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 அன்பார்ந்த  அனபுத் ்தமிழ் நெஞ்சங்களே! வணக்கம்!

 ெமது ்தமிழ்நெஞ்சம் ்சபா்தனைப்யணத்்தின பு்திய அங்கமபா்க நவண்பாப்யணம் 
்தம்்ி நவண்பா வித்்த்கர ஏடி வர்தரபா்சன ்தனைனமயில் ்தமிழ்்சந்சம்மல் இரபாம 
ளவல்முரு்கன, ்பாவைர ந்தன்றல் ்கவி இவர்கேின துனணயுடன நவற்றிெனட 
ள்பாடு்கி்றது. இவர்களுககு  ென்றியும் வபாழ்த்து்களும்.

 இனறு அ்தி்க அேவில் பு்தியவர்கள் நவண்பா எழு்தத் துணி்ந்திருக்கி்றபார்கள். 
இவர்களுக ந்கல்ைபாம் ்சபான்றி்தழ்்கள் வழங்கி வருவள்தபாடு ெில்ைபாமல் விருது்களும் 
வழங்கி  ்சி்றப்ிக்கிள்றபாம். அ்தன மு்தல் ்கடடமபா்க ்தஞன்சத் ்தமிழ் மன்ற 4ஆம் 
ஆணடுவிழபா அரங்கில் நவண்பா அரசு விருது வழங்கி ்சி்றப்ித்்திருக்கிள்றபாம். 
எங்களுககு ்கரம் ந்கபாடுத்து உ்தவிவரும் ்தஞன்சத் ்தமிழ்மன்ற ெிரவபா்கி்களுககு ென்றி 
ந்சபால்லி ந்ருனமப்டு்கிள்றபாம். 

 ெிைபாமுற்றம் மு்கநூல் குழுமம் வழி ள்பாடடி்கள் ெடபாத்்தி, ள்பாடடியில் 
ள்தரவபாை ்கவின்த்கனே ்தமிழ்நெஞ்சம் இ்தழின இனணப்பா்கவும் நவேியிடடு 
அன்த ்தைிநூைபா்கவும் ்தஞன்சத் ்தமிழ் மன்ற புரவைர்கேின உ்தவியுடன நவேியிடடு 
்கவிஞர்கனே அ்தி்க அேவில் ்தமிழுை்கிறகு அ்றிமு்கம் ந்சய்து வரு்கிள்றபாம். அ்ந்த 
வன்கயில் ெமககு உறுதுனணயபா்க ந்சயல்்டும் ்பாவைரமணி இரபாம ளவல்முரு்கன 
அவர்களுககும் ெிைபா முற்ற ெிரவபா்கி்களுககும் ென்றி ந்சபால்ை ்கடனமப்டடிருக்கிள்றபாம். 
புரவைர்களுககும் ென்றியும் வபாழ்த்து்களும்.

 இ்தழில் ்சிறுவர்கள் ்சங்கமம் ்கு்தினய பு்தி்தபா்க அ்றிமு்கப்டுத்்தி  அ்தன 
ந்பாறுபன் ஏறறு ந்சயல்்டும் ஆ்ச்சி அனபு்சந்சல்வி சுபபுரபாஜூ அவர்களுககும் 
ென்றி ந்தபாிவித்துகந்கபாள்்கிள்றபாம். வரும்்கபாைங்கேில் இைக்கிய உை்கில்  இனனும் 
்ை ்திடடங்கேபால்  ெின்றவுந்்ற அவபாவபா்கவுள்ளேபாம். வபா்ச்க எழுத்்தபாேர்கேின 
ஆ க ்க ங ்க ன ே த்  நூ ை பா க ்க ி வ ரு ம்  ்த ி ட ட மு ம்  ந ்த பா ட ர ்க ி ்ற து .  இ ன னு ம்  ெ ல் ை 
ஆளைபா்சனைத் ்திடடங்கேிருப்ின ்்கிர்ந்தபால் ந்சயைபாக்க  முனைளவபாம். எம்ளமபாடு 
இனண்நது்சந்சயல்்ட விரும்பும் ள்தபாழனம்கனே அனள்பாடு வரளவற்கிள்றபாம்.
 
 புத்்தபாணடு, ந்பாங்கல் வபாழ்த்து்கள். ென்றி!

       எனந்றனறும் அனபுடன
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பல்ைவி : 
 
தாயவள என தமிைவள - எந்தத்  
தாயினும் மி்கத் தூயவள! 
ஆயவள என ்சேயவள - அனபில்  
்ானவள ்ா னானவள! 
 
அனுபல்ைவி : 
 
்ாடியில் என ்ரம்பினில் - முறுக 
்்கறி்ய உ்டன வாழபவள 
வீரமும் தன மைானமும் - த்ஞசில் 
ஊற்வ எ்ன ஆளபவள 
  (தாயவள) 
 
சேரணம் : 1 
 
உயிரவள உளளின ஊற்றவள - உணர் 
வானவள உயர் வானவள 
குருதியில் ்கைந் தா்ளவள - த்காண்்ட 
த்காள்்கயில் நி்றந் தா்ளவள                
துயர்பை இஙகு ்்ரினும் - தன 
தூய்மை்ய இைக ்காதவள 
அயர்வுறப் ப்்க சூழினும் - அண்டிப் 
பி்ைப்ப்த அறி யாதவள 
  (தாயவள) 
 
சேரணம் : 2 
 
பசிக்கவள விருந் தானவள - உற்ற 
்்ாயக்கவள மைருந் தானவள 
தி்சேக்கவள கிைக ்கானவள - மைற்ற 
தி்சேததாழும் வி்ளக ்கானவள 
யாரவள உறவானவள -அளளி 
யாவர்ககும் தரு வா்ளவள 
யாரவள ப்்க யானவர் - சுடும்  
தீதயன எரிப் பா்ளவள 
  (தாயவள) 
 

 சேரணம்:3 
 
வானவள இந்த ்வயவள - ்க்டல் 
்காற்றவள சுடும் ்கனைவள 
மூச்சேவள என ்பச்சேவள - மைண்ணில் 
மூத்தவள எ்மைக ்காத்தவள 
மைானவள இன மைானவள - குை  
மைானவள குண மைானவள 
்தனவள தி்கட ்டாதவள - எனதன 
்ாவி்ை இனிப் பானவள 
  (தாயவள) 
 
சேரணம்:4 
 
இனியவள எனறும் இ்்ளயவள - எங்கள 
்க்ையவள எம்மின ்கதியவள 
்கனிந்தவள மைனம் துணிந்தவள - எந்தக  
்காைமும் எ்மை அணிந்தவள 
குற்ளவள எங்கள குரைவள - ததால் 
்காப்பியம் சிைம் பானவள 
புறமைவள அனபின அ்கமைவள - எ்மைப்  
புரந்திடும் ்பார் வா்ளவள! 
  (தாயவள)
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்கட்ட்்ளக்கலித்து்ற 
            

உைவு

அைகின சிரிப்பால் அகிைம் நி்றந்த அருளநிதி்ய
உைவின சிறப்பால் உ்ைககும் உைவர் உயர்ந்தி்ட்வ
பைகும் விதத்தில் பயி்ர வ்ளர்த்துப் பயனதபற்வ
உைவும் தசேழிக்க உரிய மை்ையும் உவந்தளி்ய

 பாவைர் தா்ை ் இ்ளவை்கன மைணப்பா்ற

வளளுவர்

உள்ளம் நி்றந்்த உணர்வில் ்கைந்த திருககுற்்ள
அளளிப் பரு்க அ்கத்தின அழுககு மை்றந்தது்வ 
ததளளு தமிழில் தி்கட்டாச் சு்வயாயப் தபாதுமை்றயாய 
வளளுவர் தா்மை வைங்க உை்்க வியந்தது்வ!

 பாவைர் ஓசூர் மைணி்மை்க்ை

தபரு்ாளின சிறப்பு

இற்்றத் திரு்ாள ்மைககுப் பி்றயாய இறஙகியது
தபற்ற த்கா்்ட்ய வி்டாமைல் நு்கர்்வாம் தபருமிதமைாய
்கற்ற பயிற்சி்கள நிற்்க மைனதிற் ்கவனமு்டன
சேற்றும் தயங்கா முயற்சி எடுப்பது சூளு்ரத்்த

 “்கவியனபன” ்கைாம், அதிராம்படடினம்

சூரியப் தபாங்கல்

்கைனி நி்றந்து ்கவி்த படித்திடும் ்காடசியி்ன
உை்வான மைகிழவாய உணர்த்தும் அறுவ்்ட உனனத்மை
கிைககில் உதித்துக கிரணம் விரித்திடும் சூரிய்ன
முைஙகும் குை்வ தமைாழிந்து வழிப்டல் ்ற்றவ்மை!

 கு்்ளாரிசேகதி, ்கரூர்.

 3  5
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Dr.Dr.  சேர்வ்தசே வாழவியல் ஆ்ைாசே்கர்

 


 ெ ன கு  ள ய பா ்ச ி த் து ,  ள ய பா ்ச ி த் து 
்த பா ன  ஒ ரு  ந ்ச ய ன ை  ந ்ச ய் ள ்ற ன . 
இரு்ந்தபாலும், ந்சய்து முடித்்தவுடளை 
ஏன ந்சய்ள்தபாம்… அப்டி ந்சய்்திருக்கக 
கூ ட பா ள ்த பா ,  இ ப ் டி  ந ்ச ய் ்த ி ரு க ்க னு 
ளமபானனு ஒளர குழப்மபா்களவ இருககுது. 
எ ங ்க பா வ து  ள ் பா ை பா ல் ,  ள ் பா ்க பா ம ல் 
இ ரு ்ந ்த ி ரு க ்க னு ள ம பா ன னு  ்த வ ி ப ் பா 
இ ரு க கு து .  ள ் பா ்க பா ம ல்  இ ரு ்ந ்த பா ல் , 
ள்பாய் இரு்ந்திருக்கனுளமபானனு ஏக்கமபா 
இருககுது. ஓநரபாருத்்தர அைபாய்சமபா விண 
நவேிகள்க ள்பாகும்ள்பாது எைககு மடடும் 
ஏன இப்டி எ்தறந்கடுத்்தபாலும் குழப்ம் 
வரு்கி்றது? குழப்ம் எழபா்த ெல்ை முடிவு 
எடுப்து எைககு ்சபாத்்தியளம இல்னையபா?  

 இது உங்களுககு மடடுமில்னை 
்ைருககும் எழு்கி்ற ்ச்கஜமபாை ்ிர்சனை 
்தபான.  ெீங்கள்  ந்சபால்வது ள்பால் ்சிைர 
விணநவேிகள்க எ்ந்தக குழப்மும் 
இல்ைபாமல் அைபாய்சமபா்க ள்பாய் வ்ந்தபாலும், 
்ைனர இது ள்பான்ற குழப்ங்கள் ்தவிக்க 
விடுவதும் ெிஜளம.

 ்சிைர ்தபாளை விரும்்ி ்கனடககுப 
ள்பாய் ்ச்நள்தபாஷமபா்க ்சிை ந்பாருள்்கள் 
வபாங்கி வ்ந்திருப்பாங்க. ஆைபால் வீடடுககு 
வ்ந்தவுடன மைசு மபா்றி, இப்டி ஒளர 
ள ெ ர த் ்த ி ல்  அ ்த ி ்க ம பா ை  ந ் பா ரு ள் ்க ள் 
வபாங்கபாமல் இரு்ந்திருக்கைபாளமபா, வினை 
அ்தி்கம் ந்கபாடுத்து வபாங்கி விடளடபாளமபா, 
எனறு ்ை மபா்திபாி குழப்த்்தில் ்தவித்து, 
குற்ற உணர்ச்சியில் மூழ்்கிப ள்பாவபார்கள்.

 ்சிைர நரபாம்் ெபாள் பேபான ்ணணி 
்தன ்ிள்னேனய ்கம்பயுடடர ள்கபார்ஸளை 
ள்சரத்்திருப்பாங்க. ஆைபால் ள்சரத்்தவுடளை 
்கம்பயுடடர ள்கபார்ஸளை ள்சரத்்திருக்க 
ளவணடபாளமபா… ைபாஙளவஜ் ள்கபார்ஸளை 
ள்சரத்்திருக்கனுளமபானனு,  ்தபான எடுத்்த 
முடினவ, ்தபாளை ்ை முன்ற அை்சி அது 
்சபாியபா, ்தவ்றபா, அது ெல்ை முடிவு்தபாைபானனு 
்கைங்கிப ள்பாவபாங்க. 

 உணனமயில்,  ெல்ை முடிவு்கள் 
ள்தடிப ் ிடிப்்தற்கில்னை. ந்தேிவபாை 
்சி்ந்தனையில் அனவ ்தபாைபா்க வரும். ஒரு 
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வி்சயத்ன்தப ்ற்றி ந்தேிவபாை அ்றிவு 
இருககும்ள்பாது, ெம்ம முடிவிளை ெபாம 
ந்தேிவபா இருபள்பாம். அபள்பா எ்ந்த 
குழப்மும் வரபாது. அப்டிளய வ்ந்தபாலும், 
அ்தறகு ந்தேிவபாை ்்தில் இருககும். அது  
எ்ந்தக குழப்த்ன்தயும் ெினை ெிறுத்்தபாது.

 ந்பாதுவபா்க, ெம்ம (conscious 
mind) ’உணரவு மை்தில், இயறன்கயபா்க 
இருக்கி்ற (feed back mechanism) 
’ஃபீட ள்க நமக்கபாைி்சம்’ ெபாம எனை 
ந்சய்்தபாலும் அதுககு ஒரு   ்கநமனட ்த்நது 
்கிடளட இருககும். முழு ளெர ளவனை 
ந்சய்்கி்ற ஒரு ெிர்ந்தர ்கநமனளடடடரபா, 
அது ந்சயல்்டும். உ்தபாரணமபா, ஒரு 
்கிபாிகந்கடை அவங்க)’்சிக்சர’ அடி்ச்சபாலும் 
்சபாி, ளெபா-்பால்’ ள்பாடடபாலும் ்சபாி, ஒரு 
்கநமனடளடடடர எப்டி ்கநமணட 
குடுத்துக்கிடளட இருப்பாளரபா, அது  
மபா்த ிபா ி  ெம்ம்க ிடளட இருக்க்ற இ்ந்த 
நமக்கபாைி்சமும் எது ந்சய்்தபாலும், ெமககு 
்கநமணட குடுத்துக்கிடளட இருககும். 

 ்கனடககுப ள்பாய் விரும்்ி ்சிை 
ந்பாருள் வபாங்கிைபாலும், ்கம்பயூடடர 
ள்கபாரஸிளை ்ிள்னேனய ள்சரத்்தபாலும், 
எங்கபாவது ள்பாைபாலும், ள்பா்கபாவிடடபா 
லும், இப்டி ந்சய்்திருக்கனுளமபா, அப்டி 
ந்சய்்திருக்கக கூடபாள்தபா என்ற ள்கள்வி 
்கனே எழுபபுவது இ்ந்த ‘ஃபீட ள்க 
நமக்கபாைி்சம்’ ்தபான.

 சுருக்கமபா்க ந்சபானைபால் இது ஒரு 
வனர, எனை ந்சய்ய ளவணடும் என்ன்த 
விடடுவிடடு எனை ந்சய்ள்தபாம் எனறு 
அை்ச னவககும். ெி்கழ் ்கபாைத்ன்த விடடு 
விடடு ்கட்ந்த ்கபாைத்ன்தளய சுற்றி வர்ச 
ந்சய்யும்.

 இதுககு ந்கபாஞ்சம் இடம் ந்கபாடுத்்தபா 
லும் ள்பாதும், மைன்ச அப்டிளய ஆகர 
மித்து, மை அழுத்்தத்ன்த ஏற்டுத்்தி, அ்ந்த 

மைி்தபாின ்சக்தினயநயல்ைபாம் உ்றிஞ்சி, 
எணண சுழற்சியிளை ்தள்ேி விடடுடும்.

 அள்த ளெரம், எல்ைபா ்ிர்சனைககும் 
ஒரு ்தீரவு இருப்து ள்பாை, இ்ந்த ஃபீட 
ள்க நமக்கபாைி்சத்்தின வினேவு்களுககும், 
ஒரு ்தீரவு இருக்கி்றது. அது ெம்ம (value sys-
tem) ’ளவல்யு ஸி்ஸடத்ன்த’ ளமம்்டுத்்திக 
ந்கபாள்வது ்தபான என்கி்றது ‘மை இயல்’.

 ்சபாி… ளவல்யு ஸி்ஸடம் என்றபால் 
எனை? அன்த ெபாம் எப்டி ளமம்்டுத்து 
வது?!

 எ்ந்த ஒரு விஷயத்ன்தப ்ற்றியும், 
அ்றி்நள்தபா அ்றியபாமளைபா, ெம்மிடம் ஒரு ்கருத்து 
இருககும். இது ஒருவருககு ஒருவர மபாறு்டும். 
இன்தத் ்தபான ளவல்யு ஸி்ஸடம்னு ந்சபால்்கி்றது 
‘மை இயல்’. 

 ந்பாது அ்றினவ ந்ருக்கிக ந்கபாள் 
வது மூைமபா்கவும், இ்ந்த உைன்கப ்ற்றிய 
்பாரனவனய வி்சபாைமபாக்கிக ந்கபாள்வது  
மூைமபா்கவும் ளவல்யு ஸி்ஸடத்ன்த  ளமம் 
்டுத்்தைபாம்.

 அ்தபாவது, ெபாலு விஷயங்கனே ெபாம் 
ெல்ை முன்றயிளை ந்தபாிஞ்சிககும்ள்பாது,  
ெம் குறு்கிய எணணம் மபா்றி, ெம்முனடய 
் பா ர ன வ  வ ி பா ி வ பா ்க ி  வ ி டு ம் .  அ ப பு ்ற ம் 
எ்திலும் ெமககு ஒரு ந்தேிவபாை ்சி்ந்தனை 
இருககும். எது ந்சய்்தபாலும், இது ்சபாியபா, 
்தவ்றபா என்ற குழப்ம் வரபாது.

 ்தவிர, ெம்முனடய ஒவநவபாரு ந்சயலும், 
மி்க்ச ்சபாியபா்க, ந்ரஃந்கடபா்க மடடுளம 
இருக்கனும்னு ெினைககும் ள்பாது எதுவும் 
்தவ்றபா்கி விடக கூடபாது என்கி்ற அ்தீ்த 
்கவைம், இன்த ்சபாியபா்க ந்சய்ள்தபாமபா, அன்த 
்சபாியபா்க ந்சய்ள்தபாமபா என்ற மைக குழப்த்ன்த 
ஏற்டுத்்தி விடு்கி்றது. 
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 2+2=4 னனு ஒரு ஃ்பாரமுைபாவில் 
்தபான, வபாழ்கன்கக ்கணககு இருக்கனும்னு 
இல்னை. ந்கபாஞ்சம் முனளை ்ினளை 
இரு்ந்தபாலும் வபாழ்கன்கயின சுனவ குன்றபா 
மல், மைெிம்ம்தி ந்கடபாமல் ்பாரத்துக 
ந்கபாள்வ்தில்்தபான வபாழ்கன்கயின சுவரபா்ஸ 
யம் இருக்கி்றது.

 உணனமயில், வபாழ்கன்களய (trial & 
error) “டரயல் அனட எரரர” ்தபான. ்சினை 
்சினை ்தவறு்கள் ஏற்டுவது இயல்பு என்ற 
எணணமும், அன்த ஏறறுக ந்கபாள்்கி்ற 
மை்ககுவமும், எ்திலும் ்பாஸிடடிவபாை 
அனுகுமுன்றயும், ந்தேிவபாை ்சி்ந்தனைனய 
்தரும் என்கி்றது வபாழ்வியல்.

 “எணணித் துணி்க ்கருமம் துணி்ந்த 
்ின எணணுவம் என்து இழுககு” இது  
வள்ளுவர ந்சபானைது. இன்தத் ்தபான 
வபாழ்வியலும் ந்சபால்்கி்றது. 

 ஒரு ந்சயனை ந்சய்து விடடு, அது 
்தவ்றபா இருககுளமபானனு ெினைககும் 
ள்பாது, அது ்தவ்றபா்கக கூடிய ்சபாத்்தியங 
்கனே ெம் ஆழ் மைள்த ஏற்டுத்்தி விடும். 
்்த்றபா்த ்கபாபாியம் ்சி்த்றபாது என்து ள்பால், 
ெபாம் ்்தற்றம் இல்ைபாமல் ெி்தபாைமபாய் 
்தனைம்்ிகன்கயபாய் இரு்ந்தபாளை, ெம் 
ந்சயலும் ்சபாியபாை்தபா்க அனம்நது விடும்.

 அள்த ளெரம், பதற்றமும், குழபபமு 
மாக இருக்கும்்பாது, எததயு்ம சரியாக  
சசயய முடியாது. அது மட்டுமிலதலை, 
அபபடி்ய சரியாக சசயதாலும், குழபப 
மான மனநிதலை அதத சரி என்று ஏறறுக் 
சகாள்ள மறுக்கும்.

 ெல்ை எணணமும், ்தனைம்்ிகன்க 
யுமபா ஆரம்்ிக்க ி்ற எ்ந்த ந்சயலும், 
இனடயிளை ்சிறு, ்சிறு ்தவறு்கள் ெட்ந்தபா 
லும், அது ெனனமயபா்கத்்தபான முடியும். 

 ்ை னடய்டீ்ஸ ்கபாரர்கேின 
வபாழ்கன்கயிளை இைிபன் ந்கபாணடு 
வ்ந்த “ஷபாக்கபாின ்ஸவீடைர” எப்டி 
்கணடு்ிடிக்க ்டடதுனனு ந்தபாியுமபா?!

 ்சபா்தபாரணமபா்களவ ெபாம் ்சபாப்ிடு்ற 
்தறகு முனைபாடி ஒனறுககு மூனறு முன்ற 
ன்கனயக ்கழுவுளவபாம். இதுளவ, ஒரு 
ளவ்தியியல் ஆரபாய்்ச்சியிளை இருக்கி்றவர, 
எத்்தனை முன்ற ன்கனயக ்கழுவனும். 
ஆைபால் ஒரு முன்ற ரஷயபானவ ள்சர்ந்த 
‘ஃ்பால் ந்ரக’ என்ற ளவ்தியியைபாேர 
(chemist), ்தன ஆரபாய்்ச்சியில்  மும்முரமபா்க 
இரு்ந்த்திளை, இரவு உணவு ்சபாப்ிட ம்ற்நது 
விடு்கி்றபார. ்திடீநரனறு ்்சி வயிறன்றக 
்கிள்ே ளமனஜயில் இரு்ந்த ்ிநரடனட 
அவ்சர அவ்சரமபா ன்கனயக கூட ்கழுவபாம 
எடுத்து ்சபாப்ிடடு விடு்கி்றபார. 

 ள வ ்த ி ய ி ய ல்  ந ் பா ரு ட ்க ள ே பா டு , 
ஆரபாய்்ச்சியில் ஈடு்டடிரு்ந்த ஒரு ஆரபாய்்ச்சி 
யபாேர ன்கனயக ்கழுவபாமல் ்சபாப ி்டடபார 
எ ன று  ெ ி ன ை க கு ம்  ள ் பா ள ்த  ெ ம க கு 
அ்திர்ச்சியபா்க இருக்கி்ற்தில்னையபா. ஆைபால், 
எனை ெட்ந்தது ந்தபாியுமபா? அவர ந்சய்்த அ்ந்த 
்தவறு்தபான, ஒரு இைிய ்கணடு ி்டிபபுககு 
மூை ்கபாரணமபா அனம்ந்தது.  

 அ்ந்த ்தவறு ஏறறுக ந்கபாள்ேக 
கூடியது இல்னைநயன்றபாலும், அ்தன 
வினேவு ந்ரும் ்பாரபாடனடப ந்ற்ற்தபால் 
அது எனைநவனறு ளமலும் ்பாரபள்பாம்.
அ்ந்த ஆரபாய்்ச்சியபாேர அரத்்த இரபாத்்திபாி 
யில், ்தன ஆரபாய்்ச்சிக்கினடயில், ன்கனயக 
்கழுவபாமல் ‘பநரடனட’ ் ்சிளயபாட ்சபாப்ிட, 
அது நரபாம்் இைிப்பா இருககுது. அவர 
உ ட ள ை ,  ஒ ரு ள வ ன ே  அ வ ்ச ர த் ்த ி ள ை 
ள ்க க ன ்க ,  ப ந ர ட  எ ன று   ெ ி ன ை த் து 
்சபாப்ிடடு விடளடபாளமபானனு ்தைககுத் 
்தபாளை ்சமபா்தபாைப ்டுத்்திக ந்கபாணடு ஒரு 
டவனை எடுத்து வபானயத் துனடக்கி்றபார. 
டவல் இைிக்கி்றது. ஒனறும் புபாியபாமளை 
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்தணணீர எடுத்துக குடிக்கி்றபார.  அது 
வும் ஏள்தபா ்சர்த் ள்பால் அ்தீ்தமபாய் 
இைிக்கி்றது. ்சடநடனறு அவருககு அவர 
ன்க ்டட ந்பாருள் எல்ைபாம் இைிக்கி்றது 
என்து புைப்டு்கி்றது.

 இதுளவ, ளவறு யபாரபா்க இரு்ந்தபாலும், 
‘ந்தபாடடந்தல்ைபாம் ந்பானைபாகும் மிடபா்ஸ’ 
மபா்திபாி, ெபாம்  ந்தபாடடந்தல்ைபாம் இைிக்க 
ஆரம்்ித்து விடடள்தபா, எனறு விய்நது 
ள்பாயிருப்பார்கள். ஆைபால் அவருககு, ்தன 
ஆரபாய்்ச்சியில் உருவபா்கியுள்ே ஒரு ்கைனவ 
்தபான, இப்டி இைிககுது என்ற உணனம 

ி்டி்டு்கி்றது. ளவந்றபானன்றக ்கணடு ி்ககும் 
முயற்சியில், ்தனனையும்றியபாமல் இ்ந்த 
மபாறறு இைிபன்க ்கணடு ் ிடித்்திருக்கிள்றபாம். 
அன்த ந்தபாடட ன்கனயக ்கழுவபாமல் 
வபாயில் னவக்க, ெம் ்கணடு ி்டிபன் ெபாளம 
அ்றி்ந்திருக்கிள்றபாம் எனறு அவருககுப 
புபாி்கி்றது. அவர மீணடும் ஒரு முன்ற அ்ந்தக 
்கைனவனய வபாயில் னவத்துப ்பாரக்கி்றபார. 

ி்ன, அ்தன ்தனனமனயயும், அன்த எ்தறகுப 
்யன்டுத்்தைபாம் என்ன்தயும் ெனகு 
ஊரஜி்தப ்டுத்்திக ந்கபாணடு உை்கிறகு ்தன 
்கணடு ி்டிபன் அ்றிவிக்கி்றபார. 

 ள ்க ட ் ்த ற கு  சு வ பா ர பா ்ஸ ய ம பா ்க 
இருககும் இ்ந்தக ்கன்த இத்ள்தபாடு முடிய 
வில்னை. எள்த்சன்சயபா்க ்கணடு்ிடித்்த 
அ்ந்த ்சபாக்கபாினை ்ச்நன்தப ்டுத்்தி அவர 
ந்ரும் ள்கபாடி்ஸவரரபாைது ஓர அறபு்த 
வரைபாறு. 

 இபள்பாது புபாி்ந்திருககும் உங்க 
ளுககு, ”இப்டித்்தபானனு எதுவுளம இல்னை. 
அ்றியபாமல் ெடககும் ்சிை ்தவறு ்களும் கூட 
அறபு்தம் ் னடக்கைபாம். ெல்ைன்த ெினைத்து, 
ெல்ைது ந்சய்்தபால் எல்ைபாம் ெல்ை்டிளய 
முடியும்” என்து. இைி இது ்சபாியபா, அது 
்சபாியபா எனறு குழம்்பாமல், ெல்ை முன்றயில் 
ெம் ி்கன்களயபாடு ந்சயல்்டுங்கள். வபாழ்கன்க 
இைிப்பாகும்.                                                         n

ச�ொன்னப�ொது 
வந்த்தில்லை

வந்தப�ொது 
ச�ொந்த�ி்லை

உயிரை குடிக்க
     ஆரைக க்கொண்டு
குருதிரய புனலொய்
     மொற்றிய நுளம்பே
உயிரைப் பே்றிககும
     அதி்கொை குணதரத
க்கொடுததது யொரு
     கைொல்லிடு நீ்ய

உதிைததொ்ல உடல்
     இயங்கும நிரலயில்
உட்கொய்்சைல் வந்து
     ்ைொரரவ க்கொடுக்க
உண்டிரய ்கண்டு
     கவறுககும மனசு
ஓய்ரவத ்தடி
     ஏங்குது வயசு

உல்க மக்கள் 
     நனரம யரடய
உனரன நொனும
     ்கவியில் வடித்தன
எனரன அழிக்க
     முடியொ கதனறு 
எளிதில் நீ்யொ
     கைொனனொய் (ஐந்) அ்றி்வ

விைல் நுனிகயல்லொம
     விடடுவிடடு ்நொகுது
விரைந்து குடித்தன
     வில்ரல்கள் இைண்டு
உனரன அழிக்க 
     உருப்பேடி மருந்கதொனறு
்கண்டுப் பேிடிப்பேது
     எப்்பேொது கடங்கு

்நொரய பேைப்பேி
     ைொபேம கபேறறு
வொழும வொழகர்க
     ்வண்டொம நுளம்பே
ந்சசுவொரய
     கதளிதது உனரன
நொைமொககும முனனொ்ல
     உலர்க விடடு ஓடிவிடு
உயிர்கரள நலமொய் வொழவிடு

கலைச்சுடர் காவதலதையூர்
பழனியாண்டி கனகராஜா
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பாரியனபன
்கவி்த்கள

்ானும் அவளும் 
ஒனறாய. 
முந்தா்னயால் 
நிை்வ மூடுகிறாள.
விடியும் வ்ர ்க்்ளயடடும் 
அவளின தவட்கம்.

தசேடியில் மைடடுமைல்ை 
எனனவளின 
கூந்தலில் இருந்தும் 
உதிர்கிறது பூக்கள.

இந்த இர்வயும் 
வைக்கம்்பால் 
இருளதான சுமைககிறது.

தன உ்டம்பில் ஒளி்ய 
்வத்துகத்காண்டு 
இரதவல்ைாம் தவளிச்சேத்்த 
்தடி அ்ைகிறது மினமினி்கள...!

உன்னாடு 
்பசிக த்காண்டிருககும் 
்்ரங்களில் 
என ்பச்சுககு ஒரு்ாளும்
்ான தசேவிசோயத்தவனில்்ை.

எல்ைாம் ததரியும் 
எனறு்ரத்த நீதான; என 
உள்ளங்்கயின 
ஸபரிசேங்கள அத்த்னயும்  
அப்கரித்துக த்காண்்டாய.

்ம் உ்ரயா்டல்்களுககு 
பிற்கான தமைௌனத்தின 
அர்த்தங்கள அ்னத்்தயும் 
ஒளிவு மை்றவினறி நீ்ய 
தசோல்லிடு.

மைரத்தின பாரம் 
்வர்்க்்ளத் தவிர 
கி்்ள்களுககுத் ததரிய
வாயப்்ப இல்்ை.

உன வரு்்கககுப் பினன்ர 
புனன்்கப் பூக்க்ளால்
நி்றகிறது என இதயவனம்.

பிள்்ள்களின இ்்டவி்டாத
ஆட்டம் பாட்டம் த்காண்்டாட்டம்; 
அந்்்ரம் ததனற்ைாடு 
்பசிகத்காண்டிருககிறது 
ததனனஙகீற்று.

	 -	
 குடியாத்தம் - 632602
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உரடந்த கதொரலக்கொடைறிப்

கபேடடியின பேிமபேததில் 

மினுககு்கின்

விளமபேைததொள்்கள்

பேரழய டயர்களின

்ம்ல்றியமரந்திருககும

உரடந்த நொற்கலி்கள்

கநளிந்த பேிததரளககுடததினுள்

நிர்ந்திருககும கவறுரம

்தரவ்கரள 

நிர்தத திருப்தியில் 

்தரவயற்ரவ்கள்

இவற்்ொடு விமபு்கின்ன

்கைங்்கிய புதத்கங்்களும 

அதனூ்ட பேிைசுைமொ்கொத

்கவிரதத தொள்்களும.

 ரகுநாத வ
 மதுரை

 
 
உனனுள் உயிர இருககும வரை
உன வொழவு  இவ்வுல்கில் நீண்டிருககும
அதில் உண்ரமயொன நடபு ்கலந்திருந்தொல் 
உன வொழவு உயி்ைொடடமொ்க அரமயும
ஆனொல் உன்னொடு கூடொ நடபு குடியிருந்தொல்
உன வொழ்வ நரடபேிணமொ்கி விடும
கூடொ நடபு எல்்லொர வொழவிலும வருவதுண்டு
அதரன ்கண்ட்றிந்து தடடிக ்கழிததவ்ை 
தன வொழவில் கெயிதததுண்டு
அ்றியொரம உல்கில் நீயும
அ்றிவுக க்கொள் மனிதொ 
கூடொ நடபு கூவி அரழக்க முன 
பேிைிதத்றியும பேகுதத்றிரவ வளரததுகக்கொள்
அது்வ வொழரவ ்கொததிடும மனிதொ 

WXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

  
்கொறர்க க்கொண்டு சுவொைம தந்்தன
நீரைக்கொதது உன தொ்கம தனித்தன
உணரவத தந்து பேைறிரய ்பேொக்கி்னன 
பூக்கள் பேைப்பேி மனரத ம்கிழவித்தன 

உயரந்து வளரந்து மரழரயத தந்்தன 
உன ்நொரய விைடட மூலிர்கயொ்னன
இரளப்பேொ் உனககு நிழரல தந்்தன 
்வைொல் இயறர்க இடரையும தடுத்தன

கூடடொய் வளரந்து வொழிடம தந்்தன
வனமொய் கபேருதது கவப்பேம குர்த்தன 
ஏனனுறுப்ரபே இழந்து உரழப்ரபே தந்்தன
எனரன்ய தியொ்கிதது சூழல் ைமநிரல ்கொத்தன 

இரவயொவும உனக்கொய் நொன கைய்்தன 
எனனொயுள் முழுதும உனரன வளரத்தன 
நீ வளரந்ததும எனரன ம்ந்தொய் 
என ைந்ததி வளை நீ மறுததொய் 

நொன இல்ரல்யல் நீயும இல்ரல 
இரத ம்ந்து வொழொ்த மனிதொ 
மனம விடடு அ்ம கைொல்்கி்்ன 
மைம வொழந்தொல் மனித உயிரக்கொககும

 அகீைா ஜவுபர்
 ஏததொரள புததளம இலங்ர்க.
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என இ்தய ்கடி்கபாரம் நெபாடிககு நெபாடி  
உனனை ெினைக்கபாமல் ெ்கரவள்த இல்னை,

நெபாடிககு நெபாடி உனனை ெினைத்்த்டி 
்கட்நள்தளை ந்ணளண,

இப்டி ஓர ்கபா்தனை ்கபாடடி ெித்்தம் ெித்்தம் 
வியப்னடய ந்சய்்கி்றபாளய எனனை,

உன ்கபா்தலின உ்ச்ச்ட்ச ஆன்ச என 
மடிளய என்ன்த ெபான உணர்ந்த ்தருணம்,

என ்கபாமம் வியரத்து சுருங்கியது,

என ்கபாமத்துககுள்ளும் ்கபா்தல் 
உணர்கிள்றன உனைபால் இபள்பாது,

 அழு்தபாய், ள்கபா்ப்டடபாய், 
ந்கபாஞ்சிைபாய், குழபாவிைபாய்,
உனெபாேின  ஒவநவபாரு அங்கங்கேிலும் 
எனனை ்திணித்்தபாய்,

அ்தன ்கபாரணமபா்களவ ெீ உனனை 
அ்றியபாமல் ெபாைபாய் மபா்றிைபாய்,

உன அம்மபானவ ்திடடிைபாய் உன 
அப்பாவிடம் இரு்நது ந்கபாஞ்சம் விை்கிைபாய்  

அப்பாவின தூரமும் அம்மபாவின ்பா்சமும்
எனனை உனைிடம் இனனும் 
நெருக்கமபாக்கியது,

வணண வணண ெி்றம் ந்கபாணடு 
்ிர்தி்லித்்த உ்றவு்களும் ெடபு்களும் 
ந்கபாஞ்சம் ந்கபாஞ்சமபாய் ்சபாயம் ள்பா்க

வணணமும் அழகு இல்ைபா என அழுககு 
்கபா்தனை உணர்ந்தபாய்,

்கணவன ஆக்கிைபாய், ்கடவுேபாக்கிைபாய்,
மண எனனை மைி்தைபாக்கிைபாய், 
்குத்்த்றிவபால் ்ககுவப்டடபாய்,

குன்ற குடத்ன்த உன ்கபா்தல் ந்கபாணடு 
ெிரப ி் ்தழும்்பாமல் ்பாரத்துக ந்கபாணடபாய்,

அேக்க முடியபா உன ்கபா்தனை எைக்கபாய் 
அே்நது அே்நது ந்சைவிடடபாய்,

உன ்கபாமத்்தின நமபாத்்த 
நவேி்பாடனடயும் என ்கனைத்்தில் 
முத்்தத்்தில் நவேியிடடபாய்,

உனனை என ்கண மூைம் உணரத் 
ந்தபாடங்கிைபாய்,

்தபாய் ்ருவம் ்கிடடும் முனளை எைககுத் 
்தபாயபாைபாய்,ெி்கழ்்கபாைம் ம்ற்நது இ்ற்ந்த 
்கபாைம் ந்சனறு என மடியில் ள்சய் ஆைபாய்,

ெீ ெீணட ெபாள் ்கழித்து எனனை ்பாரககும் 
்தருவபாயில் மபாமபா எனறு ஆள் மை்தில் 
னவத்து நவேியிடட ஒரு ந்சபாடடு 
்கணணீர என மீது  விழு்ந்த்தில் உன 
்கபா்தலின ஆழ்துனே ்கிணறறு எனனை 
புன்தத்்தபாய்,

அழுன்கனய துனடத்து நமல்ை நமல்ை 
்சிபாித்து புன்த்ந்த எனனை மீணடும் 
மீடநடடுத்்தபாய்,

எைக்கபாய் அைங்கபாரம் ந்சய்்தபாய்,
எைக்கபாய் ந்பாடடு னவத்்தபாய்,
எைக்கபாய் புடனவ ்கடடிைபாய்,

உைக்கபாய் ெபான வபாங்கிய அ்ந்த 
முப்து ரூ்பாய் பூனவ உன கூ்ந்தலில் 
சூடுன்கயில் உன வபாழ்வின ஒடடுநமபாத்்த 
நவட்கத்ன்தயும் ்க்சித்து உன ்கருபபு 
்கனைம் ்சிவ்ந்தபாய்,

இயறன்கயின அத்துனண 
அன்சவு்கேிலும் ஏள்தபா ஒரு ்சபாயலில் 
எனனை உணர்ந்தபாய்,

உணர்ந்தபாய் உனனை அ்றியபாமளை உன 
உள்ேத்ள்தபாடு எனனை புணர்ந்தபாய்,

இனறு ெீ ்கண மூடிைபால் அ்ந்த ்கருனம 
்களும் நவேி்ச்சமபாய் ந்தபாி்கிள்றன ெபான,

இல்னை இல்னை ந்தபாி்கி்றது 
ெீ ெபான ெம் ்கபா்தல்...

்கபா்தலுடன

 - ஆரூர. ைறிவ. மணி்வல்

     ்காமைம்...
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மைாயவ்ை

பர்ஸில் பணமில்்ை
துைாவிப் பார்த்த
பாகத்கடடு்கள
ஈ்யதனனப் பல்லிளிககிறது
ஈருருளி 
அ்்டத்த்்டத்து
ஓடுகிறது
எரிதபாருள ததாடடி்ய
எடடிப் பார்ககி்றன
சே்காராப் பா்ைவனம்
்கண்ணுககுத் ததரிகிறது
த்ரயில் வண்டி்ய
மைல்ைாக்கக கி்டத்தி
சிலுககுக ்கணக்காய 
குலுககுக குலுககி
வனமைத்்தாடு்தககி்றன
வண்டியின கிக்க்ர
்வ்கமைா்க உறுமிச்
தசேல்கிறது வண்டி
்க்்டசிமூச்்சே 
பிடித்தபடி 
பதற்றத்தில் பூககினறன
வியர்்வ முத்துக்கள
அலுவை்க உயரதி்காரியி்டமிருந்து
வந்த அ்ை்பசி
பாதரசேத்்தாடு
உயர்த்தியது
உயர் இரத்த அழுத்தத்்த
அதமைரிக்க பனிப்புயைா்க
உ்றகிறது வாழக்்க
தீர்ந்து ்பான 
த்ட ்்டட்டாவினால்
ஏற்பட்ட 
பரிதவிப்பு்கள

 - பா. சிவகுமைார்

13

சமநிலை

எனனகவன்ொலும கைொல்லிவிடு்க, 
எதறக்கடுததொலும ஏைறிவிடு்க, 
எதுவொனொலும ஏளனமொ்க பேொரததுவிடு்க, 
எரதகக்கொண்டொலும அடிதது விைடடு்க,
கபேொறுததுகக்கொள்்வன நொன.
ஆனொல், எனரன புைிந்துக்கொண்ட அளவிறகு 
எனரன நீங்்கள் ்நைறிததுவிடவுமில்ரல.
எனரன நீங்்கள் பேிைஸதொபேிததுவிடவுமில்ரல. 
இதுதொன இங்குண்ரம. 
இதனொல் தொன இததரனயும நி்கழந்தொயிறறு. 

ைததியமொ்க்ச கைொனனரவ எததரன்யொ
்கொற்்ொடு ்கலந்தொயிறறு. 
பேததிைமொய் பேொரதத பேலவும
இலவொ்க இங்்கொயிறறு. 
இனி, இருந்கதனன பேயன? 
இழந்கதனன பேயன? 
இைவில் உலவும மினமினியொய் 
தவழும வொழகர்கயினி எங்கு்பேொய் முடியு்மொ?

எந்நிரலயும எரனக ்கடந்துப்்பேொ்க 
வந்தரலயும ்பேொதி்ல 
மனநிரலயில் மொற்ங்்கள் நி்கழொமல்
ைைொைைியில் ைமநிரல குரலவ்த்னொ? 
ஒருவர்கயில் இதுதொன விதி்யொ 
எனறு எரனக ்்கட்க நொன நொடு்கி்்ன. 
்்கடடும விட்டன. 

அது அதுவொ்கவிருப்பே்த 
அரனததிறகும ஆ்ககமொததததில் ஆனந்தமொம
அது்பேொல நொம நொமொ்க வொழவதில் 
எனனகவல்லொ்மொ ்கடக்க ்நர்கி்து, 
்கல்ரலயும ்கரைக்க முடி்கி்து.
குளிரையும குர்க்க துணி்கி்து மனம. 

்நறறுப் ்பேொல நி்கழும 
்கொறறுப் ்பேொல சுழலும 
ஊறறுப் ்பேொல வழியும 
ஒரு உ்வில் ைொய்ந்தும, 
உ்ரவ முததமிடடும,
உ்வொய் அரணததும, 
உணரந்துக்கொள்்கி்்ன 
உயிைிருககும வரைககும 
உடனிருப்பேொய் எனறு. 

முஷதைாக் அஹமத 
இலங்ர்க
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 ்திங ்க ளூ ர  ்க பா வ ல்  ெ ி ன ை ய ம் .    
்தன முனளை அமர்ந்திரு்ந்த அறு்து 
வ ய து  ெ ி ர ம் ் ி ய வ பா ி ட ம்  ள ்க ள் வ ி ்க ள் 
ள்கடடுக ந்கபாணடிரு்ந்தபார ்கபாவல் ெினைய 
இன்ஸந்கடர ்ச்ந்தபாைம்.

 எ்திளர இரு்ந்தவர ்ர்ரபபுடனும் 
பீ்தியுடனும் ்கண்கேில் ்கணணீருடனும் 
்கபாட்சியேித்்தபார.

 எங்கிரு்நது வரு்கி்றீர்கள் ஐயபா 
ெீங்கள்.   உங்கள் ந்யர எனை

 ரபாக்கப்னூர ்கிரபாமத்்திலிரு்நது.   
என ந்யர ரபா்சப்ன.

 ஏன ்கைவரத்துடன இருக்கி்றீர்கள்

 ஐயபா, என ந்ணனண ளெற்றி 
லிரு்நது ்கபாணவில்னை. எைககு ்யமபா 
யிருக்கி்றது

 உங்கள் ந்ண எஙகு ள்பாைபாள்?

 என ந்ண ்சபாித்்திரபா ்கருபாில் ஒரு 
ள்க்ிள் டீவி ஆ்ி்சில் ளவனை ் பாரக்கி்றபாள்.  
மூனறு ெபாள் அரசு விடுமுன்றயில் ்கிரபாமத் 
்திறகு வ்ந்தபாள்.  ளெறறு ்கபானையில் இங்கி 
ரு்நது ்கிேம்்ிப ள்பாைபாள்.

ளெறறு ்தபாளை ள்பாைபாள்,      அ்தறகுள் 
எ்தறகு ்யப்டு்கி்றீர்கள்

 அவள் எபள்பாதும் ்கரூர ள்பாய்்ச 
ள்சர்ந்ததும் உடைடியபா்க எைககு ள்பான 
ந்சய்து ்தபான ள்சர்நது விடடன்த்ச ந்சபால் 
வபாள்.    ளெறறு அப்டியில்னை.  அதுமடடு 

மல்ை,  ெபான ள்பான ந்சய்து ்பாரத்்தள்பாது 
அவள் ள்பான சுவிட்ச ஆப எனறு வ்ந்தது.  
ெின்றய முன்ற முயன்ற ள்பாதும் அதுளவ 
வ்ந்தது.

 ்கரூபாில் அவள் ஆ்ி்சில் வி்சபாபாித்்தீர 
்கேபா?

 அவர்கள் அவள் இனனும் இஙகு 
வ்நது ள்சரவில்னை என்றைர.   அ்தைபால் 
்தபான ்யப்டு்கிள்றன.

 ந்ணணுககு ்திருமணம் 
ஆ்கிவிடட்தபா?  எனை வய்தபா்கி்றது.

 அ வ ளு க கு  2 8  வ ய ்த பா ்க ி ்ற து .    
இனனும் ்திருமணமபா்கவில்னை.  அவள் 
எைககு இபள்பாது ்திருமணம் ளவணடபாம் 
எனறு மறுத்்த்தபால் ெபாங்களும் ்சறறு 
விடடுப ்ிடிபள்பாளம எனறு இரு்நள்தபாம்.

 ்கரூர ஆ்ி்சில் வி்சபாபாித்்தீர்கேபா?  

 வி்சபாபாித்ள்தபாளம.   அவள் அடக்க 
மபாை ந்ண.   அவளுணடு அவள் ளவனை 
யுணடு எனள்ற இருப்பாள்.   எபள்பாது லீவு 
்கினடத்்தபாலும் உடளை அப்பானவயும் 
்தன வீடனடயும் ெினைத்து இங்கிரு்நது 
்கிேம்்ி விடுவபாள் எனள்ற அவர்கள் ்்தில் 
்த்ந்தைர.

 ்சபாி. உங்கள் ந்ணணின புன்கப 
்டத்ன்தயும் அவனேப்ற்றிய ்சிறு கு்றிப 
ன்யும் எழு்திக ந்கபாடுங்கள்.  ெபாங்கள் 
உபாிய ெடவடிகன்க எடுக்கிள்றபாம்.   ெீங்கள் 
் ய ம ி ல் ை பா ம ல்  ந ்ச ல் லு ங ்க ள்  எ ன ்ற 
இன்ஸந்கடர ்கபாவைபாிடம் அவர ்தரும் 
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அ்ந்த இரணனடயும் வபாங்கி னவயுங்கள் 
என்றபார.

 ்ச்ந்தபாைம் ்கடனம வீரர.  அவர உட 
ைடியபா்கத் ்தன ்ணினயத் துவக்கிைபார. 

 ்கபாவைர ்சணமு்கத்ன்த அனழத்து 
ஜீப நரடி ்ணணுங்கள்.  ெபாம் இபள்பாள்த 
்கரூர ள்பா்கிள்றபாம்.  ்தனைனமக ்கபாவைர 
்சங்கரனை அனழத்து ெீங்கள் ்கபாவல் 
ெினையத்ன்த விடடு எஙகும் ந்சல்ைபாமல் 
்பாரத்துக ந்கபாள்ளுங்கள் எைக கூ்றிைபார.

 70 னமல் ந்தபானைவிலுள்ே ்கரூனர 
ளெபாக்கி ஜீப பு்றப்டடது.  ஜீப டினரவர 
ெல்ை அனு்வ்சபாலி என்்தபால் ஒன்றனர 
மணி ளெரத்்தில் அவர்கள் ்கரூனர அனடய 
முடி்ந்தது.

 ்கரூபாின ள்க்ிள் டீவி ஆ்ி்சிறகு 
ந்சன்றதும் அங்கிரு்ந்த மற்றவர்கேிடம் 
வி்சபாரனணனயத் ந்தபாடங்கிைபார ்ச்ந்தபா 
ைம்.  அஙள்க எல்ளைபாருளம ரபா்சப்ன 
ந்சபானைன்தளய உறு்தி ந்சய்து ்்திைேித் 
்தைர.  ்சபாித்்திரனவப ்ற்றி ஒரு துபபும் 
்கினடக்கவில்னை

 ்கரூர ்்ஸ ெினையத்்திலும்  புன்க 
வணடி ்ச்ந்திப்ிலும் அன்த்ச சுற்றியுள்ே 
இடங்கேிலும் வி்சபாரனண ந்சய்்த்தில் 
்சபாித்்திரபா ்கரூருகள்க வ்நது ள்சரவில்னை 
என்ள்த ஊரஜி்தமபாைது.

 ரபா்சப்ைிடமிரு்நது வபாங்கி வ்ந்த 
்சபாித்்திரபாவின ள்பான ெம்்ர அவபாிடம் 
இரு்ந்தது.  அ்ந்த ந்சல் ெம்்ர ்ற்றி  ன்ச்ர 
ந்சல்னை ந்தபாடரபு ந்கபாணடு விவரங்கள் 
ள்கடடபார.

 அ்ந்தப ள்பான சுவிட்ச ஆப எனள்ற 
வ்ந்த்தபாம்.    அ்தன இருப்ிடத்ன்தக ்கணடு 
்ிடிக்க  முடியவில்னை.என்றைர அவர்கள்.

 ள்பான டிரபாக நரக்கபாரடு ்கினடத்்தபால் 
யபார யபாருககு ள்பான ந்சய்யப்டடிருக்கி்றது 
எனறு அ்றியைபாளம எனறு முயன்றபார.

எந்த மைாற்றமும் வராது
எங்கள ்கனவு்கள பற்றி யாருககு ததரியும் 
எங்கள ஆ்சே்கள பற்றி யாருககு ததரியும் 
எங்கள உணர்ச்சி்க்்ள பற்றி யாருககு ததரியும் 
இனனும் ்ாங்கள பழுக்காமைல் இருககி்றாம் 
   யாருககு ததரியும்.... 
 
எங்க்்ள எந்த ்ல்ை நி்கழவு்களில் 
அனுமைதிப்பதில்்ை யாருககு ததரியும் 
்ாங்கள எதாரத்தமைா்க வந்தாலும் 
எங்கள முனனால் யாரும் தசேல்வதில்்ை 
இ்த பற்றி யாருககு ததரியும்... 
 
அப்படி்ய ்ாங்கள துணிந்து எதிர்த்து 
முடிதவடுத்தாலும் எங்க்்ள சோதி மைதம் 
விடுவதில்ை எனப்த பற்றி யாருககு ததரியும் 
எங்கள வீடடில் 
எங்களுககு மைரியா்த இல்்ை 
எனப்த பற்றி யாருககு ததரியும்.... 
 
இப்படி்ய எங்கள வாழக்்க ்பாகிறது 
எங்களுககு பரிந்து ்பசே 
எந்த அ்மைப்பும் இல்்ை 
மை்களிர் அ்மைப்பு்களும் இல்்ை 
இ்த பற்றி யாருககு ததரியும் 
்பானால் வராது வாழக்்க 
ஆம் எங்கள இ்ள்மை உணர்ச்சி்கள  
வற்றிப் ்பாகிறது பற்றி யாருககு ததரியும்.... 
 
சுதந்திரம் அ்்டந்து 
எழுபது ஆண்டு்கள ஆகியும் 
தபண்்களின முன்னற்றம் 
்மை்்ட்களில் மைடடு்மை ்பச்சோ்க உள்ளது  
எங்க்்ள ்வத்து 
அரசியல் ்ா்ட்கம் மைடடு்மை ்்டககிறது 
ஆம் ்ாங்கள  
முதிர் ்கனனி்கள  
திரு்ங்்க்கள 
்்கம்தபண்்கள 
எங்களின வாழக்்கயில் 
எந்த மைாற்றமும் வராது... 
 

 ்்கா.ரா.ரவி.
 படடு த்சேவா்ளர்.்காஞசிபுரம்.
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 ன்ச்ர ந்சல்லில் அ்ந்த ள்பான 
்சிம் மபா்றவில்னை.  ஆைபால் ள்பான மபா்றி 
யிருக்கைபாம் என்றைர அவர்கள்

 எஙகு ள்பாைபாலும் ஒரு ்தடயமும் 
்கினடக்கவில்னை.  ள்சபார்நது ள்பாய் ்திரும்்ி 
யது ்ச்ந்தபாைத்்தின ஜீப.

 ்க ரூ ர  ந ்ச ன று  வ ்ந ்த  இ ர ண டு 
ெபாட்கள் முடி்ந்த ெினையில்,  ்ச்ந்தபாைம் 
ளவந்றபாரு வழக்கில் ஈடு்டடிரு்ந்த ள்பாது 
ஒரு ெ்ர அவனரத் ள்தடி வ்ந்தபார.

 அவர ஒரு அ்திர்ச்சியபாை ந்சய்்தி 
னயக ந்கபாணடு வ்ந்த ிரு்ந்தபார .   அவர 
்சபாித்்திரபாவின உ்றவிைரபாம்.  அவர அனை 
ள்்சிககு ஒரு குறுஞ ந்சய்்தி வ்ந்திரு்ந்தது.  
அன்த ்சப இன்ஸந்கடர ்ச்ந்தபாைத்்திடம் 
்கபாண்ித்்தபார.  ்சபாித்்திரபாவின ள்பாைி 
லிரு்நது வ்ந்திரு்ந்தது அது.

 அ்தில் ்சபாித்்திரபா எழு்தியிரு்ந்தது 
இது ்தபான.  ெபான ஒருவனர யபாருககும் 
ந்தபாியபாமல் ்திருமணம் ந்சய்து ந்கபாண 
ளடன.  இபள்பாது ெபான ந்சனனையில் 
அவருடன வபாழ்்கிள்றன.  

 ெீங்கள் அ்ந்த ள்பாைில் ள்்சிைீர்கேபா?

 ஆமபாம் ்சபார.  ஆைபால் அது சுவிட்ச 
ஆப எனள்ற வ்ந்தது. ்ை முன்ற முயனறும் 
இரணடு ெபாட்கேபா்கியும் அது அள்த 
்்தினைளய ந்சபானைது. அ்தறகு ்ி்றகு 
்தபான ெபான உங்கனேத் ள்தடி வ்நதுள்ளேன 
என்றபார வ்ந்தவர.

 உடளை ்ச்ந்தபாைம் ன்ச்ர ந்சல் 
லுககு இன்தப ் ற்றிக கூ்றி ்கணடு ் ிடிககும் 
்டி ள்கடடுக ந்கபாணடபார  அவர்களும் 
உ ட ை டி ய பா ்க  ் ்த ி ல்  ்த ்ந ்த ை ர .   அ து 
்சபாித்்திரபாவின ள்பான ெம்்ர ்தபான.  அன்த 
ெபாங்கள் ்சபாி ்பாரத்து விடளடபாம்.  ஆைபால் 
அது ்சபாித்்திரபாவின ்னழய ள்பான அல்ை.  
ஏள்தபா ஒரு பு்திய ள்பான.

 ்சபார இ்தன ளமல் ெடவடிகன்கயபா்க 

அ்ந்த ள்பான யபாருனடயது என்ற்றிய 
முடியுமபா?

 ஓ,  அன்தயும் ்பாரத்து விடளடபாம்.  
அ து  ம பா ய னூ பா ி ல்  உ ள் ே  ர ள ம ஷ 
என்வருனடயது எனறு ந்தபாி்நதுள்ேது.  
அ்ந்த ெம்்னர உங்களுககு அனுப்ி 
யிருக்கிள்றபாம்

 உடைடியபா்க அ்ந்த ெம்்ருககு 
ள்பான ந்சய்்த ்ச்ந்தபாைத்்திறகு ள்பான 
்ஸவிட்ச ஆப எனள்ற வ்ந்தது. ்ை ்தடனவ 
முயற்சித்தும் அள்த ்்திளை வ்ந்தது 
ள்பாைிலிரு்நது.

 உடளை ஒரு ்கபாவைனர ்தனனுடன 
அனழத்துக ந்கபாணடு மபாயனூருககு்ச 
ந ்ச ன ்ற பா ர  ்ச ்ந ்த பா ை ம் .   ம பா ய னூ பா ி ல் 
ரளமஷின வீடடிறகு ந்சன்ற ள்பாது 
அஙள்க அவனுனடய ந்றள்றபார மடடுளம 
இரு்ந்தைர.  ரளமஷ இங்கில்னை,  அவன 
ரபாணுவத்்தில் ்ணிபுபாிவ்தபால் இபள்பாது 
உத்்திர்ிரள்த்ச ்பாரடபாில் ்ணியில் 
இருக்கி்றபான என்றைர அவர்கள்.

 மீணடும் ்சபாித்்திரபாவின ள்பானுககு 
வ்ந்த அனழபபு்கனே ்சபாி்பாரத்்த்தில் அ்தில் 
இரணடு ள்பான ெம்்ர்கள் அடிக்கடி 
வ்ந்திருப்து ்ச்ந்தபாைத்்திறகு ்ச்நள்த்கத்ன்த 
உணடு்ணண அவர அ்ந்த எண்களுககு 
ந்சபா்ந்தக்கபாரர்கள் யபாநரனறு ்பாரக்கத் 
ந்தபாடங்கிைபார.

 அ்தில் ஒரு எண ரளமஷின ்தம்்ி 
முள்கஷினுனடயது எனறு ந்தபாி்ந்ததும்.  
மீணடும் ரளமஷின வீடடிறகு்ச ந்சன்றபார 
்ச்ந்தபாைம் முள்கசும் அ்ந்த வீடடில் இல்னை.

 முள்கசும் ஒரு ளவனையபா்க நவேியூர 
ந்சன்றவன இனனும் வரவில்னை.  அவன 
ள்பான நெம்்ரும் சுவிட்ச ஆப எனள்ற 
வரு்கி்றது என்றைர ந்றள்றபார.

 மறந்றபாரு ெம்்னரத் ள்தடிய ள்பாது 
அது ரளமஷின ்க்கத்து வீடடில் வ்சிககும் 
விைீத்்தின  ெம்்ர என்்தபால் அவன 
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வீடடிறகும் ந்சனறு ்பாரத்்தள்பாது அவன 
வீடடில் ்தபான இரு்ந்தபான.

 விைீத்ன்தக ன்கது ந்சய்து ்கபாவல் 
ெினையம் ந்கபாணடு ள்பாய் அவனை 
வி்சபாபாிககும் முன்றயில் வி்சபாபாித்்த்தில் 
அவன உணனம்கனே உ்த்றிைபான.

 ர ள ம சு ம்  ்ச பா ி த் ்த ி ர பா வு ம்  ஆ று 
வருடங்கேபா்கக ்கபா்தலித்து வ்ந்தைரபாம்.  
்சபாித்்திரபா ரளமனஷ விட 5 வருடங்கள் 
மூத்்தவேபாம்.

 ந்சன்ற வருடம் ்தபான இருவரும் 
ஒரு ள்கபாயிலில் னவத்து யபாருககும் 
ந்தபாியபாமல் ர்க்சியத் ்திருமணமும் ந்சய்து 
ந்கபாணடைரபாம்.

 ்தன வீடடிறகுத் ந்தபா ியபாமல் 
்சபாித்்திரபா ்தன ்தபாலினயக ்கபாண்ிக்கபாமல் 
மன்றத்ள்த வ்ந்தபாேபாம்.  இருவரும் ்கணவன 
மனைவியபா்களவ ெட்நது வ்ந்தைரபாம்.

 இரணடு மபா்தங்களுககு முனபு 
ரளமஷின ந்றள்றபார்கள் அவனுககு ந்ண 
்பாரக்கத் ந்தபாடங்கிைபார்கேபாம்.  இன்த 
அ்றி்ந்த ்சபாித்்திரபா அவைிடம் ்தனனைக 
்கல்யபாணம் ந்சய்து ந்கபாணடன்த ரளமஷின 
ந்றள்றபாபாிடம் ந்சபால்ை்ச ந்சபால்லி 
ரளமஷிடம் வறபுறுத்்தத் ந்தபாடங்கிைபாேபாம்.

 ் ை மு ன ்ற  ள ் பா ை ி ல்  ள ் ்ச ி ய 
ள்பாந்தல்ைபாம் ரளமஷ அன்த ்சடனட 
ந்சய்யபா்தவபாள்ற ள்்ச ிைபாைபாம்.   என 
வீடடில் எனனை வறபுறுத்து்கி்றபார்கள்.  

    



்ானமைாரன நீ்தவி வாபறப்்பாம் ்தரில்!
 ்ா்ளறியா நீள்கனவுப் பூப்பறிப்்பாம் ்வரில்!
்தனதா்ர வானதபாழிய ்ாம்்்ன்வாம் கூடி!
 ்சேணமிைா ஓர்புரவி ்கானபுகு்மை ்தடி!
ஊனகூ்ர வீத்டடுத்து ்ாம்வசிககும் ்பாதில்
 ஊராரின ்பச்சேரவம் ஓதிவரும் ்காதில்!
்்ான்பற்பார் பார்்ம்்மைப் ்பால்வாழதல் ்வண்டி!
 நூறுநூறு ்ாளதாண்டி தாம்வ்னவார் ்தாண்டி!

தீப்பூக்கள தாம்பூககும் சீர்்மைனித் ்தாட்டம்!
 ்தடி்ாளும் பூசிககும் ்தவாரக ்்காட்டம்!
்ாப்பூடடித் தீமூடடி தானசே்மைககும் பளளி!
 ்ாண்பூடடும் ்வக்காடடில் வீழந்திறககும் தவளளி!
மூப்்படடில் ஏறாத ்காப்பீடு த்காண்்்டாம்!
 மூனறு்காைம் தாம்தபாயயாயப் ்பான்க்த ்கண்்்டாம்!
்தாப்பான ்பாதும்்ாம் தாயமைரமைாய நின்றாம்!
 சூ்்டற்றும் ்பயக்காமைம் ்பாய்தாற்்க தவன்றாம்!
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ெபான எனை ந்சய்வது.  ்திருமணம் ஒரு 
்க்கம் இருக்கடடும்  ெபாம் ஒரு ்க்கம் ெம் 
வபாழ்னவயும் ெடத்துளவபாம் என்றபாைபாம் 
அவன.

 ்சபாித்்திரபாவுககு ்யங்கரக ள்கபா்ம் 
வ்ந்த்தபாம்.  அவள் ரளமசுககு ்பாரத்்தி 
ருககும் ந்ணணின வீடடிறகு ளெபாினட 
யபா்க்ச ந்சனறு அவேிடமும் அவள் 
வீடடபாபாிடமும் ்தைககும் ரளமசுககும் 
்திருமணம் ெட்ந்தன்தக கூ்றி ்தபான ்கழுத்்தில் 
்தபாித்்திபாி்ந்த ்தபாலினயயும் ்கபாண்ித்்தபாேபாம்.

 இ்ந்த ெி்கழ்்ச்சியிைபால் மி்கவும் 
ள்கபா்ம் ந்கபாணடைரபாம்  ரளமசும் அவனு 
னடய ந்றள்றபாரும்.

 இரு்ந்தபாலும் ரளமஷ அவேிடம் 
அனு்சரனணயபா்களவ ள்்சிக ந்கபாணடிரு்ந 
்தபாைபாம்.

 மூனறு மபா்த லீவில் மபாயனூர 
வ்ந்த ரளமஷ ்சபாித்்திரபாவுககுப ள்பான 
ந ்ச ய் து  ெ பா ம்  வ பா ழ ப  ள ் பா ்க ி ்ற ,  ெ பா ன 
பு்தி்தபாய் ்கடடிக ந்கபாணடிருக்கி்ற வீடனட 
உைககுக ்கபாண்ிக்கிள்றன.  பு்றப்டடு 
வபா என்றபாைபாம்.

 இது வனர குறுக்கிடபாது ள்கடடுக 
ந்கபாணடிரு்ந்த ்ச்ந்தபாைம் விைீத்்திடம் 
வி்சபாரனணனயத் ந்தபாடங்கிைபார

 மூனறு ெபாட்கள் விடுமுன்ற முடி்நது 
ந்றள்றபார வீடடில் இரு்நது ்சபாித்்திரபா 
வ்ந்தபாேபா

 ஆம்.  அவள் மபாயனூர வரும் 
ளெரம் அ்றி்நது ரளமஷ, முள்கஷ மறறும் 
ெபானும் ஒரு ்கபாபாில் ்்ஸ ெினையத்்தில் 
்கபாத்்திரு்நள்தபாம்.

 அவள் வ்ந்ததும் அவனே ்கபாபாில் 
ஏற்றிக ந்கபாணடு பு்திய ்கடடிட ளவனை 
ெட்நது ந்கபாணடிருககும் வீடடிறகுப 
பு்றப்டளடபாம்.

 அவள் ்கபாபாின ்ின்க்கம் ்திரும்்ி 
முள்கனஷயும் எனனையும் ்பாரத்து 
ெீங்கள்கூட எைககு ஆ்தரவபாய் ள்்ச 
மபாடடீர்கேபா?  உங்கள் ரளமஷ எனனை 
வஞ்சிப்து ்சபாி்தபாைபா எனறு ள்கபா்த்்தில் 
ள்கடடபாள்.

 ரளமஷ ஒனறும் ள்்சவில்னையபா?

 ள்்சிைபான.  ெபான ்திருமணம் ந்சய்யும் 
ந்ணளணபாடு வபாழும் வபாழ்கன்க ஒரு ்க்கம் 
என்றபால் இனநைபாரு ்க்கம் உனளைபாடும் 
அனள்பாடு குடும்்ம் ெடத்துளவன. இது 
உறு்தி என்றபான அவன

 ந ்ச ம  ள ்க பா ் த் ்த ி ல்  ்ச பா ி த் ்த ி ர பா , 
உங்களேபாடு ெபான ்தபான வபாழ்ளவன.  
இனநைபாருத்்த ியுடன ெீங்கள் வபாழ 
ெபான அனும்திக்களவ மபாடளடன. எனறு 
ள்கபா்த்்தில் ்கத்்திைபாள்.  இருவருககும் ் யங்கர 
்சணனடளயற்டடது.   ஒரு ்ச்ந்தரப்த்்தில் 
ரளமஷ உடளை ்தபான ந்கபாணடு வ்ந்திரு்ந்த 
னெைபான ்கயின்ற ்சபாித்்திரபாவின ்கழுத்்தில் 
சுற்றி இறுக்கிைபான.  ெபானும் சுள்கசும் அவள் 
்கபால்்கனேயும் ன்க்கனேயும் ்திமிரபாமல் 

ி்டித்துக ந்கபாணளடபாம்.  ்சறறு ளெரத்்தில் 
அவள் மூர்சன்சயுற்றபாள்.

 அவள் இ்ற்நது விடடபாேபா?

 அபள்பாது இ்றக்கவில்னை அவள்.

 அவனே எனை ந்சய்்தீர்கள்.

 என வீடு ரளமஷ வீடடிறகு ்சறறு 
்தள்ேி அ்ந்தப ்க்கத்்தின ்கனட்சியில் 
இரு்ந்தது.  அ்தறகு அடுத்்தடுத்து புல் 
பு்தர்களே இரு்ந்தை.  

 உணனமனயத் ்தபாளை ந்சபால்்கி்றபாய்.  

 ஆமபாம் ்சபார.  ெபான என்தயும் 
மன்றக்கபாமல் ்தபான ந்சபால்்கிள்றன.

 அ்ந்த இடத்்தில் இரு்ந்த குழியில் 
அவனேத் ்தள்ேிளைபாம்.



 3  19

 அ்ந்தக குழி அபள்பாது ்தபான 
நவடடப்டட்தபா?  அன்த நவடடியவர்கள் 
யபார?

 அ்ந்தக குழினய 5 ெபாட்களுககு 
முனள் ரளமஷ நவடடி னவத்்திரு்ந்தபான.

 உயிர இரு்ந்த்தபா

 ந்தபாியவில்னை ஆைபால் உடலில் 
அன்சவு ஏதும் இல்னை.

 மணனணப ள்பாடடு மூடிவிடடீர்கேபா?

 அ்தறகு முன்பா்க உபன் அ்ந்தக 
குழி அடியில் ென்றபா்கத் தூவிளைபாம்.்ி்றகு 
்தபான மணனணத் ்தள்ேி மூடிளைபாம்.

 முள்கஷ எஙள்க ள்பாைபான.  அவன 
இங்கிரு்ந்தபால் அ்கப்டடுக ந்கபாள்வபான 
எ ன ்ற  ் ய த் ்த ி ல்  அ வ ன ை  உ த் ்த ி ர 
்ிரள்த்சத்்திலுள்ே ்தன குவபாரடடர்சில் 
இருக்க்ச ந்சபால்லி அனுப்ிைபான.  அவன 
ள்பானையும் சுவிட்ச ஆப்ில் ள்பாடடபான.

 ெீ ஏன எஙகும் ள்பா்கவில்னை-

 எனனைத் ள்தடி ெீங்கள் வருவீர்கள் 
எை ெபான ந்கபாஞ்சமும் ெினைக்கவில்னை 
்சபார.  அ்தைபால் ்தபான.

 குழினயப ்பாரனவயிடடள்பாது 
அ்தில் ்சபாித்்திரபாவின எலும்புக கூடு்களே 
்பாரனவககு ்கினடத்்தை. எல்ைபாம் உப்ின 
்திருப்ணி

 ஒரு வபாரமபா்க அனையபாய் அனை்நது 
இ்ந்த வழகன்க முடித்்த ்திருப்தியில் 
இரு்ந்தபார ்ச்ந்தபாைம்.

 குற்றவபாேி்கள் மூவரும் ன்கது 
ந்சய்யப்டடு ்சின்றயில் ்தள்ேப்டடைர.

n

ரக�ிய கொவலைன 

ஒவ்கவொரு உயிைிலும

ந்கமும ைரதயுமொய்

ஒடடிகக்கொண்டிருககும

ை்கைறிய ்கொவலன

பேி்ப்பேிலிருந்து பேயணிககும

்கறபேரனயும தொண்டிய

்கருப்பு ்கவிரத

அவனின ஒரு கநொடிப்பேயணததில்

ைந்்தொைதரத துக்கமொககுவொன.

ஒவ்கவொரு கநொடிரயயும

்கண்ணீர ைறிந்த ரவப்பேொன..

நல்லது க்கடடது அ்றியொமல்

ஏரழ பேணக்கொைன ்பேதம இன்றி

ெொதி எனனும பேிைிவிரன பேொைொமல்

நீதி கூறுவொன நீதிபேதியொ்க...

அவன வருர்க ்கண்டு

அ்கொலம எனறும

இயறர்க எனறும

மைண்தவன அவனுககு

மறு கபேயர ரவததொலும

உங்்கரள பேற்றிக க்கொள்ள

அவன வந்துக க்கொண்்ட இருப்பேொன..

கவ்றி க்கொண்டு மொனிடரன புைறிககும 

உங்்கரளப்்பேொன்்ொருககு

எனறும மைணதரத

கவனறு விட்வ முடியொது..

உங்்கள் ்கத்லுககு

அவன ்கரையவும மொடடொன

உங்்கள் ்கண்ணீருககு

அவன ்கவரல க்கொள்ளவும மொடடொன

இன்்ொ நொரள்யொ

நொரள மறுதின்மொ

என்்ொ ஒரு தினம

அவன உங்்கரள அரடவது

மடடும எனறும உண்ரம..

 நுஸ்ா அஸீம்
 ஓடடமொவடி, இலங்ர்க
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்கார்முகிற் கூந்தற் ்கடடு 
்கண்்கவர் த்ற்றித் திடடு 
வாளுரு வ்்ள்வத் ததாடடு 
வானவில் புருவ தவடடு! 
 
நீைமைாயக ்கயல் மீன ்கண்்கள  
நீ்ளமைாய ஊசி ்ாசி 
பைாச்சு்்ளச் தசேவி்கள தவண்்மை  
பளிச்சிடும் பளிஙகுப் பற்்கள!  
 
தசேவ்விதழ ்கனி்கள த்காவ்்வ  
தசேயயுளில் வடிப்பால் அவ்்வ!   
தசேக்கர்வான சிவந்த ்கனனம்  
தசேந்தா மை்ரப்பூ வண்ணம்!  
 
தங்கமைாயப் தபாஙகும் த்ஞசேம்  
த்சேப்புைம் ்கைசேம் மைஞசேம் 
திங்க்்ள விஞசும் துஞசும்  
எஙகிலும் அை்்க த்காஞசும்!  
 
்்்டயணி ்கண்டு அனனம்  
தனன்்ட தவடகும் இனனும் 
ப்்டயணி பிந்தும் எண்ணம்  
த்்டயி்டக ்கால்்கள பினனும்!  
 

இத்த்்க இனி்மை த்காண்டும்  
இயல்பு்கள இழிவுற்தறனறால்... 
அைத்கல்ைாம் விைைாய மைாறும்  
அவை்மை மைைமைாய ்ாறும்!  
 
சிற்றி்்டக ்கடடில் ஆ்்டப்  
படத்டழில் மூடும் ்பாதும் 
்தனவ்தத் திடடில் ்த்னத்  
்த்ர்கள மைடடும் ்தடும்!  
 
பண்பு்கள நீசேமுற்று  
பரவணி ்ாசேமுற்றால்... 
அரம்்பயர் பண்்ணயின ்கண் 
அவளதவறும் பூஜ்ஜியம்தான!  
 
அைத்கழும் ்ங்்கயா்க, 
அனதபழும் தங்்கயா்க, 
பண்தபாளிர் மைங்்கயா்கப்  
பத்தினி யாவா்ளாயின... 

அச்சேமும் மை்டமும் ்ாணம் 
அ்டஙகியும் பயிர்ப்பும் தபற்றால்... 
அரி்வயர் பண்்ணயின்கண் 
அவத்ளாரு ராஜ்ஜியம்தான! 

 

்கைாபூஷணம் ஏறாவூர் தாஹிர்

வேய்ங்குழலின் இன்்னிசையில் நாமும் 
ேிரும்்ிம்ம் ேைமனிழத்தல் வ்ாலும் 
்தாய்த்தமனிழனின் ஏடெடுததுப் ்ாடும் 
்தமனிழடநஞைம் இ்தழமணக்கும் ்ாரும்! 
ோய்த்ததிருக்கும் ஐம்்துகள் ஆண்டும் 
ேளர்ந்ததிருக்கும்  ேரலாற்றின்  சீரும்  
வ்தாய்்நட்தழு்ந்த நம்தன்்ில் கூடி  
தூயரஅமனின்  புகழுசழப்ச் ோழததும்! 
 
  ேற்ா அன்புென்,
 
  சவற்ிபப�சரொளிவ

ாச
க

ர் 
வ

ாழ்
த்

து
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 ‘‘அதுககு ்ி்றகு அ்ந்த லிஃபடடில் 
ள்பாய்  நவேியிை எடுத்துடடபாங்கேபா..? 
டீ்ச்சர’’
 
 அன்த எப்டி ந்சபால்ை முடியும்? இது 
்சீபாியல் ஆ்சள்ச. அத்ள்தபாடு ‘ந்தபாடரும்...’ 
எனறு அ்ந்த  மபாணவர்கேின  ந்தபாடர 
்கன்தககு ்தற்கபாலி்க முறறுபபுள்ேி னவத்து 
விடளடன. ்பாடத்ன்தத் ந்தபாடங்கிளைன. 
அடடபா ்கண்கேில் எனை ஒரு உற்சபா்கம்? 
மை்தில் எவவேவு ்ச்நள்தபாஷம்? அடுத்்த 
ெபாள் ்கபானையில்  ெபான வரும் வனர எனை 
ஒரு ள்தடல்?ஆன்ச?
 
 ்திைமும் என முத்்தத்ன்த வபாங்கபா்த 
நெற்றி்கள் இல்னை. அனணபபு்கேில்ைபா்த 
ெபாட்கேில்னை. அவர்களுககு ெபான மு்தலில் 
ஆ்சிபாியர என்ன்தவிட,  ்கன்த ந்சபால்லும் 
ெபாய்கி. அவர்களே ்க்தபாெபாய்கர்கேபா்கவும் 
்க்தபாெபாய்கி்கேபா்கவும் மை்தில் மபாற்றம் 
ந்சய்யும் ஒரு வித்ன்த இயககுைர.
 
 வீடடில் உள்ளேபார  ்சீபாியல்்கேில் 
இன்ம் ்கணடிருககும் ள்பாது இவர்களுக 
்கபாை ஒரு வன்க ்சீபா ியளைபாடு ெபான 
ந்தபாடரபு ்டடிருக்கினள்றன.
 
 ‘டீ்ச்சர.. ்ஸகூலுககு  ்ஸகூலுககு 
ள்பா்கணும் உங்கே ்பாக்கணும்னு அடம் 
்ிடிக்கி்றபா..’’ எனறு ்சைிக்கிழனம்கேில் 
அவவபள்பாது வரும் ந்தபானைள்்சி்கேில் 
‘்ரவபாயில்னை ெல்ை்டியபா்கத்்தபான ந்சய் 
்திருக்கிள்றன..’  எனறு ந்தபாழிலில் ்திருப்தி 
்டடு ந்கபாள்்கிள்றன.
 
 இப்டி ெட்ந்திருககுமபா? அப்டி 
ெட்ந்திருககுமபா? அடடபா இவவபாறு ந்சய் 
்திரு்ந்தபால் அவர்கள் ்தப ி்த்து இருப ப்ார்களே.. 
இதுள ப்ானறு ந்சய்வது ி்னழ்தபாளை.. எனந்றல் 
ைபாம்  அள்த ்சபீாியல் ் பாணியில் இவர்கள் மைன்த 

உற்சபா்கப்டுத்்த எைககு ள்தனவயபாைது  
எல்ைபாம்  ஒளர ஒரு ்கன்த. ஒரு ்கரு. ்திங்கள் 
ஒரு ்கன்த ந்தபாடஙகு்கி்றது. நவள்ேி 
்தபான முறறுபந்றும்.  ஐ்நது ெபானேககு 
ஓடடுளவன. ஐ்ந்தபாவது ெபாள் ஒரு முடிவு 
இருககும். ஒரு ளமபாடடிளவஷன இருககும். ஒரு 
மபாற்றம் இருககும்.
 
 இபந்பாழுந்தல்ைபாம் ்கன்த 
ந்சபால்ை ந்றள்றபார்களுககு எஙள்க ளெரம் 
இருக்கி்றது? கூடடங்கேில் கூப்ிடடு 
்தைியபா்க கூட அ்றிவுறுத்துளவன. ்பாடடி 
்கபாைத்து  ்கன்த்கனே ‘‘ஒளர ஒரு ஊருை..’’ 
எனறு ெபாமும் ஒரு ்பாரடடியபா்க ஆவ்தில்  
ெமது ளெரம், சுய ந்கௌரவம் ்பாரக்கி்றது.  
எங்க டீ்ச்சர அதுககு ளெரம்? ளவனை முடித்து 
தூங்க னவப்்தறகு ள்பாதுமபா்கிவிடு்கி்றது 
அத்ள்தபாடு ்கபாரடடூன, யூடியூப ்கன்த, 
வீடிளயபா எனறு இவர்கள் ்பாரக்கபா்த ்கன்த 
இல்னை.
 
 ஓ. அப்டியபா ந்சய்்தி? ெபானும் ஒரு 
்கண ்பாரக்கிள்றன எை யூடியூன் ்கிளுக்கி 
விடு்கிள்றன.  

 அ்ந்தக ்கன்த்கேில் ெபான ந்ற்ற 
எல்ைபாம் னடடடில்்கள் ்ச ிை.   ‘ம்ந்த ிர 
்தடடு’, ‘சூைியக்கபாபாி மரும்கள்’, ‘ஆறள்றபார 
பூ்தம்’,‘்கிணறறு ள்ய்’, ‘்தங்க முடி 
மபாமியபார’, ‘ம்ந்திர நரபாடடி’....
 
 எனை ஒரு அெியபாயம்? ்ிள்னே 
்கனே ஒரு ்சம்்்ந்தளம இல்ைபா்த மபாயபாஜபாை 
்ிரம்னம உை்கத்்திறகு அனழத்து்ச ந்சனறு, 
அவர்கனே  மைபாீ்தி யபா்க ்தபாக்கமனடய  
னவக்கி்றது ் ணத் ்தபான்ச ் ிடித்்த டிஜிடடல் 
்தேங்கள். 
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 இவவபாறு ்கற்னைகந்கடடபா்த 
்கன்த்கேில் மூழ்்கிப ள்பாய் ்கைவுை்கின 
்க்தபா்பாத்்திரமபா்க அவவபள்பாது மபா்றி 
கூ்ச்சலிடும் அ்ந்த  மபாணவனைப ்பாரககும் 
ள்பாது ்தனையில் அடித்துக ந்கபாள்ே 
ள்தபாணும் .
 
 ெீங்க ந்சபானை ்கன்தனய இவளு 
னடய ்த்நன்த வ்ந்த ்ி்றகு அவருககுக கூ்ற, 
யபார உைககு இப்டி ந்சபால்லித் ்த்ந்தது 
எனறு ள்கடடு நரபாம்் ்ச்நள்தபாஷப்டடபார. 
்ி்றகு ்தபான  எைககும் அள்த ்கன்தனய 
அவர ந்சபால்லித் ்த்ந்தபார. யூசுப ெ்ியின 
வரைபாறு இப்டி இருககுது எனறு.. 
‘‘உங்களுககு ென்றி  நரபாம்் ்ச்நள்தபாஷமபா்க 
இருக்கி்றது. . ’ ’  எனறு உேம்கிழ்னவ 
நவேிப்னடயபா்க ்பாிமபா்றிக ந்கபாள்ளும் 
்தபாய்மபார்கனேக ்கணடு வரு்கிள்றன.
 
 ந்றள்றபார்களே ெீங்களே ்கன்த 
ந ்ச பா ல் லி ய பா ்க  ம பா ்ற ி வ ி டு ங ்க ள் .  ஒ ரு 
ெபானேககு மூனறு  ெிமிடம் ள்பாதும். 
அடம் ்ிடிககும் குழ்நன்த்கள், ெடத்ன்த 
மபாற்ற ளவணடிய குழ்நன்த்கள், ்சி்ந்தனை 
்சக்தியில் குன்ற்பாடுள்ே குழ்நன்த்கள், 
எ்திர்கபாைத்்தில் ன்தபாியமபா்க வேர ளவணடிய 
எல்ைபாக குழ்நன்த்களுககும் இதுளவ ஒரு 
்சி்ற்ந்த ்கருவி. ்ிள்னே்கள் ்கன்த்கேில் 
ெ ி ன ்ற ய  ் டி க ்க ி ்ற பா ர ்க ள் .  ’ ெீ . .  ந ்ச ய் ’ 
என்ன்தயும், ‘ளவணடபாம்’ என்ன்தயும் 
ஒரு ்கன்த மூைமபா்க கூ்றி விடைபாம். 
அப்டிளய அன்த ் ிடித்துக ந்கபாள்வபார்கள் . 
்கன்த்கள் கூறுவ்தன  மூைம் அவர்கேது 
்கற்னைத் ்த ி்றன,  எணணம் ்்ற்நது 
ந்சல்்கி்றது. ்கடபுை ந்தபாடரபு மூைம் ்தைது 
நமபாழியபாற்றனை  வேரத்துக ந்கபாள்ளும் 
 குழ்நன்தககு ்தபான ் பாது்கபாக்கப்டு்கிள்றபாம் 
என்ற ஒரு உணரனவயும், ஆளுனம, 
ன்தபாியம், கூர்நது ்கவைிககும் ்தி்றன, மபாற்றி 
ளயபா்சித்்தல், முடிவு எடுககும் ஆற்றல், 
ள்கள்வி்கள் எழுப்ககூடிய ்ச்ந்தரப்ம், 
்தனைனமத்துவப ்ணபு்கனேயும், உணரவுப 
்பாிமபாற்றல்்கனேயும் வழங்கி வழஙகு்கி்றது.
 
 ‘னைப்ர’ எைப்டும் ெடத்ன்த 
யிலிரு்நது அவர்களே ஒரு வன்கயில் 

அனம்திப்டுத்து்கி்றது.
 
 ெமகந்கல்ைபாம்.  ஒரு்கபாைத்்தில் 
இனை  டீ்ச்சர இன்த ்டித்து ்த்ந்தபார 
என்ன்த விட, இ்ந்தக ்கன்தனய இ்ந்த டீ்ச்சர 
ந்சபானைபார என்ற ஞபா்்கம் இனறுவனர 
மை்தில் அடிமை்தில் இடம் ்ிடித்து விடடி 
ருக்கி்றது.
 
 வீடடு முற்றத்்தில் குழ்நன்த குடடி 
ந்பாியவர்களேபாடு உட்கபார்நது  ்கன்த 
ந்சபால்லி, ்கன்த ள்கடட ்சம்்வங்கள் 
்கபாைபாவ்தி ஆ்கிபள்பாை்தபால் இபந்பாழு 
ந்தல்ைபாம் அவறன்ற ்கண்கபாட்சியில் 
் பா ர த் ்த து  ள ் பா ை  இ ப ் டி  எ ல் ை பா ம் 
ெட்ந்திருக்கி்ற்தபா எை விய்நது ்பாரபாடடி 
அ்ந்த ெபாட்கனே உணரவுபூரவமபா்க 
ஞபா்்கப்டுத்்திக ந்கபாணடிருக்கி்றபார்கள் 
இனன்றய ்தனைமுன்றயிைர.
 
 ்சபாி. ளெரமில்னை என்வர்களுககு 
‘்ரவபாயில்னை’ எனறு ெினைத்து அ்ந்த 
ந்பாறுபன் ெபாளை எடுத்துக ந்கபாள் 
்கினள்றன. ஆ்சிபாியரபா்க இரு்நது ்கறறுக 
ந்கபாடுப்்தறகும், உடல் இயக்கங்களுககு 
மபாை ஆளைபா்சனை ்கனேயும் இ்தன மூைம் 
இைகுவபா்க ந்கபாடுக்கினள்றன.
 
 எனை டீ்ச்சர? ் பாடம் எடுககும் ளெரத்்தில் 
்த்து ெிமிடம் இ்தறந்கனள்ற ஒதுககு்கி்றீர்களே..? 
எனறு ளமலிடத்்தில் வரும் ள்கள்வி்களுககு  
ஆரம்்த்்தில் ்தடுமபா்றிைபாலும் ி்்றகு உள்ேங 
்கனே புபாி்தனை ஏற்டுத்்திக ந்கபாடுத்து 
விடளடன. ்சி்றியபாளரபா ந்பாியவளரபா அவர்கனே 
என்பால் ்கவர்நது ந்கபாள்ேவும், ்பாடத்்தின 
்பால் விருப்ம் ந்கபாள்ேவும், ஒபபுரவு ்கல்விளய 
ஒப்ற்றது என்ற எைது ந்கபாள்ன்கயிலும், 
ஏன எனனை ஒரு ்கபாைத்்தில் ம்ற்நது விடபா்த 
இருக்கடடும் என்ற ஒரு ்சினை ள்ரபான்சயிலும்  
இ்தனை என ்தைிப்டட அணுகுமுன்றயபா்க 
ந்கபாணடிருப்து.   இன்தநயல்ைபாம் உணர 
னவத்துப  ்ி்றகு  ்தனையீடு்கள் குன்ற்நது 
விடடை.
 
 (அப்சரளவஷன ெடககும் ள்பாது 
உணனமயில் அ்தி்கமபாை அ ி்ெயங்களேபா, 
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ெடிபள்பா இல்ைபாமல் இயல்்பா்களவ வகுபபு  
இருககும். )
 
 ்கபாபாியபாையத்்தில் ‘‘இ்ந்த நமத்்த்தட 
ெல்ைபா இருககு..’’ எனறு பாிமபாக கூறும் 
்தனைனம்கனே அடிக்கடி ்ச்ந்திப்துணடு.
 
 ந்றள்றபார்களுடன அேவுக்க்தி்க 
மபாை ந்தபாடரபு னவத்துக ந்கபாள்்வர்கேபா்க 
ெபான இருப்்திைபால் இது கூட ெிரவபா 
்கத்்திறகு ்பா்திபன் ஏற்டுத்தும் எனறு 
்பாி்தபா்மபா்க விேக்கங கூ்ற வ்ந்தவர்கனேக 
்கணடு விய்ந்திருக்கிள்றன.
 
 எ ை து  ம பா ண வ ன ,  ந ் ற ள ்ற பா ர 
என்து எைககு ்கினடத்்த மி்கபந்பாிய 
அ்றிவியல் ்கடத்்தி. இ்தில் ந்தபாடரன் 
்கணடு ்கடடுப்டுத்துமபாறு கூறுவ்தறகு 
எனை ளவணடி இருக்கி்றது என்து 
எைககுத் ந்தபாியவில்னை.
 
 எைககுத் ள்தனவயபாைந்தல்ைபாம் 
்சி்றபார்கேின முனளைற்றம், ்தனைம்்ிகன்க 
அ டு த் ்த  ்க ட ட  அ ்ற ி வு  ம ட ட  ெ ்க ர வு 
என்ைளவ. எ்ந்த இடத்்தில் அனவ ள்தங்கி 
ெிற்கி்றள்தபா, ்தனட்டடிருக்கி்றள்தபா, அ்ந்த 
இடத்்திலிரு்நது  அவறன்ற உேபாீ்தியிலும், 
இயக்க பாீ்தியிலும் ந்தபாடர்நது எடுத்து்ச 
ந்சல்வது மடடுளம.
 
 இ்ந்த ெபாட்கேிலும் அ்ந்தக ‘்கன்த 
ந்சபால்லி ம்கபாரபாஜபா’ ்கன்த வபா்சிககும் 
ள்பாது எைகள்க இருபபுக ந்கபாள்ேபாது. 
ெபாங்களே இனறு வனர ்கன்த ள்கடகும் 
கூடடத்்தில் விடு்தனை அனடய  விரும் 
்பா்த ள்பாது அ்ந்தக ்கனையின இ்தய 
ெபாடி்கள் அவர்கள்.. ்ிபா ி்நது விடபாமல் 
இருக்க ்ிபாியப்டுவ்தில் எ்ந்த அேவு 
ள்தனவயுள்ேவர்கேபா்க இருப்பார்கள் 
என்்தனை ந்சபால்ைத்்தபான ளவணடுமபா.
 
 இரவு 9.55 மணியின வரைபாற ்றில் 
ஓர ஏடடுக ்கன்தயில்  வபாநைபாலி 
ந்டடியின வபா்சனைளயபாடு வ்சிய ்டட 
்தனை முன்ற்கள் ெபாம்.

n

  
உன விழியில் கதொரலந்த நொன
உன வைவிற்கொ்க ்கொததிருக்கி்்ன அன்பே!

நம வொரதரத்கரள விட நம விழி்கள் ்கொ
தல் க்கொண்டு ்பேசும பேொரை்கள் 
ஒன்றிதது ைங்்கமிதது ்கலந்திடு்த!

உன விழி்களில் எரன ்தடி
நிமிடங்்கள்்தொறும திததிககும என மனதிடம 
்தொறறுகக்கொண்்ட இருக்கி்்ன!

உன விழி்களில் எனக்கொன ்கொதரல ்கண்டு 
கமய்ைறிலிரதது ்பேொ்னன!!!!!

எனன தவம கைய்திட்டன நொன
உரன ்கண்ட கநொடி நொன வீழந்தது 
எனக்்க உைிததொன 
நொணம ஒடடிகக்கொண்ட்த!!!!

உன விழி்யொடு என விழிரய 
்கலந்திடும ்நைம
ஊறறுக்கண் அடிஆழததில் இருந்து 
்நைம வழிந்்தொடி வருவரத 
தடுக்க இயலொது விக்கிதது நின்்ன
இரு விழி்களின ைங்்கமததின 
அரைக்க முடியொ ்கொதலொ்ல!!!

உன விழியில் விழுந்து நீந்தும 
என ்கொதரல தி்கடட தி்கடட 
உனக்களிக்க ்கொததிருக்கி்்ன அன்பே!

நொனகு ்கரு விழி்கள் நடனமொட..
நம ்கொதலும ்மரடயொன்தொ!

இரம்களின துடிப்பும இங்்்க.. 
ைலங்ர்க ஒலி்களொன்தொ!!

விழிவைிரை தொக்கததில்... 
்கொற்றின அரலவைிரையிலும
்கவன ைறித்ல்்கள்!!

உன விழி தீண்டல்்கரள
கமௌனியொய் கமொழி கபேயரததிட்வ... 
வொய் கமொழி ம்ந்த
ஞொனியொய் நொனும!

்த்கம உைைறிட 
உர்ந்திடும சூடும
அ்கம நிர்ந்த்தொ
அரமதியொன அவளவன பேொரரவயில்!
                              

  ~ ஜஜனி



 3 4

  
மண்ணின ்மலிருககும 
்கல்லின அடியில் எததரன விரத்க்ளொ?.....
மரழ கவள்ளததின வருர்க 
்கல்ரல ந்கரததும கபேொழுது
விரத்கள்  துளிரக்கொமல் இருப்பேதில்ரல்ய!
துளிரவிடடு கபேைிய மைமொ்க வளைொமல் இருப்பேதில்ரல்ய!
கபேைிய மைமொ்க வளரந்தொலும நிழல் க்கொடுக்கொமல் இருப்பேதில்ரல்ய!
அ்த ைறிறு்கல்லுககும ்ைரதது ....
்கல் எப்பேடி வளரும?....
்கல் எப்பேடி வளரும?....

      - ஸ்ரீவி.முததுவவல்
          கைனரன

எதற்கு ஆையம் தசேல்கி்றாம்?
அவதூறு ்பசி்ட்வா ஆையம் தசேல்கிறீர்
எவதரவ்ரப் பற்றி்யா ஏ்கடியம்  ்பசுகிறீர்
இ்மைக்கா விழி்களில் இ்றவ்னக ்காணாது
அ்மைதியினறி தவிககிறீர் அவத்்தய அனுபவிககிறீர்

உ்றகினற தைத்தின இ்ற்ய நி்னக்காமைல்
இ்றவன ்ாமைம் இயம்பி்டத் தயஙகுகிறீர்
்ததனன இனிககும் ததயவீ்கம் ்பசோது
வீணான அரசியல் வி்ளம்புதல் தகுமைா?

அக்கம்பக்கம் உள்ளவ்ர அபாண்்டமைாய ்பசுகிறீர்
பக்கம்பக்கமைாய புரளிப் ்பசி மைகிழகிறீர்
சித்தமைது சுத்தமினறி சேத்தம் ்பாடு்மை
நித்தமை்த ்கவனிக்காது நிம்மைதி ்தடு்மை

ஆையம் தசேல்லு அவதூறு ்பசோ்த
ஆனமைையத்தில் ஆழந்து அ்மைதி்ய உணர்
இ்ற சிந்த்ன இதயத்தில் நிறுத்து
உ்றந்த இ்றயும் உதிரத்தில் எழு்மை

ஆண்்டவன தபய்ர உரக்கச் தசோல்லு
அண்்டத்தின சேகதி ஐந்்தயும் உணர்
சுத்தமைாகும் சித்தம் சேத்தமைற்றுப் ்பாகு்மை
நித்தமும் மைகிழவு நிம்மைதி பூரணமைாகும்

 தசே. இைடசுமைணககுமைார்
 ஈ்ராடு

தபண்ணின 
சுதந்திம் ்பசு

்தசேத்தின நி்ை்மை்யா
 ்்கடுகத்கடடுப் ்பாச்சு
சுவாசிககும் ்காற்றிலும்
 ்காமைம் ்கைந்தாச்சு
்மை்்ட்யறி உ்ரத்திடுவார்
 மை்களிர் தபரு்மைத்ன
கீழிறஙகிச் சி்தத்திடுவார்
 அவ்வினத்தின ்கற்பி்ன
ஊருககுள்்ள ்்டமைாடுது
 மைனித விைஙகு்கள
ஒனறுககூடி உ்்டத்ததறி
 அடி்மை விைஙகு்கள
ஆண்வர்க்க அசிங்கங்க்்ள
 தீயிடடுக த்காளுத்து
எதிர்ககினற உறுதியி்ன
 உள்ளத்தில் தசேலுத்து
உறவாடும் தபண்டிர்ககு
 ்கண்ணியத்்தப் பூசு
அ்டககியா்ள எண்ணாமைல்
 சுதந்திரத்்தப்  ்பசு

# - லீ. லியா்கத்அலி.
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ஆராத்தி ஆராத்திங்க
அரு்மையான ஆராத்திங்க
த்காஙகு ்ாடடின சிறப்்ப தசோல்லும்
அரு்மையான ஆராத்திங்க

ஆராத்தி ஆராத்திங்க
அரு்மையான ஆராத்திங்க
த்காஙகு ்ாடடின சிறப்்ப தசோல்லும்
அரு்மையான ஆராத்திங்க

்்காயம்புத்தூர் சீ்மையிை
த்கா்டவள்ளல் பரம்பரயிை
தபாறந்தவரு எங்க மைச்சோன

எக்கசேக்கம் படிச்சேவரு
எங்க அக்காவுககு புடிச்சேவரு
பாசேக்காற எங்க மைச்சோன

்தடுனாலும் கி்்டக்கமைாட்டாரு 
கி்்டச்சோலும் சிக்கமைாட்டாரு
்ல்ை மைச்சோன எங்க மைச்சோன

எங்கவீடடு தசேல்ை ்தவத
எப்படித்தான ்கண்டுபிடிச்சோ்்ளா
்காதைத் தான தசோல்ை ்வச்சோ்்ளா

்்காடிககுச் தசோந்தக்காரு
தாரா்ள மைனசுக்காரு 
எண்ணாம் எடுங்க மைச்சோன
தட்டத்தான நிரப்புங்க மைச்சோன

்காங்்கயக ்கவுண்்டர் பரம்ப்ரயிை
வரம் வாஙகி தபாறந்த புள்ள
வறுமை ததரியாமை வ்ளந்த புள்ள
தசேல்ை அக்கா எங்க அக்கா

தங்கத்த தாரமுங்க
பணப்தபடடிய த்காடுககுறமுங்க 
உங்க வம்சேம் தசேழிக்க மைச்சோன

்கண்ணு ்கைங்காமை
்கண்ணத் தான பாத்து்்காங்க 
அக்கா ்்கய புடுச்சே
அரு்மை மைச்சோன ஆ்சே மைச்சோன

தபானனயும் தபாரு்்ளயும்
அளளித் தாங்க மைச்சோன
தட்டத் தான நிரப்புங்க மைச்சோன

ஆராத்தி ஆராத்திங்க
அரு்மையான ஆராத்திங்க
த்காஙகு ்ாடடின சிறப்்ப தசோல்லும்
அரு்மையான ஆராத்திங்க

ஆராத்தி ஆராத்திங்க
அரு்மையான ஆராத்திங்க
த்காஙகு ்ாடடின சிறப்்ப தசோல்லும்
அரு்மையான ஆராத்திங்க

 - ஸ்ரீவி.முத்து்வல்
      தசேன்ன

த்காஙகு ஆரத்தி பா்டல்

 3  5
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அந்தர தவளியி ்ைார் அற்புதக ்காடசி - அஙகு 
ஆதவ்னச் சுற்றி நீள வட்டப் பா்தயில் 
பந்து்பால் சுைலும் ்்காள்களு்ட்ன - ்ம் 
பாதரனும் தாயும் சுைனறு வருகிறாள. 
 
எண்ணிைாப் பல்வ்்க உயிரினங்களு்டன - அவள 
எழுநூறு ்்காடியாம் எ்மையும் சுமைந்து 
்கண்ணி்மை ்பாதை்மைக ்காத்த வண்ணமைாய - எம் 
்காசினித் தாயவள பவனி வருகிறாள. 
 
ஆதமின மைக்க்ளாய அத்த்ன ்பரும் - அந்த 
ஆதி இ்றவனால் அனுப்பப் பட்்டாம். 
சோதி யினம் தமைாழி நிற்வறு பாடினறி - ்ாம் 
சீைமிகு மைரபு வழிச் ்சோதர ரா்வாம். 
 
்சோறு்காணு மி்டங்க்்ளத் ்தடி ்யாடி்னாம்  - அ்தச் 
தசோர்க்க மைாககியஙகு ்பாயச் ்சேரைாகி்னாம். 
மைாறுபட்ட சூைல்தசேயத மைாற்றங்களினால் - ்ாம் 
்வறுபடடுக கூறுபடடு மைாறு படடுள்்ளாம். 
 
்வதங்கள பைவாகி ்வறுபட்ட ்பாதிலும் - அ்வ 
்வறு்வறாயக கூறுப்டப் ்பாதிக்க வில்்ை. 
்மைதினியில் மைனிததரனும் இனமைாய வாழந்து - ்ாம் 
்மைன்மையுற ஒற்று்மை்ய ்வரூனறச் தசேய்வாம். 
 
ஒன்ற குைதமைன உப்தசேம் தசேயவார் - ்மைககு  
ஒருவ்ன ்தவதனன உறுதியாயச் தசோல்வார். 
்ன்ற இவற்்ற ்ாம் ்்்டமு்றப்படுத்தி -  இந்த 
்ானிைத்்த ஓரினத்தின தாய்கமைாயக த்காள்வாம். 
 
்ல்லிணக்க ்மைற்படுத்தி த்ல்சேன மைண்்்டைா - தன 
்ாடடினி்ை நிறதவறி்ய இல்ைா ததாழித்தார். 
பல்லின மைக்க்்ளயும் பாசேமு்டன ்சேர்த்து - ்ம் 
பாரதத்தில் ்காந்திமை்கான சோத்ன ப்்டத்தார். 
 
தசேம்தமைாழி்கள அத்த்னயும் சீருறக ்கற்்பாம் - ்ாம் 
சீ்மைமுதல் உைத்கைாம் சுற்றி வரு்வாம். 
எம்தமைாழி இனத்்தாடும் இனி்மையுறப் ்பசி - ்ாம் 
இனதமைானறாய உறவினராய இரு்கரம் ்சேர்ப்்பாம். 
 
மைனிததமைனும் மைாண்புமிகு உணர்வு தன்ன - இந்த 
மைண் மீது வாழ்வாரின மைனதில் வி்தப்்பாம். 
புனிதமைதப் ்பாத்ன்கள அத்த்னயும் ்்கடடு -  இந்த 
புவியி்ன்ம் பூர்வீ்கத் தாய்கமைாய மீட்பாம்.
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வறு்மையுற்ற ஆபிரிக்க ்ாடு்கள தசேல்்வாம் - அஙகு 
வ்ளங்கள பரிமைாறி ்ல்லுறவு த்காள்வாம். 
தபரு்மைக்காயப் ்பார்புரியும் தசேைவினத்்த - இந்தத் 
தரணியில் வறு்மை நீங்கத் தா்ர வார்ப்்பாம். 
 
அந்தீசு மை்ைச் சி்கரத்தில் ஏறி இறஙகி - அஙகு 
ஓடும் அ்மைசேன ்மைல் ்தாணி விடு்வாம். 
தசேந்தீயால் வி்்ளந்த பை ்சேதங்கள ்கண்டு - ்ாம் 
்சோ்கமுற்றுக ்கண்்க்ளால் தசேந்நீர் வடிப்்பாம். 
 
உத்தரப் பிர்தசே உ்ற பனிக ்காைத்்த - ்ாம் 
உவ்்கயு்ட்ன எதிர்பார்த் திருப்்பாம். 
மைத்திய ்்காடடுக ்க்டற்்க்ர மைணலில் - ்ாம் 
மைங்்கயரு்டன வந்து தவயயிற் குளிப்்பாம். 
 
ஐ்ராப்பா ்கண்்டதமைைாம் அ்ைந்து வரு்வாம் - அதன 
அருகிலுள்ள யூறல் மை்ை ஏறிக ்க்டப்்பாம். 
்சேபீரிய ்மைடடு நிைப் பனியு்றவில் - ்ாம் 
சே்கைரும் பனி சேறுககி வி்்ளயாடிடு்வாம். 
 
சூடு மி்கக கூடுகினற ்்கா்்ட தனனில் - ்ாம் 
சு்கமூடடும் ்காப்ப்கங்கள ்தடிச் தசேல்்வாம். 
்்கா்்டக்கானல் தசேனறு குளுகுளுப்ப்்ட்வாம் - அஙகு 
கூடிக குைாவி ்ாம் குதூ்கலித் திடு்வாம். 
 
பாடடி்சேககும் பாரதப் தபண்்களு்ட்ன - ்ாம்  
பிருந்தா வனம் தசேனறு பரவசே மை்்ட்வாம். 
ஊடடிககும் உறவு்க்்ளக கூடடி வந்து - இ்வ 
உை்கச் சுவனங்க த்ளனக ்காடடிடு்வாம். 
 
சிறியதவாரு ்ாத்டனினும் சிறீைங்காத் தீவு - இஙகு 
சு்கமூடடும் சு்காதார ்்கரம் பை வுண்டு. 
அரிய்தார் அ்மைவி்டத்தி லிருந்து த்காண்டு - இது 
அகிைத்்தார்க ்களித்திடும் சு்க்பா்க விருந்து. 
 
அரசோளும் அ்னவரும் ஒனறாகி இ்ண்வாம் - ்ாம் 
ஐககிய ்ாடு்களின தபாதுச் சே்பககு தசேல்்வாம். 
உரி்மைப் பிர்க்டனம் ஒனறு தயார் தசேயது -  இந்த 
உை்கதமைல்ைா தமைமைது தாய்கமைா தமைன்பாம். 
 

 ்கைாபூஷணம் அப்துல் ஹலீம்
 ஏறாவூர் - இைங்்க

நதிக்காரு கவலை 
நிற்்கவும் ்்ரமில்்ை,
தசோல்ைவும் ்காைமில்்ை 
இது்வ என வாழக்்க... 
இது்வ என பணி... 
எனனுள்்ள பை உயிர்்கள... 
என்ன அைங்கரிககுது 
பை பூக்கள... 
 
ஆறறிவு மைானி்டருககும் 
்ான ்த்வ 
ஆனால் என மீ்த 
அவர்்க்ளது ்கழிவு்கள 
மீண்டும் மீண்டும் வரும் 
 
்பாத்தல், மைட்்ட, குப்்ப  என 
பை்்காடி ்கழி்வாடு.. 
தினமும் சுமைககி்றன 
மி்கக ்கவ்ை்யாடு.. 
 
்ச்சுக்கழிவு, ்ாற்றக்கழிவு 
எனக்்கா மி்கவும் இழிவு.. 
மைானி்ட்ரா அசுத்தமைானால் 
எனனில் வந்து குளிககினறனர்.. 
ஆனால் 
்ான அசுத்தமைானால் 
எனன தசேயவது?  
தசோல்லுங்கள மைானி்ட சேமுதாய்மை... 
 

 - அமீன் அன்சீர்
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 எது உ்றவு, உ்றனவ எவவபாறு 
து்றக்க ளவணடும். அவவபாறு உ்றவினைத் 
து்ற்ந்தபால் எனை ்கினடககும் என்ன்தயும், 
எ து  து ்ற வு ,  அ ்ந ்த த்  து ்ற வ ி லு ம்  எ வ ற 
ள்றபாநடல்ைபாம் உ்றவு ந்கபாள்்கினள்றபாம், 
அத்்தன்கய உ்றவு்கேபால் எவவபாறு து்றவு 
்பா்த ிக்கப்டும் என்ன்தயும் இஙகுத் 
ந்தேிவபா்கக ்கபாணள்பாம். 

 உ்றவு்கனேத் து்றப்ள்த து்றவு. 
அனைத்ன்தயும் து்ற்ந்தபாளை இன்றவ 
ளைபாடு உ்றவு. இதுளவ ெமககு வகுக்கப 
்டடுள்ே வபாழ்வியல். இனனும் ந்தேிவபா்கக 
கூ்றளவணடுமபாைபால் து்றனவ முற்றிலும் 
து்ற்ந்தபால்்தபான இன்றவனுனடய உ்றனவப 
ந ் ்ற  மு டி யு ம் .  உ ்ற வ ி ன ை  மு ற ்ற ி லு ம் 
து்ற்ந்தபால்்தபான து்றனவப ந்்ற முடியும். 

 உ ்ற வு  எ ன று  ெ பா ம்  இ ங கு க 
கு்றிப்ிடுவது உடல் ்சபார்ந்தள்தபா, ்சபா்தி 
்சபார்ந்தள்தபா, ம்தம் ்சபார்ந்தள்தபா, இைம் 
்சபார்ந்தள்தபா அல்ை. இனவ அனைத்ன்தயும் 
்கட்நது அன்றபாடம் ெபாம் வபாழ்வ்தறகு ்ை 
ந்பாருட்களேபாடு ந்கபாணடுள்ே ்தவிரக்க 
மு டி ய பா ்த  ஈ ர ப ள ்  உ ்ற வு .  இ ன னு ம் 
ஆழமபா்க ஆரபாய்்நள்தபாமபாைபால் வடிவமற்ற 
உ்றவு்களும் ெம்மிடம் உணடு. ஏள்தனும் ஓர 
வன்கயில் ெமககுப ் ிடித்ள்தபா, ் ிடிக்கபாமளைபா 

ெம்மபால் ஈரக்கப்டடு ்திைம்ள்தபாறும் ெம் 
ளமபாடு ந்தபாடர ி்ல் இருப்ன்தத்்தபான ெமக 
்கபாை உ்றவபா்க ெபாம் உணர்கினள்றபாம். 

 இ்தில் ெமககுப ்ிடிக்கபாமல் 
ெம்ளமபாடு இருப்ன்த எேி்தில் ெபாம் 
து்ற்நதுவிடைபாம். ஆைபால் ெமககுப ்ிடித்து 
ெம்முனடய மைம் ஏறறுக ந்கபாணட 
வறன்றத் து்றப்து என்து அவவேவு 
எேி்தல்ை. ்ிடித்்தைவறன்றத் து்றக்க 
எணணி உயினரளய து்ற்ந்தவர்களும் 
உணடு.

 ெபாம் ெம்னம்ச ்சபார்ந்தைவறள்றபாடு 
இரணடு வழி்கேில் ந்தடர ி்னை னவத்துள் 
ளேபாம். ஒனறு உ்தவி, மறந்றபானறு உ்றவு. 
உ்தவி என்து ஏள்தனும் ந்பாருளுக்கபா்க 
ஒருவர இனநைபாருவருககு உ்தவுவது. 
அவர இன்தக ந்கபாடுத்்தபார. அ்தற்கபா்க ெபான 
இன்த்ச ந்சய்ள்தன என்ள்தபாடு முடிவது 
உ்தவி. உ்றவு என்ள்தபா ந்தபாடர்நது அவனர்ச 
சும்நதுந்கபாணளட இருப்து. 

 ெம்முனடய ்சமு்தபாயக ்கடடனமப்பா 
ைது யபாருனடய உ்தவி்களுமின்றி ்தைிளய 
வபாழ இயைபா்தது. எைளவ ்ல்ளவறு 
உ்தவி்கனே்ச ந்சய்வ்தறகுப ்ைனரயும் 
அனமத்துகந்கபாள்ேைபாளம ்தவிர, அவர்கள் 

 

மு்னவர் ப. ்கற்ப்கராமைன 
MA.,MA.,MA.,M.Phil.,P.hD.,   
உ்தவிபள்ரபா்சிபாியர ்தமிழ்த்துன்ற
ள்சபாைபா ்கனை மறறும் அ்றிவியல் ்கல்லூபாி,
ள்சைம் - 05
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அனைவளரபாடும் ஏள்தனும் ஒரு வன்கயில் 
உ்றவு ந்கபாணடபாடும்ள்பாது அ்ந்த உ்றவு்களே 
து்றவினைப ் பா்திககும் என்்தனை உணர்நது 
ந்கபாணடபால் மடடுளம து்றவில் ெம்மபால் 
நவற்றியனடய முடியும். 

 ெ ம் மு ன ட ய  உ ட ன ை  வ ி ட டு 
உயிர ்ி்றி்ந்தபால்கூட அ்ந்த உயிரற்ற 
உடனை மன்றவிக்க குன்ற்ந்தது ெபானகு 
ள்பாினுனடய உ்தவி ்கடடபாயம் ள்தனவ. 
ஒவநவபாரு ்கபாை்கடடத்்திலும் உ்தவிககு 
மடடும் என்ற ெினையில் ெம்முனடய 
வபாழ்வியனை மற்றவர்களேபாடு அனமத்துக 
ந்கபாணளடபாமபாைபால் எேி்தில் து்றனவ 
அனட்நதுவிடைபாம்.

 ்்சித்்தபால் ்சபாப்ிடுவது என்து 
ெம்முனடய ்்சிககு உ்தவி ந்சய்வ்தற்கபா்க 
்சபாப்பாடனட ெபாடுவன்தக கு்றிககும். 
அ று சு ன வ  உ ண வ ி ற ்க பா ்க ள வ  ் ்ச ி ள ய 
எடுக்கவில்னை என்றபாலும் ள்பாலியபா்கப 
்்சினய உணடபாக்கி உண்து என்ள்த 
உணவினளமல் ெபாம் ந்கபாணட உ்றவினை 
உணரத்தும். எதுநவபானறுளம உ்தவியபா்க 
இருக்கின்ற வனர அ்தனைத் து்றப்து 
என்து எேிது. அ்தனைளய உ்றவபா்க 
அனமத்துக ந்கபாணளடபாமபாைபால் அஙகுத் 
து்றவுககுத் துேியும் இடமிருக்கபாது. 

 இன்றெினையிலிரு்நது ெபாம் இ்ந்தப 
பூம ிககு வரும்ள்பாது எ்ந்தவன்கயபாை 
உ்றவு்களுமின்றித்்தபான வ்நள்தபாம். இனட 
யில் ்சி்றிது ்கபாைம் வபாழ்்ந்த ்தவ்றபாை 
வபாழ்கன்கயின அனடயபாேமபா்கப ்ல் 
ளவறு உ்றவு்கனே ெம் ளமபாடு இனணத்துக 
ந்கபாணளடபாம். அவவபாறு இனணத்துக 
ந்கபாள்ேப்டட உ்றவு்கள் அனைத்தும், 
மீ ண டு ம்  இ ன ்ற ெ ி ன ை ள ய பா டு  ெ ம் ன ம 
இனணயவிடபாமல் ்தடுககும் ளவனைனய 
்ி்றவி்கள் ்கட்நதும் ந்சவவளை ந்சய்து 
வரு்கின்றை.
 
 ஒவநவபாரு நெபாடியும் இன்றனம 
ெம்னம ஏறறுகந்கபாள்ேத் ்தயபாரபா்களவ 
்கபாத்்திருக்கின்றது. ெபாம்்தபான அ்தனை 
உ ண ர ்ந து க  ந ்க பா ள் ே பா ம ல்  ள ்த ன வ 

ய ி ல் ை பா ்த வ ற ன ்ற த்  ள ்த ன வ ய பா க ்க ி க 
ந்கபாணடு, ள்தனவயபாைன்தத் ்தவிரத்து 
வரு்கின ள்றபாம். உணனமயில்  ந்சபால்ைப 
ள ் பா ை பா ல்  ெ பா ம் ்த பா ன  இ ன ்ற ன ம ன ய 
ஏ ம பா ற று ்க ி ள ்ற பா ள ம  ்த வ ி ர ,  இ ன ்ற ன ம 
ஒருள்பாதும் ெம்னம ஏமபாற்றபாது. எைளவ 
உ ண ன ம ய ி ல்  உ ்ற வு ்க ன ே த்  து ்ற ்ந து 
து்றளவபாடு உ்றவபாடப ்ழகுளவபாம்.

 உ்றவு்களேபாடு உ்றவபாடும்ள்பாது 
்தபான இன்றெினைனய அனடய முடி யவில்னை 
என்றபால், து்றளவபாடு உ்றவபாடும்ள்பாதும் 
்ைரபாலும் இன்றெினைளயபாடு இனணய 
முடியவில்னை. ்கபாரணம், து்றவினைத் 
து்றககும் எணணத்துடன ளமறந்கபாள்ேபாமல் 
அ்தனையும் உ்றவபாடும் எணணத்துடளைளய 
ளமறந்கபாள்வள்த என்ன்த உணர்நது 
ந்கபாணளடபாமபாைபால் இன்ற ெினை இனமு்கத் 
துடன ெம்னம இனணத்துக ந்கபாள்ளும் 
என்்தில் துேியும் ஐயமில்னை. 

 உ ண ன ம ய ி ல்  து ்ற வு  எ ன ் து , 
‘ெபான என்து ஏதுமில்னை’, ‘எனைபால் 
ெி்கழ்வது என்து ஏதுமில்னை’, ‘எல்ைபாம் 
இன்றெினைளய’ என்ற எணணம் ந்கபாள்வ 
்தபாகும். எல்ைபாவற்றிலும் ்னடத்்தவனை 
மடடுளம உணர்நது ந்கபாள்ளும் ெினைளய 
து்றவு. ்னடத்்தவைின மூைமபா்களவ 
்னடபன்ப ்பாரப்து. இ்தில் அழகு 
எனறும், அ்சிங்கம் எனறும் ஏதுமில்னை. 

 இ ன ன ்ற ய  ்க பா ை ங ்க ே ி ல்  ெ பா ம் 
ளமறந்கபாள்ளும் து்றவிளைபா ஆனடவனை 
விட அ்தி்கமபா்க து்றவி்களே ்தங்கனே 
அைங்கபாரம் ந்சய்து ந்கபாள்வது ந்ரும் 
ென்கபன்த் ்தருவ்தபா்களவ உள்ேது. 
உனட மடடுளம ்கபாவி. உ்ச்ச்ந்தனை மு்தல் 
உள்ேங்கபால் வனர வணண வணண 
னவடூபாியங்கள். இ்தறகுப ந்யரபா து்றவு? 
ஐம்புைன்கனேயும் இன்றெினை என்ற 
ஒளர னமயபபுள்ேியில் ெிறுத்துவது்தபான 
து ்ற ள வ  ்த வ ி ர ,  ஐ ம் பு ை ன ்க ள்  மூ ை ம் 
ஆை்ந்தம் ்கபாண்்தில் இல்னைத் து்றவு. 

 ஈ்சளைபாடபாயினும் ஆன்சனய விடுமின 
என்து ெம்முனடய ்சபானள்றபார ்கள் ெமககுக 
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்கறறுத்்த்ந்த து்றவு. உணனமயபா்களவ 
அனைத்ன்தயும் து்ற்ந்த து்றவியபா்க இரு்ந்தபா 
லும், அவன ்தனனைத் து்றவி எனறு 
நவேிக்கபாடடிகந்கபாள்வ்தில் ஆன்ச ந்கபாள்வபா 
நைன்றபால் அ்ந்த நெபாடிமு்தல் அவைிட 
மிருககும் து்றவு அவனுககும் அவன்சபார்ந்த 
யபாநரபாருவருககும் எ்ந்தப ்யனையும் 
்தரபா்த்தபா்க அனம்நதுவிடும். 

 ெம்னம விடடுவிடடு ளவறு யபார 
யபாருக்கபா்களவபா  இன்ற ெினை இயஙகுவ்தபா்க 

ெபாம் எணணிக ந்கபாணடிருப்து்தபான 
ெம்முனடய ந்ரும் ்தவறு. ெமக்கபா்களவ 
இன்றெினை இயங்கிக ந்கபாணடிருக்கி்றது. 
ஒவநவபாரு ்கணமும் ெம்னமக கூப்ிடடுக 
ந்கபாணளட்தபான இருக்கின்றது. ெம்மிடம் 
்டி்நதுள்ே அ்கபபு்ற அழுககு்களே இன்ற 
ெினைளயபாடு ெம்னம இனணய விடபாமல் 
்தடுக்கின்றை. எைளவ ெம்னம ெபாம் 
தூய்னம ்டுத்்திகந்கபாள்ளவபாம். ெபாம் 
தூய்னமயபாை அ்ந்த நெபாடிளய இன்றெினை 
ெம்ளமபாடு இனண்நது விடும்.                  n

அறுவ்்ட தசேய்வாம்
அனபின வி்்ளச்சேலில் அறுவ்்ட தசேய்வாம்!
அகிைத்தில் ்ற்குணங்கள மைைர்ந்தி்ட தசேய்வாம்!
மைைர்ந்திடும் குதூ்கைம் நி்றந்தி்ட ்வப்்பாம்!
நி்றந்திடும் வ்்கயில் குடும்பம் வ்ளர்ப்்பாம்!

குடும்பத்தில் ஒருவர் உை்வச் தசேய்வாம்!
உைவின மைகி்மை்ய உரக்க உ்ரப்்பாம்!
உரத்த சிந்த்ன்ய மைனதில் வ்ளர்ப்்பாம்!
மைனத்தின இ்ணப்பால் மைண்்ணக ்காப்்பாம்!

மைண்ணின மைைட்்ட பசு்மையால் ்பாககு்வாம்!
பசு்மையால் மை்ை்ய தபருகி்ட ்வப்்பாம்!
தபருககி நீர்நி்ை்க்்ளக ்காத்து ்சேமிப்்பாம்!
்காத்திடும் நி்ை்ய த்ைமு்றககும் தசோல்்வாம்!

த்ைமு்ற்ய ஏர்க்கா்ைப் பிடிக்கச் தசோல்்வாம்!
பிடித்திடும் படிப்்பயும் படித்தி்ட ்வப்்பாம்!
படித்திடும் ்கல்வி்ய வழியாய மைாற்று்வாம்!
வழியில் எனறும் அறத்்த்ய நிறுத்து்வாம்!

அறத்தின த்ை்மை்ய ஏத்தி ்்டப்்பாம்!
ஏத்தி்ய தமி்ை உயிராயக ்காப்்பாம்!
உயிர்்கள யா்வயும் மைதித்்த ்்டப்்பாம்!
மைதிககுச் தசேன்ற மைா்டங்கள அ்மைப்்பாம்!

மைா்டங்கள இ்்ட்ய மைரங்க்்ள வ்ளர்ப்்பாம்!
மைரங்க்்ள மைனிதராயப் பார்க்கத் தூண்டு்வாம்!
பார்ககும் யாவிலும் இ்ற்ய உணர்்வாம்!
இ்றயும் இயற்்்கயும் ஒன்ற என்பாம்!

்கவிஞர் மைாைதி இராமைலிங்கம், புதுச்்சேரி.
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1.
துமமல் வைக ்கொைணம
நிரனவுப் பேைிசு
அவளொ?

2.
விழி்களுககு
மூரளக க்கொடுககும ஏமொற்மொ ?
்கனவு்கள்!

3.
முயறைறியின நொனக்கழுததுககுள்
கவற்றி எனனும
மூனக்ழுதது!

4.
வயிற்றில் இடமிருக்்கன
நீருண்டு மூழ்கிய
வொளி!

5.
்கொய்ந்த ைறுகு்கரள
நிரனததுக க்கொண்்ட
மடியும இரல்கள்!

6.
்கண்ணீைின ்கொவியமொ?
தண்ணிைின ஓவிய்ம
்கொதல்!

 7.
ஆள் பேொதி, ஆரடப் பேொதி
ஏரழககு ஏன க்கொடுக்க
ம்ந்தொய் ஆண்டவொ பேொதி!

8.
விழி்களுககு மர்தது
இைவின ்கவிரதரய
வொைறிககும மனது!

9.
கமனரமகயனறு எதுமில்ரல
நூல்்கள் ஒனறுப்பேடடு
்கழுதரத இறுககும ்கயிறு!

10.
வொழகர்க பேயணததில்
நம்மொடு ்ைரதது பேொடுபேடும
ஊரும, ்பேரும, பேடிப்பும!

இரொ. ம்திரொஜ்,
அலப்பேடைக ்கவுண்டன புதூர. 

்கொங்்்கயம

மைணிககூ

தட்டப்படு்மைா ்கதவு அ்ைக்க...?
ததருவில் கூவுவது கீ்ரக்காரி்யா?
தூஙகும் குைவியின அழுகுர்ைா?
அடுப்பில் த்காதித்தது ்கருகிய்தா?
எரியும் விரலி்ை தீக்காய்மைா?

அடுத்த ்வ(்்ள)(்ை)ககு ஆயத்தம் எனன?
ஒவ்தவாரு ்ாளும் அவளுககு
குளிப்பதில் ்கவனமைற்ற விை்கல்்கள!
கு்்டந்திடும் மூ்்ளயில் ்்களவி்கள!

சிை நிமி்டங்கள தனி்மையில் இருந்தும்
சில்தைனற தண்ணீ்ர மு்கத்தில் அடித்தும்
சிந்த்ன்கள சூழந்திருந்து தவப்பமூட்ட

குளியை்றயில் குவியும் ்கவனங்கள!
குளிககும் தபாழுதில் ்யாசே்ன்கள...!
கு்ளத்தில் எறிந்த ்கல்ைாய!

தன்ன மைறந்த நி்ையிலும் த்டம் பதிககும்
சே்மையை்றயின சுவதரழுப்பும் சேப்தங்கள!
சேத்தியமைாயத் ததரியாது அவளுககு...
எஙகிருககிறாள எனறு!

்கவிஞர் மைாைதி இராமைலிங்கம், 
புதுச்்சேரி.

குளியை்ற
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பேராசிரியர், ோவலர், முனைவர். சி. அ. வ. இளஞ்செழியன் 
அவர்்களுடன் தமிழ்ச்செம்மல் இரா்ம பவல்முரு்கன் பேர்்காணல்

 ஒருவர்  ஒரு திற்மையில் சிறந்து 
வி்ளஙகுவ்த அரிது. பை திற்மை்களில் 
சிறந்து வி்ளஙகுவது அரிதிலும் 
அரிது. ஒருவர் ஓவியம் வ்ரகிறார். 
சிற்பக்க்ையில் திறன தபற்றுள்ளார். 
இ்சே ஞானம் உள்ளது. ்கடடி்டக்க்ை 
ஆசிரியரா்க உள்ளார். பைங்காை 
சிற்பம் , ஓவியம் , இ்சே ்கடடி்டக 
்க்ை்கள குறித்த ஆயவு தசேயகினறார். 
ஆராயச்சிக்கடடு்ர்கள எழுதுகினறார். 
இவற்்றாடு ்கவி்த எழுதும் ்க்ை்யயும் 
்கற்று, குறிப்பா்க, மைரபுக்கவி்த எழுதும் 
வல்ை்மை தபற்று ஆயிரம் விருத்தங்கள 
எழுதிப் பாவைர் மைணி ஆகியுள்ளார். ஆம் 
அவர் ஒருவ்ர எனபது வியப்பா்கத்தா்ன 
இருககும்.ஒரு பனமு்கக ்க்ைஞரா்க 
உள்ள பாவைர்மைணி மு்னவர் 
சி.அ.வ.இ்ளஞதசேழியன அவர்்க்்ளத்தான 
்்ர்்காணல் தசேய்தாம். இ்தா 
்்ர்்காணலுககுள தசேல்்வாம்.
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1. ்தங்கள் ்ணி மதுனரயில் ஆைபால் 
வீடு ந்சனனையில். உங்கள் பூரவீ்கம் எது 
ஐயபா?

      ெபாற்து ஆணடு்கபாைமபா்க ெபான 
ந்சனனையில் வ்சிக்கினள்றன. என 
மனைவி ந்சனனைனய்ச ள்சர்ந்தவர.  
என இரு ்ிள்னே்களும் ந்சனனையில் 
்ி்ற்ந்தவர்களே. ்ல்ைவர்கபாை ்சிற்க 
்கனைஞர்கேின வழிவ்நள்தபார என்்த 
ை பா ல்  ந ்த பா ண ன ட ம ண ட ை ம்  ்த பா ன 
பூரவீ்கம். அரங்கெபா்தப ந்ருமபாள் ்ள்ேி 
ந்கபாணடுள்ே ்ல்ைவர குனடவனரக 
ள்கபாயில் அனமயப ந்றறுள்ே ்சிங்கவரம் 
(்சிம்மபுரம்) ்தபான எங்கேின ந்சபா்ந்த ஊர. 
இவவூர, மனைக ள்கபாடனட்களுடன 
்தி்கழும் ந்சஞ்சியின வடளமற்கில் இரணடு 
்கி.மீடடர ந்தபானைவில் அனம்நதுள்ேது. 

2. ்தங்கள் குடும்்த்்தில் உள்ேவர்கள் 
அனைவருளம நுண்கனையில் ள்தர்ச்சி 
ந்ற்றவர்கேபா்க உள்ேைளர எப்டி? 
்யிற்சியபா? ்பாரம்்பாியமபா்க வ்நதுள்ே்தபா?  

 
 ்பாடடன, முப்பாடடன எை எல்ளைபா 
ரும் ்பாரம்்பாியக ்கனை்கனே்ச ந்சய்து 
வ்ந்தவர்கேபா்க! எைது ்பாடடைபாரபாை 
அ ப ் பா வு  ஆ ்ச ்ச பா பா ி  அ வ ர ்க ள்  ள ்த ர ்ந ்த 
்சிற்க்கனைஞரபா்க மடடுமின்றி கூத்து, 
ெபாட்கம், இன்ச எை இயங்கிக ்கிட்ந்தவர. 
எைது ்த்நன்த ந்ச.அ.வடிளவைன ஆ்சிபாியர 
அவர்கள் இைக்கியம், இன்ச, ெபாட்கம் 
மடடுமல்ைபாது இன்சப்பாடல்்கனே இயற்றி 
நமடடனமத்து குரல் ெயத்துடன வேமபா்க 
ஓங்கிப ்பாடககூடியவர. அப்பாவின 
்கனட்சித் ்தம்்ியபாை எைது ்சித்்தப்பா 
்திரு. ்கணணப்ன ஆ்சிபாியர அவர்கள் 
ள்கபாடளடபாவியம், வணண ஓவியம் வனர 
வ்தில் ்தி்றமுற்றிரு்ந்தவர. ஆ்தைபால், அவர 
எபள்பாந்தல்ைபாம் எங்கள் வீடடிறகு 
வரு்கி்றபாளரபா அபள்பாந்தல்ைபாம் அவனர 
ஓவியம் வனர்நது ்கபாடட்ச ந்சபால்ளவன. 

 அபள்பாது அ்கனவ ெபானகு அல்ைது 
ஐ்நது இருககும்; ்சித்்தப்பா வ்ந்திரு்ந்தபார. 
மு்தனமு்தைபா்க எை ெினைக்கிள்றன. 
அல்ைது ெி்கழ்வு்கள் ்கருத்்தில் ஏ்றிப 
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்டியும் ்தகு்திய ின்டி மு்தனமு்தைபா்க 
எைைபாம். எைது ்பாடப புத்்த்கத்்தில் 
இ ரு க கு ம்  இ ர பா ஜ ர பா ஜ  ள ்ச பா ழ ை ி ன 
ள்கபாடளடபாவியத்ன்த ்சித்்தப்பாவிடம் 
வ ன ர ்ந து  ்க பா ட ட ்ச  ந ்ச பா ல் லி  ் ி ன 
ெபானும் வனர்ந்திரு்நள்தன. இதுள்பானள்ற 
எடடபாம் வகுபபு ்டிககும்ள்பாது எனறு 
ெ ினைக்கிள்றன; அபள்பாது ்ள்ேி , 
ஆணடு விடுமுன்றயில் இரு்ந்தது. ஊபாின 
ள்கபாவிலுககு மர்ச்சிற்ங்கள் ந்சய்ய 
கும்்ள்கபாணத்்திலிரு்நது ்சிற்ி்கள் வ்ந்திரு்ந 
்தைர.  எங்கள் ்ள்ேியில் ்தபான ்தங்கி 
்சினை்கனே்ச ந்சய்்தைர. ெபான, ெபாள்முழுக்க 
அவர்களுடளைளய ்தபான இருபள்ன. 
அவர்கள் ந்சபால்லிகந்கபாடுத்்தது ள்பாைளவ 
்சிற்ங்களுககு வணணமிடடனம இனை 
மும் ெினைவிைில் உைரபாமல். ்னைி 
ரணடபாம் வகுபபு முடித்்தவுடன ்கல்லூபாிப 
்டிபபுககு்ச ந்சல்ைவில்னை. ஓவியக 
்கல்லூபாியில் ள்சரவ்தறகு அப்பா முற்றிலும் 
மறுத்துவிடடபார. ்கனை அ்றிவியல் ்கல்லூபாி 
யில் ள்சரப்்தபா்க அவரது ்திடடம். எைினும், 
எைது அனைத்து ளெபாக்கமும் ்கனையபா்களவ 
இரு்ந்தது. முன்றப்டி ்கறறுகந்கபாள்ே 

யபாரும் வழி ந்சபால்ைவில்னை. ெபாைபா்களவ 
முயனறு அ்ச்சிறு அ்கனவயிளைளய ்ை 
ஊர்களுககு்ச ந்சனறு ்கற்ற ்டட்றிவு. 
அப்பாவும் ்ினைர அங்கீ்கபா ித்்தபார. 
ஓவியம் வனரயக ்கறறுக ந்கபாடுப்பார்கள் 
எ ன று  ் பா ர த் ்த பா ல்  ெ பா ன  ்ச ி று வ ை பா ்க 
இ ரு ப ் ி னு ம்  கூ ட  ்ச ர க கு ்ந து ்க ே ி ன 
அடிப்கு்திககு (Chassis of Lorries) 
ந ்ச ங ்க பா வ ி  வ ண ண ம்  ( R e d  O x i d e ) 
அடிக்க்சந்சபால்லி ஏமபாற்றிைர. ைபாபாியின 
அடியில் மல்ைபா்நது ்டுத்துகந்கபாணளட 
வணணம் அடிக்களவணடிய ந்கபாடூரம். 
அழு்திருக்கினள்றன. ்கண்கேில் வணணம் 
விழு்நது இடருற்றக ந்கபாடூரம் ளவறு. 
்சபாியபா்கக ்கபாசு ்தரமபாடடபார்கள். ளவறுவழி 
யின்றி, ்சபாப்ிடபாமளைளய ்கடிைமபாை 
ளவனை்கனே்ச ந்சய்துந்கபாணடிருபள்ன. 
இப்டி இ்ந்த ஓவியக்கனைனயக ்கற்க ெபான 
்டடக ்கடுனம்கள் ந்சபால்லி மபாேபா்தனவ. 
வணணத்்தபால் ஓவியம் வனரவன்தக ்கற்க 
்டட ்பாடு ்கிடடத்்தடட இமயமனையின 
்கை்பாிமபாணத்ன்த விட மூனறு மடங்கில் 
அ்தி்கமபா்க இருக்கைபாம். ்டடிைி ்டடிைி 
்டடிைி! எை இப்டிளய முற்றிலுமபா்க உடல் 
ெைம் குன்றிபள்பா்க எைது ்த்ந்தபான்்தபாம் 
அ்கனவயில் ளெபாய்வபாய்ப்டடுப ்டுத்்த 
்டுகன்கயபா்க, ெினைவின்றிக ்கிட்நது 
ந ்ச த் து ப  ் ி ன ழ த் ்த ி ரு க ்க ி ள ்ற ன . 
அ ர சு  ம ரு த் து வ ம ன ை ய ி ல்  எ ை து 
அன்றயில் ்சி்கி்சன்சப ந்றறுகந்கபாணடிரு்ந்த 
முக்கபால் வபா்ச ி  ள்ர அவவபள்பாது 
இ ்ற ்ந து  ந ்க பா ண டி ரு ்ந ்த ை ர .  வ பா ்ந ்த ி 
ள்்தி எனும் ந்கபாடு்நந்தபாறறுக ்கபாைம் 
அது. இன்த ஏன இஙகு ந்சபால்்கிள்றன 
என்றபால், இப்டி உயிருககுப ள்பாரபாடிப 
்ினழத்்த்தபால்்தபான அப்பாவின விருப்த் 
்தின்டி ்கல்லூபாிப ்டிப்த் ந்தபாடர 
இன்ச்நள்தன என்்தைபால். உடல் ெைம் 
்சீரபாை உடன மீணடும் ்கனைமீ்தபாை 
ஆரவம் விடட்பாடில்னை. முற்றிலும் 
ஓ வ ி ய த் ன ்த ப  பு ்ற க ்க ண ி த் ்த ி ரு ்ந ்த 
ெபான ்கல்லூபாியில் மு்தைபாம் ஆணடு 
மபாணவர. அபள்பாது இறு்தி ஆணடு 
மபாணவரபா்க இனன்றய எழுத்்தபாேரும், 
ெடி்கரும் ்கன்த ந்சபால்லியுமபாை ்திரு. 
்வபாந்சல்ைதுனர ்டித்துகந்கபாணடிரு்ந்தபார. 
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அவர ்திருவண ணபாமனைக்கபாரர. ெபான 
்திருவணணபா மனையில் நஜமிைி ஆரட்ஸ 
எனும் விேம்்ர ஓவியக கூடத்்தில் 17 
அ்கனவயுடைபாை ்சிறுவைபா்க ளவனை 
ந்சய்துந்கபாணடிரு்நள்தன. ்வபா எனனை 
வ ி ட  ஐ ்ந ்த பா று  அ ்க ன வ  மூ த் ்த வ ர பா ்க 
இரு்ந்தபார. நஜமிைி ஆரட்ஸ ்திரு. 
ஏ. ெபா்கரபாஜைின ்தம்்ியபாை ்திரு. ஏ. 
ளைபா்கெபா்தனைப (இனன்றய ்பாவைர. 
ன வ ய வ ன )  ் பா ர க ்க  ் வ பா  ம ற று ம் 
இனனும் ்சிைரும் வருவபார்கள். ்கவின்த்கள் 
கு்றித்துப ள்சுவபார்கள். அபள்பாது்தபான 
்வபா ்ழக்கம். இப்ழக்கத்்தின ள்பாில் 
எனனைக ்கல்லூபாியில் ்ச்ந்தித்்த ்வபா, 
்தபான ்கல்லூபாியின ந்பாது்ச ந்சயைபாேரபா்க 
ள்தர்தலில் ள்பாடடியிடுவ்தபா்கவும் அ்தற 
்கபாை விேம்்ரத் ்தடடி்கனேயும் சுவர 
விேம்்ரங்கனேயும் எழு்தி உ்தவக ள்கடடுக 
ந்கபாணடபார.  அவவபாள்ற ந்சய்ள்தன. 
நவற்றியும் ந்ற்றபார ்வபா.  ஆைபால், 
அவவிேம்்ரங்கேின நவகு புதுனம, 
ந்சய்ளெரத்்தி இவற்றிைபால் ெபான ் ிர்ைமபா்க 
ளெர்ந்தது. ளவந்றனை ஆங்கிை இைக்கியம் 
்டித்துகந்கபாணளட ஓவியக்கனைனயத் 
ந்தபாடர ஆரம்்ித்ள்தன. அப்பா உடல் 

ெைமில்ைபா்திரு்ந்தபார. இ்தைபால் இபள்பாது 
அவரது ்கடடுப்பாடு ஏதுமில்னை. எைளவ, 
்தினரப்டத்துன்றயின ஓவியப்ிபாிவபாை 
ரபாட்ச்ச ்கடடவுட,  ரபாட்ச்ச ள்ைர 
வனரயும் துன்றயில் உ்தவியபாேைபா்க்ச 
ள்சர்நள்தன. அபள்பாது எைக அ்கனவ 
இ ரு ் த் ்த ி ந ய பா ன று .  அ த் து ன ்ற ய ி ன 
மு்தனனம ஓவியர்கேினடளய ்தைித்துவம் 
வபாய்்ந்தவைபா்கவும் இரு்நள்தன. இ்தைபால், 
எைகந்கை ஓர ஓவியககூடமும் (Art Stu-
d io)  மயிைபாபபூபாில் னவத்்திரு்நள்தன. 
இத்்தன்கய்ச சூழலில்்தபான எைது ்தம்்ி்கள் 
இருவரும் ்கனையின மீது இயல்்பா்களவ 
ஈ டு ் பா டு ந ்க பா ள் ே த் ந ்த பா ட ங ்க ி ை ர . 
முன்றப்டிக ்கறறுகந்கபாடுத்்த்தைபால் 
இனறு அவர்கள் இருவரும் ்தமிழ்ெபாடடின 
்தனை ்சி்ற்ந்த ஓவியர்களுள் ்தைி்ச்சி்றபன்ப 
ந்ற்றவரபா்கத் ்தி்கழ்்கின்றைர. 

 ்கனை, இைக்கியம் இன்ச இனவ 
குரு்திகந்கபானட்தபாநைைினும் மி்க மி்க  
்கடிைமபாை உனழப்ிைினடளயயபாை 
உணனமயபாை ்கற்றல், ்யிற்சி, ள்தடல் 
்தபான எல்ைபாவற்றிகும் ்கபாரணம்.

புதத்கக்கண்்கொடைறிகயொன்றில் எழுததொளர கபேருமொள் முரு்கனுடன...
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3. ்தங்கள் ந்றள்றபார மறறும் உடன 
்ி்றபபு்கள் ்ற்றி

 என ந்றள்றபார ்ற்றி : ந்ச.அ. 
வடிளவைன ஆ்சிபாியரபாை எங்கேது அப்பா 
அரசுப ் ள்ேியில் இனடெினை ஆ்சிபாியரபா்கப 
்ணிந்சய்்தவர. ‘வடிளவல் வபாத்்தியபார’ 
என்றபால் சுறறு வடடரத்்தில் எல்ளைபாருககும் 
ந்தபாியும். ்ணியிலிருககும் ள்பாள்த ்தமது 
ஐம்்த்்தி மூன்றபாம் அ்கனவயில் இ்ற்நது 
விடடபார. அப்பாவின ்னமு்கத்்தி்றம் 
்ற்றி ்ி்றிந்தபாருள்கள்விக்கபாை வினடயில் 
கூ்றியிருக்கினள்றன. ்திரும்்ககூ்றத் ள்தனவ 
யில்னை. அவர ஓர ஆ்க்ச்சி்ற்ந்த ்கல்வி மபான. 
ெபான ளெபாில் ்கணட வள்ேைபா்க அப்பா. 
மி்கவும் ளெரனமயபாைவர. எத்்தனைளயபா 
்சி்ற்ந்த மபாணவர்கனே உருவபாக்கிருக்கி்றபார. 
இனைமும் அப்பாவிடம் ்யின்ற மபாணவர 
்கள் யபாளரனும் மண விழபாக்கேில் 
அம்மபானவ்ச ்ச்ந்திக்க ளெர்ந்தபால் அவர 
்க ே ி ன  ்க பா லி ல்  வ ி ழு ்ந து  வ பா ழ் த் து ப 
ந்றறுகந்கபாள்வன்தக ்கணடதுணடு. முன 
மபா்திபாியபா்கத் ்தி்கழ்்ந்தவர. அடிப்னடப 
ந்பாருேபா்தபாரத்்திலும் கூட அவர ்தன 
ை ி ன ்ற வ ன ட ய பா ்த வ ர பா ்க ள வ 
இ்ற்நது ள்பாைபார. ்தமது மி்க இேம் 
மறறும் ்சிறு ி்ள்னே்கனே அைபான்த்கேபா்க 
விடடு்ச ந்சல்ைபள்பா்கிள்றபாளம எை மைம் 
ள்்தலித்்தவரபா்க ்தம் ்கனட்சிக ்கபாைத்்தில் 
அம்மபாவிடம் வரு்ந்தி யிருக்கி்றபார. ஆ்தைபால் 

்தபான, ்தடடுத் ்தடுமபா்றி ெபாங்கள் இனைமும் 
சு்தபாபாித்துகந்கபாணடு வரு்கிள்றபாம். 

 அம்மபானவப ்ற்றி: ரத்்திைபாம்்பாள் 
எனும் அம்மபாவின இயறந்யனர வ்ச்ந்தபா 
எைத் ்திருமணத்்தினள்பாள்த அப்பா 
மபாற்றியிரு்ந்தபார. அம்மபாவுககு அவவ 
ேவபா்கக ்கல்விய்றிவில்னை, எைினும், 
அப்பாவிறள்கற்ற ெற்ணபு ்களுடைபாை 
ெல் இனணயரபா்கத் ்தி்கழ்்ந்தவர. அம்மபா 
ென்றபா்கப ்பாடியன்தக ள்கடடதுணடு. 
எனமீது அப்பாவுககும் அம்மபாவுககும் 
்தைி அனபு உணடு. அப்பாவுககு ெபான 
ந்சல்ைப்ிள்னே. 

      உடன ்ி்ற்நள்தபார ்ற்றி: எங்கள் 
ந்றள்றபாருககு ெபாங்கள் ெபானகு ்ிள்னே 
்க ள் .  ெ பா ன  இ ர ண ட பா வ து .  எ ை து 
அணணன ந்யர ்சி.அ.வ. இேஙள்கபாவன. 
ந்சனனை நமடளரபா இரயில் ்திடடத்்தில் 
விேம்்ரத்துன்றயில் ஓவியரபா்கப ்ணி 
ந்சய்துந்கபாணடிருக்கி்றபார. மி்க மி்க 
வேமபா்கவும் நுட்மபா்கவும் ்பாடககூடிய 
ஆற்றல் ந்கபாணடவர. அடுத்து ெபான. எைககு 
இரு ்தம்்ி்கள். மூத்்தத் ்தம்்ியின ந்யர 
எ்ஸ.ஏ.வி. இனேயரபாஜபா. ்தமிழ்கத்்தில் 
்தனை்சி்ற்ந்த ஓவியர்களுள் ஒருவர. ெீர 
வணண ஓவியம் மறறும் இனை ்ி்ற 
வணண ஓவியங்கேில் ந்சம்-்டட்றிவும் 
ஆ ளு ன ம யு ம்  ந ்க பா ண ட வ ர .  ்க ன ட ்ச ி த் 
்தம்்ியபாை எ்ஸ.ஏ.வி. இனேய்பாரபா்தி, 
்தமிழ்கத்்தின ்தனை்சி்ற்ந்த ஓவியர்களுள் 
மு்தனனமயபாைவர. எவவணண முன்றயபா 
யினும் உை்கத்்தரத்்தினைத் ்தபாணடிய 
்தரத்்திைில் ்னடப்வர. மடடுமின்றி, 
்த்ைபா இன்சக்கனைஞர. புல்ைபாஙகுழலும் 
வபா்சிப்வர.  

4. ்தங்கள் இேனமக்கபாைக ்கல்வி 
கு்றித்து

 எைது ஆரம்்ப ்ள்ேிக ்கல்வியின 
ள்பாது என ்த்நன்தயும் எைகள்கபார ஆ்சிபாிய 
ரபா்க அனம்ந்த வபாய்பபு. அப்பா வின 
்தைித்துவமபா்க அவரது ந்ரு்ந்தி்ற ்னமு்கம். 
அவர ஆ்சிபாியர ் ணிந்சய்்த ஆரம்்ப ் ள்ேினய 



 3  37

விழபா, ்ண்பாடடு ெி்கழ்வு, இன்சக ்க்சள்சபாி, 
வரைபாறறு ெபாட்கம் எை ்கல்வி மறறும் ்கனைத் 
்தேமபா்க இயககுவித்்தவர. ஆ்க, அப்பாவின 
ளெரடி ்கவைத்்தின ்கீழபாை ஆரம்்க்கல்வி. 

ி்ன ்னைிரணடபாம் வகுபபு வனர ளவறு ி்்ற 
்ள்ேி்கேில். குனழ்நன்தப ்ருவத்்திலிரு்நள்த 
ஓவியம் மீ்தபாை ஈரபபு. முன்றப்டியபாை ்கற்றல் 
ஏதுமில்னையபாயினும் ்்திளைபா்றபாம் வகுபபு 
்டிககும்ள்பாள்த விேம்்ரப ்ைன்க எழு்த 
முனை்ந்தனம. எைினும், அப்பாவிறகு எைது 
்கனைமீ்தபாை ெபாடடத்்தில் உடன்பாடில்னை. 
்னைிரணடபாம் வகுப ி்றகுப ி்ன ஓவியக 
்கல்லூபாியில் ள்சரக்களவணடி உணணபாமல் 
உள்ேிருபபுப ள்பாரபாடடம். உணனமயிளைளய 
்க்தனவத் ்தி்றக்கபாமல் ெபானகு ெபாட்கள் 
்டடிைிக ்கிட்நது ள்கபாபாிகன்கனய வலுவபாக்கி 
இரு்நள்தன. ஆயினும், வறுனமயின 
்கபாரணமபாய் ெின்றளவ்றபாமற ள்பாை இேங 
்கவின ்கனைக ்கைவு. ி்ன ெபாைபா்களவ 
முயனறு ்கபாஞ்சிபுரம், ்திருவணணபாமனை 
எை விேம்்ர ஓவியககூடங்கேில் ள்சர்நது 
ஓவியம் ்கற்றனம. இவ இரு இடங்கேிலும் 
நமபாத்்தமபா்க ெபானகு ்திங்களே ் ணி ந்சய்்தனமக 
கு்றிப ி்டத்்தக்கது. ி்னைர, ந்சனனையின 
்சிை ஓவியககூடங்கேில். ஆயினும், ி்ன-
்்தினம அ்கனவயின ்சிறுவன-இனேஞைபா்க 
இரு்ந்தனமயபால் ்சம்்ேம் ்கினடக்கபா்த 
ெினையில் ந்ரும்்பானனமப ்டடிைி. 
இ்தைபால், உடல் ெைம் ் பா்திக்கப்டடு மீணடும் 
அப்பாவின விருப்த்்திறகு இணங்க ்கல்லூபாிப 
்டிபபு. இேங்கனை ஆங்கிை இைக்கியத்ன்தப 
்டிக்க்சந்சபால்லி ஏற்பாடு. அப்பாவின ஆன்ச 
ெபான ள்ரபா்சிபாியர ஆ்களவணடுநமன்ள்த. 
எனனுனடய இைககு ெபான ஓர ஆ்க்ச்சி்ற்ந்த 
்கனைஞைபா்க ஆ்களவணடும் என்்தபா்க. 
அப்பா உயிருடன இருககும்ள்பாது ெபான 
ள்ரபா்சிபாியைபா்க ஆ்கவில்னையபாயினும், 
ஆைபால் நவகு ்ினைளர அவபாின 
எணணத்ன்த ெின்றளவற்றியிருக்கிள்றன. 
எைது இைக்கினையும் ்தபாணடி அ்தன உ்ச்சம் 
வனர ந்சன்றிருக்கினள்றன. ஆ்க அப்பாவின 
ஆன்சயும் எைது இைக்கினையும் ் ி்சிபாில்ைபாமல் 
ெின்றளவற்றியிருப்்தபால் உேவியலில் 
எ்ந்தவி்த ்சிக்கலும் இல்ைபா்த ெனைினை.

5. ்கவின்கனையில் ் டடம் ந்ற்றவரபா 

37

அ ல் ை து  ந ் பா ்ற ி ய ி ய லி ல்  ் ட ட ம் 
ந்ற்றவரபா? இரணடிலும் ்சி்றப்பா்கப 
்யணிப்்தபால் ள்கட்கிள்றன.

      ந்சனனைப ்ல்்கனைக ்கழ்கத்்தின 
ந்பா்றியியறபுைத்்தில் ்கவின ்கனையும் 
ஓர உள்ேடக்கம். ந்சனனைப ்ல்்கனைக 
்கீழ் இயங்கிய ந்சனனை அரசு்கவின 
்கனைக்கல்லூபாியில் இேங்கவின்கனை 
மறறும் முது்கவின்கனையில் ்டடம் 
ந்ற்றவன. ந்பா்றியியல் புைத்்தில்்தபான 
்தபான ்கனைக்கல்வி உள்ேது.  

6. ்தங்கள் முனைவர ்டட ஆய்வு 
என்தப ்ற்றியது?

்கரலஞைின ர்கவண்ணததில் ... 
அைலும ந்கலும
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 ்ல்ைவர ்கனை மறறும் ்கடடடக 
்கனை ்ற்றியது. ‘்கபாஞ்சிபுரம் மபாவடட 
்ல்ைவர்கபாைக ்கனை மறறும் வரைபாறு - 
ஓர ஆய்வு’ என்்தபா்கத் ்தனைபபு. ்ல்ைவர 
்கனை்கள் ்ற்றி எழு்திய முனளைபார்கேபாை 
A.H. Longhurst, Alexander Rea, C. 
Meenakshi ஆ்கிளயபானர அடுத்து எைது 
முனைவர ்டட ஆய்வு அடுத்்தவறன்ற்ச 
ந்சபால்லும் ஆய்வபா்க்ச ்சி்ற்ந்த ஒனறு. 
அவ அ்றிஞர்களும் அ்றியபா்த மறறும் 
ந்சபால்ைப்டபா்த ஏரபாேமபாை ்ை பு்திய 
உணனம்கனே நவேிகந்கபாணர்நதுள்ேது 
என ஆய்வு. 

7. ்பாணடியர ெபாடடில் ஒரு ்கல்ைனண 
இது கு்றித்்த ்தங்கள் ஆய்வு எனை?

 இைக்கியம் மறறும் வரைபாற்றின்டி 
மரு்தத்்தினணக்கபாை ஆ்க்ச்சி்ற்ந்தள்தபார 
எடுத்துக்கபாடடபா்க மதுனர. எைின, 
இ்தைின ளவேபாண வேம் எ்தைபால்? 
எவவபாறு? என்்தபா்க எைது ்கருதுள்கபாள். 
இ்தைபால், இதுகு்றித்துப ்பாணடியர 
்கல் ை ன ண  ஏ ள ்த னு ம்  இ ரு க ்க ி ்ற ்த பா 
எ ை  ம து ன ர  ம க ்க ள்  ் ை பா ி ட ம் 
ள்கடளடன. ஆைபால், அப்டி ஏதும் 
ள்கள்விப்டட்தில்னைநயன்றபார்கள். 
(ஒருளவனே அதுகு்றித்து ந்தபாி்நதுனவத் 
துள்ே அ்ந்த ஓபாிரணடு ள்ரும் என 
்கணணில் ்டவில்னைளயபா எனைளவபா?) 
ளவணடுநமன்றபால், ்திரு்ச்சியில் ள்பாய்ப 
்பாருங்கள் எனறு ஆறறுப்டுத்்திைர. 

      ஆ்க, னவன்க ஆறு ்தறு்தனையபா்க்ச 
சுறறு்கி்ற ஒரு ்தணட்சள்சபாறு என்்தபா்க 
அ்தன ம்திபபீடு ஒருபு்றம் ் ி்றழ்்ந்திருக்கி்றது 
ள்பாலும். இனடக்கபாைப ்பாணடியபாின 
்கல்ைனண இனைமும் ்யன்பாடடில் 
இருப்து கூட ந்ரும்்பானனமளயபாரககுத் 
ந்தபாியவில்னை. இஃ்தன்றி, அபள்பாது 
பு்திய்தபா்க நவடடப்டடிரு்ந்த ்பா்சை 
வபாய்க்கபாைபாை ்சிபாீவல்ை்ப ள்ரபாறு, 
அபள்பாது ்கடடப்டடுக ந்கபாணடிரு்ந்த 
ளமறந்சபானை அ்ந்தப ் ரபாக்கிரம ் பாணடி யன 
்கல்ைனண, ்ரபாக்கிரம ்பாணடியன ள்ரபாறு 
எனும் ந்தன்கனர வபாய்க்கபால் இவறன்றக 

்கணடனட்நதும் ்கணடு ி்டித்்தள்தபாடல்ைபாமல் 
்ச ங ்க  ்க பா ை  அ ன ண ்க ே பா ்க  எ ன ை பா ல் 
்கரு்தப்டு்கி்ற ்சி்திைமுற்ற ளமலும் மூனறு 
அனண்கனேயும் ்கணடு்ிடிக்க முடி்ந்தது. 
ஆ்க, ்கல்ைனண நுட்த்்தில் ்கபாி்கபாைைின 
்பாணி, ்பாணடியர ்பாணி எை இருந்ரும் 
நுட்ங்கனேப ்ிபாித்்த்றிய இயலும். ஆ்க, 
அவ அவ ஆறு்கள் ்சபார்நது எத்்தன்கயத் 
்தி்றத்துடன வடிவனமத்துப அனளைபார 
் ய ன ் ட ்ச  ந ்ச ய் ்த ை ர  எ ன ் ன ்த 
நவேியிடப்டவிருககும் எைது பு்திய 
வரைபாறறு ஆய்வு நூைபாை ‘‘்பாணடியர 
்கல்ைனண’’ ள்்சவிருக்கி்றது. மடடுமின்றி, 
்கபாி்கபால் வேவைின ்கல்ைனணயில் 
ெி்கழ்த்்தப்டடிருககும் உணரப்டபா்த நுண 
ந்ரும் ந்பா்றியியற நுட்்ச ்சி்றபபு்கள் 
மு்தனமு்தைபா்க இவ ஆய்வு நூலில் 
நவேிகந்கபாணரப்டடுள்ேை. ்பாணடியர 
வரைபாற்றில் அ்றியப்டபாது ்கிடககும் 
இனடக்கபாைத்்தின 128 ஆணடு்கபாை இனட 
நவேினய இவ ஆய்வு மி்க்ச்சபாியபா்க 
உய்த்துணர்நதும் ்சபானறு்கேின அடிப்னட 
யிலும் விேக்கியிருக்கி்றது. ்பாணடியர 
வரைபாறறு ஆய்வு்கேில் இ்நநூல் ஒேிரும் 
மணிமகுடமபா்க்ச ்சி்றபபுறும். 

8. ்க பா ி ்க பா ல்  ள ்ச பா ழ ை ி ன  ந ் ய ர க 
்கபாரணம் எனைநவனறு ்தபாங்கள் ்கருது 
்கி்றீர்கள்?

 ்கபாி்கபால் வேவைின ந்யரக்கபார 
ணத்்தின ி்னைணியில் அ்றியப்டு்கி்ற ்கபால் 
்கரு்கிய ்கன்தனய ஒரு புரேி என்கி்றது எைது 
ஆய்வு. அது, அவர யபானைப்னடனய மு்தன 
மு்தைபா்கப ள்பாருககுப ்யன்டுத்்திய ்தபாலும் 
‘யபானையியல்’ எனும் நூனை எழு்திய ்தபாலும் 
்கபாைபாட்னட மடடுளம யபாை ள்பார மர ி்ைில் 
யபானைப ்னடனயப புகுத்்திய்தபாலும் 
்கல்ைனண ்கடடி வேம் ள்சரத்்த்தபாலும் 
உருந்கபாணட உயர ்சி்றபபுபந்யர.  

9. யபாழ் கு்றித்்த ்தங்கள் ஆய்னவப 
்ற்றி்ச ந்சபால்ை முடியுமபா?

 ்தமிழபாின ந்தபால் இன்சனய, கு்றிப்பா்க 
யபாழின்சப ்ற்றி ஆய்வு ந்சய்து எழு்த 



 3  39

முடியுமபா? அதுவும் மன்ற்ந்த ஆ ி்ர்கபாம் 
்ணடி்தர, விபுைபாை்ந்தர, வீ.்.்கபா. சு்ந்தரம், 
மறறும் வபாழும் ெபா. மம்மது மு்தலிய இன்ச 
ஆய்வ்றிஞர்கனே அடுத்து? இப்டி 
ஒ ரு  ள ்க ள் வ ி  ஆ ம்  அ ல் ை து  இ ல் ன ை 
எைப ்்திைேிக்கப்டபாமல் ெிலுனவயில் 
்கிடப்ன்த ெபான உணரளவவில்னை. 
ஆைபால், இ்ந்தக ள்கள்வியின இருபன் 
அ்றியபாமளைளய ்சபாியபாை ்கருதுள்கபாளுடன 
துல்லியமபாை ்தனைபன்யும் ந்தபாிவுந்சய்து 
எழு்தத் ந்தபாடங்கியிரு்நள்தன. ெபாற்து 
்க்கங்கள் எழு்திய ்ினபு்தபான அ்ந்தக 
ள்கள்வினய உணரளெர்ந்தது. இ்தைபால், 
ெடுங்கிபள்பாய் அ்ச்சம் ்கவவிய ெினையில் 
ஆ்கபா! இது ளவணடபா்த ளவனை எை ஆய்னவ 
ெிறுத்்திவிடளடன. ஏன ெிறுத்்திவிடடபாய்? 
ெபான ி்னைிருக்கிள்றன ெீ எழுது! எை 
ெ்ச்சபாித்துக ந்கபாணடிரு்ந்தபார ்கடவுள் 
என ஆழ் மைத்்தினுள்.  ஆயினும், ஆறு 
ஏழு ்திங்கள் ்கழி்ந்த ி்னைளர மீணடும் 
துணி்நது எழு்தைபாளைன. ஆ்க, ்கபாத்்திரு்ந்த 
்கடவுள் ன்கள்கபாத்்தபார ள்பாலும். இ்தைபால், 
்பாமரரும் புபாி்நதுந்கபாள்ளும் வன்கயில் 
எழு்த இயன்றது. அடியபாரககு ெல்ைபார 
மறறும் அரும்்்தவுனரக்கபாரர ஆ்கிளயபாபாின 
உனர்கனேயும் ்தபாணடி ்சிைப்்தி்கபாரத்்தில் 
ந்சபால்ைப்டடுள்ே இன்சககு்றிபபு்கனே 
இேஙள்கபாவின ள்கபாணத்்தின ்டிளய 
உறறுணர்ந்தவைபாய் ந்ச்றி்நது விேக்கியும் 
அவற்றின அழ்கியலுனரத்தும் எை எழு்தி 
முடித்்திருக்கினள்றன. என ஆய்வு நூலின 
்தனைபபு ‘ந்சபால்லும் முழவும் நவல்லும் யபாழும்’ 
என்்தபாகும். ்தனைப ி்ன்டி இவ ஆய்வு 
யபாழின ்தைித்துவத்ன்த பு்தியத் ்தரவு்களுடன 
ந்பாிது ள்சு்கி்றது. ்பாணர்கேின ஒப்ற்ற 
ந்ரு்ந்தி்றத்்தினை எடடுத்துக்கபாடடு்களுடன 
விேககு்கி்றது. ்தபாே இன்சக்கருவி்கேின 
்பாிணபாமத்்தினையும் ்த்ைபா எனும் ்தபாே 
இன்சக்கருவியின ள்தபாறறுவபானயத் 
்தமிழ்ெபாளட எைவும் ெிறுவு்கி்றது. மடடு 
மின்றி, ்தினரப்டப ்பாடல்்கேில் ்தபாேத் 
்த ின இன்றியனமயபானம இதுவனர 
எடுத்து்ச ந்சபால்ைபா்த வன்கயில் விேக்கி 
யு ள் ே ன ம ன ம  இ வ  ஆ ய் வு  நூ லி ன  
ஒப்ற்ற்ச ்சி்றப்பாகும்.

 ்தமிழின்ச அ்றிஞர. இன்சத்்திரு. ெபா. 
மம்மது ஐயபா அவர்கள் இ்நநூலுககு விரும் ி் 
அணி்நதுனர எழு்தியுள்ேபார. மடடுமின்றி, 
இவ ஆய்வு நூலின பு்தியெனட மறறும் 
எடுத்துனரபபு்கனே ்தம் அடிமைத்்திலிரு்நதுப 
்பாரபாடடிப புைங்கபா்கி்தமனட்ந்தவரபாய் 
அவரது ஆ்சிபாியரபாை வீ.் .்க. சு்ந்தரம் ஐயபா 
அவர்கனேயும் ்தபாணடி எழு்தியிருக்கி்றீர 
எைப ்பாரபாடடிய்தபால் அ்ச்சமும் ்ட்டபபும் 
ள்தபான்றியது உணனம. ஏநைைில், இன்ச 
ஆய்விைில் எைது மு்தைபாம் நூல் என்்தபால்! 
ஆ்க, அ்றிஞர்களும் ள்பாறறும் வணணம் 
நூறறுக்கணக்கபாை பு்திய உணனம்கனே 
எைது ஆய்வு நூல் நவேிகந்கபாணர்நதுள்ேது. 
 
10. ந்பா்றியியல் ்கல்லூபாியில் ்ணி 
யபாறறு்கி்றீர்கள் ஆைபால், ்தமிழில் ்பாவைர 
ஆ்கியுள்ேீர, எப்டி? 

      ஓவியக ்கனை்தபான ஆ்திமைி்தைின 
மு்தைபாம் நுணண்றிவு. அஃள்த அவனுககு 

ஓவியைொ்க...
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வினைய்றிவின அடுத்து நுணுக்கத்ன்தத் 
ள்தபாறறுவித்்தது. ்கனையும் வினைய்றிவும் 
இனண்நது அடுத்்த்கடடமபா்க நமபாழினயத் 
ள்தபாறுவித்்தை. இ்தைபால், அவன ்கல்னைக 
கூரனமயபாக்கி விைஙகு்கனே வீழ்த்்தி 
நவற்றிந்ற்றபான. அவவபாள்ற ்சக்கரம் ்கணடு 

ி்டித்்தனம. ஆ்க ்கனை, ந்பா்றியல், நமபாழி எை 
மூனறும் இனண்நள்த மைி்த ெபா்கபாி்கத்ன்தக 
்கடடனமத்்தை என்்தபா்க எைது புபாி்தல். 
இ்தன்டி, நமபாழிகள்க ்தபாய்நமபாழியபா்க 
மூத்்திரு்ந்த ்கனைனய ஊட்கமபா்கக ்கற்ற்தைபால் 
எைககு நமபாழியும் ந்பா்றியியலும் நவகு 
ந்சபா்ந்தமபா்கிவிடு்கின்றைளவபா எனைளவபா? 
எனனைபந்பாறுத்்தவனர, பு்ற மறறும் அ்க 
உற்றல் எை இனவ இரணடும் ்கனையின 
அடிப்னட்கேபா்க! ்கவின்தககும் அனவளய. 
ஆ்க, உற்றன்த அல்ைது உய்த்துணர்ந்தன்த 
்கவின்தயபாலும் ்கனையபாலும் அழகூடடி 
வடிக்கமுடி்கி்றது. என்றபால், ஓவியக 
்கல்லூபாியில் ்ணியபாற்றிைபால் ளெரடி 
இருபபும் இயங்கியலும், ்கனை அ்றிவியல் 
்கல்லூபாியில் ்ணியபாற்றிைபால் உ்றவின 
் டி ய பா ை  இ ரு ப பு ம்  இ ய ங ்க ி ய லு ம் 
ந்பா்றியியல் ்கல்லூபாியில் ்ணியபாற்றிைபால் 
ந்தபாடர ி்ன்டியபாை இருபபும் இயங்கி 
யலும் எைப புபாி்நதுந்கபாள்ேைபாம். ெபான 
்கபாைத்ன்தக ்கடவுேபா்கக ்கரு்தி நவேினயக 
்கற்க முனை்ந்தவன. ஆ்க, இடம் ஒரு 
ந்பாருடடல்ை! மடடுமின்றி, ெபான ்கடடடக 
்கனைத்துன்றயில் ஒரு ள்ரபா்ச ிபா ியர 
என்்தைபால், ்கனையில் உள்ேடங்கிய்தபா்க 
்க ட ட ட க  ்க ன ை .  ெ வீ ை  ்க பா ை த் ்த ி ன 
்கல்வியியல் முன்றப்டி ந்பா்றியியலின ஒரு 

ி்பாிவபா்க ்கடடடக்கனைத்துன்ற. 

      எவவபாந்றைினும், ்கனையில் அழ்கியல் 
உள்ேிருத்்தி ந்ருநுட்த்்தின்டியபாை 
ஒரு ்னடப்ினை ்னடக்கமுடி்கி்றது 
என்றபால் அப்னடப ி்ற்கபாை வனர்கருத்ன்த 
மை்தேவில் எணணிப்பாரககும் முழு 
இயலுமத்ன்த யும் (்சபாத்்தியம்) நமபாழி்தபாளை 
்த ்க வ ன ம க ்க ி ்ற து ?  ஆ ்க ,  அ த் ்த ன ்க ய 
நுண நுட்ங்கள் மறறும் அழ்கியனை 
முனளைபாடடமபா்க எணணிப்பாரக்கி்ற 
வலினமனய ந்சம்நமபாழியபாை ்தமிழ்்தபாளை 
ந்கபானடயேித்்திருக்கி்றது. என்றபால், 

ஆஙள்க இயல்்பா்களவ எைககுக ்கவின்தயும் 
ள்தபான்றிவிடும் அல்ைவபா? இ்தறகு எடுத்துக 
்கபாடடபா்க,  எைது ஆய்வு்கனே ெபான 
ஓவியமபா்கவும் ்னடப்ித்துள்ளேன! 
்கவின்த்கேபா்கவும் எழு்தியுள்ளேன! எைின, 
உள்ேியன்த வனர்ந்தபால் ஓவியம்; ந்சய்்தபால் 
்சிற்ம்; எழு்திைபால் ்கவின்த; வி்சபாரனண 
ந ்ச ய் ்த பா ல்  ஆ ய் வு .  ் ன ட ப ந ் ண ண ம் 
மூணநடழு்ந்தபால் எவவிடமும் ெற்றேங்களே!

11.  ்த ம ி ழ் க  ்க வ ி ன ்த ்க ே ி ல்  ம ர பு க 
்கவின்த்கள் ்ற்றித் ்தங்கள் ்கருத்து எனை?

      ்தமிழ்க்கவின்த்கள் என்றபாளை அது 
மரபுக்கவின்த்கள்்தபாளை! ஆயிரமபாயிரம் 
ஆணடு ்களுககும் ளமைபா்க நெடிது ெிறகும் 
ந்சவவியற ்கவின்த்கனே நவறும் அறு்து 
எழு்து ஆணடு்கேபா்கப புழஙகும் ஒரு பு்திய 
மனடமபாற்றம் அல்ைது அணுகுமுன்றயினை 
முனைிடடு இப்டிக ள்கட்கத் ள்தபானறு்கி்றது 
அ ல் ை வ பா ?  இ ை க ்க ண ம்  ள வ ண ட பா ம் 
எைக ்கடடுனடத்்த்தைபால், ்கவின்தயில் 
ள்பாலி்கள் அடரைபாயிை. மடடுமின்றி, 
ஏ ள ்த பா  பு து க ்க வ ி ன ்த ய பா ல்  ம ட டு ள ம 
எக்கருத்து்கனேயும் ந்சபால்ைமுடியும் எனும் 
மபாய ி்ம்்ம் ளவறு. இஃள்தபார சுருங்கி சூம் ி்ய 
ெினையபா்கத்்தபான ந்தபாி்கி்றது. 

 எவவபாந்றைினும், இனறு 360 
ப்ான்கயிலும் உற்ற்றி்நது ்கவின்த்பாடும் 

ஆ்க்ச்சி்ற்ந்த ்கவிஞர்கள் ள்தபான்றியுள்ேைர. 
இ்தைின ி்னைணியில் ந்சவவியற ்கவின்த 
்கனே்ச ந்சபால்லிகந்கபாடுத்து இத்்தன்கய 
ெறசூழனை உருவபாக்கிய் ்ை ெல்லுள்ேங்கள் 
இருக்கின்றை. அவளவபாபாில் ஆ்க்ச்சி்ற்ந்தவரபா்க 

ி்ரபானசு ெபாடடின ப்ாடடர்சர. ்திரு. ப்ார்தி்தபா்சன 
்கேப்ணியில்... 

      ளமலும், ந்சவவியற ்கவின்த்கேில் 
அனவ ்பாடப்டட்ச ்சம்கபாைத்்தின ்சபானறு 
்க ள்  இ ய ல் ் பா ய்  இ ரு ப பு ற ்ற ி ரு க கு ம் . 
ஆைபால், புதுக்கவின்த மர்ில் அதுவும் 
கு்றிப்பா்க ்ின ெவீைத்துவக ்கவின்த்கள் 
எ ன ் ை  ந ் ரு ம் ் பா ன ன ம ய ி ல்  ம ை ம் 
்ி்றழ் ்கவின்த்கேபா்க இருப்ள்தபாடன்றி 
மணிப்ிரவபாே ெனடயில் ்தமிழ்்சம்்பா்க 
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இடருறுத்துவன்தக ்கபாணமுடி்கி்றது. 

 ஆ்க, பு்றெபானூற்றின இருளவறு ப்ாடல் 
்கேின இரணடிரணடு அடி்கனே மடடுளம 
மு்தனனம்ச ்சபான்றபாக்கிக ந்கபாணடு ்கடடுக 
்கன்தயபாய்க கு்தபபும் மு்தைபாம் ்கபாி்கபால்வேவைின 
வரைபாற்றினை எனைபால் 200 ்க்கங்களுககு 
அதுவும் எவரபாலும் மறுக்கவியைபா்த ்தரத்்திைில் 
எழு்த முடி்கி்றது என்றபால், ந்சவவியற 
ந்சய்யுள்்கேின நுண்தி்றத்்தினை எப்டிக ்கட்நது 
ள ப்ா்கமுடியும்? என்றபால்,  ்கனட்சியில் ெபாங்களும் 
்கவின்த எழுதுளவபாம் எை மி்தமிஞ்சிய ஆவல் 
ந்கபாணளடபார யபாவரும் புதுக ்கவின்தயினை ஒரு 
ெல் வபாய்ப ப்ா்கப ்யன்டுத்்திகந்கபாள்்கின்றைர. 
ஆைபால்...

12. எ வ வ ன ்க  ம ர பு க  ்க வ ி ன ்த ்க ள் 
எழுதுவ்தறகு எேி்தபா்க இருககும் எைத் 
்தபாங்கள் ்கருது்கி்றீர்கள்? 

 எனனைப ந்பாருத்்தவனர மு்தைபாவ 
்த பா ்க  ஆ ்ச ி பா ி ய ப ் பா ன வ க  கூ று ள வ ன . 
இரணடபாவ்தபா்க விருத்்தம். மூன்றபாவ்தபா்களவ 
நவண்பா. ஆ்சிபாியப்பாளவ எனள்பான்ற 
வரைபாறறு ஆய்வபாேர்களுககு உ்க்ந்தது. 
ஆைபால், எவநவபாரு ஆய்வு்ச சுருக்கத்ன்தயும் 
நவண்பாவபால் ்பாடவியலும். விருத்்தம் 
ஏ ்ற ி  எ ழு ்த வு ம்  இ ்ற ங ்க ி  அ டி க ்க வு ம் 
வனே்நது ந்கபாடுககும் இை்கியம் ்சபார்ந்தது. 
நவண்பா ்கவைமில்ைபாவிடில் ்தனே ்தடடி 
னவககும். நவண்பாவின ந்பா்றியியைபா்க 
ந்சபாற்கடடுமபாைமின்றி;  வனரயன்ற, 
வபாழ்த்து்தல், ்கருத்துனரத்்தல், நெ்றியு 
ன ர த் ்த ல் ,   அ ்ற மு ன ்ற த் ்த ல்  எ ை  ள ம ல் 
ெினறுனரககும் ளமனனமத் ்தனனமனயக 
ந்கபாணடிருப்்தபால் அது ி்்சி்றபா்த ந்சப் 
ளைபான்சனயத் ்தக்கனவத்்திருக்க ளவணடும். 
சுருக்கமபா்க்ச ந்சபானைபால் நவண்பாவுககுத் 
்தனே்தடடு்தலும் ்தடம்புரளுவ்தலும் ஒவவபா. 

13. ்தங்களுக்கபாை உபாிய அங்கீ்கபாரம் 
இ ன னு ம்  ்க ி ன ட க ்க வ ி ல் ன ை  எ ன று 
ஏள்தனும் ெினைத்்ததுணடபா?
 
 அங்கீ்கபாரத்ன்த ெபான எ்திரப்பாரப் 
்தில்னை. என ்கனை, இைக்கிய, ஆய்வுப ்ணி 

்சமூ்க ெைன ்பாற்டடது. என ்கற்றலில், 
ள்தடலில், புபா ி்தலில், உற்றலில் புைப 
்டுத்து்தலில் ந்பாய் இருக்க வபாய்ப ி்ல்னை. 
ெிரலிடட இவறறுடன ந்பாய்்கனேக ்கைப்வ 
ைபா்க இரு்ந்தபால் ்தபான ெபான அஙக்கீ்கபாரம் 
ள்தடி அனையளவணடியிருககும். எனனை 
ளெபாக்கிய ்கனைக்கபாை ்ை உயர விருது்கனே 
அர்சியல் ந்சய்யும் ்கீளழபார ்தடுத்துள்ேனமயும் 
ெி்கழ்்நதுள்ேை. ்திருவள்ளுவர அங்கீ்கபாரத்ன்த 
எ்திர்பாரத்்தபா கு்றனே இயற்றியிருப்பார? 
ந்சபால்ைபள்பாைபால், ஒறன்றத் ்திருககு்றளுடன 
அவனர ளமலும் ்னடக்கவிடபாமல் அபள்பா 
ன்தய அர்சியல் முடக்கியிருக்கைபாம் கூட. 
ஆைபால், ்கபாைம் அவனர அங்கீ்கபாித்து 
உை்க்றிய்ச ந்சய்்தது. மு்கநூல் மடடும் 
இல்ைபா்திரு்ந்தபால் எனனை எபள்பாள்தபா 
ஏ்ற்கடடியிருப்ர!

14. ஓவியம் ்சிற்ம் இன்ச மறறும் ்கவி 
நயழுது்தல் எை எல்ைபாவற்றிலும் எவவபாறு 
்யணிக்கமுடி்கி்றது?
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      இ்ந்தக ள்கள்விககு முனைம் ந்சபானை 
வினட்கேிளைளய ் ்தில் இருக்கி்றது. எைினும், 
இரத்்திை்ச சுருக்கமபா்க மறறுநமபாருமுன்ற. 
ஆ்க, எ்திரப்பாரப்ற்ற உேவியல், சுழியத்்தில் 
ெினைந்றும் இருப ி்யல்பு எை இவறன்ற 
வபாய்க்கபந்றள்றபார யபாவரும் ்னமு்கப 
்னடப்பாேர்கேபா்களவ இருப்ர என்து 
ய்தபாரத்்தம்்தபாளை? எைது இயல்்பா்க அனர 
விழிபபுணரவும் ்தியபாைமும்! இ்தைபால், முழு 
முடடபாேபா்கவும் ஞபாைத்்திைைபா்கவும் இரு்ட.

15. ்தபாங்கள் எழு்திய நூல்்கள் ்ற்றிக 
கூ்றவியலுமபா? 

 ்கனைக குைத்்தில் ் ி்ற்ந்த்தபால் எைககு 
அழ்கியல் அத்துப்டி. குளரபாளமபாள்சபாம் 
்கேில் குடியிரு்ந்த அவ அழ்கியல்-குை-
நெடும்-நுட்த்்தினை இப ி்்றவியில் தூணடி 
விடடவரபா்க ஒப்ற்ற அ்றிஞர. ஆை்ந்த 
குமபார்சபாமினயக ்கருதுளவன. இ்தனைப 

ி்ர்தி் லிககும் வன்கயில் முனைவர ்டடம் 
ந்ற்ற ி்ன ெபான எழு்திய மு்தைபாம் நூலின 
்தனைபபு ‘அழ்கியல் அ்கழபாய்வு’ (2014). 
இரணடபாம் நூைபா்க: ‘்பாிணபாம உ்ச்சம் 
கூறும் மதுனர புதுமணட்்ச ்சிற்ம்’ (2014), 
மூன்றபாவது நூைபா்க: ‘மதுனர மீைபாட்சி 
அம்மன ள்கபாயிலின உை்கின மி்க உயர்ந்த 
ள்கபாபுரங்களுடைபாை ெபான்கபாம் ி்ர்கபாரம்’ 
(2016), ெபான்கபாவ்தபா்க ‘Art and Architec-
tural Glory of Chola and Pandiya Region’ 
(2016) (ெி்தியு்தவி: ்கருமுத்து. ்தியபா்கரபாஜ்ச 
ந்சடடியபார அ்றக்கடடனே, ்கப்லூர) 
எனும் ஆங்கிை ஆய்வு நூல், ஐ்ந்தபாவ்தபா்க 
‘ள்சபாழர்கபாை வி்ஸவரூ்்ச ்சிற்ங்கள்’ 
(்கபாை்சசுவடு நவேியீடு 2018), ஆ்றபாவ்தபா்க 
‘்தமிழபாின உருவ வழி் பாடு’ (்கபாை்சசுவடு 
நவேியீடு 2019), ஏழபாவ்தபா்க, ‘உ்பாி ெிைபா’ 
எனும் எைது மு்தைபாம் ்கவின்த நூல் (2019), 
எடடபாவ்தபா்க ‘்கபாி்கபால் வேவன ்சபாியபாை 
ந்யரும் ்தவ்றபாை புபாி்தலும்’ (2022) எனும் 
வரைபாறறு ஆய்வு நூல். நவேியிடப்ட 
விருக்கி்ற ‘்பாணடியர ்கல்ைனண’, ‘ந்சபால்லும் 
முழவும் நவல்லும் யபாழும்’ எை இனை ி்்ற 
ள்சபாழர, ்பாணடியர ்சபார்ந்த ஆய்வு்களுமபாம். 
எைது எல்ைபா ஆய்வு நூல்்களும் இதுவனர 
ந்சபால்ைப்டபா்த அவற்றின உனனம்கனே 

உனரப்னவ.

16. ்தபாங்கள் ந்ற்ற விருது்கள் கு்றித்து 
எனை ந்சபால்ை விரும்பு்கி்றீர்கள்?

      விருது்கள் வழஙகு்தலில் அர்சியல் 
இருப்்தபால் ெபான ள்பாடடி்கேில் ஈடு்டுவ 
்தில்னை. எைககுபாிய ெடுவண அர்சின 
ள்த்சிய விரு்தினைத் ்தடுத்து முடக்கிைர. 
எைினும், அர்சியல் நுனழயபா்த உணனமயபாை 
ள்த்சிய விரு்தினை ஓவியத்்திற்கபா்க 2008ல் 
ந்றறுள்ளேன. இேங்கவின்கனை, முது்கவின 
்கனை இரணடு ்டிப ி்லும் Best Out Going 
Student Award வழங்கப ந்றள்றன. ி்ரபானசு 
ெபாடடின ்பாவைர ்யிைரங்கத்்தில் ்யிற்சி 
ந்றறு ் பாவைர ் டடம் ந்றறுள்ளேன. 
அணனமயில் ்தஞன்சத் ்தமிழ் மன்றத்்திைரபால் 
‘்கம்்்தபா்சன விருது’ வழங்கப்டடுள்ேது.  

17. ெவீை எழுத்்தபாேர்கேின ்ி்தற்றல் 
கு்றித்து

      குடிமயக்கம் ந்தேி்ந்த ி்ன எழு்திய்தபா்க 
‘குற்றம் ்கடி்தல்’ எனும் அ்தி்கபாரத்்தினை 
உணரமுடியவில்னை. அவவபாள்ற, கூத்்தி 
யபார வீடடில் கும்மியடித்்தக ன்களயபாடு 
‘கூடபாநவபாழுக்கம் எனும் அ்தி்கபாரம் எழு்தப 
்டடது எைக கூ்றத்்தபான இயலுமபா? 
அல்ைது ந்பாய்பந்பாய்யபாய் புளு்கித் 
்திபாி்ந்த ஒருவரபால் ‘ந்சபால்வனனம’ எனும் 
அ்தி்கபாரத்ன்த... ஆ்க, வள்ளுவர சுழிய 
இருபன் இயல்்பாக்கிக ந்கபாணடவர 
என்து ந்சபால்லித்ந்தபாியளவணடிய்தில்னை. 
அவபாின ‘்தவம்’ எனும் அ்தி்கபாரம் அ்தனை 
நமய்ப்டுத்துவ்தபால் அ்றியைபாம். என்றபால், 
ந ்ச பா ல்  ஒ ன று ,  ந ்ச ய ல்  ள வ று  எ னு ம் 
மர ி்ைரபாய்; உடனுன்ற வபா்ச்கர எை புய்ை 
்ரபாக்கிரமங்களுடன வைம் வரும் ெவீை 
எழுத்்தபாேர்கேிடம் ் ி்தற்றல் இருக்கத்்தபாளை 
ந்சய்யும்.

18. ்தங்கள் எ்திர்கபாை இைககு எனை?

      ்தமிழ்கத்்தில் அழ்கியற ள்கபாணத்்தில் 
வரைபாறு அல்ைது ்கனை வரைபாறு எழுது 
ள வ பா ர  இ ல் ன ை ந ய ன ள ்ற  ந ்ச பா ல் லு ம் 
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ெினை. இ்தைபால், ெின்றய ஆய்வு நூல்்கள் 
எழு்தளவணடும். ஆ்க்ச்சி்ற்ந்த ்கவின்த 
நூல்்கள் இயற்றளவணடும். ஒப்ற்றக 
்கனைப ்னடபபு்கனே ்னடக்களவணடும். 
இவற்றினூளட ்தஞன்ச ந்பாியள்கபாயில் 
மறறும் ்கஙன்கந்கபாணட ள்சபாழபுரம் ்சபார்ந்த 
எைது பு்திய வரைபாறறு ஆய்வு்கள் ்தினரப 
்டமபாக்கப ்டளவணடும். அஙள்கபார வபாட 
ள்கபாயினைக ்கணடு அ்தைிடத்்திளைளய 
ஆய்வு ந்சய்்த ெினையில் ஆய்வுக்கடடுனர 
ஒனன்ற எழு்தி ்னைபாடடு ஆய்வு ்சஞ்சின்க 
யில் நவேியிட முடி்ந்தது. அவவபாள்ற 
எ்கிபதுககு்ச ந்சனறு ஆய்வு ந்சய்ய ளவணடும் 
என்தும் இைக்கபா்க!   ள்ரபா்சிபாியம் எைது 
இயல்பு.

19. ்தறள்பான்தய ்தங்கள் ்ணி மை 
ெின்றனவத் ்தரு்கி்ற்தபா? 

      ்கற்க ்க்சட்றக ்கற்னவ (நுண்கனை) 
்கற்ற்ின, ்கனைஞைபா்களவ ெினள்றன. 
எைினும், ஆய்வியல் ெின்றஞர மறறும் 
முனைவர ்டட ளமற்டிபன் முடித்்த ி்ன 
எைது ெிற்றைபாைது அ்தறகுத் ்தகு்ந்தவபாறு 
்கற்ித்்தைபா்க வலுபந்ற்றது. ஏமபாற்றிப 

ி்த்்தைபாடட முன்றயில் ந்ற்ற்தல்ை என 
ளமற்டிப ி்ன ்டடங்கள். எைது ஆய்வியல் 
ெின்றஞர மறறும் முனைவர ்டட 
ஆய்ளவடு்கேின இனடளய இடப்டடுள்ே 
ெிறுத்்தக கு்றி்கள் கூட எனனுனடயள்த. 
எைது நெ்றியபாேர எனனை்ச ‘சூரபபுலி’ 
எ ன ் பா ர .  சு ்த ்ந ்த ி ர ம பா ்க  எ ன ன ை 
ஆய்வு ந்சய்து எழு்த அனும்தித்்தபார. முன்ற 
யபாை முழு ளெர முனைவர ்டட ளமற 
்டிபபு. இப்டியபாை முனைவர ்டட 
ளமற்டிபபு என ்தி்றத்்தினை உயரத்்தி 
ஆ்சிபாியப்ணினய ஏறறுகந்கபாள்ேனவத்்தது. 
அதுமடடுமின்றி, என ்த்நன்தயின ெிலுனவ 
யிலிருககும் எணணமும் ெின்றளவ்றி ய்தில் 
ந்ரும்கிழ்்ச்சி. ஆயினும், வழக்கம்ள்பால் 
ளெரனமயும் ்தி்றனமயும் ந்கபாணட ஒரு 
வனை இவவுை்கம் எப்டி அர்ச ியல் 
ந்சய்து மூடி மன்றக்க்சந்சய்யுமல்ைவபா 
அ்தனை்ச ்ச்கித்துகந்கபாணடவபாறு இயங்கிக 
ந்கபாணடிருக்கினள்றன. எவவபாந்றைினும், 
எனைிடம் ்யின்ற, ்யினறு ந்கபாணடிருககும் 

மபாணவர்களுககு ஒரு வழி்கபாடடியபா்க 
இருப்்தில் ம்கிழ்்ச்சிளய.

20. ்தமிழ்நெஞ்சம் இ்தழ் கு்றித்து.

 ெண்ர ்தமிழ்்சந்சம்மல் இரபாம. 
ள வ ல் மு ரு ்க ன  அ வ ர ்க ே பா ல்  ்த பா ன 
்தமிழ்நெஞ்சம் இ்தழ் ஆறறுப ்டுத்்தப 
்டடது. அவவபள்பாது எைது ் ங்கேிபபும் 
இவவி்தழ்்கேில்! ஓர ளெபாின்ச ஆ்சிபாியப 
்பாவிைபால் ்தமிழ் நெஞ்சம் இ்தழ் கு்றித்து:

இமிழ்கடல் மூன்றுடன் இமயமும் வடக்கினில்
தமிழநில மமன்்றே சமமநதது முன்பு 
இமிழ்கடல் தாண்டி ஏமைய உலகிலும்
தமிழமமாழி புழங்கும் தளமாம் இன்று!
பிரான்சு நாட்டினில் திங்்க ்ளார்முமறே 
பிறேக்கும்! பிறேநது மின்வழி கிமடப்பதால்
எளி்யா ராயினும் எளிதினில் ்பலனுறே 
உளியால் மசதுக்கும் நுட்்பத் திறேந்தாய்
ம்பான்விழா ்கண்ட பூவிதழ இஃ்த!
்பண்ணுடன் ்கவிமத ்பல்சுமவ அடங்கிய
ஒண்ணிதழ ம்கால்்லா? ஒபபிலா ்நான்பும்
மமாழியுடன் வாழக்ம்க்ய முழுமம என்றும்
வழிமய அமமத்து ்களத்தினில் அமிைார்!
்கட்டுமர ்பலவும் ்கமதத்திடும் புதியமவ
மமாட்மடை மலர்நது முத்திடும் ்கவிமத்கள்!
சட்மடை நிமிர்த்துந தரத்தினில் சிறு்கமத!
ம்காட்டிடும் முரசாய் ்நர்்காணல் நிரலுறே 
்்பரிதழாய்த் தமிழமநஞசம் ம்கால்்லா? 
தூரிம்கயாய் எழுத்மதத் துலக்குந தா்ை! 

n

ைொெைொெ்ைொழன ்கல்லர்யில்...
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 ்களண்சன... ஒரு ்சினை ்கம்ந்ைி 
யில் ளவனை ்பாரத்து வ்ந்தபான. ்ை 
ெபாட்கேபா்க ளவனை எதுவும் இல்னை. 
்சம்்ேப்ணமும் ்பா்தியபா்க குன்ற்ந்தது. 
மு்தைபாேி ளவறு இடத்்தில் ளவனை ள்தடி 
ந்கபாள்ே ந்சபால்லிவிடளவ  ் ை இடங்கேில் 
ளவனை ள்தடி ந்கபாணடிரு்ந்தபான ்சினை 
ளவனை யபா இரு்ந்தபாலும் ந்சய்்தபான.

 இபந்பாழுது ்ணமும் ள்தனவ 
்டடது. அனறும் ்ை இடங்கேில் ள்கடடு 
்ணம் ்கினடக்கவில்னை.

 வரும் வருமபாைம் குடும்்த்துககு  
ள்பா்தபாமல்.. அவன அம்மபா வுககு மரு்நது 
வபாங்க ணும், ்ிள்னேககு ்ள்ேியில் 
்கடடணம் ்கடட  ெபானேளயபாடு ்கனட்சி ெபாள்.
மி்கவும் ள்சபாரவுடன வீடடுககு வ்ந்தபான.

 அஙகு,்ள்ேியில் வகுப்பா்சிபாியர 
ரபாமன, இனனும் ்பாீடன்சககு ்கடடணம் 
்கடடபா்தவர்கள் யபார யபார? ெபானே ்கனட்சி 
ெபாள்.

 ்களண்சைின ம்கன, மபாணிக்கம் 
எழு்நது ெின்றபான. நரபாம்் அவமபாைமபா்க 
இரு்ந்தது. அவன ஒருவன ்தபான ்கடட 
வில்னை.

 ்டிப்ில் மு்தல் மபாணவைபா்க இரு்ந 
தும் இ்ந்த வறுனம அவனுககு ளவ்தனை.

 ெபானேககு ்கடடவில்னை என்றபால் 
் பாீ ட ன ்ச  எ ழு ்த  மு டி ய பா து !   எ ன று 
ள்கபா்த்துடன ந்சபானைபார ஆ்சிபாியர.

 ்ள்ேி முடி்நது  ளவ்தனையுடன 
ெட்நது வ்நது ந்கபாணடிரு்ந்தபான. அவன 
்த்நன்த ்டும் ்கஷடம் புபாி்கி்றது.

 வீடடுககு ெட்நது வ்நது ந்கபாணடி 
ரு்ந்தபான.வரும்  வழியில் ஒரு ன் ந்தரு 
வில் இரு்ந்தது. இது ெம்ம  ஆ்சிபாியர ன் 
ஆ்சள்ச!. .  ன்சக்கிேில் ள்பாகும்ள்பாது 
்தவ்ற விடடிருக்கைபாம்? எனறு உள்ளே 
்பாரத்்தபான உள்ளே அனறு வபாங்கிய 
்சம்்ேம் ள்ஙக ்பா்ஸ  புக இனனும் ்சிை 
முக்கிய ர்சீது்கள் இரு்ந்தது.!!

 ளெளர ‘‘ள்பாலீ்ஸ ்ஸளடஷன’’ ள்பாய் 
ெட்ந்தன்த ந்சபானைபான. அ்தில் ஆ்சிபாியர 
வீடடு மு்கவபாியும் ந்தபானைள்்சி எணணும்  
இரு்ந்தது.

 ள்பாலீ்ஸ மபாணிக்கம்..

 அப்டி உட்கபார எனறு ந்சபால்லி 

	

உமைாஸவாமி்ாதன
ந்ங்களூரு.
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ஆ்சிபா ியரககு ள்பான ்ணணி வர்ச 
ந்சபானைபார்கள்.

 ஆ்சிபாியர வ்ந்ததும் நரபாம்் ென்றி. 
நரபாம்் முக்கியமபாை ர்சீது்களும், ்சம்்ேப 
்ணமும் இரு்ந்தது. நரபாம்் நரபாம்் ென்றி 
என்றதும்,

 ள்பாலீ்ஸ அ்தி்கபாபாி, ‘‘ென்றினய  
உங்க  மபாணவனுககு ந்சபால்லுங்க. உங்கே 
ெினை்ச்சி ந்ருனமயபாய்  இருககு ்ள்ேி 
யில் ்பாடம்  மடடும் இல்ைபாமல் ஒழுக்கமும் 
்கறறு ந்கபாடுத்்தீர்கள்’’ என்றதும்,

 மபாணிக்கத்ன்த ்பாரத்்ததும், ஆ்சிபாி 
யரககு ்தபான ்கபானையில் அவனை ்திடடி 
யது ஞபா்்கம் வ்ந்தது.

 வ பா . .  ம பா ண ி க ்க ம் ,  வீ ட டு க கு 
ள்பாைபாம் ெபாளை உனனை ந்கபாணடு விட 
ள்றன ெபானேககு உைக்கபாை ்கடடணமும் 
்கடடிவிடள்றன எனறு ்கிேம்்ிைபார.

 அ்தறகுள் அ்ந்த அ்தி்கபாபாி, மபாணிக்கம் 
உனனுனடய ‘‘ளெரனமக்கபாை ் பாிசு’’ எனறு 
ஒரு ஐநூறு ரு்பாய் ந்கபாடுத்்தபார. மபாணிக்கம் 
்தயங்களவ ஆ்சிபாியர  இது உனனுனடய 
ளெரனமககு ்பாிசு வபாங்கிகள்கபா என்றதும், 
வபாங்கிகந்கபாணடபான.

 ஆ்சிபாியர  ரபாமன, மபாணிக்கத்்திடம் 
என ன் ்கினடத்்தள்தபாடு ெல்ை ந்யரும் 
வபாங்கி குடுத்துருகள்க நரபாம்் ென்றி 
மபாணிக்கம் எனறு ்ச்நள்தபாஷப்டடபார.

 ‘‘எனை ்சபார இது! ெபான உங்க 
மபாணவன என்கிடளட ள்பாய்....’’ ென்றி 
ைபாம் என்றபான

 மறுெபாள் மபாணிக்கத்்தின புன்கப 
்டம் அள்தபாடு ‘‘ஏழ்னமயிலும் ளெரனம’’ 
எனறு  அவனுனடய ளெரனம,  மி்கவும் 
பு்கழ்்நது எல்ைபா ெபாேி்தழிலும் வ்ந்திரு்ந்தது.

 ்களண்சனுககு நரபாம்் ந்ருனம  
ெபாம் வறுனமயில் இரு்ந்தபாலும், ்ிள்னே 

்கனே அ்றம், ளெரனம, ஒழுக்கத்துடன 
வேரத்்திருகள்கபாம். ெபாம் ந்சய்யும் ்தரமம் 
ெமககு ெல்ைள்த ந்சய்யும் எனறு ெம்்ிைபான.

 ள்பாலீ்ஸ அ்தி்கபாபாி ந்கபாடுத்்த ஐநூறு 
ரூ்பாய் குடும்்த்துககு மி்கவும் உ்தவி 
யபாயிரு்ந்தது.

 குழ்நன்த்களுககு ்சிறு வய்திளைளய 
ெல்ை குணங்களுடன வேரத்்தபால் அவர 
்களுனடய  ெல்ை எணணமும், குணங்களும் 
அவர்களுககு ெல்ை ந்யனர வபாங்கி 
ந்கபாடுககும்.

அழவணம்
மரு்தொன்றி ரமலொஞைறி 

அழவணம மருதொணி

 

பேைறியதரத்ச ைறி்கப்பேொககும 

மருதொணி ்வதியியலில்

 

உன விைல்்கள் மடடும எப்்பேொதும 

அதி்க மதிப்கபேண்்களுடன 

்தர்சைறி கபேறறு விடு்கின்ன

பூக்கள் ்மல் 

அபேிலொரை நிர்ந்த உல்கததில் 

இரல்களில் 

மருதொணிககு மடடும தொன 

மவுசு 

அதனொல் மனமுரடந்த 

மருதொணி பூக்கள் 

கநஞைறில் ்கனல் சுமக்கின்ன 

அரவ சுமந்த ்கனரல 

நீ உள்ளங்ர்க்களில் 

பேிைதிபேலிக்கி்ொய் 

அவ்வள்வ.

 - மு. ஆறுமுகவிக்வனஷ
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 ெபானேயும் ெபானே மறுெபாளும் 
விடுமுன்ற என்்தபால் இனறு எப்டியும் 
்பால்ரபாசு வ்நதுவிடுவபான. ்சினைத்்தபாயி 
கூலிககு ள்பா்கவில்னை.்தன ்தவப பு்தல் 
வனை எ்திர ளெபாககும் ஆவல்.விடி்ந்ததும் 
வீடனட சுத்்தம் ந்சய்து, முத்துக்கணணு 
வீடடு மபாடடுத் ந்தபாழுவத்்தில் ்சபாணி எடுத்து 
வ்நது வபாேியில் ள்பாடடு ்்தமபா்க ்கனரத்து 
்னழய துணியில் ள்தபாய்த்து வீநடல்ைபாம் 
நமபாழு்கிைபாள். ி்னபு சுணணபாம்ன் ந்கடடி 
யபா்க குனழத்து அ்தற்கபாை ்திடடமபாை 
துணியில் ள்தபாய்த்து வி்தவி்தமபாை ள்கபாைங 
்கள் ள்பாடடபாள். அடுப்ங்கனர, உள்வீடு, 
வபா்சல் எனறு அைங்கபாிபபு ந்சய்்தபாள். ்பால்ரபாசு 
வ்நதுவிடுவபான என்ற ெினைபபு உள் மை்தில் 
உற்சபா்கத்ன்தயும் குதூ்கைத்ன்தயும் ்த்ந்தது. 
வபாரத்்தில் இரணடு ெபாட்கள் மடடும்்தபான 
வீடடில் இருப்பான.மற்ற ெபாட்கேில் டவுன 
்ள்ேிக கூடத்்தில் ்டித்துவிடடு அர்சிைர 
மபாணவர விடு்தியிளைளய  ்தங்கிவிடுவபான. 
்பால்ரபாசு, ்தன  ்கிரபாமத்்தில் எடடபாம் வகுபபு 
வனர்தபான ் டித்்தபான. அ்தறகு ளமறந்கபாணடு 
்டிக்க டவுனுககுத்்தபான ள்பா்க ளவணடும்.

 வபாைத்ன்த துனடப்து ள்பால் கூடடம் 
கூடடமபா்க வேர்நது ெிறகும் ்னைமரத் 
ள்தபாப்ிறகு ெடுளவ்தபான ்பால்ரபாசுவின 
குக்கிரபாமம். அங்கிரு்நது ி்ர்தபாை ்சபானைககு 
வருவ்தபா்கயிரு்ந்தபால் குறு்கிய ்சபானையில் 
அனர மணி ளெரம் ெடக்க ளவணடும். 

ி்ர்தபாை ்சபானையில்்தபான ஆ்சிட ்கம்ந்ைி 
இருக்கி்றது. ி்ர்ைமபாை ர்சபாயை ந்தபாழிற 
்சபானைககு்தபான ‘ஆ்சிட ்கம்ந்ைி’ எனறு 
ந்யர. மபா்நள்தபாபபு்கனே அழித்து ஆனை 
உருவபா்கியிரு்ந்தது. உள்ளூர மக்களுககு 
அ்தில் ளவனை வபாய்பு மி்கவும் குன்றவு்தபான. 
வடமபாெிைத்ன்த ள்சர்ந்தவர்களே அ்தி்கம் ள்ர 
ளவனையில் இருக்கி்றபார்கள். மூனறுவி்தமபாை 
்ணி ளெரங்கேில் ெிறுவைம் இயஙகுவ்தபால் 
ஆ ட ்க ன ே  அ ன ழ த் து  வ ரு வ ்த ற கு ம் , 
வீடடிறள்க ந்சனறு விடுவ்தறகும் ந்சபாகுசு 
வபா்கைங்கள் முழு ளெர வபாடன்கககு அமரத்்தப 
்டடிருக்கின்றை. விவ்சபாயம் அறறுப ள்பாய் 
குன்ற்ந்த வினைககு ெிைம் ்த்ந்தவர்கநேல்ைபாம் 
ஊர ந்பாது மரத்்தடி ்திணனணயில் ்ழங 
்கன்த ள்்சி ந்பாழுன்த ்கழிக்கி்றபார்கள்.
்பால்ரபாசுவின ்கிரபாமத்ன்தயும் இனனும் ்சிை 
்கிரபாமங்கனேயும் அ்ந ெிறுவைம் ்தத்ந்தடுத்து 
்சபானை வ்ச்தி்கனேயும், மரங்களும், குடிெீர 
ந்தபாடடி்களும் இைவ்சமபா்க அனமத்து ்த்நது 
்ரபாமபாிக்கவும் ந்சய்்கி்றது.

 ஊபாிலிரு்நது டவுனுககு ள்பாவ்தபா 
யிரு்ந்தபாலும், டவுைிலிரு்நது ஊருககு 
வருவ்தபாயிரு்ந்தபாலும் ஆ்சிட ்கம்ந்ைி 
ள்ரு்நது ெிறுத்்தத்்திறகு வர ளவணடும்.
இஙகு நூறன்றம்்து ள்ருககும் ளமல் 
்ணியபாறறு்கி்றபார்கள்.  அவர்களுககு 
்கபானை, ம்தியம் மறறும் இரவு ளவனே 
்சபாப்பாடு்கனே ெிரவபா்களம ்தயபாபாித்து 
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வ ழ ங கு ்க ி ்ற து .  அ ்த ற ்க பா ை  ள ்க ன டீ ன 
ந்தபாழிற ்சபானையின ்ினபு்றம் உள்ேது. 
்சிற்சிை ளெரங்கேில் ந்தபாழிைபாேர்கேின 
வருன்க குன்ற்நதுவிடடபாளைபா அல்ைது 
இரவு ளவனை ரத்்தபா்க ிவ ிடடபாளைபா 
்சபாப்பாடு அ்பாிமி்தமபா்க மிஞ்சிவிடும். 
அப்டி மிஞசும்  ்சபாப்பாடு்கனே அவர்கள் 
வீணடிப்்தில்னை. ்பால்ரபாசுவின ்கிரபாமத் 
்திறகு எடுத்து வ்நது ்தபாைமபா்க வழங்கி 
விடுவபார்கள். இது ள்பானறு மபா்தத்்தில் 
ெபானன்க்நது ெபாட்கள் ெடப்துணடு.

               ்சினைத்்தபாயி இரணடு ெபாட்களுககு 
முனபு அனரத்து னவத்்திரு்ந்த ள்கபன்யில் 
்கேியும், முைியபாணடி ்கனடயில் வபாங்கிய 
உபபுக ்கருவபானடயும் ள்பாடடு குழம்பும் 
னவத்்திரு்ந்தபாள். வீடடில் இருககும் ள்பாது 
்பால்ரபாசுவுககு ள்கபன் ்கேியும்,்கம்்ஞ 
ள்சபாறும்்தபான அளெ்க ளெரங்கேில் ்கினடககும். 
்க்றி்ச ள்சபாறு என்றபால் ்பால் ரபாசுககு அைபா்தி 
்ிபாியம்்தபான. ெியபாய வினை ்கனடயில் 
்கினடககும் அபாி்சினய உணண மைம் ஒப் 
வில்னை. அன்த அவித்து மபாடடுககு்தபான 
ள்பாடு்கி்றபார்கள். மரு்கி மரு்கி ளயபா்சித்து 
ள்கபன  ் ்கேியும், ்கருவபாடடுக குழம்பும் 
னவத்்திரு்ந்தபாள்.

               வபா்சலில் ந்ல்லு ்சப்தம் 
ள்கடடது.ளமைத் ந்தரு முத்துக்கருப்ன 
ன்சக்கிேில் வ்நது இ்றங்கிைபான ்பால்ரபாசு 
’அம்மபா’- எனறு கூவிக ந்கபாணளட எடடு 
னவத்து உள்ளே வ்ந்தபான. உள் வபா்சலில் 
்தனை னவத்து ்சித்்த ளெரம் உடம்ன் 
்சபாய்த்்திரு்ந்தபாள் ்சினைத்்தபாயி. ‘ஆத்்தபாடி 
எம்புள்ே வ்ந்திடடியபான’  எனறு உரத்்த 
குரலுடன எழு்நது ்சீனை மு்ந்தபானைனய 
ளமளை ள்பாடடு ்பா்சபபுைல் மனட 
உனடய ்ச்நள்தபா்ச நவள்ேமபாய் ஒடி வ்நது 
்கடடியனணத்்தபாள். ்சி்றிது ளெரம் ்தன 
அம்மபாவிடம் ள்்சியிரு்நதுவிடடு,

 ‘‘எங்கம்மபா மணிய (ெபாய்) ்கபாளணபாம்?’’
                           
 ‘‘அ்த உஙந்கபாபள்ன ந்கபானனு 
ள்பாடடபா்க’’
                           

 ‘‘ஏம்மபா!’’

 ‘‘அ்த.. நரணடு ெபாேபா ்கபாளணபாம், 
ெபானும் உஙந்கபாப்பாவும் ள்தளடபா ள்தடுனு 
ள்தடுள்றபாம்...’’
 
  ‘‘.............’’

 ‘‘ அ ப பு ்ற ள ்த ன  உ ங ந ்க பா ப ் பா 
்கரடடுக ்கபாடடு்ச ந்சவ ள்பாயி ்பாத்்தபா்க. 
மபாைத்துை ்கழுகு வடடம் ள்பாடடுக்கிடடு 
இருககுள்த, எஙள்கயபாவது மபாடு்கணணு 
ந ்ச த் து க ்க ி த் து க  ந ்க ட க கு ள ்த பா ன னு .
அங்கை ள்தன அவ ஆம்புடடபா. ெம்ம 
வணணபாப்ய ்கழு்த ந்சத்து்ச ள்பா்ச்சபாம்.
ஊரை இருக்கி்ற அம்புடடு ெபாயி்களும் 
அங்கள்தன. ஊனேயிடு்றதும் ்சணனட 
ள்பாடு்றதும் எல்ைபாம் ்க்றித் துணடுக்கபா்க. 
அதுக்கபபு்றம் அது ள்பாகள்க ்சபாியில்ை.
்சீர ந்கடடுப ள்பா்சசு. ள்பா்றவபாரவு்கே 
்கடிக்கினு உங்கபள்ன ஒைக்கய ந்கபாணடி 
ஒளர ள்பாடபாள்பாடடபா்க...!’’

 ‘‘............!’’
        
 ‘‘ெம்ம பு்றவபா்ச ந்தனைம்்ிள்னேககு 
்க்கத்துை ந்பா்த்ச்சிருககு...’’

 ஊபாில் இரு்ந்த ்கனட்சிக ்கழுன்தயும் 
ந்சத்துப ள்பாைது. இைி ்கனட்கேில் 
்டமபா்க்தபான ்பாரக்க முடியும். எனனை 
்பார ளயபா்கம் வருநமனறு.
                              
 அ்ந்த மத்்தியபாை ளெரத்து ஏ்கபா்ந்த 
ளவனேயில் ந்தருவில் யபாளரபா கூவிைபார 
்கள். ’்சினைத்்தபாயி ்கம்ள்ைி ள்சபாறு 
ள்பாடு்தபா்க ஓடியபா..!’ ந்தருவில் யபாளரபா 
ந்கபாடுத்்த அனழபபு ்கணப ந்பாழு்தில் 
குஷிப்டுத்்தியது. ள்சபாத்துககு ஒரு ்சடடி 
யும் குழம்புககு ஒரு ்சடடியும் எடுத்துக 
ந்கபாணடு ள்சனைனய அள்ேி ந்சபாரு்கிக 
ந்கபாணடு ஓடிைபாள். ்ள்ேிக கூடத்து 
வ பா ்ச லு க கு .  அ ங ள ்க  ன வ த் து ்த பா ன 
்கம்ந்ைி ள்சபாறு ள்பாடுவபார்கள்.ெல்ைபா 
இருகள்கபானும் ம்கரபா்சபா எனறு வபாழ்த்்திக 
ந்கபாணடு ந்கழடு ்கடனட்கள் வபாின்சயில் 
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ெினறு ந்கபாணடபார்கள். ்சினைத்்தபாயியும் 
வ்நது ெின்ற ள்பாது வபாின்ச ெீணடிரு்ந்தது. 
அனறு மீ்தியிரு்ந்த ள்சபாறு இரு்த்ன்த்நது 
ள்ர வயி்றபார ்சபாப்ிடைபாம். ஆைபால், 
வ்நது ெின்றவர்கள் ெபாற்துககும் ளமல். 
அ ்த ி ல்  ்ச ி ன ை த் ்த பா ய ி   ஏ ்ற க கு ன ்ற ய 
முப்்தபாவது இடத்்தில் ெின்றிரு்ந்தபாள். 
்சினைத்்தபாயிககு மைசு ‘்திக, ்திக’ ந்கனறு 
அடித்்தது. ்தன குை ந்தய்வத்ன்த ளவணடிக 
ந்கபாணடபாள். ‘அய்யைபானரயபா இனைிககு 
என புள்ே வ்ந்திருககு ்க்றி்ச ள்சபாறுணடபா 
ந்கபாள்ே ்ிபாியம் அதுககு. எப்டியபாவது 
ஒரு வபா ள்சபாறு ந்கனடக்கனும் ்சபாமி!’ 
அவள் கும்்ிடடு ெிமிரும் ள்பாது எஙள்களயபா 
ந்கவுேி ்சத்்தம் ள்கடடது. ்சினைத்்தபாயிககு 
ம ை ந ்ச ல் ை பா ம்  ெ ி ன ்ற ஞ சு  ள ் பா ை து . 
வபாின்ச ந்கபாஞ்சம் ந்கபாஞ்சமபா்க ்கனர்நது 
ந்கபாணடு வ்ந்தது. இனனும் ெபாலு ்பா்கம் 
ள்சபாறு்தபான இருககும்.்சினைத்்தபாயினய 
ள்சரத்து எடடு ள்ர ெிற்கி்றபார்கள். அன்த 
எடடு ள்ருககு ்ங்கிடடு ந்கபாடுத்்தபாலும் 
்சணனட வ்நதுவிடும். ்சினைத்்தபாயிககு 
்ின ெின்றிரு்ந்த முணடக ்கனைி 
மூக்கம்மபாவுககு ்்சி ந்பாறுக்கவில்னை.
வபாின்சயின ்கடடுக ள்கபாபன் உனடத்து 
மு ன ள ை ்ற ி ை பா ள் . மு . மூ க ்க ம் ம பா வு க கு 
்ின ெின்றிரு்ந்தவர்களும் வபாின்சனய 
உ ன ட த் ்த ை ர .  இ ப ள ் பா து  ெ பா லு ் பா ்க 
ள்சபாறறுக்கபா்க ெீயபா ெபாைபா எனறு அடி்தடி 
்சணனட ஆரம்்மபாைது. ஒரு ்கணம் 
்பால்ரபாசுனவ ெினைத்து ்பாரத்்தவளுககு 
எங்கிரு்நது வ்ந்தள்தபா புது ளவ்கம். ஒளர 
்பாய்்ச்சைபா்க முனளை ந்சல்ை எத்்தைித்்த 
ள்பாது,’ெஙங...!’  எனறு நெற்றிப ந்பாடடில் 
்ைமபாை அடி இடியபா்க இ்றங்கியது. ெல்ை 
்ித்்தனேயில் வபாரக்கப்டட தூககுப 
ள்பாைியபால் மு.மூக்கம்மபா்தபான மூரக்கமபா்க 
அ டி  ன வ த் ்த பா ள் .  அ ன ை கு ன ை ய பா ்க ி 
்சபாி்ந்தபாள் ்சினைத்்தபாயி.அ்ந்த சூழலில் 
அவனே ்தபாங்கி ்ிடிக்க கூட யபாரும் முன 
வரவில்னை. அ்ந்த ்க்றி்ச ள்சபாறறுக்கபா்க 
ெபாய் ்சணனட ள்ய் ்சணனட ள்பாடடுக 
ந்கபாணடிரு்ந்தபார்கள். ள்சபாறறுப ்பானை 
சுத்்தமபா்க துனடத்து எடுக்கப்டட ்ின 
இைி ்ிடி ள்சபாறு கூட ்கினடக்கபாது எை 
உணர்ந்த ்ின்தபான கூடடம் ்கனை்ந்தது.

 மு.மூக்கம்மபா ்கணவனை இழ்நது 
ஒரு வபாபாிசும்மின்றி ்தைிக்கடனடயபா்க 
வபாழ்்நது ஏ்றககுன்றய மைெினை ்பா்திக்கப 
்டட ஒரு ன்கம் ந்ண.்கபாடு்கழைி்கேில் 
ம பா ட பா ்க  உ ன ழ ப ் பா ள் .  ்ச லி ப ் ி ன ்ற ி 
உனழககும் அவளுககு கூலி ஒரு ளவனே 
்சபாப்பாடு்தபான. அப்டி எத்்தனை ள்ர 
்கழைி்கேிலும் மபாடடுத் ந்தபாழுவத்்திலும் 
அசூனய ் பாரபாமல் ஓடபா்க ள்தய்்ந்திருப்பாள். 
அ்ந்த மை ளெபாயபாேினய ்தணடிக்கவும் ்சீர 
்திருத்்தவும் யபாரும் முன வரவில்னை.

                    ்சினைத்்தபாயி அடி்டட ள்ச்தி ்தீயபா்க 
்ரவியது. ஒரு ்சபாண வயிறறுககு்தபான 
இ்ந்த ்பாடு எனறு ஊநரல்ைபாம் ைபா்ஸயம் 
ள்்சிக ந்கபாணடபார்கள்.அ்ந்த ்சிறுக்கினய 
ஊனரவிடளட துரத்்தனும் எனறு ஒரு 
்சிைர ்கறுவிக ந்கபாணடைர.ஒவநவபாரு 
முன்றயும் ்கம்ந்ைி ள்சபாறு ள்பாடும் ள்பாது 
புதுப புது ்ன்கயபாேி்கள் உருவபா்கி்றபார்கள்.
உ்றவு்கள் மு்றி்நது ்ச்நள்தபா்சங்கள் உ்திர 
்கின்றை. மருத்துவ மனைககு அனழத்து்ச 
ந ்ச ல் ை ப ் ட ட  ்ச ி ன ை த் ்த பா ய ி  வீ டு 
்திரும்்ிைபாள்.

 ஆயிறறு! ்சிை வபாரங்களுககு ்ின 
எபள்பாதும் ள்பால் வபாரக ்கனட்சியில் 
விடுமுன்றக்கபா்க வீடு ்திரும்்ிைபான 
்பால்ரபாசு.ஆ்சிட ்கம்ந்ைியின ்ினைபால் 
ெின்றய ள்ர ெினறு ளவடிகன்க ்பாரத்துக 
ந ்க பா ண டி ரு ்ந ்த ை ர . இ ரு ் த் ன ்த ்ந து 
ள்ர ்சபாப்ிடும் அேவிறககு ்சபாப்பாடு 
அன்றைர்ந்த மல்லின்கயபாய் இரு்ந்தது.
மணக்க மணக்க னவக்கப்டட ்சபாம்்பார, 
ர்சம், ந்பாபாியல் எை அத்்தனையும் மூன்றடி 
்ள்ேத்்தில் ள்பாடடு மணனண ்தள்ேி மூடிக 
ந்கபாணடிரு்ந்தைர. அ்ந்த ெிறுவைத்்தின 
ந்பாது ளமைபாேபாின உத்்தரவுப்டி்தபான 
ெட்ந்தது.ெல்ை ்்சி மயக்கத்்தில் இரு்ந்த 
்பால்ரபாசுககு அ்ந்த ்கபாட்சி அடி வயிற்றில் 
அமிைத்ன்த ்கனரத்்தது ள்பால் இரு்ந்தது. 
ஆைபால், இைி  ஊருககுள் ள்சபாத்து்ச 
்சணனட வரபாது எனறு ெினைககும் ள்பாது 
்்சி ம்ற்நது இைம் புபாியபா்த ்ச்நள்தபா்சம் 
உடநைஙகும் ்ரவியது!
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1.

நதி்கள் க்கொண்டொடின

்�ொலிப்பேண்டிர்க!

உபேயம ைொயக்கழிவு்கள்....

2.

எப்பேடிததொன ஓடிகக்கொண்்டயிருக்கின்ன

்கடி்கொைததின ்கொல்்கள்

முட்க்ளொடு....

3.

ஓடிவந்த நதியின

வியரரவ்கலந்ததில்

உப்புக்கைிக்கின்்தொ?  ்கடல்.

4.

ைறி்ைைியனுககு வழியில்ரல

பேிைைவலியில் துடிததபேடி

கதருநொய்...

5.

ஏணிமீது பேொமபு

விததியொைமொன பேைமபேதம

இையில்வண்டி...

6.

தொங்்கமுடிய பேொைம

பூமிததொயின தரலமீது

குழந்ரதயின ்கல்லர்...

7.

வைிஏய்ககும கபேொய்்கணகர்கயும

கதொடங்கு்கின்ர

பேிள்ரளயொரசுழி ்பேொடடு...

8.

மொர்கழி ்தொறும

புல்கவளியில் ஆைமபேம

பேனி(யின)்சைருககு விரளயொடடு....

9.

பேொரக்கடரல

பேொமபுதீண்டிய்தொ...

நுரைதள்ளிகக்கொண்்டயிருக்கி்து...

10.

்கண்மருததுவருககும

இருக்கததொன கைய்்கி்து

பேொரரவ ்நைம...

11.

புர்கவிடொத புர்கவண்டி 

குழந்ரத்களின விரளயொடடு

தப்பேிததது ்கொறறுமண்டலம...

12.

நீ ைறிறபேியொ?

இல்ரல த்சைனொ?

மைங்க்கொததி்ய கைொல்...

13. 

ைங்்கிலிரய இழுதததும

நிற்கி்து வண்டி

இையிலுககும மூக்கணொங்்கயி்்ொ...

14. 

வொ்கனங்்கள் வில்கி்சகைன்தில்

ஒறர்யடிப்பேொரத 

்வ்கததரட்களின பேக்கததில்...

15.

மிதிவண்டி மிதிவொங்கு்கி்து...

மூ்சைறிர்க்கி்து

ஓடடுபேவனுககு...

அ. வகசவராம்
குமபே்்கொணம
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ததா்டர் ்ாவல்- 

பூமைாககிைவி..4

ரிஸவான 
்தநீர் ்்ரக்க்த

 ்கபானையிை நவள்ேை ந்பாணணு 
்தபாயீ ்தனளைபாட  மவே கூடடிக ்கிடடு 
குடின்சககு வ்நது இரு்நது்ச்சி  மைசுககுள்ே 
குழப்த்ள்தபாட..

 ஏ ன  ந ் பா ண ணு ்த பா யீ  ந ம பா ்க ம் 
நவளுத்துப ள்பாயி ்கணணுங்க இருணடு 
்கிணத்துக குள்ேபா்ற ந்கடககு.. மூஞ்சி 
ள்சபாவப ்ணடபாரமபாடடும் சூம்்ி ந்கடககு 
உடம்புககு ந்சபாவமில்னையபா..

 எைககு இல்னை ஆத்்தபா.. புள்னேககு  
எனை ஆ்சசுனனு ந்தபாியை அடி வயித்துை 
வ லி ககு து ன னு  உ சு ரு  ள ் பா ர பா ப ் ை 
்கத்து்ச்சி. என்கிடடயும் என்தயும் ்கபாமிக்க 
மபாடடிஙகுது.. புத்்தி ்தடுமபா்றிள்பாயிடு்சசு 
ந்பாழுது விடிஞ்ச ிடு்ச்ச ி . .  ந்பாடடுத் 
தூக்கமில்ை..

 ஒணணுமிருக்கபாது ்கர்சூடு ...்தீடடு
வர்ற ளெரத்துை ்தீடடுப ன்யிை ்கம்மபான 
்சம்மடடியபாை அடிக்கி்றபாப ள்பாை அடி 
வயித்துை ந்பாம்ைபாடடிங்களுககு வர்ற 
வலியபா்தபான இருககும்.. உைககு ந்தபாியபா்தபா  
உசுளர ள்பாயிடும்.. ்சினை புள்ே வலி ்தபாங்க 
முடியபாம அழுது இருககும்.. ெீ அங்கிடடு 
மரத்்தடியிை கு்ந்திக்க.. புள்னேய ெபான 

்பாககுள்றன.. ்கபானைக  ்கஞ்சி குடி்ச்சியபா..

 இல்னை ஆத்்தபா ந்பா்றவு குடின்சககு
 ள்பாயி ்பாத்துககுள்றன..

 ்சபாி ஆத்்தபா.. ெபான அங்கை ந்கடகள்கன.

 ந்பாணணுத்்தபாயி ்தள்ேிப ள்பாயி 
புங்க  மரத்துக ்கீழ மு்ந்தபானைனய சும்மபாடு 
ள்பாை சுருடடி ்தனைககு வ்சசு அ்ச்தியிை 
மண ்தனரயிை ்டுத்து ்கிடு்ச்சி... இ்ந்த 
புள்ே ஏன ளெத்து அப்டி துடி்சசுது..

 பூ ம பா க ்க ி ழ வ ி  ந ் பா ண ணு ்த பா யீ 
ந்பாணனண குடின்சக குள்ேபா்ற உக்கபாத்்தி 
வ்ச்சிது..

 பூமபா்கிழவினய ்பாத்்ததும்.. மனழத்  
்தணணீயிை ெனைஞசு ள்பாை ள்கபாழிக 
குஞ்சபாடடும் ெடுங்கி  ஒடுங்கி  ்க ிடடு 
இரு்நது்ச்சி..

 பூமபா்தபாயி ்கிடட உணனமனய 
ந்சபால்ைைபாமபா எனைனனு ந்சபால்லு்ற 

- 



 3  51

துனனு ஒனனும் விேங்கபாம முழி்ச்சி ்கிடடு 
இரு்நது்ச்சி வலி உசுர புழிஞ்சி எடுத்து்ச்சி..

 ள்நரனைடி ந்பாடட்ச்சி..எனைபா்ச்சி  
ஒைககு..

 சு்ந்தபாி.. ஆத்்தபா..

 எ ை க கு  ஒ ண ணு ம ி ல் ை  ஆ த் ்த பா 
ரபாத்்திபாிளய  எல்ைபாம் ்சபாியபாயிடடு.. ெபான 
என ஆத்்தபாக கூட ஊடடுககுப ள்பாளரனனு 
அழுது ்கிடளட எ்ந்திபாி்ச்சது.

 எஙள்க வலிககுதுனனு ்கபாடடு..

 இங்க வலிககு்தபா ்கிழவி ந்தபாபபு 
ளுககும் ்ி்றபபு வபா்சலுககும் ெடுக்கபாை 
ன்கனய வ்ச்சி அழுத்்தி ்பாரத்து்சசு..
 
 வலிககு்தபாடி ந்பாம்்ே.

 இப் இல்ை ஆத்்தபா.. ரபாத்்திபாி இரு்ந 
து்ச்சி எனனை வுடு.. ஆத்்தபாக கூட ெபான 
ஊடடுககுப ள்பாள்றன..

 வலி இல்ைனைபா ஏணடி மு்கத்ன்த 
சுழி்ச்சி  ்கிடடு ்தவி்ச்ச..  ்ச ிறுக்கி யபானர 
ஏமபாத்து்ற.. விேககுமபாறு ்ிஞ்சிறும்.. 
மல்ைபாக்க ்டுடி..

 ளவணபாம் ஆத்்தபா எனனை விடடுடு.

 சு்ந்தபாி ்யத்துை அழுது்ச்சி..

 பூமபாக்கிழவி ் ரபா்நது ள்கபாழி குஞன்ச
அமுககுவது ள்பால் சு்ந்தபாினய அழுத்்தி  
மல்ைபாக்கபா ்டுக்க வ்ச்சி ்பாவபானடனய 
விைக்கி ்பாத்து்ச்சி..

 எனைடி ஆ்ச்சி..  முணனட.. ஒன 
ந்பா்றபபு வபா்சல் ஏணடி இப்டி ரத்்தக 
ந்கேபாியபா்க ந்கடககு..

 எவன கூட கூத்்தடி்சள்ச.. ந்சபால்லுடி.

 அருவபாமனைய ந்தபாணனடக குழி 

யிை இ்றக்கிப  புடுளவன..

 ந்தபா ியபாது ஆத்்தபா. .  ெீ  எனை 
ந்சபால்லுள்தனனு எைககு ஒனனும் நவேங 
்கல்ை...

 மு்ந்தபாெபாளு ்ள்ேிக கூடத்துை  
ஆணடு விழபா.. வீடடுககுத் ்திரும்் ெபாழி 
யபாயிடு்சசு.. இருடடிடு்ச்சி ஆத்்தபா ள்தடும்னு 
சுருக்கபா ள்பாவ்றதுககு ெத்்தளமடடு ஏபாிக்கனர 
ெபாிம்தகு வழியபா குறுக்கபாை ெட்நது வ்நள்தன 
இருடடுை யபாளரபா என ்ினைபாடிளய 
வ்ந்தபாங்க.. மூஞ்சி மு்கம் ந்தபாியை ்யத்துை 
ஓடுை ஆத்்தபா. .  ஆைபா அவன எனை 
எடடிப  ி்டி்ச்சி.. ்கீளழ ்தள்ேிடடு எனைளமபா 
அ்சிங்கமபா ந்சஞ்சபான.. அதுை இரு்நது அடி 
வயித்துை வலி உசுரு ள்பாவுரபாபள்பாை 
இரு்நது்ச்சி... ்கபாயம் ்டடிருககு.. இரத்்தம் 
வ்நது்ச்சி.. யபார ்கிடட எனை எப்டி ்கபாடடபா 
்றது எனை ந்சபால்லு்றதுனனு விேங்கை.. 
ஆைபால் இருக்க இருக்க வலி ்தபாேமுடியை 
நவேிளய ந்சபால்ை  எனைளவபா கூ்ச்சமபா 
்தயக்கமபா ்யமபாவும் இரு்நது்ச்சி ்சபாவக கூட 
ள்பாயிடளடன..

 ஆத்்தபா ்கிடட ந்சபால்ை ் யம்.  ஆத்்தபா
அழும்.. அப்ன இல்ைபா்த்தபாை அதுககு 
ஆ்தரவு யபாருமில்ை.. எல்ைபாத்ன்தயும் ஒத் 
ன்தயபா ்தனையிை ந்சபாமககுது..

 அ ட  ெ பா ்த பா பா ி  ந வ ்ற ி  பு டி ்ச ்ச 
்னைபானட.. ்ை ள்த்துககு ந்பா்ற்ந்த 
வளை.. ்சினை ்சிசுனவ ந்சன்த்ச்சி இருக்கீ 
யடபா.. ந்கபாள்னே ளெபாய்வ்நது துள்ேத் 
துடிக்க அள்ேிக்கிடடுப ள்பா்க.. ந்பாம்் 
னேயப ்பாத்்தபா ந்பாத்துக்கிடடு ெிககும் 
ஒ ன . . .  ய ி ை  பு த் து க  ந ்க ே ம் ் ி  கு ை ம் 
விேங்கபாமப ள்பாவ..

 பூமபாக்கிழவிககு ரவுத்்திரம் உ்ச்சிககு
ஏ்றிடு்சசு. . .  இப் அ்ந்த ்கம்முைபாடடி 
ன்கயிை ்சிக்கி இரு்ந்தபா வபாழமடனடயிை 
ெபாரு உபாிக்கி்றபாப ள்பாை உபாி்ச்சி உபபு 
ஓரபபு ்தடவி ள்தபாரணம்்கடடித் ந்தபாங்க 
விடடிருககும்
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 ெீ புஷ்வ்தி ்சடங்கபாயிடடியபா..
்தபாயீ... 

 ம்ம்ம்.... ள்பாை மபா்சம்..

 மறு்தீடடு வ்நது்ச்சபா.. ்தபாயீ 

 இனனும் இல்ை.. ஆத்்தபா

 வயசு எனைபாடி..

 ்்தினநைபானனு.. ஆத்்தபா ்கிடட 
என்தயும்  ந்சபால்லிபபுடபாள்த.. ்தபாயீ.. ஆத்்தபா.. 
ந்சத்து ள்பாயிரும்..

 ்கடவுளே... ெீநயல்ைபாம் பூமியிை 
ஏன  இருகள்க.. யபாருககு ்கபாவல் ்கபாக்க..

 இ்தப ்பாருடி ந்பாடட்ச்சி.. இன்த  
்த்்தி யபார்கிடடயும் ஒனனும் ள்்சபாள்த.. 
ந்பாணணு்தபாயீ ்கிடட உசுரு ள்பாவுர 
வனரககும் எதுவும் ந்சபால்ைபாள்த... ்பாவம் 
அவ ஆம்்ே ந்தபானண இல்ைபா்த ஒத்ன்த 
்னைமரம் ்தபாங்கிக்கிட மபாடடபாள்.  இ்ந்த 
ள்்சசு உைககும் எைககும் ஊடபாை 
மடடும் ்சபாமி இர்க்சியமபா இருக்கடடும்.. 
உைககு ெட்ந்தன்த ஆத்்தபா மைசுை 
ந்பான்த்ச்சி வ்ச்சிக்கிடுள்தன.. ந்சத்்த 
ந்பா்றவு எனளைபாடு புன்தககுழிககு 
ந்கபாணடு ள்பாயிடுள்தன.. ெபான எனை 
ந்சபால்லுள்தனனு அரத்்தமபா்ச்சபா.. நவேிக 
்கபாயம்்தபான.. உள்ளுக்க ஒனனும் ஆவுை.. 
எல்ைபாம் நவேிகள்க ள்சபாலி முடிஞ்சி 
ள்பாயிருககு..

 எனை ஆத்்தபா ந்சபால்லுள்த ஒனனும்
நவேங்கனே.. எைககு எனை ெட்நது்ச்சி 

 நவேங்கி ்கிடு்ற வயசு இல்ைடி ்தபாயீ
உைககு.. ஏள்தபா ெபாயீ ளமபா்நது ்பாத்துடடு 
மூத்்திரம் ள்ஞ்சிடடு ள்பாை்தபா வ்ச்சிக்க..

 ஆத்்தபாவுககு ந்தபாிஞ்ச ன்கனவத்்தியம் 
்பாகள்கன.. மி்ச்சன்த ்சபாமி ்பாத்துககும்..

 எவன ந்சஞ்சபான அது இதுனனு 
குபன்ய ்க ிேறுைபா ஊருை்தபான ெீ 
ெபா்றிக்கிடடு ந்கடககுனும்.  

 பூமபாக்கிழவிககு ்ககுவம் ந்தபாியும். 
ஆசு்த்்திபாிககு ள்பாைபா டபாககுடடரு 
ள ்க க கு ்ற  ள ்க ள் வ ி க கு  ் ்த ி ல்  ந ்ச பா ல் லி 
ந்பாடட்ச்சிககு மபாைகள்கடபாகும்.  ெபாமளே 
ஊரு ்கபாத்துை தூத்்தி உடடபாபள்பாை 
ஆயிறும்.  ஒனனும் புபாிஞ்சி்கிடபா்த ்்சன்ச 
மணணு.. வபாழ்கன்க்தபான ெபா்சமத்து ெபா்றிக 
்க ிடடு ந்கடககும்.   ெபாமளே ஊருககு 

தைன்முலனக் கவிலதைகள்

துலரராஜ், ஆடுதுலை

ஜபாம்மைாடடம் :

ர்க விைல்்களில் ்கயிற்றிலொடும
கபேொமரம்களின ஆடடங்்கள்
உயிர ்கயிறு அறுந்துவிடடொல்
ஆடடம நினறுவிடும. 

கவிஞன் :

இனபேம துனபேம எனும
இைடரட்ச ைறி்்கணிவொன - ்கவிஞன
விண்ணில் உலொ வரும
வீைியப் பே்ரவ அவன. 

காதைல் :

்கொதலில் நின்வன ர்கயடித்த
்கணமதில் தந்தொன உறுதி்கரள
்கொதலும கைன்பேின உறுதி்களும
்கொறறுடன ்கொற்ொய் ்கலந்தன்வ.

புரிதைல் :

புைிதல் இல்லொத வொழகர்க
துடுப்பு இல்லொத பேட்கொகும
ைறி்றிது தூைம மிதக்கலொம
கதொரலதூைம ்கடக்க முடியொது.

கஷடம் :

்கஷடப்பேடடு நொன
முனனுககு வை நிரனத்தன
்கஷடம மடடு்ம மறுபேடியும
முனனுககு வந்தது. 
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நவேி்ச்சம் ள்பாடடு ்யபா்ஸ ள்கபாபபு 
்கபாடடுைபாபள்பாை ஆயிரும்..

 ஆைபால் இது உள்ளூரு சுத்துப 
் ட டு  ்க ி ர பா ம த் து  ் ய லு ங ்க  ள வ ன ை 
யில்னைனனு பூமபாக்கிழவிககுத் ந்தபாியும்.

 பூமபாக்கிழவி இருககு்ற ஊருனனு  
நெஞ்சிை ் யமிருககும்.   ஒரு ெபானேககு 
யபாருனனு ந்தபாிஞ்சிடு்சசுைபா ஒடம்பு 
ள்தபானை உ்றி்ச்சி உபபும் மஞ்சளும் ்தடவி 
நவயில்ை ்கபாயவ்ச்சி உபபுக ்கணடம் 
ள்பாடடு ்கஞ்ச ிககு ந்தபாடடுக்கிடடு 
்த ிணணுடு ளவனனு ந்தபாியும்.

 சு்ந்தபாிககு ெட்ந்தது எனைளவபா 
ந்பாிய  ்தபபு்தபான.. ஆைபால் பூமபாக்கிழவி 
எனும் ரபாக்கபா்ச்சி அன்த ந்ரு்சபா எடுத்து 
ருத்்திர ்தபாணடவம் ஆடனை.  ஊ்தி ந்பாி 
்சபாக்கி நவடி்ச்சி ்ச ி்த்றி  ள்பா்சசுனைபா 
மபாைகள்கடு ந்பாடட்ச்சிககுத்்தபான.  ்தைககு 
எனை  ெட்நது்ச்சினனு புபாிஞ்சிக்கி்ற வயசு 
கூட இல்னை அ்ந்த ்சினை உசுளரபாட 
வபாழ்கன்கனய ெபா்ற ிபள்பா்க வ ிடை.  
வபாழ்கன்க ளயபாட நெப்த்ன்த உணர்ந்த 
்ககுவமபாைக ்கிழவி..

 இரு வபாளரன..

 ்கிழவி எ்ந்திபாி்ச்சி ள்பாயீ மஞ்சனேயும் 
ளவப்ினையியும்.. அனர்சசு சு்ந்தபாி ளயபாட 
ந்பா்றபபு வபா்சல்ை ்கபாயம் ்டட இடத்துை 
்த்து ள்பாடடு அப ி் விடடு்ச்சி ்சினைபபுள்ே 
வலிளயபாடு ்த்துபள்பாடட எபாி்ச்சலில் 
்கத்து்ச்சி.. அழுது்ச்சி..

 ்சபாமி ்ிஞசு உசுரு.. ஜனைி ்கணடு 
டபாம  ்பாத்துக்க..

 ந்பாணணு்தபாயீ இ்ந்தபா இங்கிடடு வபா..

 உன ந்பாணணுககு எனைனனு 
கூட  ் பாக்கபாம அப்டி எனைடி உைகுத்துை 
மயங்கி ந்கடக்க..

 ஒத்ன்தயபா ெபான வயத்து ந்பாழப 

புககு  அல்ைபாட்றதுகள்க ந்பாழுது ்சபாியபா 
இருககு..

 எனைபா்சசு ஆத்்தபா.. புள்னேககு..

 மு்ந்தபா ெபாளு ஒம்ள்பாணணு உசு 
ள்கபால்ை இரு்நது வர்றபள்பா வழியிை மபாடு 
முடடி ்தள்ேி ளரபாடடுை குபபு்ற விழு்நது 
ந்பா்றபபு வபா்சல்ை ்சரனேக ்கல்லுங்க 
குத்்தி ்கபாயம் ்டடு இருககு உன ்கிடட 
ந்சபால்ை கூ்ச்சப ்டடுக்கிடடு வலிளயபாட 
ந்கட்ந்திருககு... ெபான மஞ்சளும் ளவப்ினை 
யும் அன்ற்ச்சி ்த்து ள்பாடடு இருகள்கன.. 
ஒனனை விடடு  ஒருெபானேககு இள்த 
ள்பாை ்த்து ெபானேககுப ள்பாடு.. அப்ப் 
ெிைவரத்ன்த ்கணடிப்பா வ்நது ந்சபால்லு.. 
கூடடிபள்பா..

 ்சபாமி ஆத்்தபா ெீயீ.. ன்க எடுத்து  
கும்புடு்ற ந்தய்வம்..

 பூ ம பா க ்க ி ழ வ ி  ந ் பா ண ணு ்த பா ய ி 
மவளுககு ெட்ந்த மபாைகள்கடனட, ்சபாமி 
ளெத்்திக ்கடத்துககு உணடபாைன்த மண 
்கனையத்துை மஞ்சள் துணி ள்பாடடு ்கடடி 
னவக்கி்றபாப ள்பாை மைள்சபாட ஆழத்துை 
்கடடிப ள்பாடடு இர்க்ச ியமபா  வ்ச்ச ி 
்கிடு்சசு.. ந்த்்தவளுககும் ந்தபாியபாது.. 
்பா்திக்கப ்டடவளுககும் ்தைககு எனை 
ெட்நது்ச்சினனு ஒனனும் ந்தபாியபாது...

 ்சபாமி இர்க்சியம்.. ெீளய ்தீரபபு   
குடுனனு ்சபாமி ்கிடடளய விடடுடு்ச்சி.  
்சபாமியும் ்கபாதுை வபாங்கி ்கிடடு சும்மபா 
இரு்நதுடு்ச்சி. எல்ைபாத்ன்தயும் பூமபாக்கிழவி 
ஒபள்த்்திடும்னு ்சபாமி ெம்்ி்கிடடு இரு்ந 
்திருககும்.

 இ ை ி  ெ ட ்ந து  மு டி ஞ சு  ள ் பா ை 
ந்பா்றவு  ்சபாமினயக கூப்ிடடு எனை புபாிளயபா 
்சைம்... எல்ைபாத்ன்தயும் ந்பாறுனமயபா 
்திணனணயிை உக்கபா்நது ள்கடடு புடடு.. 
்கறபூரத்ன்த ்கபாடடு ெபான ள்பாள்றனனு 
எ்ந்திபாி்சசு ள்பாயிறும்..

    ந்தபாடரும்
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 எழு்திப்ழகுளவபாம் ்கு்தியில் 
இம்மபா்தம் விருத்்தம் எழு்திப ்ழகு ளவபாம். 
விருத்்தத்்தில் ்ை வன்க்கள் இருப்ினும் 
விருத்்தம் என்றபால் அது ஆ்சிபாிய விருத் 
்தத்ன்தத்்தபான கு்றிககும். எேினமயபாை ஒரு 
விருத்்தம் அறு்சீர விருத்்தம்.  இ்தனைப 
்பாருங்கள் 

்ைியில்ைபா்த மபார்கழியபா?
்னடயில்ைபா்த மனைவைபா?
இைிப்ில்ைபா்த முக்கைியபா?
இன்சயில்ைபா்த முத்்தமிழபா?

 இவவபா ி்கனே அறு்சீர  வ ிருத்்த 
அடி்கேபா்க மபாற்றைபாம். எப்டி?

்ைியில் ைபா்த மபார்கழியபா?
்னடயில்  ைபா்த மனைவைபா?
இைிப்ில்  ைபா்த முக்கைியபா?
இன்சயில்  ைபா்த முத்்தமிழபா?

 புேிமபா ள்தமபா கூவிேங்கபாய் வபாய் 
்பாடடில் உள்ேது 

 இ்தனை மபா மபா ்கபாய் எைவும்  
ந்சபால்ைைபாம் 

அம்மபா இஙள்க வபாவபா
ஆன்ச முத்்தம் ்தபா ்தபா 

 இ்தனையும் ்பாருங்கள்; இது மபா 
மபா மபா என்ற வன்கனய்ச ள்சர்ந்த்தபா்கக 
ந்கபாள்ேைபாம் 

 இவறன்ற அறு்சீர விருத்்தமபாக்க 
்சிை வி்தி்கனே ெபாம் ்ின்ற்ற ளவணடும். 

 அனவ எனை?  ெபானகு அடி்கள்; 
அ்தபாவது எடடு அனர அடி்கள் . ெபானகு 
அடி்களுககும் ஒளர எதுன்க; அடுத்்தடுத்்த 
அனரயடி்களுககு ளமபானை வரளவணடும். 
இ்தனை மடடும் ்ின்ற்றிைபால் ள்பாதும் 
விருத்்தம் வ்நதுவிடும்.

அம்மபா இஙள்க வருவபாயபா?
         ஆன்ச முத்்தம் ்தருவபாயபா?
சும்மபா இருக்க முடியபாள்த!
         ள்சபாறன்ற ஊடடி விடுவபாயபா?
ந்பாம்னம வபாங்கித் ்தருவபாயபா?
         பூனவப ள்பாை்ச ்சிபாிப்பாயபா?
ெம்னமக ்கபாககும் இன்றளயபானை
         ெபாளும் வணங்கித் ந்தபாழுளவபாமபா,?

 எ ே ி ய  ந ்ச பா ற ்க ன ே ப  ள ் பா ட டு 
இன்தப ள்பால் ்தபாங்களும் எழு்தைபாளம?

வண்ண பலூன்கள
இரவில் ஒளிரும்
மின வி்ளககு்கள

விடிய விடிய
விழித்துக த்காண்டிருககும்
அ்ை்பசி்கள

ஓடும் வண்டி
முன்னாககிச் தசேல்கிறது
ஊர் நி்னவு்கள



Dr  
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்கண்்களின ்மைாதல் ்காத்ைத் தந்தது
மைண்ணில் உயிர்ககு மைாண்பும் பிறந்த்த

உறவான அவ்ளால் உருவான தீவா்னன
்கருவான ்காதல் ்க்டவுளுககும் ்மை்ை

ஒற்்ற மைைரும் உள்ளம் உ்ரககும்
்கற்்றக கூந்தலுககுள ்காணாமைல் ் பா்்கயி்ை

பார்்வத் தூண்டிலில் பருவமும் சிககி்ட
்வர்வ்ர பிடித்த ்வத்ன தீரு்மை

சிந்திடும் சிரிப்பில் சிதறி்னன ்ாளும்
வந்தவள அனபால் வாழவும் வசேந்த்மை

மைங்்கயின ்ாணமும் மைண்ணில் ்்காை்மை
எங்்கயும் ்காதல் எனறும் வாழு்மை

எழுதிய கிறுக்கலும் எழுதாக ்கவி்த்ய
முழுமைதி நி்றத்தாள மூச்சின எல்்ை்ய

்கடித்தி்டாக ்கரும்பாயக ்கனனியும் இனித்தாள
படித்தி்டா என்னயும் பாவைன ஆககினா்்ள

 மைா.பாைசுந்தரம்

  
 
 
நீைமை்ைச் சோரல் த்டிதுயர்ந்த குனறு 
வாைவழி ்தடும் வண்ணத்துப் பூச்சியிவர்
ஆைத்டும் பள்ளம் அதியுயர்ந்த உச்சி 
்்காைஎழிற் குனறில் ்்காபுரமைாயப் தபண்்கள 
 
இ்ைபறிககும் ்்க்கள இதயதமைனத் துடிககும் 
்க்ைதபருககும் ்காடசி ்காண்்பார்ககு இனிககும் 
த்ைகுனிந்து தளிர்்கள தாஙகுகிற மூ்்ட 
நி்ைகுனிந்து வாழும் நீைகிரிப் தபண்்கள 
 
்கா்ைக ்கடுஙகுளிர் ்கவிந்துவரும் பனித்திரள 
்சே்ைக த்காங்காணி ்சேர்ந்தணியும் ப்டஙகு 
மைா்ை வரும்வ்ரயில் மை்ைப்புதருள மைாளும் 
்வ்ை இவர்வயிற்றில் ்வகினற கூலி 
 
்கவ்வாத்துக ்கத்தி ்்கயி்ை குச்சி 
்காடடி்ை குந்திக ்க்டப்பா்ர முந்திச் 
தசேவ்வாத்துக ்்க்கள சிறத்கன விரித்துச்  
சிந்திய குருதி்ய தசேந்நிறத் ்தயி்ை 
 
த்ளியும் பாம்பும் நீளும் அட்்டயும் 
த்ருடும் முளளும் த்ஞசி்னக ்கவ்வும் 
பழியும் பாவமும் யாதரனச் தசோல்்வன 
பச்்சே மை்ையின இச்்சே இவ்ர 
 
அந்தமில் மை்ையின சேந்தன விற்காயச் 
சிந்திய குருதி சிவப்தபனத் ்தயி்ை 
எந்திர ஆ்ை எரித்திடும் விற்காய
இந்திய மைண்ணில் இஙத்காரு தபண்்ண 
 

 வீரா பாைச்சேந்திரன
    திருச்சிராப்பளளி
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 அனன்றய விடியல் அப்டிநயபாரு 
வலியுடன விடியுநமனறு முரு்கன ெினைத் 
்திருக்கவில்னை.

 ெனடப ்யிற்சியின ள்பாது வ்ந்த 
ன்கள்்சி அனழப்ில் அ்திர்நது ள்பாைபார.

 ‘‘ளெத்து ள்பானை ள்்சிைபாளை. 
இனனைககு இப்டியபா ந்சய்்தி வரனும்? 
ந்த்்தவங்க மைசு  எனை ்பாடு்டுள்தபா’’ 
எனறு வரு்ந்திகந்கபாணளட, ரபாஜைின 
வீடனட அனட்ந்தபார.

 ‘‘வபாடபா, வபா… ஒளர ம்கனனு 
்பாத்துப ்பாத்து வேரத்்த எங்க நெைமயப 
்பாரத்்தியபா? ஆறு மபா்சத்துை ்கல்யபாணம் 
ந்சஞசு நவக்கைபாம்னு ஆன்சளயபாட 
இரு்நள்தன. அதுககுள்ே எல்ைபாம் 
முடிஞசு ள்பா்சசு. அவன ்தபான உை்கம்னு 
வபாழ்்ந்த எங்களுககு இப்டி ஒரு நெை 
வரணுமபா?’’ என்ற ரபாஜைின ள்தபானேத் 
்தடடிக ந்கபாடுத்துவிடடுக ்கவனைளயபாடு 
வீடடிறகுள் நுனழ்ந்தபார.

 ரபாஜைின மனைவி அழுது வீங்கிய 
்கண்களுடன அமர்ந்திரு்ந்தபார.

 ‘‘மபாமபா…’’ என்றபான ்ிரவீன.

 அவன ்கனைத்்தில் ஓங்கி அன்ற்ந்தபார.

 ‘‘முப்து வரு்சமபா ெபானும் உங்கப 
்னும் ெண்ர்கள். யபாருககுளம ந்கடு்தல் 
ெினைக்கபா்தவனடபா அவன. அவளைபாட 
மைசு பூ மபா்திபாி. அன்த ்க்சக்கிடடு ெிக்க்றளய. 
ந்த்்த மைசு எனை ்பாடு்டும்?’’ எனறு 
ள்கபா்ம் ந்பாங்கக ள்கடடபார முரு்கன.

 ்கனைத்ன்தப ்ிடித்துகந்கபாணளட, 
்க்கத்து அன்றயின ்தினர்ச்சீனைனய 
விைக்கிைபான ்ிரவீன.

 உள்ளே, ெபாற்கபாலியில் இரு்நது 
எழு்நது முரு்கனுககுக ன்க்கள் கூப்ி 
வணக்கம் ந்தபாிவித்்தபாள் அ்ந்த அழகுப 
்துனம.

 அவேிடம், ‘‘ள்ரு எனை?’’என்றபார.
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 ‘‘யபாழிைி’’ என்றபான ்ிரவீன.

       ்திரும்்ி அவனை முன்றத்துவிடடு 
மீணடும் அவேிடம் ‘‘எ்ந்த ஊரு?’’ எனறு 
ள்கடடபார.
 
 ‘‘ந்சனனை’’ எனறு ந்சபானை 
்ிரவீைிடம்,

       ‘ஏன? அவங்க ள்்சமபாடடபாங்கேபா? 
ஊனமயபா?’’ என்றபார.

 ‘‘ஆமபாம்’’ என்றபான.

 இரணடபாவது முன்றயபா்க அ்திர்நது 
ள்பாைபார.  ் ிரவீைின ந்றள்றபாரும் 
அ்திர்நது ெின்றைர.
 
 ‘‘மபாமபா…, ெபான ஆபீ்ஸ ள்பா்ற 
்்ஸை ்தபான இவனேப ்பாரத்ள்தன. 
்திைமும் அள்த ் ்ஸை வ்நது ெபான இ்றஙகு்ற 
இடத்துககு முனைபாை இருககு்ற ்ஸடபாபை 
இ ்ற ங ்க ி டு வ பா .  ந ர பா ம் ்  அ ன ம ்த ி ய பா 
இருப்பா. யபார ்கிடடயும் அவ ள்்சி 
ெபான ்பாக்கை. எனைளமபா ந்தபாியை, 
எைககு அவனே நரபாம்் புடி்ச்சிரு்ந்தது. 
அவனேக ்கல்யபாணம் ந்சஞசுக்கணும்னு 
ஆன்சப்டளடன. அவ்கிடட ள்்ச எவவ 
ேளவபா முயற்சி ந்சஞள்சன. முடியை. 
நைடடர குடுத்ள்தன.

 ெபாலு ெபாளுககு அபபு்றமபா அவ 
எைககுக குடுத்்த ்்தில் நைடடரை,

 ‘எைககுப ந்த்்தவங்க இல்னை. 
உ ங ்க ன ே ப  ் ி டி ்ச ்ச ி ரு க கு .  ஆ ை பா ல் , 
்கல்யபாணம் ந்சஞசுக்க முடியபாது. ்கபாரணம், 
ெபான ஊனம’   அப்டினனு எழு்தியிரு்ந்தபா.

 எைககு அ்திர்ச்சியபா இரு்ந்தபாலும், 
அதுக்கபா்க அவனே எனைபாை விட 
முடியை. 

 எனளைபாட உறு்தினயப ்பாரத்து 
அவளும் ்சம்ம்தி்ச்சபா.

 ‘ள்்சபாமளைளய’ ்ழ்கிளைபாம். ெீங்க 
ந்சபானைீங்களே…. அப்பாளவபாட மைசு 
பூ மபா்திபாினனு. அ்ந்த மைன்ச ெம்்ித்்தபான 
இ்ந்தப பூளவபாட வ்நது ெிக்கள்றன மபாமபா’’.

 அ்ந்த வீடு ்சிை ெிமிடங்கள் அனம்தி 
்கபாத்்தது.

 அவேரு்கில் ந்சன்ற முரு்கன,

 ‘‘யபாழிைி….,   ைூம்… இ்ந்தப  
ள்ருக்கபா்கவபாவது ஆணடவன உைககுப 
ள்்சன்சக குடுத்்திருக்கைபாம். இபள்பா 
ந்சபால்ைள்றன, இ்ந்த ெிமி்சத்துை இரு்நது ெீ 
எனளைபாட ம்கள்’’ எனறு ந்சபால்லிவிடடு, 
்கண்கள் ்ணித்்த அவேிடமிரு்நது ெ்கர்நது 
ரபாஜனை ளெபாக்கி,

 ‘‘ரபாஜபா… என ம்கனே, இபள்பா 
என வீடடுககுக கூடடிடடுப ள்பாள்றன. 
ெபானே மறுெபாள் ெல்ை முகூரத்்த 
ெபாள். மபாியபான்தயபா வ்நது ந்பாணணு 
ள்களு’’என்றபார.

  இன்த்ச ்சறறும் எ்திர்பாரபா்த ரபாஜன, 
முரு்கனை முன்றத்்த்டி ள்கடடபார, 

 ‘‘ஏன? ெபானேககு வ்நது ந்பாணணு 
ள்கடடபாத் ்தரமபாடடியபா?’’ எனறு.

 ம்கிழ்்ச்சியில் அஙள்க, 

 ‘‘ெபானகு விழி்கள்’’  ்கபா்தல் ள்்சிை.

 ரபாஜைது வீடடின மீது ளம்கம் 
மனழப பூக்கனேத் தூவத் ந்தபாடங்கியது.



 3 58

கிராமதது கீதைம் 
மயககும மொனவிழி்ய

      மொமனின ்கொதலி்ய

பேொரககும பேொரரவயில்

    ஏக்கம கூடு்த

்நைம தந்து

       கநஞைறில் நிறக்கி்ொய்

்கண் அரைவில்

     ்கொதலிைம கைய்்கி்ொய் ..

்களதது ்மடடில்

    ்கடடி யரணததவ்ள

்கடடு்கடங்்கொத ்கொரள

      மனரத ்கடடிப்்பேொடடவ்ள

ைலைலப்பு ்வணொமடி

      ்கண்ண ்கத்கதப்பே தொடி

முததம நூறுதொடி

     கமொததவுசுரும உனககுதொண்டி ..

இரடகவளி ்வணொண்டி

        இடுப்பே க்கொஞைந்தொடி

மஞைதொலி கவ்சைறிருக்்கன

      மொமன ்பே்சரை ்்களடி

மொர்கழி முடிஞைதும

       ்கல்யொணம தொண்டி

மனசுல எப்பேவு்ம

     நீ்ய தொண்டி ....!

 ச. இராஜ்குமார்
 திருப்பேததூர மொவடடம

 
அதரதயின ம்க்ள; எந்தன 

 அடிமன நிழ்ல; உனனொல் 

ஒதரதயில் வொடு ்கின்்ன

 உளததினொல் ்தடு ்கின்்ன

ததரதயுன கநஞைம தனரனத 

 தனிமடல் ்பேொல்அ னுப்பேி 

இதரதயில் ்கைங்்கள் ்ைை 

 இருவரும மூவர ஆ்வொம 

. 

இனகனொரு உயிரும வந்தொல் 

 எனக்கிடும முததந் தனனில் 

ைறினன்தொரக ்கணககும இன்றி

 ைறிைிப்புடன க்கொடுக்க ்வண்டும

எனனிடம இருககும ்கொதல்

 இரடகவளி குர்யொ வண்ணம

உனனிடம நிைமபேிக க்கொண்்ட 

 உயிரவரைத துளிரக்க ்வண்டும

. 

்பேொக்கினில் எந்தன கநஞைறில் 

 கபேொய்்க்ள இல்ரல; ்கொதல் 

வொக்கிரனக க்கொடுதது விட்டன 

 வொழவுதொன எல்ரல; அன்பே 

நொக்கினில் உதிதது வொரும 

 நல்மன ைலனந் தனரன்ச 

ைீக்கிைம கைொல்லி இல்லம 

 ைீரகபே் வொய்ரபேத தொதொ

 தைமிழஜநஞசம் அமின்
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என க்னவுட்னொ்ன ்தி்ன�ரிகள்
 
்கொந்தள் பூகவன ்கொரலயில்
்கொல் பேதிதத இடகமல்லொம
விைவி ்கிடந்து
தடங்்களில் மக்கி கூழ குளமொ்கி
ைொவின விளிமபேில் ்கிடககும 
என ்கனவு

நண்பே்கலில்
ஒரு நீண்ட ்பேறு்கொலதரத
்கடந்து பேிைைவிக்க துடிககும
பேிைொணியொ்க அரமதி ்கொக்கி்து 

தவததின முடிவில்
எறபேொடடில் பேிைைவிததொலும 
தன தொயொல், எனனொல் 
முதலில் உண்ணப்பேடும
குடடியொ்க்வ அதறகு விதி 
வொய்க்கப்பேடடது 

மீ்றி பேிரழததொல்
ந்கங்்கள் நறுக்கப்பேடடு
பேற்கள் உரடக்கப்பேடடு
அதன எல்லொ கூரரம்களும மழுங்்கி 

ஒரு ைபேிக்கப்பேடட 
பேிைொணிரய ்பேொல் 
மொரலயில் என பேிைகரஞயின
்்களிகர்க ்கிணறறுககுள் விழுந்து 
அடங்கும அதன முனங்்கள்்கள்

அமொனுஷய ்கண்்களில்
ஏக்கம குர்யொமல்
புரதயுண்ட அது
இரடயொமததில் மடடும 
்கைிைல் மண்ரண உண்டு கைைிதது
கமல்ல இலரத இரலயொ்க
கபேருமூ்சைறிரைதது ந்கரந்து 

உைைல்்களில் உருவொன 
தீப்கபேொ்றி ஏந்தி 
விடுதல் விளிமபேில் 
திரையறறு ்கிடககும
எமபுலரன பேற்ரவததுவிடடு
மீண்டும ்கொந்தளொய் 
உதிரந்து விழு்கி்து 

அக்கினி குழமகபேன 
என ரவ்கர்்கள்.

 - வவ. வ்மைதைா
   Seattle, Washington, USA.

�ொவி்யத் 
ச்தொ்லைத்்த 
பூட்டுகள்

உள்ளுககுள் பூடடிய

மனக்கதவிரனத தி்க்க 

 கவளியிலிருந்து

எததரன்யொ ைொவி்கள்

முயனறு ்தொறறுப்

பேினவொங்்கின

ைொவிததுவொைததின வழி

கவளி்சைக ்கதிர

உள் நுரழ்கி்து

்கதரவத தி்ந்ததும

கவளி்சைம விைவி

முழுதொய் ஆகைமிக்க

பேினவொைல் வழி

முக்கொடிடடு

கவளி்றி

கவளி்ய்றியது 

்கொைிருள்

 - பா. சிவகுமார்
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 சு்தபா்கர ஒரு அலுவை்கத்்தில் 
்கிேரக்கபா்க ளவனை ்பாரக்கி்றபார. இரவு 
எடடு மணிககு ்ஸகூடடபாில் வ்நது இ்றங்கி 
ைபார. ம்கைின ்ஸள்பாரட்ஸ ன்க ்க்கத் 
்தில் ்தைது ்ஸகூடடனர ெிறுத்்திவிடடு 
வீடடிலினுள் நுனழ்ந்தபார. சுளைபா்ச்சைபா 
வபா்சனை எடடிப ்பாரத்துவிடடு, 

 ‘‘வ்நதுடடிங்கேபா… னெட டினைர 
நரடி… குேி்ச்சிடடு வபாங்க… மூனு ள்ரும் 
்சபாப்ிடைபாம்’’ என்றபார.

 ம்கன ்ச்நள்தபாஷ ள்சபாஃ்பாவில் 
்டுத்துக ந்கபாணடு ந்தபானைக்கபாட்சினய 
ஒருபு்றம் ஓட விடடுகந்கபாணடு, ன்கயில் 
நமபான்னை னவத்துக ந்கபாணடு என்தளயபா 
்பாரத்துக ந்கபாணடிரு்ந்தபான. இறு்தி யபாணடு 
ந்பா்றியியல் மபாணவன. அப்பானவ ்பாரத்து 
புனைன்கத்து விடடு, மீணடும் நமபான்லில் 
மூழ்்கிைபான. இரவு உணவு முடி்ந்தது.

 ்ச்நள்தபாஷ…

 ந்சபால்லுங்கப்பா…

 ெபான உங்கிடட ந்கபாஞ்சம் ள்்ச 
ணும்ப்பா… மபாடியிை இருக்கி்ற ரூமுககு 
வபா…. எனறு கூ்றிவிடடு ந்சனறுவிடடபார.

 சுளைபா்ச்சைபாவும்,  ்ச்நள்தபாஷூம் 
ஒருவனரநயபாருவர மபா்றி மபா்றி ்பாரத்துக 
ந்கபாணடைர.

 ஏநைைில், சு்தபா்கர ்ச்நள்தபாஷிடம் 
என்தயும் ளெரடியபா்க ள்்ச மபாடடபார.

 எ்ந்த ஒரு ்த்கவனையும் சுளைபா்ச்சைபா 
மூைமபா்களவ ந்சபால்லுவபார. ்திடீநரனறு 
்ச்நள்தபாஷிடம் சு்தபா்கர ளெரடியபா்க ள்்ச 
ளவணடுநமன்து இருவருககுளம ஒருவி்த 

குழப்த்ன்த ஏற்டுத்்தியது.

 சு ்த பா ்க ர  மீ து  அ ே வு  ்க ட ்ந ்த 
மபாியபான்தயும் அனபும் னவத்்திரு்ந்தபான 
்ச்நள்தபாஷ. எைளவ,

 ‘‘்சபாிப்பா… ெீங்க ள்பாங்க…ெபான 
வளரன’’ எனறு கூ்றிவிடடு ளவ்கமபா்க 
மபாடிப்டி்கேில் ஏ்றி மபாடியில் உள்ே 
அன்றககு்ச ந்சன்றபான.

 உக்கபாருப்பா… ் டிபந்ல்ைபாம் 
எப்டி ள்பாகுது… உன ்ிநரணட்ஸைபாம் 
உைககு புடி்ச்ச மபா்திபாி இருக்கபாங்க்தபாளை…

 ெல்ைபா ள்பாகுதுப்பா… ெல்ைபா ்தபான 
இருககு. எ்ந்த ்ிர்ச்சனையும் இல்ை.

 நரபாம்் ெல்ைதுப்பா…

 ்ச்நள்தபாஷ ெீ எத்்தனை வருஷம் 
்கழி்சசு எங்களுககு ்ிள்னேயபா ந்பா்ற்ந 
்தனனு உைககு ந்தபாியுமபாப்பா…

 ந்தபாியும்ப்பா ்த்து வருஷம் ்கழி்சசு 
்ி்ற்ந்த்தபா அம்மபா ந்சபால்லிக்கிடளட இருப 
்பாங்க. ெபான்தபான உங்களேபாட நமபாத்்த 
்ச்நள்தபாஷமும் அ்தைபாை்தபான, எைககு 
்ச்நள்தபாஷனு ெீங்க ள்ர வ்ச்ச்தபா என 
அம்மபா ந்சபால்லிருக்கபாங்கப்பா…

 ஆமபாப்பா…  அ்ந்த ் த்து வருஷத்துை 
உங்க அம்மபா எத்்தனை ஆ்ஸ்த்்திபாி, 
எத்்தனை நட்ஸடககு ள்பாய் இருப்பா 
ந்தபாியுமபா… எத்்தனை ஊ்சி, எவவேவு 
மபாத்்தினர ந்தபாியுமபா… அவ உடம்பு மைசு 
எை நமபாத்்தமும் ள்சபார்நது ள்பாைபாலும், 
இ்ந்த குடும்்த்துககு ஒரு வபாபாி்ச ந்கபாணடு 
வரனும், எனை அப்பாவ ஆக்கனும் 
ள்பாரபாடி உனை ந்த்ந்தடுத்்தபாள்.

  
- அ. �ி்த்்தம்மொள்
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உயிர்களின பேி்ப்பேிட்மொ ்கருவர்!

உடல்்களின உர்விட்மொ மண்ணர்!

பேி்ப்பும இ்ப்பும இங்்்க ஒருமுர்!

இளரமப் பேருவமதில் முனனுரை!

்கரலந்திட ்தொனறு்த கவந்நரை!

உல்க வொழகர்க்யொர முததிரை!

அது உரு்கி ஓடிடும பேனிததிரை!

உ்வு்கள் ்கொடடிடும அக்கரை!

்கொற்றில் இள்கிடும ைக்கரை!

அனபும பேண்பும மினனும அ்கவுரை!

உறுதியொ்க நிரலததிடும அடி ்வரவரை!

்கவரல்கள் சூழந்திடும மனததிரை!

்கிழிந்்த ்பேொ்கடடுமந்த மு்கததிரை!

மனிதர்கரளக ்கழிததிடும கந்றிமுர்!

மைணம எனனு்மொர முடிவுரை!

உந்தன ஆற்ல் எதுவரை

நீ ஓடிக க்கொண்்டயிருந்திடு அதுவரை!

்கனவு்கள் கதொடைடடும விழிததிரை!

நொரள புதிதொய் விடியடடும ரவ்கரை!

  லீ. லியாகதஅலி.

 அதுக்கபபு்றம், வபாழ்கன்க ்ச்நள்தபா 
ஷமபா இரு்ந்தபாலும், ்சிைளெரங்கள்ை எங்க 
நரணடு ள்ருககுள்ே ்ை மை்ஸ்தபா்ங்கள் 
வ்ந்தது. இரு்ந்தபாலும், உைக்கபா்க ெபாங்க 
அனு்சபாி்ச்சி… ்ச்கி்ச்சிக்கிடடு வபாழ ஆரம்்ி்ச 
்சிடளடபாம்.

 ெீ ்ி்ற்ந்ததுளம உன ள்ரை உைககு 
னனு ஒரு ள்சமிபபு ஒதுக்க ஆரம்்ி்ச 
்சிடளடன. உனளைபாட வபாலி் வயதுை, 
ஒரு ந்தபாழில் ந்தபாடங்க அ்ந்த ள்சமிபபு 
உ்தவியபா இருககும்ப்பா…

 ்சபாிப்பா… இந்தல்ைபாம்…

 இருப்பா… ெபான ந்சபால்லி முடி்ச்சிக 
்கள்றன.

 எ ை க கு ம்  உ ன  அ ம் ம பா க கு ம் 
ந ் ன ஷ ன  ் ி ே பா ன  ள ் பா ட டு ,  எ ங ்க 
எ்திர்கபாைத்துககும் கு்றிப்ிடட ள்சமிபபு 
ந்தபான்கனய ள்சரத்து வ்ச்சிருகள்கன. 
அ்தைபாை, ெபாங்க உைககு ஒரு சுனமயபா 
இருக்க மபாடளடபாம். ஒரு ெபாலு ந்சனட 
ெிைம் வபாங்கி வ்ச்சிருகள்கன. எ்ந்த ்கடனும் 
உன ள்ரை இல்ை. உனளைபாட ள்தனவ்கே 
ெ ி ன ்ற ள வ த் ்த ்ற து  எ ை க கு  சு ன ம ய பா 
ந்தபாிஞ்சள்த இல்ை. 

 ஆைபா… அப்பா… இபள்பா எதுககு 
இ்ந்த விவரநமல்ைபாம்…

 இல்ைப்பா… ெீ  ந்பா்ற்ந்ததுளம 
எங்களேபாட ்சி்ந்தனை நமபாத்்தமும் உனை 
சுத்்தி ்தபான இரு்ந்தது. உைக்கபா்க மடடுளம 
வபாழ்்நள்தபாம்… இைியும் வபாழ்ளவபாம்…
எங்க வபாழ்கன்கய ்திரும்்ி ்பாத்்தபா… ெீ 
ந்பா்றக்கனும்னு ெபாங்க ள்பாரபாடைதும், 
ெீ ந்பா்ற்ந்ததும் ெபாங்க உைக்கபா்க வபாழ்்ந்த 
தும்்தபான இருககும். எங்க வபாழ்கன்க 
நமபாத்்தமும் ெீ மடடும்்தபானப்பா இருப்…

 ்சபாிப்பா… எைககு ந்தபாியும்ப்பா… 
இபள்பா ஏன இந்தல்ைபாம் ந்சபால்்றீங்கனனு 
்தபான எைககு புபாியை…

 உனை உயிரபாக்கி, உருவமபாக்க ெபாங்க 
்டட்பாடு ந்சபால்லி மபாேபாது. ெ ீஆ்சப்டடுக 
ள்கடடனனு்தபான அ்ந்த ன்க்க வபாங்கி 
்த்நள்தன ்ச்நள்தபாஷ. அதுை ெ ீ ன்க ளர்ஸ 
ள்பா்களவபா, இல்ை நமபாத்்தமபா எவளேபா ்ஸபீடு 
ள்பாகுதுனனு ந்சக ் ணணளவபா இல்ைப்பா… 
எனறு முடித்்தபார சு்தபா்கர.

 ்சபாபாிப்பா… எனந்றழு்நது நமதுவபா்க 
ெட்ந்தபான ்ச்நள்தபாஷ. இைி ன்ககும் 
நமதுவபா்க ந்சல்லும் எனறு ெிம்ம்தியபாைபார 
சு்தபா்கர.

விடியட்டும்விடியட்டும்



 3 6

ஏன இப்டி ந்சய்்தபாய் உணர்ச்சி 
இல்னையபா உைககு?
ெீ ந்சய்்தது ெம்்ிகன்க துளரபா்கம் எனறு 
ந்தபாி்நது ந்சய்்தபாயபா? அல்ைது 
ந்தபாியபாமல் ந்சய்்தபாயபா?
எப்டி இரு்ந்தபால் எனை 
வலி எைககுத்்தபாளை...

ெபாைபா உனைிடம் ந்கஞ்சிளைன
எனனை அனழத்துப ள்பா எனறு
ெீ்தபாளை ்ிபாியப்டடபாய் 
ெீ்தபாளை அடம் ்ிடித்து 
அத்்தனை ள்பாின மத்்தியில் 
உன ்தபாய் ்த்கப்ன உன அணணன ்தம்்ி
அத்்தனை ள்ரும் இருககும்ள்பாது 
எனனை ஆன்சப்டடு ்தபாளை அனழத்து 
வ்ந்தபாய் உனளைபாடு...

உனனை ெம்்ி ்தபாளை 
ெபான உனளைபாடு வ்நள்தன...

உன ெண்ர்கேிடநமல்ைபாம் எனனை 
அ்றிமு்கப்டுத்்தி னவத்்தபாய்,
ெீ எனளைபாளட ்தபான இரு்ந்தபாய் 
ெபான உனளைபாடு இருப்்தில் 
ம்கிழ்்ச்சி அனட்நள்தன...

உனனை விடடு 
ெபான ந்கபாஞ்சம் விை்கிைபால் 
உனனை ளவடிகன்க ்பாரக்க 
ஆயிரம் ்கண்கள் 
விடடு இருபள்ைபா எனை?
அ்தைபாளை ெபான உனனை 
விடடு விை்கியள்த ்கினடயபாது...

ஞபா்்கம் இருக்கி்ற்தபா உைககு 
ெீ ஆழ்்நது 
உ்றங்கிக ந்கபாணடிருககும்ள்பாது 
ந்கபாஞ்சம் உனனை 
விை்கிப ்டுக்கைபாம் எனறு ்பாரத்்தபால் 
விடுவபாயபா ெீ 
அ்ந்த ஆழ்்ந்த உ்றக்கத்்திலும் 
எனனை இழுத்து 
இறுக்கி உ்றங்கிைபாளய...

உன ்டுகன்க அன்றயில் மடடுமல்ை 
உன குேியல் அன்றயிலும் 
ெபான உனளைபாடு இரு்ந்தந்தல்ைபாம் 
ஞபா்்கம் இல்னை உைககு...

இப்டி எல்ைபாம் ்ழ்கிவிடடு 
எப்டி உனைபால் 
எப்டி ஒரு இழிவபாை ந்சயனை 
ந்சய்ய முடி்ந்தது...

உன ந்பான உடம்்ின ளமளை 
ஆயிரம் புண ்கபாயங்கள் 
ஏற்டடு இரு்ந்தபாலும் கூட 
ெபான உனனை விடடு 
விை்கி இருக்க மபாடளடன
ஆைபால் ெீளயபா 
என மீது ்டட ஒறன்றக ்கீரலுக்கபா்க 
எனனை விடடு ந்சன்றது ெியபாயமபா

எை அடுப்ங்கனரயில் அவேது ்ிடியில் 
இரு்ந்த அவேது துப்டடபா புைம்்ியது.....

 ஆரூர். சிவ. மணிவவல்

புைம்பல்
இருமுன்ற ்டியுங்கள் விேக்கம் புபாியும்

இநதை கவிலதையின் கலடசி வலரக்கும் நீஙகள் ஜகாஞசம் காததைிருக்க வவண்டும்
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● 
 ஒரு ந்சயனை ந்சய்ன்கயில் மை்தில் முழுனமயபா்க ெினைந்கபாள்ளும் ஈடு்பாடும் 
்திருப்தியுளம அ்சந்சயனை உணரவுபூரவமபா்க ந்சய்யத் தூணடு்கி்றது. மைள்தபாடு 
்பாி்ச்சயமபா்க ந்சய்யத் துணியும் ந்சயல்்களே மி்கவும் ்சி்ற்ந்தைவபா்க ்கரு்தப்டும். அவற்றின 
மூைமபாை வினேவு்களும் ்ைன்களும் வி்சபாைமபாைனவ. மை்தில் ெிறுத்்தி, உணர்நது, 
நெ்கிழ்்நது ஆறறும் அருஞந்சயல்்கள் எக்கபாைமும் ள்சுந்பாருேபா்கி ளெ்சிக்கப்டும்.

 ெின்றய்ச ந்சயல்்கனே அக்கன்ற ந்கடடு ந்சய்வன்த ்கபாடடிலும் அபாிய ்சிை 
ந்சயல்்கனே நெஞ்சழுத்்தி ெி்தபாைித்து மைமமிழ்்நது ந்சய்து விடுவது ெனறு. உள்ேத்்தின 
ஆழத்்தபால் அேிக்கப்டும் அனபும் உள்ேத்்தின ளமளைபாடடமபா்க ்சிைபா்கிக்கப்டும் 
ளெ்சமும் ஒன்றபா்க முடியபாள்த. அதுள்பாைத்்தபான உள்ேத்்தின ந்சயல்்களும்.

 ந்சயல்மீ்தபாை அ்தீ்த ஈடு்பாடுககு வபாழ்வின மீ்தபாை ந்ருவிருப்மும் 
ந்சயல்ஆன்சயும் மி்க முக்கியமபாகும். வழிநெடு்கவும் தூவிவிடப்டட வபாழ்கன்கயின 
பூக்கேில் ஒவநவபாரு பூவபா்க மண்நது ்பாரக்க ்ழ்கிகந்கபாள்ே ளவணடும். 

●
 ெின்றவபா்க வபாழக்கினடக்கின்ற ஒரு வபாழ்வில் ஒவநவபாரு 
விடயமும் ஏள்தபாநவபாரு ந்சய்்தினய ந்சபால்லிபள்பா்கத்்தபான 
ந்சய்்கி்றது. அ்ந்த்ச ந்சய்்தினய மை்தில் ெின்றத்து ்கட்நதுபள்பா்க 
ெினைகன்கயில் ்தபான அழுத்்தமபாை வபாழ்கன்கப ் யணத்்தில் முழு 
ஈரபபுடன ந்சயல் எத்்தைிக்கப்டு்கி்றது. ந்சயனைத் ந்தபாடரும் 
எத்்தைிப்ில் மி்கக்கவைமபா்க ந்சய்ய ளவணடிய அனைத்துப 
்ணி்களும் மி்க முக்கியளம. வபாழ்கன்கனய ையமபாக்கிவிடும் 
்ச்கை விவ்கபாரங்களும் ஏள்தபாநவபாரு வன்கயில் வபாழ்னவ 
அரத்்தப்டுத்துவ்தபா்க அனமவது மி்கப்ிபாியளம.

●

 அன்ின நமல்லின்ச எஙகுளம 
வியபா்ித்்திருப்து ்கபாைத்்தின அளமபா்கம். 
அன்ிைபால் ஈரத்து ்கைியப்டும் எல்ைபாமும் 
மீணடும் வபாரத்துக ந்கபாள்ே அன்ின 
எழு்ச்சிளய துனணந்சய்யும். ்சி்ந்தனையின 
நவேிப்பாடபா்க அனமயபந்ற்ற எல்ைபா 
ந்சபா்ந்த ்தீரமபாைங்களுககுள்ளும் அன்ின 
ெீட்சிநயபானறு வீபாியம் ந்றந்றழும் 
என்றபால் அது உணனம்தபான. அதுளவ, 
்ச்தபாவும் ஒவநவபாரு ்தைிமைி்த 
மை்திறகுள்ளும் ெனடந்றும்.


     

 3 
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்கண் ்பசும் தமைௌனதமைாழி

உன ்கண்்க்்ளயும்
என ்கண்்க்்ளயும்
ததாடுககும்
தமைல்லிய நூலி்ை வழியா்கக
்கசிந்து த்காண்டிருந்தது
தமைௌனம்...
்காததூரங்கள
்கனாவனாந்தரங்க்்ளக ்க்டந்து
்காைம்
துடித்துக த்காண்டிருந்தது
இதயங்க்்ளக ்கடடிப்்பாடடு விடடு....
்க்டந்த்காை
இருண்்ட ்மை்கங்கள
ஒனறு திரண்டு
த்ஞசேதவளி மீது
கூச்சேலிடடு
மை்ை்யகத்காட்ட
உள்ளத்தி்ை தவள்ளச்சேமைர்....
ஆயினும்
தவளி்ய
்ம் தமைௌனங்கள
்பாடடி ்பா்டவுமில்்ை
ஏ்த்தா பிதற்றவுமில்்ை
சேண்்்டயி்டவுமில்்ை
தமைல்லிய நூலி்ை
வழிக்கசிந்த
தமைௌனங்கள
்மைககுள
்தியா்க உருதவடுத்து
ராடசேதக குைம்பா்க மைாறிக
்க்டதைனக த்காந்தளிககும்...
பின
கூ்ட்்டந்த குருவி்க்ளாய
இருவருககுமைான
ஞாப்கங்கள
அ்மைதியாகும்
ரணங்கள
பூசிய இருடடில்
தமைௌனப் பூ்னககுடடி்கள
இரண்டு சுருண்டுத்காள்ள...
எதுவு்மை
மைறந்து விடுவதற்கில்்ை
வாழக்்கயில்! D
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மைணிககூ
1. 
்தி்கள த்காண்்டாடின 
்ஹாலிப்பண்டி்்க! 
உபயம் சோயக்கழிவு்கள.... 
2. 
எப்படித்தான ஓடிகத்காண்்்டயிருககினறன 
்கடி்காரத்தின ்கால்்கள 
முட்க்்ளாடு.... 
3. 
ஓடிவந்த ்தியின 
வியர்்வ்கைந்ததில் 
உப்புக்கரிககினற்தா?  ்க்டல். 
4. 
சி்சேரியனுககு வழியில்்ை 
பிரசேவலியில் துடித்தபடி 
ததரு்ாய... 
5. 
ஏணிமீது பாம்பு 
வித்தியாசேமைான பரமைபதம் 
இரயில்வண்டி... 
6. 
தாங்கமுடிய பாரம் 
பூமித்தாயின த்ைமீது 
குைந்்தயின ்கல்ை்ற... 
7. 
வரிஏயககும் தபாய்கணக்்கயும் 
ததா்டஙகுகினறர் 
பிள்்ளயார்சுழி ்பாடடு... 
8. 
மைார்்கழி ்தாறும் 
புல்தவளியில் ஆரம்பம் 
பனி(யின)ச்சேருககு வி்்ளயாடடு.... 
9. 
பார்க்க்ட்ை 
பாம்புதீண்டிய்தா...
நு்ரதளளிகத்காண்்்டயிருககிறது... 
10. 
்கண்மைருத்துவருககும் 
இருக்கத்தான தசேயகிறது 
பார்்வ ்்ரம்... 
 

 அ. ்்கசேவராம்
 கும்ப்்காணம்
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அவள ்கதவு  மூ்டப்படடிருககும்  
அவள புத்த்கங்கள எரிக்கப்படடிருககும் 
எழுது்்கால்்கள உ்்டக்கப்படடிருககும்  
்கற்ப்ன்கள சி்தக்கப்படடிருககும் 
்கவி்த்கள மை்றக்கப்படடிருககும் 
அழுமு்கம் ஒளிக்கப்படடிருககும் 
குரல் மைடடுமைல்ை  
குரல் வ்்ளயும்  ்சுக்கப்படடிருககும் 
 
ஒப்பம் ்்க்ளா ஒப்பந்ததமைானறில் 
ஒடடுப்்பா்ட ்வத்த  
ஒரு தபயரால்  
ஒ்ரயடியாயப் பிரசேவித்த  
பை மைாற்றங்களில் 
சிைவாவின அ்வ 
 
ப்சே சேரியில்்ைதயனற  
ஒ்ர ்காரணந்தான 
ஒடடிய ்ர்காசுர ்ாமைம் 
்காைககிரமைத்தில்  
்கைனறு விடடிருக்கக 
்காரணமைானது  
 
தபரிது தபரிது 
அந்த வலி தபரிது 
அந்த வாழக்்க தபரிது 
மீறல்்களில் அ்கப்பட்ட 
அந்த மீ்ளல்்களும் தபரிது.. 
 
தபரிதான அந்த மீ்ளல்்க்்ள 
மீடடுகிறாள.. 
வீசிய புயலுககுள 
நிமிர்ந்திட்ட புல்தைன, 

மூழகிய ்க்டலுககுள 
தவளியான முத்ததன, 
தபாசுஙகிய ்கஙகுலில் 
சு்டப்பட்ட தபானதனன, 
மிதித்திட்ட மைண்ணுககுள 
 பு்தயுண்்ட வி்ததயன, 
துரத்திய ஆ்காசேத்தில்  
வானத்து வில்தைன, 
பூசிய  இருளில் 
தவளியான உடுதவன 
ஐம்பூதத்திலும் அவ்ளானமைா  
தவளியாகி நிற்்க 
தபாயபூதத்தின பூச்சோண்டி்யா 
வலுவிைந்து ்பாயிற்று.. 
 
ஒண்்ட வந்த தபயர் 
பிடுங்கப்பட்ட்த  
பினனாளில்  
மைறந்து்பான பின, 
்க்ைந்து்பான ்கனதவல்ைாம்  
பலிக்க ்வக்க 
தூக்கத்திலும் 
்னவு ்வட்்டயாடுறா த்ளனகிறாள 
 
வரி்க்ளல்ை 
கி்ைசேங்கள த்ளர்ந்த 
வா்்க  இ்வதயன  
பு்ள்காஙகிதமும் த்காளகிறாள 
 
அவளுக்கா்கவல்ை! 
அந்த ‘அவர்்களுக்காய’ அவள 
வாைத்தான ்வண்டும் !! 
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 ்த ஞ ன ்ச த் ்த ம ி ழ் ம ன ்ற த் ்த ி ன 
ெபான்கபாம் ஆணடுவிழபா ்தஞன்ச ந்்சணட 
அரங்கில் ெனடந்ற்றது. விழபாவுககுத் 
்தனைனம்சந்சயை்க்ச ்சங்கத்்தனைவர ்திரு.
நவங்களட்சன, ்கணண்தபா்சன ்கனைககூட 
ெிறுவைர ்திரு.்கபாவிபாினம்ந்தன ெபான 
ஒரு ஐஏஎ்ஸ அ்கபாடமி ்தனைவர ்திரு.
்தமிழ்இயைன ்திரும்தி இரபாணி ைடசுமி 
உள்ேிடளடபார ்சி்றபபு விரு்ந்திைர்கேபா்கக 
்கை்நது ந்கபாணடு விருது்கள் வழங்கி்ச 
்சி்றபபுனர ஆற்றிைர. ்தஞன்சத்்தமிழ் மன்ற 
ெிறுவைர மறறும் ந்சயைர ்தமிழ்்சந்சம்மல் 
்திரு. இரபாம ளவல்முரு்கன அனைவனரயும் 
வரளவற்க, ்தனைவர ்திரு ள்கபாவி்ந்தரபா்சன 
்பாலு ்தனைனம வ்கித்்தபார.
 
 ஆ ண ட பா ங ள ்க பா ய ி ல்  ஏ வ ி எ ்ஸ 
்சள்கபா்தரர்கள் ்திரு. ள்தவெபா்தன & ்திரு.

்திருபுவளைசுவரன ்தமிழ்த்்தபாய் வபாழ்த்து 
்பாட, ந்ண்கவிஞர்கள் குத்துவிேகள்கற்றி 
வ ி ழ பா ன வ த்  ந ்த பா ட ங ்க ி  ன வ த் ்த ை ர . 
ஆணடபாஙள்கபாயில் ்சள்கபா்தரர்கள் ்திரு 
சு்ந்தரரபா்சன & ்திரு குருமூரத்்தி குழுவிைபாின 
்தமிழின்ச ெி்கழ்வு ெனடந்ற்றது

 விழபாவில் ந்ணணபா்கடம் ்திரு 
ள்கபா.ெீைளம்கம், ந்சனனை மருத்துவர 
்திரு நஜயககுமபார ்ைரபாமன, மதுனர 
ள ் ர பா ்ச ி பா ி ய ர  ்த ி ரு  இ ே ஞ ந ்ச ழ ி ய ன , 
புதுனவ ்திரு.மணிளவைர, மதுனர ்திரு 
்ரணிசு்ள்ச்கர, ந்சனனை ்திரு ்சீைி்ழைி 
மறறும் ஓசூர ்திரும்தி மணிளம்கனை 
ஆ்கிளயபாருககு ்கம்்்தபா்சன விருதும், 
்திரு்ச்சி ்திரு ்தபாயுமபாைவர, ்தஞன்ச 
்திரு.ள்கபாவி்ந்தரபாஜன ஆ்கிளயபாருககு 
்தவிலின்ச்ச ்சக்கரவரத்்தி வைஙன்கமபான 
்சணமு்கசு்ந்தரைபார விருதும், ந்சனனை 
்திரு.்கபாவிபாினம்ந்தன, ்திரு.்தமிழ்இயைன, 
்த ி ரு  ஈ ழ ள வ ங ன ்க ்த ம் ் ி ய ி ன ்த ம் ் ி , 
மதுனர ்திரு முத்துவிஜயன, புதுனவ ்திரு.
சு.ளவல்முரு்கன ஆ்கிளயபாருககு வபாழ்ெபாள் 
்சபா்தனையபாேர விருதும் வழங்கப்டடது.

 ்திரு.்பாலு ள்கபாவி்ந்தரபா்சன ்தனை 
னமயில் ்திருககு்றள் ்கவியரங்கமும், ்திரு.
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இரபாம ளவல்முரு்கன ்தனைனமயில் ்சி்நதுக 
்கவியரங்கமும் ெனடந்ற்றது. அறு்து 
்கவிஞர்கள் ்கவின்த ்பாடிைர.

 ்தமிழ்கநமங்கிலுமிரு்நது வருன்க 
்த்ந்த 120 ்தமிழ் ஆரவைர்களுககு ்தமிழ்ப 
்ணி்சந்சம்மல், ்தமிழ் ளவள், ள்சனவ்ச 
ந்சம்மல், ்திருககு்றள் முரசு, ்கல்வி்சந்சம்மல் 
ஆ்கிய வ ிருது்கள் வழங்கப்டடை. 
்ிரபானசு ்தமிழ்நெஞ்சம் இ்தழ் ்சபார்பா்க 13 
்கவிஞர்களுககு நவண்பா அரசு விருது 
வழங்கப்டடது. விழபாவில் ெிைபாமுற்ற 
ெிறுவைர ்திரு முத்துபள்டனட மபா்றன, 
்தமிழனனைத் ்தமிழ்்ச்சங்க ெிறுவைர ்திரு 
்கருங்கல் ்கணணன,  ்தமிழ்ெபாடு புைவர 
ள்ரனவத் ்தனைவர ்திரு.னவ.ளவ்தரத்்திைம் 
உள்ேிடட இருநூறறுககும் ளமற்டளடபார 
்கை்நது ந்கபாணடைர. 

 இரபாம ளவல்முரு்கைின ்பார்தியின 
பு ்த ி ய  ஆ த் ்த ி ்ச சூ டி ,  ஒ ரு  ள ்க பா ப ன ் த் 
ள ்த ெீ ரு ட ன  அ ன பு ,  எ ன று ம்  வ பா ழு ம் 
்பார்தியபார, ஓசூர மணிளம்கனையின 
மரபு மைர்கள், ெின்றம்தி ெீைளம்கத்்தின 
நவண்பா விரு்நது, ்பாைசு்ந்தரத்்தின 
்ஞசுபந்பா்தி, ்பா.்ச.்கணணைின ்கபாறறு 
நவேியில் வ்ந்தவள், இனேய்தீ்ைின 
்க பா ்த ந ை பா டு  ்க பா ்த ை பா ்க ி ,  ந ்த ன ் ன ர 

்தமிழன்ைின ந்பானனூஞ்சல், இ்ந்தி 
ரபாணி ்தங்களவலுவின அ்கவற்பா 100,  
பூமணியின விடியற்பாடல்்கள், ்ரணி 
சு்ள்ச்கபாின எனனுயிர ள்தவன்தளய, 
ளமபா்கைின ்சித்்திரக்கவி்கள் உள்ேிடட 
்்தினை்நது நூல்்கள் நவேியிடப்டடை. 
்சலுன்கவினையில் ரூ 10000/ ககு நூல்்கள் 
விற்னையபாயிை. ்ிரபானசு ெபாடடில் 
வ்சிககும் இைஙன்கத் ்தமிழர ந்பாலின்கயூர 
ள்கபா்கிைபாவின ்கபாற்றின நமபாழி என்ற நூல் 
அ்றிமு்கம் ந்சய்யப்டடது.
 
 ெி்கழ்வு்கனே ்தஞன்ச எம் ஆர 
ந ஜ ய ்ந ்த ி  ந ்த பா கு த் து  வ ழ ங ்க ி ை பா ர . 
ெி்கழ்வு ஏற்பாடு்கனே மன்றத் துனணத் 
்தனைவர்கள் ்தமிழன்ன, ்சணமு்கம் 
ஆ்கிளயபார ந்சய்்திரு்ந்தைர. ெின்றவபா்க, 
து ன ண ்ச ந ்ச ய ை ர   இ ன ே ய ்தீ ் ன 
ம்கபாலிங்கம் ென்றிகூ்றிைபார
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 ‘‘்தம்்ி, ஒரு ்கிளைபா ெபாடடு்ச 
்சரக்கனரக ந்கபாடுங்க.. எங்க ்தம்்ி  
்கனடயிை அப்பாவ ்கபாளணபாம்’’

 ‘‘அப்பா,  ்சபாப்ிட வீடடுககு 
ள்பாயிருக்கபாங்க,  இனனும் ந்கபாஞ்ச 
ளெரத்துை வ்நதுருவபாங்க ஐயபா’’

 ‘‘ஓ.. ்சபாிங்க ்தம்்ி அப்டியபா!  
ெல்ைது’’
 
 ‘‘இ்ந்தங்க ஐயபா,  ஒரு ்கிளைபா 
ெபாடடு்ச்சக்கனர, என்து ரூ்பாய் மடடும் 
ந்கபாடுங்க’’

 ‘‘இ்ந்தபாங்க ்தம்்ி ்ணம். அப்பா 
வ்ந்தபா ள்கடட்தபா ந்சபால்லுங்க’’ எனறு 
கூ்றிவிடடு ரவி ்தன வீடடிறகு ந்சனறு 
விடடபார. 

 முரு்கன ்தைது மேின்க ்கனடககு 
்சபாப்ிடடு ்திரும்்ி  வ்ந்தவுடன,  ‘‘முரேி 
ெீ வீடடுககு ள்பாய் ்சபாப்ிடடு வபா, 
அப்பா ்கனடய ்பாரத்துக்கிள்றன.’’ எனறு 
ள்்சிய்டிளய  ்கனடயில் மின்தரபான்ச 
உறறுக ்கவைிக்க.. ்சி்றிய அை்சல் 
ந்கபாஞ்சம் எனடக ்கபாடடும் எணணில் 
ந்தன்டடது.

 ‘‘முரேி எனட ்தரபான்ச ்சபாி 
ந்சய்யணும் ளவனை ்பாரக்கி்றவங்க 
உடளை வர ந்சபால்லு.. ெபான ள்பாைதும் 
யபாருககும் ந்பாருள் ந்கபாடுத்்தியபா?’’ 
்த்நன்தயின ந்சபால்னைகள்கடடு உடளை 
ன்கபள்்சினய எடுத்து ்ழுது்பார்வனர 
வர்சந்சபானைபான முரேி.

 ‘இப்்தபான அப்பா,  ரவி ஐயபா 
வ்ந்தபாங்க, ஒரு ்கிளைபா ெபாடடு்ச ்சரக்கனர 
வபாங்கிடடு உங்கனேயும் வி்சபாபாித்து 
ள்பாைபாங்க’’
 

 ‘‘ஓ..அப்டியபா! அவனர 
்பாரத்து ள்்சி ெபாேபா்சசுடபா’’ இருவரும்  
ள்்சிகந்கபாணடிருககும் ந்பாழுள்த  
்தரபான்ச ்ழுது ்பாரக்கககூடியவர வ்நது 
்ழுது்பாரத்து விடடு.. ‘‘ஐயபா இ்ந்த ்தரபாசுை 
30 ்கிரபாம எனட கூடு்தைபா  இரு்நது்சசு, ெபான 
இப் ்சபாி ந்சஞசுடளடன. ெல்ை ளவனேங்க 
ஆரம்் ெினையிை ்பாரத்்த்தைபாை  ந்ரு்சபா 
ளவனை எதுவும் இல்னை’’

 ‘‘்சபாிங்க ்தம்்ி இ்ந்தபாங்க உங்க 
கூலி, மிக்க ென்றிங்க ்தம்்ி ெீங்க 
உடளை வ்ந்த்தறகு’’ எனறு முரு்கன 
அவனர அனுப்ி விடடு,      100 ்கிரபாம் 
்சரக்கனரனய எடுத்துக முரேி ன்கயில் 
ந்கபாடுத்து ‘‘முரேி ,ெீ ்சபாப்ிட வீடடுககு 
ந்சல்லும் வழியிை ரவி ஐயபாவின  வீடடிை 
இன்த ந்கபாடுத்்திடு.’’

 முரேியும்  அப்பா ந்சபானை்டி 
அ்ந்த ெபாடடு்ச ்சரக்கனரனயக  ரவி ஐயபா 
வீடடிை ந்கபாடுக்க.. ‘‘ஏன ்தம்்ி எனை 
ஆ்சசு ? ெபான எதுவும் ள்கட்கனைளய’’

 ‘‘ஐயபா, எங்க அப்பா உங்களுககு 
இன்த  ந்கபாடுத்துடடு வர ந்சபானைபாங்க, 
்தரபாசுனடய எனடகுன்றவபா இரு்ந்த்தபாை 
ெபானும் எனட ்தவறு்தைபா ந்கபாடுத்துடளடன, 
எங்கனே மனைி்ச்சிடுங்க ஐயபா, அப்பாவும் 
மனைிபபு ள்கடடு வர்ச ந்சபானைபாங்க. 
அள்தபாட ஒரு ந்தபாழிலுககு உணனமயும், 
்தரமும் மடடுளம முக்கியம்’’ எனறு எைககு 
புத்்தி்ச  ந்சபால்லியும் அனுப்ிைபார.

 இ்ந்த ெி்கழ்வு ரவி ஐயபாவிறகு 
்ிரம்மிபபூடடும் வன்கயில் மைம் 
்தின்கத்்தது.. இவர்கேின ந்தபாழில் 
்தரமத்ன்தக ்கணடு.

 (வபாழ்வியல் ்கவி )

 சோ.்ாகூர் பிச்்சே
 ்திணடுக்கல்
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‘‘ரமழபாளை 
அருடந்கபானட்கேின 
அறபு்த மபா்தளம’’ 

 
எனறு ்சபா்தபாரணமபா்க ந்தபாடங்கிய ்கவின்த 
நூல் ரணமபா்க  - எங்கனே ரணமபாக்கி 
ந்தபாடர்கி்றது. 
 
 இைஙன்கக ்கவிஞர நவலிமனட 
ரபீக  எண்து்கேிளை ்தைது அனடயபா 
ேத்ன்த நவேி்ச்சம் ள்பாடடுக ்கபாடடியவர. 
்கரடு முரடபாை எ்ந்த்ச ந்சபாற்கனேயும் 
ரபீக்கின ்கவின்த்கேில் ்கபாண முடியபாது. 
எேினமயபாை ந்சபாற்கனே ன்கயபாளு்வர 
ரபீக. ந்சபாற்கள்்தபான எேினமயபாைனவ; 
எைினும் அ்தில் ந்பா்தி்நதுள்ே ்கருத்து 
்கேின ஆழம் எணணிநயணணி வியக்கக 

கூடியனவ. இத்்தன்கய அனடயபாேங்கனே 
்தைது ்தைிப ்பாணியபா்க னவத்்திருககும் 
்கவிஞர நவலிமனட ரபீக்கின அள்த 
அனடயபாேங்களே இக ்கவின்த நூநைங 
கும் விரவிக ்கிடக்கின்றை. 
 
 ்ை இனைல்்கேபாலும், ளெபாய்்க 
ேபாலும் ்பா்திக்கப்டடவர நவலிமனட 
ரபீக. ்சிைருககு ளெபாய்்கள் இைகுவபா்க 
வ்நது விடும். ்ி்றகு ‘அப்டி ெபான ள்பாய் 
வ ி டு ள வ ை பா ’  எ ன று  அ ட ம்  ் ி டி த் து 
ெிறகும். அப்டி அடம் ்ிடித்து ெிறகும் 
ளெபாயுடன ள்பாரபாடும் ரபீக அவவபா்றபாை 
ளவனே்கேிலும் ்தைது ்கவின்த உணரவு 
்களுககு ஓய்வு ந்கபாடுக்கபா்தவர. ்தைது மை 
ளவ்தனை்களுககு ்கவின்த்கேின மூைம் 
வடி்கபாைனமத்துக ந்கபாள்்வர. அவரது 
ெிழைபா்க இருககும் அவரது துனணவி 
யபாளர, அவர மை்ச ள்சபாரவனட்நது விடபா 
மல் அவனர தூக்கி ெிறுத்்திக ந்கபாணடி 
ருக்கி்றபார. 

 

இைங்்க ்கவிஞர் தவலிமை்்ட ரபீககின  
 

ஒரு ்ானும் இனனும் ஒரு ்ானும்
்கவி்த நூல் - ஒரு பார்்வ  

என. ்ஜ்முல் ஹு்சேன

்க
வி

ஞ
ர் 

த
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லி
மை

்
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‘‘்சி்றந்கடுத்து ்்றப்பாய் 
உடைிருபள்ன 
ந்பாறுப்பாய் என்றபாள்  
என இல்ைபாள்  
ளம்கங்கனே விடவும்  
நமல்லிய ந்சபால்ைபாள்
 
்பாவம் என புணணபால்  
்கல்ைபாை ள்தவன்த  
இ்நெபாள்  
்கபாண்ந்தல்ைபாம்  
்தீவன்த’’  

எனறு ்தைது மனைவி ்ற்றி ்த்்திபாின்க 
யில் எழு்தியுள்ேபார. 
 
 ‘ஏபரல் 21 ்தபாககு்தல் எனனை 
ந்பாிதும் ்பா்தித்்தது. ஆ்றபா்த ்கபாயங்கனே 
யும் அடங்கபா்த ்கணணீனரயும் ்த்ந்தது. 
அ்ந்த ம ிளை்ச்சர்கேின வருன்கயின 
்ினைரபாை மிரு்க வன்த்கனே எழு்தபாமல் 
இருக்க முடியவில்னை. ெின்றய எழு்தைபா 
ளைன. ந்கபாளரபாைபாவின ்ினைரபாை 
ந்கபா்தி மரணங்களும் என ்சபாீரத்்தின 
உயிர ெரம்பு்கனே ்சபாம்்ைபாக்கியது என 
ளவ்தனை்கனே நவ்ந்த ந்சபாற்கேபால் 
எழு்தைபாளைன. ்கவின்த எழுதுவது என்து 
ந்ரும் வலி. ்கவின்த ஒனறு எழுதுவ்தற்கபாை 
மை சூழ்ெினை எழு்கின்ற ள்பாது என 
உயிர ெரம்பு்கள் இறு்கிவிடு்கின்றை. 
ெபான ்கல்ைபா்கி விடு்கிள்றன. இரவின 
அனம்தியும் ்தைினமயும் என ்கவின்த்கேின 
்ி்றப்ிடமபா்கின்றை. எனனைக ்கிழித்ள்த 
என ்கவின்த்கள் நவேி ்கிேம்பு்கின்றை. 
என ்கணணு்றக்கம் ்்றிள்பா்கி்றது. ்கபாைத் 
்தின எல்ைபா ்கபாயங்களும் என விரல்்கள் 
நவேிளய ்கவின்த்கேபாய் விழு்கின்றை’  
என்ற நவலிமனட ரபீக்கின ்ிர்கடைம் 
்கடடபாயம் மை்தில் ந்கபாள்ேத்்தக்கது. 
ஆம் இ்ந்த நூல் முழுவதும் அவரது மை 
ஓடடமும் மை்தில் இரு்நது எழு்கின்ற 
ந்கபா்திப்பாை உணரவு்களுளம ்கவின்த 
்கேபா்க வ்நது விழு்ந்திருக்கின்றை. 
 
 ‘ரமழபாளை அருடந்கபானட்கேின 
அறபு்த மபா்தளம’ எனறு ஆரம் ி்த்்த ்கவின்த, 

‘ெீ வரும் முனள் ெின்றய மபா்ந்தர ளெபானபு 
இல்னை, ஊரடங்கபால் உனழபபுககு 
நவயில், ்கஞ்சிப ்பானையும் ்கபாலி’  
எனறு ஊரடஙள்கபாடு வ்ந்த ளெபானன் 
ளவ்தனைளயபாடு ் டம் ் ிடித்துக ்கபாடடு்கி்றபார. 
எங்கள் இ்தயத்ன்தப ி்ழியும் மறந்றபாரு 
்கவின்த ‘என மரண வபாககுமூைம்’ என்ற 
்தனைப ி்ல்.  ‘என இரவில் ெபான இருக்கி 
ள்றன, ்கணணு்றக்கத்ன்த ்கபாண வில்னை, 
என அைபான்த ்கைவு்கள் அனை்கின்றை, 
என ்கணணு்றக்கத்ன்த ்கேவபாடிப ள்பாைது 
யபார?  அழுக்கில் குேித்்த அழகு குடடி 
ள்தவன்தனய, இடுப ி்ல் அன்ற்நது, ஐயபா 
்்சி என்றபாளே, அ்ந்த ்கிழி்ந்த ந்ண 
அவேபா்க இருக்கைபாம்,  உ ம் ம பா  வீ ட ை 
இ ல் ை ,  இ ன ந ை பா ரு  ்கல்யபாணம்..., 
வபாப்பா ந்கபாழும்புை எனறு அழு்தபாளை, 
ஏனழ்ச ்சிறுவன அவைபா? இருக்கைபாம்’ 
எனறு  ்தபான தூக்கம் ந்தபானைத்்த 
்கபாரணம் இதுளவபா எனறு அவர ந்சபால்லும் 
்கபாரணங்கள் எங்கள் தூக்கம் ந்தபானைககும் 
்கபாரணங்கேபா்கின்றை. ்கவின்தனய அவர 
முடிககும் ்பாணி மி்க மி்க வித்்தியபா்சமபாைது.  
ஐளயபா ்கண்கேில் இரணனட ்கழடடி னவத்து 
உ்றங்கிளைன ் ிணமபா்க’. 
 
 ்தனனை்ச சுற்றி ெடககும் அவைங 
்க ள்  இ ர வ ி ல்  கூ ட  தூ ங ்க  வ ி ட பா து 
்டுத்தும் ்பாடும், அ்தற்கபா்க ்ிணமபா்கத் 
தூங்க ்தீரமபாைித்்த ்தன முடினவயும் 
ந்சபால்லி வபா்ச்கர்களும் சுற்றி ெடககும் 
அெியபாயங்கனேப ்பாரத்து ்கண்கனே 
்கழற்றி  னவத்துவிடடுத்்தபான தூங்க 
ளவணடும் எை ந்சபால்லிக ந்கபாடுக்கி்றபார.  
 
 ந்கபாளரபாைபா ்கபாைத்்தில் மைி்தர்கள் 
உணவு ள்தடுவ்தற்கபா்க ்டட ்பாடனட 

உயிரக்கஞ்சி 
உயிர ்கஞ்சி என்ற அறபு்த 
வபாரத்ன்த்கேபால் ந்சபால்்கி்றபார. 

 
 அது ்கவின்தனயயும் ந்கபாணடு 
வ்நதுள்ேது; மபானுட ளவ்தனைனயயும் 
்சி்றப்பா்க ்டம் ்ிடித்துக ்கபாடடியுள்ேது. 
 
 ்தபான ளெபாயுற்றிருககும் ளவனே 
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யிலும் ்தனனை்ச சுற்றி ெடககும் ந்கபாடுனம 
்கனேப ்பாரத்து விடடு நவறுமளை 
ஜடமபா்க இருக்க அவரபால் முடியவில்னை. 
 
 ெபாடடில் எபாி்ந்த ்ிர்ச்சினைனய, 
எபாித்்த ்ிர்ச்சினைனய ்தைது ்கவின்த 
வபாி்கேபால் ந்பாசுக்கிப ள்பாடடுள்ேபார. 
  
 அஙள்க அவர ் யன்டுத்்தியிருககும் 
ந்சபாற்கள் எேினமயபாைனவ; ஆைபால் 
அனவ ந்சபால்லி ெிறகும் ்சங்க்தி்கள் ஆழ 
மபாைனவ. ்ிரபாரத்்தனை்களும், ்சபா்ங 
்களும் ஒனன்றநயபானறு ்தழுவிக ந்கபாணடி 
ருக்கின்றை. 
 
 இவரது ்கவின்த்கள் முழுவதும் 
இைஙன்கயின ்கபாைத்ன்த ்டம் ்ிடித்துக 
்கபாடடு்கின்றை.  இைஙன்கயில் ெட்ந்த 
ஒவநவபாரு ்சம்்வத்்தின ்ிர்தி்லிப்பா்க 
இவரது ்கவின்த்கள் பீ்றிடடு வ்நதுள்ேை. 
 
 ஒரு ்கவிஞன மு்தலில் மைி்தைபா்க 
இருக்க ளவணடும். அபள்பாது்தபான அவன 
எழுதும் ்கவின்த ்கவின்தயபா்க இருககும். 

மபானுட உணரவு இல்ைபா ்கவின்த்கள் 
நவறுமளை எழுத்து்கேின கூடடைபா்களவ 
இருககும். 
 
 ்கவிஞர நவலிமனட ரபீக ்தபான 
்சி்ற்ந்தந்தபாரு மைி்தன என்ன்த ‘‘ஒரு 
ெபானும் இனனும் ஒரு ெபானும்’’ என்ற 
்கவின்தத் ந்தபாகு்தியின மூைம் ெிரூ்ித்்தி 
ருக்கி்றபார. அது ்கவித்துவம் மிக்க ்கவின்த 
நூைபா்கவும், மபானுட ் ணபு்கனேப ள்பா்திக 
கும் ்பாட நூைபா்கவும் இருக்கி்றது. 
 
 ‘‘ஒரு ெபானும் இனனும் ஒரு ெபானும்’’ 
்கவின்த நூனை வபாங்கி வபா்சிபள்பாம். 
இ்ந்தக ்கவிஞன ஆளரபாக்கியமபா்க வபாழ 
ளவணடும் எை ்ிரபாரத்்திபள்பாம். 

 
நூலின இைஙன்க வினை : ரூ. 400/- 

நவலிமனட ரபீக ன்கள்்சி : 
0094779790053 
0094773527079 

அனபேொ்ல கவல்வொய்! அ்கிலமுன ்கொலடியில்!
அைவரணககும மன்மதொன ஆளு்கின் தி்னொகும!
இனபேமும ம்கிழவும இயல்பேொ்கக கூடிடும!
ஈந்துவககும உள்ள்ம இர்வனின இல்லமொம!
துனபேமரத நீக்கிடும துயகைல்லொம ்பேொக்கிடும!
தூயநல் லனபேிரனத கதொழுதுநீ ்பேொற்றிடு!
நனரம்கள் கபேரு்கிடும! நலமுரன்ச ்ைரந்திடும!
நொளு்ம வொழவி்ல ஆனந்தப் பூமரழ்ய!

முலனவர் ஓசூர் மணிவமகலை 
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1
விஜி சிவா

 ‘‘அடிளய ்கை்கபா... ்சீக்கிரம் வபாடி; 
்கபார வர்ற ்சத்்தம் ள்கடகுது. வபா வபா... 
ம்சம்சனு ெிக்கபா்த; யபாை அன்சஞசு வர்ற 
மபா்திபாி...!?’’ எை குமபார மனைவினயப 
்பாரத்துக ்கத்்திய்டி வபா்சலுககு வினர்ந்தபார.

 ‘‘இள்தபா வ்நதுடளடங்க... ள்சனை 
அழ்கபா ்கடடணும்ை...’’ எை ்கை்கபா 
நவட்கப்ட,

 ‘‘ஆமபா ந்பாிய அழ்கினனு நெைபபு! 
உன ம்கேத்்தபான ந்பாணணு ்பாரக்க 
வர்றபாங்க; நெைபபு இருக்கடடும். இப் 
வபா’’ எை ்கடடனேயிடட குமபாருககு 
்தன மனைவியின மீது எ்ந்த ம்திபபும் 
மபா ியபான்தயுளம இல்னை என்தும், 

ஆண என்ற அ்கங்கபாரமும் ்திமிருமபாய், 
அடபாவடியபாய் இருப்ள்த அவைின 
்தி்றனம எை ெினைப்ன்தயும் அவன 
குடும்்மும், ந்தருவும் அ்றியும்.

 ‘‘ம்... ்சபாிங்க’’ எபந்பாழுதும் ள்பால் 
்கை்கபா ்தனையபாடட,

 ‘‘அபபு்றம் ள்தனவயில்ைபாம வர்ற 
வங்க்கிடட எதுவும் உே்றபா்த. ெீ சும்மபா 
வ்நது ந்பாணணுககு அம்மபா மபா்திபாி 
ஒழுங்கபா ஓரத்துை அடக்க ஒடுக்கமபா 
ஒரு ந்பாம்்னே மபா்திபாி இரு; புபாியு்தபா! 
எனை எழளவபா... என ்தனையிை உனைக 
்கடடிவ்சசு, என வபாழ்கன்களய ள்பா்சசு!? 
எைககுனனு வ்நது  ந்பா்ற்ந்திருககு ்பாரு; 
நரணடு ந்பாடடக ்கழுன்தங்க. இதுங்கே 
்தள்ேி  வ ிடடபாத்்தபாளை,  ெபான என 
ன்யன வபாழ்கன்கய ்பாரக்க முடியும்..!’’ 
முணுமுணுத்்த்டி ந்தருனவப ்பாரத்்தபார 
குமபார.

 ந்தருமுனையில் வபா்கைத்ன்த ெிறுத்்தி 
விடடு வ்ந்த மபாப ி்ள்னே வீடடபானரப 
்பாரத்்தவுடன, குமபாபாின மு்கம் ி்ர்கபா்சித்்தது.

Power Point Stories – 3

   

   - 
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 ‘‘வபாங்க வபாங்க... ெபான ந்பாண 
ளணபாட அப்பா, இவங்க ந்பாணளணபாட 
அம்மபா; ள்ரு ்கை்கபா, இ்ந்த வீடளடபாட 
ம்கபாரபாணி.’’ எை ‘வபாநயல்ைபாம் ்ல்ைபா்க’ 
குமபார  ்கை்கபானவ  அ்றிமு்கப்டுத்்த... 
்கை்கபா ஒரு ெிமிடம் ்தின்கத்து ெின்றபாலும், 
மற்றவர்கள் முன்பாவது ்தனனை மபாியபா 
ன்தயபாய் ெடத்தும் ்கணவனரப ந்ருனம 
யபா்கப  ்பாரத்்தபாள்!

 மபாப ி்ள்னே வீடடபாபாின வருன்கனய 
உணர்ந்த ந்தருவபா்சி்கள் அனைவரும் 
நவேிபபு்றத்  ்திணனணயில் ஆஜர.!

 ‘ ‘இது்தபான மபாப்ிள்னே ்ரத்’’ 
ந்பாதுவபாய்்ச ந்சபால்ைப்ட, ஆவலுடன 

குடும்்மும்  ந்தருவும்  எடடிப ்பாரத்்தை.!
 
 ்சறறு ளெரத்்தில்  கூடத்்திறகு வ்நது 
ெம்ஸ்கபாித்்த சு்ந்தபாினய, மபாப்ிள்னே 
வீடடபார  உறறுப ்பாரத்்த்டி...  

 ‘‘ந்பாணணு ந்கபாஞ்சம் புதுெி்றம் 
்தபான...’’ எை ஒருவர கூ்ற ...

 ‘‘புதுெி்றமபா இரு்ந்தபாலும் மூககும் 
முழியுமபா ைட்சணமபா இருககுை...’’ எை 
மபாப்ிள்னேயின உ்றவுக்கபாரப ந்ண  
ந்சபால்ை ...

 உ ட ள ை  ்த ி ண ன ண ய ி லி ரு ்ந து 
எடடிப ்பாரத்்த ஒரு ஆ்ச்சி,  ‘‘அ்தபாளை...
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எங்க சு்ந்தபாிகந்கனை ...  குணத்துை ்தங்கம், 
நரபாம்் ந்கடடிக்கபார ்ிள்ே, ைட்சணமபா 
இருககு்றபா, புள்ே ெின்றய ்டி்ச்சிருககுது,  
ளவனைககுப ள்பாைபா ்சம்்பா்திக்கப 
ள்பாகுது... ளவந்றனை ளவணும் உங்க 
மபாப்ிள்னேககு..?’’ எை ன்கனய ஆடடி 
ஆடடிப ள்்ச,

 அ்தறகு மபாப்ிள்னேயின அண 
ணன ‘‘உங்க ந்பாணணு அ்திரஷடக 
்க பா பா ி !  ந வ ே ி ெ பா ட டு க கு ப  ள ் பா ்க ப 
ள்பா்றபாை. நவேிெபாடடு மபாப்ிள்னே 
்கினடக்கணுளம...  அதுவும் வர்தட்சனண 
எ்திர்பாரக்கபாம!» எனறு  ்்திைேித்துவிடடு, 
குமபானரப ்பாரத்்த்டி «உங்க ந்பாணணு 
ள்பாடளடபாவப ்பாரத்்ததும், இ்ந்தப 
ந்பாணணு்தபான ளவணும்னு ந்சபால்லி, 
ஃபனேடட ்ிடி்சசு உடளை வ்நதுடடபான 
என ்தம் ி்.  இங்க ்பாருங்க... அவனுககு 
நரணடு வபார்ந்தபான லீவு! நரணடு 
வபாரத்துககுள்ே ்கல்யபாணத்ன்த முடிக 
்கணும். ‘்தர்கர   ந்சபால்லியிருப்பாளர... 
ெபாங்க உங்க்கிடட எதுவும் எ்திர்பாரக்கை, 
ந்பாணணுககு ெபாங்களே  நூறு ்வுன 
ள்பாடடு  ்கல்யபாணத்ன்தயும் ெடத்்திக்கி 
ள்றபாம்னு’...ம்.. ந்சபானைபாருை.’’

 ‘’ஆமபா, ஆமபா மபாப்ிள்னே...’’ 
்தனையபாடடிப ந்பாம்னமயபாய் குமபார 
இேிக்க, வீடு  ஆ்ச்சபாியப்டடது.

 மபாப்ிள்னேயின அணணன ள்சு 
வன்தக ள்கடடு, அ்ந்தத் ந்தருளவ அ்தி்ச 
யத்துப ள்பாைது! ‘‘்பாருடி... ெம்ம சு்ந்தபாிககு 
வ்ந்த வபாழ்கன்கனய; அ்திரஷடக்கபார 
புள்ேடி அது» எை ஒரு ஆ்ச்சி கூ்ற, 
‘‘அவளேபாட ெல்ை மைசுககு நவேிெபாடடு 
மபாப்ிள்னே, வர்தட்சனண  இல்ைபாமல் 
்கினட்ச்சிருக்கபா.» எை ஒரு மபாமி ந்தபாடர.... 
«ெல்ை்டியபா வபாழணும் இ்ந்த அப்ன 
்கிடட இரு்நது ்டு்ற்தவிட , ்கண்கபாணபா்த 
தூரத்்தில்  ெல்ை்டியபா இருக்கடடும்...’’ 
எனறு ்க்கத்துவீடடு ந்ண ்கிசு்கித்்தபாள்.
அ்ந்தத் ்திணனண இனனும் ்ை ்கன்த்கள் 
ள்சும்! வி்தவி்தமபாய் வருடக ்கணக்கில் 
ெி்றம் மபா்றிகந்கபாணளடயிருககும்!
 

 வபாநயல்ைபாம் ் ல்ைபா்க மபாப்ிள்னே 
னயயும் மபாப்ிள்னே வீடடபானரயும் சுற்றி்ச 
சுற்றி வ்ந்த குமபானரக ்கணடு, அ்திர்நது 
ள்பாைள்தபா எனைளவபா... ்சடநடை 
மின்சபாரம் ்தனட்ட, வீடு ெி்றம் மபா்றியது!

 ஆேபாளுககு  விேகன்கத் ள்தடுன்க 
யில்.. ்சடநடை ஒரு ஒேி நவள்ேம் அஙகு.! 
அனைவரும் ்திரும்்ிப ்பாரகன்கயில், ஒரு 
இேம்வயது ்ஞ்சபா்ிப ன்யன; ன்கயில் 
இரணடு ைபா்ந்தர விேககு்களுடன...!

 மபாப்ிள்னே வீடடபாருககு அவ்சர 
மபாய் விேக்கமேித்்தபார அப்பா.. ‘‘இவன 
ெம்ம ்க்கத்து வீடடுப ன்யன, ்கிபாி. 
அப்பா ்ஞ்சபா்ி, அம்மபா ்தமிழ்; ெம்ம 
ஊரு ்ள்ேிககூடத்துை நைடமபா்ஸடரபா 
இருககு்றபாங்க...’’எை ந்சபால்லிகந்கபாணளட 
குமபார ம்கன மளைபானஜப ்பாரக்க, 
விேககு்கனே வபாங்கிக ந்கபாணடு அவனை 
அனுப்ி னவத்்தபான மளைபாஜ்.

 சு்ந்தபாினய ்திரும்்ித் ்திரும்்ிப 
்பாரத்து   ்கைங்கிய ்கிபாியின  ்கண்கனே, 
சுற்றியிரு்ந்த இருளும், அனம்தியும்  
அனணத்துக ந்கபாணடை!

 உள்ளே வ்ந்தமர்ந்த சு்ந்தபாியிடம் 
‘மபாப்ிள்னே ்ிடித்்திருக்கி்ற்தபா’ எைக 
ள்கடகும்்டி  யபாளரபா ஒரு ந்பாியவர ந்சபால்ை, 
அனம்தியபாய் அமர்ந்திரு்ந்த சு்ந்தபாியின 
அரு்கில் வ்ந்த அவள் ்தஙன்க ்கணண்கி் 
் ்த ட ட ம பா ய் . . .  “ சு ்ந ்த பா ி …  உ ை க கு ப 
்ிடி்ச்சிருக்கபா..? எைககுப ்ிடிக்கனை. 
அவன ்பாரனவளய ்சபாியில்னை. ஏள்தபா 
்தபபுனனு ் டுது..!’’ என்றபாள் நவறுபபுடன. 

 உடளை அவள் ்தம்்ி மளைபாஜ்.... 
‘ ‘அக்கபா... .  இவ ள்்ச்சக ள்கக்கபா்த. 
ந்பா்றபானம இவளுககு. எைககு நரபாம்்ப  
்ிடி்ச்சிருககு.... சும்மபாவபா நூறு ்வுனை! 
மபாப்ிள்னே ஃபபாீ....!’’ எைக ள்கலி 
ந்சய்்த்டி  அங்கிரு்நது ெ்கன்றபான.

 சு்ந்தபாி அங்கிரு்ந்த சுவபாமிப 
்டங்கனேப ்பாரத்்த்டி... ‘‘அம்மபா, 
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அப்பாவிறகுப ்ிடி்ச்சிரு்ந்தபா ்சபாி . எைககு 
எது ்சபாினு அவங்களுககுத் ந்தபாியும்!’’ 
உள்ளுககுள் அவன ்பாரத்்த ்பாரனவ 
குழப்ம் ்தர, சு்ந்தபாியின ்கண்கள் 
அன்சயபாமல் விெபாய்கனரளய ்பாரத்துக 
ந்கபாணடிரு்ந்தை.

 ்கணண்கி குழப்த்துடன ‘இவள் 
யபானர்ச ந்சபால்்கி்றபாள்...? அவங்களுககுத் 
ந்தபாியும் எை; ந்றள்றபானரயபா, 
்கடவுனேயபா...!?” ்கணண்கி ளயபா்சித்்த்டி 
அம்மபானவப ்பாரக்க, அவள் அப்பானவப 
்பாரத்்தபாள். ‘அப்பா ்தபாளை இஙகு எல்ைபாம்’ 
என்து ள்பால் இரு்ந்தது அம்மபாவின 
்பாரனவ!

 ‘சு்ந்தபாிககு்ச ்சம்ம்தம்’ எை 
மபாப்ிள்னே வீடடபாபாிடம் ந்சபால்ைப்டடு, 
உடளை ்தபாம்பூைம்  மபாற்றப்டடது. 
அனறு முழுவதும் மின்சபாரம்.... வருவதும், 
ள்பாவதுமபாய்!

 வீடு அடிக்கடி ெி்றம் மபாற்றிக 
ந்கபாணடது !?!

 ....................

 ்சறறு ளெரத்்தில்  மபாப்ிள்னேயும் 
அவர அணணனும் நமபாடனட மபாடிககு்ச 
ந்சன்றபார்கள்... ‘‘எனைடபா ்ரத்.... 
ந்பாணணு ஓள்க ்தபாளை ?!’’

 ‘‘ம்... ்ிடி்சசுருககு. 
ந்கடடிக்கபாபாியபாம்ை; ்பாரத்துடுளவபாம். 
அவ அடஜ்ஸட ்ணணுைபா ந்கபாஞ்சம் 
ள்தறும்...! இனநைபாரு ஐம்்து ்வுன 
ந்கபாடுத்்தபா , இரணடபாவது ம்கனேயும் 
ந்கபாடுத்துடுவபான ள்பாை அவ அப்ன» 
எை ்ரத் ்சிபாிக்க... 

 ‘‘்சத்்தமபா ள்்சபா்தடபா ்தம்்ி... யபாரு 
்கபாதுையபாவது ள்கக்கப ள்பாகுது..’’ எைக 
கூ்றிய்டி மபாப்ிள்னேயின அணணன 
்சி்கநரட ஒனன்றப ்ற்ற னவத்்தபான .

 அஙள்க... உயிர ந்ற்ற ்சி்கநரடடின 

நவேி்ச்சத்்தில், இருள் ்தன ெி்றத்ன்த மபாற்ற 
முடியபாமல் ஒேி்நது ந்கபாணடது!

2
வனஜா முத்துககிருஷணன

 ்தன ன்கயில் இரு்ந்த ்சி்கநரடடின 
்சபாம்்னைத் ்தடடிவிடடு, “வபாடபா.்கீளழ 
ள்பா்கைபாம்’’ எனறு ்ரத்்தின ள்தபாேில் ன்க 
ள்பாடட்டி இ்றங்கி வர, வபா்சலில் ெின்ற 
்கபாபாில் இரு்நது ்டடுப புடனவ ்சர்சரக்க 
இ்றங்கிய ஒரு ந்ணமணினயப ்பாரத்து 
இருவரும் அ்திர்ச்சி அனட்ந்தபார்கள்.

 விடுவிடுநவனறு ள்கபா்மபாை 
மு்கத்துடன உள்ளே நுனழ்ந்த அ்ந்தப 
ந்ணமணி,  ்ரத்ன்த ்பாரத்்தவுடன 
்சடநடனறு ்தன மு்கத்்தில் ்சிபாிபன் 
வரவனழத்துக ந்கபாணடு, ‘‘எனை...
்கணணுங்கேபா… என்கிடட ந்சபால்ைபாம 
ளைளய ்கல்யபாணத்ன்த முடிக்கி்ற்தபா 
எணணமபா?  வைி்தபாவபா ந்கபாக்கபா?’’ எனறு 
குத்்தைபா்கக ள்கடட்டிளய அங்கிரு்ந்த 
ெபாற்கபாலியின மீது ்கபால் ளமல் ்கபால் 
ள்பாடடுக ந்கபாணடு அமர்ந்தபாள்.

 ‘‘இல்ை ்சினைம்மபா.. உங்க்கிடட 
ந்சபால்ைபாம ெடத்துளவபாமபா எனை? சும்மபா 
்தடடு மபாத்்திக்கிடளடபாம்.. அவவேவு்தபான” 
என்றபான ்ரத் ்தடுமபாற்றத்துடன.

 இன்தக ள்கடட குமபாபாின உள்ேம், 
‘்பாரக்க வில்லி மபா்திபாி  இருககு்ற இ்ந்த 
்சினைம்மபா யபாரு.!?’ எை குழம்்ியது.

 அள்த ்சமயம் ்கணண்கி மைதும் 
‘இ்ந்த வைி்தபா அம்மபா ெல்ைவங்கேபா, 
ந ்க ட ட வ ங ்க ே பா ?  ஏ ன  ் ர த் து ம் 
அவன அணணணும் ்திரு்திருனனு 
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முழிககு்றபாங்க.!’ எை ளயபா்சித்்தது.

 ‘‘்சபாி..்சபாி, எனைளமபா ள்பாங்க. 
ெபாைில்ைபாம ந்ணனணப ்பாரத்து 
ெி்ச்சயம்   ்ணணிடடீங்க. அடுத்து டும்டும் 
்தபாளை?’’ எனறு வைி்தபா எ்கத்்தபாேமபா்க்ச 
்சிபாித்்தபாள்... ‘இ்ந்தப ்்சங்க ஏள்தபா பேபான 
்ணணி இருக்கபாங்க… ்கணடு்ிடிப்பா 
இ்ந்த வைி்தபா !’ எை ெினைத்்தபாள்.

 ‘‘்ரத்...எங்க  அ்ந்தப புது ந்பாணணு? 
்கணணுை ்கபாடட மபாடடீங்களேபா.? 
இ்ந்தக ்கபாைத்துப ந்பாணணுங்க ்பாரக்க 
்சு மபா்திபா ி  இருப்பாளு்க..  விடடபா 
கு்த்ற ி  எடுத்துடுவபாங்க.  ்க ிரபாமத்துப 
ந்பாணணுங்க்தபாளைனு நெைக்கபா்தீங்க.!» 
என்ற்டிளய குமபார வீடனட ளெபாடடம் 
வ ி ட ட வ ள் ,  ஆ ங ்க பா ங ள ்க  சு வ ற ்ற ி ல் 
ந்தபாங்கிய அழ்கிய  ஓவியங்கனேக ்கணடு 
ஆ்ச்சபாியமபாைபாள்.

 ்வயமபாய் வ்நது ெின்ற சு்ந்தபாினயப 
்பாரத்து ‘‘்ரவபாயில்னை; ந்பாணணு 
ெல்ைபாத்்தபான இருககு.’’ என்றபாள் வைி்தபா. 
.
 ‘ஆைபா.... எ்ந்த ெம்்ிகன்கயிை 
இவ அப்ன ெி்ச்சயம் ்ணணுைபான... 
நவேிெபாடடு மபாப்ிள்னேனு மயங்கிட 
டபான ள்பாை...’ ்தன புடனவனயயும், 
நெகைன்யும் ்பா்ந்தமபாய்்ச ்சபாி ந்சய்்த்டி 
்கிேம்் எத்்தைித்்த வைி்தபா ள்கடடபாள்.

 ‘‘்சபாி ்சபாி.்கல்யபாணம் எனைிககு 
வ்ச்சிருக்கீங்க?’’ 

 அ வ ்ச ர  அ வ ்ச ர ம பா ்க  கு ம பா ர , 
“மபாப்ிள்னே இ்ந்த வபாரக ்கனட்சியில் 
ஊருககுக ்கிேம்்ணுமபாம். அ்தைபாை 
்ச ி ம் ் ி ே பா  இ ்ந ்த  ந வ ள் ே ி க்க ி ழ ன ம 
ள்கபாவிலில் வ்சசு ்தபாலி ்கடடிடைபாம்’’  எனறு 
ந்சபானைவபாள்ற ்ற்கள் ந்தபாிய ்சிபாித்்தபான.

 ‘‘எப்டிளயபா ்கல்யபாணம் ெட்ந்தபா 
்சபாினு ெினைக்கி்றீங்க ள்பாை» எை 
வைி்தபா ளெரடியபாய் குமபானரப ்பாரத்து 
ள்கட்க, ்சி்றிதும் ்கைங்கபாமல் இேித்்த்டி  

ஒருபுழுனவப ள்பால் நெேி்ந்தபான குமபார.

 ...............

 ்திருமண ெபாேனறு, சு்ந்தபாியின 
்தபாலினயயும், ென்க்கனேயும் ந்தபாடடுப 
்பாரத்்த ்ரத்்தின உ்றவுக்கபார ந்ண 
மணி்கள், ‘‘ஏ.. சு்ந்தபாி ந்பாணணு, ெீ 
ந்கபாடுத்து வ்ச்சவ! எவவேவு ென்க்கள்! 
ம்...’’ எனறு  ந்ருமூ்சசு விடடைர.

 மபானை  வரளவற்ில் இன்சக 
குழுவிைர ்பாட, ்ரத்தும் அவன 
அணணணும் ெடைமபாட ஆரம்்ித்்தைர.

 “எப்டி ஆடு்றபான ்பாரு ெம்ம 
்ரத்... ம்.. இ்ந்த ்டடிக்கபாடடு ந்பாணணு 
சு்ந்தபாிக்கிடட எனைத்்த ்பாரத்்தபாளைபா? 
இவளுககு இன்ச, டபான்ஸ ்த்்தி ஏ்தபாவது  
ந்தபாியுமபா?» எை சு்ந்தபாினயப ்பாரத்து 
ள்கலி ந்சய்ய, ‘‘அ்தபாளை’’ எை உ்தடடு்ச 
்சபாயத்துடன வ்ந்த மறந்றபாரு ந்ண 
குத்்தைபா்கப ்பாரத்்த்டி ்சிபாிக்க...

 இ வ ர ்க ே ி ன  வ பா ர த் ன ்த ்க ன ே 
ர ்ச ி த் ்த து  ள ் பா ல்  ் ர த்  சு ்ந ்த பா ி ன ய 
்கிணடைபாய்ப ்பாரத்்தபான.

 ்சரமபாபாியபா்க சு்ந்தபாினயத் ்தபாக்கிய 
வபாரத்ன்த்கனேக ள்கடடு, நவகுண 
நடழு்ந்த ்கணண்கி, ்ழங்கபாை இன்சக 
்கருவியபாை  ஒரு ந்சணனட ளமேத்ன்த 
தூக்கிக ந்கபாணடு வ்ந்தபாள்.

 “என அக்கபா சு்ந்தபாியின ்தி்றனம்கள் 
உங்கள் யபாருககும் ந்தபாியபாது.... இ்ந்த 
‘ந்சணனட ளமேத்ன்த’ அவள் வபா்சித்து 
ஆடிைபால்.... அபந்பாழுது ந்தபாியும், அவள் 
யபாநரை!» எை ள்கபா்மபாய்ப ள்்ச,.

 ்ரத்தும் ‘‘அப்டியபா... எஙள்க 
்பாரபள்பாம்.. சு்ந்தபாி யபாநரை?” எை 
ள்கலியபாய்்ச ்சிபாிக்க, ்கிபாி சு்ந்தபாினயப 
்பாரத்து புனைன்கத்து ்தனையபாடட,

 சு்ந்தபாி ந்சணனட ளமேத்ன்த 
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ந்தபாடடு  வணங்கி, அடிக்க ஆரம்்ித்்தபாள் .
இன்சயின ளவ்கம் கூடக கூட, நமய்ம்ற்ந்த 
சு்ந்தபாி ்தனனைய்றியபாமல் இன்சகள்கற் 
ஆடத் ந்தபாடங்க.... அங்கிரு்ந்த எல்ளைபார 
மு்கத்்திலும் வியபபு! 

 சு்ந்தபாினயக ள்கலி ந்சய்்த ந்ண 
்கேின மு்கத்்தில் ஏமபாற்றங்கள் வழிய, குமபார 
்தின்கக்க , அரங்கம் ஆரப்பாித்்தது. அஙள்க 
்ரத்தும் நமய்ம்ற்நது ன்க ்தடடியன்த 
சு்ந்தபாி நவட்கத்துடன ்கவைித்்தபாள் .

 ..............

 ்திருமணம் முடி்நது ்கபாபாில் ஏ்றப 
ள்பாை சு்ந்தபாினய்ச சுற்றி வீடும் ந்தருவும் 
ெிற்க, அடுத்்த வீடடு ஜனைலில் இரு்நது 
ஏக்கத்துடன ்பாரத்்த ்கிபாி,

 ‘சு்ந்தபாி... ெபாம இருவரும் ஒன்றபா்கக 
்கபாளைஜ் ந்சனறு ்டித்்த ெபாட்கள் எத்்தனை 
அருனம!  எனந்றனறும் என ்ிபாியமபாை 
ள்தபாழி ெீ்தபான. ெீ ெல்ை்டியபா்க வபாழ 
எனறும் ெபான உனனுடன இருபள்ன.’ 
எனறு எணணிய்டி,  சு்ந்தபாினய ்தம்்ஸஅப 
்கபாடடி புனைன்கத்்தவபாள்ற வழியனுப்ி 
னவத்்தபான.

 அஙள்க ஒவநவபாருவபாின 
்கண்கேிலும் வழி்ந்த ்கணணீபாின வணணம் 
நவவளவறு ெி்றங்கேில் ..!?!

 ............... 

 இைகன்க ளெபாக்கி ்்றககும் 
விமபாைத்்தில், சு்ந்தபாியின அரு்கில் ்ரத்.... 
ஏள்தள்தபா ள்்சிய்டி ...

 சு ்ந்தபாியின மைம் ்தன ெபாடனடயும் 
வீடனடயும் சுற்றிய்டி இருக்க, 

 ‘‘ஏய் சு்ந்தபாி.. ெபான ள்்சிக்கிடளட 
வளரன.. .ெீ எதுவும் ள்்சபாமல் வளர? 
எல்ளைபானரயும் விடடுடடு வ்ந்தது…
அதுவும் உன உயிரத் ள்தபாழன ்கிபாினயத் 
்தைியபா்க விடடுவிடடு வ்ந்தது ்கஷடமபா்க 

இருக்கபா?’’ எனறு ்ரத் ெக்கைபா்க ள்கட்க,

 ‘‘ஆமபாங்க.. ்கிபாி எனளைபாட உயிரத் 
ள்தபாழன மடடும் இல்னை.அவன எைக்கபா்க 
என்தயும் ந்சய்யும் அறபு்தமபாை மைி்தன.’’ 
எை புனைன்கயுடன ்்திைேித்்தபாள் 
சு்ந்தபாி.

 ‘‘ைபா ைபா... ள்தபாழன, 
ந்தபாியுது.’’ கூரனமயபாை ்பாரனவயுடன 
்்திைேித்்தபான.

 ்சறறு ளெரத்்தில் விமபாைம் ்தனர 
ந்தபாடடது.

 ‘‘இ்ந்தபா...உனளைபாட ள்க்கில் 
்பா்ஸள்பாரட, வி்சபா எல்ைபாம் இருககு. 
இது இமி்கிளரஷன. அங்க  ள்பாைதும் 
்திரு்திருனனு முழி்சசுக்கிடடு,ஏ்தபாவது 
உே்றி னவக்கபாள்த..்சபாியபா?” ்ரத்்தின 
ள்்ச்சில் ்சடநடனறு அக்கன்ற வழி்ந்தது.

 ‘ெிமிடத்்திறகு ெிமிடம் மபாறும் 
இவன ள்்சசும், ள்தபாரனணயும் சு்ந்தபாிககு 
புபாியபா்த பு்திர ள்பால் ள்தபான்ற...

 இமிகளரஷன அ்தி்கபாபாி சு்ந்தபாினய 
புனைன்கயுடன விைவிைபார.

 ‘‘ளமம்.. யுவர வி்சபா  அணட 
்பா்ஸள்பாரட ்ிேீ்ஸ.!’’

 ‘‘எ்ஸ. ்தி்ஸ ்ஸ னம ்பா்ஸள்பாரட 
அணட வி்சபா.’’

 ‘‘ஆர யூ ளமபாிட?’’

 ‘‘எ்ஸ. ஐம் சு்ந்தபாி ்ரத்.’’

 ‘‘ள்கன ஐ ்சீ யுவர ளமளரஜ் 
்சரடி்ிள்கட?’’

 ‘‘எ்ஸ.. ஷயூர..’’ ்தயபாரபாய் 
னவத்்திரு்ந்த ஆவணங்கனே ்கபாடடிைபாள்.
அனைத்ன்தயும் புனைன்கயுடன 
்பாரத்்த்டி சு்ந்தபாியிடம் அன்பாய்ப 
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ள்்சிைபார அ்ந்த அ்தி்கபாபாி.

 சு்ந்தபாியும் அநமபாிக்க ஆங்கிைத்்தில் 
்சரேமபாய் ள்்ச, 

 ‘‘எ்ஸ.நவல்்கம் டூ அவர ்கணடபாி. 
ெவ யூ ள்கன ள்கபா அணட எனஜபாய்.’’எனறு 
புனைன்கயுடன வினடயேிக்க,

 ‘‘ள்தஙகயூ ள்பா ம்ச, ன்கணட 
ஆவ யூ’’ சு்ந்தபாி புனைன்கத்்த்டி 
ன்கயன்சத்்தபாள். 

 அவள் ்கை்கைநவனறு அ்தி்கபாபாி 
யிடம் அநமபாிக்க ஆங்கிைத்்தில் ள்்சி 
யன்தக ்கணடு ்ரத் ்சறறு அ்திர்ச்சி 
அனட்ந்தது ள்பால் ந்தபாி்ந்தது சு்ந்தபாிககு.!!
‘எ்ஸ.... இனனும் ெின்றய அ்திர்ச்சி்கள் 
உைககு இருககு ்ரத்’  எனறு மை்திறகுள் 
எணணிைபாள் சு்ந்தபாி. 

 அநமபா ிக்க ந்தருக்கேில் ்கபார  
ெழுவி,  வீடனட அனடயும் வனர ் ரத் ஏள்தபா 
ளயபா்சனையில் இருக்க, சு்ந்தபாி அனைத்ன்த 
யும் ர்சித்துக ந்கபாணளட வ்ந்தபாள்.

 ‘அழ்கிய ந்தருக்களும்’ உயரமபாை 
்கடடிடங்களும் ... வபாவ’

 வீடு மி்க அழ்கபாய் இரு்ந்தது. 
ஆைபால்,  ஏள்தபா வித்்தியபா்சமபாய் ்டடது. 
்சறள்ற ்யம் ்கவவுன்கயில்.. “சு்ந்தபாி, 
வீடனட அப்்றம் சுத்்தி ்பாரக்கைபாம்.... 
இ்ந்த ்கபா்ினய குடி்சசுடடு இப் ெீ ்டுத்து 
ந்கபாஞ்ச ளெரம் நர்ஸட எடு. ெபான என 
்ிரணட கூட ள்்சிடடு வளரன.’’ அவன 
குரல் ்கணடிபபுடன ஒலித்்தது.

 ்சி்றிது ளெரத்்தில் சு்ந்தபாி தூங்கி 
விடடபாேபா என்ன்த உறு்தி ந்சய்து 
ந்கபாணட ்ரத், நவேிளய ந்சனறு 
ந்தபானைள்்சியில் ்தன ெண்ன ரபாகுலிடம் 
்ிநரஞசு ்பானஷயில் ள்்ச ஆரம்்ித்்தபான.
அள்த ளெரத்்தில் தூஙகுவது ள்பால் 
ெடித்்த சு்ந்தபாியும், அவர்கள் இருவரும் 

ள்சுவன்தக ள்கடடு ்தின்கத்்தபாள்!

 ்கல்லூபாியில்  ்ை நமபாழி்கனேக 
்கற்ற,  அனம்தியின உன்றவிடமபாய்த் 
்தி்கழ்்ந்த   சு்ந்தபாியின மு்கம் ்சறள்ற 
்சிவப்பா்க மபா்றியது.!?

 ......................

3
ருகமைணி தவங்கடராமைன

 

சு்ந்தபாி அனம்தியின உன்றவிட மபாய்த் 
்தி்கழ்்ந்தபாலும், ்சி்ந்தனையில் அவள் ்பார்தி 
்கணட புதுனமபந்ண.!

 இறு்தியபா்க ்ரத் ெண்ைிடம்  
‘’யபாபாிடமும் ந்சபால்ைபாள்த. ்கபாபாியம் முடியும் 
வனர ஜபாக்கிரன்தயபா்க இருக்க ளவணடும். 
புபாி்ந்த்தபா?!’ ந்தேிவபா்க சு்ந்தபாிககு ள்கடடது.
‘யபார இவன...? ்தவ்றபாைவைபா? . ஏள்தபா 
எனனை னவத்து ்திடடம் ்தீடடு்கி்றபார்கள் 
எ ன று  ம ட டு ம்  பு பா ி ்க ி ்ற து .  ் ர த் 
்தவ்றபாைவைபா்க இரு்ந்தபால் எனனுனடய 
வி்சபா, ்பா்ஸள்பாரடனட அவன அல்ைவபா 
ன வ த் ்த ி ரு ப ் பா ன . . .  ஆ ை பா ல்  இ வ ன 
எனைிடம் ந்கபாடுத்து விடடபாளை!.  

 ந்ண ்பாரக்க வ்ந்த ந்பாழுது 
‘உைககு ்பா்ஸள்பாரட இருக்கபா? எை ்ரத் 
ள்கடடதும்,  ‘்பா்ஸள்பாரட எனை.. வி்சபா 
கூட ஐ்நது வருடங்களுககு இருககு” எை 
்தபான ந்சபானைதும் சு்ந்தபாிககு ஞபா்்கம் 
வ்ந்தது. 

 ஒருளவனே ்ரத் ்தவ்றபாைவைபா்க 
இரு்ந்தபால்,  எப்டியபாவது  ்ரத்்தின 
்திடடத்ன்த மு்றியடித்து  ்தனனைக ்கபாத்துக 
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ந்கபாள்ே எணணிய சு்ந்தபாி, உடளை  ்தன 
்கம்ந்ைிககு அநமபாிக்கபா வ்ந்தன்தயும் 
ள வ ன ை ய ி ல்  இ ன ண யு ம்  ெ பா ன ே யு ம் 
ந்தபாிவித்து நமயில் அனுப்ிைபாள்.

 ............... 

 அடுத்்த ெபாள் ்ரத் ்ர்ரப்பா்க 
ந்சயல் ்டடபான. அ்தி்கபானையிளைளய 
அவன நவேியில் ந்சல்ை, சு்ந்தபாி 
்சடநடனறு வீடடின உடபு்றம்  ்தபாழிடடுக 
ந்கபாணடபாள்.

 ்திரும்்ி வ்ந்தவன ்க்தவு உள்்க்கம் 
்தபாழிடப்டடன்த உணர்ந்தபான. அனழபபு 
மணினய ்ை முன்ற அழுத்்தியும் 
்்திவில்ைபாமல் ள்பா்க, ‘‘சு்ந்தபாி... சு்ந்தபாி 
்க்தனவத் ்தி்ற’’ எனறு ்கத்்திைபான.  

 சு்ந்தபாி ்க்தனவத் ்தி்ற்ந்தவுடன ‘‘ஏன  
்க்தனவ ்தபாழிடடுக  ந்கபாணடபாய்? ெபான 
எப்டி உள்ளே வருவது?’’ ் ரத் ள்கபா்மபாய் 
ள்கடடபான.

 ‘‘எனனுனடய ்பாது்கபாப்ிற்கபா்க 
்க்தனவத் ்தபாழிடளடன. இ்தில் எனை 
்தவறு?’’ எனறு ஆங்கிைத்்தில் விைவிைபாள் 
சு்ந்தபாி.

 ‘ ‘்பாது்கபாப்பா...?’ ’  எை ்ரத் 
் ை ம பா ய் ்ச  ்ச ி பா ி த் து ,  ‘ ‘ உ ன  ஆ ங ்க ி ை 
புைனமனய எனைிடம் ்கபாடடபாள்த.. ’ ’ 
என்றபான ள்கலியபாய்.  

 சு்ந்தபாி ்கவைமபாய்ப ்்திளைதும் 
ந்சபால்ைபாமல் அடுக்கனேககுள்   ந்சனறு 
்கபாப்ி ்கை்ந்தபாள். ்ரத் ்தன ெண்னுடன 
ள்்சிய அ்ந்த உனரயபாடல் ்கபா்தருள்க 
ஒலித்துக ந்கபாணளடயிரு்ந்தது.   என்தயும் 
நவேிக்கபாடடபாமல் ெி்தபாைமபாய்்ச ந்சயல் 
்ட சு்ந்தபாி முடிநவடுத்்தபாள் .

 ‘‘்ரத், ்ரத் .! எங்க இருக்கீங்க?’’ 
எ ன று  கூ ப ் ி ட ட ் டி ,  அ ன ம ்த ி ய பா ்க 
இரு்ந்த அ்ந்த வீடனட்ச சுற்றி வ்ந்தபாள். 
வீடடின நவேிளய ்கபாமிரபா ந்பாறுத்்தப 

்டடிரு்ந்தன்தப ்பாரத்்தபாள்..

 யபாளரபா ் டியில் ெட்நது வரும் ்சத்்தம் 
ள்கடடதும் வீடடின உள்ளே ்திரும்்ிைபாள்.
்கபா்ினய ்ரத்்திடம் ந்கபாடுத்து விடடு 
்சனமயைன்றயில் இருககும் ந்பாருட்கனே 
னவத்து ம்திய உணனவ ்தயபார ந்சய்்தபாள். 
சு ்ந ்த பா ி  ்த ன  ன ்க ய ி ல்  ்க ட டி ய ி ரு ்ந ்த   
்கடி்கபாரத்்தில் ளெரத்ன்தப ்பாரத்்த்டி 
்சனமப்து ,  ்ரத்்தின ்கவைத்ன்த ஈரத்்தது.  
«ஓ... ்ஸமபாரட வபாட்ச! அழ்கபா்க இருக்கி்றள்த, 
யபார ்கிபாி வபாங்கி ந்கபாடுத்்த்தபா...?’’ எனறு 
அவனே்ச ்சீணடிைபான.

 அவைின ்சீணடனை ந்பாருட 
்டுத்்தபா்தது ள்பால் புனைன்கத்்தபாள்.

 ‘‘்சபாி.... ்சீக்கிரம் பு்றப்டு. ெபாம் ஒரு 
வீடடிறகு  ள்பா்கணும்.» ்ரத் ்திடீநரனறு  
அவனே அவ்சரப்டுத்்திைபான, 
ன்கள்்சினயப ்பாரத்துக ந்கபாணளட .

 ‘‘ம்திய உணவு இள்தபா ்தயபாரபா்கிடடு 
இ ரு க கு .  ்ச பா ப ் ி ட டு  வ ி ட டு ப 
ள்பா்கைபாளம..?’’ 

 ‘‘்சபாப்பாடனட  டி்ன ள்கபாியபாில் 
ள்பாடடு எடுத்துகள்கபா; ்த்து ெிமிஷத்துை 
்கிேம்்ிடணும்’’ அவ்சரமபாய் ந்சபானை்டி 
்தன அன்றககுள் நுனழ்நது ்தபாேிடடபான.

 .............

 ்கபார ந்சபாகு்சபா்க இரு்ந்தபாலும் 
சு்ந்தபாிககு  உறுத்்திறறு.! வரும் வழிநயல் 
ைபாம் ‘்ரத் ெல்ைவைபா? ந்கடடவைபா?’ 
எனறு மைம் ஆரபாய்்ச்சினய ெடத்்திக 
ந்கபாணடிரு்ந்தது.

 சுற்றிலும் வயல் நவேியுடன 
இரு்ந்த ஒரு ்தைி வீடடின முன ்கபார 
ெின்றது.! ளயபா்சித்துகந்கபாணளட  வீடடின  
உள்ளே அடிநயடுத்து னவத்்த சு்ந்தபாிககு 
அ்திர்ச்சி ்கபாத்்திரு்ந்தது.!

 அஙகு வைி்தபா ஆரத்்தியுடன 
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ெின்ற்டி, ‘‘வபாம்மபா..! புதுப ந்பாணளண...! 
ெபான எப்டி இஙகு வ்நள்தன எனறு  
ளயபா்சிக்கி்றயபா?  இ்ந்த வைி்தபா எஙகும் 
இருப்பாள்’’. எை ்சிபாிக்க, சு்ந்தபாி விழித்்தபாள்.

 ்சறறு ளெரத்்தில் ‘வைி்தபாவின 
ன்யன வீடு அது ‘என்ன்த அங்கிரு்ந்த 
்டங்கள் மூைம் ந்தபாி்நது ந்கபாணடபாள். 
வைி்தபா ்ச்கஜமபா்க ள்்சிைபாலும், சு்ந்தபாி மி்க 
்கவைமபா்க இரு்ந்தபாள்.

 ‘‘ெபான எல்ளைபாருககும் ்சபாப்பாடு 
ந்கபாணடு வ்ந்திருகள்கன... வபாங்க ்சபாப்ிட 
ைபாம்’’ எை சு்ந்தபாி, வைி்தபானவயும்  
்ரத்ன்தயும் அனழத்்தபாள்.
்தபான ந்கபாணடு வ்ந்த உணவு்கனேப 
்ிபாித்து ளமன்சயில் னவத்து விடடு, 
அவர்களுக்கபா்க ்கபாத்்திருக்கபாமல்  உணண 
ஆரம்்ித்்தபாள்.

 ‘ ‘எனை ெீ  மடடும் ்தைியபா 
்சபாப்ிட்ற? உைககு மபாியபான்த ந்கபாடுக்கத் 
ந்தபாியபா்தபா?’’ எனறு வைி்தபா ள்கபா்ப்ட,

 ‘‘இல்னை அத்ன்த... நரபாம்் 
்்சி்ச்சது,  அ்தபான. ்சபாபாி’’ எனறு அனம்தியபாய் 
புனைன்கயுடன ்்தில் அேித்்தபாள்.

 வைி்தபாவின மை்தில் ‘இ்ந்தப 
ந்ண எப்டி ள்கபா்ப்டபாமல்  இவவேவு 
்ச பா ்த பா ர ண ம பா ்க  இ ரு க ்க ி ்ற பா ள் !  ் ர த் 
ெல்ைபாத்்தபான ள்தர்நந்தடுத்்திருக்கி்றபான 
.அவன ்திடடத்துககு இவ்தபான ்சபாி’ எனறு  
ெினைத்துக ந்கபாணடபாள்.

 அள்த ்சமயம் சு்ந்தபாி ‘எனனை 
ெபான மை்தேவிலும், உடைேவிலும் 
உறு்தியபாக்கிக ந்கபாள்்கிள்றன. எனனுள் 
இருககும் நரௌத்்திரம் ள்தனவளயற்டும் 
ள்பாது நவேி வரும் ்பாருங்கள்’ எை 
எணணி புனைன்கத்்தபாள்.

4 
கி. இரகு்ாதன

 மைி்த மைம் வி்சித்்திரமபாைது. 
மைி்தர்கேின ்ல்ளவறு ெிஜ ெி்றங்கள் 
அவர்கேின மை்தில்்தபான ஒேி்ந்திருக 
்கின்றை. ்கபாை்சசுழற்சியில் அ்ந்த்ந்த்ச 
சூழ்ெினை்களுகள்கற் ்தங்கள் ெி்றங்கனே  
ந்ரும்்பாலும் மபாற்றிக ந்கபாணளட 
இருக்கின்றை..!

 ்சிை மபாறு்கின்றை, ்சிை மபாற்றப 
்டு்கின்றை. ்சிை மபா்ற மறுக்கின்றை.!

 சு்ந்தபாி் ்சபாப்ிடடு் முடிககும் வனர 
்ரத்தும், வைி்தபாவும் ்கபாத்்திரு்ந்தைர. 
சு்ந்தபாி ெி்தபாைமபா்க ்சபாப்ிடட்டி, ்ரத் 
்தன ெண்னுடன ்ிநரஞசு நமபாழியில் 
ள ் ்ச ி ய ன ்த ப  ் ற ்ற ி ள ய  ள ய பா ்ச ி த் து க 
ந்கபாணடிரு்ந்தபாள்.  ‘இவ மடடும் ஒத்து 
னழ்ச்சபா ெபான எங்களயபா ெிபள்ன.  
வர்றவங்கனே ்ச்நள்தபா்சமபா நவ்சசுக்கணும். 
இவ  ்கிரபாமத்்தில் இரு்நது வ்ந்தவ.. அ்ந்த 
அனு்வம் இருக்க்ற மபா்திபாி ந்தபாியை... 
ஒத்துனழ்ச்சபா ்சபாி..’

 ‘்ரத்்தின ்திடடம் எனை எனறு 
ந்தபாியவில்னை... இஙள்க ்திடீநரனறு 
வ ை ி ்த பா  எ ்த ற கு  வ ்ந ்த பா ள்  எ ன று 
புபாியவில்னை.  இவர்கள் யபார..? எனை 
ந்சய்்கி்றபார்கள்..? எ்தற்கபா்க எைககு நூறு 
்வுன ென்க ள்பாடடு ்திருமணம் ந்சய்து 
இஙள்க அனழத்து வ்ந்திருக்கி்றபார்கள்..?’ 
ளயபா்சிக்க ளயபா்சிக்க சு்ந்தபாிககு குழப்ம் 
்தீரவில்னை. என்தப ்ற்றியும் ்தீர 
வி்சபாபாிக்கபாமல் ்தனனை ்தள்ேி விடட 
்த ்ந ன ்த  மீ து  ள ்க பா ் ம்  வ ்ந ்த து .   ‘ எ ன ை 
்தபான ெடககும்.. அன்தயும் ்பாரக்கைபாம்.
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எபள்பாதும் எனனுடன துனண ெிறகும் 
்த ன ை ம் ் ி க ன ்க ன ய  ம ட டு ம்  ெ பா ன 
இழக்கபாமல் இரு்ந்தபால் அது ள்பாதும்...’ 
எழு்ந்தபாள்.

 ‘ ‘ மு ்க த் ன ்த க  ்க ழு வ ி  ள ம க ்க ப 
ள்பாடடுக்க.. அபபு்றம் இ்ந்த டநர்ஸ 
ள்பாடடுக்கிடடு வபா..’’ என்றபாள் வைி்தபா. 
முழங்கபால் வனர மடடுளம இரு்ந்தது அ்ந்த 
உனட.

 சு்ந்தபாி அன்த வபாங்கி ள்கபா்த்துடன 
மூனையில் எ்றி்ந்தபாள். ‘‘ெபான இன்தப 
ள்பாடடுக்க மபாடளடன..’’.

 ‘‘சு்ந்தபாிககு புடனவ்தபான அடரபாக  
ஷன. அதுளவ இருக்கடடும்..அன்தத் ்தபான 
அவங்களும் விரும்புவபாங்க ்சினைம்மபா 
..’’ எை கூ்றிய ்ரத் ‘‘ெீ மு்கம் ்கழுவி, 
அழ்கபா டிர்ஸ ்ணணிக்கிடடு வபா சு்ந்தபாி... 
உனைிடம் ஒணணு ந்சபால்ைணும்..’’ 

 சு ்ந ்த பா ி  மு ்க ம்  ்க ழு வ ி ,  ்த ன ை 
வபாபாிைபாள். மு்கத்துககு ளை்சபா்க ்வுடர 
ள்பாடடபாள்.  நெற்றியில் நமல்லிய்தபா்க 
வடடப ந்பாடடு னவத்்தபாள்.  ைபாலுககு 
வ்ந்தவனேப ்பாரத்து ‘‘வபாவ..! இப் இ்ந்த 
ஆளுயரக ்கணணபாடியில் ்பார.. எப்டி 
இருககுனு’’ என்றபான.

 சு்ந்தபாி ஆளுயரக ்கணணபாடிககு 
அரு்கில் ந்சல்ை, ்சடநடை ்கணணபாடி 
விை்கி..  உள்ளே இருடடபா்க இரு்ந்த 
அன்றககுள் ்தள்ேப்டடபாள்.!

 நவேியில் ்சிபாிபபு ்சத்்தம் ்ைமபா்கக 
ள்கடடது !

 சுமபார ஒரு மணி ளெரம் ்கழித்து 
அ்ந்தக ்க்தவு ்தி்றக்கப்டடு உள்ேிரு்நது 
ஆ த் ்த ி ர த் து ட ன  ஓ டி  வ ்ந ்த  சு ்ந ்த பா ி , 
‘ ‘அடப்பாவி . . !  எனனை இப்டியபா 
்ணணுவ’’  எனறு ள்கடடு ்ரத்்தின 
நெஞ்சில் ஓங்கி குத்்திைபாள்.

 ்ரத் ்ைமபா்க்ச ்சிபாித்்தபான.

 .....................

 உள்ளே ்தள்ேப்டட சு்ந்தபாிககு 
இருடடில் ்கண்கள் ்ழக்கப்ட ்சறறு 
ளெரம் ்ிடித்்தை. மை்தில் எ்ந்த வி்தமபாை 
உணர்ச்சி்கள் ஏற்டடை என்ன்த 
அவேபால் புபாி்நது ந்கபாள்ே முடிய 
வில்னை. ‘ெபான இஙள்க ்சின்ற னவக்கப 
்டடிருக்கிள்றைபா..? எ்தற்கபா்க..? இங்கி 
ரு்நது ்தப்ிப்து எப்டி..?’ உடல் ்சறள்ற 
ெடுங்கிறறு!

 ்திடீநரனறு தூரத்்தில் ஒரு 
நமழுகுவரத்்தி எபாி்ந்தது. ்சறள்ற ் யத்துடன 
்பாரத்துக ந்கபாணடிருககும் ள்பாள்த ஒனறு 
்ைமடங்கபாைது.! நவேி்ச்சத்்தில் ்ல்ளவறு 
மு்கங்கள் ந்தபாி்ந்தை.! ்சடநடை அ்ந்த 
இடம் மின விேககு்கேபால் ஒேிந்றறு.. 
சு்ந்தபாியபால் இபள்பாது அனைவனரயும் 
்பாரக்க முடி்ந்தது. எல்ளைபாரும் எடடு மு்தல் 
்த்து வயதுககுட்டட ்சிறுவர ்சிறுமி்கள்.. 
கூடளவ ஒவநவபாரு ்ிள்னே்களுடனும் 
அவர்களுனடய அம்மபா அல்ைது அப்பா....!
அனைவரும் ளஜபாரபா்க ன்க்தடடி ஒளர 
குரலில் ‘‘நவல்்கம் சு்ந்தபாி ளமம்...’’ 
என்றைர.  சு்ந்தபாிககுப புபாியவில்னை.

 அபந்பாழுது அங்கிரு்ந்த ஒரு ந்பாிய 
ந்தபானைக்கபாட்சி உயிரந்றறு ,அ்தில் ்கிபாி 
ள்்சிைபான... ்சரேமபா்க... ்தமிழில்.!.

 ‘‘அனைவருககும் வணக்கம்.. ெம் 
இைிய ஆ்சிபாினய ்திரும்தி சு்ந்தபாி ்ரத் 
அவர்கனே வரளவற்்தில் ெபாம் ந்ருனம 
ந்கபாள்்கிள்றபாம்.  ்த ிரும்தி சு்ந்தபாி  ்ரத் 
அவர்கள் ஒரு ்னமு்கக ்கனைஞர. ்தமிழ், 
ஆங்கிைம், ்ிநரஞ்ச, நஜரமைி ள்பான்ற 
நமபாழி்கள் இவருககுத் ந்தபாியும். இவர ஒரு 
ெடைக ்கனைஞர, ்சி்ற்ந்த ஓவியரும் கூட.  
இ்ந்தியபாவில் இவருனடய ஓவியங்கள் 
பு்கழ் ந்ற்றனவ.. மைி்தர்கேின நவவ 
ளவறு மு்கங்கனே ்தத்ரு்மபா்க வனர 
வ ்த ி ல்  வ ல் ை வ ர . .  அ வ ன ர ப  ் ற ்ற ி ய 
ஆடிளயபா விஷுவல் இபள்பாது உங்கள் 
்பாரனவககு…’’
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 சு ்ந்தபாி் ெம்் முடியபாமல் ்பாரத்்தபாள். 
்கல்லூபாிப ள்பாடடி்கேில் ்பாிசு ந்ற்ற 
ஓவியங்கள்... மைி்தர்கேின ்ல்ளவறு 
உணர்ச்சி்கனேப ்ிர்தி்லிககும் வி்தமபா்க 
்தபான வனர்ந்த நவவளவறு ஓவியங்கள்.. 
‘அனம்தி, ம்கிழ்்ச்சி, ள்கபா்ம், ஆத்்திரம், 
நவறுபபு, ெயவஞ்ச்கம், அப்பாவித்்தைம், 
ஆகளரபாஷம் வஞ்ச்கம்,  ஏமபாறறும் 
மு்கங்கள்...ஏமபாறும் மு்கங்கள்...!’ எத்்தனை 
வி்தமபாை மு்கங்கள்..? மைி்தர்கேின  
பு்றெி்றங்கனேக ்கபாடடும் மு்கங்கள்..!

 சு்ந்தபாி வனர்நது, அவள் வீடடு்ச 
சுவற்றில் மபாடடி இரு்ந்த ஓவியங்கள் 
மடடும் இல்ைபாமல், வீடடில் ்ரண 
ளமல் தூக்கிப ள்பாடடிரு்ந்த அத்்தனை 
ஓவியங்களும் உயிரந்றறு, ஆடிளயபா 
விஷுவலில் ்கபாண்ிக்கப்டடை.   அவள் 
்டித்்த ்ள்ேிககூடம், ்கல்லூபாி… கூடளவ 
்திருமண வரளவற்ின ள்பாது சு்ந்தபாி ஆடிய  
ந்சணடு ளமே ெடைம்,… எை அனைத்தும் 
ஒலி, ஒேி வடிவத்்தில்…

 இறு்தியபா்க மீணடும் ள்்சிய 
்கிபாி, ‘‘இனறு மு்தல் ‘வபாஷிஙகடன 
்தமிழ்ப்ள்ேி’யின மு்தல்வரபா்கப ந்பாறுப 
ள்ற்க  வ்ந்திருககும் உங்கனே, ்தனைனம 
ெிரவபா்க அ்தி்கபாபாி ்திரு ்ரத் அவர்கள் 
்சபார்ிலும்,  இ்ந்தப ்ள்ேியின ்சபார்ிலும் 
வரு்க வரு்க எை வரளவற்்தில் ந்ருனம 
ந்கபாள்்கிள்றன...’’

 அ ன ்த த்  ந ்த பா ட ர ்ந து  அ ங ள ்க 
கூடியிரு்ந்தவர்கேின ன்கத்்தடடலும், 
சு்ந்தபாியின ஆ்ச்சபாியமும் அடங்க நவகு 
ளெரமபாயிை. இ்தறகுள் சு்ந்தபாி ்சறள்ற 
இ ய ல் பு  ெ ி ன ை க கு  வ ்ந ்த ி ரு ்ந ்த பா ள் . 
எல்ளைபாரும் அவளுடன வ்நது ன்ககுலுக்கி 
ம்கிழ்்ச்சியுடன ந்சல்ஃ்ியும் எடுத்துக 
ந்கபாள்ே, சு்ந்தபாியின ்கண்கள் ்ரத்ன்தக 
ள்தடிை. 

 ‘‘்தமிழர ்திருெபாேபாம் ந்பாங்கல் 
மு்தல் அ்ந்தப ்ள்ேியில் ்திை்நள்தபாறும் 
ஆங்கிைவழிக ்கல்வியுடன ்தமிழ் வகுபபு 
்களும், மறறும் ஓவியம், இன்ச, ெடைம் 

ள்பான்ற வகுபபு்களும் ெடத்்தப்டும்’’ 
என்ற அ்றிவிபன்க ள்கடடு எல்ளைபாரும் 
அ்தில் ள்சரவ்தறகு ஆரவம் ்கபாடடிைர.  

 சு்ந்தபாியின உள்ேத்்தில் இனனும் 
்ிரமிபபு அடங்கவில்னை.

 ‘இனவ்கள் அனைத்துளம எைககுப 
்ிடித்்த விஷயங்கள்.  எனனைப ்ற்றிய 
எ ல் ை பா  வ ி ஷ ய ங ்க ளு ம்  ் ர த் து க கு த் 
ந்தபாி்நதும் ஏன இ்ந்த ெபாட்கம்.? ்கிபாினய 
எபள்பாது ்ச்ந்தித்்தபார்கள்…?’

 சு்ந்தபாி இனநைபானன்றயும் ளயபா்சித் 
்தபாள். ‘உள்ேத்்தில் வஞ்ச்கமும், உ்தடடில் 
புனைன்கயும் ந்கபாணட மைி்தர ்கனே 
வனர்ந்த ்தனைபால், உள்ேத் ்தில் ெல்ைவைபா்க 
இரு்ந்தபாலும் நவேிப ்பாரனவககு வில்ைத் 
்தைம் ்கபாடடும் ்ரத் ள்பான்ற மைி்தர்கேின 
ெி்றங்கனே இதுவனர ்தபான வனர்ந்த்தில்னை 
எை.

 அனைவரும் வினடந்ற்ற ி்்றகு 
சு்ந்தபாிககு ்ரத்்தின ளமல் ள்கபா்ம் வ்ந்தது.  
இன்த ளெரடியபா்க்ச ந்சபால்லி அனழத்து 
வ்ந்திருக்கைபாளம.. எ்தற்கபா்க இவவேவு 
நடனஷன ்தர ளவணடும்..?’ ள்கபா்த்்தினூளட 
வ்ந்த ஆத்்திரத்்தில் ்க்தனவத் ்தி்ற்நதுந்கபாணடு 
‘‘ அ ட ப ் பா வ ி . .  எ ன ன ை  இ ப ் டி ய பா 
்ணணுவ..?’’ எனறு ்கத்்தியவபாறு ்ரத்்தின 
நெஞ்சில் ஓங்கிக குத்்திைபாள்.  ் ரத் ந்பாி்தபா்க்ச 
்சிபாித்்தபான.

 ‘‘இ்ந்த ஒரு வருஷத்துை இ்ந்தியபா 
வுககு ெபான ெபாலு முன்ற வ்ந்திருகள்கன. 
ஒருமுன்ற வைி்தபா ்சித்்தியின வீடடில் 
இரு்நது ்கிபாி ந்சல்வன்தப ்பாரத்ள்தன. 
ளவந்றபாரு முன்ற அவனுடன ள்்சிக 
ந்கபாணடிரு்ந்த உனனைப ்பாரத்ள்தன. 
நமதுவபா்க ்சித்்தியிடம் வி்சபாபாித்்த்தில் ்கிபாிககு 
உன மீது இருப்து ஆழ்்ந்த ெடபு எனறு 
அ்றி்நது ந்கபாணளடன.  அ்தற்கபபு்றம் ்தபான 
ஒவநவபாருமுன்ற ெபான இ்ந்தியபா வரும் 
ள்பாதும் உனனைப ்ற்றிய விவரங்கனேத் 
ள்தடி அ்றி்நள்தன. ெீ என மனைவியபாய் வர 
ஆன்சப்டளடன சு்ந்தபாி.’’
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 ்சறள்ற ெிறுத்்திய ்ரத் வைி்தபானவப 
்பாரத்்தபான. வைி்தபா சு்ந்தபாினயப ்பாரத்து 
புனைன்கத்்தபாள். ‘‘இந்தல்ைபாம் உங்க 
்கல்யபாணம் ஆைப்்றம் ்தபான எைகள்க 
ந்தபாியும் சு்ந்தபாி..’’ என்றபாள்.

 ்ரத் ந்தபாடர்ந்தபான.

 ‘‘உனனைப ் ற்றி ந்தபாி்நதுந்கபாணட 
்ினைர ்தபான இஙள்க ெபான ்ணி 
புபாியும் வபாஷிஙடைிளைளய உைக்கபா்க 
ஒரு ்ஸகூல் ெடத்்த ளவணடும் எைத் 
்தீரமபாைித்ள்தன. ்கேங்கமில்ைபா ெடபுககு 
அனடயபாேமபா்க விேஙகும் ்கிபாினய 
அ்தறகு ளமை்தி்கபாபாியபா்க ெியமித்ள்தன. 
அ்ந்தப ்ள்ேியில் ஆங்கிை வழிக 
்கல்வியுடன இஙகுள்ே ்ிள்னே்களுககு 
்தமிழும், ்ர்தமும், இன்சயும், ்தமிழர்கேின 
்தற்கபாபபுக ்கனை்களும் ்கற்ிக்கப்ட 
ளவணடும் என்து என எணணம்...’’

 சு்ந்தபாி ள்கபா்த்துடன ள்கடடபாள். 
‘‘எல்ைபாம் ்திடடமிடடுத் ்தபான ந்சஞ்சிருக 
்கீங்க.. ஆைபா இன்தநயல்ைபாம் என்கிடட 
ளெரடியபா ந்சபால்்றதுககு எனை..?’’

 ‘‘ வ பா ழ் க ன ்க ய ி ை  ஒ ரு  ்த ி பா ி ல் 
ளவணபாமபா. .?  இல்ைனைபா நரபாம்் 
ள்பாரடிககும்ை..’’ என்றபான ்ரத் ்சிபாித்துக 
ந்கபாணளட.

 சு்ந்தபாி ஆத்்திரத்துடன ன்க்கனே 
உயரத்்தி மீணடும் ்ரத்்தின நெஞ்சில் 
ஒங்கிக குத்்தப ள்பா்க, ்சடநடனறு அவள் 
ன ்க ்க ன ே  இ ்ற க ்க ி   அ வ ன ே  இ று ்க 
அனணத்்தபான ்ரத்.

 அவைின இ்தய துடிப்ின ஓன்ச 
யில், சு்ந்தபாியின ஆை்ந்தக ்கணணீர ெி்றம் 
மபா்றியது.!

n

 
இதழில் எழுதுேவர்்கள் ்கவைத்திற்கு...

 
பி ரதி்மாதமும ்மாதத்தின் முதல் வா ரத்தில் இதழ  ் வளிவரும . 
அதற்ப்கற்்ார்போல 20 பததிக்கு முன்ோ்க ஆக்்கங்கனள அனுப்புதல் 
ேல்லது. அதற்குப்மல் வரும ஆக்்கங்கள் அடுத்த இதழில் பசெர்க்்கப்ேடும. 
முந்திக்்்காள்வது ேல்லதல்லவா?
 
தவிர, ஆக்்கங்கனள எழுதிவிட்டு அவசெர, அவர்மா்க ஆக்்கத்திற்்காை 
தனலப்பு, ்மற்றும எழுதியவர் ்ேயர்கூட எழுதா்மல் அனுப்பிவிடுகிறீர்்கள். 
அப்ேடியாைனவ்கள் நி்சசெய்மா்க இதழில் இடம்ே்்ச்செயய முடியாது. 

இயன்்வனர  மின்ைஞசெலில் அனுப்பினவக்குமேடி  தயவாயக் 
ப்கட்டுக்்்காள்கிப்ாம. மு்கநூல் உள்்ேட்டி, வாட்ஸ் அப் போன்் ் தாடர்பில் 
ஆக்்கங்கனள அனுப்புவனதத் தவிர்க்்கவும.

மின்ைஞசெல் : editor@tamilnenjam.com



 3 8686

 ஒ ரு  ்க ன ்த  இ ரு ்ந ்த ்த பா ம்   அ து 
எல்ளைபார்கிடடயும் ள்பாய்்ச ள்சரணும்னு 
ந ெ ன ை ்ச ்ச ்த பா ம் .  எ ப ் டி னு  அ து க கு த் 
ந்தபாியனையபாம். நென்றய ளெரம் ளயபா்சித்தும் 
அதுககு ஒரு ளயபா்சனையும் வரனையபாம்.

 ‘்சபாி, யபார்கிடடயபாவது ள்கடள்பா 
முனு முடிவு ்ணணி சுத்்தியும் ்பாரத்்த்தபாம். 
அஙள்க ஒரு ்கிேி இரு்ந்த்தபாம். 

 ‘ ‘்கிேிளய... ்கிேிளய, ெபான்தபான 
்க ன ்த ,  எ ன ன ை க  ந ்க பா ண டு  ள ் பா ய் 
எல்ளைபாபாிடமும் ள்சரக்கி்றபாயபா?’’ ்கிேியிடம் 
்கன்த ள்கடட்தபாம்.

 ‘‘எனைபால் எப்டி முடியும்’’ ்கிேி 
ள்கட்க ‘‘ெீ்தபான ெல்ைபா ள்சுளவ, ் ்ற்நது ் ை 
இடங்களுககும் ள்பாவ, அ்தபான உங்கிடட 
ள்கடளடன’’  ந்சபால்லியது ்கன்த. 

 ‘‘ெீ ந்சபால்்றது உணனம்தபான, ஆைபா 
எனைபாை முழு ்கன்தனயயும் ்சபாியபா ந்சபால்ை 
முடியுமபானு ்ச்நள்த்கமபா இருககு, ெபாம ளவறு 
யபாரு்கிடனடயபாவது உ்தவி ள்கட்கைபாமபா?’’ 
்கிேி ள்கடடதும் ‘‘்சபாி’’ என்றது ்கன்த.

 ‘‘எைது முது்கில் உட்கபார்நது ந்கபாள், 
ெபாம் ஊருககுள் ந்சனறு எைது ெபாய் 
ள்தபாழைிடம் ள்கட்கைபாம்’’  ந்சபானைதும் 
்கிேியின முது்கில் அமர்ந்தது ்கன்த. ்கிேி 
்்ற்நது ஊருககுள் ந்சன்றது.

 அ ங கு  ஒ ரு  வீ ட டி ன  மு ன பு 
நவள்னே வணணக குடடி ெபாய் அமர்நது 
இரு்ந்தது. ‘‘ெல்ைபாயிருக்கியபா இரபாமு, 

்பாரத்து ெபாேபாயிடு்சசு’’ ள்கடட்டிளய 
ெபாயின ்க்கத்்தில் உட்கபார்ந்தது ்கிேி.

 ‘‘ெல்ைபாயிருகள்கன ்கிேியக்கபா, ெீங்க 
எப்டி இருக்கீங்க?’’ எனறு ்்தில் ந்சபானை 
் டி ள ய  ்க ன ்த ன ய  உ ற று ப  ் பா ர த் ்த து 
ெபாய்ககுடடி. 

 ‘‘ெபானும் ெல்ைபாயிருகள்கன இரபாமு, 
இது ள்ரு ்கன்த, எல்ளைபார்கிடளடயும் ள்பாய்்ச 
ள்சரணும்னு ஆன்சப்டுது. எங்கிடட உ்தவி 
ள்கடடது. ெபான உனைிடம் கூடடிக்கிடடு 
வ்ந்திருகள்கன. எப்டி யபாவது ்கன்தளயபாட 
ஆன்சனய ெின்ற ளவத்்தி னவக்கணும் இரபாமு’’ 
்கிேி ந்சபானைன்தக ்கவைமபா்கக ள்கடட 
இரபாமு ்சி்றிது ளெரம் ்சி்ந்தனை ந்சய்்த்டிளய 
இப்டியும், அப்டியும் ெட்ந்தது.

 ‘‘எனைபாையும் உனனை எல்ளைபாபாி 

  

சிறுவர்கள் சங்கமம்
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டமும் ந்கபாணடு ள்சரக்க முடியபாது. ஆைபால் 
எனனை வேரப்வரபால் அது முடியுமுனு 
நெனைக்கிள்றன. வீடடுககுள்ே வபாங்க, 
அவபாிடம் ள்கட்கைபாம்’’ ந்சபால்லிக்கிடளட 
வீடடுககுள் ஓடியது. ்கிேியும், ்கன்தயும் 
ெபாய்ககுடடியின ் ினைபாளைளய ந்சன்றை. 

 ெபாற்கபாலியில் அமர்நது இரு்ந்த 
ஒருவபாிடம் ந்சனறு வபாைபாடடிய ெபாய்க 
குடடி, அவபாிடம் ்கன்தயின ஆன்சனயக 
கூ்றியது. ்கன்தயும், ்கிேியும் அவர 
ந்சபால்ைபள்பாவன்தக ள்கட்க ஆவலுடன 
்கபாத்்திரு்ந்தை.

 ‘‘ஓஓஓ.... ்தபாரபாேமபா்க ந்சய்யைபாளம, 
இ்ந்தக ்கன்தனயப புத்்த்கத்்தில் இடம் 
ந்்ற்ச ந்சய்்தபால் அது எல்ளைபாபாிடமும் 
ள்பாய்்ச ள்சர்ந்திடும்’’ என்றபார.

 ‘‘ம்கிழ்்ச்சி... ம்கிழ்்ச்சி அணணபா, 
ெபான புத்்த்கத்்தில் இடம் ந்்ற உ்தவுங்கள்’’ 
துள்ேிக கு்தித்்தது ்கன்த.  ்தைது இ்றகன்க 
்கனே விபாித்து, சுற்றியும் ்்ற்நது வ்நது 
ம்கிழ்்ச்சினயத் ந்தபாிவித்்தது ்கிேி. 

 அடுத்து நவேியிடடப புத்்த்கத் 
்த ி ல்  அ ்ந ்த க  ்க ன ்த ன ய  இ ட ம்  ந ் ்ற ்ச 
ந்சய்்தபார அணணபா. புத்்த்கம் வபா்சித்்த 
அனைவபாிடமும் ்கன்த ந்சனறு ள்சர்ந ்தது.  
்கிேிககும், ெபாய்ககுடடிககும், அணணபா 
வுககும், வபா்சித்்தவர்களுககும் ென்றி 
கூ்றியது ்கன்த.

சு. பிரவந்திகா
ந்சனனை 

அம்மைாககு...
அம்மைா அம்மைா அனபு அம்மைா 
அனபால் என்ன அ்ணத்தாய அம்மைா 
அனறும் இனறும் எனறும்
என்ன விடடுப் பிரியாத அம்மைா 
அன்ப மைடடு்மை ்காடடும் 
தசேல்ை அம்மைாககு ஆயிரம் முத்தங்கள 

 ்்க.்ஜ. சோயஸ்ரீ

அப்துல் ்கைாம் ஐயா
அகனி சிற்கர்
ஆயவில் சிறந்தவர்!
இந்தியா்வ ஆண்்டவர்!
ஈடுபாடடு்டன தசேயல்பட்டவர்!
உை்்க்ய வியக்க்வத்தவர்!
ஊக்கம் அளித்தவர்!
எழுச்சி ்கண்்டவர்!
ஏவு்க்ண ்ாய்கர்!
ஐயம் ்பாககியவர்!
ஒப்பற்ற த்ைவர்!
ஓயாமைல் உ்ைத்தவர்!!
மைக்கள மைனதில்
நி்ைத்து நிற்கும்
உனனத த்ைவர்.
அவ்ர ்ம் ஐயா
அப்துல்்கைாம் அவர்்கள !!

பி . பர்வதவர்மைன
ஓசூர்
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 ‘‘மபார்ச மபா்தமும் வ்ந்தபா்சசு ்திரு 
விழபாவிறகு எல்ைபாம் ள்சர்நது ஊருககு 
ள்பா்கைபாம் அம்மபா”

 “்சபாி! ெபானும் ளயபா்சித்ள்தன ெீங்களும் 
ந்சபால்லிடடீங்க ்கணடிப்பா ள்பாைபாம் 
்கணணம்மபா’’.

 ‘‘எல்ைபாரும் நரடியபா ெபான நரடி’’ 
எைக ள்கடடுடடு வணடியிை  அமர்ந்தபாங்க. 
குழ்நன்த்களுககு ஒளர ்ச்நள்தபா்சம். ்பாடடுப 
்பாடிக்கிடளட ்ச்நள்தபா்சமபா ஊருககுப 
ள்பாைபாங்க.

 ்பாடடிளயபாட ந்கபாஞ்ச ளெரம் ள்்சிடடு 
எல்ைபாரும் வினேயபாட ள்பாைபாங்க.

 ‘‘வினேயபாணடபா்ச்சபா ்சபாி எல்ைபாரும் 
டீ குடிக்கைபாம்’’னு ்பாடடி ந்சபால்ை, ்தபாத்்தபா 
ந்சய்்தித்்தபாள் ்டிக்க எல்ைபாரும் அவங்க 
அவங்க ளவனைய ்பாரத்்தபாங்க.

 ்பாடடியும் ள்ரகுழ்நன்த்களேபாட 
ள்்சிக்கிடடு ்தனை வபாபாிகந்கபாணடு 
இரு்ந்தபாங்க. ்தம்்ியும் ஆடடுககுடடிளயபாட 
வினேயபாணடுடடு இரு்ந்தபான.

 ‘‘பூனைககுடடி அழ்கபாய் இருககுது 
்பாடடி. ெபான அதுகூட வினேயபாடுளவன’’ 
எனறு கூ்றிைபான. இப்டி இரணடு, 
மூனறு ெபாட்கள் ஓடிை.

 ‘‘்திருவிழபாவும் வ்ந்தது. அனைத்துக 
குழ்நன்த்களும் ்ச்நள்தபா்சமபா இரு்ந்தபாங்க. 
ள்கபாவிலுககுப ள்பாைங்க.

 மபானைபந்பாழுது வ்நதுவிடடது. 

எல்ைபாரும் ்கிரபாமத்துத் ்திருவிழபா எப்டி 
இருககுனனு ந்தபாிஞசுக்கிடடபாங்க. மறு 
ெபாள் ்தங்களுனடய ஊருககு்ச ந்சல்ை 
முடிவு ந்சய்்தபாங்க. 

 “்பாடடி உங்களேபாட, என ெண்ர 
்களேபாட ்கிரபாமத்்தில் வ்நது ்திருவிழபா 
ந்கபாணடபாடியது நரபாம்் ம்கிழ்்ச்சியபா்க 
இரு்ந்தது. ்தபாத்்தபா, ்பாடடி… ள்பாயிடடு 
வளரன” எனறு  ன்க அன்சத்்த்டி ஊருககுப 
ள்பாைபாங்க. 

தசே. ஸ்ரீ்ை்கா
ஆ்றபாம்வகுபபு, ்திரு்ச்சி-12

 



ஜீ.்மைத்்ரயி                           
வ்ந்தவபா்சி

 ஒரு எழில் மிகு்ந்த ெ்கரம் ஒனறு 
இரு்ந்தது. அ்ந்த ெ்கரத்்தின ந்யர ்சத்்திய 
விஜய ெ்கரம் ஆகும்.
         
   அ்ந்த ெ்கபாில் அழ்கிய மபாேின்க்கள் 
ெின்ற்நது இரு்ந்தை,  எழில் ந்கபாஞசும் 
அழ்கிய பூங்கபாவும் இரு்ந்தது. அ்ந்த 
இடத்்தில் ஒரு குேம் இரு்ந்தது.

 குேக்கனரயில் மரம், ந்சடி, ந்கபாடி, 
ெத்ன்த, மீன்கள், ்தவனே்கள், வணணத்துப 
பூ ்ச ்ச ி  ம ட டு ம்   வ பா ை ம்  ெ ண ் ர ்க ே பா ்க 
வபாழ்்நது வ்ந்தை.

 அபந்பாழுது வழிமபா்றி அஙகு 
வ்ந்த ஒரு மு்தனைனயப ்பாரத்்தவுடளை 
குேத்்தில் வபாழ்்ந்த மற்ற உயிபாிைங்களுககு  
ஒளர ஆ்ச்சபாியம்!
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மீண்டு எழு

தமைககு உறுதியானது
எனறறிருந்து - த்ஞசில்
்னதனறி்யாடு - ்ற்குணங்க்்ள
தபற்று- ்ல்ைவனாயிருந்து
கீ்ையிருந்து ்மை்ை வந்து
முன்னற்றம் அ்்டபவன
மூவுை்்கயும் ஆளபவன
துயர்நி்ை வந்த்பாது
த்ளராது உ்ைத்து
துனபங்க்்ளக ்க்டந்து
தசேல்வம் பை தபற்று
தபாறா்மைய்்டவ்தத் தவிர்த்து
தபாறு்மையு்டன தசேயல்படடு
நிதானத்்த த்ஞசில் நிறுத்து
்்ர்்மை்யாடு பணியாற்று
இதுதான சிறந்த கூற்று

மை.குசேன
தசேன்ன

வறு்மையின 
உணர்வு

வறு்மை்ய வி்ட த்காடியது
வாழவுத்ன வாடடுவது
்ம்பிக்்கயு்டன வாழவது
்காயங்க்்ள எதிர்த்காளவது
வலி்க்்ள வலி்மையாககுவது
அனபி்ன தவளிப்படுத்துவது
அறவாழ்வ அனுபவிப்பது
முயற்சியு்டன முனதனடுப்பது
த்ளர்வில்ைா ்்்ட்யாடு
்ாளும் நீ பைகிடு
்தால்வி்ய தவனறுவிடு
துனபங்க்்ள துரத்திடு
்வத்ன்க்்ள  ஒழித்திடு
உண்்மையால் உயர்ந்திடு
்ல்லுறவால் உறவாடு 
வறு்மையழிக்க ்பாராடு

மை.ைவன
தசேன்ன

 மு்தனை ஊரவை இைத்ன்த ள்சர்ந்த 
விைஙகு ஆகும். இது ெீபாிலும் ெிைத்்திலும் 
வபாழ வல்ைது. இது ெபானகு ்கபால்்கனேயும் 
வலுவபாை வபாலினையும்  ந்கபாணடது. நவப் 
மணடைத்்தில் அ்தி்கமபா்க ்கபாணப்டும்.

 அங்கிரு்ந்த மீனுககு மு்தனைனயப 
்பாரத்து ்யமபா்கிவிடடது. ெம்னமப 
்ிடித்து்ச ்சபாப்ிடுளமபா என்ற அ்ச்சம் 
அ்தி்கமபா்கியது ஆன்கயபால் ெண்ர்கேிடம் 
மு்தனைனயப ்ற்றிய ்தைது ்யத்ன்தக 
கூ்றத் ந்தபாடங்கியது.

 அ ப ள ் பா து  ்த வ ன ே   ‘ ‘ மு ்த லி ல் 
அ ன ை வ ரு ம்  மு ்த ன ை ன ய ப  ் ற ்ற ி 
அ்றி்நது ெபாம் அன்த ்சி்ற்ந்த ெண்ரபாக்கிக 
ந்கபாள்ேைபாம். ் ி்றகு ் பாரபள்பாம்’’ என்றது. 
்தவனேயின ்கருத்ன்த அனைவரும் ஏறறுக 
ந்கபாணடை.

 இ்தன்டி அனைவரும் ஒறறுனம யபா்க 
ம்கிழ்்ச்சியபா்க வபாழ்்நது வ்ந்தைர. அபந்பாழுது 
ள்கபானட ்கபாைம் வ்ந்தது. குேத்்தில் ெீபாின 
அேவு குன்றயத் ந்தபாடங்கியது. ஆன்கயபால் 
மு்தனையபால் ெீணட ெபாட்கள் ெிைத்்தில் 
வபாழ முடியவில்னை. ஆன்கயபால் அழத் 
ந்தபாடங்கியது.
          
 எனை ந்சய்வது எை புபாியபாமல் 
அ ன ை த் து  ெ ண ் ர ்க ளு ம்  ஒ ன று கூ டி 
்ிர்ச்சனைனய ்சபாி ந்சய்ய முடிவு ந்சய்்தை.
       
 ஒருெபாள்  ஒன்றபா்கக கூடி மனழ 
ந்ய்யுமபாறு ்கடவுேிடம் ள்கடடைர. 
அவவபாள்ற மனழ ந்ய்்தது. மீணடும் 
அ ன ை வ ரு ம்  ம ்க ி ழ் ்ச ்ச ி ய பா ்க  வ பா ழ த் 
ந்தபாடங்கிைபார்கள்.

 இ்ந்தக ்கன்தயில் இரு்நது ெபாம் 
எனை ந்தபாிஞசுக்கிள்றபாம் ந்தபாியுமபா? ெபாம்  
தூய எணணத்துடன எ்ந்த ளவனைனயயும் 
ந்சய்யத் ந்தபாடங்கிைபால் அ்ந்த ளவனை 
ெின்றளவறும் என்ள்தயபாகும்.
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 ஒரு ஊபாில் இரணடு ெண்ர்கள் 
இரு்ந்தபார்கள்.  ்ள்ேி  வ ிடுமுன்றயின 
்கபாரணமபா்க ்பாடடியின ்கிரபாமத்்திறகு 
ந்சன்றபார ்கள். ்கிரபாமத்ன்த சுற்றிப ்பாரத்துக 
ந்கபாணடிருககும் ந்பாழுது ஓய்நவடுக்க ைபாம் 
எனறு ஒரு மரத்்தின அடியில் அமர்ந்தபார்கள்.

 அவர்கள் அ்ந்த மரத்்தின அடியில் 
ஒரு ்ே்ேககும் துணினயக ்கணடபார்கள். 
அ ்ந ்த த்  து ண ி ன ய க  ்க ண ட து ம்  அ ன ்த 
எடுத்து விபாித்து, அ்தன ளமல் அமர்நது 
ஓய்நவடுத்துக ந்கபாணடிரு்ந்தைர. ்திடீ 
நரனறு அ்ந்த துணி ்்றக்க ஆரம்்ித்்தது. 
அவர்கள் இருவரும் ்ய்நது ஆ.... எனறு 
்கத்்திைர. ்திடீநரனறு அ்ந்தத் துணி ள்்ச 
ஆரம்்ித்்தது.

 “்யப்டபா்தீர்கள் ெண்ர்களே! 
ெபான ்தபான மபாயக்கம்்ேம். இபந்பாழுது 
ெீங்கள் ்தபான எனனுனடய எஜமபாைர்கள்” 
எனறு அ்ந்த மபாயக்கம்்ேம் கூ்றியது.

 “ எ ஜ ம பா ை ர ்க ள ே  ெீ ங ்க  எ ங ்க 
ள்பா்கணும்னு ஆன்சப்டடபாலும் ெபான 
உங்கனே அங்க கூடடிடடு ள்பாள்றன” 
எனறு மபாயக ்கம்்ேம் கூ்றியது. அன்தக 
ள ்க ட டு  அ வ ர ்க ள்  ம ி ்க வு ம்  ம ்க ி ழ் ்ச ்ச ி 
அனட்ந்தைர.

 ்ினபு அவர்கள் ்கம்்ேத்்திடம் 
“்கம்்ேளம எங்கனே ஐ்ஸ்கிபாீம் ்சபாகளைட 
ெின்ற்ந்த உை்கத்்திறகு கூடடிடடு ள்பா்றீங 
்கேபா..?” எனறு ள்கடடைர. 

 “்கணடிப்பா்க  எஜமபாைர்களே,  
உங்கனே அஙள்க அனழத்து்ச ந்சல்்கிள்றன” 
எனறு மபாயக்கம்்ேம் கூ்றியது.

  ்கம்்ேம் அவர்கனே ஐ்ஸ்கிபாீம் 
்சபாகளைட ெின்ற்ந்த  உை்கத்்திறகு கூடடி்ச 
ந்சன்றது. அஙகு அவர்கள் விரும்்ியன்த 
எடுத்து்ச ்சபாப்ிடடு ம்கிழ்்ந்தைர. ்ினபு 
அவர்கள்  “்கம்்ேளம மி்கவும் ளெரம் 
ஆ்கிவிடடது. எங்கனே அம்மபா ள்தடுவபார 
்கள். எங்கனே அ்ந்த மரத்்தின அடியில் 
ந்சனறு விடடு  விடு்கி்றபாயபா?” எனறு 
ள்கடடைர.

 ்கம்்ேமும் அவர்கனே மரத்்தடிககு 
அனழத்து்ச ந்சன்றது. ்கம்்ேம் அவர 
்கேிடம் “அடுத்்த விடுமுன்றககும் இஙள்க 
வபாருங்கள் எஜமபாைர்களே... மறு்டியும் 
்ச பா க ள ை ட  ஐ ்ஸ ்க ி பாீ ம்  உ ை ்க த் ்த ி ற கு 
உங்கனே அனழத்து ந்சல்்கிள்றன” எனறு 
கூ்றியது.அவர்கள் இருவரும் ்சபாகளைட 
ஐ்ஸ்கிபாீம் உை்கத்ன்த ெினைத்துக ந்கபாணளட 
்ச்நள்தபா்ச மபா்க வீடடிறகு ந்சன்றைர. இன்தப 
ள்பானறு ெம் அனைவருககும் மபாயக்கம்்ேம் 
்கினடத்்தபால் எவவேவு ்ச்நள்தபாஷமபா்க 
இருககும் ெண்ர்களே...

 ஸ்ரீ. ஸ்ரீஅபி்வ்
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 ்ஸெி்கி்தபா பூங்கபாவுககுப 
ள்பாைபாமபா எனறு ்கபா்ந்தித் ்தபாத்்தபா ள்கடட 
உடன நரபாம்் ம்கிழ்்ச்சி ஆ்கிவிடடது. 
ந்பாள்ேபா்ச்சியிை ம்கபாலிங்கபுரம் பூங்கபா. 
அ்ந்தப பூங்கபா நரபாம்்ளவ ந்பாி்தபா்க 
இருககும் அஙள்க வினேயபாடுவ்தறகு 
ெின்றய இருக்கி்றது.  அது மடடும் இல்ைபாம 
ெின்றயப ள்ர அஙள்க வபாக்கிங ள்பாயிடடு 
இருப்பாங்க. 

 ்கபா்ந்தித் ்தபாத்்தபா எப் ஊரை 
இரு்நது வ்ந்தபாலும், ்ஸெி்கி்தபானவ அஙள்க 
கூடடிடடுப ள்பாவபாரு. அவளுககு அஙள்க 
எப்வுளம ஊஞ்சல் வினேயபாடத்்தபான 
நரபாம்் ஆன்ச. எப்வுளம அ்ந்த 
ஊஞ்சனை்ச சுத்்தி ெின்றய குழ்நன்த்கள் 
்கபாத்துக்கிடடு இருப்பாங்க.

 அ்தில் வினேயபாட ெபாம் 
்கபாத்்திருக்க்தபான ளவணடும். அஙள்க 
வரு்கி்ற குழ்நன்த்கள் எல்ைபாம் ்கபாத்்திரு்நது 
அ்தில் ஏ்றி வினேயபாடி்ச ந்சல்வபார்கள். 
இதுை ்ச்நள்தபா்சப்டு்றது எனை 
அப்டினைபா ஒவநவபாரு குழ்நன்தயும் 
ஐ்நது ெிமிடம் மடடுளம வினேயபாடிவிடடு 
ள்பாவபாங்க. 

 எப்ப ள்பாைபாலும் அஙகு ஒரு 
ந்பாிய ்கம்்ி ஏறு்தல் இருககும். அன்தப 
்பாரத்்தபாளை நரபாம்் ்யம். எப்வும் அதுை 
மடடும் வினேயபாடளவ மபாடடபாள். 

 இன்தப ்பாரத்துக்கிடளட இரு்ந்த 
்தபாத்்தபா இவனே எப்டியபாவது இதுை 
ன்தபாியமபா ஏ்ற னவக்கணும்னு ெினை்சசு 
்ஸெி்கி்தபானவ அ்ந்தக ்கம்்ியிை ஏத்்தி 
விடடபார. 

 மு்தலில் நரபாம்் ்யமபா இருககுனு 
ந்சபால்லி ்ி்றகு எனை ஆைபாலும் ெம்ம 

்தபாத்்தபா ்பாத்துககுவபாரு அப்டிங்கி்ற 
ன்தபாியத்துை ்கிடு்கிடுனனு ளமை ஏ்றி்ச 
ந்சன்றபாள். உடளை ெம்ம ்தபாத்்தபா 
எப்வும் புது்சபா ஒரு வி்சயம் ந்சய்வ்தறகு 
ெபாம ்யப்டககூடபாது, முயற்சி ந்சய்து 
்பாரக்கணும் அப்டினனு ந்சபானைபாரு. 
்சபாிங்க ்தபாத்்தபா அப்டினனு ந்சபால்லிடடு 
அவன மூனறு ்தடனவ அ்தில் ஏ்றி 
இ்றங்கி விடடபாள். ெம்ம ்கபா்ந்தித் ்தபாத்்தபா 
்ஸெி்கி்தபாவுககு ஒரு ்ஞசு மிடடபானயப 
்பாி்சபா்க வபாங்கி ்த்ந்தபார. இருவரும் 
ம்கிழ்்ச்சியபா்க வீடு ்திரும்்ிைர.

 ்்கா.பா. ஸநிகிதாஸ்ரீ
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நவேியூபாில் அப்பா 
உள்ளூபாில் ்பாப்பா 
்கபாநணபாேி வழியபா்க 
அன்ின ்பாிமபாற்றம் 

 சு.்ிரவ்ந்தி்கபா

 இள்தபா இ்ந்தக ்கவின்த்தபான ெபான 
மு்தலில் ் டித்்த ஆழிமணி. ் ிரவ்ந்தி்கபாவின 
மு்தல் ்தனமுனை...

 அபள்பாள்த ெினைத்ள்தன இவர 
இேங்கவியல்ை... ந்ருங்கவிநயனறு...

 ்தனமுனைக ்கவின்தயின ்சி்றபன்ப 
்பாருங்களேன...

 ஆ்ச்சி அனபு்சந்சல்வி சுபபுரபாஜூ என்ற 
ந்ண்கம்்னைப ்பாரத்து ி்ரவ்ந்தி்கபா எனும் 
்கடடுத்்த்றியபாய் ்கவி் பாட னவத்்திருக்கி்றது... 
அது மடடுமபா? அன ி்ன ்சங்கமம் என்ற 
்சிறுவர குழுமத்ன்த ஆரம்்ிக்க னவத்து 
உை்கேவில் ்சி்றபபு்றவும்  னவத்துள்ேது... 
ஐ்ந்தில் வனே்ந்தது… இைி ஐம்்து, நூந்றைத் 
்தனழக்க என ் ிரபாரத்்தனை்கள்...

 “்சிறுன்க மு்கிழ்த்்த அரும்பு்கள்...
்ிரவ்ந்தி்கபா அவர்கள் இடடும் ந்தபாடடும், 
்தமது ்சிறுன்க்கேபால் ் னடத்து மு்கிழ்த்்திட்ச 
ந ்ச ய் ்த  ்த ன மு ன ை  அ ரு ம் பு ்க ள்  ெ ம து 
இ்தயத்ன்த வருடு்கின்றை” என்கி்றபார ்தமது 
வபாழ்த்துனரயில் ்தனமுனைக்கவித்்த்நன்த.
ம ்த ி ப பு று மு ன ை வ ர . ்க வ ி ்ச சு ட ர .
்கபா.ெ.்கல்யபாணசு்ந்தம் அவர்கள்... அக 
கூறறுககு ஈடபாய் ்கீழ்க்கணட ்கவின்த 
்பாருங்களேன...

பூ ்்றிக்க 
ெீணட ன்கனய மடக்கிளைன 
ஒரு ்டடபாம்பூ்ச்சி 
ள்தன வரு்நது்கி்றது  
எனை ந்சய்்தபாலும் 
ஒல்லியபா்களவ இருக்கி்றது 
்பாப்பா வனர்ந்த 
யபானைக குடடி

 “இ்ந்தக ்கவின்தனய வபா்சித்்தவுடன 
இ்தழில் நமனமுறுவலுடன அடடபா.. . 
எ வ வ ே வு  ந ்ச ்ற ி வ பா ை  உ ே வ ி ய ல் 
இது எை விய்நது ள்பாளவபாம்” என்ற 
ம பா ந ் ரு ம்  எ ழு த் ்த பா ளு ன ம  ்த ி ரு ம ்த ி .
்சபா்ந்தபா்தத் அவர்கேின வபாழ்த்துனரயிளை 
ந்தபாி்கி்றது... இவபாின ்கவி்ச்சி்றபபு.

 
 “்சிறுதுேி ந்ருநவள்ேம் எனும் ந்பான 
நமபாழிககு இணங்க ்கவிஞர. ி்ரவ்ந்தி்கபா, ்சிறு 

ி்ள்னேயபாய் உள்ே ள்பா்திலும் ்கவின்தயில் 
ந்ரு நவள்ேமபாய் ்பாய்்நது ஆ்ச்சரயத்்தில் 
ஆழ்த்து்கி்றபார” எனறு,

அனன்க கூடடிளைன  
நவறுபன்க  ்கழித்ள்தன  
அ்றினவப  ந்ருக்கிளைன  
்கணககு எேி்தபாைது 

 ்கவின்தனயக கு்றிப்ிடடு ்தினரப 
்டப ்பாடைபா்சிபாியர ெி்கரன அவர்கள், 
்கவிஞபாின ்கவின்த்கனே சுடரவிடும் அ்கல் 
விேககு்கேபாககு்கி்றபார.
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“Poetess Pravanthika
You are a walking encyclopaedia 
May you have many more 
Feathers in your cap 
In the days to come”

 ஆ ை பா . . .  ் ன ந ம பா ழ ி ப பு ை ன ம  
முனைவர. ளவ.பு்களழ்ந்தி அவர்கேின 
வபாழ்த்துனர ள்பாதுளம...

 ்சிை ்கவின்த்கனேப  ்பாரபள்பாம்...

்கபாகன்கக குருவி்கள் 
எண்கேின ெண்ர்கள் 
்டங்கேில் மடடும் ்பாரபள்பாமபா 
அ்ச்சத்துடன ெபாங்கள்

 இ து  ் பா ர ்த ி ய ி ன  அ ்ச ்ச த் ன ்த 
ெியபா்்கப ்டுத்து்கி்றது அல்ைவபா...

உனடத்்த ந்பாம்னமக்கபா்க 
மனைிபபு ள்கடளடன 
“ள்பாடி” என்றபான 
ெபானும் “ள்பாடபா” எனள்றன 

 ந்ணணுபாினமனய வலியுறுத்தும் 
்கருத்து ந்பா்தி்ந்த ்கவின்தயல்ை இது...
எடுத்துக ந்கபாள்ளும் ந்பாருள் ந்த்றிககும் 
இனன்றய ந்ண்கேின ்கவின்த என்ன்த 
புபாிய னவக்கி்றபார அல்ைவபா?

இனணய வழியில் 
ஆ்சிபாியர ்பாடம் ெடத்து்கி்றபார 
இளமபாஜி ள்பாடடு
 வினேயபாடு்கி்றபார்கள்
என ெண்ர்கள்

 இது்தபான இனன்றய இனணய 
வழிக  ்கல்விய ின இம்ன்ச என்ன்த 
ந்சபால்ைபாமல் ந்சபால்்கி்றபார ்பாருங்களேன.

்தமிழில் ள்்ச 
விடுவ்தபாளை ்ிடிக்கி்றது 
்தமிழம்மபா எடுககும் 
வகுபபு 

 இது ்தபாய்நமபாழிக்கல்வியின அவ்சி 
யத்்திறகு...

வபா்சலிலுள்ே ்கரும்்ைன்கயில் 
வபா்சிபள்பார கூடடம் 
ெபாள் ள்தபாறும் மைப்பாடம் 
ஆ்கி்றது ்திருககு்றள்

 இது ்கபாைத்்தின ்கடடபாயமபாய்...

 இப்டி ந்சப்டியபாய் புத்்த்கம் முழு 
வதும் ்தனமுனைத்ள்தபாரணங்கள்... ் டிக்கப 
்டிக்க மைம் அைங்கபாிக்கப்டு்கி்றது. 

்ிரவ்ந்தி்கபாவின ்சிறுன்க 
மு்கிழ்த்்த அரும்பு்கள் 
ெபாம்றியபா ளவருைன்க 
ெம்்கணமுனளை ்சனமக்கின்றை 

 இப்டித்்தபான எழு்த னவத்துள்ேது 
நூல் வபா்சிபபு...

 “்சிறுவர்கள் இத்்தகு புத்்த்கங்கனே 
வபாங்கிப ்டிக்க ளவணடும். ந்றள்றபார்கள் 
்தவ்றபாமல் இபபுத்்த்கம் வபாங்கி ்தங்கள் 
கு ழ ்ந ன ்த ்க ன ே  ் டி க ்க  ந ்க பா டு க ்க 
இேம்்கவி.்ிரவ்ந்தி்கபாவுககு ஊக்கமபா்க 
அனமயும்” என்ற ்கவி்சசுடர அய்யபாவின 
வபாரத்ன்த்கள் வழியபா்களவ இபபுத்்த்கத்ன்த 
மற்றவர்களுககு அ்றிமு்கப்டுத்துளவன 
என்ள்த என ெம்்ிகன்க...  வ பா ரு ங ்க ள் , 
ெீங்களும் அவவபாள்ற ந்சய்யைபாளம!

நூல் ந்தபாடரபுககு,

வினை : ரூ.70  

அன்ின ்சங்கமம் 
251  5வது குறுககுத்ந்தரு,மபாரடன ்சிடடி,
்டடபா்ிரபாம், ந்சனனை - 600772 

9841978029 
Anbinsangamam2021@gmail.com

 வணக்கங்களுடன,
 ராஜூ ஆ்ராககியசோமி
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S.Ragul. Std: 12A1 
s/o Sasidharan K B 

Pondichery
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பல்ைவி 

்ாங்கள ்கனயாகுமைரி ஜவான்கள  
தாய்கம் ்காககும் மை்கான்கள 
விந்தியபனிமை்ை சி்கரங்கள எங்கள 
வீரத்்தக கூறும் சினனங்கள 
 
சேரணம் - 1 

்தசேம் உயிர்மூச்சு எங்கள  
்த்கம் அமைராச்சு 
வீரங்கண்டு தூரம்ஓடும்  
எதிரியின ப்்ட்தாற்று 
்தாளில் துப்பாககி தரண்டு 
்காலும் முன்னாககி 
்பாகும் ்பாது புயலும் தி்சே 
மைாறும் பின்னாககி 
 
பிறருககு தசேயயும் உதவி்கள தா்ன 
பிறவியின தபருஞதசோத்து 
இயனற்த தசேயயும் ைடசியம் எங்கள 
இதயத்தின நீரூற்று 
 
உறவுககு பாைம் எங்களின பாதம் 
ஊதரஙகும் பாடும் சுவடு்கள ரா்கம் 
்கைங்க்ர்பா்ை ்க்ளப்பணியாற்றி 
்காைத்்த தவல்லும் ்காவைர் ்ாங்கள 
 
்ாங்கள ்கனயாகுமைரி ஜவான்கள  
தாய்கம் ்காககும் மை்கான்கள 
விந்தியபனிமை்ை சி்கரங்கள எங்கள 
வீரத்்தக கூறும் சினனங்கள 
 

சேரணம் - 2 
 
்க்ட்மை ்கண்ணாச்சு எல்்ை 
்காககும் பணியாச்சு 
்ாடும் வீடும் ஊரும் உறவும் 
்பணும் தபாறுப்பாச்சு 
்காடும் மை்ை ்க்டலும்  
சுடும் பா்ை மைணல் தவளியும் 
்காவல் ததயவம் எங்க்்ள ்கண்டு 
வணஙகும் தினந்்தாறும் 
 
முக்க்ட்ை எங்கள மு்கவரி கூறும் 
மூவண்ணகத்காடியில் பூவு்டல் மூடும் 
்ற்பணியில் இரத்த ்ா்ளங்கள ஓடும் 
்ானிைம் எங்கள பு்கழி்னப் பாடும் 
 
சீரிய சிந்்தயும் வீரிய தசேயலும் 
்ா்்ளய த்ைககு உரமைாகும் 
்சே்னயில் ்சேர்ந்து ்சேவ்கம் தசேயயும் 
பாககியம் இ்றவனின வரமைாகும் 
 
்ாங்கள ்கனயாகுமைரி ஜவான்கள  
தாய்கம் ்காககும் மை்கான்கள 
விந்தியபனிமை்ை சி்கரங்கள எங்கள 
வீரத்்தக கூறும் சினனங்கள 
 

்கவிஞர் ்ாஞசில்ராஜன
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ஈதினிப்பு ்வண்டொ! இதுக்கொழுப்பு ்வண்டொ்வ! 
ஊதியவூன ்பேொதும உணகவன்்! ஏதிலி்பேொல் 
ஏ்தொ ஒருகூரழ ஏந்திக குடிக்கின்்ன!  
நொதொ்ன என்ன நமன! 
 
 சுந்தர ரொ�ன  
.  
நல்லி எலுமகபேொடிதது நொனுமனறு மொவரைதத 
பேல்லுறுதி இன்றில்ரல பேொரததீ்ைொ? – கமல்லும  
பேருப்பேொல் விைிைலு்ப் பேல்டொகடர கைொனனொர 
“கநருங்்கொது வல்லுணரவ நில்” 
 
 விசு. இம்மொனுபவல, ச�ஙகளூரு
.  
்வண்டுவன உண்்பேன கவளியில் நரடபேழ்கி 
நீண்ட்தொர ஆயுள் நிரனததிருப்்பேன - தொண்டிக 
குதிததபேடி தக்கக கு்றிப்பேொய்ப் பேயிறைறி 
விதிப்பேடி கைய்்வன வியரதது. 

 ஃ�க்ருதீன இபனு ஹம்துன

ைறிக்கனும மீனும ைறில்நைம மடடனும  
விக்கொமல் உண்்பேன விருமபேி்ய - ைறிக்ககலன 
பேக்கத துரணயொய்ப் பேலவித ்நொய்வந்து 
நிக்கவும நொதியற்்ன நொன. 
 
 பகொ்வ லிஙகொ 
.  

வநரிலச ஜவண்பா

தவண்பாப் பயணம் 15தவண்பாப் பயணம் 15

்்ாயும் உணவும்
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மொததிரை ்வண்டொம மதுநிர் தீண்டொ்த 
பூததிடும ்நொயண்டொ ்பேொய்விடும - சூததிைம 
ஆததிைம புததியில் ஐயய்்யொ ்கண்மர்ததொல் 
கூததொடும ்நொ்ய குரு 
 
 மன்்ன மணிமொ்ன 
.  
ைறினன  வயதுமுதல் ைீண்டொ  பேலவறர் 
நன்்  உடல்சுருக்கி நொனநடந்்தன - இன்ளவும 
ஒண்டொது ்நொயதுவொம வொழ்கி்்ன ரபேத்தழில் 
மண்ணி்ல  உள்்ளன ம்கிழந்து 
 
 கவிக்பகொலைம் கிருஷணமூரத்்தி 
.  
்கண்டரத தின்ொலும ்கொயததுள் ்நொயில்ரல 
உண்ரம முதலில் உணரந்திடு்வொம..உண்பேது 
மண்ணில் விரளந்த ம்கிரமயொன தொ்கடடும 
பேண்ரட ய;முர்ரயப் பேறறு.. 
 
 ்ம்திலி ்தயொளன 
.  
வொரய அடக்கொமல் வ்சசுள்்ள தள்ளுபேவர 
்நொயொளி ஆனபேின ்நொ்கின்ொர - நொரயப்்பேொல் 
அங்்கிங் க்கனொதபேடி ஆனவரை ஓடிவிடடு 
தங்்கிடுவொர பேொவம தனிதது! 
 
 ச�.  இரொ�ொ 
.  
வொய்்கட  கடனததொய்  வளர்கின்  ்பேொதுரைததும 
்பேொய்உண்்டன  ்நொய்வந்து  கபேொன்றிட்வ  -  வொய்ததிடட 
கைல்வம  இருந்கதனன  கைப்பும  இனிப்புப்்பே  
இல்லொ  உணவொன  தினறு ! 
 
 �ொவலைர கரும்லைத்்தமிழொழன,  
.  
கநொறுங்்கிடத திண்ணொது ்நொனபுமின்றி யொதும 
மறுக்கொமல் உண்டு ம்கிழந்து - கபேறுவகதனன? 
்நொயண்டி வொழகர்கயின ்நொககுக குரலந்திட 
்தயக்கொண் ்த்கத கதளிவு. 
 
 வொ்ன்தி �ந்திரப�கரன 
.  
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்கண்டதும திண்டு ்களிப்பேொய்ப் புர்கவிடடுக 
க்கொண்டிட ்நரந்த க்கொடுவலியில் - நண்ணிய 
கைல்வமும நொளுககு நொள்குன்றி நொனபேடும 
அல்லலில் ஆறுதல் இல். 
 
 ச��ொ �விரிமுத்து 
.  
ைததமின்றி்ச ைொடிவரும ைரக்கரை ்நொய்,க்கொழுப்பு 
நிததம ைளி,இருமல் ்நொ்கரவககும பேிததகமனக 
க்கொல்லவரும ைததக க்கொதிப்(பு)இதய ்நொகவனறு 
கபேொல்லொ்நொய்ப் பேடடியல் பேொர! 

 இரொ. �ொஸகரன, �ிவகங்க.
. 
வொரயயுங் ்கடடி வயிதரதயுங் ்கடடினொர 
்நொரயயுங் ்கடடி நிரலப்பேொ்ை - மொரயயொம  
ஊண்ருைறிககுப் பேின்ன ஒளிந்ததொல் ்நொய்பேற்த 
தொனக்கடடு நின்்ன தவிதது.  
 
 க. �ஙகர�ொண்டியன
.      
உப்பும, இனிப்பும, உர்ப்பும,புளிப்புமிரவ 
தப்கபேனறு கைொல்லித தவிரததுவிடடொல் - ஒப்பேிமனம 
உண்ண எதுவுண்(டு)?உரைப்பீர மருததுவ்ை,  
மண்ணள்ளித தினபே்தொ வொழவு? 

 ்தில்லைபவந்தன
.  
எண்கணய்ப் பேல்கொைம எண்ணதரதத  தூண்டு்த  
வண்ண மயமொய் வடிவழ்கில் - மினனு்த 
்பேொய்உண்டொல்  ைந்்தொைம கபேொங்குகமனத  ்தொன்றினொல் 
்நொய்வந்தொல் நொளு்ம ்நொனபு 
 
 சு. பயொ. முத்்தமிழ்சச�லவி, நததம 
.  
திததிப்பும என்ொ்ல தினபேதறகு ஆரைதொ்ம 
எததிககும ்கொணும இனிப்கபேனககுப்_பேததிககும 
எனனகைய்ய ைரக்கரை இப்பேிணிதொம எல்்லொரை 
தின்கி்்த எனறும தினம. 
 
 வொ. �ண்முகம் 
.  
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நீர.... ைழிவு ்நொயினொல் நீண்ட.. பேிைைைொல்  
்வரரவயும கைொடட  விழிபேிதுங்்கி.. ஆரடைில் 
நின்்ன! அவஸரதயொல் நிமமதி யின்றி்ய 
துனபேததொல் நொனும துவண்டு. 
 
 மொலை்தி ்திரு. 
 
உப்ரபேக குர்த்த உடறபேயிறைறி கைய்கயனத 
தப்பேொமல் கைொனனொ்ள தொயவள் - மப்புடன 
்்களொது வொதிட்டன ்்ககடன வந்த்த 
மொளொது தினனும மருந்து. 
 
 ஓசூர மணிபமக்லை 
.  
தினபேனத தின்டுததுத தினபேனத தின்ரலந்து 
நன்ொகர்க ்நொய்பு்க நொனயரந்்தன - இன்றினிய 
ஊண்மறுததுக ர்கப்புடன உப்பேிலொக ்கொரப்பேற் 
ஊண்ஏறறுக ்கொத்தனஎன ஊன. 
 
 இ்தயம் விஜய் 
.  
பேல்தொைம ்பேொகும பேைி்கொைம கைய்தொல் ; 
ைறில்தொைம நிறகும ைறிர்யொய்; ~ ெல்தொைம 
எனனுட்ன எனறும இரணந்திருககும  மொறறுவழி 
இனறுவரை ்கொ்ணன இரளதது...! 
 
 ஜ. க. �ொகப�ன 
.  
நொலடி மண்்மல் நடந்தொ்ல மூ்சைறிரைப்பு                                          
்்களடிகபேண் ்ணக்கொழுப்பேொம! ்்கடடதும – நொலடி      
தள்ளிநில் என்்ன தயங்்கொ தினிப்பு்கரள                                     
அள்ளிநொன தின்கதல்லொம அனறு  
 
 ச�லலைமுத்து ச�ரிய�ொமி. 
.  
இனிப்புட  னுப்பு மினி்மலும  ்வண்டொம 
்கனி்சசுரவககும முக்கனிரயக ்கொணுந் - தனி்சசு்கமும 
இல்ரலயினி  ்யங்கு மிதய ம்றிவீ்ைொ 
கமல்லகமல்ல ்நொயின மிைடடு . 
 
 �ரஸவ்தி �ொஸகரன
.  
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்நொயில் விழுவதொ? பேொயில் பேடுப்பேதொ ? 
ஆயுளுககும  ஆ்கொகதன ்்்னஆம - வொயுப் 
பேிடிப்பேொ்ல வொழகர்கப் பேிடிப்பேின்றிப் ்பேொ்க 
கநொடிமுள்  வளரு்த நீண்டு 
 
 ஞொலை ரவி்ச�ந்திரன 
.  
அ்றிந்்தன வர்கயொய் அடிரமயொ்னன நொவில் 
கை்றியொரம  ்நொவுடன ்ைரந்்த - அ்றியொ 
கவ்றியொ்க பேண்டததின ்வடிகர்க ்கொண  
அ்றிவிலி  தொ்னொநீ ஆறறு 
 
 �ொண்டி்சச�லவி கருப��ொமி, ்்கொரவ 
.  
்கொலத்த உண்ணொமல் ்கொலங் ்கழிததுண்ணல் 
்்கொலதரதப் ்பேொககும க்கொடிதொகும - ஞொலததில்  
கபேொல்லொ மருந்துண்ணும ்பேொக்்க உருவொகும  
நல்ல வழிமுர்்ய நொடு. 
 
 �்டக்களப �ொவலைர து்ரமூரத்்தி  
.  
நிர்வுடன நொளும நிரனததரத யுண்டொல் 
குர்வின்றி நனநலமும கூடும! இர்யொய் 
இயறர்க அளிததிடும இனனமுரதப் பேற்ப் 
பேயந்்தொடும ்நொகயனறும பேொர! 
 
 �ி்்ம்தி நீலைபமகம், கபேண்ணொடம. 
.  
இனிப்புமினி உப்பும இயல்பேொய்க குர்ததுக 
்கனி்கரள்ச ்ைரததொல் ்கைறியும - இனிரம 
பேிடிதத உணவொல் பேிரையு்ம ்நொயும 
வடிககும ்கரத்கள் பேல 
 
 ்திலைகவ்தி �ொஸகர
.  
உடல்நல்மொ நனக்னினும உண்ண உண்வொ 
்கரடவொய்ககுப் ்பேொதொத ்கொலம - உட்லொ 
நலிவுறறு நொளும கநொடிததிருக்க ரவப்பேர 
பேல்கொைம தடடில் பேரடதது . 
 
 கவிஞர். அ. முததுசாமி தைாரமஙகைம்
. 
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நொறபேரதத கதொடடதும நொரவ அடக்கணுமொம! 
ஊறறு்பேொல் உண்ணுமொரை உள்ளிருக்க - ஏறபேதொ? 
வொய்ககு விலங்்கிடடு வொழொமல் தின்றிடலொம, 
்நொய்ககு மருந்துண்டு நூறு! 
 
 �ொவலைர அருணொ ச�லவம் 
.  
க்கொழுப்புப் பேிடிததவன ்்கொபேப் பேடுவொன 
அழுததம அதி்கம அவனுக(கு) - இழுதகதவரும 
எனரன ஒரு்பேொதும இப்பேடி்ச கைொனனதில்ரல 
எனகனன்பேன எல்லொம இருககு 
 
 இரொ அழகர�ொமி 
.  
அ்கரவ அறுபேகதன ஆன கதனககு 
சு்கததில் துளியொய்்ச சுணக்கம - இ்கததில் 
அ்கங்க்கொல் பேிணி்கள் அதி்கம பேைவ 
பு்கலிடம ஆண்டவனதொள் புககு. 
 
 கு. கமலை�ரஸவ்தி 
.  
ைக்கரை்நொய், ைொரக்கொதிப்பும, ைீைில்லொ்ச ்ைரக்கொழுப்பும, 
எக்கரைநொன கைன்ொலும ஏதமதொன -  அக்கர்யொய் 
எனனவளும எனனரு்கில் எப்்பேொழதும எனபேதினொல் 
இனனு முளகதன உயிர. 
 
 மு்்னவர. சுந்தரரொஜ் ்தயொளன, கபேங்்களூர. 
.  
இனிப்கபேன்ொல்   ஈகயன ஈரததிடு கமன்ன  
நுனிநொக்கில் ஊறும உமிழநீர - இனி்வண்டொம 
எப்்பேொதும ஏங்்கியநொன இப்்பேொ்தொ ஓடு்கி்்ன  
உப்பேிய கதொந்திரய ஓரந்து 
 
 கவி்தொ சீ்னிவொ�ன 
.  
வர்கவர்கயொய்ப் பேடைணங்்கள் வொங்்கியுண்டு வொழின, 
திர்கததிட ்நொய்்கள் தினமும - மிர்கககும. 
மிர்கயுணவு கமன்றிட ்மனி க்கொழுத்த, 
தர்கயிழககும நொளும தவிர! 
 
 கிண்ணியொ �பீ்னொ 
.
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்கண்துஞசும ்வரளயிலும ்கொததிடுவொய் கமய்ந்நல்ம 
உண்டது்ம தூக்கமரத ஏற்றிடொ்த - ்கண்டபேல 
்்கடொன ைறிறறுணவு கபேறறுண்டு வொழந்திருந்து 
ஓடொனொய் ்நொய்கபேறறு உழனறு. 
 
 மணிக்கூ கவி ச�ய்னுலைொபதீன �ஸீரொ. 
.  
மருந்ரத உணவொ்க மொற்றிய மொந்தர 
இருந்கதனன ்பேொகயனன எனறும விருந்தும 
்கைந்திடும ்வண்டொக ்கைப்பேினொல் கநஞைறில்  
*பேைந்து நிரலககுமொ பேொர. 
 
 கவித்ச்தன்ல ச�ௌ. �ொக�ொ்தன  
 
*பேைந்து -  ்நரததி 
. 

தவண்பாப் பயணம் 15 ல் ்கைந்து 
சிறப்பித்தவர்்களுககுச் சோனறிதழ 

வைங்கப்படுகிறது. வாழத்து்கள 
்கவிஞர்்க்்ள...
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தவண்பா ்பாடடி (பயணம்) 16
்பாடடியின ்காை அ்ளவு - சேனவரி - 21 முதல் பிப்ரவரி 05 வ்ர 

 
முழு்மையா்கப் படிக்கவும். இம்மைாதம் ஒரு சுவாரஸயமைான ்பாடடி...

இம்மைாதப் ்பாடடியின விதி்கள...
 
அவைைம என ்்கடடவரககு கு ற்ிப்பேிடட கதொர்கரயக ்கடனொ்கத தந்துவிடடீர ... நீண்ட நொள் 

்கழிததும அவர பேணதரதத தைொத ்கொைணததொல்... ்நைொ்க அவைின வீடடு  வொைலில் நினறு 

க்கொண்டு... உள்்ள ்பேொய்ப் பேணதரதக க்கொண்டுவொ எனறு... அவைிடம மன்சைலிப்்பேொடு 

க்கொடுதத பேணதரத  எப்பேடி ்்கடபீர்கள் எனபேரத ஒ்ை கவண்பேொவில் கைொல்லலொம.... அல்லது... 

மிைடடிக ்்கடபேதொ்கப் பேொடல் அரமததொலும அரமக்கலொம...எவ்வளவு பேணம எனபேரத உங்்கள் 

்கறபேரனககு ஏற்வொறு அரமததுக க்கொள்ளலொம..... 

 
தபாதுவான விதி்கள : -
 
்நைிரை கவண்பேொ மடடு்ம எழுத்வண்டும, பேல கவண்பேொக்கள் எழுதினொலும 

அதில் ஒனறு மடடு்ம ்தரவு கைய்யப் பேடும, முடிந்த அளவு ஒருவர பேயனபேடுததிய 

பேொடுகபேொருரள இனகனொருவர பேயனபேடுதத ்வண்டொம. 

 
இ்தா (எ-்கா) பா்டல் : -
 
பத்தா யிரத்த  பைத்டவ ்்கடடுட்்டன  
எத்தன்ாள இனனும் இழுக்கடிப்ப...?  - தசேத்த... நீ  
எங்கள நிை்மையும் ்யாசிச்சிக த்காண்டுவா  
தபாங்கல் தசேைவிருககு ்பா....

அசேத்துங்கள ்கவிஞர்்க்்ள.... 
 
வழக்கம்பேொல் ்களம முழுவதும ்கவிஞர்களின ்கறபேரனககு. மனதில் பேடடரத 

பேடகடனறு ்பேொடடு உரடயுங்்கள் கவண்டரளயில்.  எல்லொம ்கறபேரனக்்க...அது 

நர்க்சசுரவயொனொலும ஏறறுக க்கொள்ளப்பேடும. உங்்கள் மனம கைொல்வரத ைைியொன 

இலக்கணத்தொடு பே்கிருங்்கள் ்பேொதும.

 
்காைத்்த ்கவிஞர்்கள ்்கயில் ஒப்ப்்டககி்றாம்... 

த்ளர்வு்கள : - தனிததமிழில் தொன பேொடல் அரமய்வண்டும என் ்கடடொயம இல்ரல.  

வொைறிததொல் புைியுமபேடி இயல்பேொன வொரரத்க்ளொ, அல்லது வடடொை வழககு்ச கைொற்க்ளொ 

பேயனபேடுததலொம. தரள தடடொமல், புணர்சைறி இல்லொமல், பேிரழயின்றி எழுதினொ்ல 

ைறி்ப்பு.

 
எனறும் தமிழு்டன...

தமிழத்ஞசேம் அமின மைற்றும் தமிழத்ஞசேம் ஆசிரியர் குழு,   
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ஆதிமைனிதன அகிைம் வந்தான
அனபும், பண்பும் அறியா நி்ையில்
உ்்டயும் இல்்ை, தமைாழியும் இல்்ை
உை்கம் வ்ளர்த்து, உண்்மை அறிந்தான
ஆ்சே, பசிதயன அ்னத்தும் உணர
உ்ைப்பும், ஊக்கமும் இ்ணந்்த இருந்தான
பண்்டங்கள மைாற்றி்ய ்த்வ்ய நி்றத்தான
்பரா்சே தபருகி்டப் ப்்டத்தான பணத்தி்ன
பணத்தி்ன அ்்டந்தி்ட மைரத்தி்ன அழித்தான
இயற்்்க வ்ளங்க்்ளச் சுரண்டி்ய வாழந்தான
்காடு்கள அழிவதால் பிறவுயிர் துடித்தது
பற்வ்கள கூடினறி தவித்துப் பறந்தன
உயிரற்ற ்கடடி்டம் பல்கிப் தபருகின
்ா்கரீ்கம் மைாறி்ட ்ற்பண்பு்கள மை்றயு்த
விழித்திடு மைனிதா! மைாற்றிடு உை்்க
வ்ளங்க்்ளப் தபருககி்ய மைனிதம் வி்தப்்பாம்!!

்ா்கதைடசுமி இராஜ்்காபாைன
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