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செங்காந்தள் மலரன்ன சிவந்த விரல்கள்
சிங்காரச் செடிகளுக் கிடையே துழவின
நீள்வரை நாட்டான் நெடுந்தோள் படர்ந்த
நாளவள் நினைவில் நண்டென ஊர்ந்தது
ம�ௌவல் க�ொடிபடர் மாமரக் கிளைகளில்
க�ௌவிக் கிடந்த காலமும் ப�ோனதால்
சின்ன மனம�ோ சிணுங்கிச் சிதைந்தது
கன்னல் ம�ொழிகளில் காந்தம் குறைந்தது
வளையல் கழன்று தரையில் விழுந்தன
இளைத்த திடையும் பசலை படர்ந்தே
கருவளை ஒன்று கண்களைச் சூழ
பருத்த தேகம் சிறுத்துப் ப�ோனதே
மன்னவன் ப�ோன மாத்திசை எதுவென
இன்னும் அவளுளம் அறிந்திட வில்லை
ப�ொருளைச் சேர்க்கப் பாலை விரைந்தனா
அருளைப் பெறவே ஆலயம் புகுந்தனா
திரைகடற் றாண்டி திரவியம் சேர்த்திட
வரையில் பயணம் சென்று மறைந்தனா
எதுவும் அறியா ஏந்திழை
மதுநிகர் இதழாள் மனத்தி லழுதளே!

இராம வேல்முருகன்
வலங்கைமான்
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இந்த

தேசம் காமத்திற்கு மட்டுமான
ஒரே தேசமாக விளங்குகிறது. காதல் ம�ோதல்
பிரிவினைவாதம் என்ற ப�ோது தனி தேசமாக
உருமாறுகிறது. இதைத் தடுக்க எத்தனை
பெரியார்கள் வந்தாலும்
எழுச்சி பிறக்கப்
ப�ோவதில்லை இன்னும் விடியலைப் ப�ோல்
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எழுந்த வண்ணமாகவே உள்ளது புரட்சி.
அப்புரட்சியைக் கையில் எடுக்கும் இளைஞர்கள்
சீரும் சிங்கமாகச் சென்று பதுங்கும் பாம்பாக ஓடி
ஒளிந்து க�ொள்கிறார்கள். காரணம் என்றுமே
நாம் இளைஞர்களாகவே இருப்பதில்லை.
சிறு ம�ொட்டுக்கள் சிதைக்கப்படுவது
எம் தேசத்தில், சீட்டுக்கட்டு ஆடுவது
ப�ோலாயிற்று. வஞ்சக ரசம் குடித்து வயது
அறியாது வன்புணர்வில் வல்லவர்களாக
வளம் வரும் காலத்தில் வாய்மை புகைக்கு
அடிமையாகி பணத்தில் வெளிவருகிறது. என்
தாய் உள்ளங்கள் இயற்கையாகக் கருத் தரித்த
காலத்தில்அக்காதங்கைஎன்றச�ொந்தங்களுக்கு
மதிப்பு இருந்தது. என்று செயற்கை கருத்தரித்தல்
மூலம் தாய்மை அடைந்தோம�ோ அன்றே
இதுவெல்லாம் காணாமல் ப�ோயிற்று.
ஒரு பூ அதன் தன்மையை மாற்றி
அமைக்கும் ப�ோதும் தன் ச�ொந்த வாசத்தை
இழந்து இன்னொரு வாசத்திற்கு மாறிவிடும்.
அங்கே தாய்மை மாறுகிறது அதுமட்டும்
அல்ல அதன் பரிணாம வளர்ச்சி, சுவை,
நீடிக்கும் காலம், புழு த�ொற்று பூஞ்சை
இப்படி பலதரப்பட்ட மாற்றங்கள் ஒரு
பூவிலே இருந்தால் நம் பிள்ளைகள் நிலை
க�ொஞ்சம் ய�ோசித்துப் பாருங்கள்.
நம் வருங்கால சந்ததிகள் பல தரப்பட்ட
எ ண ்ண ங்க ளு க் கு ம் ப�ோதை க ளு க் கு ம்
அடிமையாகி தவறான பாதைக்கு இட்டுச்
செல்ல இதுவும் ஒருவகை எனக் கூறுகிறேன்.
ய�ோசியுங்கள் கருமுட்டை வளர்ப்பது நம்

உயிர் முட்டை என நம்மால் உறுதியாகக்
கூறமுடியுமா? முடியாது காரணம் நாம்
ஒவ்வொருவரும் மருத்துவர் இல்லை.
சரிங்க பெண் குழந்தைகள் சிறு வயதில்
பூப்படைவதற்குக் காரணம்? கேட்டால்
உணவு முறை கால மாற்றம் எனக் கூறுவது
உண்மையே
அறுபது நாட்களில் பூக்கவேண்டிய பூ
முப்பது நாட்களில் வேண்டும் என்றால்
முப்பது நாட்களில் எந்த பூ மகசூல் தரும�ோ
அதனுடன் மகரந்தத்தைச் சேர்க்கையை
இணைத்துப் பயிரிடவேண்டும். அங்கே இரு
தரப்பட்ட உள்ளுணர்வுகளைத் தீண்டும்
வண்டுகள்
செயற்கை
தேனீக்களாக
மாறி புதிய ஊட்டச்சத்து மிக்க கழிவைச்
சேமிக்கிறது அதன் உயிரியல் மாற்றமும்
குறைந்து விடுகிறது
எ கா :
அறுபது நாள் - முப்பது நாட் = பதினைந்து
நாள்
அதைவாங்கிபயன்படுத்தும்நாம்பூஅறிவு
தேன் அறிவு குறுங்கால அறிவு என் மூன்று
பேத முக்கனிகளை உண்டு வருகிற�ோம்
இதன் பேரில் தான் பூப்படைவதும்
புதைக்கப்படுவதும் நடக்கிறது.
இயற்கை உரத்தில் வாழ்ந்த மூதாதை
யர்கள் வதவதவென்று குழந்தைகள் பெற்று
வரும் சூரியனை முன்னெழுப்பி மறையும்
சூரியனை பின் நகர்த்தி கம்பும் தினையும்
கலப்பை பிடித்து உண்டு உறங்கி உயிர்
தேகம் கருக்கக் கடவுள் துணைக�ொண்டு
காலம் காலமாகக் கருச் சிதைவு இல்லாது
கடல் செழித்து வளம் க�ொழித்து கவிதை
தென்றலுடன் காமம் கழித்து கண் மூடிய
தென்னவ�ோ நூறு
என்பதை யாராலும்
மறுக்க முடியாது. இறுதியாகச் ச�ொல்கிறேன்
எங்கே செயற்கை மாற்றம் நிகழ்கிறத�ோ
அங்கே அழிவு தாண்டவம் அரங்கேறித்தான்
ஆகவேண்டும்.
n

கையறுநிலை
என்னைச் சுற்றி நிகழ்வன
ஓராயிரம் இம்சைகளைத் தருகின்றன
இத�ோ...இந்தக் காக்கைகள்
கூட்டங்கூட்டமாக எவ்வித பயமில்லாமல்
பஞ்சாயத்து செய்கின்றன
என்னை அழைக்காமலே
இத�ோ.. இந்தச் சிட்டுக்குருவிகள்
கட்டுக்கடங்காமல் தண்ணீர் தட்டில்
குளித்துக் கும்மாளமிடுகின்றன
எனைக் கண்டு க�ொள்ளாமலே
இத�ோ..இந்த மாமரங்கள் காற்றுக்குத்
தலையசைத்து தாளம் ப�ோடுகின்றன
என்னைச் சட்டை செய்யாமலே
இத�ோ.. இந்த நாய்கள் பூனைகள்
எலிகள் யாவுமே
ஒய்யாரமாக நடுத்தெருவில் படுத்து
ஓய்வெடுத்துப் பழகுகின்றன
என்னை ஏறெடுத்துப் பார்க்காமலே
அத�ோ..அந்த நிலா, சூரியன் , மேகம்
யாவும் அதுபாட்டுக்கு இயல்பாய்
பார்த்துப் பேசிக் க�ொள்கின்றன
என்னைச் சட்டை செய்யாமலே
இத�ோ.. இந்த மண் ஆறு காடு
யாவும் எந்தக் கிளர்ச்சியுமின்றி
அளவளாவிக் க�ொள்கின்றன
என்னைப் ப�ொருட்படுத்தாமலே
இத�ோ..நான் தனிமைச் சிறையில்
ஊரடங்கு உத்தரவில்
வீடடங்கிக் கிடக்கிறேன்
எவையும் என்மீது அக்கறைக்
க�ொள்வதாய் தெரியவில்லை
நான் மனுசி என்பதால்தானே...
முனைவர்.

பெண்ணியம் செல்வக்குமாரி,
புதுச்சேரி.
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நிந்தனைய�ோடும் நினை

பாழ் ந�ோயாம் க�ொர�ோனா

( நேரிசை வெண்பா )

( அறுசீ ர் விருத்தம் )
( காய் காய் மா - காய் காய் மா )

ஊரடங்குச் சட்டம் உதவுமா இன்றிந்தப்

கட்டுக்குள் அடங்காமல் தானே

பேரழிவு ந�ோயும் பிரிந்திட - ஊரழியும்

	காசினியில் பரவிடுது ந�ோயே

இன்னலது வாராமல் இன்பம் பெருகிட
இன்றிருப்போ மெங்களின் இல்
இல்லத்தில் இன்றிருந்து இன்னல் பெருகாமல்
நல்லபடி காப்போமே நம்மையும் - வல்ல
க�ொர�ோனா வெமையுமே க�ொண்டேக முன்னம்
வராமலே காத்திட வா

மட்டுக்குள் வைத்திடவே முயலும்
மருத்துவர;கள் படும்பாடு பாரீ ர்
விட்டிந்த ந�ோயகன்று செல்ல
வீட்டுக்குள் இருந்தாலே ப�ோதும்
பட்டென்று பாரிலது ப�ோகும்
பரவசமும் கண்டிடலாம் பாரில்

வாசல் வரையுமிங்கு வந்து க�ொர�ோனாவும் பார்முழுதும் பரவுகின்ற க�ொர�ோனா
நாசம் விளைக்குமுன் நாமுமே - தேசத்தின்
பாடாகப் படுத்துகின்ற ந�ோயாம்
நன்மை கருதியே நாளும் முனைந்திட
ஊர்முழுதும் அடங்கிடவே நாளும்
இன்னல் அகலும் இயம்பு
உயிரடக்கும் க�ொர�ோனாவும் மாளும்
இயன்ற வரைக்கும் இருப்பிடம் விட்டு

பேர;விளங்கி நம்மினமும் புவியில்

அயலில் அகன்றிடா வண்ணம் - சுயமாகச்

	பெட்புடனே வாழ்ந்திடலாம் பாரீ ர்

சிந்தித் திருந்து சிறைபட் டிருந்தாலே

ஊர்மக்கள் தாமின்றே யடங்கி

நிந்தனை ய�ோடும் நினை

உள்ளிருக்க ந�ோயகன்று ப�ோகும்

நினைந்து நிறைவுடன் நின்பணி யாற்றின்
அனைத்து வருத்தமும் ஆடும் - முனைந்து
சுயமாய் இருந்து சுகத்தினைப் பெற்றால்
உயர;வே கிடைக்கும் உணர்

பேர்பெற்ற நாட்டினரும் தானே
	பெருந�ோயால் வாடுகின்றார் தானே
யார்கொண்டு வந்தாரிந்த ந�ோயே
	யாமின்று வாடுகின்றோம் வீணே

உணர்ந்து செயற்பட்டு உன்பணி யாற்றின்
தணலாய் எரியும் தரணி - பிணத்தின்
குவியலா யாகிக் குலைந்திடும் தன்மை
தவிர்க்கலாம் நீயுமே தான்

ஊர்கூடா தில்லிருந்து பாரும்
உலகிலிந்த ந�ோயகன்று ப�ோகும்
பார்தனிலே பரவசமும் கூட
பாழ்நோயும் பாரகன்று ப�ோகும்

கவிஞர் - வயலூரான்
சாவகச்சேரி, இலங்கை
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நிலவை சிறைபிடித்தாயா
நினைவை சிறைபிடித்தாயா
ஏனடா இத்தனை ப�ொய்
உன் வானில்
எத்தனை நிலவு
எந்த நிலவை
நான் கண்டேன் ச�ொல்
விண்மீனும் ஒரு சூரியனாமே
நான�ொரு விண்மீன்
என்கிறாய்
நிலவை விட
வெளிச்சம் என்கிறாய்
நான�ோ பகலில் தெரியும்
தூரத்து விண்மீனாய்
இருக்கிறேன்
வெளிச்சமின்றி
கவிதை எழுதச்சொன்னால்

உன் வானில் வெள்ளி நிலவாய்

என்செய்வது

இருப்பதாக நீ

எனக்குத்தான்

ச�ொல்கிறாய்

எழுதத்தெரியாதே

எனக்கோ நான�ொரு

என்ன அப்படிப்பார்க்கிறாய்

தூரத்து

பார்க்காதே

விண்மீன் என்றே

பிறகு நான்

படுகிறது...

கவிதை எழுதிவிடுவேன்

உன் வானில் எண்ணற்ற

***

விண்மீன் கள்

என்னைக்கவிதை கேட்கிறாய்
என்ன ச�ொல்ல
உனது வார்த்தைகளே
கவிதை தானே
பிறகென்ன
நான் ச�ொல்வது
***

எனக்கெங்கே இடமென்றேன்
இத�ோ
இந்த விடிவெள்ளியாய்
இரு என்றாய்
விடிந்தும்
இருக்கிறேன்
நான் மட்டும்
உனக்காக…
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அஞ்சலை சுருக்க கிளம்புல...
என்றகுரல் கேட்டு, இரு மாரிம்மாக்கா,
பு ள்ளைக் கு தல வ ா ரி ட் டு வ ந் து றேன் .
என்றவள் சிறிது நேரத்தில் தூக்குச்சட்டிய
தூக்கிட்டு நடைய கட்டினாள்.
கட்டடத்தில் சித்தாள் வேலை... ஒரு நா
கூலி 400 ரூபாய் மேஸ்த்திரி 100ரூ கமிஷன்
எடுத்துக்குவான் செங்கல், மண் தட்டு
எல்லாத்தையும் தலையில சுமக்குறத�ோட
குடும்ப பாரத்தையும் சுமக்கறா அஞ்சலை.
ப�ொண்ணுக்கு 10 வயசும், பையனுக்கு 4
வயசும் இருக்கும்போது ஊர்திருவிழாவுக்கு
கரகம் ஆட வந்தவ கூட 20 வருஷத்துக்கு
முந்தி இருந்த பழக்கம் புதுபிக்கப்பட
அவள�ோடயே ப�ோயிட்டான் அஞ்சலை
புருஷன்.
புள்ளைங்கள வளக்க இந்த வேலைக்கு
சேத்துவிட்டா பக்கத்தூட்டு மாரிம்மாக்கா...
4 மாடிக்கட்டிடம் அது வேல ஆரம்பிச்சு ஒரு
வருஷம் ஆச்சு.. இன்னும் முடியல..மேஸ்த்திரி
ஒரு மாதிரி வேலப்பாக்கற சித்தாளுங்க, அவன்
க�ொடுக்கற 500 ரூபாய்க்காக கட்டடத்துல
ஒதுங்கறது வழக்கம்.
அ ன ்னைக் கு ம் மீ ன ா கு ர லு ம் ,
மேஸ்த்திரி குரலும் அஞ்சலைக்கு கேட்டது.
வீடு திரும்பும்போது என்ன மீனாக்கா...
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நீங்களுமா அவன் கூட ச�ோடிப�ோடுறீங்க...
அடிப்போடி 5 நிமிடம் ஒதுங்குனா 500
ரூ தறான்.
நீ ப�ொழைக்க தெரியாதவளா... இருக்க..
நாமவாங்குறசம்பளம்குடும்பத்துக்கேபத்தல...
ஒரு நல்ல சேல எடுக்க நாக்குத்தள்ளுது... இந்த
காசு நம்ம செலவுக்கு... நாம உழைக்கிறது.
அ ட ப�ோ மீ ன ா இ து எ வ ்வ ள வு
தப்பபான விஷயம் இவ்வளவு சாதாரணமா
ச�ொல்ற...
சரி அஞ்சல நீ இப்படியே இருந்துட்டுப்
ப�ோ நான் வேணாங்கல...
ஒரே ய�ோசனைய�ோட நடந்த அஞ்சலை
17 வயசுல கல்யாணம் 28 வயசுல புருஷன்
ஓடி ப�ோயிட்டான் இப்போ அஞ்சலைக்கு 34
வயசு..செஞ்சுவச்சசெலயாட்டமாஇருப்பா...
மேஸ்த்திரி இவளையும் ஜாடை மாடையா,
கேட்டுப் பாத்தான்... இவ அதுக்கு மசியல,
அ வ னு ம் த�ொல் லை ப ண ்றதெல்லா ம்
இல்ல. அவன் இழுத்த இழுப்புக்கு யாரு
வாறாங்கள�ோ அவங்கள�ோட மட்டும்தான்
சகவாசம் வச்சிக்குவான்.
அஞ்சல மவளுக்கு 17 வயசாச்சு.. கட்டிக்
க�ொடுத்தா ப�ொறுப்பு தீரும்னு அங்கங்க
ச�ொல்லி வச்சா ஒரு நல்ல இடம் வந்துச்சு..
பையன் டிரைவர் வேலை எந்த கெட்ட

பழக்கமும் இல்ல.. அனா 5 பவுன் நகை
பாத்திரம் பண்டம், பீர�ோ,கட்டில் எல்லாம்
வேணும்னு பையன�ோட அத்தைகாரி
கண்டிஷன் ப�ோட அஞ்சல ய�ோசிச்சா..
என்னாடி அஞ்சல மாப்பிள்ள வூட்ல
என்னா ச�ொல்றாங்க
அட ப�ோ மாரிம்மாக்கா... அவ, அத்தைகாரி
கேக்குறத்துக்கு நான் எங்க ப�ோவ.
வேற இடம் பாக்கலாம்னு இருக்கேங்கா
அடிப்போடி உலகம் தெரியாதவளா இருக்க,
மாப்பிள்ளைக்கு ச�ொந்தமா வூடும், காரும்,
இருக்கு உம்மவ உன்னை மாதிரி தட்டு
தூக்கி திரியாம நிழல்ல காலந்தள்ளுவா...
க டன�ோ , வு டன�ோ வ ா ங்கி இ ந ்த
இடத்தையே முடிச்சிடு ச�ொல்லிபுட்டேன்.
அக்கா எங்கழுத்துல இருக்க 2 பவுன்
சங்கிலி அரைப்பவுன் த�ோடு ப�ோக மீதி
பவுன் சாமான் செட்டுக்கெல்லாம் 50
ஆயிரம் ஆவும்கா... நான் எங்க ப�ோவேன்...
நம்ம மேஸ்த்திரி கிட்ட கேளு கடனா
க�ொடுப்பான்...
ஐ ய ய�ோ அ வ ங்கிட்ட ய ா . . . அ வ ன்
ப�ொம்பள சகவாசம் உனக்கு தெரியாதாக்கா...
நெளிவு, சுளிவு தெரிஞ்சாதான் ப�ொழப்பு
ஓடும்... கேட்டுப்பாரு...
சரிக்கா... நான் கேக்கும்போது நீயும்
கூட இரு என்ன...
சரி, சரி சனிக்கிழமை சம்பளம் ப�ோடும்
ப�ோது கேப்போம்...
அஞ்சலையும், மாரிம்மாவும் மேஸ்த்திரி
சம்பளம் ப�ோட்டு முடிக்கிற வரை காத்திருந்து
விட்டு மெல்ல விஷயத்தை ச�ொல்ல...
மாரிம்மாக்கிட்ட எங்கக்கா வேல எனக்
கேக்கப்போனா... மாரிம்மாக்கா மாப்பிள்ளை
செத்து ப�ோயிட்டான்னு அதுவும் ஒரு வாரம்
வேலைக்கு ப�ோகல... ஆளும் வூட்ல இல்ல...
அவன் அஞ்லைய மேலயும், கீழயும்
பாத்துக்கிட்டே சரி, சரி பாப்போம்...
நளைக்கு ச�ொல்றேன்... என்றாள்
மறுநாள் 4 வது மாடில சென்ட்ரிங் வேல
பாக்க, அஞ்சலய மேஸ்த்திரி கூப்பிட்டான்
இ ங்க ப ா ரு அ ஞ ்சல . . . இ ப்ப வு ம்






கை கழுவுதல்

நீண்டு க�ொண்டே ப�ோனது
க�ொர�ொனா வைரசு
ஊரடங்குச் சட்டம்
சுத்தப் படுத்தியது
வீடுகளை
க�ொர�ொனா வைரசு
கட்டுக் கடங்காமல் ப�ோகிறது
வீட்டில் ம�ோதல்
144 தடை உத்தரவு
களை எடுக்கப் பட்டது
இணையதள பதிவுகள்
மனிதர்கள்
தீண்டத் தகாதவர்கள் ஆனார்கள்
க�ொர�ொனா வைரசு.

காரைக்குடி கிருஷ்ணா
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நான் உன்ன கட்டாய படுத்தல... உன்ன
அ டி க ்க டி ல்லா ம் த�ொல் லை ப ண ்ண
மாட்டேன்... ஒரு தடவ மட்டும் ஒத்துக்கோ...
l
50,000 தறேன். நீ எப்ப வேணா திருப்பிக்
கடவுள்கள் உன் முன்னே
க�ொடு என்னா... என்று ச�ொன்னத கேட்டு
எம்மாத்திரம் - அம்மா
அஞ்சலைக்கு அதிர்ச்சி எல்லாம் இல்ல...
அன்பிலே நீ தானே
அட்சயபாத்திரம்..!!
எதிர்பார்த்ததுதான்...
l
அ ஞ ்சல ரெண் டு ந ா ள் ய�ோ ச ிச் சு . . .
பழைய. ச�ோற்றை
மனசுக்கு பிடிக்காத ஒன்ன, செய்யச் ச�ொல்லி,
பஞ்சாமிர்த. மாக்கும் பக்குவம்
மனசே செய்யச�ொல்ல... சூழ்நிலையின்
அம்மா...உன் கைகளுக்கு
கைதியானாள் அஞ்சலை...
எப்படித் தான் வாய்த்தத�ோ...?
அடுத்த வார சனிக்கிழமை சம்பளத்
l
த�ோடு ரூ 50,000 கடன் கவரும்...
அப்பனின் பாரம்
தை மாச நல்ல ஒரு முகூர்த ்த த் துல
சடுதியில் முடிவது.
ப�ொண்ண கட்டிக் க�ொடுத்தா அஞ்சலை...
அன்னையின் பாசம்
ஆயுள் வரை த�ொடர்வது.
ப�ொண்ணு கல்யாணத்துக்காக 20
l
நாள் வேலைக்கு ப�ோகல... மறுவீடு, அது,
எட்டி உதைத்தவன்
இது என ஊர்லயும் இல்ல...
இன்னும் நிறுத்தவில்லை.
சரின்னு கட்டடத்துக்கு ப�ோனா... 4
கட்டிக் காத்தவள்
மாடிக்கட்டிடம் முடிய இன்னும் ஒரு வாரமே
காப்பகத்தி லிருக்கிறாள்.
இருந்துச்சு... சனிக்கிழமை சம்பளம் ப�ோட
l
மேஸ்த்திரிக்கு பதிலா வேற ஆள்... என்ன
இன்னும் ஒரு முறை
மீனா மேஸ்திரிய காண�ோம் என அஞ்சல
என் தாயின் மணிவயிற்றில்
கேக்க...
பிள்ளையாய் வாழ்வதற்கு
வழியுண்டோ ...பகவானே..?
என்னாடி இது அதிசயமா இருக்கு...
l
உ ன க் கு த ்தான் அ வ ன க் க ண ்டாலே
பிள்ளைகள் பசியாறும்
ஆகாதே... அந்தக் க�ொடுமைய ஏன் கேக்குற...
வடிவழகைப் பார்த்திருப்பாள்.
பத்துநாள் முந்தி ஆஸ்பத்திரில சேத்து...
அவளுக்கு அது ப�ோதும்.
ர�ொம்ப முடியாம ப�ொசுக்குனு செத்து
தன் பசியை மறந்திருப்பாள்.
ப�ோயிட்டான்... நாங்கள்ளாம் ஆஸ்பத்திரிக்கு
l
ப�ோய் பாத்துட்டுதான் வந்தோம்... என
வேதங்கள் நான்கு
அழுதுகிட்டே மீனா ச�ொல்ல...
என்பதெல்லாம் ப�ொய்.
அஞ்சலைக்கு சங்கடமாக இருந்தாலும்
அம்மாவின் வார்த்தையுடன்
ஐந்தென்பதே மெய்.
அப்ப... 50,000 ரூபாய திருப்பிக் க�ொடுக்க
l
வேண்டியிருக்காத�ோ என்ற நடப்பாசையில்
அம்மாவை அழைக்கும்
உள்ளம் குதியாட்டம் ப�ோட்ட அஞ்ச
"அ"கரத்தில் த�ொடங்குவதால்
லைக்கு மேஸ்த்திரி எய்ட்ஸ் ந�ோயால்
இம்மா நிலத்தே
இறந்துப�ோனது தெரிய வாய்ப்பில்லை..
இறவாப் புகழுடன்...தமிழ்..!!!
தெரியாமலே ப�ோகட்டும்... பாவம் பலி
- ஜென்ஸி, காடாய் அஞ்சலையும்...
n
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த�ொடர்பாடல்







துறையின் ஓர்
அங்கம் தான் சமூகவலைத்தளம்.
ச மூ க த ்தை வ ள ர ்க்க வு ம் ச மூ க ப்
பிணைப்பை உருவாக்கவும் முனைந்து
க�ொண்டிருக்கும் அதிரடிக்களம்.
உலகளாவிய வகையில் சமூகத்தை
ஒன்றிணைப்பதே இதன் ந�ோக்கம்.
இ ல வ ச ச் சேவை ய ி ன ா ல் இ ய ங்கிக்
க�ொண் டி ரு க ்கி ற இ த ற் கு ள் மு டங்கிக்
கிடப்போர் ஏராளம்.
தனிய�ொருவனையும் தன்கருத்துகள்
செயற்பாடுகள் நிகழ்வுகள் என்பவற்றோடு
அ வ ர வ ர் இ லக் கு ந�ோ க ்கங்களை யு ம்
பகிர்ந்து க�ொள்ளப் பயன்படும் தனித்துவ
மேடை அது.
பல்வேறு நாட்டு மக்களையும் இணைத்து
மகிழும் இந்தப்பாலம்.
சிறந்த முன்னணியிலுள்ள சமூக வலைத்
தளங்களாகமுகநூல்,டுவிட்டர்,இன்ஸ்டாகிராம்,
வாட்ஸாப், கூகிள், யூடியூப், ஆர்க்குட்,
லினங்டின், பின்றெஸ்ட், டம்ளர், பிளிக்கர்
இப்படி ச�ொல்லிக் க�ொண்டே ப�ோகமுடியும்.

கையடக்கக் கணினியும் அலைபேசியும்
வந்தபின் கைக்குள் உலகம் அடங்கிப்
ப�ோய்க் கிடக்கிறது.
பழைய நட்புக்களையும் உறவுகளையும்
பேணவும், பள்ளி கல்லூரி வேலையிடத்தில்
பழகியவர்களை இழக்காமல் த�ொடரவும்
சமூகவலைத்தளங்கள் சுமுகமாக உதவி
விடுகின்றன.
பழையவற்றைப் புதுப்பித்து அழகாக்க
வும் முடியும்.
பழைய நினைவூட்டல்களை மீட்டெடுக்க
வும் இயலும்.
புகைப்படங்கள் சேமித்து பரவசப் படலாம்.
புது நிகழ்வுகளின் ஒளிப்பதிவை பதி
வேற்றியும் விடலாம்.
தனி நபராய்க்கூட விளம்பரச் செல
வின்றி வியாபாரத்தை உயர்த்தலாம்.
உடன் செய்தி உடன் பகிர்வென்று
ஒவ்வொரு நபரும் பங்கேற்று மகிழலாம்.
புரட்சி வெடிக்கவும், ப�ோராட்டங்கள்
வெல்லவும், பல கூட்டம் சேரவும் கூரான
தளம் இது.
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த ன ிமை ப�ோ க ்கச் ச ிலர் இ ங்கே
வருவார்கள். இங்கேயே கிடப்பதால் சிலர்
தனித்தும் ப�ோவார்கள்.
நன்மைகள் நிறைந்து இருந்தாலு ம்
நன்றல்லாதவை யும் நின்றுக�ொண்டே
த�ொடரும் இந்த வலை.
காகமே
அ க ்க ம் ப க ்க ம் க வ ன ி க ்கா ம ல்
தாமதமாக வா
அ ய ல ா ரை ம ற ந் து வ லை ய ி ல் ச ி க ்கி
பசியாறுகிறது அணில்
இயல்பு வாழ்க்கையை இழந்து க�ொள்கிறது
l
தற்காலம்.
கடவுள் படத்தைக் கும்பிட்டு
ஆ த ா ர ம ற்ற த க வ ல்க ள் அ வ தூ று
கண் திறக்கிறேன்
பரப்பும் செய்திகள் யார்வேண்டுமானாலும்
எட்டிப் பார்க்கிறது பல்லி
தரமுடிகிறது நன்றன்று.
l
முன்பின் அறியா முகமூடி மனிதர்களால்
புத்தரின்மேல் நிழல்
மு றை கெட்ட ந ட் பு க ்க ள் அ றைக் கு ள்
குடைப் பிடிக்கின்றன
நுழையலாம்.
வானில் மேகங்கள்
ப �ொ ன ்னா ன நேர ம் ம ண ்ணா க ி ப்
l
ப�ோகும் நேரந்தின்னியாய் காரியத்தையும்
வீழ்ந்த நீர்வீழ்ச்சியின் அலறல்
தடுக்கும். கண்ணையும் கெடுக்கும்.
அடங்கிப்போனது
கேடானவற்றையும் எளிதாகப் பார்த்து
அருகே ஓடையாக
சமூகப் பிறழ்வுகளை உருவாக்கி விடும்.
l
இளைய�ோருக்கு பதற்றத்தை உருவாக்கு
விரலால் கண்ணைக் குத்தினேன்
வதாய் ஆராய்ச்சிகள் கூறுகின்றன.
காரி உமிழ்ந்தது
த �ோற்ற த ்தைக் கே லி செ ய ்த ல்
கலங்கிய நுங்கு
த�ோன்றிய வார்த்தையால் அவமதித்தல்
l
என்பவை இங்கிருந்தே இளைய�ோரிடம்
உடைந்த பானை
வளர்ந்து வரும் தகாத பழக்கமாகும்.
ஆகா! பூமியில்
பண ம�ோசடி, ஏமாற்றுதல், துஷ்பிரய�ோ
எத்தனை பிறைநிலாக்கள்
கம் ப�ோன்றவை சாதாரணமாக நடை
l
பெறும் இடமாக சமூகவலைத் தளங்கள்
பார்த்ததும் ஓடிவரும் நாய்
உள்ளன.
வாலாட்டுகையில்
வன்முறைக்காட்சிகள் வலம் வந்து
உணவருந்தும் மணி அடிக்கிறது
க�ொண்டிருப்பதால் பார்த்துப் பார்த்துப்
l
பழகிப் பின் ரசிக்கும் ப�ோக்கு மனிதருக்கு
க�ொட்டும் அருவி
வந்து விடும் என்கிறது உளவியல். இது
தூரத்திலிருந்து பார்க்கிறேன்
நற்சமூகத்துக்கு நல்லதல்ல.
த�ோளில் துண்டோடு மலை
பயணத்துக்கு வாகனம் நல்லதுதான்.
l
விபத்துக்களைத்தான் தவிர்க்க வேண்டும்.
சா.கா.பாரதி ராஜா, சமூகவலைத்தளங்களும் வாகனம் ப�ோன்ற
செங்கல்பட்டு. 603002. வைதான்.
கவனமாய்க் கையாளவேண்டியது நம்
அறிவைப் ப�ொறுத்ததுதான்.
n
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அவர�ோடபேருஎன்னன்னுஅவருக்கே

மறந்துப�ோச்சு. அவருக்கு ச�ொத்து ஒருக�ொட
டப்பா ஒருசாக்குப்பை அவ்வளவுதேன்.
ய ா ரு க ிட்ட யு ம் கையே ந ்த ம ா ட்டா ரு .
யாராவது குடுத்தா வாங்கிச் சாப்புடுவாரு.
மிச்சமிருந்தா காக்காக்கி இல்ல நாய்க்கி
ப�ோட்டுருவாரு அந்த சாக்குத்தான் படுக்க.
அந்தப் ப�ொட்டில என்ன இருக்குன்னு
ஆருக்கும் தெரியாது. ஊரு ஊராத்தான்
திரிவாரு. ஆருகூடயும் பேசமாட்டாரு.
ஆராவது கேட்டா சிரிப்பாரு சைகைல ப�ோ
ப�ோன்னு ச�ொல்லுவாரு
கால்போன ப�ோக்குலதான் ப�ோயிக்
கிட்டே இருப்பாரு. செலநாள் சாப்பாடு
கெடைக்கும் செலநாள் எதுவும் கெடைக்
காது. தண்ணியக்குடிச்சிட்டு படுத்துருவாரு
இன்னிக்கி இதுதான் கெதின்னு.
அந்த ஊருக்கு நேத்து ராத்திரிதான்
வ ந்து ருந ்தா ரு. வழ க்கம ா ம டம் பஸ் ட்
டாண்டுன்னு
தங்குவாரு
செலநேரம்
ப�ோ லீ ஸ ்கார வு க வெர ட் டி வ ி டு வ ா க
ஒண்ணுஞ் ச�ொல்லாமப் ப�ோய்டுவாரு.
இங்கயும் பஸ்ட்டாண்டுலதான் ராத்திரி
படுத்திருந்தாரு,ஆர�ோசாப்புடக்கொண்டாந்து
சாப்புடாம இருந்த ப�ொட்டலத்தக்குடுத்தாக


வாங்கிச் சாப்புட்டுட்டு மீதிய நாய்க்குக்
கு டு த ்தா ரு . அ ப் பு ற ம் ப ஸ ்டாண் டு ல
படுத்துட்டாரு.
அன்னிக்கிக் காலையில எந்திரிச்சி
தெருவுல கெளம்புனாரு அவரு பாட்டுக்கு
அப்ப ஒரு அம்மா பையில ப�ொட்டலம்
க�ொண்டாந்து குடுத்துக்கிட்டு இருந்துச்சு
அதைப் பிச்சக்காரவுக வாங்கிட்டுப்
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ப�ோயிட்டு இருந்தாக இவரு அந்தப்பக்கம்
ப�ோனாரு. அப்ப இவரப்பாத்துக்கேட்டுச்சு
இந்தாயா இட்லிப்பொட்டனம் வாங்கிக்
கன்னு இவரு வாங்கிக்கிட்டு நடந்தாரு
அ ந ்த ம்மா இ வ ரை ப் ப ா த் து க ்கிட்டே
இருந்துச்சு.
இவரு வழக்கம்போல அதை வாங்
கிட்டு ப�ோயிப் பிரிச்சி ஒருவா எடுத்து
வை ச ்சா ரு அ வ ரு க ண் ணு ல இ ரு ந் து
ப �ொல ப �ொலன் னு த ண ்ணீ ர ் க ொட்ட
ஆரம்பிச்சிடுச்சு.
அ ந ்த ஊ ரு ல ப ெரி ய க ட அ ந ்த க்
கடைதான். அந்தக்கடை ம�ொதலாளி
காலையில அஞ்சுமணிக்கி எந்திரிச்சி
குளிச்சிட்டு சாமிய கும்புட்டுட்டு வந்து கடை
த�ொறந்தாருன்னா ராத்திரி பத்து மணிக்கித்தான்
மூ டு வ ா ரு. ச ாப்பாடு தண ்ணி எ ல்லாம்
அங்கயேதான் கடைக்கி வாரவுகல மரியாதையா
அய்யா அம்மான்னு தான் கூப்புடுவாரு
சின்னப்புள்ளைகன்னாலும் மரியாததான்
அய்யாவுக்கு என்ன வேணும்பாரு.
ராப்பகலாக் கடையில கெடப்பாரு
த�ொழில் அவருக்கு மூச்சுமாதிரி அதுனால
கடையிலதானிருப்பாரு அதுனால த�ொழில்
வளந்துச்சு. வியாபாரம் பெருகுச்சு. அப்ப
வந்தவுக ஆல�ோசன ச�ொன்னாக ஆரையாவ்து
வேலைக்கி வைச்சிக் கிலாம் லன்னு. அப்ப
ச�ொல்லுவாரு ஆரையாவது வேலைக்கிவைச்சா
அம்புட்டயும் அவன் சாப்புட்டுப் ப�ோய்டுவான்
நம்மால முடியிற வரைக்கும் பாப்போம்பாரு.
அவர�ோட சம்சாரத்த ஆரும் பாத்ததில்ல
ஏன்னா அவருஅவள எங்கயும் கூட்டிட்டுப்
ப�ோனதுமில்ல. கடைக்கும் வராது. அதுனால
ஆருக்கும் தெரிய வாய்ப்பில்லஅவருக்குப்புள்ள
குட்டீ எதுவுமில்லன்றது பேச்சு.
இப்புடிப்போய்க்கிட்டு இருந்த அவரு
ப�ொழப்புல ஒருத்தன் வந்துசேந்தான் அவன்
பேரு ச�ோமு அவன�ொரு ரெண்டுங் கெட்டான்.
வெவரம் பத்தாது. ச�ொன்னா ச�ொல்ற
வேலையச்செய்வான் அதுவும் சிலநேரம்
ஏடாகூடமா. இவந்தான் நமக்குச்சரியான
ஆ ளு ன் னு இ வ ரு மு டி வு ப ண் ணு ன ா ரு
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அவனகூட ஒத்தாசைக்கிவைச்சிக்க முடிவு
பண்ணாரு,அவன்கிட்டவீட்டுக்குஎதுனாச்சும்
குடுத்தனுப்ப சாப்பாடு வாங்கியாற கடைக்கி
வாரவுக நெறையாச்சாமான் வாங்குனா
அவன்கிட்டக்குடுத்து வீட்டுக்குத்தூக்கிக்
க�ொண்டுப�ோய்க் குடுக்கன்னு வைச்சிக்
கிட்டாரு. வீட்டுல இருந்து வார சாப்பாடுல
அவனுக்கும் குடுப்பாரு.
ஆனா கடைக்கி உள்ள சேக்கமாட்டாரு
அவனும் ச�ொல்றதச் செய்வான். ஏதாவது
கேட்டா இளிப்பான் அம்புட்டுத்தான்
அ து ன ா ல க ட ை க ்கி வ ா ர வு க அ வ ன க்
கிண்டல் பண்ணுவாக என்னடா ச�ோமு
ம�ொதலாளி எப்ப ஒனக்கு கல்யாணம் பண்ணி
வைப்பாருன்னு கேப்பாக அப்ப கெக்க
பிக்கன்னு சிரிப்பான் அது வாரவுகளுக்கு
ஒருப�ொழுதுப�ோக்கு அரடவுசர் மட்டும்
ப�ோ ட் டு ரு ப்பான் ச ட்டையெல்லா ம்
கெடையாது. க�ொஞ்சநாள்ல அவனுக்கு
மீச தாடி யெல்லாம் வளந்திருச்சு அதுனால
ம�ொதலாளி அவனுக்கு அவர�ோட பழைய
சட்ட ஒண்ணக்குடுத்தாரு சந்தோசமாப்
ப�ோட்டுக்கிட்டான் பாக்குறவுகக்கிட்ட
எல்லாம் ச�ொல்லுவான் எனக்கு ம�ொதலாளி
சட்ட குடுத்தாருன்னு பெருமையா ஆளும்
நல்லா வளந்துட்டான் அதுனால கிண்டலும்
அதிகமாப்போச்சு வார ப�ொம்பளைக ஏண்டா
ச�ோமு ப�ொண்ணு தாரம் கட்டிக்கிடுறீயான்னு
கேப்பாக அவன் வெக்கத்துல சிரிப்பான்
அதுல அவுகளுக்கு ஒருசந்தோசம்.
இப்ப மூணுவேளையும் ம�ொதலாளிக்கி
வீ ட் டு ல இ ரு ந் து சூ ட ா ச ா ப்பா டு
வந்துச்சு ச�ோமுதான் வாங்கியாருவான்.
செலநேரம் சாப்புடச்சொன்னா வேண்டாம்
பசியில்லம்பான். ம�ொதலாளி விட்டுருவாரு.
இப்புடிப்போய்கிட்டு இருந்துச்சு அப்ப
அப்ப அவன்மேல ப�ொம்பளைங்க புகார்
ச�ொன்னாக அவன் பார்வை சரியில்லன்னு
அப்ப ம�ொதலாளி ச�ொல்லுவாரு அவங்
கெடக்கான் கிறுக்குப்பய ந்னு அவுகளும்
ப�ோய் டு வ ா க ஏ ன ்னா அ வ ன ்னால
த�ொந்தரவில்ல.

தி டீ ரு ன் னு ஒ ரு ந ா ள் ம�ொதல ா ள ி
சந்தோசமா இருந்தாரு பாத்தவுககேட்டாக
என்ன விசமுன்னு அப்ப அவருச�ொன்னாரு
சம்சாரம்முழுகாமஇருக்குறதா.அதுனாலவார
சின்னப் புள்ளைகளுக்கு முட்டாயெல்லாம்
குடுத்தாரு.
அன்னிக்கிகாலையில வழக்கம்போல
கடத�ொறந்தாரு. ஒம்போது மணிக்கி
ச�ோமு இட்லி க�ொண்டாந்தான். வீட்டுல
இருந்து அவரு கடைக்குள்ள வைச்சி
ப ிரி ச ்சி ச ா ப் பு டு ற து க் கு மு ன ்னா டி
அவனக் கூப்புட்டாரு அதுக்கு அவன்
இட்லி வேணாமுன்னான். இவருக்குத்
து ணு க் கு ன் னு ச் சு . ப ா ர ்சல்ல இ ட் லி
இ ரு க் கு ன் னு எ ப் பு டி த் தெரி யு ம் ன் னு
கேட்ட து க் கு ச் ச�ொ ன ்னான் நீ ங்க
பிரிச்சவன்னே இட்லிவாசம் வந்திருச்
சேன்னு. இவருக்கு ஆச்சரியம் அவ்வளவு
வெ வ ர ம் அ வ னு க் கு தெரி யு த ா ன் னு
அன்னிக்கி 12 மணிக்கி மத்தியானச் சாப்பாடு
வாங்க வீட்டுக்குப்போயிட்டான்.
அ ன ்னி க ்கிப்பாத் து ஆ ர�ோ அ ந ்த
ஊரு அ ர ச ி யல் பு ள்ளி ய பட்டப்பகல்ல
நடுர�ோட்டுல வெட்டிப்புட்டாங்க அதுனால
தெருவெல்லாம் ஒரே கலாட்டா. ஒருகும்பல்

எல்லாக்கடையும் அடைக்கச் ச�ொல்லிக்
கலாட்டா ப ண்ணிக ்கிட்டு வந்தானுக
இவனுக விடமாட்டானுகன்னு மனசே
இல்லாம கடையச்சாத்திட்டு வீட்டுக்குக்
கெளம்பினாரு.
அன்னிக்கி மூடுன கட ஒருவாரமாத்
தெறக்கல. ஆருக்கும் புரியல ஏன் கடத�ொறக்
கலன்னு. அரசப்புரசலா பாத்தவுக வீடு
பூட்டிருந்துச்சுன்னு ச�ொன்னாக இது ஒரு
ரகசியமாவே இருந்துச்சு ஏன் கடத�ொறக்கல
என்ன ஆச்சு ச�ோமுவையும் காண�ோம்
ஒண்ணுமே புரியல ஆளாலுக்கு கதை
ச�ொன்னாக ச�ோமுவ ம�ொதலாளி க�ொன்னு
ப�ொதச்சிட்டு ஊரவீட்டு ஓடிட்டாரு செலபேரு
செலபேரு ம�ொதலாளிய க�ொன்னுபுட்டு
ச�ோ மு அ வ ரு ப �ொ ண ்டா ட் டி கூ ட
ஓடிட்டான்னு செலபேரு.
ஒருத்தருக்கும்ஒண்ணும்புரியலகடையும்
த�ொறக்கல. திருட்டுப்பயலுக செலபேரு
உள்ளாற புகுந்து அள்ளிடலா முன்னு
கடைக்குள்ள க�ொஞ்சநாளுக்குப் பின்னாடி
ப�ோனவனுக ச�ொல்லித்தான் தெரியும்
கடைக்குள்ள எந்த சாமானுமில்லன்றது
க�ொ ஞ ்ச ந ா ளு பே ச ி அ லு த் து ப் ப ோ ய ி
எல்லாரும் மறந்துட்டாக எல்லாத்தையும்...

உன்
ஞாபக
பூக்களால்
நிரம்பிய
இக்குளக்கரை
என்னுடன்
எப்போதும்
நம் காதல்
கதையை
நாணத்துடன்
ச�ொல்லி
நகைக்கிறது...

- விஜி
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ஆடிடு பெண்ணே
வானவில்லை வரிந்து உடுத்தி
வண்ண மயில்கள் ஆடுது
வாலிபத்துச் ச�ோலையிலே
வந்து நின்று ஆடுது
வளைக்கரங்கள் க�ோர்த்திங்கு
வட்டம் சுற்றி ஆடுது
கிறுகிறுத்துப் ப�ோகும் தலை
சிரி... சிரித்தே மகிழுது.
ஆலவட்டம் ப�ோலச் சுற்றி
அகமகிழ்ந்தே ஆடுது
ஆடும் குடை ராட்டினமாய்
அழகு ஊஞ்சல் ஆடுது
ஆடிப்பாடு பெண்ணே இது
அகம் மகிழும் காலமே
அடுத்து பல ப�ொறுப்பு வரும்
அது வரையில் ஆடிடு.

கமலசரஸ்வதி. கு
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இப்ப இட்லிய பிரிச்சவரு கண்ணுல
த ண ்ணி க�ொ ட் டு ச ்சா அ வ ரு அ ந்த
அம்மாவத்தேடிப் ப�ோனாரு. அந்தத்
தெருவுல ஒரு பலசரக்குக்கட இருந்துச்சு.
அங்க ப�ோயி இவரு பாத்தாரு. கடைக்குள்ள
அந்த அம்மா யாவாரம் பண்ணிக்கிட்டு
இ ரு ந் து ச் சு . க ட ை ய ில ஒ ரு ப�ோட்டா
ம ா ட் டி ரு ந் து ச் சு அ து க் கு ம ா லை யு ம்
ப�ோட்டுருந்துச்சு.
அப்ப கடைக்கி ஒருப�ொண்ணு பைக்கில
வந்து சாப்பாடு குடுத்துச்சு அவரு பக்கத்துல
இருந்தவுகளவெசாரிச்சப்பத்தெரிஞ்சதுஇந்த
ஊருக்கு அந்தம்மா வயத்துல புள்ளைய�ோட
வந்ததும் அதுகூட அப்புராணியா ஒருத்தன்
வண்டிநெறையா சாமான�ோட வந்ததும்
அவளுக்குப்பொண்கொழந்த ப�ொறந்ததும்
அவந்தான் இப்பக்கடைய நடத்துறான்னும்
தெரிஞ்சது க�ொஞ்சநேரத்துல சைக்கிள்ள
கடைக்கி ஒருத்தன் வந்தான் அவன்
ச�ோமு, முன்ன மாதிரி இல்ல இப்ப அவன்
தெளிவாருந்தான் அவன் கடைக்கி சாமான்
இ ற க ்கி ட் டு க ட ை க் கு ள்ள ப�ோ ன து ம்
அந்தம்மா வெளிய வந்துச்சு இப்பவும் அது
புள்ளத்தாச்சியா இருந்துச்சு.
அது ப�ோனதுக்கு அப்புறம் கடைக்குள்ள
எ ட் டி ப்பா த ்தா ரு அ ங்க இ ரு ந ்த
ப�ோட்டா அவர�ோடதுதான்... கண்ணுல
கண்ணீர்வழிய கெளம்புனாரு...
அப்ப அந்தப்பொண்ணு கூப்புட்டு
அவருக்கு சாப்பாடு ப�ொட்டலம் குடுத்துச்சு
அங்கஇருந்தவருச�ொன்னாருஅவுகவீட்டுல
இருந்து ஆர�ோ ஓடிப்போயிட்டாகலாம்
அ வ ரு ந ா வ க ம ா தெ ன ம் ப ி ச ்சக்
காரவுகளுக்கு சாப்பாட்டுப் ப�ொட்டலம்
தெ ன ம் கு டு க் கு து இ ந ்த ம்மா . இ து
எப்புடியாவது அவருக்குப�ோயிசேருமுன்ற
நம்பிக்கையிலன்னு. அதைக்கேட்டதும்
அ வ ரு க ண் ணு ல த ண ்ணி ஊ த் து ச் சு
அதுல அந்த ப்ப ொண்ணோட ம�ொகம்
மங்கலாச்சு அதை காக்காக்கு ப�ோட்டுட்டு
நடக்கத்தொடங்குனாரு கண்ணீர�ோட...
n




க�ொஞ்சம் திமிர்வேண்டும்
க�ொஞ்சம் பயம்வேண்டும்!
க�ொஞ்சம் வெயில்வேண்டும்
க�ொஞ்சம் நிழல்வேண்டும்!
க�ொஞ்சம் க�ொஞ்சம் என்றிருந்தால்
நெஞ்சில் இன்பம்
நிறைந்திருக்கும்!
க�ொஞ்சம் துயர்வேண்டும்
க�ொஞ்சம் சுகம்வேண்டும்!
க�ொஞ்சம் இருள்வேண்டும்
க�ொஞ்சம் சுடர்வேண்டும்!
க�ொஞ்சம் க�ொஞ்சம் என்றிருந்தால்
குறைவில் லாத
வாழ்விருக்கும்!

க�ொஞ்சம் க�ொஞ்சம் என்றிருந்தால்
வாழ்வில் என்றும்
சுவையிருக்கும்!
க�ொஞ்சம் வான்வேண்டும்
க�ொஞ்சம் நிலம்வேண்டும்!
க�ொஞ்சம் கதிர்வேண்டும்
க�ொஞ்சம் முகில்வேண்டும்!
க�ொஞ்சம் க�ொஞ்சம் என்றிருந்தால்
கடல்போல் வாழ்வு
விரிந்திருக்கும்!
க�ொஞ்சம் பசிவேண்டும்
க�ொஞ்சம் ருசிவேண்டும்!
க�ொஞ்சம் ப�ொருள்வேண்டும்
க�ொஞ்சம் அருள்வேண்டும்!

க�ொஞ்சம் குளிர்வேண்டும்
க�ொஞ்சம் அனல்வேண்டும்!
க�ொஞ்சம் மழைவேண்டும்
க�ொஞ்சம் புயல்வேண்டும்!

க�ொஞ்சம் க�ொஞ்சம் என்றிருந்தால்
கண்முன் செல்வம்
குவிந்திருக்கும்!

க�ொஞ்சம் க�ொஞ்சம் என்றிருந்தால்
வாழ்வே ச�ொர்க்கம்
ப�ோலிருக்கும்!

க�ொஞ்சம் தமிழ்வேண்டும்
க�ொஞ்சம் கவிவேண்டும்!
க�ொஞ்சம் இசைவேண்டும்
க�ொஞ்சம் வசைவேண்டும்!

க�ொஞ்சம் புகழ்வேண்டும்
க�ொஞ்சம் பிழைவேண்டும்!
க�ொஞ்சம் கலைவேண்டும்
க�ொஞ்சம் கறைவேண்டும்!

க�ொஞ்சம் க�ொஞ்சம் என்றிருந்தால்
நெஞ்சில் தெய்வம்
குடியிருக்கும்!
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அரை நூ ற்றாண் டு க் கு ம் மு ன ்பேத் த ம ி ழ ில க ்கி ய

அரங்குகளுக்கு அறிமுகமாகி மரபுக்கவிதை, இலக்கியச்
ச�ொற்பொழிகள், பட்டிமண்டபங்கள், வழக்காடு மன்றங்கள்,
ச�ொற்பொழிவுகள், கட்டுரைகள், திறனாய்வு உதவி, எனப்
பலதுறைகளில் தன் சுவடுகளை அழுத்தமாய்ப் பதித்துத்
த�ொடருந்தமிழறிஞர்தங்கஅன்புவல்லிஅம்மாவுக்குவணக்கம்
ச�ொல்லி மகிழ்ந்து வாழ்த்த வேண்டித் த�ொடங்குகிறேன்.
எதையும் த�ொடங்கச் சிறந்த இடம் முதன்முதல் த�ொடங்கிய
இடம்தான் என்பர். (Let us begin at the very beginning; a
very good place to start-The sound of music) அங்கிருந்தே
த�ொடங்குவ�ோம்.
உங்களுக்கு தமிழ் இலக்கியத்தை,அதன் சுவையை உங்கள் இளமையில்
அறிமுகப்படுத்திய ஆளுமைகள், உடன்பயின்றோர், குறித்துச்சொல்லுங்கள்.

வணக்கம்.

பிரான்சிலிருந்து வெளிவரும் தமிழ்
நெ ஞ ்ச ம் வ ா ய ில ா க க் த ம ிழ் நெ ஞ ்ச ங்
க ளைச் ச ந ் தி ப்பதி ல் ப ெ ரு ம க ி ழ ்ச்சி
யடைகிறேன். சிறந்த தமிழார்வலராகிய
தமிழ்நெஞ்சம் அமின் அவர்களுக்கு என்
அன்பும் நன்றியும் கூடிய கைகூப்பு
இப்போது என் அகவை எழுபத்தி
ரண்டு ப�ொழுதுசாயும் இவ்வேளை அரை
நூற்றாண்டுக்கும் மேலான ஓர் இலக்கியப்
பயணத்திற்கு உங்களை அழைக்கின்றேன்.
அரை நூற்றாண்டு இலக்கிய வாழ்வு
என்று கேட்டிருக்கிறீர்கள். க�ொஞ்சம்
அவையடக்கத்தோடு ச�ொல்லிக் க�ொள்கிறேன்.
அது எழுபதாண்டு கால இலக்கிய வாழ்வு
என்று. உண்மைதான் உண்மை தவிர
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வேறில்லை. இந்த மீள்பார்வை எனக்கு
நினைவுகளை அசை ப�ோடுதல். இளந்
தலைமுறைக்கு ஓர் இலக்கிய வரலாறு என்று
ச�ொல்லலாம். க�ொஞ்சம் சுடச்சுட பழையது
உண்ணலாம் வாருங்கள்.
	தஞ்சை மாவட்டம் பட்டுக்கோட்டை
என்ற ஊரில் வள்ளுவர் பேரவை கண்ட
தமிழாசிரியர், குறளாயம் அமைப்பின்
குறளியம்இதழின்ஆசிரியர்,தமிழகமெங்கும்
நிலவுக்கூட்டம் நடத்தித் தமிழ் வளர்த்த
குறள்நெறித்தோன்றல், பெரும் புலவர்
மீ . தங்கவேல ன ா ர் - தில் லை ய ம்மா ள்
இணையருக்கு நான் இரண்டாவது மகள்.
	திருவையாறு கல்யாண மகால்
என்ற சமற்கிருத நிலையம் சரப�ோசி
மன்னரின் க�ொடையாக உணவு வழங்கி,

என் மூன்று வயதிலேயே திரு.
அந்தணர்களுக்குச் சமற்கிருதம் கற்பித்து
வந்தது. நீதிக்கட்சியின் சர்.ஏ.டி.பன்னீர் வி.கவின் ‘இளமை விருந்து’ நூலிலிருந்து
செல்வம் அதற்கு அரசர் கல்லூரி என்று ‘உடல�ோம்பல்’ என்ற பகுதியை உரத்தநாடு
பெயரையும் நடைமுறையையும் மாற்றி உயர் நிலைப்பள்ளி மாணவர்கள�ோடு
எ ல்லோ ரு ம் உ ண வு ம் உ றை வ ிட மு ம் ஒப்பித்துச் சான்றிதழ் பெற்றிருக்கிறேன்.
பெறும் உரிமை வழங்கித் தமிழ்க் கல்வி திருக்குறள் அறத்துப்பால் முழுமையும்
கற்க வழி செய்தார். அப்படித் தமிழ் கற்ற ச�ொல்லிவிட அப்பா என்னைப் பழக்கி
ஒருபெரும் புலவர் தலைமுறை அப்போது யிருந்தார்கள். சிவபுராணம் ச�ொல்லுவேன்.
குடும்ப விளக்கு நூலின் முதற்பகுதியாகிய
வளர்ந்தது.
	தான்அரசர்கல்லூரியிற்தமிழ்
பயின்றதன் நன்றி பாராட்ட லாக என்
அண்ணனுக்குப் பன்னீர் செல்வம்
என்று என் அப்பா பெயரிட்டார்கள்.
அய�ோத்திப்பட்டி தங்கவேலன்
பன்னீர் செல்வம் என்று ஏ.டி.
பன்னீர்செல்வம் எங்கள் இல்லத்தில்
விளங்குகிறார். திருவாசகமணி
என்று புகழ் பெற்ற எம் உறவினர்
கே . எ ம் . ப ா ல சு ப்பிர ம ணி ய ம்
எனக்கு அன்புவல்லி என்று பெயர்
திருவையாறு அரசர் கல்லூரி காவிரியிலிருந்து
சூட்டினார். இன்று வரை நான்
ந�ோக்க...
மட்டுமே இப்பெயரில் இருப்பதாக
நினைக்கிறேன்.
அ . த . ப ன ்னீர் செல்வ ம் ந ா ன் ‘ஒருநாள் நிகழ்ச்சி’ முழுவதும் ச�ொல்லு
அன்புவல்லி, சுந்தர காந்தி,சிவகாமசுந்தரி வேன். ப ள்ளி ஆண் டு விழாக்களில்
அங்கையற்கண்ணி, சுந்தர பாண்டியன் மேடையேற்றி விடுவார்கள் ‘இளங்கதிர்
எ ன் று ந ா ங்க ள் அ று வ ர் . இ வ ர ்க ள ி ல் கிழக்கில் இன்னும் எழவில்லை’ என்று
எ ன் அ ண ்ண னு ம் ந ா னு ம் த ந ்தை ய ா ர் த�ொடங்கி ‘இரவு செல்லும்’என்பது வரை,
என்னும் தமிழாசானிடம் ஆழ்புலமை தண்ணீரைக் குடித்துக் குடித்துச் ச�ொல்லிக்
த�ோய்ந்து வளர்ந்தோம் எனலாம். எங்கள் கைதட்டல் பெறுவேன்.
என் மூன்றாம் அகவையில் தமிழ்த்
முதல் ஆசிரியர் மீ.த.என்னும் எங்கள்
தென்றல் திரு.வி.க அவர்கள் எம் இல்லம்
தந்தையாரே.
அண்ணன் அ.த.ப. தமிழ�ோடு வரலாறு, வந்ததாக அப்பா ச�ொல்லியிருக்கிறார்கள். என்
புவியியல், ஆங்கிலம் என்ற துறைகளிலும் அண்ணனை மடியிருத்தி ‘‘நீ இலக்கணம் ஆய்வு
ஆழங்காற்பட்டவர். ஆய்வறிஞர். குற்றம் செய்யடா; இவள் மெல்லியல் இலக்கியம்
ப �ொ று க ்காத ந க ்கீரர் . ந ா ன�ோ த ம ிழ் செய்வாள்’’ என்று வாழ்த்தி மகிழ்ந்ததாக
தமிழ் என்று பித்துப்பிடித்த சிறுபிள்ளை. அண்ணனும் ச�ொல்வார். எனக்கு அது நினைவு
கறிக்குழம்பில் ப�ோடப்பட்ட கத்தரிக்காய் ப�ோல இல்லை. பாவேந்தர் பாரதிதாசனைப் பார்த்தது
இலக்கியப் பெரும் பரப்பில் முத்துக்குளித்த நினைவிருக்கிறது.
பட்டுக்கோட்டையில்வள்ளுவர்பேரவை
ஆளுமைகள�ோடுச் சேர்ந்து
தமிழ் ஊறிப்
பழகியவள். அந்தச் சாரம் என்னுள்ளும் என்ற அமைப்பு அப்பாவின் தலைமையில்
இயங்கி வந்தது. தமிழ் நாட்டில் தமிழ்
க�ொஞ்சம் இறங்கியிருக்கும் அல்லவா?
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ஆளுமைகள் அத்துணை பேரும் தமிழாய்ந்து
ப�ொழிந்த இடம் பட்டுக்கோட்டை கண்டியன்
தெரு பள்ளியிலிருந்த வள்ளுவர் பேரவையின்
இலக்கியக்கூடம். கவிய�ோகி சுத்தானந்த
பாரதியார், சமுதாய மாமுனிவர், குன்றக்குடி
அடிகளார், நாவலர் இரா.நெடுஞ்செழியன்,
டாக்டர் கலைஞர் மு.கருணாநிதி, அவ்வை
நடராசன், நாவுக்கரசர் சத்தியசீலன்,
அ.அறிவ�ொளி, அ.வ.இராசக�ோபாலன் எனப்
பலரும் அங்கே தமிழ் மழை ப�ொழிந்தார்கள்.
பாரதிதாசனை என் பிள்ளைக் குரலில் பேசிய
பின், ‘எங்கள் வாழ்வும் மங்காத தமிழென்று
சங்கே முழங்கு’ என்று நாவலர் நெடுஞ்செழியன்
கைகளை மடக்கிக்கொண்டு முழங்கித்
த�ொடங்குவது நினைவில் அழியாது நிற்கிறது.

பெரும் உலகத் தமிழ் மாநாடுகளிலிருந்து
பட்டித�ொட்டிகளில் நடந்த சிறு
நிகழ்ச்சிகள் வரை ஒரு படைப்பாளியாகப்
பங்கேற்றிருக்கிறீர்கள்.நீங்கள்
பங்கேற்ற பெரும் நிகழ்ச்சிகள�ோடு
உள்ளத்திற்கு நிறைவுதந்த
சிற்றூர்க் கூட்டங்கள் வரைக்
க�ொஞ்சம் பருந்துப் பார்வையாகச்
ச�ொல்லுங்கள். அதேப�ோல் மூத்த
அறிஞர் கவிய�ோகி .சுத்தானந்த
பாரதியாரிலிருந்து கிட்டத்தட்டத் தமிழ்
கவியுலகின் அனைத்துப் பெரும்
ஆளுமைகள�ோடும், ஒரே மேடையில்
கவிதைகளைப் பாடியிருக்கிறீர்கள்.
அவர்களைப்பற்றியும் அந்த
நிகழ்வுகளைப்பற்றியும் ச�ொல்லுங்கள்

சமுதாய மாமுனிவர் குன்றக்குடி
அடிகளார் 1925 -1995

சமுதாய மாமுனிவர் குன்றக்குடி
அடிகளார்தலைமையில்இளமையியிலிருந்தேப்
பலபட்டிமன்றங்களில்பங்கேற்று இருக்கிறேன்.
சேக்கிழார், கம்பர், இளங்கோவடிகள்,
திருவள்ளுவர் என்று இந்தக்கூட்டணி அலசி
ஆராயாத தமிழிலக்கியக்கங்கள் இல்லை.
ஏழு மணித்துளிகளுக்குள் ஓர் இலக்கியப்
பெரும் பரப்பை ஆய்வு செய்யவும், எதிர்
மறுக்கவும், கருத்துணரவும் கற்றுக்கொடுத்த
மாமன்றங்களாக அப்பட்டிமன்றங்கள்
ம�ொழிஞாயிறு தேவநேயப் ப ா வ ா ண ர்
விளங்கின. பட்டி மன்றத்தின் செறிவான,
இவர்கள் ப�ோன்ற தமிழ்ச்சான்றோர் விரிவான, செல்லப்பிள்ளையாக வழக்காடு
பலருடன் இருந்து கற்றேன். அதுப�ோல மன்றம் பிறந்தது. தமிழ் மேடைகள், இலக்கியக்
ஒரு மாபெரும் தமிழறிஞரைக் கண்டு,
அளவளாவி இல்லம் அழைத்து, உண
விட்டு மகிழும் பேறு வள்ளுவர் பேரவை
வழங்கியது. ஆம். ம�ொழிஞாயிறு தேவநேயப்
ப ா வ ா ணர் அ வ ர ்க ள் . எ ம் இ ல்ல ம்
வந்திருந்து கலந்துரையாடிய நினைவில்
மெய்சிலிர்க்கிறது எனக்கு. அதன்பின் பல
ஆண்டுகள் தாண்டி மதுரையில் நடந்த
உலகத்தமிழ். மாநாட்டில் அவரைக்கண்டு
வ ணங்கின�ோ ம் . அ ப்பாவை யு ம்
அண்ணாவையும், என்னையும், மறவாமல்
வ ள் ளு வ ர் பேரவையை யு ம் , அ வ ர்
உசாவியது பெரு வியப்பு. அதுவே தமிழ்
நாடு அவரைக்கண்ட இறுதி நிகழ்வுமாயிற்று



Y



Y

 2020

நீதியரசர் மு.மு.இஸ்மாயில்

கழகங்களாகவும், பட்டித்தொட்டிகளில்
எல்லாம் தமிழ்ச்சுவைஞர்களை உருவாக்கும்
காரணிகளாகவும் பட்டி மன்றங்கள் விளங்கின.
த ம ிழ் இ ல க ்கி ய த் தலைமை ப் ப ெண்
பாத்திரங்களாகிய கண்ணகி, மாதவி, சீதை,
மணிமேகலை முதலிய�ோர், அவையேறிச்,
சீர்சிறந்து விளங்கிய அக்காலகட்டம் மேடை
இலக்கியத்தின் ப�ொற்காலம்தானே?.
பெரிய பெரிய மேடைகளும் விழாக்
களும் தானென்றில்லாமல், பள்ளி ஆண்டு
விழாக்கள், இலக்கியப்பேரவைக் கூட்டங்கள்,
க�ோவில் திருவிழாக்கள் எனச் சிற்றூர்களிலும்
எங்கள் இலக்கியக்கொடி பறந்தது. அழைத்த
இடங்களுக்கு எல்லாம் தவிர்க்காது, ப�ொருள்
கருதாது, தமிழ் பேசச்செல்லுவ�ோம். பின்னிரவு
வரை நீண்டாலும் கலையாத மக்களுக்குத்
தமிழ் ச�ொல்லும் பேறு வாய்த்தது ஆனால் நான்
அரச�ோச்சியது பாவரங்கங்களில்தான். சமுதாய
ந�ோக்கு, பெண் விடுதலை, ம�ொழியுணர்வு,
காப்பு, ஈழத்தமிழருக்கு என்று என் பாக்களில்
தீப்பிடித்தது.
நீதியரசர் மு.மு.இஸ்மாயில் அவர்
களும், கம்பனடிப்பொடி சா.கணேசன்
அவர்களும் புதுச்சேரி கம்பன் விழாவில்
என்னைக் கவியரங்கத்திற்கென்றே நேர்ந்து
விட்டார்கள். ‘‘உயிர் ததும்பும் அழகிய
மென்குரல் இந்தப் பெண்ணுக்கு. பட்டி
மன்றத்துப்பெருங்குரல் இவளுக்கு ஒவ்வாது.

நன்பாட்டுப்புலவர்ச்சங்கம்ஏற்றுங்கள்’’என்று
நீதியரசர் மு.மு.இஸ்மாயில் உரைத்தார்கள்.
‘‘இவள் பெரிய ச�ொற்செட்டுக்காரி. வாயைச்
செலவு செய்ய மாட்டாள் கவியரங்கத்தை
எழுதிவையுங்கள்.’’ என்று கம்பனடிப்பொடி
சா.கணேசன், என் அருமைத்தந்தையார்
கம்பவாணர் புதுச்சேரி அ.அருணகிரியிடம்
ச�ொன்னார்கள். எழுதித்தான் வைத்தனர். 1975
மார்ச்சு மாதம், மயிலம் முருகன் க�ோவிலில்,
மயிலம் பெரும் புலவர் ஆ.சிவசுப்பிரமணியம்
தலைமையில் புதுவை வான�ொலி நிலையம்
நடத்திய கவியரங்கம். அந்த அரங்கிலே
என்னைக் கைப்பற்றிக் க�ொண்டது புதுச்சேரி

கம்பன்கழக மேடை கவியரசு கண்ணதாசன் அவையில்

கம்பன் கழகம். கம்பவாணர் அருணகிரிக்குச்
செல்லப்பிள்ளையானேன்.
அதன்பிறகு ஏறத்தாழ இருபத்திரண்டு
ஆண்டுகள் கம்பன் விழா. மேடைகள்.
எத்தனை ஆளுமைகள், பெரும் பாவலர்கள்
அரியாசனத்தில் அரசர�ோடு என்னைச்
சரியாசனமிட்டு வைத்தாள் தமிழ்த்தாய்.
கவிய�ோகி சுத்தானந்த பாரதியார்
கி.வா.ஜ, கவியரசு.கண்ணதாசன் வாலி,
சுரதா, தமிழண்ணல், புலமைப்பித்தன்
என்று இவர்கள�ோடும், இளந்தேவன்,
முத்துலிங்கம், வைரமுத்து இவர்கள�ோடும்
என்பாட்டுப்பயணம். கவிக்கோ அப்துல்
ரகுமான், புலவர்மணி,சித்தன்,இலக்கண
ப்பெரும்புலவர்,இரா.திருமுருகன், அரங்க
சீனிவாசன், கம்பராமன் எனும் எஸ் கே
ராமராசன், ம.வே.பசுபதி, ச�ொ.ச�ொ.
மீ.சுந்தரம்,மரியதாசு இன்னும் இன்னும்
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எத்தனைய�ோ வேங்கைகள�ோடு நானும்
ஒ ரு ச ி று பு ள்ளி ம ா ன ா ய்க் க ம்பன்
மேடைகளில். இது கம்பன் அணி.
ப ி ற மேட ை க ள ி ல் ஓ ர் அ ணி .
மா.வ (வரதராஜன்), ஈர�ோடு தமிழன்பன்,
கவிக்கோ ஞானச்செல்வன், நா.காமராசன்,
மு.மேத்தா,மகாகவிஅரசிங்காரவடிவேலன்,
மா.கண்ணப்பன், முத்துலிங்கம், பெரி.
சிவனடியான், அரு.நாகப்பன் ச.சவகர்லால்,
வெற்றிப்பேர�ொளி, கடவூர் மணிமாறன்,
அரு ச�ோம சுந்தரம் என்று பலர் தமிழ் பாடி
இருந்தோம்.
எழுத்தாளர்களுடன்; தீபம். நா.பார்த்த
சாரதி, சாண்டில்யன், விக்கிரமன், க�ோவி.
மணிசேசகரன், ஸ்ரீ வேணுக�ோபாலன்,
ஏர்வாடி இராதாகிருஷ்ணன், அய்க்கண்.
அரசியல்கலவாதஇலக்கியமேடைகள்:
மன்னை நாராயணசாமி, எல்.கணேசன்,
அமைச்சர் கா.காளிமுத்து, புதுவை அமைச்சர்
சவரிநாதன், வான�ொலி / த�ொலைக்காட்சி
இளசைசுந்தரம், தே.சந்திரன் இன்னும்
மிகப்பல புலவர் பெருமக்கள�ோடிணைந்து
தமிழகமெங்கும் நானும் பாடவாய்த்தது
என்தமிழால் என்ற உவகையும் பெருமிதமும்
நிறைவும் மிக உண்டு.
தமிழ்க்கவிதை உலகில் பாரதிதாசன்
பரம்பரை த�ொடங்கி புதுக்கவிதை,
ஹைக்கூ வரை பல இயக்கங்களை
நீங்கள் கடந்து வந்திருக்கின்றீர்கள்.
அந்த அந்த இயக்கங்களின்
பார்வையாளராய் அல்ல சிறப்பான
பங்களிப்பவராக இருந்திருக்கின்றீர்கள்.
இயக்கங்கள், அவற்றின் புகழ்பெற்ற
படைப்பாளர்கள் பற்றிச் ச�ொல்லுங்கள்

பாரதிதாசனின்எளிமையும்,ம�ொழி இனம்
குறித்த விரிந்த பார்வையும் தற்போதயை
து ள ிப்பா க வ ி ஞ ர ்க ள ிட ம் கு றை வு
என்று ச�ொல்லலாம் .ஆனால் காலத்துக்கு
ஏற்பச் சூழலியல் க�ோட்பாடுகளில் ஹைக்கூ
தனியிடம் பெற்று இருக்கிறது என்றால்
மிகையில்லை பெண்ணியம், இயற்கையழகு,
சமுதாய ந�ோக்கு முதலிய பார்வைகளில்
ஹைக்கூ வீரியம் மிக்கதாகத் திகழ்கின்றது.
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உங்கள�ோடு பங்கேற்ற.கவிஞர்களில்.
பலர் திரைப்படத் து றையிலும் தடம்
ப த ி த ்த வ ர ்க ள் . உ ங ்க ள் ப ாடல ்க ள ி ல்
எந்த சிறப்புத் தன்மை தனியிடத்தையும்
புகழையும் பெற்றுக் க�ொடுத்தது?

சு ரத ா , க ண ்ண த ா ச ன் , வ ா லி ,
புலமைப்பித்தன், வைரமுத்து, முத்துலிங்கம்
ஆகிய கவிஞர்கள�ோடு பல அரங்கங்கள்
கண்டிருக்கிறேன். கண்ணதாசன் இப்படிச்
ச�ொன்னார். ‘‘கவியரங்கம் ஒரு நிகழ்ததுக்கலை
கவிஞனுடையச�ொற்களைஅவைய�ோர்உடனே
கைப்பற்றிக்கொள்ள வேண்டும். பாடநூல்
செய்யுள் ப�ோல இருக்கக்கூடாது. நீ அதை
மனங்கொள்ள வேண்டும்.’’ அதிலிருந்து எண்சீர்
விருத்தம் எழுதுவதை விடுத்துச் சிந்துப்பாடல்கள்
எழுதத்தொடங்கினேன். அவ்வகைப்பாக்கள்
பெரிய வரவேற்பைப்பெற்றன.

மயிலாசனத்தில் கவியரசு
கண்ணதாசன் அரங்கக்கவிஞர்
பெருமக்களுடன்

பு லமைப்பி த ்த ன் செ ன ்னை
கலைவாணர் அரங்கில் இப்படிப் பாடினார்
‘‘பட்டுக்கோட்டை தந்த பாடமா - இப்படி
பாடுதல் எல்லோருக்கும் கூடுமா?
தட்டுப்படாத தமிழ்ச்சந்தமா -என்
தங்கையே உனக்கது ச�ொந்தமா?
மஞ்சளும் சிவப்பும் தங்கைநீ அணிந்த
சேலையில் மட்டுமா சிந்திக்கிடந்தன
க�ொஞ்சும் உனது குளிர் தமிழ்ப்பாட்டிலும்
த�ொட்ட இடமெல்லாம் பட்டுத்தெறித்தன.”
உவமைக்கவிஞர் சுரதாவைப் பற்றிச்
ச�ொல்லாமல்முடியாது. தமிழ்க் கவிஞர்கள்

பெருந்தலைவர் விழாவில்
புதுமைப்பித்தன் மற்றும்
கவிஞர்களுடன்...

இனியும் ஏழையாக இருக்கக்கூடாது
எனக் கப்பல் விமானம் கடற்கரை தெப்பம்
இவற்றில் எல்லாம் கவியரங்கம் நடத்துவார்.
அவ்வாறு எட்டுக்குடி தெப்பக்குளத்தில்
நடந்த தெப்பக்கவியரங்கம் எனக்குச்
சந்தத்தமிழ்க்கவிமணி என்ற பட்டத்தைப்
பெற்றுத் தந்தது. அத்துடன் திருக்குவளை
வெற்றிப் பேர�ொளி என்ற நல்ல நண்பரையும்
அறிமுகப்படுத்தியது.
வாலியும் வைரமுத்துவும், கையால்
எழுதாமல் இதயத்தால் எழுதுபவர் என்று
பாராட்டுவார்கள்.. அந்தப்பாட்டு வரிகள்
இப்போது நினைவில் இல்லை.
	தகுதியும் புலமையும் மிக்க நல்லோர்
பலரிடம் வாழ்த்துப்பெற்றேன். எங்கள் புலவர்
திருக்கூட்டம் மிகப்பெரிது. நினைவு களை
விரிக்கின் பெருகும். விட்டு விடுகிறேன்.
இரு முதல்வர்களிடம் மாநில
அளவிலான கவிதைப்போட்டிகளில்
பரிசு பெற்றிருக்கிறீர்கள். இரண்டு
நிகழ்ச்சிகளையும் குறித்து சில
பாடல்கள�ோடு பகிரமுடியுமா?

முதல்வர் கலைஞரிடம் ப�ொற்கிழி பெற்றது

1974ல் மதுரை மீனாட்சி அம்மன்
க�ோ வ ி லி ல் , த ரு ம ிக் கு ப் ப �ொற்கி ழ ி
அளித்த திருவிளையாடல் விழாவில்,
கவிதைப்போட்டி நடத்தப்பட்டது. முனைவர்
தமிழண்ணல், கவிக்கோ. அரு.ச�ோமசுந்தரம்
இருவருக்கும் முதற்பரிசு. எனக்கு இரண்டாம்
பரிசு ரூபாய் ஐநூறு. தமிழக.முதல்வர் டாக்டர்.
கலைஞர் அவர்கள் ப�ொற்கிழிக்கவிஞர் என்ற
பரிசும் பட்டமும்.வழங்கினார்கள்
‘‘அழகர் மலையழகர்
அருகிருந்து நீர்வார்க்கப் /
பழகு விழிமதுரம்
பயிலப் புறம்நாணித் /
தழுவுகயற் கண்களினால்
தரைபார்க்கும் மீனாட்சி /
எழுதெழில்சேர் ச�ொக்கருடன்
இங்கெழுந்து வந்தருளே”
என்ற பாடல் அரங்கை மதிமயக்கியது.
அ ரங்கை ம ட் டு ம ல்ல க லை ஞ ரை யு ம்
மதிமயக்கியது..
1981ல் தஞ்சை தமிழ்ப்பல்கலைக்
கழகம் த�ொடங்கப்பட்டது அப்போது நடத்தப்
பட்ட கவிதைப்போட்டியில் நாகை மீனவன்
முதல்பரிசு. எனக்கு இரண்டாம் பரிசு.
நடுவர்க்குழு பாவலரேறு ச.பாலசுந்தரம்,
ந . இ ர ா ம ந ா தன் , ப ி . வ ி ரு த ்தா ச ல ம் ,
பா.மதிவாணன். தமிழக முதல்வர் எம்.ஜி.ஆர்
கைகளால் பரிசு பெற்றுக் க�ொண்டேன்.
சுரதா தலைமையில் கவியரங்கம் அதில் ...
“வானையளக்கிற க�ோபுரமாம். - கடல்
மீனை யழைக்கிற நீர்நிலையாம்
தேனை யளக்கிற ச�ோலைகளாம் - எங்கள்
தீந்தமிழ்த் தஞ்சையைப் பாடுங்கடி.”
.என்றும்
“வாலைச் சுழற்றி நாத்துருத்தி
மணிகள் அசைய /
மலைகிடந்தாற் ப�ோலக்கிடக்கும் ஒருநந்தி/
புகழ்போற் கிடக்கும் ஒருவாயில். /
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ஆலைப் பிழிவின் சாறாக
அமுதம் ஊறுந் தேவாரம். /
மேலைக் கடல்போல் எம்வாசல்
வீழ்ந்தே கிடக்கும் பேரகழி”
என்று இவ்வாறாகத் தஞ்சையை நான்
புகழ் பரவியதும் எம் ஜி ஆர் மகிழ்ந்து
பாராட்டியதும் மலரும் நினைவுகளாய்
உவப்பூட்டும். அக்கவிதையை
“நூறு வரியென நீங்களிட்ட - இந்த
ந�ோவாளிச் சட்டத்தை என்ன ச�ொல்ல
ஆர்வம் கரைமீறிப் ப�ொங்குதே - எனக்கு
ஆயிரம் பாட்டுப் பிறக்கிறதே.
தூவலில் மையும் துளித்துளியாய் - நான்
சுற்றிஉதறியும் புள்ளிகளாய் - என்
ஆவல் தடுப்ப நிறுத்துகிறேன் - நெஞ்சில்
ஆயிரம் பாடல் இருத்துகிறேன்.“
என்று நிறைவு செய்து தஞ்சை வாழ்
மக்களைக் குளிர்வித்தேன்
உங்களுடைய ம�ொழிநடை,
பாட்டுப்போக்கு, கருத்தமைதி பற்றி ஒரு
சிறு விளக்கம் தாருங்கள்.

கல்லூரி நாள்களிலிருந்தே நான்.
தனித்தமிழ் பற்றுடையவள். பாவேந்தரின்
பாடல்களில் ஊறித்திளைத்தப் பயிற்சி,
எளிய நடையில் என் பாட்டுநடை அமைய
அடிப்படையாக அமைந்தது. சீறிப்பாயும்
ப�ோர்க்குரல் யாப்புக்கட்டுக்குள் வழுவாது
அமைதல் ஒர் சிறப்பு. பாவலரேறு
பெருஞ்சித்திரனாரின்தென்மொழி,தமிழ்ச்சிட்டு
ஆகிய ஏடுகள் வளர்த்த ம�ொழிப்பற்றும்
இனப்பற்றும் என் பாக்களில் அடித்தளம். பின்
நாள்களில் பாவலரேறு பெருஞ்சித்திரனாரின்
தலைமையில் கவிதை பாடியதும், ம.இலெ.
தங்கப்பா குடும்பத்தார�ோடு என் வாழ்நாள்
நட்பும், தமிழ் தந்த பெரும்பேறு என்பேன்.
பணி நிறைவு விழா....
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கவிதைகள் இலக்கியம் தவிர
நீங்கள் பலரால் ப�ோற்றப்படும்
ஒரு தமிழாசிரியர். ஒரு புலவர்
கல்லூரி மாணவியாக உங்களுக்குப்
பிடித்த ஆசிரியர்களையும் நீங்கள்
ஓராசிரியையாகப் பணியாற்றுகையில்
நினைவில் நிற்கும் நிகழ்ச்சிகளையும்
குறித்துச் ச�ொல்லுங்கள்..

	திருவையாறு அரசர் கல்லூரி நான் தமிழ்
பயின்ற இடம். என் தமிழ்ப்பேராசை தீர்க்க
முனைந்த இடம் திருவையாறு. பெரும் புலவர்.
வி.த.அரங்கசாமி, இலக்கண அரிமா ஹெச்.
வெங்கட்ராமன், திருமுறை மாமணி சுவர்ண
காளீச்சுரன், பேராசிரியர் ந.இராமலிங்கம்
ஆகிய�ோரிடம் தமிழ் பயின்றேன். கல்லூரி இறுதி
ஆண்டின் ப�ோது எங்கள் பேராசான் தி.வெ.
க�ோபால ய்யர் முதல்வராக எழுந்தருளினார்கள்.
நச்சினார்க்கினியமும், சேனாவரையமும்,சீவக
ச ி ந ்தா ம ணி யு ம் எ ன் று மு ழு க ி மு ழு க ி
முத்தெடுத்தோம். பாடப்பகுதிகள�ோடு நின்று
விடாமல்அப்பாலும்படிக்கும்ஆவலைத்தூண்டி
அவர்கள்தான் ஓரளவு தமிழைக் கரைத்துக்
குடிக்க வைத்தார்கள் என்பேன்.
ஆசிரியராக என்னுடைய பணி
மன நிறைவாகத்தான் இருந்தது. என்
மாணவ மாணவிகள் தேனீக்கள் ப�ோல்
ம�ொய்த்திருந்தார்கள். இன்று முகநூலில்
தேடித்தேடிவந்துஅன்புக�ொண்டாடுகிறார்கள்.
என் மாணவர்களனைவருமே எனக்கு அன்புப்
பிள்ளைகள்தான். வாழ்க்கைக்காக பல இடங்களில்
விலகி வேரூன்றியிருப்பினும் இன்று கண்டாலும்,
ஏதாவது ஒரு வடிவில் த�ொடர்பு க�ொண்டாலும்
வந்து ஒட்டிக்கொள்ளுகிற அன்பை நான் எப்படி
வரிசைப்படுத்துவேன்? ஒன்று செய்யலாம். எனக்கு
மட்டுமன்றி உங்களுக்கும் பலருக்கும் தெரியும்படிப்

ப�ொதுவாழ்வில்சிறந்துவிளங்குகிறஎன்மாணவர்கள்
ஒரு சிலரைச் ச�ொல்வதில் மகிழ்ச்சி அடைகிறேன்.
பட்டுக்கோட்டை பிரபாகர், மருத்துவர்கள்
அருள் பிச்சை நாராயணன் ,கங்கை க�ொண்ட
ச�ோழன்,மனநல மருத்துவர் ஆனந்தன்,வழக்கறிஞர்
சங்கத்தலைவர் திலகவதி முதலிய என்
மாணவமணிகள் குறித்துப்பெருமையடைகிறேன்.
இன்னும் பலமாணவர்கள் பல்வேறு துறைகளிலும்
திரைப்படத்துறையிலும்அரச�ோச்சுவதுபெருமிதமே.
ஓர் ஐயம் அம்மா. எங்கள் தலைமுறைப்
படிப்பில் பாடத்திட்டத்தைத் தாண்டி
எதையும், அது எத்தனை உயரிய
இலக்கியமாக இருப்பினும், படிக்கிற
வழக்கம் அரிது. நீங்கள் படிக்கிறப�ோது
எப்படி? ப�ொதுவாக நாங்கள் மனப்பாடச்
செய்யுள்களைத் தாண்டியதில்லை.
அதையும் அந்தந்த வகுப்போடுக்
கடமையாய் மறந்து விடுவ�ோம்.
ஆனால் நீங்கள் குறிப்பாகப் பல
சங்கஇலக்கியப் பாடல்கள், தேவாரம்,
பிரபந்தம், பாரதி, பாரதிதாசன்
பாடல்கள் என்று இன்றும் வரிபிறழாது
முழுப்பாடல்களையும் ச�ொல்லுகிறீர்களே
அது எப்படிச்சாத்தியமானது? நீங்கள்
சிறப்புத் தமிழ்ப் பாட ஆசிரியர்
குழுவிலும் இருந்துள்ளீர்கள். ஏதாவது
சில நுணுக்கங்களை இன்றைய
தலைமுறைக்குச் ச�ொல்ல முடியுமா?

பாரதி பேரறிஞர் திருல�ோகசீத்தா
ராமன் அவர்கள் எங்கள் கல்லூரி விழாவில்
பாஞ்சாலி சபதம் என்று ஒரு ப�ொழிவை
நிகழ்த்தினார். ஓரு ச�ொல் கூட வேறு ச�ொல்
இல்லாமல் பாரதியாரின் பாஞ்சாலி சபதம்
முழுமையும் பேசி முடித்தார். ஓம் எனப்
பெரிய�ோர்கள் என்று த�ொடங்கி வாழ்க
என்று அவர் முடித்தப�ோது நான் வியந்து
உறைந்தேன். சிறு பிள்ளையில் இருந்து
எனக்கு நல்ல நினைவாற்றல் உண்டு.
எங்கள் முதல்வர் தி.வே.க�ோ. அந்தத்
திறனை இன்னும் கூர்தீட்டினார் எனலாம்.
என்தந்தையார் எங்கள் முதல்வர் இருவருமே
இந்தத்திறனுக்கு முழுமுதல் என்பேன்.
மரபுப்பா எழுதும் எனக்கு உரை
நறுக்குகள் ஆகிய புதுக்கவிதைகளில் அளவற்ற

நினைவாற்றலில் மாந்தக்கணினி
என்று வியக்கப்பட்ட பேராசான் தி.வே.
க�ோபாலய்யர்

ஈர் ப் பு ம் உண் டு. ச�ொற்கட்டமைப் பு ம்,
யாப்பொழுங்கும், மரபுப்பாக்களுக்கு நிலை பேறு
வழங்குபவை.அவ்வண்ணம்யாப்புக்கட்டுகளில்
கவனம் செலுத்தும்போது ச�ொற்கள் பரப்பு
மிகுவதும் உண்டு. அசைநிலையான ச�ொற்கள்
மிகுதியாகி, அதனால் பாட்டு நீளமாய் சலிப்புக்
கூட்டவும் வழியாகிறது. யாப்பதிகாரம்
கற்றுக்கொடுப்பதாய் முற்படும் சில முகநூல்
பதிவுகளில், ப�ொருளாழம் கைவிட்டு,
இலக்கணப்பிழையில் கவனம் செலுத்தி,
உயிர�ோட்டமே இல்லாத ச�ொற்கூட்டங்களை
மரபுப்பா என்று மகிழ்வதைப் பார்க்கிறேன்.
பழந்தமிழ்ப் பாடல்களைப் படித்துப் படித்து,
அந்தச் ச�ொல்லமைவும், ஓசை ஒழுங்கும்,
உள்வாங்கினாலன்றி மரபுப்பா முயற்சி செழுமை
அடையாது என்பது என் கருத்து. அதே
வேளையில் புதுக்கவிதையும், ச�ொற்செட்டும்,
நறுக்கென்ற உரைவீச்சும், எனக்கு விருப்பம்.
இளைய தலைமுறை மிக அழகான கற்பனை
களுடனும் ச�ொல்லாடலுடனும் கவிதைகளைக்
கையாளுவதுமகிழ்ச்சியைத்தருகிறது.பார்வையின்
கூர்மை புதிய தளங்களில் விரிவடைந்து
வருகிறது.வடம�ொழிச் ச�ொற்கலப்பைத் தவிர்த்து
விட்டால் அது இன்னும் சிறப்படையும்.
தனித்தமிழ் என்றால் பாரந்தூக்குவது
ப�ோன்ற ஓர் அச்சம் இளந்தலைமுறையிடம்
உள்ளது. ம�ொழிக்கூறுகளில் புழங்கப் புழங்க
அந்தத்தடையும் அற்றுப்போகலாம்.மற்றபடி
புறத்து ஒலிக்கும் ப�ோர்க்குரல்கள் வீரியம்
மிக்கதாகவே விளங்குகின்றன.
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நான் வெள்ளி செவ்வாய் க�ோவிலுக்கு
ப�ோகும் பக்திமான் அல்ல. ஆனால் தமிழே
நான் கும்பிடும் சாமி. திருமுறைகளிலும்
பிரபந்தத்திலும் திருவருட்பாவிலும் குமர
குருபரர் மீதும் நெஞ்சம் உருகாத தமிழ்
இல்லை. குணங்குடியாரும் தாயுமானவரும்,
தேம்பாவணியும், இரட்சண்ய யாத்திரிகமும்
ப டி த் து ச் செ ழ ி த ்த து த ம ி ழ ்நெ ஞ ்ச ம் .
பாவேந்தருக்கும் அவ்வாறே. த�ோய்ந்து
உருகும்.பாவேந்தர் பாடல்களில் உயிரையே
வைத்திருக்கும் நான் திருநெறிய தமிழ்ப்
பாடல்களிலும் உயிரை வைத்து இருக்கிறேன்.
அறிவியல் வளர்ச்சியின் காரணமாக இதைத்தமிழ்த்தெய்வ வழிபாடு, சமயவழிபாடு
தமிழ் ம�ொழியின் பரவல் அதிகமாகவே அன்று, என நான் ச�ொல்வது தமிழ்க்காதல்
இருக்கிறது. எனக்கு இணையத் த�ொடர்புகள் விளைப்பதற்காகவே.
வளர்ச்சி பற்றி அதிகம் தெரியாது என்று
நேர்மை ய�ோடு ஒப்புக்கொள்கிறேன்.
முகநூல் வாயிலாக பலருடைய அறிமுகம்
கிடைத்திருக்கிறது. குழுமங்கள் தேடித் தேடி
அழைக்கின்றன. விருதுகள் க�ொடுத்துக்
க�ொண்டாடுகின்றன. தம்பி நெப்போலியன்
நிறுவிய கவியுலகப் பூஞ்சோலைக் குழுமம்,
பிரான்சின் தமிழ்நெஞ்சத்தை, என்னிடம்
சேர்த்தது. ஒரு மீள்பார்வையாக என்
இலக்கியப்பயணத்தை நினைவுகூரக்
கவிமுகில் அமின் அவர்கள் பணித்தது
ம க ி ழ ்ச்சிக் கு ம் ந ன ்றிக் கு ம் உ ரி ய து .
கவியுலகப்பூஞ்சோலைக்குழுமம் திருவள்ளுவர்
வி்ருது, தமிழ்த்தாய் விருது, என்று சீராட்டியது.
உலகப்பாவலர், தமிழன்னை, தமிழ்ப்பேரவை
சங்கப்புலவர் விருதளித்து மணிமுடி சூட்டி
மகிழ்ந்தது. நிலாமுற்றம் குழுமம். வாழ்நாள்
சாதனையாளர் என்று வரிசை வழங்கியது.
இளைஞர் படை என் கருத்தீடுகளை மதித்து
மகிழ்ந்து ஏற்கிறது.
எல்லார்க்கும் நான் ச�ொல்வது ஒன்று
தான். படிக்கப் படிக்கவே தமிழ் நெஞ்சப்புலத்தில்
பதியமாகும்.எந்தவடிவாயினும்என்ன,கதைய�ோ,
கட்டுரைய�ோ,கவிதைய�ோ,நாடகம�ோ,இசைய�ோ
அவை தமிழ். தமிழ�ோடு உறவாகுங்கள்.
தமிழ்ப் புலம் அத்துணைப்பெரியது அள்ளியும்
எடுக்கலாம். கிள்ளியும் எடுக்கலாம்.
இணையம் சமூக ஊடகம் இவை
சமூகம் முழுதும் பரவலாகி விட்டன.
படைப்பாளியும் படிப்பவனும் எளிதில்
ஒருவரைய�ொருவர் இனங்கண்டு
த�ொடர்பு க�ொள்ள முடிகிறது. தமிழ்
மாணவர்கள் மட்டுமன்றிப் பிறரும்
பல நூல்களை வலையிலிருந்து
எடுத்துப்படிக்கிற வாய்ப்புகள்
பெருகியுள்ளன. இன்றைய
கவிஞர்களுக்கு நீங்கள் பரிந்துரைக்கும்
நூல்கள், பயிற்சிகள் குறித்துச்
ச�ொல்லுங்கள்.
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உங்களது காலத்தில் பெண்கள் ப�ொது
மேடைகளில் பங்கேற்றது குறைவுதான்
என்று கருதுகிறேன். அச்சூழலில்
உங்கள் வாழ்க்கைத்துணைவர்
உங்களுக்களித்த ஊக்கம், அனுமதி
குறித்துச் ச�ொல்ல முடியுமா?

ஐம்பதாண்டுகளுக்கு முன்பாக அரங்கு
களில் பெண்பாலர் பங்களிப்புக் குறைவு தான்.
அதிலும் பாட்டரங்குகளுக்கு பெண்பாவலர்கள்
நாங்கள் ஓரிருவரே.
சவுந்தரா கைலாசம், காந்திமதி,
ச ர ஸ ்வதி இ ர ா ம ந ா தன் , இ ள ம்பிறை
மணிமாறன்,குடியாத்தம்ருக்மணி,உமையாள்
முத்து, அரசு மணிமேகலை, குருவம்மாள்,
ப �ொ ன ்மணி வைர மு த் து , ஆ ண ்டா ள்
பிரியதர்ஷினி, சாரதா நம்பி ஆரூரன்,தாமரை
ப�ோன்ற பெண் ஆளுமைகள் பங்கேற்புச்
செய்தார்கள்.
என் துணைவர் அமரர் வே.பால
சுப்பிரமணியன் என் புகழ்ப்பயணத்திற்கு

உற்ற துணை என்பதை நினைவு கூர்கிறேன்.
எனக்குச் சேர்ந்த புகழ் மாலைகள் எல்லாம்
அவருக்குச் சூட்டுகிறேன். அவர் மறைந்து
பிறகு மூடிவைக்கப்பட்ட எனது எழுதுக�ோல்
இப்போதுதான் முப்பத்திரண்டு ஆண்டுகள்
பிறகுதான் மூடி திறக்கப்பட்டு இருக்கிறது.
வேறு ஏதாவது ச�ொல்ல விரும்பினாலும்
ச�ொல்லுங்கள். உங்கள் கவிதைகள்
அச்சேறாமை தமிழுக்கு இழப்பு என்று
கருதுகிறேன். இருக்கும் கவிதைகளைத்
த�ொகுத்துப் பன்மணித்திரள்
ப�ோன்று ஒருத�ொகுப்பாவது நீங்கள்
வெளியிடவேண்டும் எனப்பணிவ�ோடு
வேண்டுகிறேன். குறித்துச் ச�ொல்ல
முடியுமா?

என்னுடைய கவிதைகள் காற்றில்
மிதந்து செவியில் விழுந்து முடிந்து ப�ோயின
என்பது இப்போது வருத்தம்தான். அந்தப்புகழ்
வெளிச்சத்தில் நான் கண்கூசி நின்றதுமில்லை.
வாய்ப்புகள் கேட்டு நின்றதுமில்லை.வருவாய்
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பெற்றுச் செழித்ததும் இல்லை. கவிதைகள்
அச்சேறவில்லைஎன்றுகவலைப்படுவதில்லை.
அதுப�ோலவே முனைவர் பட்டம்
வாங்கமுனையவில்லை.பள்ளித்தமிழாசிரியை
பணியை நிறைவாய் செய்ய அப்பட்டம்
தேவையாயில்லை என்பத�ோடு அதற்கு
ஆகும் காலம் ப�ொருட் செலவுக்கு ஈடான
சிறப்பு ஊதியம் ஏதும் அரசுக் கல்வித்துறை
அளிக்கவுமில்லை. அதனால் நான்மட்டுமன்றி
என்னுடைய தலைமுறைத் தமிழாசிரியர்களில்
பெரும் பாலான�ோர் முதுகலைப் பட்டத்தோடு
நிறுத்திக் க�ொண்டோம். கற்பதையல்ல,
பட்டங்களைச் சேர்த்துக்கொள்வதை என்று
ச�ொல்லத்தேவையில்லை.
நல்ல எழுத்துகளில் எப்போதும் மெய்
மறந்து ப�ோகிறேன். அதனால் பழந்தமிழ்ப்
பாவலன் முதல் முகநூல் கவிஞன் வரை
நான் எல்லார்க்கும் சேக்காளிதான். புதிதாய்
எழுதும் இளம்பிள்ளைகளை குறை கூற
மனம் வருவதில்லை. குடம்பாலுக்கு துளி
ம�ோர் ப�ோல எங்களைத் தூக்கிச் சாப்பிடும்
இளந்தலைமுறையைக் கண்டு வியந்துதான்
ப�ோகிறேன்.
முகநூல் வழியாக எனக்குக்கிடைத்த
முகமறியா உறவுகள் பல. அதன்வழிப்பெற்ற
அ ரி ய ந ண ்ப ர ்க ளு ள் மு ன ை வ ர்
நளினிதேவி அம்மா அவர்களும் கவிஞர்
ப�ொற்கைப்பாண்டியன் அவர்களும் குறிப்பிடத்
தக்கவர்கள். நளினி தேவி அம்மாவை அறிமுகம்
செய்த ஆரூர் சுப்புவிற்கு நன்றி.
முனைவர் நளினிதேவியுடன் ...

எங்கள் குடும்பமே ஓர் ஆலமரம் தான்.
ஐந்து பிள்ளைகள் இரண்டு பெண்கள் என்று
என்மக்கள்எழுவர். பாவேந்தன், இளம்பாரதி,
தமிழ்ச்சிட்டு (தென்றல் கவி) பரதநம்பி,
பாரிவேள், பெர்னாட்ஷா, தங்கப்பாப்பா..
ஒவ்வொருவரும் ஒவ்வொருத் துறையில்
திறம்மிக்கவர்கள். என் மருமக்கள்மாரும்
அன்பும் திறமையும் மிக்கவர்கள்.. என்
அம்மா, நான் பிள்ளைகள், மருமக்கள்,
பேரர்கள் என்று எங்கள் இல்லம் பெரிய
ஆலமரம்தான் இந்த மரத்தில் கூடடையும்
தம்பிகள் தங்கைகள், உறவுகள், நட்புகள்
எ ன் று ப ெ ரு ங் கூ ட்டமே எ ன ் ன ோ டு .
இவர்கள் மட்டுமன்றி தமிழ்நெஞ்சங்கள்
அனைத்துக்கும் நான் உறவுதான். மேலும்
தமிழ்ச் ச�ொந்தங்களையும் அன்போடு
அழைக்கிறேன்.
எக்காலத்திலும் வீழ்ந்துவிடாதென்னை
எல்லாவகையிலும் சிறகுகள் முளைத்த
வளாகவேத் தாங்கிய நம் தமிழுக் க�ொரு
வாழ்த்துச் ச�ொல்லி முடிப்போம்
ச�ோற்றுக் கவலை ஆயிரமாய் - நான்
ச�ோர்ந்து ப�ோகும் ப�ொழுதெல்லாம்
ஆற்றுப்படுத்த ஓடி வரும்-என்
ஆசைத்தமிழை வணங்குகிறேன்
துன்பக்கேணி உள்ளழுந்தி - நான்
துடித்துக் கிடக்கும் ப�ொழுதெல்லாம்
அன்புத்தோணி யாயிருக்கும் - என்
அன்னைத் தமிழை வணங்குகிறேன்.
அலைமேல் துரும்பாய்த் தவிதவித்தே - நான்
அலமந் திருக்கும் ப�ொழுதெல்லாம்
தலைமை எனக்கு வழங்குகிறாய் - என்
தாயைத் தமிழை வணங்குகிறேன்.
[ இ ந ்த நே ர ்காணலை ச ி ற ப்பா க ்க
உ த வ ி ய பு ல வ ர் தங்க அ ன் பு வ ல் லி
அவர்களின் பிள்ளைகள் தமிழ்ச்சிட்டு
சுந்தரபாண்டியனுக்கும், பாவேந்தனுக்கும்
தமிழ்நெஞ்சம் ஆசிரியர் குழுவினர்களின்
நன்றி. ]
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மயானம்
ஏ.டி. வரதராசன்
இன்பமே ஆண்டும்; வாழ்வில்
இழிவுகள் க�ொண்டும்; செய்த
முன்வினை யாலும்; யார்க்கும்
முரணென இருந்தும்; தாருந்
தண்டனை யாலும்; பெற்ற
தவமதி னாலும் வந்தும்
மண்ணடி ஆறே என்று
மதியினில் க�ொள்வார் இங்கே

பசித்தவன் நிலையை எண்ணா
பாவிகள் அவனின் துன்பை
புசித்துமே இன்னும் இன்னும்
பூதமாய் உடல்வ ளர்த்து
கசிந்துமே கண்ணீர் தன்னை
கணமுமே நினையா தாரும்
விசித்திரங் காண்பார் இங்கே
வினைபல சேர்த்து வைத்து

ஆற்றுதல் இல்லை; இங்கே
அவன்வழி வாழ்வைக் கண்டுத்
தூற்றுதல் இல்லை; நாளுந்
த�ொடர்ந்துனை புகழாய் பாடிப்
ப�ோற்றுதல் இல்லை; வானப்
ப�ொய்யறு வழிதி றந்து
கூற்றுவன் அழைத்து விட்டால்
குழிதனில் மூடி விட்டால்

எட்டொடு எட்டுஞ் சேர
ஏற்றமே அமைந்த வாழ்வை
எட்டியே நின்று காண்பார்
ஏங்கியே ச�ோரும் வண்ணம்
மட்டறு மாளி கையில்
மன்னென பெயரும் வாங்கி
சட்டென மண்பி ரிந்தால்
சவமவர் பேராம் இங்கே

பார்வைகள் கண்கள் மாற்றி
பசித்தவர் அழைக்க ஒற்றை
ப�ோர்வையில் புல்லிப் பெண்டாட்ப்
ப�ொன்னுடல் வருடிப் பார்த்துக்
க�ோர்வையில் நாளும் இன்பங்
க�ொடுத்துடன் வாங்கிப் ப�ோரின்
வேர்வையில் விளைந்த யாக்கை
வெற்றுடல் ஆகும் இங்கே

வந்ததுஞ் சிலபேர் ப�ோவார்
வாழ்வெலாஞ் சேர்த்தூ ரார்க்குத்
தந்துமே சிலபேர் ப�ோவார்
தரணியில் புகழும் பேருஞ்
சிந்தவே சிலபேர் ப�ோவார்
சீ ரென தெய்வந் தந்த
விந்தையை எண்ணி எண்ணி
விதிவழி சிலபேர் ப�ோவார்
எத்தனை இடர்பட் டாலும்
இன்பமே அவர்கண் டாலும்
உத்தமன் கள்ளன் என்றிவ்
வுலகமே செப்பி னாலும்
ச�ொத்தென எல்லா ருக்குஞ்
சுடலையே என்ற ழைக்கும்
பித்தனின் அடிசேர்ந் தார்க்குப்
பீடறு உறக்கம் இங்கே
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தமிழகத்

தலைநகர் சென்னையில்
2020 பிப்ரவரி 1 அன்று ஹைக்கூ 2020
நூல் வெளியீடு... அத்துடன் இணைந்து
வெளியான பல நூல்களில் இலங்கை
கவிஞரும் எழுத்தாளருமான க�ோவுஸ்ஸ
கே.ராம்ஜி உலகநாதன் அவர்க ளின்
க�ொழுந்தம்மா சிறுகதை நூலும் ஒன்று.
இலக்கிய வடிவில் கவிதைக்கு அடுத்த
சிறப்பிடம் வசன உரைநடையாக விளங்கும்
கதைகளுக்குதான். கவிதைகளை விட
கதைகளுக்கான வெளி.. பரந்து பட்ட
ஒன்று.. கவிதைகளைப் ப�ோல குறிப்பிட்ட
வளையத்திற்குள்சுற்றிவரத்தேவையில்லை..
எண்ணங்களையும்.. கற்பனைகளையும்
வ ிரி க ்கல ா ம் . . க த ா ச ிரி ய ன ை எ து வு ம்
கட்டுப்படுத்தாது... வார்த்தை வரம்புகள்
இல்லை.. வார்த்தைகளை சுவாரசியமாக
அமைத்து வாசகனை கட்டிப் ப�ோட்டால்
ப�ோதும்.. கதைகள் கரை சேர்ந்து விடும்.
நண்பர் உலகநாதனின் க�ொழுந்தம்மா
சிறுகதைத் த�ொகுப்பு.. 12 சிறுகதைகள்
அடங்கிய த�ொகுப்பாகும். இதில் பல
கதை கள்.. தி னகரன்.. நவ உதயம்...
தமிழர் தளம் என நாளிதழ்களிலும் பல
இதழ்களிலும் வெளிவந்த சிறுகதைகளை
திரட்டியே இத் த�ொகுப்பு வெளியாகி
உள்ளது.
இலங்கை மலையக மக்களின் வாழ்
வினை கண்முன் நிறுத்துகிறது..கதாசிரியர்
இலங்கை மலையக வாசி என்பதனால்
பெரும்பாலான கதைகள் இலங்கையைச்
சுற்றியும்..மலையை மக்களைச் சுற்றியுமே
பின்னப் பட்டுள்ளது.
12 சிறுகதைகளையும் உங்களுக்கு
எடுத்துச் ச�ொல்ல ஆசையிருந்தாலும்..
ஒரு பானைச் ச�ோற்றுக்கு ஒரு ச�ோறு பதம்
பார்ப்பது ப�ோல...ஒன்றிரண்டு கதைகளை
லேசாய் க�ோடிட்டு காட்டுகிறேன்.
வீல் ஓட்டிய விக்கிரமாதித்தன்..இவனைப்
ப�ோல வீ ட் டு க் கு அ டங்காத ஒ ரு ச ில
பிள்ளைகளை நானும் கண்டதுண்டு..அப்பன்

சம்பாதித்த பணத்தில் உடலை வளர்த்து
க�ொண்டு தன் சம்பாத்தியத்தை குடித்தும்
கும்மாளமிட்டும் திரிந்து வாழ்க்கையை
வீணடிக்கும் இளைஞர் பல உண்டு.
அடுத்தபடியாக.. புரிந்தவள் துணையாக
வேண்டும் எனும் சிறுகதை... வாழ்க்கையில்
இல்லாத துணைவியாக வருபவள் கணவ
னுடைய எண்ணத்திற்கும்.. எதிர்பார்ப்பிற்
கும் ஏற்றபடி இல்லையென்றால் கணவனின்
நிலை..? இதிலும் எழுத்தாள கணவனின்
எண்ணததிற்கு புறம்பாய் அமைந்த இல்லாள்...
அவனது படைப்புகளை பற்றிய ஞானமின்றி
நடந்து க�ொள்ளும் விதமென்று கதை
சுவாரஸ்யமாகவே நகர்கிறது..
கிளி ஜ�ோசியர் கதைய�ோ.. மனிதர்களின்
அறியாமையையும்.. அவலாதியையும் பயன்
படுத்தி காசு பார்க்கும் ஜ�ோசியரைப் பற்றியது..
ச�ொ ல் லு ம் ப ல வ ி ச ய ங்க ள ி ல் ஒ ன் று
ஒட்டிப் ப�ோனாலும் ச�ோதிடர் பிரபலமாகி
விடுகிறார்... அதே ச�ோதிடர் தனக்கான
விதியறியாது லாரியில் அடிபட்டு இறந்து
விடுவது.. பிறருக்கு ச�ொல்லும் ச�ோதிடத்தை
அவர் தனக்கென பார்த்துக் க�ொள்ளாத
நிலையைச் ச�ொல்லி நகர்கிறது இக்கதை.
இ று தி ய ா க . . ட ை ட் டி ல் ச ி று க தை
க�ொழுந்தம்மா... ப�ொன்னரசனின் இளவயது
காதல்.. மலையகத்தின் கங்காணி வாழ்க்கை..
ப�ொன்னரசனின் இயலாமை.. என நகர்கிறது.
ப�ொன்னரசனின் மாமன் உறவுமுறை காரரின்
எட்டாவது பெண் க�ொழுந்தம்மா..அவளுக்கு
பின்னும் நால்வர் உண்டு உடன்பிறப்புகள்..
அந்நாளில் விளையாட்டாய் ச�ொல்வதுண்டு
பதினாறும் பெற்று பெரு வாழ்வு வாழும்
என்று..அந்த பதினாறை தப்பர்த்தம் க�ொண்டு
வாழ்ந்தவர் ப�ோலும் க�ொழுந்தம்மாவின்
தகப்பனாரும்... ஒரு சூழலில் க�ொழுத்தம்மா
வின் குடும்பம் இந்தியா சென்று விட..
காதலன் ப�ொன்னரசனை பிரிய நேரிடுகிறது..
அவனுக்கோ இந்தியா செல்ல சந்தர்ப்பம்
அமைய வில்லை.. க�ொழுந்தம்மாவிற்கு
இந்தியாவில் திருமண ஏற்பாடாகிறது..
ம று க ்க வு ம் மு டி ய வ ில் லை த டு க ்க வு ம்

இ ய ல வ ில் லை ப �ொ ன ்னர ச ன ா ல் .
க ா ல ம் வ ிரை ய . . தி ரு ம ண ம் மு டி ந் து
குழந்தைகள் பிறக்கிறது அவனது காதலி
க�ொழுந்தம்மாவிற்கு... ஒரு கட்டத்தில்
க�ொ ழு ந ்த ம்மா க ிணற்றி ல் வ ி ழு ந் து
தற் க ொலை செய் து க�ொ ண ்டத ா க
ப�ொன்னரசனின் மைத்துனி கடிதம் எழுதி
இருக்கிறாள்..காரணமறியா அந்த சாவிற்கு
தானே காரணமென அவன் இடிந்து ப�ோய்
உட்கார்ந்திருப்பதாக கதையை நிறைவு
செய்கிறார் கதாசிரியர்.. கைகூடாத காதல்கள்..
வெவ்வேறு மணச்சூழலுக்குப் பின் ஏற்படும்
விளைவுகளை த�ொட்டு நகர்த்தியிருக்கிறார்
கதாசிரியர்.
ப�ொதுவில்... நான் வாசித்த வரையில்
இயல்பான கதைவ�ோட்டமும்.. இலங்கை
மலையக மக்களின் வாழ்வியலும் சூழ..
நகைச்சுவை உணர்வும் ஆங்காங்கே தலை
காட்ட இச்சிறுகதை த�ொகுப்பு விளங்குகிறது.
தமிழ்நெஞ்சம் பதிப்பகம் வாயிலாக..
ப ண ்டார வ ளை த ம ிழ் இ ல க ்கி ய ப்
பேரவையின் வெளியீடாக வெளிவந்துள்ள
க�ொழுந்தம்மா...
உங்கள் அனைவரின் கவனத்தையும்
ஈர்ப்பாள் எனக் கூறி.. இந்நூல் சிறுகதை
இலக்கியத்தில் வெற்றிகள் பல பெற்று
புகழடைய வாழ்த்துகிறேன்.
நன்றி.. வணக்கம்.
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என் தனித்த பயணங்கள்
v
அவள் இந்நேரம் என்ன செய்து க�ொண்டிருப்பாள்
என்னோடு பேசுவதை நிறுத்திய பின்
நிச்சயம் மகிழ்ச்சியாக தானிருப்பாள்
v
இம்சை அற்ற காலை த�ொல்லையற்ற மாலை
சண்டையில்லா இரவுகள்
என்று இனிதான ப�ொழுதுகளில் இன்பம் சுவைத்திருப்பாள்
v
என்னை விட இன்னொரு சிறந்தவனின் வரவு கூட
அவள் வாழ்வில் த�ொட்டிருக்க கூடும்
ஆனால் கண்டிப்பாக என் ப�ோன்றவனின் நிழல்கூட
அவள்மேல் பட்டிருக்க கூடாது
v
மேற்படிப்பா, எதிர்கால புதிர்பயணமா, திருமண புதுவாழ்வா
எப்படி ப�ோகிறத�ோ என்னவளின் நாட்காட்டிகள் ?
எது நடந்தாலும் அவள் எண்ணபடி இருத்தல் நலம்
v
நீ என் வாழ்வில் வந்த ப�ோது
நீயும் ஒரு உறவு என்றே நினைத்தேன்
நீ வெறுத்து பிரிந்த பின்னே
நீயே சிறந்த அனுபவம் என உணர்ந்தேன்
v
என்னை விலகியதற்கும், விலக்கியதற்கும்
நிச்சயம் வருந்தி இருக்க மாட்டாய்
நான் அதற்கு நேர்மாறாய் ந�ொந்து வெந்து வருகிறேன்
v
அரையாண்டு கடந்த விட்டது
ஆனாலும் இன்னும் மறக்க மறுக்கிறது உன்னை
பேசலாமா வேண்டாமா என்று
இதய பாதாளத்தில் தினந்தோறும்
பட்டிமன்றம் நடக்கிறது
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v
நான் பேசி நீ பேசவிட்டால்
என் சிறு காயம் பெரிதாக கூடும்
உனக்கே த�ோன்றினால் பேசுவாய்
என்று காத்திருக்கிறேன்
இல்லை என்றாவது என் நினைவு உனக்கு
வருமானால் அது ப�ோதும் எனக்கு
ஆயுள் முழுதும் நான் மகிழ
v
என்
தனித்த பயணங்கள் உன்னை தேடுகிறது
ஜனித்த எழுத்துக்கள் உனை பாடுகிறது
இனித்த நினைவுகள் உம்மை நாடுகிறது
இனியும் துன்பம் வேண்டாமென வாடுகிறது
v
இன்றில்லை என்றால் என்ன
என்றாவது என் நினைவு
குன்றான உன் மனதில்
நின்றாடதான் ப�ோகிறது
அன்றாவது பேசு அன்பே
v
உன்மனம் என்னை வெறுத்தாலும்
என்மனம் உன்னை நேசிக்கும்
இதற்கு அர்த்தம் நீ எப்படி கற்பித்தாலும்
அதற்கு நான் வைத்த பேர் பேரன்பு
v
எப்போதும் ச�ொல்வதையே
இப்போதும் ச�ொல்கிறேன்
எங்கிருந்தாலும் உன்மனம் ப�ோல்
இன்பமாய் வாழி இனிய த�ோழி

- மதன் குமார்
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இவனுக்குவீடுவாங்கவேண்டும்எனும்

பெரிய லட்சியம், கனவு கிடையாது. காரணம்
அவன் ஒரு பெட்டிக் கடை வைத்திருந்தான்
அதுதான் அவன் முழு ச�ொத்தும் மூலதனமும்
ஆகும். மூதாதையர்கள் ச�ொத்து என
ச�ொல்வதற்கு ஒன்றுமே கிடையாது.
அவனுடைய தாத்தா ச�ொத்து, வீடு
எல்லாவற்றையும் அப்பா குடித்து குடல் வெந்து
செத்துவிட்டார். ப�ொறுப்பற்ற தகப்பனுக்குப்
பிறந்த ப�ொறுப்பான ஒரே பிள்ளைதான்
மகேஷ்.
ம கேஷ் ப டி க ்க வ ச தி இ ல்லாத
படியினால் எட்டாம் வகுப்போடு நின்று
விட்டான்.
அவன் அம்மாவுடன் பிறந்த வசதியற்ற
மாமா அவன் மீது அன்பு வைத்திருந்தார்.
அவனின் நற்குணங்களையும் ப�ொறுப்
புணர் வு ம் க ண் டு தன் ஒ ர ே ம க ளை
அவனுக்குத் திருமணம் செய்து வைத்தார். ஒரு
பெட்டிக்கடையையும் வைத்து க�ொடுத்தார்.
மகேஷ் யாரையும் இதுவரை ஏமாற்றிய
தும் இல்லை, யாரிடமும் ஏமாந்ததும் இல்லை.
த ன க் கு உ ள்ள த ே ப�ோ து ம் எ ன
அன்றாட வருமானத்தை வைத்து தன்
குடும்பத்தை எளிமையாய், இனிமையாய்
,அருமையாய் நடத்தினான். இருந்தாலும்
த ா ன் வ ச ித் து வ ரு ம் வீ ட் டி ற் கு ம ா த
வ ா டகை ஒவ ் வொரு ம ா தமும் வீ ட்டு
வாடகை க�ொடுப்பது அவனுக்கு மிகவும்
சிரமமாக இருந்தது. ஆகவே புது வீட�ோ,
பழைய வீட�ோ ஏத�ோ ஒன்று கிடைத்தால்
ப�ோதும் என நினைத்தான்.
மகேஷ்தனக்குள்ளேபேசிக்க�ொண்டான்
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வீடு என்பது அனேகருக்கு கனவாகவே
முடிந்து விடுகிறது. ஒன்று மூதாதையர்கள்
வீட்டை கட்டி வைத்திருக்க வேண்டும்
இல்லாவிட்டால் தன்னிடம் அதற்கான
வாய்ப்புகள் இருக்க வேண்டும். இரண்டும்
இல்லாத நிலை தான் என்னுடைய நிலை
வருந்தினான்.
ச�ொந்தங்களும் பந்தங்களும் நல்லது
கெட்டதுக்கு வருவார்கள் தரம் பார்த்து
பழகுவார்கள். உருகி பேசுவார்கள் அவர்
க ளை ச�ொ ல் லி த வ ற ில் லை உ ல க ப்
ப�ோக்கே அதுதானே.
ஒவ்வொரு மாதமும் முதல் நாளில் வீட்டு
வாடகை க�ொடுக்க வேண்டும் வீட்டு ஓனர்
மகா கறார் பேர்வழி.
பாயில் ச�ோர்ந்த நிலையில் தலையணை
யில் தலைவைத்து சிந்தித்துக் க�ொண்டிருந்த
அ வ னு ட ை ய ந ி ன ை வு க ளை அ வ ன்
மனைவி புவனா ‘‘என்ன வீட்டு கனவா
கவலைப்படாதீங்க’’ என்றாள்.
‘‘இல்ல புவனா நமக்குன்னு ச�ொந்த வீடு
இருந்தா எப்படின்னு ய�ோசனை பண்ணி
பார்த்தேன். மாசம் மாசம் வாடகை க�ொடுக்க
எவ்வளவு கஷ்டப்பட வேண்டியது இருக்கு
சிலநேரங்களில் உன்னுடைய நகையை
அடமானம் வச்சு க�ொடுக்க வேண்டியதா
இரு க்கு. அதை மீட்பது பெரு ம்பாடு
ஆகிவிடுகிறது’’ என்றான்.
‘‘எப்ப இது நடக்குமா அப்பப்ப அது
அது நடக்கும்’’ என நம்பிக்கை ஊட்டினாள்
புவனா.
புவனா தன் மாமாவிற்கு ஒரே மகள்
ஏழ்மையான குடும்பம் என்றாலும் தன்

அப்பாவால் செல்லமாய் வளர்க்கப் பட்டவள்.
அவளும் தன் அப்பாவின் கஷ்ட, நஷ்டங்களை
அறிந்து உணர்ந்து அதற்கேற்றபடி நடந்து
க�ொண்டவள். அதனால்தான் வந்த இடத்தில்
என்னுடன் எல்லா சூழ்நிலைக்கும் ஏற்றபடி
தன்னை பக்குவப்படுத்திக் க�ொண்டாள்.
இவர்களுக்கு அருமையான ஒரு செல்லக்
குழந்தை. பெயர் பானு இரண்டு வயதாகிறது.
அவன் மாமாவின் வீடு அடுத்த தெருவில்
இருக்கிறது. அதனால் மகேஸ்வரிக்கு
பிரச்சனை இல்லை. அடிக்கடி அவள்
பெற்றோர்கள் வந்து தன் மகளை பார்த்துக்
க�ொள்ள உதவி செய்வார்கள்.
மகேஷின் அம்மாவும் கேன்சர் வியாதி
யினால் அவதிப்பட்டு த�ொடர் சிகிச்சையில்
பலனின்றி மரித்துப் ப�ோனார்கள்.
தனித்திருந்த மகேஷுக்கு ஆறுதல் கூறி
வழிநடத்தியவர் அவன் மாமா மட்டுமே.
இப்பொழுது அவனுக்கு சந்தோஷம்
என்று ச�ொன்னால் தன் மனைவியும்
ப ெற்ற ப ிள்ளை ம ட் டு மே . த ன ்னை
புரிந்துக�ொண்டு தன் மேல் பாசத்தை
செலுத்துகிற அத்தை, மாமா அவர்களுக்கும்
அவன் நன்றி உள்ளவனாய் இருந்தான்.
உறவுகள் இல்லாமல் தனித்து வாழ்வது
எவ்வளவு கடினம் என்பதை மகேஷ் அனேக
நேரங்களில் உணர்ந்து இருக்கிறான்.
ஒ ரு ச ில உ ற வு க ள ா ல் வ ா ழ ்க்கை
முழுவதும் த�ொல்லைகள் தான் அதே
நேரத்தில் எந்த உறவும் வேண்டாம் என
ஒதுங்கி வாழ்வதும் மிகவும் கடினம்.
இறைவனுக்கே மானுட உறவின் அவசியம்
தேவைப்படுகிறது அப்படி என்றால் ஒவ்வொரு
மனிதனுக்கும் உறவுகள் அவசியம். தன்
மனைவிக்காக, தன் பிள்ளைக்காக கடவுளிடம்
அடிக்கடி அவன் நன்றி ச�ொல்வான்.
நாட்கள் நகர்ந்து க�ொண்டே இருந்தது
வருடங்கள் பல ஆயிற்று வீட்டு மனைகளின்
விலைகள் ஒவ்வொரு வருடமும் பல லட்சம்
உயர்ந்து க�ொண்டே சென்றது.
வீடு வாங்குவது என்பது கனவில்
கூட இனி நினைக்க முடியாத ஒன்றாய்

என்னை மீட்டல்!

தனித்து நிறைதலில்
நான் என்பது எனதென்பதே
தற்செயலாய் கண்ட என்னை
எதுவும் பெரிதாய் கேட்கத் த�ோன்றவில்லை
ம�ொழிகள் அற்று சைகை செய்து
பின் இறுக்கம் அணைந்த முகத்தை
மெல்லத் துடைத்தேன்.
களிப்பு மிக்க என் முகம்
அவளுக்கு பிடித்ததாய் இல்லை
விழி எறியும் அவள் கேள்வி கணைக்கு
பதில் தந்தாலும்,
ஒரு கணம் திகைப்பு கவிழ்ந்து
விலகுகின்றன
உள்ளம் பதைக்கிறது.
நிறைதலின் வசீ கரம்
ஒரு பிடி தயக்கம்
ஒரு பிடி மயக்கம்
ஆசுவாச பார்வை உடுத்தி
அபூர்வம் குழைத்து
ஆற்றுப்படுத்துகிறாள் இம்முறை அவளாய்.
காந்தகண்கள் விழுங்கும்
அழகு கண்ணாடி எதிரினில்
இப்போது எது நான்? எது நீ?!

- ஆனந்தி ராமகிருஷ்ணன்,
வடலூர்.
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மாறிப்போனது. ஆகவே மகேஷ் அந்த
கனவில் இருந்து விடுபட்டான்.
இனி வீணான கனவுகளுக்கு இடங்
க�ொ டு த் து தன் ம ன தை து ய ர த ் தி ற் கு
உட்படுத்த வேண்டாம் என முடிவெடுத்தான்.
வீட்டு ஓனர் வருடத்திற்கு ஒருமுறை
ஆயிரம் ரூபாய் வாடகையை கூட்டினார்.
மகேஷுக்கு என்ன செய்வதென்றே
தெரியவில்லை. தன் கஷ்டங்களை யாரிடம்
பகிர்ந்து க�ொள்வது கேள்விக்குறியாகவே
இருந்தது.
இன்று அவனுடைய திருமண நாள்.
தன் அத்தை,மாமா வீட்டுக்கு அழைத்
திருந்தான். அவர்கள் தன்னுடைய மாப்
பிள்ளைக்கும், மகளுக்கும், பேரக் குழந்தைக்கும்
புதிய ஆடைகளை க�ொண்டு வந்து உற்சாகமாய்
க�ொடுத்தார்கள்.
அவனுடைய மாமா மகேஷை பார்த்து
‘‘மாப்பிள க�ொஞ்ச நாளா உங்களை நான்
பாத்துட்டு இருக்கேன் ர�ொம்ப ச�ோகமா
இருக்கீங்க உங்க பிரச்சனைதான் என்ன’’
என்றார்.
‘‘ஒன்னு இல்ல மாமா நாங்க நல்லா
தான் இருக்கோம்’’ என்றான்.
‘‘இல்ல மாப்பிள்ளை எதைய�ோ நீங்க
மறைக்கிறீங்க’’
உடனே பு வ ன ா ‘ ‘ இ ல்லப்பா அவர்
எப்ப பாரு வீட்டை பத்தியே ய�ோசனை
பண்ணிட்டு இருப்பார்’’
‘‘வீடா என்ன வீடு’’
‘‘புதுசா ஒரு வீடு வாங்கணும் அப்படின்
றது அவருடைய நெடுநாள் கனவு அது
நடக ்காதத ால அ வர் அடிக ்கடி அப்படி
ஆகிடுவாரு’’
‘‘மாப்பிள இதுக்கா இவ்வளவு கவலை
படுறீங்க? எங்களுக்கு பிறகு எங்க வீடு
யாருக்கு ப�ோய் சேரும் உங்களுக்கு தான்’’
என்றார்.
‘‘மாப்பிள இன்னைக்கு நானும் அத்தை
யும் உங்களுக்கு க�ொடுக்கிற ஒரு கிப்ட்
என்ன தெரியுமா புது வீடு’’
‘‘என்ன மாமா சும்மா நான் ய�ோசிச்சேன்
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நீங்க திடீர்னு இப்படி ச�ொல்றீங்க எனக்கு
ஒன்னும் புரியல’’ ஆச்சரியமும் கேள்வி
குறியும் க�ொண்டவனாய் தன் மாமாவைப்
பார்த்தான்.
‘‘ஆமப்பா உங்களுக்கு தெரிய வேணாம்
சஸ்பென்ஸாக இருக்கட்டும் அப்படினு தான்
நாங்க ச�ொல்லாமல் இருந்தோம் புவனாக்கு
கூட தெரியாது’’
‘‘க�ொஞ்சம் புரியும்படியா ச�ொல்லுங்க
மாமா’’
நம்ம அரசாங்கம் இலவச வீடு கட்டி
தராங்கதான, அதுல எனக்கும் ஒரு வீடு
கிடைச்சிருக்கு. நேத்துதான் நம்ம த�ொகுதி
எம்.எல்.ஏ வீட்டு சாவி க�ொடுத்தார்.
புவனாவையும், தன் மருமகனையும்
ஒருசேர நிற்க வைத்து அந்த சாவியை
பூப்பழ தட்டோடு க�ொடுக்கப்பட்டது.
மகேஷின் கண்களில் ஆனந்த கண்ணீர்
தன் பெற்றோர்களுக்கு மேலாக இவர்கள்
நே ச ி க ்கி ற ா ர ்க ள் எ ன தன் அ த ்தை
ம ா ம ா வ ின் க ா லி ல் வ ி ழு ந் து வ ணங்கி
ஆசீர்வாதம் பெற்றுக்கொண்டான்.
இந்த அன்பை என்னவென்று ச�ொல்
வது அவனின் நீண்ட நாள் கனவுகள்
நிறைவேறிற்று.
புது வீட்டிற்குள் நுழைந்தான்.
ப ெ ரு மூ ச் சு வ ிட்டான் இ ன ி ம ா தந்
த�ோறும் வாடகை க�ொடுக்க வேண்டிய
அவச ியம் இல் லை . யாருக்கும் ப தி ல்
ச�ொல்ல வேண்டிய அவசியம் இல்லை.
சுதந்திரக்காற்றை அந்த வீட்டிலேயே
சு வ ா ச ி த ்தான் . தன் ம க ள் சு வ ற்றி ல்
வரை யும் ஓவிய ங்களை இரசித்தான்.
தன் மனைவி ஒவ்வொரு அறையிலும்
ஆணி அடித்து ப�ோட்டோக்களை மாட்டி
வைப்பதை பார்த்து ரசித்தான்.
இப்பொழுது அவன் வாழ்வு மிகவும்
சுவாரசியமாக இருந்தது. இறைவனை
ஒவ்வொரு நிமிடமும் நினைத்தான் தான்
வணங்கும் கடவுளுக்கு நன்றி ச�ொல்ல
வார்த்தைகளை தேடினான்.
n
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க�ொர�ோனாவின் பரிணாமத் த�ோற்றம்:
(ORIGIN OF CORONA IN EVOLUTION):
உலகம் த�ோன்றிய பல்கோடி வருடங்களாக மனிதன் த�ோன்றுமுன்
வைரஸ் எனும் நுண்ணுயிர் த�ோன்றி உலகையே ஆட்சி செய்ததை யாரும்
அறிய�ோம். வேறுவேறு இனங்களில் புகுந்து ந�ோய் உருவாக்கியது
மட்டுமின்றி, அந்த உயிரியின் ஜீன்களில் சிற்சில மாற்றம் ஏற்படுத்தி
இடைப்பட்ட புதுஉயிரினத்தை உருவாக்கிய பெருமை வைரஸ்
நுண்ணுயிருக்கு இருந்ததை யாரும் அறியார்.(Source:Wikipedia)
	டார்வினின் 1859ல் பரிணாம வளர்ச்சியும் (Evolution
of Species) உயரிகளின் த�ோற்றமும் (The Origin of Species)
அனைத்து உயிர்களையும் கருத்தில் க�ொண்டாலும், அப்பொழுது
வைரஸ் நுண்ணுயிர்கள் கண்டுபிடிக்கப் படாமையால், விட்டுப்
ப�ோயிற்று.
இந்த உண்மை அறியாத ப�ோழ்து வைரஸ் ப�ோன்ற
நுண்துகள்களை ஜடப்பொருள் (non-living thing) என்றே
நினைத்தனர். 1892இல்
முதன்முதலாக வைரஸ் எனும் இரா மீனாட்சி சுந்தரம்
நுண்துகளுக்கு உயிர் உள்ளதை விஞ்ஞானி டிமிட்ரி (Scientist Dmitri Ivanovsbky discovered the living organisms in Tobacco - &
named it as Tobacco Mosaic Virus) புகையிலையில் இருந்து ம�ொசய்க்
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வைரஸைக் கண்டுபிடித்தார். அதன்பிறகே லூயிபாஸ்டர் (Louis Pasteur),
எட்வர்ட் ஜென்னர் (Edward Jenner) ப�ோன்ற விஞ்ஞானிகள் வைரஸ்
நுண்ணுயிர்களுக்கு வேக்சின் கண்டுபிடித்தார்கள். வைரஸ் நுண்ணுயிரிகள்
தனது எதரிகளான பேக்டீரியா, தாவரங்கள், மிருகங்கள், மனிதர்கள் என்று
அனைத்து உயிரிகளையும் தாக்கும் கிருமிகள். அவற்றுள் சில மனிதனுக்கு
உதவி புரியும் வைரஸ்களும் உண்டு. அதுதான் இந்த பேக்டீரிய�ோஃபேஜ்
வைரஸ் (Bacteriophage Virus affects Bacteria and it offers chance to control
Human-affecting Bacteria). இவை சிலவகை பேக்ட்டீரியாக்களைத் தாக்கி
ஒழிக்கும்.(Source: Wikipedia).
ஒவ்வொரு உயிரினத்திற்கும் அடிப்படையில் அதன் ஒவ்வொரு
செல்லிலும் நியூக்ளிக் அமிலமும், புரதமும், மாவுச்சத்தும், க�ொழுப்பின்
மூலக்கூறான லிப்பிடும் இருப்பது உயிர்வாழ அத்தியாவசியமானதாகும்.
(Nucleic Acids along with lipids, proteins and Carbohydrates constitute the
Four Major Macro Molecules essential for all known forms of Life). (Source:
Wikipedia).
மனிதக் க�ொர�ோனா வைரஸ் முதன்முதலில் கண்டுபிடிக்கப்பட்ட
ஆண்டு 1960 சாதாரண சளியினில் (in Common Cold). (Source: Wikipedia)
நமது இந்திய வம்சாவளி அமெரிக்க விஞ்ஞானியான திரு ஹர்கோபிந்
குரானா (Dr. Har Gobind Khorana), புரதத்தின் அணுக்கூறுகளான அமின�ோ
அமில (Amino Acid Molecules) மூலக்கூறுகள் வைத்து நியூக்ளிக் அமிலம்
(அதுதான் உயிர்க்குறியீடுதனை தன்னுள் வைத்துள்ளது) செயற்கையாகத்
தயாரிக்க (Nucleic Acid Synthesis) ச�ோதனைச் சாலையில் முயன்றப�ொழுது
வெற்றியும் பெற்றார், -தானாகவே பல்மடங்கு பெருகி நியூக்ளிக் அமிலம்
தயாரிக்கும் முறையில் வெற்றி கண்டார். (Auto-Replication of Amino Acid
Molecules- Nucleotides, in Nucleic Acid Synthesis which carry genetic code
of the Cell: Mr. Har Gobind Khorana shared the Nobel Prize for Physiology or Medicine in the year 1968). அவர் 1968-லேயே மருத்துவத்திற்கான
ந�ோபல் பரிசுதனை இன்னும் இரு விஞ்ஞானிகளுடன் பகிர்ந்து க�ொண்டார்.
(Source:Wikipedia) (அவற்றில் உயிர் உண்டாக்க முடியவில்லை).
ஒருசெல் உயிரான அமீபா, பேக்டீரியா மற்றும் உயர்ந்த விலங்குகள்
வரை அனைத்து உயிரினங்களும், அதனதன் ஜீன்களில் ஒரே அடிப்படையான
“டிஎன்ஏ” (DNA -Deoxy Ribo Nucleic Acid) என்ற மூலக்கூறுகளையே
பிரதானமாகக் க�ொண்டவை. இவை அனைத்திற்கும் (except one-cell organisms like Amoeba, Bateria,etc) பல்கோடி செல்கள் (All Multicellulars have innumerable Cells) உள்ளன. அந்த ஒவ்வொரு உயிரினத்தின்
செல்லிலும் (inside each cell), ஒரு நியூக்கிளியஸும் (Nucleus), அதனுள்
குர�ோம�ோச�ோம்களும் (Chromosomes), அதனுள் ஜீன்ஸ் (Genes), அதனுள்
டி.என்.ஏ. (DNA - DeoxyRibo Nucleic Acid with its Double Helix Structure)
எனும் உயிருக்கான ஜீன�ோம் (உயிர்க் குறியீடு) (GENOM –Life Code of
each species) உள்ளது. இந்த இரகசியக் குறியீடு (GENOM) அந்த உயிரினம்
(Species) உள்ளவரை மாறவே மாறாது என்பதும் உலக நியதி. (Source:
Wikipedia).
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இதில் ஓர் ஆச்சரியமான விஷயம் என்னவென்றால், ஒருசெல்
உயிரினங்கள் முதல் அனைத்து உயிரினங்களும் இயற்கையிலேயே தங்களது
”உயிர்க் குறியீடுகளாக” டி.என்.ஏ.(DNA) என்பதை மட்டுமே அடிப்படையாக
வைத்துக் க�ொண்டு உள்ளன. இந்த டிஎன்ஏ “டபுள்ஹெலிக்ஸ்” (Double
Helix Structure of DNA) என்னும் இரட்டைஏணி ப�ோன்ற அமைப்பைக்
க�ொண்டது. அந்த உயிர் ஏணியில் இருஜ�ோடி உயிர் இரசாயன அணுக்கள்
(Guanine-Cytosine and Adenine-Uracil represented by G-Cpair & A-Upair)
உள்ளன. இந்த டிஎன்ஏ, இருஜ�ோடி “உயிர்
இரசாயன அணுக்கள்” ஜி-சி ஜ�ோடி & ஏ-யூ
ஜ�ோடி மூலம் விதம்விதமான மாறுபட்ட
சேர்க்கையினால் (Different combination of
the G-C & A-U Bio-Molecule-pairs ) உயிரின்
குறியீடுதனை(GENOM)இயற்கையிலேயே
உரு வ ாக ்கிக் க�ொள்கின்ற ன எ ன்ப து
இ ய ற்கை ய ின் பேர ா ச ்ச ர ்ய ம் ! ! ! இ து
விஞ்ஞான ஆராய்ச்சிகளின் மூலம் கண்டு
பிடிக்கப்பட்ட உண்மையாகும்!!! (Sourch:
Wikipedia)
ஆ ன ா ல் மே ற் கு ற ிப்பிட்ட
ஆச்சர்யமான அடிப்படை உண்மைகள்
முற்றிலும் மாறுபட்டு இருக்கின்றன இந்த
க�ொர�ோனா ப�ோன்ற நுண்ணுயிர்களுக்கு!!!
இதுவும் இயற்கை அன்னையின் அடுத்த
ஆச்சர்யம்தான்!!! க�ொர�ோனா ப�ோன்ற
நு ண் ணு ய ிரி க ள் டி எ ன் ஏ - க் கு ப் ப தி ல்
“ஆர்.என்.ஏ”-ஐ மட்டுமே அடிப்படைக்
குறியீடுகளாகவும், தனது “உயிர்க்குறியீடு”
(GENOM) ஆகவும் க�ொண்டுள்ளது மிகவும்
ஆச்சரியமான உண்மை!!! இந்த ஆர்என்ஏ
என்பது “ரைப�ோ நியூக்ளிக் ஏசிட்” (Ribo Nucleic Acid) என்பதன் சுருக்கம்.
(Source:Wikipedia)
ஆனால், இந்த “க�ொர�ோனா நுண்கிருமி”-யில் இருக்கும் ஆர்என்ஏ
எனும் “உயிர்க்குறியீடு” (ஜீன�ோம்) தனக்குத்தானே தனித்து இயங்கக்கூடியது,
இ ன ப்பெ ரு க ்க ம் செ ய ்யக் கூ டி ய து , ம ி க வ ிரை வ ி ல் ப ல்கிப்பெ ரு க ித்
த�ொற்றக்கூடியது என்பது இயற்கையின் உச்சக்கட்ட ஆச்சர்யம்!!! அந்தக்
கிருமி ஒரு மனித செல்லில் உட்கார்ந்தவுடன் மடங்கின் மடங்காகப்
பெருக (replicating in power of multiples) ஆரம்பித்து விடுகின்றது. இந்த
க�ொர�ோனாவின் உடலளவு மிகச்சிறிய பேக்டீரியாவின் அளவில் நூற்றில்
ஒருபங்கு என்பது உலகிலேயே மிகவும் ஆச்சரியமான விஷயம்!!! கடவுள் அந்த
மிகச் சிறுப�ொருளிலேயே தனக்குத்தானே இயங்கும் உயிரைக் க�ொடுத்து
உள்ளார் என்பது அதிசயத்திலும் அதிசயம்!!! இறைவன் நமது உடலிலும்
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ஆர்என்ஏ-ஐயும் க�ொடுத்துள்ளார், ஆனால் அவை தனித்தியங்காது, - முக்கிய
சில குறிப்பிட்ட வேலைகளுக்கு மட்டும் நமது உடல் உபய�ோகப்படுத்திக்
க�ொள்கிறது – உதாரணமாக, - எம்-ஆர்என்ஏ- (mRNA: messenger RNA)
நியுக்ளியஸ்-இல் செய்திகள் பரிமாற, - டி-ஆர்என்ஏ –(tRNA: transfer RNA)
நியுக்ளியஸ்-இல் ப�ொருள் மாற்றிட.
(Source:Wikipedia)
	க�ொர�ோனா என்ற நுண்ணுயிரை
“எலக்ட்ரான் மைக்ரோஸ்கோப்பில்
மட்டுமே நம்மால் பார்க்க முடியும்!!!
மற்றபடி அவை, அணுக்கூறுகள்
(size
of
Molecules)
ப�ோல்
அமைந்துள்ளதால்,
காற்றில்
மிதந்தோ
அன்றி
காற்றுநீர்த்
துளிகளாக (Water-Vapour) சில மணி
நேரங்களுக்கு உயிர�ோடு காற்றில்
வியாபித்திருக்கும். பனி மற்றும் குளிர்
இடங்களில் 5 மணி முதல் 8 மணி வரை
உயிர�ோடு இருக்கும். வெயில் மற்றும்
வெப்ப இடங்களில் 1 மணி முதல்
3 மணி வரை உயிர�ோடு இருக்கும்
என அறிவீராக.(Press News latest
09.04.2020).
ஆனால் “க�ொர�ோனா நுண்கிருமி”யில் இருக்கும் “ஆர்என்ஏ“-உம் முன்பு
கூறிய, அதே “இரு ஜ�ோடி உயிர்
இரசாயன அணுக்கள் ஜி-சி ஜ�ோடி
மற்றும் ஏ-யூ ஜ�ோடி” (Bio-chemical
Molecules viz., Guanin-Uracil pair
and Adenine-Cytosine pair) மூலமே
தங்களது “உயிர்க் குறியீடு”தனை (GENOM) இயற்கையாகவே உருவாக்கிக்
க�ொண்டு உள்ளது என்பது அடுத்த பேராச்சர்யம்!!!
ஆனால் நுண்ணுயிரான க�ொர�ோனாவ�ோ வெறும் ஒரே செல்லால்
ஆன உருண்டை வடிவக் கிருமி. அந்த நுண்ணுயிர் வைரஸை மூடி
இருப்பது புரதத்தோல்(ProteinCoating), அதற்கு மேல் கிரீடம் (Crown)
ப�ோன்ற க�ொழுப்பு-முள் (Lipid Spike) க�ொண்டது. அதனால் தான் அந்த
நுண்ணுயிருக்கு “க�ொர�ோனா” எனப் பெயரமைந்தது. அந்த கிரீடத்தில்
உள்ள க�ொழுப்பு-முள் மூலம் மனிதனின் நுரையீரல் செல்லில் உள்ள ஏஸ்2 ரிசப்ட்டார் (Receptor: ACE-2 means Angiotensin Converting Enzyme-2)
என்ற அமைப்பில் ஒட்டிக் க�ொள்கிறது. பின் நியூக்ளியஸ்குள் நுழைந்து
இனப் பெருக்க மாகி, (replication takes place in Human Lung Cells) நமது
செல்லையே குறுகிய நேரத்திலேயே உடைத்துக் க�ொண்டு வெளிவருவதால்,
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நுரையீரலில் «நிம�ோனியா» என்ற பேராபத்து வருகிறது என்பதைப் புரிந்து
க�ொள்வீர்களாக!!!(Source:Wikipedia)
	க�ொர�ொனாவின் உயிரணுவில் (Nucleus) ஆர்என்ஏ தான் உயிர்க்
குறியீடு (ஜீன�ோம்). இதனை மின்நுண்ணோக்கியில் (Electron Microscope) பார்ப்பதற்கு “ஒரே_நூலில்_கட்டிய_மணிகள்” (RNA’s structure looks
like Beads-in-a-string) ப�ோல த�ோற்றமளிக்கும்; இதுவே க�ொர�ொனாவின்
உட்கட்டமைப்பாகும்.(Source:Wikipedia)
இலட்சக் கணக்கான வருடங்கள் சேர்ந்து வாழ்ந்த (Corona coexisted with its Hosts) காட்டு விலங்குகளான புனுகுபூனை (Civets),
எறும்புதிண்ணி (Pangolins), ஒட்டகம் (Camels), வ�ௌவால் (Bats) ப�ோன்ற
விலங்குகளை மனிதன் அழிக்கும் ப�ோது, வைரஸ்கிருமி தனது எஜமானனை
(Host) அழிக்கும் ப�ோது தானும் அழிவ�ோம் என்ற உயிர்ப் பயத்தில் (instinct of living, prevails in all living organisms), மனிதனின் உடலுக்குத்
தாவிற்று. எனவே அது மனிதனைக் மட்டுமே தாக்கும் “மனிதக் க�ொர�ோனா”
ஆயிற்று. திரும்ப அது மனிதனை விட்டு வேறு விலங்குக்குச் செல்லாது. இது
ப�ோன்று நுண்ணுயிர்கள் விலங்குகளிடம் இருந்து மனிதனுக்கு வருவதற்கு
“ஜூநாட்டிக்” (Zoonotic) என்று பெயர். (Source:Wikipedia)
இந்த «மனித க�ொர�ோனா» குடும்பத்தில் ஆல்ஃபா, பீட்டா, காமா
மற்றும் டெல்டா என்ற நான்கு வகை க�ொர�ோனாக்கள் உள்ளன. இதில்
பீட்டா வகைதான் க�ொடூரமான தாக்குதல் ஏற்படுத்தும். இந்த வகை
பீட்டாவில் வந்ததுதான் 1. சார்ஸ்(2003) (சிவியர் அக்யூட் ரெஸ்ப்பிரேட்டரி
சிண்ரோம் என்பதன் சுருக்கமே சார்ஸ்) (SARS is Severe Acute Respiratory Syndrome), 2. மெர்ஸ் (2012) (மிடில் ஈஸ்ட் ரெஸ்பிரேட்டரி சிண்ரோம்
என்பதன் சுருக்கமே மெர்ஸ்) (Middle East Respiratory Syndrome) மற்றும் 3.
«நாவல் க�ொர�ோனா-19» (SARS-2: Severe Acute Respiratory Syndrome-2)
(SARS-CoV-2) (Novel Corona) (Covid-19). இவை அனைத்தும் மனிதனின்
நுரையீரல் மற்றும் உணவுக்குழாய் உறுப்புகளைத் தாக்குபவை. “அகில
உலகத் த�ொற்றுந�ோய்கள்” (Pandemic) என உலக சுகாதார நிறுவனத்தால்
பிரகடனப் படுத்தப்பட்டவை!!! (Source:Wikipedia)
ஆசியாவில் புனுகுபூனை (Civets), வ�ௌவால் (Bats) உடலில்
இருந்து மனிதனுக்கு வந்ததாக, 2002 இலேயே “சார்ஸ்” (SARS is Severe
Acute Respiratory Syndrome) எனும் மனிதக்கொர�ோனா நுண்கிருமி கண்டு
பிடிக்கப்பட்டது. அந்த சார்ஸ்-2002 க�ொர�ோனா 2002ஆம் ஆண்டிலேயே
உலகத் த�ொற்று எனப் பிரகடப் படுத்தப் பட்டது. (Source:Wikipedia)
	ச�ௌதி அரேபியாவில் ஒட்டகத்தின் (Camel) உடலில் இருந்து
மனிதனுக்கு வந்ததாக, 2012 இலேயே “மெர்ஸ்” (MERS is Middle East
Respiratory Syndrome) எனும் மனிதக்கொர�ோனா நுண்கிருமி கண்டு
பிடிக்கப்பட்டது. இந்த மெர்ஸ் என்ற க�ொர�ோனா 2012ஆம் ஆண்டிலேயே
உலகத் த�ொற்று எனப் பிரகடப் படுத்தப் பட்டது. பாதிக்கப்பட்டவர்களில்
சுமார் 36 சதம் க�ொடிய மெர்ஸ் த�ொற்றால் மறைந்து விட்டனர். அரேபியத்
தீபகற்பம் தென்கொரியாவில் 2015-18 வரை அதிகம் பேர் பாதிக்கப் பட்டனர்.
(Source:Wikipedia)
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க�ொர�ோனாவின் க�ொடிய உலகத் த�ொற்று இன்றுவரை:
(PRESENT DAY PANDEMIC NATURE OF CORONA):
சீனாவின் பெருநகர் வூகனில் சென்ற ஆண்டு 2019 டிசம்பர் கடைசியில்
இந்த புது க�ொரானா நுண்கிருமி கண்டுபிடிக்கப் பட்டது. உலக சுகாதார
மையம் அந்நுண்ணுயிர்க்கு நவீன க�ொர�ோனா (Novel Corona) எனப்
பெயரிட்டனர்.
நவீனக் க�ொர�ோனா என்னும் நுண்ணுயிர் மனிதனை மட்டுமே தாக்கும்
“ஒட்டுண்ணிக்கிருமி” என ஆய்வில் கண்டு பிடிக்கப்பட்டு, உலக சுகாதார
மையத்தால் 2019ல் “உலகத் த�ொற்று ந�ோய்” (World Pandemic) எனப் பறை
சாற்றுப் பட்டது.
2019 டிசம்பர் 31-ஆம் இந்த நவீனக்கொர�ோனா (Novel Corona) வெளிஉலகுக்கு வந்ததாக சீனா வெளியிட்டது. 2020 ஜனவரி 19
அன்று மனிதனுக்கு மனிதன் பரவச் சான்றில்லை என உலகச் சுாதார
மையத்திற்குத் தெரிவித்தது. ஆனால் அடுத்த நாளே,- 2020 ஜனவரி 20-ஆம்
தேதியே, நவீனக் க�ொர�ோனா மனிதனுக்கு மனிதன் பரவும் என உலகச்
சுாதார மையத்திற்குத் தெரிவித்தது ஒர் பேரிடியாயிற்று. இது 2019 ஆண்டு
கண்டுபிடிக்கப் பட்டதால், இதனை நாம் நவீனக் க�ொர�ோனா (Novel Corona) என்றே அழைப்போம்.
சீனப் பெருநகர் வூகனில் ஜனவரி23ம் தேதி ஊரடங்கு அமல்படுத்திய
ப�ோழ்து, பாதிக்கப்பட்ட சுமார் ஐம்பது லட்சம் வெளிநாட்டு மக்கள்
முன்பே ச�ொந்த நாட்டுக்கு இடம் பெயர்ந்திருந்தனர். இது வெளி உலகுக்கு
அப்பொழுது தெரியாது. இந்நிகழ்ச்சியே உலகுக்குப் பேரிடியாய் மாறும்
என யாரும் எதர்பார்த்திருக்க வாய்ப்பில்லை, ஏனென்றால் அப்பொழுது
யாருக்கும் இந்த நவீனக் க�ொர�ோனா மூன்றே வாரத்தில் மடங்கின் மடங்காகப்
பல்கிப்பெருகி மனிதப்பேரிழப்பை தரும் எனத் தெரியாது.
இன்றைய தேதியில் (2020 ஏப்ரல் 12) நவீனக் க�ொர�ோனாவினால்
உலகில் சுமார் பதினேழு லட்சத்திற்கும் (17,00,000) அதிகமான மனிதர்கள்
பாதிக்கப் பட்டுக் க�ொண்டிருக்கிறார்கள். சுமார் ஒரு லட்சத்திற்கும் (1,00,000)
அதிகமான�ோர் இந்த நுண்கிருமியால் க�ொல்லப்பட்ட வண்ணம் உள்ளனர்.
சீனாவில் 2019 டிசம்பர் 31 தேதியில் உதித்த இந்த நுண்கிருமி க�ோவிட்19 நூற்றிமூன்று (103) நாட்களிலேயே 17 லட்சத்திற்கும் அதிகமான உலக
மக்களைப் பாதித்துள்ளதற்கு காரணம் மூன்றே வாரத்தில், மடங்கின்
மடங்காகப் பல்கிப்பெருகி, காற்று-நீர்-த�ொடுதல் ஆகிய மூன்று ஊடகத்தின்
மூலமும், பரவித் த�ொற்றும் குணமே முக்கிய காரணம். (Source: Johns
Hopkins University & Medicine, USA)
இந்த நுண்கிருமி க�ோவிட்-19 ஒருவர் உடலில் அடைகாக்கும் காலம்
வெறும் மூன்று வாரமே, - முதல் நாளில் இருந்தே மற்றவர்களுக்குப் பரவவும்
ஆரம்பித்து விடுகிறது,- பாதிக்கப் பட்டவர்களுக்கு எந்த அறிகுறியும் ,இருமல், வறண்ட த�ொண்டை ஆரம்பத்தில் வராது, ஆனால் முதல் இரண்டு
வாரஙகளில் வந்துவிடும். பின்னரே ஜுரமும் நெஞ்சுவலியும் ஏற்படும், -
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ஆனால் அதற்குள் நுரையீரல் பாதிக்கப்பட்டு அபாயக்கட்டத்திற்கு சென்று
விடுவார்கள்.
அமெரிக்கா இந்த ந�ோயின் ஆரம்பத்தில் அசிரத்தையாய் இருந்ததன்
பின்விளைவே, நுண்கருமியின் தாக்கம் விரைந்து மிகப் பெரிய அளவான
ஐந்து லட்சம் (5,00,000) பேர்களைப் தாக்கியுள்ளது. 2020 ஏப்ரல் முதலிரண்டு
நாட்களில் இருந்த ஒருலட்சம் பாதிப்பு பத்தே நாட்களில் ஐந்துலட்சம்
பேர ்களுக்கு ம் மேலா க பா தித் துள்ளது, - இது உலகிலேயே வே று எந்த
நாட்டிலும் இல்லாத உச்சமானதாகும். மனிதப்பேரழிவு அமெரிக்காவில்
தட ை ப ட ா ம ல் ந டந் து க�ொண் டு ள்ள து . இ ன் று வ ரை ம ன ித இ ற ப் பு க ள்
பதினெட்டாயிரத்தைத்(18,000) தாண்டியும், தடுப்பதற்கான முயற்சியின்றித்
தத்தளிக்கிறது. (Source: Johns Hopkins University & Medicine, USA)
இ ந ் தி ய ா வ�ோ ம ன ித ா ப ி ம ா ன அ டி ப்பட ை ய ி ல் ( உ ள்நா ட் டி ன்
எ தி ர ்ப்பை யு ம் ப �ொ ரு ட்ப டு த ்தா து ) அ மெரி க ்கா வ ி ற் கு “ ஹ ை ட்ராக் ஸி
குள�ோர�ோக் குவின்” மருந்துகளை நேற்று முதல் ஏற்றமதி செய்கிறது.
இத்தாலியும் ஸ்பெயினும் இந்தக்
க�ொர�ோ ன ா ந�ோ ய ா ல் உ ல க ிலேயே
ஆரம்பத்திலிருந்துஅதிகமாகபாதிக்கப்பட்டு
ஐர�ோப்பா கண்டத்திலேயே அதிகமான
மக்கள் மாண்டுள்ளார்கள். இவ்விரு
நாடுகளில் மடடும் மூன்றுலட்சம் பேர்
பாதிக்கப்பட்டு இன்றுவரை (12.04.2020)
முப்பத்தைந்தாயிரம் பேர்களுக்கும் மேல்
இ ற ந் துள்ள ன ர் . இன்னும் சம ா ளிப்பது
அரிதாகவுள்ளது. (Source: Johns Hopkins
University & Medicine, USA)
PHOTO CHRISTIAN HARTMANN, REUTERS
பிரான்ஸ்ஸும் சமாளிக்க இயலாமல்
இன்றுவரை ஒன்றேகால் லட்சம் பேர் பாதிப்பில் பதின்மூன்றாயிரம் பேர்
இறந்துள்ளனர். பிரான்ஸ் ஜெர்மனியின் உதவியை நாடியுள்ளது.
ஜெர்மனி ஒன்றுதான் உலகிலேயே மிகவும் திறமையாக மக்களை நன்கு
பரிச�ோதித்து ஒன்றேகால் லட்சம் பேர் பாதிப்பில் இருந்து 54,000 மக்களைக்
காப்பாற்றி மனிதஅழிவை மூவாயிரத்திற்குள் (Mortality within 3000: one
of the lowest in the world) நிறுத்திவைத்துள்ளது. ஜெர்மனி உலகத்திற்கே
முன்னுதாரணமாகத் திகழ்கிறது.
மற்ற ஐர�ோப்பிய நாடுகளும் மிகவும் சிரமத்தில் உள்ளன. உலக
கிராமங்களில் பரவிவிட்டால் க�ொர�ோனாவை வேரறுப்பது மிகவும் சிரமமான
காரியமாகும். இதுவரை 185 நாடுகளுக்கு இந்த க�ொர�ோனா த�ொற்று
பரவியுள்ளது.
இந்தியா ஆரம்பத்தில் இருந்தே நன்முயற்சி எடுத்து மக்களைக்
காப்பாற்றி வருகிறது. 2020 மார்ச் 22-இலேயே அகில இந்தியாவிலும்
ஒருநாள் ஊரடங்கைப் பிறப்பித்து, பின் மார்ச் 24 முதல் மூன்று வாரங்கள்
ஊரடங்கையும் 144 தடையுத்தரவையும் பிறப்பித்து மக்களை க�ொர�ோனாவின்
மனிதப் பேரழிவில் இருந்து காப்பாற்றி வருகிறது. இன்றுவரை சுமார் 7,600

 2020

Y

  Y 

பேர் பாதிக்கப்பட்டு, 774 பேர்களை ந�ோயிலிருந்து காப்பாற்றி, 250க்குள்
மனிதஅழிவைக் குறைத்துள்ளது.
நவீனக்கொர�ோனா(NovelCorona)வைரஸ்க்கு
இ ன் னு ம் எ ந ்த ம ரு ந் து ம் க ண் டு ப ி டி க ்க ப்
படவில்லை. ஆனால் மலேரியாக்கிருமிக்குக்
க�ொடுக்கும் “ஹைட்ராக்ஸி க்ளோர�ோக் குவின்”
என்னும் மருந்து மூலமும் இந்த க�ொர�ோனா
வைரஸ்கிருமியை கட்டுப்படுத்தலாம் என்றும்
மருத்துவரின் தேர்ந்த ஆல�ோசனையின்
பேரிலேயே அம்மருந்தை பாதிக்கப் பட்டவர்கள்
எடுத்துக் க�ொள்ளவேண்டுமெனவும் உலக
சுகாதார மையமும், நமது இந்திய விஞ்ஞான
PHOTO DADO RUVIC, ARCHIVES REUTERS
ஆராய்ச்சிக் கழகமும் அறிவித்துள்ளது.
தனிமையும், கைசுத்தமும், சமூகவிலகலும்
தான் வருமுன் காக்கும் விதிகள்!!! சுடுநீர் அடிக்கடி குடித்தலும், சுடுநீராவி
முகத்திற்குப் பிடித்தலுமே ந�ோய் வந்தாலும் அதனின்று தப்பும் வழிகள் என்பது
பாதித்துத் தப்பிய நாடான சீனாவிலிருந்து வரும் செய்திகள் கூறுகின்றன.
இது முற்றிலும் உண்மை என்பது அனைவருக்கும் தெரிந்த விஷயம்!!!
மனிதன் என்னும் விலங்கு தான் - உண்டு - உயிர்வாழ, இதுப�ோன்ற
காடுவாழ் விலங்குகளைத் தேர்ந்தெடுத்தது தவறான செயலன்றோ! அதனைத்
த�ொந்தரவு செய்ததால் காடுவாழ்விலங்குகளிடம் இருந்து மனிதனுக்கு
வந்துள்ளது என ஆராய்ச்சிகள் மூலம் நிரூபிக்கப் பட்டுள்ளன. மனிதனுக்கு
வரும் த�ொற்று திரும்ப மிருகத்தினிடம் செல்லாது என்பதையும் புரிந்து
க�ொள்வீர்களாக!!!
இதுப�ோன்ற நிகழ்வுகள் நடக்காது இருந்திருந்தால் அந்த வைரஸ்கிருமி
மனிதனைத் த�ொந்தரவு செய்திருக்க வாய்ப்பேயில்லை என்பது உறுதியாகக்
கூறுகிறார்கள் விஞ்ஞானிகள்!!!
எனவேதான் நாமாகிய மனித இனம், மற்ற உயிரிகளைத்
த�ொந்தரவு செய்யக் கூடாது என்ற உண்மையை விஞ்ஞானிகள் புரிந்து
க�ொண்டுள்ளார்கள்.
இந்த உலகத் த�ொற்று மனித இனத்திற்கே ஒரு பாடமாக அமைய
வேண்டும்!!!
n
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ஓசை நயம் இருத்தல் வேண்டும் - அதில்
உயர்ந்த ச�ொல்லை ப�ொருத்த வேண்டும்
ஆசை நயம் இருக்க வேண்டும் - அது
நேசக் கரம் க�ொடுக்க வேண்டும்.
பாசைகளும் புரிய வேண்டும் - அதில்
பசுமைகளும் படர வேண்டும்.
பித்தனவன் அறிய வேண்டும் - அதில்
பக்தி மழைப் ப�ொழிய வேண்டும்.
தேசத்தினைப் ப�ோற்ற வேண்டும் - அதில்
தென்றல்களும் வீச வேண்டும்.
வீரநடை ப�ோட வேண்டும் - அது
விண்ணகத்தைப் பிளக்க வேண்டும்.
புரிதலினைக் க�ொடுக்க வேண்டும் - அதில்
புதுமைகளும் இருக்க வேண்டும்.
தாளமுடன் இசைக்க வேண்டும் - அதில்
தனிமைதனை மறைக்க வேண்டும்.
ச�ோகங்களும் குறைய வேண்டும் - அதனுள்
ச�ொர்க்கத்தினை அடைய வேண்டும்.
தமிழ்தாகத்தினைக் க�ொடுக்க வேண்டும் - அதில்
தேன்சுவையைப் புகுத்த வேண்டும்.
ஆழியைப்போல் ப�ொருளும் வேண்டும் - அதில்
அறிவுடைய கருத்தும் வேண்டும்.
காலமின்றி நிலைக்க வேண்டும் - அது
காற்றுடனே கலக்க வேண்டும்.

- சதீஷ் காளிதாஸ்
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நித ா ன ம ா க எ ழு ந ்தார் ர ா க வ ன் .

ப �ொ று மை ய ா க ம ன ை வ ி க�ொ டு த ்த
க ா ஃ ப ியை ரு ச ித் து ப் ப ரு க ி ன ா ர் .
பிள்ளைகளின் அறைக்குள் நுழைந்தார்.
அவர்களுக்கு நடுவே படுத்துக் க�ொண்டார்.
அவர் கழுத்தைக் கட்டிக் க�ொண்டான்
மூ த ்த வ ன் . வ ய ிற்றி ல் கை ப�ோ ட் டு க்
க�ொண்டு அவர் பக்கம் திரும்பிப் படுத்துக்
க�ொண்டான் இளையவன்.
இ ரு வ ரு ம் ஒ ர ே நேர த ் தி ல் க ண்
விழித்துப் பார்த்தார்கள். யாரின் கழுத்தைப்
பிடித்திருக்கிற�ோம்? யாரின் வயிற்றில்
கை ப�ோட்டிருக்கிற�ோம்? “அப்ப்ப்ப்பா...”
இந்த உணர்வு, அது தந்த சுகங்கள்,
இதுக்காக காத்திருந்த ஏக்கங்கள் இன்னும்
எ த ்த ன ைய�ோ . . . இ ந ்த ம க ன ்க ள ின்
நெஞ்சுக்குள்.
பத்து நாட்களுக்கு முன் பணம், பணம்
எனப் பறந்தவர். எப்போதும் பிசி, பிசி என
ஓடிய பிசினஸ் மேன். கடமைக்கு காஃபி
பருகிவிட்டு, அவசரத்தில் குளித்துவிட்டு,
அரைகுறையாக சாப்பிட்டு, அலுவலகம்
ந�ோக்கி விரைந்து, நடுநிசியில் வீடுவந்து...
இ ப்ப டி யே சு ழ ன் று க�ொண் டி ரு ந ்த
ராகவனின் உலகத்தில் மனைவி, குழந்தை
கள் என்ற எண்ணங்களெல்லாம் தூரமாகவே
இருந்தது.
இப்போது இந்த தனிமை, குடும்பத்தின
ர�ோ டு த ன ி த ் தி ரு ந ்தே ஆ க வேண் டி ய
சூழ்நிலை... முன்னோக்கி முழுவேகத்தில்
ப ற ந ்த அ வ ர து வ ா ழ ்க்கை ப ற வை
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தன்சிறகுகளை இறுகக் கட்டி ஊரடங்கு
உத்தரவு வேடனால் குடும்ப வலைக்குள்
நுழைந்து க�ொண்டது.
“என்னங்க அடுத்தவாரம் ஸ்கூலில்
ஆ ண் டு வ ி ழ ா . ப ிள்ளை க ள் ட ா ன்ஸ் ,
ட்ராமாவில் சேர்ந்திருக்காங்க. எல்லோருடைய
பேரன்ட்ஸும் வராங்களாம்.நாமளும்ப�ோய்ட்டு
வரணும்.” “இல்லை சுதா, அடுத்தவாரம் ஃபாரின்
கஸ்டமர்ஸ் வராங்க அதனால் வரமுடியாது.
நீயே பார்த்துக்க”
உறவுக்காரர்கள் வீட்டுத் திருமணம்,
நண்பர்களின் பிறந்தநாள் அழைப்புகள்,
வீடு குடிபுகும் விசேஷங்கள், மட்டுமல்லாது
த ன ்ம ன ை வ ி , கு ழ ந ்தை க ள ின் ப ி ற ந ்த
நாள்கள், தனது திருமணநாள் எதிலுமே
கலந்து க�ொள்ளாமல் பணம் மட்டுமே
கு ற ி க ் க ோ ள ா க வ ா ழ ்ந ்த து எ வ ்வ ள வு
பெரிய முட்டாள்தனம்? மறுகிய மனதுடன்
தன் மனைவி குழந்தைகளுடன் உருகிய
தங்கமாய் ஒட்டிக் க�ொண்டு நாள்களை
நகர்த்தத் த�ொடங்கினார் ராகவன்.
இழந்த ஆண்டுவிழாக்களை, கல்யாணங்
களை, விசேஷங்களை, பிறந்த தினங்களை
தேடுகிறது மனம்.வருடம் முழுவதும் பணம்
தராத நிம்மதி, திருப்தி, மகிழ்ச்சியை இந்தத்
தனிமைநாட்கள்எனக்குஉணர்த்திவிட்டதே!
க�ொர�ோனா அழிந்தவுடன் குடும்பத்தோடு
எல்லா நிகழ்ச்சிகளிலும் கலந்து க�ொள்ள
வேண் டு ம் . க�ொர�ோ ன ா வ ிரை வ ி ல்
ஒழிந்து ப�ோக குடும்பத்துடன் தனியாக
பிரார்த்தனைய�ோடு காத்திருக்கிறார்.
n

என்ன இந்த மாற்றம்
கவிஞர் இதயம் விஜய்
ஆம்பலாப்பட்டு

என்ன இந்த மாற்றம்
என்ன இந்த மாற்றம்
என் இதயம் அறிந்திடத் துடிக்குதே...
எதனால் இந்த மாற்றம�ோ?...
என்ன இந்த மாற்றம்

உன் உதட்டோர சிரிப்பினில்

என்னுள் என்ன இந்த மாற்றம்

என்னை மறந்து ப�ோவதால்

உன்னைக் கண்ட நாள் முதல்

என் நினைவிலே மாற்றம்...

என் இதயம் அறிந்திடத் துடிக்குதே...

நீ கன்னக்குழியில் இட்ட முத்தத்தில்

எதனால் இந்த மாற்றம�ோ?...

மயங்கி விழுந்ததால்

என் இதயம் அறிந்திடத் துடிக்குதே...

என் கனவிலே மாற்றம்...

இன்னும் என்ன மாற்றம�ோ?...
உன் கால் க�ொலுசின் ஒலியைச்
நெஞ்சாங் கூட்டுக்குள்ளே

சங்கீதமாய் இரசித்ததால்

நீ நிழலாய் வருவதால்

என் மனதிலே மாற்றம்...

என் நிழலிலே மாற்றம்...

உன் இதய துடிப்பில்

வெண்குவளையில் ஆடும்

என் இதயம் துடிப்பதால்

கருவண்டு கண்கள்

என் உயிரிலே மாற்றம்...

நித்தம் த�ொல்லை செய்வதால்

அந்த இதய துடிப்பும்

என் தூக்கத்திலே மாற்றம்...

இன்று கேள்வி கேட்கிறது...

நீ நீராடும் நேரம்

என்ன இந்த மாற்றம்

என்மேல் தெளிக்கும் நீர்த்துளியில்

என்னுள் என்ன இந்த மாற்றம்

தாகம் அடங்கியதால்

உன்னைக் கண்ட நாள் முதல்

என் தாகத்திலே மாற்றம்...

என் இதயம் அறிந்து ச�ொல்லுதே

குளிர்தரும் உன் கூந்தல் காற்று

காதல் வந்த மாற்றமே...

உடலில் த�ொட்டதால்

என் இதயம் தெளிந்து ச�ொல்லுதே

என் தேகத்திலே மாற்றம்...

இது காதலின் மாற்றமே...
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காதல் மேடை
நீ ப�ோகும் இடமெல்லாம் நானும் வருவேன்
இதயம் இனிக்கும் காதல் நினைவில் தானே
தீ வேகும் வெயிலிலும் துணையாய் வருவேன்
உதயமான காதல் இன்பமாய் மலரும் தானே
உன்னோடு இருக்கும் நாளெல்லாம் இனிக்கும்
கண்ணோடு காதல் கதைகள் பேசி சிரிக்கும்
பெண்ணேட்டின் பக்கங்கள் குறைவதில்லையே
என்னோடு ஏழ்பிறப்பும் நீயும் கூட வருவாயே
கண்ணில் உன்னை வைத்தே காதல் வளர்த்தேன்
எண்ணில் எழுத்தில் உன் உருவமே வரைந்தேன்
மண்ணில் கட்டிய க�ோட்டை ஆவதில்லை மனசு
பெண்ணில் விளைந்த அன்பே காதல் க�ோட்டையா
ஒன்றுக்குள் ஒன்றாக கலந்தன காதல் உள்ளங்கள்
குன்றுகள் ஒன்றாகியே பெரு மலையாகக் கூடும�ோ
அன்றும் அளப்பரிய சுக அலைகள் அடித்து நடந்தன
இன்றும் வனப்புடனே வளைய வருகிறாள் தேவதை
ஆடுவ�ோம் இதய ஊஞ்சலில் இனிமை ப�ொங்கவே
பாடுவ�ோம் இன்னிசை இனிமை காதில் விழ
தேடுவ�ோம் உலகின் மயங்கும் உல்லாசங்களை
நாடுவ�ோம் காதலின் ப�ொன் வீதியின் ஒளியையே
நாம் ப�ோகும் இடமெல்லாம் காதல் வளருமே
ஆம் இதயங்கள் இடம் மாறியே இருப்பதால�ோ
தும்மும் ப�ோதும் மாறாதது இதயக் கனவுகளே
நம் காதல் மேடையில் என்றும் அரங்கேறுமே

கவிஞர் ராம்க்ருஷ்
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1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

பாலு க�ோவிந்த ராசன்
சரசுவதி பாஸ்கரன்
தென்றல்கவி
மஞ்சுளா ரமேஷ்
ஏ டி வரதராசன்
ஜ�ோதிபாஸ் முனியப்பன்
தங்கைபாலாஆசினி
ஓசூர் மணிமேகலை
மன்னைமணிமாறன்
சித்தார்த்பாண்டியன்
இவர்களுடன்,

11.
12.

இராம வேல்முருகன்
தமிழ்நெஞ்சம் அமின்

ஆகிய�ோர் இச்சிறப்பு மரபுக் கவிதைக்களஞ்சியத்தை சிறந்தத�ோர் ஆவணப்
பணியாகச் செய்ய முனைந்துள்ளார்கள். கவியுறவுகளே... இப்பணியில் கரம்கோர்த்து
நூலில் தங்களின் கவிதைகளையும் இடம்பெறச் செய்ய காலதாமதமின்றி
யூனிக�ோட் எழுத்துருவில் அனுப்பி பயனடைய விழைகிற�ோம். ஆக்கங்களை பட
உருவில�ோ ஆகவ�ோ அனுப்ப வேண்டாம். அனுப்பும் கவிதைகள் இதுவரை அச்சில்
வராதவையாக இருத்தல் அவசியம். தங்கள் கவிதை, நூலில் இடம்பெற கட்டணம�ோ /
பங்குத்தொகைய�ோ கிடையாது.

த�ொடர்புகளுக்காக...
+91 8754643478 , +91 9952529619 , +91 04374265069

தங்கள் படைப்புகளை அனுப்ப வேண்டிய ஒரே மின்னஞ்சல்

marabu2021@tamilnenjam.com
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வணக்கம் கவியுறவுகளே
2021 மரபுக்கவிதைகளைத் த�ொகுத்து நூல் வெளியிடத் திட்டம்
ஒன்று உருவாகியுள்ளது. இதில் பங்கு பெற தாங்கள் எத்தனை
ம ர பு க ்க வ ி தைகளை வேண் டு ம ானா லு ம் அ னு ப்ப ல ா ம் . தெர ி வு
செய்யப்படுபவை மட்டும் த�ொகுப்பில் வெளியிடப்படும். தலைப்பு
தங்கள் விருப்பமே. கீழ்க்காணும் மரபு வகைகளில் தங்கள் கவிதை
அமையலாம்.
வெண்பா
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

குறள் வெண்பா - 12
நேரிசை வெண்பா - 6
இன்னிசை வெண்பா - 6
நேரிசை பஃற�ொடை வெண்பா - 2 		
இன்னிசை பஃற�ொடை வெண்பா - 2
நேரிசை கலிவெண்பா 1 			
இன்னிசை கலிவெண்பா 1 			
குறள்வெண்செந்துறை 12

( தலா 12 அடிகள் )
( தலா 12 அடிகள் )
( 24 அடிகள் )
( 24 அடிகள் )

ஆசிரியப்பா
9. நேரிசை ஆசிரியப்பா 2 			
10. இணைக்குறள் ஆசிரியப்பா 4 		
11. நிலைமண்டில ஆசிரியப்பா 2		
12. அடிமறி மண்டில ஆசிரியப்பா 2 		

( தலா 12 அடிகள் )
( தலா 6 அடிகள் )
( தலா 12 அடிகள் )
( தலா 12 அடிகள் )

கலிப்பா
13. தரவு க�ொச்சகக் கலிப்பா 			
14. தரவிணை க�ொச்சகக் கலிப்பா		
15. நேரிசை ஒத்தாழிசைக் க�ொச்சகக் கலிப்பா
16. மயங்கிசை க�ொச்சகக் கலிப்பா 		
17. கட்டளை கலித்துறை - 6

24 அடிகளுக்குள்
24 அடிகளுக்குள்
24 அடிகளுக்குள்
24 அடிகளுக்குள்

வஞ்சிப்பா
18. வஞ்சிப்பா 					
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8 அடிகளில் 3 மட்டும்

விருத்தங்கள்
19. அறுசீ ர் ( காய் காய் மா அரையடி) 		
20. எழு சீ ர் (காய் காய் மா மா காய் மா மா)
21. எண்சீர் ( காய் காய் மா தேமா அரையடி)
22. வெளி விருத்தம் 				
23. கலி விருத்தம் 					
24. வஞ்சி விருத்தம் 				

3
3
3
6
6
6

மருட்பா
25. புறநிலை வாழ்த்து மருட்பா 2 		
26. கைக்கிளை மருட்பா 2 			
27. வாயுறை வாழ்த்து மருட்பா 2 		
28. செவியறிவுறூஉ மருட்பா 2 			

( 12அடிகள் )
( 12 அடிகள் )
( 12 அடிகள் )
( 12 அடிகள் )

இதர பாடல்கள்
29. கும்மிச்சிந்து 2 					
30. ந�ொண்டிச்சிந்து 2 				

( தலா 12 அடிகள் )
( தலா 12 அடிகள் )

அனைத்துப் பாக்களிலும் எதுகை ம�ோனை கட்டாயமாக இருக்க
வேண்டும். இயைபு இருப்பின் சிறப்பு. எழுத்துப்பிழை க�ொடுக்கப்பட்ட
இலக்கணத்துக்கு ஒவ்வாத கட்டுப்படாத பாக்கள் ஏற்றுக்கொள்ளப்பட
மாட்டாது.
தங்கள் கவிதைகள் எந்த பாவகையெனினும் 24 அடிகள் மட்டுமே
இருக்க வேண்டும்.
பாவலர்கள் அனைத்து பாவகைகளிலும் கவிதைகள் அனுப்பலாம்.
தடை யில்லை. பங்கு பெறும் அனைத்து பாவலர்களும் நூல் வெளியீட்டு
விழாவில் பாராட்டப்பட்டு க�ௌரவிக்கப்படுவர்.
தங்கள் படைப்புகளை அனுப்ப வேண்டிய ஒரே மின்னஞ்சல்

marabu2021@tamilnenjam.com
ப�ொறுப்பாளர்கள் :		
				

இராம வேல்முருகன்
தமிழ்நெஞ்சம் அமின்

ஒரு வரலாற்று சிறப்பு மிக்க நூலாக்கத்தில்
தாங்களும் பங்கு பெறுங்கள்.
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பெண்மானே நீ வாழ்க !
செய்யாத சிற்பமென
செயமாது நின்றிருக்க
சிறுக�ோவைப் பழத்தோடு
செவ்விளம் குரும்பும்
க�ொய்யாத மாங்கனியும்
குளிர்வாழைத் தண்டிரண்டும்
க�ொண்ட க�ொடியிடையாளே !
எய்யாத விழியம்பு
கீழ்மேலாய் நடனமிட
செவ்வாழைப் பூங்கரத்தில்
வளைகுலுங்க , நல்ல
நெய்யாத நூலிடைய�ோ
நேர்த்தியுடன் சிறிதசைய
நின்னணிகள் சிற்றிடையில்
ப�ொன்மணியாய் பளபளக்க
செந்தாழை நீள்சடையும்
செழுங்கழுத்தும் சிறிதாட
செவ்வானச் செம்பரிதி
மெய்யான நிறங்கொண்ட
பெண்மானே நீவாழ்க !

-

தமிழ்மாமணி புலவர்

வெ. அனந்தசயனம்
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