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சூரிய ஒளி புகும்
துளைகளின் வழியே கசிந்த
மழைநீர்
அந்தக் கவிதைத்தாள்களை
நனைத்துச்
சிதைத்திருக்கலாம்
அல்லது
எனது முதல்கவிதையே
த�ொலைந்து ப�ோன கவிதைதான்
பதின்மூன்று வயதில் எழுதிய கவிதை
ஏத�ோ க�ொஞ்சம் ஞாபகத்தில்
வந்தாலும்
த�ொலைந்து ப�ோனது என்பது
உண்மைதானே!
ஏதாவது ஒரு கவிதையை எழுதி
இதுதான் நான்எழுதிய
அந்த முதல்கவிதை என்று
ச�ொல்ல மனம் ஒப்புக்
க�ொள்ளவில்லை;
ச�ொன்னால் யாரும்
ஒன்றும் ச�ொல்லப்போவதில்லை
என்றாலும்...
இந்திய சுதந்திரப் ப�ோராட்ட
வரலாற்றைப் படித்துவிட்டு
வெள்ளையைனை எதிர்த்து
எழுதியதுதான் அந்த கவிதை
மிகநீண்டதாக உள்ளதெனக் கூறி
தமிழாசான் மறுத்ததால்
அது
த�ொலைந்து ப�ோனதா எனத்
தெரியவில்லை!
எப்படித் த�ொலைந்தது
என ஆராய்ச்சி செய்ய இயன்றாலும்
அது கிடைப்பது அரிதுதானே!

பழைய புத்தகங்கள்
கடைக்குப் பயணித்த ப�ோது
அவைகளும் பயணித்து
எங்காவது
ஒரு தேநீர்க் கடையில்
வடையில் உள்ள
எண்ணெயை எடுத்திருக்கலாம்!
புதிய வீட்டிற்குப்
பயணித்தப�ோது
தேவையில்லாக்
குப்பைகள் என
கழிக்கப்பட்டவைகளுடன்
சேர்ந்து பயணித்திருக்கலாம்..
.
இன்னும் கூட
எங்கள் வீட்டுப் பரணியில் உள்ள
வேண்டாத ப�ொருட்களுடன்
உறங்கிக் க�ொண்டிருக்கலாம்..
எப்படி இருந்தாலும்
எனக்குள் இருக்கும்
கவிஞனைக் கண்டுபிடித்தது
அந்தக் கவிதைதான்..
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ஆகச்சிறந்த நண்பர்களான
எங்களை ஆயுதங்கள்
நிரம்பிய அறைக்குள்
அடைகிறார்கள்.
அது எங்களில் யார் ...?
நட்பில் சிறந்தவரென
தீர்மானிக்கும்
அறையாய் இருக்கிறது.
ஆயுதங்களுடன்
சிறு பிள்ளையாய் விளையாடிக்
க�ொண்டிருக்கிற�ோம்.
என் கை நழுவிய ஆயுதம்
என் கால்விரலைத் துண்டிக்க
பீறிட்டு வழிகிறது இரத்தம்.
என்னை காப்பாற்ற
முனைந்த உனக்கு ஈட்டி
இடரியதில்
உன் வலது த�ோள் காயம் காண
க�ொப்புளிக்கிறது ரத்தம்.
நம் இருவரும் காயங்களுக்கு
மாறி மாறி நட்பின்
மருந்திட்டுக் க�ொள்கிற�ோம்.
நமக்கு க�ொடுக்கப்பட்ட
கால அவகாசம் முடிந்ததும்
மூடிய நம் அறைக் கதவு
திறக்கப்படுகிறது.
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நட்பின் ஆழம் காணத் துடித்த
ச�ோதனை மனிதர்கள்
அறைக்குள் நுழைகிறார்கள்.
நம்மை காயங்களுடன்
கண்டவர்கள்
காயங்களின் காரணத்தை
ஆராய்ந்து ந�ோக்க
நேர்த்தியற்றவர்களாய்
ஆகச்சிறந்த நம் நட்பை
ஏளனம்
செய்யத் த�ொடங்குகிறார்கள்.
நம் நட்பின்
இலக்கணமறிந்த ஆயுதங்கள்
அதுவரை சேமித்திருந்த
ம�ொத்த ரத்தத்தையும்
தன் கூரிய நாவுகளால்
கக்கத் த�ொடங்குகின்றன.
அரை முழுவதும்
ரத்தத்தால் நிரம்பி வழிய
ஆயுதங்களின்
தாக்குதலின்றியும்
காயங்களின்றியும்
எங்களின்
நட்பைச் ச�ோதிக்க விழைந்த
அச்சோதனை மனிதர்கள்
ரத்தத்தில் மிதந்து
மூழ்கிக் க�ொண்டிருக்க
அந்த அறைக் கதவை
இறுக மூடி விட்டு
நாங்கள்
இருவரும் புறப்படலான�ோம்.

- பாரியன்பன்
குடியாத்தம்
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ரஸ ்வதி கலைய ர ங்கம் , அழ காக
அலங்கரிக்கப்பட்டு பரத நாட்டியப் ப�ோட்டி
யில் பல நடனமாதர்களின் பாத தாளங்களை
ஏற்க தயார் நிலையில்...
அறிவித்திருந்த பள்ளிகளில் இருந்து
மாணவிகள் வந்திருந்தனர். குழந்தைகள்
அங்கும் இங்கும் ஓடிக்கொண்டு இருப்பதைப்
பார்ப்பதற்கு பட்டாம்பூச்சிகள் சிறகடிப்பதை
ப�ோல் இருந்தது.
5 0 0 க் கு ம் மே ற ்பட்ட இ ரு க்கைகள்
நிறைந்த அரங்கில் நிலா தனது அம்மா
கீதாவுடன் ப�ோட்டியில் கலந்து க�ொள்ள
வந்து இருந்தாள். மேக்கப் ரூம் எங்கே
இருக்குன்னு பார்க்கலாம் வாம்மா என்றாள்
நிலா.
நிலாவிற்கு முன்பே வந்திருந்த ப�ோட்டி
யா ள ர்கள் மேக்கப் மெ ரு கேற ்ற த ்தில்
கவனமாக இருந்தனர். நிலாவும் மேக்கப்
முயற்சில் இறங்கினாள்.
நிலா! ப�ோட்டியில் கலந்து க�ொள்ளும்
மாணவிகள் மட்டும்தான் இங்கு இருக்க
வே ண் டு ம் . ந ா ன் பார்வை ய ா ள ர்கள்
பகுதியில் உட்கார்ந்து இருக்கிறேன், நீ

நன்றாக ஆடுவாய் என்று எனக்குத் தெரியும்
நம்பிக்கையை மனதில் வைத்து தைரியமாக
ஆடு... என்று ச�ொல்லி மகளை உச்சி முகந்து
முத்தமிட்டு வெளியே வந்து அமர்ந்தாள் கீதா.
முன் வரிசையில் நடுவர்களும், சிறப்பு
விருந்தினர்களும் அமர தனி இருக்கைகள்.
கண்ண ன் பா ட் டி ற் கு ஆ ட ஒ த ்திகை
பார்த்து க�ொண்டிருந்தாள் நிலா.
மற்ற மாணவிகளும் அப்படியே. ப�ோட்
டிக்கு வந்திருந்தவர்களையும், நடுவர்
களையும் வரவேற்று உரை ஆற்றினர்.
ப�ோட்டியைக் காண வந்தவர்கள் ஆவலுடன்
மேடையைப் பார்த்துக் க�ொண்டிருந்தனர்,
ப�ோ ட் டி து வ ங ்கி ய து . ம ா ண வ ி கள்
ஆடியதைப் பா ர் க்கும்போ து மயில்
த�ோகை விரித்தாடியது ப�ோல இருந்தது.
ஆஹா... பிள்ளைகள் எவ்வளவு நளினமாக
ஆடுகிறார்கள் பாருங்களேன் என்றார் பார்க்க
வந்தவரில் ஒருவர். ஆமாம் அந்த கண்ணன்
பாட்டிற்கு ஒரு குழந்தை ஆடியது பாருங்கள்,
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மணிக் கவிதைகள்
1.
எல்லா
காடுகளிலும்
ஆச்சியின்
சுவடுகள்
பதிந்திருக்கின்றன.
ஆச்சியைத்
தீண்டிய
சர்ப்பத்தின்
சுவடுகள்
எங்கேயும்
தென்படவில்லை.

ஆமாம் ப�ோட்டி முடிவில் கண்ணன்
பாட்டிற்கு ஆடிய நிலாவிற்கு ஆனந்தக்
கண்ணீர் பெருக்கெடுத்தது. அடுத்தடுத்து
யாருக்குப் பரிசு அறிவிக்கப் பட்டதென்று
எதுவும் அவள் காதில் விழவில்லை. இது
அத்தனைக்கும் காரணம் அம்மாதான்
என்று பெருமிதம் க�ொண்டாள் நிலா. 6
வருடத்திற்கு முன்பு நடந்ததை நினைவிற்கு
க�ொண்டு வந்தாள். அம்மா கீதாவிற்கு தன்
மகள் நிலாவை நினைத்து மிகுந்த பெருமை,
சிறிது கர்வமும் கூட.

2.
இன்று
உன்னுடைய
ஊராக இருக்கிறது.
நேற்று
என்னுடைய
வனமாக
இருந்திருக்கிறது.

பள்ளிக்கு கிளம்பிய நிலாவை வாசல் வரை
வந்து வழியனுப்ப வெளியில் வந்தாள் கீதா.
அம்மா! Bye ம்மா என்று ச�ொல்லி புள்ளி
மான் ப�ோல் துள்ளிக் குதித்து ஓடினாள் நிலா.

3.
வளர்ப்புக் கிளியைக்
கூண்டுக் கிளியாகவே
வளர்த்திருக்கலாம்.
சுதந்திரமாக
வளர்த்த கிளி
பூனைக்கு
இரையாகிப் ப�ோனதே.
4.
புலி
உறங்கியதாக
அடையாளப்படுத்தப்பட்ட
பாறையை
அச்சத்துடனே
பார்த்துவிட்டுக்
கடந்து செல்கிறேன்.

ப. சுடலைமணி
க�ோயம்புத்தூர்
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யாரும் அவளுடன் ப�ோட்டி ப�ோட முடியாது,
தன்னை மறந்து ஆடினாள் அந்தக் குழந்தை,
ஆஹா எத்தனை தெளிவு அவர் முகத்தில்
என்றார் மற்றவர்.

 2019

‘‘ஏய் கீதா! அதெப்படி உன் ப�ொன்னு
நிலா 3வதுதான் படிக்கிறாள், இவ்வளவு
சமர்த்தாக இருக்கிறாள்’’ என்றாள் பக்கத்து
வீட்டு சுபா. பதிலுக்கு புன்னகைத்தபடியே
உ ள ்ளே வ ந ்தாள் கீ தா . எ ப ்போ து ம்
வகுப்பில் முதல் ரேங்க் வாங்கும் நிலா
விளையாட்டிலும் சளைப்பதில்லை. பெரியவர்
களுக்கு மரியாதைக் க�ொடுக்கும் தன்
மகளை நினைத்து சந்தோசமாக அன்றைய
வேளையைத் துவங்கினாள் கீதா.
பள்ளிக்கு
சென்ற
நிலா
க�ொண்டே வீட்டிற்கு வந்தாள்.

அழுது

அம்மா அம்மா... என் த�ோழிகளெல்லாம்
என்னை கிண்டல் செய்றாங்க, நீ வெறும்
படிப்பதற்கு
மட்டும்தான்
லாயக்கு,
வகுப்பில் முதல் ரேங் வாங்கினால் மட்டும்
ப�ோதுமா என்கிறார்கள்.
நிலா என்ன ச�ொல்ல வருகிறாள் என்பது
புரிந்தும் புரியாதது ப�ோலவே தன் மகளை

பார்த்துக் க�ொண்டு இருந்தாள் கீதா.
நிலா தன் வகுப்பில் த�ோழிகள் பேசியதை
த�ொடர்ந்தாள். பிருந்தா, காவியா, நிலா
மூன்று பேரும் த�ோழிகள். பிருந்தாவிற்கும்
காவியாவிற்கும் நிலா முதல் ரேங்க்
வாங் கு வத ில் ப�ொ ற ாமை இ ருந்தது.
பிருந்தாவும், காவ்யாவும் டான்ஸ், மியூசிக்,
ஸ்விம்மிங் மற்றும் ட்ராயிங் க்ளாசுக்கும்
சென்று க�ொண்டிருந்தார்கள். இதை வைத்து
நிலாவை அழ வைக்க திட்டம் ப�ோட்டனர்.
ஏய் பிருந்தா! நிலாவைப் பார்த்தாயா,
அவளால் படிக்க மட்டும் தான் முடியும்,
நம்மைப் ப�ோல கலைகளை கற்றுக்
க�ொள்ளவும்,
திறமைகளை
வளர்த்து
க�ொள்ளவும் ஆர்வம் அவளிடம் இல்லை
என்று ச�ொல்லி கண் சிமிட்டினாள்
காவ்யா.
பிருந்தாவும் அதை ஆம�ோதித்து தலை
யாட்டி சிரித்தாள். இதைப் பார்த்து அழத்
த�ொடங்கிய நிலா வீட்டிற்கு வந்து அம்மாவிடம்
ச�ொல்லி ஆறுதல் தேடினாள்.
நிலா! எல்லாரும் ப�ோறாங்க அப்படிங்
கிறதுக்காக நாமும் ப�ோகக் கூடாதுமா.
நமக்கு எந்தக் கலையில் ஆர்வம் உள்ளத�ோ
அ தை ந ா ம் த ே ர் வு செ ய் து கற் று க்
க � ொ ள ்ள னு ம் , அ து ம ட் டு ம ல்லா ம ல்
டான்ஸ், மியூசிக், ஸ்விம்மிங், ட்ராயிங்
என்று எல்லாவற்றையும் ஒரே நேரத்தில்
கற்றுக் க�ொண்டால் உன்னால் எதையுமே
முறையாக கற்றுக் க�ொள்ள முடியாது.
அம்மா நீங்க என்ன ச�ொல்றீங்கன்னு
எனக்குப் புரியலம்மா, எனக்குப் புரிவது
ப�ோல ச�ொல்லுங்க...’
அதாவது நிலா, ஒரு மரத்தில் நிறைய
மாங்காய் இருந்தாலும் ஒரு மாங்காயை
மட்டும் குறி பார்த்தால் தான் மாங்காய்
கிடைக்கும். நிறைய இலக்கை ஒரே
நேரத்தில் வைத்தால் எதுவுமே கைக்கு வந்து
சேராது. நீ வேணும்னா உன் த�ோழிகள்
பிருந்தாவிடமும், காவ்யாவிடமும் எதிலா
வது பரிசு வாங்கி இருக்கிறார்களா? என்று


பிறக்கும் ப�ோது
த�ொடங்கிய அழுகை
நம் இறக்கும் வரை த�ொடரும்
இடையிலே இளைப்பாற
களைப்பெடுக்கவில்லையே
தெரியவில்லை
ஆரம்பமே ஆஸ்த்திவாரமாய்
அழுகை கிடைத்ததே
அற்புத வரமாய்
அள்ள அள்ள குறையா
ஊற்றைப்போல்
விம்மி அழுக அழுக வழிந்தோடும்
ஆளுமை தான் ஆச்சரியம்
வெந்நீர் சுடும் தான்
ஆறிவிடும்
கண்ணீர் சுடாது வடுவாகும்
ஆனந்த கண்ணீர்களை மட்டும்
அன்பாக ஏதிர்பார்க்கும் விழிகள்
ஆழத்துயர் விழி நீர்கள்
என்றும் விருந்தாளியாகின
அடம்பிடித்தாலும் நிறுத்திட
இயலா குணம் தான்
அனைவரின் முன்னே மறைக்க
நினைத்திடும் ஒரு உறவுதான்
கண்ணீர் என்பது

- ரிம்ஸா டீன்
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கேட்டுப் பார், அவர்களால் வாங்க முடியாது
என்றாள் அம்மா. அம்மா நீங்க ச�ொன்னது
தெளிவா புரியுதும்மா. சரி, அப்படின்னா
ந ா ன் எ ந ்த வ கு ப ்பி ல் சே ர ட் டு ம் னு
ச�ொல்லுங்கம்மா என்றாள் நிலா . உனக்கு
எந்தக் கலையில் ஆர்வம் அதிகம் உள்ளத�ோ
அந்தக் கலையில் உன்னால் பிரகாசிக்க
முடியும். அதனால் நீயே தேர்வு செய் என்று
அவளிடமே ப�ொறுப்பை ஒப்படைத்தாள்
கீதா.
ஒரு நாள் முழுவதும் ய�ோசித்துப் பார்க்கும்
நிலாவிற்கு தான் பரத நாட்டியம் ஆடுவது
ப�ோல் அடிக்கடி நினைத்துப் பார்த்துக்
க�ொள்வது நினைவிற்கு வந்தது. காலையில்
எழுந்த நிலா அம்மாவிடம் ஓடி வந்து
என்னை பரதநாட்டிய வகுப்பில் சேர்த்து
விடுகிறீர்களா? அப்பா சம்மதிப்பாங்களா?
என்று கேட்டாள். மகளின் ப�ொறுப்பான
கேள்வி கீதாவை நெகிழ வைத்தது. நிலா
உன் நலனுக்காக அப்பா கண்டிப்பாக
சம்மதிப்பார். நீ நன்றாக வர வேண்டும்
என்பதே அப்பாவின் ஆசையும் அதனால்
நாளை முதல் நீ பரத நாட்டிய வகுப்பிற்கு
சென்று வா என்றாள் கீதா.
மிகுந்த சந்தோசத்துடனும், ஆர்வத்துட
னும் பரத நாட்டிய வகுப்பிற்கு கிளம்பிய
நிலாவிடம் அம்மா,
நீ ப ர த ந ா ட் டி ய ம் கற் று க் க � ொ ள ்ள
காரணமாயிருந்த பிருந்தாவிற்கும், காவ்யா
விற்கும் நன்றி கூறி அவர்களிடம் எப்போதும்
ப�ோல் நட்புடன் பழக வேண்டும் என்றும்,
உனக்கு கற்றுக் க�ொடுக்கும் குருவையும்,

கலையையும் கடவுளாக நினைக்க வேண்டும்
என்று அறிவுரை கூறி அனுப்பினாள் அம்மா.
நாட்கள் வருடங்களாயின, நிலா பரத
நாட்டியத்தை மிகுந்த ஆர்வத்துடன் கற்றுத்
தேர்ந்தாள். நிலாவின் அரங்கேற்றமும்
முடிந்தது.
அம்மா அம்மா, சரஸ்வதி கலை அரங்கில்
பரத நாட்டிய ப�ோட்டி நடைபெறுகிறதாம்.
நிறைய பள்ளிகளில் இருந்து மாணவிகள்
கலந் து க் க � ொ ள ்கி ற ார்க ள ா ம் . ந ா னு ம்
ப�ோகட்டுமா என்றாள் 9 ம் வகுப்பு படிக்கும்
நிலா.
தைர ி ய ம ாக செ ன் று வா ந ி லா ,
வகுப்பில் மட்டுமல்ல, பரத நாட்டியத்திலும்
நீ மு தலாவதாகவே வ ரு வா ய் எ ன் று
நம்பிக்கைக் க�ொடுத்தாள் அம்மா.
ஆமாம், ஆமாம் அம்மாவின் நம்பிக்கை
தா ன் எ ன்னை வ ள ர்த்த து . பர ி சு
அறிவிக்கப்பட்டு முடிந்தவுடன் பரிசு பெறும்
மாணவிகள் மேடைக்கு அழைக்கப்பட்டனர்.
முதல் பரிசு வாங்கும் நிலா ஆஆ... மக்களின்
கரவ�ொலியில் அரங்கம் அதிர்ந்தது. மகிழ்ச்சி
வெ ள ்ள த ்தி ல் பர ி சை பெ று ம் ப�ோ து
அம்மாவும் மேடையில் இருக்க வேண்டும்
என்ற அவளின் விருப்பத்தை பூர்த்தி செய்ய
அம்மாவும் சேர்ந்து பரிசைப் பெற்றனர்.
தலையை வருடி முதுகைத் தடவினாள்
கீதா, கட்டிப்பிடித்து அழுதாள் நிலா. ஆம்
வென்றது நிலா மட்டுமல்ல, அம்மாவின்
த�ோழமையும், அரவணைப்பும் தான்.
n

க�ொத்து மலரழகில் க�ொள்ளையிட ஏங்கினேன்
பத்துக்கை என்றாலும் பத்தாதே - ச�ொத்து
முழுதும் தருவேன்நான் மூடாதே வெட்கி
பழுதின்றி வாழ்த்துவேன் பார்
- தென்றல் கவி
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விஞர், எழுத்தாளர், இதழாசிரியர், பதிப்பாசிரியர், உரையாசிரி
யர், பேச்சாளர் என பன்முகத்திறன் க�ொண்டவர். கவிதை, கதை,
சிறுவர் இலக்கியம், ஆன்மிகம், உரைநூல்கள், ஆய்வு நூல்கள் என
பதினைந்திற்கும் மேற்பட்ட நூல்களின் ஆசிரியர். உழவு குறித்து
பேசியும் எழுதியும் வரும் விவசாயி வீட்டு இளம் காளை, அயராத தன்
உழைப்பாலும், முயற்சியாலும் தமிழின் நீ ண ்ட நெடிய இலக்கியத்
த ள த ்தில் த ன் த ட த ்தை ப் ப த ி க ்க மு ய லு ம் மல ை ய டி வா ர த ்தில்
அமைந்துள்ள கெம்பநாயக்கன்பாளையம் கிராமத்தைச் சார்ந்த
உழவுக்கவிஞர் உமையவன் அவர்களின் இலக்கியப் பங்களிப்பு குறித்த
நேர்காணல்
இங்கு வரிகள் எல்லாம் பயிர்கள்
எழுத்துக்கள் எல்லாம் விதைகள்
இத�ோ உள்ளம் திறக்கிறார் உழவுக்கவிஞர்
இ ந்த ந வீ ன யு க த ்தில் கைபேச ி யு ம் ,
கணினியும் நம்மை சிறைபடுத்தி விட்ட
ப�ோதிலும் பன்னாட்டு நிறுவனத்தில் பணி
யாற்றிக் க�ொண்டே இலக்கியத்தின்பால், தான்
க�ொண்ட ஈரம் குறையாமல் பயிர்களின்
பச்சையத்தை ஒத்த உயிர்ப்பு கவிதைகளை
படைத்து வருகிறார் இக்கவிஞர்.
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உங்களை பற்றி நமது வாசகர்களுக்கு

எனது இயற்பெயர் ப.இராமசாமி, ஈர�ோடு மாவட்டம்,
சத்தியமங்கலத்திற்கு அருகில் உள்ள செம்பநாயக்கன்பாளையம்
எனது ச�ொந்த ஊர். பெற்றோர் திரு.பழனிச்சாமி திருமதி. சரஸ்வதி
அம்மையார் இரண்டு சக�ோதரர்கள் உள்ளனர். மனைவி பெயர்
திருமதி. ரேகாமணி
முழுக்க முழுக்க விவசாயப் பாரம்பரியம் க�ொண்டது,
எனது குடும்பம,; அப்பா, சக�ோதரர்கள் இன்னும் விவசாயம்
செய்கின்றனர். நான் க�ோவையில் உள்ள ஒரு பன்னாட்டு
நிறுவனத்தில் பணிபுரிகிறேன். ஒருபுறம் வேலை பார்த்தாலும்
மறுபுறம் இன்னும் விடுமுறை நாட்களில் விவசாயம் செய்து
க�ொண்டுதான் உள்ளேன். இதற்கு இடையில் முழுமையாக
என்னை இலக்கியத்தின் பால் ஒப்புக் க�ொடுத்து இலக்கியப்
பணியாற்றி வருகிறேன்.
இ ய ற ்கை வ ி வ ச ா ய மு ம் , ம ா டு வ ள ர் ப் பு ம் எ ன து
ஆசைகள். சூழல் அமையும் ப�ோது இதனை செயல்படுத்த
நினைக்கிறேன். உழுது க�ொண்டே எழுதுவது ஒருவகையில்
ஏகாந்தமாக உள்ளது. இணையத்தின் வழி ஆர்டர் செய்து
சாப்பிடும் நமக்கு விவசாயிகளின் அருமை புரிவதில்லை.
அதுதான் எழுதுகிறேன் எழுதுகிறேன் உழவு குறித்து
இன்னும் எழுதுகிறேன்.
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கிராமத்திலிருந்து சென்னை
ந �ோக்கி ய இ ட ப ்பெ ய ர் வு எ ப ்ப டி
யானது?

பல இலக்கிய நிகழ்வுகளுக்கு அழைத்துச்
சென்று இலக்கியத்தின் நீள அகலத்தை
காட்சி படுத்தியதும் அவர் தான்.

இது என் வாழ்நாளில் மிக முக்கியமான
திருப்பம் எனக் கூறலாம். கல்லு}ரிப் படிப்பை
முடித்து வேலை நிமித்தமாக முதன் முதலில்
சென்னையை ந�ோக்கிப் பயணப்படுகிறேன்.
அப்போது சென்னையில் எனக்கு யாரும்
அறிமுகமில்லை. நண்பனின் நண்பன்
அறையில் தங்கி வேலைக்கு சென்று
க�ொண்டிருந்தேன். முன்பே த�ொலைபேசி
மூலம் பரீட்சையமான கவி நயச்செல்வர்
மன்னை பாசந்தியை ஒரு விடுமுறை
நாளில் முதலாவதாக சந்தித்தேன். அவர்
தான், அந்த அப்பழுக்கற்ற மனதுக்காரர்
தான் சென்னையில் எனக்கு பல இலக்கிய
ஆளுமைகளை அறிமுகப்படுத்தி வைத்தார்.
முதலில் அவர் அடையாளம் காட்டியது
கன்னிக் க�ோயில் ராஜா அவர்களை தான்.
அன்று அறிமுகமான கன்னிக்கோயில்
ராஜா என் இலக்கிய வளர்ச்சியில் மிக
முக்கியமானவர். எனது பல நுhல்களை
அழகுற
வடிவமைத்தத�ோடு
என்னை

அ டு த் து ந ா ன் ச ந ்தி த ்த து த ி ரு .
வசீகரன் அவர்களை அதைத் த�ொடர்ந்து
சென்னையில் உள்ள அனைத்து இலக்கிய
அமைப்புகள�ோடும், தமிழ்அறிஞர்கள�ோடும்
பயணித்து க�ொண்டிருக்கிறேன்.

மணிப்பூர் மாநிலத்தில் சாகித்ய அகாதமியின்
சார்பில் நடைபெற்ற அகில இந்த்ய இளம்
எழுத்தாளர்கள் மாநாட்டில் தமிழ்நாட்டின்
சார்பாக கலந்துக�ொண்டப�ோது...

என்னை மேம்பட்ட நிலைக்கு அழைத்து
சென்றவர்களில் மிக முக்கியமானவர்கள்
எங்கள் ‘’இலக்கியசாவி’’ பி.வி. என்றழைக்கப்
படும் பி.வெங்கட்ராமன், கவிமாமணி
இளையவன் ஆகிய�ோர்தான். செம்போடை
குணசேகரன், பாவையர் மலர் வான்மதி,
முனைவர் மஞ்சுளா, சுப. சந்திரசேகரன்,
மறைந்த எம்.எஸ். தியாகராஜன், திருமதி.
சாந்தா வரதராஜன், ஹேரிங்டன் ஹரிகரன்
ப�ோன்ற ஆளுமைகளை, இலக்கிய உறவுகளை
தந்ததும் சென்னைதான்.
கிட்டதட்ட மூன்று ஆண்டுகள்தான்
சென்னையில் இருந்தேன் என்றாலும்
திரும்பிய திசையெல்லாம் இலக்கிய
உறவுகளை தந்த சென்னை எப்பொழுதும்
எனக்கு இலக்கிய அண்ணை தான். ஒரு
வேளை நான் சென்னைக்கு ப�ோகாமல்
இருந்திருந்தால் ஒன்று இதே நிலையில் நான்
இருந்திருப்பேனா என்பது சந்தேகம்தான்.
உங்களின் இலக்கிய தாகம் பற்றி…

சிறுவயது முதற்கொண்டே தமிழ் மீதும்,
தமிழ் இலக்கியத்தின் மீதும் தீராத பற்றும்
குறைவில்லாத காதலும் எனக்குண்டு. இதற்கு
முழு முதற் காரணம் எனது அரசு பள்ளி தமிழ்
ஆசிரியர்கள். தமிழ் இலக்கியத்தை அவர்கள்
கற்று க�ொடுத்த முறையும் அதற்கு அவர்கள்
எடுத்துக் க�ொண்ட சிறத்தையும் தமிழ்
ம�ொழியின் நீண்ட நெடிய வரலாறுகளை
அவர்கள் எங்களுக்கு கூறிய விதமும் தமிழின்
மீது எனக்கு மிகுந்த ஈடுபாடு ஏற்படக்
காரணமானது.
பள்ளி நாட்களில் கவிதையும் சிறுகதை
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தமிழக அரசின் தமிழ்ச்செம்மல் விருதுபெறும் தருணம்...

யும் எழுதி வந்தேன். பள்ளியில் நடைபெறும்
கவிதை, கட்டுரை, சிறுகதை,பேச்சு ப�ோட்டி
களில் கலந்து க�ொண்டு பல பரிசுகளை
பெற்றுள்ளேன். இதன் வெளிப்பாடாக
கல்லூரிகளிலும் நடைபெறும் இலக்கிய
ப�ோட்டிகளில் கலந்து க�ொண்டு பல
பரிசுகளைப் பெற்றுள்ளேன். ஏழாம் வகுப்பு
படிக்கும் ப�ோது நான் எழுதி பரிசு பெற்ற தமிழ்
ம�ொழி குறித்த எனது கவிதையே எனது முதல்
கவிதை.
பங்காளப்புதூர் அரசு மேல்நிலைப்
பள்ளியில் பதின�ொறாம் வகுப்பு படிக்கும்
ப�ோது நான் எழுதிய முதல் நுhல் ‘’அறிவுரை
கூறும் அற்புத கதைகள்’’ எனும் சிறுவர்
கதைநூல். நூல்கள் குறித்து எந்தவித
அடிப்படை அறிவும் இன்றி கையெழுத்து
பிரதியாக எழுதிவைத்துள்ளேன். இத்தனை
நூல்கள் எழுதிய பிறகும் இன்னும் எனக்கு
அந்த நூலே ப�ொக்கிஷம்.
பின்பு க�ோபி கலை மற்றும் அறிவியல்

கல்லூயில் இளங்கலை மேலாண்மையியல்
படிக்கும் ப�ோது எனது முதல் கவிதை
த�ொகுப்பு நூல் ‘’கவிய�ோசை’’ வெளியிடப்
பட்டது. அது முதற் க�ொண்டு த�ொடர்ந்து
நூல் வாசிப்பு என்னை இலக்கியத்தின்பால்
வெகுவாக ஈர்ந்தது.
இலக்கியம் குறித்து பேசவ�ோ, உரை
யாடவ�ோ எழுதவ�ோ அந்த காலகட்டத்தில்
எவரும் எனக்கு பரீட்சையம் இல்லை.
முழுக்க முழுக்க சுய ஓட்டத்தில், ஆர்வத்தில்
முனைந்து முனைந்து இலக்கியம் கற்றுக்
க�ொள்கிறேன். அதன் விளைவாக க�ோவை
எஸ்.என்.எஸ் ப�ொறியியல் கல்லூயில்
முதுகலை மேலாண்மையியல் படிக்கும்
ப�ொழுது பல இலக்கிய மன்றங்களில்
கலந்து க�ொள்ளும் வாய்ப்பு அமைந்தது.
நான் த�ொடர்ந்து கவிதை எழுதி வருவதை
பார்த்த எங்கள் துறையின் தலைவர்
முனைவர் வேணுக�ோபால் ‘’நீங்கள் ஏன்
இதனை, நூலாக வெளியிடக் கூடாது’’
எனக் கேட்டார். பல்வேறு
இதழ்களில்
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உலகம் சீர�ோடு இயங்குகிறது என்றால் அது
உழவன் படைத்த உழவாலே அத்தகைய
உழவின் மீது எனக்கு எப்பொழுதும் தனி
ஈடுபாடு உண்டு. இதையெல்லாம் கடந்து
நான் விவசாயி, ஒரு விவசாயியின் மகன்.
ஒரு படைப்பாளி தனது படைப்புக்கான
கருவைதான் அன்றாடம் பழகும் சக மனிதர்
களிடமிருந்தும் தன்னைச் சுற்றி நிகழும்
சூழ்நிலைகளிலிருந்தும்எடுத்துக்க�ொள்கிறான்.
அந்த வகையில் எழுதுக�ோல் பிடிக்கும் முன்பே
ஏர்க்கலைப்பை பிடித்தவன் என்கிற வகையில்
உழவு குறித்து எழுத மிக இயல்பாக எனக்கு
வாய்க்கிறது.

இலக்கியத்திற்காக் பெருமைமிகு தமிழர்
விருதுபெறும் தருணம்...

எனது கவிதை வெளிவந்த சமயம் அது. அவர்
ச�ொன்னஅந்தவார்த்தைபெரியஉற்சாகத்தை
என்னுள் ஏற்படுத்தியது. அதுமுதற்கொண்டு
எனது
நூலினை
வெளியிடுவதற்கான
ஆயத்தப் பணிகளை மேற்கொண்டேன்.
அதன் விளைவாக அடுத்த ஆறே மாதத்தில்
எனது முதல் கவிதை த�ொகுப்பான ‘’நீர்
தேடும் வேர்கள்’’ எஸ்.என்.எஸ் ப�ொறியியல்
கல்லூயில் பிரம்மாண்டமான விழாவில்
வெளியிடப்பட்டது. இதற்கு உறுதுணையாக
இ ரு ந ்த க ல் லூ ர ி க் கு ம் , மு னைவ ர் ,
வே ணு க � ோபா ல் ம ற் று ம் மு னைவ ர்
ச ா ர தா ம ண ி அ வர்க ளுக்கு ம் இ ன்றும்
நான் நன்றிக்கடன் பட்டுள்ளேன். அன்று
த�ொடங்கிய அந்த உற்சாக நதியின் புது
வெள்ளம் இன்னும் இன்னும் ஊற்றெடுத்து
ஓடிக் க�ொண்டிருக்கிறது.
உழவு இலக்கியம் குறித்து எழுதக்
காரணம்?

மனிதன் உயிர்ப்போடு இருக்கவும்,
உணர்வோடு இருக்கவும் உயர்வோடு
இருக்கவும் மிக முக்கிய காரணம் உழவு. இந்த
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‘’எனக்கும் எழுத்துக்குமான நெருக்கம்
பூர்வ பந்த ச�ொந்தமல்ல. என் தலைமுறையில்
த�ொடங்கிய வாசிப்பின் நீட்சி. என்
முன்னோர்கள் ஏர்வழி எழுதியதை தாள்வழி
பிரதியெடுக்கிறேன். நான் கால்நடை
பயின்ற இடமே எனது ம�ொழிநடை.
நெற்கள் கலமாடிய இடத்தில் அமர்ந்து
ச�ொற்களை நெய்து க�ொண்டிருக்கிறேன்.
கவிதை ம�ொழியில் ஒலியை தேடுவதை
விட உணர்வின் படிமத்தைக் காணவே
விழைகிறேன்’’.
என்னுள் விளைத்த உழவு குறித்தான
சிந்தனையினை த�ொடர்ந்து எழுதியும் பேசியும்
வருகிறேன். அந்த வகையில்தான் எனது
‘’வண்டிமாடு’’ எனும் தமிழில் விவசாயம்
சார்ந்த முதல் ஹைக்கூ த�ொகுப்பினை
வெளியிட்டுள்ளேன். மேலும் எனது அனைத்து
படைப்புகளிலும்விவசாயம்குறித்தசெய்திகளை
தவறாமல் எழுதி வருகிறேன். எனது வண்டிமாடு
நூல் வாசகர்கள் மத்தியில் பரவலான
கவனத்தையும் பாராட்டுதல்களையும் பெற்றது
குறிப்பிடத்தக்கது.
தங்களின் உரைநூல் குறித்து…

கம்பர் இயற்றிய ஏரெழுபது நூல்
உழவர்களின் மேன்மையும் அவர்களின்
உன்னதத்தையும் பறைசாற்றுகிறது. ஆயிரம்
ஆண்டுகளுக்கு முன்பே உழவு குறித்து
இயற்றப்பட்ட இலக்கிய நுhல் ஏரெழுபது

என்றால் அது மிகையாகாது. வள்ளுவர்
ஒரு அதிகாரத்தில் உழவின் மேன்மையை
ச�ொல்கிறார் என்றால் கம்பர�ோ ஒரு நூல்
முழுக்க உழவு குறித்து பேசுகிறார். அத்தகைய
மேன்மை தங்கிய ஏரெழுபது நூலுக்கு எனது
உரையை எழுதியுள்ளேன். இந்நூலினை பல
தமிழ் அறிஞர்கள் மெச்சி பாராட்டினார்கள்
என்பது குறிப்பிடத்தக்கது. குறிப்பாக
மறைந்த சிலம்பொலி சு.செல்லப்பன், கவிஞர்
மலர்மகன், மறைமலை இலக்குவனார்
ப�ோன்ற ஆளுமைகள் வெகுவாக இந்
நூலினை பாராட்டினார்கள். இந்நூலுக்கு
கிடைத்த அங்கீகாரமாக கருதுகிறேன்.

படையில் இதுவரை ‘’க�ொங்கு நாட்டு
மங்கள வாழ்த்து’’ மற்றும் ‘’கம்பரின்
திரு க்கை வழக்கம்’’ ஆகிய இரண் டு
நூல்களை பதிப்பித்துள்ளேன் இன்னும்
சில நூல்களை பதிப்பிக்கும் முயற்சியில்
இறங்கி உள்ளேன்.
தங்களின் சிறுவர் இலக்கிய பங்
களிப்பு எப்படியுள்ளது?

என் பதினேழாவது வயதிலேயே நான்
எழுதிய முதல் நுhல் சிறுவர் இலக்கியம்
சார்ந்துதான் என்பது எனக்கு அப்பொழுது
தெரிந்திருக்கவில்லை. இதுவரை சிறுவர்
தங்களின் பதிப்பு நூல் குறித்து… இலக்கியத்தில் மட்டும் ஆறு நூல்களை
எழுதியுள்ளேன். அதில் ‘’ஆகாய வீடு’’
பழமையான தமிழ் இலக்கிய நூல்களை நூல் முழுக்க முழுக்க சிறுவர்களுக்கான
வெளிக�ொணர வேண்டும் என்கிற அடிப் அறிவியல் கதைகள், சிறுவர்கள் மத்தியில்
நீதி ப�ோதனைகளை ஏற்படுத்தும் வகையில்
திருக்குறளுக்கான சிறுவர் கதை நூல்
இலக்கியத்திற்காக் பெருமைமிகு தமிழர்
இரண்டினையும், ஒளவையின் மூதுரை
விருதுபெறும் தருணம்...
நூலுக்கான சிறுவர் நீதிக் கதையினையும்
எழுதியுள்ளேன். இன்னும் த�ொடர்ந்து பல
தளங்களில் சிறுவர்களுக்கான சிறுகதைகளை
படைக்க முயன்று வருகிறேன்.
இதழ்களில் தங்களது பங்களிப்பு…

சென்னையில் இருந்து வெளிவரும்
இலக்கியச் சாரல் இதழ் ஆசிர்யராக பணி
யாற்றியுள்ளேன். அந்த சமயத்தில் பல
இளம் எழுத்தாளர்களை அந்த இதழில்
எழுதவைத்தத�ோடு இளம் சாதனையாளர்
களையும் இதழில்அறிமுகப்படுத்தியுள்ளோம்.
மேலும் இலக்கியச் சாரல் அமைப்பின்
தலைவராகவும் செயலாற்றியுள்ளேன். இந்தச்
சமயங்களில் பல இலக்கிய ஆளுமைகள�ோடு
பழகக் கூடிய வாய்ப்பு கிடைத்தது. இந்த
இ ர ண் டு ப� ொ று ப் பு களை யு ம் எ ன க் கு
வ ழ ங ்கி ய கவ ி ம ா ம ண ி இ ளை ய வ ன்
அவர்களை நன்றியுடன் நினைக்கிறேன்.
தாங்கள் பெற்றுள்ள விருதுகள்
குறித்து…

வ ி ரு து க ளு ம் , பா ர ா ட் டு க ளு ம் ஒ ரு
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கம்போடியா அரசின் பாரதியார் விருது பெறும் தருணம்...

படைப்பாளியை மேலும் மேலும் இயங்க
வைக்கிறது. அதே சமயம் எந்த ஒரு
படைப்பும் விருதை ந�ோக்கி எழுதப்படுவது
இல்லை. எதிர்பாராமல் கிடைக்கும் ச�ோர்வு
நீக்கிதான் விருதுகள். அந்த வகையில்
தமிழக அரசின் ‘’தமிழ்ச்செம்மல்’’ விருது,
பெருமைமிகு தமிழர் விருது, உழவுக்
கவிஞர், கவிமாமணி உள்ளிட்ட 30க்கும்
மேற்பட்ட விருதுகளை பெற்றுள்ளேன்.
மேலும் எனது நூல்கள் பல பரிசுகளையும்,
விருதுகளையும் பெற்றுள்ளது.

எனது இலக்கிய பங்களிப்பை பாராட்டி ‘’உலக
பாரதியார் விருது’’ வழங்கப்பட்டது. மேலும்
அம்மாநாட்டில் எனது சிறுவர் நூல் ‘’ஆகாய
வீடு’’ வெளியிடப்பட்டது. கடல் தாண்டி
கம்போடிய அரசு எடுத்த இந்த விழா தமிழின்
மேன்மையை
உலகிற்கு
பறைசாற்றும்
வகையில் அமைந்தது.
தாங்கள் கலந்து க�ொண்ட சாகித்ய
அகாடமியின் மாநாடு குறித்து…

கடந்த 2018ம் ஆண்டு சாகித்ய
த ா ங ்க ள் பெ ற ்ற க ம ் ப ோ டி ய அகாடமியின் சார்பில் அகில இந்திய
எழுத்தாளர்கள்
மாநாடு
நாட்டின் அரசு விருது குறித்து இளம்
மணிப்பூர் மாநிலத்தில் நடைபெற்றது.
என்ன நினைக்கிறீர்கள்?
அம்மாநாட்டிற்கு
இந்தியாவின்
ஒரு படைப்பாளி அல்லது படைப்பு நாடு ஒவ்வொரு மாநிலத்திருந்தும் ஒரு இளம்
கடந்து க�ொண்டாடப்படுவது உண்மை எழுத்தாளர் அழைக்கப்பட்டனர். அந்த
யிலேயே பெருமைக்குரியது. அந்த வகையில் வகையில் தமிழ் நாட்டின் சார்பாக கலந்து
கம்போடிய நாட்டில் நடைபெற்ற உலக க�ொள்ளும் வாய்ப்பு எனக்கு கிடைத்தது
கவிஞர்கள் மாநாட்டில் கம்போடிய அரசின் இம்மாநாட்டில் பல்வேறு ம�ொழிகளின்
கலை மற்றும் பண்பாட்டு துறையின் சார்பில் பிரதிநிதியாக கலந்து க�ொண்ட நாங்கள்
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ம ன்னீ ஸ ்வ ர ர் பெ ரு மையை அ ற ி யு ம்
ப�ொழுதும் அவரின் மீது தனிப்பட்ட
ஈர்ப்பு ஏற்பட்டது. அதன் விளைவாக
எனது பெயரை உமையவன் என மாற்றிக்
க�ொண்டேன்.
இதழ்களில் தங்களின் இலக்கியப்
பங்களிப்பு எப்படி உள்ளது?

என்னுடைய இலக்கிய பங்களிப்பினை
பல்வேறு இதழ்கள் வெளியிட்டு சிறப்பு
செய்துள்ளன. அந்த வகையில் ஆனந்த
விகடன் தடம், கல்கி, தினமணி கலாரசிகள்
பகுதி, இந்தியன் எக்ஸ்பிரஸ், மக்கள்
குரல் நாளிதழின் விருந்தினர் பகுதி,
ஆத்திமாலை வார இதழ், நிறை இதழ்,
இனிய உதயம் இதழ், புதுவை தென்றல்,
நம் உரத்த சிந்தனை ப�ோன்ற இதழ்களுக்கு
இந்த நேரத்தில் நன்றியை பதிக்கிறேன்
தங்களின் ஊடக பங்களிப்பைச்
ச�ொல்லுங்கள்.
கவிமுரசுக்கு ப�ொன்னாடை அணிவித்த மகிழ்வில்.

அம்மொழியின்
இலக்கியம்
குறித்த
செய்திகளை பரிமாறிக் க�ொள்ளும் அறிய
நிகழ்வாக அமைந்தது.
தங்களின் ஆன்மிக
பற்ற்ச் ச�ொல்லுங்கள்.

நூல்கள்

க�ோயில்கள் என்பது வெறும் வழிபாட்டு
தளங்கள் மட்டும் அல்ல, ஒரு நாட்டின்
வரலாற்றை, பண்பாட்டை, பழைமையை,
நாகரிகத்தை, த�ொன்மையை எடுத்தியம்பும்
உன்னத இடம். அந்த வகையில் பல்வேறு
ப ழ மை ய ா ன க � ோவ ி ல்களை ஆ ய் வு
செய்து அதன் வரலாறுகளை இதுவரை
நான்கு நூல்களாக எழுதியுள்ளேன். அதில்
‘’க�ொங்கு நாட்டு க�ோவில்கள்’’ எனும்
நூல் தமிழக அரசின் நூலக ஆணைக்கு
தேர்வாகியுள்ளது. அப்படி க�ோவில்களை
ஆய்வு செய்யும் ப�ொழுது அன்னூரில்
உள்ள அருள்மிகு மன்னீஸ்வரர் ஆலயம்
செல்லும் வாய்ப்பு கிடைத்தது. அந்த ஆலய
வரலாற்றினை கேட்கும் ப�ொழுதும் மூலவர்

பல்வேறு காட்சி ஊடகங்களின் எனது
நேர் காணல்கள் ஒளிபரப்பாகியுள்ளது.
குறிப்பாக கலைஞர் த�ொலைக்காட்சியின்
விடியலே வா பகுதி, ப�ொதிகை த�ொலைக்
காட்சியின் ‘’காலைத் தென்றல்’’ பகுதி,
மக்கள் த�ொலைக்காட்சியின் ‘’மக்கள்
பக்க ம் ’ ’ ப�ோன்றவ ற ்றி ல் ச ி ற ப் பு
விருந்தினராக கலந்து க�ொண்டு எனது
இ லக்கி ய அ னு பவ ங ்களை பக ி ர் ந் து க்
க�ொண் டுள்ளேன். மேலு ம் ப�ொதிகை
த�ொலைக்காட்சியின் இலக்கிய தர்பார்
பகுதியில் எழுத்தாளர்கள் திரு.பாலகுமாரன்,
திரு.பிரபஞ்சன் ப�ோன்ற ஆளுமைகள�ோடு
கலந்து க�ொண்டுள்ளேன்.
வேறு ம�ொழியில் உங்களின்
நூல் ஏதேனும் ம�ொழி பெயர்க்கப்
பட்டுள்ளதா?

நூல்கள் மற்ற ம�ொழிகளில் ம�ொழி
பெயர்க்கப்படும்போது அவை பரவலான
வாககர்களுக்கு சென்று விடுகிறது. அந்த
வகையில் எனது ‘’பறக்கும் யானையும்
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பேசும் பூக்களும்’’ சிறுவர் நூல் திருமதி. பாடத் திட்டத்தில் வைக்கப்பட்டுள்ளது.
துளசிபட்டு அவர்களால் ஆங்கிலத்தில்
தங்களின் எதிர்காலத் திட்டம்…
“The Flying Elephant” எனும் நூலாக
ம�ொழி பெயர்க்கப்பட்டுள்ளது.
இன்னும் பல நூல்களை எழுதும்
உங்கள் இலக்கிய பங்களிப்பு ஆரம்பகட்டபணிகளைத�ொடங்கியுள்ளேன்.
குறித்தும் ஆய்வு நூல் குறித்தும் எனது 5 ஆண்டுகால ஆய்வு நூல் ‘’நவீன
மேலாண்மையும் திருக்குறளும்’’, ‘’க�ொங்கு
ச�ொல்லுங்கள்.
நாட்டின் பாடல் பெற்ற தளங்கள்’’ ஆக
எனது 10 ஆண்டுகால இலக்கிய இரண்டு நூல்கள் வெளிவர உள்ளன.
பங்களிப்பை நினைவுகூறும் வகையில் திரு.
தமிழ்நெஞ்சம் வாசகர்களுக்கு
லட்சுமணன்அவர்களால்எனதுஒட்டும�ொத்த
இலக்கிய பங்களிப்பும் ‘’மெய் கீர்த்தி’’ எனும் த ா ங ்க ள் ச�ொ ல் லி க் க�ொள்வ
நூலாக த�ொகுக்கப்பட்டுள்ளது. மேலும் தென்ன?
எழுத்தாளர் ராஜாமணி அவர்கள் எனது
இதழ் நடத்துவதென்பது மிக பெரிய
நுhல்களை ஆய்வு செய்து ‘’இலக்கியமும்
உமையவனும்’’ எனும் நூலினை எழுதி சவாலான பணி. அந்த சவாலினை ஏற்று
உ ள ்ளா ர் . இ ந் நூ ல் அ ண்ணா ம ல ை த�ொடர்ந்துஇவ்விதழினைத�ொய்வில்லாமல்
பல்கலைக்கழகம் மற்றும் மலேசியாவில் நடத்தி வரும் ஆசிரியர் அவர்களுக்கு
உள்ள மலேயப் பல்கலைக்கழகம் சார்பில் உங்களின் சார்பாக பாராட்டினையும் எனது
நன்றியையும் தெரிவித்துக் க�ொள்கிறேன்.
வெளியிடப்பட உள்ளது.
‘’இதழின் வழி இணை ந்திரு ப ்போம்
கல்லூரிப் பாடத்திட்டத்தில் இடம் இலக்கியம் வளர்ப்போம்’’ எனச் ச�ொல்லி
பெற்றுள்ள தங்களது கவிதைப்பற்றி… வயலின் பசுமை மாறாத நினைவுகள�ோடு
வ ி டைபெ று வ து உ ழ வு க் கவ ி ஞ ர்
எனது ‘’ஏரெழுத்து’’ என்கிற விவசாயம் உமையவன்
சார்ந்த கவிதை ப�ொள்ளாச்சியில் உள்ள
n
என்.ஜி.எம் கல்லூரியில் நடப்பாண்டு

மீம�ொழி

நிலவை மறைத்து விட நினைக்கும்
முகிலைத் தாண்டி வெளியேற
எத்தனை முறை ப�ோராடி யிருக்கும் நிலவு
இடர்களைக் கண்டு தயங்கவில்லை நிலவு
ம�ௌனமாக நகர்ந்து செல்லும்
முகில்கள�ோ பெருமை க�ொள்கிறது வென்று விட்டோமென
எழுதிய தாள்களை அழித்து வெற்றுத் தாளாக்கி
இன்பம் காண நினைக்கிறது முகில்
இடர்களைக் கடந்து ம�ௌனித்துப் பயணிக்கிறது நிலா
வாழ்விலும் உயர்வைக் காணச் சகிக்காத உள்ளங்கள்
வெற்றுத் தாளாக்குவதில் இன்பம் காண முயல்கிறது
ஒருவரின் உயர்வில் மகிழ்வு க�ொள்ளாத உள்ளங்கள்
குறைகளைக் கூறிக்கூறி அழித்துவிட நினைக்கும்
நிலவைப்போல இடர்களைத் தாண்டி வெளியே வா
வானில் ஒளிர்ந்து பிரகாசிப்பாய் என்றுமே

- நிர்மலா சிவராசசிங்கம்
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t
புத்தகங்களின் ஏடுகள்
பறந்தபடி இருக்கின்றன
பார்க்கும் உனது கண்களில்
பாவையாய் நானிருப்பதேன் ?
t
படகுடன் துடுப்பிருந்தால்
பார்க்க அழகுதான்
படக�ோட்டி உடனிருந்தால்
பாடுப�ொருள் சிறப்பாகும்
t
ஏதேத�ோ எண்ணங்கள்
இழுத்துச் செல்கின்றன
கட்டிப்போட மனவெளியில்
ஒரு சுமைதாங்கி வேண்டும்
t
பாடு ப�ொருள் என்னிடம்
ஏதும் இல்லையென
நினைத்துக் க�ொள்ளாதே ...
உனது க�ொலுச�ொலிகள் உள்ளனவே !
t
பேசிப்பேசியே த�ொலைத்துவிட்டேன்
எனது வார்த்தைகளை
ச�ொல்லாத உனது ச�ொற்களுக்குள்
மீட்டெடுக்கவேண்டும் என்னை.

t
எனது காலப் பாத்திரத்தை
கவிழ்த்து வைக்க
கவனத்துடன் ச�ொல்கிறது
என்னைப் படுக்க வைக்காதே !
t
உன்னை நீயே
நம்ப மறுத்தாலும்
ஒப்புக்கொள்ள வேண்டும்
என்னில் இயக்கம் நீயென்று !
t
மகுடி வாசிக்க எப்போது
கற்றுக்கொண்டாய் ?
படம் எடுத்த கைப்பேசிகூட
மயக்கத்தில் செயலிழந்தது !
t
கிளைகளெங்கும் பூக்கவில்லை
நேற்றய கனிகளை உண்டுவிடு !
விதையிட முனைப்பாயிரு
வசந்தம் வரவேற்க காத்திருக்கிறது

- கா.ந.கல்யாணசுந்தரம்
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ஒவ்வொரு

தேசத்திலும் ஒவ்வொரு
துறைக்கும் உயரிய விருது அல்லது
அங்கீகா ரம் என்று ஒன்று இரு க்கு ம் .
தேசத்திற்கு தேசம் அது மாறுபடும். ஆனால்
ஒட்டும�ொத்த உலகுக்குமே ஓர் உயரிய விருது
அல்லது அங்கீகாரம் ப�ொருந்துமென்றால்
அது ந�ோபல் பரிசாகத்தான் இருக்க முடியும்.
ந�ோபல் பரிசு ஒன்றுதான் தேச ம�ொழி
எல்லைகளை கடந்து ஆறு வெவ்வேறு
துறைகளில் சிறந்த பங்களிப்பினை செய்தவர்
களை ஆண்டுத�ோறும் கவுரவுக்கிறது.
ந�ோப ல் பர ி சை ம ி ஞ் சு ம் அ ள வு க் கு
வேறு எந்த பரிசும் கிடையாது என்று
ச�ொல்லுமளவுக்கு கடந்த 100 ஆண்டுகளில்
அது நிலைபெற்றிருக்கிறது. இன்று பலரை
ஆக்க வழியில் சிந்திக்க தூண்டும் அந்த
ந�ோபல் பரிசு உருவானதற்கு ஓர் அழிவுசக்தி
காரணமாக இருந்தது என்பது உங்களுக்கு
தெரியுமா?
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அழிவுசக்தியை உருவாக்கி அதனால்
மனம் ந�ொந்துப�ோன ஒரு விஞ்ஞானி
தனக்கு ஏற்படப்போகும் களங்கத்தை
துடைத்துக்கொள்ள உருவாக்கியதுதான்
ந�ோபல் பரிசு.
அந்த அழிவுசக்தி டைனமைட் எனப்படும்
வெடிமருந்து, அந்த விஞ்ஞானி ஆல்ஃப்ரெட்
ந�ோபல்.1833 ஆம் ஆண்டு அக்டோபர் 21
ந்தேதி ஸ்வீடன் தலைநகர் ஸ்டாக்கொமில்
பிறந்தார் ஆல்ஃப்ரெட் ந�ோபல், ந�ோபலின்
தந்தை மேனுவல் ந�ோபல் ஒரு புகழ்பெற்ற
ப�ொறியாளராகவும் கண்டுபிடிப்பாளராகவும்
இருந்தவர் கட்டடங்கள் பாலங்கள் கட்டு
வதிலும் வெவ்வேறு வழிகளை கற்களை
வெடித்து உடைப்பதிலும் அவர் வல்லவர்.
ஆனால் ஆல்பர்ட் ந�ோபல் பிறந்த சமயம்
தந்தையின் நிறுவனம் ந�ொடித்துப்போனது.

பின்னர் ரஷ்யாவுக்கு சென்று த�ொழில் செய்து
பணம்சேர்த்தார்தந்தை,தனதுகுடும்பத்தையும்
அங்கு அழைத்துக்கொண்டார். தனது நான்கு
பிள்ளைகளுக்கும் சிறந்த கல்வி கிடைக்க
வேண்டுமென்பதற்காக அவர்களுக்கு தனி
யாக பாடங்கள் ச�ொல்லிக்கொடுக்க ஏற்பாடு
செய்தார்.ஆல்ஃப்ரெட் ந�ோபலுக்கு 17
வயதானப�ோது ஸ்விடிஸ், ரஷ்யன், ப்ரெஞ்சு,
ஜெர்மன் மற்றும் ஆங்கிலத்தில் எழுத படிக்க
தெரியும். ந�ோபலை வேதியல் ப�ொறியாளராக
ஆக்க வேண்டும் என விரும்பிய தந்தை
அ வரை மேல்ப டிப் பு க்காக பார ி ஸ் க்கு
அனுப்பி வைத்தார் பாரிஸில் ந�ோபலுடன்
படித்த அஸ்ட்ரானிய�ோ ஸ்ப்ரார�ோ என்ற
இத்தாலியர் நைட்ரோ கிளிசரின் என்ற
ரசாயனத்தை கண்டுபிடித்திருந்தார்.
அது வெடிக்கும் தன்மை க�ொண்ட தாலும்
ஆபத்தானது என்பதாலும் அதை அப்படியே
விட்டுவிட்டார்.ஆனால்ந�ோபல்அதைப்பற்றி
மேலும் ஆராய விரும்பினார். படிப்பு முடிந்து
ரஷ்யா திரும்பியதும் தன் தந்தையுடன்
இணைந்து எப்படி நைட்ரோ கிளிசரினை
கட்டுமான துறைக்கு பயன்படுத்தலாம் என
ஆராயத் த�ொடங்கினார். கிரைனியன் ப�ோர்
காரணமாக அவர்களது த�ொழில் மீண்டும்
ந�ொடித்துப் ப�ோனது எனவே அவர்கள்
மீண்டும் ஸ்விடனுக்கு திரும்பினர். ஸ்வீடன்
வந்த பிறகு நைட்ரோ கிளிசரினை வெடி
மருந்தாக உருவாக்குவதில் ஆராய்ட்சி
செய்தார் ந�ோபல் அது அபாயமான ப�ொருள்
என்று தெரிந்தும் அதனை பாதுகாப்பானதாக
ஆ க்கி ன ா ல் ந ல்ல கார ி ய ங ்க ளு க்காக
பயன்படுத்த முடியும் என்று நம்பினார்.
ஆனால் அதற்கு அவர் செலுத்திய விலை
அதிகமாக இருந்தது. அவரது ச�ோதனைகளின்
ப�ொது சிலமுறை பயங்கர வெடிப்புகள்
ஏ ற ்ப ட் டு அ வ ர து த � ொ ழ ி ற ்சால ை கள்
தரைமட்டமாயின. பணியாளர்கள் சிலர்
உயிரழந்தனர். அவர்களுள் ஒருவர் ந�ோபலின்
இளைய சக�ோதரர் இமில். உயிர் பலிக்கு
பிறகும் ஆராட்சிகளை த�ொடர்ந்தார் ந�ோபல்.
ஆனால் ஸ்வீடன் அரசாங்கம் அதற்கு தடை
விதித்தது. மனம் தளராத ந�ோபல் நைட்ரோ
கிளிசரினுடன் பல்வேறு ப�ொருட்களை


நகை அணியவும்
பட்டு அணியவும் பணம்
விளம்பர நடிகை !
பெருகிவிட்டனர்
பழம் தின்று க�ொட்டை இட்டவர்கள்
அரசியலில் !
நடிகர்கள் மட்டுமல்ல
அனைவரும் நடிக்கின்றனர்
ஊடகத்தின் முன்னே !
அரிசி க�ொண்டா உமி தாரேன்
ஊதி ஊதி தின்னலாம்
த�ொடரும் ஏமாற்றம் !
குரங்கு அப்பம் பங்கு
கதையாக முடிந்தது
மகராட்டிரம் தேர்தல் !
முதல்வர் சண்டையில்
அமைச்சரையும் இழந்து
வென்றவர் த�ோற்றனர் !
சில நேரங்களில்
விபரீ த முடிவாகிறது
தேர்தல் முடிவு !
பேராசை பெரு நட்டம்
பட்டும் உணர்வதில்லை
சிலர் !
உள்ளொன்று வைத்து
புறம�ொன்று பேசுவது
வாடிக்கை அரசியலில் !
இன்பம் பகிர இரட்டிப்பாகும்
துன்பம் பகிர பாதியாகும்
துணையிடம் !
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கலந்து ச�ோதனை செய்து பார்த்தார். கிஸல்கள்
என்ற ஒரு வகை களிமண்ணுடன் சேர்த்து
பிசைந்தால் பாதுகாப்பான வெடிமருந்து
கிடைக்கும் என்பதனை கண்டுபிடித்தார்.
அந்த தனது கண்டுபிடிப்புக்கு டைனமைட்
எ ன் று பெ ய ர ி ட்டா ர் . டை ன மை ட்
கண்டுபிடிக்கப்பட்ட ஆண்டு 1866. கிரேக்க
ம�ொழியில் டைனமைட் என்றால் சக்தி என்று
ப�ொருள். அவரது அந்த கண்டுபிடிப்பு பல
த�ொழில்களுக்கு வரப்பிரசாதமாக அமைந்தது.

அறக்கட்டளையை நிறுவினார். 1890 ஆம்
ஆண்டு தான் எழுதிய உயிலில் 9 மில்லியன்
டாலரை ந�ோப ல் அறக்கட்டளைக்கு
எழுதி வைத்தார். அந்தத்தொகையிலிருந்து
கிடைக்கும் வட்டியைக்கொண்டு ஆண்டு
த�ோறும் 5 வெவ்வேறு மிகச்சிறந்த மனுகுல
சேவை ஆற்றுவ�ோருக்கு பரிசு வழங்க முடிவு
செய்தார்.

இறுதிவரை திருமணம் செய்துக�ொள்ளா
மல் வாழ்ந்த ஆல்ஃப்ரெட் ந�ோபல் 1896
உதாரணத்திற்கு காடு மேடுகளை ஆம் ஆண்டு டிசம்பர் 10 ந்தேதி தனது 63
அழிக்கவும், நிலத்தை சமப்படுத்தவும், ஆவது வயதில் இத்தாலியில் காலமானார்.
மலைகளைகுடைந்துபாதைகள்அமைக்கவும்,
பழைய கட்டடங்களை சில நிமிடங்கில்
ஆல்ஃப்ரெட் ந�ோபல் மறைந்த ஐந்து
தகர்க்கவும் முடிந்தது.ஆல்ப்ஸ் மலையை ஆண்டுகளுக்குப்பிறகு அதாவது 1901 ஆம்
குடைந்து செயின்ட் கடாட் குகைப்பாதை ஆண்டு முதல் அவர் விருப்பப்படியே
அமைக்க
ந�ோபலின்
டைனமைட்தான் ந�ோபல் பரிசுகள் வழங்கப்பட த�ொடங்கின.
பேருதவி புரிந்தது. அவரதுகண்டுபிடிப்புக்கு
அ ம�ோக வ ர வேற் பு க ி டை த ்ததா ல்
ஐந்து துறைகளுக்கு க�ொடுக்கப்பட்டு
இருபதுக்கும் மேற்பட்ட நாடுகளில் அவர் வந்த ந�ோபல் பரிசு 1969 ஆண்டிலிருந்து
90 டைனமைட் த�ொழிற்சாலைகளை ப�ொருளாதாரம் என்ற புதிய பிரிவையும்
உருவாக்கினார் பெருமளவில் செல்வம் சேர்த்துக்கொண்டது. இன்றுவரை 770
சேரத்தொடங்கியது. ஆனால் ஆக்க சக்தியாக பேர் ந�ோபல் பரிசை வென்றிருக்கின்றனர்.
தான் உருவாக்கியதை அழிவுசக்தியாக சிலர் தன்னை அழிவுசக்தியை கண்டுபிடித்த
பயன்படுத்தத் த�ொடங்கியதை கண்டு மனம் ந�ோபல் என்றில்லாமல் அறிவாளிகளை
பதைத்தார்
கவுரவிக்கும்ந�ோபல்என்றுஉலகம்நினைவில்
வைத்திருக்க வேண்டும் என விரும்பினார்
ந�ோபல். 1888 ஆம் ஆண்டு ந�ோபலின் ஆல்ஃப்ரெட் ந�ோபல். அவரதுஎண்ணம்
சக�ோதரர் லுட்விக் காலமானார். ஆனால் வீண்போகவில்லைஆண்டுத�ோறும் ந�ோபல்
ந�ோபல்தான் இறந்துவிட்டார் என நினைத்த பரிசின்பெயர்உச்சரிக்கப்படும்ப�ோதேல்லாம்
பத்திரிகைகள் அழிவுசக்தியை உருவாக்கி அந்த உன்னத மனிதனைத்தான் உலகம்
க�ோடிஸ்வரரான ஆல்ஃப்ரெட் ந�ோபல் நினைவு கூறுகிறது. உண்மையில் அவர்
காலமானார் என்று செய்தி வெளியிட்டன. அழிவுசக்தியை கண்டுபிடிக்கவில்லை.
அதனை படித்து அதிர்ந்து ப�ோன ந�ோபல் ஆக்கசக்தியாக ந�ோபல் கண்டுபிடித்ததை
தனது உண்மையான மரணத்துக்குபின் உலகம்தான் அழிவுசக்திக்கு பயன்படுத்தியது
உலகம் தன்னை பழிக்கப்போகிறது என்று இன்றும் பயன்படுத்துகிறது. இருப்பினும்
கலங்கினார்.அந்த களங்கத்தை அகற்ற ஒரே டைனமைட்டை கண்டுபிடித்ததிலும் பின்னர்
வழி தனது செல்வத்தை எல்லாம் உலக ந�ோபல் பரிசை அறிமுகம் செய்ததிலும்
நன்மைக்காகவும் மனுகுல மேன்மைக்காகவும் ஆல்ஃப்ரெட் ந�ோபலின் ந�ோக்கமும் சிந்தனை
பாடுபடுபவர்களுக்குபரிசாகவழங்குவதுதான் யும் உயரியதாக இருந்தன. அதனால்தான்
என்று முடிவு செய்தார். உலகம் முழுவதிலும் இன்றும் அவரது பெயர் வானம்வரை
இருந்த 90 க்கும் மேற்பட்ட டைனமைட் உயர்ந்து நிற்கிறது.
த�ொழிற்சாலைகளிலிருந்தும், ரஷ்யாவில்
எண்ணெய் கிணறு அபிவிருத்தியிலிருந்தும்
- ச. இராஜ்குமார்
கிடைத்த பெரும் செல்வத்தைக�ொண்டு ஓர்
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ச்சியுறு தமிழகம் எழுச்சி பெற வேண்டும்
விசைய�ொடிந்த தேகம் வண்மை பெற வேண்டும்.
சூழ்ச்சிதன்னை வஞ்சகத்தை ப�ொறாமைதனை
த�ொகைத�ொகையாய் எதிர்நிறுத்தி
தூள்தூளாக்கும் காழ்சிந்தனை மிகவும் வேண்டும்
செந்தமிழை கடல்போல பெருக்க செய்ய வேண்டும்

ம ி க ச ்சி ற ந ்த கலா ச ்சா ர பண்பா டு
க�ொண்ட தமிழர்களுக்கு வணக்கம். உலகில்
த�ோன்றிய முதல் மனிதனின் நாவு உச்சரித்த
ம�ொழி தேன்தமிழ். பிறர் காட்டுவாசிகளாக
இலைத்தளைகளைக் கட்டிக்கொண்டு
சரவம் செய்யத் தெரியாமல் அறிவு ஒளி
இல்லாமல் கிடைத்ததை தின்றுக�ொண்டு
ஒ ழு ங ்கமை வு இ ல்லா ம ல் வாழ்ந் து
க�ொண்டிருந்த ப�ொழுது தமிழன் எழுத்தாணி
வைத்து ஓலைச்சுவடிகளில் இலக்கியம்
படைத்துக் க�ொண்டிருந்தான். ம�ொழி
இனத்தின் அடையாளம். அதனால்தான்
ம�ொழிக்குள்ளே பிற ம�ொழி கலப்பை
திணித்து தாய்மொழியில் ஊடுறவ செய்து
ம�ொழியை அழிக்க திட்டம் தீட்டுவார்கள்;
தமிழ் பிறந்தது முதல் இன்று வரையிலும்
பல தடைகளைத் தாண்டி உறுதிய�ோடு

கன்னியாகுமரி வள்ளுவரைப் ப�ோல
உயர்ந்து நிற்கிறது. காலத்தால் அழிக்க
முடியவில்லை. இயற்கைச் சீற்றத்தால்
சிறைப்படுத்த முடியவில்லை. கர்பிணி
த ன ி த் து வா ழு ம் ப�ோ து எ வ ்வ ள வு
வலிமைய�ோடு வாழ்கிறாள�ோ அதைப்போல
தமிழ்ஒவ்வொருகாலத்திற்கும்ஏற்றாற்ப�ோல்
உயிர்ப்பித்து வாழ்ந்து க�ொண்டிருக்கிறாள்.
உயிரியல்
வல்லுநர்கள்
மனிதன்
எந்த நிலத்தில் த�ோன்றினான் என்கிற
ஆய்வில் பழங்காலத்து எலும்பு கூட்டை
வைத்து டிஎன்ஏ வை பரிச�ோதித்தார்கள்.
74 சதவீதம் தமிழர்களின் டிஎன்ஏ வில்
ஒத்துப்போவதாகக்
கண்டறிந்தார்கள்.
தமிழர் பேசிய ம�ொழியும் தமிழர் வாழ்விலும்
பழைமை சிறப்பு வாய்ந்தது.
ப�ௌத்தம், சமணம், சைவம், வைணவம்,
ஆரியம் என்று எத்தனை சமயங்கள் வந்தாலும்
எல்லா சமயங்களிலும் தமிழ் தமிழ்தான்
எ ன்பதை இ ந ்த உ லக ி ற் கு மு ர ச ா ற ்றி
தனித்துவமாக விளங்குகிறது. பல்லவர்
படையெடுப்பு நாயக்கர் படையெடுப்பு
முகமதியர் படையெடுப்பு ஆரியர் படை
யெடுப்பு ஐர�ோப்பியர் படையெடுப்பு என்று
வந்த அத்தனை படையெடுப்புகளிலும்
அ ழ ி க்க மு டி ய ாத வா ன ம ா ய் ப ர வ ி
வீற்றிருக்கிறாள் எங்கள் தாய். எதிர்ப்புகளை
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எதிர்க்கும் ப�ோது பலம் அதிகரிக்கும். எங்கள்
தாய்க்கு வலிமை அதிகம். அவள் அழிக்கப்பட
வேண்டும் என்றால் கடைசி தமிழனின்
கடைசி மூச்சுவரை காத்திருக்க வேண்டும்.

தமிழாகவும், வந்து தமிழாகவும் ச�ொல்லி
தமிழாகவும் மாற்றி விட்டார்கள். செய்தித்
தாள்களில் தமிழ் ஜனரஞ்சகம் என்கிற
பெயரில் கிளைம�ொழியாகி விட்டது. என்ன
நடந்தாலும் தமிழர்கள் ம�ொழியைக் காப்பதில்
ஐம்ப்பூதங்கள் யாவர்க்கும் உரியதாய் கடமையற்று கிடக்க மாட்டார்கள். ம�ொழி
இருக்கிறது. அதில் எம் தமிழையும் சேர்த்து தமிழர்களின் உயிருக்கு நேர்.
க�ொள்ளுங்கள். யாவர்க்கும் ப�ொதுவாய்
ப�ொதுவுடமை மதகாய் வாழ்ந்து வருகிறாள்.
அறிவுலக அட்சயப் பாத்திரமாக இருந்து
எல்லோரும் எங்கள் தாயை தாய்மொழி உயிரியல் உலகவியல் ப�ொதுவுடைமை
என்றே ச�ொல்லி வந்த ப�ோது வள்ளலார் சிறப்பு பெற்றதுதான் தமிழ் வள்ளுவம்
மட்டும் “தந்தை ம�ொழி” என்றே அழைத்தார். தமிழின் முகம். உலக அறம். வேறு எந்த
காரணம் கேட்டால் எல்லா ம�ொழிக்கும் ம� ொ ழ ி க் கு ம் இ ல்லாத த ே ச ி ய த கு த ி
வித்தான ம�ொழி எம்மொழி என்கிறார்.
பெற்றவள் எங்கள் தாய். இளங்கோ, கம்பன்,
பாரதி என்று மிகச்சிறந்த அறிஞர்களை
இலக்கியம் எங்கள் வாழ்வியல் சான்று. உலக மேடையில் ஏற்றி விட்டு அழகு
யுனஸ்கோ நிறுவனம் ம�ொழிகளை ஆராய்ந்து பார்த்தவள்.
செம்மொழி தகுதி க�ொடுத்து வருகிறது.
உலகில் ஏழு செம்மொழிகளை இனங்கண்டு
“தமிழினி மெல்ல சாகும் என்றொரு
ச�ொன்ன ம�ொழிகளில் தமிழ் மட்டுமே பாவி ச�ொன்னான் அந்த வசை எனக்கு
இன்றளவிலும் செம்மாந்து வாழ்கிறது.
எ ய்தி ட லா கு ம�ோ ” எ ன் று த ம ி ழ ்கவ ி
தமிழுக்கு நேர்ந்த இன்றைய நிலையை
த�ொன்மை, த�ொடர்ச்சி, எழுச்சி க�ொண்ட நினைத்து வருத்தம் க�ொள்வான். பெயரில்
தனால்தான் உருவிலும் சரி உயிர் அளவிலும் தமிழைக் காண�ோம். பேச்சில் தமிழ் ஒதுங்கி
சரி குன்றாமல் எம்மொழி துணையின்றியும் விட்டது. பாடத்திட்டத்தில் குறைந்து
புத்துணர்ச்சி க�ொண்டிருக்கிறாள். இன்று விட்டது. எழுத்தாளர்களும் பேச்சாளர்களும்
செம்மொழிகளே அழிந்து விட்ட காலத்தில் தமிழ் ஆர்வலர்களும்தான் தமிழுக்குப்
சில ம�ொழிகளுக்கு எழுத்து வடிவம் இல்லை. பெருமை சேர்த்து வருகிறார்கள். ஆங்கிலம்
சில ம�ொழிகள் பேச்சு வழக்கத்திலே இல்லை. பேசினாலும் தமிழன்தான் என்று தமிழ்
சில ம�ொழிகள் குறைவான மக்களால் மக்கள் வாழ்ந்து வருகிறார்கள். உலகம்
மட்டுமே பேசி வருகிறார்கள். தமிழ் மட்டும் ந வீ ன ம் ஆ ன ா லு ம் உ ள் ளு ண ர்வி ல்
எப்படி காலந்தோறும் தன்னை தகவமைத்து எப்போதும் தமிழை நேசிப்பவர்களாகவே
க�ொண்டிருக்கிறது என்பது ஆச்சர்யம். இருக்கிறார்கள். அதனால் தன் கலாச்
ஒரு நாளைக்கு தமிழைப் பேசும் ப�ோது 24 சாரத்திற்கு ஒரு பாதகம் என்றவுடன் தமிழகம்
ம�ொழிகளைக் கலந்து பேசிவருகிற�ோம். முழுக்க காளைக்காகப் ப�ோராட முடிந்தது.
ஆனாலும் தமிழ் தமிழாகவே வாழ்கிறது.
மும்மொழி க�ொள்கையை ஏற்றுக்
“ச�ொல்லில் உயர்வு தமிழ் ச�ொல்லே அதை க�ொண்ட தமிழ் சமூகம் ம�ொழித் திணிப்பை
த�ொழுது படித்திடடி பாப்பா” என்று பாரதி ஏற்க மறுக்கிறார்கள். தமிழ் மக்களுக்கு
தமிழை சிறந்த ம�ொழியாக பாப்பாவிற்கு தெரியும். அவர்களின் ம�ொழி உயர்ந்தது
அறிமுகம் செய்து வைக்கிறான். “தமிழ் என்று. இப்போதும் ம�ொழித் திணிப்பு
படித்தால் அகத்தில் ஒளி பெருகும்” என்று என்றால் தமிழ் பற்றாளர்களாக அவதாரம்
பெருஞ்சித்தனார் ச�ொன்னார்.
எடுத்து தமிழுக்குச் சிறப்பு சேர்ப்பார்கள்
என்பது திண்ணம்.
சிறந்து விளங்கும் தமிழை அறியாப்
பதர்கள் நெட்டை மரங்கள் பண்ணித்
சங்க இலக்கியம், அற இலக்கியம், பக்கி
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இலக்கியம், சிற்றிலக்கியம், தற்கால
இலக்கியம் என்று தமிழ் உருமாறினாலும்
அதன் உணர்வு ஒன்றுதான். யாதும் ஊரே
யாவரும் கேளீர்: சான்றோன் ஆக்குதல்
தந்தை கடனே: அன்பு அகத்தில்லா
உயிர்வாழ்க்கை என்புத�ோல் ப�ோர்த்திய
உடம்பு: மன்னன் உரித்தே மலர்தலை
உலகம்: நீரினைப் ப�ோல் யாவர்க்கும்
பயனாவ�ோம்: பிறப்பொக்கும் எல்லா
உயிர்க்கும்; இப்படி நவீன காலமாக
மாறினாலும் எங்கள் தாய் எங்களை
இன்னும் வழிப்படுத்தி க�ொண்டுதான்
இருக்கிறாள்.
காலம்
உள்ளளவும்
தமிழுக்கு ஏது காலன்?
பெண்களை காளியாக மாரியம்மனாக
பராசக்தியாக வணங்கி பெண்மையை
கடவுளுக்கு நிகராக க�ொண்டாடி ப�ோற்று
கிற பண்பாடு நம்முடையது. தமிழ்
பரம்பரையில் பிறந்த நமக்குள் அவனது
மரபணு சாகவில்லை நம் மனதிலே
இன்னும் வாழ்ந்து க�ொண்டிருக்கிறது.
அடுத்த ஜென்மத்தில் தமிழனாக பிறக்க
வேண்டும் என்று நேதாஜி ச�ொன்னார்.
என் வாழ்வின் துரதிஷ்டம் தமிழ் கற்காமல்
ப�ோனதே என்று காந்தி வருந்தினார். எனக்கு
பிடித்ததமிழ்இலக்கியம்திருக்குறள்மட்டுமே
என்று பெரியார் பெருமைப்பட்டார். முத்தத்
திற்கு ஓரினச் சேர்க்கைக்கு ப�ோராடிய
இளைஞர்களுக்கு மத்தியில் பண்பாட்டை
மேம்படுத்த நினைப்பவர்கள் தமிழர்கள்.
ஒழுக்கம் உயிரினும் ஓம்பப்படும் என்னும்
வள்ளுவத்தை கடைப்பிடிப்பவர்கள் தமிழர்
கள். வள்ளுவத்தின் சிறப்பே ப�ொதுமறையாய்
கருத்தை விதைப்பது தான். வள்ளுவர்க்கு
காவி ப�ோத்தினாலும் பட்டை தீட்டினாலும்
ருத்ராட்சை அணிவித்தாலும் அவரின்
மேன்மையைக் கெடுத்து விட முடியாது.
வள்ளுவரை வைத்து அரசியல் செய்தால்
அறமே கூற்றமாகும்.
சாவதற்கும்
சாப்பாட்டிற்கும்
பிறந்தவன் அல்ல தமிழன்…

n

மாது மயக்கம்
சூது கவ்வும் சூழ்ச்சி பலவும்,
மாது மயக்கம், மயக்கித் த�ொடங்கும்.
ப�ோதைப் பாதை பல உண்டெனினும்,
மாதின் ப�ோதை மயக்கம் தெளியா !
இல்லமும் கெடுக்கும், இகமதும் கெடுக்கும்;
த�ொல்லைகள் துரத்த, நிம்மதி மறையும்;
ச�ொல்லிய ச�ொற்களில் பிறழ்வுகள் நேரும்,
செல்லரித்தே உடல், சிதை மேலேகும் !
வல்லரசாளும் வல்லிய ராசனும்,
செல்லரித்தேகி சிதைந்து ப�ோகவே,
சூத்திர நாணின் ஒருபுறப் பாவையாய்,
ஆட்டியே அழிக்கும், மாதுவின் ப�ோதையே !

- கு. கமலசரஸ்வதி

நாம் இனி பன்மை
நிலாசிரித்த ப�ோது வந்து
நீசிரித் தாயே!..நெஞ்சில்
உலாநடத்திக் காதல் என்னும்
வலைவிரித் தாயே!
பூச்சிரிக்கும் ப�ோது தென்றல்
பூமணம் க�ொள்ளும்!.உன்றன்
வாய்சிரிக்கும் ப�ோதென் உள்ளம்
தேன்தனை ம�ொள்ளும்!
கார்சிரித்தால் கதிர்சிரிக்கும்
காட்சிகள் கண்டோம்!..வாழ்வில்
ப�ோர்சிரித்தால் ப�ோயெதிர்க்கும்
உறுதியைக் க�ொண்டோம்!
நீர்சிரித்தால் நுரைக்குமிழ்கள்
த�ோன்றுதல் உண்மை!..வந்து
யார்எதிர்த ப�ோதும் மண்ணில்
நாம்இனிப் பன்மை!

வங்கனூர் அ. ம�ோகனன்
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ஊர் முழுக்க மணக்க..
நார் வரைக்கும் நாடுவார்..!
மணமிழந்து ப�ோக
மனம் மாறி வீசுவார்..!!
சேவைக்காக வாய்
முழுக்க புகழ்வார்..!
தேவை முடிந்தால்
தெருவில்தானே ப�ோடுவார்..!!










வான் முழுக்க வாழ்த்து..
வகையான பாராட்டு..
வழி முழுக்க தெருக்கூத்து
வந்தவர்க்கெல்லாம்
வைகறை விளக்கு..!!
தேவை முடிந்தால்
தெருக் குப்பை
முச்சந்தி முழுக்க முணுமுணுப்பு..!
செய்நன்றி மறந்த கூட்டம்
செந்நாவு தீட்டி திட்டும்..
காரியமாக காலை த�ொடுவார்..!
கச்சிதமாக கரம் பிடிப்பர்..!
ஆசை தீர ஆரத்தி எடுப்பார்..!
அம்பெடுத்து முதுகில் த�ொடுப்பார்..!!
நம்பும் வரை நடித்து விடுவார்..!
நம்பி விட்டால் நாசமாக்கிடுவார்..!!
நல்லவனாய் பேசிடுவார்..
நாள் கடந்து ப�ோக
நாலு விதமாய் கழுவிடுவார்...!!
கறிவேப்பிலையாகும் கர்ணர்கள்..!
உழக்கு உரல்களில் உறங்கிடுவார்..!!

காத்தான்குடி, இலங்கை.
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வ ்வ ள வு ஏ ஸிய ி லும் வி யர்த்து
வழிந்தது ராகினிக்கு..
பயத்தில்நாக்குஉலரபக்கத்திலிருந்தபாட்டில்
தண்ணீரையும் கடகடவென விழுங்கினாள்..

நினைப்பார�ோ.. மனதுக்குள் குமைந்தாள்..

எ ன்ன ஆ ச் சு இ வ ளு க் கு ? எ து வு ம்
நடராஜன�ோ எதுவும் நடவாதது ப�ோல்
புரியாத ரமேஷ் அவளை உலுக்கினான்..
அவளருகில் வந்தவர் சாப்பிட்டியாமா?
வே று வேல ை இ ல்லை ன ா வா ந ா ம
ப ே ந ்தப் ப ே ந ்த வ ி ழ ி த ்தப டி அ வள் ப�ோகலாம் என்றார்..
கைநீட்டிய இடத்தைப் பார்த்தான்.. நடராஜன்
ர�ௌத்ரமாக நின்றிருந்தார்..
மறுபேச்சு பேசாமல் ஆட்டுக்குட்டியாய்
அ வரைத்
த � ொ ட ரு ம்
ர ாக ி ன ி யை
ரமேஷுக்கும்உள்ளுக்குள்உதறலெடுத்தது. ச ற் று கவலைய�ோடு பார்த்தான் ரமேஷ்..
ஆனாலும் காட்டிக் க�ொள்ளாமல் அவள் இந்தக் காதல் கை கூடுமா?
கைகளைக்கெட்டியாகப்பிடித்துக்க�ொண்டான்..
வீடு வந்தபிறகும் நடராஜன் எதுவும்
நாம எதிர்பார்த்தது தானே. .என்றோ இது பற்றி பேசவில்லை.. ஏன் உங்கள�ோட
ஒருநாள் தெரியவேண்டியது இன்றைக்கு வர்றா? அம்மாவின் கேள்விக்கும் பதில்
தெரிஞ்சிட்டு.. நீ கவலைப்படாதே..நம்மை ச�ொல்லவில்லை..
யாராலும் பிரிக்க முடியாது.. வழக்கமான
காதலர்கள் பேசும் வீர வசனம்..
ராகினிக்குத் தான் தவிப்பாயிருந்தது..
பெரும் ய�ோசனையில் ஆழ்ந்திருந்தவர்
ஆனால் ராகினிக்கு தான் அவமானம் முன் நின்று மெல்ல ஆரம்பித்தாள்.. ரமேஷ்
பிடுங்கித் தின்றது.. இந்தக் க�ோலத்தில் அப்பா ர�ொம்ப நல்லவன் பா...
பார்த்திருக்க
வேண்டாம்..என்றுமில்லாத
திருநாளாக
கிளாசைக்
கட்
அடித்து
அதுவரை இருவரையும் மாறி மாறிப்
ரெஸ்ட்டாரண்ட் வந்தது தவறு.. அப்பா என்ன பார்த்துக் க�ொண்டிருந்த அம்மா.. காதலா?
யார் பையன்?
வழிவழி வந்து நம்மை
அம்மாவின்
கேள்வியில்
கலங்கிப்
வளமாக்கும் கவிதை வாழ
ப�ோனாள் ராகினி.. அவள் விழிகள் மின்னிக்
விழிவிழி கவிதை என்னும்
விளக்கேற்று நெஞ்ச வீட்டில்
க�ொண்டிருந்தன..
வேணி.. உன் பெண்ணாச்சே.. என்ற
அப்பாவை சட்டெனக் கையமர்த்தி ரமேஷை
நாளை நம் வீட்டுக்கு வரச்சொல்..என்றாள்..
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இதுவரைக் கண்டிராத ர�ௌத்ரமும்
ஆங்காரமும் அம்மாவின் குரலில்.. ராகினிக்கு
உடம்பெல்லாம் நடுங்கியது..
மறுநாள்...
ரமேஷ் அவன் அப்பாவ�ோடும் அண்ண
ன�ோடும் வந்திருந்தான்.. சாதி மறுப்புத்
திருமணங்களில்முன்னோடியாகஇருப்பவர்கள்
அவர்கள்.. வேணியைப் பார்த்ததும் சட்டென்று
எழுந்தார் தர்மன்.. .ரமேஷின் அப்பா..

பாடம்!...

நீங்க...
நானே தான்..

அப்பா சிலை வடிக்கும் ப�ோது
குடித்து விட்டு சிலையின் மேல்
உமிழ்வான் அவன் மகன்...

ஆணவக் க�ொலையில அவரை பறி
க � ொ டு த ்திட்டே ன் . . ஆ ன ா அ வர�ோ ட
வாரிசு இந்த ராகினியை வளர்க்கத்தான்
இத்தனை வருடம் அவர் நினைவுகளை
சுமந்துகிட்டு வாழறேன்..

க�ோவில்
கும்பாபிஷேகத்திற்கு
குடித்துவிட்டு வந்து
பார்க்கும் ப�ோது
சாமி ம�ொரச்சிதான்...
திடீரென நினைவுக்கு
வந்தது தன் அப்பாவின்
குரல்...
‘ கல்லையும் மதிடா
கருங்கல்லும் கடவுளாகலாம்’
என்ற அவரின் வாய்ச்சொல்...
நினைவை உறுதியாக்குகிறது
சுவரில் "உச்" க�ொட்டும்
தன் இறந்த அப்பாவாக...

- வீ.ர.சுஜித்ரா
செஞ்சி.
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இரு பது வரு ஷ த் துக்கு முன்னாடி
சந்தையிலஓடஓடவெட்டிக்க�ொன்னுங்களே
முத்து... அவர�ோட காதலி.. மனைவி..

 2019

அ வ ர் இ ற ந ்த கைய�ோ ட இ வரை
திருமணம் செஞ்சதை எல்லோரும் கேவலமா
பேசினாங்க.. ஆனா அவர் வாரிசை...
சாதிய�ொழிக்கும் தீயா ப�ொத்திப் ப�ொத்தி
வளர்த்தேன்.. இத�ோ எங்க காதல் சின்னம்
வளர்ந்து அடுத்த தலைமுறைக்கு வந்திட்டு..
உங்க பையன் உண்மையா இவளைக்
காதலிச்சா தாராளமா திருமணம் செஞ்சு
க�ொடுக்கிறேன் ஊரறிய.. அன்றைக்கு
எங்களைப் பிரிச்ச என் மாமாவும் அப்பாவும்
கண் நிறையப் பார்க்கட்டும்...
வேணியின் ஆற்றாமைத் தீ அடங்க
வெகுநேரமாகலாம்...
நானிருக்கிறேன் என ஆதுரத்துடன்
அவர் கையைப் பிடித்தபடி கம்பீரமான
ஆண்மகனாய் நின்று க�ொண்டிருக்கும்
அப்பாவை வாஞ்சைய�ோடு பார்த்தாள் ராகினி..
n


 
ஒரு வேலையைத் துவக்குமுன் பிள்ளை
யார் சுழி ப�ோடுவது நல்லதாமே.நானும்
ப�ோட்டுக் க�ொண்டேன். சரி, பேனாவையும்
எ டு த ்தா ய ி ற் று . ஆ ன ா ல் கதைக்கா ன
கரு. அடச்சே... அதை ய�ோசனை செய்
யவில்லையே...!?

வெ

குநாளாய் எண்ணிக் க�ொண்டி
ருந்தபடி, இன்று கதை. எழுத உட்கார்ந்து
விட்டேன். தீர்மானமாய் யார் அழைத்தாலும்
எழப் ப�ோவதில்லை. அந்தக் கால ரிஷிகளைப்
ப�ோல இந்திரியங்களை அடக்கிக் க�ொள்ள
வேண்டுமென மனதிற்கு வக்கிரப் புத்தி
எழுந்து விட்டது.

மண்டையைப் ப�ோட்டு ரெண்டு தட்டு
தட்டியவுடன், முன்னர் கேள்விப் பட்ட ஒரு
விசயம் நினைவுக்கு வந்தது.

வாழ்வில் நம்மைச் சுற்றி நடக்கின்ற
யதார்த்தங்களே ஒவ்வொரு கதைகளுக்கான
கரு தான். வாஸ்தவந்தான் இல்லையென்று
என்னால் மறுக்க முடியவில்லை. இருந்தா
லும், என்னைச் சுற்றி நடப்பது எதுவும்
யதார்த்தமாய் தெரியவில்லையே. இயற்
கையை மீறிய செயற்கையாக அல்லவா
குப்பையாய் சில காகிதங்கள், பேனா. தெரிகிறது.
ந ி தா ன ம ா ய் ஒ வ ்வ ொ ரு ப ே ப ்பர ி ன்
நான்கு மூலையிலும் மார்ஜின் ப�ோட்டு
அழகான பெண்கள் கூட இயற்கை
விட்டு அப்பாடா என, கையை ஒரு தரம் யிலேயே அழகாய் இருந்தும் செயற்கை
ந�ொடித்துக் க�ொண்டேன்.
அழகிற்கு ஆசைப் பட்டு பியூட்டி பார்லர்
செ ன் று மு க த ்தை யு ம் , மு டி யை யு ம்
இந்த வேலையை செய்து முடிப்பதற்கே அலங்கோலப் படுத்திக் க�ொள்கிறார்களே.
இந்த வலி வலிக்கிறதே... இன்னும் கதை நடைமுறை வாழ்க்கையில்கூட பலரது
வேறு எழுத வேண்டுமென்றால்... மனதில் குடும்பத்தில் யதார்த்ததை மீறியத�ொரு
எழுந்த இந்த எண்ணம் சடாரென என்னால் செயற்கைத் தனம் ப�ோலியாய் தெரிகிறதே.
தூக்கியெறியப்பட்டது. என்ன ஆனாலும்
சரி... இன்று கதை எழுதி விட்டுத்தான்
ப�ோலித்தனமான இந்த வாழ்க்கையில்
மறுவேலை.
நான் ய தார்த்தத்தை எங ்கே ப�ோய்த்
தேடுவது....?!
முன்னொரு காலத்தில் வியாசர் ச�ொல்லச்
ச�ொல்ல விநாயகர் பாரதம் எழுதினாராமே,
இவ்வளவு ஏன்? என் மனைவ ியை
அது ப�ோல எனக்கும் எவராவது வந்து எடுத்துக் க�ொள்ளுங்கள். நான் காலை
எழுதித் தந்தால் தேவலைப�ோல் இருந்தது. அ லு வலக ம் செ ன் று வ ி ட் டு ம ால ை
ஆனால் யார் வருவார்?!
வீ டு த ி ரு ம் பு ம் ப� ொ ழு து ஆ வ லு ட ன்
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வாசல்படியிலேயே காத்து கிடப்பாள் புன்
சிரிப்புடன். சிரிப்பு எதற்காக என்பது எனக்குத்
தானே தெரியும். நான் தவறாமல் வாங்கிவரும்
அகர்வால் கடை சுவிட் பாக்கெட்டிற்காக
என்ப து. . . பார்ப்பவர்க ளுக்கு பு ரு ஷன்
மேல் இவ்வளவு கரிசனம�ோ என எண்ணத்
த�ோன்றும்.

தான். விடுமுறை நாளான இன்று இளமைப்
ப ரு வ த ்தி ல் எ ழு த ி ப் ப ழ க ி ய கைகள்
டைப்படிக்க… பேனாவையும், பேப்பரையும்
எடுத்துக் க�ொண்டு உட்கார்ந்தேன்.
ஏத�ோ... கைக்கு வந்ததை எழுதி வைப்போம்
என எழுத துவங்கிய ப�ோது தான்...

ஆனால் அவளது கரிசனம் முழுவதும்
அந்த ஸ்வீட் பாக்கெட்டில் தான் என்பது
அவர்களுக்கு எங்கே தெரியும்...?! நான்
என்றாவது மறந்து ப�ோய் வாங்காமல்
வந்து விட்டால் ப�ோதும், அன்று யுத்த
காண்டம் தான்.

ஏங்க, அடுப்பில உப்புமா இருக்கு..
கிளறி விட்டு இறக்கி வைங்க. இல்லைனா
அடிப்பிடுச்சுடும். இது பாத்ரூமிலிருந்து
என்னவளின் குரல். கிளறி விட்டு, இறக்கி
வைத்துவிட்டுப் ப�ோய் குளிக்க வேண்டியது
தானே இவள். அடுப்பில் வைத்துவிட்டு
இப்போது என்னைப் ப�ோய் கிளறி இறக்கச்
இங்க ஒருத்தி இருக்காங்கற நினைப்பா ச�ொல்கிறாளே.
வது இருக்கா? வீட்லேயே அடைஞ்சு
கிடக்கிறேன். கடை, கண்ணின்னு எங்கே
எவ்வளவு திமிர். இப்போதுதான் கதை
யாவது கூப்பிட்டு ப�ோறதுண்டா? ஆபிஸே எழுத மூடு வந்து ஒன்றிரண்டு வார்த்தை
கதியா இருந்து அப்படி என்ன ஜனாதிபதி வந்து சரளமாய் விழுகிறது... என் மனம்
விருதா வாங்கப் ப�ோறீங்கன்னு வாய்க்கு ப�ோகாதே என உக்கிரமாய் கட்டளையிட்டது.
வந்த படி பேசுவாள்.
இருந்தாலும் நாக்குச் ச�ொன்னது ப�ோ... என்று.
உப்புமாவை சாப்பிடப் ப�ோவதென்னவ�ோ,
எனக்கு ஒன்றுமட்டும் புரியவேயில்லை. நாம் தானே... அது கருகி விட்டால்...
நமக்கு இன்னிக்கு மதியம் வச்ச குழம்பு
என்னங்கறதே சாயந்திரமானால் மறந்து
ப ே ப ்ப ர் மீ து ப ே ன ா வ ை வ ை த் து
ப�ோ கு து . ஆ ன ா பெண்கள் ம ட் டு ம் காற்றில் ஓடி விடாமல் ஃபின் செய்து விட்டு
சண்டையினு வந்திட்டா... கல்யாணத்துல அடுக்களையை நாடினேன்... உப்புமா
நாம க�ொஞ்சம் அழகா வந்திருந்த ப�ொண்ண சந்தனக் கலரிலிருந்து லேசாக ப�ொன்
அது யாருன்னு விசாரித்திருப்போம். அது வறுவலாய் மாறத் துவங்கியிருக்க.. வேகமாய்
பின்னாடி மறந்தும் ப�ோயிருக்கும். ஆனா கிளறி விட்டு இறக்கி வைத்தேன். ஸ்டவ்வை
இவ கரெக்டா எடுத்துவுடுவா. அன்னிக்கே நீ அ ணைத் து வ ி ட் டு . . . மீ ண் டு ம் வ ி ட்ட
அப்படி ஜ�ொள்ளுவுட்ட ஆளு தானேனு...
இடத்திலிருந்து எழுத துவங்கினேன்.
எங்களுக்குள் கல்யாணமாகி இரண்டு
வருட வாழ்க்கையில் மலர்ந்த எட்டு மாத
மழலை ‘‘விஜி’’... த�ொட்டிலில் படுத்திருப்பாள்
எப்போதும். த�ொட்டிலை விட்டு வெளியில்
எடுத்தால�ோ உடனே கத்த ஆரம்பித்து
விடுவாள். அது எட்டு வீட்டுக்கு கேட்கும்.
எ ன க் கு வீ ட் டி ல் இ ரு க்க நேர்கை ய ி ல்
மு க்கி ய ம ா ன ஒ ரு வேல ை உ ண் டு
என்றால்... அது, த�ொட்டிலை ஆட்டி விட்டுக்
க�ொண்டிருப்பது தான்.
இவ்வளவு பிரச்சனைகளுக்கிடையே
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விஜி.. இருந்தாற்போலிருந்து திடீரென
கத்தத் துவங்கினாள்.
சே . . . இ வள் வே ற . நே ர ங ்காலந்
தெரியாம. எனக்கு அவள் கத்திய கத்தலில்
நினைவில் இருந்த கதை மறந்து ப�ோய்
விட்டது.
மீண்டும் பேப்பரை கீழே வைத்து விட்டு
ஓடினேன். அவள் த�ொட்டிலை அசிங்கம்
பண்ணியிருந்தாள். தூக்கினேன். கத்தினாள்...

‘‘அடியேய்... இவ இங்கு அசிங்கம்
பண்ணியிருக்கா... வாயேன் வேகமாக.
ஒண்ணரை மணி நேரமா என்னடி குளியல்’’.
இரைந்தேன்.

மனிதம்

‘‘இத�ோ... வந்திட்டேன். செத்த இருங்க...’’
வேட்டியில் பட்டு விடாமல் அவளை
சற்று எட்டிப் பிடித்துக் க�ொண்டேன்.
வந்தாள் என்மனைவி ‘லக்ஸின் மணம்
மணக்க...’ தாமரை மஞ்சளில் குளித்து
வந்தது ப�ோலிருந்தது.
வேற�ொரு சமயமாய் இருந்தால்... அவளை
அப்படியே இருக்கி....
இன்னிக்கு என்னோட மூடு முழுவதும்
எப்படியாவது கதை எழுதி முடிக்கணும்.
விஜியை க�ொல்லப்புறமா க�ொண்டு
ப�ோங்க. நான், இதைவழிச்சுப் ப�ோட்டுட்டு
வர்றேன்.
நான் ப�ோய் காத்திருந்தேன் வந்தாள்.
கழுவியதும் வாங்கிக் க�ொண்டுப�ோய்
வேற�ொரு வேட்டியில் கட்டிய தூளியில்
ப�ோட்டுவிட்டு கண்ணாடி முன் ப�ோய்
நின்று விட்டாள்...
இ ன ி அ வள் வ ர ஒ ரு அ ரை ம ண ி
நேரமாகும். அதற்குள், விட்ட டத்திலிருந்து
இரண்டு மூன்று பக்கங்கள் கதை எழுதலாம்
என வந்து பார்த்த எனக்கு பகீர் என்றது.
‘‘அடியேய்... இங்க இருந்த பேப்பர்
எங்கே...?’’
‘‘நான் தான் வழிக்கறதுக்கு எடுத்தேன்.
இப்ப என்னாத்துக்கு இந்த குதி, குதிக்
கறீங்க...’’
என் மண்டையப் ப�ோட்டு உடைத்து
அரைமணி நேரமாய் எழுதிய கதையை...
இவள் ஐந்து வினாடிக்குள் ‘அதை’ வழித்துப்
ப�ோட்டு கபளீகரம் செய்து விட்டாளே..

வசை பாடும்
மனதிர்கில்லை பேதம்
இசை பாடும்
குயிலுக்கில்லை பேதம்
உடல் வாடும்
முதுமைக்கில்லை பேதம்
மடல் வாடும்
மலருக்கில்லை பேதம்
உடலுக்குள் இருக்கும்
உதிரத்திற்கில்லை பேதம்
கடலுக்குள் இருக்கும்
நீருக்கில்லை பேதம்
கனவுக்குள் இருக்கும்
கற்பனைக்கில்லை பேதம்
உணவுக்குள் இருக்கும்
ஊட்டச்சத்திற்கில்லை பேதம்
நிழல் தரும்
நிஜத்திற்கில்லை பேதம்
தழல் தரும்
அடுப்பிற்கில்லை பேதம்
மழை தரும்
வானிற்கில்லை பேதம்
தழை தரும்
மரத்திற்கில்லை பேதம்
மனிதா!
நமக்குள் வேண்டாம் பேதம்
மனிதமே! நம் நாதம்

- சரவிபி ர�ோசிசந்திரா
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எனக்கு கதை எழுத வேண்டுமென்ற
ஆசை ப�ோயே, ப�ோய் விட்டது.
மனது முறைத்தது. எதிரில் நின்று
க�ொண்டு... சே.. நீ யெல்லாம்... இவ்வளவு
தானா... என்று.
மீண்டும் ஒரு வேகம் எழ... எழுதத்
துவங்கினேன்.
என் அருமை மகள் விஜி மீண்டும் கத்தத்
துவங்கினாள். கதை மீண்டும் என் நினைவை
விட்டு வழுக்கி ஓடியது.
பேனாவை டப்பென்று பேப்பரில் குத்த,
அ ந்த பால்பாயி ண்ட் பேனாவி ன் மூடி
வேறு... ஸ்பிரிங் வேறாய் திசைக்கொன்றாய்
பறந்தது.
சே... ஆத்திரக்காரனுக்கு புத்தி மட்டு
என்பது சரியாய்தான் இருக்கிறது. முனகிக்
க�ொண்டே ஒரு வழியாய் தேடி எடுத்து
வைத்து விட்டேன்.
உள்ளிருந்து என்னவளின் குரல்...
‘‘என்னங்க.. குழந்தைய க�ொஞ்சம் ஆட்டி
விடுங்க... ப�ொட்டு வச்சுட்டு வந்திடறேன்.
இவள் வந்து ஆட்டிவிட்டு ப�ோய், ப�ொட்டு
வைக்கக் கூடாதா? நான் ப�ோக வில்லை.
விஜி, மீண்டும் எட்டு வீட்டுக்கு கேட்கும்
படி கத்தினாள். சலிப்புடன் எழுந்தேன்.
வ ி சு க் , வ ி சு க் எ ன இ ர ண் டு ஆ ட் டு
ஆட்டினேன். குழந்தை அதற்கும் அழுதது.
என்னங்க நீங்க... இப்படியா பண்றது...
என்று விட்டு வாங்கிக் க�ொண்டாள் அப்
பணியை.
நான் ச�ோர்வாய் என் அறைக்குள்
நுழைந்தேன். மீண்டும் ஓர் அதிர்ச்சி அங்கே
எனக்காக காத்திருந்தது.
எனது அறையில் நுழைந்த எனக்கு
மீண்டும் ஓர் அதிர்ச்சி.
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‘‘என்னடி...
இப்பவும்
காணாம்...எடுத்தியா நீ...?’’

பேப்பர

ஆமா, க�ோவிலுக்கு ப�ோகணும்.இன்னிக்கு
சஷ்டி...
‘‘க�ோயிலுக்கு ப�ோறதுக்கும், பேப்பருக்
கும் என்னடி சம்பந்தம்’’ அழாத குறையாகக்
கேட்டேன்.
‘‘சூடம் மடிக்கறதுக்கு எடுத்தேன்...’’
உனக்கு வேற பேப்பர் எதுவும் கிடைக்
கலையா...?
மத்த து எல்லாம்... எதுவும் எழுதா ம
நல்லா இருந்தது. நல்லா இருக்கறத எதுக்கு
கிழிக்கணும்னுதான்... அதை கிழிச்சேன்.
பாடுபட்டு எழுதின கதையை கிழிச்
சிட்டியேடி.
‘‘ஆமா, இவரு பெரிய எழுத்தாளரு.
இவர�ோட கதை இல்லாம புத்தகம் பிரிண்ட்
ஆ க ம ாட்டேங் கு து . ப ே ச ா ம வந் து ,
குழந்தையை ஆட்டி விட்டுட்டு, அப்படியே
அ டு ப ்ப டி ய ி ல உ ப் பு ம ா வ ை த ட் டு ல
எடுத்து வச்சிருக்கேன். சாப்பிடுங்க. நான்
க�ோவிலுக்கு ப�ோயிட்டு வந்துடுறேன்.
சஷ்டியும் அதுவுமா முருகனுக்கு ஏழெட்டு
அபிஷேகம் நடக்கும்.’’
சரி.. என ஒற்றைச் ச�ொல்லை உதிர்த்தேன்.
எனக்குள் கதைஎழுத வேண்டுமென்ற ஆசை
அப்போதே காணாமல் ப�ோயிருந்தது.
த�ொட்டிலைப் பிடித்தேன். எனது விஜி,
கட்டை விரலைச் சூப்பியவாறே என்
கதை ஆசையை சிதறடித்த சந்தோஷத்தில்
சிரித்தாள். ஓடிய ஃபேன் காற்றில்... நான்
பாதி எழுதிய கதை தாள்கள் என்னைப்
பார்த்து நகைத்தது.எனக்காக அடுப்படியில்
ஆறிப் ப�ோன உப்புமா காத்திருந்தது.
குடும்பஸ்தனுக்கு இதெல்லாம்…

n


வணக்கம் மாமா
இவ என் வெளிநாட்டு த�ோழி ஏஞ்சலினா,
இவ நம்ம நாட்டு மதங்கள் பற்றியும் பழக்க
வழக்கங்கள் பற்றியும் ஆராய்ச்சி பண்ண
வந்து இருக்கா. இவ தமிழ் நல்லா பேசுவா,
ஏன்னா தமிழ் மீதும், தமிழர்கள் கலாச்சாரம்
மீதும் ர�ொம்ப பற்றுதல் உள்ளவ முதல்ல
நம்ம இந்து மதத்தை பத்தி தான் ஆராய்ச்சி
பண்ண வந்து இருக்கா. நம்ம மதத்தை பத்தி
நிறைய கேள்விகள் அவக்கிட்ட இருக்கு
எனக்கு அந்தளவுக்கு நம்ம மதத்தை பத்தி
அவ்வளவா தெரியாது மாமா அதான்
உங்கக்கிட்ட க�ொண்டாந்தான் நீங்க தான்
அவளுக்கு தெளிவு படுத்தி அனுப்பனும்
என்று ச�ொல்லி விட்டு, மாமா வீட்டில்
ஏஞ்சலினாவை இறக்கி விட்டு விட்டு ரகு
வேலை விஷயமாக வெளியே சென்று
விட்டான்.

nes\hj; fhd;.yp
இயற்கையின் அனைத்துமே கடவுள் தான்.
மனுஷனை கட்டுப்படுத்தாத, நிறைய நல்ல
விஷயங்களை வாழ்க்கைய�ோட இணைத்து
ச�ொன்ன ,நல்லறத்தை விதைத்த மதம் தான்
இந்து மதம். ஆனா இடையில முளைச்ச சில
விஷமிகள் நமக்குள்ளே ஏற்றத் தாழ்வுகளை
விதைச்சு அந்த மதத்துக்கே அவப் பெயரை
உண்டாக்கிட்டானுங்கம்மா, கடவுள், வழி
பாடு, நேர்த்திக்கடன் வேற வேறானாலும்
நல்லதை விதைத்த மதம் தான் இந்து மதம்.
ஐயா பெண்கள் கால் மேலே கால் ப�ோட்டு
உட்காரக் கூடாது. மாதவிடாய் காலத்துல

ஹல�ோ ஏஞ்சலினா வெல்கம். ஐ அம்
ராஜசேகர், எனி டவுட் யு ஆஸ்க் மீ ?
வணக்கம் ஐயா என் பேரு ஏஞ்சலினா,
ஆஸ்திரேலியாவில் இருந்து வந்து இருக்
கேன், எனக்கு தமிழ் நல்லா தெரியும்
அதனாலே தமிழிலேயே என்கிட்டே பேசுங்க.
ஐயா இந்து மதத்தை பத்தி க�ொஞ்சம்
சுருக்கமா எனக்கு புரியுற மாதிரி ச�ொல்லுங்க?
அ ம்மா இ ந் து எ ன்ப து ம த ம் அ ல்ல
வாழ்வியல் அறநெறி க�ோட்பாடு, நம்பிக்கை
ய�ோட ஒரு கல்லை பார்த்தா அதுவும் சாமி
தான்... நாம் வாழ காரணமா இருக்கிற,
நிலம், வானம், சூரியன், காற்று, நீர் என
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மூலையில கிடக்கணும், சாவு வீட்டுக்கு
ப�ோனா தீட்டு, தரையில உட்கார்ந்து சம்மணம்
ப�ோட்டு தான் சாப்பிடணும் என பல தப்பான
விஷயங்களை உங்க மதம் ச�ொல்லியிருக்கே?
அம்மா பெண்களை தெய்வமா நினைக்கிற
ம த ம ம்மா, ஒ ரு ப�ோ தும் பெண்களை
தாழ்வா, தவறா நினைக்காது, பெத்த தாயை,
கட்டின ப�ொண்டாட்டியை, கூட ப�ொறந்த
சக�ோதரிகளை கடவுளுக்கு மேலா நினைக்க
ச�ொன்ன மதமம்மா. ஓடுற நதிக்கு கூட
பெண்கள் பெயரை தான் தெய்வமா நினைச்சு
வச்சு இருக்கு. ஒரு குடும்பத்துல பெண் பிள்ளை
பிறந்தா மகாலட்சுமியே ப�ொறந்திருக்கானு
சந்தோசப்பட்டுபெருமைபடபேசும்மா.இப்படி
பல நல்லதை ச�ொன்ன மதமா பெண்களை
தாழ்வா நினைக்க ப�ோகுது? பெண்கள் கால்

மேல கால் ப�ோட்டு உட்காரும் ப�ோது அவங்க
கர்ப்ப பை சேதமடைய வாய்ப்புள்ளது. அடுத்து
பெண்கள் மாதவிடாய் காலத்தில் ர�ொம்ப
தளர்வாகவும், பலகீனமாகவும் இருப்பாங்க
இதுமட்டுமில்லாம, அதுமாதிரியான நேரங்
களில் உதிரப் ப�ோக்கும், ந�ோய் த�ொற்றும்
அ த ி க ம ாக இ ரு க் கு ம் . மே ற ் ச ொ ன்ன
காரணங்களால்தான் அவங்க நல்லதுக்காக
ச�ொன்னாங்க. ஆனா இடையில மூத்தோர் குடி
வழிவந்தவர்களால் ச�ொன்ன விதத்தில் தவறாக
ப�ோய் விட்டது.
இறந்தவர் உடலிலிருந்து நிறைய ந�ோய்
த�ொற்றை விளைவிக்க கூடிய நுண்ணுயிர்கள்
வெளிவரும். இறந்தவர் வீட்டிற்கு பார்க்க
சென்ற நபர்கள் மீது அந்த நுண்ணுயிர்கள்
அவர்களுக்கு தெரியாமலே கடந்து படர்ந்து





அவசர சிகிச்சை ஊர்தி என்பார்
ஆம்புலன்ஸ் என்றும் அழைத்திடுவார்.



அவசர கால நேரங்களில்
ஆண்டவன் ப�ோல த�ோன்றிடுவார்.
மரணத்தின் விழிம்பை த�ொட்டவரை
மறு ஜென்மம் எடுக்க உதவிடுவார்.
ஆபத்பாந்தவன் இவனுக்கு இணை
ஆருயிர் காப்பதில் எவருமில்லை.
அரசின் வாகனம் இலவசமாய்
அனைவர்க்கும் உதவுது அவசரத்தில்.
விலை மதிப்பற்ற உயிரினையே
விரைந்து காக்குது ஆம்புலன்ஸும்.
அனைவரும் நன்றி ச�ொல்லிடுவ�ோம்
ஆம்புலன்ஸ் ஒலிக்கு வழியை விட்டு.

கவித்தென்றல் பாலக்கிருட்டிணன் வண்ணமுத்து
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அவர்கள் மேல் வந்து இருக்கும், அவர்கள்
மூலம் மற்றவர்களுக்கு ந�ோய் த�ொற்று வந்து
விட கூட என்பதற்க்காக தான் குளித்து விட்டு
வீட்டுக்கு வரணும்னு ச�ொல்லியிருக்காங்க
மத்தப்படி தீட்டு எல்லாம் இல்லை.

கட்டாயம் அரச மரம் வ ைப ்பார்கள்.
ஏனென்றால் அரசமரம் பிராண வாயுவை
அதிகமாக வெளியிடும் , வேண்டுதலுக்காக
பக்தர்கள் மரத்தை சுற்றி வரும் ப�ோது
அவர்களது குறையும் நிவர்த்தி ஆகும். ஆண்
- பெண் இணைந்ததே இந்த வாழ்வு. ஆணும்
பெண்ணும் சமம் என்பதை உணர்த்த , ஆண்
- பெண் இணைதலின் அடையாளமாய் தான்
பெரும்பாலான க�ோயிலின் வர்ணங்கள்
கூட சிவப்பு - வெள்ளையில் இருக்கும், நான்
வணங்கும் ஈசன் கூட தன் உடலின் பாதி
பகுதியை பார்வதி தேவிக்கு க�ொடுத்து இந்த
உலகத்தில் ஆண்களும் - பெண்களும் சமம்
என உலகத்திற்க்கே உணர்த்தியவன்.

ந ா ம் ந ி ன் று க � ொ ண் ட ோ
அ ல்ல து ஒரு நாற்காலியில் உட்கார்ந்து
க � ொ ண் ட ோ ச ா ப ்பி டு ம் ப�ோ த ே அ து
செரிமானத்திற்கு சில பிரச்சனைகளை தரலாம்.
அது மட்டுமின்றி குடலிறக்கத்தையும் ஏற்படுத்த
வாய்ப்புள்ளது அதனாலே தான் உட்கார்ந்து
சம்மணமிட்டு சாப்பிட ச�ொன்னாங்க,
இதுமட்டுமா? ந�ோய் எதிர்ப்பு சக்தியை
வளர்க்க கூடிய வாழை இலையில் சாப்பிட
ச�ொன்ன மதமம்மா, உடலுக்கு தேவையான
கலாச்சாரம் - பண்பாடு - ஒழுக்கம் அறுசுவை உணவையும் எப்படி, எந்த அளவில் அறநெறி எல்லாவற்றிலும் இந்து மதம்
உட்கொள்ளவேண்டும்என்றஅறிவுரையையும் நல்லதையே தான் விதைத்தது. சில பேர்
வாழ்வியல�ோடு ச�ொன்ன மதம்.
தங்கள் சுய லாபத்துக்காக மனிதர்களுக்குள்
பல சாதியை உருவாக்கி, மனிதர்களுக்குள்
ஐயா இந்த கம்பியூட்டர் காலத்துல பல ஏ ற ்றத் தா ழ ்வை உ ரு வாக்கி
திருஷ்டின்னு ஒண்ணு இல்லவே இல்லை புனிதமான இந்து மதத்தின் மேன்மையை
அப்படி இருக்க வாசல்ல ஏன் திருஷ்டி கெடுத்துட்டாங்கம்மா. ஆனா ஒண்ணு
கயிறு கட்டி இருக்கீங்க?
இத�ோட மகத்துவம் புரிஞ்சவன் மனுஷனை
மனுசனா நினைப்பான். எல்லோர்க்கிட்டயும்
இங்க பாருங்கம்மா இந்த தமிழ்நாடு அன்பா , சக�ோதரன் சக�ோதரியா இணைந்து
வயலும் - வயல் சார்ந்த இடமும் தான். வாழ்வான். இந்து மதம் அல்ல துடிக்கும்
இங்கு வயல்வெளிகள், மரங்கள், செடிகள், இதயம் ச�ொல்லும் உண்மை அறநெறி படி
ந ி றை ய உ ண் டு அ ற ி வ ி ய ல் வ ள ர்ச்சி இயற்கைய�ோடு இணைந்து வாழ்வது.
அடைந்த ப�ோதும் இன்னமும் சரியான
மருத்துவ வசதி கூட இல்லாத கிராமங்கள்
சூப்பர் ஐயா, நீங்க பேசுவதை கேட்டு
உண்டு. இன்னமும் நிறைய கிராமங்களில் ர�ொம்ப நெகிழ்வா இருக்குய்யா. நானும்
மின் நிறுத்தம் இரவு நேரங்களில் உண்டு. உங்க மதத்துக்கு மாறலாம்னு இருக்கேன்
நீ ச�ொல்லுற திருஷ்டி கயிறுல மிளகு, என்னை உங்க மதத்துல சேர்த்துப்பீங்களா?
எலுமிச்சை, மிளகாய், மஞ்சள் உண்டு.
சில நேரங்களில் பூச்சி மற்றும் பாம்பு வகைகள்
இங்க எந்த கட்டுப்பாடும் இல்லைம்மா,
மனிதனை தீண்டி விட்டால் அவனுக்கு எந்த வேதங்களும் மாறுவதற்கு இல்லை
அவசரத்துக்கு முதலுதவி க�ொடுக்க தான் உனக்கு பிடிச்சுன்னா அது படி நடந்துக்கோ
வாசலில் திருஷ்டி கயிறு கட்டப் படுகிறது. அது ப�ோதும். மத்த உயிர்ங்க கிட்ட அன்பு
இது மட்டுமா குழந்தை இல்லாத தம்பதிகளை காட்டு அது ப�ோதும். அதுக்கு முன்னாடி
க �ோ யி ல ை சுற ்றி வர ச� ொ ல்வதி லும் மத்த மதங்களின் க�ோட்பாடுகளையும்,
பல அர்த்தங்கள் உள்ளது. க�ோயிலில் வழிமுறைகளையும் தெரிஞ்சுக்கிட்டு அதுல
உள்ள சிற்பங்கள் எப்படி,எந்த முறையில் உள்ள நல்ல விஷயங்களையும் மனிதர்களுக்கு
மனிதன் இனவிருத்தி செய்ய வேண்டும் எ டு த் து ச� ொ ல் லு ன் னு ஏ ஞ்ச லீ ன ா வ ை
என்ற படிப்பினையை பக்தர்களுக்கு வாழ்த்தி அன்புடன் வழியனுப்பி வைத்தார்
உணர்த்துகிறது. எல்லா க�ோயிலிலும் மாமா ராஜசேகர்.
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வாழக் குழித�ோண்டி வைத்தார�ோ இல்லையிங்கே
வீழத் தானதனை விட்டுவைத்து மறந்தார�ோ
ஆழக்குழி த�ோண்டி அதிலுன்னை இட்டுவிட்டு
அண்ணாந்து பார்த்தின்று அழுகின்றார் புரள்கின்றார்
மாழும் வயதுனக்கோ மன்னவனே சின்னவனே
பாளும் குழிக்குள்ளே பலியான ப�ொன்மகனே
சூழும் நினைவெல்லாம் சுஜ்ஜித்தே உனைத்தானே
சுற்றிச் சுழன்றிங்கே சுமந்தேதான் அலையுதடா
ஆலைக் கரும்பேநீ ஆளத்தான் பிறந்தவன�ோ
ச�ோலைப் பூப்போலே சுடரத்தான் மலர்ந்தவன�ோ
நாளைச் சபையேறி நடக்கத்தான் வளர்ந்தவன�ோ
நல்லோர் புகழ்வாழ்த்தில் நலங்கான இருந்தவன�ோ
த�ோளைத் தான்நிமிர்த்தி துப்பாக்கிக் கணையேந்தி
துடிக்கும் பட்டாளத் துரையாக இருந்தாய�ோ
ஏழை பாழைகட்கு ஏற்றமாக உயர்ந்திங்கே
எங்கும் தமிழ்வளர்க்கும் ஏடாக இருந்தாய�ோ
எல்லாம் ஒருந�ொடியில் எலிக்குழிக்குள் முடிந்ததடா
இல்லாக் கனவாகி இழவாகி விடிந்ததடா
க�ொல்லாப் பசியாற்றக் க�ொல்லையிலே ப�ோட்ட குழி
புல்லாய்க் குழிமேடாய் புதைத்துன்னை தின்றதடா
கரியமிலக் காற்றாலே கண்மயக்கம் க�ொண்டாய�ோ
உயிர்வாயுத் தான்குறைந்து உள்ளேதான் புரண்டாய�ோ
நுரையீரல் மூச்சுமுட்ட நுனுங்கித்தான் கிடந்தாய�ோ
இரையின்றி நீரின்றி என்னவெல்லாம் ஆனாய�ோ
அண்ணாநீ வாவென்று அரட்டித்தான் அழுதாய�ோ
அம்மாவை அப்பாவை அழைத்தேதான் களைத்தாய�ோ
கண்ணாவுன் கைகண்டோம் கண்ணேஅத் துடிப்பிற்கு
முன்னேயாம் என்செய்தோம் முகந்தொங்கி நிற்கின்றோம்
இத்தனைக்குக் காரணமும் இன்றிங்கே ஒன்றேதான்
இழிவான எம்மாந்தர் இரக்கமில்லா அலட்சியந்தான்
எத்தனைதான் ச�ொன்னாலும் ஏறாத காதினிலே
ஏறித்தான் நாய்பன்றி எருமையெல்லாம் மிதிக்கட்டும்
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ஆழ்துளைத்த கிணற்றினிலே அடிப்பூமி தேடுகின்றார்
அங்கேயும் நீரின்றி அடுத்தகுழி ப�ோடுகின்றார்
கூழ்கூழாய் த�ோண்டியபின் குழியினிலே வைத்தகுழாய்
க�ோடிரூபாய் ஆகுமென அதைக்கூட பிடுங்குகின்றார்
ப�ோட்ட குழிப் ப�ோர்*க்குழியா ப�ொல்லாத சாவுக்குழி
புரிந்ததுதான் புரிந்திருந்தும் புத்திகெட்டு நடக்கின்றார்
த�ோட்டம்வயல் அத்தனையும் தூர்ந்துவிட்ட ஆழ்துளையை
த�ொடர்ந்திங்கே மூடாமல் துயரங்களைத் த�ொடர்கின்றார்
உன்னோடு முடியட்டும் உயிர்கொல்லும் ஆழ்துளைகள்
இனியேனும் மடியட்டும் இங்கிருக்கும் அலட்சியங்கள்
உனைக்காக்க பகலிரவாய் உழைத்தோர்கள் அனைவரையும்
உன்ஆன்மா வாழ்த்தட்டும் என்தமிழும் ப�ோற்றட்டும்
பலகற்று வளர்ந்தாலும் பலனில்லா த�ொழில்நுட்பம்
படியேறி வளரட்டும் உயிர்காக்க உதவட்டும்
உலகுக்கு உன்மரணம் உள்ளபடி காலமெல்லாம்
ஒன்றாக இருக்கட்டும் ஒருபாடம் ஆகட்டும்
கட்டங்கள் பலகண்டும் கடக்கின்ற பேர்மீது
சட்டங்கள் பிறக்கட்டும் சங்கைத்தான் நெறிக்கட்டும்
இட்டங்கள் ப�ோலிங்கே இங்கங்கும் அங்கிங்கும்
இனியேனும் துளைவண்டி ஓடாமல் இருக்கட்டும்

- சித்தார்த்தபாண்டியன்

*ப�ோர் - Bore என்னும் ஆங்கில வார்த்தை
கட்டங்கள் - கஷ்டங்கள்
இட்டங்கள் - இஷ்டங்கள்
"ஷ்"என்னும் வடம�ொழி எழுத்து தவிர்க்கப்பட்டுள்ளது
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ங்களுக்கு கதை எழுத பிடிக்குமா?
உ ங ்கள் பத ி ல் இ ல்லை எ ன்பதாக
இருந்தாலும் நீங்கள் ஒரு பிறவிக் கதாசிரியர்
என்பது உங்களுக்கு தெரியுமா?!
என்ன வியக்கிறீர்கள். சற்றே உங்கள்
இ ள வ ய த ி ற் கு ப ி ன் ன ோக்கி ப�ோ ய்
பாருங்கள். என்றாவது ஒரு நாள் உங்கள்
நண்பர்கள் எல்லோரும் சுற்றுலா சென்ற
ப�ோது உங்களால் மட்டும் ப�ோக முடியாத
சூழல் ஏற்பட்டதா? அப்போது உங்கள் மனம்
என்ன செய்தது என்று ய�ோசித்துப் பாருங்கள்.
நிச்சயம் அவர்கள் சென்ற சுற்றுலாவையே
சுற ்றி கதை வ டி த ்திருக்கு ம் . அதாவது
வெளியே ப�ோன அத்தனை நண்பர்களும் மிக
சந்தோஷமாக குதூகலமாக இருப்பதாகவும்,
நனறாக அரட்டை அடித்து மகிழ்வதாகவும்
ஒரு உல்லாசமான கதை உங்கள் மனதில்
பல காட்சிகளாக விரிந்திருக்கும்.
அதே நேரம் வெளியே ப�ோக முடியாத
உங்கள் சூழலைப் பற்றி ஒரு ச�ோகமான
கதையை எ ழு த ி இ ரு க் கு ம் . சு ற் று லா
சென்ற நண்பர்கள் எல்லோரும் மிகவும்
க�ொடுத்து வைத்தவர்கள் என்பதாகவும்,
உங்களுக்கு மட்டும் எப்போதுமே எதுவும்
இலகுவாக இல்லை என்பதாகவும் அந்த
கதை உங்கள் மனதை அழுத்தி இருக்கும்.
இது ஆழ்மனதின் இயல்பு.
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உச்சி வெயில் சுட்டெரிக்கும் மெக்ஸி
க�ோவின்நண்பகல்நேரம்.பட்டாம்பூச்சியாய்
அந்த வீதியில் தினம் பறந்து திரியும் அந்த
இளம் பெண் சாலையின் ஓரத்தில் சரிந்து
மயங்கி கிடக்கிறாள். சர்ர்… சர்ர்… என
அவளைத் தாண்டி செல்லும் வாகனங்களின்
இரைச்சல்களை உணர முடியாதவளாய்
எந்த சலனமும் இல்லாமல் பேச்சு மூச்சின்றி
அப்படியே கிடக்கிறாள். அந்த சாலையைக்
கடக்கும் பாதசாரிகள் கண்களில் சற்று
நேரம் கழித்தே அவள் மயங்கிக் கிடக்கிறாள்
என்பது பட அவளை சுற்றிலும் கூட்டம்
கூடுகிறது. ஒருவர் தண்ணீரை எடுத்து
அவள் முகத்தில் தெளிக்க மற்றொருவர்
ஆம்புலன்ஸை அழைக்கிறார். அவள்
யாரென அடையாளப்படுத்தப் பட்டு
அ வ ள து பெ ற ் ற ோ ரு க் கு ம் தகவ ல்
தெரிவிக்கப் படுகிறது.
இத�ோ.. மருத்துவமனையில் அனுமதிக்கப்
ப ட் டு ம ரு த் து வர்கள் அ வள் உ ட ல்
நிலையைப் பரிச�ோதிக்கும் நேரத்துக்குள்,
இந்த பிரச்னைக்கு காரணமான அந்த
பெண்ணின் மனநிலையை சற்று பார்த்து
விடுவ�ோம்.
அந்த சிறு பெண்ணுக்கு எப்போதுமே
மனதிற்குள் ஒரு ஆதங்கம். தன்னுடைய
நண்பர்கள் எல்லாம் நினைத்தது ப�ோல

ஃப்ரியாக மகிழ்சியாக இருக்கும் ப�ோது
தனது பெற்றோர் மட்டும் ஏன் தன்னிடம்
மிக கட்டுப்பாடாக இருக்கிறார்கள். என்ன
செய்தாலும் ஏதாவது குறை கூறிக் க�ொண்டே
இருக்கிறார்களே, இவர்களுக்கு என் மேல்
க�ொஞ்சம் கூட பிரியமே இல்லையா என்று
நினைத்து வருந்துகிறாள். தன்னை அவர்கள்
ஒவ்வொரு முறை அழைக்கும் ப�ோதும் தான்
ஏத�ோ தவறு செய்து விட்டோம�ோ என்றே
அவள் மனம் பதைபதைக்கிறது. இப்போது
என்ன குறை கூறப் ப�ோகிறார்கள் என்று
தெரியவில்லையே என்று மனதிற்குள் இனம்
புரியாத பதற்றமாகவே இருக்கிறது.
நான் இவர்களின் உண்மையான பெண்
தானே அல்லது ஏதாவது ஒரு விபத்தாய்
இவர்களிடம்வந்துசேர்க்கப்பட்டீருப்பேன�ோ
என்பதாக அந்த சிறு பெண்ணின் மனம்
தன்னைப் பற்றி என்னென்னவ�ோ மர்மக்
கதை எழுதுகிறது முடிச்சிகள் அவிழ்க்கப்
படாமல் அந்த மர்மக் கதை இன்னும்
இன்னும் ஆதாரங்களை தன்னை சுற்றி
நடப்பவற்றிலிருந்து சேர்த்துக் க�ொண்டே
வருகிறது.
எப்போது பார்த்தாலும் பாடங்களை
படித்தாயா, அதை செய்தாயா இதை
செய்தாயா என்றே விரட்டிக் க�ொண்டே
இருக்கிறார்கள். அவர்களுடைய கனவுப்
ப்ராஜக்டுக்கு நான் ஒரு கருவியாக இருக்க
வேண்டும் என்பது மட்டுமே அவர்களுடைய
எண்ணம் என்றே அந்த பெண்ணிற்கு
படுகிறது. இப்படியே நினைக்க ஆரம்பித்து,
இ ன ி வா ழ ்வத ி ல் எ ந ்த அ ர்த்த மு ம்
இல்லை எனத் த�ோன்ற தன் உயிரை
மாய்த்துக் க�ொள்ள முடிவு செய்கிறாள்.
ஆனால் அதற்கும் தைரியம் இல்லாமல்
உடலும் மனமும் பலகீனமாகி மயங்கி
சாலையில் விழுந்த அந்த பெண்ணை
தான் இங்கே மருத்துவமனையில் சேர்த்து
சிகிச்சையளிக்கிறார்கள்.
தீவிர சிகிச்சைக்குப் பின் மயக்கமும்
விழிப்புமாக இருந்த அந்த பெண்ணின்
காதுகளில் அவளது தந்தை அருகில்
இருப்பவர்களிடம் பேசிக் க�ொண்டிருப்பது

நிகழ் கூ
1
பனிக் குடம் உடைந்ததும்
வெளியில் வந்து விழுகின்றது,
தந்தையின் கண்ணீர்!
2
பதுங்கிய முயலின் மேல்
உட்கார்ந்தபடி இருக்கின்றது..
வேடனின் பார்வை!
3
வயல�ோரம் யானை
அசைத்துவிட்டுச் செல்கிறது...
விவசாயி மனதை!
4
வீசிய வலை
வெளியே தலை நீட்டியபடி...
மீனவன் மனைவி!
5
பேருந்துப் பயணம்
கூடவே வந்துக�ொண்டிருக்கும்....
தூரத்தில் புத்தர் சிலை!
6
மூடப்பட்ட கடைத்தெரு
கண்காணித்தபடி இருக்கின்றன.....
யாசகன் விழிகள்!
7
குளிக்க வந்த வெயில்!
தரையில் சுருண்டு தவிக்கிறது...
வற்றிய குளம்,
8
அமைதியான தெரு
சத்தமிட்டுக்கொண்டே வருகிறது...
முதியவரின் கைத்தடி!
9
இரையைக் கண்ட க�ோழி,
திரும்பி ஓடுகிறது...
புற்றில் எறும்பு!
10
பசிய�ோடு வரும் க�ொக்கு,
ம�ொட்டை மாடியில் இறங்குகிறது!
பழைய ஆற்றோட்டம்!

ஜே.ஜம்ஷீத்

 2019

Y



Y



கேட்கிறது. வார்த்தைகளின் அர்த்தம் விளங்கும்
எனக்கு மாதுளம் ஜூஸ் பிடிக்கும்
முன் குரலின் அழுகை அவளைத் தாக்குகிறது. என்று என் தந்தைக்கு தெரியுமா? எப்போது
தழுதழுத்த குரலில், ‘இவள் என்றால் தெரிந்தது? எப்படி தெரிந்தது. இவர்கள் என்
எனக்கு உயிர். என்னேரமும் துறுதுறுவென சிறு விருப்பு வெறுப்பு கூட அறியாதவர்கள்
இருப்பாளே, இப்படி சக்கையாக கிடக்கிறாளே’ என்றல்லவா தவறாக நினைத்திருந்தேன்.
என்று தாங்க முடியாத ச�ோகத்துடன் விம்மி இவர்களுக்கு உண்மையில் என் மீது
அழும் தந்தையின் குரல் கேட்டு அதிர்ந்து இத்தனை பாசமா?!
ப�ோகிறாள்.
ய�ோசித்தஅந்தநிமிடம்அந்தபெண்ணுக்கு,
தான் காண்பது கனவா அல்லது தன் தனது பெற்றோரைப் பற்றி தனது மனம் இது
ஏக்கத்தின் வெளிப்பாடாக வந்த கற்பனையா நாள்வரை உண்மையல்லாத ஒரு கதையை,
என நம்ப முடியாமல் தவிக்கிறாள். அப்போது ஏத�ோ ஒரு புள்ளியைப் பிடித்துக் க�ொண்டு தன்
த�ொடர்ந்து மிருதுவாக தன் கைகளை வருடி ப�ோக்கில் எழுதிக் க�ொண்டு இருந்திருக்கிறது
க�ொடுத்துக் க�ொண்டிருக்கும் அம்மாவின் என்பது புலப்படுகிறது.
அழுகுரலும், நண்பர் ஒருவர் அவர்கள்
இருவரையும் தேற்றுவதும் தெளிவாக கேட்க,
எதிர்மறையான சிந்தனைகளுக்கான புள்ளி
மெல்ல கண்களைத் திறந்து அவர்களைப் அழிந்து மனம் இப்போது நேர்மறையாக
பார்க்கிறாள். அவள் கண்களிலிருந்து தாரை சிந்திக்கத் த�ொடங்குகிறது. இப்போது
தாரையாக கண்ணிர் வடிகிறது.
அவர்களின் கண்டிப்பு எல்லாம் தன் மேல்
அவர்களுக்குஉள்ளஅக்கறையாகத்தெரிகிறது.
அது ஆனந்தக் கண்ணீர், என்பதை அவர்கள் எத்தனை பிரியமானவர்கள்,
அறியாத அந்த தந்தை ஓட�ோடி அவளருகில் தனக்காக அவர்கள் எத்தனை தியாகம்
வந்து ஆறுதலாக தலையைக் க�ோதி செய்திருக்கிறார்கள், தனது எதிர்காலம்
வ ி ட் டு , அ ருக ி ல் இ ருக்கு ம் ம ாதுளம் நன்றாக இருக்க வேண்டும் என்று தங்களை
ஜூஸை எடுத்துக் க�ொடுத்து இது உனக்கு கடினப்படுத்திக் க�ொண்டு கண்டிப்புடன்
பிடிக்குமே.. க�ொஞ்சம் அருந்துகிறாயா நடந்திருக்கிறார்கள் என்பதெல்லாம் புரிகிறது.
என்று கேட்க அவர் கைகளைப் பிடித்துக் இது அந்த பெண்ணின் எண்ணத்தை மட்டும்
க�ொண்டு அவள் கதறி அழுகிறாள்,
மாற்றவில்லை, அவளது வாழ்க்கையையே
அழகான முறையில் புரட்டிப் ப�ோடுகிறது.
இன்று அந்த பெண் மெக்ஸிக�ோவின் தலை
சிறந்த உலவியல் ஆல�ோசகர். என் நெருங்கிய
சினேகிதி.

கனவுகள்

விரிக்காமல்
சுருண்டு
கிடக்கும்
பாயில்
நமக்கான
ஓறாயிரம்
கனவுகள்
சுருண்டே யிருக்கின்றன !
ச. இராஜ்குமார்

திருப்பத்தூர் மாவட்டம்
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அன்று அந்த இளம் பெண் ணுக்கு
நிகழ்ந்தது ப�ோல் தன் சுற்றத்தை புரிந்து
க�ொள்ளும் சந்தர்ப்பங்கள் எல்லோருக்கும்
அமைவது சாத்தியமில்லை.
ஆனால் உங்களிடம் ஒரு விழிப்புணர்ச்சி
இருந்தால், யாரையும், இவர்கள் இப்படித்
தா ன் எ ன் று மு டி வு பண்ணா ம ல் ,
அவர்களுடைய ப�ொஸிசனில் இருந்து
புரிந்து க�ொள்ள முயற்சிப்பீர்கள். அந்த
புரிதல் தன்னை சுற்றி இருப்பவர்கள் மேல்
மட்டுமல்ல தன் மேலும் நம்பிக்கையை ஏற்
படுத்தும்.
n

ச�ொல் எனும் வெண்புறா
கவிதைத் த�ொகுப்பு
நூலாசிரியர் :
மதுரா (தேன்மொழி ராஜக�ோபால்)
நூல் விமர்சனம் :
க�ோவை சசிகுமார்
வெளியீடு :
படைப்பு பதிப்பகம்

ச�ொ











ற்களடர்ந்த வனத்தில் இயற்
கையை ர ச ி த ்தவா று ச� ொ ற ்களைத்
தேர்ந்தெ டு த ்த ர சனைய�ோடு கவ ி ஞ ர்
மதுரா தனது வெண்புறாவை பறக்க
விட்டு இருக்கிறார். இயற்கை நமக்கு
பலவாறான சந்தர்ப்பங்களை உருவாக்கிக்
க�ொடுத்துள்ளது. கவிஞர் தனது பார்வையில்
இ ய ற ்கைய�ோ டு ஒ ன்றி இ ய ற ்கை
அழக�ோடு தனது வரிகளை செம்மையாக
செதுக்கியுள்ளார். பெண்ணியம், அன்பு,
காதல், சமூகம் என பன்முகத்தில் தனது
ச�ொற்களஞ்சியத்தை கவிதை வனத்தில்
விதைகளாக வீசியிருக்கிறார்.வானம், நிலா,
நட்சத்திரங்கள், மேகம், மரங்கள், பறவைகள்
இத்தொகுப்பிற்கு மிகச்சிறப்பான அணிந்
என அனைவரும் தனது கவிதைகளில் துரை அளித்துள்ள எழுத்தாளர் கவிஞர்
எடுத்தியம்பினாலும் கவிஞரின் பார்வையில் சக்திஜ�ோதி அவர்களுக்கும் வாழ்த்துகள்
முற்றிலும் வித்தியாசமான முறையில்
அழகுபடுத்தியிருக்கிறார்.
அனைத்து கவிதைகளுக்கும் தலைப்பு
ப�ொருத்தியிப்பது சிறப்பு.
கவிஞர் மதுரா தனது முகநூல் பக்கங்களில்
பதிவிடும் கவிதைகளே மிக அழுத்தமான
எதிர்பார்ப்பு என்பது எல்லா இடங்களிலும்
ஒன்றை வெளிப்படுத்துவதாக இருக்கும். எல்லோருக்கும் அமைவதுதான். அது நடை
அப்படியான கவிதைகளின் வரிகளில் சமூகம் முறையில் விரைவாகச் சாத்தியப்படுவதும்
பற்றி ஏதாவது ஒன்று இருக்கும் பெண்ணியம் கால தாமதம் ஏற்படுவதும் அந்தந்த காலச்
ப ற ்றி ஒ ன் று இ ரு க் கு ம் . அ ப ்ப டி ய ாக சூழ்நிலையைப் ப�ொருத்தே அமையும்.
த�ொடர்ந்த கவிஞரின் எழுத்துக்களை புத்தக அந்தக்கால இடைவெளியில் எத்தனை
வடிவில் வாசிக்கும் ப�ொழுது வாசிக்கும் மாற்றமும் ஏற்படலாம். அந்த கால இடை
உணர்வினை எங்கோ க�ொண்டு செல்கிறார். வெளிக்குள் எதிர்பார்ப்பின் கனவுகளின்
ஒ வ ்வ ொரு கவ ிதை யி லும் ஒவ்வொ ரு வசந்தங்கள்அதனினூடேநிகழும்அதிசயங்கள்
முறையும் வாசிக்கும் ப�ொழுது புதிய புதிய ரசனைகள் எல்லாமே சிறப்பானவைகள்.
அனுபவங்களை வாசிப்போர் மனதில் அப்படியான நிகழ்வுகளுக்குள் அகலிகை
உருவாகும் வண்ணம் அமைத்திருக்கிறார். தன் காணப்பிழையால் நேர்ந்த சாப
கவிஞருக்கு வாழ்த்துகள்!
விம�ோசனத்திக்காக பாதங்களைத் தேடிய
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எதிர்பார்ப்பில் இயற்கையின் ரசனையை மிக அகலிகையானவள் காத்துக் கிடக்கிறாள்
அற்புதமாக ப�ொருத்தி இருக்கிறார் கவிஞர்.
சாபவிம�ோசனத்திற்காக
பாதங்களைத் தேடி...
பக்கம் 16ல் தலைப்பு – சாப விம�ோசனங்கள்

வைகறைக் கனவுகள�ோடு
கைக�ோர்த்தது...
விரியும் வண்ணத்துப்பூச்சிகளின்
சிறகுகளில் வரையப்பட்ட
சித்திரங்களை ரசித்து
பூத்திருக்கலாம் அந்த பூ
மென்பனியில் நனைந்து
சிலிர்த்த இலைகளின்
இடையே விழுந்த ஒற்றை
ஒளியில் பட்டென விரிந்திருக்கலாம்...
ரீங்கரித்துச் சிறகடிக்கும்
வண்டொன்று ம�ொட்டுக்கதவை
மெல்லத் தட்டியதால்
திறந்திருக்கலாம் அதன்
பூவிதழ்கள்.....
எது எப்படிய�ோ,
நேரமறியாது பூத்து
நேர்ந்துவிட்ட காணப்பிழையில்








l
பேரிரைச்சலைக் கண்டு
மீண்டும் கண்மூடி
தியானத்தில் மூழ்கினார் புத்தர்
l
ஆக்கிரமிப்புகளை அகற்றுங்கள்
அறைக்கூவல் விடுகிறது
மழைக்கால மின்னல்
l
பாசக்கயிற்றை மதுவில்ஊற்றி
அனுப்பிவைக்கிறான்
எமன்
l
பயணத்தின்போது
கிலுகிலுப்பை ஆட்டி
இசைக்கிறதுக் காற்று
l
பட்டுப்புழுவின்
ஆடை அவிழ்ப்பில்
மின்னுகிறது பட்டாடை
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நமது தற்கால வாழ்க்கையில் நம்மை
நாமே அறிந்துக�ொள்வதற்கும் நமது
செயல்களைப் புரிந்து க�ொள்வதற்கும்
அப்பாற்பட்டு நமது மனங்களை கடந்து
சென்று க�ொண்டு இருக்கிற�ோம். தாம் எது
செய்தாலும் அதில் ஒரு நியாயம், தர்மம்
இருப்பதாக நம்மை நாமே கற்பிதம் செய்து
க�ொள்கிற�ோம்.
தர்மம், நீதிகள் ச�ொன்ன வரலாறுகளை
மூட நம்பிக்கைகளாக்கி வருகிறது தற்
ப�ோதைய கால கட்டம். யாரிடம் பணம்
அ த ி கா ர ம் இ ரு க்கி ற த �ோ அ வர்கள்
நினைத்தால் எதையும் மாற்ற முயற்சிக்கலாம்
என்பதை கவிஞர் முடிந்தால் சூரியனை
மேற்கில் உதிக்க வைக்கவும், நிலா
தேயாமலிருக்கவும், கிளிகளைப் பாடவும்,
குயில்களை ஊமையாக்கவும் முயற்சித்து
பார்ப்பார்கள் இம்மாதரியான அறிவு ஜீவிகள்

l
சுவை அதிகம்
விளையாட்டில் சமைத்த
செல்லமகள் சமையல்
l
கேட்பாரற்றுக் கிடக்கிறது
ஆயிரம் கனவுகள்
சாலை விபத்து
l
யார் ச�ொல்லிக்
கூடுதலாய் உழைக்கிறது
க�ோடையில் சூரியன்
l
எரியூட்டப்படுகிறது
ஏழைக் கனவுகள்
செங்கல் சூளை
l
உறங்கும் பூமியை
கல்லெரிந்து எழுப்புகிறது
பனிக்கட்டி மழை

பெ. விஜயலட்சுமி
காஞ்சிபுரம்

பக்கம் 20ல் தலைப்பு – அறிவுஜீவிகள்

மனங்களைக் கடந்து வெகுதூரம்
முன்னேறியாகிவிட்டது
நியாயம் தர்மம் இவை
விதவிதமாய் மனம்
கற்பித்துக்கொண்டதாய்
பாடத்திட்டம் வடிவமைத்தாகிவிட்டது.
புறாக்கறிக்கு ஈடாக சதையும்
கன்றுக்கு ஈடாக மகனை
தேர்க்காலிலிட்டதும்
மூடநம்பிக்கையென
முரசறிவித்துவிடலாம்.
அடுத்தது என்ன?
அதிகாரம் உள்ளவரிடத்தே
அரசாங்கத்தையும் ஒப்படைத்துவிடலாம்
முடிந்தால் சூரியனை மேற்கில்
உதிக்கவும்
நிலவை தேயாமலிருக்கவும்
கிளிகளைப் பாடவும்
குயில்களை ஊமையாக்கவும்
முயற்சித்துப் பார்க்கலாம்
அறிவுஜீவிகளென அவரவர்
பட்டம் சூட்டிக்கொள்ள
இயற்கை சிரித்துக்கொண்டிருக்கிறது
அந்த மனம் எத்தனை சுமைகளைத்
சுமந்திருக்கும். எத்தனை வலிகளைத் தாங்கி
யிருக்கும். எத்தனை சந்தோசங்களுக்குத்
தன்னை அர்ப்பணித்திருக்கும். வய�ோதிகம்
நிர்பந்திப்பட்டது. அதற்கான நிராகரிப்புகள்,
உதாசீனங்கள் ப�ோன்றவற்றையும் சிறிது
மனம் இளைப்பாற வீட்டு உறுப்பினரல்லாத
யார�ோ ஒருவரின் பேச்சு இதமாக இருப்பதைக்
கவிஞர் கீழ்க்கண்ட கவிதையில் சிறப்பாக
உணர்த்திவிட்டார்.
பக்கம் 36ல் தலைப்பு – மாயால�ோகம்
மாய உலகத்தின் மூத்த குடிமகன்…

கங்காரு குட்டியென

க�ோவை சசிகுமார்

என்கிறார். இவர்களைப் பார்த்து இயற்கை
நகைத்துக் க�ொண்டிருக்கிறது என்பதை
கீழ்க்காணும் கவிதையில் மிக அழகாக
கூறுகிறார்.

உடன் பயணிக்கும்
மடிக்கணினியிலிருந்து
கனண்ணெடுக்காமலேயே
எப்போதாவது ஏதாவது வேண்டுமா?
என நலம் விசாரிக்கும் மகன்....
காதுக்கருவியை
கர்ணனின்
கவச குண்டலமாக்கி
கண்களால் அனுசரணையாய்
அபிநயக்கும் மருமகள்...
கருவான நாள்முதல்
கனவுக்கோட்டையைக் கைப்பற்ற
எதையேனும் கற்றுக்கொள்ள
பம்பரமாய் சுழலும் பேரன்....
இவர்களை விட
அவசரத் தேவை ஐம்பது நூறுக்காக
தன் வீட்டுக் கதையை
விலாவாரியாக விஸ்தரிக்கும்
வேலைக்கார ப�ொன்னம்மாவின்
வார்த்தைகள் இதமாயிருக்கிறது
இப்போதெல்லாம்.....
எல்லோரும் எதிர்வரும் பிறந்த நாளை
மிகச்சிறப்போடு
க�ொண்டாடுகிற�ோம்.
ஆனால் அந்த பிறந்தநாள் ஒரு முக்கியமான
செய்திய�ொன்றை நமக்கு உணர்த்திப்
ப�ோகும். அது என்னவென்றால் உனக்கு
ஒரு வயது கூடிவிட்டதென்றும் உன்
வாழ்நாளில் ஒரு ஆண்டை இழந்துவிட்டாய்
என்பதுமாகும். ஒவ்வொரும் மரணம்
என்ற முற்றுப்புள்ளியை ந�ோக்கித்தான்
வாழ்க்கையின் வரிகளை எழுதிக்கொண்டு
இருக்கிற�ோம். வயதென்ற படிக்கட்டுகளில்
ந ம து மு றை க் கு கா த ்தி ரு க்கிற�ோ ம்
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என்பதை யு ம் கவ ி ஞ ர் ம ி க ச்சிற ப்பாக நிர்பந்திக்கப்படுவதை கவிஞர்
ச�ொல்லியிருக்கிறார்.
கவிதையில் சிறப்பாகக் கூறுகிறார்.
பக்கம் 48ல் தலைப்பு – நகரும்
படிக்கட்டுகள்
சாலையெங்கும்
இறைந்துகிடக்கும் மாலைகளும்
உதிர்ந்துகிடக்கும் மலரிதழ்களும்
ஆண்டொன்று நகர்கையில்
மரணத்தை ந�ோக்கிய
பயணத்தில்...
நகரும் படிக்கட்டுகளில்
நமக்கான முறைக்கு
காத்துக் கிடக்கிற�ோம் என்பதை
அறிவித்துக் க�ொண்டிருக்கின்றன.
முதலாளித்துவம், உயரதிகாரிகள் மத்தி
யில் கடை நிலையில் உழைக்கும் மக்களின்
க�ோரிக்கை நிராகரிக்கபடும், அவர்களது
ச�ொற்கள் வீணடிக்கப்படும், ஆசைகள்
நிராசையாக்கப்படும், திறமைகள் மறைக்கப்
படும், உணர்வுகளுக்கு மதிப் பளிக்கப்பட
மாட்டா து எ ன்பதை இ க்கவி தை யி ல்
சிறப்பாகக் கூறுகிறார்.
பக்கம் 61ல் தலைப்பு – ஆயாவின் குழுந்தை
சீவி சிங்காரித்து
அலங்கரித்து அழகு செய்து
அனைத்துக் குழந்தைகளையும்
அவைக்கு அனுப்பி வைத்துப் பின்
அவசரமாய் தயார்செய்த
அவள் குழந்தைக்கு
அனுமதி மறுக்கப்பட்டது
ஆயாவின் குழந்தைக்கு
இடமில்லையென்று...
பெண்ணுக்குச் சுதந்திரம் வேண்டும். கட்டுப்
பாடுகள் களைய வேண்டும். ஏத�ோவ�ொரு
இடத்தில் பெண் இன்னமும் கட்டுப்படவேண்டிய
சூழல் இருந்து க�ொண்டேதான் இருக்கிறது.
அன்பின் வசத்தால�ோ அல்லது கண்டிப்பு என்ற
வகையில�ோ ஏத�ோவ�ொரு நிர்ப்பந்தத்தில். வளரும்
பருவத்தில் பெற்றோர்கள் பின்னர் கணவன்,
வய�ோதிகத்தில் மகன் இப்படி ஒரு கட்டுக்குள்
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பின்வரும்

பக்கம் 75ல் தலைப்பு – மீட்டெடுக்கிறேன்
மூச்சு முட்டுகிறது...
இன்னாரின் மகள்
இன்னாரின் மனைவி
இன்னும் எத்தனைய�ோ
முத்திரைகள்
முதுகின் மேல் அமர்ந்து
கழுத்தை நெரிக்கிறது.
கண்காணிப்பின் நிழல்
த�ொடர்ந்து வருகிறது
உண்ண உடுத்த சிரிக்க சீற என
வரையறைகள்
நீண்டுக�ொண்டே ப�ோகிறது.
கழைக்கூத்தாடி
கயிற்றில் நடப்பதுப�ோல் நடந்து
நடையே மறந்துவிட்டது.
ஆளரவமற்ற
அத்துவான காட்டிலேனும்
என்னை விட்டுவிடுங்கள்
க�ொஞ்சமே க�ொஞ்சம்
என்னை மீட்டெடுத்துக் க�ொள்கிறேன்
இப ்ப டியான அனைத் துக் கவ ிதை
யிலுமே கவிஞர் சிறந்து மிளிர்கின்றார்.
வா ச ி க்க வா ச ி க்க ந ம் ம ன த ி லே
காட்சிப்படுகிற படிமங்ளோடு அனைத்துக்
கவிதைகளையுமே தந்திருக்கிறார்.
அ ழ கு ற வார்த்தைக ளு ம் , ர ச னை க்
குரிய வரிகளு ம், சிந்திக்க வ ைக்கும்
கவ ிதைகளை யும் உள்ளடக்கிய இத்
த�ொகுப்பு நிச்சயம் வாசிக்கப்பட வேண்டிய
அருமையான த�ொகுப்பாகும்.
கவிஞரின் சிறந்த கவிதைகளை புத்தக
வடிவம் தந்த இந்நூல், படைப்பு பதிப்பக
வெளியீடாகும்.
நூல் பெற த�ொடர்புக்கு
கவிஞர் மதுரா - 9486085240
படைப்பு பதிப்பகம் - 9739544544

கிள்ளிவிட்டு ஆட்டும் கூண்டுக்கிளி ப�ோல
எள்ளி நகையாடி ஏளனங்கள் செய்து
க�ொள்ளிக்கட்டை வைத்து குளிர் காய்கின்றீர்
கள்ளிச்செடி ப�ோல கானலிலும் எழுவ�ோம்
வாழுகின்ற ப�ோதும் வாழ்க்கைக்குப் பின்பும்
உழவுகின்ற நாஞ்சிலை உளமாறப் ப�ோற்று
ஏழேழுப் பிறவிகள் எங்களுக்கு வேண்டாம்
உழவுகின்ற நாளில் ஒருந�ொடிப் ப�ோதும்
வஞ்சனைகள் வேண்டாம் வன்முறைகள் வேண்டாம்
செஞ்சோற்றுக் கடனால் சேராதிடம் வேண்டாம்
க�ொஞ்சுகின்ற மண்ணில் க�ொள்ளை அழகுதானே
மிஞ்சுகின்ற வார்த்தை மீறிப்பேச வேண்டாம்
மும்மாரி ப�ொழிய முகில்கள் கூட்டமில்லை
எம்முகத்தில் இன்று ஏமாற்றம் நிறைந்து
தும்மல்போல தானே துடிக்கின்றோம் நாங்கள்
செம்மையாக்க இன்றே சிறகுடைத்து வாராய்
ஆளுகின்ற மன்னனும் அரை ந�ொடியில்தானே
சூளுரைத்து விடலாம் சுடர்விடும் தீபமாய்
வேலியிட்ட ப�ோதும் வெள்ளாடு ப�ோல
கேலிக்கூத்தாய் இங்கு விவசாயம் பாராய்..
த�ோள்கொடுத்து உதவ திரண்டோடி வாராய்
கள்ளமில்லா நெஞ்சில் கண்துடைக்க வாராய்
எள்ளளவும் ப�ோதும் எங்களுடைய வாழ்வில்
க�ொள்ளளவாய் நிரம்பி க�ோபுரத்தில் வைப்போம்.
பாரெல்லாம் பிழைக்க பாலைவனம் செழிக்க
பால்போல நீயும் பளபளவென ப�ொழிவாய்
வாய்க்கால் வரப்பெல்லாம் வழிந்தோட நீயும்
மெய்பிக்க இன்றே மளமளவென வாராய்.
எங்களுடைய கனவும் எங்களுடைய வாழ்வும்
எங்களுக்கானது இல்லை உங்களுக்கான கனவு
திங்கள்போல மண்ணில் தினமுழைக்க நாங்கள்
தங்கம்போல என்றும் தாங்கிடுவ�ோம் உலகை..

ச.ப.சண்முகம்
எழுவாம்பாடி.
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வண்டாடும் மலராய் நீ
செண்டாகிப் ப�ோனாயே..
க�ொண்டாடும் உனதன்பில்
திண்டாடிப் ப�ோனேனே..
குண்டான குடமிரண்டை
தண்டான இடை தாங்க,
தள்ளாடும் தனமிரண்டும்
தாவணிக்குள் திண்டாட,
கண்டாடும் மயில்போல
கனவுக்குள் வந்தாடும்..
முண்டாசு நான் கட்டி
முழுமீசை வச்சாலும்
கண்டாங்கிச் சேலையில
கால்கொலுசு சரசரக்க,
சண்டாளி உன்னழகில்
சருகாகிப் ப�ோனேனே..
சாயீசன்
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