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தமிழ்நெஞ்சங்களே வணக்கம். 
 
அன்பான வபா்ச்கர்கள் தமிழ்நெஞ்சம் 
இனனயதததிலிருந்து தரவிறக்கம் ்்சய்து 
்டிக்கலபாம். 
 
ஏழுததபாேர்கள், ்கவிஞர்கள், 
்கட்டுனரயபாேர்கள் தங்கேின 
ஆக்கங்கனே மினனஞ்சல் வழி 
அனுப்ித தபாருங்கள்.

இதழ ஒவ்வபாரு மபாதமும் முதலபாம்  
வபாரதததில் ்வேியிடப்டு்கதிறது.  
 
இதனழப்டிப்துடன நெதில்லபாமல் இதழ 
்றறறியக ்கருதது்கனேயும் ்ததியும்்டிக 
ள்கட்டுக ்்கபாள்்கதிளறபாம்.

நெனறறி!
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 அனபுககுரிய வபா்ச்கர்களே வணக்கம்! 

 இம்முனற ்சமூ்க வனலததேங்கனே ்சறறு ்பாரபள்பாம். அனவ தீககுச்சறி 
ள்பானறது என்ததில் மபாறறுக ்கருதது இருக்க முடியபாது. அதன ்்சயல்்பாடு 
நெல்லவர ன்கயபால் தீ்ளமறறவும், தீயவர ன்கயபால் ளத்சதனதக ்்கபாளுததவும் 
்்சய்்கதிறது. ்சமூ்க வனலததேங்கேில் ்கறறுக ்்கபாள்ே எவவேளவபா நெல்ல 
விடயங்கள் இருக்கதினறன. அறறினவத ளதடுளவபாரககு அனவ அறறிவுக்கேஞ்சறியமபா்க 
அள்ேிக ்்கபாடுக்க, தீயனதத ளதடிச ்்சல்ளவபானரயும் அனவ ன்கவிடுவ ததில்னல. 
்ல்லபாயிரக்கணக்கபாளனபாரின வபாழகன்கனய மட்டுமனறறி உயிர்கனேயும் ்சறினதககு 
மேவு எமனபா்கவும் உள்ேனத யபாரும் மறுக்கததபான முடியுமபா?

 இஙகு ்கவனமபா்கக ்கபால் ்ததிதது, ்குததறறிவுடன ்்சய லபாறறு்வர்கள் 
்வறறறியுடன நெதிம்மததினயயும் ்சம்்பாததிததுக ்்கபாள்்கதிறபார்கள். அளதள்பால் 
்சமூ்க ஆரவலர்களும், ்ல ர்சறி்கர மறறும் நெற்ணி மனறங்களும் இரதத தபானம், 
நென்்கபானட்கள்,நெலிந்ளதபாருக்கபான உதவி்கள், அனரதத நெதிவபாரண ் ணி்கள் ள்பானற 
நெற்ணி்கனே முன்னடுப்ததில் முனனணி வ்கதிப்தும் குறறிப்ிடததக்கனவ.
இனவயனனததும் ஒரு ்சமுதபாயததுககு ஆளரபாக்கதியமபானனவளய!

 சுய அறறிவுள்ேவர்கள் ளதடித ளதடி அறறினவ வேரக்க, அறறிவிலி்களேபா 
அழினவத ளதடிச ் ்சனறு ் டுகுழியில் வீழ்கதிறபார ்கள். இததில் ் ்ரும்்பாலும் ் லியபாவது 
இேம் வயததினளர!

 இததுடன ்்சல்ஃள்பான ளமபா்கமும் ள்சரந்து இேம் ்சமுதபா யதனத ஆட்டிப 
்னடக்கதிற்தனலபாம். எங்கபாவது வி்தளதபா அனரததங்களேபா நெடககுமிடதது, 
உதவிககு ்்சல்்வர்கனே விட அனத ்சமூ்க வனலததேங்கேில் ளநெரனலயபா்களவபா, 
்டம் எடுதளதபா ்ததிவிடு்வர்களே அததி்கம். இக்கபாரணதததினபாலும் உதவி்கள் 
்கதினடப்ததில் தபாமதம் ஏற்ட்டு, ்ல உயிரிழபபு்களும் ்ததிவபாகும் துரப்பாக்கதிய 
நெதினலனயயும் ்கபாண்கதிளறபாம்.

 ்தபாழிநுட்் வ்சததி்கள் இனறு ்ல்லபாயிரக ்கணக்கபான னமல்்களுக்கப்பால் 
இருபள்பானரயும் ஒரு ்நெபாடியில் இனணககும் இந்த நெவீன யு்கதததில், இனணயக 
்கல்வியும், அதளதபாடு எந்த அறறிவுதளதடலுககும் ் ததில்்கனே விரல்நுனி்கேில் ் ்றறுக 
்்கபாள்ளும் வபாய்பபும் உள்ேதபால் ,்குததறறிவுடன ்சமூ்க வனலததேங்கனேக 
ன்கயபாள்ளவபாம்.  நெல்ல வி டய ங்கன ே  மட்டு ளம உ ள்வபாங்கதிக  ் ்கபாள்ளவபாம். 
இதனமூலம் எல்ளலபாருளம ்யன்்றச ்்சய்ளவபாம் ளதனவயறற ்சறிக்கல்்கனேத 
தவிரததுக ்்கபாள்ளவபாம்.

 வபா்ச்கர்கள், எழுததபாேர்கள் அனனவருககும் புததபாணடு மறறும் ்்பாங்கல் 
வபாழதது்கள்!

	 	 	 	 	 	 -	 
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நெபா்னபாரு ்நெடுஞ்சபானல

்்கபாந்தரபாதது வரதத்கரபால்

்சறி்மந்து குனறதது ஒனனற

ஒனறு இனணக்க முடியபாத

மண்கலனவயபால் ்்சப்னிடப

்ட்டு ்பாரனவககு அழ்கபாளனன

்பாரனவயிடப ்ிரதபான 

்்பாறறியியலபாேர வந்த ள்பாது 

்சீரினனம ்பாரதது

்்சம்னமயபா்கச ்்சப்னிட 

்ணிப்பா்ரன ்பாரதததிருந்ளதன

அவர ்பாஸ் ள்பாட்டு ்கணணன்சதது

வரதத்கரிடம் ன்க குலுக்கதிக

்கடந்து ்்சனறபார ்ணம் ்ணணும்

ஆன்ச அவருககும்

்சறில நெபாேில் வந்த ்சறிறுமனழப

்்பாழிவில் ்சீர குனலந்து

ள்பாளனன

நெபா்சமபாய் ள்பான ்பானத என

நெச்சரிததுக ்்கபாணளட ்யணி்கள் 

்யணிகன்கயில் வலிக்கதிறது

வலியில் வரும் ்கணணீரும்

மனழ நெீரில் ்கலந்து குனறும்

குழியுமபான என ளத்கதததில்

ளதங்கதி ்கதிடக்கதிறது

குேிரூட்டிய அனறயில்

சுழலும் நெபாற்கபாலியில்

்்சபாகு்சபாய் வபாழும்

அததி்கபாரி்கள் கூட்டம்

அடுதது வரும் நெதிததி ஒதுக்கீட்டிறகும்

எனனன மூலதனமபாக்கதி

்ணம் ்ணணக ்கபாதததிருகன்கயில்

்்கபாந்தரபாதது வரதத்கரதபான

எனன ்்சய்வபார

ஒதுக்கதிய நெதிததினய நெம்்ி ்கடன்ட்டு 

ன்கயூட்டுக ்்கபாடுதது ்கனரந்தது ள்பா்க

எஞ்சறியனத ்சறிறு்்பாருட் ்்சலவில்

்்சப்னிட்டபார மிஞ்சறியது அவருககும் 

்்கபாஞ்சம் வேமபான வபாழவுககு

ஆன்சப்ட்டு அநெீததியபாய் ்்பாருேீட்டக 

ன்கநெீட்டும் அததி்கபாரி்கள் ததிருந்தபாத

வனர அவர்கள் அ்கம் ள்பால என 

மு்கச்சறினதவும் எபள்பாதும் ்்சப்னிடப 

்டப ள்பாவததில்னல

  
 

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



5  /  -  2021 5


   

   

   

  

   

   

    

 

  

   

  

  

   

  

   

   

    

  

  


5  /  -  2021
Digitized by Noolaham Foundation.
noolaham.org | aavanaham.org



6 2021  -  /  

 நேர்மறையான சிந்தறனகள் 
உஙகள் பலம்.
 எந்தவ�ாரு சூழேிறலயிலும் 
்மன்திற்கு �லிற்ம நசர்பபது நேர 
்மறையான எண்ணஙகநே.
 எற்த �லு�ாக ்திரும்ப ்திரும்ப 
வசால்லிக் வகாணடு இருக்கிநைாந்மா 
அது உணற்ம என்று ்மனது ேம்புகிைது.
 ந்மலும் ்மனம் முடிவு வசய்யும் 
்தீர்மான்மான முடிவுகள்்தான் வசயலாக 
்மாறுகிைது.
 அ்பபடித்தான் ்திரும்ப ்திரும்ப 
எற்த ேம்புகிநைாந்மா (்தீரக்க்மாக) 
அற்த �ாஙகிக் வகாள்ளும் ஆழ ்மனது... 
அற்த ஒரு கட்டத்தில் வசயல்ப்ட 
ற�க்கிைது.
 அ்தா�து ோந்ம அற்த வசய் 
கிநைாம். ோம் வசய்ய ந�ணடியற்த 
வபரும்பாலும் வசய்யா்மல் காலதற்த 
யு ம்  ந ே ர த ற ்த யு ம்  கு ற ை  கூ ை ி 
வகாணந்ட இருக்கிநைாம்.
 இ ்ப ந ப ா ்த ி ரு க் கு ம்  ே ்ம து 
ேிறலக்கு க்டந்த காலதது ே்மது 
வசயல்கள்்தான் கார்ணம் என்ப்தில் 
எந்த ்மாறுபட்ட கருததும் இருக்க 
முடியாது. அ்பபடி என்ைால் ே்மது எ்திர 
காலதற்த ்தீர்மானிக்க நபா�து எது?
 ே்மது ேிகழகாலதது வசயல்கள் 
அல்லாது ந�வைன்ன?
 புைச்சூழேிறல, ப்ண�ச்தி, ே்மது 
பிரச்சிறனகள் எல்லாம் ஒரு ்மாறய...


 

 அ்திலிருநது வ்தா்டரச்சியான 
நேர்மறையான சிந்தறனகள் மூலம் வ�ேி 
�ர முடியும். ஒரு �ிசயதற்த எடுதது்ப 
பாரத்தால் வ�ற்ைி வபற்ை�ரகளுக்கு 
எல்லாம் ஒநர ஃபாரமுலா்தான் இருந 
்திருக்கிைது. அ�ரகள் எ்பநபாதும் 
்தஙகேின் வசயல்கேிலும் நேரத்திலும் 
க�னம் ற�த்திருந்தந்தாடு ்மற்ை 
்மனி்தரகேின் ேிறைறய பாராடடு 
ப�ரகோய் இருந்தனர.
 வ்மாத்த ஆய்வுக் கூ்டமும் 
எாிந்த நபாது எடிசன் க�றல்ப 
ப்ட�ில்றல... என் ்த�றுகள் எாிநது 
வகாணடிருக்கின்ைன என்ைார...!
 அந்த நேர்மறை்ப பாரற� 
்தாநன. . .  இன்று எல்நலாருற்டய 
�ாழக்றகயிலும் வ�ேிச்சம் வகாடுத 
்திருக்கிைது...?

நேர்மறையாக சிந்தித்தல்..

• உஙகள் ்திைற்மயின் ்மீது ேம் பிக்றக 
ற�யுஙகள்.  உஙகேின் சக்்த ி 
்மீது ேம்பிக்றகயின்ைி உஙகோல் 
எ்திலும் வ�ற்ைியற்டய இயலாது.

• ்மனஅற்ம்தி என்பது ஒரு ்மனி்த 
னின் வ�ற்ைிக்கும், ேிம்்ம்தியான 
�ாழவுக்கும் ந்தற�யான அடி்ப 
பற்டத ்தகு்தியாகும். பிரச்சி 
றனகறே ேம்மு்டன் ந்தக்கி 
ற�த்திரு்பபது அல்லது அற்த 
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ேிறனததுக்வகாணந்ட இரு்பப 
்தானது எற்தயும் வசய்ய�ி்டாது. 
எ்திர்மறை எண்ணஙகள் ேம்ற்ம 
ேிம்்ம்தியாக �ாழ �ி்டாது. ோம் 
ேிறனத்த காாியத்தில் வ�ற்ைியற்டய 
ந்தற�யான சக்்திறய ோம்்தான் 
உற்பத்தி வசய்துவகாள்ே ந�ணடும்.

• எ்திர்மறை சிந்தறனயின் வ�ேி்ப 
பாடு்தான் நகாபம். எனந� நகாப மும், 
க�றலயும் எ்பநபாதும் இருக்கக் 
கூ்டாது. ஏவனனில், பல வீன்மான  
்மனி்தரகேி்ட்மிருநது �ாய்்பபுகறேத 
்தடடி்பபைிக்க இந்த உலகில் 
பலர காததுக் வகாணடுள்ேனர. 
எ்திர்மறை எண்ணஙகள் உஙகறே 
பலவீன்மான�ரகோக காடடும். 
நகாபம் ்மற்றும் க�றல நபான்ைற� 
எ்திர்மறை எண்ணங கேின் வ்தா்டக்க்ப 
புள்ேிகோக உள்ேன.

•  எனந� அ�ற்றைத ்த�ிரக்க 
ந�ணடும். இ்தன்மூலந்ம, நேர 
்மறை எண்ணத்தின் மு்தல் படிறய 
ேீஙகள் அற்டகிைீரகள்.

• �ாழ�ின் ந்மாச்மான்ப பகு்திறய 
க்டநது�ிடந்டாம்,  இனிந்மல் 
ே ்ம க் கு  � ச ந ்த ம் ்த ா ன்  எ ன் று 
ேிறனக்க ஆரம்பித்தால், எ்திர 
்மறை எண்ணஙகறேயும் கறேய 
முடியும்.

• ேம் �ாழற� உற்சாக்மாக்கும் 
்மாற்ைம் ே்மக்கு ந�ணடும். பு்திய 
சிந்தறனகள் ்மற்றும் முயற்சிகள் 
ே ்ம து  எ ண ்ண ங க ளு க் கு  பு த து 
்ணரச்சி ஊட்டக்கூடியற�. எனந�, 
எ்பநபாதுந்ம பு்திய எண்ணங 
க ளு க் கு  உ ற் ச ா க ம்  அ ே ி க் க 
ந�ணடும்.

• ்மருதது� அைி�ியலில் ேிரூபிக்க்ப 
பட்ட ஒரு உணற்ம என்னவ�னில், 
ஒரு நோயாேி என்ன்தான் சிகிச்றச 
எடுததுக்வகாண்டாலும், ்தனது 
உ்டல் ேலம் �ிறர�ில் ந்தைி�ிடும், 
்தான் பூர்ண கு்ண்மற்டநது �ிடு 
ந�ாம், ே்மக்கு எந்த சிக்கலும் 
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லும் குறைகறே ஒதுக்கித ்தள்ேி 
அ�ற்றை ந்மம் படுதது�்தில் 
க�னம் வசலுத்திய்தால் இன்று 
வபாிய ்மனி்தர கோக �நதுள்ேனர.

• எ்திர்மறை எண்ணம் ே்மது முன் 
நனற்ைத்திற்கு ்மாவபரும் எ்திாி 
என்பது வ்தாிநதும் ..அற்த 
கறேயும் �ழி வ்தாியா்மல் பலரும் 
்திண்டாடுகிநைாம்.

• அந்த நுணுக்கஙகறேக் கற்றுக் 
வகாண்டால், �ாழ�ில் ே்மக்கு 
ந்தால்�ி என்பந்த கிற்டயாது.
 ஒரு எ்திர்மறை ச ிந்தறன 
யாேர, எ்பநபாதும் பிைாி்டம் 
குறைகறேநயக் காணபார.
 ஒரு ஆநராக்கிய ்மனி்தறரக் 
கண்டால், அ�ர நோயுற்ைிருந்தால் 
என்ன ஆகும் என்ை �றகயில் 
நயாசறன வசய்�ார.
 ஒரு�ருக்கு �ாழ�ில் எ்தா�து 
ஒரு சூழலில் அல்லது சூழல்கேில் 
எ்திர்மறை எண்ணஙகறே �நந்த 
நசரும்.
 உ்தார்ண்மாக, ந்தரற� சாியாக 
எழு்தா்த்தால் அ்தில் ந்தால்�ியற்டநது 
�ிடுந�ா்மா? என்று ேிறன்பபது 
அ்தில் ஒரு�றக. ஆனால் இது 
நபான்ை எண்ணஙகேிலிருநது 

இல்றல என்று ே ிறனத்தால், 
அ � ா ி ன்  அ ந ்த  எ ண ்ண மு ம் , 
அ�ர கு்ண்மற்டய வபரும் பஙகு 
�க ிக்கும்.  ்ம ிகவும் ந்மாச்மாக 
உ்டல்ேிறல பா்திக்க்பபட்ட பலர, 
்தஙகேது அபார ேம்பிக்றகயால் 
்மீணடு �ந்த �ரலாறுகள் ஏராேம்.

• இந்த உலகில் ஒவவ�ாரு�ருந்ம, 
ஒரு ்தனித்திைற்மயு்டன் பிைக்கின் 
ைனர. ்தனது ்தனித்திைற்மறய 
இேற்மயிநலநய கணடுவகாண்ட 
ஒரு�ர, �ாழ�ில் ேல்ல உயரதற்த 
எடடுகிைார.

• ந்தால்�ியற்டந்த�ரகள், ்தஙக 
ேின் குறைகறேயும், ்தஙகேின் 
சு ற் ை த ற ்த யு ம்  கு ற ை  கூ ை ி க் 
வகாணந்ட இருநது �ிடு�ாரகள்.

• சச்சின் வ்டணடுல்கறர உ்தார்ண 
்மாக எடுததுக் வகாண்டால், அ�ர 
சராசாிறய�ி்ட குறை�ான உயரம் 
வகாண்ட�ர, ஆனாலும் ்தனது 
நபடடிங ்திைற்மறய சாியான 
நேரத்தில் அ�ர அற்டயாேம் 
க ண ்ட ்த ா ல் ,  அ � ர  இ ன் று 
இந்தே�ிற்கு பிரபல்மாகி யுள்ோர.

• ோம் கண்ட ்மற்றும் காணும் பல 
பிரபலஙகள் ்தன்னகதந்த பல 
குறைகறே உற்டய�ரகள். ஆனா 

விசும்பல்களா்க

இறந்து ள்பாவததில் இல்லபாத வலினய உனனன மறந்து ள்பாவததில் உணர்கதிளறன

்கபாதல் உயிர ்றறிககும் விஷ்மன்னத உன ்ிரிவில் ்கணடு ்்கபாணளடன

ஏன இப்டி எனறு வினபா எழுபபு முனளன விடியல்்கள் அஸ்தமிததுப ள்பாய் விட்டளத

தூசு விழுந்தனதப ள்பால் ்கண்கள்

்கணணீனரப ்்பாழிய இதய ளவதனனயின விசும்்ல்்கேபா்க நெபான....

வின�ாதி�ி
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�ிடுபடும் �ழிகறேத வ்தாிநது 
ற�ததுக் வகாள்ே ந�ணடும். அ்தற் 
கான �ழிமுறைகள் சில இஙநக 
�ழஙக்பபடடுள்ேன.

• க�றல்பபடு�ற்த ேிறுததுஙகள். 
க�றலகள் உஙகறே சூழந்திருக் 
கும்நபாது ஏ்தா�து ேல்ல �ிஷயங 
கறே்ப பற்ைி ேிறனயுஙகள்.

• க�றலத ்தரும் கலநதுறரயா்டலில் 
கலநதுவகாள்�ற்தத ்த�ிருஙகள். 
இது எ்பநபாதும் உஙகறே்ப 
பா்திக்கும். ஒருந�றே அதுநபான்ை 
சூழலில் சிக்கிக்வகாள்ே நேரந்தால், 
நேர்மறையான �ிஷயஙகறே 
ேீஙகநே மு்தலில் நபச ஆரம்பிக் 
கவும். எ்தற்வகடுத்தாலும் க�றல்ப 
படடு, ்தஙகேின் ந்தால்�ிக்கு 
்மற்ை�ரகறேக் குறைகூறும் ேபர 
கள் ேிறைய உள்ேனர. அதுநபான்ை 
ேபரகறே ேீஙகள் ்த�ிரதது�ி்ட 
ந�ணடும்.

• இந்த உலறக்ப பற்ைி நேர்மறை 
எண்ணம் வகாண்ட�ரகேி்டம் 
ேடறப ஏற்படுத்திக் வகாள்ேவும்.

• ்மற்ை�ரகள் க�றலயிலிருநது 
�ிடுப்ட அ�ரகளுக்கு உ்த�ி 
வசய்யுஙகள். இ்தன்மூலம் உஙகேின் 
்தன்னம்பிக்றக ந்மம்படும்.

• இந்த உலகம் உஙகளுக்கு ஆ்தர 
�ாக இருக்கும் என்ை எண்ணம் 
ந�ணடும். அந்தச்மயம் தூய்ற்ம 
ய ா ன  க ்ட வு ள்  ே ம் ப ி க் ற க 
உள்ே�ரகளுக்கு, அந்த ேம்பிக் 
றகயும் துற்ணபுாியும்.

• எனந� குறைகறே ்மை்பநபாம்! 
ேிறைகறே ்மடடுந்ம ேிறன்ப 
ந ப ா ம் !  � ா ழ � ி ல்  வ � ற் ை ி 
யற்டந�ாம்!

‘‘இனிது இனிது. .
�ாழ்தல் இனிது’’

ேற்சிந்தறனகள் இனியும் வ்தா்டரும்!

யாதுமா�வன�

யபாதுமபானவன நெீளய
யபாளரபாவபா்கதிப ள்பா்கபாளத
ஆழமபாய் எனனுள்
அமிழந்தவன நெீதபாளன
வபானமபாய் ்ரந்த
எந்தன மனததி்லனறும்
வணண நெதிலவபா்களவ
ஒேினய வீசு்கதிறபாய்

்கனவில் வந்து
்கல்கமூட்டிப ்ின
்கண ததிறகன்கயில்
ஓடி மனறந்து
ததினமும் இன்
உலன்கக ்கபாட்டி
ததிதததிபன் மனதுள்
வபாரததுப ள்பா்கதிறபாய்

அறறிவுனரயில் ்சறிறந்த
அனனன ஆ்கதிறபாய்
அக்கனறயில் அனபுத
தந்னத ஆ்கதிறபாய்
துனண வருன்கயில்
அணணன ஆ்கதிறபாய்
ளதபாள் ்்கபாடுகன்கயில்
நெண்ன ஆ்கதிறபாய்

அழ்கதில் ்சந்ததிரனபாய்
அன்ில் அரணபானவளன
இதயதததில் நுனழந்து
இம்ன்ச்கள் ்்சய்்வளன
ஆனந்தத ளதரிளலறறறி
அணுவணுவபாய் ர்சறிப்வளன
ஆயுள்வனர ளவணடுமடபா
அன்்பானளற ள்பாதுமடபா...

த�ா சரமா
ஈழம்.
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 ்ம்தஙகள் எ்மக்கு காடடும் 
�ாழ வ�ன்பது அன்பின் �ழி ேிறலத 
்திரு்பபற்தநய �ிரும்பு�ந்த ஆகும். எல்லா 
்ம்தஙகளும் அடி்பபற்டயில் ஒன்றைநய 
�லியுறுததுகின்ைது. ஒன்றுபட்ட அன் 
பில் கடடி வயழு்பப்பபடும் �ாழந� ேிறல 
�ாழவு அ்தனூ்டாக ்மலர�ந்த   ஆன்்மீகம் 
எனும் உயரேிறல என்பற்தநய ்ம்தஙகள் 
அடி்பபற்டயில் எ்மக்கு ்பநபா்திக்கின்ைன.
 அன்பின் �ழியது உயிர ேிறல 
்மடடு்மல்ல அ்தன்�ழிநய ்மானு்டத்தின் 
உயரேிறலயும் ந்மநலாஙகச் வசய்ய்ப 
படுகிைது என்ப்தில் ்மாற்றுக்கருத்திற்கு 
இ்ட்மில்றல.
 இற்தநய எல்லா ்ம்தஙகளும் 
எ்மக்கு கற்றுத்தருகின்ைன. எனந� 
இத்தறகய ்ம்தஙகறே ோம் ்ம்திக்க 
கற்றுக் வகாள்ே ந�ணடியது அ�சிய 
்மாகிைது. ்ம்தஙகறே ்ம்திக்க கற்றுக் 

வகாள்�்தன் ஆரம்பம் எற்மச் சுற்ைி 
யுள்ே ்மனி்தரகறே நேசிக்க கற்றுக் 
வகாள்�்தில் ேிகழகிைது.
 ்மனி்தரகேின் ்மனம் ஒரு சாியான 
புாிநது்ணரந�ாடு இயஙகும் நபாது 
இது சாத்திய்மாகிைது. பிரச்சிறனகேற்ை 
்மனி்தரகறே காணபது எவ�ேவு 
அா ிந்தா  அதுநபால்்தான் இன்று 
நேசிக்கும் ்மனி்தரகறே ோம் காணபதும் 
அாி்தாகி�ருகிைது.இந்தேிறலயிலிருநது 
்மாைி ோம் மு்தலில் ேம்ற்மயும் ேம்நபால் 
பிைறரயும் நேசிக்கும் நபாது்தான் ஒரு 
புாிநது்ணரவு அஙகு உரு�ாகும். அந்த 
புாிநது்ணரவு  ேம்்மிற்டநய ேம்பிக்றகறய 
�ேரக்கும். ேம்பிக்றக ்மனி்தரகேிற்டநய 
உரு�ாகும் நபாது்தான் சக்மனி்தறர 
்ம்திக்கின்ை அன்பில் கடடிவயழு்பப்ப 
படுகின்ை சமூக வ்மான்றை உரு�ாக்கும் 
ந�றலறய வசய்யும் �ண்ணம் ்ம்தம் 
்தன்றன ேிறலேிறுத்திக் வகாள்கிைது.
ஆ க ,  அ டி ்ப ப ற ்ட  அ ன் பு ்த ா ன் . 
இவ�ாைாக அன்றப அடி்பபற்டயாகக் 
வகாணடு உரு�ாக்க்பவபற்ை எல்லா 
்ம்தஙகறேயும் ்ம்திக்க பழகும்நபாது 
அது பல ேன்ற்மகறே ேம் ்மத்தியில் 
ஏற்படுததுகின்ைது.
 புா ிநது்ணரவும் ேடபு்டனும் 
கூடிய சமூகத்தின் ஸ்திர்மான கட்டற்ம்ப 
பிற்கு அது �ழிநகாலு�ந்தாடு ்மனி்தர 
கேிற்டநய ேம்பிக்றகறயயும் ஐக்கியத 
ற்தயும் �ேரக்கிைது.
 முரணபா்டற்ை, ்தீரவுகறே 
எ டு க் கு ம் ,  வ ச ய ற் ப டு த து ம்  � ற க 
யிலான சமூகத்தின் ந்தாற்று �ாயாக 
வும் ்ம்தஙகள் ்மாறும்.

- ேிலு பண்டார�றே.

இரவில ஒரு நாள்

நெீணட இரவில் 
இருட்டு அனறயில் 
வீடு முழுதும் 
ளதடி ளதடி 
வீததி வனர வந்தும் 
்கதினடக்கவில்னல 
தடுமபாறறி விழ 
ன்கயில் ்கதினடதத 
தீப்்ட்டியில் இருந்த 
தீககுச்சறி உர்சறி உர்சறி 
்கனட்சறி குச்சறியில் 
்கதினடதத ஒேியில் 
்கணடு ்ிடிதளதன 
என ்ினனபால் 
மனறந்ததிருந்த 
என நெதிழனல 

- J. K. ்பாலாஜி
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எண்சீர விருததம

மணணடுபபு ்வட்டிமின்ச மண்பானன ஏறறறிமணணடுபபு ்வட்டிமின்ச மண்பானன ஏறறறி

 வயல்தந்த ்ச்சரி்சறிப புது்வள்ேம் ள்சரததுக வயல்தந்த ்ச்சரி்சறிப புது்வள்ேம் ள்சரததுக

்்கபாணடலினட ்கததிரவீ்சறிக குேிரநெீஙகும் ள்பாழததில் ்்கபாணடலினட ்கததிரவீ்சறிக குேிரநெீஙகும் ள்பாழததில் 

 ்்கபாடிமஞ்சள் ்பானன்கட்டி வபானழ்கனனல் ்னடப்பார ்்கபாடிமஞ்சள் ்பானன்கட்டி வபானழ்கனனல் ்னடப்பார

வணணமிகு ள்கபாலததபால் வபா்ச்லழில் சூடவணணமிகு ள்கபாலததபால் வபா்ச்லழில் சூட

 மனித்ரபாடு மபாட்டுககும் நெனமததிபபுக கூட மனித்ரபாடு மபாட்டுககும் நெனமததிபபுக கூட

வணடமிழின இனளமறற வபாழவியனலப புவியினவணடமிழின இனளமறற வபாழவியனலப புவியின

 வரலபாறபாய் மபாறனவதத னதப்்பாங்கல் ததிருளவ... வரலபாறபாய் மபாறனவதத னதப்்பாங்கல் ததிருளவ...

- இதயம விஜய், ஆம்பலாப்பட்டு

சு்கநத மணம ்பரபபு்கிறாய் ...

மினனலபாய்த ளதபானறறி ்கண மூடி ததிறப்தறகுள் 

மனறந்து ள்பான மபாய ்மனன

முழு நெதிலனவ ர்சறிதத ்டி நெபான நெடந்து ள்பான்கயில் 

அது எனன ்கடந்து ள்பா்க, ஒேி குனறபாமல்

இதயதததில் ஓவியமபா்க வனரந்து விட்ட உன நெதினனவு்கள் 

்்சதுக்கதிய ்சறினல்யனளவ நெதிற்க

அழள்கபாவியமபாய்

வபான வில்லின ள்கபாலங்கள் மனறந்து ள்பானபாலும் 

மனழததுேி்கள் வீழந்து ்்கபாணளட இருக்க,

மணனண ளநெபாக்கதித

தபாலபாட்டும் ்தனறளலபா ்மல்ல ்மல்லத தனல ள்கபாததி ச ்்சல்ல,

அன்சந்தபாடும் ளரபாஜபாக்களேபா இதழ விரிதது அழகூட்ட,

உன நெதினனவின வருடளலபா ஞபா்்கப பூக்கேபாய்

உே்மஙகும் ஸ்்ரி்சறிக்கதினறனளவ சு்கந்த மணம் ்ரப்ி

சஹ�ா சஃ்பா

11
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கூததடிககும்
ர்கனே  ்ணணும்
்வறறி ்்கபாணடு  ஆடும்
ளநெ்சறிககும்
வீரம்  ்கபாட்டும்
்கனவு்கள்  ்கபாணும்
்சபா்க்சங்கள்  நெதி்கழததும்
்கற்னன்கேில்  அனலயும்
்கட்டு  மீறும்
்வடிததுனரககும்
அடங்க  மறுககும்
்சட்்டன  உனடந்து  ள்பாகும்
ஏஙகும்
ஏமபாறும்
்கணமூடித  தபாவும்
துள்ளும்
துடிககும்
 எ்கதிற  உறுமும்
்சபாததபானனயும்  ்கடவுனேயும்
்சமமபா்கப  ்பாவிககும்
்சரி தபபு  அறறியபாது  குழம்பும்
்வேித ளதபாறறதததிறகு  மயஙகும்
உள்  மனதுள்  யபாவறனறயும்  
புனதககும்
சுணணபாம்புககும்  ்வண்ணய்ககும்
விதததியபா்சம்  ்தரியபாது
்வளுதத்தல்லபாம்  ்பா்லன  நெம்பும்
மபாறறு  உடனல  ளமபா்கதிககும்
மபாறுவனத  எததிரககும்
்கபாற்றன  நெதினல  மபாறறும்.

வசநததீ்பன

24 மணிததுேி்கள் ்்கபாணட
ஒரு ்்ருநெபாேில்
்சறில நெதிமிடததுேி்கள்
்சறிரிக்கலபா்மனறறிருந்ளதன
அ்கபாலதததில் வந்த
துயரச ்்சய்ததி ஒனறு
என ம்கதிழச்சறிப ்்பாழுனதக
்கேவபாடிச ்்சனறது

்தபானலக்கபாட்்சறி
நெதி்கழச்சறியில் மனனவியுடனும்
மக்களுடனும்
்்பாழுனத ்கழிக்கலபாம்
எனறறிருந்ளதன
அபள்பாது வந்த
அழுன்கச ்்சய்ததி்யபானறு
அப்்பாழுனத  
அ்்கரிததுச ்்சனறது

்ினபு ஒருநெபாள்
்கதறறியழலபா்மனறு
எததனிதததிருந்ளதன
அந்ளநெரம்
அவ்சர அவ்சரமபாய் வந்த
துயரச ்்சய்ததினய
வழக்கம்ள்பால்
ம்கதிழச்சறி்யனறு
்ிடுங்கதிச ்்சனறது ்கபாலம்

இதுதபான ்சந்தரப்்மன
நெபான ்சறிரிததுக ்்கபாள்்கதிளறன
அந்த ம்கதிழச்சறி
இனறு வனரயில்
நெீடிததுக ்்கபாணடிருக்க
இனட்வேியினறறி
ன்தததியம் ள்பால்
்சறிரிததுக ்்கபாணடிருக்கதிளறன
 
நெீங்கள் எல்ளலபாரும்
ஒரு ன்தததியம் ள்பால்
எனனனப ்பாரததுச
்சறிரிததுக ்்கபாணடிருக்கதினறீர்கள்.

்பாரியன்பன நா்கராஜன
குடியபாததம்

நான 
சிரிததுக் க்காள்்கினறன
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 ்தமுனி என்றும் ்த்மயந்தி 
என்றும் வீட்டாரகள் அறழ்பபாரகள்.
ஆனால் அ�ேது வபயர ்த்மயந்தி.
்திரு்ம்ண அறழ்பபி்தழில் ஐஸ�ரயா 
என்றும் ்தற்ச்மயம் அ�ேது க்ண�ன் 
எ்பபடி அறழக்கிைாவரன்றும் இ்தற்கு 
முன்பு ந�வைன்ன வபயர இருந்தவ்தன 
குைி்பபு கேில்றல.
 90கேில் ்தான் அ�ள் எஙக 
ளுக்கு அைிமுக்மானாள். அ்பநபாது 
எனக்கு  இரண்டறர �யதுக்குள் இருக்கு 
வ்மன ேிறனக்கிநைன். வீடடு ந�றலக்கு 
அ�ள் அ்மரத்த்ப படடிருந்தாலும் 
அ�ளு்டன்  ோனும் என்னு்டன் அ�ளும் 
ஒடடி்ப நபாநனாம். வசால்ல்ப நபானால் 
ோஙகள் ஒன்ைாகி்ப நபாநனாம். அ�ள் 
என்றன  குேிக்க ற�க்கிைது, ந்மல் 
கழு�ி  �ிடு�து,  து்ணி்ம்ணிகறே 
உடுத்தி  �ிடு�து, நசாறு ஊடடி �ிடு�து, 
அ�ளு்டன் இர�ிலும் தூஙகு�து என 
அ�றே ்மிகவும் கடின்மாக கா்தலிக்க 
ஆரம்பிதந்தன். பள்ேிக்கூ்டத்திற்கும் 
நசாறை அ�நே வகாணடு �ரு�ாள்.
 பிைகு என்றன ்தனியார பள்ேி 
யில் நசரதது�ிட்டாரகள். ்மாறல வீடு 
�ந்ததும் என்னுற்டய இரணடு நகாடு 
நோடடு, ோன்கு நகாடு நோடடு அ்திலும் 
அ�ேது றக �ாிறசநய இருக்கும்.
 வ்மாழி வ்தாியா்த பா்டல்கள் 
வ்தாறலக்காடசியில் �ி.சி.ஆர மூலம் 
நபாடடு�ிடடு பால்நசாறு ஊடடு�ாள்.
இ்பநபாது ஏந்தனும் ஒரு இர�ில் 

பாலூற்ைி உண்டால் அ�ேது றக 
�ாசறன அ்தில் இரு்பப்தில்றல.
 இரும்பு வபடடிவயான்று ற�த 
்திரு்பபாள். அது ஒன்று ்தான் அ�ளுற்டய 
எல்லாமும்.அ்தில் ்தான் பவு்டர, சீ்பபு, 
சீயக்காய், பா�ாற்ட ்தா�்ணி வயன 
ற�த்திரு்பபாள்.அ�றே நேசி்பப்தினால் 
ஏ்தா�து அன்பேி்பபு வசய்ய ந�ணடு 
வ்மன்று அ�ளு்டன் ்மேிறகக் கற்டக்கு 
வசல்லும்நபாதும் பு்தி்தாக ்திைக்க்பபட்ட 
ஃநபன்ஸி ஸந்டாருக்கு வசன்ை்பநபாதும் 
பவு்டர ்ட்பபா, பவு்டர பஞ்சு, சீ்பபு, 
கண்ணாடி நபான்ைற� என் பாக்வகட 
்ம்ணி நச்மி்பபில்  �ாஙகிநனன்.என்றன 
எ்பநபாதும் ்தம்பி வயன்நை அறழ்பபாள்.
வீடு ்திரும்பியதும் அற்த வயல்லாம் 
வகாடுதது ்மகிழந�ன். அ�ள் என் 
அம்்மா �ி்டம் இஙக பாருஙக «்தம்பி 
என்வனன்ன வகாணடு �ந்திருக்வகன» 
காடடு�ாள். அம்்மா அ்தடடு�ாள் பிைகு 
்மைநது�ிடு�ாள். அ�ள் ்தீபா�ேி, 
வபாஙகலுக்கு ்தன் அம்்மா வீடடிற்கு 
வசல்�ாள்.குறைந்த படசம் 10 ோடகள் 
அ�ள் வசன்ை ோடகள் இருள் அற்டந்தது 
நபாலிருக்கும்.அ�ள் ஊருக்கு நபா� 
்தற்கு முன்நப வபாடடுவ�டி,கம்பி 
்மத்தா்பபு, சாடற்ட, பாம்பு ்மாத்திறர 
�ாஙகிக் வகாடுதது ஒரு ்தீபா�ேி 
என்னு்டன் வகாண்டாடி �ிடந்ட 
வசல்லு�ாள். அ�ளுற்டய அம்்மா கூற்ட 
�ியாபாாி. சில ோடகள் கீறர �ிற்கும் 
சில ோடகள் எல்லா காய்கைிகறேயும் 
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கலநது �ிற்கும். அ�ளுற்டய ்தநற்த 
வெயரா்மன்.இ�ள் இேம் �ய்திநலநய 
அ�ர கால்மாகி  �ிட்டார.  அ்தன் 
பின் லடசு்மி ஆகிய இ�ேது அம்்மா 
ஆஙகாஙநக வீடடு ந�றல வசய்து 
�ந்தாள். அ்பநபாது ்தான் எஙகள் வீடு 
அ�ளுக்கு அக்பபட்டது. அ்திலிருநது 
்தமுனிறய இஙகநய �ிடடு �ிட்டாள். 
பாதுகா்பபிற்காகவும் கல்யா்ணம் காடசி 
என்ப்தற்காகவும். சிறுக சிறுக அடு்பபடி 
ந�றலறய கற்று அடு்பபஙகறரறய 
ஆடசிக்வகாண்டாள் ்தமுனி. ேி்தான 
்மான�ள், சிக்கன்மான�ள், புத்திக் 
கூரற்ம யான�ள், அன்பான�ள். �ாழக் 
றகறய அ்தன் நபாக்கில் �ிடடு �ிடடு 
அ்திலிருநது ்மீேக்கூடிய�ள்.
 ஒரு முறை புயல் �ந்தது.
அ்பநபாது எனக்கு கஞ்சி நசாறு வசய்து 
்தந்தாள்.அந்தக்காலக்கட்டத்திநலநய 
�ிைகு அடு்பபில் வ்மாறு�ல் ந்தாறச 
வசய்துக்வகாடு்பபாள்.வசயல்கறே 
வகாணந்ட இ்தயத்தால் நபசக்கூடிய�ள்.
அக்கம் பக்கத்திலிரு்பப�ரகளுக்கு 
வபாைாற்ம ்தறலக்நகைியது.இ�றே்ப 
நபான்று ே்மக்வகாரு வீடந்டாடு ந�றல 
ஆள் கிற்டக்க ்மாடந்டஙகிைந்த என்று.
 வபாஙகலுக்கு நபான்பநபாது 
்தன் ்தம்பி வசல்ல்பபா மூல்மாய் சக்கறர்ப 
வபாஙகல்,   கரும்பு நபான்ைற� 
அனு்பபி ற�்பபாள். ்தீபா�ேியன்று 
முறுக்கு, அ்திரசம், �ற்ட,கார �றககள் 
அனு்பபி ற�்பபாள். இற்தவயல்லாம் 
க்டநது எனக்கு அ�ேது ஞாபகந்ம 
வ்தாற்று �ியா்தி்பநபால் வ்தாற்ைிக் 
வகாணடிருக்கும். அ�ள் வகால்றல்ப 
புைம் குேிக்கும் நபாது கா�ல் 
கா்பநபன். அ�ேது நசா்பபு ்மடடும் 
எனக்கு புது �ாசறனறய ்தநது�ிடும். 
அ�ேின் முந்தாறனறய கடிததுக் 
வகாணடிரு்பநபன். சாயஙகால நேரம் 
பக்கதது வீடு எ்திரத்த வீடடிற்கு 
தூக்கி வசல்�ாே. அ்பநபாவ்தல்லாம் 
எஙகள் வீடு ஓடடுவீ்டாகந� ்மிக 

்மிக அழகிய ந்தாற்ைத்தில் இருந்தது.
ோஙகள் குேிரச்சியாகந� இருநந்தாம். 
ஒரு முறை எ்திர்பபுைம் இருக்கக்கூடிய 
பாபு வீடு பு்தி்தாக கடடியிருந்தாரகள். 
அ்தற்கு நபா்ட்பபடடிருந்த வ்மாறசக்கல் 
ப ா லி ஷ்  வ ச ய் து  � டி ந ந ்த ா டு ம் 
்தண்ணீாில் ராஷீத கல்வலைிநது 
�ிட்டான். அந்த பாலிஷ் ்தண்ணீர என் 
்மீது்பபடடு ்தறலக்குனிந�ாடு வீடு 
�ந்தற்டநந்தன். அம்்மா இ்பப ்தான்்டா 
குேிச்சிடடு நபான அ்தற்குள் என்ன்டா 
நகாலம்னு ்திட்ட  ்திரும்பவும் ்தமுனி 
குேிக்க ற�த்தாள்..
 ஒருமுறை பள்ேியில் «Milo» 
வகாடுத்தாரகள் �ிேம்பர யுக்்திக்காய்.
அற்த ஒரு துேி கூ்ட பருகா்மல் 
அ�ளுக்கு வகாணடு �நந்தன்.வகாஞ்சம் 
அ�ள் குடிதது �ிடடுக் வகாடுக்க 
பிைகு ோன் முழு�ற்தயும் குடிதந்தன். 
அ�ள் குடிதது �ிடடுக் வகாடுத்த்தாநலா 
என்னந�ா அ்தன் சுற� அ்திக்மாகந� 
இருந்தது. என்னுற்டய உலகம் இ்பபடி 
்தான் வசன்றுக்வகாணடிருந்தது. 
ஆனால் என்றன �ிடடு முழு�து்மாக 
அ�ள் வசல்ல்ப நபாகிைாவேன்றும் 
வசன்று �ிடு�ாவேன்றும் அைியா்த 
இனம் புாியா்த �யது அது.
 ்மாவு ்மில்லுக்கு அ�ளு்டன் 
வசன்ைது இன்றைக்கும் எனக்கு ேிறன 
�ிருக்கிைது. ்தயிர நசாறும் உருறேக் கிழஙகு 
�று�லும் எனக்கு ்ம்திய சா்பபாடிற்கு 
்மிகவும் பிடித்த ஒன்று. 3:15கு பள்ேி�ிடடு 
�ந்த்பபிைகும் எனக்கு நசாறு வகாடு்பபாள்.
டியூசன் கிோஸலாம் நபான்தில்றல 
ோன். வகால்றல்பபுைத்தில் பல வீடடு 
பாடடி்மாரகள் ்தாயக்கடற்ட, பல்லாஙகுழி 
வ�கு �ி்மரறசயாக ்ம்திய சா்பபாடிற்கு 
பின் அரஙநகறும். அஙவகல்லாம் என்றன 
அறழததுச் வசன்று ந�டிக்றக பாரக்க 
வசய்�ாள். சுத்தியல், அாி�ாள், கத்தி 
நபான்ை ஆயு்தஙகநோந்ட எநநேரமும் 
இரு்ப நபன். தூஙகும் நபாது கூ்ட ஒரு 
குைடு பக்கத்தில் இருந்தாநல தூக்கம் �ரும்.
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 ோறேய ்தினம் எஙகள் ஓடடு 
வீடற்ட இடிதது ்தறர ்மட்ட்மாக்கி 
�ிடடு பு்தியவ்தாரு ்மாடிவீடு கட்ட்ப 
நபாகிைாரகவேன்று எனக்கு வசய்்தி 
�ந்தது. அன்றைய இரவு ்மின்�ிசிைியும்  
இல்றல  ஒவவ�ான்ைாய் கழடடி வசன்று 
�ிட்டாரகள் முன்னந்ம, அன்றைய இரவு 
முழுக்க �ிசிைிக் வகாணந்ட என்றன தூஙக 
வசய்்தாள் ்தமுனி.
 பிைகு பாடடி வீடடில் மூன்று 
ஆணடுகள் �றர ்தஙகியிருநந்தாம்.
அஙகிருக்க கூடிய வீடுகளுக்கும் 
என்றன அறழததுச்வசல்�ாள்.

 பு்த ி ய  வீ டு  க ட டி ய ்த ற் கு 
பிற்பாடு 4 ஆணடுகளுக்குள்ோகந� 
அ�ளுக்கு ்திரு்ம்ணம் அரஙநகை �ரன் 
�ர து�ஙகி�ிட்டது. அ்பநபாது ்தான் 
எனக்கு வ்தாிய து�ஙகியது.ேம்ற்ம 
�ிடடு இன்னும் வகாஞ்சோேில் ்தமுனி 
வசன்று �ிடு�ாவேன.அ்பநபாது எனக்கு 
10 மு்தல் 12 �யதுக்குள் இருக்கும்
 பணடிறக ்தினத்தில் நச்மிக்க்ப 
பட்ட காசில் வ�ள்ேி ந்மா்திரவ்மான்று 
வசய்து அ�ேி்டம் காணபிதந்தன்.
்தம்பி றகல நபாட்டவு்டநன பே பேனு 
்மின்னுந்த என்ைாள்.

இயற்்கத தரும சிவபக்பசசரிக்்்க

அணட்வேியில் உலபாவும் அேவில்லபாத உயிர்கபாறனற
அள்ேிததந்ளதன அடக்கதி ஆேத்தரியபா மனிதபா!
்்கபாட்டும் உயிரவேி ள்கபாடித தருளம
ஒப்ில்லபாத ளத்கமததில் ஒேிளயறறும் உனனததனத
எங்ஙனம் ்கபாப்பாய் எனனனச ்சறினதக்கபாது ???

ள்பா்கதினறப ்பானதயிலும் உயிரப்ிதளதன எழிளலபாவியம்
ள்பா்கபாத வழியினனளய ்்சய்ததிட்டபாய் அனுததினமும்
ஆ்கபாத நெபா்கரி்கம் ்கணனணக ்கட்ட
தபாங்கபாதக ்கழுவிறக்கதி ்கலக்கதினபாய் ஆனலக்கழினவ

அறபுதம் ்்கபாணளடன அடிததுவரும் நெீரினிளல
அறறிந்தும் ்கபாட்்சறிப ்்பாருேபாக்கதி ்ணம்்பாரக்க
அறறிவிழந்து நெதிலமபாக்கதிப ்ரதனதயபாக்கதி ்டுகுழியில்
விழியிருந்தும் குருடனபா்க உலபாவ விட்டபாளய ?

எததனனச ்சீறறம் ்்கபாணடு உ்ளத்சறிக்க
அததனனயும் வீணபா்க அந்ளநெரம் ்சரி்்சய்து
உனனன ஏமபாறறறி எனனன ஏமபாறச்்சய்்கதிறபாய்
மூடளன! எந்ததிரததபாளல நெதிற்கதிறபாய் உல்கதில்
முனனந்து அழிவுககு ்்சல்லபாளத விழிதததிரு

தீநுணமியும் தரும் ்பாடம் அ்பாயச ்சஙகு
தீககுள் வீழளவ்னன நெதினனக்கபாது எழுந்ததிரு
தீயபா்க ளவனலச ்்சய்ய விழிதததிரு
்கரஞள்சரவர எம்மக்கள் நெம்்ிகன்களயபாளட

நெபாம் இருவர நெமக்கதிருவர இல்னல
நெபாம் ்லர நெமககு மண னமந்தர்கள்
நெபாமபா்க வகுபள்பாம் நெற்பானத இனளற

இரா. விஜய்கலயாணி
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 லடசு்மி என்ை ்தமுனி அம்்மா 
ொ்தக வபாருத்தம் ோள் ேடசத்திரம் 
எல்லாம் பாரதது ்மா்பபிள்றேயும் 
றகக்கூடி �ந்தது.  ோனும் என் அம்்மாவும் 
வபாட்ட்பபத்தர கற்டயில் அ�ளுக்கு  
ேறக  வசய்துக் வகாடுதந்தாம்.
 ்மா்பபிள்றே ஒரு ்தனியார 
கல்லூாியில் அலு�லக ப்ணி வசய்கி 
ைாராம் வபயர பாஸகராம் என்ை வசய்்தி 
்மடடும் என் கா்தில் �ிழ,
 பிைவகாரு ோள் பத்திாிறக 
நயாடும் பழ �றககநோடும் லடசு்மி 
�நது ேின்ைாள். எஙகோல் வசய்ய 
முடி ந ்த  க ா ா ி ய த ற ்த  வ ச ய் ந ்த ா ம் .
பு்டற�, ேறக இன்னும் சில சா்மான் 
�றககள்.
 நகாயிலில் அ�ளுக்கு கல் 
யா்ண ்மாகியது. ்மாறல ந�றலயில்  
எஙகளுக்காகந� �ிருநது உபசாித்தார 
கள். சு்மார 30 நபர �றர வசன்நைாம்.  
இடலி,  �ற்ட,  நகசாி,  பூாி நபான்ை 
அழகிய உ்ணவு நேரத்தியாக பந்தலில் 
பாி்மாை்ப பட்டது. ஊற்ை்ப பட்ட 
சடனி என்னுயிறர குடித்தது என் 
கணகள் குே்மாகின.
 இரவு வீடு �ந்தற்டநந்தாம்.
அ ன் ற ை ய  இ ர வு  மு ழு க் க  எ ன க் கு 
தூக்க்மில்றல.
 ப ி ை கு  அ � ற ே  ச ந ்த ி க் க 

நபாநனாம். ஒரு குடிறச வீடடில் 
இருந்தாள் பு்திய பு்திய முகஙகநோடு, 
அ வ � ்ப ந ப ா து  எ ன் ற ன  ப ா ர க் க 
�ரு�ாள். வசன் நபால்ஸ’ பள்ேி 
எ்திர்பபுைம் இருக்கக்கூடிய ்தள்ளு 
�ணடி சி்ப்ஸும் றகயு்மாக சில நேரம் 
பணடிறக ோடகேில்.
 ோன் ்மாறலயில் றசக்கிேில் 
நபாயி  பஸ ஏத்தி�ிடுந�ன் �ிே 
ேகருக்கு.
 பிைகு அ�ளுக்கு குழநற்த்ப 
பிைந்தது. இரணடில் ஒன்று அ�ள் 
ொற்டயிநலநய இரணடும் வபண 
குழநற்த ஆகும்.
 பிைகு கிரக்பபிரந�சத்திற்கு 
அறழத்தாள் வசன்நைாம் இ்பபடிநய 
18 ஆணடுகள் க்டநது�ிட்டன. ஒரு 
முறை ேணபநனாடு வசன்ைிருநந்தன் 
கல்யா்ண ஆல்பதற்த காடடினாள், 
கிரக்பபிரந�ச ஆல்பதற்த காடடி 
னாள் பாரதது �ிடடு ந்தேீர அருந்தி 
கண்ணீநராடு வீடு �ந்தற்டந ந்தன் 
(கண்ணீவரன்ைால் கணகுேிரச்சி)
 எனக்கும் அ�ளுக்கு்மான பந்தத 
்தில் எனக்கு இது�றர இ்தற்கு ந்மலும் 
இ்பநபற்்பபட்ட ஆத்மா கிற்டக்கவு 
்மில்றல கிற்டக்க்ப நபா�து ்மில்றல
 அ�ளுக்கு ்மடடும் கிற்டத 
்திருக்கு்மா என்ன...?!

்ள்ேிப ்ருவதததில் அறறிமு்கமபா்கதி
்ள்ேதததில் எறறிந்த்கல் தவறறி
்பானவ உள்ேதததில் குடிளயறறி
்பாட்டுப்பாட்வபாரு ்கனபாக்கணளடன

துேிகூடச ்சலனம் இனறறி
துள்ேி வினேயபாடிக ்கனேப்பா்கதி
்தனனந்ளதபாப்ில் இேநெீர அருந்ததி
்தம்்பா்க்வபாரு ்கனபாக்கணளடன

அவளுடன நெபானும் அன்பா்கதி
அரவனணப்ில் மததி மயங்கதி
ஆதளதபார மணலில் தூங்கதி
ஆறுதலனடய்வபாரு ்கனபாக்கணளடன

்கண்ட்டுக ்கறுததுக ்கரு்கதி
்கண ்நெபாடியில் ்க்சறிந்துரு்கதி
்கபான்கதததில் வழி தவறறி
்கபாதததிருக்க்வபாரு ்கனபாக்கணளடன

நெதிழல் உரு்கதி நெதிஜமபா்கதி
நெதிஜமும் நெதிழலும் ்நெருப்பா்கதி
நெீங்கபாததுயரில் நெபான மூழ்கதி
நெீணட்தபாரு ்கனபாக்கணளடன

்பிரிய நிலவன கச்கா
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உயி்ர வ்தக்்கானத...

ஐம்பூதங்கனே அரணபாக்கதி அழ்கதிய அ்கதிலமனத வடிவனமததபான,
அனனதனதயும் ஆணடிடளவ ளதய்ந்ததிடபா ்சகததினய உருவபாக்கதினபான,
ஒனளறபா்டபானறு ்ினணந்து இனணந்து வபாழந்ததிட வழி்கபாட்டினபான,
உறவபாடி ம்கதிழந்ததிடததபான அன்்னும் ்மபாழி ளதக்கதினபான,
யபாவும் வபாழும் உலள்க இயறன்க எனறபாக்கதினபான,
அவளன இல்னல எனளறபானரயும் அவளனபாடு இன்சயபாக்கதினபான,
ளதடிதளதடி ்தபானலயும் வபாழவில் எேினமனய முதனனமயபாக்கதினபான,

ஆன்ச துறந்து அனனததும் அறறிந்தவனன ஞபானியபாக்கதினபான...
உயி்ரனற ஒனனற உள்ளே னவதது உடலபாக்கதினபான,
உடலனத ்கட்டிபள்பாடும் ஆன்சக ்கடனல மனமபாக்கதினபான,
வழி்கள் ஆயிரமிருந்தும் வனரயனறககுள் வபாழும் ்நெறறியபாக்கதினபான,
நெல்லனத அறறிந்ளத தீயனத விலக்க ்குததறறிவபாக்கதினபான,
ஒவ்வபானறும் ஓரேவில் வபாழததபான உல்கதினன உருவபாக்கதினபான,

யபானவயும் அழிதது நெபான மட்டும் வபாழளவன
எனும் அ்கந்னதனய யபாரபாக்கதியளதபா..?
நெீ வபாழ அனவ வபாழ ளவணடும்,
அனவ இனறறி நெர்களம உனனத தீணடும்,
உனனப ள்பாளல உயிருணடு உணரந்ததிடும் மனமுணடு,
உயினர வனதக்கபாளத - நெீயும் ்சறினதக்கபாளத அழ்கதிய உலன்க,
ளநெ்சறிக்கப ்ழகு யபாவும் நெட்்பாகும்
எதுவும் அழ்கபாகும்...

  
 ்கவிக்்காதலன குலசிங்கம ்கிலசன

அழுதததி முததமிடுன்கயில்,
அப்ிக ்்கபாள்்கதிறது,
குழந்னதயின வபா்சனன.

அவள் ்ினனபால்
அனலயும் வணடு்கள்
ள்சனலயில் பூக்கள்.

ளதரதல் ததினம்
விற்னனயபா்கதிறது
ஜனநெபாய்கம்.

தபாமனரனய ளநெபாக்கதி
நெ்கரும் சூரியன
ஊரககுேம்.

நெீ இர்சறிதத ்ினதபான
அழகு ்்று்கதிறது
என ்கவினத்கள்.

வினலளயறறம்
ள்பாதவில்னல
மபாதச்சம்்ேம்.

அய்்ஷதஅபசத
 ்பாலமுனன

ஹைக்கூ

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



18 2021  -  /  

 வ ச ா ந ்த  ப ந ்த ம்  கு டு ம் ப ம் 
ேணபரகவேன அறன�ரும் நசரநது 
எஙகறே ஆசீர�்தித்தாரகள்.
 மு்தலாம் ்மா்தம் இரண்டாம் 
்மா்தவ்மன இரணடு ்மா்தஙகளும் 
்மிக சீக்கிர்மாய் முடிவுற்று மூன்ைாம் 
்ம ா ்த த ்த ி லி ரு ந து  ே ல் ல  வ ச ய் ்த ி 
இல்றலயாவ�ன நகடக ஆரம்பித 
்தாரகள் எல்நலாரும்.
 மு்தலில் வ�டக்பபடடு பின் 
இல்றலவயன ப்தில் வசால்லி அடுதது 
இல்றலநய என சலிததுச்வசால்லி 
இ ன் னு ம்  ந க ள் � ி க ள்  ஓ ங க 
ஓஙக இன்னும் இல்றலநய என 
முகம் நகா்ணி இன்னு்மின்னும் 
நகள்�ிகள் நகடக துன்ப்பபடடு சில 
நேரஙகேில் பக்கு�்பபடடு ்மா்தம், 
�ரு்டவ்மல்லாம் �ிறர�ாக ஓ்ட ஓ்ட 
எல்லா ோடகளுந்ம இர்ண்மாகியது.
 ்மா்மியாாின் குத்தலும், அண்ணி 
யாாின் சீண்டல்களுந்ம வேஞ்சு முழுக்க 
ர்ண்மாய் ற்தத்தது!!
 எல்லா பக்கமும் �ாரதற்தகள் 
்தாக்க என்ன�ன் ்மடடுந்ம கலஙகாந்த 
ோனிருக்கிநைன் என்ைான்!!
 ோ்மிரு�ரும் சம்்மந்த்பபட்ட 
� ி ஷ ய த ்த ி ல்  ேீ  ்ம ட டு ம்  எ ்ப ப டி 
வபாறு்பவபன என் ்தறலறய அ�ன் 

்மடியில் கி்டத்தி அடிக்கடி ஆறு்தல் 
வசால்�ான்!!
 என்றன ்திட்டா்மல் உன்றன 
்ம ட டு ந ்ம  ஏ ன்  எ ல் ந ல ா ரு ம்  கு ை ி 
ற�க்கின்ைாரகள் என அடிக்கடி 
புலம்பு�ான்.
 ே ா ம்  இ ரு � ரு ம்  ந ச ர ந து 
வசய்�்தைியாது ்தனிற்மயில் அழுது 
்தீரத்த ோடகள் பல. எனக்கும் நசரதது 
அ�ன் கண்ணீர சிநது�ான்.
 பதது �ரு்டமும் முடிநது நபாக 
குழநற்தவயான்றை வகாடுத்தான் 
இறை�ன். அழகானவ்தாரு ஆண 
குழநற்த.
 இ்பநபாது ேிம்்ம்தியாய் இரு 
�ரும் இருக்கின்நைாம். அ�ர வசால்�ார 
அ்பபடிநய அ�ன் உன்றன ்மா்திாிவயன. 
ோன் வசால்ந�ன், இல்றலஙக அ�ன் 
உஙகறே ்மா்திாித்தான் என!!
 �ாழ�ில் ோன் பட்ட ந�்தறன 
யும் துன்பமும் இந்த குழநற்த �நது 
முற்று்பபுள்ேி ற�தது �ிட்டாவனன 
்மகிழச்சியாய் இருக்கின்நைன்.!!
 ேன்ைி ஆண்ட�நர..

 - சஞசய்
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 காறல ஆறு ்ம்ணிக்வகல்லாம் 
அந்த வ�ள்ோேத வ்தரு பரபர்பபா 
யிருந்தது. சினி�ாசன் குடும்பதது்டன் 
வ�ேிநய நபா�்தால் வீடற்ட்ப பூடடி 
சா�ிறய ்தன் அம்்மா�ி்டம் வகாடுதது �ர 
்மகள் பானுற� அனு்பபினான். நபான 
ந�கத்தில் பானு பயந்தபடி ஓடி�ந்தாள்;  
�ாரதற்த �ர�ில்றல.  ஏந்தா �ிபாீ்தம் 
என உ்ணரநது சீனி �ாசன் ஓடி்ப 
ப ா ர த ்த ்த ி ல்  அ ம் ்ம ா  ர ா ்ம ா ்ம ி ர ்த ம் 
தூக்கத ்திநலநய ்மாரற்ட்பபால் ்மர்ண 
்மற்டந்திருந்தாள். வசய்்திறயக் நகட்ட 
பூஙகா�னம் காபிறயக்கூ்ட குடிக்கா்மல் 
ஓடினாள். அ�ேின் ஆருயிரத ந்தாழி 
யல்ல�ா அ�ள்.
 ‘‘ஒன்னாத்தான் இருநந்தாம்

ஒன்னாத்தான் நபாந�ாம்னா
வபாண்ண வபாலம்ப�ிடடு
கண்ண கலஙக�ிடடு
வசால்லா்ம நபாய்டடிநய
வபால்லா்த அ்மிர்தா’’

எ ன் று  ஒ ்ப ப ா ா ி  ப ா டி ய  ப டி ந ய 
இருந்தாள். அன்று ்ம்தியம் மூன்று 
்ம்ணிக்கு உ்டல் ்மயானததுக்கு வகாணடு 
வசல்லும் �றர எதுவும் சா்பபி்டா்மல் 
உடகாரந்திருந்த�ள் அ்தன் பின்்தான் 
வீடடுக்கு நபானாள்..
 வீடடுக்கு �நது குேிதது �ிடடு 
்மரு்மகள் ்தந்த சா்பபாடற்ட சா்பபிடடு 

ரதனரபாஜு
ரபாஜரபாளஜஸ்வரன ரதன்ச்பா்ததி
்்சனனன
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�ிடடு வ�ற்ைிறல்ப வபடடியு்டன் 
வீடடுத ்தாழ�ாரத்தில் கால் ேீடடிக் 
வகாணடு  உட காரந்தாள்.  பாடடி 
�ந்தவு்டன் கண்ணன் ஓடி�நது பாடடி 
வ்தாற்ட ்மீது உடகாரநது வகாணடு ்தன் 
நசா்டா மூடி சுற்றும் �ிறேயாடற்ட 
வ்தா்டரந்தான்.
 வ�ற்ைிறல நபா்டா்மல் பாடடி 
நயாசிததுக் வகாணடிரு்பபற்த்ப பாரத்த 
கண்ணன் நகட்டான், ‘‘என்ன பாடடி 
ஒநர நயாசறன’’
 ‘‘ஓசியில வ�ற்ைிறல நபா்ட 
இனி்ம அ� �ர்மாட்டா’’
 ‘‘அ�ஙக ேல்ல�ஙக இல்றலயா’’
 ‘‘நசச்நச.. அ்பபடிவயல்லாம் 
வசால்ல முடியாது கண்ணா. அ�நோ்ட 
கற்தயக் நகட்டா கல்லும் கண்ணீர 
வுடும்’’
 ‘ ‘பாடடி...  பாடடி...  அந்த 
கற்தயச் வசால்லு’’
 ‘‘ உ ன க் கு  ந ப ா ர  அ டி ச் ச ா 
வசால்லு ேிறுத்தி்டநைன்’’ என்று வசால்லி 
�ிடடு ரா்மா்மிர்தத்தின் �ரலாற்றை 
வசால்ல ஆரம்பித்தாள் பூஙகா�னம்.
 ‘‘ரா்மா்ம ிர்தம் கல்யா்ணம் 
ஆகி �ந்த நபாது ஊநர ஒன்றுகூடி 
ேின்று பாரத்தது; உணற்மயாகந� 
இ�ள் வபயர ரா்மா்மிர்தம் ்தானா 
இல்றல ராெகு்மாாியா? அ்பபடிநய 
அச்சு அசலாக டி.ஆர.ராெகு்மாாி 
என்ை ேடிறக நபாலந� இருந்தாள். 
ஊாிலுள்ே வபணகவேல்நலாரும் 
அ� நோடு சிநனகம் ற�ததுக் வகாள்ே 
ஆறச்பபட்டாரகள். வபணகநே இ்பபடி 
வயன்ைால் ஆணகேின் ேிறலறய்ப 
பற்ைி வசால்ல ந�ணடிய்தில்றல. கற்டத 
வ்தருவுக்நகா, பஸ ஸ்டாணடுக்நகா 
நபாக நேர �ழி இருக்கும் நபாந்த 
இ�ரகள் ரா்மா்மிர்தம் �ிடடின் வ்தரு்ப 
பக்க்மாகவும், வகால்றல்ப பக்க்மாகவும் 
சுற்ைிக் வகாணடு நபா�ாரகள். ஒரு 
்மின்னல் நபால�ா�து கண்ணில் ப்ட 
்மாட்டாோ என்று ஏக்க்ப பாரற� 
பாரத்தபடிநய நபா�ாரகள்.’’

 ‘‘ரா்மா்மிர்தம் கல்யா்ணம் ஆகி 
�ந்த அந்த நேரத்தில்்தான் ோனும் 
கல்யா்ணம் ஆகி �ந்திருந்த்தால் வரணடு 
நபரும் ஒத்த �யசு ந்தாழி. வபரும்பாலும் 
இரணடு நபரும் ஒன்னாந� இரு்ப 
நபாம். ஆற்ைில் குேிக்க்ப நபாகும் 
நபாதும் ஒன்ைாகத்தான் நபாந�ாம்; 
அந்த நேரம் ஆற்ைஙகறரயில் அந்த 
ஊர ஆம்பிறேஙக நபாக்கு�ரதது 
கடடுக்க்டஙகா்ம இருக்கும்.
 பூஙகா�னம் இனிந்ம ோ்ம 
ஆததுக்கு குேிக்க �ரரது ந�ண்டாம்’
 ‘ோனும் அது்தான் 
வேறனச்நசன் அ்மிர்தா’
 பின்னர வீடடிநலநய குேிக்க 
ஆரம்பிச்நசாம்.»
 ‘‘கி்ணத்தடியிலியா பாடடி» 
நபரன் நகட்டான்.
 ‘‘ஆ்மாம் கண்ணா. ரா்மா 
்மிர்தத்தின் புருசன் கனகராசுவுக்கு 
ஒரு வபாிய கூறர வீடும், அது 
பின்னாடி வபாிய வ்தன்னந ந்தா்பபு, 
அதுல சு்மாரா இருநூறு வ்தன்றன 
்மரம் இருந்திச்சு. . கா�ிாி ஆதந்தா்ட 
வ்தன்னன்்ட கறரயில ஒரு ஏக்கர 
படுறக இருநதுச்சு.. அதுல �ாறழ்தான் 
அ்திகம் பயிர பணணு�ாஙக’’
 ‘‘பானுந�ா்ட அ்பபாவும், ்மாாி 
முததுந�ா்ட அம்்மாவும் அந்த பாடடிநயா்ட 
புள்றேஙகோ’’ நபரன் நகள்�ி.
 ‘‘ஆ்மாம். ஆவ்ணான்னு வபண 
வனான்னு வரணடு வச்பபுச் சிறலஙக 
வபதது �ேரத்தா. கனகராசுவுக்கு 
வ்தன்னந ந்தா்பபு, �ாறழக் வகால்றல 
ந�றலநய சாியாயிருக்கும். அற்த யும் ்மீைி 
ஏ்தா�து ந�றலக்கு்ப நபாகனுமுன்னா 
ந�லி கடடுகிை ந�றலக்குத்தான் 
நபாவும். படுறகயில் �ாறழ கன்னு ேடடு 
குருதது கிேம்பி �ிட்டது. இந்த நேரத்தில 
பார வ�டடி அற்ணக்கனும். அ்தா�து 
ஒவவ�ாரு இரணடு �ாிறசக்கும் 
இற்டயில ேீே்மா மூன்ைடி ஆழம் குழி 
வ�ட்ட ந�ணும். �ாறழறய பா்திக்கா்மல் 
ேீே ேீே்மான அந்த குழியில்தான் 
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்தண்ணீர ேிற்கும்; �ாறழக்கு பா்தி்பபு 
இருக்காது. அ்பபுடி பார அற்ணக்க 
காறலயிநலநய இரணடு ஆநோடு 
கனகராசு நபாயிடுச்சு. ்திரும்புை்பநபா 
பாிசல்காரர வீடடுக்கு்ப நபாய்ட்டார. 
கா�ிாியில் இடு்பபேவு ்தண்ணீர்தான, 
ேீந்திநய நபாயி்டலாம்ன்னு மூனு நபரும் 
�ந்தாஙக. காறலயில இருந்தற்த �ி்ட 
இ்பநபா அ்திக ேீர; ந�கமும் அ்திகம். 
்மணவ�டடிறய ந்தாேில ்மாடடிகிடடு 
ேீ ர ல  ேீ ச் ச ல்  ந ப ா ட ்ட  க ன க ர ா சு 
எ்திரபாரா்மல் ்மல்லாநது சாய்ஞ்சிச்சு; 
்மண வ�டடி ஆே அழுத்திச்சு; கா்பபாத்த 
கூ்பபிட்டது ்மத்த�ஙகளுக்கு நகடகல; 
கறர நயைின பிைநக கனகராசுற�க் 
கா்ணா்த்தால கறரநயார்மாகந� ந்தடி 
னாஙக. இருடடி�ி்ட, அதுக்கு ந்மல ந்த்ட 
முடியாதுஙகை்தால நேநர கும்பநகா்ணம் 
பாலக்கறரயில நபாய் காத்தி ருந்தாஙக. 
ஆனால் காறலயில பி்ணம் சா்மி்மறல 
பக்கத்தில ோ்ணல் பு்தரல கறர 
ஒதுஙகி இருக்கை்தா ்தக�ல் �ந்திச்சு. 

இருபதற்தஞ்சு �யசில ஐஞ்சு �யசு ஆண, 
மூனு �யசு வபண குழநற்தஙகநோ்ட 
ரா்மா்மிர்தம் ்தனி்மர்மானா.
 அ�நோ்ட ்மச்சினர, ‘‘அண்ணி, 
என்ன வசய்யை்தா உதந்தசம்’’ன்னு 
நகட்டான்.
 ‘ ‘ உ ன் ந ன ா ்ட  அ ண ்ண ன் 
இல்றலன் னாலும் புள்றேஙகே 
�ேரதது ஆோக்கனும்; உன்னால 
முடிஞ்சா ஒத்தாறச பணணு’’ ன்னாள்
 ‘ ‘ோஙக என்ன்தான் வசஞ் 
சாலும் அண்ணன் இருநது வசய்யைது 
நபால இருக்கு்மா? ேல்ல நயாசறனயா 
வசால்நைன்; வீடு, ந்தா்பபு, படுறக 
எல்லா�ற்றையும் என்னி்டந்ம �ிதது 
காசாக்கிக் கிடடு, உன் பிைந்த வீடடுக்கு 
நபாைது ேல்லது; இந்த்மா்திாி �ரர 
வபாணணுஙகே எந்த ்தாய் ்தக்பபனும் 
�ிடடு்ட ்மாட்டாஙக.’’
 அ� ஏததுக்கல.
 இ ன ி ்ம  ே ா ன்  இ ந ்த  ஊ ரு 
வபாணணு்தான்’’ ன்னு ்மறுததுட்டா. 

என�வன�

எனக்கபான ்தல்லபாம் உனக்கபா்க எனறு
ஒதுக்கதிய. ள்பாது நெபான தனனினல மறந்து ள்பா்க, 
என நெதினனவுப பூங்கபாவில் மலரும் பூக்கள் அததனனயிலும் 
உன மு்கம் ்கபாண்கதிளறன

நெபான சுவபா்சறிககும் மூசசுக ்கபாறறறில் கூட நெீளய உலவ, 
எனன மபாயம் ்்சய்தபாளயபா
உன ்கண வழி புகுந்து இதயதததில் ஐக்கதியமபா்கதி விட்ளடன

எனனவளன எனன நெீங்கதி ்தபானல தூரம் ்்சனற ளதளனபா
உனனனக ்கபாணபாத ்நெஞசு ்கபாறறபாடி
ள்பாலபா்க, ள்சபாதனனயில் ளவதனனயுறச ்்சய்யபாளத

விம்மி ்வடிதது ்வந்தணலில் ளவகுதடபா எனதுள்ேம் 
எனனப புரிந்தவன அறறிந்தவன
நெீ என துயர ்கனேய ஓடி வந்து விடு 
எனனவளன எனனயபாளும் மனனவளன

ஸாமிலா  
்களுததுனற
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அவள் அப்படிததான

இரவு்கனே எடுததுப பூ்சறி
அலங்கபாரம் ்்சய்தவள்
எங்்கஙள்கபா நெதினறு - என
எணணங்கனே்யல்லபாம்
ஈரததவள்

என தனினம வயலின
வரபபு்கள் ்நெடு்கதிலும் - எனனன
துணடு துணடபாய் வினதததவள்

ளநெ்சககுடங்கேில் நெீரள்ேி
்்கபாடி இனடயினில் முடிச்சறிட்டு
்ிரபாரததனன்களுககு 
்ிரபாயச்சறிததமபாய் - என
்நெஞ்சம் நெதினறய வபாரததவள்

்கனனம் முழுவதும் ்கீறறிட்டு வழியும்
வலியின துேி்களுக்்கல்லபாம்
துணடுத தபாவணியபால் ஒததடம்
்்கபாடுததவள்

்ிர்ஞ்சம் ள்சுமேவு
்கபாதல் ்ினனங்கனே எடுதது
வணணம் தீட்டி வடிவு ்பாரததவள்

்கபாமப ்ி்சபாசு்கனே ்கட்டினவதது
்கன ளநெரம் ள்்சறியவள்

்கபாதலுககும் ்கபாமதததிறகும்
நெடுவில் நெதினறு ்ககுவமபாய் ள்்சறி
்பானத ளதடி ்தததிரமபாய் ்ிரிந்தவள்

நெதிதததினரயில் கூட நெதிததமும் வரு்வள்
்கனவு்கனே கூட ்கபாயம் ்்சய்யபாது
ஓரமபாய் இருந்து
ஒய்யபாரமபாய் நெனட ்யினறு
மறு ்கணளம மனற்வள்

வபாரதனத்கேில் கூட வரம்பு
மீறபாதவள்
வபாழகன்கத துனணயபா்கதி
என இனணயபானவள்
எனககு மனனயபானவள்
எங்களுககுக குனடயபானவள்

அந்தக ்கறுப்ழ்கதி அப்டிததபான

- ்பாலமு்� றிஸவான

்மறுததுட்டாநே ்த�ிர  �ாழக்றக 
அ�ளுக்கு அத்தறன சுலப்மா இல்றல.
 ‘‘ஐநயா.. ்தனியா�ா இருந 
்தாஙக’’ நபரன்
 ‘‘வரணடு புள்றேஙகேக் கா்ப 
பாத்த �ரு்மானம் ந்தற�ஙகை கட்டாயத்தில 
அ� இருந்தா. வ�ேி ந�றலக் வகல்லாம் 
நபா� முடியாது; வீடடிலிருநது்தான் 
�ரு்மானம் ந்த்டனும். ்மாசந ந்தாறும் 
ந்தஙகாய் மூல்மா ஒரு �ரு்மானம் 
�ந்திச்சு. வ்தன்றன ்மரஙகள்ல கசடு 
எடு்பபாஙக; ்மரத்திநலைி பச்றச வ்தன்றன 
்மடற்டகள்ல அடி்பபாகத்தில் இருக்குை 
கஙகு ஓறலஙகே கழிதது �ிடு�ாஙக; 
பன்னாற்டகறே பிய்தது நபாடு�ாஙக; 
்மரத்தில ்மிஞ்சியிருக்குை பாறேஙக, 
கூைாஞ்சிகே வ�டடி �ிடு�ாஙக; காய்ஞ்ச 
வ்தன்றன ஓறல ்மடற்டகறே பிடுஙகி 
எைி�ாஙக. இது ்மரததுக்கும் ஆநராக்கியம்; 
ந்தா்பபுக்காரருக்கும் �ரு்மானம். இது 
ரா்மா்மிர்தததுக்கு முழு நேர ந�றல 
�ாய்்பபு.’’
 ‘‘பதது பதது பாறேகோ கடடி 
குடற்ட ்தண்ணீாில ஊை்ப நபாடடு 
கிழிச்சு பாறே முடி முடிச்சாகக் கடடி 
�ிற்பாள். இ்த ந�லி கட்டவும், கூறர 
ந�யும்நபாது கீற்றைக் கட்டவும் 
�ாஙகி்ப நபா�ாஙக.
 பச்றச கஙகு ஓறலகறேக் 
கிழிச்சு வ்தன்னந துற்ட்பபம் கடடி 
�ிற்பா. இந்த கஙநகாறல �ிேக்கு்மாறு 
சத்தவ்மழு்பபா்ம பூ்பநபால வபருக்கும். 
வ�டடி்ப நபாட்ட காய்ஞ்ச வ்தன்றன 
்மடற்டகறே குடற்டத ்தண்ணீாில 
அ்மிழத்தி ஊைற�ச்சு கிழிச்சு கீற்று 
பின்னி �ிற்பாள். ஓறலயின் அடி 
்மடற்டயும், கூைாஞ்சியும் அ�ளுக்கு 
அடு்பவபாிக்க சாியாயிருக்கும்.
 இ்பபடி �யிற்று்ப பாடடுக்கு 
உறழக்கந� நேரம் சாியாயிருக்கும்.
 ஆண துற்ண இல்றலஙகை்த 
சா்தக்மாக்கிக் கிடடு யாரா�து உ்த�ிக்கு 
�ரர்த்ப நபால வேருங கை்தா வ்தாிஞ்சா 
அதுக்கு இ்டம் வகாடுக்க ்மாட்டா. 
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ந்தள் நபாலக் வகாடடி �ிரடடி �ிடு�ா. 
ஆணகள் வேருஙகந� பய்பபடு�ாஙக.
 ‘‘அழகாயிருக்கிை ்தி்மிர’’ அ்ப 
படிம்பாஙக.
 ஆ ண க ள்  ்ம ட டு ்ம ி ல் ல ா ்ம 
வபணகறேயும் ்தள்ேிநய ேிற்கும் படி 
ற�ச்சிரு்பபா. வகாஞ்சம் இ்டம் வகாடுத 
்தாலும் அவுஙக வீடடுக்குள்ே �நது 
நபானா கண காது மூக்கு ற�ச்சுநபச 
ஆரம்பிச்சடு�ாஙக. ‘ரா்மா்மிர்த்மா? 
அ�கிட்ட யார நபாய் நபசு�ா? சாியான 
பொாி’’ ன்னு பட்டதற்த அ�ளுக்கு 
ஊநர நசரநது வகாடுத்திருந்திச்சு
 ‘‘பொாின்னா என்னா பாடடி’’.
 ‘‘சண்டக்காாின்னு அரத்தம். 
ஆம்பறேஙக அ� அழகுல ்மயங 
கினாலும் அது எல்லாந்ம ்மறைஞ் சிருநது 
பாரக்கும் ்மர்மம்்தான். எந்த ஆம்பறேயும் 
அ�றே நேர வகாணடு ேி்மிரநது 
பாரதது்ட முடியா்ம ்த�ிச்சான்னு்தான் 
வசால்லனும். அ�நோ்ட வ்தன்னந 
ந்தா்பபிநலா, படுறகயிநலா ந�றலக்கு 
�ரர ஆடகள் கூ்ட அ�கிட்ட ்தறல 
குனிஞ்சபடி்தான் நபசு�ாஙக. அதுக்கு 
அ �  ந ்ம ல  உ ள் ே  ப ய ம்  க ா ர ்ண 
்மில்ல; அ�ஙக ந்மநலநய உள்ே 
அ�ேம்பிக்றகநய. எஙக ேி்மிரநது அ� 
முகதற்த்ப பாரதது நபசை்பநபா ்மனம் 
சலன்பபடடுடுந்மா; அ்த ேம்்ம கணந்ண 
காடடிக் வகாடுததுடுந்மாஙகிை பயந்ம 
கார்ணம். ரா்மா்மிர்தம் வராம்பவும் 
இரக்க சிநற்த உள்ே�.’’
 ‘‘அ�ோல யாருக்கும் எந்த 
உபத்திர�மும் இல்ல; வசால்ல்ப 
நபானா உபகார்மாகத்தான் இருக்கும்.’’
 ‘‘அ� ந்மவலல்லாம் முள்ோ 
காடசியேிக்குை ந�ர்பபலா.
 ்த ன் ப ா ட டு க் கு  ஊ ர ந து 
வசல்லுை கம்பேி்பபுழு யாறரயும் 
ந்தடி்பநபாய் ஒடடி அாி்பறப வகாடுக்கிை 
்தில்றல; அ்தன் ்மீது ஒடடுைவுஙக 
அ�ஙகநே்தான் அாி்பறப ந்தடிக் 
கிைாஙக. அ்த நபாலத்தான் ரா்மா்மிர்தம் 
்தன் பாதுகா்பபுக்காக ்தன்றனச்சுத்தி 

ஏற்படுத்திக் கிட்டது்தான் இந்த சிடு 
சிடு்பபு; இந்த ்தடு்பபு அரற்ணத ்தாணடி 
யாரும் உள்நே �ர்ப பயந்தாஙக.
 வகாஞ்சம் வகாஞ்ச்மாக நசரதது 
்தன்னுற்டய ஒரு ஏக்கர படுறகக்கு 
பக்கத்திநலநய �ிறலக்கு �ந்த ஒரு 

ஆ்ச மசசான�..
 
( ்கதிரபாமியக ்கவினத )

்கட்டிலில நெீ துயில
்சனனல் வழி ்்சங்கததிரு
்சனனமபா உன மீது ்டர..
்்சம்்ழுக்கபாய் நெீ மினன ..
ள்சரததனணக்க ஓடி வபாளறன..

எட்டி நெதினனு ்பாரப்து
இனனும் எததனன நெபாளு..?!
நெீ ்டுக்க ்பாயபாளவன
நெதிம்மததியபா ்கவனல மறந்து உறங்கதிடுவ..

ளதபாட்டதது பூக்க்ேல்லபாம்
பூதது நெதிக்க. ..
நெீ வரும் வழி ்பாரதது
நெபானும் ்கபாதது நெதிக்க..
ஏக்கததுடன ்்ருமூச்சறில்
ஏ்கததுககு அததனனயும் வபாடுறளத..

ளநெதது ்ட்டபாம்பூச்சறி ்தபாட்ட விரலுல
்கறுதத நெதிறம் ஒட்டிக்கதிசசு..
உன ளத்கததுல
உனழசசு பூதத வியரனவயததபான
முட்டபா மஞ்சேபா நெபான பூள்சபாணும்..

என மபாமன ்்தத ம்கரபா்சபா
அழ்கபா மன்ச னதச்சபாளய..
மன்்சல்லபாம் உன ளநெ்சம்..
சுவபா்ச்மல்லபாம் உன வபா்சம்..
இதயம் முழுக்க ஆகரமிக்க
உயிலு ஒனனு எழுததி ்வசள்சன..

ஆயுளுககும் ்ட்டபா ள்பாடு..
ஆன்ச தீர வபாழணும்னு
்கருப்ங்கதிட்ட ளவணடி ்கதிட்ளடன.. 
அச்சபாரம் ள்பாட நெீ வருங்கபாலம் 
எபள்பாது..?! என ஆன்ச மச்சபாளன..

சாரதா ்க. சநனதாஷ்
ஐதரபா்பாத
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ஏக்கர ேிலதற்தயும் �ாஙகினாள்.
 ்மகறே உள்ளூர பள்ேியின் 
எ ட ்ட ா ம்  � கு ்ப ந ப ா டு  ப டி ்ப ற ப 
ேிறுத்திட்டா. அ்தற்கு ந்மல் படிக்க 
ந�ணும்னா ஐஞ்சு கிநலா்மீட்டர 
ே்டநது ்தான் நபாகனும். ஆனால் ்மகன் 
பன்னிரண்டாம் �கு்பறப முடிச் சிட்டான். 
ந்தஙகாய் �ியாபாரத்தில் இைஙகி னான். 
ஆடகறே ற�ச்சு ந்தா்பபிலிருந்த 
வ்தன்றன ்மரஙகநோ்ட ஊாிலிருந்த 
வ்தன்றனயிலிருநதும் ந்தஙகாய் பைிச்சு 
உாிச்சு வசன்றன �ியாபாாிக்கு அனு்பபத 
வ்தா்டஙகினான்.
 அந்த ப்திவனடடு �ரு்டஙகள் 
ரா்பபகலாக உறழச்ச பலன் ேல்ல 
இ்டத்தில ்மகறேக் கடடிக் குடுத்தா. 
வரணடு ஏக்கர படுறகறயயும் ்மகளுக்நக 
எழு்திக் குடுத்தாள். அடுத்த �ரு்டந்ம 
்மகனுக்கும் கல்யா்ணம் முடிச்சுட்டா.
 ‘‘அது்தான் பானுந�ா்ட அ்பபா�ா’’
 ‘‘ஆ ்ம ா ம்  க ண ்ண ா ,  அ ந ்த 
வீ ட ற ்ட  ்ம க னு க் ந க கு டு த து ட டு 
வகாஞ்சம் ்தள்ேி ்தனக்கா� ஒரு சின்ன 
கீதது வீடு கடடிக் கிட்டா. ்தன்நனா்ட 
�ரு்மானததுக்கு �லியன் அா ிச ி 
�ியாபாரம் ஆரம்பிச்சா. �லியன் 
அாிசின்னா என்னான்னு வ்தாியு்மா...
குடிறசத வ்தாழில் அாிசி �ியாபாரம். 
அ்பப்பப வரணடு மூடற்டஙக வீ்தம் 
ஐ ஆர 20 வேல் �ாஙகி �ரு�ா. ஒரு 
்த்டற�க்கு ஆறு ்மரக்கால் வீ்தம் ஊை்ப 
நபாடடு ந�கற�தது காயற�தது 
்மிசினில் வகாடுதது அறரச்சுகிடடு 
�ரு�ா. வீடடு அாிசிஙகை்தால , அாிசி 
�ாஙகி சா்பபிடுை சனஙகள் இற்த 
�ிரும்பி �ாஙகு�ாஙக. இந்த �லியன் 
அாிசி �ியாபாரம் கிரா்மத்தில பல 
நபருக்கு நசாறு நபாடுது’’
 ‘‘இ்பபுடி ்தன்நனா்ட உறழ்ப 
றபநய ேம்பி �ாழை�்தான் ரா்மா்மிர்தம். 
இந்த உலகில ்தன்றன கா்பபாத்திக்க 
அ� அ்ணிஞ்சுகிட்ட க�சந்தான் 
சிடுசிடு்பபு. அந்த கம்பேி்ப புழு�ின் 
வ்மாசு வ்மாசு ந்தால்; அது யாரும் அ�றே 

வேருஙக �ி்டா்மல் கா்பபாத்திச்சு.’’
 ‘‘அ�நோ்ட கூறர வீடலருந்த 
சிைிய சன்னல் �ழியா அடிக்கடி 
்தன்நனா்ட நபத்திய்ப பார்பபா. அது 
அ�றேநய பதது �யசுல பாரக்கைது 
நபால இருக்கும்; கண வகாட்டா்ம 
நபத்தி �ிறேயாடுைற்தநய நேரம் 
நபாைது வ்தாியா்ம பாரததுக் கிடடிரு்பபா. 
சீனி�ாசன் பலகாரம் �ாஙகியாந்தா‘ 
அ ்ப ப ா  � ா ங க ி  � ந ்த ா ர ’ ன் னு 
வ ச ா ல் லி  ந ப த ்த ி  ப ல க ா ர ங க ே 
வகாண்டாநது வகாடுததுடடு ஓடிடு�ா’’.
 ‘‘பானு பாடடி வீடல நபாய் 
வ�றேயா்டா்தா’’
 ‘ ‘ வ � ற ே ய ா வ ்ட ல் ல ா ம் 
்ம ா ட ்ட ா ;  ர ா ்ம ா ்ம ி ர ்த மு ம்  ்ம க ன் 
வீடடுக்கு நபாக ்மாட்டா. ரா்மா்மிர்தம் 
ந்தடி�நது நபசுைான்னா அது ோன் 
்மடடுந்தான்’’
 ‘ ‘ ப ா ட டி ,  ஒ ங க  வ ர ண டு 
நபருக்குந்ம ஒநர �யசு ்தான; அ்பபைம் 
ஏன் அந்த பாடடிக்கு இ்பபடி ஆச்சு’’
 ‘‘அ� என்றன்ப நபால இல்ல; 
ோள் முழுக்க ஓயா்ம உறழச்சு கிடந்ட 
இருந்தா. அது அ� ஒ்டம்ப பா்திச்சிடுச்சு. 
ஒ்டம்பு உள்ளுக்குள்ேிநய �ியா்தி 
இருந்திருக்கு; அ� ந�ணு்மின்நன 
அதுக்கு ற�த்த ியம் பாததுக்கல; 
இ்பப எல்லாறரயும் �ிடடுடடு நபாய் 
நசரந்திட்டா.
 புருசன் நபானபின்னாடியும் ்தன் 
னம்பிக்றக இழக்கா்ம, ்தன் உறழ்பறப  
ேம்பி முயற்சியால உயரந்த� அ�’’
 இ்பபடி வசால்லி�ிடடு பூஙகா 
�னம் பா்ட ஆரம்பித்தாள்.

‘‘ஒன்னாத்தான் இருநந்தாம்
ஒன்னாத்தான் நபாந�ாம்னா
வபாண்ண வபாலம்ப�ிடடு
கண்ண கலஙக�ிடடு
வசால்லா்ம நபாய்டடிநய
வபால்லா்த அ்மிர்தா’’
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குறுந்்தபான்கப ்பாடலில் தனலவனும் தனலவியும்
உறுததியபான ்கபாதலில் உள்ேக்கடலில் நெீந்ததிடுவர
சுறுசுறுப்பான ளதபாழியர தனலவிககு உதவுவர
விறுவிறுப்பான ்கபாதலில் ஊடல் வபாடல்்கள் உணடு

இனனறயக ்கபாதலில் ்கபாதலன ்கபாதலி்யன்பார
நென்றன அனலள்்சறி்களே ளதபாழ ளதபாழியரபாவர
எனறும் மணிக்கணக்கதில் ள்்சறி ம்கதிழந்ததிடுவர
நெனறபாய் வேரும் ்கபாதலிலும் ்சணனட்களுணடு

நென்கசசுனவப ள்ச்சறில் ்தபாடஙகும் ்கபாதலுணரவு
வன்க்தபான்கயினறறி வேரந்து உணனமக ்கபாதலபாகும்
்ன்க்கள் எததிரதது நெதினறபாலும் வீரமபாய்ப ள்பாரபாடும்
மின்கயபான ்சபாததிமத ளவறு்பாடு்கனேயும் ்கடந்ததிடும்

புரிதல்்கேின புனரனமப்ில் புதுபபூவபாய்ப பூதததிடும்
்ிரிதல்்கேிலும் ்ிணக்கதினறறிப ்பா்சதததில் ததினேதததிடும்
விரிதல்்கேினறறி மன ஒருனமப்பாட்டில் நெதினறறிடும்
்சரிதல்்கேில்லபாது ்சமததபா்க வேரந்து ்்சழிதததிடும்.

விழி்கேில் வினேந்ததிடும் ர்சபாயனதததின ம்கதினமயிது
்மபாழி்கேினறறியும் ்்சழிதது வேரும் வனப்பாகும்
்ழி்கள் சூழந்ததிடினும் த்கரத்தறறிந்து முனளனறறிடும்
வழி்கனேச ்்சப்னிட்டுக ்கபாப்ியக ்கபாதலபாகுளம.

இதயங்கேின இனணப்ில் இனிதததிடும் ்கபாதலபாய்
உதயமபாகும் ்வணணிலவின குேிரச்சறியில் நெனனயும்
சுதந்ததிர எணணங்கேில் தனல நெதிமிரந்து நெதினறறிடும்
நெதிதமும் வேரந்து ்கபாவியக ்கபாதலபா்க நெதினலதததிடுளம.

்கவிஞர ராமக்ருஷ்
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 ந�லு ோச்சியார. சி�கஙறகச் 
சீற்ம வபருற்மயு்டன் உச்சாிக்கும் ஒரு 
உன்ன்த்ப வபயர. பரநது பட்ட பார்தக் 
கண்டத்தின் மு்தல் சு்தந்திர்ப நபாராட்ட 
வீராஙகறன. �ரலாறு புைக்க்ணிததும், 
்மறைததும் �ிட்ட வீர்மஙறக ந�லு 
ோச்சியின் பல முகஙகள் இ்பபரந்த 
்மண்ணில் சாி�ர வ�ேிச்சத்திற்கு �ர 
�ில்றல என்பது உணற்ம.
 ஆஙகிநலய அ்திகாாிகோல் « 
ந்டர வ்ட�ில் கு�ின் « என �ிேிக்க்ப 
பட்ட அரசி.
 ச ி ன் ன  ்ம ை � ர  ே ா டு  எ ன 
அறழக்க்பபட்ட சி�கஙறகச் சீற்மயின்  
்மன்னர முதது �டுக ோ்தறர ்ம்ணக்க வபாிய 
்மை�ர ோ்டான இரா்மோ்த புரத்திலிருநது 
�ந்த ்மஙறக ந�லுோச்சியார.
 முதது �டுகோ்தரும் ஆஙகிநல 
ய ரு க் கு  அ ்ட ங க  ்ம று த து ,  க ்ப ப ம் 
வசலுத்தா்மல் வீரகரெறன புாிய, 
அ�நராடு இற்ணநது பரஙகியாின் 
பா்தகச் வசயறலத ்தடடிக் நகட்ட 
வீர்ப வபண்ம்ணி ந�லுோச்சியார.
 அரசனின் அற�யில் ்மருது 
சநகா்தரரகள் இரு�ர பற்டத்தேப்தி 
க ே ா க  இ ரு ந து ம் ,  ்த ன்  ப ங க ி ற் கு 
வபணகறே ஒன்ைிற்ணதது வபரும் 
பற்டறய உரு�ாக்கி ற�த்திருந்த 
வீர்மஙறக ந�லு ோச்சியார.
 ்மருது சநகா்தரரகளும் சா்தா 
ர்ண்மான�ரகள் இல்றல..வபாிய ்மருது 
என அறழக்க்ப பட்ட வ�ள்றே ்மருந்தா,  
வ�றுங கரத்தால் ந�ஙறகறய வீழததும்  

்திைன் வகாண்ட�ர, சின்ன ்மருந்தா ்மிகச் 
சிைந்த �ிந�கி ்மடடு்மல்லாது �ோி 
எைி�்தில் �ல்ல�ரும் கூ்ட. வீரமும், 
�ிந�கமும் இற்ணந்த இ்டத்தில் ஆடசி 
யில் அ்மரந்திருந்த�ரகளும் வீரத்தில் 
நசாற்ட நபாகா்த�ரகள் எனில் ஆஙகிநல 
யன் ேடுஙகா்மல் என்ன வசய்�ான். 
சி�கஙறக என்ைாநல சிம்்ம வசா்பபனம் 
்தான் ஆஙகிநலய கும்பினியருக்கு.
 வீரத்தில் சிைந்த முதது �டுக 
ோ்த ்மன்னநனா சிைந்த சி�பக்்தன். 
காறேயாரநகா�ில் ஈசறன �்ணங கி்ட 
�ரு�்தாக இருந்தால், ஆயு்தம் ்தாிக்கா்மல் 
�ரு�ான். பக்்தி வசலுதது்மி்டத்தில் 
பயமுறுததும் ஆயு்த வ்ம்தற்கு எனும் 
வகாள்றக வகாண்ட�னாய் இருந்தான். 
அதுந� பரஙகியருக்கு ஒரு �ாய்்பபாயும் 
அற்மந்தது. இறை�றன �்ணஙக �ந்த 
இ்டத்தில், சூழந்த�ரகள் சூழச்சி வசய்து 
்மாய்த்தாரகள். அரசறன ்ம்ணந்த�நோ 
வீர்மஙறகயல்ல�ா,  கண்ணரீா சிந்தினாள்.  
இல்றல ..!
 ஆஙகிநலயறர ந�ரறு்பப்தாய் 
வ�ஞ்சினம் வகாண்டாள். ்மரு்திரு�ர 
்த ய ந � ா டு ,  ற ை ்த ர  அ லி ய ி ற ன 
வ்தா்டரபு வகாண்டாள். பன்வ்மாழித 
வ்தாிந்த �ித்தகி  இ�ேது உருது 
வ்மாழியின் இலா�கம் கணடு உ்த�ி 
புாி�்தாய் உேந்மாடு உறரத்தான் 
றை்தர.
 ்திரு்பபாச்நசத்தி நகாடற்ட றயச் 
நசரந்த பாறேயத்தின் நகாபால் 
ோயக்கர ்தய�ில் சில ஆணடுகள் 
்தறல்மறைவு �ாழக்றக. க்ண�னின் 
்மறை�ிற்கு்ப பின் எடடு ஆணடுகள் 
அஞ்ஞா்த �ாசம். அந்த ஆணடுகேில் 
அ�ள் சந்தித்த இன்னல்கள் ்தான் 
எத்தறன எத்தறன..!
 ்தனது பற்டத்தறல�ி குயி 
லிறய அறழத்தாள். குயிலியும் வீரத்தில் 
சறேத்த�ேில்றல. ஆஙகிநல யருக்கு 
ந�லுோச்சிறயக் காடடிக் வகாடுக்க 
ேிறனத்த ஒரு கய�னது ்தறலறய 
வகாய்்த�ள்.

 
- அனுராஜ்
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னவண்டும உன 
னநசம

விழுந்த உனனன விருப்தளதபாடு
்தபாழுது நெபானும் ்்றளறன - நெீ
அழுது எனனில் ஆன்சளயபாடு
அனணதது முததம் ்்றறபாய்..

உனக்கபாய் நெபானும் ஏங்கதிய நெபாட்்கள்
்கணக்கதில் இல்னல இபள்பாது - உன
்கபாலடி மணனண பூனஜ ்்சய்ளதன
்கடவுேபாய் நெதினனதது அபள்பாது

்கல்லில் ்நெஞ்சம் ்னடததவளே
்்சபால்லில் அடிததுக ் ்கபானறவளே - என
ள்சபா்கம் தீர வழி ்்சபால்லு
வபாதம் ்்சய்ய வரவில்னல

வபா்சம் பூதத மல்லிப பூளவ
ளவ்சம் ள்பாட்டு மபாறறியளதளனபா
்பா்சம் ்கபாட்டும் இதயதததில் எனறும்
ளநெ்சம் ளவணடும் உனனில் மீணடும்

ராஜ்பாரதி

 ‘‘குயிலி.. ோம் ்மீணடும் சி� 
கஙறகயின் அாியற்ணயில் ஏறும் 
ோநே, எனது �ாழ�ின் ்திருோள்..’’
 ‘ ‘ உ ண ற ்ம  ்த ா ன்  அ ர ச ி . .
ஆனால் இ்பநபாது சி�கஙறக முழு 
�தும் ஆஙகிநலயரகேின் பலத்த 
கணகா்ணி்பபில் இருக்கிைது.’’
 ‘‘என்ன வசய்யலாம்.?  உனக்கு 
ஏந்தனும் �ழி வ்தாிந்தால் வசால்நலன்.!’’
 ‘‘�ிெய்தச்மி ்திரு�ிழா�ன்று 
ராெராநெஸ�ாி ஆலயத்திற்குச் வசல்ல 
வபணகளுக்கு ்மடடுந்தாநன அனு்ம்தி 
உணடு. அந்த ோறேநய �ாய்்பபாகக் 
வகாணடு உள்நே நுறழந்தால் என்ன..?’’
 ‘‘அருற்மயான நயாசறனறய 
கூைியிருக்கிைாய் குயிலி. ே்மது வபணகள் 
பற்டயில் ஒவவ�ாரு�ாி்டமும் ஆயு்தங 
கறேக் வகாடு, இறை�றன �ழிப்ட 
ஆலயத ்திற்குள் நுறழயடடும்..ச்மயம் 
பாரதது ஆஙகிநலயறர வ�டடிச் 
சாய்்பநபாம்.’’
 ்தீடடியத ்திட்டதற்த வசயல் 
படுத்த து�க்கினாரகள். �ிெய்தச்மி 
ே ன் ன ா ே ி ல்  ர ா ெ  ர ா ந ெ ஸ � ா ி 
ஆலயத்திற்குள் நுறழந்தது பக்்தரக 
வேனும் நபாரற�யில் ்மகேிர பற்ட..
சற்று நேரத்தில் ஒநர கூச்சலும் குழ்பபமும். 
ஆஙகிநலயரகேின் ்தறலகளும், வ�டடு்ப 
பட்ட றககால்களும் ்மண்ணில் �ிழ, ஒரு 
கல�ர பூ்மியாய் ்மாைி �ிட்டது சி�கஙறக.
 அரண்மறனக்கு அருகிநலநய 
்மிக்ப வபாிய ஆயு்தக் கி்டஙகிறன 
ேிர்மா்ணித்திருந்தான் ஆஙகிநலயன். 
பீரஙகிகளும், வ�டி ்மருநதுகளும், 
து்பபாக்கிகளும்்தாநன ேம்்ம�றர �ி்ட 
அ�றன �லிற்மயுற்டய�னாய் 
காடடியது. ஒவவ�ாரு கல�ரதற்தயும் 
அ�ன் அ்தனால் அல்ல�ா எேி்தாய் 
அ்டக்கிக்  வகாணடிருந்தான். குணடுகறே 
உ்மிழும் து்பபாக்கிகறேயும், பீரஙகி 
கறேயும் �ாடகளும், ந�ல்களும் 
எவ�ேவு நேரம் எ்திரதது ேிற்கும்.
 ்த ிடீவரன ஒரு நயாசறன 
குயிலிக்கு, நகாயிலில் �ிேக்குகளுக்காக 

ற�க்க்ப படடிருந்த வேய்றயயும், 
எணற்ணறயயும் உ்டவலஙகும் பூசிக் 
வகாண்ட�ோய், ஆஙகிநலயனின் 
ஆயு்தக் கி்டஙகிற்குள் கு்தித்தந்தாடு 
்த ன க் கு த  ்த ா ந ன  வ ே ரு ்ப ப ி ட டு க் 
வகாண்டாள். பற்ைி எாிந்த வேரு்பபு 
ஆஙகிநலயறன ்திகிலுைச் வசய்்தது.
ஆயு்தஙகள் அறனத தும் வேரு்பபினில் 
வ�டிததுச் ச ி்தை ்த்ம ிழ  ்மஙறக 
ந�லுோச்சியி்டம் ்தண்டனிடடு 
்தறலகுனிந்தான். வீர்மஙறக ந�லுோச்சி 
வ�ற்ைித ்திரு்மகோய் சி�கஙறகக்குள் 
அடிவயடுதது ற�த்தாள்.
 குயிலியின் ்தியாகம் வபான் 
நனடடில் வபாைிக்க்பப்ட ந�ணடியது. 
்தன்னினம் காக்க, ்தன் ோடடிறனக் 
காக்க ்தன்னுயிர ்மாய்த்த ்தியாகச் 
சு்டர அ�நே.
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்கருப்்னினும்
்கனலநெயம் ்்கபாணடவேவள்

்கற்்னினும்
்்பாறுப்ினிளல நெதினல்்கபாணடவள்

அவள் ்கபால் நெனட
்கல்கலககும் லயம்
்சறில ளநெரங்கேில்
என ்்சவியிளல புகுந்து
்சறிருங்கபாரச ்சீறறமின்சககும்

்ருவ முட்்கள் நெதினறந்த
புருவ வில்
்்கபாணட அவனே

என தூணடில் ்கண்கேில்
்சறிக்க னவக்க
துள்ேித துள்ேி
சுறறறி வருளவன

அவள் அம்புவிழி ளநெபாக்க
குறறிதவறபாது
குதததி விடுவபாள்

அவள்
்கம்்ரபாமயணளமபா
்சறிலம்ள்பா
இரணடில் ஒனறறில்
எபள்பாதும் இருந்ளத இருப்பாள்
எனளற நெதினனக்கதிளறன

்கவியுல்க னநசன

இலக்்கியததில 
இ�ியவள்

எண்ணம் ப�ோல் 
வோழக்ஹகை

வபாழகன்க முழுவதும்
வணணங்கள்,
அவரவர மனததில்
எணணங்கள்: 
ளநெரமனற எணணங்கனே
வினததததிடுளவபாம்!
எததிரவரும் இனனல்்கனே
புனததததிடுளவபாம்!!
நெல்லனத நெதினனப்து
்லம்---
எனறும் வரலபாம் ஊரவலம்;
்சறிந்தனன மபாறறதனத
உருவபாககும்,
்கண்கேின ்பாரனவனய
்தேிவபாககும்...
உல்கம் புரணடு
உருள்்கதிறது,
்வறறறியும் ளதபால்வியும்
நெ்கர்கதிறது.

உ்றநத ்காதல

மூலின்கயபா்க உனனன
நெபான சுவபா்சறிக்கதிளறன,
உன வபானவில்
்சறிரிபன்யும் ளநெ்சறிக்கதிளறன;
உனறந்து நெதிற்கதிளறன
உன நெதினனவபால்,
எனனன குணப்டுதது
ஒரு ்கனவபால்!

கவ.னேமநத குமார, 
ஈனராடு
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 அண்ட சராசரஙகறே இம்்மி 
யும் பிசகா்மல் இயக்கத வ்தாிந்த 
இறை�னுக்கு ேம்முற்டய �ாழற� 
இயக்கு�து எ்பபடி என்று சாி�ரத 
வ்தாி�்தில்றல என்பது ேம்்மில் பல 
ருற்டய அபி்பபிராய்மாக இருக்கிைது. 
அ்தனால் ்தான் ்தினந ந்தாறும் எனக்கு 
அற்தச் வசய், இற்தச் வசய் என்று 
பிராரத்திக்கிநைாம், ஏன் இ்பபடிச் வசய் 
்தாய், ஏன் அ்பபடிச் வசய்்தாய் என்று 
நகள்�ி நகடகிநைாம். பல ச்மயஙகேில் 
எற்த எ்பநபாது வசய்ய ந�ணடும் என்று 
கூ்ட இறை�னுக்குத வ்தாி�ிக்கிநைாம். 
இறை �றன �்ணஙகி �ிடடு இ்பபடி 
ோம் அ்தற்குக் கூலியாகக் நகடகும் 
�ிஷயஙகள் ஏராேம்.
 இறை�னி்டம் நகடகா்மல் 
யாாி்டம் நகடநபன் என்று பக்்தன் 
கூறு�்தில் ஒரு ேியாயம் இருக்கிைது 
என்பது உணற்மநய. ஆனால் நகடப 
வ்தல்லாம் ேியாய்மாக இருக்கிை்தா 
என்பந்த நகள்�ி.
 வசயலுக்கு எ்திரான �ிறே 
ற�க் நகடகா்தீரகள்.
 பாீடறச வேருஙகிக் வகாணடி 
ருக்கிைது. படிக்க ்மா்ண�னுக்கு நேரமும் 
ஒதுக்க்பபடடிருக்கிைது. ேன்ைாக்ப படித 
்தால் ்தான் ேல்ல ்ம்தி்பவபண வபை 
முடியும் என்பற்த இறை�ன் ்தந்திருக்கிை 
அைிவு வ்தாி�ிக்கிைது. ஆனால் கிாிக்வகட  
்தினமும் வ்தாறலக்காடசியில் ஒேி 

பர்பபா�ற்த்ப பாரக்கா்மல் ்மா்ண 
�னால் இருக்க முடிய�ில்றல. 
கிாிக்வகட பாரக்கிைான். ந�று வபாழுது 
நபாக்குகேிலும் நேரதற்த்ப நபாக்கி 
பாீடறசக்கு இரணடு ோள் முன்பு 
்தான் படிக்க ஆரம்பிக்கிைான். படித்தது 
நபா்த�ில்றல. பாீடறச ேன்ைாக 
எழு்த�ில்றல. வ�ேிநய �ந்த�ன் 
ந்தரவு முடிவு �ரும் �றர ்தினமும் 
நகாயிலிற்குச் வசன்று ்மனம் உருக 
ந�ணடுகிைான்.
 ’உள்ேம் உருக்ப பிராரத்தித 
்தால் இறை�ன் வச�ி சாய்்பபான்’ 
என்று வபாிநயார வசால்�ற்த அ�ன் 
ேம்புகிைான். அ்பபடி ேம்பு�ற்த அ�ன் 
இறை�னுக்கும் வ்தாிய்பபடுததுகிைான். 
இறை�ன் என்ன வசய்�ார வசால்லுங 
கள். இன்வனாரு�ன் இறை�ன் ்தந்த 
அைி�ின்படி �ிறேயாடடு நகேிக் 
ற க க ே ி ல்  இ ரு க் கு ம்  ஆ ர � த ற ்த 
எல்லாம் மூடற்ட கடடி ற�தது �ிடடு 
ஒழுஙகாக்ப படிக்கிைான். இ�னும் 
ேல்ல ்ம்தி்பவபண வபை ற�தது 
படிக்கா்த ்மா்ண�னும் ேல்ல ்ம்தி்பவபண 
வபை ற�த்தால் இறை�ன் வசய்�து 
ேியாய்மாகு்மா?
 இ்பபடித ்தான் சில ச்மயங 
கேில் ேம் பிராரத்தறனகள் பலிக்கா்மல் 
நபாகலாம். அ்பநபா வ்தல்லாம் ஏன் 
அ்பபடிச் வசய்்தாய் ஏன் இ்பபடிச் 
வசய்்தாய் என்வைல்லாம் நகள்�ி 

 

T.்பால்கிட்டி�ப்பிள்்ள
புளலபாலி
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நகடகா்மல், இனியா�து இ்பபடிச் வசய், 
அ்பபடிச் வசய் என்று நகாபதந்தாடு 
அைிவுறர �ழஙகா்மல் இருஙகள். 
இ�ரகேில் ஒரு�ன் பிராரத்தறனறய 
இறை�ன் ேிறைந�ற்ைினால், ந�வைாரு 
�ன் பிறழ்பபுக்கு இறை�ன் கணடி்பபாக 
ந�வைாரு �ழிறயக் காணபி்பபான் 
என்பது ேிச்சயம்.
 பல ே ிகழவுகள் அந்தந்த 
நேரத்தில் ்தீற்ம நபாலவும் ந்தால்�ி 
நபாலவும் ந்தான்ைினாலும் வபாறுத 
்த ி ரு ந து  ப ா ர த ்த ா ல்  ே ்ட ந ்த து 
ேன்ற்மக்நக என்பது புாிய ற�க்கும்.
 எனக்குத வ்தா ிந்த  ஒரு 
வ்தாழில்திபர பல நகாடி வசாததுக் 
களுக்கு அ்திபர. இறை�னின் ்தீ�ிர 
பக்்தர. அ�ர ஒரு முறை வசான்னார. 
“எனக்கு சிறு �ய்தில் இருநந்த 
�ஙகியில் ந�றலக்குச் நசர ந�ணடும் 
என்று ஆறச. அது ேிறைந�ை ்தினமும் 
க்டவுேி்டம் ந�ணடிக் வகாணந்ட 
இரு்பநபன். மூன்று ்த்டற� நுறழவுத 
ந்தரவும் எழு்திநனன். ஒரு முறை கூ்ட 
ோன் பா்ாக�ில்றல. பிைகு பாீடறச 
எழு்த �யது க்டநது �ிட்டது. ோன் 
க்டவுேி்டம் நகாபிததுக் வகாணடு ஆறு 
்மா்தம் கும்பி்டா்மல் கூ்ட இருநந்தன்’’  
என்ைார.
 வபாிய வ்தாழில்திபர ஆகவும் 
பல நகாடி வசாததுக்கு வசாந்தக்காரர 
ஆ க வு ம்  மு ன் ந ன ை  ந � ண டி ய 
்மனி்தர ஒரு �ஙகி  ஊழியராக 
ந�ணடும் என்று பிராரத்தித்தால் 
இறை�ன் என்ன வசய்�ார? பக்்தன் 
நகாப்ப பட்டாலும் பர�ாயில்றல 
என்று வபாறுததுக் வகாணடு அந்த 
ஆறசறய ேிறைந�ற்ைி ற�க்கா்மல் 
இருந்தது அ�ருற்டய கருற்ணறய 
அல்ல�ா காணபிக்கிைது. எனந� பல 
நேரஙகேில் உஙகளுக்கு ேல்லது எது 
என்று உஙகறே �ி்ட இறை�னுக்கு 
ே ன் ை ா க த  வ ்த ா ி யு ம்  எ ன் ப ற ்த 
உ்ணரந்திருஙகள். அ�னி்டம் அ்பபடிச் 
வசய், இ்பபடிச் வசய் என்று வசால்லி 

�ழி காட்டா்தீரகள்.
 ”ேம்பினார வகடு�்தில்றல! 
ோன்கு ்மறை ்தீர்பபு!» என்கிைது 
இநது்ம்தம். ‘‘ேம்பிக்றக வகாள்ளுஙகள் 
ே ல ம்  வ ப று வீ ர க ள் ! ’ ’  எ ன் க ி ை து 
கிைிஸ்த�ம். ”அல்லாஹ�ின் கட்டறே 
றயக் குைிததும் ்தீர்பறபக் குைிததும் 
அ்திரு்ப்தி வகாள்�து ்மனி்தனின் 
துர்பபாக்கியந்மயாகும்” என்கிைது 
இஸலாம். இ்பபடி எல்லா ்ம்தஙகளும் 
இறை�னின் சித்தம் ்மனி்தனின் 
சிற்ைைிற� �ி்ட ந்மலானது என்றும் 
அற்த எ்பநபாதும் ேம்புஙகள் என்றும் 
ஒரு்மித்த குரலில் வசால்கின்ைன.
 உஙகள் வசயல்கள் உஙகள் 
நோக்கஙகளுக்கு எ்திராக இல்லா்த 
�றரயில், உஙகள் க்டற்மகறே ேீஙகள் 
ஒழுஙகாகச் வசய்து வகாணடிருக்கும் 
�றரயில் எல்லாம் �ல்ல இறை�ன் 
க ண டி ்ப ப ா க  உ ங க ளு க் கு  எ து 
ேல்லந்தா, எது சிை்பநபா அற்தச் 
வசய்�ான் என்பற்த ேம்புஙகள். 
அற்த �ிடடு �ிடடு ஒவவ�ாரு 
ோளும் என்னவ�ல்லாம் அ�ன் 
வசய்ய ந�ணடும் என்று வசால்லிக் 
வகாணடிருக்கா்தீரகள். அந்த அேவு 
நபரைிவு எந்த ்மனி்தனுக்கும் இருக்க 
முடியாது என்பற்த உ்ணரந்திருஙகள்.
 கு ழ ந ற ்த  ப ி ை ்ப ப ்த ற் கு 
முன்நப ்தாயின் ்மாரபுகேில் பாறலத 
்தயார ேிறலயில் உரு�ாக்க முடிந்த 
இறை�னுக்கு, அண்ட சராசரஙகறேயும் 
ஒ்பபற்ை ஒழுஙகு முறையில் இயக்க 
முடிந்த இறை�னுக்கு, ஒவவ�ான்றையும் 
ேீஙகள் வசால்லித்தான் வ்தாிய ந�ணடும் 
என்று அ�சிய்மில்றல. ேல்லது ே்டக்க 
ந�ணடும் என்று பிராரத்தியுஙகள், 
்த�ைில்றல. ஆனால் அ்தன் பின் எது 
ே்டந்தாலும் அது சாியாகந� இருக்கும், 
இன்று புாியா �ிட்டாலும் பின்பா�து 
புாிய�ரும் என்று ேம்பிக்றகயு்டன் 
வபாறுத்திருஙகள். அதுந� இறை�ன் 
ந்மல் ற�க்கக் கூடிய உணற்மயான 
ேம்பிக்றக.
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்கடனலாரம வாங்கிய ்காறறு

்கடளலபாரம் நெபாம் வபாஙகும் ்கபாறறு
்கவனல்கனேச ்சறறு குனறககும் நெம்பு...
வரலபாறு்கனேத தபாங்கதி வரு்கதினற அம்பு
வபாழகன்கப ்யணதததிறகுத தந்ததிடும் ்தம்பு...

சுவபா்சறிககும் ்கபாறனற ளநெ்சறிததுப ்பார !
சுதந்ததிரதததிற்கபா்கப ள்பாரிட்டு உயினரக ்்கபாடுதத
சுததமபான உள்ேங்கள் உனனிடம் ள்சும்
சுனம்கேின ஆழம் அபள்பாது புரியும்...

அஙள்க சுவபா்சறிககும் ்கபாறனற பூ்சறிததுப்பார !
தனனலம் மறந்து ்்பாதுநெலம் புரிந்த
தனலவர்கள் ்லனர அனடயபாேம் ்கபாட்டும்...
புணணியங்கள் ்ல ்்சய்து மடிந்த
புனிதர்கள் ்லனர அழ்கபாய்ப ள்பாறறும்...

அஙள்க சுவபா்சறிககும் ்கபாறனற வபா்சறிததுப்பார !
குப்தததில் வபாழும் அடிததட்டு மக்கேின
குனற்கனே எல்லபாம் ்ட்டியலிட்டுச ்்சபால்லும்...
்கடலுடன நெபாளும் ள்பாரபாடும் மீனவரின
்கணணீனர உந்தன ளமல் விழனவககும்...

ஒவ்வபானறபாய் இனதநெீ அறறிந்த ்ிறகு
உனது ்பாரங்கள் ்்ரிதபாய்த ்தரியபாது...
உள்ேதததில் அக்கணம் வலி்கள் இருக்கபாது...
உனககுள் ்லமது ள்சரும் அழியபாது...

்பாக்ய்பாரதி
த்கடூர - ,தமிழநெபாடு
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ளரபா்சக்கபார மச்சபாளன
்பா்சம் வசள்சளன
நெதினனு ஒதத
வபாரதனத ள்சுங்க
ஓனடத தணணி
ஓன்சப ள்பால
்கபால் ்்கபாலுசு
்சல ்சலங்க
்நெல்லு மணி
ள்சரக்க வரும்
்சறினனச ்சறினனச
்சறிட்டுப ள்பால
ள்கபாபுரமபா ள்கபாததுவசசு
்்கபாறஞசுடபாம ்பாரததுவசசு
குட்டி குட்டியபா
்கனத ்்சபால்லி
்்கபாஞ்சறிப  ள்்ச
்்கபாள்ே ஆன்ச 
அயிதத ம்கள்
நெபானும் வபாளரன
்லநெபாேபா ்நெஞசுககுள்ே
்பா்சதளதபாட இந்தபுள்ே
்ல்்சபானம வந்தபாலும்
்க்கதுனண நெபானிருபள்ன
்ரி்சம் ள்பாட
நெபாள் ள்கட்கும்
்்சங்கபாட்டு மணளணபாட
ள்சததியததபான ள்களுமச்சபா
மூணு மூடிசசுபள்பாட
மபாமபாங்கம் ்கபாதததிருகள்கன
துடிபள்பாட தூங்கபாம
ஏக்கததுல
பூதததிருகள்கன

்ச. ்ஜயலட்சுமி
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எனதக்்கபாணடு வருவபாளயபா?
இரு்த்தபானறு புததபாணளட?
புததிதபா்க நெீவந்து
புதுப்்பாலினவத தருவபாளயபா?
வனததததிட்ட இரு்துள்பால்
வருந்ததிடளவ ்்சய்வபாளயபா?
்கததி்கலங்கதித தபானள்பா்கக
்கவனல்கனேத தருவபாளயபா?

இரு்ததிளல நெபாமிருந்து
இனனல்்கனே அனு்விதளதபாம்!
்்கபாளரபானபாவின ்்கபாடுஙள்கபாலில்
முடங்கதிததபான நெபாமிருந்ளதபாம்!
இரு்துநெபாள் ்சறிசு கூட
எரிவதனனப ்பாரதததிருந்ளதபாம்!
புளரவியதன அதட்டலிளல
அடங்கதிததபான ள்பாயிருந்ளதபாம்!

எனதக்்கபாணடு வருவபாளயபா
இரு்த்தபானறு புததபாணளட?

புததிய்தபாரு வபாழ்வபானனறப
புடம்ள்பாட மபாட்டபாயபா?
இனவபாதப ள்ய்்கேினன
அழிததுவிட மபாட்டபாயபா?
்்பாதுனமப பூமலர
வழி்கபாட்ட மபாட்டபாயபா?

புததிதபாய்வபா புததபாணளட
பூரிபன்த தந்துவிடு!

இன்வறறியர ்்கபாட்டதனத
இல்லபாமல் ்்சய்துவிடு!
அநெதியபாய அரக்கர்கனே
அழிததுவிடு அழிததுவிடு!
இனி நெீ வபா ம்கதிழனவத தபா!
இரு்த்தபானறு புததபாணளட!

்பானவநதல ்பாலமு்� ்பாறூக் 











 




















 








33  /  -  2021
Digitized by Noolaham Foundation.
noolaham.org | aavanaham.org



34 2021  -  /  

ரனூஸ் 
முஹம்மத இஸ்மபாயில்  

 என் சிறு�யது மு்தல் ்மறழக் 
காலஙகள் ்மனதுக்கு்ப பிடிதது்பநபான 
்மந்திர காலஙகள்...
 ்மறழயின் சத்தத்தில்... நபார 
ற�க்குள் கால் சுருடடி உைஙகு�து 
யாருக்குத்தான் பிடிக்காது..?
 ்மறழயின் சத்ததற்த �ி்ட ஒரு 
்மிகச் சிைந்த ்மந்திரகானம் இருக்கும் 
என்று ோன் ேம்ப�ில்றல...
 அ்தன் கூ்தலுக்கு ந�லி கடடி 
எனக்கு்ப பழக்கந்ம இல்றல...
 ்மறழ ்மணற்ண ேறனக்கும் 
நபாந்தல்லாம் என் ்மனது ்மடடு்மல்ல 
உ்டலும் ேறனய ந�ணடும்... என 
ஆத்மா அந்தரத்தில் பைக்கும்...
 ்ம ற ழ க் கு ள்  ே ற ன ந து 
வகாணந்ட வபருக்வகடுக்கும் 
ஆறு கறேயும் �ாய்க்கால்கறேயும் 
்தாிசி்ப பது எனக்கு ்மிகவும் பிடிக்கும்.
 கூ ்த ந ல ா டி ்ப  ந ப ா ர த ்த ி க் 
வகாணடு ோறரகள் ஒற்றைக்காலில் 
்த�்மிரு்பபற்த இக்காலத்தில் �ாய்க் 
கால், �ரம்பு ஆறு குேம் என எஙகும் 
பாரக்கலாம். அ்தன் க�ிதது�மும் 
வகாள்றே அழகும் வேஞ்றச �ிடடு 
அகலந� அகலாது.
 ந�க்மாய் வபய்யும் வபரு்மறழ 
யின் முகதற்த ந்மாதும் ்மறழததுேி 
வேற்ைியிலிருநது உருணடு மூக்கு 
�ழியாக ்மீறசறய ்தழு�ி உ்தடடில் 
ஊரநது �ாய்க்குள் நுறழயும் ்தரு 
்ணஙகேில் ்மறழ எனக்கு ்ம்ணக்கும்.
 � ா ன ம்  க று த து ச்  சூ ழ ல் 
இருடடித தூைிக் வகாணடிருக்கும் 
�ான்ப வபருவ�ேியின் கீழ ஒரு 
�யற்காடடினூந்ட ே்டநது பாருஙகள்.
 ்மன்தில் உள்ே �ிஷஙகள் 

கறரநது ்மனி்தனாக ்மனம் துள்ேிக் 
கு்திக்கும்.
 என் ்மனக்கணகள் ஊந்ட ்மாாி 
்மறழ வபாய்தது்ப நபான காலத்தில் 
கூ்ட ்மறழறய்ப பருகுந�ன். அது 
எனக்கு ்மிகவும் பிடிக்கும்.
 வ்தருவ�ல்லாம் ஓடும் ்மஞ்சள் 
்மறழ ேீறர ்மைிததுக்கடடி வீடடு்ப 
பயிரகளுக்கு்ப பாசனம் வசய்�தும்.
 வ ப ா ை ி  ற � த து க்  கு ய ி ல் 
பிடி்பபதும், ்மறழநயாடு ்மறழத 
துேியா�தும், உ்பநபாடு ்மாஙகாய் 
உறை்பபும் நசரதது உணபதும், 
வீடற்ட �ிடடு ்மறழ வ�ேியில் 
வ்தாறலநது நபா�தும் என் ்மறழக் 
கால �ாடிக்றககோயின.
 இன்வைல்லாம் என் பிரந்தசத 
்த ில் ோன் அைிந்த புற்ைீசல்கள்,   
�ண்ணாத்தி,  �ணடுகள், தும்பி, 
்மின் ்மினி, சில்லூாி, ்மரஙவகாத்தி, 
கிக்கிலி்ப நபய், �ிச்சு�ிச்சான், 
காிக் குரு�ி, பூக்குடிச்சான் இ்பபடி 
எவ�நோந�ா என் உை�ினரகள் 
கா்ணா்மல் நபாய் �ிட்டனர.
 இ ்ப வ ப ா ழு வ ்த ல் ல ா ம் 
்மாாி�ந்தால் எனக்கு என் இேற்மக் 
கால ஞாபகஙகறே கிேைி �ி்ட சில 
்த�றேகநே எஞ்சி இருக்கின்ைன.
 காக்றகக்குயில்கள் கூவு�து 
்மில்றல இக்காலம்.
 ்மறழக்காலம் உலவும் களு 
குளு்பறபகளும்,  ற்மனாக்களும், 
சி�்பபுக்கண புள்ேிக்குயில்களும் 
எஙநக நபாய் வ்தாறலந்திற்று.
 ்மனி்தக் கு்ணஙகள் பற்ட 
எடுதது வபாசுக்கிக் கருக்கிடந்டா?

n
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 இருபத்தாறு வபண க�ிஞரகேின் 
பஙகேி்பபில், க�ிஞர அன்புச்வசல்�ி சு்பபுராெஸு 
அ�ரகோல் வ்தாகுக்க்பபடடு, ேிந�்தி்தா 
ப்தி்பபகத்தினால் ப்தி்பபிக்க்ப படடிருக்கும் 
்தன்முறனக் க�ிற்தகேின் வ்தாகு்பபான 
‘்மகரந்தம் தூவும் ்மலரகள்’ நூலானது, ஓர 
அழகிய ்மலரக்கணகாடசியாகந� ோன் 
காணகிநைன்.
 ்த ன் மு ற ன  எ ன் ப து  ே ா ன் கு 
�ா ிகள்்தான்.  ஆயினும்,  கா்தறலயும் 
பாசதற்தயும் பிாிற�யும் நசாகதற்தயும் 
சமூகச் சீரநகடுகறேயும், இன்நனாரன்ன 
பல �ி்டயஙகறேயும் இந்த ோன்கு 
�ாிகளுக்குள் ்மிகச் சிை்பபாக வசால்லி 
யிரு்பபது பாராடடுக்குாியது.
 அத்தறனயும் அழகியறலச் சு்மந்த 
�ண்ணம் அ்ணி�குதது �லம் �ர, அ�ற்றை 
�ாசிக்றகயில் எத்தறன உ்ணரவுகள் ஒன் 
ைாக சஙக்மிக்கின்ைன. சில க�ிற்தகள் 
�ிய்பபின் உச்சிக்நக எற்ம இடடுச் வசல்ல, 
சில பனிததூைலாய் �ருடிச் வசல்கின்ைன.
 சமூகச் சீரநகடுகறேச் சாடுறக 
யில், ஒரு நகாபத்தீ கனன்று �ாரதற்த கேில் 
வ்தைி்பபற்தயும் உ்ணரக் கூடிய்தாகந� 
உள்ேது.
 ்மனுக்குலத்தின் முறைநக்டான 
�ாழ�ியல், இயற்றக ்தந்த வகாற்ட 
கறேயும் இழக்க ற�தது றகயறு ேிறலக்கு 
எம்ற்மத ்தள்ேி �ிட்ட ேி்தரசனஙகறேத 
வ்தாடடுக் காடடும் க�ிற்தகள் சிலவும் 
்மன்தின் �லி கூடடிச் வசல்கின்ைன.
 அத்தறனக் க�ி்மலரகறேயும் 
அள்ேிச் சூடிக் வகாள்ே ்மனம் �ிறழந 
்தாலும், சில�ற்றை ்மடடும் வகாய்து 
உஙகள் முன் காடசி்ப படுததுகிநைன். 
வகாஞ்சம் ரசிதது்ப பாருஙகநேன்!

ம்கரநதம தூவும மலர்கள்ம்கரநதம தூவும மலர்கள்
நூல மதிபபு்ர

மூடிய புத்தகத்தில்
ஒற்றை ்மயிலிைகு
்திைந்ததும் பாரக்கிநைன்
வ்தாறலத்த பால்யதற்த
(க�ிஞர கலாரா்ணி நலாகோ்தன்)
 

சி்தைிக் கி்டக்கின்ைன
�ானதது �ிண்மீன்கள்
பிடிதது ற�த்திருக்கிைது
புறக்பப்டக் கரு�ி
(க�ிஞர கனகா பாலன்)

்திரும்பி �ருவ்மன்று
உறு்தியான ேம்பிக்றக
வ�ேிநய �ிடுகிநைாம்
மூச்சுக்காற்று
(க�ிஞர கீரத்தி க்ருஷ்)

நச�ல் கூ�ாது
வபாழுது �ிடிகின்ைது
இயற்றகறய இழந்த 
ேகர்பபுை �ாழக்றக
(க�ிஞர ேஸீரா எஸ ஆ்ப்தீன்)

காிசல் காடடில்
காய்நது நபானது
்மண ்மடடு்மல்ல
்மனி்த �ாழக்றகயும்
(க�ிஞர வேல்றல நசா்மசுந்தாி)

பா்தரசம் பூசிய கண்ணாடியாய்
உைவுகள் என்றும் அழகு
வ�று்பபு எனும் கல்
எைிய்பப்டா்த�றர
(க�ிஞர பார்தி சி�சஙகாி)

அைியாற்மக் கூடடில்
அற்ட்பபடடுக் கி்டக்கும்
இறேய சமு்தாயம்
றக்பநபசி ந்மாகம்
(க�ிஞர பிாி்தி�ிராஜ் நலாெி)

ேறன்தல் �ரம் ்தான்
அற்த�ி்ட வபரும் �ரம்
உன்னு்டன் ோன்
ஒற்றைக் குற்டக்குள்
(க�ிஞர ராெிலா ாிஜ்�ான்)
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்தாழிiட்ட அறைக்குள்
ேீ இரு்பபினும்
சாேரம் �ழி நுறழந்த
வ�யிலாய் ோன்
(க�ிஞர பார்தி பத்மா�்தி)

இயற்றகச் சீற்ைஙகள்
்தடடி எழு்பபுகின்ைன
்மன்தினுள் உைஙகும்
்மனி்த நேயதற்த
(க�ிஞர நரணுகா ஸ்டாலின்)

�ிற்தக்குத வ்தாியாது
�ிறே�து எதுவ�ன்று
பற்ட்பப�ன் றகயில்
�ிறன்பபயன்
(க�ிஞர �ிெய கல்யா்ணி)

கண்ணாடி ஊ்டகஙகள்
நபசுகின்ைன சுய்மாய்
பிர்திபலிக்க ்மைந்த
ேவீன சமூகம்
(க�ிஞர �ிெி வ�ஙகட )

உன்றனத ்த�ிர
ந�று எ்திாிகேில்றல
என்னுள் ஒேிந்திருக்கும்
அகநற்த ேீ
(க�ிஞர சார்தா சநந்தாஷ்)

பக்கு�்மாய்்ப ப்த்பபடுத்தி
க�ன்மாய் முற்டகிநைன்
�றேயாது ேி்மிரகிைது
மூஙகிவலாத்த �ாழக்றக
( க�ிஞர அன்புச்வசல்�ி சு்பபுராெஸு)

 அறன�ருந்ம சறேக்கா்மல் ்தம் 
க�ி்மலரகளுக்குச் வசால் ேயத்தால் வ்மரு நகற்ைி 
யிருக்கிைாரகள். இ�ரகள் அறன�ரும் ஒருஙகி 
ற்ணநது இன்னும் பல சிைந்த பற்ட்பபுகறே 
�ழஙக ந�ணடுவ்மன �ாழததுகிநைன்.
 இருபத்தாறு வபண க�ிஞரகறே 
அாியற்ணநயற்ைியிருக்கும் இம் ‘்மகரந்தம் 
தூவும் ்மலரகள்‘ ்ம்ணம் வீசு�ந்தாடு ்மடடு 
்மல்லா்மல், இலக்கிய உலறகநய பசுற்மச் 
வசழி்பபாக்கித ்தறழதந்தாஙகச் வசய்யும்.
 

 வஃபீரா வஃ்பி 

்ேக்கூ
 

1. ளரபாஜபா பூக்கள்
         மணம் வீசுவததில்னல,
        முட்்கள்!

2. இறஙகும் வழியில்
         இனல்கேில் ஓய்்வடுக்கதினறன,
         மனழத துேி்கள்!

3. பூக்கள் ்பாரதததிருக்க
         ளதபாட்டம் முழுக்க ்றக்கதிறது,
         வபா்சனன!

4. ஒறனறக ன்கயபால்
         ்கதினே்கேில் ்தபாஙகு்கதினறன,
         ்கனி்கள்!

5. மனழ ளம்கம்
         ள்கபாப்ி அருந்த ்கனலயும்,
         இரவு தூக்கம்!

6. ்கபாறறு தூக்கதிவிட
         ்றந்து ்கபாட்டும்,
         உததிரந்த இனல!

7. மரதனத ்வட்ட
        அளத இடதததில் விழும்,
        ்வயில்!

எம. எல. எம. அனஸார

இனினம
மனழயில் நெனனந்த
அந்த நெபாட்்கள்...
இனிதபானது - உன
நெதினனவில் நெனனயும் - இந்த 
நெபாட்்கனேப ள்பாலளவ.

- ்கருபபு நெதிலபா
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ோடடுக்கும் வீடடுக்கும்
ேல் பிரறெயாக உரு�ாக்க...
கரு�றையில் குழநற்தகள்
இருக்கும் நபாந்த.....!
வகாடுக்க்பபடும் ்மருநது �ாசி்பபு...!

ஊற்மயாய் இரு்பப�றரக் கூ்ட
நபசற�்பபது �ாசி்பபு ்மன்தில்...
பாரற�யற்ை�ரகறே கூ்ட
பாரக்க ற�்பபது...
வ்தாடடு்ணரவு �ாசி்பபு...!

ோன்...
அறுசுற� �ிருந்திறன...
சுற�த்த்தில்றல...
�ாசி்பபு ந்த்டலின் மூலம்
சுற�ததுக் வகாணடிருக்கிநைன்..
்தன் பற்ட்பபுகேின் மூலம்...

அணு�ாயு்தஙகள் கூ்ட..
அழிற�த்தநது இ்டம் ்மைநது நபாகும்.
�ாசி்பபு என்பது...
்தன் அடுத்த ்தறலமுறையிறன
உரு�ாக்கும் ஆயு்த்மாகும்..!

�ாசி்பபு என்பது...
எாிச்சலூடடும் �ி்டய்மல்ல...
உன்.....
எ்திரகால �ாழக்றகயின்..!
்திைவுநகால்..

்மானு்ட �ாழ�ின்...
சநந்தாஷததுக்காக....!
வபாழுதுகள் கழிக்க...!
ஓய்வு எடுக்க...!
்தக�ல் ந்தற� ்திரடடிக்வகாள்ே...!
அைி�ிறன �ிருத்தி வசய்து...!
�ாழ�ிறன அழகாக்கும்
ஓர கறல �டி�ம்
�ாசி்பபு..!

உருணற்டயான உலகதற்த...
உருடடி்ப பாரக்க...!
�ாசி்பபு என்னும் சக்்திறய...
ந்தடிச் வசல்.......
கிற்டத்தால்...!
எழுத்தாேனா�ாய்...!
பற்ட்பபாேனா�ாய்...!
�ி்மரசகனா�ாய்...!
உலகந்ம உன்றன...!
்திரும்பி்ப பாரக்க ற�க்கும்
சக்்தி �ாசி்பபு...

ேீஙகள் ்மறைந்தாலும்...
�ாசி்பபில் பிைந்த பற்ட்பபுகள்..
உயிர்பபிக்கும் உஙகறே
ஞானியாக..!

�ாசி்பநபாம்.....
எழுதுந�ாம்......

்மண்ணில் வீழும் �றர
�ாசி்பநபாம்....
ேல் பற்ட்பபுக்கள் மூலம்
்மீணடும் ்மலரந்திரு்பநபாம்.

�ாசி்பநபாம்...
எழுதுந�ாம்...

மனலயருவியின ஒரு துேி
ன்கா.சநரூ
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்காதலினல ்காததிருததல:

அந்ததிமனழ வரு்கதிறளத ஆன்சமனம் துடிக்கதிறளத
எங்கதிருந்ளதபா வரும்வபா்சம் உனநெதினனனவக கூட்டுதடி
உன்பாதம் தடம்்ததிக்க பூததூவிக ்கபாதததிருகள்கன!!

வலியும், ளவதனனயும் ்கபாதலுககுச ்்சபாந்தமடி
்கபாதததிருப்ில் இரணளடபாடும் மனம் ்ரவ்சதததில் மிதககுதடி

நெீலக்கடல் முனளன ்ட்கருள்க ்கபாதததிருகள்கன
உனனக ்கபாணும் ஆவலிளல அனலவந்து ்கபால்்தபாட்டுப ள்பாகுதடி
எனளனபாடு ்கபாதததிருககும் மணல் வீடும் ்கனரயுதடி
்்சவவபானச ்சறிவப்பா்க ்வட்்கதததில் மு்கம் ்சறிவக்க நெீ ்்சபால்லும் ்கபாதனல
மனம் எணணி எணணித தவிக்கதிறளத
வபானவில்லில் வபாரத்தடுதத வஞ்சறி வந்து ள்சரந்துவிடு!!

நெபான ்்சபால்லும் ்கபாதலுககும் நெீ ்்சபால்லும் ்கபாதலுககும்
்சபாட்்சறி ்்சபால்ல வருகுதடி வட்டநெதிலபா!!
விணமீன்கள் ்வேிச்சதததில் உன
மு்கம் ்கபாணும் ஆன்சயிளல...
எபள்பாது நெீவருவபாய் ஏக்கதனதத தவிரதததிடுவபாய்!!

  நா்ககலட்சுமி இராஜன்கா்பாலன

ததியபானதததில் குரு
ள்கள்வி்கள் ள்கட்்க ்ததிலேிக்கதிறபார
ஆ்சறிரமதததில் ்சீடர

உததிரந்த மலர
புததர மீது ஏறறியது
உயிர்ினழதத எறும்பு

குனட விறற ்ணம்
வீடு வந்து ள்சரந்தது
நெனனந்த்டி

- தட்சணா மூரததி
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்கிராமியப ்பாடல

வீசு்கதினற ்கபாறளற நெதில்லு
ளவதனனய நெீ ள்பாய் ்்சபால்லு
்பா்சதளதபாடு ்கபாதததிருககும்
ன்ங்கதிேினய ்பாரததுச ்்சபால்லு .
்நெஞ்ச்மனனும் கூட்டுககுள்ே
நெதிம்மததிய ்தபானலசசுததபான
மஞ்சம் குததும் முள்ளுககுள்ே
மயிளல உனன நெதினனசசுததபான.

வீணபா்கப ள்பாளனன புள்ே
வினனயபாச்சறி எனன ்்சபால்ல
ஆணபா்கப ்ிறந்த ள்பாதும்
ஆதபாயம் ஏதும் இல்ல .
தூணபா்க இருந்த வபாழகன்க
துரும்்பா்க ள்பாச்சறி இபள்பா
ளவணபாளம ்கல்யபாணந்தபான
விவ்சபாயி உயரவது எபள்பா?

தணணீரும் வறறறிப ள்பாசசு
தடபா்க்மலபாம் ்்சததுப ள்பாசசு .
அனறபாடம் குடிக்கதிற நெீரும்
ஆ்கபாத ள்சறுனனு ஆசசு
ளவ்கபாத ்வயிலின எல்னல
ளவேபாணனம ்கருகுது ்மல்ல
்சபா்கபாம ்சபாகுறன புள்ே
்சம்்சபாரம் எதுககுனனு ்்சபால்ல.

்கவிஞர. ஏரூர ன்க. கநள்ஷாத
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எ்� வழி நடததிச கசல

என ்சறிறறுல்கதததின சூரியன நெீயபா்க, 
உன நெதினனவுக ்கததிர்கள் 
எனன வழி நெடதததிச ்்சல்ல, 
உன சுவபா்சக்கபாறனறளய 
சுதந்ததிரக ்கபாறறபாய் சுவபா்சறிதது 
வலம் வந்ளதன.

உன அரு்கபானமயினறறி, 
உன அனனிளயபானனியமினறறி, 
உன ன்கததபாங்கலினறறி, 
உன ்்கபாஞ்சல் வபாய்்மபாழி்கேினறறி
அடரிருேில் தட்டுத தடுமபாறு்கதிளறனினறு.

எனனுயிருககுள் உலவும் 
உணரவபா்க நெீயிருக்க, உனன 
ஒரு ்கணமும் மறளவளனபா நெபானும்?
உன ளநெ்சம் ்கபாணபா என ளத்சம் 
்கறுபபுச ்சரிதததிரமபா்க, 
உனனக ்கபாணபா ்கணங்கள் யபாவும் 
்கனமபா்கதிப ள்பா்க, எனனுயிளர 
எனக்கதினறு சுனமயபானளத!

வஃபீரபா வஃ்ி
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நிததமும ஒரு புதத்கம வாசி இநத
நிததிலம சிறக்கும நீ அ்த னயாசி.
சததியமாய் எலலாம சாததியமாகும
ஒரு புதத்கம ன்பாதும இநத உல்கனம மாறும.

கதருவினல ்படிததாலும த்லவ�ாய் ஆ்கலாம-நூல
உருவினல உநதன ஆளு்ம வளரக்்கலாம.
்கருவினல குழந்த்ய சுமநதிடும தாய்கூட
உருவாகும குழந்த்ய உல்காள ்வக்்கலாம.

்பா்தக்கு ஒளியூட்ட விளக்கு னவண்டும-்பாரில
மாநதரக்கு அறிவூட்ட நூல்கள் னவண்டும.
நீதியாய் னநர்மயாய் கநறிமு்ற வாழவினல
சாதிக்்க னவண்டும நலநண்்பன எனும புதத்கங்கள்.

நாளிதழ ்படிக்்்கயில அநத நாளில ஒரு புததுணரசசி
நாளும ஏதும ்படிக்்்கயில வாழும வாழவிலும அனத 
மலரசசி.
னதடலுள்ள வாழவிலதான திததிபபு இருக்கும
னதடிதனதடி வாசிபன்பாம வாழவும புததுயிரப்பாய் இருக்கும.

நூல்க்ள வாசிபன்பாம நாலவருக்கு அ்த ்ப்கிரனவாம.
நூல்கங்கள் எலலானம நூல்களின ஆலயம ஆக்குனவாம.
சா்ல்கள் னதாறும வாசி்கசா்ல்கள் அ்மபன்பாம
சரிததிரம ்ப்டததிடும புதத்கபபுரட்சி கசய்னவாம.
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