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திரு வே.முனியோமி, உதவிப் வேராசிரியர் 
திரு வே.மாணிக்கராஜ், உதவிப் வேராசிரியர் 
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அருட்ெதகாேரி அலங்காரம் DMI 
ோளாளர்  

செ.பீ. கலல மற்றும் அறிவியல் கல்லூரி  
அகரக்கட்டு, ஆய்க்குடி 

சேன்காசி - 627852 

பாராட்டுரர 

மாணவர்களின் பன்முகத் திறலமகலள 
வளர்க்கவும் சமருதகற்றவும் கல்லூரி பல 
வலகயிலும் முயற்சி செய்து வருகிறது. 
பாடத்திட்டத்திற்கு சவளியிலும் கற்றுக் 
சகாள்வேற்குப் பாடங்கள் ஏராளம் உள்ளை. 
மாணவர்கள் ேம்லமச் சுற்றி நடக்கும் ெமூக 
நிகழ்வுகலள உற்று தநாக்குகின்றைர். ெமூகம்  
ொர்ந்ே சிந்ேலைகள் அவர்களுக்குள் சோடர்ந்து 
எழுகின்றை. சிந்ேலைகள் மூலம் பலடப்புகள் 
ேலலசயடுக்கின்றை. அதில் சிலர் சிந்திப்பதிலும், 
விவாேம் செய்வதிலும் மட்டும் நிறுத்தி 
விடுகின்றைர். எழுத்ோற்றல் சபற்ற சில 
மாணவர்கள் அவற்லறக் கவிலேகளாகவும், 
கலேகளாகவும் வடிக்கின்றைர். 

எங்கள் மாணவ மாணவிகளின் கூர்ந்ே 
சிந்ேலைகலளத் ‘தேடல்’ பதிவு செய்துள்ளது. 
அழகாை கவிலேகள் இயற்றிய இளங்கவிஞர்கள் 
அலைவரும் பாராட்டுக்குரியவர்கள். சிறுகலே 
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களும் ஓவியங்களும் அவர்களுலடய எளிய 
முயற்சிகள். இருப்பினும் அலவ சமன்தமலும் 
சமருதகருசமன்பதில் ஐயமில்லல. ‘‘ேன்லை 
சவன்றவன் ேரணிலய சவல்வான்’’ எனும் 
அண்ணாவின் சிந்ேலை இங்தக நிலைவுகூரத் 
ேக்கது.  

 மாணவ, மாணவிகலளச் சிந்ேலைச் 
சிற்பிகளாக மாற்றும் ேமிழ்த்துலறயிைரின் முயற்சி 
பாராட்டத்ேக்கது. இவர்களின் பலடப்புத்திறன் 
சமன்தமலும் வளரதவண்டுசமன்று மைமார 
வாழ்த்துகிதறன். 

‘‘உன் ோய்சமாழி மதிக்கப்படவில்லல என்றால் 

    உன் குரல்வலள சநரிக்கப்படுகிறது’’ 

 

அகரக்கட்டு        வாழ்த்துக்களுடன் 

17.09.2018            ெதகா.அலங்காரம் DMI
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முலைவர் ம.சு.ேைராென் 
முேல்வர் 

செ.பீ. கலல மற்றும் அறிவியல் கல்லூரி  
அகரக்கட்டு, ஆய்க்குடி 

சேன்காசி -627852 

வாழ்த்துரர 

நம் கல்லூரி மாணவ மாணவியரின் 
கற்பலைத் திறனுக்கும், சிந்ேலை ஆற்றலுக்கும் 
தீனி தபாடும் அறிவுக்களமாை இப்பருவத்திற்காை 
‘தேடல்’ காலாண்டு இேழிலைப் படிக்கும்தபாது 
என் மைம் மகிழ்ச்சியலடந்ேது. 

 ‘தேடல்’ உள்ள உயிர்களுக்தக திைமும் 
பசியிருக்கும் என்ற கவிஞனின் பாடல் 
வரிகளுக்கு ஏற்ப நம் கல்லூரி மாணவ, 
மாணவியர் ேங்கள் அறிவுப் பசிலயப் தபாக்கும் 
விேத்தில், அவர்களின் பலடப்புகலள அழகிய 
கவிலேகள், கட்டுலர, சிறுகலே, ஓவியம் எைத் 
‘தேடல்’ இேழில் பதிவுசெய்ே, எம் மாணவ 
மாணவிகலள சநஞ்ொர வாழ்த்துகிதறன். மாணவ 
மாணவியரின் அறிவுப் பசிக்காை ஆகாராத்லே 
அன்தபாடு பரிமாறும் ஆசிரியர்களால்ோன் 
ெமூகம் ஏற்றம் சபறும் என்பது எைது நம்பிக்லக. 
அவ்வலகயில் நம் கல்லூரியின் ேமிழ்த்துலறயின் 
ஒவ்சவாரு தேடலிலும் மாணவர்களிடமுள்ள 
பலடப்பாற்றலல சவளிக்சகாண்டு வரும் 
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விேமாக அவர்களது மைதிதல தேடலல 
உருவாக்கி அேலை சவற்றிகரமாக சவளியிடச்  
செய்ே ேமிழ்த் துலறத்ேலலவர் மற்றும் 
ேமிழ்த்துலற அலைத்து உேவிப் தபராசிரிய 
சபருமக்கலளயும் மைோர வாழ்த்துகிதறன். 

 மாணவ மாணவியரின் கல்விக்கும் 
அறிவுக்கும் அப்பாலாை தேடலிலை அழகிய 
முலறயில் வரிலெபடுத்தி கணினித் ேட்டச்சு 
செய்து நூல் வடிவமாக உருவாக்கிய ேமிழ்த்துலற 
உேவிப் தபராசிரியர் தெ.முனியொமி, அவருக்கு 
உேவியாகப் பணியாற்றிய தேடல் இேழின் 
அட்லடப் படத்திலை உருவாக்கிய மற்றும் நம் 
கல்லூரியின் காட்சித் சோடர்பியல் (VISUAL 
COMMUNICATION)  மாணவர்களாை மு.மூர்த்தி, 
பூ.பாலசுப்பிரமணியன் ஆகிதயாருக்கும் எைது 
பாராட்டுகளும் வாழ்த்துக்களும் என்றும் 
உரித்ோகுக. 

அகரக்கட்டு             வாழ்த்துக்களுடன் 

 15.09.2018            ம.சு.ேைராென்  
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முலைவர் ஹரி.விெயலட்சுமி 
முேன்லமயர் 

செ.பீ. கலல மற்றும் அறிவியல் கல்லூரி  
அகரக்கட்டு, ஆய்க்குடி 

சேன்காசி -627852 

வாழ்த்துரர 

சிந்ேலையின் ஊற்றுக்கண் உலடப்சபடுத்து 
ரெலை சமருதகறும் பருவம் மாணவப்பருவம். 
எத்ேலை தகாடி இன்பம் லவத்ோய் என்று 
ரசித்து மகிழ்வதும், ஏனிந்ேக் சகாடுலமகள் என்று 
ெமூக அநீதிகளுக்சகதிராை உணர்வுகள் அலல 
தமாதுவதும் இப்பருவத்தில்ோன். சிந்ேலைத் 
சேறிப்பும், ரெலையும் கற்பலையும் கரம் 
தகார்த்துப் பலடப்பிலக்கியங்கள் உருவாகின்றை. 
எம் மாணவ மாணவியரின் பலடப்பாற்றலலத் 
தேடித் தேடிப் பதிவுசெய்துள்ளது தேடல் 
காலாண்டிேழ். 

 தபச்சின் ேன்லமயால் ஏற்படும் 
விலளவுகலளப் ‘தபச்சின் சிறப்பு’ கவிலே புரிய 
லவக்கிறது. ெமகால நிகழ்வுகளின் எதிசராலியாக 
எழுந்ே கவிலேகள் ‘கட்டுமர நாயகன்’ மற்றும் 
‘தகரள சவள்ளம்’. மனிேனின் தபராலெலய 
இயற்லகச் ெமன்பாட்லடச் சீர்குலலக்கிறது என்ற 
ஆர்வத்லே ‘இயற்லகயும் மனிேனும்’, ‘வார்த்லே 
ேவறிவிட்டாய்’ என்ற இருகவிலேகளும் 
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சவளிப்படுத்துகின்றை, வாழ்க்லகயின் அரிய 
ேத்துவங்கலள எளிலமயாக எடுத்துச் சொல்லும் 
சிறுகலேகள், ஆன்தறார் பலரின் வாழ்க்லக 
வரலாற்லறக் லகவிளக்காக ஏற்றி வழிகாட்டிச் 
செல்லும் முயற்சி எைத் ‘தேடல்’ பல  
ேளங்களில் சிந்ேலைக்கு விருந்து பலடத்துள்ளது. 

 ேமிழ்த்துலற தமற்சகாண்டுள்ள இந்ே 
அரிய முயற்சி பாராட்டிற்குரியது. மாணவர்களின் 
பலடப்பாற்றால் சமன்தமலும் வளரவும் 
ஒளிரவும் வாழ்த்துகிதறன். 

 

அகரக்கட்டு        வாழ்த்துக்களுடன் 

15.09.2018        ஹரி.விெயலட்சுமி 
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தபரா. ப.மு.கண்ணன்   
ேமிழ்த்துலறத் ேலலவர்  

செ.பீ. கலல மற்றும் அறிவியல் கல்லூரி  
அகரக்கட்டு, ஆய்க்குடி 

சேன்காசி -627852 
மதிப்புரர 

நம் கல்லூரியில் பயிலும் ஒவ்சவாரு 
துலறயிலும் உள்ள மாணவ மாணவியரிடம் 
உள்ள பலடப்பாற்றலலத் ேமிழ்த்துலறயின் 
‘தேடல்’ காலாண்டு இேழ்வழிப் படித்துப் 
சபரிதும் மகிழ்ந்தேன். 

 கூட்டுப் புழுவாய்ப் பாடநூல்களுக்குள் 
அகப்பட்டுக் கிடக்கும் மாணவர்களுக்குத் 
‘தேடல்’ இேழ் சிறகுகளாய் அலமந்திருப்பலே 
அவர்களின் பலடப்புகளின் வாயிலாக 
காணமுடிகிறது. 

 ஒவ்சவாரு மாணவனுக்குள்ளும் ஒரு 
கவிஞன் இருக்கிறான். அக்கவிஞன் ேன் வாழ்வில் 
காணும் அன்றாட நிகழ்வுகளும், அலவ 
ஏற்படுத்தும் ோக்கங்களும்ோன் கவிலேயின் 
அடித்ேளம் என்பலேத் ‘தேடல்’ இேழ் பதிவு 
செய்துள்ளது. 

 மாணவ மாணவியரிடம் உள்ள உள்ளார்ந்ே 
திறலமகலள ஒளிரலவக்க முடியும் என்பலே நம் 
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கல்லூரியின் ேமிழ்த்துலறப் தபராசிரியர்கள் 
அன்பாை சொற்களால் அவர்கலள வலளத்துப் 
தபாட்டு வளப்படுத்தித் திறலமகலள 
சவளிக்சகாணர்ந்து நல்லாசிரியரின் ேலலயாயக் 
கடலமலயச் செவ்வதை செய்துள்ளைர். 

 முத்ோை முேல் கவிலேயாக ேைது புதிய 
ஆத்திச்சூடியில் ேற்காலத்திற்தகற்ப அ முேல் ஃ 
வலர பிராகெப்படுத்துகிறார் முேலாமாண்டு 
கணிேவியல் மாணவர் சிவ.பிரகாெம். கட்டுமர 
நாயகைாகக் கலலஞலரக் கவிலேயின் மூலம் 
கோநாயகைாக வலம் வரச் செய்ே வணிகவியல் 
மாணவர் செ.அலன்செல்வனின் ஆழமாை 
சமாழிநலட கவிலேயின் தநர்த்தி மிகவும் 
பாராட்டுக்குரியது. 

 சொல்லின் செல்வியாய்ச் சிக்கைமாய்க் 
கவிலே வடித்துப் தபச்சின் சிறப்லபச் சிந்தித்துப் 
தபசிச் சிறப்தபாடு வாழச் சொல்லும் 
இரண்டாமாண்டு வணிகவியல் மாணவி 
ேமிழ்ச்செல்வியின் கவிலே அருலம. 

 கடவுள் தேெம் கண்ணீர்த் தேெமாய் 
மாறியலே (தகரளா) ேன் ஆழமாை கவிலே 
மூலம் கண்கலங்கச் செய்கிறார் இரண்டாமாண்டு 
ஆங்கிலத்துலற மாணவர் மா.ராமச்ெந்திரன். 
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 ேன்ைம்பிக்லகலயத் ேைது கவிலேயாை 
நட்பு, முயற்சி ஆகியவற்றின் மூலம் விலேக்கிறார் 
மாணவி சவண்ணிலா. 

ேமிழின் சிறப்பு என்ற கவிலேயின் மூலம் 
‘ழ’கரத்தின் சிறப்பிலைப் பதிவுசெய்வதோடு, 
காத்திருப்பு எேற்காக? என்பலேயும் ‘இடுக்கண் 
வருங்கால் நகுக’ என்பலேச் ‘சிரிப்பு’ கவிலேயின் 
மூலம் ரிஷ்வாைா பாத்திமா சிந்திக்க லவக்கிறார். 

‘சவற்றி’ என்ற கவிலேயின் மூலம் 
முேலாமாண்டு மாணவி ஆர்த்தியும் ‘நட்பு’ என்ற 
கவிலேயின் மூலம் ொருமதியும் நிச்ெயமற்ற 
சவற்றிலயயும், நட்பின் கடலலயும் அழகிய 
கவிலேகளால் வடித்துள்ளைர். 

‘தோல்விலயத் துரத்திவிடு’ என்ற 
கவிலேயின் மூலம் முேலாமாண்டு மாணவி 
தவளாங்கண்ணி ேன்ைம்பிக்லகலய விலேத்து 
நட்பின் உண்லமயாை தேடலலச் சொர்க்கமாக 
மாற்றுகிறார். 

‘இரட்லட நாக்கு’, ‘அறிவாளி புத்திொலி’ 
ஆகிய கவிலேகளின் மூலம் மூன்றாமாண்டு 
கணிேவியல் மாணவர் மா.சிவா ஆைந்த் புதிய 
விடியலலத் தேடுகிறார். 

ோன் சகாண்ட அன்பிற்கு உணலமயாை 
அர்த்ேத்லே முேலாமாண்டு ராதெஸ்வரி கூறும் 
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விளக்கமும்,  ‘நீட்’ தேர்விைால் ஏற்பட்ட 
பாதிப்பிலிருந்து இன்னும் மீளாே முேலாமாண்டு 
மாணவி ஷாஜிோ பாத்திமாவின் ஆேங்கமும் 
கவிலேப் படிப்பவலரச் சிந்திக்கத் தூண்டுகிறது. 

‘கிளி’ என்ற கவிலே மூலம் சிறந்ே கலே 
சொல்லியாக ‘மனிேர்கதள மைதின் அழுக்லக 
நீக்கிைாதல நீங்கள் மானிடர்கள்’ என்கிறார் 
தவதியியல் துலற மாணவர் ெ.முத்துராஜ். 

‘இயற்லகயும் மனிேனும்’ என்ற கவிலேயின் 
மூலம் முேலாமாண்டு மாணவர் விகாஷ்ராம் 
வஞ்ெப்புகழ்ச்சி அணி அருலம. இயற்லக 
மனிேனுக்கு நன்றி கூறுவதுதபால் ேற்கால 
இயற்லக அழிவிலை மனிேனுக்குச் ொட்லட 
அடியாகக் கூறுகிறான். 

‘வார்த்லேத் ேவறி விட்டாய்’ என்ற 
கவிலேயின் மூலம் ேன் ஆேங்கத்லே 
சவளிப்படுத்துகிறார் இரண்டாமாண்டு ஆங்கிலத் 
துலற மாணவர் மா.இராமச்ெந்திரன். 

‘நீதி இருக்கிறோ?’ என்ற ஆங்கிலக் 
கவிலேயின் மூலம் அலைவரின் மைதிலும் 
நம்பிக்லகலய ஊட்டி நிச்ெயம் ஒருநாள் 
நல்லதீர்ப்பு வரும் என்ற நிேர்ெை உண்லமலய 
உலகுக்கு உணர்த்துகிறார் ஆங்கிலக் கவிஞர் 
மூன்றாமாண்டு மாணவி அ.ரம்யா. 
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சமாழிசபயர்ப்புக் கவிலேகளும், 
கலேகளும் புதிய ேடத்திலைப் பதிக்கிறது. இது 
ஒரு முயற்சிதய. ேன்ைம்பிக்லகலய சவளிப் 
படுத்தும் முேலாமாண்டு தவதியியல் துலற 
மாணவி மு.ெரணியா. 

உண்லமயாை நட்பிலைச் சிறுகலே 
வாயிலாக சவளிப்படுத்தும் மாணவி மா.பவானி, 
மரணத்லேச் சுலவத்ேவர்கசளன்ற சிறுகலேலய 
எழுதிய மாணவி இர்பாைா ஆகிதயார் 
பாராட்டுக்குரிதயார். 

‘சமக்காவும் ஒட்டகமும்’ என்ற சிறுகலே 
எழுதிய மாணவி ஐஸ்வர்யா ேன் சிறுகலேயின் 
மூலம் புதிர்தபாட்டு நம்லம சிந்திக்க லவக்கிறார். 
சிறந்ே கலேசொல்லியாை முேலாமாண்டு 
தவதியியல் மாணவர் ெ.முத்துராஜ் ேைது 
அனுபவத்தில் கண்ட நிகழ்விலை ‘அைாலேக் 
குடும்பம்’ என்ற கலேயின் மூலம் வாெகர்கலளக் 
கவர்கிறார். வருங்காலத்தில் சிறந்ே சிறுகலே 
யாசிரியராக விளங்குவார் என்ற நம்பிக்லக 
எமக்குள்ளது. மரணத்லேச் சுலவத்ேவர்கள் என்ற 
சிறுகலே எழுதிய மாணவி ர.இர்பாைா ேன் 
கலேலய வாெகருக்கு விருந்ோகச் சுலவக்க 
லவத்துள்ளார். ேைது அனுபவத்தின் வாயிலாக 
ே.ேங்கசெல்வி பிறருக்கு அறிவு புகட்டியுள்ளார். 
அவன் வருவாைா எனும் கலேயின் மூலம் 
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உணர்வுகலளத் ேட்டி எழுப்பியுள்ளார் 
விெயலட்சுமி. குரங்குகள் உலகம் என்னும் 
கலேயாைது மாயாெலக் கலேயின் 
தோற்றத்தோடு சவளிக்காட்டியுள்ளார் மரிய 
செனிபர்.  

கடிே இலக்கியத்தில் ‘அப்பாவுக்கு மகன் 
எழுதிய மடல்’ மூலம் ேந்லேயாக நம் கண்கலள 
ஒரு நிமிடம் கலரயச் செய்கிறார் மூன்றாமாண்டு 
மாணவர் இெக்கிராஜ். 

ேமிழறிஞர்களும் ொேலையாளர்களும் 
என்ற பகுதியில் ேங்களது பலடப்புகலள 
சவளியிட்ட அலைத்து மாணவ மாணவியருதம 
முத்திலரப் பதித்துள்ளைர். 

சமாத்ேத்தில் இப்பருவ ‘தேடல்’ 
இேழாைது எல்லா வலகயிலும் சிறப்பாக 
அலமந்துள்ளது. இதுதபான்ற நல்ல பலடப்பு 
கலள மாணவர்கள் சோடர்ந்து சவளியிட 
தவண்டும் என்று தகட்டு வாழ்த்துகிதறன். 

வாழ்க ேமிழ்! வளர்க ேமிழ் சநஞ்ெங்கள்! 

       
     மகிழ்ச்சியுடன் 

       ப.மு.கண்ணன் 
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 ஒரு ச ால் கேளீர்... 

 ‘ஒரு தேெத்தின் மகுடதம அேன் சிந்ேலை 
யாளர்கள்ோன்’ என்பர் ஏ.பி.செ.அப்துல்கலாம். 
சிந்திக்கும் ஒருவதை ெமூகத்தில் ேைக்சகை ஓர் 
இடத்லேத் ேக்க லவத்துக் சகாள்கிறான். 
சிந்ேலையாளர்கள் எைக் கருேப்படும் சபரும் 
புள்ளிகள் அலைவரும் ேைக்குரியத் தேடலலக் 
கண்டுபிடித்து முழுமூச்ொகச் செயல்பட்டேன் 
விலளவால் இன்றும் எல்தலாராலும் 
அறியப்பட்டுள்ளைர். 

எங்கள் கல்லூரி மாணவர்கள் 
சிந்ேலைவாதி என்பேற்குத்  ‘தேடல்’ சிறந்ே 
ொன்று. கடந்ே இேழில் 32 மாணவர்களின் 
பலடப்புகள் அச்தெறிை. அவ்விேலழ 
முேலாமாண்டு சோடக்க விழாவாை 02.07.2018 
அன்று ‘தேடல்’ முேல் காலாண்டு  இேலழப்   
பட்டிமன்ற தபச்ொளர் தபசும் பூங்காற்று திருமதி 
கவிோ ெவகர் அவர்களால் சவளியிடப்பட்டது. 

இப்பருவத்தில் 105 மாணவர்களின் 
பலடப்புகதளாடு இவ்விேழ் தமன்லமயுற்று 
அலமகின்றது. கடந்ே இேழில் இடம்சபறாே 
புதுவலக ேலலப்புகள் இவ்விேழில் 
அரங்தகறியுள்ளது என்பது தேடலின் தேடதல. 
நூற்சகாலட, சமாழிசபயர்ப்பு:கவிலேயும் 
கலேயும், கடிே இலக்கியம் ேமிழறிஞர்களும் 
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ொேலையாளர்களும், சிந்ேலைக் களம், 
பின்னூட்டம் எைப் பல்தவறு ேலலப்புகளுடன் 
இவ்விேழ் கலளகட்டுகின்றது. 

தேடல் இேழிற்குப் பலடப்புகலள 
வரதவற்றதபாது மாணாக்கர்கள் மிக 
ஆர்வத்தோடும் விருப்பத்தோடும் பலடப் 
பாக்கத்தில் ஈடுபட்டுக் குறித்ே காலத்தில் 
ஒப்பலடத்ேைர். தேடல்வாதிகளாை மாணவர்கள் 
இல்லலசயனில் தேடல் பிறந்திருப்பதில்லல. 
பலடப்புகள் சகாடுத்துச் சிறப்பித்ே அலைத்து 
மாணவர்களுக்கும் ேமிழ்த்துலற ொர்பாக 
நன்றிலயத் சேரிவித்துக் சகாள்கிதறாம். 

இரண்டாவது தேடல் இேழ் ேட்டச்சு 
நிலறவுற்றுப் பாராட்டுலர அளிக்கக் தகாரிய 
தபாது இன்முகத்துடன் ஏற்றுப் பாராட்டுலர 
வழங்கிய எங்கள் கல்லூரியின் ோளாளர் 
அருட்ெதகாேரி அலங்காரம் DMI  அவர்களுக்குத் 
ேமிழ்த்துலற ொர்பாக நன்றிலயத் சேரிவித்துக் 
சகாள்கிதறாம். தேடலுக்கு வாழ்த்துலர வழங்க 
தவண்டுசமை முேல்வலர அணுகியதபாது 
ஊக்கமூட்டி நன்றாகச் செய்யுங்கள் எைப் 
பாராட்டி வாழ்த்துலர வழங்கிய கல்லூரி 
முேல்வர் முலைவர் ம.சுேைராென் அவர்களுக்குத் 
ேமிழ்த்துலற ொர்பாக நன்றிலய உரித்ோக்கு 
கிதறாம். எப்தபாதும் ேமிழ்மீதும் ேமிழ்த்துலற 
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தபராசிரியர்கள் மீதும் பரிவும் பாெமும் சகாண்டு 
திகழும் கல்லூரி முேன்லமயரிடம் வாழ்த்துலர 
பணிந்ேதபாது, இேழில் காணலாகும் ஒற்றுப் 
பிலழகலளத் திருத்தி, பலடப்புகள் சோடர்பாை 
விமர்ெைங்கலள முன்லவத்து ஆதலாெலை 
வழங்கி வாழ்த்துலர வழங்கிய முேன்லமயர் 
முலைவர் ஹரி.விெயலட்சுமி அவர்களுக்கும் 
ேமிழ்த்துலற ொர்பாக மைமார்ந்ே நன்றிலயத் 
சேரிவித்துக் சகாள்கிதறாம். 

தேடலில் இடம்சபற்ற பலடப்புகலள 
முழுவதும் வாசித்துச் சிறந்ேசோரு மதிப்புலர 
வழங்கிய ேமிழ்த் துலறத்ேலலவர் தபராசிரியர் 
ப.மு.கண்ணன் அவர்களுக்குத் தேடல் இேழ் 
ொர்பாக நன்றிலயத் சேரிவித்துக் சகாள்கிதறாம். 

சமாழிசபயர்ப்புக் கவிலேயும் கலேயும் 
எனும் ேலலப்பில் அலமந்துள்ள பலடப்புக்கள் 
ஆங்கிலம்-ேமிழ் எனும் நிலலயில் 
சமாழிசபயர்க்கப்பட்டுள்ளது.  சமாழிசபயர்ப்பு 
பணி சிறப்பாக அலமந்துள்ளோ என்பலே அறிய 
ஆங்கிலத்துலறப் தபராசிரியர்கலள அணுகிய 
தபாது  இன்முகத்துடன் ஏற்றுக் குறிப்பிட்ட 
தநரத்தில் பிலழதிருத்ேம் செய்ேளித்ே    திருமிகு 
ந.திருநாவுக்கரசு, திருமிகு செ.செரீஸ், திருமிகு 
அ.குரூஸ் திவாகரன்,  ஆகிதயாலரத் ேமிழ்த்துலற 
என்றும் மறவா. தேடல் அட்லடப்படத்லே 
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வலரந்ேது மட்டுமின்றி அழகுற வடிவலமத்துக் 
சகாடுத்ே காட்சித் சோடர்பியல் மாணவ 
நண்பர்களாை மு.மூர்த்தி, பூ.பாலசுப்பிரமணியன் 
ஆகிதயாருக்கு நன்றிலயத் சேரிவித்துக் 
சகாள்கிதறாம்.  

நூல் அச்சிட்டு வெளிெருெதற்கு நிதி 
என்பது மிக முக்கியமானது. அதனன மனமுெந்து 
எம் நிருொகம் ெழங்கி ஊக்கப்படுத்தியது. 
அதற்கு எம் தமிழ்த்துனை சார்பாக நன்றினயத் 
வதரிவித்துக் வகாள்கின்றைாம். 

இந்நூல் நன்முனையில் வெளிெருெதற்கு, 
தரக்குறியீட்டு எண் வபறுெதற்கும், அச்சாெ 
தற்கும் உதவிய இனம் பதிப்பகத்தாருள் 
ஒருெராகிய முனனெர் த.சத்தியராஜ் (தமிழ் 
உதவிப்றபராசிரியர், இந்துஸ்தான் கல்லூரி, 
றகாயம்புத்தூர்) அெர்களுக்கு நன்றி. சிைந்த 
முனையில் அச்சிட்டு உதவிய ரியல் இம்றபக்ட் 
வசாலுசன் நிருொகத்தினருக்கும் நன்றி.  

தேடல் சோடரும்..     

ஆசிரியர்குழு 
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நூற்சகாலட 
 



சிப்பி:1 முத்து:2  

22 
 

செ.பீ. கலல அறிவியல் கல்லூரி வணிகவியல் அ 
பிரிலவச் ொர்ந்ே அ.அனீஸ் எனும் மாணவர் கல்லூரி 
நூலகத்திற்கு மாணவர்கள்/ ஆசிரியர்கள் பயன் சபறும் 
வலகயில் சுமார் நூற்றி முப்பத்சோன்று (131) நூல்கலள 
வழங்கியுள்ளார். அளிக்கப்பட்ட நூல்கள் அலைத்தும் 
மிகப் பழலமயாைலவ என்பது குறிப்பிடத்ேக்கலவ. 
‘‘எைது ோத்ோ சபரியார் சிந்ேலையுலடயவர். 
அதுமட்டுமின்றி நூல்கள் வாசிப்பத்தில் ேனிக்கவைம் 
செலுத்துவார். ோத்ோ இறந்து 5ஆண்டுகள் ஆகிை. எைது 
சபற்தறார் கல்வி கற்காேவர்கள். ஆலகயால் நூல்கள் 
லகயில் படாமல் அட்லடப் சபட்டியினுள் தூங்கிக் 
சகாண்டிருந்ேை. இந்நூல்களில் பாதி வாசித்துள்தளன். 
நான் வாசித்ோல் மட்டும் தபாேேது என்லைப் தபான்ற 
பிற மாணவர்களும் வாசிக்கப்பட தவண்டுசமன்ற 
எண்ணம் தோன்றியது. என்ை செய்யலாம் எை இலே 
பற்றி சிந்தித்துக்  சகாண்டிருக்லகயில் நமது கல்லூரிக்குக் 
சகாடுத்ோல் அலைவரும் பயன் சபறுவர் எனும் 
எண்ணம் மைதில் ஊடுருவியது. ஆலகயால் நூற்கலளக் 
சகாடுக்க முன் வந்துள்தளன்’’ எைக் கூறுகின்றார்.  

நூல் சகாலட வழங்கிய மாணவர் அ.அனீஸ்க்கு 
கல்லூரி ோளாளர், முேல்வர், ஆசிரியர்கள், நூலகர் 
மற்றும் மாணவர்கள் அலைவரும் நன்றி சேரிவித்ேது 
மட்டுமின்றி, பாராட்டுச் ொன்றிேழ் வழங்கி, காலல 
இலற வழிபாடு முடிந்ேதும் அேலைத் சோடர்ந்து, 
இவ்வரிய செயலல அலைத்து மாணவர்களும் அறியும் 
வண்ணம் ஒலிசபருக்கி வாயிலாக ஒலிக்கப்பட்டது. 
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வழங்கிய நூல்கள் 

1.ேமிழர் ேலலவர் 2.சபரியார் களஞ்சியம் 
(சோகுதி 1) 3.சபரியார் களஞ்சியம் (சோகுதி 2) 
4.சபரியார் களஞ்சியம் (சோகுதி 3) 5.சபரியார் 
களஞ்சியம் (சோகுதி 4) 6.சபரியார் களஞ்சியம் 
(சோகுதி 5) 7.ோய் வீட்டில் கலலஞர் 8.சபரியார் 
மலர்கள் 9.பலழய சகாக்தகாகம் 10.மேம் மக்களுக்கு 
செய்ே நன்லம என்ை? 11. இந்தியாவில் ஒரு தீவு 
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12.சகாடுலமகள் 13.சபரியார் பிறவாமல் இருந்ோல் 
14.அம்மா தபசுகிறாள் 15.திராவிடர் ஆரியர் உண்லம 
16.கிளர்ச்சி சவடிக்கும், 17.ெமஸ்கிருேம் இலணப்பு 
சமாழியா 18.மனுநீதி ஒருகுலத்திற்கு ஒரு நீதி 19.தபய் 
பூேம் பிொசு 20. இராமாயணக் குறிப்புகள், 21.உேய ஒளி, 
22.சபரியார் ஒரு ெகாப்ேம், 23.சூளுலர, 24.நீதி 
சகட்டது யாரால்? 25.இந்து மேப் பண்டிலககள், 
26.பாரே ஆராய்ச்சி, 27.சபரிய புராண ஆராய்ச்சி, 
28.ஒரு தபாலீஸ்காரரின் லடரி, 29.கத்தோலிக்க மேகுரு, 
30.மாேர் விடுேலல பற்றி, 31.மனிேனும் மேமும்         
32. தீண்டாலமலய ஒழித்ேது யார?, 33.கிறிஸ்ேவர்கள் 
சிந்ேலைக்கு, 34.புராண ஆபாெங்கள், 35.ொதிலய ஒழிக்க 
வழி. 36.ேமிழன் சோடுத்ேப் தபார், 37.இராமாயண 
பாத்திரங்கள்,      38.தமல்நாடும் கீழ்நாடும், 39.சபண் 
ஏன் அடிலமயாைாள், 40.புதிய கல்விக் சகாள்லக,   41. 
இறுதிப் தபருலர, 42.இைமாைம் காப்தபாம், 43.இந்திய 
நாத்திகமும் மார்க்சீயத்துவமும், 44. திராவிட தேசீயம் 
மாநிலம் சுயாட்சி ஏன்? 45.சபரியார் சொன்ைார் 
கலலஞர் செய்கிறார் 46.யார் இந்ே ராமன் 47.நீதி 
தேவன்கள் மயக்கம் 48.இலளஞர்களுக்கு அலழப்பு 
49.பகுத்ேறிவின் பயன் 50.பகுத்ேறிவின் முழக்கம் 
51.நரகம் எங்தக இருக்கிறது, 52.கிராம சீர்திருத்ேம் 
53.ெமுோய விஞ்ஞானி சபரியார் 
54.பிற்படுத்ேப்பட்தடாருக்கு தபரிடி 55.அப்பரும் 
ெம்பந்ேரும் 56.கடவுலள நிந்திக்கும் கயவர்கள் யார்? 
57.சமட்டீரியலிெம் அல்லது பிரகிருதிவாேம் 58.மேம் 
என்றால் மேம் 59.நீதிபதிகளின் கண்தணாட்டத்தில் 
சபரியார் 60.பஞ்ொப் பூகம்பம் 61.பிராமணர்களுக்காக 
நான் வாேடுகிதறன் 62.நான் ஏன் கிறிஸ்ேவன் அல்ல 
63.மரண ொெைம் 64.மகாமக விழாவின் மகாத்மியம் 
65.இதிகாெங்களின் ேந்லே 66.24மணிதநரத்தில் ேமிழீழம் 
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67.கர்ப்ப ஆட்சி 68.எழுத்து சீர்திருத்ேம் 69.ேத்துவ 
விளக்கம் 70.இதோ சபரியார் சபரியார் 71.மார்க்ஸீய 
ஞாைரேம் 72.தீ பரவட்டும் 73.அரிய மாலய அறிஞர் 
அண்ணா 74.இலளஞர்கதள உங்களுக்குத் சேரியுமா? 
75.சபரியார் புரட்சி சமாழிகள் 76.வீரமணி ஒரு 
விமர்ெைம் 77.உலடயும் இந்தியாவா? உலடயும் 
ஆரியமா? 78.அய்யாவின் அடிச்சுவட்டில் 79.சபரியார் 
ஈ.சவ.ராமொமி வாழ்க்லகக் குறிப்புகள் 80.சிந்ேலையும் 
பகுத்ேறிவும் 81.சபரியார் ஒரு ெகாப்ேம் 82.ெங்கமித்ரா 
கட்டுலரகள் 83.கம்யூனிஸமும் சபண்களும் 84.கடவுள் 
தோன்றியது எப்படி 85.கலலஞருக்கு பதில்கள் 
86.பிற்படுத்ேப்பட்தடாருக்கு தபரிடி 87.பார்ப்பைர் 
ெவாலல ஏற்தபாம் 88.இந்து மேப் பண்டிலககள் 
89.சுயமரியாலே இயக்கத்லேத் தோற்று வந்ேதேன் 
90.ராமராஜ்யமும் மார்க்ஸீயமும் 91.மேமும் மனிே 
வாழ்வும் 92.அண்ணா கண்ட தியாகராயர் 93.பகுத்ேறிவு 
சுடதரந்தூவீர் 94.தகாயிகள் தோன்றியது ஏன்? 95.M.G.R. 
சபாருளாேர அடிப்பலட ெரிோைா 96.சகாள்லக நிலறவு 
காணும் வலர ஓயமாட்தடாம் 97.மகாமகவிழாவின் 
மகாத்மியம் 98.சிறுதுளி 99.புராண ஆபாெங்கள் அல்லது 
இரு இலளஞர்கள் 100.ொதி ஒழியதவண்டுமாைால் 
101.ேந்லே சபரியார் அறிவுலர 102.புரட்டு இமாலயப் 
புரட்சி 103.மரண ொெைம் 104.இந்திரா ஆட்சி 
சகாடுலமகள் 105.கலலஞரும் கழகமும் 106.ஆர் எஸ் 
எஸ் பற்றி 107.தமாெடி 108.இன்லறய ேமிழர் ேலலவர் 
வீரமணி 109.தவேமும் அஞ்ஞாைமும் 110.இந்தியப் தபார் 
முரசு 111.துணிதவ துலண 112.அறிவுத்திறன் 
113.காங்கிரஸ் வரலாறு 114.சபான் சமாழிகள் 
115.ஆரியப் பார்ப்பைரின் அளவறிந்ே சகாட்டங்கள் 
116.கடவுளும் மனிேனும் 117.தநருவின் கடிேங்கள் 
118.இந்திப் தபார் முரசு 119.இராமாயணப் பாத்திரங்கள் 



சிப்பி:1 முத்து:2  

26 
 

120.வாழ்க்லகத் துலணநலம் 121.மேத்லேப்பற்றி 
122.பகுத்ேறிவுப் பாடங்கள் 123.சபாருள் தோற்றம் 
குறித்ே மனிேத் தீர்வுகள் 124.ஞாை சூரியன் 
125.தொதிடம் 126.திராவிடர் ஆரியர் உண்லம 
127.திராவிட ஆட்சியின் சகாடுலமகள் 128.கம்பரெம் 
129.ேகுதி திறலம தமாெடி 130.பிராமணியம் 
131.இனிவரும் உலகம் 132.ஞாை சூரியன் 133.ெங்கரமட 
ரகசியங்கள்  

இன்லறய இலளய ெமுோயத்திற்கு அ.அனீஸ் 
எடுத்துக்காட்டாய் திகழ்ந்துள்ளார். இவலரப் தபான்ற 
மாணவர்கலள சபற்றலமக்கு கல்லூரி சபருலம 
சகாள்கிறது.   
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மகாகவி பாரதி 

 
     

 
ேவிரைேள் 
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உயிர் எழுத்துக்கள்  

உயிராை எழுத்துக்கதள! 

அம்மா அப்பாலவ தநசி 

ஆணவம் சகாள்ளாதே   

இன்தற அலைத்லேயும் செய்துகாட்டு 

ஈடு இலணயின்றி வாழ்ந்து காட்டு 

உலழப்பால் உயர்ந்து காட்டு 

ஊக்கத்துடன் செயல்படுவலே விரும்பு 

எட்டுத்திக்கும் ோய்சமாழியின் சிறப்லபப் பரப்பு 

ஏடுகலள மட்டும் நம்பியிருக்காதே 

ஐந்தில் வலளயப் பழகிக்சகாள் 

ஒருவதை இலறவசைை ஒத்துக்சகாள் 

ஓடுகின்ற வயதில் உலழத்துவிடு 

ஒளகாரத்லேப் தபால் குறுகாதே 

ஃஎனும் தகடயமாக மைலே வலிலமயாக்கு 

       ெ.சிவபிரகாஷ் 
முேலாமாண்டு கணிேவியல் ஆ பிரிவு 

கட்டுமர நாயகன் 

ேலலவசரன்பார், ேத்துவ தமலேசயன்பார் 

நடிகசரன்பார், நாடக தவந்ேசரன்பார் 

சொல்லாற்றல் சுலவமிக்க எழுத்ோளசரன்பார் 

மனிேசரன்பார் மாணிக்கசமன்பார் 
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மாநிலத்து அலமச்ெசரன்பார் 

அன்லைசயன்பார் அருள்சமாழிக் காவலசரன்பார் 

அரசியல்வாதி சயன்பார் - அத்ேலையும் 

ேனித்ேனிதயச் சொல்வேற்கு தநரமற்தறார் - சநஞ்ெத்து 

அன்பாதல ‘கலலஞர் ’ என்பார்! 

வஞ்ெ நரிகள் புலிக்தகாட்லட ஆளுதமா? 

சபற்ற ோலயயும் பிறந்ே சபான்ைாட்லடயும் மதிக்கும் 

செந்ேமிழ் நாட்லட சிலறமீட்க, 

 ‘‘யாப்பின்றி தபாைாலும் தபாகட்டும் - நம் 

நாடு, சமாழி, மாைம் உணர்சவல்லாம் 

காப்பின்றி தபாகக் கூடாசேனும்’’  

குந்திக் குரசலடுத்து கூவிய கருங்குயிதல! 

ேமிழைாய்ப் பிறந்ே எைக்கு 

வாழ்வும் வளமும் மங்காே ேமிசழன்று 

சபாதிலக மலலத் சேன்றலாய் 

தபாோகி மலர்கின்ற   

ேமிழ் உணர்வின் புதுமணமாய்ப்  

பதிகத்துப் சபாருளாய்,  

பழந்ேமிழர் புறப்பாடலாய், 

கட்டுக் கரும்பாை - முத்ேமிழால் 

பழந்ேமிழிற் புதுலம ஏற்றி காவியத்தில் சிறப்தபற்றி 

லவயம் ஆண்ட வண்டமிழ் மரதப! 
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சோடர் தொேலைகலள ொேலைகளாக்கி 

வாலக சூடிய மறத்ேமிழனுக்கு 

லவராக்கிய சநஞ்ெம் - எதுவரினும் 

அஞ்ொது துணிந்ே லவரம் பாய்ந்ே  

தேகமும் ோன் - அவரின் 

கவெமாகும்! 

தேங்கிக் கிடந்ே இலக்கியக் குட்லடலய 

நதியாய் திருப்பிவிட்ட நாயகனுக்கு 

மரணமில்லல! 

ஆம், கவிஞனும் காற்றும் 

மரித்ேோய் ஏது 

ெரித்திரம்? 

பூேவுடல் விட்டுப் புகழுடம்பு எய்திய -அந்ே 

வீரத்ேமிழனுக்கு - இனி என்றுதம 

மரணமில்லல… 

செ.அலன்செல்வம் 

இரண்டாமாண்டு வணிகவியல் (பி.ஏ)    

தபச்சின் சிறப்பு 

தகாபமாய் தபசிைால் குணத்லே இழப்பாய்! 

தவகமாய் தபசிைால் அர்த்ேத்லே இழப்பாய்! 

சவட்டியாய் தபசிைால் தவலலலய இழப்பாய்! 
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அதிகமாய் தபசிைால் அலமதிலய இழப்பாய்! 

ஆணவமாய்ப் தபசிைால் அன்லப இழப்பாய்! 

சிந்தித்துப் தபசிைால் சிறப்தபாடு வாழ்வாய்! 

    ப.ேமிழ்ச்செல்வி 

 இரண்டாமாண்டு வணிகவியல் இ பிரிவு 

 

கடவுள் தேெமா? கண்ணீர் தேெமா? 

ோமலர நீரில் மிேப்பது தபால - இன்று 

தகரள மக்கள் நீரில் மிேக்கிறார்கதள! 

மக்களின் உயிலரக் காக்கும் - நீர் 

மக்கள் உயிலர வாங்குவதேதைா! 

மலழயில்லலசயை நிலைத்து பலர் ஏங்கியிருக்க - இன்று 

மலழயால் அழுகிறது தகரள மாநிலதம! 

பால்மரம் அதிகமிருக்கும் நாட்டிதல - இன்று 

இப்தபாது பலதபர்க்கு பாலூட்டுவது யாதரா? 

    மா.ராமச்ெந்திரன் 

இரண்டாமாண்டு ஆங்கிலம் ஆ பிரிவு 

நட்பு  

நட்பில் பல ேலடகள் வரும்  

அலேசயல்லாம் கடந்து தபாக தவண்டும் 

அதுோன் நட்பின் அலடயாளம். 

 



சிப்பி:1 முத்து:2  

32 
 

முயற்சி 

செயித்துக் சகாண்தடயிரு - நீ  

வளரும் வலர அல்ல - உன்  

வாழ்க்லக முடியும் வலர 

க.சவண்ணிலா 

முேலாமாண்டு மின்ைணு சோடர்பியல் 

 

ேமிழின் சிறப்பு 

உடலும் உயிரும் மனிேப் பிறப்பு! 

உயிரும் சமய்யும் ேமிழின் சிறப்பு! 

ழகரதமா ேமிழின் சிறப்பு! 

    

காத்திருப்பு 

நீ காக்க லவக்கும்  

ஒவ்சவாரு சநாடியும் 

ஒவ்சவாரு யுகமாக மாறுகிறது. 

நீ காண வரும்தபாது 

மரணம் நிச்ெயிக்கப்படுகிறது 

உன்னுடன் தெர்ந்து 

மறுபிறவி எடுப்பேற்காக 
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சிரிப்பு 

துயரத்லே மலறக்க  

ஒவ்சவாரு மனிேனுக்கும் தேலவப்படுகிறது 

சிரிப்பு எனும் திலர 

     கா.ரிஷ்வாைா பாத்திமா 

முேலாமாண்டு கணிேவியல் ஆ பிரிவு 

சவற்றி 

சவற்றிக்குப் பின் செல்லாதே! 

திறலமலய வளர்த்துக் சகாள் 

சவற்றி உன்லைத் தேடி வரும். 

சவற்றி என்பது நிச்ெயமில்லல 

தோல்வி நமக்குச் சொந்ேமில்லல! 

     மா.ஆர்த்தி 

முேலாமாண்டு மின்ைணு சோடர்பியல் 

நட்பு 

கடற்கலரயில் நின்று பார் 

கடலின் எல்லல முடிந்ேதுதபால் தோன்றும். 

படகில் பயணம் செய்துபார் 

கடல் முடியாேதுதபால் தோன்றும் 

நம் நட்பு கடல்தபால் 

என்றும் நிலலத்து நிற்கும். 
       ஆ.ொருமதி 

முேலாமாண்டு மின்ைணு சோடர்பியல் 
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தோல்விலயத் துரத்திடு 

மனிேதை! 

ேன்லைக் சகாத்தித் தின்னும் 

சகாக்கிலை எண்ணி 

மீன்கள் நீந்ே மறுப்பதில்லல! 

ஓரிரு நாளில் வாடிவிடுதவாம் என்பேற்காய் 

பூக்கள் மலராமல் இருப்பதில்லல! 

மாலலயில் மலறந்ோலும்  

காலலயில் சூரியன் உதிக்கத் ேயங்குவதில்லல! 

ஆைால்… 

நீ மட்டும் தோல்விலயக் காணும் தபாசேல்லாம் 

துவண்டு விடுகிறாய் ஏன்? 

நட்பு 

மேங்கள் ோண்டிய 

மனிேத்தின் தேடல்.. 

சமாழிலயத் ோண்டிய 

புரிேலின் தேடல்.. 

உறலவத் ோண்டிய  

இன்பத்தின் தேடல்.. 

உடலலத் ோண்டிய  

உள்ளத்தின் தேடல்.. 
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எதிர்பார்ப்தப இல்லா 

உன்ைேமாை தேடலில்  

மைலேத் சோலலத்து 

நட்புக்குத் தோள் சகாடுத்து  

வாழ்தவாம் - உலலக 

சொர்க்க பூமியாக மாற்றுதவாம்! 

சி.தவளாங்கண்ணி 

    முேலாமாண்டு இயற்பியல்  

இரட்லட நாக்கு 

பாம்பிற்கு மட்டும்ோன்  

இரட்லட நாக்கு என்று நிலைத்தேன். 

ஆைால் 

இவ்வுலகின் மனிேர்களுக்கும்  

அதே தபாலோன் 

நாம் முயற்சிக்கும் தபாது - அலே 

வீண்முயற்சி என்பார்கள் 

ஆைால் 

நாம் சவற்றிசபற்றால் அலேதய 

விடாமுயற்சி என்பார்கள். 

 

அறிவாளி புத்திொலி 

சவற்றி சபற்ற ஒருவரின் பழக்கத்லே 
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ேன் வழக்கமாக மாற்றுபவன் அறிவாளி. 

ஆைால் 

ேன் பழக்கத்லேப் பிறர்  

வழக்கமாக மாற்ற நிலைப்பவதை 

புத்திொலி…! 

மா.சிவா ஆைந்த் 

மூன்றாமாண்டு கணிேவியல் 

 முகவரி தேலவயில்லல 

மழலல முகம்  

பார்த்துச் சிரிக்லகயிதல!!! 

விலகாமல் நீயிரு 

உரிலமதயாடு நானிருப்தபன் 

உன்லைக் காக்கும் உயிராய்! 

 அன்பு எனும் வார்த்லேக்கு 

ஆயிரம் அர்த்ேங்கள் இருப்பினும் 

நான் கண்ட சமய் அர்த்ேம் 

நீ ோன்!  

மா.ராதெஸ்வரி 

முேலாமாண்டு கணிேவியல் ஆ பிரிவு 

நீட் 

அன்று கைவில் மருத்துவர் தபால் நான். 

விழித்ேதும் அம்மாவிடம் 
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கூறி மகிழ்ந்ேவளும் நான். 

ஆைால் அன்று சேரியாது  

கைவில் மட்டுதம மருத்துவர் நான் என்று… 

கலலந்து தபாகுசமன்று சேரியாமல்  

கைவு கண்டிருக்கிதறன் மருத்துவலரப் தபால்…  

பிடிப்பு 

ேனிலமக்கு என்லை மிகவும்  

பிடித்து விட்டசேை நிலைக்கிதறன். 

அது மட்டும் என்னுடன் இருக்கிறது. 

யாலரயும் என்னுடன்  

நிலலயாகயிருக்க விடுவதில்லல. 

    மு.ஷாஜிோ பாத்திமா 

முேலாமாண்டு கணிேவியல் ஆ பிரிவு 

 

விழிகள் விலகித்ோன் இருக்கிறது 

ஒன்று கலங்கிைால்  

நிச்ெயம் மற்சறான்றும் கலங்கும். 

இது விதியின் தகாட்பாடு    

அதில் நான் மட்டும் முரண்பாடு. 

      சு.இெக்கிராஜ் 

     மூன்றாமாண்டு கணிேவியல்  
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அம்மா 

என் உயிலரக் காட்டிலும்  

உன்ைேமாை மகிழ்ச்சி 

என் அம்மாவின்  

முகம் மட்டுதம 

அப்பா 

ேந்லேயின் சுலமயாைது 

எைது மைம் சுகமாைது 

சுலமயின் வடிவதம சுகம் 

ரா.கவிோ 

தவதியியல் இரண்டாமாண்டு 

கிளி 

கிளிதய உன்லை கூண்டில்  

பார்த்ே தபாது உயிதராடு இருந்ோய்… 

அது நீ செய்ே ேவதறா? என்ைதவா? 

ஆைால், நீ அழலகப் சபற்றோல் அழுகிறாய் 

உன் அழலகக் காட்டி  

அறிவில்லாமல் சிக்கிக் சகாண்டாதயா? 

அன்று நான் பார்த்ேதபாது மறுபடியும்  

கூண்டில் இருந்ோய் உயிதராடல்ல சிலலயாக. 

அன்று உணர்ந்தேன். 
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என்ைசவன்றால்… 

அழலகக் காட்டி  

ஆணவம் சகாள்ளும் மனிேர்கலள விட 

எளிலமயாக இருந்ேவர்கள்  

உடல் சநாந்ோலும் கூட 

மை தநாகாமல் இருந்ோல்ோதை  

சிகரத்லே அலடந்ோர்கள் என்று 

கண்ணில் அழலகக் காட்டி  

மைதில் அழுக்லக லவத்திருக்கும் 

மனிேப் பிறவிகதள!  

மைத்தின் அழுக்லக நீக்கிைால் 

நாமும் மானிடர்கதள! 

 ெ.முத்துராஜ் 

முேலாமாண்டு தவதியியல்   

சபற்றவதை 
நீ இன்பம் சகாள்ள வில்லல 

எைக்காகக் கூடிைாய் 

பத்து மாேம் அவள் சுமந்ோள் 

அேன் பின் நீ மகிழ்ந்ோய். 

உன்னுயிரிலிருந்து என்லைத் ேந்ோய் 

நான் ஏலழயற்றவன் எை உறுதிபடுத்ே -உன் 
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அரண்மலையில் அரெைாக்கிைாய்!  

ரசூல் முகமது 

இரண்டாமாண்டு பி.பி.ஏ 

இயற்லகயும் மனிேனும்  

நன்றி நன்றி நன்றி 

நீதர உமக்கு நன்றி 

ோகம் தீர உேவுவோல் நன்றி! 

இேற்கு லகமாறாக - நீ  

தெருமிடத்தில் கழிவுகலளக் கலக்கிதறாம். 

இேற்கு நீ நன்றி சொல்ல தவண்டாம். 

நன்றி நன்றி நன்றி 

காற்தற உமக்கு நன்றி 

உயிர்வாழ உேவுவோல் நன்றி! 

இேற்கு லகமாறாக மரங்கலள அழித்து  

அசுத்ேக் காற்றாக இருக்க உேவுகிதறாம். 

நீ நன்றி சொல்ல தவண்டாம். 

நன்றி நன்றி நன்றி 

நிலதம உமக்கு நன்றி - எங்கலள  

விழாமல் ோங்குவோல் நன்றி! 

இேற்கு லகமாறாக உன்னிடமுள்ள  

விலங்குகலள அழித்து உேவுகிதறாம். 

இேற்கு நீ நன்றி சொல்ல தவண்டாம். 
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நன்றி நன்றி நன்றி 

மனிேதை உமக்கு நன்றி 

எங்கலள பராமரிக்காமலிருப்போல் 

லகமாறாக உங்கள் கண்முன் 

உங்கள் எதிர்காலம் முழுவதுமாய் அழிவும் 

இேற்கு நீ எங்களுக்கு நன்றி சொல்ல தவண்டாம். 

    அ.விகாஷ்ராம் 

முேலாமாண்டு கணிேவியல் அ பிரிவு 

வார்த்லே ேவறிவிட்டாய்… 
மரங்கலள வளர்க்கச் சொன்தைன் 

மரணத்லே எண்ணி வாழ்கிறாய்! 

கைலவ காணச் சொன்தைன் 

கைதவ வாழ்க்லகயாய் வாழ்கிறாய்! 

மலழலய ரசிக்கச் சொன்தைன் 

மலழதய இல்லாமல் வாழ்கிறாய்! 

ேமிழ் சமாழிலயப் தபெச் சொன்தைன் 

சமாழிலயக் கலப்படம்  

செய்து வாழ்கிறாய்! 

உணலவ உயிராக நிலைக்கச் சொன்தைன் 

உணவு இல்லாமல் வாழ்கிறாய்! 

துன்பத்லேக் கைவாய் நிலைக்கச் சொன்தைன் 
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இன்பத்தில் கைவாய் வாழ்கிறாய்! 

இயற்லகலய தநசிக்கச் சொன்தைன் 

இயற்லகலய அழித்து வாழ்கிறாய்! 

இயற்லகயின் அழலகப் பார்த்து 

கவி எழுதிய எைக்கு 

என் கவிலேதயத் திண்டாடியது 

இயற்லகயின் அழலகப் பார்த்து… 

மா.ராமச்ெந்திரன் 

இரண்டாமாண்டு ஆங்கிலம் ஆ பிரிவு 

 

பாலே காட்டிய நண்பன் 
நண்பா… 

முடியுசமன்றால் விடியுசமன்றால் 

கண்ணீர் சிந்துவதில் ேவரில்லல. 

கண்ணீரிைால் 

வாழ்வோ? வீழ்வோ? 

என்று நிலைப்பதில் பலனில்லல. 

சிகரம் சோட சிறுசிறு சநஞ்ெமும் 

பறலவயாய் ஏங்குேடா! 

ேகர்த்திடுதவாம்! உலடத்திடுதவாம்! 

தோல்விசயனும் சிகரத்லே 
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சவற்றிசயனும் சிறு உளிசகாண்டு 

செதுக்கிடுதவாதம! 

  சி.மாரிச்செல்வம் 

இரண்டாமாண்டு ஆங்கிலம் அ பிரிவு  

அன்பிற்கும் உண்தடா அலடக்கும் ோழ்.. 

அமிழ்லே பாலூட்டி 

 ஆலெயாய் ோலாட்டி 

மடிலயத் சோட்டிலாய் 

 மாற்றிய ோயன்பு! 

எதிர்பார்ப்பு யில்லா 

 தோற்றத்லேக் காண  

ஆழ்மைது எண்ணும்  

 எண்ணம் அன்தப! 

ஆதிதயா அந்ேதமா 

 ஆறிதலா நூறிதலா 

மனிேன் தேடுேல் 

 அன்பு ஒன்தற! 

ொதிலய எரித்து 

 மேம் கடந்து 

சமாழி கடந்து 

 வாழும் அன்தப! 
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வானும் மண்ணும் ேடுத்ோலும் 

நீலும் சநருப்பிலும் அழியாமல் 

காற்றாய் மைம் தேடுவது 

உயிர் நாடுவது அன்தப! 

ே.பாரதி 

இரண்டாமாண்டு கணினி அறிவியல் 

 

WHITHER JUSTICE ? 

Was it really my fault ? 

I scream, 

Yes, you – Adam and Eve  

Go back ancestors! 

The Universe cursed you ….. 

But I was sentenced to death 

I scream; 

 

Was it really my fault ?  

I scream,  

Yes, you – My  

Siblings  from another mother’s  
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Come back Brit…. 

I’ll serve you my masters ! 

I scream; 

 

Was it really my fault ?  

I scream, 

Yes, you –Strangers  

Make your cold –Brute's wear diapers  

Let them not turn on  

I scream; 

 

Was it really my fault ? 

I scream, 

Yes, you – My 

Designers ,  

White, Black and Brown, I die  

I scream; 

 

Was it really my fault ?  
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I scream,  

Yes, I'll do  

I’ll make her a sword, knife and rod  

To cut you down  

I scream; 

 

Was it really my fault  ? 

I scream, 

Yes, you – My divine love  

Coming soon III World War – Yes  

On a Judgement day, he'll announce  

I warn you ! Bloody Beast ; 

 

NOT YOU , BUT ONE DAY WE !! 

அ.ரம்யா 

மூன்றாமாண்டு ஆங்கிலம் 
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சமாழிசபயர்ப்பு: 

கவிலேகளும் கலேகளும் 
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ேன்ைம்பிக்லக 
பூமிக்குள் புலேந்ே விலேக்கு இத்ேலை ெக்தியா? 

விலே முலளத்து உயிர் சபற்று 

விலளகிறது அேன் முயற்சியால், 

முயற்சிக்கு இது ஒன்று தபாதும் எை  

நிலைத்து திரும்பிப் பார்க்கின்தறன். 

எறும்பு வரிலெயாகக் கால்களின் 

பக்கம் 

மலழ வரப் தபாகின்றது 

வருமுன் காப்தபாம் என்ற தயாெலை ேன் 

உணலவத் தேடி ோதை தெர்கிறது ேன் 

முயற்சியால்… 

மனிோ உன்னுள் ஒருவன் உைக்குள் 

அல்ல 

உன்லை நீ முேலில் சவன்று வா 

முயற்சிகலள படிக்கட்டாக 

மாற்று முழுமைோய்… 

தொம்பலல விலக்கு  

தொகத்லே விரட்டு 

சவற்றிகள் அலைத்தும் உைக்தக 

புகழ் அலைத்தும் உைக்தக…    மு.ெரணியா  

முேலாமாண்டு தவதியியல் 
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வாழ்க்லக மிகவும் சிக்கலாைது 
அதில் பதில்கலளத் தேட முயற்சிக்காதே! 

ஏசைனில்  

நீ எப்சபாழுது பதில்கலளத் தேடுகிறாதயா 

அப்சபாழுது வாழ்க்லக  

தகள்விகளாக மாறிவிடும் . 

மு.ஷாஜிோ பாத்திமா 

முேலாமாண்டு கணிேவியல் ஆ பிரிவு 

  

MOM ’S LOVE 

Friendship is sin 900 

 That is 1 
Enemy is cos 900 

that is 0 

Mom’s love is tan 900 

that is 8 

    செ.எப்சி 

முேலாமாண்டு கணிேவியல் ஆ பிரிவு  

  

எைது மிகப்சபரிய எதிரி 

என் இேயம். 

இது என்னுலடயது. 
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இருப்பினும் 

உைக்காகத் துடிக்கிறது 

கா.ரிஸ்வாைா பாத்திமா 

முேலாமாண்டு கணிேவியல் ஆ பிரிவு 

சவற்றி என்பது எப்சபாழுது  

உன் ‘லகசயழுத்து’ 

‘நிலைவுக் குறிப்பாக’  

மாறுவது. 

ஹா.நூர்ெகான் ஷஃப்ரிைா 

முேலாமாண்டு கணிேவியல் ஆ பிரிவு 

உண்லமயாை நட்பு 

அதுசவாரு வெந்ே காலம். ராஜ் மற்றும் விக்கி 
இருவரும் படகில் பயணம் செய்து சகாண்டிருந்ேைர். 
அவர்கள் சூரியன் மற்றும் கடலின் அழலக ரசித்து 
மகிழ்ந்ேைர். கடல் பயணத்தின் தபாது இருவரும் ேங்கள் 
பலழய நிலைவுகலளப் பற்றி மகிழ்ந்ேவாறு கடலில் 
சவகு சோலலவு சென்றைர். விக்கி நாம் திரும்ப 
வீட்டுக்குப் தபாய்விடலாம் என்றான் ராஜிடம். விக்கி ெரி 
என்று சொல்ல இருவரும் படலக கலரலய தநாக்கி 
ஓட்ட ஆரம்பித்ேைர். திடீசரை கருதமகம் சூழ 
ஆரம்பித்ேது. கடுலமயாை காற்று வீெத் சோடங்கியது. 
படகு ேடுமாறத் சோடங்கியது. ராஜ் மற்றும் விக்கிக்கு  
தவறு வழியில்லாமல் படகிலிருந்து நீரில் குதித்ேைர். 
அப்தபாது ஒரு கட்டுமரம் மிேந்து வந்ேது. இருவரும் 
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அலேப் பிடித்துக் சகாண்டைர். ஆைால் அவர்கள் 
துரதிஷ்டம் அந்ேக் கட்டுமரம் இருவலரத் ோங்க 
வலிலமயில்லாேோக இருந்ேது. அவர்களில் ஒருவர் 
மட்டும்ோன் பிலழக்க முடியும்.  

‘‘விக்கி, நீ கட்டுமரத்லேப் பிடித்துக்சகாள் உைக்கு 
திருமணமாகிவிட்டது. குடும்பத்தில் அலைவரும் உன்லை 
நம்பி இருக்கிறார்கள்’’ எை ராஜ் கூறிைான். விக்கி 
சொன்ைான், ‘‘இல்லல, நீ கட்டுமரத்லேப் 
பிடித்துக்சகாள். உைக்கு அம்மா மற்றும் ேங்லக 
இருக்கிறார்கள். நான் இறந்துவிட்டால் என் குடும்பத்லே 
நீ பார்த்துக்சகாள்வாய், அேைால் நீ இல்லல என்றால், 
உன் குடும்பத்லே என்ைால் பார்த்துக் சகாள்ள முடியாது 
எைக் கூறி ராஜ் நீரில் மூழ்கி இறந்து விட்டான். விக்கி 
அந்ேக் கட்டுமரத்லேப் பிடித்துசகாண்டு உயிர் பிலழத்து, 
கலர தெர்ந்ோன்.  

 ராெுக்குக் சகாடுத்ே ெத்தியத்தின்படி, 
அவன் குடும்பத்லே வாழ்நாள் முழுவதும் கண்ணும் 
கருத்துமாகக் காப்பாற்றி வந்ோன். 

நீதி: உண்லமயாை நட்பு என்றும் ொகாது. 

மா.பவானி 
முேலாமாண்டு கணிேவியல் ஆ பிரிவு 
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புதுரமப்பித்ைன் 

(ேமிழ்ச் சிறுகலே முன்தைாடி) 

 
சிறுகலேகள்  
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சமக்காவும் ஒட்டகமும் 
சபரிய செல்வந்ேராை மகமது இறந்ே சபாழுது 

அவர்கள் லமந்ேர்கள் இருவரும் ேந்லேயின் உயிலலத் 
தேடி எடுத்ோர்கள். அவர்களின் ேந்லே ஒரு விசித்திர 
மனிேராக வாழ்ந்து மலறந்ேவர். அவரது உயிலும் அவரது 
விதைாே வாழ்க்லகக்கு ஒரு சிகரமாகதவ அலமந்திருந்ேது. 
அவர் ேைது உயிலில் ‘மகன்கள் இருவரும் ேங்கள் 
ஒட்டகங்களில் ஏறி சமக்காவுக்குச் செல்ல தவண்டும். 
யாருலடய ஒட்டகம் கலடசியாக சமக்காலவ 
அலடகிறதோ அவருக்குத்ோன் சொத்துக்கள் அலைத்தும் 
தெரும்’ என்பதே உயிலின் வாெகம். 

மகன்கள் இருவரும் சமக்காவுக்கு புறப்பட்டைர். 
சமக்காலவ சநருங்கியது நகரத்துக்குள் செல்லாமல் பல 
நாட்களாக ஒட்டகங்களின் மீது இருந்ேபடிதய சுற்றிசுற்றி 
வந்ோர்கள். முேலில் செல்ல ஒருவருக்கும் மைமில்லல. 
அந்ே வழியாக பக்கீர் ஒருவர் வந்ோர். அவலர அணுகி 
ேங்கள் ேந்லேயின் கட்டலளலயக் கூறி, எவ்வாறு இலே 
நிலறதவற்றுவது என்று தகட்டார்கள். உடதை அவர் 
ஆதலாெலை கூறிைார். பக்கீர் கூறிய ஆதலாெலை என்ை 
சேரியமா? இருவரும் ஒட்டகங்கலள மாற்றிக் 
சகாள்ளுங்கள் என்றுக் கூறிைார். 

ஒருவன் அவன் அமர்ந்திருக்கும் ஒட்டகத்லே 
சமக்காவுக்குள் முேலில் சகாண்டு சென்றால், அவைது 
சொந்ே ஒட்டகம் அடுத்ேவைால் ெவாரி செய்யப்படுவது 
கலடசியாகத் ோதை இருக்கும். ‘‘இவர் கூறியது 
அண்ணனுக்கு புரியவில்லல’’ எைதவ , ‘ேம்பி முேலில் 
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அண்ணன் ஒட்டகத்தில் சென்று சமக்காலவ 
அலடந்ோன். ேம்பி ஒட்டகத்லே அண்ணன் 
இரண்டாவோக சகாண்டு சென்றான். ஆகதவ, ேம்பிோன் 
செயித்ோன். 

    ஐஸ்வர்யா 
இரண்டாமாண்டு இயற்பியல் 

அநாலேக் குடும்பம் 

இன்பபுரி என்னும் சிற்றூரில் வாழ்ந்து வரும் 
குடும்பத்தில் சமாத்ேம் ஆறு தபர்ோன். அந்ே ஊர்ல 
ஆசடன்ை மாசடன்ை ஐதயா! அழகாை ஊரு. எங்கு 
பார்த்ோலும் அழகா கண்ணுக்குக் குளிர்ச்சியாக 
பச்லெபதெல்னு விவொய நிலம். ஆங்காங்தக 
பூந்தோட்டம், காய்கறித்தோட்டம்ோன். தமற்தக பார்த்ோ 
வாலழத்தோட்டம். ஒருபக்கம் மாடு லவத்து நிலம் 
உழுது சகாண்டிருக்கும். மறுபக்கம் நாற்று நடவு நடந்து 
சகாண்தடயிருக்கும். இப்படிப்பட்ட விவொய ஊர்லோன் 
மண்பாலை செய்ற அந்ேக் குடும்பமும் வசித்ேது. 

குடும்பத் ேலலவன் ராமொமி. மலைவி ராமாயி 
மூன்று குழந்லேகள் மற்றும் ராமொமியின் அம்மா. இது 
அவர் குடும்பம். ராமொமி சிறுவயதிதல அவர் ேந்லே 
இறந்து விட்டார்.  அவர் அம்மா கடலலத் சோழில் 
செய்து பிலழத்து வந்ோர். ராமொமிக்கு அக்கா உண்டு. 
ராமொமியின் சிறுவயதிதல அவன் படிப்லப நிறுத்திய 
அம்மா அவலை அவன் அப்பா செய்ே மண்பாலைத் 
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சோழிலலச் செய்ய கட்டாயப்படுத்திைாள். தவற 
வழியில்லல. பட்டினி சகடக்க தவறு ஒன்றும் செய்ய 
இயலாமல் ேன் பத்து வயசுல தவலல பார்க்க 
ஆரம்பிச்சுட்டான். அட! இப்படி சின்ை வயசுல 
தவலலப் பார்த்துக் குடும்பத்லேக் காப்பாத்துைாலும்கூட 
அம்மா தொறு ேரமாட்டாள். இந்ே தொறு சபாங்க 
மாட்டாம இருந்ேதுைால ராமொமி கல்யாண வீட்டு 
எச்சில் இலலயில் உள்ள மிச்ெச் தொத்லேத் தின்க 
தவண்டிய நிலல வந்ேது. 

பசியால் வாடிய ராமு தொத்ே மடமடன்னு 
ொப்பிடுவான். இலேப் பார்த்துகிட்டு இருந்ே 
உறவுக்காரன் அம்மாட்ட சொல்ல, அவதளா பாவம் 
பாக்காமல் வாயில அடித்து இரத்ேம் வழிய, 
சோலடலயத் திருகிைாள். இப்படிப்பட்ட சூழ்நிலலயில் 
ோன் அக்காவும் கடலல எடுக்கச் சென்றாள். ஒரு 
வழியாக நன்கு உயர்ந்ே நிலல அலடந்ே ராமொமி 
அக்காலள ஒரு நல்ல இடத்துல கல்யாணம் பண்ணிக் 
சகாடுத்துட்டான். ோன் உலழச்ெசேல்லாம் அக்காவுக்கு 
நலகயாகச் செய்து தபாட்டான் ராமொமி. பின்பு அவன் 
மீண்டும் உலழக்க ஆரம்பிச்ொன். அவனுக்கு கல்யாணம் 
செய்ய தவண்டிய வயசு வந்துச்சு. கல்யாணமும் ஆைது. 
ஐந்து ஆண்டுகள் கடந்ேது. குழந்லே இல்லல. ஊதர 
பழித்துப் தபசியது. என்ை உலகம் என்று குமுறியபடி 
அழ ஆரம்பிச்சுட்டான் ராமொமி. ஒருமாேம் கழிந்ேது. 
ஒரு நற்செய்தி ராமொமி குடும்பத்லே எட்டிப் பார்த்ேது. 
அது என்ை என்று தகட்ட பக்கத்து வீட்டார், 
ராமொமியின் சபாண்டாட்டி மாெமா இருக்கான்னு 
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சொன்ைா. பத்து மாேம் கழித்து ஒரு பிள்லளலயப் 
சபற்சறடுத்ோ. முேல் பிள்லள என்போல் ஆலெ 
ஆலெயாக வளர்த்ோள். அம்மான்னு எப்தபா சொல்வான் 
எை குழந்லே பிறந்ேவுடதை ஆலெப்பட்டாள். ஒரு வயசு 
ஆச்சு. ராமாயி இன்சைாரு ேடலவ மாெமாயி 
இரண்டாவது குழந்லேலயப் சபற்சறடுத்ோள். 
இவ்வாறாக மூன்று குழந்லேகலளப் சபற்சறடுத்ோள். 
இரண்டாவது ஆண் குழந்லேயும் மூன்றாவது சபண் 
குழந்லேலயயும் சபற்றாள். 

ராமொமி மண்பாலை செய்து குடும்பத்லே 
காப்பாற்றிைான். இவ்வாறு காலங்கள் செல்ல செல்ல 
குழந்லேகளும் வளர்ந்ேை. கூடதவ சுலமகளும் 
அதிகமாைது. இப்படி சுலமகள் அதிகமாகும் தபாது 
பாலைகலளயும் அதிகம் செய்ய தவண்டியிருக்கும். 
பாலை சுட்சடடுக்கும் கூடம் அருகில் வீடு கட்ட 
ஆரம்பித்ோள் ேங்கம். அவள் குடும்பம் சராம்ப சபருசு. 
அவள் வீட்டில் பயில்வான் மாதிரி மூன்று லபயன். 
ஆைா குரலப் பார்த்ோ எலி குரலு. மூன்று தபருதம 
தவலலயில படுசுட்டி. அதுல சரண்டாவோ உள்ளவன் 
தபங்க்ல தவலல பார்ப்பவன். இப்படி வீடு கட்ட 
பாலை சுட செல்லும் வழியில் படிப்தபாட எந்ேசவாரு 
தவலலயும் சீக்கிரம் ஆகாமல் ோமேமாகும். சூழ்நிலல 
உருவாைது. மண் பாலை செய்தவார் எல்லாம் 
ராமாயிலயத் தூண்ட ராமொமி தபாய் இப்படி 
படிக்கட்ைா நாங்க எப்படி தவலலலயப் பாக்குறது. 
இன்னும் ஒெத்தி சகட்டுைா தவலல இடஞ்ெல் இல்லாம 
இருக்கும் என்றுக் கூறிைாள். உடதை ேங்கம் வாடி எை 
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அண்ணன் வீட்டுக்கு அடுத்ே வீட்டுக் காரின்னு 
ெண்லடக்கு வந்ோள். ராமாயிலய லவத்து அந்ே 
சேருக்காரிய சடதமா பாத்துட்டு இவக்கிட்ட (ேங்கம்) 
ெண்லடக்குப் தபாக முடியுமா சொல்லிட்தட 
ேங்கத்துட்ட நல்லவ மாதிரி தபெ ஆரம்பிச்சுட்டாளுக. 
இந்ே  சபண்கதள இப்படித்ோதை ஒரு குடும்பத்லேக் 
சகடுக்க ஊர் கூடுவாங்க. அேற்காக எல்லாம் 
சபண்களும் அல்ல. 

ராமொமி குடும்பத்லே ேங்கம் குடும்பத்திைர் 
வஞ்சித்ேைர். காரணம் உண்லம என்பது ஒரு நாள் 
எப்தபாோவது எந்ே சூழ்நிலலயிலாவது நல்லவற்லறச் 
செய்யும்.அதுதபால இந்ே குடும்பம் ராமொமி 
குடும்பத்லே ஒதுக்கியது. இப்படிப்பட்ட 
சூழ்நிலலலயக்கூட ேன் முேல் பிள்லளலய சவளியூர்ல 
கல்லூரி படிக்க வச்ொன். ேன் இரண்டாவது 
பிள்லளலயயும் கல்லூரில படிக்க லவச்ொன். 
உண்லமலயக் தகட்ட ராமொமி ஒரு குடும்பத்ோல் 
ஒதுக்கப்பட்டான். ேங்கம் மிகுந்ே பணம் சகாழுத்ே 
குடும்பத்துக்காரி அேைால அந்ேந்ேத் சேருக்காரங்க 
ராமொமிகிட்ட எோவசோரு வழியில ெண்லட இழுக்க 
ஆரம்பிச்சுட்டாங்க. இப்படிப்பட்ட சூழ்நிலலயில ேன் 
பக்கத்து வீடு ராமொமியிடம் தவறு மாதிரியாக தபசி 
அவன் குடும்பத்லேப் பிரிக்க நிலைத்ோள். இேலை 
அறிந்ே ராமொமி அந்ே இடத்தில் உண்லமயாக 
இருந்ேோல் அந்ேக் குடும்பத்ோல் ஒதுக்கப்பட்டான். 
அதே குடும்பம் ேன் வீட்டில் ஒரு காரியம் நடத்ே 
இருந்ேது. அதபாது ராமொமிலய அலழக்கக் கூடாது 



சிப்பி:1 முத்து:2  

58 
 

என்று ராமொமிலய சகடுக்க நிலைத்ேவள் கூற வீட்டின் 
பின்வாெல் சபாதுஇடம்  அதில் நீர் நீங்களும் விட 
நானும் விட மாட்தடன்னு ெண்லடயிட ஆரம்பித்ோள். 
அதேதபால் விநாயகர் ெதுர்த்தி வர தபாவோல் விநாயகர் 
சிலல செய்யும் ஏற்பாடு சவகு விமர்ச்ெயாக நலடசபற 
அதில் செண்பா என்பவன் ொராயம் அடிச்சுட்டு எப்பப் 
பார்த்ோலும் தவலல பாக்குறான்னு பிள்லளயார் 
செஞ்சிட்டு இருக்காங்க ெண்லட இழுக்க ஆரம்பிச்ொன். 
ொராயம் அடிச்ெ விஷயம் செண்பா மகனுக்கு சேரியாது. 
இந்ே தநரம் பாக்க ராமொமி, ொராயம் அடிக்க செண்பா 
தபாைேப் பார்த்து உன் அப்பா ேண்ணி அடிசிட்டு 
தபசுோன். அலமதியாக இருக்கச் சொல்லு ‘‘எை அப்பாவ 
பாத்து குடிகாரான்ைா’’ சொல்ற. உன் மகனும் 
குடிகாரந்ோைன்னு ஊர் ஆட்கள் முன்ைாடி ஒரு சபாய் 
கூறிைான். சபாய்லய நம்பிய இவ்வுலகம் உண்லமலய 
நம்பாது. ராமொமி உணலமலயக் கூறிை காரணத்ோல் 
அநாலேப் தபால ஆகிவிட்டான். அவன் குடும்பதம 
அந்ேத் சேருவில் அநாலேக் குடும்பம் ஆயிற்று. 

ெ.முத்துராஜ் 
முேலாமாண்டு தவதியியல்   

மரணத்லேச் சுலவத்ேவர்கள் 

முன்பு ஒரு காலத்தில் ஒரு சிறு கிராமத்தில் இரு 
ெதகாேரர்கள் வாழ்ந்து வந்ேைர். அவர்கள் வறுலமயிைால் 
மிகவும் வாடிைர். ஒரு தவலள உணவிற்காக மிகவும் 
சிரமப்பட்டைர். அவர்களிடம் இருந்ே ஒதர சபாருள் 



 தேடல் :காலாண்டிேழ் (சூலல - செப்டம்பர் 2018) 
 

59 
 

அவர்களின் பரம்பலரச் சொத்ோை துப்பாக்கி மட்டுதம. 
குடும்பச் சொத்ோை துப்பாக்கிலய விற்க மைமில்லாமல் 
பத்திரமாக பாதுகாத்து வந்ேைர். ஒருநாள் மரத்ேடியில் 
ொய்ந்திருக்கும் தபாது இரு குதிலரகள் அவர்களின் 
அருதக வந்ேை. அந்ேக் குதிலரகளின் மூலம் ஏறி 
சவளியூர்  சென்று ேங்கள் வறுலமலயப் தபாக்கிக் 
சகாள்ள நிலைத்ேைர். மறுநாள் காலலயில் ேங்கள் 
பயணத்லேத் சோடங்கிைர். ேம்பி ேன் பரம்பலரச் 
சொத்ோை துப்பாக்கிலய மறவாது எடுத்து வந்ோன்.  
செல்லும் வழியில் ஓர் அடர்ந்ே காடு. காட்டின் நடுதவ 
செல்லும் தபாது ஓர் முனிவர் தோன்றுகிறார். அவர் 
இவர்களிடம் இக்காடு மிகவும் சகாடியது இேன் வழி 
செல்பவர்கள் மரணத்தின் சுலவலய ருசிப்பவர்களாவர் 
என்று கூறிைார். அவர்களின் தபச்சிலைப் புறக்கணித்ே 
இருவரும் தமலும் முன்தைறிச் செல்கின்றைர்.  

 காட்டின் இறுதியில் செல்லும் தபாது பாலேயின் 
நடுவில் ஒரு சபாற்குவியலலக் கண்டைர். அலே லகயகப் 
படுத்திய இருவரும் அேலை ேைக்கு மட்டும் 
உரித்ோக்கிக் சகாள்ள நிலைத்ேைர். சிறிது தூரம் 
சென்றதும் ேம்பியின் மைதில் ஒரு திட்டம் தோன்றியது. 
அேன் சபாருட்டு ‘அண்ணா எைக்கு மிகவும் பசிக்கிறது. 
இேற்கு தமல் என்ைால் நகர இயலாது’ என்று கூறி 
அண்ணனிடம் சில சபாற்காசுகலள அளிக்கிறான். 
அேலைப் சபற்றுக் சகாண்ட அண்ணனின் மைதிலும் 
ஒரு ொமர்த்தியமாை திட்டம் தோன்றியது. ேம்பிக்காக 
வாங்கி வரும் உணவுப் சபாட்டலத்தில் விஷம் கலந்து 
சகாடுத்துவிட்டால், இந்ே சபாற்குவியல் அலைத்தும் 
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ேைக்தக சொந்ேம் எை எண்ணி ேன் திட்டத்லேச் செயல் 
படுத்ே ஆரம்பித்ோன். ேம்பியும் ேன் திட்டத்லேச் 
செயல்படுத்தும் சபாருட்டு அண்ணன் உணவு வாங்கி 
வந்ேவுடன் அவலை துப்பாக்கியால் சுட நிலைத்து 
அண்ணன் வந்ேதும் ேன் திட்டத்லேச் செயல்படுத்தி 
அண்ணலைப் பழிதீர்க்கிறான். திட்டம் சவற்றி சபற்ற 
மகிழ்வுடன் அண்ணன் ேைக்காக வாங்கி வந்ே உணவுப் 
சபாட்டலத்லே அவிழ்த்து உணலவ உண்கிறான். 
உணலவ உண்ட சிறிது தநரத்தில் இவ்வுலக வாழ்வுக்குத் 
ோழ்தபாட்டான்.  

ர.இர்பாைா 
முேலாமாண்டு கணிேவியல் ஆ பிரிவு 

அனுபவம் ஒரு பாடம் 

‘‘வெந்ோ’’ 

 விஜி அலழப்பிற்கு வெந்ோ திரும்பி கூடப் 
பார்க்கவில்லல. புத்ேக்த்துடன் ஒன்றிப் தபாயிருந்ோள். 

 இரண்டு நாட்கள் கழித்து தேர்வு இருக்கிறது. 
அேற்காக படித்துக் சகாண்டிருந்ோள். விஜிலயப் தபால் 
தநர தபாக்கிற்கு அவள் கல்லூரிக்கு வரவில்லல. அதிக 
மதிப்சபண் சபற்று சவற்றி சபற தவண்டுசமன்பது 
அவளது தநாக்கம். வெந்ோ இப்படி படிப்பது விஜிக்கு 
சபாறாலம சகாள்ள லவத்ேது. இருந்ோலும் நம் தோழி 
படித்து நன்றாக வரட்டும். அது நமக்கு ோதை சபருலம 
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என்றும் சில தநரங்களில் தயாசிப்பாள். ஆைால் 
அேற்காக இப்படி புத்ேகதம கதி என்று அவள் 
இருப்பலே சவறுத்ோள். கல்லூரி நாட்களின் 
இனிலமசயல்லாம் அனுபவிக்காமல் ஓயாமல் படிப்பு 
படிப்பு எை இருக்கிறாதள எை மிகவும் வருந்திைாள். 
இப்சபாழுது கூட அவளின் ேவத்லேக் கலலப்பது 
தபான்றுோன் செயல்படுகிறாள். படிப்பிதல மூழ்கிக் 
கிடக்கும் அவலளத் திலெ திருப்ப தவண்டுசமன்று 
எண்ணிைாள். அவதளா காதிதல விழாேவள் தபான்று 
படிப்பிதலதய மூழ்கியிருந்ோள். ‘ச்தெ’ என்ை சபான்னு 
இவள்! வாழ்க்லகலய அனுபவிக்க தவண்டிய வயதில் 
அனுபவிக்காமல் மறுக்கிறாதள! வாலிபம் வருவது 
வாழ்வில் ஒரு முலறோன் அப்தபாதும் கூட அலே 
அனுபவிக்க தவண்டாம். இவ புத்ேம் கதி என்கிறாதள. 
அவலளத் தேடிவரும் மகிழ்லவக் கூட காணாேவள் 
தபால் இருக்கிறாதள! 

 வெந்ோவின் கலடக்கண் பார்லவ ேன்மீது விழாே? 
எை சிலர் அலலகின்றைர். இவதளா எதுவும் சேரியாமல் 
இருக்கிறாதள! இவள விடக்கூடாது. எல்லாரும் தபால 
இருடி, காதலஜ் லலப்ப நல்ல என்ொய் பண்ணச் 
சொல்லனும் எை நிலைத்து வெந்ோலவ மறுபடியும் 
அலழத்ோள். இந்ே முலறயும் ஏறிட்டுப் பார்காமதலசய  
‘என்ைாவம்… இப்ப உைக்கு’ என்று தகட்டாள். 
சமாேல்ல புக்க மூடு என்றாள் விஜி. 

 ஐதயா, சோல்லல ோங்க முடியலலதய!  
‘‘சகாஞ்ெம் தநரம் நிம்மதியா படிக்கலாம்னு 
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உட்கார்ந்ோல் விட மாட்டிங்கிறிதய!”  என்றுய் 
செல்லமாய்க் தகாபித்ோள். ெரி சொல்லு. என்ை ேலல 
தபாகிற செய்தி அது! படிக்கக் கூட விட 
மாட்தடங்கிறிதய! 

  ‘‘படிக்கனும்.. படிக்கனும்.. சொல்றிதய ஏண்டி? 
கல்லூரிக்கு வந்து சகாஞ்ெமாவது மகிழ்ச்சியா இருக்கனும் 
என்று நிலைக்கிறியா? நல்ல ொலியா வந்ேமா.. 
ப்ரண்ஸ்தவாட ொலியா என்ொய் பண்ணுதைாமானு 
இல்லாம எப்பப் பார்த்ோலும், படிப்பு படிப்புனு 
இருக்கிறிதய? என்றாள் விஜி. ‘முேல்ல நீ உன் 
தவலலலயப் பார்த்துட்டு தபா. நான் என் தவலலலயப் 
பாத்துட்டு இருக்தகன். முேல்ல இடத்லே காலி பண்ணு 
நான் படிக்கனும்’ எை கன்ைத்தில் அலறந்ேவாறு 
கூறிைாள் வெந்ோ. படிப்ப எப்ப தவணலும் 
படிக்கலாண்டி. ஆைா கல்லூரியில் வாழ்க்லகலய இப்ப 
மட்டும்ோன் அனுபவிக்க முடியும் மிஸ் பண்ணிடாதே! 
படிப்லபோன் இப்ப முேல்ல கவனிக்க தவன்உம். இது 
படிக்க தவண்டிய காலம். தவர எதுக்கும் இப்ப இடம் 
இல்ல. நீ இப்ப ேற விட்டுட்டு வயொை காலத்துல 
ொலியா இருக்கனும் என்கிறாயா? முட்டாதள 
வாழ்க்லகலய அனுபவிக்கனும்டி நீ அனுபவி ‘‘எைக்கு 
படிப்பு மட்டும்ோன் கண்ணுக்குத் சேரியுது. என்ைடி நீ 
நல்ல வாய்ப்லப எல்லாம் நழுவ விடுதற? சகாஞ்ெம் 
தயாசிடி.. இவ்வாறு இருவருக்குமாை உலரயாடல் நீண்டு 
சகாண்தட சென்றது. 
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 விஜி நான் எதுக்காகவும்தயாசிக்க தவண்டியது 
இல்ல! இப்படிோன் படிக்க தவண்டிய வயசுல 
என்னுலடய அப்பா அம்மா ஒழுங்கா படிக்காம காேல் 
திருமணம் செய்ோர்கள். படிப்பு இரண்டாம் பட்ெசமை 
எண்ணிைார்கள். காேலுக்காக தபாராடி செயிச்ொங்க. 
ஆைால், அேைாதல மற்ற எல்லாத்திலும் தோற்றுப் 
தபாைாங்க. படிப்ப பாதியில விட்டுட்டாங்க. அப்பா 
சகாத்ேைார் தவலல. அம்மா குழு லவத்து நடத்துறாங்க. 
ஒதர மகள் நான். எைக்கு நல்ல துணிகள் கூட வாங்கித் 
ேந்து அழகு பாக்கிறதில்ல. காேல்ல செயிச்சுட்டு 
வறுலமலய வாங்கிக் சகாண்டாங்க. இந்ே அனுபவம் 
அவங்கள எைக்கு அறிவுலர கூற வச்சிருச்சு. அடிதய 
விஜி.. இந்ே வயசுல எல்லாலரயுதம ொலியாகோன் 
இருக்கச் சொல்லும். ஆைால் நாம்ம சராம்ப ொலியாக 
இருந்தோம் சோலலஞ்தொம்! நாங்க சோலலஞ்ெது 
இப்படித்ோன். அேைால நம்ம குடும்ப சூழ்நிலலலய 
உணர்ந்து நடந்துகிடனும். என்தைாட அம்மா அப்பா 
பண்ணிைத் ேப்ப நானும் பண்ணக்கூடாது. அவங்களுக்கு 
நான் நல்ல படிச்சி தபயர் வாங்கிக் சகாடுக்கனும்னு 
சநைக்கிறாங்க. அேைால ோண்டி நா படிக்கிதறன். 
என்தைாட ெந்தோஷம் எப்சபாழுதும் அவங்க மட்டும் 
ோண்டி.  

விஜியிடம் சிந்ேலையின் கைம் கூடியது. ஸாரிடி.. 
என்தைாட அம்மா அப்பா என்ை எப்படி கஷ்டப்பட்டு 
படிக்க லவக்காங்கனு இப்பம்ோன் நானும் உணருதறன். 
உன்னுலடய குடும்பத்லேப் பற்றி சொன்ைோல ோன்டி 
நானும் என் குடும்ப சூழ்நிலலலய உணர்ந்தேன். ‘‘விஜி 
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அப்ப இனி நான் படிக்க ஆரம்பிக்கலாமா’’ நானும்ோன் 
நாலள மறுநாள் சடஸ்ட் இருக்கில்ல?’’ என்றபடி படிக்க 
ஆரம்பித்ோள் விஜி. நிலறதவாடு படிப்லபத் சோடந்ோள் 
வெந்ோ. 

ே.ேங்க செல்வி 

இரண்டாமாண்டு ஆங்கிலம் ஆ பிரிவு  

அவன் வருவாைா? 

காலல 6.30 மணிக்கு, 

    ‘‘நீ ோதை நீ ோதை என் சநஞ்லெ 
     ேட்டும் ெத்ேம் அழகாய் உலடந்ேதேன் 
     நீதய அர்த்ேம்…’’ 

என்று அலாரம் அடிக்க அலே அமத்திவிட்டுப் 
தபார்லவலய இழுத்து மூடிவிட்டு தூங்கிைாள் செயா. 
திடீசரன்று பேறி விழித்ே செயா மிக 
ெந்தோஷத்துடனும், ஆர்வத்துடனும் கிளம்பத் 
சோடங்கிைாள். அவளது ெந்தோஷத்திற்கும், 
ஆர்வத்திற்கும் ஒரு காரணம் என்ைசவன்றால், அவளின் 
காேலன் இளங்தகாலவ ஏழு மாேங்கள் கழித்து பார்க்க 
மிக ஆவலாகவும், ெந்தோஷத்துடனும் கிளம்பிைாள். 
அன்று அவள் சகாஞ்ெம் அதிகமாக ேன்லை 
அலங்கரித்துக் சகாண்டாள். சிறிய பூ சகாண்ட 
ஆலடலய அணிந்ோள். அது அவளுக்கு மிக அழகாக 
இருந்ேது. அன்று அவள் முகத்தில் அளவில்லாே 
சபாலிவும், ெந்தோஷமும் இருந்ேது. பின் அவளது விலல 
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உயர்ந்ே மிதிவண்டிலய எடுத்துக் சகாண்டு ேன் 
காேலலைப் பார்க்க ெந்தோஷத்துடன் சென்றாள். 
அப்தபாது… 

 அவள் எதிதர ஒரு லபக் வர, செயா அந்ே லபக் 
ஓட்டி வந்ேவலைப் பார்த்து திலகத்ோள். இப்தபாது 
வழக்கம்தபால் ஒரு ப்ளாஸ் தபக்! அந்ே லபக் ஓட்டி 
வந்ேவன் செயாவின் முன்ைாள் காேலன் ராம். ஆம்! 
செயா பத்ோம் வகுப்பு படிக்கும் தபாது ராம் மீது 
ஒருேலலக் காேல் சகாண்டாள். நாட்கள் செல்ல செல்ல 
ராம் மீது அதிகமாக காேல் சகாண்டாள். ஒரு நாலளக்கு 
ஐந்து முலறயாவது அவலை பார்த்து விடுவாள். சில 
ெமயம் செயா அவலைப் பார்க்காவிட்டால் 
மைமுலடந்து மை உலளச்ெலுக்கு ஆளாகி விடுவாள். 
அவள் ராம் மீது காேல் சகாண்டு அவலை நிலைத்து 
எழுதிய கவிலேகள் எக்கச்ெக்கம். இதோ உங்கள் கண் 
முன், 
  ‘‘கண்கள் இலமக்கவில்லல 
  இேயம் துடிக்கவில்லல 
  ஏசைன்றால்  
  நீ வருவாய் எை…!!’’ 

என்று அவலைதய நிலைத்து மைம் உருகிக் காேலித்ோள். 

 பாம்… பாம்… என்று ஹார்ன் அடிக்க அவள் 
சுயநிலைவிற்கு வந்ோள். செயா ேைது மிதிவண்டிலய 
எடுத்துக் சகாண்டு இளங்தகாலவப் பார்க்க விலரந்து 
சென்றாள். செயாவின் லகப்தபசி ஒலிக்க அதில் 
இளங்தகா காலிங், அட்டண்ட் செய்து, வந்து 
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சகாண்டிருக்கிதறன் என்று செயா கூறிைாள். செயா, 
செல்லும் வழியில் பிள்லளயாலர வணங்க தவண்டும் எை 
நிலைத்து மிதிவண்டிலய நிறுத்திைாள். அவளுக்கு எந்ே 
பிரச்ெலை வந்ோலும் அவள் மைமுலடந்து தபாகும் 
தபாசேல்லாம் இந்ே தகாவிலுக்குோன் வருவாள். அவள் 
மிக ெந்தோஷத்தில் மிேக்கும் தபாது பிள்லளயாருக்கு 
நன்றி சொல்ல வழக்கமாக இந்ே தகாவிலுக்கு வருவாள். 
செயாவின் குடும்பத்தில் வெதி வாய்ப்பு கிலடயாது. 
ஆடம்பரம். இருப்பினும் காேல் திருமணம் என்பது 
அவள் மைதில் ஒரு சபரிய தகள்விக்குரியாகதவ 
இருந்ேது. அவள் தகாவிலின் நுலழவாயிலில் வரும்தபாது 
ராம் செயாவின் நிலைவிற்குள் வந்து சென்றான்.  

 ஒரு நாள் அந்ே தகாவிலுக்கு வழக்கம்தபால் 
செயா சென்றிருந்ோள். அப்தபாது அவள் அதிர்ச்சி 
அலடந்ோள். ஏசைன்றால், செயா தநசித்ே ஓர் இேயம் 
அவளது உயிராை ராம், ெமி கும்பிட்டுக் 
சகாண்டிருந்ோன். அவன் கைவிலும் நிலைக்காே ஒரு 
ெம்பவம் இந்ே தகாவிலில் நடந்ேது. செயா ேன் 
காலேஅல்ச் சொல்லிட தவண்டும் என்று எண்ணிைாள். 
பின் எப்படி சொல்வது எை ேயக்கம் அலடந்ோள். 
இன்று ோன் நல்ல ெந்ேர்ப்பம் எப்படியாவது மைதில் 
லேரியத்லே வர செய்து சொல்லிட தவண்டும் என்று 
நிலைத்ோள்.  

 செயா பிள்லளயாலர வணங்கியவாறு ராமிடம் 
சநருங்கிைாள். ஆைால் ராம் செயாலவ தநாக்கி, ‘‘நீங்கள் 
என்லை இரண்டு வருடங்களாகக் காேலிக்கிறீர்கள் 
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என்பது எைக்குத் சேரியும். ேயவுசெய்து என்லை மறந்து 
விடுங்கள்’’ என்று கூற செயா மைமுலடந்து தபாைாள். 
காரணம் என்ை என்பலே நான் அறியலாமா? என்று 
செயா விைவ, அேற்கு ராம், நான் தவசறாரு சபண்லண 
ஐந்து வருடங்களாக காேலித்து வருகிதறன். இலேச் 
சொல்வேற்கு இன்று ோன் எைக்கு ெந்ேர்ப்பம் கிலடத்ேது 
என்றான். நான் இடஹி நம்புவேற்கு ேயாராகயில்லல 
என்று செயா கூறி அழுோள். நம்பி ோன் ஆக தவண்டும் 
என் தேவலேயின் (காேலி) சபயர் லோ. இதீ அவளுடன் 
தெர்ந்து நான் எடுத்ேப் புலகப்படம் என்று ராம் ேன் 
காேலிலய செல்தபானில் காட்டிைாள். பார்த்ேவுடன் 
செயாவிற்கு என்ை செய்வது என்று புரியாமல் 
தகாபத்துடனும், அழுலகயுடனும் வீட்டிற்குச் சென்றாள். 
செல்லும் வழியில் ேன் சமாலபலல எடுத்து ேைக்கு 
லேரியம் சகாடுத்ே ேன் மாமன் இளங்தகாவிற்கு கால் 
செய்து இங்கு நடந்ேவற்லறக் கூறி அழுோள். இளங்தகா 
செயாலவ ெமாோைம் செய்து நான் சொல்வலே 
கவைமாகக் தகள் என்றான். உன்லை ஒரு லபயான் ஏழு 
வருடங்களாக காேலிக்கிறாள் உைக்கு சேரியுமா? 
என்றான். அதிர்ச்சியில் செயாவின் கண்களிரண்டும் 
விரிந்ேை. சேரியாது யார் அவர்? என்று ேயக்கத்துடன் 
தகட்டாள். நீ இப்பதவ சொல்லனும்னு அவசியமில்ல 
சகாஞ்ெம் லடம் எடுத்துக்தகா என்று கூறி இளங்தகா 
செல்தபாலை லவத்து விட்டான். ெம்பந்ேம் இல்லாமல் 
என்ை உலறுகிறான் இவன் என்று சொல்லிக் சகாண்தட 
மீண்டும் கால் செய்ோள். யார் அவன் என்று தகட்தடன். 
நீ லபத்தியம் மாதிரி தபசுற என்று இளங்தகாலவ 
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திட்டிைாள். அவன் சிரித்துக் சகாண்தட அட லூசு 
நாந்ோன் டி அவன் என்று கூறிைாள். செயா என்லை 
ெமாோைம் செய்வேற்கு சபாய் சொல்றியா என்று 
தகட்டாள். உண்லமயாகோன் சொல்கிதறன் இலே 
உன்னிடம் சொல்ல வரும்தபாது ோன் நீ உன் காேலல 
பற்றி என்னிடம் கூறிைாள். அந்நிலலயில் நான் இலே 
சொல்லியிருந்ோல் நீ உன் காேலலை நிலைத்து 
வருந்துவாய். அேற்காக ோன் சொல்லவில்லல என்று 
இளங்தகா கூறிைான். ெற்று தநரம் அலமதியாக 
இருந்ோள். பின் தயாசித்து என் நிலலலம உைக்கு வர 
தவண்டாம். நீ உன் காேலல எைக்காக மலறத்து எைக்கு 
லேரியம் சகாடுத்ோய். ஆலகயால் உன்லை நான் 
மைப்பூர்வமாக ஏற்று சகாள்கிதறன் என்று செயா கூற 
நான் செய்ேது ேவசறன்றால் என்லை மன்னித்துவிடு 
என்று இளங்தகா கூறிைாள். இதுல என்ை இருக்கு டா 
லூசு என்று கூற இேன்பிறகு என்ை நடந்திருக்கும் என்பது 
உங்களுக்தக சேரியும். சராம்ப தயாசிக்காதீங்க 
வழக்கம்தபால் பகலும் இரவும் கடலல ோன்! 

 சலால்…சலால்… என்று நாய் குலரக்க செயா 
ப்ளாஸ் தபக்கிலிருந்து சவளிதய வந்ோள். 
பிள்லளயாரிடம் என் இளங்தகாலவ ஏழு மாேங்கல் 
கழித்து பார்க்க தபாகிதறன் எைக்கு ஏன் ராமின் ஞாபகம் 
வந்ேது என்று எரிச்ெலுடன் தகட்க அவளின் சமாலபல் 
ஒலித்ேது. தவறு யாருமில்லல இளங்தகா ோன் ‘ஆன் தி 
தவ’ என்று வாட்ஸப்பில் அனுப்பிவிட்டு கிளம்பிைாள். 
இளங்தகாவிற்கு ஒரு தமாதிரம் வாங்கிக் சகாண்டு 
விலரந்ோள். அப்தபாது இளங்தகா கால் செய்து நீ 
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என்லை பார்க்க வர தவண்டாம் எை மாமா என்லை 
பிக் அப் செய்ய வந்துவிட்டார் என்று தொகத்துடன் 
கூறிைான். செயா ெற்று தொகத்துடன் அதே இடத்தில் 
நின்று அவள் ஆலெதயாடு வாங்கிய தமாதிரத்லேப் 
பார்த்துக் சகாண்டிருந்ோள். சில தநரம் கழித்து மிகவும் 
கவலலயுடன் பிள்லளயார் தகாவிலல அலடந்ோள். 
செயா பிள்லளயாரிடம் ஏன் என்லை ஆலெ காட்டி 
தமாெம் செய்கிறாய்? ஏன் என் நிலைவிற்குள் ராம் 
வந்ோன்? ஏன் இப்படி என்லை கவலல அலடயச் 
செய்கிறாய்? என்லை நீ தொதித்துப் பார்க்கிறாய்? எைப் 
பல தகள்விகலளப் பிள்லளயாரிடம் தகட்டு அழுோள். 
நான் அளவுக்கு அதிகமாை ஆலெதயாடும், 
ெந்தோஷத்தோடும் இளங்தகாலவ பார்க்கச் சென்தறன். 
ஆைால் நீ ராம் பற்றி நிலைக்க லவத்ோய். அேற்கு 
காரணம்ோன் என்ை? ஏன் இப்படிச் செய்கிறாய்? நான் 
என்ை ேவறு செய்தேன் எைக் கூறி பிள்லளயாரிடம் 
அழுோள். நான் ஏதேனும் ேவறு செய்திருப்தபன் 
அேைால்ோன் எைக்கு இந்ே ேண்டலைலயக் 
சகாடுத்திருக்கிறாய் என்று ேன்லைோதை ெமாோைம் 
செய்து சகாண்டாள். நான் ஏதேனும் ேவறு 
இலழத்திருந்ோல் என்லை மன்னித்துவிடு என்று 
பிள்லளயாரிடம் அழுது சகஞ்சிைாள். ஏழு மாேங்கள் 
இளங்தகாவிற்காகக் காத்திருந்தேன். தமலும் 
அவனுக்காகக் காத்திருக்க ேயாராக இருக்கிதறன். காலம் 
முழுவதும் காத்திருப்தபன் ‘‘அவன் வருவாைா’’ என்று!   

    விெயலட்சுமி 
இரண்டாமாண்டு ஆங்கிலம் அ பிரிவு 
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குரங்குகள் உலகம் 

 ‘‘தொதலானி’’ இந்ே இடம் ‘‘வகிதயா’’ல இருக்கு 
இந்ே தொதலானில ஒரு சபரிய கடல் இருக்கு. அந்ே 
கடல் சபயர் ‘‘தமாகி’’. இந்ே கடல் பால் நிறத்துல 
இருக்கும். இந்ே கடல் ேண்ணீர் இளநீர் மாதிரி சுலவ 
சகாண்டது. தொதலானி ஊர் ேலலவர் சபயர் 
‘‘அமீதடா’’ எல்தலாரும் அமீதடா ோத்ோனு 
கூப்பிடுவாங்க. 

தொதலானில ஒரு மூடநம்பிக்லக உண்டு. அக்க 
இருக்குற கடல்ல ஆயிரம் வருஷத்திற்கு ஒரு ேடவ 
மட்டும் மூன்று நாள் ‘‘குரங்குகள் உலகம்’’ கடல் உள்தள 
தோன்றும். யாரும் இதுவலர அஙக் தபாைது இல்ல. 
ஆைா ‘‘குரங்குகள் உலகம்’’ பற்றி அவ்வூர் தகாவிலில் 
சிற்பம் இருக்கும். ‘தொதலானிய’, ‘மாயாொலம் 
தொதலானி’ அப்படினு சொல்வாங்க. யாரும் எளிோ 
உள்ளதயா சவளியதவா தபாக முடியாது.  

குரங்குகள் உலகத்துல விலல மதிப்பற்ற சபாருள் 
இருப்பேைால்ோன் தொதலானிய சுற்ற மாயாெலம் 
இருப்போ சொல்வாங்க. குரங்குகள் உலகம் மறுபடி 
தோன்ற இரண்டு நாள்ோன் இருக்கு. அங்க என்ை 
இருக்கு அந்ே உலகம் எப்படி இருக்கும்னி பார்க்க 
தொதலானிய தெர்ந்ே ஐந்து பெங்க ஐந்து சபான்னுங்க 
முடிவு பண்ணிைாங்க. அவுங்க தபாகுறது யாருக்கும் 
சேரிய கூடாதுனு முடிவு பண்ணாங்க. 



 தேடல் :காலாண்டிேழ் (சூலல - செப்டம்பர் 2018) 
 

71 
 

 அந்ே பத்து தபர் சபயர் கதடன்ஸ், 
தகலஸ்டி, எஸ்தமர்யல்டா, லன்டிரிய், ஒப்கிலியா இவுங்க 
சபாண்ணுங்க. ஆர்தலா, எலிசிதயா, செய்வியர், 
சமல்வின், ஆஸ்வல்தடா இவுங்க பெங்க. பத்து தபரும் 
எதிபார்த்ே நாள் வந்துச்சு. பத்து தபரும் ‘‘தமாகி’’ 
கடலுக்கு தபாைாங்க. அங்க அமீதடா ோத்ோவ 
பாத்ோஙக் நீங்க ‘குரங்குகள் உலகம்’ தபாகோன் வந்து 
இருக்கிங்க சேரியும் பாத்து தபாய்டு வாங்க 
சொன்ைாங்க எல்லாருக்கும் ஆச்ெரியம். பத்து தபரும் 
படகு மூலமா ‘குரங்குகள் உலகம்’ தபாைாங்க. 

பத்து தபர்க்கும் ெந்தேகம் எப்படி ‘‘அமீதடா’’ 
ோத்ோ ஒன்னும் சொல்லலலனு அவுங்க ெந்தேகம் 
ெரிோன் வந்ேது அமீதடா இல்ல தடாட் இவன் 
ஒருசகட்ட மந்ேரவாதி. குரங்குகள் உலகத்துல இருக்குற 
சபாருள திருட வந்து இருக்கான். இவன் ோய் இப்ப 
அமீதடா மாதிரி தவஷம் தபாட்டான். ‘குரங்குகள் 
உலகம்’ உள்ள பத்து தபரும் தபாய்டாங்க அங்க வாைம் 
முழுொ சவள்லள நிறத்திலுயும் சூரியன் இளம் மஞ்ெள் 
நிறத்திலும் இருந்ேது. அங்க சபண் குரங்குகள் ஆண் 
குரங்குகள் முகம் அலமப்பு மட்டும்ோன் குரங்கு மாதிரி 
இருந்துச்சு. அதோட லக கால்கள் எல்லாம் மனிேர்கள் 
மாதிரி இருந்துச்சி. சபண் குரங்குகள் ெந்ேை 
வண்ணத்துல தெலல கட்டி இருந்துச்சு. ஆண் குரங்குகள் 
ெந்ேை வண்ணம் தவஷ்டி, ெட்லட சபண் குரங்களுக்கும் 
மூடி சபருொ இருந்ேது. 



சிப்பி:1 முத்து:2  

72 
 

 ‘‘குரங்குகள் உலகம்’’ மகாராணி ரூவ்யாபத்தி 
இருவலரயும் உள்ளா கூட்டிட்டு தபாைாங்க. நீங்க 
தொதலானில இருந்துோன் வாரீங்க. எைக்கு யார் உள்ள 
வந்ோலும் சேரியும் சொன்ைாங்க. அப்போன் மந்திரவாதி 
தடாட் அமீதடா உருவத்துல உள்ள வந்ோன். அலேயும் 
மகாராணி சேரிஞ்சிகிட்டாங்க. இவன் மரணம் 
இங்கோன் முடிவு பண்ணிைாங்க. அமீதடா மாதிரி 
தவஷம் தபாட்ட தடாட் பத்து பாரிடமும் எைக்கும் 
இங்க வர ஆலெயா இருந்துச்சி அோன் வந்தேன் 
சொன்ைான். 

குரங்குகள் உலகத்தின் வாயில் இடது பக்கத்துல 
அருவி உண்டு. அதுக்கு அப்புறம் சகாஞ்ெம் தூரத்துல 
அதிகமாை கூண்டு உண்டு. ஒவ்சவாரு கூண்டுலலயும் 
வைவிலங்கு உண்டு. ஆைால் அது சிலலயா இருக்கும். 
அந்ே சிலலகலள மகாராொ மீதலா சோட்டால் 
மட்டும்ோன் உயிர்சபரும். எல்லாரும் குரங்குகள் 
உலகத்தோட விருந்திைர் அலறயில இருந்ோங்க. 
தடாட்க்கு எப்ப அந்ே சபாருலள எடுக்கலாம்னு 
மட்டும்ோன் தோனுச்சு. அந்ே சபாருள் பத்தி அவனுக்கு 
சேரியாது. மதியம் ொப்பிட எல்தலாரும் அமர்ந்ோர்கள். 
அங்க எப்சபாழுதும் ொப்பிட பழங்கள் மட்டும்ோன். 
மதியம் ொப்பிட எல்லாருக்கும் மாதுலளப் பழம் ொப்பிட 
சகாடுத்ோங்க. அப்ப மந்திரவாதி தடாட் மாதுலளப் 
பழம் ொப்பிட எடுத்ோன். திடீசரன்று கத்திைான். பத்து 
தபரும் ோத்ோனு காத்திைார்கள். அது சகட்ட 
மந்திரவாதி தடாட்னு அவர்களுக்குத் சேரியவில்லல. 
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அமீதடா உருவத்துல இருந்ே தடாட் ேன்தைாட 
உண்லமயாை உருவத்துக்கு வந்து எரிஞ்சு ொம்பல் 
ஆகிட்டான். அவதைாட சகட்ட ஆவிலய மகாராொ 
மீதலா, மகாராணி ரூவ்யா உருவாக்கிை கண்ணாடி 
கூண்டுல சிலற பிடிச்ொங்க. பத்து தபருக்கும் என்ை 
நடக்குதுனு சேரியல பயந்துட்டாங்க. இப்தபா இறந்ேது 
அமீதடா இல்ல சகட்ட மந்திரவாதி தடாட். 
சகட்டமந்திரவாதி  தடாட் நிலறய மந்திரம் பண்ணி 
மாறுதவடம் தபாட்டு 200 தபலரக் சகான்றுோன் 
தொதலானி உள்தள வந்ோன். இஙக் இருக்குற சபாருள 
எடுக்க வந்ோன். அவனுக்கு அது எங்க இருக்கு 
சேரியாது. அவன் தேடி வந்ே சபாருள் இந்ே 
மாதுலளோன். இது பார்க்கோன் மாதுலள ஆைால் 
இதுக்கு உள்ள சிவப்பு கற்கள் உண்டு. இலே 
எடுக்குறவர்களுக்கு மைசு சுத்ேமாக இருந்ோல் எவ்விே 
தீங்கும் விலளவிக்காது. மைசு சுத்ேம் இல்லலசயன்றால் 
இது அவர்கலள எரித்து ொம்பலாக்கிவிடும். அதுோன் 
மந்திரவாதி தடாட்க்கு நடந்துச்சி. 

 பத்துதபரும் சகாஞ்ெம் தநரம் ‘‘குரங்குகள் 
உலகத்துல இருந்துட்டு நன்றி சொல்லி விட்டு மகாராணி 
உேவியோல் சென்றார்கள். இங்க நடந்ேலே 
யார்கிட்லடயும் சொல்ல மாட்தடாம்னு வாக்குக் 
சகாடுத்ோங்க 

அ.மரிய செனிபர் 
இரண்டாமாண்டு ஆங்கிலம் ஆ பிரிவு 
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கடிே இலக்கியம் 

(அழிந்து ப ோன  ட்டியலில் கடித 

இலக்கியமும் ஒன்று. பதடலின் 

முயற்சியோல் மறு ிறவி எடுத்துள்ளது) 
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அப்பாவுக்கு… 

அன்புள்ள ேகப்பனுக்கு,  

 அம்மாக்கலளப் பற்றி அதிகம் தபசும் உலகம், 
அப்பாலவப் பற்றி மட்டும் தபெ மறுக்கிறது. ோய் 
என்லை பத்து மாேம் சுமந்து சபற்றவளாம். அவள் 
குருதிலய அமுேமாக்கி என் பசி தீர்த்ேவளாம். என்லை 
ோலாட்டி சீராட்டி வளர்த்ேவளாம். இசேல்லாம் அவள் 
என்னிடம் சொல்லிக் காட்டுகிறாள். அப்தபாசேல்லாம் 
நிலைப்தபன் ோய்ோன் மிகச் சிறந்ேவசளன்று.. ஆைால் 
இப்தபாது தயாசித்துப் பார்க்கிதறன். ஆம். எல்லாம் 
உண்லமோன். நான் கடந்து வந்ே பாலேலய சகாஞ்ெம் 
திரும்பி பார்க்கிதறன். வந்ே பாலேகள் அலைத்திலும் என் 
பாேச் சுவடுகலளவிட உன் பாேச்சுவதள அதிகம் 
சேன்படுகிறது. கண்களின் வழிதய கண்ணீர் கங்லக 
மண்லணத் சோடுகிறது. சிறுவயது முேதல அம்மாவின் 
அரவலணப்லப மட்டுதம சபரிோய் எண்ணிய எைக்கு 
உன்னுலடய அன்பு சகாஞ்ெம் நிலறயதவ வியப்லபத் 
ேருகிறது. அப்பாக்களின் அன்பு அதிகம் தபசுமாம், அலே 
உன் அருகில் இருக்கும்தபாது எைக்குத் சேரியவில்லல. 
இப்தபாது சோலலவில் இருக்கும்தபாதுோன் நான் 
புரிந்து சகாண்தடன்.  

நீ உன் கஷ்டத்லே ஒருதபாதும் என்னிடம் 
சொல்லிக் காட்டியதில்லல. எத்ேலை நாட்கள் ேனி 
அலறயில் மைச்சிலறயில் அழுதிருப்பாய்?   
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தகட்டதபாசேல்லாம் பணம் சகாடுத்ோய். பணம் 
மட்டுதம சேரிந்ே எைக்கு உன் பாெமும் காேலும் 
சேரியாமதல தபாைதே! சிறு வயதில் நான் அழும்தபாது 
ோயிடம் ஓடிதபாய் அவலள கட்டிக் சகாண்டு 
அழுதவன். எைக்கு ஞாபகம் இருக்கிறது. 
அப்தபாசேல்லாம் எப்படி ஏங்கிருப்பாய் ேன் மகன் 
ேன்லைக் கட்டிக் சகாண்டு அழமாட்டாைா என்று… 
அம்மா அதிகம் சொல்லிருக்கிறாள் அவள் பட்ட 
கஷ்டத்லே ஆைால் எந்ே ேருணாத்திலும் எந்ே 
சூழ்நிலலயிலும் உன்னுலடய கஷ்டத்லே சொல்லியதே 
இல்லல.. உன்லைப் பற்றி எண்ணும்தபாசேல்லாம் 
அழுலகோன் வருகிறது. இந்ேக் கடிேம் எழுதும்தபாதுகூட 
இருமுலற கண் கலங்கிவிட்தடன். 

ேன் மகன் எந்ே ேருணத்திலும் ேன்லை 
லகவிடமாட்டான் என்ற நம்பிக்லக உைக்கு சிறுவயது 
முேதல ெர்வதிகாரியாக நிலைத்துக் சகாண்டிருந்தேன். 
இப்தபாதும் கூட ெர்வாதிகாரியாகோன் சேரிகிறாய். 
அன்பின் ெர்வதிகாரி. சிறுவயது முேதல உைக்கும் 
எைக்குமாை இலடசவளி சகாஞ்ெம் அதிகம்ோன். ஒரு 
கட்டத்திற்கு பிறகு அந்ே இலடசவளி சநடுந்தூரம் 
ஆைது. பள்ளியில் எதிர்பார்த்ே மதிப்சபண் 
எடுக்காேதபாது மிகவும் கவலலப்பட்டாய். ஆைால் 
அசேல்லாம் என்னிடம் சவளிகாட்டியதில்லல. ஆைாலும் 
கூட சிரித்துக் சகாண்தட லேரியமாய் சொன்ைாய். நீ 
எந்ே படிப்லப படிக்க தவண்டும் என்று 
ஆலெப்பட்டாதயா? அலே என் ேலலலய அலடமாைம் 
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லவத்ோவது உைக்குக் சகாடுப்தபன் என்றாய். அலே 
இப்தபாது நிலைத்ோலும் உள்ளம் வலிக்கிறது. 

என் கல்லூரிப் படிப்புக்காக எத்ேலைப் தபரிடம் 
என் கண்முன்தை அவமாைப்பட்டாய். கண்களில் 
கண்ணீர் சபாங்கியும் என்ைருதக சமளைமாய் நின்றாய். 
என்லை அதிகம் கவனித்ே நீ உன்லை கவனிக்க மறந்து 
விட்டாய். அன்று தநாயில் விழுந்ே நீ இன்றுவலர 
எழுந்திருக்கதவயில்லல. தநாயற்ற தபாதும்கூட என்லைப் 
பற்றி கவலலப்பட்டுக் சகாண்டிருக்கிறாய். நான் 
தபாைால் என் குடும்பத்லே யார் காப்பாற்றுவார் என்ற 
பயம் உைக்கு.. அந்ே முள்படுக்லக முடிவுறக்கூடாசேை 
தவண்டாே சேய்வமில்லல தபாகாே 
மருத்துவமலையுமில்லல.. அப்புற நீ எைக்காக சிந்திய 
வியர்லவ வீண்தபாகாது. இக்கல்லூரியில் படிப்லப 
முடித்து நான் செல்லகயில் வள்ளுவன் கூறிய நல் 
மகைாக  

‘மகன் ேந்லேக்கு ஆற்றும் உேவி இவன்ேந்லே 
என்தநாற்றான் சொசலனுஞ் சொல்’ 

என்ற நம்ம்பிக்லக எைக்கு உள்ளது. நிச்ெயம் நீ என்லைப் 
பார்ப்பாய் 

விதிக்குள் வலரயறுக்கப்பட்டதுோன் வாழ்க்லக 

     இப்படிக்கு 

அன்புள்ள மகன் 

சு.இெக்கிராஜ் 
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மூன்றாமாண்டு கணிேவியல்    
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ேமிழறிஞர்களும்                                                
ொேலையாளர்களும் 

ேமிழ்த் ோத்ோ - செய்தித்துளிகள் 

 உத்ேமோைபுரம் தவங்கடசுப்லபயர் ொமிநாேன் 
(உ.தவ.ொ) 

 ேமிழ்த்ோத்ோ பிப்ரவரி 19, 1885 ஆம் ஆண்டு 
பிறந்ோர்  

 உ.தவ.ொ வின் 87 வயதுவ்லர வாழ்ந்து ஏப்ரல் 
28, 1942இல் மலறந்ோர் 

 இவரது சபற்தறார் தவங்கட சுப்லபயர், ெரசுவதி 
அம்மாள். இவரின் ேந்லே இலெக் கலலஞர். 

 உ.தவ.ொ இளம் வயதில் ேமது பாட்டைாரிடமு 
ஓராண்டு திண்லணப் பள்ளியில் கல்வி 
பயின்றுள்ளார். 

 திண்லணப் பள்ளியில் அரிச்சுவடி, எண்சுவடி, 
ஓலலச்சுவடியில் எழுேவும் கற்றுக் 
சகாடுக்கப்பட்டது. 

 அக்காலக்கட்டத்தில் மாண்வர்கள் முேலில் 
மணலில் எழுதிப்பழக தவண்டும். அேன் பின்ைதர 
எழுத்ோணியால் ஓலலச்சுவடியில் எழுதும் முலற 
இருந்ேது. இவரது காலத்தில் காகிேம், 
பள்ளிக்கூடம், சிதலடு இல்லல. 

 உ.தவ.ொவுக்கு விலளயாட்டு, இலெயின் மீது 
அளவுகடந்ே ஆர்வம் இருந்ேது. எைதவ ேைது 
சோடக்கத் ேமிழ்க் கல்விலயயும், 
இலெக்கல்விலயயும் சொந்ே ஊரிலுள்ள 
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ஆசிரியரிடம் கற்றுக்சகாண்டார். ஆைால் இவரது 
ேந்லேக்கு விலளயாடுவது பிடிக்காது.   

 உ.தவ.ொ ேைது பதிைான்காம் வயதில் திருமணம் 
செய்து சகாண்டார். அப்தபாது மலைவிக்கு 
வயது எட்டு. மலைவியின் சபயர் மதுராம்பாள். 

 உ.தவ.ொ ேைது 17ஆம் வயதில் ேஞ்ொவூர் 
திருவாவடுதுலற லெவ ஆதிைத்தில் ேமிழ்க் 
கற்பித்துக் சகாண்டிருந்ே புகழ்சபற்ற 
மகாவித்துவான் எை அலழக்கப்பட்ட 
மீைாட்சிசுந்ேரம் பிள்லளயிடம் ஐந்து ஆண்டுகள் 
ேமிழ்க் கற்று ேமிழறிஞர் ஆைார். 

 சோடக்கத்தில் கும்பதகாணத்திலிருந்ே கல்லூரி 
ஒன்றில் பணியாற்றிைார். 

 அேன் பின்ைர் சென்லை மாநிலக் கல்லூரியில் 
ஆசிரியராக இருந்ோர். 

 அழிந்து தபாகும் நிலலயிலிருந்ே பண்லடத்ேமிழ் 
இலக்கியங்கள் பலவற்லறத் தேடி அச்சிட்டுப் 
பதிப்பித்ோர். 

 உ.தவ.ொ தோன்றியிருக்காவிட்டால் 
ேமிழுலகத்திற்கு சிலப்பதிகாரம் பற்றித் 
சேரியாமதல இருந்திருக்கும். 

 நூற்றுக்கணக்காை நூல்கலள அழிவிலிருந்து 
காப்பாற்றித் ேந்துள்ளார். 

 ேைது சொத்துக்கலள விற்று பல ேமிழ் இலக்கிய 
நூல்கலளப் பதிப்பித்துள்ளார். 

 இவர் ேமிழ்த்ோயின் ேலலமகன் என்று 
அலழக்கப்பட்டார். 

 1887 ஆம் ஆண்டு சீவகசிந்ோமணி எனும் 
காப்பிய நூலல சவளியிட்டார். 
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 1891 ஆம் ஆண்டு ெூன் மாேம் சென்லை 
சென்று சிலப்பதிகாரத்லேப் பதிப்பிக்கத் 
சோடங்கிைார். 

 1894ஆம் ஆண்டு செப்டம்பர் மாேம் புறநானூறு 
நூல் பதிப்பக்கப்பட்டு சவளியிட்டார். 

 உ.தவ.ொ திருசநல்தவலி, திருலவகுண்டம், 
சபருங்குளம், ஆறுமுகமங்கலம், நாங்குதைரி, 
களக்காடு, குன்றக்குடி, மிதிலலப்பட்டி தபான்ற 
ஊர்களுகுச் சென்று ஏட்டுச் சுவடிகலளத் தேடிச் 
சென்றுள்ளார். 

ம. கைகசலட்சுமி 
முேலாமாண்டு கணிேவியல் ஆ பிரிவு 

சமாழிஞாயிறு தேவதநயப் பாவாணார் 

 பால் வாங்கிக் சகாண்டு சேருவில் வந்ேவர் மீது 
மிதிவண்டிசயான்று தமாதியது. அேைால், அவர் 
செம்பிலிருந்ே பால் சிந்தியது. லக கால்களில் சிறு சிறு 
காயங்கள் ஏற்பட்டை. மிதிவண்டிக்காரர் ‘ஐயா’ 
மன்னித்தி விடுங்கள் என்றார். அேற்கு அவர் மன்னிப்பு 
என்பது உருதுச்சொல். சபாறுத்துக் சகாள்க எைத் 
ேமிழில் சொல்லுங்கள் எைக் கூறி அவலரயும் கூறலவத்து 
அன்லைத் ேமிழுக்கு அரும்பாணியாற்றியவதர தேவதநயப் 
பாவாணர். 

 ேனித்ேமிழ் இயக்கத்தின் ேந்லே பன்சமாழிப் 
புலலமயர், நூல்கலள அருலமயாய் ஆக்கியவர், 
சொல்லாய்வில் ஒப்பாரும் மிக்காரும் இல்லாே அளவில் 
திகழ்ந்ோர். ேனியாக ோதம இயக்கமாகத் திகழ்ந்து 
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உலகத் ேமிழ்க்கழகம் என்னும் இயக்கத்லே 
உருவாக்கியவர். பன்முகச் சிந்ேலையாளர். ேம் காலத்தும் 
ேம் காலத்திற்குப் பின்ைாலும் சொல்லாய்வு அறிஞர்கள் 
வழி வழி சிறக்க வழி செய்ேவர். சொற்பிறப்பியல் 
அகரமுேலிலய உருவாக்கப் பாடுபட்டவர் எை பலச் 
சிறப்புகள் அலைத்து தேவதநயப் பாவணலரதயச் ொரும். 

      ‘‘சகாடிது சகாடிது வறுலம சகாடிது 

       அேனினும் சகாடிது இளலமயில் வறுலம’’ 

எை வறுலமதயாடு 1902 சபப்ருவர் 7ஆம் நாளில் 
பிறந்ோர். 1906 ஆம் ஆண்டு அவர் ேந்லேயார் இயற்லக 
எய்திைார். பின் ோயாரும் இயற்லக எய்திைார். 
துலரமகைார் என்பவரிடம் கடன் வாங்கி 
பாலளயங்தகாட்லடயில் தமற்படிப்பு வலர பயின்று 
சிறந்ே மாணவராகத் திகழ்ந்ோர்.  

 இவர் பிறசமாழி கலப்பிடம் இல்லாது தூயத் 
ேமிழில் இருக்க தவண்டுசமன்று ேன் லட்சியமாகக் 
சகாண்டிருந்ோர். அேன் விலளவாக வட 
சமாழியிலிருந்து ேமிலழ மீட்கப் சபரும் முயற்சி 
செய்துள்ளார். ோதம இயக்கமாகத் திகழ்ந்து உலகே 
ேமிழ்க் கழகம் என்னும் இயக்கத்லே உருவாக்கியவர். 

 ஐம்பதிற்கும் தமறபட்ட நூல்கலல எழுதியுள்ளார். 
சொற்பிறப்பியல் அகர முேலிஅலய உருவாக்குவேற்குப் 
பாடுபட்டவர். ேமிழ்ப் சபருங்காவலர், திராவிட 
சமாழிநூல் ஞாயிறு எை பல விருதுகளும் பட்டங்களும் 
சபற்றுள்ளார். செந்ேமிழ்ச் செல்வர் எைக் கலலஞர் 
கருணாநிதியிடம் பாராட்டு சபற்றுள்ளார். வாழ்நாள் 
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முழுவதும் ோய் சமாழிக்குத் சோண்டாற்றிய பாவாணர் 
1981 ஆம் ஆண்டு இவ்வுல வாழ்லகலயத் துறந்ோர் 

‘‘உன் ோய்சமாழி மதிக்கப்படவில்லல என்றால்  
உன் குரல்வலள சநரிக்கப்படுகிறது’’ 

   நூர்ெஹான் ஷப்ரிைா 
முேலாமாண்டு கனிேவியல் ஆ பிரிவு  

 

ேமிழரின் சிறப்புக்கள் 
 

ேமிழர் என்று சொல்லிடுதவாம் 

ேலல நிமிர்ந்து நின்றிடுதவாம்! 

ேமிழர் சபருலம காத்திடுதவாம் -அேலை 

உலகம் எங்கும் பரவச் செய்தவாம்! 

  ‘கல்தோன்றி மண்தோன்றா காலத்தே வாதளாடு 
முன் தோன்றிய மூத்ேகுடி’ எனும் அடிகளின் மூலம் 
ேமிழ்சமாழி சபருலமயுறும். ெங்க காலம் முேல் 
ேற்காலம் வலர ேமிழர்கள் ொதித்ேலேப் பட்டியலிட்டால 
அலவ கணக்கில் அடங்காேலவ. கட்டிடக்கலல, 
ஓவியக்கலல, சிற்பக்கலல எை ஆயக்கலலகள் 64களில் 
ேலலசிறந்து விளங்கியவர்கள் ேமிழர்கதள.  

‘முல்லலக்குத் தேர் சகாடுத்ோன் பாரி 
மயிலுக்குப் தபார்லவ அளித்ோன் தபகன் 
ஒளலவக்கு சநல்லிக்கனி சகாடுத்ோன் அதியமான்’ 
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எனும் அடிகளின் மூலம் ஈேல் இலெப்பட வாழ்ேல் 
எனும் நிலலயிலை ேமிழ்ச் ொன்தறார்கள் நமக்குக் கற்றுக் 
சகாடுத்ேப் பாடமாகும். அதுமட்டுமின்றி ஒரு மனிேன் 
எப்படி வாழ தவண்டும் என்பலே திருக்குறளில் 
அறத்துப்பால், சபாருட்பால், இன்பத்துப்பால் வழியாக 
எடுத்துக் கூறியவர் வள்ளுவர். 

 ஆத்திச்சூடி, சகான்லற தவந்ேன் தபான்ற அரிய 
நூல்கலள உலகிற்கு ேந்ேவர் ஒளலவயார். கற்றது லக 
மண்ணளவு கல்லாேது உலகளவு என்று அலைத்துக் 
சேரிந்ே ேமிழ் மூோட்டி கூறும்தபாது நாசமல்லாம் 
எம்மாத்திரம். 

  ‘அச்ெமில்லல அச்ெமில்லல அச்ெசமன்ப 
தில்லலதய, உச்சின் மீது வானிடிந்து வீழ்கின்ற தபாதிலும் 
அச்ெமில்லல அச்ெமில்லல அச்ெம் என்பது இல்லலதய’ 
எை யாருக்காகவும் எேற்காகவும் அஞ்ொதே என்று 
வீரத்ேமிழர் நமக்கு கற்று ேந்ே பாடமாகும்.  

 இந்தியாவின் சுேந்ேரத்திற்காக ஆங்கிதலயலர 
எதிர்த்து தபாராடியவர்கள் திருப்பூர் குமரன், தவலு 
நாச்சியார் தபான்றவர்களூக்கு முக்கிய பங்கு உண்டு. 
இதுமட்டுமின்றி அரசியலிலும் ேமிழர் ொதித்ேது பல. 
எம்.ஜி.ஆர், அண்ணாத்துலர, காமராெர் ஆகிதயார் 
ஏலழகளுக்கு பல திட்டங்கலளச் செயல்படுத்தியுள்ளைர். 
அதில் ெத்துணவுத் திட்டம் குறிப்பிடத்ேகுந்ேது. 

 ேமிழர் ேமிழகத்திதல மிக பரவலாக வாழ்ந்து 
வருகின்றைர். இந்தியாவின் பல்தவறு பகுதியில் 
மட்டுமின்றி உலகளவிலும் வாழ்ந்து வருகின்றைர். சேன் 
கர்நாடகத்தில் உள்ள எப்பர், மாண்டியா பகுதிகளிலும், 
தகரளத்திலுள்ள பாலக்காட்டிலும், மகாராஷ்டிராவிலுள்ள் 
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புதை, மும்லப பகுதிகளிலும் ேமிழர்கள் 
இலடக்கால்த்திலிருந்தே வாழ்ந்து வருகின்றைர். 
சேன்கிழக்கு ஆசியாவில் ேமிழர்கள் அரசியல், வணிகப் 
பண்பாடு சோடர்புகலள தபணிக்காத்து ேமிழர்கள் 
அங்கு வாழ்ந்து வருகின்றைர். தமலும் தொழ தபரரசு 
சேன்கிழக்கு ஆசியா நாடுகளின் மீது உரிலம 
சகாண்டிருந்ேோல் பல ேமிழர்கள் அங்கு 
குடியமர்த்ேப்பட்டபின் இைக்கலப்புக்கு உள்ளாக்கப்பட்டு 
அந்நாட்டு மக்களாதவ வாழ்ந்து வருகின்றைர். 
ஆங்கிதலயர் ஆட்சி காலத்தில் ேமிழர்கள் கூலிகளாக 
அமர்த்ேப்பட்டை. மதலசியா, சிங்கப்பூர் தபான்ற 
நாடுகளில் ேமிழர்களில் குடியமர்ந்து இன்றும் ேமிழர்கள், 
ேங்கள் சமாழி பண்பாடுகலளப் தபணிக்காத்து 
வருகின்றைர். சபரும்பான்லமயாை குழந்லேகள் ேமிழ்ப் 
பள்ளிகளிதல பயின்ரு வருகின்றைர். அலைத்திற்கும் 
தமலாக ேைது மக்கள் 10%க்கு குலறவாை ேமிழர்கலள 
சகாண்ட சிங்கப்பூர் ேமிலழ ேைது ஆட்சி சமாழிகளில் 
ஒன்றாக அறிவித்துள்ளது.  

ஐதராப்பாவில் ேமிழர் 19ஆம் நூற்றாண்டில் 
இருந்து வாழ்ந்து வருகின்றைர். லநஜீரியா, சகன்யா, 
சிப்பாப்தபா தபான்ற பகுதிகளில் ேமிழர்கள் 
ஆசிரியர்களாகவும், ேமிழ் வல்லுநர்களாகவும் வாழ்ந்து 
வருகின்றைர். சமாத்ேம் ஏறக்குலறய 4,00,000 முேல் 
5,00,000 ேமிழர்கள் வாழ்ந்து வருகின்றைர். ‘யாலையின் 
பலம் தும்பிக்லக மனிேனின் பலம் நம்பிக்லக’ என்றுக் 
கூறி நாமும் நாலளக்குத் ேடம் பதிப்தபாசமை 
உறுதிதயற்தபாம். 

மு.அபீபா ஷரீன் 
முேலாமாண்டு கணிேவியல் ஆ பிரிவு 
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திருவள்ளுவர் 

திருவள்ளுவரது இயற்சபயர், வாழ்ந்ே இடம் 
உறுதியாகத் சேரியவில்லல எனினும் அவர் காலத்லே 
கி.மு.31 எைக் கருதுவர். ேற்தபாலேலய சென்லை 
நகருக்கருகில், மயிலாப்பூரில் வாழ்ந்து வந்ோர் என்று 
ேமிழக ஆர்சு அறிவித்துள்ளது. காவிரிப் பக்கம் அருகில் 
வாழ்ந்து வந்ே மார்கசெயன் என்பவர் அவரது கவித்திறன் 
கண்டு அவரது ஒரு புேல்வியாை வாசுகிலய 
வள்ளுவருக்கு மணம் முடித்ேோகவும் அறியப்படுகிறது. 
வள்ளுவர் மதுலர நகரில் வாழ்ந்ேோகவும் கருத்துண்டு. 

 மா.இராெ மாணிக்கைார் ேன் கால 
ஆராய்ச்சி நூலில் பல்தவறு ொன்றுகள் மூலம் 
மணிதமகலல எழுேப்பட்ட காலம் கி.பி. இரண்டாம் 
நூற்றாண்டிற்கு முன்பு என்கிறார். சில 
ஆராய்ச்சியாளர்களின் கருத்துக்கலளத் ேக்க 
ொன்றுகளுடன் மறுத்தும் கூறியுள்ளார். சிலப்பதிகாரமும் 
மணிதமகலலயும் சவவ்தவறு காலங்களில் எழுேப்பட்டது 
என்று பல்தவறு ொன்றுகலளத் ேமிழ் ஆர்வல 
ஆராய்ச்சியாளர்கள் முன் லவக்கின்றைர். 

சிறப்புப் சபயர் 

 திருக்குறலள அறத்துப்பால் (38), சபாருட்பால் 
(70). இன்பத்துப்பால் (25) எை மூன்று இயல்களாகப் 
பகுக்கப்பட்டுள்ளது.  

தேவர், நாயைார், சேய்வப்புலவர், சபருநாவலர், 
செந்நாப்தபாேர், சபாய்யில் புலவர், சபாய்யாசமாழிப் 
புலவர், மாோனுபங்கி, முேற்பங்கி, முேற்பாவலர் எைவும் 
சிறப்புப் சபயர்கலளச் சொல்லி வள்ளுவலர அலழப்பர். 
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 உலகப் சபாதுமலற, முப்பால், ஈரடி நூல், 
உத்ேரதவேம், சேய்வநூல், சபாதுமலற, சபாய்யாசமாழி, 
ேமிழ் மலற, வாயிலற, திருவள்ளுவம் எை திருக்குறளுக்கு 
பல சிறப்புப் சபயர்கள் உண்டு.  

புலவர்களின் பாராட்டுக்கள் 

 பல புலவர்கள் இலணந்து சோகுத்ே திருவள்ளுவ 
மாலல என்னும் நூலின் மூலமாக இேன் சிறப்பிலை 
அறியலாம். இவலர, ‘‘வள்ளுவன் ேன்லை உலகினுக்தகத் 
ேந்து வான்புகழ் சகாண்ட ேமிழ்நாடு’’ எைப் 
பாரதியாரும், ‘‘வள்ளுவலைப் சபற்றோல் சபற்றதே புகழ் 
லவயகதம’’ எைப் பாரதிோெனும் புகழ்ந்துப் 
பாடியுள்ளைர். 

இயற்றிய நூல்கள் 

  மருத்துவம் பற்றிய இரு நூல்கலள இவர் 
வழிவந்ே வள்ளுவரால் இயற்றப்பட்டோகக் 
கருேப்படுகிறது. அவலரயும் திருவள்ளுவர் என்தற 
அலழத்ேைர். அேலை ‘ஞாை சவட்டியான்’ , ‘பஞ்ெ 
ரத்ைம்’ என்பைவாகும். இேற்கு காரணம், 

 ‘‘அகமகிழும்பிலகப் சபன்ணருளிைாதல 
  யவனிேனில் ஞாைசவட்டியருள யானும் 
  நிகழ்திருவள்ளவை யைாருலரத்ே தவே 
   நிரஞ்ெை மாநிலவு சபாழிரவிகாப்பதம’’ 

எனும் இப்பாடல் வரிகள் ோம். இலவ சித்ேர் 
இலக்கியத்லேச் தெர்ந்ேலவ. 
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மேம் 

 ஒரு சிலர் வள்ளுவர் ெமண மேத்லேச் ொர்ந்ேவர் 
என்றும் கூறுகின்றைர். திருவள்ளுவலர திருவள்ளுவ 
நாயைார் எை லெவர்கள் அலழக்கின்றைர். தமலும் 
திருவாவடுதுலற ஆதிைமாகிய சகாரடாச்தெரி சிவத்திரு 
வாலலயாைந்ே அடிகள் திருவள்ளுவர் சித்ோந்ே லெவர் 
எனும் நூலல இயற்றியுள்ளார். இந்நூல் அவர் 
வள்ளூவனின் கருத்துகல் அலைத்தும் லெவ 
சித்ோந்ேத்திலைப் பற்றி விளக்குவோக எழுதியுள்ளார். 

திருவள்ளுவர் தகாயில் 

திருவள்ளுவர் மயிலாப்பூரில் பிறந்ே இடத்தில் 
மயிலாப்பூர் திருவள்ளுவர் தகாயில் என்பது 
கட்டப்பட்டுள்ளது. 

ொன்றுகளுடன் வள்ளுவர் காலம் 

 மாமூலைார் என்ற புலவரால் வள்ளுவர் 
பாடப்பட்டவர். மாமூலைார் என்ற சமளரியர்களுக்கு 
முன்பு மகேத்லே ஆண்ட நந்ேர்கள் பற்றி பாடியுள்ளார். 
ஆேலால் மாமூலைார் காலம் கி.மு. 4ஆம் நூற்றாண்டு 
எைக் கூறப்படுகிறது. அதுமட்டுமின்றி திருவள்ளுவர் 
திருக்குறலள ஆரியர்கள் ேமிழகம் நுலழவேற்கு முன்தப 
எழுதி முடித்திருக்க தவண்டும். ஆேலால் கி.மு.2 முேல் 
கி.மு. 8 ஆம் நூற்றாண்டுக்கு இலடப்பட்ட காலமாகதவ 
இருக்க தவண்டும்.   

நிலைவுச் சின்ைங்கள் 

 ேமிழ்நாடு அரசு 133 அடி உயரமுள்ள 
திருவள்ளுவர் சிலல ஒன்று அவரின் நிலைவாக 
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நிறுவியுள்ளது. அது முக்கடல் ெங்கமிக்கும் குமரியில் 
உள்ள இந்ே சிலலலய வடிவலமத்ேவர் பிரபல சிற்பி 
கணபதி ஸ்ேபதி என்பவர். 

 சென்லையில் வள்ளுவர் தகாட்டம் ஒன்று 
உள்ளது, இம்மண்டபத்தில் அவர் இயற்றிஅய் 1330 
குறளும் இங்குள்ள குற்ள் மண்டபத்தில் சபாறிக்கப்பட்டு 
உள்ளது. 

அ.ெங்கர துளசி 
முேலாமாண்டு கணிேவியல் ஆ பிரிவு 

கணிேதமலே இராமானுெம் 

 கணிே தமலேசயை தபாற்றப்படும் இராமானுெம் 
ஈதராட்டில் வாழ்ந்து வந்ே சீனிவாென் தகாமளம் 
இலணயருக்கு 22.12.1887 இல் பிறந்ோர். இவர் மூன்று 
ஆண்டுகள் வலர தபசும் திறைற்றவராக இருந்ோர். 
பள்ளியில் தெர்ந்து பிற மாணவர்களுடன் தபசிப் 
பழகிைால் தபச்சு வந்துவிடும் எைப் சபற்தறார் நம்பிைர். 
எைதவ இராமானுெத்தின் ோயார், ேம் ேந்லேயார் 
வாழ்ந்து வந்ே காஞ்சிபுரத்தில் இருந்ே திண்லணப் 
பள்ளிசயான்றில் தெர்த்ோர். அவர்களின் நம்பிக்லக 
சமய்யாயிற்று. இராமானுெம் நன்கு தபெத் 
சோடங்கிைார். தகாமளத்தின் ேந்லேயின் பணியின் 
காரணமாக கும்பதகாணத்திற்குக் குடும்பத்துடன் 
குடிதயறிைர். எைதவ, இராமாெனுத்தின் கல்வி 
குமபதகாணத்திலும் சோடர்ந்ேது. இராமானுெம் 
சிறுவயது முத்தல கணிேப் பாடத்தில் அதிக ஆர்வம் 
சகாண்டிருந்ோர். வாய்ப்பு வரும்தபாசேல்லாம் ேன் 
கணிேத்தின் திறலமலய சவளிக்காட்டவும் செய்ோர். 
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கணிேப் பாடம் குறித்ே கருத்துக்கலளயும் ஐயங்கலளயும் 
உடனுக்குடன் சவளிப்படுத்ே அவர் ேயங்கியதே இல்லல. 

 ஒருநாள், கணிே வகுப்பில் ஆசிரியர் வகுத்ேல் 
கணக்குக்காை விளக்கம் கூறும்தபாது, மாம்பழம் 
நான்லகலை நான்கு தபருக்குக் சகாடுத்ோோல் 
ஆளுக்சகாரு பழம் கிலடக்கும். இேன் மூலம் ஓர் 
எண்லண அதே எண்ணால் வகுத்ோல் ஈவு இன்று எை 
விளக்கிைார். அேற்கு இராமானுெம் சுழியம் (பூஜ்ஜியம்) 
பழங்கலளச் சுழியம் (பூஜ்ஜியம்) தபருக்குக் சகாடுத்ோல் 
ஈவு ஒன்று வருமா ஐயா? என்று விைா எழுப்பிைார். 
ஆசிரியர் சுழியத்திற்கு மதிப்பு இல்லலசயைச் 
சொன்ைார். மதிப்புக்குரிய ஐயா! நான் சொல்லட்டுமா 
என்று பணிவுடன் தகட்டார். ஆசிரியர் ஒப்புேல் 
சகாடுத்ோர். ஐயா! சுழியத்தின் இடப்பக்கம் ஒன்று(1) 
எை எழுதிைால் சுழியத்துடன் தெர்த்து பத்து ஆகிறது 
அல்லவா? ஆகதவ, சுழியத்திற்கு மதிப்பில்லல என்று 
விளக்கமளித்ோர். ஆசிரியருக்கு இராமானுெர் கூறியது 
ெரிசயை தோன்றியது. அவருலடய அறிவுத் திறலை 
கண்டு வியந்ோர். எப்தபாதும் கணிேத்லே பற்றிதய 
சிந்தித்துக் சகாண்டிருந்ே இராமானுெம், ேைது கணிே 
அறிலவ வளர்த்துக் சகாள்ள கணிே நூல்கலளப் பயின்று 
வந்ோர். 

 1880 ஆம் ஆண்டு இலண்டனில் கார் என்பவர் 
பதிலைந்ோம் வயதிதலதய கணிேத்தில் சிறந்து 
விளங்கியேலைப் தபால இராமானுெம் சிறந்து 
விளங்கிைார். உயர்கல்வி பயின்ற காலங்களில் உடன் 
பயிலும் மாணவர்களுக்கு கணிேம் சோடர்பாை 
ஐயங்கலள தீர்த்து லவப்பார். பட்ட படிப்பில் கணிேதில் 
முழுலமயாை கவைம் செலுத்திய படியால் பிற 
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பாடங்களில் தேர்ச்சியலடய வில்லல. ேந்லே 
சீனிவாெனின் முயற்சியால் சென்லைத் துலறமுகத்தில் 
எழுத்ேர் பணியில் தெர்ந்ோர். எனினும் ேன்னுலடய 
கணிே ஆராய்ச்சிலய அவர் லகவிட வில்லல. 

 ோன் கண்டுபிடித்ே தேற்றங்கலளயும், 
எடுதகாள்கலளயும் விைாக்களாகத் சோடுத்து இந்தியக் 
கணிேக் கழகப் பத்திரிக்லகக்கு அனுப்பிைார். 
சபர்சைளலின் எண்கள் என்னும் ேலலப்பில் சவளியாை 
அவருலடய கட்டுலர, கணிே வல்லுநர்களிலடதய 
மிகுந்ே வரதவற்லப சபற்றது. அேலைத் சோடர்ந்து 
ஊதியமில்லா விடுப்பு எடுத்துக் சகாண்டு சென்லைப் 
பல்கலலக்கழகத்தில் ஆராய்ச்சி மாணவராகச் தெர்ந்ோர். 
ேம்முலடய கண்டுபிடிப்புகள் ஆராய்ச்சிகள் ஆகியவற்லற 
விளக்கமாக எழுதி, இங்கிலாந்திலுள்ள தகம்பிரிட்ஜ் 
பல்கலலக்கழகப் தபராசிரியர் ஹார்டி என்பவருக்குக் 
கடிேமாக எழுதி அனுப்பிைார். முேலில் அக்கடிேத்லேப் 
சபாருட் படுத்ேவில்லல. பின்ைர் இராமானுெத்லே 
இங்கிலாந்திற்கு வரவலழத்து இலண்டன் தகம்பிரிட்ஜ் 
பல்கலலக்கழகத்துடன் இலணந்துள்ள திரினிட்டி 
கல்லூரியின் தபராசிரிய ஈ.எச்.சநவில் சென்லை 
பல்கலலக்கழகத்திற்குச் சொற்சபாழிவாற்ற வந்ோர். அவர் 
வாயிலாக செய்தியறிந்து இராமனுெம் இங்கிலாந்து 
செல்ல முடிசவடுத்ோர். 

 இராமானுெம் 1914 ஆம் ஆண்டு 17ஆம் நாள் 
இங்கிலாந்திற்குக் கப்பலில் புறப்பட்டார். இலண்டனில் 
அவலர வரதவறகக் காத்திருந்ே தமலேகளின் 
கூட்டத்லேக் கண்டு வியந்ோர்.  திரினிட்டி கல்லூரியில் 
ஆராய்ச்சி மாணவராக 18.04.1914 ல் தெர்ந்ோர். 
அவருலடய கணிேத் திறலமலயக் கண்டு அவருக்கு 
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ஆண்சடான்றுக்கு அறுபது பவுண்டு உேவித் சோலக 
வழங்கப்பட்டது. கல்லூரிப் படிப்புடன் ேைது 
ஆராய்ச்சிகலளயும் தமற்சகாண்டார். கல்லூரியில் ேைது 
கணிேத் திறலமலய சவளிக்காட்டி பல 
பாராட்டுேல்கலளப் சபற்றார்.  

 ஒருநாள் கிங்ஸ் கல்லூரிக் கணிேப் தபராசிரியர் 
ஆர்ேர் சபர்சி, தகம்பிரிட்ஜ் மாணவர்களுக்குச் சிறப்புக் 
கணிேம் நடத்தி சகாண்டிருந்ோர். திடீசரை 
இராமானுெம் எழுந்து,  ‘ஐயா நீங்கள் கணக்கிட்ட 
வழிமுலறகலள முலறயாக இல்லலசயை எைக்குத் 
தோன்றுகிறது என்றார்’ அவற்றுள் எந்ே வழிமுலறகலள 
முலறயாக இல்லலசயைத் தோன்றிகிறது. அேலைச் 
சுட்டிக் காட்டுமாறு ஆர்ேர் தகட்டதும், இராமானுெம் 
கரும்பலலகயில் ஆசிரியர் கணக்கிட்ட வழிமுலறகளில் 
சில திருத்ேங்கலளச் செய்ோர். பின்பு அக்கணக்கிலை 
சுருக்கமாக எழுதி விலட வரவலழத்ோர். இலேக் கண்ட 
ஆசிரியர் வியந்து அவலரப் பாராட்டி மகிழ்ந்ோர். 

 கணிே ஆராய்ச்சியில் ேன்லை முழுலமயாக 
அர்ப்பணித்துக் சகாண்டிருந்ேோல் ேன் உடல்நிலலலய 
கருத்தில் சகாள்ளவில்லல. ஆலகயால் அவருக்கு 
காெதநாய் ஏற்பட்டது. அவலரக் காணவந்ே ஹார்டி நான் 
1729 எண் வாடலக மகிழுந்தில் வந்தேன் எைக் கூற, 
படுக்லகயிலிருந்து ெட்சடை எழுந்து ஹார்டி அவர்கதள 
என்ை இப்படி இயல்பாக கூறுகிறீர்கதள 1729 என்ற எண் 
இருவலககளிதல இரு கணங்களின் கூட்டுத் சோலகயாக 
வரும் எண்களின் மிகச் சிறிய எண் அல்லவா? எைக் 
தகட்டார். எங்தக அேலை விளக்குங்கள் எை ஹார்டி 
தகட்க   13+123 என்தறா  103+93  என்தறா 7x13x19  
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என்தறா பிரிக்கலாதம எை உடைடியாகப் பதில் 
கூறிைார். ஹார்டி மிகவும் மகிழ்ந்து அவரது கணிேத் 
திறலமலயப் பாராட்டிைார். 

 பின்ைர் தநாயின் காரணமாக இங்கிலாந்திலிருந்து 
இந்தியாவிற்கு திரும்பிைார். 1920 ஏப்ரல் 26ஆம் நாள் 
மூன்று ஆண்டுகளாகத் தீராே தநாயுடன் தபாராடிய 
இராமானுெத்தின் உயிர் பிரிந்ேசேௌ. அப்தபாது அவருக்கு 
வயது 33. தநாயிைால் துன்பப்பட்ட தபாதும், 
ஆராய்ச்சிக் கட்டுலரகலள எழுதிய வண்ணம் இருந்ோர். 
அசமரிக்காவின் விசுகன்சீன் பல்கலலக்கழக்ப் தபராசிரியர் 
ரிச்ெட்ட்ர்ம், ஆஸிதகயும் இலணந்து 1924 அவரது 
மார்பளவு சவண்கலலச் சிலலலய இந்தியாவிற்குக் 
சகாண்டு வந்து வழங்கிைர். 

 கணிேக் குறிப்புகள் அடங்கிய மூன்று 
குறிப்தபடுகலளயும், ஆராய்ச்சிக் கட்டுலரகலளயும் 
விட்டுச் சென்றுள்ளார். அவருலடய குறிப்தபடுகளில் 
3000 முேல் 4000 தேற்றங்கலள 1957ஆம் ஆண்டு  
‘டாடா’ அடிப்பலட ஆராய்ச்சி நிலலயம் அப்படிதய 
இளிப்படம் எடுத்து நூலாக சவளியிட்டுள்ளது. 

 சென்லையில் 1972ஆம் ஆண்டு அக்தடாபர் 3ஆம் 
நாள் அன்லறய ேமிழக முேலலமச்ெரால் இராமானுெம் 
கணிே அறிவியல் நிறுவைம் திறந்து லவக்கப்பட்டது. 

       
   ரா.விெயசலட்சுமி 

  இரண்டாமாண்டு கணிேவியல் ஆ பிரிவு  
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ெகுந்ேலா தேவி 

 ெகுந்ேலா தேவி ஒரு இந்திய சபண் 
கணிேதமலேயாவார். ொோராண குடும்பத்தில் பிறந்து 
கம்ப்யூட்டர், கால்குதலட்டர் தபான்ற இயந்திரங்கலளத் 
தோற்கடிக்கும் தவகத்தில் தகள்விகளுக்கு விலடயளிக்கும் 
திறலமப் பலடத்ேவ்ராக விளங்கியவர். ேன்னுலடய 
கணிேத் திறலமலய சவளிப்படுத்தி உலக ொேலை 
புத்ேகமாகக் கருேப்படும்  ‘கின்ைஸ்’ புத்ேகத்த்ல் இடம் 
பிடித்ேவர்.   

இளலமப் பருவம் 

கர்நாடக மாநிலம் சபங்களூரில் 04.11.1939 ஆம் 
ஆண்டு பிராமண குடும்பத்தில் பிறந்ேவர். ேன்னுலடய 
மூன்று வயதிதலதய, ேன் ேந்லேயுடன் சீட்டு வித்லேகள் 
செய்து, அவர்லடஅய கணிேத் திறலமலய 
சவளிப்படுத்திைார். ஆறு வயதில் லமசூர் 
பல்கலலக்கழகத்திலும், எட்டு வயதில் அண்ணா 
பல்கலலகழகத்திலும் கணக்கு மற்றும் நிலைவாற்றல் 
திறலை சவளிப்படுத்தி அலைவலரயும் வியக்க லவத்ோர். 

கணிேத் திறலம  

 1977 ஆம் ஆண்டு 201க்கு ‘23’ கண மூலத்லே 
மைதில் நிலைத்தே கூறிைார். பிறகு ெூன் 18, 1980 இல் 
‘‘லண்டனிலுள்ள இம்பீரியல் கல்லூரியில் நடந்ே 
நிகழ்ச்சியில் இரண்டு 13 இலக்க (அோவது 7, 868, 369, 
774, 870. 2, 465, 099, 745, 779 = 18, 947, 668, 177. 
995, 426, 462, 773, 730) எண்கலளப் சபருக்கி சவறும் 
28 விைாடிகளில் கூறி உலலக வியக்க லவத்ோர். இந்ே 
விலட 26 இலக்கங்கலளக் சகாண்ட ஒரு எண் ஆகும். 
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இது உலக ொேலையாக  ‘கின்ைஸ்’ புத்ேகத்தில் இடம் 
சபற்றுள்ளது. 

இயற்றிய நூல்கள் 

 ேன்னுலடய கணிேத் திறலமயின் மூலம் புகழ் 
சபற்ற ெகுந்ேலா தேவி, அலைவரும் ஏற்கும் வலகயில் 
படித்து, பயன்சபற கணிேவியலலப் பற்றி பல நூல்கள் 
எழுதியுள்ளார். எழுதிய நூல்கள் அலைத்தும் 
புகழ்சபற்றலவகளாகும். அலவயாவை: 

1. புக் நம்பர்ஸ் 
2. சபர்ஃசபக்ட மர்டர் 
3. ஃபிங்கரிங் தி ொய் ஆஃப் நம்பர்ஸ் 
4. இன் தி சவாண்தடர்லாண்ட் ஆஃப் நம்பர்ஸ் 
5. அஸ்ட்ராலாஜி ஃபார் யூ  

‘ஹ்யூமன் கம்ப்யூட்டர்’ அோவது ‘மனிே கணினி’ 
எைப் புகழப்படும் ெகுந்ேலா தேவி, உலகின் பல 
நாடுகளுக்குச் சென்று ேன்னுலடய கணிேத் திறலமலய 
சவளிப்படுத்தி, ொேலைகள் பலடத்ேதோடு 
மட்டுமில்லாமல், நமது பாரே நாட்டிற்கும் சபருலமலயத் 
தேடித் ேந்திருக்கிறார். 

இறுதி காலம் 

 ெகுந்ேலா தேவி ேைது இறுதி காலங்களில் 
சிறுநீரகக் தகாளாறும், சுவாெப் பிரச்ெலைகளும் 
இருந்ேோல், சபங்களூரில் உள்ள மருத்துவமலையில் 
அனுமதிக்கப்பட்டார். ஆைால் அவர் சிகிச்லெ பலனின்றி 
3.4.2013 ஆம் ஆண்டு ேைது 83ஆம் வயதில் 
மரணமலடந்ோர். சபண்கள் பல துலறகளில் 
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ொதித்துள்ளைர். ஆைால் கணிேத் துலறயிலும் 
சபண்களால் ொதிக்க முடியும் என்பேற்கு ெகுந்ேலா தேவி 
ஓர் எடுத்துக்காட்டாகத் திகழ்ந்துள்ளார். இந்திய 
நாட்டிற்கு மட்டுமின்றி சபண் குலத்திற்க்கும் சபருலம  
தெர்த்துள்ளார். 

அ.உலைொ பர்வீன் 
இரண்டாமாண்டு கணிேவியல் ஆ பிரிவு 

இராபர்ட் வில்லியம் பாயில் 

தவதியியலின் ேந்லே எை அலழக்கப்படும் 
அயர்லாந்து தேெத்தில் வாட்டர் தபார்டு மாகாந்த்திலுள்ள 
இலிசுதமார் என்னும் இடத்தில் 31.12.1691 ஆம் ஆண்டு 
பிறந்ேவராவார். இவர் உலகின் முேல் நவீை 
தவதியியலாளராகக் கருேப்படுகிறார். நவீை 
தவதியியலுக்கு அடித்ேளமிட்டவர் மட்டுமின்றி நவீை 
தொேை அறிவியல் முலறயின் முன்தைாடியாகத் 
திகழ்ந்ோர். 

  ‘‘ஒரு மூடிய அலமப்பில் உள்ள 
வளிமண்டலத்தின் சவப்பநிலல மாறாமல் இருக்கும் 
தபாது அேன் அழுத்ேதிற்கும், கை அளவிற்கும் இலடதய 
உள்ள சோடர்பு எதிர் விகேத்தில் இருக்கும்’’ என்னும் 
பாயில் விதி மூலம் பிரபலமலடந்ேவர். இவரது 
பலடப்புகள் ஒன்றாை ‘தி ஸ்சகப்டிகல் லகமிஸ்’ என்னும் 
நூல் தவதியியல் துலறயில் ஒரு மூல நூலாகக் 
கருேப்படுகிறது. இவர் இலறபக்தி நிலறந்து விளங்கியவர் 
என்பலே இலறயியல் ொர்ந்ே அவரது நூல்கள் மூலம் 
அறியலாம். 
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இளலம வாழ்வு 

1627 ெைவர் 25ல் இரிச்ெர்டு பாயில் மற்றும் 
தகேரின் சபன்றன் (அயர்லாந்து நாட்டின் மாநிலச் 
செயலராக இருந்ே ெர் ொப்ரி சபன்றன் மற்றும் ஆலிஸ் 
சவஸ்டன் இவர்களின் மகள்) ேம்பதியரின் 
பதிைான்காவது குழந்லேயாகப் பிறந்ோர். இரிச்ெர்டு 
பாயில் அயர்லாந்தில் உள்ள டூடர் தோட்டங்களில் 
துலண நிர்வாகியாக நியமிக்கப்பட்டேன் காரணமாக 
1588ல் இங்கிலாந்திலிருந்து அயர்லாந்துக்கு வந்ோர். 
இரிச்ெர்டு பாயில் நில சுவாைாக இருந்ே காலத்தில் ோன் 
இராபர்டு வில்லியம் பாயில் பிறந்ோர். அவர் 
குழந்லேயாக இருந்ே தபாது ேன் மூத்ே ெதகாேரர்கலளப் 
தபான்று அயர்லாந்து குடும்ப பின்ைணியில் 
வளர்க்கப்பட்டார். பாயில் ேனியார் பாடொலல மூலம் 
இலத்தீன், கிதரக்கம் மற்றும் பிசரஞ்ச் சமாழிகலளக் 
கற்றுக் சகாண்டார். இவர் ேைது எட்டாவது அகலவயில் 
ோலய இழந்ோர். இவரது ேந்லேயின் நண்பராை ெர் 
சஹன்றி தவாட்டன் இங்கிலாந்தில் உள்ள ஈட்டன் 
கல்லூரியில் ஆசிரியராக இருந்ேோல் அங்கு அனுப்பி 
லவக்கப் பட்டார். இக்காலத்தில் இராபர்டு காதர 
என்னும் ேனியார் பயிற்றுநலர ஐரிசு சமாழியறிலவ 
இராபர்டு வில்லியம் பாயில் சபற்றுக் சகாள்ளுவேற்கு 
அவரது ேந்லே பணி அமர்த்திைார். இருப்பினும் 
இவருக்கு ஐரிசு சமாழியில் ஆர்வம் ஏற்படவில்லல. 
மூன்று ஆண்டுகள் ஈட்டனில் கழித்ே பிறகு பிசரஞ்சு 
பயிற்றுநருடன் சவளிநாடு சென்றார். 1641 ஆம் 
ஆண்டில் இத்ோலி நாட்டிலைப் பார்லவயிட்டைர். 
அந்நாட்களில் வாழ்ந்ே கலிலீ என்பவரின் சபரு 
நட்ெத்திரங்களின் முரண்பாடுகள் குறித்து அறிந்து 
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சகாள்ளும்படி குளிர் காலத்தில் பிளாரன்ஸ் மாகாணத்தில் 
ேங்கி ஆய்வுப் பணிகளில் ஈடுபட்டார். 

இராயல் சொலெட்டி என்னும் அலமப்பின் 
நிறுவைர்களுள் ஒருவராய் இருந்ே பாயில் 1663 ஆம் 
ஆண்டு இேற்குத் தேர்ந்சேடுக்கபடுகிறார். ‘பாயில் விதி’ 
என்பது இவரது சபயலர ஒட்டி வழங்கப்படுகிறது 
என்பது குறிப்பிடத்ேக்கோகும். இவ்வாறு புதியசோரு 
ொேலை பலடத்ே இவர் ோன் பிறந்ே அதே மாேத்திலும் 
அதே தேதியிலும் 1693 இல் (31.12.1693) இவ்வுலலக 
விட்டு பிரிந்து சென்றார். 

சு.மாயாண்டி 
முேலாமாண்டு தவதியியல்  

முதகஷ் அம்பானி 

 முதகஷ் அம்பானி என்று அலழக்கப்படும் முதகஷ் 
திருபாய் அம்பானி இந்தியாவின் நவீைத் சோழில்துலற 
முன்தைாடிகளில் குறிப்பிடத்ேக்க ஒருவர் ஆவார். இளம் 
வயதிதலதய ேன்னுலடய ேந்லேயின் வணிகத்தில் 
ஈடுபட்ட அவர், மிக விலரயில் ஒரு சோழிலதிபராக 
வளர்ச்சிப் சபற்றார். ‘இந்திய வர்த்ேக உலக் ொம்பவான்’ 
எைப் தபாற்றப்படும் ‘திருபாய் அம்பானியின் மகன் 
ஆவார். ‘ரிலலயன்ஸ்’என்கிற மாசபரும் ொம்ராஜ்ஜியத்லே 
உருவாக்கியதில் முதகஷின் பங்களிப்பு முக்கியமாைது. 
இவர் ஃபார்சூன் குதளாபல் 500 பட்டியலில் 
இந்தியாவில் மிகப்சபரிய ேனியார் துலற நிறுவைமாை 
ரிலலயன்ஸ் இண்டஸ்ட்ரீஸ் லிமிசடட்டின் கூடுேல் 
பங்குகலள உலடய ேலலவர் மற்றும் முேன்லம செயல் 
அதிகாரி ஆவார். 2012 ஆம் ஆண்டு சவளியிடப்பட்ட 
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உலகின் பணக்கார விலளயாட்டு உரிலமயாளராக 
ஃதபார்ப்ஸ் அசமரிக்க இேழ், இவரது சபயலரப் 
பட்டியலில் சவளியிட்டது. தமலும் இவர் ஆசியாவின் 
இரண்டாவது பணக்கார மனிேராகவும், உலகின் 19வது 
பணக்கார மனிேராகவும் கணிக்கப்பட்டு, அப்பட்டியலில் 
இடம் சபற்றார். அதுமட்டுமில்லாமல் இவர் அசமரிக்க 
கார்ப்பதரஷன் வங்கியின் இயக்குநர்கள் குழுவில் ஒரு 
உருப்பிைராகவும், ெர்வதேெ சவளியுறவு ஆதலாெலை 
குழுவின் உறுப்பிைராகவும் உள்ளார். திருபாய் 
அம்பானிக்குப் பிறகு ரிலலயன்ஸின் இன்சைாரு 
முகமாகதவ ேன்லை சவளிப்படுத்தி, உலக்ப் 
பணக்காரர்களின் பட்டியலில் சபயலரப் பதிவு செய்து, 
ேற்சபாழுது இந்திய ேனியார் சோழில்துலறயில் 
மாசபரும் ெக்ரவர்த்தியாக விளங்கும் முதகஷ் அம்பானி 
அவர்களின் வரலாறு மற்றும் ொேலைகலல கீதழ 
காணலாம். 

பிறப்பு 

 மும்லப மாநகரில்  ஜீைாகட் மாவட்டத்திலுள்ள 
தொர்வாடில் 1957ஆம் ஆண்டு ஏப்ரல்19 ஆம் தேதி 
தகாகிலாசபன் அம்பானிக்கு மூத்ே மகைாகப் பிறந்ேவதர 
முதகஷ் அம்பானி. இவருக்கு அனில் அம்பானி என்ற 
ெதகாேரனும் தீப்தி ெல்தகான்கள் மற்றும் தீைா சகாத்ோரி 
என்ற இரண்டு ெதகாேரிகளும் உள்ளைர்.  

கல்வி 

 ேன்னுலடய ஆரம்பக் கல்விலய மும்லபய்ல் 
அதப சமாரிச்ொ பள்ளியில் சோடங்கிய இவர், அேன் 
பின்ைர் மும்லப பல்கலலக்கழகத்தில் இரொயன் 
சபாறியில் துலறயில் பி.இ. பட்டம் சபற்றார். அேன் 
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பிறகு இரண்டு ஆண்டு எம்.பி.ஏ படிக்க அசமரிக்கா 
பயணமாை இவர் கலிஃதபார்னியாவில் உள்ள 
இஸ்டான்ஃபர்ட் பல்கலலக்கழகத்தில் தெர்ந்து படித்ோர். 
ஆைால் ஒரு ஆண்டு மட்டுதம நிலறவலடந்ே நிலலயில் 
1980இல் ேைது படிப்லப லகவிட்டு இந்தியா 
திரும்பிைார். 

வணிகத்தில் ஈடுபடக் காரணம் 

 இந்திரா காந்தியின் ஆட்சிக் காலத்தில், 
பாலிஸ்டர் இலழ நூல் உற்பத்தியில் ேனியார் துலறகலள 
ஊக்குவித்ேது. அப்சபாழுது இவருலடய ேந்லே திருபாய் 
அம்பானி, பாலிஸ்டர் இலழ நூல் உற்பத்தி செய்யும் 
ஆலல அலமக்க உரிமம் தகட்டு விண்ணப்பத்திருந்ோர். 
தமலும் இவருடன் டாட்டா, பிர்லா எை இந்தியாவில் 
40க்கும் தமற்பட்ட தபாட்டியாளர்கள் 
விண்ணப்பத்திருந்ேைர். கடுலமயாை தபாட்டிகளின் 
நடுவில் இவரது ேந்லேக்கு உரிமம் கிலடத்ேது. இத்ைால், 
ேந்லேயின் சபாறுப்புகள் அதிகமாைோல் ேன்னுலடய 
எம்.பி.ஏ படிப்ப ஓராண்தடாடு முடித்துக் சகாண்டு, 
ேந்லேக்கு உேவியாக ரிலலயன்சின் ஒருங்கிலணந்ே 
சநெவுத் சோழிலிருந்து பாலிஸ்டர் இலழகள் உற்பத்தி 
மற்றும் சபட்தரா சகமிக்கல்ஸ் துலறயில் சபாறுப்புகலள 
ஏற்றார். 

சோழில் வளர்ச்சியில் தமற்சகாண்ட ொேலைகள் 

 ரிலலயன்ஸ்சின் ஒருங்கிலணந்ே சநெவு 
சோழிலிருந்து பாலிஸ்டர் இலழகள் உற்பத்தி எைத் 
ேைது சோழில் வாழ்க்லகலயத் சோடங்கியவர். இவர் 
1981 ஆம் ஆண்டு ரிலலயன்ஸ் இண்டஸ்ட்ரீஸின் 
நிறுவைத்தின் சபாறுப்லப ஏற்றார். அேன் பிறகு 
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சபட்தராலிய சுத்திகரிப்பு, எண்சணய் சுத்திகரிப்பு, 
எரிவாயு ஆராய்ச்சி எை தமலும் பல சோழில் 
அலமப்புகலளத் சோடங்கி ேன்னுலடய வர்த்ேகத்லே 
விரிவுபடுத்திைார். 

 மட்டுமில்லாமல் உலகில் மிகப்சபரிய மற்றும் பல 
பாகங்கலளக் சகாண்ட ேகவல் சோடர்பு மற்றும் 
சோழில்நுட்ப முயற்சிகலளக் சகாண்ட இன்ஃதபாகாம் 
நிறுவைத்லேத் ேற்சபாழுது ரிலலயன்ஸ் 
கம்யூனிக்தகஷன்ஸ் லிமிதடட் நிறுவிைார். பின்ைர் 
அடித்ேள சபட்தராலிய சுத்திகரிப்பு நிறுவைத்லே 
ொம்நகரில் நிறுவி அேன் உற்பத்தித் திறலை 
பன்மடங்காக்கிைார். தமலும் இடஹ்னுடன் 
ஒருங்கிலணக்கப்பட்ட சபட்தரா சகமிக்கல், மின் 
உற்பத்தி துலறமுகம் மற்றும் உள்கட்டலமப்பு 
அடிப்பலட வெதிகளின் நிர்வாக இயக்குநராகவும் 
அேலை வழிநடத்துநராகவும் செயல்பட்டார். 

 ரிலலயன்ஸ் நிறுவைம் வளர்ந்து சகாண்டிருந்ே 
தநரத்தில் ஏற்பட்ட இலடஞ்ெல்கள், அரசியல் ெவால்கள் 
எைப் பல ேலடகலள ெமாளித்து ேன்னுலடயத் 
ேந்லேக்குப் பக்கப்பலமாக இருந்ே இவர் ேந்லே திருபாய் 
அம்பானியின் இறப்பிற்குப் பிறகு, ரிலலயன்ஸ் 
நிறுவைத்லே முதகஷ் அம்பானியுடன் ஏற்பட்ட கருத்து 
தவறுபாட்டால் அவருலடய குடும்பம் இரண்டாக 
பிரிந்ேது. அேன்படி ரிலலயன்ஸ் இண்டஸ்ட்ரீஸ் 
நிறுவைம் தகபிள், ரிலலயன்ஸ் எைர்ஜி மற்றும் 
ரிலலயன்ஸ்iன்ஃதபாகாம் ஆகிய நிறுவைங்கள் அனில் 
அம்பானியிடம் பிரித்துக் சகாடுக்கப்பட்டது. 
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இல்வாழ்வு 

 முதகஷ் அம்பானி, நீோ அம்பானி என்ற 
சபண்மணிலயத் திருமணம் செய்து சகாண்டார். 
இவர்களுக்கு இஷா என்ற மகளும் ஆைந்த் மற்றும் 
ஆகாஷ் என்ற மகன்களும் உள்ளைர். இவர்கள் 
மும்லபயில் ஆன்ண்டிலியா என்று சபயரிடப்பட்ட 27 
மாடி கட்டிடம் சகாண்ட மிகவும் விலலயுர்ந்ே வீட்டில் 
வசித்து வருகின்றைர். இந்ே வீட்டின் மதிப்பு அசமரிக்க 
டாலரில் 2 பில்லியன்களாகும். 

 பல விருேகலளயும் மரியாலேகலளயும் சபற்ற 
இவரின் சோழில் வளர்ச்சிக்கு முன்ைால் இந்திய வர்த்ேக 
உலக ொம்பவான் எைப் தபாற்றப்படும் ‘திருபாய் 
அம்பானி’ என்னும் மிகப்சபரிய சோழில் பின்ைணி 
இருந்ோலும் ேன்னுலடய திறலமயாை வர்த்ேகச் 
சிந்ேலையால், லாபம் ேரும் பல சோழில் அலமப்புகலள 
உருவாக்கி, இந்தியாவின் நவீைத் சோழில்நுட்பத் 
துலறயின் மாசபரும் ெக்தியாக உருசவடுத்ோர். 2007 
ஆம் ஆண்டு இந்திய பங்குச் ெந்லேயில் ஏற்பட்ட 
மதிப்புயர்வு காரணமாக இந்திய ரூபாய் மதிப்பு 
உயர்ந்ேோல் ரிலலயன்ஸ் குழு நிறுவைங்களின் மதிப்பும் 
அதிகரித்ேதின் காரணமாக இவர், ‘உலக பணக்கார 
மனிேர்’ எைவும் அறியப்படுகின்றார். 

இரா.சுமலோ 
இரண்டாமாண்டு கணிேவியல் 
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  சிந்ேலைக் களம் 
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மதிப்சபண்கள் வாழ்க்லகலயத் 
தீர்மானிக்கின்றோ? 

உங்களின் வாழ்க்லகலய உங்களது மதிப்சபண்கள் 
தீர்மானிக்கப் தபாவதில்லல. உங்கள் வாழ்க்லக தமம்பட 
மதிப்சபண்கள் முக்கியம் என்று கூறுவது உண்லமயல்ல. 
நீங்கள் பள்ளியில் படித்ேதபாது எடுத்ே சபாதுத் தேர்வு 
மதிப்சபண்கள் எந்ே அளவிற்கு உங்களது உயர்க்கல்விக்கு 
பயன்பட்டது என்பலே ெற்தற தயாசித்துப் பாருங்கள். 
தமலும், படிக்காமதல உயர்ந்ேவர்கள் நிலறயதபர் 
இருக்கிறார்கள். அப்படி இருக்கும்தபாது நீங்கள் படித்து 
மதிப்சபண் குலறவாக சபற்றிருந்ோலும் அது உங்களின் 
வாழ்க்லகலயப் சபரிோகப் பாதிக்கப் தபாவதில்லல. 
அலே நீங்கள் உணர்ந்து அேற்தகற்றாற்தபால் செயல்பட 
தவண்டும். அோவது, உங்களுக்கு பிடித்ேமாை துலற 
ொர்ந்து படிக்க தவண்டும். அதே தநரம், நீங்கள் 
நிலைவில் சகாள்ள தவண்டியது, ‘‘ உங்கள் 
வாழ்க்லகலயத் தீர்மானிக்கப் தபாவது நீங்கள்ோன். 
உங்கள் மதிப்சபண்கள் இல்லல’’. வாழ்க்லகக்காகத் ோன் 
படிப்தப ேவிர படிப்பிற்காக வாழ்க்லக இல்லல 
என்பலே உணர தவண்டும். இந்ே தேர்வில் மதிப்சபண் 
தபாைால் என்ை, அடுத்ேத் தேர்வில் பார்த்துக் 
சகாள்ளலாம் எனும் எண்ணம் வர தவண்டும். 
அப்படிப்பட்ட எண்ணம் வந்ோதல எந்ேப் 
பிரச்ெலைலயயும் உங்களால் எளிோக அணுக முடியும். 
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எைதவ, மதிப்சபண்ணிற்காக படிக்காமல் புரிய 
தவண்டும் என்று படியுங்கள். அதே தநரம் தேர்வில் எந்ே 
மதிப்சபண் வந்ோலும் அலே முழு மைதோடு ஏற்றுக் 
சகாள்ளுங்கள். உங்களுக்கு அதில் ஆர்வதமா அதில் 
உங்களது திறலமலய வளர்த்துக் சகாள்ளுங்கள். அவ்வாறு 
செய்யும் தபாது நீங்கள் விருப்பப்பட்டத் துலறயில் 
உங்களால் ொதிக்க இயலும். இேற்கு மதிப்சபண்கள்ோன் 
முக்கியம் என்று யாராலும் கூற இயலாது. 

ஸ்ரீ பவித்ரா தேவி 
மூன்றாமாண்டு கணிேவியல் 

தகரள சவள்ளம் 

சேய்வம் வாழ்கின்ற பூமி என்று சொல்வலேக் 
காட்டிலும் உண்லமயில் அங்கு சேய்வம்ோன் 
வாழ்கின்றது. தகரளத்து  மக்களின் மைது என்பது 
அவர்களின் மாநிலத்லேப் தபான்றது அவ்வளவு பசுலம 
எங்கு தநாக்கிலும் புன்சிரிப்பு என்று ஆைந்ே கழி ஆடும் 
தகரளாவில் இன்று மழி கழி கூத்ோடுகின்றது. இன்று 
வலர முந்நூருக்கும் தமற்பட்ட எமது சொந்ேங்கள் 
மற்றும் உடன் பிறவா ெதகாேர ெதகாேரிகள் உயிர் 
இழப்பு என்பது ஒட்டு சமாத்ே இந்தியாவுக்தக ஒரு 
தபரிழப்பு என்றால் அது நிேர்ென் உண்லமதய. 
இதுவலரயில் ஒரு அழிதவ காணாே தகரள மாநிலம் 
இன்று மலழயின் தகாரத் ோண்டவம் கண்டு நடுங்குகிறது 
என்றால் மிகவும் இது தவேலையளிக்கின்ற ெம்பவதம. 
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இரண்டாயிரத்திற்கும் அதிகமாை மக்கள் இன்று ேமது 
வீட்லட இழந்து உறவுகலள இழந்து உணவின்றி 
அடிப்பலட வெதிகூட இன்றி ேவித்ேைர். இருந்ே 
தபாதிலும் இவற்லறசயல்லாம் படம் பிடித்துத் 
சோலலக்காட்சியில் காண்பித்து ‘இந்ே நிலல உைக்கும் 
நாலள வரும் விழிப்புடன் இரு மனிோ’ என்று 
அறிவுறுத்தியது சநகிழ்ச்சிகரமாை ெம்பவம். இவற்றில் 
ஒரு உண்லமயும் சபாதிந்துள்ளது. ஒரு பலழய வாக்கியம் 
ஒன்று உண்டு. ேைக்கு ேன் இைத்லேப் பிடிக்காது என்று  
ோதை புயலில் சென்லை சீரழிந்ே தபாது பல 
உேவிக்கரங்கள் திறக்காமதலதய இருந்ேது. ஆைால் இன்று 
அதே இைம் பல தகாடி மதிப்பு மிக்க சபாருட்களாகதவ 
சகாண்டு அண்லட மாநிலத்ேவர்களின் இழப்பிலை 
ேைக்தக நிகழ்ந்ேசேை நிலைத்து இலறவனிடம் வருந்தி 
பல உேவிகலளச் செய்துள்ளைர். இலேப் பார்க்கும் 
தபாது அலைவரும் ஒன்றிலணந்ோல் எவற்லறயும் 
சவல்லலாம். நமது மனிே தநயம் மற்றும் ெமூக நலன் 
ஒற்றுலமயின் முன் பல இயற்லக அழிவு வந்ோலும் 
எதிர்ேதுப் தபாராடி சவல்தவாம் என்ற ேன்ைம்பிக்லக 
பிறந்திக்கிறது. பாரதி சொன்ைது தபால் காக்லகயும் 
குருவியும் எங்கள் ொதி என்பது தபால் அண்லட 
மாநிலத்லே ேண்ணீர் சகாடுக்க மறுத்ே தபாதிலும் அலே 
மறந்து அவர்களுக்காக உேவிக் கரம் ெற்று அதிகமாகதவ 
நீட்டிய ேமிழா நீ வாழ்க! உைது சகாலடயுள்ளம் வாழ்க! 

செ.ெங்கர் 
இரண்டாமாண்டு ஆங்கிலம் 
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          ஓவியங்கள் 



சிப்பி:1 முத்து:2  

108 
 

 
மு.பிரொந்த் 

முேலாமாண்டு மின்ைணு சோடர்பியல் 
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மா.மாரிச்செல்வம் 

இரண்டாமாண்டு வணிகவியல் பி.எ 
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சடா.லமக்கிள் பவுலின் 
மூன்றாமாண்டு கணிேவியல் 
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                  மி.தொஸ்பின் மின்மினி 
   இரண்டாமாண்டு ஆங்கிலம் அ பிரிவு 
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சு.ஆதிமஹாராென் 
இரண்டாமாண்டு ஆங்கிலம் ஆ பிரிவு      
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     மு.கஸ்தூரி 
இரண்டாமாண்டு இயற்பியல் 
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மா.ேைசலட்சுமி 
இரண்டாமாண்டு கணிேவியல் அ பிரிவு 
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மு.அரிகரன் 
முேலாமாண்டு இயற்பியல் 
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ெ.முத்துராஜ் 
முேலாமாண்டு தவதியியல் 
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ெ.செய பாரதி 
இரண்டாமாண்டு ஆங்கிலம் ஆ பிரிவு 
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ப.பிரபாவதி 
மூன்றாமாண்டு கணிேவியல் 
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இெக்கி இஷா 
இரண்டாமாண்டு கணிேவியல் ஆ பிரிவு 
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ோ.வெந்ே ராொ 
இரண்டாமாண்டு கணிேவியல் 
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மு.ெக்திதவல்  
முேலாமாண்டு இயற்பியல் 
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மு.சுேர்ஷன் 
இரண்டாமாண்டு காட்சித் சோடர்பியல் 
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க.முனியாண்டி 
முேலாமாண்டு வணிகவியல் ஆ பிரிவு 
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அ.ஆயிஷா ரூஹி 
இரண்டாமாண்டு ஆங்கிலம் ஆ பிரிவு 
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          ெ.முத்துலட்சுமி 
முேலாமாண்டு கணிேவியல் ஆ பிரிவு 
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கு.ெதீஸ் 

இரண்டாமாண்டு ஆங்கிலம் அ பிரிவு  
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தி.இெக்கிமுத்து 
மூன்றாமாண்டு கணிேவியல் 
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அ.மக்தும் ோெுல் 

இரண்டாமாண்டு ஆங்கிலம் ஆ பிரிவு 
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இரா.சுமலோ 

இரண்டாமாண்டு கணிேவியல் 



சிப்பி:1 முத்து:2  
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சுமதி 

முேலாமாண்டு வணிகவியல் சி பிரிவு 
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மு.கஸ்தூரி  
இரண்டாமாண்டு இயற்பியல் 



சிப்பி:1 முத்து:2  
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மா.செய ஆர்த்தி 

இரண்டாமாண்டு இயற்பியல் 
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ர.செல்வ தகாமதி 

இரண்டாமாண்டு ஆங்கிலம் 



சிப்பி:1 முத்து:2  
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மு.சுபத்ரா 
இரண்டாமாண்டு ஆங்கிலம் அ பிரிவு 



 தேடல் :காலாண்டிேழ் (சூலல - செப்டம்பர் 2018) 
 

135 
 

 
மு.கமலா 

முேலாமாண்டு கணிேவியல்  அ பிரிவு 



சிப்பி:1 முத்து:2  
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பூ.பாலசுப்பிரமணியன் 

முேலாமாண்டு காட்சித் சோடர்பியல் 
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ஞா.தமரி 

இரண்டாமாண்டு ஆங்கிலம் அ பிரிவு 



சிப்பி:1 முத்து:2  
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மு.சுபத்ரா  

இரண்டாமாண்டு ஆங்கிலம் அ பிரிவு  
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ம.ஆன்சுலின் புஷ்பா 
முேலாமாண்டு தவதியியல் 



சிப்பி:1 முத்து:2  
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ஆதி மகாராென் 

  இரண்டாமாண்டு ஆங்கிலம் ஆ பிரிவு 
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மி.தொஸ்பின் 

இரண்டாமாண்டு ஆங்கிலம் அ பிரிவு 



சிப்பி:1 முத்து:2  

142 
 

 

 
சுகந்தி  

முேலாமாண்டு இயற்பியல் 
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ேமிழ்ச்செல்வி 
இரண்டாமாண்டு வணிகவியல் இ பிரிவு 



சிப்பி:1 முத்து:2  
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ெ.முத்து ராஜ் 

முேலாமாண்டு தவதியியல் 
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தி.இெக்கிமுத்து 

மூன்றாமாண்டு கணிேவியல் 



சிப்பி:1 முத்து:2  
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சுபாஷ் 

முேலாமாண்டு மின்ைணு சோடர்பியல் 
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ெ.கமலா 
இரண்டாமாண்டு ஆங்கிலம் 



சிப்பி:1 முத்து:2  
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லெ.ஷபா மர்வா  

    முேலாமாண்டு இயற்பியல் 
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க.ெண்முகப்பிரியா 

முேலாமாண்டு இயற்பியல் 



சிப்பி:1 முத்து:2  
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ஆ.ொருமதி 

முேலாமாண்டு மின்ைணு சோடர்பியல் 
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மா.வனிோ 
இயற்பியல் 



சிப்பி:1 முத்து:2  
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                       ரா.கவிோ 

இரண்டாமாண்டு தவதியியல் 
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செ.ரகுமாள் பீவி 
முேலாமாண்டு கணிேவியல் 



சிப்பி:1 முத்து:2  
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ொ.உமா மதகஸ்வரி 

இரண்டாமாண்டு ஆங்கிலம் அ பிரிவு 
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ஆ.கைகவல்லி 

முேலாமாண்டு கணிேவியல் ஆ பிரிவு 



சிப்பி:1 முத்து:2  
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         ந.ெந்தியா 
இரண்டாமாண்டு தவதியியல் 
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கு.சுலமயா 

இரண்டாமாண்டு ஆங்கிலம் ஆ பிரிவு 



சிப்பி:1 முத்து:2  
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க.செளமியா 

இரண்டாமாண்டு ஆங்கிலம் 
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மா.ஐஸ்வர்யா  
   இயற்பியல் 



சிப்பி:1 முத்து:2  
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                   க.முத்துமாரி 

இரண்டாமாண்டு தவதியியல் 
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அ.ஹபிபா 

இரண்டாமாண்டு தவதியியல் 



சிப்பி:1 முத்து:2  
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மா.ஆர்த்தி  

முேலாமாண்டு மின்ைணு சோடர்பியல் 
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                 செ.ஸ்சடல்லா 

முேலாமாண்டு மின்ைணு சோடர்பியல் 

 



சிப்பி:1 முத்து:2  
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செ.சுபா 

இரண்டாமாண்டு ஆங்கிலம் ஆ பிரிவு 
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                     செ.தஷக் மீரான் 

    முேலாமாண்டு இயற்பியல் 



சிப்பி:1 முத்து:2  
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தி.சிவசுப்பிரமணியன் 

முேலாமாண்டு இயற்பியல் 
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                   மு.காயத்ரி 

இரண்டாமாண்டு தவதியியல் 



சிப்பி:1 முத்து:2  
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ெதீஷ் 

இரண்டாமாண்டு ஆங்கிலம் அ பிரிவு 
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உ.ஷாக்கிரா 
முேலாமாண்டு கணிேவியல் அ பிரிவு 



சிப்பி:1 முத்து:2  
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பின்னூட்டம் 

 
முேல் தேடல் இேழ் எம் கல்லூரி ேமிழ்ப் 

தபராசிரியர் ஐயா தெ.முனியொமி அவர்களிடம் 
இருந்து சபற்றுக் சகாண்தடன்.  

மாணவர்களின் திறலமகளின் தேடலாய் 
இவ்விேழ் விளங்குகிறது. அலைவரிடத்திலும் 
ஏதோ ஒரு வலகயில் திறலம ஒளிந்துள்ளது. 
அலேத் தேடித் தேடி அலலவேற்குப் சபயர்ோன் 
முயற்சி. அப்படி எம் கல்லூரியின் அலைத்து 
மாணவர்களின் ஒட்டு சமாத்ே திறலமகளின் 
சவளிப்பாடாய் இந்ே தேடல் புத்ேகம் உள்ளது. 
அலைத்துத் ேரப்பிைரும் புரிந்து சகாள்ளும் 
அளவிற்கு எளிய நலடயில் கவிலேகள், கலேகள், 
சிந்ேலைகள், மற்றும் ஓவியங்களுடன் அறுபத்தி 
ஐந்து பக்கங்கள் சகாண்ட இந்ே இேழ் ேமிழ்க் 
கவிலேகளுக்குக் கிலடத்ே சிறப்பம்ெங்கலளக் 
சகாண்ட இேழ் எைக் கூறலாம். 

புத்ேகம் என்பது சோட்டுப் பார்த்ோல் 
காகிேம். சோடர்ந்துப் படித்ோல் அதுதவ 
ஆயுேம். அேைால் தேடித் தேடி வாசியுங்கள்.  

அறிலவத் தேடி ஓடுங்கள். நாலளய 
வரலாறு உங்கலளத் தேடி ஓடி வரும் என்கிறார் 
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அண்ணல் அம்தபத்கர். தேடதல அலைத்துக் 
கேவுகளுக்கும் ொவியாக உள்ளது. 

ஓடுங்கள் பயணத்தின் முடிவு 
சவற்றியாகத்ோன் இருக்க தவண்டும். அதில் 
சவற்றிப் படிகட்டாக இந்ேத் தேடல் இேழ் 
இருக்கும் என்பதில் எந்ே ஐயப்பாடுமில்லல. 

நன்றி 
 

நாள் 22.08.2018          அன்புள்ள மாணவன் 
     பூ.ஆதி நாராயணன் 

மூன்றாமாண்டு பி.பி.ஏ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



சிப்பி:1 முத்து:2  
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தேடல் முேல் இேழ் சவளியிட்டு விழா. 
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குறிப்புக்காக... 


