலிருந்து ்த்ன
மைடடும் எடுத்துக் த்காண்்டது!

அழகிய ்ராொவி்டமிருந்து
்கற்றுக் த்காண்்்டன!
முட்களுக்கு ்டுவில்
மைைர்ந்து சிரிக்்க!

பூ்ன்யாடு வி்ையாடும் முன
பைமு்்ற ்யாசி!
வி்ையாடும் ்பாது ்கடித்தால் 
்பாடுவார்்கள் ஊசி!!

 பி. பர்வதவர்மைன
 ஓசூர்

அண்்்ட வீடடுபபூ்ன
அழ்கான பூ்ன
 மீன வாசேம் வந்ததும்
வீட்்டச் சுற்றும் பூ்ன 

  அ. சேரவணா
 தஞசோவூர்

பா்ை விரும்பி குடிக்கும் 
பாசேம் அதி்கம் ்காடடிடும்  
எலி்ய ்கண்்டால் துரத்திடும் 
எங்கள் வீடடு  பூ்ன

 ்க.மை.அல் வாஃபி்கா 
 திருச்சி

பூ்ன குறுக்்்க ்பானால்
சேகுனம் சேரியில்்ையாம்!
பூ்னக்்கா ்மைக்்கா?
அடிபபட்டது  பூ்ன!
 

 தரணிபபிரியா     

 மை்்கந்திரமைணி,
 மை்ைசியா

பண்்்டய  எகிபதியர்
வழிபடும் ததய்வமைானதால்  
்சேவ உண்வ
உண்கின்றன பூ்ன்கள்

 ்ைா.்மைதிலி
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கீ்ர்களில் உண்டு
வ்்க்கள் பை
்ாளும் உண்ணக் கி்்டத்திடும் 
 ்ன்மை்கள் பை

 அ. சேரவணா
 தஞசோவூர்

்கடடுக் கீ்ர்கள்
சோபபி்டப பிடிக்்காது
ஆ்ராக்கியம் ்காத்தி்ட
 உண்ண ்வத்திடுவார் அம்மைா

 பா.அனிஸ்குமைார்

்ைம் தரும் கீ்ர்கள்
்மைக்கு பைம் தந்திடும் 
்கவி்த்க்ைப படித்தால்
்ாடடின்ல் வித்தா்வாம்

 த.்யாகிதா 
 திருச்சி-12

கீ்ர்க்ைச் சோபபிடு்வாம்
உணவா்க ்ாளும் 
மைருத்துவ்ர மை்றந்திடு்வாம்
்ைமைா்க ்ாமும் 

 ஆ.யுவிஸ் த்டல்வின

்்டக்கும் வழி்களில் 
மைண்டிக்கி்டக்கும் கீ்ர்கள்
 ்்ாய் தீர்க்கும் மைருந்தாம்
்்ா்காமைல் ்ாளும் உண்்பாம் 

 ்ைா. ்மை்ைஷ குமைார்

எழு்சசெி உன்னுள்

பொர் ்பொறறும் பொரதைி
அவ்ர தைமிழுக்ைொன சொரதைி
பொரதைி ைவிகதைைகைப படி!
அகதை மனதைில பதைியும்படி படி
அச்சம் ்பொக்ைிய ைவிஞ்ர
்மலஙைி ்பொட்்ட ்மகதை்ய
பல கமொழி ைற்்றிந்தை பணபொை்ன
வீரததைின் அக்டயொைம் உன் மீகச
அது்வ எஙைகை ஈர்க்கும் விகச
மீணடும் வருவொயொ?-
அது்வ என் ஆகச

 ம.லவன்
 ஐந்தைொம் வகுபபு

 கசன்கன
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மு்னவர் ப. ்கற்ப்கராமைன
M.A.,M.A.,M.A.,M.Phil.,Ph.D.,

 குழ்நவ்தயும் ந்தய்வமும் குணத்்தபால் ஒனறு எனறு கூறுவர. உண்ம்தபான. 
இ்ந்த வெ்தபான குழ்நவ்த்களும் ந்தய்வமும் கூட குணத்்தேவில் ஒனறு்தபான. இவர்கேின 
ள்தபாள்கள ்தேர்ந்திருப்்தபாளலபா, இவர்களுவடெ கூ்ந்தல் ெவரத்்திருப்்தபாளலபா 
இவர்கவே ஒதுக்கிவிடபா்தீர்கள. எண்ணறற அனு்வங்கவே ள்தக்கி வவத்்திருககும் 
மபாந்ரும் புவ்தெல் எனளற இவர்கவே அவழக்க ளவண்டும்.

 புவ்கப்டத்்தில் ்கண்டு ்கண்ணீர ்சி்நதுவவ்தவிட ளெபாில் இருககும்ள்பாள்த 
ந்கபாண்டபாடுளவபாம் ந்றளறபாவர. அவர்களுவடெ உணரவு்கவே முழுவமெபா்க ம்திக்கப 
்ழகுளவபாம். ஏநனனறபால் அவர்கள ெமககு உெிவரயும்> உணரவவயும் ்த்ந்த ெம்முவடெ 
ந்றளறபார்கள. வ்கெிலிரு்ந்த வவரங்கவேத் ந்தபாவலத்துவிடடு ்கருங்கல்வலத் ள்தடி 
ஓடுவ்தில் ஒரு ்ெனும் இல்வல. 

 ஒரு நெபாடிகூட ்கீளழ விடபாமல் மடிளமலும், மபாரளமலும், ள்தபாளளமலும் வவத்துப 
்பாரபாடடி, ்சீரபாடடிெவர்கள. ெம்முவடெ வேரச்்சிவெ ஒவநவபாரு ்தருணத்்திலும் 
ர்சித்்தவர்கள. 

 ெம்முவடெ வெிறவற ெிரப் எண்ணி எண்ணிளெ ்லெபாட்கள ்தங்களுவடெ 
்்சிவெ மற்ந்தவர்கள. வெ்தபா்கிவிடட்தபால் அவடக்கலம் மடடுளம ள்கட்கிறபார்கள. 
அவர்களுகந்கன ்தனிளெ ்சவமக்கவபா ள்பா்கிளறபாம். ெம்முடளன அவர்கவேயும் 
வவத்துகந்கபாளளவபாளம. 
 
 பூமிககு ெபாம் வருவ்தறகு அவர்களே ்கபாரணமபா்க இரு்ந்தபார்கள. இறு்திெில் 
பூமிவெவிடடு அவர்கள ள்பாகும்ள்பாது, அவர்களுவடெ அ்ந்தப ்ெணத்வ்தப ள்பாரபாட 
டம் ெிவற்ந்த்தபா்க ஆக்கிவிடபாமல் புனி்தமபான்தபா்க அவமப்்தறகு முெற்சிபள்பாம். 

 ெமககுப ் ்சிப்வ்தப ள்பாலளவ அவர்களுககும் ் ்சிககும். ெமககுக குேிரவவ்தவிட 
அ்தி்கமபா்க அவர்களுககுக குேிரும். ெமககு எனனநவல்லபாம் ள்தவவப்டு்கினறள்தபா 
அவவ அவனத்தும், ெமககுத் ள்தவவப்டுவவ்தவிட ்ல மடஙகு அ்தி்கமபா்களவ 
அவர்களுககும் ள்தவவப்டும். அவர்களுககுத் ள்தவவப்டும் அவவேவவயும் ெபாம் 
ந்கபாடுக்கவில்வல எனறபாலும், குவற்ந்த அேவபாவபாது அவர்களுவடெ ள்தவவவெ ெபாம் 
பூரத்்திந்சய்ெளவண்டுமல்லவபா? நமலிெவ்த வலிெது ்கபாக்களவண்டும் என்்தல்லவபா 
மனி்த ெிெ்தி.
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 ்தபாய் வெிறறில் ்கருவபா்க ெபாம் இருககும்ள்பாது அ்ந்தத் ்தபாெின வெிறவறத் 
்தடவிப ்பாரத்துப பூபாிப்வட்ந்தது அ்ந்தக வ்க்கள. குழ்நவ்தெபா்க ெபாம் ்தவழ்்ந்தள்பாது 
்பாது்கபாப்பாய் ெம்வமப ்பாரத்துகந்கபாண்டது அ்ந்தக வ்க்கள. ்ளேிப ்ருவத்்தில் ்கல்வி 
்கறகும்ள்பாது வ்களெபாடு வ்க்ிடித்துக ்கறறுத்்த்ந்தது அ்ந்தக வ்க்கள. விவேெபாடடுப 
்ருவத்்தில் ்கபாெத்ள்தபாடு வீடுவரும்ள்பாது நமல்லமபாய் மரு்ந்திவனத் ்தடவிெது அ்ந்தக 
வ்க்கள. ்திருமண ெபாேில் ்தீெின முனனிவலெில் ்தபாவரவபாரத்துத் ்த்ந்தது அ்ந்தக வ்க்கள. 

 இத்்தவ்கெ அ்ந்தக வ்க்கவே இறு்திெில் ஒருளவவே ள்சபாறறுககு ்ிச்வ்ச ஏ்ந்த 
வவப்து முவறெபா? ஒவநவபாரு ளவவே ள்சபாறறிறகும் நவட்கப்ட வவப்து ்சபாிெபா? 
அவர்களுவடெ இறு்தி ்கபாலத்்தில் இவவபாறு ்தவிக்க வவக்கவபா அவர்கள ெம்வமக 
்கருவபாக்கினபார்கள?

 வெ்தபான அ்ந்த உெிர்களுககு, ளமலும் வெ்தபா்கஆ்க ்கண்்கள ந்தபாிவள்த ்சிரமம். 
அ்ந்தக ்கண்்கவே அழவவத்து ளமலும் அவர்களுககு ளவ்தவனவெக ந்கபாடுப்்தில் 
ெமகந்கனன ்லன எனறு ெபாம் ளெபா்சிக்க ளவண்டும். ெம்முவடெ நவறறிவெக ்கண்டு 
ம்கிழ்்ந்தவவ அ்ந்தக ்கண்்கள. அவறவற ெபாளம ெபா்சம் ந்சய்ெலபாமபா?

 ெம் ந்றளறபார்கள வெ்தபானவர்கள. ஒவநவபாரு ெபாளும் மரணத்வ்த ளெபாக்கி 
்ெணிப்வர்கள. ெபாம் எனன்தபான அவர்கவேப ் பாரத்துக ந்கபாண்டபாலும் ெம்முடளனளெ 
அவர்கள ்தங்கிவிடப ள்பாவ்தில்வல. விவரவில் ெம்வம விடடுப ்ிபாி்நதுத்்தபான 
ந்சல்லபள்பா்கிறபார்கள. இருககும் அ்ந்தக ந்கபாஞ்ச ெபாட்கவேெபாவது ெம்முடளன 
அவர்கவே வவத்துகந்கபாளளவபாளம. 

 ெம்முவடெ ஸ்பாி்சம் அவர்களுககு ெிச்்செம் ள்தவவப்டும். ெம்ளமபாடு இரு்ந்தபால் 
மடடும்்தபான அவர்கள ்தபாங்கள ்பாது்கபாப்பா்க இருப்்தபா்க உணரவபார்கள. ெம்வமவிட 
ெபாரபால் அவர்கவேப ்பாரத்துகந்கபாளே முடியும்? 

 ெபாய்்களுககும் பூவன்களுககும் இடமிருககும் ெம் வீடடில் ெம்வமப ந்றநறடுத்து 
அழகு்பாரத்்த அ்ந்தத் ந்தய்வங்களுககு இடமில்வல எனறபால் அது முவறெபா? 

 ெவ்க்களும், ந்சபாத்துக்களும் ெிவலெபானவவ அல்ல. இவவ அவனத்வ்தயும்விட 
ெிவலெபானது ஒனறு உண்நடனில் அது மனி்த உணரவு ஒனளற. 

 ்சபாவின விேிம்்ில் ெபாளள்தபாறும் ்ெணிககும் அவர்களுவடெ உணரவவ, ெபாமும் 
அ்ந்த ெிவலககுச் ந்சல்லும்ள்பாது்தபான ெம்மபால் உணர முடியும்.

 ்கபாறறிலும், மவழெிலும், ்னிெிலும், நவய்ெிலிலும் எத்்தவ்கெ ்பாடு்கவே 
நெல்லபாம் ் பாடு்டுளமபா அ்ந்த உடல்்கள எனற ் ்தறறம் ெமககுள இருக்களவண்டுமல்லவபா. 
ஏநனனில் அவவுடல்்கள ெம்வமச் சும்ந்த உடல்்கள. ெபாமும் விடடுவிடடபால் அவர்கள 
எஙகு ந்சல்வபார்கள? 

 ந்தய்வங்களும் ந்தய்வெிவல அவட்ந்த்தறகு ்தங்களுவடெ ந்றளறபாவர உெி 
நரன ம்தித்்தள்த ்கபாரணம் என்வ்தப ்ல்ளவறு ஆனமீ்க வரலபாறு்களும் ெபாளும் ெமககு 
விேக்கிெ வண்ணளம உளேன. ந்தய்வங்களுககும் அ்ந்தத் ந்தய்வெிவலவெத் ்த்ந்தவர்கள 
அவர்களுவடெ ந்றளறபார்களே என்்தபால் ந்றளறபார்களே ந்தய்வத்்தின ந்தய்வம். 
அ்ந்தத் ந்தய்வங்களுககுத் ்தீஙகு ந்சய்்வர்கவேத் ந்தய்வம் அனளற ந்கபால்லும்.        n
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ஓர் ஆய்வுக் ்கண்்ணாட்டம்

 

்கைாபூஷணம்
எம். எச்.ஏ. அபதுல் ைலீம்,  

ஏ்றாவூர், இைங்்க.

 

 உல்கில் வபாழும் சுமபார எழுநூறு 
ள்கபாடி மக்களும் சுமபார இரண்டபாெிரம் 
நமபாழி்கவேப ள்சு்கினறனர. இம்நமபாழி 
்களுள எழுத்துருப ந்றறவவ எழுநூறு 
நமபாழி்கேபாகும். அவறறுள இலக்கண 
இலக்கிெ வேங்கள ெிவற்நது வேரச்்சி 
ந்றறவவ இருநூறு நமபாழி்கேபாகும். 
இவறறுள ்சிறபபுவடெ ந்சம்நமபாழி ்கேபா்க 
உல்கில் ஏழு நமபாழி்கள இனங்கபாணப 

்டடுளேன. ந்சம்நமபாழி அ்ந்தஸவ்தப 
ந்றற ஏழு நமபாழி்களுள ெம் ந்ச்ந்தமிழ் 
நமபாழியும் ஒனறபா்கக ்கபாணப்டுவது 
ெமககுப ந்ருவம ்தரு்கினறது. இப 
ந்ருவமவெ ெமககு ஈடடித் ்த்ந்தவர்கள 
ெம் முனளனபார்கள என்்தில் மபாறறுக 
்கருத்்தில்வல.
 
 ெம் முனளனபார்கள இலக்கிெங 
்கவேப ்வடத்்தபார்கள. அவறறுககுபாிெ 
இலக்கணங்கவேயும் வகுத்துத் ந்தபாகுத்துப 
்ிற்ச்ந்த்திககு வழங்கிச் ந்சனறபார்கள. 
உவரெவட வேரச்்சி ந்றபா்த அக்கபாலத்்தில் 
இவவெவனத்துங ்கவிவ்த்கேபா்களவ 
்கபாணப ்டடன. ்தமிழ்நமபாழி ந்சம்நமபாழி 
அ ்ந ்த ஸ வ ்த ப  ந ் று வ ்த ற கு  ்க வ ி வ ்த 
இலக்கிெத்்தின ்ங்கேிபபு மி்கப ந்பாிெ 
ந்தனின மிவ்கெபா்கபாது. இ்தவன ஒரு 
்கவி்ர...

‘‘ைம்பன் புை்ழந்தைி 
 ைச்சறியபபர் ைொகரக்ைொல 
அம்கமயு்டன் நொயன்மொர் 
 ஆழ்வொர்ைள் - எம்கமொழிகயச் 
கசம்கமொழி யொக்ைிச் 
 சறி்பபு்ச் கசய்பணிக்கு 
இம்மணணி ்ல்தைொ 
 இகண.’’ 

எ ன  வ ி வ பா ி க ்க ி ன ற பா ர .  இ த் ்த வ ்க ெ 
ளமனவம மிக்க முது ந்சபாத்துக்கள ்தபாம் 
மரபுக ்கவிவ்த்கள.
 
 ்கபாடடபாறு ்கவரமீற ிளெபாடுவது 
ள்பால புதுக்கவிவ்த்கள எனும் ந்ெபாில் 
பு த் ்த ி  ெீ வ ி ்க ள  பு ர ட டி ப  பு ர ட டி ப 
்டித்்தபாலும் அரத்்தம் விேங்கபா்த அரத்்த 
ெபாமத்துப புலம்்ல்்கள இனறு இம்மரபுக 
்கவிவ்த்களுககு ்சவபாலபாய் அவம்நதுளேன. 
மரபுக்கவிவ்த்கவே ஓரங்கடடி மரணககுழி 
ள்தபாண்டும் இவர்களுககு ்த்்திபாிவ்க்களும் 
்கேமவமத்து ்க்கத்துவண புபாிவதும் 
்கபாலத்்தின ள்கபாலமபாய் அவம்நதுளேது.
 
 இத்்தவ்கெ ஒரு ்கபால்கடடத்்தில் 
்க வ ி ெ ரு வ ி  ்க வ ி ன மு ரு கு  ்த ன து 
‘‘சுவநரழுத்து’’ எனும் மரபுக்கவிவ்த 
நூவல நவேிெிடடுளேது ்சபாலப ந்பாருத்்த 
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மபாகும். மரபு வேர்நது வேஙந்கபாழித்்த 
மண்ணிளல ் றவற ் றுகு்களும் ் ென்டபா 
மரஞந்சடி்களும் வேர்கினறன. அவறவற 
சுட ந ட பா ி க கு ம்  அ க ்க ி ன ி க  கு ஞ ்ச பா ்க 
சுவநரழுத்வ்த ெபான ் பாரக்கினளறன. இ்தில் 
சுமபார  ெபாற்த்்திநெபாரு  ்கவிவ்த்கவே 
நெழு்தி மரண ஓலமிடும் மர்ினிறகுப 
புனரவபாழ்வேிக்க முெனறுளேபார. மரபுக 
்கவிவ்த்களுள ஓரம்்சமபா்கிெ விருத்்தப 
்பாக்கேிளலளெ இவரது ்கவிவ்த்கள வீறு 
ெவட ள்பாடு்கினறன. இவவ இவடக்கிவட 
இ வ ர  எ ழு ்த ி யு ள ே  ந வ ண் ் பா க ்க ள 
்சிலவறறுள ஒனறில் கூறியுளேவபாறு  
‘‘இலக்கண ளமபாவன இவெயும் எதுவ்க/ 
விலக்கபா வி்தியுடன ்பா.’’ எனலபாய் 
இ ல க ்க ண  வ ி ்த ி ்க ள  ந ் பா ரு த் ்த ம பா ன 
எதுவ்க ளமபாவன்களுடன ்சீர ்தடடபாமல் 
எழு்தப்டடுளேன. நவண்்பாச் ்சீர்களும், 
ளெர ெிவர அவ்ச்களும் ெிெ்திப்டி மி்க 
ளெரத்்திெபா்க அவம்நதுளேன. 
  
 ‘ஈ ன று  பு ற ்ந ்த ்ந ்த  ்த பா ய் க கு ம் 
்சபானளறபா னபாக்கிெ ்த்நவ்தககும் 
்வடெல்’ எனும் ்கவிெடிெிலும் 
‘‘எப்டி மறபள்ன’’ எனும் 
்கவிவ்தெிலும் ெனறி 
ந்சலுத்தும் ்பாஙகு நெஞவ்ச 
நெ்கிழ்விக்கினறது. ்ிற்ந்த 
ந ் பா ன ன பா ட டி லு ம்  ள ் சு ம் 
நமபாழி ெிலும் இவருக குளே 
் ற ற ி வ ன ப  ் ல  ்க வ ி வ ்த 
்கேில் நவேிப்டுத்்திக ்கபாடடு 
்கினறபார. ‘‘்தமிழ் ெம் ஆளுவம’’ 
எ னு ங  ்க வ ி வ ்த ெ ி ள ல  ‘ ெ ம் 
ெபாடு ்தமிழ் ெபாநடனறுணர 
ளவண்டும்’ எனறும் ‘‘எம் 
்தபாெின ்தமிழ்ப்பாலபால் வபாழும் ெபாங்கள’’ 
எனத் ்தமிழ் வணக்கத்்திலும், ்தனி 
மபானிலம் - ்தமிழ் மபானிலம் எனும் 
்கவிவ்த்கேிலும் ்தமகந்கன ஒரு ெபாடு 
- ஒரு நமபாழி எனனும் ெபாடடுப்றறும் 
நமபாழிப்றறும் ்ினனிப ்ிவண்நது 
நவேிப்டுவவ்தக ்கபாணலபாம்.  இவவ 
்றறுடன ந்செற்டடு புரட்சிக ்கவிவ்த்கள 
புரட்சிக ்கவி்ன ்பார்தி்தபா்சவன ெமககு 
ெிவனவூடடு்கினறன. விபாிவஞ்சி அவறவற 

விவபாிக்க முடிெவில்வல. ்தனித்்தமிழ் 
வபாழ்்க! , வ்்ந்தமிளழ ள்்சிடுவபாய், ்தமிவழக 
்கபாபள்பாம் ள்பானற ்கவிவ்த்களும் இவரது 
நமபாழிப்றறுககு முத்்திவர ்்திக்கினறன.
 
 ்க பா ்த ல்  ்க வ ி வ ்த ்க ள  ்ச ி று  ்ச ி று 
்கவிவ்த்கேபா்கவும் ந்பாிெ ்கபாவிெமபா்கவும் 
எழு்தப ்டடுளேன. இவரது ்கபா்தல் 
்கவிவ்த ்கேில் ்கனனிெின மீது ஏற்டுங 
்கபா்தவல ்தமிழின மீது ந்சலுத்்திளெ எழு்தி 
யுளேபார. ந்பாதுவபா்கக ்கவி்ர்கள ஒரு 
்கனனிவெக ்கனிநெனறும், ள்தநனன 
று ம் ,  அ மு ந ்த ன று ம்  வ ரு ண ி ப ் ர . 
இவளரபா ‘‘இழ்நது விடட ்கணபந்பாழுது’’  
எ னு ங  ்க வ ி வ ்த ெ ி ல்  ‘ ‘ வ ் ்ந ்த ம ி ழ பா ய் 
இனிக்கினறபாய்’’ எனககூறு்கினறபார. அவ 
ேின குரளலபாவ்சவெ  ‘‘அவநேன ்பா’’ 
எனுங்கவிவ்தெில் ‘‘ள்தமதுரத் ்தமிழின 
ஓவ்ச, ந்தவிடடபா்த குரளலபாவ்ச’’ என்கின 
றபார. இக்கவிவ்தெில் அவவே உெரத்்திப 
்பாடும் ஒவநவபாரு ்கடடத்்திலும் அவவேத் 
்தமிழுடன இவணத்ள்த ்பாடு்கினறபார. 
‘‘்தீஞசுவவெபாம் ள்தன ்தமிவழப ள்பாளல 

வ்ந்தபாள’’ என ஓபாிடத்்திலும், ஓஙகு 
்தமிழ் ெீ - எனககு வபாரபாய் முனளன’’ 
என மறளறபாபாிடத்்திலும் ‘‘ந்தபானறு 
ந்தபாடடுத் துலங்கிடளவ ்தமிவழப 
ள்பால ள்தபானறு பு்கழ் ெபாமவடளவபாம்’’ 
ஊனத் ்தமிழின ம்கத்துவத்துககு 
மு்தலிடங ந்கபாடுத்து நமபாழிெின 
மீதுளே ்றறு்தவல நவேிப ்டுத்து 
்கினறபார. 
 
 விவ்தக்க மற்ந்த மனி்த ளெெம், 
்தீவமவெ எபாித்்திடு, ்தீது ்கண்டபால், 
்கற ந்னன ்கபாம்ந்தபாளனபா! ள்பானற 

்கவிவ்த்கேில் ்ஞ்சமபா ்பா்த்கங்கள, 
்தீவம்கள, வனபுணரவு்கவேக ்கடி்நது,  
்சபா்தி, குல, ம்த ள்்தங்கவே நவறுத்துப 
்பாடு்கினறபார. ஒடடு நமபாத்்தமபா்க இ்ந 
நூலில் ெனறி ந்சலுத்தும் ெற்ண்பு, மனி்த 
ளெெம், ெபாடடுப்றறு, நமபாழிப்றறு ஆ்கி 
ெவவ ெெக்கத்்தக்க வி்தத்்தில் ்கபாணப 
்டு்கினறன. 
  
 மரபுக ்கவிவ்த்களுககு ்சிவபபுக 

்கைாபூஷணம்
 எம். எச்.ஏ. அபதுல் ைலீம்
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ந்கபாடி ்கபாடடும் இக்கபாலத்்தில் ் ச்வ்சக ந்கபாடி 
்கபாடட விவழயும் இவர, மரபுக்கவிவ்தப 
்டிவங்களுநேபானறபான எண்்சீரக்கழி 
நெடிலடி ஆ்சிபாிெ விருத்்தப ் பாவிளலளெ ்தனது 
அ்தி்கமபான ்கவிவ்த்கவே எழு்தியுளேபார. 
வஞ்சி விருத்்தம், அறு்சீர விருத்்தம், ்கலி 
ளெபாிவ்ச நவண்்பா ஆ்கிெ ்பாவடிவங்கேில் 
ஒவநவபாரு ்கவிவ்தயும், இவடக்கிவட ்சில 
ளெபாிவ்ச நவண்்பாக்கவேயும் உணவுககுக 
ந்கபாஞ்சம் ஊறு்கபாய் ந்தபாடடுக ந்கபாளவது 
ள்பால் புகுத்்தியுளேபார. இவவ மரபுக 
்கவிவ்த்களுள ள்பாிலக்கிெ வடிங்கள 
உருவபான ்பாவடிவங்கேபாகும். ்கலி, 
்சி்நது, வஞ்சி, ்ளளு, ்கீரத்்தவன ள்பானற 
்சிறறிலக்கிெ வடிவங்கள ்கபாலத்்தபால் 
மவற்நது ந்கபாண்டிருக்கினறன. ள்த்சிெ 
உணர விவனயூடடி இன, ம்த, நமபாழி 
ளவறு்பாடு்கவே மற்நது, இ்ந்திெ சு்த்ந்திரத் 
துக்கபா்க மக்கவே ஒனறு ்டுத்துவ்தறகு 
் பா ர ்த ி ெ பா ர  இ ப  ் பா  வ டி வ ங ்க வ ே க 
வ்கெபாண்டு ்பாடல்்கவே இெறறி நவறறி 
்கண்டபார.

 ெபாடடுப்றவற, நமபாழிப்றவற 
ஏற்டுத்துவ்தறகும் இப ்பா வடிவங்கள 
விருத்்தப ்பாக்கவே விட ்சிற்ந்தவவ 
ெபாகும். எல்லபாக ்கவிவ்த்களும் ஒளர 
் பா  வ டி வ த் ்த ி ல்  அ வ ம ்ந து ள ே ்த பா ல் 
வபா்ச்கர்களுககுத் ந்தவிடடல் ெிவல 
ஏற்டவுங கூடும்.  ்கவி்ர எழு்தியுளே 
‘‘அவநேன ்பா’’ எனனும் ெீண்ட ்கபா்தல் 
்க பா வ ி ெ ம்  அ று ் த் ்த ி ந ெ பா ரு  அ டி ்க ள 
ந்கபாண்ட எண்்சீரக்கழி நெடிலடி ஆ்கிெ 
விருத்்தப ்பாக்கேில் அவம்நதுளேது. 
இ்தவன ்சிறு ்சிறு அலகு்கேபா்கப ்ிபாித்து 
ந வ வ ள வ று  ்த வ ல ப ் ி ல்  ் ல் ள வ று 
்கவிவ்த்கேபா்க எழு்தினபால் வபா்ச்கர்கள 
அ லு ப பு  ்ச லி ப ் ி ன ற ி ப  ் டி ப ் ்த ற கு 
இலகுவபா்கவிருககும். ்கபாமத்துப்பாலில் 
்த ிருவளளுவர ்கபா்தலின எ்ந்தநவபாரு 
அ ம் ்ச த் வ ்த யு ம்  வ ி ட டு  வ வ க ்க பா ம ல் 
்்தினமங்கேபா்க வகுத்துப ்பாடியுளேவம 
ளெபாக்கற்பாலது. 
 
 ளமலும், ‘பூககும் பூவவ’, ‘பூவபாய்ப 
பூத்்தனள’ எனுங ்கவிவ்த்கேில் ஒரு 

பூபந்ய்்திெ ்சிறுமிவெ ஒரு ள்பாிேம் 
ந்ண்ணபா்க ்கவிெருவி ்கவினமுருகு 
வருணிக்கினறபார. பூபந்ய்தும் ்ருவம் 
ள்வ்தப ் ருவம்; அவேிடம் ்கபா்தல் உணரவு  
்கவேளெபா ்கடடழகு ளமனிவெளெபா ெபாம் 
்கபாண முடிெபாது. 
 
‘‘தைஙைததைொல இகழததை ்மனி தைைிரொய் மின்ன 
சதைியவைின் விழியிரணடில கு்றிஞசறி பூக்ை 
................................................................. 
.................................................................. 
கபொஙகு தைமிழ் எடுத்தையொன் இகசததுப பொ்ட 
பூகவயவள் பூபகபய்தைி என்னுள் நின்்ொள்.’’ 

பூவபாய்ப பூத்்தனள எனும் ்கவிவ்தெின 
்கவட்சி அடிெில் ்கவி்ர ளமற்கண்டவபாறு 
ஒரு ள்வ்தப ந்ண்வண வருணிக்கினறபார. 
 
 ்கவி் பாின நமபாழிப்றறு,  நமபாழி 
ெறிவு, இலக்கண அறிவு ்தமிழின வேரச்்சிககும் 
எழுச்்சிககும் நமனளமலும் உ்தவ ளவண்டும். 
மரபு ்பாது்கபாக்கப ்டுவ ள்தபாடு ்தமிழிலக்கிெ 
வரலபாறறிளல ் ெனுளே பு்திெ ் வடபபு்களும் 
இடம் ந்றறு எ்திர்கபால ்ச்ந்த்திககு ெபாம் 
வ்கெேிக்க ளவண்டும்  எனககூறி ்கவி் பாின 
முெற்சிவெப ்பாரபாடடி அன்பான வபாழ்த்துக 
்கவேயும் ந்தபாிவிக்கினளறன.

n

எல்்ைக்குள் 
ஊடுருவும்
அயல்்ாடடுப 
ப்ற்வ்க்ை

ரசிக்கின்றான
ராணுவவீரன...

்்கயில்
துபபாக்கி
ஏந்தியபடி...

அ.்்கசேவராம்
கும்ப்்காணம்

ரசிகன்
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 ்க ண் ்கள  ் ே ் ே க ்க  ந வ ே ி க 
்கபாட்சி்கவே ர்சித்்தப்டிளெ ்ெண 
மபா்கிறபாள பூரணிமபா. அ்ந்தி ்சபாயும் ளெரம். 
குேிரவமெபான ்கபாறறு ளமபா்த மனம் 
்ரவ்சத்்தில் துளேபாடடம் ள்பாடு்கிறது.

 ்ிறகு இருக்கபா்தபா? ள்பானவபாரம் 
்தபான ந்ண் ்பாரத்துவிடடு ள்பானவர்கள 
ெிச்்செ்தபாரத்்தம் ந்சய்ெ ்சம்ம்தம் ந்சபான 
னபார்கள. மபாப்ிளவே விமல் ்கவேெபான 
மு்கம். அழகு ந்தபாழில்வேம்  அ்தி்கமபா்களவ 
இரு்ந்தது.அவனவருககும் ்ிடித்்த ்சம்்்ந 
்தம்்தபான.

 இருவரும் ள்்சிகந்கபாளேவும் ந்சய் 
்தபார்கள. ம்கிழ்ச்்சிககு குவறவில்லபாமல் 
இரு்ந்தது. வீடடிறகுள நுவழ்ந்ததும் அ்ந்த 
்ரவ ்சங்கள எல்ளலபாபாிடமும் இரு்ந்தது.

 பூரணிமபா அர்ச அலுவல்கத்்தில் 
ளவவல ந்சய்்வள. அனறும் வழவமப 
ள்பால ்ணிமுடித்து வீடு ்திரும்பும் ளவவல 
ெில் ்தன அலுவல்க ெண்்ன ்க்திருடன 
ள்்சிெப்டி ள்ரு்ந்திற்கபா்க ்கபாத்்திருக்கி 
றபாள.அ்ந்த ள்ச்வ்ச ஊடறுககும் வி்தமபா்க 
ஒரு ்கபார ெிற்கிறது. அ்தறகுளேிரு்ந்த 
மபாப்ிளவே விமல் இவர்கவே ஏறறிக 
ந்கபாண்டு புறப்டு்கிறபார. ள்ச்சு்கள 
முடி்நது அவரவர இடங்கேில் இறங்கி 
ந்கபாள்கினறனர. ந்தபாடர்நது மபாப்ிளவே 
விமல் ்சில இடங்கேில் பூரணிமபாவவ 
ஏள்தரவ்செபா்க ்ச்ந்திப்தும் ள்சுவதும் 
ந்தபாடர்ந்தது.

 ெிச்்செ்தபாரத்்த ெபாளும் வ்ந்தது.வீளட 
ள்கபாலபா்கலமும் ்ச்நள்தபாஷம் பூண்டது

 அலங்கபார ்துவமெபா்க ெனன 
ளலபாரம் அமர்ந்திருககும் பூரணிமபாவவ ்சில 
குரல்்கள துவேக்கிறது. அது மபாப்ிளவே 
விமல் அவரது அம்மபாவின ர்க்சிெ 
குரல்்கள.

 அம்மபா ந்கபாஞ்ச ெபாட்கேபாளவ 
பூரணிமபாவ ்ினந்தபாடர்நது ்பாரத்துட 
ளடன. ந்பாி்சபா ெண்்ர்கள இல்வல. 
இருக்கிற இரண்டு மூனு ள்வரயும் 
நமதுவபா ்தடடிவிடடுறலபாம். மறற்டி 
ெல்ல ந்பாண்ணபா்தபான ந்தபாியுறபா.ஏ்தபாவது 
ள்கபாேபாறு ந்சய்்தபா ்கல்ெபாணத்துககு ்ிறகு 
அடக்கி வச்்சிட ளவண்டிெது்தபான

 ஆத்்திரத்்தில் மனம் ந்கபா்திக்க 
நவேிளெ வ்ந்த பூரணிமபா விமலிடம் 
வரு்கிறபாள.

 மிஸடர விமல். ஆ்க எனவனளெ 
சு த் ்த ி  சு த் ்த ி  வ ்ந ்த து  எ ன வ ன  ள வ வு 
்பாரக்கத்்தபான இல்வலெபா? மணவபாழ்க 
வ்கககு அடிப ்வடளெ ெம்்ிகவ்க்தபான.
அது இல்லபாடடி ெர்கம்்தபான. உங்களேபாட 
வபாழபள்பாற வபாழ்கவ்கெில் எனககு 
ெம்்ிகவ்க இல்வல. ெீங்க ள்பா்கலபாம் 
எனறுவிடடு வீடடிறகுள ள்பா்கிறபாள. 
ம்கேின விருப்ம்்தபான ்சபாி என்துபள்பால 
அவவே ் ின்றறி  மறறவர்களும் 
்கவல்நது ள்பா்கிறபார்கள.                        n

 
தினுஷா மை்காலிங்கம்
 
இைங்்க
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 ‘‘மருவ்தய்ெபா, ஒனன ்தவலவர 
வ்களெபாடு கூடடிெபாரச் ந்சபானனபாருப்பா, 
புறப்டு « எனறு ள்சக்கபாேி ரத்்தினம் வ்நது 
கூப்ிடடதும் மருவ்தய்ென குஷிெபா்கப 
புறப்டடபான. ்தவலவர அவவபள்பாது 
இவன ஏ்தபாவது ளவவல முடித்்தபால் மறு 
ெபாள ்சீவமச் ்சரககு ந்கபாடுப்து வழக்கம் 
்தபான. ஆனபால் அ்ந்தக குஷிநெல்லபாம் 
புஸந்னறு ந்பாங்கின ்பாலில் ெீர 
ந்தேித்்தமபா்திபாி அடங்கிவிடடது, ரத்்தினம் 
ந்சபானனவ்தக ள்கடடதும். வி்சிலடித்துக 
ந்கபாண்ளட ்தனளனபாடு வ்ந்த மருவ்தெவனப 
்பாரத்்ததும் எனன ள்தபானறி ெள்தபா எனனளவபா 
உண்வமவெ உவடத்துக கூறிவிடடபான 
ரத்்தினம்.

 ‘‘ ்த வ ல வ ர  ந ர பா ம் ்  ள ்க பா வ ம பா 
இருக்கபாருப்பா, ்சபாக்கிர்த எனறபான.

 ‘‘இனனபாத்துககு?’’ எனறு ள்கடடபான 
மருவ்தய்ென

 ‘ ‘ எ ன க கு ம்  பு பா ி ெ ல் ள ல ெ ப ் பா , 
ள்பானபாத் ந்தபாிஞசுள்பாவுது’’ எனறபான 
ரத்்தினம். இருவரும் ளவ்கமபா்கத் ்தவல 
வபாின அலுவல்கத்வ்த அவட்ந்தனர. 

 ‘‘வபாங்க, ந்தபாவர, மருவ்தய்ெபா 
ந ்த பா வ ர ,  வ பா ங ்க ’ ’  எ ன ற ் டி  இ வ ன 
எ்திர்பாரபா்தள்பாது இவன மு்கத்்தில் ஓங்கி 
ஒரு அவற விடடபார ்தவலவர. இவனுககு 
உல்களம ்தடடபாமபாவல சுறறிெதுள்பால் 
இரு்ந்தது. ஒனறுளம புபாிெவில்வல

 ‘‘்தவலவளர, ெபான எனனபா ்ண்ணி 
ளனன?’’ எனறு ள்கடடபான ்கனனத்வ்தத் 
்தடவிெ்டி.

 ‘‘ஒண்ணும் புபாிெல்வலளெபா ஐெபா 
வு க கு ’ ’  எ ன ற ் டி  இ ர ண் டு ,  மூ ன று 
ள்பாடளடபாக்கவே இவன முன வீ்சி 
எறி்ந்தபார. அவ்தப ் பாரத்்ததும், இவனுககுப 
புபாி்ந்ததும், புபாிெபா்ததுமபா்க இரு்ந்தது.

 ‘‘ஏண்டபா,  வ்க ெ ிவறெ ்ணம் 
வபாங்கிக்கிடடு, ெல்லபா ்தண்ணிெடிச்சுடடு, 
்சிக்கன ி்பாிெபாணியும் அதுவுமபாய் நவட 
டிடடு ‘என ்சிளெ்கி்தர்கவே அவழத்துப 
ள்பாய் அ்ந்த இடத்வ்த உண்டு, இல்வலனனு 
ஆக்கிடளறன’னு ந்சபால் லிடடு ள்பானிெபா 
இல்லிெபா? இ்ந்த ள்பாடளடபாவவப ்பாரு, 
ஒரு ெபாற்கபாலி ெபாவது உடஞ்சிருக்கபாடபா? 

 

்மைதிலி சேம்பத்
தசே்கந்திராபாத் - 15
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ள்பாலீசு ்பாரத்துடடு ்கலபாடடபாளவ ெடக்க 
வலனனுடடபாங்கேபாம். அ்தபான ெபாற்கபாலி 
வபாிவ்ச கூட ்கவலெல்வலளெ, ளவளற 
எனன ந்சபால்லுவபாங்க’’ எனறபார ்தவலவர 
ள்கபா்த்துடன.

 ‘‘இல்வல ்தவலவபா! வமககு, விேக 
ந்கல்லபாம் தூளதூேபாக்கிளடபாமில்ளல. 
எனவனக கூட ள்சபாடபா புடடி குத்்திடுச்்சி, 
்பாருங்க . இது ்ிேபாஸடிக ெபாக்கபாலிெபா, 
ஒவடக்க வரளல’’ எனறபான. 

 ‘‘ள்்சபாள்தடபா இலநவடுத்்தவளன! 
ெீ இதுவவரககும் ்ிேபாஸடிக ெபாக்கபா 
லிவெ ஒடச்்ச்தில்ளல? இப் எனன 
வ்ந்த ிச்சு உனககு? ்தண்டச் ள்சபாறு, 
வ ி ே ங ்க பா ்த ் ெ ள ல !  ள ் பா ,  இ ன ி ள ம 
எங்கிடளட வரபாள்த’’ எனறபார ்தவலவர.

 மருவ்தய்ென ்தவல குனி்நது வ்க 
்கடடி ெினறிரு்ந்தபான.

 ‘‘ளடய், ரத்னம் இ்ந்த நவறும் ் ெவல 
இழுத்து்கிடடுப ள்பாடபா. ள்கபாவத்்திளல 
ஏ்தபாவது ந்சஞசுடபள்பாளறன. ஒரு எ்திரக 
்கட்சி கூடடத்்திளல ்கலபாடடபா ்ண்ணத் 
துப்ில்வல. இவவனநெல்லபாம் ெம்்ி 
அர்சிெல் ்ண்ளறபாம், ்பாரு! ள்பாடபா, 
நமபாந்தல்ல இங்கிரு்நது’’ எனறு ள்கபா்ித் 
்தபார ்தவலவர.

 ந வ ே ி ெ ி ல்  வ ்ந ்த து ம்  ர த் ன ம் , 
இவவன பூடடிெிரு்ந்த  வீடடு வபா்சலில் 
விடடுவிடடுத்  ்தன வழிளெ ள்பா்க, 
இவன ்திண்வணெில் உட்கபார்நது ்தன 
ந்ல்டடிலிரு்ந்த மணி்ரவ் எடுத்துத் 
்திற்ந்தபான. அ்தில் ஒரு ்க்கம் பூரபா இரு்ந்த 
ள்பாடளடபாவில் அவன ந்ண் ்கபாமபாட்சி 
அழ்கபா்கச் ்சிபாித்துக ந்கபாண்டு ஒரு ்சி்கபபு 
ெபாற்கபாலிெில் உட்கபார்ந்திரு்ந்தபாள.  

 ் பா ர த் ்த து ம்  இ வ னு க கு க  ்க ண் 
்கலங்கி விடடது. இவனுககு ஒரத்்தெபாடு 
ந்சபா்ந்த ஊர. ந்ண் எடுத்்ததும் அஙள்களெ 
்தபான. ஒழுங்கபா்க இரு்ந்தவன ்தபான. 

்டடணத்துககுப ள்பாய் ந்பாிெ ளவவல 
்பாரக்கணும்னு ஒரு ெபாள ்திடீ நரனறு 
ள்தபானறவும், வ்நதுவிடடபான ந்சனவனககு.

 ி்வழபபுககு வழி ி்றக்க வில்வல. 
இவர்கள ஆவ்சப்டடமபா்திபாி  ஒரு குழ்நவ்த 
யும் ி்றக்கவில்வல. ்கவட்சிெில் ்கட்சிெில் 
ந்தபாண்டனபா்க நரௌடித்்தனம் ்ண்ணு 
வள்த ி்வழப்பாெிறறு. கூடளவ நமபாடபாக 
குடிெனபா்கவும் ஆ்கிவிடடபான.

 அவன மவனவி ்கபாளவபாி மபாங்கபாடு 
ள்பாய், விடபா்த்ிரபாரத்்தவனயும், வலம் 
வரு்தலுமபா்களவ இரு்ந்தபாள. ்கபாலப 
ள்பாக்கில் இவனுககு ஒரு ந்ண் குழ்நவ்த 
்ிற்ந்தது. இவனுககுக கூடப ் ிற்ந்தவர ்கள 
எவருமில்லபா்த்தறகு அ்ந்தக குழ்நவ்தவெ 
்தவல ளமல் வவத்துத்்தபான ந்கபாண்டபாடி 
னபான. ்கபாமபாட்சி எனறு ந்ெர வவத்்தனர. 
குழ்நவ்த ந்கபாளவே அழகும் சுடடிப 
ள ் ச் சு ம பா ய்  வ ே ர ்ந ்த து . .   ெ ெ ி ன பா , 
ெெினபா எனறு இவனிடம் உெிவரளெ 
வவத்்திரு்ந்தது. இவன வீடடிறகு வ்ந்ததும் 
்கபாவலக ்கடடிக ந்கபாளளும். ‘‘எனககு 
எனன வபாங்கிவ்நள்த’’ னனு ள்கட்கபாது. ‘‘ெீ 
்சபாப்ிடடிெபா ெெினபா, வபா, வ்நது ்சபாப்ிடு» 
எனறு ்தபான ள்கடகும். இவன குடித்துவிடடு 
வ்ந்திரு்ந்தபாலும் ெபாறறத்வ்தக கூட 
ந்பாருட்டுத்்தபாது. இவன ெபாவரெபாவது 
அடித்துவிடடு, ்தபானும் ்சினனக ்கபாெத் 
துடன வீடடிறகு வ்ந்தபால், ‘‘ெெினபா, 
வலிககு்தபா?’ ’  எனறு ்தடவி  வ ிடும். 
ஆனபால் இ்ந்த ்பாழபாய்பள்பான குடிப 
் ழ க ்க த் ்த பா ல்  எ ப ள ் பா து ம்  ்க ண வ ன 
மவனவிககுள ்சண்வட்தபான. ஆமபாம், 
வருவவ்தநெல்லபாம் குடித்துத் ்தீரத்்தபால். 
வீடடு ந்சலவுககு எனன ந்சய்வது ? 

 குழ்நவ்தவெ ஓரேவு ெல்ல 
்ளேிக கூடத்்தில் ள்சரத்்தபான. அது 
்சமரத்்தபா்கப ்டித்்தது. இரண்டபாம் ்கிேபாஸ 
வ்நதுவிடடது. ‘‘ெெினபா, ்டிக்க ள்தபா்தபா 
எனககு ளமவ்ச, ெபாற்கபாலி ளவண்டும்’ எனறு 
ள்கடடுக ந்கபாண்ளட இரு்ந்தது. எஙள்க, 
இவனபால் வபாங்களவ முடிெவில்வல. 



 3 1

்பாடபாய்்டுத்்திவிடும். எப்டிளெபா ஒரு 
வபாரத்வ்தக ்கஷடப்டடு ்கழித்துவிடடபான. 
ளெறறு அ்ந்தக கூடடத்்தில் எல்லபாளம 
அழ்கபான ்சி்கபபு ெபாற்கபாலி்கள. இவனுககு 
எப்டி உவடக்க மனம் வரும்.? ஒவநவபாரு 
ெபாற்கபாலிெிலும் ஒவநவபாரு ்கபாமபாட்சி 
ந்தபாி்ந்தபாள. ்தபானும் ஒரு ெபாற்கபாலிவெககூட 
உவடக்கவில்வல, ்தன ஆட்கவேயும் 
உவடக்க விடவில்வல.

 ்கபாளவபாியும், ந்பாண்ணும் இல்லபா்தது 
வீளட நவறிச்ந்சபாடிெிரு்ந்தது. வெிறறில் ்்சி 

ி்டுங்கிெது. மு்கத்்தில் அ்ந்த ஆள அவற்ந்தது 
்க ன ன ம் ,  ்த பா வ ட ,  ் ல் ,  உ ்த டு  எ ன று 
நமபாத்்தமும் வலித்்தது. வ்கெில் ்கண்ணபாடி 
்கிழித்்ததுளவறு குத்துவலி. 

 ‘ ‘ ்சீ ,  இ ்ந ்த  ெ பா ற ற ம்  ் ி டி ச் ்ச 
ந்பாவழப்ல்லபாம் ஒரு ்ிவழப்பா? என 
்கபாமபாட்சிப ந்பாண்வணக கூட எனககு 
தூரமபாக்கிடிச்ள்ச ? இனனிளெபாட இ்ந்த குடி, 
அடி்தடி எல்லபாத்வ்தயும் விடடுடளடன. இது 
இரண்டு ்கபாமபாட்சி ளமளலயும் ்சத்்திெம்.’’ 
எனறு ந்ண்ணின ்சி்கபபு ெபாற்கபாலிெில் 
ஒடடிெிரு்ந்த மபாங்கபாடு ்கபாமபாட்சிெின 
்டத்்தின ளமல் ்சத்்திெம் ந்சய்்தபான. 

 ்க பா வ ல ெ ி ல்  ஒ ர த் ்த ெ பா ட டி ற ள ்க 
வீடவடக ்கபாலி ்ண்ணிக ந்கபாண்டு ்கிேம் ி் 
விடணும்.. குழ்நவ்தளெபாட ்சி்கபபு ெபாற 
்கபாலிவெ ள்கபாணிள்பாடடு ெல்லபா வ்தச்்சி 
்கீறல் விழபாளம எடுத்து்கிடடு ள்பா்கணும். 
ெபாபாிடமபாவது வ்கெ்கல ெிலம் வபாங்கி 
்கறி்கபாய்த் ள்தபாடடம் ள்பாடடுப ி்வழத்துக 
ந்கபாளேலபாம் எனறு ெிவனத்்த்டிளெ 
விடிவ்தற்கபா்கக ்கபாத்துக ந்கபாண்டு விழித்துக 
ந்கபாண்ளட ்டுத்துக ்கிட்ந்தபான.                  n

்கவட்சிெில் வீடடின ் ினனபாடி இரு்ந்த ஒரு 
்சினன ்திண்வணவெ  ளமவ்செபா ஆக்கிக 
ந்கபாளேச் ந்சபால்லி, ஒரு ெபாற்கபாலி மடடும் 
வபாங்கி  வ்நதுவிடடபான. குழ்நவ்தககு 
்ச ி்கபபு்தபாளன நரபாம்்வும் ்ிடிககும் 
எனறு அ்ந்தக ்கலபாில் வபாங்கிெிரு்ந்தபான. 
அ்ந்த ெபாற்கபாலி அம்்சமபா்க இரு்ந்தது. 
்கபாமபாட்சிககு அதுளவ ்ரம ்ச்நள்தபாஷம்.. 
அவளுககுத் ந்தபாி்ந்த அக்கம்்க்கத்து 
ந்ண்்கள எல்ளலபாவரயும் கூடடிவ்நது 
்தன ்சிவபபு ெபாற்கபாலிவெ ்கபாடடி, « எங்க 
ெெினபா எனக்கபா்க வபாங்கிவ்ந்த்தபாககும்» 
எனறு பீறறிக ந்கபாளவபாள. ‘‘ெெினபா, 
இப் என வ்கநெழுத்து எவவேவு அழ்கபா 
இருககு. ்பாரு! ’ ’  எனறு ்கபாண்்ித்து 
ம்கிழ்்நதுள்பாவபாள. அ்ந்த ெபாற்கபாலிவெ 
துவடத்து துவடத்து வவத்துக ந்கபாண்டபாள. 
அ்தில் ளமல்்க்கத்்தில் ்கபாளவபாி, ்கபாமபாட்சி 
அம்மனின ்சினன ள்பாடளடபா ஒனவற  
ஒ ட டி  வ வ த் ்த ி ரு ்ந ்த பா ள .  அ வ வ ன 
மடடும்்தபான ்கபாமபாட்சிப ந்பாண்ணு 
‘‘இ்திளல வ்நது ஒக்கபார்நதுகள்கபா, ெெினபா’’ 
எனறு ந்சபால்லும். ளவறு ெபாவரயும், ஏன, 
்கபாளவபாிவெக கூட உட்கபார விடபாது. 
்தபான ்ளேிககூடம் ள்பாகும் முனனும், 
ரபாத்்திபா ிெ ிளலயும் ெிவனவபா்க அ்ந்த 
ெபாற்கபாலிவெத் தூக்கமபாடடபாமல் தூக்கி 
உளளே ள்பாடடுவிடும். 

 அவவே அ்தில் உட்கபாரவவத்து 
இவன ்தன ்சிளெ்கி்தனிடம் ந்சபால்லி 
ள்பாடளடபா எடுத்்திரு்ந்தபான. ஒரு வபாரம் 
மு்ந்தி  ஒருெபாள ்தவலவர ந்கபாடுத்்த 
்ணத்்தில் ந்கபாஞ்சம் அ்தி்கமபா்களவ ்சரககு 
ஏறறிக ந்கபாண்டு வீடடிறகு வர ந்பாிெ 
்சண்வடெபா்கிவிடடது. மவனவி ்கபாளவபாிவெ 
ெனறபா்களவ அடித்துவிடடபான. அவளும் 
குழ்நவ்த ்கபாமபாட்சிவெக கூடடிக ந்கபாண்டு 
ஒரத்்தெபாடடிறகுப ள்பாய்விடடபாள.  ஏள்தபா 
்ச்கவபா்சம் இப்டி ஆ்கிெிரு்ந்தபாலும், 
இவனுககு ந்ண்டபாடடிமீதும், ந்ண் 
மீதும் நரபாம்்ளவ ி்பாிெம்  ்தபான. இபள்பாது 
வீ ட டு க கு  வ ர ள வ  ் ி டி க ்க வ ி ல் வ ல . 
வ்ந்தபால் ்சி்கபபு ெபாற்கபாலி ்கண்ணில் ்டும். 
குழ்நவ்தெின ெிவனவு வ்நது அவவனப 

னைக்கூ

கவட்்டபபடும் மரஙைள்  
கமலல ஓய்ந்து வரும்  
ப்கவைைின் ஒலி

 வஃபீரொ வஃபி
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     அனறு குமரனுககு ்சஷடிெபபூரத்்தி, 
்கல்ெபாணம்  அவர எவவேவு மறுத்தும் 
ள்கட்கபாமல் ்ிளவே்கள ந்கபாண்டபாட 
டங்கள.. விரு்நது என ்தடபுடலபா்க ஏற்பாடு 
ந்சய்ெ குமரனும் மல்லி்கபாவும் மவணெில் 
அமர...

 ளமே, ்தபாேங்கள முழங்க   ம்ந்திரங 
்கள  ஓ்த, ஐெர, ‘குடும்்த்துல இருக்க 
்ிளவேங்க.. மரும்களங்க எல்லபாம் 
கும்்த்துல  உளே ்தண்ணிெ,  சுத்்தி வ்நது 
ெல்லவடல   ஊத்துஙள்கபா.’  என ந்சபால்லி 
ந்கபாண்டிருக்க.. 

 குமரனின ள்ரன சு்தீஷ..்தபாத்்தபா.. 
்தபாத்்தபா ந்பாிெ ்தபாத்்தபா வவயும் கூடடிடடு 
வரவபா என ஓட…

 இருடபா ள்சரல உக்கபார வச்்சி நமல்ல 
்தளேிடடு வபாடபா என மல்லி்கபா ்கத்்த... 
அவன ஓடிச்ந்சனறு அவர அவறெில் 
எடடி ்பாரத்்தபான…

 ந்பாிெ ்தபாத்்தபா ்பாலபா எனும் 
்பாலக்கிருஷணன ்கடடிலில் ்டுத்்தி 
ரு்ந்தபார.  95 வெ்தில் ள்்சவும் ்சபாப்ிட 
வும் இெலும்.. ஆனபால் ெடக்க முடிெபாது... 
அவவர வீல் ள்சபாில் உட்கபார வவத்து 
நவேிளெ கூடடி வ்ந்தபான சு்தீஷ.

 ஐ..ந்பாிெ ்தபாத்்தபா என ந்கபாளளு 
ள்ரன ்கள.. ள்த்்தி்கள புவட சூழ ்சறளற 
்கண்்கவே இடுக்கி ்தன ந்பாிெ ம்கன 
குமரவன ்பாரத்து இரு வ்க்கேபாலும் ஆ்சீர 
வ்தித்்தபார…

 கு டு ம் ் ம்  மு ழு வ து ம்  ஒ ன று 
கூடி குதூ்கலித்்திருக்க... ள்ச... ்தமெ்ந்தி 
இரு்ந்திரு்ந்தபால் எவவேவு ெனறபா்க 

இருககும் என ெிவனவு்கவே ்ினளனபாக 
்கினபார…

 அவருககு 25 வெ்தபா்க இரு்ந்த 
ள்பாது ்தமெ்ந்திவெ வ்க்ிடித்்தபார. .
அவவே ்ச்ந்தித்்த மு்தல் ெபாள ெிவனவில் 
வ்நது ்கண்்கவே ்கண்ணீர மவறத்்தது..
      
 ்பாலபாவபா்கிெ அவர... அ்கிலன..
மு்கமது ்கருப்ன முத்வ்தெபா இனனும் ்சில 
ள்தபாழர ்களுடன ரெில்ளவ ்தண்டவபாேத்்தில் 
குண்டு வவத்து ஒரு ்கிளலபாமீடடர 
ந ்த பா வ ல வ ி ல்  ம வ ற ்ந ்த ி ரு க ்க .   ஆ ளு ம் 
ஆங்கிளலெர்களுக்கபான ஆவட்கள.. 
விவல உெர்ந்த மது்பானங்கள... மறறும் 
்சில முக்கிெ ந்பாருட்கவே ஏறறி வ்ந்த 
கூடஸ ரெில் நவடித்து ்சி்தற... ்பாலபா ்தன 
கூடடபாேி்களுடன ்ற்நது ந்சனறு ஒேி்நது 
ந்கபாண்ட ள்பா்திலும் ஆங்கிளலெரபால்  
இரண்ளட ெபாட்கேில் ்ிடி்டடனர..

 ்சிவறெில் இரு்நது ள்கபாரட டுககு 
அவழத்து ந்சனற வபா்கனத்்தில் 30 ஆண்்கள 
மத்்திெில் ஒளர ஒரு ந்ண் ம்கபாத்மபா 
்கபா்ந்திெின இெக்கத்்தில் ள்பாரபாடடத்்தில் 
ஈடு்டட 11 ஆண்்களுடன, ஒளர ஒரு 
ந்ண் அதுவும் ்சிறுவெது, ்தமெ்ந்திவெ 
்பாரத்்தபான ்பாலபா...
   
 அவனுககு ஒளர ஆச்்சபாிெம்.. 
்சிவற ந்சல்லும் ்ெளமபா... இத்்தவன 
ஆண்்களுடன ்ெணிப்ள்தபா.. ள்பாலீஸ 
வ்கெில் இருககும் துப்பாக்கிளெபா..
லத்்திளெபா எவ்தக்கண்டும் ்ெ்ந்திடபா்த 
்தீரக்க மபான ்கண்்கள... துணிச்்சல் மிகு்ந்த 
வீரபாங்கவனவெ ்பாலபா விரும்்ி ெ்தில் 
ஆச்்சபாிெம் ஏதும் இல்வல.. 

 ஒருவருட ்சிவறவபா்சம்... நவேி 
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ெில் வ்நதும் அவனும் அவனுவடெ 
கூடடமும்நவளவே ெர்கவே விரடடி 
அடிப்்திளலளெ குறிெபா்க ள்பாரபாடடங்கள 
புரட்சி்கள.. ஊரவலங்கள என... இரு்ந்த 
ள்பாது மறு்டி யும் ்தமெ்ந்திவெ ஒரு ஊர 
வலத்்தில் ்பாரத்்தபான..்பாலபா.

 ஊரவலம் ந்சனறு ந்கபாடி ஏறறி 
இனிபபு்கள வழஙகும் ள்பாது ்தமெ்ந்தி 
ெிடம், ஏ ந்பாண்ணு உனககு ள்பாலீஸ 
்ெம் எல்லபாம் ந்கபாஞ்சம் கூட இல்வலெபா? 
ெபான ஏன அவங்களுககு ்ெப்டணும், 
இது எனளனபாட ெபாடு, இங்க வ்நது 
ெம்மவேளெ அ்தி்கபாரம் ்ண்ற அவங்க 
்தபான ்ெ்நது ஓடணும், ெபான இல்ல, 

 அப்பாடி, மூச்சு விடபாம அனல் 
ந ்த ற ி க கு ம்  ள ் ச் சு ,  எ ன க கு  உ ன ன 
நரபாம்் ்ிடிச்்சிருககு, ெபாம ்கல்ெபாணம் 
்ண்ணிக்கலபாமபா? 

 மறற ்சபா்தபாரண ந்ண்்கவே ள்பால் 
இவ்த ள்கடடதும் ெபாணி ள்கபாணவில்வல, 
்பாலபா வின ்கண்்கவே ளெரபா்க ்பாரத்து, 
எனககும் உங்கே ்ிடிககும், ஆனபா ெம்ம 
்கல்ெபாணம் ்ண்ணிக்கிடடபாலும் அதுககு 
அப்றம் அடுப்டில ்சவமச்சு ள்பாடடு, 
குழ்நவ்த்கள ந்த்துக்கிடடு, சுெெலமபா 
வபாழ மபாடளடன, ெம்ம இ்ந்திெபா முழு 
சு்த்ந்திரம் அவடெற வவரககும் ள்பாரபாடட 
்கேத்துல ்தபான ெம்ம வபாழ்கவ்க இருககும், 
்ரவபாெில்லெபா? 

 ்பாலபாவின ள்கபாபாிகவ்க்கள.. அவன 
்தவலவமெில் ஒரு கூடடம் ்ச்தபா ்சரவ்கபாலமும் 
ெபாடடின விடு்தவல ்றறிெ ள்ச்சு... 
்தமெ்ந்திவெ ஈரக்க... இருவருககுளளும் 
்கபா்தல் மலர்ந்தது, ்திருமண ்்ந்தத்்தில் 
நுவழெ முடிவு எடுத்்தபார்கள.  ள்சர்நள்த 
விடு்தவல ள்பாரபாடடத்்தில் ஈடு்டடனர. 

 இ து  ள ் பா து ள ம  ் பா ல பா வு க கு , 
ள்தபாழர்கள  புவட சூழ எேிெ ்திருமணம் 
அவ்தத் ந்தபாடர்நது, ள்பாரபாடடங்கள,  
்கபாடடில், ்சில ெபாட்கள,  ந்தபாி்ந்த ள்தபாழர்கள 
வீடடில் என ்சில்கபாலம் ்தவலமவறவு 

வபாழ்கவ்க வபாழ்்நது வ்ந்தபார்கள. 

 மு டி வ ி ல்  இ ்ந ்த ி ெ பா  சு ்த ்ந ்த ி ர 
ெபாடபா்க அறிவிக்க... இருவரும் ஆ்சிபாிெர 
்ணிெில்...  அவம்திெபா்க வபாழ்்நது   மூனறு 
குழ்நவ்த்கவே  ந்றறனர. ந்பாிெவன 
ந்ெர ்திருபபூர குமரன ெிவனவபா்க 
குமரன.. .  அடுத்்த ந்ண் இ்ந்திரபா. . 
அடுத்்தவள ்கபா்ந்தி ம்தி.

 ஒவநவபாரு ஆ்கஸட 15 ம் ்திருவிழபா 
்தபான ்பாலபா குடும்் த்்திறகு. .ஏவழ்களுககு 
அனன்தபானம், வ்ச்தி இல்லபா்த குழ்நவ்த 
்களுககு புத்்த்கங்கள, ளெபாடடு்கள, எழுது 
ந்பாருட்கள வபாங்கி ந்கபாடுப்து, ஏவழ 
ந்ண்்கள ்திருமணத்்திறகு உ்தவுவது, 
்பார்த மபா்தபாககு ளெ, எனற ள்கபாஷம் 
வபாவன எடடும்.  

 ்தமெ்ந்தி மூனறு குழ்நவ்த்களுடன 
ந ்க பா டி ள ெ ற ற ி  ம ்க ி ழ …  ள ் பா ர பா ட ட 
வபாழ்கவ்கெில் இவண்ந்த இருவரும் 
அவம்திெபான வபாழ்கவ்க வபாழ்்ந்த ்திருப்தி 
ெில். ஒரு ்த்து ஆண்டு ்களுககு முன 
்தமெ்ந்தி ்தன இெக்கத்வ்த ெிறுத்்தி 
ந்கபாளே... ்பாலபா இரண்டு வருடங்கேபா்க 
ெ ட க ்க  மு டி ெ பா ம ல் …  ்த ம ெ ்ந ்த ி ெ ி ன 
்ிபாிவு துெரும் வபாடட ்டுத்்த ்டுகவ்க 
ஆ்கிவிடடபார. 

 ்தபாத்்தபா ்தபாத்்தபா ்சபாப்ிட வபாங்க 
எனற குழ்நவ்த ்கேின ்சத்்தம் ள்கடடு ்தன 
ெிவனவு ்கேில் இரு்நது ்தனவன விடுவித்து 
ந்கபாண்டபார.

 மறுெபாள உறவினர ்கள ஒவநவபாரு 
வரபா்க ஊருககு ்கிேம்்...குமரன  அப்பா 
்கிடட ந்சபால்லிடடு ள்பாங்க எனறு  
எடடிப்பாத்்தபார, ஆனபா அப்பா  இனனும் 
எழு்ந்திபாிக்கலளெ…

 இள்தபா ெபான எழுப்ளறன எனறு 
இ்ந்திரபா அப்பா வின அருள்க ந்சல்ல அவர 
மூச்சு விட ்சிரமப்டுவது ்பாரத்து, குமரபா 
அப்பா ககு உடம்பு முடிெல  உடளன 
டபாகடருககு ள்பான ்ண்ணு, 
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 குமரன ள்பான ந்சய்்தபார.

 டபாகடர ந்சக ந்சய்து ் பாரத்து விடடு 
்ல்ஸ நரபாம்் இறங்கி டளட வருது...3,4 
மணி ளெரம் ்தபான... ்தபாஙகும். எல்லபாருககும் 
ந்சபால்லி டுங்க எனறு ந்சபானனது ்பாலபா 
வின ்கபா்திலும் விழ.  

 குமரவன வ்சவ்கெபால் அரு்கில் 
அவழத்்தபார... அப்பா என ்சறளற மனம் 
்கலங்கி அவர வ்க்கவே ்றறி ந்கபாளே     
்சறளற ்சிரமப்டடு ள்்சினபார... குமரபா 
ெபான ஒனனு ந்சபால்ளவன.. ெீ ள்கபாவிச்சுக்க 
கூடபாது..

 எனனப்பா ந்சபால்லுங்க..

 ஒனனுமில்ல உன மூத்்த வ்ென 
எனககு எ்ந்தவி்த ்சடஙகும் ் ண்ண கூடபாது..

 அப்பா ஏம்ப்பா.. அவனுககு உங்கே 
ி்டிககுளம...

 அதுக்கில்லப்பா...ெபாங்க.. எனககு 
முனனபாடி ்ல ள்ரு உெிர ந்கபாடுத்து 
ரத்்தம் ்சி்ந்தி இ்ந்த ெபாடவட மீடளடபாம்.

 ஆனபா அவளனபா அநமபாிக்கபா ள்பாய் 
ஆங்கிளலெர்களுககு அடிவமெபா, அவங்க  
்கம்ந்னி ல .. ளவல ந்சய்றபான

 ெபான எவவேவு ந்சபால்லியும் ெீயும் 
அவனும் ்ணம் ்சம்்பா்திக்கறதுளலளெ 
குறிெபா இரு்ந்தீங்க…

 ்தமெ்ந்திககும் இது ்ிடிக்கலப்பா..

 நெய்... ஹி... ்ந... த்... எனறு 
ந்சபால்லி உெிர விட... அவர ஆவ்சவெ 
குமரன ெிவறளவறறினபார.இனிளமல் ்தன 
வ்ெவன அஙகு அனுபபுவ்தில்வல எனற 
முடிவுககு வ்ந்தபாலும், அ்தவன ள்கடடு 
ம்கிழ அப்பா இல்வல, இரு்ந்தபாலும் அவர 
ஆனமபா ்சபா்ந்தி ந்றும். 

 ்பார்த மபா்தபாககு ளெ...                  n

மை்றவா்த..!
கூவும் குயி்ை ஆடும் மையி்ை
எனன தசோல்கி்றா்யா..?
மைைரும் மைை்ர அ்சேயும் கி்ை்ய
எனன தசோல்கி்றா்யா..?
உந்தன தமைாழியும் உந்தன தசேய்்்கயும்
  புரியவில்்ை்ய..!

மைனிதனி்டம் எனன தசேய்தி 
தசோல்ை மு்னகி்றா்யா..?
ஈரமைற்்ற மைனித த்ஞசில் -  அன்ப  
வி்தக்்க நி்னக்கின்றா்யா..?

பணத்தின பினனால் ஓடும் - மைனிதன
்்ரமினறி தவிக்கி்றா்ன..!
நிம்மைதியில்ைா   - மைனிதன 
நித்தி்ர்ய ததா்ைக்கி்றா்ன..!
 
இருக்கும் வ்ரயில்  - இப்பாது 
வாழக்்்க புரியா்த... !
வாழ்வ புரியும்  ்பாது - மைரணம்
உன்ன வாழ வி்டா்த..!
  
ஓடி ஓடி உ்ழத்து - வாழ்வ 
  ததா்ைக்்கா்த..! 
்காை ்்ரம் தபானனானது 
சிந்திக்்காமைல் வாழந்தி்டா்த..! 
இனறு ்பால் ்ா்ையும் - வாழவு 
  அ்மையா்த..!

தபாய்்க்ைாடும் தபா்றா்மை்யாடும் - 
  நீயும் பழ்கா்த..!
ப்்க்மை்யாடும் வஞசே்கத்்தாடும் 
  ்ாளும் வாழா்த..!
்ா்ை  உனது சேந்ததி்ய தாக்கும்
  எனறும் மை்றவா்த..!

  மைஜினா
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உலைம் கசய்தை உன்னதைத தைிருமணம்

கபொருைொதைொரம்…

கபொருளுக்கு மூன்று முடிச்சு ்பொட்டு

தைொரமொக்ைி தைரமொக்ைி

நம் வொழ்விறகு ஆதைொரமொக்ைி

வொழ்வொதைொரமொக்ைி

மொகபரும் சக்தைியொக்ைி

கவயதகதை உயர்ந்து நிறை கவக்கும்!

நொடுைள் 

கபொருைொதைொரத்தைொடு இணஙைி

வொழ்ந்துண்டொல வொழ்வுணடு…

இலகல்யல

வீழ்ச்சறி்ய நிததைமும் உணடு!

கபொருைொதைொரம்

அச்சம் ைணடு ஓடும்..வீழும்

எப்பொது என்பது உஙைள் ்ைள்வி?

நொடுைள் உயிர்ைகை துச்சகமன மதைிக்கும் 

்பொர்க்ைொலச் சூழலில..

சுரண்டலில…

அடிகமயொய் பொர்க்கும் பொர்கவயில!

பொரதைி ைண்ட

பண்ட மொறறு முக்

இன்க்ய

நவீன கபொருைொதைொரததைின்

எைிய தைததுவம்…

சூழல கபொருைொதைொரததைின்

ஆணி்வர்…

புவியியல கபொருைொதைொரததைின்

முக்ைிய வகரப்டம்…

இயறகை வைம் கபொருைொதைொரததைின்

அடிபபக்டக் ைொரணி!

கவயதது நொடுைள் எலலொம்

வைமொை வொழ்ந்து நிறை

கபொருைொதைொரம் ஒன்்் ்பொதும்

தைததைம் கபொருைொதைொரம்

நுைர்வொல ்சமிபபொல முதைலீட்்டொல

உயர்ந்து நின்்ொல ்பொதும்!

அைவீடுைள் கவத்தை

அைக்ைபபடும் கபொருைொதைொரம்

நொம் அகழததைொல 

உயர்ந்து விடுவதைிலகல…

உள்நொட்டு உறபததைியொல மட்டு்ம

மகல்பொல உயர்ந்து நிறகும்!

கவயததைின் கபொருைொதைொரம்

உலை வஙைியொல

அைவிடும் ்பொகதைலலொம்

சறில நொடுைள் முன் நிறகும்…

பல பின் நிறகும்..

இயறகைவைம் அகதை தைீர்மொனிக்கும்!

மனிதை வைம் கபொருைொதைொரதகதை

கபொஙை கவக்கும்…

்வகலவொய்பபுைள் அகதை

தைக்ை கவக்கும்…

வர்ததைைம் அகதை நிகலதது

உயர கவக்கும்!

கபொருைொதைொரக் கு்றியீடுைள்

புரிந்தைவருக்கு 

ைலஙைகர விைக்ைம்..

புரியொதைவருக்்ைொ

மொகபரும் விடுைகதையின் கதைொ்டக்ைம்!

பஙகுச்சந்கதைைைில முதைலீடு…

தைஙைததைில முதைலீடு…

என நீணடு கைொணடு ்பொகும் 

வர்ததைைஙைைில 

வற்ொதை கபொருைொதைொர நொடுைள்

இங்ை பல உணடு!

வற்றிப்பொனகவயும்

சறில உணடு!

    


ம. செக்திநவலாயுதம ்ேருப்பு விழி்கள்
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உலை்ம கபொருைொதைொர

நிதைி கநருக்ைடியில 

தைததைைிததை ்நரததைில

இந்தைிய ்தைச்ம 

ைம்பீர நக்ட ்பொ்ட ைொரணமொன 

கபொதுததுக் வஙைிைள் 

நம் கபொருைொதைொரததைின் 

புகதையலைைன்்்ொ?!

இன்னும் கசொலலலொம் 

கபொருைொதைொரததைின் கபொக்ைிஷஙைகை..

கதைொழிலதுக் ஒரு பக்ைம்..

விவசொயத துக் ஒரு பக்ைம்..

்சகவத துக்யும் ஆய்வுத துக்யும் 

மறுபக்ைம்…

எலலொம் கபொதுத துக்யொய் இருந்தைொல

கபொருைொதைொரம் இன்னும் இன்னும் 

பூததுக் குலுஙைிடும்!

கவயம் கசழிதது வைர்ந்தைிடும்…

முண்டொசுக்ைவியின் ஒருகமபபொட்க்ட

விகதையொய்த தூவிடு்வொம்..

வஙைதது நீரினொல 

நொடு ை்டந்தை விவசொயம்

எட்டு தைிகசைள் கசன்றும்

நியொயமொன வியொபொரம்…

உயர்ந்து நிற்பொம்

நம் கபொருைொதைொரம் 

உயர்ததைி நிற்பொம்!

எைிய மக்ைள் அ்றிவொர்ைள்

தைன் வரவு கசலவும் 

கபொருைொதைொரம் என்று…

நடுததைவர மக்ைள் புரிவொர்ைள்

தைன் ்சமிபபும் ை்டனும்

கபொருைொதைொரம் என்று…

கசலவமிக்ை மக்ைள் உணர்வொர்ைள்

தைன் முதைலீடும் வர்ததைைமும்

கபொருைொதைொரம் என்று…

உலைம் உணர்ைி்து

மக்ைள் மட்டு்ம

தைனது நிரந்தைர கபொருைொதைொரம் என்று!

இரயில் 
பயணங்களில்..!

்ம் ்க்டந்த ்காை நி்னவ்ை்கள்,

எதிர்்காை எல்்ையில்ைா ்கனவு்கள்,

நி்கழ்காை எதிர்பார்பபு்கள் எனறு

அ்னத்தும் சுமைந்தபடி 

அம்சேமைாய் அ்சேந்தாடி வருகி்றது இரயில்....!

இ்ணயா பா்தயில் ்ம்

இதயங்க்ை இ்ணக்்க

முயற்சிக்கி்றது இனிய இரயில் ..! 

ததா்டர்ச்சியா்க உன நி்னவு்க்ை 

இதமைாய் அள்ளி ததளித்து  

ததம்மைாஙகு பாடிச் தசேல்கி்றது ததா்டர்வண்டி..!

இயற்்்க்ய ரசிக்்கச் தசோல்லி 

்காை அவ்காசேம் த்காடுத்தது 

இந்த இனிய இரயில் பயணம்..!

்க்டக்கும் பா்தயில் 

்கைங்கமில்ைா

உன நி்னவு்களு்டன 

இந்த இனிய பயணம் 

தவ்மை இல்ைாத வரம்..!!!

                                                 சூர்யா. பா
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 ்திருப்திளெ மனெிம்ம்தி. 
மனளம எல்லபாவறறினதும் மூலம். 
அ்தன உெிரபள் உடலின இெக்கம். 
மனம் உறு்தி ந்றநறழு்ந்தபால் ்பானம் 
்கிவடககும். மனி்த உளேளம ஒரு 
அ்தி்செம்்தபான. விருபபும் நவறுபபும் 
அனபும் ள்கபா்மும் அ்தறகுள 
ஒேி்ந்திருக்கினறன. மனவ்த நவல்வது 
வபாழ்வின நவறறி, ஒேி, ்லம் என 
எல்லபாம். மனவ்த ஒருமு்கப்டுத்்தினபால் 
ெபாம் ந்சய்யும் ந்செலில் ்கவர்கபாணலபாம். 
மனளம மி்க துணிவும் ந்சறிவும் 
ெிவற்ந்த ்கு்தி. அ்தில் ்தபான ்கவனமும் 
அவ்தபானமும் ள்தவவ.

மனவ்த நவறறிந்கபாளவ்தில் 
ெிவலந்று்கினற ம்கிழ்ச்்சிககு 
அேளவதுமில்வல. ம்கிழ்வினறி ெிம்ம்தி 
எங்கனம் ்கிவடக்கபள்பா்கிறது? 
மனவ்த ்கடடுப்டுத்்தி, ்திடப்டுத்்தி 
வபாழ்வ்தில் வபாழ்வின லெமும் 
சு்கமும் உணரப்டு்கிறது எனலபாம். 
வபாழ்நவபாழுங்கில் வீபாிெம் ெிவற்நது 
்கபாணப்டுவள்த ரம்மிெமபான 
மனநவபாழுங்கின ்தகு்திெிவலெில்்தபான. 
வபாழ்வவ வடிவவமப்்தில் 
ந்ரும்்ங்கபாறறுவது கூட மனம்்தபான. 
மனம்ள்பால வபாழ்கவ்க என்பார்கள. 
மனம்்தபாளன வபாழ்கவ்கவெ ்கடக்க 
்கிவடககும் ெத்்தனம். ்சபா்தனம். ்டகு. 
இனனும் ்ல.

●
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்கிவடக்கினற ்தகு்தி்கவே வவத்ள்த 
ெிவலக்கினற உறவு்கள குறித்து 
்கவனம் ள்தவவ. ந்றுமபானம் அேிககும் 
அனுமபானிப்ில் ்தபான ்தனமபானம் 
ெிவற்ந்திருக்கிறது. ம்திககும் குணத்்தில் 
்தபான மணககும் உறவு்கள ்கிவடககுளம 
அனறி மறககும் ெிவலெில் மள்கபானன்தம் 
்கிவடெபாது.

உறவின விபாி்சல்்கேில் ்கவடத்ள்தறறி 
நமருள்கறறப்டும் பு்திெ ்பாிமபாணங்கள 
குறித்்த அல்சலும் ஆரபாய்வும் அவ்சிெம் 
உறவின புபாி்நதுணரவில் மி்கத்ள்தவவ 
எனலபாம். உறவின வி்சபாலத்்திறகும் 
வீபாிெத்்திறகும் மனங்கேின 
அ்கலங்களும் ெீேங்களும் அேக்கபாமல் 
்திற்நதுந்கபாடுக்கப்டும் ள்பாது்தபான 
்தரமபா்கவும் உரமபா்கவும் ்கவடகள்கபாடி 
மடடும் ந்தபாடரக்கபாரணமபா்க அவமயும்.

வபாழ்வவமெக ்கபாரணமபான உறவு்கேின 
நெருக்கமும் உருக்கமுளம மனி்தவன 
்ச்க்பாடி்களுடன ்ச்நள்தபா்சமபா்க வபாழ 
வழி்சவமத்து ந்கபாடுக்கினறன எனறபால் 
அது மிவ்கெபா்கபாள்த. வபாழ்விவன 
ெிரப்மபா்க ்கடக்க துவணள்சரககும் 
்ச்கலவறறுககும் லபாவண்ெமபா்க ரபா்கலெம் 
கூடடி மீேிவணப்ில் ்ிவணககும் 
்ககுவம் ஆத்மபாரத்்தமபா்க ்கலக்கினற 
உறவு்களுகள்க ்சபாிெபா்கப ந்பாரு்நதும்.

●

மனம் ்கவவல்கவே எ்திரந்கபாள்கினற 
சூழ்ெிவல்கவே ்கடக்க ளெர்கினற 
ந்பாழுது்கேில் ஒரு ்தனிவமவெ 
மனம் ந்றறுக ந்கபாளே முவனவது 
குறித்்த அவ்தபானம் ள்தவவ. மன்தின 
்தனிவமககு ்தீனி எதுநவனறபால் அவ்த 
நவல்வது்தபான. மனவ்த நவல்லும் 
மனி்தளன ்தனவன நவனறவனபா்கிறபான. 
மனமும் மனி்தனும் ்ச்தபாவும் ள்பாடடபா 
ள்பாடடி ள்பாடும் இருதுருவபள்பார்கள. 
ஒனறு நவனறபால் ஒனறு ள்தபாறகும். 
ஒனறு ள்தபாறறபால் ஒனறு நவல்லும். எது 

ெட்ந்தபாலும் வி்தி அறி்நது ந்செல்்டு்தளல 
்சபாலச்்சிறபபு.

மள்கபானன்தத்்தின ெிவலககு எத்்தனிககும் 
எவரும் மன்தின ்தனிவமவெ நவறறி 
ந்கபாளவள்த ்கபாலத்்தின ்கடடபாெம். 
்கவவல ஆடந்கபாளளும் உலவ்க ்தவிரத்து 
மனவ்த ்திடப்டுத்்தி வபாழ ்திட்சங்கற்ம் 
பூணுளவபாம்.

●

வாழகட்க நதிடேயறறது,

குததைிக் ைிழிததைொல

இரததைம் வரும் என்பதைறைொை

கவட்்டொமல கைொடுக்குமொ

மூஙைில மரம்

புலலொஙகுழகல,,,

யொகரயும் அவன்்பொ்ொன்

குபகபகயன

்ைவலொமத தைிட்்டொதீைர்ைள்

குபகபதைொன் எருவொைி

உண்வ நமக்கு மருந்தைொைி் து,,,

்வஸ்ட் என்று இஙகு

எதுவுமிலகல

அசுததைமொன இயந்தைிரஙைகை

சுததைம் கசய்ய்வ

அவசறியபபடுைி் து,,,

ஆைொதுகயன்று

நம்மொல ஒதுக்ைபபடுவதுதைொன்

மறுசுழறசறி முக்யில

நம்ம மகனகய

அலஙைரிக்ைி் து,,,

மனிதைர்ைகை ் நசறிப்பொம்

பிடிக்ைவிலகலகயன்்ொல

ஒதுஙைிப்பொ்வொம்

தூற  ்் வண்டொ்ம

வொழ்க்கை நிகலயற்து,,,!

 ~ நொகை ஆகசததைம்பி

      ்ைொகவ
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ைனிதைரும்  ைொதைல 

 ையலவிழி  ் தை்டல

நுனிவழி  நணீடு 

 நுகழததைொள்  -  வனிதைொ

தைனிததைமிழ்  ் பொதும் 

 தைைிரு்டல  தைணீ்்டன்

இனி் மலந ீ ் வண்டொம் 

 எனக்கு

மன்கன மணிமொ்ன்

. 

இததைகரயில  யொ்னததும் 

 எததைகன்யொ  ைொய்வகையில

ைததைரி் ய  உன்கனக் 

 ைடிதுவந்்தைன்!  -  நததும்

ைனியிகலொன்  ் ்ொடுன்கனக் 

 ைொசறியி் ல  விட்்்டன்!

இனி் மலந ீ ் வண்டொம் 

 எனக்கு!

சுந்தைர ரொசன் 

.

ைணகம  ைக்டக்ைணணின் 

 பொர்கவகயன்  ைணமணிக்குள்! 

கபணகுயிலுன்  ் பச்சு 

 கசவிபபக்யில!  -  கபணணுன்

இனிகம  நிகனகவன் 

 இதையததைில!   ் பொதும்  

இனி் மலந ீ ் வண்டொம் 

 எனக்கு 

ஞொல ரவிச்சந்தைிரன்

. 

கவற ற்ி  இலக்ைக்டய

 ்வைமொய்ப  ் பொகையில

சுற்தகதைக்  குற்மொய்ச் 

 கசொலலொமல  -  முறறும்

பனி் பொல  ப்டர்ந்கதைம்கம

 பறறுைின்  ் ் சொர்்வ

இனி் மலந ீ ் வண்டொம் 

 எனக்கு!

கச. இரொசொ

. 

ஒட்்ட  உயிரரிந்து 

 ஓஙகுபுைழ்  தைொன்தைடுததுக் 

கைட்்ட  கபயர்வொஙைக் 

 ்ைலிகசயும்  -  துட்்டக்

ைனிச்சொ்  ் உன்னொல 

 ைலஙைியது  ் பொதும் 

இனி் மலந ீ ் வண்டொம் 

 எனக்கு. 

ை.  சஙைரபொணடியன்

 3 18

கநரனிடச ்வணபொ

தவண்பாப பயணம் 14தவண்பாப பயணம் 14
ஈற்்றடி...  

 

இனி்மைல்நீ ்வண்்டாம் 
எனக்கு
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கவணபொகவ  யொதகதைன்ன? 

 ்வணடியகதைப  கபய்கதைன்ன?

கவண்டகையில  சறிக்குணடு 

 கவததைகதைன்ன?  –  கசணடில 

பனிகபய்யக்  ைொணின்பம் 

 பொர்பூவில  உண்்டொ?

இனி் மலந ீ ் வண்டொம் 

 எனக்கு…!

விசு.  இம்மொனு்வல

. 

இனிகம  எைிகமயும் 

 எலலொம்  நிக்ந்்தை

ைனிந்தை  தைமிகழயுங 

 ைற்்ன்  -   இனிதைொய்க்

ைனிவொய்  மலர்ந்து 

 ைலந்தை  ைன்வ

இனி் மலந ீ ் வண்டொம்

 எனக்கு

ைவிஞர் வீை கபொன்கனயொ

. 

ைனிவு்டன்  ் பசறிக் 

 ையகமகயக் கைொணடு

சனிகயன  வந்தை 

 சதைி் ய!  -  இனிதைொய்த 

தைனிகமயில  வொழும் 

 தைனிததுவம்  கபற்்ன்

இனி் மலந ீ ் வண்டொம் 

 எனக்கு.

மொலதைி தைிரு 

. 

ைொகலயில  ைஞசறி; 

 ைடும்பைல  கூழ்க்குடிப்பன்

மொகலயில  சபபொததைி 

 மட்டும்தைொன்  -  ் மகலத

தைனிவிருந்து  தைொண்்டன்; 

 தைணிமருந்து  தீைண்்டன்

இனி் மலந ீ ் வண்டொம் 

 எனக்கு!

கபொன் ் வலபபன் 

. 

கநய  ந்டந்தைி்ட்வ 

 நொளும்  கசயலைொணப

கபய்வ  பொதைஅணி

 நீ் தைய்ந்தைொய்  -  கவயம்

நனி் மவும்  வொழ்வகமய

 ்வணடின்தீை  நணப

இனி் மலந ீ ் வண்டொம் 

 எனக்கு!

பொவலர் ெ ீைலலகபருமொள்

. 

நல்லொர்  நிகலகைட்டு 

 நொணித  தைகலகுனிவொர்!

கபொலலொக்  குடியொல 

 கபொருைிழபபொர்!  -  கமலலக்

ைனிவொய்  வகைக்கும் 

 கைொடிய  குடி்ய 

இனி் மலந ீ ் வண்டொம் 

 எனக்கு!

இரொ. பொஸ்ைரன்

. 

ஒன்்ொய்  இருக்கையி் ல 

 ஊகரலலொம்  சுற ற்ிவந்தீைர்

இன்்்ொ  துகணயொம் 

 இகணயிழந்தைொய்  -  ஒன்்ொய்

தைனிததைொ்ய  ைொலணி் ய 

 தைன்னந்  தைனியொ

இனி் மலந ீ ் வண்டொம் 

 எனக்கு.

அய்யபபன்

. 

புரிதைலிலலொ  வொழ்விகலன்றும் 

 புணணியஙைள்  உண்்டொ 

பிரிந்தைிஙகு  கசன் ற்ிட்்டொற 

 ்பொதும்  -  எரிக்கும் 

ைனிவிலலொப  கபண்ண 

 ைடிய  மன்ம

இனி் மலந ீ ் வண்டொம் 

 எனக்கு

உடுவிலூர் ைலொ
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பசறியின்  கைொடுகமயொல 

 பொதைிததை  ் வகை

புசறிக்ைக்  ைிக்டததைசறிறு 

 புட்டின்  -  ருசறிகய

தைனிகமயில  கமன்்்ன்! 

 தையிர்ைலந்தை  ் சொறும்

இனியு்மலந ீ ் வண்டொம் 

 எனக்கு !

நொ.  பொணடியரொசொ

. 

என்கன  அ ற்ிந்்தைன். 

 எனக்குள்  உக்ந்தைிருக்கும்

உன்கன  அ ற்ிந்்தை 

 உணர்ந்தைிட்்்டன்  -  இன்னும்

எனிலிருந்தைொல  சீரழியும் 

 என்வொழ்வு  ் ைொபம்

இனி் மலந ீ ் வண்டொ  

 எனக்கு!

பொவலர்  ைருமகலததைமிழொழன்

. 

கபொலலொதைத   தீைகம்ய

 பூததுச்  கசழிபபதைனொல

நல்லொர்  ைலஙகும்

 நலிவைற ;்  -  நலலக்

ைனி் பொல  கதைரிந்துபின்

 ைொயொகும்  கபொய்்ய ;

இனி் மலந ீ ் வண்டொம்

 எனக்கு...!

ெ.  ை.  நொைபபன்

. 

ைள்வன்்பொல  வந்து 

 ைடுததை  பிணியொைி

கமள்கைனக்  கைொய்ைி் ொய்  

 ்மன்கமகய  -  உள்ளுள்

அனிச்கசயொய்  ஆழ்ந்தைிடும்

 அச்சகமனும்  தீை்தை!

இனி் மலந ீ ் வண்டொம்

 எனக்கு.

வொனதைி சந்தைிர்சைரன்
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வனிகதையர்  மறறும் 

 மழகலகயொடு  வொழும் 

புனிதைநிகல  இலலொப 

 புவியில  -  மனிதைன்

தைனிததைிருக்கும்  துன்பநிகல 

 தைொகனதைறகு?  ் பொதும்

இனி் மலந ீ ் வண்டொம் 

 எனக்கு.

பொல முருைன்

. 

பொடுகபொரு  கைலலொ்ம 

 பொடிவிட்்டொர்  பொவலர்ைள்

்தைடுைின்்்ன்,  என்தைமிழில 

 ்தைர்ச்சறியிலகல  -  ஓடும்

பனிததுைி் பொல  ஓய்வ்தைகயன் 

 பொ்டலகவண  பொ்வ

இனி் மலந ீ ் வண்டொம் 

 எனக்கு!

முகனவர் சுந்தைரரொஜ் தையொைன்

. 

துன்பததைில  ் தைொள்தைந்தை 

 சுந்தைரன்  நயீன்்்ொ!

அன்கபச்  கசொரிந்தைொய்! 

 அைன்றுந ீ -  கசன்்ொய்!

தைனிகமயி் ல  வொடுைி் ்ன் 

 தைஙை  நிலொ்வ

இனி் மலந ீ ் வண்டொம் 

 எனக்கு!!

ரூபொ அன்ரன்

. 

துன்பம்  வரும்்பொது 

 தூரமொய்  ஓடிடும்

அன்பில  உ்்வ 

 அைன்று்பொ  -  என்கனத

தைனியைொய்ச்  கசய்தைிடும் 

 தைன்னலம்  மிக்்ைொய்

இனி் மலந ீ ் வண்டொம் 

 எனக்கு.

கு்ைொரிசக்தைி
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்நரததைில  வந்தைவ்ை 

 ்நர்கமகயத  தைந்தைவ்ை

தூரததைில  நிலலொதுத 

 தூதைொை  -  ் பரம்

தைனியொை  நிறபதைொைத 

 தைக்ைபடி  கசொலல

இனி் மலந ீ ் வண்டொம் 

 எனக்கு.

கு. ைதைி் ரசன்

. 

ஒட்டி  உ்வொடி 

 உணகமயனொய்த  தைொன்நடிததைொய்

கவட்டி  மரகமலலொம் 

 விறறுவிட்்டொய்  துட்்டொ

ைனிமரஙைள்  நொன்ைிகனயும் 

 ைொணொமல  கசய்துவிட்்டொய்

இனி் மலந ீ  ் வண்டொம் 

 எனக்கு

பொவலர் தைொகழ ந இைவழைன்

. 

ைைிபபிகன  நலகும் 

 ைடுஞகசொலலன்  ஆக்கும் 

சுைிபபும்  மனக்ைசபபுஞ 

 சூழும்  -  கநைியத

தைனியொக்ைி  ் வ்ொக்கும் 

 தைன்கமயிலொப  பொனம்  

இனி் மலந ீ ் வண்டொம் 

 எனக்கு!

வ.  ை.  ைன்னியபபன்

. 

உள்ைததைில  மொசறிகன 

 உண்டொக்ைி  விட்்டதைனொல

பள்ைததைில  வீழ்ந்தைவனொய் 

 நொனின்று  -  தைள்ைித

தைனியொைொய்  நின்று 

 தைவிக்ைி் ்ன்  நணபொ!

இனி் மலந ீ ் வண்டொம் 

 எனக்கு.

தைஙை.  ெொன்பீட்்டர்

. 

வொட்்டமிலலொ  கநஞசறில 

 வலிைளும்  வந்தைது

்நொட்்டமிட்்டப  கபணணவைொல

 ்நொயொைி  -  ஓட்்டம்

சனிய்ன  உன்னொல 

 சொவைவும்  கதைொலகல

இனி் மலந ீ ் வண்டொம் 

 எனக்கு.

வொ.  சணமுைம்

. 

ைனியின்  சுகவ்யொ 

 ைடுஞகசொல  கமொழியப

புனிதை  கமொடுஙைப 

 புைழ  -  குனி் வ

நுனிநொ  தைடுததைி்ட 

 நுட்பமொய்ப  ் பொக்்ைல

இனி் மலந ீ ் வண்டொம் 

 எனக்கு

மதுகர குமரன்

. 

தைகலகயப  பிடிததுத 

 தைகரயில  அடிக்கும்

ைகலயில  தைிைழ்ந்தைொய்நீ 

 ைண்ண  -  நிகலகயத

தைனிகமயில  நொனுணர்ந்தும் 

 தைொரகமன்  ் ப்னொ?

இனி் மலந ீ ் வண்டொம் 

 எனக்கு!

பொவலர் ் ைொவதைன்

கதைருவில  ந்டக்ைத 

 கதை ற்ித்தை  அறுந்தை

அருகமயொன  ைொலணி.. 

 ஐ்யொ  -  கசருப்ப

அணிந்தை  மைிழ்கவ 

 அழிததைொ்ய  ் பொ.. ் பொ

இனி் மலந ீ ் வண்டொம் 

 எனக்கு.

ஓசூர் மணி் மைகல
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. 

இனிகம  சறில்நரம் 

 என்்ொலும்  ஏ்னொ

பனிப்டர்ந்தைொற  ் பொலொம் 

 கபொழுது  -  நிகனயொத

தைனிகம்ய  நயீும் 

 தையவுகசய்து  ் பொப்பொ

இனி் மலந ீ ் வண்டொம் 

 எனக்கு!

ஃபக்ருதைீன் இபனு ஹம்துன் 

சறிட்டுக்  குருவி் பொல

 சீட்டிட்டுச்   ் சர்ததுவச்ச

கபட்டிப  பணகமலலொம் 

 ்பொனகதைஙை.?  -  கவட்டித

தைனியொர்ைல  விக்கைொள்கை 

 யொல்சொை  மிஙை.? 

இனி் மலந ீ ் வண்டொம் 

 எனக்கு

புை்ழந்தைி  சரவணன்

. 

பகைகய  வைர்ததைி்டப 

 பொ்ரன்!  பகைவர்,

தைிகைததைி்ட  நன்கமச் 

 சறி பபின்  -  வகைகயக்,

ைனிவு்டன்  கசய்்வன் 

 ைைிபபொய்!  பகை்ய,

இனி் மலந ீ ் வண்டொம் 

 எனக்கு.

ைிணணியொசபீனொ 

. 

இன்னலும்  கநஞசறில 

 இருந்தைி்ட  வொழ்வினில

ைன்னல  சுகவயும் 

 ைசந்தைிடு்ம!  -  என்றும் 

ைனிகவ  நடிபபு்டன் 

 ைொட்டிடும்  நட்்ப

இனி் மலந ீ ் வண்டொம் 

 எனக்கு.

நிக்மதைி நலீ்மைம்
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்பொகதையில  அலலொடிப 

 ்பொக்ைி்டம்  நொன்கதைொகலக்ைப

பொகதைகயக்  ைொட்டினொள் 

 பொகவயவள்  -  தைகீதை

இனிநீ  குடிக்ைொ்தை 

 என்்ொள்  அதைனொல

இனி் மலந ீ  ் வண்டொம் 

 எனக்கு.

கு.  ைமலசரஸ்வதைி

. 

வந்தை  கமொழிைகை

 வொழ்விக்ைச்  சொைடிவுன்

கசொந்தை  கமொழிகயகயனச் 

 கசொலலுைின்்ொர்  -  அந்தைச்

சனியன்ைள்  ் பச்்ச

 சரிகயன்்ொய்;  சீ!சீ!

இனி் மலந ீ ் வண்டொம் 

 எனக்கு.

ெொய் சததைியொ

ைொலகமலொம்  ைணவிழித்தை 

 ைொததைிருந்்தைன்  நின்வரகவ

நலீவிழி  ைண்டது்ம 

 கநொந்துவிட்்்டன்  -  ் ைொலக்

ைனியிதைழில  கசந்தைழகலக் 

 கைொட்டுைி் ொய்  ் பொதும்

இனி் மலந ீ ் வண்டொம் 

 எனக்கு.

கசய்னுலொபதீைன் நஸீரொ, ஏ்ொவூர், இலஙகை

நீ் யகயன்  கவயகமன்று 

 நிததைம்  நிகனந்தைகயகன  

நொ்யயொன்  என்பது்பொல 

 நகீயணணி   -   என்கனத 

தைனிநிறுததைி   கபண்ணொடு 

 ்பொனொ்ய  ஏ்னொ 

இனி் மலந ீ  ் வண்டொம்  

 எனக்கு. 

 

தைமிழமின்
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ம்க்ைின்் தைன்கம 

மலரொ தைிருக்ை

சறி்ந்தை நிகனவு 

கசழிக்ை - இ்வொ

நனியுறு  ஞொபைம் 

நலைி இக்வொ

இனி்மலநீ ்வண்டொம் 

எனக்கு.

                

ைவிக்்ைொலம் ைிருஷ்ணமூர்ததைி

. 

தைிபபியொய் ்தைனக்டயொய் 

சீர்ை்றி ்வபபிகலயொய் 

ஒபபில பனஙைொயொய் 

உணக்ட்றிவொர் - இபபொர் 

சனி்பொல பிடிததுத 

தைவிததைி்டத தைொ்னன் 

இனி்மலநீ ்வண்டொம் 

எனக்கு.

பக்டக்ைைப பொவலர் துகர. மூர்ததைி

. 

முன்னிரவு ்நரம் 

முழுநிலவு ்தைொழி்யநீ

அன்பன் வருகை 

அ்றிவொ்யொ -- துன்பத

தைனிகமகயத தைீர்க்கும் 

தைகலவன் துகணயொம்

இனி்மலநீ ்வண்டொம் 

எனக்கு.

சு. வி. லட்சுமி

. 

குனிததை பி்கமொழிச்கசொல 

கைொஞசுதைல விட்்்ட

தைனிததைமிழ்ப ்பசறித 

தைகழபபொய்! - நனி்தைன்

ைனிவிடுததுக் ைொகயக் 

ைவருகவ்யல கபண்ண! 

இனி்மலநீ ்வண்டொம் 

எனக்கு.

தைிருக்கு்ள் புலவர் நொகவ சறிவம்

. 

ஓரமொய் நிறைின்்்ன் 

ஓய்வற றுகழக்ைின்்்ன் 

பொரமொய் இலலொது 

பொஙகு்ட்ன - வீரத 

தைனிததைமிகழக் ைறை 

தைணிந்தைகதைன் துக்ைம்

இனி்மலநீ ்வண்டொம் 

எனக்கு. 

பொணடிச்கசலவி ைருபபசொமி ்ைொகவ

. 

எடுததை எடுபபினில 

எலகல்ய மீ்றிக்

ைடுபபொைிப  ்பொகுகமன் 

்ைொபம் - தைடுததைொல

ைனிவொன அன்பில 

ைகரந்துருைிப ்பொ்வன்

இனி்மலநீ ்வண்டொம் 

எனக்கு.

ைவிதைொ முகுந்தைன்

. 

கநொடியிகலன் வொழ்கவ 

கநொறுக்ைி்ய கநஞகசத

துடிதுடிக்ைச் கசய்தைமொத 

துட்்டன் - குடி்ய

துணிந்்தைன் உகனவிரட்்டத 

தூரமொய்ப ்பொ்பொ

இனியும்நீ ்வண்டொம் 

எனக்கு

இரொ. அழைர்சொமி

தவண்பாப பயணம் 14 ல் ்கைந்து 
சி்றபபித்தவர்்களுக்குச் சோனறிதழ 

வழங்கபபடுகி்றது. வாழத்து்கள் 
்கவிஞர்்க்ை...
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தவண்பா ்பாடடி (பயணம்) 15
்பாடடியின ்காை அைவு - டிசேம்பர் - 23 முதல் சேனவரி 08 வ்ர 

 
முழு்மையா்கப படிக்்கவும். இம்மைாதம் ஒரு சுவாரஸ்யமைான ்பாடடி...

இம்மைாதப ்பாடடியின விதி்கள்...
 
குறிபபிட்ட வய்த அ்்டயும் வ்ர சேர்க்்க்ர ்்ாய்... இரத்தக் த்காதிபபு... த்காழுபபு... வாயுப 
பிடிபபு... இது்பான்ற ்்ாய்்கள் இல்ைாமைல் எல்ைா வ்்கயான உண்வயும் ரசித்து ருசித்து 
உண்்பாம்... அதனபி்றகு இது்பான்ற ்்ாய்்கள் ்மைக்கு வரும்்பாது... உணவுப பழக்்கம் 
மைடடுமைனறி ்மைது வாழக்்்க மு்்ற்ய்ய அது புரடடிப ்பாடடுவிடும்... அவவா்றான சூழலில் 
மைன உ்ைச்சேல், மைருத்துவ தசேைவு ்பான்றவற்்றால் படும் அவதி்ய ஒ்ர தவண்பாவில் 
தசோல்ை்வண்டும். 
.  

தபாதுவான விதி்கள் : - 

்்ரி்சே தவண்பா மைடடு்மை எழுத்வண்டும்,  பை தவண்பாக்்கள் எழுதினாலும் அதில் 
ஒனறு மைடடு்மை ்தர்வு தசேய்யபபடும், முடிந்த அைவு ஒருவர் பயனபடுத்திய பாடுதபாரு்ை 
இனதனாருவர் பயனபடுத்த ்வண்்டாம். 
 
இ்தா (எ-்கா) பா்டல் : -
 
தினறு்றங்க ்வண்்டாம் தினம்பணிதசேய்  என்றன்ன  
அன்றறி்வச் தசோனனாள் அ்தமைறுத்்தன -  இன்றதனால்  
்கஞசுண்்்ட வாழ்வக் ்க்டந்துச் சு்வவிைக்கி  
த்ஞசுருகு கின்்றன நிதம். 
 
அசேத்துங்கள் ்கவிஞர்்க்ை.... 
 
வழக்்கம்்பால் ்கைம் முழுவதும் ்கவிஞர்்களின ்கற்ப்னக்கு. மைனதில் பட்ட்த படத்டனறு ் பாடடு 
உ்்டயுங்கள் தவண்்ட்ையில்.  எல்ைாம் ்கற்ப்னக்்்க...அது ்்்கச்சு்வயானாலும் ஏற்றுக் 
த்காள்ைபபடும். உங்கள் மைனம் தசோல்வ்த சேரியான இைக்்கணத்்தாடு பகிருங்கள் ்பாதும்.

 
்காைத்்த ்கவிஞர்்கள் ்்கயில் ஒபப்்டக்கி்்றாம்... 

தைர்வு்கள் : - தனித்தமிழில் தான பா்டல் அ்மைய்வண்டும் என்ற ்கட்டாயம் இல்்ை.  
வாசித்தால் புரியும்படி இயல்பான வார்்த்க்ைா, அல்ைது வட்டார வழக்குச் தசோற்்க்ைா 
பயனபடுத்தைாம். த்ை தட்டாமைல், புணர்ச்சி இல்ைாமைல், பி்ழயினறி எழுதினா்ை சி்றபபு.
 
 
எனறும் தமிழு்டன...

தமிழத்ஞசேம் அமின மைற்றும் தமிழத்ஞசேம் ஆசிரியர் குழு,   
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அ்தி்கபாவலப ்னி
அடர்ந்திருககும் ந்பாழு்தில்
மனம் அவடத்்திருககும்
அத்்தவன ்கவவல்களுககும்
இவடநவேி ்கிவடக்கபந்றுவ்தில்
வபாழ்கவ்க உெிரபபுடன ந்தபாடர்கிறது

மனவி்சபாலமவடெ ்கபாரணமபா்கிெிருககும்
உர்சல்்கேில் வழி்நள்தபாடும்
மதுரமபான ெீருகந்கபாப்பான
ந்ருெிம்ம்தி எனனிலும் ெி்கழ்வது
அலபா்திெின்மும் ஆத்மபாரத்்தமும்

ள்சவல்்கேில் கூவல்்கேில்
்கண்விழிககும் உளேத்வ்தக ்கண்டு
்கேிபபுறுவள்த எனககுள ஏ்கபா்ந்தமபாய்
ள்த்கத்வ்த ஈரமபாக்கி விடு்கினறது

்சமீ்த்்திெ ்ச்ந்திபவ்
ெிவனவுகூறும் வவ்கெிலபான
்சல்லவடக்கீறல்்கள ள்பானற
நமல்ல வ்நதுபள்பாகும் 
உளளுணரவு்கேில்
மி்த்நது ந்சல்்கினறன
்்த்கேிபபுக்களும் ்ிரபாரத்்தவன்களும்

ஆறபாமல் ஊறநறடுககும்
ஊவம உணரவு்கவே
ெபாரபாவ்திடம் ந்சபால்லிெழ
மனம் விம்மி ெிறகும்ள்பாது
மூனறபாவது மனி்தரபா்க
வ்நதுபள்பாகும் இ்ந்தக்கபாவலபந்பாழு்தில்
்சப்தமிடடு ்கத்்திச் ந்சபால்்கிளறன
எனளனபாடு ்கவ்தத்து விடடு மவற்நதுவிடு
அ்தி்கபாவலளெ,
மூடு்னிளெ,
கூவும் ள்சவளல,
்பாடும் குெிளல,
வீசும் ்கபாறளற

ெபான ஒவநவபாரு ்கபாவலபந்பாழுதும்
்கபாத்்திருக்கிளறன.
ெீங்களும் எனக்கபா்க ்கபாத்்திருபபீர்கள
எனற ெம்்ிகவ்கெில்,
எ்திரப்பாரப்ில்,
ள்ச்சுத்துவணெில்,
்கவ்தக்கடத்்தலில்,
ஆறு்தற்டுத்்தலில்
எல்லபாமுமபாெிருங்கள எனககு.
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புத்தாண்டு வாழத்து்கள்
புத்்ாணடுப் ்பொங்கலிடடு ம்கதிழகவாம வாரீர்புத்்ாணடுப் ்பொங்கலிடடு ம்கதிழகவாம வாரீர்
்பொலிகவறிக ்க்திரவ்ாய ஒளனிர்கவாம வாரீர்!்பொலிகவறிக ்க்திரவ்ாய ஒளனிர்கவாம வாரீர்!
சித்்்மோம ்மனிழசும்நது வாழகவாம வாரீர்சித்்்மோம ்மனிழசும்நது வாழகவாம வாரீர்
்ச்ந்மனிழர் வாழவுயர உடழப்கபொம வாரீர்!்ச்ந்மனிழர் வாழவுயர உடழப்கபொம வாரீர்!
எத்்திககும நம்மனிடழத் ்்ளனிப்கபொம வாரீர்எத்்திககும நம்மனிடழத் ்்ளனிப்கபொம வாரீர்
எழனில்்்காஞ்சும பொக்க்ளோம பெடடப்கபொம வாரீர்!எழனில்்்காஞ்சும பொக்க்ளோம பெடடப்கபொம வாரீர்!
நதித்்நதித்்ம புதுச்சுடவடயச் சுடவப்கபொம வாரீர்நதித்்நதித்்ம புதுச்சுடவடயச் சுடவப்கபொம வாரீர்
்நடு்ந்மனிழனின் பொட்யவிகே ந்கர்கவாம வாரீர்!்நடு்ந்மனிழனின் பொட்யவிகே ந்கர்கவாம வாரீர்!

புத்்மு்ப் ்பொங்கலுணடு ்களனிப்கபொம வாரீர்புத்்மு்ப் ்பொங்கலுணடு ்களனிப்கபொம வாரீர்
்பொன்க்டடில் இடமபெவிடிக்க முயல்கவாம வாரீர்்பொன்க்டடில் இடமபெவிடிக்க முயல்கவாம வாரீர்
நத்்திவரும வடநாடடார் இஙக்க வ்நதுநத்்திவரும வடநாடடார் இஙக்க வ்நது
நமகுடிடய அமுககுவட்த் ்வவிர்ப்கபொம வாரீர்நமகுடிடய அமுககுவட்த் ்வவிர்ப்கபொம வாரீர்
இத்்டரயவில் மூத்்்மாழனி ்மனிகழ என்றஇத்்டரயவில் மூத்்்மாழனி ்மனிகழ என்ற
இன்்மாழனிடய உரத்்்ஙகும உடரப்கபொம வாரீர்!இன்்மாழனிடய உரத்்்ஙகும உடரப்கபொம வாரீர்!
முத்்மனிடடு புத்்ாணடட உச்சி கமா்நது முத்்மனிடடு புத்்ாணடட உச்சி கமா்நது 
மு்கமேர்ச்சி ்பொங்கதி்யழ அடழப்கபொம வாரீர்மு்கமேர்ச்சி ்பொங்கதி்யழ அடழப்கபொம வாரீர்

அத்்மனிக்காத் ்மனிழ்மாழனியவின் அமுட் உணகடஅத்்மனிக்காத் ்மனிழ்மாழனியவின் அமுட் உணகட
அ்கதிேத்்தில் வேமவருகவாம ்மாழனி்கள ்கறகறஅ்கதிேத்்தில் வேமவருகவாம ்மாழனி்கள ்கறகற
வவித்்்கராயப் புத்்ாக்கம ்சயகவாம வாரீர்வவித்்்கராயப் புத்்ாக்கம ்சயகவாம வாரீர்
வவியன்்மனிழனில் ்காவவியங்கள புட்கவாம வாரீர்வவியன்்மனிழனில் ்காவவியங்கள புட்கவாம வாரீர்
உத்்தி்கடள மாறறிடவத்க் உயர்கவாம வாரீர்உத்்தி்கடள மாறறிடவத்க் உயர்கவாம வாரீர்
ஊருே்கம கபொறறுவழனி ்காணகபொம வாரீர்ஊருே்கம கபொறறுவழனி ்காணகபொம வாரீர்
்தித்்திககும ்பொங்கலுணடு ்திடளப்கபொம வாரீர்!்தித்்திககும ்பொங்கலுணடு ்திடளப்கபொம வாரீர்!
்்ளளு்மனிழப் பெவிளடள்களாயத் ்தி்கழகவாம வாரீர்!்்ளளு்மனிழப் பெவிளடள்களாயத் ்தி்கழகவாம வாரீர்!

இராமை ்வல்முரு்கன இராமை ்வல்முரு்கன 
வலஙகைமொன்வலஙகைமொன்
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