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வபாரதததில் ்வேியிடப்டு்கதிறது.  
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 அனபுககுரிய வபா்ச்கர்களே 

 வணக்கம்! 

 எனது நெீணட்கபால இதழியல் ்கனவு ்மய்ப்டும் எனறு 
நெதினனதததிரபாத ்கபாலதததில் ததிடீ்ரன ஏற்ட்ட ஒருவரது எணண 
உயரவினபால் ்சபாதததியமபானது ்கணடு ததின்கததுபள்பாளனன. 
அவரது ்்பாதுப்ணி ்சறிறந்து வபாழவில் உயர ளவணடுமபாய் 
வபாழதது்கதிளறன

 முதல் இதளழ ்லநூறு வபா்ச்கர்கனேச் ்்சனறனடந்து 
ளநெ்சறிப்னத வபா்ச்கர்கள்  ்தபாடரபு்்கபாணடு ள்்சறியள்பாது 
மனநெதினறவபால் ் நெ்கதிழந்ளதன. அனனவருககும் நெனறறியும் ள்ரனபும்.

 இதனழ எப்டிளயபா நெறறுனணயுடன துணிந்து ்தபாடங்கதி 
விட்ளட்னனறபாலும், இததுனறயில் உணடபான ்சறிக்கல்்கனேயும் 
்சறிரமங்கனேயும் உணரந்ததிட முடி்கதிறது. எல்ளலபாரும் விரும்பும் 
நெ ல் ல  ஆ க ்க ங ்க ன ே  வ பா ்ச ்க ர ்க ளு க கு த த ர  ள வ ண டு ் ம னு ம் 
முனனப்ில் முழு மூச்சுடன ்்சயல்்ட்டுவரு்கதிளறன. வபா்ச்கர்களும், 
எழுததபாேர்களும், இததுனறயில் வலம்வரும் நெட்்பானவர்களும் 
தங்கேின ஆளலபா்சனன்கனே வழங்கதி இதனழ ்சறிறப்பாக்கதிட 
ளவணடுமபாய் விரும்்ிக ள்கட்டுக்்கபாள்்கதிளறன.

 எ ழு த த பா ே  ள த பா ழ ன ம ்க ள்  ஒ வ ் வ பா ரு  இ த ழு ம் 
் வ ே ி வ ரு ம்  ்க ன ட ்ச றி  ள நெ ர ம் வ ன ர  ்க பா த த தி ர பா ம ல்  மு ன கூ ட் டி ள ய 
அ னு ப ் ி  உ த வ ி ய பா ்க  ் ்ச ய ல் ் ட  வ ி ன ழ ்க தி ள ற ன .

 நெ பா ன  த ன ி ய பா ே பா ய்  எ து வு ம்  ் ்ச ய் த தி ட  இ ய ல பா து . 
எ ன து  மு ய ற ்ச றி ய ி ல்  ன ்க ள ்க பா ர க ்க  வ ி ரு ம் பு ம்  நெ ட் பு ்க ள் 
த ங ்க ே ி ன  எ ண ண ங ்க ன ே  ம ி ன ன ஞ ்ச ல்  வ ழ ி  எ ழு த தி 
வ ி வ ர ி க கு ம் ் டி  ் ண ி வ பா ய் க  ள ்க பா ரு ்க தி ள ற ன .

 வபாழ்க வேததுடன!

-  
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கறை படிந்த கண்ணாடி

்கண முனனபாடி நெதினற ்கணணபாடி
்கனத ்்சபால்லியது ்கவனல தந்தது..!

நெதினற மனது ்்கபாணட
என அ்கதததின அழ்கதில்
்கனற ்டிந்த ்கனதனயச் ்்சபானனது..!!

நெதினற தளும்்ிய வபாழவின
குனற்கனே குறறிததுச் ்்சபானனது..
அந்தக ்கணணபாடி..!

்வேிப்்கட்டபாய் வில்லங்கம் ள்சும்
வபாய்ச்்்சபால் வீரர்கேின உள்ேதததின
உணரனவ ஊரறறிய ்கபாட்டும் ்கனற ்டிந்த ்கணணபாடி..!!

குறறமுறற மனனத குறறிததுக ்கபாட்டும்..!
ஊனமுறற மனனத உல்கறறியக ்கபாட்டும்..!!

நெீததி, நெதியபாயம் நெதினல நெபாட்டும் 
அததி்கபார வரக்கதததின சுயநெலதததிற்கபாய் 
வினல ள்பாகும் மனித விலஙகு்கேின
மு்கம் ்கபாட்டும்..!!

அடுததவர குனற ள்சும் வி்ச்்சபார ஊட்கங்கேின
ஊனதனத உரினமயபாய்க ்கபாட்டும்..!!

இனறயுணரவு இல்லபாத மனித உள்ேதனத
்ிரததியபாககும் ்கனற்டிந்த ்கணணபாடி..!!

- எம்.பஹ்த் ஜுறைட்
்கபாததபானகுடி
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தன்னம்ிக்கை என்து நமககு 
எதத்கைய உந்து ்சகதியாகை இருககைிறது 
என்்த தன்னம்ிக்கை மிகுந்த 
ஒருவரால் மட்டுமம நனகு உணர 
முடியும.

தன்னம்ிக்கை இருககும இடத 
தில் தாழ்வு ம்னப்ான்ம எனற 
ச்சால்லுகமகை இடமில்்ாது ம்ாய் விடும. 

தன்னம்ிக்கை மிகுந்த ஒருவரால் 
மட்டுமம வாழ்க்கையில் எதத்கைய 
்சவால்கை்ையும ்சமாைிதது சவறறி 
ச்ற முடியும.

த ன ்ன ம ் ி க ் கை  ந ம க கு ள ம ை 
ம ா ச ் ரு ம  உ ந் து  ்ச க த ி ய ா கை 
ச்சயல்்ட்டு, நம ச்சயல் திறனகை்ை 
வ ை ர் த து க  ச கை ா ள ை  ச ் ரு ம 
து்ணயாகை அ்மந்து விடுகைிறது.

தன்னம்ிக்கை இருககும இடத 
தில் மதால்வி எனற நி்் ஏற்ட 
வாய்ப்ினறி ம்ாய் விடுகைிறது.

கைி்டதத வாய்பபுகை்ை ்சாி வர 
்யன்டுததிக சகைாணடவர்கைள தான 
வாழ்க்கையில் சவறறி ச்றறவர்கைள.

ச்ட்டிக கை்ட ்வததவர்கைள 
வணிகை வைாகைம ்வககும அைவுககு 
உயர்வதறகு கைாரணம, கைி்டதத 
வாய்ப்் ஈடு்ாட்டுடன ச்சய்வதால் 
மட்டுமம. புதுப்ிததுக சகைாள்வர்கைள, 
ந வீ ்ன ம ா கை ச்  ்ச ி ந் த ி ப ் வ ர் கை ை ா ல் 
மட்டுமம ம்ாட்டிகைள நி்றந்த இந்த 
உ்கைில் ்சாதிககை முடியும.

மாறறஙகைமை நம வாழ்வின வைர்ச் 
்சிககு வழிவகுககும. புதிய சூழ்ாகை 
இருந்தாலும அ்தச் ்சவாலுடன 
எதிர்சகைாளைத தயார்்டுததிக சகைாளை 
மவணடும.

உ்கைததுகமகைற் நம்ம தயார் 
் டு த த ி க  ச கை ா ள ை  ம வ ண டு ம . 
தன்்ன மாறறிகசகைாளைத தயாராகை 
இருப்வர்கைள மட்டுமம உ்்கை 
ம ா ற ற ி க  ச கை ா ள ை த  த ய ா ர ா கை 
இருப்வர்கைள.

நீணட தூர ்யணததுககு முன 
் த ி வு  ச ்ச ய் வ து ம ் ா ் ,  ந ல் ் ம த 
நடககும எனற எணணத்த முன 
்திவு ச்சய்துசகைாளை மவணடும. 
எணணஙகைமை நம நடத்த்யத 
தீர்மா்னிககைினற்ன.

தி்னந்மதாறும ம்னதில் ‘‘என்னால் 
முடியும’’ எனற மந்திரச் ச்சால்்்ச் 
ச்சால்லிக சகைாணமட இருஙகைள. 
நம்ிக்கை ஒரு நாளும ச்ாய்ககைாது.
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தன்னம்ிக்கை மிகுந்த ம்னிதராகை 
உஙகை்ை நீஙகைள சவைிப்டுததிக 
சகைாளளுஙகைள. உ்கைிம்மய உஙகை 
ளுககு மிகைவும ்ிடிதத ந்ர் யார் 
எனறு மகைளவி எழுப்ப்ட்டம்ாது, 
ச்றமறார், நண்ர்கைள, ஆ்சிாியர்கைள 
ச்ய்ரப ்தி்ாகை ்்ரும கூறி்னர். 
ஒமர ஒருவர் மட்டும நாம்ன எ்னககுப 
்ிடிதத ம்னிதர் எனறு ச்சான்னாராம.

முதலில் நம்ம நமககு ்ிடிககை 
மவணடும. நம்ம நாமம அஙகைீகைாிககும 
ம்ாது, மறறவர்கை்ையும மதிககை கைறறுக 
சகைாளமவாம.

நம்ம ் ின தளளும ் ்வீ்னமா்ன 
வார்த்தகைைில் இருந்து தளைிச் 
ச்சனறு விடுஙகைள. உ்கைம உருண்ட 
எனறு ச்சான்ன கைலிலிமயா்வமய 
நிராகைாிதத உ்கைம இது.

்ச ா த ் ்ன ய ா ை ர் கை ை ி ன 
்ின்னா்ா்ன வாழ்க்கை ச்ரும 
்ாலும நிராகைாிபபுகைைால் ஆ்னதுதான.
தைராத ம்னமும, விடாமுயற்சியும 
இருப்வர்கை்ை மதால்வி ஒரும்ாதும 
சநருஙகுவதில்்்.

ஆழ்ம்னதில் மதானறும எணணங 
கைமை நம்ம வழி நடததுகைினற்ன. 
நமமால் முடியும எனற ஆழ் ம்னதின 
எணணஙகைமை அதிர்வ்்்ய உண 
டாககுகைினற்ன. கைடி்ன உ்ழபபு 
அத்்ன உண்ம யாககுகைிறது.

நம வாழ்க்கையில் மட்டுமம 
இதத்்ன ்சிககைல்கைள எனறு நி்்னப் 
வர்கைள ்சா்்மயாரம நடந்து ச்சனறு 
்ாருஙகைள. விைிமபுநி்் ம்னிதர்கைைின 
வாழ்க்கை்யப ்ார்ககும ம்ாது, 
அவர்கைள ்டும மவத்்னகைள புாியும.

வலிகைள இல்்ாத ம்னிதர்கைமை 
இல்்். ஆ்னால், வலிகைள மட்டுமம 

வாழ்க்கை இல்்்.

வ லி கை ை ி ன  த ன ் ம  ம ட் டு ம ம 
்சிறியது, ச்ாியது எ்ன ம்னிதருககு, 
ம்னிதர் மாறு்டும. வலிகைள என்து 
முனம்னறறததுககைா்ன வழிகைள.

உ ய ர் ந் த  ந ி ் ் ் ய  அ ் ட ய 
்சிககைல்கை்ைத தீர்ககும ம்னநி்் 
மத்வ. அ்்சககை இய்ாத நம்ிக்கை 
நம்ம ஆளு்மயாககும.

தன்னம ி்க்கை உளைவரும, தன 
மீது நம ி்க்கை உளை எவரும மதாறறமத 
இல்் .் அடுததவர் என்ன ச்சய்கைிறார் 
எனறு மயா்சிப்்தவிட, அடுதது 
என்ன ச்சய்ய்ாம எனறு மயா்சிப்வமர 
நம ி்க்கைவாதி.

மிகைப ச்ாிய மகைிழ்ச்்சிகைள நமமிடமம 
உளை்ன. நம ி்க்கை, முயற்சி, உ்ழபபு 
ம்ானறவறறால் அ்மயும வாழ்க்கை 
ரு ்ச ி க கு ம .  ் ி ற ர து  வ ா ழ் க ் கை க கு 
துன்ம தராத ச்சயல்கைள மமலும 
்சிறப்ாகும. ச்சய்து முடிககைப்டும 
வ்ர எதுவும சதாிவதில்்். ஆ்னால், 
நி் றவுறற ி்றகு அதன ி்ரமமாணடம 
நம்ம அடுததகைட்ட நகைர்வுககு 
இழுததுச் ச்சல்லும. அதறகுத மத்வ 
நம ி்க்கைமய.

நம ி்க்கையில் தடஙகைல்கைள வந்தால் 
தடுமாறக கூடாது. ்சின்ன ்சின்ன 
சவறறிகைைாகை அ்டந்து வருமம்ாது, 
ச்ாிய சவறறிகைள எைிதாகும. இந்த 
உ்கைததில் முடியாது எனறு எதுவுமம 
இல்்். ்சா ியா்ன த ிட்டமிடலில் 
இருககைிறது சவறறியின ரகை்சியம. 
நம்ிக்கையுடன வாழ்க்கை்ய எதிர் 
சகைாளமவாம.

இ்னிது இ்னிது.. வாழ்தல் இ்னிது. 

நற்சிந்த்்னகைள இ்னியும சதாடரும.
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யபாழ மீட்டும் ்கணணு - இேசு
யபாவுளம ்தபானலயுது  இது புதுசு
யபா்ரன ள்கட்குது மனசு
ளத்ரன ஆடுது வயசு

ளதடித ததிரிந்ததிடும் உல்கதில்
்பாடி ்றந்ததிடும் ்கனவில்
ஆடித ததிரிந்ததிடும் நெதினனவில்
்சபாடி இனணந்ததிடும் உறவில்!

மீதம் மிச்்சமுமினறறி - இனி
ளத்கம் இனிதததிட ்்கபாஞ்சறி
கூடிக ்கதினடதததிட்ட இன்ம்
்பாட்டில் ்ேிச்்சறிட வந்தபாள்

ளத்கம் தீணடிய உணரவும்
ளநெ்சம் ்்பாங்கதிடத தந்தபாள்
மபானின விழி்்கபாணட ்்ணணபாள்
நெபாணித தனலநெதிமிரந்து நெதினறபாள்!

்்பாழுததில் ளதடித ளதடிளய
நெதினனவில் நெதிறுதததி இந்நெபாள்
எனனன அனணததபாள் முனனபால்
முறறும் ்தபானலந்ளதன உனனபால்



நிறைவறைகள்

மபாரிக்கபால மனழயின ்சபாரல்  
எனன ்மல்லத ்தனறலபாய்  
வருடிச் ்்சல்ல

நெீ வந்து தழுவிச் ்்சல்லும்  
அழ்கதில் ்மல்லக ்கனர்கதிளறன  
நெபான ஓயபாத அனல்கேபாய்

என இதயம் வருடிச்்்சல்லும்
உன நெதினனவனல்கள்  
துயில் ்்கபாள்ே  
விழி்கள் துடிததபாலும்

உன குறும்்ில் ்சறினனச்  
்சறினன ்சீணடலில்  
என ்கனபாக்கேின வ்சந்த்கபால  
பூக்கனே உததிரக்க

உனன அறறிந்த ்ின தபான  
என ்கவினத்களும் ளதவனத்கேபாய்  
உலபாப ள்பா்கதினறனளவ

என நெபாட்்கள் புததிதபாய்  
மலரவதும் உனனபாலனளறபா
உன ஞபா்்கங்களும் மலர ்்கபாய்ய

எனன வ்சப்டுதததிய மபாயவளன  
உன நெதினனவுப பூக்களுடன  
ததினம் ததினம் புததிதபாய் 
்றக்கதினளறன  
ஒரு ்ட்டபாம்பூச்்சறியபாய்

உனன நெதினனகன்கயில்  
எனன மறககும் 
என நெதினனவனல்கள்  
்கனரந்து ்கனரந்து அழ்கபா்கதினறன 
மனழ முததுக்க்ேன.

- ைிஸைணா - கணடி
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 கைவிதாயி்னி நஸீரா ஆபதீன 
எழுதி,  சவைிவந்திருககும நூல், தனமு்்னக 
கைவி்தகைைின சதாகுப்ா்ன ‘வானும 
மணணும நம வ்சமம’ஆகும.

 நாம ் கையிச்டுதததுமம, எம்ம 
முகைமன கூறி வரமவற்து அதன ்் 
வர்ணஙகைளுடன மிைிரும அட்்டப்டம 
தான. அதுமவ ்் எதிர்்ார்பபுகை்ைத தர 
்ககைஙகை்ைப புரட்டி்னால்,

 இவாின கைற்்்னச் ்சிறகுகைள 
ய த ா ர் த த த ் த யு ம  ் கை ம கை ா ர் த த ் டி , 
வா்சகைர்கை்ையும ம்சர்ந்மத ்சிறகைடிககை 
்வககைினற்ன. இயற்கை, கைாதல், நட்பு, 
்சமூகை அவ்ஙகைள,ச்ாதுந்ம எ்ன இவாின 
ஒவசவாரு கைவி்தயும ்சமூகைததுககு 

ச்சால்்வி்ழவமதா ஏராைம. இவறறில், 
அழகைிய ச்சால்்ாடலும வர்ணஜா்ம 
கைாட்டி ம்ன்தச் ச்சாககை ்வககைினற்ன 
இப்டி... ‘இதயச் சுவர்கைைில் இதமா்ன 
வலிகைள. உன நி்்னவுக கைதிர்கைள 
து்ைததுச் ச்சல்வதால்’

‘விழியில் மமாதிய 
ஒைிககைதிர்கை்ைக மகைள.
என மதடலின தவிப்்ச் 
ச்சால்லித தரும உ்னககு’

 ்சமூகை அவ்ஙகை்ைச் ்சாடும 
இவாின எழுததாணி ்சி் கைவி்தகைைில் 
்சாட்்டயாய்ச் சுழனறும, கூர்வாைாய் 
உச்்சந்த்்்யத து்ைதது சநஞசுக 
கூட்டில் இறஙகைியும எாியமி்த்த வீ்சிச் 
ச்சல்், வலியின தாககைமமா கை்ட்சிவ்ர 
மாறாமல் ம்ன்த உ்றயச் ச்சய்கைிறது.

‘்சிறகைடிததுப ்றககைினற்ன 
மத்சியக சகைாடிகைள.
துளைித திாியும ்சிறுமிகைள 
கைாமுகைர் ்ிடியில்’

‘கைல்வியின இ்ககுகை்ைக 
குழி மதாணடிப பு்தககைிறது.
வீட்டுச் சுவாில் 
ச்ாிதாகைத சதா்்ககைாட்்சி ‘

வீ்சி வீ்சி அ்ழககைினற்ன 
மத்சியகசகைாடிகைள. 
இறஙகைிமய வரவில்்் 
சுதந்திரக கைாறறு’

‘கை்டயிம் வாஙகுகைினமறாம 
சு்வயா்ன உணவு. 
அன்ைிப்ாய் கைி்டககைிறது 
கைணடறியா மநாய்கைசைல்்ாம’




நூல் மததிபபுனர : வஃபீரணா வஃபி
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‘மதசமனனும மதமமறி 
மதசமனற ம்ார்்வயிட்மடாம. 
ம்னிதத்தக கைருககைிட்ட 
மிதவாதிகைைாய் நாம’

 நிதர்்ச்னத்த நாம் வாிகைைில் 
நயம்டச் ச்சால்லியிருககைிறார்.

 ்சி் கைவிவாிகைைில் வியப்ின 
விைிம்ிறமகை எ்ம அ்ழததுச் ச்சல்லும 
நூ்ா்சிாி்ய, வா்சிப்வர்கைள ம்னதுககுள 
்சமமணமிட்டு அமர்ந்து விடுகைிறார் எனறால் 
அது மி்கையாகைாது.

‘கைிணறறில் அளைிய நீருககுள 
வாைிககுள ஒரு நி்ா.
எப்டி வந்தது 
கைிணறறிலும மறசறானறு’

 கைாதலின தவிப்்ச் ச்சால்லும 
கைவிவாிகைள எமமுளளும ஓர் ஏககைத்த 
வ ி ் த த து ச்  ச ்ச ல் ்  த வ ற வ ி ல் ் ் . 
எடுததுககைாட்டாய் இக கைவி்த்யச் 
ச்சால்்்ாம.

‘சுவா்சம சதாடர்கைிறது 
உன ச்யர் ச்சால்லிமய.
எனறாலும நா்னிஙகு 
ந்டப்ிணமாய்’

 எ ம க கு ள  கு ற ற வு ண ர் ் வ ப 
்டர்வககும இனனுசமாரு கைவி்த்யப 
்ார்பம்ாம.

‘இ்றவனுககு அடுதததாகை 
இ்ககைியத்த மந்சிதமதன.
இ்றவணககை மநரததிலும 
இதயததுள நு்ழந்திடுமத’

்் கைவி்தகைள தவறா்ன ஆணகை்ைச் 
்சாடியிருப்ினும, ்ினவரும கைவி்த 
மூ்ம ஆணகைளுககு நாசூககைாகை மகுடம 
சூட்டிச் ச்சல்்வும மறககைவில்்் நம 
கைவிதாயி்னி.

‘ச்ணணியம ம்சுகைினமறாம.
ச்ணணுாி்ம மகைாருகைினமறாம. 
ஆணகைைின ்ணிகைசைல்்ாம
ச்ணகைைால் முடியாதனமறா’

 இதும்ானற 175 கைவி்தகைள 
இந்நூ்் அ்ஙகைாிககை, 90 ் ககைஙகைளுடன 
இ ் ங ் கை  வ ி ் ்  3 0 0  ரூ ் ா வு க கு 
கைி் டககைிறது. இந்நூல் புதசதாைி    - இ்ங்கை 
சவைியீடாகும.

 இவாின அழகைிய கைவிகைளூடாகை 
ஒரு சநடும்யணம ச்சல்் ம்னம வி்ழய, 
இவாின அடுததடுதத நூல்கை்ை வா்சிககும 
எதிர்்ார்ப்் ம்னதில் ஏற்டுததிய 
இககைவிதாயி்னியின ஆளு்ம மிககை 
எழுததுகைள, எதிர்கைா்ததில் ்சாிததிரம 
்்டககைவும இவாின ் யணம சவறறியின 
்சிகைரம சதாடவும நல்வாழ்ததுகைள!

 சதாடர்புகைளுககு : 
 

 +94 76 2710271 / +94 77 1962247

எைககணாை ்தைிறை

உன தனினமயிடம் நெபானும்
என தனினமயிடம் நெீயும்
்சரணனடந்து...
தனினம்கேறற ்்ரு்வேியில்
்சறிற்கடிக்க எடுக்கப்ட்ட எததனிபபு்கள்...

  அடரதததியபான வணணப பூச்சு்கள்
உரபாய்தலில் ்கனலந்து ்வேிறறிட...
மனறததலின மு்கமபான 
அன்சவு்கேின ளவ்கம் தபாேபாது
உததிரத ்தபாடஙகும் இறகு்கேின
நெடுளவ ்வேிச்்சமபா்கதினறன
உனடந்த முது்்கலும்புத தணடு்கள்!

வலி்கேின உச்்சமபா 
உணனம உணரதலின இன்மபா..
அனலளமபாததிய தனினம்கள் 
நெதிதபானிதது விடு்டு்கதினறன!

இளதபா...
 உனக்கபான தனினமயில் நெீயும்
எனக்கபான தனினமயில் நெபானுமபாய்
நெமக்கபான வணணங்களுடன 
விரி்கதிறது
புததியளதபார ்்ரு்வேி..

அன்புச்செலவி சுப்புரணாஜூ
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ைறைநது பபணாை ைரபுகள்

பணாவைர் கருைறைத்்தைிழணாழன்

அன்்பாழு்க அம்மபா்வன றனழதத ்தல்லபாம்
 ஆங்கதிலதததில் மம்மி்யன மபாறறிப ள்பாச்சு
இன்நெதினல ்கபாட்டிச்ள்சபா றூட்டி விட்ட
 இனிய்கபாட்்சறி ்தபானலக்கபாட்்சறிப ்்ட்டி யபாச்சு !
நெனறபா்கப ்பாடிவந்த தபாலபாட் ்டல்லபாம்
 நெபா்கரி்கக ன்கபள்்சறிக குரலபாய் ஆச்சு
்கனனல்ள்பால் ்பாலூட்டும் ள்பாளத ள்சரததுக
 ்கனிததமினழ ஊட்டியதும் மபாறறிப ள்பாச்சு !

வீட்டிறகுள் ளநெபாய்்கதிருமி நுனழவ தறகு
 விட்டிடபாமல் ்மழு்கதிட்ட ்சபாணம் இல்னல
வீட்டிறகுள் ்வப்தனதத தணிப் தறகு
 வீ்சறிவந்த ்னனளயபானல வி்சறிறறி இல்னல !
வீட்டிறகுள் ்பாட்டியிடம் ள்ரன ள்தததி
 வியந்து்கனத ள்கட்டிட்ட ்கபாட்்சறி இல்னல
வீட்டிறகுள் நெனட்யில குழந்னத ன்கயில்
 வீறறறிருந்த நெனடவணடி ஏதும் இல்னல !

ஆல்ளவம்்ில் ்ல்விேக்கதி ஆறறு நெீரில்
 அடித்தததிரதது நெீந்ததியது ள்பான ததினறு
்கபால்ன்க்கள் வீ்சறியனறு நெடந்த ள்பாது
 ்கணகுேிரப ்பாரததவயல் இல்னல யினறு !
ள்சல்விழியபாள் மு்கதததினிளல மஞ்சள் பூச்சும்
 ்்சந்நுதலில் குஙகுமமும் இல்னல யினறு
்பால்ள்பானற மனததுடளன ்ழ்கதி வந்த
 ்பா்ச்மல்லபாம் எந்ததிரமபாய் ஆன ததினறு !

ஏக்கம்
்வப்ம் த்கதிககும்  
நெதினனவு்கள் ்்பாசுக்க
்கண்கேிளலபா நெீரனல்கள்  
்ிரேயமபாய்ப புரே
தடம் மபாறறிபள்பான
தனலவனன எணணிளய
தவிக்கதிறபாள் ்நெஞ்சம் 
தருவபாளனபா தஞ்ச்மன.

்தைிழ் நிைணா
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இனனமும் நெபாளன உனனினன வபாளல

ஏங்கதிடும் தபாமனர யபா்கதி

முன்னபாரு நெபாேில் நெடந்தனத ் யணணி

மூழ்கதிளய ததினேதததிடு ளவளன?

அனனமும் நெீரும் அருந்ததில ேபாளனன

அதற்்கபாரு மருந்னதயும் ளவணளடன

்சறினனவ ேபா்கதிச் ்்சருக்கதினன நெீங்கதிச்

்்சங்கததிர ளதடிட லபாளனன!

வரும்வழி யபாவும் மலர்கனேத தூவி

வந்தவுன ன்க்களும் எஙள்க?

அரும்சு்கம் தந்ளத அரவனணத ் தனளனபா(டு)

ஆடிய ்கபால்்களும் எஙள்க?

்கருநெதிறக கூந்தல் தழுவிய மபாரபும்

்கவரந்ததிடும் விழி்களும் எஙள்க?

்நெருங்கதிளய வந்து ளநெ்சமும் தந்த

்நெஞ்சளமபா ள்பானதும் எஙள்க?

்்சனலனய நெபானும் நூலினில் ்கணளடன

்பாவி்யன உடலிலும் ்கணளடன

வ்சவு்கள் எனனன வருதததிடும் ள்பாதும்

வஞ்சறி,உன நெதினனவினன உணளடன

நெ்சநெ்ச ்வனளற ்்ய்ததிடும் மனழயபாய்

நெபாய்க வபாட்டுவ ளதளனபா?

்நெ்சவினில் அனலயும் நூலினழ ள்பால

நெதிதமுளம அனல்கதிளறன நெபாளன!

ஆண்கேின ஆன்ச ் வேியினில் ் ்சபால்ல

ஆயிரம் வழி்கேிங குணடு

தூண்கனேப ள் பால வலினமனயக ் ்கபாணடு

துயரமும் தபாஙகுவ துணடு

ஊணமி்க உண்பார ்டும்துயர ள்பால

உேதததினுள் உழலு்கதின ளறளன!

வீண்்சயல் எனறு வீட்டினில் உனரததும்

ளவதனன நெ்கரதது்கதின ளறளன!

அடுததவர வந்து மணங்்கபாளும் முனள்

அன்ளன மபானலனயத தபாரபாய்!

்டுதததிடும் துன்ம் ்தறறிததுளம ஓடப

்பாவமும் ள்பாக்கதிட வபாரபாய்!

உடுதததிடும் ஆனட நெழுவுதல் ள்பால

ஓடிநெீ ஒேிந்ததிடல் நெனளறபா?

்தபாடுதததிடும் மலரபாய் உனக்்கன நெபாளன

்தபாடத்தபாட மலரவளன ்கணணபா!

குனறமர ளவலன ள்கபாயிலி னுள்ளே

குலவிடும் ்வணபுறபா ள்பால

அன்றபாரு நெபாேில் வபாக்கதினனத தந்ளத

அனணததனத மறந்ததும் ஏளனபா?

இன்றனன விட்ளட எஙகு்்சன றபாளயபா

ஏந்ததினழ ஏஙகு்கதின ளறளன!

நெனறறிது தபாளனபா நெபாய்க ்்சபால்வபாய்!

நெதததிடும் எனனமற வபாளத!

அதனதயின ம்கனபாய் ஆனவன நெீளய

அறறிவினில் எனனக்கவரந் தபாளய!

ததனதனயப ள்பாலக கூணடினுக குள்ளே

தவிக்கநெீ விடுவதும் முனறளயபா?

விதனதனயக ்கபாட்டி வீட்டினுள் நுனழந்து

்வஞ்சறினற உனடதததிடு வபாளய!

்கதததிடும் எனறன குரலினனக ள்கட்டுக

்கடிததினில் வந்ததிடு வபாளய!

்கல்வினயக ்கறளற உயரந்ததிடும் ள்பாதும்

்கபாதலில் ள்னதனம ஏது?

நெல்வித மபா்க நெடந்ததிடும் ள்பாதும்

நெனமயது வபாட்டுவ துணளட!

வல்வினன யபா்க வந்ததிடும் ்கபாதல்

வருந்தவும் ்்சய்ததிடல் ்கணடும்

்வல்மனம் ் ்கபாணளட எழுந்ததிடல் நெனறபாம்

்வறறறிளய மணந்ததிட வபாரபாய்!

ை்ந்திட வணாரணாய்

இரணாை பவலமுருகன் 

வலஙன்கமபான
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உயிரில கைந்தவபே

எப்்பாழுது
எனனில் 
்கலந்தபாய் நெீ?

என ்்யரின 
இனினமனய 
உன குரலில் 
உணரந்த ்்பாழுததிலபா...

உன விழிப ள்ச்்சறினபால் 
எனன விழுங்கதிய 
்்பாழுததிலபா...

உன வபா்சதனத 
உணரந்ளத 
நெீ இருககும் 
ததின்சனய 
அறறிந்த ்்பாழுததிலபா....

தனினமயில் 
நெபான  தவிதத 
்்பாழுததிலபா...

உறக்கதததிலும் 
உன உருவதனதளய 
்கனவபா்கக ்கணட 
்்பாழுததிலபா....

கூட்டதததில் 
உனனன 
மட்டுளம என விழி்கள் 
ளதடியனலந்த ்்பாழுததிலபா....

இருவரும் 
நெடகன்கயில் 
இயல்்பா்க 
நெம் ன்க்கள் 
இனணந்த ்்பாழுததிலபா ...

உன ்கபாதல் ்கபாந்தம் 
எனன ஈரதது 
இறுக்கதிய ்்பாழுததிலபா ....
உன எச்்சறில் 
ரு்சறி சுனவதத ்்பாழுததிலபா....

எப்்பாழுது 
எனனில் 
்கலந்தபாய் 
நெீ....?

ரணாஷித் ஜைணால 

து்ிநது நில

ஓடியது ள்பாதும் ஒேிந்தது ள்பாதும்
  நெதிமிரந்து நெதினறு ளமபாததிடப ்பாரு
வபாடியது ள்பாதும் வதங்கதியது ள்பாதும்
   எழுந்து நெதினறு ்வனறறிடப ்பாரு

தூங்கதியது ள்பாதும் தயங்கதியது ள்பாதும்
    துணிந்து நெதினறு ள்பாரிடப ்பாரு
தபாங்கதியது ள்பாதும் தேரந்தது ள்பாதும்
   தனிததுவம் ்கபாட்டிட உனழதததிடப ்பாரு

உரு்கதியது ள்பாதும் உனடந்தது ள்பாதும்
  உேியபாய் மபாறறி உயரந்ததிடப ்பாரு
மரு்கதியது ள்பாதும் ்கரு்கதியது ள்பாதும்
    மறுமலரச்்சறி ்்றறறிட முயனறறிடப ்பாரு

ஏறறறியது ள்பாதும் ஏங்கதியது ள்பாதும்
   எததிரநெீச்்சல் ள்பாடக ்கறறறிடப ்பாரு
்கறறது ள்பாதும் ்்கட்டது ள்பாதும்
    ஏறறம் ்்றறு எழுந்ததிடப ்பாரு

குறு்கதியது ள்பாதும் குனிந்தது ள்பாதும்
    குனறனய ்கனலதது நெதிமிரந்ததிடப ்பாரு
்சறுக்கதியது ள்பாதும் ்நெபாறுங்கதியது ள்பாதும்
    ்ினறனய ள்பால வேரந்ததிடப ்பாரு

மயங்கதியது ள்பாதும் மடிந்தது ள்பாதும்
   மயக்கம் ்தேிந்து மீணடிடப ்பாரு
நெயந்தது ள்பாதும் நெலிந்தது ள்பாதும்
   நெபானேய உலன்க ்்சதுக்கதிடப ்பாரு.

நணா.பணாணடியரணாஜணா
ஆர.எஸ்.மங்கலம்.

Digitized by Noolaham Foundation.
noolaham.org | aavanaham.org



13  / -  2020

1.

யபாளரபா என அனறக 
்கதனவத தட்டு்கதிறபார்கள் 
்கபாததில் ள்கட்்கதிறது ஓன்ச.
உங்கள் ்்சவி்கேில் 
விழு்கதிறதபா அச்்சபதம்?
ஆம் ்லமபா்க....
அப்டி எனில்
்கதனவத தட்டு்வர 
நெீங்கள்தபான.
்சறறு ்்பாறுதததிருங்கள்
்கவினத முடியும் 
தருவபாயில் இருக்கதிறது.
இளதபா வரு்கதிளறன 
வந்து ்்கபாணடிருக்கதிளறன 
வந்துவிட்ளடன.

2.

விழிததவன 
உறங்கப ்பாரக்கதிறபான.
உறங்கதியவன 
விழிக்கப்பாரக்கதிறபான.
்டுததவன 
எழப்பாரக்கதிறபான.
எழுந்தவன 
்டுக்கப ்பாரக்கதிறபான.
அமரந்தவன 
நெதிற்கப ்பாரக்கதிறபான.
நெதிற்வன 
அமரப ்பாரக்கதிறபான.
நெடப்வன 
ஓடப ்பாரக்கதிறபான.
ஓடு்வன
ஓயப ்பாரக்கதிறபான.
ளதபாறறவன 
்ெயிக்கப ்பாரக்கதிறபான.
்ெயிததவன 
அது 
நெதினலக்கப ்பாரக்கதிறபான.

3.

நெபானந்த நெததினயக 
்கடக்கப ள்பா்கதிளறன
நெீயும் ்கடக்க விரும்்ினபால்
்கடந்து்்கபாள்.
நெபானும் ்கடக்கதிளறன 
நெீயும் ்கடக்கதிறபாய்.
இருவனரயும் ம்கதிழந்து
்கனரளயறறறிய நெததி
்ிறறி்தபாருவர ்கடக்கவும்
எவவித நெதி்ந்தனனயுமினறறி
இபள்பாதும்
இருந்து்்கபாணடிருக்கதிறது 
நெததி நெததியபா்களவ...!

4.

எனனனப ்பாரதததும்
மலனரபள்பால் 
நெபாணமுறு்கதிறபாய்.
உன ்மல்லிய ஸ்்ரி்சங்கேபால்
அன்ின ன்கள்கபாரதத்டி
எனனன தழுவிச் ்்சல்்கதிறபாய்.
்்சபாபபுககுள் இருககும் நெீரில்
்்ரு்சமுதததிரம் 
்கணட மழனலயபாய்
உனனனக ்கணடுணரந்து
்மய்்சறிலிரக்கதிளறன நெபான.

- பாரியனபன
குடியபாததம் - 632602

்பாரியன்ன - ்கவினத்கள்
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்ாமவந்தல் ்ா்மு்்ன ்ாறூக எழுதிய‘ 
மூ ன று  ந வீ ்ன  கை ா வ ி ய ங கை ள ’  ம ற ் ற ய 
நூல்கைளுடன ஒப்ிடு்கையில், முறறிலும 
மாறு்ட்டதாகும.

உட்புறம தூய சவணணிற கைாகைிதததில் 
அச்்சில் வார்ககைப்ட்ட கைறுபபு எழுததுகைள, 
்சட்சட்ன கைணகை்ை ஈர்தது ம்ன்த வ்சீகைாிப்து 
த்னிச்்சிறபபு!

இதில் முத்ாவது கைாவியமா்ன சகைாந்தைிபபு. 
இ த ி ல்  ஆ த ம ் ா வ ா வ ி ன  ம ்ன ம  அ ் ்ச 
ம்ாடும ஆழிபம்ர்்யின நி்்னவுகைளும, 
வாழ்வாதாரமினறி அல்்லுறும மா்னிட 
வாழ்வியல் ம்ாராட்டஙகைளுமாய் வாிகைளூடாகை 
வலி்ய உணரச் ச்சய்கைிறார். இழபபுகைைினூடாகை 
அவருள இ்ழமயாடும ம்சாகைம, வா்சிககும 
எம்மயும ஓர் ஆதம்ாவாவாகை மாறி உ்வச் 
ச்சய்கைிறது. கைவிஞாின கைாததிரமா்ன எழுததுகைளும, 
கை ா வ ி ய த ் த  வ டி த த ி ரு க கு ம  ் ா ண ி யு ம 
்சம்வஙகை்ை எம முன கைாட்்சிப்டுததிச் 
ச்சல்கைினற்ன.

‘எணணப்ற்வயின இறக்கை ஒடிககை 
இ ன னு ம  அ வ ர ா ல்  இ ய ் ம வ  இ ல் ் ் . 
கைவிவாிகைைில் ச்ாதிந்துளை உண்ம, கைாவியம 

முழுககை எதிசராலிககை வா்சகைர் ம்னதுககு ்சறமற 
அழுததம சகைாடுககைிறார் கைவிஞர். இனறுவ்ர 
தீராப்ிரச்்சி்்னயாகை ்சமூகைததில் பு்ரமயாடிப 
ம்ாயிருககும, ்சமூகைஙகைளுககைி்டயி்ா்ன 
்ிாிவி்்னகை்ைச் சுட்டும இவாின வாிகைள 
ம்ன்தக கூறும்ாட, ஒரு தீர்ககைப்டாத வலி 
அ்்ய்்யாகை எழுவ்தக கைட்டுப்டுதத 
முடியாமல் தடுமாறுகைிறது எம ம்னம.

‘அடககைப்ட்ாம.நமது அ்டயாைஙகைள 
அகைறறப ்ட்ாம.நமது இருபம் மகைளவியாகைி 
ஒடுககைப ்ட்ாம’

‘இ்ங்கைத தாயின ்ிள்ைகைள நாமம! 
இத்னால், இ்ணந்து வாழ்வ்த எவர்தான 
ச வ று ப ் ர் .  இ ்ன ம  ம த ம  ச ம ா ழ ி ச ய ்ன 
இருககும நமது த்னிததுவதமதாடு அ்்னவரும 
இ்ணந்து புாிந்துணர்மவாடு அதிகைாரஙகை்ைச் 
்சமமாய்ப ்கைிர்ந்து வாழ்வ்தத தாம்ன 
விரும்ிக மகைட்கைிமறாம.’ எ்ன ஒறறு்ம்ய 
வலியுறுததும அவாின ச்ாதுந்மிககை வாிகைள 
நம ்சமூகை மககைைின ம்னததி்ரயிம்ாடும 
எணணஙகை்ைப ்ிரதி்லிதது, வா்சகைர் ம்ன்த 
இதமாகை சதாட்டுச் ச்சல்கைினற்ன.

அ்னர்தத நிவாரணஙகைள தகுதியறமறா்ரப 
ம்ாய்ச் ம்சர்வதும, ்ாதிககைப்ட்டவர்கைள 
நி்்மயா ்டுமமா்சமாகை இருப்்தயும 
சுட்டும ம்ாது மீணடும ம்னதில் அமத வலி்ய 
உணரமுடிகைிறது.

‘அழுமத விட்டது வா்னம. கைடலின நீ்ரச் 
ச்சருகைியிருந்த மமகை இ்மககுள தூசுகைள ்டிய 
அழுமத விட்டது வா்னம. ்சிறு ்சிறு தூறல்’ எ்ன 
அழகைிய்் அளைித சதைிதது அ்சததுகைிறார்.

‘ ‘ ச கை ா ந் த ை ி ப பு ’ ’  இ ் ங ் கை  அ ர ்ச 
்சாஹிதய மணட் ்சானறி்்னப ச்றறுக 
ச கை ா ள ை ,  இ ் ங ் கை  அ ர ்ச  ்ச ா ஹ ி த ய 
மணட் விருது, சகைாடமகை ்சாஹிதய மகைாகைவி 
உருததிரமூர்ததி விருது யாழ் இ்ககைியப 
ம்ர்வச் ்சானறு எ்னப ்் விருதுகை்ைத 
தமதாககைிக சகைாணட மதாட்டுப்ாய் 
மூததமமா இரணடாவது கைாவியமாகை 
இந்நூலில் இடம்ிடிககை, அது ஒமர ்சமூகைததின 
முரண்ட்ட கைருததுகை்ையும, கை்தயின நாயகைி 
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தீய குணம சகைாணட கைணவ்னிடமிருந்து 
துணிவாகை மணவி்ககு ச்றுவ்தயும. 
தந்்தயின விருப்ததிறகைிணஙகை மறுமணம 
ச்சய்வ்தயும ச்சால்லிச் ச்சல்கைிறது.

 மதாட்டுப ்ாய் மூததமமா முஸ்லிம 
மககைைின ்ண்ாட்டுக மகைா்ஙகை்ை அழகுறப 
்திவு ச்சய்கைிறது. திருமணச்்சடஙகு, ்ிறபபுச் 
்சடஙகு, ச்ாிய ்ிள்ைச் ்சடஙகு, ்மயததுச் 
்சடஙகு என்்னவும சு்வ்டச் ச்சால்்ப 
்டுவத்னால் கைாவியம கை்னதி ச்றுகைிறது.

கைிராமிய வழககுச் ச்சாறகை்ை ஆஙகைாஙமகை 
அளைியி் றககும நூ்ா்சிாியர், அததியாயஙகைைின 
முடிவில்,  அதறகைா்ன விைககைஙகை்ையும 
சகைாடுததிருப்து சவகு ்சிறபபு.

மூனறாவதாகை வரும ‘எஞ்சியிருந்த ்ிரார்த 
த்்னமயாடு’ யுததததின ்ாதிபபுகை்ையும 
அத்்னத சதாடர்ந்து வரும இன்னல்கை்ையும 
ச்சால்், இககைாவிய நாயகைம்னா அவன 
இ வ ன  எ ்ன  ் ட ர் க ் கை ப  ச ் ய ர ா ல் 
அ்ழககைப ்டுகைிறான. இச்்சமுதாயததில் 
இன்னல்கைளுககைாைா்ன ச்ரும்ா்ாம்னா்ரப 
்ிரதிநிதிப்டுததுமுகைமாகைததான இவ்்னக 
கைவிஞர் அ்டயாைப ்டுததவில்்் ம்ாலும.

யுததததின சகைாடூரஙகைளுககு முகைம 
ச கை ா டு த த வ ர் கை ள  ம ்ன ங கை ை ி ல்  ச த ா க கை ி 
நிறகும மகைளவிகைளுககு இனறுவ்ர வி்ட 
கைி்டககைமவ யில்்்.

அதிகைாரததிறகும ஆயுதததிறகும அச்்சப 
்ட்டு அடஙகைி இருப்தா?

அனமறல் ஒருவ்ரசயாருவர் புாிந்து 
சகைாணடு ஒறறு்மப்ட்டு இணஙகைி வாழ்வதா?

இது ம்ால் ்ற்் மகைளவிகைள......

‘ ம வ லி க கு  ் வ த த  மு ள  கை ா லு க கு த 
்தப்மதன’ எனும வா ிகைைில் மவலிமய 
்யி்ர மமய்வ்த ம்றமுகைமாகைச் ்சாடுவ்தக 
கைாணகைிமறாம.

இந்தக கைவிஞாின கைாததிரமிககை எழுததுகைள 
முகைமறியா  ‘அவ்னின’  எணணஙகை்ைப 

ி்ரதி் லிககும மகைளவிககை்ணகைைாய் சுழ்விட்டு, 
அவ்னின ச்ாதுந்மா்ன ஏகை ி்ரார்தத்்னமயாடு 
கைாவியததுககு முறறுபபுளைி ்வததாலும, 
வா்ச ிதத வா்சகைா ின அகைததி்ர கை ிழ ிதது 
நிதர்்ச்னத்த உ்வ விட்டிருப்தில் கைவிஞர் 
சவறறி ச்றறிருககைிறார்.

ம்ரா்சிாியர் எம.ஏ.நுுஃமான அவர்கைைின 

்சிறப்ா்ன, நீணட 10 ்ககை அணிந்து்ரமயாடு, 
ஜீ வ ந த ி ய ி ன  1 4 7 வ து  ச வ ை ி யீ ட ா கை  1 7 0 
்ககைஙகைளுடன புது்ம ம்சர்ககும... இந்நூலின 
வி்் இ்ங்கை ரூ்ா 400/- புததகைப ்ிரதிகைள 
மவணடியவர்கைள சதாடர்பு சகைாளை மவணடிய 
சதா்்ம்்சி இ்ககைஙகைள....

 +94 775367712 / +94 756217680

தம ி ழு ் கை ி ல்  ச ் ா ன வ ி ழ ா க  கை ா ணு ம 
இககைவியாளு்மயின கை்னவுகைள சமய்ப்டவும, 
சவறறி மமல் சவறறி ச்றறிடவும இ்னிய 
நல்வாழ்ததுகைள!                                                   n

இமை நமைத்த இரவு்கள்

மனம்   உரசும்
ஆன்ச நெதினனனவ
மிதமபான  எனனின
மீேபாதக ்கற்னனயில்
எந்தன புலம்்னல
புததியக ்கவினதயபாக்கதி
இனம   நெனனந்து
இரவில்  எழுது்கதிளறன
நெதின  துளரபா்கதததின
துயரதததில் துடிககும்
துள்ளும்  இேம்
மனததின குமுறல்
்்சந்நெதிறக குருததியபால்
இதயதனத  நெனனககுளத
உறவின தவிபன்
உணரந்து வருவபாய்
மணளணபாடு மரணம்
அனழககும்  முன 
உயிரக  ்கபாதலில்
உணனமனய உனரக்க

             

  செ. ்ஜயைட்சுைி
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நா.ரமமஷ்... .  27 வயது வ்ர 
்சந்மதாஷமாகை ்சரா்சாியாகை உ்ா வந்த 
எைிய குடும்ததின இ்ைஞர், ச்சாந்த 
சதாழில் ச்சய்து வயதா்ன ச்ற 
மறா்ர சதய்வமாகை மதிதது கைாப்ாறறி 
வந்தவர்.

அ டி க கை டி  கை ா லி ல்  ஏ ற ் ட் ட 
வலிககு கைாரணம ‛மஸ்கு்ர் டிஸ்ட்ர ி்’ 
எ்னப்டும த்்ச திசு மநாய் என்து 
சதாியவந்தது. இந்த மநாய் வந்தால் 
நடககை முடியாது, விழுந்தால் ் கை ஊனறி 
எழ முடியாது, எஙமகை ம்ா்னாலும 
ஊர்ந்து ஊர்ந்துதான ம்ாகைமவணடும, 
அப்டி ்ததடி துாரம ம்ாவதறமகை 

ஒரு மணிமநரமாகைிவிடும உடல் 
எ்ட கூடிகசகைாணமட ம்ாய் ்டுதத 
்டுககை்யில் இருககை மநாிடும ஒரு நாள 
இறககைவும மநாிடும.

நாைாகை நாைாகை உடல் அவயங 
கை்ை ஒவசவானறாகை இந்த மநாய் 
தினறு சகைாணமட இருககும ச்சால் 
்ாமல் சகைாளைாமல் ஒரு நாள 
இதய த்்ச்ய தாககைி மரணததிறகு 
சகைாணடு ச்சனறுவிடும இனனும 
மருந்து கைணடு்ிடிககை முடியாத 
இ்ந்த மநாய்ககு ஆைா்னவர்கைைில் 
ஒருவர்தான நமது ரமமஷ்.

இவாிடம ்ாதிககைபடாமல் இருப்து 
நல்் ்சிந்த்்னயும, எழுததாறறலும 
மட்டுமதான இ்த ்வதது நி்றய 
துணுககுகைள, கை்த கைவி் தகைள எழுதி 
அது ்ிரசுரமாவதன மூ்ம வரும 
வருமா்னததில்தான தன்்னயும ் ார்ததுக 
சகைாணடு வயதா்ன ச்றமறார் கை்ையும 
்ராமாிததுக சகைாணடு வருகைிறார்.

்ழ்னியில் இருந்தவர் வாட்கை 
சகைாடுதது கைட்டுப்டியாகைாததால் 
்ககைத தில் உளை சநய்கைாரப்ட்டி எனற 
கைிராமததிறகு இடம ச்யர்ந்துவிட்டார் 

இதத்்ன ்சிரமஙகைளுககு நடுவி 
லும இவர் ச்சய்துவரும ்சாத்்ன்யப 
்ார்பம்ாம

இன்றய இயந்திர  உ்கைில் 
குழந்்தகைளுககு என்ன மவணடு 
மா்னாலும கைி்டககைிறது ஆ்னால் 




- எல.முருகரணாஜ் 
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கை்த ச்சால்்ததான ஆளும இல்்் 
அவர்கைைிடம ச்சால்வதறகு நல்் 
கை்தயும இல்்்.

குழந்்தகை்ை எவவைவு ்ிடிக 
குமமா அந்த அைவிறகு குழந்்த 
கைளுககைா்ன கை்தகைள எழுதவும ரமமஷ்ககு 
சராம் ி்டிககும

நல்ச்ாழுககைத்த ்மயப்டுததி 
்ண்ாட்்ட வலியுருததி  இவர் 
எழுதும ்சின்னச் ்சின்ன கை்தகை்ை 
்டிககும எந்த குழந்்தயும நி்ச்்சயம 
ச்றமறா்ர மந்சிப்ர் மறந்தும ்சிறு 
தவறு ச்சய்யககூட மயா்சிப்ர்.

இவர் குழந்்தகைளுககைாகை எழுதிய 
கை்தகை்ை சதாகுதது நமம ஊரு கை்தகைள 
எனறு ஒரு புததகைம சவைியிட்டார். 
அதன சதாடர்ச்்சியாகை ்ாகைம இரணடும, 
இபம்ாது ்ாகைம மூன்றயும சவைி 
யிட்டுளைார்.

மூனறாவது ்ாகைததில் ்சிறுவர் 
கைளுககு மட்டுமினறி ச்ாியவர்கைளுககும 
நீதிககை்தகைள ச்சால்லியிருககைிறார்.
குழந்்தகைளுககைா்ன எந்த புததகைததிலும 
இ் ல் ் ா த  த ்ன ி ச் ்ச ி ற ப பு  இ வ ர து 
புததகைததில் உணடு அது புததகைம 
சநடுகைிலும கைாணப்டும வி்ஙகுள 
்ற்வகைளுககு குழந்்தகைமை வணணம 
தீட்டி மகைிழ்ாம என்துதான.

்ச ிறுவர் கை்தகை்ை ்டிககும 
ம்ாமத அதன ம்ாககும முடிவும 
சதாிந்துவிடும என்தால் ச்ாியவர் 
கைள இத்்ன ்டிப்தில்்் ஆ்னால் 
ர ம ம ஷ ி ன  கை ் த கை ை ி ல்  மு டி ் வ 
ஊகைிககைமுடியாத்டி ‛ட்விஸ்ட்’ எனற 
ச்சால்்ககூடிய சுவார்சியமா்ன திருப 
்ஙகைளும இருககைினற்ன.

உதாரணமாகை ம்ழயில் ந்்னயும 
ஒரு ச்ாியவ்ர ் ார்ககும ்சிறுவன தன 

்கையில் உளை கு்ட்ய சகைாடுதது 
‛வீட்டிறகு ந்்னயாமல் ச்சல்லுஙகைள 
தாததா’ எனறு ச்சால்கைிறான.

‛ம்ழவிட்டதும வீட்டில் சகைாணடு 
வந்து தருகைிமறன’ எனறு ச்சால்லி 
தாததாவும கு்டயுடன ச்சல்கைிறார், 
ம்ழவிட்டு ்ச ி் நாைா்ன்ிறகும 
கு்ட்ய தாததா திருப்ிக சகைாடுககை 
வில்்்.

த ி டீ ச ர ்ன  ஒ ரு  ந ா ள  அ ந் த 
்சிறுவன தாததா்வ மதடிவருகைிறான 
தாததா குறறஉணர்மவாடு நிறகைிறார் 
அடுதது என்ன நடககும! ்சிறுவன 
கு்ட்யகமகைட்டு தாததாவிடம ்சண்ட 
ம்ாடப ம்ாகைிறான எனறு தாம்ன 
நி்்னபபீர்கைள? அதுதான இல்்் 
இபம்ாது ்சிறுவன ்கையில் புதுககு்ட 
அ ் த  த ா த த ா வ ி ட ம  ச கை ா டு த து , 
‛உஙகைைிடம நான சகைாடுததது ்்ழய 
கு்ட அதில் ம்ழ ஒழுகும இந்தாருஙகைள 
புதுககு்ட’  எனறு தந்துவிட்்டு நடப்ான.
என்னல்்ாம முடியுமமா எபம்ாசதல்்ாம 
முடியுமமா அ்த மறறவர்கைளுககு 
ச்சய்யுஙகைள எனறு ச்சால்லும ‛ஈ்கை’  
நீதிக்கை்த இது.

கை்தகைைில் குரஙகு,முத்்,்சிஙகைம, 

குழந்னத்கள் வீட்டில்

மிததி்டும் இட்மல்லபாம்

்்பாம்னமக்கபாடு

l

குழந்னத்கள் ்சணனட 

அததி்கம் அடிவபாங்கதின

்கரடி ்்பாம்னம்கள்

l

்ிள்னேயின ்யணம்

நெதிம்மததியினறறி விடி்கதிறது

தபாயின முழு இரவு

ஷர்ஜிைணா யணாகூப்
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நாி, கைிைி, கைரடி மட்டுமல்் ஒட்ட்டக 
குச்்சியும விைககுமாறும கூட ம்சும, 
நீதி ச்சால்லும

ச ற்மறார்கைைின ்சிரமஙகை ை உணரா 
மல் இன ற்ய குழந் தகைள உயர்ந்த வி் ் 
ச்சல்ம் ானகைள உளைிட்ட ச ா்ருளகை ை 
மகைட்கைினற்னர் இந்த மாதிாி குழந் தகை ை 
‛வைர்பபு’ எனற கை்தயில் வரும 
ஆ்சிாி் ய எப் டி திருததி்னார் எனற ஒரு 
விஷயததிறகைாகைவாவது தமிழ் ் டிககைதசதாிந்த 
அதத்்ன குழந்்தகைைிடமும இந்த 
கை தபபுததகைம ம் ாய்ச்ம்சரமவணடும.

எழுதத சதாிந்த ரமமஷ்ககு இந்த 
பு த த கை ங கை ் ை  வ ி ற ் ் ்ன  ச ்ச ய் ய 
திராணியும இல்்் சதமபும இல்்் 
ஆகைமவ ‛நமம ஊரு கை்தகைள’ எனற 
இந்த கை்தபபுததகைத்த நீஙகைளதான 
மகைட்டு வாஙகைி  ்டிககைமவணடும 
சமாததமாகை வாஙகைி குழந்்தகைளுககு 
்டிககைக சகைாடுககைமவணடும.

உடும்்பம்ட்்டயில் உளை 
ஜி.வி.ஜி., வி்சா்ாட்்சி ச்ணகைள 
கைல்லுாாி  ்சமீ்ததில் இவரது திற்ம்ய 
ஊககைப ்டுததும வ்கையில் இவ்ர 
தமது கைல்லுாாிககு மநாில் வரவ்ழதது 
கைவுரவிதது மகைிழ்ந்ததுடன இவரது 
புததகைஙகை்ையும அதிகைமாகை வாஙகைி 
மாணவியருகைகு விநிமயாகைதது மகைிழ்ந்தது.

மவறு எந்த வ்கையிலும ் கைமயந்தாத 
தனமா்னமிககை எழுததாைர் ரமமஷ்ககு 
நீஙகைள ச்சய்யும ச்ாிய உதவி இந்த 
புததகைம விறகை உதவுவதுதான.

எழுததாைர் தன்னம்ிக்கையின 
்சின்னம ரமமஷிடம ம்சுவதறகைா்ன 
எ ண கை ள : + 9 1 9 7 5 0 4 7 4 6 9 8 , 
+918610877108. அவரது சமயில் 
முகைவாி:

rameshsudalai1980@gmail.com

ைைி்தபநயம் 
்தருமுனனப ்ள்ேிககூடதததின 

வபாயிலரு்கதில் ததிறந்த்வேி 

விற்னனயில் கூறு்கட்டப்ட்ட 

்நெல்லிக்கனியும் ்்கபாடுக்கபாபபுேியும்.

உறவு்கள் ன்கவிரிததச் சூழலில் 

்ள்ேிககூட மு்கபள் 

வ்சறிப்ிடமபானது.

உடல் தேரந்தபாலும் 

உள்ேம் தேரபாத வபாழவு 

்சறில்லனற வியபா்பாரதததில் 

வயிறனறக ்கழுவும் ்பாட்டிககு 

அந்தப ்ள்ேிககூடதது 

்சறிறுவர ்சறிறுமி்களே   

்்யரன ்்யரதததி்கள். 

்லரும் வியககும்்டி  

்ின்னபாருநெபாேின 

்தபாடரமனழப ்்பாழிவில்  

தஙகும் இடமறறியபா 

அந்த மூதபாட்டியிடம் 

்ள்ேிககு வந்த ்சறிறுவ்னபாருவன 

்்கபாடுததுவிட்டுச் ்்சனறபான 

அவனது குனடனய  !

கணா.ந.கலயணா்சுந்தரம் 
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அததி்கபானல ள்சவல் ்சததம் எங்கள் அலபாரம்.

ஆதவன ளம்லழுந்தபால் ஊளர ்்கபாள்ளும் அலங்கபாரம்.

வணடிமபாட்டுச்்சததம் ஊரின முதல் ்சங்கீதம்.

வரபபு்கேின வழிளய ்ணிககு வினரந்ததிடுவர மக்கள்.

வபா்கன இனரச்்சல்,புன்க, வழி்நெரி்சல் இல்னல

வந்தததில்னல வழிப்றறி்கள்,்்கடு்ிடி்கள் ்தபால்னல.

வி்ததுக்கள் ஆ்ததுக்கள் என்றதுவும் நெதி்கழந்தததில்னல

்வேிநெபாட்டு வபாழவில்கூட இந்தேவு ம்கதிழந்தததில்னல.

்சறினனகுேதததில் மூழ்கதிககுேித்தழுந்து

அனனன தயபாரப்டுதத அவ்சரமபாய் புறப்டுளவபாம்.

்சுவின ்பால் ள்பாதும் ்்கல்வனரககும் ்்சறிக்கபாது.

்ள்ேி்்சனறு வந்ததுளம துள்ேி வயல் ்்சனறறிடுளவபாம்.

அப்பாவிற்கபான ஆ்கபாரதததில் அனரவபா்சறி உணட்ினளன

அங்கதிருககும் வரபபு்கேில் எங்கள் ஆட்டம் ்தபாடஙகும்.

்ட்டம் விடுளவபாம் ்ட்டபாம்பூச்்சறி ்ிடிபள்பாம்

்சட்டங்கள் இருந்தததில்னல ஆயினும் ்சரிவரளவ இருந்ளதபாம்.

ததிங்கேின ஒேியில் ்ல்கனத்கள் ள்்சறி

எங்கேின இரவுணவும் நெதினறவிறகு வரும்.

தபாயின மடியில் தனல்சபாய்தது அயரளவபாம்.

மபாய உல்கதில் இதுள்பால் ஒரு ்மய்வபாழவில்னல.

்ழிசுமககும் வருங்கபாலம் ்பாவம் இனத

்பால் விேம்்ரங்கேில் மட்டுளம ்பாரததறறியும்.

- பிரகவி.
(ஆர.ளெ.்ிர்கலபாதன.உடுவில்,யபாழப்பாணம்.)



19  / -  2020
Digitized by Noolaham Foundation.
noolaham.org | aavanaham.org



20 2020 -  /  

ந ா ன கு  சு வ ர் கை ள  ம ட் டு ம ம 
சகைாணட அ்றயி்்ன எபம்ாதுமம 
விருமபுவனதான அவன. ஆ்னால் அந்த 
அ்ற மட்டும ஏம்னா அவ்னிறகுக 
சகைாஞ்சமும ி்டிததமா்னதாகை இருககை 
வில்்். அந்த அ்ற முழுவதும 
சூழ்ந்திருந்த இருட்்சி அவ்்னக 
சகைாஞ்சம சகைாஞ்சமாய் அச்சுறுததிக 
சகைாணடிருந்தது. இதறகு முன்னர் 
இரு்ைமய கைாணாதவன அல்் அவன. 
ச்சால்்பம்ா்னால் ்் இரவுகைைில் 
்ருவம்டந்திடாத ி்ஞசு கை்ைக கூட 
கை்சககைிப ் ிழிந்து எறிந்தவனதான அவன. 
ஆ்னால் அபம்ாசதல்்ாம அந்த 
இரவுகை்ை ரு்சிததுகசகைாணட அவ்னின 
ம்னம இபம்ாது முழுவதுமாகைமவ 
அரணடு ம்ாயிருந்தது.

தான இபம்ாது எஙகைிருககைிமறாம 
எனற நி்்னவு ்சிறிதைவு கூட 
அ வ ்ன ி ட த த ி லி ரு க கை வ ி ல் ் ் . 
அவ்னின கைடந்த கைா்ம கூட அவ்னின 

நி்்னவ்்கை்ை விட்டு சகைாஞ்சம 
சகைாஞ்ச மாய் அகைனறு சகைாணடிருந்தது.
அதறகைாகை அவ்னது கைடந்த கைா்ததில் 
அவச்னானறும நறகைாாியஙகை்ை 
வி்தததும ்வததிருககைவில்்்.
அ வ ன  கை ட ந் து  வ ந் த  ் ா ் த 
முழுவதுமம ்் கைன்னி்கைகைைின 
குருதிக கைணணீாி் ்னததான ்ாி்சாகைப 
ச்றறிருந்தான.

்்சமன்து ஆணிறகு ச்ண 
்ம்ய கைாப்தறகு அந்தக கைடவுைால் 
வழஙகைப்ட் டவரப ் ிர்சாதசமனறால்... 
இவன அ்த அந்தப ச்ண்மயின 
சமன்ம்யச் ம்சாதிததுப ்ார்ககும 
ஆயுதமாகை மட்டுமம ்யன்டுததிக 
சகைாணடான.தன இச்்்ச தீர்ககை 
அவன இரககைமினறி ்்்ர வ்ததத 
கை ் த கை ் ை  இ ன று  ம கை ட் ட ா லு ம 
அவ்னில்்தது அந்த அ்றயின 
சுவர்கைள கை்த கை்தயாய் ச்சால்லும.

்கனதக்கபான தனலபன் ஆரம்்த ததில் கூறுவனத விட ்கனதயின முடிவில் 
கூறறினபால் ்்பாருததமபா்கயிருககு்மனத ளதபானறறியது... அதனபால் 
தனலபன் இறுததியில் கூறறியுள்ளேன... இக ்கனதனய வபா்சறிகன்கயில் 
இப்டி்யல்லபாம் நெடககுமபா..??.. எனற ள்கள்வி எழுந்தபால்... அந்த 
எதபாரததங்கனேக ்்கபாஞ்சம் புறந்தள்ேிவிட்டு வபா்சறிததுப்பாருங்கள்...
்கபாரணம் இப்டி நெதி்கழந்தபால் எப்டியிருககும்..??..எனற ள்கள்வி எனககுள் 
எழுந்தததின வினேளவ இக்கனத... ்்ரிதபா்க எனதயுளம ஆரபாயபாமல் 
்கற்னனயில் உததிததனத எழுததுக்கேில் ள்கபாரததுள்ளேன... அவவேளவ...
எழுததிய ்கனதனய விடவும் அதற்கபான அறறிமு்கம் ்்ரிதபா்கப ள்பா்கதிறது 
ள்பால்... அதனபால் தபாமததிக்கபாது வபாருங்கள் ்கனதககுள் ்்சல்லலபாம்....
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கைணகைைிருந்திருந்தால் அந்த 
உ ய ி ர ற ற  ந ா ற சு வ ர் கை ள  கூ ட க 
கைணணீர் வடிததிருககும. ஆ்னால் 
இவம்னா உயி்ரக சகைாணடிருந்தும 
்் உயிர்கை்ை உதிரம வடிய 
வடிய உருககு்்ததுக சகைானறான. 
இ வ ச ்ன ா ரு வ ்ன ா ல்  ம ா த த ி ர ம ம 
கை்னவுகை்ைத சதா்்தது கைருககை்ைச் 
சுமந்த கைவி்தகைள ஏராைம. இருந்தும 
அடஙகைவில்்் இந்தக கையவ்னின 
ம ் ் த  ம ம ா கை ம .  அ த ்ன ா ல் த ா ன 
இனறு அவ்னிறகு இப்டியா்னசதாரு 
ந ி ் ் ய ி ் ்ன த  த ண ட ் ்ன ய ா கை க 
சகைாடுததிருககைிறது கைா்ம.

ஆ்னால் இபம்ாதும கூட அவ்னின 
ஆசணனற ஆணவம அடஙகைியதாகைத 
சதாியவில்்். அந்த அ்ற்யவிட்டுச் 
ச்சல்வதறகு அவன சவகுவாகைமவ 
முயனறு மதாறறுபம்ாயிருந்தான.
்் ம்்னத்தயும கைட்டில் மமம் 
கைதற ிய ச்ணகைைிடம மட்டுமம 

அரசெியல வியணா்தி
(விேம் மபா ளதமபா)

ள்யதும் ஆளும் மணணில்
்்ருனம்கள் எனன ளவணடும்!
தூயதும் ்்கட்டுப ள்பாகும்
்தபால்னலயர வபாழும் ்கபாலம்!
தீயனத ்நெஞ்சம் ்்கபாணடு
்தேிந்த மு்களம ்்கபாள்வர!
வபாயததில் ்்சழுனமக ்்கபாட்டும்
வஞ்ச்கர ்நெஞ்சம் தபாளம!!

்சறிரிக்களவ ள்்சறி நெபாளும்
்சறிந்னதனயத ததிரிப்ர ்கள்வர!
நெரி்கேின இனதனத விட்டு
நெம்மினட ்ிறந்த வீணர!
்சரி்யன நெம்் னவததுச்
்சததி்கேில் வீழச் ்்சய்வர!
்ிரிவினன வினததளத இஙகுப
்ினழப்ினன நெடததும் மூடர!

்நெபாடிதனில் ளவடம் பூணடு
ளநெபா்களவ ்்சயல்்கள் ்்சய்யும்
்வடி்யனப ள்்சறித துள்ளும்
வீணனரக ்கணடபால் ஓட்டு! 
வடிவளம ்லவும் ்்றறு
வனபபுடன நெடிககும் கூட்டம்!
துடிபபுடன அறறிந்து நெீயும்
துரதததிளய ்வளுததுப ள்பாககு!

பணாை ்தியணாகரணாசென்,
ள்கபானவ

k k k

ைறைவி : ஏங்க… ்்கபாஞ்சம் 
வபாங்க… குழந்த அழுவுது…

க்வன் : அடி ்்சருப்பால!…  
உனனன எவணடி ளமக -அப 
இல்லபாம குழந்னத ்க்கததுல 
ள்பா்கச் ்்சபானனது? 

சிரிக்க ைட்டும்
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அதத்்ன மாதஙகைைாய் கைதறிக கைதறிக 
மகைட்ட விடுத்் அபம்ாது அவ்்ன 
அரவ்ணததுக சகைாணடது...

 அவ்னது அ்றயின வா்சல் திடீ 
சர்னத திறந்து சகைாணடது. இரு 
கைரஙகைள அவ்னின த்்யி்்ன 
சமது சமதுவாய் சவைிமய இழுததுக 
சகைாணட்ன. அவனுககு அஙமகை என்ன 
நடககைினறசத்ன ஒனறுமம புாியவில்் .்
அவ்்னத தன கைரஙகைைில் ஏந்திக 
சகைாணடவர் உதிர்தத வார்த்தகைள 
மாததிரம அவ்னது ச்சவிகைைில் சதளைத 
சதைிவாகைமவ மகைட்டது. ஆ்னால் அந்த 
வார்த்தகைள அவனுள மகைிழ்்வ 
வி்தப்தறகுப்தில் மரணத்த 
வி் தததுச் ச்சனறது.

‘‘வாழ்ததுகைள மா... உஙகைளுககு 
ச்ண குழந்்த ்ிறந்திருககு...’’

இந்த வார்த்தகைள எப்டி அவனுள 
குைிர்்ம்ய ஏற்டுததிச் ச்சல்லும. 
கைடந்த கைா் வாழ்க்கை அவ்னிறகு 
முறறுபபுளைி  ்வததிருககை்ாம. 
ஆ்னால் அவ்னின ந ிகைழ்கைா்தது 
வாழ்க்கை இ்னி அல்்வா அவ்னின 
ச்சயல்கைளுககைா்ன ்தில்கை்ை வழஙகைக 
கைாததிருககைிறது. நடந்த அந்த நிகைழ்வு 
அவ்்ன சவகுவாகைமவ ்ாதிததிருககை 
மவணடும. அதுவ்ர கைா்மும 
அவன அடககைி ்வததிருந்த அழு்கை 
சமாததமாய் சவடிததுக சகைாணடு 
வந்தது. மழ்்தசதா்னியில் ஒலிதத 
அந்தக குரலில் கைடந்த ்ிறவியில் 
அவ்னால் மடிந்து ம்ா்ன ச்ணகைைின 
ஓ்மும ஓஙகைிமய ஒலிததுக சகைாணடது.

 ‘‘மரணம முடிவு்ர அல்்...’’

‘‘கைல்்்றயில் கை்ரந்து ம்ாகும 
்ாவஙகைள கைருவ்ற வ்ரயிலும 
சதாடர்ாம...’’

n

கைாட்டிப ்ழகைிப ம்ா்னவன என்தால், 
இபம்ாது அவ்னது ் ்ம கூட அவ்னில் 
்்வீ்னமாகைிப ம்ா்னது.

அவ்னது மூ்ை கூட மவ்  ்நிறுததம 
ச்சய்திருந்தது. அவ்னது வாழ்க்கையில் 
அனறு அப்டி சயாரு வி்ததி்்ன 
அவன ்சந்திததிருககைாதிருந்தால் இனறு 
அவன இப்டிசயாரு ்சி்றககுள 
மாட்டிகசகைாளை மவணடிய மத்வமய 
இருந்திருககைாது. அந்த வி் தது நிகைழ்ந்த 
ம்ாமத அவன சுயநி்்னவி்்ன 
சமாததமாய் இழந்திருந்தான. கைண 
திறந்து ்ார்தத ம்ாது அவ்னால் தான 
இஙகு எப்டி வந்மதாம என்தில் 
சதாடஙகைி, எஙகைிருககைிமறாம என்து 
வ்ரயில் எ்தயுமம அறிந்துசகைாளை 
முடியவில்் .்

ஆ்னால் அவ்னின உடல் முழுவதும 
வ ழ ி ந் து  ச கை ா ண டி ரு ந் த  இ ர த த ம 
அவ்்ன இறப ி்றகு அருமகை அ்ழததுச் 
ச்சனறு சகைாணடிருந்தது.ஒரு கைா்ததில் 
உதிரததின வா்ச்்ன்ய உச்்சிமுகைர்ந்து 
ர்சிததுக சகைாணடவன. இனறு அந்த 
உதிரததிறகுள தாம்ன முழுவதுமாய் 
மூழ்கைிக சகைாணடிருந்தான. அவ்னது 
ம்னம விடுத்்ககைாகை ஏஙகைித தவிததுக 
சகைாணடிருந்தது. ஆ்னால் அவன 
மகைட்ட அந்த சுதந்திரம அவ்்னத 
த ள ை ி  ந ி ன று  ம வ டி க ் கை த ா ன 
்ார்ததுக சகைாணடிருந்தது.

என்னதான கைா்ம ்்விதமா்ன 
மவடிக்கைகை்ைக கைாட்டி்னாலும.
கைடவுள ம்ாடும கைணககைிறகு கைட்டுப்ட 
மவணடிய கைடப்ாடும உளைமத.
ஆம அதறகு மமலும அவ்்ன 
அஙமகை அ்டதது ்வககை மவணடிய 
மத்வயிருப்தாகை அவருககுத மதானற 
வில்்் ம்ால். அத்னால் அவனுககைா்ன 
மன்னிப்்மய தணட்்னயாகைக 
சகைாடுதது தன ஆ்சிர்வாதஙகை்ை 
வழஙகைிக சகைாணடார் அவர். அவன 
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என்னடிச் ்சிஙகைாாி
ம்சறறு வயம்ாரமாகை மநறறுநீ
்சிந்தியப புன்ன்கையில்
மதாறறுததான ம்ாம்ன்னடி
மதா்கை மயிம் 
ஏறுதடி எமம்னசு 
 
ஏததமி்றச்்ச நீர் வாய்ககைா்ாகை
்சிததி்ர மா்சக  குைிர் நி்மவ
நிததி்ர சகைட்மட
சுததி சுததி அ்்யுமறம்ன
்ாதகைததிப
்தத வச்்ச எம ம்ன்ச
்ககுவமாய் அ்ணப்சதபம்ா?

்ா்சம வச்்ச ்்ஙகைிைிமய
மவ்சககைாரன நா்னல்்
மமா்சம ம்ாகை ்வபம்்னா?
மமகைசம்ன வந்திடுவாய்
மமாகைம ்ததத சநஞ்சினுள
தாகைமத்்னத தீர்ததிடததான

அய்யா அழகு ரா்சா 
ஆ்ச வச்்சா
இந்த அனபு மரா்சா
ம்ாட்டிடததான வாமறம்ன
உன ஆ்ச சநஞ்சி்னிம்
வணணகமகைா்ம
மா்் ஒணணு நீ ம்ாட்டா
மாமன ம்ன்சிம்
சவைகமகைததும வி்ரவாகை
வி்ைஞ்சி நிககும ந்மாகை..
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எழுதுகைிமறன, மரணத்த தழுவும 
முன; இதுமவ கை்ட்சி ்திவாகைவும 
எ்னது மரண ஓ்்யாகைவும!

முகைநூல்! இன்றககைிது உ்சகைங 
கு ம  ் ர வ ி  உ ள ை  ஓ ர்  உ ன ்ன த , 
அமத்சமயம எைிய ஊடகைம…! இது 
தான இனறு என உயி்ர குடிககை 
கைாரணமாகைிறது…!!

”… நான முகைநூலுககுள நு்ழகைி 
மறன (அ்ழதது வரப்டுகைிமறன) 
முதனமுதல் அனு்வம எ்னககு! 
அதுவ்ர மகைளவி - ஞா்னம மட்டுமம 
இந்த முகைநூல் ்றறிய ்ாிச்்சயம. 
விஞஞா்ன வைர்ச்்சி; இது சகைாஞ்சம 
வைராமம் இருந்திருககை்ாம! அல்்து 
என ம்ானமறா்ர ஈர்ககைாமலும 
இருந்திருககை்ாம.

எனச்சய்ய, விதி என வாழ்வில் 
முகைநூல்வாயி்ாகை வி்ையாடியது 
இப்டிமயார் துவககைததுடன?

முகைநூல்! அதுவ்ர கைணடிராத 
அப்டிமயார் புது உ்கைம…! புைங கைாகைிதம 
சகைாணமடன இவவு்கைில் கைாச  ் டுதது 
்வததவுடன...விரல்விட்டு எணணும 
என நட்புவட்டம எணணி ்டஙகைா 
எணணிக்கையில் விாிந்தது…! ம்்சிம்னாம, 
்ழகைிம்னாம, ்கைிர்ந்து சகைாணமடாம 
்ற்  ் விடயஙகை்ை.… எழுததுககைள 
என்்ன ஆகைர்ஷணம ச்சய்த்ன! நானும 
எழுத துவஙகுகைிமறன, என எழுததுககைளும 
அழகைழகைாய் உயிர்தசதழுகைினற்ன! 
ஆச்்சர்யம! எ்னககுள இதத்்ன ஆறற்ா? 
எனறு. அடுததடுதத ்திவுகைள குவிகைிறது 
ஆதரவுகைளும உற்சாகை கைரம மகைார்ககைிறது. 
இப்டியாகை என நாட்கைள நகைர்கைினற்ன…!

இப்டிபம்ாகும என முகைநூல் 


- D. பைணாகன் ரணாஜ்
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் ய ண த த ி ல்  ம ்ன ங கை வ ர்  ஒ ர் 
ச்ணணின நட்பு என்்ன அதிகைமாய் 
்ாராட்டுகைிறது! சமல்் சமல்்மாய் 
என இதயம சதாடுகைிறது! அது 
விஸ்வரூ்மும எடுககைிறது அழகைிய 
கைாத்ாகை. என்்னயும அறியாது 
தன்ன்ம மறககைிமறன அவளுடன 
உ்ரயாடும கைா்ஙகைைில். அவள 
எனனுள மவரூனறி நிறகைிறாள 
ஆ்மரமாகை. இப்டியாகை அவளுடன 
என நட்பு கைாத்ாகைி கைவி்ாட 
வருடஙகைள உருணமடாடி்ன…!

மநறறு அவள எனம்னாடு நீணட 
மநரம ம்்சி்னாள மநரமம்ாவதும 
சதாியாத அைவுககு ம்ச்சு என 
மூச்ம்சாடு கை்ந்திருந்தது…!  (மநறறு, அது 
கைடககைாமம் இருந்திருககை்ாம…???)

இனறு அவைிடமிருந்து அ்ழபபு 
ஒலி மீணடும, ம்்சிம்னன அவள என 
ஊருககு விஜயம ச்சய்திருககைிறாள 
என மீதா்ன முழு நம ி்க்கையுடன. 
மணமமுடிககை இல்்ம துறந்து என்்ன 
கைாண! கைல்யாணம ்ணண புறப்ட்டு 
வந்திருககைிறாள என்னிடததும தகைவல் 
்கைிராமல். என்ன முடிவு இது எ்ன நான 
வி்னவ; நல்் முடிவு தான வி் ரந்து 
புறப்ட்டு வாருஙகைள. நான த்னியாகை 
நிறகைிமறன. சதாியாத ஊாில் எனகைிறாள. 
நானும வி் ரந்து ச்சல்் மு்்னகைிமறன 
கைல்யாணம ்ணணவல்் அவளமீதா்ன 
மந்சம  கைாரணமாகை. கைாரணம அபம்ாது 
அவைின ்ாதுகைாபபு? ்ாதுகைாப்து 
என கைட்ம எனனும உணர்மவ 
ஓஙகைியது…!

ச்சனமறன அவள வந்திறஙகைிய 
ம்ருந்து நி் ்யம வாயினுள, அதிர்ச்்சி 
அஙகு பூதாகைாரமாகை நினறிருந்தது…! 
ஆம, அவ்ை எப்டிசயல்்ாமமா 
கை்னவு கைணடிருந்மதன !   எனச்னன்னமமா 
யூகைஙகைள சகைாணடிருந்மதன அவ்ையும 
அவைின அழ்கையும எணணி எனனுள…! 

என ச்சாப்்னஙகைள அதத்்னயும 
அந்சநாடியிம  ் ்சிதறிசவடிததது, என 
இதயம துடிதுடிததது…! கைாரணம, 
அவள குரலில் மட்டுமம மயககைம 
சகைாணடிருந்த நான அவள முகைம கைாணும 
துர்்ாககைியம! அனறு எ்னககு மநர்ந்தது. 
கைாணப ி்டிககை் ,் அவமைாடு ம்்சப 
் ி டி க கை ் ் ,  அ வ ் ை  ் ற ற ி ய 
கைவ்்யும மறந்து ம்ா்ன நி் ்யில் 
இபம்ாது நான…!!

என்ன ச்சய்மவன, என்ன ச்சய்மவன 
என ம்னதாழம வ்ர மவரூனறிய 
அவள! அவைின கைற்்்னகைள! என்்ன 
நி்்கு்்ய ச்சய்த அததருணம 
என்னசவனம்ன, ஏது்ரபம்ன…, 
அதுவ்ர குைிர்ச்்சியூட்டிய கைற்்்னகைள 
சுட்சடாிககும சவப்மாகை மாறியது 
எனனுள…!!

அவ்ை மறககை ம்னமில்்்…! 
அவ்ை மணககைவும ம்னமில்்்…! 
வாழ்க்கை இபம்ாது மகைளவியாகை 
எனமுன எளைி ந்கையாடுவ்தப 
ம்ானற கைாட்்சி…!!  ஆம, நான 
வாழ்க்கை்ய சவல்  ்முடிசவடுககைிமறன 
என கைாதல் எனம்னாடு மட்டுமம அது 
இ்னி என நி் ்னவுகைமைாடு மட்டுமம 
எனறு என அ்றககுள என்்ன நாம்ன 
பூட்டிகசகைாளகைிமறன! விடியல் இ்னி 
இல்்  ்எனனும உறுதியுடன…!!”

என இ்னிய முகைநூம் என்்ன 
ஏன ஈர்ததாய்…? ஈர்தது என்்ன 
ஏன ஏமாறறததுள அ்டததாய்…? 
அ்டதது என ்்கைீ்னதமதாடு ஏன 
வி்ையாடி்னாய்…???

இவன ்ாவததில் “முகைநூம்” 
உ்னககும தான ்ஙகுணடு…!! வி்ட 
ச்றுகைிமறன. இ்னி நீ மவணடாம 
எனனும முடிவுடம்ன …!!!

n
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“மாாியமம்னிலிருந்து மகைாவிஷ்ணு வ்ர 
எல்்ாக கைடவுளகைள மீதும ்ாடல்கைள 
எழுதுகைிறார். மவதத்தப புகைழ்கைிறார். 
உ்நிஷதஙகைைின அடிப்்டயில் புதுக 
கைவி் த ்்டககைிறார். கைீ் த்ய சமாழி 
ச்யர்ககைிறார். ஒருமவ்ை ்ாரதியார் 
என்்னப ம்ா  ் இந்துதவா ஆமைா? 
இஸ்்ாம ்றறி என்ன ச்சால்கைிறார் 
‘உஙகை’ ்ாரதியார்?” எனறு வம்ைககை 
வந்தார் என ்ககைதது வீட்டுககைாரர். 
ஞாயிறறுக கைிழ்ம ி்ற்கைல் மநரம. 
சதா்்ககைாட்்சி நிகைழ்ச்்சிகைள ம்ாரடிககைத 
துவஙகைியிருககை மவணடும. வமபுககு 
அ்்யும அவர் என வா்யக கைிைற 
வந்திருந்தார்.

“ச்சால்கைிமறன, ச்சால்கைிமறன. ஆ்னால் 
ச்சான்னால், அ்த உமமால் தாஙகை 
முடியுமா எனறுதான எ்னககுக கைவ்்”

“அப்டி என்ன ஐயா அதிர்ச்்சி 
சகைாடுககைபம்ாகைிறீர்?”

“ச்சால்்ட்டுமா? ச்சால்வ்தக மகைட்டு 
விட்டு, என்்னத திட்டி்னால் கூட 
்ரவாயில்்். ்ாரதி்யத திட்டி்னால் 
்ார்ததுக சகைாணடு இருககை மாட்மடன”

“சுமமா பூச்்சி கைாட்டாதீரும. ச்சால்லும 
அ்தயுமதான மகைட்ம்ாம”

“நீஙகைள தி்னமும பூ்ஜ ச்சய்து, 
விழுந்து கும்ிடுகைிறீர்கைமை, அந்தக 
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கைடவுள, அல்்ாதான எனகைிறார்” 
எ ன ம ற ன .  எ ன  இ ந் து  ந ண ் ர் 
முகைத்த சுருககைி்னார். மகைா்த்த 
சவைிககைாட்டிக சகைாளைாமல், “என்ன 
ச்சான்னீர் மறு்டி ச்சால்லும” எனறார்.

“்ிரமமம, ்ிரமமம எனறு நீஙகைள, 
அதாவது இந்துககைள, ச்சால்கைிறீர்கைமை 
அந்த ்ிரமமம அல்்ா எனகைிறார் 
்ாரதியார்.”

“ந ிஜமாவா? இல்்் நீர்  கையிறு 
திாிககைிறீரா?”

நான என மம்ஜ மீதிருந்த தராசு 
எனற புததகைத்த எடுதது வா்சிககை 
ஆ ர ம ் ி த ம த ன .  அ து  ் ா ர த ி ய ா ர் 
எழுதிய நூல்கைைில் ஒனறு:

மநறறு ்ட்டணததிலிருந்து ஒரு 
்சாமியார் நமம கை்டககு வந்திருந்தார். 
அவர் ச்சான்னார்: ஹிந்துககைளு்டய 
மவதம மிகைவும ்ழ்மயா்னது. 
அதிலும நமம குரா்்னப ம்ா் 
அல்்ா்வததான புகைழ்ந்து ம்சுகைிறது. 
ஆ ்ன ா ல்  அ ல் ் ா  எ ன கை ி ற த ற கு 
அவர்கைளு்டய ்ா்ஷயிம் பரஹம 
எனகைிறார்கைள. அதில் ாிஷிகைள எனறு 
்ாடி்னவர்கைள அல்்ாவினு்டய 
உண்ம்ய அறிந்தவர்கைள ”

்ககைதது வீட்டுககைாரர் புததகைத்த 
வாஙகைிப்ார்ததார். “இது ்ாரதியாாின 
ஒரு ் ாததிரததின கூறறு. இ்த எப்டி 
்ாரதியின கூறறாகை எடுததுக சகைாளை 
முடியும?” எனறு மகைளவி ம்ாட்டார். 
என்்ன மடககைி விட்டதாகை அவருககு 
ஒரு பூாிபபு.

“்சாி, உமது திருபதிககு அப்டிமய 
்வததுக சகைாளளும. ஆ்னால், அவர் 
இறப்தறகு ்சி் மாதஙகைளுககு முன 
எழுதிய முகைமமதிய ஸ்திாீகைைின நி்்ம 
எனற கைட்டு்ரயில், ‘்ரமாதமாவா்ன 

அல்்ாஹுதததா்ா அருள புாிவா்னாகை’ 
எனறு எழுதிய ிருககை ிறார் .  அது 
மட்டுமல்், இனச்னாரு இடததில் 
இந்தியாவில் உளை இந்துககைள 
அக்்ர பூஜிககை மவணடும எனறு 
ச்சால்லியிருககைிறாமர அதறகு என்ன 
ச்சால்கைிறீர்? ”

“இது என்ன புதுக கை்த?”

“இது கை்த அல்். கை்த ம்ானற 
ந்டயில் எழுதப்ட்ட கைட்டு்ரகைைில் 
ச்சால்்ப்டுவ்தமய ்ாததிரததின 
கூறறு எனறு தளைிவிடுகைிற ஆள 
நீஙகைள.  அத்னால் ்ாரத ியாா ின 
கைட்டு்ர ஒனறிலிருந்து வா்சிததுக 
கைாட்டுகைிமறன. அ்த நீர் அவரு்டய 
கூறறு அல்் எனறு மறுககை முடியாது.”

“்டியுமமன. மகைட்ம்ாம”

“நமது நாட்டில் மதானறி நமது 
நன்மககுப ்ாடு்ட்ட மகைானகை்ை 
எல்ம்ாரும ஒனறு ம்சர்ந்து பூஜிப்மத 
நமது கைட்ம. இ்த நாசமல்ம்ாரும 
நமது முகைமதிய ்சமகைாதரர்கைளுககுக 
கைாாியததில் கைாட்ட, அக்ர் ம்ானற 
முகைமதிய மகைானகைைின உற்சவத்தக 
சகைாணடாட மவணடும”

“மதஙகைைி்டமய ்சமர்சம ந ி்வ 
மவணடும எனற கைருததில் இ்த 
ச்சால்லியிருப்ார். அக்்ர அவர் 
குறிப்ிட்டிருப்மத அதறகுச் ்சானறு. 
அ வ ர்  இ ந் து க கை ம ை ா டு  ந ட் பு ப 
்ாரட்டியவர் அல்்வா?”

”‘முகைமதிய ்சாஸ்திரஙகை்ைப ்டிததால் 
இந்துககைளுககு அறிவு வி்சா்ப்டும’ 
எனகைிறார் ்ாரதியார். அ்தயாவது 
நமபுவீரா?”

“நீர் ச்சால்வ்தப ் ார்ததால் ் கைவ்சம 
ஆதாரம ்வததிருககைிறீர் எனறு 
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நி்்னககைிமறன. எஙமகை எடுதது விடும 
்ார்பம்ாம”

நான ்டிததுக கைாட்டிம்னன: “… 
எல்்ா வித்தகைளும கை்ந்தால்தான 
மத்சததினு்டய ஞா்னம ் ாிமைிககும. 
கை்ந்தால் ச்ாது இன்ம. ஒன்ற 
ஒனறு கைடிததால் இரணடுககும நா்சம 
முகைமதிய ்சாஸ்திரஙகை்ைக கைறறுக 
சகைாணடால் ஹிந்துககைளுககு அறிவு 
வி்சா்ப்டும.”

“ அ ் த ச ய ல் ் ா ம  ் ா ர த ி ய ா ர் 
்டிததிருககைிறாரா?”

“்டிததிருககைிறார் என்து மட்டுமல்். 
அவற்றப ்றறி ்சரைமாகை, 
சதைிவாகைப ம்சுகைிறார். மதஙகைள 
்றறிய கைட்டு்ரகைைில் மட்டும 
அல்், அர்சியல் ம்சும ம்ாதல்், 
ச்ாது விஷயஙகைள ம்சும ம்ாது 
கூட அவற்றக குறிப்ிடுகைிறார். 
நம்ிக்கைமய கைாமமதனு எனற 
த்்ப்ில் அவர் எழுதியிருப்்தப 
்டியுஙகைள. முகைமது ந்ியின வாழ்க்கை 
்சாிததிரத்த இதத்்ன சுருககைமாகை 
சதைிவாகை இஸ்்ாமியர் அல்்ாத 
இனச்னாருவர் எழுத முடியுமா எனறு 
வியந்து ம்ாவீர்:

“ ் ் ழ ய  ச ் ா ய் ச்  ்ச ி ் ் கை ை ி ன 
வ ண க கை த ் த  ஒ ழ ி த து  எ ங கு ம 
வியா்ிதது நிறகும ்ிரமமத்தமய 
சதாழ மவணடும எனறு முகைமது ந ி் 
ஸல்்ல்்ாஹு அ்்ஹிவஸல்்ம 
அ வ ர் கை ள  ஒ ரு  பு த ி ய  ம த ம 
உணடாககைி்னார் எனற மகைா்ததால், 
கு்ரஷி கூட்டததார் அவரு்டய 
்சிஷ்யர்கை்ைப ் யமுறுததியும, சகைா்் 
ச்சய்தும அடககைிவிட்டு ந்ி்யயும 
சகைால்் மவணடுசமனற ்சதி ச்சய்து 
சகைாணடிருக்கையிம் அந்த மகைான 
சமககைா நகைரததிலிருந்து தப ி் மதீ்னா 
நகைரததிறகுச் ச்சல்லும ம்ாது, ்ினம்ன 

அவ்ரப ்ிடிககும ச்ாருட்டாகைக 
கு்ரஷிகைள குதி்ரப்்டத துரததிக 
சகைாணடு வந்தது. ந் ியா்னவர் 
தமமமாடு வந்த ஒமர ்சிஷ்யருடன, 
ஹீராக கு்கையில் ஒைிந்திருந்தார். 
துரததி வரும குதி் ரகைைின கைா்டி 
்சமீ் மாகைக மகைட்டது. ்சிஷ்யன ்யந்து 
ம்ாய், “இ்னி என்ன ச்சய்வது?” 
எனறு தயஙகைி்னான. அபம்ாது ந ி், 
“அப்ா, நான அல்்ாவின தர்மத்த 
ந ி ் ்  ந ி று த து ம  ச ் ா ரு ட் ட ா கை 
வந்திருககைிமறன. என கைாாியம 
நி் றமவறும வ்ர எ்னககு மரணம 
இல்்். “எனறு ச்சால்லி அ்யதா்னம 
ச்சய்தார்.  ஆ்தது வரவில்்். 
குதி் ரப்்டமயார் இடம சதாியாமல், 
ஏமாறித திரும ி்்னார்கைள. முகைமது ந ி் 

ி்ன்னிட்டுக கைா்ானுகூ்ம ச்றறு 
அந்த ராஜயததுகசகைல்்ாம தாம்ன 
ராமஜஸ்வரராய், தமது தாி்ச்னத்த 
எனறும அழியாமல் நி் ் நிறுததிச் 
ச்சனறார். நம ி்க்கைமய கைாமமதனு. 
அது மகைட்டவரசமல்்ாம தரும”

“ கை ட் டு ் ர கை ை ி ல்  ஆ ங கை ா ங ம கை 
இஸ்்ாம ்றறிக குறிப்ிட்டுளை 
் ா ர த ி ,  கை வ ி ் த கை ை ி ம ் ா , 
கை்தகைைிம்ா இஸ்்ாமியர்கைள ்றறி 
எழுதியிருககைிறாரா?”

்ாரதியினு்டய முதல் ்சிறுகை்தயும, 
கை்ட்சி ்சிறுகை்தயும இஸ்்ாமியர் 
கை்ைப ்றறியதாகைமவ அ்மந்தது 
ஒரு தறச்சய்ா்ன ஒறறு்ம. அவர் 
ஆ்சிாியராகை இருந்த ்சகரவர்ததி்னி 
எனற ச்ணகைள முனம்னறறததிறகைா்ன 
இதழில் 1905 ம ஆணடு நவம்ர் மாதம 
அவரது முதல் கை்த சவைியாயிறறு. 
துை்சி் ாயீ எனற அந்தக கை்த உடன 
கைட்்ட ஏற நிர்்ந்திககைப்ட்ட ஒரு 
ராஜபுததிரப ச்ண்ண அப்சல்கைான 
எ ன ற  மு கை ம த ி ய  இ ் ை ஞ ன 
கைாப்ாறறிக கைாதலிதது மணம ச்சய்து 
சகைாளவ்தச் ச்சால்லும கை்த. இந்தக 
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கை்த ி்ரசுரமாகைிய கைா்ததில் தமிழ்ச் 
்சமூகைததில் ஒமர மதததிறகுள, ஒமர 
ஜாதிககுள கைாதல் என்மத ஏறறுக 
சகைாளைப்டவில்்். ்ாரதியாமரா, 
முரண்ட்டதாகைக கைருதப்ட்ட இரு 
மதத்தச் ம்சர்ந்தவர்கைள கைாதலிப்து, 
ஒரு இந்து வித்வ்ய இஸ்்ாமிய 
இ்ைஞன ஏறறு வாழ்வைிப்து, 
உடனகைட்்ட எனற வழககைத்தக 
கைணடிப்து, ராஜபுதர வீரர்கைமைாடு 
நடககும ்சிறு ்சண்டயில் இந்து 
இ ் ை ஞ ன  ஒ ரு வ ்ன ி ன  த ் ் 
சகைாய்யப்டுவது எனறு கை்த்ய 
எழுதிக சகைாணடு ம்ாகைிறார். அந்தக 
கைா்கைட்டததில் அது ஒரு புரட்்சிகைரமா்ன 
கை ் த ய ா கை த த ா ன  இ ரு ந் த ி ரு க கை 
முடியும. இஸ்்ாமியர்கைள மீதுளை 
அன ி்்னாலும, உடனகைட்்ட ம்ானற 
ச்ணணடி்ம வழககைஙகைள மீதிருந்த 
சவறுப ி்்னாலும இந்தக கை்த்ய 
அவர் எழுதியிருககை மவணடும.

அவரது கை்ட்சிக கை்த இரயில்மவ 
ஸ்தா்னம. அவர் கைா்மாவதறகு ்சி் 
மாதஙகைளுககு முன எழுதிய கை்த. 
ச்சாததுககைாகை முனறு ச்ணகை்ை மணந்த 
இஸ்்ாமியர் ஒருவர் ்டும்ாட்்டக 
கை்த விவாிககைிறது. அந்தக கை்தயும ஒரு 
்சர்ச்்்சககுளைா்னது. அந்தக கை்தயில் 
இஸ்்ாமியர் ஒருவர், ்சமகைாதாிகைள 
மூவ்ர மணந்து சகைாளவதாகை ்ாரதி 
எழுதியிருப்ார். கை்த ்ிரசுரமா்ன 
்ிறகு ஒரு இஸ்்ாமிய நண்ர், 
ம்்னவி உயிருடன இருககும ம்ாது, 
அவளுடன ி்றந்த மறசறாருததி் யத 
திருமணம ச்சய்து சகைாளைககூடாது 
என்து இஸ்்ாமிய ்சாஸ்திரஙகைைின 
ச கை ா ள ் கை  எ ன ் ் த  ் ா ர த ி க கு 
சுட்டிக கைாட்டுகைிறார். த்னது தவ்ற 
்கைிரஙகைமாகை ஒபபுக சகைாளளும ்ாரதி, 
இந்துககைைி் டமய இருககும வழககைம 
இஸ்்ாமியர்கைைிடமும இருககும 
எனசறணணி எழுதிவிட்டதாகை ஒபபுக 
சகைாளகைிறார் “.

“அவருககு இஸ்்ாமிய நண்ர்கைள 
அதிகைம இருந்தார்கைமைா?”

“அவர் ி்றந்து வைர்ந்த எட்்டயபுரம, 
்சீ ற ா ப பு ர ா ண ம  ் ா டி ய  கை வ ி ஞ ர் 
உமறுப பு்வர் வாழ்ந்த ஊர். அவர் 
எ ட் ் ட ய பு ர த த ி ன  அ ர ்ச ் வ க 
கைவிஞராகைவும விைஙகைியவர். அவரது 
கைல்்்ற இனறும அஙகு இருககைிறது. 

என்றை மீட்டல!

தனிதது நெதினறதலில்
நெபான என்து என்தன்ளத
தற்்சயலபாய் ்கணட எனனன
எதுவும் ்்ரிதபாய் 
ள்கட்்கத ளதபானறவில்னல
்மபாழி்கள் அறறு ன்சன்க ்்சய்து
்ின இறுக்கம் அனணந்த மு்கதனத
்மல்லத துனடதளதன.
்கேிபபு மிக்க என மு்கம்
அவளுககு ்ிடிதததபாய் இல்னல
விழி எறறியும் 
அவள் ள்கள்வி  ்கனணககு 
்ததில் தந்தபாலும்,
ஒரு ்கணம் ததின்கபபு ்கவிழந்து
விலகு்கதினறன
உள்ேம் ்னதக்கதிறது.
நெதினறதலின வ்சீ்கரம்
ஒரு ்ிடி தயக்கம்
ஒரு ்ிடி மயக்கம்
ஆசுவபா்ச ்பாரனவ உடுதததி
அபூரவம் குனழதது
ஆறறுப்டுதது்கதிறபாள் 
இம்முனற அவேபாய்.
்கபாந்த்கண்கள் விழுஙகும்
அழகு ்கணணபாடி எததிரினில்
இபள்பாது எது நெபான?
எது நெீ?!

- ஆைந்தி ரணாைகிருஷ்ன்
வடலூர.
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எட்்டயபுரததில் கைணி்சமா்ன அைவில் 
இஸ்்ாமியர்கைள வாழ்ந்திருககைிறார்கைள. 
எ ்ன ம வ  இ ை ம  வ ய த ி ம ் ம ய 
அவருககு இஸ்்ாமியருடன ்ழககைம 
ஏற்ட்டிருககை வாய்பபு உணடு. 
புது்வயில் வாழ்ந்த கைா்ததில், 
இஸ்்ாமியர் ஒருவரது மதநீர்க கை்டயில் 
‘தாடி ஐயர்’ (்ாரதிககு இப்டியும ஒரு 
்ட்டப ச்யர் உணடு) மதநீர் ்ருகைிய 
கைாட்்சி் யக கைணடு அஙகைிருந்தவர்கைள 
்்ர் அதிர்ச்்சி அ்டந்திருககைிறார்கைள. 
அனறு இந்துககைளும இஸ்்ாமியரும 
ச்ாது இடஙகைைில் ஒனறாகை அமர்ந்து 
உணணும வழககைமில்்் ‘. ஹிந்து-
முகைமதியர் கூட்டு விருந்து ‘எனறு 
1906 ச்சபசடம்ாில் சுமத்சமிதரன ஒரு 
ச்சய்தி சவைியிட்டிருககைிறது. இரணடு 
்சமயததாரும ஒனறு ம்சர்ந்து உண்து 
அதத்்ன அபூர்வமாகை இருந்தது. 
அத்னால் ்ாரதி முகைமதியாின மதநீர் 
கை்டககுச் ச்சனறு மதநீர் அருந்துவது 
அதிர்ச்்சிமயாடு ்ார்ககைப்ட்டது. 
புது்வயிலிருந்து சவைிமயறி த்னது 
ம்்னவியின ஊரா்ன கை்டயததில் 
வாழ்ந்த ம்ாது இஸ்்ாமியர்கைமைாடு 
நட்புப ்ாராட்டிய கைாரணததால் 
அவர் அககைிரகைாரததிலிருந்து வி் ககைி 
்வககைப்ட்டார். ஆ்னால் அதறகுப 
்ினனும 1918 ம ஆணடு ராவண 
்சமுததிரம, ச்ாட்டல், புதூர் ஆகைிய 
ஊர்கைைில் இஸ்்ாம மார்ககைததின 
மகைி் ம எனற த்்ப ி்ல் உ்ரயாறறி 
இருககைிறார் “.

“இஸ்்ாம மார்ககைததின ச்ரு்ம 
கை்ைததான ்ாரதி  ம்சுவாரா? 
அதன மீது ஏதும விமர்்ச்னஙகைள ஏதும 
கைி்டயாதா?”

“இஸ்்ாமியர்கைைி்டமய உளை 
இரணடு வழககைஙகைள மீது ்ாரதிககு 
உடன்ாடில்் .் ஒனறு அவர்கைைி் டமய 
உளை, மகைாஷா எனனும ்ர்தா 
அணியும வழககைம. அது அவர்கைளுககுப 

்ாதுகைாபபு எனற வாதத்த ்ாரதி 
ஏ ற ் த ி ல் ் ் .  கை ்ன ி  கை ண ட வ ன 
மதாலுாிககைக கைாததிருப்ாம்னா? ‘வணண 
முகைததி்ர்யக கை்ைந்திசடனமறன, 
நிந்தன மதங கைணடு துகைிலி்்ன 
வலிந்துாிந்மதன’ எனசறல்்ாம எழுதி 
அதன மூ்ம ஒரு ச்ண்ண அ்டய 
நி் ்னப்வருககு இந்தத துணிததி் ர ச்ரும 
அரண அல்  ்எனறு சுட்டிககைாட்டுககைிறார்.

்்தார மணத்த இகைழ்ந்து்ரப்தற 
கைாகைமவ ரயில்மவ ஸ்தா்னம கை்த 
எழுதப்டுகைிறது. ் ்தார மணம ச்சய்து 
சகைாள்வர்கைள ஒரு ம்்னவி்யத 
தவிர மறறவர்கைளுககு மணவி்ககுக 
சகைாடுதது, அவர்கைள மறறவர்கை்ை 
மணம ச்சய்து சகைாளை அனுமதிககை 
மவணடும எனற மயா்ச்்ன அந்தக 
கை்தயில் ்வககைப்டுகைிறது. இந்த 
மயா்ச்்ன்ய முகைமது ந்ிமய த்னது 
கை்னவில் மதானறிச் ச்சான்னதாகை ் ாரதி 
எழுதுகைிறார் “.

“சராம்த துணிச்்சல்தான.  அந்த 
துணிச்்ச்் இஸ்்ாமியர்கைள இந்துக 
மகைாயில்கை்ை இடிதத்த விமர்்சிககைப 
்யன்டுததியிருககை்ாமம?”

“அ்தக குறிததும அவருககு ஒரு 
கைருதது இருந்தது:” நாமும அவர்கைள 
ம ் ா ி ல்  பூ ர் வீ கை க  கு ற ற ங கை ் ை 
எடுதது்ரததல் தப்ிதம. அவர்கைளும 
நம்ம உடன ்ிறந்தவர்கைசைச்ன 
்ாவிதது நடககை மவணடும “எனறு 
ஓாிடததில் எழுதுகைிறார்”.

வமபு கைி்டககைாத ஏமாறறதமதாடு 
எழுந்து சகைாணடார் நண்ர்.

“ஓ! அப்டியா! அப  ்நான வர்மரன. உஙகை 
‘் ாய்’ ்ாரதியாாிடமும ச்சால்லுஙகை! 
எனறார் நண்ர் கைிணட்ாகை.

நான புன்ன்கைதமதன.                   n
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ைைி்தம் கணாப்பபணாம்
இனணககுறள் ஆ்சறிரியப்பா.

உயிர்கள் இடதததில்
அனபு ்்ரு்கட்டும்
மணணில் மனங்கள்
மீணடும் மலரட்டும்
மனிதபா மனித
ளநெயம் மறந்தபால்
நெீயும் விலஙள்க.

மனளம ள்கபாயில்
மனிதளன ்தய்வம்
மதங்கள் அனனததும்
ஒன்றனப ள்பாறறுளவபாம்
ஔியபாய்ப ்ிர்கபா்சறிபள்பாம்
ஒறறுனமத தீ்தனத
ஏறறறி ம்கதிழளவ.

ரஞசெிைி செந்திரபைணாகன்

l   
சூரிளயபாதயம்
நெீரில் அனமதததிருககும் ்பானதயில்
ஓடக்கபாரனின ்யணம்.

l
அததனன குருவி்களும் விறறுததீரந்தன
மறு்டியும் ்சறிணுங்கல்்கள்
அனழபபுமணியில் ள்கட்்கதிறது.

l
முள்ேபாய் குதது்கதிறது
அவள் வீட்னடக ்கடகன்கயில்
்கவிழந்துக்கதிடக்கதிறது மீன்தபாட்டி.

l
யபானரயும் அனழப்ததில்னல
எதற்கபா்க ்சனமக்கதிறபாள்
்்பாம்னம்களுடன ம்கள்.

l
மபானலயிட்ட ்டதததில்
இறந்த தபாததபாவின ்கபானல
்தபாடு்கதிறது ஒரு ்ட்டபாம்பூச்்சறி.

l
மு்க்கவ்சததுடன உலபா
ஓரங்கட்டியததில் ்சறிக்கதிக்்கபாணளடன
அவேது அம்மபாவிடம்.

-- தஞ்சபாவூர.்சபாயிரபாம்

  னைககூ  

கு்டயி்னால் ஒரும்ாதும ம்ழ்ய 
நிறுததி ்வககை முடிவதில்்். 
ஆ்னால், அக கு்ட ம்ழயின ம்ாது 
நம்ம ந்்னய விடாமல், கைமபீரமாகை 
நிறகை ் வககைத தவறுவதுமில்் .்

அதும்ால் தான கைடவுள நம ி்க்கை யும. 
அது ்சி் மநரஙகைைில் எமககு சவறறி் யத 
தருவதில்் .் ஆ்னால், வாழ்வின 
மிகைப ச்ாிய கைாததிருபபுகை்ையும 

்சவால்கை்ையும எதிர்சகைாளை எமககு 
்சகதி்யத தராமல் இருப்துமில்்்.

துயரமா்ன மநரஙகைைில் நாம ்சாய்ந்து 
சகைாளை ஒரு மதாள கைி்டப்து 
ம்ால், ஒருசு்ம தாஙகைியாய் எ்மத 
தாஙகைிப ்ிடிககைத தவறுவதுமில்்்.

 செஞசெய் 
 ( Sanjjaiy Gen Vkt b) 

  தததுவம்
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ம ் ர ழ கை ி ச ய ்ன  கை ரு த ப ் ட் ட 
கைிைிமயா்ாட்ரா:

எகைிப்த ஆணட ்ன்னிரணடாம 
சதா்மிககு கைிைிமயா்ாட்ரா எனற 
ச்ணணும, ்தினமூனறாம சதா்மி, 
்தி்னானகைாம சதா்மி ஆகைிய மகைனகைளும 
இருந்த்னர். கைிைிமயா்ாட்ராவின தாய் 
ச்யர் இஸிஸ் எ்னக கூறப்டுகைிறது. 
்ன்னிரணடாம சதா்மியின இறப ி்றகு 

ி்னபு ்ண்டய எகைிபதின மு்றப்டி 
ச்ண முடிசூட இய்ாது. எ்னமவ 
கைிைிமயா்ாட்ரா த்னது ்சமகைாதரர்கை்ை 
திருமணம ச்சய்துசகைாணடார்.

அ வ ர் கை ை ி ல்  மூ த த வ ர்  இ வ ர் 

என்தால் எகைிபதின அர்சியாகை முடி 
சூட்டிக சகைாணடார். அபச்ாழுது 
கைிைிமயா்ாட்ராவிறகு ்தி்னாறு வய 
சதனறும, அவரது ்சம்சாதரருககு 10 
வயது எ்னத சதாிகைிறது. இவர் த்னது 
தந்்த ஆட்்சியிலிருந்த ச்ாழுமத, 
அதிகைாரததி் ்ன ் கைிர்ந்துசகைாணடதாகைவும 
சதாிகைிறது. அ்மச்்சர்கைளும, வணிகைர் 
கைளும தஙகைளு்டய எணணததி் ்ன 
நி் றமவறறிட சதா்மி் ய உ்மயாகைிதது 
சகைாணட்னர். இத்னால் கைிைிமயா்ாட் 
ராவின அரசு ்றிம்ா்னதுடன, 
எகைிபதி் ்ன விட்டு விரட்டப்ட்டாள.

்சிாியாவிறகு ச்சனறவள ஜூலியஸ் 
்சீ்சர் எனும வீரன எகைிப்த ம்ார் ச்சய்து 
சவல்் வந்திருப்்த அறிந்தாள. 
அ த ்ன ா ல்  ்சீ ்ச ரு ட ன  இ ் ண ந் து 
எகைிபதி்்ன சவல்் திட்டமிட்டாள. 
்சீ்சருககும கைிைிமயா்ாட்டராவின 
கைணவனுககும (்சமகைாதரர்) நடந்த 
்சண்டயில் ்சீ்சர் கைணவ்்ன சகைானறு 
விடுகைிறார். கைிைிமயா்ாட்ராவின 
அழகைில் மயஙகைிய ்சீ்சர் அவ்ை 
திருமணம ச்சய்துசகைாளகைிறார்.

இததம்திகைளுககு ்ிறந்தவர் 
்சிம்சாியன எ்னக கூறப்டுகைிறது. 
சநடுநாள கைழிதது மராமாபுாிககு 
ச்சனற ்சீ்சர் த்னது நண்ன புருட்ஸ் 
என்வரால் சகைா்  ் ச்சய்யப்ட்டார். 
அதன்ின மராமில் ்சீ்சாின வாாிசு 
கைளுககும, தை்திகைளுககும ்தவி 
்சண்ட ந்டச்றறது. கைணவர் 
து்ணயினறி இருந்த கைிைிமயா்ாட்ரா 
்சீ்சாின ்்டததை்தியா்ன ஆணட்னி 
என்வ்ர ்சந்திததாள.
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அவர் கை ிை ிமயா்ாட்ராவின 
அழகைில் மயஙகைி திருமணம ச்சய்து 
சகைாணடார். அடுதது த்னது இரணடு 
்ச ம கை ா த ா ி கை ் ை யு ம ,  மீ த ம ி ரு ந் த 
்சமகைாதர்்னயும கைிைிமயா்ட்ராமவ 
ச கை ா ன ற த ா கை  கூ ற ப ் டு கை ி ற து . 
இத்னால் வாாிசு ்சண்ட எனற 
ம்ச்சுகமகை இடமினறி  ம்ா்னது. 
ஆணட்னி-  கை ிைிமயா்ட்ராவிறகு 
இரணடாம கைிைிமயா்ாட்ரா ச்சலீன, 
அச்க்சாணடர் சஹலிமயாஸ் எ்ன 
இரட்்டயர்கைள ் ிறந்தார்கைள.

அதன ி்ன சதா்மி ி்் சடல்்ஸ் 
என்வரும ி்றந்தார். ்சீ்சாின வாாி்சா்ன 
ஆகமடாவியஸ் ்சீ்சர் கைிைிமயா்ட்ரா்வ 
எதிர்ததார். எகைிபதின ஆட்்சிககைாகை 
ஆ ண ட ்ன ி யு ட ன  ஆ க ம ட ா வ ி ய ஸ் 
்சண்ட மூணடது. இதில் ஆணட்னி 
சகைா்  ்ச்சய்யப்ட்டார். ஆணட்னியின 
மரணததி் ்ன ஏறறுகசகைாளை இய்ாத 
கைிைிமயா்ட்ரா, தன்்ன மகைாராணி 
ம்ா  ் அ்ஙகைாிததுக சகைாணடு விஷப 
்ாமபுகை்ை தீணடும்டி ச்சய்து உயிர் 
துறந்தாள.

கைிைிமயா்ாட்ராவின மரணததி் ்ன 
வர்ாறறு ஆ்சிாியர்கைள ்சி் ர் மவறுவிதமாகை 
கூறுகைிறார்கைள. கைிைிமயா்ாட்ரா உட்ழகு 
மீது மிகுந்த கைவ்னம ச்சலுததியவர் 
என்தால், ்ாம்ின விஷம தீணடி 
இறந்ததால் முகைம விகைாரம்டயும எனற 
கைாரணததிறகைாகை அவவாறு ச்சய்திருககை 
மாட்டார் எனகைிறார்கைள. கைிைிமயா்ாட்ரா 
்ண்டய எகைிபதில் வழககைதிலிருந்த 
சகைாடிய தாவர விஷததி் ்ன அருந்திமய 
இறந்தார் எனகைிறார் ச்ச்ர் எனும வர்ாறறு 
அறிஞர். ்ண்டய ்ாட்ா்சிாியர்கைளும 
இ்தமய ்ாடல்கைைில் ்ாடியுளைார்கைள 
எனற ம்ாதும, கைிைிமயா்ட்ரா ்ாமபு 
தீணடி இறந்தார் என்்தமய ்ல்மவறு 
ஓவியஙகைள விைககுகைினற்ன.

கைிைிமயா்ாட்ரா்வ ம்ரறிவு 

உ ் ட ய வ ர்  எ ன று  வ ர ் ா ற று 
ஆ்சிாியர்கைள கூறுகைிறார்கைள. இவர், 
வா்னியல், மஜாதிடம முதலிய ்் 
கை்்கைைில் ்சிறந்து விைஙகைியதாகைவும, 
த ா ம ்ன  ஏ ழு வ ் கை ய ா ்ன  வ ா ்ச ் ்ன 
திரவியஙகை்ை தயாாிதததாகைவும 
கைருததுணடு. ஏழு சமாழிகை்ை ம்்சவும, 
எழுதவும, ் டிககைவும கைறறிருந்ததாகைவும 
கூறப்டுகைிறது.

எகைிபதி்்ன மராமா்னியர்கைைிட 
மிருந்து கைாப்ாறற அவள த்னது 
வாழ்்வ தியாகைம ச்சய்தவள எனற 
கைருததும கைாணப்டுகைிறது. தி்னம 
்ாலில் குைிப்வள, கைணகைைில் ்் 
வ ண ண  ் ம கை ை ா ல்  அ ் ங கை ா ர ம 
ச்சய்துசகைாளவாள, முததுககை்ை வி்னிகைாில் 
கை ர்தது அருந்துவாள எனற கைருததும 
உணடு.                               

n

வணாழ்கறக

நெம் வபாழகன்கயில் 

எவரும் எந்த உறவும் 

நெதிரந்தம் ்கதினடயபாது 

அனன் வறபுறுதததி 

்்கபாடுககும் ள்பாது 

வலுவிழந்து ள்பாகும் 

தகுததி உனடயவரிடம்

அனன் ்கபாட்டுங்கள் 

மீணடும் இரணடு 

மடங்கபா்க ்கதினடககும் 

்கபாலம் எல்ளலபானரயும்

மபாறறும் 

நெம் வபாழகன்கயும் 

மபாறறதனத அனடயும் 

்கடந்து ்்சல்ளவபாம்

்சறிலனர மறந்து ்்சல்ளவபாம்

ஷணாருை்தணா பணாைகிருஷ்ன்
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்பாளவந்தல் ்பாலமுனன ்பாறூக 

இலக்கதியப ்ணியில் ்்பானவிழபாக 

்கபாணு்கதினறபார. தமிழ்நெஞ்சதததின 

ஆ்சறிரியர குழு உறுப்ினர. இலஙன்க 

இந்ததிய ்கனல உறவுப ்பாலமபா்க 

இருப்வர.இலஙன்கயில் ்கலபாபூஷண 

விருது, அர்ச ்சபாைறிதய மணடல 

விருது,்்கபாடள்க ்சபாைறிதய விருது, 

்கதிழககு மபா்கபாண விதத்கர விருது 

யபாழ இலக்கதியப ள்ரனவ ்சபானறு 

உட்்டப ்ல்ளவறு விருது்கனேயும் 

்சபானறு்கனேயும் ்்றறவர.

்்பானவிழபாக்கபாணும்   

்பாளவந்தல் ்பாலமுனன ்பாறூக 

அவர்கேின ்்பானவிழபா 

்கபாலதததில் ஈழதது நெவீன 

்கவினத வேரச்்சறியில் ்சறில 

வழிதடங்கல் எனும் தனலப்ில் 

்்ச. ளயபா்கரபாெபா ்சறிறப்பா்க 

எழுததியுள்ேபார்கள். 

்டிப்தறகு 
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இளதபா
இந்த ்்பாழுதுதபான
உனனன அனழதது
இன்ச மீட்ட ்்சபானனது…

நெபான ்பாததுக்்கபாணளட
இருககும் ்சமயதததில்தபான
நெமக்கபான இருளும்
இன்சந்து வந்தது…

வழி்யஙகும் விழி்ததிதது
உன வருன்கக்கபாய்
எனனுடளன ்கபாதததிருந்தது
இருளும் ன்கள்கபாரதத்டிளய…

விழிமீன்கள் நெீரவறறறி
்கருவபாடபாய் ள்பான்ினபு
உனவருன்க அவவிரவின
்சபாயலின ளதபாழனபானது…

இருளுக்கபான அப்்பாழுது
எனனளநெபாக்கதி ஒேிவீ்ச
இயலபானமயின ்கரங்கனே
இறுக்கமபாய் ்ிடிததுக்்கபாணளடன…

*மூவருளம ள்ச்்சறறு
ஏமபாறறதனத ஆனடயபாக்கதி
விழிளநெபாக்க நெபாணப்ட்டு
தனரமீது ஒேி்ததிதளதபாம்…

இருளும் இயலபானமயும்
மனிததனத சுமந்தததினபால்
தனினமயிளல ்யனனவிட்டு
தயக்கததுடன நெ்கரந்தது…

யபாருமறற இபள்பாது
உனக்கபான ளதநெீரின
ஆவிளயபாடு அேபாவு்கதிளறன
என மரணதனத ்வல்வபாயபா???!!!

* மூவருமே

நான்
இருள்
இயலாமே

Þòô£¬ñJ¡ åO
ஜீவணா, பகணாறவ
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இதழ் வா்சிககை ்சிறப்ாகை உளைது. 
சதாடர்ந்து இதழ் வ்ம வர 
வாழ்ததுகைள. தஙகைைின இ்ககைியப 
்ணி ்சிறககை சநஞ்சார்ந்த 
்ாராட்டுகைள.
வரும இதழுககு கைவி்தகைள 
மின்னஞ்சல் ச்சய்திருககைிமறன. 
்யன ்டுததிக சகைாளைவும. 
்ா்சஙகைளுடன...

பணாரியன்பன் நணாகரணாஜன்

முததமிழ் கை்்சம எனும 
அழகைிய ச்ய்ரச் சுமந்த்டி, 
இ்ணயவா்னில் தன 
சவளமைாட்டத்த ஆரம்ிதத 
்சஞ்சி்கைககு என வாழ்ததுகைள! 
அழகைிய வடிவ்மபபும, 
உளைடககைப்ட்ட ஆககைஙகைளும 
்சிறபபு ம்சர்தத்ன. இ்னிவரும 
கைா்ஙகைைில் எ்னது ஆககைஙகைளும 
இடமச்றுசம்ன கைாததிருககைிமறன.

நணாரணாய்ி ரணாம்-பருத்்தித்துறை

முத்ாவது இதமழ ்சிறபபு. அதிலும 
கை்ட்சி ்ககைததில் இடமச்றற 
கைவி்த அரு்ம. கை்ட்சி நானகு 
வாிகைளுமம கைவி்தககு அழகு 
ம்சர்தத்ன. எழுதிய கைவிஞருககு 
எ்னது ்ாராட்டுகைள, அழகு 
மறறும, மருததுவககுறிபபுகைளும 
இடமச்றறால் ்்ருககு 
்யனுளைதாகை அ்மயும.
மமலும,சதாடர்கை்தகைளும தந்தால் 
வா்சகைர் மததியில் நல்் வரமவறபு 
ச்றும. நனறி!

ஒைிஸணா - ைணாவைலறை

வாழ்தல் இ்னிது கைட்டு்ர, 
வாழ்வின முனம்னறறததுககு ்் 
அறிவு்ரகை்ை வழஙகைிச்ச்சனறது.
கைவி்தகைளும ்சிறபபு தான, நனறி

சு்தணா செந்திரமூர்த்்தி - உடுைறை

முத்ாவது இதழ் ்டிதமதன. அதில் 
இடமச்றற ஓாிரணடு கைவி்தகைள 
தவிர்தது மறற அ்்னததுமம மிகை 
அரு்ம! தன முதல் ்யணத்த  
அட்டகைா்சமாகை ஆரம்ிததிருககும 
முததமிழ் கை்்சம இனனும ்்நூறு 
இதழ்கைள கைாண வாழ்ததுகைள!

கவிை்ி ஆ்திசெஙகரைணார் - 

்திரு்நலபவலி

அழகைிய அம்சஙகைளுடன 
ஆரவாரமாய் ஆரம்ிததுளைீர்கைள.
்்தரப்ட்டவர்கைைின 
ம்ட்டிகை்ையும ம்சர்ததால் 
மமலும ்சிறபபுறுமம!  ஒவசவாரு 
கைவி்தகைளும ்சிறப்ாகைமவ 
அ்மந்திருந்த்ன. அதிலும குறிப்ாகை 
தமிழின ்சிறபபுக கூறும கைவி்தகைள 
்ிரமாதம! சதாடரட்டும இப்ணி!

கணாத்்தணான்குடி முஹம்ைது ரமீஸ

மறற இதழ்கை்ைப ம்ா்னறி, ்சறறு 
விததியா்சமாகை இருந்தால் இனனும 
ச்ாலிவு ச்றும என்து என கைருதது.
இ்ங்கையின எழில் சகைாஞசும 
இடஙகை்ைப ்றறி சதாிந்து சகைாளை 
ஆர்வததுடன கைாததிருககைிமறன.
அச்சுப ்ிரதி எபம்ாது சவைிவரும?

கணார்த்்திக குைணார் நுறரசபசெணாறை
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உல்்கஙகும் ்றககும் சுதந்ததிரப புள்ேினளம

அல்கதில் ்்கபாறறிக்க ்நெல்மணி்கள் தரு்கதிளறன

நெதிலதததின ளமலும் நெீரின ளமலும் ்றக்கதிறபாய்

இலகள்கபாடு ்றககும் நெீ தூது ள்பாவபாயபா எனககு

நெல்லூததியம் ்்றளவ நெபாடுவிட்டு நெபாடு ்்சனறபார

்வல்லும் ததிறன ்்கபாணட என ்கபாதல் ்கணவர

்்சபால்லும் ்்சயலும் மபாறபாத ்ண்பாேர அவர

்்கபால்லும் உயிரக்்கபால்லி ்ரவும் இததபாலியில்

நெலம்தபான எனறபாலும் நெீ தூது ்்சனறு வருவபாயபா

்லம் ்்றளவ ள்கட்்கதினளறன ்பா்சப புள்ேினளம

உலள்க உயிரக்்கபால்லி அச்்சதததில் துடிப்தபாளல

்ல நெதினனவு்களும் எனனனப ்ந்தபாடு்கதினறனளவ

்றனவப ்பாரனவயில் ்பார முழுதும் ்தரியுளம

உறவு்கேபாய் நெதினனந்து உலன்கச் சுறறறிப ்பார

்ிற உயிர்கேிடமிருந்து மூனறடி தள்ேிளய இரு

ததிறவுள்கபால் எண தரு்கதிளறன எனனவனரப ்பார

வீட்டிலிருந்து தபான ்ணி புரி்கதிறபார எனறபாலும்

நெபாட்டிலுள்ே நெதினலனம்கனே எடுததுனரதததிடு நெீ

வபாட்டு்கதிறது தனினம ளதறற ஆேில்னல எனச் ்்சபால்

நெீட்டு மு்கக ்கவ்சதனதயும் ன்கயுனறனயயும் அவரிடம்

தீரவு ்கதினடதததும் ஈட்டியது ள்பாதும் ததிரும்்ிடு்க என

ஆரவமுடன ்்சபால்லி என தனினம ள்பாக்க வரச்்்சபால்

ள்சரந்து வபாழவளத ம்கதிழச்்சறி ்ிரிந்த வேம் ளவணடபாளம

ள்சபாரந்து ள்பா்கபாமல் அவனர வரச்்்சபால்லி தூது ள்பா

கவிஞர் ரணாம்கருஷ
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