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இன்றைய காலகட்டத்தில் மனிதம் என்பதே மரித்துக் க�ொண்டிருப்பதை,
உலகின் பல பாகங்களிலும் நடக்கும் துர்ச்சம்பவங்கள் பறைசாற்ற, நம் மனித
சமுதாயம் எதை ந�ோக்கிப் பயணிக்கிறதென்றே எண்ணத் த�ோன்றுகிறது.
அண்மையில் பிரான்ஸுக்குப் பிழைக்க வந்த ஒருவரின் மூர்க்கத்
தனமான தாக்குதல்கள் குடும்பத்தில் பல உயிர்களைக் காவு க�ொண்ட சம்பவம்
உலகத்தையே உலுப்பிய நிலையில் அடுத்த இரண்டொரு நாட்களுக்குள்,
மீண்டும் அதே மாதிரி சம்பவம் லண்டனிலும் இடம்பெற்றது.



அன்புத் தமிழ்நெஞ்சங்களுக்கு வணக்கம்!

ம ன அ ழு த்த ங ்க ளு க் கு ஆ ளாகி தன்னிலை ம றந் து இ து ப�ோன்ற
குற்றச்செயல்களில் ஈடுபட்டு, தம் வாழ்க்கையை இழந்து தம் தாய்நாட்டுக்கு
அவப்பெயரையும் ஏற்படுத்தி, சிறைக்கம்பிகளுக்குப் பின்னால் சீ ரழியும்
நிலை ஏன�ோ?

உலகின் பல இடங்களில் வாழ்வாதாரமேயின்றி வாழப் ப�ோராடும்
மக்க ள் ஒரு புறம். யுத்தங்களாலும் இன, மத, நிற பேதங்களால் அழிந்து
க�ொண்டிருக்கும் அப்பாவிகள் மறுபுறம். வாழ்க்கையையே பல நேரங்களில்
ப�ோராடித் தான் வெல்ல வேண்டியுள்ளது. வாழ்வதே ஒருமுறைதான். அதை
நல்லமுறையில் வாழ்ந்துவிட்டுப் ப�ோகலாமே!
ஐ ந ்தற ி வு ஜீ வன ்க ள ி ட ம் கற் று க்க ொ ள ்ள வே ண் டி ய பா ட ங ்க ள்
பலவிருக்க, பகுத்தறிவுள்ள மனிதர�ோ பிரிவினைகளாலும், கற்பழிப்பு,சிறுவர்
து ஷ ்பி ர ய�ோக ம் , க� ொ லைக ள் எ ன ்ப வ ற ்றா லு ம் சீ ர்கெட் டு ப் ப�ோவதை க்
கண்கூடாகக் காண்கிற�ோம். அன்றாடம் எங்கேய�ோ இதுப�ோன்ற அவலங்கள்
அரங்கேறிய வண்ணமே உள்ளன.

இயந்திரமயமான இவ்வுலகில், நவீன இலத்திரனியல் ப�ொருட்களுடனும்
த�ொழிநுட்ப ரீ தியிலும் முன்னேறி வருகிற�ோம் என்பது உண்மைதான்.
ஆயினும்,இத்தகைய மிருகத்தனமான நடத்தைகளால், கற்காலத்தை ந�ோக்கி
அதாவது பின்னோக்கிப் பயணிக்கிற�ோம�ோ என்ற ஐயமே எழுகிறது.
த�ொழிநுட்பங்களும் வசதிகளும் அறிவியலைப் பெருக்கிக் க�ொள்ளத்
தானன்றி கண்ணியமில்லாத சீ ரழிவிற்குத் துணை ப�ோவதற்காக அல்ல
என்பதை உணர்ந்தாலே ப�ோதும். உலகமே அமைதிப்பூங்காவாகத் திகழும்.
	கிருஷ்ணபகவான் நரகாசுரனை அழித்த நாளைத் தீ பாவள ியாகக்
க�ொண்டாடுகிற�ோம். பாலியல் வன்முறைகள், க�ொலைகளைச் செய்யும்
நரகாசுரர்களை இல்லாத�ொழிக்கும் நாள்தான் உண்மையில், இப்பூமியில்
அனைவரும் க�ொண்டாடும் புனிதநாளாக மாறும்.
முதலில் குடும்பத்தார், நண்பர்களுடன் மனம் விட்டுப் பேசுங்கள்.
மனஇறுக்கம் குறையும். அயலவருடன் நட்புறவாக இருங்கள். அது
ம ன ி தநே ய த்தை வள ர் க் கு ம் . ம ன ி தநே ய ம் இ ம்மண்ணில் தழ ை க ்க ,
சுய மனக்கட்டுப்பாடும் தனிமனித ஒழுக்கமும் அவசியமாகும். அதனால்,
இவற்றைக் கடைப்பிடித்து மனிதம் காப்போம். மாண்பு பெறுவ�ோம். நாளைய
உலகம் அழகாகும்.
	நன்றி!
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ஏத�ோ மூலையில் எருக்கஞ்செடியருகில்
எப்படிய�ோ முளை விட்டிருந்தேன்.
சுற்றுச்சூழல் தினமென்று விழா வைத்து
வியாக்கியானம்பேசி..
சாலைய�ோரம் நட்டுவிட்டு என்னை
நெகிழிக்குப்பைக்குள் விட்டுவிட்டு
ப�ோனதினால் கதியற்று நின்றேனே..!
அவ்வப்போது தாகம் தணிக்க,
மேகத்தின் கருணையே பிரவாகம் எடுக்க,
நிலத்தோடும், தார்சாலை நெரிசலிலும்
வானளாவி நின்றேன்..!
அத்துணை நாள் அறியேன்..,
என்றொரு நாள�ோ எங்களுயிர்
தனித்தனியாய் பிரித்து
எடுக்கப்படுமென..!
என்னுடல் த�ொழிற்சாலைக்
கதவிற்கு தேவையாம்,
தட்டாமல் அறுத்துச் சென்றனர்..!

அறுத்துக் க�ொண்டிருக்கையில்
என் சகநண்பரின் க�ோபமெல்லாம்
சிறுசிறு சுள்ளிகளாய் அவர்கள் மேல்
க�ொட்ட,
அதுவரை அறிந்திடா தனக்கும்
இந்நிலையென!
அன்னையிடம் பறித்த மழலையை ப�ோல்
துடி துடித்து நின்றதென் புவியன்னை..!
மழைவேண்டி நின்றப�ோதெல்லாம்
வளர்க்கப்பட்டு,
இன்று இறுதி ஊர்வல
பாடையாய் மட்டுமல்ல,
உடனெரியும் கட்டையாய்
உன்னோடு சாம்பலானேன்..!
தாயை வெட்டும் மடையனே,
நீரையும் காற்றையும் அலட்சியப்படுத்தி,
அடிய�ோடு அறுத்தென்னை
ஆனந்தம் காண்கிறாய் நீ.,
குப்பி தண்ணீரை விளம்பரப்படுத்தி
என்மீது ஆணியடிக்கும்
வண்ணக் காகிதத்தில்..,
உன் சாயம் அறியாமல் நீ..!
வாயு விற்பனையென்றால்
நீய�ொட்ட காகிதம் கூட இருக்காது
என்னைத் த�ொலைப்பின்..!

- கவிமலர் த.சரண்யா.
க�ொழிஞ்சாம்பாறை,
பாலக்காடு மாவட்டம், கேரளம்.
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இராமாயணம் வாசித்தவர்கள் அதில்

பல காண்டங்கள் இருப்பதை உணர்ந்திருப்பீர்...
அது ப�ோல இந்த இராவண காவியத்
தில் மூன்று காண்டங்கள் தமிழ்போல.
	த = தன்னிகரில்லாதமிழ்வேந்தனைப்
பற்றி முதல் பகுதியிலிருந்து ஆரம்பிக்கின்
றார் எழுத்தாளர் ஸ்ரீமதி.
இராவணணைப் பற்றி இதுகாரம்
பல புதினங்கள் வந்திருக்கின்றன குறிப்பாகச்
ச�ொன்னால் அசுரகாவியம்
(வீழ்த்தப் பட்டவர்களின் வீர
வ ர ல ாறு ) அ தையும் நா ன்
வாசித்திருக்கிறேன். ஆனால்
இக்காவியம் இராவணனைப்
பற்றிய உன்மையான வர
லாறாக நான் கருதுகிறேன்.
அ ம் ம ா வீ ர ன ி ன்
பிறப்பை சுட்டிக் காட்டும்
இடத்தில் இருந்தே இராவணன்
பயணிக்கத்தொடங்கிவிட்டான்
என்னோடு...
வஞ்சகத்தால் நாடிழந்து தன் தாய்
சேசகியுடனும் தன் சக�ோதர சக�ோதரியுடனும்
தன் தாய் நாட்டை விட்டு புறப்பட்ட
அவன் சேற்றில் தன் பாதம் பதித்தது முதல்
ஆய கலைகள் அனைத்தையும் கற்று
இறுதியில் ஈசனின் பக்தனான அவன்
அவனுடைய சந்திரவாளையே பெற்று...தன்
நண்பனுக்காக முதல் யுத்தம் புரிகின்றான்...
அதில் வெற்றியும் பெற்று தன் தாய்
நாட்டை அடையும் வழியில் தமிழ் அரசி
தாடகையுடன் நட்புறவு க�ொள்கின்றான்...
தாடகை அப்பப்பா இராவணணுக்கு
இணையான வீரத்தை வெளிப்படுத்தும்
அவ்வரசியை விவரித்தவிதம் அருமை.
எவர் துணையும் இல்லாமல் தன்
தே ச த ்தி ல் த ன் ப ா த ம் ப த ி க ்கின ் றா ன்
இர ா வ ண ன் அவனை எ தி ர ்கொள்ள
குபேரனனின்படைகள்இவனிடமிருப்பத�ோ
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சந்திரவாள் மட்டும் தான்.. எப்படி
அம் மாபெரும் படையை இவன் எதிர்
க�ொள்ளப்போகிறான் என்ற படபடப்பு
ஏற்படும் நமக்கு.. அதை யுத்தம் செய்யாமல்
தன் தேசத்தை எப்படி கைப்பற்றுகிறான்
இலங்கை வேந்தன் என்பதை நம் கண்களின்
முன் காட்டியிருப்பார்... அருமை.. அருமை...
இ ர ா வ ண ணு க் கு ம்
மண்டோதரிக்குமான முதல் சந்திப்பு தமிழின்
உச்ச விளையாட்டு தன் எழுத்துகளினால்
மனதை உருக்கியிப்பார்...
அட்டகாசம்.. அட்டகாசம்...
	தன் தேசத்திற்காகவும் தன் உறவு
களுக்காகவும்இராவணன்எடுக்கும்
சிரத்தைகள் அம்மன்னவனை நம்
கண்முண்ணே காட்டியிருப்பார்.
(இப்படித்தான் இலங்கை வேந்தன்
வாழ்ந்திருப்பான�ோ என்று
நினைக்கத் த�ோன்றுமளவிற்கு
நீதி, நேர்மை, நியாயம் வழுவாத
அரசனாக) அதிலும் பவித்
திரையின் அறிமுகம் ஆர்ப்பரிக்கும் வசனங்கள்
தெறிக்குமிடம் அவளையே தன் ஒற்றனாக
நியமித்து இறுதியில் அதே ஆர்ப்பரிக்கும்
ஓசைய�ோடு அவள் மாண்டுப�ோகும் இடம்
கண்களை குளம் ஆக்கிவிட்டது.
பவித்திரை பேருக் கேற்றாற்போல்
பவித்தரையாகவாழ்ந்துமாண்டுப�ோனால்...
	மேகநாதன் அவனின் பிறப்பும்
வ ள ர்ப் பு ம் அ வ ன ி ன் க ா த லு ம் ந ய ம்பட
நடக்கும் சுவாரசியமான இடங்கள்...
வாலிக்கும் இராவணணுக்கும் யுத்தம் நம்
கண்களை விட்டு அகலாது...
	தன் தாய் சேசகியின் திதி தினத்தில்
பதினாறு பிண்டங்களை நதியில் விடும்
ப�ோது ஒவ்வொரு பிண்டத்திற்கும் தன்
தாயின் புகழ் பாடி இராவணன் கதறும்
இடம் நம்மையும் கதறவைத்தது..
இறுதியாக
தன்
தங்கையின்

நாசியும், முலையும் எதற்காக அரியப்பட்டது
என்பதை அறிய செல்லுமிடத்தில் சீதையைக்
கண் டு அ வ ள ி ன் க த ையைக் கேட் டு
மரத்தில் சாய்ந்தபடி இலட்சுமணன் கிழித்த
க�ோட்டிற்கு இப்புறமாக இராவணன்
அமரும் ப�ோது... நம் கண்கள் தானாக
குளம் ஆகும். ஆம் ஒரு ஒப்பற்ற மன்னனாக
அவனின் நற்குணங்களை இதுநாள்வரை
இவ் வளவு விரிவாக யாரும் எழுதியதில்லை.
இராவணன் தமிழின் மன்னவன், தமிழின்
மூத்தவன் அப்படியிக்க அவன் நல்லவன்
தான் அதில் மாற்றமில்லை. அதை தன்
எழுத்துகளால் நிரப்பிவிட்டார் எழுத்தாளர்
முதல் பாகம் இப்படியாக முடிவடைகிறது..
மி=மிதிலையின் மருமகன் இராமன்
அவனை பற்றிய கதை சீதை ச�ொல்ல
ஆரம்பமாகிறது.
இதுநாள் அண்ணலும் ந�ோக்கினான்
அவ ளு ம் ந�ோ க்கின ா ள் எ ன்று படித்
திருப்போம். ஆனால் அதற்கான சூழ்
நிலையை அழகுறவிவரித்த விதம் யாரும்
ய�ோசித்திராத களம் அமர்க்களம் அவ்விடம்.
இ ர ா ம ரை ப ்ப ற ் றி யு ம் அ வ ர ி ன்
வாழ்வில் நடந்ததைப் பற்றியும் நாம்
அனைவரும் அறிவ�ோம். அச்சம்பவங்க ள ி ல்
தனக்குத் தேவையானவற்றை எடுத்துத்
த ன் த ம ி ழ ா ல் அ ழ கு ற எ ழு த ்தா ள ர்
எழுதிய விதம் அருமை. சீதை ஒரு
அற்புத பிறப்பு அதை பல இடங்களில்
வித்தியாசமான முறையில் எழுதியுள்ளார்
ஏன் இராமனையும் விட்டுவைக்கவில்லை...
இங்கு நாம் கடவுளாக இராமரையும்
இராவணனையும் வணங்குகிற�ோம் ஆனால்
அவர்களை சாதாரண மனிதர்களாக
அவர்களின் செயல்களிலிருந்தே நமக்கு
காட்டியவிதம்... அருமை.
அதிலும் இராவணன் எதற்காக
தனித்திருந்த சீதையை தன் தேசத்திற்கு
க�ொண்டுவந்தான்என்பதைவிளக்கியவிதம்
யாரும் ய�ோசித்திராதகளம்... உண்மையில்
அப்படித்தான் நடந்திருக்கும�ோ...
	ழ்=இறுதியில் யுத்த காண்டம் இதில்
தான் ஆரிய.. தமிழ் பிரச்சினை வருகின்றது
அ வ ர ்க ள் ச ெ ய் யு ம் யு த ்த ம் அ தற் கு
உபய�ோகப்படுத்தப்படும் கருவிகள்.
	தமிழர்கள் யுத்த்தில் செயல்படும்
விதம் அவர்களின் கருவிகள் ப�ோர்

நெறி
முறைகள்
இதுதான் வெற்றி
த�ோல்வியை
நிர்ணயிக்கின்றது.
மேக ந ா தன ி ன்
ப�ோர்வியூகங்களும்
தந்தி ர ங ்க ளு ம்
அருமை.
வீ சீ ப ன் எ ன்ற
கத ா ப ா த ்தி ர ம்
ம
ட்
டு
ம்
அ க ்கா ல த ்தி ல்
இல்லாமல் இருந்திருந்தால் கதையே மாறி
யிருக்கும். அதனால்தான�ோ அவருக்கு
க�ோடாரிக் காம்பு என்ற பெயர்?.
இறுதிவரை சீதைக்கு களங்கம்
வ ி ளை வ ி க ்கா ம ல் அ த ை சீ த ை யு ம்
உணர்ந்து க�ொண்ட விதம் அருமை.
து ர�ோக த ்தா ல் வீ ழ ்த ்த ப ்ப ட ்ட து
இராவணனின் வீரம் அதை மெய்ப்பித்த
பு த ி ன ம் . எ வ ்விட த ்தி லு ம் இ ர ா ம னை
தீயவனாக காட்டாமல் அதே சமயம்
இராவணனையும் நெறி பிறழாதவனாக
காட்டிய விதம் அட்டகாசம்.
இ ர ா வ ண ன ி ன் மென்மை ய ா ன
உண்மையான மறுபக்கத்தை காட்டும்
புதினம் வெய்யோனின் வேந்தன்...
நல்வாழ்த்துகள்எழுத்தாளர் ஸ்ரீமதிக்கு
இப்படிய�ொரு புதினம் கத்திமேல் நடப்பது
ப�ோல... அதில் வெற்றியும் பெற்றுவிட்டார்.
வாழ்த்துகள்!
சீதை பதிப்பகம், சென்னை
பக்கங்கள் 584
விலை 600 /- ரூபாய்
	த�ொடர்புகளுக்கு...
	க�ௌரா ஏஜென்ஸீஸ், சென்னை
e-mail : gowra09@gmail.com
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பாவலர் கருமலைத்தமிழாழன்
வெடிச்சத்தம் காதுகளைத் துளைப்ப தன்றி
வெடிகளாலே வருகின்ற பயன்தான் என்ன
அடிப்பட்டால் உடல்உறுப்பு வலித்தல் ப�ோன்றே
அச்சத்தம் காதுகளைத் துடிக்கச் செய்யும்
முடிகறுப்பாய் புகைகக்கிச் சுற்றுச் சூழல்
முழுவதையும் நஞ்சாக்கி மூச்ச டைக்கும்
குடிஉயிரைக் குடித்தல்போல் வெடிநெ ருப்போ
குற்றுயிராய் ஆக்கிவிடும் கவன மின்றேல் !
ஊர்மெச்ச வெடிக்கின்ற வெடிக ளாலே
உழைப்பாலே வந்தபணம் கரியாய்ப் ப�ோகும்
ஊர்தெருக்கள் வீடுகளின் முன்பு றத்தில்
உடலுக்குள் ந�ோய்பரப்பும் குப்பை சேரும்
சீர்கல்வி பெறும்வயதில் த�ொழிற்சா லைக்குச்
சிறுவர்கள் செல்கின்ற அவலம் ஓங்கும்
ப�ோர்க்களத்தின் அழிவைப்போல் செய்வ தன்றிப்
ப�ொலிவுதரும் உற்பத்தி ஆக்க மில்லை !
பட்டாசு வாங்குதற்குச் செலவு செய்யும்
பணந்தன்னை ஏழையர்க்குக் க�ொடுக்க லாமே
பட்டாடை இல்லையெனினும் பருத்தி ஆடை
பாங்காக வறியவர்க்கு வழங்க லாமே
பட்டினியில் வாடுவ�ோர்கே உணவ ளித்துப்
பசியாற்றும் இன்பத்திற் கீடும் உண்டோ
மட்டற்ற மகிழ்ச்சிவர அனைவர் கூடி
மண்வாசம் கெட்டிடாமல் விழாவெ டுப்போம் !
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விம்மி விழும் நெஞ்சத்தில்
கருங்கூந்தல் நான் முடித்தே
கருத்தாய் மலர் சூடி..
அவன் காணும் கண்களுக்கு
அழகாக மை பூசி...
செங்காந்தள் விரல்களுக்கு
செஞ்சாயம் நான் தேடி..
பிறைநுதலில்... செஞ்சாந்து ப�ொட்டுமிட்டு
விம்மி விழும் நெஞ்சத்தில்
விதவிதமாய் நகை சாற்றி..
நான் இங்கே காத்திருக்க..
நாதன் என்னை மறந்த தென்ன
எங்கே சென்றாரடி கிளியே ?
எப்போது வருவாரடி ?

			

- விஜி

இது விடைபெறும் காலம்
என்று பல வழிகளில்
மறைமுகமாக உணர்த்தினாய்
நான் அதை உணரும் மனநிலையில்
எப்போதும் இருந்ததில்லை
நான் அழைக்காத ப�ொழுதெல்லாம்
வலுக்கட்டாயமாக
பன்னீராய் ச�ொரிந்தாய்
அன்பின் ச�ொற்களை
புதுப்பித்துக் க�ொண்டே இருந்தாய்
இன்று நான் த�ோள் சாயும்போது
நழுவிச் செல்கிறாய்
குடை கேட்கும் ப�ோது
வெயிலில் காக்க வைக்கிறாய்
கையறு நிலையில் விட்டுச் செல்வதுதான்
நீங்கள் எழுதாத விதிய�ோ!

காந்திமதி செல்வரத்தினம்

வாழ்வு என்பது
அனைவருக்கும் ஒன்று தான்..!
நாம் எப்படி வாழ்கிற�ோம் என்பதில் தான்
அடங்கி உள்ளது..
நம் வாழ்க்கை..!

- பாரதி
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வீ

‘‘
ர ப ா கு . . எ ங ்கே க ி ள ம்பி
வ ி ட ்டா ய் . . ? ’ ’ ச�ோக ம ா ய் கே ட ்டார்
மார்த்தாண்ட பூபதி.
‘ ‘ தந்தையே . . . ந ா ளை ந ம து
ச�ோழரது படைகள் கலிங்கத்தை ந�ோக்கி
கிளம்புகின்றது. நினைவில்லையா..?’’
‘‘ஏன் இல்லை மகனே...?! அன்று
அரசர் நகர்வலம் வருகையில் நீ உரைத்த வீர
வார்த்தைகளை மறக்கத்தான் இயலுமா..?’’
என்றார் அவர் தனது குரலில் ச�ோகத்தை
முழுவதும் காட்டியவராய்.
‘‘தந்தையே நீங்களே எனது வார்த்தை
களை வீர வார்த்தைகள் என்றீர்கள். பின்
ஏன் வீணான கவலை க�ொள்கிறீர்கள்..?’’
என்றான் ஆதங்கத்துடன் வீரபாகு.
‘‘மகனே... ப�ோர்ப்படைகள் நகரும்
ப�ோது களப்பலி தருவதும், நவகண்டம்
தருவதும் ச�ோழரது மண்ணில் சகஜமாய்
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நிகழும் நிகழ்வே. ஆனாலும் அந்த நிகழ்வு
நமக்கென ஆகும் ப�ோது மனித மனம்
துவள்கிறதே..என்ன செய்ய?’’
‘‘தந்தையே... ச�ோழ தேசத்தின் சாம்ராஜ்
யாதிபதிகுல�ோத்துங்கச்ச�ோழரின்படையெடுப்பு
சிறக்கவும், அரசரது வாழ்வு மேம்படவும்,
ப�ோரில் ச�ோழ தேசம் வெற்றி க�ொள்ளவும்
தானே நான் என்னையே நவகண்டமாகத் தர
முழுமனதுடன் சம்மதித்தேன். இதற்கு ஏன்
கண்கலங்குகிறீர்கள்..?’’
‘‘எனக்கு இருப்பது நீ ஒருவன்
தானே மகனே...’’ என்ற அவரது குரல்
தழுதழுத்தது.
‘‘ தந்தையே . . . இ த�ோ எ ன து
அ ரு ந ்த வ ப் பு தல்வ ன் . ந ம் மு டை ய
குலம் காக்கப் பிறந்தவன். இவனை
விட்டுச் செல்கிறேனே. எனது உயிர்
ச�ோழ தேசத்திற்காக ப�ோரில் ப�ோனால்
என்ன? இது ப�ோன்று ப�ோனால் என்ன?
இரண்டுமே தேசத்தின் நலனை முன்னிட்டுத்
தானே’’ என்றான் வீரபாகு கம்பீரமாய்.
ப �ோ ர ்ப்படைக ள் அ ண ி வ கு த் து
கிளம்பும் நாளும் வந்தது. தெருவெங்கும்
அதிர யானைகள் கம்பீர நடை நடந்து
வந்தன. அதில் முதலாவதாக வந்த அழகான
பட்டத்து யானை சர்வ அலங்காரத்துடன்,
வெண்கொற்றக் குடையை தனது முதுகில்
சுமந்தபடி வந்தது. அதன் முதுகில் அமைக்
கப்பட்ட வெள்ளிப் பல்லக்கில் கம்பீரமாய்
வீற்றிருந்தார் அநபாயன் என அழைக்கப்
பட்ட முதலாம் குல�ோத்துங்கச் ச�ோழன்.
அவரைத் த�ொடர்ந்து பல புரவிகளில் ச�ோழ
தேசத்தின் தளபதிகளும், உபதளபதிகளும்,
க�ோட்டத் தலைவர்களும், சிற்றரசர்களும்
கம்பீ ரமாய் ஆர�ோகணித் து வந்த னர்.
ப டைக ள ி ன் அ ண ி வ கு ப ்பே கண்

வீரநடை நடந்தது வீரபாகுவின் தலையில்லா
உடல்..பின் சுருண்டு விழுந்தது. அனைவரது
கண்களிலும் பயங்கரம் வெறியாகவும்.
ஆவேசமாகவும் மாறியத�ோடு, ‘‘ச�ோழம்...
ச�ோழம்...’’ என விண்ணதிர கூச்சலிட்டார்கள்.
	ச�ோழ தேசத்தின் ஒரு அதிகாரி ஓடி
வந்தான். ‘‘யாரிவன். பெயர் என்ன..?’’
என விசாரித்துக் க�ொண்டு ப�ோனான்.
இது நடந்து வாரங்கள் ஒன்றாகி
விட்டது.
அன்று, பெயர் விபரம் கேட்டுப்
ப�ோனவன் இன்று திரும்பி வந்தான்.
‘‘நவகண்டம் தந்து வீரமரணம் அடைந்த
வனுக்கு சிறு குழந்தை தான் இருப்பதனால்
அ ர ச ா ங ்க வேலை இ ப ் ப ோ து த ர
இயலாது. ப�ொன்னும், நிலமும், கறவை
ம ா டு க ளு ம் ச�ோ ழ ச ா ம்ராஜ்யாத ி ப த ி
தருகிறார். பெற்றுக் க�ொள்ளுங்கள்’’ என்று
தந்துவிட்டுப் ப�ோனார்.
ம ன ம் உ டைந் து க ா ண ப ்ப ட ்ட
மாரப்பபூபதி, எண்ணிப்பார்த்தார். ’’உன்னால்
ஒரு பயனுமில்லை. நீ இந்த ச�ோழ தேசத்தில்
பிறந்ததே வீண்’’ என அன்றொரு நாள் தனது
மகனை திட்டியதன் பலன் இன்று கைகளில்
கிட்டியதைக் கண்டு அவரது விழிகள் நீரைச்
ச�ொரிந்து க�ொண்டிருந்தன.
n
பனிக் காலத்திலும்
சுடச்சுட கிடைக்கிறது
தேர்தல் செய்தி
ஆயிரம் ஆண்டுகள் கடந்தும்
தரையில் விழாமல் நிற்கிறது
தஞ்சை க�ோபுரம் நிழல்
சாவு வீட்டைக்கண்டு
சந்தோசம் க�ொள்கிறார்
எரிமயானத் த�ொழிலாளி
விபத்தில் காயமடைந்தார்
நகைக்கடை முதலாளி
சேதரம் அதிகம்,,,!



க�ொள்ளாக் காட்சியாய் இருந்தது.
குதிரைகளைத் த�ொடர்ந்து காலாட்
ப டை வீ ர ர ்க ள் வ ர ி சைக் கு மூ வ ர ா க
அ ண ி வ கு த் து வ ந ்த னர் . வ ழ ி யெங் கு ம்
மு ர சு க ள் அ த ி ர , து ந் து ப ி க ள் மு ழ ங ்க ,
க�ொம்புகள் ஊத, வீரர்களின் உற்சாகம்
கரைபுரண்டோடியது.
வீரபாகுவ�ோ தான் நவகண்டம் தர
தன்னை ஆயத்தப் படுத்த தயாரானான்.மஞ்சள்
கலந்தநீரில்அவனைநீராடசெய்தனர்அவனது
உறவினர்கள், வாத்தியங்கள் முழங்க, முரசு
அதிர்ந்தது. நீராடியவனை புத்தாடை அணியச்
செய்து, பல புதிய அணிகலன்களை அவனுக்கு
அணிவித்தனர். காலில் வீரத்தண்டையும்.
கையில் கங்கணமும் அணிவிக்கப் பட்டது..
பெண்களின் குலவை ஒலி அவ்விடத்தை
நிறைக்க, பறை அடிக்கப்பட்டு, துந்துபி
முழங்கியது, க�ொம்புகளும் ஊதப்பட,
தனக் கு ள் வீ ர உ ண ர் வு எ ழு வ த ை
வீரபாகுவால் பூரணமாக உணர முடிந்தது..தன்
கண்குளிர தனது மகனையும், மனைவியையும்
பார்த்தான். இன்னும் சில நாழிகைகளில்
நடைபெறவிருக்கும் நிகழ்வின் தீவிரம்
புரியாத வீரபாகுவின் மகன�ோ புன்னகை
புரிந்து கைகளை அசைத்தான்..மனைவியின்
கண்களில் இலேசான கண்ணீர் துளிர்த்தாலும்
வீரனின் மனைவி கண்ணீர் ச�ொரிவது தகாது
என்பதனால் அவ்வீரமங்கையின் வதனமும்
மலர்ந்தே காணப்பட்டது.
அத�ோ..வந்துவிட்டது.
	ச�ோழர்களின் வீர அணிவகுப்பு.
அசைந்தாடி வரும் பட்டத்துயானையில்
அமர்ந்தபடி இருமருங்கும் ஜனங்களை
ந�ோக்கி கைகளை அசைத்தபடி வந்து
க�ொண்டு இருந்தார் முதலாம் குல�ோத்துங்கச்
ச�ோழர்.
அ வ ரது கண் எதி ரி ல் ... அவரை
ந�ோக்கி யவாறு கம்பீரமாய் நடந்து சென்ற
வீரபாகுவின் கைகளில் நீண்ட வாள் ஒன்று
இருந்தது. கண்ணிமைக்கும் நேரத்தில் தன்
இடது கரத்தால் தலைமுடியை பிடித்துக்
க�ொண்டும். வலது கரத்து வாளினைக்
கழுத்தில் வைத்தவனாய், ‘‘ஜெய.. விஜயீ
பவ..’’ என வீர முழக்கமிட்டவன், ‘‘சரட்டென’’
ஒரு இழு இழுத்தான்.. இடது கையில்
துண்டிக்கப் பட்ட தலையுடன், சில அடிகள்

சுய உதவிக்குழுக்கள் சேமிப்பு
களவாணிகளிடம் கை மாறுகிறது
தேன் கூடு,,!
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நாகை ஆசைத்தம்பி
க�ோவை
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உன்னைத் தேடியதில் உள்ளக் களைப்படைந்தேன்
புன்னை மரத்தடியில் பூங்காக்களில் பார்த்தேன்
முன்பே சென்றிருந்த இடங்களெங்கும் தேடினேன்
இன்றைக்கு கடற்கரை மணலில் தேடுதலாயிற்று
கண்டேன் உன் காலடித்தடங்களில் உன்னையே
க�ொண்டேன் பேருவகை பெருமகிழ்ச்சி என்னில்
தண்ணென்ற பாதங்களின் அழகை நானறிவேன்
பெண்ணென்றப் பேரழகி என் காதலியன்றோ
சென்றதெங்கே தேவதையே செங்கழுத்தாளே
கன்றாக நானுந்தான் பின்னாடி வருவேனே
என்றாலும் காலடித்தடம் கண்டே வந்திடுவேன்
நின்றாலும் உந்தன் நிழலைக்கூட நானறிவேன்
காலடித்தடங்கள் ஒராயிரம் கதைகள் ச�ொல்லுமே
நாலடி நடந்தாலே நீ சென்றவழி புரிந்திடுமே
வாலடி நானுனக்கு விட்டுப்பிரிய இயலாதடி
சீ லமடி மீனாளே மீன் வாங்கத்தான் ப�ோனாய�ோ
மாமனுக்குப் பிடிக்குமென்று மத்தி வாங்கவா
காமன்கணையாக கன்னியெந்தன் காதலியே
தாமரை உடலாளே தன்னிகரற்ற முகத்தாளே
சாமந்தி சூடிய சங்குக் கழுத்தாளே வாடியம்மா
இந்தப் பூப்பாதம் ந�ோக நான் விடுவதா கண்ணே
ச�ொந்தங்கள் க�ொஞ்சும் மாமனிருக்க ப�ோவதா நீ
பந்தங்களில் கட்டுண்டிருப்போம் வா கண்மணியே
தந்தப் பாதங்களைத் தாங்கிப் பிடிக்க நானிருக்கேன்.

கவிஞர் ராம்க்ருஷ்
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மனைவி
ப�ொருளீ ட்ட வழியின்றி
ப�ொழுதைக் கழிக்கையிலும்
விடிவதற்குள் பசிக்கும்
வெட்கம்கெட்ட வயிற்றுக்கு.....
பாலில்லை யென்றாலும்
தேயிலைத் தண்ணீர்தரும்
தேவதை மனைவியால்
வாலிபனாய் வாழுகிறேன்...!
த�ோழனே...!
விண்ணிலில்லை தெய்வம்
ஒவ்வோர் வீட்டினுள்ளும்
பெண்தெய்வம்
மனைவியாய்....!

குரும்பல் ப�ொன்கிபாரதி
மணலி
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பண்டிகை நாட்களில், இல்லங்கள்



மட்டும் ஒளி வெள்ளத்தில் நிறைந்திருக்க,
உள்ளங்களில் இருள் சூழ்ந்திருப்பதால் என்ன
பயன்?
மனித உறவுகள் மகத்தானவை.
சின்னச் சின்ன அற்ப காரணத்தால் உறவு
களில் விரிசல்கள். மனங்களில் மாறாத
காயங்கள். இவையெல்லாம் எதற்காக?
இதனால் யாருக்கென்ன பயன்?
எதுவுமே இல்லை. புரிந்துணர்வு, சகிப்புத்
தன்மை, விட்டுக்கொடுத்தல் இவைகளால்
ம ட் டு மே உ ள்ள ங ்க ள் வ ி ர ி வ டை யு ம் .
இல்லங்களில் மகிழ்ச்சி வெள்ளம் கரை
புரண்டோடும்.
குடும்பத்திலும் சரி, அலுவலகங்
களிலும் சரி, மனித உறவுகளில் விரிசல்
ஏற்படாது இருக்கவும் ஏற்பட்ட விரிசல்
மேலும் பெரிதாகாமல் இருக்கவும் சில
எளிய வழிகள்.
1. நானே பெரியவன், நானே சிறந்தவன்
எனும் அகந்தையை விடுங்கள்.
2. அர்த்தமில்லாமலும்,தேவையில்லாம
லும், பின்விளைவுகளை அறியாமலும்
ப ே ச ி க ்கொ ண ்டே ய ி ரு ப ்ப த ை
விடுங்கள்.






-  

3. எந்தவ�ொரு விடயத்தையும், பிரச்சினை
யையும் நாசூக்காக கையாளுங்கள்.
4. விட்டுக் க�ொடுங்கள்.
5. சில நேரத்தில், சில சங்கடங்களை சகித்துத்
தான் ஆகவேண்டும் என்று உணருங்கள்.
6. நீங்கள் ச�ொன்னதே சரி செய்ததே சரி
என வாதிடாதீர்கள்.
7. குறுகிய மனப்பான்மையை விட்டொழி
யுங்கள்.



Y



Y

 2020

8. உண்மை எது, ப�ொய் எது என விசாரிக் 15. மற்றவர் கருத்துக்களை, செயல்களை,
காமல், இங்கே கேட்டதை அங்கே
எப்போதுமே தவறாக புரிந்து க�ொள்ளா
ச�ொல்வதையும்..; அங்கே கேட்டதை
தீர்கள்.
இங்கே ச�ொல்வதையும் விடுங்கள்.
16. மற்றவருக்கு உரிய மரியாதை க�ொடுத்து,
9. மற்றவர்களை விட, உங்களையே எப்
இனிய இதமான ச�ொற்களை பயன்
ப�ோதும் உயர்வாக நினைத்து கர்வப்
படுத்த தவறாதீர்கள்.
படாதீ ர்கள்.
17. புன்முறுவல் பூக்கவும், சிற்சில அன்புச்
10. அளவுக்கதிகமாய்,தேவைக்கதிகமாய்
ச�ொற்களைச�ொல்லவும்கூடநேரமில்லாதது
ஆசைப்படாதீர்கள்.
ப�ோல் நடந்து க�ொள்ளாதீர்கள்.
11. எல்லாரிடத்திலும்,எல்லா விடயங்களை 18. பேச்சிலும், நடத்தையிலும் பண்பில்லாத
யும், அவர்களுக்கு சம்பந்த முண்டோ
வார்த்தைகளையும், தேவையில்லாத
இல்லைய�ோ ச�ொல்லிக் க�ொண்டிருக்கா
மிடுக்கையும் காட்டுவதைத் தவிர்த்து,
தீர்கள்.
அடக்கத்தையும், பண்பையும் காட்டுங்கள்.
12.கேள்விப்படுகின்ற எல்லா விஷயங் 19. அவ்வப்போது நேரில் சந்தித்து,மனம்
களையும் நம்பி விடாதீர்கள்.
திறந்து பேசுங்கள்.
13. அற்பவிடயங்களைபெரிதுபடுத்தாதீர்கள். 20. பிரச்சினைகள் வரும்போது, அடுத்தவர்
முதலில் இறங்கி வரவேண்டும் என
14.உங்கள் கருத்துக்களில் உடும்புப் பிடி
காத்திருக்காமல் நீங்களே முதலில் பேச
யாக இல்லாமல் க�ொஞ்சம் தளர்த்திக்
முன்வாருங்கள்.
க�ொள்ளுங்கள்..
தீபாவளி வாழ்த்துகள்!
n


அண்ணாந்து பார்க்கிறான்
காக்கைக்கு இலையில் சாதம்
வழிகிறது கண்ணீர்

உறக்கத்தில் குஞ்சு
கூட்டுக்குள் மெல்ல அடிவைக்குது
பூனை

வசந்த காலம்
மீண்டும் துளிர்க்கிறது
வெட்டப்பட்ட மரம்
வயலில் தண்ணீர்
நடவு நடக்க வில்லை
துயரத்தில் விற்றவன்

- ஹேமலதா
மேகம் கறுக்குது
பயந்து ஓட்டம் எடுக்குது
குட்டியுடன் மந்தி
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காலத்தைக் கழுதை என்பான்
கடுகைய�ோர் மலையு மென்பான்
ஆலையும் வேம்பு யென்பான்
ஆற்றையும் கடலே யென்பான்
நீளத்தை அகல மென்பான்
நிறத்தையும் தப்புத் தப்பாய்
க�ோலத்தை மாற்றிச் ச�ொல்லி
கூறிய துண்மை யென்பான்!
ச�ொன்னதைக் கேட்க மாட்டான்
ச�ொல்லவும் விடவும் மாட்டான்
உண்மையில் இவன�ோர் சாதி
ஊரிலே இவனைப் ப�ோன்று
தன்னிலை அறியாக் கூட்டம்
தரணியில் மெத்த உண்டு
இந்நிலை யுள்ளோர் ச�ொல்ல
ஏற்கவும் பல்லோர் உண்டு!
இவர் வழிவந்தோர் தம்மால்
எங்ஙனம் தேர்வு செய்வோம்
அவர்குறை அவரு மின்றி
அனைவரும் சுமக்கச் செய்தோம்
தவறினை அவரும் செய்ய
தண்டனை யாமும் பெற்றோம்
எவரினி இவரை மாற்ற
எழுவர�ோ அறிய�ோம் நாமே!

ப�ொன்மணிதாசன்
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u

வெற்றியும் வேண்டாம்
த�ோல்வியும் வேண்டாம்
ப�ோட்டியைத் தவிர்த்தேன்
சாத்தியம் ஆனது...

u

மன்னிப்பதையும் மறப்பதையும்
வழக்கம் ஆக்கினேன்
இல்லற வாழ்க்கையின்
இறுதிவரை செல்ல...

u

உயிராய் நேசித்தவள்
விலகிச் சென்றாள்
உறக்கமில்லா இரவுகளை
பரிசளித்து விட்டு...

u

மரியாதையில்லாத பேச்சு
மகிழ்ச்சியைத் தருகிறது
அன்புக் குழந்தைகள்
அறியாமல் பேசும்போது...

u

உன்னைப் பிரித்து நான்
பார்த்ததே இல்லை
நன்றி ச�ொல்லி என்னை
அந்நியப் படுத்தாதே...

ஆத்தூர் சாகுல்





வாழ்ந்துப் பார்க்க ஆசை
வாழ்ந்துப் பார்க்க ஆசைப்படுகிறேன்
வாங்கிய கடனுக்கான வட்டியும்
வாழ்வதற்க்கு தேவையான
தேவைகளையும்
பூர்த்தி செய்யும் ஒரு பணியில் நான்

நீயின்றி நலிகிறேன்
உன் அன்பெனும் வானத்தில்
நான் வெண்மதியாய் வாழ்கிறேன்
உன் நினைவிலே மனமுருகி
தினம் கண்ணீரில் கரைகிறேன்
வானில்லையேல் மதி இல்லையே
இதை ச�ொல்ல வேண்டுமா?
உன்னில் த�ொலைந்த என் மனம்
மீண்டும் த�ொலையுமா?
உனக்காகவே நான் சுவாசிக்கிறேன்
இணைசேரவே தினம் தவிக்கிறேன்
உன்னிலா! நான் என்னிலா!
நம் வாழ்வு தேனிலா!
உயிர் காதலா! கைப்பற்றுவேன்
மணவறையில் கைக்கோர்த்து கதைத்திட
என் காதலும் உன் காதலும்
பூமாலைச்சூடும் நாள் வரும்
காத்திரு என்னை காத்திரு
கண்ணுக்குள் பாவையாகவே
கண்ணா உன் பார்வையில்
மணவாழ்வு தீபவ�ொளியாகவே
நீங்காத உன் நேசத்தில்
நீயின்றி நலிகிறேன்
நாம் சேரும்நாள் எப்போது
வருமென எண்ணி வாழ்கிறேன்

அலுவலக பணி முடிந்து
இலைப்பார ஒரு மடியனை
என் தலைக�ோதியபடி
உச்சந்தலை முத்தம் ஒன்று
இருக்க ஒரு இடமும்
உறங்க ஒரு அறையும்
சமைக்க ஒரு அடுப்பும்
வேண்டும் எனக்கு
வாரம் ஒரு முறையாவது
என் சமையல் திறமையை
ச�ோதனை செய்திட நடுவர்களாய்
இரு குழந்தைகள்
இன்னும் க�ொஞ்ச காலம் தான்
இருக்கப�ோகிறேன் இந்த பூமியில்
இயன்றவரையில் எப்போதும்
இணைந்து இருக்கட்டும் உறவுகள்
இது மட்டுமாவது வேண்டும்
நான் மனிதனாய் வாழ்ந்து
என் வாழ்க்கையை உணர்ந்து
இப்பூமியில் இருந்து விடை பெற
....

பாண்டிய ராஜ்
கவிஞர் மீன் க�ொடி

சரவிபி ர�ோசி சந்திரா
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Dr. 

(International Life Coach – Mentor – Facilitator)

என் மனம் அலைபாய த�ொடங்கி விட்டது.. அது என்னை தன்
ப�ோக்கிற்கு இழுத்து விளையாட விடாமல், ஒரு பந்தை திசை
திருப்பி விரட்டி செல்வது ப�ோல் நானும் மிக கவனமாக விளையாட
என்னை உறுதிய�ோடு இயக்க வேண்டியுள்ளது – ட்ரேஸி ஆஸ்டின்

 
அமைதியான நிம்மதியான மன

என்ற துடிப்பும் பெரும்பாலும் மனதை
நிலை என்பது ஞானிகளுக்கும் ய�ோகிகளுக் அலை பாய செய்கிறது.
கும் மட்டும் தான் சாத்தியமா?! என்ன செய்து
க�ொண்டிருந்தாலும், யாருடன் இருந்தாலும், 	த ா ன் எ ன்ன ச ெய்தா லு ம் 4 7
ஏன் தனிமையில் இருந்தாலும் இங்கும் சதவீதம் அளவு மனது செய்யும் வேலையை
அங்குமாக அலை பாய்ந்து மகிழ்ச்சியற்று விட்டும் வேறு எதிலாவது தாவுகிறது
தவிக்க வைக்கும் மனதிற்கு மருந்து உண்டா என்கிறது ஆய்வுகள். அப்படி கூடு விட்டு
கூடு பாயும் மனம் திக்கு தெரியாமல்
இது பலரின் புலம்பல்,
சுழன்று மகிழ்ச்சியற்று தவிக்கத் த�ொடங்கி
உங்கள் விருப்பத்துக்கும் நீங்கள் விடுகிறது.
இருக்கும் சூழலுக்குமான இடைவெளியே
எதைய�ோ ந�ோக்கிய ஒரு தேடல் ஒரு
உ ங்கள் த வ ிப் பு க்கான மூலக ா ர ண ம் .
இது எனக்கானது அல்ல. இது அல்ல பயணம் இது தான் வாழ்க்கை. இந்த தேடல்,
நான் என்ற நினைப்பும், என்னை நானாக ச�ொந்த வீடு, நல்ல வேலை, பதவி, புகழ்,
இல்லாமல் மாற்றி விடும�ோ இந்த சூழல், நல்ல உறவுகள் என ஒருவருக்கொருவர்
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மாறுபட்டதாக இருந்தாலும் அதன் அடி
நாதம் மகிழ்ச்சிக்கான தேடல் மட்டுமே.
அரிஸ்டாட்டில் மகிழ்ச்சியை “the
chief good“ என்கிறார். பாதை எதுவாக
இருந்தாலும், அதற்கான பயணம் எந்த
வகையில் இருந்தாலும் வாகனம் எதுவாக
இருந்தாலும், அந்த பயணத்திற்கான குறிக்
க�ோளும் இலக்கும் மகிழ்ச்சி என்ற ஒன்றை
ந�ோக்கியே உள்ளது. எந்த ஒரு ப�ொருள�ோ
பதவிய�ோ, பயணம�ோ அல்லது உறவ�ோ
எது என்றாலும் அது மதிப்பு மிக்கது
என்பதை விட அது நமக்கு மகிழ்ச்சியைத்
தரும் எனும் நம்பிக்கையில் தான் நாம்
அவற்றை அடைய விரும்புகிற�ோம். அந்த
எதிர்பார்ப்பில் தான் ஒவ்வொருவரும்
வெவ்வேறு விஷயங்களைத் தேடி ஓடிக்
க�ொண்டிருக்கிற�ோம்.
ஆ ன ா ல் ந ி னை த ்த து எ ல்லா ம்
கிடைத்தாலும் மகிழ்ச்சி மட்டும் கண்ணாமூச்சி
ஆடிக் க�ொண்டு தானிருக்கிறது. படிப்போ
பதவிய�ோ பணம�ோ எதுவானாலும் அது
கிடைத்த பின்பும் உங்களுக்குள் மகிழ்ச்சி
நிரந்தரமாகவில்லையென்றால் உண்மையில்
மகிழ்ச்சி வேறு எதில் தான் ஒளிந்திருக்கிறது
என்பது ஒரு சவாலான கேள்வியாக இன்று
நேற்று அல்ல பல்லாயிரம் ஆண்டுகள் பல
ஆராய்ச்சிகளுக்கு ஆளாகி வருகிறது.
நாம் என்ன செய்து க�ொண்டிருக்கி
ற�ோம் , ந ம் சுற ்றம் சூழ ல் எப்ப டி இரு க்
கிறது, நாம் பாஸிட்டிவான சிந்தனையுடன்
இருக்கிற�ோமா என்பதில் நம் மகிழ்ச்சி
சார்ந்திருக்கிறதுஎன்றுப�ொதுவாகச�ொல்லப்
பட்டாலும் இதை ஆராய்ச்சியாளர்களால்
உண்மையில் எல்லா வகையிலும் ஊர்ஜிதம்
செய்ய முடியவில்லை. அதனால் மீண்டும்
மீண்டும் ஆய்வுகளும் நடந்து க�ொண்டே
இருக்கிறது.
சமீபத்தில், மனிதர்கள் யார�ோடு
இருக்கும்போது அல்லது எது செய்யும்போது
அல்லது எதை அடையும் ப�ோது மகிழ்ச்சியாக
இருக்கிறார்கள் என்ற மகிழ்ச்சிக்கான
சூத்திரத்தை கண்டறிய மேலை நாட்டில்
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ஒ ரு நீ ண ்ட ஆ ர ா ய்ச்சி ந டந ்த து . ப ல
நாடுகளிலிருந்தும், பலதரப்பட்ட பல்லாயிரம்
பேர்களை தேர்ந்தெடுத்து அவர்களின்
மகிழ்ச்சியின் அளவை நிர்ணையிக்கும்
ப�ோது நிமிடத்திற்கு நிமிடம் கூட அல்ல
ந�ொ டி க் கு ந�ொ டி அ து ம ா று ப ட் டு க்
க�ொண்டே இருப்பது தெரிய வந்தது.
அவர்கள் தற்போது என்ன செய்து
க�ொண் டி ருக்கிறா ர ்கள். அந்த நேர ம்
அவர்களது மனம் அவர்கள் செய்யும்
வேலையில் ஆழ்ந்து இருக்கிறதா அல்லது
வே று எ த ி ல ா வ து அ லை ப ா ய் ந் து
க�ொண் டி ரு க ்கிறத ா . அ ப ்ப டி வே று
நினைவுகளில் இலயித்து இருந்தால் அது
எத்தகைய நினைவு, அது மகிழ்ச்சியான
நிகழ்வா அல்லது சங்கடமான நினைவு
களா அல்லது இரண்டுக்கும் ப�ொதுவான
சாதாரணமான நினைவுகளா ப�ோன்ற
கேள்விகள் அந்த ஆய்வுகளில் கேட்கப்
ப ட ்ட ன . அ த் து ட ன் இ று த ி ய ா க அ ந ்த
நே ர த ்தி ல் அ வ ர ்க ள் ம ன ம் எ வ ்வ ள வு
ம க ி ழ ்ச்சி ய ா க இ ரு க ்கிற து எ ன்ப து ம்
குறித்துக் க�ொள்ளப் பட்டது.
எந்த ஒரு வேலையையும் செய்
யு ம் ப �ோ து அ த ி லேயே க வ ன த ்தோ டு
இருக்கும் ப�ோது மனிதர்கள் மகிழ்ச்சியாக
இருப்பதாக அந்த ஆய்வின் முடிவில் தெரிய
வ ந ்த து . அ த ா வ து வேலை அ த ்த னை
விருப்பமானதாக இல்லாவிட்டலும் அதில்
மூழ்கி செய்யும் ப�ோது அது அவர்களுக்கு
மகிழ்ச்சியைக் க�ொடுக்கிறது
அ ப ்ப டி இ ல்லாத நே ர ங ்க ள ி ல்
பெரும்பாலும் மனித மனம் அலை பாய்ந்து
க�ொண்டே இருக்கிறது, இது வேறு எந்த
படைப்பினங்களுக்கும் இல்லாத ஒரு குணம்.
அதனால் யாருடன் இருந்தாலும் எது கிடைத்
தாலும் என்ன செய்து க�ொண்டிருந்தாலும்
அலை பாயும் அந்த மனம் அந்த ந�ொடி எதை
சிந்திக்கிறத�ோ அதற்கேற்ப அவர்கள் மகிழ்ச்சியின்
அளவும் மாறிக் க�ொண்டே இருக்கிறது என்கிறது
ஆய்வின் முடிவு.

பார்த்துக் க�ொண்டிருக்கும் அதே நேரம்
அவர் மனம் நேற்று நண்பருடன் நடந்த
சம்பாஷணைகளை நினைக்க த�ொடங்கும்,
அடுத்த ந�ொடி ஏன் இந்த வேலையில்
சேர்ந்தோம் என அங்கலாய்க்கவும் செய்யும்,
அ ப ்ப டி அ லை ப ா யு ம் ம ன த ை
வரமாகவும் ச ாப மாக வும் மாற்றுவது
உங்கள் கைகளில் தான் இருக்கிறது.
இப்படி மனம் அலை பாய்கிறதே என்று
அதனை ஒரு குறையாக எண்ணாமல்,
இப்படி ஒரே நேரத்தில் பல விஷயங்களை
சிந்திக்கக் கூடிய திறமை மனிதர்களுக்கு
மட்டும்தான் இருக்கிறது என்று அதனை
ஒரு கூடுதல் திறமையாக எண்ணிப்
பாருங்கள் என்கிறது மனஇயல்
ம னத ி ன் இ ந ்த அ லை ப ா யு ம்
இயல்பை வைத்து நம் மகிழ்ச்சியை
அதிகரிக்கச் செய்து விடலாம். சந்தோஷ
ம ா ன த ரு ண ங ்க ள ி ல் கூ ட வ ரு ந ்த க்
கூடிய நினைவுகளில் மனதை அலை பாய
விடாமல் ஏதாவது சங்கடமான நேரத்தில்
கூட சந்தோஷமான விஷயங்களில் மனதை
அலை பாயவிட்டால் அது மகிழ்ச்சியை
தக்க வைக்கும். ஏனென்றால் மனம் அலை
பாயும் ப�ோது ப�ொதுவாக தேவையற்ற
விஷயங்களையே நினைக்கிறது. தான்
விரும்பி நடக்காத ஒன்றிற்காக ஏங்குகிறது.
ந டந ்த ஒ ன ் றி ற ்காக வ ரு ந் து க ி ற து .
செயல�ோடு எண்ணம் ஒன்று படாமல்
அலை பாயத் த�ொடங்குவதால் செயலும்
மக ிழ்ச்சியைத் தராமல் அயர்ச்சியை
ஏற்படுத்துகிறது.

சாதாரணமாக ஒரு நாற்காலியில்
அமர்ந்திருக்கும் ப�ோது எழ வேண்டும்
என்றால் சட்டென்று எழுந்து விடுவீர்கள்.
இப்போது ஒரு சிறு விளையாட்டை செய்து
பாருங்கள். நீங்கள் ஒரு நாற்காலியில்
அ ம ர்ந் து க�ொ ள் ளு ங ்க ள் . உ ங ்க ள்
நண்பரை உங்கள் எதிரே நின்று க�ொண்டு
உங்கள் நடு நெற்றியில் ஒற்றை விரலை
வைத் து த�ொட் டு க் க�ொண் டி ரு க ்க ச்
ச�ொல்லுங்கள். நண்பரின் விரல் உங்கள்
ஒ ரு வ ர் க ண ி ன ி ய ி ல் வேலை நெற்றியில் த�ொட்டுக் க�ொண்டிருக்கும்
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நிலையில் வழக்கம் ப�ோல் எழுந்திருக்க
முயற்சி செய்யுங்கள். உங்களுக்கு அது
எளிதில் சாத்தியமில்லை என்பதை நீங்கள்
உணர்வீர்கள்.
	மெல்லிதாக த�ொட்டுக் க�ொண்டி
ருக்கும் ஒரு விரல் நுனி உங்களின் முழு
உடலையும் விட வலுவானதா. நிச்சயம்
இல்லை. ஆனால் அது உங்கள் உடலின்
ஆதி மையத்தை அசைய விடாமல் செய்து
உங்களை செயலிழக்கச் செய்து விடும்.
அதுப�ோல்தான் அலை பாயும் உங்கள் எதிர்
மறை எண்ணங்களும் உங்கள் மகிழ்ச்சியின்
மையத்தில் கை வைத்து அதை உங்களால்
உணரவிடாமல் செய்து விடும்.

 



எ ந ்த வேலை ய ா க இ ரு ந்தா லு ம்
நீங்கள் செய்யும் வேலையை விரும்பி
ச ெய்தா ல் ம ன ம் அ த ி ல் இ ல ய ி த் து
விடும். வேலையும் சிறப்பாக அமையும்
மகிழ்ச்சியும் உங்கள் மனதில் நிறையும். சில
ப�ொழுதுகளில் உங்கள் மனம் அலைபாயத்
த�ொடங்கினால் அதை இயல்பாக எடுத்துக்
க�ொண் டு ஒ ரு தே ர ்ந ்த க ா ல்பந்தா ட ்ட
வீரர் ப�ோல் அதை விரட்டி மகிழ்ச்சியான
நிகழ்வுகளுக்குள் செலுத்துங்கள், மகிழ்ச்சி
யான மன நிலை உங்கள் வேலையை
திறம்பட செய்வதற்கான ஆற்றலைத் தரும்.
மகிழ்ச்சி மலரும்.
n

மதுவினில் வீழும் மனிதரின் எண்ணம்
மறையனு மென்னும் மதியுரை ச�ொல்வர்
செதுக்குனை நீயே சிறிதுனை மாற்றி
சிறப்புற வென்றே சிறுகதை ச�ொல்வர்
ப�ொதுவினில் தன்னைப் புகழ்மிகு வென்று
புரிந்திட வேண்டி புதுமைகள் செய்தே
முதுகினிற் குத்தி முடிந்ததும் அன்பாய்
முகத்தினைக் காட்டி முறுவலும் பூப்பர்
சிரிப்பினி லாழ்த்தி சிறிதெமை மாற்றி
சிதையினி லேற்றச் சிறந்தவர் நம்மில்
விரித்திடும் மாய வலையினில் சிக்கும்
வரையினில் நம்மை வசீ கரம் செய்வர்
நரிக்குணத் தாரார் நயமிகு பேச்சால்
நலமுள தென்று நம்பிட வைத்தே
விரித்திடும் தனது வியன்மிகு சிறகால்
-வியப்பினி லாழ்த்தி விடைபெறு வாரே!
திரிதனில் தீயை தினசரி மூட்டத்
தெரிகிற தீபத் தெழிலதன் கீழே
தெரிகிற கரிய த�ொருநிழல் ப�ோலே
திரிகிற வர்கள் தேவைகள் தீர
அரிகிற வாளாய் அடிக்கடி வந்தே
அறுவடை முடித்து அடங்கிடு வாரே!
கரியதும் மிஞ்சாக் கருகிய திரியாய்
கவலையில் நாமும் கலங்கிடு வ�ோமே

- மெய்யன் நடராஜ்
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மேஜிக் கீ ஆஃப் ஹாப்பினஸ்
the magic key of happiness

	பாலு க�ோவிந்தராசனார் அவர்கள்
நூறு நாள்களுக்கும் மேலாக முகநூலில்
எழுதிய மகிழ்வெனும் மந்திரச் சாவி
எ ன ்ற த�ொ ட ரி ன் ஆ ங் கி ல ப் ப தி ப் பு
சமீபத்தில் நூலாக வெளிவந்துள்ளது.
	க�ொரானா தந்த பரிசாக நாம்
இ தனை எ டு த் து க் க�ொள ்ள ல ா ம் .
வீட்டுக்குள்ளே முடங்கி இருந்தாலும்
பயனுள்ள வகையில் ஒரு கட்டுரைத்
த�ொடரை எழுதினார்கள், அக்கட்டுரையில்
25 பகுதிகளை மட்டும் ஆங்கிலத்தில்
ம�ொழிப்பெயர்ப்பு செய்து the magic key of
happiness என்ற பெயரில் புக்மீடியா இந்தப்
புத்தகத்தை வெளியிட்டுள்ளது.
•
•
•
•
•
•

எதிர்காலத்தைத் திட்டமிடு
ப�ொறுமையாக இரு
அன்பாக இரு
ஒற்றுமையாக இரு
க�ோபம் தவிர்
பெருந்தன்மையுடன் இரு

ப�ோன ்ற 2 5 தல ை ப் பு க ளி ல் இ ந ்த ப்

புத்தகத்தில் கட்டுரைகள் வெளியாகி
உள்ளன.
திருமிகு ஜார்ஜ் எட்வின் இதனை
மிக அழகாக ம�ொழி பெயர்த்துள்ளார்.
பு த ்த க த் தி ன் வி ல ை நூ லி ல்
குறிப்பிடப்படவில்லை
புத்தகம் வேண்டுவ�ோர் அதன்
ஆசிரியர் கவிஞர் பாலு க�ோவிந்தராசன்
அவர்களைத் த�ொடர்பு க�ொண்டு ரூ80/
(புத்தகம் மற்றும் அஞ்சல் செலவு
உள்ளிட்டு) அனுப்பிவைத்தால் புத்தகம்
வீட்டுக்கு அனுப்பி வைக்கப்படும்.
அவரது த�ொலைபேசி எண்
+91 8838146174
புத்தகத்தை வாங்கிப் பயனடையுங்கள்
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அங்கு ஏத�ோ
ஒரு கண்ணன்!
என் காவியத்தில்
அவன் மன்னன்;
மயிலிறகின்
வண்ணமுடைய நிலம்,
அதைப்பார்த்து
உறைந்தது என் நலம்;

அவன் உதட்டில்
தேங்கியுள்ள அன்பு,
கிழித்தது
என் இதயத்தை
காதல் அம்பு;
ஆழ்மனதை
கவ்வியிழுக்கும் நீலக்கண்,
நான�ோ பருவமடைந்த
ஒரு வெகுளிபெண்!!
இசை படர்ந்த
அழகிய வனம்,
ச�ொக்கி அலையும்
நீண்ட வானம்;
அக்காட்சியை சுமந்து
தவிக்கும் என் விழி,
கசிந்த இசையாக
தெய்வத்தின் ம�ொழி;

ஏடி வரதராசன்

காதல் ஓவியம்
குறள் வெண்செந்துறை
காதல் க�ொண்டால் கவிதை வருமே
ந�ோதல் க�ொண்டு ந�ொடியும் வருந்துமே

அருகில் இருந்தும் அவனை ந�ோக்கா
உருகும் பிறக�ோ உடனேத் தேடுமே
எப்பொழுதும் அருகில் இருக்கச் ச�ொல்லும்
கப்பிய பயமும் கண்களில் த�ோன்றுமே



உறக்கம் வாரா உணவும் செல்லா
கிறக்கம் க�ொண்டு கெஞ்சும் உள்ளமே
தவிக்கும் துடிக்கும் தனியே புலம்பும்
சுவைக்கும் நினைவுகள் சுகமும் தருமே

  

முளைத்ததும் தாய்ப்பால் உண்டு
முழுமதி யாய்வ ளர்ந்து
விளைந்ததும் முப்பால் தன்னில்
விதிபல படித்து ணர்ந்து
களைத்திடின் தத்து வத்தை
கரைத்தவன் குடித்தெ ழுந்து
இளைத்திடா வாழ்வைக் கையில்
என்றுமே வைத்தி ருப்பான்
।
பாடமே பண்பா டாக
பைந்தமிழ் சுவாசம் ஆக
தேடலே நேர்மை ஆக
தெளிவது கலைகள் ஆக
சாடலும் மென்மை யாக
சரித்திரம் ச�ொல்லித் தந்துக்
கூடலும் ஒருமை என்ற
கூற்றுதான் ஐம்பு லன்கள்
।
விலையறு விதிகள் ச�ொல்லி
விளைந்தநல் நூல்க ள�ோடு
அலையுள கடலின் நேராய்
அழகிய இயற்கை வாழ்வில்
மலைத்திடுந் திறமை க�ொண்ட
மானிட இனமாம் எங்கள்
தலைவனே தமிழன் என்று
தரணியில் ப�ோற்று வ�ோமே

காதில் மழைச் சாரல்,
அது காதல்
மழையின் தூறல்;
நெஞ்சத்தை
வருடும் இசை,
அடர்ந்த காட்டிற்குள்
நுழையும் திசை;



தமிழா தமிழா

திடீரென்று ஒலியை
மிஞ்சிய ஒளி,
மறைந்த அவனால்
எனக்கு கண்ணீர்த்துளி;
உறக்கம் கலைந்து
வாடிய என் சூழல்,
மீண்டும்!!! அது யார்
வாசித்த புல்லாங்குழல்?

வெ.ஹேமந்த் குமார்,
ஈர�ோடு

- தென்றல் கவி
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அத்தனை எளிதாய் இல்லை இருந்

தும் மிகவும் நேர்த்தியாகவே கையாண்டு
க�ொண்டிருந்தாள் அந்த காலையை அரக்க
பரக்க ஓடி பேருந்தை அடைந்தவளை
மட்டுமே எதிர்நோக்கிக் க�ொண்டிருப்பதைப்
ப�ோல அவள் வருகைக்கும் பேருந்திற்கும்
சரியாக இருந்தது. காலையில் குறிப்பிட்ட
நேரத் துக்கு முன்பே அனு அந்த ஆபிஸுக்கு
வ ந் து வ ி ட ்டா ள் . இ ன் று அ வ ளு க் கு
முக்கியமான நாள்.நேர்முகத் தேர்வுக்காக
அவளை அழைத்திருந்தார்கள்.
‘‘ஹாய், அனு எப்படி இருக்கீங்க?”
பரிச்சயமான குரல் கேட்டு நிமிர்ந்தவள்,
அங்கு தன் பால்ய நண்பன்
அகிலனைக் கண்டதும் ஆச்சர்யத்துடன்...
“வாவ்! நீங்களா? நா நல்லா இருக்கேன்.
நீங்க எப்படி இருக்கீங்க அகிலன்? நல்லா
இருக்கீங்களா?’’ எனக் கேள்வி மேல்
கேள்வியாக அடுக்கினாள்.
‘ ‘ எ ன க ்கென்ன ந ா சூ ப ்ப ர ா
இருக்கேன். சரி நீங்க எங்கே இந்தப்
பக்கம்?’’ என்று அவன் கேட்க, ‘‘இந்தக்
கம்பெனிக்கு இன்டர்வியூக்கு வந்தேன். பா”
‘‘அப்படி என்றால் உங்களுக்கு
வேலை உறுதிதான்” என ச�ொல்லிச்
சிரித்தான், அகிலன்.
‘‘என் தகுதிக்கு வேலைக் கிடைத்
தால் ப�ோதும். எனக்கு ரெக்கமண்ட்
ஒண்ணும் வேண்டாம்.” சிறிது க�ோபம்
கலந்த புன்னகையுடன் அனு ச�ொன்னாள்.
‘‘ச�ொல்ல மறந்துட்டேனே... இந்தக்
கம்பெனி வின�ோத்தின் அப்பாவுடையது.
அவருக்கு பின் மகன்கள் நிர்வாகத்தை
கவனிக்கின்றனர்.’’அகிலன் ச�ொல்லும்
ப �ோதே ’ வ ி ன�ோ த ்தி ன் பெ ய ரைக்
கேட்டவளுக்கு, பின்னந் தலையில்,
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சம்மட்டியால் அடித்தது ப�ோல வலித்தது.
அனு தன் தங்கைய�ோடு வாழ்ந்த அந்தப்
ப�ொன ் னான ந ா ட ்க ளு ம் , த ங ்கை
இறந்துக் கிடந்த அந்தக் க�ோர காட்சியும்
மனக்குமுறல�ோடு அவள் மனக் கண்ணில்
திரைய�ோடியது.
***
‘‘ஐகிரி நந்தினி விஸ்வ வின�ோதினி
நந்தனுதே’’ உள்ளம் உருகி பிரார்த்தனை
செய்து விட்டுத் தனது செல்ல மகள்களை
அழைத்து விபூதி இட்டாள் வசுந்தரா.
‘‘அம்மா பசிக்குது’’ அபி அழைக்க
வெண் ப�ொங்கலையும், வடையையும்
பரிமாறினாள்.
‘‘அம்மா காலேஜ் டைம் ஆயிடுச்சு
பை, பாய்’’ என்று ச�ொல்லிய மகள்களை
ப ிரமிப ்பாகப் ப ார்த்தாள் வசு ந்த ரா.
ஏனென்றால் ஒரே முக அமைப்பு உடைய
இரட்டைக் குழந்தைகள். அபியும், அனுவும்!
அதனால், பெருமிதம் க�ொண்டாள்.
அபியும் வின�ோத்தும் காதலர்கள்.
அ ன் று க ல் லூ ர ி மு டி ந ்த து ம் ,
மகாபலிபுரம் சுற்றிப் பார்க்க செல்லலாம்
என்று முடிவு செய்தனர். மகாபலிபுரம் மாலை
ஐந்து மணியை நெருங்கி க�ொண்டிருந்தது
சூரியன் முழுதாக மறையவில்லை. கதிர்கள்
அபியின் முகத்தில் விழுந்து அழகிற்கு,
மேலும் அழகு சேர்த்தது. ஒரிரு முடிக்
கற்றைகள், அவளின் நெற்றியின் அழகிற்கு
பணிந்து வணங்குவது ப�ோல் வளைந்து
நெற்றியை முத்தமிட்டு க�ொண்டிருந்தன..
பேசுபவளின் உதடுகளின் அசைவில்
வெளிப்பட்ட முத்துப் பற்கள் அழகைக்
கூட்டியது.
	மெல்ல மெல்லத் தன் பார்வையை
கீழிறக்கிய வின�ோத் அவளது ஒவ்வொரு

அணுவிலும் பேரழகு விரிந்து கிடந்ததைக்
கண்டு பிரமிப்புக்குள்ளானான். அவள்
மேனி வழங்கிய ப�ொலிவில் தனக்குள்
தவித்துக் க�ொண்டிருந்தவனை, எழுப்பியது
‘‘என்னங்க கண்ணை திறந்துக் க ி ட ்டே
தூ க ்க ம ா ? ’ ’ எ ன்ற அ வ ள து குரல்.
அ வ ள் ச ி ர ி க ்க த ன் கைக ள ி ன ா ல்
அவளைத் தன்னை ந�ோக்கி இழுத்தான்.
முகங்கள் இரண்டும் ஒன்றோட�ொன்று
உரசிக்கொள்ள, இதழ்கள் இரண்டும் சில
வினாடிகள் இணைந்தன. அந்தி கவியத்
த�ொடங்கி விட்டதை உணர்ந்த அவர்கள்
இயற்கையை ரசித்து விட்டு இன்பக்
களிப்புடன் அங்கிருந்து கிளம்பினர்.
விதி யாரைத்தான் விட்டது?
	காதல் வானில் சிறகடித்துப் பறந்த
வின�ோத் அபி அவர்கள்
மீது யார் கண் பட்டத�ோ?
விதி தன் விளையாட்டைக்
காட்ட ஆரம்பித்தது.
கு தூ க ல த ்தோ டு
ம க ா ப லி பு ர த ்தி லி ரு ந் து
கிளம்பியகார்வின�ோத்அபியை
சுமத்துக் க�ொண்டு அந்தச்
சாலையில் சீறிப்பாய்ந்துக்
க�ொண்டிருந்தது. ஒரு கண
நேரம் தான், பாவம் அவர்களே
எதிர்பார்க்க வில்லை. எதிரில்
வந்த லாரி ஒன்று அவர்கள் கார்
மீது ம�ோத இரத்த வெள்ளத்தில்
அந்த இடத்திலேயே அபி
துடிதுடித்து உயிரை விட்டாள்.
கண்முன்னாடி அவள் சாவ
த ைக் கண்ட அவன் தன்
நினைவை இழந்து மயங்கிச்
சரிந்தான். அக்கம் பக்கத்தி
லிருந்த சிலர், அவனை மருத்து
வமனையில் சேர்த்தனர்.
அ ப ி ய ி ன் இ று த ி ச்
சடங்கைமுடித்துவிட்டுவசுந்தரா
ம ரு த் து வ ம னைக் கு ப்
பு ற ப ்ப ட ்டார் .
அனுவையும் அ ழைத் து க்
க�ொண் டு வந்த அவன் தாய்
அழுதுக் க�ொண்டிருந்தாள்.
‘ ‘ ட ா க ்ட ர்
எ ன்ன

ச�ொன்னாங்க?’’ அனு கேட்க, ‘‘நினைவு
இல்லாமல் கிடக்கிறான் பாருங்கள். சில
நினைவுகள் மறந்து விடுமாம். அதிர்ச்சியான
தகவல் எதையும் தெரியப் படுத்தக்
கூடாதாம்’’ அருகிலிருந்த உறவுக்காரர்
ச�ொல்ல, ‘‘நீங்கள் எதுவும் க வ லை
ப ட ா தீ ர ்க ள் . எல்லாம் சரியாகிவிடும்’’
என்று ஆறுதல் ச�ொன்னாள் அனு.
	த ன் மகளைப் ப றிக்கொடுத்த
வசுந்தரா. கண்களில் நீர�ோடு அங்கிருந்து
அனுவ�ோடு விடைபெற்றாள்.ஒரு வருடம்
கடந்து இப்போது அகிலனால் மீண்டும்
தங்கையின் நினைவு பற்றிக்கொள்ள
- ‘‘அனு.. அனு’’ என்ற குரல் கேட்டு
நினைவுக் கலைந்தாள். ‘‘நடந்து முடிந்ததை
நினைத்து வேதனைப் படாதே அனு.
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இப்போது வின�ோத்திற்கு அபி இறந்தது
எதுவும் நினைவில்லை. சில விசயங்கள்
எதிர்மறையாய் வின�ோத்தின் நினைவில்
உள்ளதாம் டாக்டர் ச�ொன்னார். அபி
உய ிருட ன் இ ருப்பதா ய் நி னைத்துக்
க�ொண் டி ரு க ்கிற ா ன் . அ த ி ர ்ச்சி ய ா ன
தகவல் எதுவும் அவனிடம் ச�ொல்லக்
கூடாதுனு டாக்டர் ச�ொன்னதால், நாங்கள்
யாரும் தெரியப் படுத்தவில்லை’’.
நினைவு திரும்பிய வின�ோத்தின்
முதல் கேள்வி ‘‘அபி எங்கே?’’
‘‘மருத்துவத்திற்காக
அமெரிக்கா
சென்றிருக்கிறாள். என்று ச�ொல்லி இன்று
வரை சமாளித்து க�ொண்டு இருக்கிற�ோம்.’’
அகிலன் ச�ொல்லிக் க�ொண்டிருக்கும்
ப�ோதே அங்கே வந்த வின�ோத் ‘‘அபி’’ என்று
அனுவை இறுக கட்டிக் க�ொண்டான்.
அவன் பிடியிலிருந்து விலக முடியாமல்
தவித்துக் க�ொண்டிருந்தவளிடம்…
‘‘அபி என்னை விட்டு அமெரிக்க
ப �ோக உ ன ் னா ல் எ ப ்ப டி மு டி ந ்த து ?
உன்னைப் பிரிந்து நரக வேதனையை
நான் அனுபவிக்கிறேன். ஏன் என்னை
த�ொலை பேசியில் த�ொடர்புக் க�ொண்டு
பேசவில்லை.’’ என்று நேசக் கேள்விக்
கணைகளைத் த�ொ டு த ்தா ன் . ப த ி ல்
ச �ொல்ல மு டி ய ா ம ல் அ னு நெ ள ி ந் து
க�ொண்டிருந்தாள்.
இந்நேரத்தில் அங்கு வின�ோத்தின்
அண்ணன் பிரம�ோத் வர, வின�ோத்
அனுவை பிடித்த பிடியைக் க�ொஞ்சம்
தளர்த்தினான்.
பிரச்சினையை சமாளிக்க பிரம�ோத்
‘‘பெங்களூரில் உள்ள கம்பெனியில் நாளை
ஆடிட்டிங் இருக்காம். உடனடியாக அங்கே
கிளம்பி கம்பெனியை பார்த்துக்கொள்
வின�ோத்!’’ என்றான்.
‘‘ அ ண ்ணா நீ ண ்ட ப ி ர ி வு க் கு ப்
பின் இப்போதுதான் அபியை சந்தித்து
உள்ளேன். நான் ப�ோகவில்லை’’ என
பதிலாகச் ச�ொன்னான் வின�ோத்.
‘‘இப்போதே கிளம்பு’’ என்று கண்
டிப்பாக ச�ொல்லவும், தவிர்க்க முடியாமல்
பிரியா காதல�ோடு அபி மீண் டும் வந்ததை
இன்பமாய் நினைத்துக் கிளம்பினான்.
பின் எப்படியாவது இந்த விசயத்தை
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வின�ோத்திடம் ச�ொல்லி விட வேண்டும்
என்று மூன்று பேரும் முடிவெடுத்தனர்.
வ ி ன�ோ த ்திற் கு ச ி க ி ச்சை
அளித்த டாக்டரைச் சந்திக்க அனுவை
கூட்டிக்கொண்டு பிரம�ோத் சென்றான்.
நடந்த பிரச்சினையை எடுத்துச் ச�ொன்னார்
கள் டாக்டரிடம்! ‘‘இப்போது ச�ொல்ல
வேண்டாம். அது ஆபத்தில் முடியும்.” என
உறுதிய�ோடு டாக்டர் ச�ொன்னார்.
அங்கிருந்து வரும்வழியில் தேநீர்
அருந்த காரை நிறுத்தினான்பிரம�ோத்.
அனுவின்
கனிவான
பண்புகளும்,
கண்ணுக்கே தெரியாத அவளின் நெற்றி
ப�ொட்டும், காட்டன் புடவையும், கழுத்தில்
மெல்லிய சங்கிலியும்,கைகளில் இரண்டு
வ ளை ய ல ்க ளு ம் ம ி க வு ம் எ ள ி மை ய ா க
இருந்தவளை கண்ட பிரம�ோத், அவளிடம்
மனதை பறிக�ொடுத்தான்.
மணம் நுகர்ந்து தேநீர் பருகிவிட்டு
அமைதியாக கிளம்பினர் இருவரும்..
அனுவின் சுறுசுறுப்பான செயல்
பாடும் புத்திசாலித்தனமான பேச்சும்
பிரம�ோத்தை வெகுவாய் கவர்ந்தது.
அவன் உள்ளத்தின் கதவை தேவதை
ஒருத்தி தட்டுவது ப�ோல் அவன் உணர்ந்தான்.
ஒரு வேளை இதான் காதல�ோ..? தனக்குத்
தானே கேட்டுக்கொண்டான்.
	பெங்களூரு சென்ற வின�ோத்தால்
- வேலையில் கவனம் செலு த்த முடிய
வில்லை. அனுவைப் பார்த்ததிலிருந்து
அபியென நினைத்து நினைத்து காதல்
க�ொண்டு வாடினான். நீ விரும்பிய அபி
இவளல்ல இவள் அவள் கூடப்பிறந்த
அனு. உன் அபி இறந்து விட்டாள் என்று
யார் அவனிடம் ச�ொல்வது? அப்படி
யாராவது ச�ொன்னால் விபத்தில் ஏற்பட்ட
அதிர்வில் அவனால் அதைத் தாங்கும்
சக்தி உண்டா? அவள் நினைவு அவனை
அலைக்கழிக்க - ஊர் சென்று அபியாய்
அவன் எண்ணும் அனுவைச் சந்திக்கக்
கிளம்பி விட்டான்.
இன்னும் ஒரு வாரத்தில் தீபாவளி
வ ர இ ரு க ்கிற து . ஊ ர் ச ென்ற வ ன்
அவளுக்குக் கைபேசி மூலம் த�ொடர்பு
க�ொ ண ்டா ன் . த�ொடர்ந் து அ வ ன்
த�ொடர்பை அனு துண்டித்தாள். நேரிலும்

பலமுறை சென்று சந்திக்க முற்பட்டான்.
அவள் அதற்கு இடம் க�ொடுக்க வில்லை.
அவனை சந்திப்பதை அவள் தவிர்ப்பதை
அவன் நன்கு உணர்ந்தான். வின�ோத்
அ னு வை வ ி ரு ம் பு வ து ம் அ வ ள் க ா த ல்
வேண்டி அவள் பின்னே சுற்றுவதும் –
அனுவின் பெற்றோருக்குத் தெரிய வந்தது.
‘‘ஏய் ! இங்க என்னடி நடக்குது?
பாவம்! வின�ோத் உன்னையே சுத்தி, சுத்தி
வாரான். நீ அவனைக் காதலிக்கின்றாயா?’’
வசுந்தரா கேட்க, சட்டென மறுத்தாள்
அனு. ‘‘அய்யோ அம்மா! அத எப்படி
உ னக் கு வெ ள ங ்க வை க ்க ற து ன் னு
எனக்குத் தெரியல்ல. நானும், அபியும்
‘டுவின்ஸ்’ ங்கறது அந்த வின�ோத்துக்கு
தெரியாதும்மா! அபி உயிர�ோடதான்
இருக்கான்னு நினைச்சு நான்தான் அந்த
அபின்னு நினைச்சு என்னையே சுத்தி
சுத்தி வர்றாரும்மா!’’ என்று கூறிய அனு
நடந்த சம்பவங்கள் அனைத்தையும் கூறி
முடித்தாள்.
‘‘சரி அந்த தம்பி கிட்ட நடந்த
சம்பவத்தை எல்லாம் கூறி... நீ அந்த
தம்பியையே கல்யாணம் பண்ணிக்கிட்டா
என்ன?’’ அவள் அம்மா வசுந்தரா கூறியது,
அனுவை சிந்திக்க வைத்தது!
‘‘அம்மா இது நாம அவர் உயிர�ோட
விளையாடுற மாதிரிம்மா!’’ ‘‘அட ப�ோம்மா
என்னம�ோ எம் மனசுக்கு பட்டதை
ச�ொல்லிட்டேன்’’அம்மா வசுந்தரா வெகுளி
யாய் ச�ொல்லி விட்டுச் சென்று விட்டாள்.
அனுவிற்கு அவள் அம்மா ச�ொல்லியது
சரியாகவும் பட்டது.
இரவு பிரம�ோத்தின் மனநிலை
அனுவையே சுற்றிக் க�ொண்டிருந்தது. உறங்
காமல் பல வித எண்ணங்களால் தாக்குண்டு
இறுதியாக தன் காதலை அனுவிடம்
ச�ொல்ல முடிவு எடுத்தான். தீபாவளி
அன்று ச�ொல்லிடனும் என்று தன் மனதை
ஆசுவாசப்படுத்திக் க�ொண்டு அனுவை
நினைத்து க�ொண்டே அன்றைய இரவின்
உறக்கத்தை த�ொடர்ந்தான் பிரம�ோத்.
	ப�ொ ழு து ம் வ ி டி ந ்த து . த ா யு ம்
மகளுமாய் வின�ோத்துடைய அண்ணன்
ப ி ர ம�ோ த ்திட ம் த ங ்க ள ி ன் மு டி வை ச்
ச�ொல்லி அவனுடைய எண்ணத்தையும்

 
அறிந்துக்கொள்ள விரும்பினார்கள்.
	நெ டு நே ர ப் ப ே ச் சு க் கு ப ்பி ன்
பிரம�ோத்தும் தனது ஒருதலைக் காதலைச்
ச �ொல்ல மு டி ய ா ம ல் தனக் கு ள்ளேயே
புதைத்துக்கொண்டு அவர்களின் விருப்பத்
திற்கு சரியென்றான். ஆனாலும் அவனில்
ஏற்பட்ட வலி ச�ொல்லி மாளாது. என்ன
ச ெய்வ து வ ி ன�ோத் ந ல்ல ப டி ய ா க
வாழ்ந்தால் ப�ோதுமென்று நினைத்தான்.
இ ன் று தீ ப ா வ ள ி ஊ ரெங் கு ம்
வண்ண விளக்குகளால் அலங்கரிக்கப்பட்டு
- தகதகவென்று மின்னிக் க�ொண்டிருந்தது.
அனு நிலைக் கண்ணாடி முன் நின்று
தன்னை அலங்கரித்துக் க�ொண்டாள்.
அப ிக்கு மிகவும் ப ிடித்த மான சேலை
ரவிக்கைக்குத்
தன்னை
மாற்றிக்
க�ொண்டாள். மகளைப் பார்த்த வசுந்தரா...
‘‘அனு! எங ்கண்ணே ப ட்டுடும்
ப �ோ ல ! அ ழ க ா ம க ா ல ட் சு ம ி ய ா ட ்ட ம்
இருக்கேடி! என்னோட அபியே நேர்ல
வந்து நிக்கற மாதிரி இருக்குடி.’’ தன் இரு
கைகளால் மகளின் தலையிலிருந்து முகம்
தடவி நெட்டி முறித்தாள்.
அனு மிகுந்த மகிழ்ச்சியுடன் தன்
காதலைத் தெரிவிக்க – வின�ோத்தைத்
தேடிச் சென்றாள். கைபேசி வாயிலாய் தான் வருவதை வின�ோத்திற்கு தெரியப்
படுத்தியும் இருந்தாள். வின�ோத்தும் அவ
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னுக்கு அபியாய் தெரியும் அனுவிற்காய் அழைப்பு விடுத்தான். அகிலனும் வந்து
காத்திருந்தான்.
விட்டான். அகிலன் அனைத்தையும் ஒவ்
வீதியெங்கும் வாணவேடிக்கை வ�ொன்றாக விளக்கமாகச் ச�ொல்லச் ச�ொல்ல
– பட்டாசு வெடித்து ஊரே மகிழ்ச்சியில் - பிரமை பிடித்தவன் ப�ோல் வின�ோத்
திளைத்துக் க�ொண்டிருந்தது.
விக்கித்து நின்றான்.
வின�ோத் தன்னை தன் வசப்படுத்தி
‘உன்னைக் கண்டு நான் ஆட
வைத் து ஒ வ ் வ ொன்றை யு ம் கே ட ்ட து
என்னைக் கண்டு நீ ஆட
- அ க ி ல னு க் கு ப ி ர ம ி ப ்பா ய் இ ரு ந ்த து .
உல்லாசம் ப�ொங்கும் இன்ப தீபாவளி
அகிலனுக்கும் விளங்கி விட்டது - வின�ோத்
ஊரெங்கும் மகிழ்ந்து ஒன்றாகிக் கலந்து
‘நார்மல்’ நிலைக்குவந்து விட்டான் என்று!
உறவாடும் நேரமடா... ஆ… ஆ...
இந்நேரத்தில், அனுவும் வர – அகிலன்
உறவாடும் நேரமடா...’
நாகரீகமாக அந்த இடத்தை விட்டு நகர்ந்து
விட்டான்.
எ ங ்கி ரு ந்தோ ப ா ட ல் ஒ ன் று
அனுவும் அனைத்தையும் ஒளிவு
காற்றிலே தவழ்ந்து வந்து வின�ோத்தின் மறைவின்றிக் கூறினாள். கடைசியில் தன்
காதுகளை வருடிச் சென்றது.
காதலையும் தெரியப் படுத்தினாள்.
வின�ோத்திற்கு ஏத�ோ ஓர் இனம்
வின�ோத் விரக்தியாக சிரித்தவாறே
புர ி யாத வ லி தலைக்கு ள் உருண்டு பேச ஆரம்பித்தான்.
க�ொண்டிருந்தது. இது ப�ோல் ஒரு தீபாவளி
‘‘அனு! என்ன மன்னிச்சிடுங்க! என்
அன்று தன் காதலை அபியிடம் அவன் அபியா நினைச்சுத்தான் நா உங்க பின்னுக்கு
தயங்கித் தயங்கித் தெரிவித்த ப�ோது அலைஞ்சேன். ஆனா - இப்ப என் அபி நீங்க
‘‘அட பாவி மனுசா! இத ச�ொல்ல இல்லேன்னு தெரிஞ்சதுக்கப்புறம்… உங்க
எதுக்குய்யா இவ்வளவு நாள் எடுத்தே? காதல என்னால ஏத்துக்க முடியாதுங்க. அபிய
உன்ன...’’ ப�ொய் க�ோபம் க�ொண்டு அவன் நா அழகு பார்த்து மட்டும் காதலிக்கல்ல. அவ
மார்பில் தன் கைகளால் குத்தியவாறு எம்மேல காட்டுன அன்பு – புனிதமான அவ
அவனை அணைத்துக் க�ொண்டு இதழ் இதயம், அந்த எடத்துல என்னால் யாரையும்
முத்தம் பதித்தாள். அதைத் த�ொடர்ந்து வச்சு பார்க்க முடியல்லீங்க.
இருவரும் காதல் பறவைகளாய் சிறகடித்து
உருவத்தால-உயரத்தால–நிறத்தால,
பறந்தனர்.
நீங்க என் அபி ப�ோல இருந்தாலும் - இந்த
	கடைசியாக இருவரும் மகாபலிபுரம் இதயம் அவ ஒருத்திக்கு ச�ொந்தமானது.
சென்று கடற்கரையில் அமரந்திருந்து இதுல யாரையும் என்னால வச்சு அழகு
உரையாடியது, பின்னர், காரில் வரும் படுத்தி பார்க்க முடியாதுங்க. என்னுடைய
ப�ோது விபத்து ஏற்பட்டு தன் கண் முன்னே பேச்சு உங்களுக்கு பைத்தியக்காரத்தனமா
தன் அருமைக் காதலி துடி துடித்து தெரியலாம். பரவாயில்லீங்க. நா பைத்தியம்
உயிர் விட்டது யாவும் அவன் கண் முன் த ா ன் . லை ல ா ம ஜ் னு ப �ோ ல ந ா அ ப ி
இப்போது நடப்பது ப�ோல் காட்சிகளாய் பைத்தியம் தான்! என் வானத்துல அந்த
விரிந்தன. வின�ோத் பழைய நினைப்பிற்கு ஒரு நிலவுதான்!’’
மீண்டான். நிச்சயமாகத் தெரியும் அவள்
ச �ொ ல் லி வ ி ட் டு - அ னு வ ி ன்
உயிர் விட்டது. அப்படி இருக்க இந்த அபி ப திலை எதிர்பார்க்காமல் - வீதியில்
யார்?
இறங்கி நடக்க ஆரம்பித்தான். தீபவ�ொளி
அவன் மனதிற்குள் பல ப�ோராட்டம் தெருவெங்கும் விழாக்கோலம்! பூண வாண
தலை ய ி ல் ந ி றைய ‘ கட முடா ’ சத ்தம் . வேடிக்கையுடன் - பட்டாசுகள் வெடித்துச்
தலையைப் பிடித்தவாறு அப்படியே அமர்ந்து சிதறிக் க�ொண்டிருந்தன. அனு சிலையென
விட்டான்.அந்தநேரத்தில்.அவனுக்குமனதில் நின்றாள். அவள் மனதில் வின�ோத் மலையென
பட்டது - தனது நண்பன் அகிலன்தான். உயர்ந்து நின்றான்.
n
அவனை உடனே வருமாறு கைபேசியில்
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அழகெனும் ச�ொல்லுக் கிலக்கணம் ஆன
அரும�ொழி நம்மொழி வாழி
ஆய்பவர் அறிவைப் பெருக்கிடும் ஆற்றல்
அளித்திடும் செம்மொழி வாழி
பழம�ொழி எனினும் இளமையாய் வாழும்
பண்புள நன்மொழி வாழி
பாடிடும் ப�ோதும் எழுதிடும் ப�ோதும்
பல்சுவை தரும�ொழி வாழி
கழனியில் விளையும் நெற்கதிர் ப�ோலக்
கவின்மிகு சுவைம�ொழி வாழி
கம்பனில் நுழைந்து காவியம் பகிர்ந்த
கனிம�ொழி உயர்தமிழ் வாழி
எழச்செயும் கதிரின் எழில்நிறை ம�ொழியே
என்னுயிர் ஆனவள் நீயே
எண்மரில் நுழைந்து மங்கலம் தந்த
ஈடிலாத் தமிழ்மகள் வாழி!
பாவலர்மணி
இராம வேல்முருகன்
வலங்கைமான்
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ட்டைப் படத்தில் இருந்து தான் தான்
அழகானவன் என்னைக் கவர்ந்தான். அழகன்
அவனிடம் ஆசை வைத்தேன். அவன் அன்புமலரில்
நேயம் கண்டேன்.
அ வ னை வ ரைந் து ப ா ர ்க ்க மு னைந ்த
ப�ோது, இம்மண் அவனை வரைந்து க�ொண்டது.
ஆகச்சிறந்த இம்மண்ணின் தலைவன்
அழகனே என இம்மண் அவனை வணங்கி நின்றது.
சாதி மறுத்து மணம் செய்த முதல் தமிழன்
அவன்.
அவன் யாருக்கு மகன் என்பத�ோ எவருக்குக்
குழந்தை என்பத�ோ பின்னால் வந்த கதைகளுக்கு
நான் ப�ொறுப்பில்லை.அவன் முன்னால் நெய்தல்
நிலத் தலைவன். அவன் மக்களை காத்திட
மலையேறிய மாவீரன். அறுபடை வீடுகளை
அள்ளித் தந்த அழகன்
அவன் காவடி முன்பு கட்டுமரமாய் இருந்தது.
அவன் வேல் முன்பு குத்து வாளாகியிருந்தது.
செய்யும் த�ொழிலே வாழ்வின் வழியென நெய்த
ஆடையை விலக்கிய ப�ோர்மகன்.
ஒரு பக்கம் அவன் பாடலை கழுவிலேற்று
கின்றனர். மறுபக்கம் அவன் பாடலை க�ொலுவி
லேற்றுகின்றனர்.
எப்பக்கமும் அடங்கா ஆற்றலின் அடை
யாளம் அவன்.
புராணங்களும் கட்டுக்கதைகளும் புரட்டிப்
ப�ோடுது அவனை க�ொர�ோனா வந்து நம்நிலை
கட்டுக்கடங்காமல் ப�ோனாலும் சரி..
மலை உச்சியிலே நிற்கும் அவன் தான்
தமிழுக்கு தமிழூட்டிய தமிழூரின் தலைவன்.
அவனே நிலையென நிற்கிறான். என்
மனதில் அழகனாக...

முனைவர். பெண்ணியம் செல்வகுமாரி,
புதுச்சேரி.
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l
நவீன உடையணிந்த
நடிகனின் சட்டைப்பையில்
நகை அடகு காகிதம்!!!
l
தெய்வமா மிருகமா
வேறுபாடு தெரியவில்லை
மருத்துவ கல்லூரி வாசலில்!!!
l
மடியில் அமர்ந்த குழந்தை
புதிய உலகத்தை காட்டுகிறது
கதை ச�ொல்லி!!!!
l
தனிமையே மெளனமாயிரு
நானும் கேட்க வேண்டும்
பூக்கும் ஓசையை!!!
l
இரவு உணவு
ஒதுக்கி வைக்கிறார்
தயிர�ோடு கீரையும்!!!
l
பூட்டிய வீடு
தேடி அலைகிறேன்
த�ொலைத்த சாவியை!!!
l
அரவாணியென
திருநங்கையை ச�ொல்லாதீர்கள்
நீங்களும் அர்த்தநாரீ சுரரே!!!
l
உண்மையை மறைத்த
என்னை உற்று பார்க்கிறது
நிலைக்கண்ணாடி
l
சுயநலத்திற்காய்
அதிகம் பேசப்படுகிறது
ப�ொய்கள்!!!
l
அரசியல் மேடை
வாலாட்டியபடி மேலேறுகிறது
மரக்கிளையில் பச்சோந்தி!!!

ஜீவா,

க�ோவை

 

கண்ணன் கிரிஜா
இணையருடன்
நடுவில் அன்புமகள்

 () ...





 :



தமிழ்நெஞ்சம் அயலக தமிழ் உறவாகக் காங்கோ மக்களாட்சிக் குடியரசு
நாட்டின் தலைநகர் கின்சாசாவில் செயல்பட்டு வரும் EIS (ஈ.ஐ.எஸ்) பள்ளியின்
தாளாளர்கள் திரு.கண்ணன் - திருமதி.கிரிஜா கண்ணன் இணையரைத் த�ொடர்பு
க�ொண்டோம். வாருங்கள் இந்த தமிழ் உறவுகளை அறிந்து க�ொள்வோம்.

இவர்கள் கடந்த 26 ஆண்டுகளாக ‘‘இங்கிலீஷ் இன்டர்நேஷனல் ஸ்கூல்’’
என்ற பள்ளியின் மூலம் ஆங்கில வழிக்கல்வியை ப�ோதித்து க�ொண்டு வருகிறார்கள்.
இ த ி ல் ச ி றப் பு எ ன்னவென ் றா ல் , ப ி ரெஞ் சு ம�ொ ழ ி அ லு வ ல் ம�ொ ழ ி ய ா க வு ம் ,
பேச்சு ம�ொழியாகவும் இருக்கும் இந்நாட்டில் வாழும் இந்தியர்கள் உள்ளிட்ட பல
நாட்டினர் தங்கள் குழந்தைகளுக்கு ஆங்கில வழியில் கல்வி பயிற்றுவிக்க பெரிதாக
வாய்ப்புகள் இல்லாத ப�ோதும், அங்ஙனம் இருப்பினும் பள்ளிக் கட்டணம் எல்லா
தரப்பினராலும் ஏற்றுக்கொள்ள இயலாத சூழல் நிலவிய காலகட்டத்தில் 1993 ஆம்
ஆண்டில் இவர்களிருவரும் இணைந்து இந்த பள்ளியை ஆரம்பித்து இன்று வரை
சிறப்பாக நடத்திக்கொண்டு வருகிறார்கள். எளிய பெற்றோர்களால் கூட கட்டணம்
செலுத்தக்கூடிய வகையில் கல்விச் சேவை செய்து வரும் இவர்களிருவரும் காங்கோ
மக்களாட்சிக் குடியரசு நாட்டின் குறிப்பிடத்தக்க இந்திய முகங்கள்.
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வணக்கம் . உங்களை பற்றியும் உங்கள்
குடும்பத்தை பற்றியும் ஒரு சிறு அறிமுகம்..?
வணக்கம். எனக்கு ஒரு அக்கா, ஒரு
தங்கை. அக்கா மகப்பேறு மருத்துவர்.
நான் ஆங்கில இலக்கியத்திலும் பிறகு
இ த ழ ி ய லி லு ம் இ ர ட ்டை மு து கலைப்
பட்டம் பெற்றவள். ஆறு மாதம் இந்து
பத்திரிக்கையில் குற்ற ஆய்வு நிருபராக
பணியாற்றினேன். திருமணம் முடிந்த
கைய�ோடு வேலையை விட்டுவிட்டு பிறகு
அவர�ோடு காங்கோ வந்துவிட்டேன்.
எனது அப்பா அம்மா இருவரும் இணைந்து
ஒரு சிறு ஆடை வணிக நிறுவனத்தை
நடத்தி வந்தார்கள். அவர்களுக்கு பிறகு
தங்கை அந்த வணிகத்தை கவனித்து
க�ொண்டாள். இப்பொழுது அந்த வணிகம்
இல்லை. எங்களுக்கு ஒரே ஒரு மகள்.
அமெரிக்காவில் படித்து முடித்து விட்டு
திருமணமும் முடித்துவிட்டோம். பெண்ணும்
மாப்பிள்ளையும் அமெரிக்காவில் வசிக்கி
றார்கள்.

இங்கு கின்சாசாவில் உள்ள அமெரிக்க
கலாச்சார துறையில் ஒரு நூலகம் இருந்தது.
அங்கு காங்கோ பற்றி ஆய்வு செய்து
எழுதிக்கொண்டிருந்தேன். அதற்கும் ஒரு
தடங்கல் வந்தது, எனது கடவுச்சீட்டில்
நிருபர் என அச்சிடப்பட்டிருந்தது. ஆனால்,
ம�ொபூட்டு (காங்கோவின் முன்னாள் அதிபர்)
ஆட்சியில் நிருபர்கள் காங்கோவில் வேலை
செய்ய முடியாது. அதை வைத்து த�ொடர்ந்து
நிறைய பிரச்சினைகள் வந்ததனால்
இல்லத்தரசின்னு மாத்திட்டோம். அத�ோடு
நிருபர் வேலைக்கும் ஒரு முற்றுப்புள்ளி
விழுந்தது.
திருமணம் ஆன புதிதில் ஊரும் புதிது,
சுற்றமும் புதிது. உங்கள் மனநிலை எப்படி
இருந்தது? நீங்கள் வந்த ப�ொழுது நிறைய
தமிழர்களை பார்க்க முடிந்ததா?

முதலில்தெரியாமகல்யாணம்பண்ணி
தப்பான இடத்துக்கு வந்துட்டோமான்னு
ர�ொம்ப க வ லை ப ்பட் டி ரு க ்கிறே ன் .
திருமணமாகி வந்த புதிதில் இவருடைய
அலுவலகத்துக்குப் பக்கத்திலேயே வீடு.
எப்பொழுது காங்கோ வந்தீர்கள்?
தனிமையான வில்லா அமைப்பில் வீடு.
1 9 8 9 ல் வ ந்தே ன் . வ ந ்த து ம் அருகில் நண்பர்கள் யாரும் கிடையாது.
நிருபர் பணியை த�ொடர்ந்து பார்த்தேன். மிகவும் தனிமையாக இருக்கும். சிலசமயம்
பகுதி நேர நிருபராக பணியாற்றினேன். இவர் இரவுப் பணிக்குப் ப�ோகும் ப�ோது
பயமாகவும் இருக்கும். எல்லாவற்றையும்
விட தமிழர்கள் விரல் விட்டு எண்ணக் கூடிய
அளவே இருந்தார்கள். இப்பொழுது மாதிரி
எந்த விழாவும் கிடையாது. ஒருவரை ஒருவர்
பார்ப்பதே அரிது.
உங்கள் வீட்டுலே ஆஃப்ரிக்கா மாப்பிள்
ளை ன் னு தெர ி ந் து ம் எ ப ்ப டி பெண்
க�ொடுத்தார்கள்?
சிரிக்கிறார்… எங்கப்பா அப்படி
ஒ ன் று ம் ய�ோ ச ி க ்க லை . அ வ ரு ம்
கண்ணன�ோட அப ்பாவும் வேலை
நிமித்தமான நண்பர்கள். அந்த உறவிலும்
நம்பிக்கையிலும் தான் திருமணம் நடந்தது.
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இன்றுEISதேசியஅளவில்பெரும்அங்கீகாரம்
பெற்றிருக்கும் பள்ளி. ஆனால் த�ொடக்கத்தில்
மிக மிக கடினமாக இருந்திருக்கும். உங்கள்

பள்ளியின் வளர்ச்சியைப் பற்றி க�ொஞ்சம் தனியார் பல்கலைக் கழகங்களுடனான
ச�ொல்லுங்கள்.
த�ொடர் பு களை பெ ரு க ்கி எ ங ்க ள து
குறிக்கோளை நிறைவேற்றும் வண்ணம்
1 9 9 3 ஆ ம் ஆ ண் டு ஆ க ஸ் ட் செயல்பட்டு வருகிற�ோம்.
ம ா த ம் ஆ ர ம்பி த ்தோ ம் . ஆ ர ம்ப த ்தி ல்
மிகவும் கடினமாகத்தான் இருந்தது; «BO- வேலை மற்றும் குடும்பம், இரண்டையும்
BOTO» என்ற பள்ளியில் நடந்த ஒரு எப்படி சமாளிக்கிறீர்கள்?
கண்காட்சியில் நாங்கள் அனைவரிடமும்
ஒ ரு வ ி ள ம்ப ரச்சீட்டு க�ொடு த ்தோம் . 	பெரிய கடினம் இல்லை. வீட்டு
முதலில் இரண்டே குழந்தைகள் மற்றும் ஒரு வேலைக்கு இங்கு ஆட்கள் கிடைப்பதால்
ஆசிரியையுடன் த�ொடங்கின�ோம். ஆனால், நான் எப்பொழுதும் ஞாயிற்றுக் கிழமை கூட
அதே ஆண்டு முடிவிலேயே 34 குழந்தைகள் வேலை செய்யனும் என்று ச�ொல்வேன்.
இணைந்திருந்தனர். அப்போது அதுவே வீட்டில் இருந்தால் ச�ோம்பலாக இருக்கும்.
எங்களுக்கு மிகப் பெரிய வளர்ச்சி. பின்னர்,
க�ொஞ்சம் க�ொஞ்சமாக நாங்கள் நினைத்த உங்களது ப�ொழுது ப�ோக்கு..?
இலக்கை மெதுவாக நிலையாக பல
இன்னல்களை வென்று எங்களுடைய
நிறையப் படிப்பேன். ஊருக்குப்
தளராத விடாமுயற்சியால் அடைந்தோம்.
ப�ோகும் ப�ோது விமானத்திலே எடுத்த
புத்தகத்தை முடிக்கலைன்னா தூக்கம்
மே ற ்கொண் டு உ ங ்க ள் ப ள்ளியை வராது. சென்னையில் இறங்கும் வரை
மேம்படுத்த என்னென்ன திட்டங்களை படிப்பேன். பெரும்பாலும் ஆங்கில
வைத்துள்ளீர்கள்?
புதினங்கள் விரும்பி படிப்பேன். த�ோட்ட
வேலை, குறிப்பாக வித விதமான மலர்கள்
முன்னர், CBSE அங்கீகாரம் வாங்க வளர்க்க பிடிக்கும்.வீட்டை அலங்காரம்
வேண்டும் என்ற குறிக்கோள் இருந்தது. செய்வது, பாட்டு பாடுவது பிடிக்கும்.எங்கள்
நாளடைவில் அதுவே அர்த்தமற்றதாகத் வீட்டில் எல்லோரும் கர்நாடக சங்கீதம்
த�ோன்றியது. இங்கு பயிலும் மாணவர்களின்
மேற்படிப்பு ஆவல் பெரும்பாலும் ஐக்கிய
திருமதி. கிரிஜா கண்ணன்
குடியரசு, அமெரிக்க ஐக்கிய நாடுகள்
மற்றும் கனடா ப�ோன்ற நாடுகளை ந�ோக்கி
இருப்பதால் தற்போது SAT வகுப்புகளை,
கின்சாசாவில் உள்ள எங்களது பள்ளியில்
எ ழு த மு டி யு ம் எ ன்ப து பெ ரு மை ப ்பட
வேண்டிய விடயம். இங்கு பயிலும் இந்திய
மாணவர்களுக்காகதற்பொழுதுஇந்தியாவில்
உள்ள சில பல்கலைக்கழகங்களுடன்
த�ொட ர ்பி ல் இ ரு க ்கிற�ோ ம் , அ த ன்
மூலம் அவர்களுக்கு மேற்படிப்புக்கான
நுழைவுச்சீட்டும், கல்வி உதவித்தொகையும்
கிடைக்க வழி வகை செய்து தருகிற�ோம்.
இந்த சாத்தியக்கூறுகளை பெருக்கி இங்கு
பயிலும் மாணவர்கள் அதிகப்படியாக பயன்
பெற வேண்டும் என்பதே தற்பொழுது
எங்களது முக்கிய குறிக்கோளாக இருக்கிறது.
அதற்காக நானும் எனது கணவர் திரு.
கண்ணன் அவர்களும் இந்தியாவில் உள்ள
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உங்களது பலம் மற்றும் பலவீனம் எது?
	தெரியலையே... பலவீனம் என்றால்
என்னால் யார�ோடும் கத்தி சண்டை ப�ோட
முடியாது. மிகுந்த க�ோவத்தோடு வெறியாக
செயல்பட முடியாது. பலம் என்றால் நல்ல
உழைப்பாளி. ச�ோம்பேறித்தனம் என்பதே
கிடையாது. எவ்வளவு நேரம் வேணும்
என்றாலும் என்னால் வேலை செய்ய
முடியும்.
தமிழ் சார்ந்த பணிகளில்
ஈடுபாடு?

பாடுவார்கள். சின்ன வயசுலே இருந்து
பாடுவ�ோம்.
பெண்கள் உரிமை பற்றி தங்கள் கருத்து?

தங்களுடைய

படித்தது
ஆங்கில
இலக்கியம்
என்றாலும் தமிழ்ப்பற்று இல்லையென
ச�ொல்ல முடியாது. ஒரு தமிழ் பெண்ணாய்
எ ன் று ம் த ம ி ழை நே ச ி ப ்ப வ ள் ந ா ன் .
ஆ ன ா ல் , த ம ி ழ் ச ா ர ்ந ்த ப ண ி க ள ி ல்
ஈடுபடுத்திக்கொள்ள இயலவில்லை.

நிச்சயமா ஒவ்வொரு பெண்களுக்
கும் தேவையான அளவு உரிமையும்
2011ல் TYCA (Tamil Youth Cultural
சுதந்திரமும் வேண்டும். எங்கள் பள்ளியில்
நிறைய பெண்கள் வேலை பார்க்கிறாங்க. association) எனப்படும் தமிழ் இளைஞர்
எனக்கும் பெண்கள�ோடு வேலை செய் கலாச்சார சங்கம் த�ொடங்கப்பட்டப�ோது
அவர்கள் அலுவலகம் அமைக்க இடம்
வதில் தான் வசதி.
தே டு வ த ா க அ ற ி ந் து எ ங ்க ளு டை ய
ஆ ண்கள் பெண்களை சம ம ா க நடத் து பள்ளி வளாகத்தில் ஒரு அறை ஒதுக்கி
தந்தோம். அன்று முதல் இன்று வரை TYகிறார்களா?
CAவின் அலுவலகம் எங்கள் வளாகத்தில்
	பெண்கள் எல்லோரும் சுதந்திரத் செயல்பட்டு க�ொண்டிருக்கிறது. மேலும்.
த�ோடு தானே இருக்கிறார்கள். யாரும் எங்கள் பள்ளி வளாகம், விளையாட்டு
யாரையும் கட்டுப்படுத்தலை. எல்லோரும் மைத ா ன ம் ஆ க ி ய வ ற ்றை T Y C A வ ி ன்
நினைத்ததை செய்கிறார்கள். சம உரிமை பல்வேறு கூட் டங்கள், நிகழ்ச்சிகள் நடத்த
வழங்குவதும் குறிப்பாக TYCAவின் தமிழ்ப்
இருக்கிறது.
பள்ளிக்கென ஒரு வகுப்பு ஒதுக்கி தந்ததும்
தமிழ்
ச மூ கத்திற்கும்
இந்த நாட்டிற்கு வந்ததற்காக என்றாவது தமிழுக்கும்
வருத்தப்பட்டது உண்டா? தாய்நாட்டை எ ன்னா லா ன ப ங ்க ள ி ப் பு எ ன க ரு த ி
பெ ரு மை க�ொள்கிறேன்.
பிரிவதாக உணருகிறீர்களா?
சிறிதளவும் இல்லை. இங்கு வந்த
புதிதில் க�ொஞ்சம் கடினமாக இருந்தது.
ஆனால் இப்பொழுது பழக்கமாகிவிட்டது.
மேலும் இப்பொழுது எல்லாம் ஒரு மாதம்
அல்லது இரண்டு மாத இடைவெளியில்
இந்தியா சென்று வருவதால் தாய்நாட்டை
பிரிந்துள்ளதாக த�ோன்றவில்லை.



Y



Y

 2020

ஆப்ரிக்க நாட�ொன்றில் அனை
வ ரு க் கு ம் த ர ம ா ன கல்வி க ி டை க ்க
வேண்டுமென உழைத்துவரும் இந்த
சிங்கப்பெண்ணை அவரின் முயற்சிகள்
அனைத்தும் வெற்றி பெற வேண்டுமென
வ ா ழ ்த்தி ப ா ர ா ட் டி வ ி டைபெற் று க்
க�ொண்டோம்.
n

   - 
 





மடிந்துவிழும் அலைதான் கடலில்
மறுபடி எழுகிறது!
புதைந்துவிடும் விதைதான் மண்ணில்
புதிதாய் முளைக்கிறது!
ஒடிந்துவிழும் முருங்கையும் கூட
ஓர்நாள் துளிர்க்கிறது!
ப�ொடிந்துவிடும் இதயமும் மீண்டும்
பூவாய் சிரிக்கிறது!
விரும்பி யுன்னை வாக்குக்கு விற்றால்
வீழ்வாய் ஜார்சனியாய்!
திருத்து உன்னை தெளிநீ
சிந்தை வெல்வார் ப�ோர்அணியாய்!

இருட்டுப் பள்ளம் தன்னில் தள்ளி
மூடப் பார்ப்பார்கள்!
திரட்டு உன்றன் த�ோள்வலி துணைவழி
தேடி வருவார்கள்!
வெறுப்புச் சிறையில் கையில் விலங்குடன்
கழித்திடச் சம்மதமா?
நிறுத்து விடுதலை நெஞ்சம் முழுதும்
வரும்பார் விம்மிதமே!
கிழித்துக் கிழக்கின் வெளிச்ச வரியெனக்
கையெழுத் திடுத�ோழா!
விழித்து இமைதிற வெளிவான் நீபற
வெல்முனை த�ொடுத�ோழா!
திட்ட மிடுதல் திடமாய் முடித்தல்
தேர்ந்திடு உன்எண்ணம்!
கட்டி இடும்பார் கனியாம் முத்தம்
காலம் உன்கன்னம்!
வெடித்துக் கிளம்பு விதைநீ! விதைநீ!
வளர்ந்தால் மரம்நீ!
தளர்ந்தால் உரம்நீ!
வாழ்வே இதுதானே?
துடித்து எழுநீ! உழைநீ! உழைநீ!
ப�ொழியும் மழைநீ!
ப�ொன்னின் இழைநீ!
வெற்றியுன் வசம்தானே!
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அரண்மனையும் த�ோரணமும் ஆடும் வாயில்
அணியணியாய் மணிவிளக்கம்ஒளிரும் க�ோவில்
நிரல்நிரலாய் உன்னடியார் வந்து செல்லும்
	நெரிசலிடைப் ப�ோற்றிசெயும் ஒலி முழக்கம்
கரைகாணாப் புகழ் வெளிச்சம் உனதேயாகக்
	கனிவுடனே என்முகத்தைக் காண்பா ய�ோநீ
தெருவினில�ோர் மூலையிலே இசைக்கும் என்றன்
	சிறுகுரலை என்னரசே கேட்பா ய�ோநீ
இசை நுணுக்கம் ஏதுமிலை எடுத்துரைக்க
இயைபும�ொழி யிலக்கணங்கள் ப�ொருந்தல் இல்லை
விசையாகப் பாய்கின்ற வேக மில்லை
வீறும�ொழி அதிர்முழக்கம் அதிலே யில்லை
பிசைகின்ற உயிர்க்காற்று ஊற்றி வைத்துப்
	பிழையறியாச் சிறுபாடல் இசைக்கின் றேன்யான்
திசையெங்கும்பரவுகிற இசைக்கோ வைக்குள்
	சிறியேனின் இளங்குரலைச் செவியேற் பாய�ோ
உணர்வென்னும் தேனமிழ்தம் நிரப்பு கின்றேன்
உயிர்உருகும் மெல்லிசையே இசைக்கின் றேன்யான்
தணியாத பெருங்காதல் ததும்பும் என்றன்
	சாமீஉன் திருவடியில் உளம்கி டக்கும்
அணியாத பூவாய்என் காதல் மாலை
அடிமலர்க்கே சூட்டுகிறேன் அரசே உன்றன்
மணிமார்பில் ஏற்பாய�ோ என்றி ருந்தேன்
	வந்ததென்னே என்குடிசை வாசல் தேடி
என்இசைய�ோ நீவிரும்பும் மலரா யிற்று
எளியேனின் வாசலிலே நகைசெய் கின்றாய்
என்அன்பே என்குடிசை வாசல் நின்றாய்
யானறியேன் எங்கெங்கோ தேடு கின்றேன்
என்அன்பே என்அன்பே என்பே ன�ோநான்
இளநகைப்பில் உயிர்சுழன்று வீழ்வே ன�ோநான்
என்முன்னே யிருப்பதனை அறிகி லேனே
என்வாசல் அமுதத்தை சிந்து கின்றாய்
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எவ்வகையும் தகுதியிலா இரவ லன்யான்
என்பொருட்டோ என்அரசே இங்கு வந்தாய்
செவ்வியநின் புன்முறுவல் என்னை ந�ோக்கிச்
	செய்கின்றாய் இம்மாயம் அறிவே ன�ோநான்
தெய்வதமே இச்சிறிய மலரை ஏற்றுச்
	செவ்வியபுன் னகைசெய்தே செல்லு கின்றாய்
எவ்விதமும் நின்வருகை அறிந்தி டாமல்
	நெகிழ்ந்தழுதுநின்றதனை என்ன ச�ொல்வேன்
தேம்புகிற என்செவியில் பண்ணி சைக்கும்
	திடீரெனஎன் திசையெல்லாம் தென்றல் வீசும்
பூம்பொழில்கள் அசைவெல்லாம் அய்யோ நின்றன்
புல்லாங்கு ழலாகக் கேட்கும் என்னே
காம்புதிரும் மலரெல்லாம் களிவண் டார்க்கும்
	கண்ணீர�ோ வரம்பின்றிப் ப�ொழியும் சாமி
தீம்புனலே நீவந்து செய்த மாயம்
இவையென்று சிறியேன்யான் தெரிகி லேனே
கண்சுழன்று மெய்யுருகிக் கரைந்தே யென்றன்
	காதலெலாம் இசையாகிக் கனிந்தேன் அய்ய
விண்மயங்கும் ஒலிகளிலே எனது பாடல்
	வெற்றுவெளிக் கலந்திடும�ோ உன்பா தத்தில்
பண்மயங்கிக் குழைந்திடும�ோ மறைந்து ப�ோம�ோ
	பரபரப்பில் அருகிருக்கும் உனை மறந்தேன்
அண்மையிலே உனையறியேன் அழுது நின்றேன்
அரசே என் அய்யனே சிரித்துப்போனாய்
கண்உதிர்க்கும் கண்ணீரே மலர் களாகக்
	கைகுவித்தேன் எனையேற்றுக் க�ொள்வாய் நீயே!
------------------------------------------------------------------------------------------

தாகூரின் கீதாஞ்சலியைத் தழுவி எழுதப்பட்டது.
------------------------------------------------------------------------------------------
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வீட்டில் க�ொதிக்கும் க�ோழிக் குழம்பு
வெள்ளி நிலவின் த�ோசை ய�ோடு
தட்டில் அடுக்கி வைக்க வைக்கச்
சரியாய்ப் பத்து உள்ளே செல்லும்
கெட்டிக் காரக் குழம்பு மணம�ோ
கிளம்பும் பசியை மேலும் தூண்டும்
கட்டுக் கட்டாய் வெடிகள் ஓசை
காலை மாலை தூள்பறக்கும் !

காத்து கிடப்போம் இந்நா ளுக்கே
கவலை இல்லாச் சிறார்க ளாக
பூத்துக் குலுங்கும் பூக்கள் ப�ோலப்
ப�ொட்டு வெடிகள் மத்தாப் பூவாய்ப்
பார்த்துப் பார்த்து வாங்கித் தந்தே
பட்டா சாகி மகிழ்வார் அப்பா
க�ோத்துச் சிறக்கும் மணிகள் ப�ோலக்
க�ொஞ்சும் நினைவு மெல்ல வருதே!

அடுத்த வீட்டின் அக்கா எனக்கும்
அழகா கமரு தாணி வைப்பார்!
படுத்த பாயும் கறையாய்ப் ப�ோகும்
பாசத் துடனே சிவந்தும் ப�ோகும்
சிட்டு ப�ோல பறந்தே ப�ோவ�ோம்
சினிமா ஆட்டம் இழுத்துப் ப�ோகும்
நட்பு க�ொண்ட த�ோழ ரெல்லாம்
நடனம் ஆடிக் களிப்பர் அழகாய்!

அடுத்த வீடு எதிர்வீ டெல்லாம்
அடுக்கி வைத்த பலகா ரங்கள்
எடுத்து வந்து நானும் தின்பேன்
எங்கள் வீட்டின் உணவு ப�ோல
கடித்த கெட்டி உருண்டை யெல்லாம்
கணக்கி லாது செல்லும் நானும்
படித்த பள்ளிப் பருவம் இங்கே
பக்க மாக மெல்ல வருதே!

அந்த நாள்கள் நினைக்கும் ப�ோதே
அழகாய்ப் பெருகும் நினைவுப் பூக்கள்
வந்து வந்து செல்லும் ப�ோது
வாசம் மணக்கும் உடைக ளாக
இந்த நாளை காண நானும்
இருக்கின் றேனே இதயம் விம்ம!
எந்த மதமும் ஒன்று தானே
யாரு மிங்கே உறவு தானே!
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கற்கவிதை
தமிழ் பால் க�ொண்ட
அன்பால் எழுதுக�ோல்
க�ொண்டு இயற்றிய
தன்னிகரற்ற தனிப் பா
தரணியில் சிறப்பு!!


( சேலியமேடு)
எங்கும் பசுமை சூழ்ந்தின்பம்
எழிலாய்க் க�ொஞ்சும் எங்களூராம்!
மங்கா வண்ணக் கவிஞர்
வாணி தாசன் வாழ்ந்தவூராம்!
தங்கும் வளமை க�ொண்டிங்குத்
தழைக்கும் வயல்கள் தாலாட்டும்!
ப�ொங்கும்! ப�ொலியும்! புதுமையினைப்
ப�ோற்றும் சேலி மேடாகும்!

கலை மேல் க�ொண்ட
காதலால் சிற்றுளிக்
க�ொண்டு கற்றளி
முகப்பில் கண் கவர்
சிலைப் படைத்து
காட்சி யாக்கினார்!
தமிழால் படைத்த
படைப்பொக்க
கல்லால் வடித்த
சிலையும் ஒரு
சிறந்த கற்கவிதை!

காற்றில் ஆடும் மலர்யாவும்
கலையைக் ச�ொல்லும் அழகாக!
ஆற்றில் துள்ளும் மீனினமும்
அறத்தை உணர்த்தும் ஆசானாய்!
நாற்றும் நெறியைக் காட்டிடுமே
நாட்டில் நலத்தைக் கூட்டிடுமே!
ப�ோற்றும் பண்பு நிறைந்திடவே
புதுமை கவிஞர் புகழ்ஊராம்!

திருமதி.
க. மலர்வாணி ஜெயராஜ்

அரிதினும் அரிதாக
காணக் கிடைக்கும்
இத்தகைய காட்சிகளும்
காணக் கிடைக்காத
கருத்தைக் கவரும்
இன்ன பிற சிறப்புகளும்
மாட்சிமை நல்கும்
மண்மணம் மாறா
மனம் மகிழும்
மரபு காக்கும்
மாண்புகள் இங்குண்டு!!

மங்கையர்க்கரசி
ஓசூர் மணிமேகலை

	தலைமைச் செயலகம்
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உண்மையில்
அனைத்து வீடுகளுக்கும்
ஒற்றை வாசல் நீ!
வீதியின்
இரு பக்கமும்
அலங்கரிக்கும்
எல்லை நீ!

நகரங்களில்
தெருவெல்லாம் ஓடும்
ஓடையே!
க�ோடையிலும் வற்றாத
ஜீவ நதி நீ!
சுரண்டப்பட்ட ஆறுகளில்
வழிந்து ஓடுகிறாய்
கருஞ் சீ ழாக!
கறுத்த மேகம்
நிறமற்ற நீரைப் ப�ொழிய…
மனிதன் நீருக்கு
வர்ணம் பூசி
ஒதுங்கிச் செல்கிறான்
தீண்டாமைய�ோடு!
மேலும்
கறுப்பைப் பூசிக்கொள்ள
எத்தனை ஆனந்தம்
இந்தப் பன்றிகளுக்கு!
உன்
கறுப்பு மேனியில்
நட்சத்திரங்களாக அமர்ந்திருக்கின்றன
க�ொசுக்கள்!
பிறை நிலாக்களாக
மிதக்கின்றன
உடைக்கப்பட்ட தெர்மக�ொல்கள்!
Y

வயிற்றுக்குள்
ஊர்வலம் ப�ோகாத உணவுகள்
சாக்கடையில் ப�ோகின்றன
முக்தியடைய!
உங்களுக்கும்
கருத்தடை செய்ய
மனிதன் வீசுகிறான்
நெகிழிகளை!
வாழையைச் சுற்றி
வட்டமடித்தாய்!
ஈரப்படுத்தி வைத்திருந்தாய்
கூட்டுக் குடும்பமாக!
இப்போது
க�ொல்லை
க�ொள்ளை ப�ோனது

பாதாள குழிக்குள்
ஓடுகிறது
நீர் த�ொடர்வண்டி!

 Y 
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வீட்டின் முன்
ப�ோடப்படுகின்றன
கறுப்புக் க�ோடுகள்!
ஒவ்வொரு
வீட்டின் வாசலிலும்
சாணத்திற்குப் பதில்
சாக்கடை!
உன்
இரத்த ஓட்டத்திலும்
அடிக்கடி ஏற்படுகிறது
இதய அடைப்பு!
க�ொழுப்புகளாய்
மனிதன் க�ொட்டிய குப்பைகள்!
சிந்தனை
மழை ப�ொழிய
நற்குண ஆறு ஓடிய
மனிதனுக்குள் ஓடுகிறது
க�ொடிய சாக்கடை!
நரம்புகளில்
தீய உணர்வுகளாக!
சுத்தப்படுத்த
இறங்க வேண்டுமவன்
தன்னுள்!

சா. கா. பாரதி ராஜா,

பெரிய நத்தம், செங்கல்பட்டு. 603002.


உருகிக் கரைந்துப் ப�ோகிறேன்.
பாரியன்பன்

குடியாத்தம் - 632602
1.
நான் உன்னைப் பார்க்கையில்
நீ மண்ணைப் பார்க்கிறாய்.
நீ என்னைப் பார்க்கையில்
நான் விண்ணைப் பார்க்கிறேன்.
விண்ணுக்கும் மண்ணுக்குமாய்
அல்லாடுகிறது நம் காதல்.
2.
எதுவும் புலப்படாத இருட்டில்
இலக்கின்றி எதற்காக
அம்புகளை எய்கிறாய்?
இருட்டின் குருதி
வெளிச்சம் பீறிடுமென எய்திருந்தால்
அது முற்றிலும் பிழை தானே.
நிறைகுடமாய் வெளிச்சத்தை
க�ொண்டு வர காத்திருக்கிறான்
கிழக்கில் ஆதவன்.
துள்ளிவரும் அலைகளில் வழியே
ஆழியைத் துறக்க முற்படுகிறது
நதிகள்.
அது சாத்தியமாகுமா?
அதுப�ோலத்தான்
உங்கள் செயல்.

3.
அலுங்காமல் குலுங்காமல்
நிறைகுடமென
எடுத்துப் ப�ோகிறேன்
என் ம�ௌனத்தை.
வலியின்றி வடுவின்றி
பூவில் கள்ளுண்ணும் வண்டாய்
விபத்தினை நிகழ்த்துகிறது
உன் விழிகள்.
4.
இருட்டில் த�ொலைந்த நிழலும்
வெளிச்சத்தில் மறைந்த ஒளியும்
சப்தத்தில் ஒடிந்த ம�ௌனமும்
வார்த்தையில் மடிந்த ச�ொல்லும்
நிலைக்கண்ணாடியில் சிக்கிய அழகும்
கடலில் விழுந்த மழைத்துளியும்
அண்டத்தில் கலந்த மூச்சுக்காற்றும்
இவை அனைத்தும்
இக்கவிதைய�ொன்றில்...
5.
வார்த்தைகளின் வெப்பம் தாளாமல்
எனக்குள் ஒளிந்து க�ொள்கிறாய்.
பனிமலையாய் நிமிர்ந்திருந்த நான்
க�ொஞ்சம் க�ொஞ்சமாய்
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ந்திசாயும் வேளையில் சூரியன்
மேற ்கே மறைந் து க�ொண்டு இ ரு ந்தது.
சாமியப்பன் அந்த பச்சை வயல்களுக்கு
நடுவே அமைந்திருந்த கிணற்றை மெய்
ம றந் து ப ா ர்த் து க் க�ொண் டி ரு ந்தா ன் .
நீண்ட நாட்களுக்கு பிறகு விடுமுறையில்
ச �ொந ்த ஊ ர் த ி ரு ம்பி இ ரு க ்கிற ா ன் .
ராணுவத்தில் சேர்ந்து நான்கு ஆண்டுகள்
ப�ோனதே தெரியவில்லை. அவ்வப்போது
ச�ொந்த ஊர் வருவது சுகமான அனுபவம்.
ஒவ்வொரு முறை வரும்போதும் சவுரியூர்
ப ஸ் ந ி று த ்த த ்தி ல் இ ற ங ்கி ய வு ட ன்
முதலில் அவனது கால்கள் வீட்டுக்குச்
செல்லாமல் ரெட்டை கிணற்றை ந�ோக்கி
நடைப�ோடும்..
ஒரு சுகமான குளியல் அரங்கேறிய
பின்புதான் வீட்டிற்கு செல்வான் அப்படித்
தான் இன்றும் கிணற்றை ரசித்துக் க�ொண்
டிருந்தான்.
கிணறு ஆள் அரவமற்று
அமைதியாக இருந்தது. கிணற்றில் உள்ள
பலகை கல் வரை தண்ணீர் நிரம்பியிருந்தது.
தனது ராணுவ உடைமைகளை ம�ோட்டார்
அறைக்கு அருகே வைத்துவிட்டு உடை
களை கழற்றி விட்டு த�ொபீர் என நீரில்
குதித்தான். நன்கு உள் நீந்தி கிணற்றின்
குளிர்ச்சியை அனுபவித்து பிறகு மேலே
வந்தான். அப்பாடா என்ன ஒரு சுகம்!
எத்தனை நாட்கள் இதற்காக காத்திருப்பது ?
என அவன் மனம் அலுத்துக் க�ொண்டது.
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	மெல்ல நீந்தி கிணற்றின் உட்காரும்
இடமான பலகை கல்லில் ஏறி அமர்ந்தான்.
கல்லை தடவி பார்த்தான். சாமியப்பனுக்கு
நன்றாக நினைவிருந்தது அவன் முதன்
முதலில் நண்பர்களுடன் நீச்சல் பழகியது
இ ந ்த ரெ ட ்டை க ி ண ற ் றி ல் த ா ன் .
கிராமத்தில் உள்ள பாதி பயலுகள் ரெட்டை
க ி ண ற ்றை ம ற க ்க வே ம ா ட ்டா ர ்க ள் .
கிணற்றின் அடியிலிருந்து பெரிய தடுப்பு
சுவர் கட்டப்பட்டு கிணறு இரண்டாக
பிரித்து இருப்பதால் அதனை இரட்டைக்
கிணறு என்று ச�ொல்வார்கள். நீர் நிரம்பி
ப ல கை க ல் வ ரை வ ரு ம் ப ோ து ஒ ரே
கிணறாக காட்சியளிக்கும். பலகை கல்லில்
தனது நண்ப ர்களு டன் நீரில் குதித் து
விளையாடிய நாட்களை சாமியப்பன்
மனதில் அசை ப�ோடத் த�ொடங்கினான்.
பள்ளி விடுமுறை நாட்கள் எல்லாம்
பாதிப்பொழுது கிணற்றில் குளியலும்
கும்மாளமுமாய் கழியும். சாமியப்பன் நண்பர்
களுடன் ப�ோட்டி ப�ோட்டுக்கொண்டு டைவ்
அடித்து மகிழ்வான். அதுவும் முருகேசனும்
அவனும் தான் ப�ோட்டியிட்டு விதவிதமாக
டைவ் அடிப்பார்கள், நீரில் மூழ்கி அடி
வரை சென்று மண் எடுத்து வருவார்கள்,
த�ொடும் விளையாட்டு விளையாடுவார்கள்.
முருகேசனும் சாமியப்பனும் எப்
ப�ொழுதுமே ஒன்றாகவே ஊர் சுற்றுவார்கள்,
ஒன்றாக சினிமாவிற்கு செல்வார்கள்., கபடி

விளையாடுவார்கள். ஆனால் அதெல்லாமே
முருகேசன் ராசாத்தியை காதலிக்கும் வரை
தான். அவளின் காதலில் மூழ்கி நண்பர்களை
ஒதுக்க ஆரம்பித்தான். அவர்களுடன் கிணற்
றுக்கு வருவதை நிறுத்திக் க�ொண்டான்.
ச ா ம ி ய ப ்பனை ச ந்தி ப ்ப த ை மெல்ல
மெல்ல தவிர்க்க ஆரம்பித்தான். அதனால்
சாமியப்பனுக்கு முருகேசன் மீது க�ோபம் வளர
த�ொடங்கியது. என்ன ஆயிற்று இவனுக்கு?
இந்த ராசாத்தி என்ன மாயம் செய்தாள்!
ஒரு பெண்ணிற்காக ஏன் இவன் இப்படி
மாறிப்போனான், என அவனை வெறுக்கத்
த�ொடங்கினான். அதன் பிறகு முருகேசனை
பார்ப்பதே அரிதாகி ப�ோனது. ஒரு சமயம்
ர ா ச ா த ்தி யு ட ன் அ வ னை க ரு ப ்ப ச ா ம ி
க�ோவிலில் பார்த்தான். மற்றொருமுறை
ஆள் அரவமற்ற சூழலில் அவர்கள்
இருவரும் ரெட்டை கிணற்றின் பலகை
கல்லில் அமர்ந்து பேசிக் க�ொண்டிருப்பதை
பார்த்தான். சாமியப்பனுக்கு அவன் ஏன்
நம்மை தவிர்க்கிறான் என்ற கேள்வி மட்டும்
ஓடிக் க�ொண்டே இருந்தது.
ஒ ரு மு றை அ வ னை ச ந்தை ய ி ல்
ப ா ர்க் கு ம் ப ோ து கே ட ்டே வ ி ட ்டா ன்
முருகேசன் “டேய் முருகேசா நில்லு.. ஏன்
கண்டுக்கொள்ளாமலே ப�ோற?
முருகேசன் வேறு எங்கோ பார்த்த
படி நின்று க�ொண்டு இருந்தான். “உன்னை
தான்டா கேட்கிறேன்’’ என மீண்டும்
ஆரம்பித்தான்.
“வேல நெறைய இருக்கு..’’ அப்புறம்
பேசலாம் என நழுவ பார்த்தான்.
“ஏய் நில்லுடா பதில் ச�ொல்லிட்டு
ப�ோ…’’ என்று அவன் கையைப் பிடித்து
இழுத்து நிறுத்தினான்.
முருகேசன் ம�ௌனமாக முகத்தை
திருப்பி க�ொண்டு திமிறினான்.
சாமியப்பனுக்கு சற்றே வெறுப்பு
சுரந்து அவனது கையை உதறிவிட்டு,
“ப�ோடா… எல்லாம் அந்த ராசாத்தி பண்ற
வேலைன்னு நல்ல தெரியுது ப�ோ’’ என
வார்த்தைகளை வீசினான்.
“ஆ ம ட ா அ வ த ா ன் எ னக் கு
முக்கியம். அவளுக்கு நான் உங்க கூட
சுத்துறது புடிககவில்லை.. என்ன பண்ண
ச�ொல்ற? ப�ோடா ப�ோய் ப�ொழப்பை பாரு..
என்று பேசிவிட்டு வேகமாக நடந்தான்.



 
என் உள்ளத்தின் உருவம் நீ
உன் பண்பின் பரிமாணம் நான்...
உன்னை அப்பா என்று அழைக்கும்
அந்தத் தருணம் என் அன்பின் ஆனந்தம்
அளவறியாது...
உதிரத்தில் கலக்காவிட்டாலும்
உள்ளத்தில் கலந்துவிட்டேன்...
இன்றுவரை தேடுகிறேன் நம் உறவின்
ஆரம்பத்தை...
இதுவரை கிடைக்கவில்லை...
என் ம�ொத்த வாழ்நாள் ஆசைகளையும்
உன்னுடன் ஒரு நாள் கழித்தால் ப�ோதும்
என் ஆயுளின் நீளம் அதிகம்...
உன் பின் நடந்தாலும்
உன்னுடன் நடக்கும் அந்த ந�ொடி..
உன் அசைவின் ம�ௌன ம�ொழி..
உன் க�ோபத்தின் நேர்மை..
உன் உள்ளத்தின் சிரிப்பு ஓசை..
உன் சிரிப்பின் வலி..
என அனைத்தையும் சேகரித்து உன் வழி
நடக்கிறேன்...
என் வாழ்வின் பல பாடங்களை
உன்னிடமே கற்றுக்கொண்டேன்..
என் குருவும் நண்பனும் உறவும் உயிரும்
என அனைத்தும் நீயாகவே இருக்க
இன்று வரை கனா காண்கிறேன்...
நிச்சயம் ஒரு நாள் என் அன்பு புரியும்
அதுவரை காத்திருக்கிறேன்
உங்கள் அன்பிற்காக அப்பா...

ச.சிவகணேஷ் BE.,

பால்குளம், தூத்துக்குடி மாவட்டம்.
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அன்றோடு சரி அதன்பிறகு அவர்கள் பேசிக்
க�ொள்வதில்லை. ராணுவத்தில் சேர்ந்த
பிறகு விடுமுறையில் ஊருக்கு வந்தாலும்
அ வ ர ்க ள் ப ா ர்த் து க�ொ ண ்டா லு ம்
பார்க்காதபடி சென்றுவிடுவார்கள்.
இப்பொழுது சாமியப்பனுக்கு பசி
வயிற்றை பிறாண்டி நிகழ்காலத்திற்கு
க�ொண்டு வந்தது. வீட்டில் அம்மா தனக்காக
சமைத்து விட்டு காத்துக்கொண்டு
இருப்பாள் என உணர்ந்து கிணற்றை

விட்டுக் கிளம்ப எண்ணினான். ஆனால்
குளியல் அவ்வளவுதானா என்று மனம்
நெருடியது. இருட்ட ஆரம்பித்துவிட்டது
இன்னும் ஒரு முறை குதித்து குளித்துவிட்டு
கிளம்பலாம் என்று
நீரில் குதித்தான்.
மெல்ல உள்நீந்தி தண்ணீருக்கு மேலே
வந்து நீரை க�ொப்பளித்து துப்பினான்.
அப்பொழுதுதான் பலகை கல்லில் யார�ோ
அமர்ந்து இருப்பது தெரிந்தது. கண்களை
கசக்கி உற்றுப் பார்த்தான் பகீரென்றது.



  
  
ராஜகவி ராகில்
கவிதைப் பூனை
சுற்றிச் சுற்றியே வருகிறது
சில நேரம் கவிதை நுளம்பு
காதில் கத்தும் ப�ோதே
அடித்து விடுகிறேன்
கவிதை வாழைப்பழம்
பழத்தை வீசி விட்டு
த�ோலை மட்டுமே சாப்பிடுகிறார்கள்
ஒரு கவிதையும்
இன்னொரு கவிதையும்
சந்தித்துக்கொள்வதே இல்லை
எப்படி அளவெடுத்து
கவிதைக்குச் சட்டை தைத்துப் ப�ோட்டாலும்
ப�ொருந்துவதாக இல்லை
கவிதை அடுப்பில்
ஈரவிறகுகளை அடுக்கினால்
பற்றிப்பிடிப்பதாக இல்லை
இறந்து பிறக்கின்ற கவிதை
காலத்தை மட்டுமல்ல
கவிதையையும் காட்டாது
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வாயில்லாமல் பிறக்கும் கவிதை
எப்படிப் பேசுமென்று
தெரியவில்லை
கவிதையை விட
ஒரு ரூபா நாணயம்
மிகவும் பெறுமதிமிக்கது
ஒரு கவிதையைக் க�ொடுத்துவிட்டு
ஒரு மிட்டாய் கூட
வாங்க முடியாது
கவிதைபற்றித் தெரியாமல்
எல்லோருமே எழுதுகிறார்கள்
ஏனென்று புரியவில்லை
மகாகவி ஒருவன்
எழுதிமுடித்து மரணித்தும் வாழும் ப�ோது
ஏன் எழுதுகிறார்கள்
கவிதை சமைக்கிறார்கள்
உப்பு புளி சுவை எவையும் இல்லை
கவிதையின் கழுத்தைப் பிடித்து
நெரித்த பின்தான்
எழுதத் த�ொடங்குகிறார்கள்

அது முருகேசன் தான். வெற்று உடம்புடன்
நீர் ச�ொட்ட ச�ொட்ட பலகை கல்லில்
அமர்ந்திருந்தான்.
	க ண ்க ள் ச ி வ ந் து க ி ண ற ்றை
வெறித்து பார்த்து க�ொண்டிருந்தான்.
சாமியப்பன் சற்றே சுதாரித்துக் க�ொண்டு
“ டே ய் மு ரு கே ச ா நீ எ ப ்பட ா வ ந ்த
என்றான் சத்தமாக. அவன் பார்வையை
திருப்பாமல் கிணற்றையே
பார்த்துக்
க�ொண்டிருந்தான்.
சாமியப்பனுக்கு அது சற்று அமா
னுஷ்யமாக த�ோன்றியது. என்ன ஆயிற்று
இ வ னு க் கு , இ வ ன் எ ப ் ப ோ வ ந்தா ன் ,
எப்போது கிணற்றில் குளித்தான். என்று
எண்ணியபடி நீந்தி அவனருகில் சென்றான்.
“என்னடா நான் கேட்டுக்கிட்டே
இ ரு க ்கே ன் … நீ ப த ி லே ச �ொல்ல
மாட்டேங்குற’’ என்றான் சாமியப்பன்.
சட்டென்று முருகேசனின் பார்வை
சாமியப்பனின் மீது திரும்பியது. அந்த
பார்வை அவனை உலுக்கியது, பயத்தில்
பதறிப் ப�ோய் பின்னுக்கு நீந்தினான்.
தடுமாற்றத்தில் கால்கள் உள்ளிழுப்பது
ப�ோல் இருந்தது.
“சீக்கிரம் இங்கிருந்து ப�ோயிடு’’
என்றான் முருகேசன் அவனை முறைத்தபடி
	திடீரென்று சாமியப்பனின் கால்கள்
நீரினுள் உள்ளிழுக்க ஆரம்பித்தது. நீந்தத்
திணறி மூழ்கி வெளியே வந்தான். நீரினுள்
மூழ்கும் ப�ோது இரண்டு பாசி படிந்த கைகள்
அவன் கால்களை பற்றி இழுப்பதை கண்டு
பதறினான். கால்களை உதறி விட்டு நீரின்
மேலே வந்து முருகேசனை பார்த்து டேய்
என கத்தினான்.
இப்பொழுது முருகேசன் கிணற்றை
பார்த்து கத்தினான். “அவனை விடு” என்
றான் சத்தமாக..
மீண்டும் சாமியப்பன் நீரில் மூழ்க
த�ொடங்கினான்.
முருகேசனுக்கு கண்கள் சிவந்து
க�ோபம் அதிகமானது. பலகை கல்லில்
அமர்ந்திருந்த அவன் எழுந்து நின்றான்.
“ அ வ னை வ ி டு ன் னு ச �ொல்றே
னில்ல.. என்று கத்தியபடி கிணற்றில்
குதித்தான்.
சாமியப்பன் மூச்சு முட்டியபடி கிணற்
றில் மூழ்கி க�ொண்டிருந்தான். தீடீரென்று

அவனது கால்கள் விடுவிக்கபட்டது. வேகமாக
நீந்தி நீரின் மேலே வந்து மூச்சு வாங்கினான்.
பதற்றத்துடன் நீந்தி பலகை கல்லில் ஏறி
நின்றா ன். ப யத்தில் அவனது கால்கள்
உதற ஆரம்பித்தது. “முதலில் இவ்விடத்தில்
ந ி ற ்காதே க ி ள ம் பு ” எ ன உ ள் ளு ண ர் வு
அலறியது. பதற்றத்துடன் துணிகளை எடுத்து
அணிந்து க�ொண்டு பைகளை த�ோளில் மாட்டி
க�ொண்டு வேகமாக நடக்க ஆரம்பித்தான்.
ஒரு நிமிடம் திரும்பி கிணற்றை
பார்த்தான் அது யாருமற்று நிசப்தமாக
இ ரு ந ்த து . மு ரு கே ச ன் எ ங ்கே ? ய ா ர்
காலை இழுத்தது.? என்ன நடந்தது என
ஒன்றும் புரியவில்லை என ய�ோசித்த படி
நின்று க�ொண்டிருந்தவனின் செல்போன்
ஒலித்தது. எதிர்முனையில் அவனுடைய
அத்தை மகன் ராஜேந்திரன் பேசினான்.
ஏ.. சாமியப்பா ஊருக்கு வந்துட்
டியா..? எங்க இருக்க..
“ஊருக்கு
வந்துட்டேன்
டா…
இங்கதான் ரெட்டை கிணறு பக்கமாக
நிக்கிறேன்..’’ என்றான் தடுமாற்றதுடன்.
‘‘டேய் ரெண்டு நாளா உனக்கு
ப�ோன் அடிச்சேன் லைன் கிடைக்கவே
இல்லை..
நம்ம முருகேசனும் ராசாத்தியும்
காதல் த�ோல்விலே ரெட்டை கிணத்துல..
கல்ல கட் டி கு த ி ச் சு த ற ்கொலை
பண்ணிகிட்டாங்க.. நேத்து தான் ரெண்டு
பேரு பாடியையும் வெளிய எடுத்தாங்க..
அந்த பக்கம் ப�ோகாத.. சீக்கிரம் வீடு
வந்து சேரு…’’ என்றான். சாமியப்பன்
அதிர்ச்சியில் உறைந்தான்.
சுதாரித்துக் க�ொண்டு “சரிடா.. சீக்கிரம்
வரேன்’’ என்று இணைப்பை துண்டித் தான்.
ரெட்டை கிணற்றை பீதியுடன் திரும்பி
பார்த்தான்.
இப்போது கிணற்றின் நீர்மட்டத்
திற்கு வெளியே முருகேசன் தென்பட்டான்.
அ வ ன து க ண ்க ள் ச ா ம ி ய ப ்பனையே
வெறித்து பார்த்துக் க�ொண்டு இருந்தது.
சற்று தள்ளி ராசாத்தியும் பார்த்துக்
க�ொண்டிருந்தாள்.
இனி திரும்பவே கூடாது என
வேக ம ா க ந ட க ்க த�ொட ங ்கின ா ன்
சாமியப்பன்.
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சுதந்திரப் ப�ோராட்டக் களத்தில்
ஆங்கிலேயரை எதிர்த்துப்
ப�ோரிட்ட வீரமங்கையின்
பெயரைத்தாங்கிய மங்கை.
குழந்தைத் த�ொழிலாளர்களையும்
க�ொத்தடிமைகளையும் மீட்டு
அவர்களுக்குப் புதியத�ொரு
வாழ்க்கைக்கு வழிகாட்டும் அரசு
ஊழியர். த�ொழிலாளர்நலத்துறையில்
அலுவலர். தமிழை விரும்பிப்
படித்து முதுகலைப் பட்டம் பெற்று
மரபுக்கவிதைகளை யாக்கும் திறன்
பெற்ற கவிஞர். ஏழைகளுக்கு
அன்னமிடும் அன்னலட்சுமி.
முகநூல்குழுமங்களை நேசிக்கும்
புரவலர். இப்படிப்பட்ட பன்முகத்
திறன் க�ொண்ட சக�ோதரி திருமதி
இராணிலட்சுமி அவர்களைத்தான்
நாம் இப்போது நேர்காணல்
செய்கிற�ோம். அவரது அன்னசாய்பாபா
ஆலயத்திலிருந்து...

ராணி லட்சுமி என்ற பெயரைக் கேட்டாலே
ஜான்சி ராணி லட்சுமி பாய்தான் முதலில்
ஞாபகம் வருவார். தங்கள் பெயருக்கும்
ஜான்சி ராணிக்கும் ஏதேனும் த�ொடர்பு
உண்டா?
எனது தந்தை வழி பாட்டியின் பெயர்
இலட்சுமி, எனது தந்தையின் விருப்பப்படி
வீட்டில் அனைவரும் அழைக்கும் பெயர்
இராணி.. எனவே, முகநூலில் இராணி
இலட்சுமிஎன்று அறிமுகமானேன்.. மனதால்
ஜான்சி ராணி இலக்குமிபாய் ப�ோன்று
வீரத்துடன் இருக்கவே விரும்புவேன்..
எதற்கும் ச�ோர்வுற மாட்டேன்..
தங்கள் ச�ொந்த ஊர், பெற்றோர் பற்றிக்
கூறுங்களேன்.
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எ ன து பூ ர் வீ க ம் கே ர ள ா வ ி ல்
உள்ள க�ொடுங்கலூர்.. க�ொடுங்கலூர்
பகவதியம்மன் விழாவின் ப�ோது தான்
பிறந்தேன்.. பரணி நட்சத்திரத்தில்.. எனது
நான்கு வயதில் குடும்பத்தினர் அனைவரும்
வேலை நிமித்தமாக திருச்சிராப்பள்ளி வந்து
விட்டார்கள்.. 1970 முதல் திருச்சிராப்பள்ளி
தான் ச�ொந்த ஊர் எனக் கூறுமளவில்
இங்கேயே தங்கி விட்டோம்..

தாராகப் பணியில் சேர்ந்து சுபேதார்
மேஜ ர ா கப் ப ண ி ஓ ய் வு பெ ற ்ற வ ர் . .
காங்கோ ப�ோர் முதல் 1965-ல் நடைபெற்ற
இந்தியா-பாகிஸ்தான் ப�ோர்வரை பங்கு
பெற்றுள்ளார்கள்..தந்தையின் பணியினைப்
பற்றி மிகவும் பெருமை க�ொள்வேன்..

எனக்கு ஒரு அண்ணன், ஒரு தம்பி..
மிகுந்த பாசமானவர்கள்.. அவர்களை
விட அவர்களின் துணைவியர் எனக்கு
எ ன து த ா ய் ச ா ந்தா . . ம ி க வு ம் ஒன்றெனில் துடித்துப் ப�ோவார்கள்..
அமைதியானத�ொரு குணம்.. 85 வயதா அனைவரும் சென்னையில் வசிக்கின்றனர்..
க ி ற து . அ ண ்ண னு ட ன் ச ென்னை ய ி ல்
தாங்கள் தமிழில் முதுகலை பட்டம்
வசிக்கிறார்கள்..
பெற்றுள்ளீர்கள்.அதனை
விரும்பிப்
	தந்தை இராணுவப் படையிலிருந்து படித்தீர்களா? அல்லது வேறுவழியின்றிப்
ஓய்வு பெற்ற சுபேதார் மேஜர்.. ஹவில் படித்தீர்களா?
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நான் 1981-ல் பத்தாம் வகுப்பில்
மாவட்ட அளவில் தமிழில் முதலாவதாக
வ ந்தே ன் . . அ ப ் ப ோ த ை ய ம ா வ ட ்ட
ஆட்சியர் மேதகு.சாந்தா ஷீலா நாயர்
அவர்களிடமிருந்து திருக்குறள் புத்தகம்
ஒன்று பரிசாகப் பெற்றுள்ளேன்.. தமிழில்
மிகுந்த ஆர்வம்..
வ ி ரு ம்பி எ டு த ்த ப ா ட ம் த ா ன்
இளங்கலை / முதுகலைத் தமிழ்.. கல்லூரிப்
படிப்பின் ப�ோதே நான்கு ஆண்டுகள்
தட்டச்சு / சுருக்கெழுத்து தமிழ் மற்றும்
ஆங்கிலத்தில் மேல்நிலை முதலாம் வகுப் பில்
தேர்ச்சி பெற்றுள்ளேன்.. ஆங்கிலம் மற்றும்
தமிழ் சுருக்கெழுத்தில் அதிமேல்நிலையிலும்
(High Speed) தேர்ச்சி பெற்றுள்ளேன்..
தமிழ் படித்துவிட்டு த�ொழிலாளர் நலத்
துறையில் எப்படி பணிக்கு வந்தீர்கள்?
	தமிழ் / ஆங்கிலம் ஆகியவற்றில்
தட்டச்சு/சுருக்கெழுத்தில்நான்குமேல்நிலைத்
தேர்ச்சி பெற்றிருந்ததால், தமிழ்நாடு அரசுப்
பணியாளர் தேர்வாணையம் மூலம், 1989ல் த�ொழிலாளர் துறையில் சுருக்கெழுத்துத்
தட்டச்சராகப் பணியில் சேர்ந்தேன்.. கடந்த
மே மாதத்துடன் 31 வருடங்கள் அரசுப்பணி
முடித்துள்ளேன்..இன்னும் ஐந்து வருடங்கள்
பணி எஞ்சியுள்ளன..

	தற்போது பதவி உயர்வில் த�ொழி
லாளர் உதவி ஆய்வராக வருவதற்கு
முன்னர் த�ொழிலாளர் இணை ஆணை
யர் அலுவலகத்தின் கணக்கராக (அக்
கவுண்ட்டண்ட்) இரண்டரை ஆண்டுகள்
ஆற்றிய பணியினை எனது சாதனையாகக்
க ரு து வே ன் . . ஏ னென ி ல் , அ ப ்ப ண ி
பணியின் ப�ோது இறந்த / காயமடைந்த
த�ொழிலாளர்களின் இழப்பீடு சம்பந்தமானது..
(வேலையாள் இழப்பீட்டுச் சட்டம், 1923)
அப்போது மிகவும் நலிந்த குடும்பத்தினரின்
ச�ொந்தத் துயரங்கள் ஏராளமானது..
பணியினையும் தாண்டி அவர்களுக்கு மிகுந்த
உதவியினைச் செய்ததால் அவர்களில் பலர்
இன்னமும் அலைபேசியில் த�ொடர்பு க�ொண்டு
அடிக்கடி நலம் விசாரிப்பதும் நன்றி கூறுவதும்
த�ொடர்கின்றது..
ஒரு குடும்பத்திற்கு அவர்களது
இயல ாமையை உணர்ந்து இழப் பீ டு
உடனடியாகப் பெற்றுக் க�ொடுத்தப�ோது
அவர்கள் என்னைவிட வயதில் பெரியவர்
கள் என்பதையும் மறந்து காலில் விழுந்து
அழுததையும், இன்னொருவர் நான் ஏத�ோ
எனது ச�ொந்தப் பணத்தை இழப்பீடாக
அளித்தது ப�ோல பூ, பழ சீர்வரிசையுடன்
எனக்கு நன்றி கூறியதையும் எனது
வ ா ழ ்நா ள ி ல் ம ற க ்க வே இ ய ல ா து . .
இவ்வாய்ப்பினை நல்கிய இறைவனுக்கு
எப்போதும் நன்றி கூறுவேன்..

த�ொழிலாளர் நலத் துறையில் தங்கள்
சாதனை என்று எதனைக் கருதுகிறீர்கள்? குழந்தைத் த�ொழிலாளர் ஒழிப்பில் அரசு
எவ்வாறு செயல்படுகிறது?
	த�ொ ழ ி ல ா ள ர ்க ள் எ ன்ப வ ர ்க ள்
குழந்தைத் த�ொழிலாளர் (தடுத்தல்
எப்போதும் எதற்காகவேனும் உரிமைகளைப்
பாடுபட்டு பெறவேண்டிய நிலையிலேயே மற்றும் வரைமுறைப்படுத்துதல்) சட்டத்
இருப்பவர்கள். எனவே, அவர்களுக்கான தினை தமிழக அரசு முனைப்புடன்
நலனில் முழு மனத�ோடு நிறைந்த செயல்படுத்தி தமிழகத்தைக் குழந்தைத்
ஈடுபாட்டுடன் எப்போதும் செயல்படுவேன்.. த�ொழிலாளர் அற்ற மாநிலமாக்க தீவிரமாக
சாதனை என்றில்லா விடினும் முழு மு ய ன் று வ ரு க ி ற து . . ஆ ய்வி ற ்கான
மனத்திருப்தி பெறும் வகையில் பணி அ ற ி க ்கை ய ி ல் ஒ ரு ந ி று வ ன த ்தி ல்
1 8 வ ய து க் கு க் கீ ழ் எ வ ரே னு ம்
புரிகிறேன் என்பதை உணர்கிறேன்..
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பணிபுரிகிறார்களா என்பதை முதலாவதாக
விசாரிக்கவும், மாதத்திற்கு இருமுறைகள்
மாவட்ட ஆட்சியர் அலுவலகத்தின் தேசிய
குழந்தைத் த�ொழிலாளர் திட்டத்தின் (National Child Labour Project) கீழுள்ள
அலுவலர்கள், காவல்துறை அதிகாரிகள்,
குழந்தைகள் பாதுகாப்பு அலுவலக (District Child Protection Office) அலுவலர்கள்
ஆகிய�ோருடன்
சிறப்புக்
கூட்டாய்வு
மேற்கொண்டு குழந்தைத் த�ொழிலாளர்கள்
பணிபுரிவதைக் கண்டறிந்து, அவர்களை
குழந்தைகள் நலக் குழுமத்தின் (Child
Welfare Committee) வசம் ஒப்படைத்து
அவர்களுக்கு படிக்க விருப்பமிருப்பின்
பள்ளியிலும், விருப்பமான துறைகளிலும்
சேர்த்து அவர்களது நலனைக் கருத்தில்
க�ொண்டு செயலாற்றுகிற�ோம்..

உருவாக முடியும்.. படித்தால் மட்டுமே
அந்நிலையை ஒருவர் அடைய முடியும்..
	பெற்றவர்கள் வருமானத்திற்காக
குழந்தையின் எதிர்காலத்தைப் பாழாக்கு வது
முறைப்படியும், சட்டப்படியும் தவறாகும்..
பணிபுரிவதிலிருந்துமீட்டெடுத்தகுழந்தைக்கு
அவர்களுக்கு ஈடுபாடுள்ள துறையில்
சேர்த்து படிப்போ, த�ொழிற்கல்விய�ோ,
பட்டயக் கல்விய�ோ தருவதற்கும், அதற்
திருமதி இராணிலட்சுமி

வருமானம் இல்லாமல்தான் பெற்றோர்
குழந்தைகளை வேலைக்கு அனுப்புகிறார்கள்.
குழந்தைகளை நீங்கள் தடுத்துவி் ட ்டால்
அவர்களுடைய பெற்றோருக்கு வருமானத்
திற்கு ஏதேனும் வழி செய்கிறீர்களா?
இக்கருத்து தான் பெரும்பாலா
ன�ோரின் ப�ொதுக் கருத்தாகும். அனைவரும்
அப்போதையகுடும்பத்தின்வறியநிலையை
மட்டுமே கருத்தில் க�ொள்கின்றனர்..
குழந்தைத் த�ொழிலாளர் என்பவர்கள்
14 வயதிற்கும் குறைந்தவர்கள்.. இதை
அரசு முழுமையாகத் தடுக்கிறது.. 15- 18
வயது வரை வளரிளம் பருவம் (Adolocent
period) இவ்வயதினர் பணிபுரிவதை
முறைப்படுத்த எண்ணுகிறது. நல்லது
கெட்டதை ஆராயும் நிலையை 18 வயது
ந ி றை வு ற ் றா ல் த ா ன் பெ று வ ா ர ்க ள்
என்பதால் தான் ஓட்டுரிமை பெறும் வயதை
18 என நிர்ணயித்துள்ளார்கள்.. அவ்வயது
வரை படிப்பில் மட்டுமே கவனம் செலுத்த
வேண்டியது அவசியம். அப்போது தான்
தனக்கும், குடும்பத்திற்கும் நிலையான
வருவாய் பெறும் வகையில் ஒருவர்
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காகும் செலவை அரசே முழுமையாக
ஏற்கவும் செய்கிறது.. பாதுகாப்பான
த�ொழிலில் (Non-Hazardous) மட்டுமின்றி
அபாயகரமான (Hazardous) த�ொழிலில்
ஈடுபடுவதால் எதிர்கால சமுதாயமே
கெடும்நிலை ஏற்படும்.. அக்குழந்தை
18 வயது நிறைவடைந்து வெளியே வருகை
யில் நிச்சயமாக தனது எதிர்காலத்தை
நன்முறையில் தானே வழிநடத்தும் திறனைப்
பெற்றவர்களாகிறார்கள்.

அ னு ம த ி த் து , அ தனைத் த�ொடர்ந் து
கண்காணிப்பதும் அரசின் செயலாகும்..
அத�ோடு பள்ளியில் சேர்க்கவும், புத்தகங்கள்
வாங்கவும்,பள்ளியின்இடையில்அக்குழந்தை
சேர்வதற்கான ஆட்சியரின் அனுமதியும்
பெற்றுத் தரவும் வகை செய்யப்பட்டுள்ளது..
பெண்குழந்தைகளைக் குழந்தைத் த�ொழி
லாளர்களாகக் காணும் ப�ோது தங்களுக்கு
என்ன த�ோன்றும்?

தனிப்பட்ட முறையில் குழந்தைகளுக்கு 	மேற்கூறியவாறு ஆய்வின்போது
கண்டறியப்படும் குழந்தைத் த�ொழிலாளர்கள்
உதவிகள் செய்வதுண்டா?
பெண்களெனில் பெரும்பாலும் அவர்களைக்
வீட்டிலிருந்தே அக்குழந்தைகள் கு ழ ந்தைக ள் ந ல க் கு ழு ம த ்திட ம்
படிப்பதாக உறுதியளித்தால் அதற்கு ஒப்படைக்காது அவர்களின் பாதுகாப்பு
கருதி வீட்டிலிருந்தே பள்ளி செல்லவும்,
க�ொத்தடிமைகளிடம் விவரம்
அவர்களது இல்லத்திற்கு அருகாமையில்
பெறும்போது
உள்ள த�ொழிற்பயிற்சிப் பள்ளியில�ோ,
கைத்தொழில் கற்கும் விதத்தில�ோ தான்
ஈடுபடுத்த முனைவ�ோம்.
	தன ி ப ்ப ட ்ட மு றை ய ி ல் பெண்
குழந்தைகளை இவ்வாறு காணும்போது
மனம் நெகிழும்.. உடனே அவர்கள் தங்களது
ச�ொந்தச�ோகத்தை/வறுமையைஎங்களுடன்
பகிரும்போது வேதனையுறுவ�ோம்.. குடும்
பத்தின் த�ொடர்பு எண் மற்றும் முகவரியைப்
பெ று வ த�ோ டு எ ங ்க ள து த�ொடர் பு
எண்ணையும் நாங்கள் அளிப ்பதால்
அவர்கள் ஒரு நல்ல நிலைக்கு வரும்வரை
அலுவலக வேலைகளுக்கு அப்பாற்பட்டும்
அ வ ர ்க ளு ட ன் த�ொட ர ்பி ல் இ ரு ந் து
நல்லவை/கெட்டவைகளைக் கேட்டறிந்து
உதவி புரியும் நிலையும் நிறைய இடங்களில்
ஏற்பட்டுள்ளது..
த�ொழிலாளர் நல வாரியம் அதன் செயல்
பாடுகள் பற்றி ...
	த ம ி ழ ்நா டு த�ொ ழ ி ல ா ள ர் ந ல
வாரியம் என்பது தனிப்பட்ட முறையில்
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செயல்படுவதாகும்.. த�ொழிலாளர் துறை
யைச் சேர்ந்தது என்றாலும் செயல்
பாடுகள் தனித்தன்மை க�ொண்டவை..
இவ்வாரியத்தின் மூலம் மாதம�ொருமுறை
வெளியாகும் ‘‘உழைப்பவர் உலகம்’’
எனும் புத்தகத்தில் அனைத்து விவரங்
களும் வெளியாகும்... அத�ோடு த�ொழில்
நிறுவனங்களைஆய்வுசெய்யும்அதிகாரிகள்
ஒரு த�ொழிலாளிக்கு வருடத்திற்கு ரூ.30/எனக் கணக்கிட்டு வேலையளிப்போர்
அரசின் கணக்கில் செலுத்துகிறார்களா
என்பதையும் கண்டறிவ�ோம்..

புரியாமல், ஒரு த�ொழிலாளி மட்டுமே
வேலை செய்யும் மளிகைக்கடை முதல்
500க்கும் மேற்பட்ட த�ொழிலாளர்கள்
வரை பணியாற்றும் நிறுவனங்கள்
அனைத்தும் த�ொழிலாளர் துறையின் கீழ்
அடங்கும். அப்பணியாளரின் அடிப்படை
நலன்கள் அனைத்தும் ஆய்வின்போது
கண்டறிந்து இசைவு கட்டணத் தீர்வுத்
த�ொகை விதிக்கப்படும்.
குறைந்தபட்ச ஊதியத்தைத் த�ொழிலாளர்
களுக்கு வழங்காத நிறுவனத்தின் மேல்
என்ன நடவடிக்கை எடுக்கப்படும்?

ஒவ்வொரு மாவட்டத்திலும் த�ொழிலா
ஒவ்வொரு வருடமும் ஏப்ரல் மாதத்தில்
ளர் நல வாரியத்தின் அலுவலகங்கள்
மூலம் நிறைய நபர்கள் த�ொழிற்கல்வி த�ொ ழ ி ல ா ள ர ்க ளு க ்கான அ க வ ி லைப்
பெறுகின்றனர்.
காப்பாற்ற வேண்டி காலில்
இதைத்தவிரத�ொழிலாளர்துறையின் விழுந்து கதறும் க�ொத்தடிமைகள்

கீழ் இயங்கும் தமிழ்நாடு கட்டுமானத்
த�ொழிலாளர்கள் (சமூகப் பாதுகாப்புத்
திட்டம்) நலவாரியம் / உடலுழைப்புத்
த�ொழிலாளர் நலவாரியம் / ஓட்டுநர் நல
வாரியம் என்பன ப�ோன்ற வாரியங்களின்
மூலம் பல இலட்சக்கணக்கான அமைப்பு
சாராத் த�ொழிலில் ஈடுபட்டுள்ள 64
வ கை ய ா ன வேலைகளை ச் ச ெ ய் யு ம்
த�ொழிலாளர்களும் தமிழக அரசின் மூலம்
நிறைவான பயன்களை அடைகிறார்கள்.
எத்தனைத் த�ொழிலாளர்கள் ஒரு நிறு
வனத்தில் இருந்தால் அந்நிறுவனம் த�ொழி
லாளர்களுக்கான சட்டங்களுக்குள் வரும்?

	த�ொழிலாளர் துறையும், த�ொழிற்
சாலைகள் ஆய்வகத் துறையும் ஒருங்கே
இணைந்த இரு அலகுகளாகப் பணி
ச ெய்கிற து . இ ய ந்தி ர ங ்க ள் வைத் து
உற்பத்திய�ோ, வாணிகம�ோ செய்யும்
ந ி று வ ன ங ்க ள் அ னைத் து ம் த�ொ ழ ி ற்
சாலைகள் ஆய்வகத் துறையின் கீழ்
அடங்கும்.. இயந்திரங்கள் மூலம் பணி

  2020

Y

  Y 

அவர்களை மீட்ட பிறகு அவர்களின்
படியினை அரசு மாற்றி யமைக்கிறது.. ஐந்து
வருடங்களுக்கு ஒரு முறை அடிப்படைச் அன்றாட வருமானத்திற்கு என்ன மாதிரி
யான உதவிகள் செய்துள்ளீர்கள்?
சம்பளம் மாற்றி அமைக்கப்படுகிறது.
மிகவும் அரிதான வாய்ப்பாக அந்
நிகழ்வு புதுக்கோட்டை, த�ொழிலாளர் உதவி
ஆய்வராகக் கூடுதல் ப�ொறுப்பு வகிக்கையில்
கிடைத்தது. கந்தர்வக்கோட்டை எனுமிடத்
தில் உள்ள கரும்புத் த�ோட்டத்தில்
பண்ருட்டியைச் சேர்ந்த 42 க�ொத்தடிமைத்
த�ொழிலாளர்களை அம்மாவட்ட ஆட்சியர்,
வ ரு வ ா ய் க் க�ோ ட ்ட அ லு வ ல ர ்க ள் ,
வட்டாட்சியர் மற்றும் காவல் துறையினரின்
உதவியுடன் மீட்டெடுத்தோம்.. எங்களுக்குக்
கிடைத்த தகவலின்படி அவர்களைப்
பணியிடத்தில் கண்டறிந்த ப�ோது அக்
குடும்பத்தினர்கள் அலறியவாறு ஓடிவந்து
எங்களைக் காப்பாற்றுங்கள் என்று க�ோரி
நெடுஞ்சாண்கிடையாக விழுந்த காட்சியும்,
வறிய நிலையில் இருந்த ஆறு இளந்தளிர்கள்
பால் எனும் பெயரில் வெள்ளை நிறத்திலான
தண்ணீரைப் பாட்டிலில் அடைத்து குடித்து
க�ொத்தடிமைகளை மீட்ட அனுபவம் உண்டா? பசியடங்காமல் அழுது க�ொண்டே இருந்ததும்
இன்னமும் கண்ணில் நிழலாடுகிறது..

இதனை வழங்காத நிறுவனங்களை
ஆய்வின்போது கண்டறிந்து குறைந்தபட்ச
கூ லி ச் ச ட ்ட த ்தி ன் கீ ழ் , வ ழ ங ்க ப ்பட
வேண்டிய வித்தியாசத் த�ொகையைக்
க ண க ்கிட் டு த�ொ ழ ி ல ா ள ர் இ ணை
ஆணையர் முன்பு ஆய்வு அலுவலர்கள்
கேட்பு மனுக்கள் தாக்கல் செய்வர்.. நீதி
சார்பு அதிகாரியாக அந்நீதிமன்றம் மூலம்
அவரளிக்கும் தீர்ப்பை அந்நிறுவனம்
வழங்க வேண்டும்.. வழங்க மறுக்கும்
ந ி று வ ன ங ்க ளை ம ா வ ட ்ட ஆ ட ்சி ய ர்
அ லு வ ல க த ்தி ன் வ ரு வ ா ய் க�ோ ட ்ட
அ லு வ ல ர ்க ள ி ன் மூ ல ம் , வ ரு வ ா ய்
வசூல் சட்டத்தின் மூலம் (Revenue Recovery Act) வசூல் செய்து த�ொழிலாளிக்கு
வழங்கும் வரை க�ோப்பில் நடவடிக்கைத்
த�ொடரப்படும்.

குழந்தைத் த�ொழிலாளர்களிடம் இனம் கண்டறிதல்
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	வெறும் 500, 1000 ரூபாய்கள் வாங்கி
அதனை அடைக்க வழியின்றி அடிமைகளாக
வேலை ச ெய்வ து ம் , அ வ ்வ ப ் ப ோ து
மருத்துவ சிகிச்சைக்கு வழங்கும் நூறு,
இருநூறுக்காக அவ்வடிமைத் த�ொழிலானது
க�ொத்தடிமைகளாக மாறுவதுமே இதற்குக்
காரணம்.. மீட்டெடுத்த அன்றே ஆட்சியர்
சான்று
வழங்கியதும்
சம்பந்தப்பட்ட
அரசு வங்கி மூலம் ரூ.2000/- ர�ொக்கமாக
வழங்குவத�ோடு ஒரு நபருக்கு ரூபாய்.
2 0 0 0 0 / - அ ரசு நி வா ர ண உதவி யா க
வழங்குகிறது.. அவர்களை ச�ொந்த ஊருக்கு
அனுப்பும் செலவையும் ப�ொறுப்பையும்
அரசே ஏற்கிறது.. இரவு 11.00 மணிக்கு
அத்தொழிலாளர்களுக்கு ஆட்சியர் அலுவல
கத்தில் அமர வைத்து இரவு உணவு
வழங்கியப�ோது
அவர்கள்
பசியாறிய
வேகமும் என்றும் மறவாதவ�ொன்று..
தங்கள் கணவரைப் பற்றி...
எனது கணவர் அவரது பெற்றோ
ருக்கு ஒரே மகன்.. சக�ோதரிகளும் இல்லை..
மாமனார் ஓய்வு பெற்ற விவசாய அலுவலர்..
தனது 84ம் வயதில் சென்ற வருடமும், மாமியார்
75 வயதிலும் இறைவனடி சேர்ந்தார்கள்..
மெடிமிக்ஸ் வழலைக் (Soap) கம்பெனியில்
மாகாண விற்பனைப் ப�ொறுப்பாளராக
(Territory Sales Incharge) பணிபுரிகிறார்..
விற்பனையில் மாநிலத்தின் அலுவலர்களில்
முதற் பத்து இடங்களுக்குள் தனது பெயரைத்
தக்க வைத்துக் க�ொண்டு வருகிறார். மிகுந்த
அன்பானவர்.. திருமணமாகி 32 வருடங்கள்
ஆகிறது. க�ோவம் என்றால் என்னவென்றே
அறியாதவர்..எதற்காகவும்இதுவரைஒருமுறை
கூட கையை ஓங்கியது கூட இல்லை.. மிகவும்
யதார்த்தமானவர்.. அவரிடம் குறையென்று
(எனது ந�ோக்கில்) கூற வேண்டுமெனில்
பாரம்பரிய வழிமுறைகளைப் பின்பற்றுவது
மட்டுமே.. கடவுள் நம்பிக்கையில் மிகவும் அதீத
ஈடுபாடு க�ொண்டவர்.



பெருந்தன்மை
காமராஜர் ஒரு நாள் தன் த�ோளில் வலது
பக்கத்தில் துண்டு ப�ோடுவதற்கு பதில்,
இடது பக்கத்தில் ப�ோட்டுள்ளார்.
உடனே பத்திரிகையாளர்கள், ‘‘துண்டை
மாற்றி ப�ோட்டுள்ளீர்கள் எதுவும்
விஷேசமா?’’ என்று கேட்டுள்ளனர்.
காமராஜர�ோ ‘‘ஒன்றும் இல்லை, சும்மா
தான் ப�ோட்டுள்ளேன்’’ என்று ச�ொல்லி
இருக்கிறார்.
பத்திரிகையாளர்கள�ோ அவரை
விடவில்லை. துண்டு மாற்றி
ப�ோட்டதற்கு காரணம் என்ன? என்று
துளைக்க ஆரம்பித்துள்ளனர்.
உடனே காமராஜர் ஒண்ணும்
இல்லையா, ‘‘இடது பக்கம் சட்டை
கிழிந்துள்ளது அதை மறைக்கத்தான்
இடது பக்கம் துண்டை ப�ோட்டுள்ளேன்’’
என்றாராம்.
‘‘வேணும்ன்னா பாருங்கள்’’ என்று
துண்டை எடுத்து கிழிந்த சட்டையை
காண்பித்தாராம். Pin drop silence....
அதைக்கண்ட பத்திரிக்கையாளர்கள்
அனைவரும் தலைகவிழ்ந்தனர்.
இப்படியும் ஒரு முதல்வர்! இவரையும்
தேர்தலில் த�ோற்கடித்த நன்றி கெட்ட
மனிதர்கள் தாம் நாம்.
‘‘மக்கள் மாற்றத்தை
விரும்பியிருக்கிறார்கள். நாம்
அமைதி காப்போம்’’ இது தான்
தேர்தலில் த�ோற்றபிறகு அவர்
பத்திரிக்கையாளர்களிடம் கூறியது!!
இந்த பெருந்தன்மை எத்தனை
அரசியல்வாதிகளுக்கு வரும்?
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தங்கள் கணவருடன் இணைந்து சாய்பாபா மாதம�ொரு முறை அங்குள்ள அனாதை
க�ோயிலைப் பராமரித்து வருகிறீர்களே! ஆசிரமங்களுக்கு நேரில் சென்று இயன்ற
அளவு க�ோதுமை மாவும், எண்ணையும்
அந்த எண்ணம் எவ்வாறு த�ோன்றியது?
இயன்ற இதர உதவிகளும் செய்து
அவர் சிறு வயதிலிருந்தே ஸ்ரீரடி வருவதில் ஆத்மதிருப்தி அடைந்துள்ளோம்..
சாய்பாபாவின் பக்தர்.. சென்னையிலிருந்து இல்லாதவர்களுக்கு பசியாறக் க�ொடுக்கை
எனக்கு திருச்சிக்கு 2005-ல் பணிமாற்ற யில் அவர்கள் அடையும் ஆனந்தத்தை
லான ப�ோது வாங்கிய 10,800 சதுர நேரில் கண்டவர்கள் மட்டுமே இவ்
அடி (நாலரை கிரவுண்ட்) இடத்தில் வுணர்வைப் புரிந்து க�ொள்ள இயலும்..
க�ோவில் கட்டுவதற்கு இறைவனின்
அருள் 2016-ல் தான் கிடைத்தது.. ஸ்ரீ 	க�ோ வ ி ல் ந ி ர ்மா ண ம் ச ெ ய் யு ம்
அன்னசாய் ஆலயம் கட்டி, அப்போது வரையில் ஒவ்வொரு ஞாயிறும் தவறாது
முதல் இறைவனுக்கு வழிபாடுகளும், 35-40 சாப்பாட்டுப் ப�ொட்டலங்களும்,
மக்களுக்கு நைவேத்தியமாக முழுமையான கு டி நீ ரு ம் ந ா ன் த ய ா ர ி க ்க , எ ன து
அன்னதானமும் வியாழனும், ஞாயிறும் பெரிய மகள் ப�ொட்டலமிட, சிறிய
வழங்கி வருகிற�ோம். வாரத்தின் ஏழு ம க ளு ம் க ண வ ரு ம் நேர ி ல் ச ெ ன் று
நா ட ்களும் வ ழ ங் கு ம் கரு ணையை / நடமாட இயலாத நிலையில் உள்ள
வாய்ப்பை இறைவன் நல்கிட வேண்டும் வறியவர்களுக்கு அளிப்பதை வழக்கமாகக்
க�ொண்டிருந்தோம். அன்னமிடும் ஆவலால்
என்பதே எங்களது வேண்டுதல்.
எ ழு ந ்த தே அ ன்ன ச ா ய ி ப ா ப ா எ ன் று
தங்களை லட்சுமி என்பதை விட அன்ன பெயரானது.. வயிறு மட்டுமே ப�ோதும்
லட்சுமி என்றே முகநூல் கவிஞர்கள் மத்தியில் என்று உரைக்கும் உறுப்பாகும்.. வயிறு
ஒரு பெயர் உள்ளதே ? அது எப்படி வந்தது? நிறைந்ததும் கண்டிப்பாக வாய் ஆசிகளை
வழங்கும். இதுவும் ஒரு சுயநலமே.
சென்னையில் பத்து வருடங்கள்
பணியில் இருந்த ப�ோது எனது கணவர் அன்னதானம் இடுவதில் அப்படி என்ன
ஒரு தரமான க�ோதுமை மாவு விற்பனை ஆர்வம்?
நிறுவனத்தில் பணியாற்றினார்.. அப்போது

தஞ்சைத்தமிழ் மன்ற ஆண்டுவிழாக் கவியரங்கில் கவிஞர்களுடன்...
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தஞ்சைத்தமிழ் மன்ற ஆண்டுவிழாக் கவியரங்கில் கவிஞர்களுடன்...
	திருச்சிக்கு மாற்றலாகி வந்த 2005ம்
வருட இறுதியில் எனது உயர் அலுவலர்
ஒ ரு வ ர் ப�ொ ங ்க லு க ்கான த�ொடர்
விடுப்பின் ப�ோது சீருந்து விபத்தில் பெரிய
அளவில் அடிபட்டு மருத்துவமனையில்
சிகிச்சை பெற்று வந்தார்.. உடன் அவரது
துணைவியார் மட்டுமே.. உணவகங்கள்
இல்லாத நிலையில் பணம் கைவசம்
நிறைய இருந்தும் உண்பதற்கு அவரின்
துணைவியாருக்கு ஏதுமற்ற நிலை.. பத்து
நாட்கள் மூன்று வேளையும் எங்களது
இல்லத்தினின்று உணவு க�ொண்டு சென்று
அ ள ி த ்தே ன் . . வ ச த ி ப டை த ்தோ ர ்க்கே
இந்நிலை என்றால் வறுமையில் உள்ளவர்
களின் நிலையை எண்ணி, சிலருக்காவது
வ ா ர த ்தே ஒ ரு ந ா ள் / ஒ ரு வேளை
உணவளிக்க எண்ணின�ோம்.. அதில்
கிடைக்கும் திருப்தி அலாதியானது..
விவரித்துக் கூறத்தெரியவில்லை.

லயம்’’. இப்போது ஆண்களும், பெண்களுமாக
38 முதியவர்கள் அங்குள்ளனர்.. க�ோவில்
பணிக்காகச் செல்கையில் பழக்கமானார்கள்..
ஒவ்வொருவரும் ஒவ்வொரு அனுபவக்கதை..
பெயர் கூறி அழைக்குமளவு உறவுகளாகவே
மாறிப் ப�ோனார்கள். க�ோவிலால் அவர்
களுக்கு பெரிய நிம்மதி கிடைக்கிறது.
	வே று ப ல இ ட ங ்க ள ி ல் உ ள்ள
இல்லங்களுக்கும் முடிந்தப�ோது சென்று
அவர்களின் நலம் நாடுவது வழக்கம்..
புத்தூரில் உள்ள நம்பிக்கை இல்லம்,
இரட்டை வாய்க்கால் அருகில் உள்ள
எச்ஐவி பாதித்தோர்களின் குடும்பங்கள்,
வயர்லெஸ் சாலையில் உள்ள ஒரு இல்லம்
ப�ோன்றவை.
பம்பரமாகச் சுழன்று பணியாற்றும் ப�ோதும்
புன்னகைமாறாது எவ்வாறு தங்களால்
பயணிக்க முடிகிறது?

மு த ி ய�ோர் இ ல்ல த ்திற் கு தீ ப ா வ ள ி
ப�ொ ங ்க லி ன் ப �ோதெல்லா ம் ச ெ ன் று
மற்றவர்களுடன் ஒப்பிடும்போது
வருகிறீர்களாமே அந்த அனுபவம் பற்றி... இறைவன் மன அளவிலும், உடலளவிலும்,
ப�ொருளளவிலும் நம்மை குறையின்றி
நமது க�ோவிலைத் த�ொட்டதான வைத்துள்ளதை எண்ணுவ�ோம். ‘‘தனக்கும்
இடத்தில் அமைந்தது ‘‘முதிய�ோர் சரணா கீ ழே உ ள்ள வ ர் க�ோ டி ’ ’ ய ன்றோ ?
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இல்லை.. இன்னும் அந்த அளவுக்கு
மு ன்னேற வ ி ல்லை . . ஆ வ ல் ந ி றை ய
உள்ளது.. காலம் தான் கருணை காட்ட
வேண்டும். புத்தகம் வெளியிடும் எண்ணம்
உள்ளது.. பணி ஓய்விற்கு இன்னமும்
ஐந்தாண்டுகள் உள்ளன.. பின்பு தான்
இயலும் என்று எண்ணுகிறேன்.
தங்கள் முகநூல் பயணம் பற்றி..
மனதிற்கு மிகுந்த மகிழ்ச்சியைத் தரும்
ஒன்று.. எவ்வளவு பணிகள் இருப்பினும்
முடிந்து இல்லம் திரும்புவது ப�ோல, இரவு
அனைவரின் எழுத்துக்களைப் படிப்பது
அவர்களுடனான த�ொடர்பில் இருப்பது
ப�ோன்ற உணர்வை அளிக்கும். நிறைய,
நிறைய உண்மையான உறவுகளை
பணியிடத்தில் இராணிலட்சுமி
தந்துள்ளது. அதிகம் எவருடனும் அளவளாவ
நினைத்துப் பார்த்து நிம்மதி அடைவ�ோம். மாட்டேன் என்றாலும் அனைவரும்
வ ா ழ ்வை ம ற ்ற வ ர ்க ளு க் கு உ த வு ம் வேண்டும் என்று நினைப்பேன்.. நல்லவை
வகையில் வாழ வேண்டும் என்ற ஆழ்மன கெட்டவைகளைப் பகிர்ந்து க�ொள்வதில்
மனம் அமைதியுறும். அதிலும் பிறந்தநாள் /
எண்ணத்தினால் தான்.
திருமணநாள் வாழ்த்துக்களை மறவாமல்
கவிதை உலகில் தங்கள் பயணம் எப்படி குவிக்கையில் இவ்வளவு உறவுகளைப்
பெற்றதை எண்ணி மனம் ஆகாயத்தில்
உள்ளது?
மிதக்கும்.. ‘‘நல்லாயிரு’’ எனும் ஆசிகள்
புதுக்கோட்டையில் பணியாற்றிய நிச்சயமாக நம்மை நல்வழியில் வாழ
ப�ோது ஒருமணிநேரப் பயணத்தில் நிறைய வைக்கும்..
ய�ோசிக்க/எழுத நேரமிருந்தது.. தற்போது
இ ரு ச க ்க ர வ ா கன த ்தி ல் அ லை யு ம் முகநூல் கவிஞர்களுக்குத் தங்கள் அறிவுரை.
ப ண ி ய ா னத ா ல் எ ழு தப் ப �ோ து ம ா ன
அறிவுரை வழங்குமளவு எனக்குத்
நேரம் கிடைப்பதில்லை என்பது மிகுந்த
வருத்தமேயெனினும், வாசிப்பை மிகவும் தெரியாது. கூற விரும்புவதெனில், ப�ோட்டி,
அதிகமாக நேசிப்பதால் பிறரது எழுத்துக்களை ப�ொறாமை, காழ்ப்புணர்ச்சி, புறம்பேசுதல்
தவறாமல் படித்து ஆனந்தம் க�ொள்வதாக மற்றும் முக்கியமாக ஒருவரைப் பற்றி
ந ன ்க ற ி ய ா ம ல் அ வ ர ்க ளைப் ப ற ் றி
நாட்கள் செல்கின்றன.
பேசாமல் இருந்தால் நிறைந்த அன்பான
இதுவரை தாங்கள் நூல்கள் எதுவும் உறவுகளை முகநூல் மூலம் அடையலாம்..
எழுதியதாகத் தெரியவில்லை. எழுதி அன்றியும் அவ்வாறு நடப்பவர்களின்
செயல்களை மறப்போம் - மன்னிப்போம்
யுள்ளீர்களா?
எனும் மனப்பாங்கைப் பெறுதல் சிறப்பு..
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முகநூல்குழுமங்களில் தங்களைக் கவர்ந்த தங்கள் ஆசானாக யார் யாரெல்லாம் இருந்
துள்ளனர்? இருந்துவருகின்றனர்!
குழுமங்கள்
2016-ல் எனது ஆசானும், சக�ோதரரு
மாகிய திரு.வேல்முருகன் சக�ோ.. பின்னர்
மீண்டும் இடைவெளி.. பின்னர் எனதினிய
சக�ோதரி திருமதி. சரஸ்வதி பாஸ்கரன்,
மகன் திரு.ஆ னந்த் உமேஷ்.. இப்போது
சிறப்புமிகு. அகன் ஐயா, இலக்கியப்
பேராசான் பாட்டரசன் ஐயா அவர்களுடன்
அதன்பின்னர்பல்வேறுகுழுமங்களில் மரபு மாமணி பாவலர் மா. வரதராசன் ஐயா
உறுப்பினரானேன். பலரது அன்புக்குப் அவர்களிடம் கற்று வருகிறேன்.
ப ா த ்தி ர ம ா க உ ள்ளே ன் . இ ப ் ப ோ து
பெண்களுக்கான குழுமமாகச் சிறப்பாகச் தங்கள் எதிர்காலத் திட்டம் பற்றி.
செயல்படும் யாதுமாகியவளின் உறுப்பினர்
ஓ ய் வு பெ ற ்ற து ம் கண் டி ப ்பாக
என்பதில் பெருமகிழ்வடைகிறேன்.
கவிதைகள் நிறைய எழுதுவது. அதை
முகநூல் குழுமங்கள் வழங்கும் விருதுகள் விடவும் முதன்மையானது முழுஅளவில்
இயலாத�ோர்களுக்கு நாள்தோறும் இயன்ற
பற்றி தங்கள் கருத்து.
அளவில், இயன்ற விதங்களில் உதவிகள்
ஆண்டுக்கொரு முறை ஆண்டு செய்வது...
விழாவும், கவியரங்கமும் நடத்துவதில்
ஆவலுடன் கலந்து க�ொள்வது உறவுகளாக தமிழ்நெஞ்சம் இதழ் பற்றி தங்கள் கருத்து.
மாறிய கவிஞர்களை நேரில் காண்பதற்கு
மட்டுமேயன்றி விருதுகளைப் பற்றி பெரிதாக 	தமிழ்நெஞ்சம் இதழைப் பற்றி அறிந்
எண்ணுவதில்லை. அதில் ஆர்வமுமில்லை தப�ோது மிகவும் பெருமையாக இருந்தது..
தமிழுக்குக்காக உண்மையான உணர்வோடு
என்பதே எனது கருத்தாகும்.
சேவை செய்யும் ந�ோக்கில் செயல்படுவது
மிகவும் மகிழ்வைத் தருகிறது. கவிஞர்களைப்
மரபுக்கவிதை பற்றி.
ப�ோற்று வதென்பது சிறப்பான செயலாகும்.
நிச்சயமாக இந்தக் கேள்வியை நான் வாழ்த்து வதற்கும், பிறரது எண்ணங்களை
வரவேற்கிறேன். நான் தமிழில் முதுகலைப் வெளிக் க�ொணர்வதற்கும் கூட ஒரு பெரிய/
பட்டம் பெற்றது 1988-ல். ஏறத்தாழ முப்பது அரிய மனதைப் பெற்றிருக்க வேண்டும்.
ஆண்டுகள் கடந்த நிலையில் மரபு பற்றிய அவ்வகையில் தமிழ்நெஞ்சத்தின் பணி
படிப்பறிவு மறந்தே ப�ோனதெனலாம்.. இப் ப�ோற்றுதற்குரியது.. எனது சிரந்தாழ்ந்த
ப�ோது தணியாத ஆர்வத்தின் காரணமாக, பணிவான வணக்கம்.
முறையாக மரபு பற்றிய பாடங்களைப்
நாமும் விடைபெறுவ�ோம் நன்றி!
புகட்டும் குழுமங்களின் மூலம் நேரம்
n
கிடைக்கும் ப�ோதெல்லாம் மரபு பயில
முயல்கின்றேன். விரைவில் முழுமையாகக்
கற்றுத் தேர்வேன்.
	வேலை ப ்ப ளு வ ி ன ா ல் ந ி றை ய
குழுமங் களில் பங்கேற்ற இயலுவதில்லை.
நிச்சயமாக முதலில் இணைந்த குழுமமான
நிலாமுற்றம் எனக்கு நிறைந்த உறவு
களைத் தந்தது. அதற்கு எப்போதும் நன்றி
யுடையவளாவேன்..
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1.

4.

பாட்டுப் பறவைப் பயணத்தில்
பாவின் தாசன் பரம்பரையே!

ப�ொங்கும் மான இனவுணர்வில்
ப�ொழிந்த கவிகள் ப�ொற்கனிகள்!

தீட்டுங் கவிகள் தெறிகனலாய்த்
திறக்கும் எழுச்சித் திசைகளையே!

கங்குல் இருளைக் களைந்தொழித்தே
கனன்றே ஒளிரும் நவமணிகள்!

ஏட்டில் மலர்ச்சி எழுகதிராய்
ஏழை வாழ்வில் எதிர�ொளிக்கும்!

தங்கும் வாய்மைத் தகைமையுடன்
தழைக்கும் மனித இனவழகே!

மூட்டும் புரட்சி முத்தமிழில்
முத்தாய் உவந்தார் முடியரசர்!

எங்கும் ஒலிக்கும் முடியரசின்
இனிய பாக்கள் தமிழமுதே!

2.

5.

வீறு புலவர் வேங்கையென
வெல்லுங் கவிதை வாள்சுழற்றிச்

நெஞ்சில் வீரம் நிலைத்திடவே
நெறியாய்ப் பாக்கள் படைத்திட்டார்!

சேறு சகதி சாதியினைச்
சிறுமை மடமை வீழ்த்தினரே!

க�ொஞ்சும் புதுமைக் கவியமுதில்
க�ொள்கை குழைத்துக் குளிர்வித்தார்!

ஊறுங் குருதி ப�ொங்கிவர
உண்மை ய�ோங்கப் பாட்டிசைத்தே

பஞ்சப் பரமர் பாமரர்க்கும்
பலமாய் உரிமை பகிர்ந்திட்டார்!

ஏறு நடையில் எழிலுடனே
இசைத்த பாக்கள் தேனுாற்றே!

விஞ்சி நிற்கும் வியனுலகில்
வெற்றிக் கவியாம் முடியரசே!

3.
பூவாய் மணக்கும் பூங்கொடியாள்
புதிய விதியைப் புனைந்தவளாம்!
காவாம் கவிதைப் பாவையவள்
களிக்கும் வண்ணம் கவிதந்தார்!
பாவால் வானம் பாடியெனப்
பாடிப் பறந்த முடியரசர்!
மூவாத் தமிழின் அருஞ்சொத்து!
ம�ொழிந்த நுால்கள் தினம்போற்று!

பாவலர் கவிப்பாவை
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