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வைங்்ம்கமைான் 612804

திருவாரூர் மைாவட்்டம்

தமைிழ்்நாடு , இந்தியா

தொதா்டர்பு எண்

+91 9952529619 ( ்கட்தொசேவி)

web : tamilnenjam.com 
email : editor@tamilnenjam.com

                      

    

    

    

    

 

     

    

   

                     

    



615    
  
   
 

இைங்்ம்கயில் இவ்வித்மை தபாலில் தொபற்றுகதொ்காள்்ள அனு்கவும் ... 

+44 (0) 771020030

http://
mailto:editor%40tamilnenjam.com%20?subject=


 3  3

பட விநயம் : கூகுள்

 அன்பபார்்ந்்த  அன்புத் ்தமிழ் நநஞ்்சங்்களே! வணக்்கம்!

 ள்கபாவிட் 19 மு்தன் முறையபா்க அைிவிக்்கப்பட்டளபபாது றைக்கூ 2020 
நூல் நவேியீட்டிற்்கபா்க இ்ந்்தியபா விஜயம். அ்தன்பிைகு நவேிளய எங்குளம ந்சல்்ல 
முடியபா்தநிற்ல ஏற்பட்டு நட்பு்கறே, உைவு்கறே ளநபாில் ்ச்ந்்திக்கும் வபாய்ப்பிறை நபபாிய 
அேவில் இழக்்க ளவண்டிய்தபாைது . நம்றம நபாளம ்சிறைபடுத்்திக் ந்கபாண்டு வபாழ்்ந்ள்தபாம். 

 இன்று அ்திலிரு்ந்து ்சற்று விடுபட்டிருக்்கிளைபாம் என்ைபாலும் முழுறமயபா்க இல்ற்ல 
என்பள்த உண்றம.

 விமபாை பயணத்்தில் ப்லளவறு ்கட்டுப்பபாடு்கறே ளபணளவண்டிய அவ்சிய 
மிருக்்கிைது. ந்தபாற்லதூர உைவு்கறே ்ச்ந்்திக்்க ற்தபாியத்ற்த வரவறழத்துக் ந்கபாண்டு 
புைப்பட்ளடன். எல்்லபாமும் ்சிைப்பபா்களவ ்கட்ந்்தது. நட்பு்கறே, உைவு்கறே ளநபாில் ்கண்டு 
ம்கிழ முடி்ந்்தது. 

 கூடளவ ்தமிழ்நநஞ்்சம் உைவு்கறே நிறைத்துக் ்கவற்லப்பட்ளடன். குைித்்த 
நபாேில் இ்தறழ நவேிக்ந்கபாணர முடியவில்ற்லளய எை ்தவித்ள்தன். கூடளவ எடுத்துச் 
ந்சன்ை ்கணைியும் ற்கந்கபாடுக்்கவில்ற்ல. உடல்நிற்லயும் ஒத்துறழக்்கவில்ற்ல. 
என்றை நம்பி ந்சயல்படும் ள்தபாழறம இ்தழபாேர்்களும் ்தவித்துப்ளபபாைபார்்கள். வபா்ச்க 
வட்டத்்திைர் இ்தறழக்்கபாணபாமல் ந்தபாடர்புந்கபாள்ே ஆரம்பித்துவிட்டபார்்கள். ஒன்ைபா, 
இரண்டபா? அத்்தறை ளபருக்கும் ப்தில்்தர இய்லபாமல் ளபபாைது.

 எப்படிளயபா பயணம் ்சிைப்பபா்க முடி்ந்்தது. ்கபா்ல ்தபாம்தநமன்ைபாலும் இ்தழும் 
்சிைப்பபா்களவ வ்ந்்திருக்்கிைது. ்சற்று ்கபாக்்க றவத்துவிட்ளடன். நபபாருத்்தருே 
ளவண்டு்கிளைன்.

 ஏப்ரல் இ்தழ் ்தயபாரபா்களவண்டும். ள்தபாழறமயபாேர்்களே... ்தங்்கேின் ஆக்்கங்்கறே 
விறரவபா்க அனுப்பி உ்தவவும். ்தபாம்திக்்க ளவண்டபாம்.
 
 நன்ைி!

       என்நைன்றும் அன்புடன்
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“கண்களுக்கு விருந்து படைக்கும் 

பயணங் க ட ை வி ை  ஆ த் ்ம மா வு க் கு  தீ னி 

போ ப மா டு ம்  பயணங்கள் பபறு்மதியமானடை” 

  ்மரீனமா இல்யமாஸ் ஷமாபீ 

த ன து  வி ட ல ை ப்  ப ரு வ ம்   மு த ல் 

நீண்ட நாட்்களா்க ஆக்்க இைக்கிய உைகில் 

பிர்காசித்துவரும் மரீனா இல்யாஸ் ஷாபீ 

தற்பாது இைக்கியத்துள் புதிய்தார் துலை 

யில் ்கால் பதித்துள்ளார். பலடப்பிைக்கிய 

வல்கயைாக்்களுக்குள்்ள அவர் சிறு்கலத மறறும் 

்கவிலத துலை்களில் பிர்காசிப்பது பை அளவு 

்்கால்்களால் உறுதிப்படுத்தப்பட்டுள்ளது. 

அவரின் எழுத்துக்்கள் சிை பை இைக்கிய உைகில் 

நிலைத்து நிற்கத் தக்்கன.

தற்பாது “என் சிைகில் சிக்கிய வானம்” 

எனும் தலைப்பிைான ஒரு நூலை அவர் 

பலடத்தளித்துள்ளார். அலத ஒரு பிரயாண 

விவரணக் ்கட்டுலர என்ை தலைப்புக்குள் 

அடக்்கத் தக்்கதா்க வடிவலமத்துள்ளார். அப்படி 

ஒரு பிரயாணக் ்கட்டுலர என்ை தலைப்பில் 

அடங்கிவிடுமா அல்ைது அதறகு ்மைா்கவும் 

அது சார்்ந்த பலடப்பிைக்கியத் துலையில் அவர் 

எதலனயாவது இ்ந்நூல் மூைம்  சாதித்துள்ளாரா 

என்பலத நிறுத்துப் பார்ப்ப்த இ்ந்த சலபக்கு 

என்னுலடய வருல்கயின் ்நாக்்கமாகும். அதறகு 

்கடி்காரத்லத பார்க்்காது சறறு்நரம் என்்னாடும் 

நீங்்கள் பொபாறுலம்யாடு பயணிக்்க்வண்டி 

வரும்.

பொபாதுவா்க, அல்ைது எழு்ந்தமானமா்க  

பி ர ய ா ண க்  ்க ட் டு ல ர ்க ள்  எ ன் ப து 

ஆ க் ்க இைக்கியத் துலையுள் லவத்து 

நிறுத்துப் பார்க்்கப்பட ்வண்டும் எ ன் ை 

்நாக்கில் எழுதப்படுவன  அல்ை.  அலதயும் 

விட அறிவுசார் ்கைாசாரத்லதயும் புவியியல் 

ம ற று ம்  இ ன க் கு ழு ம  ப ர ம் ப ல்  ப ற றி ய 

அறிதல்்கலளயும் பொபாருளாதார பொ்காடுக்்கல் 

வாங்்கல் விஸ்தரிப்புக்்கலளயும் மனித ்தலவ 

்க ல ள ப்  பூ ர் த் தி  பொ ச ய் த ல ை யு ் ம   அ ல வ 

இைக்்கா்கக் பொ்காண்டிரு்ந்தன. இப்னு பதூதா 

மறறும் வாஸ் பொ்காட்காமா, பொதாைமி ்பான்ை 

பிரயாண இைக்கிய முன்்னார்்கள் தத்தம் 

ந ா டு ்க ா ண்   ப ய ண ங் ்க ல ள  தூ ய  வி வ ர ண 

ஆக்்கங்்களா்கவும் வரைாறறுத் தடயங்்களா்கவும் 

புவியியல் வலரவு்களா்கவும் விட்டுச் பொசன் 

றுள்ளனர். அலவ்க்ள மனித குைத்துக்கு 

நம்முன்்னார் அளித்துச் பொசன்ை மாபொபரும் 

அருஞ்பொசல்வங்்களாகும். அவர்்களின் ஆக்்கங் 

்கலள குலைத்து மதிப்பிடுவதானது மனித 

ைத்தின் அறிவியல் சார் வரைாறறுக்குச்  பொசய்யப் 

படும் மாபொபரும் து்ரா்கமும் பொ்காடுலமயும் 

ஆகும். அ்ந்தக் ்கட்ைாடி்களின் தம் துலை சார் 

அநுபவங்்க்ள அக்்காை  இைக்கிய பொசயல் 

பொநறி்கலள இன்பொனாரு தளத்துக்குக் பொ்காண்டு 

்சர்த்தன.   

ஆனால், நவீனத்துவ உைகில் ்பரளவு 

உறபத்தியும் ச்ந்லதப் பொபாருளாதாரமும் 

நு்கர்வுக் ்கைாசாரமும் அறிவியலுக்குச் பொசய்த 

திறனாய்வு  

மைன்சூர் ஏ.்காதர் 
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பங்்களிப்புக்்கலள விட ்கார்ப்்பா்ரட் 

ஏ்காதிபத்தியத்திறகும் பல்்தசியக் பொ்காள்லள 

்களுக்கும் ஆறறிய ்சவ்க்ம அதி்கம் எனைாம். 

அதிலும் பின்நவீனத்துவ பொசல்பொநறியில் அதன் 

பித்தைாட்டங்்க்ளா எண்ணிைடங்்காதலவ. 

நாம் இப்்பாது பொபரும்பாலும் வாசித்துக் 

பொ்காண்டிருக்கும் பிரயாணக் ்கட்டுலர்கள் 

ஒரு மலடமாறைம் பொசய்யப்பட்ட நு்கர்வுக் 

்கைாசாரத்தின் ஊது குழல்்களாகும். அதாவது 

Corporate Journalism தங்்களுலடய விறபலன 

ஏ்காதிபத்தியத்லத உறுதிப்படுத்த ஒரு 

மலடமாறைம் பொசய்யப்பட்ட விவரணக் 

்கட்டுலர சார்்ந்த எழுத்துத்துலைலய்ய 

பி ர ய ா ண க்  ்க ட் டு ல ர ்க ள்  எ ன  ்க ா ட் சி ப் 

படுத்தியுள்ளன. 

அதனால்தான்  ஆங்கிை பொமாழிமூை நவீன 

மறறும் பின்நவீன எழுத்தாளர்்களிலட்ய non fic-

tion writors இத்துலையில் பொபரிதும் பிர்காசித்தனர். 

Corporate Journalism ம்மின் இைக்கு எது்வா  அ்ந்த 

இைக்்கானது ஆய்வுத்துலையும் ஆக்்க இைக்கியத் 

துலையும் சாராத non fiction writors்களால் ஈட்டிக் 

பொ்காடுக்்கப்பட்டது. அதனால்தான் ஆங்கிைத்தில் 

ஆக்்க இைக்கியக்்காரர்்கள் எழுதிய பிரயாண 

ஆக்்கங்்கலள விட non fiction writors எழுதிய 

பிரயாணக் ்கட்டுலர்கள் உை்களாவிய விறபலனச் 

சரக்்கா்க மிளிர்்ந்து பொ்காண்டிருக்கின்ைன. 

ஆனால், ஆங்கிை எழுத்தாளர்்களிலட்ய 

East of Eden என்ை பு்கழ் பொபறை நாவலை எழுதிய 

John Steinbeck தனது பிற்காைங்்களில் பிரயாண 

இைக்கியத்துள் மி்கச்சிை்ந்த ஆக்்கம் ஒன்லை 

த்ந்துள்ளார்.  John Steinbeck எழுதிய The Grapes 

of Wrath என்ை அ்ந்த நூல் அபொமரிக்்க பிரயாண 

இைக்கியத்துள் இன்றுவலர ்பசப்படுகின்ை 

ஒரு நூைாகும்.

தமிழிலும் பிரயாணக்்கட்டுலர என்பது 

மணியனின் இதயம் ்பசுகின்ைது என்ை 

பொதாடர் நூல்்களால் வாச்க ரஞ்ச்கமாயிறறு. என் 

இளலமக்லமக்்காைத்தில் 9க்கு ்மறபட்ட நூல் 

பொதாடர்்கலள மணியனின் இதயம் ்பசுகின்ைது 

என்ை தலைப்பில் வாசித்த ஞாப்கம் எனக்கும் 

உள்ளது. ஆன்ந்த வி்கடன் சஞ்சில்க ஒரு 

்கட்டத்தில் தன்னுலடய பொபாழுது்பாக்கு 

இ ை க் கி ய  வ ா ச ்க ர் ்க ளி ன்  உ ச் ச க் ்க ட் ட 

மதிப்பீட்லடப் பொபை மணியனால் எழுதப்பட்ட 

பொதாடர்்கள்  பொபரிதும் பயன்பட்டுள்ளன . 

தான் பொசன்று இைங்கிய எல்ைா ந்கரங்்களிலும் 

மரக்்கறி உணலவ உறுதிப்படுத்திக்பொ்காள்ளும் 

மணியன் தன்னுலடய ஆக்்க இைக்கியங்்களில் 

்காட்டிய அக்்கலைலய பிரயாண இைக்கியத்தில் 

த ர  அ ள வி ல்  ்க ா ட் ட வி ல் ல ை  எ ன் ப து 

பொவளிப்பலட. இது இரண்டு ்காரணங்்களால் 

நி்கழ்்ந்திருக்்கக் கூடும். 

ஒன்று தன்னுலடய பிரயாண அனுசரலண 

ய ா ள ர் ்க ளி ன்  இ ை க் கு  எ து ் வ ா  அ ்ந் த 

ம்னாபாவத்லத திருப்திப்படுத்தக் கூடியது. 

மறைது Corporate Journalism ம்மின் இைக்்்காடு 

சமரசம் ்காணல்.   

ஆ்க்வதான், இவரின் எழுத்தானது Corpo-

rate Journalism தமிழ் உைகில் பிர்காசிப்பதறகும் 

ப ய ன் ப ட் டு ள் ள து  எ ன் ப து  இ ை கு வி ல் 

நிரா்கரிக்்கத்தக்்க ்கருத்து அன்று. 

அக்்காைத்தில் கிவா பொெ்கன்னாதன், மு. 

வரதராசன், ்கல்கி முதலி்யாரும் இைக்கிய 

மறறும் ஆய்வியல் தரம் ்பணபட்ட பிரயாணக் 

்கட்டுலர்கலள ஆங்்காங்்்க ஆய்வியல் தரம் 

்பணப்பட்ட சஞ்சில்க்களில் எழுதி உள்ளனர். 

ஆனால் அலவ ஓர் உன்னத இைக்கிய மறறும் 

ஆய்வியல் மட்டத்தி்ை்ய ்பணப்பட்டன்வ  

தவிர ெனரஞ்ச்க அ்ந்தஸ்லதப் பொபைவில்லை. 

இ வ ர் ்க ளு ள்  த வூ த்  ஷ ா ல வ யு ம்  அ ப் து ர் 

ரஹீலமயும்  கூட்வ உள்ளடக்்கமுடியும். 

ஆனால், தமிழ் இைக்கிய உைகில் பிரயாண 

இைக்கியத்லத அடித்தட்டு வாச்கரஞ்ச்க 

மட்டத்துக்குக் பொ்காண்டு ்சர்த்தவர் மணியன் 

என்பதிலும்  மாறறுக் ்கருத்து இருக்்க முடியாது. 

சராசரி ெனரஞ்ச்க எழுத்துைகில் மணியனின் 
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ஆறைலையும் சாதலனலயயும் நாம் மறுக்்க 

முடியாது. ஆனால் அவறலை ஓர் அறிவார்்ந்த 

மட்டத்தில் ்பணுவலத விட ஓர் வியாபாரச் 

சரக்கு மட்டத்தில் ்கவனமா்க லவத்திருக்கும் 

்நாக்குலட்யாருக்கு  மணியனின் ்கார்ப்பொபா 

்ரட் மனப்பாங்கு பொபரிதும் உதவி யிருக்கின்ைது. 

ஈழத்து இைக்கிய ்வள்வியிலும் பிரயாணக் 

்கட்டு லர்கள் பொசல்வாக்குச் பொசலுத்தியலமலய 

ந ா ம்  ம று த லி க் ்க  மு டி ய ா து .  நூ ல் ்க ள் 

குலைவா்க்வ ்காணப்பட்டாலும் தின்கரன் 

வாரமஞ்சரி, ஞாயிறு வீர்்கசரி சி்ந்தாமணி 

முதலிய இதழ்்கள் பிரயாணக் ்கட்டுலர்களுக்கு 

முக்கியத்துவம் பொ்காடுத்துப் பிரசுரித்துள்ளன. 

இதில் குறிப்பா்க எச்.எம்.பி. பொமாஹிதீனின் 

எழுத்துக்்கள் முக்கியத்துவம் வாய்்ந்தலவ. 

பொதன்னி்ந்திய ்கார்பொபா்ரட் ்கம்பொபனி்களுக்்கான 

எழுத்துக்்களுடன் ஒப்பிட்டுப் பார்க்ல்கயில் எச்.

எம்.பியின் எழுத்துக்்கள் இைக்கியத் தரமும் 

அறிவியல் தரமும் ஒரு்சரப் ்பணப்பட்ட 

எழுத்துக்்களாகும். அவரின் எழுத்துக்்கலள 

மார்க்சீய தத்துவ ஞானம் புடம்்பாட்டது 

என்ன்வா உண்லமதான்.  அதற்கா்க இைங்ல்க 

்கம்யூனிஸ்ட் ்கட்சிக்்கான ஊது குழைா்க்வா 

அல்ைது கிழக்்காசிய மறறும் கிழக்கு 

ஐ்ராப்பிய நாடு்களின் அரசியல் தத்துவார்த்தப் 

பி ர ச் ச ா ர ம ா ்க ் வ ா  அ வ ரி ன்  எ ழு த் து க் ்க ள் 

அ றி வு ை ்க த் த ா ல்  ப ா ர் க் ்க ப் ப ட வி ல் ல ை . 

மார்க்சீய தத்துவத்தின் கீறறுக்்கள் ஆங்்காங்்்க 

பொதன் பட்டலம அவரின் எழுத்துக்்களின் 

குலைபாடா்க அன்றி அ்ந்தத் தத்துவ ஞானத்தின் 

வீரியமா்கவும் ்கம்பீரமா்கவும் ்கருதத்தக்்கது 

ஆகும். எப்படி இருப்பினும் எச்.எம்.பி யின் 

எழுத்துக்்கள் தமிழின் பிரயாண இைக்கியத்தின் 

முன்  உதாரணமா்கப் பார்க்்கப்படத் தக்்கதாகும். 

ஈழத்து பயண எழுத்துக்்களுள் ஆ.மு. ஷரிபுத்தீன், 

ஏ.எம்.ஏ.  அஸீஸ், ்பராசிரியர் அல்ைாமா 

உலவஸ், என்்பாரின் எழுத்துக்்களும் உச்சம் 

பொதாட்ட எழுத்துக்்களாகும். இவர்்களின் எழுத் 

துக்்கள் இஸ்ைாமிய வரைாறலையும் விழுமியங் 

்கலளயும் சார்்ந்தனவாகும். பொடாமினிக் ஜீவா 

இன்பொனாரு வல்கயில் பிர்காசித்துள்ளார். 

ஆனால் ஸ்.டீ. சிவநாய்கம் எழுதிய ஸ்ரீ ைங்்கா 

முதல் ஸ்ரீ ந்கர்வலர என்ை ஆக்்கம் அறிவியல் 

தரம் வாய்்ந்தது ஆகும். பொபாதுவில், பிரயாண 

அனுபவங்்கள் பறறிய தமிழ் ஆக்்கங்்களுக்கு 

உள்்ள ஈழத்தவரின் எழுத்துக்்கள் தன்னி்கரறறு 

மினுங்கும், பண்பட்டதும் சமூ்க அறிவியல் 

பிரக்லஞ உள்ளலவயுமான எழுத்துக்்களாகும். 

இலவ எல்ைாவறலையும் மிஞ்சும் ஓர் 

நூல் ‘சம்மா்ந்துலை முதல் அஸர்லபொன் 

வலர’ எனப்பொபயரிடப்பட்டு எழுத்தாளரும் 

ஊட்கவியைாளருமான எம்.ஐ. பொபௌஸுதீன் 

என்ை இைக்கியச் பொசயறபாட்டாளரினால்  

எழுதப்பட்டுள்ளது. ்கவிப்்பரரசு லவரமுத்து 

தன்னுலடய ் சாவியத் ரஷ்ய பயணத் பொதாடலர 

ஓர் இடதுசாரி mindset உடன் ‘வடு்கப்பட்டி முதல் 

வால்்கா வலர’ என்ை பிரயாண இைக்கிய நூலை 

எழுதினார். இது தத்துவார்த்தப் பிரச்சாரம் 

என்பலத அமுக்கி மார்க்ஸிய அழகியல் என்னும் 

்்காட்பாட்டு முைாம் பூசப்பட்டு ரஷ்யப் 

புரட்சியின் பயன்பாட்டுச் பொசழுலம பறறி 

எழுதப்பட்டிரு்ந்தது. இதறகு மறுதலையா்க 

பொபௌஸுதீன் எழுதி நூல் 1979 இல் ஈரானில் 

ஏறபட்ட உை்க ஏ்காதிபத்தியத்திறகு எதிரான 

இஸ்ைாமியப் புரட்சி பொவறறியின் பின்னர் 

அங்கு ஏறபட்ட ்கைாயசார பொபாருளாதார 

மறறும் அழகியல் பொசழுலம பறறிய பிரயாண 

அனுபவங்்களாகும்.  ஒப்பியல் அடிப்பலடயில் 

்நாக்கினால் மக்்கள் நைன் சார்த்த ஆனால் 

்்காட்பாட்டளவில் ஒன்லை ஒன்று ஜீரணிக்்காத 

இரு ்்காட்பாடு்களின் அழகியல் மறறும் 

புைலமத்துவப் பண்பாட்டின் இரு ்வறுபட்ட 

பிரதிநிதி்களா்க இவ்விரு நூல்்களும் ்நாக்்கத் 

தக்்கன. 

் ம லு ம்  ஈ ழ த் து  ஏ தி லி ்க ள ா ்க ப்  பு ை ம் 

பொ ப ய ர் ்ந் ் த ா ர்  அ னு ப வி த் த  இ ன் ன ல் ்க ள் 

பொதாடர்பான எழுத்துக்்கள் பை விவரணக் 

்கட்டுலர்களா்க அல்ைாது நாவல்்களா்கவும் 

ஆ க் ்க  இ ை க் கி ய ங் ்க ள ா ்க வு ம்  ஏ ர ா ள ம ா ்க 

வ்ந்துள்ளன. அவறலை தனியா்க அணுகுவ்த 

அறிவின்பாறபடும்.
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இ்ந்த நீண்ட அறிமு்க உலரயுடன்  நாம் 

மரீனலவயும் பார்க்்க முடியும். 

அதறகு நான் ல்கவிளக்்கா்க எடுத்துக் 

பொ்காள்ளும் ஒரு சாதனம்தான் நான் ்ம்ை 

முதைாவதா்க குறிப்பிட்ட ்மற்்காளாகும். 

அதாவது:

“்கண்்களுக்கு விரு்ந்து பலடக்கும் பயணங் 

்க ல ள வி ட  ஆ த் ம ா வு க் கு  தீ னி  ் ப ா டு ம் 

பயணங்்கள் பொபறுமதியானலவ என்பலத 

உணர்்ந்த தருணம் அது” என்று இ்ந்நூலின் 55 

பக்்கத்தில் முடிவுறை ஓர் ்கட்டுலரயில் மரீனா 

பொதளிவா்க குறிப்பிடுள்ளார். அக்கூறலை  இ்ந் 

நூலை அளவிடுவதற்கான பிரதான அளவு 

்்காைா்கவும் ஒரு நியமமா்கவும்  நான் எடுத்துக் 

பொ்காண்டுள்்ளன். இது நூலினது ்நாக்்கம் 

மட்டுமன்றி இ்ந்த நூலை ஒரு பிரயாண 

விவரணக் ்கட்டுலரயா்க பார்ப்ப்தாடு நாம் 

நின்றுவிடாது அதறகு ்ம்ையும் பொசன்று 

பார்க்்க நமக்கு உதவக்்ககூடும். அதறகு ்மைா்க 

எதலனயாவது ்தடிப்பார்க்்க ்வண்டும் என்ை 

நிலைலமலய  திைனாய்வு அடிப்பலடயில் 

்நாக்கும் வாச்கனுக்கு மரீனா இ்ந்த நூலின் 

மூைம்  த்ந்துவிடுகின்ைார். 

எச்.எம்.பி. முல்கதீலனப்்பால் அல்ைாது, 

்கவியரசர் லவர முத்துலவப்்பால் அல்ைாது, 

பொபௌஸுதீலனப்்பால் அல்ைாது உணர்ச்சி்கள் 

அ றி ல வ வி ட  ் ம ் ை ா ங் கி ச்  பொ ச ல் ை ா த 

கூர்லமயுடன் இ்ந்நூல் மரீனாவால் பலடக்்கப் 

பட்டுள்ளது.

உஸ்தாத் அ்கார் முஹம்மத், முஹம்மத் 

முஹு ஸி ன் ,  ப ா வ ை ர்  த மி ழ் பொ ந ஞ் ச ம் 

அ மி ன்  ஆகி்யார்்களின் ஆசி்களுடன் இ்ந்நூல் 

பிரசுரிக்்கப் பட்டுள்ளது. 2019 டிசம்பர் 14 முதல் 

நியூஸீைா்ந்துவில் இரு்ந்து ஆரம்பிக்்கப்பட்டு 2022 

ெனவரி 24 வலர 40 நாட்்களா்க ஆறு நாடு்களில் 

பயணித்து பின்னர் பொ்கா்ரானா பொதாறறுடன் 

வீடு வ்ந்து ்சர்்ந்த ஒரு தம்பதியின் பிரயாண 

அனுபவங்்கள்  இங்்்க நூைாகி இருக்கின்ைது. 

தனது 21 பயண அனுபவங்்கலள 22 

இயல்்களா்கப் பிரித்து மரீனா  விவரித்துள்ளார். 

முதலில் முஹம்மத் நபி (ஸல்) அவர்்களின் 

சிரிய நாட்டுக்்கான விடலைக்்காை பிரயாணத் 

தின் ்பாது பஹீரா என்ை கிறீஸ்தவ பாதியார் 

முஹம்மத் எதிர்்காை தீர்க்்கதரிசி என்று கூறிய 

கூறலை தலைலமப் பொபாருளாக்கி தனது 

்ொர்டான் பயணத்தின் அருள்பாலிக்்கப்பட்ட 

மரம் பறறி அவர் பிரஸ்தாபிக்கின்ைார். தனது 

6 நாடு்களுக்்கான 40 நாள் பிரயாணமும் த்ந்த 

அறிவியல் மறறும் சன்மார்க்்க முதிர்ச்சி 

நிலைலய அவர் வரைாறறு விழுமியங்்களின் 

பின்னணி்யாடு விபரிக்கின்ைார். அல் குர் ஆன் 

சூரத்துல் ்கஹபில் விவரிக்்கப்படும் குல்கயின் 

தரிசனம் பின்னாட்்களில் ்கண்டு பிடிக்்கப்பட்ட 

இலளஞர்்களின் எலும்புக்கூடு்கள் மறறும் 

சாசனச் சுவடு்கள் என்பன பறறியும் 

விைாவாரியா்கக் குறிப்பிடுகின்ைார். சாக்்கடல், 

மூஸா நபியின் குடும்பங்்களின் வாழிடங்்கள் 

அது பொதாடர்பிைான வரைாறறுச் சம்பவங்்கள் 

பறறிபொயல்ைாம் குறிப்பிடுகின்ைார். 

பொதாடர்ச்சியா்க இப்ராஹீம் நபியவர்்கள், 

ஸாரா அம்லமயார் மறறும் ஹாெரா அம்லம 

யார் வரைாறு்களும் பின்னர் எகிப்து ்தசத்தின் 

அ்ந்தஸ்து மூஸா – பிபொரௌன் உண்லமச் 

சம்பவங்்கள் பொசங்்கடலில் மூஸாவும் கூட்டத்தி 

னரும் தப்பிச்பொசன்ை தலட்கள் பிபொரௌன் 

என்ை பொ்காடுங்்்காைன் ்கடலில் மூழ்கியலம 

அவனின் உடல் பாது்காக்்கப்பட்ட புதுலம 

பின்னர் யூஸுப் நபி முதலி்யாரின் தடயங்்கள் 

என எல்ைா சம்பவங்்கள் நலடபொபறை இடங்்கள் 

என்பன இவரால் ்காட்சிப்படுத்தப்பட்டுள்ளன. 

வரைாறறுத் த்கவல்்கள் முடி்ந்தவலர குர் ஆன் 

ஹதீஸ் ஆதாரங்்களுடன் முன் லவக்கின்ைார். 

பொ ம ா த் த த் தி ல்  ஒ ரு  ப ல் ்க ல ை க் ்க ழ ்க 

புைலமசார் புத்திஜீவியின் அறிவுசார் பொபாறுப் 

புணர்ச்சி ்ம்ைாங்கிக் ்காணப்படுவது இன் 

நூைாக்்கத்தின் பிரதான சிைப்பம்சமாகும். 

குர் ஆனிய மறறும் இஸ்ைாமிய புைலமசார் 
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வழி பொமாழிவு்கள் இதில் நிரப்பமா்கக் ்காணப் 

படுகின்ைன.

ஓர் அறிவுசார் புைலமத்துவப் பாரம் 

பரியத்தின் பொதாடர்ச்சியானது தனது எடுத்து 

லரத்தல் மறறும் ்காட்சிப் படுத்தல் திைனினால் 

நன்கு புடம் ்பாடப் பட்டிருப்பதலன நூல் 

எங்கிலும் அவதானிக்்க முடிகின்ைது.

இ ்ந் நூ லி ன்  ம ற பொ ை ா ரு  சி ை ப் ப ம் ச ம் 

சங்கிலித் பொதாடர்்பா்ை நி்கழ்ச்சி்கள் பின்னப் 

பட்டிருப்பது ஒரு ல்க்தர்்ந்த பலடப்பாளியின் 

குணாம்சமாகும். தனக்கு வாய்க்்கப்பொபறறுள்ள 

ஆழமான இஸ்ைாமிய அறிவுத் பொதாடர்ச் 

சிலய தனக்குக் ல்க வ்ந்திருக்கின்ை எழுத்தாளு 

லமயினால் ்சாரம் ்பா்காமல் பொசவ்வ்ன 

எடுத்துலரப்பது சாைச் சிை்ந்த்தார் ஆறைலும்  

ஆளுலமயும் ஆகும். 

புைலமத்துவ அடிபிடிச் சண்லட்களுக்கு 

இலட்ய தன்லன சிக்்கலவத்துக் பொ்காள்ளக் 

கூடாது என்கின்ை அக்்கலையும் நிதானமும் 

்கம்பியில் நட்ந்து பொசல்லும் சா்கசக்்காரனின் 

அவதானமும் இதில் அதி்கமா்கத் பொதரிகின்ைது. 

இது அவரின் பைமான அம்சமா்க இருக்கும் 

அ்த்வலள ஒரு பைவீனமா்க ஒப்புவிக்்கக் 

கூடிய விமர்சனப் பாணியும் நம்மில் ்தாறைம் 

பொபை இது ்காரணமா்க அலமயாமலில்லை 

என்பதும் இங்கு ்கருத்தூன்றிக் ்கவனிக்்கத் 

தக்்கதாகும்.

எ ங் ்க ள்  ெ ன் ன ல்  பொ ப ண் ம ணி ்க ள் , 

ென்னலை படீபொரன்று சாறறி தன்லன உறறுப் 

பார்ப்பவனின் மு்கத்தில் அலைவது்பாை 

திடீர் என ்காட்சிப்படுத்தலை நிறுத்துவது 

சிறு்கலதயின் குணாம்சமா்க இரு்ந்தாலும் 

அதலனத் தவிர்த்துக் பொ்காள்வ்த இத்தல்கய 

முயறசி்கலள அர்த்தப்படுத்தும் என்பதலன 

ம ரீ ன ா  இ னி ் ம ல்  சி ர ் ம ற பொ ்க ா ள் ள ல் 

் வ ண் டு ம் .  அ ்ந் த ப் ப ா ணி  ஒ ரு ் வ ல ள 

சிறு்கலத இைக்கியத்தின் அநாவசிய நீட்சிலய 

்கட்டுப்படுத்த உதவக் கூடும். ஆனால், பயண 

இைக்கியத்லத அதன் பரிமாணத்லத சிலதக்்கக் 

கூடும் என்பதறகு இ்ந்நூலிலும் உதாரண்கள் 

உள்ளன. பிரயாண விவரணத்லத இைக்கியமா்கச் 

பொசதுக்குவதில் ்காணப்பட ்வண்டிய பொதாழில் 

நுட்பம் இன்னும் மரீனாவுக்கு ்ம்ைாங்கிவர 

என் மனப்பூர்வமான வாழ்த்துக்்கள்.

கடந்து செல்
...

அ்டம் பிடிககும் வார்்த்மத்க்ம்ள தொ்காஞ்சேம்
அ்டக்கி ்மவ
அ்டங்்காது அ்மையாது
இருக்கச்தொசோல்

்க்டந்துவி்ட ்சவண்டும் 
என்று தான் ்நி்மன்ததாலும்
்க்டக்காத ்நி்மனவு்கள்
்க்டன்்காரன் ்சபாை சுற்றறிகதொ்காண்டு 
இருக்க
என்ன தான் தொசேய்வ்சதா
என்்சற ்நானும் தவிக்கி்சறன்
தவி்ததாலும் தள்்ளி 
்நிற்்கச் தொசோல்

ஆமைாம்
என்னால் உ்டன் வர இயைாது
என்றுதான் கூறறிகதொ்காண்்ச்ட
பனிக்கட்டியாய்  உ்மறந்துவி்ட
்நி்மனக்கி்சறன்

பாறாங்்கல்ைாய் ்கி்டந்துவி்ட 
்நி்மனக்கி்சறன்

ஆனால்  தொமைல்ை தொமைல்ை
உனதன்பில்
 உரு்கிக தொ்காண்்டல்ைவா இருக்கி்சறன்!!

பாறாங்்கல் மைனமும்
உ்ம்டந்து தொ்காண்்டல்ைவா இருக்கிறது
சேறிறுமைணைா்க

  சென்்றல் கவி
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நவள்றேக் ந்கபாடி பற்ைி ந்தபாி்ந்்தி 
ருப்பீர்்கள். படங்்கேில் பபார்த்்திருக்்க்லபாம் 
இரண்டு கும்பல்்களுக்்கிறடளய ளபபாட்டி 
நி்லவும் ளபபாது, ்சண்றட்கள் உச்்சம் 
ந்தபாடும் ளபபாது, அற்த ந்தபாடர விரும்பபா்த 
அல்்லது ந்தபாடர முடியபா்த ஒரு ள்கபாஷ்டி 
நவள்றேக் ந்கபாடிறய ்கபாட்டுவர்்கள். 
அ்தபாவது நபாங்்கள் ்சமபா்தபாைத்்திற்குத் 
்தயபாரபா்க இருக்்கிளைபாம் என்ப்தபா்க. 
நபபாதுவபா்க நவள்றேக் ந்கபாடி ்கபாட்டப் 
பட்டு விட்டபால் எ்திர் ்தரப்பிைரும் அ்தற்கு 
ஒத்துக் ந்கபாண்டு ்சமபா்தபாைமபா்க ளபபாவள்த 
இயல்பு. 

நவள்றேக் ந்கபாடி என்ைவுடன் 
ந்தபாண்றடமபானுக்கும் அ்தியமபானுக்கும் 
இறடயில் ஔறவயபார் நடத்்திய ்சமபா்தபாை 
ளபச்சு வபார்த்ற்தறய அைியபா்தவர்்கள் 
இருக்்க முடியபாது. ளபபாபாில் மி்க ள்தர்்ந்்த 

வல்்லறமயுறடய அ்தியமபான், ளபபாபாில் 
அனுபவம் இல்்லபா்த, அ்தன் ்சபா்த்க 
பபா்த்கங்்கறே ந்கபாஞ்்சமும் உணரபாமல், 
்தன்னுடன் ளபபாருக்குத் ்தயபாரபா்க இரு்ந்்த 
ந ்த பா ண் ற ட ம பா ை ி ட ம்  ந வ ள் ற ே க் 
ந்கபாடிக்கு ்தயபாரபா்கிைபார். 

ளபபாரபால் இரு நபாட்டுக்கும், மக்்களுக் 
கும் நபரும் ள்ச்தமும், ்கஷ்டமும் ஏற்படுளம, 
அ்தைபால் ்கிறடக்கும் நன்றம்கறே விட 
்தீறம்கள் ்தபாளை அ்தி்கம் இருக்கும் எை 
்சபாத்வீ்கம் உணர்்ந்்த ஔறவயபார் இரு 
நபாட்டுக்கும் தூது ந்சன்று, நடக்்கவிரு்ந்்த 
நபரும் ளபபாறர ்தடுத்து நிறுத்்தி, அவர்்கறே 
நவள்றேக் ந்கபாடி ஏற்ை ந்சய்்கிைபார். இரு 
நபாடு்களும் சுபிக்ஷமபா்க வேம் நபறு்கிைது. 
வீரத்்தின் உச்்சளம ்சமபா்தபாைம் என்பற்த 
இ்ந்்த ்சபா ித்்த ிரம் நமக்கு ந்சபால்லித் 
்தருவள்தபாடு ்சமபா்தபாைத்்தின் ப்லறையும் 

 Øk^çáÂ ØïV½Øk^çáÂ ØïV½

Dr.Dr.  
சர்்வதேச ்வாழ்்வவியல் ஆத�ாசகர்
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ந்சபால்்கிைது.

ளபபார் என்ைவுடன் இப்படி ஏ்தபாவது 
்சபாித்்திர நி்கழ்வு்கள் நம் நிறைவுக்கு 
வ்ந்்தபாலும் நம் எல்ள்லபாருளம அன்ைபாடம் 
ஏ்தபாவது ஒன்றுடன் ஏ்தபாவது ஒரு வற்கயில் 
ளபபார் ந்தபாடுத்துக் ந்கபாண்டும் ளபபாரபாடிக் 
ந்கபாண்டும் ்தபான் இருக்்கின்ளைபாம் 
என்பற்த நீங்்கள் அைிவீர்்கள். 

ந்கபாஞ்்சம் ளயபா்சித்துப் பபாருங்்கள். 
உங்்கள் வபாழ்க்ற்கயில் நீங்்கள் இன்னும் 
்சபா்திக்்க ளவண்டி இருக்்கிைது என்னும் 
உங்்கள் எண்ணத்துடன் எத்்தறை ளபர் 
ளபபாரபாடு்கிைீர்்கள். ்சி்லருக்கு ்தங்்களுறடய 
அலுவ்ல்க ளவற்லளய நபரும் ளபபாரபாட்ட 
மபா்கத் ள்தபான்றும். ்சி்லருக்கு உைவு்கள் 
ளபபாரபாட்டமபா்க இருக்கும். ்சி்லருக்கு 
்தன்னுறடய நண்பர்்களுடன், ள்சர்்ந்து 
ளவற்ல ந்சய்பவர்்களுடன் எப்ளபபாதும் 
ளபபாரபாட்டமபா்களவ இருக்கும். ந்சபா்ந்்த 
ப்ந்்தங்்கள், எை யபாபாிடமும் எ்தற்்கபா்கவும் 
எற்த விட்டுக் ந்கபாடுத்்தபாலும் ள்தபாற்றுப் 
ளபபாைது ளபபால் இய்லபாறமயபா்களவ 
ள்தபான்றும். அதுளவ மை்திற்குள் நபரும் 
ளபபாரபாட்டமபா்க சுழலும்.

அவ்வேவு ஏன் எல்்லபாவற்றையும் துை்ந்து 
்கண்்கறே மூடி ்தியபாைத்்தில் இருக்கும் ளபபாது 
கூட மைற்த அறம்தி படுத்்த ளவண்டும் 
என்னும் எண்ணளம மைஅறம்தி இல்்லபாமல் 
ப்லவி்தமபாை எண்ண அற்ல்களேபாடு 
ளபபாரபாட ந்சய்யும்.

நம்முறடய ்சக்்தி்கள் எல்்லபாம் இ்திள்ல 
வீண் ளபபாய்க் ந்கபாண்டிருக்்கின்ைை 
என் பற்த அைியபாமல் இப்படி எத்்த 
றைளயபா ளபபாரபாட்டங்்கள் நபாம் அைி்ந் 
தும் அைியபாமலுமபா்க நம் அன்ைபாட 
வபாழ்விள்லளய நம்க்குள்ளேளய நட்ந்து 
ந்கபாண்டிருக்்கின்ைை. 

ந ப பா து வ பா ்க  ஒ ரு வ ரு ற ட ய  ம ை து 
்தன்றை சுற்ைி நி்கழும் எல்்லபாவற்றையும் 
்தன் ்கட்டுபபாட்டின் ்கீழ் ந்கபாண்டு வர 
முயலும். இது ்தபான் மை்தின் இயல்பு. அது 
ஒருவனுக்கு ம்கிழ்ச்்சியும் ஒரு ஆளுறமயும் 
்கிறடக்்க ந்சய்யவ்தற்்கபா்க மைம் ந்சய்யும் 
மபாயம். 

நமக்கு ளவண்டிய அனுபவங்்கள் மட்டும் 
நமக்கு நடக்்க ளவண்டுநமன்றும் நமக்கு 
ளவண்டபா்த அனுபவங்்கள் புை்ந்்தள்ேப்பட 
ளவண்டியறவ, அறவ வரு்ந்்தி வரு்ந்்தி 
மைக்்கவற்லறய ்தரக் கூடியறவ என்ளை 
இயல்பபா்க ள்தபான்று்கிைது. அ்தைபால் 
அ்ந்்த எண்ணங்்கறே நிறைக்்கக் கூடபாது 
என்று அற்த மைப்ப்தற்கும் அற்த ்கண்டு 
ந்கபாள்ேபாமல் விடுவ்தற்கும் அற்த 
்தவிர்ப்ப்தற்கும் மைம் ளபபாரபாடு்கிைது. 

நீங்்கள் எ்தனுடன் ளபபாரபாடு்கிைீர்்களேபா 
அது முழுறமயபா்க உங்்கேிடம் நிரம்பி 
விடும். அது இறுக்்கமபாை சூழற்லளய 
ஏற்படுத்தும். நீங்்கள் சு்த்ந்்திரமபா்க உணர 
மபாட்டீர்்கள். அது வேர்ச்்சிறயத் ்தரபாமல் 
இருப்பற்த ஒரு விரக்்தியுடன்  ஏற்றுக் 
ந்கபாள்ளும் முயற்்சியபா்களவ முடியும் 
என்்கிைது மைஇயல்

்த வ ி ர ,  ஒ வ் ந வ பா ன் று க் கு ம்  ம ை ம் 
ளபபாரபாடுவது ்கற்பறைக்ந்கட்டபா்த அேவு 
உங்்கள் ்சக்்திறய உைிஞ்சும். அ்தைபால் 
மீண்டும் மீண்டுமபாை எண்ண சுழற்்சியில் 
இரு்ந்து ந்கபாண்டு முன்ளைை முடியபாமல் 
ளபபா்கிைது. அற்த விட்டு விட்டு ந்கரவும் 
முடியபாமல் மைம் ்தவிக்்கிைது.

நபபாதுவபா்க விட்டுக் ந்கபாடுப்பது 
என்பற்த ப்லவீைம் என்றும் ள்தபால்வி 
என்றும் ப்திய றவக்்கப் பட்டுள்ே்தபால் 
நீங்்களே விரும்பிைபாலும் நபரும்பபா்லபாை 
வி்சயங்்கேில் பிைர் நம்றம இழிவபா்கப் 
பபார்ப்பபார்்களேபா என்ை எண்ணம் 
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ளமள்லபாங்்கி றவரபாக்்கியமபா்க பிடிவபா்தமபா்க 
உங்்கறே இருக்்க ந்சய்்கிைது. 

நமக்கு பிடிக்்கபா்த ஒன்று நடக்கும் 
ளபபாது மைம் அற்த நமக்கு பிடித்்த மபா்திபாி 
மபாற்ை நிறைக்்கிைது. அற்த யபாரபாவது 
வ்ந்து மபாற்ைி விட மட்டபார்்கேபா என்று 
துடிக்்கிைது. அது அப்படிளய ஏள்தபா ஒரு 
்தருணத்்தில் அல்்லது ஒரு சூழலில் நம்மபால் 
இ்தற்கு ளமல் ளபபாரபாட முடியபாது எை 
எல்்லபாவற்றையும் அப்படிளய விட்டு 
விட்டு எங்்கபாவது ஓடி விடத் துடிக்கும். 
நபான் ்சரண்டர் எை வபாய் முணுமுணுக்கும். 
நபரும்பபாலும் நம்முறடய எல்்லபா strate-
gy ்களும் பயைற்று ளபபாகும் ளபபாது 
விட்டுக் ந்கபாடுப்பள்த நபபாருத்்தல் என்று 
நிறைக்்கிளைபாம். நபபாருத்துப் ளபபாகும் 
ளபபாது நபபாதுவபா்க நமக்கு எல்்லபாவற்ைின் 
மீதும் நம்பிக்ற்கயற்று ளபபாயிருக்கும். 
நபாம் விரும்பியது எதுவும் நடக்்கபாது 
என்ளை ள்தபான்றும். நமக்கு ்சப்ளபபார்ட் 
பண்ணுவ்தற்கு ஆள் இல்ற்ல என்ளை 
படும். யபாரபாவது நமக்கு வழி்கபாட்டக் கூடும் 
எனும் நம்பிக்ற்க ்தேர்்ந்து ளபபாயிருக்கும். 
அ்தைபால் நபபாருத்்தல் என்பது உங்்கள் 
அறடயபாேத்ற்தளய நீங்்கள் விட்டுக் 
ந்கபாடுப்ப்தபா்க ஒரு இய்லபாறமயபா்க ஒரு 
எ்திர்மறை எண்ணமபா்க மைம் அழுத்தும். 
ஆைபால் உண்றமயில் ஒன்ைில் உங்்கேபால் 
முடியபாது எை நீங்்கள் உணரும்ளபபாது 
அற்த உங்்கறே விட சுப்பாீம் பவபாிடம் இ்ந்்த 
பிரபஞ்்சத்்திடம்  நீங்்கள் ஒப்பறடப்பள்த 
நபபாறுத்்தல் என்பற்த புபாி்ந்து ந்கபாண்டபால் 
அங்கு நிம்ம்தியும் அறம்தியும் நிறையும். 
ஏள்தபா நம்றம அழுத்்திக் ந்கபாண்டு 
இரு்ந்்த ஒன்று விடுபட்டது ளபபால் 
இருக்கும். அப்படி நீங்்கள் ்சரண்டர் 
ஆகும் ளபபாது, உங்்களுறடய இருப்றப 
நீங்்கள் உணர்்ந்து ந்கபாள்ளும் ளபபாது, 
உங்்களுறடய ளபபாரபாட்டங்்கள் மட்டும் 
அங்கு முடியவில்ற்ல. உங்்களுக்்கபாை 
பு்திய ்ச்ந்்தர்ப்பங்்களும் அங்கு ்திைக்்கிைது. 

்மனப் பயிற்சி:

முரண்படும் எண்ணங்்களுடன் ளபபாரபா 
டபாமல் இருப்பது எப்படி?! 

உங்்களுக்கு விருப்பமபாை ஒன்றை, அது 
நட்ந்்தபால் எ்ந்்த மபா்திபாியபாை ப்லன்்கறேத் 
்தரக் கூடும் எனும் எ்ந்்த ஒரு எ்திர்பபார்ப்பும் 
இல்்லபாமல் ந்சய்யத் ந்தபாடங்குங்்கள். 
நபபாதுவபா்க எல்ள்லபாருக்கும் என்ை 
ள்தபான்றும் என்ைபால் மைற்தக் ்கட்டுப் 
படுத்்தபாமல் ஒன்ைிற்கு ்சரண்டர் ஆ்கி 
விட்டபால் நம்முறடய ்கண்ட்ளரபாற்ல 
விட்டுவிடுளவபாம் என்ளை ள்தபான்றும். 

உண்றமயில் மைற்தக் ்கட்டுப் 
படுத்து்கிளைன் என்பள்த ஒர் இல்லூஷன் 
அது எைக்கு பிரச்றை்கள் ்கட்டுப்பட 
மறுக்்கிைது என்று உங்்கள் பிரச்றை்கறே 
பூ்தபா்கரமபாக்்கி, அது உங்்கறேயும் உங்்கள் 
்கட்டுப்பபாட்றடயும் மீைிய ஒன்ைபா்க 
இருக்்கிைது என்று உங்்கள் மைம் 
உங்்களுக்கு ள்தபான்ை ந்சய்யும் மபாறய. 

நீங்்கள் எற்தயபாவது வபாழ்க்ற்கயில், 
இது நட்ந்து விடக் கூடபாது எைத் ்தடுக்்க 
ந ிறைத்்தபாலும் இ்தனுடன் ளபபாரபாடி 
நவற்ைி ந்கபாள்ளவன் எை முடிளவபாடு 
இரு்ந்்தபாலும் அற்த விட்டு விட்டு 
அ்தைிடம் ்சமபா்தபாைக் ந்கபாடி பிடியுங்்கள். 
பிரச்றை்கள் எவ்வேவு அழுத்்திைபாலும் 
உங்்களுக்குள் நமன்றமயபா்க ்சிபாித்துக் 
ந ்க பா ள் ளு ங் ்க ள் .  ள ப பா ர பா ட் ட ங் ்க ற ே 
விட்டுக் ந்கபாடுங்்கள். அ்ந்்த மபா்திபா ி 
ளபபாரபாடபாமல் உங்்களுறடய ்சக்்தி்கறே 
அ்திள்லளய வீண் ந்சய்யபாமல் இருக்கும் 
ளபபாது அடுத்து என்ை ந்சய்ய்லபாம் என்று 
நி்தபாைமபா்க உங்்கேபால் ்சி்ந்்திக்்க முடியும் 
என்பது மட்டுமல்்ல அற்த ந்சய்வ்தற்்கபாை 
்சக்்தியும் உங்்கேிடம் இருக்கும்

n
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தமைிழ் தொசேம்தொமைாைி தான்

தொசேந்தமைிழ் ்நமைது தாய்தொமைாைி

தொசேம்்மமையான தொமைாைி ்நம் தொசேம்தொமைாைி

முந்்மதய பைதொமைாைி இன்று வ்மர

முது்மமை அ்ம்டயாத இ்ம்ளய தொமைாைி..!

பந்தயம் ்கட்டி தொவன்ற தொமைாைி

பாரின் தொமைாைிகதொ்கல்ைாம் முதன்்மமை 

தொமைாைி

சேந்தம் இைக்கிய இைக்கணங்்கள்

தொசோந்தம் தொ்காண்்ட ்கன்னி தொமைாைி..!

்நீரும் தொ்நருப்பும் ்க்மர்தத பின்னும்

்நி்மை்தது ்நிற்கும் சேங்்க தொமைாைி

்சபதொரதிர்ப்்மப எல்ைாம் தொவன்ற தொமைாைி

தொபருமைக்கள் த்மை்சமைல் தொ்காண்்ட தொமைாைி..!

ஈரடிக குரலில் ்நின்ற தொமைாைி

ஏழ்்க்டல் உை்கம் ்சபாற்றும் தொமைாைி

்சசேரனும் ்சசோைனும் பாண்டிய மைன்னரும்

்சசேர்ந்து சேறிறப்பு ஆண்்ட தொமைாைி..!

அ்கர முததொைன்த தொதா்மை ்ச்நாக்கில்

அறறிவியல் அடி்தத்ளம் இட்்ட தொமைாைி

ை்கர ்ள்கர தொமைாைிக கு்ள்ததில்

ை்கரம் ்கண்்ட சேறி்கர தொமைாைி..!

வந்தனர் வந்தன வந்தது என்னும்

வி்மனயில் தி்மண்மய வகு்தத தொமைாைி

எந்த தொமைாைி்க்ளிலும் இல்ைாத இம்தொமைாைி

்நம் தொமைாைி தொசேம்தொமைாைி தான்..!

ஆர்க்காடு ராஜா மு்கம்மைது
தொசேன்்மன.

பூக்கள் விடும் தூது
( ்நி்மைமைண்டிை ஆசேறிரியப்பா )

ஞாயிற் தொறா்ளியில் ஞாை தொமைல்ைாம்
மைாய விருளும் மை்மறயும் தொபாழுதில்
்ச்கத்ம்க ்நறுவீ ்ச்கள்வன் அ்ளிக்க
்ச்கா்மத யானும் கூந்தலில் சூ்ட்சவ!
ஓராங் குைவும் ஓருயிர் தும்பி்சய!
தீராக ்காத்மை்த தீரனுக கு்மர்சயன்!

்ச்கத்ம்க - தாைம்பூ ; ்நறுவீ - மைைர்
்ச்கள்வன் - ்காதைன் ; ஓராங்கு - 
ஒன்றா்க

 - ஸ்ரீவி.மு்தது்சவல்
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 எங்்க ளபபாய் ந்தபாற்லஞ்்சபானுங்்க.  
இங்்களய்தபாை ்கிடப்பபானுங்்க. 

 நபாற்லஞ்சு ளபரபா... நரண்டு 
மூணு ளபரபா...நிக்்கைதும்... நடக்்கைதும்... 
உக்்கபார்்ந்து கூடி ளப்சி கும்மபாேம் 
ளபபாடைதும்... ்கபாண்லளய. ளவற்ல 
இருக்ள்கபா இல்்லளயபா... நவட்டியபா அங்்க 
இங்்க நடப்பபானுங்்களே... என்ைபாச்சு..

 ்கண்்கள் பூத்து விட்டை. 

 ்தீபபாவேிக்கு மறுநபாள் ளபபா்ல... 
என்ை இது ்ச்கிக்்கவிய்லபா்த நவறுறம. 
்சிபாிப்பு ்சத்்தத்ற்த ்கபாளணபாம். ்சிணுங்்கல் 
்சத்்தத்ற்த ்கபாளணபாம். வீலு வீலுனு 
அழுவபானுங்்க. நவத்து ்சப்தம் 
ளபபாடுவபானுங்்க. ஒன்றையும் ்கபாளணபாம். 

 அ்ந்்தபா ளபபாைபாளை ்ச்ந்்தரன்... 
பபாளரன்... இங்்களய ்க்தியபா ்கிடப்பபான்.. 
இப்ப பபாரு.. ்கபாது்ல ளபபாறை புடிச்்சி்கிட்ளட 
ளபபாை்த..

 அட ள்தவி..... ்கறடக்கு ளபபாய்ட்டு 
ளபபாைபா.. ஆைபா ்கண்ண இ்ந்்த பக்்கம் 
மரு்ந்துக்கு கூட ்திருப்ப்ல பபாரு. 
அப்பிடிருக்்கபா ்திருவிறேயபாடல்.

 ்தற்ல்ல தூக்்கி நவச்சு ஆடும் முத்து 
்சபாமியபா இவன்... யபாளரபா மபா்திபாி ளபபாைபான்.

 நம்ம ள்கக்்கபாம ஒன்னும் ந்சய்ய 
மபாட்டபாளே  ்சரஸ்வ்தி . . .  என்ை இன் 
றைக்கு இப்பிடி மினுக்்கி்கிட்டு ்திரும்பி 
கூட பபாக்்கபாம ஸ்கூட்டி்ல ளபபாைபா.
 
 வர்ை ள்கபாவத்துக்கு.... 

 ஒன்னும் பண்ண முடியபாது. 
உள்ேிரு்ந்து எழும் ப்திலுக்கு ந்சபாற்்கள் 
இல்ற்ல. அது நீள்வட்ட குறுக்கு நநடுக்கு 
ஆத்்திரம். பிைகு அது அறம்தியபா்க ்தற்ல 
குத்்தி பறழயபடிளய அமர ந்சய்து விடும். 
எற்தயபாவது ந்சய்து... கூட்டம் கூட்டி விட 
்தவிக்கும் பழக்்கம் பபாழ் மை்தில் பிரபாண்டி 
ந்கபாண்ளட இருக்்கிைது. 

 மத்்தவங்்க ்கவைிப்பு்ல இரு்ந்து 
வி்ல்கி ்கிடக்்கைது எத்்தறை வருத்்தத்துக் 
குபாிய விஷயம். மடியி்லரு்ந்்த ்தற்லய 
்சபாடபார்னு தூக்்கி விட்டு ந்கர்்ந்துக்்கைது... 
நடுக்்கத்துக்குபாியறவ ்தபாளை. ைீளரபாவபா 
நடுவு்ல உக்்கபா்ந்து பழ்கிைது... ள்தபாற்ை 
மயக்்கம்னு எப்பவும் புபாிய ளபபாைது இல்்ல. 
இப்ப மட்டும் எப்பிடி புபாியும்.
 
 ்கிணத்து ளமட்டு்ல உக்்கபா்ந்து ளநரபா 
பபார்த்து்கிட்ளட இருக்குை ஒருத்்தியும் 
்கபாளணபாளம..  எங்்க ளபபாயி ந்தபாற்லஞ்்சபா 
லு ங் ்க . . .  அ ை ி வு  ்க ே ஞ் ்ச ி ய  ள ம ன் னு 
மூச்சுக்கு முன்னூறு முறை கும்புடு 
ளபபாடுவபாளை ந்கடபா மீற்ச ள்தவ்தபாசு... 
என்ைபாச்சு.. ்கண்டும் ்கபாணபாம ்கட்ந்து 
இப்பிடி மைசு புண் படுத்்தைபான். அட 
இ்ந்்த பாித்விக் நபபாடியன்... ற்கயி்ல என்ை 
பழம் இரு்ந்்தபாலும் முத்்தம் குடுத்துட்டு... 
புடுங்்கிட்டு ஓடுவபாளை. அவறைக் கூட 
்கபாளணபாம் பபாரு.

 நபபாிய மனுஷன் ்சின்ை மனுஷன் 
னுல்்லபாம் ஒன்னும் இல்்ல ்தபான் ளபபா்ல. 
எல்்லபா பயலும் ஒளர மபா்திபாி ்தபான் 
இருக்்கபான். எல்்லபாம் ள்தறவக்கு ்தபான். 
ள்தறவ ்தீர்்ந்து ளபபாச்சுன்ைபா...  ஆளு எட்டி 
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கூட பபாக்்க மபாட்டபானுங்்க. தூக்்கி நவச்சு 
ந்கபாண்டபாடிட்டு இப்டி ்சட்டுனு தூக்்கி 
ளபபாட்டு ளபபாைபா மைசு என்ை பபாடுபடும்னு 
எவனுக்கும் ளயபா்சைளய இல்ற்ல. எவன் 
ள்கட்டபான்... அவ்ளேபா ந்கபாண்டபாட்டம்... 
்தற்ல ளம்ல தூக்்கி நவச்சு ஆடைது...  
அப்புைம்.. ளவற்ல முடிஞ்்சதும் ்கழற்ைி 
ஓரமபா ஒக்்கபார நவச்்சர்ைது. 

 புது துணி என்ை... புது ்தற்லப்பபா 
என்ை... மூஞ்்சி பேிச்சுக்கு புது புது 
ஒப்பறை ளவை. இப்ப பபாரு அள்த பே பேபா 
மூஞ்்சி எத்்தறை டல்்லபா இருக்கு. ஒரு நபாள் 
கூத்துக்கு மீற்ச எடுத்்த ்கற்த மபா்திபாி... இது 
மறுநபாள் கூத்துக்கு மை்ச குடுத்்த ்கற்த ்தபான் 
ளபபா்ல. ஆடுை ்கபாலும் பபாடுை வபாயும் சும்மபா 
இருக்குமபா. ள்தடுை ்கண்ணும்... ள்தங்்கபா பூ 
பழமும் ளவணும் ்தபாை.

 அ ம ர் ்ந் ்த  இ ட த் ்த ி ல்  இ ரு ்ந் ள ்த 
சுழன்ை ்கண்்கறே வீ்தி ்ச்ந்து்கேில் விட்டு 
அ்ல்சிைபாலும்... எ்ந்்த ்க்தவும் ்திை்ந்்த 
பபாடில்ற்ல. பத்ள்தபாடு ப்திநைபான்ைபா்க 
்தபான் இ்ந்்த விழபாவும். இதுக்கு ளபபாயபா ம்தி 
மயங்்கி விட்ளடபாம்...

 பு்லம்பை மபா்திபாி இருக்்கபா. ஆமபா 
பு்லம்பல் ்தபான். ஒரு வபாரமபா எல்்லபார் 
வபாயி்லயும் ஒளர ளபரு்தபாை. இப்ப எங்்க 
ளபபாச்சு அ்ந்்த ளபரு. இப்ப கூப்பிட என்ை 
முைங்்க கூட ஒரு நபா்தி இல்்லன்ைபா 
பு்லம்ப்தபாை ந்சய்வபாங்்க. 

 ்தைிச்சு ்கிறடக்்கை மைற்ச யபார் 
்கிட்ட ந்தபாை்ந்து ்கபாட்ட. குப்ப குப்பயபா 
்கவ்லய ந்கபாட்டிட்டு.... வண்டி வண்டியபா 
்ச்ந்ள்தபா்சத்ற்த அள்ேிட்டு ளபபாை சுய 
ந்ல மனுஷங்்க்கிட்ட.... ்சபாமிளயபாட ்தைி 
றமறய எப்பிடி புபாிய றவக்்கிைது...

 ்திருவிழபா முடி்ந்்த மறுநபாள் ஓரமபாய் 
தூக்்கி றவத்்த ்சபாமியின் பு்லம்பல் வரு்சபா 
வருஷம் இயல்பு ்தபான். ஆைபாலும் ்திக்கு 
்திற்சநயல்்லபாம் ஒரு சுற்ைி சுற்ைி ்தபாளை 
அடங்கும் அபாித்துக் ்கிடக்கும் ்சபாமி மைசு.

துளிப்்பபா

்பட்டபாலே வலிக்ககி்றது
நீருக்கும் கூர்்மமை தீட்டும்
்பனிக்கபாேம்.

நகிமைிஷங்கள் க்மைககி்றது
மைனிெனுக்கு மைட்டுமைல்ே
பூமைிக்கும்ெபான்.

குலைபாட்டன்ஸ் செடிகளுக்கு மைட்டும்
கபால்மு்மளத்துவிடுககி்றது
விருந்ெகினர் வந்ெபால்.

கபாடு அழிந்ெபாலும்
கழனி மூழ்குககி்றது
நகிவபாைணம் லகட்டு.

மைண்ணில் விஷம் ல்பபாட்ட
ெம்ெபாைி விெயம்
ெறசகபா்மேயபானது.  

நகிேத்்மெ உழுது சகபாண்டிருக்ககி்றபான்
விவெபாயி
்பட்டணத்து சுவர்களில்.

நறுமைணம் வீசும் நவீன கழிவ்ம்றயில்
அமைர்ந்து லகட்டபாள் ெிறுமைி
கக்கபாமைட்டும்லயன் நபாறுககி்றது என்று.

மை்மழ ஓய்ந்ெதும்
நகி்றம்மைபாறுககி்றது
கூவம்.

மைடிந்துவிட்ட மைைம் 
மைறு்படியும் நகிறககி்றது
கெவுகளபாகவும், ஜன்னல்களபாகவும்.

 எஸ்.்மமைக்லகல் ஜீவலநென்.
 லெனி.
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சமைௌனம்

அருவியின்
சேைசேைப்பா்க
்நதியின்
முணு முணுப்பா்க
பூக்க்ம்ள தொ்காஞ்சும்
வண்டு்க்ளின்
ரீங்்காரமைா்க..

அை்ச்க உனது
தொமைௌன்த்மத
தொமைாைி தொபயர்க்கிறதடி
பிரபஞ்சேம்..

நகிழல் 

்நிைவுககு ்நிைல்
ஏதடி என்்சறன்
அை்ச்க ்நீ
என்தொனதி்சர
வந்து ்நின்றாய்

்நிைைானதடி
்நிைவு…

கபாெல் 
ெபாம்ைபாஜ்யம்

வீழ்ந்து விட்்டதடி
வாலிப்ததின்
சோம்ராஜ்ஜியம்
விைி்கள் பட்்டதால்
மைழுங்்கிப் ்சபானதடி
வீர்ததின் வாளும்
வீரனின் ்சதாளும்

்காதல் ்க்ள்ததினில்
்நிற்்கி்சறனடி
்நிராயுத பாணியா்க

அன்்சப
அ்மண்ததுக தொ்காள்
இல்்மைதொயனில்
அ்மண்ததுக தொ்கால்

அழலக

அை்ச்க ்நீ என்ன்சவா
தொமைல்லியதா்க புன்ன்ம்க
தொசேய்து விட்டு்ததான்
தொசேல்்கிறாய்..

பூமைிதான் அத்மன
மை்மைக்காை்தது 
வானவில்ைா்கவும்

இரு்ளில் 
ஒடிந்து விழும்
மைின்னைா்கவும்

இரவில் ்கண்சேறிமைிட்டும்
்நட்சே்ததிரங்்க்ளா்கவும்
தொ்காண்்டாடி மை்கிழ்்கிறது
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துன்்பம்..

துன்பம் வரும்
்சவ்ம்ளயிை சேறிரிங்்க
(திருவள்ளுவர்)

அன்்சப
சேறிரி்ததுக தொ்காண்்ச்ட
இருக்கி்சறனடி
உனது
்நி்மனவு்க்ளால்

சகபால்ேபாலெ..

வில்்சைந்தும் 
விைி்க்ளால்
என்்மனக 
தொ்கால்ைா்சத

உயி்சர
தொசோல்்சைதும் 
இருந்தால்
தொசோல்லிவிடு

எனது
மைரண்ததின் 
வாசேல்்கள்
திறககும் முன்்சன

மைாக்ச்காைங்்கள் 

அன்்சப
தொமைல்லிய விரல்
நுனி்க்ளில் இருந்து
வாசேலில் 
து்கள்்க்ளா்க
உதிர்்கிறதடி
வானவில்

மைார்்கைி மைாத்தது
மைாக்ச்காைங்்க்ளா்க..

முதல் ்காதல்..
உயி்சர..
இ்மமை ஜன்னல்்க்ம்ள
்நீ பார்்தத முதல்
பார்்மவ...

உதடு்க்ளின் வான்ததில்
இருந்து இதய்ததில்
விழுந்த முதல்
பார்்மவ மைின்னல்

விரல்்கள் மைீட்்டாத
வீ்மணயின் சுரங்்க்ளா்க
்நீ ்சபசேறிய முதல் வார்்த்மத

ஊ்டலில் உதடு்க்ளின்
கூட்டுககுள்
்நீ பூட்டி ்மவ்தத
முதல் தொமைௌனம்

தீயின் ்நிைைா்க ்நீ
தந்த பிரிவு எனும்
முதல் மைரணம்

உனக்கா்க ்நான் எழுதிய
தொமைாைி்கள் உணராத
முதல் ்கவி்மத

அன்்சப 
்நம் ்காதலுக்கா்க  ்நான்
எழுதிய
மைரண சோசேனம்..
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என் வரம் அவர்!

்கா்மையி்சை ்கண் விைி்தது

தூர்சதசேம் தொசேன்றறிடுவார்

்கண் அயர்ந்து தூங்்ம்கயி்சை

வீட்டு வாசேல் மைிதி்ததிடுவார்

ஓய்வு என்ற ஒன்்மற ஒரு்நாளும் 

அவர் வாழ்வில் ்நான் ்கண்்டதில்்மை

குடும்ப்தது உயிர் ்காக்க

அவர் அயராது உ்மை்ததிடுவார்

மை்மனவி மைக்க்ம்ள அவர் மைறந்ததில்்மை

்நிம்மைதியான வாழ்வு தர அவர் மைறு்தததில்்மை

வீண்வம்பு அவர் வ்ளர்்தததில்்மை

குடும்ப்த்மத தூணா்க அவர் தாங்்கிடுவார்

துன்ப்த்மத ஒரு ்நாளும் தந்ததில்்மை

அவர் துன்ப்த்மத ப்கிர்ந்ததும் இல்்மை

இன்பமை்மத தந்தி்ட மைறந்ததும் இல்்மை

என் தொ்நஞ்சே்ததில் இ்டம்பிடிக்க தவறறியதும் இல்்மை

்நான் அன்பிற்்கா்க ஏங்கும் தொபாழுதொதல்ைாம் 

தொவயிலில் ்காய்ந்த உதட்்டால் மு்ததமைிடுவார்

உ்மை்தது உ்மை்தது ்சதய்ந்த ்ம்க்க்ளினால்

வாரி என்்மன அ்மண்ததிடுவார்

்நான் ்ச்கட்்டதொதல்ைாம் அவர் தொ்காடு்ததுவிட்டு 

அவர் ்சபால் வாைாது என்்மன

்கல்வி ்கற்று ்சமை்மதயா்க வாழ்வதாய்

வாககு ஒன்்மற தரச்தொசோன்னார்

அவர் ்ச்கட்்ட்மத ்நான் தொ்காடு்தது விட்டு

அவ்மர இறு்கக ்கட்டி அ்மண்தது தொ்காண்்ச்டன்

ஒவ்தொவாரு குைந்்மதககும் அப்பா வரம் தான்

அப்பாககு வரமைான குைந்்மதயா்க மைாறறிடு்சவாம்

அ்கீைா ஜவுபர்
ஏ்ததா்ம்ள பு்தத்ளம், இைங்்ம்க.

என் இனிய தனி்மமை்சய

சூனியம் சூழ்ந்த
        எந்தன் தொபாழுது்க்ம்ள
திவ்வியம் ஆக்கிய
        வாழ்வின் தனி்மமை்சய!
இ்ள்மமை ்காை்ததில்
        இதய்த்மத ்கி்ளறறி
ஏ்காந்தம் ்நி்மற்தத
        ்காதல் இனி்மமை்சய!
விைியின் வைி்சய
        என்்மன சேீராக்கிய
அைகு வ்மரந்த
        அன்பினது வகுப்்சப!
தமைிைின் மு்கவரி
        ்கற்று்த தந்த
அறறிவில் சேறிறந்த
        ்கவி்மத்த தொதாகுப்்சப!
இரவில் ்நிைவில்
        இனியவள் ்நி்மனவில்
தனி்தது மை்கிழ்ந்்சதன்
        அன்்மறய ்நி்மையில்
உயிரில் உணர்வில்
        தீண்டிய உற்சவ!
மைீண்டும் ்சவண்டும்
        ்நீ ஆண்்ட அப்தொபாழு்சத!

 - லீ.லியா்க்தஅலி.
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 முஸ்்தபபா பபாய் வயசு 42, டீ  
்க ற ட  ற வ த் து ள் ே பா ர் .  ந ப பா ண் ட பா ட் டி 
நூர்ஜைபான் ஒரு நபபாம்பேக்  குழ்ந்ற்தறய 
நபத்துக் ந்கபாடுத்துட்டு ்சின்ை வயசுள்லளய  
்சீக்கு வ்ந்து ளபபாய்ட்டபாங்்க.

 ்தைக்கு நபபாை்ந்்த குழ்ந்ற்தக்்கபா்க 
ளவண்டிளய முஸ்்தபபா பபாய்  இன்நைபாரு 
்க ல் ய பா ண ம்  ப ண் ண ி க் ்க ள வ  இ ல் ற ்ல .
அவருறடய உ்ல்கம் ,மூச்சு எல்்லபாளம ்தன்  
நபபாண்ணு ஆயிஷபா ்தபான் .

 ஆயிஷபாவுக்கு அம்மபா இல்்லபா்த 
குறைளய ந்தபாியபா்த படி வேர்த்்தபார். ்தன் 
ந்சல்்ல ம்கறே அம்மபாவுக்கு அம்மபாவபா்க, 
அப்பபாவுக்கு அப்பபாவபா்க, ள்தபாழனுக்கு 
ள்தபாழைபா்க இரு்ந்து ்கண்ணின் இறம 
ளபபா்ல ்கபாத்து வேர்த்்தபார் .

 ்தபான்  ்கஷ்டப்பட்டபாலும் ்தன்  ந்சல்்ல 
ம்கள் இஷ்டப்பட்டற்த எல்்லபாம் வபாங்்கி 
ந்கபாடுத்்தபார்.அவளுக்கு எ்ந்்த ஒரு குறையும் 
ந்தபாியபா்த படி வேர்த்்தபார்.

 ஆயிஷபா பற்ைி இங்கு ந்சபால்லிளய  
ஆ்க ளவண்டும். பபார்ப்பவறர எல்்லபாம் 
சுண்டி இழுக்கும் அழகு, அ்ந்்த வபாைத்து 
நி்லவு கூட ள்தபாற்றுப் ளபபாகும் இவேது 
அழ்கில். அவள் ்கண் துள்ேி விறேயபாடும் 
மீன் ளபபா்ல இருக்கும், அவள் ்கண்்கறே 
ஒரு நிமிடம் பபார்த்்தபாள்ல நபாம் அவுட் ஆ்கி 
விடுளவபாம்.

 அழ்கபாை  மு்கம், ்திைறமயபாை  ளபச்சு, 
நல்்ல அைிவு எை எல்்லபா ந்சல்வமும், எல்்லபா 
்தகு்தி்கறேயும் ஆயிஷபாவுக்கு ஒருமித்து 
அல்்லபாஹ் ந்கபாடுத்்திரு்ந்்தபான்.

 என்ை ்தபான்  உ்ல்க அழ்கியபா்க, 

குமபாியபா்க இரு்ந்்தபாலும் ்சபாி,  நபற்ளைபார் 
்களுக்கு ்தன்  பிள்றே்கள் என்றுளம 
குழ்ந்ற்த்கள் ்தபான் ஆைபால் மற்ைவர்்கள் 
பபார்றவ அப்படி இருக்்கபாது.

 ஆயிஷபா பள்ேி படிப்பு முடி்ந்து 
்க பா ள ்ல ஜ்   மு ்த ்ல பா ம்  ஆ ண் டு  ப டி த் து 
ந்கபாண்டு இரு்ந்்தபாள். ்தன்  ளவற்ல உண்டு, 
்தன் படிப்புண்டு என்று இருப்பவள் 
ஆைபால் இன்றைய நவீை உ்ல்கிற்கு 
்தகு்ந்்தபாற் ளபபா்ல ்தன்றை ந்கபாஞ்்சம் 
உறடயேவில் மபாற்ைி ந்கபாண்டபாள் .

 ்கபாள்லஜ்க்கு நல்்ல மபாடர்ன்-ைபாை 
உறடயணி்ந்து ந்சல்வபாள் அள்த ்சமயத்்தில் 
மற்ை ்சி்ல நபண்்கறே ளபபா்ல அறர குறை 
ஆறட அணிவது எல்்லபாம் அவளுக்கு 
பிடிக்்கபாது. சுடி்தபார், நபா்கபாீ்கமபாை மிடி, 
உடற்ல ்கபாட்டபா்த ந்லக்்கிங்ஸ்ல்  ்தபான் 
்கபாள்லஜ்க்கு ந்சல்வபாள் ஆைபால் மு்கத்்திற்கு 
புர்க்்கபா மட்டும் அணிய மபாட்டபாள்.

 முஸ்்தபபா பபாய்க்கு ஒளர ்கவற்ல ்தன்  
பிள்றே ்கபாள்லஜ்க்கு புரக்்கபா  அணியபாமல் 
ந்சல்வது ்தபான். ப்ல முறை ந்சபால்லிப் 
பபார்த்தும் அவள் ்கட்ப்தபாய் இல்ற்ல .

 பு ர் க் ்க பா   ந ப ண் ்கற ே  அ டி ற ம ப் 
படுத்துவ்தபா்க ஆயிஷபா நிறைத்்தபாள். 
்த ன் ற ை  ்த ன்   ம பா ர் க் ்க த் ்த ி ன்  பு து ற ம 
நபண்ணபா்க ந ிறைத்து ந்கபாண்டபாள். 
எத்்தறைளயபா ளபர் அவள் படிப்றப நிறுத்்தி 
விடும் படி முஸ்்தபபா பபாயிடம்  ந்சபான்ைபார்்கள் 
ஆைபால் நல்்ல மைசு ந்கபாண்ட பபாய்  
நபண்்களுக்கு ்கல்வி நரபாம்ப முக்்கியம் 
நம்ம ்சமூ்கத்து்ல ்சபாியபா படிக்்கபா்த்தபால் ்தபான்  
நம் ்சமூ்கம் இன்னும் ்கஷ்டப் பட்டுக்்கிட்டு 
இருக்கு. இன்ைமும் பபாருங்்க நம்ம ்சமூ்கத்்த 
்சபார்்ந்்த  ஆண்்கள் அம்மபாறவயும்,  மறைவி 

  
-    
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பிள்றே்கறேயும் விட்டு பிபாிஞ்சு  அயல் 
நபாட்டு்ல ்கஷ்டப்  பட்டுக்்கிட்டு இருக்்கபாங்்க 
இ்ந்்த நிற்லறம மபாைனும் நம்ம ்சமூ்க 
ஆண்்கள் மட்டுமல்்ல நபண்்களும் ்கல்வி 
பயி்லணும் என்ைபார். படிச்்சபா மட்டும் ்தபான்  
நபாம் முன்ளைை முடியும், நம்ம நபாட்டு்ல 
நடக்குை பபா்தி ்தப்புக்கு ்கபாரணம் நம்முறடய 
அைியபாறமயும் ,படிப்பைிவின்றமயும் ்தபான். 

 புர்க்்கபா  ஒரு நபபாண்றண அடிறமப் 
படுத்்திதுன்னு என் நபபாண்ணு ்தப்பபா  
புபாிஞ்சுக்்கிட்டு இருக்்கபா அது ஒரு நபபாண் 
ளணபாட பபாது்கபாப்புன்னு ஒரு நபாறேக்கு 
என் நபபாண்ணு ஆயிஷபாவுக்கு  அல்்லபாஹ் 
புபாிய றவப்பபான். அ்ந்்த நபாள் நவகு 
ந்தபாற்லவில் இல்ற்ல. விற்லயுயர்்ந்்த 
நமபாறபல் ளபபாைின்  பபாது்கபாப்புக்கு நபாம் 
என்நைன்ைளவபா ந்சய்்கிளைபாம் அது ளபபா்ல 
்தபான் என் ம்கேின் பபாது்கபாப்புக்்கபா்க புர்க்்கபா 
அணிய ந்சபால்லி நபான் ந்சபால்லுளைன் 
நிச்்சயம் இது அடிறமத்்தைம் இல்ற்ல, 
என் ம்கள் பபாது்கபாப்புக்கு நபான் ந்சய்யுை 
அன்புன்னு நிச்்சயம் ஒருநபாள்  என் ஆயிஷபா 
உணருவபாள் .

 ்கட்ந்்த ்சி்ல மபா்தங்்கேபாளவ  ஒரு 
றபயன் ஆயிஷபாறவ நரபாம்பவும் ந்தபால்ற்ல 
ந்சய்்கிைபான். ்லவ் பண்ணு, ்லவ்  பண்ணு  என்று 
நரபாம்பவும் டபார்ச்்சர் ந்சய்்கிைபான் ்தன்ைபால்  
்தன்  வபாப்பபாவுக்கு எ்ந்்த மைக்்கஷ்டமும் வர 
கூடபாதுன்னு ஆயிஷபா எ்ந்்த விஷயத்ற்தயும் 
வீட்டில் ந்சபால்்ல வில்ற்ல.

 அ்ந்்த றபயளைபா  ்தன்றை ்லவ் 
பண்ணும் படி நடய்லி  டபார்ச்்சர்  ந்சய்வற்த 
ந்தபாடர்்ந்்தபான். 

 ஒரு நபாள் குடி ளபபாற்தயில் ்தன்  
்கபா்தற்ல  ஏற்்க மறுத்்த  ஆயிஷபாவின் 
மு்கத்்தில் ஆ்சிட்றட அடிக்்க முற்பட்டபான் 
்கைளநரத்்தில் நண்பர்்கேின் உ்தவியின் 
மூ்லம் ்தப்பித்்தபாள் .

 ஆயிஷபாறவ சூழ்்ந்்திரு்ந்்த நண்பர் 
்கள் ஆ்சிட் அடிக்்க வ்ந்்தவறை றநயப் 
புறடத்்தைர். ஒரு ்கட்டத்்தில் அடிப்பற்த 

நிறுத்்தத் ந்சபான்ைபாள் ஆயிஷபா.

 இங்்க பபாரு, ஆ்சிட் அடிச்சு என் 
மு்கத்ற்தயும், வபாழ்க்ற்கறயயும் நபா்சமபாக்்கி 
நீயும் நஜயில்்ல ளபபாய், குற்ைவபாேியபா்கி 
என்ை ்சபா்திக்்க ளபபாை?

 உங்்கப்பபாவும், அம்மபாவும் இதுக் 
்கபா்க ்தபான் உன்றை வேர்த்்தபாங்்கேபா?

 ்கபா்தல், ்கபா்தல்ன்னு ந்சபான்ை, நீ 
்தபான் உன் ்கபா்த்லபா ?

 உன் ்கபா்தற்ல மறுக்்கவும்  ஆ்சிட் 
அ டி க் ்க  வ ்ந் ்த ி ள ய  அ ப் ப ள வ  ந ்த பா ி ஞ் சு 
ளபபாச்சு உன் மைசு்ல உண்றமயபாை ்கபா்தல் 
இ ல் ற ்ல ன் னு .  உ ண் ற ம ய பா ை  ்க பா ்த ல் 
ஒருளபபாதும் ளந்சித்்தவறர நவறுக்்கபாது.

 இப்ப கூட உன் ளம்ல ்கம்ப் 
றேன்ட் ந்கபாடுத்து உன் வபாழ்க்ற்கய 
நபா்சமபாக்்க முடியும், ்தற்லக்கு வ்ந்்த 
விறை ்தற்லப்பபாற்களயபாட வ்ந்துட்டு 
ளபபாச்சுன்னு உன்றை சும்மபா விடுளைன் ..

 எங்்கே மபா்திபா ி  நபபாண்ணுங்்க 
படிக்்கிைள்த எவ்வேவு நபபாிய விஷயம் 
ந்தபாியுமபா ??

 ்சி்ல வரு்சத்துக்கு  முன்ைபாடி ட்றரைிங் 
ந்கபாடுக்்க வ்ந்்த ஒரு வபாத்்தியபார்  எங்்க ்சமூ்க 
நபபாண்ணு ஒருத்்திய ்லவ்வுங்்கிை ளபர்்ல 
இழுத்்திட்டு ளபபாயிட்டபாரு இ்தபான் ்சபாக்குன்னு 
எங்்க ஜமபாத் ஆளுங்்க அ்ந்்த ஏபாியபாவில்  
உள்ே குடும்பங்்கேில் ந்சபால்லி மற்ை 
எத்்தறை நபபாண்ணுங்்களேபாட படிப்றப 
நிப்பபாட்டுைபாங்்க ந்தபாியுமபா ?

 எத்்தறை நபபாண்ணுங்்களேபாட 
்கைவும், படிப்பும் ஒரு ்கபா்த்லபாலும், எங்்க 
ஜமபாத் ஆளுங்்களேபாட அைியபாறமயபாலும் 
ளபபாச்சு ந்தபாியுமபா ?

 ்கபா்தலிச்சு இழுத்்திட்டு ஓடிப்ளபபாை  
நபபாண்ணுக்்கிட்ட ்தன் ்கபாம இச்ற்ச்கறே 
்தீ ர் த் து க் ்க ி ட் டு   இ ப் ப    ந டு ள ர பா ட் ்ல 
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அ்ந்்த நபபாண்றண ்தவிக்்க விட்டிட்டு 
ளபபாய்ட்டபான் அ்ந்்த வபாத்்தி.

 என்றை மபா்திபாி உள்ே நபபாண் 
ணுங்்க படிக்்கிைள்த நபபாிய விஷயம், ப்ேீஸ் 
இதுக்்கப்புைமபாவது ்கபா்தல், ்கீ்தல்ன்னு என் 
பின்ைபாடி சுத்்தபாள்த என்று ந்சபால்லி விட்டு 
ஆயிஷபா ந்சன்று விட்டபாள் .

 ஆயிஷபாவின் ள்தபாழி்கள் மூ்லம் 
நட்ந்்த விஷயத்ற்த எல்்லபாம் முஸ்்தபபா 
பபாய் அைி்ந்்தபார் .

 ஆயிஷபா நீ எதுக்கும் ்கவற்லப் 
படபாள்த, மத்்த  வபாப்பபா மபா்திபாி  நபான் 
இல்்லம்மபா உன் அம்மபா நூர்ஜ்கபான் 
ளபபாைதுக்கு அப்புைம் என் உ்ல்களம நீ ்தபான், 
உைக்கு ஏ்தபாவது ஆயிடக்கூடபாதுன்னு 
்தபான் புரக்்கபா கூட ளபபாடச்  ந்சபான்ளைன். 
மத்்தப்படி உன் படிப்புக்கு எப்ளபபாதுளம 
குறுக்ள்க நிக்்க மபாட்ளடன்மபா. ஒரு வயசு 
குழ்ந்ற்தறய கூட ்கபாமக்்கண் ந்கபாண்டு 
பபார்க்குை உ்ல்கம் ஆயிஷபா, நபாம்ம எப்படி 
இரு்ந்்தபாலும் குறை ந்சபால்லிக் ந்கபாண்ளட 
இருக்கும்ன்னு வபாப்பபா புபாிஞ்சுக்்கிட்ளடன்..

 நீ  படி-மபா வபாப்பபா உன் கூட 
எப்ளபபாதும் இருக்ள்கன். உைக்கு எ்ந்்த 
்கஷ்டம் வ்ந்்தபாலும், யபாரபாவது ந்தபால்ற்ல 
ந்கபாடுத்்தபாலும் உைக்கு ஆ்தரவபா நபான் 
இ ரு க் ள ்க ன் ம பா . .  இ து க் ்க ப் பு ை ம பா வ து  
உைக்கு பிடிச்்ச மபா்திபாி இருன்னு ந்சபால்லி 
விட்டு ந்கபாடியில் ந்தபாங்்கி ந்கபாண்டிரு்ந்்த  
புர்க்்கபாறவ ந்தரு வபா்சலில் வீ்சி விட்டு ்தன் 
டீ ்கறடக்கு ந்சன்ைபார் வபாப்பபா.

 மறுநபாள் சுடி்தபார்  அணி்ந்து  நவேிளய 
்கண் மட்டும் ந்தபாியும் படி புர்க்்கபாறவ 
அணி்ந்து ந்கபாண்டு ்கம்பீரமபா்க ந்சன்ைபாள் 
ஆயிஷபா.

 புர்க்்கபா எழில் ்கபாக்கும் ்கவ்சமபா 
இல்ற்லயபா என்பது அவரவர்  விருப்பம் 
மற்றும் நம்பிக்ற்க ்சபார்்ந்்தது.
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 அப்நபய்நயல்்லபாம் நபாட்கங்்கள் 
மதுரயி்ல ந்கபாடி்கட்டிப்பை்ந்்த்கபா்லம். எல்்லபாக் 
ள்கபாயில்்கள்்லயும் வரு்சம் ்தவைபாமத் ்திருவிழபா 
நடக்கும் மூனுநபாள் ஒளர ந்கபாண்டபாட்டம் 
்தபான். ஒருநபாள் ்கர்கபாட்டம் அப்புைம் ்சபா்லமன் 
பபாப்றபயபா ்தற்லறமயி்ல பட்டிமன்ைம் 
அப்புைம் ்கறட்சி நபாள் நபாட்கம்

 ்சபா்லமன் பபாப்றபயபா பட்டிமன்ைத்து்ல 
அப்ப ந்சபால்விேங்கும் நபருமபாள் ்சக்்தி 
நபருமபாள் ்தபாகு.சுப்பிரமணியம் ரபாஜபாரபாம் 
ளபபான்ை ்கல்லூபாிப்ளபரபா்சிபாியர்்கள் எல்்லபாம் 
ளபசுவபாங்்க. அது்லயும் ளம்லமபா்சி வடக்குமபா்சி 
வீ்தி ்ச்ந்்திப்பு்ல ஒரு பிள்றேயபார் ள்கபாயில். 
அங்்க பிரமபாண்டமபாை பட்டி மன்ைம் ்தவத்்திரு 
குன்ைக்குடி அடி்கேபார் ்தற்லறமயி்ல நடக்கும் 
அது்ல ்தபா. பபாண்டியன் ளபபான்ை ்கம்யூைிஸ்ட் 
்கட்்சி ்தற்லவர்்கள் எல்்லபாம் ளபசுவபாங்்க
 
 இப்ப நபாம ளப்சப்ளபபாைது நபாட்கம் 
பத்்தி. அ்ந்்தக் ்கபா்லத்து்ல ஸ்ரீவள்ேி்திருமணம், 
அபாிச்்ச்ந்்திர மயபாை்கண்டம், பவேக்ந்கபாடி, 
வீரபபாண்டிய ்கட்டநபபாம்மு மபா்திபாி நபாட 
்கங்்கள்  நடக்கும். அ்ந்்த நபாட்கம் எல்்லபாம் 
்தவத்்திரு ்சங்்கர்தபாஸ் சுவபாமி்கள் எழு்தியது. 
என்ைபா்தபான் அவர் எழு்தியிரு்ந்்தபாலும் நடி்கர் 
்கள் அப்ப அப்ப வபார ்சிைிமபா பபாட்டுக்குறே 
ள்சத்துக்குவபாங்்க

 அ து ்ல  ப பூ ன்   ட பா ன் ஸ்  ப பா ப் ப பா 
நரண்டு ளபரும் முழு நபபாழுதுளபபாக்கு்தபான் 
அவங்்க்தபான் ரபாத்்திபாி 10 மணிக்குளம்ல வ்ந்து 
நபாட்கத்ற்த ந்தபாடங்்கி றவப்பபாங்்க. அப்புைம் 
ரபாஜபபார்ட் ஸ்்தீபாிபபார்ட் வர ரபாத்்திபாி ஒன்னு 

நரண்டபா யிடும். இது்ல வள்ேி்திருமணம் 
நபாட்கத்து்ல நபார்தருக்கும் வள்ேிக்கும் ்தர்்கம் 
(விவபா்தம்) நடக்கும்.  அது்ல ஒருத்்தர ஒருத்்தர் 
மிஞ்்சப்பபாப்பபாங்்க. 

 நரண்டுளபரும் ளவை ளவை ஊரு்கள்்ல 
இரு்ந்து வ்ந்்தபாலும்  வபா்தம் தூள் பைக்கும்.  
மக்்கள் ர்சிச்்சிக் ற்க்தட்டுவபாங்்க. அது்ல 
உறடயப்பபான்னு ஒருத்்தர் ரபாஜபபார்ட் 
பண்ணுவபாரு. ்சிங்்கப்பூர் மள்ல்சியபான்னு 
ளபபாய் நபாட்கம் ளபபாட்டவரு. அவர் கூட 
்சபாற்லக்்கறரன்னு ஒருத்்தர் அவர் இப்ப 
ந்சபால்ைளம துறண நடி்கர்னு அதுமபா்திபாி 
அபாிச்்ச்ந்்திரன் நபாட்கத்து்ல  அய்யர் ளவ்சம் 
ளபபாட்டு அபாிச்்ச்ந்்திரன் மறைவி ம்கன் 
ள்லபா்கி்தபா்சறைக் ந்கபாடுறமப்படுத்துவபார் 
அ்ந்்த ள்லபா்கி்தபா்சைபா நடிக்்க என்றையக் 
கூப்புட்டுப்ளபபாய்ருவபார் அவர் ஆரப்பபாறே 
யத்து்ல ்தபான் இரு்ந்்தபார்

 எங்்க ஊர் ஆரப்பபாறேயத்து்ல 
மபாணிக்்கம்னு ஒருத்்தர் இரு்ந்்தபார். அவர் 
்தபான் பஜறை மடம் றவச்்சி பிள்றே 
்களுக்கு ஆர்ளமபாைியப் நபட்டிளயபாட 
பபாட்டுச் ந்சபால்லிக்ந்கபாடுப்பபார் ்ச பாி ்க ம ப்த நி  
எல்்லபாம் ந்சபால்லிக்குடுப்பபார். அவருக்குஒரு 
்தீரபா்த ஆற்ச எப்புடியபாவது பபாய்ஸ் ்கம்நபைி 
ஒன்னு உருவபாக்்கி நபாட்கங்்கறேத் ்தயபார் 
பண்ணி ஊர் ஊரபாப்ளபபாய் ளபபாடனும்னு  
அதுக்்கபா்கத் ந்தருவி்ல பிள்றே்கறே ள்தடத் 
ந்தபாடங்்கிைபார். ஆரப்பபாறேயம் நபாட்கங் 
்களுக்குப் ளபர்ளபபாைது ்சீன்ஸ் நபாட்கச் 
்சபாமபான்்கள் வபாடற்கக்கு விடுைது அப்புைம் 
பக்்கவபாத்்தியம் ஆர்ளமபாைியப் நபபாட்டி 
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ளபபாடுைதுக்கு ஆளு்க அங்்க இருப்பபாங்்க
 
 நபான் ந்சபான்ை அ்ந்்த மபாணிக்்கம் 
அய்யபா பவேக்ந்கபாடி நபாட்கத்ற்தப் ளபபாட்லபா 
முன்னு முடிநவடுத்து அதுக்கு ஸ்்கிபாிப்ட் 
ளநபாட்டு்கறே நரடிபண்ணுைபார்.  அப்ப என் 
வயசு ப்சங்்க ள்ச்கர் ந்தய்ளவ்ந்்திரன் ஆறு 
மு்கம்  இன்னும் ந்கபாஞ்்சப்ளபறரத் ்தயபார் 
ந்சஞ்்சபார். என்றையும் நடிக்்கறவக்்க எங்்க 
்சித்்தப்பபா ஒருத்்தர் ஆற்சப்பட்டுக் கூப்புட்டுப் 
ளபபாைபார் அவர்்கிட்ட

 அவர் என்றைப்பபாத்துட்டு ‘‘ஆளு 
நல்்லபா இருக்்கபான் ரபாஜபபார்ட் ளபபாட்டுை்லபாம் 
எங்்க பபாடு பபாப்ளபபாம்னு’’ ந்சபான்ைபார்

 நபானும் அப்ப பிரப்லமபாயிரு்ந்்த 
்சீர்்கபாழி ள்கபாவி்ந்்தரபாஜன் அவர்்கேின் 
‘‘்திருப்ப்தி மற்ல வபாழும் நவங்்களட்சபா’’ன்ை 
பபாட்றடப் பபாடிக் ்கபாமிச்ள்சன். அற்தக் 
ள்கட்டுட்டு ந்கபாரல் நல்்லபாருக்கு, இப்பளவ 
அஞ்்சறரக்்கறடயி்ல பபாடுைபான். பழகுைபா 
்கிட்டப்பபா மபா்திபாி நபபாிய ஆேபா வருவபான். 
இவனுக்கு அர்சுைன் ளவ்சமும் ்கிருஷ்ணன் 
ளவ்சமும் குடுப்ளபபாம்னு ந்சபால்லி அதுக்கு 
ஸ் ்க ி பா ி ப் ட்  ள ந பா ட் டு  கு டு க் கு ள ை ன் னு 
ந்சபான்ைபாரு.

 இப்ப ள்ச்கருக்கு பபூன் ளவ்சம், 
ந்தய்ளவ்ந்்திரனுக்கு அல்லிரபாணி ளவ்சம் 
ஆறு மு்கத்துக்கு  ்கிருஷ்ணன் எைக்கு 
அர்ச்சுைன் ளவடம் னு முடிவு பண்ணி பூற்ச 
ளபபாட்டுத்ந்தபாடங்்க்லபாமுன்னு எல்்லபாத்ற்த 
யும் ஒரு அம்மபாவபாற்ச நபாேன்ைிக்்கி 
வரச்ந்சபால்லி பூற்சக்கு அறழச்்சிரு்ந்்தபாரு.

 ந பா ன்  ந டி க் ்க ப் ள ப பா ை  வ ி ்ச ய ம் 
என்ளைபாட அப்பபாக்்கிட்ட நபான் ந்சபால்்ல்ல, 
ஏன்ைபா அவருக்கு இந்தல்்லபாம் புடிக்்கபாது.  
அவருக்குத் ந்தபாியபாம இந்தல்்லபாம் நட்ந்துச்சு, 
ந்தய்ளவ்ந்்திரன் நல்்லபா ஒல்லியபா ந்சவப்பபா 
இருப்பபான். அவனுக்கு அல்லிரபாணி ளமக்்கப் 
ளபபாட்டுப் பபாத்்தபாங்்க சூப்பரபா இரு்ந்்தபான் 
அதுமபா்திபாி எைக்கு அர்ச்சுைன்  ்கிருஷ்ணன் 
ளமக்்கப் ளபபாட்டுப்பபாத்து நல்்லபா இருக்குன்னு 
ந்சபான்ைபாங்்க அப்றபநயல்்லபாம் எல்்லபா நடி்கர் 

்களும் ந்கபாறைஞ்்சது நரண்டு  ள்கர்கட்டர் 
்களுக்குத் ்தயபார் பண்ணுவபாங்்க ஏன்ைபா 
யபாருக்்கபாவது முடியற்லன்ைபா அதுைபா்ல 
நபாட்கம் நின்னுைக்கூடபாதுன்னு.

 எைக்கு அர்ச்சுைன் ளவ்சத்துக்குத் 
்தபான் நமபா்தல் பயிற்்சி. அது்ல பபாட்டு 
எல்்லபாம் ந்சபால்லிக்ந்கபாடுத்்தபாங்்க. ‘‘்கபால்்கள் 
ளநபாகு்தம்மபா ந்கபாஞ்்சம் ்கருறை ந்சய்வபாயம்மபா’’ 
என்று அல்லியிடம் அர்ச்சுைன் ந்கஞ்சு்கிை 
பபாட்டுத்்தபான் மு்தல் பபாட்டு. அப்புைம் மதுரபா 
புபாிறய அர்சபாலும் அல்லிரபாணிளய ன்னு 
ஒர்பபாடல் ்கற்த. 

 ்கிருஷ்ணைின் ஆள்லபா்சறையின் படி 
அல்லி ்தன் மீது ளமபா்கம் ந்கபாள்ே ளவண்டும் 
என்ப்தற்்கபா்க அருச்சுைன் மதுறரத் ்திருக் 
குேத்்தில் மரு்ந்து ்க்லக்்கி அவேது நபயறர 
உரக்்கச் ந்சபால்லிக் ந்கபாண்ளட இருக்்கி 
ைபான். இ்தைபால் ள்கபாபமுற்ை அல்லியின் 
ள்சறைப் நபண்்கள் அவறைக் ற்கது 
ந்சய்து ்தண்டறை வழங்கு்கின்ைைர். 
ஆைபால் ்கிருஷ்ணன் உ்தவியபால் அவன் 
்தப்பி விடு்கின்ைபான். அடுத்து ஆண்டி 
ள வ ட ம்  பு ற ை ்ந் து  அ ல் லி ய ி ன்  ப ட ம் 
வறர்ந்து அர்ச்சுைன் மடலூர்்கின்ைபான். 
பபாம்பு்கறே ஏவி அர்ச்சுைறைக் ந்கபால்்ல 
முய்ல, ்கிருஷ்ணன் அருேபால் இம்முறையும் 
அர்ச்சுைன் ்தப்பி விடு்கின்ைபான். பின்ைர் 
்கிருஷ்ணன் பபாம்புப் பிடபாரன் ளவடம் 
புறை்ந்து அர்ச்சுைறைப் பபாம்பபாக்்கி 
அல்லிக்கு ளவடிக்ற்க ்கபாட்டியள்தபாடு 
இ்ந்்தப் பபாம்பிற்குப் நபண்்கறேக் ்கண்டபால் 
பிடிக்கும் என்றும் ந்சபால்லு்கிைபான். அ்தைபால் 
அ்ந்்தப் பபாம்றபத் ்தன்ளைபாடு றவத்துக் 
ந்கபாள்்கிைபாள் அல்லி. இதுமபா்திபாி ளபபாகும்.

 ்க ற ்த ந ்ச பா ல் ்ல ச் ந ்ச பா ல் லி க் 
குடுத்்தபாங்்க. அல்லிரபாணியபா நடிக்்கிை 
ந்தய்ளவ்ந்்திரனுக்குக் ந்கபாஞ்்சம் ்கீச்சுக் 
குரல். அதுவும் ம்கரக்்கட்டு ஒறடயிை 
ளநரம் அதுைபா்ல ஒரு ம்திபாியபா இருக்கும். 
பரவபாயில்்லன்னு ்தயபார் பண்ணுைபாங்்க.

 அ்ந்்த வரு்சம் ள்கபாயில் ்திருவிழபாவி்ல 
நபாட்கம் அரங்ள்கற்ைம்னு அைிவிச்்சி  பயிற்்சி 
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நட்ந்்தது. இதுக்கு நடுவி்ல எங்்கப்பபா 
வி்சயத்ற்தக் ள்கள்விப்பட்டு என்ை நவளுத்து 
வபாங்்கிட்டபாரு. அவருக்கு நபாட்கம் புடிக்்கபாது 
ஏன்ைபா அவளரபாட அண்ணன் ்தபான் 
நபான் மு்தல்்ல  ந்சபான்ை உறடயப்பபாகூட 
நபாட்கத்துக்குப் ளபபாைவர்  அவருக்கும் இவருக் 
கும் ஆ்கபா்த்தபா்ல நபாட்கம்ன்ைபாள்ல எட்டிக்்கபாய் 
்தபான். 

 நபான் வி்சயத்ற்த மபாணிக்்கம் அய்யபா 
்கிட்டச் ந்சபான்ளைன்.  அவர் ஒறடஞ்்சி 
ளபபாய்ட்டபாரு நபாட்க அரங்ள்கற்ைத்துக்கு 
நபாள் குைிச்்சபாச்்சி. ஒரு வபாரம் ்தபாைிருக்கு. 
்திடீருன்னு வரற்லன்னு ந்சபான்ைபா என்ை 
பண்ணுைதுன்னு வ்ந்து எங்்க அப்பபா்கிட்டக் 
ந்கஞ்்சிைபாரு. ‘‘அரங்ள்கற்ைம் வறர விடுங்்க 
அப்புைம் நபான் ளவை ஆறே நரடிபண்ணு 
ளைன்’’னு ந்சபால்லிப்பபாத்்தபார்.

 ஒரு வழியபா  அறரந்கபாறையபா 
்சம்ம்திச் ்சபாரு. ஆைபா ஒரு நபாறேக்்கி நரண்டு 
மணி ளநரம் ்தபான் ளபபா்கனும்னு ்கண்டி்சன். 
்சபாி ஆறேவிட்டபாப்ளபபாதும்னு  ்ச்ந்ள்தபா்சமபா 
நபானும் ளபபாளைன். ஆைபா ்கடுறமயபாை 
பயிற்்சி நட்ந்துச்சு.

 நபாட்க நபாளும் வ்ந்துச்சு. ்கபாற்லயி்ல 
இரு்ந்து குேிச்்சி ்கிேிச்்சி நரண்டு பாி்கர்்சல் 
நட்ந்துச்சு.  அரங்ள்கற்ைம்ன்ை்தபா்ல அதுவும் 
எல்்லபாம் நம்ம பிள்றே்கன்ை்தபா்ல கூட்டம் 
அற்ல ளமபாதுச்சு. நபாட்கந்கபாட்டற்க உள்ே 
ஒளர பரபரப்பு நமபா்தல் ்தடறவ ளமறட 
ஏறுளைபாம்.

 நபாட்கம் ந்தபாடங்குச்சு பபூன் ள்ச்கர் 
வ்ந்து  « எல்்லபாருக்கும் வணக்்கம்னு பபாடி 
ந்தபாடங்்கி ்சிபாிக்்கிை ்கற்த ந்சபான்ைபான் 
ஜைங்்க ்சிபாிச்்சபாங்்க எங்்களுக்கு ்சிபாிப்பு வர்ல 
ஏன்ை ப்ல்தடறவ ள்கட்டு ளபபாரடிச்்சிருச்சு 
அவனுக்கு அப்ப ்சட்றடயி்ல அவளைபா 
ந்சபா்ந்்தக்்கபாரங்்க மபாமன் மச்்சபான் எல்்லபாம் 
ரூவபா ளநபாட்டு ப ின் பண்ணுைபாங்்க. 
அவனுக்கு ஒளர ்ச்ந்ள்தபா்சம்.

 அ டு த் து  அ ல் லி ர பா ண ி  எ ண் ட் பா ி . 
நவேிளய ஒளர ்சரநவடிளபபாட்டு வரளவற்பு. 

அல்லி அபாியபா்சைத்துக்கு ்சீபாியல் ந்சட் ற்லட் 
எல்்லபாம் ளபபாட்டு அல்லி மின்னுைபா(ன்) 
அவனுக்கும் எக்்கச்்சக்்க ளநபாட்டு்க அது்ல 
நவேி ஆளு்க அவன் நபபாம்பறேன்னு 
நநைச்்சி  ந்தபாட்டுப்பபாத்்தபானு்க ளநபாட்டு 
குத்துை ்சபாக்கு்ல.

 அடுத்து நபான் அர்ச்சுைன் அப்றபயும் 
ஒளர ஆரவபாரம். ற்க்தட்டல்்கள் நல்்ல 
வருமபாைம். இப்புடி அன்ைிக்்கி எல்்லபாரும் 
பபாரபாட்டுை மபா்திபாி நபாட்கம் எற்தயபாவது 
நபாங்்க மை்ந்்தபா ஆர்ளமபாைியம் பின் 
பபாட்டுக்்கபார அய்யபா எடுத்துக்குடுப்பபார். 
ஒரு வழியபா நபாட்கம் முடிஞ்்சது. மறுநபாள் 
எங்்க அப்பபா அ்ந்்த நபாட்க ளநபாட்டுக்்கறே 
மபாணிக்்கம் அய்யபா ்கிட்ட ந்கபாண்டுளபபாய் 
ஒப்பறடச்்சிட்டு இைிளம எங்்க வீட்டுப்பக்்கம் 
வரக்கூடபாதுன்னு ந்சபால்லிட்டபார்

 அடுத்து அல்லிரபாணியபா நடிச்்ச 
ந்தய் ளவ்ந்்திர னுக்கு மறுநபாள்்ல இரு்ந்து 
்கபாய்ச்்சல். ஊளர ்கண்ணுபட்டிருச்சுன்னு 
ளப்சிக்்கிட்டபாங்்க அப்புைம் நட்ந்்தது்தபான் 
ள்சபா்கம். அவன் ஒரு வபாரத்து்ல நபபாியபாஸ் 
பத்்திபா ி்ல ந்சத்துப் ளபபாைபான். ஏள்தபா 
வி்சக்்கபாய்ச்்ச்லபாம். 

 அள்த  மபா்திபாி ஆறுமு்கத்துக்கும் 
்கபாய்ச்்சல். நரபாம்ப முடியபாமப்ளபபாய் ்தப்பிச் 
ள்சபாம் நபபாறழச்ள்சபாம்னு மீண்டு வ்ந்்தபான்.

 அதுக்குப்நபைகு நபாட்கம் நின்னு 
ளபபாச்சு. ஆேில்்லபா்ததுைபா்ல. ்த ிரும்ப 
மபாணிக்்கம் அய்யபா நரடிபண்ண முயற்ச்்சி 
பண்ணுைபாரு. ஆைபா நடக்்க்ல.  ந்தய்ளவ்ந்்தி 
ரன் ந்சத்்தற்த யபாரபாலும் ஏத்துக்்க முடிய்ல.  
மபாணிக்்கம் ந்தய்ளவ்ந்்திரன் படத்ற்த மபாற்ல 
ளபபாட்டு றவச்்சிட்டு  அவன் நநைப்பபா 
அடுத்்த வரு்சம் நவேியூர் ஆளு்கறே றவச்்சி 
அள்த பவேக்ந்கபாடி நபாட்கம் நடத்துைபாரு. 
அ்ந்்த நபாட்கத்து்ல உண்றமயபாை நபண்ளண 
நடிச்்சபாங்்க. ஆை ந்தய்ளவ்ந்்திரன் அழகுக்குப் 
பக்்கத்து்ல கூட வர முடிய்ல. நபானு ள்ச்கர் 
ஆறுமு்கம் இன்னும் மபாணிக்்கம் அய்யபா 
எல்்லபாருக்கும் அப்ப ந்தய்ளவ்ந்்திரறை 
நநைச்்சிக் ்கண்ணு ்க்லங்்கிடுச்சு.                   n
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லெடுககில்றன்  என்்மன !

என்்மன நகித்ெம்  செபா்மேத்து சகபாண்டிருக்ககில்றன் !
உ்றவுகளின் மைககிழ்வுக்கபாக ! - எங்கு லெடினும் 
ககி்மடக்கவிேல்்மே நபான் !_  இருந்தும் ஏலனபா 
என்னபால்  மைறுக்கமுடியவில்்மே !

ஐந்து  வயெகில்  ஆகபாயத்ெகில் ்ப்றக்க ஆ்மெ!
ஏவூர்ெகி ச்பபாம்்மமை ! ஏக்கமைபாய்  ்பபார்த்லென் !
ஆ்மெயபாய்  வபாங்ககிசகபாடுத்ெபாள் அத்்மெ  -  மைைப்்பபாச்ெி ச்பபாம்்மமை்மய !
்ப்றக்கும் ஆ்மெ  ்ப்றந்லெ விட்டது!

கருப்பு நகி்ற ஆ்மட ! -  கண்டபால் 
மைனம் ல்பபாகும் அென் ்பபா்மெ ! - ஆனபால் 
அம்மைபா  அேங்கைிப்்பபாள்  என்்மன  -  அடர்  ெிவப்்ம்ப சகபாண்டு !
கண்ணீர் மை்ம்றத்து  புன்ன்மகப்ல்பன்! ெிவப்பு ெபாய  உெட்்மட  சகபாண்டு !

நபாட்டியம்  என்னுள்  கேந்ெ  ஓவியம் !_  ்பெகிசனட்டில் 
அ்மெலய  ்படிக்க வி்மழந்லென் ! அப்்பபாலவபா 
ச்பபா்றியியல்  என்்றபார் !  வபாங்ககிவிட்லடன் 
ச்பபா்றியியல்  ்பட்டமும் அெகில் லமைல்்பட்டமும்  -  அப்்பபாவிறகபாக !

ஆசணபான்று  ச்பண்சணபான்று  அழகபாய்  இைண்டு !
்பகல் கனசவபான்று  எனக்குண்டு !  -  என்னவலைபா 
நபாமைிருவர்  நமைக்சகபாருவர்  என்்றபார் !
கனவும் க்மேந்ெது ! மைனமும் கனத்ெது !

ஆ்மெகள்  எல்ேபாம்  நகித்ெம் செபா்மேத்துவிட்டு 
லெடி  சகபாண்டிருக்ககில்றன்  என்்மன ! - கபாேம் 
கடந்து  நபான் உணர்ந்ெ ்பபாடம்  -  நமைக்கபாகவும் 
வபாழவெகில்  ெவச்றபான்றும்  இல்்மே என்று !

     - நகிலவெகிெபா
        தொசேன்்மன
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பூமைாக்கிைவி..5

ரிஸ்வான் 
்சத்நீர் ்ச்நரக்க்மத

- 

 யள்சபா்தபா ம்தியம் ்கஞ்்சி ்கபாய்ச்்ச 
்கம்லக்்கண்ணன் ்கறடக்கு ளபபாயி மேிய 
்சபாமபான் வபாங்்கி்கிட்டு பரபரப்பபா ள்ச்தி 
ந்கபான்ைபா்ந்துச்்சி..

 எதுக்்கபா்ல நட்ந்து ளபபாை  நபபாண்ணுத் 
்தபாறய  பபார்த்து..

 என்ைக்்கபா ்கபா்லங்்கபாத்்தபா்ல இ்ந்்த 
பக்்கம்..

 ஒண்ணுமில்்ல யள்சபா்தபா.. ஆத்்தபாறவ 
பபாக்்க  வ்ந்ள்தன்..

 யள்சபா்தபா.. பூமபாக்்கிழவி குடிற்சக்கு
அண்றடக்்கபாபாி..

 ஆத்்தபா. .  கூைிப்பபாறேயத்து்ல 
பஞ்்சபாயத்து ்தற்லவரு நபபாஞ்்சபா்திக்கு 
ஆ சு ப த் ்த ி பா ி ய ி ்ல  பு ள் ற ே ப்  ந ப பா ை வு 
பபாக்்க முடியபாம ்சிக்்க்லபாயிடுச்்சபாம்.. உசுரு 
இழுத்துக் ்கிட்டு இருக்குை நநற்லயி்ல 
ஊட்டுக்கு ந்கபான்ைபா்ந்துட்டபாங்்கேபாம்..
்கம்லக் ்கண்ணன் ந்சபால்லுச்சு..

 எவடி அவள்.. ஆத்்தபா ்சபாறரப் 

பபாம்பு ளபபா்ல சுர்ருன்னு ்சீைிப்பபாய்ஞ்்சி 
எழு்ந்துச்்சி.. ்கம்லக்்கண்ணன் ்கிட்டப் 
ளபபாயி நவவரம் ள்கட்டுக்்கிட்டு பூமபாக் 
்கிழவி ஓடுச்்சி..

 ந ி ல் லு  ஆ த் ்த பா  உ ன் ை பா ்ல 
ஏ்தபாச்சும் ந்சய்ய முடியுமபா ஆத்்தபா நபபாிய 
ஆசுபத்்திபாியி்ல முடியபாம உசுரு ளபபாயி 
்கிட்டு இருக்குன்னு அனுப்பிச்்சிட்டபாங்்க..

 இன்னும் உசுரு ளபபா்க்ல இல்்ல.. 
்கறட்சி  ந்சபாடுக்கு ளநரத்து்லகூட ்சபாமிமைசு 
மபாைி ்சபாவு ்தீர்ப்றப மபாத்்திப் புட்லபாம்.. 
நமபாயச்்சி பண்ணி பபாக்்க்லபாம்.. ்சபாவும் 
்சபாமியும் என்றை தூக்கு்லயபா ளபபாடப் 
ளபபாவுது..  அப்படிளய ளபபாவுதுன்ைபா 
ந்கழவி உசுரு ளபபாவட்டம்..

 கூைிப் பபாறேயம் வறரக்கும் 
எப்படி ஆத்்தபா ்கபால் நறடயபாப் ளபபாவ.. 
ந ்க பா ஞ் ்ச ம்  இ ரு  ்க ற ட ற ய  எ டு த் து 
வச்்சிட்டு.. வபாளைன் ்தபாயீ.. ற்சக்்கில்்ல 
ந்கபாண்டு ளபபாயி விடுளைன்..

 நல்்ல மைசுடபா ்சபாமி ஒைக்கு..

 ்கிழவி ்கம்லக்்கண்ணன் ற்சக்்கிலில் 
உக்்கபா்ந்து ளபபாயிடுச்்சி..

 பூமபாக் ்கிழவி கூைிப்பபாறேயத்து  
நபாயுடு வீட்டுக்கு அரக்்க பைக்்க ஓடியபாரும் 
ளபபாது ஊளட எழவு விழு்ந்்த ஊடு மபா்திபாி 
ந்கட்ந்துச்சு..

 நபபாம்மணபாட்டிங்்க வபா்சல்்ல மு்ந்்தபா 
றைய சுருட்டி வபாயி்ல அறட்சிக்்கிட்டு 
்கண்ணீரும் ்கம்பற்லயுமபா நின்னு்கிட்டு 
இரு்ந்்தபாங்்க..

 பூமபாக்்கிழவி எல்்லபாத்ற்தயும் ந்கட்டி 
்தள்ேிக்்கிட்டு புயல் ளபபா்ல வீட்டுக்குள்ளே 
நுறழஞ்்சிது.  ஏன் புயல் மபா்திபா ின்னு 
ந்சபான்ளைன்னு உங்்களுக்கு அர்த்்தமபாச்்சபா 
புயலு யபாரு்கிட்டயும் எங்ள்கயும் அனும்தி 
ள்கக்்கபாது அதுவபா ்சபாியபாை ளநரத்துக்கு 
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தொோடர் நா்வல்- 

அ ்த ி ்க பா ர ம பா  ஆ க் ள ர பா ஷ ம பா  உ ள் ள ே 
நுறழஞ்சு பபா்த ிப்றப ஏற்படுத்்திட்டு 
அ து வ பா  ்த ன் ை பா ்ல  ள ப பா ய ி ரு ம் .    ய பா ரு 
்கிட்டயும் எற்தயும் எ்திர் பபார்த்து நிக்்கபாது 
பூமபாக்்கிழவியும் அப்படித்்தபான்..

 கூைிப்பபாற்லயத்து நபாயுடு நபபாஞ் 
்சபா்தி மூச்சு ளபச்்சில்்லபாம நபபாணமபாட்டம் 
மல்்லபாக்்கபா ந்கட்ந்துச்சு...்சீற்ல பூரபாவும் 
ரத்்தப் ளபபாக்கு்ல நறைஞ்்சி ந்கட்ந்துச்சு 
புள்ேத்்தபாச்்சி ்கபால்வழியபா ரத்்தப்ளபபாக்கு 
அ்தி்கமபா இரு்ந்துச்்சி..்கிழவி ற்கநவச்சு 
பபாத்துச்்சி புள்ேத்்தபாச்்சிக்கு ஒ்சபாரு இல்்ல 
ள்ல்சபா குளு்ந்துக்்கிட்ந்துச்்சி  ஒடம்பு. 
ஆைபால் உசுரு  இரு்ந்துச்்சி ஒடம்பு்ல.  
ந்கழவிக்கு ளவர்த்து ளபபாச்்சி முக்்கபாவபா்சி 
உசுரு ளபபாயி ந்கட்ந்துச்்சி புள்ேத்்தபாச்்சி 
நபபாண்ணு.

 மூ ச் ்ச ி ற ய  இ ழு த் து  பு டி ச் ்ச ி 
ள்சற்லறய வபாிஞ்்சி ்கட்டிக்்கிட்டு பூமபாக் 
்கிழவி ள்சபாலியி்ல இைங்்கிடுச்சு...யபாறரயும் 

எற்தயும் ள்கக்்க்ல.

 ந்கபால்்லபாபுபாி ஆத்்தபா ளம்ல பபாரத்ற்த  
ளபபாட்டுட்டு..

 பு ள் ே ்த பா ச் ்ச ி  உ சு ர  ்க பா ப் ப பா த் ்த 
நமபாயச்்ச ிப்  பன்ளைன் ்சபாம ி  நரண்டு 
உசுருங்்க.. எைக்கு ப்லம் ந்கபாடு.  புள்ேய 
நபத்துட்டு நபபாம்பே ்சபாவணும்னு நீ 
்தீர்ப்பு எழு்தி றவக்்க்ல நபபாம்பறேங்்க 
நநத்்தியி்ல..நீ நிச்்சயம் ்கபாப்பபாதுளவ..

 புள்ேத்்தபாச்்சி வவுத்து்ல ற்கறய  
வச்்சி ள்ல்சபா அமுக்்கி பபாத்துச்்சி.. ஊைும்.. 
ஒ்சபாளர இல்ற்ல..ந்சத்்த நபபாணமபாட்டம் 
ஒடம்பு இறு்கி ்கிட்டு ந்கட்ந்துச்்சி வயித்து்ல 
மணல் மூட்றட வச்்சி ்கட்டுைபாப் ளபபா்ல 
முட்டிக்்கிட்டு நவறைப்பபா இரு்ந்துச்்சி 
புள்ேத்்தபாச்்சி நபபாண்ணுக்கு..

 ந்கபாற்ல உசுரபா ந்கடக்கு... உைக்கு 
நவர்தமிரு்ந்து  ளவப்பஞ்்சபாற்ல ்கட்டி வ்ந்து 
்சபாத்துைன்.. உசுருங்்கறே ்கபாப்பபாத்து..

 அங்்கை சுத்்தி நின்னு அழுதுக் ்கிட்டு  
இரு்ந்்த ஊட்டு ்சைங்்கறே நவேிளய 
நவரட்டி அடிச்்சது. 

 பூமபாக்்கிழவி ்சபாமி வ்ந்்தபாப்ளபபா்ல  
ஆளவ்சமபாஆயிடுச்சு.  உடம்நபல்்லபாம் 
ஒளர ப்தட்டம்.

 ள்த.. ந்கழவி இப்ப இங்்க வ்ந்து 
ஊட்ல என்ை உடுக்ற்க அடிக்்க. . 
யபாரு நீ.. எல்்லபாம் முடிஞ்்சி ளபபாச்்சி...
ஈக்்கபாட்டு நபபாிய ஆஸ்பத்்திபாி்ல நபபாிய 
டபாக்குட்டபாளர முடிஞ்்சிடிச்்சின்னு ந்சபால்லி 
அனுப்பிட்டபாரு  நீயீ ஊடு ளபபாய் ள்சரு..

 அரபாப்பபாக்ள்கபா.. எவ.. டீ அவ 
்சிறுக்்கிமட்ட  உசுரு எப்ப ளபபாவும் ஒப்பபாபாி 
றவக்்கபா்லபா முன்னு ்கபாத்து ந்கடக்்கிய்லபா..
இல்ற்ல ்சபாவு ள்சபாத்துக்கு நபாக்ற்க ந்தபாங்்க 
ளபபாட்டுக் ்கிட்டு நிக்்கீயேபா..நபான் பூமபா 
ஆத்்தபா  ரபாக்்கபாச்்சி ்சபாமி பபாத்துக் ்கிடுள்த.. 
இவளேபாட ஓடறமக்்கபாரன் யபாரு..
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 அள்தபா அங்்கண ளவப்ப மரத்து ்கீழபா்ல 
்கயித்துக் ்கட்டில்்ல.. ந்கடக்்கபாரு நபாயுடு

 பூமபாக்்கிழவி ருத்்திரத் ்தபாண்டவக்  
்கபாபாியபாட்டும் ஓடுச்்சி..

 ய்லபா.. ்சபாமி எ்ந்்திபாி...

 கூைிப்பபாற்லறயத்்தபாரு மு்கத்ற்த 
மூடிக்்கிட்டு ்கிட்ந்்த துண்றட ஓ்தைி ்கிட்டு 
்சிலுப்பிக் ்கிட்டு எ்ந்்திபாிச்்சபாரு...ஒன்னும் 
புபாியபாம...

 எ ன் ை  ஆ த் ்த பா . .   ஆ ரு  நீ யீ 
ஏ ன்  இப்படி  அல்்லபாடுை..  எல்்லபாம் 
முடிஞ் ்சிடுச்்சபா... ஓ ன்னு ்க்தைி அழு்தபாரு..

 இன்னும் உசுரு முழு்சபா ஓய்ல ஐயபா..  
இ்ந்்த ஆத்்தபா நமபாயச்்சி ந்சஞ்்சி பபாக்ள்கன்..

 முடிஞ்்சி ளபபாச்்சி ஆத்்தபா ஆசுப்பத் 
்திபாியி்ல  ந்சபால்லிஅனுப்பிட்டபாங்்க உசுரு 
இைங்்கி ்கிட்டு இருக்குன்னு..

 ள ப பா ை  உ சு ரு ்த பா ை . .  அ ப் ப ள ை 
இ்ந்்த ஆத்்தபாளவபாட  உசுர ்கட்டி இழுத்து 
பபாக்ள்கன்.. இல்்லன்ைபா  அ்ந்்த உசுருங்்க 
ளேபாட நபானும்உசுர விடுளைன்..என்றை 
நம்பு ்சபாமி..

 நீ  ய பா ரு  ்த பா யீ  இ ன் ந ை பா ரு 
உசுருக்்கபா்க  இப்படி துடிக்ள்க..

 பூமபாக்்கிழவி.....

 நீ ்தபாைபா அது... ளபபா ்தபாயீ உன்ைபா்ல  
முடிஞ்்சற்த ந்சய்யி...

 கூைிப்பற்லயபாத்்தபாரு நவள்றேத் 
துண்டபா்ல  மு்கத்ற்த மூடிக்்கிட்டு மறு 
படியும் ்கயத்து ்கட்டில்்ல மல்்லபா்ந்து படுத்து 
்கிட்டபாரு... ள்சபா்கத்து்ல.. அழு்தபாரு..

 பூமபா்கிழவிக்கு ஆளவ்சம் வ்ந்துடுச்சு.

 ்கிழவி ஒடம்பு்ல ப்தட்டம்... ள்சபாலிய 
பபாக்்க ஆரம்பச்்சிடுச்சு... ்சபாமி படத்துக்கு 
முன்ைபாடி  இரு்ந்்த  விபூ்தி  குங்குமத்ற்த  எடுத்து 
்தைக்கு இட்டுக்்கிட்டு புள்ேத்்தபாச்்சிக்கும் 
வச்்சி விட்டுச்சு.. என்ை்தபான் ்சபாமிக்கு 
பயப்படபா்த அ்கங்்கபாரக் ்கிழவியபா இரு்ந்்தபாலும் 
்தன்ைபா்ல முடியற்லன்ைபா ்சபாமி ்கிட்டத்்தபான் 
மத்்தவங்்களுக்்கபா்க ்சபாமி முன்ைபாடி ்தற்ல 
குைிஞ்்சி ற்களய்ந்்தி நிக்கும்.  வபாைத்ற்த 
பபாத்து ற்க்கறே நீட்டி யபா்ச்கம் பண்ணுச்சு 

 வயதுக்குள்ே இருக்்க ்சின்ை உசுரு  
என்ைபாச்்சின்னு ந்தபாிய்ல... ்தபாய் உசுரு 
ளபபாயிக்்கிட்டு இரு்ந்துச்சு..

n

விழித்ெகிருப்ல்பபாம்

எதிர் தொ்காள்ளுங்்கள்

எதிரி்க்ம்ளயும்

எதிர்்காை்த்மதயும்....

எப்்சபாதும்

விைி்ததிருக்க ்சவண்டும்

விபச்சோர்ததிற்்கா்க - அல்ை

விடுத்மைக்கா்கவும்

தன் வாழ்வின்

விடியலுக்கா்கவும்... 
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 இன்று உை்கம் முழுவதும் பொபண்்கள் 
தினம் பொ்காண்டாடப்பட்டு வருகிைது. ஆனால் 
இ்ந்தியாவில் பொபண்்கலளக் பொ்காண்டாடு 
கி்ைாமா என்ை ்்கள்விக்குப் பதில் இல்லை.   

 பொபண்லணத்  தாயா்கவும் பொதய்வ 
மா்கவும் வணங்குகின்ை இ்ந்த நாட்டில் 
பொபண்ணுக்குச் சமத்துவ உரிலம பொ்காடுக்்க  
தயங்குகின்ை இ்ந்த அரசும் ஆணாதிக்்க 
வர்க்்கமும்  அப்படி என்னதான் இதுவலர 
சாதித்து லவத்துள்ளது. அத்தலன வன்மங்்க 
லளயும் பிற்பாக்குத்தனங்்கலளயும் உலட 
லமயா்கக் பொ்காண்டு ஆள்வதன் பயன்தான் 
எ ன் ன ?  இ ்ந் தி ய ா வி ல்  பி ை ப் பு  வி கி த 
்கணக்பொ்கடுப்பின்படி பார்த்தால், 136 ்்காடி 
மக்்களில்  ஆண்்கலள விட பொபண்்க்ள அதி்கம்.  
அதாவது 1000 ஆணுக்கு 1020 பொபண்்கள் 
இருக்கிைார்்கள்.  நியாயமா்க பொசால்ைப்்பானால் 
பொபண்்களுக்கு 50% இட ஒதுக்கிட்லடக்  
பொ்காடுக்்க ்வண்டியது அரசின் ்கடலம. 
சமூ்க நீதியும் அது்வ. ஆனால் அரசியலில் 
ம்களிருக்்கான 33 சதவீத இட ஒதுக்கீட்லட  
்காைம் தாழ்த்துவது பொபண்்கள் மத்தியில் ஓர் 
அவநம்பிக்ல்கலய ஏறபடுத்திவிட்டிருக்கிைது. 
ஒருபுைம் பொபண்்கலள மதிக்கி்ைாம் என்று 
பொசால்லி, மறுபுைம் பொபண்்கலள மிதிக்கும் 
்வலைலயச் பொசய்வதா்கப்படுகிைது.

 ம்களிர் இட ஒதுக்கீட்டு ம்சாதா 
முதன்முதைா்க 1996 இல் மாநிைங்்கள் 
அலவயில் அன்லைய பிரதமர் ஐ. ்்க. குஜ்ரால் 
அவர்்களால் அறிமு்கப்படுத்தப்பட்டு ,அ்ந்த 
அறிக்ல்க சமர்ப்பிக்்கப்பட்டது.  அறிக்ல்க 
சமர்ப்பிக்்கப்படும் முன்ன்ர அவர் ்கட்சிலய 
்சர்்ந்த பிரதிநிதி்க்ள அவறலைப்  பிடுங்கி 
அலவயில் கிழித்பொதறி்ந்த வரைாறும் உண்டு. 
பி ை கு   பொ ப ண் ்க ள்  ம ் ச ா த ா  ம ா நி ை ங் ்க ள் 
அலவயில் அவ்வப்்பாது  தாக்்கல் பொசய்வதும் 

விவாதப் பொபாருள் ஆவதுமா்க  26 ஆண்டு்கள் 
ஆகிவிட்டன.  ஆனால் மக்்களலவயில் இது 
பறறி வாய் திைக்்காததால் அ்ந்த ம்சாதா 
தூர்வாராத கிணறறில் அழுகி கிடக்கும் ஒரு 
பொபாருளா்க்வ இருக்கிைது என்பதுதான் 
நமக்குள் ஒரு ்பர் அச்சத்லத ஏறபடுத்துகிைது.

 உை்க உயிர்்களில் ஆண், பொபண் 
சமம் எனில் ஆணும் பொபண்ணும் சமமாய் 
வாழ ்வண்டும், சமமாய் ஆள ்வண்டும் 
என்பது தா்ன அடிப்பலட நியதி . அ்ந்த 
நி ய தி யி ன் ப டி  2 0 0 8 ,  2 0 1 6 ல்  இ ரு மு ல ை  
்காங்கிரஸ் தாக்்கல் பொசய்த்பாது, அ்த ம்சாதா 
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மாநிைங்்களலவயில் நிலை்வறைப்படாமல் 
நிலுலவயிலுள்ளது.    மக்்களலவயில் நிலை 
்வைப்படாததறகு என்ன ்காரணம் இருக்்க 
முடியும்? இம்ம்சாதா பொசால்லும் அத்தலன 
்காரணங்்களிலும் ஒ்ர ஒரு லமயக் ்காரணம் 
பொபண்்களுக்கு அடிப்பலட அரசியல் பொதரியாது, 
பொபண்்கள் பின்னால் ஆண்்கள் இரு்ந்து பொ்காண்டு 
அரசியலை வழி நடத்துவர் என்ப்த அது. இது 
முறறிலும் உண்லமயன்று.

 முதன் முதலில் அண்ணல் அம்்பத்்கர் 
பாராளுமன்ைத்தில் பொபண்்களுக்குச்  பொசாத் 
துரிலம ்வண்டும் என்று ்்கட்ட்பாது ்நரு 
அரசு அதலன மறுதலிக்்காமல் த்ந்திரு்ந்தால் 
இ்ந்நிலை வ்ந்திருக்்காது.   அவர் பொபண்்களுக்குச்  
பொசாத்துரிலம வ்ந்து விட்டால் தா்ன 
அதி்காரமும் வ்ந்துவிடும் என்பலதக் ்கண்டு 
உணர்்ந்து பொசான்னது அன்று எடுபட இல்லை. 
இதனால் பொபண்்கள் குறித்த பிரச்சலன்களும் 
தீர்்ந்தபாடில்லை.  அவ்வாறு இருக்்க அரசின் 
சட்டம் பொபண்்களுக்குக்  ்கல்வியில், சமூ்கத்தில், 
சமூ்க அ்ந்தஸ்தில் அதி்காரம் அளித்திருப்பதா்க 
பொசால்வது நடப்பியல் பொபாய்லம. இதுவலர  
பொபண்்கள் தங்்களுக்்கான அதி்காரத்லத 
எவ்வல்கயிலும் நிலை நிறுத்த முடியாமல் 
்பாராடி வருகின்ைனர்.  வலரயறுக்்கப்பட்ட 
சட்ட திட்டங்்கள் ஆண்்களுக்கு ஏறை நியதி்யாடு 
இயங்குவது என்ப்த உள்ளீடா்க இருக்கிைது.  
பொபாதுபொவளியில் ஆண் பொபண் சமத்துவம் 
்பணப்படாததறகுக்  ்காரணம் உண்டு.  
பொபண்்கள் ்கல்வியிலும் பொபாருளாதாரத்திலும் 
ஓரளவு  ஆணுக்கு இலணயா்க பைம்  பொபறறி 
ரு்ந்த ்பாதிலும் அரசியலில் அதி்காரம் 
இல்லைபொயனில்  ் வபொை்ந்த அதி்காரப் பை மும் 
இங்கு எடுபடாமல் ்பாய்விடும். அதனால் 
தான் அரசியலில் பொபண்்களால் ்காலூன்ை 
இயைவில்லை.

 அரசியல் என்பது ்வபொைான்றுமில்லை. 
ஒவ்பொவாரு நாளும் நாம் பயன்படுத்தக்கூடிய 
பால் முதல் பை பொதாழில்நுட்பங்்கள் வலர 
இயக்குவது அரசியல் . நம்முலடய தினசரி 
வாழ்க்ல்கலய நடத்துவது, நாம் எப்படிப்பட்ட 
வாழ்வில் பயணிக்்க ்வண்டும் என்று 
தீர்மானிப்பது எல்ைாம் அரசிய்ை.  இ்ந்திய 
நாட்டில் பிைப்பு விகிதாச்சாரத்தில் ஆண்்கலள 

விட பொபண்்கள் அதி்கமா்க இருப்பவர்்கள் 
என்பதால்,  இ்ந்த அரசியல் யாருக்கும் முக்கிய 
மானது என்பலத யாவரும் அறி்ந்தது.  வீட்லட, 
குடும்பத்லத, சமூ்கத்லத ்காக்கின்ை பொபண் 
்க ளு க் கு த் த ா ன்  அ ர சி ய ல்   மு க் கி ய ம ா ன து 
என்பலத இவர்்கள்  உணர மறுக்கிைார்்கள் 
ஏ ன் ?  .  ் ந ர டி ய ா ்க  அ ல் ை து  ம ல ை மு ்க ம ா ்க 
பொபண்்களுலடய வாழ்க்ல்கலய வடிவலமக்கும் 
அரசியலைக்  ல்கயில் எடுக்கும் பட்சத்தில் தான் 
பொபண்்களுக்்கான உரிலமயும் இருவருக்குமான 
சம நீதியும்  பொபை முடியும் என்பது இவர்்கள் 
அறியாதவர்்கள் அல்ைர். ஆனாலும் இவர்்கள் 
்பாலி பாசாங்குத்தனமான அரசியலைக் 
ல ்க க் பொ ்க ா ண் டு  பொ ப ரு வ ா ரி ய ா ்க  ஊ ழ ல் 
பொசய்வதி்ை ்காைத்லதப் ்கடத்துகின்ைனர். 
இ த ற பொ ்க ல் ை ா ம்   த ல ட ய ா ்க  இ ரு ப் ப ல வ 
அரசியல் ்கட்சி்க்ள. 

 அரசியலின் ஒ்ர வாசறபடி ்கட்சி்கள் 
தான் . அ்ந்தக்  ்கட்சி்களின் வழி தான் நாம் 
அரசியலின்  இைக்ல்க அலடய முடியும். 
அதாவது  ்கட்சி அரசியலின் வழி பொசன்று தான் 
நமக்்கான அரசியல் அதி்காரத்லத பொபை முடியும் . 
அ்ந்த வாசறபடி பொபண்்களுக்கு  அலடக்்கப்பட்டு 
விட்டால் நாம் எங்்ஙனம் ல்கப்பறை முடியும்?  
1993 இல்  இ்ந்தியாவில் ஒரு அரசியைலமப்புச் 
சட்டம் பொசய்யப்பட்டு மாநிைங்்களலவயில் 
நிலை்வறைப்பட்டது.  பஞ்சாயத்து ்தர்தலில் 
கிராம தலைவர் பதவி்களில் மூன்றில் ஒரு 
பங்கு பொபண்்களுக்கு ஒதுக்்கப்பட ்வண்டும் 
என்று ்்காரிக்ல்க லவக்்கப்பட்டது.  இது 
இரண்டு ஆண்்களுக்கு ஒரு பொபண் என்ை 
விகிதாச்சாரத்தில் அலமயப்பொபறறுள்ளது. 
இதுவும் நலடமுலையில் சாத்தியமில்ைா 
ததறகுக் ்காரணம் ஆண்்களின் தலையீ்ட.  
உதாரணத்திறகு எடுத்துக் பொ்காண்டால்   
ந ா ட் டி லு ள் ள  2 3 4  எ ம் எ ல் ஏ க் ்க ளி ல்  7 8 
பொபண்்களும் 156 ஆண்்களும் பதவி வகிக்்க 
்வண்டும்.  குலை்ந்தபட்சம் பொபண் மக்்கள் 
அரசியலில் ஈடுபட இயைாத இ்ந்நாட்டில் 78 
பொபண்்களுக்குக் ்கட்சி்கள் எப்படி ஒதுக்கீடு 
பொசய்யும் என்பதுதான் நிதர்சனமான உண்லம.  
்மலும் ்கட்சி வளர்ப்பவர்்கள் ஆண்்கள். 
அவர்்களிடம் இருக்கின்ை பணபைம் பொபாரு 
ளாதார பைம் ஆட்பைத்தினால் ்கட்சிலய 
ந ட த் தி க்  பொ ்க ா ண் டி ரு க் கி ை ா ர் ்க ள் .  அ வ ர் 
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்களுலடய அதி்காரம் பொபண் ல்கயில் பொசன்று 
விட்டால் அ்ந்த ்கட்சி்கள் ஆட்டம் ்கண்டுவிடும் 
என்று அவர்்கள் நிலனக்கிைார்்கள் . ்மலும் 
்கட்சியில் சுழறசி முலையில் ஒதுக்கீடு பொசய்தால் 
தங்்களுக்குக்  கிலடக்்க ்வண்டிய இடம் 
கிலடக்்காமல் பறி்பாய் விடு்மா என்ை 
அச்சம்  ஆண்்களிடத்தில் அதி்கம் நிைவுகின்ைது. 
அதனால் ்கட்சி அரசியல் இ்ந்த ம்சாதாலவக் 
்கண்டு பதறைம் அலடகின்ைன.

 ஒரு ்கட்சியில் தகுதியானவர்்க்ளா 
தகுதியறைவர்்க்ளா அவர்்களிடம் பண 
வாய்ப்பு இருப்பதால் அ்ந்த ்கட்சிலய 
நடத்துவதறகு ்வண்டிய எல்ைா தகுதியும் 
அவரிடம் இருப்பதா்க ஒரு பாவலன பொசய்து 
பொ்காள்கிைார்்கள். இ்ந்த நிலையில் அவர்்களுக்கு 
வாய்ப்பு அளிக்்கப்படாவிட்டால் ்கட்சிக்கு 
என்று தனி வருமானம் வராது ்கட்சியில் பணி 
பொசய்வ்த ்தர்தல் நின்று பொவறறி பொபறறு 
ப த வி யி ல்  நீ டி த் து  நி ல ை க் ்க  ் வ ண் டு ம் 
என்ப்த அவருலடய ்நாக்்கமா்க இருக்கும் 
்பாது அவர்்கள் இ்ந்த ம்சாதாலவ ஏற்கத் 
துணியமாட்டார்்கள்.

 பொபண்்களுக்கு அரசியல் அதி்காரம் 
அளிப்பதன் மூைம் பாலின சமத்துவமின்லம 
மறறும் பொபண்்களுக்கு எதிரான பாகுபாடு்கலள 
நீக்குவது இம்ம்சாதாவின்  முதன்லம 
்நாக்்கம். மாநிைங்்களில் பல்்வறு 
பொதாகுதி்களுக்குச் சுழறசி முலையில் இடங்்கள் 
ஒதுக்்கப்பட ்வண்டும்.  இ்ந்த திருத்த சட்டம் 
பொதாடங்்கப்பட்டு 15 வருடங்்களுக்குப் பிைகு 
பொபண்்களுக்்கான இட ஒதுக்கீடு நிறுத்தப்படும். 
அதன் பிைகு ஆ்ணா பொபண்்ணா யார் 
்வண்டுமானாலும்  ்தர்தலில் நிற்கைாம்.

 2014 , 2019 மக்்களலவத் ்தர்தலில் 
பொ வ ற றி  பொ ப ற ை  ப ா ெ ்க  ம ்க ளி ரு க் ்க ா ன 
இட ஒதுக்கீடு நிலை்வறைப்படும் என்று 
வ ா க் கு று தி  அ ளி த் த து .   இ ர ண் டு  மு ல ை 
ஆட்சிக்்கட்டில் ஏறியும் அ்ந்த வாக்குறுதி 
நிலை்வறைப்படவில்லை. எதிர்க்்கட்சி்கள் 
விவாதத்திறகு எடுத்துக் பொ்காள்ளுமாறு 
பொசான்ன பிைகும் அது பொசவி சாய்க்்கவில்லை. 
இ்ந்தத்  தரவு்கலள முன்லவத்து திமு்க 
மக்்களலவ உறுப்பினர் ்கனிபொமாழி ம்களிர் 

்கான இட ஒதுக்கீடு ம்சாதாலவ ஒருமுலை 
மத்திய அவர் அரசின் ்கவனத்திறகுக் பொ்காண்டு 
வ்ந்தார். ஆனால் அது பொசால்வபொதல்ைாம் 
திரும்பத் திரும்ப ஒன்றுதான் .. «அரசு ஆழ்்ந்து 
ஆய்வு பொசய்து வருகிைது. ்கவனமா்க பரிசீைலன 
பொசய்யப்பட்டு வருகிைது» என்ப்த ஆளும் 
்கட்சியின் பதிைா்க நீடிக்கிைது. 

       அரசியலில் பொபண்்களுக்கு அதி்காரப் 
பகிர்வு அளிப்பதன் மூைம் நாட்டில் நடக்கும் 
பை பொ்காடுலம்கள் குலையும் வாய்ப்புள்ளது. 
பொ ப ண் ்க ள்  வ ன் பொ ்க ா டு ல ம ்க ள் ,  ப ா லி ய ல் 
ஏறைத்தாழ்வு்கள், ொதி மதம் ்மாதல்்கள், ்கட்சி 
பொவறியாட்டங்்கள், ஆணவக் பொ்காலை்கள் 
்பான்ைன  தீர வழி வல்க பொசய்யும் இ்ந்த 
ம்களிர் இட ஒதுக்கீட்டு ம்சாதாலவ ஆளும் 
்கட்சி்களும்  எதிர்க்்கட்சி்களும்  பாரா மு்கமாய் 
இருப்பலத பொபண்்கள் பக்்கம் திலச திருப்ப 
்வண்டிய ் த ல வ  ந ம க் கு ள் ள து .   ்க ட் சி 
அ ர சி ய லி ல்  நூறறுக்கு 99 சதவீதம் ஆண்்க்ள 
இருப்பலத உலடத்பொதரிய பொபருவாரியான 
பொபண்்கள் ்கட்சி அரசியலுக்குள் நுலழய 
்வண்டும்.   எல்ைா ்கட்சி்களும் ஒரு 
மனதா்க 33 சதவீத இட ஒதுக்கீட்லட  ஏற்க 
மறுத்தால் பொபண்்கள் நாடுதழுவிய அளவில் 
ஒட்டுபொமாத்தமா்க ்தர்தலைப் புைக்்கணிக்்க 
்வண்டும். இதற்கா்க இ்ந்திய அளவில் 
பொசயல்படும் ம்களிர் இயக்்கங்்கங்்கள்  
ஒருங்கிலண்ந்து பொபண்்கள் மத்தியில் 
இக்்கருத்லத வலியுறுத்த ்வண்டும்.  அப்படி 
பொசய்தால் இனியாவது கிடப்பில் ்பாடப்பட்ட 
ம்களிர் ம்சாதாலவ உயிர் பொபறறு வருவதறகும் 
வாய்ப்பா்க அலமயும்.  ம்களிர் ம்சாதா 
உயிர்பொபறறு வருவதும் அழிவதும் இன்லைய 
ம்களிர் இயக்்கங்்கள் ல்க்களில்தான்  தான் 
இருக்கிைது.  ஆ்க பொபண்்களாகிய நாபொமல்ைாரும் 
ஒன்றுபட்டு அரசின் கிணறலைத் தூர்வார 
்வண்டும்.

 நாம்  ஆட்சியாளர்்களிடம்  ்்கட்பது 
ஒன்்ை ஒன்றுதான். எங்்களுக்குப் பொபண்்கள் 
தினம் பொ்காண்டாடுவலதவிட  «எங்்களுக்கு  
அரசியலில் இடம் அளியுங்்கள் . இனாமா்க 
அல்ை; உரிலமயா்க « . உங்்களுக்்கான இடம் 
அப்்பாதுதான் பொபருமதிப்பு அலடயும்.
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தமிழ்்நநெஞ்்சம் ்சஞ்சிகைக்ைகான நநெர்ைகாணலில் எம்நமகாடு இகணந்திருப்்பவர் ஓர் எழுத்தகாளர், நூல் 
விமர்்சைர், ்பகாடலகாசிரியர், இலக்கியச் ்ந்சயற்்பகாட்டகாளர், ்சமூை ஆர்வலர் எனப் ்பல துகைைளில் மிளிரும், 
பூங்ைகாவனம் இலக்கிய ்சஞ்சிகையின் துகண ஆசிரியரகாைவும் ்பணியகார்றிய தியத்தலகாவ எச்.எப்.ரிஸ்னகா.

இலங்கையின் முன்நனகாடி ்பத்திரிகைைள், ்சஞ்சிகைைள், வகா்நனகாலி, ்நதகாகலக்ைகாட்சி ந்பகான்ைவற்றில் 
தவைகாது இடம்பிடித்த ஒரு ்ந்பயர்தகான் தியத்தலகாவ எச்.எப். ரிஸ்னகா என்ை ்ந்பயரகாகும். இவர் குறிஞ்சி 
நிலகா என்ை புகனப் ்ந்பயரிலும் தனது ஒரு சில ஆக்ைங்ைகள எழுதியுள்ளகார். ்பகாட்சகாகலக் ைகாலம் 
்நதகாட்டு இலக்கியத் துகையில் அதிை ஆர்வம் ்நைகாண்டுள்ள இவர், இதுவகர 11 நூல்ைகள 
்நவளியிட்டு இலக்கியத்தின் ்பல துகைைளிலும் ைகால் ்பதித்துள்ளகார். ைவிகத, சிறுைகத, நூல் 
விமர்்சனம், ்நமல்லிக்சப் ்பகாடல், சிறுவர் இலக்கியம், நெகாவல் ஆகிய துகைைளில் தன் ்பங்ைளிப்க்ப 
நெல்கியுள்ளகார். இவருக்குள் ைகாணப்்படுகின்ை இலக்கிய ஆர்வத்தகால் நூற்றுக் ைணக்ைகான நூல்ைகள 
வகாசித்து, அவற்றின் மூலம் தன்கன ்நமன்நமலும் புடம் ந்பகாட்டுக் ்நைகாண்டுள்ளகார். அதுமட்டுமின்றி 
இவர் ்நைகாழும்பு ்பல்ைகலக்ைழைத்தில் இதழியல் டிப்நளகாமகா ்பகாட்நநெறிகய சிைப்்பகாை நிகைவு 
்ந்சய்துள்ளதுடன், இலங்கைக் ைல்வி அகமச்சின் ைல்வி ்நவளியீட்டுத் திகணக்ைளத்திலும் 
்பணியகாற்றியுள்ளகார். அத்நதகாடு ைகாலகாண்டு ்சஞ்சிகையகாை ்நவளிவரும் பூங்ைகாவனம் என்ை ்சஞ்சிகையின் 
துகண ஆசிரியரகாைவும் இவர் ைகாணப்்படுகிைகார். தமிழ்்நநெஞ்்சம் ்சஞ்சிகையின் ஊடகாை அவகர 
நநெர்ைகாணல் ்ந்சய்வதில் மகிழ்ச்சியகடகிநைகாம்.

   நநெர்ைண்டவர் : ்நவலிைம ரிம்்ஸகா முஹம்மத்
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வபா்சிப்பு மீ்தபாை நபாட்டம் உங்்களுக்கு எ்ந்்த 
வய்தில் ஏற்பட்டது?

 எைது ்சிறுவயது பிரபாயத்்திள்லளய 
நபான் வபா்சிப்பு மீது அ்தி்க ஆர்வம் 
ந்கபாண்டிரு்ந்ள்தன். ்திைமுரசு பத்்திபாிற்க 
யில் பபாப்பபா முரசு பகு்திறயத் ்தரம் மூன்று 
்கற்கும் ்கபா்லம் ந்தபாடக்்கம் ள்ச்கபாித்து 
றவத்து, வபா்சிக்கும் பழக்்கம் எைக்கு 
இரு்ந்்தது. அதுமட்டுமன்ைி அ்ந்்தக் ்கபா்லப் 
பகு்தியில் நவேிவ்ந்்த பூங்்கபா, பிஞ்சு 
ளபபான்ை ்சிறுவர் பத்்திபாிற்க்கேிலும் எைது 
ஆக்்கங்்கள் ்கேம் ்கண்டுள்ேை.

இதுவறர நவேிவ்ந்்த உங்்கேது நூல்்கள் 
பற்ைிச் ந்சபால்லுங்்கள்?

 2012 ஆம் ஆண்டிலிரு்ந்து ்தற்ளபபாது 
வறர ப ின்வரும் 11  நூல்்கறே நபான் 
நவேியிட்டுள்ளேன். 

1 .  இ ன் னு ம்  உ ன்  கு ர ல்  ள ்க ட் ்க ி ை து 
(்கவிற்த) 2012 - புரவ்லர் புத்்த்கப் 
பூங்்கபா

2. றவ்கறை (்சிறு்கற்த) 2012 - இ்லங்ற்க 
முற்ளபபாக்கு ்கற்ல இ்லக்்கிய மன்ைம்

3. ்கபாக்்கபாக் குேிப்பு (்சிறுவர் ்கற்த) 2012 
- ரூம் டு பாீட்

4. வீட்டிற்குள் நவேிச்்சம் (்சிறுவர் ்கற்த) 
2012 - ரூம் டு பாீட்

5. இள்தபா பஞ்சுக் ்கபாய்்கள் (்சிறுவர் ்கற்த) 
2012 - ரூம் டு பாீட்

6. மரத்்தில் முள்ேங்்கி (்சிறுவர் ்கற்த) 
2013 - ரூம் டு பாீட்

7 .  ்த ி ை ்ந் ்த  ்க ்த வு ள்  ந ்த பா ி ்ந் ்த ற வ  ஒ ரு 
பபார்றவ (நூல் விமர்்சைம்) 2013 - 
ந்கபாடள்க ப்திப்ப்கம்

8. நட்்சத்்திரம் (்சிறுவர் பபாடல்) 2014 - 
ஸ்பீட்மபார்க் ப்திப்ப்கம்

9. நமல்லிற்சத் தூைல்்கள் (பபாடல்) 2015 - 
ந்கபாடள்க ப்திப்ப்கம்

10. மறழயில் நறையும் மைசு (்கவிற்த) 
2017 - பூங்்கபாவைம் இ்லக்்கிய வட்டம்

11. மபான் குட்டி (்சிறுவர் பபாடல்) 2021 - 
பூங்்கபாவைம் இ்லக்்கிய வட்டம்

உங்்கேது இன்னும் உன் குரல் ள்கட்்கிைது 
்கவிற்த நூல் குைித்து விள்சடமபா்கக் 
குைிப்பிட விரும்புவது என்ை?

 ஆரம்ப ்கபா்லங்்கேில் நபான் எழு்திய 
்கவிற்த்கறேத் ந்தபாகுத்ள்த இன்னும் உன் 
குரல் ள்கட்்கிைது என்ை ்கவிற்த நூற்ல 
நவேியீடு ந்சய்ள்தன். புரவ்லர் புத்்த்கப் பூங்்கபா 
மூ்லமபா்க நவேிவ்ந்்த இ்ந்்த நூள்ல இ்லக்்கிய 
உ்ல்கில் என்றை எழுத்்தபாேரபா்க மு்தன் 
மு்தலில் அறடயபாேப்படுத்்தியது. அதுவறர 
்கபா்லமும் பத்்திபாிற்க்கள், ்சஞ்்சிற்க்கேில் எழு்தி 
வ்ந்்த நபான் ஒரு எழுத்்தபாேரபா்க பபாிணமித்்த 
்தருணம் இ்ந்்த நூல் நவேியீட்டின் மூ்லளம 
்கிறடத்்தது. இ்ந்்த நூலில் 56 ்கவிற்த்கள் 
்கபாணப்படு்கின்ைை. ்கபா்தலின் ஏக்்கம், 
்கபா்தல் ்த்ந்்த ஊக்்கம் மற்றும் ்கபா்தல் 
ள்தபால்வி ளபபான்ை இேம் பருவத்்திைபாின் 
உணர்வு்கறேப் பிர்திபலிக்கும் ்கவிற்த்கறே 
இ்ந்்தக் ்கவிற்தத் ந்தபாகு்தி அ்தி்கமபா்கக் 
ந்கபாண்டிரு்ந்்தபாலும் குைிப்பிடத்்தக்்க அேவு 

பாிம்்ஸபாவும்  பாிஸ்ைபாவும்
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்சமூ்கக் ்கவிற்த்கறேயும் இ்ந்்த நூலில் 
உள்ேடக்்கியுள்ளேன். 2012 இல் நறடநபற்ை 
இ ்ந் ்த  நூ ல்  ந வ ே ி யீ ட் ற ட  எ ன் ை பா ல் 
மைக்்களவ முடியபாது. ்கபாரணம் எைது 
மு்த்லபாவது நூல் நவேியீட்டுக்கு ஊபாிலிரு்ந்து 
எைது நபற்ளைபார்்களும் ்சள்கபா்தரர்்களும் 
ஒரு ்சி்ல உைவிைர்்களும் நண்பர்்களும் 
்க்ல்ந்து ்சிைப்பித்து, இ்ந்்த நி்கழ்வின் மூ்லம் 
மைக்்க முடியபா்த அ்லபா்தியபாை இன்பத்ற்தத் 
்த்ந்்தபார்்கள்.

ம ற ழ ய ி ல்  ந ற ை யு ம்  ம ை சு  எ ன் ை 
உங்்கேது ்கவிற்த நூலில் உள்ேடங்்கி 
யுள்ே ்கருப்நபபாருட்்கள் குைித்தும், இ்ந்்தத் 
்தற்லப்றப நூலுக்குச் சூட்டியறமக்்கபாை 
்கபாரணி குைித்தும் கூறுங்்கள்?

 மறழயில் நறையும் மைசு என்ை 
எைது ்கவிற்த நூலில் 77 ்கவிற்த்களுடன் ஒரு 
்சி்ல ்கவிற்தத் துேி்களும் ்கபாணப்படு்கின்ைை. 
இ்தில் ்சமூ்க அக்்கறை ்சபார்்ந்்த ்கவிற்த்களே 
அ்தி்கமபா்கக் ்கபாணப்படு்கின்ைை. ஒரு 
்கவிற்தத் ந்தபாகு்திறயத் ந்தபாட்டுப் பிபாித்து, 
அ்ந்்த நூல் வபா்சறைளயபாடு ்கவிற்த்கறேயும் 
வ பா ்ச ி க் கு ம்  ள ப பா து  ஏ ற் ப டு ம்  உ ண ர் வு 
ந்சபார்க்்கமபாகும். அது ஆன்மபாறவ ஈரமபாக்கும். 
அ்ந்்த இன்பம் வபா்சித்து உணர்்ந்்தவர்்களுக்ள்க 
பு பா ி யு ம் .  அ த் ்த ற ்க ய  ஒ ரு  இ ன் ப ம பா ை 
உணர்ச்்சிக் ்க்லறவறய வபார்த்ற்த்கேில் 
வடிக்்க முற்பட்ளடன். அ்தைபாள்லளய என் 
்கவிற்தத் ந்தபாகு்திக்கு மறழயில் நறையும் 
மைசு என்று நபயபாிட்ளடன். இத்்தற்லப்பு 
நபரும்பபா்லபாைவர்்கறேக் ்கவர்்ந்்திரு்ந்்தறம 
குைிப்பிடத்்தக்்கது. இ்ந்்த நூலில் இரு்ந்து 
வி்ந்ற்த உ்ல்கம் (பக்்கம் 23) என்ை ்கவிற்தறய 
வபா்ச்கர்்கேின் இர்சறைக்்கபா்கத் ்தரு்கிளைன்.

விந்கத உலைம்

பசுக்களிைம் பமால் கறந்து
பமாலிபோே நீர் கேந்து
வியமாபமாரம் பெய்கின்ற
விந்டதையமான உேகமிது!

பமாம்பிைம் நேம் போகட்டு
பன்றியிைம் டககுலுக்கி
அப்பமாவி முயல்கடை
அறுக்கின்ற உேகமிது!

தீயைனின் தைடே தைைவி
குடிகமாரடனக் கும்பிட்டு
ஏடைகடை மிதிக்கின்ற
ஏ்மமாற்று உேகமிது!

கமாமுகனின் கமால் பிடித்து
கயைனிைம் ஆசி பபற்று
கற்றைடர அை்மதிக்கும்
கபை்மமான உேகமிது!

குயைனிைம் அரிசி போகட்டு
தைச்ெனிைம் பமாடன போகட்டு
விைெமாயிடய விடே போபசும்
விசித்திர உேகமிது!

அரெனிைம் அடிைமாங்கி
அட்மச்ெரிைம் பல்லிளித்து
ஆங்கிேம் போபசித் திரியும்
அறிைற்ற உேகமிது!

்மடனவிடய விட்டு விட்டு
்மதுவிைம் ெரணடைந்து 
போைறு பபண்டண போதைடுகின்ற 
போைஷ்மமான உேகமிது!

கற்பிடன பறித்பதைடுத்து
கமாதைலிடய ெந்போதைகித்து
புதுக் கமாதைல் போதைடுகின்ற
புனிதை்மற்ற உேகமிது!!!
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 இ்ந்்த நூலின் ்கவிற்தத் ்தற்லப்பு 
்கறேயும் ்கவித்துவமபா்களவ ற்கயபாண்டு 
இருக்்கிளைன். இ்ந்்த நூல் நவேியீட்டின் 
ளபபாது ்கவிஞர் ்தமிழ்த் ந்தன்ைல் அலி 
அக்பர் அவர்்கள், உள்ேடக்்கத்்திலுள்ே 
்கவிற்தத் ்தற்லப்பு்கள் அறைத்ற்தயும் 
வபா்சித்துக் ்கபாட்டி, இ்ந்்தத் ்தற்லப்பு்கேின் 
ள்கபார்றவளய ஒரு ்தைிக் ்கவிற்தயபா்க 
இருப்ப்தபா்க ்தைது உறரயின் ளபபாது 
்சி்லபா்கித்துப் ளப்சிைபார்.

உங்்களுக்குள் ்சிறு்கற்த்கள் எவ்வபாறு 
உருவபா்கின்ைை? உங்்கேது றவ்கறை 
என்ை ்சிறு்கற்த நூலின் ்கருப்நபபாருட்்கள் 
பற்ைிக் குைிப்பிடுங்்கள்? 

 அன்ைபாடம் நம்றமச் சுற்ைி நி்கழ்ப 
வ ற் ற ை க்  கூ ர் ்ந் து  அ வ ்த பா ை ி த் ்த பா ள ்ல 
எமக்குத் ள்தறவயபாை ்கற்தக் ்கரு 
்க ி ற ட த் து வ ி டு ்க ி ை து .  அ ல் ்ல து  ்ச ி ்ல 
நபபாழுது்கேில் நபாம் ந்சய்்தி்கேின் ஊடபா்க 

ள்கட்்கின்ை, வபா்சிக்்கின்ை, நபாம் அன்ைபாடம் 
ள்கள்விப்படு்கின்ை விடயங்்கேில் கூட 
்கற்தக் ்கரு ்கபாணப்பட்லபாம். அவற்ைில் 
ள்தறவயபாைவற்றை மபாத்்திரம் ந்தபாிவு 
ந்சய்து அற்த ஒரு ்சிறு்கற்தயபா்க மபாற்றுவ்தில் 
்தபான் எமது ்திைறம ்கபாணப்படு்கிைது. எைது 
நூலில் ்கபாணப்படு்கின்ை ப்ல ்சிறு்கற்த்கள் 
நபான் ள்கள்வியுற்ைறவயும் வபா்சித்து 
அைி்ந்்தறவயும் பற்ைிய்தபாை ்சம்பவங்்கறே 
றமயமபா்க றவத்ள்த எழு்தப்பட்டுள்ேை. 
ஓபாிரு ்சிறு்கற்த்கேில் மட்டுளம ளநபாில் ்கண்ட 
அனுபவங்்கள் ப்திவு ந்சய்யப்பட்டுள்ேை. 
எைது றவ்கறை என்ை ்சிறு்கற்த நூலில் 21 
்சிறு்கற்த்கள் ்கபாணப்படு்கின்ைை.

 உ்தபாரணமபா்க அழ்கன் என்ை ்சிறு்கற்த 
யபாைது உண்றமயில் மூன்று வயது நிரம்பிய 
ஒரு ஆண் குழ்ந்ற்தறயப் பற்ைிய்தபாகும். 
எைினும் நபான் அ்தறை எைது நண்பர்்கேிடம் 
ந்சபால்லும் ளபபாது ஒரு வபாலிபறைப் ளபபா்ல 
்சித்்தபாித்துச் ந்சபான்ளைன். இறு்தியில்்தபான் 
அது ஒரு மூன்று வயதுக் குழ்ந்ற்த என்று 
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3. பு்திய அற்ல ்கற்ல வட்ட நி்கழ்நவபான்ைின் ளபபாது எமது பூங்்கபாவைம் 
்சஞ்்சற்கயின் பிர்தி ஒன்றை  புரவ்லர் ைபா்சிம் உமர் அவர்்கள் நபற்றுக் ந்கபாண்ட 
ளபபாது..
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ந்சபான்ைளபபாது அவர்்கள் ந்சல்்லமபா்கக் 
ள்கபாபித்து, என்றைக் ்கடி்ந்து ந்கபாண்டபார்்கள். 
அ்ந்்த அனுபவத்ற்தளய எைது ்கற்தயில் 
ப்திவு ந்சய்துள்ளேன்.

 மபாற்ைம் என்ை ்சிறு்கற்த ஒரு ஏறழ 
மபாணவன் பற்ைிய்தபாகும். ்தன் வகுப்பில் 
்கற்ை ஏறழச் ்சிறுவைபாை முரேி என்ை 
மபாணவறை ்சித்ரபா டீச்்சர் வபார்த்ற்த்கேபால் 
துன்புறுத்து்கிைபார், அவமபாைப்படுத்து்கிைபார். 
நன்ைபா்கக் ்கற்று பல்்கற்லக்்கழ்கம் வறர 
ந்சன்ை ளபபாதும் ஏறழ என்ை ்கபாரணத்்தபால் 
முரேி ஏறைய மபாணவர்்கேபால் அங்கும் 
நிரபா்கபாிக்்கப்படு்கின்ைபான். அற்தநயல்்லபாம் 
்தபாண்டி அவன் நன்கு ்கற்று, ்சிைப்பபா்கச் 
்சித்்தியறட்ந்து, இறு்தியில் ஒரு றவத்்தியரபா்க 
மிேிர்்கின்ைபான். ஏறழ முரேி்தபான் ்தற்ளபபாது 
றவத்்தியர் முரேி என்று அைியபா்த 
்சித்ரபா டீச்்சர் ்தன் ம்களுக்கு முரேிறய 
மணம்கைபாக்்க எண்ணு்கிைபார். இறு்தியல் 
என்ை நட்ந்்தது என்பள்த ்கற்தயின் 
சுவபார்சியமபாை ந்கர்வபாகும். 

உங்்களுக்குப் பிடித்்த ்சிறு்கற்தயபா்சிபாி 
யர்்கள் மற்றும் நபாவ்லபா்சிபாியர்்கள் ஆ்கி 
ளயபாபாின் பறடப்பு்கள் குைித்து? 

 ந்சபால்்ல வ்ந்்தற்த பி்சைின்ைி ந்சபால்லும் 
பபாங்கும் பிரள்த்ச வழக்கும் வட்டபார நமபாழி்களும் 
்சிறு்கற்தயின் ஸ்்தரீத் ்தன்றமறயத் ்தரீ்மபாைிக் 
்கின்ைை. ்திக்குவல்ற்ல ்கமபாலின் முட்றடக் 
ள்கபாப்பி, உ.நி்சபாபாின் ்கபா்ல ்சர்ப்பம், பவபாைி 
்சிவகுமபாரைின் மரம் றவத்்தவன், ள்தடள்ல 
வபாழ்க்ற்கயபாய், நிஜங்்கேின் ்தபாி்சைம், 
மபாீைபா இல்யபாஸ்  ஷபாஃபியின் குமுறு்கின்ை 
எபாிமற்ல்கள், நீர்றவ நபபான்றையைின் 
்கபா்லநவள்ேம், நிமிர்வு, நிறைவு்கள் அழிவ 
்தில்ற்ல மற்றும் வ்ந்்தைபா, ்திக்குவல்ற்ல 
்ஸப்வபாைின் உம்மபாவுக்கு ஒரு ள்சற்ல, 
வபாப்பபாவுக்கு ஒரு ்சபால்றவ, சூற்ச எட்ளவடின் 
இவன்்தபான் மைி்தன் ளபபான்ை ்சிறு்கற்த நூல்்கள் 
என்றை மி்கவும் ்கவர்்ந்்தறவ.

 அ ள ்த ள ப பா ்ல  ந பா வ ற ்ல ப்  ப ற் ை ி 
ந்சபால்வ்தபாைபால் ந்தபாடர்்ந்து வபா்சிக்்க 
ளவண்டும் என்ை உணர்வும் விறுவிறுப்பும் 
நபாவலில் இரு்ந்து மீே முடியபா்த ்தன்றமயும் 
ந்கபாண்டைவபா்க அறம்தல் ளவண்டும். 
இ ்ந் ்த வ ற ்க ய ி ல்  ந யீ ம பா  ்ச ி த் ்தீ க் ்க ி ன் 
வபாழ்க்ற்கப்  பயணம், மல்்லவப்பிட்டி சுறமரபா 
அன்வபாின் விடியலில் ஓர் அஸ்்தமைம் 
மற்றும் வ்ச்ந்்தங்்கள் வபாழ்த்துச் ந்சபால்லும், 
்ஸைீரபா ்கபாலி்தீைின் அற்ல்கள் ள்தடும் ்கறர, 
இரபா. ்சடள்கபாபைின் ்க்ச்ந்்த ள்கபாப்பி மற்றும் 
உறழப்பபால் உயர்்ந்்தவர்்கள், சுற்லமபா 
்சமி இக்பபாலின் ஊற்றை மை்ந்்த ந்தி்கள், 
மபா.பபா.்சி. பபா்ல்சிங்்கத்்தின் ்தழும்பு (இரு 
குறுநபாவல்்கள்), ்திக்குவல்ற்ல ்கமபாலின் 
பபாற்த ந்தபாியபா்த பயணம் மற்றும் வீடு, 
உ. நி்சபாபாின் ள்கபாதுறமக்்கைி, றம்திலி 
்தயபாபரைின் வபாழும் ்கபா்லம் யபாவிலும் மற்றும் 
ந்சபா்ந்்தங்்கறே வபாழ்த்்தி, ஆை்ந்்தியின் இரு 
குறுநபாவல்்கள், ந்கக்்கிைபாவ ்ஸைபாைபாவின் 
ஒரு கூடும் இரு முட்றட்களும் ஆ்கிய 
நபாவல்்கறே வபா்சித்்த சு்கபானுபவம் இன்னும் 
என் நநஞ்ற்சவிட்டு நீங்்கவில்ற்ல.

ஒருவர் ஏன் வபா்சிப்புப் பழக்்கத்ற்த 

4. Faculty of Arts.
Diploma in Jounalism 2012 - 2013
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ஏற்படுத்்திக்ந்கபாள்ே ளவண்டும்?

 வபா்சிப்புப் பழக்்கத்ற்த ஏற்படுத்்திக் 
ந்கபாள்வ்தனூடபா்கத்்தபான் எமது ்சி்ந்்தறைத் 
்திைறை பர்ந்துபட்ட்தபா்க ஆக்்கிக்ந்கபாள்ே 
முடியும். அன்ைபாட நி்கழ்வு்கள், உ்ல்கில் 
்கபாணப்படும் ்சம்கபா்லப் பிரச்்சிறை்கள் 
அ ள ்த  ள ப பா ன் று  ம ை ி ்த  அ வ ்ல ங் ்க ள் 
ள ப பா ன் ை வ ற் ற ை  அ ை ி ்ந் து  ந ்க பா ள் ே 
மு டி யு ம் .  ்த ற் ள ப பா து  ப த் ்த ி பா ி ற ்க ற ய 
விடுத்து ஃளபஸ்புக் மற்றும் ஏறைய 
்சமூ்க வற்லத்்தேங்்கேிலும் ்த்கவல்்கறே 
வபா்சித்து உடனுக்குடன் அைி்ந்துந்கபாள்ேக் 
கூடிய வ்ச்தி ்கபாணப்படு்கின்ைது.

பபாடல்்கறே எழுதும் ளபபாது பபாட்லபா 
்சிபாியர்்கள் ்கவைிக்்க ளவண்டிய முக்்கிய 
மபாை விடயங்்கள் என்ை?

 பபாடல்்கறே எழுதுவ்தில் மி்க 
முக்்கிய பங்கு வ்கிப்பது ஓற்ச நயம், 
்ச்ந்்தம், படிமம் ஆ்கியைவபாகும். ்கற்பறைக் 
கு்திறரயில் அமர்்ந்து பயணம் ந்சய்்கின்ை 
ந்சயற்ல ஒத்்தள்த பபாடல் எழுதும் 
்கற்லயபாகும். பபாடல்்கேின் அருறமறயயும் 
நபருறமறயயும் அைிய ளவண்டுநமைில் 
பழங்்கபா்லப் பபாடல்்கறேயும் ்தற்்கபா்லத் 
்தின் ஒரு ்சி்ல பபாடல்்கறேயும் உ்தபார 
ணங்்கேபா்கக் ந்கபாள்ே்லபாம். ப்ல நபபாழுது 
்கேில் பபாடல் வபாி்கறேவிட இற்ச 
மு்தலிடம் நபறுவ்தபால் பபாடல் நவற்ைி 
நபறும் சூழ்நிற்லயும் உருவபா்கின்ைறம 
்கண்கூடு.

உங்்கேது நமல்லிற்சத் தூைல்்கள் என்ை 
நூலில் உள்ே பபாடல்்கள் குைித்தும் 
கூறுங்்கள்?

 நமல்லிற்சத் தூைல்்கள் என்ை எைது 
நூலில் 36 பபாடல்்கள் உள்ேடங்்கியுள்ேை. 
வபாழ்வின் எல்்லபா நிற்ல்கேிலும் இரு்ந்து 
இப்பபாடல்்கள் உருவபாக்்கப்பட்டுள்ேை.

 இன்பங்்கள் நபபாங்கும் இரு நபரு 
நபாேிள்ல என்ை எைது பபாடல் பிரப்ல இற்ச 
அறமப்பபாேரும் பபாட்கருமபாை ்திரு. ளடபாைி 

ை்ஸன் அவர்்கேிைபால் இற்சயறமத்துப் 
பபாடப்பட்டு ஒரு ைஜ் நபருநபாள் ்திைத்்தில் 
ளநத்ரபா அற்ல வபாிற்சயில் ஒலி, ஒேிபரப்புச் 
ந்சய்யப்பட்டுள்ேது. அள்தளபபா்ல பிரப்ல 
பபாட்கர் ்கற்லக்்கமல் அவர்்கேிைபால் 
இற்சயறமத்துப் பபாடப்பட்ட மக்்கபாவில் 

37

5. நமல்லிற்சத் தூைல் பபாடல் நூல் 
நவேியீட்டின் ளபபாது உேவேவிய்லபாேர் 
யூ.எல்.எம். நவ்பர் அவர்்கேிைபால் 
பாிஸ்ைபாவின் நபற்ளைபாருக்கு ந்கௌரவப் 
பிர்தி வழங்்கி றவக்்கப்பட்ட ளபபாது.

6. பபாட்கர் ்கற்லக்்கமல் அவர்்கேின் 
ஏற்பபாட்டில் நட்ந்்த மண் வபா்சறையில் 
ம்கர்ந்்தப் பூக்்கள் எனும் பபாடல் 
இறுவட்டு நவேியீட்டின் ளபபாது 
்திைக்குரல் ஆ்சிபாியர் வீ ்தைபபா்ல்சிங்்கம் 
அவர்்கேிைபால் ்சிை்ந்்த பபாட்லபா்சிபாியர் 
விருது வழங்்கி ந்கௌரவிக்்கப்பட்ட 
ளபபாது.. (இவ் இறுவட்டில் ‘மக்்கபாவில் 
பிை்ந்்த மபாணிக்்களம’ என்ை பபாடல் 
உள்ேடங்்கியுள்ேறம குைிப்பிடத்்தக்்கது.
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பிை்ந்்த மபாணிக்்களம என்ை எைது பபாடல் 
மண் வபா்சறையில் ம்கர்ந்்தப் பூக்்கள் 
என்ை நபயபாில் நவேிவ்ந்்த இறுவட்டிலும் 
ள்சர்்கக்்கப்பட்டுள்ேது. இ்ந்்த இறுவட்டு 
நவேியீட்டு நி்கழ்வின் ளபபாது பபாட்கர் 
்கற்லக்்கமல் அவர்்கள் விருது வழங்்கி 
என்றை ந்கௌரவித்்தபார். ளமலும் எைது 
நூல் நவேியீட்டின் ளபபாதும் இ்ந்்தப் பபாடல் 
ளமறடயில் ஒலிபரப்பு ந்சய்யப்பட்டதும் 
குைிப்பிடத்்தக்்கது.

நீங்்கள் ்சிறுவர் இ்லக்்கியத் துறைக்கும் 
்கபாத்்திரமபாை பங்்கேிப்றபச் ந்சய்துள்ேீர் 

்க ள் .  அ ்ந் ்த வ ற ்க ய ி ல்  அ ண் ற ம ய ி ல் 
நவேியிட்ட மபான் குட்டி என்ை ்சிறுவர் 
பபாடல் நூல் பற்ைிக் குைிப்பிடுங்்கள்?

 இ்ந்நூல் ள்த்சிய நூ்ல்க ஆவண 
வபாக்்கல் ்சறபயின் அனு்சரறணயில் 
நவேியிடப்பட்டது. இ்தில் 13 ்சிறுவர் 
பபாடல்்கள் ்கபாணப்படு்கின்ைை. பபா்லர் 
வகுப்பு மபாணவர்்கேின் ்சி்ந்்தறைக்கு 
விரு்ந்்தபாை பபாடல்்களும் ்கண்ணுக்கு 
வ ி ரு ்ந் ்த பா ை  ்ச ி த் ்த ி ர ங் ்க ளு ம்  இ ்த ி ல் 
உள்ேடக்்கம் நபற்றுள்ேை. இ்ந்நூலுக்்கபாை 
அ ண ி ்ந் து ற ர ற ய  ள ப ர பா ்ச ி பா ி ய ர்  ந ்ச . 
ளயபா்கரபா்சபா அவர்்கள் வழங்்கி இருக்்கிைபார். 
்சிறுவர் இ்லக்்கியப் பறடப்பில் இது எைது 

7. ள்த்சிய பாீ்தியி்லபாை ்கவிற்தப் 
ளபபாட்டியில் இரண்டபாம் இடம் 
நபற்ைறமக்்கபா்க ்கம்பன் விழபாவின் ளபபாது 
மபாண்புமிகு  நீ்தியர்சர் விஸ்வநபா்தன் 
ஐயபா  அவர்்கேிைபால் நவள்ேிப் ப்தக்்கம்  
வழங்்கி ந்கௌரவிக்்கப்பட்ட ளபபாது..

8. ஊவபா மபா்கபாண ்தமிழ் ்சபா்கித்்திய 
விழபாவின் ளபபாது ந்கௌரவ அறமச்்சர் 
வடிளவல் சுளரஷ் அவர்்கேிைபால் ்சிை்ந்்த 
ஆக்்க இ்லக்்கியவபா்திக்்கபாை «எழுசுடர் 
விருது»  மற்றும் நபபான்ைபாறட, 
நபபாற்்கிழி ஆ்கியை வழங்்கி 
ந்கௌரவிக்்கப்பட்ட ளபபாது.

9. ள்த்சிய பாீ்தியி்லபாை ்கவிற்தப் 
ளபபாட்டியில் மு்தலிடம் நபற்ைறமக்்கபா்க 
்கம்பன் விழபாவின் ளபபாது 
இரபாஜபாங்்க அறமச்்சர் ை்சன் அலி 
அவர்்கேிைபால் ்தங்்கப் ப்தக்்கம் வழங்்கி 
ந்கௌரவிக்்கப்பட்ட ளபபாது..

10. ஊவபா மபா்கபாண ்தமிழ் ்சபா்கித்்திய 
விழபாவில் நபபான்ைபாறட ளபபார்த்்தி 
மபாற்ல அணிவித்து ந்கௌரவித்்த ளபபாது..
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ஆைபாவது நூல் என்பது குைிப்பிடத்்தக்்கது.

்தைது குழ்ந்ற்த்கேிடம் வபா்சிப்புப் பழக் 
்கத்ற்த ஏற்படுத்்த விரும்பும் நபற்ளைபார்்கள் 
ஆரம்பத்்தில் எவ்வபாைபாை புத்்த்கங்்கறே 
்தமது குழ்ந்ற்த்களுக்கு ந்தபாிவு ந்சய்து 
ந்கபாடுக்்க ளவண்டும்?

 ்தற்்கபா்லத்்தில் ்சிறுவர் இ்லக்்கிய 
நூல்்கள் ப்ல நவேிவ்ந்துள்ேை. பபாட்சபாற்ல 
மபாணவர்்களுக்கு ஏற்ைது என்று ள்த்சிய 
நூ்ல்க ஆவணவபாக்்கல் ்சறபயிைபால் 
அ னு ம ்த ி க் ்க ப் ப ட் ட  ்ச ி று வ ர்  நூ ல் ்க ள் 
மற்றும் ஏறைய ்சிறுவர் நூல்்கறேயும் 
நபற்றுக் ந்கபாடுப்பது மி்கவும் ்சிை்ந்்தது. 
பபாடல் பபாணியி்லபாை வபா்சிப்றப அல்்லது 
்சிறு்கற்தப் பபாணியி்லபாை வபா்சிப்றப 
விரும்பும் ்சிறுவர்்கறே இைங்்கண்டு 
அவர்்கேது இர்சறைக்ள்கற்ை நூல்்கறே 
அவர்்கேது பிை்ந்்த நபாள் ளபபான்ை விள்சட 
்ச்ந்்தர்ப்பங்்கேில் பபாி்சபா்கக் ந்கபாடுக்்க்லபாம். 

உங்்கள் எழுத்துக்்கேில் எவ் ஆளுறமயின் 
்தபாக்்கம் ்கபாணப்படு்கின்ைது?

 எைது பறடப்பு்கேில் குைிப்பபா்க 
இன்ைபாபாின் ்தபாக்்கம் இருக்கும் என்று 
ந்சபால்வ்தற்கு இல்ற்ல. ்கபாரணம் நபான் 
பல்ளவறுபட்ட புத்்த்கங்்கறேயும் வபா்சிப் 
ளபன். இ்ந்்திய இ்லக்்கியங்்கள், இ்லங்ற்க 
இ்லக்்கியங்்கள், ஜைரஞ்்ச்க பறடப்பு்கள், 
்கம்யுயூைி்சம் ்சபார்்ந்்த நூல்்கள், இஸ்்லபா 
மிய வர்லபாற்று நூல்்கள், ்சங்்க ்கபா்ல 
ந்சய்யுள்்கள் ளபபான்ை அறைத்துளம 
எைக்கு மி்கவும் பிடிக்கும். எைளவ 
எைது பறடப்பு்கேில் இவற்ைின் ்சபாயல் 
எைக்குத் ந்தபாியபாமள்லளய வ்ந்துவிடக் 
கூடும். எைினும் நபான் எைது பபாணியில் 
்தைித்துவமபா்க எழுதுவ்திள்லளய ளபரவபா 
ந்கபாண்டுள்ளேன்.

இ்லக்்கியப் பணி ்சபார்்ந்்த உங்்கள் ந்கபாள்ற்க 
என்ைநவன்று ந்சபால்லுங்்கள்?

 இ ்ல க் ்க ி ய ப்  ப ண ி  எ ன் ப து 
்சமூ்கப் பணியபாகும்.  பறடப்பு்கேின் 

மூ்லம் வபா்ச்கர்்கள் ந்கபாஞ்்ச ளநரமபாவது 
்திருப்்தியபா்கவும் ஆசுவபா்சமபா்கவும் மைக் 
்கவற்ல்களுக்கு ஒரு மருத்துவமபா்கவும் எமது 
எழுத்து்கறேக் ந்கபாண்டபால் அ்தறைவிட 
ள வ று  ்ச ி ை ப் பு  ்க ி ற ட ய பா து .  எ ழு த் து 
வபாண்றமயபால் ்சபாித்்திரங்்கறே உருவபாக்்க 
முடியும். ்கல்நவட்டு்கறேப் ப்தித்்திட 
முடியும். பிேவுபட்ட குடும்பங்்கறே ஒன்று 
ள்சர்க்்க முடியும். உைவு்கறேப் ப்லப்படுத்்த 
முடியும். ஊர் நிர்வபா்கத்ற்த ்திைம்பட 
உ்தவி ந்சய்ய முடியும். பணக்்கபாரர்்கள் 

ஏ ற ழ ்க ளு க் கு  உ ்த வ ி ட  வ ழ ி  ந ்ச ய் ய 
முடியும். இவ்வபாைபாை ப்ல விடயங்்கறே 
எழுத்துக்்கள் மூ்லம் நடபாத்்த முடியும். 
எைளவ எழுத்்தபாேர்்கள் எல்ள்லபாறரயும் 
என் மபாியபாற்தக்கும் ந்கௌரவத்துக்கும் 
ளந்சத்்திற்கும் உபாியவர்்கேபா்களவ நபான் 
பபார்க்்கிளைன்.

வபா்சிப்புக்கு உ்க்ந்்த ளநரம் எது? அற்த 
எவ்வபாறு ்திட்டமிட்டு விறைத்்திைைபாை 
முறையில் பயன்படுத்்திக் ந்கபாள்வது?

 எ ன் ற ை ப் ந ப பா ரு த் ்த வ ற ர 
வபா்சிப்ப்தற்கு உ்க்ந்்த ளநரம் இது்தபான் 

11. ந்கபாழும்பு பல்்கற்லக் ்கழ்கத்்தின் 
இ்தழியல் ்கற்ற்கநநைி பட்டமேிப்பு 
நி்கழ்வின் ளபபாது..
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என்று வறரயறை ந்சய்ய முடியபாது. 
நம்றம நபாம் சு்த்ந்்திரமபா்க உணர்்ந்து 
ந்கபாள்ேக்கூடிய ஏதுவபாை ்தைிறமயபாை 
்ச்ந்்தர்ப்பங்்கறேநயல்்லபாம் வபா்சிப்ப்தற்கு 
்ச ிை்ந்்த ளநரங்்கேபா்கக் ந்கபாள்ே்லபாம். 
பபாட ்சபாற்லக் ்கல்வி நடவடிக்ற்க்கறேக் 
குைித்்த ளநரத்துக்குள் ந்சய்வது ளபபான்று 
இ்லக்்கியம் பறடக்்க முடியபாது. எப்ளபபாது 
ள்தபான்று்கிைள்தபா அப்ளபபாது  வபா்சித்துவிட 
ளவண்டும். எப்ளபபாது ள்தபான்று்கிைள்தபா 
அப்ளபபாது எழு்திவிட ளவண்டும். ஜைரஞ்்ச்க 
நூல்்கள், ந்சைிவபாை இ்லக்்கிய நூல்்கள் 
என்று எல்்லபா நூல்்கறேயும் வபா்சித்து 
அைி்ந்்தபால் ்சிை்ந்்த இ்லக்்கிய நூல்்கறேப் 
பறடக்்க முடியும்.

மற்லய்க முஸ்லிம்்கேின் இ்லக்்கியப் 
பங்்கேிப்பு்கள் பற்ைி விள்சடமபா்க என்ை 
கூை விரும்பு்கிைீர்்கள்?
 மற்லய்க முஸ்லிம்்கள் என்று எடுத்துக் 
ந்கபாண்டபால் அவர்்கேின் இ்லக்்கிய பங்்கேிப்பு 
குைிப்பிட்டுச் ந்சபால்்லத்  ்தக்்க  அேவில் 
அறம்ந்்திருப்ப்தபா்க எைக்குத் ள்தபான்ைவில்ற்ல. 
அ்தற்்கபா்க மற்லய்க எழுத்்தபாேர்்கறே 
ஊக்கு விப்ப்தற்்கபாை முஸ்லிம் அறமப்பு்கள் 
அல்்லது நிறுவைங்்கள் உருவபா்கி ந்தபாடரபா்க 
இயங்்க ளவண்டும். முஸ்லிம் எழுத்்தபாேர்்கள் 
அறைவறரயும் ஒன்று ள்சர்த்து,  அவ் 

அறமப்பபாைது ஒன்ைிறணத்து ந்சயற்பட 
ளவண்டும். குழு விவபா்தங்்கறே, இ்லக்்கியக் 
கூட்டங்்கறே மற்லய்கத்்தில் ந்தபாடர்்ந்து 
இடம்நபைச் ந்சய்்தபால் எழுத்்தபாேர்்கேின் 
பங்்கேிப்பபாைது ந்தபாடரக் கூடிய நிற்ல 
ஏற்படும். 

 ்கிழக்கு மபா்கபாணத்்தில் இ்லக்்கிய 
அறமப்பு்கள் ந்தபாடர்ச்்சியபா்க இயங்்கி 
வரு்கின்ைை. அறவ எழுத்்தபாேர்்கேின் 
நூல்்கறேக் ந்கபாள்வைவு ந்சய்்கின்ைை. 
எழுத்்தபாேர்்கறே அங்்கீ்கபாிக்்கின்ைை. 
நூல் நவேியீடு்கறே ந்சய்து ந்கபாடுத்து 
அவர்்கறே ஊக்்கப்படுத்து்கின்ைை. ஆளு 
றமயபாை  ப்ல எழுத்்தபாேர்்கறேயும் ந்கௌர 
விக்்கின்ைை.

 இதுளபபான்று மற்லய்கப் பிரள்த்சங் 
்க ே ி லு ம்  அ ற ம ப் பு ்க ள்  உ ரு வ பா ்க ி 
எழுத்்தபாேர்்கறே ஊக்குவிக்கும் ஆக்்க 
பூர்வமபாை நி்கழ்வு்கள் இடம்நபறுமபாயின் 
எழுத்்தபாேர்்கேின் பங்்கேிப்பும் அ்தி்க 
மபா்கக் ்கபாணப்படும். 

இ்லக்்கிய உ்ல்கில் ்கற்றுக்ந்கபாண்டவற்ைில் 
நீங்்கள் வபா்ச்கர்்களுக்குக் கூை விரும்புவது 
என்ை?

12. H.F. Rizna Awards
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 இ்லக்்கிய உ்ல்கம் என்பது நீச்்சல் 
்தடபா்கம் ளபபான்ைது. நீச்்சல் ந்தபாி்ந்்தவர்்கள் 
அழ்கபா்க நீ்ந்்தி ்கறரளயை முடியும். ஒவ் 
நவபாரு ்கட்டத்்திலும் எங்்கறே நபாங்்களே 
ந்சதுக்்கிக் ந்கபாள்ே ளவண்டும். எங்்கறே 
ந பா ங் ்க ள ே  ப ்ல ப் ப டு த் ்த ி க்  ந ்க பா ள் ே 
ளவண்டும். எங்்கள் நபயர்்கறேப் ப்தித்துக் 
ந்கபாள்ே ளவண்டும். ந்கபாஞ்்ச நபாட்்கள் 
இயங்்கபாவிட்டபால் இ்லக்்கிய உ்ல்கத்்தில் 
இரு்ந்து ஓரம் ்கட்டப்பட்டு விடுளவபாம். 
எைளவ எங்்கறே ந ிற்ல ந ிறுத்்திக் 
ந்கபாள்ளும் ந்சயற்பபாடு்கறே நபாங்்களே 
ந்சய்து ந்கபாள்ே ளவண்டும்.

பூங்்கபாவைம் ்சஞ்்சிற்கயின் துறணயபா்சி 
பாியரபா்க என்ை ந்சபால்வீர்்கள்?

 பூங்்கபாவைம் ்சஞ்்சிற்க  38 இ்தழ்்கள் 
ந வ ே ி வ ்ந் து ள் ே ை .  இ ற ே ள ய பா பா ி ன் 
இ்லக்்கியத் ்தபா்கத்துக்கு நீர் ஊற்ைிய 
இ்ந்்தச் ்சஞ்்சிற்கயின் மு்த்லபாவது இ்தழ் 
2010 ஆம் ஆண்டு ளம மபா்தம் நவேியீடு 
ந்சய்யப்பட்டது. இ்ந்்தச் ்சஞ்்சிற்கயின் 
ஒவ்நவபாரு இ்தழிலும் நபண் ஆளுறம்கள் 
ள ந ர் ்க பா ண ல்  ந ்ச ய் ய ப் ப ட் டு ள் ே ை ர் . 
அத்ள்தபாடு வேர்்ந்து வரும் எழுத்்தபாேர்்கள், 
மூத்்த இ்லக்்கியவபா்தி்கள் என்ை ளப்தம் 
இ ன் ை ி  அ ற ை வ ர து  ஆ க் ்க ங் ்க ளு ம் 
்சஞ்்சிற்கயில் இடம் நபற்றுள்ேறம இ்தன் 
்சிைப்பு எை்லபாம். ஆக்்கங்்கறேத் ்திரட்டு்தல், 
அ்தறை ்தரம் பிபாித்்தல், ்தட்டச்சு, அட்றட 
வடிவறமப்பு, பக்்க வடிவறமப்பு ளபபான்ை 
ஒவ்நவபாரு விடயத்ற்தயும் துறண ஆ்சிபாியர் 
என்ை வற்கயில் நபானும் பிர்தம ஆ்சிபாியர் 
என்ை வற்கயில் எழுத்்தபாேர் பாிம்்ஸபா 
முைம்மத் அவர்்களும் ந்சய்து வ்ந்ள்தபாம். 
ந்கபாளரபாைபாத் ந்தபாற்ைின் ளபபாது ஏற்பட்ட 
நி்தி முடக்்கத்்தபால் ்சற்று ்தடுமபாைிைபாலும் 
ந்தபாடர்்ந்து ்சிைப்பபா்க நவேியிட ளவண்டும் 
என்பள்த எமது உறு்தியபாை நிற்லப்பபாடு 
ஆகும்.

இ்ந்்த ்தற்லமுறையிைர் வபா்ச்க்சபாற்ல்கறே 
்சபா ியபா்கப் பயன்படுத்து்கின்ைைரபா? 
வபா்சிப்புப் பழக்்கமபாைது ஒர் எழுத்்தபாேர் 
என்ை வற்கயில் உங்்களுக்கு எ்ந்்தேவு ற்க 

ந்கபாடுத்துள்ேது?

 இன்றைய ்கபா்ல்கட்டத்்தில் குைிப் 
பிட்ட ்சி்ல இடங்்கேில் நபற்ளைபார்்கள் 
வ பா ்ச ்க ்ச பா ற ்ல ்க ளு க் கு  ப ி ள் ற ே ்க ற ே 
அறழத்து  வருவற்த நபாம் ்கபாணக்கூடிய்தபா்க 
இருக்்கிைது.  அள்தளபபான்று பல்்கற்லக் 
்கழ்க மபாணவர்்களும் வபா்ச்க்சபாற்லறயப் 
பயன்படுத்து்கிைபார்்கள். எைினும்  நபபாது 
வபா்க ளநபாக்்கிைபால் ஸ்மபார்ட் ந்தபாற்ல 
ளப்சி்கள் இன்று ப்ல இே்ந்்தற்ல முறையிை 
பா ி ன்  வ பா ்ச ி ப் பு ,  வ பா ்ச ்க ்ச பா ற ்ல  எ ன் ை 
ள்தறவறயப் பூர்த்்தி ந்சய்வ்தபா்கக் ்கரு்தப் 
படு்கிைது. அ்தபாவது வபா்ச்க்சபாற்லக்கு ஏன் 
ளநரம் எடுத்துச் ந்சல்்ல ளவண்டும் என்ை 
ஒரு நிற்லறயத் ள்தபாற்றுவித்துள்ேது. 
எைளவ வபா்ச்க்சபாற்ல்கள் இன்று நவறும் 
்சபாற்ல்கேபா்க மபாைி வரு்கின்ை ஒரு ள்சபா்கம் 
நி்லவு்கின்ைது. 

 எ ை து  எ ழு த் து த்  து ற ை க் ்க பா ை 
ஆரம்பளம வபா்சிப்பு மீது நபான் ந்கபாண்ட 
ஆர்வம் எை்லபாம். பு்திய ந்சபால்்லபாடல் ்கறே 
அைி்ந்துந்கபாண்டது, நமபாழி வேத்ற்தப் 
நபற்றுக்ந்கபாண்டது, எதுற்க ளமபாறை 
்கறே அைி்ந்து அ்தற்ள்கற்ைபாற் ளபபா்ல ்ச்ந்்தக் 
்கவி்கறே உருவபாக்்க முடி்ந்்தது ளபபான்ை 
அறைத்ற்தயும் வபா்சிப்பின் மூ்லமபா்களவ 
்சிைப்பபா்க நிறைளவற்ைிக்ந்கபாள்ே முடியு 
மபா்க இரு்ந்்தது. வபா்சிப்பின் மீது ந்கபாண்ட 
்கபா்தல்்தபான் எைக்கு எழு்த ளவண்டும் 
என்ை எண்ணத்ற்த அடிக்்கடி ள்தபாற்று 
வித்்தது. இன்ைேவிலும் எைது எழுத்துத் 
துறை வற்ைிப் ளபபாய்விடபாமல் நீரூற்ைிக் 
ந்கபாண்டிருப்பது வபா்சிப்புத்்தபான் என்பள்த 
நி்தர்்சைமபாகும்.

எ்திர்்கபா்ல இ்லக்்கிய முயற்்சி்கள் குைித்து?

 ்தட்டச்சு ந்சய்்த நிற்லயில் ்கவிற்த, 
்சிறு்கற்த, நபாவல் ஆ்கிய 03 ந்தபாகு்தி்க ள் 
எ ன்  ற ்க வ ்ச ம்  இ ரு க் ்க ி ன் ை ை . 
அ்தறை அச்்சிட்டு நவேியிடுவ்தற்்கபாை 
சூழ்நிற்ல ்தற்ளபபாது ற்ககூடவில்ற்ல. 
இ்லங்ற்கயின் நபபாருேபா்தபார வீழ்ச்்சியி 
ைபால் ஏற்பட்ட  விற்லவபா்சியின் உச்்சம், 
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எல்்லபாத் துறை்கேிலும் ம்ந்்த்க்திறய 
ஏற்படுத்்தியிருக்்கிைது. அச்்ச்கச் ந்ச்லவு 
்க ள் ,  ்த ப பா ல்  ந ்ச ்ல வு ்க ள் ,  ம ண் ட ப ச் 
ந்ச்லவு்கள், ளபபாக்குவரத்துச் ந்ச்லவு்கள் 
என்று எல்்லபாளம வபான் எட்டும் தூரத்்தில் 
்கபாணப்படு்கின்ைை. இப்படியபாை இப் 
ள ப பா ற ்த ய  சூ ழ் ந ி ற ்ல ய ி ல்  ஒ ரு  பு த் ்த 
்க த் ற ்த  ந வ ே ி யீ டு  ந ்ச ய் வ து  எ ன் ப து 
ப்கல் ்கைவபா்களவ இருக்்கிைது. ்கபா்லம் 
்கைியட்டும், ்கபாத்்திருக்்கிளைன்.

இதுவறர உங்்களுக்கு அல்்லது உங்்கள் 
இ்லக்்கியப் பணி்களுக்குக் ்கிறடத்்த 
விருது்கள் பற்ைிக் கூறுங்்கள்? 

 எ ை து  ப ற ட ப் பு ்க ளு க் கு  ப ்ல 
ப பா ி சு ்க ள் ,  ப பா ர பா ட் டு ப்  ப த் ்த ி ர ங் ்க ள் , 
விருது்கள் ்கிறடத்்திருக்்கின்ைை. இருப்பி 
னும் எைக்குக் ்கிறடத்்த ப்ல விருது்கேில் 
பின்வரும் ்சி்ல விருது்கள் குைிப்பிட்டுச் 
ந்சபால்்லக் கூடியறவயபாகும்.

•  2013 இல் அ்கி்ல இ்லங்ற்க ்கவிஞர் 
்கேின் ்சம்ளமேைம் - ்கபாவிய பிர்தீப 
விருது (்கவிச்சுடர் விருது)

 
• 2015 இல் ஊவபா மபா்கபாண ்சபா்கித்்திய 

விழபா - ஆக்்க இ்லக்்கியவபா்திக்்கபாை 
எழுசுடர் விருது

• 2016 இல் இ்லங்ற்க இஸ்்லபாமிய ்கற்ல 
இ்லக்்கிய ஆய்வ்கம் - எழுத்்தபாேருக் 
்கபாை ந்கௌரவ விருது

• 2018 இல் பபாண்ந்துறை இஸ்்லபாமியப் 
ளபரறவ மற்றும் இ்லக்்கிய வட்டம் - 
்கற்லநயபாேி விருது

• 2021 இல் பு்திய அற்ல ்கற்ல வட்டம் - 
நவற்ைியபாேர் விருது

தியத்தலாவ எச்.எப்.ரிஸ்னாவின் நூல்கள்
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என் இ்லக்்கியப் பணி்களுக்்கபாை அங்்கீ்கபார 
மபா்க இவ்வபாைபாை விருது்கறேப் நபற் 
ை்தில் நபருமி்தம் ந்கபாள்்கிளைன். ்தகு்தியபா 
ைவர்்களுக்கு வழங்்கப்படு்கின்ை விருது 
்கேபாைது அவரவரது ்திைறம்கறே நமன் 
ளமலும் வலுப்படுத்்திக் ந்கபாள்வ்தற்்கபாை 
ஒரு வபாய்ப்பபா்கவும் உ்ந்து ்சக்்தியபா்கவும் 
அறம்கின்ைது. ்சர்ச்ற்சயபா்க இருக்்கக்கூடிய 
‘்கபாசுக்கு விருது ந்கபாடுத்்தல்’’ என்ை விடயம், 
்தகு்தி இல்்லபா்தவர்்கேின் ்தற்லக்்கைத்ற்த 
நமன்ளமலும் அ்தி்கபாிப்ப்தற்்கபாை ஒரு 
வழியபா்க பபார்க்்கப்படு்கின்ைறம ள்கபாடிட்டுக் 
்கபாட்டக்கூடிய்தபாகும்.

இறு்தியபா்க என்ை ந்சபால்்ல விரும்பு 
்கிைீர்்கள்?

 இ்லக்்கியத்்தின் மூ்லம் ்தன் ஓய்வு 

ளநரத்ற்தப் பயனுள்ே்தபா்கக் ்கழிக்கும் 
என் ்ச்க நண்பர்்கறே எண்ணி பூபாிப் 
ப ற ட ்க ி ள ை ன் .  ஏ ந ை ை ி ல்  உ ட லு க் கு 
நபாம் ந்கபாடுக்கும் ஓய்வு ளபபா்லத்்தபான் 
உள்ேத்துக்கும் ஓய்வு ந்கபாடுக்்க ளவண்டும். 
மை ந ிம்ம்த ிக்்கபாை உற்று என்பது 
இ்லக்்கியத்்தின் மூ்லம் ்கிறடத்துவிடு்கிைது. 
துக்்கம் யபாவும் ந்தபாற்ல்ந்து ளபபாவ்தற்கு 
இயற்ற்கயின் அழற்கப் பற்ைிய ஒரு ்சிறு 
்கவிற்த ளபபாதுமபா்க இருக்்கிைது. 

 இறு்தியபா்க ்தமிழ்நநஞ்்சம் ்சஞ்்சிற்க 
ஆ்சிபாியருக்கும், அ்தன் குழுவிைருக்கும் 
எ ன் ற ை  ள ந ர் ்க பா ண ல்  ந ்ச ய் ்த  உ ங் 
(பறடப்பபாேி பாிம்்ஸபா முைம்மத் அவர்)
்க ளு க் கு ம்  இ ச் ்ச ்ந் ்த ர் ப் ப த் ்த ி ல்  எ ை து 
நன்ைி்கறே ந்தபாிவித்துக்ந்கபாள்்கிளைன்.

உன்
இதய்ததின் ்கதிர்வீச்சேறில்
என்
இயக்கம் ்நின்றதடி!

தொசோற்்கள் மைறந்து
்சபசும் தொமைாைியி்ம்ட்சய
திக்கி ்நின்்சறனடி!

தி்மசே்கள் அறறியாது
தொசேல்லும் வைியி்சை
சேறிக்கி்த தவிக்கி்சறனடி!

தட்டிலுள்்ள உண்மவ
்ம்க்கள் 
த்மரயில் ்சதடுதடி!

உறக்கம் துறந்து
இ்மமை்கள்
விைி்தது ஏங்குதடி!

என் தொநஞ்சம் உன்தனாடுோன்

என்்மன இயங்்க தொசேய்ய
உன் இதயம்
இரவல் தருவாயா

என் தொ்நஞ்சேம்
துடிககுதடி
உன்்சனாடு வாழ்ந்தி்ட!

 ஜனனிகுமைபார்
 ்நா்ம்க
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 ்கவிலதச்சாரல் சங்்க இைக்கிய அலமப்பின் மூன்ைாம் ஆண்டு விழா! திருச்சியில் ்கட்ந்த 

11 மறறும் 12.02.2023 ஆகிய இரண்டு நாட்்கள் நலடபொபறைது. “தூங்கும் புலிலயப் பலை பொ்காண்டு 

எழுப்பி்னாம்; தூய தமிழலரத் தமிழ் பொ்காண்டு எழுப்பி்னாம்.’’  என்ை, புரட்சி்கவிஞர் 

பாரதிதாசன் அவர்்களின் வரி்கள்தாம் நம்முன் நிழைாடுகிைது.

 மனதில் முட்டி்மாதும் ்கவி உணர்லவக் பொ்காட்டித் தீர்க்்க இடம்்தடி நிறபவர்்கலளக் 

ல்கப்பிடித்து அலழத்து அவரது மண்லடச் சுரப்பிறகு வடி்கால் அலமத்து ்கலத - ்கவிலதயாக்கி 

அதலன நூல்பாலையில் வடித்து பொவளியீடு பொசய்து, எழுத்துைகில் அவர்்கலள ஒளிரச்பொசய்யும் 

்கவிப் பட்டலைதான், ‘தூய தமிழலரத் தமிழ்பொ்காண்டு எழுப்பும்’ ்கவிலதச் சாரல் சங்்கம்,

 உை்களாவிய அளவில் 12- ஆயிரம் இைக்கிய ஆர்வைர்்கலளக் பொ்காண்டு இயங்கும் 

்கவிலதச் சாரல் சங்்கத்தின் மூன்ைாம் ஆண்டு விழா, மறறும், நூல் பொவளியீட்டு, ்கவியரங்்கம், 

பலடப்பாளி்களுக்கு பாராட்டு விழா என்று, இரண்டு நாள் இைக்கியக் பொ்காண்டாட்டமா்க திருச்சி 

– அருண்விடுதி அரங்கில் நலடபொபறைது, 11.02.2023. அன்று மாலை 4-மணி அளவில் தமிழ்த்தாய் 

வாழ்த்துடன் நி்கழ்ச்சி பொதாடங்கியது, ்கவிலதச் சாரல் சங்்க இைக்கிய அலமப்பின் நிறுவிய  திருமதி. 

்பச்சியம்மாள் ப்ரியா விழாவிறகு தலைலம்யறைார், இ்ந்நி்கழ்வில், உைகின் உயிர்ப்பு - மனதின் 

ஓலச்கள்- மண்மனம் -ச்ந்தன து்கள்்கள்- ்காதல் தூவல்்கள்- சாளரங்்களின் வழி்ய -சிறறு்களியின் 

பொபாறசிலை்கள் -சித்திரம் ்பசுதடி - சீர்்களின் சிங்்காரம் - ஒரு ்கட்டு புல்ைாங்குழல் ஆகிய பத்து 

நூல்்கள் ்கவிலதச் சாரல் சங்்கத்தின் மு்கநூல் தளத்தில் பொதாடர்்ந்து  ்கவிலத பலடக்கும் ்கவிஞர்்களின் 

பலடப்பு்கள், ்கவிஞர் அக்ரி, ப. பாைசுப்ரமணியன் அவர்்கள் எழுதிய ‘எனது இயறைமிழ்’ என்ை 

ïsç>ß ÄV«_ ÄºïÝ][ J[ÅVD gõ| swV!

 3 44



்கவிலத நூல் உட்பட   11  புத்த்கங்்கள் பொவளியிடப்பட்டன, முன்னதா்க ்கவிலதச் சாரல் சங்்கத்தின் 

பொபாறுப்பாளர் ்கவிஞர் ்கா. ்க்ணசன் வர்வறபுலர நி்கழ்த்த நி்கழ்ச்சிக்கு ‘யாதுமறியான்’ திரு 

இரா. திருஞானம் ஐ.பி.எஸ் அவர்்கள் முன்னிலை வகிக்்க, ்கவிலதச் சாரல் நிர்வாகியான ஆசிரியர், 

வா. ்கண்லணயன் ஆண்டறிக்ல்க வாசித்தார். 

 ்கவிஞர் ராம.சு. சிவகுமாரன், முலனவர், ர்மஷ் அமல்ராசு ஆகி்யார் சிைப்புலரயாறறினர், 

முலனவர் பொச. சக்தி்வல், ்கவிஞர் ஆலய. மணிமாைன், ்கவிஞர்.இராம. ்வல்முரு்கன், ்கவிஞர். 

பொவறறிப்்பபொராளி ஆகி்யார் நி்கழ்விறகு வாழ்த்துலர வழங்கினர்.

 தலைலமயுலரக்குப் பின் ்கவிஞர். ‘பொதன்பசியார்’ வா. ராமதாஸ் அவர்்கள் தலைலமயில் 

«ஏறைத்தாழ்வு இல்ைாத நிலை ்வண்டும்.» என்ை தலைப்பில் நலடபொபறை ்கவியரங்்கத்தில் 

பங்்்கறறு ்கவிஞர்்கள் ்கவிலத பாடினர், பொச்ந்துலை மதியழ்கன்  நி்கழ்ச்சிலய பொதாகுத்து 

வழங்கினார், இரவு 9 மணி அளவில் விழாவின் முதல்நாள் அமர்வு நிலைவுபொபறைது.

 12.02.2023 ்காலை 9 மணி அளவில் ்கவிலதச் சாரல் இரண்டாம்நாள் விழா பொதாடங்கியது, 

சாரல் ம்களிர் குத்து விளக்கு ஏறறி நி்கழ்ச்சியிலன பொதாடங்கி லவத்தனர், முலனவர். சுொதா 

அருணாச்சைம் அவர்்கள் ்கடவுள் வாழ்த்து பாட பொதாடர்்ந்து தமிழ்த்தாய் வாழ்த்து பாடப்பட்டது., 

அதலனத் பொதாடர்்ந்து ்கவிஞர். வா. ்கண்லணயன் ்கவிலதச் சாரல் குறித்து தனது இனிய குரலில் 

வாழ்த்துப்பா  பாடினார்,

 விழா தலைலம, முலனவர். இரா. ்பச்சியம்மாள் அவர்்கள், அலமப்பின் இலண 

நிறுவனரும், துபாய், மனிதவள ்மம்பாட்டுத்துலை நிர்வா்க இயக்குனருமான முலனவர். 

்கலைவாணி சு்ரஷ்பாபு அவர்்கள் அலனவலரயும் வர்வறைார்,

 நி்கழ்வின் முதல் அங்்கமா்க, ்கவிஞர்.  இராம ்வல்முரு்கனின் தலைலமயில், «பொபண்்கள் 

நமது ்கண்்கள்» எனும் தலைப்பில் ்கவியரங்்கம் ்கருத்துச் பொசறிவுடனும், நல்கச்சுலவயுடனும் 

நலடபொபறைது, பார்லவயாளர்்கள் ரசித்து ்்கட்டு மகிழ்்ந்தனர்.

 ்கவிஞர். பொபான்மணிதாசன்  ்கவிலதப் பணிலய பாராட்டி  அவருக்கு «வாழ்நாள் 

சாதலனயாளர் விருது» வழங்்கப்பட்டது. ்கவிஞர்.்கா. ்க்ணசன்  விருதாளர் பறறிய அறிமு்க 

உலரலய வழங்கினார், விருதிலன ்கவிஞர் சார்பா்க குடும்பத்தினர் பொபறறுக் பொ்காண்டனர்

பொதாடர்்ந்து நூல்பொவளியீடு நலடபொபறைது,

 நூல் பொவளியீட்டு விழாவிறகு சிைப்பு விரு்ந்தினர்்களா்க, திரு. அமிர்தம் சூர்யா, திரு, 

தமிழ் மணவாளன், ்கவிஞர். பொவறறி ்பபொராளி, திலரப்பட இயக்குனர் ராசி அழ்கப்பன், திரு. ஈழ 

்வங்ல்கயின் தம்பியின் தம்பி, இயக்குனர் திரு பொெய முரு்்கசன்,   ‘தங்்கமங்ல்க இதழ்’ ஆசிரியர் 

திரு. சக்தி்வல்,  திரு. இராம. ்வல்முரு்கன் வைங்ல்கமான், ்மனாள் தமிழ்  வளர்ச்சி துலை 

துலண இயக்குனர்  திரு.சிவசாமி,  ஓய்வு பொபறை ஐபிஎஸ் அதி்காரி திருஞானம், வரைாறறுப் புதின 

ஆசிரியர் திரு. துலர. அனுராஜ்,  ்கவிஞர் சாக்ல்க  பொபான்னழகு,  திரு. ்கவிநிைா ்மா்கன், அபொமரிக்்க 

முத்தமிழ் ்பரலவயின் சார்பா்க டாக்டர். சம்பத்குமார் மறறும், சிை இைக்கிய ஆளுலம்கள்  நூல் 

பொவளியீட்டில் பங்குபொபறைனர்,
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 ்கவிஞர். ்கலைவாணி சு்ரஷ்பாபு அவர்்களின், ‘ஒரு பூபொவழுதும் ்கவிலத’ ‘ஆழியில் பூத்த 

மலழ’ ‘விரல்்கள் விலதத்த விண்மீன்்கள்’ ஆகிய மூன்று ்கவிலத பொதாகுப்புநூல் பொவளியிடப்பட்டது.

 இரா. ்பச்சியம்மாள் அவர்்களின் ்கவிலத பொதாகுப்பான ‘இது பொபரியார் ்தசம்’ நூல், 

்கவிஞர் ஆலய மணிமாைனின் ‘பொசவ்வானம் பன்னீர் தூவுது’ ்கவிலத பொதாகுப்பு, ்கவிஞர். சுொதா 

அருணாச்சைம் அவர்்களின், ‘விரி்ந்த சிைகு்கள்’ ்கவிலத நூல், ்கவிஞர். மித்ரனின் ‘்கவிலத்களின் 

சங்்கமம்’ நூல், ்கவிஞர், மா. பாைசு்ந்தரத்தின் ‘அவசரக்்்காைங்்கள்’ நூல், ்கவிஞர். ஆர். சா்ந்தியின் 

‘்கலத பொசால்லும் ்கனவு்கள்’ ்கவிஞர். நா. அய்யப்பனின் ‘்கடவுளின் புத்த்கம்’ ்கவிஞர். இராலத 

்கண்ணனின் ‘நிைம் மாறும் மனிதர்்கள்’ உட்பட 11 நூல்்கள் பொவளியிடப்பட்டன,

 உணவு இலட்வலளக்குப்பிைகு முலனவர். அன்பு இர்மசு அமல்ராசு தலைலமயில், 

«எ்ந்தமிழ் பொமாழி்ய  எங்்கள் மூச்சு» என்ை தலைப்பில் மாலை்நர ்கவியரங்்கம் நலடபொபறைது, 

்கவிஞர்்கள் ஏைாளமா்னார் பங்்்கறறு ்கவிலத பாடினார்்கள், மாலை நான்கு மணியளவில் 

்கவிஞர்்களுக்கு விருது வழங்கும் விழா நட்ந்்தறியது, அலமப்பின் நிர்வாகி்களான ்கவிஞர்்கள் 

தாலழ. கு.சக்தி்வல், கி. மணிவாச்கம், ்க. ரவிச்ச்ந்திரன், ்கவிலத அரசன்  ஆகி்யார் வருல்கபுரி்ந்த 

்கவிஞர்்கலள வர்வறைது முதல், விழா பணி்கள் அலனத்திலும் அசத்தினர், ்கவிஞர்.ஸ்ரீ ராமன் 

அவர்்களின் நன்றி உலரயுடன் விழா மாலை 5.00 மணியளவில் நிலைவுபொபறைது,

ïõ ]ÅkVF ïV>¼é
்கண் திறவாய் எந்தன் ்காத்சை 
ஏற்றறிடுவாய் என்்மன உந்தன் மைனதி்சை
்காைம் எல்ைாம் ்கனிந்து வரும்
்ம்க்கள் ்சசேரும் ்சவ்ம்ள தரும்
்கானமையி்சை, மை்மை்சபாை ்நான் வரு்சவன்
்கா்ததிருப்பா்சயா எந்்நாளும் கூடி வாை்சவ
தொசேம்பரிதி ஒ்ளியா்க வந்தா்சயபூமைியி்சை
தொசேம்பரு்ததிப் பூவா்க விரிந்தா்சய எைிற்பா்மவ்சய
மைைராடும் வண்்டா்க மையக்க்ததில் ்கி்டந்்சத்சன
விைி்சயாடு இ்மமையா்க இ்மணந்தி்ட்சவ வந்்சத்சன
தொமைௌன்ததின் தொமைாைியா்க இதய்ததில் ஊர்வைமைாய்
மைைர்க ்க்மண்கள் சேறி்தத்ததில் ்சதாரணமைாய்
்மமையல் தொ்காண்டு ்மதய்மை ்நாடி
்மமைவிைி ஓரம் ்காத்மை்த ்சதடி
மைான் குட்டியாய்்த துள்ளுது என் மைன்சமை
மையங்்கி்த ்சதா்ளில் சோய்சவ வரு்சவன் தின்சமை

Dr ஜலீேபா முஸம்மைில்
ஏறாவூர், இைங்்ம்க
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பொபாருண்லம : உைவு்கள் உன்னத்ம  

‘‘ஏங்்க, இன்னும் இருபது நாள் தானங்்க இருக்கு நம்ம ஊரு திருவிழாவுக்கு?’’

‘‘ஆமாம் சுமதி, நீ சரியா தான் பொசால்ை, எனக்கும் ஞாப்கம் இருக்கு.’’

        ‘‘ஏங்்க, எப்பவும் ்பாை்வ இ்ந்த வருசமும் எங்்க அப்பா, அம்மா தங்்கச்சிங்்க இரண்டு 

்பலரயும் ஒரு வாரத்திறகு முன்னாடி்ய நம்ம வீட்டுக்கு வரச்பொசால்லிடவா?’’

       ‘‘சுமதி, உனக்கு இப்ப நம்ம நிலைலம பொதரியாதா என்ன? இ்ந்த வருசம் விடாம பொபய்த 

மலழை நம்ம விலளச்சல் எல்ைாம் வீணா ்பாச்்ச.!’’ 

      ‘‘ஆமாங்்க, இ்ந்த வருச்ம பொராம்பவும் ்கஷ்டம் தான்.’’

     ‘‘அடுத்த வருசம் நம்ம நிலைலமய ஆண்டவன் நிச்சயம் மாத்திடுவான். அப்ப உன் ஆலசப் 

படி்ய சிைப்பா பண்ணிடைாம்.சரியா?’’

      ‘‘ம்... சரிங்்க, பிள்லள்களுக்கு இ்ந்த வருசம் தீபாவளிக்கும் பொபாங்்கலுக்கும் கூட புதுத் துணி 

எடுக்்கைங்்க.’’

      ‘‘எல்ைா்ம சீக்கிரமா சரியாகிடும்.பொ்காஞ்சம் நீ பொபாறுலமயா இரு,  சுமதி.’’

      குறித்த நாளில் வழக்்கம் ்பாை ஊர்த் திருவிழா பொவகு விமர்லசயா்க ஆரம்பம் ஆனது.

அதி்காலை சரியா்க ஐ்ந்து மணி அளவில் சுமதியின் வீட்டு வாசலில் சுமதிலய அலழத்தவாறு 

அலழப்புச் சப்தம்.வீட்டு வாசல் ்கதலவ திற்ந்து பார்த்ததில் சுமதிக்கு இன்ப அதிர்ச்சி! தனது 

அப்பா, அம்மா, தங்ல்க்கள், இருவரும் வாசல் முன்்ன!

      ‘‘வாங்்க...வாங்்க... அப்பா, அம்மா, தங்்கச்சி்களா, நீங்்க நாளு்பரும் என்கிட்ட பொசால்ைாம்ை 

வ்ந்திட்டிங்்க்ள!’’ என்று ஆன்ந்தக் ்கண்ணீ்ராடு உள்்ள அலழத்துச் பொசன்ைாள்.

      ‘‘வாங்்க... வாங்்க...மாமா,அத்லத,பொ்காலு்ந்தியாக்்க்ள எல்ைாரும் நைமா?’’

என்று இன்மு்கத்துடன் வர்வறைான் முரு்்கசன்.

       ‘‘எதுவும் நிலனக்்காதிங்்க மாமா,  இ்ந்த வருசம் திருவிழா பொ்காண்டாடுைதுை பொ்காஞ்சம் 

சிரமமா இரு்ந்துச்சு,  அதுதான் இ்ந்த வருசம் யாருக்கும் பொசால்ை ்வண்டாம்னு நான் தான் 

பொசான்்னன்.’’

      ‘‘மாப்ள... எங்்களுக்கு,   உங்்கள பத்தி பொதரியாதா என்ன? நீங்்க யாருட்லடயும் ்கடனும் வாங்்க 

மாட்டீங்்க, யாருக்கும் சிரமமும் பொ்காடுக்்க மாட்டீங்்க.உங்்க வாழ்க்ல்கய அழ்கா வாழ்றீங்்க!  

இதுக்கு ்மை என்ன இருக்கு மாப்ள?

       இலத ல்கயிை வாங்கிக்்கங்்க மாப்ள,  பிள்லள்களுக்கும் உங்்க இரண்டு ்பருக்கும் புதுத் 

துணியும் வாங்கிட்டு வ்ந்தாச்சு.எப்பவும் ்பாை்வ ஊர்த் திருவாழாலவ நாமும் சிைப்பா 

பொ்காண்டாடைாம்.ஏறைமும் இைக்்கமும் நிலைஞ்சதுதா்ன வாழ்க்ல்க மாப்ள? உங்்களுக்கு நாங்்க 

பொசால்ை ்வண்டிய ்தலவ்ய இல்லை.’’

     தனது மாமனாரிடம் வாங்கிய புதுத் துணி்களின் லபயில் பணம் ரூபாய் ஏழாயிரம் இரு்ந்தது.

்பரான்ந்தத்தில் முரு்்கசனும் சுமதியும்.வழக்்கம் ்பாை்வ நிம்மதியா்க பொ்காண்டாடி 

மகிழ்்ந்தனர் முரு்்கசன் குடும்பத்தினர்.

  ைமாழ்வியல் கவி ெமா.நமாகூர் பிச்டெ
  திண்டுக்்கல்
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Power Point Stories – 4
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அத்தியமாயம் 1 
ைனஜமா முத்துக்கிருஷ்ணன்

்க்திரவைின் ஒேி ்கிழக்்கில் ள்தபான்ை, 
நி்லபா ்தன் மு்கத்ற்த மறைத்துக் ந்கபாள்ே, 
ஆ்கபாயப் பூக்்கள் மணம் வீ்ச, நபபாழுது 
பு்லரும் ளவறேயில்.... வபா்சலில் ்சபாணம் 
ந்தேித்து அழ்கபாை ள்கபா்லத்ற்தப் ளபபாட்டு  
இடுப்பில் ற்க றவத்்தபடி அற்த ர்சித்துக் 
ந்கபாண்டு நின்ைபாள் ரபா்சபாத்்தி..!

அப்நபபாழுது உள்ளேயிரு்ந்து ்கடுப்பு 
டன் வ்ந்்த சும்தி,
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‘ எ ன் ை டி  ர பா ்ச பா த் ்த ி . .  எ த் ்த ற ை 
ளநரம் நீ ளபபாட்ட ள்கபா்லத்ற்த ர்சிச்சு 
பபார்த்துண்டு இருப்ளப? ளநரமபாச்சு..
ளபபா ளபபா.. எங்்க உன் ந்சல்்லச் ்சி்கபாமணி 
பபாலு?.. வபாயி்ல ற்கறய வச்சுண்டு 
்திரு ்திருன்னு முழிச்சுண்டு உட்்கபார்்ந்து 
இருப்பபாளை»என்று
்கிண்ட்லபா்கச் ்சிபாித்்தபாள்.

்தன் குழ்ந்ற்தறயப் பற்ைி, ்தன் எஜமபாைி 
சும்தி ்கிண்ட்லபா்கப் ளப்சிைபாலும், ்தன் 
வயிற்றுப் பிறழப்புக்்கபா்க நபபாறுத்துக் 
ந்கபாண்டு, ்தற்லறய குைி்ந்்தபடி பின் 
பக்்கம் ளபபாய் குவித்துப் ளபபாட்டு இரு்ந்்த 
பபாத்்திரங்்கறே ள்தய்க்்க ஆரம்பித்்தபாள் 
ரபா்சபாத்்தி.

ள்தபாட்டத்்தில் ம்லர்்ந்்திரு்ந்்த வண்ணப் 
பூக்்கறே பைித்துக் ந்கபாண்டிரு்ந்்த சு்ந்்தரம், 
இவற்றைநயல்்லபாம் பபார்த்து ்தன் மறைவி 
சும்திறய முறைத்்தபார்.

‘பபாவம் ரபா்சபாத்்தி... ்கபா்லம்பை வ்ந்்தபா 
்ச பா ய ங் ்க பா ்ல ம்  வ ற ர  உ ற ழ க் ்க ி ை பா ! 
மபாியபாற்த அப்படிங்்கைது எல்ள்லபாருக்கும் 
நபபாது. அவபா யபாரபா இரு்ந்்தபா என்ை? 
பபாவம் அது ஒரு ஸ்நபஷல் குழ்ந்ற்த. 
அதுக்கு இத்்தறை ்கிண்ட்லபா?’ என்று ்தன் 
மை்திற்குள் நிறைத்்தபடி, ்தன் மூத்்த ம்கள் 
அபிரபாமிறய அறழத்்தபார்.

‘‘அபிரபாமி.. நபான் ்சீக்்கிரம் குேிச்சுட்டு 
வக்்கீல் ரபாமய்யர் ஆத்துக்கு ளபபா்கணும் 
.அவ ஆத்து்ல ருத்ர ஜபம் பண்ண இருபது 
ளபர் ளவணும்னு ்கைபபாடி்கள் கூப்பிட்டு 
இருக்்கபார். உங்்கம்மபா்கிட்ட ந்சபால்லிடு. 
எைக்கு இன்ைிக்கு நவறும் ்கஞ்்சி 
ளபபாறும்.’’ என்ைவர் குேிய்லறைக்குள் 
ந்சன்று குேித்து விட்டு ்தன் நநற்ைியில் 
விபூ்திறய பூ்சிக் ந்கபாண்டு ்கிேம்பிைபார் 
சு்ந்்தரம்.

விடு விடுநவன்று ்சறமய்லறையில் 
இரு்ந்து வ்ந்்த சும்தி, ‘‘ஏன்.... என்்கிட்ட 
ளநரபா ந்சபால்்ல மபாட்ளடளேபா? இ்ந்்தபாத்து்ல 
எ ன் ற ை  ஒ ரு த் ்த ரு ம்  ்ல ட் ்ச ி ய ள ம 
பண்ை்தில்ற்ல’’ என்று ்தன் புடறவத் 
்தற்லப்பபால் ்கண்்கறேத் துறடத்துக் 
ந்கபாண்டபாள். 

‘‘ந்சபால்்ல்லபாம். ஆைபா ஏ்தபாவது ஒண்ணு 
பு்லம்பிண்ளட இருப்ளப.. அ்தபான்..’’

‘‘ எ ன் ை  அ ்த பா ன் !  ந ல் ்ல வ ரு க் கு 
அழகு ந்சபால்்லபாம ளபபாை்தபா? ்சபாி ்சபாி…  
இ்ந்்தபாங்ள்கபா ்கஞ்்சி.’’ என்று டக்ந்கன்று 
்கஞ்்சி டம்ேறரக் ்கீளழ றவத்்தபாள் சும்தி.

சு்ந்்தரம் பைித்துக் ந்கபாண்டு வ்ந்்த 
பூக்்கறேத் ந்தபாடுத்துக் ந்கபாண்டிரு்ந்்த 
இரண்டபாவது ம்கள் அம்பிற்க, ‘‘அ்ந்்த 
வ க் ்கீ ல்  ம பா ம பா  ள ப பா ை  ்த ட ற வ ள ய 
உங்்கறே ்சபாியபா ்கவைிக்்கற்ல. ்திரும்ப 
அவபாத்துக்ள்க ளபபாய் உங்்க ந்கேரவத்ற்த 
ஏன் குறைச்்சிக்்கிளைள்?’’ என்ைபாள்.

‘ ‘என்ைம்மபா பண்ைது.. .?  நபாங்்க 
மூணு நபபாண்ணுங்்கறேப் நபத்து 
வச்்சிருக்ள்கபாம். உங்்கறே ்கறர ள்சர்க்்க 
ளவண்டபாமபா? மபாியபாற்த, ந்கேரவம் 
பபார்த்்தபா பூவபாவுக்கு என்ை பண்ைது? ள்தபா 
பின்ைபாடி... ்கபா்லம்பர வ்ந்்தவ, உங்்கம்மபா 
்த்ந்்த டீத்்தண்ணிறய குடிச்சுட்டு ளவற்ல 
பபார்த்துண்டு இருக்்கபா.! அவளுக்கு நபாம 
என்ை மபாியபாற்த ்தளரபாம்?’’ என்ைபார் 
சு்ந்்தரம்.

‘‘க்கும்..பபாவம், நீங்்க ளபபாை ்தடறவளய 
அவமபாைப்பட்ளடளேன்னு ந்சபான்ைபா, 
எங்்கறேளய ்திருப்பி ஏ்தபாவது ஏடபாகூடமபா 
ந்சபால்ளைளே’’ என்ைபாள் சும்தி.

்தன் ்தற்லறயப் பின்ைிக் ந்கபாண்டு 
்கபாள்தபாரத்்தில் ஊஞ்்ச்லபாடும் முடி்கறே 
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்சபாி ந்சய்து ந்கபாண்ளட வ்ந்்த ்கறடக்குட்டி 
்ச ங் ்கீ ்த பா ,  ‘ ‘ ந ம் ள ம பா ட  ள ்த பா ப் ப ை பா ர் 
நமக்ந்கல்்லபாம் ்தமிழ்்ல புரபாணங்்கறேயும் 
இ்லக்்கியங்்கறேயும் ்கத்துத் ்த்ந்்திருக்்கபார். 
அள்த ளநரத்்தில் ளவ்தங்்கறேயும் ்கறரச்சுக் 
குடிச்்சவர். அவருக்கு நபாம எல்ள்லபாரும் 
்கீள்தபாபள்த்சம் பண்ணிண்டு இருக்ள்கபாம். 
அவருக்கு எது நல்்லது ந்கட்டதுன்னு 
ந்தபாியபா்தபா?’’ என்ைபாள்.

‘‘அது ்சபாி்தபான். எைக்கு ஸ்கூலுக்கு 
ளநரமபாச்சு. அப்பபா ்தன்ளைபாட விருப்பப்படி 
ந ்ச ய் ய ட் டு ம் .  அ ப் ப பா . . ! .  இ ன் ை ி க் கு 
ந்கபாஞ்்சம் ்தள்ேபாறமயபா  இருக்ள்கள். 
நபான் உங்்கறே ஸ்கூட்டி்ல அறழச்்சிண்டு 
ளபபாளைன்... வளரேபா?’’ என்ைபாள் அபிரபாமி.

‘‘ளவண்டபாம்மபா.  உடம்பு சு்கம் 
ள்கட்டுட்டபா ்திரும்ப ்திரும்ப இன்னும் 
ஜபாஸ்்தி ளவணும்னு ஏங்கும். எைக்கு 
என்ளைபாட ற்சக்்கிள் இருக்கு; அது 
ளபபாறும்.!’’

அப்நபபாழுது ப ின் ்கட்டிலிரு்ந்து 
்சத்்தமபாய் சும்தியின் குரல் ...

‘‘ஏண்டி..ரபா்சபாத்்தி.. நீங்்க என்ை ரபாஜபா 
பரம்பறரயி்ல வ்ந்்தவளேபா? ஏன் உன் 
மவன் பழய ்சபா்தம் ்சபாப்பிட மபாட்டபாளரபா.?’’

நநருப்பபா்க விழு்ந்்த அ்ந்்த வபார்த்ற்த 
்கறேக் ள்கட்டு நநற்ைியில் அடித்துக் 
ந்கபாண்ட சு்ந்்தரம்,

‘‘ஏம்மபா.. நீங்்க மூணு ளபரும் நன்ைபா 
மபாியபாற்த ந்தபாிஞ்்சவபாேபா வேர்்ந்்திருக்ள்கள். 
ஏம்மபா உங்்கம்மபா ்தைிப்பிைவியபா இருக்்கபா.?!  
நபபாியவபா்தபாளை நல்்ல ளபபா்தறை்கறே 
்சின்ைவபாளுக்குக் ்கத்துத் ்தரணும். நல்்ல 
ளவறே.... உங்்க  ்கம்லபா பபாட்டி உங்்கறே 
நல்்ல ்தமிழ் பபாடல்்கறே ஊட்டி நன்ைபா 
வேர்த்்திருக்்கபா.’’

‘‘ஆமபாம்பபா.. இன்ைிக்கு ஸ்கூல்்ல 
நபான் நடத்்தப் ளபபாை பபாடம் என்ைன்னு 
ந்தபாியுமபா? ஒேறவ பபாட்டியின் 
பபாடல்்கள் பத்்தி.. அவபா எழு்தியது 
ஒவ்நவபாண்ணும் எத்்தறை நன்ைபா 
இருக்கு!! எங்்க மூணு ளபருக்கும் ்கம்லபா 
பபாட்டிறய பபார்க்்கைச்ள்ச... நிறைய 
்தடறவ ஒேறவப்பபாட்டிறயப் ளபபா்லளவ  
இருக்கும்..’’ என்ைபாள் அபிரபாமி.

..............
பள்ேி ந்சன்ை அபரபாமி, ்தன் வகுப் 

பிற்குச் ந்சன்று புத்்த்கங்்கறே எடுத்து 
ளமறஜயின் ளமல் றவத்்தபாள் .

ஏளைபா இன்று.... அப்பபாவின் அறம்திப் 
ளபச்சும்,  ரபா்சபாத்்தியிடம் ளப்சிய அம்மபாவின் 
அ்தி்கபாரப் ளபச்சும் அபிரபாமியின் நிறை 
வில் வ்ந்து அற்லளமபா்திை.

ஒரு ்சிைிய ந்கபாசு ்கடிக்்கிை ்கபாயங்்கேபா 
நபபாிய வியபா்தி்கறே ஏற்படுத்தும்.!?!

ஒேறவயின் நபான்கு ள்கபாடிப் பபாடல் 
்கேின் நிறைவு வ்ந்்தது.

....................
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அத்தியமாயம் - 2
எழுதியைர ்: கி. இரகுநமாதைன்

‘‘என்ை சு்ந்்தரம் ஐயர்.. இன்னும் 
பரசுரபாம ்கைபபாடி்கள் வரல்்ல.. அதுக்குள்ே 
நீ ர்  ஆ ஜ ர பா ய ி ட் டீ ரு . . .   இ ங் ்க  டி ப ன் , 
்சபாப்பபாநடல்்லபாம் பூறஜக்்கப்ைம் ்தபான்..  
ந்தபாியுளமபால்லிளயபா..?’’ என்ைபார் வக்்கில் 
ரபாமய்யர்.

அவர் குரலில் இரு்ந்்த ஏேைத்ற்த சு்ந்்தரம் 
்கவைித்்தபாலும் அற்தப் பற்ைி நவேிளய 
்கபாட்டபாமல், ‘‘்கைபபாடி்கள் வ்ந்துண்டிருக்்கபார். 
முன்ைடிளய என்ை இங்்க வ்ந்து ருத்ர 
பூறஜக்்கபாை ஏற்பபாடு்கறேப் பண்ணச் 
ந்சபான்ைபார்’’ என்ைபார்.  ‘‘ளநக்கு சுத்்தமபாை 
ஜ்லம் ்தளரேபா.. ருத்ர பூறஜ பண்ை இடத்ற்த 
துறடக்்கணும்..’’

ர பா ம ய் ய ரு க் கு  ள ்க பா ப ம்  வ ்ந் ்த து . 
‘‘இங்்க பபாரும் சு்ந்்தரம் ஐயர்... ‘ஜ்லம் 
ந்கபாண்டு வபாங்ள்கபா, நநருப்புப் நபட்டி 
ந்கபாண்டு வபாங்ள்கபா’ன்னு ள்கட்டு என்றை 
ந்தபா்ந்்தரவு பண்ணப் படபாது..  உமக்குத் 
ள்தறவன்ைபா நீர் ்தபான் ளபபாய் ள்கக்்கணும். 
என்றை ளவற்ல வபாங்்கை ளவற்லக்்கபா நீரு 
இங்்க வ்ந்்தீரு..? பூறஜ பண்ணனும்ைபா 
ள்லபா்கத்து்ல எத்்தறைளயபா ளபரு க்யூவு்ல 
நிக்்கைபா… நீநரல்்லபாம் இங்்க வரற்லன்னு 
யபாரு அழு்தபா..’’ என்ைபார்.

அ்தற்குள் யபாளரபா ்தண்ணீறர நீட்ட 
சு்ந்்தரம் ப்தில் ளப்சபாமல் ்தன் ளவற்லயில் 
மூழ்்கிைபார்.

்சற்று ளநரத்்தில் வ்ந்து ள்சர்்ந்்த பரசுரபாம 
்கைபபாடி்கள், சு்ந்்தரம் ந்சய்்திரு்ந்்த ஏற்பபாடு 
்கறே ்கண் ந்கபாட்டபாமல் பபார்த்்தபடி 
நின்ைபார்.

லிங்்கபாபிளஷ்கத்துக்குத் ள்தறவயபாை 

பபால் ்தயிர், நவண்நணய், நவல்்லம், விபூ்தி, 
்ச்ந்்தைப் நபபாடி, ள்தன் எை அறைத்தும் 
வபாிற்சக்்கிரமமபா்க றவக்்கப்பட்டு, ்க்ல்ச 
ந்சபாம்பின் மீது அழ்கபா்க நூல் சுற்ைி இருக்்க, 
பக்்கத்்தில் ருத்ரபாபிளஷ்கத்துக்குத் ்தயபாரபா்க 
லிங்்கமும், ருத்ரபாட்்ச மணி்களும்...

்கைபபாடி்கேின் ற்க்கள் லிங்்கத்ற்தக் 
கும்பிட்டை.  ்சட்நடை ்கண்்கள் மூடி 
ற்க்கள் யபா்ச்கம் ள்கட்பது ளபபால் நீண்டை. 
ந்தேிவபாை உச்்சபாிப்புடன் ்தன்றை மை்ந்்த 
நிற்லயில் ்கைபபாடி்கள் பபாடிைபார்.

‘‘்கபா்த்லபா்கி ்க்சி்ந்து, ்கண் நீர்மல்்கி
ஒது வபார்்தறம நன்நைைிக்கு உய்ப்பது;
ளவ்தம் நபான்்கினும் நமய்ப்நபபாருள் ஆவது;
நபா்தன் நபாமம் நமச்்சி வபாயளவ.’’

மு்கம் பிர்கபா்சிக்்க, மீண்டும் ற்ககூப்பி 
அ்லங்்கபாிங்்கப்பட்ட லிங்்கத்ற்த வணங்்கி 
ைபார். சு்ந்்தரத்ற்தப் பபார்த்துச் ந்சபான்ைபார்

‘‘சு்ந்்தரம்..! உங்்கறே எப்படி பபாரபாட்ட 
ைதுன்ளை ந்தபாிய்ல.. எவ்வேவு ளநர்த்்தி...! 
எவ்வேவு ளநர்த்்தி.!  ந்கபாள்றே அழகு 
ளபபாங்ள்கபா...’’ என்ைபார் ம்கிழ்ச்்சியுடன்

்சற்று ளநரத்்தில் அறைவரும் பயபக்்தி 
யுடன் ற்ககூப்பி அமர்்ந்்திருக்்க... ்சிவலிங்்க 
ஸ்நபாைமும், ்சிவலிங்்க அபிளஷ்கமும் 
முடி்ந்து ்லகுன்யபா்ச பபாரபாயணத்துடன் 
ருத்ர பூறஜ ந்தபாடங்்கியது.

‘‘ஓம் நளமபா ப்கவள்த ருத்ரபாய....’’
....................

‘‘இப்ப எல்்லபா ளவற்லயும் முடிச் 
்சிட்ளடன்.. பபாலுறவ ஆஸ்பிட்டலுக்கு 
கூட்டி்கிட்டுப் ளபபா்கணும்.  நபான் இப்ப 
ளபபாைபாத் ்தபான் முடியும்..’’ என்று 
்தயங்்கியபடி ந்சபான்ைபாள் ரபா்சபாத்்தி.

‘‘ம்... ்சபாி... புைப்படு..’’ என்ைபாள் ்சங்்கீ்தபா.
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ர பா ்ச பா த் ்த ி்  ள ப பா வ ற ்த  ப பா ர் த் து க் 
ந்கபாண்ளட உள்ளே நுறழ்ந்்த அபிரபாமி, 
்த ங் ற ்க ய ி ட ம்  ள ்க ட் ட பா ள் .  ‘ ‘ அ ம் ம பா 
இல்ற்லயபா..? இவறே இவ்ளேபா ்சீக்்கிரம் 
புைப்பட விட்டிருக்்க மபாட்டபாளே..?’’

‘ ‘ அ ம் ம பா  தூ ங் ்க ை பா . . !  வ ி டு டி . . 
ரபா்சபாத்்திறயப் பபார்த்்தபாலும் பபாவமபா 
இருக்கு...’’ என்ைபாள் ்சங்்கீ்தபா.

அபிரபாமி ப்தில் ளப்சபாமல் ள்சபாபபாவின் 
ளமல் ்சபாய்்ந்்தபாள். விட்டத்ற்த நவைித்துப் 
பபார்த்்தபடி இரு்ந்்தவறே ்சங்்கீ்தபா ள்கட்டபாள்.

‘‘என்ைடி ளயபா்சறை..?’’

‘‘இன்றைக்கு ஸ்கூல்்ல ‘ம்தியபா்தபார் 
முற்ைம்...  மி்தியபாறம ள்கபாடி நபறும்’ங் 
்கைற்தப் பத்்தி பபாடம் எடுத்ள்தன்.  
ஆைபா நறடமுறையி்ல அப்படி இல்்ல..! 
அ ப் ப டி ப் ப ட் ட  இ ட ங் ்க ள் ்ல  கூ ட 
குடும்பத்துக்்கபா்க ப்ல அவமபாைங்்கறே 
்ச்கிச்சுக்்கை அப்பபா, இ்ந்்த ரபா்சபாத்்தி.. 
இவங்்கறேப் ளபபா்ல இன்னும் எத்்தறைளயபா 
ளபர் ள்லபா்கத்து்ல...’’

்சங்்கீ்தபா ஆளமபா்தித்்தபாள்.
....................

ருத்ர பூறஜ முடி்ந்து அறைவருக்கும் 
ப ிர்சபா்தம் வழங்்கப்பட்டது. வக்்கீல் 
ரபாமய்யரும் அவர் குடும்பத்்த ிைரும்  
பரசுரபாம ்கைபபாடி்கள் ்கபாலில் விழு்ந்து 
வணங்்கி அவருறடய ஆ்சீர்வபா்தத்ற்தப் 
நபற்றுக் ந்கபாண்டைர்.

மு்கத்்தில் ம்கிழ்ச்்சியுடன் பரசுரபாம 
்கைபபாடி்கறே ற்க்கள் கூப்பி வணங்்கிய 
ர பா ம ய் ய ர் ,   “ ரு த் ர பூ ற ஜ  ்ச ி ை ப் ப பா 
முடிஞ்்சது. ளநக்கு நரபாம்ப ்திருப்்தி. என் 
அ்கமுறடயபாறே ள்கக்்களவ ளவணபாம். 
அவ ்கண்்ல பபாருங்ள்கபா.. ஆை்ந்்தக் 
்கண்ணீர். உங்்க பூறஜயி்ல நரபாம்ப 

உரு்கிட்டபா..’’ என்ைபார்.

பரசுரபாம ்கைபபாடி்கள் ்தன் பக்்கத்்தில் 
நின்ைிரு்ந்்த சு்ந்்தரம் பக்்கம் ற்க நீட்டிைபார்.  
«ரபாமய்யர்... நீங்்க இவறரத் ்தபான் 
பபாரபாட்டணும். ஸ்ரீருத்ர பபாரபாயணம் 
அ வ் வ ே வு  சு ்ல ப ம ி ல் ற ்ல .   சு ்ந் ்த ர ம் 
அக்ஷரசுத்்தமபா ளவ்தங்்கறேச் ந்சபால்ைது்ல 
வல்்லவர்.  இன்றைக்கு நீங்்களே ளநர்்ல  
ள்கட்ளடளே..! இவர் ஒருத்்தர் ளபபாறும்... 
ளநக்கு பபா்தி ளவற்ல குறையும்...’’

அவர் ந்சபான்ைற்த ரபாமய்யர் ர்சிக்்க 
வில்ற்ல என்பற்த அவர் மு்களம 
்கபாட்டியது.  ‘ ‘ஒரு நிமிஷம்... ’ ’  என்று 
ந்சபால்லி அவர் உடளை அங்்கிரு்ந்து 
ந்சல்்ல, அவர் மறைவி, ‘ ‘என்றை 
ஆ்சீர்வபா்தம் பண்ணுங்ள்கபா..’’ என்று 
சு்ந்்தரம் ்கபாலில் விழு்ந்்தபாள்.

‘‘்தீர்க்்கபாயுஷ்மபான் பவ.. ்தீர்க்்கசுமங்்கலி 
பவ..’’ என்று இரு ்கரங்்கறேயும் தூக்்கி 
ஆ்சீர்வ்தித்்தபார் சு்ந்்தரம்.

‘‘ற்க அ்லம்பிண்டு வபாங்ள்கபா.. ்சபாப்பபாடு 
்தயபாரபா இருக்கு..’’

சு்ந்்தரம் உடைடியபா்க மறுத்்தபார். 
‘‘ளநக்கு ஆத்து்ல அவ்சர ளவற்ல.. 
உடளை புைப்படணும்.. ரபாமய்யரபாண்ட 
ந்சபால்லிடுங்ள்கபா..’’ என்ைவர் பரசுரபாம 
்க ை ப பா டி ்க ே ி ட மு ம்  வ ி ற ட ந ப ற் று க் 
ந்கபாண்டு புைப்பட்டபார்.

ற்சக்்கிறேத் ்தள்ேிக் ந்கபாண்ளட 
ந்சன்ை சு்ந்்தரத்்தின் ்கபால்்கள் ்தள்ேபாடிை.  
்கபாற்லயில் குடித்்த ்கஞ்்சிறயத் ்தவிர இது 
வறர ்தண்ணீறரக் கூட குடிக்்கவில்ற்ல.  
ரபாமய்யர் வீட்டில் ்சபாப்பிட அவருக்குப் 
ப ிடிக்்கவில்ற்ல.   ‘வீட்டுக்குப் ளபபாய் 
சும்தியின் ற்க்கேபால் எற்தக் ந்கபாடுத்்தபா 
லும் வபாங்்கிச் ்சபாப்பிட்லபாம்.’ ற்சக்்கிேில் 
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ஏைி மி்திக்்க அது முன்ளைை மபாட்ளடன் எை 
அடம் பிடித்்தது. இைங்்கிப் பபார்க்்க டயபாில் 
்கபாற்று இல்ற்ல.  

‘ ‘பங்ச்்சர் ஆயிருக்கும் ஐயளர..! 
ந்கபாஞ்்சம் நவயிட் பண்ணு.. இற்த 
முடிச்்சிட்டு வளரன்..’’ என்று ந்சபான்ைபான் 
ற்சக்்கிள் ்கறடக்்கபாரன் .

பங்க்்சர் ளபபாட்டு முடித்்த பின்ைர் 
சு்ந்்தரத்துக்கு ற்சக்்கிறே ம ி்த ிக்்க 
வலுவில்்லபாமல் ளபபாைது. ்கறேப்பும், 
வயிற்றுப் ப்சியும், உடல் ள்சபார்வும் அவறர 
ளவ்கமபா்க மி்திக்்க விடபாமல் ந்சய்்தை.  
‘இள்தபா இன்னும் இரண்டு் ந்தருக்்கள் 
்தபான்..’

வீடு அரு்கில் வர வர அவருக்கு 
்கண்்கள் இருண்டை. ்தற்ல சுற்ைியது. 
இடது ்கபாற்ல ்தறரயில் ஊன்ைி நிற்்க 
முயற்்சித்து...  முடியபாமல்.. ்கண்்கள் ந்சரு்க, 
நிற்ல ்தடுமபாைி ்கீளழ விழு்ந்்தபார்.

வீட்டில் தூங்்கி எழு்ந்து...  மு்கத்ற்தக் 
்கழுவி  மு்ந்்தபாறையில் துறடத்்தபடி 
வபா்சலுக்கு வ்ந்்த சும்தி, ்சற்று தூரத்்தில் 
்கணவன் ்கீளழ விழு்ந்்தற்தப் பபார்த்்தபாள். 
‘‘ஏன்ைபா....’’ என்று அ்லைியபடி ந்தருவின் 
குறுக்ள்க ஓட, ்சளரந்லன்று ளவ்கமபா்க 
எ்திபாில் வ்ந்்த இரு்சக்்கர வபா்கைம் 
ஒன்று ளமபா்த… என்ை நட்ந்்தது என்று 
உணர்வ்தற்குள் ்கீளழ விழு்ந்்த சும்திக்கு 
நிறைவு ்தப்பியது.

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

அத்தியமாயம் - 3
எழுதியைர் : ருக்்மணி பைங்கட்ரமா்மன்

அ ர சு  ஆ ஸ் ப த் ்த ி பா ி ய ி ல்  ‘ பு ை 
ளநபாயபாேி்கள்’ பிபாிவில், ்தன் ம்கன்  
பபாலுவுடன் வபாிற்சயில் நின்ைிரு்ந்்தபாள் 
ரபா்சபாத்்தி.  அவள் முறை வர மருத்துவறர 
நநருங்்கிைபாள்.

“என்ைம்மபா....! உம் றபயன் இப்ப  
எப்படி  இருக்குைபான்?’’

‘‘பரவபாயில்ற்லங்்க. அவன் அப்பன் 
ஆக்ஸிநடண்ட்டில் மண்றட அடிபட்டு 
்கிட்ந்்தற்த பபார்த்்த்தில் இரு்ந்து ்தபான் ஐயபா 
இப்படி ஆயிட்டபான்.’’

‘‘அப்படிநயல்்லபாம் நிறைக்்கபா்தம்மபா.. 
குழ்ந்ற்தக்கு இருக்குைது ஒரு ்சின்ை 
குறை, அவ்வேவு்தபான். .அன்பபாவும் 
அக்்கறையபாவும் ்கவைிச்சு ந்தபாடர்்ந்து 
மரு்ந்து ந்கபாடுத்்தபா ்கபா்லப் ளபபாக்்கில் 
்சபாியபா்கிடும்.. ்கவற்லப்படபாள்த.. ்சபாியபா..’’

‘‘படிச்்சவங்்க  நீங்்க ந்சபான்ைபா ்சபாி்தபாங் 
்கய்யபா… வளரங்்கய்யபா» என்று மரு்ந்து 
வபாங்்கிக் ந்கபாண்டு நவேிளய வ்ந்்தபாள்.

....................
வக்்கீல் ரபாமய்யர் மறைவியிடம், 

‘‘்சீக்்கிரம் இற்ல ளபபாடு.  அவபா அவபா 
ப்சிளயபாடு இருக்்கபா’’ என்று குரல் 
ந்கபாடுத்்தபார்.

‘‘எல்ள்லபாறரயும் அறழச்்சிட்டு வபாங் 
ள்கபாைபா...!  இற்ல ளபபாட்டபாச்சு» என்று 
குரல் ந்கபாடுத்்தபாள்  இல்்லத்்தர்சி. 

பரசுரபாம ்கைபபாடி்களும் அவரது 
உ்தவியபாேர்்களும் மட்டுளம வ்ந்து அமர. 

‘ ‘என்ை.. . !  சு்ந்்தரமய்யறர  ்தைியபா 
கூப்பிடணுமபா?’’ என்று எ்கத்்தபாேமபா்க 
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ள்கட்டபார் ரபாமய்யர்.

‘‘அவர் இங்கு இல்ள்லன்ைபா.. ... 
அவர் ஆத்து்ல ளபபாய் ்சபாப்பிடளைனு 
ளபபாயிட்டபார்.’’ என்ைபாள் மபாமி.   ‘அவர் 
மபாைமுள்ே மனுஷன்’ என்று மைதுக்குள் 
ளவ்தறையுடன் ந்சபால்லிக் ந்கபாண்டபாள். 

்சபாப்பிடும் ளபபாது, ‘‘ளைபாமம் ்சிைப் பபா்க 
ந்சஞ்சுட்ளடள்.   ்சர்ளவஸ்வரன் புண்ணி 
யத்்தில் றபயனுக்கு வரன் ்தற்கயணும்” 
என்ைபார் ்கைபபாடி்கள்.

உணவு உண்டு  அறைவரும் ்கிேம்பிய  
்சிைிது ளநரத்்தில் ரபாமய்யர் நநஞ்ற்ச 
பிடித்துக் ந்கபாண்டு மயக்்கமபா்க விழு்ந்்தபார். 
அவர் உடம்பு வியர்றவயபால் நறை்ந்்தது.

....................
அபிரபாமி  ம்திய உணவு உண்டு விட்டு 

பள்ேிக்குச் ந்சன்று ந்கபாண்டிரு்ந்்தபாள்.

‘்த்ந்ற்த உணவரு்ந்்தி விட்டுச் ந்சன்ைி 
ருப்பபார்’ என்று நிறைத்்தபடி வக்்கீல் 
ரபாமய்யர் வீட்றடக் ்கட்ந்்த ளபபாது....  
‘‘யபாரபாவது ்சித்்த வபாங்்களேன்’’  என்று 
வக்்கீல் மபாமி அ்லைியற்தக் ள்கட்டு, 
ளவ்கமபாய் உள்ளே ஓடிைபாள்.

அங்ள்க வக்்கீல் மபாமபா மயக்்கமபா்க 
்கீளழ ்கிட்ந்்தபார். அவறர இருவருமபா்கத் 
தூக்்கி ்கட்டிலில் படுக்்க றவத்்தைர். 
அபிரபாமி ‘நூற்ைிநயட்டு’க்கு ளபபான் 
ந்சய்ய, ்சற்று ளநரத்்தில் வ்ந்்த அவ்சர 
ஊர்்தி, அவறர அரசு மருத்துவமறைக்கு 
அறழத்துச் ந்சன்ைது.. அவருடன் மபாமியும் 
அபிரபாமியும்...! 

‘ம்தியபா்தபார் ்தற்லவபா்சல் மி்திக்்கபா 
விட்டபாலும் மைி்த ளநயத்துடன் ந்சயல்பட 
ளவண்டும்’ என்று ்தைக்குள் ந்சபால்லிக் 
ந்கபாண்டபாள் அபிரபாமி.

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

்சத்்தம் ள்கட்டு நவேிளய வ்ந்்த ்சங்்கீ்தபா  
அ ம் ம பா ற வ ப்  ப பா ர் த் து  ப ்த ை ி ை பா ள் . 
‘‘அம்மபா.....! அம்மபா..!” என்று அறழத்தும் 
எழு்ந்்திருக்்கபா்த்தபால், “அம்பிற்க..! இங்ள்க 
்சீக்்கிரம் வபா...!’’ என்று ்கத்்திைபாள்.   
அப்நபபாழுது்தபான் ்சிைிது தூரத்்தில் ்கிட்ந்்த 
்த்ந்ற்தறயயும் ்கண்டபாள்.  ஓடி வ்ந்்த 
அம்பிற்க அம்மபாறவ எழுப்ப முயற்்சிக்்க, 
அப்பபாவிடம் ஓடிய ்சங்்கீ்தபா ‘‘அப்பபா…. 
அப்பபா….’’ எை அவர் ்கன்ைம் ந்தபாட.... 
அவரது ஒட்டி உ்லர்ந்்திரு்ந்்த வயிளை 
அவர் ப்சி மயக்்கத்்தில் விழு்ந்்தற்தப் பறை 
்சபாற்ைியது. 

இருவருமபா்க அம்மபாறவயும் அப்பபா 
றவயும் தூக்்கி வீட்டின் உள்ளே படுக்்க 
றவத்்தைர்.  இருவர் மு்கத்்திலும் ்தண்ணீர் 
ந்தேிக்்க , அப்பபா மட்டும் ்கண் ்திை்ந்்தபார்  .

அம்மபாவிற்கு மயக்்கம் ந்தேியவில்ற்ல. 
அம்மபாவின் ்தற்லயில் இரத்்தம் ்க்சிவற்தக் 
்கண்டு ப்தைிைபாள் அம்பி்கபா. 

‘‘்சங்்கீ்தபா......! நீ ்சபா்தம் ளபபாட்டு நன்ைபா்க 
பிற்ச்ந்து ளமபார் விட்டு  அப்பபாவிற்கு 
ந்கபாண்டு வபா. நபான் அம்மபாறவ 
ஆஸ்பத்்திபா ிக்கு அறழத்துச் ந்சல்்ல 
ஆம்பு்லன்ஸ்க்கு ளபபான் ந்சய்்கிளைன்.’’ 
என்ைபாள் அம்பிற்க . 

்சபா்தம் வயிற்றுக்குள் ந்சன்ைதும் சு்ந்்தரம் 
அய்யர் எழு்ந்து உட்்கபார்்ந்்தபார். சும்தியின் 
நிற்ல ்கண்டு ப்தைிைபார். 

அவ்சர ஊர்்தி வரளவ ஆஸ்பத்்திபாிக்கு  
சும்திறய அறழத்துச் ந்சன்ைபாள் அம்பிற்க.

....................
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அத்தியமாயம் - 4
எழுதியைர் : விஜி சிைமா

‘‘பபாலு ்கண்ணபா... இ்ந்்த பிஸ்்கட்ட 
்சபாப்பிடு. இள்தபா பஸ் வ்ந்துடும்; ந்கபாஞ்்ச 
ளநரத்து்ல நம்ம வீட்டுக்குப் ளபபாயிட்லபாம்» 
எப்நபபாழுதும் ்சிபாித்்த மு்கத்துடைிருக்கும் 
ம்கன்  பபாலுறவக் ்கஷ்டப்பட்டுத் தூக்்கி 
்தன் இடுப்பில் றவத்து, ஒரு ற்க அவறை 
அறணத்்திருக்்க மறு ற்கயில்  மரு்ந்துப் 
றபயுடன் ்சிரமமபாய் வபா்சல் ளநபாக்்கி 
நடக்ற்கயில், அ்ந்்த ஆம்பு்லன்ஸ் வ்ந்து 
நின்ைது!

்சற்ளை வி்ல்கி வழி விட்டு ரபா்சபாத்்தி 
நடக்்க, இடுப்பில் இரு்ந்்த பபாலு «ம்மபா» 
என்ைபடி ஆம்பு்லன்ற்ச ளநபாக்்கிக் ற்க 
நீட்டிைபான்! ்சரேமபாய்ப் ளப்சபா்த ்தன் 
ம்கன்; மி்க மி்க அபாி்தபாய் ஒன்ைிண்டு 
வபார்த்ற்த்கறே எப்நபபாழு்தபாவது உச்்ச 
பாிக்கும் நபபாழுது உள்ேம் ம்கிழ்்ந்து ளபபாகும் 
ரபா்சபாத்்திக்கு. அவள் ்ச்ந்ள்தபா்சமபாய்  அடி 
எடுத்து றவக்்க, பபாலு மீண்டும் «ம்மபா»  
என்று ஆம்பு்லன்ற்ஸ ளநபாக்்கிக் ற்க்கபாட்டி 
்தற்லறயயும் ஆட்ட ஆரம்பிக்்க .... 
‘என்ைவபாயிற்று இவனுக்கு’ எை எண்ணி 
்திரும்பிப் பபார்க்ற்கயில்... சும்திறய 
ஆம்பு்லன்ஸில் இரு்ந்து இைக்்க, கூடளவ 
அழு்த மு்கத்துடன் அம்பிற்க !?

‘‘ஐளயபா அம்மபா... என்ைபாச்சும்மபா 
உங்்களுக்கு ; அம்பிற்க என்ைபாச்சுடபா...?’’ 
எை ரபா்சபாத்்தி ப்தை,

‘‘அம்மபாக்கு ஆக்்சிநடன்ட் ரபா்சபாத்்தி…” 
எை அம்பிற்க ்க்தைியபடி  ஸ்ட்நரட்ச்்சபாின்  
பின்ளை ஓடிைபாள் .

ஒரு நிமிடம் உறை்ந்து நின்ைபாள் 
ரபா்சபாத்்தி.!

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

வக்்கீல் ரபாமரய்யர் மருத்துவமறையில் 
ள்சர்க்்கப்பட்ட ்சற்று ளநரத்்தில், அவ்சர 
்ச ி ்க ி ச் ற ்ச ப்  ப ி பா ி வ ி ல்  மு ற ை ய பா ை 

்சி்கிச்ற்ச்கள் முடி்ந்து அபபாய ்கட்டம் 
்தபாண்டிய நிற்லயில், ்கறேப்புடன் 
்கண்மூடிப் படுத்்திரு்ந்்தபார்... 

மருத்துவமறையில் அவபாின்  ்கட்டில் 
அருள்க ரபாமய்யபாின் மறைவி  ்க்லங்்கிய 
படி நிற்்க, அபிரபாமி அவறேச் ்சமபா்தபாைப் 
படுத்்திக் ந்கபாண்டிரு்ந்்தபாள்.

‘ ‘மபாமி நீங்்க வருத்்தப்படபாள்தள், 
அழபாள்தள்... இப்பப் பபாருங்ள்கபா, மபாமபா 
இன்னும் ந்கபாஞ்்ச ளநரத்து்ல ்கண் 
முழிச்சுண்டுடுவபார்.. நீங்்க ்கவைமபா 
அவறர பபார்த்துக்ள்கபாங்்க. உங்்களுக்கு 
ஏ்தபாவது ளவணுமபா மபாமி? நபான் ஏ்தபாவது 
வபாங்்கிக் ந்கபாடுத்துட்டுப் ளபபா்கட்டபா..?  
்சபாய்ந்்திரம் ஆ்கிடுத்து!”

ர பா ம ய் ய பா ி ன்  ம ற ை வ ி  ்க ்ல ங் ்க ி ய 
்கண்்களுடன்,  ‘‘எைக்கு ஒன்னும் ளவணபாம்டி 
குழ்ந்ற்த. நபான் வணங்கும் அபிரபாமி ்தபான் 
இ்ந்்த அபிரபாமி ரூபத்து்ல வ்ந்து ஆபத்து்ல 
உ்தவியிருக்்கபா!  சு்ந்்தரமய்யர், அவளரபாட 
குழ்ந்ற்த்கறேயும் நன்ைபா வேத்்திருக்்கபார். 
நீங்்க எல்ள்லபாரும் ளக்ஷமமபா இருக்்கணும்’’ 
எை  வபாழ்த்்திைபாள்.

மறுநபாள் ்கபாற்ல ரபாமய்யர் ்சற்றுத் 
ந்தேிவபா்க  இரு்ந்்தபார்! நட்ந்்தவற்றை 
நயல்்லபாம் அவபாின் மறைவி ந்சபால்்லக் 
ள்கட்டு, எ்ந்்தவி்த உணர்ச்்சியும் ்கபாட்டபாமல் 
படுத்்திரு்ந்்தபார்!

அப்நபபாழுது அவர்்கேின் அறைக்குள் 
அபிரபாமி நுறழய, ்கண்்கறே மூடிக்ந்கபாண் 
டபார் ரபாமய்யர்!

ம பா ம ி ,  ‘ ‘ வ பா ம் ம பா  அ ப ி ர பா ம ி . . . 
உன்ைத்்தபான்டபா நிறைச்சுட்டு இரு்ந்ள்தன் 
குழ்ந்ற்த!» என்று அபிரபாமிறய ஆற்சயபாய் 
அறணத்துக் ந்கபாண்டபார்.

‘ ‘மபாமபா  இப்ப எப்படியிருக்்கிைபார் 
மபாமி? ஏ்தபாவது ்சபாப்பிட்ளடேபா..? 
நபான் நம்மபாத்்திலிரு்ந்து உங்்களுக்குச் 
்சபாப்பபாடும், பில்டர் ்கபாபியும் எடுத்துண்டு 
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வ்ந்்திருக்ள்கன் மபாமி!  மபாமபா ்சபாப்பிட் 
டபாச்்சபா?’’ என்று அக்்கறையபாய் வி்சபாபாித் 
்தபாள்.

‘‘மபாமபாவுக்கு இவபாளே ்கஞ்்சி ந்கபாடுத் 
துட்டபா! நபான் இன்னும் ்சபாப்பிட்லடபா 
குழ்ந்ற்த... ்சபாப்பிட மைசு வர்ல.!’’

்கண் ்க்லங்்கிய மபாமிறய வற்புறுத்்திச் 
்சபாப்பிட றவத்து, அவறே ஆறு்தல் படுத்்தி 
்கிேம்ப எண்ணுற்கயில்,

என்ை நிறைத்்தபாளேபா மபாமி, ்சட் 
நடன்று அபிரபாம ிய ின் ற்க்கறேப் 
பிடித்து.. ‘‘எங்்கறே மன்ைிச்சுக்ள்கபாடபா 
குழ்ந்ற்த...’’ எை ்கண் ்க்லங்்கிைபாள்.

‘‘அந்தல்்லபாம் ஒன்னும் இல்்ல மபாமி, 
நீங்்க எதுவும் நிறைச்சுக்்கபா்தீங்ள்கபா... 
ஒரு மனுஷபாளுக்கு இன்நைபாரு மனுஷபா 
ந்சய்யை உ்தவி, அவ்வேவு்தபான்.’’

மபாமி ்சற்ளை ்தயங்்கியபடி ‘‘சு்ந்்தரம் 
அ ய் ய ர்  ்க ி ட் ட  ‘ ந பா ன்  ம ன் ை ி ப் பு 
ள்கட்ளடன்னு’ ந்சபால்லுடபா!’’

‘‘மபாமி எைக்கு ஒரு உ்தவி ந்சய்ளைேபா?’’ 
அறம்தியபாய்க் ள்கட்டபாள் அபிரபாமி .

‘‘நிச்்சயமபாடபா குழ்ந்ற்த’’

அப ிரபாம ி  அவறேத் ்தீர்க்்கமபாய் 
உற்று ளநபாக்்கி, அறம்தியபாய்ப் ளப்ச 
ஆரம்பித்்தபாள். ‘‘மபாமபாறவ உங்்க ஆத்துக்கு  
அறழச்்சிண்டு ளபபாைதுக்்கப்புைம். . . . 
அவர்ட்ட ஒண்ணு ந்சபால்லுங்ள்கபா! ருத்ர 
பூறஜ என்பது சுயந்லத்துக்்கபா்க பண்ைது 
இல்்லனு.. .  அது அறம்திக்்கபா்கவும் 
நல்லிணக்்க உணர்வுக்்கபா்கவும் பண்ணு 
வது. ருத்ரபூறஜ பண்ைச்ள்ச பபால், ்தயிர், 
நவண்நணய், நவல்்லம், ள்தன் எை.... 
இ்ந்்த ஐ்ந்து ்க்லறவறயயும் லிங்்கத்்தின் 
மீது பரப்பைளம மபாமி... ஏன்னு ந்தபாியுமபா? 
இ்ந்்த ஐ்ந்தும் ஐ்ந்து கூறு்கள் மபாமி... 
நி்லம், நீர், நநருப்பு, ்கபாற்று, ஆ்கபாயம் 
எை இயற்ற்கக்்கபா்க, நம்றமச் சுற்ைி 

இருக்்கிை இ்ந்்த ஐ்ந்து கூறு்கறேயும் 
அறம்திப்படுத்துவ்தற்்கபா்கத்்தபான்  இ்ந்்த 
ஐ்ந்து ்க்லறவயும் நபாம லிங்்கத்்தின் மீது 
றவத்து பூறஜ பண்ணுளைபாம் . அ்ந்்த 
இயற்ற்க்ல ஒரு அங்்கம் ்தபாளை எல்்லபா 
மனுஷபாளும்..!? நல்்லவபா அறைவருளம 
பூஜிக்்கப்பட ளவண்டியவர்்கள் ்தபாளை? 
இயற்ற்க்ல ஏற்ைத்்தபாழ்வு இல்்லபா்த 
மபா்திபாி, மனுஷபாள்ளேயும் ஏற்ைத்்தபாழ்வு 
இல்்ல மபாமி! இன்நைபான்னு ந்தபாியுமபா 
மபாமி... ருத்ர பூறஜ ந்சய்யைவபா, எல்்லபாத் 
ந்தய்வங்்களுக்கும் பூக்்கறே வச்்சிட்டு... 
்தன் ்தற்லயிற்லயும் வச்சுப்பபா... ஏன்னு 
ந்தபாியுமபா, மு்தல்்ல ்தைக்குள்ே இருக்்கிை 
ருத்ரறை உணர்்ந்்தபா்தபான் ருத்ர பூறஜ 
ந்சய்ய முடியும், ருத்ரறை அறழக்்க முடியும்! 
ருத்ரன் மைசு ்சபா்ந்்தமபாைபாத்்தபான், நீங்்க 
பண்ை ருத்ரபூறஜ பலிக்கும்! ருத்ரபூறஜ 
பண்ணிட்டபாள்ல நபாம நிறைச்்சந்தல்்லபாம் 
நடக்கும்னு  அர்த்்தம் இல்்ல மபாமி.... 
மபாமபா ்கிட்ட ந்சபால்லுங்ள்கபா.... ருத்ர 
பூறஜ பண்ைவபாளுறடய மைற்சக் 
்கஷ்டப்படுத்்த்லபாமபானு ள்களுங்ள்கபா மபாமி?’
  

்சற்ளை நிறுத்்தி மபாமியின் ள்தபாறே 
ந்தபாட்டபாள்.

‘‘ருத்ரபூறஜ்ல நீங்்க ருத்ரறை உணர்்ந் 
ள்தேபா இல்்லயபா...?’’ எை அபிரபாமி விைவ, 
மபாமி ‘ஆம்’ என்று ்தற்லயபாட்டிைபாள்.!

‘‘அது்தபான் மபாமபாறவக் ்கபாப்பபாற்ைி 
இருக்கு... நீங்்க உணர்்ந்்த ருத்ரன் ்தபான் 
மபாமபாவக் ்கபாப்பபாற்ைிைபார் ளபபா்ல!....
என்றைத் ்தப்பபா நிறைச்சுக்்கபா்தீங்ள்கபா 
மபாமி .... நபான் வளரன்’’

மபாமி ஸ்்தம்பித்து நின்ைபாள். ்தன்முன் 
நின்ை  அபிரபாமியின் ள்தபாற்ைத்்தில் 
ருத்ரைின் பபா்திறயக் ்கண்டபாள்! அவள் 
ற்க்கள் அவறேயைியபாமல் அபிரபாமி 
ந்சன்ை ்திற்சறய ளநபாக்்கிக் ற்கநயடுத்துக் 
கு ம் ப ி ட் ட ை !  ்க ட் டி லி ல்  ்க ண் மூ டி ப் 
படுத்்திரு்ந்்த ரபாமய்யபாின் ்கண்்கேில் நீர் 
வழி்ந்்தது. 

....................
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்தன் வீட்டின் அறையில் ஓய்வபாய்ப் 
படுத்்திரு்ந்்த சும்தியின் அரு்கில் சு்ந்்தரம் 
ஐயர்... அவள்  ்தற்லறய வருடியபடி! 
புைக்்கறடயில் எப்நபபாழுதும் ளபபால் 
ரபா்சபாத்்தி ளவற்ல ந்சய்து ந்கபாண்டிருக்்க...

‘‘ஏன்ைபா... அ்ந்்த  ரபா்சபாத்்தி ஒழுங்்கபா 
ளவ்ல ந்சய்யைபாேபானு பபாருங்ள்கபா;  
ஏமபாத்்திட்டுப் ளபபாய்டுவபா...’’ என்று சும்தி 
எப்நபபாழுதும் ளபபால் கூை, 

அ ப் ந ப பா ழு து  உ ள் ள ே  நு ற ழ ்ந் ்த 
அம்பிற்க.... ‘ ‘ஏம்மபா நீ ்திரு்ந்்தளவ 
மபாட்டியபா? ளநபாக்கு ஒண்ணு ந்தபாியுளமபா... 
நீ  அடிபட்டது்ல உைக்கு ந ிறைய 
ரத்்தம் ளபபாயிடுத்து. உடளை ளநபாக்கு 
ரத்்தம் ந்கபாடுத்துக் ்கபாப்பபாற்ைிைது 
ய பா ரு ன் னு  ந ்த பா ி யு ம பா . . ?  ள ்க லி யு ம் 
்கிண்டலுமபாய்  நீ ்திைமும் ்திட்டிண்டு 
இருப்பிளய... அ்ந்்த ரபா்சபாத்்தி!  அ்ந்்த 
ரபா்சபாத்்தி ்கபாப்பபாத்துைதுக்குக் ்கபாரணம் 
யபார் ந்தபாியுமபா...? அவ குழ்ந்ற்த பபாலு. 
அவன் ்தபான் நீ ஆம்பு்லன்ஸ்்ல இரு்ந்து 
இைங்கும்ளபபாது உன்றை ளநபாக்்கிக் 
ற்கறயக் ்கபாட்டிைபான். அவன் ற்கயக் 
்கபாட்டிைதுைபா்ல்தபான் ரபா்சபாத்்தி உன்றைப் 
பபார்த்்தபா. நீ எ்ந்்தப் பபாலுவ ்திைமும் 
ள்கலி பண்ணிைளயபா...., ‘அபிஷ்டு’னு 
்திட்டிைளயபா, அ்ந்்த பபாலு! உன்றை 
அ ற ட ய பா ே ம்  ்க பா ட் டி ை து ை பா ்ல ்த பா ன் 
இ ன் ை ி க் கு  நீ  உ ய ி ள ர பா டு  இ ரு க் ்க . 
ளவ்தங்்கறே எல்்லபாம் ்கறரச்சுக் குடிச்்ச என் 
ள்தபாப்பைபார், நம்ம பபாட்டி.... அவபாளுக்குப் 
பக்்கத்து்ல இருக்குை நீ ஏன் இப்படி இருக்்க..? 
ள வ ்த மு ம் ,  பூ ற ஜ யு ம் ,  அ ப ி ள ஷ ்க மு ம் 
மனுஷபாே மனுஷபாேபா வச்சுக்்கிைதுக்கு,  
நல்்லவேபா வச்சுக்்கிைதுக்குத் ்தபாளை ்தவிர, 
அடுத்்தவபா மை்சக் ்கஷ்டப்படுத்துைதுக்கு 
இல்்லம்மபா.  அப்பபா பண்ணிை ‘ருத்ரபூறஜ 
‘ரபா்சபாத்்தி மூ்லமபா உன்ைக் ்கபாப்பபாத்துச்்சபா 
அப்படின்னு ளநக்குத் ந்தபாியபாது... உன்ைக் 
்கபாப்பபாத்்திை ருத்ரன், அ்ந்்த ரபா்சபாத்்தி!

ளநபாக்கு இன்நைபான்னும் ந்சபால்ளைன். 
ரபா்சபாத்்திளயபாட பிள்றே பபாலுவுக்கு  ஒரு 
நல்்ல ஸ்நபஷல் ஸ்கூல்்ல ஃப்பாீ அட்மிஷன் 

்கிறடச்்சது. அவனுக்கு இருக்குைது 
‘ஏஞ்்சல்ளமன் ்சிண்ட்ளரபாம்’னு ஒரு குறைபபாடு 
.அவளைபாட ளபச்சும், ந்சயலும் ்சபாிவர 
இல்்லபாம, ்சிபாிச்சுக்்கிட்ளட இருக்குைதுக்குக் 
்கபாரணம் அவனுக்கு இருக்குை அ்ந்்தக் 
குறைபபாடு. அவனுக்குத் ள்தறவயபாை 
முக்்கியமபாை மரு்ந்து என்ை ந்தபாியுமபா? 
அன்பும், அக்்கறையும். அது நிச்்சயமபா 
நம்மபாத்து்ல இல்்ல..! அ்ந்்த ஸ்கூல்்ல அவை 
நன்ைபா பபார்த்துப்பபா... அவன் ந்கபாஞ்்சமபாவது 
ள்தறுவ்தற்கு அவனுக்கு ட்நரயிைிங் 
ந்கபாடுப்பபாங்்க. அங்்க குழ்ந்ற்தறய யபாரும் 
்கிண்டல் ந்சய்யமபாட்டபா: ரபா்சபாத்்தி அவறை 
்கஷ்டப்பட்டு இடுப்பு்ல தூக்்கிக்்கிட்டு  
அற்லய ளவண்டபாம். அவபாளே வீல்ள்சர் 
்தருவபாேபாம். ரபா்சபாத்்தியும் அங்ள்களய ளவற்ல 
ந்சய்துண்டு சு்கமபா இருக்்க்லபாம்...! ஆைபா....’’

‘‘......’’

சும்தி ்க்லங்்க்லபாை  பபார்றவயுடன் 
ஏைிட்டுப் பபார்த்்தபாள்.

‘‘இவ்வேவு ந்தபாிஞ்சும் அவ நம்மபாத் 
து்லளய இருக்்கபா. ‘நபான் இல்ற்லைபா 
சும்திம்மபா ஆத்து்ல இப்ப  ்கஷ்டப்படுவபாங்்க... 
ந பா ன்  இ ப் ப  வ ர ற ்ல ’ னு  அ வ பா 
கூப்பிட்டதுக்கு இவ ந்சபால்லியிருக்்கபா...! 
ஒளர ஒரு குளரபாளமபாள்சபாம் குறைபபாடுடன் 
பிை்ந்்த பபாலுறவ ்தபாழ்வபா பபாக்்கணுமபா? 
நமக்கு  குளரபாளமபாள்சபாம் எல்்லபாம்  ்சபாியபா 
இருக்குைதுைபா்ல நபாம  உயர்்ந்்தவங்்கேபா? 
ள ந பா க் கு  இ ப் ப டி  ஒ ரு  கு ழ ்ந் ற ்த 
பிை்ந்்திரு்ந்்தபா….. இற்தநயல்்லபாம் ளயபா்சிச்்ச 
யபாம்மபா..?

ளநபாக்கு அவ்றவயபார் பபாட்டு ஒண்ணு 
ந்தபாியுமபாம்மபா..? ‘ம்தியபா்தபார் முற்ைம் 
ம்தித்ந்தபாரு ்கபால்ந்சன்று மி்தியபாறம 
ள்கபாடி நபறும்’ ..... 

ரபா்சபாத்்தியும், என் ள்தபாப்பைபாரும்  
ள்கபாடீஸ்வரர்்கேபா்க  இருக்்க விரும்ப்ல 
ளபபா்ல!  அ்தைபா்ல்தபான் இவபா நரண்டு 
ளபரும் ம்தியபா்தபார் முற்ைத்ற்த ்திரும்பத் 
்திரும்ப மி்திச்்சிக்்கிட்ளட இருக்்கபா...!
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‘ஒரு ்சிவலிங்்கத்ற்த வணங்குவது 
இ்ந்்த உ்ல்கத்ற்தளய வணங்குவ்தற்குச் 
்சமம்னு’ ளவ்தத்து்ல ந்சபால்ைபா. என்றைப் 
நபபாறுத்்தவறர நல்்லவபாறே வணங்குவது 
்சிவலிங்்கத்ற்த வணங்குவ்தற்குச் ்சமம்னு 
ந்சபால்லுளவன்.’’

சு ம ்த ி ய ி ன்  ்க ண் ்க ே ி ல்  இ ரு ்ந் து 
வழி்ந்்த ்கண்ணீர், அவள் உள்ேத்ற்தச் 
சு த் ்த ப் ப டு த் ்த ி ய ள ்த பா  எ ன் ை ள வ பா . . 
்சட்நடன்று எழு்ந்்தவள், ‘‘ரபா்சபாத்்தி.... 
என் ந்தய்வளம...’’ எைக் ்கத்்தியபடி ஓடி, 

செபாட்டுவிடும் தூைம்
தொதாட்டுவிடும் தூர்ததில் வானம் இருககு!

்சதால்விதொயன்ற பயந்தன்்மன அடி்தது தொ்நாறுககு!

குறறிக்ச்கா்ம்ள எப்்சபாதும் தொ்நஞ்சேறில் ்நிறு்தது!

குவைய்த்மத வாங்்கிவிடும்  ஆ்மசே தொபருககு!  

முடியாது என்ற தொசோல்்மை மூடிப்தொபாரு்தது!

முடியுதொமைனும் மைந்திர்த்மத முயற்சேறி்தது ்நிரப்பு!

ஓடு்கின்ற ்நதியா்க ்நீ இருப்பாய்!

ஓய்ந்துவிட்்டால் சோக்க்ம்ட ்நீ அ்மத தொவறுப்பாய்!

்கண்ணி்சை ்காந்தம் ்மவப்பாய்! ்கருவிைியில் ்சதக்கி ்மவப்பாய்!

்கண்டிடும் ்காட்சேறிதொ்காண்டு! தொவன்றறிடும் உ்ததி ்சசேர்ப்பாய்!

சேறிந்்மத்மய்த ்சதக்கி்மவப்பாய்! சேறிதறாது ஆக்கி ்மவப்பாய்!

மை்மைதொயனினும் மையங்்கா்சத பயம் தொ்காள்்ளா்சத!

வ்மைதொயனினும் அறு்ததிடு புறந்தள்்ளா்சத!

்நம்பிக்ம்க வான்ததில் ்நீ ்நைமைா்கச் சேறிற்கடி!

்நலிந்திட்்ட ்கய்மமை்கண்டு  எழுந்்சத அதன் விரதொைாடி!

  கவிஞர். ஆ்மய மைணிமைபா்றன்

ரபா்சபாத்்திறய இறு்க அறணத்்தவள், அவள் 
அரு்கில் ற்க ்தட்டி ்சிபாித்துக் ந்கபாண்டிரு்ந்்த   
ப பா லு ற வ  ‘ ‘ எ ன்  கு ழ ்ந் ற ்த . . . .  நீ 
ந்தய்வத்ள்தபாட குழ்ந்ற்தடபா ்கண்ணு... உன் 
்கபால்்ல விழு்ந்து நபான் நமஸ்்கபாிக்்கிளைன்டபா 
குழ்ந்ற்த..’’ எை பபாலுவின் ்கபாலில் 
விழு்ந்்தபாள்! 

ற்க ்தட்டிச் ்சிபாித்்த ப லுவிடம் ‘ருத்ரறை’ 
்கண்டபாள் சும்தி.

(முற்றும்)
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எழு்திப்பழகுளவபாம் பகு்தியில் 
இம்மபா்தமும் விருத்்தம் எழு்திப் 
பழகுளவபாம். விருத்்தத்்தில் ப்ல வற்க்கள் 
இருப்பினும் விருத்்தம் என்ைபால் அது 
ஆ்சிபாிய விருத்்தத்ற்தத்்தபான் குைிக்கும். 
இம்மபா்தம் எழு்சீர் விருத்்தம். மற்றும் 
எண்்சீர் விருத்்தம் எவ்வபாறு எழுதுவது 
எைப்பபார்ப்ளபபாம்.

அம்மைா இங்்ச்க வருவாயா?

ஆ்மசே மு்ததம் தருவாயா?

சும்மைா இருக்க முடியா்சத!

்சசோற்்மற ஊட்டி விடுவாயா?

தொபாம்்மமை வாங்்கி்த தருவாயா?

பூ்மவப் ்சபாைச் சேறிரிப்பாயா?

்நம்்மமைக ்காககும் இ்மற்சயா்மன

்நாளும் வணங்்கி்த தொதாழு்சவாமைா,?

இ்தறைச் ந்சன்ை மபா்தம் 
பபார்த்ள்தபாம் . இ்தறைளய எழு்சீர் 
விருத்்தமபா்கவும்எழு்த்லபாம் .

அம்மைா இங்்ச்க தொ்காஞ்சேம் வருவாயா?

ஆ்மசே மு்ததம் தருவாயா?

சும்மைா இருக்க என்னால் முடியா்சத!

்சசோற்்மற ஊட்டி விடுவாயா?

தொபாம்்மமை வாங்்கி எனககு்த தருவாயா?

பூ்மவப் ்சபாைச் சேறிரிப்பாயா?

்நம்்மமைக ்காககும் வல்ை இ்மற்சயா்மன

்நாளும் வணங்்கி்த தொதாழு்சவாமைா,?

எழுசேீர் விரு்ததம்
வாய்பாடு

மைா மைா மைா ்காய்
மைா மைா ்காய்

இ்தறைளய எண்்சீர் விருத்்தமபா்கவும் எழு்த்லபாம்

அம்மைா இங்்ச்க தொ்காஞ்சேம் வருவாயா?
ஆ்மசே மு்ததம் நூறு தருவாயா?
சும்மைா இருக்க என்னால் முடியா்சத!
்சசோற்்மறக தொ்காஞ்சேம் ஊட்டி விடுவாயா?
தொபாம்்மமை வாங்்கி எனககு்த தருவாயா?
பூ்மவப் ்சபாை அை்காய்ச் சேறிரிப்பாயா?
்நம்்மமைக ்காககும் வல்ை இ்மற்சயா்மன

்நாளும் வணங்்கி மை்கிழ்ந்து தொதாழு்சவாமைா,?

எண்சேீர் விரு்ததம்
வாய்பாடு

மைா மைா மைா ்காய்
மைா மைா ்காய்

எ்ளிய 
தொசோற்்க்ம்ளப் 
்சபாட்டு இ்மதப் 
்சபால் தாங்்களும் 
எழுதைா்சமை?
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அந்தர்த திதொைாரு பந்தாய்ச் சுைலும் 
அற்புத மைான வுைகு - இ்மதச் 
தொசோந்த வீதொ்டனக தொ்காண்டு ்நாமைிதிற் 
்சசேர்ந்து வாழு்சவாம். 

சோதி ்நிறம் மைத தொமைாைி்சவறு பாட்டிற்குச் 
சோவு மைணி யடிப்்சபாம் - ்நாம் 
ஆதிபிதா மைரபு வைி்சய வந்த 
அனந்தர மைக்க ்ளா்சவாம். 

எந்த ்நாட்டிற்குஞ் தொசேன்று வந்தி்ட 
எவ்வித்த த்ம்டயு மைில்்மை - உை்கின் 
எந்த ்நாடும்்நம் தொசோந்த ்நாதொ்டன 
உரி்மமை தொ்காண் ்டாடு்சவாம். 

புனித ்சவதப் ்சபாத்மன்கள் ்ச்கட்டு்நாம் 
மைனித ்ச்நயம் வ்ளர்ப்்சபாம் - உயர் 
மைனிதர் வாழும் வட்்டம் ஈதொதன 
மைா்நிை்த்மத ்நி்மனப்்சபாம். 

உள்்ள வ்ளங்்க்ம்ள ஒருவருக தொ்காருவர் 
அள்்ளி வைங்்கிடு்சவாம் - வ்ளம் 
இல்ைா ்நாதொ்டனுஞ் தொசோல்லி்மன உை்கினில் 
இல்ைா தொதாைி்ததிடு்சவாம். 

இருளுரறு ்கண்்டமைாம் ஆபிரிக்காவின் 
வறு்மமை தொயாைி்ததிடு்சவாம் - அங்கு 
்நிறதொவறறி தொயாைி்தத மைண்்ச்ட ைா்மவ 
்நி்மனவி லிரு்ததிடு்சவாம். 

மைிடி்மமையில் வாழ்ந்து அதொமைரிக்க மைண்ணில் 
்சமைன்்மமை யுற்்சறார் பை்சபர் - அவருள் 
அடி்மமை விைங்்கறு்தத ஆபிர்காம் லிங்்கனுககு 
அஞ்சேலி தொசேலு்ததிடு்சவாம். 

>«èØB_éVD ¨ºï^ >VBï\VD. (¼åVÂz - 2)

கேபாபூஷணம் அப்துல் ஹலீம் 
ஏறாவூர், இைங்்ம்க 
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தொ்காள்்ம்ள தொவய்யிலின் தொ்காடு்மமை தணி்ததி்டக 
தொ்கா்ம்டக ்கானல் தொசேல்்சவாம் - ்நம் 
உள்்ளம் மை்கிழ்ந்தி்ட ஒன்றறி்மணந்து ்நாம் 
உைாவி மை்கிழ்ந்திடு்சவாம். 

்ச்நான்மைதி தின்ததி்சை ்கப்பலூர்ந்து 
்ம்நல் ்நதியில் மைிதப்்சபாம் - அங்கு 
்சதன்மைதி ்கைி்தத ்கி்ளி்சயா தொபட்றா்மவ 
சேீசேரு்டன் ்நி்மனப்்சபாம். 

சேீ்மமையுஞ் சேீனமுஞ் ்சசோவிய்ததுஞ் தொசேன்று 
சேீர்்கல்வி தொபறு்சவாம் - அங்கு 
்காணும் ்நதி்க்ளிற் ்கானம் பாடி்த 
்சதாணி்க ்ச்ளாட்டிடு்சவாம். 

ஹறி்சரா ஷீமைாவின் துன்பியல் ்நி்கழ்வு 
பாரில் ்ந்டந் தி்டாமைல் - ்நாம் 
்சபாரி லீடுபடும் ்நாடு்க்ம்ள யணு்கிக 
்கா்மைப் பிடி்ததிடு்சவாம். 

வல்ைரசு ஆதிக்கம் வன்மு்மற்க்ம்ள ்நமைது 
தொசோல்ை்க ராதியிற் தவிர்்தது - உை்ம்க 
்நல்லிணக்க மு்ம்டய ்நன்மைக்கள் வாழும் 
இல்ைமைாய் மைாற்றறிடு்சவாம். 

ஒருதாய் மைக்க்ளாம் உை்கின் மைாந்தராய் 
ஒலிம்பிக ்கி்சை இ்மண்சவாம் - அங்கு 
தரணிதொயல்ைாம் எமைது தாய்கமைா தொமைன்று 
்சதாள் தொ்காடு்ததிடு்சவாம்.



 3 6

1.. 
்நல்ை்மதயும் தீய்மதயும் ்நன்்கறறிந்து வாழ்ந்தி்ட்சவ 
வல்ை்மமையும் ்நல்ைறறிவும் ்சவண்டுமைி்மவ -  இல்்மைதொயனில் 
தொதால்லுை்கில் வாழ்வதனால் தூசும் பயனின்றறிக 
்கல்தொைன்சவ வாழ்ந்து மைடி. 

2.. 
மைாடிமை்மன வீடு்கட்டி வாழ்ந்தாலும் உன்னரு்ச்க 
்சதடிவரும் தீயபை ்ச்கடு - கூடி்நின்று 
ஏ்மை்களுக ்கீந்திங்கு ஏற்றமு்டன் வாழ்ந்து்நீயும். 
பீ்மை்க்ம்ள ்நீக்கி்டப்்சபார் புரி. 

3.. 
பட்டிதொதாட்டி எங்்கணு்சமை ்சபர்தொபற்று வாழ்ந்தாலும் 
தொ்கட்டுவிடும் மைட்்டமைான ்கீழ்்ததர்ததால் - திட்்டமு்டன் 
பண்்சபாடு மைக்க்ளின்பால் பற்றுதொ்காண்டு ்சமைதினியில்  
மைண்்சபாற்ற வாழ்ந்திடுதல் ்நன்று. 

4.. 
வன்மு்மறயில் சேறிக்கியவள் வாழ்க்ம்க சேறி்மதந்தது்சவ 
்கண்ணீரில் மூழ்்கியவள் த்தத்ளி்ததாள் - மைண்மைீதில் 
எண்ணும் முயற்சேறி்கள் ஈ்ச்டற மைாட்்டாமைல் 
துன்புற்றாள் உள்்ளம் துடி்தது. 

5.. 
்நட்தொபன்று வந்ததொதல்ைாம் ்நட்பல்ைர் மைதிதொ்காண்டு  
நுட்பமைாய் ஆய்ந்துணர்ந்து ்நட்புதொ்காள் - ஒட்டிப் 
பணி்சவாடு ்சதன்பாைாய் ்சபாற்றறிப் பயன்தொபற்று 
பணிமுடி்தது ்சபாவார் பிரிந்து. 

6.. 
்ச்காடி தொ்காடு்ததும் பகு்ததறறியும் பண்புதொபறு 
்நாடிவரும் ்நற்பயன்்கள் ்நன்மு்கமைாய் - ்நீடி்தது 
்நி்மையாத வாழ்வுதனில் ்நி்ததமும் ்சதாய்ந்்சத 
உ்மையா்க தொவந்தி்டாது ஓய். 

  மைணிக்கூ கவி செய்னுேபாப்தீன் நஸீைபா

ÃzÝ>¤¥D ÃõA
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கறபு

ஒருவனுககு ஒரு்ததியா்க
வாழ்்கின்ற வாழ்க்ம்க
பிறன்மை்மன ்ச்நாக்காது
வாழும் ஒழுக்கம்

கபாறறு

்சத்கம் தழுவி்ட
வரும் தொதன்றல்
சுைற்றறி வரும்
தொபரும் புயல்்காற்று

ககிைபாமைம்

பண்பாடு மைாறாதிருககும்
பாசேம் இருககும்
்ந்கர விரிவாக்க்ததில்
்காணாமைல் ்சபானது

கீ்மெ (புெகியது)

மைர்த்மத ்நடு
மை்மை்மயப் தொபறு
்நீ்மரச் ்சசேமைி
புவி்மய கு்ளிர்மவ

குளம்

்காணாமைல் ்சபானதன்
பட்டியலில் இருககும்
உருவாக்க மைனமைின்றறி
வீட்டுமை்மன்க்ளா்க மைாற்றறியது

கூடல்

தமைிழ்ச் சேங்்க்ததில்
புைவர்்கள் சேங்்கமைம்
இைவசேப் தொபாருளுக்கான
மைக்கள் கூட்்டம்

சகடுமைெகி

பிற்மர வஞ்சே்ததால்
தொவன்றறி்ட ்நி்மனப்பான்
்நயவஞ்சே்க்சமை தன்்மன
அைிககுதொமைன உணராதவன்

லகடிலி

தொபற்றச் தொசேல்வம்
ஓர்்நாள் அைியும்
்கற்றக ்கல்வி
அைிவின்றறி்த தொதா்டரும்

்மகம்ச்பண்

மைணக்ச்காைம் தொ்காண்்டவள்
மைணவா்ளன் மை்மறந்தான்
அவள் உருவமும்
அணி்கைனும் மைாறறியது

சகபாள்்மக

அறறிவு்ம்ட்சயார் வகுப்பது
அறறிவார்ந்த தொசேயைாகும்
தன்னு்ம்டய எண்ண்ததில்
உறுதிக தொ்காண்்டது

லகபாயில்

அருவாய் இருககும்
உருவில் தொதரியும்
திருதொவன்றுப் ்சபாற்றறிக
தொ்காண்்டாடும் இ்டம்

சகளலி

சுவற்றறில் ஊறும்
பல்லியின் ஒலிப்பு
்கட்்டா்க இருககும்
தொவற்றறி்மை்த தொதாகுப்பு

>[xçª ïsç>

செ. இேட்சுமைணக்குமைபார் ஈ்சராடு
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சிறுவர்ைள் ்சங்ைமம்
·>Í]«© ÃÅçkï^

கூண்டுககுள்்ச்ள ்கி்ளி்கள் இரண்டு
 சுற்றறி ்ந்டந்தன 
உள்்ச்ள்சய வாழ்ந்து வந்தன 

்கண்்ட ்நானும் ்கத்மவ்த திறக்க 
 எட்டிப் பார்்ததன 
தொமைதுவா்க தொவ்ளி்சய வந்தன 

தொவ்ளி்சய வந்த ்கி்ளி்கள் இரண்டும் 
 பற்மவ்க்ம்ளப் பார்்ததன 
தங்்க்ளின் சேறிற்ம்க அ்மசே்ததன 

சேறிற்ம்க அ்மசே்ததக ்கி்ளி்கள் தா்சன 
 ்சமை்சை எழும்பின 
வானில் உயரப் பறந்தன
 
உயரப் பறந்த ்கி்ளி்கள் இந்த 
 உை்ம்கக ்கண்்டன 
மைண்ணின் அை்ம்க இரசேறி்ததன
 
சுதந்திரக ்காற்றறில் இறக்ம்க அ்மசேய 
 மை்கிழ்ச்சேறி தொ்காண்்டன 
தொமைது்சவ மைர்ததில் இறங்்கின

  அன்புச்செல்வி சுப்புைபாஜூ

பபமாக்கிெம்
ஜீ.ட்மத்போரயி

வ்ந்தவாசி

மகிழினி பாப்பா எப்பொபாழுதும் பைா 
மரத்தின் அடியி்ை விலளயாடிக் பொ்காண்்ட 
இருப்பாள்.

மகிழினிலய பொசல்ைமா்க அலனவராலும் 
«மகி» என பொசல்ை பொபயரில் அலழப்பார்்கள். 
அவர்்களது குடும்பம் பொபரிய கூட்டுக் குடும்பம்.

அவர்்கள் வீட்டில் பொசல்ைப் பிராணி்களா்க 
ஆடு ,மாடு ,்்காழி வளர்த்து வ்ந்தார்்கள் . 
மகியிடம் அவளின் பாட்டி மட்டும்தான் 
்கண்டிப்பா்க இருப்பார்்கள். மறைவர்்கள் 
அலனவரும் அவலள சுட்டிக் குழ்ந்லதயா்கப் 
பார்த்தார்்கள்.

நடராென் தாத்தாவுக்கு 65 வயதாகிைது. 
இரு்ந்தாலும் சிவ்காமி பாட்டிலய பார்த்தால் 
பயம். தனது மலனவிலயப் பார்த்து 
பயப்படுகிைார், என ஊரில் உள்ள அலனவரும் 
கிண்டல் பொசய்வார்்கள். பாட்டி ்பசும் விதம் 
அலனவலரயும் அடக்கும் வல்கயில் இருக்கும்.

வீட்டின் ஒ்ர ம்கன் ்கண்ணப்பன் அவரின் 
ம்க்ள மகி . பொபயர்க்கு ஏறப எப்பொபாழுதும் 
மகிழ்ச்சியா்க தனது தம்பியுடன் விலளயாடிக் 
பொ்காண்்ட இருப்பாள்.

அவர்்களது வீட்டின் ்தாட்டத்தில் பர்ந்த 
இடம் இரு்ந்தது. அங்குதான் வீட்டில் வளர்க்கும் 
ஆடு, மாடு, ்்காழி தங்குமிடம் இரு்ந்தது.

எப்பொபாழுதும் மகியும், மதியழ்கனும் 
அங்கு இருக்கும் பைா மரத்தின் கிலளயில் துளி 
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்கட்டியிருக்கும். அதில் விலளயாடிக் பொ்காண்்ட 
இருப்பார்்கள்.

பாட்டி பைாப் பழத்தின் சுலவலய 
அடிக்்கடி பொசால்லிக்பொ்காண்்ட இருப்பார்்கள் 
அலதக் ்்கட்டு ்்கட்டு மகியும் , மதியும் 
எப்பொபாழுதுதான் மரத்தில் ்காய் விடும் என 
ஆவலுடன் ்காத்துக் பொ்காண்்ட இரு்ந்தார்்கள்.

அப்பொபாழுதுதான் ஒருநாள் மரத்தில் 
குட்டிப் பைா பிஞ்சு விட்டது. அதுவும் 
அவர்்களுக்கு பொதாடும் உயரத்தில் இரு்ந்தது. 
« பைா பிஞ்சு விட்டது» என்று ஊரில் 
உள்ள அலனவரிடத்தில்லும் பொசால்லிக் 
பொ்காண்்ட இரு்ந்தார்்கள். மகியும், மதியும், 
பள்ளிக்குச் பொசன்ைாலும் நிலனவு முழுவதும் 
பைாப்பழத்தின் மீ்த இரு்ந்தது.

தாத்தாவும் தினமும்» பைாச் சுலளயின்» 
சுலவலய பறறி கூறிக் பொ்காண்்ட இருப்பார்்கள். 
தாத்தா பொசால்லும் ்பாது பைா சுலையில் 
இரு்ந்து ்தன் பொசாட்டு்மா இல்லை்யா 
ஆனால் அவர்்களின் நாவில் உமிழ்நீர் சுரக்கும். 
தினமும் அலதப் பறறி்ய ்பசிக் பொ்காண்டு 
இரு்ந்தார்்கள்.

பள்ளிக்குச் பொசல்லும் ்நரத்லதத் தவிர 
மறை ்நரங்்களில் பைா மரத்தின் அடியி்ை 
்கழித்தனர். சாப்பிடுவது, தூங்குவது, படிப்பது 
என அலனத்து ்வலை்கலளயும் அங்்்க்ய 
பொசய்யத் பொதாடங்கினார்்கள்.

6பைாப்பிஞ்சு நாளலடவில் பொபரியதா்கத் 
பொதாடங்கியது . அலதச் சுறறி ்தனீக்்கள் வ்ந்து 
ரீங்்காரமிடத் பொதாடங்கியன.

மதியின் வீடு பலழய ்காைத்து வீடு. ஆனால் 
அங்கு இருக்கும் பொபாருட்்கள் அலனத்தும் 
மி்கவும் பழலமயானது.அவர்்களின் அப்பா 
அம்மாவிறகு அது பொபாக்கிசமா்கத் பொதரி்ந்தது. 
இலதப் பார்த்து வளர்்ந்த குழ்ந்லத்களுக்கு பைா 
மரம் பிஞ்சு விட்டு பொ்காஞ்சம் பொ்காஞ்சமா்க 
வளர்வது பொபரிய பொபாக்கிசமா்கத் பொதரி்ந்தது.

மதி எதுவா்க இரு்ந்தாலும் மகியிடம் 
பொசால்லிக் பொ்காண்்ட இருப்பான். அவளும் 

தன் தம்பிலய அவ்வளவு பாசத்்தாடு பார்த்துக் 
பொ்காண்டு இருப்பாள்.

இருவரும் பைாப்பழம் சீக்கிரம் பொபரியதா்க 
்வண்டுபொமன தண்ணீலர ஊறறுவார்்கள்.
உரம் இடுவார்்கள்.பைாப் பழத்லத ்கண்ணும் 
்கருத்தா்க பார்த்துக் பொ்காண்்ட இரு்ந்தார்்கள் 
இருவரும்.

அன்று அவர்்களுக்கு விடுமுலை இருவரும் 
அயர்்ந்து தூங்கிக் பொ்காண்்ட இரு்ந்தார்்கள். 
அப்பொபாழுது திடீபொரன நறுமணம் வீசத் 
பொதாடங்கியது. மகி எழு்ந்திரு எங்்்க இரு்ந்து 
வருகிைது என மரத்லதப் பார்த்தார்்கள்.

பழத்தின் ்மல் பகுதி ்கரடுமுரடா்க 
்காணப்பட்டாலும், உள்ள சுலை்கள் எப்படி 
இருக்கும் என மதியும், மகியும் ஆவலுடன் 
பழத்லதப் பார்த்தார்்கள் .

அப்பொபாழுதுதான் தாத்தா, பாட்டி 
வ்ந்தனர். ஆஹா பழம் பழுத்து விட்டதா... 
வாசலன வருகிைது எனக் கூறி அலனவரும் 
ஒன்றுகூடி பைாப்பழத்லத அறி்ந்து சாப்பிடத் 
பொதாடங்கினார்்கள்.

சுலவயில் ்தலன மிஞ்சியது பைாச்சுலள. 
அவ்வளவு அருலமயா்க இரு்ந்தது. இதறகுக் 
்காரணம் இயறல்க உர்ம ஆகும். 

n
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வகுப்பலை அன்று மி்கவும் சத்தமா்க 
இரு்ந்தது. தனது வரிலசயிலிரு்ந்து அடுத்த 
வரிலசயில் இருக்கும் பொசம்பொமாழியின் 
சட்லடலயப் பிடித்து இழுத்துவிட்டு ்வ்கமா்க 
ஓடினான் குமரன். 

‘‘ஏன்டா... என் சட்லடயப் பிடிச்சு இழுத்்த? 
இ்தா வ்ரன் பாரு’’ துரத்திக் பொ்காண்டு 
ஓடினான் பொசம்பொமாழி. 

ஓடிய ்வ்கத்தில் எழுதிக் பொ்காண்டிரு்ந்த 
அன்பழகியின் ல்கலயத் பொதரியாமல் 
தட்டிவிட... அவளது ல்கயிலிரு்ந்த ்பனாவும், 
்நாட்டும் கீ்ழ விழு்ந்தது. ்வ்கமா்க 
்நாட்லட எடுத்துப் பார்த்தாள் அன்பழகி. 
விழும் பொபாழு்த ்பனா இழுத்ததால் அ்ந்தப் 
பக்்கத்தில் பொபரிய ்்காடு விழு்ந்திரு்ந்தது. 
ஆசிரியர் பார்த்தால் என்ன பொசால்வார்்க்ளா 
என்ை பயத்தில் அழு்க ஆரம்பித்தாள் அன்பழகி. 

‘‘எனக்குத் பொதரியாது, நீதான் இலத சரி 
பண்ணித் தரணும்’’ ்நாட்லட நீட்டியவா்ை 
பொசம்பொமாழியிடம் ்்கட்டாள். 

‘‘நான் ஓடை வழியி்ை உட்்கார்்ந்து 
எழுதுனது உன் தப்பு... ்பசாமப் ்பாயிடு’’ 
பொசம்பொமாழி பொசான்னதும் 

‘‘ ் ப ா ட ா . . . ’ ’  எ ன் று  ச த் த ம ா ்க ச் 
பொசால்லியபடி தள்ளிவிட்டு ஓடினாள். 
இப்பொபாழுது பொசம்பொமாழி அன்பழகிலயத் 
துரத்த,  இருவருக்கும் நடுவில் குமரன் 
வர... இவர்்கலளப் பார்த்து வகுப்பிலுள்ள 
மறைவர்்கள் சிரிக்்க ஆரம்பித்தனர். 

ஒரு சிைர் சளசளபொவனப் ் பசவும் பொசய்தனர். 
பாட்வலள பொதாடங்கியும் ஏ்தா ்காரணத்தால் 
ஆசிரியர் வரச் சிறிது தாமதம்.. அதறகுள் 
இவ்வளவு சத்தம். பார்த்துக் பொ்காண்்ட இரு்ந்த 
பிரவ்ந்தி்கா எழு்ந்து நின்று ‘‘அலமதியா 
இருங்்கப்பா, ஆசிரியர் வர வலரக்கும் எதாவது 
பாடங்்கலள வாசியுங்்க, படங்்கலள வலரங்்க, 

எழுதுங்்க’’ என்று சத்தமா்கக் கூறினாள். 

‘‘நீ்ய சத்தமாத்தான் பொசால்ை, வகுப்புத் 
தலைவன் எனக்குத் பொதரியாதா... நான் 
பார்த்துக்்க்ைன்... நீ உட்்கார்» பொசால்லியபடி்ய 
பொசம்பொமாழி விலளயாடிக் பொ்காண்டிரு்ந்தான். 

‘‘இவ்வளவு சத்தமா இரு்ந்தா பக்்கத்துை 
இருக்குை வகுப்பு்களுக்கு சிரமம்தா்னடா... 
அங்்்கயிருக்கும் ஆசிரியர்்கள் வ்ந்து பொசால்ை 
துக்கு முன்னாை நாம அலமதியா இருப்்பாம். 
்வணுமுனா இப்படிச் பொசய்யைாமா. ஒவ்பொவா 
ருத்தரா வ்ந்து ்கரும்பைல்கக்கிட்ட நின்னு 
நமக்குப் பிடிச்சக் ்கலதய பொசால்்வாமா’’ 
பிரவ்ந்தி்கா ்யாசலன கூைவும் சிைர் சரிபொயனத் 
தலையாட்டினர்.

‘‘அபொதல்ைாம் முடியாது, இப்படி ஓடிப் 
பிடிச்சு விலளயாடுைதுதான் நல்ைா யிருக்கு...’’ 
பொசால்லிக் பொ்காண்்ட பொசம்பொமாழி ஓட, 
உட்்கார்்ந்து இரு்ந்த வாசன் அவலனப் பிடித்து 
இழுக்்க.... வாசனின் ்ம்ை்ய விழு்ந்தான் 
பொசம்பொமாழி. 

‘‘ஏன்டா இழுத்த, வலிக்குது பாரு» பொசான்ன 
படி்ய எழு்ந்த பொசம்பொமாழி வகுப்பலையில் 
நுலழ்ந்த ஆசிரியலரப் பார்த்ததும் அலமதியா்க 
தனது இருக்ல்கயில் பொசன்று அமர்்ந்தான். 

‘‘எழு்ந்திரு பொசம்பொமாழி, வகுப்புத் 
தலைவன் நீ்ய விலளயாடினா மத்தவங்்கள 
என்ன பொசால்ை? நீங்்க ்பாட்ட சத்தம் தலைலம 
ஆசிரியர் அலை வலரக்கும் ்்கட்குது. சின்ன 
்வலை, பொ்காஞ்சம் தாமதம், அதுக்குள்ள 
இவ்வளவு சத்தம்... இம்ம்... பொபரிய பசங்்க 
நீங்்க்ள இப்படி இருக்்கைாமா...’’ ஆசிரியர் 
்பசப்்பச மாணவர்்கள் வாய்மூடி அலமதியா்க 
இரு்ந்தனர். 

‘‘நாங்்க இல்ைாதப்ப வகுப்லப 
வழிநடத்தும் திைலம வகுப்புத் தலைவனுக்கு 
இருக்்கணும்ை... முன்னுதாரணமா்க இருக்்க 
்வண்டிய நீ்ய இப்படி பண்ணுைது 
சரியில்ைதா்ன, அதனாை நான் வகுப்புத் 
தலைவலன மாத்த்ைன்’’ என்ைார் ஆசிரியர். 
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‘‘இனி இது்பால் நடக்்காமல் ்கவனமா்க 
இருக்கி்ைன் அம்மா» பொமதுவானக் குரலில் 
பொசம்பொமாழி கூறினான். 

‘‘பொநலையத் தடலவ இது்பாை பொசால் 
லிட்்ட, ஆனாலும் திரும்பத் திரும்ப பொசய்யுை... 
இப்ப என்ன பொசய்யைாம் நீ்ய பொசால்லு’’ 
ஆசிரியர் ்்கட்்கவும் தலை குனி்ந்தான். 

வகுப்பிலுள்ள மாணவர்்கள் அலனவரும் 
பொசம்பொமாழிலய்ய பார்த்திருக்்க ‘‘அம்மா...’’ 
கூப்பிட்டப் படி்ய எழு்ந்த பிரவ்ந்தி்கா 
‘‘இனி்மல் பொசம்பொமாழி ்கவனமா்க இருப்பான் 
அம்மா, வகுப்பு ்நரத்தில் குறும்புத்தனம் 
பொசய்யமாட்டான், வகுப்புத் தலைவனா்க 
அவ்ன இருக்்கட்டும்’’ என்ைாள். 

மறை மாணவர்்களும்» ஆமாம்... அம்மா» 
என்ைார்்கள். ஆசிரியர் சிரித்தபடி்ய ‘‘இ்ந்த 
ஒருமுலை உன் நண்பர்்களுக்்கா்க, அவர்்களின் 
அன்பிற்கா்கப் பொபாறுத்துப் ்பா்ைன். இனி 
இது்பாை பொசய்யா்த... சரியா’’ என்ைார். 

‘‘சரிங்்க அம்மா, இனி நான் வகுப்பு ் நரத்தில் 
தலைவனா்க சரியா்க வழிநடத்து்வன். மறை 
்நரங்்களில் நண்பனா்க விலளயாடு்வன்’’ 
என்று பொசம்பொமாழி கூைவும் ‘‘நீ மி்கவும் நல்ை 
லபயன்’’ என்ைார் ஆசிரியர். 

வகுப்பலையில் இரு்ந்த நண்பர்்கள் ல்க 
தட்டிப் பாராட்டினார்்கள்.                                    

 n

சுறறுச்சூழல் 
்பபாதுகபாப்பு

கு்றிப்பு ெட்டகம்

 சுறறுச்சூழல் பாது்காப்பு நம் பூமிலய 
்காப்பாறறும். சுறறுச்சூழல் பாது்காப்பு 
மனிதர்்களுக்கும் விைங்கு்களுக்கும் நன்லமலய 
ஏறபடுத்தும். என்வ நாம் அலனவரும் 
சுறறுச்சூழலைப் பாது்காக்்க ்வண்டும். 
சுறறுச்சூழல் பாதிக்்கப்படுவது ஏன் என்று கீ்ழ 
குறிப்பிட்டுள்்ளன்

புல்க வண்டிலய குலைவா்க பயன்படுத்துதல்:

 நம் வீட்டின் அருகில் இருக்கும் 
்கலடக்கு பொசல்லும்்பாது புல்கவண்டி ்கலள 
எடுத்து பொசல்ை ்வண்டாம். மிதிவண்டி 
எடுத்து பொசல்வது சுறறுச்சூழலுக்கு நன்லம 
தருகின்ைது. மிதிவண்டி இல்லைபொயனில் 
நாம் நட்ந்து பொசல்ைைாம். இலவ அலனத்தும் 
சுறறுச்சூழலை பாது்காப்பதறகு சிை்ந்த வழி 
பிளாஸ்டிக் லப்கலள குலைத்தல்:

 நாம் அரசு பொசால்வலத ்்கட்டு 
பிளாஸ்டிக் லப்கலள பயன்படுத்தாமல் அதறகு 
பதிைா்க துணி லப்கள் மறறும் கூலட்கலள 
ப ய ன் ப டு த் த ை ா ம் . அ து ம ட் டு ம ல் ை ா ம ல் 
துணிப்லப்கள் கூலட்கள் ்பான்ை லப்கலள 
பயன்படுத்துவது நமது உடல்நைத்திறகு 
மி்கவும் நன்லம தருகின்ைது. என்வ நாம் இனி 
்கலடக்கு பொசல்லும்்பாது துணிப்லப்கலள 
பொ்காண்டு ்பா்கைாம் சுறறுச்சூழலையும் 
பாது்காக்்கைாம்.

 நமது ்காடு்கலள பசுலமயா்க லவத்தல்:

 நம் வீட்டின் அருகில் இருக்கும் 
்காடு்களுக்கு நாம் தினம் தண்ணீர் ஊறைைாம். 
வீட்டின் அருகில் ்காடு்கள் இல்ைாதவர்்களுக்கு

 தன்னுலடய வீட்டில் பொசடி்கலள 
வளர்த்து அதறகு தண்ணீர் ஊறைைாம்.இப்படி 
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நாம் பொசய்யும் ்பாது நமக்குத் ்தலவயான 
சுவாசிக்கும் ்காறறு கிலடக்கிைது. இனி நாமும் 
மரங்்கலள வளர்ப்்பாம் மூச்சுக்்காறலையும் 
பொபறு்வாம்.

 சுறறுச்சூழல் பாது்காப்பு பொசய்யாமல் 
விட்டால் நமக்கு வரும் பிரச்சலன்கள் பொபரிய 
அளவில் இருக்கும். என்வ இனியாவது நாம் 
சுறறுச்சூழலை பாது்காப்்பாம் என உறுதி 
எடுத்துக் பொ்காள்்வாம்.

 சுறறுசூழல் பாது்காப்பு எங்கிருக்கிை்தா 
அங்்்க மகிழ்ச்சியும் இருக்கிைது!

 பொச.ஸ்ரீ்ை்கா
 திருச்சி

இயற்மக

குருவி்கதொ்ளல்ைாம் இயற்்ம்க.. 
மைரங்்கதொ்ளல்ைாம் இயற்்ம்க ..
உயிரினங்்கள் இயற்்ம்க..
வாழ்்சவாம் இயற்்ம்க்சயாடு...

 கபா அக் ஷைபா

 ஓவியம் கபா.ககிருத்ெகிகபா
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mö> cð¡
விெயபூரில் ராமு என்ை லபயன் 

இரு்ந்தான்... அவனுக்கு இரண்டு நண்பர்்கள்..
அ்ந்த இரண்டு நண்பர்்கள் பொபயர் என்ன 
பொதரியுமா?... யஷ்வ்ந்த், சங்்கர் இவங்்க மூன்று 
்பரும் எப்பொபாழுதும் ஒன்ைா்க  ்சர்்ந்து 
பூங்்காவில் பொசன்று விலளயாடுவது வழக்்கம்.

ஒருநாள் அவங்்க மூன்று ்பரும் பூங்்காவில் 
விலளயாடும் பொபாழுது அவர்்கள் வீசிய  ப்ந்து 
தூரத்தில் பொசன்று விழு்ந்தது. அதலன எடுக்்க 
ராமு பொசன்ைான். அங்்்க அவன் அழ்கான பத்து 
நாய்க்குட்டி்கலளப் பார்த்தான்.

உட்ன “்டய் யஷ்வ்ந்த், சங்்கர் இங்்க 
வாங்்கடா” என்ைான் ராமு.

ஓடிவ்ந்த யஷ்வ்ந்த்தும் , சங்்கரும் “்டய் 
என்ன ஆச்சுடா? எதுவும் அடிபட்டுச்சா” எனப் 
பயத்துடன் ்்கட்டனர்.

“இல்ைடா... இங்்க பாருங்்கடா எவ்வளவு 
அழ்கான நாய்க்குட்டி்கள். ஆனால் பார்க்்க 
பொராம்ப பசி்யாட பொமலி்ந்து ்பாய் இருக்கு. 
நாம இதுக்கு சாப்பிட ஏதாவது வாங்கி வ்ந்து 
்பாடைாமா” என்று ்்கட்டான் ராமு.

சூப்பர் ெடியாடா! என்று மூன்று பொபரும் 
்கலடக்கு பொசன்ைனர். அங்்்க ்கண்்கவரும் 
விதத்தில் பொதாங்்க விடப்பட்டுள்ள சிப்ஸ் 
பாக்பொ்கட்டு்கலளப் பார்த்ததும் யஷ்வ்ந்த் 
அதலன எடுத்தான்.

“்டய்! நாய்க்கு பிஸ்்கட்டும் நாம் சாப்பிட 
சிப்ஸஸூம் வாங்கிக் பொ்காள்ளைாமா?” என்ைான் 
யஷ்வ்ந்த்.

“்டய்! சிப்ஸ் ்பான்ை பாக்பொ்கட்டில் 
உள்ளவறலை சாப்பிடுவதால் நம் உடல்நைம் 
மி்கவும் பாதிப்பலடயும்” என்ைான் சங்்கர்.

“்டய்! உனக்கு சாப்பிட எதாவது 

்வணும் அவ்வளவுதா்ன... இ்ந்தா இ்ந்த 
்கடலைமிட்டாய்,்தன் மிட்டாய் இபொதல்ைாம் 
சாப்பிடு. இதனால் நம் உடல்நைம் பொ்கடாது” 
என்ைான் ராமு.

“சரிடா... இதன் விலளவு பொதரியாமல் இ்ந்த 
சிப்ஸ் சாப்பிட ஆலசப்பட்டு விட்்டன். இனி 
்கனவிலும் இலதத் பொதாட மாட்்டன்” என்ை 
உறுதியுடன் மூன்று பொபரும் பூங்்காவில் உள்ள 
நாய்்களுக்கு உணவளிக்்க கிளம்பினர்.

 பொச.ப.தர்ஷன்
 பொசன்லன

இயற்மக்மய லநெிப்ல்பபாம்

இயற்்ம்க இ்மறவனால் ப்ம்டக்கப்பட்்ட்மவ

இயற்்ம்க்மய ்ச்நசேறிப்்சபாம் 
இயற்்ம்க்சயாடு இ்மண்சவாம்

அதி்கா்மையில் சூரியன் உதிககும் ்சபாது 
இயற்்ம்க அைகுதான்

அந்தி மைா்மையில் சூரியன் மை்மறவும் 
இயற்்ம்கயின் அைகு தான்

இரவில் உைா வரும் ்நிைா கூ்ட 
இயற்்ம்கயின் அைகு தான்

மை்மைச்சோரல் ்சபாது மைண்வாசே்மன
கூ்ட இயற்்ம்க தொ்காடு்தத தொபாக்கிஷம் தான்

தொ்நாடி தொபாழுதில் ்சதான்றறி மை்மறயும் 
வானவில்லின் வண்ணங்்கள் கூ்ட 
இயற்்ம்க அைகுதான்

மைரங்்கள் கூ்ட இயற்்ம்கயின் வரம் தான்

மைர்ததிலிருந்து வரும் ்காற்்மற 
்நாம் ்ச்நசேறிப்்சபாம் சுவாசேறிப்்சபாம் 
இயற்்ம்க்சயாடு இ்மணந்து 
பயணிப்்சபாம்.

 மு்மனவர் மை. லமைபானிஷ்
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வாங்கும்முன் ்நல்ைா்ததான் வக்க்மணயாய்ப் ்சபசு்கின்றீர்!
வாங்்கியபின் ்நா்ளில்தான் தொமைௌனமைாய்்த- தூங்கு்கின்றீர்
உங்்க்ம்ளப்்சபால் தா்சன .உை்க்ததில் ்நாங்்களும்
எங்்க்ம்ளயும் பா்சரன் எழுந்து!

 செ. இைபாெபா
. 
அம்மைாடி எப்படி ஆழ்ந்தழுது வாங்்கினீங்்க
சும்மைா ்ந்டக்கச் சு்கமைில்ை ..எம்பணம்
ஐம்பதாயி ர்ததயும்  ஐந்தாண்்டா ்ச்கட்்கின்்சறன்
்நம்பிக்ம்க ்கா்தத்சை ்நன்று..

 ்மமைெகிலி ெயபாளன்
. 
்சவண்்டாம் உறதொவன்றால் விட்டிருப்்சபன் வீணா்க
ஏண்்டா ்க்டனா்கக ்ச்கட்டுவிட்டு - தீண்்டா்மமைக
்காட்டு்கிறாய்!  தந்த்மத்த தாதொவன்றால் ்கண்ணா்சை
மூட்டு்கிறாய் முக்காலும் தீ

 ஞபாே ைவிச்ெந்ெகிைன்
. 
்க்டன்்ச்கட்டு வந்த்நீ ்காசும்தான் வாங்்கி
பு்டம்்சபாட்்ட தங்்கமைாய்ப் ்சபானாய் - அ்டம்பிடி்தது
ஆர்ப்பரி்தது்த தாதொரதொனன ஆட்்டதொமைைாம் ்சபாடுவதால்
ஊதொரல்ைாம் தூற்று மு்மன .

 கவிஞர்.அ.முத்துெபாமைி , ெபாைமைங்கேம் .
. 

லநைி்மெ சவண்்பபா

்நவண்்பகாப் ்பயணம் 16்நவண்்பகாப் ்பயணம் 16

்க்ட்மன்த 
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்கால்ை விைாகதொ்கா்மறயாக ்கட்டுபணம் வாங்்கி்கினு
வால்சுருட்டி ஓடிவிட்்ட  வந்தியப்பா – ்சமைல்மூச்சேறி
்கீழ்மூச்சேறி வாங்்கக  ்கிைிப்ட்சறன்…எங்்கிருக்க?
பாழ்்க்டன்த தீ்தது்டப்பா பார்்தது 

 விசு. இம்மைபானுலவல், ச்பங்களூரு
. 
தந்த ்க்டன்திருப்பி்த தந்தால் வரவு்மவப்்சபன்!
இந்த மு்மறயுதொமை்மன ஏய்ப்பதொதன்றால்! அந்தக
்கணக்ம்க்நான் பிச்்மசேக ்கணகதொ்கன்்சற தொ்காள்்சவன்!
இணக்கதொமைனில் ஏய்்த்சத இரு!
. 
 ெகில்்மேலவந்ென்
. 
இல்ைா தவர்ககு்த தான் ஏழ்்மமை புரியுமுன்னு
தொசோல்லு முன்்சன தந்்சதன் சு்ம்ளயா்க வல்ைாங்குப்
்சபச்சு சேரிதானா்சபருமைா ்சபராதா
கூச்சே்நாச்சேம் இல்்மையா கூறு

 அன்புவல்லி ெங்கலவேன் 
. 
்நட்்மபக  தொ்கடு்தது்ததான்  ்நற்பண்்மபப்  பாைாக்கி
உட்ப்ம்கயாய்  ்நிற்கும்  உறு்க்டன் ; ~ வட்டிக்காய்
வாங்்கினாய்  ்ம்க்நீட்டி;  வாசேலுககு  ்ச்கட்்கவந்தால்
தூங்கு்கிறாய்  தொசோல்லின்றறி்த தூ...!

 ஜ.க.நபாகப்்பன்
. 
்காலில் விழுந்்சத ்க்டன்்ச்கட்்டாய் ்கால்ைட்சேம்
பாலில் விழுந்த பைமைா்சனன் -- நூலில்
அறுந்த மைணி்சபா்சை ஓ்டா்சத...்கண்்டால்,
அறு்ததிடு்சவன் உன்சேங்்ம்க இன்று.

  மு்மனவர். சுந்ெைைஜ் ெயபாளன், ச்பங்களூர்.
. 
்க்டன்வாங்்க வந்தப்்சபா ்கண்ணீ்மர விட்்டாய்
உ்டன்தந்்சதன் இப்்சபா ஒ்ளிந்தாய்- மை்ம்டயனாய்
எண்ணி்சய என்்மன்நீ ஏமைாற்றறி விட்்டா்சய
உன்்சசோற்றறில் உண்்டா்டா உப்பு.

 ஓசூர் மைணிலமைக்மே
. 
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எப்்சபா்டா தந்திடுவ எட்்டாயி ரம்பண்த்மத
தப்பு்ததான் உன்னி்ட்ததில் தந்த்நான் -முட்்டா்ச்ள
உப்புககும் ஆ்காதுன் உண்்மமையில்ைா  ்நட்புந்தான்
இப்்சபாதில் ்மைதொயப்்சபா தும்.

 கவித்சென்்றல் செௌ.நபாகநபாென்
. 
்ச்கட்்டதும் தந்்சதன்ை ்ச்கடுதொ்கட்்ட முண்்ட்சமை !
ஆட்்ம்டயப் ்சபா்டைான்ற ஆ்மசேயா...கூட்்டா்ளி
பாவம்னு பா்ததாக்க ்சபஜாரு பண்றீய
சோவடிக்க வச்சுடு்சவன் பாரு.

 ெகிருவபாரூர் சுப்்பிைமைணியன்
. 
தொ்காடு்ததக ்க்ட்மன்நீ ்ச்காபப்  ப்டாமைல்
தொ்காடு்ததால் அடு்ததக ்க்ட்மன-தொ்காடுப்்சபாம்
தொ்காடுக்கா தவர்ககு தொ்காடுப்்சபாமைா மைீண்டும்
தொ்காடு்ததபின் வாங்கு பிறகு.

 கண்ணன் நடைபாஜன்
. 
வாங்்கிய கூலி வரவில்்மை என்வீடும்
ஏங்்க அழுதாய் என்ததந்்சதன் - பாங்்க
்க்டன்தொ்காண்டு ்நாம்தொ்காண்்ட  ்காதல்தான் தொ்கான்றாய்
உ்டன்தொ்காண்டு தீர்ப்பாய் உது
. 
 *

அழுதுதொ்கஞ்சேறி வாங்்கினா்சய  ஆறுைட்சேம்; ்ச்கட்்டால்
இழு்ததடி்ததுப் ்சபச்சேறில் இ்ளப்பம் - ஒழுங்்கா்க
வாங்்கிய்மதக தொ்காண்டுவந்து வம்பின்றறி்த தந்திடு
தூங்்கவி்ட மைாட்்ச்டன்  தொதரி.

 வபானெகி ெந்ெகிைலெகைன்

தொபற்ற  ்க்டன்பண்த்மதப்  ்சபய்சன  தாராமைல்
குற்ற  உணர்வுமைின்றறிக  குந்தியுள்்ளாய்  -. தொவற்றுச்தொசோல்
தொசோல்வ்மதக  ்ச்கட்டி்ச்டன்  தொசோல்மைாறறிப்  ்சபசும்்ம்க
்நல்ைபடி  தந்திட்்டால்  ்நன்று  !

 ்பபாவேர் கருமை்மேத்ெமைிழபாழன், ெமைிழ்நபாடு
. 

பொ
வ

ண்
ப

ாப்
 ப

ய
ண

ம்
 1

6

 3 7



 3  73

அடிக்கடி உன்னில்ைம் அண்டிவந்்சத ்ச்க்டடும்
்நடிக்கிறாய் இல்தொைன்று ்நாளும்!-- குடி்காரா
ஏ்மனய்யா என்பண்த்மத ஏப்பம்தான் விட்டீ்சரா?
ஆ்மனவாய்க ்கன்ன்சைா அஃது.

 சு.வி.ேட்சுமைி
. 
துட்டு தராதுனககு்த தூக்க தொமைதுககு்டா 
தொவட்டிப் பய்சை வி்ளங்குவியா - வட்டிக்கா  
இட்்ச்டன்   இருப்ப்மத  எண்ணிக தொ்காடு்ததிட்டு
்நட்்டா்ததில்  ்நிற்்கி்சறன் ்நான்

 கவிெபா சீனிவபாென்
. 
்நண்பன்்நீ  என்்சற  ்ந்ம்க்கள்  அ்டகு்மவ்தது
எண்பது தந்்சத்நான்  ஏமைாந்்சதன் - சேண்்டா்ளா
தொ்காஞ்சேமும் வாரா்சதா ்காசுதரும்  எண்ண்சமை
்நஞ்சோ்கிப் ்சபானத்டா ்நட்பு!

 கவிெபா முகுந்ென் ெம்்பேகமைம்
. 
்கல்விக குதவக ்க்டங்்காரா ்நான்தொ்காடு்த்சதன்
்நல்ை விதமைா்க ்நான்்ச்கட்்டால் – தொ்கால்ைாமைல்
தொ்கால்்கிறா்சய பாவி! தொ்கா்மைதொவறறி வந்துன்்மனக   
தொ்கால்லுதலும் தப்பில்்மை கூறு!

 செல்ேமுத்து ச்பைியெபாமைி
. 
அப்ப்சவ தொசோல்லிச்சு ஆ்ததா்நான் ்ச்கட்்ச்டனா
இப்பவந்து கு்ததுதுன்னு எங்்க்சபா்க-எப்பா
மை்கராசோ பீசு்கட்்ட மைக்கவந்து ்நிக்கிறாங்்க
எ்க்ததா்ளம் ்சவண்்டாம் எடு

 செந்ெகில் குமைபார்
. 
வட்டி்சய வாண்்டான்்டா...வாங்குனத்த தந்திரு
சேட்டீை ்சசோறறில்ை ...சோ்கறன்்டா - பட்டினி
்சபாட்்ச்ட படு்ததறாதொயம் தொபாண்்டாட்டி ! ்ச்டய்...ஒரு
்ச்காட்்டருக ்காச்சுங் தொ்காடு. 
. 
 லகபா்மவ லிங்கபா
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தொ்கஞ்சேறி்சய வந்ததும் ்ச்கட்்ட்மத்த தந்து்சமைன்
அஞ்சேறி்டல் இன்றறி அ்மைக்கிறாய் - தொ்நஞ்சேமும்
்கல்ைா்சமைா ்நின்தொற்மனக ்கண்்டதும் ஓடி்சய
தொ்கால்ைாமைல் தொ்கால்வதொதன்ன கூறு

 வில்லூர்ப் ்பபாைெகி  கனகைத்ெகினம் முைளிெைன்
. 
்சபாக்கற்ற ஆள்்நீ தொபாழுதொதை முன்வந்து
தூக்கம் ்க்மை்ததாய் துயரு்மர்ததாய்-ஏக்கமைது
்கண்தொ்டன் மைனது ்க்மரந்தன்று தந்தபணம்
தொ்காண்டுவா! இல்்மை தொ்கா்மை. 

 கவி்மெ எனக்கு எெகிைி 
. 
அங்்கவந்து இங்்கவந்து ஐ்சயா ்கழு்ததறு்த்சத
எங்்க்டா வாங்்கியது எம்பணம் - தொபாங்்கலும்
தொபாங்்கி்சய மைாதங்்கள் ்சபாயாச்சு பு்ததியில்்மை
சேங்்கறுப்்சபன் தா்டா சுறுககு

 நேம் ்பயக்கும் மைன்்மன மைணிமைபா்றன்
. 
்கால்்கடுக்க வந்து ்க்டன்்சவண்டி ்நிற்்ம்கயி்சை
பால்மைனமைாய்்த தந்்சத்சன பன்னூறு - ்சதால்தடி்தது
தொவட்்க்சமை இன்றறி ஒ்ளிந்து மை்மறபவ்சன
பட்தொ்டன்று தாதொயன் பணம்.

 ்பக்ருதீன் இபு ஹம்துன் 
. 
மு்கம்பார்்ததுக தொ்காள்தொ்ளன மும்மை்டங்கு தந்்சதன்
அ்கமைறறியும்; ஆனாலும் “தா்சரன்” - ்ந்கம்வ்ளர்முன்
என்றா்சய! என்னாயிற்(று) ஏனின்னும் தாரா்சயா?
இன்்சறலில் ்நா்ம்ள இ்மை! 

 சுலைஜமீ
. 
தொ்காடு்த்சதன் இைட்சே்த்மதக ்ச்காவில்முன் ்நீயும் 
அடு்ததுவரும்  மைாத்ததில்  அன்பாய் - அடுக்கி்த 
தராமைலும்  ஏய்க்கிறது தா்ளாமைல் வீடு 
வராமைலும் ்சபா்சவ்சனா வந்து .

 ெைஸ்வெகி  ்பபாஸ்கைன்
. 
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்நா்ம்ள்த தருவதா்க ்நாவினிக்கப் ்சபசேறி.மைா்மை 
்சவ்ம்ள இைட்சேங்்கள் ்சவண்டுதொமைன்றாய் -்கா்ம்ள..்நீ
வாங்்கியது மைாததொமைட்டு வந்தும் தராததால் 
்நாங்்க.வா்சறாம் ்சபாலீஸ் உ்டன்.

 மைபாேெகி ெகிரு
. 
தொ்காடு்தத ்க்டன்்ச்கட்்டால் ்ச்காமைா்ளி யா்நான்?
படு்ததாமைல் தா்டா பண்த்மத-்கடுப்பி்சை
்நா்சனதும் தொசேய்யுமுன் ்நல்ைபடி தந்துவிடு
வீணா்கச் தொசேய்யா்சத வீம்பு

 இைபா அழகர்ெபாமைி
. 
ஆட்டுக ்கி்டாவாங்்க ஆயிரம் வந்து்ச்கட்்ச்ட
்காட்டுப் பு்ளியடியில் ்காசுனககு  ்நீட்்ட்சன்சன
வீட்டுககுள்  ்நீயிருந்து வந்துபணம் தாராமைல்
பாட்டுனககுக ்ச்க்டா ப்கர்

 ்பபாவேர் ெபா்மழ நபா இளவழகன் 
. 
ஏங்்கி அழுதழுது  எம்மைி்ட்ததில் ்ச்கட்்டபணம்
்நாங்தொ்காடு்த்சதாம்; ்நீதொ்காடு்ததாய் ்நாமைம்தான்;-தாங்்கவில்்மை!
்சபானபணம் எண்ணிப்  புைம்பவில்்மை;்நம்்நட்புப்
்சபானதனால் யாம்தொ்நாந்்சதாம்  ்சபா.

 ஜபாய் ெத்ெகியபா
. 
மைா்ததி்மர வாங்்கவும் மைாற்றுவைி யில்்மைதொயன
்கா்ததிருந்த ்மதப்பார்்தது ்காசே்ளி்த்சதன் - சூ்ததிரஞ்
தொசேய்யாது சூழ்்நி்மை சேீராக்கி ஆயிர்த்மத
உய்்ததால் உயிர்க்ச்க உரம்.

 இைபாணி ேட்சுமைி
. 
இரண்்டாயி ரங்்க்டனுள் .இக்கட்டில் இருக்க 
முரண்டு பிடி்ததிங்கு படு்த்சதன் -பிரண்டு
அரண்டு்நானும் எந்திரிக்க அ்தது்மனயும் தொபாய்யா
மைர்ததிங்்ச்க ்சபானது மைககு
 
 ்பபாண்டிச்செல்வி கருப்்பெபாமைி லகபா்மவ
. 
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மையக்கி வைிந்தாய் மைனமும் ்க்மரய
இயன்ற்மத்த தந்்சதன் இ்ள்கி! - தயக்கம்
வரைா்சமைா? ்சபச்சேறில் வழுவாமைல் வாழ்க்ம்க்த 
தர்ததினில் மைாறா்சத தா!

 நகி்ம்றமைெகி நீேலமைகம், ச்பண்ணபாடம்.
. 
ப்ததா  யிரம்்சவண்டிப் ப்ததுமு்மற வந்தாய்்நீ
எ்தத்மன்சயா ்நான்புரட்டி ஈந்்சத்சன -  ்நி்தத்நி்ததம்
கு்ததி்சய ்காட்டிதொய்மனக கூறு்சபாட்டு விற்்கின்றாள்
எ்ததா பண்த்மத எடு.

 கு. கமைேெைஸ்வெகி
. 
என்்மன்நீ தொமைன்்சமைலும் ஏய்க்க முடியாது
தொ்கான்னுடு்சவன் ்கா்மசேக  தொ்காடுக்காட்டி - இன்்மறக்ச்க
வீட்டுககு வந்து வி்மரவா்க்த தந்துவிடு
்ச்கட்டு வரமைாட்்ச்டன் ்ச்கள்!

 கவிெபா முகுந்ென் ெம்்பேகமைம்
. 
தந்த பண்த்மத்த தருவாயா மைாட்்டாயா
தொசோந்ததொமைன்று வந்தவ்சன தொசோல்ை்டா ! சேறிந்்மதயது 
்கந்்மதயா்கிக ்காழ்புணர்ச்சேறி தொ்காள்ளுமுன் ்நீட்டிவிடு !
தொ்நாந்்சத்சன உன்னா்சை தொ்நாடிந்து!

  நபா.்பபாண்டியைபாெபா.
. 
என்மை்மனவி வாை எனககுதவி தொசேய்தொயன
முன்னழுதாய், ்நண்பா! முழு’ைட்சேம்’ -  என்னுறவு 
தன்னி்டம் வாங்்கி்சய தந்்சதன், தராதின்னும் 
வம்பிழு்ததல் ்சவண்்டாம் வைங்கு.

 ்ப்மடக்களப் ்பபாவேர் து்மைமூர்த்ெகி

்நவண்்பகாப் ்பயணம் 16 ல் ைலந்து 
சிைப்பித்தவர்ைளுக்குச் ்சகான்றிதழ் வழங்ைப்்படுகிைது
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தொவண்பா ்சபாட்டி (பயணம்) 17
்சபாட்டியின் ்காை அ்ளவு 

பிப்ரவரி - 18 முதல் மைார்ச் 12 வ்மர 

முழு்மமையா்கப் படிக்கவும். இம்மைாதம் ஒரு சுவாரஸ்யமைான ்சபாட்டி...

இம்மைாதப் ்சபாட்டியின் விதி்கள்...

தினமும் எல்்சைாரும் சோப்பிட்டுக தொ்காண்டுதான் இருக்கி்சறாம்...  யா்சரா ஒருவர் உங்்களுககு 

சே்மமை்ததுக தொ்காண்டுதான் இருக்கிறார்்கள்....  அந்த சே்மமையலில் உள்்ள கு்மற்மயச் தொசோல்லி... 

அல்ைது அந்த உணவு வ்ம்கயின் தொபய்மரச் தொசோல்லி...  சே்மமை்ததவ்மர்த திட்டி ஒரு தொவண்பா 

பா்ட்சவண்டும்..... 

்கணவன் மைார்்கள்  இ ந்த தொவண்பா்மவ  சேற்று  ்சயாசேறி்த்சத எழுதும்படி....  ்ச்கட்டுக தொ்காள்்கி்சறாம்... 

தொபாதுவான விதி்கள் : -

்ச்நரி்மசே தொவண்பா மைட்டு்சமை எழுத்சவண்டும், பை தொவண்பாக்கள் எழுதினாலும் 

அதில் ஒன்று மைட்டு்சமை ்சதர்வு தொசேய்யப் படும், முடிந்த அ்ளவு ஒருவர் பயன்படு்ததிய 

பாடுதொபாரு்ம்ள இன்தொனாருவர் பயன்படு்தத ்சவண்்டாம். 

இ்சதா (எ-்கா) பா்டல் : -

பல்ைால் ்கடிச்சோக்க  பல்தொைா்டஞ்சேறி ்சபாகுமுன்னுக 
்கல்ைால் ்நசுக்கியிதக  ்காட்்டனுமைா...? - இல்ைா்ச்ள......! 
தட்டில் அடுக்கியித்த  தந்துண்ணச் தொசோல்லுறறி்சய ... 
இட்்டலியா ்கல்ைா இது....? 

இட்்டலி - இட்்டவி எனகதொ்காள் (்சபச்சு வைககு) 

அசே்ததுங்்கள் ்கவிஞர்்க்ச்ள.... 

வைக்கம்்சபால் ்க்ளம் முழுவதும் ்கவிஞர்்க்ளின் ்கற்ப்மனககு. மைனதில் பட்்ட்மத 

பட்தொ்டன்று ்சபாட்டு உ்ம்டயுங்்கள் தொவண்்ட்ம்ளயில்.  எல்ைாம் ்கற்ப்மனக்ச்க...அது 

்ந்ம்கச்சு்மவயானாலும் ஏற்றுக தொ்காள்்ளப்படும். உங்்கள் மைனம் தொசோல்வ்மத சேரியான 

இைக்கண்த்சதாடு ப்கிருங்்கள் ்சபாதும்.

்காை்த்மத ்கவிஞர்்கள் ்ம்கயில் ஒப்ப்ம்டக்கி்சறாம்... 

த்ளர்வு்கள் : - தனி்ததமைிைில் தான் பா்டல் அ்மமைய்சவண்டும் என்ற ்கட்்டாயம் இல்்மை.  

வாசேறி்ததால் புரியும்படி இயல்பான வார்்மத்க்ச்ளா, அல்ைது வட்்டார வைககுச் தொசோற்்க்ச்ளா 

பயன்படு்ததைாம். த்ம்ள தட்்டாமைல், புணர்ச்சேறி இல்ைாமைல், பி்மையின்றறி எழுதினா்சை 

சேறிறப்பு.

என்றும் தமைிழு்டன்...

தமைிழ்தொ்நஞ்சேம் அமைின் மைற்றும் தமைிழ்தொ்நஞ்சேம் ஆசேறிரியர் குழு,   
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தொசேன்று திரும்பிய பயண்ததில் 
இரண்டு அ்கடு மூன்று மு்கடு. 
்க்ட்ததலின் ்காைம் சேரிசேமைம்.
n
வி்மத்களுககு்த தொதரியும் 
விழுந்த இ்டம்.
அ்மதப் பற்மவ்களுககு்த 
தொதரிவிப்பது பரமைர்கசேறியம்.
n
எடு்தது ்மவக்க ்சவண்டியவ்ச்ள
என்்மன தொமைா்ததமைாய்ச் சோய்்தது 
விட்டுப் ்சபா்கிறாள்.
n
ஆ்காய்ததில் மைிதப்பது 
்நீர் மைட்டுமைல்ை 
வானுககும் பூமைிககும் 
ப்ம்கயான பு்ம்கயும்தான்.
n
ஆற்றறில்
வி்ம்ளயாடிக தொ்காண்டிருந்த சேறிறுமைி; 
தொ்காஞ்சேமைாய்க ்ம்க்க்ளில் 
ஆ்காய்த்மத அள்்ளிக தொ்காண்டு 
வந்திருக்கிறாள்.
n
எதிலும் 
எதிர்பார்ப்பின்றறி இரு 
எவ்வித்ததிலும் ஏமைாற்றம் தாக்காது.
n
மை்மை்தது்ளியும், 
என்னவ்ளின் மு்கப்பருவும், 
்ச்நருககு்ச்நர் ்சமைாதியதில் 
அவ்விப்த்மத ்ச்நரில் பார்்தத 
எனககுப் தொபருஞ்்சசேதம்.
n
்நீந்த தொதரியாத மைீனில்்மை. 
அை்ம்க தொவ்ளிப்படு்ததாத 
மைைரில்்மை.
n
சேரு்கான பூக்களுககுள் 
்காய்ந்து ்கி்டக்கிறது 
மைைர்்க்ளின் ஆனந்தக்கண்ணீர்.
n
வண்டின் தொமைன்குர்மை 
மைதுவருந்தும் ்ச்நர்ததில்
மைைர்்கள் ்ச்கட்டிருககும்.
n

குதிககும் தி்மசே்மய்த ்சதடி
அக்கம்பக்கம் பார்க்கிறது
மைதில் ்சமைல் பூ்மன.
n
பூக்க்ளின் வாசே்த்மத 
்காற்று மைட்டும்தான் 
தொமைாைிதொபயர்க்கிறது.
n
்காதல் 
பா்டாய்ப்படு்ததுதொமைனில்...
அக்காத்சை ்சவண்டுதொமைனககு.
n
ஆ்காய்ததின் தீராப்பக்கங்்க்ளில் 
ஏறறியிறங்்கிய பட்்டம் 
வாைறுந்ததும் 
மைண்்மணக ்கவ்வு்கிறது.
n
பரிதாபம் பார்க்கி்சறன் 
பாவம் சூழ்ந்து தொ்கா(ள்)ல்்கிறது 
என்்மன.
n
வி்ம்ட்த்சதடிய்மைந்த 
ஒரு்நா்ளில்தான் வினாவா்க 
்நீ விழுந்தாய்.
n
உருட்டி வி்ம்ளயா்ட 
்நான் கூைாங்்கற்்க்ளல்ை 
குன்று.
n
தொபாய்யான அன்பில் 
்நைம் விசோரி்ததுக 
தொ்கால்்கிறாய்.
n
இருட்்ம்டப் பாரபட்சேமைின்றறி 
பங்்கிட்்ட ்சபாது ஒருது்ளி 
தொவ்ளிச்சேமும் பிர்சவசேறி்ததது.
n
அ்மற முழுக்க தொவ்ளிச்சேம் 
்கனவின் எப்பக்கமைிருந்து 
வந்தாய்...்நீ!
n

்பபாைியன்்பன் நபாகைபாஜன்
குடியா்ததம் - 632602

பாரியன்பன் ்நா்கராஜன் - ்கவி்மத்கள்
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இ்ளம் பருவ்ததில் இனி்மமை ்நி்கழ்வு்கள்!
உ்ளம் தொபாதி்தத உவ்ம்க ்கனவு்கள்!
்கைம் மைிதககும் ்க்ததும் ்க்டைாய்
்க்ளம் இறங்கும் ்நி்மனவின் அ்மை்கள்!

்க்மத்கள் ்ச்கட்்ச்ட ்கண்ணயரும் ்காைம்!
்கனவில் ்சதான்றும்  ்காட்சேறி்க்ளின் மைாயம்!
்க்மதயின் மைாந்தனாய்்த தன்்மன எண்ணும்!
்க்மண்கள் ்சபாை்சவ ்ச்கள்வி்கள் பிறககும்!

வாலிபப் பருவ்ததின் வாசேல் திறக்ம்கயில்
்காலிரண்டும் பாவாது ்காற்றறினில் ்ந்டககும்!
்கனவி்மன ்நனவாககும் ்காரியம் தொதா்டங்கும்!
்கனன்றறிடும் தொ்நஞ்சேறில் ்கவி்மதயும் மு்ம்ளககும்

இ்ள்மமைப் பருவ்ததில் இன்னல்்கள் ்நடு்சவ
வ்ளமைிகு எதிர்்காை்த்மதக கூட்டிடும் ்கன்சவ!
எண்ணங்்கள் குருதியு்டன் எழுச்சேறியாய்க ்கி்ம்ளககும்!
வண்ணங்்கள் கூட்டி்சய வானவில்ைாய் மைி்ளிரும்!

்கனவு்கள் என்றும் ்காை்ததில் வற்றாது!
்நி்மனவு்கள் அதனால் ்நீர்்ததும் ்சபா்காது!
பருவங்்கள் மைாறறினாலும் தொதா்டர்பின்றறி ்நில்ைாது!
உரு்கிடும் ்ச்காை்ததிலும் உள்்ளார்ந்து மைறக்காது!

வருவ்மத எண்ணி்சய ்கண்டிடும் ்கன்சவ!
்நி்கழ்ந்த்மத தொதாகுககும் ்நி்மனவின் வைி்சய!
்கனவும் ்நி்மனவும் ்கண்்க்ம்ளப் ்சபா்சை!
்கடி்கார்ததில் ஆடும் ஊசேலின்  தண்்ச்ட!

மைபாேெகி இைபாமைலிங்கம்,
புதுச்்சசேரி.
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தொபண்ணின்றறி ஏதுமைில்்மை தொபரிதுவப்்சபாம் ்நா்சமை! 
 தொபண்ணவ்ச்ள த்மை்மமைககு முன்னவ்ளாம் ்காண்்க! 
மைண்ணுை்கில் சோத்மன்கள் ்கணக்கிட்டுப் பார்்ததால் 
 மை்க்ததான தொபண்ணினம்தான் எண்ணிக்ம்க கூட்டும்!
விண்தொவ்ளியின் பயண்ததில் வீறு்ட்சன தொசேன்று 
 தொவன்றறிடும்தன் தொசேயல்்க்ளினால் வரைாற்றறில் ்நின்றாள்!
்கண்தொணன்சவ ்சபாற்றறிடு்சவாம் தொபண்ணரு்மமை தன்்மன!
 ்கரு்ததினிலும் உ்மைப்பினிலும் ்நி்கரவளுக ்கில்்மை! 

இல்ைற்த்மத்த ்கா்ததிடுவாள் குடும்ப்ததின் ்சவராய்! 
 இயககும்்நற் சேகதியாவாள் பணி்சயற்கும் கூறாய்! 
்நல்ைற்த்மதக ்கற்பிப்பாள் ்நயமு்ட்சன அன்பால்! 
 ்நாட்டுக்காய் உ்மை்ததி்டவும் எல்்மைககுச் தொசேல்வாள்! 
பல்திறனும் பகு்ததுணர்வும் இயற்்ம்கயி்சை தொ்காண்டு 
 பாரினி்சை ்சமைன்்மமைதொயன ப்மறசோற்றும் தொபண்்மமை!
தொவல்லு்கின்ற வலி்மமைதொயல்ைாம் தன்ன்க்த்மத ்மவ்தது 
 விய்ததக்க ஆளு்மமை்மய ்நாட்டிடுவாள் உண்்மமை! 

வரைாற்றறில் தன்த்ட்த்மதப் பதி்தததிந்தப் தொபண்்மமை! 
 வாழ்வியலில் கூறு்க்ம்ள வகு்தததிந்தப் தொபண்்மமை! 
மைரதொபன்றால் பண்பாடும் ்நற்குணமும் என்று 
 மைானி்டர்ககுப் ்சபாதி்தத தொபண்ணின்த்மதப் ்சபாற்று!
உரதொமைன்சவ தி்கழ்்கின்றாள் உணர்வு்க்ம்ள மைீட்டி! 
 உ்மை்ததிடுவாள் ஓய்வின்றறி்த தன்திற்மனக ்காட்டி! 
வரமைா்க ்நி்மன்ததிடு்சவாம் தொபண்பிறவி ்சபறு! 
 வாழ்்ததிடு்சவாம் வாயார சேறி்கரமைதில் ஏற!
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