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பரல்கள் - கவிஞர் வ.க. பரமநாதன்
நமது பாரம்பரியக் கவிதை வடிவங்களை உள்வாங்கி, மரபு
மாறாமல் கவிபுனைவது எல்லோருக்கும் சாத்தியமாகாது. அது
பரமநாதனுக்கு வாய்த்திருக்கிறது. அவர் மரபு வடிவங்களில் நின்று
க�ொண்டு புதிய கருத்துகளைச் ச�ொல்ல முனைகிறார். இவருடைய
கவிதா வீச்சு டென்மார்க்கைத் தாண்டி, ஈழம், தமிழ்நாடு என
அறியப்பட்டு அங்கீகரிக்கப்பட்டுள்ளது சிறப்பாகும்.
வெளியீடு:
Silver Print House, Mississauga, Ontario L5V 2G7 Canada.

மனிதநேயத் துளிகள் - ஹைக்கூ கவிதைகள்
கவிஞர் கா.ந. கல்யாணசுந்தரம் வங்கிக் காசாளர் என்பது இவரது
வளமார்ந்த வாழ்வின் இன்னொரு இனிய பக்கமாயிருக்கிறது.
ம�ொழிக்கு மெருகேற்றுகிர பணியில் மட்டுமல்ல, ம�ொழிக்கு
முறுக்கேற்றுகிற முயற்சியிலும் இவர் வெற்றி பெறுவது தமிழ்
பெற்ற பேறு. பல்வேறு சுவைகள், சிந்தனைகள், சாடல்கள்
செறிந்த கவிதைகளை இத்தொகுதியில் காண்கிற�ோம்.
வெளியீடு:
நம்மொழி பதிப்பகம், சென்னை, தமிழ்நாடு
email : kaviooviya@gmail.com

மகளுக்கு - கடிதங்கள், கவிதைகள் & கட்டுரைகள்
நிஜனியின் சிறுவயதிலிருந்து அவளது ஆளுமையை வளர்த்தெடுத்ததில்
வெங்கட் (நூலாசிரியர்) டின் கடிதங்களுக்கு பெரிய பங்கு உண்டு.
அவரது அத்தனை கடிதங்களையும் பத்திரமாய் பத்திரப்படுத்தி
வைத்திருக்கும் காரியத்திலிருந்து நிஜனி காட்டும் நேசத்தின் நீளத்தையும்
ப�ொறுப்புணர்ச்சியையும் புரிந்துக் க�ொள்ள முடிகிறது. அப்பாவும்
மகளும்பரஸ்பரம்காட்டும்அன்புஇந்நூலில்பதிவு செய்யப்பட்டுள்ளது.
வெளியீடு: நிஜன் பதிப்பகம்.
5A, ஸ்ரீனிவாசா அவென்யூ, வளர்நகர், மதுரை.
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ற்பிதங்கள் பல. சாதி, மதம், சமூகம் 2. குறிப்பிட்ட வயதில் பெண்களுக்குரிய, உடல்
கடவுள்,அரசியல் ப�ோன்ற பல தளங்களிலும்
ரீதியான மாற்றத்தைக் காரணம் காட்டி,
இது இயங்கு ப�ொருளாகவிருக்கிறது. இந்த
அக்கோயிலில் நுழைய தடை விதிப்பது,
உலகை பெரும்பான்மையாக ஆள்வது
பெண்களின் உரிமைகளைப் பறிக்கும் செயல்.
கற்பிதமே. கற்பிதங்களே பல சிக்கல்களை
உருவாக்குகின்றன. இந்தக் கற்பிதங்கள் 3. மதரீதியான வழிபாட்டு நடைமுறைகள்
மிகையாகதமிழ்ச்சமூகத்தில்பரவலாகப்படர்ந்து
எ ன்ற பெ ய ர ி ல் , பெண்க ளு க்கான
கிடக்கின்றன. சமூகத்தைப் புரைய�ோடச்
வழிபாட்டு உரிமைகளை மறுப்பதென்பது
செய்து க�ொண்டிருக்கின்ற இத்தகைய
அவர்களின் சு யத்தை, கவுரவத்தை
கற்பிதங்கள் மனிதனைத் துன்புறுத்தவும்,
இழிவுப்படுத்துவதாகும்.
வாழ்க்கையைச் சிக்கலாக்கவுமான பணியையே
செய்துவருகின்றன. சபரிமலைக் க�ோயிலுக்குப் 4. வழிபாட்டுமுறைகளில்ஆணும்பெண்ணும்
பெண்கள் ப�ோகக்கூடாது என்பதும் ஒரு
எனப் பிரித்துப்பார்ப்பது தவறானது.
கற்பிதமே.
எனவே ஆணும்பெண்ணும் சமம் என்பதை
உறுதி செய்யும் வகையில் சபரிமலையில்
இத்தகைய சூழலில் கடவுள் குறித்த
அனைத்து வயது பெண்களையும்
கற்பிதத்தை உடைத்து ந�ொறுக்கும்வகையில்
அனுமதிக்கப்பட வேண்டும்.
ஒரு தீர்ப்பை இந்திய உச்சநீதிமன்றம்
வழங்கியிருக்கிறது. அதாவது சபரிமலை 5. வழிப ாட்டு மு றையில் பெண்ணின்
ஐ ய ப ்ப ன் க�ோ ய ி லு க் கு எ ல்லா வ ய து
உடலியல் மாற்றங்களைக் காரணம்
பெண்களும் செல்லலாம் என்பதே அது. உச்ச
காட்டி சபரிமலையில் பெண்கள் செல்ல
நீதிமன்றத்தில், தலைமை நீதிபதி தீபக் மிஸ்ரா
தடை விதிப்பது, அரசியல் சாசன
தலைமையில், ஆர்.எப்.நாரிமன், டி.ஒய்.
சட்டத்திற்கு எதிரானது.
சந்திரசூட், எம்.கன்வில்கர் ஆகிய�ோருடன்
அந்த அமர்வில் ஒரு பெண் நீதிபதி இந்து 6 . அ ய ்ய ப ்ப ப க்தர்கள் ச ங ்க த ்தின ர் ,
ம ல ் க ோ த ்ரா வு ம் இ ரு ந ்தா ர் எ ன்ப து ம்
தங்களுக்கென தனியான வழிபாட்டு
குறிப்பிடத்தக்கது. அந்த அமர்வில் ஒரு பெண்
நடைமுறை விதிகளைப் பின்பற்ற முடியாது.
நீதிபதி தவிர்த்து, நான்கு நீதிபதிகள் ஒன்று
சேர்ந்தளித்த தீர்ப்பின் விவரம் இத�ோ...
ஆனால், உச்சநீதிமன்ற நீதிபதியும்,
இ ந ்த வ ழ க்கை வ ி ச ா ர ி த ்த ஐ வ ர ி ல்
1. சபரிமலையில் பெண்களுக்குத் தடை ஒருவரான பெண் நீதிபதியுமாகிய இந்து
விதிக்கும் நடைமுறையை ஏற்க முடியாது. மல்கோத்ரா, ஒருவர் மட்டுமே மாறுபட்ட
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கருத்தை முன்வைத்தார். அதாவது நம்
நாட்டில் பல்வகைப்பட்ட மதங்களைச்
சேர்ந்தோர் வாழ்கின்றனர். பல்வகை
வழிபாட்டு முறையை கடைபிடிக்கின்றனர்.
ஆழமான மதநம்பிக்கை அடிப்படையிலான
விசயங்களை, மதசார்பற்ற நிலைப்பாட்டுடன்
த�ொடர்படுத்த முயற்சிக்கக்க கூடாது.
அய்யப்ப பக்தர்கள், சங்கங்கள் அவர்கள்
நடைமுறையைப் பின்பற்ற அனுமதிக்க
வே ண் டு ம் எ ன்பத ா கு ம் . இ ரு ப ்பி னு ம்
மேற்கூறிய நான்கு நீதிபதிகளின் தீர்ப்பே
அமுல்படுத்தப்பட்டிருக்கிறதுஎன்பதுபெருமையே.
இத்தீர்ப்பின் சாராம்சத்தை ந�ோக்கும் ப�ோது
பெண்ணின் தனிச்சிறப்புத் தன்மையான
மாதவிடாய் முன்வைக்கப்பட்ட நிலையில்,
அதைத் தீட்டு என ஒருசாரார் வாதிடுவதை
அத்தீர்ப்பு மறுப்புக் குள்ளாக்கியிருக்கிறது.
தீட்டு, புனிதம் என்கின்ற கற்பிதங்களின்
முரண்பட்ட ப�ோராட்ட வடிவமாக இதனைப்
பார்க்க வேண்டியிருக்கிறது. தீட்டு என்பது
தீண்டத்தகாத இழிசெயல் ப�ோன்றும், க�ோயில்
புனிதம் என்பது மேன்மை ப�ொருந்திய நற்செயல்
ப�ோன்றும்கற்பிக்கப்பட்டுவந்திருக்கும்நிலையில்,
பெண்ணின்தீட்டுகேள்விக்குட்படுத்தப்படுகிறது.
பெண் இனத்தின் மாதவிடாய் குருதி சேமிப்பே
மனித, மற்றும் பிற உயிரினங்களின் பரிணமிப்பு
என்பதை எவ்வாறு இந்த உலகம் மறந்து வாழத்
தலைப்பட்டிருக்கிறது என்பதே ஆச்சர்யப்பட
வைக்கிறது. உண்மையில் ச�ொல்லப்போனால்
பெண்களின் மாதவிடாயைத்தான் நாம்
புனிதமாக்க் க�ொண்டாட வேண்டும். மாறாக
பெண்களுக்குஉண்டானமாதவிடாய்காலத்தைக்
காட்டி, 10 முதல் 50 வயதுக்குட்பட்ட பெண்கள்,
சபரிமலைக்குச் செல்ல தடைவிதிக்கும் தேவஸ்வம்
ப�ோர்டின் செயல், அரசியல் சாசனத்திற்கு
எதிரானது எஎன்ற தீர்ப்பு ஒருவகையில் நமக்கு
நம்பிக்கையளிக்கிறது. அத�ோடு ஆண்கள்
மட்டுமேஐயப்பன்க�ோயிலுக்குசெல்லலாம்என்ற
நடைமுறையைத் தகர்த்திருப்பதும் காலத்தின்
தேவையாகிறது.

 படர்பார்வை
அழகிய பூந்தோட்டம்
சின்னாபின்னமாகி விடுகிறது
கயமைத் தனம்...!
*
துளிர்க்கும் சிற்றின்ப வெறி
பறிப�ோய் விடுகிறது
இல்லறத்தின் நன்னெறி ....!
*
பெற்றப் பிள்ளைகள்
விடம் வைத்துக் க�ொல்கிறது
ந�ொடியில் த�ொலையும் காமவெறி!
*
ஊட்டிய தாய்ப்பாலில்
விடம் இரண்டறக் கலக்கிறது
காமவெறி ....!
*
அலைபாயும் மனம்
முற்றாய் நிலைமாறிப் ப�ோகிறது
மனித குணம்....!
*
ஒன்றுமறியா பச்சிளங்கள்
க�ொன்றுக் களிக்கின்றன
காமத்தின் நாற்றக் க�ொப்புளங்கள்....!
*
தாயின் காமக் க�ொலை
படம்பிடித்துக் காட்டுகிறது
சமூகத்தின் நவீன எல்லை!

மாதவன்

தே வ ஸ ்தானம் ப�ோ ர் டு தலை வ ர்
கே.பத்மகுமார், உச்சநீதிமன்றம் கூறிய தீர்ப்பை
நிறைவேற்றும் கடமை தமக்கு இருப்பதாகக்
கூறினாலும், இத்தீர்ப்பை அவரும் வரவேற்கத்
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தயாராக இல்லை என்பதையும் செய்தியில்
தெரிவித்துள்ளார். இதன் அடிப்படையில்
சபரிமலை ஐயப்பன் க�ோயில் பெண்கள்
வழிபட அனுமதித்திருப்பதற்கு எதிர்ப்பு
தெரிவித்து கேரளாவில் கண்டனப் பேரணிகள்,
ஆ ர்ப்பாட்ட ங ்கள் , ச ா லை ம ற ி ய ல்
ப�ோன்ற த�ொடர் ப�ோராட்டங்கள் என நாளும்
திட்டமிட்டு நிகழ்ந்து வருகின்றன. அய்யப்ப
பக்தர்கள் சங்கமும் திருவனந்தபுரம் நாயர் சர்வீஸ்
ச�ொசைட்டி சங்கமும் இணைந்து மிகப் பெரிய
அளவில் பெண்களை அணிசேர்த்து நடத்துவது
இங்கு கவனிக்கத்தக்கது. எர்ணாகுளம்,
மூவட்டுப்புழா,ஆலுவாப்பகுதிகளில்ப�ோராட்டம்
நடந்தப�ோது ப�ோராட்டக்காரர்களுக்கும்
ப�ொதுமக்களுக்குமிடையே பிரச்சினை ஏற்பட்டி
ருக்கிறது. அய்யப்ப பக்தர்கள் சங்கமும்
நாயர் ச�ொசைட்டி என்கிற இருசங்கங்களும்
ஆளுங்கட்சிக்கு எதிரான, மரபு பின்பற்றலுக்குச்
சார்பான, மேலும் பி.ஜே.பிக்கு ஆதரவான
க�ொள்கையைக் கையிலெடுத்திருக்கிறார்கள்
என்றும் ச�ொல்லமுடியாது.

ஊர்வலம் பெரியார் பிறந்த ஈர�ோட்டிலும்
நடந்திருக்கிறது. இங்கும் புதுவைத�ோறும்
அய்யபபபக்தர்கள் சங்கம் ப�ோஸ்டர் ஒட்டி
தீர்ப்புக்கு எதிர்ப்புத் தெரிவித்துள்ளனர்.
10 வயதுக்குட்பட்டவர்களும் 60 வயதுக்கு
மேற்பட்டவர்களும் ஐயப்பன் க�ோவிலுச்
செ ன் று வ ர ல ா ம் எ ன்ற வ ி த ி யை
உருவாக்கியது என்ற கேள்வி நம்முள்
எழுகிறது. இது எழுதப்படாதச் சட்டமாக
ஆணாதிக்க சமூகத்தில் நடமாடிய ஒரு
கற்பிதம் என்பதை இத்தீர்ப்பு வெளிச்சமிட்டு
க்காட்டியிருக்கிறது.
‘‘இத்தீர்ப்பின் மூலம் நூற்றாண்டு காலமாக
இருந்து வந்த மனிதர்க்குள்ளான தவறான
வேறுபாடுகள்அகற்றப்பட்டுள்ளது. ஆண்,பெண்
இருவருமே மனிதர்கள்தாம், எனவே இத்தீர்பை
வரவேற்கிறேன்’’ என புதுவைக் கவர்னர்
கிரண்பேடி இதுகுறித்து கருத்து தெரிவித்துள்ளார்.

சபரிமலை க�ோவிலில், அனைத்து வயது
பெண்களையும் அனுமதிக்கலாம் என்ற
இந்நிலையில் கேரள தேவம்சம் ப�ோர்டு உச்சநீதிமன்றத்தின் தீர்ப்பு வரவேற்கத்
அமைச்சர் கடக்கம்பள்ளி சுரேந்திரன் ‘‘வழிபாட்டு தக்க து . இ த ன் மூ ல ம் , பெண்கள ி ன்
முறையில் பெண்களுக்கானச் சம உரிமையைப் உ ர ி மை ந ி லை ந ா ட்டப் ப ட் டு ள ்ள து .
பெறுவதற்காக நடந்த சட்டப் ப�ோராட்டத்தில் ஹிந்து மதத்தைச் சேர்ந்த பெண்களுக்கு
வெற்றி கிடைத்துள்ளது சபரிமலையில் மட்டுமின்றி மகிழ்ச்சி அளிக்குமென்று நம்புகிறேன்
எல்லா வழிபடு தலங்களிலும் பெண்களுக்குச் என்று மத்திய பெண்கள் குழந்தைகள்
சம உரிமை வழங்கப்படவேண்டும்’’ என்றும் நலத்துறை அமைச்சர் மேனகா (பா.ஜ.க.)
செய்தியாளர்களிடம் கூறியது சர்ச்சையை கூ ற ி யு ள ்ளா ர் . மே ற் கூ ற ி ய இ ரு வ ரு ம்
ஏற்படுத்தியுள்ளது. மேலும் தேவஸ்வம் மதசார்புள்ளவர்கள் என்பதும் இத்தீர்ப்பை
அமைச்சர் அவர்களுக்குப் பா.ஜ.க த�ொண்டர்கள் ஏற்றுக்கொள்கிறார்கள் என்பதையையும்
கருப்புக்கொடி காட்டினர் என்பதும் நடந்தேறியது. கவனத்தில் க�ொண்டால், ஒரு குறிப்பிட்ட
சார்புடையவர்களே புரிதலின்மையால்
இவ்வாறிருக்க வரும் நவம்பர் 17 ஆம் இத்தீர்ப்பை மறுக்கிறார்கள் என்பது புரியும்.
தேதி மண்டல மகரவிளக்கு திருவிழா
நடக்கவிருக்கிறது என்பதை தேவசம்போர்டு
ஆக இத்தீர்ப்புக்கு எதிராகச் செயல்
அறிவிப்பு செய்துள்ளது. பெண்கள் சபரிமலை படுகிறவர்கள், சங்கங்கள், மதவெறியர்கள்
வருவதற்கான முன்னேற்பாடுகளைச் செய்ய ஆகிய�ோர் கற்பிதத்தின் அடிப்படையில்,
நீதிமன்றம் உத்திரவிட்டப�ோதும் ,பெண்கள் பெண்கள் உரிமைகளை இன்னமும் கூட
சபரிமலை செல்ல, இருமுடி கட்டமாட்டோம் ஏற்கத் திராணியற்றவர்களாக இருக்கிறார்கள்
எனச் சபரிமலை அய்யப்ப சேவா சமாஜ என்பதையே நமக்குக் காட்டுகிறது.
மாநிலத் துணைத் தலைவர் சாமி உறுதியாகத்
தெரிவித்து உள்ளார். மேலும் இதை மறு
முனைவர்.
பரிசீலனை ச் செய்ய வேண்டும் என சென்ற
பெண்ணியம் செல்வக்குமாரி
11 ம் தேதி அய்யப்பப் பக்தர்கள் பங்கேற்கும்
புதுச்சேரி.
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கலியுடை வெம்மை வந்து

அன்னத்தை தூது விட்டு
அன்புடை மனைவி பெற்றான்
மன்னவன் என்ற ப�ோதும்
மாறிடா தமயந் திக்கே
முன்னரு நாளில் மன்றில்
மணமகன் தேர்வு செய்ய
பன்னாட்டு மன்னர் ஈங்கு
பார்த்திடா தமயந் திக்கு




தமயந்தி தந்தை நாடு
தனியென சென்ற ப�ோது
அமைந்த வ�ோரு வாழ்க்கை
அளவிலா துன்பம் என்று
இமைதனில் தூக்க மில்லை
ஏங்கினல் தலைவன் ந�ோக்கி
சுமையென மகவு ரெண்டு
சூழ்ந்தவ�ோர் துயரம் இன்னும்




சனியுடை பார்வை பட்டு
சாய்ந்தது நளனின் நாடு
தனியென சூதில் த�ோற்று
தளர்ந்தனன் மனைவி ய�ோடு
மனைவியின் ஆடை ய�ோடு
மயக்கமே க�ொண்டவன் ப�ோல்
கானகம் மனைவி விட்டு
காரிருள் வடிவு க�ொண்டான்



நலனிவன் கழுத்தில் மாலை
நதியென சூட்டிச் சென்றாள்
உலமுடை காதல் க�ொண்ட
உற்றவ�ோர் துணையை பெற்றாள்
கலியுடன் க�ோபம் க�ொண்டான்
கயவனாய் பிரிக்க எண்ணி
பலியென நலனின் வாழ்க்கை
பார்வையால் தீய்க்கச் செய்தான்



கனலென வெந்து தீய்ந்த
வலியுடை நலனின் வெண்பா
வாய்மையின் புலவன் ச�ொன்ன
உளியென செதுக்கச் செய்த
ஒப்பிலா காவி யந்தான்
நலிவுடன் நாட்டை விட்டு
நாட்டினான் வெற்றி யன்று
நளனிவன் தேரில் வல்லோன்
நாதனாம் சமையல் செய்ய
கலைகளில் உயர்ந்த தாலே
காதலி நாட்டில் சேர்ந்தான்
நிலையென வேலை செய்து
நிறைவுடன் சமையல் செய்து
உலகுடை கலியின் ஆற்றல்
ஓடிட மறைந்து வாழ்ந்தான்
மடப்பள்ளி பிள்ளை வந்து
மனமுடன் அன்பு பூண்டான்
நடைமுறை மதிப்பு ப�ொங்க
நான�ொன்று கேட்பேன் ச�ொல்வாய்
விடையென கூறு வாயே
வீரனாய் உன்றன் நாடு
தடையென் னவாழ்வு காண
தளிர்களே கூறு வீரே.
உன்னுடை தந்தை விட்டு
உவப்புடை நாடு விட்டு
ச�ொன்னவ�ோர் புகழை விட்டு
சுவையிலா பாட்ட னாேடு
மன்னவன் மகனும் இன்று
மடிவது என்ன மாண்பு
என்றவன் ச�ொல்லை கேட்டு
எழுந்தனன் சினமும் ப�ொங்க
மன்னவன் மாண்பு உன்போல்
மடையரும் அறிய மாட்டார்
என்னுடை தந்தை நாடு
ஏற்றமே செழித்து வாழும்
ப�ொன்னறம் செழித்து ஓங்கும்
புதுமையாம் தேசம் கேட்பீர்
தன்னல சூதி னாலே
தளர்வென வந்த தின்று
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இது காதலில்லை!!
அதனாலென்ன?
பேச்சின் நடுவே விரசமின்றி
«லவ்யூ» ச�ொல்லலாம்..
கேட்டதும் பிடித்து ப�ோன
பாடல�ொன்றை
வாட்சப்பில் அனுப்பி
கேட்கச்சொல்லலாம்..
மழை நாள�ொன்றின் ஜன்னல்
தூறல்களை
கண்கள் மூடி ரசிக்கச்சொல்லலாம்..

ÜçP¬íèœ «ñôì£





இது காதலில்லை!!
அதனாலென்ன??
பிடித்த நிறத்தில் உடையணியச்சொல்லி
கேட்டுக்கொள்ளலாம்..
உரிமையாய் விருப்பு வெறுப்புக்களை
பகிர்ந்து கொள்ளலாம்..
விளையாட்டாய் இருவரின்
பாஸ்வேர்ட்’களையும்
மாற்றிக்கொள்ளலாம்..
இது காதலில்லை!!
அதனாலென்ன???

அ.தீ. ரமேஷ்கார்த்திக்

î£ŒŠð£êˆF™ â¡ùì£
àò˜F¬í Ü.çP¬í
àJ¬óˆ îMó
Ü¬ùˆF½‹ HKM¬ù!
î£ŒŠð£™ ªè£´ˆî£œ
àò˜F¬í
î£ŒŠð£™ ªè£´ˆî¶
ÜçP¬í!
î£ŒŠð£™ ªè£´‚è
ªõ†èŠð†ì£(™)œ
Ü¶
àò˜F¬í!
î£Œð£¬ôˆ îMó
«õ«ø¶‹ ªè£´‚è£î¶
Ü¶
ÜçP¬í!
°ö‰¬î¬ò
°Š¬ðˆ ªî£†®J™
iCªòP‰î£™
Ü¶ àò˜F¬í!
â¶ î¡Â¬ìò
º†¬ì âùˆªîKò£ñ«ô
Ü¬ì è£ˆî£™
Ü¶ ÜçP¬í,
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î£Œð£Ö†ìˆ îõPòF™¬ô!
°†® à‡í£ñ™
à‡ìF™¬ô
°†®¬ò M†´Š
HK‰ˆF™¬ô!
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யாரின் செல்ஃபி’க்கோ ஹார்ட்டின்
விட்டதற்காய்
கடுப்பாகி ஓஃப் லைன் ப�ோகலாம்..
நீண்ட காத்திருப்புக்குப்பின்
பதிலளிக்கப்படும் குறுஞ்செய்திக்காய்
க�ோபப்படலாம்..
நள்ளிரவில் அழைப்பெடுத்து
பேசச்சொல்லி
இம்சை செய்யலாம்..
இருந்தும்..
நிச்சயமாய்
இது காதலில்லை!!
அதனாலென்ன??

- ரிஸ்கா முக்தார்
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ம�ோன மூச்சின்
வெப்பத்தில்
தெப்பமாய்
நனைந்தேனடி!
சிராஜ் அஹ்மெட்
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டாக்டர் எப்படியாவது இந்த கருவை

தன் கைகளின் நரம்புகளை தானே வெட்டி
கலைச்சிடுங்க... ப்ளீஸ் எங்க ரெண்டு க�ொண்டார் அந்த அபார்சன் செய்த
பேர�ோட வருங்காலமும் இதுல தான் டாக்டர். அந்த சம்பவத்தில் இருந்து அந்த
அடங்கி இருக்கு. எனக்கு எங்கேஜ்மெண்ட் மருத்துவரின் இரு கைகள் செயலிழந்து
வேற பிக்ஸ் ஆயிடிச்சு. இன்னும் மூணு ப�ோனது.
மாசத்துல எனக்கு கல்யாணம் வேற நடக்க
இருக்கு. என் பாய் பிரண்ட்டும் இன்னும்
டே . . . ம ச்சா ன் ந ா ள ை க் கு ந ா ன்
ரெண்டு மாசத்துல வேலைக்கு அமெரிக்கா அமெரிக்கா ப�ோறேன் வேலைக்கான
ப�ோக ப�ோறான் .
அப்பாயின்மென்ட் லெட்டர் எல்லாம்
வந்தாச்சு, இனிமே ஜாலி தான் என்று
நானும் என் பாய் பிரெண்ட்டும் தெரியாம சந்தோசமாக அவன் நண்பனிடத்தில் பேசி
ஒரு திரில்க்காக தப்பு பண்ணிட்டோம். எவ்வளவு க�ொண்டிருந்தான். அப்போது அருகே
ச�ொல்லியும் கிக்குக்காக காண்டம் ப�ோடாம உள்ள ஜன்னல் கம்பி உடைந்து நேரே
என்னோடரிலேஷன்சிப்வச்சுக்கிட்டான்.அத�ோட அவன் ஆண்குறியில் வந்து ச�ொருகியது
விளைவு நான் இப்ப கன்சீவ்வா இருக்கேன்னு அந்த விபத்தில் அவன் ஆண் என்ற
நினைக்குறேன் டாக்டர். ஏன்னா எனக்கு ரெண்டு தகுதியையே இழந்தான் ...
மாசமா பிரீயட்ஸ்ஸே வரலை கண்டிப்பா நான்
கன்சீவ்வா தான் இருக்கேன்.
ஒரு நாள் அவள் மிகுந்த சந்தோஷத்தில்
இ ரு ந ்தாள் . ஏ னென்றா ல் வ ி டி ந ்தா ல்
ப்ளீஸ் எப்படியாவது இந்த கருவை கல்யாணம், பையன் மிக பெரிய இடம்.
கலைச்சிடுங்க... உங்களுக்கு எவ்வளவு தன்னுடைய பிரச்சனையெல்லாம் தீர்ந்து
பணம் வேணும்னாலும் தர்றோம் என்றனர் விட்டது. இனிமேல் எல்லாமே நல்லாத்தான்
அந்த இருவரும்.
நடக்கும் என்று பல கனவுகளில் மூழ்கி
இ ரு ந ்தாள் . அ ப ் ப ோ து அ வ ளு ட ை ய
பணத்திற்கு ஆசைப்பட்ட அந்த டாக்டரும் அறைக்கதவு தானே மூடிக்கொண்டது.
அபார்சன் செய்தார். அதன் பின் அந்த அடுத்த ந�ொடி அறையில் கட்டிலில் இருந்த
பெண்ணும் - அந்த ஆணும் ஒரு உடன்படிக்கை தலையணையை எடுத்து முகத்தில் வைத்து
செய்து க�ொண்டனர். இனிமேல் அவரவர் தன்னை தானே அழுத்தி க�ொண்டாள். சில
வாழ்க்கையில் மீண்டும் ஒருவரைய�ொருவர் நிமிடங்களில் அவள் உயிர் அந்த அற்ப
சந்தித்து க�ொள்ள கூடாது என்றும், அவர்களது உடலை விட்டு ப�ோய் இருந்தது. அருகே
வருங்கால வாழ்க்கையில் ஒருத்தருக்கு ஒருத்தர் இருந்த கண்ணாடியில் ஐ லவ் யூ அம்மா
இனிமேல் தலையிட கூடாது என்றும் நட்புடன் என்று இறந்து ப�ோனவளின் ய�ோனியின்
பரஸ்பரமாய் உடன்படிக்கை செய்து க�ொண்டு இரத்தத்தில் எழுதப் பட்டிருந்தது..
பிரிந்தனர்.
உலகைபார்க்காதஉயிர்தான்உலகை பார்க்க
ஒரு சில மாதங்களுக்கு பிறகு…
முடியாத நிலைக்கு காரணமானவர்களை பழி
தீர்த்து க�ொண்டது. உங்கள் உடல் சுகத்துக்காக
ஒரு அறுவை சிகிக்சையின் ப�ோது உயிர் பலி வேண்டாமே...
மத்த சக மருத்துவர்களின் முன்னிலையில்
n

 2018





மனைவி எனும் துணைவி
மனைவி யென்னும்மாதரசி நாடும் அன்பை
மகிழ்வுடனே மதித்திடுவ�ோம் அவளின் பங்கை
நினைவி லென்றும்நீங்காது நெஞ்சில் மேவும்
நித்தமவள் வழங்கிவரு மின்பம் யாவும்
சுனைநீராய் வற்றாமல் தியாகம் செய்வாள்;
சுரக்குமன்பால் மறவாமல் நியாயம் செய்வோம்!
பனைமரமாய் நற்பலன்கள் தருவாள் என்றும்
பகுத்தறிவைப் பயன்படுத்திச் செய்வோம் நன்றி!
சலவையையும் சளைக்காமல் செய்வாள்; ஊணும்
சமைத்திடுவாள்; இல்லத்தில் தூய்மைகாணும்
நிலவினைப்போல்வெளிச்சமாக்கிவைத்துக் காத்து
நிற்குமவள் செயலுக்குச்சொல்வோம் வாழ்த்து!
புலமையுடன் கூரறிவும்பெற்ற இல்லாள்
புத்தியுடன் கணவனுக்குவழியும் ச�ொல்வாள்
கலவரமாய் முகத்தினில்ரேகைப் பார்த்து
கவலைகளும்போக்கிடுவாள் அன்பைஈந்து!
இல்லாளைமதிப்போர்க்குவாழ்க்கை இன்பம்
இல்லாத சந்தேகம்கொண்டால் துன்பம்
ப�ொல்லாத பழிகளையும்நம்ப வேண்டா
ப�ொய்சொல்லிஆபத்தில் சிக்க வேண்டா
நல்லோராய்க்குழந்தைகள் வளரவேண்டி
நாட�ோறும் கஷ்டங்கள்யாவும் தாண்டி
ச�ொல்லொண்ணாப்பொறுமையினைநெகிழ்ந்து ய�ோசி
ச�ொர்க்கமெனக்கொண்டாடி மகிழ்ந்துநேசி!

- அதிரை கவியன்பன் கலாம்
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n உங்கள�ோட பூர்விகம்.. குடும்பம் பற்றி
ச�ொல்லுங்கள்..
என்னுடைய பூர்வீகம் திருவண்ணா
மலை மாவட்டம் ‘‘மருதாடு’’ கிராமம்,
பின்னர் பணி நிமித்தமாக என்னுடைய
தாத்தா காஞ்சி மாவட்டம் உத்திரமேரூர்
என்ற ஊருக்கு வந்து குடியேறினார்.
தாத்தா, அப்பா இருவரும் ‘‘கிராம நிர்வாக
அதிகாரிகளாக’’ இருந்து பணி ஒய்வு
பெற்றவர்கள், அம்மா இல்லத்தரசி..
n

n சரித்திரம்.. கல்வெட்டுகள்.. சிலைகளின்
மீ து எ ப ் ப ொ ழு து மு த ன் மு றை ய ா க
உங்களுக்கு காதல் ஏற்பட்டது..??
சிறுவயதில் இருந்தே அதில் க�ொஞ்சம்
ஆ ர்வம் இ ரு ந ்த து , ப ள ்ளி செ ல் லு ம்
ப�ோது உத்திரமேரூரில் இடிந்து கிடந்த
ஒ ரு க�ோ ய ி லை ஏ க்கத் து ட ன் க டந் து
சென்றிருக்கிறேன். சமீபமாக 2011 ஆண்டு
முதல் அது க�ொஞ்சம் தீவிரமான தேடலாக
த�ொடர்ந்தது.
n

 2018





n ச�ோழர்கள் வரலாற்றில்.. உங்களுக்கு
பிடித்த மன்னர் யார்.. ஏன்..?
ச�ோழ வரலாற்றில் பிடித்த மன்னன் என்றால்
‘‘ஆதித்த ச�ோழனை’’ ச�ொல்வேன், இன்றைக்கு
அ ந ்த ந ா க ரீ க த ்தை ப ற்றி இ வ ்வள வு
பேசுகிற�ோம் என்றால் அதற்கு விதை
ப�ோட்டவன் அவன். ஆதித்தன் இல்லையேல்
தஞ்சை பெரிய க�ோயிலும் இல்லை, கங்கை
முதல் கடாரம் வரை வெற்றியும் இல்லை.
n

n அணுக்கன்படை பற்றியும், சென்ற வருடம்
நடந்த கங்கை க�ொண்ட ச�ோழபுரத்தின்
குடமுழுக்கு விழாவில்... அணுக்கன் படை
ஆற்றிய பணிகள் குறித்தும் ச�ொல்லுங்கள்.
அணுக்கன் படை கங்கை க�ொண்ட
ச�ோழபுரம் குடமுழுக்கிற்காக துவங்கப்பட்ட
குழு, ச�ோழர்கள் கல்வெட்டுகளிலேயே
‘‘அணுக்கர்’’ குறித்த குறிப்புகள் காணக்
கிடைக்கிறது, அவர்கள் க�ோயில்களை
பாதுகாக்கும் குழுக்களாக அன்றைக்கு
இருந்திருக்கிறார்கள். அது இன்றைக்கும்
த�ொடர்வது மகிழ்ச்சி அளிக்கிறது.
n

எப்படி அன்றைக்கு ச�ோழர் படை
கங்கை வரை சென்று வெற்றி க�ொடி நாட்டி
அங்கிருந்து கங்கை நீரை தன் தலைநகருக்கு
க�ொண்டு வந்தத�ோ, அதே ப�ோல் அணுக்கர்
பட ை யு ம் கங்கை செ ன்று அந்த நீரை
க�ொண்டு வந்தது முதல், அதை ஊர்வலமாக
க�ொண்டு வந்து க�ோயிலில் சேர்த்து,
குடமுழுக்கு முடியும் வரை தன்னாலான
பணிகளை சீரும் சிறப்புமாக செய்தது.
n பண்டைய தமிழர் நாகரிகம்.. பண்பாடு..
கலைகள்.. அரசியல் எப்படி இருந்தன..
ஒரு கல்வெட்டு ஆதாரம் தாருங்களேன்..
பண்டைய தமிழர் நாகரிகம்.. பண்பாடு..
க லை க ள் . . அ ர ச ி ய ல் ப�ோன்ற வ ற்றை
ஒரு கல்வெட்டில் அடக்கிவிட முடியாது.
இந்தியாவிலேயே அதிக கல்வெட்டுகள்
கிடைக்கும் மாநிலம் தமிழ்நாடு. குறிப்பிட்டு
ச�ொல்லவேண்டும் என்றால் அவ்வளவு
பெரிய தஞ்சை க�ோயில் கட்டி முடிக்கப்பட்ட
n





 2018

பின், ராஜ ராஜன் தன்னுடைய உத்தரவில்,
த ா ன் க �ொ டு த ்த க �ொட ை க ள ை யு ம் ,
த ன் அ க்கா கு ந ்தவை க �ொ டு த்த
க�ொடைகளையும், தன்னுடைய மனைவிகள்
க�ொடுத்த க�ொடைக ளையும் மற்றும்
யார் யார் எல்லாம் இந்த க�ோயிலுக்காக
க�ொடைகள் க�ொடுக்கிறார்கள�ோ அவர்கள்
அனைவரின் பெயரையும் க�ோயிலில் பதிய
ச�ொல்கிறார். இந்திய வரலாற்றில் இது
ப�ோன்ற உத்தரவை வேற எந்த மன்னனும்
பிறப்பித்தானா என்பது சந்தேகமே.
n கல்வெட்டுகளின் தேடுதலில்.. ஏற்பட்ட
அனுபவங்கள் பற்றி..
காடு மேடு அலைந்து சில நேரங்களில்
ஒரு பெரிய புதருக்குள் ஒளிந்திருக்கும்
கல்வெட்டுகளை பார்ப்பதென்பது ஒரு
திகில் படம் பார்க்கும் அனுபவம் தான்.
காவேரி பிரச்சனை உச்சத்தில் இருந்த
ப�ோது ஒரு சமயம் கர்நாடகாவில் ராஜ
ராஜன் கல்வெட்டை த�ோண்டி எடுத்தோம்.
அது இன்றைக்கும் பாதுகாப்பாக உள்ளது.
ஆ ன ா ல் , அ வ ர்கள் ஊ ரு க் கு செ ன் று
அ வ ர்கள்
மு ன்
அதை
எ டு த ்த
ப�ோ து கடந்த ந�ொடிகள் ஒவ்வொன்றும்
திகில் திரைப்படம் ப�ோன்று இருந்தது...
n

n க�ோவில்கள்..சிலைகள்..கல்வெட்டுகளின்
தற்போதைய நிலையென்ன..
மத்திய த�ொல்லியல் துறை பராமரிக்கும்
க�ோயில்கள் மட்டுமே சிறப்பாக உள்ளது,
ம ற்ற க�ோ ய ி ல்கள ி ல் க ல்வெ ட் டு க ளு ம்
சிலைகளும் படும் பாடு ச�ொல்லி மாளாது.
n

n சிலை திருட்டுகளை தடுப்பது எப்படி..?!
ஒவ்வொரு சிலைக்கும் தனித்தனி எண்களின்
அடிப்படையில் குறியீட்டெண் க�ொடுக்கப்பட
வேண்டும், எந்த க�ோயிலில் எந்தெந்த சிலைகள்
உள்ளன என்பது குறித்த ஆவணம் அரசிடம்
இருக்க வேண்டும். ஒரு வேளை சிலையைத்
திருடி வெளிநாடு எடுத்துச் சென்றால் கூட
நம்மிடம் அதன் புகைப்படமும், அவை எந்த
க�ோயிலில் இருந்தது என்ற ஆவணமும்
n

 2018





இருந்தால் அதை எளிதாக மீட்டுக் க�ொண்டு
வந்து விட முடியும்..
n மரபுநடை என்றால் என்ன.. அதனால்
ஏற்பட்ட மக்கள் விழிப்புணர்வை பற்றி
ச�ொல்லுங்களேன்

n நீங்கள் ஒரு இயற்கை ஆர்வலர் என்பதை
அறிவே ன்.. இதுவரை நீங ்கள் செ ய்த
நற்பணிகளை கூறுங்கள்..

மரம் நடுவதற்கு எனக்கு எப்போதும்
உறுதுணையாக இருப்பவர்கள் CTC
சென்னை ட்ரெக்கிங் கிளப் நண்பர்கள்,
n ப�ொ து ம க்க ளு க் கு க�ோ ய ி ல்கள் , அவர்களுடன் இணைத்து 2012 காஞ்சிபுரம்
வ ர ல ா று கு ற ி த் து வ ி ழ ி ப் பு ண ர் வு அருகே அய்யங்கார்குளம் என்ற ஊரில்
ஏற்படுத்த துவங்கப்பட்டதே மரபு நடை, 500 கும் மேற்பட்ட மரங்களை நட்டு
ஒவ்வொரு இடங்களின் முக்கியத்துவம் ப ர ா ம ர ி த ் தோம் , இ ன்றை க் கு அ வை
அ த ன் வ ர ல ா று கு ற ி த் து ம க்க ளு க் கு சிறப்பாக வளர்ந்து ஒரு காடு ப�ோன்று
தெரிந்தால் தற்போது இருக்கும் அவல உருவாகியுள்ளது. பின்னர் அவர்களுடன்
நிலை மாறி, க�ோயில்களும் மற்ற வரலாற்று இணைந்து நிறைய இடங்களில் இது
சின்னங்களும் புத்துயிர் பெறும்..
ப�ோன்று மரங்களை நட்டு பராமரித்தோம்.
கடந்த ஆண்டு காட்டுமன்னார்கோயிலில்
n சமீபத்தில்நீங்கள்சென்றுவந்தகம்போடியா ந ட்ட 2 0 0 கு ம் மேற்பட்ட ம ர ங ்கள்
பயணம் பற்றி கூறுங்கள்..
சிறப்பாக வளர்ந்துள்ளன, தற்போது
நண்பர்களுடன் இணைந்து பனை விதை
n உலகின் பெரிய வழிபாட்டுத்தலமான களை ஊன்றி வருகிற�ோம்.
கம்போடியா செல்ல வேண்டும் என்பது
நீண்ட நாள் கனவு. நாம் ஒவ்வொருவரும் n இந்த சரித்திரப் பயணத்தில்.. தாங்கள்
வாழ்க்கையில் ஒருமுறையேனும் கட்டாயம் சந்தித்த சவால்கள் என்னென்ன..
சென்று பார்க்க வேண்டிய இடம். அங்கோர்
வாட் க�ோயிலை மனிதர்கள் தான் கட்டி n ப�ொ து வ ா க எ த ை ய ா வ து தே டி
முடித்தார்கள் என்பதை இன்னும் நம்ப பயணப்படும் ப�ொழுது பெரிய சவால்கள்
முடியவில்லை!.
எதுவும் சந்தித்தது கிடையாது, மேற்கூறியது
ப�ோ ல் க ர்நாட க ா வ ி ல் அ ப ்ப டி ஒ ரு
அனுபவம் கிடைத்தது. ஆனால், ஏதேனும்
இடிந்த க�ோயில்களை சீரமைக்கும் ப�ோது
தான் நிறைய சவால்கள் இருக்கும். ஊர்
பிரச்சனை, அரசு பிரச்சனை, அரசியல்
பிரச்சனை கடந்து, ஆயிரம் வருட பழைய
கட்டிடங்களில் வேலை செய்யும் ப�ோது
யாருக்கு எப்பொழுது என்ன நேரும்
என்பது தெரியாது.
n

n தங்களின் வாழ்நாள் இலட்சியம் என்ன..?
இந்த உலகில் எதுவும் நிரந்திரமில்லை,
இ த ி ல் ந ா மு ம் அ டக்கம் , ஆ கை ய ா ல்
இ ற ப ்பத ற் கு மு ன் இ ந ்த த�ொ ல் லி ய ல்
து றை ய ி ல் ந ி றை ய ஆ ர்வ ல ர்கள ை
உருவாக்க வேண்டும், ப�ொதுமக்களுக்கு
இ து கு ரு த ி ந ி றை ய வ ி ழ ி ப் பு ண ர் வு
ஏற்படுத்த வேண்டும் என்பதே.
n
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n இந்த எட்டு வருடப் பணிகளை ஆவணப் n உங்களுடைய எதிர்கால திட்டமென்ன..
படுத்தியதுண்டா..?
n இடிந்திருக்கும் பழைய க�ோயில்களை,
n படங்களை மட்டும் சேகரித்து வைத்திருக் வரலாற்று சின்னங்கள் அனைத்தையும்
கிறேன்.. பத்திரிகைகள் என்னை அணுகும் காப்பாற்ற வேண்டும். இன்னும் நிறைய
ப�ொழுது.. தருவதுதுண்டு, இது வரை பெரிய மக்களுக்கு இது குறித்து விழிப்புணர்வு
அளவில் எதையும் ஆவணப்படுத்தியதில்லை, ஏற்படுத்த வேண்டும். குறிப்பாக பள்ளி
பின் வரும் நாட்களில் புத்தகங்களை எழுதி குழந்தைகளுக்கு சென்றடையவேண்டும்..
அதில் ஆவணப்படுத்தும் எண்ணமுண்டு.
n நீங்கள் வாழ்க்கையில் யாருக்காவது
n ம றை ந ்த எ ழு த ்தாள ர் ப ா ல கு ம ா ர ன் நன்றி ச�ொல்ல வேண்டுமென்றால் யாருக்கு
ஐ ய ா எ ன்ற து ம் ந ி ன ை வ ி ல் வ ரு வ து . . ச�ொல்வீர்கள்..
அ வ ர ி ன் எ ழு த் து த ா ன் ந ி ன ை வு க் கு
வ ரு க ி ற து . . ச�ோ ழ வ ர ல ா ற்றை
ப�ொதுமக்களுக்கு க�ொண்டு சேர்த்ததில்
கல்கி அவர்கள் பெரும்பங்காற்றினார்,
ப ா ல கு ம ா ர ன ி ன் உ ட ை ய ா ர் அ த ன்
த�ொடர்ச்சி எனலாம், கதைக்களம் வேறு
ஒ ன்றா க இ ரு ந ்தா லு ம் ப ா ல கு ம ா ர ன்
அவர்களின் உடையார் படித்து விட்டு
தஞ்சை பெரிய க�ோயிலுக்கு செல்பர்கள்
அங்கே சிறிது நேரம் அந்த க�ோயிலை
பார்த்து அழுது விட்டே திரும்புகிறர்கள்..
n

ந ி றை ய பே ர் இ ரு க்கி ற ா ர்கள் ,
குறிப்பாக ச�ொல்ல வேண்டுமென்றால்
என் பெற்றோருக்கும் என் அணுக்கன்
படை நண்பர்களுக்கும்தான், அவர்களை
இல்லையேல் இது எதுவுமே சாத்தியமில்லை.
n

n இன்றைய இளைஞர்களுக்கு நீங்கள்
ச�ொல்ல விரும்பும் செய்தி..
பாரம்பரியம் காப்பதில் இந்த தலை முறை
இளைஞர்கள் ஆர்வமுடன் இருக்கிறார்கள்
n
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வாழ்க்கை அனுபவங்களை
பகிர்ந்தமைக்கு நன்றி திரு.
சசிதரன்..
த ங ்கள் இ ல ட்சி ய ம்
நிறைவேற.. நற்பணிகள்
ச ி ற க்க . . த ம ி ழ ்நெ ஞ ்சம்
இதழின் சார்பில் வாழ்த்து
கள்..
வாழ்க தமிழ்..
வளர்க எம் மக்கள்..

n

நேர்காணல்

சாரதா க. சந்தோஷ்
ஐதராபாத்.
அதற்கு சிறந்த உதாரணமே ஜல்லிக்கட்டு
ப�ோராட்டம், ஜல்லிக்கட்டு தடை என்பது
எ ப ்ப டி ஒ ரு இ ன அ ட ை ய ா ள த ்தி ன்
அ ழ ி ப ் ப ோ அ தே ப�ோ ல் க�ோ ய ி ல்
கல்வெட்டுகளை சிதைப்பது, சிற்பங்கள்
சிலைகளை சீரழிப்பது ப�ோன்றவையும்
இ ன அ ட ை ய ா ள அ ழ ி ப ்பிலேயே
சேரும் ஆகையால் இந்த தலை முறை
இ ள ை ஞ ர்கள் இ வ ற்றை க ா ப ்பற்றி
அடுத்த தலைமுறைக்கு க�ொண்டு சேர்க்க
முன்வரவேண்டும்..
இ து வ ரை ப�ொ று மை ய ா க த ங ்கள்
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õ‰F¼‚è‚ Ãì£¶î£¡. â¡ù ªêŒõ¶? ñQî¡
Cô êñò‹ ²ò¾í˜¾‹, C‰îù£ ê‚F»‹
Þö‰¶ ê´FJ™ àí˜„CõêŠð†´M´Aø£¡.
î£¡ â¡ù è£Kò‹ ªêŒA«ø£‹ â¡ð¬î«ò
ñø‰¶ è‡Í®ˆîùñ£è ªêò™ð†´M´Aø£¡.

üe™ õ£›‚¬è¬ò ªõÁˆî£¡.

üe½‹ ãø‚°¬øò Ü«î G¬ô¬ñ‚°ˆ
îœ÷Šð†®¼‰î£¡.

ð®ˆ¶, ð†ì‹ ªðŸÁ â¡ù Hó«ò£üù‹?
õ£›‚¬èJ¡ MO‹HŸ‚«è õ‰¶M†ì
àí˜M™
îŸªè£¬ôî£¡ Þ‰îŠ Hó„C¬ù‚° å«ó
«õ¬ôˆ «î® Ü¬ô«ò£ Ü¬ô â¡Á
Ü¬ô‰î£JŸÁ. êK, «õ¬ôî£¡ A¬ìˆî ð£®™¬ô, b˜¾ â¡Aø å¼ îŠð£ù º®¾‚° õ‰¶M†ì£¡.
ªê£‰îñ£Œ ªî£N™ å¡¬øˆ ªî£ìƒèô£‹ î£¡ Þš¾ô¬è M†´Š HK‰¶ «ð£õî£™
â¡ø£™ ÜîŸ° ò£¼‹ GF»îM ªêŒòˆ îò£ó£è ãŸðìŠ«ð£°‹ H¡ M¬÷¾èœ ðŸP Üõ¡
Þ™¬ô. i†®™ õòî£ù Ü‹ñ£. «ï£ò£O ÜŠð£. CP¶‹ C‰Fˆîî£è«õ£, èõ¬ôŠð†ìî£è«õ£
ªîKòM™¬ô. è‡ Í®ˆîùñ£ù„ ªêò½‚°
è™ò£í õòF™ õK¬êò£Œ Í¡Á ê«è£îKèœ.
ã¶ C‰î¬ù? ã¶ èõ¬ô?
îù‚° ñ†´‹ å¼ ï™ô «õ¬ô«ò£
Ü¡Á Þó¾ º¿‚èˆ Éƒè£ñ™ ¹ó‡´,
Ü ™ô ¶ æ ˜ à ¼ Šð®ò£ùˆ ª î£N« ô£
¬èÃ®ù£™ âšõ÷¾ ï¡ø£è Þ¼‚°‹? Üó² ¹ó‡´Š ð´ˆ¶‚ªè£‡®¼‰î£¡.
ÝvðˆFKJ™ è£™ è´‚è õK¬êJ™ G¡Á
âŠð® àJ¬ó ñ£Œˆ¶‚ªè£œõ¶ â¡Aø
Þôõê ñ¼‰¶ñ£ˆF¬ó õ£ƒè„ CóñŠð´‹
õ£Šð£¬õ îQò£˜ ñ¼ˆ¶õñ¬ùJ™ å¼ ï™ô «ò£ê¬ùJ™ ÜõÂ‚° àø‚è‹ õóM™¬ô.
ì£‚ìKì‹ è£‡Hˆ¶ CA„¬ê ÜO‚èô£‹. I‚R,
Mû‹ õ£ƒA„ ê£ŠH†´Mìô£ñ£?
A¬ó‡ì˜, õ£Sƒ ªñS¡ âù ê£îùƒè¬÷
õ£ƒAŠ«ð£†´ Ü‹ñ£¾‚° æŒ¾ ªè£´‚èô£‹.
ªóJ™ º¡ ð£Œ‰¶ˆ îŸªè£¬ôŠ ð‡E‚
ï™ô, ï™ô ñ£ŠHœ¬÷è÷£èŠ ð£˜ˆ¶ è£ô£
ªè£œ÷ô£ñ£?
è£ôˆF™ ê«è£îKè¬÷‚ è¬ó «ê˜‚èô£‹.
«ñŸè‡ì Ü¬ùˆ¶ èù¾èÀ‹ èù¾
è÷£è«õ Þ¼‰¶Mì üe½‚° õ£›‚¬èJ™
ªõÁŠ¹ ãŸŠð†ì¶ êèü‹î£¡. Ýù£™,
ÜîŸè£è Üõ¡ Þšõ÷¾Š ªðKò º®¾‚°

AíŸP™ M¿‰¶„ ê£èô£ñ£?
â‰î å¼ «ò£ê¬ù»‹ ÜõÂ‚°„ êKò£èŠ
ðìM™¬ô.
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ய�ோசித்து பாரு
கடவுளுக்குள் ஏது இங்கே
கருத்து வேறுபாடு
காலங்கடந்தும் வாழுபவருக்கு
காண்ப தென்ன வீடு
உலகம் முழுதும் சுழல்பவர்க்கு
உண்டோ இங்கு கூடு
உண்டு உறங்கி தங்கி விட்டால்
உலகம் சுற்றுமா பாரு
அன்பின் வடிவம் க�ொண்டவர்க்கு
ஆயுதங்கள் ஏது ?
ஆயுத த்தை தூக்கில் க�ொண்டால்
அனந்த பூமி ஏது ?
அகிலம் காக்கும் கடவுளிங்கே !
அன்னை அப்பனாய் இருக்க
அவரிடத்தில் வேறுபாடு
அருகே வரவே முடியா ?
சிந்தனைகள் அற்ற மனிதன்
சீரழிந்து செத்தான்
சீவி விட்டு பார்த்தவனும்
நாக்கழிவி செத்தான்
உழைப்பின் நம்பி வாழா மனிதன்
உள்ளே பகையை வளர்த்தான்
உணர்வு அற்ற மனிதனையே
உணவாய் மாற்றக் கற்றான்.
சிந்திக்கும் மனிதன் இங்கே
சிறப்பை எய்தி மறைந்தான்
சீரழிந்து வாழ்ந்த மனிதன்
சிரசழிந்து செத்தான்.
நீர் எந்த இடத்தில் என்று
நிமிடம் ய�ோசித்து பாரு
நில்லா உலகம் உனக்கும் க�ொஞ்சம்
நேரம் க�ொடுக்குது பாரு.

நெருப்புக் கவிஞர் வீரா
தஞ்சாவூர்.
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è¬ìCJ™ èìL™ °Fˆ¶ àJ¬óMìˆ
b˜ñ£Qˆî£¡.
ÜFè£¬ô «ïó‹.
âŠ«ð£¶ àøƒA«ù£‹ â¡«ø ªîKò£î
G¬ôJ™ è‡ Üò˜‰F¼‰î£¡.
“Ü™ô£ý§ Ü‚ð˜, Ü™ô£ý§ Ü‚ð˜...” èa˜ â¡Á åLˆî¶ çðü˜ ªî£¿¬è‚è£ù
ð£ƒ°. Þ¬øõ¡ Þ™ôˆFŸ‚° õ‰¶ˆ
ªî£ö„ ªê£™½‹ Ü¬öŠ¹.
É‚è‹ è¬ô‰¶ â¿‰¶ Üñ˜‰î£¡.
ÃìˆF™ õ£Šð£M¡ Þ¼ñ™ êˆî‹.
Ü¬ùõ¼‹ Ý›‰î GˆF¬óJ™.
ï¿Mò ¬èL¬ò àîP‚ è†®‚ªè£‡´
ð£ˆ Ï‹ «ï£‚AŠ «ð£ù£¡.
«õ‡ ì£ ªõÁ Šð£Œ ‘àÙ ’ ªêŒ¶‚
ªè£‡´ˆ F¼‹Hù£¡.
ê†¬ì»‹, ªî£ŠH»‹ â´ˆ¶ ñ£†®‚
ªè£‡´ õ£ê™ èî¬õˆFø‰¶ ªî¼M™
ÞøƒAù£¡. ðœOõ£ê¬ô «ï£‚A ïì‰î£¡.
ïñ£v º®ˆ¶ i´ F¼‹Hò«ð£¶
â™«ô£¼‹ â¿‰¶M†®¼‰îù˜.
îƒè„Cèœ ªî£¿¶‚ ªè£‡®¼‚è, Ü‹ñ£
F¼ñ¬ø¬ò æF‚ªè£‡®¼‰î£˜. õ£Šð£
ï£Ÿè£LJ™ Üñ˜‰îõ£«ø ªî£¿¬èJ™
å¡PŠ«ð£J¼‰î£˜.
üe™ ªê¼Š¬ð‚ èöŸPM†´, è£™è¬÷‚
è¿M‚ªè£‡´ õ‰¶ ÃìˆF™ Üñó Íˆî
ê«è£îK ºwîK «îc˜ «ð£†´‚ªè£‡´
õ‰¶ ªè£´ˆî£œ.
ªî£¿¶ º®ˆî ñŸø Þó‡´ ê«è£îKèÀ‹
¬îò™ Þò‰Fóˆ¬îˆ ¶¬ìˆ¶ Ý¬ìˆ
¬î‚°‹ ÝòˆîˆF™ Þ¼‰îù˜. Ü‰î å¼
õ¼ñ£ù‹î£«ù õJŸ¬ø‚ è¿õ àî¾Aø¶?

Üõ˜è¬÷Š ð£˜‚è, ð£˜‚è Ü® ñùF™ AœOò¶.
«îƒAJ¼‰î å¼Mî ‘¬èò£ô£è£ˆîù‹‘
Üõ¬ù‚ èôƒè®ˆî¶. Þ‰î «îc˜ Ãì
ê£èŠ «ð£AøõÂ‚° ê£Šð£´ å¼ «èì£?
â¡ ê‹ð£ˆFòˆF™î£«ù Þ¼‚è«õ‡´‹?
ê«è£îKèœ Mò˜¬õ„ C‰F„ ê‹ð£F‚°‹
ðC ñò‚èˆ¶ì«ù èìŸè¬ó¬ò Ü¬ì‰î£¡.
ðíˆFL¼‰¶Š «ð£†ì «îc¬ó Ü¼‰î‚Ãì
Üõ¡ ñùê£†C Þì‰îó£ñ™ àÁˆFò¶.
Þ¼†ìˆ ªî£ìƒAòî£™ Ýœ ïìñ£†ì‹
°¬øò Ýó‹Hˆî¶.ð£îƒèœ ¹¬îò ñíL™
«îc¬óŠ ð¼è£ñ™ ¬õˆî£™ è£óí‹ ïì‰î£¡.
«è † ð £ ˜ è œ . C ó ñ ˆ¶ì¡ °®ˆ¶M†´‚
è£L «è£Š¬ð¬ò Üõ«ù ªê¡Á‚ è¿M
“î‹d...” °ó¬ô‚ «è†´ˆ F¼‹Hù£¡.
¬õˆ¶M†´ õ‰î£¡.
ò£«ó£ å¼ ºFòõ˜.
âƒ° «ð£ù£½‹ Ü‚è£ ºwîKJì‹
“ìò‹ â¡ù£„²?”
ñ†´«ñ ªê£™LM†´Š «ð£°‹ üe™ Þ¡Á
õö‚èˆ¶‚° M«ó£îñ£è Ü¬ùõKìº‹
ÜŠ«ð£¶î£¡ ÜõÂ‚«è G¬ù¾‚°
ªê£™LM†´‚ A÷‹Hù£¡.
õ‰î¶ ¬ýî˜ ÜL è£ôˆ¶ ¬è‚è®è£ó‹
å¡Á ¬èJ™ è†®J¼Šð¶. ðô Ý‡´è÷£è
“Þ¡¬ù‚° å¼ Þ¡ì˜MÎ Ü†ì‡´ õ£Šð£ è†®J¼‰î è®è£ó‹ Ü¶. ðœOŠ
ð‡íŠ«ð£«ø¡.”
ð®Š¬ð º®ˆ¶ è™ÖKJ™ «ê˜‰î
Ü¡Á, “üe™... Þ‰î£Šð£, Þ¬î è†®‚è.
åŠ¹‚° ã«î£ å¼ ç¬ð¬ô Üõ¡ è£«ôü§‚°Š «ð£ø àù‚° «ïó‹ ð£˜‚è
â´ˆ¶‚ªè£‡´ ªõO«òPò«ð£¶ ò£¼‚°‹ õêFò£ Þ¼‚°‹.” â¡øõ£Á Ý¬ê«ò£´
ê‰«îè‹ âöM™¬ô. ñ£¬ô õ¬ó„ ²ŸPˆ FK‰î£¡. õ£Šð£ è†®M†ì è®è£ó‹. ÜóîŠ ðöê£ù
õ£†„ê£è Þ¼‰î£ ½‹ Þ¶ ï£œ õ¬óJ½‹
ðè™ àí¾ ê£ŠHì£îî£™ ðC õJŸ¬ø‚ «ïó‹ ñ†´‹ êKò£è‚ è£†®‚ªè£‡®¼‚Aø¶.
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Ýù£™, ÜõÂ¬ìò «ïó‹î£¡ ÞŠ«ð£¶
êKò£è Þ™¬ô.
ñE‚è†¬ì àò˜ˆFŠ ð£˜ˆîõ¡, “ÝÁ
ðˆ¶ ªðKòõ«ó.” â¡ø£¡.
“ÜŠð®ò£? ªó£‹ð ï¡P î‹H...”

«è†ì Ü«î ªðKòõ˜.
“â¡¬ù M´ƒèœ... â¡¬ù M´ƒèœ...”
âùˆ FIPòõ¬ùˆ ‘îó, îó’ªõù Þ¿ˆ
¶‚ªè£‡´‚ è¬ó‚° õ‰î£˜.
ÜŠ«ð£¶‹ FIP‚ªè£‡®¼‰îõQ¡
è¡ùˆF™ æƒA ‘ð÷£˜’ â¡Á Ü¬ø‰î£˜.

ÜŠ«ð£¶î£¡ Üõ¬ó èõQˆî£¡.
Üõ¡ è‡èO™ Ì„C ðø‰î¶.
ªïŸPJ™ F¼cÁ, «î£O™ ¶‡´,
è¿ˆF™ ¼ˆó£†ê ñ£¬ô... Þ‰¶ ªðKòõ˜
î£¡. Üõ˜ «ð£ŒM†ì£˜.
ÜóõñŸø æKìˆ¬îˆ «î˜‰ªî´ˆ¶ Üñ˜‰î£¡.
Üƒªè£¡Á‹ Þƒªè£¡Áñ£è
ïìñ£†ì‹ Þ¼‚èˆî£¡ ªêŒî¶.

“c îQò£ à‚è£˜‰¶ ºN„C‚
A†®¼‰îŠð«õ âù‚°„ ê‰«îè‹. Þ¶
ñ£FK º†ì£œ îù‹ ªêŒ«õ¡Â. ï£¡
ê‰«îèŠð†ì¶ êKò£Š «ð£„².” â¡øõ˜,
“à¡ «ðªó¡ù?” â¡Á «è†ì£˜.

Ýœ

ºŸP½‹ °¬øò†´ªñù‚ è£ˆF¼‰î£¡.
ðˆ¶ GIìƒèœ è¬ó‰îù.

“üe™.”
“æ... ºvL‹ ¬ðòù £ Þ¼‰¶‚A †´
ÞŠð® å¼ ÜCƒèñ£ù è£Kòˆ¬î„ ªêŒòˆ
¶E…C†®«ò, àù‚° ªõ‚èñ£ Þ™¬ô?”
âAPù£˜ ªðKòõ˜.

«ðK¬ó„ê½ì¡ ªð£ƒA Ý˜ŠðKˆ¶‚
ªè£‡®¼‰î «ðó¬ôè¬÷«ò ªõPˆ¶‚
ªè£‡®¼‰îõ¡ ²ŸÁ‹, ºŸÁ‹ å¼ º¬ø
üe™ î¬ô °Q‰¶ G¡ø£¡.
ð£˜¬õ¬ò„ ²öŸP ò£¼I™¬ô â¡ð¬î
àÁFŠð´ˆF‚ªè£‡´ ªñ™ô â¿‰¶
“ê£¢, õ£.. ð£ƒªè£L «è‚°¶ ð£˜.
G¡ø£¡. èì¬ô «ï£‚A ïì‰î£¡.
ð‚èˆ¶ôî£¡ ðœOõ£ê™. ñùê ê£‰îñ£
ªõ„²‚A†´ ªî£¿¶†´ õ£. ï£¡ ªõO«ò
Ü¬ôèœ Üõ¬ù õó«õŸð¶«ð£™ è£ˆF¼‚«è¡.”
Þ¼‰î¶. â¬îŠ ðŸP»‹ C‰F‚è£ñ™
º¡«ùPù£¡. Ü¬ôèœ Üõ¡ ð£îƒè¬÷
ªðKòõ˜ ÜŠð®„ ªê£¡ù¶‹ ‘ê†’ªìù
ºˆîI†´„ ªê¡øù. «ñ½‹ º¡«ùPù£¡. Üõ¬ó GI˜‰¶ «ï£‚Aù£¡.
ºöƒè£™ õ¬ó èì™ c˜.
ÜŠ«ð£¶ ...
å¼ õ½õ£ù èó‹ Üõ¡ «î£œ e¶
M¿‰¶ ðŸPò¶.
F´‚A†´ˆ F¼‹Hù£¡.
Þ‰¶ ªðKòõ˜.
êŸÁ «ïóˆ¶‚° º¡ ÜõQì‹ «ïó‹
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“â¡ù î‹H ÜŠð®Š ð£˜‚°«ø?
â¡ùì£¶, ºvL‹ ªî£¿¬èŠ ðˆF å¼
Þ‰¶ªê£™ø£«ó¡ù£? ðèõˆ W¬î, °ó£¡,
¬ðHœ Í¡¬ø»‹ ï£¡ ð®„C¼‚«è¡.
â™ô£ ñîƒè¬÷»‹ ªî£¢…²ªõ„C¼‚«è¡.
â‰î ñîº‹ b ò õN ¬ò„ ªê£™ L‚
ªè£´ŠðF™¬ô. Üõóõ˜ îˆî‹ ñîƒè¬÷
å¿ƒè£ è¬ìŠ H®„ê£«ô «ð£¶‹. â‰îMî ê‡¬ì, ê„êó¾ Þ™ô£ñ G‹ñFò£
õ£öô£‹.” â¡øõ˜, “êK,êK... ªî£¿¬è‚°
«ïóñ£°¶.” âù ªê£™LM†´ Üõ˜ ïì‚è,
Üõ¼ì¡ ïì‰î£¡.

ñ‚KŠ ªî£¿¬è º®»‹ õ¬ó ðœO
õ £ ê ™ ð ® è † ® ™ Üñ ˜‰ ¶ üe ½ ‚è £è‚
è£ˆF¼‰î£˜ ªðKòõ˜.
‘â¡ù ïì‚Aø¶’ â¡ð«î ¹Kò£ñ™
°öŠðˆF¡ à„CJ™ Þ¼‰î£¡ üe™.

‘‘வழிவழி வந்து நம்மை
வளமாக்கும் கவிதை வாழ
விழிவிழி கவிதை என்னும்
விளக்கேற்று நெஞ்ச வீட்டில்’’
- ஆசிரியர்

ã«î£ å¼ °Ÿø àí˜¾ Üõ¡ ñùF™
â¿‰¶ Üõ¬ù õ¬îˆî¶.
ªî£¿¶ º®ˆ¶ â¿‰î£¡.
ªðKòõ¬ó «ï£‚AŠ «ð£ù£¡.

“ÜìŠ ð£MŠ ðò«ô... à¡ è£¡ªêŠ†«ì
îŠð£ Þ¼‚«è? â™ô£ põó£Cè¬÷Š ð¬ìˆî
Ü‰î â™ô£‹ õ™ô Ü™ô£õ£ à¡¬ù ÞŠð®
å¼ Þ‚è†ì£ù G¬ôJ™ ¬õˆ¶ «õ®‚¬èŠ
ð£˜Šð£¡? Þ™ô«õ Þ™¬ô.”

Üõ˜ Ü¼A™ Üñ˜‰î£¡.
“ÜŠð®ò£ù£™ â¡¬ù ã¡ ÞŠð®
“ ü e ™. . . ð £ ˜ ˆî£™ ð®„êõ ¡ ñ £FK Ü¬ôò¬õ‚Aø£¡?”
ªîK»«ø. Þ‰î ñ£FK º®¾ â´‚è‚
“â™«ô£¬ó»‹ â™ô£ ²èƒè¬÷»‹
è£óí‹ â¡ù?”
ªè£´ˆ¶ å«ó ñ£FK ¬õˆî£™ âŠð®
CP¶ « ïó Ü ¬ ñ F‚ °Š Hø° üe ™ Þ‰î àôèˆ¬î„ êñ¡ ð´ˆîº®»‹? ãŸøˆ
î¡¬ùŠ ðŸP»‹, î¡ °´‹ðˆ¬îŠ ðŸP»‹ î£›¾èœ Þ¼‚è«õ‡ì£ñ£? îMó, â¬î,
âŠð®, âƒ«è ¬õ‚è «õ‡´‹ â¡ð¬î Üõ¡
ªê£¡ù£¡.
ï¡° ÜP‰¶¬õˆîõù£è Þ¼‚A¡ø£¡.
â™ô£õŸ¬ø»‹ à¡QŠð£è‚ «è†´‚ à¡¬ù Ü¬ôò¬õŠðF™ ÜõÂ‚ªè¡ù
ªè£‡®¼‰î ªðKòõ˜, “îŸªè£¬ô ªêŒõ¶ ô£ð‹? Cô «ð¬ó Þ‰î G¬ô¬ñJ™ Üõ¡
ð£õ‹ â¡Á àù‚°ˆ ªîK»ñ£?” â¡Á ¬õŠð«î Üõ˜è¬÷„ «ê£FŠðîŸ‚è£èˆ
î£¡. âˆî¬ù«ò£ «î˜¾è¬÷ â¿F ð£v
«è†ì£˜.
Ýù c, Üõ¡ ¬õ‚Aø ðg†¬êJ™ «î£ŸÁŠ
«ð£èô£ñ£?
üe™ ðF™ ªê£™ôM™¬ô.
Üõ¡ e¶ ¬õˆî ï‹H‚¬è¬ò Þšõ÷¾„
²ôðˆF™ Þö‰¶Mìô£ñ£? Ü¶ñ†´I™¬ô.
ÜõQìI¼‰¶ˆ îŠH‚èˆî£¡ c îŸªè£¬ô
à ¡ ¬ù Þ ‰ î àôèˆ¶‚° ÜÂ ŠH ªêŒòŠ «ð£ùî£è„ ªê£¡ù£Œ. å¡¬ø ñ†´‹
¬õˆîõ¡ Ü‰î Ü™ô£î£«ù? à¡¬ù G¬ùM™ ¬õˆ¶‚ ªè£œ. ÜõQìI¼‰¶
e ‡ ´ ‹ â Š « ð £¶ Ü¬ ö ˆ¶‚ ª è £œ ÷ ò£ó£½‹ îŠH‚è«õ º®ò£¶. Þø‰î Hø°‹
«õ‡´«ñ£ ÜŠ«ð£¶ Üõ«ù Ü¬öˆ¶‚ ÜõQì‹î£«ù «ð£è«õ‡´‹?
ªè£œõ£¡. Üõ¡ Ü¬öŠ¹ õ¼õîŸ° º¡
àƒèœ Þvô£‹ ñîˆF™ Þ‹¬ñ,
cò£è«õ à¡ àJ¬ó ñ£Œˆ¶‚ªè£œ÷ àù‚°
ñÁ¬ñ¡Â Þ¼‚°. ñÁ¬ñJ™ àƒèÀ‚°
â‰î àK¬ñ»‹ Þ™¬ô. ¹K‰îî£?”
ðôˆî ï‹H‚¬è»‹ Þ¼‚°. ÜŠð® Þ¼‚è,
“õÁ¬ñ»‹, ñù à¬÷„ê¬ô»‹ ªè£´ˆ¶ ñÁ¬ñJ™ Ü™ô£ «è†°‹ «èœMèÀ‚°Š
«õ®‚¬èŠ ð£˜‚°‹ Ü‰î Ü™ô£yMì ð F ™ ª ê £ ™ L ˆ î £ « ù Ý è « õ ‡ ´ ‹ ?
I¼‰¶ˆ îŠH‚èˆî£¡ ï£¡ Þ‰î º®¾‚° Þ«î£ ð£˜, Þ‰î àôèˆF™ ò£¼‚°ˆî£¡
Hó„C¬ù Þ™¬ô? â™«ô£¼‚°‹ à‡´.
õ‰«î¡.”
“c Þø‰¶«ð£ù Hø° à¡ °´‹ðˆF¡
Hó„C¬ùèœ Ü¬ùˆ¶‹ b˜‰¶M´ñ£?
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Hó „ C ¬ ù è œ î£¡ õ £› ‚¬ è . Ü¬ î
âF˜ªè£‡´, êñ£Oˆ¶ º¡«ùÁðõ«ù
¹ˆFê£L. Ü¬î‚ è‡´ Ü…C æ´ðõ¡
«è£¬ö. âŠ«ð˜Š ð†ìŠ Hó„C¬ùò£ù£½‹
Ü¬î Ü™ô£Mì‹ º¬øJ†´ ñ¡ø£® õ‰î£™
Þ¡û£ Ü™ô£ G„êò‹ ðô¡ A¬ì‚°‹. â¡ù,
Cô «ð¼¬ìò «õ‡´î™ Y‚AóˆF™ G¬ø
«õÁ‹ Cô «ð¼‚° êñò‹ â´‚°‹. ÞF½‹
ãî£õ¶ Ü˜ˆî‹ åO‰F¼‚°‹. â™ô£‹
ÜõÂ‚«è ªõO„ê‹. â‰î‚ è£óíˆ¬î‚
ªè£‡´‹ ï£‹ Üõ¡ e¶ ¬õˆF¼‚°‹
ï‹H‚¬è¬ò„ êŸÁ‹ î÷ó Mì‚ Ãì£¶.”

Ý›‰¶ C‰Fˆî üe™, “äò£... â¡¬ù
ñ¡Q„C¼ƒè. ã«î£ è‡Í®ˆîùñ£ù‚
è£Kòˆ¬î„ ªêŒò Þ¼‰«î¡. êKò£ù
êñòˆF™ õ‰¶ â¡¬ù‚ è£Šð£ŸPò«î£´
Þ™ô£ñ™ â¡ ÜP¾‚ è‡¬í»‹ Fø‰¶
M†´†¯ƒè. ªó£‹ð ï¡P...” âù ªïA›‰¶
Üõ˜ èóƒè¬÷Š ðŸP‚ªè£‡ì£¡.

“ï£¡ ªê£¡ù¬îŠ ¹K‰¶‚ªè£‡ì£«ò
Ü¶«õ «ð£¶‹.” â¡øõ˜, “«ð£ù õ£ó‹
d†ì ¬ó ‚ è£ Šð£Ÿ P«ù ¡ . º‰î £ ï£œ
º¼«èê¬ù‚ è¬ó„ «ê˜ˆ«î¡. Þ¡Á c.
ï£¬÷ ò£«ó£..?” â¡Á ªê£™L‚ªè£‡«ì
ªðKòõ˜ ªê£¡ù Ü‰î ÜŠð†ìñ£ù ¶‡¬ì àîPˆ «î£O™ «ð£†´‚ªè£‡´
à‡¬ñèœ à¬ø‚è ªî£ìƒAù.
â¿‰î£˜ Ü‰îŠ ªðKòõ˜.
n

இரவு..!
என் படுக்கையறையில்
ஒரு சுரங்கப்பாதையிருக்கிறது.
தினம் நான் தூங்கியபின் பயணிக்கும் அப்பாதை
எங்கே த�ொடங்குதென்பது தெரியவில்லை.
அருகிலிருக்கும் துணை, இணை எல்லாம் மறந்து
நிஜவாழ்வில் நான் தவறவிட்ட இன்பங்களைப்
பின்னோக்கி நடந்து பெற்றுக்கொள்கிறேன்.
நேரமாகுதே எனும் எண்ணம் துளியும்
இல்லாதிருக்கும் வகையில் அங்கிருக்கும்
கடிகாரங்கள் கழட்டிவைக்கப்பட்டிருக்கிறது.
துயிலதனின் ஓரமர்வில் நிறுத்தப்படும் நிகழ்வு,
அடுத்தநாளிரவில் அங்கிருந்தே ரெஸ்யூம் ஆவதால்
காட்சித்தொடர்ச்சிப் பிரச்சினையே இல்லை.
ஆச்சரியப்படுத்தும் வகையில் யாருமே
ஆதார் அட்டையும் கேட்பதில்லை.
துயர்தரும் வாழ்வியல் ந�ொடிகள்
என்கழுத்தை நெறிக்கும்போதெலாம்
அன்றிரவு வரவிருக்கும் சுரங்கப்பாதை நிமிடங்களை எண்ணி
சுகித்துக்கொள்கிறேன்.
எனினும்...
இன்றிரவு ஏகாதசியாம் என்ன செய்யப்போகிறேன்?

மு.பாஸ்கரன்
வில்லியனூர், புதுச்சேரி
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‘ம

லையகம்’ இலங்கையின் தேயிலைத்
த�ோட்டங்களின் சிறப்பிடம். உலகம்
முழுவதிலும் தரம் வாய்ந்த தேயிலையை
உற்பத்தி செய்கின்ற இவர்களின் வாழ்வுநிலை
இன்றளவும் பின்தங்கியே இருக்கின்றது.
மலை உயரங்களில் இவர்கள் வாழ்ந்தாலும்,
உயரவே இல்லை இவர்களின் வாழ்வு.
விளிம்பு நிலை மக்களின் வாழ்வாக இன்னும்
எத்தனை நூற்றாண்டுகள் கடந்துப் ப�ோகும�ோ
என்பதும் தெரியவில்லை.
« அந்த மலைகளிலிருந்து
பாய்ந்து வருவது
பால் அருவிகள் அல்ல
மலையக மக்களின்
கண்ணீர்க் குளங்கள் ! » (பக் – 78)
நிமிர்ந்து நிற்கும் தேயிலை செடிகளின்
க�ொளுந்துகளைப்பறிக்கத்தெரிந்தவர்களுக்கு,
வாழ்வில் நிமிர்ந்து நிற்கத் தெரியவில்லை.
கல்வியறிவு அற்றவர்களாகவே பரம்பரை
பரம்பரையாகவாழ்ந்துவருவதால்,இவர்களின்
கூலி குறைவாகவே வழங்கப்படுகின்றது.
ஆளும் வர்க்கத்தின் சவாரிக் குதிரைகளாகவே
எங்கள் வாழ்வு மாறிப்போனது என்கிறார்
கவிஞர் ராம்ஜி உலகநாதன்.
« குனிந்து ப�ோவ�ோம்
அல்லது
பனிந்து ப�ோவ�ோம் !
என்றுமே எங்களுக்கு
நிமிர்ந்து நின்று
பழக்கமில்லை ! »
வறுமைதரும் வாழ்வியல் துன்பங்களை
மட்டுமல்ல காதல், அழகியல் சார்ந்தும்
கவிதைகள் பேசப்பட்டு இருப்பது மலைபூமி
இயற்கை அன்னையின் அழகியப் படைப்பு.
எனவேதான் காட்சிகளால் கவிதையாக்குகின்ற
திறன் படைத்திருக்கிறார் கவிஞர்.

« தேயிலைச் செடிகூட
வீணையாகும்
அவளின் விரல்கள் அதில்
விளையாடும் ப�ோது… (பக் – 82)
மலையக மக்களின் ஆற்றாமையையும்,
மலையின்அழகியலையும்தனதுகவிதைகளுக்குள்
உரம் இட்டு இருக்கிறார். மலையக மக்களின்
துயரங்கள் நிறைந்த வாழ்வு... இன்னும் ஆழமான
வரிகளால் வளம்பெற வேண்டும். இது வெறும்
கவிதைகள் நிறைந்த த�ொகுப்பில்லை. கண்ணீர்
நிறைந்த மலையகமக்களின் வாழ்வியல் முறை.
இக்கவிதைத் த�ொகுப்பைத்தந்த கவிஞர் ராம்ஜி
உலகநாதன் அவர்களுக்கு வாழ்த்துகள். இன்னும்
நிறைய எழுதி புகழ்பெற வேண்டும். நூல்கள்
வெளியிட வேண்டுமென ப�ோற்றி மனதாரப்
பாராட்டுகின்றோம் !
தேயிலைப் புஷ்பங்கள்
ஆசிரியர்: ராம்ஜி உலகநாதன்
முதர்பதிப்பு: ஆகஸ்ட் 2018
பக்கங்கள்: 90, அளவு : 148x210
வெளியீடு:
தடாகம் கலை இலக்கிய வட்டம்,
க�ொழும்பு, இலங்கை.
த�ொடர்புகளுக்கு:
0776264891 / 0767473723
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நீங்கள் எதுவாக விரும்புகிறீர்கள�ோ
அதுவாகவே மாறலாம்
மனம் அடக்கப்பட வேண்டியதில்லை
ஆளப்பட வேண்டியதே…
சதா பாரதி

ஆயிரம்கணினிகளைவிடவேகமானது

மனதிமனம் என்றால் அது மிகையாகாது.
எ ண்ணற்ற ந ி ன ை வு க ள ை ச் சு ம ந் து
க�ொண்டு எண்ணிலடங்கா இடங்களை
அரை நிமிடத்திற்குள் சுற்றி வரும் வலிமை
படைத்தது. காலம் காலமாக நம்மிடையே
புலனடக்கம் பற்றி பேசி வருகிற�ோம்.
அளவிற்கு அதிகமாக ஆசைப்படக்கூடாது
என்பதுப�ோன்றவசனங்கள்உச்சரிக்கப்பட்டு
வருவதால் நாம் ஒரு பெரிய முயற்சியைச்
செய்வதுகூட அளவு கடந்த ஆசை என்பது
ப�ோல அதைக் கைவிட்டுவிடுகிற�ோம்.
ஆனால், இந்த உலகமே உனக்கானது
என்பதை உணரும்போதுதான் நமக்கான
வலிமையும் நமது ஆற்றலும் த�ொpயவரும்.
நமது மனம் நாம் ச�ொல்வதை அப்படியே
ஏற்றுக்கொண்டு செயலாற்றும் குழந்தை
ப�ோன்றதுதான். ஆதனிடம் நாம் எவ்வாறு
ச�ொல்லி வைக்கிற�ோம�ோ அவ்வாறுதான்
அது நடந்து க�ொள்ளும். நம்முடைய சிறிய
வயதில் நமக்குள் நுழைந்துவிட்ட ம�ொழியும்,
பழக்க வழக்கங்களும் நம்முடைய இறப்பு
வரை எப்படி த�ொடர்ந்து வருகிறத�ோ,
அது ப�ோலவே நம்முடைய மனதிற்கு
நாம் கட்டளையிடும் செயல்களை அது
உடனடியாக செய்துகாட்டும்.
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அ டி க்க டி ந ா ம் அ ன ை வ ரு ம் கேட்ட
வாசஙகங்களே இவை. சுவாமி விவேகானந்தர்
கூறியவை இந்த வாசகங்கள். ஆனால்
மிகவும் வலிமைமிக்க வாசகங்கள். நம்முடைய
ம னம் ந ி ன ை ப ்ப த ை அ ட ை ந் து வ ி டு ம்
என்பதை பலருக்கும் உணர்த்தும் அற்புத
வாசகம். சற்றே உங்களை பின்னோக்கி
ய�ோசித்துப் பாருங்கள். இப்போது நீங்கள்
இ ரு க் கு ம் இ ந ்த ந ி லைமை க் கு ய ா ர்
காரணமாக இருந்திருக்கிறார்கள். நீங்கள்
பட்ட அவமானம�ோ அல்லது உங்களுக்கு
கிடைத்த பாராட்டோ கூட காரணமாக
இருக்கலாம். பாராட்டைவிட அவமானங்கள்
கூடுதலாக உங்களை உந்தித் தள்ளியிருக்கும்.
எல்லாம் இழந்துநிற்கிற�ோம் எனும்போது
உங்களுள் நிலைபெற்ற சுயமரியாதையும்
தன்னம்பிக்கையும் உங்களை அடுத்த
நிலைந�ோக்கி அழைத்துச் சென்றிருக்கும்.
அந்த நிலையில் நீங்கள் செயலாற்றிய
திறனும் வேகமும் உங்களையே உங்களுக்கு
அறிமுகம் செய்திருக்கும். ஆனால் அதே
வேகத்தோடும் முயற்சிய�ோடும் இப்போதும்
செயலாற்றுகிற�ோமா என்றால் நிச்சயமாக
இல்லை என்ற பதிலே பலருக்கும் வரும்.
என்ன காரணம். சற்றே ய�ொசித்துப் பாருங்கள்.
பெரிய விஷயம் ஏதுமில்லை. ஒவ்வொரு
வெற்றிக்குப் பின்னரும் சிறிய இளைப்பாறுதல்
அனைவருக்கும் தேவைப்படுகிறது. ஆனால்
அது பல நேரங்களில் ச�ோம்பேறித்தனமாகவும்
மாறி விடுகிறது. நமது முன்னேற்றத்திற்கும்

வளர்ச்சிக்கும் மிகப்பெரிய முட்டுக்கட்டையாக
இருப்பது ச�ோம்பேறித்தனமே ஆகும். முதலில்
மனதில் இருந்து நாம் அகற்ற வேண்டியது
ச�ோம்பலைத்தான்.

எமக்குத் த�ொழில் கவிதை
நாட்டிற்கு உழைத்தல்
இமைப்பொழுதும் ச�ோராதிருத்தல்
எ ன்பா ன் ப ா ர த ி . க ண் இ மை க் கு ம்
ப�ொழுதுகூட நாம் ச�ோம்பியிருக்க கூடாது
என்பதே அவனுடைய க�ொள்கையாக
இருந்தது. சிலருடைய முகமும் அகமும்
நம்மையறியாமலே நமக்குள் ஊடுருவி
நம்மையும் அவர்களைப் ப�ோலவே இயங்கச்
செய்துவிடும். பாரதியும் அப்படிப்பட்ட
வகைதான். நீங்கள் ஒன்றாம் வகுப்பில்
அமர்ந்திருந்த ப�ோது நீங்கள் எதுவாக
ஆகப்போகிறீர்கள்? என்ற கேள்விக்கு அதிக
விபரம் இல்லாமல் பதில் அளித்திருப்பீர்கள்.
ச ற ் றே வ ி ப ர ம் அ ற ி ந ்த ப ி ன் ஆ ற ா ம்
வகுப்பில் அதே கேள்விக்கு வேறு பதில்
அளித்திருப்பீர்கள். நானும் அப்படித்தான்.
கல்லூரி அளவில் வந்தபின் நீங்கள் வேற�ொரு
பதில் வைத்திருப்பீர்கள். இப்போது நீங்கள்
வழங்கிய பதிலுக்கு சிறிதும் சம்பந்தமில்லாத
ஏத�ோ ஒரு இடத்திலே அமர்ந்திருப்போம்.
ஆ ன ா ல் ந ா ம் ந ி ன ை வு க ள ை அ சை
ப�ோட்டபடியே அமர்ந்திருப்போம் சிலருக்கு
வாய்ப்பு நன்றாக கிடைத்திருந்தும் நம்மால்
மு டி யு ம ா எ ன்ற எ ண்ண த ்தா ல் அ த ை
தவறவிட்டிருப்போம். இன்னும் சிலர�ோ
இதுவே ப�ோதுமானதாக இருக்கிறது. இந்த
வாழ்க்கை பிரச்சினையில்லாமல் இப்படியே
ப�ோனால் ப�ோதும் என்றபடியே கடந்து
சென்றிருப்போம். வாழ்க்கையை நாளும்
ப�ொழுதுமாக கடத்திக்கொண்டிருப்போம்.

“மனசுல நினைக்கிறதெல்லாம் நடக்குமா?”
எல்லோரிடமும் த�ொக்கி நிற்கும் கேள்வி
இது. சில நேரங்களில் நாம் நினைத்த நல்ல
விஷயங்கள் நடந்தேறும் ப�ோது நம்மைச் சுற்றி
நேர்மறை எண்ணங்களும், நடைபெறாத
ப�ோது ஏதாவது ஒரு சமாதானமும், காரணமும்

நம்மைச் சுற்றி நிற்கின்றன. கடைசி வரை
முயற்சி இல்லாமல் தனக்கு எதுவுமே நடக்காது
என்று ந�ொந்து க�ொள்பவர்களே இங்கு அதிகம்
எனலாம். தினசரி செய்தித்தாள் ப�ோட்டுக்
க�ொண்டிருக்கும்போதே இந்த நாட்டின்
உயர்ந்த பதவியில் அமர்வோம் நம்முடைய
செய்திகளையும் இந்த தாள்கள் தாங்கி நிற்கும்
என்று மனதாலே நினைத்து கனவு கண்டு
வெற்றி பெற்றவராக வலம் வந்தவர்தான்
நமது இளைஞர்களின் எழுச்சி நாயகன்
டாக்டர் அப்துல்கலாம் அவர்கள். அவர்கள்
ஒருமுறை வடநாட்டிலே ஒரு பள்ளியில்
பேசும்போது “நீங்கள் என்னவாக வேண்டும்?”
என்ற கேள்வி எழுப்பியப�ோது ஒரு சிறுவன்
“நான் இந்த நாட்டின் குடியரசுத் தலைவராக
வர வேண்டும் என்று விரும்புகிறேன்”
என்றானாம். அதற்கு அந்த சூழ்நிலையில்
கலாம் அவர்கள் “வாழ்த்துக்கள்’’ என்று
ச�ொல்லிவிட்டு அவரைத் தனியே அழைத்து
“உங்கள் முயற்சிக்கும் நம்பிக்கைக்கும்
வ ா ழ்த் து க்கள் . ஆ ன ா ல் உ ங ்க ளு க் கு
இரண்டு கண்களும் பிறவியிலிருந்தே
தெரியாது. நீங்கள் ஒரு மாற்றுத்திறனாளியாக
உள்ளீர்கள். இந்த நிலையிலும் இது
சாத்தியம் என்று நினைக்கிறீர்களா?” என்ற
கேள்விக்கு ”நிச்சயமாக என்னால் முடியும்.
இ து வ ரை எ ன்னை ப ் ப ோன்ற ய ா ரு ம்
அந்த பதவியில் அமரவில்லை என்றால்
அதில் அமரும் முதலாவது மனிதராக நான்
இரு ப ்பே ன். அதற்கு உங ்கள் ஆசிகள்
வேண்டும் என்றப�ோது கலாம் அவர்கள்
அந்த சிறுவனை உச்சி முகர்ந்தார் என்ற
செய்தியைப் படித்துள்ளேன். அதன்பின்னரும்
த�ொடர்ச்சியாக பல சமயங்களில் அந்த
ச ி று வ ன் அ வ ர் இ ற க் கு ம ்வரை ய ி லு ம்
விடாமல் மின்னஞ்சலில் த�ொடர்பில்
இருந்து தன்னுடைய படிப்பு, சாதனைகளை
அவர�ோடு பகிர்ந்து வந்துள்ளான். மனம்
எத்தகைய வலிமை படைத்தது என்பதை
சற்றே சிந்தித்துப் பாருங்கள். இங்கே பலருக்கு
மன ஊனம் என்பதே அதிகம் உள்ளது. எவ்வித
முயற்சியும் இல்லாமல் உழைப்பும் இல்லாமல்
உடனடியாக ஒரு உயர்ந்த நிலையை அடைய
வே ண் டு ம் எ ன்ற பே ர ா சை உ ண் டு .
சில நேரங்களில் தகுதியே இல்லாத பலரும்
அந்த நிலைக்கும் செல்வதும் உண்டு. ஆனால்
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பழைய ஓவியம்
மேலும் மெருகூட்ட
திரையில் கிழிசல்.
- பானால். சாயிராம்.
நிச்சயமாக அவர்களால் அந்த நிலையில்
நீடிக்க இயலாது. ஆகவே மனதிலே நீங்கள்
நினைப்பது நடக்க வேண்டும் என்றால்
அதற்கான முயற்சிகளையும் உழைப்பையும்
தயங்காமல் வழங்குதல் வேண்டும்.

மனதில் உறுதி வேண்டும்
வாக்கினிலே இனிமை வேண்டும்
நினைவு நல்லது வேண்டும்
நெருங்கின ப�ொருள் கைப்பட வேண்டும்
கனவு மெய்ப்பட வேண்டும்
கைவசமாவது விரைவில் வேண்டும்
இந்த பாரதியின் வரிகளைப் பாருங்கள்.
ஒவ்வொருவருக்குள்ளும் ஓராயிரம் அர்த்தங்
களையும் உற்சாகத்தையும் புதைத்து
வை த ்தி ரு க் கு ம் அ ற் பு த ம ா ன க வ ி த ை .
ம னத ி ல் உ று த ி இ ரு ந ்தால்தா ன் ந ா ம்
செய்யும் செயல்களில் நேர்த்தி மிளிரும். ஒரு
தலைவனுக்கு மன உறுதி மிக அவசியமான
ஒன்றாகும். அலெக்சாண்டருக்கும், மாவீரன்
நெப்போலியனுக்கும் இருந்த அதே உறுதி
பாரதிக்கும் இருந்தது. இந்த உலகை மாற்ற
வந்தவன் தான் என்ற ஞானச்செருக்கு
இருந்தது. காணும் ப�ொருள் அனைத்தையுமே
கடவுளின் வடிவமாக கண்டவன். முன
உறுதிய�ோடு அவன் ச�ொல்லும் ச�ொற்கள்
அனைத்தும்வேதமாகவேதிகழ்ந்தனஎன்பதை
யாராலும் மறுக்க முடியாது. துலைவனாக
இருப்பவன் தான் மட்டுமே சரியாக இருக்க
வேண்டும் என்று நினைத்தால் ப�ோதாது.
தனக்கு கீழே இருப்பவர்கள் அனைவரும்
மன நிம்மதிய�ோடும் மகிழ்ச்சிய�ோடும் இருக்க
வேண்டும் என்றே விரும்ப வேண்டும். அந்த
மகிழ்ச்சி அவர்களுக்கு கிடைக்க வேண்டும்
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என்றால் நம்மிடைய ச�ொற்களில் வலிமை
இருந்தால் மட்டும் ப�ோதாது. இனிமையும்
சேர்ந்திருக்கவேண்டும்.நன்மைவிளைவிக்கும்
ச�ொற்களை நமது மனதிலிருந்து ச�ொல்ல
ஆரம்பித்தால்தான் நம்முடைய செயல்கள்
அனைத்தும் இலக்கினை ந�ோக்கி சிறப்பாக
நகர ஆரம்பிக்கும். ஒவ்வொரு வரிகளை
மட்டுமின்றி தனது வாழ்க்கையையும்
அடுத்தவருக்கு ஒரு பாடமாக நினைத்து
வாழ்ந்துகாட்டியவனே மகாகவி.

உங்களால் செய்யமுடியாது
என்பதை கடவுள் ஒருப�ோதும்
உங்களிடம் ஒப்படைப்பதில்லை..
செயல்படுங்கள்.
சதா பாரதி
நீங்கள் கடவுள் நம்பிக்கை உடையவராக
இருந்தாலும் சரி. அல்லது இயற்கையை
நேசிப்பவராக இருந்தாலும் சரி. நமக்குள்
இருக்கும் நல்ல நம்பிக்கையே நம்மை
வழிநடத்தும் என்பதை பலநேரங்களில் நானே
உணர்வுப்பூர்வமாக உணர்ந்து க�ொண்டவன்.
உங்களுக்கு ஏத�ோ ஒரு வாய்ப்போ ஒரு
வேலைய�ோ வருகிறது என்றால் உடனடியாக
அதை மறுத்துவிடாதீர்கள். அது உங்கள்
தலைமைப்பண்பை நிர்ணயிக்கும் வாய்ப்பாக
எடுத்துக் க�ொள்ளுங்கள. இரண்டு காரணங்
களுக்காக அந்த வாய்ப்பு உங்களைத் தேடி
வந்திருக்கும். ஓன்று உங்களால் செய்ய
முடியும் என்பதற்காகவே அது பலரையும்
தாண்டி உங்களிடம் வந்து சேர்ந்திருக்கும்.
இது நமக்கான நேர்மறைக்கு கிடைத்த பரிசாக
கிடைக்கலாம். சில நேரங்களில் நம்மைச்
சிக்கலில் மாட்டிவிடவேண்டும் என்பதற்காக
இதுப�ோன்ற விஷயங்களை நம்மிடம் தள்ளி
விடலாம். நாமும் அந்த வேலையை ஒரு
சிக்கலாக கருதி த�ொடங்கின�ோம் என்றால் அது
அப்படியே நின்றுவிடும். ஆனால் அது நம்மை,
நம்முடைய ஆளுமையை பிறருக்கு நிரூபிக்க
கிடைத்த வாய்ப்பாக பயன்படுத்தும்போதுதான்
நம்முடைய தனித்தன்மை சிறந்த முறையில்
வெளிப்பட ஆரம்பிக்கும். இன்றைய சூழலில்
ப ல ் வே று து றை க ள ி ல் ம ி க உ ச்ச த ்தி ல்

இருப்பவர்கள் அனைவருமே ஏத�ோ ஒரு
வகையில் ஆரம்பத்தில் இந்த சிக்கல்களை
எல்லாம் கடந்து வந்தவர்களே. அவர்கள்
அனைவருமே தனக்கு க�ொடுக்கப்பட்ட
வேலைகளைசிக்கலாககருதாமல்வெற்றிகரமாக
செய்துமுடித்தவர்கள் என்பதை நாம் உணர
வேண்டும். உங்கள் மனதிலே நல்லவற்றை
நினையுங்கள். நம்பிக்கையால் நிரப்புங்கள்.
இந்த உலகமே உங்களுக்காக காத்திருக்கிறது
என்பதை நம்புங்கள். இயன்றவரை வேகமாக
சரியான இலக்கு ந�ோக்கி செயலாற்றுங்கள்.
உங்கள் மனம் உங்களைத் த�ொடர்ந்து வரும்
நாய்க்குட்டி ப�ோலவே வரும். அவ்வப்போது
அதற்கு நல்ல சிந்தனைகளை உரமாகவும்
உணவாகவும் இடுங்கள். உங்கள் வெற்றிக்கு
வழிகாட்டும்.

நான் எனது இளம் அறிவியல் பட்ட
பிரிவுபச்சார விழாவிலே பேசியப�ோது
அனைவருக்கும் அதிர்ச்சியாகத்தான் இருந்தது.
அதில் சிலர் ஏளனம் செய்யத்தான் செய்தார்கள்.
அதன்பின்னா சரியாக 4 ஆண்டுகள் கழித்து
என்னுடைய முதுகலை, இளமுனைவர்
பட்டத்தைதமிழிலேமுடித்துதமிழ்ப்பேராசிரியராக
வந்து நின்றப�ோது அனைவரும் வாயடைத்துப்
ப�ோனார்கள். அதன்பிறகு 14 ஆண்டுகள்
கடந்து மாணவர்கள் விரும்பும் ஆசிரியராக
வந்துநிற்பதுதான் என்வாழ்நாள் சாதனையாக
கருதுகிறேன். உங்களுக்குள்ளும் ஒரு தலைவன்
மறைந்திருப்பான். ஆவனை வெளிக்கொண்டு
வாருங்கள்.

மனம் விரும்பியதைச் செய்யுங்கள்
“இன்னும் நான்கு ஆண்டுகளுக்குள் நான் மாநிலமும் உங்களை விரும்பும்
சதா பாரதி
ஒரு தமிழ்ப்பேராசிரியராக வருவேன்”
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ம.சக்திவேலாயுதம்
நெல்லை

இ

துவரை நான் பார்த்த 100க்கும்
மேற்பட்டோரில் ஒருவரை கூட நான்
கழித்ததுகிடையாது.ஆனால்அந்த100க்கும்
மேற்பட்டோரால்
கழிக்கப்பட்டேன்
என்பது மட்டுமே உண்மை. அப்படி
என்னிடம் என்ன குறை என்பதை அடிக்கடி
மனைவி: உலகம் பூரா ப�ோய்
தேடினாலும் என்ன மாதிரி
மனைவி கிடைக்கமாட்டா...
கணவன்: என்க்கென்ன
பைத்தியமாடி புடிச்சிருக்கு...
மறுபடியும் உன்னை மாதிரியே
தேட...!

பலநேரங்களில் சுயபரிச�ோதனை செய்து
பார்த்தும் கூட அந்தக்குறையை என்னால்
கண்டுபிடிக்க முடியவில்லை.
ஒருவேளை நான், நீதி, நேர்மை, நியாயம்,
என எல்லாம் கூடி ஒரு சேர.வாழ்ந்துவருவது
கூட குறையாக இருக்கும�ோ? இல்லை
மது, மாது, புகை சண்டை என எல்லாம்
ஒரு சேரவ�ோ அல்லது அதில் ஒன்றாவது
என்னிடம் சேர்ந்து வாழாமல் இருப்பது
தான் என் குறைய�ோ? எனக்குள் என்னை
பற்றிய கேள்விகள்... இதை யாரிடம் தான்
நான் க�ொட்டித்தீர்ப்பது…
“சரி உங்ககிட்ட க�ொஞ்சம் க�ொட்டுறேன்”
நே ற் று ம் அ ப ்ப டி த ்தா ன் . . . பெ ண்
பார்க்கும் படலத்தில் பல வித்தைகளை
கற்ற அனுபவசாலிகளான எம் பெற்றோர்,
“இந்த ப�ொண்ணாவது அமையணும்டே
உனக்கு” என அம்மா எனைப்பார்க்க
எனக்கு மனதில் உள்வலி இருந்தாலும்
கூட “அமையும்மா” காத்திருப்போம் எனச்
ச�ொல்லிவிட்டு,
“எனக்கு 35 தானம்மா ஆகுது, அந்த
சமூகத்தில் இத விட வயசான பிறகு





 2018

தாம்மா கல்யாணம் காட்சி எல்லாம்”
என என் அம்மாவிற்கும் என் மனதிற்கும்
ஆறுதல் ச�ொல்லிக்கொண்டேன்.
“சரிப்பா.. இப்போ பார்க்க ப�ோகிற
ப�ொண்ணாவது அமையணும்,சாமிகும்பிட்டுட்டு
திருநாரு பூசிட்டு வா” என்றார் அம்மா.
“ஒருவேளை இப்படியா இருக்கு ம�ோம்மா
முந்திலாம் சீர்வரிசைகள், கல்யாணம், நகை
நட்டு, இப்படி எல்லாம் பையன் வீட்டில
கேட்டு வாங்குனதால, இப்போ அதே
காலம் ப�ொண்ணு வீட்ல கேட்டு வாங்குற
காலமா மாறியிருக்கும�ோ?”
“அடப்போடா நீ வேற... முதல்ல
இ ந ்த ப�ொண்ண ப ா ர்ப்போம் . . “ ந ம ்ம
ஆட்டோக்காரரை கூப்பிடு” எனச் ச�ொல்லிட்டே
“ எ ன்ன ங ்க சீக்கி ர ம் க ி ளம் பு ங ்க
நேராயிட்டு” என் அப்பாவை உசுப்பிவிட்டார்
அம்மா. வழக்கம் ப�ோல் பெண்பார்க்கும்
படலமாக அது எனக்குத்தெரிந்தது.
நானும் ஆட்டோக்காரரை அழைக்க,
“இத�ோ ஐஞ்சே நிமிசம் தம்பி வந்திடுறேன்”
என்றார்.
நாங்க மூவரும் டிப்டாப்பா கிளம்பி
ஆட்டோக்காக வெயிட்டிங். ஆட்டோ
சிறிது நேரத்தில் வந்தது.மூவரும் ஏறின�ோம்.
ஆட்டோ டிரைவர் எங்கம்மாவை ந�ோக்கி
“எங்கம்மா ப�ோகணும்” என்பதைப் ப�ோலவே
பார்த்தார். ஆனால் கேட்கவில்லை.
ஆட்டோ டிரைவரை பார்த்து “தம்பி
பு து ப ஸ் ஸட ா ண் ட் க ி ட்ட இ ரு க் கு ம்
பெருமாள்புரம் ப�ோ” என வாய்மொழிந்தார்
அம்மா. ஆட்டோ கிளம்பியது.
“ எ னக்கான ா ஒ ரே நெர்வஸ் ,
நட்சத்திரம் ஓகே, ஜாதகம் ஓகே, நம்ம
பய�ோடேட்டா ஓகே, ப�ோட்டோ ஓகே,
இப்படி எல்லாம் பிடிச்ச பிறகு தான் நம்மள
வரச்சொல்லிருக்காங்க, அதனால எப்புடியும்

எது ப�ோய் எது?
என் சந்தோஷங்கள்
கழிக்கப் படுகின்றன;
எனவே என்
துக்கம் கூடுகிறது.
அனுபவிக்கும் துன்பம்
கழிவு படுமெனில்
ஆனந்தம் சேருமா?
சரி கட்டும் கணக்கா இது?
நற் காரியம், சுகம் தரும்
புண்ணியமாம்!
வரவு வைக்கிற கணக்கன் யார்?
நம்பிக்கை ந�ோகிறதே,
நடப்பன கண்டால்!
மனம் அழைக்கும் வேகத்தில்,
எந்த தராசு காட்டும்
சரியான நிறையை?
வாழ்நாள் ஆயிரமாயிரம்;
துன்ப, இன்பம்
யாம் அறியா கணக்கீடு ..
விரலிடுக்கு நீராய்
வழிந்தோடும் வாழ்நாள்
அதுவுமே
நாம் உணரா கணக்குதான்.

உஷாதேவி

சென்னை - 24.
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நம்மள புடிச்சிரும்” என்றபடி என் ஆழ்மனதில்
க�ொஞ்சம் நம்பிக்கை ஒட்டியிருந்தது.இப்படி
நான் நினைத்துக்கொண்டிருக்க

வந்து பண்டங்கள் வாங்கப்போற�ோம�ோ”
என தனக்குள்ளே பேசிவிட்டு, அந்த
இளஞ்சோடியில் தன் உருவத்தையும்,
தான் இன்று பார்க்கப்போகும் பெண்ணின்
“நம்ம இந்த ஜாதகம் பார்த்தோமா” உருவத்தையும் புகுத்திப்பார்த்து சிரித்துக்
என் அப்பா என் அம்மாவிடம் கேட்க,
க�ொண்டிருக்கும் ப�ோதே “சார் என்ன
வேணும்” முதலில் மெதுவாக, “சார் என்ன
“பார்த்தா மட்டும் எல்லாம் சரியாவா வேணும்” அடுத்து க�ொஞ்சம் வேகமாக,
நடக்கு, அதான் அவங்க ஜாதகம் எல்லாம் “சார் என்ன வேணும்” இப்போது சப்தமாக,
பார்த்திட்டு தானே கூப்பிட்டிருப்பாங்க” லெட்சுமி விலாஸ் ஊழியரின் குரல்.
எ ன அ ம ்மா ச�ொன்ன து ம் இ ன் னு ம்
க�ொஞ்சம் நம்பிக்கை மனத�ோரம் த�ொற்றிக்
அ ந ்த ஊ ழ ி ய ர ி ன் கு ர ல ா ல் ந டப்
க�ொண்டது.
புலகத்திற்கு திரும்பிய நான் “மினி
ஜாங்கிரி அரைகில�ோ” என்றேன்.
“தம்பி ஜங்சன் லெட்சுமி விலாஸ்
வந்தோன்ன நிப்பாட்டு” என ஆட்டோ
இந்தாங்க என அவர் மினி ஜாங்கிரி
டிரைவரிடம் அம்மா ச�ொல்ல,
பையை நீட்ட, நானும் ரூபாயை நீட்டிட்டு,
பையை பெற்றுக்கொண்டேன்.
“நிப்பாட்றேன் மா” என்றார் ஆட்டோ
டிரைவர்.
“பாட்டி ஐம்பது ரூபாய்க்கு மல்லிப்பூக்
க�ொடுங்க என லெட்சுமிவிலாஸ் முன்னாடி
ஆட்டோ லெட்சுமி விலாஸ் முன்னாடி நின்ன பாட்டிட்ட வாங்கிட்டே, இன்னொரு
நிற்கவில்லை அது ஒன்வே என்பதால் இருவது ரூபாய்க்கு தனியா குடுங்க”
க �ொ ஞ ்ச தூ ர ம் மு ன்னாலே அ ர ச ன் என்றதும் பாட்டி க�ொடுத்தார். பணத்த
பேக்கிரி முன்னால் நிறுத்தப்படுகிறது.
க�ொடுத்துவிட்டு ஆட்டோவை ந�ோக்கி
நடந்தேன்.
லெட்சுமி விலாஸிற்கு செல்வதற்காக
நான் ஆட்டோல இறங்கும் ப�ோது,
இந்த சூழலில் பெண்வீட்டுக்கு ப�ோன்
செய்து “நாங்க வந்திட்டு இருக்கோம்”
“மினி ஜாங்கிரி வாங்கிடுடே, அதான் என்று அம்மா அவர்களிடம் பேசினார்.
நிறைய கனிசமா தெரியும், அப்படியே எ ல்லாம் ந ல்ல வ வ ி த ம ா க வே ப�ோய்
பூ அம்பது ரூபாய்க்கும் ஒரு இருபது க்கொண்டே இருக்கிறது.
ரூபாய்க்கும் லெட்சுமி விலாஸ் முன்னாடி
நிக்கும் பாட்டிட்ட வாங்கிரு” என அம்மா “ஏற்கனவே பார்த்த நூற�ோட நூத்தி ஒன்னா
ச�ொல்ல, சரி என்றவாறு நானும் லெட்சுமி ஆயிரக்கூடாதே இந்தப்பொண்ணும்”என்ற
விலாஸ் ப�ோனேன்.
கலக்கம் மட்டும் எங்கள் மூவருக்கும்.ஆனால்
எங்கள் மூவரின் நடவடிக்கையையும்
லெட்சுமி விலாஸில் அன்று என்றும் உ ன்னி ப ்பா க க வ ன ி த ் தே வ ந ்தா ர்
ப�ோ ல் கூ ட்ட ம ி ல்லை . க ட ை ய ி ல் ஒ ரு ஆட்டோ டிரை வர் . ஆனால் எதுவும்
இளம் ஜ�ோடி மட்டும் நின்று பண்டங்களை பேசாமல் அமைதி காத்தார். அதனால்
வாங்கிக்கொண்டிருந்தது அல்வாவும், தான் என்னவ�ோ நாங்கள் பெண் பார்க்க
பால்கோவாவும்.பட்டர் சேவ் என ஆர்டர் ப�ோகும்போதெல்லாம் அவரை அழைத்து
ப�ோட்டுக்கொண்டிருந்தது.
விடுவ�ோம்.
இதைப்பார்த்த எம்மனம் “நம்மளும்
ஆட்டோ பெருமாள்புரம் அடைகிறது.
எ ப ் ப ோ து இ ந ்த ம ா த ி ர ி ஜ�ோ டி ய ா பெண் வீடை கண்டுபிடித்தோம். “நாங்க
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ப�ோன் செய்யும் ப�ோது வாங்க” என்று
நாங்களும் உட்கார்ந்தோம் வழக்கம்
ஆட்டோ டிரைவரிடம் ச�ொல்லியபடி ப�ோல் எனக்கு தனி இருக்கை. வாங்கிவந்த
பெண் வீட்டிற்குள் நுழைந்தோம்.
மினி ஜாங்கிரியையும், மல்லிகைப் பூவையும்
என் அம்மா பெண்ணது அம்மாவிடம்
“ வ ா ங ்க , வ ா ங ்க எ ன்ற ப டி இ ரு வ ர் க�ொடுத்தார்.
வரவேற்க, உட்காருங்க என்று அவர்கள்
ச�ொன்ன து ம் , பு ர ி ந் து க �ொண ் டே ன்
அவர்கள் தங்களை அறிமுகப் படுத்திக்
அவர்கள் இருவரும் தான் பெண்ணது அப்பா க�ொள்ள, என் அப்பா அம்மா தன்னையும்
- அம்மாவென்று.
என்னையும்அறிமுகப்படுத்திக்கொண்டனர்.

கடவுளுக்கு ஒரு விண்ணப்பம்
மாசில்லை ஒரு மருவில்லை
அன்புக்கும் அழகுக்கும் பஞ்சமில்லை
காசில்லாக் குறைய�ொன்றே
காலமெல்லாம் அவளுக்கிங்கே.

மணமகன் வருவானென
மங்கையவள் ஏங்குகிறாள்
மணமாலை தருவானென
மனசெல்லாம் பந்தலிட்டு
மங்கையவள் மயங்குகிறாள்.
வந்து ப�ோகும் வருடங்களெல்லாம்
அவள் வயதைக் கூட்டுகின்றன
இளமையைக் கழிக்கின்றன.

காலத்திற்கும் ஒரு காலம் வருமென
கன்னியவள் காத்திருக்கிறாள்
கடவுள்களே
கருணைக் காட்டுங்கள்!

இலையுதிர்காலம் மட்டும்
அவள் வாழ்க்கையில்
வந்து வந்து ப�ோகிறது
வசந்தகாலம�ோ
அவள் வாசல்தேடி வருவதேயில்லை.

இவள் உடலில்
மலர் வளையம் வைக்குமுன்னே
இவள் கழுத்தில்
மணமாலை விழ
வழி காட்டுங்கள்!

தண்ணீரில் குளித்துக் குளித்து
தன் காமத்தை அதில்
குறைத்துக் க�ொள்கிறாள்
கன்னத்தில் வழிந்தோடும் கண்ணீரை
தண்ணீரில் மறைத்துக் க�ொள்கிறாள்.

தேவகுமாரன் வேண்டாம்
ராஜகுமாரன் வேண்டாம்
இரக்கமுள்ள இதயம்கொண்ட
எவன�ோ ஒருவன் ப�ோதும்
கடவுள்களே கருணைக் காட்டுங்கள்.

காஞ்சி. மீனாசுந்தர்
காஞ்சிபுரம்.
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அதே கேள்வியை அவளும் கேட்க,
எப்போதும் ப�ோல எங்கவழியை பத்தி என்
அப்பா அம்மா பேச, அவங்க வழியை பத்தி ர�ொம்ப பிடிச்சிருக்கு என்ற என் பதிலில்
அவளுக்கும் இனம் புரிந்த சந்தோசம்
அவங்க பேச பேச்சுக்கள் சுறுசுறுப்பாயின.
இருந்திருக்கும்.
இதற்கிடையில் பெண்ணது அப்பா,
அவளும் நானும் கிட்டத்தட்ட 10
எனது பேச்சு நடை உடை எப்படியிருக்கு
என்பதை தெரிந்து க�ொள்வதற்காக என்னிடம் ந ி ம ி ட ங ்கள் ம ன ம ்வி ட் டு பே ச ி ச ி ல
கருத்துகளை பரிமாறிக்கொண்டோம்.
பேச்சுக்கொடுக்க, நானும் பதிலளித்தேன்.
“எம ்மா ந ம ்ம ப�ொண்ண கா பி ய
எடுத்துட்டு வரச்சொல்லு” என்ற உடனே
பெண்ணது அப்பா பெண்ணது அம்மாவிடம்
ச�ொல்ல,
மைசூர்பாகையும், மிக்சரையும் குனிந்த
தலை நிமிராமல் க�ொண்டு வந்தும், அடுத்து
காபியை க�ொண்டு வந்து நீட்டினாள்
அந்தப்பெண்.
சிலரைப்பார்த்ததும்
பிடித்துவிடும்.
இந்த முகமும் அப்படித்தான். பார்த்ததும்
எனக்கு பிடித்துவிட்டது.
மு த லி ல் ஸ் வீ ட் எ டு த் து எ ன்
விருப்பக்குறியீட்டைக்காட்டின�ோம் நானும்,
என் பெற்றோரும்.
“பெண்ணோடஏதாச்சும்தனியாபேசணும்னா
மாப்ளேய ப�ோய் பேசிட்டு வரச்சொல்லுங்க”
என்று எங்கள் விருப்பக்குறியீட்டை ஏற்றார்கள்
பெண் வீட்டார்கள்.
“ப�ோய் பேசட்டுமா என்பது ப�ோல எனது
கண்ஜாடை” என் பெற்றோரை ந�ோக்கி
“ பே ச ி ட் டு வ ா டே ” எ ன எ ன்
பெற்றோரின் அனுமதி. அவள் வீட்டின்
பின்புற த�ோட்டத்தில் இருவரும் நடந்தபடி
பேசத்தொடங்கின�ோம்.

“சரி மிச்சத்தை நாம பேசிக்கிடுவ�ோம்”
என்றவாறு அப்போதைக்கு விடைபெற்று
க்கொண்டோம்.
இதற்குள் பெரியவர்கள் பேச்சில் என்ன
நடந்தத�ோ தெரியவில்லை. அந்த ஹாலில்
மெளனம் மட்டும் நிரம்பி வழிந்தது.
“அப்பா எனக்கு ர�ொம்ப பிடிச்சிருக்கு,
என்றவாறே ஹாலில் எனது விருப்பத்தை
நேரிடியாக ச�ொல்லியபடி,
“எனக்கு நகை நட்டு பண்ட பாத்திரம்
எல்லாம் எதுவும் வேணாம், ஒரே குடும்பமா
இருக்கணும் அது தான் வேணும்” என்றேன்
நான்.
“இத எல்லாம் நாங்க பேசிட்டோம்டே
நீ பேசாம இரு” என்று என் அப்பா அம்மா.
ச�ொல்ல,
“மாப்பிள பாக்க என்னைக்கு வரலாம்”
என அவள் அப்பா-அம்மா பேச
“க�ொஞ்சம் நேரங்குடுங்க கரெக்டா
அடுத்த வாரம் புதன் கிழம வாக்குல
ச�ொல்றோம்” என்றார்கள் எனது அப்பாஅம்மா.

“ எ னக்கான ா ட வு ட் அ வ ளு ம்
நானும் வெளியே பேசும் ப�ோது எங்க
“எப்டிஇருக்கீங்க..என்னைபுடிச்சிருக்கா” பெற்றோர்கள் என்ன பேசினார்கள�ோ
நாங்கள் ஹாலுக்குள் நுழையும் ப�ோது
என்ற எனது முதல் கேள்விக்கு...
இ ரு ந ்த அ மைத ி எ ன க் கு ள் ஆ ய ி ர ம்
மெதுவாக“நான்நல்லாயிருக்கேன்,உங்கள சந்தேகங்களை கிளப்பியது”
புடிச்சிருக்கு” என அவள் ச�ொல்லியதும்.இனம்
‘ஆட்டோவ கூப ்பிடுவ�ோமா’ என
புரிந்த சந்தோசம் எனக்கு.
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அம்மா கேட்க
‘இ ந ்தா இ ப ்போ கூ ப்பிடு ரேன்மா’
என்றபடி ப�ோனில் நான் ஆட்டோவை
அழைக்க,

இந்த நேரத்தில், ஆட்டோ டிரைவர்
‘ நீ ங ்க அ ந ்த இ னம் த ா னே , எ ன க் கு
தெரிஞ்ச நல்ல குடும்பம் இருக்கு, ஆனால்
அவங்க குடும்பத்தோடு நீங்கள் சம்பந்தம்
வைப்பீர்களான்னு எனக்கு தெரியாது’.

ஆட்டோ 2நிமிசத்தில வந்தது. அம்மா
அப்பா நான் மூவரும் ஏறின�ோம். ஆட்டோ
கிளம்பியது.

எந்த ஊரு எந்த வழி ச�ொல்லுப்பா
என்றார் என் அப்பா.

“ அ ப ்ப டி எ ன்ன த ா ம ்மா அ ங ்கன
பேசினீர்கள்?”



“நீ ச�ொன்ன எ ல்லா த ்தை யு ம்
ச�ொல்லியாச்சிடே நகைநட்டுபண்டபாத்திரம்
எதுவும் வேணாம், ப�ொண்ணு மட்டும் வந்தா
ப�ோதும்” என ச�ொன்னதுமே அவர்கள்
நம்மை தவறா எடைப�ோட்டுவிட்டார்கள்.

உடனே ஆட்டோ டிரைவர், “ப�ொண்ணு

ªî½ƒA™ â¿Fòõ˜: àû£ ¶óè£
ஒரு கட்டத்தில் “மாப்பிள்ளைக்கு ஏதும் îIö£‚è‹: ó£T ó°ï£î¡

ப ி ர ச்சன ை இ ல் லீ யே ” எ ன நே ர டி ய ா
கேட்ட நேரத்தில்

è£¼‚°‚ °Á‚«è õ‰îõ¬ù
õ£Œ õL‚èˆ F†®ò Ü¬óñE‚°
Ü¡Á ªñ÷ù Móî‹ Þ¼Šð¶
G¬ù¾ õ‰î¶

“ ச ட் டு னு ம ா ப ்பி ள ்ளை இ ப ்ப டி
இ ரு க்கி ற து த ா ன் ப ி ர ச்சன ை ” எ ன
அவர்கள் வாயை அடைத்த ப�ோது தான்
நீ ஹாலுக்குள் நுழைஞ்ச டே” என்றார் Þó‡ì£õ¶ °ô£Šü£Í¡
ªî£‡¬ì‚°œ Þøƒ°‹«ð£¶
அம்மா.
Ü¡Á àðõ£ê b†¬ê Þ¼Šð¶
“அப்போ நியாயமாகவ�ோ, சுயமாகவ�ோ, G¬ù¾ õ‰î¶
யார் வாழ்ந்தாலும் எதுவும் வேண்டாமுன்னு
ச�ொன்னாலும் அவங்க மீது மதிப்பு வருவதே ý£Œ... °† ñ£˜Qƒ.. ñô˜‰¶ CKˆ¶
இல்லை. சந்தேகம் தானே மிச்சமாம்மா” êè àˆ«ò£A¬ò ¬è °½‚Aò ñÁ
GIì‹ Üõœ e¶ «è£ðˆF™
என ச�ொன்னதும்
«ïŸÁ ºî™ «ðê£ñ™ Þ¼Šð¶
“ம்..ம் என தலையில் அடிக்காதபடி G¬ù¾ õ‰î¶
ஆமாம்” என்றார் அம்மா.
ï£¡ «ï£Ÿ°‹ Móîªñ™ô£‹
இ ப ்ப டி பெண் பா ர்த்த வீ ட்டினி ல் å¼ õ£›ï£œ î£ñîñ£õ¶ ã«ù£
நடந்த நிகழ்வுகளை ஆட்டோவிற்குள் «î£N «è†ì£œ
நாங்கள் பேசிப்போனாலும், இது 101வது MóîˆF™ ã«î£ °Ÿø‹ «ð£ô
âƒèÀ‚° ãî£õ¶ î£ù‹ ªè£´ êKò£°‹
வீடாகவே எனக்கு மனதில்பட்டது.
Ý‹... ªè£´‚èô£‹î£¡
‘சரி நடக்கும்... விதி சரியா இருந்தா Ýù£™
நடக்கும்’எனமனதிற்குள்பேசிக்கொண்டேன் ªñ÷ù MóîˆF™ â¬î î£ù‹ ªè£´Šð¶
å¼ Cô GêŠî ñEˆ ¶Oèœ îMó!
நான்.
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நல்லகலர்,நல்லபடிப்பு,ஆனாகஷ்டப்பட்டுட்டு
“ஆமாம்மா, நீங்க மூணு பேரும் பட்ட
இருக்குற குடும்பம், அப்பா ஆட்டோ டிரைவர்” வருத்தத்தையும், உங்க நல்ல மனசையும்
என தன் குடும்பத்தை இன்னொரு குடும்பம் பார்த்து தான் நான் இந்த துப்பையே
ப�ோல் ச�ொன்னார்.
ச�ொல்றேன்” என்றார் ஆட்டோ டிரைவர்.
“வசதி வாய்ப்பெல்லாம் நாங்க பாக்குறது
க ி ட ை ய ா து ப ்பா ஆ ன ா ப�ொ ண் ணு
குடும்பத்துக்கு ஏத்த நல்ல ப�ொண்ணாகவும்,
இவன நல்ல பாத்துக்கிடுற ப�ொண்ணாகவும்
இ ரு க்க ணு ம் ” எ ன்ற ப டி ஆ ட ் டோ
டிரைவரிடம் என் அப்பா ச�ொல்ல,

அப்பா, அம்மா, நான் மூவரும் வருத்தத்தை
உணர்ந்த ஆட்டோ டிரைவர் ச�ொல்லும்
இந்தப் ப�ொண்ணாவது அமையணுமே
என்ற அடுத்தக்கட்ட கவலையில் என்
முகமெல்லாம் கவலை க்கோடுகள். ஆட்டோ
எங்கள் வீட்டை நெருங்கியது.

“ இ ப ் ப ோ கூ ட ந ா ங ்க ப ா த ்த
பேமிலி நல்ல பேமிலி, நாங்க எதுவும்
வே ண ா மு ன் னு ச�ொன்ன த ை அ வ ங ்க
தப்பா நினைச்சத�ோடு மட்டுமில்லாம என்
பையனுக்கு ஏதும் பிரச்சனையாங்கிற
மாதிரி பேசியது ஒரு பிரச்சனை ஆயிட்டு”
என அம்மா ஆட்டோ டிரைவரிடம் பேச

“ அ ம ்மா அ ந ்த க் கு டு ம ்ப த ்தி ல்
எல்லோருமே க�ொஞ்சம் படிப்பறிவு கம்மி,
கஷ்டப்பட்ட வீடு தான்மா, நான் தருகிற
நம்பர் அநேகமா ப�ொண்ணோட அம்மா
நம்பர்” என தன் மனைவி நம்பரை அளித்தார்.
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“நம்பரை

வாங்கிக்கொண்ட

என்

அம்மா பேசிட்டு ச�ொல்றோம். அதுக்கும் ச�ொன்ன குடும்பத்தில பேசுலாமே அம்மா”
நீங்க தான் வரணும்” என்றார் அம்மா. என்றதும்,
இப்போது ஆட்டோ வீட்டை அடைந்தது.
“அவர் அடிக்கடி ச�ொன்ன வார்த்தைகள்
ஆட்டோவிற்கு டிரைவர் கேட்டதை கஷ்டப்பட்ட குடும்பம் அதை கவனிச்சயா
விட மேல 100 ரூபாய் நான் ப�ோட்டு டே” என்றார் அப்பா.
க�ொடுத்ததும்,
உடனே “ஓரளவுக்காவது அந்த பேமிலி
“ வேண்டாம் த ம ்பி , க ல்யா ண ம் இருக்கணும்லா” என்றார் அம்மா.
முடியட்டும் ம�ொத்தமா வாங்கிக்கிடுறேன்”
என அதிகமாக க�ொடுத்த நூறை திரும்ப
“அ ம ்மா ந ல்ல கு டு ம ்ப ந ்தான்மா
அளித்தார்.
முக்கியம்” என்றேன் நான்.
வீட்டிற்குள்மூவரும்நுழைகிற�ோம்.உடைகளை
“ இ ன்னை க் கு ப ா த் து ட் டு வ ந ்த
எல்லாம் மாற்றிவிட்டு இப்போதும் இன்று பெண் ப�ொண்ணு” என அப்பா அம்மாவிடம்
பார்த்த வீட்டையும், அந்தப்பெண்ணை பற்றியும் கேட்டதும்
மட்டுமேபேசிகக�ொண்டிருக்க,
“வெயிட்டிங் லிஸ்ட்” என ச�ொன்னார்
அம்மா,” ஏம்மா அந்த ஆட்டோ டிரைவர் அம்மா.
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இப்போது என் அம்மாவின் ம�ொபைல்
அடிக்கிறது. பதியப்படாத நம்பர். அம்மா
பேசுகிறார். மேரேஜ் அலையன்ஸ் சம்பந்தமான
கால். கிட்டத்தட்ட 20 நிமிடம் பேசிவிட்டு வரும்
ஞாயிறு ப�ொண்ணை பார்க்க வார�ோம் என
ப�ோனை சிரித்தபடி வைத்தார்.

த ா னே ந ா ன் பே ச ட் டு ம ா ” எ ன்றா ர்
ஆட்டோ டிரைவர்.

“அ ம ்மா ஆட் டோ டிரை வர் நம ்ப ர்
க�ொடுத்த இடத்திற்கும் ப�ோன் செய்து
பார்ப்போமா” என்றேன் நான்.

ஆட்டோ டிரைவர் மெதுவாக தன்
வீட்டை ந�ோக்கி ஆட்டோவை செலுத்த
அவர் வீடும் வந்து சேர்ந்தது.

ப�ோன் அடித்தார் அம்மா, பெண்ணது
அ ம ்மா பே ச ி ன ா ர் . “ ஞ ா ய ி ற் று க ி ழ மை
பெண் பார்க்க வார�ோம் அது எத்தனை
மணின்னு ப�ோனில் ச�ொல்றேன் என
பேச்சை முடித்தார்” அம்மா.

இப்போது ஆட்டோ நிறுத்தப்பட்டு
ஓரங்கட்டப்பட்டு நாங்கள் நால்வரும்
இறங்குகிற�ோம். முதலில் விறுவிறுவென்று
தன் வீட்டுக்குள் சென்று, பின் திரும்பி
தானும் தன் மனைவியும் இருகைக்கூப்பி
வாங்க என வரவேற்றதும்,

“இல்லைப்பா இது வேற இடம் என்றதும்
ஆட்டோ டிரைவரிம் முகம் வாடியது.

“தம்பி அந்த ப�ோன்காலை காண�ோம்
“ டே பே சு னத ப ா த ்தா ந ல்ல அதனால நீ ச�ொன்ன வீட்டுக்கு கிளம்பு”
இ ட ம ா தெர ி யு து ஞ ா ய ி ற் று க ி ழ மை என தனது இரண்டாவது ஆப்சனை முதல்
பெண்பார்க்கப்போவ�ோம்” என்றார் அம்மா. ஆப்சனாக்கினார் அம்மா.

இ தற்கிட ை ய ி ல் வெள்ளிக்கி ழ மை
“எங்கள் மூவருக்கும் ஷாக், ஐய�ோ
ஆட்டோ டிரைவர் வீட்டிலிருந்து “உங்க
வரவை எதிர்பார்த்து காத்திருக்கோம்முன்னு” உங்க ப�ொண்ணையா பார்க்க வந்தோம்”
என ஒரு வித கூச்சம் எங்கள் முகத்தில்
ப�ோன் செய்தார்.
அப்பிக்கொண்டிருக்க, மூவரும் ஒருவரை
ஞாயிற்றுகிழமை வந்தது. ஆட்டோ ஒருவர் பார்த்துக்கொண்டோம்.
டிரைவரை அழைக்கிறார் அம்மா. நாங்களும்
ஆ ன ா ல் எ ன க் கு ம ட் டு ம் ஒ ன ் றே
கிளிம்பி ரெடியாக கிளம்பின�ோம்.
ஒன்று த�ோன்றியது. இந்தப்பொண்ணை
ஆட்டோ வந்தது. ஆட்டோ டிரைவர் ப ார்க்கா மலேயே ஓகே செ ய்யணும்
என்பது மட்டுமே.
யுனிபார்ம் அணியவில்லை.
ஆனால் இங்கே எல்லாம் என் முன்னே
“என்னப்பா இன்னைக்கு வித்தியாசமா
இருக்க” என ஆட்டோ டிரைவரை என் பேசப்பட்டு, அதன் பிறகே பெண்பார்க்கும்
படலம் நடைபெற்றது.
அப்பா கேட்க,
“வீட்டில விசேசம்” என்றார் டிரைவர்.
“அம்மா” என என்னம்மாவை ஆட்டோ
டிரைவர் பார்த்ததும்
தம்பி, “ஒரு ப�ோனுக்காக வெயிட்டிங்
அவங்க ப�ோன் பண்ணுவதாக ச�ொன்னார்கள்”
“ஓஹ�ோ..சார் நான் ச�ொன்ன இடம்
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பெண் பிடித்தாகிவிட்டது, எனக்கும்
எ ம் வீ ட் டி ற் கு ம் . எ ல்லாம் ச ர ி ய ா க
நடக்கப்போகிறது என்பது தெரிந்தது.
அ ப ் ப ோ து மு த ல் ஆ ப ்சன ா ய் இ ரு ந் து
இரண்டாவது ஆப்சனுக்கு தள்ளப்பட்ட
வீட்டிலிருந்து ப�ோன், அந்த கால் ரிஜக்சன்
ஆகவில்லை. ஆனால் மிஸ்ட் கால் ஆகிறது.
அதே சூழலில் இங்கே ஒரு மிஸ் மிஸ்ஸாகாமல்
எனக்கான மிஸ்ஸர்ஸ் ஆகிறாள்.
n
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து வ ண் டு

ப�ோன உ ள ்ள த ்தைத் வளைந்து இளமை இளகிய பின்பும்
துளிர்க்க செய்யும் வார்த்தை நம்பிக்கை. தன் ச�ோற்றைத் தானே சாம்பாதக்கிற
‘வா வாழ்ந்து பார்’ என்று தைரியமூட்டும். கிழவியைப் பார்க்கும் ப�ோதெல்லாம்
த�ோற்றாலும் பரவாயில்லை மீண்டும் த�ோன்றுகிறது நம்பிக்கைக்கு ஆயுள் பலம்
களத்தில் இறங்கு வெற்றி காத்திருக்கிறது உண்டு என்று. திறக்கிற சாவி அடிக்கிற
என்று சுறுசுறுப்பாக ஓடச்செய்யும். நாக்கு சுத்தி உருட்டுகிற நெம்பு க�ோல் மாதிரி
வறண்டு தண்ணீர்க்காகக் காத்திருக்கும் வாழ்வை மாற்றுகிற சக்திதான் நம்பிக்கை.
வாழ்க்கை வறண்டு ப�ோகும் ப�ோதெல்லாம் உன்னால் திறக்க முடியும் உன்னால்
நம்பிக்கை அருகே வந்து நானிருக்கிறேன் ஒடைக்க முடியும் உன்னால் உருட்டி
ப�ோட
முடியும்
எ
ன்
று
உ ன்னா ல்
ச�ொல்லும். பட்ட
ðòíˆF™ Þ¬÷Šð£Pò ë£ðè‹
மாற
முடியும்
ம ர த ்தி ற் கு ஒ ரு
M¬ìªðŸP¼‰î¶ ªõ†ìŠð†ì
மாற்ற முடியும்.
து ள ி ம ழை யு ம்
ñóƒèœ!
ந ா ட்கள ை
உ ய ி ர்ப்பை
பழக
த ரு ம் அ ல்ல வ ா
èMõ£í¡ நகர்த்த
வேண்டாம் .
அ து ப�ோ ல வே
ந ா ட்கள�ோ டு
பட்ட இதயத்தை
ந ம ்பிக்கை உ ய ி ர்த்தெ ழ ச் செய் யு ம் . நகர பழகு. நுகர்த்தப்படுவது ஒருவகையில்
நகரப்படுவது
சத்தியத்திற்கு எவ்வளவு வலிமைய�ோ ஒதுக்கப்படுவதுதான்.
அதே வலிமை நம்பிக்கைக்கும் உண்டு. பலவழிகளில் ஓங்கப்படத்தான்.
நம்பிக்கை இல்லாமல் எழுவதை விட
தன் அப்பாவின் இறுதி சடங்கிற்கு
நம்பிக்கைய�ோடு வீழ்வது சிறப்பு. பெரும்
சூ ற ா வ ள ி ஆ ண ி வேரை அ சைத் து ப் பணம் இல்லாமல் கனத்த இதயத்தோடு
பார்த்துவிட முடியுமா? பெரும் துன்பம் தவித்த அந்தப் பணமும் அப்பாவின்
வந்தாலும் நம்பிக்கையை அசைத்துவிட சட்டை பாக்கெட்டிலேயே இருப்பதை
கண்டு விரக்தி அடைந்த மனிதன் இன்று
முடியாது.
இயக்குநராய் நடிகராய் வெற்றி அடைந்த
பல் விழுந்து கை கால் தளர்ந்து கூன் பாண்டியராஜன் அவர் உயரமானவர்
இ ல்லை . அ வ ரு ட ை ய ந ம ்பிக்கை க் கு
உயரம் அதிகம்.
‘ எ ன் ப ா ட் டி ச ா ண ம் த ட் டு வ ா ள்
செ ரு ப ்பில்லாமல் நடப ்பே ன் ரிக் ஷா
ஓட்டி வாழ்ந்த காலம் நல்ல அனுபவம்
என்று தன்னுடைய வாழ்வைப் பற்றி
பெருமைபடும் நடிகர் கே.பாக்கியராஜ்.
விழுந்த இலைகளே மரத்திற்கு உரமாவது
ப�ோல இவரது வாழ்வே அவருக்கு உரம்
ப�ோட்டது. நம்பிக்கை திடம் ஆக்கியது.

நடிகர் கே.பாக்கியராஜ்
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நடிகர் பாண்டியராஜன்
வ ா ழ ்க்கை வ ா ழ மு டி யு ம் எ ன்கி ற
நிகழ்ச்சிக்காகப் பத்திரிகை நிருபர் ஒருவர்
தினக் கூலியாட்களை நேக்காணல் செய்ய
தேடிக்கொண்டிருந்தார். சாலை ஓரமாக பெண்
ஒருத்தி லாரி டயரை பஞ்சர் ஒட்ட கழட்டுவதை
பார்த்த பத்திரிகை நிருபருக்கு ஒரு பெண்ணால்
லாரி டயரைக் கழட்டி பஞ்சர் ஒட்ட முடியுமா
என்று திகைத்து ப�ோனார். அருகில் சென்று
தான் எதற்காக வந்திருக்கிறேன் என்பதை
ச�ொ ல் லி தன்னை அ ற ி மு க ம் செய் து
க�ொண்டார். உங்களுடைய கடின உழைப்பு
உண்மையிலேயே பாராட்டிற்குரியதுதான்.
இந்த கஷ்டத்தை எவ்வாறு உணர்கிறீர்கள்?
என்று ஒரு கேள்வியைக் கேட்டார். முதுகு
நிமிர்ந்து புருவம் குறுக்கி கண் சுருக்கி
ச�ொன்னாள் ‘இதை எல்லாம் கடினம் என்று
நினைத்தால் வாழ்வதே கடினமாகிவிடும்’
எ ன் று . க ஷ ்ட ங ்கள ை ந ம ்பிக்கை
எளிமையாக்கிவிடும். நம்பிக்கை இருந்தால்
பாரதி ச�ொல்வதை ப�ோல ‘எடுத்த காரியம்
யாவினும் வெற்றி எங்கும் வெற்றி எதிலும்
வெற்றி’
நம்பிக்கையின் அளவு வெற்றியை
அ ள க்கு ம். மி கச்சிறந்த ம னி தர்களி ன்
வாழ்வியல் நலனுக்கு அவர்களுடைய
ந ம ்பிக்கை ந ல்வ ழ ி ச மைத் து த ந ்த து
என்றால் அது மிகையில்லை. எல்லாம்
முடிந்து தனியாக தவிக்கும் ப�ோது ஒரு
கடவுளின் சக்தியைப் ப�ோல் நம்மை
வா என்று எழத் தூண்டிடும். த�ோற்றுப்
ப�ோகும் தருணம் வந்தாலும் வெகுவாக

ஒரு வயலின் இசைக்குள்
எனது மூச்சு அடங்கிப்போனது
யாரார�ோ வந்து செல்கின்றனர்
உடல்முழுக்க வலியெடுத்து
தலையின் உச்சத்தைத் த�ொடுகிறது
கால்களின் இடுக்குகளில்
குருதி வழிந்து ஆடையெங்கும்
வண்ணம் தெளித்து வாடையடிக்கிறது
கவலைப்படவில்லை
வீட்டில் எவருமில்லா சூழலில்
மங்கிய விளக்கொளியில்
வாழ்க்கை முடங்கிக்கொண்டிருக்கிறது
இது இலையுதிர்காலம் என்று
ச�ொல்லிக்கொள்கிறார்கள்
சூழல் மிகக் க�ொடுமையாகி
அங்கமெல்லாம் புழுக்களால்
முடைநாற்றம் வீசத்தொடங்குகிறது
இருவர் என்முன்னே வந்து
மீ டூ பதிவுசெய்ய முடியுமா ?
என்ற கேள்விய�ோடு நிற்க
வீட்டின் கூரையை அண்ணாந்து
பார்க்கிறேன் ....
கூட்டலும் கழித்தலும் பெருக்கலும்
என்முன்னே வட்டமிட
புள்ளிகள் மட்டும்
தலைமறைவாகின்றன !

கா.ந.கல்யாணசுந்தரம்
நம்முள்ளே நுழைந்து அற்புதம் நிகழ்த்தும்.
பெரிய ஆள் இல்லை என்பவர்களையும்
பெரியவர்களாய் ஆக்கிடும். நம்பிக்கை
எ ன்ப து வெற்றி க் கு மு த ல் செ ங ்க ல்
ப�ோன்றது. நம்பிக்கை ப�ோன்றத�ொரு
தெம் பு ம ன த ்தி ற் கு வே று ஒ ன் று
இருப்பதில்லை. விளையாட்டு வீரனுக்கு
ச�ொல்லிக் க�ொடுக்கப்படுகிற முதல் உத்தி
த�ோற்கும் நேரத்திலும் நம்பிக்கையை
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இழக்காதே என்பது தான். இது உத்தி
மட்டுமல்ல உரம். விளையாட்டில் கடைசி
நேரத்தில் கூட வெற்றி கிடைக்கும் ப�ோது
வாழ்க்கையில் வெற்றி மாறாதா என்ன?
வாழ்க்கையே வெறுப்பாக இருக்கிறது.
எ ன் பெற ் ற ோர்கள் கூ ட எ ன்னை
ந ம் பு வ த ி ல்லை . எ ன் த�ோ ழ ி க ளு ம்
என்னிடத்தில் சரியாகப் பேசுவதில்லை. மனசு
விட்டு பேச கூட யாரும் என் அருகில் இல்லை.
சாக த�ோன்றுகிறது. என்னையே எனக்கு
பிடிப்பதில்லை. எனக்கு என்ன ஆயிற்று?
நான் என்ன செய்ய வேண்டும்? இது ஒரு
மாணவியின் புலம்பல்கள். இதை கேட்ட
பிறகு அந்த மாணவியின் மீது பரிதாபமே
எனக்கு ஏற்பட்டது. உனக்கு ஒன்றும்
ஆகவில்லை. நீ நல்லா தான்
இருக்கிறாய். யாரும் உன்னை
நேசிப்பதில்லை என்கிற
பிரம்மைதான் இருக்கிறது.
உ ன க் கு ய ா ரு ம ி ல்லை
என்கிறாய். உனக்கு நீயே
இருக்கும் வேறு யார் தேவை.
உன்னை பாதிக்கிற எதை
பற்றியும் ய�ோசிக்காதே. உன்
வாழ்வை வளப்படுத்த நீ
உறுதிய�ோடு இரு. உனக்கு
நீயே வ ழ ி . உ ன க் கு ள்
இருக்கும் நல்ல குணங்களை
நே ச ி . ஏ த ை செ ய ்தா லு ம்
பிரியத்தோடு செய். வாழ்வு வசப்படும் என்கிற
நம்பிக்கை க�ொள். எல்லா மனிதர்களிடத்திலம்
உயர்வு தாழ்வு இல்லாமல் பணிந்து ப�ோ.
வெற்றி பெறுவது மட்டும் வாழ்வு இல்லை.
நல்ல செயல்கள்தான் நல்ல வாழ்வாகிறது
என்கிற அறிவுரையைத்தான் என்னால் அந்த
மாணவிக்கு வழங்க முடிந்தது.

மரம் வளர்த்தேன்
தண்ணீர் ஊற்ற மறந்தேன்
காகிதத்தில் ஓவியமாய்..!
ச. ராஜ்குமார்
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‘வாழ்க எம்மான் இவ்வையத்து நாட்டில்
எல்லாம்’ என்று ம�ோகன்லால் கரம்சந்த்
காந்தியை மனதார புகழ்ந்து பாரதி என்னும்
புரட்சி மனிதனை வரலாறு மறக்காமல்
வைத்திருக்கிறது. சிறைச்சாலைகள் புனிதர்களின்
பாதம் பட்ட புண்ணிய ஸ்தலம் என்பான்
மகாகவி. ஆங்கிலேய சர்வாதிகார ஆட்சியை
தான் எழுத்து தழலில் பயமுறுத்தியதால்
ஆங்கிலேய அடக்குமுறைவாதிகளால் ‘இனி
பாரதி எழுத கூடாது’ என்று வஞ்சிக்கப்பட்டான்.
தேசத்தை காக்க நினைத்தவர்களை அந்த
தேசமே காக்க முன்வரவில்லை எனில் அதை
விட துர�ோகம் இருந்து விட முடியுமா? அப்படி
துர�ோகிக்கப்பட்டவன் பாரதி. பாரதி என்றாலே
ஒரு நம்பிக்கையும் உறுதியும் நமக்குள்ளே
பிறக்கும். எவ்வளவு ப�ோராடி தன் வாழ்வை
வாழ்ந்தான�ோ?
ஆச்சர்யம்
தான்.
பாரதியின்
வாழ்வு
நம்பிக்கையால்நிறைந்திருந்தது.
பாரதி கைது செய்து
ச ி றை ப ்பட்ட வு ட ன்
ஜாமீனில்
எடுக்க
வந்த
வக்கீல்
‘பாரதி
கூடிய
விரைவில் உம்மை வெளியே
க�ொண்டு வந்து விடுகிற�ோம்
உமக்கு என்ன வேண்டும்
ப�ொழுது
ப�ோக்கிற்கு?’
என்ற ப�ோது ஒரு பிரபந்த
நூல் வேண்டும். எழுத
வெள்ளைக் காகிதம் வே ண் டு ம் . ந ா ன்
எ ழு த ி பார்க்க ஒரு எழுது க�ோல் வே ண் டு ம்
எ ன்றான ா ம் பாரதி. எழுத கூடாது என்று
ஆ ங ்கி ல அ ர சு ம ி ர ட் டி ய ப�ோதும் நான்
எழுதுவேன் எ ன்றி ரு க்கி ற ா ன் . அ து
அவனின் நம்பிக்கையால் விளைந்த
தைரியம். பாரதிக்கு ஒ ரு ப ட்ட பே ர்
உ ண் டு ‘வாடா மல்லி’ என்பது தான்
அந்தப் பேர். இறுதி வரையில் வாடாமல்
இருந்தவன் பாரதி. நம்பிக்கை அவனை
வாட விடவில்லை.
நம்பிக்கை க�ொள் மனமே...
நம்பிக்கை வாழ வைக்கும்.

 


மலருக்கு மலர் க�ொடுத்துத் த�ொடங்கிய காதல்
புலரும் காலைப் ப�ொழுதாய் என்றுமுள்ள காதல்
மலரும் மலர்களிலெல்லாம் த�ோன்றும் முகமே
நிலவும் வானும் ப�ோலே ஒட்டி உறவாடும் காதல்
காதல் உறவில் த�ோன்றிய என்னுயிரே உணர்வே
சாதல் வரை த�ொடரும் இது அன்புக் காதலாகுமே
நாதம் இசையாய் நாடி நரம்பெல்லாம் இசைக்குமே
பாதம் முதல் முடி வரை உணரும் அன்புக் காதலிது
உயிரில் உயிராய் ஒன்றிணைந்து உருகிய அன்பே
தயிரில் வெண்ணெய் ப�ோல் நானிருப்பேன் மலரே
அயிரை மீனைப்போல் ருசிக்கும் உறவில் வந்தது
துயிலிலும் விட்டுப் ப�ோகாத காதல் கனவுகளாய்
உறையும் இதயம் உன்னிதயத்தோடு ஒன்றாகும்
மறையும் காதல் இதயச் சுவற்றுக்குள்ளே இனிதாக
இறையும் இதற்குப் பாதுகாப்புகள் செய்து உதவும்
முறையான உண்மைக் காதலிது உயிரானதே.
நீயின்றி நானில்லை இவ்வுலகில் என்றென்றும்
காயின்றி கனியேதும் கனிந்ததுண்டா உலகில்
தாயின்றி சேய�ொன்று உலகில் உதித்ததுண்டா
வாயின்றி வயிறு நிறைந்ததில்லை உறவே உயிரே.
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பாடு தம்பி பாடு
பாடு தம்பி பாடு - நம்
பரதப் பெருமை பாடு!
கூடி உழைப்பை நல்கும் - நல்ல
குணத்தார் ஓங்கப் பாடு!
வறுமை முற்றும் மாய்க்கும் - உயர்
வள்ளல் நெஞ்சைப் பாடு!
ப�ொறுமை வாய்மைப் ப�ோற்றும் - புகழ்
புனிதர் தம்மைப் பாடு!

அணிலார்

இனிய கல்வி கற்கும் தேச
இளைஞர் திறமைப் பாடு!
மனித நேயம் காக்கும் - செயல்
வலியார் பெருமை பாடு!

குட்டிச் சுட்டி அணிலாரே
குள்ள நீள அணிலாரே
குதித்து வளைந்து ஓடுவதேன்
உயர மரத்தில் ஏறுவதேன்
கவிஞர் இமயபாரதி பழத்தை சுவைக்க அவசரமா
பதைபதைக்க ஓடுவதேன்
பத்திரமாய் தரையிறங்கு
பழங்கள் நிறைய தந்திடுவேன்
தின்று ஓடி ஆடிடலாம்.

கவிச்சுடர்
பாலக்கிருட்டிணன் வண்ணமுத்து

கைவண்ணக் கலைஞர்கள்
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Sana

Château arc-en-ciel
7 வயது சிறுமி சானாவின் நீர்வண்ண ஓவியங்கள்
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Château royal
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www.tamilnenjam.com

5 வயது சிறுவன் ரேஹான் கை வண்ணம்
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