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தமிழ்நெஞ்சங்களே வணக்கம். 
 
அன்பான வபா்ச்கர்கள் தமிழ்நெஞ்சம் 
இணணயதததிலிருந்து தரவிறக்கம் 
்்சய்து ்டிக்கலபாம். 
 
எழுததபாேர்கள், ்கவிஞர்கள், 
்கட்டுணரயபாேர்கள் தங்கேின 
ஆக்கங்கணே மினனஞ்சல் வழி 
அனுப்ித தபாருங்கள்.

இதழ ஒவ்வபாரு மபாதமும் முதலபாம்  
வபாரதததில் ்வேியிடப்டு்கதிறது.  
 
இதணழப்டிப்துடன நெதில்லபாமல் இதழ 
்றறறியக ்கருதது்கணேயும் ்ததியும்்டிக 
ள்கட்டுக ்்கபாள்்கதிளறபாம்.

நெனறறி!

https://tamilnenjam.com

editor@tamilnenjam.com
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 அனபுககுரிய வபா்ச்கர்களே வணக்கம்! 

 ்்ணணினறறி அணமயபாது உலகு எனச் ் ்சபால்லுமேவு, ம்கேிரின ் ணி்கள் 
எல்லபா இடங்கணேயும் அழகுற நெதிரப்ி, ்சபாதணன்கேின உச்்சம் ்தபாடு்கதினறன.

 எததுணறயில் தபான ்சபாததிக்கவில்ணலயவள்?

 ள்சபாதணன்கள், ளவதணன்கணேத தபாங்கதி ்வறறறியின ்பாணதயில் வீறு 
்்கபாணடு ்யணிககும் ்்ண்கள் இவவுலகுககு வரப்ிர்சபாதமபாய் ததி்கழ்கதிறபார்கள்.

 அடுப்டிளய தஞ்ச்மனக, ்கதிடந்தவர்களும், அடிணம விலஙள்கபாடு 
அவததிப்ட்டவர்களும் ்கபாலப ள்பாக்கதில் தன சுயம் உணரத ்தபாடங்கதி , சுதந்ததிரக 
்கபாறணற சுவபா்சறிக்க ஆரம்்ிததுள்ேபார்கள்.

 நெவீன தணலமுணறப ்்ண்களும் முறள்பாக்கபா்கச் ்சறிந்ததிக்கவும்,அணதச் 
்்சயல்்டுததவும் தனனம்்ிகண்கயின துணணயுடன, துணிந்து ்யணிப்தபால், 
அணட்வேியிலும், ஆழ்கடலிலும் அததி்சயிக்கத தக்கவண்கயில் அததிரடியபா்க 
்சபாததிப்ணதக ்கபாண்கதிளறபாம். இது அவர்கேின மன உறுததிககுக ்கதிணடதத மபா்்ரும் 
்ரி்சபாகும்.

 ஆக்கமும் அழிவும் ்்ண்கள் ண்கயி்லன ஒரு ்சபாரபார ்்சபால்வததில் 
உணணம்கள் இல்லபாமல் இல்ணல. நெல்லணவ்கணே உருவபாக்கதி, தீயவண்க்கணே 
அழிப்வள் உல்கதின ்சகததி்யன ள்பாறறப்டு்கதிறபாள்.அததண்கய ்்ண ்்ருணமக 
குரியவளே!
  
 ம்கேிர அணனவரும் இரும்புப ்்ணமணி்கேபா்க,  இவவுல்கதின 
்கண்கேபா்கத ததி்கழ ளவணடும். இனிவரும் ்கபாலங்கேிலும் மஙண்கயர்கள் 
்சகததியபா்கத துலங்கதி, ததிரும்பும் ததிண்ச்யல்லபாம் ்வறறறிவபாண்க சூடவும் ,இமயமேவு 
உயரந்தபாலும், தணலக்கனமினறறி ்ககுவமபாய் ்பாதம் ்ததிக்கவும் இதயபூரவமபான 
நெல் வபாழதது்கணேத ்தரிவிக்கதிளறன.

	 	 	 	 	 	 -	 
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்கவிணதணய ஒவியமபா்க வணரய
்சறில வினபாடி்கள் ள்பாதும்...
அந்த ்கவிணதணய ்ல
மடங்கபாக்க ஒவியனிடம்
ள்கட்டுப ்பார அக ்கவிணதயின ்்ருணம
அவன ்்சபால்வபான...

்கவிணத எழுதும் ்்பாழுது
உன ள்சபா்கங்கணே ணவதது எழுது. ்கவிணதயின வரி்கள்
இனனும் இனிககும்
அந்த ள்சபா்கங்கள் உனணன விட்டு விலகும்...

்கவிணதணய ்கவிணதயபா்க மட்டும் ்பாரக்கபாளத.
ஒர ்கணல அம்்சமபா்கப ்பார
்கவிணதயின ்சறிறபண்
நெீ அறறிவபாய்.

அந்த ்கவிணதணய ்பாரககும் ஒவ்வபாரு ்நெபாடிப ்்பாழுதும்
உன மனம் உள் ளநெபாக்கதிக ்கவனிககும்....
்கவிணதயின ஆழதணதப
புரிந்து ்்கபாள்வபாய்..!

   அப்ஸரா   

   ்பாணந்துணற

உன் வசமானேன்

வபானம் ,ளம்கம் ,பூமி ,
இணடளய நெபா(ன)ங்கள் ,
இடி முழக்கம் என ்கபாததிறகு 
ள்கட்்கவில்ணல
மினனல் அது என ்பாரணவயில் 
்டளவயில்ணல
அவேின ்கல ்கல ்சறிரிப்ிலும்,
முதது ்ல் ்வணணமயிலும்,
அவள் ்கணடக்கண ்பாரணவயிலும்
எனணனளய மறக்கச் ்்சய்தணத யபார 
அறறிவபார .
ஓ இதுதபான ்கபாதலபா

யுவர் சாய்ஸ் அலி
தமிழநெபாடு
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	 இருபது	மாதங்களுக்குப்	பிறகு	
நான்	 என்னுடைய	 ததாழி,		 என்டனை	
வழிநைததியவள்,	 மி்க	 அன்பானைவள்	
சங்கவிடயப்	பாரக்்கப்	தபா்கிதறன்
	 என்னும்	நிடனைவிதேதய	எனைது	
குதூ்கேம்	க்காப்பளிக்்கத	கதாைங்கி	
ய து . 	 	க ச ன் ட னை ய ி லி ரு க் கு ம் 	எ ன்	
சங்கவிதயாைானை	நட்பு	குழநடதப்	பருவம்	
முதோனைது	 என்பதத	 இதில்	 சிறப்பு.		 2	
வருைங்களுக்கு	 முன்	 எனைது	 திருமணம்	
நைநதது.		 எனைது	 ்கணவர	 மாததஷ்	
கபங்களூருவில்	பணியிலிருநததால்	
நானும்	 அஙகு	 வாழடவத	 கதாைங்க	
தவண்டி	 கசல்ே	 தவண்டியிருநதது.
எனைது	 திருமண	 வாழவு	 இன்பமானைது	
என்ற	 தபாதிலும்	 என்	 இன்னுயிரத	
ததாழிடயப்	 பிாிநது	 கசல்வது	 தான்	
எனைக்கு	 துயரமாயிருநதது.	 எல்தோரும்	
புகுநத	 வீட்டிற்குப்	 புறப்படும்	 தபாது	
அம்மா	 அப்பாடவக்	 ்கட்டிக்	 க்காண்டு	
தான்	 அழுவார்கள்.		 ஆனைால்	 நான்	 என்	
ததாழிடயக்	்கட்டிக்	க்காண்டு	அழுததன்.		
அதுதவ	 அப்தபாது	 தபசு	 கபாருளா்க	
இருநதது.
	 கபங்களூருவிலிருநதும்	 சிே	
்காேம்	கைல்லிக்கும்	கசல்ே	தவண்டிய
சூ ழ லி ல் 	 அ வ ள ி ை ம் 	 த ப ச த 	 த ா ன்	
முடிநதது.		 நான்	 ்கருவுற்றிருநததால்	
எ னை து 	 அ ம் ம ா 	 க ை ல் லி 	 வ ந து	
என்டனைப்	பாரததுக்	க்காண்ைார்கள்.	
இ ன் னு ம் 	 ச ி ே 	 இ ட ை வ ி ை ா ப்	
பணி்களால்	 நான்	 அவளிைம்	 அதி்கம்	

க த ா ை ர பு 	 க ்க ா ள் ள 	 மு டி ய ா ம ல்	
தபாயிருநதது.		கசன்ற	மாதம்	தான்	
நாங்கள்	மறுபடியும்	கபங்களூருவுக்கு	
ம ா று த லி ல் 	 வ ந த த ா ம் . 	 இ ன் று	
தான்	 நான்	 கசன்டனைக்கு	 பயணப்	
படு்கிதறன்.
	 எனைது	்கணவருக்கு	அவருடைய	
அலுவே்கப்	பணி	இருநததால்	என்டனை	
என்	ததாழியின்	வீட்டில்	இறக்்கி	விட்டு	
அவர	அலுவே்கம்	கசல்வதாயிருநதார.		
	 சங்கவிக்கும்	ஒரு	வருைம்	முன்பு,		
நான்	பதது	மாத	்கரப்பமாயிருநத	தபாது	
திருமணம்	நடைகபற்று	விட்ைது.		அவள்	
எனைக்கு	அவளது	்கணவாின்	தபாட்தைா	
மற்றும்	 எல்ோத	 த்கவல்்கடளயும்	
கசால்லியிருநதாள்.		எனைதவ	நான்	
அவர்கடள	 சநதிக்கும்	 ஆவலில்	
அவர்கள்	 வீட்டை	 அடைநததபாது	 என்	
குழநடதயுைன்	 அவடளப்	 பாரக்கும்	
ஆவலில்	ஓடிதனைன்.		உள்தளயிருநது	ஒரு	
ஒல்லியானை	கபண்	என்டனைப்	பாரதததும்	
ஓடி	வநது	்கட்டிக்	க்காண்ைாள்.
	 திட்கதது	 நின்ற	 நான்	 அவள்	
மு்கம்	பாரக்்காமதேதய	எஙத்க	சங்கவி
அவடளக்	கூப்பிடு	என்தறன்.
	 என்னைடி	 ரா்கவி	 என்னைிைதம	
என்டனைக்	கூப்பிைச்	கசால்்கிறாய்.		
நல்ே	கூதது	தான்	தபா	
	 ஐ த ய ா 	 எ ன் னை டி 	 இ து 	 நீ	
ரா்கவியா,	 எஙத்க	 உன்	 சடத	 பூசிய	
அளவானை	அழகு	தத்கம்.		என்னைா	யிற்று?	
ஏனைடி	 இப்படி	 கமலிநது	 விட்ைாய்	

 
- 

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



7  / -  

காதல் சசால்்ல 
வநனதன்

்கணடபாங்கதி ள்சணலய
்கட்டிக்கதிட்டு
்கபாட்டுவழி ள்பாறவளே
்கருதத மச்்சபான
ஒதணதயில நெதிகள்கன
்கபாதல் ்்சபால்ல
்கபாததுக ்்கடகள்கன
வபாதம் ்ணணபாம ள்கட்டுக்கடி...

்்கபாணணடயில பூ வச்சு
்்கபால்ணலயில நெீ நெடந்தபா
்்கபாக்கரகள்கபா ள்சவலபா
்ினனபால வருளவனடி...

கூணடயில பூ ்றறிச்சு
ள்கபாடியில நெீ வந்தபா
்்கபாடியழ்கதி உனக்கபா்க
ஓடி வருளவனடி...

ள்சததுல ்கபால் வச்சு
நெபாதத நெீ நெட்டபா
ஊதது தணணியபா
சுதததி வருளவனடி...

வபாழகண்கயில எந்துணணயபா
வஞ்சறி நெீ வந்தபா
்கணட்சறி வணரககும்
்கண ்கலங்கபாம
்கட்டிக ்கபாபள்னடி...

- பாக்யபாரதி
த்கடூர, தமிழநெபாடு

என்று	த்கள்வி்கடள	அடுக்்கிதனைன்.		
ஆமாம்	 உனைது	 ்கணவர	 அலுவே்கம்	
தபாயிருக்்கிறாரா?
	 ததாழி்கள்	 இருவரும்	 தபசுங்கள்.		
நான்	அலுவே்கம்	தபாய்	வரு்கிதறன்.			ஈவனைிங	
வநது	 எல்தோாிைமும்	 தபசு்கிதறன்	 என்று	
்கிளம்பினைார.	
	 அண்ணா,	 ப ிதரக்	 பாஸ்ட்	
சாப்பிைாமல்	 கசல்்கிறீர்கதள.		 சற்று	
அமருங்கள்	க்காண்டு	வரு்கிதறன்.	என்று	
உள்தள	ஓடினைாள்	சங்கவி.	
									இல்டேயம்மா,	தநரமா்கிவிட்ைது.		
நான்	அஙத்க	சாப்பிட்டுக்	க்காள்்கிதறன்.		
இரவு	 உணவு	 இஙத்க	 தானைம்மா	
வரு்கிதறன்	எனைச்	கசால்லிவிட்டு	அவசர	
அவசரமா்கக்	்கிளம்பிப்	தபானைார.
	 எனைக்கு	அவடர	வழியனுப்பக்	
கூைத	 	 	ததான்ற	வில்டே.		நான்	என்	
ததாழியின்	இடளப்டப	நம்ப	முடியாமல்	
பாரததுக்	க்காண்டிருநததன்.	
	 அவள்	உைடேப்	தபணுவடத	
யும்	 உைம்டபத	 திட்ைமா்க	 அழ்கா்க	
டவததுக்	க்காள்வடதயும்	அரு்கிருநது	
பாரததவளல்ேவா	நான்.
	 என்னைடி	 சுரததில்ோமல்	 ஆ்கி	
விட்ைாய்.		தபடயப்	பாரததவடளப்	
தபால்	 என்டனைப்	 பாரக்்கிறாதய.		
குழநடதடய	 என்னைிைம்	 க்காடு.	தபாய்	
குளிதது	 விட்டு	 வா.		 நாம்	 டிபன்	
சாப்பிடுதவாம்.		உனைக்்கா்கத	தான்	நானும்	
சாப்பிைாமலிருக்்கிதறன்.	 குழநடதக்கு	
இட்லி	 ஊட்டி	 விடு்கிதறன்	 அதற்குள்	
வா		 	என்று	என்னைிைம்	புதிய	துண்டு	
ஒன்டறக்	 க்காண்டு	 வநது	 க்காடுதது	
என்டனை	குளியேடறக்கு	அனுப்பினைாள்.
	 நானும்	கசான்னைடதக்	த்கட்கும்	
தராதபா	தபாே	குளியேடற	கசன்று	
குளிதது	உடுததி	வநததன்.
	 குழநடத	 ஒரு	 இட்லி	 தான்	
சாப்பிட்ைான்.		 தபாதுமா	 அவனுக்கு	
என்றாள்.
	 தபாதும்.		நான்	அவனுக்கு	
இ ன் னு ம் 	 ப ா ல் 	 க ்க ா டு க் ்க ி த ற ன் .
அதற்குத	 தான்	 ்காததிருப்பான்	 எனைச்	
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இறக்கததபான ்ிறந்தபாய்..!
அதுவணர ்சபாதணனளயபாடு 
ள்பாரபாடு..!!
மணணில் வீழந்தபாலும்
விருட்்சமபாவபாய்..!

்கபாலநெதிணல ்கணக்கதில்ணல..
்பாணத்கள் தணடயில்ணல..
முடியும் வணரப ள்பாரபாடு..
முயற்சறியுடன முனளனறு..!

்கல்விக்கபாய் ்கண ததிறந்ததிடு..
்கருணண உள்ேததபால் ்கவரந்ததிடு..!

்்ருணமககு முறறுபபுள்ேி ணவதது
வறுணமககு ்கரம் ்்கபாடுதததிடு..!

புனனண்கப பூ ்்கபாடுதததிடு..!
மனித குலதணத தனளனபாடு 
அணணதததிடு..!!

இறந்தபாலும் வபாழவபாய்..
நென மக்கேின உள்ேதததில்,
உயிரக ்்கபாடியபாய்..!இ

ற
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த
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கசால்லி	அவனுக்கு	அடதக்	க்காடுதது
ஆசுவாசப்படுததி	 உறங்கச்	 கசய்து	
படுக்்க	 டவதது	 விட்டு	 அவளருத்க	
வநததன்.
	 என்னை	 சங்கவி	 எஙத்க	 உன்	
்கணவர?			கசன்டனையில்	தாதனை	பணி
கசய்்கிறார	என்தறன்.
	 இ ல் ட ே 	 ர ா ்க வ ி , 	 அ வ ர	
இப்தபாது	 ேண்ைனைில்	 இருக்்கிறார.		
ஒரு	வருைம்	கபக்த்கஜா்கப்	பணிபுாிய	
அவர்களுடைய	 அலுவே்கம்	 இவடர	
ேண்ைனுக்கு	அனுப்பி	விட்ைது.
	 எப்தபாது	தபானைார?
	 அவர	தபாய்	1	வருைம்	ஆ்கப்	
தபா்க ிறது. 	 	அடுதத	வாரம்	அவர	
மீண்டும்	கசன்டனை	திரும்புவார.
	 நீ	இடளதததற்்கானை	்காரணம்	
அது	தானைா?
	 சாி,	 நீ	 டிபன்	 சாப்பிைடி.		
பிறகு	தபசுதவாம்.		
	 ஆமாம்	டிபன்	சாப்பிை	மட்டும்	
தான்	 வநததனைா?		 எனைது	 உயிரத	
ததாழியிைம்	தபசவும்	க்காஞசவும்	

தாதனை	வநததன்.
	 உன்டனைக்	 க்காஞசத	 தான்	
உன்	்கணவர	இருக்்கிறாதர.		இப்தபாது	
நான்	எதற்கு?
	 என்னைடி	 இப்படிச்	 கசால்லி	
வ ி ட் ை ா ய் . 	 	 எ ன் று ம் 	 நீ 	 எ ன்	
அன்புக்குாியவள்	 தான்.		 ஆமாம்	
நீ	 சாப்பிடுவதில்டேயா	 அல்ேது	
உைம்டபப்	 பாரததுக்	 க்காள்வ	
தில்டேயா?		 நம்	 குழுவிதேதய	 நீ	
்கட்டு	கசட்ைானைவள்	ஆயிற்தற.
	 எல்ோம்	 சாி	 தான்.		 எனைது	
்கணவர	 என்மீது	 க்காண்ை	 அன்பும்	
்க ா த லு ம் 	 எ ன் ட னை 	 அ வ ர ப ா ல்	
திருப்பியதடி.		 அவர	 இஙத்க	 இருக்கும்	
தபாது	எங்கள்	வாழவு	ஒரு	கசாரக்்கமா்கத	
தானைடி	 இருநதது.		 அவர	 என்டனை	 ஒரு	
பூடவப்	தபால்	தாஙகுவார.		அவருடைய	
அன்டபச்	 கசால்லிப்	 புாிய	 டவக்்க	
முடியாத	ரா்கவி.
	 சாி,	அதற்க்கன்னை,	அவர	பணி	
நிமிததம்	தாதனை	ேண்ைன்	கசன்றார.	
ஸ்ட்கப்பில்	தபசோதம.		
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	 த ப ச ே ா ம் , 	ப ா ர க் ்க ே ா ம் ,	
ஆனைால்	 கதாை	 முடியாதத.		 அநதத	
கதாடும்	இன்பம்	இல்ோமல்	சங்க	்காே	
தடேவி்கடளப்	 தபால்	 என்னுைல்	
ப ச ட ே 	 ப ை ர ந த த டி . 	 	 உ ண் ண	
முடியவில்டே,	உறக்்கம்	சா ியில்டே.	
	 அதனைால்	தான்	இநத	கமலிவு,	
என்னுைல்	 கபாலிவு	 இழந	 திருப்பது	
எனைக்கும்	தான்	கதாி்கிறது.		அவரும்கூை	
மி்கவும்	வருததம்	அடைநதுள்ளார	தான்.		
என்னை	கசய்ய.?
	 சா ி . 	 	அடுதத	வாரம்	அவர	
வநது	விடுவார	தாதனை.		அதற்குப்	பிறகு	
படழய	உைம்தபாடு	நான்	சங்கவிடயப்	
பாரக்்க	தவண்டும்.		சாியா
	 சாி	 நான்	 மதிய	 உணவு	 தயா	
ாிக்்கிதறன்	எனை	அவள்	்கிளம்பினைாள்.	
	 மதியம்	 உணவருநதி	 எங்க	
ளின்	 படழய	 ்கடத்கடள	 மீண்டும்	
அடச	 தபாட்டுக்	 க்காண்டிருநததாம்.		
இடையிடைதய	குழநடதயின்	விடள	
ய ா ட் டி லு ம் 	ச ி ா ி த த த ா ம் . 	 	ம ா ட ே	
மயங்கி	இரவும்	வநதது.
	 எஙத்க	உன்	்கணவர	இன்னும்	
்காணலிதய,		பாவம்	அவர	டிபன்கூை
சாப்பிைாமல்	கசன்று	விட்ைாதர
	 அவருடைய	்கம்கபனைியில்	
அகதல்ோம்	நன்றா்கததான்	தருவார்கள்.	
	 ்கவடே	தவண்ைாம்	என்று	
நான்	கசால்லிக்	க்காண்டிருக்கும்	
தபாதத	 ்காலிங	 மணிதயாடச	 ்காடத	
நிடறததது.
	 தவ்கமாய்ச்	 கசன்று	 நான்	
்கதடவத	 திறநததன்.		 என்	 ்கணவர	
நின்றிருநதார,		 அவருக்குப்	 பின்தனை	
ஒரு	உருவமும்	நின்றிருநதது.	
	 என்னைது	 இது	 இவர	 தவறு	
யாடரதயா	 அடழதது	 வநதுள்ளாதர	
எனை	நான்	திட்கதததன்.
	 ரா்கவிடயக்	 கூப்பிடு	 என்றார.		
அ ட த க் 	த ்க ட் டு க் 	க ்க ா ண் டி ரு ந த	
ரா்கவியும்	 விடரநது	 அஙத்க	 வநதாள்.		
அஙத்க	அவள்	்காண்பது	என்னை	்கனைவா?	
அல்ேது	உண்டம	நிடேயா	மாததசுக்குப்	

கா்லச் சககரம்

அனு்வங்கேின அரிச்சுவடியில் 
்கறறணவ்கள்
வபாழவியலின மு்கவரியபா்க...

முறறுபபுள்ேிணய ஏறறுக்்கபாள்ே
இயலபாத நெதிணனவு்கேின ்சரடு்கணே
அறுத்தறறிவது எங்ஙனம்?

இருபபுக ்்கபாள்ேபாமல் எணதளயபா
எழுததிக ்க்சக்கதி எறறிந்து...
மீணடுமபா்க எடுதது நெீவி வபா்சறிதது

ஆறத துவங்கதியக ்கபாயங்கணேக ்கீறறித
துேிரதது நெதிறகும் குருததிணய
உறறிஞ்சத துடிககும் மனப்ி்சபாண்ச
அடககுவது எவவிதம்?

்நெஞ்சறின அடிவபாரச் சுணனயிலிருந்து
்்பாங்கதிடும் ணதரிய ஊறறறினபாலும்
தீரக்கவியலபாமல் 
தததேிததுத தவிககும்
ஞபா்்கச் சுவடு்கேின இரணங்கேில்
உரு்கதிடும் உயிரின வலிணய
நெீககுவது எங்ஙனம்?

சூதததிரம் தபாணடிய ்சமன்பாடு்களும்
அடங்கதிப ள்பா்கதினறன...

்கபாலச்்சக்கரதததின 
எல்ணலக ள்கபாட்டுககுள்

அன்புச்சலவவி சுபபுராஜூ

9
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பின்தனை	 அவளுடைய	 ்கணவன்	
விதவக்கும்	 நின்று	 க்காண்டிருநதது	
்கண்டு	 அவள்	 சற்று	 தநரம்	 பிரடம	
பிடிததவள்	தபாோனைாள்.
	 என்னை	ரா்கவி,		உன்	்கணவடர	
நான்		 அடழததுக்	 க்காண்டு	 வநது	
விட்தைன்.		 இனைி	 இருவரும்	 சடத	
தபாட்டு	 ்கட்டுைல்	 தம்பதியாகுங்கள்.		
அ வ ரு ம் 	 கூ ை 	 இ ட ள த து த 	 த ா ன்	
்காணப்படு்கிறார.	
	 ஆ த ர ச 	த ம் ப த ி ்க ள் 	த ா ன்	
நீங்கள்.		சநததாஷதம	உங்கடள	மாற்றி	
விடும்.	 ரா்கவிக்கு	 தன்	 ததாழியின்	
இடளப்பின்	 ்கவடேயும்	 தீரநது	 விடும்	
நான்	என்	்கணவாிைம்	கசான்தனைன்,		
	 ஆமாம்,	சங்கவி	தன்	்கணவர	
அ டு த த 	 வ ா ர ம் 	 த ா ன் 	 வ ரு வ ா ர	
என்றாதள.		எப்படி	உங்களுக்கு	இநத
விஷயம்	கதாியும்	என்தறன்.
	 விதவக்	 என்னைிைம்	 முன்தப	
தநதி	 மூேம்	 இன்று	 வருவதா்கவும்,	
ச ர ப் ட ர ச ா ்க 	 இ ரு க் ்க ட் டு ம்	
எ ன் று ம் 	கசால்லியதால்	தான்	நானும்
அலுவே்க	 தவடேயா்க	 வருவ	 தா்கக்	
கூறி	 உன்டனை	 இஙத்க	 அடழதது	
வநததன்.		இப்தபாது	உனைக்கும்	உன்	
ததாழிக்கும்	சநததாஷம்	தாதனை	
	 ஆமாம்	அண்ணா,	 	ம ிகுநத	
சநததாஷம்.		நாங்கள்	தான்	ததாழி்கள்
என்றால்	 நீங்களும்	 ததாழர்களானைது	
மிகுநத	 சநததாஷதடதத	 தரு்கிறது.		
வாருங்கள்	எல்தோரும்	இரவு	உணவு	
உண்தபாம்.	எனை	தன்	்கணவாின்	ட்க	
பிடிதது	அடழததுச்	கசன்றாள்	ரா்கவி.
அ வ ள ி ன் 	 ச ந த த ா ஷ 	 மு ்க த ம	
கசால்லியது	 இனைி	 அவளும்	 அவள்	
்கணவரும்	 படழய	 உைதோடும்	
அன்தபாடும்	வாழவார்கள்	என்படத..	
எனைது	 ்கணவாின்	 அன்பும்	 என்டனை	
வியப்பிற்குள்ளாக்்கியது.		 நாங்கள்	
தபறு	 கபற்றவர்கள்	 என்ற	 ம்கிழச்சி	
என்டனை	நிடறததது.

காதல் னமாடசம்

விழுந்ளதளன விழுந்ளதளன
   ்கணணண்சவில் விழுந்ளதளன
்கனனக குழிச்
   ்சறிரிப்ில் எழுந்ளதளன

்கட்டிக ்கபாதத
   ்கட்டுப்பாடு ்கணேந்ளதளன
்தனறலபாய் வந்தபாய்
   புயலபாய் ்்சனளறளன

மணழயபாய் ்சறிரிததபாய்
   நெதிலமபாய் குேிரந்ளதளன
ஏங்கதிய தேிரபாய்
   உனனுள் வேரந்ளதளன

ளதடிச் ்்சனறபாய்
   ஓடி வந்ளதளன
ளத்கம் சூளடற
   முததம் தந்ளதளன

ததி்கட்டபாத ளதனமுதபாய்
   ததிதததிக்க ணவதளதளன
்்சந்ளதளன ்்சந்ளதளன
   ்சம்மதம் தந்ளதளன

நெதிலவபாய் மிேிரந்தபாய்
   இருேபாய் அ்கனளறளன
்கபாதல் ்்கபாணடபாய்
   ளமபாட்்சம் அணடந்ளதளன!

     - பவிரி்ய நிலவன் ்சகா
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	 வானைத	திலிருநது	்கீழதநாக்்கிப்	
கபய்யும்	 மடழயால்	 தான்	 உே்கததில்	
உள்ள	 உயிர்கள்	 தமல்	 தநாக்்கி	
வளர்கிறது.	 இயற்ட்கடய	 மனைிதர்கள்		
அழிதததபாது	 கபாறுதது	 கபாறுதது	
பாரதத	இயற்ட்க,	மனைிதர்கடள	அழிக்்க	
வரும்		இநத	க்காதரானைா	்காே்கட்ைததில்	
முற்ப்கல்	கசய்யின்	பிற்ப்கல்	விடளயும்	
எ னு ம் 	 க ப ா ன் 	 க ம ா ழ ி க் த ்க ற் ப	
பூமியானைது	 எவவளவு	 நீடர	 நீராவி	
யா்க	 வானைததுக்கு	 அனுப்பு்கிறததா	
அவவளவு	 மடழடய	 பூமி	 கபறு்கிறது.	
உயிாியல்	 வனை	 	 ஆய்வாளர	 மணி	
அவர்கள்	 குறிப்பிடும்	 கபாழுது	 ‘‘ஒரு	
புலி	 உள்ள	 ்காடு	 கசம்டமயானை	
சிறப்பானை	 ்காடு’’	 என்்கிறார.	 எப்படி	
எனை	 அவர	 தமலும்	 விளக்கும்	 தபாது	
«ஒரு	 ்காட்டில்	 புலி	 இருநதால்	 அஙகு	
அதி்கமானை	 மான்்கள்	 இருக்்கக்கூடும்,	
மான்்கள்	 அதி்கமா்க	 இருநதால்	 அஙகு	
புற்்கள்	அதி்கமா்க	இருக்கும்»		என்பார	
மணி	 அவர்கள்.	 அவாின்	 முடியும்	
இைததிலிருநது	 நான்	 எனைது	 ்கருதடத	
கதாைஙகு்கிதறன்.	மரங்கள்	கசழிப்பா்க	
வளர	 அஙகு	 மடழயின்	 வாஞடச	
ததடவப்படு்கிறது.	 ஒரு	 குழநடதக்கு	
தாய்	எவவாறு	தடே	முதல்	பாதம்	வடர	
தைவி	 க்காடுதது	 வளரக்்கிறார்கதளா	
அது	 தபாேதவ	 மடழயும்	 பயிர்கடள,	
பூக்்கடள,	 கசடி்கடள,	 மரங்கடள,	 ஏன்	
உே்க	 உயிர்கடளயுதம	 	 தடே	 முதல்	
தைவி	தவர	வடர	கசன்று	அவர்களின்	
உயிதராடு	 உறவாடு்கிறது.	 மடழதய	
உனைக்கு	நன்றி	கசால்்கிதறன்.

    

	 ஐம்பூதங்களால்	 ஆனைது	 இவ	
வுே்கம்	 என்பார்கள்.	 உே்கததின்	 ஐம்	
பூதங்கதளாடு	உள்ள	கதாைரபுக்கு	
நான்	 நன்றி	 நவில்்கிதறன்.	 தடே்கீழா்க	
தாங்கிப்	பிடிததாலும்		தநரா்கதவ	நின்று	
எாியும்	 கநருப்டப	 தபான்றது	 மடழதய	
உன்	குணம்.	நாம்	நீடர	எவவளவு	
மாசுபடுததனைாலும்	 எவவளவு	 த்கடு	
கசய்தாலும்	 அநத	 நீரானைது	 	 ஆவியா்கி	
வானைததிலிருநது	 மடழயா்க	 கபாழியும்	
தபாது		நாம்	எநநீடர	தநதாலும்	நன்னைீடர	
மட்டுதம	நல்கும்	இளநீரா்க	தரும்	
கதன்டனைடயப்	 தபாே	 நான்	 உன்டனை	
பாரக்்கிதறன்	மடழதய.	உனைக்கு	நன்றி.
	 மடழ	 நீாின்	 அளவு	 உே்கில்	
குடறநது	க்காண்தை	வருவதா்க	புள்ளி	
விவரங்கள்	கூறு்கின்றனை.	மடழதய	
மனைிதர்கடள	மன்னைிப்	பாயா்க!	மடழடய	
நாம்	 புாிநது	 க்காள்ள	 அவரவர்கள்	
அவரவாின்	 குடியிருப்பு்களில்	 உள்ள	
ஆழதுடள	்கிணறு்களில்	அளவீடு்கடள	
எடுததுப்	 பாரதததாமானைால்	 நன்கு	
புா ியும். 	 நான்	 வாழும்	 உடுமடே	
பகுதியானைது	 நீர	 வளமும்	 நிே	 வளமும்	
மிக்்கது.	அதற்குக்	்காரணம்	மடழதய	
உ ன் ட னை த 	ஏ ற் று 	த த க் கு ்க ி ன் ற	
திருமூரததி	 அடண	 அமராவதி	 அடண	
மற்றும்	 பததாயிரம்	 ஏக்்கர	 அளவுக்கு	
ஏழு	 கபரும்	 குளங்கடள	 க்காண்ை	
எம்	 பகுதியில்	 சுமார	 பதிடனைநது	
வருைங்களுக்கு	 முன்பு	 ஆழதுடள	
்கிணறு்களில்	 100	 அடியில்	 தண்ணீர	
்கிடைததது.	இப்கபாழுது	எழுநூறு	அடி	
முதல்	ஆயிரம்	அடி	வடர	கசன்றாலும்	

நநசமுடன் ஈசு
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பீச்சியடிக்கும்	 தண்ணீர	 இல்டே	 சிே	
இைங்களில்	 ஈரப்பதம்	 ்கிடைக்்கிறது	
அதன்மூேதம	 அன்றாை	 ததடவக்்கானை	
இரண்ைாயிரம்	 லிட்ைர	 தண்ணீர	
்கிடைக்்கிறது.	நீரவளம்	நிேவளம்	
ம ி க் ்க 	 அ ட ண ்க ளு ம் 	 கு ள ங ்க ளு ம்	
எண்ணற்றடவ	நிரம்பிய	 	என்னுடைய	
பகுதியிதேதய	 இநத	 நிடே	 என்றால்	
வறட்சியானை	 இைங்கடளப்	 பற்றி	 நாம்	
சிநதிததுப்	பாரக்்க	தவண்டிய	நிடேயில்	
இருக்்கிதறாம்.		உடுமடேடய	தாண்டிய	
வறட்சியானை	 பகுதி்களில்	 ஆயிரம்	 அடி	
நீர	ததாண்டினைாலும்	தண்ணீர	வராமல்	
இருப்படத	 ்கிராமதது	 கசாேவடை	
யா்க	«பணகமல்ோம்	புட்கயா	தபாச்சு»	
என்று	கசால்வார்கள்.	இதற்கு	்காரணம்	
மடழதய!	 ஆதோல்	 உனைக்கு	 நன்றி	
நவில்்கிதறன்.
	 உன்	நன்றி		மறநது	உன்டனை	
தச்காிக்்க	மறநததத		இநநிடேக்கு	
்காரணம்.
	 ்காற்றிலும்	 மடழதய	 உனைது	
பங்களிப்புக்கு	 நன்றி	 கசால்லிதய	
ஆ்க	 தவண்டும்.	 வறண்ை	 பகுதி்களில்	
அனைல்	 ்காற்று	 வீசுவதும்	 கசழிப்பானை	
பகுதி்களில்	 கதன்றல்	 தவழநது	 வர	
்காரணம்	 உனைது	 வருட்கதய!	 	 மடழ	
நீடர	 நாம்	 பாராட்டி	 சீராட்டி	 கபற்ற	
ப ி ள் ட ள ்க ட ள 	 த ப ா ல் 	 க ப ா த த ி	
கபாததி	 தசமிததால்	 அது	 அனைாடத	
இல்ேங்களில்	தசரக்கும்	பிள்டள்கடள	
தபாே	அனைாடதயா்க	விைாமல்	நம்டம	
கசழிப்பா்க	பின்னைாளில்	்காப்பாற்றும்.
	 ஆ்காயததில்	 உன்பணிக்கும்	
உள்ள	 கதாைரபுக்கும்	 நன்றி	 மடழதய!		
வ ா னை த ட த 	 க வ று ம் 	 ்க ண் ்க ள ா ல்	
சற்று	 உற்றுப்	 பாருங்கள்.	 என்னை	
கதாி்கிறது	 எதுவும்	 கதாியவில்டேயா?	
சூாியக்்கதிர்கள்	 குடிடச	 வீட்டின்	
ஓட்டை	 பகுதியில்	 விழும்	 ்கதிரவனைின்	
ஒளிக்்கீற்றில்			நம்வீட்டின்	சாளரப்	
பகுதியில்	அல்ேது	மரக்	்கிடள்களின்	
இடே்களுக்கு	இடையில்	தடர	கதாடும்	
சூாியக்	 ்கதிர்கடள	 உற்றுப்	 பாருங்கள்	

ஒன்று	புாியும்.	ஒளிக்்கீற்றில்	எண்ணற்ற	
தூசு்களும்	வாயுக்்களும்	மிதப்படத	
்காண்்கிதறாம்.	 நமது	 வீட்டுத	 தடரடய	
துடைக்்கிதறாம்.	 வா்கனைங்கடள	 ்கழுவு	
்கிதறாம்.	 வீட்டுக்கு	 கவள்டளயடிப்பது	
அல்ேது	 வண்ணம்	 அடிக்்கிதறாம்.	
ஆ னை ா ல் 	 வ ா னை த த ி ன் 	 கு ப் ட ப ்க ள்	
தூசுக்்கள்	 பறப்படத	 யார	 சுததம்	
கசய்வார்கள்.	 பரநது	 விாிநத	 அடத	
எவவளவுதான்	 கசேவு	 கசய்தாலும்	
கசய்யதவ	 முடியாத	 அநதப்	 பணிடய	
ப த து 	 ட ப ச ா 	 க ச ே வ ி ன் ற ி 	 தூ ய	
கவள்டள	 ்கா்கிதமாய்	 வானைதடத	
மாற்றுவது	 மடழதய	 நீ	 தான்	 உனைக்கு	
கநஞசம்	நிடறநத	நன்றி.
	 நிேப்	 பகுதி்களில்	 நீ	 கசய்யும்	
கசயல்்களுக்கு	 நன்றி.	 இருபது	 வருைங	
்களுக்கு	முன்னைால்	்கிணற்று	பாசனைமும்	
நீரவளமும்	இல்ோமதே	கதன்டனை	
விவசாயம்	 கசழிதது	 இருநதது.	 எஙகும்	
தமிழ்கததின்	 ததடவக்்கா்க	 மட்டுமின்றி	
பிற	மாநிேங்களின்	ததடவ்கடளயும்	
பூரததி	 கசய்வதா்க	 இருநதது.	 மடழதய	
உனைது	பங்களிப்புதான்.	தங்கததில்	
கூண்டு	 ஆனைாலும்	 அதில்	 தஙகுவது	
்கிளியின்	 முடிவுதான்	 என்பது	 தபாே	
நம்	 நட்பு	 வளரக்கும்	 கசடி்களுக்கு	
நாம்	 சுததி்காிப்பு	 தண்ணீர	 சததுக்்கள்	
மிகுநத	 தண்ணீர	 கசயற்ட்க	 உரங்கள்	
எனை	ஊட்டி	ஊட்டி	வளரததாலும்	மடழ	
நீடரப்	 தபாே	 ஊட்ைச்	 சததுக்்கடள	
உயிாின்	 தன்டமடய	 ஒரு	 தாயின்	
தநசதடத	 நம்மால்	 தர	 இயோது.	
ஏகனைன்றால்	அதுதான்	மடழ.	அதுதவ	
மடழ.
	 மு்கிலினைங்கள்	அடே்கிறதத	
மு்க	 வாி்கள்	 கதாடேநதனைதவா	 மு்கவாி	
்கள்	 கதாடேநததனைால்	 அழுதிடுதமா	
அது	மடழதயா?!	என்ற	டவரமுததுவின்	
வாி்களுக்கு	 இன்று	 வலி்களும்	 அதி்கம்.	
மு்கிலினைங்கள்	 அடே்கிறதத	 நாம்	
கதாடேதத	 நீரநிடே்களின்	 மு்கவாி	
்கடளதததடி	 	 அழுது	 அழுது	 ்கண்ணீர	
வற்றி	 மடழ	 இப்தபாது	 ்காணாமல்	
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தபாய்விட்ைது.	 நாம்	 நீர	 நிடே்கடள	
எல்ோம்	்கானைல்	நீராக்்கி		கசன்டனையில்	
உள்ள	 ஏாி்களில்	 எல்ோம்	 கநல்	
நைவு	 கசய்த	 இைததில்	 ்கல்	 நைவு	
கசய்யப்பட்ைது.		ஏாி்கள்	எல்ோம்	ஏாியாக்	
்கள்	 ஆனைது.	 கதாடேநத	 தன்	 இைதடத	
ததடி	 மடழ	 ஆனைநதம்	 அடைநத	 தநரம்	
நாம்	 அடனைவரும்	 அழுது	 இருநததாம்	
அஙகு	 ்கட்டிய	 வீடு்களின்	 கமாட்டை	
மாடியில்	நின்று...	

வளரச ்சய்யும் வரம்

பூமி	பிள்டளக்கு	
வானைம்	ஊட்டும்	தாய்ப்பால்
வானைதடதயும்	பூமிடயயும்
தசரதது	கநய்ய	தசராமல்	வரும்
ஒற்டற	நூலிடழ்கள்

ஆ்காயததில்	இருக்கும்
அழுக்கு்கடள		வழிதகதடுக்கும்	
துப்புரவு	தூயவன்

வாடும்	பயிர்களுக்கு	
உயிர	க்காடுக்்க
வானைம்	அனுப்பிடவக்கும்
டவர	தூதுவன்

ஏடழ	முதல்
பணக்்காரர	வடர	எல்தோரும்	
சமம்	எனை
உணரதத	வரும்	உய்யவன்

வானைததிலிருநது	்கீழதநாக்்கிப்	
கபய்து	பூமியில்	உள்ள	
உயிர்கடள	தமல்தநாக்்கி
வளர	கசய்யும்	வரம்

***

நாம்	மடழயின்	நன்றிடய	
மறப்பதற்கு	சாட்டையடியாய்

வரம் தநதால

வானைம்	பாரதத	பூமியாய்
வறண்டு	இருநததபாது
வரம்	தா	என்்கிறீர்கள்

மாகபரும்	மடழயா்க	மாறி
உங்கள்	விசனைம்
தீரக்்க	கவள்ளமா்க	வநது	
தவண்டும்	வரம்	தநதால்	
்கறுப்புக்க்காடி	(குடை)	
்காட்டு்கிறீர்கள்

்கால்வாய்்களில்
்கேக்்க	விட்டு	பின்	
்கவடேப்படு்கிறீர்கள்

வாய்க்்கால்்களில்	வழியவிட்டு	பின்
வாய்	பிளக்்கிறீர்கள்

சாக்்கடை்களில்	சறுக்்கவிட்டு	பின்	
சலிததுக்	க்காள்்கிறீர்கள்

தசமிக்கும்	வழி்கடள	எல்ோம்	
தசதாரப்	படுததிவிட்டு
்கடைசியா்க	வீணா்க	
்கைலில்	்கேக்்க	விடு்கிறீர்கள்

ஆண்டு்கள்	சிே	ஆனை	பின்பு
வறட்சி	தடே	விாிதததபாது
மீண்டும்	வானைம்	கவறிதது
வரம்	தா	என்்கிறீர்கள்

***

வானைததிலிருநது	நம்டம	்காக்்க	வரும்	
கவள்டளதுளி	ததவடத்கடள
வரதவற்தபாம்.	்கறுப்புக்(க்காடி)
குடை	பிடிக்்காமல்..

மடழதய	மானுைததின்	
பிடழகபாறுதது	மன்னைிததுவிடு.
மண்டியிட்டு	நான்
நவில்்கிதறன்	உனைக்கு	நன்றி.
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	 ‘‘மாதராய்	பிறப்பதற்கு	நல்ே,	
மா	தவம்	கசய்திை	தவண்டுமம்மா’’
	 இநத	 பூமியின்	 சுழற்சிக்கு	
கபண்	 என்்கிற	 அச்சாணி	 இல்டே		
கயன்றால்,	அதன்	சுழற்சி	எப்தபாததா	
நின்று	தபாயிருக்கும்.	கபண்	இல்டே	
தயல்	இவடவய்கம்	இல்டே.
	 இநதப்	 பிரபஞசததின்	 ஒவ	
கவாரு	 அடசவிலும்,	 கபண்ணின்	
ஆதிக்்கம்,	 கபண்ணின்	 பிரதிபலிப்பு,	
கபண்ணின்	 சக்தி,	 ஆற்றல்	 என்பனை	
பரநது	 விாிநது	 ்காணப்படு்கிறது.	
இயற்ட்கயின்	 மாகபரும்	 அருட்	
க்காடையும்	அவதள.
	 ஒவகவாரு	 கவற்றி்கரமானை	
ஆணினைதும்	 முதுக்கலும்பா்க	 நிற்பவள்	
ஒரு	 கபண்	 தான்.	 ஒரு	 தாயா்கதவா,	
தாரமா்கதவா,	சத்காதாியா்கதவா,	ததாழி	
யா்கதவா,	 அல்ேது	 ்காதலி	 யா்கதவா,	
ஏததா	 ஒருவட்கயில்...	 ஆணின்	 உநது	
சக்தியா்க	உைனைி	ருப்பவள்	அவதள.
	 கபண்ணின்	 ஆற்றல்்கடளப்	
தபான்தற	அவளது	அரப்பணிப்பு்களும்	
அளப்பாியது.குடும்ப	உறவு்களுக்்கா்க,	
சமுதாயததிற்்கா்க... 	 தன்னைேமற்ற	
தியா்கம்	 புாிவதில்,	 அவளுக்கு	 நி்கர	
அவதள.
	 அப்தபரப்பட்ை	 கபண்டண	
,நீங்கள்	தடேயில்	டவதது	க்காண்ைாை	
தவண்டியதில்டே.	 தடரயில்	 தபாட்டு	
மிதிக்்காமல்	இருநதாதே	தபாதும்.
	 பே	 நூறாண்டு்களுக்கு	 முன்	
,கபண்	 குழநடத	 பிறநதாதே	 ..அடத	
ஒரு	 சாபமா்கக்	 ்கருதினைார்கள்.	 கபண்	

சிசுக்்கள்	 உயிதராடு	 புடதக்்கப்பட்ை	
வரோறு்கள்	கூை	இருக்்கிறது.
	 பிறநத	 சிசுக்்களுக்கு	 ்கள்ளிப்	
பால்	ஊட்ைப்பட்டு	க்கால்ேப்பட்ைனை.	
கபண்	 குழநடத	 பிறக்்கப்தபாவடத	
அறிநதால்,	 அடத	 ்கருவில்	 டவததத	
அழிததார்கள்.
	 அன்று	 கதாட்தை	 கபண்்களுக்	
க்கதிரானை	 வன்முடற்கள்...	 ்கட்ை	
விழதது	 விைப்பட்டிருநதனை.	 ்காே	
ம ா ற் ற ங ்க ள் , ச ட் ை வ ி த ி மு ட ற ்க ள்	
தபான்றவற்றால்,	 அநநிடேயில்	
சற்று	 தளரவு	 ஏற்பட்ைது.	 அடுதது	
வநத	 ்காேங்களில்	 கபண்்கடள	 ஒரு	
அடிடமயா்க,	 ஒரு	 வடரயடறக்குள்	
டவதது,	 அைக்குமுடற்களால்	 அவர	 ்கள்	
ஆட்படுததப்பட்ைார்கள்.	 ்கணவடனை	
இழநத	 ட்கம்கபண்்கள்	 ,அவர	 ்களது	
்கணவனைின்	 ச ிடதயில், 	 தானும்	
தீக்குளிதது	உயிடர	மாய்ததுக்	க்காள்ளும்	
க்காடூரமானை	 நடைமுடற	 வழக்்கங்களும்	
்காணப்பட்ைது.	விதடவ்கள்,	சமுதாயததின்	
பாரடவ	 யில்,	 ஒரு	 இழிவானை	 பிறவியாய்	
பாரக்்கப்	பட்ைார்கள்.	அவர்கள்	எநதகவாரு	
டவபவங்களிலும்	 பஙக்கடுக்்கக்	 கூைா	
கதனை	 தடை்களும்	 விதிக்்கப்	 பட்ைனை.	
அடுப்பங்கடர	கூை	தாண்ைத	டதாியமற்ற	
கபண்	சமூ்கம்,	அநத	நான்கு	சுவர்களுக்குள்	
தங்களது	 வாழக்ட்கடய	 வடரயறுததுக்	
க்காண்ைது.
	 ஆனைால்,	்காேப்தபாக்்கில்	
அததடனை	 தடை்கடளயும்	 தாண்டி,	
கபண்்கள்	 கவளிதய	 வரத	 கதாைங்கி...	
்கல்வி,	கதாழில்,	விடளயாட்டு,	மருததுவம்,	
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விண்கவளி	எனை	பேதரப்பட்ை	துடற்களில்	
,தங்கள்	 ஆற்றல்்கடள,	 திறடம்கடள	
கவளிப்படுததி,	 பற்பே	 சாதடனை்கடள	
படைததுக்க்காண்டிருக்்கிறார்கள்.	
வரதவற்்கததக்்க	 மாற்றங்கள்	 இடவ	
என்பதும்	குறிப்பிைததக்்கது.
	 இன்டறய	 நவீனை	 யு்கததில்	
கபண்	 ஒரு	 ச ிறப்பானை	 அங்கம்	
வ்கிக்்கின்றாள்	 என்படத	 எவராலும்	
மறக்்கதவா,	 மறுக்்கதவா	 முடியாது.	
கபண்	எப்தபாதும்	ஆளுடமயுடையவள்.	
அடிடமயல்ே.
	 பிறப்பு	 முதல்	 இறப்பு	 வடரயி	
ோனை	 ்காே்கட்ைததில்	 கபண்ணின்	
பாிமாணங்கள்,	 ்கதாபாததிரங்கள்	 கமய்	
சிலிரக்்க	டவக்்கின்றனை.
	 ஒ வ க வ ா ரு 	 ப ரு வ த த ி	
லும்,		 ்க ா ே ்க ட் ை த த ி லு ம் ,	
அவள்	 தன்	 குடும்பததுக்்கா்கவும்,	
சமுதாயததிற்்கா்கவும்	 கசய்யக்கூடிய	
த ச ட வ ்க ள் 	 அ ர ப் ப ண ி ப் ப ா னை து .	
அளப்பாியது.	 தன்னைேமற்ற	 தசடவ	
மனைப்பான்டமடய,	 சுயநேமற்ற	 தூய	
அன்டப	ஒரு	கபண்	அல்ோத,	தவறு	எநத	
ஒரு	 ஜீவராசியாலும்	 இன்கனைாருவருக்கு	
அளிக்்க	முடியாது.	கபண்	ஒரு	ம்கா	சக்தி.	
ஒரு	 சிறு	 உதாரணததிற்கு,	 ஒரு	 நாளின்	
பே	 மணிததியாேங்களில்,	 ஒரு	 கபண்	
கசய்யக்கூடிய	 தசடவ்கள்,	 ்கைடம்கள்	
தான்	எததடனை..எததடனை...?
	 ப ே த ர ப் ப ட் ை 	 ப ண ி ய ா ட்	
்கடளக்	 க்காண்டு	 கசய்விக்்கப்பை	
தவண்டிய	 பற்பே	 பணி்கடள	 அவள்	
ஒருததிதய,	தனைி	ஆளா்க	நின்று	கசய்து	
முடிக்்கக்	 கூடிய	 ஆற்றல்	 அவளுக்கு	
மட்டும்	உாியது.	அகதாரு	அற்புதமானை	
அரப்பணிப்பு	இல்டேயா...?
	 பின்	 தூங்கி,	 முன்	 எழுநது	
ஒ வ க வ ா ரு 	ம ண ி த து ள ி ்க ட ள யு ம் ,	
த ன் 	 கு டு ம் ப க் 	 ்க ை ட ம ்க ளு க் ்க ா ்க	
இன்மு்கததுைன்	 நிடறதவற்றுவதில்	
அவளுக்கு	 நி்கர	 யார	 உள்ளார?	
அதிலும்	எவவித	எதிரபாரப்பும்	இன்றி.	
அதி்கபட்ச	சலுட்க்கள்	எதுவுமின்றி...

	 கபண்ணின்	 மனைம்	 கமன்டம	
யானைது.	 அதுதவ	 தமன்டமயானைதும்	
கூை...	 உைேளவில்	 பேவீனைமா்க	
்கருதப்படும்	கபண்,	உள்ளததளவில்	மி்க	
மி்க	 வலிடமயானைவள்.	 யாகராருவரும்	
தாங்க	முடியாத	வலி்கடள	தாங்கக்	கூடிய	
டதாியம்	நிடறநதவள்	கபண்.	அதற்்கானை	
சான்தற	‘தாய்டம’	ஒரு	உயிடர	உே்கிற்கு	
க்காண்டு	வர	அவள்	க்காடுக்கும்	உயாிய	
விடே	தான்	,தாஙக்காண்ணா	வலி்கடள	
தாங்கிக்	க்காள்ளும்	தாதபாியம்.
	 மனை	 உறுதியிலும்	 சாி	 டவராக்	
்கியததிலும்	 சாி..	 அவடள	 கவல்ே	
யாருமில்டே.		அதத	தநரம்..	சூழநிடேக்கு	
ஏற்ப, 	 வடளநது	 க்காடுததும்,	
அனுசாிததும்,	 கபாறுடமடயக்	 ட்க	
யாண்டும்	 வாழக்	 கூடிய	 அற்புத	
ஆற்றலும்	அவளுக்குாியது.
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	 ‘‘ ஆ வ து ம் 	க ப ண் ண ா த ே .	
அழி	 வதும்	 கபண்ணாதே»	 என்கறாரு	
வாரதடத,	 பயன்பாட்டில்	 உள்ளது.	
அதன்	உண்டமயானை	அரததம்	உணரப்	
பைாமல்	 கபண்டண	 சாடு	 வதற்்கா்க	
அவவாரதடதடய	உபதயா்கிக்்கிறார்கள்.
	 ஆனைால்..	 அதன்	 உண்டம	
யானை	 அரததம்	 என்னை	 கதாியுமா...?	
‘‘நல்ேனை	 ஆவதும்	 கபண்ணாதே.	
தீயனை	 அழிவதும்	 கபண்ணாதே’ ’	
என்பதத.	 ஒளிதயற்ற	 தீபதமநதும்	
கபண்,	 தீடமடய	 அழிக்்கத	 தீப்பநத	
மும்	ஏநதுவாள்.
	 பறக்்கதவ	 முடியாத	 பறடவ	
யினைம்	 த்காழி . 	 ஆனைால்,	 பருநது	
த ன் 	 கு ஞ சு ்க ட ள 	 கு ற ி ட வ க் கு ம்	
தபாது,	 அதுதவ	 பே	 அடி்கள்	 தமதே	
பறநது	 தன்	 குஞசு்கடள	 ்காப்பாற்ற	
த ப ா ர ா டு ்க ி ற து . 	 அ த த 	 த ப ா ே ,	
தன்டனைச்	 சாரநதவர்களுக்கு	 ஒரு	
துன்பம்	தநரும்	தபாது	கமன்டமயானை	
க ப ண் ட ம , 	 வ ன் ட ம ய ா ்க வு ம்	
மாறு்கிறது.
	 தான்	 பட்டினைியில்	 ்கிைநது,	
பசிததவருக்கு	 உணவளிக்கும்	 இரக்்க	
கு ண ம் 	 க ப ண் ணு க் த ்க 	 உ ா ி ய து .	
புயேடிததாலும்,	 இடிதய	 இறங்கி	
னைாலும்,	 புன்னைட்கயுைனை	 ்கைநது	
கசல்ேக்கூடிய	 ஆற்றல்	 அவளின்	
த னை ி த து வ ம் . 	 த ன் 	 கு ழ ந ட த ட ய	
ஒரு	 எறும்பு	 தீண்டினைாலும்,	 உயிர	
துடிக்கும்	 வலிடய	 உணரக்	 கூடிய	
அன்பானை	ஆதமா	அவதள.
	 இநத	அண்ை	சராசரகமஙகும்	
அங்கம்	 வ்கிததிருப்பது	 கபண்ணின்	
ஆற்றல்்கதள.	 அவள்	 தபாற்றப்பை	
தவண்டியவள்	அல்ேவா?
	 இ ன் ப த ட த யு ம , 	 து ன் ப த	
டதயும்	ஒரு	துளி	்கண்ணீரால்	்காட்ைக்	
கூடியவள்,	கபண்	மட்டுதம.
	 ்கண்ணீர	அவளது	ஆயுதமல்ே.	
சிே	சூழநிடே்களில்,	அவளது	தன்மானைம்	
த்கரக்்கப்படும்	 தபாதும், 	 அவள்	
நிரா்காிக்்கப்படும்	 தபாதும்..	 அவளது	

இயோடமயின்	 கவளிப்பாைா்க	
்கண்ணீதர	உள்ளது.
	 இன்றும்	 கூை	 சிே	 குடும்	
பங்களில்,	 கபண்	 பிள்டள்கடள	 பாகு	
பாதைாடு	 வளரக்்கிறார்கள்.	 ஆண்	
பிள்டள்களுக்கு	 வழங்கப்	 படும்	
சலுட்க்கள்,	சுதநதிரம்	தபான்றனை	கபண்	
பிள்டள்களுக்கு	 மறுக்்கப்படு்கின்றது.	
க ப ண் , 	 இ ன் க னை ா ரு 	 வீ ட் டி ல்	
வாழப்தபா்கிறவள்	 தாதனை	 என்கறாரு	
அேட்சியப்	 தபாக்்கால்..	 அவள்	
உணரவு்கள்	 மட்டுமன்றி,	 உாிடம	
்களும்	மறுக்்கப்படு்கின்றது.
	 இது	 முற்றிலும்	 ்கண்டிக்்கத	
தக்்க	 கசயல்பாடு.	 ஆணுக்கு	 கபண்	
எநதவட்கயிலும்	சடளததவளல்ே.
	 ஆ ணு க் கு ப் 	 க ப ண் 	 ச ா ி	
ந ி்கரானைவள். 	 அடதக்	 ்கருதத ில்	
க்காண்டு	 இரு	 பாோருக்கும்	 சாிசம	
ம ா னை 	 ச லு ட ்க ்க ள் 	 வ ழ ங ்க ப் ப ை	
தவண்டியது	அவசியம்.
	 பே	குடும்பங்களில்,	குடும்பச்	
சுடம்கடள,	 ஒரு	 சுடமதாங்கியாய்	
தாங்கிக்	 க்காண்டிருப்பது,	 கபண்	
ப ி ள் ட ள ்க த ள 	 எ ன் ப து 	 ம று க் ்க	
முடியாத,	ஆணிததரமானை	உண்டம.
	 எநத	 ஒரு	 வீட்டில்	 கபண்	
மதிக்்கப்படு்கிறாதளா..
	 அஙகு	,அன்பும்,	ஆனைநதமும்,	
கசளபாக்்கியங்களும்,	 கபாங்கிப்	
பிரவ்கிக்்கின்றனை.
	 எ ந த 	 ஒ ரு 	 க ப ண் ண ி ன்	
உணரவு்கள்,	சிடதக்்கப்பைாமல்...	மதிக்	
்கப்	 படு்கிறததா..	 அஙகு	 நல்ேகதாரு	
சமுதாயம்	தடழதததாஙகும்.
	 கபண்	 எப்தபாதும்	 தபாற்றப்	
பை	தவண்டியவள்.
	 ம்கததானை	ம்களிரதடனை	வருைத	
தில்	 ஒரு	 முடற	 க்காண்ைா	 ைாமல்,	
வாழநாள்	முழுவதும்	க்காண்ைாடுதவாம்.
	 ம்கததானை	 மஙட்கயர	 அடனை	
வருக்கும்	ம்களிர	தினை	வாழதது்கள்!
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	 வீட்டைச்	 சுற்றி	 இருக்கும்	
இைததிலும்,	 அடுக்கு	 மாடி்களின்	
பல்்கனைி்களிலும்	(கதாட்டி்களில்)	அழ்கா்க	
ததாட்ைம்	அடமததுக்	்காய்்கறி்கள்,	பழங	
்கள்	பயிாிைோம்.		எம்	தநரதடதயும்	
மி்கவும்	பயனுள்ள	வழியில்	கசேவு	கசய்ய	
ோம்.		மா,	போ,	வாடழ,	மரவள்ளி,	
சரக்்கடர	வள்ளி,		பூசணி		ஈரப்போ,	
குைப்புளி,	துாியன்,	ஏேம்,	பாதாம்,	்கறுவா	
தபான்றடவ	கூை	கதாட்டி	்களில்	கவற்றி	
்கரமா்கப்	பயிாிைோம்	என்ற	உண்டமடய	
நீங்கள்	அறிநதிருக்்கிறீர்களா?
	 எம்	 ததாட்ைததில்	 விடளயும்	
பயிர்கள்,	எம்	அன்றாைத	ததடவக்	்கா்கப்	
பயன்	 படுததக்	 கூடியதா்க	 இருக்கும்.	
அதுவும்,	 இரசாயனைக்	 ்கேடவயற்ற	
்காய்்கறி்கடள	விடளவிப்பதன்	மூேம்	
தநாய்்களில்	 இருநதும்	 பாது	 ்காப்புப்	
கபறோம்.	ததடவக்த்கற்ப	அவவப்தபாது	
எநதவித	 ்கேப்பைதமா	 அன்றி	 பே	
பக்்கவிடளவு்கடளதயா	 ஏற்படுத	

தாத	 புததம்	 புது	 ்காய்்கறி,	 பழங	
்கடளப்	 பறிதது	 உணவுக்குப்	 பயன்	
படுததுட்கயில்	 அதன்	 சுடவதய	
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தனைிதான்.	 சதது்களும்	 வீணா்காமல்	
எமக்குக்	்கிடைக்்க	கூடியதா்க	இருக்கும்.
	 நம்	ததடவ	தபா்க	மீதமிருப்	படத	
அயேவரக்கும்	 க்காடுதது	 உதவோம்.	
அல்ேது	விற்று	சிறு	வருமானைம்	ஈட்ைோம்.
	 வீட்டின்	 சடமயேடறயில்	
தசரும்	்காய்்கறி	மற்றும்	பழக்்கழிவு	
்கடளக்	க்காண்டு	தசதனைப்	பசடள	
தயாாிதது	உரமிைோம்.	அதிலிருநதத	பூச்சி	
க்கால்லி்கடளயும்	தயாாிக்்கோம்.	துாித	
பேன்	தரக்கூடிய	மரங்கடள	கதாட்டியிலும்	
வளரக்்க	முடியும்.	வருைம்	முழுவதும்	
பேன்	தரக்கூடிய	எலு	மிச்டசடய	தபான்	
றடவ்கடளத	கதாட்டியில்	டவதது	
வளரக்்க	 முடியும்.	 தமலும்,	 மல்லிததடழ,	
இஞசி,	புதினைா,	துளசி,	தராஸ்தமாி,	
பூண்டு,	 கவங்காயம்,	 பச்டச	 மிள்காய்,	
குடை	 மிள்காய்,	 ்கீடர	 வட்க்கள்	 மற்றும்	
சடமயலுக்கும்	தநாய்்களுக்கு	ட்கமருநதா்க	
வும்	பயன்பைக்	கூடிய	மூலிட்க்கள்	எனைச்	
சிறிய	 இைததிதேதய	 மி்க	 அருடமயா்க	
வளரததுப்	பயன்	கபறோம்.

	 கதாட்டியில்	 பயிாிை	 எளிய	
முடற்கள்	 பேவுண்டு.	 முதலில்	 ஒரு	
கசடி	 வளரக்்க	 மி்க	 முக்்கியமானைடவ	
எடவகயனைப்	பாரப்தபாம்

1.	 ஏற்ற	கதாட்டி்கடளத	ததரவு	கசய்தல்	
(சூாிய	ஒளிடய	ஈரத	கதடுக்்கக்	
கூடிய	 ்கறுப்புத	 கதாட்டி்கடளத	
ததரவு	கசய்தல்	சிறப்பு)

2.	 மண்	(மரததுக்த்கற்ப	்கேக்கும்	மண்	
வட்க,	அளவு	என்பனை	விததியாசப்	
படும்)

3. மரம்,கசடி,க்காடி்கடள	 சூழலுக்கு	
ஏற்றவாறு	பயிற்றுவிததல்	(ஒரு	
கசடிடய	பிடுங்கி	நடுட்கயில்,	அல்ேது	
மரக்்கிடளடய	 கவட்டி	 நடுட்கயில்	
தநரடியா்க	கவயில்	பைாமல்	க்காஞச	
நாட்்கள்	 பாது்காததல்	 அவசியம்.	
இதுதபால்	நீர,	உரம்	என்பனைவும்	
்காேதநர	 மறிநதத	 பயன்படுததல்	

அவசியம்.இன்னுகமாரு	முக்்கியமானை	
விையமாவது	 இடைகவளி	 விட்டு	
மரம்	 கசடி்களின்	 ்கிடள்கள்,	 இடே	
்கடள	 கவட்டி	 அ்கற்றி,	 அவற்றின்	
அைரததிடயக்	 குடறததல்	 அவசியம்.	
அப்தபாது	 தான்	 அடவ	 புதிதா்கக்	
்கிடள்கள்	விட்டுத	துளிரக்்க	ஆரம்பிதது	
பூக்்கவும்	்காய்க்்கவும்	கசய்யும்)	இடவ	
தபான்றடவ	 தான்	 தாவரங்கடளப்	
பயிற்றுவிததல்	எனைப்படும்.

4. சூாிய	ஒளி
5. உரம்
6. அளவானை	நீர

	 இடவ்கடள	மனைதிற்	க்காண்டு	
சாியானை	முடறயில்	கசயோற்றி	னைால்,	
சிறப்பானை	பேடனைப்	கபறோம்.
	 அமிேத	தன்டமயானை	தக்்காளி,	
எலுமிச்டச	 தபான்ற	 இன்தனைா	 ரன்னை	
பழங்களின்	 விடத்களா்கட்டும்	 அல்ேது	
மிள்காய்	தபான்ற	்காரததன்டமயுடைய	
விடத்களா	்கட்டும்	அவற்டற	24-48	
மணி	 தநரம்	 உப்பு	 நீாில்	 ஊறடவதது	
பிறகு	 நீாில்	 அேசி	 நீர	 உறிஞசக்கூடிய	
ஒரு	தாளில்	டவதது	க்காஞசம்	்காய்நத	
பின்பு	 ஒரு	 சிறு	 கதாட்டியில்	 தும்பு	
்கேநத	 சற்று	 ஈரலிப்பானை	 மண்டண	
முக்்கால்	பா்கம்	நிடறதது	விடத்கடளத	
தூவி,	 அதற்கு	 தமோ்க	 ்கற்்களற்ற	
தேசா்க	அாிக்்கப்பட்ை	மண்டணத	தூவ	
தவண்டும்.	 (அப்தபாதுதான்	 விடத்கள்	
தடையின்றி	 முடள	 விைக்	 கூடியதா்க	
இருக்கும்)பிறகு	சிறிதளவு	நீர	கதளிதது	
ஒரு	 ்கறுப்பு	 கபாலிதீன்	 தபாட்டு	 மூடி,	
ஒரு	 ரப்பர	 பான்டை	 உபதயா்கிதது	
கதாட்டிடயச்	சுற்றி	்கட்டி	விைதவண்டும்.
பின்பு	 கவயில்	 பைாத	 கவளிச்சமானை	
இைததில்	 டவதது	 விட்ைால்	 தபாதும்.	
இரு	 வாரங்களுக்குள்	 முடள	 விட்டுத	
துளிரக்்க	 ஆரம்பிக்கும்.	 பிறகு	 கபாலி	
தீடனை	 அப்புறப்	 படுததோம்.	 பின்	
கமதுவா்க	தனைிததனைியா்கதவா,	இவவிரண்	
ைா்கதவா	பிாிதது	தனைி	கதாட்டி்களில்	
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நடுதல்	அவசியம்.
	 எப்தபாதுதம	சின்னைஞசிறு	
கதாட்டி்களிதேதய	 மர	 நடுட்கடய	
ஆரம்பிக்்க	 தவண்டும்.	 சிறு	 கதாட்டி	
்களில்	 மரதது	 தவர்களின்	 கநருக்்கம்	
அ த ி ்க ம ா ்க , 	சீ க் ்க ி ர த ம 	பூ த து ப்	
பேன்	 தர	 ஆரம்பிக்கும்.	 எடுதத	
எடுப்பிதேதய	 கபாிய	 கதாட்டி்களில்	
டவக்கும்	 மரங்கள்	 இேகுவில்	 பேன்	
தராது	 தபா்கோம்.	 பூததுக்	 ்காய்க்்க	
ஆரம்பிதத	 பின்	 ஒரு	 வருைததிதேதய	
க ்க ா ஞ ச ம் 	 க ப ா ி ய 	 க த ா ட் டி க் கு	
மாற்றிவிை	தவண்டும்.
	 இரு	வாரங்களுக்க்காரு	முடற	
பசடளயிடுதல்	அவசியமாகும்.	மரம்	
கசடி்களின்	 வட்கக்த்கற்ப	 பசடள	
யிடும்	்காேம்	மாறுபைோம்.
	 கவட்டிய	 10	 வாடழப்பழங	
்களின்	 ததால்,	 கபாடி	 கசய்த	 5	
மு ட் ட ை க் த ்க ா து ்க ள் , 	 1 0 	 ்க ி ர ா ம்	
கநததலிக்	 ்கருவாட்டுக்	 ்கழிவு	 (கபாடி	
கசய்து	 க்காள்ள	 தவண்டும்)	 தசரதது	
அடர	லிட்ைர	நீாில்	்கேநது	3	நாட்்கள்	
மூடி	டவதது	பிறகு	ஒன்றடர	லிட்ைர	நீர	
்கேக்்க	தவண்டும்.	அதில்	பாதிடய	வடி	
்கட்டி	ஒன்றுக்கு	ஒன்று	என்ற	வி்கிதததில்	
நீர	 ்கேநது	 கதளிப்பானைிலிட்டு	 இடே	
்களின்	அடிப்பா்கம்,	்கிடள்கள்,	தண்டுப்	
பகுதிக்கு	 கதளிக்்கோம்.மற்ற	 பகுதிக்	
்கேடவடய	தவர்களுக்கு	ஊற்றோம்.
	 மி்க	 முக்்கியமா்கத	 கதாிநது	
க்காள்ள	 தவண்டியது,	 இநத	 பசடள	
கவயிற்்காேங்களில்	தான்	பயன்	படுதத	
தவண்டும்.	இடதப்	தபாட்ை	பின்	மடழ	
வநதால்,	 மரததுக்கு	 ததடவயானை	
தபாஷாக்கு	்கிடைக்்காமற்	தபா்கோம்.	
்காடே	8-11 	க்கும்	இடைப்பட்ை	
தநரதம	 இவற்டறத	 கதளிததல்,	 நீர	
விடுதல்	தபான்றடவக்்கானை	சிறப்பானை	
தநரமாகும்.	 அக்்காேததில்	 தான்	
தாவரங்கள்	 தமக்குத	 ததடவயானை	
தபாஷாக்ட்க	 உறிஞசிக்	 க்காள்ளும்	
தருணமாகும்.

	 இப்பசடளடய	இடுவதன்	
மூேம்	 பூக்்காத,	 ்காய்க்்காத	 மரங்கள்	
பூப்படதயும்	்காய்ப்படதயும்	்காணோம்.	
இப்பசடள,	தாவரங்களில்	பூதத	பூக்்கள்	
உதிராமல்	நீண்ை	தநரம்	்காக்கும்.
	 இது	தபான்ற	இன்னும்	நுணுக்்க	
மானை	 பயன்தரும்	 பே	 விையங	 ்கடள,	
இனைி	வரும்	இதழ்களில்	பாரக்்கோம்.

-	தமிழ	நிோ
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த்காவுஸ்்ஸ	த்க.ராம்ஜி	
உே்கநாதனைின்	நான்்காவது	
படைப்பானை	‘இவன்’,	ஒரு	
சாமானைியனைின்	சாிதததுள்	தமிழ	
தபசும்	மக்்களின்	வாழவியடேயும்	
்கேநது	படைதத	ஒரு	்காவியம்.
இதில்	ஆரம்ப	முதல்	இறுதிவடர	
எம்டமயும்	வழிநைததிச்	கசன்றது	
மட்டுமல்ோது,	அததடனை	
சம்பவங்கடளயும்	எம்	்கண்முன்	
்காட்சி்களாய்	விாிய	
டவதத	இவாின்	அழ்கிய	
கசால்தோவியங்கள்,	
நூலுக்கு	தமேதி்க	
சிறப்புச்	தசரததனை	
எனைோம்.

‘ததயிடே	ததசததின்	
்கடேம்கன்-இநத
ததசதடதப்	தபாற்றும்	
தமிழம்கன்
சாயலில்	நி்காில்ோக்	
்கவிம்கன்-எநத
சங்கததிலும்	சாரா	
தனைிம்கன்’	எனை	
ஆரம்பிக்கும்	இவரது	சாிதம்	
மடேய்க	மக்்கள்	பட்ை	இன்னைல்்கள்	
மட்டுமல்ோமல்,	சிறுபான்டமயினைர	
அனுபவிதத	கசால்கோணாக்	
க்காடுடம்கடள	கசால்ோமல்	
கசால்லிப்	தபா்க,	மனைடத	ஏததா	ஒரு	
சுடம	அழுததிப்	தபா்கிறது.

‘என்னைதான்	படிததாலும்	அநநாளில்
ஏற்ற	கதாழில்	தமிழரக்கு	இல்டே’

‘ததாட்ைங்கள்	ஆனைது	அரசுைடம
கதாழிோளர்கள்	ஆனைார	
கபாதுவுைடம

ஆட்ைம்	்கண்ைது	வாழவுாிடம
அழிவின்	ஆரம்பம்	இது	உண்டம	‘

ததயிடேக்	்காணி்கடளப்	பிாிதது
ததசதது	மக்்களுக்குப்	பங்கிட்ைார
த்காயிடேக்	கூை	மாற்றிவிட்டு
கும்பிடு	தவறிைம்	தபாய்	என்றார’
என்று	உண்டமடய	கவளிச்சம்	
தபாட்டுக்	்காட்டும்	நூோசிாியர	
கசால்லும்	்கவி்களுக்குள்,	தமிழாின்	

துன்ப	வரோறு	
புடதநது	்கிைப்படதக்	
்காணோம்.

கபற்றவர,உற்றவர	
துடண	வாழக்ட்கக்கு	
எவவளவு	
அவசியகமன்படத
‘கபற்றவாின்	
நிழலிருதததே	இஙகு
தபாின்பம்	கபறும்	
வழியாகும்
உற்றவாின்	
துடணயிருப்பின்
உே்க	வாழக்ட்க	

சு்கமாகும்’	என்ற	வாி்கள்	படறசாற்றி,	
இளம்	சமுதாயததுக்கும்	பாைம்	
பு்கட்டு்கின்றனை.

சிறிமா-சாஸ்திாி	ஒப்பநதம்	உயிரானை	
உறவு்கடள	ஒட்டுகமாததமாய்	பிாிதத	
வரோடற
‘தவரூன்றிய	நிேதடத	விட்டு-தவற்று	
ஊர	மண்	கசன்று
தபருக்கு	புனைரவாழகவன்று
கபயரதது	நட்ைார	உறவு்கடள’	
என்று	பிாிவின்	தசா்கதடத	கமாழி	
கபயரக்குமிைம்	சிறப்பு!

‘‘இவன்’’ நூல் மதிப்புரர
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‘எழுபதது	ஏழாம்	ஆண்டில்
டவ்காசித	திங்கள்	தனைிதே
வலுவுைன்	வநதததார	அரசியல்	
மாற்றம்
அதிலும்	வஞசிக்்கப்	பட்ைது	நம்	
கூட்ைம்’

‘ஆட்சிமாற்றம்	்காண	அடிததளமிட்ை
நம்	மக்்கள்	மீட்சிக்குக்	்காததிருக்்க,
இஙகு	மிரு்ககவறி	க்காண்தைார	
கசய்தனைர	வன்முடற்கள்’
எப்படிகயல்ோம்	தமிழ	மக்்கள்	
வஞசிக்்கப்	பட்ைனைர	எனை	அவாின்	
மனைக்குமுறல்்கடள	வாரதடத்களில்	
க்காட்டியிருக்்க,	வாசிப்தபார	மனைமும்	
படதபடதக்்கதவ	கசய்்கிறது.

அன்புச்சங்கிலியால்	்கட்டுண்ைவாின்	
வாழக்ட்கச்	தசாடேயில்,	
ஆங்காஙத்க	ம்கிழச்சிப்பூக்்களும்	
வனைப்பு	தசரததிருப்படதக்	்காணக்	
கூடியதா்க	உள்ளது.

‘மடேய்கததில்	பிறநத	இவன்
மனைம்	வாழும்	்கடேய்கததில்
பழடமக்கும்	புதுடமக்குமிடையில்	
இடையில்
பாேமிட்தை	தினைம்	்கைக்்கின்றான்’

‘்காதலும்	இவன்	வாழவில்	்கைநது	
தபானைதுண்டு
ஒரு	்களங்கமில்ோமல்	ந்கரநது	
தபானைதுண்டு’

‘சாதலும்	ஓாிரு	தைடவ	சநதிக்்க	
வநததுண்டு
பாவமிவன்	சாதிக்்கட்டும்	
என்கறண்ணி
சநதரப்பம்	க்காடுதததன்று’
எனை	மரணதடத	கவன்று	
விைாமுயற்சியுைன்	தான்	சாதிதத	
்கடத	ப்கிர்கிறார.

பன்மு்கமாய்	சிநதிக்கும்	இவாின்	

மனைம்	மக்்களுக்்கா்க,நாட்டுக்்கா்க	
என்று	கபாதுநேமாயும்	சிநதிக்்கிறது.
‘சுதநதிர	கபாருளாதாரகமனும்
சுருக்குக்குள்	விழுநதது	நாடு
விதநதுடரததால்	அதுதான்	த்கடு
உள்ளூர	விடளச்சலுக்கும்	ஊறு’

‘இனை,மத,கமாழி	தபதம்
வளரப்பதத	சிேருக்கு	தவடே
்கனைமிகு	இதயதததாடு
இவன்	்கேங்காத	நாட்்கள்	இல்டே	‘
என்று	தன்	மனைதின்	ஆதங்கதடத	
ப்கர்கிறார.

இவாின்	எழுததுக்்களுக்கு	நீண்ை	
நாட்்களா்க	அங்கீ்காரம்	்கிடைக்்காத	
்கடத	கசால்்கிறார,
‘்காேங்கள்	்கைநது	தபாச்சு
இவன்	்கவிடத்களுக்கு	இல்டே	
மூச்சு’	எனை.

ஓாிைததில்	அழ்கிய	நட்டப	‘	
முப்பாிமாணததுைன்	மு்கிழததது	
நட்பு’	எனை	விவாிக்கும்	விததமா	
க்காள்டள	அழகு!

‘இரயில்	்கைநத	பாடதயிதே
துயர	சுமநத	ததயிடே்கள்
உயிரூட்டி	உரமூட்டி	தடம	வளரதத
உறவு்களின்	பிாிவில்	டவததனை	
ஒப்பாாி’	எனும்	வாி்கள்
மடேய்க	மக்்களுக்கும்	ததயிடேச்	
கசடி்களுக்குமுள்ள	பநததடத	
எடுததுக்	்காட்டு்கின்றனை.

இநதியா	கசல்லும்	கசாநதங்கடள	
வழியனுப்ப	வநதவர	விட்ை	
்கண்ணீடர
‘முன்தனைார்கள்	பேதபர்கள்
்கண்பிழிநத	நீரததுளி்கள்	தசரநதத
இநநாளில்	்கைல்நீாில்
இவவளவு	உப்தபா	எனை	இவன்	
நிடனைததான்’	என்்கிறார.	யாரும்	
நிடனைததிராத	விததியாசமானை	ஒரு	
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தநாக்கு	இதுகவன்தற	கசால்ேோம்.

தமிழர	அைக்்கிகயாடுக்்கப்	பட்ை	
வலி்கடள	பே	வாி்கள்	தநது,	
மனைடதக்	்கனைமாக்்கி,ரணமாக்்கிச்	
கசல்ே	நம்	மக்்களின்	ரததம்	
உறிஞசும்	வரோறு்கள்,நாட்டின்	
்கறுப்புச்	சாிததிரமாயினை.
‘வரண்டுதான்	ஓடியது
நாட்டில்	சமாதானை	நதியும்...’
‘சமாதானைம்	தபசிக்க்காண்தை
சண்டையிட்டு	அடமதியிழநது
அமாவாடசயில்	நிேடவத	ததடி
அடேவதத	வழக்்கமாச்சு’	என்ற	
உண்டம	சுட்ைது.

்கவிஞர்கள்,	எழுததாளர்களின்	
படைப்பு்களில்	புடனைவுதான்	
அதி்கம்	இருக்கும்.	இவாின்	
வரோடறச்	கசான்னை	எழுதுத்காதோ	
உண்’டம’டயததான்	அள்ளித	
கதளிததிருக்்கிறது.

இவாின்	சாிதம்	சுமநது	வநதடவ	
வாி்களல்ே	நம்	ததசததமிழர்களின்	
வலி்கதள!

கபற்தறாருக்கு	நல்ம்கனைாய்,	மடேய்க	
மக்்களின்	நேம்	விரும்பியாய்	தி்கழும்	
நூோசிாியாின்	எழுததுக்்கள்
தமிழ	மக்்களின்	பிரதிநிதியா்கத
ததசகமஙகும்	தபசும்.

தமிழ	தபசும்	மக்்களின்	வாழக்ட்கப்	
தபாராட்ைதடத,
ஒரு	சாமானைியனைின்	சாிதம்	மூேம்	
கசான்னை	‘இவன்’	சாிததிரம்	
படைப்பான்.

(தமிழகநஞசம்	வடிவடமப்பில்	
கவளியானை	இநநூல்	இேஙட்க	ரூபா	
250	க்கு	்கிடைக்்கிறது)
ததடவயானைவர்கள்	கதாைரபு	
க்காண்டு	கபற்றுக்	க்காள்ளோம்.

மு்கவாி:	
த்காவுஸ்்ஸ	த்க.ராம்ஜி	உே்கநாதன்,
கவற்றிடேக்க்காடி	ததாட்ை	இல்ேம்,
த்காவுஸ்்ஸ,	எல்ே	-	இேஙட்க.
கதாடேதபசி	எண்	:	0776264891

-	வஃபீரா	வஃபி

என்்ன. வவிலல அழநக..?

என
ஹபாரளமபான்கேில்
ஹபாரளமபானியம் இண்சககும்
்ெல்லுலபாய்ட் ்சறிற்ளம..!

்்சங்கபாந்தள் மலளர...!!
ளதவ்கபானளம...!!

பூமியில் இருககும்
எததிலும்
புதுணமயில்ணல.

ஆதலபால்...
்ரி்சேிக்கப ்்பாருததமில்ணல
எனறு ்கருது்கதிளறன.

நெட்்சதததிரம் ஒனறறின விணல
எனன்வனறு
ள்கட்டுச் ்்சபால்வபாயபா....

அந்த
ஆ்கபாயத ளதவணதயிடம்....

என
வபா்சலில் ்டிந்ததிருககும்

உன
்சறிதததிர நெதிழலுககுப
்ரி்சேிக்க. ளவணடும்

்ஜன்ஸி
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ரதயல் சசால் னகனேல்
ணமயல் ளத்கம் ளவணடபாம் எனறனள்
ணதயல் ள்ணத ளவணடி நெதினறனள்
முதுணம ளவணடிப ்்றற மூதபாட்டி
முறறும் அறறிந்த மூதத ஞபானியள்

முனனவள் ்்சபானனது முறறறிலும் ்மய்ளய
்ினனவன ்்சபானன வள்ளுவ வபாகள்க
்்ணணவள் அவணவ ்மபாழியிளல வந்தளத
்்சபானனணவ அததணனயும் ்்சபாக்கனின ஆணணளய

லீணல்கள் புரி்வன விரி்சணடயன மணனயபாேின
வீணபாண்சயில் வீழந்தது தட்்சணின இழபள்
ள்ரபாண்ச ்்ணணின வடிவபாய் ண்கள்கயி
ள்ரர்சன உயிணரப ்்யரத்த டுதததுளவ

்கறபுக்கர்சறி்கள் ்லரபால் ்பாரதம் ததி்கழ
்கறற மூதபாணதயணரத தவறபாய் ்்கருவபாளேபா?
்றறறற ்்ருந்தண்க உணரததனள் ணதயணல
த்கபாதச் ்்சயலும் ்்சபால்லும் உணடயபாணே

எப்்பாருளும் ்மய்யுணரணவ ஆய்ந்ளத உததிரக்கட்டும்
அப்்பாருளே எம்மூதபாட்டி அவணவ ப ்்கர
அப்்பாருணே உணரந்ளத முணடபாசுக ்கவியின
்்சவவபாககு அணமந்தளத தவிர மபாறபானதல்ல

சூதபான மனங்்கபாணட ்்ணணம ளவணளடல்
சூழநெதிணல உணரந்து தவிப்பாய் உதவும்
சூடிய மஙண்க உயரதததிளய ்கருதணதப
்ததிதததிட ்சறிந்தணனத துேிணய விணதததபான

்குதததிடும் ஞபானதததின மூலச் ்சகததிளய
்்கரந்ததிட்ளடன உணரபாய் மட்நெஞள்ச மபானிடப
்தளர இச்்சறிந்தணன ஏற்பாய் ளநெரமணற
்ககுவ நெதிணலதணன உணரககும் ்மய்யுணரளவ

இரா.விஜ்யகல்்யாணி

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



24 2021 -  /  

காதல் ரவரஸ்

ஒரு முணற இந்ளநெபாய் இருவணர தபாககும்
உருவபா்க முனள் உயிரவணர பூககும்.
்கருவபா்கதி ்ினளன ்கபாதல் எனறு ்ிறககும்
்்ருவபாரி இன்ம் ்ரி்சபாய் அது அேிககும்.
விடுமுணற இனறறிளய ளவதணன கூட்டும்
்வறும்வயிறணதயும் ்்சறியினறறி ்கபாட்டும்.
குணஙகுறறி ்கபாட்டும் உணரவணத தபாககும்
அணங்்கததிரப்ட்டபால் அஙள்களய நெதிறகும்
ததினமதன தீவிரம் கூடிளய ்கபாட்டும் -அது
மனமததின ஈரமும் மணறயளவ வபாட்டும்.
்கணணபால் ்ரவும் ்கணத ள்ச்சு சுருககும்
இதயம் வணரககும் இதன தபாக்கம் இருககும்.
்கபாதததிருகண்கயிளல ்கபால்்களும் வலிககும்
்பாரதததிருகண்கயிளலளய ்பாரணவயும் ்றறிககும்
்பாரதததிருபள்பாணரயும் அது தனவ்சம் ஆககும்
்பாரிளலபார கூட்டதணத தன ்சறிஷயரபாய் ள்சரககும்
இருட்டில் ததிருட்டபாய் அது உயிணர அருட்டும்
இரு இதயம் ததிரட்டும் அணத முதலில் மிரட்டும்
இணம்கள் ததிறககும் அதனவழி இதயம் ்றககும்
விழிவழி நுணழயும் விததிவணர அணலயும்
முடிவது புரிந்தும் முழுவதும் இனிககும்
இதுதபான வபாழகண்க என அது ்கபாட்டும்
இருவணர இயக்கதிளய ஒரு ்டம் ஓட்டும்
ஒருவரி வபாழகண்கணய ஒருயு்கம் ஆககும்
உடன்ிறந்ளதபாணரயும் புதுமு்கம் ஆககும்.
உணரந்ததிடமுனள் உயிரவணர தபாககும்
உணரந்ததிடமுடியபா ்யிரிலும் பூககும்
விருந்தணத அருந்த முடியபாது வருந்தும்
விரும்்ிளய மனதும் ததிரும்்வும் ்்பாருந்தும்
்சறிதத மருததுவமும் ்்சயலிழககும் -இஙகு
முதத மருததுவளம குணப்டுததும்
ததிருந்தளவ வழிளதடி இருந்தது மூணே
ததிரும்்வும் ்கபாதல் ்கபாட்டிடும் ளவணல
அது தனணன நெதிணலநெதிறுதததி அறறிவிககும் 
இவவிதமபாய்
்கபாதல் ்வனறறிட முடியபா வியபாததியடபா
்கபாலம் ்்சபால்லிடமுடியபா ஆததியடபா.

- பவிரகவவி 
(ஆர்.நஜ.பவிரகலாதன்)
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	 வட்ைம்	 தபாட்டு	 வாழவதா	
வாழக்ட்க?	 இல்டே.	 திட்ைம்	 தபாட்டு	
வாழவதத	 வாழக்ட்க.	 நம்மில்	 பேரும்,	
எதற்க்கடுததாலும்	‘‘தநரமில்டே’’	என்ற	
வாரதடத்கடளக்	 க்காண்டு,	 தங்களது	
இயோடமடய	அல்ேது	முயோடமடய	
மடறததுக்	க்காள்்கிறார்கள்.
	 வாழவில்	 தபானைால்	 திரும்ப	
வராத	 ஒருசிேவற்றில்,	 தநரம்	 என்பது	
இன்றியடமயாதது.	தநரமு்காடமததுவம்	
என்றால்	என்னைகவன்று	அறிநது,	அதன்	
படி	கசயல்படுவது,	தநரமில்டே	என்னும்	
வாரதடதடய	தவிரததிை	உதவும்.
	 ்காரணம்,	எல்ோவற்டறயும்	
மி்க	அழ்கா்க	திட்ைமிட்டு	சாியானை	
முடறயில்	கசயல்படுததுவகதன்பது,	
உங்கள்	தநரதடத	பயனுள்ளதா்க	கசேவு	
கசய்யவும்,	மிச்சப்படுததவும்	உதவு	
்கிறது.	இன்டறக்க்கல்ோம்	பாரத	தால்,	
பேர	்காடேயில்	எழுநது,	இன்று	என்னை	
கசய்வது	 எனை	 தயாசிததும்,	 புேம்பியும்,	

தங்களது	 தநரதடத	 வீணடிக்்கிறார்கள்.	
அடவ	 திரும்பப்கபற	 முடியாத	 கபான்	
னைானை	நிமிைங்கள்	என்படத	மறநது.
	 கவற்றியாளர	 எவரும்,	 அன்றா	
ைம்	 எழுநது	 ,அன்டறய	 தவடே	 ்கடளப்	
பற்றி	தயாசிப்பதில்டே.	ஏகனைனைில்,	
அவர்கள்	 	 தங்களுக்குாிய	 ்கைடம்கடள/
தவடே	்கடள	முன்கூட்டிதய	திட்ைமிட்டு	
விடு்கிறார்கள்.	 ்கிட்ைத	 தட்ை	 ஒரு	
வருைததிற்குாிய	திட்ைங்கள்,	வருை	ஆரம்	
பததிதேதய	அவர	்களால்	அழ்கானை	
முடறயில்	திட்ை	மிட்டு	டவக்்கப்படு்கிறது.	
அதன்	தபாக்்கில்	தினைமும்	அவர்கள்,	
தங்களது	 ்காாியங்கடள	 திறம்	 பைவும்,	
கவற்றி்கரமா்கவும்,	கசயல்	படுததிக்	
க்காண்டிருக்்கி	றார்கள்.
	 அதனைால்,	அவர்கள்	வாழவில்	
ஒரு	கநாடிதயனும்	வீணடிக்்கப்	படுவ	
தில்டே.
	 இன்னும்	 கசால்ேப்தபானைால்,	
தநரதடத	 மிச்சப்படுததித	 தங்களுக்கு	
சநததாஷம்	 தரக்கூடிய	 ஏததனும்	 ஒரு	
விடளயாட்டிதோ,	கபாழுதுதபாக்்கிதோ	
கூை	ஈடுபடு்கிறார்கள்.
	 தங்களது	 குடும்பததினைருைன்	
தநரதடத	கசேவிடு்கிறார்கள்.
	 த ந ர மு ்க ா ட ம த து வ த த ி ன்	
அவசியம்	உணரநது,	திட்ைமிட்டு	
கசயல்	 படுவதால்,	 எப்தபாதும்	 முன்	
தனைற்றப்	 பாடதயில்	 கவற்றி்கரமா்க	

ரதனரபாஜு
ரபாஜரபாளஜஸவரன ரதன்ச்பா்ததி
்்சனணன
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நடை	தபாடு்கிறார்கள்.
	 ஆம். 	தநரமு்காடமததுவம்	
என்றால்	என்னை?
	 ஒரு	நாளின்	இருபதது	நான்கு	
மணிதநரததில்,	நீங்கள்	உறக்்கத	திற்்கா்க	
்க ிட்ைததட்ை,	 ஐநது	 முதல்	 எட்டு	
மணிததியாேங்கடள	கசேவிடு்கி	
றீர்கள்.	 மீதியுள்ள	 தநரங்களில்,	 எடத	
கயல்ோம்	கசய்ய	தவண்டும்	என்படதப்	
பட்டிய	லிடுங்கள்.
	 நீங்கள்	 கதாழில்	 வல்லுநர	
்களா்க	 இல்ோத	 பட்சததில்,	 ஒரு	
மாதததிற்குாிய,	(அ)	ஒரு	வாரத	திற்குாிய	
தவடே்கடளத	திட்ை	மிடுங்கள்.
	 வார	இறுதியில்	ஒரு	ஞாயிற்றுக்		
்கிழடம	 ஒரு	 குறிப்தபட்டில்,	 திங்கள்	
கதாைங்கி	அடுதத	ஞாயிறு	வடர	யிோனை	
தவடே்கடள	குறிததுக்	க்காள்ளுங்கள்.
	 ம ி்க 	 முக்்க ியமா்க	 கசய்து	
முடிக்்க	 தவண்டியவற்டற	 முதலிைத	
தில்	குறிததுக்	க்காள்ளுங்கள்.
	 அடுததடுதது,	 நீங்கள்	 கசய்து	
முடிக்்க	 தவண்டிய	 தவடே்கள்,	 தபா்க	
தவண்டிய	இைங்கள்,	சநதிக்்க	தவண்டிய	
நபர்கள்	 எனை	 ஒவகவான்றா்கப்	 பட்டிய	
லிடுங்கள்.
	 மி்கத	கதளிவா்க	திட்ைங்கடள	
அட்ைவடணப்	படுததுங்கள்.
	 ஆரம்பததில்	 இது	 சற்று	 சிரம	
மா்கத	ததான்றினைாலும்,	நாளடைவில்	
அதன்	பயன்பாடு	உங்களுக்கு	ஆச்சாி	
யம்	ஏற்படுததும்.
	 உங்கள்	 ்காே	 அட்ைவடண,	
உங்களுக்க்கன்று,	சிே	மணிததியா	
ேங்கடள	மிச்சப்படுததி	தரும்.
	 அதுமட்டுமல்ே.	நீங்கள்	தினைமும்	
என்னை	கசய்வது,	எப்படி	கசய்	வது,	எடத	
முதலில்	கசய்வது	தபான்ற	குழப்பங்கடள	
உங்களுக்கு	ஏற்படுததாது.
	 வாழக்ட்க	 மி்க	 அழ்கானை	
முடறயில்,	அடமதியா்கச்	கசல்லும்	
அதன்	 தபாக்்கில்.	 அநத	 மாற்றதடத	
நீங்கதள	உணருலீர்கள்.
	 த ந ர மு ்க ா ட ம த து வ த த ி ன்	

அடுதத	 முக்்கியமானை	 பகுதி 	 எது	
கவனைில்,	 அதி்காடேயில்	 எழுநது	
க்காள்வது,
	 நீங்கள்	ஏதாவது	ஒரு	கதாழில்	
துடறயில்	 இருப்பீர்கள்.	 குறிப்பிட்ை	
தநரததுக்குள்	அலுவே்கம்	கசல்பவரா்க,	
அல்ேது	சுயகதாழில்	கசய்பவரா்க,	ஒரு	
மாணவரா்க,	இல்ேத	தரசியா்க	இருக்்கக்	
கூடும்.	 நீங்கள்	 யாரா்க	 இருநதாலும்,	
அதி்காடே	 யில்	 எழுநது	 க்காள்வடத	
வழக்்க	மாக்்கிக்	க்காள்ளுங்கள்.
	 அதி்காடேயில்	எழுநது	க்காள்	
வது	 பேருக்கும்	 முடியாத,	 அல்ேது	
பிடிக்்காத	 ஒரு	 கசயோ்க,	 இருக்்கக்	
கூடும்.	 ஆனைாலும்	 முயற்சிதது	 அநத	
பழக்்கதடத	உங்கள்	வாழவில்	க்காண்டு	
வநது	 பாருங்கள்.	 அதனைால்	 எததட்கய	
மாற்றங்கள்	ஏற்படு்கிறது	என்று.	உைல்	
ாீதியா்கவும்,	மனைாீதியா்கவும்	நல்ே	பே	
மாற்றங்கள்	 ஏற்படும்.	 பழக்்கப்பைாத	
ஒருவருக்குத	 திடீகரனை	 அதி்காடேயில்	
எழுவகதன்பது	 சிரமமா்க	 இருக்கும்.	
அதற்கு	 ஒரு	 வழி	 இருக்்கிறது.	 நீங்கள்	
வழடமயா்க	 எழுநது	 க்காள்ளும்	
தநரதடத	விை	பதிடனைநது	நிமிைங்கள்	
முன்கூட்டி	 அோரம்	 டவதது	 எழோம்.	
தினைமும	 பதிடனைநது	 நிமிைங்களா்க	
எழும்	தநரதடத	அதி்காிதது	வாருங்கள்.	
ச ி ே 	 ந ா ட் ்க ள ி ல் 	 ம ி ்க 	 சு ே ப ம ா ்க	
அதி	 ்காடேயில்	 எழுநது	 க்காள்ள	
முடியும்,	 இறுதியா்க	 நாேடர	 மணிக்கு	
எழும்	பழக்்கதடத,	வழக்்கமாக்்கிக்	
க்காள்ளுங்கள்.
	 அ த ற் ்க ா ்க 	 அ ே ா ர ம் 	 கூ ை	
அவசிய	 மில்டே.	 மனைப்	 பயிற்சியின்	
மூேம்,	அப்பழக்்கததிடனை	வழடமக்குக்	
க்காண்டுவர	முடியும்.
	 மனைப்	 பயிற்சி	 என்பது	 நீங்கள்	
தினைமும்	 உறங்கச்	 கசல்லும்	 தபாது,	
குறிப்பிட்ை	இநதநரததில்	எழ	தவண்டும்	
என்று	 உங்களுக்குள்தளதய	 திரும்பத	
திரும்ப	 கசால்லிக்	 க்காள்வதால்,	 ஒரு	
்கட்ைடள	தபால்,	அநதச்	கசய்தி	உங்கள்	
ஆழ	மனைதிற்குள்	கசன்று	பதிநது	தபாய்	

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



27  / -  

விடு்கிறது.
	 உ ங ்க ள் 	ஆ ழ 	ம னை ம ா னை து	
அடத	உள்	வாங்கி,	நீங்கள்	எழுநது	
விை	 நிடனைக்கும்	 தநரததில்,	 அதற்குாிய	
சமிக்டஞடயக்	 க்காடுதது	 விடும்	
.நீங்கள்	 எவவளவு	 உறக்்க	 நிடேயில்	
இருநதாலும்,	ஆழமனைதின்	சமிக்டஞ	
உங்களுக்கு	விழிப்புணரடவ	ஏற்படுததும்.	
அோரதடத	 நிறுததி	 விட்டு	 உறக்்கதடத	
கதாைரநதாலும்,	 ஆழ	 மனைதின்	 சமிக்டஞ	
உங்கடள	 உறக்்கததிலிருநது	 விடுவிதது	
விடும்.
	 அதி்காடேயில்	எழுநது	க்காள்	
வது	 என்பது	 அற்புதமானை	 ஒரு	 வரம்.	
அன்டறய	 நாடள	 ,அழ்கா்க	 மாற்றும்	
சக்தி	அங்கிருநதத	ஆரம்ப	மா்கிறது.
	 உே்கின்	 அததடனை	 தநரமடற	
சக்தி்களும்	 அடமதியா்கப்	 பரவும்	
அவதவடள	 தான்	 பிரம்ம	 முகூரததம்	
எனை	கசால்ேப்படும்	ம்கததானை	தநரமா்க	
்கருதப்படு்கிறது.
	 குளிரடம	 நிடறநத	 சூழலும்,	

இதமானை	இயற்ட்க	்காற்றும்,	மேர்களின்	
ந று ம ண மு ம் , 	 க ச டி 	 க ்க ா டி ்க ள ி ன்	
கமல்லிய	 அடசவு்களும்,	 புள்ளினைங	
்களின்	பூபாளமும்,	கமல்ேப்	பரவும்
	 க வ ள ி ச் ச மு ம் , 	 த ங ்க த த ி ல்	
குளிதத	்கதிரவனைின்	கபாற்்கிரணங	
்களும்,		ஒரு	மனைிதனுக்கு	எததட்கய	
புததுணரச்சி	அளிக்்கிறது	எனை	அளவிட்டு	
கசால்லி	விை	முடியாது.
	 ஒரு	நாளுக்குாிய	கதளிவானை,	
தநரமடறயானை	 ஆரம்பம்	 அது	 தான்.	
முயற்சி	கசய்து	அநத	சு்கானுபவதடத	
அடைநது	பாருங்கள்.
	 நீங்கள்	அதி்காடேயில்	என்னை	
மனைநிடேடய	 அடை்கிறீர்கதளா..
அதுதவ	 உங்கள்	 முழு	 நாடளயும்	 தீரமா	
னைிக்்கிறது.	 நீங்கள்,	 தாமதமா்க	 உறங்கி,	
தாமதமா்க	 ்கண்விழிப்பதால்,	 ்காடேக்	
்கைன்்கடள	முடிப்பது	கதாைங்கி .	
உணவு	 உண்பது,	 உடை	 மாற்றுவது,	
தபாக்குவரதது,	அலுவல்,	்கைடம்கள்,	எனை	
எல்ோவற்றிலும்	ஒரு	அசமநதப்	தபாக்ட்க	

பிரைகக ரவககும் நிரேவுகள்

்தனறலபாய் வருடும்
உன நெதிணனவு்கேில்....
்கணரந்து ஓடு்கதிளறன...!

மூச்சுவிட
மறந்தும் ள்பா்கதிளறன!

மலர்மபாட்டு்களும்
இதழவிரிதது.......
ள்கள்விக்கணண ்தபாடுக்க..

நெீ ்்கபாடுக்கதிறபாய்...!
்கனனம் ்சறிவக்க...!!!
இதழ பூவபாய் விரிய....
ரீங்கபாரவணளடபா...
இதழில் அமர.....
உயிரக்கதினளறன..!!

ததினம் உனனபால்....
இப்டிததபான....
்்சததுச் ்்சததுப
்ிணழக்கதிளறனடபா!

முல்னவர்  

கிருஷண திலகா
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உணருலீர்கள்.	 உைல்	 தசாரவு	 ,மனைச்	
தசாரவு	இரண்டுதம	உங்கள்	்காாியங்கடள	
கசய்து	 முடிக்்கத	 தடைக்்கல்ோ்க	
மாறும்.	 ஒரு	 கதளிவற்ற	 நிடேயில்,	 எதிர	
மடறயானை	 மனைப்தபாக்குைன்	 அன்டறய	
நாடளக்	்கழிக்்க	தவண்டியிருக்கும்.
	 உங்கள்	 உள்ளதது	 உணரவு	
்களின்	 கவளிப்பாடு,	 கசயல்	 பாைா்க	
மாறி,	 உங்களது	 உநது	 சக்திடய/
ஆற்றடே	/	கசயல்திறடனைக்	குடறதது	
விடும்.
	 ்காரணமற்ற	 த்காபம்,	 மனை	
உடளச்சல்,	சுய	பச்சாதாபம்	தபான்றடவ	
,தாமதமா்க	எழுவதன்	முக்்கிய	்காரணியா்க	
்காணப்படு்கிறது.
	 திட்ைமிடுதல்	 அட்ைவடண	
யில்,	அதி்காடே	எழுவது	முதல்,	இரவு	
உறங்கச்	 கசல்லும்	 வடர	 கதளிவா்க	
பட்டியலிட்டுக்	க்காள்ளுங்கள்.	அடத	
கசயல்படுததத	தவறாதீர்கள்.
	 தாமதமா்க	 உறங்கச்	 கசல்வ	
தும்,	 தாமதமா்க	 எழுவதும்	 உங்கடள	
அறியாமதே,	 உங்களுக்குள்	 மனை	
அழுதததடதத	ததாற்றுவிதது	விடும்.
	 அதுதவ	நாளடைவில்	பேவித	
மானை	தநாய்்களுக்கு	விததிட்டு	விடும்.
	 ஒரு	 சிறு	 பிடழயானை	 பழக்்க	
வழக்்கம்,	 உங்கள்	 	 வாழவில்	 நிரநதர	
பாதிப்பு்கடள	ஏற்படுததும்.
	 எல்தோரும்	விரும்புவது..நிம்மதி	
யானை,	 சநததாஷமானை,	 ஆதராக்்கியமானை	
வாழக்ட்கடயத,	தான்	விரும்பினைால்	
்கிடைதது	 விை	 அது	 ்கடையில்	 வாஙகும்	
கபாருள்	இல்டேதய?
	 உங்கள்	 முயற்சியும்,	 பயிற்சி	
யும்	தான்	மி்க	முக்்கியம்.
	 உங்கள்	 வாழக்ட்க,	 உங்களது	
ட்கயில்.	யாதரா	ஒருவாின்	திட்ைமிடுதலில்	
நீங்கள்	 வாழவில்டே.	 நீங்கள்	 தான்	
உங்கள்	வாழவின்	வடிவடமப்	பாளர.
	 ்காேம்	 தவ்கமா்க	 ்கைநது	
தபாய்க்	 க்காண்டிருக்்கிறது.	 கநாடி்கள்	
நிமிைங்களா்கி,	 நிமிைங்கள்	 மணிததியா	
ேங்களாய்	 மாறி,	 மணிததி	 யாேங்கள்	

வசீகரமாேவனே

்்சம்்மபாழியில் ்்சபால்்லடுதது
்கருவிழியில் ணம்யடுதது,

நெபான தீட்டிய
்்பாய் வரி்களுககும்
்மய் முலபாமிட்டு
மு்கவரி தந்தவள்...

்ல்ளவறு ளநெபாக்கங்களுக்கபா்க
என ்கவிணதயபாேினிணய
்ிரம்மன அவன

்ணடதததிட்ட ள்பாததிலும்...
அவணே ளநெபாககுவதற்கபா்களவ
எனணனயும் ்ணடதததிருக்கதிறபான

வடிவபானவேின வ்சீ்கரதததில்
அ்சடு வழிந்து

ததிண்கதது நெதினற
எழிலபான தருணங்கணேயும்

தன முந்தபாணனளயபாரதததில்
ஒதததி்யடுதத ஒப்றற
தங்கம் அவள்.

வல்லணம வபாய்ந்த
விதத்கதி அவேின

வபாய்ணமயபான தபாய்ணம
மனததிறகு முனளன

வபாலி்ன இவளனபா
நெதிததமும் குழந்ணதயபா்கதிறபான

கவவிரசிகன் அபதுல நாசர்
மளல்சறியபா
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நாட்்களா்க	ந்கரநது,	நாட்்கள்	வாரங்களா்கி,	
வாரங்கள்	 மாதங்களா்க	 பாிணமிதது,	
மாதங்கள்	வருைங்களா்க	உருண்தைாடிக்	
க்காண்டி	ருக்்கின்றனை.	வாழக்ட்க	ஓட்ைத	
திற்கு	 ஈடு	 க்காடுக்்க	 முடியாமல்	 ,பேர	
ஓடிக்	க்காண்டிருக்்கிறார்கள்.
	 சாியானை	 திட்ைமிடுதல்,	 தநர	 மு்கா	
டமததுவம்,	்காே	அட்ைவடண	எதுவுமின்றி	
ஓடிக்	 க்காண்தை	 இருப்ப	 தால்	 என்னை	
பயன்?	 இறுதியில்	 திரும்பிப்	 பாரததால்,	
எதுவுதம	இருக்்காது.
	 அ ன் பு , 	ப ா ச ம் , 	ந ி ம் ம த ி ,	
சநததாஷம்,	ஆதராக்்கியம்	எனை	எதுவு	
மில்ோத	 ஒரு	 கவறுடமச்	 சூழலில்,	
அறிவு	 ஞானைம்	 கபறுவதில்	 என்னை	
ோபம்?	்கைநதடவ்களும்,	இழநதடவ	
்களும்	 மீளப்	 கபற	 முடியாதடவ	
என்பது	அப்தபாது	உணரப்படும்	.
	 தநரதடத	 அழ்கா்கத	 திட்ை	
மிட்டு	 கசேவு	 கசய்து,	 சாியானை	
வழிமுடறயில்	வாழநதால்.,	வாழதவ	
கசாரக்்கம்	.
	 ்கடி்காரதடத	 ்கண்டுபிடிக்்க	
முன்னைதர	 முன்தனைார்கள்	 தநரதடதத	
திட்ைமிட்டு	வாழநதார்கள்.
	 இயற்ட்கயின்	 ததாற்றதடத,	
மாற்றதடத	 டவதது	 ்காேதடதக்	
்கணிததார்கள்.
	 மூதவடள	 உணவு,அதி்காடே	
இடறவழிபாடு,	இரு	தவடளக்	குளி	யல்,	
்காடே	மாடே	பிராரததடனை,	முன்னைிரவு	
உறக்்கம்,	 அதி்காடேத	 துயில்	 எழுதல்	
எனை	அழ்கானை	அடமப்பில்	வாழநதார்கள்.	
சுறுசுறுப்பு,	 உைல்	 உடழப்பு,	 சததானை	
இயற்ட்க	உணவு்கள்,	சுததமானை	்காற்று,	
தபாதியளவு	 ஓய்வு,	 ஆழநத	 உறக்்கம்	
இடவ்களால்	 தநாயற்று	 ஆதராக்்கியத	
த த ா டு 	 நூ று 	 வ ய து 	 த ா ண் டி யு ம்	
வாழநதார்கள்.
	 அ வ ர ்க ள் 	 ்க ா ட் டி த 	 த ந த	
வழி	 முடற்கள்,	 பழக்்க	 வழக்்கங்கள்,	
்கோச்சார	 விழுமியங்கள்,	 ஒழுக்்க	
கநறி்கள்,	 உணவுப்	 பழக்்கங்கள்,	
இயற்ட்க	 சாரநத	 வாழக்ட்க	 முடற	

இடவ	 மீறப்பட்டு	 மறுக்்கப்பட்டும்,	
மறக்்கப்பட்டும்	மனைிதன்	தன்னைிச்டசயானை	
தபாக்்கில்	 வாழநததன்	 விடளவு	 தான்,	
மனைிதன்	அழிவுப்பாடதடய	தநாக்்கி	
தள்ளப்பட்டிருப்பது. 	வ ிண்டணத	
கதாடும்	 விஞஞானைமும்,	 கதாடுவானைம்	
வடர	 கதாைரநது	 க்காண்தை	 தபாகும்	
கதாழில்	நுட்பமும்	வரதவற்்கததக்்கடவ	
தான்.
	 என்றாலும்,	மனைிதன்	அதற்்கா்க	
க்காடுததுக்	 க்காண்டிருக்கும்	 விடே	
க்காஞசமல்ே.	 ஆதராக்்கியம்,	 தூக்்கம்,	
நிம்மதி,	சநததாஷம்,	விடேமதிக்்க	
முடியாத	கபான்னைானை	தநரம்	இவற்டற	
இழநது	 தான்	 அவற்டற	 அடைநது	
க்காண்டிருக்்கிறான்.
	 வாழக்ட்கடய	முழுவதுமா்க	
வாழ	விரும்பு்கிறீர்களா?	அப்படி	யானைால்	
தநரதடதத	திட்ைமிட்டு	மி்க	மி்க	அழ்கா்க,	
அற்புதமா்க	 ஒவகவாரு	 மணிததுளி	
்கடளயும்	கசேவு	கசய்யுங்கள்.
	 ஏகனைன்றால்	‘ ‘தநரததால்	
ஆனைதத	 வாழக்ட்க.’’	 ஓடிக்	 க்காண்டி	
ருப்பது	்கடி்காரமல்ே.	‘‘உங்கள்	வாழக்ட்க’’

	 இனைிது	இனைிது
	 வாழதல்	இனைிது

	 நற்சிநதடனை்கள்	இனைியும்		
	 கதாைரும்.

நலகசசுலவ

டபாகடர : 
உங்களுககு
இருக்கதிற வியபாததி 
குணமபா்கணும்னபா நெீங்க
மீனும் ள்கபாழியும் ்சபாப்ிடறணத 
நெதிறுதததிததபான ஆ்கணும்.

ளநெபாயபாேி : 
எப்டி டபாகடர அதுங்க 
்சபாப்ிடறணத நெபான நெதிறுதத 
முடியும்????
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கைாமினைிக்	ஜீவா	27.06.1927	அன்று	
யாழப்பாணததில்	அவிராம்பிள்டள	
தஜாசப்,	மாியம்மா	தம்பதியினைருக்கு	
ம்கனைா்கப்	பிறநதார.	அவரது	
தநடத	தஜாசப்	யாழப்பாணததில்	
சிட்கயேங்கார	நிடேயகமான்டற	
நைததி	வநதார.

கைாமினைிக்	ஜீவா,	ஒரு	படிக்்காத	
தமடத.	ஆயினும்	முற்தபாக்குச்	
சிநதடனையாளர,	தடே	சிறநத	
பததிாிட்கயாளர,	சிறநத	எழுததாளர,	
திறனைாய்வாளர,	்கதாசிாியர,	சமூ்க	
சீரதிருததவாதி,	அனைல்	்கக்கும்	
தபச்சாளர,	்கடினை	உடழப்பாளி,	
நவீனைத	தமிழ	இேக்்கியததின்	
உயிரநாடி	எனைப்	பன்மு்க	ஆளுடம	
படைததவர.

‘‘தவிரக்்க	முடியாத	்காரணங்களால்	
ஐநதாம்	வகுப்புவடர	படிதததன்.	
அநதக்	்காேததில்	என்டனை	
கவகுவா்கப்	பாதிதத	ஒரு	நி்கழச்சி,	
என்னுடைய	இேக்்கியததுடற	
பிரதவசததிற்த்க	்காரணமா்க	
அடமநதது.	நான்	கதாைக்்கப்பள்ளி	
மாணவனைா்க	இருநததபாது	அநத	
பிஞசுப்	பருவததிதேதய	என்	
படிப்டப,	என்	தநடத	கசய்த	
கதாழிடேக்	குததிக்	்காட்டிய	
கபாழுது,	என்	இதயததில்	ஏற்பட்ை	
்காயநதான்	என்	எழுததில்	எாி்கிறது’’	
எனைத	தமது	இளடமக்்காே	நி்கழவு	
குறிததும்,	இேக்்கிய	உே்கில்	
பிரதவசிப்பதற்்கானை	சூழல்	குறிததும்	
‘ஈழததிலிருநது	ஒரு	இேக்்கியக்	குரல்’	
என்னும்	தமது	நூலில்	கைாமினைிக்	

ஜீவா	குறிப்பிட்டுள்ளார.

ஈழதது	நவீனை	இேக்்கியததுடறயில்	
1946	ஆம்	ஆண்டு	அடி	
எடுதது	டவததார.	அதன்பிறகு	
தமிழ்கதது	்கம்யூனைிஸ்ட்	
தடேவர்களில்	முக்்கியமானைவரானை	
ப.ஜீவானைநதம்	1948	ஆம்	ஆண்டு	
யாழப்பாணததுக்கு	வருட்க	
புாிநத	தநரம்,	கைாமினைிக்	ஜீவா,	
ஜீவானைநததடத	சநதிதது,	அவரது	
வழி்காட்டுதலின்	அடிப்படையில்	
தமது	அரசியல்,	சமூ்க	இேக்்கிய	
தநாக்்கிடனை	சாியானை	திடசயில்	
அடமததுக்	க்காண்ைார.	அவரமீது	
க்காண்ை	அபிமானைம்	்காரணமா்க	
அன்றுமுதல்,	தமது	கபயருைன்	
‘ஜீவா‘	என்று	இடணததுக்	க்காண்டு	
‘கைாமினைிக்	ஜீவா	‘	ஆனைார.

‘சுதநதிரன்‘	இதழ	1956	ஆம்	ஆண்டு	
நைததிய	சிறு்கடதப்	தபாட்டியில்	
கைாமினைிக்	ஜீவாவின்	‘எழுததாளன்‘	
என்னும்	சிறு்கடத	முதற்	பாிடசப்	
கபற்றது.	தினை்கரன்,	ஈழத்கசாி	
முதலிய	ஈழதது	இதழ்களில்	
கைாமினைிக்	ஜீவாவின்	சிறு்கடத்கள்	
அதி்க	அளவில்	கவளியிைப்பட்ைனை.	
மட்டுமன்றி	தமிழ்கதது	இேக்்கிய	
இதழ்களானை	சாநதி,	சரஸ்வதி,	
தாமடர	ஆ்கிய	இதழ்களிலும்	இவரது	
சிறு்கடத்களும்,	படைப்பு்களும்	
கவளியா்கினை.

‘மல்லிட்க‘	இதடழ	1966	ஆம்	
ஆண்டு	ஆ்கஸ்ட்	மாதம்	15	ஆம்	
தததி	கவளியிட்ை	கைாமினைிக்	

    
 - 
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ஜீவா,	‘மல்லிட்க’	இதழின்	
ஆசிாியரா்க,	பதிப்பாசிாியரா்க,	
கவளியீட்ைாளரா்க,	
விநிதயா்கிப்பாளரா்கவும்	
விளங்கினைார.

	‘மல்லிட்க’	இதழின்	மகுை	வாக்்கியம்	
‘‘ஆடுதல்	பாடுதல்	சிததிரம்	
்கவியாதியிடனைய	்கடே்களில்	
உள்ளம்	ஈடுபட்கைன்றும்	நைப்பவர	
பிறர	ஈனைநிடே	்கண்டு	துள்ளுவார’’	
என்ற	பாரதியின்	வாக்்காகும்.

சிட்கயேங்கார	நிடேயம்	
ஒன்றிலிருநது	கவளிவநத	ஒதர	
சஞசிட்க	மல்லிட்க	தான்.	
‘‘இது	சவரக்்கடையல்ே,	எனைது	
சரவ்கோசாடே.	எழுதது	
எனைக்குத	கதாழில்.	தபனைா	சமூ்க	
மாற்றததிற்்கானை	வலிடமமிக்்க	
ஆயுதம்’’	எனை	கபருமிதததுைன்	
கைாமினைிக்	ஜீவா	கூறி	உள்ளார.

‘‘எமது	ஈழமண்	
வாசடனையுைன்	யதாரதத	
இேக்்கியம்	ததான்றிய	
தபாது	அதற்குத	்களம்	
க்காடுக்்கச்	சஞசிட்க்கள்	
இருக்்கவில்டே.	
இநதியச்	சஞசிட்க்களும்	
எமது	இேக்்கியதடத	
முழுவதுமா்க	ஏற்றுக்	
க்காள்ளாது	புறக்்கணிதத	
நிடேயில்,	எமக்க்கன்று	
ஒரு	சஞசிட்கயின்	
அவசியதடத	உணரநது	
மல்லிட்கடயத	ததாற்றுவிதததன்’’.	
எனை	கைாமினைிக்	ஜீவா	தமது	
தநர்காணலில்	கூறியுள்ளார.

ஈழதது	இேக்்கியதடத	தமிழ	
இேக்்கிய	உே்கிற்கு	அளிக்்கவும்,	
அைக்்கிகயாடுக்்கப்பட்ை	மக்்களின்	
விடிவிற்்கானை	படைப்பு்கடள	

கவளியிைவும்,	பல்தவறு	
தரமானை	படைப்பு்கடளயும்,	
படைப்பாளி்கடளயும்	தமிழுேகுக்கு	
அறிய	டவக்்கவும்.	புதியகதாரு	
எழுததுச்	சநததிடய	ததாற்றுவிக்்கவும்	
தநாக்்கமா்கக்	க்காண்டு	மல்லிட்க	
இதழ	கவளிவநதது.

ஈழதது	எழுததாளர்களுக்்கா்கவும்,	
ஏடனைய	இேக்்கியவாதி்களுக்்கா்கவும்	
மல்லிட்க	இதடழ	ஆரம்பிதத	
கைாமினைிக்	ஜீவா,	அடனைவருக்கும்	
்களம்	அடமததுக்	க்காடுததார.

‘மல்லிட்க’	இதழில்	சிறு்கடத்கள்,	
புதுக்்கவிடத்கள்,	பல்தவறு	துடறசார	
்கட்டுடர்கள்,	திறனைாய்வு்கள்,	
துணுக்கு்கள்,	வாதப்பிரதிவாதங்கள்,	
நூல்	மதிப்புடர்கள்	எனை	ஏராளமானைச்	
கசய்தி்கள்	இைம்	கபற்றனை.	தமலும்,	
ஆசிாியர	தடேயங்கம்,	தூண்டில்	
பகுதியும்	இதழுக்கு	சிறப்புச்	
தசரததனை.

‘மல்லிட்க’	இதழ	ஏடழ	
விவசாயி்களுக்கும்,	
கதாழிோளர்களுக்கும்	
கதாண்ைாற்றி	வநத	
அததசமயம்,	சராசாி	
வாச்கர்கடள	இேக்்கியத	
தரததிற்கு	உயரததும்	
பணிடயச்	கசய்து	வநதது.	
சாதி,மத,இனை	தவற்றுடம	
உணரவு்களற்ற	
சமுதாயப்	பணி்கதளாடு	

உே்களாவிய	ாீதியில்,	உயரநத	
தநாக்்கங்கடள	இடளஞர்களுக்கு	
உணரததி	வநதிருக்்கிறது.

கைாமினைிக்	ஜீவா	தமிழிேக்்கிய	
உே்கிற்கு	அளிததுள்ள	நூல்்கள்:

சிறு்கடதத	கதாகுதி்கள்	பாதுட்க,	
சாடேயின்	திருப்பம்,	வாழவின்	
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தாிசனைங்கள்,				தண்ணீரும்	
்கண்ணீரும்	(	இேஙட்க	சா்கிததிய	
மண்ைேப்	பாிசு	கபற்ற	நூல்),	
ஈழததிலிருநது	ஒர	இேக்்கியக்	
குரல்	(தபட்டி்கள்,	கசய்தி்கள்),	
கைாமினைிக்	ஜீவா	சிறு்கடத்கள்	
(	50	சிறு்கடத்களின்	கதாகுப்பு),	
தடேப்பூக்்கள்	(	மல்லிட்கத	
தடேயங்கங்கள்),	முன்னுடர்கள்,	
சிே	பதிப்புடர்கள்,	அட்டைப்பை	
ஓவியங்கள்	(்கட்டுடரத	கதாகுப்பு	
நூல்	மூன்று	கதாகுதி்கள்),	
எங்களது	நிடனைவு்களில்	
ட்கோசபதி	(	்கட்டுடரத	கதாகுப்பு),	
மல்லிட்க	மு்கங்கள்	(	்கட்டுடரத	
கதாகுப்பு),	பதததர	பிரசூததிய	
(சிறு	்கடத்கள்	சிங்கள	கமாழி	
கபயரப்பு)	அனுபவ	முததிடர்கள்,	
முப்கபரும்	தடேந்கரங்களில்	

30	நாட்்கள்,	எழுதப்பைாத	
்கவிடதக்கு	வடரயப்பைாத	
சிததிரம்	(இவாின்	இநத	சுய	சாிதம்	
்கநடதயா	குமாரசாமி	என்பவரால்	
கமாழிகபயரக்்கப்	பட்டு	Undrawn	
Portrait	For		Unwritten		Poetry	என்ற	
கபயாிலும்	கவளியானைது)	முதலிய	
நூல்்களாகும்.

்கனைைா	தமிழ	இேக்்கியத	ததாட்ைம்	
வழங்கிய	இயல்	விருது,	2013ஆம்	
வருைம்	கைாமினைிக்	ஜீவா	
அவர்களுக்கு	அவருடைய	88வது	
பிறநத	நாடள	ஒட்டி	சிறப்பு	விருதா்க	
வழங்கப்பட்ைது.

‘ஈழததமிழ	நவீனை	இேக்்கிய	
எழுச்சியின்	சின்னைம்’	எனைப்	
தபாற்றப்படும்	இவர	இநத	விருடதப்	
கபற்ற	15வது	ஆளுடம	ஆவார.

இவடரப்	பற்றிய	பே	ஆய்வு	
நூல்்கள்	கவளிவநதிருக்்கின்றனை.
பல்தவறு	நிடேப்பட்ை	அறிஞர்கள்,	
்கல்வியாளர்கள்,	புேடமயாளர்கள்,	
படைப்பாளி்கள்	பேரது	
பங்களிப்பு்களுைன்	கவளிவநத	
‘மல்லிட்க’	இதழ்களும்,	‘மல்லிட்கப்	
பநதல்’	கவளியீடு்களும்	இன்று	
பல்்கடேக்	்கழ்கப்	பட்ைதமற்	
படிப்புக்்களுக்்கானை	ஆய்வுக்	
்களங்களா்கப்	பயன்படு்கின்றனை;

கைாமினைிக்	ஜீவா	இன்றி	ஈழததமிழ	
நவீனை	இேக்்கியம்	இல்டே	என்று	
கசால்ேோம்.	இவர	தமது	அயராத	
உடழப்பின்	மூேம்	ஒட்டுகமாதத	
ஈழத	தமிழச்	சமூ்கததிற்கும்	கபருடம	
தசரததார.	இநத	முதுகபரும்	
எழுததாளர	தமது	93வது	வயதில்,	
்கைநத	28.01.2021	அன்று	இடறயடி	
தசரநதார.	இவாின்	இழப்பு	தமிழ	
இேக்்கிய	உேகுக்த்க	தபாிழப்பாகும்.

நலகசசுலவ 

ஆ்சறிரியர : 

நெதியூட்டன ஒரு மரததடியில் 
உட்்கபாரந்ததிருககும் ள்பாது, அவர 
தணலயில் ஒரு ஆப்ிள்
விழ, அவர புவியீரபபு 
விண்சணயக ்கணடு்ிடிததபார . 
இததிலிருந்து எனன ்தரி்கதிறது?

மபாணவன : 

இப்டி வகுப்ணறயில
உட்்கபாரந்துக்கதிட்டு சும்மபா 
புதத்கதணதப புரட்டிக்கதிட்டு 
இருந்தபா ஒணணும்
்கணடு்ிடிக்க முடியபாதுனனு 
்தரியுது...
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	 உள்ளடறக்	்கட்டிலில்	அமரநது			
ம்கிமா	படிததுக்	க்காண்டிருநதாள்.
இளங்கடேயில்	 இரண்ைாவது	 வருைத	
தில்			அவள்.		எவவளவுக்	்கடினைமானை	
தவதியியல்	சமன்பாடு	்கடளயும்		சாியா்க		
எழுதிவிடும்	அவளுக்குச்	மனைப்பாைமா்கச்	
கசால்லுதல்	எப்தபாதும்	்கடினைம்.
நாடளய	 வகுப்பில்	 வாய்கமாழித	 ததரவு	
என்பதால்	 மாஙகு	 மாஙக்கன்று	 மல்லுக்	
க்கட்டிக்	க்காண்டிருநதாள்.	மடியில்	
இருதடேயடண்கடள	 	 டவதது	 அவள்	
பாரடவக்குத	ததாதா்க	புதத்க	தமடைடய	
அடமததிருநதாள்.
	 கவளியடறயில்	 டிவி	 நியூஸ்	
சவுண்டு	 குடறவா்க	 இருநததால்	
‘‘ஏங்க	 ,நான்	 த்காவிலுக்குப்	 தபாயிட்டு	
வரதரன்,		வநது	ததாடச	ஊததிதததரன்,	
ம்கி	 படிக்்கட்டும்	 அவடள	 டிஸ்ைரப்	
பண்ணாதீங்க	 சாியா..’’	 என்று	 அம்மா,	
அப்பாவுக்கு	உததரவு	தபாடுவது	
த்கட்ைது	ம்கிமாவுக்கும்...
	 ‘‘சாி,	 சாி	 சீக்்கிரம்	 வா.இப்பதவ	
மணி	 ஆறு	 ஆ்கிடுச்சி,	 இனைி	 ந	ீ எப்ப	
வநது...»என்று	 அவர	 கசால்லி	 முடிக்கும்	
முன்தனை’’	உைதனை	மணிக்்கணக்கு	தபாை	
ஆரம்பிச்சிட்டீங்களா..எப்பப்	பாரததாலும்	
்கடி்கார	முள்ளுக்குப்	பின்னைாேதய	ஓடுறது	
உங்களுக்கு	 சலிக்்காதத..	 உங்களுக்கு	
எ ட் டு 	 ம ண ி க் கு த த ா த னை 	 டி ன் னை ர	
தவணும்,	அதுக்குள்ள	வநதுருதவன்,	
«என்று	 கசான்னைவள்	 அவர	 பதிலுக்குக்	
்காததிராமதே	 வாசடே	 விட்டு	 இறங்கி	
கசருப்பு	 மாட்டிக்	 க்காண்டிருநதாள்.
ப ி ன் னை ா டி த ய 	எ ழு ந து 	வ ந த வ ர	
த்கட்டுக்குப்		பூட்டைப்	தபாட்டு	மறுபடியும்	
கசய்திதயாடு	ஒன்றிப்	தபாய்விட்ைார.
	 அம்மா	 கவளியில்	 கசன்றது	

நல்ேதா்கப்	தபானைகதன்று,	அடுதத	
ஐநதாவது	நிமிைததில்	அப்பாவின்	
பக்்கததில்	வநது	அமரநதுக்காண்ை	
ம்கிமா		‘ ‘அப்பா.. ’ ’ 	என்று	அடழதத	
குரலில்	இருநத	பாசததிற்குப்	பின்னைால்	
ஏததாகவாரு	தவண்ைலும்	இருப்பதா்க	
உணரநதவர
	 ‘‘என்னைைா?’’என்றார..
	 ‘ ‘கரண்டு	நாளா		அவநதி்கா	
்காதேஜ்	வரடேப்பா..	தநதது	தமம்	
என்டனைக்	த்கட்ைாங்க..’’
	 ‘‘ஓ..’’
	 ‘‘ஆனைால்	அவ	கசமஸ்ைர	ஃபீஸ்	
்கட்ைாததுனைாே	 வரடேனு	 இன்டனைக்	
குததான்	த்கள்விப்	பட்தைன்ப்பா..’’	
	 ‘‘தநதது	எதிரே	அவ	அப்படனைப்	
பாரதததன்,	மூஞசிடயச்	சிலுப்பிக்்கிட்டு	
தபானைாதனை,	 ஒதத	 வாரதடத	 வாடயத	
திறநது	த்கட்ைா	க்காடறஞசா	தபாவான்,	
இநத	வறட்டுக்	க்கௌரவததுக்கு	ஒன்னும்	
க்காடறச்சல்	இல்ே	..’’’
	 ‘‘அகதல்ோம்	 அப்புறம்	 திட்டிக்	
்கோம்,	நாடளக்குததான்	ோஸ்ட்	தைட்,	
ஒரு	ஐடியா	குடுங்க	அப்பா..இல்டேனைா	
அவ	 எக்்ஸாம்	 எழுத	 முடியாது,அவளும்	
என்கூை	 ்கிளாஸ்ே	 தபசதவ	 மாட்ைா,’’	
என்று	்கவடேயா்கக்	கூறினைாள்	ம்கிமா..
	 ‘‘அப்படனைப்	தபாேததாதனை	
அநதக்		்கழுடதயும்	இருக்கும்..»க்காஞசம்	
த்காபமா்கதவ	 ்கரஜிதது	 «சாி	 சாி	 அநத	

  
க்னகா பாலன்

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



34 2021 -  /  

தபாடனை	எடுைா..’’	என்றார
	 ‘‘ஏன்	 ப்பா	 தபச	 தபாறீங்களா,	
உங்க	நம்படரப்	பாரததாதே	்கட்	
பண்ணிருவாதர..’’
	 ‘ ‘அவங்கிட்ை	 யாரு	 தபசப்	
தபாறா..	 ஒரு	 ஐயாயிரதடத	 கூகுள்	 தப	
யிே	 தபாட்டு	 விடுதவாம்,	 அவதனைாை	
கபாறுப்பில்ோத	 தனைததுக்கு	 பிள்டள	
தயாை	 படிப்பு	 பாழா்கனுமா..?’’	 என்று	
திட்டிக்	 க்காண்தை	 பணதடத	 அனுப்பி	
டவததவர	 ‘‘அவநதி்கா	 ்காதேஜ்	 ஃபீஸ்	
்கட்ைவும்’’	 என்ற	 கமத்ஸஜ்	 ஒன்டறயும்	
இடணதது	அனுப்பி	டவததார...
	 அடுதத	 பதது	 நிம ிைததில்	
தபான்	வநதது	‘‘கபாியப்பா,	உங்க	நல்ே	
மனைசுக்கு	நன்றி..’’
	 ‘‘சாி	சாி	,உங்கப்படனை	எங்க?’’
	 ‘‘வழக்்கம்தபாே	குடிச்சிட்டு	
மல்ோநது	 ்கிைக்குறாரு,	 அவர	 தபான்	
என்	 ட்கயிே	 இருக்கு,	 அதான்	 நான்	
தபசுதறன்	..’’
	 ‘‘ம்ம்’’
	 ‘‘நான்	 ்காதேஜ்க்கு	 தபா்கப்	
தபாறதில்டே,	அதானைாே	ஃபீஸ்	க்கு	
பணம்	ததடவப்பைாது...	எனைக்கும்		
பதகதான்பது	வயசாச்சி,	இன்னைமும்	
எநத	இைததிலும்	எங்கப்பாடவ	ஒரு	
கபாறுப்பானைவரா	 நான்	 பாரததது	
மில்டே	அவரும்	அப்படி	நைநது	்கிட்ைதும்	
இல்டே..’’
	 ‘‘.......’’
	 ‘‘கவளியுே்கததுப்	பாரடவக்குத	
த ா ன் 	 ந ா ம 	 க ர ண் டு 	 கு டு ம் ப மு ம்	
சண்டைக்்காரங்க,	 ஆனைா	 உங்களுக்குத	
கதாியாம	கபாியம்மா	எங்களுக்கு	
உதவுறதும்,	அவுங்களுக்கு	கதாியாம	
நீங்க	 தம்பி	 குடும்பததுக்குப்	 பாரததுப்	
பாரதது	கசய்றதும்	எனைக்குப்	பிடிக்்கடே,	
எங்க	 அம்மா	 அப்பா	 தவணும்னைா	
நல்ேதவடளனு	நிடனைக்்கோம்,	‘‘
	 ‘‘சின்னைப்புள்ள	மாதிாி	தபசும்மா..’’	
என்று	 கவடுக்க்கன்று	 கசான்னை	 பதிலில்	
ஒரு	கச்கண்ட்	அடமதியா்கி	பின்	கதாைரந	
தாள்	அவநதி்கா

	 ‘‘‘சின்னைவன்,	சின்னைவன்னு	எங்க	
அப்பாவுக்கு	கசல்ேம்	க்காடுதது	வளரதது,	
அவடர	முழுச்	தசாம்தபறி	ஆக்்கியிருக்்கீங்க,	
தாததா,	 பாட்டி	 இருக்குறவடர	 கபருசா	
ஒன்னும்	கதாியடே,	குண்டுசட்டியிே	
குதிடர	ஓட்டிக்	்காேதடதக்	்கைததிட்ைாரு,	
இனைி	 எததடனை	 நாடளக்கு	 உங்கடளதய	
நம்பியிருக்்க	 முடியும்,அவரும்	 ்கஷ்ைதடத	
உணரணும்	 கபாியப்பா,	 பணதடத	
திருப்பி	அனுப்பிதறன்,	த்காவிச்சுக்்கா	
தீங்க.. ’ ’ 	என்று	குரடேத	தாழததிச்	
கசான்னைாள்	அவநதி்கா..
	 ‘‘அது	பிறவிக்குணம்,	அவ	வளவு	
சீக்்கிரததுே	 அவன்	 மாறமாட்ைான்,	
வீணாவுே	உன்	படிப்டபக்	க்கடுததுக்்காத	
பாப்பா’ ’ 	 என்று	 தம்பி 	 ம்களிைம்	
உாிடமயா்கச்	கசான்னைார	ராமசாமி
	 ‘‘எப்படிதயா	முட்டி	தமாதி	
நாங்கதள	சமாளிச்சிக்்கிதறாம்	கபாியப்பா..	
தப்பா	 எடுததுக்்காதஙீ்க,	 தபாடனை	 டவக்்கி	
தறன்’’	என்றதும்	எதிரமுடனையில்	சததமின்றிப்	
தபானைது	கமாடபலில்.
	 பக்்கததிதே	உட்்காரநது	அவர்கள்	
தபசுவடதக்	த்கட்டுக்	க்காண்டி	ருநத	ம்கிமா	
’’அவநதி்கா	கசால்றதும்	சாிதான்	ப்பா..	அநத	
இைததில்	நான்	இருநதாலும்	இப்படிததான்	
தபசியிருப்தபன்..’’	 என்று	 கசால்ே	 எவவ	
ளவு	 தயாசிக்்கிறார்கள்	 இநதக்	 ்காேததுப்	
பிள்டள்ககளனை	மனைதுக்குள்தள	கபருமிதப்	
பட்டுக்க்காண்ைார	ராமாசாமி...
	 ்காலிங	 கபல்	 சததம்	 த்கட்டு	
தவ்கமா்க	 ஓடிச்கசன்று	 ்கதடவத	
திறநத	 ராமசாமி	 ‘‘கசான்னை	 தநரததிற்கு	
சாியா	 வநதுட்டிதய..’’	 என்று	 இதுவடர	
எதுவுதம	நைவாவது	தபாே	இயல்பா்கப்	
தபசி	அநதச்	சூழடேதய	மாற்றிவிட்ைார...
	 ‘‘ம்கும். . . ’ ’ 	என்று	கசால்லி	
அவடர	விே்கிச்	கசன்றவள்	தநரா்க	சமய	
ேடறக்குள்	 நுடழநது	 அடுப்டபப்	 பற்ற	
டவததாள்...
	 சுைச்சுைத	ததாடச்கடள	விழுங்கி	
னைாலும்	தம்பி	ம்கள்	தபசியது	மனைதுக்குள்	
வநதுக்	க்காண்தையிருநதது	ராமசாமிக்கு...
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மயக்கம் தீரபாத இரவு்கணே 
அேிக்கதினறபான..
மணம் வீசும் ள்சபாணலயில் பூக்கதினறபாள்

இதமபான ்்சபாற்களுடன 
குேிரவிக்கதினறபான..
இலக்கதியக ்கவிணதயபாய்
மபாறு்கதினறபாள்..

தனக்கபா்க எதுவுமினறறி
வபாரி வழஙகு்கதிறபான
தணியபாத தபா்கதணத
தீரக்கதினறபாள்..

மபாயபாவி விதணத்கணே
்கபாட்டு்கதினறபான..
மபானவிழியபாள் ்்ணணமணய
உணர்கதினறபாள்..

்கபாலதணத முழுவதும்
்்கபாடுதததிட்டபான..
்கபால்மல்லபாம் மனததில்
துததிதததிட்டபாள்..

்கபாமினியின ள்ரழ்கதில்
தனணனயிழந்தபான..
்கபாமனின அம்பு்கேில்
அடிணமப்ட்டபாள்..

பூவுல்கம் ்கபாணபாத
்கபாதல் ்்கபாணடபான..
பூவினளமபா புலரியில்
மலரந்து நெதினறபாள்..

்கபாமதணத ்வனறு
்கபாதல் ்்கபாணடபான
ளமபா்கதணத விடுதது
்பா்சம் ்்கபாணடபாள்..

ளமபானத தவதணதக
்கவி்யினறபான..
ளமபா்கதினிளயபா
நெேினமிகு ்்ணணபானபாள்..

அனண்ப ்்பாழிந்து
அவணே ஆட்்்கபாணடபான..
அடங்கபாத ்கபாட்டபாறு
அவனுள் ஐக்கதியமபானபாள்..

மூவுல்கமும் ள்பாறறும்
சுதத வீரனவன..
முப்்பாழுதும் அவன
நெதிணனவில் வபாழ்கதினறபாள். ..

ஊண.. உறக்கம்
இருப்ததில்ணல
உறவிறகுள் எவரிடமும் 
்ண்கயில்ணல..

பூமிப்ந்து பூப்ந்தபாய்
ளதபானறறியளத
வபாழகண்க நெர்க்மல்லபாம்
்்சபாரக்கமபாய் மபாறறியளத

்்சம்புலப ்்யல்நெீர ள்பால்
இருவரும் ்கலந்தனளர
உல்கத துயர்கணே
்கணப்்பாழுததில் மறந்தனளர

ஆதலபால் ்கபாதல் ்்சய்வீர
உல்கதளதபாளர..!!

சாரதா க. சநநதாஷ
ஐதரபா்பாத
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ஆதி பரம்பரர
(்பாடல்)

பலலவவி :

ஆததி ்ரம்்ணர வபாழந்த ்ழங்கணத ள்கேடபா
நெீததி இழந்தவன ளநெரணம உணரந்தவன தபானடபா.

இவன வீட்டுக கூணரயில நெதிலவு ்சறிரிககும்
ததினம் ள்பாகும் வீததியில நெதிழலும் துடிககும். (2)

ஆததிக்க ்வறறி்கணேப ள்பாததிககும் மனங்கணேக
்கணடு ்்கபாததிககும்..

ஆததி.

சரணம் 1 :

ளதநெீரக ்கணடளயபா?... தணணீரக ்கதிணளறபா?...
ஊருககுப ்்பாது்வனறு இருந்தததில்ணலளய..
்கபாலில் ்்சருபள்பா?... ளதபாேில் துணளடபா?...
ஏணழககு அணி்கதினற உரிணமயில்ணலளய...

்ல ள்கபாவிணலக ்கட்ட ்கற்கணேச் சுமப்பான...
ததினம் ள்கபாபுர வபா்சல் கூட்டியும் இருப்பான...
்சபாமிககுக ்கபாட்டும் ஆரதததித தட்ணடப
்பாரணவயபால் ்தபாட்டுத தூரதததில் தவிப்பான...

இவன நெதினன இடதததில், அவன தணணீர  ்தேிப்பான...
இவன தந்த உணழப்ில், அவன ததினனு ்்ருப்பான...

்சபாததி ்வறறியில் தீய வழியில்
அவன நெதிணனததணத நெடதததிட
இவன ்்கபாததிததணத எததிரதததிட
தனணனயும் இழப்பான...
இவன தனணனயும் இழப்பான...

ஆததி...
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சரணம் 2 :

்ள்ேிப ்டிப்ில் ்ிள்ணே மனளமபா?...
ளவள்விககுள் எரி்கதினற விறகு ள்பானறளத...
த்கனத ்தபாழிணலச் ்்சய்யும் மனளமபா?...
கூணடுககுள் வேர்கதினற ்றணவ ள்பானறளத...

அவன உயரந்ததிட இவளனபா ஓ்டன இணேப்பான...
அவன ்பாரணவயில் இவணனப புழு்வன மிததிப்பான...
ஆனந்த வபாழவின ஆரம்்ம் எனளறபா?...
்கணணீணரக ்்கபாணடு ்கபாலங்கள் ்கடப்பான...

்்சறி ள்பாககும் நெதிலதணத, அவன தட்டிப ்றறிப்பான...
்ததில் ள்கட்டு எழுந்தபால், அவன ்கபாயம் ்்கபாடுப்பான...

்சபாததி ்வயிலில் ்சபாகும் வணரயில்
்ல உரிணம்கள் ்கரு்கதிட
அததில் உயிரப்லி ்்ரு்கதிட
்கஙண்கயும் ்சறிவககும்...
நெததி ்கஙண்கயும் ்சறிவககும்...
ஆததி.....

இத்யம் வவிஜய்
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நெபான ள்கட்கும்
ள்கள்வி்களுககு எல்லபாம்

நெீ ்மேனம் ்்கபாள்ளும்
ளநெரங்கேில் எல்லபாம்

எனககுள் மரணங்கள் நெதிச்்சயம்

்ருந்ததின ்கபால்்கேிணட
அ்கப்ட்ட
ள்கபாழிககுஞ்சபாய்
மன வலியின உக்கதிரம்

்்கபாததிதத நெீரபாய்
என நெபாேங்கேில்
குருததி நெ்கரந்த்டி.

்ல நெபாேபாய் நெீ எணன
்ணத ்ணதப்ில்
விட்ட ்டி

ஆண்ச்கள் ்்கபாணடததில்ணல
என குணம்

உன அருள்கபாடு இருக்களவ
நெபாடுது என மனம்

உறங்க விடபாமல்
எனனுள்
உன எணணங்கள்.

்நெருங்க விடபாமல்
உன ்மேனங்கள்

வபாழந்தபால் ள்பாது்மனறு
வபாழவததில் உணணமயில்ணல

வபாழவது உனக்கபாய்
எனறபால்அததில்
்்பாய்ணம துேியுமில்ணல

மஞ்சதததில் தணலயணணயில்
மு்கம் புணதககும்
ள்பா்தல்லபாம்....

உன எணணங்களுக்கபா்க
ஏஙகும் என மனம்

்ரந்து ்கதிடககும்
வபானமபாய்
உன தவிரததல்

உணடந்து ள்பாகும்
்கரு ளம்கமபாய்
என விழி்கள்

விழி்கேில் ஊடுருவி ்நெஞ்சறில் 
குடி்்கபாணட ்கணணபாேபா

இதழ்கேின அண்சவில்
நெபான நெதிணல தேரந்த ்்ணமணி.

்கடற்கணர அணலயபாய்
உணன ததினம் நெபாடும்
மழணல நெபான.

்கணரளயபாடு ்பாணறயபாய்
நெீளும் ்மேனம்
நெீதபானடபா

 

க்னகரததி்னம் ்சலவராணி
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ளமறகூணர அ்கறறறி மபாடிவீடு ்கட்டி
்சீரறற வபாழணவ ்சீர்்சய்ய முயல்ளவன!
ஊரகூடி தூறறும் உதவபாத ்்சபாற்கணே
ஊததிததள்ேி நெபானும் உயரதததில் அமரளவன!
்பாரள்பாறறும் ்பாரததியபாய் உல்கதில் நெபானும்
ளவரூனறறி வபாழளவ வியரணவ ்சறிந்துளவன!
நெபாரநெபாரபாய்க ்கதிழிககும் நெபாகூசும் ்்சபாற்கணே
நெ்கதததின அழுக்்கன நெ்கரந்ளதச் ்்சல்ளவளன!

எவ்ரனணனத தடுததும் நெதில்லபாது ்்சனளற
எட்டபாத உயரதததில் எனணனநெபான ணவதது
ஏக்கதணதத துணடதது ஏ்கபாந்தம் ்்றுளவன!
்கவ்சங்கள் ள்பாடபாது சுயமு்கம் ்கபாட்டிளய
்கலியு்கதததில் ்கணணனபாய் நெதிணலத ததிருபள்ன!
்கபாயதணத தந்த மனிதணர எல்லபாம்
்கருணணயபால் ்கட்டித தழுவி ம்கதிழளவன!

்கழிவு நெீணரயூறறறிய ்கயவரின ்கரங்கணே
தபானமிடச் ்்சபால்லிக ்கறறுக ்்கபாடுபள்ன!
்ழிச்சுணம தந்த ்ண்கவணனயும் மனதபால்
்ண்ிணன வேரககும் நெற்ணண்த தருளவன!
ஆழிணயப ள்பால ஆழமபான அனண்
அணனவரும் தந்ததிட ஆழமனணதச் சுததமிடுளவன!
அழுக்கபான நெதி்கழவு்கேின அடிளவணர நெறுக்கதி
அழ்கபான நெதி்கழவிணன யபாக்க முயல்ளவன!

துயரமது துரதததி அடிககும் ளவணேயிலும்
துவேபாது ்தபாடரளவன எனறன ்்கபாள்ண்கயில்
வபாடும் வபாழவிணன வேமபாய் மபாறறளவ
்பாடு்கதிளறன நெபானும் ்லமுழுதும் ்்கபாணளட!
ஓடு்கதிளறன இயனறவணர மூச்்சறிணனப ்ிடிதளத
நெபாடு்கதிளறன நெல்ளலபாரின நெல்வழிணய நெபாளும்!
ததினமும் ளதடு்கதிளறன ளதணவணயத ளதடி
ததிடமபான ்கனளவ நெீயும் ்கணலயபாளத!

நா.பாண்டி்யராஜா
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 அர்சறியல் விஞஞபானததுணற 
்ட்டதபாரியும்,ஊட்கததுணறயில் 
டிப்ேபாமபா ்ட்டம் ்்றறவருமபான 
்ிஷரின முஹம்மதததின இரணடபா 
வ து  நூ ல பா ன  ‘ ்ச ்க வ பா ழ வ ி ய ம் ’ 
்க ட ந் த  ம பா த ம்  ஆ ற பா ம்  த தி ்க த தி , 
்்கபாழும்பு தமிழச் ்சங்கதததில் 
்வேியிடப ்ட்டது. இந் நெதி்கழணவ 
ஸ்ரீலங்கபா முஸலிம் மடீியபா ஃள்பாரம் 
தணலவர ்கலபாபூக்ஷணம் என.எம்.
அமனீ தணலணம தபாங்க, ்சறிறபபு 
அததிததியபா்க முனனபாள் ளதரதல்்கள் 
ஆணணயபாேரும், தறள்பாணதய 
எல்ணல மளீ்நெதிரணயககுழுத தணல 
வருமபான ம்கதிந்த ளதஷப்ிரிய 
்கலந்து ்சறிறப ்ிததபார. அவரது 
உணரயின ்சபாரபாம் ்சம், ளத்சறிய 
ஒருணமப்பாடபா்க அணமந் ததிருந்தது. 
இறுததியபா்க ‘அடம்்ன ்்கபாடியும் 
ததிரணடபால் மிடுககு’ எனக கூறறி 
உணரணய முடிதத ள்பாது, ்சண்யில் 
்லதத ்கரள்கபாஷம் எழுந்தது. அஙகு 
எம்.எம்.்மபாஹமட் (ளதரதல்்கள் 
ஆணணககுழு உறுப்ினர), மயில் 
வபா்கனம் ததில்கரபாஜ் (முனனபாள் 
் பா . உ ) ,  ்க ல பா நெ தி த தி  ஃ ் ரீ ன பா 
றுணெக(்சறிளரஷட விரிவுணரயபாேர 
்்கபாழும்பு ்ல்்கணலக ்கழ்கம்) 
ஆ்கதிளயபாரும் உணர நெதி்கழதத, 
நூலபா்சறிரியர ்ிஷரின முஹம்மத 
ஏறபுணர வழங்கதினபார.
 

	 பன்டமததுவச்	 சூழலில்,	 இனைங	
்களுக்்கிடையிோனை	 ச்கவாழவியதடத	
தமம்படுதத	ஒன்றிடணநத	ததசியததின்	
அததியாவசியதடத	 வலியுறுததும்	 இநத	
ஆய்வு	 நூல்,	 இன்டறய	 ்காே்கட்ைததில்	
மக்்களுக்கு	மி்கவும்	அவசியமானை	ஒன்றாகும்.
	 இ த ற் ்க ா ்க 	 இ வ ர 	 இ ே ங	
ட்கயின்	 வரோறு	 மற்றும்	 அரசியல்	

நடைமுடறயின்	 அடிப்படை்கடள	
உற்று	தநாக்்கி,	அேசி	ஆராய்நது	ஆழச்	
சிநதிதது,	 விஞஞானை	 ாீதியில்	 தன்	
வாதங்கடள	 முன்டவததிருக்கும்	 விதம்	
பாராட்டுக்குாியதாகும்.
	 106	 பக்்கங்களுக்குள்	 இேங	
ட்கயின்	அரசியல்,	வரோற்று	நி்கழவு	
்க ட ள 	 வ ி ய க் ்க த த க் ்க 	 வ ட ்க ய ி ல்	
உள்ளைக்்கி	 பதது	 தடேப்பு்களில்	
்கட்டுடர்களா்கச்	 சமரப்பிததுள்ளடம	
குறிப்பிைததக்்க	விையமாகும்.
	 இேஙட்கடயப்	 கபாறுதத	
ம ட் டி ல் 	 ஒ ற் ட ற த 	 த ன் ட ம ய ா னை	
மதம்,	 இனைம்,	 ்கோசாரம்,	 பண்பாடு,	
மானைிைவியல்	 தபான்ற	 விையங்கள்	
உள்ளைக்்கப்	 படுமானைால்,	 அஙத்க	
பன்டமததன்டம	 பற்றிய	 புாிதல்	
ஏற்பட்டிருக்்க	வாய்ப்தபயில்டே	எனைக்	
குறிப்பிடும்	அவர,	இவவிததியாசங்கள்	
நாட்டில்	 உருவாவதற்கு	 ்காேநிடே,
தடரதததாற்றம்,வரோறு,கபாருளா
தாரம்,சமூ்கக்	 ்காரணி்கள்	 தாக்்கம்	
கசலுததியிருக்்கின்றனை	எனைவும்	குறிப்	
பிட்டுள்ளார.
	 ‘இதர	 சமூ்கங்களின்	 பண்பாடு,	
்கோச்சாரங்கடளப்	 பிறிகதாரு	 சமூ்கம்	
ஏற்று	 நைக்்க	 தவண்டும்	 அல்ேது	
பின்பற்ற	 தவண்டும்	 என்றில்டே.	
ஆனைால்,	 அவர்களது	 தனைிததுவ	 அடை	
யாளம்,	 அவர்களது	 தனைிததுவ	 பண்
பாடு்கள்,்கோச்சாரங்கள்,அவர்களுக்
்கானை	 இருப்பு்கடள	 அவர்களுடைய	
அ ட ை ய ா ள ம ா ்க 	ஏ ற் று க் க ்க ா ள் ள	
தவண்டியதுதான்,	 பன்டமததுவ	 சூழலில்	
வாழ்கின்ற	 மக்்கள்	 முன்னுாிடமப்	 படுதத	
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தவண்டிய	 விையங்களா்க	 இருக்்கின்றனை’	
எ னை ச் 	 க ச ா ல் லு ம் 	 நூ ே ா ச ி ா ி ய ர	
‘ இ ே ங ட ்க 	ப ன் ட ம த து வ 	சூ ழ லி ல்	
கபருவாாியா்க	 அரசியல்	 ்காரணி்கதள	
இனைங்களுக்்கிடையிோனை	விாிசல்	ஏற்பைக்	
்காரணமா்க	 அடமநதுள்ளனை’	 என்ற	
்கசப்பானை	உண்டமடய	முன்டவக்்கிறார.
	 ‘இேஙட்கச்	 சூழலில்	 இனைங	
்களுக்கு	இடையில்	முரண்பாட்டுநிடே	
உருவாகுவதற்கு	 வரோறு	 கநடு்கிலும்	
அ ர ச ி ய ல் 	 த ட ே 	 வ ர ்க ள் 	 வ ி ட் ை	
பாா ிய 	 தவறு்கதள	 ்காரணமா்க	
அடமநதுள்ளனை.	 நாட்டில்	 ததசிய	
தடேவர்களால்	நுண்	ததசிய	அரசியல்	
முடறடம	 மற்றும்	 ஜனைநாய்க	 ஆட்சி	
முடறடம	 பற்றி	 கதளிவா்கப்	 புாிநது	
க்காள்ள	முடியாமல்	கசன்றடம,மற்றும்	
பிரச்சி	 டனை்கடள	 சாியானை	 முடறயில்	
ட்கயாள	முடியாது	சுயநே	அரசியலில்	
ஈடுபட்ை	 தாதேதய	 இனைாீதியானை	
முரண்	 பாடு்கள்	 ஏற்பைக்	 ்காரணமா்க	
அடமநதுள்ளனை‘ 	 எனைத	 கதள்ளத	
கதளிவா்க,	ஆணிததரமாக்	கூறும்	
இவாின்	 துணிச்சடேப்	 பாராட்டிதய	
ஆ்க	தவண்டும்.
	 ‘ அ ர ச ி ய ே ட ம ப் பு ச்	
சடப	 உருவாக்்கததின்	 தபாதும்,	 அதன்	
அங்கததவர		்கடளத	கதாிவு		கசய்யும்		தபாதும்	
பே	 இனைங்கடளயும்	 உள்வாஙகுவது	
கதாைரபில்,அரசியல்வாதி்களிைம்	சிநதடனை	
வறுடம	 ்காணப்பட்டுள்ளது.	 அரசியல்	
வாதி்களின்	பிற்தபாக்்கானை	குறு்கிய	

சிநதடனையாதேதய	 இநத	 பன்டமத	 துவ	
நாடு,	பே	தசாப்தங்களா்க	இரததக்	்காைா்க	
மாறியது’	 எனும்	 ்காததிரமானை	 ்கருதடத	
முன்டவப்பதன்	 மூேம்	 நம்	 நாட்டின்	
இரததச்	 சாிததிரதடத	 அடிக்த்காடிட்டுக்	
்காட்டு்கிறார.
	 இேஙட்கயின்	 அரசியல்	
்களததில்	 மடறமு்கமா்க	 குேதபதம்	
ப ா ா ி ய 	 அ ள வ ி ல் 	 த ா க் ்க ம்	
கசலுததியுள்ளடதக்	 குறிப்பிடும்	
பிஷ்ாின்	 முஹம்மத	 பன்டமததுவ	
நாகைான்டறப்	கபாறுததமட்டில்	
ஒன்றிடணநத	 ததசியதம	 ததடவப்	
படு்கிறது	 என்படதயும்	 குறிப்பிட்	
டுள்ளார.
	 சமூ்கம்	எதிரக்காண்டுள்ள	பாாிய	
பிரச்சிடனை்கடள	 ்கருததிற்	 க்காண்டு	
தன்	 கதாடேதநாக்குப்	 பாரடவடய	
கசலுததி 	 இநநூடே	 எழுதியுள்ள	
இவர	 ‘அரசியல்	 ாீதியா்க	 பல்தவறு	
த்காணங்களிலும்	 மாற்றங்கள்	 ஏற்பை	
தவண்டும்.	 இனைங்களுக்்கிடையிோனை	
உறவில்	 குநத்கம்	 ஏற்படுததுவதால்,	
ஏற்படும்	 விடளவு்கடள	 கவற்றி	
க்காள்ளும்	 திறன்	 படைதத	 அரசியல்	
தளததிலுள்ள	 இடைகவளி்கடள	
ந ி ர ப் பு ம் 	வ ட ்க ய ி ே ா னை , 	சு ய ந ே	
அரசியல்	 சிநதடனையற்ற,	 தூரதநாக்கு	
சிநதடனையுடைய	 சமூ்க	 கசயற்பாடு்கள்	
ஏற்படுததப்பை	தவண்டும்.
	 ந ா ட் டி ல் 	வ ர ே ா ற் று ப்	
த ப ா க் ட ்க ச் 	 ச ா ி ய ா ்க ப் 	 பு ா ி ந து	

நூல் னதரவகளுககு
+94 - 0775070171
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க்காண்ை,	 நாட்டின்	 தபாக்்கில்	 மாற்றம்	
ஏற்படுததும்	 ஆற்றல்	 மிக்்க	 சமூ்க	
கசயற்பாட்ைாளர்கள்	 உருவாக்்கப்பை	
த வ ண் டு ம் . 	இ வ ர ்க ள் 	ம த த ி ய ி ல்	
இனைம்,	 மதம்,	 குேம்,	 த்காததிரம்	 என்ற	
வடரயடற	 ்காணப்பைக்	 கூைாது.	
இ வ ற் ட ற ப் 	 பு ற ந த ள் ள ி 	 எ ல் ே ா	
தளங்களிலும்	 உருவா்க	 தவண்டும்.	
இநத	 சமூ்க	 கசயற்பாட்ைாளர்கள்	
ஊழல்,	தமாசடி	அற்றவர்களா்க,	தமக்குத	
தாதம	 சுயவிசாரடணயில்	 ஈடுபடுததிக்	
க்காண்ை	மனைிதர்களா்க	மாறதவண்டும்.	
இநத	 கசயற்பாட்டுக்குழு	 ,நாடு	
இனைாீதியா்க	 எதிரக்காள்ளும்	 சவால்	
்கடள	 எவவாறு	 முறியடிக்்கோம்	
என்படத	 சரவததச	 அரசியலுைன்	
ஒப்பிட்டு	முடிவு்கடள	எடுக்கும்	ஆற்றல்	
படைததவர்களா்க	இருக்்க	தவண்டும்.
	 ்கைநத்காேக்	்கடத்கடள	மறநது,	
இனைவாதததிற்கு	மக்்கள்	மததியில்	உள்ள	
்கிராக்்கிடய	 ்கட்ைங	 ்கட்ைமா்க	 ஒழிதது,	
ச்க	 வாழடவக்	 ்கட்டிகயழுப்புவததாடு,	

மற்றவர்கள்	மீதும்	மாியாடத	கசலுததும்	
்கட்ைடமப்டப	 உருவாக்்க	 இக்குழு	
கசயற்பை	 தவண்டும்.	 இநதக்	 குழு	
அரசியல்	 ாீதியானை	 தநாக்கு	 இல்ோமல்	
சமூ்க	 சிநதனைா	 மாற்றங்களுக்்கா்க	
கசயல்படுமா்க	 இருநதால்,	 நிச்சயம்	
இனைவாத	தநாடய	ஒழிதது	ச்கவாழடவக்	
்க ட் டி க ய ழு ப் ப 	 மு டி யு ம் 	 எ ன் ற	
விடேமதிக்்க	 முடியாத	 ஓர	 தீரடவயும்	
பாதிக்்கப்பட்ை	 அடனைதது	 மக்்களின்	
பிரதிநிதியா்க	 முன்டவக்்கிறார.	
உண்டமத	 த்கவல்்கடளத	 திரட்டி,	
பே	 அடிக்குறிப்பு்கதளாடு	 சமூ்க	
சிநதடனையுைன்	எழுதப்பட்டிருக்கும்	
‘ச்கவாழவியம்’	 மக்்கள்	 மனைதில்	 பாாிய	
மாற்றதடத	ஏற்படுததி	நன்டம	பயக்கும்.	
நூோசிாியர	எதிர்காேததில்	இதுதபான்ற	
்க ா த த ி ர ம ா னை 	 ப ட ை ப் பு ்க ட ள	
உேகுக்கு	 அளிக்்க	 நல்வாழதது்கடளத	
கதாிவிக்்கிதறன்.

-	வஃபீரா	வஃபி
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உலழபபாளி

்கணடபாங்கதி ள்சணல ்கட்டி
்கணே்யடுககும் ்கபாேியம்மபாவுககு
்கபாலளநெரந் ்தரியபாது
்கேதது ளமட்டுககு வந்துட்டபா..!

இவளுககு..
உட்லல்லபாம் ள்சறபாச்சு
உள்ேளமபா ்வளுப்பாச்சு..!

பூபள்பால ்பாததுப்பா
புது்நெல்லு ்யி்ரல்லபாம்
ஊடபா்கதி முணேச்்சறிருககும்
்கணே்யல்லபாம் ்ிடுங்கதிடுவபா
்கருததபா்க நெபா்ேல்லபாம்..!

்ச்ண்ச ்யி்ரல்லபாம்
்பா்சக்கபாரி இவளுககு
்ச்ண்சபபுள்ளே ள்பாலபாகும்..!

பூச்்சறி்்பாட்டு இருந்தபாலும்
புறந்தள்ேி இவ உணழப்பா..!

நெபாலு ்சனம் இவணே நெம்்ி
இருககுதுனனு _தபான ்்சபால்லி
்நெஞ்ச நெதிமிதததிககுவபா..!

இவேபாட்டம்
உணழபபுககு
மரியபாணதணய
உரியமுணற தந்துணழச்்சபா
அ்கதிலளம ்ினளன வரும்
அவனியிளல ள்ர நெதிணலககும்..!

  - அனுரபாஜ்

அதீதக ்கனவு்களேபாடு
்கபாய்ந்து எரிய ளவணடியதபா்க
இருந்தது அந்த மூங்கதில்்கபாடு
எங்கதிருந்ளதபா துேிநெீரவிட
அப்்ருங்கபாட்டில் ்கனவின
புல்லபாஙகுழல்  முணேக்கத 
்தபாடங்கதிவிட்டன...

துேிரதத புல்லபாஙகுழல்்கள்
்கணணனின நெபாத ஒலி ள்கட்கும்
ஸவரங்கணேக ்்கபாணடிருந்தன

இண்ச இரவினில் தபாலபாட்ணடயும்
ள்சரததுப ்ிேிறறிய ள்பாது
்கணணுறங்கபா ்கபாட்டின எரி
தணியததபான ்்சய்யும்...

தணிந்தது தணிந்ததுதபான

இனி எரியபாக ்கபாட்டின 
்கனவு்கணேப
்பாடும் இண்ச இரவு்கள்

்கணணனின புல்லபாஙகுழளலபாடு...

முல்னவர்
்பண்ணி்யம் ்சலவககுமாரி

தணிநத இலச
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ரபஙகிேி னதடினய...

பூமரததுக ்கபாட்டுககுள்ளே ள்பான்தனன ண்ங்கதிேிளய

அதணத ம்கன நெபான தவிக்கச் ்்சனற்தனன ்்பானமயிளல

்கல்லூரித ளதர்வழுததி உணனக்கபாண ஓடிவந்ளதன

்கணணுககுள்ளே உனனழண்க ்தததிரமபா ்்பாதததி ணவச்ள்சன

ண்கவணேயல் ்கல்கலக்க ்கணத ள்கட்்க வந்த எனணன

்கபால்்்கபாலுசு ்சததமிட மணறஞ்ச்தனன மபாஙகுயிளல

உன ்ினனபாளல ஓடி வந்ளதன மல்லிண்கபபூ வபா்சதததிளல

்ரிசு ஒனனு வபாங்கதி வந்ளதன உன நெதிணனப்ில்

வபாங்கதிக்க ளவணபாமபா, வந்துவிடு பூஙகுயிளல

்கபால்்கடுக்க நெபான நெதிற்க!! உனணன, வரவணழககும் தந்ததிரளம

்ினனபாளல வந்து என ்கண்்பாதததி நெதிற்வளே

மஞ்சபபூ ளதபாட்டதததிளல, மஞ்சள் நெதிறச் ள்சணலயிளல

மயககுறறிளய மபாளனநெீ! தவிக்கதிளறனடி நெபாளன

்ரி்சப ்ிரிச்சு ்ேிச்்்சனறு நெீ ்சறிரிக்க

்வணமுததுமபாணலப ்பாரதது ்மல்லத ளதபாள்்சபாய

்பாவிமனம் ்தறுதடி நெபாட்குறறிக்க ஏஙகுதடி!

நாக்லட்சுமி இராஜநகாபாலன்

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


