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வணக்கம். 
"யாதும் ஊகை; யாவரும் ககளிர்" 

 புலம்பெயர் தேசத்தில்  ேமிழ் பமொழியயயும் கலொச்சொரத்யேயும் மற்றும் 
ெண்ெொட்யயயும் ெொதுகொத்து அேன் முக்கியத்துவத்யே அடுத்ே சந்ேதியினருக்கு 
எடுத்துச் பசல்லல் மட்டுமன்றி அவற்யய கயைப்பிடித்ேல் தெொன்றவற்யற ேலயொய 
த ொக்கங்களொக பகொண்டு பசய ற்ெடும் தகசி  ேமிழ் மன்ற த்தின் பவளியீைொன 
இளவவனில் சஞ்சியகயின் ஒன்ெேொவது மலதரொடு வொசகர்களொகிய உங்கயள 
சந்திப்ெதில் மட்ைற்ற  மகிழ்ச்சியயயகின்தறொம். 

 இளதவனில் சஞ்சியகயொனது, அடுத்ே ேயலமுயறயினர் மத்தியில் ேமிழ் 
பமொழி மற்றும் ேமிழ் அயையொளம் என்ெவற்யற அறிமுகப்ெடுத்தி, அவர்கயள 
ேமிழ் பமொழியில் எழுே வொசிக்க ஊக்கெடுத்திக் பகொண்டிருகின்றது என்றொல் 
மியகயொகொது. தமலும் வளர்ந்துவரும் ஆக்கப்ெயைப்ெொளிகயளயும் 
மொணவர்கயளயும் ஊக்கப்ெடுத்தி அவர்களுயைய ஆக்கங்கயள சந்சியகயொக 
பவளியிடுவேன் மூலம் அவர்களுக்கு சிறந்ே ஒரு களத்யே அயமத்துக் 
பகொடுக்கின்றது. 

 ெல்தவறு கலொச்சொர ெண்ெொடுகளியைதய வொழ்ந்துபகொண்டிருக்கும் எமது 
அடுத்ே ேயலமுயற, கொல ஓட்ைத்தில் ேமியையும் ேமிழ் கலொச்சொரத்யேயும் 
மறந்துவிைக்கூைொபேன்ெேற்கொய் தகசித் ேமிழ் மன்றத்தின் முயற்சிகளில் இதுவும் 
ஒன்றொகும், 

 மொணவர்கள், பெற்தறொர்கள், ஆசிரியர்கள் மற்றும் ஆக்கப் ெயைப்ெொளிகள் 
அயனவரும் உங்கள் ஆக்கங்கயள கொலகிரமத்தில் அனுப்பியவத்து இளதவனில் 
ஆசிரியர் குழுவிற்கு ஆேரவு ேருமொறு அன்புைன் தகட்டுக்பகொள்கின்தறொம், 

 தமலும் இளதவனில் சஞ்சியக ெற்றிய ஆக்கபூர்வமொன கருத்துக்கயளயும் 
ஆதலொசயனகயளயும் வைங்கி, இளதவனில் சஞ்சியகயின் வளர்ச்சிக்கு 
வித்திடுமொறுஆசிரியர் குழு ேொழ்யமயுைன்  தவண்டி நிற்கின்றது. 

   நன்றி! 
   ஆசிரியர் குழு 
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தலைவரின் உள்ளத்திலிருந்து ...... 
 

  சிந்தைக்கு மகிழ்வு அளித்திடும் பல அழகிய எழுத்துப் பூக்களுடன் 

பூத்துக் குலுங்கியபடி, ககசி ைமிழ் மன்றத்தின் இளகவனில் சஞ்சிதக 

இப்கபோது உங்கள் கரங்களில் ைவழ்ந்து ககோண்டிருக்கின்றது. 

 

  பல புதிய ஆக்க இலக்கிய பதடப்போளிகளின் , குறிப்போக இதளய 

ைதலமுதறதயச் கசர்ந்ைவர்களின் பதடப்புகதள உள்ளடக்கி நிற்கும் இவ் 

ஒன்பைோவது பதிப்பு, இதளய ைதலமுதறயினரிடம் எழுத்ைோர்வத்தை 

தூண்டுவதில் இளகவனில் எனும் முயற்சி கவற்றியதடந்து வருகின்றதமக்கு 

சோன்றோக அதமகின்றது. அவுஸ்திகரலியோவில் இருந்து கவளிவருகின்ற ைமிழ் 

பத்திரிதககளினதும் சஞ்சிதககளினதும் எண்ணிக்தக குதறந்து வரும் 

நிதலயில், ககசி ைமிழ் மன்றத்தின் ைமிழ் பணியின் ஓரங்கமோக , இளகவனில் 

சஞ்சிதக அகதவ ஐந்தைத் கைோட்டு கபோலிவு கபறுகின்றதம கண்டு 

மகிழ்வதடகின்கறன். 

 

  ைமிதழ வோசிக்கின்ற - ைமிழில் எழுதுகின்ற எமது சந்ைதிகள் 

இத்கைசத்தில் நிதலகபற கவண்டும் என்கின்ற க ோக்கில் கவளிவருகின்ற 

இளகவனில் கைோடர்ந்து ைன் போதையில் கவற்றியுடன்  பயணிக்க, உங்கள் 

ஆக்கபூர்வமோன ஆகலோசதனகதளயும் பங்களிப்தபயும் கைோடர்ந்து வழங்க 

கவண்டும் என கவண்டி விதடகபறுகின்கறன். 

 ன்றி! 

ைதி ைதியழகன்  

தலைவர்  

ககசி தமிழ் ைன்றம் 
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தை அணங்கே நீ வருவாய் 

திருைதி. கைா சிவகுைாைகவலு 

 

mtdpnay;yhk; mfkfpo;e;J mfpynky;yhk; FJ}fypj;J 

tre;jj;jpd; thrypNy jlk; gjpf;Fk; ehspdpNy 

ij ij vd jspu; eil gapd;W tUk; 

jq;fj; jpUNkdpaNs eP tUf! 

 

khdpl rpe;ijapNy GJikfs; Cw;nwLj;J 

khz;Gfs; NkNyhq;fp kdpjNeak; ngUfplNt 

rpw;wpil fiy gapy rPubfs; elk; Gupa 

jpUkfNs eP tUf! 

 

ftpd; kpF fd;dpaUk; juy; kpF fhisaUk; 

eyk; fhz ,y;yw NrhiyapNy 

,dpjhf ,ize;jplNt ijkfNs 

eP tukUs;tha;! 

 

nre;ney; tpis fodpapNy new;wp tpau;it 

epyj;jpy; tpo ehnsy;yhk; ghLgl;L mauhj 

ciog;gpdpy; tho;e;j fhuhsu; tho;tpdpy; 

tre;jj;jpd; xsp tPr cj;jkpNa eP tUf! 
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nfhQ;Rk; koiyapYk; fhjy; kpF fd;dpaupd; 

fd;dy; Ngr;rpdpYk; mQ;rhj rpq;fk; Nghy; 

tPW eil NghLk; fhisaupd; ntw;wp 

fspg;gpdpYk; fye;J cd; fil tpopghu;itapdhy; 

tw;whj mUs; Rug;gha;! 

 

kq;if cd; tuT fz;L mtdpNa mfkfpOk; 

md;idau; fspg;GlNd mfy; tpsf;Nfw;wpLtu; 

Kfj;jpy; Nfhykpl;L Kiwahd ge;jypl;L 

mofhf mLg;Gk; %l;b GJf;fyrk; nghq;fplNt 

Fiwahky; ghYk; Cw;wp ij kfNs 

tUf tUfntd epd; jpUtbapy; rpuk; jho;j;jp 

cskhw njhOJ epw;gu;! 

 

juzp tho; khe;jnuy;yhk; gz;NzhL ,ir 

ghb G+q;FapNy cd; tuT fhz mthtp 

epw;Fk; nghOjpdpNy fhupifNa cd; 

fhjydhk; fjputDk; fd;dp cd; vopy; fhz 

fPo; jpirapy; J}d;wpLthd; 

 

,e;ehNs ee;ehshk; 

njhlu;e;J tUk; nghd;dhshk;... 
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சுதையிதை கோஞ்சம் சுேைாக்ேலாகை! 

-சியாைைா கயாககஸ்வைன்- 

 மனிதன் தன் வாழ்க்கையின் ஒவ்வவாரு 
படியிலும் ஏதாவவதாரு சுகமகைச் சுமந்து 
வைாண்டுதான் இருக்கிறான். உறவுைள், 
வபாறுப்புைள், ைடகம, ைல்வி என்று பலவிதமான 
சுகமைகை நாம் தாங்கினாலும், சில சுகமைள் 
மனதுக்கு நிகறவு தருவனவாை, வாழ்கவ 
முழுகமப்படுத்துவனவாை இருக்கின்றன. இதில் 
ைல்விச்சுகம நம் குழந்கதைளுக்கு மன 
அழுத்தத்கதத் தருகின்ற வதால்கலச் சுகமைாை  
அவர்ைளின் ைவகலைற்ற சிறுவர் பராைத்தில் 
திணிக்ைப்பட்டுள்ைதா என்பதுதான் இந்தக் 
ைட்டுகரயின் ததடலாை மட்டுமல்ல, ஒரு வபற்ற 
மனதின் ததடலாைவும் இருக்கின்றது.  

 எந்தச் சூழலிலும் ஒருவரிடமிருந்து 
பிரிக்ை முடிைாத, அழிக்ை முடிைாத ஒரு வபருஞ் 
வெல்வம் ைல்விைாகும். அதிலும் ைற்றவனுக்குச் 
வென்ற இடவமல்லாம் சிறப்பு என்பது தபால் 
எத்தகன தகடைள் வந்தாலும் அத்தகனகையும் 
தைர்த்து தன்னம்பிக்கையுடன் வாழ்க்கைகை எதிர் 
வைாள்ை கவத்தது நாம் ைற்ற ைல்விவைனும் 
ஆயுதந்தான் என்பகத புலம் வபைர்ந்து வாழும் 
ைாராலும் மறுக்ை முடிைாது. மண் வாெம் 
இன்னும் ஒட்டியிருக்கும் எம் மனங்ைளில் 
ைல்விைால் ஏற்பட்ட ததால்விைளும், அனுபவித்த 
தொதகனைளும் பசுமரத்தாணி தபால் இன்னும் 
மனங்ைளில் அழிைாச் சுவடுைைாைப் 
பதிந்திருக்கின்றன என்பது மறுக்ை முடிைாத 
உண்கமைாகும். 

 எதுவித வெய்முகற விைக்ைங்ைளுமின்றி 
விஞ்ஞானத்கத படித்ததில் வதாடங்கி, 
நகடமுகறப் புரிதல்ைளின்றி ஏட்டுச் 
சுகரக்ைாைாை, பரீட்கெயில் புள்ளிைள் என்ற 
ஒதர இலக்குடன் ைற்ற சில பாடங்ைள் எம் 

நகடமுகற வாழ்க்கையில் எந்தவிதத்தில் 
உதவின என்று சிந்தித்தால் அகவவைல்லாம் 
பதிலறிைாப் வபரும் புதிர்ைைாை மட்டுதம 
இருக்கும். ஆனாலும் அத்தகனகையும் 
புறந்தள்ளி விட்டு, அகதத் வதாடர்ைகதைாக்கும் 
அதத மன நிகலயுடன் இன்று எம் 
குழந்கதைகை வாட்டி எடுக்கின்தறாமா 
என்பதுதான் எம் தபான்ற வபற்தறாரின் 
மனங்ைளில் மனச்ொட்சிகை தட்டிக் தைட்கும் ஒரு 
வபரும் தைள்விைாை இருக்கிறது. வபாறியிைலாைர், 
கவத்திைர் என்ற பதவிைள் தரும் தமாைமும், 
சிலதவகைைளில் அகதத் தவற விட்ட தொைமும் 
தெர்ந்து வைாள்ை, எம் ஆகெைகையும், 
எதிர்பார்ப்புைகையும் அவர்ைளின் தகலயில் 
திணித்து கவப்பததாடு, அவ்வப்தபாது நம்கமக் 
தைள்வி தைட்கும் மனச்ொட்சிகை அத்தகனயும் 
நம் குழந்கதைளின் நன்கமக்குத் தாதன என்று 
அடக்கி கவத்து விடுகிதறாம். 

 அந்நிை மண்ணில் எமது குழந்கதைள் 
திக்கின்றி தவிக்ை விடாமலிருக்ை, ைல்வி என்பது 
ைட்டாைத் ததகவ என்று வதளிவாைத் 
வதரிந்திருக்கும் வபரும்பாலான வபற்தறார்ைளுக்கு, 
புலம் வபைர் நாடுைளின் பாடத்திட்டங்ைள், 
உைர்ைல்விக்ைான ததகவைள், தவகல வாய்ப்புைள் 
பற்றிை ெரிைான தைவல்ைகைப் வபற்றுக் வைாள்ை 
முடிைவில்கல அல்லது ெரிைாைப் புரிந்து வைாள்ை 
முடிைவில்கல என்பதுதான் நிெர்ெனமான 
உண்கம. வபரும்பாலான வபற்தறார்ைள் 
கவத்திைர்ைள், வபாறியிைலாைர்ைள், துகறொர் 
நிபுணர்ைள் என்று பிரைாசித்துக் 
வைாண்டிருப்பவர்ைைாை இருக்கும் தபாது, 
அவர்ைள் அதத புத்திொலித்தனத்கதயும், 
அறிவுக்கூர்கமகையும் தமது குழந்கதைளிடம் 
எதிர்பார்ப்பதில் எந்தவித தவறுமில்கல. 
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பாைற்ைாய் தபாட்டால் சுகரக்ைாய் முகைக்குமா? 
என்று வைதானவர்ைள்தான் வாதிடுவார்ைள் 
என்பதில்கல, வைாஞ்ெம் விஞ்ஞானமும்  
ஓத்துகழத்தால், அதத பிறப்பிைல் கூறுைள் 
குழந்கதைளிடம் இருக்ைத்தான் தவண்டும் 
என்பதால் அந்த எதிர்பார்ப்பில் தப்தபதும் 
இருப்பதாைவும் வதரிைவில்கல. 

 நாம் வைர்ந்த சூழகல வைாஞ்ெம் பின் 
தநாக்கிப் பார்ப்தபாமானால், ைாலத்தால் அழிைாத 
எத்தகன இனிை ஞாபைங்ைகை உள்ைடக்கிைதாை 
எமது சிறார்ப்பருவம் இருந்திருக்கிறது. மிைச்சிறிை 
பராைத்திதலதை இைற்கைச்சூழல் முதல் எமது 
நண்பர்ைள், உறவினர்ைளுடன் தெர்ந்து 
விகைைாடும் விகைைாட்டுைள் வகர, எகதயும் 
பகுத்து  ஆராயுந்திறகன நாம் வதரிந்து 
வைாள்ைாமதலதை எம்மிடம் வைர்த்திருக்கின்றன. 
இதுதான் என்று ைற்றுத் தராமதலதை கைைால்ைள் 
பல்தவறு இைக்ைங்ைகையும் நுணுக்ைங்ைகையும் 
ைற்றுக் வைாள்ை, மூகைதைா வவற்றிக்ைான 
சூத்திரத்கத இலகுவில் ைற்றுக் வைாண்டிருக்கிறது. 
அழுது வைாண்தட பாடொகல வாெலில் 
முதல்நாள் ைால் கவத்தாலும், எமது மனதும் 
மூகையும் எந்த ெவாகலயும் ெந்திக்ைத் 
தைார்ப்படுத்தப் பட்டு விட்டது என்பது தான் 
உண்கம. 

 இப்தபாது நமது குழந்கதைள் 
வதாகலத்துவிட்டது, தமது வொந்தங்ைகையும், 
அகடைாைங்ைகையும் மட்டுமல்ல, அத்தகன 
குழந்கதப்பருவத்து நிகனவுைகையும் அதன் 
இனிகமைகையுந்தான். குடும்பப் வபாறுப்புைகைத் 
தனிவைாருவனாை தாங்ை தவண்டிை நிகலயில் 
தந்கதயும், குடும்பத்கத எந்த முன் அனுபவமும் 
இல்லாத நிகலயில் வழி நடத்த தவண்டிை 
நிகலயில் தாயுமாய் அந்நிை மண்ணில் புலம் 
வபைர்ந்து தம் வாழ்க்கைகைத் வதாடங்கும் இைம் 
தம்பதியினரின் மனதில் எத்தகனவிதமான 
அச்ெங்ைளும், எதிர்ைாலம் பற்றிை பைமும் ஆட்சி 
வெய்து வைாண்டிருக்கும் என்பது எமக்வைல்லாம் 

வதரிைாதவதான்றல்ல. ஆக்ைபூர்வமாைக் ைழிந்த 
எம் குழந்கதப்பருவம் தபாலன்றி, எப்தபாது நம் 
குழந்கதைள் தூங்குவார்ைள் அல்லது ஏதாவது 
வதாழிநுட்பத்துக்குள் ஒன்றிப் தபாய் எமக்குக் 
வைாஞ்ெம் ஓய்வு தருவார்ைள் என்பது தான் 
வபரும்பாலான தனித்து விடப்பட்ட 
வபற்தறார்ைளின் எதிர்பார்ப்பாை இருக்கிறது. 
இதனால் குழந்கத தபசுவகதக் குகறக்கிறது, 
சூழலிருந்து ைற்பகத விடுத்து எதற்குதம உதவாத 
தனக்ைான ஒரு உலகில் ஒன்றிப் தபாய் 
விடுவதன் மூலம் சூழலிருந்தும் 
வபற்தறாரிலிருந்தும் ைற்றுக் வைாள்ளும் 
ைல்விக்ைான அடித்தைத்கத இழந்து விடுகிறது. 

 பிள்கைைள் ெற்று வைர, எமது நட்பு 
வட்டமும் ெற்று விரிை, அடுத்தவர்ைகைப் பார்த்து 
ஆகெப்படுவதாதலா அல்லது வெய்ை தவண்டிை 
ைடகமயிலிருந்து தவற விடக் கூடாது என்ற 
ைடகம உணர்வினாதலா அல்லது நிகறதவறா 
எமது ைனவுைகை நிகறதவற்ற தவண்டும் 
என்பதாதலா பாட்டு, நடனம், நீச்ெல், 
விகைைாட்டு, வாத்திைக்ைருவிைள் என்று 
அத்தகனயிலும் தெர்த்து விடுகிதறாம். ஐந்து 
விரல்ைளும் ஒதர மாதிரிைானகவைாை 
இருப்பதில்கல என்ற அடிப்பகடத் தத்துவம் 
வதரிந்திருந்தாலும், நம் குழந்கதைள் என்று வரும் 
தபாது அதகன மறந்து விடுகிதறாம் அல்லது 
நகடமுகறக்குக் வைாண்டு வருவதில்  மறந்து 
விட்டாற் தபால் நடிக்கிதறாம் என்பது தவிர்க்ை 
முடிைாத உண்கம. அத்துடன் ஒய்ந்து 
விடுகிதறாமா என்றால் அதுதானில்கல, 
ெமவைதுக் குழந்கதைளுடதனா அல்லது 
ெதைாதரர்ைளுடதனா ஒப்பிட்டுப் தபசி அதன் 
ஆளுகமகை, தன்னம்பிக்கைகை சிகதத்து 
விடுகிதறாம். இத்தகன ைாசு வெலவழிக்கிதறாம், 
இப்படி அகலகிதறாம், இத்தகன மணி தநரத்கத 
வெலவழிக்கிதறாம் என்று வொல்லிக் ைாட்டிதை 
அவர்ைள் மனதில் வபாறுப்பற்றவர்ைள் என்ற 
எண்ணத்கத விகதப்பதன் மூலம் அவர்ைளின் 
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ஆளுகமயுடனான மனகதரிைத்கத சிகதத்து 
விடுகிதறாம். நம்மால் இத்தகனகையும் வெய்ை 
முடியுமா என்று வநஞ்சுக்கு தநர்கமைாை நின்று 
எம்கம நாதம  தைட்டுக் வைாண்டால், அது 
அழுத்தம் திருத்தமாை 'முடிைாது' என்ற 
உண்கமகை உச்ெந்தகலயில் அடித்துச் 
வொல்லும். 

 மற்றக் குழந்கதைள் தபால நம் 
குழந்கதயும் வெய்ை தவண்டும் என்ற அர்த்தமற்ற 
எதிர்பார்ப்கப விட்டு விட்டாதல அது 
குழந்கதைளுக்கு மட்டுமல்ல விடிவுைாலம், 
நம்கமப்தபால் தவிக்கும் வபற்தறாரின் 
உள்ைங்ைளும் ஏக்ைங்ைைற்ற வதளிந்த ஓகடைாகி 
விடும். எந்தத் துகறயில் குழந்கதைளுக்கு 
ஆர்வம் அல்லது எதில் அவர்ைள் சிறந்து 
விைங்குகிறார்ைள் என்பகத அறிந்து வைாண்டு 
அதில் அவர்ைளுக்கு ஊக்ைம் வைாடுத்தால், 
அவர்ைளுக்குப் பயிற்சி வெய்ைப் தபாதிை தநரம் 
கிகடக்கும் என்பது மட்டுமல்ல அந்தப் பிஞ்சு 
உள்ைங்ைளின் சுகமைளும் குகறந்து விடும் 
என்பதால், குழந்கதப் பருவத்கத ரசிக்ைவும் 
வெய்வார்ைள்.  

 வாழக்கையின் உைரத்கதத் வதாடுவதற்கு 
ைல்விதான் தகடைள் குகறந்த பாகத என்பது 
உண்கமதான், ஆனால் அந்தப் பாகதயில் 
முட்ைகைத் தூவி அவர்ைளின் பைணத்கத 
வபற்தறாராகிை நாதம தமலும் ைடினப்படுத்தாமல் 
அவர்ைளுக்கு எமது அன்பும் ஆதரவும் 
வழிைாட்டலும் என்றும் துகண நிற்கும் 
என்பகதப் புரிை கவத்து விட்டால் அவர்ைள் 
துள்ைலுடனும் நம்பிக்கையுடனும் வாழ்கவ எதிர் 
வைாள்ைமாட்டார்ைைா? மனம் விட்டுப் தபெ 
நட்பான வபற்தறார்ைள் துகண இருக்கிறார்ைள், 
அவர்ைளின் அன்பு என்ற ைதைதப்பான சிறகு 
துகணயிருக்கிறது என்பகதப் புரிந்து வைாண்ட 
பிள்கைக்கு, வீட்டிதலதை தமது எல்லாப் 
பிரச்ெகனைளுக்கும் தீர்வு ைண்டு விடலாம் என்ற 
நம்பிக்கை வந்து விட்டால், எந்தச் சூழ்நிகலக்கும் 
முைம் வைாடுத்து, வரும் தகடைகை தமாதித் 
தைர்த்திடும் மனவலிகமகைக் வபற்றுவிடும் 
என்பதில் எந்த ெந்ததைமுமில்கல. எமது நாடு 
தபாலன்றி, நாம் வபற்ற வெல்வங்ைள், நம் வாழ்வு 
முடியும் வகரக்கும் நம்முடன் வரப்தபாவதில்கல, 
எம்முடன் இருக்கும் ைாலங்ைளிலாவது இந்தச் 
சிறிை குடும்பம் என்னும் கூட்டில் ஆனந்தம் 
தவழட்டுதம. 
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என் ைாய் கைாழி ைமிழ்!  

-சுகவத்தா- 

 எமது  தாய் வமாழி தமிழ், இது ைல் 
ததான்றி மண் ததான்றிை ைாலத்துக்கு முன் 
ததான்றிை வமாழி ஆகும். வதான்கம வாய்ந்த 
வமாழிைளில் இதுவும் ஒன்று. இதற்கு ஏடுைளும் 
ைல்வவட்டுைளும் ொன்றாை அகமகிறன. 
வபரும்பான்கமைாை தமிழ் தபசும் மக்ைள் 
இலங்கையிலும் இந்திைாவிலும் உள்ைனர். 
சிங்ைப்பூரிலும் தமிகழ உத்திதைாைபூர்வ 
வமாழிைாை அங்கீைரித்துள்ைனர். உலவைங்கும் 
தமிழ் தபசும் மக்ைள் பரந்து வாழ்கிறனர். தமிழ் 
வமாழி இைல், இகெ, நாடைம் எனும் முத்தமிகழ 
வைாண்டுள்ைது. இைல் உகரநகடயில் அகமந்த 
நூல்ைகை குறிக்கிறது. இகவ எண்ணத்கத 
வவளியிட உதவும். இகெத்தமிழ் பாடல்ைகை 

குறிக்கும். நாடைத்தமிழ் தபச்ொலும் நடிப்பாலும் 
ைருத்துக்ைகை குறிக்கும். இத்தகைை சிறப்புமிக்ை 
தமிழ் முதல், இகட, ைகட ஆகிை ெங்ைங்ைைால் 
வைர்த்வதடுக்ைப்பட்டது. இதற்கு அரெர்ைளும் 
பாடுபட்டனர். பல்லாயிரக்ைணக்ைான 
இலக்கிைங்ைள் தமிழரின் சிறப்கப கூறுகிறன. 
ஐம்வபருங்ைாப்பிைங்ைகை வைாண்டுள்ை தமிழ் 
வெம்வமாழிைாை சிறப்பு வபற்றுள்ைது. பழகமைான 
தமிழ் வமாழி நவீன வமாழிைளுக்கு ஈடாை 
வைர்ந்துள்ைது.இத்தகைை தமிழ் வமாழிகை 
தபசும் நாம் வபருகமப்பட தவண்டும். தமிகழ 
தபணிக்ைாப்பது எமது ைடகமைாகும், 
இல்கலவைனில் சில வதான்கமைான 
வமாழிைகை தபால் தமிழ் அருகிவிடும். 

 

 

 

மிருேக்ோட்சிச் சாதல  

-லவஷ்ணவி கிரிதைன்- 

ஒரு ெனிக்கிழகமை நான் எனது குடும்பத்தாருடன் வமல்தபானில் இருக்கும் மிருைக்ைாட்சிச் ொகலக்கு 
வென்தறன். தினமும் மக்ைள் வந்து தபாவர்ைள். மிருைக்ைாட்சிச் ொகலயின் ைாரிைாலைத்தில் பணத்கத 
வெலுத்தி நுகழவுச்சீட்கட வபற்றதும் உள்தை வெல்ல அனுமதிப்பார்ைள். அங்தை  மிருைங்ைள் 
வகைப்படுத்தப்பட்டு கூட்டில் அகடக்ைப்பட்டிருக்கும். பாலூட்டிைள், பறகவைள், ஊர்வன, நீரிலும் 
நிலத்திலும் வாழ்வன என்பன ைாணப்பட்டன. மிருைங்ைளுக்கு உணவளித்து பராமரிக்ை தெவைர்ைள் 
உள்ைனர். மற்றும் தநாயுற்றால் சிகிச்கெைளிக்ை மிருை கவத்திைர்ைளும் உள்ைனர். உல்லாெப் 
பைணிைளின் வருகையும் அதிைம். 
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"ஒன்று பட்டால் உண்டு வாழ்வு" 

-கிரிசிகன் சீவைாஜா- 

 ஒரு ஊரில், இரண்டு ெதைாதரர்ைள் 
இருந்தார்ைள். மூத்தவனின் வபைர் விக்தனஷ். 
இகைைவனின் வபைர் ெரவணன். அவர்ைளின் 
வபற்தறார்ைளின் வபைர்ைள் ெங்ைரனும் 
ைாமாட்சியும் ஆகும். விக்தனஷ் உடல்வபருத்த 
சிறுவன், ஆனால் திறகமொலி. ெரவணன் 
வலிகம மிக்ைவன், ஆனால் விதவைம் 
குகறந்தவன். இந்த ெதைாதரர்ைள் தெர்ந்து 
இருக்ை மாட்டார்ைள். அவர்ைள் எதிர் எதிராை 
இருப்பார்ைள். எந்த குழுநிகல தபாட்டிைளிலும், 
விகைைாட்டுைளிலும், ஒன்றாை வெைல்படாமல் 
அடிக்ைடி ததால்விகைதை அகடந்து வந்தார்ைள். 
இகத பார்த்த அவர்ைளின் வபற்தறார்ைள் 
ைவகலயுடன் இருந்தார்ைள். 

 அதற்கு அவர்ைளின் தந்கதைார் ஒரு 
முடிவு எடுத்தார். 'பிள்கைைதை! இங்தை 
வாருங்ைள்!' என்றார் ெங்ைரன். உடதன, அந்த 
பிள்கைைள் தொர்வுடன் வந்து 'ஏன் அப்பா 
கூப்பிட்டீர்ைள்?' என்று தைட்டார்ைள் . 'நான் 
உங்ைளுக்கு ஒரு தபாட்டி கவக்ை தபாகிதறன். 
அதில் ைார் வவற்றி அகடக்கிறவனுக்கு ஒரு 
பரிசு தருதவன். ஆனால் அந்த தபாட்டி 
நாகைக்கு நடக்கும், தைாராகுங்ைள்' என்றார் 
ெங்ைரன். 

 அடுத்த நாள் வந்தது. 'பிள்கைைதை! 
இன்கறக்குதான் உங்ைள் தபாட்டி. இந்த 
தபாட்டியில் மூன்று தபாட்டிைள் நகடவபறும். 
அதில் வவற்றி வபறுபவருக்கு நல்ல பரிசுக் 
கிகடக்கும்.' என்றார் ெங்ைரன். 'முதலாவது 
தபாட்டி, ைார் முதலில் ைடவுகை 
கும்பிடுகிறார்ைள் என்று பார்ப்தபாம். உங்ைள் 
தபாட்டி இப்வபாழுது பத்து வினாடிைளில் 
ஆரம்பிக்கிறது... ஒன்று, இரண்டு, மூன்று 

நான்கு, ஐந்து, ஆறு, ஏழு, எட்டு, ஒன்பது, 
பத்து!' 

 உடதன ெரவணன் அருகில் இருந்த 
தைாயிலுக்கு ஓடி வென்றான். ஆனால் விக்தனஷ் 
இன்னும் ஆரம்பிக்ை வில்கல. அவன் 
தைாசித்தான், 'ைடவுள் என்றால் அப்பா அம்மா. 
அப்பா அம்மா என்றால் ைடவுள் தாதன!' என்று 
நிகனத்தான் விக்தனஷ். உடதன, விக்தனஷ் 
அவரின் அம்மாகவயும் அப்பாகவயும் சுற்றி 
வந்து வணங்கி, ' வபற்தறாகர நாங்ைள் ைடவுள் 
என்று நிகனக்ைலாமா?' என்று தைட்டான் 
விதனஷ். இகத பார்த்த ெங்ைரனும் ைாமாட்சியும் 
'ஆம்' என்று வொல்லி மகிழ்ந்தார்ைள். 

 வைாஞ்ெம் தநரத்திற்குப் பிறகு, ெரவணன் 
வந்தான். இகத பார்த்த அவனுக்கு தைாபம் 
வந்தது. அடுத்த தபாட்டி ஆரம்பிப்பதற்ைாை, 
இருவரும் ஆைத்தம் ஆனார்ைள். உடதன அப்பா 
ெங்ைரன், 'ெரி, இரண்டாவது தபாட்டி. நீங்ைள் 
இந்த பாரமான ைல்கல பத்து வினாடிைளுக்கு 
முன் மற்ற பக்ைத்திற்கு உருட்ட தவண்டும்.' 
என்றார். இதற்கு ெரவணன் உறுதிைாை தன்னால் 
முடியும் என்று விக்தனகை ஏைனமாை பார்தான். 

 'உங்ைள் தபாட்டி இப்வபாழுது பத்து 
வினாடிைளில் ஆரம்பிப்பிக்கிறது... ஒன்று, 
இரண்டு, மூன்று நான்கு, ஐந்து, ஆறு, ஏழு, 
எட்டு, ஒன்பது, பத்து!' என்றார் ெங்ைரன். 
உடதன, விதனஷ் அந்த பாரத்கத உருட்டப் 
பார்த்தான். ஆனால் உருட்டமுடிைவில்கல. 
அதற்கு பிறகு, ெரவணன் உருட்டினான். 'இந்த 
தபாட்டியில் ெரவணன் வவற்றி அகடந்தான்.' 
இந்த இரண்டு தபாட்டிைளில் விக்தனஷ் : ஒரு 
புள்ளி, ெரவணன் : ஒரு புள்ளி. இந்த இரண்டு 
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தபாட்டிைளில் வவற்றிைாைர்ைள் இல்கல. 
ஏவனன்றால் முதலாவது தபாட்டி அறிவுப் 
தபாட்டி, அது விக்தனஷின் திறகம. 
இரண்டாவது, வலிகமப் தபாட்டி. அது 
ெரவணனின் திறகம. எல்தலாருக்கும் ஒவ்வவாரு 
திறகம இருக்கும். அகத நாங்ைள் ெரிைாை 
பைன்படுத்த தவண்டும். 

 'அடுத்த தபாட்டி, இந்தக்ைல்கல அந்த 
குன்றின்தமல் கவப்பவர்தான் இறுதிைாை வவற்றி 
வபறுவார்.' என்றார் அப்பா ெங்ைரன். இகத 
தைட்டதும் விக்தனஷ் வைாஞ்ெம் தைாசித்துப் 
பார்த்தான். உடதன தம்பி ெரவணதனா, அந்த 
ைல்கல உருட்டி தமதல வைாண்டு வெல்ல 
முைன்றான். ஆனால், அகத சிறிது தமதல 
உருட்டிைதும், அது தமதல நில்லாமல் கீதழ 
உருண்டு வந்தது. திரும்ப திரும்ப முைன்றும், 
அவர் வவற்றி அகடை வில்கல. இகதப் பார்த்த 
விக்தனஷ், ெரவணன் ைல்கல தமதல 
உருட்டிைதும், மரக்ைட்கட ஒன்கற எடுத்து, 
ைல்லின் கிதழ அது உருைாதபடி ைல்லின் 
அடியில் கவத்தான். ைல் அப்படிதை நின்றது. 

இகதப் பார்த்த தம்பி ெரவணன், மகிழ்ச்சியுடன் 
'அண்ணா, நாங்ைள் இருவரும் தெர்ந்து இப்படி 
உருட்டி வென்று தமதல கவப்தபாம்' என்றான். 
அதற்கு விக்தனஷ் ெம்மதித்தான். அதன் படி 
இருவரும் வமதுவாை அந்த ைல்கல உருட்டி 
உருட்டி தமதல வைாண்டு வென்று குன்றின் தமல் 
கவத்தார்ைள். 

 இகதப்பார்த்த அவர்ைளுகடை தந்கத 
மிைவும் மகிழ்ச்சியுடன், 'பார்த்தீர்ைைா? இருவரும் 
ஒன்றாை முைற்சி வெய்த படிைால், இருவருதம 
வவற்றி வபற்றீர்ைள். அதனால் நீங்ைள் எதிர் 
எதிராை இருக்ைாமல், ஒற்றுகமைாை இருங்ைள், 
பழகுங்ைள்.' என்றார் அப்பா ெங்ைரன். அதற்கு 
பிறகு, இருவரும் ஒற்றுகமைாை பழகி 
ெந்ததாெமாை இருந்து, இருவரும் அப்பாவின் 
எல்லா தபாட்டிைளிலும் தெர்ந்து வவற்றி 
வபற்றார்ைள். இகத பார்த்த அவர்ைளின் 
வபற்தறார்ைள் மிைவும் மகிழ்ந்தனர். 

 

'எல்லைொரும் ஒற்றுலையொக இருந்து, பவற்றி ப ற முயன்றொல், பவற்றியும், ைகிழ்ச்சியும் 
உண்டொகும்.' 
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எனது ஒரு நாள் 

-கவிஷ் சண்முகம்- 

 அப்பா என்கன 'தடய் ைவிஷ்! 
எழுந்திரு' என்று கூறினார். அவர் ைாகல ஆறு 
மணிக்கு எழுந்து தவகலக்கு வெல்ல 
தைாராகிக்வைாண்டு இருந்தார். நான் வபாதுவாை 
ைாகல ஏழு மணிக்கு முன்னதாை எழுந்ததில்கல. 
அப்பாவும் அம்மாவும் பலமுகற ெத்தம் 
தபாட்டதின் பின்பு ஒருவாறாை ஏழு மணிக்கு 
நான் எழுந்ததன். ைாகல ைடன்ைகை 
முடித்துவிட்டு , சீருகட அணிந்து பள்ளிக்கு 
வெல்ல ஆைத்தமாகி, ைாகல உணவாை 
தைான்ஃப்வலக்கெ ொபிட்டு சிறிது தநரம் தமிழ் 
புத்தைம் வாசித்து விட்டு 8.30 மணிைைவில் 
பள்ளிக்கு  வென்தறன். என் வீட்டிற்கும் 
பள்ளிக்கும் நகட தூரம் தான். பள்ளிக்கு 
முன்பாை உள்ை விகைைாட்டு திடலுக்கு வென்று 
ஒரு மணித்திைாலம் ஓட்டப் பயிற்சி வெய்ததாம். 
சிறிது  தநர ஓய்வுக்கு பின்பு கிரிக்வைட் 
விகைைாடிதனாம். அதன் பின்பு ைணித  பாட 
தவகை. அது  முடிை மதிை இகடதவகை. 
மதிை உணகவ ொப்பிட்டு நண்பர்ைளுடன் 
விகைைாடிதனன். நண்பர்ைளுடன் பல 
விடைங்ைகை அரட்கட அடித்து 
வைாண்டிருந்ததாம்.  

 அதன் பின் ஆசிரிைர் பாட பகுதிைகை 
ைற்பித்தார். பாடம்  முடிைவும் மணி ஒலித்தது. 
எனது புத்தைப்கபகை தூக்கி வைாண்டு வீடு 
வென்தறன். உகட மாற்றிக்வைாண்டு கை, ைால், 
முைம்  ைழுவிக் வைாண்டு தின்பண்டங்ைகை 
எடுத்துக்வைாண்டு வதாகலக் ைாட்சி முன் 
அமர்ந்ததன். எனது வபற்தறாரும் தவகல முடிந்து 
வீடு திரும்பினர். நான் கிரிக்வைட் பயிற்சிக்கு 
வெல்ல தைாராதனன். அம்மா என்கன 
பயிற்சிக்கு அகழத்து வென்றார். நான் இரண்டு 
விக்ைட்டுைகை ொய்த்ததன். எனது பயிற்சிைாைர் 
என்கன ஊக்ைப்படுத்தினார். மாகல 7 
மணிைைவில் பயிற்சி முடிந்து வீடு திரும்பிதனன். 
குளித்துவிட்டு வீடு பாடம் படித்ததன். அதற்குள் 
இரவு உணவு உண்ணும் தவகை வந்து விட்டது. 
அம்மா அகழக்ைவும் குடும்பத்ததாடு அமர்ந்து 
உணகவ உண்தடாம். அன்கறை தினம் 
நடந்தகவ பற்றி உகரைாடிதனாம். பின்னர் 
புத்தைம் வாசித்து வைாண்தட உறங்கி விட்தடன். 
அன்கறை வபாழுது இனிதாை முடிந்தது. 
இகறவனுக்கு நன்றி. 

 

 

சிறுவர்ேள் ைமிழ் ேற்ே கவண்டியைன் அவசியம்! 

-ஹரிஷ்ணி சதீஸ்வைன்- 

சிறுவர்கள் எங்களின் ைமிழ் கமோழிதய அவசியமோக கற்க கவண்டும். ைமிழ்,  மது ைோய் கமோழி, 
ஆனோல்  ோங்கள் வோழும்  ோடு அவுஸ்கரலியோ, அைனோல்  ோங்கள் எைற்கோக படிக்க கவண்டும்? 

கபரிகயோர்கள் கதைக்கும் கபோது சிறுவர்களோல் புரிந்து ககோள்ள முடியோது.அைனோல் 
முக்கியமோன கசய்திகதள கைரிந்து ககோள்ள முடியோது.சிறுவர்கள் கவகறோரு கமோழிதய 
கற்பது எதிர்கோலத்துக்கு உபகயோகமோனது. இைனோல் சிறுவர்கள் ைமிதழ கற்பது அவசியமோகும். 
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கபற்கறாருதடய எதிர்பார்ப்கப அவர்ேளின் ஏைாற்றம்.. 

-துவிஜன் பசுபதிதசன்- 

 எதிர்ெொர்ப்பு என்ெது இவ்வுலகில் 
அயனவருக்கும் இருக்கக்கூடிய விையம், 
எதிர்ெொர்ப்பு என்று இயேக்கூறினொலும், 
உண்யமயில் எமது கனவுகளுக்கும் 
ஆயசகளுக்கொகவும்  மது மனதில் 
உருவொக்கிக்பகொள்ளும்  ம்பிக்யக ஆகும். 
இத்ேயகய எதிர்ெொர்ப்பு,  ம்பிக்யக என்ற 
தெொயேயய பகொடுத்து வொழ்க்யக எனும் 
ஓட்ைத்தில்  ொம் கயளப்ெயையும் தெொது 
தவகத்யே பகொடுத்து உற்சொகத்துைன் 
ஓையவக்கும் கருவியொக அயமகிறது. 
ஆயினும் பெற்தறொர்கள் இவ்வொறொன 
எதிர்ெொர்ப்யெ பிள்யளகள் மீது திணிக்கும் 
தெொது அந்ே எதிர்ெொர்ப்யெ பிள்யளகள் 
பூர்த்தி பசய்ய ேவறும் தெொது ஏமொற்றம் 
அயைகிறனர். 'நீர்' இயற்யகயின் 
பகொயையொன தெொதும் அயே சில 
சமயங்களில் கட்டுப்ெடுத்ே முடிவதில்யல. 
அதே தெொல் பெற்தறொர்கள் பிள்யளகள் மீது 
அளவு கைந்ே எதிர்ெொர்ப்யெ யவத்து 
ஏமொந்து தெொவதுக்கு பிள்யளகள் 
பெொறுப்ெொக முடியுமொ? 

 'கொக்யகக்கும் ேன்குஞ்சு பெொன்குஞ்சு' 
என்ற ெைபமொழி தெொல் ஒருவர் ேொன் 
இறக்கும் தெொதும் ேனது அயையொளமொக 
ஒரு வொரிசு பிறகும் தெொதும் அது 
புத்திசொலியொகவும், பகட்டிக்கொரனொகவும் 
வரதவண்டும் என்ற ஆயச ஒவ்பவொரு 
பெற்தறொருக்கும் உண்டு. அதேதெொல் 
சிறுவயதில் பிள்யளகள் ெொைசொயலயில் ெரிசு 
பெற்றொதலொ,  ன்றொக ெடித்ேொதலொ ேனது 
குைந்யே வளர்ந்து பெரியவனொகி ேனது 
கனயவ  னவொக்கி விடும் என்ற எதிர்ெொர்ப்பு 

வந்துவிடும். அது நியறதவறொமல் 
தெொகும்தெொது ஏமொந்து தெொகிறனர். 
வியளயும் ெயியர முயளயிதலதய பேரியும் 
என்ெது தெொல் ேம் பிள்யள சொதிக்க 
தவண்டுபமன எதிர்ெொர்க்கும் பெற்தறொர் 
அேற்கொன அங்கீகொரத்யே ேங்கள் 
பிள்யளகளுக்கு பகொடுப்ெதில்யல. 
பிள்யளக்கு பிடித்ே துயறயில் 
ஊக்கப்ெடுத்ேொமல் அவர்களது வொழ்க்யக 
ெொயேயய தேர்ந்பேடுக்க சுேந்திரம் 
பகொடுக்கொமல் பிள்யளகளுக்கு விருப்ெம் 
இல்லொே ெொயேயில் ேள்ளி விடுகின்றனர். 
ேனது பசொந்ே ெொயேயய தேர்ந்பேடுக்க 
சுேந்திரம் இல்லொே பிள்யளகள் என்ன 
சொேயன ெயைக்கப் தெொகிறொர்கள்? இது 
ஏமொற்றத்துக்கல்லவொ வித்திடுகிறது! 
ஒவ்பவொரு பிள்யளக்கும் ேனிப்ெட்ை  
திறயம இருக்கிறது என்று ஆசிரியர்கள் 
எடுத்துச்பசொல்கின்ற தெொதும் பெற்தறொர்கள் 
பகௌரவத்துக்கும் மரியொயேக்கும் 
அந்ேஸ்துக்கும் ஏற்றவொறு அந்ே 
பிள்யளகளின் சொேயன இருக்க தவண்டும் 
என் எண்ணுவது ேவறொகும். அயனவரும் 
இன்ெம் என்ற ஒன்யறதய த ொக்கி 
தெொகிதறொம். பெற்தறொர்களும் ேமது 
குைந்யேகளுக்கு அயேதய பகொடுக்க 
ஆயசப்ெடுகிறொர்கள். ஆனொலும் 
பிள்யளகளின் எதிர்கொலம்  ன்றொக இருக்க 
தவண்டும் என ஆயசப்ெட்டு 
இயந்திரங்கயளப்தெொல் ெடிக்க 
யவக்கிறொர்கள். 

 கல்வி, பசல்வம், வீரம் தெொன்ற 
விையங்கதள மனநிம்மதியய ேருகிறது. 
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சிறுவயதிதலதய இயந்திர வொழ்க்யகக்கு 
உட்ெடுவேொல் நிம்மதி என்னும் இன்ெம் 
துன்ெத்தில் கயரந்து விடுகிறது. வொழும் 
வொழ்க்யகயய விை ஆதிவொசி வொழ்க்யகதய 
சிறந்ேது என நியனக்க தேொன்றும். 
எத்ேயனதயொ உயிர்கள் தேொன்றினொலும் 
இவ்வுலகில் ஒரு மகொத்மொ கொந்தி, 
ஒதரபயொரு ப ல்சன் மண்தைலொ ேொன் 
இருக்கமுடியும். ஒவ்பவொரு மனிேருக்குள்ளும் 

ேனித்திறயம இருக்கிறது. அந்ே திறயம 
மூலம் பெற்தறொர் புகழ் பெறலொம் என 
எதிர்ெொர்ப்ெது ேவறொகும். எது  ைந்ேதேொ 
அது  ன்றொகதவ  ைந்ேது, எது  ைக்கிறதேொ 
அது  ன்றொகதவ  ைக்கிறது, எது  ைக்குதமொ 
அதுவும்  ன்றொகதவ  ைக்கும் என 
பிள்யளகள் மீது எதிர்ெொர்ப்யெ குயறத்து 
கியைத்ேயே எண்ணி நிம்மதியொக வொழ்வதே 
சிறந்ேது. 
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சுத்ைம் சுேம் ைரும்! 

-லவஷ்ணவி சிவா- 

சுைாதாரம் நம் வாழ்க்கை முகறயில் ஒரு முக்கிை 
பகுதிைாை இருக்கிறது. ஆதராக்கிைமற்ற 
வாழ்க்கை முகற மிைவும் ஆபத்தானது. எமது 
அன்றாட வாழ்க்கையில் ஒவ்வவாரு நாளும் 
பற்ைகை நன்றாை துலக்ை தவண்டும். 
துலக்ைாவிட்டால் உணவுப்வபாருட்ைள் 
பற்ைளிகடதை தபாய் தங்கி பற்ைளுக்கும் 
முரசுக்கும் தைடு விகைவிக்கும். தினமும் 
குளித்தல் உடகல சுத்தமாை கவத்திருக்ை 
உதவும், அத்துடன் புத்துணர்ச்சி ஏற்படும். 

 நீங்ைள் ொப்பிட முன் உங்ைள் கைைகை 
ைழுவ தவண்டும், ஏவனன்றால், கைைளிலுள்ை 
அழுக்கு உணதவாடு தெர்ந்து தநாய்ைகை 

விகைவிக்கும். நீண்டைால ஆதராக்கிைத்துக்கு 
ெத்தான உணவுைகை உண்ண தவண்டும். இது 
ஆதராக்கிை வாழ்வுக்கு வழி கவக்கும். 
ஆகடைகை அடிக்ைடி துகவத்து 
பைன்படுத்துவது மிைவும் நன்று. ெகமக்கும் 
பாத்திரங்ைகை சுத்தமாை ைழுவிை பின்னதர 
பைன்படுத்த தவண்டும். பருகும் நீரும் 
தூய்கமைான பாத்திரத்தில் நிரப்பி கவக்ை 
தவண்டும். அத்துடன் உணவுப்வபாருட்ைகை மூடி 
கவக்ை தவண்டும். 

 சிறு வைது முதல் இைன்றவகர 
சுைாதாரமான வாழ்க்கை வாழ தவண்டும். இதன் 
மூலம் ஆதராக்கிைமாை வாழலாம். 

 

 

 

 

எனது விருப்பைான நபர் 

-நிவாசன் தயாபைன்- 

 எனது விருப்ெமொன  ெர் எனது அம்மொ. எனது அம்மொவின் பெயர் 
சுதலொசனொ.அம்மொ எனக்கு ெலவிேமொன உணவுப்ெண்ைங்கள் சயமத்து ேருவொர். என்யனயும் 
எனது ேம்பி, ேங்யகயயரயும் கவனமொக ெொர்த்துக்பகொள்வொர். கூடியவயர அன்ெொக 
 ைந்துபகொள்ளும் அம்மொ  ொம் ேப்பு பசய்ேொல் கண்டிக்கவும் பசய்வொர். அப்ெொ என்யன 
கண்டித்ேொலும் அம்மொ எனக்கொக ெரிந்து தெசுவொர். இேனொல் ேொன் எனது அம்மொயவ 
எனக்கு மிகவும் பிடிக்கும். 
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நட்பு.. 

-ைாதுலை ககாகணஸ்வைன்- 

“Kf ef el;gJ el;G md;W neQ;rj;J 

mfef el;gJ el;G” 

என்கிறொர் பேய்வப்புலவர். எமது வொழ்வில்  
எமக்கு ெல உறவுகள் ஏற்ெைலொம். 
சிலவற்யற  ொம் பேரிந்து எடுக்கிதறொம். சில 
எமக்கு இயறவனொல் ேரப்ெடுகின்றன. இந்ே 
இரண்டிலும் எல்லொதம மகிழ்ச்சியொக 
அயமவதில்யல. அனொல் சில உறவுகள் 
எம்முைன் நீண்ை கொலத்திற்கு வருகின்றன. 
எமக்கு இன்ெம் வரும் தெொது ேொமும் 
மகிழ்ந்து, துன்ெம் வரும் தெொது துன்ெத்தில் 
ெங்கு பகொண்டு ஆறுேல் கூறி  ொம் 
அழுவேற்கு தேொள் பகொடுத்து எம்யம 
ேட்டிக்பகொடுத்து முன்தனற யவக்கும் 
உறவுகளில் ஒன்று ேொன்  ட்பு.  

  ல்ல  ண்ெயன தேர்ந்பேடுப்ெது 
கடினம். ஆனொல்  ல்ல  ண்ென் 
அயமந்துவிட்ைொல் அதுதவ வொழ்வில் 
சுவர்க்கம். எமக்கு கஷ்ைம் வரும் தெொது யக 
பகொடுத்ேல்,  ொம் இல்லொே இைங்களில் 
 ம்யமப்ெற்றி  ல்ல விேமொக கூறல் , பிறர் 
 ம்யம ெற்றி ேவறொக தெசும் தெொது , 
அயேத் ேடுத்துப் தெசல் தெொன்ற 
குணங்கயள உயையவதன ' ல்ல  ண்ென்' 
என்று கவிஞர் கண்ணேொசன் ேனது 
அர்த்ேமுள்ள இந்துமேம் என்ற நூலில் 
குறிப்பிட்டுள்ளொர். தமலும் எமக்கு 
கியைக்கின்ற  ண்ென் ெயனமரம் தெொல 
இருக்க தவண்டும். ெயனமரம் யொரொலும் 
 ட்டுயவகப்ெட்ைேல்ல. அது ேொனொகதவ 

வளர்கிறது. ேனது உைம்யெயும் ஓயலயயயும் 
நுங்யகயும் அது உலகத்திற்கு ேருகிறது. 
 ம்மிைத்தில் எந்ே உேவியயயும் எதிர் 
ெொரொமல்  மக்கு உேபுவதன  ல்ல  ண்ென். 

  ட்பு என்ெது இரு உைல்களில் 
உயறந்துள்ள ஓர் இேயம் என்கிறொர் 
தசொக்கிரட்டீஸ்.  ொம் பசய்யும் 
தவயலகளுக்கு ஆேரவொக இருக்க, எம்முைன் 
எப்தெொதும் இருந்து எம்யம  ல்ல வழியில் 
பகொண்டு பசல்ல  ண்ெர்கள் அவசியம்.  ொம் 
எல்லொ விையங்கயளயும் மனம் விட்டுப் 
தெசும் ஒரு உன்னேமொன உறதவ  ட்பு 
ஆகும். 'ேொதயொடு சில ேயக்கங்கள் 
இருக்கும்,; தேொையமயில் அது கியையொது' 
என்று கவிஞர்  ொ. முத்துக்குமொர் ேனது 
ெொைல் வரிகளில் குறிப்பிட்டுளொர். அன்ெொன 
சித கிேயன ஆெத்தில் அறியலொம் என்ெது 
ெைபமொழி. எமக்கு துன்ெம் வரும் தெொது 
எம்யம விட்டு நீங்கொமல் இருப்ெவதர 
உண்யமயொன  ண்ெர்கள். இயேதய 
ஒயவயொர் இவ்வொறு குறிப்பிட்டுளொர் 

'mw;w Fsj;jpy; mWePu;g; gwitNghy; 

cw;Wopj; jPu;thu; cwT my;yu;; -

mf;Fsj;jpy; 

nfhl;bAk; Mk;gYk; nea;jYk; NghyNt 

xl;b cwthu; cwT."
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'வொை யவப்ெொன் இயறவன், வொைத் 
பேரிந்ேவன் மனிேன், விை யவப்ென் 
துதரொகி, தூக்கி விடுெவன்  ண்ென்' 
என்ெேற்கிணங்க  ொம் மனமுயைந்து தெொகும் 
சந்ேர்ெங்களிலும்  ொம் தேொல்வி அயையும் 
தெொதும்  ம்யம ஊக்குவித்து பவற்றி 
ெடிகளில் பகொண்டு பசல்ல ஒரு  ல்ல 
 ண்ென் அவசியம்.  ல்ல  ண்ென் 
எப்தெொதும் பெொறொயமப்ெை மொட்ைொன். 
எம் பவற்றிகயள ேன்  பவற்றிகளொக 
கருதுவொன். இப்ெடியொன  ண்ென் 
அயமந்ேொல் வொழ்வில் என்றும் வசந்ேம் 
ேொன்.   

 உறவினர்கயளத் பேரிவு பசய்ய 
முடியொது. ஆனொல்  ண்ெர்கயளத் பேரிவு 
பசய்ய முடியும். ெல  ல்ல  ண்ெர்கள் ஒன்று 
தசர்ந்ேொல் சமூகத்திற்கு  ல்ல உேவிகயளச் 
பசய்ய முடியும்.  ல்ல  ட்பு குடும்ெ 
 ட்ெொக மொறும் சந்ேர்ெங்கள் ெல 
இைம்பெற்றுள்ளன. ஒரு வீட்டில்  ைக்கும் 
யவெவங்களில், அவ்வீட்டு அங்கத்ேவர்களின் 
குடும்ெங்களின்  ண்ெர்களொல் ெல உேவிகள் 
கியைக்கின்றன. 

 பகௌரவர்கள் கர்ணனிைம் ெொரொடிய 
 ட்புக்கொக அவர்கள் பசய்ே உேவிக்கொக, 
தெொர்களேதில் ேன் சதகொேரர்கயளதய 

எதிர்த்ேொன் என்று மகொெொரேம் கூறுகின்றது. 
 ட்பும், பசஞ்தசொற்றுக் கைன் கழித்து  ன்றி 
பசொல்வதும் எம் மரபு.  ொம் எம் 
 ண்ெர்களுக்கொக உயியரயும் 
பகொடுப்ெவர்களொக இருக்கலொம், ஆனொல், 
அேயனக் தகட்கொேவர்கதள உண்யமயொன 
 ண்ெர்கள். 

 இருட்டில் பவளிச்சம் ேரும் 
பமழுதுவர்த்தி தெொன்றது  ட்பு. 
 ண்ெனுக்கொக  ொம் எயேயும் 
விட்டுக்பகொடுக்கலொம். ஆனொல் யொருக்கொவும் 
 ொம்  ண்ெயன விட்டுக் பகொடுக்க கூைொது. 
அதேதவனளயில்  ட்பு உலகத்தில் புகுந்து 
விட்ைொல் குடும்ெத்யே மறக்கக் கூைொது. 
 ல்ல  ட்ெொனது ஒருவயன  ல்ல வழிதலதய 
இட்டுச் பசல்லும். அது  ல்ல 
குடும்ெத்திற்க்கு சொர்ெொனேொகதவ எப்தெொதும் 
அயமந்து இருக்கும்.  ட்பிற்பகன 
வகுக்கப்ெட்ை குணங்களொன 
விட்டுக்பகொடுத்ேல், உேவு பசய்ேல்,  ன்றி 
உணர்வு, உண்யம தெசுேல்,  ம்புேல், 
 ம்பியக யவத்ேல், ஏமொற்றொயம, 
இன்ெத்திலும் துன்ெத்திலும் ெங்கு பகொள்ளல் 
தெொன்ற குணங்கள் எல்லொ  ண்ெர்களிைமும் 
இருக்குமொயின் அவர்களது  ட்பு என்றும் 
நியலத்திருக்கும். 
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ஊருக்குப் கபாகும் ஆதச.. 

-அபிதாைணி சந்திைன்- 

 கொயலயில்  ொன் சுகமொகத் தூங்கிக் 
பகொண்டிருந்தேன். 'அபி எழும்ெலொம், 
 ொங்கள் கயைக்குச் பசன்று ஊருக்குப் 
தெொகும்தெொது பகொண்டுதெொக தவண்டிய 
பெொருட்கள் எல்லொம் வொங்க தவண்டும்.' 
என்று ஒரு குரல் என் அருகில் தகட்ைது. 

 'ஆ..... அம்...மொ இன்னும் ஏழு 
 ொட்கள் இருக்குத் ேொதன, மூன்று  ொட்கள் 
இருக்கும் தெொது வொங்கலொம் ேொதன' என்று 
 ொன் கூறிவிட்டு மீண்டும் தூக்கத்திற்குப் 
தெொதனன். 'சரி 10 நிமிைத்ேொல் எழும்பிவிை 
தவண்டும்' என்று அம்மொ பசொல்லி விட்டுச் 
பசன்றொர். 

 என்யன அம்மொ எழுப்பியேொல் என் 
தூக்கம் கயலந்து ெயைய நியனவுகள் வந்து 
என்யனத் தூங்க விைொமல் பசய்ேது. ஆம் 
அம்மொ அடிக்கடி பசொல்லுவொ இலங்யக 
மிகவும் அைகொன  ொடு என்றும், 
பிரச்சயனகள் எதுவும் இல்யல என்றொல் 
அங்கு சந்தேொசமொக எல்லொ 
பசொந்ேங்களுைனும் வொழ்ந்திருக்கலொம் 
என்றும்.. 

 ஆ... இன்னமும் சரியொக 5  ொட்கள் 
ேொன் இருக்கிறது. அங்குள்ள  அைகொன 
இைங்கள், தகொயில்கள், மிருகக் கொட்சிச் 
சொயலகள், நூல் நியலயம் என்று ெல 
இைங்கயளப் ெொர்க்கலொம். அம்மம்மொ, 
ஊரம்மம்மொ, பெரியம்மொக்கள், 
பெரியப்ெொக்கள், ஆயச அண்ணொமொர்கள், 

அக்கொமொர்கள், மச்சொன்மொர்கள், 
மச்சொள்மொர்கள் இப்ெடியொக நியறயச் 
பசொந்ேக்கொயரகயளப் ெொர்க்கலொம்.  

 ஆனொல்  ொங்கள் 6 வருைங்களின் 
முன்பு ேொத்ேொவின் இறந்ே பசய்தி தகட்டுப் 
தெொதனொம். அப்தெொது இரொணுவத்தினர் 
வீடுகயள எல்லொம் சுத்தி நின்றனர். எங்கு 
ெொர்த்ேொலும் இரொணுவத்தினர். எனக்கு 
அப்தெொது அவர்கயளப் ெொர்க்கும் தெொது 
சரியொன ெயமொக இருந்ேது. வீடுகள் 
கட்ைைங்கள் எல்லொம் உயைந்து கிைந்ேது, 
மக்கள் எல்தலொரும் ெல இைப்புகயளச் 
சந்தித்து கவயலதயொடு இருந்ே கொலம். 
அப்தெொது பகொழும்பிலிருந்து 
யொழ்ப்ெொணத்யே த ொக்கிப் 
தெொய்க்பகொண்டிருந்ே தெொது அண்ணொக்கள் 
பெரியம்மொ எல்தலொரும் அங்கு  ைந்ே 
தெரவலங்கயளயும் இரொணுவத்தினர் பசய்ே 
பகொடுயமகயளயும் வழிவழிதய பசொல்லிக் 
பகொண்டுவந்ேொர்கள். அேனொல் ேொன்  
ஆமியயப் ெொர்த்துப் ெயந்தேன். 

 எனக்கு இங்கு இந்ே முயற தகசி 
ேமிழ் மன்றத்தின் பெொங்கல் விைொவிற்கு 
 ொங்கள் நிற்க முடியொேதும், அதில் 
 யைபெறும் ேரமொன நிகழ்ச்சிகயளப் 
ெொர்க்கவும் ெங்கு ெற்றவும் முடியொமல் 
தெொகிறதே என்ெதும் கவயல. அயே விை 
மிகப் பெரிய கவயல  ொங்கள் அப்ெொயவ 
இங்கு விட்டுச் பசல்வது ேொன். 
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இன்தறய வாழ்க்தேச் சூழலில் ைனிக் குடும்ப வாழ்வா அல்லது கூட்டுக் குடும்ப 
வாழ்வா நன்தை ைரும். 

-துவாைகன் சந்திைன்- 

 ஒரு சமூகத்தின் அடிப்ெயை அலகு 
என்ெது குடும்ெம் என்கின்ற அயமப்பு. 
குடும்ெம் என்ெது இரத்ே உறவொகதவொ, 
அல்லது திருமணம், ேத்பேடுத்ேல் தெொன்ற 
சட்ைபூர்வமொன முயறகளினொதலொ பேொைர்பு 
ெட்ை ஒரு உயறவிைக் குழுவொகும். 

 கணவன் மயனவி, அவர்களுயைய 
பிள்யளகள், பிள்யளகளுயைய 
மயனவிமொர்கள்,  கணவன்மொர்கள் 
அவர்களுயைய பிள்யளகள் என எல்தலொரும் 
ஒதர வீட்டில் வொை முற்ெடும் தெொது 
கூட்டுக்குடும்ெம் தேொன்றுகின்றது. கணவனும் 
மயனவியும் ேங்கள் பிள்யளகளுைன் மட்டும் 
ஒன்றொக வொழ்கின்ற குடும்ெதம 
ேனிக்குடும்ெம் எனப்ெடுகிறது. 

 கைந்ே கொலங்களில் கூட்டுக்குடும்ெ 
வொழ்க்யக ெல இைங்களில் குறிப்ெொக 
இலங்யக இந்தியொ தெொன்ற ேமிைர்கள் 
வொழும்  ொடுகளில் மிகவும் சிறப்ெொக 
இருந்ேது, அேொவது குடும்ெப் பெண்கள் 
ெலரும் ஒன்று கூடி வீட்டு தவயலகயளக் 
கவனித்து, மொயல தவயளகளில் வீடுகளில் 
அமர்ந்து கயே தெசி பெொழுயேக் 
கழிப்ெொர்கள். குைந்யேகள்  வீதிகளில் ஒன்று 
கூடி வியளயொடுவொர்கள். இேனொல் 
சிறுவர்களுக்கு பவற்றி தேொல்வியய ஏற்றுக் 
பகொள்ளும் மனப்ெொன்யம, 

விட்டுக்க்பகொடுக்கும் ேன்யம, புரிந்து 
பகொள்ளும் இயல்பு என்ென ஏற்ெடுகின்றன. 

 ஆனொல் ேற்தெொயேய  ொகரிக 
மொற்றத்தினொலும், தவயலப் ெளுக்களினொலும் 
குடும்ெங்கள் தியசமொறி தவகச் சூைலில் 
சிக்கிக் பகொள்ளுகின்றது. இேன் கொரணமொக 
குடும்ெத்தில் உள்ளவர்கள் ேமது பசொந்ே 
விருப்பு பவறுப்புகளுக்கு அயமவொக 
குடும்ெத்துைன் தசர்ந்து வொழ்வேொ 
ேனிக்குடித்ேனம் தெொவேொ என்ற குைப்ெ 
நியலயில் இருந்ேொலும் ேமது எதிர்கொல 
சந்ேதியினருக்கு எமது ெொரம்ெரிய 
முயறகயள பவளிப்ெடுத்துவேற்கு கூட்டுக் 
குடும்ெ வொழ்க்யக முயறக்குள் 
பசல்கிறொர்கள். 

 ஒருவருக்கு ஒருவர் விட்டுக் 
பகொடுத்து புரிந்துணர்வுைன் ஒற்றுயமயொக 
பசயற்ெட்டு வொழ்ந்து வந்ேொல் கூட்டுக் 
குடும்ெ வொழ்க்யக சிறப்ெொக அயமயும்.  
வளர்ந்துவரும் பிள்யளகளுக்கு பசொந்ே 
ெந்ேங்கள் எப்ெடியொன உறவு முயறயில் 
இருக்கிறொர்கள் என்ெயே இலகுவில் புரிந்து 
பகொள்ள வொய்ப்பு ஏற்ெடுகின்றது. எனதவ 
ேனிக்குடும்ெ வொழ்க்யக முயறயய விை 
கூட்டுக் குடும்ெ வொழ்கயக முயறதய 
ேற்கொலத்திற்குப் பெொருத்ேமொனது என்ெது 
எனது கருத்து. 
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இதணயம் 

-கவண்ணிைா- 

 ெல வருைங்களுக்கு முன்பு 
இயணயம் இந்ே உலகிற்கு 
அறிமுகமொகவில்யல. இன்று இயணயம் ஒரு 
முக்கியமொன பெொருளொக இந்ே உலகிற்கு 
விளங்கிபகொண்டிருகிறது. கூடிய அயனத்து 
பேொழில்களுக்கும் இயணயம் ஒரு 
முக்கியமொன கருவியொக 
விளங்கிபகொண்டிருக்கிறது. மொணவர்களின் 
கல்விக்கும் மிக உேவியொக இருக்கிறது. இேன் 
மூலம் கூடிய மொணவர்கள் கல்விக்கு 
தேயவயொன எல்லொவற்யறயும் அறிந்து 
பகொள்கிறொர்கள்.  ொடு விட்டு  ொடு 
உறவினர்களுைன் முகம் ெொர்த்து தெசும் 
பேொைர்புகளும் இேனொல் ஏற்ெட்டுள்ளது. 

 இயணயம் மக்களுக்கு உேவியொகவும் 
உள்ளது. ெல வயகயில் தெொக்குவரத்துக்கும் 
உேவியொக உள்ளது. பேரியொே இைங்களுக்கு 
பசல்ல ெொயேயும் கொட்டிக்பகொடுக்கிறது. 
வழிமொறிச்பசன்றொலும் இயணயத்தின் 
உேவியுைன் வீடு வர முடியும். 
வியொெரக்பகொடுக்கல் வொங்கல்களும் இேன் 
மூலம் இலகுவொக தமற்பகொள்ள முடியும். 
குயறந்ே வியலக்கு ேரமொன பெொருட்கள் 
வொங்க முடியும். 

 புயகப்ெைங்கள், கொபணொளிகயள 
உறவினர்களுக்கு அனுப்ெவும் முடியும். 
பேரியொே ெல விையங்கயள அறிந்து 
பகொள்ள இயணயம் தெருேவியொக உள்ளது. 
ஆனொல் ெல பிரதிகூலங்கலும் இயணயத்ேொல் 
ஏற்ெடுவேொல்  ல்லது எது தகட்ைது எது 
என ஆரொய்ந்து ெயன்ெடுத்துவேொல் 
 ன்யமகயள பெறலொம் 

 மற்றும் ெல வழிகளில் இயணயம் 
தீயமயும் ெயக்கிறது. கூடுேலொன த ரம் 
ெயன்ெடுத்துவேொல் கண்களுக்கு ெொதிப்பு 
ஏற்ெடுகிறது. அதிகமொக ெொைல்கள் 
பசவிமடுப்ெேொல் கொதிற்கும் ெொதிப்பு 
ஏற்ெடுகிறது. பெற்தறொர் ேமது பிள்யளகள் 
இயணயம் ெயன்ெடுத்துவது ேவறு என 
சொடுகிறனர், ஏபனனில் இேன் மூலம் 
அவர்கள் ெல பிரச்சயனகளுக்கு உள்ளகிறனர். 
அேனொல் சிறுவர்கள் இயணயம் ெொவிப்ெது 
மிகவும் ஆெத்ேொகும். மற்றும் சில 
மொணவர்கள் ெொைசொயலயில் ெொை 
த ரங்களிலும் இயணயத்தில் ேமது த ரத்யே 
பசலவிடுகிறனர். இேனொல் கல்வி மீது 
அக்கயற குயறந்து தெொகிறது. 
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கயசு பாலன் பிறந்ை நாள்.. ேவதலேள் ைறந்ை நாள்.. 

-பைகைஸ்வரி சச்சிதானந்தம் & சச்சி. சிவானந்தகுைார்- 

khu;fop khjj;jpy; kfpo;r;rp nghq;fp topfpwJ 

fhu;fhyk; Kbe;JtpLk;> fUKfpy;fs; kiwe;JtpLk; 

fjputDk; xsp tPrpf; fspg;NghL cyh tUthd; 

ghnuq;Fk; Gy; njupAk; gRik epiwe;jpUf;Fk; 

 

FUfpdq;fs; $u;thahy; rpwFyu;j;jpf; $r;rypLk; 

Mdpdq;fs; gRk;Gy;ypy; grp Mwpg; gLj;Jwq;Fk; 

kdpju;fs; kfpo;r;rpAld; Xa;tpd;wp Ntiy nra;tu; 

nja;tkfd; NaRgpuhd; khu;fopapy; mtjupj;jhu; 

 

NaRgpuhd; gpwe;j Gz;zpaj;jhy; ngUik ngw;wJ khu;fop khjk; 

khl;Lj; njhOtNk Njtd; gpwe;j ,lk; 

ke;ijfis Nka;j;jtu;fs; xsp fz;L tpae;jdu; 

xsptop ehb Xb te;jhu; muru; %tu; 

 

nghd;Dk; nghUSk; nfhzu;e;J nfhLj;J kfpo;e;jdu; 

Vioaha; tho;e;jhu; NaR ViofSf;fha; tho;e;jhu; 

coTj;njhopy; tpUj;jpf;fha; ,ad;wtiu ghLgl;lhu; 

msthd tUthapy; mjpf jpUg;jp fz;lhu; 

 

mw;Gjq;fs; gy nra;jhu; mz;bNdhiu Mjupj;jhu; 

“Qhd xsp” tPrp ehdpyk; Nghw;w tho;e;jhu; 
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“kd;dpg;G” vd;w nrhy;iy khdplk; czu itj;jhu; 

“xU fd;dk; mbgl;lhy; kW fd;dk; nfhL” vd;whu; 

 

“mayhid Nerp” vd;whu;> md;Ng tbthfp epd;whu; 

Nghjidfs; Nghjpj;jhu;> Ntjidfs; gy mile;jhu; 

rPlu; gyu; gpd; njhlu;e;jhu;> %lu; gyu; Fop gwpj;jhu; 

fl;bg; gpbj;njhUtd; mtiuf; fhl;bf;nfhLj;jhd; 

 

rpYit Rke;J nrd;whu;> kdpjUf;fha; kuzpj;jhu; 

mopah tuk; ngw;whu;> midtu; cs;sj;jpYk; ,lk; ngw;whu; 

nja;tkha; Nghw;wg;gl;lhu;> Njthyaq;fs; Njhd;wpd 

md;id kupahSk; nja;tPfj; jd;ik ngw;whu; 

 

NaR ghyd; gpwe;jJ khu;fop ,Ugj;ije;jhk; ehs; 

kdpj Fyj;ij kfpo;r;rpapy; Mo;j;Jk; ehs; 

 

khu;fop Kjy; ehNs “nfhz;lhl;lk;” njhlq;fptpLk; 

kpd; Fkpo; epiwe;j “Christmas tree”  tPLfis myq;fupf;Fk; 

rhiyfs; NjhWk; kpd; tpsf;F “kpd;dp kpd;dp” xsp tPRk; 

thdj;jpy; jhuiffs; ntl;fpj; jiy FdpAk; 

 

 

tdg;G+l;Lk; tz;z xsp top vq;Fk; tuNtw;Fk; 

tpaj;jF tifapy; tpahghuk; ele;NjWk; 

mofhd nghUl;fs; midtiuAk; kfpo;tpf;Fk; 
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vz;zpylq;fh vopyhd nghk;ikfs;> 

tz;z epwq;fspy; tbthd cilfs;> 

vy;yhNk tpiy NghFk; KfKk; kyu;e;JtpLk; 

 

RW RWg;gha; Ntiyfs; Rfkhf Kbe;JtpLk; 

tif tifaha; czTfs; te;Njhupd; grp jPu;f;Fk; 

rpWtu;fis kfpo;tpf;f “rhd;uh” te;J epw;ghu; 

guprpy;fs; gy nfhLg;ghu;> glKk; vLj;jpLthu;. 

 

tPLfspy; “nfhz;lhl;lk;” cr;repiy mile;JtpLk; 

Mly; ghly; Fiwtpd;wp ele;NjWk; 

khu;fop khjk; kfpo;r;rpf;Fupajha;g; Nghw;wg;gLfpwJ 

“guprpy;fs; jpwg;gJ” mJ $l ngU epfo;T 

 

gz;bif ehl;fspy; cwTfs; tUthu;fs; 

czT tiffs; cz;L kfpoyhk; 

eyk; tprhupj;J el;Gwit tsu;f;fyhk; 

guprpy;fs; gupkhwpg; gz;ghl;il tsu;f;fyhk; 

 

gy;yhz;L fhykha; ,iwtidj; NjLfpwhu;fs; 

ghkuu; ,aw;ifapy; fz;lhu;> Qhdpfs; ,jaj;jpy; fz;lhu; 

“,y;iy” vd;W nrhd;dhu; rpyu;> ,Uspy; tho;e;jhu; 

“,iwtd; vq;Fk; ,Uf;fpd;whu;” vd;whu; ehtyu; ngUkhd; 
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gz;zpirapy; ghbf; fhl;bdhu;fs; “Njthu Kjypfs;” 

NaRgpuhd; vg;gb ,iwtidf; fhl;bdhu; 

“NfSq;fs; jug;gLk;> jl;Lq;fs; jpwf;fg;gLk;> 

NjLq;fs; fpilf;Fk;” vd;whu; 

 

njspthd Kiwapy; njupag;gLj;jpdhu; 

kd;dpf;fj; njupe;j cs;sj;ij Myakhf;f; fhl;bdhu; 

ftiy nfhLj;j rpYit> ftiy Nghf;fpa nja;tPfr; rpd;dkhf khwpaJ 

fd;dp kupahs; md;id kupahsha; MrPu;tjpj;jhu; 

 

md;idf;Fj; Njthyaq;fs; vOe;jd 

kd;dhu; kLkhjh> Ntshq;fd;dpkhjh> ,d;W 

vy;NyhUk; tzq;Fk; rf;jp gPlq;fs; 

 

tUlk; xd;W fope;jhy; tanjhd;W NghFk; 

tanjhd;W Nghdhy; KJik njhlu;e;J tUk; 

tWik tUk;> nrOik tUk;> khwp khwp tUk; 

ftiy Nghf;Fjw;Fg; gz;biffs; mtrpak; 

ej;jhu; gz;bifia> tuNtw;Nghk;> nfhz;lhLNthk; 

 

,d;W nts;sj;jpy; miye;J fz;zPu; tpl;lOk; 

cwTfSf;fhf ,iwtidg; gpuhuj;jpg;Nghk; 

mtu;fisAk; thoitg;Nghk;... 
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பிள்தையார் 

-கீர்த்திகன் சீவைாஜா- 

 ஒருநாள் சிவவபருமான் எல்லா 
உயிர்ைளுக்கும் உணவு வைாடுக்ை வென்ற தநரம், 
பார்வதி ததவிைார் தனது மாளிகைக்கு உள்தை 
ைாகரயும் அனுமதிக்ை தவண்டாம் என்று  
நந்திகை வாெலில் ைாவல் ைாக்ை நிற்ைகவத்து 
உள்தை நீராட வென்றார். நந்தியும், பார்வதி 
ததவிைாரின் வொல்கல தைட்டு ைாவல் நின்றது. 
சில நிமிடத்திற்கு பிறகு, சிவவபருமான் 
அவருகடை மாளிகைக்கு வந்தார். அந்த தநரம் 
நந்தி, சிவவபருமான் அவருகடை மாளிகைக்கு 
வெல்ல அனுமதி உண்டு என நிகனத்து அவகர 
உள்தை வெல்ல அனுமதி வைாடுத்தது. உள்தை 
வென்ற சிவவபருமான், பார்வதி ததவிைார் 
நீராடுவகத ைண்டார். பார்வதி ததவிைாதரா 
சிவவபருமாகன ைண்டதும் பைந்து, எப்படி 
சிவவபருமான் உள்தை வந்தார்? நந்தி தனது 
வொல்கல தைட்டு ைாவல் வெய்ைவில்கல என 
நிகனத்தார்.  

 மறுநாள், தனது சில நண்பிைளுடன் 
தபசி என்ன வெய்ைலாம் என்று ஆதலாெகன 
தைட்டார். அதற்கு அவருகடை நண்பிைளில் 
ஒருவர், 'நீ, உனக்கு என்று ைாவலாளி 
ஒருவகன உருவாக்கினால் நல்லது,' என்று 
வொன்னார். அவரின் ஆதலாெகனகை தைட்டு, 
பார்வதி ததவிைார் மாளிகைக்கு வென்றார்.  

 மாளிகைக்கு வென்றதும், தனது உடலில் 
இருத்த குங்குமப்பூப்பகெகை எடுத்து ஒரு 
சிறுவகனப் தபான்ற சிகலகை உருவாக்கினார். 
அந்த சிகல, மிை அழைாை இருந்தது. அதற்கு 
உயிர் வைாடுத்து ஆசீர்வதித்து அவகன 
ைாவலாளிைாை நிற்ைகவத்து 'நீ இங்தை நின்று 
ைாகரயும் உள்தை அனுமதிக்ைாமல் மாளிகைகை 
பாதுைாக்ைதவண்டும்,' என்று வொல்லி ைதாயுதம் 

ஒன்கற வைாடுத்தார். அந்த சிறுவனும் பார்வதி 
ததவிைாரின் வொல்கலக்தைட்டு ைதாயுதத்துடன் 
வாெலில் ைாவல் நின்றார்.  

 அந்த தநரம், வவளிதை வென்ற 
சிவவபருமான் வாெலுக்கு வந்தார். அங்தை ஒரு 
சிறுவன் ைாவல் நிற்பகத ைண்டார். உடதன 'நீ 
ைார்? ஏன் நீ என் மாளிகை வாெலில் 
நிற்கிறாய்? தள்ளிப் தபா!' என்று வொல்லி 
உள்தை வெல்ல முைன்றார். அதற்கு அந்த 
சிறுவன், 'நான் பார்வதி ததவிைாரின் மைன். 
ைாவலாளிைாை இங்தை நிற்கிதறன். ைாகரயும் 
உள்தை வெல்ல விடமாட்தடன்.' என்று வொல்லி 
சிவவபருமாகன தடுத்து ைதாயுதத்தினால் 
தமாதினான். இதனால், தைாபம் அகடந்த 
சிவவபருமான், தனது ைாவலர்ைளிடம், 'அந்த 
சிறுவகன அடித்து விரட்டுங்ைள்!' என்று 
ைட்டகையிட்டார்.  

 உடதன, அந்த ைாவலர்ைள் வென்று 
அந்த சிறுவகன அடித்தார்ைள். அந்த சிறுவனும் 
அகனவகரயும் எதிர்த்து அடித்து விரட்டினான். 
இதனால், அங்தை வபரிை யுத்தம் உருவானது. 
இகத பார்த்த பிரம்ம ததவன், அந்ந சிறுவனிடம் 
எவரும் ெண்கட வெய்ைாமல் சிவவபருமாகன 
உள்தை வெல்ல அனுமதிக்குமாறு ெமாதானமாை  
தைட்டார். அதற்கு மறுத்த சிறுவன், தன்னுகடை 
ைதாயுதத்தினால் அகனவகரயும் அடித்து 
விரட்டினான்.  

 அதற்கு பிறகு, விஷ்ணு வபருமானும் 
வந்து ெண்கடயிட்டார். அந்த தநரம், அந்த 
சிறுவனின் ைதாயுதம் இரண்டாை உகடந்தது. 
அந்த தநரத்தில், பாகறயின் பின்தன நின்ற 
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சிவவபருமான், அவருகடை சூலாயுதத்கத 
எறிந்து அந்த சிறுவனின் தகலகை வவட்டினார்.  

 இந்த வெய்திகை அறிந்த பார்வதி 
ததவிைார், மிைவும் தைாபம் அகடந்ததால், 
அங்தை வபரிை தபார் நடந்தது. இதனால் பார்வதி 
ததவிைாரின் தைாபத்கத தணிப்பதற்கு நிகனத்து 
பிரமததவனிடம் 'நீங்ைள் ைாட்டிற்கு தபாய், 
முதலில் ைாணும் மிருைத்தின் தகலகை வவட்டி 
எடுத்துக்வைாண்டு வாருங்ைள்.' என்று தைட்டார். 
ைாட்டிற்கு தபான பிரமததவர், முதலில் ஒரு 

ைாகனகை ைண்டார். உடதன அதனுகடை 
தகலகை வவட்டி வந்த பிரமததவர், அந்த 
ைாகனயின்  தகலகை எடுத்து சிறுவனின் 
தகலயில் ஒட்டினார். உடதன சிறுவன் எழுந்து 
இருந்தான். 

 அதன்பின், சிவவபருமான், பார்வதி 
ததவிைாரிடம் மன்னிப்பு தைட்டு, அந்த சிறுவகன 
வைாடுத்து 'ைதணைன்' என்ற வபைகர 
சூட்டினார். அவகர விக்தனஷ்வரா எனவும் 
எல்தலாரும் அகழப்பார்ைள். 

 

 

கபற்கறார் கசால்வகைல்லாம் நைது நன்தைக்கே! 

-ஹரிஜன் பசுபதிதாசன்- 

 வமல்தபான் நைரத்தில் சீத்தா எனும் வபண் வசித்து வந்தாள்.அவளின் வபற்தறார்ைள் 
அவளுக்கு நல்ல பழக்ைவழக்ைங்ைகை ைற்றுத் தருவார்ைள்.ஆனால், வொல்வதற்வைல்லாம் தகலகை 
ஆட்டிவிட்டு, அவள் வெய்வவதல்லாம் தவறு. 

 ஒரு நாள் இரவு உணவு உண்பதற்கு சீத்தா வபற்தறாருடன் தெர்ந்து தமகெயில் அமர்ந்தாள். 
அவளின் தாைார் இரவு உணவுடன் அவளுக்கு பிடித்த குலாப் ஜாமுனும் வெய்திருந்தாள். எல்தலாரும் 
உணகவ உண்டு மகிழ்ந்தனர். உணகவ உண்டு முடித்த சீத்தா கை ைழுவச் வென்றாள். அவளிடம் 
தாைார் "சீத்தா கை ைழுவிைதும் மறக்ைாமல் பல் துலக்கி விட்டு நித்திகரக்குச் வெல்" எனக்கூறினாள். 
வழக்ைம் தபால தகலகை ஆட்டிவிட்டு சீத்தா அகதச் வெய்ைவில்கல. 

 அன்று இரவு சீத்தாவுக்கு பல் வலிக்ை ஆரம்பித்தது. வலி அதிைரிக்ைவும் தாங்ை முடிைாத 
சீத்தா தந்கதயிடம் வென்று பல்கலக்ைாட்டினாள். தைப்பனார் பல் மருத்துவரிடம் அகழத்துச்வென்றார். 
பல்வலிக்கு மருந்து வைாடுத்துவிட்டு பல்கல பரிதொதித்துப்  பார்த்த மருத்துவர் பற்ைளில் துவாரம் 
இருப்பதாை கூறி, பற்ைகை பிடிங்கினார். வலிதாங்ை முடிைாத சீத்தா ைத்திக்வைாண்டு எழும்பினாள். 
அப்தபாதுதான்  தான் ைண்டது ைனவு என உணர்ந்தாள். 

 மறுநாள் ைாகலயில் சீத்தா தந்கதயிடம் தன்கன பல் மருத்துவரிடம் அகழத்துச்வெல்லுமாறு 
கூறினாள். தந்கதயும் அகழத்துச்வென்றார். பற்ைகை சுத்தம் வெய்து விட்டு மருத்துவர் பற்ைகை 
நன்றாை துலக்ை தவண்டுவமன்றும், குறிப்பாை ொப்பிட்ட பின்னர் ைண்டிப்பாை பற்ைகை துலக்ை 
தவண்டுவமன்று எடுத்துச்வொன்னார் . அன்றுமுதல் சீத்தா வபற்தறார் வொல்வகத தட்டாமல் 
வெய்வாள். வபற்தறார் வொல்வவதல்லாம் நன்கமக்தை என்று புரிந்து வைாண்டாள். 
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'இதுக்குத்ைான் நான் அப்பகவ கசான்கனன்' 

-சறணியா சத்தியன்- 

Ie;J fuj;jid ahiz Kfj;jid 

,e;jpd; ,sk;gpiw NghYk; vapw;wid 

ee;jp kfd;jid Qhdf; nfhOe;jpidg; 

Ge;jpapy; itj;jb Nghw;Wfpd;NwNd.... 

என்று ைணீர் குரலில் தனது தபரன் ெங்ைர் 
ொமிைகறயில் பாடும் ஒலி தைட்டு நாளிதழில் 
புகதந்திருந்த கவத்திைலிங்ைம் விைப்புடன் 
திரும்பினார். அவர் வீட்டின் வடக்கு சுவகர 
அலங்ைரித்த ைடிைாரம் ைாட்டிை ஆறு மணி 
எனும் தநரத்கதப் பார்த்தவரின் முைத்தில் மிைப் 
வபரும் ஆச்ெரிைக்குறி. 'என்னடா இது.... 
ைாதலல 6 மணி தான் ஆகுது, ஆன இந்த 
ெங்ைர் எழும்பி, குளிச்சு, ொமிைகறயில பூகஜ 
எல்லாம் வெய்யிறாதன, இவனுக்கு திடீர்னு 
என்ன தான் ஆச்சு..' என்று குழம்பிக் 
வைாண்டிருக்கையிதலதை பூகஜ முடித்து 
வவளியில் வந்த ெங்ைகரப் பார்த்தவரின் 
விழிைளில் மிைப் வபரும் ஆச்ெரிைம். வஜல் 
கவத்து ைகைத்துவிட்ட முடியும், ைாதில் 
இைர்தபானுமாை திரியும் அவர் தபரன், ைாதில் 
பூவும் வநற்றியில் பட்கடயுமாை வந்தால் 
அவருக்கு ஆச்ெரிைமாை இருக்ைாத என்ன. 
ஏற்ைனதவ ஆச்ெரிைத்தில் இருந்தவகர அதன் 
விளிம்பிற்தை வைாண்டுவெல்லும் வகையில் அவர் 
ைாலில் விழுந்த ெங்ைர் 'என்கன ஆசிர்வாதம் 
பண்ணுங்ை தாத்தா' என்றான். 'நல்லாயிருடா' 
என வாழ்த்திைவரின் முைத்திதலா பலவிதமான 
குழப்பதரகைைள். அதகன ைவனிக்ைாது ெங்ைர் 
தனது அகறகை தநாக்கி வென்றான் 
பாடொகலக்கு ஆைத்தமாவதற்ைாை.  

 ததனீருடன் வந்த ைல்ைாணி தனது 
மாமானாரின் குழப்ப முைத்கதப் பார்த்து 'என்ன 
மாமா சிந்தகன' என்று தைட்டபடிதை அவர் 
கைைளில் ைாகலத் ததனீகரக் வைாடுத்தார். 
தனது மருமைளின் தைள்வியில் நிகனவுக்குத் 
திரும்பிை கவத்திைலிங்ைம் ைாகலயிலிருந்து 
ெங்ைர் நடந்து வைாண்ட முகறைகையும் 
அதனால் அவருக்கு ஏற்பட்ட ஆச்ெரிைத்கதயும் 
பற்றிக் கூறினார். ைல்ைாணிதைா 'அட இவ்வைவு 
தானா மாமா. இது அப்பப்தபா நடகிறது தான். 
ஆச்ெரிைபடுவதுக்கு எதுவும் இல்கல' என்றார். 
'என்னம்மா வொல்கிறாய்' என்று மாமானார் 
தைட்டதுக்குக் ைல்ைாணி 'இன்று ெங்ைருக்கு 7ம் 
ஆண்டு இகடத் தவகண பரீட்கெ மாமா. அது 
தான் கபைன் பக்திமைமா சுத்துறான்'. 'ஓ........' 
என்றார் கவத்திைலிங்ைம் சிந்தகனயுடதன. 
'அவன விடுங்ை மாமா. நீங்ை தபாய் தனுவ 
வைாஞ்ெம் எழுப்புரிங்ைைா. அவளுக்கும்  
ஸ்கூல்க்கு தநரம் ஆகுது'. ெரி என்று 
கவத்திைலிங்ைம் அவர் தபத்தியின் அகற 
தநாக்கிச் வென்றார். 

 ைல்ைாணி ைாகல தநர பரபரப்பில் 
சுழன்றுவைாண்டிருந்தாள். கவத்திைலிங்ைமும் 
அவளுக்கு ததகவைான உதவிைகைப் புரிந்தார். 
எல்தலாரும் ைாகல உணவுக்ைாை 
அமர்ந்திருக்கையில் ெங்ைர் ஆைத்தமாகி கையில் 
புத்தைத்துடன் பரபரப்பாை வவளியில் வந்தான். 
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'அம்மா நான் கிைம்பிதறன். இன்னிக்கு எனக்கு 
எக்ஸாம். அதனால வைாஞ்ெம் வவள்ைனதவ 
கிைம்பலாம்னு தநற்று ரகு வொன்னான்மா.'  

'ெரிடா. கிைம்பு.'  

'என்னம்மா??? கிைம்புனு வொல்றிங்ை.'  

'தவற என்னாடா வொல்றது?' 

'இன்னிக்கு எக்ஸாம்மா. என்ன விஸ் பண்ணுங்ை'  

'ஓ... அதுவா. ஆல் த வபஸ்ட். நல்ல படிைா 
எக்ஸாம் எழுது. ெரிைா?' 

'ஒதைமா. அப்பா, தாத்தா, தனு நீங்ைளும் 
வொல்லுங்ை. ' 

எல்தலாரும் வாழ்த்திை பின்னதர அவன் 
கிைம்பினான்.  

 அப்தபாது 'ொப்பிட்டு தபாதைண்டா' 
என்று தைட்ட தாத்தாவுக்கும் 'இல்கல தாத்தா. 
ைகடசிைா பார்க்ை தவண்டிை பாடம் சிலது 
இருக்கு. வவள்ைனதவ தபானா தான் 
அவதல்லாம் தபப்பர் தர முதல்ல பாக்ைலாம். 
நான் கிைம்பிதறன் தாத்தா என்று கூறி 
வவளியில் ைாத்திருந்த பக்ைத்து வதருவில் 
வசிக்கும் அவன் நண்பன் ரகுவுடன் 
பாடொகலக்குக் கிள்ம்பினான். அப்வபாழுது ரகு 
பிருத்தானிை ஆட்சி ைாலம் பற்றி தைட்பதும் 
ெங்ைர் அது நான் நல்லா படிச்சிருக்தைன்டா 
என்று வொல்வதும் தாத்தாவின் ைாதில் விழுந்தது.  

 'என்னம்மா ைல்ைாணி, நீ தான் எப்பவும் 
இவன் நல்லா படிகிறதத இல்ல. ஒதர 
விகைைாட்டு என்று புலம்புறாய். ஆனா அவன 
பாத்தா நல்லா படிக்கிற மாதிரி தான் வதரியுது. 
எக்ஸாம்கு எவ்வைவு அக்ைகறைா கிைம்புறான்.  

 'நீங்ை தவற மாமா. இந்த ஒரு நாள் 
கூத்த பார்த்து அவன எகட தபாட்டிறாதிங்ை. 

இவ்வைவு நாளும் வீடு, நிலம்னு ஊரிதலதை 
இருந்திட்டு இப்ப தாதன மாமா எங்ை கூட 
இருக்கிங்ை. தபாை தபாை உங்ை தபரகன பத்தி 
உங்ைளுக்தை வதரியும்.' 

'இல்லம்மா. தநற்றுகூட அவன் அகறயில 2 
மணி வகரக்கும் விைக்கு எரிந்தத பார்த்ததன். 
இரவிரவா படிசிருப்பான் தபால. அவன் என்கன 
மாதிரி ைல்ைாணி. விகைைாட்டுப் பில்கைைா 
இருந்தாலும் படிப்புல வைட்டி. நீ தவணும்ணா 
பாரு, இந்த தடகவ அவன் எல்லா பாடத்துக்கும் 
80க்கு தமல மார்க் வாங்குவான்.' 

'ம்....... உங்ைளுக்கு வொல்லி புரிைாது. இன்னும் 
2 வாரத்தில அவன் மார்க் எல்லாம் வந்திடும். 
அப்ப பார்க்ைத்தாதன தபாறிங்ை மாமா.' 

2 வாரத்திற்கு பின், 

 வவளியில் தனது நண்பகரப் பார்க்ைச் 
வென்ற கவத்திைலிங்ைம் வீட்டினுள் நுகழயும் 
தபாதத ெங்ைரின் 'அம்மா....................' என்று 
ஓங்கி ஒலித்த குரல் அவர் ைாதில் நாரெமாை 
ஒலித்தது. வெருப்கபக் ைழட்டி விட்டு 
நிமிர்ந்தவரின் முைத்தில் ஈைாடவில்கல. 
ஏவனனில் அவர் மைன் வெல்வம் ெங்ைகர 
பிரம்பினால் விைாசிக் வைாண்டிருந்தார். அவர் 
தபரதனா, 

 'ஐதைா......... அம்மா வலிக்குதத..... 
அப்பா... பிளீஸ் அப்பா.... அடிக்ைாதிங்ை. 
வராம்ப வலிக்குது.... அம்மா...... ' என்று அந்த 
வதருவிற்தை தைட்கின்ற அைவுக்கு ைத்தி அழுது 
வைாண்டிருந்தான்.  

 தபரனின் அழுகைகை ைண்டவர் 
பகதத்துப் தபாய் ஓடிச் வென்று அடிக்கின்ற 
மைகனத் தடுத்தார். ' என்னடா வெல்வா இது. 
மாட்ட அடிக்கிற மாதிரி பிள்கைை தபாட்டு 
அடிக்கிற. அவன் என்ன தான் தப்பு 
பண்ணினாலும் இப்பிடிைா அடிக்கிறது'  
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 'அப்பா, முதல்ல என்ன திட்டிறத 
விட்டுட்டு இவதனாட ரிப்தபாட்ட பாருங்தைா' 
என்று கூறி ெங்ைரின் ரிப்தபாட்கட அவர் 
கைைளில் வைாடுத்தார். அதகனப் பார்த்தவரின் 
முைம் அஷ்டதைாணல் ஆகிைது. ஏவனனில் 
ெங்ைரின் மதிப்வபண்ைள் அப்படி. எதுவுதம 50ஐத் 
தாண்டவில்கல. மீண்டும் ெங்ைரின் அழுகுரல் 
அவகர நனவுக்கு வைாண்டுவந்தது. திரும்பவும் 
வெல்வம் ெங்ைகர அடிக்ைத் வதாடங்கியிருந்தார். 
ெங்ைகரப் பார்க்ைவும் அவருக்கு பாவமாை 
இருந்தது. அதனால் அவர் தன் மைனிடம்,' ெரி 
விடுடா. 7ம் ஆண்டு தாதன' என்றார். 
வெல்வதமா '7ம் ஆண்டா?? இன்னும் 4 

வருெத்தில அவன் O/L. அத நிகனச்சு 
இவனுக்கு பைம் இருக்தைா இல்கலதைா, 
என்னக்கு ைதி ைலங்குது'. 

 'ெரி ெரி. விடுடா. அது தான் 4 வருெம் 
இருக்தை. தபாை தபாை ெரிைாயிடுவான்.'  

 'என்னதவா தபாங்ைப்பா. தினமும் 
ொைங்ைாலம் 6 மணில இருந்து 9 மணி 
வகரக்கும் ைல்ைாணி கூடதவ இருந்து 
படிப்பிக்கிறாள். தனு நல்லா படிக்கிறாள். ஆன 
இவன்..... தடய், அடுத்த தடகவ மட்டும் இப்படி 
மாக்ஸ் எடு, அப்புறம் நடக்கிறதத தவற' என 
கூறி தைாபமாை அவர் அகறக்குச் வென்றார்.  

 இதகனப் பைத்துடன் பார்த்துக் 
வைாண்டிருந்த தனுவும் தனது அகறக்குச் வென்று 
ெமத்தாை படிக்ைத் வதாடங்கினாள்.இல்லாவிடில் 
அப்பாவின் தற்தபாகதை தைாபத்திற்கு நிச்ெைம் 
தானும் பலிைாடாதவாம் என்பது அவளுக்குத் 
வதரியும். 

 தபரகன ைவகலயுடன் 
பார்துவைாண்டிருந்த மாமானாரிடம் 'அன்னிக்கு 
என்ன மாமா வொன்னிங்ை, இவன் உங்ைை 
மாதிரி விகைைாட்டுப் பிள்கை ஆனா படிப்புல 

வைட்டிைா? இப்ப பார்த்திங்ைைா எவ்வைவு 
வைட்டினு' 

 'சும்மா இருமா. பாவம் பிள்கை. இப்பிடி 
தபாட்டு அடிச்சிருக்ைான். எப்படி அழுகுறான் 
பாரு. ' 

 'அவனுக்கு தவணும் மாமா. அவர 
தவிர இந்த வீட்டில ைார்கிட்தடயும் அவனுக்கு 
பைம் இல்கல. அப்பப்தபா இவர் இப்படி நாலு 
தபாட்டா தான் திருந்துவான். அப்புறம் இவனா 
அழுகிறான். நடிக்கிறான் மாமா. நம்பாதிங்ை. 
ெரிைான திருடன்.' 

 'என்னம்மா இப்படி வொல்கிறாய். எப்படி 
வலியில துடிச்சு அழுகிறான். இத நடிப்பு என்று 
வொல்கிறாதை' 

 'தாய் அறிைாத சூழ் இந்த உலைத்தில 
இல்கல மாமா. அவன் கிடக்கிறான். நீங்ை உங்ை 
தவகலை பாருங்ை மாமா' என்று கூறி 
ெகமைலகற தநாக்கிச் வென்றார்.  

 இருந்தாலும் தபரனின் அழுகைகைப் 
பார்த்து மனம் தைட்ைாததால் அவன் அருகில் 
வென்று தகலகைத் தடவி ' வராம்ப வலிக்குதா 
ெங்ைர்' என்றதற்கு. அவன் 'அப்பா ரூம் ைதவு 
ொத்திட்டாரா' என்று வமதுவாை தைட்டான். 
இப்படி ஒரு பதிகல எதிர்பார்க்ைாதவர் முழித்து 
'என்னடா வொன்னாய்' என்று வினவினார்.  

 'இருங்ை தாத்தா' என்று கூறி எட்டி 
அப்பாவின் அகறகை தநாட்டம் விட்டவன், 
அது பூட்டியிருப்பகதப் பார்த்துவிட்டு, அப்பாடி.... 
என நிம்மதி வபருமூச்சு விட்டு தொபாவில் 
அமர்ந்தான். 

 இவன் வெய்கைகைப் பார்த்த 
கவத்திைலிங்ைத்திற்தைா தபச்தெ எழவில்கல. 

 அதிர்ச்சியில் நின்றுவைாண்டிருந்த 
தாத்தாவிகனப் பார்த்த ெங்ைர்,' ஏன் தாத்தா 
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நிக்கிறிங்ை. பக்ைத்தில உட்ைாருங்ை என்று கூறி 
கைகை பிடித்து அமர்த்தினான். அதன் பின் 
வமதுவாை அவர் ைாதில், 'வலிக்குதானு 
தைட்டிங்ைதை தாத்தா. கலட்டா.... ரிப்தபாட் 
பார்த்திட்டு அப்பா அடி பின்னப்தபாறார் என்று 
வதரியும். அதான் வபல் வபாட்டம் ஜீன்ஸும், 
உள்ை நாலு டீெர்ட் தபாட்டு தமல இந்த ஃபுல் 
ஸ்லீவ் ெர்டும் தபாட்டிருக்தைன். இருந்தாலும் 
வைாஞ்ெம் அங்ை இங்ை அடி பட தான் 
வெய்திருக்கு. அது தான் கலட்டா வலிக்குது. 

மத்த படி I’m ok. You don’t worry தாத்தா 
என்றான்.  

 இதகனக் தைட்டவதரா அடப்பாவி 
என்வறாறு பார்கவகை தபரகன தநாக்கி 
வீசினார். இது எகதயும் ைண்டு வைாள்ைாது 
ெங்ைதரா 'ெரி தாத்தா, நான் உள்ை தபாய் 

படிக்கிதறன். இன்னும் ஒரு வாரத்துக்கு தொைமா 
படிச்சிட்டு இருந்தா தான் என் அப்பாகவ 
மகலயிறக்ை முடியும். அப்ப தாதன அடுத்த 
தவகணக்கு தபாை இருக்கிற campக்கு அப்பா 
என்கன தபாை விடுவார். அதால நான் இப்ப 

உள்ை தபாதறன் தாத்தா. Bye.........' என்று 
கூறி அவன் அகற தநாக்கிச் வென்றான் கையில் 
அவன் அம்மாவின் கைதபசியுடன். அப்வபாழுது 
தாதன அவனால் ரகுகவ அகழத்து அவன் 
வீட்டில் நிலவரத்கத அறிந்துவைாள்ை முடியும். 

 அகறக்குச் வெல்கின்ற தபரகனதை 
'இவகனவைல்லாம் எந்த ைணக்கில தெர்க்கிறது' 
என்று திகைப்புடன் பார்த்திருந்த 
கவத்திைலிங்ைத்தின் கைைளில் ததனீர் தைாப்கப 
திணிக்ைப்பட்டது. நிமிர்ந்தவரின் முன் நின்ற 
ைல்ைாணியின் ைண்ைள் அவரிடம் வொல்லிைது, 

'இதுக்குத்தான் நான் அப்பவே ச ான்வேன்' 

 

அப்துல் ேலாம் 

-விசாகன் பசுபதிதாசன்- 

 அப்துல் ைலாம் பதிகனந்தாம் திைதி 
அக்தடாபர் மாதம் இராதமஸ்வரத்தில் ஒரு தமிழ் 
தபசும் முஸ்லீம் குடும்பத்தில் பிறந்தார். அவரின் 
தந்கத ஐய்ன்னூபின் ஒரு படகுத் வதாழிலாளி. 
தாைார் ஐய்சிைம்மா இல்லத்தரசி. ைலாம் 
அவர்ைளுக்கு ைகடசிப்பிள்கை. ைாலங்ைள் 
உருண்தடாட படகுத்வதாழில் நட்டத்கத எதிர் 
தநாக்கிைது. இதனால் குடும்பம் 
வபாருைாதாரத்தில் பின்தங்கிைது. தமலதிை குடும்ப 
வருமானத்கத ஈட்ட ைலாம் வெய்த்தித் தாள்ைகை 
விற்று வந்தார். 

 பாடொகலயில் ைல்வி ைற்கும் வபாது 
ைலாம் ஒரு ெராெரி மாணவன். ஆனாலும் 
முைற்சிதைாடு படித்தார். பாடொகலக்ைல்விகை 
நிகறவு வெய்து வைாண்டு பட்டப்படிப்புக்ைாை 

வமட்ராஸ் வென்றார். அங்கு வபௌதீைவிைலில் 
பட்டம் வபற்றார். ைலாமின் ைனவு ஒரு விமான 
ஓட்டி ஆவதுதான். அது நிகறதவறவில்கல. 
ஆனாலும் ஒரு விஞ்ஞானி ஆனார். அணுெக்தி 
ெம்பந்தமான பல ைண்டுபிடிப்புக்ைள் முலம் வபரும் 
நன்மதிப்கபயும் வபற்றார். சிலவருடங்ைளின் பின்பு 
2002ல் இந்திைாவின் மதிப்புக்குரிை ஜனாதிபதி 
ஆனார். 2007ல் பதவிகை துறந்து விஞ்ஞான 
துகறக்கு அைப்பரிை தெகவ ஆற்றினார். 
இறுதிக்ைாலத்தில் மாரகடப்பால் வருந்திை 
தபாதும் தனது நாட்டின் விஞ்ஞான வைர்ச்சிக்கு 
வபருன்வதாண்டற்றி இகறவனடி தெர்ந்தார்.  
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கைன் சிந்தும் ைலர்ேள் 

-சங்கரி அப்பன்-  

 இந்த உலகில் வாழ்வதத அழைான 
விைைம் என்று உணர்வு பூர்வமாை நிகனக்கும் 
எவர்க்கும் வாழ்க்கை வெப்பட்டுவிடும். பிணி, 
மூப்பு, வலி, தவதகன, துன்பம் தபான்ற 
குகறபாடுைளுடன் ெதா தபாராட 
தவண்டியிருக்கிறதத, இதுவா வாழ்க்கை என்று 
ெலிப்பவர்ைளுக்கு, வாழ்க்கை ைெப்பாைத்தான் 
வதரியும். இடர்ைளும் துன்பங்ைளும் முள் தபால் 
குத்தாமல் ஏது வாழ்க்கை? முள் நடுதவ குட்டி 
குட்டி தராஜாக்ைள் பூக்கிறதத! அந்த 
அழகிைலிடம் துன்பிைல் ததாற்கும். பாரதிைார் 
வறுகமயில் வாழ்ந்ததாை வரலாறு வொல்கிறது. 
ஆனால் அவர் ைவிகதயில் நாம் ைாண்பததா 
வெழிப்பு!  

'எத்தலன ககாடி இன்பம் லவத்தாய் - எங்கள் 

இலறவா! இலறவா! இலறவா!  

அத்தலன உைகமும் வர்ணக் கைஞ்சியம் 

ஆக பைப்பை அழகுகள் லவத்தாய்' 

உலகில் வாழ்வதத அழைான விைைம் 
என்பகதத்தாதன இவ் கவர வரிைள் 
உறுதிப்படுத்துகின்றன. மனிதர்ைளின் உணர்வின் 
வவளிப்பாடு, எட்டு வகையுள் அடங்கும். அந்த 
எட்டு வகையிலும் ஒரு சுகவ உள்ைது என்கிறது 
வதால்ைாப்பிைம். அந்தப் பாடல் .... 

'நலககய, அழுலக, இளிவைல், ைருட்லக,  

அச்சம், கபருமிதம், கவகுளி, உவலக என்று 

அப்பால் எட்கட கைய்ப்பாடு என்ப.' 

இலக்ைணம் வகுத்துவிட்டார், வதால்ைாப்பிைர். 
ொமான்ை மக்ைள், அகதப் புரிந்து வைாள்வது 

எப்படி? இலக்கிைத்தின் வாயிலாை 
இவ்வுண்கமகை புரிந்து வைாள்ைலாம். ெங்ை 
இலக்கிைப் பாடல்ைள் ஏராைமாை இருக்கின்றன. 
அவற்றுள் சில துளிைள் மூலம் இந்த எட்டு 
வகை வமய்ப்பாடுைளில் அழகும் சுகவயும் 
மிகுந்திருப்பகத நாம் இப்வபாழுது ைாண்தபாம். 

 முதலில் வரும் நகைகை 
எடுத்துக்வைாள்தவாம். நகை என்பது சிரிப்பு. 
மனிதனின் இந்த வமய்ப்பாடு நான்கு 
வகைப்படும். நகை, இைழ்ச்சியிற் பிறப்பது. 
எள்ைல், இைகம, தபதகம, மடன் என்ற 
நான்கும் நகை வபாருைாகும். நகையின் 
வகைைான எள்ைல் எனும் வவளிப்பாட்கட 
பள்ளுப் பாடல்ைளில் ைாணலாம். சிந்தும், 
விருத்தமும் விரவி, பாடப் வபற்ற 
சிற்றிலக்கிைங்ைளில் ஒன்றான பள்ளுப் பாட்டில், 
எள்ைல் எனும் நகை உணர்வு, பள்ளிைரின் ஏெல் 
பகுதி மூலம் நாம் அறிைலாம். மூத்த பள்ளி, 
திருமாகல வழிபடுபவள். இகைை பள்ளி, 
சிவகன வழிபடுபவள். அவர்ைளின் எள்ைல் 
எப்படி ைகைைட்டுகிறது பாருங்ைள். மூத்த பள்ளி 
சிவகன ஏசி எள்ைலுடன் பாடுகிறாள்.... 

'சுற்றிக் கட்ட நாலு முழத்துண்டும் இல்ைாைல் புலித் 

கதாலை உடுத்தான் உங்கள் கசாதி அல்கைாடி' 

ஒரு தவட்டி ைட்டிக்ை வக்கில்லாமல், புலித் 
ததாகல உடுத்தித் திரிகிறாதன உங்ைள் 
தொதிைான சிவன் என்று அவள் எள்ைலுடன் 
கூற, பதிலடி வைாடுக்கிறாள் இகைை பள்ளி.... 

'ைாட்டுப் பிறகக திரிந்தும் கசாற்றுக்கில்ைாைல் - 
கவறும் 
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ைண்லண யுண்டான் உங்கள்  முகில் வண்ணன் 
அல்கைாடி' 

 ெரிதான் தபாடி, உங்ைள் முகில்வண்ணன் 
லட்ெணம் வதரிைாதா? மாடுைள் பின் திரிந்தும், 
தொத்துக்கு வக்கில்லாமல், வவறும் மண்கண 
உண்ட ைகத வதரிைாததா? என்று எள்ளி 
நகைைாடுகிறாள். ெமைங்ைகை இவர்ைள் 
தாக்குவது தபால் ததான்றினாலும், ெமை 
எண்ணங்ைகையும் ைகதைகையும் சுகவைாைத் 
தருவதுதான் ைவிஞனின் தநாக்ைமாகும். இதகன 
இைற்றிைவர் ைடிகை முத்துப் புலவர். நகைக்கு 
இலக்ைணம் வகுத்த வதால்ைாப்பிைரின் வபாருள் 
வபாதிந்த வவளிப்பாட்கட இவ் விலக்கிைம் 
முழுகமப்படுத்திக் ைாட்டிவிட்டதல்லவா? ஒதர 
ைணவகன அகடந்த இப் பள்ளிைர் தபாடும் 
எள்ைல் ெண்கடயில் இவ்வைவு சுகவ 
உள்ைதா? என்று எண்ண கவக்கிறார் ைவிஞர். 

 அடுத்து, அழுகை. அழுகை என்ற 
வவளிப்பாடு, நான்கு வகைைால் வவளிப்படும் 
என்கிறார் வதால்ைாப்பிைர். அது: இளிவு, இழவு, 
அகெ, வறுகம. இவற்றால் தாக்ைப்படின் 
அழுகை வரும். இழவு என்பது இழத்தல். தன் 
உயிகர தபார்க்ைைத்தில் ஒரு வீரன் இழக்கிறான். 
தபார்க்ைைத்திற்கு வரும் அவன் மகனவி, 
அவெரமாை அவன் உயிர் நீக்கும் முன் 
தன்னுயிர் ஈர்ந்து, தன் உடலால் அவன் உடல் 
தாங்குகிறாள் என்று இழப்பின் மூலம் வரும் 
அழுகைக்கு இலக்கிை உதாரணமாை 
இப்பாடகலத் தருகிறார் ைவிஞர். 

'தலைைகள் தன்ககாழுநன் தன் உடைந் தன்லனத் 

தாங்காைல் தன் உடைால் தாங்கி, விண் நாட்டு 

அைைகளிர் அவ்வுயிலைப் புணைா முன்னம் 

ஆவி ஒக்க வருவாலைக் காண்மின் காண்மின்' 

இப்பாடல், சிற்றிலக்கிைங்ைளில் ஒன்றாைத் திைழும் 
பரணி பாடலாகும். இந்த உயிரிழப்கபக் ைண்ட 
பின் வாழ்வது அழைான விைைம் என்று எப்படித் 
ததான்றும்? இந்த உலகில் அவர்ைள் வாழ்வு, 
முடிந்துவிட்டது. ஆனால் விண் உலகில் 
அவர்ைள் வாழ்க்கை வதாடரும். இப்படித்தான் 
அப் வபண் எண்ணுகிறாள். அதனால், தன் 
ைணவனின் உடகல மண்மைள் தீண்டிவிடக் 
கூடாது என்று தன்னுயிர் நீர்த்து, தன் உடலால் 
அவன் உடல் தாங்கி, மண்மைள் அவன் 
உடகலத் தாங்ைாமல்ப் பார்த்துக்வைாண்டாைாம். 
பின், அவள் முதலில் உயிர் நீத்ததால் 
விண்ணுலைம் முதலில் வென்று, அடுத்து வரும் 
ைணவகன வரதவற்ைத் தைராகிவிட்டாைாம். 
எங்தை விண்மைள் வந்து தீண்டி அவகன 
வரதவற்றுவிடப் தபாகிறாதைா என்றுதான், அவள் 
முதலில் உயிர் நீத்தாைாம். அவர் எனக்தை 
வொந்தம் என்று, அன்பு வைாண்ட ஒரு 
மகனவியின் வெைல், பிரமிப்பாை இருக்ைதவ, 
ைவிஞர், 'ைாண்மின் ைாண்மின்' என்று பாடகல 
முடித்திருக்கிறார். விண்ணுலகில் தன் 
ைணவனுடன் தெர்ந்து வாழ்தவன் என்ற அப் 
வபண்ணின் நம்பிக்கையும் 'என் புருைன்தான், 
எனக்கு மட்டும்தான்' என்கிற அழகிைலாலும் 
இங்கு துன்பவிைல் ததாற்கிறது. 

 பரணி பாட்டின் ைாதல் மகனவி 
அப்படிவைன்றால், இங்தை ைம்பராமாைணக் 
ைாதலிைான சூர்ப்பநகையின் ைாதல் இழிவரல் 
சுகவகைக் ைாட்டுகிறது. இழிவரல் என்பது 
வருத்தம், பரிதாபம். மூப்பு, பிணி, வருத்தம், 
வமன்கம நான்கும் இழிவரல் வமய்ப்பாட்டின் 
வழித்ததான்றும். லட்சுமணனிடம் மூக்ைறுபட்ட 
சூர்ப்பநகை, இராமனிடம் ஒரு தவண்டுதைாள் 
விடுக்கிறாள்.  

'இலையவன்தான் அரிந்த நாசி 

ஒருங்கிைா இவகைாடும் உலறவகனா 
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என்பாகனல் இலறவ! ஒன்றும் 

ைருங்கிைா தவகைாடும் அன்கறா நீ 

கநடுங்காைம் வாழ்ந்த கதன்பாய்' 

ராமபிராதன! நீ என்கன ஏற்றுக் 
வைாள்ைவில்கல ெரி. உன் இைவலான 
லட்சுமணகன, என்கன ஏற்றுக் வைாள்ைச் 
வொல், என்கிறாள். ஒருதவகை அவன், 
'நாசியில்லாதவதைாடு எப்படி நான் வாழ்தவன்?' 
என்று தைட்டால், 'இகடதை இல்லாத 
சீதாததவிதைாடு இத்தகன நாள் நான் 
வாழவில்கலைா?' என்று திருப்பிக் தைளுங்ைள் 
என்கிறாள். தன்கனதை இழிவுபடுத்தி தாழ்த்திக் 
வைாண்டுவிட்ட  சூர்ப்பநகையின் ைாதல் 
இழிவரல் சுகவகைக் ைாட்டுகிறது.  

 அடுத்து வருவது மருட்கை. இது 
விைப்பால் ததான்றுவது. புதுகம, வபருகம, 
சிறுகம, ஆக்ைம் என்று நால்வகைப் 
வபாருண்கமைால் பிறக்கும். விைப்பால் ததான்றும் 
மருட்கைகைப் பார்ப்தபாம்.... 

'குருககாைக் குளித்த ககண்ட அயைது 

உருககழ தாைலை வான்முலக கவரூஉம்....' 

என்பது பாடல். ஒரு நாகர பற்ற முைன்றதபாது, 
ஒரு வைண்கட மீன் அதனிடமிருந்து தப்பித்து 
ஓடிைதாம். பிறகு நீரில் மூழ்கி தமவலழுந்ததபாது, 
அதன் ைண்வணதிதர வவண்தாமகர அரும்பு 
ஒன்று ததான்றிைதாம். அந்த அரும்பு, நாகர 
தபாலதவ ததான்ற, வைண்கட மீன் விைந்து, 
மருண்டு, ஓடிைதாம். மீனின் இந்த மருட்சி, 
நிைாைமானது தாதன. உலகிலுள்ை எல்லா 
இன்பங்ைகையும் துன்பங்ைகையும் ைண்டு, ஒரு 
ைவிஞனின் உள்ைம் மகிழதவா வருந்ததவா 
வெய்கிறது.  

 அடுத்து வரும் அச்ெம் என்பதில் உள்ை 
சுகவகை கைதையி ராமாைணத்தில் 

உணர்த்துகிறாள். 'அச்ெம் என்பது மடகமைடா' 
என்ற பாடல் வரியும், அஞ்சுவதில் அஞ்சி 
நின்றால் அச்ெமாகுமா? என்கிற வரியும் 
முரண்பாடாை உள்ைதத என்கிற குழப்பத்கதக் 
ைம்பர் தீர்த்து கவக்கிறார். ராமனிடம் வென்று 
கைதையி வொல்கிறாள்.... 

'ஆழிசூழ் உைகம் எல்ைாம் 

பைதகன ஆை நீ கபாய் 

தாழிரும் சலடகள் தாங்கித் 

தாங்கரும் தவகைற் ககாண்டு 

பூழிகவங் கானம் நண்ணிப் 

புண்ணியத் துலறகள் ஆடி 

ஏழிகைண்டு ஆண்டில் வாகவன்று 

இைம்பினன் அைசன் என்றாள்' 

பிறர் வபாருகைக் ைவரும்தபாது அச்ெம் வரும் 
என்பது இலக்ைணம். இங்தை, கைதையி, 
ராமனுக்கு உரிதான அரெபதவிகை ைவர்ந்து தன் 
மைன் பரதனுக்கு உரிதாக்ை எண்ணும்தபாது, 
அவளுக்கு அச்ெம் வருகிறது. எனதவ பழிகை 
அரென் தமல் தபாடுகிறாள். அவள் ஏதும் 
அறிைாதவைாம். எல்லாம் இைம்பிைது 
அரென்தானாம். இைம் என்றால் தமைம். தமைம் 
தபால் ஓங்கிச் வொல்லிவிட்டார் அரென் 
என்கிறாள். தவம் வெய்து வபற்ற மைகன 
வவப்பமான ைானைத்திற்கு தபாைச் வொல்ல எந்த 
தந்கதக்கு மனசு வரும்? எனதவ இைம்பினான் 
தந்கத என்று வொல்ல அவள் வாதை கூசிைதால் 
இலம்பினன் அரென் என்று முடிக்கின்றாள். 
'பரததன ஆை' என்பதில் உள்ை ஏைாரம், 
பிரிநிகல. பரதனுக்குத் துகணைாை நானும் 
ஆள்கிதறன் என்று ராமன் வொல்லிவிடுவாதனா 
என்ற அச்ெத்தால் இதில் உனக்கு எந்த 
ெம்பந்தமும் இல்கல என்று வதளிவாைக் 
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ைாட்டதவ, அந்த ஏைாரம். ஒரு ைள்வகனப்தபால் 
கைதையி நடந்துவைாள்வது, நமக்கும் அச்ெத்கத 
வரவகழக்கிறது. 

 ஆண்டாள் பாடிை பாடல்ைள், நாச்சிைார் 
திருவமாழியும் திருப்பாகவயும் ஆகும். 
இகறவகனக் ைாதலனாைவும் தன்கனக் 
ைாதலிைாைவும் பாவித்து பாடப்பட்டது. அப் 
பாடல் வதாகுப்பு வபருமிதச் சுகவ 
வைாண்டதாகும். 'மானிடர்க்வைன்று தபச்சுப்படில் 
வாழ்கிதலன்,' என்று உறுதியுடன் வதரிவித்தாள். 
'என்ன!? ைடவுகை மணப்பதா? பயித்திைமா நீ?' 
என்றவர்ைைால், அவள் உறுதி குகலைவில்கல. 
அந்த உறுதிைால் வபருமிதம் அகடந்த 
ஆண்டவன், அவளுக்குக் வைாடுத்த 
வைாகடதான், தாதன இறங்கி வந்து அவள் 
கைத்தலம் பற்றிை வெைலாகும். ஆண்டாளின் 
பாடகலப் பாருங்ைள்.... 

'ைத்தைம் ககாட்ட வரிசங்கம் நின்றூத 

முத்துலடத் தாைம் நிலைதாழ்ந்த பந்தற் கீழ் 

லைத்துனன் நம்பி ைதுசூதனன் வந்து என்லனக் 

லகத்தைம் பற்றக் கனாக் கண்கடன் கதாழி நான்' 

ைண்ணனின் கைகை அவள் பற்றவில்கல, 
மதுசூதனதன வந்து அவள் கைத்தலம் 
பற்றுகிறாராம். ஆண்டவனின் இந்த வள்ைல் 
தன்கமக்குக் ைாரணம் ஆண்டாளின் ஆழ்ந்த 
தூை பக்திதை ஆகும். ைல்வி, தறுைண், 
இகெகம, வைாகட என்ற நான்ைால் வபருமிதச் 
சுகவ வரும் என்பது இலக்ைணம். இங்கு, 
ஆண்டவனின் வைாகட ஆண்டாளின் வபருமிதச் 
சுகவ மிகுந்த பாடலுக்குக் ைாரணமாகிறது. 

 வவகுளி என்பது வவறுப்பினால் வரும் 
தைாபம். உறுப்பகற, குடிக்தைாள், அகல, 
வைாகல என்ற நால் வகைப் வபாருண்கமைால் 
வவகுளி ததான்றும். சிலப்பதிைாரத்தில் 

ைண்ணகியின் தைாபம், அவள் ைணவன் 
தைாவலன் வைாகலயுண்டதால் ஏற்பட்டது என்று 
இைங்தைாவடிைள் சித்தரிக்கிறார். அந்தப் பாடல். 

'வாயிகைாகய வாயிகைாகய 

அறிவலற கபாகிய கபாறியறு கநஞ்சத்து 

இலறமுலற பிலழத்கதான் வாயிகைாகய 

இலணயரிச் சிைம்கபான் கறந்திய லகயள் 

கணவலன இழந்தாள் கலடயகத் தாகைன்று 

அறிவிப்பாகய அறிவிப்பாகய' 

ஒவ்வவாரு வொல்லும் தீப்வபாறிைாை வவளிவந்து 
தாக்குகிறது. ைண்ணகியின் வீரம், சினமாை 
வைாப்பளிக்கிறது. அறிவு அற்றுப் தபான 
அரெனின் வாயிற் ைாப்தபாதன! என்று 
கதரிைமாைச் வொல்கிறாள். மாணிக்ைப் பரல் 
உகடை சிலம்பு ஒன்கற ஏந்திைபடி ைணவகன 
இழந்த வபண்வணாருத்தி உன் வாயிலில் 
நிற்கிறாள் என்று தபாய்ச் வொல் என்று 
ைட்டகையிடுகிறாள். பிறகு, மன்னகன தநரில் 
பார்த்து 'ததரா மன்னா, வெப்புவதுகடதைன்' 
என்று அரென் முைத்திற்கு தநராைதவ 
வொல்கிறாள். ஆராைாமல் நீதியினின்று பிறழ்ந்த, 
அறிவு அற்றுப் தபான ததராத அரெதன என்று 
இடி முழக்ைம் தபால் இடித்துகரக்கிறாள். 
ைண்ணகியின் வவகுளி ஒரு வரலாற்கறப் 
பகடக்கிறது. இன்றைவும் தபெப்படுகிறது. 
மன்னவனாயிற்தற என்று அவள் அஞ்சி 
அடங்கிவிடவில்கல. நிைாைமான தைாபத்திற்கு 
இந்த ெமுதாைம் பதில் வொல்லிதை ஆைதவண்டும் 
என்று அன்தற நிரூபித்து ைாட்டி இருக்கிறாள். 
அவளின் சினம் அற்புதமானது.  

 இறுதிைாை வதால்ைாப்பிைம் சுட்டும் 
உவகை, மகிழ்ச்சியில் பிறப்பது. வெல்வம், புலன், 
புணர்வு, விகைைாட்டு எனும் நால்வகைப் 
வபாருண்கமைான் உவகை ததான்றும். ெங்ைப் 
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பாடல் ஒன்றில் இப் புலன் வகை வமய்ப்பாடு 
வவளிப்படுவகதக் ைாணலாம்.  

'ஒடுங்கு ஈர் ஒதி ஒள்நுதற் குறு ைகள் 

.......சிைகைல் லியகவ கிைவி 

அலணகைல் லியள்யான் முயங்குங் காகை' 

என்கிறது ஒரு குறுந்வதாகை பாடல். 
இைகமகைப் புணர்ந்து, நறுமணத்கத நுைர்ந்து, 
குளிர்ச்சிகை உண்டு அவைது அழகிகன 
உயிர்த்து, வர்ணிக்ை வார்த்கதைதை இல்கல 
எனத் தகலவன் தகலவிகை ஐம்புலன்ைைால் 
உய்த்து உணர்ந்து வவளிப்படுவதினால் புலன் 
என்ற வமய்ப்பாடு ததான்ற, உவகை அகடவகத 
அறிை முடிகின்றது. மனிதர்ைள் வவளிப்படுத்தும் 
ஒவ்வவாரு உணர்ச்சி பிரவாைத்திலும் ஒரு 
அழகுண்டு. ஒரு சுகவயுண்டு என்று ெங்ை 
இலக்கிைப் பாடல்ைள் கூறுவகதக் ைண்தடாம். 
இலக்ைணம் வகுத்தது வதால்ைாப்பிைம். அகத 
இலக்கிைமாக்கிற்று ெங்ைப் பாடல்ைள். ெட்டம், 

அறிவிைல் முதலிை எவற்கறயும் விடப் வபரிை 
ைருவிைாய்ச் ெமுதாைத்கத உருவாக்குவது 
இலக்கிைதம! எனதவ இப் புலவர்ைள் ெட்டம் 
இைற்றும் ஆட்சிைாைகர விடவும் ஆற்றல் 
மிக்ைவர்ைதை! தத்துவ ஞானிைகை விடவும் 
வெல்வாக்கு மிக்ைவர்ைைாய் மனிதரின் உள்ைத்கத 
ஆள்பவர் அவர்ைதை. தராஜாக்ைகை விற்கும் 
விைாபாரிைைால் அதன் அழகை ரசிக்ை 
முடியுமா? அதகன விற்பதால் கிகடக்கும் 
ைாசுதான் அழைாய்த் வதரியும் அவர்ைளுக்கு. 
வாழ்க்கை என்பது தராஜா என்றால், தராஜா 
விைாபாரிைள் தபால் அதகன விற்று விடாமல், 
அதகன முட் வெடிதைாடு பதிைன் வெய்து 
உணர்வுபூர்வமான நீகர ஊற்றி தபணி 
வைர்த்தால் தராஜாக்ைள் வபருகும். சிரிக்கும். 
முட்ைகை மறக்ைச் வெய்யும். வாழ்வது அழைான 
விைைமாகிவிடும். இகதத்தான் இலக்ைணமாை 
வதால்ைாப்பிைர் கூற ெங்ைப் பாடல்ைள் 
இலக்கிைமாை வமன்கமப்படுத்திக் 
ைாட்டியிருக்கிறார்ைள். 
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அத்தியாயம் 7       சூர்யபுத்திரன் 

முன் கலதச்சுருக்கம்: ஊரிகைகய கபரிய ைனிதரும் பணக்காைருைான 72 வயதான முத்துைாஜப்பிள்லையும்அவருலடய

 இைண்டாவது சன் நடைாஜப்பிள்லையும் அடுத்தடுத்து ககாலை கசய்யப்படுகிறார்கள். இன்ஸ்கபக்டர்நவநீதகிருஷ்ணன் 

தலைலையிைான விசாைலணக்குழுவிற்கு  உதவுவதற்காக, சி.ஐ.டி ஆபீசர் ஆனந்த் எழும்பூருக்குவருகிறார். கசன்லன

 புலதகபாருள் ஆைாய்ச்சி லையத்திலிருந்து சிை ஆைாய்ச்சிகள் கைற்ககாள்வதற்காக இந்தஊருக்கு வந்திருப்பதாகக் 

கூறி முத்துைாஜப்பிள்லையின் பங்கைா அவுட் கஹௌசில் தங்குகிறார் ஆனந்த். இனி.... 

எந்ே ஒரு அயசவுமின்றி தெச்சு மூச்சில்லொமல் 
இருந்ேொர் யகலொசபிள்யள. கண்கள் மூடி 
இருந்ேன. பசயற்யக சுவொசத்திற்கொக 
ஆக்சிஜன் பெொருத்ேப்ெட்டிருந்ேது. நியலயம 
பகொஞ்சம் விெரீேம் என்ெயே ைொக்ைர் 
மரகேம் ரொஜதசகரின் கண்கள் உணர்த்தின. 

பெரியப்ெொயவ அந்ே நியலயில் ெொர்த்ேதும் 
பிரகொஷ் ேன்யனக் கட்டுப்ெடுத்திக் 
பகொள்ளமுடியொமல் விம்மினொன். 
எல்தலொருயைய முகத்திலும் கவயல 
அப்பிக்பகொண்டிருந்ேது. 

எல்தலொயரயும் அயைத்துக் பகொண்டு 
அயறயய விட்டு பவளிதய வந்ே ைொக்ைர் 
பசொல்லப் தெொகின்ற பசய்திக்கொக 
அயனவரும் கலவர தரயககளுைன் 
கொத்திருந்ேொர்கள். 

“The situation got worsened than 

anticipated. Live support is the only 
option and that to be provided 

immedieately”. 

"பிசினஸ் இன்னொ இலொெம்  ஷ்ைம் 
எல்லொதம வரத்ேொன் பசய்யும். பசொந்ே 
ெந்ேம்னு  ொங்க எல்லொம் இருக்கிறப்ெ 
இப்ெடி ஒரு முடிவுக்குப் தெொயிருக்கொரு. 
ஏற்கனதவ ப ொந்து தெொயிருக்கிற குடும்ெம். 
அத்யேயும் கயலயரசியும் இே எப்ெடி 
ேொங்கப் தெொறொங்க" மறுெடியும் அரற்றினொர் 
சுந்ேரமூர்த்தி. 

"மிஸ்ைர் சுந்ேரமூர்த்தி, நீங்க ேொன் இப்ெ 
இந்ே குடும்ெத்தில வயசில பெரியவங்க. 
மத்ேவங்களுக்கு ஆறுேல் பசொல்ல தவண்டிய 
நீங்கதள இப்ெடி ஒடிஞ்சு தெொயிட்ைொ 
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எப்ெடி? யேரியமொ இருங்க. Please sign 

this consent form”. 

ைொக்ைர் நீட்டிய தெொர்மில் யகபயழுத்து 
இட்டு விட்டு அப்ெடிதய தசரில் சரிந்து 
உட்கொர்ந்ேொர் சுந்ேரமூர்த்தி. அவர் தேொளில் 
ேட்டிக் பகொடுத்ேொர்  வநீேகிருஷ்ணன். 

"ைொக்ைர்,  ொங்க யொரொவது அவர் கூை 
ேங்கிக்கணுமொ" 

பிரகொஷின் தகள்விக்கு ேயலயயசத்து 
மறுத்ேொர் ைொக்ைர். "அவசியமில்தல, யலவ் 
சப்தெொர்ட் குடுத்திைதறொம். உங்க குடும்ெ 
பேய்வம் முத்துரொஜப் பிள்யளயொயர 

தவண்டிக்குங்க. Let's hope for the best. 

பவளி வரொண்ைொவில் உட்கொர்ந்திருந்ே 
ெரந்ேொமன் இவர்கயளக் கண்ைதும் ஓடி 
வந்ேொன். 

"ஐயொவுக்கு எப்ெடிங்க இருக்கு". முகத்தில் 
கவயல அப்ெட்ைமொக ஒட்டியிருந்ேது. 

"இப்தெொயேக்கு எதுவும் பசொல்ல 
முடியொதுன்னு ைொக்ைர் பசொல்றொரு. கைவுள் 
எங்கயளக் யக விை மொட்ைொருைொ. நீ 
யேரியமொ இரு" பசொல்லிக்பகொண்தை 
சுந்ேரமூர்த்தி கொரின் முன் இருக்யகயில் 
அமர்ந்து பகொண்ைொர். 

" ொன் என் வண்டியில தெொயிைதறன். 
உங்கள அப்புறமொ வந்து ெொர்க்கிதறன். 
வீட்டில சின்னப் ெசங்க எல்லொம் 
இருக்கிறொங்க. நீங்க ேொன் அவங்க மனசு 

உயையொம ெொர்த்துக்கணும். பிரகொஷ், be 

positive”. 

இன்ஸ்பெக்ைர் வியை பெற்றுக் பகொண்ைொர். 

டின்பனர் முடிந்து எல்தலொரும் பிரகொஷ் 
உள்ளிட்தைொயர எதிர் ெொர்த்து 
வரொண்ைொவில் கொத்திருந்ேொர்கள். கொர் 
உள்தள நுயைந்ேதும் வொசல் வயர எழுந்து 
ஓடியவர்களுக்கு சுந்ேரமூர்த்தியின் முகத்தில் 
பேரிந்ே கவயல தரயககள் நியலயம சீரியஸ் 
என்ெயே உணர்த்தியது. 

ஆனந்தின் பமொயெலுக்கு ஏற்கனதவ 
விஷயத்யே  வநீேகிருஷ்ணன் எஸ் எம் எஸ் 
பசய்திருந்ேொர். 

குடும்ெ உறுப்பினர்களுைன் ெங்களொ 
தவயலயொட்களும் நின்றிருந்ேொர்கள். 
எல்தலொயரயும் ஒரு முயற ெொர்யவயொல் 
துைொவி விட்டு, ேட்டுத் ேடுமொறி 
யகலொசபிள்யளயின் நியலயய பசொல்லி 
முடித்ேொர் சுந்ேரமூர்த்தி. குறிப்ெொக 
கணவயனயும் இரண்ைொவது மகயனயும் 
அடுத்ேடுத்து ெறி பகொடுத்ே தசொகத்தில 
ெடுத்ே ெடுக்யகயொக இருக்கிற அத்யேக்கு 
இந்ே விஷயம் பேரியொம ெொர்த்துக்க 
தவணும் என்ெயேக் கண்டிப்ெொக 
பசொன்னொர். 

கயலயரசியும் பெண்களும் அை 
ஆரம்பித்ேொர்கள். 

பிரகொஷும் சுந்ேரமூர்த்தியும் அவர்கயள 
முடிந்ே அளவுக்கு சமொேொனம் பசய்ய 
முயன்று தேொற்றுக் பகொண்டிருந்ேொர்கள். 

அயறக்குத் திரும்பிய ஆனந்திற்கு குைப்ெமும் 
கவயலயும் சம விகிேத்தில் கலந்து ேொக்கியது. 

"ஏன், எேற்கொக, எப்ெடி? பேொைர் 
பகொயலகள் ஒரு ெக்கம் வியை பேரியொே 
புதிரொகத் பேொைர்ந்து பகொண்டிருக்க இப்ெடி 
ஒரு ேற்பகொயல அட்பைம்ப்ட் தவறு. 
ஈவினிங் வயரக்கும் மகிழ்ச்சியொக இருந்ே 



,sNtdpy;-9  ij 2016 45 

 

ெங்களொ இப்தெொது தசொகத்தில் உயைந்து 
தெொயிருக்கிறது. 

லொப்ைொப்பிற்கு உயிர் பகொடுத்ேொன் ஆனந்த். 

இன்ஸ்பெக்ைர்  வநீேகிருஷ்ணன் 
அனுப்பியிருந்ே ெங்களொ தவயலயொட்கள் 
ெற்றிய குறிப்புகயள ெொர்க்கத் 
பேொைங்கினொன். 

தவணு (சயமயல்கொரன்) - வயது 34, 
தவயலயில் தசர்ந்ே திகதி 12 ஆகஸ்ட் 1993, 
பிறந்ே இைம்  ங்க ல்லூர், பசன்யன 

ரொஜு (கூர்க்கொ) - வயது 37, தவயலயில் 
தசர்ந்ே திகதி 24 பெப்ரவரி 2001, பிறந்ே 
இைம் ரொஜெொயளயம், மதுயர 

ெரந்ேொமன் (டியரவர்) - வயது 33, 
தவயலயில் தசர்ந்ே திகதி 14 ஜூயல 2005, 
பிறந்ே இைம் அயையொர், பசன்யன 

கொதவரியம்மொ (ெொல் கொரி) - வயது 48, 
பிறந்ே இைம் எழும்பூர் 

மொரியப்ெொ (தேொட்ைக்கொரன்) - வயது 53, 
தவயலயில் தசர்ந்ே திகதி 4 பசப்ைம்ெர் 
1981, பிறந்ே இைம் மயலக்தகொட்யை, 
திருச்சி 

பெரியவர் முத்துரொஜப்பிள்யள பகொயல 
பசய்யப்ெட்ை திகதி டிசம்ெர் 2009 

இரண்ைொமவர்  ைரொஜபிள்யள பகொயல 
பசய்யப்ெட்ை திகதி அக்தைொெர் 2010 

ெங்களொவில்  ைந்ே பகொயல முயற்சி  ைப்பு 
ஆண்டு 2011 

ஆக பகொயலகள் அல்லது பகொயல முயற்சி 
ஆண்டுக்கு ஒன்றொக  ைக்கின்றன. மூத்ேவர் 
யகலொசபிள்யளக்கு ஏேொவது  ைந்ேொல் 
அடுத்து மிஞ்சப் தெொவது சுந்ேரமூர்த்தி 
குடும்ெமும் அடுத்ே ேயலமுயற வொரிசுகளும் 
ேொன். 

பசன்யன இன்ஸ்பெக்ைர் ரொமகிருஷ்ணனின் 
உேவியுைன் பவளிதய இருந்து வந்து இங்தக 
தவயலக்கு தசர்ந்ேவர்களின் பூர்விகத்யேப் 
ெற்றி அறிந்து பகொள்வது முக்கியமொகப் 
ெட்ைது. தவயலயொட்கயளப் ெற்றிய 
குறிப்புகளுைன் ஒரு ஈபமயில் யைப் பசய்து 
அவருக்கு அனுப்பினொன். 

தூக்கம் கண்கயள சுைற்ற ஆரம்பித்ேது. 
லொப்ைொப்யெ அயணத்து விட்டு ெடுக்யகயில் 
விழுந்ேொன் ஆனந்த். 

சில தினங்களுக்கு முன் யகலொசபிள்யளயின் 
ரூயம த ொட்ைமிைச் பசன்றதெொது 
சுந்ேரமூர்த்தியும் கயலயரசியும் தெசிய 
சம்ெொஷயன நியனவில் ேட்டிச் பசன்றது. 
அவர் தகக்கறப்தெொ எல்லொம் ெணம் 
பகொடுத்திட்டிருக்க முடியொது என்று 
சுந்ேரமூர்த்தி கறொரொகப் தெசியதும், 
கயலயரசி அவயர சமொேனம் பசய்ேதும் 
நியனவில் வந்து தெொக, இைது ெக்க 
மூயளயின் சமிக்யஜ ஆனந்தின் தூக்கத்யேக் 
கயலத்துப் தெொட்ைது. 

இன்று  ைந்ேது ஏன் ேற்பகொயல என்ற 
தெொர்யவயில்  ைந்ே பகொயல முயற்சியொக 
இருக்கக் கூைொது. 

(பேொைரும்) 
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அரும்புேள் இதறவனன்கறா ! 

        ( எம். கஜயைாைசர்ைா ... கைல்கபண் .. அவுஸ்திகைலியா )

 

mUk;Gfs; mizj;J epd;why; 

Mde;j epiyapy; epw;Nghk; 

euk;ngyhk; czu;T ngw;W 

ehk;NtW cyfk; nry;Nthk; 

 

ftiyNah bUf;Fk; Ntis 

iffshy; vk;ikj; jPz;b 

mtyhk; epiyiag; Nghf;f 

mUk;Gfs; Jizaha; epw;ghu; 

 

mUk;Gfs; ,y;yh tPl;il 

MUNk tpUk;g khl;lhu; 

kUe;Jfs; jPu;f;fh Nehia 

mUk;Gfs; vd;Wk; jPu;g;ghu; 

 

mUk;Gfs; NgRk; thu;j;ij 

mKjj;ij xf;Fk; vd;ghu; 

tpUk;gpehk; Nfl;L epd;why; 

Ntjid gwe;Nj NghFk; 

 

 

 

 

 

FWk;Gfs; nra;Ak; Ntis 

FJ}fyk; epiwe;Nj epw;Fk; 

mUk;Gfs; epiwe;j tPL 

Myak; Mfp epw;Fk; 

 

kuq;fspy; mUk;G fz;lhy; 

khkyu; kyUk; vd;Nghk; 

kidfspy; mUk;G fhzpd; 

kdnkyhk; epiwe;Nj NghFk; 

 

mUk;Gfs; vq;fs; tho;tpd; 

ngUk; nghUs; MfpAs;shu; 

mUk;Gfs; ,y;yh tho;f;if 

MUf;Fk; Ritf;f khl;lh 

 

mUk;Gfs; mUfpy; te;J 

Mz;ltd; mize;J epw;ghd; 

Mjyhy; vq;fs; tho;tpy; 

mUk;Gfs; ,iwtd; md;Nwh ! 


