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தஞ்சையில் அமைந்துள்ள முள்ளிவாய்க்கால் முற்றத்தில் சனவரி 26, 27 இரு
நாட்கள் நடந்த கவியுலப் பூஞ்சோலையின் 3ம் ஆண்டுவிழவில் தமிழ்நெஞ்சம்
இதழாசிரியருக்கு தமிழ்செம்மல் விருது வழங்கப்பட்டு சிறப்பு செய்தப�ோது...
படத்தில்... கவிஞர் கா.ந.கல்யாணாசுந்தரம், கவிச்சுடர் அனுராதா கட்டப�ொம்மன்,
கவிக்கோ துரை வசந்தராசன், இதழியல் மாமணி கவிஞர் தமிழ்நெஞ்சம் அமின்,
தமிழ் பாமணி புலவர் வெ.அனந்த சயனன், கவிமாமணி வெற்றிப்பேர�ொளி, கவிஞர்
தென்றல் கவி, கவிமுகில் தங்க அன்புவல்லி.
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ப்போதும் எரிஞ்சி விழும் அன்பழகன்
இ ன் று ம� ௌ ன ம ா ய் வ ந் து வ ா ச லி ல்
செருப்பை கழட்டி விட்டுட்டு வீட்டுக்குள்ள
வந்தான்..
" ஏ ங ்க . . . வ ா ய ி ல எ ன்ன க�ொ ழு க்
கட்டையா வச்சிட்டு வரீ ங்க... கெழக்கால
நெல்லு வயலிலே அருணாச்சலத்தோட
ம ா டு ரெண்ட டி தூ ர த் து க் கு மே ஞ ்சி
வச்சிருக்கே.. என்னான்னு ஒரு வார்த்த
கேட்டீங்களா" என்று சீ றினாள் மலர்...
" ப�ோ டி ப�ொசக ் கெ ட ்ட வ ள ப�ோ ய ி
ப�ொழப்ப பாரு... இனிமேலாது பேருக்கேத்த
மாதிரி, நாலு சாதிசனங்ககிட்ட அன்பா
ந ட ந் து க்க ப ா க் கு ற ன் . " ஒ ரு ந ிமி ட ம்
வாயடைத்துதான் ப�ோனாள் மலர்.
நாக்குல தேள்கொடுக்கை வச்சுகிட்டு
அலையற மனுஷன் அன்பா பேசறதாவது...
வ ய ல் வ ர ப்பி ல வ ி ழு ந் து மண ் டை ல
அடிபட்டுட்டோ? மனசுக்குள் முணுமுணுத்தாள்
மலர்.

ஆனால் நடந்த விஷயம�ோ... வேறு.
பச்சைப்பசேல்னு வளரந்திருந்த பயிரை
அ ரு ண ா ச ல த ் தி ன் ம ா டு மே ய ்ஞ்சதை ப்
பார்த்ததும் கண்ணுமண்ணு தெரியாமல்
க�ோப ம் வ ந்த து அ ன ப ழ க னு க் கு . . .
பக்கத்தில் அவன் பத்து வயசு பேத்தி
நிற்பதைக் கூட பார்க்காமல் வார்த்தை
களை அமிலத்தில் த�ோய்த்து வீசினான்...
அன்பழகன் பேசிய பேச்சுக்கு வேற�ொரு
வனாய் இருந்தால் நாண்டுகிட்டு செய்திருப்
ப ா ன் . . . ஆ ன ா ல் , அ ரு ண ா ச ல ம�ோ
அவனை சடாரென்று இழுத்து தள்ளி
காலருகே அவனை க�ொத்த தயாராயிருந்த
கருநாகத்தை அடித்துக் க�ொன்றான். ஒரு
ந�ொடியில் நிகழ்ந்து முடிந்து விட்டது..
த ிகைத் து ந ின ்ற வ ன ி ட ம் . . " ப ா ம் பு
க�ொத்தினா நீங்க பேசினதை விட வலிக்குமா
மாமா!’’ என்றது குழந்தை.
நறுக் கென்று இருந்தது அவனுக்கு..சே
ஒரு சிறு பெண் பாம்பை விட தன்னைக்
கேவலமா பார்ப்பதைக் காண சகிக்க
வில்லை..
இனியாவது மாற வேண்டும் உறுதி
யெடுத்தான் அன்பழகன்.

அவள்

தாரகையே

வருகைப் பதிவேட்டில்
என்றும் சுழியமே அவள்,
விண்ணக வகுப்பறை
விட்டுவந்து மண்ணகம்
வாழும் தேவதை!

நுட்பமாய் உனை செதுக்கி
உலகிலும் பிரம்மன்
உலவவிட்டான்,
அழகிய தாரகையே
உன் உதவி கதாபாத்திரமே
உலகில் வாழும் உயிர்கள்
யாவும்!
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கண்கண்ட தெய்வமாய் காருண்யக் கடவுளாய்
மண்மீது வந்திருக்கும் மாதாநம் வரமாகும்
எண்ணிநாம் பார்த்துவிடா இன்னல்களை அனுபவித்தும்
எமைப்பற்றி நினைத்திருப்பாள் என்னாளும் அன்னையவள் !
இரவுகண் விழித்திருப்பாள் எம்மருகே அவளிருப்பார்
குளிர்சுரங்கள் வந்துவிட்டால் க�ொடுத்திடுவாள் பலமருந்தை
அவளுணவை நினைக்காமல் அழுமெம்மை அவள்பார்ப்பாள்
ஆசையுடன் எமையணைத்து ஆறுதலைப் பெற்றுநிற்பாள் !
நாம்சிரிக்கும் நாளெல்லாம் தான்சிரிப்பைக் காட்டிடுவாள்
நாமழுது விட்டுவிடின் தானுமே சேர்ந்தழுவாள்
ஓர்நொடியும் எமைவிட்டு அவளுணர்வு ஒதுங்கிவிடா
	வேராக அவளிருந்து வீழாமல் காத்துநிற்பாள் !
அம்மாப�ோல் ப�ொறுப்புள்ளார் இப்புவியில் யாருமுண்டோ
அம்மாவின் மடியிருத்தல் அனைவருக்கும் பெருமையன்றோ
அம்மாவை அணைத்துநிதம் அவழடியைத் த�ொழுதுநிற்றல்
அம்மாவை அகம்வைப்பார் அனைவருமே ஆற்றிடுவார் !
காப்பகத்தில் தாயைவிடும் காட்சியினை மறந்திடுவ�ோம்
	கர்ப்பத்தில் காத்தவளை காப்பகத்தில் விடலாமா
மூப்புவரும் முடுக்குவரும் மூச்சுவிடக் கஷ்டம்வரும்
காத்துயெம்மை வளர்த்தவளை காப்பாற்றல் கடமையன்றோ !
அம்மாவின் அழுகுரலை ஆருமே விரும்பாதீர்
அம்மாவை ந�ோகவிட ஆருமே நினைக்காதீர்
அம்மாவின் தினமதிலே அன்னைதெய்வம் எனநினைப்போம்
அத்தெய்வம் தனைநாங்கள் அனைவருமே பணிந்துநிற்போம் !

எம் . ஜெயராமசர்மா
மெல்பேண், அவுஸ்திரேலியா
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தேசம் தன்னை வாழ்விக்க
வந்த மகான்களை மறந்து விட்டால்
அதைவிட பச்சைத் துர�ோகம் எதுவும்
இராது. தனக்கு நேர்ந்த துன்பத்தைக் கூட
ப�ொறுத்து அருளலாம் அது அவர்களின்
நியாயம். ஆனால் அவர்களை நம்பி வாழ்ந்த
அவர்களின் அப்பா, அம்மா, மனைவி மக்கள்
என உன்னத உறவுகளை உதரிவிட்டு தேச
விடுதலையே ப�ோதும் என கிடந்த உயரிய
ஆன்மாக்கள் எத்துணை புனிதமானது.
இரு அடி விழுந்தாலே ப�ோதும் டா சாமி
எ ன் று ந ின ை க ் கி ற வ ர ்க ள் , ஒ ரு மு ற ை
சிறைக்குச் சென்றாலே நமக்கு எதுக்கு வம்பு
என்று ஒதுங்குகிறவார்கள், ஒரு மிரட்டல்
க�ொடுத்தாலே மிரண்டு ஓடுகிறவார்கள்
மத்தியில் அஞ்சாமல் தலை நிமிர்ந்து நம்
பாரதத்தின் தலையைக் குனிய விடாமல்
பேணி வளர்த்த ப�ோராளிகள் எவ்வளவு
வணக்கத்திற்குரியவர்கள் என்று பாருங்கள்.
‘அம்மா நான் மீண்டும் சித்தியின் வயிற்றில்
மகனாகப்பிறப்பேன்.பிறந்தகுழந்தைநான்தான்
என்பதை அறிய குழந்தையின் கழுத்தைப்
பார்; தூக்குக் கயிறின் தழும்பு அதில் இருக்கும்’
அடுத்த நாள் காலையில் தூக்குக்குப் பலியாகப்
ப�ோகும் குதிராம்போஸ் கரித்துண்டால் இப்படி
எழுதி வைத்தானாம். அவனுக்கு என்ன தலை
எழுத்தா சாவ? இத்தனைக்கும் அவனுக்கு முதிய
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வயதாகி விடவில்லை. இளமையிலே இறந்தான்
என்று ச�ொல்லக் கூடாது. க�ொல்லப்பட்டான்.
இந்தியாவின் க�ொல்லப்பட்டறையில் உருவான
ப�ோர்வாள்கள் புறமுதுகு காட்டாமல் காற்றோடு
காற்றானார்கள். நாம் சுவாசிக்கும் மூச்சில்
ஏத�ோ ஒரு விடுதலை வீரனின் மூச்சும் நம்
நுரையீரலை வருடி க�ொண்டிதான் இருகிறது.
அஞ்சலையம்மாள் கர்ப்பிணி பெண் என்று
கூட பார்க்காமல் சிறையில் அடைக்கப்பட்டால்.
குழந்தை பேறு நாளில் ஜாமினில் வந்த
அந்த அம்மாவிற்கு ஆங்கிலேய நீதிமன்றம்
‘குழந்தைய�ோ அம்மாவ�ோ சிறையில் இருப்பது
கட்டாயம். வேண்டுமானால் இருவரும்
இருக்கலாம்’ என்று தீர்ப்பு ச�ொன்னது.
ச�ொன்னது நியாயமா? க�ொஞ்சம் கூட
இரக்கமில்லாமல் தண்டனைக் க�ொடுத்தார்கள்.
வெள்ளைக்காரனுக்குப் பிறகு தான்
இந்தியா நாகரிகம் ஆனது என்று ச�ொன்னால்
அவர்களை விடவும் அழுக்கானவர்கள்
இந்த புவிதன்னில் யாருமில்லை. அவர்கள்
இந்தியாவிற்கு பிடித்த முதல் புற்று
வைரஸ். ஆங்கிலேயர்களிடமே இந்தியா
இருந்திருக்கலாம் என்று புது சமூக சிந்தனை
முளைத்து விட்ட ஆர்வக்கோளாறுகள்
விடுதலை வரலாற்றை முதலில் வாசிக்க
வேண்டும். ச�ொந்த வீட்டில் நாற்காலி ப�ோட்டு
நான்தான் இனி எல்லாம் என எவனாவது

ஸ்டாலின் குணசேகரன்

பிப்ரவரி 14 ஆம் நாள் என்ன தினம் என்றால்
ச�ொல்லி விடுகிற இந்த தலைமுறை சுதந்திர
ப�ோராட்டவீரனின்புகைப்படத்தைகாண்பித்து
யார் என இவர்கேட்டால் விழிக்கிறார்களே!
பள்ளிக் கூடங்களில் சமயங்களுக்கு க�ொடுக்கிற
முக்கித்துவத்தும் தேசத்திற்கு க�ொடுப்பதில்லை.
‘விடுதலை வேள்வியில் தமிழகம்’ என்றொரு
புத்தகத்தை வாசிக்கும் ப�ோது நெஞ்சம்
அதிர்ச்சி ஆனது. திருப்பூர் குமரன் க�ொடி
ஏந்தி வந்த ப�ோராட்ட ஊர்வலத்தில் ஒன்பது
பேர் தான் இருந்தார்களாம். காலப்போக்கில்
எட்டுப்பேர்
இறந்துவிட்டார்கள்.
உயிர்
வ ா ழு ம் மீ த மு ள்ள அ ந்த ஒ ரு வ ரை
நேர்க்காணல் செய்ய தவிக்கிறார்கள். எங்கு
விசாரித்தும் கிடைக்கவில்லை. அவரைத்
தேடி அலைந்து கலைத்து ப�ோய் தேடும்
முயற்சியில் த�ோய்ந்து ப�ோகாமல் த�ொடர்ந்து
அலைந்தார் நூலாசிரியர். ஒருநாள் ஒரு
கூட்டம் ஒன்றில் இந்த தகவலை நூலாசிரியர்
பேசிக்கொண்டிருந்தார். திடீர் என்று பலத்த
சத்தம் மேசையைத் தட்டி ‘நான் தான் அந்த
அய்யாக்கண்ணு’ என்று பெரியவர் ஒருவர்
எழுந்தாராம். அந்த நூலாசிரியர் ஸ்டாலின்
குணசேகரன் அவர்கள்தான்.

திருப்பூர் குமரன்

வந்தால் சும்மா நின்று விடுவ�ோமா? அந்த
க�ோபம்தான் விடுதலை வீரர்களுக்கு இருந்தது.

விடுதலை வீரன் வறுமையைச் சுமந்து
யாரும் கவனிக்காமல் கேட்பாரற்று வாழ்வதா?
வ.உ.சி யின் பேரன்கள் மருத்துவச் செலவுக்கே
காசில்லாமல் கடன் கேட்டு அலைகிறார்கள்
என்ற செய்தி இந்த தேசத்தின் காதில்
விழவில்லையா? வீரபாண்டிய கட்டப�ொம்மன்
குடும்பம் அடிப்படை கல்வி கூட கற்க
முடியாத சுசூழலில் வாழ்கிறார்களாமே!
ஐய�ோ பாவம். விடுதலை வீரர்களின்
இன்றைய தலைமுறை அவர்களைப்
பழிச்சொல்லி, கெட்டவார்த்தையில் கூட
திட்டி பேசி இருப்பார்கள�ோ! நெஞ்சு
க ல ங ் கி த வ ிப்பா ர ்கள�ோ ! பு ழு ங ்க ல்
அரிசியில் உணவில்லை வெறும் புழு பிடித்த
கஞ்சிதான். எதிர்த்தால் மாடு இழுக்கும்
செக்கை மனிதன் இழுக்க வேண்டும். வந்தே
மாதரம் ஜெய்ஹிந்த் என்று சத்தம் கேட்டால்
லத்தியால் அடி க�ொடுக்கப்படும். இல்லை
எனில் முட்டிகள் பேர்க்கப்டும். நரம்புகளையும்
உறுவி இருக்கிறார்கள். சாப்பிட மாட்டோம்
உண்ணாவிரதம் இருப்போம் என்றால்
மலத்தை கரைத்து வாயில் ஆழி வைத்து
ஊற்றப்படும். ஒருவர் இன்னொருவர�ோடு
பேசினால் மூச்ச்.... என்ற மிரட்டல். சிறையில்
ந�ோய் வந்தால் அநாதை பிணம்தான். இந்தியன்
அறிவியலில் முன்னேறினால் காப்புரிமையை
சட்டம் தர மறுக்கும். அவன் கல்வி முறை கூட
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l
க�ொசுவலைக்குள் குழந்தை
வேடன் வீட்டு
ஜன்னலில் குருவி.
l
ச�ொகுசு விடுதி
மது விருந்திற்காக நுழைய
வரவேற்பறையில் புத்தர்.
l
சிதறிக்கிடக்கும் படகுகள்
உடைந்த பாகத்தை த�ொட்டுப்பார்க்கும்
கடலலை.
l
மழைத்துளிக்குள்
ஒளிந்திருக்கிறது
கற்றாழை முள்.
l
உருக்குலைந்த வீடு
புயல்வீசிய நேரத்தை காட்டுகிறது
ஓடாத கடிகாரம்.
l
மரத்திலேறும்
எறும்பின் வாயில்
உதிர்ந்த சருகு.

அது அண்டை மாநிலம் என்று ச�ொல்லும்
ப�ோதே இந்தியாவின் ஒற்றுமை தெரிகிறது
அல்லவா? குடிமகன் என்கிற ச�ொல்லை
கூட கேளியாக்கி விட்ட தேசத்தவர்கள்
நாமாகத்தான் இருப்போம்.
“பாரத தேசம் என்று த�ோள் க�ொட்டுவ�ோம்”
என்று பாரதி நம் நாட்டைக் க�ொண்டாடுவான்.
தேசப்பற்றுள்ள அனைவரும் இந்திய
தேசிய க�ொடியை ஏற்றி மரியாதை செய்யக்
கூடியவர்கள் தான். பாரதியை எழுதாதே என்று
ச�ொன்னார்கள். நேதாஜியை எதிர்க்காதே
என்றார்கள். காந்தியை ப�ோரிடாதே என்றார்கள்.
ஆக ம�ொத்தம் இந்தியன் இல்லை. எங்கள்
அடிமை என்று அடக்கி ஆள நினைத்த
ஆங்கிலேயர்களை எதிர்0த்து பெற்ற சுதந்திரம்
வாசிக்காமலே கிழித்துப் ப�ோட்ட புத்தகமாய்,
கட்டிய மனைவியை வாழ்விக்காமலே
வாழா வெட்டி ஆக்கப்பட்டதாய் தற்போது
இருக்கிறதுதான் பரிதாபம் என்பது சிப்பாய்
கழகத்திற்கு முன்பே 17-ஆம் நூற்றாண்டிலேயே
வேலுநாச்சியார்,கட்டப�ொம்மன்,மருதுசக�ோதரர்
ப�ோன்றோர்கள் இங்கிலாந்துக்காரனின் இங்கி
தத்தை அசைத்துப்பார்த்தார்கள்.

சிறைச்சாலையை புண்ணிய ஸ்தலம்
என்று பாரதி பகிர்வான் அடிப்பட்டால்
அவனுக்கு உதவியாளனாய் இருக்கத்தானாம். பரவாயில்லை. குடும்பம் இழந்தால் என்ன?
என் தேசத்திற்கு இல்லாத உயிர் இருந்தென்ன
நண்பர்களே! விடுதலை என்பது சும்மா பயன்? என்று வாழ்ந்த உறுதிமிக்க,
க�ொடியைப் பிடித்து நடந்து விட்டதால் உத்தமர்கள் வாழ்ந்த இடத்தை புண்ணியத்
கிடைத்துவிடவில்லை.க�ோஷத்தின்சத்தத்தால் தலமாய் க�ொண்டாட வேண்டும் தானே!
தரப்படவில்லை. விடுதலை வலியால் வந்தது.
வேறு வழி இல்லை. ஆகஸ்ட் 15 விடுமுறை
ஜப்பானில் மாம்பழம் வாங்க இரயிலை
தினம் தானே இன்றைய சமூகத்திற்கு. அந்த விட்டுக் கீழே இறங்க நினைத்தவுடன் இரயில்
நாள் வெறும் விடுமுறை தினம் மட்டுமல்ல. செல்ல தயாரானது அப்போது ‘ஜப்பானில் ஒரு
சுதந்திர தினமும் இல்லை. அது தியாகிகளின் மாம்பழம் வாங்க முடியாத என்று புலம்பிய
நினைவு தினம். நினைக்கிற�ோமா? தினம் இந்து துறவிக்கு வேகமாக கீழே இறங்கி
தினம் வகுப்பிலே யாராவது ஒருவருடைய மாம்பழம் வாங்கி வந்து க�ொடுத்து ஜப்பானிய
பிறந்த தினம�ோ நினைவு தினம�ோ வரும். இளைஞன் ச�ொன்னான் “இன்னொரு முறை
அன்று அவர்களைப் பற்றிய வாழ்க்கை என் தேசத்தை இப்படி குறைவாகப் பேசாதீர்”
குறிப்பை ச�ொல்வேன். திடீர் என ஒரு கேள்வி என்று. இந்திய நாட்டின் இளைஞர்களுக்குத்
எழும். யாருங்கய்யா அவர்? இந்தியாவின் தேசியகீதம் பாடும்போது எழுகிற நாட்டுப்பற்று
நாடி துடிப்பா அந்தக் கேள்வியைக் கேட்பது. 52விநாடிகளில்முடிந்துவிடுகிறது.அவர்களுக்கு
அரசியலால் மதத்தால் பிரிந்தோம். மாநிலத்தை காந்தி தென்னாப்பிரிக்கா இரயில் நிலையத்தில்
பிரிக்கும் ப�ோது மனித்ததையும் பிரித்தோம். விழுந்து அவமானப்பட்டத்தையும், பெரியார்
- பாணால். சாயிராம்
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காசியில் நெஞ்சில் எட்டி உதைத்து, பசிக்கு
எச்சில் இலை சாப்பிட்ட உண்மையையும்,
நேதாஜி காணா பிணமானதையும் விளக்கி
ச�ொல்லி இந்தியப் பற்றைத் தரும் நேரத்தில்
நா ம் வ ாழ்ந் து க�ொண் டிரு க்கிற�ோ ம் .
இ ந்தத் த லை மு ற ை யினர்க் கு தேச
அவிப்பிராயத்தையும், நான் இந்தியன்
என்றகிற பெருமையையும் அவர்களுக்குள்ளே
விதைக்க வேண்டி இருக்கிறது.
காவிரி நீர் கடலில் கலக்கும் ப�ோது
நாம் எப்படி வருத்தப்பட்டோம் அதே
நிலையில்தான் விழலுக்கு இறைத்த நீர்
ப�ோல சுதந்திரத்தை மறந்து, சுதந்திரப்
ப�ோராட்ட வீரர்களை காலம் மறக்கடித்து
ப�ோனதே. பள்ளிக் கூடத்தில் ஆங்கில
வழியில் தனது பிள்ளைகள் பயின்றால்
க�ௌரவம் என மார்தட்டிக் க�ொள்ளும்
பெற்றோர்களுக்கும், மாணவன் எவனாது
மாவட்டத்தில் முதல் மதிப்பெண் பெற்று
என் பெயரை விளம்பரச் செய்யவேண்டும்
என்று நினைக்கும் பள்ளி நிர்0.வாகத்திற்கும்
தேசப்பற்று ம�ொழிப்பற்று முதலில் ஏற்பட
வேண்டும். இந்தியா என்னும் மரத்தின் சல்லி
வேர்கள்தான் மாணவர்கள். சல்லிவேரை
ப ல வீ னப ்ப டு த ்தி வ ிட் டு வே று எ ந்த
ஆணிவேரை வைத்து தேசம் நடத்துவது?
“இன்னும் வேறு ஏதாவது ப�ோராட்டம்
எ ன்றா ல் ச �ொ ல் லு ங ்க ள் எ ழு ந் து
வருகிறேன்” என்று தன் மரணத்தின்போது
காந்தியிடத்தில் தில்லையாடி ச�ொன்ன
வார்த்தைகள் இவை. இந்த வார்த்தைக்கு
நாம்மரியாதைக�ொடுக்கவேண்டுமல்லவா?
சுதந்திரத்தை மறக்கடித்து இந்தியாவின்
குரவளையை நெரித்து விடும் காலச் சூழல்
வந்து விடும�ோ என்கிற அச்சம் நம்மை
பதற வைத்து க�ொண்டிருக்கிறது. நம்மை
வழி நடத்தி சென்ற நல்ல தலைவர்கள்
மரணவழியைத் தேடி சென்று விட்டார்கள்.
இனி வரும் தலைமுறையாவது நல்ல
தலைவர்களாக பரிணமிக்க வேண்டும்.
ந ம் ப ா ர த தேச ம் எ ன் று த�ோ ள்
க�ொட்டுவ�ோம்...
n

உழவின்றி உழலுமா உலகு
உடல் வளர்க்கும் உணவு வகைகள்
உயிர் வளர்க்கும் உணவு வகைகள்
உற்பத்தி செய்யும் நம்தாய் நிலம்
உயிர்ப்புடன் வாழிய வாழியவே
பசி பஞ்சம் பட்டினி யாவும்
தினம் தினம் நிகழும் காட்சிகளே
கண் இருந்தும் குருடர் நாம் சாட்சிகளே
மண்ணைக் கெடுத்த நாம் பாவிகளே
விண்ணில் அடங்கா விபரீ த புத்தியால்
எண்ணில் அடங்கா நல்சுவை சத்தும்
க�ொடுக்கும் வயலின் வளம் கெடுத்து
நடுங்கும் துயரம் நாம் பெற்றோம்
செயற்கை முகப்பூச்சுப் பலப் ப�ோட்டு
இயற்கை முகத்தை கெடுத்தது ப�ோல்
செயற்கை உரங்கள் பலப் ப�ோட்டு
இயற்கைமண்ணைக் கெடுத்துவிட்டோம்
வயல் அழித்து மாடி கட்டி
குளம் அழித்துக் க�ோபுரம் கட்டி
வளம் இழக்கும் நல்ல மனிதர்களே
நாளை வாழ்வு வீணென ய�ோசித்தீரா
நிலவின்றி இரவில் ஒளி இல்லை
கடல் இன்றி உலகுக்கு உடை இல்லை
மண் வளம் இன்றி பயிர்கள் இல்லை
உழவின்றி உலகில் உயிர் இல்லை
பசுமை வந்தால் வளமை வரும்
வளமை வந்தால் செழுமை வரும்
செழுமை வந்தால் இளமை வரும்
இதை உணர்ந்தால் நலமே வரும்
உழவை சாமியென நினைத்து வாழ்வோம்
உலகை உழவ�ோடு இணைத்து காண்போம்
உறவை அன்போடு பிணைத்துக் க�ொள்வோம்
உரிமை உழவ�ோடு என்று உணர்வோம்

- தமிழ்நெஞ்சம் அமின்
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வீட்டிற்கு அருகில் இருந்தாலும் அந்தப்

எழுந்து சன்னல் திறந்து வெளியே பார்த்தேன்.
பூங்காவிற்கு நான் அதிகம் செல்வதில்லை. நேற்றிரவு முதல் நசநசத்த மழை இல்லாமல்
க ா லை ஆ று ம ணிக் கு கி ள ம்பின ா ல் வானம் வெளிறிக் கிடக்க, இதமான குளிர்
அலுவலகத்தில் பணி முடிந்து திரும்பும் இருந்தது. சரி பூங்காவில் ப�ோய் க�ொஞ்ச
ப�ோது இரவு ஏழு மணிக்கு மேலாகிவிடும். நேரம் இருந்து விட்டு வரலாம் என்று
அப்புறம் சமையல், சாப்பாடு என அன்றைய நினைத்தபடி ஜெர்கினை மாட்டிக் க�ொண்டு
தினம் நித்திரைக்குள் நுழைய என்னைக் கிளம்பினேன்.
கடந்து செல்லும் என் வாழ்வில் ஒரு நாளைக்
ஒரு திர்ஹாம் க�ொடுத்து உள்ளே
கிழித்துக் க�ொண்டு...
நுழைந்தவன், எப்பவும் விளையாடும்
வார விடுமுறையில் காலை நேரத்தில் குழந்தைகள் இன்றி, அதிகமான ஜ�ோடிகள்
அந்தப் பூங்காவைச் சுற்றிய�ோ அல்லது இன்றி அமைதியாய் இருந்த பூங்காவில்
அதன் உள்ளிருக்கும் நடைபாதையில�ோ தனித்திருந்த ஒரு மரப்பெஞ்சில் ப�ோய்
நடப்பேன் வாக்கிங் ப�ோகிறேன் என்ற அமர்ந்தேன்.மழையின்காரணமாகவும்குளிரின்
காரணமாகவும் கூட்டம் அதிகமில்லை...
நினைப்புடன்...
எட்டு மாதங்கள் க�ொளுத்தும் வெயில்
என்றால் நாலு மாதம் வாட்டும் குளிர்...
வித்தியாசமான சீத�ோஷ்ண நிலையைக்
க�ொண்டது இந்த பாலைவன நாடு... வெயில்
முடிந்து குளிர் வரும் ப�ோது ஒரு மழை...
சில நாள் பாலைவனத்தில் த�ோன்றும்
மணல் காற்றால் நகரத்துக்குள் காற்று
காலை நேரத்தில் பூங்காவிற்கு நடைப் மண்டலத்தை அடைத்து நிரம்பியிருக்கும்
பயிற்சிக்காக வரும் கூட்டம் அதிகம்... மணல் ப�ொடிகள்... அதன் பின் குளிர்
மாலையில் குடும்பம் குடும்பமாய் வருவார்கள்... ஆரம்பம்... குளிரின் முடிவில் ஒரு மழை...
மாலையில் அதற்குள் நுழைய ஒரு திர்ஹாம் மீண்டும் காற்றில் நிறையும் ப�ொடிகள்...
இப்படித்தான் கடக்கிறது பாலைவனப்பூமி
கட்டணம்.
தன் பருவமாற்றத்தை.
அன்று சனிக்கிழமை...
இந்த முறை குளிர் காலத்தில் இடை
வீட்டில் மற்ற நண்பர்கள் இல்லை... யிடையே சின்னச் சின்ன மழை... நம்ம
மதியத்துக்கு சமைத்துச் சாப்பிட்டு விட்டு ஊ ரி ல் பெய்வ து ப�ோ ல் ‘ ச�ோ ’ வென
ஒரு சிறு தூக்கம் ப�ோட்டவன், நாலு மணிக்கு அடித் து ஊற்றினால் ச�ோலி முடிஞ்சி
வாரத்தில் இரண்டு மூன்று நாட்கள்
நடந்தால் கூட ப�ோதுமென ஒரு முறை
மருத்துவமனைக்குச் சென்றப�ோது டாக்டராய்
இருந்த பாகிஸ்தான் இளம் பெண்ணொருத்தி
ச�ொன்னாள். அதைப் பால�ோப் பண்ணுவதாய்
மனசுக்குள் நினைப்பு...
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ப�ோகும்... சின்ன மழைக்கே ர�ோடெல்லாம்
தண்ணீர் நிற்க, நகருக்கு வெளியே 120கி.
மீட்டர் வேகத்தில் பயணிக்கும் கார்களின்
விபத்துக்கள்... நகரத்துக்குள் மெல்ல நகரும்
வாகனங்களால் ப�ோக்குவரத்து இடையூறு...
என ஏகப்பட்ட பிரச்சினைகள்...

சேர்ந்து க�ொள்ள, மழையைப் பார்க்கும்
ஆவலில் அலுவலகச் சன்னலைத் திறந்து
பார்த்த ரிசப்ஸனிஸ்ட்டான கேரளச் சேச்சி, கதவு
காற்றின் வேகத்தில் வேகமாய் மூடுவதைப்
பார்த்து கையை எடுப்பதற்குள் அடித்து
இரண்டு விரல் அந்த இடத்திலேயே காலி.

ம ழை ய �ோ டு க ா ற் று ம் எ ன்றா ல்
நேற்று முதல் நச நசத்த மழை விட்டாலும்
ச�ொல்ல வேண்டாம்... கண்ணாடிகளால் கு ள ிர் இ ரு ப ்ப த ா ல் பூ ங ்கா கலையி ழ ந்
ஜ�ொலிக்கும் கட்டிடங்களில் கண்ணாடிகள் திருந்தது.
உடைய, பேரிச்சம் மரங்கள் வேர�ோடு சாய,
அதனால் விபத்து என அது ஒரு பக்கம்.
ம�ொபைலில் சேமித்து வைத்திருந்த
த�ொன்னூறுகளின்ராசாவைஉயிர்ப்பித்தேன்.
சென்ற ஆண்டு மழை வந்த ப�ோது காற்றும் ‘மயங்கினேன் ச�ொல்லத் தயங்கினேன்...

மருதாணிச் சிவப்பினை மேனியில் க�ொண்டவளே
மல்லிகை மணமுடன் மன்னவனை மயக்குபவளே
மயன் மகளே, மஞ்ஞையழகு மங்கையே
எனது இன்னுயிர் கண்ணம்மாளும் நீ தானே...
க�ொடியணைய இடையாட இடை துவளும் கார்குழலாட
க�ொலுச�ொலி கட்டியம் கூற அன்னமென நடந்து வர
விரிக்குமென் மனத்தோகையில்
சிலிர்த்தெழும் ஆயிரம் கண்களிலும்
உந்தன் பூ முகமே சதிராடுதே...
நாணமதில் சிவந்த வெண்ணிலவு
மேகமதில் முகம் மறைக்க..
கண் சிமிட்டும் நட்சத்திரம்
கள்ளச் சிரிப்புடன் ஒளிந்திட..
என்னுள் நீயாக உன்னுள் நானாக...ஒன்றாக
உயிரின் நேச ஊர்வலம் உன்னத உயிர்ப்பாக...
என்னையாளும் என்னவளே, நற்குல நங்கையே
பைந்தமிழின் நிறைம�ொழியே
ச�ொர்க்கம�ோ அமிழ்தம�ோ ஈடில்லை உனக்கு
உன்னருகே நானிருக்கும் இந்நொடி ப�ோதுமெனக்கு !
இனிய�ொரு வாழ்வும் எதற்கு?
அன்பே ...ஆட்கொள்வாய் எனையே ....!!

அன்புச்செல்வி சுப்புராஜூ
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உனை விரும்பினேன் உயிரே...’ என்ற
வாலியின் வரிகளை ஜெயச்சந்திரனும்
சுசிலாம்மாவும் பாட, என் மனம் கல்லூரிக்
காலத்துக்குள் மெல்ல நகர்ந்தது...

‘‘கார்டைஏத்துறதுஎன்னபெரியவேலையா...
தெரிஞ்சி வச்சிக்க வேண்டியதுதானே...
இதுலயே விவரமா ப�ோட்டிருக்கு பாருங்க....’’
என்று அந்தக் கார்டை திருப்பிக் காட்டினேன்.

சிவப்பு லேடீஸ் சைக்கிள், மஞ்சள்
தாவணியில்... அந்தத் தேவதை மெல்ல
மெல்ல எ ன்னை ந�ோ க ் கி வ ந்தா ள் . . .
என்னை மறந்து உள்ளிழுத்த காற்று
வேகமாய் வெளிவந்தது பெருமூச்சாய்...
அதில் கரைந்து ப�ோன காதலின் வலியும்
கலந்தே பயணிக்க, என்னை ந�ோக்கி வந்த
உருவம் மெல்ல மறைந்தது. பாட்டை
மாற்றினேன்... இப்போது ‘பாதை ஒன்று
ஆன ப�ோதும் திசைகள் வேறம்மா... உனது
பாதை வேறு எனது பாதை வேறம்மா...’
என்று வரிகள் ஓடிக் க�ொண்டிருந்தன.

‘‘எனக்கு படிக்கத் தெரியாதுங்க சார்...
வேலை பாக்குற வீட்டுல மாசத்துக்கு 25
திராமுக்கு கார்டு ப�ோட்டுக் க�ொடுப்பாங்க...
எப்பவாச்சும் நானா காசு ப�ோட்டு ஊருக்குப்
பேசுவேங்க...’’ என்றார்.
அவரிடம் க�ொஞ்ச நேரம் பேசலாம்
என்ற எண்ணத்தில் சற்று நகர்ந்து அமர்ந்து
‘உக்காருங்க...’ என்றேன். ஒரு ஓரமாக
அமர்ந்தார். சிரித்தபடி ‘‘சும்மா நல்லா
உக்காருங்க... நம்மூரு மாதிரி இங்க
கதையெல்லாம் கட்ட மாட்டாங்க...’’ என்றதும்
சிரித்தபடி நன்றாக அமர்ந்து க�ொண்டார்.

சி ல நே ர ங ்க ள ி ல் சி ல வ ி ஷ ய ங ்க ள்
மனசுக்குள் மழை பெய்ய வைத்து கண்களின்
‘‘ம்... ச�ொல்லுங்க... என்ன வேலை
வழியாக நீரை வெளியேற்றும் என்பதை பாக்குறீங்க..?’’
உணர்ந்த பல சமயங்களில் இதுவும்
ஒன்றாக, மெல்லக் கண்ணைத் துடைத்துக்
‘‘எம்பேரு ராதாங்க... ஊரு கம்பம்
க�ொண்டேன்.
ப க ்க ம் . . . ஏ வீ ட் டு க ்கா ர ரு க் கு ப�ோ டி
ம�ொட்டுல தேயில த�ோட்டத்துல வேல...
‘‘சார்... நீங்க தமிழா?’’ குரல் வரவும் எங்க வீட்டுக்குப் பக்கத்துல இருந்தவங்க
தலையை நிமிர்த்தினேன்.
மலயாளிங்க.... அவங்க மூலமா இவங்க
இ ங ்க கூ ட் டி ய ா ந்தா ங ்க . . . ரெண் டு
நாற்பத்தைந்து வயது மதிக்கத்தக்க பெண் புள்ளங்கள்ல மூத்தது உடம்பு முடியாத
ஒருவர் நின்று க�ொண்டிருந்தார். முகத்தில் புள்ள... என்னவ�ோ ச�ொல்லுவாங்களே..
சந்தோஷம் ப�ோய் ர�ொம்ப நாளானதைக் ஆ.... ஆட்டு...ஆட்டு... ஏ வாயில வரலங்க....’’
காண முடிந்தது.
என்று அவர் ய�ோசிக்க, ‘‘ஆட்டிஸமா?’’
என்று எடுத்துக் க�ொடுத்தேன்.. ‘‘ஆமா...
‘ஆமா... என்ன வேணும்..? ச�ொல்லுங்க...’’ அதுதானுங்க... ஆனா அதால அது வேலயச்
என்றேன்.காதிலிருந்தஹெட்ப�ோனைக்கழற்றியபடி. செய்ய முடியாது... படுத்த படுக்கதான்...
எல்லாம் நாந்தேன்.. அதுக்கு இப்ப நாந்தான்
‘‘இந்த கார்டைக் க�ொஞ்சம் ம�ொபைல்ல அம்மா...’’ என்று நிறுத்தியவரின் கண்களில் நீர்.
ஏத்திக் க�ொடுக்குறீங்களா...’’ என்றபடி 25
திர்ஹாம் எடிசலாட் அட்டையையும் ஒரு
‘‘ம்... இங்க வந்து எத்தனை வருசமாச்சு..?’’
சிறிய சாம்ஸங் ம�ொபைலையும் என்னிடம்
நீட்ட, வாங்கி நம்பரைப் பார்த்து அடித்து
‘‘பத்து வருசம் முடிஞ்சிருச்சு... அந்தப்
ம�ொபைல் பேலன்ஸ் செக் பண்ணி, புள்ளைக்கு வயசு பதிமூணாவுது...’’
‘ஏறிடுச்சு...’ என்றபடி திருப்பிக் க�ொடுத்தேன்.
‘பதிமூணு வயசுப் ப�ொண்ணு படுத்த
‘தாங்க்ஸ்...’ என்றார் லேசான புன்னகை படுக்கையாய்... பணத்தின் பின்னே நகரும்
ய�ோடு.
வாழ்க்கையில் அப்பா, அம்மா அதைத்
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தே டி ஓ ட , ய ா ர�ோ ஒ ரு பெ ண ்ணா ல்
பாதுக்காக்கப்படுகிறாள்... பாவம் இப்படி
படுத்த படுக்கையாய் கிடந்து அவள் சாதிக்கப்
ப�ோவதென்ன...? கால ஓட்டத்தில் இந்த
ராதா, பெற்றவர்கள்... எல்லாம் நகர்த்தப்பட
அவள் என்ன செய்வாள்...? இந்த உலகில்
அவளுக்குஎன்னகிடைத்துவிடப்போகிறது...
இவரும்.. அவளிருக்கும் அறையுமே அவள்
உலகமாகிப் ப�ோக, என்ன வாழ்க்கை...?
இறைவா ஏன் அந்தக் குழந்தைக்கு இந்த
நிலை...? எதற்காக அவளுக்கு இந்தப்
பிறவி..?’ என்று வருத்தத்தோடு பெருமூச்சு
ஒன்றை வெளியேற்றினேன்.
‘‘என்னங்க அமதியாயிட்டீங்க... அந்தக்
குழந்தக்காக வருத்தப்படுறீங்களா..?’’
‘‘ம்... இப்போ ஆட்டிஸம் பாதித்த
குழந்தைகள் பலர் நல்லாப் படிக்கிறாங்க...
எல்லாத்தையும் புரிஞ்சிக்கிறாங்க.... ஆனா
இந்தக் குழந்தை படுத்த படுக்கையின்னு
ச�ொல்றதைக் கேக்கும்போது வேதனையா
இருக்கு... ஆமா உங்களுக்கு சம்பளம்?
மற்ற வசதிகள்..? நீங்க இப்படி பூங்காவுக்கு
வந்துட்டா குழந்தையை யார் பாத்துப்பா..?
ஊரில் உங்க குடும்பம்..?’’ கேள்விகளை
அடுக்கினேன்.

வருசம் முடிச்சிருவான்...’’ என்றார்.
‘‘ஓ... இருபதாயிரமானதும் அதை நிறுத்
திட்டாங்களா..? நல்ல மனிதர்கள்...’’ என்றதும்
ஒரு வறட்டுச் சிரிப்போடு த�ொடர்ந்தார்.
‘‘இன்னக்கி சனிக்கெழமயில்ல வீட்ல
அவங்க ரெண்டு பேரும் இருக்கதால வெளிய
வர முடிஞ்சது. இங்க வந்தது தெரிஞ்சா
திட்டுவாங்க... எங்கயும் ப�ோவக்கூடாது..
ஆர்க்கிட்டயும் பேசக்கூடாது.. எப்பவாச்சும்
வெளிய வந்தா சீக்கிரமே ப�ோவணும்...
இ ல்லேன்னா கெ ட ்ட வ ா ர ்த்தய ா ல
திட்டுவாக...’’ கண் கலங்கினார்.
‘ ‘ பத் து வ ரு ச ம ா இ ரு க ்கீக . . . வேற
எங்கிட்டாச்சும் கேட்டு மாறி யிருக்கலாமே...’’

‘‘மாறியிருக்கலாம்... அதான் ச�ொல்றேனே...
வேத்து மனுசக்கிட்ட பேசக்கூடாது...
அந்த வீட்டைக் கிளின் பண்ண வாரவாரம்
ஒரு தம்பி வரும்... எங்கிட்ட அது நல்லாப்
பேசும்... அப்பப்ப காசெல்லாம் க�ொடுக்கும்...
அதுக்குகூட ச�ொற்ப சம்பளம்தான்...
இல்லேன்னா வேலக்கிப் ப�ொயிட்டு வந்து
நாலஞ்சி வீட்டுல கிளின் பண்ணுமா...
ஆனா அது எனக்கு உதவும்... பாவம்...
அதுக்கிட்ட கூட அதிகம் பேசக்கூடாதுன்னு
‘ ‘ ம் . . . . பத் து வ ரு ச ம ா இ ங ்க த ா ன் ச�ொன்னாக... அதுக்கிட்ட மட்டும்தான்
இருக்கேன்... ப�ோன வருசம் வரைக்கும் என்னோட கஷ்டத்தை ச�ொல்ல முடியுது... ஒரு
ஊருக்காசுக்கு பத்தாயிரம் ஏ ஊட்டுக்காரர் நா நான் அதுக்கிட்ட சிரிச்சிப் பேச, புருசன்
பேர்ல ப�ோட்டு விட்டுருவாங்க... ரெண்டு ஊர்ல இருக்கான்னு ச�ொல்லிட்டு இங்க
மாசத்துக்கு முன்னாலதான் நாளெல்லாம் ஆள் புடிக்கிறியான்னு திட்டுனாங்க....» வந்த
வேல பாத்து பத்தாயிரம் பத்தாதுன்னு அழுகையை அடக்கிக் க�ொண்டார்.
ச�ொன்னதுக்கு சாப்பாடு, ரூமெல்லாம்
கணக்குப் பண்ணுன்னு ச�ொன்னாங்க...
‘சை... என்ன மனிதர்கள் இவர்கள்...
அ ப்ப ந ா ஊ ரு க்கு ப் ப�ோறே ன்னு கிடைக்கும் ச�ொற்பத்தில் உதவும் அவன்
ச�ொன்னதும் அத இருபதாயிரமாக்குனாங்க... எங்கே... புருஷன் தேடுறியான்னு கேக்குற
மு ன்னா ல ஊ ரு க் கு ப் ப�ோ வு ம் ப�ோ து இவங்க எங்கே’ என்று வருந்தியபடி
சாமானெல்லாம் வாங்கிக் க�ொடுப்பாவ.. ‘‘வேண்டான்னு ச�ொல்லி ப�ோயிருக்கலாம்...
ப�ோன தடவ ஊருக்குப் ப�ோனப்போ இல்லேஇங்கவேறவேலைதேடியிருக்கலாம்...
நீயே வாங்கிக்கன்னு ச�ொல்லி 200 திராம் இப்படி இருந்து...’’ மெல்லக் கேட்டேன்.
க�ொடுத்தாக... அதுல என்னத்த வாங்க...
இத்தன கஷ்டத்துலயும் புள்ளயல படிக்க
‘‘எனக்குத் தெரிஞ்சவளுங்க எல்லாம்
வச்சிட்டேன். ப�ொண்ணுதான் மூத்தது... இங்க நல்ல சம்பளத்துல இருக்காளுங்க...
நர்ஸ்க்கு படிச்சிருக்கு... பயலும் பிகாம் இந்த வா நல்ல இடத்துல சேத்து விடுறேன்னு
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அன்பு
அர்த்தமற்ற என் வாழ்வை
அழகாய் நகர்த்தி க�ொண்டிருக்கிறாய் ...
நீ உனதன்பினால்...!

ச. ராஜ்குமார்

விட்டு தங்களுடன் வைத்துக் க�ொண்டதாக
படித்தது ஞாபகத்தில் வர ‘அது ப�ோல் ஒரு தாய்’
என்று மனசுக்குள் ச�ொல்லிக் க�ொண்டேன்.
‘‘சரிங்க...லேட்டாப்ப�ோனாதிட்டுவாங்க...’’
என எழுந்தார்.

‘‘இருங்க உங்க ப�ோனக் க�ொடுங்க...
என் நம்பர் ஸ்டோர் பண்ணித் தாறேன்...
ச�ொல்லுறாளுங்க... ஆனா அந்தக் குழந்தைய எதுனா எனக்குப் ப�ோன் பண்ணுங்க...
உங்க நம்பரில் இருந்து எனக்கு கால்
நெனக்கும் ப�ோது ப�ோக மனசு வரல...’’
பண்ணி சேவ் பண்ணிக்கிறேன்...’’ என்றபடி
‘‘அதுக்காக உங்க வாழ்க்கையை... பதிந்து க�ொடுத்து பாக்கெட்டில் இருந்து
கணவன் குழந்தையின்னு இருக்காம... இங்க இருநூறு திர்ஹாம் எடுத்துக் க�ொடுத்தேன்.
கிடந்து... இன்னைக்கு ஊர்லயே இருபதாயிரம்
வாங்க மறுத்தவரிடம் ‘‘உங்க கிளினிங்
நீங்க வேலை பாத்து சம்பாதிக்கலாமே..?’’
சக�ோதரன் மாதிரி என்னையும் நினச்சுக்கங்க’’
‘‘செய்யலாம்... புள்ளய பாக்கன்னு என்று சிரித்தபடி கையில் அழுத்தினேன்.
வந்தேன்... நா ஊருக்குப் ப�ோனா அந்தக்
‘‘உங்க நம்பர் க�ொடுத்தீக... பணமும்
க�ொழந்த என்னயக் கேட்டு அழுது சாப்பிடாம
அடம்பிடிக்கும்... உடனே வான்னு ப�ோன் க�ொடுத்தீக... உங்க பேரு தெரியாம...’’
மேல ப�ோன் பண்ணுவாக... முழுசா ஒரு மாசம்
‘‘நம்பரைசேவ்பண்ணிட்டுபேர்ச�ொல்லலை
இருந்ததில்லை.. அத�ோட வாழ்க்கயெல்லாம்
என்னால இருக்க முடியாது... இருக்க வரக்கிம் பாருங்க... நல்லவேளை கேட்டீங்க.... அதுல
அதுக்கிட்ட இருந்துட்டு ப�ோவ�ோமுன்னு நீங்க எடுக்கிற மாதிரி நாலு ஏ ப�ோட்டு சேவ்
பாக்குறேங்க... காசு பணத்தை சம்பாரிச்சி பண்ணியிருக்கேன்.’’ என்றேன்.
என்ன பண்ணப் ப�ோற�ோம்... என்னாலான
‘‘அது சரி... பேர் ச�ொல்ல மாட்டீங்களா...?’’
உதவி... அம்புட்டுத்தான்... இந்தப் புள்ளய
பாக்குறதால கஷ்டம�ோ நஷ்டம�ோ எம்புள்ளக சிரித்தார்.
நல்லாத்தானே இருக்குக... அது ப�ோதுங்க....’’
‘‘யூசுப்’’ என்றேன் நானும் சிரித்தபடி.
எனக்கு அவர் இப்படிச் ச�ொன்னதும்
அவர் ப�ோனில் மகளைய�ோ மகனைய�ோ
ச�ௌதியில் சில மாதங்களுக்கு முன்னர்
வேலைக்கு இருந்த பெண்ணை ஏத�ோ அழைத்தபடி நகர, நீண்ட பெருமூச்சை
காரணத்துக்காகஅனுப்பிவிட,அவள்பார்த்துக் விட்டபடி ‘இவரைப் ப�ோல் எத்தனை பெண்கள்
க�ொண்ட குழந்தைக்கு ர�ொம்ப சீரியஸாகி, சுய வசமாய் மாட்டிக் க�ொண்டு தவிக்கிறார்கள்
நினைவற்ற நிலையிலும் தன்னைப் பார்த்துக் இ ங ்கே . ச �ொ ற ்ப சம ்ப ள ம் . . . அ டி மை
க�ொண்ட பெண்ணின் பெயரையே திரும்பத் வாழ்க்கை.... பலரை அவர்களின் பலவீனத்தை
திரும்பச் ச�ொல்ல... அவரை இலங்கையில் வைத்தே அடிப்பதுதான் வேதனை...’ என்று
இருந்து மீண்டும் வரவழைக்க, அவளின் நினைத்தவனின் மனசுக்குள் முகநூலில் நட்பில்
குரல் கேட்டதும் அந்தக் குழந்தை எழுந்து இருக்கும் இலங்கையைச் சேர்ந்த மதுவந்தியின்,
கட்டிப்பிடித்துக் க�ொண்டதாகவும் அதன் துபாய் அரபி வீட்டில் அப்பன் மகன்களிடம்
பின்னர் அதன் உடல்நிலை தேற, அரபிய�ோ ம ா ட் டி க் க�ொண் டு ப டு ம்பா டு க ள ி ன்
அவளின் குடும்பத்தையே இங்கு வரவழைத்து கண்ணிர்க்கதை விரிய, சுகமான காற்றை
கணவனுக்கு தன் கம்பெனியில் வேலை அனுபவிக்க வந்தவன் சுமைகளைச் சுமந்தபடி
n
க�ொடுத்து குழந்தைகளை பள்ளியில் சேர்த்து அறை ந�ோக்கி நடந்தேன்.
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ñù²
ஆள் அரவமற்ற மயான மனசின்
பிழையான பிம்பத்துக்குள்
ஒளிந்து க�ொண்டிருக்கிறீர்கள்
உங்களை நீங்கள் இழந்தவாறே...
அதற்குள்தான்
எத்தனை பிளிரல்கள்,
எத்தனை பிதற்றல்கள் ,
எத்தனை அபிநயங்கள்,
எத்தனை தேம்பல்கள்,
எத்தனை குரூரங்கள்
உலகின் முதல் மறைந்து தாக்கவல்ல
தீயதும் தூயதுமான அனிச்சையெனும்
தானியங்கி அது
வசிக்கும் ஜீவராசிகளின்
ஒட்டும�ொத்த பலமும் அதற்குண்டு,
எப்போதும் அது பயன்பாடு பார்த்தே
பரிணாமம் அடைகிறது
உள்ளேறிய இரத்தம்,
சதைக்குள்ளும்
ஆகாய வெறுமைக்குள்ளும்
புரண்டு வாழக்கூடியது
அடர்ந்த பின்புலம் க�ொண்ட
புரிய முடியா இயற்கையின் ஆற்றலை
கவர்ந்து படிப்படியாக அணுக்களைக்
கலந்து படைக்கப்பட்டது
அதிரடி தலையும், மேல�ோட்ட வாலும்
அதற்கானது என்ற புள்ளியில்தான்
திமிர�ோடு வசித்துக்கொண்டிருக்கிறது

இங்கே,மனம் என்ற
வஞ்சமெனும் ப�ோர்வைக்குள்
தங்களை மூடி மறைத்துக்கொண்டு
வெளிப்படையாய் திரிகிறார்கள்
பெரும்பாலான மனிதர்கள்
விதி விலக்காய் சிலர்
அப்பட்டமாய் திறந்து கிடக்கும்
மணல் வெளி பிரதேசமாய் மனதை
புடம்போட்டு மனிதாபிமானத்தை
த�ோளில் சுமைந்தலைகிறார்கள்
உங்களிலிருந்து நீங்கள் மாறுபட்டு
அப்படியுமின்றி, இப்படியுமின்றி
நடு நிலைக்குள் உங்களைப்புதைத்து
யாருக்கும் பாதகம் செய்யாது
மரித்துப்போனாலே ப�ோதும்தான்
அதை விடுத்து
ஆள் அரவமற்ற மயான மனசின்
பிழையான பிம்பத்திற்குள் ஒளிந்து
க�ொண்டிருக்கிறீர்கள்
உங்களை நீங்கள் இழந்தவாறே
இப்படியான, அனைத்தையும் துறந்து
மனதை நிர்வாணப்படுத்தலாம்
வாருங்கள்...
ஒவ்வொரு முறையும்
திறந்த மனத�ோடு அயராது மலர்ந்து
மனம் வீசிக்கொண்டிருக்கும்
அந்தச் செடியின் பூக்களைப்போல!

- மு. இளையா

ஆணெனில் அகங்கார க�ோசத்தோடும்
பெண்ணெனில்அடர்ஆழ மாயைய�ோடும்
ஒன்றிலிருந்து ஒன்று வேறுபட்டு
கரும்புள்ளி, செம்புள்ளி வேசத்தோடு
நடைப�ோட்டுக்கொண்டிருக்கிறது
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செங்கற்பட்டு

வி

ஜயபுரம் ஓர் அழகான ஊர். மரங்கள்
சூழ்ந்த ஊரில் ஏரி, குளங்கள் ப�ோன்ற
நீர்நிலைகள் நிறைந்திருக்கும். மழைக்காலம்
வந்தாலே, அனைத்து நீர்நிலைகளும்
நிரம்பி, பறவைகள் கூட்டம் கூட்டமாக
வரும். அமர்ந்து ஓய்வெடுப்பது மரங்களில்
பறவைகள் காய்த்திருப்பது ப�ோல் அழகாக
இருக்கும்.

முன்னாடி இருக்கிறது கூட தெரியாம
தான் ப�ோகும். ப�ொருள்களை பத்திரமாக
வை க ்க னு ம் ” எ ன் று த ன் ம க னு க் கு
அறிவுரை ச�ொல்லிவிட்டு வயலில் கூலி
வேலைக்கு கிளம்பினாள் பூபாலனின் தாய்
செல்வி.

பையைத் த�ோளில் மாட்டிக்கொண்டு
இ ரு வ ரு ம் கு று கிய ம ண் தெ ரு க ்க ள ி ன்
முருகனும் பூபாலனும் பக்கத்து வீட்டு வழியே நெடிய பயணம் மேற்கொண்டனர்.
நண்பர்கள். விஜயபுரம் கிராமத்திலுள்ள பூமி தந்த வெப்ப முத்தங்களை கண்டும்
அரசுப்பள்ளியில் எட்டாம் வகுப்பு படித்து காணாமல் நடைப�ோட்டது அவர்களின்
வந்தனர். பள்ளிக்கு இருவரும் ஒன்றாகவே பாதங்கள்.
செல்வர்.
அவர்கள் கடந்து செல்லும் பாதையில்
அங்கே அங்கே மரங்கள் கருப்புக் கம்பளம்
“டேய்! பூபாலா! கிளம்பிட்டியாடா”.
மண்ணில் ப�ோர்த்தி பள்ளிக்கு வழியனுப்பியது.
“கிளம்பிட்டேன் டா! நேற்று இராத்திரி
”டேய்! பூபாலா! மரங்களில் பாருடா!
அறிவியல் டீச்சர் க�ொடுத்த வீட்டுப்பாடத்தை
எழுதி வைச்சேன். ந�ோட்டு தேடிகிட்டு நிறைய பறவைகள் வந்திருக்கு”
இருக்கேன்டா!”
”ஆமாம் டா! முருகா”
“கிடைக்கலியா! ஒழுங்கா பாருடா!
”கல்லெடுத்து அடிக்கலாமாடா முருகா”
இராத்திரி பையிலேயே வச்சிருப்பே!”
“இருடா. மீண்டும் பார்க்கிறேன்.
“ஆமாம் முருகா! பையிலேயே இருக்குடா”
”அசரத்துல தேடறதுனால கண்ணுக்கு
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” வேண ா ம ் டா ! ஸ் கூ லு க் கு நே ர ம்
ஆயிடுச்சு. லேட்டா ப�ோனா ஒரு மணி
நேரம் வெளியே நிற்கனும்டா! அசிங்கமா
இருக்கும். வேகமா நட. ப�ோகலாம்”

பள்ளிக்கு வேகமாக சென்ற அவர்கள்
வ லி யைத் த ா ங ்கா ம ல் பூ ப ா ல ன்
குறித்த நேரத்தில் வகுப்பிற்குள் நுழைந்தனர். “அய்யோ! அய்யோ!” என்று கத்தினான்.
மாலையில் ”நாளை சனிக்கிழமை. பள்ளி
அவர்களின் கதறல் ஒலியைக் கேட்டு
விடுமுறை. இரண்டு நாள் விடுமுறையில் வயலில் வேலை செய்து க�ொண்டிருந்தவர்கள்
எல்லோரும் நடத்திய அறிவியல் பாடத்தில் ஓடி வந்தனர்.
கேள்வி பதில்களை எழுதிட்டு வரனும்.
அங்கே இங்கே என்று எங்கேயும் ப�ோயிட்டு
நெற்றியைத்தண்ணீரில்கழுவிதுணியைக்
சு ற ்றக் கூ ட ா து ” எ ன் று அ றி வ ிய ல் கிழித்து கட்டுப் ப�ோட்டுவிட்டனர்.
ஆசிரியை சாந்தி வீட்டுப்பாடம் கூறி பள்ளி
வேலைகளை முடித்து அனுப்பினார்.
இரு வரு க்கும் தண்ணீர் க�ொடுத் து
வீட்டிற்கு அனுப்பி வைத்தனர். பயத்துல
மறுநாள் காலையில் அம்மா க�ொடுத்த முருகனும் அழுதுகிட்டே ப�ோனான்.
கஞ்சியைக் குடித்துவிட்டு, பூபாலனும்
முருகனும் விளையாட சென்றனர்.
பூபாலன் அப்பா “என்ன ஆச்சு” என்று
கேட்டார்.
”முருகா! இங்கே பழைய சைக்கிள் டியூப்
இருக்கு. இதை வச்சி ஒரு உண்டிக�ோல்
முருகனுக்கு அடிக்கப் ப�ோறாருன்னு
ச ெ ய்ய ல ா ம் ட ா ! ” எ ன்ற பூ ப ா ல ன் பயம். நடந்ததை கூறினான் முருகன்.
முருகன�ோடு கத்தியால் டையரை கிழித்து,
சிறிய மரக்கிளையை வெட்டி உண்டிக�ோல்
அருகிலிருந்த அரசு மருத்துவமனைக்கு
தயார் செய்தான்.
சைக்கிளில் அழைத்துச் சென்று சிகிச்சை
செய்துக�ொண்டு வீட்டிற்கு திரும்பினார்
இருவரும் அருகிலிருந்த சிறிய கற்களை அப்பா.
எடுத்து யார் அதிக உயரம் கல் எறிகிறார்கள்
என்று விளையாடினர்.
பூபாலன�ோட அப்பா, இருவரையும்
அழைத்து, “தம்பி! பறவைகள் நம்ம ஊருக்கு
பின்பு, இருவருக்கும் ஒரு ய�ோசனை வரும் விருந்தினர்கள். உறவினர், நண்பர்
த�ோன்றியது.
மாதிரி கூட. அவைகளும் நம்மைப் ப�ோல்
ஓர் உயிரினம் தான். உனக்கு இப்போது
அருகிலிருந்த மரத்தில் அமர்ந்திருந்த எப்படி வலிக்குத�ோ அதேப�ோலத்தான்
பறவைக் கூட்டங்களை ந�ோக்கி கல் பறவைக் கு ம் வ லி க் கு ம்ல . இ னிமே ல்
எறிந்தனர்.
பறவைகளை கல்லெடுத்து அடிக்கவ�ோ,
துன்புறுத்தவ�ோ கூடாது. புரியுதா!” என்றார்.
அவர்கள் எறிய எறிய பறவைகள்
அலறிக்கிட்டே பறந்து சென்றது.
முருகனும் பூபாலனும் தன் தவறை
உணர்ந்து,” இனிமேல் இதுப�ோல் செய்ய
“டேய் இங்கே பாருடா! தாழப் பறக்கிற மாட்டோம் அப்பா!” என்ற ச�ொல்ல,அந்த
பறவைகளை அடி” என்றான் பூபாலன்.
இடத்தில் உள்ள மரத்தில் ஒரு பறவைக்
கூ ட ்ட ம் அ ழ க ா க வ ந் து அ ம ர் ந் து
பறவை ந�ோக்கி எறிந்த கல் ஒன்று, புன்னகைத்தது.
பறவை அகல பூபாலன் நெற்றியை பலமாக
தாக்கியது. பறவை ஒன்றும் பூபாலன்
முருகனும் பூபாலனும் பறவைகளை
தலையில் பலமாக தனது இறக்கையால் வரவேற்கும் விதமாக பதில் புன்னகை
தாக்கிவிட்டுப் பறந்தது.
செய்தனர்.
n
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நூல் :
வலைக்குள் மலர்ந்த வனப்பு
(கவிதைகள்)
நூலாசிரியர் :
பாலமுனை பாறூக்
நூல் விமர்சனம் :
அட்டாளைச்சேனை எஸ்.எல். மன்சூர்
வெளியீடு :
பர்ஹாத் வெளியீட்டகம் - பாலமுனை
விலை :
320 இலங்கை ரூபாய்

உ லக

வ ர ல ா ற ்றின ை ம ா ற ்றி
யமைப்பதில் மற்ற எல்லாவற்றையும் விட
இலக்கியத்திற்கு அதிக ஆற்றல் இருப்பதாகக்
கூறுவர். ஏனெனில், அறிவுத்துறைகள்
மனிதரின் மூளைக்கு மட்டும் எட்டி இயங்கு
வன. ஆனால் உணர்ச்சிக்கு இலக்கியங்கள்
முழுவடிங்களை வழங்கும். ஒரு சமுதா
யத்தின் விருப்பு வெறுப்பு நம்பிக்கை
முதலியவற்றை வளர்த்துப் பண்படுத்துவது
அந்தச் சமுதாயத்தின் இலக்கியமே ஆகை
யால் அதுவே மனித வாழ்வைப் பெரிதும்
மாற்றியமைக்கிறது. ஆகவே சட்டம் அறிவியல்
முதலிய எல்லாவற்றையும் விடப் பெரிய
கருவியாய்ச் சமுதாயத்தை உருவாக்குவது
இலக்கியம் என்கிறார்கள் அறிஞர்கள். இன்று
இந்த இலக்கியத்தின் வியாபகத்தன்மை
விரிவடைந்து நவீனத்துவத்தின் வழியாக
மு க நூ லி ன் மு க வ ரிக் கு ள் வீ ழ் ந் து
அனைவரையும் ஆட்சிக்குட்படுத்தியிருக்கிறது
இலக்கியம். அந்த வகையில் முகநூலின்
வ ழ ிய ா க மு த ்தெ டு த ்தி ரு க ் கி ற ப ல ரை
உயர்த்தி யிருக்கிறது. நிலைமாறும் உலகில்
நிலைத்து நிற்கும் வகையில் கவித்துவத்தின்
எழுச்சி இலக்கியத்தின் ஆணிவேராக
காணப்படுகின்றமை பலரையும் உற்சாகப்
படுத்தியிருக்கிறது.

வெளியிடப்பட்டிருக்கிறது. நாடறிந்த கவிஞர்
பாலமுனை பாறூக் அவர்களின் முகநூலில்
மலர்ந்த கவி வித்துக்களை முளைக்கச் செய்
திருக்கிறது இந்நூல். வலைத்தளம் பரந்து
வியாபித்திருக்கிறது. பல கவிஞர்களையும்,
கவியாளக்கக் கூடியவர்களையும் இணைத்துள்
ளது.அந்த வகையில் எழுச்சிபெற்றுள்ள மூத்த
கவிஞர் பாறூக் எழுதிய பல கவிதைகளை
ஒன்றுதிரட்டி நூலாக்க உதவியிருக்கிறார்
தமிழ்நெஞ்சம் இதழின் ஆசிரியர் அமின்
ம�ொஹமெட்.

பாலமுனை பாறூக் கவியுலகில் “பதம்”
என்னும் கவிதையை பதம்பார்த்து, “சந்தனப்
ப�ொய்கை”யில் வாசத்துடன் நுழைந்து,
“க�ொந்தளிப்பு” என்கிற வாழ்வியலின்
ச�ோதனைக்குள் அகப்பட்டு ஒரு வழியாக
தலைநிமிர்ந்து, “த�ோட்டுப்பாய் மூத்தமா”வின்
மடியில் தவழ்ந்து, “எஞ்சியிருந்த பிரார்த்த
னைகள�ோடு” தட்டுத்தடுமாறிய நிலையில்
அந்த வகையில் “வலைக்குள் மலர்ந்த வெளியேறி, “குறும்பாக்கள்” எனும் பாவுக்
வனப்பு” என்கிற கவிதை நூல் அண்மையில் குள்லிருந்து விடைக�ொடுத்து, வெற்றிநடை
தென்கிழக்கின் பிரதேசமான பாலமுனையில் ப�ோ ட ்ட வ ற் இ ன் று “ வ லைக் கு ள்
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மலர்ந்த வனப்புக்கள்” எனும் வளமிக்க
வனப்புக்கள�ோடு மகிழ்ச்சியடைந்திருக்கிறார்
கவிஞர். புதுவிதமான நினைவுகள�ோடு,
தன் எழில் நடையுடன் கவிநடைப�ோட்டு
கவிபாடுகிற அழகு மிகவும் உருசியானது.
அ ந்த வ க ையி ல் இவர து கவிதைகள்
நயமிக்கவை. இரசிக்கக்கூடியவை. எளிதில்
புரிந்து க�ொள்ளக் கூடியதாகவே இருக்கும்.
அந்தவகையில் இந்நூலிலிருந்து சில கவி
வரிகளை ந�ோக்கலாம்.
மலர்ச்சி எனும் தலைப்பில்
“மலர்ந்த காலையில்
மலர்வோம் புதிதாய்!
புதிய ஆள்
புதிய நாள்
என்று மலர்ந்த
எண்ணங்க ள�ோடு
த�ொடங்குவ�ோம் பணிகள்
பழையன கழித்தே!”

என்கிறார்.
மேலும், வெற்றி எனும் தலைப்பில்
“புன்னகையும் ம�ௌனமுமாய்ப்
பூத்தி ருக்கும் மானிடர்க்கு
எந்நாளும் வெற்றி நிச்சயம்”

எ ன் கி ற வ ரிக ள் ம னி த வ ா ழ ்வி ன்
அர்த்தத்தை அளவிடுகிறார் கவிஞர். ஆட்சி
எனும் தலைப்பில் ஒருவித்தியாசமான
படிமத்தை உதிர்த்திருக்கிறார்.

இனவாதம் எனும் தலைப்பில் இனத்தைப்
பிரி த ்தா ள ந ின ை க் கு ம் அ சு ர ர ்களை
க�ொசுகளுக்குசமப்படுத்திதன்வாதத்திறமையை
முன்வைத்திருக்கிற கவித்துளிகள் சிறியதாக
இருப்பினும் அதன் காரம் கடுமையானது.
“உயரத்தில் பறக்கிறது க�ொடி
த�ொட்டுவிட முடியாத படி
இன்னும் தான் பிரிக்கிறதே
இனவாதக் க�ொசுக்களின் கடி
ஒற்றுமைப் படாத படி!”

என்கிற வரிகள் இனத்தை பிரித்தாள


è£ŸP¡ i„CŸ° ß´ªè£´‚è£¶
îŠHˆ ªîPˆî c˜Fõ¬ôèO½‹,
Ü´ˆî î¬ôº¬ø M¬îè¬÷ Þ¡Â‹
º®„² ÜM›‚è£î ªñ£†´ŠÌ‚èO½‹,
õ£ùM™L¡ ê£òƒè¬÷Š ÌC‚ªè£‡´
F¬êèœ «ñ™ ÞìKM¿‹ «ñèƒèO½‹,
è¡ù‚«è£L†´ ñ¬ôè¬÷ˆ Fø‰¶
àœªê¡Á ¶J½‹ ñ£¬ô„ ÅKòQ½‹,
Ìƒ°öL¡ æ¬êò¶ ñ‡®‚Aì‚°‹
ÍƒA™ è£´èO¡ ªõO˜ ð„¬êJ½‹,

“இப்பொழுதும் நாங்கள் வந்திருப்பது
ஒன்பதாம் இலக்க அறைதான்
ஆணி கழன்று
அது ஆறாகத் தெரிந்தது!

Éóˆ¶ à„CèO¡ «ðó¬ñFJ™
î¿MŠ ¹í¼‹ ð†´ŠÌ„CèO½‹,

நாம் நினைத்த ஆட்சி ஒன்று,
நாம் அடைந்திருக்கிற
ஆட்சி வேற�ொன்று”

ñ‡E½‹, ñ¬öJ½‹,
â¡Q½‹, âõK½‹,
ï£¡ «î® õ‰î «ñ£†ê‹...
Üõ¡ åŸ¬ø º®J¡ ¸QJ™
Þ¼‚Aø¶!

என்று தன் கவித்துளியின் வழியாக ஆட்சிக்கு
நடந்திருக்கும் க�ோலத்தை வெளிப்படுத்தி
யிருக்கிறார்.
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நினைக்கும் இனவாதிகளின்
அடிக்கிறார்கவிஞர்.

வயிற்றில்

அரசியல், சமூகம், ஒற்றுமை, வேற்றுமை,
சமயம், மனப்பாங்கு, பக்குவம், பிரிவு,
உயர்வு, அறிவு, கருத்தாடல் என்கிற பல்வேறு
முகத்தாள்மைமிக்க விடயங்களை தன்
கவித்துவப் புலமையினால் எழுத்தார்வத்தின்
மேலீட்டினால் முகநூலின் வழியாக தந்
திருக்கிற இக்கவிதைகள் பலவற்றை
இதன் அர்த்தங்கள் பகிரப்படுகின்ற விதம்
சற்று வித்தியாசமானதுதான். இருப்பினும்
அதிகதூரம் அரசியலுக்குள் ஊடுருவி,
சமூகத்தின்நிலைமைகளைஉச்சாடமாய்நின்று
நிதானித்து விளக்கம் தருகின்ற கவிஞரின்
வரிகள் வாசிப்புக்கும், கேட்டலுக்கும் உந்து
சக்தியாக அமைகின்றன என்பதைத்தான் நாம்
இங்கே கூறவேண்டியிருக்கிறது.
வலைக்குள் மலர்ந்த வனப்பு சிறப்பான
அட்டைப்படம் உள்ளத்தை க�ொள்ளை
க�ொள்ளச் செய்கிறது. கவிஞரின் நூலுக்கு
ப ல ர் ஆ று த ல் இ ட் டு வ ா ழ ்த்தி யு ம்
ப�ோற்றியும் எழுதியுள்ளனர். அபாபீல்
கவிதை வட்டத்தின் கவிஞர் தீரன் ஆர்.எம். ஊருக்குள் நடப்பதையும்
நவ்சாத் தன் வாழ்த்துறையில்
உணர்வுகளில் தெளிவதையும்
“பாலமுனை பாறூக் கென்னும் பேரன்
பாலயமுதல் பாக்களிலே வீரன்
படைத்திட்டான் பதம் என்றே
பசும் கவிதை த�ொகுப்பொன்றை
படித்தின்புற வாங்கித்தான் பாரேன்…”

பாவுக்குள் ளாக்கிடுவான்
பாவேந்தன் பாலமுனை
பாறூக்கோ நாவேந்தன்…”

என்று நீண்டத�ொரு பாவினை யாத்திருக்
கிறார் பாவலர்.

என்று கவிஞரின் கவிநுட்பத்தின் வழியாக
அணிந்துரையினை வழங்கிருக்கும்
பெ ற ்ற நூ ல்க ளு க் கு வ ி ள க ்க ம் த ந் து முன்னாள் பிரதிக் கல்விப் பணிப்பாளர்
வாழ்த்தியிருக்கிறார். மற்றவர்களையும் ஜவாத் மரைக்கார் கவிஞரின் கவித்துவப்
வாசிக்கத் தூண்டியிருக்கிறார்.
புலமைகளை விளக்கமாகத் தந்திருக்கிறார்.
இ ந் நூ லு க் கு சிற ப் பு ரை ஒ ன்றின ை
பாலமுனை பாறூக்கினது இந்நூலுக்குள் வழங்கியிருக்கும் திருச்செங்கோடு அறிவியல்
பாவலர்சாந்தி முகைதீன் பாவாழ்த்து மகளிர் கல்லூரியின் தமிழ்த்துறை உதவிப்
ஒ ன்றை உ த ிர்த் து ஆ சி யு ரை வ ி ரு து பேராசிரியர் இசைவாசி க. சிவராஜ் “இலக்கண
பாவடிவில் வழங்கியிருக்கிறார்.
முறையிலும் புதுக்கவிதை வடிவிலும் பேச்சு
வழக்கிலும் கவிதை நூல் அமைந்திருப்பதால்
“பாவுக்கு வேந்தன் அவன்
அதில் கவிஞருடைய பன்முகம் தெரிகிறது.
பாவேந்தன் பாலமுனை
மேலும், பல கவிதந்து பாரை உயர்த்திட
பாறுக்கோ நாவேந்தன்
வேண்டும்” என கவிஞரை வாழ்த்தியிருக்கிறார்.
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நூலுக்கான மகிழ்ந்துரையினை பிரான்
தமிழ்நெஞ்சம் இதழ் மற்றும் இணையத்தின்
ஆசிரியர் அமின் வழங்கியிருக்கிறார்.

கிழக்கெழும்
பரிதி - பாரதி

“ச�ொல்லின்பம் மந்திரம்போல
வேண்டுமென்று கூறும் பாரதி
தமக்குத்தொழிலே கவிதையென்றும்,
இமைப்பொழுதும் ச�ோராமலிப்பேன்
என்றும் முழுக்கமிடுகிறான்.
வலைக்குள் மலர்ந்த வனப்பும்
அப்படித்தான்”

(அறுசீர்க் கழிநெடிலடி ஆசிரிய மண்டிலம்)

என்று பாவேந்தரின்
பாவடிக்களுக்கு விளக்கம் கூறி
“இவைகள் கவிதைக்
கீற்றுக்களின் கட்டல்ல.
காலத்தின் கண்ணாடி”

என்று அடித்துக் கூறுகின்றார் ஆசிரியர்
அமின்.

உயிரெலா மெழுத்தி லூற்றி
ஒளிதனை பாட்டி லேற்றி
வயிரெலாங் காய்ந்த ப�ோதும்
மழுப்படை ம�ொழியி லேந்தி
செயிர்தனை எதிர்த்து நிற்க
செருக்களம் புகுந்த வீரா!
உயிர்வரை உன்னை ஏத்தி
உகுக்கிறேன் கண்ணீ ரிங்கே
சுதந்திரம் உயிரின் தாகம்
சுடர்கிற அறிவால் கண்டு
இதந்தரு மெல்லாம் விட்டு
ஈர்க்கிற திலக ர�ோடு
முதல்குரல் எமதே என்று
முழங்கினாய் தூய வீரா!
இதற்கிணை இன்றுஞ் ச�ொல்ல
யாருளார் உன்னைப் ப�ோலே.

நூ ல ா சிரியர் க வ ி ஞ ர் ப ா வேந்த ல்
பாறூக் தன்னுரையில், இந்நூலுப்பெறக்
காரணியாய் அமைந்த விடயங்களை
த�ொ கு த ்த ள ித் து ள்ளார் . நூ லி ன் பி ன்
அட்டையில் சந்தக்கவி கிண்ணியா அமீர்
அலி நெஞ்சம் நிறைந்த பிரார்த்தனைகள�ோடு
இவ்வாறு தருகிறார்.

கடுந்திறல் மறவ ரன்னோர்
கடுந்தவம் புரிந்தார் ப�ோன்று
நடுக்குறு சிறிது மின்றி
நடுவிலா என்பும் ந�ோக
அடுக்கிலா வடியைத் தாங்கி
அளித்தநல் சுதந்தி ரத்தைத்
துடுக்குறு புன்மை யாளர்
மிடுக்கிலை என்றார் ஐய�ோ!

‘‘மனித்தமிழ் யாப்பியல் மாறா
மரபில் தனித்துவம் காத்துத்
தரும்பா - இனித்திடப்
பாலமுனை பாறூக்நம்
பாவேந்தல் பாநூற்கள்
ஆழமெனக் கண்டோம் அவை!...’’

அழுக்குறு நெஞ்சங் க�ொண்டு
அறனிலா ம�ொழியால் பேசி
வழுக்கிய மாந்த ரெல்லாம்
வரிசையா ஆள வந்தார்
இழுக்குகள் இவரால் வந்து
இழக்குது மாண்பை வெற்றி;
கிழக்கெழும் பரிதி யன்ன
கிளர்ந்தெழ செய்வா யெம்மை

என பாலமுனை பாறூக்கின் கவியாரத்தை
புகழாரமாக்கி சந்தக்கவியெடுத்து சாத்துணை
யாக்கியிருக்கிறார். ம�ொத்தத்தில் வனப்புக்குள்
இருந்து விடுபது என்பது கவலையாகத்தான்
இருக்கிறது. வலைகளுக்குள் மலர்ந்த
வனப்பு அல்லவா பாறூக்கின் கவிதைகள்.
இ ந் நூ ல் க ா ல த ்தி ன் க�ோ ல த ்தை
படம்பிடித்துக் காண்பிக்கிறது. யதார்த்தத்தை
துலாபரமிடுகிறது. வாசித்துத்தான் பாருங்கள்.
n

கிறுக்குகள் ஆளுந் தேயம்
கிழமைப�ோல் நாளுந் தேயும்
செருக்குறும் சுதந்தி ரத்தைச்
சிறுமைகள் தீயாய்ச் சூழும்
நறுக்குவ�ோம் அடிமை வாலை
நமக்கினி அதுவே வேலை
முறுக்கிய மீசை க�ொண்டு
முழக்குவ�ோம் அவனைப் ப�ோன்றே.

ஆதி கவி(எ) சாமி.சுரேஷ்
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" ஏ ண் டி . . . உ ண ் மையை த ்தா ன்
உரைக்கிறாயா?"
"ஆமா ஏண்டி.... இதிலென்ன சந்தேகம்
உனக்கு? இது கூடத் தெரியாமல் என்ன
குடித்தனம் செய்கிறாய்!"
"சரி சரி...இன்று நண்பர் வீட்டிற்கு
விருந்தென்று ப�ோயிருக்கிறார். வரட்டும்...
இன்றே தெரிந்து விடும்!"
"சரிடி நான் கிளம்புகிறேன். பார்த்து
பக்குவமாய் நடந்து க�ொள்!"
"கண்ணம்மா"... அழைப்பு மணியை
முந்திக் க�ொண்டு அவன் குரல்..

"ஆமாம்.தாம்பூலம்
ருக்கிறீர்கள்?"

கூடவா

"பின் உண்டது எப்படி செரிக்கும்"
"அதுவும் நல்லதுதான். வைதேகி ஒரு
விஷயம் ச�ொன்னாள். அதையும் ச�ோதித்து
விடலாமே"
"என்னடி செல்லம் ச�ொன்னாள்?"
"நீங்கள் நீர் அருந்து முன் நாக்கை
நீட்டுங்கள்.
என்
மேல்
உங்களுக்கு
க�ொள்ளை ஆசை இருந்தால் நாக்கு
சிவந்திருக்கணும்.நீட்டுங்க"
அவனும்
நீட்டுகிறான்...
சிவக்கவில்லை....

" இத�ோ வந்திட்டேங்க..."

தரித்தி

சரியாகச்

"அருந்த ஜில்லென்று நீர் க�ொண்டு
வாயேன்..."

"அதான பார்த்தேன்.எப்படி சிவக்கும்?
ஆசையிருந்தால்தானே?"

"விருந்து
படுபிரமாதம்.
ருசிய�ோ
அள்ளிண்டு ப�ோய் விட்டது. க�ோழி மீன் ஆடு
என்று எத்தனை வகைகள் தெரியுமா?"

அவன் கையிலிருந்த தண்ணீர் செம்பை
வெடுக்கென்று
பிடிங்கிக்
க�ொண்டு
கழுத்தை ந�ொடித்து சிணுங்கிக் க�ொண்டே
ப�ோகிறது ‘த�ொட்டாற் சிணுங்கி.’

"எனக்கு எப்படித் தெரியும்? சாப்பிட்டது
நீங்கள் இந்தாருங்கள் நீர்"

- ஸ்ரீ சக்தி
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சா

லைய�ோர தேநீர்க்கடை அருகில்
நின்றிருந்தேன். எதிர்புறம் பூக்கடைய�ோரம்
நின்றிருந்தாள் அவள் பேருந்துக்காக.
பூக்களுக்கும் அவளுக்கும் ஏதும் பெரிதாய்
வித்தியாசம் தெரியவில்லை.
யார் த�ொடுக்கும் மாலையில் அவள்
சேர்வாள�ோ தெரியவில்லை. வாடும்வரை
தனித்திருக்கமாட்டாள். ஏதாவத�ொரு வீட்டை
அலங்கரிப்பாள் விரைவில்.அது என்வீடாய்
இருந்தாலென்ன என்னும் எண்ணம் வந்தது.
புகையை அணைத்துவிட்டு சாலையைக்
கடந்து அருகில் சென்றேன்..



பேசிட எண்ணித் துவங்கிய தருணம். பூத்துவிட்டது அன்பு.
வந்தவ�ொரு பேருந்து நின்றதும் ஓடிப்போய்
எ ன்னிட ம் க ை ப்பேசி கே ட ் டா ள் . .
ஏறிக்கொண்டாள்.
க�ொடுத்தேன்..
நானும் ஏறினேன். சன்னல�ோர இருக்கை
யாரைய�ோ அழைத்தாள்.. பேசினாள்..
யில் அவள் முகம் தெரியும்படி அமர்ந்தேன்.
எனக்குள் ப�ொல்லாத ஆசை குடிக�ொண்டது.
‘‘என்னங்க, வர வழியில ஒரு சின்ன விபத்து,
அவள்தான் இப்பிறவியில் என்னவள் என்ற
எனக்கு ஒன்னுமில்லை. நல்லாருக்கேன்.
கனவில் கரைந்து க�ொண்டிருந்தேன்.
நம்ம இன்னைக்கு பதிவுத் திருமணம் செய்ய
திடீரெனப்பெருஞ்சத்தம்.பாலம்உடைந்த நினைச்சதால தான் இப்படி நடந்தத�ோன்னு
தில் பேருந்து நீரில் விழுந்து மூழ்கிவிட்டது. த�ோணுதுங்க.. நாம பெத்தவங்க சம்மதத்தோட
எல்லோரும் அலறும் சத்தம். நீந்தி அவள் கல்யாணம் பண்ணிக்கல ாமே’’, என்று
இருந்த இடம் ந�ோக்கி சென்றேன். அவள் ச�ொன்னவள் மீண்டும் அதே புன்னகையுடன்
என்னிடம் க�ொடுத்தவள் நன்றியென்றாள்.
மயங்கிய நிலையில் இருந்தாள்.
புன்னகையுடன் பரவாயில்லை என்று
அவளைத் தூக்கிக் க�ொண்டு மருத்துவ
கூறி
கனத்த மனதுடன் வெளியே வரும்
ம ன ை க் கு ஓ டி னே ன் . ம ரு த் து வ ரி ன்
திறமையால் அவள் பிழைத்தாள். கண்களும் தருணத்தில் மீண்டும் அழைத்தாள்.
விழித்தாள். நடந்தவற்றை உணர்ந்தாள்.
‘‘ந ிச்சய ம் நீ ங ்க கல்யாணத் து க் கு
என்னை அடையாளம் காட்டி மருத்துவர் வரவேண்டும்’’ என்றவளிடம் என்ன ச�ொல்வது
ஏத�ோ ச�ொல்ல, என்னைக் கையசைத்து எனத் தடுமாற்றத்துடன் ய�ோசிக்கும் நேரம்,
அழைத்த அவளருகில் சென்றேன். ஒரு சிறு அலாரம் என் தூக்கத்தைக் கலைத்துவிட்டது.
n
புன்னகை பூத்தாள். எனக்குள் முழுவதுமாக
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புதுமைப் பெண்களின்

புகழினைப் பாடும்
புதுமை காண்பவர்
புரிகெதுப் பெண்மை
பெண்மை வரமுடை
பெருமை ப�ோனது
கண்மை வரவினால்
கருத்த மைவிழி
மைவிழி யாலுனை
மெய்தீண் டும்காண்
மைவிழி யாளவள்
மெய்தான்; ப�ொய்மை
ப�ொய்மைப் பேச்சு;
ப�ோலிப் புகழ்ச்சி;
வாய்மை ப�ோனால்
வாழ்வே மடமை
மடமை விரும்பும்
மனிதன் இருந்தால்
கடமை மறந்து
கழியும் உடைமை
உடைமை இழக்க
உரிமை பறிக்க
க�ொடுமை புரியும்
க�ொடிய�ோன் க�ொடுமை
க�ொடுமையிலும் க�ொடுமை
க�ொலைசெயும் வன்மை
கடுமையாய்த் தடுத்தால்
களையுமித் தீமை
தீமைதான் முயலாமை
த�ொடரும் கல்லாமை
ஆமைப�ோல் இயலாமை
அறிவும் இல்லாமை
இல்லாமை, வறுமை
இளமையில் விதவை
ப�ொல்லாத தனிமை
ப�ொசுக்கிடும் இனிமை
இனிமைதருவதில்
இனியவள் முதன்மை
மனிதன் அடைவதில்
மகிழ்ச்சியில் முழுமை
முழுமை இன்பம்
மறுமை மட்டும்
செழுமை காணச்
செயலே இம்மை

இம்மை வாழ்வில்
இயம்பிடு வாய்மை
செம்மை காட்டும்
செயலினில் தூய்மை
தூய்மை உடைய�ோரைத்
தூயவன் விருப்பம்
தாய்மை அடைவ�ோரைத்
தாய்க்குலப் பெருமை
பெருமை என்பது
படைத்தவன் மேலாண்மை
அருமை நண்பனின்
உதவிடும் பேனாமை
பேனாமை கடனாய்ப்
பகிர்ந்தவரைப் பாராட்டிப்
பேணாமை; நலமாய்ப்
பழகுதலைக் காணாமை
காணாமைப் பிழையென்று
கடவுளைப் புரியாமை
வீணாக இறைமீது
விமர்சனம்; அறியாமை
அறியாமை மிகுந்து
அகவையின் முதுமை(க்கு)
மரியாதை மறுத்தல்
மடமையர்ப் புதுமை!
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கம்பியில் மலர்ந்த காந்தப் பூக்களே
தும்பிகள் வந்தமரா தூரத்து உறவ�ோ
வம்பு வழக்கற்ற வண்ணப் பூக்களே
வெம்பிக் காய்ந்து வீழ்ந்திடா ஞானம�ோ
வண்ணங்கள் வளைந்து இழுத்து வீழ்த்தும்
எண்ணங்கள் மனதில் இன்பம் திணிக்கும்
விண்மீன்களின் ஒளி பட்டு சிலிர்க்கும்
கண்ணுக்கு அழகு காட்சிக்கும் அழகே தான்
வனப்பில் பிறந்த வாசமில்லா மலர்களே
எனக்கு உனக்கென்று பறித்திடுவாரில்லை
மனக் கணக்கில் வைத்தே மாய்ந்திடுவார்
தினமும் மலர்ந்திருக்கும் வண்ண மலர்களே
தென்றல் காற்றும் த�ொட்டசைக்க முடியாதே
கன்றுகளும் கடித்துத் தின்ன முடியாத கம்பி
என்றும் ம�ொட்டுகளற்று மலரும் பூக்களே
நன்றென நாடி வரும் வண்டுகளில்லையே
வாடி உதிராத வண்ண மலர்கள் தான் நீங்கள்
ஆடி அடங்கும் வாழ்க்கை உங்களுக்குமுண்டு
தேடி வேற�ொன்று வாங்க முடிந்தது வாழ்வு
மாடி வீட்டிலும் மந்தகாசப் புன்னகை ஓயுமே
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தமிழ் நெஞ்சம் வாசகர்கள் அனைவருக்கும் இனிய புத்தாண்டு வாழ்த்துகள்..
மீண்டும் உங்களை சந்திப்பதில் பெருமகிழ்ச்சியடைகிறேன்..
















சந்திப்பு

:

உனக்காக.. உடல் ப�ொருள் ஆவி அனைத்தையும் அளிப்பேன் என்பர் ப�ொதுவாக
காதலன�ோ.. காதலிய�ோ.. அது ப�ோலத் தான் பரத நாட்டிய கலைஞரான இவருக்கும்
பரதத்தின் மீதும்+.. தமிழின் மீதும் மையல் க�ொண்டு தமது வாழ்நாளையே அர்ப்பணிக்கும்
விதமாக இவருடைய வாழ்க்கை அமைந்துள்ளதென்றால் மிகையல்ல..
இவர் நாட்டிய ‘‘கலா விபன்ச்சி’’, ‘‘ஆச்சாரியா விபன்ச்சி’’, ‘‘நாட்டிய கலா மணி’’, ‘‘சிவா
பவுண்டேஷன் விருது’’ இப்படி பல விருதுகளைப் பெற்றுள்ளார் என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.

வாருங்கள் முனைவர் லஷ்மி ராமசாமியின் வாய்மொழிகளை வாசிப்போம்..
இத�ோ அவருடனான நேர்காணல் உங்களுக்காக..

வணக்கம் முனைவர் திருமதி. லஷ்மி
ராமசாமி அவர்களே... உங்களுடைய
பூர்விகம் குறித்து..

வைத்திருந்த அவா… நினைவில் நிஜத்தில்
நடந்தது தெய்வ சங்கல்பம் எனலாம் .
அக்காலத்தில் குடும்ப பெண்கள்
ஆடக்கூடாதென அக்கம்பக்கத்தில்
கூறுவார்களே.. எப்படி சமாளித்தீர்கள்..

பிறந்ததுசென்னைஎன்றாலும்,வளர்ந்தது
ப�ொருநை நதிக்கரையில் – ‘திருநெல்வேலி’.
அப்பாவுக்கு பூர்வீகம் பிரம்மதேசம்.
ந ிஜ ம் . த ா த ்தா வ ிற் கு ( அ ம்மா வ ி ன்
வளர்ந்தது, அம்பாசமுத்திரத்தில். சுற்றிச்
அப்பா) நடனம் பிடிக்காது. என்னை
சுற்றி தாமிரபரணி தான்!
அம்மா நடனம் கற்க வைத்ததும், பின்னர்
ப ர தத்தை எ ப் ப ொ ழு து க ற ்க அரங ்கேற்றம் என்று ஆரம்பித்த தும்
ஆரம்பித்தீர்கள்..?!
கூ ட அ வ ரு க் கு ம ிக வு ம் வெ று ப் பு .
அரங்கேற்றம் ஏற்பாடாகி.. தாத்தா பாட்டி
ஐந்து வயதில் அம்மா நடனம் கற்க சென்னையிலிருந்து வந்த ப�ோது, அவரை
சேர்த்துவிட்டார்கள். ஆனால் அது என்னுடன் எனது ஒத்திகைக்கு (வேறு
அம்மாவின் இளவயது கனவு. எனக்கு வழியில்லாமல்) அனுப்பி வைத்தார், அம்மா.
மகள் பிறப்பாள்; அவளை நடனம் அன்று அவருக்குள் ஒரு மாறுதல்.. எங்கள்
கற்க வைப்பேன் என்று அம்மா தனது யாருக்குமே ச�ொல்லாமல் திடீரென்று
த ி ரு ம ண த ்திற் கு மு ன்பே ம ன த ி ல் வெளியில் கிளம்பி ப�ோன க�ோவக்கார
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தாத்தா திரும்பி வரும்போது கையில் மிக
அழகான, ஐம்பொன் நடராஜர் விக்ரஹம்.
அது இன்றும் எனது பூஜை அறையில்..
யார் என்ன ச�ொன்னாலும் அம்மா அப்பா
பார்த்துக் க�ொண்டனர். நான் மகிழ்ச்சியாக
வகுப்புக்கள் சென்றத�ோடு சரி!

இரகுராமன் அவர்களிடம் தமிழ் கற்றேன்,
கற்கிறேன்
மு த ல் வ ெள ி ந ா ட் டு அ னு ப வ ம்
மற்றும் எவ்வாறு நிகழ்ந்தது..

எனதுகுருசித்ராஅவர்களுடன்இலங்கையில்
ஒரு நாட்டிய நாடகத்திற்காக சென்றது முதல்
வழிநடத்திய ஆசான்கள் யார் யார்..?! வெளிநாட்டு அனுபவம். த�ொடர்ந்து நடனம்,
நட்டுவாங்கம், மாநாடு, பயிற்சிப்பட்டறை, Felமுதலில் கற்றது திரு காருகுறிச்சி வெங்கட lowship என பலவிதங்களாக வெளிநாட்டுப்
நாராயணன் அவர்களிடத்தில். பின்னர் பயணங்கள் அமைந்துள்ளன. ஆஸ்த்திரேலியா,
திரு நாஞ்சில் மணி அவர்கள். பின்னர் ஒரு அரேபியநாடுகள், ஐக்கிய அமெரிக்கா, பேங்காக்,
அழகிய திருப்புமுனையாக, திருநெல்வேலி பிரான்ஸ், லண்டன் என பயணங்கள் நடந்தன..
வந்த திருமதி இந்திரா கிருஷ்ணமூர்த்தி
தமிழ் மீ து ஆர்வம் எப்பொழுது
அவர்களிடம் சிட்சை. பத்தே மாதங்களில்
ஏற்பட்டது..
எ ன்னை அ ர ங ்கே ற ்ற த ்திற் கு த ய ா ர்
செய்தார்கள்.
கங்கோத்ரியில் உதித்த கங்கை நதி
திருமணமாகி சென்னை வந்தபின், வாரணாசி வந்தது ப�ோல எனக்கு ஆசான்
எனது மகனுக்கு பத்து மாதம் ஆன ப�ோது, இ ர கு ர ா ம ன் அ வ ர ்கள�ோ டு அ மைந்த
பத்மஸ்ரீ திருமதி சித்ரா விஸ்வேஸ்வரன் பரிச்சயம். எனது இனிய த�ோழியும் அவரது
அவர்களிடம் மீண்டும் ஒரு ஆரம்பம். துணைவியாரும் ஆன வானதி அவர்கள்
பின்னர் பத்மபூஷண் முனைவர் பத்மா எனக்கு இசைந்து, இசைத்து வந்தார்.
சுப்பிரமணியன் அவர்களிடம் கரணங்கள்; அப்போது ஒரு முறை ஒரு நிகழ்ச்சிக்காக
ப த ்ம பூ ஷ ண் க ல ா ந ி த ி ந ா ர ா யண ன் ‘அத்புதம்’ என்ற ரசா-வில் என்னை நடனம்
அவர்களிடம் அபிநயம்; முனைவர் ஆசான் அமைக்க பணித்திருந்தனர் ‘நாட்டியரங்கம்’
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அமைப்பு. அப்போது வானதியிடம் பேச வெள்ளி விழா காண்கிறது. நடனத் துறையில்
அவரது இல்லத்திற்குச் சென்றிருந்தேன்.
நான் ஆக்கிய பல விடயங்களை youtube-ல்
பதிவிட்டு வருகிறேன். Skype தவிர இந்த
எனது நாட்டியத்திற்கான தலைப்பினைக் த ள த ்தி லு ம் இ ள ம் கலை ஞ ர ்க ளு க் கு ம்
கேட்டு ஆசான் அவர்கள், உடனேயே ஆசிரியர்களுக்கும் பகிர்தல் பல இருக்கிறது
த�ொல்காப்பியத்திலிருந்து தரவுகளைச் என்று தெரிவித்து மகிழ்கிறேன்..
சற்றும் தயங்காமல் எடுத்துக்கூற அந்த
தமிழ் இலக்கியத்தில்.. உங்களுக்
பரிச்சயத்திலிருந்து, பின்னர், த�ொல்காப்பியம்,
குள்ள ஈடுபாடு.. மற்றும் நடனத்
சிலப்பதிகாரம், சங்க இலக்கியம் என இன்று
திற்கு எந்த வகையில் உதவியாக
வரை கற்றலும் ஆர்வமும் த�ொடர்கிறது.
வேடிக்கை என்னவென்றால், பள்ளி
க ல் லூ ரி ந ா ட ்க ள ி ல் த ம ிழை சற் று ம்
விருப்பமில்லாமல் பாடமாக மட்டுமே கற்று
ஒதுக்கியிருக்கிறேன். இன்று என்னுடைய
முனைவர் பட்ட ஆய்வு ‘கூத்தநூல்’ என்ற
தமிழ் இலக்கணத்தில்!

இருக்கிறது..

நிகழ் கலைகளுக்கு எழுத்துக் கலையே
ஆதாரம். இலக்கண இலக்கியங்கள் அந்தந்த
ம�ொழிகளில் காலந்ந்தோறும் வளர்ச்சிகளையும்
புதினங்களையும் பிரதிபலிப்பதாக அமை
கின்றன. கலாச்சார மாற்றங்களுக்கும்,
மாறுதல்களுக்கும் ம�ொழி மிகவும் ஆதாரமாக
நீங்கள் நடத்தி வரும் ஸ்ரீ முத்ராலயா அமைகிறது.
நாட்டியப் பள்ளியின் பணிகள் பற்றி
கூறுங்கள்..

த ம ி ழ ி ல் கே ட ்க வ ா வேண் டு ம் … . .
‘என்ன வளம் இல்லை இந்த திருநாட்டில்..’
ஆடல் என்பது உடலசைவு, இசைக்கு, என்ற பாடல் நின ைவுக் கு வருகிறது!
தாளத்திற்கு..ஆனால்உடலசைவுகாண்பவருக்கு முன்பே கூறியபடி ஆசான் இரகுராமன்
அந்த நேரம் மட்டுமே அது மகிழ்வினைத்தரும். அவர்களது பரிச்சயமும் பாடமும் மிகப்பெரிய
கண்ணில் காண்பது கருத்தையும் கவர்ந்தால், த ா க ்க த ்தின ை யு ம் ஊ க ்க த ்தின ை யு ம்
அதுவே மனதை அசைத்தால், அசைக்கக் ந�ோக்கத்தினையும் எனக்குத் தந்தது.
கூடியதாக அமைந்தால்? நினைக்கும் த�ோறும்
தமிழ் - இலக்கண ரீதியாகவும், இலக்கிய
மகிழ்வினைத்தரும் – இது இந்திய பாரம்பரிய
ரீதியாகவும் மிகப்பெரியதான செறிவினை
கலைகளின் சிறப்பு.
எனது எண்ணத்திலும் ஆக்கத்திலும் தந்து
அதனால் எனது பள்ளியில் ஆடல�ோடு, க�ொண்டிருக்கிறது
க�ோட்பாடு (theory), நட்டுவாங்கம், ஆசிரியர்
விரும்பி படித்த சங்க இலக்கிய
பயிற்சி, நாட்டிய அமைப்பு (choreography),
நூல்கள் எவை..
ஆடை வடிவமைப்பு, மேடை வடிவமைப்பு,
நிகழ்ச்சி வடிவமைப்பு, தனி நபர் மற்றும்
நற்றிணை, புறநானூறு, ஐங்குறுநூறு
கு ழு ந டன வ ா ய் ப் பு , ஒ ள ியமை ப் பு ,
ஆகியவற்றை
முழுமையாக வாசித்து
நிகழ்ச்சி நடத்துதல், கற்றுக் க�ொடுக்கும்
பாங்கு, கதைகள், ஸ்லோகங்கள் கூறுதல், மகிழ்ந்திருக்கிறேன். இவை எனது முழுநீள
நடனத்திற்கான பரிட்சைகள் எழுதுதல், நாட்டியத் தயாரிப்புகளாகவும் பின்னர்
இளநிலை - முதுநிலை மற்றும் ஆய்வாளர் மலர்ந்தன.
பயிற்சி என பல விதங்களில் தேவைகளுக்கும்
தவிர,த�ொல்காப்பியத்தின்மெய்ப்பாட்டியல்,
தேடல்களுக்கும் ஆன வகுப்புகள் இங்கு
அகநானூறு, குறுந்தொகை வாசித்திருக்கிறேன்.
நடத்துகிறேன்.
சங்கம் மருவிய காலத்து, சிலப்பதிகாரம்,
என்னுடைய நடனப் பள்ளி இந்த ஆண்டு முத்தொள்ளாயிரம் பின்னர் பக்தி இலக்கிய
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காலத்து தேவார - திருவாசகம், திவ்யப்பிரபந்தம்,
முக்கூடற்பள்ளு, திருவரங்கக் கலம்பகம்
ப�ோன்றவை மிகச் சுவையானவை.
நீங்கள் ஒரு சிறந்த ம�ொழிபெயர்ப்பாளர்
என்பதை
அறிவேன்..நீங்கள்
ம�ொழி
பெயர்த்த நூல்.. மற்றும் நீங்கள் எழுதிய
‘‘Shall we know - Natya’’ நூலை குறித்தும்
ச�ொல்லுங்களேன்..

எ ன து த ம ி ழ ா ச ா ன் இ ர கு ர ா ம ன்
அவர்களது சிறந்த நூல் ‘தமிழர் நடன
வரலாறு’ என்பதாகும். தமிழரது கலைப்
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பாரம்பரிய வரலாற்றினைக் கூறும்
இந்த சிறந்த நூல் அனைவரையும்
சென்றடைய
வேண்டும்
என்பதால் இதனை ஆங்கிலத்தில்
ம�ொழிபெயர்த்தேன். ஒன்று இரண்டு
என இன்று மூன்று பதிப்புகள் கடந்து
வந்துள்ளது இந்நூல்.
ச ெ ன்னையி ல் ப த ிப்பா கு ம்
‘நாதப்பிரம்மம்’ என்ற மாத இதழில்,
நாட்டியம் சம்பந்தமான கட்டுரைகளும்
நேர்காணல்களும் எழுதுமாறு என்னைக்
கேட்டுக் க�ொண்டார்கள். த�ொடர்ந்து

25 மாதங்கள் எழுதி வந்தேன்.
பின்னர் எனது முனைவர் பட்ட
ஆய்வு மும்முரமானதால் த�ொடர
இயலவில்லை.
இந்த
25
கட்டுரைகளையும் த�ொகுத்து
‘Shall we know – Natya?!’ என்ற
தலைப்பில் புத்தகமாக வெளியிட்டேன்.
நாட்டியம் சம்பந்தமான நான்
கற்றுக் க�ொண்ட தகவல்களையும்
தரவுகளையும் மற்றவர்களும் அறியக்
க�ொடுக்கவேண்டும் என்பதே
ந�ோக்கம். மற்றும் MA, MPhil ப�ோன்ற
பட்டப் படிப்புகளுக்கும் அவை
உபய�ோகமாக இருக்கும் வண்ணம்
த�ொகுத்து தந்திருக்கிறேன்.
இவைதவிரபரதத்தில்முதுநிலை
பட்டப் படிப்பிற்கான நேரடியான
புத்தகங்கள் இல்லதலாததனால்,
‘Bharatanatyam – History, concepts
& technique’ என்ற ஒரு த�ொகுப்பும்,
நேர டி ய ா க கேட ்ப வர ்களுக்கு
மட்டும், (விற்பனைக்கல்ல) ஆக்கி
வைத்திருக்கிறேன்.
கூத்த நூலுக்கும்.. இக்கால
ப ர த க் க ல ை க் கு மு ள்ள
த�ொடர்பு..

தமிழ்க் கலைகள் எக்காலத்
துக்கும் ஆனது! அது ப�ோலவே
தமிழ் இலக்கண இலக்கியங்களும்.
சங்க கால நற்றிணைப் பாடல்
ஒன்று, பாருங்கள்: ஆக்கியவரது
இ ய ற ்பெயரி ல் வ ழ ங ்கா ம ல் ,
அ வ ர் உ ப ய �ோகி த ்தி ரு க் கு ம்
உவமானமான ‘தேய்புரி பழங்கயிறு’
என்பதே வழங்கலாயிற்று. பாடலின்
ப�ொருளைப் பாருங்கள். முதலில்
சூழல்: ப�ொருள் தேடி தலைவன்
பிரிகிறான் தனது துணையை.
கூறுவதைக் கேளுங்கள்; “ஏனது
உடலானது தேய்ந்து ப�ோன
பழைய கயி ற ்றின ை ப ல ம்
க�ொ ண்ட இ ரு யா னைகள்
இருவேறு புறம் பற்றி இழுத்தால்
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என்ன வேதனைபடும�ோ அது ப�ோன்று
தவிக்கிறது. எனது மனம் எனது தலைவியின்
ஈரமான கண்களை நினைத்து, அவளிடம்
திரும்பிச் செல்ல விழைகிறது. ஆனால்
அறிவ�ோ, ‘ஆண் மகன் நீ; ப�ொருளீட்டாமல்
திரும்பிச் சென்றால், உலகம் உன்னைத்
தூற்றும், எனவே முன் செல்’ என்கிறது.
எனவே, அறிவிற்கும் ம ன த ிற் கு ம ா ன
ப�ோட் டி யி ல் நான் படும் தவிப்பினை
ச�ொல்ல இ ய ல ா து . . 2 0 0 0 வ ரு ட ங ்க ள்
பழமையான பாடலானாலும் இன்றும்
ப�ொருள் தேடி பல தேசம் செல்லும் ஒரு ஆண்
மகனது தவிப்பில் மாற்றமில்லை..

வைப்பதால், இக்கால பரதம் மட்டுமின்றி,
எதிர்கால பரதத்தினுக்கும் இது ப�ொருந்தக்
கூடியதாக இருக்கிறது.
நீங்கள் பல பேட்டிகளில் “வெறுப்பு”
ப ா வ த்தை ப ற ் றி பே சு வ த ன்
அடிப்படைக் காரணம்..

சரியான அழகான கேள்வி, சாரதா..

முன் கேள்வியில் கூறியபடி, கூத்த
நூலினை (சுவை நூல்) அறிய முற்படுமுன்
சுவை (rasa) பற்றிய இலக்கண நூல்கள்
சிலவற்றை படித்துள்ளேன். எந்த நூலிலும்
கலைகளில் இரு தன்மைகள் உண்டு. காணப்படாத முறையில் கூத்தநூலார்
ஒன்று புற வடிவம்; மற்றது ப�ொருள் ( கூ த ்த னூ ர் ச ா த ்தன ா ர் ) சு வையி ன்
வ டி வ ம் . இ ன் று ம் த�ொல்காப்பிய பாங்கினை எடுத்துரைக்கிறார். சத்வ-ரஜஸ்மெய்ப்பாட்டியலில் காணப்படும் உணர்வு தமஸ் என்ற நிலைகளில் சுவைகளைப்
வடிவம், மாற்றம் பெறாதது. புறவடிவமான பாகுபடுத்தி மிக வீரியமான சுவை என்று
ஆடல் முறை, உடைகள் ப�ோன்றவை வெறுப்பினைச் சுட்டுகிறார். பெரும்பாலான
காலந்தொறும் மாற்றம் பெறுவது அதன் நூல்கள் ‘பீபத்ஸா’ அல்லது ‘இளிவரல்’
என்று ‘அருவெறுப்பு’ என்ற நிலையில்
வளர்ச்சியினைக் குறிக்கும்.
எடுத்துரைக்கையில், எனக்கு இது ஒரு புதிய
கூத்தநூலில் நான் ஆராய்ச்சிக்கு எடுத்துக் தகவலாகவும் விந�ோதமாகவும் இருந்தது.
க�ொண்ட பகுதி ‘சுவை நூல்’ என்பதாகும்.
எ னவே எ ன து மு ன ை வ ர் ப ட ்ட
அகவடிவத்தினுக்கான கூறுகளை இது முன்





 2019

ஆய்வினுக்கு இதனை எடுத்துக் க�ொள்கையில்
ஒன்பதின் எதிர் ஒன்பது அதாவது 9 on 9 – ஒரு
பட்டியல் தயாரித்தேன். அதில் ஒரு சுவையுடன்
மற்ற சுவைகள் இணைந்தால் என்ன நேரும்
என கண்டு பிடி க ்கத் த லைப்ப ட ்டேன்.
உதாரணமாக சிருங்காரத்துடன் வீரம்,
சிருங்காரத்துடன் பயம், சிருங்காரத்துடன்
வெறுப்பு, சிருங்காரத்துடன் அத்புதம் என
தயாரிக்கப் பட்ட பட்டியலில் எனக்கு அதிர்ச்சி
தரும் விதமாக எந்த சுவையுடன் வெறுப்பு
இணைந்தாலும், அது வெறுப்பு மட்டுமே
விடையாகக் கிடைத்தது. இதற்கு முன்
சிருங்காரம் மற்றும் வீரம் ஆகியவற்றையே
வீரியமான சுவைகள் என நினைத்திருந்தேன்.
ய�ோசித்துப் பார்க்கையில் வெறுப்பு மிக
முக்கிய பங்கினை வாழ்வில் ஆற்றுகிறது.
ஒன்றின் மீது ஏற்படும் வெறுப்பு எளிதில்
மாறாது, சில சமயம் ஆயுள் முடியும் வரை கூட
வெறுப்பு ஒருவர் மனதில் தங்கிவிடுகிறது.
ஏனது ஆய்வின் மிக முக்கிய கண்டுபிடிப்பு
இது..நிதர்சன உண்மையென்னவென்றால்
அரசியல்வாதிகளும் மதவாதிகளும் வெறுப்
பினை வளர்த்து தானே வாழ்கிறார்கள்?
கலைஞர் காலத்தில் நடந்த செம்
ம�ொழி மாநாட்டில் தங்கள் பங்கு ..

‘காலந்தொறும் சுவை’ இது செம்மொழி
மாநாட்டில் நான் வழங்கிய ஆராய்ச்சிக்
கட்டுரை.மனிதஉணர்வுகளில்மாற்றமில்லை
எ ன்றா லு ம் ந ட த ்தையி ல் ப ழ க்க
வழக்கங்களின் அணுகுமுறையில் ஏற்பட்ட
மாற்றங்களை இலக்கியங்களில் கண்ட
தரவுகளைக் க�ொண்டு த�ொகுத்திருந்தேன்.
உ த ா ர ண ம ா க – பு ற ந ா னூ ற ்றி ல்
அ ர சன�ொ ரு வ ன் க ை த ிய ா க ம ற ்ற
அரசனிடம் அகப்படும் ப�ோது, அவனது
காவலாளிகள் தண்ணீர் தர மறுத்து
கே வ ல ம ா க பேச , இ வ ன் ( சே ர ம ா ன்
கணைக்கால் இரும்பொறை) கூறுகிறான்,
‘எங்களது குலம் எப்படிப்பட்டது தெரியுமா?
வீர மறவர் நாங்கள். எங்கள் குலத்தில்
பிறந்த குழந்தை பிண்டமாகப் பிறந்தாலும்
அல்லது பிறந்து இறந்தாலும், மார்பில்
வீரத்தழும்பில்லாமல் புதைப்பதில்லை. ஒரு

கீறல் மார்பிலிட்டுத்தான் புதைப்பது வழக்கம்.
மரியாதையின்றி கண்ணியமின்றி கிடைக்கும்
தண்ணீரை விட மூச்சடக்கி உயிர் நீப்பதே
மேல்’ என்று கூறி இறக்கிறான்.
இ ன் று இ ல வ ச ம் எ ன்றா ல் ம க ்க ள்
விரு ம்பிப் பெற்றுக்கொள்வது, தமிழ்
உணர்வே அன்று!
மு த்தொள்ளா ய ி ர த்தி ல் ப ி டி த ்த
பாடல்..

மு த் து ப் ப�ோன்ற ப ா டல்க ள்
க�ொண்டது முத்தொள்ளாயிரம்.. எல்லாப்
பாடல்களையும் படித்ததில்லை. இருந்தாலும்
நினைவிலிருக்கும் ஒன்று, இத�ோ:
‘தாயர் அடைப்ப மகளிர் திறந்திட
தேயத் திறந்த குடுமியவே – ஆய்மலர்
வண்டுலாஅங்கண்ணி வயமான்
தேர்க்கோதையைக்
கண்டுலாஅம் வீதிக் கதவு’
ப�ொ ரு ள் : த ா ய்மா ர ்க ள் ஓ டி வ ந் து
அ டைத் து வை க ் கி ற ா ர ்க ள் ; இ ள வ ய து
மகள்கள் மெதுவாகத் திறந்து வைக்கிறார்கள்..
இப்படியாகத் திறந்தும் மூடியும் செய்வதனால்
வேகமாகத் தேய்ந்து ப�ோகின்றன, மன்னன்
உலா செல்லும் அந்த வீதியின் கதவுகள் !!
தே வ த ா சி மு றை அ ழ ி ந ்த து ம் . .
பரதம் அழியும் அபாயம் இருந்ததா..
எ வ ்வா று இ ந ்த த ல ை மு றை க் கு
கிடைத்தது..

இன்று கைக்குக் கிடைத்து பலரும்
விரும்பிப் பயிலும் இக்கலைக்கு தேவதாசியர்
செய்த த�ொண்டின் சிறப்பு அளப்பரியது.
ஆம், ஒரு காலக்கட்ட்த்தில் தேவதாசி
ஒழிப்புச் சட்டம் இயற்றப்பட்டப�ோது,
இக்கலைக்குப் பெரும் அபாயம் வந்தது
உண்மையே. பல உண்மை அன்பு க�ொண்ட
அன்பர்களது அயரா முயற்சியில் இன்றும்
சிறப்பாக செழிப்பாக இக்கலை வாழ
வளர ஆனது. எனினும் நாம் நன்றி கூற
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மகிழ்ச்சி ஆகியவை நிறைந்திருக்க வேண்டும்..

வேண்டியது அக்காலத்தில் கட்டிக்காத்த
தேவதாசி மரபினருக்குத் தான். இது நடனக்
கலைஞருக்கு மட்டுமல்லாமல் கற்றுக்
க�ொடுத்து வந்த நட்டுவனார்களுக்கும்
ப�ொருந்தும்

எனவே தான் – வாழ்தலில் நம்பிக்கையைத்
தரும் – சுந்தர காண்டம் அர்ப்பணிப்பு
என்பதின்ஆழம்கூறும்–ஆளாவதுஎப்படிய�ோ
வாழ்வின் மகிழ்சியும் ந�ோக்கமும் காட்டும் –
சுக மார்க அகவாழ்வின் அழகியல் நெறிகள்
சுட்டும் – நற்றிணை, புறவாழ்வின் நெறிகளைக்
வலியுறுத்தும் - புறநானூறு என்று ஒவ்வொரு
தயாரிப்பிற்கும் ஒரு குறிக்கோள் இருக்கிறது..
குறிப்பாக பாரதியாரின்.. ஊழிக்
கூத்து செய்யவேண்டுமென எப்படி
த�ோன்றியது..

‘அபய்’ அமைப்பிலிருந்து ஒரு முறை
அ
ழை
ப் பு வ ந்த து . ஸ் ரு ஷ் டி - ஸ ்தி த ி ந ட ன த்தி ல் எ ப்ப டி த ம ி ழ் ப்
பாடல்களை புகுத்துகிறீர்கள்.. அதில் சம்ஹாரம் என்று மூன்று தலைப்புகளை
மூன்று கலைஞர்களுக்குத் தருவதாகவும்,
ஏதாவது சிரமங்கள் ஏற்பட்டதா. .
அதில் சம்ஹாரம் என்ற தலைப்பில் சிறிய
எந்த சிரமமும் இல்லை. திரையிசையில், குழுநடனத் தயாரிப்பு செய்யமுடியுமா
நாட்டுப் புற மெட்டுகளில் நாம் விரும்பிக் என்றும் கேட்டார்கள்.
கேட்பது தமிழிசையைத் தானே. தவிர
பாரதியாரில் அதி தீவிர ஆர்வம்
எனது தலைமுறைக்கு முன்பே முத்துத்
த ா ண ்ட வ ர் , அ ரு ண ா ச ல க வ ி ர ா யர் , க�ொண்ட எனக்கு, உடனே ஊழிக்கூத்து
மகாகவி பாரதி, பாபநாசம் சிவன், மனதில் த�ோன்ற, அதனை எடுத்துச்
பெரியசாமித் தூரன், என எண்ணிலடங்கா செய்தேன்.. பெரிதும் பாராட்டுப் பெற்ற
ப ா ட ல ா சிரிய ர ்க ள் த ம ி ழ ி ல் ஆ க ் கி ஒரு குறுந்தயாரிப்பு அது.
வைத்துள்ள இரத்தினங்களை எடுத்தாள
நீ ங ்க ள் க ண் டி ப்பா ன ஆ சி ர ி ய ர்
இன்னும் ஒரு பிறவி எடுத்தாலும் தீராதது..
நீங்கள்இயக்கியச�ொந்த தயாரிப்புகள்
குறித்து.. (Home productions)

எ ன்பதை அ றிவே ன் . . உ ங ்க ள்
மாணவிகள்.. இன்றைய இளைய
த ல ை மு றை இ தை எ ப்ப டி
எதிர்கொள்கிறார்கள்..

என்னுடைய தயாரிப்புகள் எல்லாமே,
ஹாஹா…நான்எடுத்துக்க�ொண்டிருக்கும்
ச�ொந்தத் தயாரிப்புகள் தான். இதுவரை
22 தயாரிப்புகள் என்று நினைக்கிறேன். கலையின் தீவிரம் என்னைக் கண்டிப்பாக
“Visuals create a lasting impression in an இருக்கத் தூண்டுகிறது. எனது கண்டிப்பு –
எனது ப�ொறுப்புணர்வின் பிரதிபலிப்பு. எனது
onlooker’s mind.”
கண்டிப்பு, தாண்டுவதற்கு சற்று கடினம்
எனவே எந்த ஒரு தயாரிப்பினுக்கும் தான்…. இது மாணவியருக்கு மட்டுமில்லை;
ஒரு காரணம் இருக்கவேண்டும் ஒரு அவர்களது பெற்றோருக்கும் தான்.
ச மூ க அ க ்கற ை இரு க்க வேண் டு ம்
வ ி டு ப் பு எ டு க ்கா ம ல் வ கு ப் பு க் கு
என்று நினைப்பதுண்டு. நிகழ்வினைப்
பார்த்துவிட்டு வீடு செல்லும் ப�ோது மனதில் வருவது, நேரம் தவறாது வருவது, உரிய
நல்ல சிந்தனைகள், தன்னம்பிக்கை, அன்பு, வீட்டுப் பாடங்களை செவ்வனே செய்வது,
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பெற்றோருக்கும் ஆசிரியருக்கும் மரியாதை
தருவது, அக்கம் பக்கமிருப்போருக்கு
உ த வ ி ச ெ ய்ய மு ன்வ ரு வ து … இ வை
எனது நடன வகுப்புகள�ோடு சேர்த்து
ஊட்டிவிடும் விஷயங்கள்..

ஆடிய ப�ோது, நிகழ்ச்சி முடிந்த பிறகு, மிகவும்
வயதான ஒருவர் என்னிடம் வந்து, ‘குழந்தை,
மிகவும் அழகாக ஆடினாய். உனக்குத்
தருவதற்கு இந்த தாத்தாவிடம் ஒன்றும்
இல்லை. நாட்டியத்தை விடாது செய்,
இதை வைத்துக் க�ொள் என்று என் கையில்
நேரடி மாணவியர் தவிர சென்னைப் சில ரூபாய் காசுகளை கையில் திணித்துச்
பல்கலையில் பயிலும் மாணவியரும் சற்று சென்றார். அம்மாவிடம் இதைக் கூறி ‘அத�ோ
காலம் எடுத்துக் க�ொள்வார்கள். எனது அந்த தாத்தா’ என்று கைகாட்டுகையில்
அயராத உழைப்பும் எந்த நேரத்திலும் அங்கு யாரும் இல்லை! இன்றும் அந்த
அவர்களுக்கு உதவும் பாங்கும் புரியப் காசுகளை பத்திரமாக வைத்துள்ளேன்.
புரிய… இன்று உலகிங்கிலும் எங்கெங்கோ
உள்ள மாணவியர் நன்றியுடன் அன்போடும்
பின்னர் அவுரங்காபாத்தில் ஆடிய
நெகிழ்ச்சிக் கண்ணீர�ோடும் விஜயதசமி அன்று ப�ோது, நான் பெரிதும் மதிக்கும் ‘கேளுசரண்
அவர்கள் எனக்குக் கூறும் நமஸ்காரங்கள் ம�ொகபாத்ரா’ அவர்கள் வந்திருந்து, முழு
இதற்குச் சாட்சி!
கச்சேரியும் கண்டு ஆசீர்வதித்ததை மறக்க
முடியாது
இது வரை எத்தனை மேடைகளை
அலங்கரித்திருப்பீர்கள்..

அதில் மறக்க முடியாத நிகழ்ச்சி ஒன்று..
நிகழ்ச்சிகளை கணக்கில் க�ொள்ளவில்லை…
ப ல நெகி ழ ்ச்சிய ா ன ம கி ழ ்ச்சிய ா ன
நிகழ்ச்சிகள் உள்ளன. சிறிய வயதில்
திருச்செந்தூர் க�ோயிலில் ஒருமுறை எனது
குரு திருமதி இந்திரா கிருஷ்ணமூர்த்தியுடன்

நடனம் உங்கள் வாழ்வில் எத்தனை
முக்கியமானது..

நடனமே எனது வாழ்வு ஆனது. ஆனால்
அதற்காக ஒரு ப�ோதும் குடும்பத்தை விட்டுக்
க�ொடுத்ததில்லை. நடனத்தைவிட்டு விடலா
மெ ன் று ந ின ை த ்த சூ ழ ல்க ள் உ ண் டு .
ஆனால் அத்தனை முறையும் நடனம்
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த�ொடங்குவது ஏன்..
தாம் கற்ற கலையினை அடுத்த தலை
முறைக்கு எங்கு சென்றாலும் தரும் இதயம்
இருப்பதால்
நீங்கள்
நன்றி
மனிதர்கள்..

என்னை மீண்டும் மீண்டும்
அணைத்துக் க�ொண்டது.

அழைத்து

கூற

விரும்பும்

முதலில் எனது பெற்றோர். மிகவும்
சாதாரணமான குடும்பமாக இருந்தாலும் எனது
படிப்பு நிற்காமல் பார்த்துக் க�ொண்டனர்.
எனது கணவர் குடும்பம், நாட்டியம் பற்றி
எந்த அறிமுகம் இல்லாவிடினும், எனக்கு எந்த
இடையூரும்இல்லாமல்பார்த்துக்க�ொண்டனர்.
எனது கணவரும் குழந்தையும் ஒரு நாளும்
எனது நடனத்தைப் பழித்ததில்லை. எனது
குருமார்கள் மனமார கலையினைத் தந்ததற்கு,.
எனக்கு வாய்ப்புகள் தந்து ஊக்கப்படுத்திய
அனைத்து நிறுவனங்களுக்கும். என்னை
நம்பி கலையினைக் கற்க வந்த எனது
மாணவியருக்கு.. அனைத்தையும் க�ொண்டு
தந்த இறைவனுக்கு!

எனது அவா, உலகிலிருந்து விடைபெறும்
முன்அடுத்ததலைமுறைக்குக்குறைவில்லாமல்
இந்த இதழ்மூலம் எனது பயணத்தை
க�ொடுத்துச் செல்ல வேண்டும்
பகி ர வ ா ய்ப ்ப ள ி த ்த தமிழ்நெஞ்சம்
இதழிற்கும்..
அதன்
ஆசிரியர்
தற்சமயம் நிறைய நடனக் கலைஞர்கள் தமிழ்நெஞ்சம் அமின் அவர்களுக்கும்
மேல் தட்டு மக்களாக இருப்பதேன்..
பல க�ோணங்களில் எனது பயணத்தை
ச ெ வ ்வனே அ றி ந் து கேள்விகளை
நடனம் மிகவும் ப�ொருட்செலவு வாய்ந்த மாலைகளாகத் த�ொடுத்த உங்க (கவிதாயினி
கலை. இதில் என் ப�ோன்று சாதாரண சாரதா க. சந்தோஷ்) ளுக்கும் இதயங்கனிந்த
நடுத்தர குடும்பத்திலிருந்து வந்தவர்களும்.. நன்றியை தெரிவித்துக் க�ொள்கிறேன்.
அதீத காதல் க�ொண்டு இருக்கத்தான்
செய்கிற�ோம். இன்னும் அதே தாகத்துடன்
இதுவரை..நமதுபரதக்கலை..இலக்கியம்..
செயலாற்றிக் க�ொண்டு..
தங்களுடைய வாழ்க்கை அனுபவங்கள்..
இ து வ ரை ச ா த ி த ்த து . . ச ா த ி க் க
நினைப்பது..

எதிர்காலத் திட்டங்களென பல விடயங்களை
மனம் திறந்து பகிர்ந்தமைக்கு.. தமிழ்நெஞ்சம்
இலக்கிய இதழ் சார்பில் நன்றியையும்..
வாழ்த்துகளையும்தெரிவித்துக்க�ொள்கிற�ோம்.

எ து வு ம ில்லை … க ா ற் று ந க ரு ம்
பரதமும்..
தமிழும்
திசையில் இந்த சருகும் நகரும்… ஆனால்
பயணிக்கட்டும்..!!
மகிழ்வாக, ப�ொறுப்புணர்வோடு
நடனம் பயின்றவர்கள் பலரும்மேலை
நாடுகளில் அதிகமாக நடனப் பள்ளிகள்
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கைக�ோர்த்து

கலைஞர்கள் வாழ்வு சிறக்கட்டும்.

n

சந்திப்பு
அவசர கதியில்
அழகான சந்திப்பு
அன்பாய் தித்திப்பு
இருவர்களின்
இதயங்கள்
இடம் மாறியது
ப�ோலவே
நம் இருவரது
இனிப்புகளும்..
பார்வை
உளிக�ொண்டு
பலமுறை
உன்னையே
செதுக்குகிறேன்..
ஆனால்
அங்குமிங்கும்
அலை பாய்கிறதே
உன்
பார்வை..
உனக்குள்
க�ொஞ்சம் புன்னகை
க�ொஞ்சம் பதட்டம்
அது தான்
அன்பே நீ...
உன்னையே
உற்று ந�ோக்கியபடி
நான்..
அளவெடுக்கிறேன்
அந்த தருணங்களில்..
ஆனால்
அந்த
பத்துநிமிடமும்
படக்கென்று
கரைந்து
ப�ோனது...
உணவருந்துகையில்
உற்ற
த�ோழர்களாய்...
பிரிந்து
செல்கையில்
காதலர்களாய்...
நீயும் நானும்...

- சுப்பையா

வெளிச்சம் த�ொலைக்காட்சி


இமயம்
வரையினில் தமிழரே	
ஆண்ட
சமயமும்
இருந்தது
நாவலந்
தீவினில்!
கணவாய்
நுழைந்தோர்	கலந்திடத்	 திராவிடம்
கனவாய்
ஆனது;	கலைந்தும்	ப�ோனது!
வேங்கிட	
மலையும்	தென்குமரிக்	கடலுமாய்
ஓங்கிய	தெக்கணம் உருவாய்
ஆனது!
க�ொச்சி	
மலைகளும் குடகு 		
மலைகளும்
மிச்சமாய்
இருந்தன	
மீண்ட		ப�ோரிலும்!
வெள்ளையர்	 வந்தார்;	வெண்சாமரம்	பெற்றார்;
கள்ளமும்	கயமையும் உள்ளவ�ொரு	சிலரிடம்
உரிமையைக்	க�ொடுத்தார்; உவகையைக்	கெடுத்தார்!
நரிக்கு		
நாட்டாமை நன்றாய்க்	 கூடிட
நாட்டினர்	தேசியம்;
நடத்தினர்	 அதிகாரம்;
காட்டினர்	க�ோரவிழி;	கடத்தினர்	பெருமையெலாம்!
தனியுரிமை	க�ோரிய	
தன்மதிப்	பாளரை
அணிபிரித்	 தாளும்
அயலவர்	
வழியில்
ம�ொழிவழி	 மாநிலம்
முடிவாய்	வைத்தார்.
விழிஇழந்	த�ோரில்
தமிழரும்
உண்டே!
ஐக்கிய	கேரளம்;
ஐக்கியத்	
தமிழகம்;
விசால		
ஆந்திரம்;	சம்யுக்த	கன்னடம்;
முன்வைத்த	 முழக்கம்
முடிவாக	
வில்லை!
இருக்கும்
நிலத்தையும் இழந்திடா
திருக்க
பெருத்த	
ஊர்வலம்,	பேரணி	
செய்தார்!
எத்தனைப்	ப�ோர்கள்;
எத்தனைக்	கிளர்ச்சி;
ம�ொத்தமாய் நடந்தன	
ம.ப�ொ.சி.
தலைமையில்!
பெரியாறும் 	ப�ோனது;
பீர்மேடும்	ப�ோனது;
தெரியாமல் இல்லை	தேவிகுளம்	ப�ோனது;
க�ொச்சியும் 	ப�ோனது;
குடகும்	ப�ோனது;
லட்சத்		
தீவுகளும்
மினிகாயும் 	ப�ோயின;
நெய்யாற்றங்	கரையும்	ப�ொய்யாகப் 	ப�ோனது;
செங்கோட்டை	சித்தூரும்	தைந்து	ப�ோயின;
எங்கிருந்த	 தமிழரும்
எதிரிக		
ளாயினர்!
தன்னை	
இழந்திடுந் தமிழர்		
நிலத்தைச்
சென்னை	 ராச்சியம்
என்றே	
செய்தனர்.
அன்னைத்	 தமிழினில்	பெயரிடக்	கேட்டே
உண்ணாமல் உயிர்துறந்தார்	சங்கர 		
லிங்கனார்!
ஒருமா		
மணியாய்
உலகினில் உதித்த
திருமா		
மணியாம்	தென்புலத்	 தலைவர்
அண்ணா	
வந்தார்;
அருந்தமிழ் நாடென
கண்ணாய்ச் சூட்டிக் 	கவின்மிகுத் தாரே!
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- 
மழையே
நீ பருவம் தவறி
வருவது ப�ோல தான்
௯லியாட்களின்
சம்பாதனைகள்
மழையே
நீ சாரலாக இப்போதும்
வந்து விடாதே
எங்கள் வீட்டு அடுப்படி
கதைகள்
எப்போதும் சாரல் தான்
மழையே
நீ வெப்பத்தில்
கரையும்
ஆகாயப் பிச்சைக்காரன்
மழையே
நீ நனைத்த வயல் வெளிகள்
உன்னை மறப்பதில்லை
மனிதனின் நினைகளும்
அப்படித் தான்
மழையே
நீ கடும் க�ோபம்
க�ொள்ளும் ப�ோது
எங்களைப் படிக்க வைத்த
ஆசிரியர் நீ
மழையே
நீ மாதம் மும்மாரி ப�ொழிவதை
நிறுத்தி விட்டாய்
இந்த துர�ோகத்தை எங்கு
கற்றாய்
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மழையே
தவளைகளுக்கம்
கழுதைகளுக்கும்
மணம் முடித்தால்
நீ வருவாயென
நம்பிக்கையை
எங்களுக்குள் எப்படித்
திணித்தாய்
மழையே
நீ பனியாக
குளிர் தரும் ப�ோது
ஏழையிக்கு கடுங்காப்பியும்
பணக்காரர்களுக்கு
ஒரு பெண்ணின் உடலும்
தேவையாகிறப் பட்சத்தில்
உனக்கு நான்
U சர்ப்பிக்கேட் தரவா
U சர்ப்பிக்கேட் தரவா
மழையே
நீ வராமல் நாட்கள் கடத்தியும்,
வந்து நாசம் செய்யும் ப�ோதும்
காட்டு வேலை இல்லாமல்
தூக்கப் ப�ோசியை
மூலையில் கிடாசி விட்டு
பசிய�ோடு குப்பறப் படுக்கும்
அந்த மராயின் சிந்தனையில்
நீ சீ ல் படிய வசவு வாங்குவது
உன் உள்ளறிவுக்கு
என்றாவது புரிந்ததுண்டா.
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கண்ணுனைக் காண்பதிலேயமைதி
கருத்துனை நினைப்பதிலேயமைதி
பிசைந்தூட்டும் ஒரு வாய் அமுதினிலேயமைதி
நின் வாய் ம�ொழியும் ஒரு ச�ொல்லினிலேயமைதி
உன் விரல் பற்றி நடப்பதிலேயமைதி.
இதழ் தேன் முத்தம் ஈர்த்ததிலேயமைதி
என் பெயர் உன் செவ்விதழ் நுழைந்ததிலேயமைதி
உன் நறுமணம் நாசி புகுந்து வருகுதலேயமைதி
விழி விரியப்பேசும் ஓசையில் செவி மலர்வதேயமைதி
குளிர்த் தென்றலாய் தழுவிடும் வேளை உணர்கிறேன் பேரமைதி.

- செந்தாமரைக் க�ொடி.

