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வைணக்்கம்
த்கசதி	தமதிழ	மன்்றதததின்	இ்ளதவைைில	சஞசதி்்க		இப்தபாது	உங்கள	்்க்க்ளில	

தவைழந்து க்காண்டிருக்்கதின்்றது .

அவுஸததிதரைதியாவைவில	ஆதராக்்கதியமாை	தமதிழ	வை்ளர்சசதிக்கும்	புைம்	கபயரந்து	

வைாழும்	தமதிழ	இ்்ளதயாரின்	எழுததாற்்ற்ை	ஊக்குவைவிக்்க	 தவைண்டும்	என்்ற	

அவைாவைவிலும்	 கதாடைங்கப்	 படடை	 இ்ளதவைைில	 	 சஞசதி்்க	 அதன்	 தநாக்்கத்த	

நதி்்றவைாக்்க	்கடு்மயா்க	உ்ழததுக்	க்காண்டிருக்்கதி்றது.	

								இந்த வை்்கயவில  அவுஸததிதரைதியாவைவில வைாழந்து க்காண்டிருக்கும் பை 

ப்டைப்பா்ளி்க்ளிடைமதிருந்து ஆக்்கங்கள எம்்ம வைந்த்டைந்ததிருக்்கதின்்றை. இது ஒரு 

ஆதராக்்கதியமாை பா்தயவில  நாம் ந்கரந்து க்காண்டிருக்்கதித்றாம் என்று சான்று 

ப்கரவைததாடு மடடுமலைாமல, எம்்ம தமலும் தமலும் ஊக்குவைவிக்்கதின்்றது.  

இருந்த தபாததிலும் அடுதத த்ைமு்்றயவின் எழுததாற்்றைதிலும் ததி்ற்ம்க்ளிலுதம 

இ்ளதவைைில சஞசதி்்கயவின் வை்ளர்சசதியும் எததிர்காைமும் தங்கதியுள்ளது.

மமீண்டும்,	 இ்ளம்	 ஆக்்கப்	 ப்டைப்பா்ளி்களும்,	 இ்ை	 ம்்ற்காயா்க	 எழுததிக்	

க்காண்டிருக்கும்	 எழுததா்ளர்களும்.	 	 உங்கள	 ஆக்்கங்க்்ள	 இ்ளதவைைில	

சஞசதி்்கயவில	 பவிரசுரிப்பதற்கு	 ஏற்்ற	 வை்்கயவில	 ்காைக்்கதிரமதததில	 ்கதி்டைக்கும்	

வைண்ணம்	தந்துவை	தவைண்டு்கதித்றாம்.	

இந்த சஞசதி்்கயவில கவை்ளிவைரும் ஆக்்கங்கள பற்்றதிய வைவிமரசைங்க்்ள, 

எழுதது மூைமா்கதவைா அலைது வைாய் கமாழதி மூைமா்கதவைா வைாச்கர்க்ளா்கதிய 

உங்க்ளிடைமதிருந்து எததிரபாரக்்கதின்த்றாம்.

உங்கள வைவிமரசைங்கள, இ்சசஞசதி்்கயவின் ப்டைப்பா்ளி்களுக்கும், ஆசதிரியர 

குழுவைவிற்கும் தபரூக்்கமா்க அ்மயும் என்பததில ஐயமதில்ை.

்காை	தவை்கதததின்	ஓடடைதததில	்க்ையும்	இைக்்கதியமும்	ஒன்்றா்கதிப்	பயணவிப்தபாம்.

தமதிழர ததிரு நா்ளாம், ஆடிப்பவி்றப்பு நன் நா்ளில இ்ளதவைைில வைாச்கர்கள 

அ்ைவைருக்கும் எமது வைாழததுக்்க்்ளயும் நன்்றதி்க்்ளயும்  கதரிவைவிப்பததில 

மடடைற்்ற ம்கதிழ்சசதிய்டை்கதின்த்றாம்.

ஆசிரியர் குழு.      
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த்ைவைரின் உளளத்திலிருந்து
  

சீைர,	 தமதிழர,	 மதையர	 எலைாம்	 ்கண்ணவியமா்க	 ஒற்று்மயா்க	 வைாழும்	
சதிங்்க	 ந்கரிைதிருந்து	 இ்ளதவைைில	 இத்ழ	 உ்ளமார	 வைாழததுவைததில	
கபரும்கதிழவை்டை்கதித்றன்.	 ஆடிப்பவி்றப்பு	 மைரா்க	 நான்்காவைது	 இதழ	 வைவிரிக்கும்	
இ்ளதவைைில	சஞசதி்்க	சதிறுவைர	முதல	கபரிதயார	வை்ர	அ்ைவை்ரயும்	்கவைரும்	
வைவிததததில	ஆக்்கங்கள	தாங்கதி	அழ்கா்க	கவை்ளிவைந்ததிருப்பது	உங்க்ளின்	தமைாை	
பங்க்ளிப்புக்கு	சான்்றா்க	அ்ம்கதின்்றது. 

எமது	வைருங்காை	சந்தததி	தமது	தாய்கமாழதியவின்	அ்டையா்ளத்தத	கதா்ைதது	
வைவிடைாமல	 ‘நாம்	 தமதிழர	 நமது	 கமாழதி	 தமதிழ’	 என்னும்	 அ்டையா்ளத்தப்	
தபணவிப்பாது்காக்்க	தவைண்டும்	என்னும்	உயரிய	தநாக்்கத்த	அடிப்ப்டையா்கக்	
க்காண்டு	பை	தமதிழப்பாடைசா்ை்களும்	சங்கங்களும்	வைழங்கதி	வைரும்	அயராத	
பங்க்ளிப்பவின்	 பா்தயவில ஒரு	படிக்்கலைா்க	 எழுந்து	 நதின்று	இ்ளதவைைில	தன்	
பணவி்ய்ச	கசவவைதை	கசய்து	வைரு்கதின்்றது. 

இந்த	வை்்கயவில	த்கசதி	தமதிழ	மன்்றம்	தமதிழ	சமூ்கதததிடைம்	வைவிடுக்்க	வைவிரும்பும்	
ஒரு	அன்பாை	தவைண்டுத்காள	என்ைகவைன்்றால	உங்கள	பவிள்்ள்க்்ள	தமதிழதில	
எழுதவும்	 வைாசதிக்்கவும்	 தூண்டுங்கள	 என்பது	 தான்.	 குழந்்த்கள	 தபசு்கதின்்ற	
மழ்ை	குழ்ையும்	யா்ழயும்	வைவிஞசும்	என்பது	கபாய்யா	கமாழதி.	அவைர்கள	
்கதிறுக்கு்கதின்்ற	 ஒவகவைாரு	 எழுததும்	 ஒவகவைாரு	 மணவிக்்கவைவி்த	 என்பது	
வைளளுவைன்	 கசாலைாத	 கமாழதி.	 மடிக்்கணணவியவில	 கசைவைழதிக்கும்	 தநரதததில	
ஒரு	 பகுததி்ய	 அவைர்க்ளின்	 மணவிக்்கவைவி்தயவில  தசமதிப்தபாம்.	 இ்ளதவைைிைதின்	
எண்ணக்்கரு்வை	ததிண்ணமாக்குதவைாம்	என்று	உறுததிகமாழதி	எடுப்தபாம். 

த்கசதி	தமதிழ	மன்்றம்	உங்கள	மன்்றம்.	இ்ளதவைைில	மைர	உங்க்ளின்	சஞசதி்்க.	
உங்க்ளின்	ஆக்்கபூரவைமாை	எண்ணங்களும்	சதிந்த்ை்களும்	எமது	வைருங்காை	
சந்தததியவின்	நலவைாழவுக்்கா்க	நாம்	கசதுக்கு்கதின்்ற	ஏணவிப்படி்கள. 

 
வைாருங்கள	கசதுக்குதவைாம் படி்க்்ள 
இ்்ளய	சமுதாயம்	பததிக்்கடடும்                                           

அதன்	தமல	தன்	அடி்க்்ள 
 

நன்்றதி 
 
 

ே. ்மணிேண்ணன  
தகைேர், கேசி தமிழ ்மன்றம்
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ஆடிக்கூழும் ப்காழுக்்கட்டயும்

ஆடிக்கூழும் க்காழுக்்கட்டையும்
அம்மா அவைவிப்பா நா்்ளக்கு	
த்கசதித தமதிழ பவிள்்ள்க்்ள-ததாழதி
கூடடி வைாடி தவை்்ளக்கு

சுடை்ச சுடை கூழும் குடிக்்கைாம்
சு்வையாய் க்காழுக்்கட்டை ததின்ைைாம்
நவைாைதித தாததா பாடிய பாட்டை
நாமும் பாடிப் பாடி ஆடைைாம்

மா்ையவில படடைம் ஏற்றுதவைாம்-சதிை
தவை்்ளயவில ்கதி்ளிததடடும் ஆடுதவைாம்
தம்டையவில கூததும் தபாடுதவைாம்
கமலைதி்ச பாடைலும் பாடுதவைாம்

ஆடிப் பவி்றப்்ப கூடிக் ்க்ளிததத
ஆைந்தம் ஆைந்தமாய் இருப்தபாம்
நா்்ள வை்ளரும் எம் தமதி்ழ
தவை்்ள பாரததத வை்ளரதகதடுப்தபாம்

ஆவூரான
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பாடசா்ைக் ்கல்வியும் 
பகுதி நேர நவை்ையும்

நித்யா பத்்மசிறி (13 ேயது)

“பாடைசா்ையவில	படிக்கும்	மாணவைர்கள,	பகுததி	தநர	தவை்ை	கசய்யைாமா?”	
என்று	த்கடடைால,	நதி்சசயமா்க	முடியும்	என்பதுதான்	எைது	்கருதது.	பகுததி	தநர	
தவை்ை	 கசய்தால,	 படிக்கும்	 தநரம்	 கு்்றந்துவைவிடும்,	 படிப்பு	 க்கடடுவைவிடும்	
என்று	எண்ணதவைண்டைாம்.	முழு	தநரமா்கப்	படிப்பவைர்கள,	படிப்பவில	ததி்ற்மயா்க	
கசய்்கதின்்றார்கள	என்றும்	இல்ை.	பகுததி	தநர	தவை்ை	கசய்வைதால	பரீட்சயவில	
நலை	மததிப்கபண்்க்்ள	வைாங்கத	தவைறு்கதி்றார்கள	என்றும்	கூ்ற	முடியாது.	

முதைதில	 பகுததி	 தநர	 தவை்ையவில	 தசரும்தபாது,	 என்தநர	 தவை்ையவில	
தசரதவைண்டும்	என்ப்த	ததிடடைமதிடைதவைண்டும்.	பாடைசா்ை	முடிந்து	்கதிழ்மயவில	
இரண்டு	அலைது	மூன்று	நாள	பவின்தநரங்க்ளில	இரண்டுமணவி	தநரதமா	அலைது	
வைார	இறுததி	நாட்க்ளிைா	என்று	ததிடடைமதிடை	தவைண்டும்.	அதற்த்கற்ப	பாடைசா்ைப்	
பாடைங்க்்ள,	 வைடீடு	 தவை்ை்க்்ள	 (Home	 work)	 அடடைவை்ண	 தபாடடு	 கசய்து	
முடிததுவைவிடை	தவைண்டும்.	இது	தநரத்த	ததிடடைமதிடடுப்	(Time	management)	பாவைவிக்்க	
பழக்்கப்	 படுதது்கதின்்றது.	 மாணவைர்கள	 இதைால	 ஒரு	 ்கடடுப்பாடடுடைன்,	
ஒழுங்காை	 மைிதர்க்ளா்க	 வைாழ	 (Organised	 Person)	 பழகுவைார்கள.	 அததுடைன்	
்கதி்டைக்கும்	தநரதததில,	மற்்ற	மாணவைர்க்்ளப்	தபால	நன்்றா்க	்கற்்கதவைண்டுதம	
(Competitiueness)	என்்ற	தவை்கம்	தங்களுக்குள	வைந்து,	தபாடடி	தபாடடுப்	படிப்பார்கள.

அடுதததா்க	 மாணவைர்க்ளின்	 பகுததி	 தநர	 தவை்ை்ச	 சம்ப்ளம்	 அவைர்க்ளின்	
படிப்பு்ச	 கசைவு்களுக்கு	்்க	 க்காடுக்கும்.	 பாடைசா்ைக்	 ்கடடைணம்	 (School	 fee)	
புதத்க்ச	கசைவு	(Cost	of	Text	Books),	மற்றும்	சுற்றுைா	கசைவு்க்்ள	(Excursion	Fees)	
தபான்்ற	கசைவு்க்்ளக்	்கவைைிக்்க	உதவும்.	மற்றும்	Student	loans	என்று	எடுதது	
்கடைன்்க்்ளக்	்கடடுவை்தத	தவைவிரக்்கைாம்.	

இன்கைாரு	 நன்்ம	 என்ைகவைன்்றால,	 பகுததி	 தநர	 தவை்ை	 இப்கபாழுது	
கசய்வைது	பவிற்்காைதததில	தவை்ை	ததடுவைதற்கு	உதவும்.	வைாடிக்்்கயா்ளர்களுடைன்	
தபசதிப்	பழகுதல	(Customer	Service),	கதா்ை	தபசதியவில	தபசுதல	(Telephone	Manners),	
்காசுக்	 ்கணக்கு்க்்ளக்	 ்கவைைிததல	 (Cash	 Management),	 தபான்்ற்வை	 நதி்சசயம்	
தவைறு	தவை்ை்க்ளில	உதவும்.	மற்றும்	தசரந்து	தவை்ை	கசய்வைது	 (Team	work),	
பவிர்சச்ை்க்்ள	சமா்ளிப்பது	(Problem	Solving,	Conflict	Management)	என்று	சதிறு	சதிறு	
வைவிடையங்க்ளில	ஏற்படும்	அனுபவைம்	மாணவைர்க்ளின்	தன்	நம்பவிக்்்க்யக்	கூடடும்.	
அததுடைன்	தவைறு	தவை்ை	எடுக்்கப்	படியா்க	அ்மயைாம்	(Stepping	Stone).	பவி்ற்ர	
அ்றதிந்து	க்காள்ளைாம்	(Contacts).	அததுடைன்	தவைறு	தவை்ைக்கு	நற்சான்்றதிதழ்கள	
(Testimonials)	எடுக்்க	முடியும்.

ஆ்்கயால,	 மாணவைர்கள	 தங்கள	 தநரத்த	 சரியா்கத	 ததிடடைமதிடடைால,	
தங்கள	படிப்்பயும்	ததி்றம்படை	கசய்துக்காண்டு	பகுததி	தநர	தவை்ையும்	கசய்ய	
முடியும்	 என்பததாடு	அவைர்க்ளின்	 எததிர்காைமும்	 சதி்றப்பா்க	 இருக்கும்	 என்பது	
என்	அ்றதிவு்ர.
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நதடி வைந்த வைாழக்்்க
்ீகதா ்்கயடைக்்கத கதா்ைதபசதியவின் ஒைதி வைந்த ததி்சயவில அத்ைத ததடிக் 

க்காண்டிருக்்க அவை்ளது மூன்று வையது ம்கள “அம்மா தபான் ்கார”	 என்்றாள. 

உடைதை அத்ைப் புரிந்து க்காண்டைவை்ளா்க ம்க்ளின் வைவி்்ளயாடடுப் கபாருட 

குவைவியைதில இருந்து அ்தக் ்கண்கடைடுததாள.

அ்டையா்ளம் அ்றதியப்படைாத நபரிடைமதிருந்து வைந்த அ்ழப்்பப் பாரதததும் 

இதயம் படை படைகவைை அடிததது. இத தடை்வையாவைது ்கதி்டைக்்காதா எை அவைள 

மைம் ஏங்கதித துடிதத்த அடைக்்கதியபடி “வைணக்்கம்”	 என்்றாள ஆங்கதிைதததில. 

”வைணக்்கம் ்வைதததியர ்ீகதா”	என்று ஆங்கதிை கமாழதி	ந்டையவில ஒரு குரல. 

“ஆம்”	என்்றாள தயக்்கததுடைன்.

“நான் நதிக் தபசு்கதித்றன். உங்கள ்வைதததியருக்்காை வைவிண்ணப்பம் சாரந்த 

வைவிடையங்க்்ள உங்களுக்கு அ்றதியப்படுதததவை அ்ழதததன்.”	என்்றான். 

வைவிக்்கதி வைவிழுங்கதி.	அவைன் என்ை கசாலைப் தபா்கதி்றான் என்ப்த, தைது இரண்டு 

வைருடை தவை்ை ததடும் படைைமூைமா்க மைம் ஏற்்கைதவை ்கணவிக்்கதகதாடைங்கதியது. 

்ீகதா க்காழும்பவில ்வைதததியரா்க ஒரு தைியார மருததுவைம்ையவில அவைசர 

சதி்கதி்ச்சப் பவிரிவைவில பணவியாற்்றதி வைந்தாள. ்கணவைன், குழந்்த,  குடும்பம் எை 

ஒரு கபண்்ண ஊரார க்கௌரவைமா்கப் பாரக்கும் அ்ைததும் அவைளுக்குக் 

்கதி்டைதததிருந்தும் அவைளுக்குள கவை்ளிநாடடு தமா்கம் சூழந்து க்காண்டிருந்தது. 

அதைால தைது அ்மததியாை வைாழவைவில புய்ை உருவைாக்்கதிைாள. தாய்நாட்டை 

வைவிடடு கவை்ளிதய்ற வைவிருப்பமதிலைாத ்கணவை்ை வைற்புறுதததி குடும்பததுடைன் 

அவுஸதரைதியாவுக்குப் புைம்கபயரந்தாள. உடைதைதய ்கணவைனுக்கு 

கபா்றதியவியைா்ளரா்க தவை்ை ்கதி்டைக்்கவும், மதிகுந்த ம்கதிழ்சசதி அ்டைந்தாள. 

ம்களுடைன் அததி்க தநரத்தக் ்கழதிததாள. ஆைால எலைா்ச சந்ததாசங்களும் 

்காை ஓடடைதததில ததி்கடடைத	கதாடைங்கதிை.  ம்களும் பள்ளிக்கூடைததுக்கு்ச கசலை 
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ஆரம்பவிததாள. அவுஸதரைதியாவைவில அவைளுக்கு எை ஒரு நடபு வைடடைாரமும் 

உருவைா்கவைவில்ை. கநருங்கதிய கசாந்தக்்காரரும் அவைள பழகும் வைவிததததில 

அ்மயவைவில்ை. எலைா்ச தசாத்ை்க்ளிலும் ததரவைா்கதியும் தவை்ை எதுவும் 

்கதி்டைக்்கவைவில்ை என்்ற வைவிரக்ததி ஒருபக்்கம் இருக்்க, தற்்காைதி்கமா்க தவை்ைக்கு 

இஙகு வைரும் ச்க ஊழதியர்களுக்கு மடடும் உடைைடியா்க தவை்ை ்கதி்டைததது 

அவை்ளது வையவிற்க்றரி்சச்ை தமலும் வைாரி இ்்றததது. இதன் ்காரணம் புரியாமல 

இதுதான் நான் ததடி வைந்த வைாழக்்்கயா என்்ற எண்ணம் அவைள ்கண்ணவில நீரத 

ததி்ர்ய உருவைாக்்கதியது.

“்ீகதா நீங்கள கதாடைரபவில இருக்்கதி்றரீ்க்ளா?”	என்்ற குரைதில மமீண்டும் நதிஜதததிற்கு 

வைந்தாள. 

“ஆம் இருக்்கதித்றன் கூறுங்கள”

“உங்கள ்கலவைவித த்க்ம்கள எங்கள எததிரபாரப்புக்கு அ்மவைா்க  இருந்தாலும், 

உங்களுக்குப் தபாததிய அ்ளவு அவுஸதரைதிய முன் அனுபவைம் இலைா்மயால 

உங்க்ளது இவ வைவிண்ணப்பத்த அடுதத ்கடடைதததிற்கு அனுப்ப முடியா்மக்கு 

வைருந்து்கதித்றாம்.”	

த்கடடுக் த்கடடு அலுததுப் தபாயவிருந்த வைரி்கள. ஆைாலும் அவைள முதன் 

மு்்றயா்க த்கடப்தப் தபால தான் ஐந்து வைருடைங்களுக்கு முன் ததடி வைந்த 

வைாழக்்்க்ய நதி்ைதது பததில கூ்ற முடியாமல வைாய்டைததாள.

குழந்்தயவின் அழுகுரல அவை்்ளத ததிடுக்்கதிடை்வைக்்க “நன்்றதி”	 என்்ற 

ஒற்்்ற்ச கசாலைதில உ்ரயாடை்ை முடிததுக் க்காண்டு, உ்றங்கதி எழுந்து 

அழதகதாடைங்கதியவிருந்த குழந்்த்ய அ்ணததுக் க்காஞசதி தைது தசா்கங்க்ளில 

இருந்து மமீண்டைாள.            

      - பாைகிருஷ்ணன   



கேசி தமிழ்மன்றம்                                8                             இளகேனில்

மைரும் நி்ைவு்கள
அப்தபாது	நான்	உயரதர	வைகுப்பு	மாணவைர்களுக்கு	ஆசதிரி்யயா்க	இருந்ததன்.	

அவ	வைகுப்பவில	உள்ள	இருபதததி	நான்கு	மாணவைர்களும்	எைக்கு	்கண்மணவி்கள	

தபான்்றவைர்கள.	 அந்த	 வைகுப்பு	 மாணவைர்களுக்கு	 நான்	 இரண்டு	 ஆண்டு்கள	

்கற்பவிதததன்.	 அவைர்களுள	 ஒருவைன்	 ரமணா.	 அவைன்	 சுடடிததைம்	 மதிக்்க	

குறும்புக்்காரப்	் பயன்.	ஆைாலும்	அவைன்	அ்றதிவைாற்்றலும்	அழகும்	நதிரம்பவியவைன்.	

அவைைது	 சுடடிததைம்	 எைக்கும்	 மற்்ற	 மாணவைர்களுக்கும்	 தவைடிக்்்கயா்க	

இருந்தாலும்,	 சதிை	 சந்தரப்பங்க்ளில	 அவைன்	 கசய்யும்	 குறும்பு்க்்ள	 நான்	

அவவைப்தபாது	 ்கண்டிப்பதுண்டு.	 ஆைால	 நான்	 ்கண்டிக்கும்	 தபாகதலைாம்,	

உடைைடியா்க	 மன்ைிப்புக்	 த்கட்க	 அவைன்	 தவை்றதியததயவில்ை.	 அதுமடடுமலை	

அவைைது	தவை்்ற	நான்	சுடடிக்	்காடடும்	தபாது,	அதற்கு	அவைன்	நன்்றதி	கூ்றத	

தயஙகுவைதும்	 இல்ை.	 இதைால	 எலதைாருக்கும்	 அவை்ை	 நன்்றா்கப்	

பவிடிதததிருந்தது.	

ஒருநாள	இரசாயைவைவியல	பாடைம்	்கற்பவிததுக்க்காண்டிருந்ததன்.	மாணவைர்களுக்கு	

அப்பாடைம்	சற்றுக்	்கடிைமா்க	இருந்ததால	எலதைார	மு்கதததிலும்	தசாரவு	குடி	

க்காண்டிருந்த்த	என்ைால	்காணமுடிந்தது.	உடைதைதய	அவைர்க்்ள	உற்சா்கப்	

படுததுவைதற்்கா்க	 ்கற்பவிதத்ை	 நதிறுதததிவைவிடடு,	 மாணவைர	 ஒவகவைாருவைருக்கும்	

ஒரு	தா்்ளக்	க்காடுதது,	வைகுப்பவிலுள்ள	எலைா	மாணவைர்க்ளதும்	கபயர்க்்ள	

எழுததி,	 அம்	 மாணவைர்க்ளிடைம்	 தங்களுக்குப்	 பவிடிதத	 குணங்க்்ளப்	 பாராடடி	

எழுத்ச	 கசான்தைன்.	 மாணவைர்களும்	 அவவைாத்ற	 கசய்தைர.	 அத	 தாள்கள	

அ்ைத்தயும்	வைடீடிற்கு	எடுதது்ச	கசன்று	தைிததைி	தாள்க்ளில	ஒவகவைாரு	

மாணவை்ைப்	பற்்றதியும்	மற்்ற	மாணவைர்கள	பாராடடி	எழுததியவைற்்்றத	கதாகுதது	

“மைரும்	நதி்ைவு்கள”	என்்ற	த்ைப்பும்	இடதடைன்.	மறுநாள	மாணவைர்க்ளிடைம்	

அவைரவைருக்குரியதாள்க்்ளக்	 க்காடுதததன்.	 எலைா	மாணவைர்களும்	அவைற்்்ற	

மதி்கவும்	ம்கதிழ்சசதியுடைன்	படிததுவைவிடடு	பதததிரமா்க	்வைததுக்க்காண்டைைர.

அன்று	கதாடைக்்கம்	ரமணாவைவிடைம்	புது	மாற்்றத்தக்	்கண்தடைன்.	மாணவைர்கள	

இறுததிப்	பரீட்சக்குத	ததாற்்றதி,	சதி்றந்த	மு்்றயவில	சதிதததி	எய்ததி,	பல்க்ைக்்கழ்கம்	

கசன்று	கு்றதிப்பவிடடை	்காைதததில	்கலவைவி்ய	நதி்்றவு	கசய்து,	உயர	பதவைவி்கள	கபற்று	

நலைவைவிதமா்க	 வைாழக்்்கப்	 பா்த்ய	 அ்மததுக்க்காண்டைைர.	 இருப்பவினும்	

நன்்றதி	ம்றவைா	மைதததிைராய்	அவைர்கள	என்னுடைன்	கதாடைரபு	்வைதததிருந்தார்கள.	

ரமணாவும்	கபா்றதியவியைா்ளரா்க	கபரியகதாரு	நதிறுவைைதததில	்கடை்ம	புரிந்தான்.	

இருந்ததபாதும்	ரமணாவும்	அவைன்	கபற்த்றாரும்	என்னுடைன்	அடிக்்கடி	கதாடைரபு	

க்காளவைார்கள.
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ஆண்டு்கள	 சதிை	 ்கடைந்தை.	 ஒருமு்்ற	 பாடைசா்ை	 வைவிடுமு்்றயவின்	
தபாது	 கவை்ளிநாடடு்ச	 சுற்றுைா	 கசன்றுவைவிடடுத	 ததிரும்பவிதைன்.	 என்்ை	
அ்ழப்பதற்்கா்க	வைவிமாை	நதி்ையம்	வைந்ததிருந்த	எைது	தந்்தயவின்	மு்கதததில	
தசா்கம்	 நதிழைாடிய்தக்	 ்கண்ணுற்த்றன்.	 “ஏன்	 அப்பா!	 ஏதும்	 பவிர்சச்ையா?”	
எைத	 தந்்தயவிடைம்	 த்கடதடைன்.	 “இல்ையம்மா!,	 ரமணாவைவின்	 தந்்த	 தநற்று	
என்னுடைன்	 கதா்ைதபசதியவில	 ்க்தததார.”	 என்்றார.	 ”அப்படியா?	 	 ரமணா	
எப்படியவிருக்்கதி்றாைாம்”	 	 எை	 ஆவைலுடைன்	 த்கடதடைன்.	 அப்பா	 தயங்கதியபடிதய	
“இல்ையம்மா	 அது	 வைந்து...வைந்து...”	 எை	 ஒன்றும்	 கசாலை	 முடியாமல	
தடுமா்றதிைார.	 “ஏன்	 அப்பா	 இந்தத	 தடுமாற்்றம்.	 என்ை	 நடைந்தது	 என்ப்த்ச	
கசாலலுங்கள”	 எைப்	 பத்றதியபடி	 த்கடதடைன்.	 “என்ை	அம்மா	 நான்	கசாலவைது,	
ரமணா	 கபரிய	 ்கடடிடைம்	 ஒன்்றதின்	 நதிரமாண	 தவை்ை்ய	 தமற்பார்வை	
கசய்வைதற்்கா்கப்	 தபாை	 கபாழுது	 தவைறுதைா்க	 தமதையவிருந்து	 ்ீகதழ	வைவிழுந்து	
அந்த	இடைதததிதைதய	இ்றந்துவைவிடடைாைாம்”	என்்றார.	

அந்த	 வைாரத்த்யக்	 த்கடடைதும்	 எைது	 இதயதம	 கவைடிப்பது	 தபாை	
இருந்தது.	நா்்ள	மறுநாள	ரமணைின்	இறுததி்ச	சடைஙகு	ந்டைகபறும்	என்ப்தக்	
த்களவைவிப்படடு	 உடைதைதய	 நான்	 அஙகு	 கசன்்றதிருந்ததன்.	 என்	 மாணவைர	
அ்ைவைரும்	 அஙத்க	 வைந்ததிருந்தைர.	 ரமணா	 பாடைசா்ை	 நாட்க்ளில	 கசய்த	
ஒவகவைாரு	குறும்பு்களும்,	அவை்ைக்	்கண்டிதத	நதி்ைவு்களும்	என்	்கண்முன்தை	
வைந்து	ததான்்றதிை.	அப்தபாது	ஒரு	இ்்ள்ன்	என்	அரு்கதில	வைந்து	“நீங்களதான்	
ரமணாவைவிற்கு	உயரதர	வைகுப்பவில	இரசாயைவைவியல	்கற்பவிதத	ஆசதிரியரா?”	என்று	
த்கடடைான்.	 “ஆம்”	 என்த்றன்.	 “நானும்	 ரமணாவும்	 ஒன்்றா்கததான்	 தவை்ை	
கசய்ததாம்.	 அவைன்	 எப்தபாதும்	 உங்க்்ளப்பற்்றதிததான்	 பு்கழந்து	 தபசுவைான்.	
மைரும்	 நதி்ைவு்கள	 என்னும்	 பாராடடுப்	 பததிவு	 தன்்ை	 எப்படி	 ஒரு	 புது	
மைிதைா்க	மாற்்றதிய்மதது	தான்	இந்த	நதி்ைக்கு	வைரக்	்காரணமாயவிற்று	எை	
ஓயாமல	கசாலைதி	இன்புறுவைான்”	என்்றான்.

மரண்ச	 சடைஙகு்கள	 முடிந்து	 எலைாக்	 ்காரியமும்	 நதி்்றவு	 கபற்்ற	 பவின்	
நான்	 ரமணாவைவின்	 வைடீடிற்கு்ச	 கசன்த்றன்.	 அப்தபாது	 ரமணாவைவின்	 கபற்த்றார	
என்ைரு்கதில	 வைந்து,	 “இது	 உங்களுக்கு	 நதி்ைவைவிருக்்கதி்றதா?”	 எைக்	கூ்றதி	 ஒரு	
தா்்ளக்	்காண்பவிததைர.	அது	ரமணா்வைப்	பற்்றதி	மற்்ற	மாணவைர்கள	எழுததிய	
பாராடடுக்்கள.	அவைைது	வைாழக்்்கப்	பா்த்ய	மாற்்றதிய	“மைரும்	நதி்ைவு்கள”.	
ரமணாவைவின்	 கபற்த்றார	 என்்ைப்	 பாரதது	 “மாணவைர்க்்ளப்	 பாராடடைவும்	
ஊக்்கப்படுதததி	 தமன்்மய்டைய்ச	 கசய்யவும்	 நீங்கள	 எடுதத	 முயற்சதி்ய	
நாங்கள	 மதி்கவும்	 தபாற்று்கதின்த்றாம்.	 ஆசதிரிய	 தச்வையவின்	 ம்கததுவைத்த	
உண்்மயவிதைதய	 நீங்கள	நதிரூபவிததுவைவிடடீர்கள”	என்்றைர.	அ்தக்	த்கடடைதும்	
என்	்கண்்க்ளிைதிருந்து	்கண்ணரீ	்கடடுக்்கடைங்காமல	வைழதிந்ததாடியது.

ஆக்ேம்:  ேைா சிேகு்மாரகேலு
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     அட்டப் படக்்கவி்த  (1)
சுள்ளித	தடி	்கடடுக்	்கடடி	

சும்மாடு	த்ையவில	்வைதது	

அள்ளி	அ்த	தமதை	தூக்்கதி

அழ்காய்	ந்டை	நடைந்து......

இ்ளதவைைில	்காைமடி	அம்மாடி	

இதமா்கக்		்்க்யததடடு	முன்ைாடி

சதி்ை	தபாை	கதருவைவிை	நதிக்்காதடி	

சீக்்கதிரமா	வைடீடுக்கு	வைந்ததிடைடி

  

     அட்டப் படக்்கவி்த  (2)
கமலைதி்டை	தமவைவிய	்கண்ண்கதி	

தபாகைாரு	்கன்ைி்்க	

தமைதி்டை	மூடிய	தாவைணவி

வைவிலகைை	இ்மயவிரு	ஏந்ததிய	

மு்கக்்கைி		

அம்கபைத	்தயவைள	இருவைவிழதி

இ்ளதவைைில	தவை்்ளயவில	்காடடிைில	

வைவிைாறு்கள	ஏந்ததிய	த்ைதயாடு	

உ்சசதி	வைகுதத	நதிைமததில	

உைாவைரும்	்காடடிதயா	்காடசதி.   
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மயில்
சமுத்திரா. பத்்மசிறி (7 ேயது)

மயவில	ஓர	அழ்காை	ப்ற்வை.	ஆண்	மயவிைதின்	நதி்றங்கள	நீைம்,	ப்ச்ச	மற்றும்	

தங்கம்.	 கபண்	 மயவில	 மண்	 நதி்றம்.	 மயவில	 ததா்்க	 வைவிரிதது	 ஆடும்.	 மயவில	

அ்கவும்.	 மயவில	 முரு்கைின்	 வைா்கைம்.	 நாங்கள	 சதிவைா	 வைவிஷ்ணு	 த்காயவிைதில	

மயவி்ைக்	்காணைாம்.

்கடவுள ்காப்பாற்றுவைார
ோவியன. பத்்மசிறி (10 ேயது)

ஒருநாள	 ஒரு	 பாததிரியார	 ஆையதததில	 கஜபம்	 கசய்து	 க்காண்டிருந்தார.	
அப்தபாது	ஒரு	கபரிய	சததம்	த்கடடைது.	வைதீதியவில	சைங்கள	அஙகும்	இஙகும்	
ஓடிைார்கள.	 என்ை	 நடைந்தது	 என்று	 வைவிசாரிதததபாது,	 அந்த	 ஊரின்	 கபரிய	
அ்ணக்்கடடு	உ்டைந்துவைவிடடைது.	ஆற்று	கவைள்ளம்	ஊருக்குள	வைரு்கதி்றது	என்று	
அ்றதிந்துக்காண்டைார.

பாததிரியார	கவைள்ளம்	வைருவை்தக்	்கண்டைார.	அவைர	மைதுக்குள	சதி்றதிய	பயம்	
வைந்தாலும்,	்கடைவுள	தன்்ைக்	்காப்பாற்றுவைார	என்று	நதி்ைததுக்	க்காண்டைார.	
அதைால	தான்	எஙகும்	தபா்காமல	இஙத்கதய	ஆையதததில	இருப்தபாம்	என்று	
நதி்ைததார.	

கவைள்ளம்	ஆைய	யன்ைல	வை்ர	வைந்ததபாது	ஒரு	ததாணவியவில	வைந்தவைர்கள	
“பாததிரியாதர	 எங்களுடைன்	 வைாருங்கள”	 என்று	 அவை்ர	 அ்ழததார்கள.	 “நான்	
வைரவைவில்ை.்கடைவுள	 என்்ைக்	 ்காப்பாற்றுவைார”	 என்று	 கூ்றதி	 அவைர்க்்ள	
அனுப்பவிைார.

கவைள்ளம்	 ஏ்ற,	 பாததிரியார	 கூ்ரயவில	 ஏ்றதிைார.	 இன்கைாரு	 ததாணவியவில	
வைந்தவைர்களும்	பாததிரியா்ர	அ்ழததைர.	மமீண்டும்	பாததிரியார	மறுததுவைவிடடைார.	

தண்ணரீ	 ஏ்ற,	 ஏ்ற	 ்க்டைசதியவில	 பாததிரியார	 மணவிக்த்காபுரதததில	 ஏ்றதிைார.	
தண்ணரீ	அவைர	இடுப்புவை்ர	வைந்ததபாது,	ஒரு	ததாணவியவில	கபாைதிஸ	அததி்காரி	
அஙகு	 வைந்து	 பாததிரியா்ர	 அ்ழததார.	 ”நன்்றதி,	 உங்கள	 அ்ழப்புக்கு.	 நான்	
்கடைவு்்ள	நம்பு்கதின்த்றன்.	என்்ை	அவைர	்காப்பாற்றுவைார”	என்று	கூ்றதி,	அவை்ரயும்	
அனுப்பவி்வைததார.

இறுததியவில	பாததிரியார	கவைள்ளதததில	மூழ்கதி	இ்றந்துதபாைார.	கசாரக்்கதததில	
்கடைவு்்ளக்	 ்கண்டு	 மு்்றப்பாடு	 கசய்தார.	 “்கடைவுத்ள	 உம்்ம	 நம்பவிதைன்,	
ஆைால	ஏன்	நீர	என்்ைக்	்காப்பாற்்றவைவில்ை?”	என்்றார.

அதற்குக்	்கடைவுள	“நான்	மூன்று	ததாணவி்கள	அனுப்பவிதைன்”	என்்றார.
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ஆன்மீ்க விஞ்ாைம்
வபணேள் வநற்றியில் குங்கு்மம் அணிேது ஏன?

 
     	கநற்்றதியவில	குஙகுமம்	அணவியும்	தபாது,	 தீய	சக்ததி்கள	வைவிைகும்.	தமலும்	
மஞசள,	 படி்காரம்,	 சுண்ணாம்பு	 தபான்்ற	 ்கதிருமதி	 நாசதிைிப்	 கபாருட்க்்ளக்	
க்காண்டு	 குஙகுமம்	 தயார	 கசய்யப்படு்கதி்றது.	 அவவைாறு	 தயார	 கசய்யப்படடை	
குஙகுமத்த	கபண்்கள	தங்களு்டைய	கநற்்றதியவின்	் மயப்	பகுததியவில	அணவிவைதால	
உடைைதிைதிருந்து	 மூ்்ளக்கு்ச	 கசலலும்	 நரம்பு்க்ளின்	 கவைப்பத்த	 குஙகுமம்	
தடுக்்கதி்றது.	தமலும்	குஙகுமதததின்	தமல	சூரிய	ஒ்ளிப்படும்தபாது	குஙகுமதததில	
உள்ள	மூைதி்்க	தன்்மயும்,	சூரிய	சக்ததியவிைதிைதிருந்து	கவை்ளிப்படும்	் வைடடைமதின்	
டி	சக்ததியும்	உடைலுக்குள	கசன்று	நன்்ம்ய	ஏற்படுதததி	தரு்கதி்றது.

வநற்றியில் திருநீறு அணிேதால் என்ன நனக்ம?
 

     	 மைித	 உடைைதில	 கநற்்றதி	 என்பது	 மதி்க	முக்்கதிய	 பா்கம்,	 அதன்	 வைழதியா்க	
மதி்க	அததி்கமா்க	சக்ததி	கவை்ளிப்படும்,	உள்ளிழுக்்கவும்	கசய்யும்.	இது	ஒரு	வைரம	
ஸாதைம்	கூடை.	சூரிய	்கததிர்க்ளின்	சக்ததி்க்்ள	இழுதது	கநற்்றதி	வைழதியா்க	்கடைததும்	
தவை்ை்ய	ததிருநீறு	கசவவைதை	கசய்யும்,	அதைாலதான்	கநற்்றதியவில	ததிருநீறு	
பூசு்கதி்றார்கள. 

 
ோசல் கோைத்தில் பூ கேப்பது ஏன? 

 
   வைடீடு	வைாசைதில	மங்்கயர்கள	சூரியன்	உததிக்கும்	முன்ைால	மாக்த்காைமதிடடு	
ம்கதிழவைார்கள.	மணக்த்காைம்	்காண	தவைண்டிய	கபண்்கள,	த்காைதததில	நடுவைவில	
சாணம்	்வைதது	அதன்	நடுவைவில	பரங்கதிப்	பூ்வை	பததிதது	்வைப்பார்கள	.	மஞசள	
வைண்ணதததில	பரங்கதிப்பூ	இருப்பதால	அ்தப்	பததிதது	்வைக்கும்	இலைங்க்ளில	
மங்கை	 நதி்கழ்சசதி்கள	 ந்டைகபறும்.மாடடு்சசாணம்	 ்கதிருமதி	 நாசதிைி	 என்பதால	
இலைதததில	உளத்ளாரக்கு	ஆதராக்்கதியத்த	வைழஙகும்.	பூ	மைரந்ததிருப்பது	தபாை,	
வைடீடில	உள்ளவைர்களும்	மைர்சசதிதயாடும்	ததி்கழவைார்கள	என்பது	நம்பவிக்்்க

வபாங்ேல் திருநாளினகபாது இல்ைங்ேளில் ோப்புக் ேடடுேது ஏன? 

்காப்பு	நான்கு	தாவைரங்க்்ளக்	க்காண்டு	்கடடைப்படுவைது.	கூ்ழப்பூ,	ஆவைாரம்பூ,	
மாவைவி்ை,	தவைப்பவி்ை்க்ளால	்கடடைப்படடு	வைடீடின்	கூ்ர்க்ளில	கசரு்கப்படும்.	
கூ்ழப்பூ	பாம்புக்்கடிக்கு	சதி்றந்த	வைவிஷமு்றதிவு	மருந்தாகும்.	பாம்பு	்கடிதது	வைவிடடைது	
என்று	அ்றதிந்தவுடைன்	கூ்ழப்பூ்வை	்கசக்்கதி்ச	சாக்றடுதது	்கண்ணவில	வைவிடடைால	
அது	வைவிஷத்த	மு்றதிக்கும்	என்பது	தமதிழர்கள	்கண்டை்றதிந்த	உண்்மயாகும்.

அந்த	 கூ்ழப்பூ்வை	 பாது்காக்்கததான்	 தவைப்பவி்ையும்,	 மாவைவி்ையும்,	
ஆவைாரம்பூவும்	ஒன்்றா்க	்கடடைப்படு்கதின்்றை.	இப்படி	கபாரு்ள்றதியாத	பை	தமதிழ	
மரபு்க்்ள	நாம்	அ்றதிந்து	பாது்காக்்க	தவைண்டும்.

யார	தவைண்டுமாைாலும்	பயன்படுதததிக்	க்காள்ளைாம்	என்்கதி்ற	கபாது	உ்டை்ம	
தநாக்்கதிலதான்	வைடீடுக்கு	கவை்ளிதய	்காப்பு	்கடடைப்படு்கதி்றது.	எததிரபாராமல	ஏற்படும்	
வைவிபதது்க்்ள	எததிரக்காள்ளதவை	இதத்்கய	முன்கை்சசரிக்்்க	நடைவைடிக்்்க்க்்ள	
தமதிழர்கள	ஏற்படுதததியவிருந்தைர. 
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உெலுக்கு ஆகராக்கியம் தரும் ேழிபாடடு முக்றேள்

தகைக்ோ்ன பயிற்சி :  
பவின்	ஆையதததிற்குள 	கசலலும்	முன்	த்காபுர	தரிசைம்	கசய்ய	தவைண்டும்.	

த்காபுரதரிசைம்	த்காடி	புண்ணவியம்	என்பர.க�ோபுரதரிசனம் சசய்ய கேலகநோக�கி 
போர்ககும் கபோது தலைக�ோன ப்யிறசகி ஆரம்பிக�கின்றது. மூனறுமுல்ற 
�ீழகிருந்து கேைோ� போர்த்து வணங்கும் கபோது தலைக�ோன இரத்கதோட்டம் 
சரீோகும்.

 
கதாப்புக்ேர்ணம்  :

 ஆையம்	 உள	 கசன்்ற	 உடைன்	 முதைதில	 கசய்வைது	 வைவிநாய்கர	 வைழதிபாடு.	
வைவிநாய்கருக்கு	ததாப்புக்்கரணம்	தபாடடு	புருவைப்	கபாடடில	மூன்றுமு்்ற	குடடி	
வைழதிபடுவைது	வைழக்்கம்,	இவவைாறு குடடு�கின்ற கபோது புத்தகில்யச் சச்யலபடுத்தும் 
நரம்பு சுருங்�கி விரியும் இதனோல இரத்கதோட்டம் அதகி�ரிககும் 

மூகளயில்  பயிற்சி  : 
கசவைவி்கள	 இரண்்டையும்	 இழுக்கும்	 தபாது	 நரம்பு	 ்ீகழதநாக்்கதி	 இழுபடும்	

இதைால மூலை்யில சகிந்தகிபபதற�ோன பகுதகிகசயலபடும். 
 

உெல் பயிற்சி :
அடுதது	ஆையத்த	மூன்று	ஐந்து	அலைது	 ஏழு	மு்்ற	வைைம்	வைருவைர.	

வைைம்	வைரும்	தபாது ந்டபபது ஓர் சகி்றந்த உ்டல ப்யிறசகி என்பர. 
 

பிரதட்ணம்  : 
சதிைர பிரதடணம் பண்ணுவைர.	 இது கு்டல சதோ்டர்போன 

கநோய�ளுககும் இரதததாடடை	சீராக்்கததுக்கும்	சதி்றந்த	உடைல	பயவிற்சதி	என்பர. 
 

ந்மஸோரம்  :  
அடுதது	 ஆண்்கள	 அஷ்டைாங்க	 நமஸ்காரமும்	 கபண்்கள	 பஞசாங்க	

நமஸ்காரமும்	 கசய்்கதின்்றைர.	 அஷ்டைாங்கம்	 என்பது	 த்ை	 ்்கயவிரண்டு	
கசவைவியவிரண்டு	தமாவைாய்	புஜங்க்ளிரண்டு	என்னும்	எடடைவையங்களும்	நதிைதததில	
கபாருந்தும்	படி	வைைக்்்க்ய	முன்ைால	 நீடடியும்	இடைது	்்க்ய	பவின்னும்	
தநதர	நீடடிய	பவின்	அம்மு்்றதய	மடைக்்கதி	வைைபுயமும்	இடைபுயமும்	மண்ணவிதை	
கபாருந்தும்படி	 ்்க்க்்ள	 அ்ர்ய	 தநாக்்கதி	 நீடடி	 வைைக்்கா்த	 முன்னும்	
இடைக்்கா்த	 பவின்னும்	 மண்ணவிதை	 கபாருந்த்ச	 கசய்வைதாகும்.	 இ்த	 மூன்று	
ஐந்து	 அலைது	 ஏழு	 மு்்ற	 எை	 ஒற்்்றப்ப்டையவில	 கசய்வைர	 இது	 சதி்றந்த	
ஆண்்களுக்்காை	உடைல	பயவிற்சதியாகும்.	

இது	தபான்று	கபண்்கள	பஞசாங்க	நமஸ்காரம்	கசய்வைர.	பஞசாங்க	என்பது	
த்ை	 ்்கயவிரண்டு	முழந்தா்ளிரண்டு	 என்னும்	 ஐந்தவையவைங்களும்	 நதிைதததில	
கபாருந்தும்படி	வைணஙகுவைதாம்.	இ்த	மூன்று	ஐந்து	அலைது	ஏழு	மு்்ற	எை	
ஒற்்்றப்ப்டையவில	கசய்வைர.	இது	சதி்றந்த	கபண்்களுக்்காை	உடைல	பயவிற்சதியாகும்.	
இவவைாறு	வைழதிபாடடு	மு்்ற்க்ளில	உடைலுக்கு	ஆதராக்்கதியம்	தரும்	மு்்ற்க்்ள	
்வைததுள்ளைர	முன்தைார்கள.

்மாவிகைத் கதார்ணம் ேடடுேதன தத்துேம் என்ன? 
மாவைவி்ை	ஒரு	்கதிருமதிநாசதிைி.	இதற்கு	துர	ததவை்த்க்்ள	வைடீடிற்குள	நு்ழய	

வைவிடைாமல	தடுக்கும்	சக்ததியும்	உண்டு.	தமலும்	மாவைவி்ை	அழுகுவைது	்கதி்டையாது.	
மு்்றயா்க	்காய்ந்து	உைரும்.

எஸ. சத்தியன 
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விழுது்கள எஙந்க? 
சுமார	ஒரு	பதது	வைருடைங்க்ளிற்கு	முன்	சமாதாைம்	என்்ற	ஒரு	மாயமாை	

ததிருவைவிழா	 தாய்தததிரு	 நாடடில	 கதாடைங்கதியதபாது	 புைம்கபயரந்த	 பைரதபால	
அவைனும்	 ஒரு	 பக்தைா்க	 தைது	 யாதததி்ர்ய	 ஆரம்பவிததான்.	 எஙகு	 தபாய்	
யா்ர,	எந்த	உ்றவைவிை்ர	மற்றும்	எந்த	நண்ப்ர	சந்ததிப்பது,	என்ை	தபசுவைது	
என்பதுக்்கப்பால	 என்ைத்த	 எலைாம்	 பாரக்்க	 தவைண்டும்	 என்றும்	 ஒரு	
ததிடடைதததாடு	தைது	தாய்கம்	தநாக்்கதி	பயணவிக்்கதகதாடைங்கதிைான்.

அவைைது	பயணம்	பை	ப்ழய	்கவை்ையாை	் ாப்கங்க்்ள	்கதிழ்றதிவைவிடடிருந்தாலும்,	
ஏற்படடிருந்த	 மாற்்றங்கள	 எததிர்காைம்	 பற்்றதிய	 சதிை	 நம்பவிக்்்க	 ்ீகற்றுக்்க்்ள	
அவைனுள	 உருவைாக்்கதிவைவிடடைது.	 பைவைருடைங்கள	 பாரக்்காமல	 இருந்த	 உ்றவு்கள,	
நண்பர்கள,	 அயைவைர்கள,	 ஆசதிரியர்கள	 எை	 எலைா்ரயும்	 ததடிதததடி்ச	
சந்ததிததான்.	எலைாரும்	அவைனுக்கு	வைவிருந்து	்வைக்்கவும்	சு்வையாை	உணவு்கள	
கசய்து	க்காடுக்்கவும்	தபாடடி	தபாடடைார்கள.	மதிக்்க	மைம்	ம்கதிழந்து	எலைா்ரயும்	
ததிருப்ததிபடுதத	 அவைனும்	 சாப்பவிடடுத	 தள்ளிைான்.	 ஆைால	 அவைன்	 மைததில	
எப்தபாது	 தான்	 படிதத	 பாடைசா்ைக்கு	 தபா்கப்தபா்கதித்றன்	 என்பது	 மடடுதம	
ஓடிக்க்காண்டிருந்தது.	 அந்த	 நாளும்	 வைந்தது.	 ஓரு	 பு்்கபடைக்	 ்கருவைவியுடைன்	
ஒரு	 ஆசதிரியாரின்	 து்ணயுடைன்	 கசன்்றவை்ை	 பாது்காவைைர்கள	 பு்்கப்படைக்	
்கருவைவி	இலைாமல	மடடுதம	பாடைசா்ைக்குள	கசலைைாம்	என்்றார்கள.	மதிக்்க	
மை்ச	 தசாரவை்டைந்தாலும்	 மைதாதைதய	 படைம்	 எடுக்்க	 தவைண்டும்	 என்று	
நதி்ைததுக்க்காண்டு	கநஞசம்	குதூ்கைதிக்்க	ஏ்றக்கு்்றய	இரண்டு	தசாப்ததததிற்கு	
பவின்ைர	தைது	பாடைசா்ை	வை்ளா்கதததில	்கால	பததிததான்.	அந்த	தநரம்	அவைன்	
அந்த	பாடைசா்ைக்கு	கசன்்ற	முதல	நா்்ள	்ாப்கப்படுதததி,	ஆசதிரியர்கள	தைது	
ச்க	மாணவைர்கள,	அவைர்களுடைன்	தசரந்து	கசய்த	குழப்படி்க்்ள	இ்ரமமீடடைான்.

அவைனும்	 அவை்ை	 ஒதத	 சதிை	 மாணவைர்களும்	 தங்க்ளது	 பததின்மவையததின்	
ஆரம்ப	 நாட்க்ளில,	 மதி்கவும்	 குழப்படி	 கசய்்கதி்றார்கள.	 இவைர்க்்ள	 ஏதாவைது	
பவிரதயாசைமா்க	கசய்வைவிக்்க	தவைண்டும்	என்று	தயாசதிதத	அந்த	மாணவைர்க்ளின்	
்கணவித	ஆசதிரியர	அவைர்களுக்கு்ச	கசான்ைார,	என்ைடைா	கபாடியள	கபற்்றார	வைாங்கதி	
தந்த	உந்த	புது்ச	்சக்்கதி்ளி்ை	ஓடிக்்காடடி	ததிரியவி்றததிலும்	பாரக்்க	ஒரு	மரத்த	
நடடு	தண்ணவி	ஊதததி	பாருஙத்காவைன்	என்று.	அவைைின்	நண்பர்க்ளில	ஒருவைன்		
குருவைவிலும்	கதய்வைதததிலும்	மதி்கவும்	பக்ததி	உள்ளவைன்.	அடுதத	நாத்ள	ஒரு	சதி்றதிய	
மரததுடைன்	வைந்துவைவிடடைான்.	அவைனுக்கும்	 சதிை	 நண்பர்களுக்கும்	இவைன்	 என்ை	
ஒரு	பூவைரசம்	்கண்டு	ஒன்று	க்காண்டு	வைந்ததிருக்்கதி்றான்	என்று	ஒதர	ப்கதிடியா்க	
இருந்தது.	அந்த	மரக்்கண்்டை	க்காண்டு	வைந்தவைதைா	தான்	க்காண்டு	வைந்தது	
நீங்கள	கசாலவைதுதபால	பூவைரசு	இல்ை	என்று	வைாததிடடைான்.	சரி		நடடு	தண்ணரீ	
ஊததுவைம்	 நடைக்்கதி்ற்தப்	 பாரப்பம்	 என்று	 எலைாருதம	 முடிவு	 கசய்தார்கள.	
பாடைசா்ை	 அயைவைர	 ஒருவைரிடைம்	 மண்	 கவைடடி	 த்கடடை	 தபாது	 அவைர	 இந்த	
கபாடியள	எ்ததயா	கவைடடிததாடடு	ம்்றக்்கப்	தபா்கதி்றார்கள	என்று	ஊ்கதிதது,	
ஒரு	்கண்டிப்பாை	ஆசதிரியரிடைம்	மு்்றப்பாடும்	கசய்தும்	வைவிடடைார.	பவி்றகு,	அந்த	
்கணவித	 ஆசதிரியர	 எலைாருக்கும்	 தநாக்்கத்த	 கத்ளிவு	 படுதததி,	 மண்கவைடடி	
கபற்றுக்க்காடுததார.	

ஒருவைா்ற்க,	அந்த	மரக்்கண்்டை	அன்்்றய	மததிய	உணவு	இ்டைதவை்்ளயவின்	
தபாது	 பாடைசா்ைக்	்கதிணற்்றதில	இருந்து	சதிை	தூரம்	தள்ளி	 நடடுவைவிடடைார்கள.	
அடுதத	நாள	பாடைசா்ைக்கு	வைந்த	தபாதுதான்	கதரிந்தது	அந்த	மரக்்கண்டின்	
சதிை	இ்ை்க்்ளத	தவைவிர	 மற்்ற	இ்ை்க்்ள	ஒரு	்கடடைாக்்காைதி	ஆடு	ததின்று	



கேசி தமிழ்மன்றம்                               15                             இளகேனில்

வைவிடடிருந்தது.	எலதைார	மு்கதததிலும்	்கவை்ை.	ஒரு	நண்பன்	கசான்ைான்	தைக்கு	
கதரிந்த	இடைதததில	பைம்	மட்டை்கள	இருப்பதா்கவும்,	மததிய	இ்டைதவை்்ளயவின்	
தபாது	தபாய்	எடுதது	வைந்து	பாடைசா்ை	முடிந்தபவின்	அந்த	்கண்்டை	சுற்்றதி	ஒரு	கூடு	
அ்டைததால	சரிதாதை	என்று.	அவைனும்	பாடைசா்ையவின்	அயலூரில	இருக்கும்	
சதிை	 ச்கமாணவைர்களும்	 பைம்	 மட்டை	 எடுக்்க	 கசன்்றதபாதுதான்	 கதரிந்தது	
குடிம்ை்கள	அரு்கதிைதிலைாத	ஒரு	கவைறும்	்காணவியவின்	தவைைதி்யததான்	அந்த	
ச்கமாணவைன்	 	 ்கழடடிக்க்காண்டு	 தபா்க	 ஐடியா	 க்காடுதததிருக்்கதி்றான்	 என்று.	
சரி	 வைந்துவைவிடதடைாம்,	 	 இந்த	 மதததியாை	 க்காழுததும்	 கவைய்யவிைதில	 யாருதம	
வைரமாடடைார்கள	 என்று	 நதி்ைதது	 தவைைதி்ய	 மதின்ைல	 தவை்கதததில	 பவிரிதது	
மட்டை்ய	்கழடடைத	கதாடைங்கதிைார்கள.	அப்தபாது	அவைன்	சதிை	மாணவைர்க்்ள	
அந்த	்காணவி	இருந்த	இரண்டு	கதரு	மு்ைவு்க்ளிலும்	நதிறுதததி	யாரும்	வைந்தால	
வைவிசதில	 அடிக்கும்	 படியும்	 எலதைாரும்	 ஓடித	 தப்பதவைண்டும்	 என்பதுடைன்,		
பவிடிபடடைால	தாங்கள	எலதைாரும்	தவைறு	ஒரு	பாடைசா்ையவின்	கபய்ர	கூ்றதி	
தங்கள	 பாடைசா்ையவின்	 நற்கபய்ர	 ்காப்பாற்்ற	 தவைண்டும்	 என்றும்	 தைது	
ஆதைாச்ை்ய	 கதரிவைவிததான்.	 என்ை	ஒரு	ஆதைாச்ை	 என்று	இப்தபாது	
தைக்குள	 சதிரிததுக்க்காண்டைான்.	 ச்கைரும்	 தமது	 முயற்சதியவில	 மும்முரமா்க	
இருந்ததபாது	 ஒரு	 ததி்சயவில	 இருந்து	 வைவிசதில	 சததம்	 த்கடடைது.	 அவைைது	
மாணவை	நண்பர்கள	்சக்்கதிள்க்ளில	சதிடடைா்க	ப்றந்து	வைவிடடைார்கள.	அவைனுக்த்கா	
அந்த	ஊர	கதருக்்கள	பரீட்சயம்	இலைாத்வை.	ஓடை	முயற்சதிக்கும்	தபாது,	ஒரு	
வைாடடைசாடடைமாை	இ்்ள்ன்	்சக்்கதி்ளில	வைருவை்த	்கண்டுக்காண்டைான்.	நலை	
வைசமா்க	மாடடிக்க்காண்டு	வைவிடதடைதை	என்று	எண்ணவிக்க்காண்டு	ஒரு	 பக்்கம்	
மதி்கப்	பயமா்க	இருந்தாலும்	ஏதாவைது	கசாலைதி	அந்த	இ்்ள்ைிடைம்	இருந்து	
தப்புவைதற்கு	 தயாசதிததபடி	 தைது	 ்சக்்கதி்்ள	 ஒரு	 ஓரமா்க	 நதிப்பாடடிைான்.	
அந்த	 இ்்ள்ன்	 த்கடடைான்	 கவைள்்ள	 தசடடும்	 ்கறுப்பு	 ்காற்சட்டையும்	
தபாடடிருக்்கதி்றாய்	நீ	எந்த	பள்ளிக்கூடைதததில	படிக்்கதி்றாய்?		இது	என்ை	தவை்ை?		
இதுவைா	 பள்ளிக்கூடைதததில	 கசாலைதிததரு்கதி்றார்கள	 என்று.	 அப்தபாது	 அந்த	
இ்்ள்ைிடைம்	அதற்கு	அவைன்	கசான்ை	பததில		இப்தபாதும்	அவைைது	கநஞசதில	
நலை	் ாப்கமா்க	இருந்தது.	ஆைாலும்	அந்த	சம்பவைத்த	நதி்ைததால	இப்தபாது	
கூடை	அவைனுக்கு	ஒரு	சதி்றதிய	பயம்	வைந்து	தபாைது.	அந்த	பததின்ம	வையததின்	ஆரம்ப	
நாட்க்ளில	அது	ஒரு	பயங்கரமாை	சூழநதி்ை	தாதை.	அதற்கு	அவைன்	தவைறு	
ஒரு	 பாடைசா்ையவில	 படிப்பதா்கவும்,	 	 அந்த	 ்காணவி	 தைது	 ச்க	 மாணவைைின்	
தபதததியாரின்	்காணவி	என்பதா்கவும்	அவைர்கள	மததில	்கடடை	உதததசதிதததிருப்பதால	
தைது	நண்பனுக்கு	தவைைதி்ய	்கழடடை	உதவைவி	கசய்வைதா்கவும்	கசான்ைான்.	அந்த	
இ்்ள்ன்	 சரியடைாப்பா	 	 வையசு	 தபாை	 ்காைதததில	 பாவைம்	 ்கதிழவைவிக்கு	 நலை	
உதவைவிதான்	 கசய்்கதி்றாய்	 என்று	 தடடுத	 தடுமா்றதி	 புைம்பவிக்க்காண்டு	 மமீண்டும்	
தைது	்சக்்கதி்்ள	மதிததிக்்கத	கதாடைங்கதிைான்.	அப்தபாதுதான்	அந்த	இ்்ள்ன்	
உற்சா்க	பாைம்	அருந்ததி	வைவிடடு	கசல்கதி்றான்	என்பது	அவைனுக்கு	புரிந்தது.	அவைதைா	
தப்பவிதைன்	பவி்ழதததன்	என்று	எலைாப்	பயத்தயும்	ஒருபக்்கம்	் வைததுவைவிடடு	
்கழடடிய	மட்டை்க்்ள	ஒன்று	தசரதது	தவைைதியவில	மட்டை்க்்ள	்கடடி	இருந்த	
கமலைதிய	 ்கம்பவி	 நூைதிைாதைதய	 ்கடடிக்க்காண்டு	 பாடைசா்ைக்கு	 மததிய	
இ்டைதவை்்ளக்குளத்ளதய		வைந்து	தசரந்து	வைவிடடைான்.	ஓடிய	ச்க	மாணவைர்கத்ளா	
அவைனுக்கு	 என்ை	 நடைந்தததா	 என்று	 ்கவை்ையுடைன்	 கூடிய	 பயததுடைன்	
பாடைசா்ை	 ததிரும்பவி	 இருந்தார்கள.	 அன்று	 மா்ைதய	 முடிகவைடுததார்கள,		
இைி	 	 வைாழக்்்கயவில	 	 மற்்றவைர்க்ளின்	 கபாரு்்ள	 ததிருடி	 இப்படிகயாரு	
தவை்ையும்கசய்வைததில்ை	என்றும்	தமலும்	ஒவகவைாருவைரும்	இன்னும்	நான்கு	
பைம்	மட்டை்களும்	்கயவிறும்	க்காண்டுவைந்து		அன்று	மா்ைக்குளத்ளதய	ஒரு	
கூடு	்கடடி	அந்த	மரக்்கண்்டை	மமீண்டும்	ஆடு	்கடிக்்காமல	பாது்காக்்கதவைண்டும்	
என்றும்.	அதன்	படிதய	கூடும்	்கடடி	முடிதது	வைவிடடைார்கள.	
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அடுதத	நாள	பாடைச்ைக்கு	வைந்த	மற்்ற	வைகுப்பு	மாணவைர்களுக்கும்	அந்த	்கணவித	
ஆசதிரியர	தவைவிரந்த	மற்்ற	ஆசதிரியர்களுக்கும்	ஒரு	பைம்	மட்டைக்கூடு	புததிதா்க	
ததான்்றதியது	ஆ்சசரியமா்க	 இருந்தது.	 அந்த	 கதய்வை	 பக்ததி	 உள்ள	 மாணவைன்,		
தான்	க்காண்டுவைந்த	மரக்்கண்டு	என்பதால	ஒவகவைாரு	நாள	்கா்ையும்	தண்ணரீ	
ஊற்்றத	கதாடைங்கதிைான்.	அந்த	மரக்்கண்டு	சதி்றதிது	சதி்றதிதா்க	வை்ளரத	கதாடைங்கதியது.	
பூவைரசம்	மரம்	இல்ை	என்று	எலதைாருக்கும்	கதரிந்தாலும்	என்ை	மரம்	என்று	
யாருக்கும்	உறுததியா்க	கூ்ற	முடியாமல	இருந்தது.	மரம்	வை்ளரந்தது	தபாைதவை	
நாடடில	நதிைவைவிய	பதடடைமாை	சூழநதி்ையும்	வை்ளரந்தது.	ஓரு	்கடடைதததில,	அவைைது	
பாடைசா்ைதய	 தீக்்கதி்ரயாைது.	 மாணவைர்களும்	 ஆசதிரியர்களும்	 சதிை	 ்மல	
கதா்ைவைவிலுள்ள	இன்கைாரு	பாடைசா்ையவின்	தயவுடைன்	அதன்	்மதாைதததில	
ஓ்ை	 க்காடடில	 ்கடடி	 ்கலவைவி்ய	 கதாடைரந்தார்கள.	 பை	 மாணவைர்கள	 பவி்ற	
ஊர	 பாடைசா்ைக்கு	 தபாைார்கள.	 அவைனும்	 சதிை	 நண்பர்களும்	 தமது	 உயர	
வைகுப்பு	மடடும்	இடைம்கபயரந்த	பாடைசா்ையவிதைதய	்கலவைவி்கற்று	பவிரிந்தார்கள.	
பவின்	 பலதவைறு	 ்காை்கடடைங்க்ளில	 	 புைம்	 கபயரந்தார்கள.	அவைனுக்த்கா	அந்த	
மரதததின்	 ்ாப்கம்	 எப்தபாதும்	 வைந்து	 க்காண்தடை	 இருந்தது.	 	 இன்று	 சுமார	
இருபத்தந்து	வைருடைததுக்கு	பவி்றகு	தைக்குத	கதரிந்த	ஆசதிரியர்க்்ள	சந்ததிதத	
பவின்	அவை்ை	அ்றதியாமதைதய		அவைைது	்கால	அவைன்	பாரக்்க	தவைண்டும்	என்று	
ததிடைமதிடடிருந்த	அந்த	மரம்	இருந்த	இடைத்த	தநாக்்கதி	நடைந்தது.	அவைைது	மைதமா	
என்ை	 மரமா்க	 இருக்கும்	 என்று	 ்கற்ப்ை	 பண்ணவியது.	 அவைனும்	 அவைைது	
நண்பர்களும்	தமது	பாடைசா்ைக்	்கதிணறு	அரு்கதில	மரம்	நடடை	இடைதததில	ஒரு	
கபரிய	ஆைமரம்	வைவிழுது்கள	வைவிடடு	யாராதையுதம	என்்ை	அ்சக்்க	முடியுமா	
என்று	இறுமாப்புடைன்	கநடிது	ஓங்கதி	பரந்து	வை்ளரந்ததிருந்தது.	அவைைது	்கண்ணவில	
இருந்து	சதிை	து்ளி	்கண்ணரீ	உருண்டைது.	மைம்	அந்த	ஆைமரதததில	ஏ்றதி	இந்த	
மரத்த	நடடைததிலும்	அதற்கு	கூடு	அ்டைப்பதற்கு	தானும்	மட்டை	எடுதத்தயும்	
உரதது	கூவை	தவைண்டும்தபால	இருந்தது.	

அந்த	 ஆைமரததடியவில	 சதி்றதிது	 தநரம்	 இருந்துவைவிடடு	 அடுதத	 நாள	 பலலு	
வைவி்ளக்்க	சதிை	ஆைம்	வைவிழுது்க்்ள	பவிடுங்கதி	எடுக்்க	முயற்சதிதத	தபாதுதான்	ஆைம்	
வைவிழுததின்	உறுததி்ய	அவைன்	உணரந்தான்.	அந்த	ஆைம்	வைவிழுது்கள	தம்	தாய்	
மரதததிைடியவிதைதய	இருந்து	்கதி்்ள	பரப்பும்	தாய்	ஆைமரத்த	தாஙகும்	தபாது	
தைது	 பாடைசா்ை	 என்்ற	ஆைமரதததில	மு்்ளதத	 வைவிழுது்கள	 எஙத்க	 என்று	
மைதுக்குள	 ஒரு	 ்கணம்	 த்கடடுக்	 க்காண்டைான்.	 அவைனுக்குத	 கதரியும்	 அந்த	
வைவிழுது்கள	எங்கதிருந்தாலும்	தாம்	மு்்ளதத	ஆைமரத்த	தாங்கதி	க்காள்கதி்றார்கள	
என்பது.	தான்	பாரக்்க	ததிடடைமதிடடைது்க்ளில	ஒன்்்றப்	பாரதத	ததிருப்ததி	இப்தபாது	
அவை்ை	ம்கதிழ்சகசய்தது.	அவைைது	நண்பர்களுடைன்	தசரந்து	்கால	நூற்்றாண்டுக்கு	
முன்பு	 நடடைது	ஒரு	ஆைமரம்	தான்	பூவைரசு	இல்ை	என்றும்,	 	 பு்்கப்படைம்	
எடுக்்க	 முடியாத	 சூழநதி்ை்ய	 வைவி்ளக்்கதி,	 கதாடைரபவிைதிருக்கும்	 நண்பர்களுக்கு	
ஒருக்்கால	ஈகமயவில	தபாடைதவைண்டும்	என்றும்,		சமாதாைக்்காைம்	ஒரு	தற்்காைதி்க	
ததிருவைவிழா	 இலைாமல	 நதிரந்தரமாகும்	 தபாது	 எலைா	 நண்பர்களுடைனும்	 அந்த	
ஆைமரதததின்	 ்ீகழ	 இருந்து	 பாடைசா்ை	 சதிற்றுண்டி்சசா்ையவின்	 ்க்றதிபணவிசும்	
்கடை்ை	வை்டையும்	பவித்ளன்	டீயுடைன்	சாப்பவிடடு	ப்ழய	்க்த்கள	தபசதவைண்டும்	
என்று	 தயாசதிததுக்க்காண்டு	 பாடைசா்ை	 ஆசதிரியர்க்ளிடைம்	 வைவி்டைகபற்று	
வைவிழுது்க்்ளத	ததடைத	கதாடைங்கதிைான்.	

்மங்ேளன

யாவும் ேற்பக்னயல்ை 
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பிரதமருக்குக் ்கடிதம்                                                          
Matthew	Court,

Hampton	Park	,	VIC
          2013/06/10.

மததிப்பவிற்குரிய பவிரதமருக்கு,

நான் இதற்கு முன்னும் உங்களுக்கு பை ்கடிதங்கள எழுததியுளத்ளன்.  இந்தக் 

்கடிதம் எழுதுவைதற்குக் ்காரணம்.. 

நீங்கள அவுஸததிதரைதியாவைவில மதி்கவும் சதி்றப்பா்க ஆடசதி கசய்து வைரு்கதி்றரீ்கள. 

அவுஸததிதரைதியாவைவில பை ததிடடைங்க்்ள வைகுதது அ்த்ச சதி்றப்பா்க வைழதிநடைதததி 

வைரு்கதி்றரீ்கள. ்கடைந்த மூன்று வைருடைமா்க அவுஸததிதரைதியாதான் உை்கதததிதைதய 

சந்ததாசமாை வைாழக்்்க வைாழும் நாடு்க்ளில முதல தரதததில இருக்்கதி்றது. 

இதற்கு மக்்க்ளின் தத்வை அ்றதிந்து தச்வையாற்றும் உங்க்ளின் ஆடசதிதாதை 

்காரணம். 

இந்த்ச சதி்றப்பாை ஆடசதியவின் தபாது சூழல மாச்டைந்து வைருவைது எைக்கு்ச 

சரியாை மைதவைத்ை. இதற்்காை ்காரணம்,

இரசாயைக் ்கை்வை்கள ்கடைைதில ்கைப்பததில ்கடைலவைாழ உயவிரின்ங்கள 

பாததிக்்கப்படு்கதின்்றை, வைா்கைங்க்ளில இருந்து கவை்ளிதயறும் இரசாயை வைாயுக்்கள 

வைாைதததில ்கைந்து ஓதசான் ப்டையவில ஓட்டை உள்ளது. இது இப்படி கதாடைரந்து 

க்காண்டிருந்தால 2100 ஆம் ஆண்டு ஓதசான் ப்டை்கள இருக்்காது!!!.	இத்ை 

நதிவைரதததி கசய்ய உங்க்ளது இந்த ஆடசதியவிதைதய தீரவு ்காணப்படை தவைண்டும் 

எை நான் எததிரபாரக்்கதித்றன்.

   

                             நன்்றதி   

       தங்கள உண்்மயுள்ள

                                              ச. துவைார்கன்              
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புகுந்த வீடடிற்கு பு்கழாரம்
நன்	தநாக்்கதில	அ்ைவைருக்கும்	கமஃட	(mate)	கசாலைதி
சீர	தூக்கும்	சீராை	நதி்ை	தந்து
இ்ச்சக்கு	இ்ரயாகும்	சூழலுக்கும்
ப்ச்சயாை	வைைங்களுக்கும்
்காப்பு	வைவிததி்கள	ஆக்்கதி	்வைதது
ந்கரங்கள	தாண்டியும்	-	நதிற்க்கும்	
புரகமலைாம்	ந்கராக்்கதி
கசன்றுவைர	பா்தயும்	பண்ணவி
்கலவைவி	௬டைமததில	ஏடு	முதல
வைாழவு	வை்ர	்கற்பவிதது
உன்ைதமாய்	உடைல	நைமும்	உரிததாக்்கதி
எம்கதான்்மக்கு	தமன்்ம	்காடடி
்கைா்சசாரம்	்காடடை்சகசாலைதி
மைதார	ம்கதிழவுறும்	ம்ையவிதைால
்வையததுள	வைாழ	தவைண்டும்	ந்கரிதுதவைா

பரமாைந்தன்	வைவிவைசாயவி
கசாலைதிடைதவை	கபரும்	௬்சசம்
ஏர	பூடடி	உழுதல	என்்றால
உயரவைவிலைா	கதாழதில	என்று	-		அஙகு
எண்ணுதவைார	எண்ணவிைா
தசற்்றதில	்கால	்வைக்்காவைவிடடைால
தசாற்்றதில	்்க	்வைக்்கவைவியைா
என்த்ற	பை	பாக்்கள
உழவைத்ை	உய்ய்வைக்்க	-	இஙகு
கவைடரிக்	(Fedrick)	நான்	வைாமர(Farmer)	என்று
மார	தடடி	கபரு்ம	க்காளவைான்
யாரும்	மு்றன்	இன்்றதி	உடைன்	படுவைர
ம்ழ	நீர	ம்்றந்தாலும்
மண்	வை்றண்டு	தபாைாலும்
ஒன்்றா்க	ஊர	௬டி
நீர	து்ளி்கள	தசமதிப்பர
பவிரி்கதின்்ற	நததி	நீ்ர
பவிரிவைவின்்றதி	ப்கதிரந்ததிடதடை	-	இவைன்
பயவிருக்கு	பாய்்சசதிடுவைர
ஆடசதி்கள	மா்றதிைாலும்
ம்்றயாத	முதலவைைிவைன்
பயவிர	கசய்தவைான்	இல்ை	என்்றால
பாரிற்த்க	உணவைவில்ை	-	என்று
உழவைன்	கதாழும்	ததசமதிது
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கதாழதில	க்காண்டு	தரம்	இல்ை
சாததி	என்னும்	பவிரிவைவி்ை	-	தவை்ை
பழுவைவிற்்காை	ஊததியம்
வைவிழுப்பமாை	வைாழவுதரும்	
சுற்்றமும்	ததாழ்மக்காளளும்
உற்்றாரும்	நம்மூரில	-	அவைன்
உ்றவு	கசாலைதி	கபரு்ம	க்காளவைர
்க்ை்கள	யாவும்	்கற்பவிததத
இவைன்	மக்்காள	கபற்்றததி்றன்
கபற்த்றா்ர	கபருதுவைக்கும்
தாரமும்	பைம்	தந்து
தன்முயலவைால	பணம்	தந்து	-	௬டி
்கடடியததார	அழகு	அ்கம்
அ்ககமலைாம்	ஆைந்தம்		
இதத்ைக்கும்	இவைன்	கதாழதிதைா
சுததம்	கசய்தல	இருந்தும்	
இவவூரில	இன்னும்	இயலும்		

ததி்ர்கடைல	ஓடி	ததிரவைவியம்	ததிரடடை
ததிரண்டு	வைந்ததார	இஙகுண்டு
மூழ்கதியும்	முதகதடுப்தபாம்
முயற்சதி	மடடும்	இழக்்கதிதைாம்	-	என்த்ற
மூ்சசு	ததிண்றதிதயார	இஙகுண்டு
்கலவைவி்க்ண	கசாததுண்டு
ஏவைவிடைதவை	பை	ஏக்்கருண்டு
எம்்ம	அரசும்	அனுசரிக்கும்
உண்்ம	உ்ழப்பு	உய்வைவிக்கும்	-	எை
்கடடியங௬றும்	்கற்த்றாரும்	இஙகுண்டு
எலதைாரும்	சமம்	என்று	சரி	கசாலைதி
கவைற்்றதி	கபறும்	அரச	அ்வை	-	இஙகு
உயர	ததிடடைமதிடும்	மக்்கள	ச்ப-	என்று
மைங்க்ளிதை	சு்கந்ததிர	சு்கம்	தந்து
மாைிடைதததின்	மாண்புமதிகு	உரி்மயும்	தந்தத
்கண்ணவியமாய்	்கைிவுறும்
்கங்காரு	தாவும்	சதிங்கார	பூமதி

........சத்தியா(்மாய்)
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அன்புப் பாடடிக்கு

ப்ழய	கபாைதிஸ	நதி்ையம்,
பழம்	த்றாட,

ஆ்ைக்த்காட்டை,	
யாழப்பாணம்.

13/06/05.

அன்புள்ள	பாடடிக்கு,

உங்கள	பூடடைன்	பாசததுடைன்	எழுதுவைது,

நான்	நைம்	நீங்கள	நைமா?	நீங்கள	எழுததிய	்கடிதம்	்கதி்டைததது.	உங்கள	

்கடிதத்த	வைாசதிதது	அ்ைவைரது	நைன்்க்்ளயும்	அ்றதிந்து	க்காண்தடைன்.	

மதிக்்க	ம்கதிழ்சசதி.

தமலும்	இம்மு்்ற	்கணவிதப்தபாடடிப்	பரீட்சயவில	அததி்க	புள்ளி்க்்ளப்	

கபற்றுளத்ளன்,	பாடைசா்ையவில	ந்டைகபற்்ற	வைவி்்ளயாடடுப்	தபாடடியவில	

்கைந்து	பை	பரிசதில்க்்ளப்	கபற்த்றன்.	இந்த	வைவிடுமு்்றயவில	சதிடைியவில	

உள்ள	கபரியப்பாவைவின்	வைடீடிற்கு்ச	கசன்று	வைந்ததாம்.

தவைறு	 புததிைம்	 ஒன்றும்	 இல்ை.	 நீங்கள	 என்்ை	 அ்ணதது	

வை்ளரதத்த	நதி்ைததுப்	பாரக்கும்	தபாது	என்	கநஞசு	்கைததுப்	தபாைது.	

உங்கள	 மடை்ைக்	 ்காண	 ்கடைல	 ்கடைந்து	 வைழதிதமல	 வைவிழதி்வைததுக்	

்காதததிருக்கும்,				

                                                               

உங்கள	

					 	 அன்புப்	பூடடைன்

பி. நிகேதன       
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ஒழுக்்கம்
 “ஒழுக�ம் விழுபபம் தரினும் – ஒழுக�ம்
உ்யிரினும் ஓம்பபபடும்”

இது	ஒழுக்்கம்	பற்்றதிய	ததிருவைளளுவைரின்	ததிருக்கு்ற்ளில	ஒன்று.	ஒவகவைாருவைரின்	
வைாழக்்்கயவிலும்	ஒழுக்்கம்	என்பது	மதி்க	முக்்கதியமாை	 பங்்க	வை்கதிக்்கதின்்றது.	
இது	 வையது,	 இடைம்,	 ்காைம்	 என்பவைற்்்றப்	 கபாறுதது	 ஒவகவைாருவைரிடைமும்	
தவைறுபடடை	வைடிவைவில	்காணக்	கூடியதா்க	இருக்்கதின்்றது.

ஒருவைர	்கலவைவி	அ்றதிவு	நதி்்றந்தவைரா்கவும்,	கசலவைப்	கபாழதிப்பு	நதி்்றந்தவைரா்கவும்	
இருந்து,	அவைர	ஒழுக்்கமற்்றவைரா்கக்	்காணப்படின்,	அவைர	எவைராலும்	மததிக்்கப்படைாத	
ஒரு	மைிதரா்கதவை	்காணப்படுவைார.	இதற்கு	ஒரு	உதாரணமா்க,	த்ை	முடி்ய	
எடுததுக்	க்காண்டைால,	அன்்றாடைம்	நாம்	நமது	த்ை	முடி்ய	நீராடடி்ச,	சீவைவி,	
பூ்சசூடி	மதி்கவும்	்கவைைமா்க	பாது்காதது	வைரு்கதின்த்றாம்.	அந்தத	த்ைமுடி	ஒருநாள	
்கழன்று	வைவிடடை	தபாது	அத்ை	நாம்	உடைதை	தூக்்கதி	வைசீதி	வைவிடு்கதின்த்றாம்.	அந்த	
முடி	ஒரு	நலை	இடைதததில	இருந்தால	குற்்றம்	என்று	எண்ணு்கதின்த்றாம்.	அந்த	
தநரம்	நாம்	நமது	முடி்ய	இவவை்ளவு	்காைமும்	எப்படிகயலைாம்	பாது்காதததாம்,	
எவவை்ளவு	 நீ்ளம்,	 எவவை்ளவு	 அழகு	 என்று	 ஒரு	 நதிமதிடைம்	 கூடை	 தயாசதிதது	
பாரப்பததில்ை.	 அதத	 தபாலதான்,	 ஒருவைர	 ஒழுக்்கமற்்றவைரா்க	 இருப்பவின்,	
அவைர	கசாந்தமாைவைரா,	உடைன்	பவி்றந்தவைரா,	 நண்பரா	 என்று	எலைாம்	யாரும்	
பாரப்பததில்ை.	அவை்ர,	அந்த	சமுதாயதததிைதிருந்து	தூர	் வைததுவைவிடு்கதின்த்றாம்.								

ஒருவைர	 நலைவைர	 என்று	 கபயகரடுக்்க	 நாதைழு	 கஜன்மம்	 தவைண்டும்.	
க்கடடைவைர	என்று	கபயகரடுக்்க	நாலு	வைவிைாடி்கள	தபாதும்.	இ்த	ஒரு	்கணம்	
நதி்ைததுப்	 பாரததால,	 ஒருவைர	 ஒரு	 நலை	 வைவிடையம்	 கசய்துவைவிடடைார	 என்று	
பு்கழும்	தபாது	அவைரின்	ப்ழய	வைரைாறு	எலைாவைற்்்றயும்	புரடடிப்	பாரதது	
ஆமா,	 அவைர	 நலைவைரதான்	 என்று	 கூறு்கதின்த்றாம்.	 இதுதவை	 ஒருவைர	 க்கடடை	
கசயல	கசய்துவைவிடடைாராயவின்,	உடைதைதய	அவைருக்கு	க்கடடைவைர	என்று	சமுதாயம்	
பதவைவி	அ்ளிததுவைவிடு்கதி்றது.

சதிை	சந்தரப்பதததில	ஒருவைரின்	ஒழுக்்கத்த	அவை்ர்ச	சுற்்றதியுள்ள	சூழநதி்ை,	
அவை்ர்ச	 சாரந்து	 இருப்தபார்கள,	 அவைரின்	 வைாழக்்்கமு்்ற	 என்பைவும்	
மாற்று்கதின்்றது.	 இதற்கு	 ஒரு	 ப்ழய	 ்காை	 சதிைிமா	 பாடடு	 ்ாப்கதததிற்கு	
வைரு்கதின்்றது.

எந்த குழந்லதயும் நலை குழந்லததோன 
ேணணில பி்றகல�்யிகை 
பின நலைவரோவதும் த்ீயவரோவதும் 
அனலன வைர்கல�்யிகை

இஙகு	 அன்்ை	 வை்ளரப்பு	 என்னும்தபாது	 குழந்்த்ய்ச	 சுற்்றதியவிருக்கும்	
சூழநதி்ை,	வை்ளரப்பு	மு்்ற	என்பவைற்்்றயும்	கு்றதிக்்கதின்்றது.	

இதததபாை	எம்மால	இயன்்ற	அ்ளவு	நலை	சூழநதி்ை்ய	உருவைாக்்கதி,	அந்த	
நலை	சமுதாயததுடைன்	ஒன்்றா்கதி	நற்	பண்புடைன்	நைமா்க	வைாழதவைாமா்க...

கரோ
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ஆத்திை வைாச்கன் குளத்திை எழுத்தாளன்!

என்	இைிய	இயந்ததிரா”,	 கதாண்ணூறு்க்ளின்	
ஆரம்பதததில,	 யாழப்பாணதது	
வைகுப்ப்்ற்க்ளில	 அந்த	 புதத்கம்	 தவை்ண	

மு்்றயவில	 ்்க	 மாறும்.	 யார	 அன்்்றக்கு	
அ்த	 வைடீடுக்கு	 க்காண்டு	 தபாவைது	 என்று	
தபாடடி	இருக்கும்.	 அந்த	 இயந்ததிர	 நா்ய	 பற்்றதி	
மாணவைர்கள	 ்கைந்து	 தபசுவைார்கள.	 அடுதத	 சதிை	
நாட்க்ளில	“ஏன்	எதற்கு	எப்படி”	என்்ற	இன்கைாரு	

நூல	 இதத	 தபான்று	 ஒரு	 சுற்று	 வைரும்.	 மாணவைர்கள	 எலதைாருதம	 ஏததா	
ஒரு	 நூை்கதததில	 உறுப்பவிைரா்க	 இருப்பர.	 அம்புைதிமாமா,	 ராணவி	 ்காமதிக்ஸதில	
ஆரம்பவிக்கும்	வைாசதிப்பு	 க்காஞசம்	 க்காஞசமா்க	 வை்ளரந்து	 ்கல்கதி,	 பாைகுமாரன்,	
கஜய்காந்தன்,	 அ்கதிைன்	 வை்ரக்கும்	 நீளும்.	 எழுததா்ளர	 வைவிழாக்்கள	 எலைாம்	
பாடைசா்ை	முடிந்தபவின்	மததியம்	இரண்டு	மணவிக்கு,	உ்சசதி	கவையவிைதில,	பாடைசா்ை	
முடிந்து	 வைடீு	 ததிரும்பும்	 வைழதியவில,	 சமாந்தரமா்க	 துவைவி்சசக்்கரவைண்டி்க்ளில	
பயணம்	கசய்யும்தபாது	ததிைம்	ததிைம்	இடைம்கபறும்.	 சதிை	மாணவைர்கள	பாைர	
்கவைவி்ததகதாகுப்பு	 கவை்ளியவிடுவைார்கள.	ஆசதிரியர்கள	 மாணவைர்க்்ள	 சதிறு்க்த	
எழுத	 கசாலலுவைார்கள.	 மா்ை	 ஆறு	 மணவிக்கு	 தம்சவைவி்ளக்்கதில	 படிக்கும்	
சதிறுவை்ை	எடடை	நதின்று	்கவைைிததால,	புதத்கம்	நடுதவை	கசங்்க	ஆழதியாைின்	
்கடைலத்காட்டை	இருக்கும்.	்கததி்ர்ய	இழுதது	முற்்றதததில	தபாடடு,	பக்்கதததில	
அரிக்்கன்	 இைாம்்ப	 ்வைதது	 நதிைவு	 கவை்ளி்சசமும்	 கூடை	 இருக்்க,	 அக்்கா	
வைந்ததியதததவைதைாடும்	 குந்த்வைதயாடும்	 மூழ்கதிக்்கதிடைப்பார.	 புதத்கங்களும்	
வைாசதிப்பும்	 ஈழதது	 வைாழக்்்கயவில	 இன்்றதிய்மயாத	 பவின்ைிப்பவி்ணந்த	
ததாழைா்க,	ததாழதியா்க,	சுற்்றமா்க	எப்தபாதுதம	இருந்ததிருக்்கதி்றது.

இன்்்றக்கு	இருபது	வைருடைங்கள	்கழதிதது,	ஏதாவைது	
நூல்கள	இப்படி	மாணவைர்கள	மதததியவில	உைவு்கதி்றதா?	
மாணவைர்கள	நூை்கங்க்ளில	தவைம்	்கதிடைக்்கதி்றார்க்ளா?	
இரவைவில	்கணணவி,	கசலைதிடைப்தபசதி	எலைாவைற்்்றயும்	
ஒதுக்்கதி்வைததுவைவிடடு	நதிைவு	ஒ்ளியவிதை	பததின்மதது	
இ்்ள்தைா	 இ்்ள்ிதயா	 புதத்கததுடைன்	
மூழ்கதிக்்கதிடைக்்கதின்்றைரா?	 இந்தக்த்களவைவி்களுக்கு	
கவைறுமதை	 இல்ை	 என்று	 ஒற்்்ற	 கசாலைதில	
பததில	 கசாலவைது	 சரியலை.	 வைாசதிப்பு	 என்பது	 ஒரு	
படிதத	 சமூ்கதததின்	 ஆதாரமாை	 வைவிஷயம்.	 அது	

அப்படிதய	 இரு	 தசாப்தங்க்ளில	 ஒழதிந்துதபா்க	 சந்தரப்பம்	 இல்ை.	 ஆைால	
கு்்றந்து	தபாயவிருக்்கதி்றது	என்ப்தயும்	மறுக்்கமுடியாது.	இதற்கு	்காரணமா்க	
தபஃஸபுக்,	 கசலைதிடைப்தபசதி்கள,	 ததி்ரப்படைங்கள	 தபான்்றவைற்்்ற	 கசாலவைதும்	
சரியா	 என்்ற	 சந்தத்கம்	வைரு்கதி்றது.	இ்வை	்காைதததின்	 பரிமாணங்கள.	 எலைா	
்கைா்சசாரங்க்ளிலும்	 இ்வை	 பாததிப்்ப	 ஏற்படுதது்கதின்்றை.	 அதற்்கா்க	 வைாசதிப்பு	
ஏ்ைய	 ்கைா்சசாரங்க்ளில	 கு்்றந்துதபாைதா்க	 கசய்ததியவில்ை.	 வைாசதிப்பு	
கு்்றந்துவைவிடடைது,	புதத்கவைவிற்ப்ை	அரு்கதிவைவிடடைது	என்்ற	புைம்பல்கள	ஆங்கதிை	
ப்டைப்பு	 சூழைதில	 வைருவைததில்ை.	 ஆைால	 தமதிழதில	 இது	 இருக்்கதி்றது.	 ஒரு	
த்ைமு்்றதய	ததி்ரயுை்கம்	சாரந்து	இயங்கதிக்க்காண்டிருக்்கதி்றது.	எஙத்க	தவைறு	
இருக்்கைாம்?
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ஒரு	 ்கா்ை	 தநரதததில	 கமலதபரன்	
பு்்கயவிரதப்பயணம்.	 பாடைசா்ை	 மாணவைர்கள.	
அலுவைைம்	 கசல்கதின்்ற	 பயணவி்கள.	 பலதவைறு	
வை்்கயாை	 பதவைவி்க்ளில	 இருப்பவைர்கள,	
ஆசதிரியர்கள,	 மாணவைர்கள,	 கதாழதிைா்ளர்கள	
என்று	 வைவிதம்	 வைவிதமாை	 வையது	 வைவிதததியாசங்கள.	
அதை்கமாை	 பயணவி்கள	 ஏததா	 ஒரு	 புதத்கத்த	
வைாசதிததுக்க்காண்டிருந்தைர.	 பததிப்பவிக்்கப்படடை	

புதத்கங்கள.	Kindle,	iPad	தபான்்ற	்கருவைவி்க்ளில	இருக்கும்	மதின்நூல்கள.	அவைர்கள	
வைாசதிததுக்க்காண்டிருந்த	 புதத்கங்க்்ள	 கு்றதிப்கபடுக்்க	 கதாடைங்கதிதைன்.	 “Italy	 a	
short	history”,	“A	song	of	ice	and	fire”,	“Echo	Rising”,	“How	Branding	Grows”,	“Call	the	midwife”,	
“Restaurant	at	the	End	of	Universe”	,	“Life	of	Pi”,	“Outliers”.	ஒவகவைான்றுதம	ஒவகவைாரு	
வை்்கயாை	நூல்கள.	சதிைது	நாவைல்கள.	சதிைது	பயணம்	சாரந்தது.	சதிைது	ஆன்மதி்கம்.	
சதிைது	 சதிந்த்ைக்கு	 வைவிருந்த்ளிக்்க	 கூடியது.	 சதிைது	 கதாழதிலசாரந்தது.	 சதிைது	
வைவிஞ்ாைம்.	 முக்்கதியமாை	 வைவிஷயம்	 அதை்கமாை	 புதத்கங்கள	 து்்றதபாை	
இைக்்கதியவைாததி்க்ளால	 எழுதப்படைவைவில்ை.	 பல	 து்்ற	 சாரந்த	 நதிபுணர்கள,	
அவைர்கள	 து்்றசாரந்து	 ப்டைப்பவிைக்்கதியத்ததயா	 அலைது	 அவைர்களு்டைய	
கதாழதிலசார	நூல்க்்ளதயா	எழுது்கதி்றார்கள.	வைவி்்ளவு,	ப்டைப்பு்க்ளில	ஒருவைவித	
பரம்பல	தன்்ம	இருக்்கதி்றது.	வைவிரும்பவிய	து்்றயவில	ஒரு	புதத்கத்த	ததரவு	
கசய்து	 வைாசதிக்்கமுடி்கதி்றது.	 ந்டைமு்்ற	 வைாழக்்்க	 ப்டைப்பவில	 வைரு்கதி்றது.	
வைாசதிக்கும்தபாது	 எம்மால	 அந்த	 நூல்க்ளின்	 பாதததிரங்கத்ளாதடைா,	 ்க்த	
கசாலைதிதயாதடைா,	வைவிஷயங்கத்ளாதடைா	பயணவிக்்க	முடி்கதி்றது.

ஆலபரட	ஐன்ஸடீனுக்கு	பன்ைிரண்டு	வையது	இருக்கும்.	அப்தபாது	குடும்ப	
நண்பர	 ஒருவைர	 ஐன்ஸடீனுக்கு	 பரிசா்க	 க்காடுதத	 புதத்கம்	 “மக்்களுக்்காை	
இயற்்்க	வைவிஞ்ாைம்(People’s	 Natural	 Science)”.	அந்த	புதத்கதததிதை	இருக்்கதின்்ற	
ஓடும்	 ரயவில	 சாரந்த	 சுவைாரசதியமா்க	 வைவி்ளக்்கப்படடை	 வைவிஞ்ாை	 பரிதசாத்ை	
சதிறுவைன்	ஐன்ஸடீைின்	மூ்்ளயவில	பசுமரததாணவி	தபாை	ஏ்றதிவைவிடை,	பவின்ைா்ளில	
உை்்கதய	 வைவியக்்க்வைதத	 சாரபுவைவிததி்ய	 ஐன்ஸடீன்	 ்கண்டுபவிடிக்்க	 அது	
்காரணமாைது.

டைக்்ளஸ	 அடைம்ஸ,	 கதாழதிலநுடபத்த	
ப்டைப்பவிைக்்கதியதததில	 சுவைாரசதியமா்க	 சூடு	
கு்்றயாமல	 க்காண்டுவைந்த	 ஜாம்பவைான்.	
எழுபது்க்ளில	 அவைர	 எழுததிய	 Hitchhiker’s	 Guide	 To	
Galaxy	(ஒரு	வைழதிப்தபாக்்கைின்	பவிரபஞச	வைழதி்காடடி),	
அன்்்றய	இ்்ள்ர்க்ளின்	்பபவிள.	புது்மயாை	
எண்ணங்க்்ள,	வைவிதததியாசமா்க	சதிந்ததிக்்க்வைக்கும்	
ஆற்்ற்ை	 அந்த	 த்ைமு்்ற	 இ்்ள்ர்கள	
மதததியவில	 இவைரு்டைய	 ப்டைப்பு்கள	 ஏற்படுதததிக்க்காடுததை.	 சம்காைதததில	
சதிைதிக்்கன்	வைைதியவில	இடைம்கபற்்ற	த்கவைல	கதாழதிலநுடப	புரடசதியவின்	ஊற்று்க்ளாை	
ஸடீவ	கவைாஸைியாக்,	ஸடீவ	கஜாப்ஸ,	பவில	த்கடஸ	தபான்்றவைர்கள	கதாடைங்கதி,	
பவின்ைா்ளில	உருவைாை	கூ்கதிள	நதிறுவைைதது	எரிக்	ஷதிமதிட,	ைாரி	தபஜ்	தபான்்ற,	
கதாழதிலநுடபம்	 மூைம்	 சதி்றந்த	 நதிறுவைைங்க்்ள	 ஆற்றுப்படுதததி	 முன்னுக்கு	
வைந்த	எலதைாருக்குதம	டைக்்ளஸ	அடைம்ஸ	ஒரு	பவிதாம்கன்.	கூ்கதிள,	அன்த்றாயவிட,	
தபபவில	 தபான்்ற	 கமன்கபாருள	 கபயர்கள	கூடை	இவைர	 நாவைல்க்ளில	இருந்தத	
எடுக்்கப்படடைை.	 இதத்ைக்கும்	 அடைம்ஸ	 ஒரு	 நாவைைாசதிரியர	 மாதததிரதம.	
ஆைால	ஆ்சசரயமாை	நாவைைாசதிரியர.	பண்்ண்க்்ளயும்,	குததி்ரவைரீர்க்்ளயும்,	
குடும்பதது	யதாரததங்க்்ளயும்	சுற்்றதிக்க்காண்டிருந்த	எழுத்த	புது்மப்படுதததி	
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பவிரபஞச	சூழலுக்கு	க்காண்டு	கசன்்றார.	பூமதியவில	நதி்கழும்	எலைாதம	எவவை்ளவு	
அபததமாைதா்க	இருக்்க	கூடும்	என்று	உணரதத	்கதிர்கம்	்கதிர்கமா்க	வைாச்கர்க்்ள	
பயணவிக்்க்வைததார.	 வைவி்்ளவைா்க	 அடைம்ஸ	 புது்மயா்க	 சதிந்ததிக்கும்	 ஒரு	
த்ைமு்்ற்யதய	உருவைாக்்கதிைார.

சயந்தன்	 என்்ற	 ஈழத்த	 தசரந்த	 இ்்ள்ன்.	 ஒதர	 வைாரதததில	 மூன்று	
புதத்கங்கள	வைாசதிப்பவைன்.	புதத்கங்க்்ள	ஒைதிவைடிவைவில	த்கடபவைன்.	“ஏன்	நீ	தமதிழ	
புதத்கங்க்்ள	வைாசதிப்பததில்ை?”	என்று	த்கடதடைன்.	“Non	Fiction,	வை்்க	வைவிஞ்ாை,	
கபாரு்ளியல	சாரந்த,	நவைைீ	உை்கததுக்குரிய	புதத்கங்க்்ள	தமதிழதில	தன்ைால	
இைம்	்கண்டுக்காளவைது	சதிரமமா்க	இருக்்கதி்றது”	என்்றான்.	 “ஆங்கதிைதததில	அது	
அததி்கம்	 ்கதி்டைக்்கதி்றது.	 சதி்றந்த்த,	 எைக்த்கற்்ற்த	 ததரந்கதடுக்்க	 கூடியதா்க	
இருக்்கதி்றது,	தமதிழதில	எலைாதம	இைக்்கதியமா்க	இருக்்கதி்றதத”	என்று	சதிரிததான்.
சயந்த்ை	எப்படி	தமதிழதில	வைாசதிக்்க்வைப்பது?	தமதிழதிைக்்கதிய	சூழைதில	டைக்்ளஸ	

அடைம்ஸ,	கடைரரி	பவிர்சசட	தபான்்ற	ஜாம்பவைான்்கள	ஏன்	உருவைா்கவைவில்ை?	ஏன்	
மக்்களுக்்காை	வைவிஞ்ாைத்த	நம்	பவிள்்ள்களுக்கு	நாம்	வைாங்கதிக்க்காடுப்பததில்ை?	
உை்கமயமாக்்கல	சாரந்த	கபாரு்ளாதார,	வைவியாபாரம்	சாரந்த	நூல்கள	ஏன்	தமதிழதில	
இல்ை?	என்்ற	த்களவைவி	இப்தபாது	எழு்கதி்றது.	அப்படிதய	கவை்ளிவைந்தாலும்	அது	
ஏன்	 மக்்க்்ள	 கசன்்ற்டைவைததில்ை?	 அப்துல	 ்கைாமதின்	 அக்்கதிைி்சசதி்றகு்கள	
கூடை	ஒரு	கமாழதிகபயரப்பு	தான்.	புது்மப்பவிததன்	நாற்பது்க்ளில	இந்த	அததிசயம்	
தமதிழதில	ஓர்ளவு	முடியும்	என்று	த்காடி	்காடடிைார.	பவின்ைா்ளில	சுஜாதா	அ்த	
பை	 படி்கள	 தமதை	க்காண்டு	கசன்்றார.	ஆைால	அ்வை	தவைவிர	அதை்கமாை	
தமதிழ	ப்டைப்பு்கள,	இைக்்கதியங்கள	என்று	அ்டைப்புக்குளத்ளதய	சுருங்கதிவைவிடடைை.	
அ.முததுைதிங்கம்	தபான்்ற	து்்ற	தபாைவைர்கள	கூடை	ஒரு	எல்ை்ய	வைவிடடு	
கவை்ளிதய	வைர	முயைவைவில்ை.

எழுதது	 என்பது	 இஙத்க	 இைக்்கதியவைாததி்களுக்குள	
சுருங்கதிவைவிடடைது.	 மு்்றயா்க	 வைாசதிதது,	 உை்க	
இைக்்கதியங்க்்ள	 படிதது,	 கூடடைங்களுக்கு	 கசன்று,	
வை்ரய்்ற்க்்ள	 வைகுதது	 எழுதும்	 எழுததா்ளர்க்ளின்	
ப்டைப்பு்க்ளில	 அந்த	 இைக்்கதியததன்்ம	 இயலபா்கதவை	
ஒடடிக்க்காண்டு	 வைவிடு்கதி்றது.	 புது்ம,	 சுயத்த	 அஙத்க	
சதிை	 மாற்றுக்்கள	 கு்்றந்துவைவிடு்கதி்றது.	 வைாழக்்்க்ய	
அதன்	யதாரததங்கத்ளாடு	தருவைது	மடடுதம	இைக்்கதியம்	
என்்ற	்கருதததியல	மமீதாை	க்காண்டைாடடைம்,	சுஜாதா	என்்ற	
மாகபரும்	 த்ைமு்்ற	 எழுததா்ளனுக்கு	 சா்கதிதததிய	
அக்்கடைமதி	வைவிரு்த	்்கக்க்கடடைாமல	கசய்தது.

பலது்்றசார	நதிபுணர்கள	தமதிழதில	அவைர்கள	அனுபவைங்க்்ள	த்காரதது	ஒரு	
ப்டைப்்ப	 அ்மப்பது	 என்பது	 கு்்றந்துவைவிடு்கதி்றது.	 அப்படி	 எழுதுபவைர்கள	
கூடை	தங்கள	து்்ற்ய	மறுதது	மமீண்டும்	குடும்ப	வைாழக்்்க்யயும்,	தபாரின்	
அலைல்க்்ளயும்	எழுதததின்	்கருப்கபாருள	ஆக்கு்கதின்்றார்கள.	இந்த	த்ைமு்்ற	
இ்்ள்ர்கள	கசய்யும்	கதாழதில்கள	ஏததா	ஒரு	கமன்கபாருள	நதிறுவைைதததின்	
்கணைிதததி்ரயவின்	முன்தைதயா	அலைது	வைங்கதி	மு்கா்மததுவை	முன்்றைதிதைா	
இருக்கும்தபாது,	தமதிழ	நூல்கள	்கதிராமத்தயும்,	ந்ைவைவி்டை	ததாய்த்ையும்,	
குடும்ப	 சதிக்்கல்க்்ளயும்,	 சாததியம்,	 கபண்வைவிடுத்ை,	 ்கம்யூைிசம்	 என்்ற	
வைழ்மயாை	 ்கருப்கபாருட்களுடைதைதய	 சுற்்றதிவைரு்கதின்்றை.	 வைரக்கூடைாது	
என்்றதில்ை.	 ஆைால	 அ்வை	 மடடுதம	 வைருவைது,	 வைாச்க்ை	 தமதி்ழ	
வைவிடடு	 அவைனுக்கு	 தத்வையாை	 அனுபவைத்த	 க்காடுக்கும்	 ஆங்கதிைததுக்கு	
அ்ழதது்சகசல்கதி்றது.	 நலை	 வைாச்க்ை	 தமதிழுக்குள	 இழுதது்வைதததிருக்்க,	
அவைனுக்த்கற்்ற	எழுத்த	நாம்	தரதவைண்டும்.	்காைத்த	ஒடடிய	எழுததுக்்கள	
நமக்கு	தவைண்டும்.
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“இரண்டு	வைருடைங்களுக்கு	முன்ைர	அந்ததராமமீடைாவுக்கு	பயணம்	கசய்த	என்	
அண்ணா	ததிரும்பும்	தபாது	வையது	கு்்றந்து	தம்பவியா்க	மா்றதி	இருந்தார”

என்று	 ஐன்ஸடீைின்	 சாரபுததுவைத்த	 ்வைதது	 இ்ள்மயாை	 நாவைல	
எழுதைாம்.	வைவிஞ்ாைம்	வைவி்ளக்்கைாம்.

“முதல	நாள	அலுவைை்கம்;	முன்தை	21இஞசதி	்கணைிதததி்ர,	க்காமாண்டு்கள	
எதுவுதம	புரியவைவில்ை.	பக்்கதததில	இருந்தவைதைா	இரண்டு	்காது்க்ளிலும்	ஏ	ஆர	
ரகுமா்ை	அை்றவைவிடடுவைவிடடு	ஜாவைாவைவில	கவைளுததுக்்கடடிக்க்காண்டிருந்தான்.	
த்கட்கைாம்	தான்.	அவைன்	கசான்ைால	கூடை	புரியவைா	தபா்கதி்றது?”

என்று	ஒரு	நாவைைதின்	இ்டை	வைரி	இருக்்கைாம்.

இ்தததான்	வைாச்கைா்க	இன்்்றக்கு	ததடிக்க்காண்டிருக்்கதித்றன்.	எழுததிைால	
இன்்்றய	 இ்்ள்ன்	 இ்த	 வைாசதிக்்காமல	 தபா்கமாடடைான்.	 கசங்்க	
ஆழதியான்	 கசாலைதிததந்த	 வைன்ைி்யயும்	 கநடுந்தீ்வையுதம	 இன்்்றக்குதம	
கசாலைதிக்க்காண்டிருந்தால	 எப்படி?	 அதற்கு	 தான்	 கசங்்க	 ஆழதியான்	
இருக்்கதி்றாதர.	எங்கள	அவைை	நதி்ை்ய	கசாலைததாதை	அதற்குள	அ்கப்படடு	
அலைலுற்்ற	 ஏரா்ளமாை	 எழுததா்ளர்கள	 இருக்்கதி்றார்கத்ள?	 எழுது்கதி்றார்கத்ள?	
அ்த	 ஏன்	 எலதைாருதம	 எழுத	 முயலு்கதி்றார்கள?	 எவவை்ளவு	 ்காைததுக்கு	
ந்ைவைவி்டை	ததாய்ந்துக்காண்தடை	்கதிடைப்பது?

ஒரு	எழுததா்ள்ை	இ்தததான்	எழுததவைண்டும்	என்று	்கடடுப்படுததமுடியாது,	
கூடைாது.	 எங்கள	 உடைைடிததத்வை	 ்கைப்படைமதிலைாத	 புது	 இரததம்.	 பலது்்ற	
்க்ளத்த	 தமதிழுக்கு	 க்காண்டுவைர,	 இைக்்கதியவைாததி்கள	 அலைாததார	 எழுத	
கதாடைங்கதவைண்டும்.	ஒவகவைாருவைருக்குளளும்	ஏரா்ளமாை	்க்த்கள	அனுபவைங்கள	
இருக்்கதின்்றை.	அவைற்றுக்கு	க்காஞசம்	்கற்ப்ை	தசரததால	அழ்காை	நாவைல்கள,	
ப்டைப்பு்கள	 நதி்சசயம்	 ்கதி்டைக்கும்.	 இன்்்றக்கு	 என்	 எழுத்த	 கவை்ளியவிடை	
பததிப்பா்ளர	 இல்ைதய,	 எவைருதம	 வைாசதிக்்கமாடடைார்கத்ள	 என்்ற	 ்கவை்ையும்	
்கதி்டையாது.	 இ்ணயம்	 இருக்்கதி்றது.	 பததிவுை்கம்	 இருக்்கதி்றது.	 வைாச்கன்	 தீைி	
இலைாமல	இஙத்க	படடிைி	்கதிடைக்்கதி்றான்.	எழுததா்ளதைா	அவை்ை	வைவிடுதது	தவைறு	
யாருக்த்கா	எழுததிக்க்காண்டிருக்்கதி்றான்.	இருவைரும்	இ்ணந்தால	ஆ்சசரயங்கள	
நதி்கழைாம்.	இ்ணயதததில	்காப்பு	பணம்	்கதி்டைக்்காது.	சலைதி	கபயராது.	ஆைால	
வைாச்கனுக்கும்	 எழுததா்ளனுக்குமதி்டையவில	 சம்பாஷ்ை	 இருக்கும்.	 ்கருதது	
தவைறுபாடு்கள,	்கைந்து்ரயாடைல்கள	என்று	ஈற்்றதில	எழுததா்ளனும்	வைாச்கனும்	
ஒதர	புள்ளி்ய	அ்டையும்	சந்தரப்பங்கள	ஏற்படும்.	நதிஜமாை	எழுததா்ளனுக்கு	
இ்தவைவிடை	தவைக்றன்ை	தவைண்டும்?

இன்னுகமான்று,	 வைாசதிப்பு	 த்ளம்	 என்பது	 இஙத்க	 மா்றதிவைவிடடைது.	 ததடைல	
்கா்கதிதங்க்ளில	இருந்து	இடைம்கபயரந்து	இ்ணயதததில	வைவிரிந்து	்கதிடைக்்கதி்றது.	மதின்	
நூல்கள,	இ்ணயதத்ளங்கள,	பததிவுை்கம்,	Facebook,	Twitter	என்பததில	இருந்து	Ted	(ted.
com),	Khan	Academy(www.khanacademy.com),	pod	casts,	ஒைதி	நூல்கள	என்று	ப்டைப்பா்ளியும்	
ததடுபவைனும்	தசரும்	புள்ளி்கள	பரந்ததிருக்்கதின்்றை.	தமதிழ	எழுததுக்்கள,	ஓர்ளவுக்கு	
இ்த	க்காஞசம்	க்காஞசமா்க	க்காண்டைாடை	ஆரம்பவிததாலும்,	இன்ைமுதம	பவின்	
தங்கதிதய	இருக்்கதி்றது.	அப்படிதய	க்காண்டைாடிைாலும்,	அவைற்்்ற	அரசதியலுக்கும்,	
சதிைிமாவுக்கும்,	 தீவைவிர	 இைக்்கதியததுக்கு	 மடடுதம	 பயன்படுதது்கதி்றார்கள.	
கசாலலும்	த்ளம்	மா்றதியவிருக்்கதி்றது.	ஆைால	கசாலலும்	வைவிஷயம்	இன்ைமுதம	
அப்படிதய.
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ஒரு	 கபா்றதியவியைா்ளன்	 ்கடடைடை	 நதிரமாண	 ்க்ளத்த	
்வைதது,	அததில	புது்ம	தசரதது	ப்டைப்்ப	சதிந்ததிக்்கடடும்.	
கமன்கபாருள	து்்றயா்ளன்	அந்த	து்்றயவின்	அததிசயங்க்்ள	
தமதிழ	 படுததடடும்.	 ்வைதததியன்	 தமதிழதில	 மருததுவைம்	
சாரந்த	 எழுதது்க்்ள	 தரடடும்.	 ஆசதிரியன்,	 வைவிஞ்ாைி,	
வைவியாபாரி,	 கதாழதிற்சா்ையவில	 தவை்ை	 கசய்பவைர	
எலதைாருதம	 எழுத	 ஆரம்பவிக்்கதவைண்டும்.	 கதாடைரந்து	
எழுததவைண்டியததில்ை.	ஒரு	நாவைல	கூடை	தபாதுமாைது.	
ஏன்,	 ஒரு	 சதிறு்க்ததய	 ்காைததுக்கும்	 நதி்ைக்கும்.	
அவைர்கள	எழுதுவைதற்கு	்கம்ப்ரயும்,	தஷக்ஸபவிய்ரயும்	

படிதததிருக்்கதவைண்டிய	அவைசதியம்	்கதி்டையாது.	இரவைவிரவைா்க	வைாசதிக்கும்	ஒருவைன்	
முயன்்றால	நாலு	வைரி	எழுதைாம்	என்று	ததா்ளில	தடடிக்க்காடுக்்கதவைண்டும்.	
எழுதது	 ஒரு	 தபா்த	 தபான்்றது.	 ஆரம்பவிததுவைவிடடைால	 அப்பு்றம்	 யாருதம	
தடுதது	 நதிறுததமுடியாது.	 சதிதததிரம்	 தபாை	 அது	 ்்கப்பழக்்கம்.	 எழுத	 எழுத	
படியும்,	வை்ளரும்.	ஆரம்பவிக்்க்வைப்பது	தான்	 சவைால.	அ்த	கசய்ததாமாைால	
புற்்றசீல	 தபாை	 எழுததுக்்கள	 ்கதி்ளம்பும்.	 அவைற்்றதில	 பை	 கசாதப்பும்	 தான்.	
ஆைால	நூறு	்கதி்ளம்பும்தபாது	பதது	ததறும்.	அததில	இரண்டு	புரடசதி	கசய்யும்.	
ஒன்று	த்ைமு்்ற்ய	மாற்்றதிய்மக்கும்.	அந்த	ஒரு	நூல	கவை்ளிவைர	நாங்கள	
இதத்ை	அதததிவைாரங்கள	தபாடைதவைண்டும்.	எழுததா்ளன்	எழுத	கதாடைங்கதிைால	
தான்,	ஆங்கதிைம்	பக்்கம்	சாய்ந்ததிருக்கும்	இ்்ளய	த்ைமு்்ற	வைாச்கன்	தமதிழ	
பக்்கம்	த்ை்வைதது	படுப்பான்.

எழுததா்ளர	 வைவிழா	 அ்த	 கசய்ய	 ஒரு	 ்கல்ை	 எடுதது	்வைக்கும்	 என்று	
நம்புதவைாம்.	தமதிழ	தமைாை	உணர்சசதிவைசப்படடை	தன்்ம்ய	மமீ்றதி,	கமாழதி்ய	
ஊடை்கமா்க	 க்காண்டு	 எழுதப்படும்	 வைவிஷயங்கள,	 அதன்	 பரப்பு்கள	 இைக்்கதியம்	
தாண்டி	வைவிரியடடும்.	பலதவைறு	து்்றதபாைவைர்க்்ள	ஒருங்கதி்ணதது	அவைர்கள	
எழுத	 தூண்டுத்கால	 புரியடடும்.	 பழ்ம	 மததிக்்கப்படடு	 புது்ம	 படிதய்ற	
ஆரம்பவிக்்கடடும்.

நனறி
கே.கே

இந்த	 ்கடடு்ர	 சதிடைியவில	 20-04-2013	 அன்று	 நடைந்த	 எழுததா்ளர	 வைவிழாவுக்கு	
சமரப்பவிக்்கப்படடைது.	மமீளவைாசதிப்பு	கசய்து	ததிருததங்கள	முன்கமாழதிந்த	சக்ததிதவைல	அண்ணா,	
வைாைதிபன்,	சயந்தன்,	த்கதா	மற்றும	வைணீாவுக்கு	மதி்கவும்	நன்்றதி்கள.
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(ததி்ரயவி்ச	மன்ைன்	T.M.S	ம்்றவுக்கு	ஒரு	உண்்ம	ரசதி்கைின்	உள்ளதது	அஞசைதி)

தமிழுக்கு குரல் தந்தவைன்

இ்ச	அரசதை	 
இமயத	தடைம்	பததிதத		இன்பத	தமதிழுக்குக்	 
கு்றள	தந்தவைன்	வைளளுவைன்	 
குரல	தந்தவைன்	நீ	 
 
தா்ளமும்		ரா்கமும்	மடடுதம		 
பாடைைதின்	ஆதாரகமன்்ற	 
வை்ரய்்றக்குள	வைசப்படடை	 
ததி்ரயுை்க்ச	கசவைவி்கள 
பாவைம்	தான்		பாடடுக்கு	ஜவீைாதாரம்	என்்ற	 
பாைபாடைம்	பயவின்்றது	உன்	பாடைல	த்கடடை	பவின்பு	தான்		
 
கூடைல	ந்கர	து்றந்து	த்காயமுததூர	வைதீதி்க்ளில	 
பாடைல	வைாய்ப்புக்கு	அ்ைந்த	பா்ைவைை	நாட்க்ளில	 
‘்கதிருஷ்ண	வைவிஜய’தததில	்கதிடடிய	முதல	வைாய்ப்பு	 
ததி்ரயவி்ச	வைாழக்்்கயவின்	ததி்றவுத்கால	ஆைது	 
அதததி	பூததாற்	தபாை	அடுததடுதத	வைாய்ப்பு்கள	 
நத்த	ஊரவைைம்	தபாை	ந்கரவைைம்	வைந்தை
பாராளும்	குரைதின்	பாங்கதி்ை	அ்றதியாமல	 
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ஈராண்டு	்காைம்	இ்்ளததத	்கழதிந்தபவின்	 
துவைண்டை	உன்	உள்ளதததின்	ஏக்்கத்த	நீக்்கதி	 
தூக்்கதி	நதிறுதததிடை	வைந்தது	‘தூக்குத	தூக்்கதி’ 
முததமதிழதின்	மூன்்றாம்	தமதிழதின்	வைாய்சவுக்்கா்க	 
அததமதிழதின்	இரண்டைாம்	தமதிழதின்	நாவை்சந்த	தபாது	 
பாடுவைது	பாடை்கர	ததிை்கமா	நடி்கர	ததிை்கமா	என்று	 
படடிமன்்றதம	நடைாதததியது	படை	உை்கம்
 
கதன்்றல	உன்	கபய்ரத	ததி்ச்களுக்கு்ச	கசான்ைது	 
கவைண்்கைக்	குரலுக்கு	கசங்கம்ப்ள	வைரதவைற்பு	 
வைாசைதில	்வைததத	வைாய்ப்பவில்ை	என்்றவைர	 
வைரு்க	வைரு்க	என்று	வைாசல	ததடை		வைந்தார்கள	 
‘ம்ைக்்கள்ளன்	மக்்கள	ததிை்கத’ததில	 
உன்	குரல	ம்்றந்தது	 
மக்்கள	மைங்க்ளில	நீங்காமல	நதி்்றந்தது
 
‘்கற்ப்ை	என்்றாலும்’	என்று	்கவைவி்ர	வைாைதி	 
உன்	மு்கவைரிக்கு	முதததி்ர	குதததிய	அஞசல	 
உன்	்காந்தரவைக்	குரைால	 
இன்்ற்ளவும்	உள்ளது	தமதிழர	தம்	கநஞசதில	 
 
‘உள்ளம்	உருகு்தயா’	என்னும்	 
உன்	ஒரு	வைாச்கதததிற்கு	 
உருகுமா	உரு்காதா	அந்தத	ததிருவைாச்கம்
 
சரிதததிரம்	ப்டைதத	
சாத்ை	மன்ைதை
அரிதாரம்	பூசதிய	அதத்ை	மு்கங்களுக்கும்	 
அவைதாரம்	்கண்டை	ஆண்்மக்	குரதைாதை 
வைாதததியங்க்்ள	மமீ்றதி	வைான்	எழும்	குரலுக்கு	 
சாதததியமாை	சாரீரம்	உைக்கு	 
எதத்ை	நூற்்றாண்டு	வைந்தாலும்	கசன்்றாலும்	 
அதத்ை	்காைமும்	உன்	இ்ச	
வைாழும்	எந்நாளும்	ஏகைன்்றால	 
தமதிழுக்குக்	கு்றள		தந்தவைன்	வைளளுவைன்	 
குரல	தந்தவைன்	நீ

-சகிங்�பபூரிைகிருந்து 
ே. ்மணிேண்ணன
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ோன் வியந்த எழுத்தாளர
அனிருத் சிேரா்மகிருஷ்ணமூர்த்தி

அமரர	 ்கல்கதி	 ரா.	 ்கதிருஷ்ணமூரதததி	 அவைர்கள	 தஞசாவூர	 மாவைடடைதததில,	
புததமங்கைம்	என்னும்	ஊரில,	ஒரு	பவிராமணக்	குடும்பதததில,	 கசப்டைம்பர	 9ம்	
ததததி	1889ம்	ஆண்டு	பவி்றந்தார.	ஆரம்பப்	பள்ளிப்	படிப்்ப	்கதிராமதததில	முடிதது,	
ததிரு்சசதியவில	உள்ள	ததசதிய	உயரநதி்ைப்	பள்ளியவில	தசரந்தார.	

சுதந்திரப் கபாராடெத்தில் ேல்கி

1921ல	 ம்காதமா	 ்காந்ததியடி்கள	 ஒதது்ழயா்ம	 இயக்்கத்தத	
கதாடைங்கதியதபாது,	அவைரது	்கருததுக்்க்ளால	ஈரக்்கப்படடு	்கல்கதி	தைது	பள்ளிப்	
படிப்்பப்	 பாததியவில	து்றந்து	இந்ததிய	 ததசதிய	 ்காங்கதிரஸ	்கடசதியவில	 தசரந்தார.	
1921ல	 சுதந்ததிரப்	 தபாராடடைதததில	 பஙகு	 கபற்்றதற்்கா்க	 ஓராண்டு	 சதி்்றத	
தண்டை்ை	அனுபவைவிததார.	1923ல	அவைர	நவைசக்ததி	என்னும்பதததிரி்்கயவின்	து்ண	
ஆசதிரியரா்கப்	பணவியாற்்றதிைார.	அவைரு்டைய	முதல	புதத்கம்	1923ல	கவை்ளியாைது.

இவைரது	ப்டைப்புக்்க்ளில	உள்ள	ததியா்க	பூமதி,	தசா்ை	ம்ை,	இ்ளவைரசதி,	அ்ை	
ஓ்ச,	 ஆ்கதிய	 புததிைங்கள	 சுதந்ததிரப்	 தபாராடடைத்தப்	 பற்்றதிக்	 கூறு்கதின்்றது.	
இவைர	 வைரைாற்றுப்	 புததிைங்க்ளா்கதிய	 பாரதததிபன்	 ்கைவு,	 சதிவை்காமதியவின்	 சபதம்,	
கபான்ைியவின்	கசலவைன்	மற்றும்	பலதவைறு	சதிறு்க்த்க்்ள	எழுததியுள்ளார.

எனக்ன வியப்பில் ஆழத்திய அேரது எழுத்துக்ேள்

அவைரது	ப்டைப்பவின்	தன்்ம	அதத்்கயது.	அவைரின்	சரிதததிரக்	்காப்பவியங்க்ளாை	
பாரதததிபன்	்கைவு,	சதிவை்காமதியவின்	சபதம்,	கபான்ைியவின்	கசலவைன்	தபான்்ற்வை	
்காைததால	அழதியாத	்காவைவியங்க்ளா்கப்	தபாற்்றப்படுப்வை.	இன்னும்	எதத்ை	
நூற்்றாண்டு	 ்காைதததிற்குப்	 பவி்றகும்	 அவைற்்்ற	 எடுததுப்	 படிததாலும்,	 அமரர	
்கல்கதியவின்	 மயக்கும்	 ந்டையும்,	 எ்ளி்மயும்	 இைி்மயும்	 நதிரம்பவிய	 தமதிழும்,	
்க்தயவின்	 வைசீ்கரப்	 தபாக்கும்	 ஒரு	 இைிய	 சூழலுக்குள	 நம்்ம	 இழுததுப்	
தபாவை்த	உணரைாம்.
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நான்	இப்கபாழுது	கபான்ைியவின்	கசலவைன்	படிததுக்	க்காண்டிருக்்கதித்றன்..		அப்	
புதத்கத்தப்	படிக்கும்	கபாழுது	தசாழர	்காைதததில	நான்	இருக்்கதின்்ற	மாததிரியும்,	
வைந்ததியத	 ததவைனுடைன்	 வைரீநாராயண	 ஏரியவில	 பயணம்	 கசய்வைது	 தபாைவும்	
இருக்்கதின்்றது.	ஆழவைாரக்்கடியான்,	நந்ததிைி,	கபரிய	பழுதவைடடை்ரயர,	குந்த்வை	
ததவைவி,	ஆததிதத	்கரி்காைன்,	வைாைததி,	 தசந்தன்,	அமுதன்,	கசம்பவியன்	மாததவைவி,	
அருளகமாழதி	 வைரமர	 ஆ்கதிய	 ்கதாபாதததிரங்க்்ள	 தநரில	 பாரப்பது	 தபாைவும்	
இருக்்கதி்றது.

மமீண்டும்	மமீண்டும்	படிக்கும்	கபாழுது	புததிது	புததிதா்க	்கருததுக்்கள	ததான்்றதிை.	
சரிதததிர	நாவைல்க்ளின்	தமல	ஆரவைம்	ஏற்படை	்கல்கதியவின்	ப்டைப்புக்்கத்ள	்காரணம்.	
அன்்்றய	தசாழ	ததசதததில	நதிைவைவிய	ராஜாங்கப்	பவிர்சசதி்ை்கள,	வைகுக்்கப்படடை	
யுதத	 வைவியூ்கங்கள,	 தீடடைப்படடை	 சததி	 ஆதைாச்ை்கள	 ஆ்கதிய்வை	 ஒரு	 மரம	
நாவைலுக்குரிய	அதத்ை	படைபடைப்்பயும்	ஏற்படுதததிவைவிடு்கதின்்றது.	்கற்ப்ையவில	
அவைர	 ஏதும்	 எழுதவைவில்ை.	 பை	 ்கலகவைடடு	 ஆரா்சசதி்க்்ளயும்,	 உண்்மத	
த்கவைல்க்்ளயும்	அ்றதிந்து,	பவின்ைதர	எழுததியுள்ளார.

எ்னக்குப் பிடித்த ேதாபாத்திரம்

ேந்தியத் கதேன (வபானனியின வசல்ேன)

அவைரின்	குரும்புத	தைமும்,	வைரீமும்,	எந்த	ஆபதததில	மாடடிக்	க்காண்டைாலும்	
தப்பவிததுவைவிடும்	சமதயாசதித	புதததியும்	மதி்கவும்	பவிடிக்கும்.

நான கேடெறிந்த பி்ற ேரைாற்று நாேல்ேளின சி்றப்பு

சிேோமியின சபதம்

இக்	்க்த	இந்ததிய	சுதந்ததிரப்	தபாராடடைம்	உக்்கதிரம்	க்காண்டிருந்த	்காைதததில	
எழுதப்படடைது.	இக்	்க்த	்கலைதிதை	்க்ை	வைண்ணம்	்கண்டை	பலைவை	மன்ைர்கள,	
கு்றதிப்பா்க	மத்கந்ததிர	பலைவைர,	நரசதிம்ம	பலைவைர	்காைதததில	உருவைாக்்கப்படடை	
மாமலைபுரதது்ச	 சதிற்ப	 அழ்கதில	 ்கதி்றங்கதி,	 அந்தக்	 ்காை்கடடைதததிற்த்க	 தபாய்க்	
்கற்ப்ையவில	சஞசாரம்	கசய்து,	்கல்கதி	அைர்கள	கசய்ததிருக்்கதின்்ற	வைரண்ை்கள	
படிக்்கப்	படிக்்க	பரவைசமூடடுப்வை.	படிக்்கதின்்றவை்ை	ப்டைப்பா்ளியா்க,	்கவைவி்ைா்க	
மாற்று்கதின்்ற	வைசீ்கரம்	க்காண்டை்வை.

சதிவை்காமதியவின்	 நாடடியமும்	 அவைள	 கசய்த	 சபதமும்	 சங்ீகத	 ஒைதி்களும்	
்க்ையுள்ளம்	க்காண்டை	ஒவகவைாரு	மைித்ையும்	மயக்கும்.

பார்த்திபன ே்னவு

இக்	்க்தயும்	சுதந்ததிரப்	தபாராடடைம்	தீவைவிரம்	அ்டைந்த	்காைதததில	எழுதப்படடைது.	
அந்த	 சுதந்ததிர	 தா்கத்த	 பாரதததிப	 தசாழைிடைமும்	 வைவிக்்கதிரம	 தசாழைிடைமும்	
்காணைாம்.	 இது	 சதிவை்காமதியவின்	 சபதம்	 நாவைைதின்	 கதாடைர்சசதி	 நாவைைா்கவும்	
்கருதப்படும்.

இ்வை	 அ்ைதததிலும்	 எ்வைகயலைாம்	 நதிஜ	 சரிதததிரம்,	 எ்வைகயலைாம்	
சரிதததிரதததின்	 நீடசதியா்க	 உருவைாக்்கப்படடை	 ்கற்ப்ை்ச	 சம்பவைங்கள	 எைப்	
பவிரிதத்றதிய	 முடியாதபடி	 பவின்ைிப்	 பவி்ணந்து	 இருப்பது,	 அமரர	 ்கல்கதியவின்	
ஜூவைவிய	எழுததுத	ததி்றனுக்கு்ச	சான்று.

“	தமதிழ	வைாச்கர்கள	கபற்்ற	இைக்்கதிய	வைரதம	்கல்கதி”
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ஒன்றுக்கு நமற்படட பமாழி்க்ளக் 
்கற்பதைால் ஏற்படும் ேன்்ம்கள

அவுஸததிதரைதியா	 ஒரு	 பலைதிைக்	 ்கைா்சசார	 நாடு.	 பை	 கமாழதி்க்்ளயும்	

்கைா்சசாரங்க்்ளயும்	 க்காண்டை	 ஒரு	 நாடடில	 வைாழும்	 மக்்கள	 அ்ைவைரும்	

ஒருவைருடைன்	 ஒருவைர	 அன்புடைன்	 வைாழ	 தவைண்டுமாயவின்	 அவைர்கள	 பவி்ற	

கமாழதி்க்்ளயும்	ஓர்ளவைவிற்கு	அ்றதிவைது	நலைது.

இரண்டைாவைது	 கமாழதி்யப்	 படிப்பததில	 சதிை	 பவிர்சசதி்ை்கள	 ஏற்படைைாம்.	

அதைாலதான்	 மதி்க்ச	 சதிைர	 மடடும்	 ஒன்றுக்கு	 தமற்படடை	 கமாழதி்யக்	

்கற்்கதின்்றைர.	 எைினும்	 நீங்களஒன்றுக்கு	 தமற்படடை	 கமாழதி்யக்	 ்கற்பதற்குப்	

பை	நலை	்காரணங்கள	உண்டு.

கவை்ளி	நாடடு	கமாழதி்க்்ளக்	்கற்பதன்	மூைம்	நான்	்கண்டுக்காண்டை	மதி்கப்	கபரும்	

நன்்ம,	அந்த	கமாழதியவில	உள்ள	புதத்கங்க்்ளப்	படிக்்கக்கூடியதா்க	இருந்தது.	

தவைறு	 கமாழதி்க்ளில	 உள்ள	 புதத்கங்க்ளின்	 அ்றதிவைவி்ைப்	 கப்ற	 முடி்கதின்்றது.	

ஒன்றுக்கு	தமற்படடை	கமாழதி்கள	அ்றதிவைால	கதாழதில	வைசததி்யப்	கப்ற	முடியும்.	

இத	ததி்ற்ம	இருந்தால	உை்கதின்	எப்பகுததியவிலும்	கதாழதில	கசய்யைாம்.

ஒரு	நாடடிற்குப்	தபாய்	அவைர்கள	உங்க்்ளயும்	புரியாமல	நீங்கள	அவைர்கள	

கூறுவை்தயும்	வைவி்ளங்காமல	அ்ச	சுற்றுைா்வை	ம்கதிழ்சசதிதயாடு	்கழதிக்்க	முடியாது.

பை	 கமாழதி்க்்ளக்	 ்கற்பதன்	 மூைம்	 நீங்கள	 கப்றக்கூடிய	 இன்னுகமாரு	

நன்்ம,	அது	உங்கள	மூ்்ள்ய	வை்ளர்சசதிய்டைய	கசய்யும்.	உங்க்்ள	அ்றதிவுக்	

கூர்ம	உ்டையவைர்கள	ஆக்கும்.	பவி்ற	கமாழதி்க்்ளக்	்கற்கும்தபாது	மூ்்ள	சுறு	

சுறுப்ப்டை்கதின்்றது.

அததுடைன்,	 மைிதரா்கதிய	 நாம்	 ஒவகவைாருவைரும்	 இன்கைாருவைர	 எது	

கூறு்கதின்்றார	 என்று	 ்கண்டு	 பவிடிப்பதற்கு	 ்காரணம்	 கமாழதியாகும்.	 ஒன்றுக்கு	

தமற்படடை	 கமாழதி்க்்ளக்	 ்கற்பதைால	உை்கதில	வை்ளர்சசதிய்டைய	முடி்கதின்்றது.	

மற்றும்	நீங்கள	உங்கள	மூ்்ள	சக்ததி்ய	வை்ளரக்்கைாம்.

ருக்சிோ
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தன்ைம்பிக்்்க
ோகரக்ோல் எஸ. வீரப்பன

LIC,	மு்கவைர,	த்ைவைர	மன்்ற	உறுப்பவிைர

உங்க்்ள	உங்களுக்குப்	பவிடிக்்கதி்றதா?	உங்க்ளால	உங்க்்ள	தநசதிக்்க	முடி்கதி்றதா?	
நதிற்்க.	மைசுக்கு	உற்சா்கம்	அ்ளிக்்கக்	கூடியது	தன்ைம்பவிக்்்க.		தன்்ை	வை்ளரததுக்	
க்காளளுதல,	தநரததுடைன்	கசயல	படைல,	தைி	மைித	முன்தைற்்றம்,	மைிதன்	வைாழ	
தவைண்டிய	வைவிதம்	ஆ்கதிய	அ்ைததும்	தன்ைம்பவிக்்்கயவில	உள்ளது.	்தரியமா்க	
இருங்கள	தன்ைம்பவிக்்்க	வைந்துவைவிடும்.	நாம்	தன்ைம்பவிக்்்க	உள்ள	மைிதைா்க	
வைாழ	நம்மதிடைமுள்ள	ம்காசக்ததி்ய	நாம்	அ்டையா்ளம்	்காணதவைண்டும்.

ஒரு	 முட்டைக்குள	 உ்றஙகும்	 த்காழதிக்குஞசு	 கவை்ளியவில	 வைருவைதற்்காை	
கவைப்பத்த	தவைண்டுமாைால	தாய்க்த்காழதி	தரைாம்.	ஆைால	ஓட்டையு்டைததுக்	
க்காண்டு	 கவை்ளியவில	 வைரதவைண்டும்	 என்்ற	 வைவிருப்பத்த	 யார	 தர	 முடியும்.	
குஞசுக்கு	அந்த	ஆரவைமும்	ஆ்சயும்	தாைா்க	இருந்தாலதான்,	அது	கவை்ளியவில	
வைரமுடியும்.	ஒரு	கபற்த்றார	குழந்்தக்கு	உணவு,	உ்டை,	அ்றதிவு,	்கலவைவி்யயும்	
மடடுதம	தர	முடியும்.	குழந்்தக்கு	தன்ைம்பவிக்்்க்யத	தாதயா	த்கப்பைாதரா	
தர	 இயைாது.	 தன்ைம்பவிக்்்ககயன்பது	 வை்ளரும்	 குழந்்தயு்டையது.	 அது	
்்கயவில	உள்ளது	அதன்	வைாழக்்்க.

தன்ைம்பவிக்்்க்ய	 எழுததாலும்	 தப்சசாலும்	 தூண்டியவைர்க்ளில	 ஒருவைர	
டைாக்டைர	 எம்.	 எஸ.	 உதயமூரதததி	 அவைர்கள.	 உன்ைால	முடியும்	 தம்பவி	 என்்ற	
வைாரத்த்ய	முதைதில	உபதயா்கதிததவைர	அவைரதான்.	தன்ைம்பவிக்்்ககயன்்றால	
டைாக்டைர	அவைர்கள	நதி்ைவுக்கு	வைரதவைண்டும்.	அந்த	தூயவுள்ளம்	2013-01-21	அன்று	
இ்்றவைைிடைம்	தசரந்துவைவிடடைது.	 ததிருவைளளுவைர	்காைம்	முதல	வைவிதவை்காைந்தர	
்காைம்	 வை்ர	 இந்த	 மண்ணவில	 வைவி்்ளந்த	 தன்ைம்பவிக்்்க	 உணரவு்க்்ள	
நாம்	 உணரந்ததிருந்தால	 நாம்	 எப்படிதயா	 இருந்ததிருக்்கைாம்.	 உண்்மயவில	
உை்கம்	 எலதைாருக்கும்	 கசாந்தமாைது.	 கசாந்தக்்காரர்கள	 பைதர	 இன்னும்	
அ்தய்றதியாமல	இருப்பதுதான்	ஆ்சசரியமா்க	இருக்்கதி்றது.

வைவிதவை்காைந்தர	 தபாததிதத	 -	 முயற்சதி,	 வைவிடைா	 முயற்சதி,	 ்கடிை	 உ்ழப்பு,	
இ்வை	மூன்றும்	சாததிக்்கக்கூடிய	சாத்ை்கள	க்காஞசமதில்ை.	ஏன்	இக்்காை	
மாணவைர்கத்ளா,	மாணவைவி்கத்ளா	அவைரின்	தபாத்ை்க்்ளப்	பவின்பற்்றவைவில்ை?	
தசாம்தப்றதிததைமா்கவும்	 பை	 பவிர்சசதி்ை்க்ளில	 த்ையவிடுவைததிலும்தான்	
இருக்்கதி்றது	இன்்்றய	இ்்ளய	சமுதாயம்.	எப்படித	தன்ைம்பவிக்்்க்ய	வை்ளரததுக்	
க்காள்ளமுடியும்?	“படுததுக்்கதிடைந்தால	படுக்்்கதய	உைக்கு்ச	சாக்்காடு;	எழுந்து	
நடை	பூமதி	உைக்க்காரு	பூக்்காடு”.	இந்தப்	பூக்்காட்டை	வைசமாக்்கதிக்	 க்காண்டைால	
தன்ைம்பவிக்்்க	வை்ளரும்.	ஆைால	இந்ததிய	நாடடில	இந்த	நலை்த்ச	கசான்ைால	
நம்்மப்	பைருக்கும்	பவிடிக்்காமல	தபாய்வைவிடும்.	இந்நதி்ை	மா்றதவைண்டும்.
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அகமரிக்்காவைவில	 பவிரபை	 த்காடீஸவைரர	 ராக்ஃகபலைர,	 முது்மயாைவைர	
்கடும்	உ்ழப்பா்ளி.	நாளுக்கு	ஒரு	நாடு	என்று	பயணம்	கசய்பவைர.	ஒருமு்்ற	
அவைர	பயணம்	கசய்யும்தபாது	பக்்கதததில	உட்காரந்ததிருந்த	இ்்ள்ர	ஒருவைர	
அவை்ர	 வைவியப்புடைன்	 பாரததார.	 பயணம்	 கசய்யும்	 தபாதுகூடை	 ஏததா	 பணவி	
கசய்து	க்காண்டிருந்தார.	“ஐயா,	இந்த	வையததிலும்	நீங்கள	இப்படிக்	்கடு்மயா்க	
உ்ழக்்க	 தவைண்டுமா?	 ஏ்கப்படடை	 கசாதது	 தசரததுவைவிடடீர்கள,	 உட்காரந்து	
சாப்பவிடைைாமலைவைா?”	 என்று	 பணவிவுடைன்	 த்கடடைார.	 ராக்ஃகபலைர	 கசான்ைார,	
“நலைது,	இந்த	வைவிமாைத்த	வைவிமாைி	நலை	உயரதததில	ப்றக்்க	் வைதததிருக்்கதி்றார.	
சதிரமப்படடு	அதுதமதை	ஏ்றதிவைவிடடைது.	சுைபமா்கப்	ப்றக்்கதி்றது.	இந்த	இஞசதி்ை	
இப்தபாது	 அ்ணததுவைவிடடைால	 என்ை	 ஆகும்?	 வைவிபதது	 ஏற்படுமலைவைா.	
வைாழக்்்கப்	 பயணமும்	 அப்படிததான்.	 ்கடு்மயா்க	 உ்ழதது	 தமதை	
வைரதவைண்டியவிருக்்கதி்றது.	 உ்ழப்்ப	 நதிறுதததிவைவிடடைால	 கதாழதிைதில	 அலைது	
தவை்ையவில	வைவிபதது	ஏற்படும்.”	உ்ழப்பு	வைருமாைதததிற்கு	மடடுமலை	உடைல	
ஆதராக்்கதியதததிற்கும்	மைம்கதிழ்சசதிக்கும்	கூடை	என்்றார	ராக்ஃகபலைர.

இன்கைாரு	 சம்பவைம்,	 ஆப்ரஹாம்	 ைதிங்கன்	 பாராளுமன்்றத	 ததரதைதில	
தபாடடியவிடை	வைவிரும்பவிைார.	மறுநாள,	் ாயவிற்றுக்்கதிழ்ம,	ததவைாையதததிற்கு	கசன்று	
பவிராரதத்ை	கசய்தார.	மதகுரு	பாவை	புண்ணவியங்கள	பற்்றதி	உ்ர	நதி்கழதததிவைவிடடு,	
பவி்றகு	கசாரக்்கம்	நர்கம்	பற்்றதி	வைவி்ளக்்கம்	தந்துவைவிடடு,	“உங்க்ளில	யார	கசாரக்்கம்	
கசலை	 வைவிரும்பவி்கதி்றரீ்கள?	 ்்க்ய	 உயரததுங்கள”,	 என்்றார.	 வைந்ததிருந்தவைர	
அ்ைவைரும்	 ்்க்ய	 உயரதததிைர.	 ைதிங்கன்	 மடடும்	 து்ளியும்	 சைைமதின்்றதி	
அப்படிதய	 அமரந்ததிருந்தார.	 “நீ	 கசாரக்்கம்	 கசலை	 வைவிரும்பவைவில்ையா?”	
என்்றார	 பாததிரியார.	 “எைக்கு	 கசாரக்்கதததிலும்	 நர்கதததிலும்	 தவை்ையவில்ை	
ஆைால	 பாராளுமன்்றதததில	 தவை்ையுள்ளது,	 மக்்களுக்கு்ச	 தச்வை	 கசய்ய,	
அதைால	பாராளுமன்்றம்	கசலைதவை	ஆ்சப்படு்கதித்றன்”,	என்்றார.	அப்படிப்படடை	
ஆ்சதான்	 அவைர	 அகமரிக்்க	 ஜைாததிபததி	 ஆவைதற்கு	 து்ணபுரிந்தது.	 அவைரது	
தன்ைம்பவிக்்்க்யப்	பாருங்கள.	நீங்களும்	சாததிப்பபீர்க்ளா?	சாததிக்்கதவைண்டுகமை	
வைவிருப்பம்	க்காளளுங்கள.

மற்க்றாருமு்்ற	ைதிங்கன்	தான்	வைாழந்த	இடைதததிைதிருந்து	டைவுனுக்கு்ச	கசலை	
எண்ணவிைார	 பணமதில்ை.	 சா்ைதயாரதததில	 நதின்று	 பாரததார,	 ஒரு	 ைாரி	
கசன்்றது	அ்த	நதிறுதததிைார.	“டைவுனுக்கு்ச	கசலை	தவைண்டும்”,	என்்றார.	ஓடடுநர	
பணம்	த்கட்கதவை,	பணமதிலைாததால,	அவைர	தன்	த்காட்டை	மடடுமாவைது	தான்	
கசலை	தவைண்டிய	இடைதததில	தசரததுவைவிடை்ச	கசான்ைார.	ைாரி	ஓடடுநதரா	அவைரது	
நதி்ை்ய	அ்றதிந்துக்காண்டு,	 தாங்கத்ள	 த்காட்டையணவிந்துக்காண்டு	ைாரியவில	
வைந்துவைவிடுங்கள,	 கசலை	 தவைண்டிய	 இடைதததில	 தங்க்்ள	 வைவிடடுவைவிடு்கதித்றன்	
என்்றார.	 ைாரி	 ஓடடுநரின்	 எண்ணம்,	 த்காட்டைகயடுதது்ச	 கசலவைதும்,	
இவை்ர	அ்ழதது்சகசலவைதும்	ஒன்றுதான்	என்று	எண்ணவி	அவை்ர	டைவுைில	
தசரததுவைவிடடைார.	இதைால	என்ை	கதரி்கதி்றது.	சாமரதததியமா்கப்	தபசதி	்காரியத்த்ச	
சாததிததுக்க்காண்டை	ைதிங்கைின்	தன்ைம்பவிக்்்க	நமக்குத	கதள்ளத	கத்ளிவைா்கத	
கதரி்கதி்றது.
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தன்ைம்பவிக்்்கக்கும்	 மைசுக்கும்	 நதி்்றயத	 கதாடைரபு	 உண்டு.	 மைசு	
இல்ைதயல	 	 தன்ைம்பவிக்்்கயவில்ை.	 மைசு	 முக்்கதியம்.	 மைமது	
கசம்்மயாைால	 மந்ததிரம்	 கஜபவிக்்கதவைண்டைாம்.	 மைசுக்கு	அவவை்ளவு	உயரவு	
உண்டு.	சரியாை	நலை	வைவிஷயங்க்்ள	நதி்ைதது	நதி்ைதது	மமீண்டும்	மமீண்டும்	
சந்ததாஷப்படைதவைண்டும்.	 மை்த	 ஊக்்கப்படுதததவைண்டும்.	 அப்கபாழுதுதான்	
நலை	வைவிஷயம்	கபரியதா்கதி	மைதும்,	நமது	தன்ைம்பவிக்்்கயும்	தமதைாஙகும்.	
தன்ைம்பவிக்்்கயுள்ளவைர்களுக்கு	 வைாழவைவில	 பவி்றர	 எந்த	 த்களவைவி	 த்கடடைாலும்	
உடைதை	 பததில	 தரக்கூடிய	 அ்றதிவுதவைண்டும்.	 யாராவைது	 வைவி்டை்ய்ச	 கசாலை	
மாடடைார்க்ளா	 என்று	 எததிரபாரக்்கக்கூடைாது.	 அதற்குதான்	 சதி்றந்த	 ்கலவைவி	 ்கற்்க	
தவைண்டும்.	 ்கலவைவிதய	 உயவிர.	 ்கலவைவிதய	 சுவைாசம்	 என்று	 எண்ண	 தவைண்டும்.	
நீங்கத்ள	வைவி்டை	்காணுங்கள,	அதுதான்	உண்்மயாை	தன்ைம்பவிக்்்க.	

தன்ைம்பவிக்்்க	உள்ளவைர்க்ளின்	எண்ணங்கள	வைாழ்வை	உருவைாக்கு்கதின்்றை.	
எண்ணங்க்்ள	மைம்	உருவைாக்கு்கதின்்றது.	மைம்	உங்கள	வைசம்	இருக்்க	தவைண்டும்.	
்காரணம்	மைம்	மதி்க	நலை	தவை்ைக்்காரன்.	தன்ைம்பவிக்்்க	உள்ளவைர்கள	யா்ரப்	
பாரததாலும்	 உங்கள	 ்கஷ்டைங்க்்ள்ச	 கசாலைதி	 புைம்பதவைண்டைாம்.	 நம்மதிடைம்	
ஏததது	 இல்ை	 என்று	 கசாலைதி	 அழ	 தவைண்டைாம்.	 எ்த	 அ்டையதவைண்டும்	
என்று	 ததிடடைமதிடுங்கள.	 எலைா	 அம்சங்களும்	 நம்மதிடைம்	 உள்ளது	 என்று	
எண்ணுங்கள,	 தன்ைம்பவிக்்்க	வை்ளரும்,	அ்டையதவைண்டும்	 எை	 நதி்ைதத்த	
அ்டைவைரீ்கள.	தன்ைம்பவிக்்்க	உள்ளவைர்கள	வைாழக்்்க்ய	க்காண்டைாடைதவைண்டும்	
என்்கதி்றார	 ஓதஷா.	ஆைந்தமா்க	இருங்கள,	ஆைந்தமா்க	இருங்கள	அதுதான்	
தன்ைம்பவிக்்்கக்கும்	கவைற்்றதிக்கும்	வைழதிவைகுக்கும்.

பாரததி	கசான்ைதுதபாை,	“பூட்டைத	ததி்றப்பது	் ்கயாதை,	நலை	மைந்	ததி்றப்பது	
மததியாதை;	பாட்டைத	ததி்றப்பது	பண்ணாதை”	என்பதுதபாை	தன்ைம்பவிக்்்க்யயும்,	
கவைற்்றதி்யயும்,	 வைவிடைாமுயற்சதி்யயும்,	 சதி்றந்த	 உ்ழப்்பயும்,	 சதி்றந்த	
்கலவைவி்யயும்	்கற்று	கபரிய	மருததுவைரா்கதவைா,	 கபா்றதியா்ளரா்கதவைா	அலைது	
தவைறு	 து்்றயவில	 வைலை்மப்	 ப்டைததவைரா்க	 ஆக்்கப்படடு	 இந்த	 நாடடிற்கு	
தச்வை	கசய்து,	அன்்ை	கதரசா	தபாை	பை	உதவைவி்க்்ள,	இலைாதவைர்களுக்கு	
அற்பணவிதது,	வைாழக்்்க	என்பது	பைிதது்ளி	என்று	எண்ணவி	தன்ைம்பவிக்்்க்ய	
த்ளராது	வை்ளரதது,	நலைதத	நதி்ைப்தபாம்,	நலைதத	கசய்தவைாம்	என்று	கூ்றதி	
தன்ைம்பவிக்்்க்ய	வைாழததுதவைாம்!
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உதவிக்்கரம்
வைடீடிைதிருந்து	 இைக்கு	 எதுவுமதின்்றதி	 தடுமா்றதிய	 நதி்ையவில	 ஒருவைர	

கவை்ளிதய	வைந்து	பூங்கா்வை	தநாக்்கதி	நடைந்தார.	அ்தக்	்கண்டை	நான்	அவைருக்கு	

உதவைதவைண்டும்	என்்ற	தநாக்்கததுடைன்	அவை்ர	கநருங்கதிதைன்.	“வைணக்்கம்	ஐயா,	

உங்க்ளது	 கபயர	 என்ை,	 ஏதாவைது	 உதவைவி	 தவைணுமா”	 என்று	 நான்	 அவைரிடைம்	

த்கடதடைன்.	ஆைால	அவைர	எதுவுதம	தபசாமல	நடைந்து	க்காண்டிருந்தார.	

குழம்பவிய	 நான்,	 அவைருக்குப்	 பவின்ைாதைதய	 கசன்த்றன்.	 ததிடீர	 எை	 அவைர	

்பயவில	இருந்து	ஒரு	துண்டு	வைவிழுந்தது.	நான்	உடைதை	கசன்று	அந்தத	துண்்டை	

எடுதது	அது	 என்ைகவைன்று	 பாரதததன்.	அந்தத	துண்டில	அந்த	முததியவைரின்	

கபயரும்,	வைவிைாசமும்	இருந்தது.

பரிதாபமா்க	 இருந்த	 அந்த	 முததிதயா்ர	 அஙகு	 வைவிடடு்ச	 கசலை	 என்	

மைம்	 வைவிரும்பவைவில்ை.	 ஆ்்கயால	 அந்த	 முததிதயா்ர	 எைது	 ்்கயவில	

பவிடிததுக்க்காண்டு	 அவைரது	 வைவிைாசதததில	 க்காண்டுதபாய்	 வைவிடதடைன்.	 அவை்ர	

வைடீடில	க்காண்டுதபாய்	வைவிடடைதும்	அவைரது	ம்ைவைவி	 என்ைிடைம்	 நன்்றதி	கூ்றதி,	

அவைரது	்கணவைன்	ஓர	ஊ்ம	என்ப்தயும்	அவைருக்கு	நடைந்த	எததிரபாராத	ஒரு	

வைவிபதததிைால	மைநதி்ை	பாததிக்்கப்படுள்ளார	என்ப்தயும்	என்ைிடைம்	கூ்றதிைார.

அவைர	இப்படிப்	 பாததிக்்கப்படடைதைாலதான்	 தன்்ைதய	ம்றந்து	 ததி்ச	மா்றதி	

அடிக்்கடி	கசலவைார	என்றும்	கதரிந்துக்காண்தடைன்.	அந்த	வையதாைவைரின்	நதி்ை்ய	

நதி்ைததுப்	பாரக்்க	மதி்கவும்	்கவை்ையா்கவும்	பரிதாபமா்கவும்	இருந்தது.	இப்படி	

ஒருவைருக்கு	உதவைவிய்த	நதி்ைதது	நான்	ம்கதிழ்சசதிப்	படு்கதித்றன்.

சா்மந்தி சிங்ேராசா
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புதியவைன்
கேதார சர்்மா

சருகு்கள	மூடிக்்கதிடைக்்கதி்றது	முற்்றம்

புழுததியவில	கதா்ைந்து	தபாய்வைவிடடைை	்காைடி்சசுவைடு்கள	

எலைாதம	மா்றதிவைவிடடிருக்்கதி்றது

உள		நு்ழந்ததிருந்தை		பக்்கதது	தவைைதி்கள

கூ்ர்ய	கதா்ைதது	வைாைம்பாரதததிருந்தை

வைடுக்்க்்ள	சுமக்கும்	சுவைர்கள

்கதவு்களும்	சா்ளரங்களும்	்க்ளவைாடைப்படடு

எலைா	வைழதி்களும்	ததி்றந்துவைவிடைப்படடிருக்்கதின்்றை

த்ளரந்த	்கால்க்ளில	தள்ளாடி	நடைக்்கதி்றான்	இவைன்	

புதரமண்டி	்கதிடைக்கும்	ப்ழய	வைடீ்டைததவைவிர
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எலைாதம	புததிய்வை	இவைனுக்கு

எலதைாருக்கும்	புததியவைன்	இவைன்

முற்்றதததிதைதய	எைதி	வை்்ள்கள	மு்்ளததுவைவிடடிருந்தை

்கைி்கள	்க்ளவைாடைப்படடு	்காய்ந்து	்கதிடைக்்கதின்்றை	தவைர்கள

க்கால்ையவில	எப்தபாததா	நடடை	க்காய்யா	மடடும்	

இன்னும்	சதிை	்கைி்கத்ளாடு	

இப்தபாது	பசதி	அடைங்க	க்காய்யா	தபாதும்

சதித்றதிக்்கதிடைக்கும்	ஈரக்கு்க்ளில	

ஒரு	ஈரக்்கடடு	கசய்யதவைண்டும்

்கடடுவைதற்கு	ஒரு	்கயவிறுதான்	இல்ை

கூடடிைாலும்	சருகு	உததிரும், குழம்பவிைான்

ததா்ளில	வைைதிததது	ஒரு	சன்ைக்்காயம்

சதித்றதிக்்கதிடைந்த	ஈரக்கு்கள	

தசரததுப்பவிடிதது	கூடடைதகதாடைங்கதிைான்

தசர	மறுதது	ஈரக்கு்கள	குதததிை, 

சதிை	துண்டு்க்ளா்கதி	மு்றதிந்து	வைழீந்தை

தசரதது	்கடடை	்கயவிக்றான்று	தவைண்டும்

ததடி	ததடி	த்ளரந்துதபாைான்

உ்றக்்கம்	தவைவிரக்கும்	கதம்்ப	இழந்துவைவிடடிருந்தை	வைவிழதி்கள

முற்்றதததில	சருகு்கத்ளாடு	உ்றங்கதிப்தபாைான்	

்கண்	அயரந்த	தபாதும்	்கைவு்கள	வைரவைவில்ை
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ஆறு  
(வதாெர் ேகத)
அத்தியாயம் 2

- சூர்யபுத்திரன

முன்	 ்க்த்சசுருக்்கம்:	 ஊரிதைதய	 கபரிய	 மைிதரும்	 பணக்்காரருமாை	
72	 வையதாைமுததுராஜப்பவிள்்ளயும்	 அவைரு்டைய	 இரண்டைாவைது	 சன்	
நடைராஜப்பவிள்்ளயும்	அடுததடுததுக்கா்ை	கசய்யப்படு்கதி்றார்கள.	இன்ஸகபக்டைர	
நவைநீத்கதிருஷ்ணன்	 த்ை்மயவிைாைவைவிசார்ணக்குழுவைவிற்கு	 	 உதவுவைதற்்கா்க	
சதிஐடி	ஆபபீசர	ஆைந்த	எழும்பூருக்கு	வைரு்கதி்றார	.இைி....

 
நவைநீத்கதிருஷ்ணன்	தஹாடடைைதில	டராப்	கசய்து	வைவிடடு்ச	கசன்்றபவின்	சதி்றதிது	

தநரதயாச்ைக்குப்	 பவின்ைர	 முததுராஜப்பவிள்்ளயவின்	 family	 tree	 ஐ	 வை்ரந்து	
பாரததான்	ஆைந்த

இவைர்க்்ளத	 தவைவிர	 அஙகு	 தவை்ை	 கசய்பவைர்கள,	 வைந்து	 தபா்கதின்்றவைர்கள	
என்று	ஒரு	படடியலதபாடடைான்.	ச்மயல்கார	தவைணு,	பாலக்்கார	்காதவைரியம்மா,	
ததாடடைக்்காரன்	 மாரியப்பா,டி்ரவைர	 பரந்தாமன்,	கூரக்்கா	 ராஜு	 இவைர்களுடைன்	
்கை்கவைலைதி்யயும்	 மமீைாடசதி்யயும்்கவைைிததுக்	 க்காள்ள	 குடும்ப	 டைாக்டைர	
ததிருமததி	மர்கதம்	ராஜதச்கர.

கபரியவைர	 எழுததி	 ்வைதததிருக்கும்	 உயவில	 பவிர்காரம்	 கசாததுக்்கள	 மூன்று	
பவிள்்ள்களுக்கும்சமைா்கப்	பங்கதிடைப்படடிருக்்கதின்்றை.	மூததவைர	் ்கைாசபவிள்்ள	
பவிரமசாரியா்கதவை	 54வைருஷங்க்ள	 ்கழதி்சசதிடடைார.	 அப்பப்தபா	 த்காயவில	 கு்ளம்னு	
்கதி்ளம்பவிடை்றதும்	 சதிங்கப்பூர,	 மதைசதியா,தாய்ைாந்து	 என்று	 கவை்ளிநாடு்க்ளிை	
டிராவைல	 பண்ணு்றதுதம	 அவைதராடை	 தவைை.	 எந்தப்கபாறுப்்பயும்	 ஏததுக்்காம	
ஜாைதியா	வைைம்	வைருவைாரு.
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இரண்டைாமவைர	 நடைராஜபவிள்்ள	 தான்	 மதில,	 பாக்டைரின்னு	 பவிஸதியா	 தவைை	
பாரதததிடடிருந்தாரு.அவைதராடை	 க்கா்ைக்்கப்ப்றம்	 எலைாப்	 கபாறுப்பும்	 ம்கன்	
பவிர்காதஷாடை	 த்ையவிை	 வைவிழுந்ததிடு்சசு.	 52	 வையசதிை	 ்கணவைன்	 க்கா்ை	
கசய்யப்படடைது	 அவைதராடை	 சம்சாரம்	 மமீைாடசதிய	 கராம்பதவைபாததி்சசதிரு்சசு.	
பவிள்்ள்கள	பவிர்காஷும்,	்காதைஜ்ை	பவி்காம்	படி்சசதிடடிருக்்கதி்ற	்காவயாவும்ஆறுதைா	
இருக்்காங்க.

மூன்்றாவைது	 கபாண்ணு	 ்க்ையரசதி	 எலைா	 பவிஸதிைசதிையும்	 பஙகுதாரரா	
இருந்தாலும்அவவைப்தபா	 ஏதாவைது	 டைாகுகமன்டை	 ்சன்	 பண்்றததாடை	 சரி.	
ஹஸபன்ட	சுந்தரமூரதததி	தான்பவிர்காஷுக்கு	்ரட	ஹாண்டைா	இருந்து	கஹலப்	
பண்ணவிடடிருக்்கார.	 பவிள்்ள்கள	 ்மததிைதியும்வைாசு்கதியும்	 ஆரடஸ	 ்காதைஜ்,	
இன்ஜதிைியரிங	்காதைஜ்ை	படி்சசதிடடிருக்்காங்க.

்கணவை்ையும்	 இரண்டைாவைது	 ம்கன்	 நடைராஜபவிள்்ள்யயும்	 அடுததடுதது	
ப்றதி	க்காடுதத்கை்கவைலைதி	அம்மாதவைாடை	நதி்ை்ம	தான்	கராம்பதவை	தமாசமா	
இருக்கு.	 சதிதத	 சுவைாதீைம்பவிடி்சச	 மாததிரி	 தமாடடு	 வை்்ள்ய	 அண்ணாந்து	
பாரதததிண்டு	படுதத	படுக்்்கயாதவை	இருக்்கா.

கசக்	 அவுட	 கசய்து	 ரிஷப்ஷைில	 சாவைவி்ய	 ஒப்ப்டைதது	 வைவிடடு	 டைாக்ஸதி	
ஒன்்றதிலமுததுராஜப்பவிள்்ளயவின்	பங்க்ளா்வை	அ்டைந்தான்	ஆைந்த.		சதி்ககரட	
ஒன்்்ற	 உலைாசமா்கஇழுததுக்	 க்காண்டிருந்த	 கூரக்்கா	 ராஜு	 அவைசரமா்க	
அத்ை	அ்ணததுவைவிடடு	ஆைந்்தகநருங்கதிைான்.

"நீங்க	யா்ர	பாரக்்கணும்	சார?"

"சுந்தரமூரதததி	சா்ரப்	பாரக்்கணும்.	கமடராஸை	இருந்து	வைரத்றன்.	ஆைந்தனு	
கசாலலு".

"ஒரு	 நதிமதிஷம்	 சார".	 கடைைதிதபாைில	 கதாடைரபு	 க்காண்டைான்.	 த்ை்ய	
அ்சப்பது	கதரிந்தது.
"உங்க்ள	உளத்ள	வைர்ச	கசான்ைார	".	த்கட்டை	ததி்றந்து	வைவிடடைான்.

பங்க்ளா	மதி்கவும்	அழ்கா்க	இருந்தது.	குதராடடைன்ஸ,	வைாடைாமலைதி	இதயாததி	
இதயாததி	பூ	மரங்களஎலைாம்	வைரி்சயா்க	உட்காரந்ததிருக்்க	ஒருவைவித	நதிசப்தம்	
குடி	 க்காண்டிருந்தது.	 மரங்களுக்குதண்ணரீ	 பாய்்சசதிக்	 க்காண்டிருந்த	 அந்த	
மைிதன்	ஆைந்்தக்		்கண்டைதும்	த்ை்ய	உயரதததிப்பாரததான்.	இவைன்	தான்	
மாரியப்பாவைா்க	 இருக்்க	 தவைண்டும்.	 ்கண்்களுக்குள	 அவை்ைப்	 படைம்பவிடிததுக்	
க்காண்டைான்	ஆைந்த.

வைரதவைற்ப்்ற்ய	 கநருங்கதிைான்	 ஆைந்த.	 தசாபாவைவில	 உட்காரந்து	 ஏததா	
்ப்ை	பாரததுக்க்காண்டிருந்த	சுந்தரமூரதததி	புன்ை்்கததார.	"உளத்ள	வைாங்க	
ஆைந்த,	உட்காருங்க	".	

அவைரு்டைய	 புன்ை்்கக்குள	 ஒருவைவித	 தசா்கம்	 ஒ்ளிந்ததிருப்பது	 கதரிந்தது.	
்கண்்க்ளில்கவை்ை்ய	வைாங்கதி	அதற்கு	்கண்ணாடி	தபாடடிருந்தார.	மு்கம்	சவைரம்	
கசய்யப்படைாமலஇருந்தது.

ப்ரிப்த்கசதினுள	 இருந்த	 ஒரு	 ்கவை்ர	 எடுதது	 நீடடிைான்	 ஆைந்த.	 ்கவைரின்	
கவை்ளிதய	 'கசன்்ைபு்த	 கபாருள	 அ்கழவைாராய்்சசதி	 ்மயம்"	 என்று	 ப்கராம்	
அடரஸ	 தபாடைப்படடிருந்து.	 ்கவை்ரப்	 பவிரிததுப்	 பாரக்்காமதை	 தபசதிைார	
சுந்தரமூரதததி.
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"உங்க்ளப்	பதததி	உங்க	நதிரவைா்க	இயக்குைர	ராஜதச்கர	என்	்கதிடடைப்	தபசதிடடைார.	
இந்த	ஊரிை	நீங்கஆராய்்சசதி	பண்்றது	அததிையும்	ஸகபஷைா	வைரைாற்று	சதி்றப்பு	
மதிக்்க	முததுராஜ	பவிள்்ளயாரத்காயவில	பற்்றதி	சதி்றப்புக்்க்ள	கவை்ளிக்	க்காண்டுவைா்றது	
எங்க	 ஊருக்த்க	 கராம்ப	 கபரு்மயாைவைவிஷயம்.	 உங்க	 ஆராய்்சசதி	 முடியவி்ற	
வை்ரக்கும்	நீங்க	எங்க	அவுட	ஹவுஸை	தங்கதிக்்கைாம்".
"கராம்ப	ததஙக்ஸ	சார".

"இருங்க	 கூல	 டரிஙக்ஸ	 சாப்பவிடடுப்	 தபா்கைாம்.	 நாதை	 உங்க்்ள	
அவுடஹவுஸக்கு	அ்ழ்சசதிடடுப்	தபாத்றன்".

கூைா்க	ஆரஞசு	 ஜூஸ	 அருந்ததிக்	 க்காண்டிருக்்க	 சுந்தரமூரதததி	 தீரக்்கமா்க	
கசான்ைார.	"நீங்கஅவுட	ஹவுஸை	தங்கனும்ைா	ஒரு	்கண்டிஷன்".

குழப்பமா்க	அவை்ர	நதிமதிரந்து	பாரததான்	ஆைந்த.	

"இந்த	வைடீடை	உங்க	கசாந்த	வைடீு	மாததிரி	 நீங்க	கநை்சசுக்்கணும்.	வைடீதடைாடை	
சாப்பாடு.	 நீங்கவைவிரும்பவிைா	 எங்க	 கூடை	 உட்காரந்து	 ்டைைிங	 ஹாலை	
வைந்து	 சாப்பவிடைைாம்.	 கவை்ளியவிைதபா்றதுக்கு	 எப்ப	 தவைணாலும்	 ்கா்ர	 யூஸ	
பண்ணவிக்்கைாம்.	உங்க	ஆராய்்சசதி	முடியவி்றவை்ரக்கும்	உங்க்ள	எங்க	க்கஸடைா	
்கவைைி்சசதிக்்கதி்றது	எங்க	்கடை்ம'.

"நானும்	 என்ைதவைா	 ஏததான்னு	 கந்ை்சசதிடதடைன்.	 எலைாம்	 உங்க	
வைவிருப்பப்படிதய	ஆ்கடடும்	சார	".

அவைருடைன்	கூடை	நடைந்தான்.

இரவு	மணவி	10.45.	்ைடடைா்க	டின்ைர	சாப்பவிடடுவைவிடடு	க்காஞச	தநரம்	டிவைவி	
பாரதத	ஆைந்தஅப்படிதய	அசந்து	தூங்க்ச	 கசன்்ற	 தவை்்ள	 	 பங்க்ளாவைவினுள	
இருந்து	 ஏததா	 சததம்	 த்கடடைது.பரபரப்பா்க	 எழுந்து	 பங்க்ளா்வை	 தநாக்்கதி	
ஓடிைான்.	பவிர்காஷதின்	அ்்றயவிைதிருந்து	தான்	சததம்வைந்தது.	பங்க்ளா	உடைைடியா்க	
கவை்ளி்சசம்	வைாங்கதிக்	க்காண்டைது.

லுங்கதியும்	 பைியனுமா்க	 இருந்த	 பவிர்காஷ்	 சுந்தரமூரதததியவிடைம்	 கசாலைதிக்	
க்காண்டிருந்தான்.
"யாதரா	 என்	ரூம்	யன்ைல	வைழதியா	 எடடிப்	 	 மாததிரி	 இருந்தது.	 கவை்ளிதய	

வைந்தா	 ஒரு	மு்கமூடிஉருவைம்	 என்்ைக்	 ்கண்டைதும்	 ததாடடைப்பக்்கமா	ஒடி்சசு.	
பவின்ைாதை	ஓடிதைன்.	அதுக்குளத்ளமரமமா	்காணாமப்	தபாயவிடி்சசு".

சுந்தரமூரதததி	 இண்டைர்காமதில	 கூரக்்கா	 ராஜுவுடைன்	 த்காபமா்கப்	 தபசதிக்	
க்காண்டிருந்தார.

அப்தபாது	 தான்	 ஆைந்த	 ்கவைைிததான்.	 அந்த	 இரவு	 தவை்்ளயவிலும்	
மாரியப்ப்பாவைவின்	உடைலவைவியர்வையவில	சதி்றதிது	ந்ைந்ததிருக்்க	்கால்க்ளில	கதாடடை	
மண்	க்காஞசம்	அப்பவியவிருந்தது.

(கதாடைரும்)
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 ோடடுப்பாடல் சிநை்ட
முன்கைாரு	 நாள	 ்கா்ை	 தநரம்	 தன்	 வைடீடு	 முற்்றதததிைமரந்து	 தன்	

குழந்்தக்குப்	பாலூடடிக்க்காண்டிருக்கும்	கபண்்ண	தநாக்்கதி	வைரும்	ஒருவைன்	
அவை்்ள	வைவி்ளிதது

 
கவையவில	ஒழுகும்,	ம்ழ	ஒழு்கா	
வைடீடிைதிருக்கும்	கபண்தண 
உைது	புருஷன்	எஙத்க 

எைக்	த்கட்கதின்்றான்.	வைந்தவைைது	சதிதை்டையாை	த்களவைவி்யப்புரிந்து	க்காண்டை	
அவைளும்	அவைன்	பாணவியவிதைதய	அவைனுக்குப்	பததிை்ளிக்்கதின்்றாள,	இததா 

ஒரு	புருஷனுக்கு 
வைாழக்்்கப்படதடைன்	ஊர்றதியா 
ஒன்பது	புருஷனுக்குப் 
பவிள்்ள	கபற்த்றன் 
ஊராள	புருஷன்	என்	மடிதமதை 
என்	புருஷன்	த்ைதமதை.

அவைளு்டைய	 பததில	 சற்று	 வைவிரசமா்கத	 ததான்்றதிைாலும்	 அ்த	 வைவி்ளங்கதிக்	
க்காளளும்தபாது	ரசதிக்்காமல	இருக்்கமுடியாது.	இைி	உளத்ள	தபா்கைாம்.	கவையவில	
ஒழுகும்	ம்ழ	ஒழு்கா	வைடீு	என்்றால	அந்த	நாட்க்ளில	கபரும்பாைாை	வைடீு்கள	
ஓ்ை்க்ளிைால	 அலைது	 கதன்்ை	 ஓ்ை்க்்ளக்	 க்காண்டு	 பவின்ைப்படடை	
்கதிடுகு்க்ளிைால,	 இன்னும்	 வைன்ைிப்பக்்கங்க்ளில	 ்வைக்த்கா்ைக்	 க்காண்டு	
தமற்கூ்ர	தவையப்படடை	வைடீு்க்ளா்கதவை	இருந்தை.	அ்வை்க்ளின்	 சதி்றப்பு	 என்ை	
கவைைில	கவைய்யவில	்காைதததில	சூடடிைதிருந்தும்,	ம்ழ	்காைதததில	கு்ளிரிைதிருந்தும்	
பாது்காக்கும்.	அது	மாதததிரமன்்றதி	கவையவில	்காைதததில	ஓ்ை்கள	்காய்ந்து	வைசீும்	
்காற்்றதின்	்காரணமா்க	தமதைழும்பவியவிருக்கும்.	அப்தபாது	ப்கல	தநரங்க்ளில	்ீகழதிருந்து	
தமகைழும்	 சூரியைின்	 ்கததிர்கள	 கூ்ர்க்ளின்	 துவைாரங்களூடைா்க	 வைடீடுக்குள	
பாய்ந்து	சதிறு	சதிறு	வைடடைங்க்ளா்க	சூரியைின்	ந்கரவுக்த்கற்ப	ந்கரந்து	க்காளளும்.	
ஆைால	 ம்ழ்காைங்க்ளில	 தமைதிருந்து	 ்ீகதழ	 வைவிழும்	 ம்ழததண்ணரீில	
ஒ்ை்கள	 நன்கு	 ஊ்றதிப்படிந்துவைவிடும்,	 அதன்்காரணமா்க	 துவைாரங்கள	
அ்டைபடடு	ம்ழ	நீராைது	்ீகழ	தநாக்்கதித	தாழவைாரம்	வைழதியா்க	வைழதிந்ததாடும்.. 
இைி	அவைளு்டைய	கூற்்்றப்பாரப்தபாம்,	ஒரு	புருஷ்ைத	ததிருமணம்	கசய்து	
க்காண்தடைன்.	யாகரை	முன்பவின்	அ்றதியாத	ஒன்பது	் பயன்்கள	வைந்து	ததிருமணம்	
கசய்வைதற்்கா்க	ஒன்பது	கபண்	பவிள்்ள்க்்ளப்	கபற்த்றன்,	எஙத்கதயா	இருக்்கதின்்ற	
ஒருதததி	 ்கலயாணம்	 கசய்வைதற்்கா்க	 இததா	 என்	 மடியவில	 பால	 குடிததுக்	
க்காண்டிருக்்கதின்்ற	இப்்பய்ைப்	 கபற்த்றன்.	 நான்	 ததிருமணம்	கசய்தவைதைா	
கதாழதில	 ்காரணமா்க	 தமதை	 ப்ையவில	 ஏ்றதிக்க்காண்டிருக்்கதின்்றான். 
 

இப்பாடைல	ததிரு	தவை.	ராமைதிங்கம்	என்னும்	புைவைர	எழுததியதா்க	
கவை்ளியவிடைப்படடை	நூைதில	60்க்ளில	நான்	படிதத	்ாப்கம்.

நேரட்ணம் கேத்திலிங்ேம்
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அன்பு ம்கனுக்கு அப்பா எழுதுவைது.! 

வைசததியா்கததான்	இருக்்கதி்றது	ம்கதை… 
நீ	க்காண்டு	வைந்து	தசரதத	முததிதயார	இலைம். 
 
கபாறுப்பாய்	என்்ை	ஒப்ப்டைதது	வைவிடடு	
சைைமதின்்றதி	நீ	கவை்ளிதய்றதிய	தபாது,	முன்பு	நானும் 
இது	தபால	உன்்ை	வைகுப்ப்்றயவில	வைவிடடு	வைவிடடு 
என்	முதுகுக்குப்	பவின்ைால	நீ	்கத்றக்	்கத்றக் 
்கண்ணீ் ர	ம்்றததபடி	பு்றப்படடை	்காடசதி 
்ாப்கதததில	எழு்கதி்றது! 
 
முதல	தரமதிக்்க	இந்த	இலைத்த	ததடித	ததிரிந்து 
நீ	ததரந்கதடுதத்த	அ்றதி்்கயவிலகூடை 
அன்று	உைக்்கா்க	நானும்	கபாருததமாை	பள்ளி 
எதுகவைன்த்ற	ஓடி	அ்ைந்த்த	ஒப்பபீடு	கசய்்கதித்றன்! 
 
இதுவை்ரயவில	ஒருமு்்றதயனும்	என்	மு்கம்	பாரக்்க 
நீ	வைராமல	தபாைாலும்	என்	பராமரிப்பவிற்்காை 
மாதத	கதா்்க்ய	ம்றக்்காமல 
அனுப்பவி	்வைப்பதற்்கா்க	மைம்	ம்கதிழ்சசதிய்டை்கதி்றது 
 
நீ	வைவிடுததியவில	தங்கதிப்	படிதத	்காைதததில 
உன்்ைப்	பாரக்்க	தவைண்டும்	என்்ற	ஆவைல	இருந்தாலும்	
படிப்்ப	நதி்ைதது	உன்்ை	சந்ததிக்்க	மறுதததன்	
எததிரவைவி்ைதய	இதுகவைன்று	இப்தபாது	அ்றதி்கதித்றன்! 
 
இ்ளம்	வையததிைில	நீ	சதிறு்க்ச	சதிறு்க	தசமதிதத	அனுபவைத்த	
என்	முது்மப்	பருவைதததில	கமாததமா்க	
எைக்த்க	கசைவு	கசய்்கதி்றாய்	ஆயவினும்…	
உைக்கும்	எைக்கும்	ஒரு	சதிறு	தவைறுபாடு. 
 
நான்	்கற்றுக்க்காடுதததன்	உைக்கு… 
வைாழக்்்க	இதுதாகைன்று! 
நீ	்கற்றுக்	க்காடுக்்கதி்றாய்	எைக்கு… 
உ்றவு்கள	இதுதாகைன்று!

நனறி - முேநூல்
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ம்ைவி ்கா்ை பவைடடி ்வைத்துத் நதய்
ஒரு	புைவைர	இன்கைாரு	புைவை்ர	மடடைம்	தடடை	எண்ணவி	அவைரிடைம்	த்கடடைார,		

"நான்	இன்று	கு்ளக்்க்ரக்கு்ச	கசன்்ற	தபாது	என்	்காைதில	ஐந்து	த்ை	நா்கம்	
தீண்டி	வைவிடடைது.		அதற்கு	என்ை	கசய்யைாம்?"	

அந்தக்	த்களவைவியவில	ஒ்ளிந்ததிருந்த	வைவி்ளக்்கத்தப்	புரிந்து	க்காண்டை	இரண்டைாவைது		
புைவைர	பவின்வைருமாறு	வைவி்டை	கூ்றதிைார.

"பத்துரதன புத்தகிரன
புத்தகிரனின ேகித்தகிரன
ேகித்தகிரனின சத்துரு
சத்துருவின ேலனவி �ோலை சவடடி லவத்துத் கதய"

இப்கபாழுது	இருவைரும்	என்ை	தபசதிக்		க்காண்டைார்கள	என்று	பாரப்தபாம்.

முதைாவைது	புைவைர	ஐந்து	த்ை	நா்கம்	என்று	கசான்ைது	கநருஞசதி	முள்்ள.	
கநருஞசதி	முள	்காைதில	குதததிைால	என்ை	கசய்ய	தவைண்டும்?	்கா்ைத	த்ரயவில	
்வைததுத	ததய்க்்க	தவைண்டும்.

அத்ைத	தான்	இரண்டைாவைது	புைவைர	கசான்ைார.

பத்துரதன புத்தகிரன-			பதது	என்்றால	தசம்.	தசரதைின்	புதததிரன்	இராமன்.

புத்தகிரனின ேகித்தகிரன-	மதிதததிரன்	என்்றால		நண்பன்.	

																						இராமைின்	நண்பன்	சுக்்கதிரீவைன்.

ேகித்தகிரனின சத்துரு-		சததுரு	என்்றால	ப்்கவைன்.	

																						சுக்்கதிரிவைைின்	ப்்கவைன்	வைாைதி.

சத்துருவின ேலனவி-	வைாைதியவின்	ம்ைவைவி	கபயர	தா்ர.

தா்ரயவிைதிருந்து	 ்கா்ை	 அதாவைது 'தோ' வைவிைதிருந்து	 'அர்வை'	 கவைடடி	
வைவிடடைால	தா்ர	என்பது	த்ர		என்று	ஆ்கதிவைவிடு்கதி்றது.

 
இப்தபாது	புைவைர	கசான்ைது	சரி	தாதை.	ஆமாம்,	்கா்ைத	த்ரயவில	் வைததுத	

ததய்க்்க	தவைண்டும்.
சிங்ேப்பூரிலிருந்து 

ே. ்மணிேண்ணன
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விடு்க்த்கள
1.	அவைனுக்கு	வைடீு,	மற்்றவைர்களுக்கு	வை்ை.	அது	என்ை?

2.	கூவைவி	அ்ழப்பான்,	கூடி	உண்ணுவைான்.	அவைன்	யார?

3.	கவை்ளி்சசதததில	கதாடைரவைான்,	இருடடில	ம்்றந்ததிடுவைான்.	அவைன்	யார?

4.	ஒரு	நாற்	சந்ததியவில	ஒரு	துவைவி்சசக்்கரவைண்டி,	ஒரு	தபருந்து,	ஒருமாடடு			

			வைண்டி,	ஒரு	தமாடடைார	வைண்டி	ஒதர	தநரதததில	வைந்துவைவிடடைால...	எது

			நடைக்கும்?

5.	ஏ்றதிக்க்காண்தடை	தபாகும்,	ஆைால	இ்றங்காது.	அது	என்ை?

6.	பணக்்காரனுக்குத	தத்வை,	ஏ்ழக்கு	இருக்குது,	சாப்பவிடடைால

		இ்றந்துவைவிடுவைரீ்கள.	அது	என்ை?

7.	தூக்்கம்	வைரும்தபாது	தாதை	மூடும்	்கதவு	எது?

8.	“தமதிழ”	இல	எதத்ை	எழுததுக்்கள	உண்டு?

        விகெ
. 1சதிைந்ததி	வை்ை
. 2்கா்கம்
. 3நதிழல
. 4மாடு	நடைக்கும்
. 5வையது
. 6ஒன்றும்	இல்ை
. 7்கண்	இ்ம
. 8மூன்று


