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1. ஹைக்கூ அறிமுகம்..
உலக இலக்கிய அரங்கில் இன்று அனைவருமே நேசிக்கக் கூடிய ஒரு
ச�ொல் «ஹைக்கூ»..
ஜ ப ் பா ன்  த ே ச த் து  ம ர பு க் க வ ிதை வ டி வ மான இ து அ த ன்
தனித்தன்மையான எளிமை.. மற்றும்
கவிஞன�ோடு வாசகனையும் பங்கெடுத்துக் க�ொள்ள செய்யும் தன்மை..
இவற்றோடு கற்பனை..உவமை..உருவகம் இன்றி படைக்கப் படும் ஓர்
உன்னத கவி வடிவமாகத் திகழ்கிறது.
19 ஆம் நூற்றாண்டின் துவக்கத்தில் இந்தியாவின் கல்கத்தாவில் தன்
பயணத்தை துவக்கிய ஹைக்கூ தமிழில் காலூன்றியது 19 ஆம் நூற்றாண்டின்
இறுதியில் தான்.
அ ன் று மு த ல் இ ன் று வ ரை தமிழ் க வ ிதை உ ல க ி ல்  ப ல ர ா லு ம்
கவனிக்கப்படும் கவிதை வடிவமாகத் திகழ்கிறது.
ஹைக்கூ மூன்றடியில் எழுதப்படும் ஒரு குறுங்கவிதை  வடிவமாகும்..
ஆனால் மூன்றடியில் எழுதப்படும் அனைத்தும் ஹைக்கூவாகி  விடாது
என்பதையும் கவனத்தில் க�ொள்ள வேண்டும்.
ஜப்பானிய கவிஞர்களான  ம�ோரிடேகே, ச�ோகன் ப�ோன்றோர்
ஹைக்கூவின் முன்னோடி கவிஞர்கள்  என்றாலும்.. அதன் பின் 16 ஆம்
நூ ற்றாண் டி ல் வந்த பாஷ�ோ தா ன் ஹைக் கூவின் பிதாமகன் எனப் 
ப�ோற்றப்படுகிறார்.
பாஷ�ோ..இஸ்ஸா..பூசன்..ஷிகி..ப�ோன்றோரால் ஹைக்கூ வளர்த்
தெடுக்கப்பட்டு உலகின் பல இடங்களுக்கும் இன்று விரவி வேரூன்றி 
இருக்கிறது.
தமிழகத்தில் மகாகவி பாரதியார் மூலமாக அறிமுகமாகி...ஹைக்கூவின்
முதல் கவிதை  நூலாக ஓவியக்கவிஞர் அமுதபாரதி  அவர்களின் புள்ளிப் 
பூக்கள்.. அடுத்து கவிஞர்.அறிவுமதி அவர்களின் புல்லின் நுனியில் பனித்துளி..
என 1984  ல் துவங்கிய ஹைக்கூவின் பயணம் இன்றுவரை சிறப்பாக நடந்து
க�ொண்டிருக்கிறதெனலாம்.
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2. ஹைக்கூ எழுதுவதற்கான வரைமுறை :
ஹைக்கூ ஏற்கனவே  ச�ொன்னது ப�ோல் ஜப்பானிய மரபுக்கவிதை 
வடிவத்தை சேர்ந்தது.. மரபு எனில் இலக்கண வரம்பு அவசியமான ஒன்றாகும்..
எனவே தான் ஜப்பானியர்கள் ஹைக்கூவை  5_7_5 என்ற  அசையமைப்பில்
எழுதுகிறார்கள்.. ஜப்பானில் ஒரு அசை  என்பது ஒரு எழுத்தைக்  குறிக்கும்.
அந்த ஒரு அசைக்கு «ஓஞ்சி» என்று பெயர்.
தமிழில் நாம் இந்த அசைக் கட்டுப்பாட்டினை தவிர்த்தே எழுதுகிற�ோம்..
அசையுடன் அமைத்து ஹைக்கூ எழுதினாலும் தவறில்லை.
அசை என்பது இங்கு அவசியமென வலியுறுத்தப்பட வில்லை.
கவிக்கோ  அப் துல் ர குமா ன் அவர்கள் ஹைக் கூவை  வாமனக் 
கவிதைகள்  என  குறிப்பிட்டவர்..இரண்டு முக்கிய விசயங்களை ஹைக்கூக் 
கவிஞர்கள் கையாள்தல் நல்லது என்கிறார்.
1. ஹைக்கூ மூன்றடியால் எழுதப்பட வேண்டும்..முதலிரண்டு அடி ஒரு
கூறு..ஈற்றடி ஒரு கூறு..அந்த ஈற்றடியானது ஆற்றல் மிக்க பெயர்ச்சொல்லுடன்
அமைதல் நல்லது.
2. ஹைக்கூவார்த்தை சிக்கனமுடன்குறைந்தபட்சம்இருகாட்சிகளையாவது
கண்முன் நிறுத்தும் வண்ணம் அமைத்தல் ஹைக்கூவின் சிறப்பு என்கிறார்.
அதன் பின்.. பல ஹைக்கூ கவிதைகளை ஆய்வு செய்த கவிஞர் நிர்மலா 
சுரேஷ் அவர்கள் ஹைக்கூவின் பண்புகளென பலவற்றை முன் ம�ொழிந்துள்ளார்.
அவைகள்.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

ஹைக்கூ மூன்றடியில் எழுதப்பட வேண்டும்
கற்பனை..உவமை..உருவகம் தவிர்த்து கவிதை படைக்க வேண்டும்
கவிதையில் தன்மைப் பாங்கினைத் தவிர்த்தல்
உணர்ச்சிகளை நேரடியாக பிரதிபலித்தல் கூடாது
ஒரு ச�ொல் மட்டும் குறியீடாக பயின்று வருதல் கூடாது
இருண்மையை ஏற்காது
கவிஞன் தன் கருத்தினை ஏற்றிச் ச�ொல்லுதல் கூடாது
பிரச்சாரமின்மை
விசயத்தை  ச�ொல்லுவதை  விட..ச�ொல்லாமல் விடுவதன் வாயிலாக
வாசகனை நேரிடையாக பங்கெடுத்துக் க�ொள்ளச் செய்வது
10. சின்ன உயிர்களையும் சிறப்பித்து பாடுவது.
11. ஈற்றடியை சிறப்பாக வடிவமைப்பது.
12. இயற்கையை சிறப்பித்து பாடுவது.
என்று பல்வகை பண்புகளை ஹைக்கூவிற்கு வடித்து தந்தார். இன்று
பெரும்பாலும் ஹைக்கூ இதன்படியே  எழுதப்பட்டுக் க�ொண்டிருக்கிறது
எனலாம்.
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3. ஹைக்கூவை வடிவமைப்பது எப்படி..?
ஹைக்கூவின் தாயகம் குறித்தும்..அது உலகமெங்கும் இன்று பரவலாக
வரவேற்கப்படும் ஒரு கவிதை வடிவமாய் திகழ்கிறது என்பதனையும் தெரிந்து
க�ொண்டத�ோடு..
ஹைக்கூவின் வரைமுறைகள் குறித்தும் தெரிந்து க�ொண்டீர்கள்..
ஹைக்கூ எழுதும் ப�ோது அதன் பண்புகள்  அக்  கவிதை  வடிவத்தில்
இடம்பெற வேண்டியது அவசியமாகும். அவ்வாறு இல்லையெனில் நீங்கள் 
எழுதியது வெறும் மூவரி கவிதையே ஆகும்.
ஹைக்கூ எழுதப்படும் வகை  அமைப்பில் ஹைக்கூ.. சென்ரியு
என  இனம் காணப்படும்.. இயற்கையை  குறித்தும்.. அல்லது இரண்டுக்கு
மேற்பட்ட ப�ொருள்  அல்லது காட்சியினை கவிதை க�ொண்டிருந்தாலும்..
சின்ன உயிர்களை சிறப்பித்து பாடப்பட்டிருந்தாலும்.. அது ஹைக்கூவாகும்..
அந்த  கவிதையே  எள்ளல்.. நகைச்சுவை.. கிண்டல்..கேலி.. என 
வெளிப்படுத்தினால் அது சென்ரியு வகைமையில் அடங்கும்.
இனி.. ஒரு காட்சியை  எவ்வாறு ஹைக்கூவாக வடிவமைப்பது எனக் 
காண்போம்.
வானத்தில் த�ோன்றும் வானவில்
பார்வையைக் கவரும்
பறக்கும் பட்டாம்பூச்சி.
இங்கு கவிஞன் முதலில் வானத்தில் த�ோன்றிய வானவில்லை ரசித்துப் 
பார்த்துக் க�ொண்டிருக்கிறான்.. திடீரென  அவனது கவனத்தைக்  கவர்கிறது..
அவனது பார்வையில் விழும் பட்டாம்பூச்சி.
வானில் த�ோன்றிய வானவில்லை முதலடியில் பயன்படுத்திய கவிஞன்..
பார்வையை கவரும் அல்லது கவர்கிறது..என இரண்டாவது அடியை நிறைவு
செய்கிறான்.. ஆனால் ஈற்றடி ஆற்றல் மிக்க பெயர்ச்சொல்லோடு ஒரு
திருப்பமாய் வாசகன் எதிர்பாரா ஒன்றைத் தர நினைத்தவனாய்...
ஈற்றடியி்ல் பறக்கும் பட்டாம்பூச்சி  என நிறைவு செய்கிறான்.இங்கு
இரண்டாவது அடி முதலடிய�ோடும் ஒத்துப் ப�ோக வேண்டும்.. ஈற்றடிய�ோடும்
ஒத்துப்போக வேண்டும் என்பதை கவனத்தில் க�ொள்ளுங்கள்.
இரண்டாவது அடியான.. பார்வையைக்  கவரும் என்பது வானவில்
என  நினைக்க வைத்து இல்லை.. அதைவிட பல வண்ணங்களை தன்
உடலினில் க�ொண்ட பட்டாம்பூச்சி என ஈற்றடி திருப்பமாய் கவிதை முடிகிறது.
இங்கு இரண்டு காட்சிகள் கவிதைகளில் வந்து விடுகின்றன..இது ஹைக்கூ.
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சரி.. சென்ரியு எப்படி.. பார்க்கலாம்.
கடற்கரைக்கு சென்று வர எண்ணிய கவிஞன்..அன்றொரு நாள் 
மாலையில் கடற்கரை செல்கிறான்..
அவனது கண்களில் தென்பட்டது பல காட்சிகள்..கவிஞனின்
கண்ணல்லவா உடனே படம்பிடிக்கிறது அவன் கண்ட காட்சியை..
கடற்கரை மணலில்
காணாமல் ப�ோனது..
என 
இரண்டு
அடிகளை நிறைவு
வாசகன்எண்ணத்திற்கு க�ொண்டு செல்ல..

செய்கிறான்..

ஈற்றடியை 

காணாமல் ப�ோவதற்கு எவ்வளவ�ோ ப�ொருள்  இருக்கலாம்..வண்டி
சாவி..வீட்டுச்சாவி..அலையில் கால்களை நனைக்கும் ப�ோது கழற்றி வைத்த 
செருப்பு..கழுத்தில் அணிந்திருந்த  செயில்.. கைவிரலில் அணிந்திருந்த 
ம�ோதிரம் என ஏதாவது ஒன்று ஈற்றடியாக வர வாய்ப்புள்ளதாக அனைவரும்
எண்ணலாம்...ஆனால் எவரும் சிந்திக்காத  ஒன்றை  கவிஞன் அமைக்கிறான்
ஈற்றடி திருப்பமாய்..
இத�ோ...இப்படி...
கடற்கரை மணலில்
காணாமல் ப�ோனது
காதலர்களிடத்தில் வெட்கம்.
அடடே.. கடற்கரையில் காணக்கிடைக்கும் காட்சி தானே  இது..
ப�ொதுவெளி  என்பதை  அறியாதவர்கள்  அல்ல  அவர்கள்..ஆனாலும்
காதல் வெட்கமறியாது என்பது ப�ோல காதலர்களும் நடந்து க�ொள்வது
வாடிக்கையான ஒன்றாகி விட்டது. இதை சென்ரியுவாக க�ொள்ளலாம்.

4. ஹைக்கூ வாசிக்கும் முறை
ஹைக்கூவை  எவ்வாறு எழுதுவது எனத் தெரிந்துக�ொண்ட நீங்கள்..
அதை எவ்வாறு பிறர் முன் வாசிப்பது எனவும் தெரிந்து க�ொள்வது அவசியம்.
ஹைக்கூ மூன்றடிகளால் எழுதப்படும் கவிதை எனத் தெரியுமல்லவா.
நீங்கள்  வாசிக்கத் துவங்கும் ப�ோது முதலிரண்டு அடிகளை  வாசித்து
சற்றே நிறுத்த வேண்டும்..வாசகர்கள் நீங்கள்  வாசித்த  இரண்டு அடிகளைத்
த�ொடர்ந்து ஈற்றடி எவ்வாறு அமையுமென  அவர்கள்  சிந்திப்பதற்கு சற்றே 
காலம் தருகிறீர்கள்... பின் மறுபடியும் முதலிரண்டு அடிகளை  வாசித்து
ஈற்றடியை பின் வாசிக்க வேண்டும்.. இது வாசகனையும் ஹைக்கூவ�ோடு
இணைந்து பயணப்படுத்தும் முறை என்பதனால்.
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உதாரணமாக.. ஜப்பானிய முன்னோடிக் கவிஞரான ம�ோரிடேகேவின் இந்தக் 
கவிதையைப் பார்ப்போம்..
உதிர்ந்த மலர்
கிளைக்குத் திரும்புகிறது.
மீண்டும்..
உதிர்ந்த மலர்
கிளைக்குத் திரும்புகிறது.
............
ஓ... வண்ணத்துப் பூச்சி.
என நீங்கள் நிறைவு செய்யும் ப�ோது.. அது சிறப்பாக இருக்கும்.
என்ன நண்பர்களே.. ஹைக்கூவை  எவ்வாறு எழுதுவது.. அதற்கான 
பண்புகள்  என்ன.. அதனை எவ்வாறு மற்றவரிடத்தில் வெளிப்படுத்துவது
எனத் தெரிந்து க�ொண்டீர்களா.. இன்னும் நீங்கள்  கற்றுக் க�ொள்ள நிறைய
இருக்கிறது.. என்ற ப�ோதும்.. இதை  ஒரு துவக்கப்  புள்ளியாக க�ொண்டு..
ஹைக்கூ எழுதப் பழகுங்கள்.. எழுத எழுதவே பழக்கமாகும்.. இன்னும் நிறைய
வாசிக்கும் ப�ோது பலத்தரப்பட்ட சூட்சமங்களும் விளங்கும்..
ஹைக்கூ சின்ன  விதைக்குள்  உறங்கும் ஒரு பெரிய விருட்சம்.. அது
மட்டுமல்ல தன்னைத் தானே வரைந்து க�ொள்ளும் அழகிய ஓவியம் ஹைக்கூ..
அந்த  அழகிய ஓவியத்தை  வரையும் கலைஞனாய் நீங்கள் மாறி  சிறந்த 
ஓவியமாய் ஹைக்கூவை வடித்தெடுக்க இந்த சிறு கையேடு உதவட்டும்.
இதன் விரிவாக்கத்தொடர் http://www.taminenjam.com இணையத்தில்
த�ொடராக வந்துக் க�ொண்டுள்ளது. இத்தொடர் முற்றுப்பெற்றதும் இதுவும்
தனிநூலாக வடிவம்பெற்று வெளிவரும் என்பதை முன்கூட்டியே தெரிவிப்பதில்
மகிழ்கிற�ோம்.
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வாழ்க
நன்னெஞ்ச முடையார்கள் க�ொஞ்சம்
நானிலத்தில் நன்னெஞ்சு பஞ்சம்
தன்னென்று வாழுவ�ோ ரதிகம்
தடமாறிப் ப�ோவ�ோர்கள் அதிகம்
மண் மாறி வாழ்ந்தாலும் அமின்
மனம் மாறிப் ப�ோகாத நெஞ்சம்
என்னென்று புகழ்ந்தாலும் தகும்
இவருக்கு தமிழ�ொன்றே அகம்!
கண்ணென்று ம�ொழி காக்கும் நெஞ்சம்
கடைமைக்கு பின் கண்ணே துஞ்சும்
நன்னெஞ்சார் படைப்புகள் வாழ
நஞ்சென்ற ம�ொழிகளும் சாக
தன்பொருளு ழைப்பையும் தந்தார்
தமிழ்நெஞ்சம் ஏடுமே தந்தார்
அண்ணாரை வாழ்த்தனும் நெஞ்சம்
அடியேன் ச�ொல்லியதளவில் க�ொஞ்சம்!
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ஹல�ோ..



சார்.. என்று அட்டன்டர்
என்னை  கூப்பிட்டவாரே  கல்லூரி லைப்ரரி 
யில் இருந்து வந்தார். நான் முதலாமாண்டு
மாணவர்களுக்கு ட்ராயிங்  கிளாஸ்  எடுப்ப 
தற்காக ப�ோய் க�ொண்டிருந்தேன். குரல்
கேட்டவுடன் என்ன  சரவணன், ஏன்
இப்படி கத்திக்கிட்டே  வரீங்க.. பக்கத்துல
லை ப ்ரரி இ ரு க் கு ல . . அ த வ ி டு ங ்க .
விசயம் கேள்விப்பட்டிங்களா, என்னனு
ச�ொல்லுங்க.ச�ொல்லாம  எப்படி தெரியும்.
அன்னைக்கு பிரின்சிபல் என்ன ச�ொன்னாரு.
என்னைக்கு. தெரியாத மாதிரி கேக்க கூடாது.
தெரியலண்ண.  ச�ொல்லுங்க அண்ணே..
உங்கள வேலைய விட்டு தூக்கப் ப�ோரதா 
பேசிக்குராங்க. உங்களுக்கு தெரியாதா,
தெரியாது. ஏண்ண... அன்னைக்கு பிரின்சிபல்
ச�ொன்னதையும் மீறி பசங்கள மெட்ராஸ்க்கு
கூட்டிக்கிட்டு ப�ோனிங்கல்ல. அதா...

ந ே ற் று  மீ ட் டி ங ்கே உ ங ்க ளு க ்கா க
தான் நடந்தது. உங்க  டிபார்ட்மென்ட்
வ ாத்தி ய ா ரு ங ்க  ய ா ரு ம ே உ ங ்க ளு க் கு
ஆதரவா பேசவே  இல்லை. எத�ோ, நீங்க 
பசங்கக்கிட்ட சாதிய பத்தியும், அரசியல்
பத்தியும் பேசிக்கிட்டே இருக்கீங்களா.அதா 
உங்கள வேலைய விட்டு தூக்குரதா முடிவு
இதுல என்ன தப்பு இருக்கு . நா அவங்க  பன்னிட்டாங்க.
அ னு மதிய�ோ டு  தா ன் கூ ட் டி க ் கி ட் டு
தம்பி  இத நா  ச�ொன்னனு யார்க்கிட்ட 
ப�ோனேன். இதற்கும் என்னை வேலையை 
விட்டு தூக்குவதற்கும் என்ன  சம்மந்தம். யும் ச�ொல்லிடாதீங்கனு ச�ொல்லிவிட்டு
தெரியல தம்பி.   அப்படி தா  பேசிக்கிட்டாங்க. கிளம்பினார் அட்டன்டர் சரவணன்.
நீங்க அதுமில்லாம ப�ொண்ணுங்க கிட்டதா 
சில நட்களுக்கு முன்பு...
எப்பபாரு பேசுரீங்களா. பாடமே நடத்த 
மாட்டுக்குரீங்களா. உங்க  மேல நிறைய
நான்எதைப் பற்றியும் ய�ோசிக்காமல் திறந்த 
புகார் ச�ொல்லுராங்க.
மனதுடன் நான்காமாண்டு மாணவர்களின்
வகுப்பறைக்கு சென்று ப�ொருளாதாரத்தைப் 
பற்றி நடத்தினேன். ப�ொருளாதாரத்தைப் 
பற்றி பேசும் ப�ோது பி.ஆர்.அம்பேத்கார்
அவர்களை படித்த படிப்பை பற்றியும்,
அவரின் ப�ொருளாதார சிந்தனையும் தான்
நமக்கு ரிசர்வ் பேங்க்  அமைவதற்கு மூலக் 
காரணம் என்று ச�ொல்லிக் க�ொண்டிருந்தேன்
.சில மாணவர்கள் ஆர்வத்துடனும்சிலர்ஏன�ோ 
தான�ோ என்றும் உட்காந்திருந்தார்கள்.
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மாணவர்களிடத்தில் எந்தொரு அரசியல்
புரிதலுமில்லை  என்பதை நான் அப்போது
தான் புரிந்து க�ொண்டேன். இன்ஜினியரிங் 
கல்லூரியில் வாழ்க்கை  சார்ந்த  கல்வியை 
ஒரு ப�ோதும் ச�ொல்லித் தரப்படவில்லை.
அவர்கள்  எப்போதும் வணிகம் சார்ந்த 
கல்வியை தான் கற்றுத் தருகிறார்கள்.
பிறகு அவர்களிடத்தில் எப்படி மனிதர்கள் 
மீதும், சமூகத்தின் மீதும் அக்கறையையும்
எதிர்ப்பார்க  முடியும். அவர்கள்  அறிவு
என்பது எந்திரத்தை  அனுகுவதும் தான்
முன்னேற்றத்தையும் சார்ந்ததாக உள்ளது.
அதை தான் நான் மாற்ற வேண்டும் என்று
நினைத்தேன். அவர்களுக்கு வெறுமனே 
கல்வி  என்பது நீங்கள் நினைப்பது ப�ோல்
பணம் சம்பாதிப்பதற்கு மட்டும் கிடையாது.
அது உன்னோடு சேர்ந்த சமூக முன்னேற்றம்
என்று அவர்களுக்கு எடுத்துரைக்க ஆசைப் 
பட்டேன். நான் அதை தான் கல்வி என்றும்
நம்புவேன். எந்த ஒரு விவாதமும் என்னைப் 
பற்றி எழவில்லை. நானும் பாடத்தை நடத்தி 
முடித்து விட்டு ஸ்டாப் ரூமிற்கு சென்றேன்.

அமைதியானது. அதில் ஒரு ஆசிரியர்
கேட்டார் என்ன தலைவரே பசங்ககிட்ட ஒரே 
அரசியலா பேசுரீங்களா, அதுவும் அம்பேத்கர்
பற்றியெல்லாம் பேசுரீங்களா. இதெல்லாம்
தப்பா தெரியலையா என்று கேட்டார் .எனக்கு
ஒன்று புரியல நான் அரசியல் பேசுரது
பிரச்சினையா?... இல்ல அம்பேத்காரப் பற்றி 
பேசுவது பிரச்சினையா?.. என்று கேட்டேன்
எல்லா  ஆசிரியர்களும் இந்தக் கேள்விக்கு
பிறகு அமைதியானார்கள்.
சரி, இதுக்கு ஏ... க�ோவப்படுர விடு.
நான் க�ோவப்படல...நீங்களா  இன்னும்
பேசாம  இருக்குராதால தா, இன்னும்
என்ன மாதிரி ஆளுலாம் பேசரதா இருக்கு.
நீ யா க�ோவப்படுர என்று தனியா  ஒரு
அறைக்கு இழுத்துச் சென்றார்.

என்னய்யா!ப�ொழைக்க தெரியாத ஆளா 
இருக்க. அவ அவ வேலைக்கிடைக்கரத்தே 
பெரி ய வ ி ச ய மா நி ன ை ச் சு க ் கி ட் டு
இருக்கா. நீ என்னடானா.. இங்க  வந்து
பசங்க கிட்ட அரசியல் பேசுர. இதுக்கு ஏன்
பயப்படனும். கல்வி  என்பது எல்லாமும்
உள்ளே செல்வதற்கு முன் சலசல வென்று தானே என்றேன்.
பேசியவர்கள். நான் உள்ளே  சென்றதும்
இந்த பாரு நண்பா இது எல்லா பேசுரதுக்கு
நல்லாயிரு க்கும் ஆனா  வாழ்க்கைக்கு
ஒத்து வராது. நீ பேசுரது நல்லது தா 
ஆனா நிர்வாகத்துக்கு பிடிக்கலையே...
நிர்வாகத்துக்கு கட்டுப்பட்டு ப�ோவுரது
u
தான நம்ம வேல..
அதை நீ செய்ய.
பானை அடுக்கில் சரிவு இல்லை
நீயே தேவையில்லாத வேலையெல்லாம்
கைக்கு கிடைக்கவில்லை
பாக்குர என்று அறிவுரைகளை  அள்ளி 
உலர் உணவு
வழங்கினார். அவர் ச�ொன்னதில் எந்தொரு
u
குறையுமில்லை. அவருக்கு அப்படி தான்
முன்பள்ளி விழா
ப�ோதிக்கப்பட்டிருக்கிறது அவருக்கான கல்வி.



அடகு கடைக்குச் சென்றது
அம்மாவின் நகை.

u
வருடப்பிறப்பு
மறக்க வைக்கப்படுகின்றது
தாய்ப்பால்

- ஏரூர் ஜிப்ரியா
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நான் அப்படி இல்லையே  என்று என்
மனதிற்குள்ளாகவே ச�ொல்லிக் க�ொண்டேன்.
கல்லூரி  வளாகத்தில் யாரைப் பற்றி 
வேண்டுமானாலும் பேசிவிட முடியும்.
ஆனால் அம்பேத்கார் அவர்களை பற்றி 
பேசுவதென்பது கடினமான  ஒன்றாக
உருவாக்கப் பட்டிருக்கிறது. சரி, நண்பா 
நா  ச�ொல்ல வேண்டியதை  ச�ொல்லிட்ட, நீ

பார்த்து இருந்துக்கோ என்று ச�ொல்லிவிட்டு
கிளம்பினான் (அவர் கையில் விளங்கும்
மாட்டியிருப்பது ப�ோல் காட்சி தென்பட்டது).
நான் என்ன  செய்வது, இவர்களும்
தான் என்னை தனிமைப் படுத்தி  காட்டு
கிறார்கள். அவர்கள் ப�ொதுவில் உள்ளார்கள் 
என்பதை  காட்டுவதற்காக. என்ன வேண்டு
மா ண ா லு ம்  நட க ்க ட் டு ம்  பா ர் த் து க் 
க�ொள்வோம் என்ற துணிவுடன் இருந்தேன்.
நாட்கள்  க ட ந ்தோ டி ய து . ஒ வ ் வ ொ ரு
நாளும் எனக்கான பணிகளையும் தாண்டி
மற்றவர்களுடைய பணிகளையும் எனய
மீது திணிக்கப்பட்டது.
எதையும் ப�ொருட்படுத்தாமல் நானும்
சில மாணவர்களும் உரையாடிக் க�ொண்டு
தான் இருந்தோம். ஆனால் அதை யார�ோ 
பிரின்சிபலிடம் ச�ொல்லிவிடுவார்கள்.
அவர் என்னை  அழைத்து எச்சரிப்பார்..
ஆ னா ல் ய ாரிட மு ம் இ ப ்ப டி ச ரிக் கு
சரியாக பேசியதில்லை. அவர் என்னிடம்
மட்டும் தான் ஒரு வித மரியாதையான 
வார்த்தையுடன் பேசினார். அவருக்கு
தெரிந்திருக்கிறது. நான் சமூக அரசியல்
தெரிந்தவன் என்று.
எ ன க ்கான மரி ய ாதை ய ி ல் அ வ ர்
எப்போதும் குறைவைத்ததில்லை. அவர்
என்னிடம் அடிக்கடி ச�ொல்வார். நான் இந்த 
கல்லூரியின் பிரின்சிபல், உன்னப் ப�ோல
நானும், உன் வயசுல இருந்துதா வந்துருக்கே.
நீ க�ொஞ்சம் பார்த்து இரு. இனிமேல் நீ
இந்த கேம்பஸ்  குள்ள  யாருகிட்டயும் இந்த 
மாதிரி  அரசியல் பற்றிப் பேசுரது, உங்க 
தலைவர பற்றிப் பேசுரதுலாம் இருக்க 
கூடாது. சரியா.... என்றார். இதுல என்ன சார்
தப்பிருக்கி நா  என்ன தப்பாவா பசங்கள வழி 
நடத்துர,அரசியல் பற்றி தான் ச�ொல்லி தர, நீ
ஒன்னும் ச�ொல்லி தரவேண்டாம்.அதெல்லாம்
நாங்க பார்த்துக் க�ொள்கிற�ோம் என்றார்.
அதன் பிறகு எனக்கான இருக்கை ,என்
டிபார்மெண்டில் இருந்து மாற்றப்பட்டது.
நானும் என் துறை  ஆசிரியர்களிடமிருந்து
விலகியிருந்தேன் . அவர்களில் தான் யார�ோ 

முதல் மரியாதை
பத்துத் திங்கள் கூட்டுக்குள்ளே
காத்திருந்த வேளையிலே,
பத்துப் பாட்டை ஒட்டுக் கேட்டு
பூத்திருக்க வைத்தவளே!
எட்டு வைத்து தட்டுத்தடவி
தத்தித்தத்தி நடக்கையிலே,
எட்டுத்தொகை மெட்டுக் கேட்டு
எழுந்திருக்கச் செய்தவளே!
ச�ொட்டச் ச�ொட்டக் கண்ணீ ர் விட்டு
தேம்பித் தேம்பி அழுகையிலே,
முப்பாலினை ஒன்றாய்க் கூட்டி
தாய்ப்பாலாகத் தந்தவளே!
பாட்டிக்கதை கேட்டுக் கேட்டு
அடம் பிடித்து நிற்கையிலே,
ஒளவையிடம் ஒப்படைத்து
ச�ொல்லித்தரச் ச�ொன்னவளே!
நீட்டி நீட்டி ஆட்டும் கழுத்து
வெற்றிடமாய் இருக்கையிலே,
காப்பியங்கள் ஒன்றாய்க் க�ோர்த்து
மாலை கட்டி இட்டவளே!
வெற்றி மாலை சூட்டிக் க�ொண்டு
மேடைதனில் சிறக்கையிலே,
தமிழன்னை தானே எந்தன் முதல்
மரியாதைக்கு உரியவளே!

ம. கமல கண்ணன்
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ஒருவர் என்னைப் பற்றி ச�ொல்லுகிறார்கள்.
காலத்தை  கடப்பது கடினமான  ஒன்றாக
இருந்தது. இந்த எந்திர மனிதர்களிடத்தில்
மனிதத்தை  புகுத்துவதற்கு.நான் என்ன 
பெரிய தவறு செய்துவிட்டேன் என்று
தெரி யவ ில்லை . நான் எ ன்ன பெரும்
ப�ோர் குற்றம் செய்து விட்டேன் என்று
தெரி ய வ ில்லை . இ ந ்த க ல் லூ ரிக் கு ம்
எனக்கும் 144 தடை உத்தரவு ப�ோடும்
அளவிற்கு என்ன தவறு செய்துவிட்டேன்
என்று தெரியவில்லை. சரி இருக்கட்டுமே.
நான் தவறு செய்தவனாகவே இருக்கட்டும்.
த ன் அ ட ை ய ா ள த்தை  மறை த் து
உயர்ந்து விடுவ�ோம்  என்று நினைத்து
ச ி ல ர் கல்லூ ரிகளில் ஆ சிரி ய ர்களாக
வேலை  செய்கிறார்கள். நான் உங்களை 
அடையாளத்தை காட்ட ச�ொல்ல வில்லை.
அ வ ர்கள்  எ னக்கு ஆ தர வாக இ ரு க்க 
வே ண் டு மெ ன் று ம்  கேட்க வ ில்லை .
அ வ ர்கள்  சு ய த்தை  இ ழ ந் து ச ா வ ி 
க�ொடுத்தால் ஆடும் ப�ொம்மையாக இருக்க 
வேண்டாமென்று தான் நினைக்கிறேன்.

ப�ோரீங ்க. இதுல என்னசார் இரு க்கு.
அவங்க  அனுமதிய�ோடும் அப்பா  அம்மா 
அ னு மதிய�ோ டு  தா ன் கூ ட் டி க ் கி ட் டு
ப�ோனேன். இருக்கட்டும் அதை நீங்க  இந்த 
கல்லூரியில் இருந்து செய்ய வேண்டாம்.
நீங்க வேறெங்காவது வேலை பார்த்துக்கிட்டு
பசங்களுக்கு அரசியல் ச�ொல்லிக் க�ொடுங்க 
என்றார்.சார், நீங்க  இதெல்லாம் காரணம்
வச்சி வேலையை விட்டு நீக்குவது சரியல்லை.
எனக்கு தெரியும் நீ இப்படியெல்லாம்
கேப்பனு.. உன் பேருல நிறைய புகார்
வந்திருக்கு. உங்க  கூட வேலை பார்க்குற
வ ங ்களே  ச � ொ ல் லு ர ா ங ்க . இ த  வ ிட 
வேரென்ன  க ா ர ண ம்  வே ணு ம் .  நா ன்
ம ட் டு ம்  தனி ய ா க அ வ ரிட ம் வ ாதி ட் டு
க�ொண்டிருந்தேன்.

அ றை ய ி ல் இ ரு ந ்த வ ாத்தி ய ா ரு ங ்க 
யாரும் எனக்கு ஆதரவாக பேசவில்லை.
அ வ ர்கள் வேலை ப�ோ ய் வ ி டு மா . . .
அவர்கள்  யார் என்று தெரிந்து விடுமா...
பிரின்சிபலின் அதிகார குரலுக்கு பணிந்து
நான் இனி  இங்க நிரந்தப்பட ப�ோவ ப�ோக ச�ொல்கிறார்கள். என்னால் அது
தில்லை என்பதை உணர்ந்தேன். அதே எப்படி முடியும்.
ப�ோல் அழைப்பு வந்தது பிரின்சிபலிட 
மீண்டும் மீண்டும் வாதிட்டேன். ஒரே 
மிருந்து...
வார்த்தைய�ோடு நிறுத்திவிட்டார். நீங்க 
நான் நினைத்துக் கூட பார்க்கவில்லை. இங்கு வேலைக்கு வேண்டாம் என்று.
இவ்வளவு விரைவில் நடந்தேறுமென்று. நானும் முடிவெடுத்தேன். அதிகாரத்திற்கு
அது எனக்கான பணி நீக்கம் தான் என்று அடிப்பணிவதைக் காட்டிலும், வேலையை 
விட்டு ப�ோவதே மேலென்று நினைத்து
நானே உறுதி செய்து க�ொண்டேன்.
முடி வெடுத்து கடிதத்தை வாங்கி க�ொண்டு
பிரின்சிபல் அறை  முழுவதும் என் துறை  நன்றி ச � ொ ல் லி க ி ள ம ் பினே ன் . எ ன்
ஆசிரியர்கள். நான் உள்ளே  நுழைந்ததும் கையில் க�ொஞ்சம் க�ொஞ்சமாக மாட்ட 
என்னை  வாங்க ப�ோராளி என்று அழைத்தார். முயற்ற விளங்கை உடைத்தெறிந்தேன்.
நான் அதிர்ந்து ப�ோனேன்.என்ன இது புதிதாக
வெளியே  வந்த பிறகு நண்பர் வந்து
இப்படி கூப்பிடுகிறார் என்று. எல்லோரும்
அமைதி. ரூமில் ஏசியின் சப்தமட்டுமே ச�ொன்னார் . நண்பா,  நா பேசுர நீ வா.நீங்க 
கேட்டது. சிறிது நிமிடம் மவுனத்திலும் ச�ொல்லுரத மட்டும் செய்யுற. இனிமேல்
குளிர்ந்த  காற்றில் அறை  உறைந்திருந்தது. ஒழுங்கா  இருக்க  என்று ச�ொல்லு அது
வழக்கம் ப�ோல் முதலில் பிரின்சிபல் பேச ப�ோதும் என்றார. உதவிக்கு நன்றி என்று
ஆரம்பித்தார். இந்த பாருங்க ப�ோராளி. ச�ொல்லி புறப்பட்டேன்.
நீங்க நான் ச�ொன்னதையும் மீறி பசங்கள
அவர்கள் கையில் இன்னும் விளங்கு
கூட்டத்திற்கு சென்னைக்கு அழைச்சுக்கிட்டு
ப�ோயிருக்கீங்க. இதுக்கென்ன  ச�ொல்லப்  இருப்பது ப�ோல் காட்சிதென்பட்டது.     n
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சரவிபி ர�ோச

ிசந்திரா

எழுந்து விடு மனிதா!
எழுந்து விடு மனிதா!

எழுந்து விடு மனிதா!
எழுந்து விடு மனிதா!

திரும்பி பார்த்துக் காலத்தைக் கூப்பிட்டால்
திரும்பி வீட்டுக்கு வந்திடுமா?
விரயமாக்கிய ந�ொடிகள் எல்லாம்
இழந்ததைத் திருப்பிக் க�ொடுத்திடுமா?

காற்றில் கரைந்திடும் கற்பூரம்
தீப்பிழம்பாய் இறக்கிறது
உருகிடும் மெழுகும் எரிந்து
தீபவ�ொளியைத் தருகிறது

எழுந்து விடு மனிதா!
எழுந்து விடு மனிதா!

எழுந்து விடு மனிதா!
எழுந்து விடு மனிதா!

திருந்தாமல் வாழ்வை நடத்தினால்
திருப்பங்கள் வாழ்வில் கிடைத்திடுமா?
நம்பிக்கையின்றி விடியலை கடந்தால்
தன்னம்பிக்கைப் பிறந்திடுமா?

தேய்ந்திடும் மதியும் வானில்
ப�ௌர்ணமியாய் ஒளிர்கிறது
உதிர்ந்திடும் இலைகள் மீண்டும்
வசந்தத்தில் துளிர்க்கிறது

எழுந்து விடு மனிதா!
எழுந்து விடு மனிதா!

எழுந்து விடு மனிதா!
எழுந்து விடு மனிதா!

சிரித்தால் சிரிக்கும் உதடுகள் கூட
சிறைப்பட்டு இங்கே கிடக்கிறது
அழுதால் அழும் கண்கள் கூட
அகதியாய் மனதில் வாழ்கிறது

கவலை கடந்திடாத மனிதனும் இல்லை
கண்ணீ ர் சிந்தாத கண்களும் இல்லை
த�ோற்க்காத வெற்றி தரணியில் இல்லை
மாற்றம் ஒன்றே மாறாத எல்லை
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R.விஜயலட்சுமி
ம

ரு த் து வ ம ன ை ய ி ல்  க� ௌ ச ல்யா 
நினைவற்று விழுந்துகிடந்தாள். நடராஜன்
அ வ ள்  அ ரு க ிலேயே  க ண்ணீ ரு ட ன் இழப்பை  எண்ணி  அழுதுக் க�ொண்டிருந்த 
அமர்ந்திருந்தான். அவ்வப்போது ஏத�ோ  அவளை மாற்ற,ஒருவருடம் தேவைப்பட்டது.
அ ர ற் று வ ாள் . அ ன் று  டா க ்ட ர் வ ி ச ி ட்
இன்று பிறந்த  ஆண் குழந்தையும்
முடிந்து ஒரு மணி நேரம் கழித்து லேசாக
இறந்தே பிறந்தது. இதனை அவளிடம்
கண்திறந்தாள்.
ச�ொல்ல தைரியம் வராமல்...குலுங்கி 
க� ௌ ச ல்யா . . . எ ன ஆ த ர வ ா க  த ன் அழுதுக் க�ொண்டிருந்தார்.க�ௌசல்யாவின்
கைகளை  அவள் கைகளில் இணைத்தான் அம்மா  அவன் த�ோள்களை த�ொட்டு
மாப்பபிள்ளை  இப்படி அழுதா, ப�ோனது
நடராஜன்...
திரும்ப வரவா ப�ோகுது... க�ௌசல்யாக்கிட்ட 
‘ ‘ எ ன்ன ங ்க . . . எ ன்னம்மா . . . ? எ ன் பக்குவமா ச�ொல்லுவ�ோம்...என
பிள்ளை எங்கங்க’’ என்று கேட்டாள்.
ஐய�ோ, வேணாம் அத்தை  அவளை 
அதுக்கப்பறம் தேத்தறது ர�ொம்பக் 
கஷ்டம்...
ச ரிய ா க 2 5 வரு டங்களுக்கு முன்
இது ப�ோன்றே  ஒரு மருத்துவமனையில் ரத்தம் வேற நிறைய வெளியாயிடுச்சு.
டெலிவரி முடித்து, கண் விழித்தவுடன் அவளுக்கு மயக்கம் கூட சரியா தெளியல...
எங்கங்க நம்ம குழந்தை எனக்கேட்டாள்.
இ வ ர்கள்  இ ரு வ ரி ன்  பேச்சைக் 
கேட்டுக்கொண்டே மருத்துவமனையை 
சற்றே தயங்கிய பின் நர்ஸ்  குழந்தைய
குளிக்க  வச்சிட்டு, ‘‘ஏத�ோ  ஊசி ப�ோட  டெட்டால் ப�ோட்டு துடைத்துக்கொண்டே 
அ ழைச்சி ட் டு  ப�ோ ய ி ரு க ்கா ங ்க நீ வந்த ஆயா லட்சுமி... [50 வயது இருக்கும்
தூங்கும்மா...‘‘ என்று தலையை க�ோதிவிட்டு ம�ொத்தமாக  சுருட்டிய கூந்தலில் பெரியக் 
அவசரமாக தன் கண்ணீரை மறைக்க  க�ொண்டையும், பளிச்சென்ற  குங்குமப் 
ப�ொட்டும், வெள்ளைச் சேலையும் கட்டி
வெளியேறினார்.
அமைதியாக தெரிந்தாள்]
இது இரண்டாவது குழந்தை.. முதலில்
‘‘அம்மா... ஆம்பள இப்படி அழுது நான்
ஓரு பெண் குழந்தை பிறந்தது..
பாத்ததே இல்லம்மா... மாடியில ரூம் நம்பர்
16
ல ஒருஆம்பள பிள்ளை ப�ொறந்திருக்கு...
ச ி ல  ம ண ி த் து ள ி க ள ி ல் இ ற ந ்த து .
க�ௌசல்யாவை தேற்ற, குழந்தையின் அப்பா யாருன்று அந்த ப�ொண்னு ச�ொல்ல 



Y



Y

 2020

த ய ா ர இ ல்ல .  வெ ள ி யூ ர்ல  இ ரு ந் து
இங்க பிரசவத்துக்கு வந்திருக்குங்க...
கு ழ ந ்தையை  எ ங ்காச் சு ம் அ னாதை 
இல்லத்துல விட்டுட்டு, ப�ொண்ணை 
மட்டும் வீட்டுக்கு கூட்டிட்டு ப�ோறதா 
இருக்காங்க... நான் துடைக்கும்போது
பேசிட்டு இருந்தத கேட்டேன்.

சிரித்து மகிழ்வானதாகவே  இருந்தது
அந்தக்குடும்பம்.

செல்வாவுக்கு 10 வயது ஆடும்போது
பள்ளியிலிருந்து ஒரே ரிப்போர்ட் வர ஆரம்
பித்தது. மற்ற குழந்தைகளை அடிப்பதாக...
நடராஜன் க�ோபம் வந்து செல்வாவை 
ஏதாவது ச�ொன்னால் க�ௌசல்யாவிற்கு
அந்தம்மாக்கு மயக்கம் தெளியறத்துக்  க�ோபம் தலைகேறிவிடும்.
குள்ள  அந்த  ஆம்பளப்  புள்ளிய கேட்டு
வாங்கிட்டு வந்து இங்க வச்சுக்க... அவங்க 
ஒத்தப்பிள்ளையா வளரான்ல.. அதான்
உடம்பு சரியானதும் ச�ொன்னா ச�ொல்லு... வுட்டுக் குடுத்து ப�ோகத் தெரியல என பள்ளிக்கு
இல்ல அப்படியே வுட்டுறுங்க...’’
சென்று செல்வாவுக்கு சப்போர்ட்டாக
பேசுவாள். நடராஜன் சற்றே கடினமாகத்தான்
எத்த தின்னா பித்தம் தெளியும்னு இருந்த  செல்வா வை நடத்தினார்... பள்ளிப்படிப்பை 
நடராஜனும், க�ௌசல்யா  அம்மாவும் முடித்து, கல்லூரியில் சேர்ந்தாள்
உடனே மாடிக்கு ப�ோய் அரைமணி நேர
பேச்சு வார்த்தையில், பிரச்சனை முடித்து
செல்வா... முதல் வருடம் அப்பாவின்
குழந்தையுடன் கீழே வந்து க�ௌசல்யாவின் பர்ஸிலிருந்தும், வீட்டில் இருந்தும் ச�ொல்லா 
அருகில் ப�ோட்டனர்.
மல் பணத்தை எடுத்து நண்பர் களுடன் ஊர்
சுற்றினார். நடராஜன் நல்ல படியாக எடுத்துச் 
ஒ ரு  ம ண ிந ே ர த்தி ற் கு பி ன்  ப ல் ஸ்  ச�ொல்லியும் அவன் கேட்பதாக இல்லை...
நார்மலாக, க�ௌசல்யா கண் விழித்தாய்... இரண்டாம் வருடம் பெண்களுடன் ஊர்
குழந்தையை பார்த்து ஏங்க இங்க பாருங்க  சுற்றுவதாகவும்,சில பெண்கள்  வீட்டில்
நம்ம  குழந்தை  அழகா  இருக்கான்ல  என  இருந்து எதுக்கியா  உங்க பையன் சும்மா 
மகிழ நடராஜனுக்கு நல்ல மூச்சு வந்தது.
ப�ோன் பண்ணிட்டு இருக்கான் என்று
சண்டைக்கு வந்தாலும், வழக்கமாக
அ து 1 0 க ி ர ாம ங ்க ளு க் கு ஒ ரு க�ௌசல்யா  கண் மூடித்தனமாக இவனுக்கு
மருத்துவமனைதான், பிரசவம் பார்க்க  மட்டுமே பரிந்து பேசினாள்.   இதன்காரணமாக
இரண்டு பெண் மருத்துவர்கள், 3 நர்ஸ்கள், நடராஜனுக்கும், க�ௌசல்யாவிற்க்கும்
2 ஆயா  என  சின்ன மருத்துவமனைதான் அடிக்கடி சண்டைசச்சரவுகள்...
இது.
ஒரு நாள்  செல்வா  குடித்துவிட்டு
க�ௌசல்யாவின் அம்மா  ஊருக்கு மிக வீட்டிற்க்குவர நடராஜன் அடித்துவிட...
அருகில் இருந்த அந்த மருத்துவமனையில் செல்வா  குடிப�ோதையில் நீ எனக்கு
இருந்து 5வது நாள்  வீட்டிற்க்குவந்த  அப்பாவே  இல்லை  என்றுக்  கத்தவும்.
க� ௌ ச ல்யா  5  மாத ங ்கள்  அ ம்மா  ‘‘ஆமாண்ட நீயும் என் மகனே  இல்லை.
வீட்டில் இருந்துவிட்டு பின் கணவர்                     என் மகனா  இருந்திருந்தா  இப்படியா 
வேலை பார்க்கும் ஊர்களுக்ககெல்லாம் குடிச்சி  கூத்தடிப்ப... ஆஸ்பத்திரில அப்பா 
அ வ னு டனே  ச ெ ன் று வீ டு எ டு த் து பேரு தெரியத  உன்னை  தூக்கிட்டு,வந்து
தங்குவதும், சில மாதங்கள்  ஒரே ஊரிலுமாக செல்வம் குடுத்து வளத்தேனே... நான்
இருக்க...குழந்தையை ப�ொத்தி, ப�ொத்தி  உனக்கு அப்பா... இல்லதாண்ட  எனக் 
செல்லமாக வளர்த்தாள்...
கத்தவும்... க�ௌசல்யா மயங்கி வுழுந்தாள்.
க�ௌசல்யா... என  கத்திக் க�ொண்டே 
நாட்கள் நகர, நகர, செல்வா... செய்யும் தண்ணீ ர்   தெ ள ி த் து கு லு க ் கி னா ர் . . .  
குறும்புகளையும், பேச்சினையும் ரசித்து, கண்னை திறம்மா...  திறந்து பாரும்மா..’’என 
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நடராஜன் அரற்ற  செல்வா  அறைக்குள்  நடராஜனும், க�ௌசல்யாவும் எழுந்தனர்.
சென்று தாளிட்டுக் க�ொண்டான்.
செல்வா... தன் அறையில் இல்லை.
மயக்கம் தெளிந்த க�ௌசல்யா நடராஜன் அவனுடைய உடைகள்  சிலவற்றோடு
க ன்னத்தி ல் அ றை ந ்தாள் .  பெத்தப்  அவன் வீட்டை விட்டு வெளியேறினான்.
பிள்ளைய ப�ோய்.. குடிச்சிட்டு வந்தான்னு தன் பெற்றோரை தேடிச்சென்றா ன்
,தான் பிறந்த மருத்துவமனை பாட்டி
இப்படியெல்லாம் பேசுறீங்களே...
வீட்டிலிருந்து பக்கம் என்பது மட்டுமே
இல்லம்மா... உண்மை  என்னக்காபது அம்மா  ச�ொல்லிய நினைவில் அங்கு
தெரியனும்னு நினைச்சுகூட பார்க்கல. சென்றான், தான் பிறந்த மருத்துவமனை
நீதான் கண்மூடித்தனமா செல்வம் குடுத்து பாட்டி வீட்டிலிருந்து பக்கம் என்பது
அவன இப்படி கெடுத்து வச்சிருக்க. அந்த  மட்டுமே அம்மா  ச�ொல்லிய நினைவில்
க�ோபத்துலதான் நான்
உண்மையை  அங்கு சென்றான்.
ச�ொல்லும்படிய ஆச்சு.
1 0 ஊ ரு க் கு ஒ ரு  ம ரு த் து வ ம ன ை
உண்மையை  ஜீரணிக்க  முடியாமல் இருபது வருடங்கள் முன்பாக... இப்போது
க தை ய ி ன ை  கேட்டாள் .  க� ௌ ச ல்யா  எங்கும் மருத்துவமனை...
அம்மாவும் இப்போ உயிருடன் இல்ல...
அலைந்தான், தன் பெற்றோரைத் தேடி..
காலை விடிந்தபின் மிகவும் நேரம்கழித்துதான் பையனைக் காணாமல்,இதுஎல்லா வற்றிற்கும்
க ா ர ண மான நட ர ா ஜ னு ம்  பே ச ாம ல் ,
சாப்பிடாமல் இன்று மருத்துவமனையில்...
கண்ணீருடன் நடராஜன் அருகில்... இன்றும்
அதே கேள்வி அவனிடம் இருந்து நம்மபிள்ளை 
எங்ககேங்க?...



u
தானும் பெண்ணென்று
துணிந்தே ப�ொட்டு இட்டாள்
நவீன விதவை.
u
அணைகள் திறப்பு
ஆர்பரிக்கும் ஆற்றில்
நெகிழிப்பை.
u
தேநீர் க�ோப்பையில்
கடைசி ச�ொட்டு நீ மயங்கவே
ஈ.
u
நகரும் காலடி
மரத்தின் முனகல்
சருகுகள்.

இரா.மேகலா

காரைக்கால்
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ஐந்து வருடங்களாக தேடியும் செல்வா 
கிடைக்கவில்லை.
மகனே செல்வா அன்பு மகனே உன்னை 
காணாமல் தவிக்கும் உன் அம்மா  இன்று
ஆபத்தான நிலையில் உயிரை  உனக்காக
வைத்துக்கொண்டு காத்திருக்கிறாள், உடனே 
வாடா அன்பு மகனே அன்புடன் அப்பா...
எல்லா நாளிதழ்களிலும் செய்தி ப�ோட்ட 
வுடன் வெளியானது. ஏத�ோ  ஒரு ஊரின்
மருத்துவமனை கேன்ட்டீனில் பறட்டை 
தலையும், கிழிந்த பேண்ட்டும், சட்டை 
அணியாத  உடம்புடன், சற்றே மனநிலை 
சரியில்லாத பசிக்காக கை நீட்டிக் 
க�ொண்டிருந்த  செல்வாவின் கைகளில்
இரு இட்டிலிகளை மடித்து க�ொடுத்த 
செய்திதளில் க�ௌசல்யாவை அணைத்தபடி
சிரித்துக் க�ொண்டிருந்தான் செல்வா...
n

''’’


எதிலுமவள் அவரையென்றும்
வெறுத்த தில்லை!
இணங்கித்தான் ப�ோயிருந்தாள்
மறுத்த தில்லை!
பதிந்திட்ட ப�ொழுதெல்லாம்
பார்த்தி ருந்தாள்
பவ்வியமாய் இடம்கொடுத்தாள்
பகைத்த தில்லை!
‘‘விருதுகளும் பரிசுகளும்
பெற்றே னென்றார்
வேண்டுமட்டும் பட்டங்கள்
வென்றே’’ னென்றார்
‘‘பெறுமானம் பெறுமதிகள்’’
தெரிந்த ப�ோதும்
பேசாமல் இடம்கொடுத்தாள்,
பதிந்து க�ொண்டார்!
ஒருநூலும் அவர்பற்றி
எழுதிக் க�ொண்டே
உயர்விருது விழாவென்றும்
ஒன்றை வைத்தார்
சரியென்று அதைக்கூடப்
பதிந்து க�ொள்ள
சம்மதித்தே இடம்கொடுத்தாள்,
முகநூல் பெண்ணாள்!

எதுவேண்டு மென்றாலும் பதிக,
உன்றன் எழுத்தறிவேன்,
விருதறிவேன் ஆன தாலே
தமிழுக்குத் த�ொண்டு
செய்தே னென்று மட்டும்
தயவுசெய்து ப�ோடாதே
ஏற்க மாட்டேன்.
எழுத்தினிலே பிழைவிட்டுச்
சிதைப்போ ரெல்லாம்
எதுசெய்வார் தமிழுக்கு?
த�ொண்டாம் வேண்டாம்!
அமிழ்தமது, அதுபற்றிப்
பதிய வேண்டாம்!
அதைவிட்டு வேறெதையும்
பதிக என்றாள்
தமிழ்மெல்லச் சாகுவது
‘‘இதுக’’ ளால�ோ
சபித்தபடி மேனியினை மூடிக்
க�ொண்டாள்!
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உலக தமிழர்கள் ஒன்றிணைந்து மீட்டெடுக்க 
வேண்டும். குறிப்பாக, தமிழ்ப்பெண்களின்
லகம் முழுவதும் பரவியுள்ள தமிழர் உலகளாவிய பரவல் குறித்து பேச வேண்டும்
அ ட ை ய ா ள ங ்களை மீ ட்க தமி ழ ர்கள்  என்றார். இது குறித்து மேலும் அவர்
ஒன்றினைய வேண்டும் என  கடல்சார் பேசுகையில்...
தமிழ்பண்பாட்டு ஆய்வாளர் ஒரிசா பாலு
அழைப்பு விடுத்துள்ளார்.
உல கம் முழுவதும் கடல் வணிகம்
மேற்கொண்ட தமிழர்களால் 183 நாடுகளில்
சென்னை, திநகரில் ஐயை  என்ற  தமி ழ ர்  த� ொ ன்ம ங ்கள் ப ர வ ி யு ள ்ள து .
பெண்கள்  அ மை ப ் பி ன் இ ர ண்டா ம் இதனை ஆதாரங்கள் மூலம் வெளிப்படுத்த 
ஆண்டு த�ொடக்க நிகழ்ச்சி நடைபெற்றது. ப ல ஆ ண் டு க ள ா க மு ய ற்சி ச ெ ய் து
கடல்சார் தமிழ் பண்பாட்டு ஆய்வாளர் வருகிறேன். இதில், அமெரிக்காவில் மட்டும்
ஒரிசா பாலு தலைமையில் நடைபெற்ற  பல மாதங்கள் த�ொடர்ந்து பணியாற்றி சில
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தமிழர் த�ொன்மங்களை  கண்டறிந்தேன்.
ஆனால், அமெரிக்காவிலேயே  இருக்கும்
தமிழர்கள் அந்த ஆய்வை மேற்கொண்டால்
1 மாதத்திலே  செய்ய  முடியும். அதுப�ோல்,
உ ல க ம் மு ழு வ து ம் உ ள ்ள தமி ழ ர்
அடையாளங்களை தேடும் எனது ஆய்வை 
நான் மட்டும் மேற்கொள்வதை  விட 
அங்குள்ள தமிழர்கள்  மேற்கொண்டால்,
காலதாமதம் இல்லாமல், எளிதில் தமிழர்
அடையாளங்களை மீட்டெடுக்க  முடியும்.
இதில், ஆண்களை விட பெண்களால் அதிக
நேரம் செலவிட  முடியும், அவர்களால்,
அதிக ஈடுபாடு க�ொள்ள  முடியும் என 
நம்புகிறேன். அதன் காரணமாக, ஐயை 
என்ற பெண்களின் திறன் வளர்க்கும்
இக்குழுவுடன்
இப்பணியை 
செய்து
வருகிறேன்.
தமிழர் அடையாளங்களை மீட்டெடுக்கும்
என்னைப்போன்ற பலரது முயற்சியில் இது
வரை 10 சதவிகிதம் மட்டுமே வெளி உலகிற்கு
தெரிந்துள்ளது. இதற்கே தமிழரின் திறன்களை 
கண்டு பலர் புருவம் உயர்த்துகின்றனர்.
ஆனால், இன்னும் 90 சதவிகிதம் தமிழர்
த�ொன்மங்கள் வெளிவராமலே  உள்ளது.
இதனை வெளிக்கொண்டு வர ஒவ்வொரு
நாடுகளில் இருக்கும் தமிழ் உணர்வாளர்களை 
ஒன்றினைத்து, அவர்களின் தனித்திறன்
மூலம் தமிழ்  சார்ந்த  அடையாளங்களை 
சமூக வலைத்தளம் மூலம் பகிர்ந்து, ஆய்வு
மேற்கொண்டு வருகிறேன். அதாவது,
அமெரிக்காவில் உள்ள தமிழர்கள்  மூலம்
பெற்ற த க வ ல்கள்  அ டி ப ்பட ை ய ி ல் ,
அங்குள்ள பழங்குடியினரிடம் தமிழர் சார்ந்த 
அடையாளங்கள்  இருப்பதும், தாய்லாந்து
தமிழர்கள் மூலம்அங்குள்ள அருங்காட்சியத்தில்
தமிழ் புத்திசம் குறித்த குறிப்புகள் இருப்பதும்,
ஓமன் நாட்டில் தமிழ்  கல்வெட்டுக்கள் 
இருப்பதும் கண்டறிந்துள்ளேன். முக்கியமாக,
ஆப்ரிக்காவில் 9 க�ோடி ஆண்டுகள் 
பழைமை  வாய்ந்த  கல்வெட்டு சுவடுகள்,
தமிழகத்தின் திருச்சியை சேர்ந்தது எனவும்
கண்டறிந்துள்ளேன். இதுப�ோல், உலகம்
முழுவதும் பரவியுள்ள தமிழரின் த�ொன்மங்கள்,
தமிழ் பெண்களின்
அடையாளங்கள் 
ப�ோன்றவற்றை மீட்டெடுக்க  ஆண்களும்


ePitf;Fk; Gs;spfs; midj;Jk;
kz;zpd; kPjy;y vd; kdjpd;kPNj
tise;J nry;Yk; NfhLfs;
vd; ,jaj;jpd; Xl;lNk!
khHfopapd; Fspnud;Wk; ghuhky;
kq;ifNa cd;kdjpd; vz;zq;fis
khf;Nfhykpl;L kyHJ}tpr; nrhy;fpwhNah
kzkhiy fdTfspd; capHJbg;Ngh!
mk;kd; rpiyNghy; moF kapy; Nghy;
xg;gid nra;jplhj ,aw;if vopyhf
fw;gid tbj;ij iftpuy;fshy;
fzf;fhf eP tbf;f cd;if typf;f
ehDk; cd;id xg;gid nra;Nj
Xtpakha; Mo;kdjpy; tiufpNwd;
ePNghLk; Nfhyk; fhw;wpy; fiue;JNja
ePNah vd;kdjpy; fisahJ epw;fpd;wha;!

- th. rz;Kfk;


 2020

Y



Y



உறுப்பினராக க�ொண்ட   இந்த   ஐயை  பெயர் வைக்கப்பட்டுள்ளது. ஐயை  குழு
குழு மூ ல ம்  த� ொ ட ர் ந் து மு ய ற்சி க ள்  ஆரம்பிக்கப்பட்டப�ோது, இந்தியா மற்றும்
மேற்கொள்ளப்பட்டு வருகிறது என்றார்.
மலே ச ி ய ாவை சேர்ந்த 2 7  பெண்கள் 
மட்டும் இருந்தனர். தற்போது, அமெரிக்கா,
இந்நிகழ்ச்சியில், ஐயை  குழு ஒருங்  எகிப்து, சிங்கப்பூர், தாய்லாந்து, மலேசியா 
கிணைப்பாளர் தாமரைச் செல்வி பேசுகை  ப�ோன்ற  32 நாடுகளை சேர்ந்த  157
ய ி ல் , உ ல க அ ள வ ி ல்  பெண்க ள ி ன் பெண்கள் இக்குழுவில் உள்ளனர்.
திறன்களை  முன்னேற்றும் முயற்சியாக
உ ல க அ ள வ ி ல்  ப ல து றை க ளை 
கடல்சார் பண்பாட்டு ஆய்வாளர் ஒடிசா 
பாலு தலைமையில் ஐயை  என்ற  இக்குழு சார்ந்த தமிழ் பெண்களை  ஒன்றினைத்து,
கடந்த  ஆண்டு ஜூன் மாதம் 1ம் தேதி  அவர்களின் திறன்களை  மேம்படுத்தவும்,
ஆரம்பிக்கப்பட்டது. ஐயா  என்ற  ச�ொல் உ ல க அ ள வ ி ல்  ப ர வ ி யு ள ்ள தமிழ் 
ஆண் என  குறிப்பதை ப�ோன்று, ஐயை  பெண்களின் திறன்களை வெளிக்கொண்டு
என்ற  ச�ொல் பெண்ணை  குறிக்கும். வரவும் இக்குழு உருவாக்கப்பட்டது.
அதனுடன், ஐயை  என்பதற்கு, உயரிய எனினும், ஐயை குழுவில் அங்கமாக உள்ள 
நற்பண்புகள் க�ொண்ட பெண், அதிக வேலுநாச்சியார் உடையாள் படை என்ற 
ஆற்றல் க�ொண்டவர், அரசி, தலைவி  அமைப்பு மூலம் பெண்களுக்கு தற்சார்பு
எ ன்ற ப� ொ ரு ளு ம் உ ண் டு . அ த ன் பயிற்சிகளும் அளிக்கப்படுகிறது. அதாவது,
காரணமாக, பெண்களின் திறன்களை  தமிழரின் சிலம்பம், வளரி ப�ோன்ற  வீர
மேம்படுத்தும் இக்குழுவுக்கு ஐயை  என  கலைகளை  கற்பித்து வருகிற�ோம். இதன்



மாலை சூடும் இன்ப மணநாள்
மங்கையின் வாழ்வில் இது திருநாள்
மன்னவன் கை பற்றும் வேளை
மங்கல நாண் பூட்டி மந்திர ஓலை
மாலையும் மிஞ்சியும் தான் அணிந்து
மாங்கல்யம் க�ொண்டு புது மனை புகும் நேரம்
துள்ளித்திரிந்த பருவம் கழிந்தது பின்னே
துணைவனுடன் துணிந்து இல்லறம் முன்னே
சப்தபதி செய்து சதிபதி ஆகி
சரிபாதி இங்கு நாம் பாதியென
அவனும் அவளும் த�ொடங்கும் இல்லறயாகம்
அன்று தணிந்திடும் தனிமையின் தாகம்

- அருணா இரகுராமன்



Y
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அடுத்த கட்டமாக, ஐயை குழுமத்தில் உள்ள 
பெண்கள்  அனைவரும் உடல் தானம்
செய்து, மற்றவர்களையும் உடல் தானம்
செய்ய ஊக்கப்படுத்தி வருகிற�ோம் என்றார்.
அதனை த�ொடர்ந்து, மலேசியாவை 
சேர்ந்த எழுத்தாளர் மலர்விழி என்ற மாயா 
பேசுகையில்...
ஐ யை எ ன்ற கு ழு மத்தி ன் மூ ல ம்
பெண்களின் திறன்களை மேம்படுத்து
வதுடன், உலகளாவிய அளவில் பரவியுள்ள 
தமிழர் த�ொன்மங்களை மீட்டெடுக்கும்
மு ய ற்சி ய ி லு ம் ஈ டு ப ட் டு வ ரு க ிற�ோ ம் .
அ த ன் அ டி ப ்பட ை ய ி ல் , இ ந ்தி ய ா வ ி ல்
இருந்து முதல் முதலில் வெளிநாடு சென்று
ப�ோரிட்டு, பல நாடுகளை வென்ற தமிழர்
ராஜேந்திர ச�ோழன் என்ற  உண்மையை 
ஆவணப்படுத்தியுள்ளோம். அதாவது, உலக
அளவில் பல நாட்டு மன்னர்கள் இந்தியாவில்
படையெடுத்து வந்துள்ளனர் என பலர்
அறிந்திருப்பார்கள். ஆனால், இந்தியாவில்
இ ரு ந் து மு த ல் மு த லி ல்  தெற்கா ச ி ய
நாடுகளான தாய்லாந்து, இந்தோனேசியா,
மலேசியா, பர்மா ப�ோன்ற  21 நா  டுகளை 
ப�ோரிட்டு வென்றவர் ராஜேந்திர ச�ோழன்
என்பதை பலரும் அறிந்திருக்கமாட்டார்கள்.
தமிழ்நாட்டை கி.பி 11ம் நூற்றாண்டில் ஆட்சி 
செய்த  ராஜேந்திர ச�ோழன் படையெடுப்பின்
மூ ல ம்  தெற்கா ச ி ய ா  மு ழு வ து ம்  ப ல
தமிழ ர்  த�ொன்மங்கள் பர வியுள்ளதை 
‘‘கடாரம்’’ என்ற  ஆய்வு புத்தகம் மூலம்
ஆவணப்படுத்தியுள்ளேன்.
இதுப�ோன்று,
உலக அளவில் பரவியுள்ள தமிழர்களை 
ஒன்றினைத்து, குறிப்பாக, பல துறை 
பெண்களை  ஒன்றினைத்து தமிழரின்
த�ொன்மைகளை  ஆவணப்படுத்த  முயன்று
வருகிற�ோம் என்றார். பின்னர்,

தாக்கி திரும்பி வராத வளரி எரிதலும், 100
மீட்டர் தூரத்தில் சென்று தாக்கிவிட்டு,
எரிந்தவரிடமே மீண்டும் திரும்பி  வரும்
வளரி எரிதல் கலையையும் கற்று க�ொடுத்து
வருகிறேன். தமிழத்தின் வீர மங்கையான 
வேலுநாச்சியார், வீரர் மருதுபாண்டியர்கள் 
தி ற ம்பட  க ற்ற  இ க ்கலையை  அ த ே
அளவுக்கு தெரிந்தவர்கள்  உலகில் எங்கும்
இல்லை. இருந்தாலும், வளரி எரிந்தால்,
எதிரியை தாக்கி மீண்டும் நம்மிடமே
வரும் அளவுக்கு தமிழகத்தில் மட்டும்
கற்றுக்கொடுத்து வருகிறேன். இதன் மூலம்
தமிழர் கலையை  காப்பாற்றுவதுடன்,
பெண்களுக்கு மன தைரியத்தையும் வர
வைக்கிறேன் என்றார். ஐயை  உறுப்பினர்
க�ோமதி பேசுகையில்,

ஐயை குழுவில் உள்ள பெண்கள் தமிழர்
அடையாளங்களை மீட்டெடுப்பத�ோடு மட்டு
மில்லாமல், சமூக விழிப்புணர்வும் செய்ய  
உள்ளனர். குறிப்பாக, தங்கள்  குழுவில்
உள்ள ஒவ்வொருவரும் தங்களின் பெயருக்கு
பின்னால், ரத்த  வகையை  குறிக்கின்றனர்.
இதன் மூலம் யாருக்கு ரத்தம் தேவைய�ோ,
அவர்களின் பெயர்களுக்கு பின்னால்,
இருக்கும் ரத்த  வகையை பார்த்து உதவி 
கேட்க முடியும், உடனடியாக அனுக முடியும்.
அதுப�ோல், கண்பார்வை இல்லாதவர்களும்
புத்தகங்களை  அறிவதற்கு ஏற்ப, புத்தக
வார்த்தைகளை  ஒலிபதிவு செய்து கண்
பார்வை இல்லாதவர்களுக்கு வழங்கப்பட்டு
வருகிற�ோம். இதற்கு அடுத்த கட்டமாக,
உடல் உறுப் பு களை தானம் செய்து,
பிறரையும் தானம் செய்ய ஊக்குவிக்க 
உள்ளோம் என்றார். இந்நிகழ்ச்சியில்,
எத்திராஜ் மகளிர் கல்லூரியின் தமிழ்த்
துறை பேராசிரியர் அரங்க மல்லிகா,
ஆய்வாளர்கள், பல்துறை சார்ந்த பெண்கள் 
ஐயை  குழு உறுப்பினரும், சிலம்பம் பலர் கலந்துக்கொண்டனர்.
ஆசிரியருமான  சிவக்குமார் பேசுகையில்,
ஐயை  குழுவில் உள்ள பெண்களுக்கு
இன்னும் உலக ஐயைகுழு தீவிரத்
தற்சார்பு பயிற்சி  அளிக்கும் வகையில் பல த�ோடு தமிழின் தமிழரின்பால் பற்றுக் 
பயிற்சிகள் வழங்கி வருகிறேன். அதனுடன், க�ொண்டு செயல்பட்டு உலகத் தமிழரை 
தமிழரின் த�ொன்மையான  வீர கலையான  ஒன்றிணைக்கும் என்பதில் ஐயமில்லை.
சிலம்பம், வளரியை  கற்பித்து வருகிறேன்.
n
குறிப்பாக 1 கில�ோ மீட்டர் வரை  சென்று
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பாரியன்பன் - கவிதைகள்
1.
நீயென்னைப் பிரிந்த
ப�ோதிலும்
உன் நினைவுகள�ோடு
வாழும் நல்பாக்கியம்
எனக்கு.

9.
தேனெடுக்கும்
வண்டுகளின் மூச்சுக்காற்று
வெப்பத்தை கூட
தாங்கமுடியாத அளவுக்கு
மென்மையானவை பூக்கள்.

2.
என்னுள் உன்னைப்
பத்திரப்படுத்திக் க�ொண்டதில்
இழப்பின்றி
சுகமாய் இருக்கிறாய்.
நான்தான்
நூலாய் இளைத்திருக்கிறேன்.
3.
இந்த வரிசையில்
நான் இல்லையென்று
ஒருவராலும் ச�ொல்லமுடியாத
காலத்தின் வரிசை மரணம்.
4.
எனது
கற்பனைப் பறவை
அவள்
க�ொடுத்த றெக்கைகளால்
கவிதைகளெனப் பறக்கிறது
ஆகாயத்தில்.
5.
எவ்வளவு பேருக்கு
உயிர் மூச்சானது.
எத்தனை பேரின்
உயிரைக் குடித்ததென
எதையும்
கணக்கு வைப்பதில்லை
காற்று.
6.
தெய்வம் தந்த தெய்வம்
அம்மா.
சாமி தந்த சாமி
அப்பா.
7.
அயல் தேசத்து
பறவைகள் மட்டுமல்ல
தேவையென்றால்
நம்ம ஊரு சிட்டுக்குருவிகளும்
கண்டங்கள் தாண்டும்.
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8.
துள்ளும் மீன�ொன்றினால்
கலைகிறது குளத்தின்
ஆழ்நிலை தியானம்.

 2020

10.
அழுகின்ற கண்களுக்கு
மிக அருகிலிருந்தும்
ஆறுதல் ச�ொல்வதில்லை
இமைகள்.
11.
வெளியேறிய பிள்ளைகள்
வீடு திரும்பும் வரை
சிரிப்பத�ோ சாப்பிடுவத�ோ
தூங்குவத�ோயில்லை
ப�ொம்மைகள்.
12.
தாளில் கவிதைகளாய்
பூக்கும் முன்பு
எண்ணத்தில்
சிறு செடிகளாய் இருந்தது
ர�ோஜா.
13.
இரவும் பகலும்
வேழமென படுத்திருக்கிறது
மாமலைகள்.
14.
பெருமரங்களை
வேர�ோடு சாய்த்த
புயல் காற்றினை
எப்படித்தான்
எதிர்கொள்கின்றனவ�ோ!
பாவம்
பட்டாம்பூச்சியின்
சிறகுகள்.
15.
எழுதும்போதெல்லாம்
தாளினை
குத்தி வதைக்காமல்
எழுதுவதில்லை
பேனாக்கள்.

- பாரியன்பன்

குடியாத்தம் - 632602

கம்பரின் த�ொண்ணூற்று ஆறு வகை விருத்தம்

வை. இராமதாசு காந்தி
புதுச்சேரி

உ

ல க க வ ி ஞ ர்க ள ி ல் உ ய ர் ந் து
ப�ோற்ற ப ்ப டு ம் க வ ி த் து வ ம்  மி கு ந ்த 
ச�ொற்களை தன்னகத்தே க�ொண்டு அதை 
வெளிப்படுத்தியவர் கம்பவானராவார்.
பாரதி  அடையாளப்படுத்திய மூவரில்
முதன்மையானவர் கம்பர்.

பயன்படுத்தி வெற்றி பெற்றார் .

விருத்தம் என்ற பகுப்பிலம் கலித்துறை 
எ ன்ற ப கு ப ் பி ல் க லி த் து றை  எ ன்ற 
பகுப்பிலும் அமைந்தன. அடிகள்தோறும்
ஒரே  சீர்களின் வகைகளாக எண்ணிக்கை 
உடைய நாற்சீரடி பாடல்களே  விருத்தம்
ச ங ்க  க ா ல த்தி ல் ஆ ச ிரி ய ப ் பாவே  என அழைக்கப்பட்டன.
மிகுதியாக வழக்கத்தி  லிருந்தது. ஏனைய
வெண்பாவும் கலியும் வஞ்சியும் பரிபாடலும்
‘‘கம்பன் இசைத்த  கவியெலாம் நான்’’
மருட்பாவும் அருகியே பயன்படுத்தப்  என்றார் மகாகவிபாரதி
பெற்றன. சிலப்பதிகாரத்தில் கானல்வரி,
வெட்டுவவரி, ஆச்சியர் குரவை, குன்ற 
‘ ‘ க ம்ப ன் க வ ி ய ி ன் க வ ி ய மு த ம்
குரவை, முதலிய பகுதிகளில் இடம்பெற்ற  உண்டிடாமல், அம்புவியில் வந்திங்கு
இசைப்பாடல் பிற்காலத்தில் விருத்தம் என்ற  அவதாரம் செய்தான�ோ’’ என்றார் கவிமணி 
பெயரால் அழைக்கப்பட்டதாக நூற்கடல் தேசிய விநாயகம் பிள்ளை.
தி.வே க�ோபாலையர் விவரிக்கிறார்.
மேலும் அவர் கூறும்போது இசைய�ோடு
‘‘எண்ணி  எண்ணித் திட்டம் ப�ோட்டு
இயற்றப்பட்ட  ஞான  சம்பந்த பெருமான் எழுதினான�ோ? எண்ணாமல் எங்கிருந்தோ 
பாடல் சுந்தரர் ப�ோன்ற  அருளாலர் க� ொட்டினான�ோ’’ என்றார்  நாம க ்கல்
பாசுரங்கள்  விருத்த  யாப்பின் பலவகை  கவிஞர்.
புதுமை நலம் த�ோன்ற வெளிப்பட்டன 
என்றார். மேலும் சிந்தாமணி,சூளாமணி,
‘‘அசையும் சீரும் இசைய�ோடு சேர்த்தி 
குண்டலகேசி, வளையாபதி, நீலகேசி  வகுத்தனர் உணர்த்தலும் வல்லோர் ஆறே’’
மு த லி ய நூ ல்க ளு ம்  தி ரு த்த ொ ண்ட ர் என்ற த�ொல்காப்பிய ச�ொற்படி ஓசையை 
பு ர ா ண மு ம்  த ே வ ா ர ச ந ்த ங ்களைப்  அ டி ப ்பட ை ய ா க க் க� ொ ண் டு க ம்ப ன்
ப�ோன்றே இசைய�ோடு அமைந்தன.
தன்னுடைய பாடல்களில் அமைத்தார்.
கம்பர் ஒரு நீண்ட  காதை  ச�ொல்லப் 
இவர் கையாண்ட  விருத்த  வகை  96
புகுந்த ப�ோது கதைய�ோட்டத்திற்கு ஏற்ற  வகை ஒலி வேறுபாடுகள் உள்ளது என்பது
வகையில் விருத்தப்பாவே ப�ொருந்தும் ஆன்றோர் ஆய்வு.
எ ன் று  மனத்தி ல் இ று த்தி  அ தை 
n
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எதுவரினும் அஞ்சிடாமல் எதிர்க்க வேண்டும்
எரிதழலாய் நிமிர்ந்திங்கே நிற்க வேண்டும்
புதுக்கருத்தை நெஞ்சகத்தில் தாங்க வேண்டும்
புதுப்பாதை மக்களுக்காய் ப�ோட வேண்டும்
மதுவற்று மதிய�ோடு வாழ வேண்டும்
மனுதரும மடமையிங்கே மாய்க்க வேண்டும்
ஒதுங்கிடாமல் ஓரணியில் திரள வேண்டும்
தமிழ்நாட்டில் தமிழருக்கே வேலை வேண்டும்
தமிழ்வழியில் அனைவருமே கற்க வேண்டும்
தமிழ்நாட்டை தமிழர்தாம் ஆள வேண்டும்
திராவிடரை இங்கிருந்து விரட்ட வேண்டும்
தமிழினிலே பெயர்பலகை வைக்க வேண்டும்
தமிழ்க்குழந்தை தமிழ்ப்பெயரை தாங்க வேண்டும்
தமிழினிலே கலப்பின்றி பேச வேண்டும்
தமிழ்மொழில் சிந்தித்து எழுத வேண்டும்
சாதியற்ற உலகாக மாற்ற வேண்டும்
சரியான கருத்தைதான் ப�ோற்ற வேண்டும்
ஆதிநெறி ஓங்கிடவை செயலும் வேண்டும்
ஆரியத்தை அடிய�ோடு வீழ்த்த வேண்டும்
ஓதுகின்ற ம�ொழியாக தமிழே வேண்டும்
ஓரணியும் ப�ோரணியாய் எழவே வேண்டும்
ப�ோதுமென்ற மனமிங்கே அமைய வேண்டும்
புதைகுழியே ஆசையென்று அறிய வேண்டும்
சூதுவாது இல்லாமல் வாழ வேண்டும்
சூளுரையை நிறைவேற்றும் வலிமை வேண்டும்
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‘‘ ந்தையும் தாயும் மகிழ்ந்து குலாவி 
இருந்ததும் இந்நாடே, அதன் முந்தையர்
ஆயிரம் ஆண்டுகள்  வாழ்ந்து முடிந்ததும்
இந்நாடே...’’ என்ற பாரதியின் வாழ்த்துக்களுக்கு
வழிவகுக்கும் பாரதத் திருநாடு பண்பாட்டையும்,
கலாச்சாரத்தையும், நாகரீகத்தையும், மனிதனின்
வ ா ழ ்க்கை மு றையை யு ம் , அ தற்கான 
அடிப்படை வரையறையையும் வளர்த்த,
உலகத்திற்கு முன்னோடியாக மனித இனங்கள் 
மலர்ந்த புண்ணிய தேசம் இந்த பாரதத் திருநாடு.
‘‘பெண்ணுக்குள் ஞானத்தை வைத்தான்
புவிப் பேணி வளர்த்திடும் ஈசன்,
மண்ணுக்குள்ளே சில மூடர் நல்ல
மாதர் அறிவைக் கெடுத்தார்,
கண்கள் இரண்டினில் ஒன்றைக் குத்திக்
காட்சி கெடுத்திடலாம�ோ?
பெண்கள் அறிவை வளர்த்தால் வையம்
பேதைமை அற்றிடும் காணீர்!’’

என்று உலகத்துக்கு உன்னத தத்துவம்
வழங்கிய தேசியக் கவிஞர் சுப்ரமணிய
பாரதியார், க�ொடுமைகளிலிருந்து காத்து
பெண்களுக்கு ஆயுள்  வழங்கிய ராஜாராம்
ம�ோகன்ராய், பெண் விடுதலைக்காக தன்னம்
பிக்கையை, சமூகநீதியை  ஏற்படுத்திய
காந்தியடிகள், சமத்துவத்தை  வலியுறுத்திய
தந்தை பெரியார், துயர் துடைக்க  தூய
அன்புக்  கரம் நீட்டிய டாக்டர் முத்துலட்சுமி 
ரெட்டியார் ப�ோன்ற  அரும்பெரும் ஆளுமை 
களின் த�ொடர் முயற்சியாலும், அயராத 
ப�ோராட்டங்களினாலும் பெண்கள்  ஓரளவு
வளர்ந்து வரும் சூழலை  இந்தியாவில்
உருவாக்கி வருகிற�ோம். இத்தருணத்தில்
உலகம் முழுவதும் விஞ்ஞான   வளர்ச்சி,
த�ொழில்நுட்ப திறன் மேம்பாடு ஆகியவை 
களால் மனித இனம் புதிய பரிணாம வளர்ச்சி 
அடைந்து
இன்னொரு பரிமானத்திற்கு
சென்று க�ொண்டிருக்கிறது.
வீட்டில் தாயாய், மகளாய், பேத்தியாய்,
உடன் பிறந்த  சக�ோதரிகளாய், பாட்டியாய்
உறவுகளில் அத்தையாய், சிறிய அன்னை 
யாய், அண்ணியாய் சமூகத்தில் த�ோழியாய்,
நண்பராய் விளங்கும் பெண்கள்  ஆண்க 
ள�ோடு ஒவ்வொரு இயக்கத்திலும் ஒன்றி 
ணைந்து பயணிக்கும் சக இனம். ஆலயங்களில்
பெண் தெய்வங்கள் பெரிதும் நிறைந்த 
நாடு நம் நாடு. பார்க்குமிடமெங்கும்
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நீக்கமற நிறைந்திருக்கும் பெண்கள்  என்
நாட்டின் கண்கள்  என்ற நிலையிலிருந்து
எங்கு மாறு படுகின்றார்கள்  என்ற  ஆய்வு
ஒவ்வொரு உள்ளத்திலும் த�ோன்ற வேண்டிய
காலகட்டத்தில் இருக்கிற�ோம். ஆண்டு
முழுவதும் பெண்களும் ஆண்கள�ோடுதான்
குடும்பங்களில் வாழ்கிறார்கள், இருந்த 
ப�ோதும் தினம்என்று தனியாகக் க�ொண்டாடித்
தீர்க்க வேண்டிய நிலையில்தான் உள்ளோம்.
கல்வியிலும், த�ொழில் நுட்ப  வளர்ச்சி 
யிலும் உயர்ந்து நிற்கின்ற தற்கால மக்கள் 
தனிமனித ஒழுக்கத்திலும், சக உயிரினங்களின்
உணர்வுகளை  புரிந்து க�ொள்வதிலும்,
அவைகளுக்கு மதிப்பளிப்பதிலும் தாழ்ந்து
ப�ோய்விட்டார்கள�ோ  என்ற கேள்விக்குறி 
நம்மை த�ொற்றிக் க�ொண்டுதான் உள்ளது.
ஆண் பெண் சக பரிமாற்றத்தில்தான்
உலக இயக்கத்தில் மனித  இனம் நிலைத்து
நிற்பதற்கு அடிப்படையாக இருக்கின்றது.
ஆ னா ல் வ க ் கி ர மான  எ ண்ண ங ்கள் ,
பார்வை க ள்  எ ப ்போ து , எ ங ் கி ரு ந் து
ஆண்களுக்கு அபரிமிதமாக வந்தது?
என்பதுதான் புரியாத  புதிராக உள்ளது.
பச்சிளம் குழந்தைகள்  முதல் தள்ளாடும்
முதிய�ோர்கள்  வரை பாலியல் வல்லுறவுக்கு
உட்படுத்தப்படுகின்றனர். அநாகரீகமான,
துர்ப்பாக்கியமான, பரிகசிக்கத்தக்க நிலை 
நமது நாட்டில் நிலவி  வருகிறது. இவற்றிற்கு
உந்துதலாக இணையதளங்களில் உலவி 
வரும் ஆபாச படங்கள்  ஒரு காரணியாகும்.
ஆனால் அது மட்டுமே முழு காரணம் அல்ல.

பெற்றவர்கள்  என்ற நகரத்தார்கள்  இது
ப�ோன்ற அடாத செயல்களில் ஈடுபடுவதற்கு
விதிவிலக்கானவர்கள் அல்லர். குற்றங்கள் 
எங்கும் நிறைந்து வருகிறது.
பெண் பிள்ளைகளை பெற்றவர்கள்,
எ ப ்ப டி எ திர்கா ல த்தை  ச ந ்தி ப ்ப து ?
என்கிற ஏக்கத்தோடும், பரிதவிப்போடும்
வாழ்ந்து வருகிறார்கள். இது கலக்கத்தை 
உருவாக்குகிறது. இணையாக இருக்க 
வேண்டியவர்களை  இல்லாமல் செய்து
விட்டால், பிறகு துணையின்றி தவிக்கும்
ம�ோசமான நிலைக்கு தள்ளப்பட்டு மனித இனம்
அழியும் என்ற த�ொலைந�ோக்குப் பார்வை கூட 
இல்லாத ஜென்மங்கள் நிறைந்து வருகிறது.
பள்ளிக்கூடங்கள்  கல்லூரிகளெல்லாம் கல்வி 
வளர்த்த  காலம் மாறி  காதல் வளர்க்கும்
கூடாரங்களாக உருவெடுத்து வருகிறது.
எதற்கும்ஒருகாலம்உண்டு,எதற்கும்ஒரு பருவம்
உண்டு, என்பதெல்லாம் மறைந்து இன்றே,
இக்கணமே, இப்பொழுதே என்பதை தாரக
மந்திரமாக எடுத்துக் க�ொள்ளப்பட்டு இன்றைய
இளைஞர்கள் தடம்மாறி  செல்கின்றார்களா 
என்ற ஐயப்பாடு எல்லோரிடத்திலும் வருகிறது.
முன்னுதாரணமாக இருக்க வேண்டிய
பெற்றோர்களும், பெரிய�ோர்களும் சரியான 
முறையில் நடந்து க�ொண்டால் மட்டுமே
நாளைய தலைமுறைகளான  இளைய
சமூகத்திற்கு வழிகாட்டும் ய�ோக்கியதையை 
பெறமுடியும். இதை  உணர்ந்து வெறும்
அ ற ி வு ரை  ச � ொ ல்ல  கூ டி ய வ ர்க ள ா க
மட்டும் பெரியவர்கள்  இல்லாமல், ஒழுக்க 
சீலர்களாக வாழ்ந்து காட்ட வேண்டிய
கட்டாயத்தில் இருக்கிறார்கள். நாளைய
சமூகம் இன்றைய இளைஞர்களை நம்பி 
எப்படி இயங்க ப�ோகிறத�ோ? என்ற 
அச்சம் ஒவ்வொருவரிடத்திலும் இல்லாமல்
இல்லை. இதற்கெல்லாம் விடை காண
வே ண் டி ய  த ரு ண ம் வ ிரைந் து வ ந் து
விட்டது.

தற்கால சமூகத்திற்கு நாம் வழங்கக்கூடிய
ஏட்டுக்கல்வி  அவர்கள் ப�ொருள்  சம்பாதிப்ப 
த ற் கு ம் ,  பட்ட ம்  பெ று வ த ற் கு ம்  தா ன்
பயனுள்ளதாக இருக்கின்றத�ோ? நம்முடைய
கல்வியில் உயிரிகளின் அடிப்படை நிலை,
உ ண ர் வு க ள ி ன்  பரிமாற்ற ம் ,  தன்னை 
அறிதல், சூழலை  அறிதல், உடல் – உயிர்
உணர்தல் ஆகியவற்றின் சாரம் மங்கி
மறைந்து விட்டதால், அவர்களின் க�ொடூர
நிலை வெளிப்பட்டு வேதனைக்குரியதாக
மனதில் அழுக்கை வைத்துக்கொண்டு
மாறிக்கொண்டிருக்கிறது. கல்வியறிவு மணம் வீசும் திரவியங்களை  பூசுவது
குறைந்தவர்கள் என்று ச�ொல்லப்படக்கூடிய ப�ோன்று, மனதில் காமம், குர�ோதம், பழி 
கிராமத்து மக்களை விட கல்வி அறிவு அதிகம் தீர்த்தல், பாவங்களுக்கு அஞ்சாதிருத்தல்
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ப�ோன்ற தீச்செயல்களை திட்டம் தீட்டி
வைத்துக்கொண்டும், தீய எண்ணங்களை 
வைத்துக்கொண்டும் இருந்தால் உலகம்
நா ச மா க ி மனித  இ ன ம் அ ழ ி வ தை 
எவராலும் தடுக்க முடியாது.
பெண்களின் அடையாளமாக, உடமை 
களாக அழகு, ஆடை, அலங்காரம், கூந்தல்,
ஆடம்பரங்கள் மட்டும் இருப்பதை மாற்றி 
அவர்களின் குணநலன்களை பெரிதாக
ப�ோற்றி, பெண்களை  ஒரு ப�ொருளாக
பார்க்காமல் உயிராக பார்க்கக்கூடிய
ப�ொது அறிவு தேவைப்படுகிறது.
மனம் செம்மையாகவும், எண்ணங்கள் 
இயல்பானதாகவும், இயற்கைய�ோடு ஒன்றிய
தாகவும் இருந்தால் மட்டுமே ஆக்கபூர்வ 
செயல்களுக்கும் அடித்தளமிடும், அடாத 
செயல்களுக்கு முற்றுப்புள்ளி வைக்கும். அந்த 
மாற்றத்தை ந�ோக்கிதான் இப்போது நாம்
பயணிக்க வேண்டும். பெண் பிள்ளைகளை 
மட்டும், பாதுகாத்து வைக்கவேண்டும்
என்கிற பயம் எவ்வளவுக்கு எவ்வளவு
இருக்கிறத�ோ  அதே அளவிற்கு ஆண்
பிள்ளைகளை  ஒழுக்கத்தோடு உருப்படியாக
வளர்க்கவேண்டிய ப�ொறுப்பு பெற்றோர்களுக்கு
நிறையவே  இருக்கிறது. ஏனெனில் ஒவ்வொரு
பெண்ணுக்கு துணையாகவும் ஒரு ஆண்
இருக்கப் ப�ோகிறான், ஒவ்வொரு ஆணுக்குத்
துணையாக ஒரு பெண் இருக்கப்போகிறாள்.
யாரும் தனித்து இந்த  உலகத்தில் வாழப் 
ப�ோவதில்லை  என்கிற உலக நியதியை 
உணர்ந்து சமத்துவத்தோடு பழக வேண்டும்.
அப்போதுதான் அப்பாவி பெண்களுடைய
மரணம் முற்றாக மறையும் இதை ந�ோக்கி
பயணிக்க  சமூகம் ஒன்றிணைந்து செயல்பட 
வேண்டிய இக்கட்டான சூழல் இந்த காலம். சக
இனத்தை நேசிப்போம், அன்பு செலுத்துவ�ோம்,
அரவணைப்போம், மதிப்பளிப்போம், மரியாதை 
யுடன் நடத்துவ�ோம், நாளைய தலைமுறையை 
அழிவிலிருந்து காப்போம். குழந்தைகளை 
நஞ்சு நீக்கி வஞ்சமில்லாமல் வளர்ப்போம்,
நாமும் வாழ்வோம், பிறரையும் வாழவிடுவ�ோம்,
மனிதனாய்இருந்து மனிதத்தைப் ப�ோற்றுவ�ோம்.
நாட்டின் புகழுக்கு புகழ் சேர்ப்போம்.
n
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இருக்கு
ஆனால் திரும்பி
வந்தால் கூடு கட்டதான்
மரங்களில்லை
பறவைகளுக்கு.....!!!!
ச. இராஜ்குமார்
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முத்தமிழே, முத்துமணி யார வித்தே!
வித்தகமே, வெற்றிவிளை யாடும் சித்தே!
சித்தமெல்லாம் வாசமள்ளும் பூவின் க�ொத்தே!
க�ொத்துமெழில் பேரழகே. க�ோடிச் ச�ொத்தே!
ச�ொத்தினுக்குள் ச�ொத்துவரும் நாதச் சத்தே!
சத்தமில்லா மெளனம�ொழி க�ொண்டேன் பித்தே!
பித்தனுக்கும் ஞானம�ொழி ச�ொன்ன அத்தே!
அத்திமுகத் த�ோன்வளர்த்த ஆழி முத்தே.
எத்தனைய�ோ ம�ொழிபிறந்த இந்த மண்ணில்
என்றுவந்தாய் என்றறியக் கூடு தில்லை.
அத்தனைக்கும் தாய்மொழியாய் உன்னை யன்றி
ஆருளர்சொல்… ஆதியந்தம் வென்றாய் இன்றும்
முத்தமிழாய் எண்திசையும் ஆளு கின்றாய்!
முடிவில்லா முதல்நீயே முற்றும் நீயே.
சித்தமெலாம் நிறைந்தவளே எங்கள் தாயே
செந்தமிழாய் முந்திவந்த முத்து மாரி.
முன்னாலும் பின்னாலும் உன்னைப் ப�ோல
மூச்சோடு கலந்தம�ொழி எங்கும் காணேன்.
த�ொன்மைம�ொழி யானாலும் நித்த நித்தம்
துளிர்க்கின்ற புத்திளமை உன்னில் கண்டேன்.
உன்பாதம் சரண்டைந்தேன் எண்ணம் தன்னில்
உருவாகிக் கருவாகி மண்ண ளந்த
அன்னையுனை நான்மறவேன். கால காலம்
ஆல்போலத் தழைத்துநிற்பாய் நீடு வாழின்

‘’அகன்’’ அனுராதா கட்டப�ொம்மன்.
திருச்சி
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என்இருகண்ணிலும்என்றும்,எந்நாளும்

நீங்காத  என் பிரியமான  அபிதாவுக்கு  
வருங்கால உன் அன்பு கணவன் சேது எழுதிக்  
க�ொள்வது
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உ ன்னை மு த ன் மு த ல ா ய்   அ ந ்த 
கும்பக�ோணம் பார்த்தசாரதி க�ோயிலில் தான்
பார்த்தேனடி அன்று ஏன�ோ க�ோயிலில்
கடவுளுக்கு பதில் நீ தான் தெரிந்தாய்.
சுட்டு ப�ோட்டாலும் வராத  இங்கிலிஷ்
ஸ ்போ க ்க ன் க ி ள ாஸ ு க் கு எ ல்லா ம்
உன்னால் தானடி அட்மிசன் ஆனேன்.
வராத படிப்பையெல்லாம் உனக்காக வா வா 
என்றேன். உன் சிவப்பு ஸ்கூட்டியில் மஞ்சள் 
சுடிதார் அணிந்து செல்லும் ப�ோது அந்த 
தெரு முனையை  கடக்கும் ப�ோது எத்தனை உன் பேரையும் - என் பேரையும் சேர்த்து
முறை திருட்டு பூனையாய் உன் அழகை  எழுதி  வச்சது, நீ பர்ஸ்ட் கிளாஸ்ல பாஸ் 
ஆகணும்னு கற்பூரம் ஏந்தி  கனகவல்லி
ரசித்து இருப்பேன்.
அம்மன்  க�ோயில்ல வேண்டிக்கிட்டது என்று
கடவுள் பக்தியே  இல்லாத  எனக்கு உனக்காக உனக்கே தெரியாமல் நான்
வியாழன் கிழமை மாலை  ஆனாலே  அந்த  செய்த பைத்தியக்காரத்தனங்கள்  உனக்கு
பார்த்தசாரதி க�ோயிலே கதி என கிடப்பேன் தெரியுமா??
ஏன் தெரியுமா??
ஒரு பூனை எதிர்க்க வந்தாலே பத்தடி தூரம்
ஒவ்வொரு வியாழக்கிழமையும்  நெய் பயந்து ஓடுறவன்,நீ பூப்பந்து விளையாடுறப்ப 
விளக்கு காணிக்கை  அந்த பார்த்த  சாரதி  உன்னை பார்த்து தப்பா பேசுன  அந்த 
பெருமாளுக்கு  நீ படைப்பாய் அப்போது காலேஜ் ரவுடி மடத்து தெரு கதிர்வேலனை
அந்த  விளக்கொளி பிரகாசத்தில் மிளிரும் ஒரு ரெண்டு அடி அடிச்சிட்டு பத்தடி வாங்குன 
உன் முகத்தினை  பார்க்க   ஆயிரம் கண்கள்  வரலாறு எல்லாம் நான் ச�ொல்லாமல்  
உனக்கு தெரியப்போவதில்லை... எத்தனை
வேண்டுமடி...
முறை நீ நடக்கும் ப�ோது என் பெயரை  நம்ம 
காலேஜ் பசங்க உரக்கச்   ச�ொன்னதெல்லாம்
உன் பிறந்த நாளில் உனக்காக விரதமிருந்த 
கதையெல்லாம் உனக்கு தெரியுமாடி?? உன் காதில் வந்து விழுந்ததா என்று எனக்கு
உனக்கு டைபாய்டு வந்த ப�ோது சீக்கிரம் தெரியவில்லை  ஆனால் நம்ம  காலேஜ்
உனக்கு உடம்பு நல்லா  ஆவணும்னு தூங்குமூஞ்சி மரம் கூட  என்   காதலை 
தாராசுரம் பிரகதீஸ்வரர்ஆலயம்நூத்தியெட்டு தூங்காமல் ச�ொல்லுமடி??             
முறை முட்டி ப�ோட்டு சுத்தி வந்ததை பார்த்து
அந்த மகாமக   குளம் - பார்த்தசாரதி 
க�ோயில் நந்தி  கூட  சிரித்ததடி வேப்பமரத்து
அம்மன் க�ோயிலில் நீயும் நானும் சேரணும்னு க�ோயில் தேர் - அந்த  சாஸ்திரா  காலேஜ்
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என் காதல் உண்மையானது ஆனால்
உன்னை நினைத்து கடிதத்தில் எழுதும் ப�ோது
தான் வார்த்தைகள்  வர மறுக்குது...
உன்னை தவிர என் காதலை  எல்லா 
ஜீவராசிகளுக்கும் ச�ொல்லி விட்டேனடி.
என் ஜூனியர்களான அருண் - கிருஷ்ணமூர்த்தி 
யெல்லாம் ய�ோவ்  இப்படி எங்ககிட்ட  புலம்பி 
தள்ளுறதை  விட்டிட்டு அந்த ப�ொண்ணுக்கிட்ட 
ச�ொல்லுயா  ,இப்படி எங்ககிட்ட  புலம்புறதை 
விட்டிட்டு அந்த ப�ொண்ணுக்கிட்ட  ச�ொல்லி
யிருந்தா  இந்நேரத்துக்கு உங்க   புள்ள 
ஸ்கூல் ப�ோய்க்கிட்டு இருக்கும்னு கிண்டல்
பண்ணுறாங்க??
ஒன்பதாம் வகுப்பு படிக்கும் ப�ோது துளிர்
விட்ட  காதலடி, பன்னிரண்டாவது முடிச்சு,
காலேஜில இளங்கலை பட்டப்படிப்பு
மு டி ச் சு இ ப ்ப  மு து நிலை  இ ர ண்டா ம்
ஆ ண் டு  ப டி ச் சு க ் கி ட் டு இ ரு க ் க ோ ம் .
என் காதலுக்கு வயசு ஒன்பது ஆவுது,
இப்ப  ஏன் என் காதல்ல  ச � ொ ல் லு றே ன்
தெரி யு மா ? ?   கேம்பஸ்  இன்டர்வியூல
வேலை ரெடி, நிச்சயமா  என்னை நம்பி நீ
வந்தா  உன்னை மகாராணி ப�ோல நான்
பார்த்துக்குவேன், உங்க அப்பா அடிச்சாலும்
அடி வாங ்கி க்கி றே ன், உங ்க  அம்மா 
திட்டினாலும் திட்டை  வாங்கிக்கிறேன்   
ஆனா  என் காதலை மட்டும் ஏத்துக்கோ 
அபிதா.

- மீன் மார்க்கெட் - உன் வீடு இருக்கும்
நீயில்லாத வாழ்க்கையை அம்மா சத்தியமா 
கே  .பி.என் மேம்பாலம் இறக்கம் பில�ோமினாஸ்  ஸ ்போ க ்க ன் க ி ள ாஸ்  என்னாலே நினைச்சு கூட பார்க்க முடியலை,
இ ரு க் கு ம் அ ந ்த மாதுளம் பேட்டை  இப்ப காதலிக்கிறப்ப மட்டுமல்ல நம்ம 
கல்யாணத்துக்கு அப்புறமும் உன் மனசு
தெருவெல்லாம்  உன் வாசனைதானடி.
க�ோணாம பார்த்துக்குவேன், உன் மேல
ஒரு ஆயிரம் முறையாவது உனக்காக க�ோபப்  பட மாட்டேன் ,அடிக்க மாட்டேன்
நான் எழுதிய காதல் கடிதத்தை  கிழித்து ,திட்ட மாட்டேன் , உன்னை பூ ப�ோல, ராணி 
ப�ோல பார்த்திப்பேன் ஏன் வீட்ல கூட எல்லா 
ப�ோட்டிருப்பேன்  ஏன் தெரியுமா ??
வேலையும் நான் பார்த்துக்கிறேண்டி. என்
கூட  இருக்கும் என் நண்பன்   விஜய் காதலை மட்டும் ஏத்துக்கோ???
உனக்காக நான் காதல் கடிதம் எழுதும்
என் காதலை  எப்படி ச�ொல்லணும்னு
ப�ோதெல்லாம் உன் முறுக்கு மீசை வைத்த 
அ ப ் பாவை ஞ ாப க ப ்ப டு த்தி , எ ன்னை  தெரியலை?? ஒரு குழந்தைத் தனமா  ச�ொல்றேன்
பயமுறுத்தி  என் கைகளாலேயே   கிழிக்க  னான்னு தெரியலை எப்படி ச�ொன்னா லும்  என்
காதல் நிஜம்... நீ முடியாதுன்னு வாழ்க்கைல எந்த 
வைத்து விடுவான் படுபாவி...
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கிருஷ்ணனுக்காக  மீரா காத்திருந்தாள் 
ஆனா  என் அபிதாவுக்காக இந்த சேது
காத்திருப்பான் ...
கல்யாணத்துக்கு முன்னாடி ச�ொல்ல 
கூடாதுதான் இருந்தாலும் ச�ொல்லுறேன்...
இப்ப  உன் கன்னத்துல ஒரு ஆயிரம்
முத்தத்தை  கனவு மூலமா க�ொடுத்துக் 
கிறேன், கல்யாணத்துக்கு அப்புறம் நிஜத்துல
க�ொடுத்துக்கிறேன்.
உம்மா ... உம்மா... உம்மா... ம்ம்ம்மா...
ம்மா...
இப்படிக்கு
உன் பதிலை எதிர்பார்த்து காத்திருக்கும்  
உன் (வருங்கால) அன்பு கணவன்
சேது  
இ ப ்ப டி எ ழு தி  மு டி த்த  க டி தத்தை 
தன் ஜூனியர் அருணிடம் க�ொடுத்து
அபிதாவிடம்  க�ொடுக்கச் ச�ொன்னான் சேது...
(இந்த இதயம் முரளி (சேது) த�ொல்லை தாங்க 
முடியலைப்பா  என்று திட்டி க�ொண்டே 
கடிதத்தை எடுத்து சென்றான் அருண்)
சில தினங்களுக்கு பிறகு...
இப்போதெல்லாம் சேது எழுதிய அந்த  
கடிதத்தை தான் அடிக்கடி படித்து பார்க்கிறாள்  
அபிதா, ஏன�ோ தெரியவில்லை  ஒவ்வொரு
மு றை யு ம் அ ந ்த  க டி தத்தை ப டி க் கு ம்
ப�ோதெல்லாம் அவள்  கண்கள்  கலங்கி
தான் ப�ோகிறது. அருகே  இருந்த  சுவரில்
சாலை  விபத்தில் இறந்து ப�ோன   கண்ணீர்
அஞ்சலி ப�ோஸ்டரில் புன்னகையுடன்
காட்சியளித்தான்  சேது !!
n

கலந்தனவே
செம்புலப் பெயல் நீர்போல அன்புடை நெஞ்சம்தான்

விஷயத்துல  வேண்டுமானாலும் ச�ொல் லிக்கோ.  
ஆனா என் காதல் விஷயத்துல  மட்டும் அப்படி
ச�ொல்லிடாதே???

உடல�ோடு உணர்வோடு
மண்ணில் புதையுண்ட
விதைப�ோல
வேர் ஊன்றி
மனதில் விதையாகி
உயிர்கொண்ட நேசம்
மழைகண்ட தளிர்
ப�ோல பாசம்
நானிங்கு இனி
ஏது என்றாகி
நெடுநாள்
காணமல் நின்றவள்
க�ோபமும் க�ொண்டிருந்தாள்
கண்ட ப�ோது
பனிக்கூழாகி
உருகி நின்றாள்
வேர�ோடு
தனை தாங்கும்
ஆதாரம் அவன் என்றே
மனதில் புடமிட்ட
பாவையிவள்
க�ொடிப�ோல
படர்ந்து பாவைக்
க�ொடியாக அவன்
மெய்மீது படிந்து
நின்றாள்
அன்பென்ற
ப�ொருள�ோடு திளைத்திட்ட
நேயம் காமம் துளியுமின்றி
அவன் நெஞ்சத்தில்
தாங்கி நின்றான்
இதயங்கள் இரண்டான
ப�ோதும் ஒன்றுக்குள்
ஒன்றாகி வாய்மொழி
ஊமையாகி இரு
உள்ளங்கள்
புது உலக�ொன்றில்
சங்கமமாகியது

மருதூர் மெளஜுன்
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Dr., d.lit


“

நீ இப்படி செய்தாயாமே…?”

உங்கள் மீது பழிச்  ச�ொல்லை  சுமந்து
வரும், நீங்கள் செய்யாத ஒன்றை, செய்ததாக
குற்றம் ச�ொல்லும் இந்த கேள்வியை  எதிர்
க�ொள்ளாதவர்களே இல்லை எனலாம்.
உங்களிடம் கேட்கப் படும் அந்தக் கேள்வி 
உங ்களு க்கு ள் பெ ரும் கு ழ ப்பத்தையே 
ஏற்படுத்தி  விடும். அதிலும், உங்கள் மீதான 
அந்த பழிச் ச�ொல்லை உங்களிடம் க�ொண்டு
வருபவர் உங்களுக்கு வேண்டியவராக
இருந்தால் ‘you too Brutes’ என்ற நினைவைத்
தருவத�ோடு உங்கள் தன்னம்பிக்கையையும்,
மனிதர்கள் மேல் உள்ள நேசத்தையும்,
நேர்மறையான  உங்கள்  சிந்தனைகள் 
எ ல்லா வ ற்றை யு ம ே அ து அ சை த் து ப் 
பார்க்கும்.
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ஒரு முனிவரிடம் செல்வந்தர் ஒருவர்,
தான் தன் பங்காளி மீது இல்லாத பழி 
ஒன்றை  சுமத்தி  விட்டதாகவும் அது தன்
மனதை  உறுத்திக் க�ொண்டிப்பதாகவும்
வருந்தி, அதற்கான பரிகாரம் தேட  முன்
வந்ததாக ச�ொல்கிறார். அதைக் கேட்ட 
முனிவர் அவரிடம் ஒரு பஞ்சு மூட்டையைக் 
க�ொடுத்து அந்த பங்காளியின் வீட்டின்
முன்னால் அதைக் க�ொட்டிவிட்டு வந்து
பார்க்கச்  ச�ொல்கிறார். அவ்வாறே  செய்து
விட்டு செல்வந்தர் முனிவரிடம் திரும்பி  வர
முனிவர�ோ, அவரிடம் க�ொட்டிய அனைத்து
பஞ்சையும் மீண்டும் மூட்டையில் கட்டி
எடுத்து வரச்  ச�ொல்கிறார். திகைக்கும்
செல்வந்தர் அப்போதே அது காற்றில் பல
திக்கும் பறந்து சென்று விட்டதே. இப்போது
எப்படி திருப்பி  எடுத்து வர முடியும் எனக் 
கேட்க, முனிவர் அவரிடம் ‘ஒருவர் பற்றி 
பேசுவதும் அப்படித்தான். அதை நீங்கள் 
தவறு என்று பின்னால் வருந்தினாலும்
அவர்களுக்கு ஏற்பட்ட பாதிப்பை உங்களால்
நிவர்த்தி  செய்ய  முடியாது’ என்று எடுத்து
ச�ொல்கிறார்.
இப்படி ப�ோகிற ப�ோக்கில் யார�ோ 
எதைய�ோ  எளிதில் க�ொட்டிவிட்டு சென்று
விடலாம். ஆனால் அது பல திக்கும்
சென்று, பாதிக்கப் பட்டவர்களை நிச்சயம்
பலவகையில் க�ொட்டிக் க�ொண்டே தான்
இருக்கும். அவர்கள் மீது சிந்தப் பட்ட அந்த 
நெருப்பு வார்த்தைகள் விட்டு விலகமுடியாத 
வீரியத்தோடு தினம் தினம் அவர்கள் மனதை 
சுட்டுக் க�ொண்டே  இருக்கும். அவர்கள் 
மனம் ஆறவே  செய்யாது. மகிழ்ச்சியற்று
த வ ிக் கு ம் . அ தை  ச ெய்த வ ர்க ள ா லு ம்
நிவர்த்தி செய்ய முடியாது.
ஆனால், அவதூறு என்பது விழும்
இ டத்தை ம ட் டு ம்  பாதி க ்கா து அ து
எழும் இடத்தையும் சத்தமில்லா நீர்க் 
கசிவாக வெடிக்கச்  செய்து விடும். வீண்
பழிச்  ச�ொல்லால் பிறருக்கு ஏற்படுத்தும்
பாதிப்பின் வேர் யாரிடமிருந்து செல்கிறத�ோ 
அவர்கள் மனதில் பெரும் அழுத்தத்தை 
க� ொடுக்கும். அவர்களையு மறியாம ல் ,

அவர்களுக்குள்  எழும் குற்ற  உணர்ச்சி 
பிறரிடம் பகிர்ந்து க�ொள்ளவும் முடியாமல்
ஆழ்மனதில் புகைந்து க�ொண்டே இருக்கும்.
அது அவர்களுக்குள் பல பின் விளைவுகளை 
ஏற்படுத்தும்.
அதனால், தங்களுடைய
வார்த்தைகள�ோ செய்கைகள�ோ பிறரை எந்த 
விதத்தில் பாதிக்கும் என்பதை  ஒன்றுக்கு
இரண்டு முறை ய�ோசித்து பேசாதவர்கள் 
கூறும் அவதூறுகள், கால ஓட்டத்தில்
அவர்கள் தங்களுக்கு தாங்களே க�ொடுத்துக் 
க�ொள்ளும் தண்டனையாகவே முடிகிறது.
பெ ரு ம ் பா லு ம் ,  ப ழ ிச் ச � ொ ல் வ ந் து
தாக்கும் ப�ோது, இப்படி ஒரு செய்தி நம்மைப் 
பற்றி  ஊரெல்லாம் வந்து விட்டதே இனி 
என்ன  செய்வது என்று நிலை  குலையச் 
ச ெய்வதா க த்  தா ன் இ ரு க் கு ம் .  நீ ங ்கள் 
இது வரை சேர்த்து வைத்த  உங்கள் நல்ல 
மதிப்பும் பேரும் புகழும் ஒரே நேரத்தில்
காட்டு வெள்ளத்தில் அடித்து செல்லப் பட்ட 
ச�ொத்துக்கள் ப�ோல் அடித்துச்  செல்லப் 
பட்டுவிட்டதாகத் தான் த�ோன்றும்.

ஆனால், நிதானம் இழந்து பதட்டத்தில்
அ த்தகை ய அ வ தூ று க ளை நீ ங ்கள் 
ப�ொய் என  உடனே நிரூபிக்க  அவர்கள் 
வழியிலேயே  முயன்றால் அது உங்களை 
உங்கள் வாழ்க்கைப் பாதையிலிருந்தும்
வேறு சூழலுக்குள் இழுத்து சென்று அதன்
சுழலில் சுழற்றி விட்டு விடும்.
ப�ொய்க் குற்றச் சாட்டை பரப்புவதற்கும்,
அதை நம்புவதற்கும் பெரிதான  ஆதா 
ரங்கள்  யாருக்கும் தேவை  இருக்காது. சக
மனிதர்களுக்குள் இயல்பாக இழைந்து
க�ொண்டிருக்கும் சிறு காழ்ப்புணர்வே 
அ த ற் கு ப் ப�ோ து மான து . ஆ னா ல் ,
‘உண்மை  இல்லை’ என மறுப ்பதற்கு
ஆயிரம் ஆதாரங்கள் தேவைப்படும். அவை 
நிதர்சனமற்ற கேள்விகளால் துளைக்கப் 
படும். நீங்கள்  அந்த  அவதூறு ‘ப�ொய்’
என்று ச�ொன்னவுடன் ‘நெருப்பு இல்லாமல்
புகையுமா’ என  ஆரம்பித்து ‘பின் ஏன்
அப்படி அவர்கள்  ச�ொன்னார்கள்’ என்று
த�ொடர்ந்து ‘அந்த நேரத்தில் அது இப்படி

ஆன்மீகம்:
இறைவா!		
மூலப�ொருளான உன்னை மூவாயிரம் முறை உச்சரித்தால்
காண இயலும் என கதைக்கிறார்கள்
இறைவா!		திருவருளான உன்னை திவ்யதேசம் சென்று ஆராதனை
செய்தால் பேரருள் கிடைக்கும் என புகட்டுகிறார்கள்
இறைவா!		
ஆதியான உன்னை ஆகமம் முறையாய் படித்தால் ஆன்மபலம்
கிடைக்கும் என அறைக்கூவலிடுகிறார்கள்
இறைவா!		
மனதை அசுத்தமாய் வைத்து வாசலில் மாக்கோலமிட்டு
மகேசனை அழைத்தால் வருவான் என மாயை செய்கிறார்கள்
இறைவா!		
எள்ளுக்குள் எண்ணெய்யாயிருக்கும் உன்னை எளிதில்
சரணடையலாம் என சாயம் பூசுகிறார்கள்
இறைவனையும் விலைப�ொருளாய் விற்கும் வேடிக்கை விந்தையடா?
அந்தோ! பாவம்
நீ சற்றே கண் அயர்ந்தால் உனக்கும் காவிவேட்டி கட்டி கலியுக
சித்தர் என்று காலடியில் மக்களை விழவைக்கும் வணிகர் சந்தையடா!
இறைவனை நீ தேடி அலையாதே! இறைவனை உன் இதயத்தில் வசிக்க வை அன்பு
எனும் க�ோவிலினால்.
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நடந்ததாமே’ என்று உங்களிடம் கேள்விக் 
கனைகள் நீளும் ப�ோது, அஸ்திவாரம்
இல்லாத  ஒரு சீட்டுக்கட்டின் மாளிகை 
ப�ோல உங்கள்  ஸ்திரத் தன்மை  உங்கள் 
முன்னாலேயே  சரிந்து விழும். ஒரு நில
நடுக்கத்தில் ஆடிப் ப�ோகும் பூமியாக நீங்கள் 
ஆடி ப�ோய் விடுவீர்கள்.

எ ய்த வ ன் ஒ ரு வ னா க இ ரு க ்க  அ ம் பு
உ ங ்கள்  மு ன் வ ந் து ள ்ளதா ? எ ன் று
எதையும் நிதானமாக அனுகி உங்கள் தரப்பு
நியாயங்களை  எடுத்து ச�ொல்லுங்கள்.
அ ல்ல து அ தற்கான  க ா ல ம் க னிந் து
வ ரு ம் வ ரை  அ ந ்த நி க ழ ்வை  ச ற்றே 
உங்களை  விட்டும் தள்ளி வைத்து விட்டு
மற்ற வேலைகளில் உங்கள்  கவனத்தை 
செலுத்துங்கள். உண்மைதான் பல நேரம்
உங்களைப் பற்றி  வந்த  அவதூறுகள் 
இல்லையென்று நிரூபணமாகி விட்டாலும்,
பட்ட  அவமானமும் அந்த நேர மரண
அவஸ்தையும் இனி எப்படி நிவர்த்தி செய்ய 
முடியும் என்பதாகவே த�ோன்றும். மழை 
விட்டும் தூவானம் விடாததாக மனதை 
நிம்மதியற்று தவிக்கச் செய்யும்.

இது தான் அந்த  அவதூறைக்  கிளப்பி 
வ ிட்ட வ ர்க ள ி ன்  ந�ோ க ்க ம் . எ னவே ,
எத்தகைய அவதூறு உங்களைப் பற்றி 
பரப்பப் பட்டாலும் அது உங்கள் மனதை 
பாதி க ்காத வ ா று மு த லி ல்  திடமா க
இருங்கள். இப்படி அவதூறுக்கு ஆளாகுவது
அனைவருக்கும் ப�ொதுவானது தான்
என்பதை உங்களுக்குள் ச�ொல்லிக் க�ொண்டு
முதலில் மூச்சை  உள்ளிழுத்து வெளியே 
விட்டு உங்களை நீங்கள்  ஆசுவாசப் 
வருந்தாதீர்கள்..அதற்கும் தீர்வுஇருக்கிறது.
படுத்துங்கள்.
சூப்பர் இம்போசிங்க் டெக்னிக் பற்றி நீங்கள் 
அறிவீர்களா. அதாவது கசப்பான ஒன்றை 
இந்த  அவதூறு வந்ததாலேயே நீங்கள்  தவறுதலாக சாப்பிட்டு விட்டீர்கள்  என்றால்
தவறானவராக ஆகி  விட மாட்டீர்கள்  உடனே அந்த கசப்பு சுவையை நீக்குவதற்காக
இதிகாசங்களையும் புராணக் கதைகளையும் தண்ணிரை  அருந்துவீர்கள். இனிப்பான 
எடுத்துப் பாருங்கள். இன்றும் நாம் ப�ோற்றக்  ஒன்றை உடனே சாப்பிடுவீர்கள். அதே ப�ோல்
கூடிய சில மகான்களும் மகரிஷிகளும் கசப்பான  எண்ணங்களை மாற்றுவதற்கேற்ப 
பல்வே று வ ிதமான  அவதூறுகளுக்கு ஒரு பிராக்டிஸாக நேர்மறை  எண்ணங்களை,
ஆளாகி  இருக்கிறார்கள்  என்பதையும், இனிமையான  சந்தர்ப்பங்களை, நீங்கள் 
அவர்களின் திடமும் மன  உறுதியுமே வெற்றி பெற்ற தருணங்களை, மகிழ்ச்சியான 
அவர்கள்  மேல் பட்ட  அவதூறை  அவர்கள்  நிமிடங்களை நினைத்துப் பாருங்கள்  அப்படி
மேல் படியாமல் விலகச் செய்திருக்கிறது எதுவும் உடனே  உங்கள் நினைவிற்கு
என்பதையும் நினைத்துப் பாருங்கள். அது வரவில்லை  என்றால் கூட  ஒன்றை நல்ல 
எவ ்வ ள வு ச ி ரமமானதாக இருந்தாலும் முறையில் நடந்ததாக கற்பனை செய்யுங்கள்.
கையாளப் படக்கூடிய விஷயம் தான்
என்பதை உண ர்ந்து எ தற் கு ம் உடனே 
மூளையின் லாஜிக்கல் பகுதிய�ோடு அதன்
ரியாக்ட் பாண்ணாமல் ரெஸ்பான்ட் பண்ண  கிரியேட்டிவிட்டி பகுதியையும் தேவையான 
முடிவு செய்யுங்கள். அது உங்களைப்  முறையில் பயன்படுத்திக் க�ொண்டால்,
பற்றிய ஒன்று என்றாலும் அதை  சற்று எந்த பிரச்னையையும் கடந்து வரக்  கூடிய
தள்ளி வைத்து ஒரு மூன்றாம் க�ோணத்தில் நிதானம் உங்களுக்குள்  எழும். பிரச்னைகள் 
அனுகி  சரி  செய்யப் பாருங்கள்  உங்கள்  சுமுகமாக நீங்கி அங்கு மகிழ்ச்சி மலரும்.
கேரக்டரையே மாசு படுத்தி  விட்டார்களே 
என்று வருந்தி  உங்கள் கேரக்டரை  விட்டு
மறந்து விடாதீர்கள்… அந்த விரும்பாத 
விட்டு அவர்கள் லெவலுக்கு இறங்கிப்  ஒரு  நிக ழ்வும் உங ்கள்  வாழ்க்கை யில்
ப�ோய் விடாதீர்கள்.
நடந்திருக்கிறது. அது ஒன்று மட்டும் உங்கள் 
வாழ்க்கையில் நடந்து விடவில்லை.        n
இது எங்கிருந்து வந்திருக்கும், என்ன 
எதிர்பார்த்து இப்படி செய்யப் படுகிறது,
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மண்பெற்ற வரமாக மதிப்பானக் காலத்தை
கண்ணாகக் க�ொண்டு கருத்தாக யென்றும்
வண்ணமிகு கனவ�ோடு வசந்தப் ப�ொழுதாக
எண்ணம் சிறந்தோங்கி ஏற்முறச் செய்திடனும்.!
கல்நிறைந்தப் பாதையண்டு கரடு முரடுமுண்டு
த�ொல்லையின்றி வாழ்வுபெற துணிவே துணையாக
நல்லத�ொரு விடியலை நலமாகப் பெற்றிடவே
கல்வியைக் காலத்தில் கருத்தாகக் க�ொண்டிடனும்.!
முதிர்ந்தநல் அறிவுடைய�ோர் முத்தான அனுபவத்தை
எதிர்கொண்டு அழக�ோடு எக்காலமும் ஏற்றிடனும்.!
மதியில்லா மாந்தர்பலர் மயக்கும் வார்த்தையாலே
எதிர்கொள்ளும் தீங்கினை எப்பொழுதும் உணர்ந்திடனும்.!
கடந்தகாலம் தந்திட்ட கவலைதனை மறவாது
நிகழ்காலம் வகுத்திட்ட நிறைவான செயலாலே
எதிர்கல மென்னாளும் எழலாகப் பெறுவதற்கு
எக்காலமும் வழிப்போடு முக்காலமும் உணர்ந்திடனும்.!
கடமை மறவாது கண்ணியமே உயிராக
மடமை நீக்கியே மகத்தான காலமதை
திடமான நம்பிக்கையால் திறமையாகச் செயலாற்றி
இடம்பெற்று முதலாக எழிலாக மலர்ந்திடனும்.!
காலமறிந்து கல்விதனை கருத்தோடுக் கற்றிடவே
ஞாலமதை வென்றிடலாம் நற்பெயரும் சூடிடலாம்.!
நில்லாத ஓட்டத்திலே நிகழ்காலம் கடந்தாலும்
வல்லமையாய் மாறிடுமே வருங்கால வாழ்க்கையுமே.!
மகத்தானக் காலமதை மதியாலே வென்றிடவே
மானம் பெரிதென்று ஞானம் மிளர்ந்திடவே..
மழைக்கால உணவுதனை சேமிக்கும் எறும்பாக..
மனம்தளரா உழைத்தாலே சிகரமதை த�ொட்டிடலாம்.!

நிறைமதி நீலமேகம்,
பெண்ணாடம்.

 2020

Y



Y






உ ட லி ன் எ ந ்தப் ப கு தி ய ி ல் வ லி

இதனால் கழுத்தின் பக்கத்திலுள்ள தசைகள் 
வ ந்தாலு ம் அ தைக்  கவனிக ்கிற நாம் , ச�ோர்வுற்று, கழுத்து எலும்பின் மத்தியில்
கழுத்து வலியை மட்டும் அவ்வளவாக உள்ள  சவ்வில் அழுத்தம் அதிகமாகும்.
இதனால் ‘செர்வைகல் டிஸ்க் ’ என்ற 
பெரிதுபடுத்துவதில்லை.
சவ்வு விலகி, கழுத்து வலி கைகளுக்கும்,
ஏத�ோ  ஒரு பெயின் பாம் அல்லது கால்களுக்கும் பரவலாம்.
சுளுக்குக்கான மாத்திரையுடன் சமாளிக்கப் 
முதுமையின் காரணமாக தேய்மானம்
பார்க்கிற�ோம்.
ஏற்படும்போது, அது பக்கத்துல உள்ள 
கழுத்து வலி முற்றி, கழுத்துக்கு பட்டை  தண்டுவடம் (ஸ்பைனல்   கார்டு) மற்றும்
ப�ோட வேண்டிய அளவுக்கு வரும்வரை, நரம்புகளில் அழுத்தத்தை  அதிகமாக்கி,
அதன் தீவிரம் பலருக்கும் தெரிவதில்லை. கை, கால்களுக்கும் வலியைத் தரும்.
ஆனால் கழுத்து வலி என்பது, முதுகுத் நரம்புகளும் வரும் வழி மெலிந்து, கை,
கால்கள் ச�ோர்வுற்று, அந்தப் பகுதிகளில்
தண்டு பாதிப்புக்கான எச்சரிக்கை மணி...
உணர்ச்சிகளும் குறையும்.
இதயத்திலிருந்து மூளைக்கும் மூளையி 
தண்டுவடம் பாதிக்கப்படுவதால் கால்களும்
லிருந்து உடம்பின் மற்ற பகுதிகளுக்கும்
ரத்தத்தைக் க�ொண்டு செல்கிற நரம்புகள்  ச�ோர்வாகி, நடை மாறலாம். பாதங்களிலும்
கழுத்துப் பகுதியில்தான் அமைந்துள்ளது. உணர்ச்சி குறையலாம். இன்னும் தீவிரமானால்,
சிறுநீர் கழிப்பதிலும் பிரச்சனை வரலாம். கழுத்து
வலி வரும்போது, அது சாதாரண வலியாக
கழுத்துவலிக்கான காரணம்:
இருந்தாலும் அலட்சியப்படுத்த வேண்டாம்.
கம்ப்யூட்டரை  சரியான  உயரத்தில்
* மேலப்பாளையம் நாட்டு மருந்து.
வைத்து உபய�ோகிப்பது, எப்போதும்
நலமுடன் வாழ நாட்டு மருத்துவம்
லேப்டாப்  முன்பு அமர்ந்திருப்பது, படுத்துக் 
க�ொண்டு கம்ப்யூட்டரை உபய�ோகிப்பது.



Y



Y

 2020

ஆதித் தமிழின் அடிகீ ழடியே!
பாவலர் சீ னி பழநி எம் ஏ

6

1
மல்லாண்ட மன்னன் மண்ணடி புதைய
த�ொல்லாண்டு தமிழும் த�ொலையும�ோ கூறு
பல்லாண்டு கீழே பதுங்கும�ோ தமிழி
ச�ொல்லின்று வைகை ச�ொர்க்கமே க�ொண்டு!

ஏடுக�ொடு தமிழின் ஏந்திழை எழுத்து
பீடுக�ொடு பானை பிறப்பெழுத் தன்றோ
தேடுமிட மெல்லாம் செங்கருப் ப�ோடே
ஈடுமில் ல�ோடே எங்கள் தமிழ�ோடே!

2
சிந்துவெளி அன்று சிந்தையும் நன்று
முந்துவளி க�ொண்டு முத்தமிழ்ச் செண்டு
சுந்தரத் தமிழின் சுருக்கெழுத் தகரம்
சிந்துஒளிக் க�ோடு சிற்றொலிக் கூறு!

செங்கல் பானை சில்லெழுத் தாணி
மங்காப் புகழின் மனையறம் தானே
சங்க காலத்து சதுரங்கக் காய�ோ
எங்கள் கீழடி இருந்தது கண்டோம்!

3
சிற்றொலி சிந்து சிந்திடும் ஒலியைக்
கற்றிடத் தந்தார் கடனறி மேதை
பெற்றவள் மகிழும் பெயர்மதி அழகன்
சிற்றடி சென்னை ஐஐடி ஆசான்!

சுடுமண் ணுருவம் சுந்தர விலங்கு
அடுசுவை உணவு ஆக்குங் கலனும்
படுதிரை யவணர் பயணப் பயனும்
நெடுங்கால் சகடம் நேரிழைப் பகடே!

4
கீழடி ஆய்வு கிழவது வெண்மை
பாழடி தமிழின் பண்பது உண்மை
ப�ோழடி மண்ணில் புதையல�ோ ப�ொருண்மை
கேழடி யாலே கிட்டின பெருமை!

நேரிழைப் பகடின் நிழலடிப் புதையல்
பாரிடை யின்றும் பகர்நிலைப் படிமம்
ஆரிய விடத்தை அறியா முன்னர்
பாரத நாட்டின் பழைமைத் தமிழே!

5
மூன்றாயிர மாண்டு முற்பட்ட தமிழின்
சான்றாவண மீண்டு சடுதியில் வைகை
த�ோன்றுவன மாக த�ொல்பொருள் பெருகை
ஊன்றுவன ஆத ன�ொருச�ொல் ஓடே !

தீதும் நன்றும் பிறர்தர வாரா
நீதித் தமிழின் நெடுச�ொல் லாறே
சாதிக் கடவுள் சதிச்சிலை இல்லை
ஆதித் தமிழின் அடிகீ ழடியே!

7

8

9

10

கேழல் – பன்றி
ஆதன் – ஆதன் என்ற தமிழி எழுத்து
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அந்தோ நிலவின் அழகை அணிசேர்த்தார்
முந்துங் கவின்நீ முனகுகின்றாய் - சிந்துகின்ற
சீதளத்தைக் கூட சிரிதும்நெஞ் சேர்க்காமல்
ப�ோதுமென்றேன் உம்மைப் புரிந்து.
.
புரியாதக் காதே புவனத்தில் உன்னைத்
தெரியாதக் கண்ணெனக்குத் தேறா - திரியாதக்
காலிரண்டைக் கேளாய்க் கவின்மொழியே தேன்சுமக்கும்
ஆலிரண்டைப் ப�ோலாம் அது.
.
அதுமட்டும் இல்லையடீ அன்பேநான் உன்கண்
மதுமட்டும் ப�ோதுமென்று மாறி - இதுமட்டும்
எப்போதும் என்றே இளைக்காமல் காத்திருப்பேன்
செப்பேதும் அன்பே சிறிது.
.
சிறிது சிறிதாகச் சிந்தை வளர்த்து
தறிநெய்தச் சேலை தவிக்கும் - அறிதாக
ஓர்முத்தம் தந்துருகும் உந்தன் இதழைக்கேள்
தீர்முத்தம் என்றுரைக்கா தேர்.
.
தேர்வண்ணம் க�ொண்டுத் திரியும் இதயத்தில்
நீர்வண்ணம் செய்த நிலையெல்லாம் - கார்வண்ணம்
கண்டு வியக்கும் கதறுமடீ என்னன்புச்
செண்டில்தேன் நீயாம் செழித்து.
.
செழித்துக் கதிர்வளையும் சேற்றில் மலர்ந்துக்
கழித்தக் கிளையில்ஓர் காகம் - ம�ொழிந்தாலும்
உன்வரவைத் தேடும் உளம்நேராம் காய்த்துதிர
விண்வரவைத் தேடும் விதை.
.
மதில்இல்லா அன்பை மதிலிட்டு வைத்தாய்
இதில்இல்லா ம�ோகம் இழந்தேன் - துதிக்கும்
இதில்வெண்பா ச�ொற்களெல்லாம் ஏனென்றால் உந்தன்
பதில்வெண்பா வேண்டிப் பகர்.
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சின்ன சின்ன
அறைகளாக செதுக்கி
கவிதை மாளிகைக்குள்
ப�ொறுத்திவிட எத்தனிக்கிறது...
பக்கத்து குடுவையில்
ச�ொருகிக் கிடந்த என்
எழுத்தாணி குறிப்பெடுத்துக்
க�ொண்டிருக்கிறது
எண்ண அலைகளின்
மிதமான ஓட்டத்தை...
எதார்த்தங்கள் கசிந்துருகி
பரண்மீது படர்ந்து கிடக்கின்றன
தலைமுறைக்கான
ஞாபக ஏடுகளாய்...
காற்றின் அலையென
யாருக்கும் கட்டுப்படாமல்
விரல்வழி விரைந்தோடி
ரேகைகளில் வந்து முடிகிறது
வெகு சாமர்த்தியமாய்...
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www.tamilnenjam.com


பூமிக்கு தலை வானம்
வானிற்கு தலை பூமி!
மேக ஓலைக்குடிசைக்குள்
எட்டிப் பார்க்கும் வானமே
சிந்தும் ம�ோகக் கதிர்வீச்சால்
சூடாகுது பூமி!
நீர்மழை
க�ொட்டும் வானமே
கவிஞனுக்கு
கவிமழை க�ொட்டுகிறாய்!

மாலையில் சிவப்பு
மதியம் நீலம்
அங்கங்கே வெள்ளை
இரவில் கருப்பு
தினம் தினம் செய்கிறாய்
புரட்சி!
ஒற்றைக் கண்ணில்
திறக்கிறாய்
க�ோடிக் கண்களை!
இரட்டைக் காலில்
நடக்கும் மனிதன்
நடக்கிறான்
ஒற்றைத் தலையில்!
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செங்கல்பட்டு

க�ோடுகள் கிழித்து
நாடுகள் பிரித்தாலும்
அனைவருக்கும் ப�ொதுவானவனே!
அறியா மானுடன் இட்டான்
வான் எல்லை!
எல்லையில்லாதவனே!
இரவில் தஞ்சமடையும்
நிலவுப் பெண்ணை
த�ொடாது பாதுகாக்கும் நீ
உயர்ந்தவன் தான்!
உன் அரணில்
பாலியல் த�ொல்லை இல்லை
நடுநிசியில்
ஒய்யாரமாக நடந்து ப�ோகிறாள்
நிலா மகள்!

வானவில் மீசை
மின்னல் நரம்புகள்
இடிகள் என்ன
தலையில் விழுந்த
க�ொட்டுகளா?



சா.கா.பாரதி ராஜா
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சாதிப் பிளவுபட்ட மனிதர்களும்
ஒற்றை நீலக்குடையின்கீழ்!
குளிரை அடக்க
பூமியின் காதில்
செருக
மேகப் பஞ்சு!
உன்னை
அண்ணாந்துப் பார்க்கும்
விவசாயியின் கண்கள்
மிதக்கின்றன
கண்ணீ ர்க்குளத்தில்!
எப்போது வற்றும�ோ?

