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அட்லாண்டா மாநகரத் தமிழ்ச் சங்கம் 
கவிததமலர்  |  சிறுகதத  |  சந்திப்பபாம்  |  நளபாகம் 

பாரதியின் கனவு 

அறுசுவை உணவு 

தமிழ் மண்ணிண் வைரம் 

 நிவனைஞ்சலி 



இதழ் 2                                      ஆடி 2013 

ப ொறுப்பு துறப்பு: வசந்த மலரில் பவளியிடப் டும் கததகள், கட்டுதைகள், கவிததகள், ஓவியங்கள் மற்றும் இன்னபிற 
ப ொருண்தமகள் யொவற்றிற்குமொன உரிதம  தடப் ொளதைச் சசர்ந்தது. இவற்தறப்  குதியொகசவொ, முழுதமயொகசவொ 
அல்லது சவறு எந்த வடிவத்திசலொ பவளியிடுவது முதறதமயொகொது. இவற்றில் எங்சகனும், எப்ச ொசதனும் எழக்கூடிய 
பிதழகளுக்கு வசந்த மலர்க்குழுசவொ, சங்க நிர்வொகசமொ ப ொறுப்ச ற்கொது. உங்கள் கருத்துக்கதள வசந்த மலர் 
ஆசிரியரின் மின்னஞ்சலுக்கு (vmgats@gmail.com) அனுப்பி தவக்கவும். வசந்த மலருக்கு அனுப்பி தவக்கப் டும் 
ப ொருண்தமகதளத்  சதர்ந்பதடுக்கவும், திருத்தி அதமக்கவும், சமலும் அவற்றிக்கு மறுபமொழி அனுப்புதல் குறித்து 
முடிபவடுக்கவும், வசந்த மலர் ஆசிரியர் குழுவிற்கு முழு உரிதம உண்டு.  

முதன்மம ஆசிரியர் 
திரு. ஆதிமுத்து 

இமை ஆசிரியர்கள் 

திரு. ந. குமபரசன் 
திருமதி. அபர்ணா பாஸ்கர் 

ததொழில் நுட்ப உதவி 
திரு. ரவி பாலசுப்ரமணியன் 
 

மலர்க்குழு 

திருமதி. கதல பார்த்திபன் 
திரு. சிவக்குமார் சிவசண்முகம் 
திரு. இராஜா பவணுபகாபால் 
திருமதி. மங்களா ஐயர் 
திருமதி. ஜஜயா மாறன் 
திருமதி. கீதா சதீஷ் 
 

ததொடர்புக்கு 
vmgats@gmail.com 

ததலவர் உதை 
(அட்லொண்டொ மொநகைத் தமிழ்ச் சங்கம்) 

 

 அட்லொண்டொ மொநகைத் தமிழ்ச் சங்க உறுப்பினர்களுக்கும், 

குடும் த்தினருக்கும், வசந்த மலர் வொசகர்களுக்கும் என் அன்பு வணக்கம்! 

 அதனவரும் உங்கள் குழந்ததகளுடன் சகொதட விடுமுதறதய 
சிறப் ொகவும், மன மகிழ்ச்சியுடனும்  பகொண்டொடிக்  களித்திருப்பீர்கள் -- 
மகிழ்ச்சி! இைண்டொம் கொலொண்டு வசந்த மலரின் வழியொக உங்கள் 
அதனவதையும் சந்தித்து, முதல் மற்றும் இைண்டொம் கொலொண்டு சங்க 
நிகழ்வுகதளப்  கிர்ந்து பகொள்வதில் மிக்க மகிழ்ச்சியதடகின்சறன்.  

 முதல் கொலொண்டில் முத்தொன ப ொங்கல் மற்றும் மசகஷ் புற்று சநொய் 
மருத்துவமதனக்கொன நிதி திைட்டு நிகழ்ச்சி உங்கள் ஆதைவுடன் ஒரு இனிய 
பதொடக்கமொக அதமந்தது. இதச நிகழ்ச்சியின் மூலம் நொம் பசய்த உதவி 
$18,141.46. முத்தொய்ப் ொக வசந்த மலரின் முதல்  திப்பு பவளியீடு. 

 இைண்டொம் கொலொண்டில் மருத்துவர் பெயந்தி வழி நடத்திய உடல், மன 
ஆசைொக்கிய  யிற்சிப்  ட்டதறயும், சங்கைொ கண் மருத்துவமதனக்கொன நிதி 
திைட்டும் நிகழ்ந்தது. உங்கள் உதவியொல் ($5,044.64)  ொர்தவ ப ற்றவர்கள் 50-
க்கும் சமற் ட்சடொர். நம் சங்க உறுப்பினர்கள் பமட்சேர் தமயத்தில் ஒசை 
நொளில் 131 மருந்து(சொர்பு) ப ட்டிகதள வதக பிரித்துப்  ட்டியலிட்டது 
தனிச்சிறப்பு! 

தைமொன  தடப்புகளுடன் வசந்த மலரின் இைண்டொம் இதழ் இப்ச ொது உங்கள் 
விழிகளில்! 

ஒற்றுதமசய வலிதம, ஒன்று  ட்டொல் உண்டு வொழ்வு, வளதமயுடன் 
வொழ்சவொம் வொருங்கள்!!! 

அன்புடன், 

இைொெொ சவணுசகொ ொல். 

(ததலவர் – சகட்ஸ் 2013) 

mailto:vmgats@gmail.com


திரு. ஆதிமுத்து 
 தலையங்கம் 

 வசந்த மலரின் பகாதட இதழ் மூலமாக உங்கதளஜயல்லாம் மீண்டும் சந்திப்பதில் மிக்க 
மகிழ்ச்சி அதடகிபறன். கடந்த இததைப் பார்த்து விட்டு அதற்கு ஆதரவாக உங்களில் பலர் 
எழுதியிருந்தீர்கள். உங்கள் ஆதரவுக்கும், கருத்துகளுக்கும் மிக்க நன்றி. 

 

பபான முதற வசந்தகாலம் பற்றி எழுதிய ஜபாழுது, பூக்கஜளல்லாம் "பூப்பதா ஜபாறுப்பதா" என்று 
பயாசித்துக் ஜகாண்டிருக்கின்றன என்று எழுதியிருந்பதன். இப்பபாபதா ஜதாடர்ந்து ஜபய்யும் பகாதட 
மதையால் ஜவப்பம் ஜகாஞ்சம் தணிந்துதான் இருக்கிறது. 

 

அவ்வப்பபாது நம் தமிழ் நாட்டில் உறவினர்களிடபமா, நண்பர்களிடபமா உதரயாடும் பபாஜதல்லாம் 
சில ஜபாதுவான பகள்விகள் தவறாமல் பகட்பதுண்டு. இந்த உதரயாடல் நம்மில் பலருக்கும் 
ஜபாருந்தும். "அங்பக எப்படி? மதை ஜபய்கிறதா?" என்று தவறாமல் பகட்கப்படும் பகள்விக்கு, 
அவர்களிடம் இருந்து வரும் "மதை அவ்வளவாக இல்தல. ஜவயில்தான் ஜராம்பக் ஜகாளுத்திக் 
ஜகாண்டிருக்கிறது" என்கிற பதிதலக் பகட்கும் பபாது மனதுக்குள் ஜகாஞ்சம் ஏமாற்றமாக இருக்கும். 
இபத பநரத்தில் பபான மாதம் வட இந்தியாவில் நடந்த ஜவள்ளத்தாலான பசதம் நிதனவுக்கு 
வரும். இயற்தகபய ஏன் இந்தப் பாகுபாடு? என்று உரக்கக் பகட்கத் பதான்றும். 

 

ஜதாடர்ந்து இரண்டு பகள்விகள் இப்படி இருக்கும். "தண்ணிஜயல்லாம் எப்படி?" என்பதற்கு, பதில் 
"ம்..ம்..ஜகாஞ்சம் கஷ்டம்தான், ஆனாப் பபானதடதவக்கு இப்பப் பரவாயில்தல. வாரத்துக்கு இரண்டு 
நாள் "நல்ல தண்ணி" வரும். பமல் மாடித் ஜதாட்டியில பசகரிச்சது பபாக, மீதி ஏழு குடத்துல 
பிடிச்சு ஜவச்சா ஓரளவுக்கு சரியாப் பபாகும்" என்பார்கள். மூணாவது பகள்வி உங்களுக்ஜகல்லாம் 
என்னஜவன்று ஜதரிந்திருக்கும். "மின்சாரம் எல்லாம்?" என்பது பகள்வி. "அதுதாம்பா ஜராம்பக் 
கஷ்டமா இருக்கு. ஒரு நாதளக்கு பதினாலு மணி பநரம் கூட மின்சாரம் ததட ஜசஞ்சிருவாங்க. 
மத்தியானம் ஜவயில் அடிக்கிறதால ஜகாஞ்சம் கஷ்டம்தான். இருந்தாலும் சமாளிச்சுரலாம். ராத்திரி 
ஜராம்பக் ஜகாசுத் ஜதால்தல. அப்பபாப் பபாயி காத்தாடி நின்னு பபாச்சுன்னாத்தான் தூக்கம் வராம 
கஷ்டமா இருக்கு" என்பார்கள். 

 
இதற்ஜகல்லாம் நமக்குள் பதான்றுவது குற்ற உணர்ச்சியா? இயலாதமயா? அல்லது நமது நாட்டின் 
அரசியல் மீது வரும் பகாப உணர்ச்சியா? நன்றாக பயாசித்துப் பார்த்தால், மதை தவிர மற்ற 
இரண்டு விஷயங்களும் மனித சமுதாயத்தால் தீர்க்கப் படக் கூடியதவ. உள்பள திருமதி. 
உதமயாள் முத்து அவர்களின் கட்டுதரயில் குறிப்பிட்டிருப்பது பபால "வங்கத்தில் ஓடி வரும் 
நீரின் மிதகயால், தமயத்து நாடுகளில் பயிர் ஜசய்குபவாம்" என்பது பபான்ற பாரதியின் கனவுகள் 
எப்பபாது நனவாகப் பபாகின்றன? சிந்தித்துப் பார்க்கலாம். 

 

நாட்டின் ஒருபகுதி இப்படி இருக்க, அன்றாடம் நடந்துவரும் ஊைல் பற்றிய ஜசய்திகதளயும், 
அதிகாரத்தில் இருப்பவர்களின் ஆடம்பரமான வாழ்க்தக முதறதயயும், நாம் பார்க்கிற ஜபாழுது, 
இந்த அடிப்பதடப் பற்றாக்குதற அதனவதரயும் சரிசமமாய்ப் பாதித்ததாய்த் ஜதரியவில்தல. 

 

 



 

அண்ணாந்து பார்க்கின்ற மாளிதக கட்டி 

அதன் அருகினில் ஓதலக் குடிதச கட்டி 

ஜபான்னான உலஜகன்று ஜபயரும் தவத்தால் 

பூமி சிரிக்கும் அந்த சாமி சிரிக்கும் 

என்ற கண்ணதாசனின் இந்த வரிகள்தான் நிதனவுக்கு வருகின்றன. 

 

அடுத்ததாக நான் பகிர்ந்து ஜகாள்ள நிதனத்தது, அண்தமயில் தமிழ்க் கதலயுலகம் சம்பந்தப்பட்ட 
சிலரின் மதறவுகள் குறித்தது. கடந்த மூன்று மாத காலத்துக்குள்ளாகத் தமிழ் சம்பந்தமான 
முக்கியமான சிலதர இைந்திருக்கிபறாம். "தமிழ்" என்கிற முதறயில், நதடமுதற வாழ்க்தகயில் 
பல பகாடிக்கணக்கான தமிைர்களின் மனதில் இடம் பிடித்தவர்கள் இவர்கள். 

 

முதலாவதாக ஒரு பாடகரின் இைப்பு. தமிைில் "ல"கரத்ததயும், "ள"கரத்ததயும், "ை"கரத்ததயும் ஒபர 
வரியில் உள்ளபடி உச்சரித்துக் காட்டிய சிகரம் இவர். "புல்லாங்குைல் ஜகாடுத்த மூங்கில்கபள" 
என்று தமிழ் வரிகதள கம்பரீமாகவும் அழுத்தமாகவும் பாடி நம் உள்ளங்கதள ஆட்ஜகாண்ட திரு. 
டி. எம். ஜசௌந்திரராஜன் அவர்களின் மதறவு அதனவதரயும் துக்கத்தில் ஆழ்த்தியது. அடுத்ததாக 
இதசத்துதறயின் "ஜமல்லிதச மன்னர்"களில் ஒருவரான திரு. டி.பக. ராமமூர்த்தி அவர்கள் காலம் 
எய்தினார்.  

 

அடுத்தபடியாக "பகாதடயில் ஒருநாள் மதை வரலாம், என் பகாலத்தில் இனிபமல் எைில் 
வருபமா?", "ஜமௌனபம பார்தவயால் ஒரு பாட்டுப் பாட பவண்டும்" என்ஜறல்லாம் மிக அற்புதமாகப் 
பாடித் ஜதன்னிந்தியத் திதர உலகில் தனக்ஜகன ஒரு நீங்காத இடத்ததத் பதடிக் ஜகாண்ட திரு. பி. 
பி. ஸ்ரீனிவாஸ் அவர்களின் மதறவு. இதசத்துதறயில் பதடத்த சாததன மட்டுமல்லாது, மனித 
பநயத்துக்கு ஒரு உதாரணம் என்று பாராட்டப்பட்டவர் இவர். 

 

இறுதியாகத் தமிழ் எழுத்தாளர்களில் கிட்டத்தட்ட ஐம்பது வருடங்களாகப் பதிதனந்தாயிரத்துக்கும் 
பமல் கவிததகளும், பாடல்களும் எழுதி அதனவரின் மனதிலும் நீங்காத இடம் பிடித்த  ஒரு 
ததல சிறந்த கவிஞர்.  "மந்த மாருதம் வசீுது மதலய மாருதம் பாடுது", "காற்றில் வரும் கீதபம 
என் கண்ணதன அறிவாபயா" என்ஜறல்லாம் தமிைில் அசாத்தியமாக எழுதித் தள்ளிய திரு. வாலி 
அவர்கள் அண்தமயில் இதறவனடி பசர்ந்தார். 

 

திதரயுலகம் என்கிற கண்பணாட்டத்தில் மட்டுமல்லாமல், ஒரு தமிழ் இலக்கியம், கதல, ஜமாைி 
மற்றும் இதச என்கிற கண்பணாட்டத்தில் நமக்கு இது ஒரு ஜபரிய இைப்பு. பல்லாயிரக்கணக்கான 
தமிைர்களின் ஆன்மாக்கதளத் ஜதாட்ட இவர்களின் ஆன்மா சாந்தியதடய நமது பிரார்த்ததனகள். 
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தமிழ்த்தாய் வாழ்த்து  

நீரொரும் கடலுடுத்த நிலமடந்மதக் தகழிதலொழுகும் 
சரீொரும் வதனதமனத் திகழ்பரதக் கண்டமிதில் 
ததக்கைமும் அதிற்சிறந்த திரொவிடநல் திருநொடும் 
தக்கசிறு பிமறநுதலும் தரித்தநறும் திலகமுவம! 
அத்திலக வொசமனவபொல் அமனத்துலகும் இன்பமுற எத்திமசயும் 
புகழ்மைக்க இருந்ததபரும் தமிழைங்வக!  தமிழைங்வக!                          
 
உன் சரீிளமமத் திறம்வியந்து தசயல்மறந்து வொழ்த்துதுவம! 
வொழ்த்துதுவம! வொழ்த்துதுவம! 
 

- மவனொன்மைியம் தப. சுந்தரம் பிள்மள 

கற்றதனொல் ஆய பயதனன்தகொல் வொலறிவன் 
நற்றொள் ததொழொஅர் எனின். 
தூய அறிவு வடிவொக விளங்கும் இமறவனுமடய நல்ல திருவடிகமள ததொழொமல் 
இருப்பொரொனொல், அவர் கற்ற கல்வியினொல் ஆகிய பயன் என்ன?  
 

விண்ைின்று தபொய்ப்பின் விரிநீர் வியனுலகத் 
துண்ைின் றுடற்றும் பசி. 
மமழ தபய்யொமல் தபொய்படுமொனொல், கடல் சூழ்ந்த அகன்ற உலகமொக இருந்தும் பசி 
உள்வள நிமலத்து நின்று உயிர்கமள வருத்தும்  

 
பைிவுமடயன் இன்தசொலன் ஆதல் ஒருவற்கு 
அைியல்ல மற்றுப் பிற.  
வைக்கம் உமடயவனொகவும் இன்தசொல் வழங்குவவொனொகவும் ஆதவல ஒருவனுக்கு 
அைிகலனொகும் மற்றமவ அைிகள் அல்ல. 
 

களவினொ லொகிய வொக்க  மளவிறந் 
தொவது வபொலக் தகடும். 
களவு தசய்து தபொருள் தகொள்வதொல் உண்டொகிய ஆக்கம் தபருகுவது வபொல் வதொன்றி 
இயல்பொக இருக்க வவண்டிய அளமவயும் கடந்து தகட்டு விடும்.  

திருவள்ளுவர் சிந்ததன 

http://www.dinamalar.com/kural_detail.asp?kural_no=13&kural_athikaram=2
http://www.dinamalar.com/kural_detail.asp?kural_no=13&kural_athikaram=2
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 மைர்க்குழு  

திரு. ஆதிமுத்து திரு. ந. குமபரசன் திருமதி. அபர்ணா பாஸ்கர் 

திரு. ரவி பாலசுப்ரமணியன் திருமதி. கதல பார்த்திபன் திரு. சிவக்குமார் சிவசண்முகம் 

திருமதி. ஜஜயா மாறன் திருமதி. கீதா சதீஷ் திரு. இராஜா பவணுபகாபால் 

திருமதி. மங்களா ஐயர் 
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 இக்கதைப் ச்தச - சிறுகதத 

திருமதி. அபர்ணா பாஸ்கர் 

 நாலு வருடத்திற்குப் பிறகு ஊருக்கு பபாகிபறாம் என்கிற சந்பதாஷத்தத விட பவறு 

பயாசதனகள் கயல்விைிதய ஆட்டிக்ஜகாண்டிருந்தன.  

 "ஏங்க! என்னதான் தமிழ்ப் பள்ளியில பபாட்டு நம்ம பிள்தளங்களுக்கு எழுத படிக்க 
ஜசால்லிக் ஜகாடுத்தாலும் அவங்களுக்கு நாலு வார்த்தத கூட தமிழுல பபசபவ வரலிபய. 
அக்காவும் அவ பிள்தளங்களும் தமிழுல பபசினா பதில்கூட ஜசால்லத் ஜதரியாம இருப்பாங்கபள. 
நாம ஜராம்ப அந்நியப்பட்டு பபாயிடுபவாமில்தலயா? " என்று கணவன் முருகனிடம் புலம்பிக் 
ஜகாண்டிருந்தாள். அவதளச் ஜசால்லியும் குற்றமில்தல. தமிழ் வாத்தியாரான அைகர்சாமியின் 
தாக்கம் அவருதடய மகளுக்கும் உண்டு. நம்ம ஜமாைிதய விட்டுக்ஜகாடுப்பது ஜபற்றத்தாதய 
விட்டுக் ஜகாடுப்பது பபான்றது என்ற எண்ணம் ஊறியிருந்தது. ‘அது என்னபமா ஜதரியல. வடீ்டுல 
என்னதான் தமிைில பபசினாலும் இந்த அஜமரிக்காவுல பிள்தளங்களுக்குத் தமிழ் பபசபவ 
வரமாட்படங்குபத’ என்று ஜநாந்துக ஜகாண்டாள். 

 மூத்தவள் ஆதிதரக்கு பத்து வயது. இதளயவள் அன்னத்திற்கு எட்டு வயது. இரண்டு பபரும் 
அம்மா ஜசால்வததக் பகட்டு நடக்கும் நல்லப் பிள்தளகள்தான் என்றாலும் இந்த ஜமாைிப் 
பிரச்சதன மட்டும் பாகிஸ்தான் பிரச்சதனப் பபாலத் தீருவதாக இல்தல. பள்ளிக்குச் ஜசல்ல 
ஆரம்பித்ததிலிருந்து அவர்களுக்கு இயல்பாகபவ ஆங்கிலம்தான் பபச வருகிறது. ஆங்கிலத்தில்தான் 
சிந்திக்கபவ ஜசய்கிறார்கள்.  

       ஊருக்கு வந்து இறங்கியவுடன் அப்பா, அம்மா, அக்கா, அத்தான், அக்கா பிள்தளகள் 
குறிஞ்சி, அமராவதி எல்பலாதரயும் பார்த்ததில் விவரிக்க முடியாத மகிழ்ச்சியில் திதளத்தாள் 
கயல்விைி.  "என்னடீ கயல்,   உங்கதளஜயல்லாம் பநரில எப்ப பார்க்கப் பபாபறாம் என்று 
ஏங்கபவண்டியதாப் பபாச்பச" என்றபடி அக்கா மலர்ஜகாடி அவதள கட்டிக் ஜகாண்டாள். 

 ஊருக்கு வந்த இரண்டு நாட்களில் நாலு ஜபண் பிள்தளகளும் பசர்ந்பத வளர்ந்தது பபால 
ஒட்டிக் ஜகாண்டுவிட்டனர். அத்தத, மாமா சித்தி எல்பலாதரயும் பார்த்துவிட்டு தான் பிறந்த 
மருத்துவமதன, வளர்ந்த வடீு, படித்த பள்ளி, பயணித்த டவுன் பஸ், விளக்பகத்தி கூழ் ஊத்தி 
பவண்டிக் ஜகாண்ட அம்மன் பகாவில், எல்லாவற்தறயும் உற்சாகமாக பிள்தளகளுக்கு 
காண்பித்தாள் கயல்விைி. அதபனாடு பசர்ந்த கததகதள ஆதிதரயும், அன்னமும் ஆர்வமாக 
பகட்டுக் ஜகாண்டார்கள்.  

 ஒரு நான்கு நாட்கள் ஆன பின்புதான் குறிஞ்சியும், அமராவதியும் ஆங்கிலத்திபலபய 
உதரயாடுவதத கவனித்தாள். ஆதிதரக்காகவும், அன்னத்திற்காகவும் அப்படி பபசுவதாய் எண்ணிக் 
ஜகாண்டாள். அக்கா, அத்தான், அப்பா, எல்பலாரிடமும் ஆங்கிலத்தில் பபசுவததப் பார்த்து வியந்து 
பார்த்தாள் கயல்விைி.  

 "குறிஞ்சி, இங்க வாம்மா. வடீ்டுல தமிைில பபசாம ஆங்கிலத்தில எதுக்கும்மா பபசற? 
ஆதிதரயும், அன்னமும் ஜமல்ல புரிஞ்சுகிட்டு தமிைிலபய பைகிக்குவாங்கம்மா." என்று அக்கா 
மகதள அருகில் அமர்த்திக் ஜகாண்டு வாஞ்தசயுடன் ததலதய தடவிக் ஜகாண்பட பகட்டாள். 
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 "சித்தி,  வ ீஆர் நாட் அலவுட் டு டாக் இன் தமில். வ ீவில் ஜகட் பனிஷ்ஜமன்ட் அதர்தவஸ்" 
என்ற குறிஞ்சிதயப் பார்த்து திடுக்கிட்டாள் கயல்விைி.  

 "என்னக்கா ஜசால்றா இவ?"  

 "ஆமாம் கயல். இவங்க  பள்ளிக் கூடத்தில தமிைில பபசினா ஒரு வார்த்ததக்கு ஒரு ரூபா 
அபராதம். ஆங்கிலம் பபசத் ஜதரிந்தாதான் எல்லா பபாட்டிகளிபலயும் பங்ஜகடுத்துக்கலாம். 
ஆங்கிலம் நன்றாகத் ஜதரிந்தால்தான் பிதைக்க முடியும், வளர முடியும் என்ற ஜநலதம. அதான் 
வடீ்டுலயும் ஆங்கிலபம பபசினால் நல்லா பைகிக்கலாம் என்று பபசச் ஜசால்லிட்படாம். 
அன்னியிலிருந்து ஸ்கூல்ல பிரச்சதன இல்ல. பிள்தளங்கள டீச்சரு திட்டறதில்தல, பமலாசிரியர் 
எங்கதளக் கூப்பிட்டு அனுப்பறதில்தல. காபலஜுக்கு பபாகபவா, பவதல கிதடக்கபவா, 
சமுதாயத்துல  பைகபவா ஆங்கிலம்தான் பவண்டுமுன்னு ஆயிடிச்சி. இந்தப் பள்ளிதான்னு இல்தல 
நகரத்துல எந்தத் தனியார் பள்ளிக்கூடத்துல பசர்த்தாலும் இபத கதததான். ஜமல்லத் தமிைினிச் 
சாகுபமான்னு கவதல இருந்தாலும், தன்னம்பிக்தக தர ஜமாைியாய் இன்தனக்கு தமிழ் இல்ல 
கயல்." என்பததக் பகட்டு திடுக்கிட்டாள்.  

 அம்மாவிடம் ஆதிதரயும், அன்னமும் " நீராருங் கடலுடுத்த நிலமடந்ததக் ஜகைிஜலாழுகும் 
சீராரும் வதனஜமன..." என்று பாடிக் ஜகாண்டிருந்தனர். அம்மாவும் அப்பாவும் ஜதய்வப் பாசுரத்ததக் 
பகட்பதுபபால் பக்திப் பரவசத்தில் இருந்தனர்! 

சிறுவர் சிந்ததன 

தமிழ் அறிவுக் கதலக் கூடம் 
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  ொைதியின் கனவு 

திருமதி. உலமயாள் முத்து 

"தசொல்லின் தசல்வி" திருமதி. உமமயொள் முத்து 
(உதரயாடித் ஜதாகுத்து வைங்கியவர்: ஆதிமுத்து) 

பொரதி யொர்? 

பொரதிதாசன் அவர்கள் பாரதிதயப் பற்றிக் குறிப்படும் ஜபாழுது  

"ஜசந்தமிழ்த்  பதன ீ
சிந்துக்குத் தந்தத 
குவிக்கும் கவிததக்குயில் 
கற்பதன ஊற்றாம் 
கததயின் புததயல் 
திறம்பாட வந்த மறவன்  - புதிய 
அறம்பாட வந்த அறிஞன்" ,   

என்று கூறுகிறார். 

பாரதியார் கவிததயின் நதடயைகு:- 

 பாரதி என்னஜவல்லாம் கனவு கண்டார் என்பது நமக்குத் ஜதரியும். பாரதி பதசியத்ததப் 
பாடியவர், ஜதய்வகீத்ததப் பாடியவர்,  ஜபண் அடிதமத்தனத்தத ஒடுக்க பவண்டும் என்று பாடியவர், 
ஜமாைிப்பற்று பற்றிப் பாடியவர்.   இப்படிப் பல்பவறு விஷயங்கதளப் பற்றிப்  பாடிய பாரதி ஒரு 
பல்கதலக் கைகம். அவரது பாடல்கள் நம்தம எப்படிக் கவர்ந்தன, ஏன் கவர்ந்தன என்று ஆராய்ந்து  
பார்த்பதாமானால், பசற்றிபல எறிந்த கல்தலப் பபால மக்கள் மனதிபல இன்று பதிவதற்குக் 
காரணமாக இருந்தது அவரது கவிததகளிபல காணப்பட்ட நதட அைகு என்று ஜசான்னால் அது 
மிதகயாகாது. 

 பாரதியின் எந்தப் பாடதல நீங்கள் படித்தீர்கள் என்று ஜசான்னாலும், அவர் ஜசால்ல வருகிற 
ஜசய்திகளுக்கு ஏற்றாற் பபால அவரது நதட அதமந்திருப்பததப் பார்க்கலாம். தன்தனப் பற்றி 
பாரதி அவர்கள் ஜசால்லுகிறஜபாழுது,  

 

"ஜசால் புதிது  
சுதவ புதிது  
ஜபாருள் புதிது  
பஜாதி மிக்க 
நவகவிதத என் கவிதத"   

என்று ஜசால்லுவார். 

பாஞ்சாலி சபதத்திபல சகுனி பகதடக்காதய உருட்டுவார். அந்தக் கட்டம் எப்படி இருக்குபமா 
அததப் பபாலபவ அந்தச் ஜசாற்கள் ஓடி விதளயாடுவதத நாம் பார்க்கலாம். 
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"அருதமயான ஜசல்வம் - என்பால் 
அளவிறந்த துண்டு 
ஒருமடங்கு தவத்தால் - எதிபர 
ஒன்பதாக தவப்பபன்" 

பகதடதய உருட்டிக்ஜகாண்பட இந்தப் பாடதலப் பாடிப் பார்த்தீர்களானால், அந்தப் பகதடக் 
காய்கதளப் பபாலபவ அந்தச் ஜசாற்களும் உருளுவதத நாம் பார்க்க முடியும்.  

 

அததப் பபாலபவ அச்சத்தத ஓட்ட பவண்டும் என்று நிதனக்கிற பாரதி "அச்சமில்தல 
அச்சமில்தல" என்ற பாடதலச் ஜசால்லுகிறஜபாழுது ஜசாற்கதள ஏற்றிச் ஜசால்லியும் இறக்கிச் 
ஜசால்லியும் அந்த  அச்சபம ஓடி விடக்கூடிய அளவுக்கு அந்தப் பாடலினுதடய வரிகதள  
அதமத்திருப்பார்.  

 

"அச்சமில்தல அச்சமில்தல அச்சஜமன்பதில்தலபய  
உச்சி மீது வானிடிந்து வழீுகின்ற பபாதிலும்  
அச்சமில்தல அச்சமில்தல அச்சஜமன்பதில்தலபய" 

அச்சமில்தல என்கிற கருத்து அந்தச்  ஜசாற்களில் மட்டுமல்லாது, அந்த நதடயிலும் 
ஜவளிப்படுவதத நாம் காண முடியும்.   

 

இபதபபால் "சின்னஞ் சிறுகிளிபய கண்ணம்மா ஜசல்வக்களஞ்சியபம" என்று அவர் எழுதுகிற 
ஜபாழுது ஒரு குைந்தததயக் ஜகாஞ்சுகிற ஜமன்தம நம் கண்முன்னால் நிற்கும். 

"வில்லிதன எடடா!—தகயில் 
வில்லிதன எடடா!—அந்தப் 
புல்லியர் கூட்டத்ததப் பூழ்தி ஜசய்திடடா." 

என்று அவர் பாடி முடிக்தகயில் "அடடா" என்று நமக்குச் ஜசால்லத் பதான்றும். 

 

"அமிழ்தின் இனியதடி பாப்பா  
இது ஆன்பறார்கள் பதசமடி பாப்பா"  

என்றும்  

"யாமறிந்த ஜமாைிகளிபல தமிழ்ஜமாைி பபால், 
இனிதாவது எங்கும் காபணாம்"  

என்று பாடுவதற்கும் அருகதத உள்ளவர் பாரதி.  
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ஏஜனன்றால் அவருக்குத் தமிழ் மட்டுமல்லாது, ஹிந்தி, சமஸ்கிருதம், ஜபங்காலி, ஜதலுகு, ஃப்ஜரஞ்ச் 
மற்றும் ஆங்கிலம் அறிந்தவர் அவர். பாரதி பாப்பாக்கதளப் பற்றி எத்ததனபயா பாடல்கதளப் 
பாடியிருக்கிறார். அவர் பாப்பாக்களுக்கு மட்டுமா பாடினார்? எல்பலாருக்கும் பசர்த்துத்தான் 
பாடினார். 

பொரதியின் கனவுகள் என்தனன்ன? அமவ நனவொனதொ? 

ஜொதி வவற்றுமம ஒழிய வவண்டும்:- 

"ஓடி விதளயாடு பாப்பா நீ  
ஓய்ந்திருக்கலாகாது பாப்பா  
கூடி விதளயாடு பாப்பா ஒரு  
குைந்தததய தவயாபத பாப்பா" 

பமபலாட்டமாக இந்தப் பாடதல நாம் பார்த்பதாமானால் இதன் உள்ளிருக்கும் ஆைமான ஜபாருதள 
நாம் அறிய முடியாது. மாறாக, பாரதியினுதடய  பார்தவயிபல கூடி விதளயாடு பாப்பா என்றால் 
அக்ரஹாரத்துக் குைந்ததகளும், பசரிக் குைந்ததகளும் பசர்ந்து விதளயாட பவண்டும் என்ற 
ஆைமான சிந்ததன நமக்குப் புலப்படுகிறது. இப்படியாகப் பிஞ்சு மனத்திபல ஒரு கருத்தத ஏற்றி, 
ஜாதி பவற்றுதமதய ஒைிக்க பவண்டும் என்று நிதனத்தவர் பாரதி. 

இன்தறய சமுதாய சூழ்நிதலயில் பாரதியின் இந்தக் கனவு நனவாகியிருக்கிறதா? ஜகாஞ்சம் 
சிந்தித்துப் பாருங்கள். இன்தறக்கு "ஜாதி ஒைிப்பு மாநாடு" என்று அறிவிப்பு ஜசய்கிறார்கள். யார் யார் 
அதில் கலந்து ஜகாள்ளப் பபாகிறார்கள் என்று இப்படியாக அறிவிப்பு ஜசய்கிறார்கள். 

 

"தணிகாசலம் ஜசட்டியார்  
சம்பந்தம் முதலியார்  
மருததயா பிள்தள 
பவலுச்சாமி நாட்டார் 
இப்ராஹமீ் ராவுத்தர்" 

இவர்கஜளல்லாம் கலந்து ஜகாள்ளப்பபாகிற ஜாதி ஒைிப்பு மாநாடு எங்பக நடக்கப் பபாகிறது 
ஜதரியுமா? 

"நாட்டார் நகரில் 
நாயக்கர் ஜதருவில்  
நாதள நதட ஜபறும்  
அதனவரும் வருக !!" 

இந்த மாதிரியான விந்ததகஜளல்லாம் நமது நாட்டிபலதான் நடந்து ஜகாண்டிருக்கிநன்றன. 
இன்தறய சூைலில் நமது நாட்டில் ஜாதி ஜவறி  பற்றிப் பிரசுரமாகும் பல ஜசய்திகதள நாம் 
பார்க்கிற ஜபாழுது, பாரதியின் கனவு கனவாய்த்தான் இன்னும் இருந்து ஜகாண்டிருக்கிறது என்பதத 
நாம் பார்க்கிபறாம். 
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தபண் சுதந்திரம்:- 

அபதபபாலப் ஜபண்களின் சுதந்திரம் ஒரு நாட்டின் சுதந்திரத்திற்கு அதடயாளம் என்று கருதியவர் 
பாரதியார். 

"பட்டங்கள் ஆள்வதும்  சட்டங்கள் ஜசய்வதும்  
பாரினில் ஜபண்கள் நடத்த வந்பதாம்"   

என்றும் "ஆணுக்குப் ஜபண் சமஜமன்று கும்மியடி" என்ஜறல்லாம் பாரதி கண்ட புதுதமப் ஜபண்கள் 
அவரது கனவினில் இருந்தார்கள். காதல் ஜசய்யும் ஜபண்கதள ஓரு கடவுளாகக் கண்டவன் பாரதி. 
ஆனால் இன்தறய சூழ்நிதலயில் பாரதி கண்ட இப்படிப்பட்ட புதுதமப் ஜபண்கள் நிஜ வாழ்வில் 
இல்தல என்றுதான் நாம் ஜசால்ல பவண்டும். 

ஜனநொயக உைர்வு:- 

அடுத்ததாகத் "தனி மனிதனுக்கு உணவில்தலஜயனில் ஜகத்திதன அைித்திடுபவாம்" என்று பாரதி 
குறிப்பிடுகிற ஜபாழுது, அந்தத் தனி மனிதன் யார் என்று பார்த்பதாபமயானால், அது கல்வியில்லாத 
மனிதன், ஜசல்வமில்லாத மனிதன், பதவியில்லாத மனிதன், யாராலும் பதடப்படாத மனிதன், எந்த 
உறவும் இல்லாத மனிதன். இப்படிஜயல்லாம் மனித உரிதமதயப் பாடுகிற ஜபாழுது, 
எப்படிஜயல்லாம் அவனது கனவுகள் இருந்திருக்கிறது என்பதத நாம் காணலாம். 

"ஆடுபவாபம பள்ளுப் பாடுபவாபம  
ஆனந்த சுதந்திரம் அதடந்து விட்படாஜமன்று" என்று இப்படியாகச் சுதந்திரம் ஆகாத காலத்திபலபய, 
சுதந்திரம் அதடந்து விட்டதாகப் பாவித்து அதத இறந்த காலத்தில் பாடுவதத நாம் பார்க்கிபறாம். 
இன்தறக்பகா சுதந்திரம் அதடந்து விட்டு இத்ததன ஆண்டுகள் ஆகிவிட்டன, மக்கள் ஆடுகிறார்கள், 
பாடுகிறார்கள், சாதலகளில் ஆடிக்ஜகாண்பட பபாகிறார்கள். கள்ளுக் கதடகளில் மதுபானம் அருந்தி 
விட்டு ஆடிக்ஜகாண்டுதான் பபாகிறார்கள். இதுவா பாரதி கண்ட கனவு? 

ஜனநாயகத்தினுதடய அதடயாளத்ததப் பார்க்கிபறாபம ஒைிய, ஜனநாயக உணர்வு நம்மிதடபய 
இருக்கிறதா என்று எண்ணிப் பார்க்கபவண்டும். 

"அடிதம நாட்டிபல சுதந்திரமாகச் சிந்திக்கிற மனிதர்கள் இருந்தார்கள். ஆனால் சுதந்திர நாட்டிபலா 
அடிதமகபள இருக்கிறார்கள்" 

என்று ஜஜயகாந்தன் அவர்கள் இபத கருத்தத அருதமயாகச் ஜசான்னார்கள். அததப் பபாலபவ 
இன்று மக்கள் பணத்திற்கு அடிதம, பதவிக்கு அடிதம, ஜாதிக்கு அடிதம என்று பல்பவறு 
நிதலகளில் அடிதமகளாகபவ வாழ்ந்து ஜகாண்டிருக்கிறார்கள்.  

 

வதசிய ஒருமமப்பொடு:- 

பாரதி கண்டபதா ஒருதமப்பட்ட ஒரு சமுதாயம். 

"முப்பது பகாடி முகமுதடயாள் உயிர் 
ஜமாய்ம்புற ஜவான்றுதடயாள் 
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ஜசப்புஜமாைி பதிஜனட்டுதடயாள் 
எனிற் சிந்ததன ஒன்றுதடயாள்", என்றும் 

"வங்கத்தில் ஓடி வரும் நீரின் மிதகயால் 
தமயத்து நாடுகளில் பயிர் ஜசய்குபவாம்", என்றும் பதசிய ஒருதமப்பாட்டுச் சிந்ததனகதள நாம் 
பார்க்கிபறாம். ஆனால் இன்தறக்கு இருக்கிற நிதலதமயில், காவிரிப் பிரச்சிதனகள், கிருஷ்ணா 
பிரச்சிதனகள் என்று பல்பவறு நதி நீர்ப் பிரச்சிதனகதள  நாம் பார்க்கிற ஜபாழுது பாரதியின் இந்த 
பதசிய ஒருதமப்பாடு சம்பந்தமான கனவுகளும் கனவுகளாய்த் தான் இருந்து ஜகாண்டிருக்கின்றன. 

இப்படியாக பாரதி கண்ட கனவுகதள நாம் சிந்தித்துப் பார்க்கிற ஜபாழுது, எந்தக்கனதவயும் நாம் 
இன்னும் நனவாக்கவில்தல என்றுதான் ஜசால்ல பவண்டும். பாரதியின் இப்படிப்பட்ட உயர்ந்த 
கருத்துக்கதள மனதில் ஜகாண்டு, அடுத்து வருகிற ததலமுதறயினருக்கும் இதத நிதனவூட்டி 
அவரது கனவுகதள நனவாக்க நம்மால் இயன்ற வைிவதக ஜசய்பவாம். 

சிறுவர் சிந்ததன 
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 நள ொகம் 

திரு. சிவக்குமார் சிவசண்முகம்  

உப்புமொ அமட 
சததவயொன ப ொருட்கள் 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

தசய்முமற: பச்சரிசிதய நன்றாகக் கதளந்து 2 மணி பநரம் ஊற தவத்து பின் தண்ணரீ் முழுதும் 
வடித்து விட்டு நிைலில் ஒரு துணியில் காய தவக்க பவண்டும். மின்விசிறியின் கீழ் காய 
தவக்கலாம். துவரம்பருப்தப 1/2 மணி பநரம் ஊற தவத்து அத்துடன் வரமிளகாய், சீரகம், 
ஜபருங்காயம் ஆகியவற்தறச்  பசர்த்து ஒன்றிரண்டாக அதரத்துக் ஜகாள்ள பவண்டும். காய்ந்த 
பச்சரிசிதய சிறு ரதவயாக மிக்சியில் பபாட்டுப் ஜபாடித்துக் ஜகாள்ள பவண்டும். சிறிது மாவு 
இருந்தாலும் பரவாயில்தல அதரத்த அரிசி ரதவயுடன் பருப்புக் கலதவதயப் பபாட்டுத் 
பததவயான அளவு தண்ணரீ் ஊற்றி, உப்பு பததவயான அளவு பபாட்டு இளகிய மாவாகப் பிதசந்து 
24 மணி பநரம் ஊற விட பவண்டும். பின் ஊறிய மாவில் கடுகு, உ.பருப்பு, க.பருப்பு, கருபவப்பிதல 
தாளித்துக் ஜகாட்டி, ஜகாத்தமல்லி இதலதயப் ஜபாடியாகப் பபாட்டு பிதசந்து பதாதசக் கல்லில் 
தட்டிபயா அல்லது கதரத்து ஊற்றிபயா நல்ல சிவக்க இருபுறமும் பவக தவத்து எடுக்க பவண்டும்.  
இதுபவ உப்புமா வதட. 
 
 
குறிப்பு: இந்தப் பச்சரிசி ரதவதய பவண்டிய அளவு காய தவத்துக் ஜகாள்ளலாம். பததவயான 
ஜபாழுது பருப்புக் கலதவ மட்டும் ஜசய்து ஊற தவத்து அதட ஜசய்யலாம். மிக மிக ருசியாகவும், 
சிறந்த உணவாகவும் இருக்கும். இதற்கு சாம்பார், ஜகாக்தமல்லி சட்னி, பதங்காய் சட்னி முதலியன 
நல்ல தசடு டிஷ் ஆகவும் அதமயும்.  
 
பமற்கண்ட பச்சரிசி ரதவ நிதறய ஜசய்து தவத்துக் ஜகாண்டால் உடனடியாக திடீர் உப்புமா, திடீர் 
ஜகாழுக்கட்தட, திடீர் அரிசி ரவாப் ஜபாங்கல், பால் பாயாசம் முதலியன ஜசய்ய உதவியாக 
இருக்கும்.  
 
 

ஜபான்னி பச்சரிசி -  1/2 கிபலா  
துவரம் பருப்பு  -  100 கிராம்  
வரமிளகாய்   -  10 மிளகாய்கள்  
ஜபருங்காயம்  -  தூளானால் 2 டீஸ்பூன்  
              -  கட்டியானால் சின்ன ஜநல்லிக்காய் அளவு  
பதங்காய் துருவல்  -  1 கப் 
கருபவப்பிதல  -  சிறிது  
ஜகாத்தமல்லி இதல -  சிறிது  
சீரகம்   -  1 டீஸ்பூன் 
நறுக்கிய ஜவங்காயம் -  1 கப் 
தாளிக்கத் பததவயான கடுகு, உ.பருப்பு, க.பருப்பு  
உப்பு    -  பததவயான அளவு. 
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 நள ொகம் 

திருமதி. கீதா சதீஷ் 

ஜவ்வரிசி கிச்சடி (வட இந்திய உைவு வமக) 
சததவயொன ப ொருட்கள்                               தொளிக்க 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

தயொர் தசய்தல்: 

1. ஜவ்வரிசி:- 

ஜவ்வரிசிதய நன்றாக நீர் விட்டு அலசவும். 

ஜவ்வரிசி மூழ்குமளவு நீர் விட்டு 8 மணி பநரம் ஊறவிடவும்.  
எஞ்சிய நீதர வடிகட்டி விடவும். ஜவ்வரிசி தயார். காற்றுபுகாத பாத்திரத்தில் அதடத்தால், இதத 2 
வாரம் வதர குளிர்பதனப் ஜபட்டியில் பசமித்து உபபயாகிக்கலாம். 

2. உருதளக் கிைங்தக பவகதவத்து, பதாலுரித்து, சிறிய சதுரங்களாக நறுக்கவும். 

3. பவர்க்கடதலதய நன்றாக வறுத்து கரகரப்பாக உதடத்துக் ஜகாள்ளவும். 

 

தசய்முமற:- 
கனமான பாத்திரத்ததத அடுப்பிபலற்றி, சிறிது எண்தண விட்டு, 

காய்ந்ததும் சீரகம், பச்தச மிளகாய், கருபவப்பிதல பபாட்டு 
தாளிக்கவும்.  

உருதளக் கிைங்கு துண்டுகள் பசர்த்து நன்றாகக் கிளறவும். 

மஞ்சள் தூள், கரம் மசாலாத் தூள் மற்றும் உப்பு பசர்த்து ஒரு 
நிமிடம் வதக்கவும். ஜவ்வரிசி, பவர்க்கடதல பசர்த்து நன்றாக 
கிளறி மூடி விடவும்.  

மிதமான ஜவப்பத்தில் அவ்வப்ஜபாழுது கிளறியபடி 15 நிமிடங்கள் பவக விடவும். 
ஜவ்வரிசி மிகவும் ஜமன்தமயாக, கண்ணாடி பபான்று ஜதரிந்தால் அடுப்பிலிருந்து இறக்கி விடலாம். 

விரும்பினால் சர்க்கதர மற்றும் எலுமிச்தசச் சாறு பசர்த்து பரிமாறவும். 

ஜவ்வரிசி - 2 கப் 

உருதளக் கிைங்கு - 1 

வறுத்த பவர்க்கடதல - 1/2 கப் 
பச்தச மிளகாய் - 3 (நீளவாக்கில் 
நறுக்கியது) 

உப்பு பததவயான அளவு 

சர்க்கதர - சிறிதளவு (விரும்பினால்) 

எலுமிச்தசச் சாறு - சிறிதளவு 
(விரும்பினால்) 

எண்தண - பததவயான அளவு 

சீரகம் - 1 பத. கரண்டி 

கருபவப்பிதல - சிறிதளவு 

மஞ்சள் தூள் - சிறிதளவு 

கரம் மசாலாத் தூள் - சிறிதளவு 
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திருமதி. கீதா சதீஷ் 

டொலர் சம்பளம் 

டாலரிபல சம்பளஜமன்றால் 

டாலரில்தான் ஜசலவும் இங்பக 

ஜசாக்கதவக்கும் வஜீடன்றாலும் 

ஜசாகுசாய் வாகனஜமன்றாலும் 

வாடதக, தவதண, வரி, வட்டி 

ஜகாடுத்தால்தான் இங்கும் கிட்டும் 

பால் தயிர் வாங்கினாபல 

பாதி நூறு பபாபய பபாச்சு 

மளிதக வாங்கச் ஜசன்றாபலா 

முழு நூறும் மாயமாச்சு 

கடனட்தட கண்ணரீு 

“காஸ்ட்பகா”க்பகா முன்னூறு 

ஆய கதலயில் ஆறு பயில 

ஆகும்ஜசலபவா ஆறு நூறு 

பார்ட்டி தவத்தால் பாதிச் ஜசலவு 

பார்க்கப் பபானால் மீதிச் ஜசலவு 

இழுத்துப் பிடித்துச் பசர்த்துதவத்தால் 

இந்தியா ட்ரிப்புக்கு ஏகச் ஜசலவு 

அந்தச் ஜசலவு இந்தச் ஜசலவு 

அதனத்தும் பபாக மிஞ்சிய காசில் 

எபதாஜவாரு உதடதம வாங்கினால் 

ஏகத்துக்கும் ஜசால்வார்கள்.. 

அவனுக்ஜகன்ன?  

அயல் நாட்டில் பவதல 

டாலர் சம்பளம் 

அள்ளிக் ஜகாடுப்பார்கள் 

வஜீடன்ன? காஜரன்ன? 

வசதி வாழ்க்தகதான் 

எனக்ஜகான்று ஜகாடுத்தால் 

குதறந்தா பபாவான்? 

வகள்வி பதில் 

பதில்கள் பவண்டித்தாபன  

பகள்விகள் எழுகின்றன? 

உண்டு இல்தல என்றுஜசால்ல 

ஓயாத ஜமௌனம் ஏபனா? 

இல்தல என்பற ஜசால்லிடலாம் 

இல்லாத பதிதல விட. 

 

குழந்மதகளின் தமௌனம் 
குைந்ததகளின் கூச்சல் 

கூதரதயப் பிளக்கிறது 

அதமதியாய் இரு 

ஜமல்லப் பபசு 

சிறிது வாதய மூடு 

என்று அதட்டியபடிபய 

ஜதாடர்கிறது என் பணி.. 

வபீட அதமதியாய் 

ஜவகுபநரம் நிசப்தமாய் 

ஓடியாடும் சப்தமில்தல 

வாய்ப்பபச்சும் பகட்கவில்தல 

ஆர்ப்பாட்டம் இல்லாமல் 

அதமதியாய் என் பிள்தள 

தாங்கவில்தல தாஜயனக்கு 

ஏன் இப்படி இருக்கின்றாள் 

என் பிள்தளக்ஜகன்ன ஆயிற்று? 

காய்ச்சபலா? உடல்வலிபயா? 

வாய் மூடி அமர்ந்தவதள 

வாரித் தூக்கி அதணக்கின்பறன் 

ஜகாஞ்சமும் தாளமுடிவதில்தல 

குைந்ததகளின் ஜமௌனத்தத. 

 கவிதத பதொகுப்பு 
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எங்பக 

வரீத்தால் மனமும் 

மானத்தால் ததலயும் 

உயர்ந்திருக்கிறபதா; 
  

எங்பக  

அறிஜவல்லாம் 

இலவசமாய் உளபதா; 
  

எங்பக 

உலகம்  

சுருங்கிய மனதின் 

குறுகிய உட்சுவர்களால் 

சிதறுண் டில்தலபயா; 
  

எங்பக  

ஜசாற்கள் 

உண்தமயில் பூக்கிறபதா; 
  

எங்பக  

சலிப்பற்ற முயற்சி  

முழுதமயத் பதடித் 

ஜதாடர்கிறபதா; 
  

எங்பக 

பைக்கம் என்ற 

பாதல நிலம், 

பகுத்தறிவு ஓதடதய 

உறிஞ்சவில்தலபயா; 
  

எங்பக  

மனது,  

நிதமும் விரியும் 

நிதனவுகளாகவும் ஜசயல்களாகவும்,  

உன்னால் 

முன்னடத்தப் படுகிறபதா; 
  

தந்ததபய, 

என் நாடு 

அந்தச்சுதந்திரச் ஜசார்க்கத்தில் 

கண் விைிக்கட்டும்! 

ஜசார்க்கத்தில் விைிக்கட்டும்! 
மகாகவி தாகூரின் துதிப்பாடல் (Gitanjali) ஜதாகுப்பிலிருந்து 

 

 கீதொஞ்சலி தமிழொக்கம் 

பமொழி ப யர்ப்பு: ந. குமசைசன் 
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 தமிழ்பமொழியின் சிறப்பு 

கவிஞர் மகுடேசுவரன் 

"வாரம் ஒரு துளி" என்னும் ஜதாகுப்பில் இருந்து 
(பசகரித்து வைங்கியவர்: ராஜா பவணுபகாபால்) 

 

தமிழ் ஜமாைியின் தனிச்சிறப்புகள் யாதவ? ஏன் நாம் தமிதைக் ஜகாண்டாட பவண்டும்? 

1. ஜமாைி, அது பதான்றி வாழும் நிலத்பதாடு தாவரங்கதளப்பபான்ற பவர்த்தன்தமயுதடயது. 
பூமத்தியபரதகதய ஒட்டிய ஜவப்ப மண்டல நிலப்பகுதியின் ஜமாைியாகிய தமிழும் அதிலிருந்து பதான்றிய 
திராவிட ஜமாைிகளும் தாதடதய நன்றாகத் திறந்து உச்சரிக்க பவண்டியதவ. பமற்கத்திய ஜமாைிகதளத் 
தாதடதயப் பிரிக்காமல் பல்வரிதச ஒட்டியபடி பபசபவண்டும். அவர்கள் வாய்திறந்து பபசினால் 
குளிர்காற்று உள்புகுந்துவிடும். அந்தக் குளிதரச் சமன்ஜசய்ய உடல் ஜவப்பம்திரட்ட பவண்டும். ஆனால், 
தமிழ் அப்படியில்தல. தமிதைப் பபசினால் உடல் ஜவப்பம் தணிந்து சீராகும். 

2. ஜவப்ப மண்டல நாடுகள் மதலமடுக்கள் குதறந்த நீண்ட ஜநடிய சமஜவளிப் பரப்புகளால் ஆனதவ. வாழும் 
மனிதர்கள் ஒருவபராடு ஒருவர் ஒட்டித்திரியாமல் நன்றாக விலகிக் கட்புலம் எட்டக்கூடிய ஜதாதலவில் 
நடமாடக் கூடியவர்கள். அவர்கதள அதைப்பதற்கு, ஓங்கிக் குரஜலடுத்துக் கூப்பிடுவதற்குத் தமிழும் அதன் 
இனமான திராவிட ஜமாைிகளும் ஏற்றதவ. குடியிருப்புப் பகுதியிலிருந்து காட்டுக்குள் பவதல 
ஜசய்கின்றவர்கதள எட்டும் அளவுக்கு ஓங்காரமாய்க் கூவி அதைத்துச் ஜசய்தி ஜதரிவிக்கும் காட்சிதய 
இன்றும் ஊர்ப்புறங்களில் காணலாம். 

3. தமிைில் பபசுவதற்கு சுவாசமண்டலம் ஏராளமான காற்தற உள்ளிழுத்து ஜவளிபயற்ற பவண்டியிருக்கும். 
தமிழ் பபான்ற ஒரு ஜமாைிதயப் பபசுவபத ஜநஞ்சுரத்திற்கும் ஆபராக்கியத்திற்கும் இதமான பயிற்சியாகும். 
உதாரணத்திற்கு பாரதியார் பாடல்கள் சிலவற்தற வாய்விட்டு உச்சரித்துப் பாருங்கள். இரண்டு சுற்று 
தமதானத்தில் ஓடியதுபபால் மூச்சு வாங்கும். 

4. தமிழ் முதன்தமயாக இதசத்தன்தம வாய்ந்த ஜமாைியாகும். தமிைில் நல்ல ஜபாருள்வளத்துடன் வைங்கும் 
எந்தஜவாரு ஜசாற்ஜறாடரும் தன்னளவில் இனிய இதசப்பாங்குடன் அதமயப் ஜபற்றிருப்பததக் 
கவனிக்கலாம். அந்தத் தன்தமயால்தான் திராவிட ஜமாைிகளில் எண்ணற்ற பைஜமாைிகள் பதான்றின. 
பபச்சுப் புலதம மட்டுபம தகுதியாய்க் ஜகாண்டிருந்த பாமர மக்கள், வாழ்வியல் உண்தமகதள அவர்கள் 
பபசும் ஜதாடர்களில் ஏற்றிதவத்தனர். இந்த இதசத்தன்தம ஜமாைியின் இயற்தகயான பண்பாக இருப்பது 
தனித்த சிறப்பு. 

5. தமிழ் அளவில்லாத ஜசால்வளம் ஜபற்றிருக்கும் ஜமாைியாகும். தமிைில் வைங்கும் ஜபயர்ச்ஜசாற்கள் 
ஒன்றிரண்படாடு சுட்டி முடிந்துவிடுவதில்தல. ஒன்தறக் குறிக்க மிகச் சாதாரணமாகப் பத்திருபது 
ஜபயர்ச்ஜசாற்கள் இருக்கின்றன. அபதபபால் ஒற்தறச் ஜசால்லுக்கு எண்ணற்ற ஜபாருள்களும் 
வைங்குகின்றன. எடுத்துக்காட்டாக, பாணி என்ற ஜவறும் இரண்ஜடழுத்துச் ஜசால்லுக்கு – காலம், தாமதம், 
நீண்ட காலம், இதசப்பாட்டு, இதச, ஒலி, இதசயுறுப்பாகிய தாளம், அைகு, அன்பு, முல்தல யாழ்த் 
திறத்துள் ஒன்று, பதறப்ஜபாது, கூத்து, தக, பக்கம், ஜசால், சர்க்கதரக் குைம்பு, கள், பைச்சாறு, இதலச்சாறு, 
மிளகும் பதனஜவல்லமும் பசர்ந்த ஒரு மருந்துவதக, நீர், ஊர், நாடு, ஊர்சூழ் பசாதல, காடு, பூம்பந்தர், 
பலபண்டம், கதடத்ஜதரு, நதட, சரகாண்டபாடாணம், பாடினி – என்று எத்ததன ஜபாருள்கள் 
வைங்குகின்றன, பாருங்கள் ! 
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6. ஒரு ஜமாைியின் உயிர்நாடி அதில் வைங்கும் விதனச்ஜசாற்கள்தாம். அம்ஜமாைி பபசும் மக்கள் எத்ததகய 
விதனத்திட்பம் மிக்கவர்கள் என்பததயும் அச்ஜசாற்கபள எடுத்தியம்புகின்றன. தமிழ் விதனச்ஜசாற்களின் 
அருதம என்னஜவன்றால் அவற்றுள் ஏராளமானதவ ஜபயர்ச்ஜசாற்கதளப் பபாலபவ வடிவில் எளியதாயும் 
அளவில் சின்னஞ்சிறிதாயும் இருப்பதவ. உதாரணத்திற்குப் ‘ஜபாங்கு’ என்ற இந்தச் சிறிய விதனச்ஜசால் 
பத்துக்கும் பமற்பட்ட ஜசயல்கதளச் சுட்டுவதாகும். அதவ (ஜபாங்குதல்) : காய்ந்து ஜகாதித்தல், 
ஜகாந்தளித்தல், மிகுதல், பருத்தல், பமற்கிளர்தல், மகிழ்தல், சினத்தல், ஜசருக்குறுதல், நுதரத்தல், 
விளங்குதல், மயிர் சிலிர்த்தல், வஙீ்குதல், விதரதல், துள்ளுதல், கண் சூடதடதல், உயர்தல், ஜசைித்தல், 
ஒலித்தல், சதமத்தல். 

7. ஒருவரின் சிந்ததனப் பாங்கு அவர் பபசுகின்ற ஜமாைிபயாடு ஜதாடர்புதடயது. எண்ணம் ஜவறும் 
படிமத்தளத்தில் பதான்றுவது. அந்தப் படிமத்தத விளக்குவதற்குக் குதறந்தபட்சம் எண்ணியவபர 
விளங்கிக்ஜகாள்வதற்கு அவருக்குத் ஜதரிந்த ஜமாைிபய துதண. எண்ணியவற்தற விளக்க, 
பபாதாக்குதறபயாடு ஒருவரின் ஜமாைி இருந்தால் அந்த எண்ணத்தால் ஆகக்கூடிய நன்தம என்ன ? 
வளமான தாய்ஜமாைிதய வாய்க்கப் ஜபற்றவர் தம் எண்ணங்கதளப் படிமத் தளத்திலிருந்து இல்தல, 
ஜமாைித்தளத்திலிருந்பத உருவாக்கிக் ஜகாள்ள வல்லவர் ஆவார். 

8. வல்லினம், ஜமல்லினம், இதடயினம் ஆகிய ஜமய்ஜயழுத்துகளும் உயிர்ஜமய்ஜயழுத்துகளும் தமிைின் 
உச்சபட்சச் சிறப்பாகும். ‘தமிழ்’ என்ற ஜபயபர இந்த மூன்று வதக எழுத்துகதளயும் பயன்படுத்தி வைங்கும் 
ஜபயர் என்பர். த – வல்லின உயிர்ஜமய். மி – ஜமல்லின உயிர்ஜமய். ழ் – இதடயின ஜமய். வன்தமயாகக் 
கூறபவண்டிய இடத்தில் வல்லின ஜமய்கதளயும் வல்லின உயிர்ஜமய் எழுத்துகதளயும் மிகுதியாகப் 
பயன்படுத்தி முைங்கினால், அந்த முைக்கம் முைங்குபவரின் உடதலயும் மனத்ததயும் பதறபபால் அதிரச் 
ஜசய்துவிடக்கூடியது. ’எரிமதல எப்படிப் ஜபாறுக்கும் ? நம் ஜநருப்புக்கு இன்னுமா உறக்கம் ? சிங்கக் 
கூட்டம் நிமிர்ந்தால் துன்பச் சிதறயின் கதவு ஜதறிக்கும் !’ – இவ்வரிகளில் வல்லின ஜமய் மற்றும் 
வல்லின உயிர்ஜமய்கள் மிகுந்து புைங்குவதால் உச்சரிப்பும் ஒலிப்பும் வன்தம உணர்ச்சி ததும்ப 
இருக்கின்றன.  

9. ஜமல்லின மற்றும் இதடயின ஜமய்கதளப் பயன்படுத்தி எழுதினால் தமிழ்ஜமாைி ஜமன்தமயின் தடத்தில் 
அதிராமல் நடக்கும். அவ்வதகயான ஜசாற்கதள உரிய மாத்திதர அளவுகளில் திருத்தமாக உச்சரித்தால் 
மயக்கபம வந்துவிடும். உதாரணத்திற்கு ‘ஜமல்ல நட… ஜமல்ல நட… பமனி என்னாகும்? சின்ன மலர்ப்பாதம் 
பநாகும்! உந்தன் சின்ன இதட வதளந்துவிடும்! வண்ண சிங்காரம் குதலந்துவிடும்’ ஜமல்லின ஜமய்களின் 
ஜமன்தம புரிகிறதா? (உங்களுக்கு எளிதில் விளங்கபவண்டும் என்பதற்காகபவ திதரப்பாடல் 
உதாரணங்கதளக் கூறியுள்பளன். பாடல்கள் உச்சரிப்ஜபாலிகதளயும் கூடுதலாக நிதனவூட்டும் 
என்பதற்காகவும்)  

10. உலகில் எத்ததன இனங்களுக்குச் ஜசாந்தமான தாய்ஜமாைி வாய்த்திருக்கிறது என்று சிந்தியுங்கள். 
புலம்ஜபயர்ந்து ஏதிலிகளாக வாை பநர்ந்தவருக்கும் உடன் வரும் ஜசாத்து அவர்களின் தாய்ஜமாைி. 
வரலாற்றுச் சிறப்பு வாய்ந்த எத்ததன ஜமாைிகள் பபசும் உதடுகளற்றுச் ஜசத்தன என்று எண்ணுங்கள். 
இபயசுநாதர் பபசிய ஹபீ்ரு ஜமாைி பபசுவாரற்று ஆராய்ச்சிக் கூடத்தில் இன்று அடங்கிவிட்டது. ஜவறும் 
ஆயிரங்களில் ஜசாற்கதளயுதடய ஜமாைிகதளக்கூட அந்தந்த இனத்தினர் விடாது பற்றிக்ஜகாண்டுள்ளனர். 
நம் பிள்தளகள் எந்த ஜமாைிதய பவண்டுமானாலும் பயிலட்டும். ஆனால், தமிதைப் பழுதறக் 
கற்றுவிடட்டும். 
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எதிர்கொலம் தசொல்பவன் 

 எனக்கு ஜாதகத்தின் பமல் உள்ள நம்பிக்தக சுத்தமாகக் குதறந்துவிட்டது, இதற்கு 

முழுமுதற்காரணம் பஜாதிடர்கள். என் ஜாதகத்திற்கு ஆளாளுக்கு ஒருவிதமாக பலன் ஜசான்னார்கள். 
ஒருவர் தகயில் சின் முத்திதரக் காட்டி 'சூப்பர்' என்றார். இன்ஜனாருவர் பார்த்துவிட்டு உதட்தடப் 
பிதுக்கி , ராகுவும் பகதுவும் ஆளுக்குப் பாதியாக ஜாதகத்ததப் பிரித்துக் ஜகாண்டு கபடி, வாலிபால் 
மற்றும் படபிள் ஜடன்னிஸ் விதளயாடி வருவதால் பதறாது என்றார். மற்ஜறாருவபரா பதறாது 
தான் ( இந்த இடத்தில் என் முகத்தில் ஒரு குண்டு பல்பு எரிந்தது, குதறந்தது இரண்டு பபராவது 
ஒபர மாதிரியாக ஜசான்னார்கபள என்று தான், காரணம் ஜசான்னதும் பல்பு பயீுஸ் பபானது) ஆனால் 
காரணம் ராகுபவா பகதுபவா இல்தல, கிரகங்கள் எல்லாம் அதற்குறிய கட்டங்களில் நிற்காமல் 
அடுத்தவர் கட்டங்களில் நின்று ஜகாண்டு ஒருவதரஜயாருவர் வக்ரமாகப் பார்த்துக் 
ஜகாண்டிருப்பபதாடில்லாமல், சனி பவறு குறுக்பக ஜபாங்கி மங்கி ஜாதகத்தத ஜபாங்கல் பாதனயாக 
மற்றுவதுதான் என்றார். ஆகபவ ஜாதகம் , ஆருடம் என்று யாராவது வந்தாபல ஒரு வணக்கத்தத 
தவத்து எதிர்திதசயில் நதடதயக்கட்டிவிடுபவன். 

 ஒரு நாள் சாதலபயார இரவு உணவகத்தின் அருபக ( உணவகம் என்பது அதற்கு ஜகாஞ்சம் 
அதிகம். தகபயந்திபவன் என்று குறிப்பிடலாம்) வண்டியில் அமர்ந்து இங்பக சாப்பிடலாமா 
பவண்டமா என்று மனதுக்குள் பட்டிமன்றம் நடத்திக் ஜகாண்டிருந்பதன். 

 "பஜாசியம் பாக்கலாமா ?" என்றக் குரல் எனது பட்டிமன்றத்ததக் கதலத்தது.  

 நிமிர்ந்து பார்த்பதன். கால்களில் ஜசருப்பில்லாமல் எப்பபாபதா காவியாக இருந்திருக்கக்கூடிய 
பவட்டியணிந்த இதளஞன் நின்றுஜகாண்டிருந்தான். சீபரா தசஸ் டயட்டில் இருக்கும் மாடல் 
அைகிதயப் பபால இதளத்திருந்தான். 

 அவனுடலில் எந்த இடத்தில் கிள்ளியிருந்தாலும் சததயிருந்திருக்காது. கன்னங்கள் 
ஒட்டிப்பபாயிருந்தன. முகம் ஒரு பறதவயுதடய முகத்ததப் பபால கூராக இருந்தது . பிரகாசமான 
சின்னக் கண்கள் என்தனக் கூர்தமயாகப் பார்த்தன. 

 ஜசன்தனயில் இவர் பபான்ற பலதரப் பார்க்கலாம், காவி பவட்டியணிந்து பதாள்களில் 
குறுக்காக ஒரு தபதய அணிந்தபடி, வலது தகதயக் குட்டிப் பாம்பு படம் எடுப்பததப் பபால இடது 
வலதாக ஆட்டி 'பஜாஸ்ஸிய்ம் பாக்க்லாங்ககால ஸார்.....?' என்று இழுத்துக் பகட்பார்கள், நீங்கள் 
பவண்டாஜமன்றால் பாம்புக்தக சட்ஜடன பிச்தசப்பாத்திரமாக மாறிவிடும்.  

 அந்தக் கூட்டத்ததச் பசர்ந்த ஆசாமி பபாலும் என்று எண்ணியபடி, "பவண்டாம்" என்பறன்.  

திரு. சைவணன் ைங்கநொதன் 

 சிறுகதத 
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 தடுமாறிய தமிழ் உச்சரிப்பில் "நம்ப ராகபவந்திரா பகாவிலுக்குப் பபாய்யிகிட்டீருக்பகாம், 
ஜபாய் ஜசால்லமாட்படாம், ஜசால்லுங்க ஒங்களுக்குப் பாக்கலாம்". 

 பவண்டாஜமனத் ததலயதசத்பதன்.  

 அவன் பகட்பதாய் இல்தல, பவதாளத்ததப் பிடிக்கும் முயற்ச்சியில் சற்றும் மனம் தளராத 
விக்கிரமாதித்ததனப் பபால நகராமல் நின்றான்.  

 வருங்காலத்தத வரும்பபாது பார்த்துக்ஜகாள்கிபறன், ஆருராதனத் தவிர பவறு ஆருடத்தில் 
நம்பிக்தகயில்தல என்று என்ன சமாதானம் ஜசான்னாலும் அவன் விடுவதாயில்தல. 

 "மனசில எதாவது ஒன்தன ஜநதனங்க" என்றான்.  

 நான்,  "பவண்டாம், நான் எதத நிதனத்தாலும் நீ ஜசால்வாய் என்று எனக்குத் ஜதரியும்"  

 மீண்டும் வற்புறுத்தினான். ஒரு பூதவ நிதனத்பதன். மிகச்சரியாக ஒரு ராகத்ததப் பபால் 
அந்தப் பூவின் தன்தமகதளச் ஜசால்லிப் பூவின் ஜபயதரச் ஜசான்னான்.  

 நான் முகத்தில் எந்தவித ஆச்சரியமும் காட்டாமல் "முன்னபம ஜசான்பனன்னில்தலயா 
உன்னால் ஜசால்லமுடியுஜமன்று"  

  இந்த யுக்தியும் என்தனக் கவரவில்தல என்று சலிப்பதடந்தவனாகத் ஜதரிந்தான். 

 "சரி , என்னிடமிருந்து என்ன எதிர்பாக்கிறாய் ?" என்று பகட்படன்.  

 "ஒரு பவதளச் சாப்பாடு" என்றான்.  

 சட்தடப் தபயிலிருந்து ரூபாய் பநாட்தட எடுத்து நீட்டிபனன். மீதனக் ஜகாத்தும் ஜகாக்தகப் 
பபாலச் சட்ஜடன எடுத்துக் ஜகாண்டான்.  

 “நான் ஒன்று பகட்கலாமா?  நீங்க சரியா ஒங்க ஜாதகத்தப் பார்த்திருக்கலாம்ல, பார்த்திருந்தா, 
இபத பஜாசியத்தத ஏஸி ரூம்ல ஒக்காந்து அப்பாயின்ஜமன்ட் ஜகாடுத்து ஜசால்லிகிட்டு 
இருக்கலாம்ல? ஏன் பராட்ல இப்படி? கால்ல ஜசருப்பு கூட இல்லாம நடக்கறதப் பார்த்தா எனக்பக 
கஷ்டமா இருக்கு" என்பறன்.  

 அவனுதடய கண்கள் ததரதயப் பார்த்தன, ஜவறுதமயாகச் சிரித்தான். அவன் வாயிலிருந்து 
திக்கித்திக்கி வார்த்ததகள் வந்தன.  

 "நம்பப் ப்ராப்தம் இதுதான், பவற ஒன்னும் பண்ணுரதிக்ஜகயில்தல" என்று ஜசால்லிக் 
கவிழ்ந்த கண்கள் நிமிராமல் எதிர் திதசயில் நடந்தான்.  

 அவன் இன்னும் நீண்ட தூரம் நடக்கபவண்டியிருக்கும். 
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 புத்தகம் வொசித்சதன் 

திரு. சதீஷ் பாைசுப்ரமணியன் 

வகள்விக்குறி , எழுதியவர்: எஸ்.ரொமகிருஷ்ைன், விகடன் பிரசுரம்  

 குைந்ததகள் முதன்முதலில் பபசக் கற்றுக்ஜகாண்டவுடன் தமது பகள்விக்கதணகதள 

ஜபற்பறார்களிடம் தான் ஜதாடங்குகின்றனர். ஜபற்பறார்கள் தாபன அவர்களின் முதல் ஆசிரியர்கள். 

 "அப்பா ராத்திரியானா இந்த சூரியன் எங்பக பபாகுது?"  

 "அம்மா  வானம் ஏன்மா நீலமா இருக்கு?" 

 “எல்லாருக்கும் ஒபர மாதிரி எலும்புதாபன? அப்பபா ஏன் பவற பவறமாதிரி இருக்காங்க? 

ஜபற்பறார்கள் ஜசால்லும் பதில்களில் இருந்து கிதளத்ஜதழும்புகின்றன பமலும் சில பகள்விகள். 

 
நம் வாழ்நாள் முழுதும் நாம் சில பகள்விகதள சுமந்து ஜகாண்பட ஜசல்கிபறாம். சில 
பகள்விகளுக்கு விதட பதடுபவாம், சில பகள்விகளுக்கு "இதற்ஜகல்லாம் விதடபய இல்தல" என்று 
நமக்கு நாபம சமாதானம் ஜசால்லிக்ஜகாண்டு விதட-பதடுததல விட்டுவிடுபவாம். 

 

எஸ்.ராமகிருஷ்ணன் http://sramakrishnan.com, சமகால எழுத்தாளர்களில் குறிப்பிடத்தக்கவர். 
இலக்கியம், சினிமா, நாடகம், இதணயம் என பல்பவறு தளங்களில் தன் பங்களிப்தப அளித்து 
வருபவர். பல விருதுகளும் ஜபற்றவர். 

 

"பகள்விக்குறி" என்கிற இந்த புத்தகம் அவரின் சில கட்டுதரகளின் ஜதாகுப்பாக, விகடன் 
பதிப்பகத்தாரால் ஜவளியிடப்படுகிறது. இந்த கட்டுதரகள் மூலமாக, அவர் தனக்பக உரிய பாணியில், 
சுதவயான தகவல்கள், கததகள், சம்பவங்கள் மூலமாக பகள்விகளுக்கு விதட பதட முற்படுகிறார். 
அவற்றிலிருந்து சில பகள்விகளும், சிந்ததனகளும். 

“எதுக்காக இவ்வளவு அவசரம்?” 

இந்த நூற்றாண்டின் தீர்க்க முடியாத பநாய்களில் ஒன்று, அவசரம். இயந்திர ஜபாம்தமகள் பபால 
வாழும் நமது அவசர வாழ்வின் ஜபாருள்தான் என்ன? 

தஜன் கமத ஒன்று 
 ஒரு ஜஜன் துறவி காட்டுக்குள் நின்ற நிதலயில் தவம் ஜசய்துஜகாண்டு இருந்தார்.  
பறதவகள் அவரின் ததலயிலும் பதாளிலும் உட்கார்ந்துஜகாண்டு பயமின்றி இதளப்பாறிச் ஜசன்றன.  
இதனால் அந்தத் துறவியிடம் ஏபதா மாய சக்தி இருக்கிறது என்று நம்பி அவரிடம் சீடர்களாகச் 
பசர்வதற்கு பலரும் முயற்சி ஜசய்தார்கள். 

 ஓர் இதளஞன் அந்தத் துறவியிடம் ஜசன்று, “மனிதர்கதளக் கண்டால் பயந்து ஓடும் 
பறதவகள் உங்களிடம் மட்டும் எப்படி இவ்வளவு ஜநருக்கமாக இருக்கின்றன?” என்று பகட்டான். 
அவர் பதில் ஜசால்லாமல் புன்னதக மட்டுபம ஜசய்தார்.  

 அங்பகபய இருந்து அவதரப் பபால தானும் பறதவகதள வசியப்படுத்த பைக 
பவண்டியதுதான் என்று முடிவுஜசய்த இதளஞன், அவதரப் பபாலபவ நிற்கத் துவங்கினான்.  ஒரு 
பறதவகூட அவதன ஜநருங்கி வரபவ இல்தல. சில வருடங்கள் அங்பகபய இருந்தும் அவனால் 
பறதவகதளத் தன் பதாளில் அமரச் ஜசய்ய முடியவில்தல. 

 ஓர் இரவு துறவியிடம், “இதற்கான பதில் ஜதரியாவிட்டால் இப்பபாபத ஆற்றில் குதித்துச் 

http://sramakrishnan.com
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சாகப் பபாகிபறன்” என்றான். துறவி சிரித்தபடிபய, “ புயலில் சிக்கிய மரத்ததப் பபால உன் மனது 
எப்பபாதும் மிக பவகமாக அதசந்தபடிபய இருக்கிறது. பதற்றம் மற்றும் 
ஜபாறுதமயின்தமதான் உன்தனப் பறதவகதள விட்டு விலக்கி 
தவத்திருக்கிறது. கூைாங்கல்தலப்பபால உள்ளுக்குள் ஈரத்பதாடும் 
ஜவளியில் சலனமில்லாமலும் இருந்தால், பறதவகள் உன்தன தாபம பதடி 
வரும் “ என்றார். 
 நமது வடீ்டில் உள்ளவர்கள், நண்பர்கள், உடன் பணியாற்றுபவர்கள் 
என்று எவபராடும் நமக்கு இணக்கம் இல்லாத சூைல் உருவானதற்கான 
காரணமும் இதுதானில்தலயா? 

“என்ன ஊரு இது, மனுஷன் வாழ்வானா? 

 “வாய்விட்டு எப்படிங்க பகட்கிறது? 

"இந்த காலத்துல யாதர நம்ப முடியுது ஜசால்லுங்க?",  

"என்தன ஏன் யாருபம புரிஞ்சுக்க மாட்படங்குறாங்க?"   

“உங்கதள எல்லாம் யாரு கல்யாணம் பண்ணிக்கச் ஜசான்னது?”  

பகள்விகள் ஜகாண்ட அதனவரும் அவசியம் படிக்க பவண்டிய புத்தகம் இது. 

கிதடக்குமிடம் : http://udumalai.com/?prd=kelvikkuri&page=products&id=2128 

உங்கள் சிந்தமனக்கு 
 
மிக மிக நல்ல நாள் : இன்று 
மிகப்ஜபரிய ஜவகுமதி : மன்னிப்பு  
மிகவும் பவண்டாதது: ஜவறுப்பு 
மிகப்ஜபரிய பததவ: சமபயாசித புத்தி  
மிகக்ஜகாடிய பநாய்: பபராதச  
மிகப்ஜபரிய ஜதய்வம்: தாய் 
மிகவும் சுலபமானது: குற்றம் காணல் 
கீழ்த்தரமான விஷயம்: ஜபாறாதம 
நம்பக்கூடாதது: வதந்தி 
ஆபத்து விதளவிப்பது: அதிக பபச்சு 
ஜசய்யக்கூடாதது: உபபதசம் 
ஜசய்ய பவண்டியது: உதவி 
விலக்க பவண்டியது: விவாதம் 
உயவுக்கு வைி: உதைப்பு 
நழுவவிடக்கூடாதது: வாய்ப்பு 
விட்டுவிடக்கூடாதது: உறவு 
எதிர்பாராமல் ஜசய்வது: தானம் 

தவற்றியின் ரகசியம் 
 
அன்பு காட்டு - ஆனால் அடிதமயாகிவிடாபத 
இரக்கம் காட்டு - ஆனால் ஏமாந்து பபாகாபத 
பணிவாய் இரு - ஆனால் பகாதையாய் இராபத 
கண்டிப்பாய் இரு - ஆனால் பகாபப்படாபத 
சிக்கனமாய் இரு - ஆனால் கஞ்சனாய் இராபத 
வரீனாய் இரு - ஆனால் பபாக்கிரியாய் இராபத 
சுறுசுறுப்பாய் இரு - ஆனால் பதட்டப்படாபத  
தர்மம் ஜசய் - ஆனால் ஆண்டியாகி விடாபத 
ஜபாருதளத் பதடு - ஆனால் பபராதசப் படாபத 
உதைப்தப நம்பு - ஆனால் கடவுதள மறந்து விடாபத  

உங்கள் சிந்ததனக்கு 

திரு. சிவக்குமார் சிவசண்முகம்  

http://udumalai.com/?prd=kelvikkuri&page=products&id=2128
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 என் பதாைி குைலி படாஸ்ட்மாஸ்டர்ஸ் கூட்டத்தில் பபசுவதற்காக, இந்தத் ததலப்பில் சில 
பைந்தமிழ்க் கவிததகள் பகட்டார். அந்தக் காரணத்துக்காக இவற்தறக் பகாத்ஜதடுக்கும் பபாது, 
இததப் பற்றி வசந்தமலரில் எழுதினால் என்ன என்று பதான்றியது. 

ஜசம்ஜமாைியாம் தமிழ்ஜமாைிக்கு இலக்கணம் வகுக்கத் ஜதரிந்தவர்களுக்கு, இயற்தகயின் 
இலக்கணமான அறிவியல் அறிவு இல்லாமலா பபாயிருக்கும்? காதலயும் மாதலயும், 
ஆண்டுபதாறும் பருவங்களும் கிரகணங்களும் பார்த்தவர்கள் தாபம தமிைர்கள்!  பததரக் 
ஜகாடுத்தான் பாரி என்றால், பததரக் கட்டியாளத் ஜதரிந்து தாபன இருந்பதாம்? 

அணு 

ஏழு ஜசாற்களில், 1330 முதறயும் ஜவண்பா இலக்கணத்திபலபய வாழ்வியல் மூன்தறயும் 
வைங்கியது குறள். அந்தக் குறதளயும் 

'அணுதவப் பிளந்துஏழ் கடதலப் புகட்டிக் 

குறுகத் தரித்த குறள்' 

என்று வாழ்த்தினாள் ஔதவ. அணுதவப் பிளக்கும் அறிவியதலப் பற்றி ஔதவ எப்படி 
அறிந்திருந்தாள்? அணு என்றால் என்ன என்றறிந்திருந்தாளா? இல்தல, 'கடுதகப் பிளந்பதழ் 
கடதலப் புகட்டி' என்ற இதடக்காடரின் பாடலுக்கு மறுஜமாைியாகச் ஜசான்னாளா? 

இற்தறக்குச் சுமார் ஆயிரம் ஆண்டுகளுக்குமுன் வாழ்ந்த கம்பனின் வரிகளும் அணுதவக்கூறிட்டுக் 
கூறுகின்றன.  கம்பனின் இராமாவதாரம் (இராமாயணத்தில்), யுத்தகாண்டம், இரணியன் வததப் 
படலத்தில், நாராயணன் பபதர நம்பியுதரக்கும் பிரகலாதனிடம், அவன் தந்தத வினவுகிறான்: 
"ஜபாருள்கள் எல்லாம் ஒருவன் புக்கு உதறவன் - என்றாய்; ...தூணில் நின்றுளன் என்னின், எங்கு?" 
என்று. ஒவ்ஜவான்றாய் தந்ததயின் பகள்விகளுக்கு மறுஜமாைி ஜசால்லும் பிள்தள பிரகலாதன், 
'ஓர் அணுதவ நூறாய்ப் பகுத்தால் அந்தச் சிறு பகுப்பிலும் உள்ளான் நாரணன்' என்று கூறுகிறான்: 

'...அணுவிதனச் சத கூறிட்ட 

பகாணினும் உளன்..... ' [கம்பராமாயணம், யுத்தகாண்டம், இரணியன் வததப் படலம், 124] 

நீர் 

கடல் நீர் ஆவியாகி, பமகம் அததச் சுமந்து, நிலத்திலும் கடலிலும் ஜபய்யும் மதைதய, ஒன்றல்ல 
இரண்டல்ல பல பைந்தமிழ்க் கவிஞர்கள் தரவாய்க்ஜகாடுத்திருக்கிறார்கள். 

பட்டினப்பாதலயில் உருத்திரங்கண்ணனார் புகார் நகரத்தின் துதறக்கு, கப்பலிலிருந்து பண்டம் 
(சரக்கு) நிலத்துக்கு வருவதும், நிலத்திலிருந்து கப்பலுக்கு சரக்கு பபாவதும் பபால, கடல்நீர் 
ஆவியாகி பமகம் சுமந்த நீர் மதல பமல் ஜபாைிவதும் ஜபாைிந்த மதை நீராய் கடலில் ஜசன்று 

திருமதி. மங்களா ஐயர் 

 அறிவியல் தமிழ் 
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பசர்வதும் என்று உவமான உவபமயத்ததக் பகாக்கிறார்: 

வான்முகந்த நீர் மதலப் ஜபாைியவும் 

மதலப் ஜபாைிந்த நீர் கடல் பரப்பவும் 

மாரி ஜபய்யும் பருவம் பபால 

நீரினின்று நிலத்து ஏற்றவும் 

நிலத்தினின்று நீர் பரப்பவும் 

அளந்து அறியாப் பல பண்டம் (பட்டினப்பாதல 126-131) 

பரிபாடலில் நல்லந்துவனாரும் பமகங்கள் கடல்நீதர முகந்துவந்து மதை ஜபாைிந்தது என்று 
ஜசால்கிறார்:  

நிதறகடல் முகந்துஉராய் , நிதறந்துநீர் தும்பும்தம் 

ஜபாதறதவிர்ப்பு அதசவிடப் ஜபாைிந்தன்று, வானம் (பரிபாடல். 6: 1-2) 

பரிபாடலில் தமபயாடக்பகாவனார், குளக்கதர உதடந்து ஜவள்ளம் வருவததயும், கடல்நீர் 
ஆவியாகி பமகங்கள் சுமந்து வருவததயும் இதணத்துச் ஜசால்கிறார்:  

திதர இரும்பனிப் ஜபௌவம் ஜசவ்விதா அற முகந்து 

உர உரும்உடன்ற ஆர்ப்ப ஊர் ஜபாதற ஜகாள்ளாது 

கதர உதட குளஜமனக் கைன்று வான் வயிறு அைிபு 

வதர வதர ஜதாடுத்த வயங்கது ஜவள்ளருவி (பரிபாடல் 7: 1-4) 

நீத்தம் 

புறநானூறு 365: 1-இல், மார்க்கண்படயனார் என்னும் புலவர், 'காற்று நீங்கி நின்ற' வானஜவளிதய   
நீத்தம் என்று அதைத்தார்கள்: 

மயங்குஇருங் கருவிய விசும்புமுகனாக 

இயங்கிய இருசுடர் கண்எனப் ஜபயரிய 

வளியிதடவைங்கா வைக்கரு நீத்தம் (புறநானூறு 365: 1-3) 

 மாற்றுறுப்பு 

இன்று மருத்துவ உலகில், பழுதான ஒர் உறுப்தப இயன்றபபாது எடுத்துவிட்டு, மற்பறார் நபரின் 
அல்லது ஜசயற்தக உறுப்தபப் ஜபாருத்துவது, நதடமுதறயில் இருப்பது தான். இததபய 
சிலப்பதிகாரத்தில் கீரந்தத என்ற குடிமகன் வடீ்டுக் கததவ அறியாதமயால் தட்டி, அதற்குப்பின் 
தண்டதனயாக தன் தகதய ஜவட்டிக்ஜகாண்டு, ஜபான்னாலான தகஜயான்தற ஜபாருத்தியதமயால் 
ஜபாற்தகப் பாண்டியன் என்று 'காரணப்ஜபயர்' அதமயப்ஜபற்ற அரசதனப் பற்றிச் ஜசால்கின்றன 
கீழ்க்காணும் ஜசய்யுள்கள்: 

ஜநஞ்சஞ் சுடுதலின் அஞ்சி நடுக்குற்று 
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வச்சிரத் தடக்தக அமரர் பகாமான்      50     

உச்சிப் ஜபான்முடி ஒளிவதள உதடத்ததக 

குதறத்த ஜசங்பகால் குதறயாக் ஜகாற்றத்து 

இதறக்குடிப் பிறந்பதார்க்கு இழுக்க மின்தம 

இன்னுங் பகட்டி நன்வா யாகுதல் 

மற்றும் 

நாடுவிளங் ஜகாண்புகழ் நடுகதல் பவண்டித்தன் 

ஆடு மதைத் தடக்தக யறுத்து முதறஜசய்த 

ஜபாற்தக நறுந்தார்ப் புதனபதர்ப் பாண்டியன் .. 

தன் கண்தண அப்பி ஈந்து, சிவனுக்பக கண்ணப்பன் ஆயினார் ஒரு பக்தர். ஜபரியபுராணத்தில் 
வரும் கதத இது.  சிவனின் நாடகத்தில், இதறயின் கண்ணிலிருந்து வரும் குருதிதய நிறுத்த, தன் 
கண்தணப் பறித்து சிவனுக்கு இடுகிறார்: 

இதற்கினி என்கண் அம்பால் இடந்தப்பின் எந்ததயார்கண் 

அதற்கிது மருந்தாய்ப் புண்ணரீ் நிற்கவும் அடுக்கும் என்று 

மதர்த்ஜதழும் உள்ளத்பதாடு மகிழ்ந்துமுன் இருந்து தங்கண் 

முதற்சர மடுத்து வாங்கி முதல்வர்தங் கண்ணில் அப்ப (ஜபரிய புராணம், முதற் காண்டம், 
சருக்கம் 3, கண்ணப்ப நாயனார் புராணம் 827) 

பதிற்றுப்பத்தின் ஐந்தாம் பத்து, ஜகாதடச்சிறப்பும் ஜவன்றிச்சிறப்பும் என்ற 42வது பாடலில், பபாரில் 
ஜவட்டுப்பட்ட உடதல, ஜவள்ளுசி ஜகாண்டு ததத்த மருத்துவதனப் பற்றிக் காணலாம்: 

மீன்பறர்ஜகாட்பிற் பனிக்கய மூழ்கிச் 

சிரல் ஜபயர்ந் தன்ன ஜநடுஜவள் ளுசி 

ஜநடுவசி பரந்த உடுவாழ் மார்பின் 

அம்புபச ருடம்பினர்ச் பசர்ந்பதா ரல்லது 

தும்தப சூடாது மதலந்த மாட்சி (பதிற்றுப்பத்து 42: 2 - 6) 

இபத பபான்ஜறாஜதாரு புறப்பாடலும் உண்டு. காவிரிப்பூம் பட்டினத்துக் காரிக் கண்ணனார், 
ஜவட்டுப்பட்டுக் கிைிந்த ததசதயத் ததத்து, மருந்து தவத்து, புண்ணின் பமல் பஞ்சு தவத்து ஜசய்த 
மருத்துவ முதறதயப் பற்றிச் ஜசால்கிறது. 

ஜசருவா யுைக்கிக் குருதி பயாட்டிக் 

கதுவாய் பபாகிய துதிவா ஜயஃகஜமாடு 

பஞ்சியுங் கதளயாப் புண்ணர் (புறநானூறு. 353) 
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கணிதமும் இயற்பியலும் 

பித்தபகாரஸ் பதற்றம் என்று நாம் கற்றறிந்த பதற்றம் (Pythagorean theorem OR Pythagoras theorem) 
ஆகும்: "ஒரு ஜசங்பகாண முக்பகாணத்தில், ஜசம்பக்கத்தின் மீது வதரயப்படும் சதுரத்தின் பரப்பு, 
மற்ற இரு பக்கங்களின் மீது வதரயப்படும் சதுரத்தின் பரப்புகளின் கூடுதலுக்குச் சமம்". இதத 
பபாததயனார் எனும் புலவர் எடுத்துதரக்கிறார்: 

"ஓடும் நீளம் ததன ஒபரஎட்டுக் 

கூறு ஆக்கி கூறிபல ஒன்தறத் 

தள்ளி குன்றத்தில் பாதியாய்ச் பசர்த்தால் 

வருவது கர்ணம் தாபன." 

ஔதவ என்ற ஜபயரில் பலரும் எழுதினர் என்பதத நாம் அறிபவாம். புறநானூறு-102இல் 'கீழ் 
மரத்து யாத்த பசம அச்சு' என்று அரசாளும் மன்னன், தன் மக்களுக்கு 'பசம அச்சு' பபால பயனுடன் 
வாழ்ந்தான் என்கிறார் ஔதவ. பசம அச்சு என்றால், பழுததடயும்பபாது பயன்படுத்துவதற்காக , 
வண்டியில் பபாபவாரின் பசமத்துக்காக தவக்கப்படும் அச்சு. அப்படி தன் மக்களுக்குத் 
பததவயானபபாது பயன்படுபவபன நல்ல மன்னன் என்று! 

இக்கட்டுதரயில் இறுதியாக, 17ம் நூற்றாண்டில் (அதாவது கலிலிபயா கலிலி மடிந்து 100 
ஆண்டுகளுக்கும் பமலாக), அமுதாம்பிதக பிள்தளத் தமிைில் ஊசல் பருவத்தில், சிவஞான 
முனிவர் ஜசால்கிறார்: அமுதாம்பிதக ஊஞ்சலில் ஆடும் பபாது, ஊஞ்சலின் கயிறு நீளமாக 
இருப்பதால் ஜமள்ள ஆடுகிறது என்றும் ஆனால் அவள் காதில் அணிந்திருக்கும் குண்டலம் 
(இன்தறய 'ஜிமிக்கி' பபால!) குதறவான நீளத்தில் ஜதாங்குவதால் விதரவாக - ஊஞ்சலின் 
பவகத்தத விட விதரவாக - ஆடுகிறது என்றும் இயற்பியல் தத்துவத்தத அைகுபடச் ஜசால்கிறார்!  

மகரக் குதைகளும் ஊசலாட 

பங்கய மடமாதர் பநாக்கி இருபவம் 

ஆட்ட - அவ்வூசலில் பாய்ந்திலது 

இவ்வூசல் என - நனி ஆட்டுபதாறும் 

நின்னதக நிலஜவைிலுக்கு அவர் முகத்  

திங்கள் சாய (அமுதாம்பிதக பிள்தளத்தமிழ் - ஊசல் பருவம்) 

என் பதாைி நிதனவுறுத்திக் பகட்டதும் இந்தப் பாடதலப் பற்றித் தான்! கற்பதற்குக் கசக்கும் 
பதற்றத்ததயும், காணும் காட்சிபயாடிதணத்துக் களிப்புறச் ஜசான்னால், நிதனபவாடினிக்கும் 
தாபன! 

பாரதி பகலியாய்ச் ஜசான்ன 'ஜசால்லவும் கூடுவ தில்தல! அதவ ஜசால்லும் திறதம தமிழ்ஜமாைிக் 
கில்தல!' என்று இன்றும் பசாராமல், அறிவியலுக்குப் பைக்கமான தமிதை, பாரதியின் ஜசால்படிபய, 
கதலச்ஜசாற்கள் ஜகாண்டும் இன்தறய நுட்பங்கள் பற்றி எழுதியும், அறிவுக்கதலச்ஜசல்வங்கள் 
யாவும் தமிழுக்குச் பசர்ப்பபாம். 
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இதணயத்திலிருந்து: 

http://www.sivankovil.ch/?pn=ilakkiyaththil_ariviyal 

http://thiru2050.blogspot.com/2013/07/blog-post_17.html 

மற்றும் ப்ராஜக்ட் மதுதர, தமிழ் விக்கிபடீியா துதணபயாடு. 

இரவல்  தபொருட்கள் 

இரவல் ஜபாருஜளன்றால்? 

என்ஜனன்று ஜசால்லிடவா? 

உபபயாகம் முடிந்த பின்பன 

உரியவர்க்குத் திருப்ப பவண்டும் – இது 

புரியாத பலர் ஜசயலால் 

பாதிக்கப் பட்படன் நான் 

என்னுதடய பிறந்தநாளில் 

எனக்கான பரிசுக்காய் 

என்னிடபம ஜபறப்பட்ட நூறு 

எப்ஜபாழுது திரும்பிடும் கூறு? 

நண்பரின் நண்பருக்காய் 

நண்பர் ஜசான்ன காரணத்தால் 

நான் ஜசலுத்திய கட்டணம் 

நண்பா நீ தராதபதன்? 

உன் நிதனவுக்கது வராதபதன்? 

அப்துல் கலாமின் “அக்கினிச் சிறகுகள்” 

புத்தம் புது புத்தகமாய்ப் 

புரட்டிப் பார்க்கும் முன்பப 

இரவல் வாங்கிச் ஜசன்றவர்தான் 

இன்னுமதத திருப்பவில்தல.. 

எத்ததனபயா கததயிருக்கு 

எல்பலார்க்கும் இது இருக்கும் 

காஜசன்பது ஜபாருட்டல்ல 

கடதம விதளயாட்டும் அல்ல 

அன்பளிப்பாய் பகட்டிருந்தால் 

அகமகிழ்ந்து ஜகாடுத்திருப்பபன் 

அப்ஜபாழுபத மறந்திருப்பபன் 

இரவஜலன பகட்டதால்தான் 

இதயம் மறக்கவில்தல 

நீங்காமல் வந்துஜசல்லும் 

நிதனவிததன அகற்றிடபவ 

ஞாபக மறதி பவண்டும் 

இரவல் கிதடத்திடுமா? 

கவிதத 

திருமதி. கீதா சதீஷ் 

http://www.sivankovil.ch/?pn=ilakkiyaththil_ariviyal
http://thiru2050.blogspot.com/2013/07/blog-post_17.html
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 சிறுவர் சிந்ததன 
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 யொதும் ஊசை 

திருமதி. டவ. கைாவதி, அட்ைாண்ோ 

டொப் ஸ்லிப் வகொமட சுற்றுலொத்தலம் 

இயற்தக எைில் ஜகாஞ்சும் பகாதடச் சுற்றுலாத்தலமான டாப் ஸ்லிப், தமிழ் நாட்டின் பகாதவ 

மாவட்டத்தில், பமற்கு ஜதாடர்ச்சி மதலயின் ஒரு பகுதியான ஆதனமதலயில் உள்ளது. இது கடல் 
மட்டத்தில் இருந்து 300 மீட்டர் உயரத்தில் உள்ளது. இது "பூமியின் ஜசார்க்கம்" என்று 
வர்ணிக்கப்படுகிறது.  

இந்த பகாதடச் சுற்றுலாத்தலம் இந்திரா காந்தி 
வன விலங்கு சரணாலயத்தின் ஒரு சிறிய 
பகுதியாகும். இந்தச் சுற்றுலாத்தலத்தத 
பாலக்காட்டுக் கணவாய் மூலம் நீலகிரி 
மதலத்ஜதாடர் பிரிக்கிறது.  

இங்பக உள்ள  யாதனச் சவாரி மற்றும் படகு 
சவாரி ஆகியதவ மிகவும் ரசிக்கத்தக்கது. டாப் 
ஸ்லிப் அருகில் இந்திரா காந்தி பதசிய பூங்கா, 
பரம்பிக்குளம் வனச்சரணாலயம் ஆகியதவ 
உள்ளன. யாதனகள் மற்றும் புலிகள் இங்கு 
மிகுதியாக காணப்படும் விலங்குகள் ஆகும். 
இங்பக நாம் நிதறய கும்கி யாதனகதளக் 
காணலாம்.  

இது ட்ஜரக்கிங் ஜசய்வதற்கு உகந்த இடமாகும். பச்தச பபசஜலன்ற வைியில் நடந்து ஜசல்வது 
உடலுக்கும், மனதுக்கும் மிகவும் நன்தமயாகும். மாசு படாத காற்று மற்றும் காலச் சூழ்நிதல பவறு 
எங்கும் காணக் கிதடக்காத ஜபாக்கிஷங்களாகும். மர வடீு பபான்ற அதமப்புள்ள விடுதிகளில் நாம் 
தங்கலாம். 

பதசிய வனவிலங்கு சரணாலயத்திற்கு ஜபீ் அல்லது கார் மூலமாக வைிகாட்டியுடன் ஜசன்று சுற்றிப் 
பார்க்கலாம். பரம்பிக்குளம் பதசிய பூங்கா 285 கீமீ பரப்பளவுள்ள அடர்த்தியான காட்டுப்பகுதி ஆகும். 
இக்காடுகளில் மூங்கில், பராஸ்வுட், பதக்கு, சந்தனம் ஆகிய மரங்கள் அதிகமாக உள்ளது. 
ஆசியாவிபலபய மிக உயரமான கன்னமாரி பதக்கு இங்கு வளரும் புகழ் வாய்ந்த மரமாகும்.  

இதன் அருகில் உள்ள பரம்பிக்குளம் 
அதண ஆசியாவிபலபய மிகப்ஜபரிய 
அதணகளுள் ஒன்று. இதன் அருகில் 
பாலக்காடு உள்ளது. அதணதயச் சுற்றி 
அதமந்திருக்கும் பூங்காதவ பார்ப்பது 
கண்ஜகாள்ளாக் காட்சியாகும்.  

வால்பாதற, குரங்கு நீர் வழீ்ச்சி, ஆைியார், காடம்பாதற ஆகிய சுற்றுலாத்தலங்கள் டாப் ஸ்லிப் 



 

 

GATS வசந்த மலர் - July 2013 26 

அருகில் உள்ளன. இதவ அதனத்தும் பார்க்க பவண்டிய இடங்கள் ஆகும். 

சாதல வசதி மட்டுபம ஜகாண்ட இந்தச் சுற்றுலாத்தலத்திற்கு ஜபாள்ளாச்சியில் இருந்து பபருந்து 
வசதி உண்டு. இது ஜபாள்ளாச்சியில் இருந்து 37 கீமீ தூரத்தில் உள்ளது. இயற்தக அன்தனயின் 
பரிசான இந்த பகாதடச் சுற்றுலாத்தலத்தத எல்பலாரும் ஒரு முதறயாவது ஜசன்று இயற்தக 
வனப்தப அனுபவிக்க பவண்டும். 

   

மறுவீடு 

அண்தமயில் கவிஞர் வாலி அவர்களின் மதறவு பற்றிய அதிர்ச்சியான ஜசய்தி பகட்ட ஜபாழுது 

மனதுக்குள் அத்ததன ஜபரிய பசாகம் வந்து உட்கார்ந்து ஜகாண்டது.எத்ததன உன்னதமான ஒரு 
கவிஞதர நாம் இைந்துவிட்படாம் என்று பரிதவித்துப் பபாபனன். 
சிறுவயது முதற்ஜகாண்டு கல்லூரி நாட்களிலும் இவரது 
பாடல்கதளயும், கவிததகதளயும் பிரித்துப் பிரித்து அலசியிருக்கிபறன். 
இவதரப் பற்றி எழுத ஆரம்பித்தால், எங்பக ஆரம்பிப்பது, எங்பக 
நிறுத்துவது? இருந்தாலும் அவரது கவியைகுக்கு ஒரு சிறு உதாரணம். 
 

நான் ததலயங்கத்தில் குறிப்பிட்டிருப்பது பபால நம் நாட்டின் பல்பவறு 
சமூகப் பிரச்சிதனகள் பற்றி எத்ததனபயா பபர் சிந்தித்திருக்கிறார்கள், 
மற்றும் எழுதியிருக்கிறார்கள். ஒவ்ஜவாருவரின் நதடயிலும் எத்ததன 
வித்தியாசம்? 

இருந்தாலும், தமிைகத்தின் தண்ணரீ்ப் பிரச்சிதன பற்றிக் கவிஞர் வாலி அவர்கள் எழுதுகிற 
ஜபாழுது, அைவில்தல, ஆர்ப்பாட்டம் ஜசய்யவில்தல, தண்ணரீ் கிதடக்குமா கிதடக்காதா என்று 
சந்பதகப்படவில்தல, "தயவு ஜசய்து தண்ணரீ் தாருங்கள்" என்று கன்னட அரசிடம் தானம் 
பகட்கவில்தல. மாறாகக் காவிரி ஆற்தறபய இப்படிச் ஜசாந்தம் ஜகாண்டாடுகிறார்.  

"கன்னடம் தாய் வடீு என்றிருந்தாலும் 
கன்னி உன் மறுவடீு ஜதன்னகமாகும்" 

“நீ எங்களுக்கு உரிதமயானவள்” என்று காவிரி மகளிடபம பநரடியாகச் ஜசால்கிறார். 

அப்பப்பா!! இந்த வரிகளில் எத்ததன அைகு? எத்ததன பரிமாணங்கள்? எதத ரசிப்பது? எதத 
விடுவது? உட்கருத்தத ரசிப்பதா? கவி அைதக ரசிப்பதா? அல்லது தமிழுக்குத் ததல வணங்குவதா? 

வார்த்ததகளில் திருத்தம், உள்ளிருக்கும் வருத்தம், சந்தத்தில் ஜபாருத்தம், அபத சமயம் சமூக 
சிந்ததன. 

இதற்குபமல் கவிஞர் வாலி அவர்கதளப்பற்றி நான் என்ன எழுதுவது? 

திரு. ஆதிமுத்து 
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 தமிழ் மண்ணுக்குக் கிதடத்த வைம் - கவிஞர் தவைமுத்து 

திருமதி. அபர்ணா பாஸ்கர் 

அறிஞர் அண்ணாவின் இனிதமயான தமிழும், தந்தத ஜபரியாரின் எண்ணங்களும், கதலஞர் 
கருணாநிதியின் கவிததகளும், பாரதி மற்றும், பாரதிதாசனுதடய எழுத்துக்களும் பத்பத வயதான 
தவரமுத்து என்னும்  கவிஞதன தமிழுக்கு அதைத்து வந்தன. வடுகபட்டியின் மண்வாசமும், 
கிராமத்து வாழ்க்தகயின் தாக்குதலும், அவருதடய சுவாசிப்பில் ஒன்றற கலந்து நிற்பதத 
அவருதடய கருவாச்சிகாவியம், கள்ளிக்காட்டு இதிகாசம் பபான்ற எத்ததனபயா பதடப்புகளில் 
காணலாம்.  

 

ஓபர கிராமத்தில் உடன்பிறப்பாய் வளர்ந்த பதாைிகளின் பாசத்தத பதாைிமார் கததயில் எத்ததன 
அைகாய் ஜசால்கிறார் பாருங்கள்: 

ஆத்பதாரம் பூத்தமரம் 
ஆதன அட ங்கும்மரம், 
ஜகதளஜயல்லாம் கூடுகட்டிக் 
கிளிய தடயும் புங்கமரம் 
புங்கமரத்தடியில்  
பூவிழுந்த மணல்ஜவளியில் 
பபன்பார்த்த சிறுவயசு 
ஜபண்பண ஜநனவிருக்கா? 

 

சிறுக்கிமக  பாவாட  
சீக்கிரமா அவுருதுன்னு 
இறுக்கி முடிபபாட்டு  
எங்காத்தா கட்டிவிட  
பட்டுச் சிறுகயிறு  
பட்ட எடம் புண்ணாக  
இடுப்புத் தடத்தில் நீ  
எண்ஜணய்ஜவச்ச ஜநனவிருக்கா? 

 

மருதாணி வச்சஜவரல்  
மடங்காம நானிருக்க  
நாசமா பபான  
நடுமுதுகு தானரிக்க  
சுருக்கா நீ ஓடி வந்து  
ஜசாறிஞ்சகதத ஜநனவிருக்கா? 



 

 

GATS வசந்த மலர் - July 2013 32 

ஜவள்ளாறு சலசலக்க  
ஜவயில்பபால ஜநலவடிக்க  
ஜவள்ளித் துறுவல்பபால்  
ஜவள்தள மணல் பளபளக்க  

 
கண்ணாமூச்சி ஆடயில்  
கால்ஜகாலுச நீ ஜதாதலக்க  
சூடுவப்பா ஜகைவின்னு  
ஜசால்லிச் ஜசால்லி நீ அழுக  

 
எங்காலு ஜகாலுச  
எடுத்துனக்கு மாட்டிவிட்டு 
ஏன் வடீ்டில் ஜநாக்குப்ஜபத்பதன் 
ஏண்டீ ஜநனவிருக்கா? 

 
ஒண்ணா வளர்ந்பதாம் 
ஒரு தட்டில் பசாறு துண்பனாம். 
பிரியாதிருக்க ஒரு  
ஜபரியவைி பயாசிச்பசாம். 
ஒருபுருஷன் கட்டி  
ஒரு வடீ்டில் குடியிருந்து 
சக்களத்தியா வாைச் 
சம்மதிச்பசாம் ஜநனவிருக்கா? 

 
ஜஷல்லி, கீட்ஸ்,கலீல் கிப்ரான், ஃபிர்ஜதௌசி, நிசாமி பபான்ற உலகக் கவிஞர்களின் ஜபரும் 
ரசிகரானதால் அவர்களுதடய எழுத்தின் தாக்கம் கவிஞர் தவரமுத்து அவர்களிடம் அதிகமாக 
இருப்பதுண்டு. தண்ணரீ் பதசம் என்னும் ஜதாகுப்பில் கடதலப் பற்றி எவ்வளவுஅைகாக ஒரு 
கற்பதன பாருங்கபளன். 

கடல் 
உலகின் முதல் அதிசயம் 
சத்தமிடும் ரகசியம். 
காலஜவள்ளம் 
பதங்கி நிற்கும் நீலப் பள்ளம். 
வாசிக்கக் கிதடக்காத  
வரலாறுகதளத் தின்று ஜசரித்து 
நின்றுசிரிக்கும் நிஜம். 
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அரசியதலயும் மக்களின் அவல நிதலதயயும் ஜபாறுக்க முடியாமல் அவருதடய கவிததகள் பல  
எரிமதலயாய் ஜவடித்திருப்பததப் பார்க்கலாம். அப்படி ஒன்று.. 

வதர்தல் 

ஆடுகளுக்கு 
ஜவட்டரிவாள் 
எடுக்கும் விைா 

இந்த ஆடுகளுக்கு 
ஏக சந்பதாஷம் 

உரிதம வந்துவிட்டதாம் 
தங்கள் கசாப்புக்  
கதடகதளத் தாங்கபள 
பதர்ந்துஜகாள்ள! 

 

தவரமுத்து அவர்கதள நம்பிக்தகக் கவிஞர் என்பற ஜசால்லலாம்.அவருதடய வரிகளால் 
எண்ணற்ற இதளஞரின் வாழ்க்தகயில் நம்பிக்தக துளிர்த்திருக்கிறது. எண்பதுகளில் 
பவதலயில்லா பட்டதாரிகள் மலிந்திருந்த காலத்தில் இபதா புத்துணர்வூட்டும் அவரது வரிகள்.. 

தம்பி 

சாதவச் 
சாவு தீர்மானிக்கும் 
வாழ்க்தகதய 
நீ 
தீர்மானி 

புரிந்துஜகாள் 
சுடும் வதரக்கும்  
ஜநருப்பு 

சுற்றும் வதரக்கும் 
பூமி 
பபாராடும் வதரக்கும் 
மனிதன் 
நீ மனிதன் 

 

கவிஞர் தவரமுத்து அவர்களின் பபர் பபாட்டாபல விற்றுப் பபாகும் திதரப் படங்கள் எத்ததன? 
அவர் பத்மஸ்ரீ விருதுமுதல் பதசிய மாநில விருதுகள் எத்ததன ஜபற்றாலும் மக்களின் 
இதயத்திலிருக்கும் விருததபய ஜபரிதும் விரும்புகின்றார். ஆண்டுகள் கடக்கக் கடக்க பததிகள் 
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கிைித்துக் கிைித்து  நாட்குறிப்பு அட்தடயும் குப்தபயில் பசரக் கடந்தஜதன்னபவா அவரது வயது 
மட்டுபம! அவரது காதல் கவிததகள் இன்றும் இளதமயுடன் ஜகாண்டாடப்படுகின்றன! 

இபதா, காதலித்துப் பார் என்னும் கவிதத... 

 

உன்தனச் சுற்றி 
ஒளிவட்டம் பதான்றும் 

உலகம் அர்த்தப்படும் 

ராத்திரியின் நீளம் 
விளங்கும் 

உனக்கும் 
கவிதத வரும் 

தகஜயழுத்து 
அைகாகும் 

தபால்காரன் 
ஜதய்வமாவான் 

உன் பிம்பம் விழுந்பத 
கண்ணாடி உதடயும் 

கண்ணிரண்டும் 
ஒளிஜகாள்ளும் 

காதலித்துப் பார்! 

சந்தங்கள் கவிததயின் சுவாசமாகவும் இதயத்துடிப்பாகவும் இருந்தால் உவதமகள் அைகு பசர்க்கும் 
உடலின் ததச என்று ஜசால்லலாபமா? அவருதடய உவதமகதள ரசித்து வியந்து அதபனாடு 
ஒன்றிவிடாதவர் யார்?  அதில் ஜதரிந்த ஒன்று.. 

 

இது ஒரு ஜபான்மாதலப் ஜபாழுது 
வானமகள் நாணுகிறாள் 
பவறு உதட பூணுகிறாள் 

 

அதிகம் பகட்டிராத ஒன்று: 

அதிகாதல 
சூரியன்கூட இன்னும் 
முகம் கழுவவில்தல 
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வாசிக்க ஆளில்தல 

எனினும் 
வானப்புத்தகம் 
திறந்திருந்தது 

எனது தவச்சாதலயாய் 
ஜமாட்தடமாடி 

நட்டுதவத்த ஜமௌனங்களாய் 
மரங்கள் 
அங்கங்பக 
புள்ளினங்களின் பூபாளம்... 

 

ஆறு முதற பதசிய விருது வாங்கிய ஒபர கவிஞர் என்ற ஜபருதம ஜபற்ற அவர் சமூகத்தின் 
அவலங்களுக்கு என்றுபம குரல் ஜகாடுத்துள்ளார். அவர் ‘மூன்றாம் உலகப்பபார்' என்ற ஜதாடதர 
ஓராண்டுக்கும் பமல் எழுதி வந்தார். புவி ஜவப்பமாதல், உலகமயமாதல் என்ற உலகத்துயரங்கள் 
ஒரு கிராமத்து விவசாயி வாழ்வில் ஏற்படும் தாக்கங்கதள எடுத்துச் ஜசான்ன பதாடு நில்லாமல் 
பன்னிரண்டு விவசாயிகளுக்கு தலா ஒரு இலட்சம் ஜதாதகயும் அளித்துள்ளார். 

விவசாயிகளின் பிரச்சதனகதள மட்டும் புகார் பண்ணாமல் அதற்குத் தீர்வும் அவபர தருகிறார். 
தண்ணரீும், மின்சாரமும் ஜகாடுத்துவிட்டால் அவர்கள் கடவுதளபயா அரசியல்வாதிபயா நம்பி 
வாைபவண்டியதில்தல என்று எடுத்துச் ஜசால்கிறார். 

 

கருத்தம்மா, கன்னத்தில் முத்தமிட்டால், ஜதன்பமற்குப் பருவக்காற்று, வாதக சூடவா பபான்ற பல 
திதரப்படங்களில் அவருதடய அற்புதமான பாடல் வரிகள் ஒலித்துக் ஜகாண்பட இருக்கும். அதத 
பநற்று நம் தாய் தந்ததயும், இன்று நாமும், நாதள நம் பிள்தளகளும் ரசித்துக் ஜகாண்பட 
இருப்பபாம் என்பதில் ஐயமில்தல. ஏஜனனில் அவருதடய எழுத்துக்கள் காலம் கடந்ததவ. 
காலத்தத ஜவன்றதவ! 

Disclaimer: GATS Vasantha Malar is published by the Greater Atlanta Tamil Sangam (GATS), a registered, cul-

tural, secular and non-profit organization. The views expressed in this publication are solely those of authors or of 

the sources quoted therein and not necessarily that of the Vasantha Malar editorial board or the Greater Atlanta 

Tamil Sangam. Vasantha Malar accepts no liability for any claims or errors in advertisement or pictures or any of 

the reports or articles. However, we welcome your comments. Please address them to the editor of the malar 

at vmgats@gmail.com . The Vasantha Malar editorial board reserves the right to edit, not publish or acknowledge 

letters and articles sent to the publication. 

mailto:vmgats@gmail.com

