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உலகில் இனறு...

உைகில	இனலறய	நிகழ்வுகதள	ைபாலளய	வரைபாறபாக	�பாறுகினறது.	இந்தியபாவின	புதிய	குடியரசுத்	

தலைவரபாகத்	ததர்ந்மதடுககப்்ட்டுள்ள	திமரௌ்தி	முர்முலவ	த்சிகமகபாணடிருககும்	அதத	

தவலளயில	இனறு	இரு	ைபாடுகளும்,	 த்பாரிட்டுக	மகபாணடிருககினறனை.	ஆம்,	 ைபான	மூனறபாம்	

உைகப்த்பாலரப்	்ற்றி	தபான	த்சிக	மகபாணடிருககினதறன.

மூனறபாம்	உைகப்த்பார்	 ைைககும்	எனை	முனனைதர	கணித்துக	கூறிச்	மெனறு	விட்ைபார்கள்	

வலலுைர்கள்,	அவர்கள்	கூறியது	த்பாைதவ	த்பார்	மதபாைஙகி	விட்ைது.	ஆறு	�பாதஙகளபாக	ைைந்து	

மகபாணடிருககும்	இப்த்பாருககு	ஒரு	முற்றுப்புள்ளி	லவகக	இருைபாட்டுத்	தலைவர்களும்	தயபாரபாக	

இலலை.	 ரஷயபாவிற்கும்	உகலரனுககும்	 ைைககும்	இப்த்பாரில	இந்தியபா	இரு	 ைபாடுகளுககுத�	

ஆதரவு	மதரிவிககபா�ல	உள்ளது.	உகலரன	 த்பாருககு	 த்ச்சுவபார்த்லத	மூைம்	தீர்வு	கபாண	

முடியபாது	எனறு	 ரஷயபா	திட்ைவட்ை�பாகத்	மதரிவித்துள்ளது.	அந்தப்த்பார்	இனனும்	 நீள	 நீள	

ரஷயபாவிற்கும்	உகலரனுககும்	இலைதய	 த்ச்சுவபார்த்லத	 ைைந்து	அந்தப்	 த்பாலர	முடிவுககுக	

மகபாணடு	வருவதற்கபானை	ைைவடிகலகலய	த�ற்மகபாள்வதில	சிககலும்	அதிகரித்துக	மகபாணதை	

இருககும்.	உகலரனுககு	ஆயுதஙகலளயும்	பிற	உதவிகலளயும்	அளித்து	அந்த	ைபாட்டு	வீரர்கலள	

ரஷயபாவுககு	எதிரபாக	த�ற்கத்திய	ைபாடுகள்	மதபாைர்ந்து	தூணடி	வருகினறனை.	எனைதவ,	இந்தப்	த்பார்	

இனனும்	எவவளவு	கபாைம்	நீடிககும்	எனறு	யபாரபாலும்	கணிகக	முடியபாது.

தெபாவியத்	யூனியனுககு	எதிரபாக	கைந்த	1949	ஆம்	ஆணடில	உருவபாககப்்ட்ை	அல�ப்பு	“ைபார்த்	

அட்ைபாணடிக	ட்ரீட்டி	அல�ப்பு”	(தைட்தைபா).அம�ரிககபா,	பிரிட்ைன,	பிரபானஸ்,	இத்தபாலி	உள்ளிட்ை	12	

ைபாடுகள்	இலணந்து	அந்த	அல�ப்ல்	உருவபாககினை.	அம�ரிககபாவுககு	ெவபால	விடும்	வலகயில	

1
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ெகதிவபாய்ந்து	விளஙகிய	 தெபாவியத்	

யூனியனுககு	எதிரபாகத்	மதபாைஙகப்்ட்ை	

அந்த	அல�ப்பு,	 தெபாவியத்	யூனியன	

உலைந்து	 வலுவிழந்த	 நிலையிலும்	

தனலனை	விரிவபாககம்	மெய்து	வந்தது.	

தற்த்பாது	அந்த	அல�ப்பில	30	ைபாடுகள்	

உறுப்பினைர்களபாக	உள்ளனை.

தைட்தைபாவின	விரிவபாககத்துககு	

ரஷயபா	மதபாைர்ந்து	எதிர்ப்பு	மதரிவித்து	

வந்தது.	குறிப்்பாக	அணலை	ைபாைபானை	

உகலரன	தைட்தைபாவில	இலணந்தபால,	தஙகளது	தலைைகர்	�பாஸ்தகபாலவ	சிை	நிமிைஙகளில	தபாககி	

அழிககும்	வலகயில	அஙகு	அம�ரிகக	ஏவுகலணகள்	நிறுத்தப்்டுவதற்கு	வழிதயற்்டும்	எனைவும்	

அது	தஙகளது	்பாதுகபாப்புககு	மிகப்ம்ரிய	அச்சுறுத்தல	எனைவும்	ரஷயபா	கூறிவந்தது.	எனினும்,	

தைட்தைபாவில	இலணவதற்கு	தற்த்பாலதய	அதி்ர்	மவபாதைபாதிமீர்	மெமைனஸ்கி	தலைல�யிைபானை	

உகலரன	அரசு	மதபாைர்ந்து	ஆர்வம்	கபாட்டி	வந்தலதயடுத்து,	அந்த	ைபாட்டின	மீது	ரஷயபா	கைந்த	

பிப்ரவரி	24	ஆம்	தததி	்லைமயடுத்தது.

இனறு	வலர	இப்த்பாருககு	முற்றுப்புள்ளி	லவப்்தபாகத்	மதரியவிலலை.	ஐககிய	ைபாடுகளின	

ெல்	்பாதுகபாப்பு	கவுனசிலில	உகலரன	விவகபாரத்தில	முதல	முலறயபாக	இந்தியபா	ரஷயபாவுககு	

எதிரபாக	வபாககளித்துள்ளது.	உகலரன	 த்பாருககுப்	பினனைர்	 ரஷயபாவுககு	எதிரபாக	 ்லதவறு	

தீர்�பானைஙகள்	ஐ.ைபா.ெல்யில	மகபாணடு	வரப்்ட்ை	நிலையில,	இந்த	தீர்�பானைஙகளில	ரஷயபாலவ	

எதிர்த்து	வபாககளிககபா�ல,	இந்தியபா	மதபாைர்ந்து	புறககணித்து	வந்தது.

இந்நிலையில	ஐ.ைபா.ெல்	் பாதுகபாப்பு	கவுனசிலில	உகலரன	அதி்ர்	மஜைனஸ்கிலய	வீடிதயபா	
மைலிகபான்மரனஸ்	மூைம்	உலரயபாற்ற	அலழப்பு	விடுககப்்ட்ைது.	உகலரன	அதி்லர	உலரயபாற்ற	
அலழப்்லத	ஏற்க	முடியபாது	எனறு,	அலழப்ல்	எதிர்த்து	ரஷயபா	ஐ.ைபா.ெல்யில	தீர்�பானைம்	மகபாணடு	
வந்தது.	 ரஷயபாவின	 இந்த	 தீர்�பானைத்திற்கு	 எதிரபாக	 வபாககளித்த	 13	 ைபாடுகளில	 இந்தியபாவும்	
ஒனறு.

எனினும்	 அல�திலய	 விரும்பும்	 ைபாைபாக	 விளஙகும்	 இந்தியபா	 இப்த்பாலர	 முடிப்்தற்தக	
ரஷயபாவிற்கு	எதிரபாக	வபாககளித்தது.	இறுதியபாக,	இப்த்பார்	த்ச்சுவபார்த்லத	மூைம்	தீர்வு	கபாணப்்ை	
தவணடும்	என்தத	எனனுலைய	கருத்தபாகும்.

ரித்திகா
முதைபா�பாணடு
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ஜல்லிக்கட்டு

முன்னுனர
தமிழர்கள்	வீர	விலளயபாட்டுகளின	மூைம்	 தஙகளது	வீரத்திலனை	மவளிப்்டுத்துவலத	

வழகக�பாகக	மகபாணடுள்ளனைர்.	அந்த	வலகயில	தமிழர்களின	வீர	விலளயபாட்டுககளில	ஒனறபாக	

ஜலலிககட்டு	விளஙகுகிறது.	 இளம்	 கபாலளயர்கள்	 நிஜக	 கபாலளகலள	அைககி	 தஙகளது	

வீரத்லத	மவளிப்்டுத்துவர்.	ஜலலிககட்டின	வரைபாறு	அதன	சிறப்்ம்ெஙகள்	த்பானற	் ைவற்லறயும்	

இககட்டுலரயில	கபாணத்பாம்.

வரலாறு
ஜலலிககட்டு	 ்ழந்தமிழ்	இைககியஙகளிலும்,	சிந்துமவளி	ைபாகரிகத்திலும்	நிகழ்ந்ததபாக	

ெபானறுகள்	உள்ளனை.	் ழந்தமிழ்	இைககியஙகளில	‘ஏறுதழுவுதல’	எனற	மெபால	கபாலளலய	அைககும்	

வீர	விலளயபாட்டின	ம்யரபாக	்யன்டுத்தப்்ட்டுள்ளனை.

கி.மு.	 2000	ஆணடு	அளவிதைதய	ஏறுதழுவல	வழககத்தில	இருந்தது	எனறு	ஐரபாவதம்	

�கபாததவன	த்பானற	வரைபாற்று	ஆய்வபாளர்கள்	மதரிவித்துள்ளனைர்.	மகபாலைக	கூடிய	கபாலளலயத்	

தழுவிப்	த்பாரிட்டு	அைககுவதபால	மகபாலதைறு	தழுவல	எனறு	சிறப்பித்துக	கூறப்்டுகிறது.

இதற்கு	ஆதபார�பாக	 புதுமைலலியில	 உள்ள	 ததசிய	 கணகபாட்சியில	 சிந்துமவளி		

ைபாகரிகம்	ெபார்ந்த	முத்திலர	ஒனறில	ஒரு	கபாலள	உருவமும்	அலத	அைகக	முயலும்	வீரலர	
3
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அககபாலள	தூககி	எறிவதும்	உயிதரபாட்ை�பானை	விதத்தில	சித்தரிககப்்ட்டுள்ளலத	குறிப்பிட்டுச்	

மெபாலைைபாம்.	புளியங	கம்பினைபால	வலளயம்	மெய்து	கபாலளயின	கழுத்தில	அணிவிககும்	வழககம்	

இப்த்பாதும்	வழககத்தில	உள்ளது.

த�லும்	50	ஆணடுகளுககு	முனனைர்	ெலலிககபாசு	எனனும்	இந்திய	ைபாணயஙகலள	துணியில	

லவத்து	�பாட்டின	மகபாம்புகளில	கட்டி	விைப்்டும்	வழககம்	இருந்தது.	இதனைபால	தபான	பிற்கபாைத்தில	

ெலலிககட்டு	 எனறு	எனறு	 �பாறியது.	 பினனைர்	 த்ச்சுவழககில	திரிந்து	ஜலலிககட்டு	 எனறு	

அலழககப்்டுகிறது.	

விஞஞானிகளின் வியப்பு
இந்திய	ைபாட்டின	ஜலலிககட்டு	விலளயபாட்ைபானைது	ம்ரிதும்	வியந்து	்பார்ககப்்டுகினறது.	

உைகளவில	இந்திய	ைபாட்டின	்சுககளின	்பாலில	அதிக	தைபாய்	எதிர்ப்பு	ெகதி	கபாணப்்டுவதபாக	

அறியப்்ட்டுள்ளது.

ெல்லிககட்டின் சி்றப்புகள்
ஜலலிககட்டில	ஆயர்	�ட்டுமினறி	இனறு	் ைரும்	் ஙதகற்கினறனைர்.	ஜலலிககட்டில	மவனறவர்	

்ணத்லதப்	 ்ரிெபாகப்	 ம்றுவதுணடு.	 தமிழர்களின	சிறப்பு	 ்ணடிலககளில	ஒனறபானை	லதத்	

திருைபாளின	இரணைபாம்	 ைபாளில	�பாட்டுப்ம்பாஙகல	அனறு	ஜலலிககட்டு	ைைத்தப்்ட்டு	ம்ரும்	

விழபாவபாக	மகபாணைபாைப்்டுகினறது.	விலளயபாட்ைபானைது	கிரபாமிய	 ததவலதகளில	வழிப்்பாட்டு	

ைம்பிகலகயுைன	மதபாைர்புலையதபாகத்	திகழ்கினறது.

்சங்க இலககியங்கள்
ஏழு	கபாலளகலள	அைககி	தன	�பா�ன	�களபானை	ைப்பிலனை	எனனும்	ம்ணலணத்	திரு�ணம்	

மெய்து	மகபாணைபார்	் கவபான	கிருஷணர்.	அனறு	முதல	கபாலளலய	அைககும்	�பாவீரனுகதக	அந்த	

ம்ணணிற்கு	பிடிககும்	்ட்ெத்தில	ஆயர்	(யபாதவ)	குைத்தினைர்	தஙகள்	ம்ணலணத்	திரு�ணம்	

மெய்து	லவத்தனைர்.	ெஙக	இைககிய�பானை	கலித்மதபாலக

“மகபாலதைற்றுக	தகபாைஞசுவபாலனை
�றுல�யும்
புலைபாதள	ஆய	�கள்
அஞெபார்	மகபாலை	ஏறு	மகபாள்்வர்	அலைபாத
மைஞசிைபார்	ததபாய்ப்்தற்கு	அரிய	-	உயிர்	துறந்து
லைவபாரபா	ஆய	�கள்	ததபாள்.”

எனறு	்பாைப்்ட்டுள்ளது.
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புலிககுளம் கானள சி்றப்பு
புலிககுளம்	எனனும்	ஊர்	சிவகஙலக	�பாவட்ைத்தில	உள்ளது.	 ெலலிககட்டுககு	எனறு	

தனிச்சிறப்்பாக	வளர்ககப்்டும்	கபாலளயினைம்	புலிககுளம்.	இது	கபாஙதகயம்	கபாலளகலள	விை	

மிகவும்	மூர்கக�பானைது.	

வாடிவா்சல்
வபாடிவபாெல	 ஜலலிககட்டு	 என்து	ஒரு	சிறிய	இைத்திற்குள்	 �பாட்லை	 நிறுத்தி	அஙகு	

கபாலளகளின	மூககணபாஙகயிறு	அறுககப்்டும்.	 பினனைர்	அஙகிருந்து	விைப்்டும்	கபாலளலய	

வீரர்கள்	அைகக	தவணடும்.	

மஞசுவிரட்டு
கபாலளகள்	ஒரு	திறந்தமவளி	ல�தபானைத்திற்குள்	ஒவமவபானறபாக	அவிழ்த்து	விைப்்டும்.	

அஙகு	கபாலளலய	அைகக	தவணடும்.

வெம் ெல்லிககட்டு
கபாலள	 49	அடி	நீளக	கயிற்றில	கட்ைப்்டும்	ல�தபானைத்தின	ைடுவில	உள்ள	கம்்த்தில	

கட்ைப்்ட்டிருககும்.	கபாலள	அதிக்ட்ெம்	49	அடி	�ட்டும்	வட்ை�பாக	வர	முடியும்.	அந்த	வட்ைத்திற்குள்	

வீரர்கள்	மெனறு	கபாலளலய	அைகக	தவணடும்.	வட்ைத்லத	விட்டு	மவளிதய	வரும்	வீரர்கள்	

மவளிதயற்றப்்டுவபார்கள்.	த்பாட்டி	30	நிமிைம்	ைலைம்றும்.	30	நிமிைத்திற்கு	பிறகும்	வட்ைத்திற்குள்	

இருப்்வர்கள்	மவற்றியபாளர்கள்.

ெல்லிகட்டு ைனெஜபறும் இெங்கள்
�துலர	 �பாவட்ைத்தில	 அைஙகபாைலலூர்,	 ்பாைத�டு	 அவனியபாபுரம்,	 த்லரயூர்		

த்பானற	 இைஙகளிலும்	 சிவகஙலக	 �பாவட்ைம்	 சிரபாவயல,	 சிஙகம்புணரி,	 புதூர்		

அரளிப்்பாலற	 த்பானற	 இைஙகளிலும்	 புதுகதகபாட்லை	 �பாவட்ைம்	 ைபார்த்தபா�லை	 த்பானற	

இைஙகளிலும்	ெலலிககட்டு	ைலைம்றுகிறது.	த�லும்,	திருச்சி,	ததனி	த்பானற	�பாவட்ைஙகளிலும்	

ைலைம்றுகிறது.

்தனெ
கைந்த	2008	ஆம்	ஆணடு	விைஙகு	ைை	வபாரியம்	�ற்றும்	பீட்ைபா	உள்ளிட்ை	சிை	தனியபார்	

அல�ப்புகள்	 ஜலலிககட்லைத்	 தலைமெய்யக	 தகபாரி	 நீதி�னறத்தில	வழககு	 மதபாைர்ந்தனைர்.	

இந்த	வழகலக	விெபாரித்த	நீதி்திகள்	கைந்த	 2010ம்	ஆணடு	ஆணடிற்கு	 5	�பாதம்	�ட்டுத�	
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ஜலலிககட்லை	ைைத்த	உத்தரவு	அளித்ததுைன	அதற்கபானை	கட்டுப்்பாடுகள்	�ற்றும்	வழிகபாட்டு	

மைறிமுலறகலளயும்	அறிவித்தது.	முனனைதபாக	ஜலலிககட்லை	முலறப்்டுத்த	ெட்ைம்	இயற்றப்்ட்ைது.	

அதன	பினபு	2011ம்	ஆணடு	கபாலளலய	கபாட்சிப்்டுத்த	தலை	மெய்யப்்ட்ை	விைஙகுகள்	் ட்டியலில	

தெர்த்தது.	இந்நிலையில	உச்ெநீதி�னறம்	ஜலலிககட்டு	விைஙகுகலள	வலத	மெய்வது	எனறு	கூறி	

ஜலலிககட்டிற்கு	தலை	மகபாணடு	வந்தது.	இந்நிலையில	2017ம்	ஆணடு	தலைலய	நீகக	தகபாரி	

த்பாரபாட்ைம்	ைைந்தது.	2017ம்	ஆணடு	ம்பாஙகலை	முனனிட்டு	ஜலலிககட்லை	ைைத்த	தவணடும்	

எனறு	மெனலனை	ம�ரினைபா	கைற்கலரயில	இலளஞர்கள்	கூடினைர்.	இந்த	கூட்ைம்	ம்ருஙகூட்ை�பாக	

�பாறி	தமிழகம்	முழுவதும்	புரட்சி	 ்ரவியது.	இதன	பின	்லதவறு	ைைவடிகலககளுககு	பிறகு	

ஜலலிககட்டிற்கு	அனு�தி	கிலைத்தது.

முடிவுனர
ஜலலிககட்டு	 என்து	 தமிழர்கள்	 ்பாரம்்ரியத்துைன	 ஒனறியது.	இந்த	விலளயபாட்லை	

�ககளிைமிருந்தும்	கபாலளகளிைமிருந்தும்	பிரிகக	முடியபாது.	 தமிழரின	அனபின	அலையபாளம்	

விருந்ததபாம்்ல	எனறபால	தமிழர்	வீரத்தின	அலையபாளம்	ஜலலிககட்டு	ஆகும்.

பாரம்பரியத்ன்தப் ஜபணிககாப்ஜபாம்..! 
வீரத்ன்தப் பன்ற்சாற்றுஜவாம்..! ்தமிழரசி

முதைபா�பாணடு
6
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ஸ்ரீநிதி
முதைபா�பாணடு

வேதனை
சிறபார்களின
லகப்	்ைபாத
அைஙகபார
வலளவு
்லூனகள்

எனனை	்பாவம்
மெய்ததபாத�பா
எனறு	புழுஙகி
ஒவமவபானறபாக

உயிர்	விடுகினறனை.

மண் 
வாசனை

�லழப்	ம்ண
வருலகககு
பூமி	�பாப்பிள்லள
பூசிக	மகபாள்ளும்
வபாெலனைப்	பூச்சு!

தலையலை 
ஆலெயில

கட்டி	அலணகக
தெபாகத்தில

மகபாஞெம்	ைலனைகக
தகபா்த்லத

மகபாட்டி	தணிகக
த�பாகத்தில

முத்தம்	மகபாடுகக
உனலனை	எணணி

ைபானும்	தலையலணயின
�டியிதை...
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என	ம்யதரபா	சிட்டுககுருவி...

சுட்டித்தனைத்தில	குட்டி	அருவி

சினனைச்சினனை	தெட்லைகள்	மெய்து

சிரிகக	லவககும்	மெலைப்	பிள்லள...!

சிறகடித்து	்றந்து	மெலதவன

உஙகள்	இல�ச்சிறலகயும்	
நிறுத்தி	லவப்த்ன

ஒருபிடி	தெபாறுககு	ஓடி	வருதவன

சுறுசுறுப்த்பாடு	சுற்றித்	திரிதவன

்ட்டித்	மதபாட்டி	எஙகும்	
்றந்து	திரிந்ததன

இனறு...

புகலிைம்	மதபாலைந்து

்துஙகி	வபாழ்கிதறன

அழிந்து	வரும்	எஙகள்	இனைத்லத

எழுந்து	்றகக	மெய்திடுஙகள்

அழிலவ	தருகினற	அலைத்சிலய

அளதவபாடு	மகபாஞெம்	்யன்டுத்துஙகள்

வபாழ்வியல	்பாைம்	கற்றுத்தந்ததன

இனறு	வபாழ்கலக

பிச்லெ	தகட்டு	நிற்கிதறன

மகபாஞசி	த்சிை	வரவிலலை

மகஞசிக	தகட்டிை	வந்துள்தளபாம்

ைபான	மகபாஞசும்	குரலைக	தகளபா�ல

மிஞசிய	இனைத்லதயும்	மகபானறு	விட்ைபால

அலைத்சியில	�ட்டுத�	ைபானிருப்த்ன

உயிரற்ற	நிழற்்ை�பாக...!

- ஷாலினி 
முதைபா�பாணடு

சிட்டுக்குருவிசிட்டுக்குருவி
பேசுகிபேன்...பேசுகிபேன்...
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குனறிலைபா	நிைத்திலும்

குலறவிலைபா	உயரம்	மகபாணைது

ைம்	“தமிழ்”

உதித்து	ஆயிரம்	ஆணைபானைபாலும்

உலறயபா�ல	நிற்கிறது

ைம்	“தமிழ்”

தனனிகரிலைபா	தலைல�

மிலகயிலைபா	இனில�...

ஆழ்கைைபாக	வளல�..

தமிழ்

தனித்து	நிற்்தபாதை	இப்ம்ருல�...!

்ழல�	மிகுந்த	ம�பாழிதபான....

இளல�	குலறந்த	ம�பாழி	அனதறபா...!

உைகில	்ை	குரலகள்”	த்சிடுத�

ைம்	திருககுறலள...

்ை	“தீ”ககள்	தகட்டிடுத�

ைம்	்பாரதிலய

கிலளயபாய்ப்	்ைம�பாழிகள்

கைந்ததத	சிை	ம�பாழிகள்

சிவந்ததத	்பாரதியின	கணகள்

விழித்ததத	என	விழிகள்....

கனைவிலிருந்து

சிை	மைபாடிகளில	உணர்ந்ததத	அவர்	வரிகள்

“பல ஜவடிகனக மனி்தனரப் ஜபால்
ைான் வீழ்ஜவஜனன்று நினனத்்தாஜயா”...!
�றுத்தபாலும்,	மவறுத்தபாலும்

ைபாளும்	ைம்	தமிலழ

�றககவும்	முடியபாது!

�ரணிககவும்	முடியபாது!

கயல்விழி
முதைபா�பாணடு

த
மி
ழ்
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வேளாண்மை
இந்தியபாவின	முதுமகலும்பு	தவளபாணல�.	உைகத்தில	எத்தலனைதயபா	மதபாழிலகள்	இருந்தபாலும்	

மதய்வத்தின	மதபாழில	எனறு	உயர்ந்த	மதபாழிைபாக	உழவுத்	மதபாழிதை	விளஙகுகினறது.	

ம்பாருளபாதபாரத்தில	தனனிலறவு	ம்றச்மெய்வதற்கு	தவளபாண	ம்ருஙகுடி	�ககதள	வழிவகுககிறபார்கள்.	

�னிதனின	அடிப்்லைத்	ததலவகள்	உணவு,	உலை,	 �ற்றும்	உலறவிைம்.	இவற்றுள்	உணதவ	

முதலிைம்	பிடிககிறது.	ஆதி	�னிதன	ஓரிைத்தில	நிலையபாக	வபாழ	வழிவகுத்தது	உழவுத்மதபாழிதை.	

நிைஙகளின	வலக	அறிந்து	குறிஞசி,	முலலை,	�ருதம்,	மைய்தல,	 ்பாலை	எனை	வலகப்்டுத்தி	

வபாழ்ந்த	ைம்	முனதனைபார்	தவளபாணல�த்	மதபாழிலில	வித்தகர்கள்.

தவளபாணல�	மெழிககவும்	�பானுைம்	தலழககவும்	சித்திலரத்	திஙகளில	ைைத்தப்்டும்	ம்பான	

ஏர்	பூட்டுதல	தமிழரின	்ண்பாட்டு	�குைம்	ஆகும்.

“அகை	உழுவலத	விை

ஆழ	உழுவதத	த�ல

்ருவத்தத	்யிர்	மெய்

ஆடிப்்ட்ைம்	ததடி	விலத

எள்ளுககு	ஏழு	உழவு

குட்லைககைப்ல்	கபாட்லைக	மகடுககும்”

ஆகிய	்ழம�பாழிகள்	ைம்	தமிழரின	உழவுத்மதபாழில	அறிலவ	எடுத்தியம்பும்.	 �ணணின	

தனல�	அறிந்து	்யிரிட்ைவர்	ைம்	தமிழர்	என்து	மதரிகிறது.
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“மைலலுககு	ைணதைபாை

வபாலழககு	வணடிதயபாை

மதனலனைககுத்	தததரபாை”

என்திலிருந்து	்யிர்	இலைமவளி	குறித்த	நுட்்ம்	புைப்்டுகிறது.

‘ஆட்டுப்புழுகலக	அனலறகதக

�பாட்டுச்ெபானைம்	�ட்கினைபா	தபான’

எனற	்ழம�பாழி	தமிழரின	இயற்லக	உரம்	்ற்றிய	அறிலவத்	மதளிவபாககுகிறது.	லதத்திருைபாளில	

உழவுத்மதபாழிலுககு	உறுதுலண	மெய்த	கதிரவனுககு	ைனறி	கூறி	�கிழ்ந்தனைர்.	கபாலைலைகளுககு	

�பாட்டுப்ம்பாஙகல	எனறு	தனியபாகதவ	விழபாக	மகபாணைபாடினைர்.

“விவெபாயி	தெற்றில	கபால	லவத்தபால	தபான	ைபாம்	அலனைவரும்	தெபாற்றில	லகலவகக	முடியும்”	

த்பானற	வரிகள்	மூைம்	 தவளபாணல�யின	முககியத்துவத்லத	அறிதவபாம்.	 ஒவமவபாருவரும்	

ஒவமவபாரு	லகப்பிடி	உணலவ	உணணுவதற்கும்	அதில	ஒவமவபாரு	விவெபாயின	உலழப்பு	

தஙகியிருககும்.	இதுவலரககும்	விளம்்ரத்தில	ஈடு்ைபாத	ஒதர	மதபாழில	 தவளபாண	மதபாழில	

தபான.	 ஏமனைனறபால	 தவளபாணல�	 என்து	 மதபாழில	அலை,	 ைம்	 உயிர்ைபாடி.	 உைகத்தில	

ஒவமவபாரு	உயிர்களுககும்	 ்சி	 எனற	உணர்வு	இருககும்	வலர	 தவளபாணல�	அழியபாது.	

தலைசிறந்த	 ைபாடுகள்	த�து	 ைபாட்டின	 தவளபாண	மதபாழிலை	ஊககுவிககினறது.	அவர்களது	

உற்்த்திகலள	முடிவு	ம்பாருட்களபாக	தனைது	மதபாழில	நுட்்ஙகள்	மூை�பாக	உற்்த்தி	மெய்து	

தனைது	உள்ைபாட்டு	நுகர்வுககு	்யன்டுத்தி	எஞசியவற்லற	அலனைத்து	ைபாடுகளுககும்	ஏற்று�தி	

மெய்கினறது.	ஆனைபால	 ைம்ல�ப்த்பானற	வளரும்	 ைபாடுகள்	அவவபாறிலலை.	 ைம்	 ைபாட்டிதைபா	

தவளபாண	மதபாழிலைச்	மெய்ய	முடியபா�ல	கைன	சுல�யபால	தற்மகபாலை	மெய்யும்	துயர	நிகழ்வுகள்	

�ட்டுத�	 கபாணப்்டுகினறனை.	 தவளபாண	மதபாழிலில	 ஈடு்டுதவபார்	 ைபாளுககு	 ைபாள்	குலறந்த	

வணணத�	இருககினறனைர்.	மீணடும்	மீணடும்	எத்துயர்	வரினும்	தம்	உைலை	வருத்தி	எ�ககபாகப்	

த்பாரபாடும்	தவளபாண	�ககலளப்	்பாதுகபாகக	அரெபாஙகம்	முழு�னைதபாக	திட்ைஙகலள	வகுகக	

தவணடும்.	உற்்த்தியபாகும்	ம்பாருட்களுககு	விலை	நிர்ணயம்	மெய்யும்	உரில�	விவெபாயிகளுகதக	

தவணடும்.	தவளபாணல�ககு	தவணடிய	உள்ளீட்டு	வெதிகள்,	மதபாழிலநுட்்ஙகள்	த்பானறவற்லற	

த�ம்்டுத்துதல	�ற்றும்	விவெபாயிகளுககுரிய	கபாப்புறுதி	ஆதரவுகலளயும்	உரிய	�ரியபாலதலயயும்	

கிலைககச்	மெய்தல	தவணடும்.

‘சுழனறும்	ஏர்	பினனைது	உைகு	ஆதைபால

உழனறும்	உழதவ	தலை’

எனகிறபார்	வள்ளுவர்.	உழவுத்	மதபாழில	இலைபா�ல	த்பானைபால	்சி	்ட்டினி	்ஞெம்	அதிகரித்து	

�ககள்	உணவிலைபா�ல	திணைபாடும்	 நிலை	உருவபாகும்.	 �னிதனைபாக	பிறந்த	அலனைவருத�	
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்ணத்லதச்	ெம்்பாதிகக	எத்தலனைத்	மதபாழிலகலளத்	ததடினைபாலும்	உயிர்வபாழ	உணலவத்	ததை	

தவளபாண	மதபாழில	�ட்டுத�	இருககிறது.	இரெபாயனை	உரஙகள்	�ற்றும்	பூச்சிகமகபாலலிகள்	இைப்்டும்	

நிைஙகளில	�ணபுழுககள்	இருப்்தற்கு	வபாய்ப்த்	இலலை.	�ணபுழு	உழவனின	ைண்ன	எனைத்	

மதரிந்திருந்தும்,	இரெபாயனை	 ைஞசுகலள	நிைஙகளில	விலதத்து	 ைண்ர்கலளதய	 மகபாலலும்	

அறிவீனைத்லதச்	மெய்கிதறபாம்.

இனலறககு	இளம்	வயதிதைதய	 ்ைர்	 த�து	வபாழ்லவ	இழககிறபார்கள்.	 எ�து	விவெபாய	

முலறயும்	உணவு	்ழகக	வழககமும்	�பாறிவிட்ைதனைபால	இந்த	விலளவுகள்	ஏற்்டுகினறனை.	ைம்	

முனதனைபார்கள்	கலைபிடித்த	நுணுககஙகலளப்	புரிந்து	மகபாணடு	ைஞசிலைபாத	இயற்லக	விவெபாய	

முலறகலள	த�ற்மகபாணடு	வரும்	ெந்ததியருககு	வழிகபாட்ை	தவணடும்.	இது	ைம்	ஒவமவபாருவருலைய	

தலையபாய	கைல�யபாகும்.

“அடி	கபாட்டிற்கு;	ைடு	�பாட்டுககு;	நுனி	வீட்டுககு”	எனற	இயற்லக	தவளபாண	விஞஞபானி	

ைம்�பாழ்வபாரின	 கருத்திற்கிணஙக	 ைலைமுலறககு	 ெபாத்திய�பாக	 இயற்லகயபாக	 விவெபாய	

முலறகலள	த�ற்மகபாள்ள	தவணடிய	நிலைககு	இனலறககு	�னிதகுைம்	தள்ளப்்ட்டுவிட்ைது.	

“தவளபாணல�லயக	கபாப்த்பாம்”	 எனற	முழககத்லத	எழுப்புவததபாடு	நிறுத்திவிைபா�ல	 ைம்�பால	

இயனறவலர	தவளபாணல�ககும்	தவளபாண	ம்ருஙகுடி	�ககளுககும்	துலண	நிற்த்பாம்	எனற	

உறுதிம�பாழிலய	அலனைவரும்	ஏற்த்பாம்.

ஜமகவர்ஷினி
முதைபா�பாணடு
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கொலைநை மருத்துவக் கலலூரி மற்றும் ஆரொய்ச்சி நிநையம், ததனி

சித்தாரத்ன்
- ஜெர்மன் ஜெஸஜஸெ -

ஏன் இப்புத்்தகம் என் பயணங்களின் பகுதியாய் உள்ளது?
நுணணறிவும்	ஞபானைதவட்லகயும்,	உைற்கட்டும்	வனைப்பும்	 ைளினைமும்	மகபாணடு	விளஙகும்	

அழகிய	அந்தண	கு�பாரன.

அவலனை	நிலனைத்து	தந்லதயின	இதயத்தில	நிலறந்த	�கிழ்ச்சி,	அனலனையின	உள்ளத்தில	
ம்ருல�,	ததபாழன	தகபாவிந்தன	கணகளில	த்ரனபு.

அறிவு	 தவட்லக	 தீரபாத	ஆன�பா	அல�தி	ம்றபாத	இதயத்தில	அலைபாத	சித்தபார்த்தன	
ெ�ணனைபாக	தவணடும�னை	தந்லதயிைம்	அனு�தி	ம்றுகினறபான.	ஒரு	இரவு	முழுவதும்	நினற	
இைத்லதவிட்டு	ைகரபாது	கபால	ைடுஙகிக	மகபாணடிருந்தபாலும்	முகத்தில	யபாமதபாரு	ைடுககம்	இலைபாத	
ததர்ந்மதடுத்த	் பாலதலய	அலைய	தவணடும்	எனற	அவனின	உறுதி	எனலனை	வியகக	லவககிறது.

ெ�ணர்களிைம்	 ்ை	சித்திகள்	ம்ற்று	 தனலனைத்	தபாதனை	வருத்திக	மகபாள்வதன	மூைம்	
மதபாலலைகலள	மவனறு,	 ைபான	எனற	எணணம்	அழிந்து	 ்ைமுலற	கிைந்தபான.	இருப்பினும்	
அவன	“ைபான”	ஆகி	“சித்தபார்த்தன”	ஆகி	உயிர்	
இயகக	சுழற்சியின	சுல�	தபாஙகபா�ல	துன்ம்	்ை	
உணர்ந்து	ஞபானைத்திற்கு	மதபாலைவில	இருப்்து	
த்பாை	உணர்ந்து,	ெ�ணத்லத	விட்டு	விைக	முடிவு	
மெய்தபான.	தன	ஆசிரியலரதய	�யஙகச்	மெய்து,	
அவர்	சித்த	உறுதிலய	மவனறு	தன	விருப்்ப்்டி	
ைைந்து	 மகபாள்ளு�பாறு	 சித்தபார்த்தன	 தனைது	
சித்த	உறுதிலயப்	 ்யன்டுத்தினைபான.	 மகௌத�	
புத்தலரக	 கணடு,	அவரின	 த்பாதலனைகலளக	
தகட்ைபின,	புத்தரிைம்	“தபாஙகள்	ம்ற்ற	ஞபானைத்லத	
மெபாற்களபாலும்	 உணர்வுகளபாலும்	 உணர்த்த	
முடியபாது.	 எனைதவ	 ைபான	 என	 வழியிதைதய	
த்பாகிதறன”	எனறபான	சித்தபார்த்தன.

பினபு	சித்தபார்த்தன	இனி	“ஆத்�பாலவக	கணடு	
அஞெபா�ல	அவனுகதக	அவன	 �பாணவனைபாய்,	
அவனுள்	 சித்த பா ர் த்தனின	 ரகசியத்லத	
கணைறிதவன”	எனறு	முடிவு	மெய்தபான.	அவலனைச்	
சுற்றியுள்ள	யபாவும்	அழகபாய்த்	ததபானறியது.
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ஒரு	ைபாள்	க�ைபா	 எனற	ம்ணணின	அழகில	�தி	�யஙகினைபான.	அவளின	வீட்டிற்குள்	
மெலை	தவணடும�னை	தன	ெ�ண	அலையபாளஙகலளத்	துறந்து	அவலளப்	்பார்த்து	த்சினைபான.

தனைககு	ஆசிரியரபாய்	இருந்து	்பாைம்	கற்பிகக	தவணடும்	எனறு	தவணடினைபான.	க�ைபாவும்,	
ஆலைகள்,	்பாதரட்லெகள்,	்ணத்துைன	வந்தபால	கற்றுகமகபாள்ளைபாம்	எனறபாள்.

சித்தபார்த்தனின	தைபாககம�ன்து	ஒரு	கலலை	கைலில	வீசினைபால	அது	எப்்டி	அடி	�ட்ைம்	
வலர	மெலகிறததபா,	அது	த்பாைதபான	எனறபான.	பின	வர்த்தகர்	கபா�ஸ்வபாமியிைம்	தவலைககு	
தெர்ந்தபான.	தைரம்	கிலைககும்	ம்பாழுமதலைபாம்	க�ைபாவின	கபாதைனைபாய்,	ைண்னைபாய்,	சீைனைபாய்	
விளஙகினைபான.	கபா�ஸ்வபாமி	ஏததனும்	கபாரியம்	மகட்டுவிட்ைது	எனறபாலும்	கணடு	மகபாள்ள�பாட்ைபான.	
எலதைபாலரயும்	ஒனறபாக	ைைத்தினைபான.	“ைபான	அலைந்த	ம்ருஙகபாதைன	நீதய!	என	முதுல�யில	
உனனிை�பாக	ஒரு	�கலவப்	ம்றுதவன.	ைபான	உனலனைப்	த்பானறவள்”	எனறபாள்	க�ைபா.

சித்தபார்த்தன	மெலவஙகலள	ஆலெகலள	அதிகபாரத்லத	அனு்வித்தபான.	இரலவத்	தன	
வீட்டில	கழித்தபான	சித்தபார்த்தன.	பினபு	் யனைற்ற	முலறயில	தன	வபாழ்கலக	கழிந்துவிட்ைது	த்பால	
ததபானறியது.	அவன	தன	அரண�லனை	த்பானற	வீட்லை	விட்டு	நீஙகினைபான.	க�ைபாதவபா	அவலனைப்	
்ற்றி	நிலனைத்த	ம்பாழுது,	கூணடில	அலைத்து	லவத்திருந்த	்றலவலய	்றககவிட்ைபாள்.

ஒரு	ைபாள்	புத்த	பிககுவபாக	
� பா றி ய 	 த ன 	 ைண ் ன	
தகபாவிந்தலனை	 ெந்திககிறபான,	
ை ை ந் த 	 அ ல னை த் து	
நிகழ்வுகலளயும்	 கூறிவிட்டு,	
“சித்தபார்த்தன	உரு�பாறுகிறவன	
-	 ஒரு	 இலளஞன	 -ஒரு	
குழந்லத	-	புது	சித்தபார்த்தன”	
எனறபான.

ஒரு	ஆற்றின	அருகிதைதய	
தஙகிவிைைபாம்	 எனறு	 முடிவு	
மெய்கிறபான.	 அஙதக	 தபான	
தத பாணிககபா ரன	 ஒருவன	
இ த ற் கு 	 மு ன பு 	 ஆ று	
கைத்தினைபான.	அவலனை	அந்த	
ஆறு	 கவர்ந்தது.	 அவனும்	
அதலனை	மிகவும்	விரும்பினைபான.	
இது	எப்்டி	எனறு	சித்தபார்த்தன	
வினைவியம்பாழுது	 “ஆற்றின	
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�ருஙகில	 தஙகுவபாய்;	 அதனிைம்	 கற்றுக	 மகபாள்வபாய்”	 எனறபான,	 ததபாணிககபாரனைபானை	
வபாசுததவன.

அஙகு	சித்தபார்த்தனிைம்	வபாசுததவன	“ஆறுககு	நிகழ்கபாைம்	எனற	ஒனறு	தபான	உணடு,	
கைந்த	கபாைத்தின	நிழதைபா,	எதிர்கபாைத்தின	நிழதைபா	அதன	த�ற்்டுவதிலலை”	எனறபான.

புத்தர்	 ்ரிநிர்வபாணம்	அலையககூடும�னை	அலனைத்து	�ககளும்	அவவபாற்றிலனை	கைந்து	
மெனறனைர்.	அஙதக	க�ைபாவும்	லகயில	தன	�கனுைன	வந்திருககிறபாள்	என்லத	சித்தபார்த்தன	
கணடு	மகபாணைபான.	அவள்	உயிர்,	்பாம்புத்	தீணைதவ	பிரிந்தது.	சித்தபார்த்தனின	�கன	்ை	
ைபாட்கள்	அஙகுத்	தனிதய	கழித்துவிட்டுத்	தந்லதயின	மீது	மவறுப்பு	மகபாணடு	ஆற்லறக	கைந்து	
துடுப்ல்யும்	உலைத்துவிட்டுச்	மெனறபான.	இந்தக	கபாயம்	சித்தபார்த்தனுககு	் ை	ைபாட்கள்	கடுத்தது.	
ஒரு	ைபாள்	வபாசுததவனுைன	தெர்ந்து	ஆற்றின	குரலைக	தகட்ைபான	சித்தபார்த்தன.	அப்ம்பாழுது	
அவனுககு	தன	தந்லதயின	உருவம்,	பிள்லளயின	உருவம்,	க�ைபா	தகபாவிந்தன	ஆகிதயபாரது	
உருவம்	மதரிந்தது.	ஆற்றிலிருந்து	“ஓம்’’	எனும்	ஓஙகபாரம்	ஒலித்தது.

அதுமுதல	சித்தபார்த்தன	தன	விதிலய	எதிர்த்துப்	 த்பாரபாடுவலத	விட்ைபான,	 நிர்வபாணம்	
ம்ற்றபான.	வபாழ்மவனும்	மவள்ளப்ம்ருககில	அனுதபா்மும்	்ரிவும்	ததபாய	ம்ருககுைன	அறிவின	
அல�தி	ம்பாலிந்தது.

தகபாவிந்தலனைச்	 ெந்தித்தபான	சித்தபார்த்தன.	 தகபாவிந்தனிைம்	 “ஞபானி	ஒருவன	பிறருககு	
வழஙகுகினற	ஞபானைம்,	த்லதல�	த்பாைதவ	கபாணப்்டுகிறது.	கபாைம்	உணல�யலை.	உணல�யிலும்	
அதன	எதிர்�லறயும்	அவவளவு	உணல�.	மகபாள்லளககபாரனிலும்	சூதனிலும்	புத்தர்	நிைவுகினறபார்.	
தியபானைத்தின	மூைம்	கபாைத்லத	விைககைபாம்.	எணணஙகள்	எதற்கும்	ம்ரு�திப்பு	மகபாடுப்்திலலை,	
ம்பாருளுகதக	ம்ரு�திப்பு	மகபாடுககிதறன.”	எனறபான.

தகபாவிந்தன	“ைண்பா!	நீ	ெபாந்தி	எய்தி	விட்ைபாய்	என்லத	ைபான	்பார்ககிதறன”	எனறபான.	
சித்தபார்த்தனின	முகத்தில	நீணை	வரிலெயபானை	முகஙகள்	யபாவும்	வந்து	�லறந்தனை.	அல�தியபாகவும்	
ம�னல�யபாகவும்,	 ஒரு	 தவலள	 எள்ளியும்	அந்த	 புத்தர்	 புனமுறுவல	 மெய்தது	 த்பாைதவ	
முறுவலித்தபார்.

தனனுலைய	வபாழ்வில	 புனிதமும்	ம்பாருளும்	உலையதபாக	விளஙகும்	ஒவமவபானலறயும்	
நிலனைவூட்டி	அலெவற்று	வீற்றிருககும்	அம்�னிதனுலைய	திருமுனனைர்,	தலரயில	மைடுஙகிலையபாக	
வீழ்ந்து	தபாழ்ந்து	்ணிந்தபான	தகபாவிந்தன.

ஜெய்சங்கரி
இரணைபா�பாணடு
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தமிழ்ைொடு கொலைநை மருத்துவ அறிவியல �லகநைககழகம்

அம்மா
இந்த	தலைப்ல்ப்	்பார்த்தும்	்ை	த்ர்	�னைதில	நிலனைப்்து,	இந்தத்	தலைப்பில	எப்்வும்	த்பால	

இருப்்து	தபாதனை	எனனைப்	புதுெபாக	இருககப்	த்பாகிறது	அப்்டிமயனறு.	இலதயும்	ஒரு	முலறப்	
்டித்து	்பாருஙகள்,	எணணஙகளின	ஒரு	சிறு	மவளிப்்பாடு.

“தகபாடி	உறவு	அருகில

இருந்தபாலும்	அம்�பாலவ	மிஞசினை

உறதவதும்	உைகில	இலலை.”

இந்த	கவிலதயின	அர்த்தத்தின்டி,	எனைககு	
ததபானறும்	ஒரு	நிகழ்வு.	ை�ககு	உைலநிலை	ெரியபாக	
இருககும்	 த்பாது	 ைம்	 எலதயும்	 ம்பாருட்்டுத்த	
�பாட்தைபாம்.	இதுதவ	 ை�ககு	உைலநிலை	 சீரபாக	
இலலைமயனறபால	 ைபாம்	முதலில	நிலனைப்்ததபா,	
ஏஙகுவததபா,	 தவிப்்ததபா	அம்�பாவின	அனபிற்கு	
�ட்டுத�.	 ஏமனைனில,	 அம்�பாவின	 அனத்பா,	
அரவலணப்த்பா	 ைம்	 �னைதில	 இருககும்	
குழப்்த்லதயும்	 கவலைலயயும்	 குலறககும்	
இயற்லக	�ருந்து.

எலைபாப்	ம்ண	குழந்லதகளும்	ஒரு	தைலவயபாவது	தனதனைபாை	அம்�பாகிட்ை	தகட்டிருப்்பாஙக	
ஏன	அம்�பா!	தம்பி,	அணணன	அவஙகளுககு	�ட்டும்	அவவதளபா	ெபாதக�பா	இருகக	அப்்டினனு..	
அப்்பாகிட்ை	ம்ண	குழந்லதகள்	மிகவும்	மைருகக�பாக	இருப்்லதப்	அப்்பாககு	அவவதளபா	மெலை�பா	
இருககபா	அப்்டினனு...

ஏன	இத	இப்த்பா	மெபாலதறனனைபா!	அம்�பாவிைம்	�ட்டுத�	அலனைத்து	பிள்லளகளும்	உரில�யபாக	
எலதயும்	தகட்க	முடியும்.	அதுதவ	அம்�பாவின	அனபு.

“ஆயிரம்	தபான	கவி	மெபானதனைன

அழகபா	அழகபா	ம்பாய்	மெபானதனைன

கத	கதனு	களி	கிணடி

களிககுள்ள	ைலமைணண	கைந்து....

கருப்்ட்டி	ைலமைணண	கைந்து	தருவபாதய...

எனறு	கவிஞர்	லவரமுத்து	தன	அம்�பாலவ	நிலனைத்து,	தன	சிறு	வயது	நிலனைலவ	நிலனைத்து,	
தன	அம்�பாவுைன	இருந்த	 ைபாட்கலள	நிலனைத்து	�கிழ்கிறபார்.	அந்த	கபாைத்தில	ஆைம்்ர�பாக	
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வபாழபாவிட்ைபாலும்	அனத்பாடும்	ஆனைந்தத்ததபாடும்	வபாழ்ந்த	வபாழ்கலக	கணகளில	நீலர	நிரம்்ச்	
மெய்கிறது.

எனைககு	பிடித்த	்பாைலகளுள்	சிை...

ஓ...	அம்�பா	அம்�பா	அம்�பா	நீதய...

அனபின	உருவம்	நீதய...

உைகில	உைகில	உன	த்பால	மெபாந்தம்...

யபாரும்	இலலைதய	...

அம்�பா	ஐ	ைவ	யூ...

எனலனை	எனலனை	மகபாஞசி

்பார்ககும்	அழதக	உனலனை	உனலனை	மகபாஞசி	தீர்ககவபா

எந்தன	லகயில	இனறு	நீயும்	குழந்லத	த்பாை	�பாறிை	வபா...

எனைககு	எனதனைபாை	அம்�பாகிட்ை	இந்த	்பாட்டு	்பாைணும்,	ஏமனைனறபால	இந்த	உைகில	தன	
அம்�பாவிைம்	அவர்கலள	்த்தி	அவர்களிைம்	புகழ்ந்து	கூறியது	மிகவும்	குலறவு.	அம்�பாவின	
அருல�	அவர்	ைம்முைன	இருககும்த்பாது	மதரியபாது.	அவர்	மதபாலைவில	இருககும்	த்பாது	�ட்டுத�	
அவரின	அனபு	புரியும்.

ைபாம்	 ைம்�	வீட்டில	எந்த	ஒரு	சினனை	விஷயத்திற்கும்	அம்�பாலவதய	அலழப்த்பாம்,	 ஒரு	
மதய்வத்திற்கு	நிகரபானை	அனபு	மதய்வம்	அம்�பா	�ட்டுத�.	யபார்	ஒப்புகமகபாணைபாலும்	எனைது	கருத்து;	
அம்�பாவின	அனபிற்கு	நிகர்	இனனும்	இவவுைகில	நிகழ்த்தப்்ைவிலலை	...

“வபாழ்கலகயில	அலனைவரிைமும்	கிலைககபாத	மெபாத்து!

அலனைவருககும்	கிலைத்தும்	அவர்களபால

நிலனைத்துப்	்பார்கக	முடியபாத	ஒதர	மெபாத்து!

அருகில	இருககும்	வலர	அருல�	மதரியபாது

மதபாலைவில	இருககும்	த்பாது	ஏஙக	லவககும்

தனல�	மகபாணை	அனபு	அம்�பாவின	அனபு”

கலைசியில,

அள்ள	அள்ள	குலறயபாதது	எது?

அமுதசுரபியபா...?

இலலை,	அகிைத�	த்பாற்றும்

“அம்�பாவின	அனபு”

எலைபா	அனபும்	அம்�பாவின	அனபிற்கு	ஈைபாகபாது.	எலைபா	அனபின	வணணமும்	வபானைவில	
த்பால	வரு�பா	எனறபால	மதரியபாது.	ஆனைபால	அம்�பாவின	அனபிற்கு	அம்�பா	�ட்டுத�	நிகர்

ஜ்தவ்தர்ஷினி - பானு
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முத்தமிழ்
முத்தமிதழ!

எழுத்துககளின	தகபார்லவ	எதிர்கபாை	இைககிய�பானைது!

என	உணர்வுகளின	தகபார்லவ	எதிர்்பாரபா	கவியபானைது!

எம்	�னைககுரலகள்	இனறு	�பாறபாத	சுவைபானைது!

எனனுள்	உலறந்த	நிலனைவுகள்	இனறு	கபாவிய�பானைது!

என	சீணைலகளும்	புனமுறுவலகளும்...

கபாற்றில	நீஙகபாத	இலெயபானைது!

என	கனைவுகள்,	சிறலக	விரித்து

வபானில	்றககிறது	உனனைபால!

உம்	வருலகயபால...!

இயைபாய்,	இலெயபாய்,	ைபாைக�பாய்	!

நீ	தந்த	வர்ணலனைகள்,	வபாழ்வுககு	இனிதபானைது!

வபாழ்வு	முழுல�ககும்	த்பாது�பானைது...!

உனனுைன	்யணிகக	மதபாைர்	ஆவலுைன,

எனறும்...!

அபிையா
முதைபா�பாணடு
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அறியப்படாத தீவின் கதத
“அறியப்்ைபாத	தீவின	கலத”	கணைறியப்்ைபாத	தீவு	

ஒனலற	கணடுபிடிககதற்கபாக	்ைகு	தகபாரி	அரெனிைம்	
வரும்	ஒரு	�னிதலனை	ல�ய�பாகக	மகபாணடு	இந்ைபாவல	
ைகர்கினறது.	ை�து	எணணமும்	சிந்தலனையும்	இருப்்லத	
லவத்து	திருப்்தியலைதல	எனற	குறுகிய	வட்ைத்தில	
முைஙகிவிைபா�ல	 புதியவற்லறத்	 ததடுவதில	விருப்்ம்	
மகபாணைவர்களபாக	இருத்தலின	அவசியம்	குறித்தும்	
ஆரபாய்கிறது.

அலனைவருககும்	 இயல்பாக	 விதிககப்்டும்	
கட்ைலளகலள	 பின்ற்றுவதும்	அவசியம்,	ஆயினும்	
உரில�	�றுககப்்டும்	ெ�யத்தில	த்பாரபாடிப்	ம்றுவது	ெபாைச்	
சிறந்தது.	அப்த்பாரட்ைத்தின	த்பாது	நிரபாகரிககப்்ட்ைபால,	
பினவபாஙகபா�ல	மவற்றிகபாணும்	வலர	�னைஉறுதிதயபாடும்,	
ம்பாறுல�தயபாடும்,	 ைம்பிகலகதயபாடும்	 இருந்தபால	
எதிர்ப்்து	தவந்ததனை	ஆயினும்	மவனறு	விைைபாம்	எனறு	
விைபாமுயற்சியின	்ைலனை	விவரிககினறது.

தனி�னித	த்பாரபாட்ைத்திற்தக	அரென	இணஙகுவபானைபாகில,	�ககளின	ஒற்றுல�	குரலின	
்ைத்திலனை	நீஙகதள	ெற்று	சிந்தித்துப்	்பாருஙகள்!	ஒதர	மெயலில	மதபாைர்ந்து	ஈடு்டும்த்பாது	
ெலிப்பு	உணைபாவது	இயற்லக.	ஆனைபால	அவவபாதற	கபாைத்லத	முடித்தல	என்து	தவணைபாத�!	
ஏற்ற	 கபாைத்தில	கிலைககப்ம்றும்	அரிய	வபாய்ப்ல்	 ்யன்டுத்திகமகபாள்வதிலதைதய	 �தி	
விளஙகும்	ஒனலற	எதிர்தைபாககி	த்பாரபாடுவததபாடு,	அதலனை	உ்தயபாகிககும்	முலற	�ற்றும்	
அடிப்்லை	ததலவகள்	்ற்றினை	புரிதலும்	ெற்று	அவசியம்.

தனைது	்ணி	ஒரு	துலறலயச்	ெபார்ந்து	இருப்பினும்	�ற்ற	துலறயின	அடிப்்லைகலளயும்	
கற்றுகமகபாள்வது	எதிர்்பாரபாத	ெ�யத்தில	நிச்ெயம்	உதவும்.	தபாககுதல	எனற	ஒனறு	திடீமரனை	
ஏற்்ட்ை	ெ�யத்தில	“வலைவனுககுப்	புலலும்	ஆயுதம்	“	என்தலனைப்	த்பாை	தனனிைமிருககும்	
ம்பாருலளக	மகபாணடு	அச்ெமினறி	மெயல்ட்ை	் ணிப்ம்ண	் பாரபாட்ைப்்ை	தவணடியவள்.	ஆழம்	
அறியபா�ல	கபாலை	விைபாதத	என்லதப்	த்பாை	முனதனைற்்பாடுகள்	இனறி	மெயலில	ஈடு்டுதல	
கூைபாது.	மதளிவபானை	திட்ைமிைல	அவசியம்.	அலனைத்து	�னிதர்களும்	இந்த	வபாழ்கலகயும்	
வபாழ்கலகயில	உள்ள	அறியப்்ைபாத	தீவு	எனும்	தத்துவத்லத	முனலவககும்	சிறந்த	்லைப்பு	
என்து	கபாைத்தபால	�றுகக	இயைபாத	உணல�.

அபிையா
முதைபா�பாணடு
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சமநிலை

திஜனஷ்
இரணைபா�பாணடு

அகமும்	புறமும்	ெ�நிலை	�றந்தபால

ஆணவத்தில	அழிவது	இயலத்!

இரவும்	்கலும்	ெ�நிலை	துறந்தபால

இலைபா�ல	த்பாவது	உைதக!

பிறப்பும்	இறப்பும்	ெ�நிலை	குலைந்தபால

பிர்ஞெ	இயககம்	ைடுககத�!

அகடும்	முகடும்	ெ�நிலை	மெய்தபால

அற்்�பாய்	திகழும்	சிற்்த�!

மவற்றியும்	ததபாலவியும்	ெ�நிலை	அறிந்தபால

மவலலும்	உைகம்	உனனைபாதை!

உற்்த்தியும்	நுகர்வும்	ெ�நிலை	அழிந்தபால

வபாழ்கலகச்	ெஙகிலி	யுத்தத�!

நீரும்	நிைமும்	ெ�நிலை	தவிர்த்தபால

நிலைகுலையும்	�னித	வபாழ்தவ!

கைலும்	வபானும்	ெ�நிலை	கவிழ்ந்தபால

கதறிைத்	ததபானறும்	தனனைபாதை!

தபாயின	ம�பாழியின	ெ�நிலை	மகபாணதை

தலைமுலறகள்	துளிர்ககுது	தரணியிதை!
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அவலளக	கணை	முதற்கணம்	-	ம்பாஙகிடும்

ஆற்றபாத	விழிகதளபாடு	திரும்பினைபாள்!

ைபாழிலகயும்	ெபா��பாகி	-	ம்பாழுததபாடும்

அயனைமும்	வட்ை�பானைததபா?

எப்த்பாதும்	இயககத்திலிருககும்	கபாலகள்	-	நிலைத்திடும்

அப்த்பாது	தவரூனறி

மினனைமைனை	ெட்மைனைத்	திரும்பி	-	்றந்ததபாடும்

மினமினிப்பூச்சியபாய்	�லறந்தபாள்

தவரூனறிய	விரலிடுககில	-	்பாய்ந்ததபாடும்

கனை�லழப்	ம்ரு	மவள்ள�பாய்

கனை�லழயில	குலைவிரிகக	�றந்ததன	-	வழிந்ததபாடும்

கபார்த�க	�லழயில	ைலனைந்தத!!!

விழிமழை

ஜபல்சியா ஸஜைாஜலட்
ஸ்ரீமதி 

இரணைபா�பாணடு
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வித்தியா்சமாக தூங்கும் விலங்கு
இந்த	உைகில	வித்தியபாெ�பாக	தூஙகும்	 ்ணபு	 மகபாணை	

விைஙகு	ைபாலபினகள்.	இலவ	ஒரு	கணலணத்	திறந்தும்	�று	
கணலண	மூடியும்	லவத்துகமகபாணடு	வித்தியபாெ�பாக	தூஙகும்	
திறன	ம்ற்றது.	இரணடு	கணகலளயும்	மூடி	உறஙகினைபால	அது	
மூச்சுத்	திணறி	இறந்து	விடும்.	ஏமனைனறபால	ைம்	மூலள	த்பானறு	
அவற்றின	மூலள	 தனனிச்லெயபாக	 மெயல்ைபாது.	அப்்டிதய	
இரணடு	கணகலள	மூடினைபால	மூலள	மெயலிழந்துவிடும்.

ஈர்ப்பு வின்ச இல்லா்த இெம்
கனைைபா	ைபாட்டில	ஹட்ென	த்	எனனும்	இைத்தில	உைகில	எஙகும்	

இலைபாத	அளவிற்கு	மிகவும்	குலறவபானை	ஈர்ப்பு	விலெ	இருககிறது.	
இதற்கபானை	கபாரணம்	அஙகுள்ள	்னிககட்டி	உருகியதபால	பூமியின	
நிலறயில	சிறிய	�பாற்றம்	ஏற்்ட்டு	ஈர்ப்பு	விலெ	குலறந்துள்ளது.

பசன்ச இரத்்தம்
ைம்	உைலில	வரககூடிய	இரத்த�பானைது	கைல	ஆழத்தில	் ச்லெ	

நிறத்தில	கபாணப்்டும்.	இதன	கபாரணம்	கைலில	30	அடிககு	த�ல	
சிகப்பு	நிற	ஒலிகள்	ஊடுருவி	மெலவதிலலை.	இதன	கபாரண�பாக	
ை�து	இரத்த�பானைது	ைம்	கணகளுககு	�ட்டும்	்ச்லெ	நிறத்தில	
மதரியும்.	 ஆனைபால	 உணல�யில	 கைலுககடியிலும்	 இரத்தம்	
சிவப்்பாகத்தபான	இருககும்.	ைம்	கணகளின	�பாலய	கபாரண�பாக	
ை�து	இரத்த�பானைது	் ச்லெ	நிறத்தில	ததபானறுவதுத்பால	ததபானறும்.

இரஜவ இல்லா்த ைாடு
ஐதரபாப்்பாவின	வைககுப்	 ்குதியபானை	 ைபார்தவயில	ஏப்ரல	-	

ஆகஸ்டு	�பாதம்	வலர	5	�பாதஙகளுககு	சூரியன	�லறவதத	இலலை.	
அதபாவது	இரதவ	கிலையபாது	ஏமனைனில	இது	ஆர்டிக	் குதிககு	மிக	
அருகில	உள்ளது.	இதன	கபாரண�பாக	பூமி	சுழனறபாலும்	கூை	இதன	
அச்சில	எந்தவித	�பாற்றமும்	இருககபாது.	தகபாலைககபாைத்திலிருந்து	
அந்த	ைபாட்டில	சூரியன	24	�ணிதைரமும்	கபாணப்்டும்.

வியக்க வைககும்  
உணவமை்கள்
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அனமதி அனமதி
இந்த	உைகத்தில	ெத்தத�	இலைபாத	அல�தியபானை	இைம்	எனறு	

எந்த	ஒரு	இைமும்	கிலையபாது.	நீஙகள்	அல�தியபானை	இைம்	எனறு	
கருதககூடிய	இைஙகளில	கூை	துளி	அளவிைபாவது	கணடிப்்பாக	
ெத்தம்	இருககும்.	இந்த	உைகத்தில	100%	அல�தியபானை	இைம்	
இலைபாவிட்ைபாலும்	மிகவும்	அல�தியபானை	இைம்	ல�கதரபாெபாப்ட்	
நிறுவனைத்தின	தலைல�யகத்தில	உள்ள	 “The Quiet Room” 
(அல�தி	அலற)	தபான	மிகவும்	அல�தியபானை	இை�பாகும்.	இதன	
மைசி்ல	20.35	ஆகும்.	

ஜமகத்தின் எனெ
ஒரு	த�கத்தின	எலை	ெரபாெரியபாக	1.1	மிலலியன	் வுணடுகள்	

ஆகும்.	 அதபாவது	 ஒரு	 த�கத்தின	 எலை	 ெரபாெரியபாக	 100	
யபாலனைகளின	எலைககு	ஈைபானைதபாகும்.

இ்றப்ஜப இல்லா்த உயிரினம்
“Jelly Fish”	 எனற	மீனுககு	இறப்பு	 என்தத	கிலையபாது.	

இதலனை	கைலை	விட்டு	மவளிதய	எடுககும்	வலர	இறப்பு	இதற்கு	
வரதவ	வரபாது.

முயல் தீவு
ஜப்்பானில	 முயலகளபால	 நிரம்பிய	 ஒரு	 தீவு	 உள்ளது.		

இந்த	தீவு	இரணைபாம்	உைகப்	த்பாரினத்பாது	சீனைபாவுககு	எதிரபாகப்	
்யன்டுத்தப்்ட்ை	இரெபாயனைஙகள்	விஷ	வபாயு	த்பானறவற்லற	
தெபாதிகக	 ஒரு	 இரபாணுவத்தள�பாகப்	 ்யன்டுத்தப்்ட்ைது.	
அதன	பிறகு	விஷத்தின	விலளவுகலள	தெபாதிகக	இரபாணுவம்	
முயலகலளப்	 ்யன்டுத்தியது	 எனறு	கூறப்்டுகிறது,	இதன	
விலளவபாக	இனறு	நூற்றுககணககபானை	முயலகள்	தீவு	முழுவதும்	
சுற்றித்	திரிந்து	ம்ரிய	சுற்றுைபாத்	தை�பாக	உள்ளது.

உலகின் வினலயுயர்ந்்த பாலானெககட்டி
உைகின	விலையுயர்ந்த	் பாைபாலைககட்டி	ஆனைது	கழுலதயின	

்பாலில	இருந்து	தயபாரிககப்்டுகிறது.	

ஹிட்லனரஜய அதிரனவத்்த விலங்கு
உைலகதய	அதிரலவத்த	ஹிட்ைர்	ஒதர	ஒரு	விைஙலகப்	

்பார்த்தபாதை	மகபாலை	ைடுஙகி	விடுவபாரபாம்	அது	புலிதயபா,	சிஙகத�பா	
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இலலை.	அது	 “பூலனை”	பூலனைகலளப்	 ்பார்த்தபால	 ்யப்்டும்	
“Ailruophobia”	எனற	தைபாயபால	்பாதிககப்்ட்டிருந்தபார்.

ஷாம்பு என்கி்ற வார்த்ன்த உருவான ைாடு
ஷபாம்பு	 எனகிற	 வபார்த்லத	 உருவபானை	 ைபாடு	 இந்தியபா.	

ஷபாம்பு	இந்தியபாவில	தபான	கணடுபிடிககப்்ட்ைது.	இந்தியர்கள்	
மூலிலககலள	்யன்டுத்தியுள்ளனைர்.	அதற்கு	 “ஷம்பு’’	 எனைப்	
ம்யர்	லவத்துள்ளனைர்.	அதுதவ	பிறகு	ஷபாம்பு	எனறபானைது.

வலினமயான ்தன்சப்பகுதி
ைம்	உைலில	உள்ள	மிகவும்	வலில�யபானை	தலெப்்குதி	ை�து	

லகதயபா	கபால	் குதிதயபா	அலை,	ைபாககுதபான.	ஏமனைனில	இதுதபான	
ைம்	உைலிதைதய	புவி	ஈர்ப்பு	விலெககு	எதிரபாக	மெயல்ைககூடிய	
ஒதர	 தலெ	அது	 �ட்டுமினறி	 ்பாகடீரியபாககலள	அழிககும்.	
கபார�பானை	குளிர்ச்சியபானை	உணவுகலள	எடுத்துகமகபாணைபாலும்	
ைபாககிற்கு	்பாதிப்புகள்	அதிகளவில	ஏற்்டுவதிலலை.

ெரி்தா
முதைபா�பாணடு

இத்தலைப்ல்ப்	 ்பார்த்தவுைன	 ைம்மில	 ்ை	 த்ருககுப்	

புரியபா�ல	இருககைபாம்.	ஆம்,	இவவுைகில	த்பாரபாளிகள்	

்ைர்	இருககிறபார்கள்	ஆனைபால	அவர்களில	அறிமுக�பானைவர்கள்	

சிைதர.	 மைலென	�ணதைைபாலவ	 ்ற்றித்	மதரிந்த	 ை�ககு	

மியபான�ரின	ம்ண	த்பாரபாளியபானை	ஆங	ெபான	சூச்சிலய	

மதரியபா�ல	த்பாயிருககைபாம்.

சூச்சி	ஜுன	19,1945	ஆம்	ஆணடு	ரஙகூனில	பிறந்தபார்.	

இவரின	இரணைபாவது	அகலவயில,	1947	ஆம்	ஆணடு	அவரது	

தந்லத	மெனைரல	ஆங	ெபான	 ்டுமகபாலை	மெய்யப்்ட்ைபார்.	

பின	 1948	ஆம்	ஆணடு	எகிப்திைமிருந்து	மியபான�ர்	

விடுதலையபானைது.	 தன	 கலவிலய	இந்தியபாலவத்	

மதபாைர்ந்து	பிரித்தபானியபாவிலும்	பின	அம�ரிககபாவிலும்	

நிலறவு	மெய்தபார்.

ஆங் சொன சூச்சி

29



 ப�ொருநை தமிழ் மன்றம்

தமிழ்ைொடு கொலைநை மருத்துவ அறிவியல �லகநைககழகம்

1972	ஆம்	ஆணடு	தி்த்திய,	பூட்ைபான	்ண்பாட்டு	ஆய்வபாளரும்	அறிஞரு�பானை	ல�கதகல	

ஏரிசு	என்வலர	�ணந்தபார்.

1988	ஆம்	ஆணடு	மியபான�ருககுத்	திரும்பிய	அவர்	1988	மெப்ைம்்ர்	27	இல	உருவபாககப்்ட்ை	

�ககளபாட்சிககபானை	ததசிய	அல�ப்பு (National League for Domocracy)	இன	ம்பாதுச்	மெயைபாளரபாக	

்தவிதயற்றபார்.	 பின	ஆஙெபான	சூச்சி	அரசியல	களத்தில	தீவிர�பாக	 களமிறஙகி	இரபாணுவ	

அைககுமுலறகமகதிரபாகப்	த்பாரபாடினைபார்.	இலதத்	மதபாைர்ந்து	1989	ஆம்	ஆணடு	இவர்	வீட்டுககபாவலில	

லவககப்்ட்ைபார்.	அந்த	ஜனைைபாயகப்	் றலவ	கூணடில	அலைககப்்ட்டு	20	ஆணடுகள்	கைந்துவிட்ைனை.	

அவர்	சிலறயில	இருந்தபாலும்	மியபான�ரில	சுதந்திரக	 கபாற்றுககபாக	அவரது	ஆதரவபாளர்கள்	

மதபாைர்ந்து	த்பாரபாட்ைஙகளில	ஈடு்ட்டு	அைககுமுலறகளுககு	ஆளபாகி	வருகினறனைர்.

1990	த�	27	இல	ைலைம்ற்ற	ததர்தலில	அவரது	கட்சி	ம்ரும்்பானல�லயப்	ம்ற்றிருந்த	த்பாதிலும்	

இரபாணுவ	ஆட்சியபாளர்கள்	அவரது	கட்சியிலனை	ஆட்சிப்	பீைத்தில	ஏறவிைபாது	தடுத்துவிட்ைனைர்.	

ஜுலை	20,	1980	முதல	ைவம்்ர்	10,	2010	வலரயிைபானை	21	ஆணடுகபாைத்தில	15	ஆணடுகள்	சிலறயில	

அலைககப்்ட்டிருந்தபார்.	ஆங	ெபான	சூச்சி	மியபான�ர்	ைபாட்டில	பிறககபாதவர்	எனற	கபாரணத்தினைபால	

மியபான�ர்	அரசின	தலைல�	ஆதைபாெகரபாக	�ட்டுத�	மெயல்ை	அனு�திககப்்ட்ைபார்.

த�லும்	 22	ஆணடுகள்,	 2011	ஆணடு	முடியும்	வலர	இரபாணுவம்	மியபான�ரில	ஆட்சி	

மெலுத்தியது.	 2011	முதல	 2015	வலர	மியபான�ர்	 ைபாட்டில	அரசியல	 �பாற்றஙகள்	உருவபாகத்	

மதபாைஙகியது.	பின	மியபான�ர்	ைபாைபாளு�னறத்திற்கு	2015	-	இல	ம்பாதுத்	ததர்தல	ைலைப்ம்ற்றது.	

இத்ததர்தலில	ஆங	ெபான	சூச்சி	தலைல�யிைபானை	ததசிய	ஜனைைபாயக	கட்சி	ம்ரும்்பானல�யபானை	

இைஙகலள	லகப்்ற்றியது.	இருப்பினும்	இரபாணுவத்தினைர்	ஆட்சியில	முககிய�பானை	துலறகலள	

தஙகள்	வெம்	எடுத்துக	மகபாணைனைர்.	ஆங	ெபான	சூச்சி	மியபான�ர்	அரசின	தலைல�	ஆதைபாெகரபாக	

�ட்டும்	்தவியில	இருந்தபார்.

8	ைவம்்ர்	2020	இல	ைலைம்ற்ற	2020	மியபான�ர்	ம்பாதுத்ததர்தலில	ஆங	ெபான	சூசியின	

ததசிய	ஜனைைபாயகக	 கட்சி	 ைபாைபாளு�னறத்திற்கபானை	ம�பாத்தமுள்ள	 476	 மதபாகுதிகளில	 386	

மதபாகுதிகலளப்	(83%)	லகப்்ற்றியது.	மியபான�ர்	ைபாட்டின	ஒற்றுல�	�ற்றும்	வளர்ச்சிககபானை	கட்சி	

மவறும்	33	மதபாகுதிகலள	�ட்டுத�	மவனறது.	எனினும்	ஆங	ெபான	சூச்சியின	ததர்தல	மவற்றி	

த�பாெடியபானைது	எனை	இரபாணுவத்தினைரினைர்	குற்றம்	ெபாட்டி	மியபான�ர்	ைபாட்டில	1	பிப்ரவரி	2021	அனறு	

இரபாணுவம்	புரட்சி	மூைம்	ைபாைபாளு�னறத்லத	முைககியும்	மைருககடி	நிலைலய	அறிவித்தது.

இதனைபால	 ம்பாது�ககள்	இரபாணுவத்திற்கு	 எதிரபாக	அணி	திரணடு	 ைபாடு	முழுவதும்	

த்பாரபாட்ைஙகளில	ஈடு்ட்டு	வருகினறனை.	3	�பார்ச்	2021	வலர	இரபாணுவத்தபால	த்பாரபாட்ைககபாரர்கள்	

வீட்டுககபாவலில	இருககிறபார்.	மியபான�ரில	இரபாணுவ	ஆட்சி	ைலைம்றுகிறது.	சூச்சீ	1990	இல	

ரபாப்தைபா	்ரிசு,	ெபாககதரபாவ	்ரிசு	�ற்றும்	தைபா்ல	்ரிசு	(1991)	ஆகியவற்லறப்	ம்ற்றபார்.	ஐதரபாப்பிய	
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யூனியன	அல�ப்பின	ெபார்பில	வழஙகப்்டும்.	 �னித	உரில�களுககபானை	 ெககபாதரபாவ	விருது	

1990	ஆம்	ஆணடு	ஆஙெபான	சூச்சிககு	வழஙகப்்டுவதபாக	அறிவிககப்்ட்ைபாலும்	அககபாைகட்ைத்தில	

இவர்	வீட்டுககபாவலில	லவககப்்ட்டிருந்ததபால	அலத	ம்ற	இயைவிலலை.

சு�பார்	 23	ஆணடுகளுககு	பின	அவவிருதிலனை	 2013	இல	ஆங	ெபான	சூசி	ம்ற்றுக	

மகபாணைபார்.	1992	இல	இந்திய	அரசின	ஜவஹர்ைபால	தைரு	அல�திப்	்ரிலெப்	ம்ற்றபார்.	2007ல	

கனைைபா	அரசு	இவலர	அந்ைபாட்டின	ம்ருல�மிகு	குடி�கனைபாக	அறிவித்தது.	இப்்டி	அறிவிககப்	

ம்ற்றுப்	ம்ருல�	ம்ற்றவர்	இவதர	ஆகும்.

�ககளபாட்சி	ைபாட்டில	�ககளபால	 ததர்ந்மதடுககப்்ட்ை	தலைவன	தம்ல�	ஆளும்	ைபாட்டில	

இரபாணுவ	ஆட்சியபால	சூழ்ந்த	ஒரு	 ைபாட்லைப்	 ்பார்ககும்த்பாது	வியப்்பாக	இருககைபாம்.	அந்த	

மகபாடூர�பானை	இரபாணுவ	ஆட்சிலய	எதிர்த்து	த்பாரபாடிய	ம்ண	்ற்றியும்,	அவர்	த்பாரபாடியதனைபால	

அவர்	ம்ற்ற	தணைலனைகலளயும்	்பார்த்ததபாம்.	2022	ஆம்	ஆணடில	கூை	இவவபாறபானை	நிகழ்வுகள்	

ஆஙகபாஙதக	நிகழ்கினறனை.

தன	ைபாட்டிற்கபாக	 27	ஆணடுகள்	சிலறவபாெத்லத	அனு்வித்த	மைலென	�ணதைைபாலவ	

நிலனைவுககூறும்	ைபாம்,	தம்	அணலை	ைபாைபானை	மியபான�ரில	த்பாரபாடி	வீட்டுககபாவலில	இருககினற	

ம்ண	த்பாரபாளியபானை	ஆங	ெபான	சூச்சிலயப்	்ற்றி	அறிய	�றந்து	விட்தைபாம்.	தற்த்பாது	வலர	தம்	

ைபாட்டிற்கபாக	இரபாணுவ	ஆட்சிலய	எதிர்த்து	த்பாரபாடுகிறபார்.	தற்த்பாது	மியபான�ர்	ைபாட்டில	இரபாணுவ	

ஆட்சி	ைலைம்ற்று	வந்தபாலும்,	தன	நீணை	கபாை	த்பாரபாட்ைத்தினைபால	மியபான�லர	�ககளபாட்சி	

ைபாைபாக	(சிை	ஆணடுகள்)	�பாற்றினைபார்.

அதனைபால	்ை	ைபாடுகள்	இவலர	அலையபாளம்	கணடுகமகபாணடு	்ை	உயரிய	விருதுகலள	

இவருககு	மகபாடுத்து	சிறப்்ளித்தது.	இவர்	மவளியுறவுத்துலற	அல�ச்ெரபாக	30	�பார்ச்	2010	முதல	

1	பிப்ரவரி	2021	வலர	மெயல்ட்ைபார்.

தன	வபாழ்கலகலயதய	தன	ைபாட்டிற்கபாக	அர்ப்்ணித்து	த்பாரபாடிவரும்	ஆங	ெபான	சூச்சிலய	

்ற்றி	ைபாம்	அலனைவரும்	மதரிந்துக	மகபாள்ள	தவணடும்.	எந்த	ஒரு	வனமுலறககும்	இைமிலைபா�ல	

இருககும்	இந்தியபா	த்பானற	ைபாடுகளும்	இவவுைகில	இருககினறனை.	மியபான�ர்	த்பானற	ைபாடுகளும்	

வனமுலறயபால	்ை	உயிர்கலளக	மகபானற	(ரஷயபா,	உகலரன)	த்பானற	ைபாடுகளும்	இவவுைகில	

இருககினறனை.

இலளய	ெமுதபாய�பானை	ைபாம்	இவவுைகில	ைம்�பால	இயனற	வலர	அல�திலய	நிலைைபாட்ை	

தவணடும்.	அலனைத்து	ைபாடுகளும்	�ககளபாட்சி	முலறலய	பின்ற்றுவது	ெபாத்திய�ற்றது	எனினும்	

ைம்�பால	இயனற	வலர	அல�திலய	நிலைைபாட்டுதவபாம்.	தன	75	ஆவது	அகலவயிலும்	வீட்டுககபாவலில	

இருந்து	தன	ைபாட்டிற்கபாகப்	த்பாரபாடிவரும்	ஆங	ெபான	சூச்சிலயப்	த்பானறு	�னைவலில�லய	வளர்த்து	

ைம்	வபாழ்கலகயில	 த்பாரபாடி	 மவலை	 தவணடும்.	 ைம்	 தபாய்	 ைபாைபானை	இந்தியபாலவ	உைகிற்தக	
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முனதனைபாடியபாக	�பாற்ற	 தவணடிய	கட்ைபாயமும்	கைல�யும்	இனலறய	தலைமுலறயபானை	ை�ககு	

உணடு	என்லத	�னைதில	மகபாணடு	மெயல்ை	தவணடும்.

்ை	குற்றச்ெபாட்டுகளபால	ஆங	ெபான	சூச்சிலய	் ை	முலற	வீட்டுககபாவலில	லவககப்்ட்டிருககும்	

த்பாதிலும்	துவணடு	விைபா�ல	தன	ைபாட்டின	இலளய	தலைமுலறககபாக	த்பாரபாடி	வருகிறபார்.	ைம்	

ைபாட்டின	ததசியத்	தலைவர்கலளப்	் ற்றி	�ட்டுத�	அறிந்துமகபாள்ளபா�ல	�ற்ற	ைபாட்டின	ஆட்சிமுலற,	

தலைவர்கள்	்ற்றியும்	அறிந்து	லவத்திருகக	தவணடும்.

�ற்ற	ைபாடுகலளப்	்ற்றி	அறிந்து	மகபாள்ள	முயற்சி	மெய்யும்த்பாது	தபான	ைம்	தபாய்	ைபாைபானை,	

“இந்தியபாவின	�ணலணத்	மதபாட்டு	கும்பிைத்	ததபானறுகினறது.”	த்பாதும்	எனற	அளவிற்கபானை	

சுதந்திரத்லத	ைபாம்	அனு்வித்து	வருகினதறபாம்.	அதற்கு	கபாரணம்	ைம்	விடுதலை	த்பாரபாட்ை	வீரர்கள்	

�ட்டுத�	ஆவபார்கள்.	அவர்களுககு	�ரியபாலத	மெலுத்துதவபாம்!	தலை	வணஙகுதவபாம்!

ெரி்தா
முதைபா�பாணடு

்தமிழரசி
முதைபா�பாணடு
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அகிைம்	அறியும்	ஆயிரம்	ஆணடு	அதிெயம்

ஒருமுலறதயனும்	அதலனைப்	்பார்ப்்து	அவசியம்

தெபாழனின	கலைத்திறன	ததபாற்கவிலலைதய

இதற்கு	நிகரபாய்	நிற்க	ஏதுமிலலைதய

மதபாழிலநுட்்ம்	அறியபாத	கபாைத்திதைதய

மதபாழிலில	நுட்்�பாய்	இருந்ததில	ஆச்ெரியமிலலைதய

ெபாட்சியபாய்	நிற்கிறது	அதிெயத�

த்ரழிவிற்கும்	அழியபா�ல

கட்டிைககலை	புரியபா�ல

ஆரபாய்ச்சியபாளர்களுககும்	விளஙகபா�ல

நினறதத	நிலையபாய்

தஞலெயின	புகழபாய்...!

உைகின	புதிரபாய்!

இஙகு	மவனறது

தெபாழனின	ம்ருல�யனதறபா?

தமிழின	ம்ருல�!

தமிழனின	ம்ருல�!

தஞ்சைப் 
பெரிய 

க�ோவில்

கயல்விழி 
முதைபா�பாணடு
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ஜராகினி
முதைபா�பாணடு

சித்திரமதி
ஏழு	எட்டு	ஆகிறப்த்பா

எனமனைனனை	மதரிந்திடுத�பா

எட்டிைபாத	புத்திககுத்தபான

ஆள்	ஆனைப்பினதனை

ைபாலு	எட்டு	எடுத்து	லவத்து	அவைைகக

ெைஙலகமயபாலி	தகட்டிடும்	முன

வீதிச்தெறு	த�னித்மதபாடும்.

மகபாஞசும்	�ழலை

மிஞசும்	அழகு	அதன

சினனைஞசிறு	சிறகிலனை	சிறகடிககும்

முன	சீககிரம்	மவட்டுவததன	இச்ெமூகத�.

வனபுணர	விதிமயபானறு	இலலைதயபா	

வஞெகதனை?

கனனியவள்	கனைவுகலளக

கலளககும்	மகபாடூரதனை,

அற்்ம�பாழி	அமிை�பாய்ப்	ம்ய்ய

அவள்	எனனை	மெய்வபாள்?	ஒருமுலற

பிறந்தும்,	்ைமுலற	இறந்தும்	கிைப்்பாள்.

ம்பாலைபாத	உைகில

மெபாலைபாத	வலியில

தீரபாத	அனல்	தவணடி	ஏஙகும்	�ைர்

�பாய	கணணனின	அழகபானை	�னைலத

கபாதல	மெய்வபாள்.

பின	தீதறிந்து	தபான	துவணடு

தனிதய	தவிப்்பாள்.

ைலகமயபானலறக	மகபாணதை

ைலைபிண�பாய்	வபாழ்வபாள்.

கணணீலரக	மகபாணடு	கழுவினைபால

கலறத்பாகும்,	த்ர்த்பாகு�பா?

ம�ய்யுணர்ந்து

உயிர்	பிரிந்த	ம�ய்

உைபாவரும்	உருவ�பாய்.
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ெர்ஷினி
முதைபா�பாணடு

ம்ரும்த்பார்	வீரர்கள்	அணிவகுத்து	மெலை

கரும்	த்பார்	வீரர்கள்	அலத	எதிர்த்து	மகபாள்ள

்லை	இரணடும்	த�பாதிவிை	தடுப்த்பா	ஒலிலயவிை

வபாளும்	ஒளிலயவிை	இஙகு	வலிதய	இலலை

ஆனைபால	எஙகும்	சிதறினை	உதிரத்துளிகள்

ஆம்!	அலவ	�லழத்துளிகள்!

எனனை	�பாயமிது

தலரயில	மெருககளம்	இருககவிலலை

ஆம்!	வபானில	ைைககிறது	யுத்தம்

கீதழ	விழும்த்பாது	வந்த	ெத்தம்

�ணணுககு	தரும்	ஆலெ	முத்தம்

மெடியும்	மகபாடியும்	வளர்கிறதத

இயற்லக	உயிர்ககபாக	பிலழககிறதத!

மதைமதை
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மவற்றிகள்	கணை	த்பாது
்ை	உறவுகள்	இஙதக!
ஒற்லற	ததபாலவியின	த்பாது
ம்ற்ற	தபாய்	தந்லத	எஙதக?
தவலறக	கணடிை
ஆயிரம்	கணகள்	உணடு
உள்ள	நிலறலய	்பாரபாட்ை
கணகள்	எஙதக?
திட்டி	தீர்கக	ைபாவுகள்	்ை
கட்டி	அலணககக	லககள்	எஙதக?
சிரிப்பின	ஒலிலயக	தகட்ை	கபாதுகள்	்ை
இதயத்தின	அழுலக	தகட்ை	கபாதுகள்	எஙதக?

தபாயின	கருவலற	மெபார்ககத்தினும்	இனிது

அதலனை	�றுமுலறக	கபாண்து	அரிது

தன	உதிரத்லத	உணவபாய்	ஈந்து

ைம்ல�	சிகரம்	மதபாை	லவககும்	மதய்வம்

அழுதபால	துடிப்்பாள்,	அழகபாய்ச்	சிரிப்்பாள்

தவறு	மெய்தபால	கடிந்து	மகபாள்வபாள்

கண	இல�ககும்	தைரத்தில	கனைவபாய்	வருவபாள்

எந்திரம்	த்பாை	ைபாள்	முழுவதும்	உலழப்்பாள்

ஈனமறைத்த	மதய்வம்	ம்பாறுல�யின	சிகரம்

கைவுள்	வரம்	தந்தபால	�றுபிறப்ல்க	தகட்த்ன

என	தபாலய	ைபான	தபாஙகதவ

தன	தூககம்	மதபாலைந்து

ைம்ல�	தூஙக	லவத்த	ததவலத

ைம்	கணணீர்	துலைகக	துணியபாய்	வருவபாள்

தபாயின	கருவலற	தீர்கக	முடியபா	புதிர்	அலற

அவள்	தைெம்	முன	தவெம்	ததபாற்றுப்	த்பாகும்

- சிஜனகா & ஸ்ரீமதி
இரணைபா�பாணடு

- சிஜனகா & ஸ்ரீமதி
இரணைபா�பாணடுஎங்கே ?

அம்மா...
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ஆஹபா	எனனை	அழகு!
அவள்	உைல	வலளவு!!
ஒவமவபாரு	வலளவும்
அவனைது	கவனைத்லத	ஈர்த்தது
அலனைத்து	வலளவுகலளயும்	அறிந்து
அனு்விகக	ஆலெ	மகபாணைபான
இந்திய	வலர்ைத்லதப்	்பார்த்த
புவியியல	�பாணவன

கணணுககுள்	�லறந்திருககிறது	வலி

வியர்லவககுள்	�லறந்திருககிறது	கலளப்பு

உைம்புககுள்	�லறந்திருககிறது	தெபார்வு

உள்ளஙலகயில	�லறந்திருககிறது	உலழப்பு

கபாலகளில	�லறந்திருககிறது	வபாட்ைம்

மவணமுடியில	�லறந்திருககிறது	துயரம்

உலையில	�லறந்திருககிறது	ஏககம்

மெபாலலில	�லறந்திருககிறது	அனு்வம்

�னைதில	�லறந்திருககிறது	குடும்்ம்

வளைவுகள்

அப்பா

ஜபல்சியா ஸஜைாஜலட்
இரணைபா�பாணடு

மு.ஜ்சாபிகா
இரணைபா�பாணடு
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�லையின	
உச்சியிலிருந்து
வீழ்ந்தபாலும்
�ரணம்
நிகழ்வதிலலை
அருவிகளுககு!

வீழ்ச்சி

ஜகா.உ.ஜமானிஷ்
முதைபா�பாணடு

து. ஜகௌரி்சங்கர்
முதைபா�பாணடு

வாழ்்கலகை
அனதறபா...

சினனைஞ	சிறு	கலதகள்	த்சி...
சிறபார்கள்	மதருமவலைபாம்

சூழ்ந்து
வணண	�லழலய	ரசித்து...
வபானைம்	்பார்த்து	வயலில	ஏர்

பிடித்து	உழுது
தபானும்	உணவு

உணடு...
இரபாப்ம்பாழுதில

விழி	்பார்த்து	வழிநினறு
வெந்த	முகத்ததபாடு

வரதவற்று	விருந்திட்ைனைர்.

இனதறபா	...
சிறு	லகயில	பீடிலயப்	பிடித்து
வழிமயலைபாம்	குப்ல்கள்	த�தைறி...
கும்மிப்்பாட்டு	�றந்து
கஞெத்தில	கெககிய	தைபாட்லை
பிச்லெயிட்டுப்	ம்ருல�	்பாடி
லவயகத்லத	மதபாலைத்து
மெலபி	எடுத்து	தெரும்	கூட்ைஙகளில
வபாழ்ந்து	தபாதனை	ஆக	தவணடும்	
எனறு	எத்தலனைதயபா	�ககள்	வபாழ...
இப்்டியும்	வபாழைபாம்	எனை
்டித்துப்	்டித்து	பிடித்துப்	பிடித்துப்
புதுல�யபாக	வபாழ்கலகலயப்	வபாழ்தவபாம்...
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விரிசல்
�பாற்றத்தின	�பாணத்	

விரிெல
த�கத்தின	விரிெல

ஒளி	ஒலி
நீரின	விரிெல

லஹட்ரஜன	ஆகசிஜன
அணுவின	விரிெல

எைகட்ரபான	புதரபாட்ைபான
ஆற்றலின	விரிெல

நிலறயும்	திலெ	தவகமும்
விரிெல	என்து	வீதண	அலை

விரவிக	கிைககும்	வீரியம்
வீரியம்	என்து	அதிெயம்

அதிெயம்	என்து	ஆனைந்தம்
ஆனைந்தம்	என்து		

அருட்ம்ரும்	ஆற்றல

சீறிடு பெண்ை
சுனைபாமி	வபாழ்கலகயில	எதிர்	நீச்ெல
அடித்த	ம்ணதண!
ததன	உமிழும்	குரலில	-	இனி
அனைலை	உமிழ்ந்திடு
உருகும்	உன	உள்ளம்	இனி
இரும்்பாக	ஆககிவிடு	-	உன
கணகளில	ஒளி	மிளிரட்டும்
வபாழும்	விதி	எனறு	்ழல�ககுள்	அைஙகபா�ல
ததபாலவிலயக	கணடு	துவளபா�ல
கள்வலனைக	கணடு	ஓைபா�ல
தரபாஜபாவின	முட்கள்	த்பால
்பாதுகபாப்பு	அரணபாய்	-	உன
வலில�லய	வளர்த்துக	மகபாள்
அகிைம்	ஆள்வபாய்	புரிந்து	மகபாள்
ம்ணணபாக	பிறந்ததபாம்	எனறு
ம்ருல�கமகபாள்	!!!

ஜமௌரியா
முதைபா�பாணடு

டி.்சதீஸ 
இரணைபா�பாணடு
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க. அகல்யா
முதைபா�பாணடு

எனறபாவது	ஒரு	ைபாள்

ெரித்திரம்	்லைகக	வந்த

சுந்தரியின

வினைபாககள்	விலையளிககப்்டு�பா?

கனைபாககள்	கபாணப்்டு�பா

ம�பாழிகள்	புரிந்து	மகபாள்ளப்்டு�பா

கலிதீர்த்து	ைலககக	முடியு�பா

ஆலெகள்	அலையப்ம்று�பா

அலெவுகள்	�திககப்்டு�பா

கபாதல	கபாதலிககப்்டு�பா

த�பாதல	ம�ய்யறியப்்டு�பா

திறல�கள்	ததற்றப்்டு�பா

அறஙகள்	ஆற்றப்்டு�பா

ததைலகள்	முடிவுப்ம்று�பா

தைஙகள்	தபாழ்த்திறககப்்டு�பா...?

என்றாவது 
ஒரு நறாள்
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வபாழ்கலகலய	
மவறுககும்	
புத்திெபாலிகலள	விை	
விரும்பும்	
முட்ைபாள்கதள	த�ல.

எலைபாரிைமும்		
கபாட்ைககூடிய	அனல்ப்		
்ற்றி	எழுதும்த்பாது	
யபாரிைமும்	கபாட்ைபா�ல		
இருககும்	
என	தவிப்பு,	தத்தளிப்பு,	
தகபா்ம்	்ற்றியும்	
எழுத	ஆலெதபான.

ெனனைல	வழி	�ட்டுத�	
உைலகப்	்பார்த்த	எனைககு	
என	வீட்டுக	
கதவுகள்	எனறும்	
தவற்றுகிரகத்தின	வபாெதை!

விழும்த்பாதும்	கபாயப்்ைபா�ல	
இருகக	ஆலெப்்டுகிதறன	

ஒரு	�ைரபாய்!

த�க�பாய்	
த�பாகஙகலளக	மகபாணடு	

கண�ணியில	
விணமீனகலளக	மகபாணடு	

நிைவிலனை	நித்தம்	
த�னியில	சூடி	

மினனைைபாய்	
அவள்	வரும்ம்பாழுது	

ெனனைல	வழிக	கபாண்தும்	
என	்பாககியத�!

ஜெய்சங்கரி
இரணைபா�பாணடு

சன்னல்
வழியே!
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பிஞசும�பாழி	மகபாஞசி	த்சும்	த்லத	
ைஞசிலைபா	ைலலுள்ளம்	மகபாணை	ம்தும்ல்	
குடிலெகளில	கு�ரியபாகி	வளர்ந்திடும்	�ஙலக	
்பாஙகிகதளபாடு	்ள்ளியிதை	்ண்பாடும்	�ைந்லத	
அனத்பாடும்	அறிதவபாடும்	அலை்பாயும்	அறிலவ	
தன	�லனைவிடுத்து	மதபாழில	்ை	மெய்யும்	மதறிலவ	
த்றும்ற்று	புதுப்்ருவம்	மகபாள்ளும்	த்றிளம்ல்	
்ககுவமும்	்ண்பாடும்	சிககனைமும்	மெயல்பாடும்	
ஒரு	மைபாடியும்	தளரபாது	எககணமும்	்ணிதயபாடும்	
குடும்்மும்	்ணியும்	எணணம�லைபாம்	ஆயிரம்	
இவவணைத்தில	யபார்	மகபாள்வபார்	இத்துலண	திறம்.

குருதிதயபாடு	சிந்தும்	தபாயின	கணணீரும்	
குழந்லதயும்	கு�ரியபானைதில	புதுப்ம்பாலிவு	ம்றும்	
வபாெலில	வபாலழ�ரஙகளும்	வீதியில	விழபாகதகபாைமும்	
விருந்தினைர்கதளபாடு	நிறம்பிடும்	மவட்கத்ததபாடு	வஞசியவள்	
கணணஙகளில	்ளிச்சிடும்	ெந்தனைமும்	குஙகு�மும்	
தபாய்�பா�ன	மெபாந்தமும்	சீர்சு�ந்து	வரும்	
மதனனைஙகீற்றும்	தஙகத்திற்கு	திலர	த்பார்த்தும்	
வபாரத்திற்கு	வலக	வலகயபாயப்	்ணைஙகள்	
பின	மூலையில	பூட்டிடும்	்ைநூறு	கதவுகள்

திஙகள்	ததபாறும்	வீழு�ருவி	தீட்ைபாகும�னில	
மெஙகுருதி	தெர்ந்து	்பாலும்	
்ழமும்	கைந்து	உயிருரும்ற்று	
உைபாவிடும்	நீ	உனனைதத�பா?

ஜராகினி
முதைபா�பாணடு

சிததிர்தி
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மூனமறழுத்து	�ந்திரத�
வபாழ்வில	ஓர்	அதிெயத�
அழகிய	உறதவ
அன்பானை	துலணதய
உயிர்மகபாடுககும்	உயிதர
�ழலையின	ததபாழதனை
குழந்லதயின	வழிகபாட்டிதய
இருககும்	இலறதய	அப்்பா!

உயிரபாய்	ம�ய்யபாய்	உயிர்ம�ய்யபாய்	
இயைபாய்	இலெயபாய்	ைபாைக�பாய்	
எந்ைபாளும்	சிறந்து	நிற்கும்	என	தமிதழ	
உனலனைப்	த்பாற்றி	வணஙகுகிதறன!	
இளல�யபாய்	மெழுல�யபாய்	
வள�பாய்	எஙகள்	உயிர்மூச்ெபாய்	
உைகின	மூத்த	எம்	மெம்ம�பாழிதய	
ைற்றமிதழ	வபாழிய	வபாழியதவ!	
கபாப்பிய�பாய்	கபாவிய�பாய்	
இதிகபாெ�பாய்	இைககியஙகளபாய்	
ம�பாழிகளின	அணுவபாய்	ல்ந்தமிழ்	நீ	
கம்்ன	வியககும்	கருவூைம்	நீ	
இைககணஙகளில	இ�யம்	மகபாணைபாய்	
எதுலக	த�பாலனையில	ஏற்றம்	ம்ற்றபாய்	
அகம்	புறம்	அலனைத்லதயும்	மெபானனைபாய்	
அறம்	வளர்ககும்	குறளபாய்	நினறபாய்	

ஷர்மிளா
முதைபா�பாணடு

தமிழ்

அப்மா

காயத்ரி
முதைபா�பாணடு

கவிலதயபாய்	கட்டுலரயபாய்	
மெவி	இனிககும்	மெய்யுளபாய்	
்பார்ககும்	இைம�லைபாம்	ஓவிய�பாய்	
முழுல�ககும்	முழுல�யபானை	முத்தமிதழ!	
தனனிகரிலைபா	தபாய்த்தமிதழ	
நின	கபாைடியில	
கபாணிகலகயபாககுகிதறன	!!!
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ம்பானனியின	மெலவலனைப்	புரட்டிப்்பார்…	
உனைககுள்	�பாற்றஙகள்	பிறககும்		
உந்தன	அலறககுள்	புத்தகஙகள்	முலளககும்

ம்பானனியின	மெலவலனைப்	புரட்டிப்்பார்…	
வபாசிப்்து	்ழகக�பாகும்	
வரைபாறு	இஷை�பாகும்	
புத்தகஙகள்	பிடித்துப்	த்பாகும்	
�ற்றலவ	எலைபாம்	ெலித்துப்	த்பாகும்
எத்தலனை	முலற	்டித்ததபாம்	எனற
எணணிகலக	�றந்தத	த்பாகும்

ம்பானனியின	மெலவலனைப்	புரட்டிப்்பார்…
வந்தியத்ததவனைபாய்	வபாள்	வீசுவபாய்
வபார்த்லதகளில	அவன	புகழ்	த்சுவபாய்
அவன	வழித்தைஙகலள	ததடிச்	மெலவபாய்
அவன	வபாழ்ந்த	இைஙகலள	தகபாவில	என்பாய்
உணல�யில	ஏதும்	மதரியபாவிட்ைபாலும்
உனைககுள்	வரைபாற்று	ஆய்வபாளரபாய்
உனலனைதய	நிலனைத்திடுவபாய்

குைந்லதககும்	தஞலெககும்	குடிப்ம்யரும்
ஆலெ	ஒனலற	உள்ளத்தில	உணர்ந்திடுவபாய்
கலமவட்டுகள்,	கற்றளிகள்,	மெப்த்டுகள்
இலவமயலைபாம்	ம்பாககிஷம்	என்பாய்…
அருணம�பாழி	உனைககுள்	அ�ரனைபாவபான…
அவன	எழுப்பிய	தகபாவில	அதிெய�பாகும்…
ம்பானனியின	மெலவலனைப்	புரட்டிப்்பார்…
கனைவுககுள்	பூஙகுழலி	கீதஙகள்	தகட்கும்

ப�ொன்னியின் பெல்வன்
எத்தலனை	முலற	்டித்தபாலும்	ெலித்துப்த்பாகபாத	கபாவியம்	அது…	ஒவமவபாரு	தமிழனும்	கட்ைபாயம்	
்டித்து	 ததபாழர்களின	 வீர	 உணர்லவயும்,	 கபாதலையும்,	 கைல�லயயும்,	 ்கதிலயயும்	 அறிந்து	
உைலில	உணைபாகும்	அந்த	ம�ய்சிலிர்ப்ல்	உணர	தவணடும்…
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வபான�தியும்	வபானைதியபாய்த்	மதரியும்
குந்தலவயபா	ைந்தினியபா	்ட்டி�னறம்	ைைத்தும்

�ணித�கலையின	தியபாக�தனில
�னைம்	கணணீர்	வடிககும்
உன	வீட்டு	அம்�பாவும்	சிை	தைரஙகளில
ரபாககம்�பாவபாய்	�பாறுவபாள்
எதிர்	வீட்டுககபாரன	ஆ்த்துதவியபாய்	ஆள்	�பாறுவபான
ஆழ்வபார்ககடியனைபாய்	உனலனைதய	உன	�னைது	உளவு	்பார்ககும்
அடுத்தவர்	முன	வபாதம்	மெய்ய	அது	தினைமும்	அடிககும்…

இைஙலகககு	்யணம்	த்பாக	இள�னைது	துடிககும்
தெந்தன	அமுதன	ஆகி	்கதிப்	்ண	்டிககும்
�துரபாந்தகனைபாய்	�னைம்	கிைந்து	அடிககும்…
அடுத்த	மைபாடி	விழித்து	விட்ைபால
ஆழ்	�னைதில	வலிககும்
ஆதித்த	கரிகபாைனைபாய்	அது	ஆர்ப்்ரிககும்…

ம்பானனியின	மெலவலனைப்	புரட்டிப்்பார்…
புத்தகத்தின	்ககஙகளுககுள்	மதபாலைந்து	த்பாக	முடியு�பா?
புரட்டும்த்பாமதலைபாம்	புதிதபாய்	உணர	முடியு�பா?
புதினைத்தின	�பாந்தர்	த�ல	கபாதல	உருவபாகு�பா?
வபார்த்லதயில	உருவத்லத	நிலனைத்திை	முடியு�பா?
வபாசிப்பில	அந்த	வபாழ்கலகலய	வபாழ்ந்திை	இயலு�பா?
கற்்லனைககுள்	உணல�லயயும்	உணல�ககுள்	கற்்லனையும்
ஒனறபாக	அறிய	முடியு�பா?
ம�பாத்த	ைபாகரிகத்லத	ஒற்லற	தகபாயிலுககுள்	மதரிந்திை	
தவணடு�பா?
ம்பானனியின	மெலவன	புரட்டிப்்பார்…

ம்பானனியின	மெலவலனைப்	புரட்டிப்்பார்…
சிற்்ஙகளின	அழகியல	்ககஙகளில	ததபானறும்
சிந்லதககுள்	வர்ணலனையியல	ததபாற்றம்	ததபானறும்
விற்குடி	தவந்தமனைவன
புலிகமகபாடி	தவந்தமனைவன
மீனமகபாடி	தவந்தமனைவன	எனை
வரைபாறு	வகுப்்லறககுள்
தகரபாறு	மெய்த	எலைபாம்
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அழகபாக	புரிந்திடும்
ஆழ்�னைத்தில	உலறந்திடும்
நிகழ்கபாை	விழி	அதனில
கைந்த	கபாை	கபாட்சி	எலைபாம்
கபாணும்	ெபாட்சியபாகிை	தவணடு�பா
ம்பானனியின	மெலவலனைப்	புரட்டிப்்பார்…

தைரஙகள்	கனைவு	த்பானைபாலும்
தவலைகளில	்ழுது	ஆனைபாலும்
மவள்ளித்திலரககுள்	விழுந்து	உறஙகினைபாலும்
சினனைத்திலரககுள்	உறஙகி	விழுந்தபாலும்
புத்தக	வபாெலனை	புதிதபாக	இருந்தபாலும்
ம்பானனியின	மெலவலனைப்	புரட்டிப்்பார்…
மெபார்ககம்	�ட்டுத�	நிச்ெயம்
ம்பானனியின	மெலவலனைப்	புரட்டிப்்பார்…

மானஸொ
முதைபா�பாணடு
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இைஙலகலயப்	பிறப்பிை�பாகக	மகபாணை	கபாலைலை	
�ருத்துவரபானை	திரு.	 தைபாயல	 ைதைென	மெனலனைலய	
அடுத்த	கபாஞசீபுரத்திலுள்ள	ஒரு	்ணலணயில	தவலை	
மெய்த	 அனு்வத்லதக	 கலதககள�பாகியுள்ளபார்.	
தவலையிலைபாத்	திணைபாட்ைத்லத	எள்ளி	ைலகயபாடுவது	
தனிச்சிறப்பு.	்ணலணயில	தவலைககுச்	தெர்ந்த	முதல	
ைபாள்	‘	இதற்கு	முன	தவலை	மெய்த	�ருத்துவர்,	கற்்கம்	
எனும்	 ்ணிப்ம்ணணின	தற்மகபாலைககு	 கபாரணம்	
அதனைபால	அவர்	தவலைலய	விட்டுச்	மெனறபார்.’	எனற	
த�ஸ்திரியின	அதிர்ச்சியூட்டும்	 தகவலுைன	 கலத	
மதபாைஙகுகிறது.

த�ஸ்திரி,	ரபா�ெபாமி,	ரபாணி,	அன்ரசி,	கிருஷணன	
த்பானற	 கலத	 �பாந்தர்களின	 வழிதய,	 மவஙகபாய	
நிறச்தெலையுைன	முககுத்தி	அணிந்த	கற்்கம்	த்யபாக	
உைபா	வருவது	கலதயின	த்பாகலக	விலரவபாககுகிறது.	
்ணலணலய	 ல�ய�பாககமகபாணடு	 ைகர்வதபால	
விைஙகுகள்	் ற்றியும்	அறிவியல	் ற்றியும்	உயிதரபாட்ை�பாக	
உள்ளது.

ெபாதி	�பாறித்	திரு�ணம்	மெய்த	தன	�களின	கணவலனைக	(�ரு�கலனை)	மகபாலலும்	கபார்த�கம்	
மூைம்	தமிழ்ைபாட்டிலுள்ள	ெபாதிய	வன�ம்	�ற்றும்	விளிம்புநிலைத்	மதபாழிைபாளர்களிைத்தில	உள்ள	
்பாகு்பாடு	ஆகியவற்லற	எடுத்துககபாட்டுகிறது

குழந்லதத்	மதபாழிைபாளர்களுககு	இலழககப்்டும்	் பாலியல	மகபாடுல�கலளயும்,	குழந்லதயினல�ககு	
ம்ணலணப்	்லியபாககி	�று�ணம்	மெய்து	மகபாள்ளும்	ஆணகலளயும்	மவளிச்ெப்்டுத்தியுள்ளது.

கபார்த�கத்தின	�கள்	க�ைம்,	தன	கபாதைன	நிலனைவபாக	அவன	மகபாலையளித்த	ஆட்டிற்கு	
“தவைன”	எனைத்	தன	கபாதைன	ம்யர்சூட்டி	வளர்ப்்தும்,	தவைன	கபார்த�கத்லத	முட்டித்	தள்ளுவதும்,	
சிவப்பி	சிலனைககு	வருவதும்,	அதன	குட்டியபால	கருப்ல்யபா	்ழி	வபாஙகப்்டுவதும்	திருப்்ஙகள்.

மவஙகபாய	 நிற	 தெலை	 கட்டிய	 கற்்கத்தின	�ரணத்திற்கு	கருப்ல்யபா	 கபாரணம்	 எனறு	
மதரிந்தவுைன	முதைபாளியின	ைைவடிகலகயும்	கபாரல	�பார்கஸ்	புத்தகத்லதப்	்ற்றி	முதைபாளியிைம்	
கூறும்	கருப்ல்யபாவும்	சூழலின	ஆைலகள்.

�பானுை	உள்ளத்தில	உலறயும்	கபா�ம்	த�பாகம்	குதரபாதஙகள்.	அதன	மவளிப்்பாடுகளபால	குறுகிய	
கீழ்ச்மெயலகள்	மகபாணை	எளிய	�னிதர்கலள	கண	முனதனை	உைவ	விட்டிருப்்து	இனறும்	
புலரதயபாடிக	மகபாணடிருககும்	தனி�னித	அவைஙகள்	�ற்றும்	ெமூக	சீர்தகடுகள்	ஆகியவற்றுககபானை	
அரியததபார்	அறுலவசிகிச்லெ	எனறபால	வியப்பிலலை.

பணளணையில் ஒரு மிருகம்

ஜெயசூர்யா
இரணைபா�பாணடு
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நல்லன்பின் வினைவது வாழ்வு
(்லகலைககழக	அளவில	ைலைம்ற்ற	்பாரதிதபாென	பிறந்த	ைபாள்	
த்பாட்டியில	மூனறபாம்	்ரிசு	ம்ற்ற	கட்டுலர-	மஜயசூர்யபா)

முன்னுடை:	

“அனபிற்கும்	உணதைபா	அலைககும்	தபாழ்”	எனற	ஐயன	வள்ளுவனின	ைலவபாககின்டி	அலைககும்	
தபாழ்	ஏதுமினறி	அல�யப்ம்ற்றது	அனபு.	த�லும்	ைல	ஆெபான	அவதர	

“அன்பும் அறனும் உடைத்தாயின் இல்தாழ்கடகை 
பண்பும் பயனும் அது”	எனறபார்.	
இலவபாழ்கலகககு	அனபின	முதனல�லய	அறத்திற்கு	முன	கூறி	சிறப்பித்துள்ளபார்.	
“அனபுலைதயபார்	அலனைத்தும்	உலைதயபார்”.

பபைன்பின் பபருவநாழவு:

ைம்	வரைபாற்றில	அனபினைபால	வபாழ்ந்த	ஆயிரம்	 ெபானதறபார்களும்	 ெபானறுகளும்	உள்ளனை.	
அவற்றினுள்	முதனல�யபானைவர்	 ைம்	 ததெத்தந்லத	கபாந்தியடிகள்.	 “அனபு	என்து	மகபாடுப்்து;	
ம்ற்றுக	மகபாள்வது	அலை”	எனற	உணல�லய	உைகறியச்	மெய்தவர்.	அனபும்	் ணபும்	கருலணயும்	
தன	அகத்தபால	நிரப்பி	மெபாற்களபால	்ரப்பி	மெயலகளினைபால	நிலை	ம்ற்றவர்.	தன	வபாழ்கலகலய	
உலைலய	்ழகக	வழககஙகலளதய	த்பாதலனைகளபாககி	வபாழ்ந்து	�லறந்தவர்.	

“வபாடிய	 ்யிலரக	 கணைத்பாமதலைபாம்	 வபாடிதனைன”	 எனறு	அலனைத்து	உயிர்கலளயும்	
கருலணககண	மகபாணடு	் சி	எனும்	பிணி	நீஙகிை	ஜீவகபாருணயம்	வழி	ைைந்த	ைம்	அருட்ம்ருஞதஜபாதி!	
தனிப்ம்ருஙகருலண!	வள்ளைபார்	 ரபா�லிஙக	அடிகளின	்பாதம்	கணை	பூமி	இது.	ஆலெதய	
துன்த்திற்கு	கபாரணம்	எனறு	ஆலெலய	அழிககும்	அனபு	மைறி	கணை	சித்தபார்த்தன	கருலணயும்	
கணடு	புத்தனின	வபாழும்	மைறி	அளந்த	்ரந்த	ததெம்	ைம்	்பாரத	ததெம்.	

பநாைதியும் அன்பும்: 

“உயிரகைளிைததில அன்பு வ்ணும்- த்ய்ம் 
உண்டமை என்று ்தான் அறி்ல வ்ண்டும் 
்யிரமுடைய தெஞ்சு வ்ணும் - இது 
்தாழும் முடறடமையடி பதாபபதா”
எனறு	்பாப்்பாவிற்கு	அறிவுலர	கூறும்	ம்பாருட்டும்

“மைதானுைர உழதாவிடினும் விதது ெைதாவிடினும் 
்ரம்பு கைடைதா விடினும் அன்றி நீர பதாய்ச்தா விடினும் 
்தானுலகு நீர்ரும் வமைல மைண்மீது மைரஙகைள் 
்டகை்டகையதாகை தெறகைள் புறகைள் மைலிந்திரு்ககுமைன்வறதா?
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கொலைநை மருத்துவக் கலலூரி மற்றும் ஆரொய்ச்சி நிநையம், ததனி

யபாமனைமதற்கும்	அஞசுகிதைன,	�பானுைதர	நீவிர்!	
என	�தத்லதக	லககமகபாணமின;	்பாடு்ைல	தவணைபா;	
ஊனுைலை	வருத்தபாதீர்;	உணவவியற்லக	மகபாடுககும்;	

உஙகளுககுத்	மதபாழிலிஙதக	அனபு	மெய்தல	கணடீர்!	“	எனறு	அனல்தய	மதபாழிைபாகக	மகபாணடு	
உயிர்	வபாழச்	மெபாலகிறபார்.	த�லும்	தவடிகலக	�னிதர்கள்	தஙகள்	வபாழ்கலகலய	வீணடிப்்லத	
கணடு	மவதும்பி	எடுத்துலரககும்	்பாைலும்	இததபா	...

“வ்டி வ்தாறு நி்ந் தின்று 
பல சின்்னஞ் சிறுகைட்கைள் வபசி 
மை்னம் ்தாடித துன்ப மிகை உழன்று 
பிறர ்தாை பல த்யலகைள் த்யது 
ெடர கூடி கிழபபரு்தமையதி 
தகைதாடுஙகூறறு்க கிடரதய்னப பின் மைதாயும் 
பல வ்டி்கடகை மைனி்டரப வபதாவல 
ெதான் வீழவ்த்னன்று நிட்னத்தாவயதா? “ 
“்தாதி்க தகைதாடுடமைகைள் வ்ண்ைதாம்;  
அன்பு ்ன்னில த்லுததிடும் ட்யம்”

எனறு	அனபு	எனனும்	முரசு	மகபாட்டி	அகிை	�பாந்தர்ககுதற்கு	முணைபாசுக	கவி.	

பநாபவநதரும் அன்பின் வநாழவும்:

“அ்ச்ம் ்விரந்்து ்தாழவு -ெல 
லன்பின் விடை்து ்தாழவு 
ப்சட்ப பசுந்்மிழ ெதாடடில - ்மிழ 
பதாயந்திை ்தாழ்து ்தாழவு”

எனற	கவிலத	வரிகளில	அலனைவரும்	ஒனறு	எனறும்	ெபாதி	�த	பூெலகள்	ஏதுமினறி	அச்ெமும்	ஐயமும்	
ஏதுமினறி	அனபினைபால	ஒனறிலணந்து	வபாழ்வலத	மைறியபாககி	உள்ளபார்.	த�லும்	புரட்சிககவிஞர்	

“்ன்தபண்டு ்ன் பிள்டை வ்தாறு வீடு 
்ம்பதாததியம் இட்யுண்டு ்தானுண்தைன்வபதான் 
சின்்னத்தாரு கைடுகு வபதால உள்ைம் தகைதாண்வைதான் 
த்ரு்தார்ககும் பய்னறற சிறிய வீணன்” 
“தூய உள்ைம் அன்பு உள்ைம் ்மைதது் உள்ைம்  
த்தாலலுலகை மை்ககைதைலலதாம் ஒன்வற எனும்
்தாயுள்ைம் ்னிலன்வறதா இன்பம்”

எனறு	உள்ளத்தில	ைலை	உள்ளம்	அனபுள்ளம்	எனறு	முதனல�ப்்டுத்தி	உள்ளபார்.	“ைலைமதபாரு	
குடும்்ம்	்லகலைககழகம்”-	எனற	கருத்லத	்பாதவந்தர்	குடும்்	விளககு	எனும்	நூலின	
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வழியபாக	மவளிகமகபாணடு	வந்துள்ளபார்.	குடும்்த்தில	உள்ள	ஒவமவபாருவரும்	அனபு	எனனும்	
நூைபால	கட்ைப்்ட்டுள்ளபார்கள்.	அவர்கள்	ஒவமவபாருவரும்	தஙகள்	ம்பாறுப்புகலள	ெரியபாகப்	
புரிந்து	வபாழும்	த்பாது	இனிய	இலவபாழ்கலக	அல�கிறது	எனகிறபார்.	

“மைகிழ்சசி எனும் கைனிகைள் 
ெறத்யடகை என்ற மைரததிறகு 
அன்பு எனும் நீர விடு்்தால விடை்்தாகும்.”

மதஙகளும் அன்பும்:	

அனல்யும்	கருலணலயயும்	அடிப்்லையபாகக	மகபாணைது	இந்து	�தம்.	அனல்	த்பாதித்தவன	
சிலுலவயில	அலறந்தபாலும்	சிலதயபாத	புனனைலகயுைன	வபாழ்ந்த	இதயசு	பிரபான.	அனல்	�ட்டுமினறி	
தபான	தெமித்ததில	ஒரு	்ஙலக	இலைபாததபார்ககு	அளிககும்	ஈலகப்	 ்ணல்	வலியுறுத்துவது	
இஸ்ைபாமிய	�தம்.	வழியில	உள்ள	ஈ,	எறும்புகலளக	கூை	அழிககபா�ல	�யில	ததபாலகயினைபால	
புறந்தள்ளி	விட்டு	ைைககும்	மகபாள்லக	மகபாணைது	ெ�ண	�தம்.	புத்த	�தத்தின	வபாழ்வியதை	அனல்	
த்பாதிப்்து	தபான.	ததபானறிய	�தஙகள்	அலனைத்தும்	அனல்யும்	கருலணலயயும்	வலியுறுத்தினைபாலும்	
�னித	�னைத்தின	ஆழ்�னை	சிந்தலனைகலள	�தஙகளபால	�பாற்ற	இயைவிலலை.	

வழிபபபநாககனின் உள்ளம்:

எவதனைபா	ஒரு	வழிப்த்பாககனிைம்	தன	வபாழ்கலகலய	முழுல�யபாகச்	மெபாலலி	நியபாயம்	தகட்க	
இயலும்.	ஆனைபால	வழிப்த்பாககரிைம்	�ட்டும்	தபாதனை	இவற்லற	மெபாலை	இயலும்?	

வபாழ்கலகககுள்	வந்துவிட்ை	ஒவமவபாருவருககும்	சுயைைஙகளும்	கணககுகளும்	இருககினறனை.	
அவர்களின	அறம்	திரிந்து	விட்டிருககிறது.	அவர்களின	கருலண	�பாெலைந்திருககினறது.	
அத்தலகய	�னிதர்களபால	ெக	�னிதர்களின	லகலயப்	் ற்றிக	மகபாணடு	உணல�யபானை	அனபுைன	
ஒரு	மெபால	கூை	மெபாலை	முடிவதிலலை.	வழிப்த்பாககன	மவறும்	�பானுைன	அலைவபா?	கைவுளும்	
ஒரு	வலகயில	வழிப்த்பாககன	தபாதனைபா?	ைம்	உள்ளத்தின	எலலைகலள	தைர்	நிகர்	மெனறலைய	
உைகத்தில	உள்ள	ஒருவரபாலும்	இயைபாது.

உைகியல: 

இந்த	உைகியல	கூறுகள்	மிகவும்	எளில�யபானைலவ.	 “ம்பாருள்	இலைபார்ககு	இவவுைகம்	
இலலை”-	எனற	அறப்புதலவனின	வபாகதக	அதற்குச்	ெபானறு.	இந்த	உைகில	பிறந்த	ஒவமவபாரு	
�னிதனுககும்	ம்பாருளியல	கைல�கள்,	கனைவுகள்	உள்ளனை.	அதன	ம்பாருட்டு	கலவியும்	மெலவமும்	
ஈட்ை	தவணடியது	அவசியம்.	ஆனைபால	மவற்று	தகளிகலககளில	தன	அகத்லதயும்	்ணத்லதயும்	
இழந்து	இறுதியில	இலறவனைடி	தெர	 தவணடி	கபாத்திருககும்	அவை	நிலைககு	ஆளபாகிதறபாம்.	
இந்தப்	புற	உைக	வபாழ்கலக	அதன	முடிவில	மவறுல�லய	அனறி	தவறு	எதலனை	மெனறலைய	
இயலும்?	உைகியல	ெபார்ந்த	எலதயும்	முழுல�யபாகப்	பின	மதபாைரும்	எவரும்	அதன	மவறுல�லய	
மெனறலைவதத	இயல்பானை	முடிவு	அதலனைத்	தவிர	தவறு	வழிதய	இலலை.
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ப�ொருநை தமிழ் மன்றம் 

கொலைநை மருத்துவக் கலலூரி மற்றும் ஆரொய்ச்சி நிநையம், ததனி

அகத்பதைலும் அன்பும்:

�னித	�னைம்	விலழவுகளபால	ஆனைது.	விலழவின	ம்பாருட்டு	கபா�க	குதரபாத	த�பாகஙகளபால	
கட்ைல�ககப்்ட்ைது.	அவற்லறப்	பினமதபாைரும்	ம்பாருட்டு	அலைககழிககப்்ட்ை	வபாழ்கலகலய	
வபாழ்கிதறபாம்	எனில	அது	மிலகயலை.	அனல்யும்	அறிலவயும்	அனறி	அகத்துனுள்	அலனைத்து	
குப்ல்கலளயும்	மகபாட்டி	ஆன�	விழிலய	குருைபாககி	மவற்று	ஆணவம்	�ற்றும்	அகஙகபார	
மெயல்பாடுகளபால	தலைநிமிர்ந்து	தருககி	நிற்கிதறபாம்.	

ைம்	தினைெரி	வபாழ்வில	உறவுகலள	த�ம்்டுத்த	அனபு	கபாட்ை	அககலற	மகபாள்ள	ைபா�பாக	முயற்சி	
மெய்வதிலலை.	அது	நிகழ	தவணடும்	எனை	நிலனைககிதறபாம்.	அது	நிகழபா�ல	தன	அகஙகபாரத்தபால	
தடுத்து	லவத்திருககிதறபாம்.	ைபாம்	நுலழய	இயைபாத	உைகம்	ஒனறுமிலலை.	

“அனபுைன	இருப்்து	மிக	எளிய	மெயல.	அதற்கபாகக	மகபாஞெம்	கவனைம்	எடுத்துக	மகபாணைபால”	
-	ஓதஷபா.

அன்பும் இடையும்:	

“அன்பும் சி்மும் இரண்தைன்பர அறிகிலதார 
அன்வப சி்மைதா்து ஆரும் அறிகிலதார. 
அன்வப சி்மைதா்து ஆரும் அறிந்் பின் 
அன்வப சி்மைதாய அமைரந்திருந்்தாவர”	-	திருமூைர்.	

அனபு	தபான	கைவுள்	என்லத	ஆணித்தர�பாக	மெபாலகிறபார்	திருமூைர்.	

“கைண்ணபபன் ஒபபவ்தார அன்பின்டமை கைண்ைபின் 
என்்னபபன் என்த்னதாபபில என்ட்னயும் ஆடதகைதாண்ைருளி...” �பாணிககவபாெகர்.

முடிவுடை:

இந்த	உைகில	அதன	ஆயிரம்	ெதுரஙக	களஙகளுககுள்	மவற்றி	ததபாலவிகளுககுள்	வணிக	
கணககுகளுககுள்	மகபாடுககல	வபாஙகலகளுககுள்	ஒரு	தனி	உைலக	உருவபாககிக	மகபாள்்வர்கதள	
நுணணுணர்வபாளர்கள்.	அது	தனி	உைகு	அலை.	மெறிவூட்ைப்்ட்ை	இனமனைபாரு	வபாழ்கலக.	வபாழ்கலக	
மவலவதற்கும்	நிலறவதற்கும்	உரியது.	்த்திர�பாக	்துஙகி	இருப்்தற்குரியதலை.	வபாழும்	கணம்	
மீளபாமதனறு,	பிறிமதபாருமுலற	எதுவும்	அல�யபாது	எனறு	உள்ளுணருஙகள்.	எனைதவ	அககணஙகளில	
முற்றிலும்	நிலறயுஙகள்.	தபாமனைனறு	எணணித்	தனைமதனறு	இவவபாழ்லவக	கபாண்வன	துயலரயனறி	
பிறிலத	அலைவதிலலை.	சிை	அம்புகளுககு	விலெ	மிகுதி;	சிை	் றலவகளுககு	சிறகுகள்	ம்ரியலவ!	

	 “அனத்பாடு	இருப்்து	மிகவும்	 எளிய	மெயல-	அதற்கபாகக	 மகபாஞெம்	 கவனைம்	 எடுத்துக	
மகபாணைபால”!

அனபின	வழியது	உயர்நிலை	
ஆம்	அவவபாதற	ஆகுக!	
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