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இந்தியாவில் தாளிதழ் படிக்க
விரும்புபவர்கள் ஆண்டு உறுப்பினர்
கட்டணம் 400 இந்திய ரூபாய்
அனுப்பினால் மட்டுமே இதழ் அனுப்பி
வைக்கப்படும். விபரங்களுக்கு
த�ொடர்புக்கொள்ளவும்.











       அஜனவரியிலிருந்து



இதழியலில்

ஊக்கமானவர்களை

தேர்ந்து அவர்களுடன்

இதழைப் பயணிக்கச்



செய்யவிருக்கிற�ோம்.


விரும்புபவர்கள்

த�ொடர்புக்கொள்ளவும்.


நன்றி!
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1.
உங்களின் கவிதைகளுக்கு
ச�ொற்கள் பஞ்சமெனில்
தாராளமாய் என்னை
எடுத்துக் கையாளுங்கள்.
என்னுடைய அனுமதியை யாரும்
எதிர் ந�ோக்கிக் காத்திருக்க
வேண்டாம்.
ஒரு கவிஞனுக்கு
கவிதையாவதை விட பேரின்பம்
வேறென்ன இருக்கப் ப�ோகிறது.
2.
வலியைப் ப�ொருட்படுத்தாமல்
என்னை நானே
எரித்துக் க�ொள்கிறேன்.
அப்போதும் நீங்கள்
இருட்டிலேயே
இருந்து க�ொண்டிருக்கின்றீர்கள்.
3.
உங்களின் ஒத்துழைப்பின்றி
க�ொஞ்சம் க�ொஞ்சமாய்
என்னிலிருந்து என்னை
எடுத்துக் க�ொண்டிருக்கிறேன்.
உங்களுக்கு வலிப்பதாய்
கூச்சலிடுகின்றீர்கள்...!
4.
அந்தக் கவிதைத் த�ொகுப்பில்
நாற்பதாவது பக்கத்தில்
இருபத்தியாறு வரிகள் க�ொண்ட
தலைப்பிடப் படாத
கவிதையில் பதினெட்டாவது
வரியில் தடுக்கி விழுந்த
என் மனம்
இன்னமும் எழவேயில்லை.

6.
தூங்காமல் விழித்திருக்கும்
இரவினை
என்னைப் ப�ோல்
இரவெல்லாம் தூங்காத
யார�ோ ஒருவனும் விடியவிடிய
பார்த்துக் க�ொண்டிருந்தான்.
7.
பூவுக்கொரு முத்தமென
தருவாய் என்றிருந்தேன்.
இதழுக்கொன்றென ஏராளம்
தந்து முடித்தாய்.
8.
பூக்கள்
செடிக்குச் ச�ொந்தமானது.
காற்று
வெளிக்குச் ச�ொந்தமானது.
இடையில்...
வாசத்தைச் ச�ொந்தம் க�ொள்கிற�ோம்
நாம்.
9.
எனக்கு இட்ட வேலை
என்னை புதுமுகமெனப்
பார்க்கிறது.
இந்த வேலைக்கு
நாளைப் பழைய முகமாயிடுவேன்
நான்.
10.
நீர் நான்
ஓடினாலும் பள்ளந்தனில்
நிலை பெற்றாலும்
எனக்கான கரையை
நானே உண்டாக்கிடுவேன்.



5.
மேலத்தெரு பிணத்திற்கு
வழித்துணையாய்
கீழத்தெரு பிணம்.

குடியாத்தம் - 632602
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கா

லங்காலமாக நாம் கேட்டு
ம று த் து ஏ ற் று உ தறி
அலசி சாய்ந்து நிமிர்ந்து எல்லோருமாய்
ஆளுக்கொரு பக்கமாய் மீண்டும் மீண்டும்
சென்று அமரும் ஒற்றை யுணர்வு; கடவுள்
- இறைவன் - தெய்வம் - சாமி எனும்
இன்னபிற..
எனக்கென்னவ�ோ, இல்லை என்று
ச�ொல்லிச் ச�ொல்லி, அப்படியே அறிவ�ோடு
நம்பி நம்பி நமக்கு கடவுளே இல்லாமல்
ப�ோவதை விட, உண்டென்று நம்பி,
நம்பிக்கையின் அழுத்தத்தால் மேலே
வந்தவர் தான் பலர் என்று எண்ணத்


த�ோன்றுகிறது. அந்த மனதின் உணர்வோடு
பின்னிப் பிணைந்துள்ள; எண்ணத்துள்
உயிர்த்துள்ள பிறரின் நம்பிக்கையை
சிதைப்பானேன்? என்று எண்ணுகிறேன்.
ஆன்மிகம�ோ, மருத்துவம�ோ, உணவு
பழக்கவழக்கங்கள�ோ அவரவர் வாழ்வுபடி
மண்ணின் ஏற்பு மறுப்பு படி அவரவருக்கு
அமைய பெற்றது தான். ஒரு கட்டத்தில்
நமக்கு தகவல் த�ொழிற்நுட்பமும் இலகுவாகி,
ஒருவரை ஒருவர் சந்தித்தலும் அருகிலாகி,
சிந்தித்தலை சுயத்திற்குள் ப�ோட்டடைத்து
விட்டபின்; எல்லாவற்றையும் கூட்டான்
ச�ோறாக்கி பிசைந்தப்பின்னர் தான் ஒன்று
பெரிதாகவும்ஒன்றுசிறிதாகவும்தெரிய,ஒன்று
தனதாகவும் மற்றோன்று தனதற்றதாகவும்
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புரிய, ஒன்று நேராகவும் ஒன்று எதிராகவும்
மாற மாற, ஒன்றோட�ொன்று ம�ோதி,
முட்டி, சண்டையிட்டு, இரத்தம் வழிந்து,
பின் என்றோ கடவுள் இருக்கென்றானதை
ப�ோலவே, மீண்டும் இல்லையென்றாகி,
இதயங்களை அறுத்துக்கொண்டு, மனிதர்
களை பிளந்துக்கொண்டு, இன்றுவரை
இருக்கு இல்லை’யாகவே நீள்கிறது.
எனினும், எங்கும் நிறைந்த இயற்கையின்
பே ர ரு ளை , எ ண்ண ற ்றோர் ம திக் கு ம்
இறைசக்தியை ஏற்றுப் பணிதலில் ஒரு
புனிதமும், மறுத்து நிமிர்தலில் சின்ன
கர்வம�ோ வந்துவிடுவதாய் ஒரு பயம்
எனக்கு. என்னைக்கேட்டால், ஏற்பதையும்
மறுப்பதையும் காட்டிலும், எவர�ொருவரின்
இயல்பையும் உணர்வையும் நசுக்காதது
நன்றிக்குரியதாக புரிகிறது.
எனினும், ம�ௌனமாக கடக்கவ�ோ,
மேன்மையை அதுவாக நம்பவ�ோ ஏற்கவ�ோ
பு ரி ய வ�ோக் கூ ட ப�ொ று மை ய ில்லை
ந ம்மிட ம் . இ ரு க ்கோ இ ல்லைய�ோ

எதுவாயினும் யார்யார�ோ ப�ோட்டதை
அள்ளிக்கொண்டு ஓடும் பந்தயத்தில்
மு த லி ல்வந் து த ன் அ றி வ ை த ா னே
மெச்சிக்கொள்ளும் மனநிலையே இன்றய
நம் அதிகமான�ோரின் இருவேறு வலிக்கும்
நிலைக்கு முதற்புள்ளி இடுகிறது.
எதுவாயினும், அறிவ�ோடு சிந்திக்கும்
ந ா ம் , ந ம து மு ன் ன ோரை யு ம் அ தே
கண்கொண்டுப் பார்க்கையில் எழும் நியாயக்
கேள்விகளைக் கூட ‘சார்ந்திருத்தலின்
பேரில் க�ொன்றுவிடுகிற�ோம் என்பதே
இரகசியமான உண்மை.
ருசி புரியும் நமக்கு, இந்த இருட்டும்
வெளிச்சம் பற்றியும் சிந்திக்க முடிந்த
நமக்குள் நன்றியெனும் ஒற்றைச் ச�ொல்
எதுவாக நிலைத்தாலும் சரி; அங்கே
தெய்வீகமெனும் புனிதமும் தானே நமை
பற்றிக்கொள்கிறது.
அதற்குப் பின் அதை சட்டையைப்போல்
க ழ ற ்றி எ றி வ து ம் , அ ல்லா து ம ேல ே
வர்ணங்களைப் பூசிக்கொள்வதும்கூட
ந ட க ்கா ம லி ல்லை . அ ந ்நே ர ம் ந ா ம்
உணர்வோடும் அறிவிற்கு நேராகவும்
சிந்திக்கச் சிந்திக்க முரண்களைவிட,
‘மூடத்தனமாக வாழ்வினூடாகவும், காலத்தின்
கழிவுகளாகவும் எஞ்சிநிற்கும் பல உதறல்களும்
பல உன்னத நிலையும் அதன் இயல்போடு
புரியாமலுமில்லை.
அறிவு சார்ந்து சிந்திக்கவும், சக்தியின்
மகத்துவத்தை’ இயல்பின் இயற்கையின்
பேராற்றலை’ திறன் பல உணர்ந்து ஆன்மிக
இயலாக்கிய நம் மூத்தோரை நம்பியும்,
பயனுறும் இயற்கைக்கு அவரவர் கடனாக
அவரவர் நன்றியறிவிக்கும் விதமாய் ஏற்பட்ட
உள்ளுணர்வின் சத்தியத்தை ஆராதித்தும்,
அறிவிற்கு நேரான சமய வணக்கத்தை
ஏற்றாலும் மறுத்தாலும் அவரை மனதால்
பிரித்துக்கொள்ளாமலும், இக்காலத்திற்கு
அவசியமற்ற சிலதை விடுத்து, ஒதுங்கி,
இ றை வ ன ி ன் பெ ய ர ்சொ ல் லி ப ல
ஏ ழைகளை எ ள ிய�ோரை ஏ ம ா ற் று ம்
வஞ்சிக்கும் பலரையும் ஒளிவுமறைவின்றி


ñ¬ö ªðŒî ñ¬ôèO«ô
ñÁA æ´‹ c«ó£¬ì;
°ÁAò «î£˜ è£†ì£Á
Ã® i¿‹ Ü¼MèÀ‹;
Ü®ˆ¶ õ‰î ÍL¬èJ¡
Ü÷õŸø ïÁ ñíƒèÀì¡;
ðóM æ® õ‰îïF
ðì˜‰î«î êñ ªõOèO«ô!
è¬ó è†´‹ êK¬è„«ê¬ô
è£ŸPô¬ê‰¶ ïì‰î£˜Š «ð£™;
ñí™ ð´¬è eªî™ô£‹
ïFò£Œ æ´‹ c˜„«ê¬ô.
Þ¼è¬ó¬ò õK‰¶ è†®
Þ¬ê‰î ð„¬ê„ ªêNŠÌ†®;
Þèªñ™ô£‹ Þ¬ö«ò£® GŸ°‹
Þ¡ÂJ˜‚ èºî£°‹ Þ¡ïF«ò!
æ®‚ èO‚°‹ ï£ª÷™ô£‹
àõ‰¶ có£™ ÜºÉ†´‹;
àô˜‰¶ Aì‚°‹ ï£OQ½‹
áŸø£ Jƒ° àõŠðO‚°‹;
Ý® Ü¬ê‰¶ è¬óèª÷™ô£‹
Üº¶‚ A‡í‹ Ý‚AòH¡;
«î® æ®„ «ê˜‰î¬ì»‹
«î˜‰î ÝN Ü¡ðÂì¡ !
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M®ò™!
ß¬ó‰¶ ñ£î‹
è¼M™ ²ñ‰¶
ß¡ªø´‚°‹ Ü¡¬ùJ¡
ºòŸC M®òô™ô.
«è£N‚ °…²
î¡ º†¬ì¬ò à¬ìˆ¶
ªõOJ™ õ¼õ¶ M®òô™ô.
ÅKò¡ Aö‚A™ àFˆ¶
«ñŸA™ ñ¬ø‰¶
e‡´‹ Aö‚A™
àFŠð¶ M®òô™ô.

அ ன் பு ம் க ரு ணை யு ம் வ லி மை யு ம்
விட்டுக்கொடுத்தலும் திறமையும் அறமும்
உண்மையும் நேர்மையும் காதலும் பசியும்
உடம்பும் மனதும் அமைதியும் ஆர்ப்பரிப்பும்
ஒரு புள்ளியில் புரிந்துவிட்டால், அது புரிய
புரிய அறிவிற்கு நேராக விளங்கும் அந்த
நம்பிக்கையும், சமத் துவமும், அன்பு ம்
பெரிய கடவுளை ப�ோல எல்லோருக்குமே
ப�ொதுவாய் தெரியலாம்.

H¬ø «î£¡P
î¡ à¼õ‹ ñ£ŸP
HøŠð¶ M®òô™ô.
¶¡ð‹ õ¼‹ è£ôˆF½‹
Þ¡ºèˆ¶ì¡ õ£›õ«î
M®ò™!
à¡ àO‚ ªè£‡´
î¡ MN G¼ˆF
è™¬ô CŸðñ£è
ñ£ŸÁ‹ ºòŸC«ò
ºî™ M®ò™!
Þ÷¬ñJ™ à¡¬ù
Yó£†®ò ß¡«ø£˜è¬÷
º¶¬ñJ™ à¡Fø¡ ªè£‡´
è£‚°‹ ºòŸC«ò M®ò™!
õ÷˜H¬ø «îŒH¬ø¬ò
M´ˆ¶ Í¡ø£‹ H¬øò£Œ
ñ£Á‹ à¡ ºòŸC«ò M®ò™!

Ý.²‰î˜ â‹.ã.,â‹çH™.,H.â†.,
ÜöèŠð£ è™MJ™ è™ÖK,
è£¬ó‚°®.





அலசி, எதையும் தானாக, தனதறிவ�ோடு
கடந்துப�ோக நம் பிள்ளைகளுக்கு பழகிக்
க�ொடுத்துவிட்டால், ஏமாறும் மனிதர்க்கு
இதுதான் இதுதான் தத்துவங்களின் மூலம்,
மற்றவையெல்லாம்ப�ோலி,அல்லதுஆடம்பர
எண்ணங்களின் வர்ணனைக்குட்பட்டது,
நாணய மனிதர்களின் நன்னடத்தையை
நம்பிப் ப�ோற்றியது, நடப்பவைக்கும்
நம்பிக்கைக்கும் நேரானது இதுதான், இந்த
நன்றியுணர்வும் நம்பிக்கையுமான ஒரு
வணக்கம் ஒன்று தான் மேலானதெனச்
ச�ொ ல் லி க ்கொ டு த் து வ ி ட ்டா ல் ;
நம்பிக்கையான நாளைய உலகை சமத்துவம்
மிக்கதாக இன்றிலிருந்தே நம்மால் உருவாக்க
இயலும்.
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பிரிவுணர்வு அற்ற மனநிலை களங்
கமற்ற வெள்ளைநிறத்தின் எவ்வித சார்பும்
க�ொண்டிடாத உணர்வின் புது அழகாக
விளங்கலாம். மிக ஆழத்தில் பல நன்மைகள்
ஒற்றுமையின் பலத்தோடு நிலைக்கலாம்.
அப்படியில்லாத, உள்ளச் சமநிலையற்ற
அறமூராத, அன்பு நிலைக்காத, நன்றி
பெருகாத இடத்தை கைவிட்டு விடுங்கள்;
அ ன் பு ம் ச ம த் து வ மு ம் ந ம்பி க ்கை யு ம்
இல்லாத இடத்தில் கடவுள் இருந்தென்ன?
இ ல்லா து ப�ோ ன ா ல் த ா னென்ன ?
என்ற கேள்வியையும் புரிதலையும் கூட
சிந்தித்தலின் வெற்றியாகவே ஏற்போமே.
‘‘உண்மைக்கு அருகில் நின்றுக�ொண்டு,
சுயமாக சிந்திக்கையில்; எனக்கு எது
இனிக்கிறத�ோ, அது க�ொஞ்சம் மரணம்
வரை இனித் துதான் ப�ோகட்டுமே’’
என்றுதான் நம்பிக்கைய�ோடு ப�ோகிறது
வாழ்க்கை யெனக்கு..
n
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சந்திப்பு:


ஐதராபாத்

உ ங ்க ள் இ ள மைப் ப ரு வ ம் ப ற ்றி
ச�ொல்லுங்கள்..
தமிழ் நெஞ்சங்களை தமிழால் இணைத்து
தமிழால் வளர்த்து, தமிழால் உயர்த்தி,
தமிழே எம் உயிர் என்று.. உயர்ந்து நிற்கும்
தமிழ்நெஞ்சத்தின் அன்புமிகு ஆசிரியர்
குழுவுக்கும் எழுத்து என்ற ஒற்றைப் புள்ளியில்
ஓன்றுகூடிதமிழ்என்றதேர்இழுக்கும்இதழின்
அனைத்து ஒத்துழைப்பாளர்களுக்கும் என்
மனம் கனிந்த வணக்கம்.
	திருநெல்வேலி மாவட்டம் வாசுதேவ
நல்லூரை பூர்வகமாக க�ொண்ட நான் 1974ம்
ஆண்டு தூத்துக்குடியில் பிறந்து வளர்ந்து,
பள்ளி படிப்பை தூயமரியன்னை மேல்நிலை
பள்ளியில் முடித்தேன், உயர் கல்வியில்
பி.ஏ. தமிழ் படிக்க ஆர்வம் க�ொண்டேன்.
தூத்துக்குடி மாவட்டத்தில் அதற்கான
வாய்ப்பில்லாததால் வ.உ.சிதம்பரம் கல்லூரி
யில் பி.ஏ. வரலாறு படித்தேன். எம்.ஏ. தமிழ்
அஞ்சல் வழியில் கற்றேன். த�ொடக்கத்தில்
விரும்பிய வேலை கிடைக்காததால் கிடைத்த
வேலையை செய்தேன். எல்லோரையும்
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தட்டி எழுப்பிவிடும். எழுத்துக்கும் எனக்கும்
உள்ள பிணைப்புச் சங்கிலி அறுந்து விடாமல்
இன்று வரை என்னை உயிர்ப்போடு இருக்க
செய்வது கவிதை மட்டுமே..!
உ ங ்க ளு க் கு ப ி டி த்த இ ல க ்கி ய
ஆளுமைகள்..
யாரைச் ச�ொல்லி யாரை விட முடியும்..
கம்பனைப் படி, இளங்கோவனைப் படி,
வள்ளுவனைப் படி, என எல்லாவற்றையும்
பள்ளியில் படிக்கச் ச�ொன்னவர்கள், இதுதான்
வாழ்க்கையின் படி என்று ச�ொல்லாமல்
ஏன�ோ விட்டனர். ஆனாலும் பாடங்களாய்
படிக்க த�ொடங்கிய எனக்கு.. இவைகள்..
பாதைகளை காட்டும் ப�ோதுதான் தமிழை
காதலிக்க த�ொடங்கினேன்.. எளிய தமிழில்
இனிய கருத்துக்களை எடுத்து இயம்பும்
க வ ி ய ர சர் , கண்ணத ா ச ன் , க வ ி ஞ ர் .
வ ை ர மு த் து , க வ ி ஞ ர் . வ ா லி , க வ ி ஞ ர்
முத்துலிங்கம், கவிஞர். ப�ொன்னடியான்,
கவிஞர் நெல்லை ஜெயந்தா, கவிஞர். ஜீவன்
மயில் என் கவித் தேடலுக்கான தீபச் சுடர்கள்.
உங்களின் பார்வையில் ஒரு கவிதை
எப்படி இருக்க வேண்டும்..

ப�ோல பற்பல த�ோல்விகள் எனக்குள்ளும்..
த�ோல்விகள ா ல் பு தை யுண்டு ப�ோ கு ம்
ப�ோதெல்லாம் மீண்டும் முளைப்பதற்கான
க வ ிதை க வ ிதை ய ா க இ ரு க ்க
வீ ரி ய ம் எ ன் எ ண்ண த் து க் கு ள் ந ா னே வேண்டும். வாசகனின் நெஞ்சத்தில் ஒரு
விதைத்துக்கொள்கிறேன்.
முள் ப�ோல் குத்திசெல்லும் வலிமையும்,
த ென்றலெ ன த �ொட் டு த் த ா ல ா ட் டு ம்
தமிழின் மீது எப்பொழுது ஈடுபாடு இ ன ிமை யு ம் , பெ ற ்றி ரு க ்க வே ண் டு ம்
எ ன்பத�ோ டு , வீ ர த்தை , க ா தலை ,
ஏற்பட்டது..
அன்பை, பண்பை, பண்பாட்டை எல்லாம்
பள்ளி பருவத்தில் இருந்தே எழுத்தின் மீது கற் று க் க�ொ டு க் கு ம் ஆ சிரி ய ன ா க வு ம்
தாகம் க�ொண்ட எனக்கு வான�ொலி தான் இருக்க வேண்டும். சமூகத்தின் காலக்
களம்அமைத்துக�ொடுத்தது.படிக்கும்ப�ோதே கண்ணாடியான
கவிதையை
கவிஞர்
சிறுகதை, கவிதை என எழுத த�ொடங்கிய முறையாக கையாளாவிட்டால்.. அது
நான், திருநெல்வேலி, தூத்துக்குடி, இலங்கை பெ ரு ம் ப ிழை ய ா கி வ ி டு ம் எ ன்றே
ஒலிபரப்பு கூட்டுஸ்தாபனம் என பல்வேறு கருதுகிறேன்.. கவிதைக்கு பாரதியைப்
வான�ொலிகளில் எனது படைப்புக்களை ப�ோல் ரெளத்திரம் பேசவும் தெரிந்திருக்க
வழங்கியுள்ளேன் என்றாலும் வாழ்க்கை வேண்டும். பாமரனைப் ப�ோல் கனவுகள்
ப�ோராட்டத்தில் சிக்கி எழுத்துலகை விட்டு காணவும் தெரிந்திருக்க வேண்டும்.
முற்றிலுமாக த�ொலைந்து ப�ோவேன�ோ
சங்க கால இலக்கியங்களில் உங்களுக்கு
எ ன் று எ ண் ணு ம் ப�ோ த ெல்லா ம்
எங்கிருந்தோ ஒரு கவிதை வந்து என்னை
பிடித்தது.. மற்றும் ஏன் பிடித்தது..
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சிலப்பதிகாரம் பிடிக்கும்... சிலப்பதிகாரம்
புகார்க்காண்டம், மதுரைக்காண்டம், வஞ்சிக்
காண்டம் என மூன்று காண்டங்களைக்
க�ொண்டது. மதுரைக் காண்டத்தில் கண்ணகி.
பாண்டிய மன்னனிடம் சென்று, ‘தேரா மன்னா!
என் கால் சிலம்பை விலைபேச முயன்று
உன்னால் க�ொல்லப்பட்ட க�ோவலன் மனைவி
நான். என் சிலம்பு மணிகளை உள்ளீடாகக்
க�ொண்டது’ என வழக்குரைக்கிறாள்.
பாண்டியன் தன் தேவி சிலம்பு முத்துப் பரலை
உடையது எனக் கூறிக் க�ோவலனிடமிருந்து
கைப்பற்றப்பட்ட சிலம்பை வரவழைத்துக்
க�ொ டு க ்கிறான். கண்ணகி சிலம்பை
உடைக்கிறாள். அதிலிருந்து மாணிக்கப்
பரல் தெறித்து வீழ்கிறது; ‘ப�ொற்கொல்லன்
ச�ொல்லைக் கேட்ட யான் அரசன் அல்லன்;
யானே கள்வன்’ எனக் கூறிப் பாண்டிய
மன்னன் உயிர்விடுகிறான். ப�ொன் செய்
க�ொல்லன் தன்சொல் கேட்ட யான�ோ
அரசன் யானே கள்வன் - இதுப�ோல் தவறை
ஒப்புக்கொள்ளும் துணிவும் அதற்காக
வருந்தும் மனமும் இக்காலத்தில் அரசுக்கோ
எந்த அதிகாரிகளுக்கும�ோ இல்லை என்பதே
வேதனை..!

ப�ோற்றிய என் மதிப்பிற்குரியவரான திரு
சக்திகுமரன் அவர்கள் என்னை நாகர்
க�ோவில் தினமலரில் தலைமை ஆசிரியராக
அமர்த்தி அழகு பார்த்தார். அதன்பின்
இன்றைய இணைய உலகின் வேகத்திற்கு
ஈடுக�ொடுக்க வேண்டி தினத்தந்தி தினமணி
ப�ோன்ற நாளிதழ்களின் இணையத்தில்
செய்தி ஆசிரியராக பணியாற்றினேன்.
தங்கள்கவிப்பயணம்குறித்தும்.. இதுவரை
எத்தனை நூல்கள் வெளியிட்டுள்ளீர்கள்..
என்பதை பற்றியும் ச�ொல்லுங்கள் கவிஞரே..
கவிப்பயணம்... என் கவிதைக் குழந்தை
க ள் பெ ரு ம்பா லு ம் ப ய ண த ் தி ல ் தா ன்
பிறக்கின்றன.. பேருந்துரயில்மற்றும்விமான
பயணம் மட்டும் அல்லாது, இருச்சக்கர
வ ா க ன த ் தி ல் அ லு வ லக ம் ச ெ ல் லு ம்
ப�ோதுகூட என் சிந்தையில்.. சில கவிதைகள்
எழுந்திருக்கின்றன.. அந்த வார்த்தைகளை
பத்திரமாக அடைகாத்து க�ொண்டுப்போய்
முதல் வேலையாக ஏதாவது ஒன்றில் பதிவு
செய்து க�ொள்வேன்... இப்போது முகநூல்
பதிவு அதற்கு பெரிதும் உதவியாக உள்ளது..

நீங்கள் ஒரு பத்ரிகையாளர் என்பதை
அறிவேன்.. பத்திரிகை துறையில்
நீங்கள் சந்தித்த சவால்கள் என்னென்ன..
ப த ் தி ரிகை ய ி ல் தி ன ந ் தி ன ம் ப ண ி
செய்வதே சவால்தான்.. சுகமான சுமை
என்றுதான் அதை ச�ொல்ல வேண்டும்.
நிறைய கட்டுரைகள் எழுதி இருக்கிறேன்.
கவிதைகள் எழுதியுள்ளேன். அதைவிட
மிக முக்கியமான ஒன்று, எனக்கு 24 வயது
இருக்கும் ப�ோது, கலைச்சோலை என்ற ஒரு
காலாண்டு இலக்கிய இதழ் ஒன்றை நானும்
எனது நண்பர் தனுஷ்கோடியும் இணைந்து
மூன்று ஆண்டுகள் நடத்தின�ோம். ஓவ்வொரு
இதழையும் வெளிக் க�ொண்டு வருவது
என்பதே சாவாலாக இருந்தது. எனினும்
அந்த அனுபவமும். தாகமும்தான் என்னை
பத்திரிகை உலகில் நுழைய வைத்தது. முதல்
முதலாக தூத்துக்குடி தினமலரில் நிருபராக
எனது பணியைத் த�ொடங்கினேன். சிறிது
காலத்திலேயே எனது எழுத்தாற்றலை
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இதுவரை நான் இரண்டு கவிதை நூல்
வெளியிட்டுள்ளேன். முதல் கவிதை நூல் என்
காதல் கவிதைகளும் நீயும் பாரதி ம�ோகன்
என்ற பெயரில் இந்த கவிதைத் த�ொகுப்பை
வெளியிட்டேன். பாரதி ம�ோகன் என்ற
பெயரில் திரைத்துரையில் பலர் இருப்பதாக
கவிஞர் ப�ொன்னடியான் கூறியதால் என்
இயற்பெயரான ச�ோமசுந்தரம் என்பதை,
சுருக்கி என் த ந ்தை பெ யரை சேர் த்து
திருமலை ச�ோமுவாக எழுத த�ொடங்கினேன்.
இந்த பெயர் மாற்றத்திற்கு பிறகு வெளிவந்த
நூல் மனசுக்குள் பெய்யும் நூல், கவிஞர்
முத்துலிங்கம் அவர்கள் இதற்கு அணிந்துரை
வழங்கியுள்ளத�ோடு, அதை வெளியிட்டு
பெருமை சேர்த்துக் க�ொடுத்தார். தினமணி
ஆசிரியர் வைத்தியலிங்கம் அவர்கள்
இந்நூல் வெளியீட்டுக்கு பெரிதும் உதவி,
முன்னின்று நடத்தி, நூலைப் பெற்றுக்
க�ொண்டத�ோடு, கலாரசிகன் பகுதியில்
பெரும் அங்கீகாரம் க�ொடுத்தார்... இந்நூலில்
இடம் பெற்ற,
எல்லாப் பாவங்களையும் த�ொலைக்க
நதிகளில் நீராடச் ச�ொன்னார்கள்
நதிகளை த�ொலைத்த பாவத்தை
எப்படித் தீர்ப்பது!
- என்ற இந்த கவிதை பெரும் வரவேற்பை
பெற்றது.
கவிதை எழுத தெரிந்த எல்லோருக்கும்
பாடல் மேல் தீராத காதல் இருக்கும். . அந்த
வகையில் திரைப்பாடல் எழுத வேண்டும் என்ற
என் தேடலுக்கு தகுந்த வாய்ப்பு க�ொடுத்த
இயக்குநர் ஏ.ஆர்.கே. ராஜராஜா அவர்களையும்
இங்கே நான்சொல்ல கடமைப் பட்டுள்ளேன்..
ம�ொழிப் மாற்றுப் படங்களான எவண்டா,
பிரபாஸ்பாகுபலி, அனிருத் ப�ோன்ற படங்களில்
பாடல் எழுதியுள்ளேன். மேலும் கவிஞரும்
இசையமைப்பாளருமான ஜீவன் மயில் அவர்கள்
இசையில் புலிக்கொடி தேவன் என்ற நேரடித்
தமிழ்ப் படத்திலும் பாடல் எழுதியுள்ளேன்.
இசையமைப்பாளர் தஷி அவர்களின் இசையில்
திருச்செந்தூர் முருகன், ஷீரடி சாய்பாபா,
ஆல்பங்களில் பக்திப் பாடல்கள் என என்
கவிப்பயணம் த�ொடர்கிறது...
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த ம ி ழு க ்காக ச ெ ய்த ந ற ்ப ண ிக ள்
சிலவற்றை கூறலாமே..
கலைச்சோலை சி ற ்றித ழ் மூ ல ம்
ஏராளமான பு தி ய ப டைப ்பாளிகளை
உருவாக்கியுள்ளேன். பின்னர் தினசரி
ப த்தி ரிகை ப ணிக்கு வந்த ப ின்னும்
எ ழு த ் தா ர ்வ ம் க�ொண ்ட வ ர ்க ளு க் கு
வாய்ப் பு க�ொடுத் துள் ளேன். தி னமணி
இணையத் தில் கவிதை மணி என்று சிறப்பு
பக்கம் த�ொடங்கி புதிய புதிய கவிஞர்களை
வாரம் த�ோறும் அறிமுகப்படுத்தி வந்தேன்.
நல்ல தமிழ் ச�ொற்களை பேசுவதும்,
கலப்பில்லாமல் ம�ொழியை காப்பதுமே
இன்றைய முக்கிய தேவையாக இருக்கிறது..
இளைய தலைமு றையினர் எத்தனை
ம�ொழிகளை கற்றுக் க�ொண்டாலும், தமிழ் நம்
அடையாளம் என்பதை மறக்காமல் இருக்க
வேண்டும் என்றே ச�ொல்லிக் க�ொள்ள
விரும்புகிறேன்.
தற்சமயம் நீங்கள் என்ன செய்கிறீர்கள்..
தற்போது நான் சீன வான�ொலியின்
தமிழ்ப் பிரிவில் பணியாற்றுகிறேன்..
சீனாவின் பண்பாடு, கலை, கலாச்சாரம்,
இலக்கியம், உணவு முறை, வாழ்க்கை
நெறி எல்லாவற்றையும் தமிழர்கள் அறிய
வே ண் டி ய து அ வ சி ய ம் . சீ ன ா வு க் கு ம்
தமிழர்களுக்குமான த�ொடர்பு பண்டைய
காலத்தில் வாணிபம் மூலம் பல்கி பெருகி
வந்தது. இன்றும் அதன் பணியை வான�ொலி
ஒரு த�ொண்டாக செய்து வருகிறது. சீன
வான�ொலி நிலையத்தின் தமிழ் ஒலிபரப்பு
1963 ஆம் ஆண்டு ஆகஸ்ட் திங்கள் 1 ஆம் நாள்
துவங்கியது. இந்த வான�ொலியில்15 சீனர்கள்
தமிழ்கற்று தெளிந்து பணியாற்றுகிறார்கள்..
என்னையும் சேர்ந்து மூன்று தமிழர்களும்
இங்கு பணியாற்றுகிற�ோம். 54 ஆண்டுக்கால
வ ள ர ்ச்சி மூ ல ம் , சீ ன வ ா ன�ொ லி
நேயர்கள், இந்தியா, இலங்கை, சிங்கப்பூர்,
மலேசியா, செளதி அர�ோபியா, அமெரிக்கா
உள்ளிட்ட பல நாடுகளில், பரவியுள்ளனர்.
சீன வான�ொலியின் தமிழ்ப் பிரிவின்
தற்போதைய தலைவர் திருமதி கலைமகள்.
அவர்கள் தலைமையில் சிறப்பாக இயங்கி

வரும் சீன வான�ொலி, சீனாவின் வளர்ச்சி,
சர்வதேச அரங்கில் சீனாவின் முன்னேற்றம்,
மற்றும் பண்பாடு கலாச்சாரம் பற்றி உலக
த மி ழ ர ்கள ிடையே பர ப்பி வரு கிறது.
சீனர்கள் ஆர்வமாக தமிழ் கற்று தமிழ்
ஒலிபரப்பு சேவையை வழங்குவது என்பது
மிகப்பெரிய விசயம் தமிழ்நாட்டில் இதற்கு
மிகுந்த வரவேற்பு உள்ளது. சீன வான�ொலி
தற்போது த�ொழில்நுடப வளர்ச்சிக்கேற்ப
அலைபேசி செயலியிலும் கேட்க முடிகிறது.
சீனாவில்
வரிகள்..

தமிழர்களை குறித்த ஓரிரு

தமிழர்கள்உலகம்முழுவதும்பரந்துவிரிந்து
உள்ளனர். சீனாவிலும் லட்சக்கணக்கான
தமிழர்கள் வசிக்கிறார்கள். பல்வேறு பணி
நிமித்தமாகவும், த�ொழில் நிமித்தமாகவும்
மட்டுமல்லாமல் கல்வி கற்கவும் மாணவ
மாணவியர்கள் இங்கு வருகிறார்கள்..
ஷாங்காய், பெய்ஜிங் ப�ோன்ற மாநகரங்களில்
தமிழ் அமைப்புகளும் செயல்படுகின்றன.

நதியின் பயணம் ப�ோன்றது... திட்ட
மிட்டுக் கட்டப்படும் பாலம் அது, மரபு
என்பது எல்லாவற்றுக்கும் அவசியம்தான்..
கவிதைக்கு அது மணிமகுடம்.
வாழ்க்கை இலட்சியமாக கருதுவது.
ம�ொழி ஆளுமைகளின் குறிப்பிடத்தகுந்த
பட்டியலில் நான் இடம்பெற வேண்டும்.
எழுத்து... கவிதை. என் அடையாளமாக
இருக்க வேண்டும்..என்னால் இயன்ற
வரை தமிழ் ம�ொழியை உலக மக்களிடம்
பரப்ப வேண்டும்..
இன்னும் பத்தாண்டுகளில் நீங்கள்
என்னவாக விரும்புகிறீர்கள்..

சிந்திக்கவைக்கும்கேள்வி..நிச்சயம்தமிழையே
சுவாசித்துக் க�ொண்டிருப்பேன்.. என்னைத் தேடி
வரும் எந்த ஒரு வாய்ப்பையும்.. தவறவிடாமல்
பயன்படுத்தி வருகிறேன் அதுமட்டுமல்லாமல்..
நான்எனக்கானதேடல்களிலும்பயணிக்கிறேன்...
நூல்கள் அதிகமாக எழுதுதவேண்டும் என்பதும்..
எனது படைப்புகள் பல்கலைக்கழகங்களில் பாட
மரபுக் கவிதைகள் குறித்த உங்கள் நூலாக வரவேண்டும் என்பதும் என் அவா..
அதை ந�ோக்கி பயணிப்பத�ோடு அதற்கான
நிலைபாடு..
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இலக்கையும் எட்டுவேன் என்று நம்புகிறேன்.

எழுதுங்கள்.. எழுதுங்கள்.. எழுதுங்கள்..

வ ள ர்ந் து வ ரு ம் க வ ி ஞ ர ்க ளு க ்காக
தமிழ்நெஞ்சம் நேர்காணலில் பங்கு
தமிழகம் ஆற்ற வேண்டிய பணிகள் பெற்று.. தங்கள் வாழ்க்கை அனுபவங்களை
குறித்து..?!
பகிர்ந்தமைக்கு நன்றி கவிஞர் திருமலை
ச�ோமு அவர்களே..
பெரும்பாலும் கவிஞர்கள் கல்லூரிகளில்
பிறக்கிறார்கள்.. எழுத்து ஆர்வம் பிறக்கின்ற
இ ல க ்கி ய உ லகி ல் சிக ர ம் த �ொட
இடத்தில் ஊக்குவிக்கப்பட வேண்டும். தமிழ்நெஞ்சம் சார்பாக வாழ்த்துகளைத்
நிறைய கவிஞர்கள் அமைப்பு ரீதியாக தெரிவித்துக் க�ொள்கிறேன்..
இயங்கி க�ொண்டிருக்கிறார்கள்.. கவிதை
சமூகம் சார்ந்ததாக இருக்க வேண்டும். சிறந்த
இந்த நேர்காணல் வாசகர்களுக்கு விருந்தாக
கவிதையையும் கவிஞர்களையும் உலகுக்கு அமையும்.. சாதிக்க துடிக்கும் இளைஞர்களுக்கு
அடையாளப்படுத்த உலகத்தமிழ்ச்சங்கம் ஊக்கமளிக்கும் என்பதில் ஐயமில்லை..
மூலம் அடிக்கடி ப�ோட்டிகள் நடத்தலாம்
என்பது என் கருத்து!
n
இளங்கவிஞர்கள்..தமிழ்ஆர்வலர்களுக்கு
நீங்கள் ச�ொல்ல விரும்பும் செய்தி..


à‡¬ñ‚° ¹ø‹ð£ù¬î
à¬óŠðîŸ° M¼‹ð ñ£†«ì¡
àôè«ñ ãŸè£î å¡¬ø
à¬óˆ¶ ªê™ô M¼‹ð ñ£†«ì¡

îõø£ù ð£¬î„ ªê™½‹
îìˆ¬î ò£«ù è£†ì ñ£†«ì¡
ñKò£¬î Þö‰¶ â¬î»‹
ñ‡E™ ªðø M¬öò ñ£†«ì¡.

èM¬îªò¡ø ªðòKQ«ô
èôèˆ¬î M¬î‚è ñ£†«ì¡
èŸøP‰î ñ£‰î˜èÀ‹
èN‚°‹ è¼ M¬î‚è ñ£†«ì¡.

ªê£™½‹ ªêò½‹ å¡P «ð£è
«ê£˜¾ cƒè à¬ö‚è ªêŒ«õ¡
«ê£î¬ùèO™ ÅÀ¬óˆ¶
«õî¬ùèO™ ªõŸP‚ è£‡«ð¡.

àôè«ñ â¡ àøõ£è
àœ÷‹ â‡í à¬óˆF´«õ¡
á¼ àôè‹ ãŸ°‹ ÃŸ¬ø
àí˜‰¶ à¬ó‚è îòƒè ñ£†«ì¡.
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க ட ந ்த ஜ ு லை ம ா த ம் 2 1 ம் தேதி

அ வ ர ்க ள ி ன் அ ண ிந் து ரை யு ம் ம ிக ச்
சிறப்பானவை.

க�ோயம்புத்தூர்புத்தகத்திருவிழா2018–க�ோவை
க�ொடிசியா வளாகத்தில் எழுத்தாளர் அகிலா
பின்னர் ஆசிரியரின் என் அனுபவங்கள்
அவர்களின் நூல்கள் வெளியிடப்பட்டன
அதில் எனக்கும் கலந்து க�ொள்ள வாய்ப்புக் என்ற அழகான அவரின் பதிவு சிலிர்க்க
வைத்தது.
கிடைத்தது.
ஆ சிரி ய ரி ன் ப ல நூ ல ்க ள் வெ ள ி
வந்திருந்தாலும் எனக்கு வாசிக்க கிடைக்கப்
பெ ற ்ற நூ ல் ந ி ன் று து டி த்த இ த ய ம் ஆசிரியரின் அறுவை சிகிச்சை நிகழ்வுகளை
அப்படியே பதிவு செய்து இருக்கிறார்.

ப�ொருளடக்கத்தில்
1. வீடும் மருத்துவமனையும்
2. காத்திருப்பு
3. இதய சாயல் நிழற்படம்
4. இரண்டாவது அபிப்ராயம்
5. அறுவை சிகிச்சைக்கு முன்
6. நாளும் கிழமையும்
7. தீவிர சிகிச்சை பிரவு -1
8. தீவிர சிகிச்சை பிரிவு -2
9. அறுவை சிகிச்சைக்கு பின்
10. மருத்துவமனையிலிருந்து வீடு
11. உணவு ஒவ்வாமை
12. பெண்ணுடல்
13. பெண்ணும் இருதய ந�ோயும்
14. நலமே நலம்

ந ா ம் ந ிறை ய ந ிக ழ் வு களைப்
பார்க்கின்றோம். நிறைய செய்திகளை
வாசிக்கின்றோம். நிறைய புத்தகங்களையும்
வ ா சி த் து பு த்தக ங ்க ளை தன்னகப்
படுத்திக் கொள்கின்றோம் சில நாட்களில்
செய்திகளையும் புத்தகங்களின் வாசிப்பிலும்
உள் வாங்கியவைகள் மீண்டும் புத்தகங்களை
மீண்டும்பார்க்கும்ப�ோதுமட்டுமேநினைவுக்கு
எட்டும். சில புத்தகங்கள் நாம் எப்பொழுதும்
மனதினில் வைத்திருக்கும்படியான உணர்வு
களை நம்மிடையே உருவாக்கி விடும்.
மேற்கண்ட ப�ொருளடக்கத்தை வாசிக்கும்
அப்படியான வரிசையில் எழுத்தாளர் அகிலா
அவர்களின் நின்று துடித்த இதயம் நூல் ப�ோ து த�ோ ன் று ம் இ வ ைக ள் இ ரு த ய
என் மனதில் இடம் பிடித்து விட்டது என்று ந�ோய் வரும் அனைவருக்கும் நடக்கக்
கூடியதென்று. ஆனால், புத்தகத்தினுள்
கூறுகின்றேன்.
சென்ற ப�ொழுதுதான் புரியும் தமக்கும்
இந்தநூலுக்குஇரண்டுஅணிகலன்களாக இந்த மாதரி ஒரு நிகழ்வு ஏற்பட்டால் என்ன
பிரபல எழுத்தாளர் நாஞ்சில்நாடன் ஐயா என்ன நடக்கும் என்பதை மிக எளிமையாக
அவர்களின் முன்னுரையும் அடுத்ததாக உணரும் படி தனது வலிகளையும் கூட
ஆசிரியருக்கு அறுவை சிகிச்சை செய்த ப�ொருட்படுத்தாமல் ஆசிரியர் அகிலா
மருத்துவர் டாக்டர் கே. ச�ொக்கலிங்கம் அ வ ர ்க ள் எ ழு தி இ ரு ப ்ப து ம ிக வு ம்
(ராயல் கேர் மருத்துவமனை கோயம்புத்தூர்) வியப்புக்குரியது.
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வீட்டிலிருந்து மருத்துமனை சென்றதிலி
ருந்து பின் வீடு திரும்பிய வரை அனைத்து
நிகழ்வுகளையும் மிகச் சிறப்பாக பதிவு
செய்கிறார்.

வீ சி வ ிட் டு வ ந ்த வ ா ர ்த்தைக ளு ட ன்
எனக்காய் காத்திருந்தது, என் வரையில்
பூட்டிய கதவுகளுடன் என் வீடு.”

இப்படியாக கதவின் காத்திருப்பில் உயிர்
இங்கு நான் நூலில் என் மனதுக்குப் இருப்பதாக ஆசிரியர் சித்தரிக்கின்றார்.
ப ட ்ட சி று ப கு திகளை ம ட் டு ம்
அறுவை சிகிச்சைக்கு முன் என்ற
வெளிப்படுத்துகிறேன்
அத்தியாயத்தில், யார் யார�ோ ஆறுதல்
வீடும்_மருத்துவமனையும் அத்தியாயத்தில், ச�ொன்னாலும் அறுவை சிகிச்சைக்குச்
தனது வீட்டுக் கதவுகளை அருமையாக செல்லும் முன்பு எல்லோருக்கும் ஒரு
கீழ்க்கண்டவாறு சித்தரிக்கின்றார். பக்கம் – பெரிய படபடப்பு இருக்கும் உயிர் மீதான
அதிக சிந்தனை இருக்கும் அதையும் தன்
16ல்
அனுபவத்தில் கீழ்க்கண்டவாறு பதிவு
“அதன் பிறகான நாட்களில் நான் மட்டும் செய்கிறார் ஆசிரியர் அகிலா அவர்கள்
மருத்துவமனையிலேயே இருக்க, என்னைப் பக்கம் – 41ல்
பார்க்க வந்த உறவுகள் எல்லோராலும் வீட்டு
“ஒரு மேஜர் அறுவை சிகிச்சைக்குள்
கதவு திறக்கவும் மூடவும் பட்டு, காற்றையும்
வெளிச்சத்தையும் பார்த்து விடும் என்று நான் ப�ோகும் ஒரு ந�ோயாளியின் மனநிலை
எப்படி இருக்கும் என்பதை அத்தனை
நினைக்கவில்லை”
எளிதாய் கணித்துவிட முடியாது. குடும்ப
பிரச்சனைகள், பணப்பிரச்சனை, தன் உயிர்
கடைசியில்
மற்றவர்களுக்கு அத்தனை முக்கியமா,
“அன்று வந்து திறந்த நிமிடம் மிக தனக்கே தன் உயிர் முக்கியமா, அத்தனை
அழகானது. உயிர் மீண்டு வந்த கதையை கடமையையும் முடித்துவிட்டோமா என்னும்
எ ல்லோ ரு க் கு ம் ச�ொல்ல வ ந ்ததைப் எண்ணம், திரும்பி வரவில்லையென்றால்
ப�ோல அதனிடம் ச�ொன்னேன் என்பதே எ ன்ன வ ா கு ம் இ ப ்ப டி ய ா க ந ிறை ய
ஓர் அழகிய உணர்வு. அதுவரை நான் குழப்பங்கள் இருக்கும்.
அப ்ப ோது அந்த சிகிச்சைக ்காக
மருத்துவர்கள்யாரும்குடும்பஉறுப்பினர்கள்
இல்லை வேற்று மனிதர்கள் அவர்களை
நம்பித்தான் நம் உயிர் உள்ளே செல்கிறது.
அப்பொழுது பயம் ஒட்டிக்கொள்கிறது.
என்பதின் வாயிலாக அறுவை சிகிச்சைக்கு
முந்தைய மன நிலையை படம்பிடித்துக்
காட்டுகிறார்.
இப்படியாக இனி மருத்துவ நிகழ்வுகளை
மிக ஆழமான கண்ணோட்டத்தில் அனுபவ
ரீதியாக பதிவு செய்யும் ஆசிரியர் கடவுளை
நம்பாதவர் மருத்துவர்களை கடவுளாகவும்
காண்பிக்கின்றார்.
தீவிர சிகிச்சைப்பிரிவில் அவர் படும்
இன்னல்கள் மருத்துவர்களின் அனுசரனை,
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அ வ ர ்க ள் அ ன்பா ய் ந ட ந ்த வ ித ம்
ஆகியவற்றை பதிவு செய்யும் ஆசிரியர்...
தனக்கு அறுவை சிகிச்சைக்குப்பின் தனது
உடலில் ப�ொருத்தியிருந்த உபகரணங்களை
வெ ள ியே எ டு க் கு ம் ப�ோ து ஏ ற ்ப ட ்ட
வ லி ய ி ன் ர ண ங ்க ளை யு ம் த ெ ள ி வ ா க
குறிப்பிட்டுள்ளார்.
மருத்துவ மனையில் இருந்து வீட்டுக்கு
வந்த பின்னர் அவருடைய நிலையை
அறுவை சிகிச்சை முடிந்து வந்தால்
வீட்டில் என்னென்ன நிகழும் என்பதையும்
மிக விரிவாக எடுத்துரைத்துள்ளார்.
ஆசிரிய ர் ‘ ‘ பெ ண்ணு டல் ’ ’ எ ன்னும்
அத்தியாயத்தில் பக்கம் 82ல் இவ்வாறு
பதிவு செய்கிறார்.
“தினம் வந்து துடைத்துவிடும் பெண்
முன், துணிகளை கலைந்தும் கலையாமலும்
அங்கங்கே இழுத்து ஒட்டிக்கொண்டு
சற்று குறுகி நிற்கும்போது, அவளாக
என் கைவிலக்கி, என் வெட்கத்தை
என்னிடமிருந்து தள்ளி நிற்க வைத்து
என்னுடலை துடைத்து விடுகிறாள். அவள்
மனதில் என்னைக் குறித்து என்ன ஓடும்
என்பது என்னைக் குறுக்கியது. ஆனால்
அவள�ோ சஞ்சலமே அற்று “ இது ஓர் உடல்,
ஒரு ப�ொருள், என் வேலைக்கான இடம்,
இதைச் சுத்தமாய் செய்யவேண்டும்,” என்ற
எண்ணத்தில் பரந்த பெரும் கண்ணாடியைத்
துடைக்கும் பையனின் லாவகத்துடன்
என் முகத்தின் மேடுகளையும் மூக்கின்
இடுக்குகளையும் காது பிளவுகளையும்
மார்புகளையும் துடைக்கிறாள். பேதமற்ற
உடல் காணும் மருத்துவம் இங்குதான் நமக்கு
பிடிபடுகிறது”

க�ொடுத்துள்ளது சிறப்பு.
ஒ வ ்வெ ா ரு வ ரு ம் இ ரு த ய ந�ோ ய்
வாழக்கையில் வரவே கூடாது. என்பதற்
காக இந்நூல் அவசியமானது எனக்
கருதுகிறேன்.
இ ந் நூ ல் வ ா சி க ்க ம ட் டு ம் அ ல்ல
ஒவ்வொருவரின் வீட்டிலும் கட்டாயம்
இ ரு க ்க வே ண் டி ய நூ ல் எ னவு ம்
கருதுகிறேன்.

இப்படி ஒரு அருமையான நூலை தன்
அனுபவங்கள் ரீதியாகக் க�ொடுத்த நூலாசிரியர்
அகிலா அவர்களுக்கு இனிய வாழ்த்துகளையும்
இ ப ்ப டி ம ரு த் து வ த்தை த ெ ய் வீ கப் பாராட்டுகளையும் தெரிவித்து மகிழ்கின்றேன்.
படுத்தி இருக்கிறார் ஆசிரியர்.
நூல் கிடைக்குமிடம் :
பெ ண் ணு ம் இ ரு த ய ந�ோ யு ம் எ ன் ற
விஜயா பதிப்பகம் க�ோவை.
அத்தியாயத்தில் இருதய ந�ோய் வராமலிருக்க
பெண்கள் கவனத்தில் க�ொள்ள வேண்டி
யவை பற்றி ஆசிரியர் அருமையாக விளக்கம் விமர்சனம் :

க�ோவை சசிகுமார்
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இன்று ஏத�ோ ஒரு வித்தியாசமாகத்

க�ொண்டுவந்து ப�ோடத்தானே வருவ�ோம்..
தான் இருந்தது சுடுகாடு. வாசல் முழுதும் சரிசரி.. க�ொமாரே.. க�ோடாங்கி அம்மா
எக்கச்சக்க பூக்கள் நான்கைந்து பிணங்களின் ப�ொணத்த எரிச்சிபுட்டு கணக்கு பாக்க
வருகைப்போல. தாந்தட்டி தாத்தாவின் கி ள ம் பு ற � ோ ம் ’ ’ எ ன் று ச�ொ ல் லி ய ப டி ,
மகனும், பேரனுங்கூட வந்திருந்தார்கள். சாங்கிய மண்டபத்தை பார்த்து தலைவர்
இரண்டு தகன மேடைகளும் க�ொழுந்துவிட்டு ப�ோக.. அவர் பின்னாடியே பறை அடிச்சவர்,
எரிந்துக்கொண்டிருக்க... அவரவர் உறவினர் சங்கு ஊதி, இன்னும் சிலர் ப�ோனார்கள்..
கள் அருகருகே... தாத்தா வேர்வை மழையில்
தாந்தட்டி தாத்தாவின் மகனும், பேரனும்
ந னை ந ் தி ரு ந ் தார் . தக ன ம ேடைக் கு
சற் று த் தள்ளி , அ டு த்த டு த்த இ ர ண் டு கூ ட கி ள ம்பி வ ி ட ்டா ர ்க ள் . . ந ன்றாக
குழிகள். தாத்தாவின் மகன் ஒரு குழியிலும், இருட்டி விட்டது..
பேரன் ஒரு குழியிலும் ‘சாங்கியங்களை’
தாந்தட்டி தாத்தாவும் பானையிலிருந்த
முடித்துக்கொண்டிருந்தனர்.
தண்ணீரை குடித் துவிட்டு ‘‘வா தம்பி
வியப்பாக இருந்த குமாரின் முகத்தை க�ொமாரு’’ என அழைக்க..
பார்த்து, வியர்வையை துடைத்தப்படி
‘‘என்ன தாத்தா இன்னைக்கி செம்ம
தாத்தா சிறு புன்னகை மட்டும் செய்ய சற்று
தள்ளி நின்றான் குமார். நேரம் ஆக ஆக.. வேட்டைப்போல’’ என குமார் கேட்டபடி
கூட்டம்குறையத�ொடங்கியது.அப்பொழுது நடந்து எதிலேய�ோ இடறிப்போய் விழப்போக
‘‘என்ன க�ொமாரு இங்க நிக்கிற?’’ என்ற ‘‘ஆத்தாடி.. க�ொமாரு’’ னு பதறிப்போய் தாத்தா
குரலை கேட்டு திரும்பியவனை ந�ோக்கி அவனை தாங்கி பிடிக்க, கீழே பார்த்தால்
ஊர்த்தலைவர் வர.. ‘‘இங்க எதுக்குங்க ஓலை பாடையி்ல் ஒரு பிணம்.
தலைவரே வருவாங்க?’’ என்று குறும்பு
«என்னங்க தாத்தா.. இங்க ஒரு சடலம்
சிரிப்போட கேக்க..
இ ரு க் கு ? இ து க் கு ய ா ரு ம் ச�ொ ந ்தக்
‘‘ஹா ஹா ஹா.. அதானே.. செத்தவன காரவங்க இல்லையா?’’
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‘‘தம்பி அது யாருன்னு தெரியுதா? நல்லா
‘‘ஆமாந்தம்பி.. இல்லாத வரைக்கும்
உத்துப்பாருங்க’’ என்று ச�ொல்லியபடியே சந்தோசம் தம்பி.. இல்லைனா இவன்
தாத்தா தீப்பந்தத்தை எடுத்துக்காட்ட...
செஞ்ச பாவம் பூரா அதுங்க தலைல
விழுந்திருக்கும்.. இவன�ோட சம்சாரம்
‘‘இவர எங்கேய�ோ பாத்தமாதிரி இருக்கே.. நல்ல குணவதி.. பாவி அடிச்சி அடிச்சே
ஆஆஆஆங்.. வட்டிக்கட ஆனந்தன் தானே பைத்தியமாக்கிட்டான்.. ஊருக்கு ஒரு
இவரு?..’’ குமார் கேட்க
கூத்தியா வச்சிருந்தும் ஒன்னுக்குக்கூட
புள்ளைங்களே இல்லை தம்பி. உங்க
‘‘அநியாய வட்டி ஆனந்தன்னு ச�ொல்லு தெருவுக்கு ரெண்டு தெரு தள்ளி மேற்கு
தம்பி.. இவன் ஆடுன ஆட்டம் க�ொஞ்சமா தெரு இருக்கே அதுல ஒரு பெரிய மாடி
ந ஞ ்ச ம ா . . க�ொ ஞ ்சங் கூ ட இ ர க ்க ம ே வீடு இருக்கே தெரியுமா?’’
இல்லாதவன்.. வட்டிக்கு வட்டிப்போட்டு
அதுப�ோட்ட குட்டிக்கும் வட்டிப்போட்டு
‘‘ஆமாங்க தாத்தா.. ‘ஆனந்தம் இல்லம்’னு
எ த்த ன கு டு ம்ப ங ்க ள ந டு த்தெ ரு வு க் கு ப�ோட்டிருக்குமே அதானே?’’
தள்ளுனான் தெரியுமா..’’
‘ ‘ அ ப ்ப டி ய ா த ா த ் தா . . இ வ ரு க் கு
க�ொழந்தைங்க இல்லைல?’’

‘‘ம்ம்ம்.. அதேதான். அது ஒன்னும்
இவன் ச�ொந்தமா கட்டுன வீடு இல்ல..
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ராஜலிங்கம் னு ஒரு வாத்தியார் இருந்தாரு பந்தமும் கிடையாது.. இப்ப அனாதையா
அவர�ோட வீடு.. ர�ொம்ப தங்கமான ஆளு’’ செத்துப்போயி.. ஊர்க்கார பெரியவங்க
தூ க ்கி வ ந் து ப�ோட் டு ட் டு ச ெ ய்யிறத
‘‘ஆமங்க தாத்தா நான் கூட கேள்விப் ச ெ ய்யி னு ப ண த்தக் க�ொ டு த் து ட் டு ப்
பட்டுருக்கேன்.. எங்க பள்ளிக்கூடத்துல ப�ோயிட்டாங்க.. இதாந்தம்பி இவன�ோட
தலைமை ஆசிரியரா இருந்தார்னு ப�ோடுல வாழ்க்க முடிவு’’ என்று ச�ொல்லியபடி
எழுதி வச்சிருக்காங்க’’ குமார் ச�ொல்ல..
மூ ன்றா வ து தக ன ம ேடை ய ி ல் வ ிற கு
கட்டைகளை அடுக்க, கூட குமாரும்
‘‘அவரே தாம்பா.. இவன்கிட்ட வட்டிக்கு உதவியபடி..
கடன் வாங்குனாரு.. மாசாமாசம் வட்டிய
ஒழுங்கா தான் க�ொடுத்துட்டு வந்தாரு.. ஒரு
கடைசியில் ஆனந்தனின் சடலத்தை
நாளு அசல் திருப்பிக�ொடுக்க, தன்னோட தாத்தா, ஒரு குழந்தையை ப�ோல தூக்க, உதவ
ஊர்ல இருந்த ச�ொத்த வித்துட்டு வந்து ப�ோன குமாரை ‘‘வேண்டாம் தம்பி.. நானே
ப ண த்த வீ ட ்ல வ ச்சி ரு ந ் தா ரு . . அ த தூக்கி வச்சுடுறேன்’’ என்று விறகுகள் மீது
கேள்விபட்ட இவன் கூட்டாளிகள�ோட வைத்து வரட்டிகளை அடுக்கி, மேலேயும்
ப�ோயி அவர் வீட்ல வச்சிருந்த பணத்தை பக்கவாட்டிலும் களிமண் ப�ோட்டு மூடி
திருடியிருக்கான்..
ஆங்காங்கே சிறு ஓட்டைகளை ப�ோட்டு
வைத்தார்..
அ த வ ா த ் தி ய ா ர�ோட சம்சா ர ம்
பாத்துட்டாங்க, அவங்கள கழுத்தை நெரிச்சி
‘‘யேன் தாத்தா இவருக்கு மட்டும்
க�ொன்னுபுட்டான்.. அந்த நேரத்துக்கு இப்படி செய்யுறீங்க’’ என்று குமார் கேக்க..
வாத்தியார�ோட பையன் வர அவனையும்
கத்தியால குத்தி க�ொலை செஞ்சிருக்கான்..
‘‘தம்பி.. இவன் புத்துந�ோய்ல செத்தவன்..
இத பார்த்த்த அவங்க வீட்ல வேலை அப்படியே விறகு மட்டும் வச்சு எரிச்சோம்னா
செஞ்சவன் ஓடிப்போயி ப�ோலீஸ்ட்ட சாகாத விச கிருமிகள் காத்துல கலந்து
ச�ொல்ல.. இவன கைது செய்ய வந்தாங்க..
ப�ோயிடும்..
கூட்டாளிகள்ல
ஒருத்தன
மாட்ட
விட்டுட்டு இவன் தப்பிச்சுட்டான் தம்பி..
அப்பறமா.. வெளியே ப�ோயிட்டு வந்த
வாத்தியாரு ப�ொண்டாட்டி, புள்ளையும்
செத்துக் கிடந்தத பாத்துட்டு நெஞ்சு வலி
வந்து அவரும் செத்துப�ோய்ட்டாரு..
அந்த மூனு பேரையும் அத�ோ அந்த எட்டி
மரத்து பக்கத்துல தான் புதைச்சேன்
தம்பி.. ம்ம்ம்..’’ என்று பெருமூச்சு விட்டார்
தாத்தா..
குமார் தாத்தாவின் முகத்தையே பார்த்துக்
க�ொண்டு இருந்தான்..

பக்கத்துல ஏதாவது உடம்பு முடியாத
ஆளுக இருந்தாங்கனா அவங்கள தாக்கிடும்..
அதான் களிமண்ணுல ஊமத்தம், ஆமணக்கு
இலைகள குளைச்சி பூசிட்டு எரிச்சோம்னா
எந்த விசகிருமிகளும் வெளியேறாது’’
எ ன் று ச�ொ ல் லி ய ப டி ஓ ட ்டைக ள்
வழியே கற்பூரங்களை க�ொளுத்திப்போட..
சிறிது நேரத்தில் அனைத்து ஒட்டைகள்
வழியாகவும் புகை வர உள்ளே பிணம்
க�ொளுந்துவிட்டு எரியும் சப்தம் கேட்டது..

‘‘அநியாய வட்டி ஆனந்தன் க�ொஞ்ச
நேரத்துல சாம்பலாயிடுவான்.. நாம அப்படி
ப�ோய்டுவ�ோம் தம்பி’’ என்று ச�ொல்லியபடி
‘‘ஊர்ல இருக்குறவங்க எல்லார�ோடைய தாத்தாவும், குமாரும் வெட்டியான் தாத்தா
வயித்தெரிச்சலையும் க�ொட்டிகிட்டான்.. குடிசை ந�ோக்கி நடந்தார்கள்.
கடைசி ய ில பு த் து ந�ோ ய் வ ந் து
முத்திப்போயி கூட இருந்த கூட்டாளிகளும்
தனியாக எரிந்துக்கொண்டிருக்கிறது
கைவிட்டுட்டு ப�ோயிட்டாங்க.. ஒரு ச�ொந்த அநியாய வட்டி ஆனந்தனின் பிணம். n
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அறச்சீற்றத்தின் வாய்க்கால்



விமர்சனம் - பெண்ணியம் செல்வக்குமாரி

வளரி இதழின் ஆசிரியர் அருணா

கவிகளின் படைப்புகளை நூலாக்கித்
தருவதும் அவர் பணிகளில் குறிப்பிடத்தக்கது.

சுந்தரராஜனின் அறச்சீற்றம் க�ொண்ட
படைப்பு ‘‘சாத்தான்கள் அபகரித்த பூமி’’.
நூ ற ்றம்ப து ப க ்க ங ்க ள ி ல் இ ந்
இவர் இலங்கையைப் பிறப்பிடமாகக்
நூலை
ஆக்கியளித்திருக்கின்றார். ஒவ்
க�ொண்டவர் என்றாலும் தமிழகத்தில்
வ�ொரு பக்கக்கவிதையும் அழுகையை
வாழ்ந்து க�ொண்டிருப்பவர்.
உற்பத்தி செய்யும் பிரம்மாவாகிறது. ஆம்,
ஈ ழ ம் எ ண்ண ற ்ற வ லி களை ச் ஒவ்வொரு வரியிலும் வலி இருக்கின்றது.
சந்தித்தது. தமிழகத்திலும் ப�ோராளிகள் இல்லை ஒவ்வொரு எழுத்தி லு ம் வலி
உருவாகினர். க�ொதித்தெழுந்தனர்; கவிதை, அழுகின்றது. மீளாத் துயரம் நிறைந்த எம் ஈழ
கட்டுரை நாடகம் எனப் பல தளங்களில் மக்களின் வாழ்வை ஆறா நினைவாய்
த�ொப்புள்கொடி உறவுகளின் படுக�ொலை நமக்கு அளித்திருக்கின்றார். குறிப்பாக
நினைவுகளை, துயரங்களைத் தம் படைப்பு ஈழத்தமிழச்சிகளின் ய�ோனிக்கொலை,
களின் வழியே பகிர்ந்தளித்தனர். என்றாலும் முலைக்கொலைப�ோன்றவன்புணர்வுகளைச்
அக்கினிக் குஞ்சாய் அனைவர் மனதில் சாதாரணமாக நிகழ்த்திய ரத்தம் த�ோய்ந்த
இன்னும் புகைகிறது. இவ்வேளையில் அந்த மண்ணில் தமிழச்சிகளின் மரணவாடை
அருணா ஈழமக்களின் ஆறாத் துயரின் இன்னும் மணந்து க�ொண்டிருப்பதை யாரே
வடுக்களை, வலியுடன் சுமந்து திரிகிறார். அறியமுடியும்.
வெந்தப் புண்ணாகவே அவர் மனசில்
ஆறாத்துயர நதி பாய்ந்து க�ொண்டுதான் 	தமிழீழப் ப�ோராட்டம், இனப்படு
இருக்கிறது. அத்துயரத்தின் எழுத்துக்களை, க�ொலைகள், அரசியல் பயங்கரவாத சதிகள்
தன் ச�ொற்கவிதையால் வார்த்திருக்கிறார். எனப் ப�ோய்க் க�ொண்டிருக்கும் வாழ்வைப்
பண்பட்ட நேரிய படைப்பாக இருந்தப�ோதும் படம் பிடித்துக் காட்டும் கவிதைகள் சில...
இதைப் படிப்பவர் உள்ளம் தீராத வலியைக்
‘‘சாத்தான்கள் அபகரித்த
க�ொள்ளும்.
சாம்பல் பூமியில்
ய�ோனியுடன் வாழ்ந்திட
	திகசி, சி.பன்னீர்செல்வம், மேமன்கவி
ஒருவருக்கும் விருப்பமில்லை’’
ஆகிய�ோர் இந்நூலுக்கு அணிசேர்க்கும்
வகையில் வாழ்த்துரை வழங்கியுள்ளனர்.
‘‘மலை முகடுகளிலிருந்து
அந்நிய முகங்கள், மழைத்தூறலும் முதல்
இனி கேட்கப்போவது
க ா த லு ம் , கட வு ளைக் க�ொ ன் று வ ி டு ,
தேயிலைக் க�ொள்ளும்
இன்றைக்கு உயிர�ோடிருக்கிறேன் எனப்
சத்தம் மட்டுமல்ல
பல நூ ல ்களை எ ழுதியுள்ளார் . வளரி
விடுதலைச் சத்தமும்தான்’’
எழுத்துக்கூடத்தை நிறுவி, புலம் பெயர்
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‘‘கனவுகளைக்
கைது செய்யப் ப�ோவதாக
கண்களை எச்சரிக்கிறார்கள்’’
‘‘உலகத் தமிழரின்
உறக்கம் கலைத்தவன்
உங்கள் பிள்ளை’’
‘‘ஓலைச் சுவடிகளிலும்
கல்வெட்டு களிலும்
கதைகளாய் மட்டுமே
விரிந்து கிடந்தது வீரம்’’

ர�ௌத்திரம் பழகு

இவைப�ோன்ற கவிதைகள் ஏராளம்,
ஏராளம். இக்கவிதைகளுக்கு விளக்கம்
தேவையில்லை. அருணாவின் வலிக்கவிதைகள்
நம் மனதிலும் ஈழத்தின் வலியைப் பாய்ச்சும்
என்பதில் ஐயமில்லை.
பக்கங்கள் :
அளவு : 150
விலை : 125
த�ொடர்புகளுக்கு : +91 96008 48146
வெளியீடு : வளரி எழுத்துக்கூடம்,
மானாமதுரை, சிவகங்கை மாவட்டம்

வஞ்சகம் விளைத்திடும்
மாந்தரைக் கண்டால்
அவ்விடம் ந�ோக்கி
உமிழ்ந்திடு நெஞ்சே!
கையூட்டுக் காக்கிகளைக்
காகிதமாய் என்றெண்ணி
கசிக்கி எறி நெஞ்சே!
கெட்டவராய்
பிறப்பெடுத்தால்
கேடில்லை நெஞ்சே!
கெட்டவனாய்
வாழ்ந்திட்டால்
க�ொன்றுவிடு நெஞ்சே!
கள்ளமில்லா குழந்தைகளை
எவரேனும் மாசு செய்தால்
மார்புதனில்
மிதித்திடு நெஞ்சே!
பிஞ்சு நலம்
பேணிக் காத்து
நல்லவற்றை
இன்றே விதை நெஞ்சே!
வஞ்சகமாய் பேசி
மாதர்களை தூற்றும் மடயர்களின்
முகத்திரை கிழி நெஞ்சே !
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ஏழைகளின் உழைப்பினை
சுரண்டித் திண்ணும்
தவளைக் கூட்டத்தை
வயிற்றை ந�ோக்கி
மிதித்திடு நெஞ்சே!
ச�ொல்வதெல்லாம்
ச�ொல்லிவிட்டேன்
சரித்திரமாய்
விளங்கு பெண்ணே !
அநியாயம் எங்கு
கண்டால் நீயும் ர�ௌத்திரமே
பழகு பெண்ணே !

- அன்பழகி கஜேந்திரா


ல�ோ

கநாதன்,மருத்துவமனையில்
அனுமதிக்கப்பட்டிருக்கும்
செய்தியறிந்து கண்ணீர் மல்க ஓடி வந்தான்
சிவா. உடலெங்கும் காயங்களில் கட்டு

ப�ோட ப ்பட் டி ரு ந ்த து . வ ல து கை ய ி ல்
மட்டும்தான் காயமில்லை. தலையில் பெரிய செரமம்தான். அந்த ஆள�ோட தம்பியக்கண்டு
கட்டு ப�ோடப்பட்டு மருத்துவமனையின் அங்கிட்டும் இங்கிட்டும் ஓடி அலையுறாப்ல...
ப�ொது வார்டில் உறங்கிக்கொண்டிருந்தார். மத்தவனுக அப்புடி இருப்பானுகளா...’’
மருத்துவர்கள் அவருக்கு மயக்க மருந்தினை
செலுத்தியிருந்தார்கள்.
‘’எங்கஊர்லகூடஒருத்தருபரம்பரச�ொத்துல
சமமா தம்பிக்கு க�ொடுக்காம க�ொஞ்சூண்ட
அருகில் நின்று ல�ோகநாதனைப் பார்த்து க�ொடுத்துட்டு ஒதுக்கிப்புட்டாரு. ஏன்னு
அழுதுக�ொண்டே இருந்தான் சிவா. அவனது கேட்டா ப�ொறந்ததுல இருந்து நான்தான்
கண்ணீர் ம டைதிற ந ்த வெள்ளமெ ன குடும்பத்துக்கு கஷ்டப்பட்டேனுட்டாரு..
ப�ோய்க்கொண்டிருந்தது. அங்கு வந்த மூத்தவன் வேல வெட்டி பாக்கும் ப�ோது
ஒருவர் அவனை அருகிலிருந்த நாற்காலியில் அவன் சின்னப்பயலாதானே இருந்தான்.
உ ட ்கா ர வ ைத ் தார் . அ வ ன் தலையை அவனால அப்ப என்ன பண்ண முடியும்னு
த�ொங்கப் ப�ோட்டவாறு சத்தமில்லாமல் ஊர்காரகளும் எவ்ளோ ச�ொன்னாலும்
தேமி அழுதுக�ொண்டே இருந்தான். அவனது அவரு ஒத்துக்கல... அவுக தம்பியும் ப�ோனா
கண்ணீர் தரை ய ி ல் சி ந ் தி க ்கொ ண் டு ப�ோறாருனு விட்டுட்டாப்புல.. மத்தவனா
இருந்தது. அவ்வப்போது தன் கைகளால் இருந்தாச�ொத்துக்காகஅடிச்சுக்கிட்டுசெத்தே
துடைத்துக் க�ொண்டான். கண்கள் சிவக்க ப�ோயிருப்பான்... அப்பறம் என்ன தீராத
ஆரம்பித்திருந்தன.
ந�ோக்காடு வந்து கெடந்தப்ப அந்த ச�ொத்தா
மருத்துவர்கள் யாரைப் பார்த்தாலும்
தன் அண்ணனின் நிலையைப் பற்றி
கேட்டுக்கொண்டே இருந்தான். சிவாவின்
நிலையைப் பார்த்தவர்கள் தானாகவே
முன் வந்து ஆறுதல் ச�ொல்லிக்கொண்டு
இருந்தார்கள். அவன் எதுவும் பேசாதவனாய்
இருந்தான்.
‘’அடிபட்டு கெடக்குற ஆள�ோட தம்பியாம்.
பத்து வயசுக்கு எளய புள்ளயாம்.பாவம்...
ப�ொசுக்பொசுக்குனு இருக்காப்ல... அவன்
அழுகுறத பாக்கவே கஷ்டமா இருக்கு...‘’



பால் நிறைந்த குடமாய்
இருக்கிறது
மனம்
சிந்தாமல், சிதறாமல்
குடித்து விட்டுப் ப�ோகிறது
உன் பூனை குணம்

கு.தமிழ்மொழி

‘ ’ எ வ ் ள ோ ச�ொ ந ்த ம் இ ரு ந ் தா லு ம்
கூடப் ப�ொறந்தவனுக ஆதரவு இல்லனா
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வந்து காப்பாத்துச்சு... அவுக தம்பிதான் வாயிலிருந்துஎந்தச�ொற்களும்உதிப்பதற்கான
அங்கிட்டும் இங்கிட்டும் தூக்கிட்டு ப�ோயி அறிகுறிகள் தென்படவில்லை. குழந்தைகள்
உசுர காப்பாத்துனாப்புல....’’
சிந்தும் கண்ணீர் ல�ோகநாதனின் கால்களை
நனைத்துக் க�ொண்டிருந்தது. குழந்தைகளை
‘’எனக்கு ஒன்னுனா எங்க அண்ணன் த ன து கைக ளு க் கு ள் அ ணை த் து க்
உசுரயே வச்சுக்க மாட்டாருங்க....’’
க�ொண்டான் சிவா.
‘’இருக்க தம்பிலயே ஏன்... நடுதம்பி
ர�ொம்ப பாசக்காரங்க....’’
‘’அட... பூமில ஒரு தடவதான் ப�ொறக்கப்
ப�ோற � ோ ம் ஓ ய ா ம ய ா ப�ொற க ்க ப்
ப�ோற�ோம்...’’
‘’ச�ொத் துப ்ப த்து கூ ட வர ா துங்க...
சேத்துவச்ச ச�ொந்த பந்தம்தான் கடைசி
வரைக்கிம் கூட வரும்...’’
‘’அடிபட்டு கெடக்குற ஆளுக்கு கல்யாணம்
பண்ணி ரெண்டு புள்ள இருக்குது. ஆனா
இந்தப் பையனப் பாத்தா கல்யாணம் ஆகாத
பையன் மாதிரித்தான் தெரியுது. கடைசி
வரைக்கும் பந்தபாசமா இருந்தா ப�ோதும்...’’
அ ங ்கி ரு ந ்த வ ர ்க ள் த ங ்க ளு க் கு ள்
ஏதேத�ோ பேசிக் க�ொண்டார்கள். எதையும்
காதில் வாங்காதவனாய் இருந்தான் சிவா.
அவன் ல�ோகநாதனின் கண்களையே
பார்த்துக் க�ொண்டிருந்தான்.
சிறிது நேரத்தில் தனது இரண்டு குழந்தை
களையும் இழுத்துக்கொண்டு அலறியடித்தபடி
மருத்துவமனைக்குள் நுழைந்தாள் வனிதா.
ஒட்டும�ொத்த மருத்துவமனையும் அவளையே
திரு ம்பிப் ப ா ர்த்த து. அவள் தலையை
விரித்துக்கொண்டும் அழுது அழுது வீங்கிய
கண்களுடனும் காணப்பட்டாள்.

ல�ோகநாதன் கெட்டிக்காரன் என்று
எல்லோரும் ச�ொல்ல வேண்டும் என்று
ஆசைப்பட்டான்.படிக்கும்போதுவகுப்பறையில்
மு த ல் பெ ஞ ்சி ல் மு த ல் ஆ ள ா கத ் தா ன்
உட்காருவான். யாரைக் கேள்வி கேட்டாலும்
மு ந ் தி க ்கொ ண் டு ப தி ல் ச�ொல்வா ன் .
சரிய�ோ தவற�ோ தான் முதலில் வாய்
திறக்க வேண்டும் என்பதில் தெளிவாய்
இருந்தான். மற்றவர்கள் பதில் ச�ொல்லி
நல்ல பேர் எடுத்துவிடுவார்கள�ோ என்ற
எ ண்ண ம் அ வ னு க் கு ள் அ திக ம ா கவே
இருந்தது. தான் மட்டுமே சிறந்தவனாக
இருக்க வேண்டும் என்பதுதான் அவனது
பேராசை.
ஒருமுறை மாவட்டக் கல்வி அதிகாரி
ஒருவர் பள்ளிக்கூடத்தை பார்வையிட
வ ந ் தார் . ஒ வ ் வ ொ ரு வ கு ப ்பறை ய ா க
ப ா ர் த் து வ ிட் டு ப த ் தா ம் வ கு ப் பு ‘ ஆ ’
ப ிரிவுக்கு வந்தார். வகுப ்பில் ஆங ்கில
ஆசிரியர் முருகையனின் பாட வேளையாக
இருந்தது. அவர் ஆங்கில இலக்கணம்
நடத்திக் க�ொண்டு இருந்தார். வகுப்பறை
கரும்பலகையில் ஐந்து ச�ொற்கள் க�ொண்ட
ஆங்கில ச�ொற்றொடரை எழுதிவிட்டு
மாணவர் ஒருவனை கைகாட்டி வாசிக்கச்
ச�ொன்னார் . அ வ ன் எ ழு வ தற் கு ள்
ல�ோகநாதன் முந்திக்கொண்டான். தான்
சரியாக வாசித்து அதிகாரியிடம் நல்ல
பேர் வாங்கிவிட்ட நினைப்பில் நிமிர்ந்து
உ ட ்கார்ந் து க�ொண்டா ன் . அ திக ா ரி
‘ம்..’என தலையை ஆட்டியவர் இன்னொரு
ச�ொ ற ்றொடரை எ ழு தி இ ன் ன ொ ரு
மாணவனை எழுப்பிவிட்டார்.

அறைக்குள் நுழைந்தவள் ல�ோக
ந ா தனைப் ப ா ர் த் து த ன து வ ா யை
முந்தானையால் ப�ொத்தியபடி ஓர் மூலையில்
சாய்ந்து அழ ஆரம்பித்தாள். அவளையும்
மீறிக்கொண்டு அழுகைச் சத்தம் வெளியில்
அ தற் கு ம் ல�ோக ந ா தனே கையை
கேட்டது. ல�ோகநாதனின் கால்களைப் தூக்கி எழுந்தவாறே வாசித்து விட்டான்.
பிடித்துக்கொண்டு குழந்தைகள் தேமித்தேமி ஆ சிரி ய ரை ஒ ரு ம ா திரி ய ா க ப ா ர ்த்த
அழுது க�ொண்டிருந்தார்கள். அவர்களின் அதிகாரி ‘’வகுப்புல வேற எவனுக்குமே
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வாசிக்கத் தெரியாதா...’’ என்று ச�ொல்லிக்
க�ொண்டே ல�ோக ந ா தனை தட் டி க்
க�ொடுத்துவிட்டு வெளியில் வந்த அதிகாரி
யிடம் ‘’சார்... மத்த பசங்களும் நல்ல
படிப்பானுக... வேணும்னா இன்னொரு
முறை எழுதி வாசிக்கச் ச�ொல்லுங்க சார்...’’
என்று எவ்வளவ�ோ கெஞ்சியும் அவரது
க�ோரிக்கையை நிராகரித்துவிட்டார்.
ஆசிரியருக்கோ பெருத்த தர்மச்சங்கடமாக
ப�ோய்விட்டது. ல�ோகநாதன�ோ தனது
சட்டைக் காலரை தூக்கிவிட்டுக் க�ொண்டு
மற்றவர்களை ஏளனமாக பார்த்துக்
க�ொண்டிருந்தான்.
உ ண வு இ டைவேளை நெ ரு ங் கு ம்
ப�ோது மாவட்டக் கல்வி அதிகாரியின்
வாகனம் புறப்பட்டது. மன உளைச்லில்
இ ரு ந ்த ஆ சிரி ய ர் மு ரு கை ய ன் ம தி ய
உணவுக்கு விடுமுறை அளித்தார். கல்வி
அதிகாரி தலைமை ஆசிரியரிடம் என்ன
ச�ொன்னார�ோ என்ற நினைப்பில் ஆழ்ந்து
ப�ோனார். மதியம் மூன்றாவது பாடவேளை
‘ஆ’பிரிவுக்கு ஆங்கில பாடவேளையாக
இருந்தது .
வ கு ப் பு க் கு ச ெ ன்ற அ வ ர் ஓ ட் டு க்
க�ொட்டகையில் ச�ொருகியிருந்த மூங்கில்
குச்சியால் ல�ோகநாதனை துவைத்து
எ டு த் து வ ி ட ்டார் . ‘ ’ எ த்த ன ம�ொற
ச�ொல்லிருக்கேன் என்கிட்ட பண்றமாதிரியே
ம த்த வ ங ்க கி ட ்ட ப ண்ணாத னு . . அ து
என்னடா அவனக் கேட்ட நீ ச�ொல்ற...
மத்தவனுகயெல்லாம் கூமுட்டையா...
இவள�ோ கஷ்டப்பட்டு நடத்தியும் க�ொஞ்ச
நேரத்துல எம் பேர கெடுத்துட்டியே...’’
ச�ொல்லிக் க�ொண்டு இருக்கும் ப�ோதே
தலைமை ஆசிரியர் அழைப்பதாக ஆறுமுகம்
வந்து ச�ொன்னார். ஆசிரியர் முருகையனின்
செயலை மாணவர்கள் எதிர்பார்க்கவே
இ ல்லை . ல�ோக ந ா தனை ம ற ்ற வ ர ்க ள்
பரிதாபமாக பார்த்துக் க�ொண்டிருந்தார்கள்.
ல�ோக ந ா த ன் அ ர சு ம ா ண வ ர்
விடுதியில் தங்கித்தான் படித்துக் க�ொண்டு
இ ரு ந ் தா ன் . வ ி டு மு றை ந ா ட ்க ள ி ல்
வீட்டுக்குச் செல்வது வழக்கம். விடுதி



கவிதைகள்
S
இரவு நேர வெளிச்சம்
தேடிக்கொண்டிருக்கிறேன்
த�ொலைந்த நினைவுகள்
S
யார�ோ களவாடிச் சென்ற
மனதிடம் ஒரு கேள்வி
என்னை நினைவிருக்கிறதா ?
S
கடல் கடந்த பயணத்திலும்
என்னுடன் சேர்ந்தே வருகிறது
பிறந்தமண் வாசம்
S
உதிர்ந்த சருகுகள�ோடு
கைக�ோர்க்கின்றன
மரத்தின் வேர்கள்
S
பூக்களின் இதழ்களுக்கு
மட்டுமே தெரிந்திருக்கிறது
வண்டுகளின் ம�ௌனம�ொழி
S
தூரத்துப் பசுமைக்குள்
ஒளிந்திருக்கிறது
விவசாயிகளின் வியர்வை
S
தரையைத் த�ொடாத
ஆலமரத்து விழுதுகள்
ஊஞ்சலாடும் சிறார்களுக்கு
S
புலம்பெயர்ந்தோரின்
அவலங்களை ச�ொல்கிறது
களத்துமேட்டு சுமைதாங்கி
S
வெளிச்சம் தரவில்லை
என்றாலும் கடமையாற்றுகிறது
குடத்திலிட்ட விளக்கு

கா.ந.கல்யாணசுந்தரம்
சென்னை.
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மாணவர்கள் ல�ோகநாதனை ஆச்சரியமாக நேரம் என்ன பண்ணுன என்று கேட்பது
பார்த்தனர். அவன் பேசுவதை அப்படியே ப�ோல் சிலர் நின்றனர். உடம்புல பதினாறு
நம்பும்படி பேசுவதில் கெட்டிக்காரன்.
லி ட ்ட ர் தண்ணி ய ா ச் சு ம் ப டு ற ம ா றி
குளிக்கனும். அப்பத்தான் குளிச்சதுக்கே
அவனுக்கு கீழ் உள்ள சிறுவர்களிடம் அர்த்தம்னு புதிய சித்தாந்தம் பாடியப�ோது
ஒ ரு மு றை ந ா ன் உ ள வு த் து றை ய ி ல் அவர்கள் தங்களுக்குள்ளேயே ந�ொந்து
பணியாற்றுகிறேன். நான் ஆறாம் வகுப்பு க�ொண்டனர்.
படிக்கும் ப�ோது மாவட்ட அளவில் வைத்த
மாணவர்களுக்கான உளவுத்துறை தேர்வில்
ல�ோகநாதன் தன்னை எப்போதுமே
முதல் மாணவனாக வந்ததால் என்னை அ றி வ ா ள ி ய ா கவே க ா ட் டி க ்கொள்ள
உளவுத்துறையில் சேர்த்துக் க�ொண்டார்கள். முயற்சிப்பான். அப்படித்தான் ஒருமுறை
மாதம் இரண்டாயிரம் ரூபாய் சம்பளம். அந்த ஆண்டு இறுதியில் வகுப்பில் உள்ள
இப்பக்கூட இங்க வந்து பன்னிரண்டாம் ம ா ண வ ர ்க ள் அ னை வ ரு ம் சேர்ந் து
வ கு ப் பு சு ம்மாத ா ன் ப டி க ்கிறே ன் . பிரிவு உபச்சார விழா தங்கள் வகுப்பில்
பள்ளிக்கூடத்து பக்கத்துல இருக்க இடுக்கு நடத்திக்கொண்டு இருந்தனர். ஆசிரியர்கள்
மலைல க�ொலை க�ொள்ளை கற்பழிப்பு அனைவருக்கும் சர்பத், டீ, பிஸ்கட் என
எல்லாம் நடக்குது அத உளவு பாக்கத்தான் அவர்கள் இருக்கும் வகுப்பிற்கே சென்று
வந்திருக்கேன். பசங்க வேற அங்கிட்டுதான் மாணவர்கள் சிலர் வழங்கிக் க�ொண்டு
கட் அடிச்சுட்டு ப�ோறானுங்க அவனுகளயும் இருந்தனர். பன்னிரண்டாம் வகுப்பு பி
கண்காணிக்கத்தான் இங்க தங்கிருக்கேனு கிளாஸ் பசங்க நல்லா பண்றாங்கங்கய்யா
ச�ொன்னப�ோது சிறுவர்கள் முகத்தில் என்று சுப்பிரமணியம் ஆசிரியர் மாணிக்கம்
எந்த அசைவும் இல்லை. அப்படியே ஆசிரியரிடம் ச�ொன்னப�ோது மாணிக்கம்
நம்பியவர்களாக இருந்தார்கள். வாயை ஆசிரியருக்கு டீ, பிஸ்கட் ல�ோகநாதனமும்
மெல்லத் திறந்தவாறு கேட்டுக்கொண்டு சிலரும் வழங்கிக்கொண்டு இருந்தனர்.
இருந்தார்கள் .
இ ந ்த வ ரு ச ம் எ ல்லா ரு ம் ப ப ்ளிக்ல
ப ா ஸ் ப ண்ணி ரு ங ்க ப ்பா , ம ா ண ி க ்க ம்
‘’அதுனாலதாண்ட இந்த அண்ணங்கூட ஆசிரியர் ச�ொன்னப�ோது எல்லாம் உங்க
யாரும் சேரமாட்ராங்க... இந்த வயசுலயே ஆசிதாங்கய்யா.. என்றான் ல�ோகநாதன்.
எ வ ் ள ோ பெரி ய ஆ ள ா இ ரு க் கு . .
பாத்தீயா...’’ ஒரே நீளமாக இருந்த விடுதி
‘ ’ நீ கெட் டி க ்கா ர ன்டா . . . இ வ னு க
அ றை ய ி ல் இ ர வ ி ல் உ றங் கு ம் ப ோ து தேறிருவானுகளா...‘’ அவர் கேட்டப�ோது
ஒ ரு வ ன் ச�ொல்ல ஐ ந ்த டி க் கு அ டு த் து அவர்கள் முகத்தில் பூத்திருந்த புன்னகை
உறங்கிக் க�ொண்டிருந்த ல�ோகநாதன் வாடத் த�ொடங்கியிருந்தது. இவன் மிடுக்காக
தனக்குள் புதிய சக்தி உருவாகியதாக நடந்து வந்து க�ொண்டு இருந்தான்.
உணர்ந்து க�ொண்டான்.
ம ா ண வ ர ்க ள் வ ரிசை ய ி ல் ந ி ன் று
ஒருமுறை குளிக்கும் ப�ோது, ‘’தண்ணிய ஒவ்வொருவராக சர்பத் குடிக்க ஆரம்பித்தனர்.
செலவு பண்ணாதீங்கப்பா... அவனவன் சர்பத்ஒருபெரியசில்வர்குடத்தில்கலக்கப்பட்டு
குடிக்கிறதுக்கே கஷ்டப்படும்போது இப்புடி இருந்தது. ம�ொத்தம் நாற்பத்தெட்டு பேர்
வீணாக்கலாமா...‘’ என்று ல�ோகநாதன் உள்ள வகுப்பில் மாணவுகள் இருபது
சமூக சித்தாந்தம் பாட, பட்டும்படாமல் பேர் இருந்தனர். மாணவிகளுக்கு ஒன்று
குள ி த் துவ ிட் டு கு ளியலறைய ிலி ருந்து மாணவர்களுக்கு ஒன்று என இரண்டு
மற்ற மாணவர்கள் வெளியேறிக்கொண்டு குவளைகள் இருந்தன. இவன் ஆண்கள்
இருந்தனர். கடைசியாக குளிக்கப் ப�ோன வரிசையில் கடைசியில் நின்று க�ொண்டு
ல�ோகநாதன் நீண்ட நேரம் கழித்தே இருந்தான். ‘’டேய் ப�ொம்பளப் புள்ளங்க
வெளியே வந்தான். நீ மட்டும் இவ்ளோ இருக்க எடத்து வேக வேகமா குடிச்சுட்டு
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வர்றது இல்லயா. அந்தப் புள்ளங்க நம்மல
சர்பத்தே பாக்காதவன்மாறினு நக்கலா
ப ா க ்கா து க ள ா . . . ’ ’ எ ன் று மெ து வ ா க
ச�ொன்னதுதான் தாமதம் அனைவரும்
சில்லென்ற சர்பத்தை குடத்தில் இருந்து ஒரு
குவளை மெத்தி வேகமாக குடித்துவிட்டு
தங்கள் இருக்கைக்கு வந்தனர்.

பசுமையான வயல்கள்
அதிகமாக இருக்கின்றன
வெட்டுக்கிளிகள்
கூந்தல் பிரிந்த மல்லிகை
நறுமணம் வீசுகிறது
கட்டில் தலையணை

1.

2.



3.
‘‘டேய் மெதுவா குடிங்கடா... கடக்குனு
நீரில் தாமரை
ஒரு ம�ொடக்குல குடிச்சுட்டு வர்றீக.. பல் கூச
உடைந்து கிடக்கிறது
ப�ோகுதுடா...‘’ வகுப்பாசிரியர் விஜயகுமார்
படித்துறை
ச�ொல்வதை யாரும் காதில் வாங்கவில்லை.
4.
வேகமாக குடித்து தனது க�ௌரவத்தை
அமாவாசைக் காகம்
காப்பாத்திக் க�ொண்டவர்களாக எண்ணிக்
சுவைத்து உண்கிறது
க�ொண்டனர். மெதுவாக குடித்துவிட்டு
க�ோழிக்குஞ்சு.
வ ந ்த ல�ோக ந ா த ன ிட ம் ‘ ’ நீ ம ட் டு ம்
5.
எதுக்குடா மெதுவாக ஆடி அசஞ்சு
நள்ளிரவில் அவள்
குடிச்சுட்டு வர்ற...’’ ஒருவன் கேட்கும்
துணைக்குச் செல்கிறது
ப�ோதே ‘’எதயும் ஆற அமர ரசிச்சு ருசிச்சு
தனியாய் நிலவு
குடிக்கனும்டா... ல�ோகநாதன பாரு...’’
என்ற ப�ோது ஒட்டு ம�ொத்த வகுப்பறையும்
அ வ னை த் தி ரும்பி பா ர ்த்த து. அவன்
பாவலர்.வீரவாணன்
எதுவும் தெரியாதவனைப்போல் தன்னைக்
காட்டிக் க�ொண்டான்.
கில�ோ மீ ட ்ட ர ் தானே . வ ந் து ஒ ங ்க ள
பாத்துக்குறேன். அவனுக லைப்ப பத்தி
மாணவர்கள் மத்தியில் நல்ல பெயர் ஒங்களுக்கு ஒன்னும் தெரியாது.... இவனுக்கு
இல்லையென்றாலும் ஆசிரியர்கள் மத்தியில் ஏழுகழுத வயசாகுது உருப்புடுறதுக்கான
அ வ னு க்கு ந ல்ல பெ யர். நன்றாகவும் ஒரு வழியும் தெரியல... இவனுக்கு என்ன
படித்தான் ல�ோகநாதன்.
தெரியும் ... படிப்பும் ஏறல... ஒரு மண்ணும்
வெளங்கல... இப்புடி இருக்கும்போது எம்
ல�ோகநாதனின் பெற்றோர் படிப்பறி பசங்க செட் ஆக மாட்டானுக...’’ என்று
வ ில்லாத வ ர ்க ள் எ ன்பத ா ல் இ வ ன் பிடிவாதமாக ச�ொல்லிவிட்டான்.
வைத்ததுதான் சட்டமாக இருந்தது.
ஒ ரு மு றை க�ொல்லை ய ி ல் கடலை
படித்து முடித்து தனியார் நிறுவன ப�ோ டு வ தற் கு ப ண ம் கேட் டு வ ந ்த
ம�ொன்றில் நல்ல ஊதியத்தில் பணிபுரிந்து அவன் அப்பாவிடம் ‘’ஒனக்கு ஒன்னும்
வ ரு ம் ல�ோக ந ா த ன் த ன் ம னை வ ி தெரியாது. முத்து அண்ணங்கிட்ட பணம்
குழந்தைகளுடன் காரைக்குடியில்தான் க�ொடுத்துருக்கேன்.. அவரு கடல வெதய
வீடுகட்டி குடியிருந்து வருகிறான்.
வெதச்சுருவாரு. நீ பேசமா முள்ளுகிள்ள
சு த்த ம் ப ண்ணிட் டு . . . க ா க ்கா கு ரு வ ி
அ வ ன து அ ப ்பா ப ல மு றை திங்காம பாத்துக்க. அந்தப்பயலுக்கும்
ச�ொ ல் லி யு ம் அ வ ன் கே ட ்க வ ில்லை . ஒன்னும் தெரியாது. சும்மா க�ோழிகீழிய
‘’என் குழந்தைகளை நல்ல முறையில் வளக்குறேனு
திரியாம
காரக்குடில
வளர்க்கனும். பட்டிக்காட்டுல இருந்தா சரவண விலாஸ் ஓட்டல்ல வேலக்கி
கெட்டுப் ப�ோயிருங்க. காரைக்குடி என்ன ச�ொல்லிருக்கேன். அவன அங்க ப�ோகச்
ர�ொம்ப தூரத்துலயா இருக்கு. இருபது ச�ொல்லு...’’ ல�ோகநாதன் ச�ொன்னப�ோது
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அவர் தலையாட்டிக் க�ொண்டே அவன்
க�ொடுத்த நூறு ரூபாயை வாங்கிக்கொண்டு
ஊர் வந்து சேர்ந்தார்.
ல�ோகநாதனின்ஆறுவயதுமகன்சுல�ோகன்
சளியால் அவதிப்பட்டு மருத்துவமனையில்
அனுமதிக்கப் பட்டிருந்தப�ோது பார்க்க வந்த
தங்கமணி ‘’இது சாதாரண சளிதாப்பா...
தேங்கா எண்ணய கையில தேச்சு அனல்ல
காட்டி அத வெத்தலயில தடவி நெஞ்சுல
ஒட்டி வந்தாலே சரியாயிருக்கும்பா... ரெண்டு
மூனு தடவ தும்பைய இடிச்சு க�ொடுத்தாலே
சரியாயிரும்பா... ‘’ ச�ொன்னப�ோது ‘’ ஒனக்கு
ஒன்னும் தெரியாது... இன்னும் அந்தக்
காலத்துல மாறியே இரு. இது வரக்கிம்
இருபதாயிரத்துக்கும் மேல செலவாயிருச்சு...’’
என்று அலுத்துக்கொண்டான்.
ஒருநாள் ல�ோகநாதனின் சித்தப்பா
பையன் பாஸ்கரும் அவனது நண்பனும்
வின�ோத்தும் வீட்டிற்கு வந்திருந்தனர்.
‘’நா படிக்கிற காலத்திலயே அவ்ளோ
ப�ோட்டி அதுலயெல்லாம் சமாளிச்சுதான்
இந்த வேலக்கே வந்தேன். இன்டர்வியூல
ப ா த் து க வ ன ம ா பே சு ங ்க . . . ஆ ம ா
வண்டிலயா வந்தீ ங ்க... இவன. எதுவும்

மரம் வளர்த்தேன்
தண்ணீர் ஊற்ற மறந்தேன்
காகிதத்தில் ஓவியமாய்..!
ச. ராஜ்குமார்
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ஓட்டச் ச�ொல்லிராதப்பா. இவனுக்கு
ஒன்னும் தெரியாது. ம�ொதல்ல நீ வண்டில
ஒக்காரு....’’ என்றப�ோது பாஸ்கரின் முகம்
சுருங்கிப்போயிருந்தது.
தனது விலை உயர்ந்த ம�ோ ட்டார்
சைக்கிளில் செல்லும்போதுதான் அந்த
விபத்து நடந்திருந்தது. செல்போனில்
பேசிக்கொண்டேமுருகன்டீக்கடையிலிருந்து
கிளம்பும்போதுதான் வளைவில் திரும்பிய
மினி லாரி ஒன்று ல�ோகநாதன் மீது
ம �ோதி ய து . அ தி ல் ந ிலை த டு ம ா றி
ப�ோனான். உடனடியாக ஆம்புலன்ஸ்
வரவழைக்கப்பட்டு கண்ணன் மருத்துவ
மனையில் அனுமதிக்கப்பட்டான்.
அ வ ன து ந ி று வ ன த ் தி ல் இ வ ன்
அடிபட்ட விபரம் கேள்விப்பட்டு மேலாளர்
தவிர வேறு யாரும் பதட்டப்பட்டதாக
தெரியவில்லை...
நீ ண ்ட நே ர த ் தி ற் கு ப் ப ிற கு க ண்
விழித்துப் பார்த்தான். தன் குடும்பத்தாரின்
கண்கள் அழுது சிவந்திருந்ததை உணர்ந்து
க�ொண்டான்... மற்றவர்கள் யாரும் அங்கு
இல்லை என்பதை எண்ணியப�ோது தான்
பணியாற்றும் நிறுவனத்தின் வாட்ச்மேன்
ச ண் மு த ் தி ன் வ ர வு பு து த ெம்பைக்
க�ொடுத்தது.
‘’தம்பி... ஒனக்கு ஒரு க�ொறையும்
வராதுய்யா. ஓந்தம்பி மாரி ஒருத்தன் என் கூட
ப�ொறக்கலயேனு ஏக்கமா இருக்குய்யா...’’
ப க ்க த் து ப டு க ்கை ய ி ல் அ னு ம தி க ்க ப்
பட்டிருந்தவர் ல�ோகநாதனிடம் ச�ொன்ன
ப�ோது தனது தம்பியை அப்போதுதான்
புதியதாக பார்த்துக் க�ொண்டிருந்தான்.
சிவாவின் கைகள் த�ோலுரிந்தும் குதிகால்கள்
வெடித்தும் காணப்பட்டன. சிவா ஓட்டல்
ஒன்றில் பாத்திரம் கழுவும் வேலை பார்த்துக்
க�ொண்டு இருந்தான்.
‘’ ஒ ட ம் பு சரி ய ா ன து ம் ம�ொதல்ல
சிவாவுக்கு ஒரு நாட்டுக் க�ோழிப் பண்ணை
வச்சுக் க�ொடுத்துறனும்....’’ என்று தனக்குள்
எண்ணிக்கொண்டான் ல�ோகநாதன்.
n
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கேஷூக்கு ய�ோசித்து ய�ோசித்து
தலையை வலித்தது.
‘‘அப்பா வா இப்படி?’’

பெயருக்கு எழுதி வைக்கிறேன்’’என்றார்.
ஒரு நிமிடம் திகைத்தவன் கண்களில்
நீர் வழிய கை தட்டினான். .அவனுக்குப்
புரிந்தது.
மெல்ல அ ப ்பா அ வ ன் த�ோளை த்
தட்டினார். நாளை உன் மனைவிக்குப் பரிசு
க�ொடுக்கிறேன் என்றார்.
பரிசு பெரிதல்ல அங்கீகாரமே பெரிது.
அதை எல்லோருக்கும் சமமாகக் க�ொடுக்க
வேண்டும்.

நம் குடும்பத்துக்காக அம்மா செய்த
தியாகம் அளவில்லாதது. அன்பு மட்டுமே
எதிலும் மிகச் சரியான முடிவெடுப்பவர். அ தி ல் ப ி ர த ா ன ம் . அ தை உ ண ர்ந் து
அவன்ஆசைகளைஉடனேநிறைவேற்றுபவர். என்றாவது அவளைப் பாராட்டின�ோமா?
இன்னும் ச�ொல்லப் ப�ோனால் தந்தையென்ற இப்போது... திடீரென்று உன் மனைவிக்கு
நிலையில் இல்லாமல் த�ோழனாக நடத்துபவர். மட்டும் செய்தால்... அப்போதே மன
அவர் ச�ொன்னதை அவனால் ஜீரணிக்க விரிசல் வரும். தவறை நாம் செய்து விட்டுப்
பெண்கள் மேல் பழி ப�ோடுவது நியாயமல்ல.
முடியவில்லை.
ஆபீஸில் வேலையே ஓடவில்லை..

பிரதிபலன் எதிர்பார்க்காத அம்மாவின்
ந ட ந ்த து இ து த ா ன் . . . அ வ னு க் கு த்
அன்புக்கு
முன் இது தூசு தான். ஆனாலும்
திருமணமாகி ஒரு வருட பூர்த்தி நாளை...
சிறு மனமகிழ்ச்சியை அவளுக்கு அளிக்கும்.
அதற்கு தன் மனைவியைப் பாராட்டி மனம் தெளிந்தான் மகேஷ்.
n
அவளுக்கு ஒரு நினைவுப் பரிசை அப்பா
கையால் க�ொடுக்க விரும்பினான்...
சட்டென ‘‘அதெல்லாம் முடியாது டா’’ என
முகத்திலடித்தாற் ப�ோல் மறுத்து விட்டார்.
என்னென்னவ�ோ திட்டம் ப�ோட்டு
வைத்திருந்தான். இப்போத�ோ மனம் சுணங்கிப்
ப�ோனது.
மாலை வீட்டுக்குப் ப�ோன ப�ோது...
அத்தை மாமா என வீடு நிரம்பியிருந்தது.
அவனைக் கண்டதும் உனக்காகத் தான்
காத்திருந்தோம் என்றார்கள்.
ஒன்றும் புரியாமல் அவன் விழிக்க...
அப்பா அம்மாவிடம் ‘‘உன் 25 வருட உழைப்பு
தியாகம் இதைப் பாராட்டி இத்தனை பேர்
முன்னிலையில் பரிசாய் இந்த வீட்டை உன்
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ஓரிறை நன்னெறியை
ஓதிய ஒண்ணபியைச்
சீருறை செந்தமிழால் - குயிலே!
செப்பிக் களித்திடுவ�ோம்!

த�ொல்லை இலாவழியில்
தூய பணிபுரிய
எல்லை வகுத்தாரடீ - குயிலே!
எழிலைத் த�ொகுத்தாரடீ!

அண்ணல் அரும�ொழியை
அகத்துள் பதித்திடுவ�ோம்!
கன்னல் சுரந்திடுமே! - குயிலே!
கடமை சிறந்திடுமே!

அல்லா திருப்பெயரை
அகிலம் புகழ்ந்திடவே
நல்லார் ம�ொழிந்தாரடீ - குயிலே!
நற்றேன் ப�ொழிந்தாரடீ!

காட்சிக்[கு] எளியவரின்
ஆட்சி நெறிமுறைகள்
மாட்சி அளிப்பனவாம்! - குயிலே!
மகிழ்ச்சி குவிப்பனவாம்!

ஓதும் நெறியுரைத்தார்!
ஓங்கும் வழியுரைத்தார்!
காதும் குளிருமடீ - குயிலே!
கண்ணும் ஒளிருமடீ!

செல்லும் திசையனைத்தும்
வெல்லும் நிலைபடைத்தார்!
சொல்லும் செயலளித்தார் - குயிலே!
தூய சுவைக�ொடுத்தார்!

த�ொழுகை புரிந்திடுவ�ோம்!
த�ொண்டைத் த�ொடர்ந்திடுவ�ோம்!
அழகை அணிந்திடுவ�ோம் - குயிலே!
அமைதி அளித்திடுவ�ோம்!

தவத்தின் நெறிதிகழ்ந்து
தந்த மறைம�ொழிகள்
பவத்தின் நிலையகற்றும் - குயிலே!
பண்பின் கலைபுகட்டும்!

உரிமை உணர்ந்திடுவ�ோம்!
உண்மை தெளிந்திடுவ�ோம்!
பெருமை நபிம�ொழியைக் - குயிலே!
பேணி மகிழ்ந்திடுவ�ோம்!
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விண்ணின் திருமகனார்
மண்ணில் பிறந்தாரடீ!
கண்ணில் நிறைத்தேனடீ - கிளியே!
பண்ணில் குழைத்தேனடீ!

ப�ொல்லா உலகிடையே
நல்லார் நடந்தாரடீ!
கல்லால் துவண்டாரடீ! - கிளியே!
முள்ளால் வதைந்தாரடீ!

பனிநிறை காலத்திலே
நனிதேவர் வந்தாரடீ!
கனிச்சுவை ஊறுதடீ! - கிளியே!
தனிச்சுவை ஏறுதடீ!

பாவச் சுமையகற்றத்
தேவர் சுடர்ந்தாரடீ!!
ஏவல் புரிந்தாரடீ - கிளியே!
காவல் த�ொடர்ந்தாரடீ!

அந்தத் த�ொழுவத்திலே
வந்து சிரித்தாரடீ!
விந்தை விளைத்தாரடீ - கிளியே!
சிந்தை நிலைத்தாரடீ!

நேயம் உரைத்திடவே
ஆயர் அலர்ந்தாரடீ!
தாயாய்த் திகழ்ந்தாரடீ - கிளியே!
ஓயா துழைத்தாரடீ!

அன்பைப் ப�ொழிந்திடவே
பண்பர் மலர்ந்தாரடீ!
துன்பம் துடைத்தாரடீ - கிளியே!
இன்பம் படைத்தாரடீ!

பேணிப் புவியணைக்க
ஞானி ஒளிர்ந்தாரடீ!
ஆணிச் சிலுவையினைக் - கிளியே!
மேனி தரித்தாரடீ!

வேதம் இசைத்திடவே
துாதர் உதித்தாரடீ!
ஓத எழுவ�ோமடீ - கிளியே!
பாதம் பணிவ�ோமடீ!

தேவி திருவயிற்றில்
மேவி எழுந்தாரடீ!
கூவி அழைத்தாரடீ - கிளியே!
ஆவி அளித்தாரடீ!
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நற்கல்விக் கற்றோரே,
நாட்டின் நல்ல குடிமகனாக முடியும்.
நாடு முழுக்க அமைய வேண்டும் நூலகங்கள்!
å¼ Ëôè‹ Fø‚èŠð´‹«ð£¶ áK™ å¼ C¬ø„ê£¬ô ÍìŠð´‹.
- M«õè£ù‰î˜.

இத�ோ வந்துவிடும் இத�ோ வந்துவிடும்

என ப�ோய்க்கொண்டே இருந்தோம்.
காடுகள், மேடுகள், களணிகள் என
கடந்தப�ோதும் வீடுகளைக் கண்ட பாடில்லை.
ஆம் சிங்கபுரத்தினூடான ஒரு பாதையில்
ப�ொலன்ன று வ ை ய ி ன் எ ல்லை ய ி ல்
பயணிக்கத் துவங்கி பின் நீண்ட நேரத்தின்
பின் இடத்தினை அடைந்தோம். அந்த
இ டத ் தி ன் பெ ய ர் கு ட ா ப�ொக் கு ண
என்பதாகும். இந்த இடம் மட்டக்களப்பு,
திருக�ோணமலை மற்றும் ப�ொலன்னறுவை
ப�ோன்ற மாவட்டங்கள் ஒன்று சேருகின்ற
இடமாக இருந்தது. இங்கு வாழுகின்ற
அனேக குடும்பங்கள் விவசாயத்தையே நம்பி
வாழுகின்றதென்பதை அவதானித்தோம்.
இங்குள்ள மக்கள் கல்வியில் முன்னேறி
தம்மை பீடித்துள்ள துன்பங்களில் இருந்து
விடுபட அவர்களுக்கான வசதி வாய்ப்புக்கள்
ஏனைய இடங்களுடன் ஒப்பிடும் ப�ொழுது
மிக மிக குறைவாகக் காணப்பட்டதால், அங்கு
“நுண்ணறிவை வழங்கும் நூலகத்திட்டம்”
இங்கு அமுலாக்கப்பட்டது.
இங்குதிருக�ொணாமடுமுஸ்லிம்கணிஸ்ட்ட
வித்தியாலயம் அமைந்துள்ளது. இங்கு மிகவும்
கஷ்ட்டத்தின்மத்தியில்கல்விபயின்றுவருகின்ற
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மாணவச் செல்வங்களின் வேண்டுக�ோளைச்
செவிமடுத்த இலங்கை மற்றும் அஸ்த்திரேலிய
விரு துபெற்ற மாணவர் சங ்கத்தி னால்
(ஸ்லா) அதிகமான புத்தகங்களையும் மற்றும்
வாசகசாலைக்கான தளவாடங்களையும்
க�ொடுத்து உதவியிருந்தமை குறிப்பிடத்தக்கது.
இந்த நிகழ்வில் இந்த அமைப்பின் தலைவர்,
செயலாளர் உட்பட அதன் உயர்மட்ட
உறுப ்பினர்களு ம் கலந் து 04.11.2018
அன்று இந்த புதிய வாசகசாலையை அதிபர்,

ஆசிரியர்கள் மற்றும் மாணவர்களிடம்
உத்திய�ோக பூர்வமாகக் கையளித்திருந்தமை
குறிப்பிடத்தக்கது.
இன்றையசமூகத்தளங்களின்ஆதிக்கத்தால்
நூல் வாசிப்பு மரபுகள் மாறிவருகின்றன.
திறன்பேசிகளில் மின்னூலாக வாசித்தல்,
ஒ லி ப் பு த்தக ம் , க ா ண�ொ ள ி வ ழ ி
கற்றல் என்ற நிலையில் வீட்டுக்கொரு
நூலகம் என்பதைய�ோ, புத்தகங்களை
கையில் வைத்துக்கொண்டு வாசிக்கவேண்டும்
என்பதைய�ோ, இன்றைய தலைமுறையினரால்

ஒ ரு க�ோ டி ரூ ப ா ய் கிடைத ் தா ல்
என்ன செய்வீர்கள் என்று கேட்டப�ோது
ஒ ரு நூ லக ம் கட் டு வே ன் எ ன்ற வ ர் மகாத்மா காந்தி, புரட்சிப்பாதையில் கைத்
துப்பாக்கிகளைவிட பெரிய ஆயுதங்கள்
புத்தகங்களே என்றவர் - லெனின். எங்கே
நல்ல புத்தகங்கள் எரிக்கப்படுகின்றனவ�ோ
அங்கு விரைவில் நல்ல மனிதர்களும்
எரிக்கப்படுவார்கள் என்றவர் - சேகுவாரா.
புரிந்துக�ொள்ளமுடியவில்லை. இதனால் மிகவும் எங்கே தங்க விரும்புகிறீர்கள் என்று
பின்தங்கிய இடங்களில் இவற்றையெல்லாம லண்டன் த�ோழர்கள் கேட்டப�ோது...
அடையமுடியாத ஒன்றாக எண்ணி ஏங்கும் நூலகத்துக்கு அருகில் உள்ள இடத்தில்
மாணவச் செல்வங்களின் கல்வியினை என்றவர் - டாக்டர் அம்பேத்கார்.
முன்னேற்றவும் அவர்களின் வாசிப்புத் திறனை
மேம்படுத்தவும் இந்த திட்டம் இவர்களால்
இவை, எதை எமக்கு எடுத்துச் ச�ொல்லு
செயற்படுத்தப்பட்டு வருகின்றது.
கின்றதெனில் உலகில் பல தலைவர்கள்,
அ றி ஞ க ள் எ ல்லா ம் வ ா சி ப ்பி ன ா ல்
“மாணவர்ளிடையே நுல்கள் வாசிக்கும் உயர்ந்தவர்கள்” என தனது உரையின்போது
பழக்கம் அதிகரித்தால் நாட்டுக்கு கெடுதல் தெளிவுபடுத்தினார் உதவிப்பணிப்பாளரும்,
ச ெ ய் து சிறைக் கு ச் ச ெ ல் லு வ�ோரி ன் இந்த அமைப்பின் உறுப்பினருமாகிய
த �ொகை கணிச மா கக் கு றைவடை யும் சி.தணிகசீலன் அவர்கள்.
என சுவாமி விவேகானந்தர் ச�ொல்லிற்கு
அமைவாக எமது குழந்தைகளிடையே நல்ல
இதன் தலைவர் அணுஸா குறிப்பிடுகை
மனப்பாங்கினை வளர்த்தெடுக்க நல்ல ய ி ல் இ வ ைப�ோன்ற தி ட ்ட ங ்க ளை
புத்தகங்களை வாசிக்கும் பழக்கத்தினை பாகுபாடு இல்லாமல், மக்கள் மத்தியிலும்
ஏற்படுத்த வேண்டும்.
நடைமுறைப்படுத்தி வருகின்றோம். உண்மை
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றிபா அவர்கள் உரையாற்றுகையில் “இந்தத்
திட்டத்தின்மூலம்கல்வியில்பின்தங்கிநிற்கும்இந்த
மக்களுக்கு கிடைத்த நல்ல ஒரு வாய்ப்பு. இதனை
நாம் நல்லமுறையில் பயன்படுத்திக்கொண்டு,
எதிர்காலத்தில் நாட்டுக்கும் இந்த சமுகத்துக்கும்
பயன்மிக்கவர்களாக மாறவேண்டும் எனக்
கூறினார்.
இவ்வாறான திட்டங்களை இங்கு
மாத்திரமல்ல தேவைப்படுகின்ற அனைத்து
இடங்களிலும் செயற்படுத்த ப�ொறுப்புள்ள
எமதுசமுகஅங்கத்தவர்கள்முன்வரவேண்டும்,
எனவும் இந்தப் புத்தகங்கள் அனைத்தும்
ம ா ண வ ர ்க ள ா ல் ப ய ன்ப டு த்த ப ்பட் டு
அவற்றின் மூ லம் நல்ல குடிமக்களை
கட்டியெழுப்பி எம்மைப் பீடித்துள்ள ஏழ்மை,
வருமானமின்மை, த�ொழிலின்மை, குற்றச்
ச ெ ய ல ்க ள் ஆ கி ய வ ற ்றை அ டி ய�ோ டு
இல்லாத�ொழிக்கும் நிலை உருவாகவேண்டும்
யில் எமது திட்டம் சரியான தேவையான
இடங்களில் நடைமுறைப்படுத்தப்பட்டு
வருவதனால் நான் மகிழ்ச்சி அடைகின்றேன்
என தனைது உரையில் தெரிவித்திருந்தார்.
அவர் மேலும், இங்கு வந்திருப்பவர்கள்
கல்வி கற்றதனாலேயே நல்ல நிலையில்
இருக்கின்றனர், இல்லாவிடின் நாங்கள்
உங்கள் முன் த�ோன்ற முடியாது, ஆகவே,
நீங்களும் எம்மைப்போன்று நல்ல நல்ல
உத்திய�ோகத்தில் பதவியில் வருவதற்கு
கல்வி ஒ ன்றே து ணை ய ா கு ம் எ ன வு ம்
கூறினார்.
இந்த அமைப்பின் உறுப்பினரில் ஒருவரான

என இந்த அமைப்பின் செயலாளர் கலாநிதி
பிரதீபா அவர்கள் கூறினார்கள்.
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அசலாக இருங்கள்

உங்களை யார�ோடும்
ஒப்பிட்டுக் க�ொள்ளாதீர்கள்...
உங்கள் படைப்பின் ந�ோக்கம்
வேறாக இருக்கும்
- சதா பாரதி
வித்தியாசமான மனிதர்களால் நிரம்பியது
இந்த உலகம் என்பதை நாம் அனைவரும்
ஒப்புக்கொள்ள வேண்டிய உண்மையாகும்.
‘‘11 முட்டாள்கள் விளையாடுவதை 11
ஆயிரம் முட்டாள்கள் உட்கார்ந்து ரசிக்கும்
ஒரு ச�ோம்பேறியான விளையாட்டு’’ என்று
இன்று உலகமே க�ொண்டாடி வரும் கிரிக்கெட்
விளையாட்டடைப் பற்றி விமர்சனம் செய்த
ஒருவர்தான் பெர்னாட்ஷா. அவர் ஒரு
தத்துவமேதை என்றே ச�ொல்லலாம். சில
தத்துவார்த்தமான பதில்களை அவரை விட
வேறு யாரும் அவ்வளவு எளிதாக ச�ொல்லிவிட
முடியாது. அவரின் விமர்சனத்திற்காக பலரும்
காத்துக்கிடந்த காலம் அது... அவரையே
பலரும் விமர்சித்த காலமும் அதுதான்.
பெர்னாட்ஷாவிற்கு ஒரு விசித்திரமான
பழக்கம் இருந்ததாக கூறுவர். நாமெல்லாம்
வீ ட் டி லி ரு ந் து கி ள ம்பி எ ங ்கா வ து
வெளியிடங்களுக்கோ அல்லது வெளியூருக்கோ
செல்கிற�ோம் என்றால் என்ன செய்வோம்?...
வீ ட் டி ல் உ ள்ள வ ி ள க ்கை எ ல்லா ம்
அணைத்துவிட்டு சன்னல்களைப் பூட்டி விட்டு
உள்ளேஇருக்கும்அத்தனைகதவுகளையும்பூட்டி
விடுவ�ோம். முடிந்தால் சரியாக பூட்டியிருக்கறதா?
என்ற சந்தேகத்தால் அந்த பூட்டை இழுத்தும்
பார்த்து விடுவ�ோம். பெர்னாடஷாவிடம் இருந்த

வித்தியாசமான பழக்கம் இதுதான். அவர் வீட்டை
விட்டு வெளியில் செல்லும் ப�ோது நாம் செய்வது
ப�ோல எதையும் செய்யமாட்டாராம். மாறாக
அனைத்து சன்னல் கதவுகளையும் திறந்து
ப�ோட்டுவிட்டுச் சென்றுவிடுவாராம். அவர்
வீட்டிற்குள் இருந்தால் அத்தனை கதவுகளையும்
உட்பக்கமாக பூட்டு ப�ோட்டு விட்டு யாராவது
வந்து கதைவைத் தடடினால் மட்டுமே
திறப்பாராம். வித்தியாசமான பழக்கம்தானே இது.
ஒ ரு மு றை ச ெ ய ் தி ய ா ள ர் ஒ ரு வ ர்
பெர்னாட்ஷாவிடம்“ஐயாநீங்கள்எப்போதும்
வீட்டை விட்டு வெளியே செல்லும்போது
வீட்டை பூட்டாமலும் வீட்டுக்குள் இருக்கும்
ப�ோது உள்ளுக்குள்ளே பூட்டிவிடுகிறீர்களே
ஏன்?’’ என்று கேட்டவுடன் ‘‘நீங்கள் வீட்டை
விட்டு வெளியில் செல்லும் ப�ோது ஏன்
வீட்டைப் பூட்டுகிறீர்கள்?’’ என்று கேட்டார்.
அதற்கு செய்தியாளர�ோ பூட்டவில்லை எனில்
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வீட்டில் உள்ள மதிப்புமிக்க ப�ொருட்களை
யாராவது திருடிச் சென்று விடுவார்கள்’’
என்றார். பெர்னாட்ஷாவ�ோ சிரித்துக்
க�ொண்டே என்னை விட மதிப்புமிக்க
ப�ொருள் உயர்ந்த ப�ொருள் என் வீட்டில்
ஏதுமில்லை. அதனால்தான் நான் வெளியில்
செல்லும் ப�ோது வீட்டை பூட்டுவதில்லை.
என்னை தி ருடி ச் சென்றுவிடக் கூ டா து
என்பதற்காகவே நான் இருக்கும் ப�ோது
வீட்டை உள்ளே பூட்டி விடுகிறேன்’’ என்றார்.
திகைத்து நின்றனர் செய்தியாளர்கள்.
திகைத்தது செய்தியாளர்கள் மட்டுமல்ல
நாமும் தானே...

குழந்தைகளைப் பாருங்கள்... எவ்வளவு
மகிழ்ச்சியாகவளர்கிறது.அந்தகுழந்தைகளுக்கும்
பல்வேறு சாயங்களைப் பு+சி அவர்களின்
வண்ணங்களை மாற்றியது நாம்தான்.
அவர்களிடம் நாம் செய்ய ஆசைப்பட்டு
இயலாமல் ப�ோனவற்றை எல்லாம் நம்
குழந்தைகள் மீது திணித்து நம் நகலாக
மாற்ற முயற்சிக்கிற�ோம். அவர்களின் அசல்
தன்மையினை அழித்து விடுகிற�ோம்.
உங்கள் குழந்தைகள்
உங்களுக்காக வந்தவர்களில்லை
உங்கள் வழியாக வந்தவர்கள்
- கலீல் ஜிப்ரான்

உங்களைவிட மதிப்புவாய்ந்தவர் இந்த
உலகத்தில் இல்லை என்பதை உணர்ந்து
க�ொள்ளுங்கள். அடுத்தவைரை காப்பியடித்து
ந ம்மா ல் அ ரை ந ி ம ிட ம் கூ ட ந ம்மா ல்
வ ா ழ் ந் துவ ிட முடிய ா து. ம ா ற்ற ங்க ளை
உங்களிடமிருந்து த�ொடங்குங்கள்.

...நாம் ஆசைப்பட்டப் பட்டதைத்தான்
நம் குழந்தைகள்தான் செய்ய வேண்டும்
என்ற தத்துவத்தை பாரதி ஏற்றியிருந்தால்
இன்று அவனது கவிதைகள் உலகப்
புகழ்பெற்றிருக்காது. எங்கோ ஓர் மூலையில்
தந்தை ச�ொல்படி ப�ொறியாளர் வேலை
உங்களைத் தவிர
செய்திருப்பான். ரைட் சக�ோதர்கள�ோ
வேறு யாராலும்
சைக்கிள் கடையில் பஞ்சர் ஒட்டியே தனது
உங்களைப் ப�ோல வாழ்ந்திட முடியாது காலத்தை கட்த்தியிருப்பார்கள். பறக்கும்
விமானம் அவர்களுக்கு சாத்தியமில்லாமலே
- சதா பாரதி ப�ோயிருக்கும்.
என்பதை ஒத்துக்கொள்ளுங்கள். சிறு

‘ ‘ ச ம த் து க ்க ண்ணா . . இ ந ் தா லட் டு



நிலவென்பர் தாங்கும் நிலமென்பர் வாச
மலரென்பர் பெண்ணில் மயங்கி – உலகே
அவளென்பர் ஈற்றில் அவமான மென்றே
கவலையும் க�ொள்வர் கசந்து.

அழகென்பர் உண்மை அமைதியு மென்பர்
பழகிப் பயனடைந்த பின்பு – கிழமென்பர்.
பெண்ணன்பி னாலே பெருவாழ்வு வாழ்ந்தவரும்
கண்மூடிக் க�ொள்வார் கடுத்து.
அலையென்பர் வாழ்வின் அரண்என்பர் தெய்வச்
சிலையென்பர் தேடிய செல்வ – மலையென்பர்
துன்பம் விளைந்து துவைத்தெடுத்து விட்டால்பெண்
அன்பை மறப்பர் அறி.
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- மெய்யன் நடராஜ்

சாப்பிடு... வெளியே க�ொண்டு ப�ோகாதே...
இங்கேயே சாப்பிட்டுட்டு அப்புறமா
விளையாடப் ப�ோகணும்..”. இந்த வசனத்தைக்
கேட்டிருக்கிறீர்களா?.. நாம் எல்லோரும்
அடிக்கடி கேட்கும் வசனம்தான்.. இனியும்
கேட்கப்போகிற�ோம்...ஏனெனில்இதுத�ொடரும்
பாரம்பரியம்தானே... என்ன க�ொடுக்கும்
திண்பண்டத்தில் வேண்டுமானால் மாற்றம்
இருக்கலாம்...முறுக்கு, அதிரசம் அல்லது நவீன
உலக பீட்சாவாகக் கூட இருக்கலாம். ஆனால்
வார்த்தைகள் மாறுவதில்லை.

		

இந்த வார்த்தைகள் 130 ஆண்டுகளுக்கு
முன்னர் கல்கத்தாவில் ஒரு வீட்டிலும்
ஒலித்தது. நரேந்திரா.. நீ ச�ொல்லும் எதையும்
கேட்கவே மாட்டாயா? நீ க�ொண்டு ப�ோகும்
		
எல்லாவற்றையும்அடுத்தவர்களுக்கேக�ொடுத்து
விட்டால் உனக்காக நீ எதை வைத்துக்கொள்ளப்
ப�ோகிறாய்’’ என்று நரேந்திரனின் தாயார்
தனித்தன்மையை அடையாளப்படுத்திக்
சத்தமிட நரேந்திரன�ோ எனக்காக இந்த உலகமே
க�ொள்ள முடியவில்லை.
இருக்கிறது’’ என்றானாம்.
அடுத்தவருக்காக அதிகமாக உதவி
ச ெ ய்கிற ா ன் எ ன்பத ா ல் அ வ ரு டை ய
பெற்றோர் அவரை ஒருநாள் அறைக்குள்
வைத்து பூடடிவிட்டார்கள். நரேந்திரன்
அசராமல் சன்னல் வழியாக ஆடைகளை
வீ சி ஏ ழைக ளு க் கு எ றி ந ் தா ன் . அ ந ்த
நரேந்திரன்தான் பின்னாளில் விஸ்வரூபம்
எடுத்த விவேகானந்தர். சிறு வயதிலிருந்த
அவரது குணமே அவரின் அடையாளமாக
மாறியது. அவரது குருவான இராமகிருஷ்ணர்
காட்டிய வழியில் வாழ்ந்தவர் விவேகானந்தர்.
இராமகிருஷ்ணரின்நகலாகவாழவில்லை.
இ த ன ா ல ே இ ன் று வ ிவேக ா ன ந ்தரை
உலகம் அடையாளப்படுத்தி இருக்கிறது.
இராமகிருஷ்ணரின் சீடர்களில் ஒருவர்தான்
விவேகானந்தர். இராமகிருஷ்ணரின் ஒரே
சீடர் விவேகானந்தர் அல்ல.. அவருக்குப்
பின்னால் வந்த சீடர்கள் யாரும் ஏன்
விவேகானந்தர் ப�ோல ஜ�ொலிக்கவில்லை.
அவர்கள் தங்களின் தனித்தன்மையை
அடையாளப்படுதிதிக் க�ொள்ளவில்லை.
இன்னொரு இராமகிருஷ்ணராக முயற்சி
செய்தார்கள்...விளைவு..அவர்களால்தங்களின்

உலகத்தில் எந்த ஜீவராசிகளும் மற்ற
ஜீவராசிகள் ப�ோல காப்பியடித்து வாழ
முயற்சிப்பதில்லை. மனிதனைத்தவிர... ‘‘உங்க
வீட்ல கரண்ட் இருக்கா’’ நமது வீட்டில்
மின்சாரம் தடைபட்டவுடன் ஜன்னல் வழியாக
எட்டிப்பார்த்து நாம் கேட்கும் கேள்வி. அவர்கள்
வீட்டிலும் மின்சாரம் இலலையென்றால்தான்
நமக்கு ஒரு ஆத்ம திருப்தி. த�ொலைக்காட்சி
பெட்டிகள் பிரபலமாகாத காலத்திலேயே
பக்கத்து வீட்டில் டி.வி. இருந்தால் நமது
வீட்டில் ஆண்டணாவை மாட்டி அழகு
பார்த்தவர்கள் நாம்... அந்த பழக்கம்தான்
இ ன் று வ ள ர்ந் து க ண ி ன ி ய ா கவ�ோ
செல்பேசிகளாகவ�ோ வளர்ந்து நிற்கிறது எனலாம்.
உங்கள் மனதிற்குள் அடிக்கடி ச�ொல்லி
வாருங்கள். உலகின் மிகச்சிறந்த மனிதர்
நீங்கள்தான் என்று... சாதனையாளர்களும்
சிந்தனையாளர்களும் ச�ொல்லிச்சென்ற வாசகம்
ஒன்று உள்ளது.
‘‘யாரையும் பின்பற்றி வாழலாம்
எவரையும் காப்பியடிக்காதீர்கள்’’
- சதா பாரதி
n
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லி ஓர் ஆச்சர்யமான பாட்டுக்
காரர். தமிழ்த்திரையுலகின்
சிறந்த பாட லாசிரியர்கள் கண்ணதாசன்,
வைரமுத்து, வாலி என்கிற மூவரும்தான்.
பட்டுக்கோட்டைக்கு கிடைத் திருப்பது
அரசியல் சார்ந்த அங்கீகாரமே. என்னைப்
ப�ொ று த்த வ ரை ப ா டல ா சிரி ய ர ா க
அ வ ரை இ ந ்த மூ வ ர�ோ டு ம் ஒ ப ்பிட
முடியாது. கவிஞர் வாசன், அறிவுமதி,
முத்துக்குமார், தாமரை, யுகபாரதி ஆகிய�ோர்
குறிப்பிடத்தகுந்தவர்கள் .

ப�ோட்டு பாடல் எழுதிய பெருமை வாலிக்கு
மட்டுமே உண்டு.
அவருக்கு எப்போதுமே இரண்டாம்
இடம்தான். 2005 க்குப் பிறகு பீடங்கள்
தகர்ந்து எல்லோரும் சமம்தான் என்ற நிலை
உருவாகி விட்ட ப�ோதும் வாலி அந்தப்
புதியவர்களில் ஒருவராகவும் இருந்தார்.

எப ்ப ோதும் மு தலிடத்தி ற்கு வராத
வாலியால்தான் மீனவர்களுக்கு (தரைமேல்
பிறக்க வைத்தான்), அம்மாவிற்கு (அம்மா
என்றழைக்காத உயிரில்லையே, காலையில்
இவர்களில் பட்டுக்கோட்டைக்கு தெளிவான தினமும் கண்விழித்தால் நான் கை த�ொழும்
அரசியல் பார்வை உண்டு. கண்ணதாசன் தேவதை அம்மா) , நட்புக்கு (முஸ்தபா முஸ்தபா
மாறிக்கொண்டேயிருந்தாலும் அந்தந்த தருணங் ட�ோண்ட் ஒர்றி முஸ்தபா) என்று காலத்தை
களில் ஏத�ோ ஓர் அரசியல�ோடு தன்னைப் மீறி நிற்கும் அடையாளப் பாடல்களை எழுத
பிணைத்துக் க�ொண்டிருந்தார். வைரமுத்து முடிந்தது.
பாடல்களின் வழி தம் க�ொள்கைகளை அதிகம்
எளிமையான வார்த்தைகளில் எதையும்
வெளிப்படுத்தவில்லை என்றாலும் கூட அவர்
திராவிட அரசியலால் தாக்கம் பெற்றவர். ச�ொல்லி விடுவது வாலியின் மிகப்பெரிய
தாமரை தமிழ்தேசிய அரசியல்வாதி. யுகபாரதியும் பலம் .
கூட திராவிடச் சார்பு க�ொண்டவர்தான்.
‘எட்டில் ஐந்து எண் கழியும்
வாசனின் அரசியல் பார்வை பற்றி எனக்குத்
ஐந்தில் எட்டு எண் கழியாது
தெரியவில்லை. வாலியும், முத்துக்குமாரும்
அஷ்டராட்சரம் ஓதும் மனது
மட்டுமே அரசியலற்றவர்கள். கலைஞர்,
பஞ்சராட்சரம் அறியாது’
எம்ஜிஆருடனானவாலியின்நட்புகூடஅரசியல்
கடந்த ஒன்றுதான்.
எ ன் று ஓ ர் அ திதீ வ ி ர வ ை ண வ ன ி ன்
வாலி ஒவ்வொரு காலகட்டத்திலும் பெருமிதத்தை வெறும் எண்களை வைத்தே
தன்னை மாற்றிக் க�ொண்டே வந்திருக்கிறார். கூறி விட்டு அடுத்த வரிகளிலே‘
60 களில் த�ொடங்கி இரண்டாயிரம் வரை
‘ஊனக்கண்ணில் பார்த்தால்
வாலி ஒவ்வொரு பத்தாண்டுகளிலும் தன்
யாவும் குற்றம்தான்
பாணியைமாற்றியிருக்கிறார்.கண்ணதாசன்,
ஞானக்கண்ணில் பார்த்தால்
வைரமுத்து, நா. முத்துக்குமார் ஆகிய மூன்று
யாவும் சுற்றம்தான்’
தலைமுறை பாடலாசிரியர்கள�ோடு ப�ோட்டி
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என்று விலகி நின்று பாடவைக்கவும்
வாலியால் மட்டுமே முடியும்.

காதல் ந�ோய்க்கு மருந்தாகவா?’

என்று உருகி உருகி காதலைப் பாடி
ஐன்ஸ்டீனின் சார்பியல் தத்துவத்தை விட்டு சடாரென்று எகிறி
(Theary of Relativity) சினிமா பாடலில்
ச�ொன்னவரும் அவரே
‘என்ன செய்ய நானும்
த�ோல்பாவைதான் ?
‘மாதங்களும் வாரம் ஆகும்
உந்தன் கைகள் ஆட்டி வைக்கும்
நீயும் நானும் கூடினால்
நூல் பாவைதான்’
வாரங்களும் மாதம் ஆகும்
பாதை மாறி ஓடினால்’
தத்துவார்த்தமாகப் பயணிப்பது அவரது
தனிச்சிறப்புகளில் ஒன்று.
‘நிமிஷங்கள் ஒவ்வொன்றும்
வருடங்கள் ஆகும்
வ ி ர கத ா ப த்தை வெ ள ி ப ்ப டு த் து ம்
நீயென்னை நீங்கிச் சென்றாலே
சிறப்பான பல பாடல்களை அவர்தான்
வருஷங்கள் ஒவ்வொன்றும்
எழுதியிருக்கிறார். மிகச்சிறந்த உதாரணம்
நிமிஷங்கள் ஆகும்
நீயெந்தன் பக்கம் நின்றாலே’
‘கப்பலேறிப் ப�ோயாச்சு’ பாடலில் வரும்
சரணங்கள் .
ஒரே செய்தியை அப்படியே இரு வேறு
பாடல்களில் நாம் கேட்டு ரசிக்கும்படி
‘வண்ணமான் வஞ்சிமான் நீர் க�ோலம்..
ச�ொல்வதிலும் வாலி கில்லாடி .
கண்களால் கன்னத்தில் ப�ோட...
இன்னுமா இன்னுமா ப�ோர்க்கோலம் ?
‘மழையில் நீ நனைகையில்
இங்கு நீ அங்கு நான் ப�ோராட...
எனக்கு காய்ச்சல் வரும்
வெயிலில் நீ நடக்கையில்
உனைக் கேட்டா என் நெஞ்சை
எனக்கு வேர்வை வரும்’
அள்ளிக் க�ொடுத்தேன்...
தினம் நான்தான் என் அன்பே
‘மீனம்மா
முள்ளில் படுத்தேன்...
மழை உன்னை நனைத்தால்
இங்கு எனக்கல்லவா
நான�ோர் தீவாய் ஆனேன்
குளிர்காய்ச்சல் வரும்
வா வா
அம்மம்மா
அம்மம்மா நாளெல்லாம்
வெயில் உன்னை அடித்தால்
காதல் நீரைக் குடித்தேன்...
இங்கு எனக்கல்லவா
உடல் வேர்த்து விடும்’
அன்னமே அன்னமே நான் ச�ொல்லி
வந்ததா தென்றலும் நேற்று ?
வாலியின் மிகப்பெரிய பலம் அவரது
உன்னையே உன்னையே நான் எண்ணி
பக்தி இலக்கிய வாசிப்பு. அதன் சாறை அல்ல
வெந்ததைச் ச�ொன்னதா பூங்காற்று ?
சாறின் சாறையே அவர் திரைப்படங்களில்
பிழிந்து தருவார். அது ஞானசூன்யத்தையும்
உந்தன் காலின் மெட்டி ப�ோல்
கூட பரவசப்படுத்தும்.
கூட நடப்பேன்..
உந்தன் கண்ணுக்குக் கண்ணீர்போல்
‘வெண்ணை உண்ட வாயால்
காவல் இருப்பேன்...
மண்ணை உண்டவா
பெண்ணை உண்ட
மாலை சூடி த�ோளில் ஆடி
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கைத�ொட்டு மெய்தொட்டு
உன்னில் என்னைக் கரைப்பேன்...’

யார்க்கும் டெம்ப்டேசன்
ஓரங்கட்டு ஓரங்கட்டு வ�ோம் வ�ோம்
ஓல்டையெல்லாம் ஓரங்கட்டு வ�ோம்
தையனுக்கு கைய கட்டுவ�ோம்’

ஒவ்வொரு காலகட்டத்திலும் உருவாகி
வரும் சமூக மாறுதல்களை, த�ொழில்நுட்பச்
ச�ொல்லாடல்களை எவ்வித தத்துவப் என்று பாடியது பெண்ணியச் சார்பால்
பார்வையும் இல்லாமல் குழந்தையின் அல்ல. ஏனென்றால் அவர் அடுத்த நாளே
கண்கள�ோடு உள்வாங்கிக் க�ொண்டவர் வாலி. ‘எப்படி? எப்படி? சமஞ்சது எப்படி? என்று
கேட்டு சாருவையே அதிர்ச்சியூட்டுகிறவர்.
அதனால்தான்
சம்பந்தமே இல்லாமல்
‘இடைய�ோ இல்லை இருந்தால்
முல்லைக் க�ொடி ப�ோல்
‘சிவகாமியின் மகனிடம்’
மெல்ல வளையும்
சேதி ச�ொல்லச் ச�ொல்லி காமராஜரை
சின்னக் குடை ப�ோல் விரியும்
நினைவூட்டும் கண்ணதாசனின்
இமையும் விழியும்
சுயஇருப்பைய�ோ,
பார்த்தால் ஆசை விளையும்
‘ஆரிய உதடுகள் உன்னது.
அந்தப் பூமகள்
திராவிட உதடுகள் என்னது. ஆரியம்
திருமுகம் மேலே
திராவிடம் இரண்டும் கலக்கட்டுமே.
குளிர்ப் புன்னகை வருவதினாலே
ஆனந்த ப�ோர்க்களம்
நிலவ�ோ மலர�ோ எதுவ�ோ’
இங்கே நடக்கட்டுமே’
எ ன் று ம ர ப ா ர ்ந்த உ வ மைக ள ா ல் என்று பாடும் வைரமுத்துவின் அடையாள
பெண்ணைப் பாடிய
அதே
கரங்களைக் இ ரு ப ்பைய�ோ , ‘ ம ின்சா ர க் கம்பி ய ி ன்
க�ொண்டு
மேலே மைனாக்கள் கூடு கட்டும்’ என்று
இடைச் செருகலாகும் முத்துக்குமாரின்
‘அக்குபஞ்சர் நீடில்ஸா
ஜென் விருப்பைய�ோ நாம் வாலியிடம் காண
அல்ட்ரா சிக்கன் நூடுல்ஸா
முடியாது. அவர் பாடல்களில் இருப்பவை
அன்பே உந்தன் கண்கள்?’
பாத்திரங்களின் குரல்கள் மட்டுமே.
என்று எழுத முடிந்தது.
வாலி இயைபை நன்றாகக் கையாளக்
‘மல்லிகை என் மன்னன் மயங்கும்
கூடியவர். அதை வைத்துக் க�ொண்டே
ப�ொன்னான மலரல்லவ�ோ?’
நம்மை கவிதை என்ற பெயரில் ச�ோதித்து
மிருக்கிறார் .
என்று பெண்ணைப் பாடவைத்தவர்
விளையாட்டான பாடல்களை வாலி
‘அக்கடான்னு நாங்க உடை ப�ோட்டா அளவுக்குச் சிறப்பாக யாரும் எழுத முடியாது.
துக்கடான்னு நீங்க எடை ப�ோட்டா
அவருக்குள் எப்போதும் ஒரு குழந்தை
தடா தடா
இருப்பதால்தான் அவரால் அப்படிப்பட்ட
உமக்குத் தடா
பாடல்களை சர்வசாதாரணமாக எழுத
அடமெண்ட்டா நாங்க நடை ப�ோட்டா முடிகிறது.சிறந்தபாடலாசிரியர்கள்பலராலும்
தடை ப�ோட நீங்க கவர்மெண்ட்டா
கீழிறங்கி இப்படிப்பட்ட பாடல்களை
தடா உமக்குத் தடா
எழுத முடியாது. துள்ளல் இசைக்கு தம்மை
மேடையேறிடும் பெண்தானே
ஒப்புக் க�ொடுத்து ச�ொற்களை இசைக்குப்
நாட்டின் சென்சேசஷன்
பின்னால் ஓட விடுகிறவர் அவர். ஒரே
ஜாடை பேசிடும் கண்தானே
ம ா திரி ய ா ன ச�ொ ற ்க ளை மு ன் னு ம்
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பின்னுமாக அசையவிட்டு அவர் செய்கிற
க�ோமாளித்தனம்அந்தத்துள்ளல்இசைய�ோடு
துவங்கி விடுகிற நடனம். கதாபாத்திரங்கள்
ஆடுவதெல்லாம் இரண்டாம் பட்சம்தான் .
‘மஸ்தானா மஸ்தானா
நீதான் எனக்கு மச்சானா?
எஸ்தானா? எஸ்தானா?
கேள்விக்கு பதிலு எஸ்தானா?
பித்தானா பித்தானா
உன் மேல பித்தானா
தப்பானா தப்பானா
ஆசைதான் தப்பானா
கண்ணா பின்னா கல்யாணம்தானா?’
‘மிருதங்கம் சூடேற தினந்தோறும்
பிடிக்கனும் டேக்கா
மனுஷங்க முன்னேற
அடிக்கடி புடிக்கனும் காக்கா?’
இ ந ்த ம ா திரி ந ிறை ய ப ா டல ்க ளை
அவர் எழுதியிருக்கிறார்.
கண்ணதாசனும் கூட பாடல் வரிகளி
லேயே கதையைச் ச�ொல்லி விடுவார்.
ஆனால் பாடல் முடிந்த பிறகுதான் அது
நமக்கு முழுதாகப் புரிய வரும். ஆனால் வாலி
முதலிரண்டு வரிகளிலேயே கதையைச்
ச�ொல்லி விடுவார்.
‘மன்றம் வந்த தென்றலுக்கு
மஞ்சம் வர நெஞ்சம் இல்லைய�ோ?’
மணிரத்னம் கூட தயாரிப்பாளரிடம்
ப டத ் தி ன் ‘ ஒ ன் லைனை ’ இ வ ்வ ள வு
சுருக்கமாய்ச் ச�ொல்லியிருக்க மாட்டார்.
அவர் பாடலில் பன்படுத்துகிற சில
நவீன
சாதனங்களின்
பயன்பாடுகள்
குறித்துக் கூட அவருக்கு முழுமையாகத்
தெரியாது. ஊகித்து எழுதி விடுவார்
ப�ோல.



























ஒருதடவை நெல்லை ஜெயந்தாவிடம்
‘ஈ மெயில் னா என்னய்யா?’ என்று
கேட்டிருக்கிறார். ஜெயந்தா ஆச்சர்யமாக
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‘என்னங்கய்யா?
ஃபுரூட் ஜரியா நீ வர்றியா?
ஈ மெயிலில் லவ் லெட்டர் தர்றியா?
கடலுக்கு ஃபிஷிங் நெட்டு
காதலுக்கு இண்டர்நெட்டு’ ன்னெல்லாம்
எழுதிட்டு என்ன கேக்குறீங்க?’
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என்று பதில் தர
‘அது சும்மா அடிச்சு விட்டதுய்யா’ என்று
ச�ொல்லி சிரித்திருக்கிறார். அதுமாதிரியான
அசட்டையால்தான் பாரசீகக் கவிஞர்
உமர்கய்யாமை உருதுக்கவிஞனாக்கியும்
இருக்கிறார். ( அரபு நாடே அசந்து ப�ோகும்
அழகியா நீ? )
திரைப்படங்களுக்கு வெளியே அவரை
நான்கவிஞனாகஏற்றுக்க�ொண்டதேயில்லை.
ராமானுஜர் மாதிரியான த�ொடர்களைக் கூட
அவர்உரைநடையிலேயே எழுதியிருக்கலாம்.
கலைஞர் தலைமையிலான கவியரங்குகளில்
க ா ர ்வை க ்கோ , வே ர ்வை க ்கோ ,
க�ோர்வைக்கோ என்று நீட்டி முழங்கி ‘இதற்கு
ஈடாகுமா ஓர வைக்கோ?’ என்று முடிக்கும்
ப�ோது எனக்கு சிரிப்பு சிரிப்பாக வரும். அவர்
கவிபாடுவதை விட நன்றாகவே பேசுவார்.
அவருடைய பேச்சு யதார்த்தமாக இருக்கும்.
அதை ரசித்திருக்கிறேன்.
தன்னைப் பற்றிய எதையும் தலையில்
ஏ ற ்றிக் க�ொள்ளாத வ ர் . இ ள மை ய ி ல்
இருப்பதை விட வயதான பிறகு அழகாக
மாறுகிறவர்களின் உள்ளம் அழகாய்
இருக்கும் என்பதே என் கணிப்பு. உள்ளத்தின்
கனிவுஅது.காந்தி,இளையராஜாவரிசையில்
வாலியும் அப்படித்தான். என்னைப் பற்றி
அவர் கேள்விப்பட்டிருக்கிறார் என்பது
ஏற்கனவே எனக்குத் தெரியும். அவரைக்
கண்டிப்பாகச் சந்தித்திருக்க வேண்டும்.
என் இயல்புப்படி அசட்டையாக இருந்து
விட்டேன். இப்படி ஒரு கட்டுரையை எழுதி
அவரிடம் காட்டியிருக்கலாம�ோ என்று
இப்போது த�ோன்றுகிறது.
n


ñ.ê‚F«õô£»î‹
Þ

²ô£I¡ î¬ôò£ò‚èì¬ñèœ ä‰ªîùŠ
ð´‚Aø¶. èLñ£, ªî£¿¬è, «ï£¡¹,
ê‚è£ˆ ‘ýx’’ ¹Qîò£ˆF¬ó. Þš¬õ‰¬î»‹
è¬ìH®ˆ¶ õ£›î«ô õ£›‚¬èJ¡ Üø‹.
Þ‰î ä‰¶ è ì ¬ ñ è ¬ ÷ è £ ˆ ¶ Ü î ¡ õ N
ï ‹ ¬ ñ õNïìˆ¶Aø¶ ïHèœ ªð¼ñ£Q¡
è¼ˆ¶‚èœ.

ªêŒ¶M†´
«ò£C‚è‚Ãì£¶
â¡ð¬î
àí˜ˆ¶‹ Mîñ£è¾‹, å¼ ªêò¬ô ªêŒ»‹
º¡ «ò£Cˆ¶ ªêŒò «õ‡´ªñ¡ð¬î
àí˜ˆ¶‹ Mîñ£è¾‹ ïHèœ ªê£™½‹
ªñ£N “å¼ Mù£® «ïó C‰î¬ù æó£‡´
è£ô Þ¬øõí‚èˆ¬î Mì„Cø‰î¶”
â¡Aø£˜.

ïHèœ Üõ˜è«÷ Þ²ô£I¡ õNè£†®
ò£è¾‹, Þ¬øˆÉîó£è¾‹ «ð£ŸøŠð´Aø£˜.
Üõó¶ õN»‹ ªñ£N»‹ Þ‰î ñQî êÍèˆFŸ«è
ï™ô õNˆî÷ˆ¬î Ü¬ñˆ¶ Þ¡ø÷¾‹
õNè£†®õ¼Aø¶ â¡ð¶ ñÁ‚èº®ò£
à‡¬ñ. °PŠð£è Þ‰î êÍèˆFŸè£è Üõ˜
ªê£™½‹ ªð£¡ªñ£Nèœ â™ô£‹ ªõŸPJ¡
õNèœ î£¡.

ñQî˜èœ î¡ õ£›¾î¬ù õ£›‰F´‹
«ð£¶ î˜ñˆF¡ ð®»‹ Üî˜ñˆFŸªèFó£è¾‹
õ£›‰Fì «õ‡´‹ â¡Â‹ Mîñ£è
ïHèœ ðô ªð£¡ªñ£Nè¬÷ ïñ‚è£è
Ü¼O»œ÷£ ˜. “ðCˆ î õ¡ å¼õÂ‚°
õJÁ G¬øò àíõOŠð¶ Iè„Cø‰î
î˜ñ‹” â¡Á‹, «ñ½‹ ñŸøõ˜èOì‹ ï£‹
«ð²‹ î¡¬ñò£ù¶ ÞQ¬ñò£è «ðCì
«õ‡´‹ â¡ð¬î ªê£™½‹ Mîñ£è
Þ¬øõ¬ù Þ¬ìMì£ñ™ «ïC»ƒèœ. “ÞQ¬ñò£ù «ð„²‹ å¼ MîˆF™ î˜ñ‹
Þ ¬ ø õ Â ‹ à ƒ è ¬ ÷ Þ ¬ ì M ì £ ñ ™ î£¡” â¡Aø£˜. ”î˜ñˆF™ Cø‰î¶ Þì¶
« ï C Š ð £ ˜ . « ñ ½ ‹ ” Þ ¬ ø õ ù £ ù õ ¡ ¬è‚° ªîKò£ñ™ õô¶ ªè£´Šð¶ î£¡”
à ƒ è œ à ¼ õ ƒ è ¬ ÷ « ò £ ( Ü ) à ƒ è œ î˜ñˆF¡ îˆ¶õñ£Œ ïHèœ ªñ£NAø£˜.
ªê™õƒè¬÷«ò£ ð£˜ŠðF™¬ô. Üõ˜
àƒèœ àœ÷ƒè¬÷»‹ ªêò™è¬÷»«ñ
õ£›‚¬è‚° «î¬õò£ù¶ ï£õì‚è‹
ð£˜Šð£˜” â¡ð¶ ïHèœ ï£òèˆF¡ Iè„Cø‰î â ¡ ð ¬ î õ L » Á ˆ ¶ ‹ M î ñ £ è ï H è œ
ªð£¡ªñ£N. Ü«î «ð£™ âO¬ñò£è¾‹ ªñ£N‰î Iè„Cø‰î ªñ£N” ï£¬õ Üì‚°..
Þ ò ™ ð £ è ¾ ‹ Þ ¬ ø õ ¬ ù õ N ð ´ î ™ à¡ù£™ bò àí˜¾è¬÷ Üì‚è º®»‹”
ïôªñ¡Á‹, âO¬ñò£è õ£›ðõ˜è¬÷ˆî£¡
Þ ¬ øõ Â ‚ ° H®‚ °‹ â¡Á‹ Üî¬ ù
ªõOŠð´ˆ¶‹ Mîñ£è Ü¬ñ‰¶œ÷ ªñ£N“
ன்னுள்ஊன்றிஎன்சிந்தனைகளை
âO¬ñò£è õ£›õ¶ Þ¬ø ï‹H‚¬è‚°
நேராக்கி நிமிர்த்தி வைத்திருக்கும்
ð£Ÿð†ìî£°‹” â¡ðî£°‹.
மாபெரும் வழிகாட்டியானவர் என்
உள வணக்கத்திற்குரிய முஹம்மத் நபி
Gî£ùˆ¬î Ü¬ùõ¼‹ î¡ õ£›¾îQ™
(ஸல்) அவர்களை இந்நாளில் நினைவு
ªè£œ÷ «õ‡´‹, Ü‰î Gî£ù‹ õ£›‚¬èJ¡
கூர்வதால் என் உள்ளம் சற்றுத்தூய்மை
Hóî£ù‹ â¡ð¬î ¬ñòŠð´ˆ¶‹ Mîñ£è
அடைகிறது. எல்லோரும் மீலாதுந் நபி
ïHèœ ªê£™½‹ ªð£¡ªñ£N “Gî£ù‹
விழா உளமாரக் க�ொண்டாடுவ�ோம்.
â¡ð¶ Þ¬øõQ¡ î¡¬ñò£°‹. Üõêó‹
ªûŒˆî£Q¡ î¡¬ñò£°‹” â¡ðî£°‹.
புதுநகர் செல்லத்துரை, செர்ஜி
â¬î»‹ ï£‹ «ò£Cˆ¶ ªêŒõ¬î Mì
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யானை வருடத்தில்
உதித்த யா நபி
ஆயிரம் யானைப் பலமும்
அடங்கிப் ப�ோகுமாம்
அன்பினால்,
இவர் க�ொண்ட கல்பினால்
அன்னை ஆமீனாவின்
தந்தை அப்துல்லாவின்
அருமை மகனாக எங்களுக்கு அல்லாஹ்
தந்தான் அற்புத நபியாக
மாநபி புகழ் பாட
மாதம் ஒன்றுப�ோதாதே
மங்காத மாணிக்கத்தின்
மகத்துவம் உலகத்தாருக்குச் சமத்துவமே!
மாசில் மன்னர் மஃமூத்
எங்கள் மனங்கள் க�ொண்டாடும்
மாணிக்கமே மா நபியே
தங்கத் தலைவரே
உங்கள் அங்கம் கஸ்தூரியே
உங்களின் புகழை பாடி ஓயும்
இந்நாளில் உங்கள் க�ொள்கைகளையும்
சேர்த்து வாழ்நாளை வகுத்து வாழ்ந்தால்
இன்பம் ப�ொங்கும் எந்நாளும்!
மாநபியே யா நபியே
உம்மை ப�ோற்றும் பக்தர்களுக்கு
உம்மை பின்பற்றி வாழும்
பாக்கியங்களை பகிர்ந்தளிக்கவே
இறைவன் துணை புரிவானாக!

- ரிம்ஸா டீன்
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â¡ðî£°‹. Hø¬ó ðŸP îõø£è «ð²õ¶‹,
Üõ¬ó îó‚°¬øõ£è Mñ˜CŠð¶‹ îõÁ
â¡ð¬î ªê£™½‹ Mîñ£è Üõ˜ ªê£™½‹
ªð£¡ªñ£N “¹ø‹ «ð²õ¶ Mð„ê£óˆ¬î
Mì è´¬ñò£ù ð£õñ£°‹” â¡ðî£°‹.
«ï˜¬ñò£Œ õ£ö «õ‡´‹..«ï˜¬ñò£÷¬ó
õ£ö Mì «õ‡´‹ â¡ð¬î ªê£™½‹
Mîñ£è Üõ˜ Ü¼Oò ï™ô ªñ£N
“Þô…ê‹ õ£ƒ°ðõ˜ e¶‹ Þô…ê‹
ªè£´Šðõ˜ e¶‹ Þ¬øõQ¡ ê£ð‹
à‡ì£è†´‹” â¡ø ªð£¡ªñ£N Ý°‹.
ªðŸ«ø£¬ó ñFˆ¶ õ£›î½‹ Üõ˜èO¡
ï™õNGŸø½«ñ î˜ññ£Aø¶. î‰¬î¬ò ðŸPò
Üõó¶ ÜöAò ªñ£N “à¡ î‰¬îJ¡ Ü¡¬ð
ð£¶è£ˆ¶ ªè£œ. Ü¬î ºPˆ¶ Mì£«î..Ü¬î
ºPˆ¶‚ªè£‡ì£™ Þ¬øõ¡ àƒèœ åO¬ò
«ð£‚A M´õ£¡” â¡ðî£°‹. «ñ½‹ î£¬ò
ðŸPò Ü¼¬ñò£ù ªñ£N “î£J¡ è£ô®J™
²õ˜‚è‹ Þ¼‚Aø¶” â¡ðî£°‹.”î‰¬îò£ùõ˜
î¡ ñ‚èÀ‚° ÜO‚°‹ Ü¡ðOŠ¹èO™
Cø‰î¶ ò£ªîQ™ ï™ô è™M»‹, ï™ªô£¿‚è
ðJŸC»«ñ â¡ø ªð£¡ªñ£Nò£ù¶
ªðŸ«ø£¼‚° Üõ˜ ªê£™½‹ ï™ôP¾¬óò£è
Ü¬ñòŠªðŸÁœ÷¶.
Hø¬ó ð£˜ˆ¶ Üõ˜ ÞŠð®
õ£›Aø£˜è«÷..â¡Á ï‹ ñùF™ ªð£ø£¬ñ
ñôó‚Ãì£ªî¡ð¬î õL»Áˆ¶‹ Mîñ£è
àœ÷ ïHèO¡ ÜŸ¹îñ£ù ªð£¡ªñ£N
“ªï¼Š¹ Mø¬è„ê£‹ðô£‚A M´õ¬îŠ«ð£ô
ªð£ø£¬ñ ïŸªêò™è¬÷ ê£‹ðô£‚AM´‹”
â¡ð«î Ý°‹. ñQî õ£›‚¬èJ™ ió‹
â¡ð¶ Þ¡Pò¬ñò£î å¡«ø. Ü‰î ióˆ¬î
ðŸPò ïHèO¡ ªñ£N ”°ˆ¶„ê‡¬ìJ™
Ü´ˆîõ¬ó i›ˆ¶ðõ¡ ñ†´«ñ ióù™ô..
ñ£ø£è «è£ð‹ õ¼‹ «ð£¶ î¡¬ùˆî£«ù
Üì‚A‚ªè£œðõ«ù ió¡”â¡Aø£˜.
õ£›‚¬è‚° «î¬õò£ù î˜ñ‹, Þ¬øð‚F,
ªðŸ«ø£¬ó ñFˆî™, ï¡P, ï†¹, Üø‹,
â‡í‹, «ð£¡øõŸ¬ø î¡ ªð£¡ªñ£Nè÷£™
ªñ£N‰¶ ñQîõ£›‚¬è‚è£ù õN¬ò è£†´‹
ïHèœ ªñ£N«ò ªõŸPJ¡ õN. ïHèœ
ªñ£N õN ïìŠ«ð£‹. ªõ¡Á è£†´«õ£‹.
n

தன்னந்தனி வீடு
நெருங்க நெருங்க வருகிறது
பயம் !
மழையில் நனைந்த
பறவையைக் கண்டு எழுகிறது
ஒரு கவிதை !
வீட்டினுள் நுழையும் முன்
அருகில் இருக்கிறது
இணையம் !

Þ¬ô Þò‚è‹

è£î¬ô ªî£†´ ï£÷£ùî£™
èM¬î ªè£…ê‹
«è£ðñ£Œ Þ¼‰î¶..




«ñ£¬ùè«÷£
Üõœ G¬ùõ£™
ÉCð®‰¶
«ð£J¼‰îù..



Üõ¬÷ ðŸP
â¿î£î â¶¬è
¶¼ŠH®ˆF¼‰îù..



ÜõÀ‚° àõ¬ñò£Œ
Þ¼‰î õ£˜ˆ¬îèœ
â¡ èŸð¬ùõòL™
è£Œ‰¶ «ð£J¼‰îù..



ஆனந்தன், மதுரை

ÞŠ«ð£¶ Üõ¬÷ ªî£†ì¾ì¡
èŸð¬ù
ð²¬ñ ðìó ÞŠ«ð£¶
èM¬î Å´H®‚è Ýó‹Hˆî¶..

ï.ió£
FIK.

Þ¬ôªò£¡Á M¿‰î¶
è£ŸP¡ î£‚è‹
ñ¬öJ¡ «ðKò‚è‹
âù â¶õ£è¾‹ Þ¼‚èô£‹
Ýù£™ Þ¬ôJ¡ «ñ™ ¶Oèœ
ñóíªñ£¡Á Gèöô£‹
HøŠH¡ ê£êù„ ªêŒF«ò
ÞøŠ¹‚è£ù «îF â¿¶õ¶î£¡
ÜŠ«ð£¶ ñ¬ö ªðŒòô£‹
Þ™¬ô«ò™ ªõJô£õ¶ Ü®‚èô£‹
Þ¬ô M¿‰îî£™ ñó‹ i›õF™¬ô
î£èƒªè£‡ì ðø¬õ¬òŠ«ð£ô
«îì¬ôMKˆ¶‚ ªè£‡«ìJ¼‚°‹
«ïóŠ¹MJ½‹ âF˜Š¹MJ½‹
ñóí‹ Gè›M¡ ñ‡ñ£O¬èJ™
Ü¿¬èJ¡ c˜ˆ¶Oèœ Üóí£A
Ý‡ªì£¡P™ G¬ù¾è÷£AM´‹
ñ£‡ì£˜èœ eœõF™¬ôªòù
ñ£ŸÁ ðòí‹ ªêŒAø¶ õ£›‚¬è
ªõJ½‹ ñ¬ö»‹
âŠ«ð£¶‹ õ¼‹
ñ£Âì˜èœ Þ¬÷Šð£Áõ£˜èœ
Þ¬ô M¿‰î ñóˆFù®J™...!
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www.tamilnenjam.com


 




