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அன்புத் தமிழ்நெஞ்சங்களுக்கு வணக்கம்!
அன்பினால் ஆன உலகம்; அறம் தழுவிய உலகம்;
அப்படித்தான் இருக்க வேண்டும் என்று நாம் விரும்புகிற�ோம்.
எதிர்நோக்குகிற�ோம்.. தினம் க�ொண்டாட நினைக்கிற�ோம்.
ஆனால் நிகழ்வது என்னவாக இருக்கிறது?
	நாம் அன்பின் சமயத்தை வம்பின் சமயம் ஆக்கி
விட்டோம். இப்பொழுது மதம் குறித்த வம்புகள் தான்
ஏ ர ாள ம ாக ந ட ந் து வ ரு க ி ன்ற ன . இ ந்த க� ொ ர�ோ ன ா
காலத்திலும் மனதிற்கு வேதனையும் துயரமும் அளிக்கின்ற
நிகழ்வுகள் ஏராளமாக நடந்து வருகின்றன.
உ ல க ி லேயே ம ி க க�ோ டீ ஸ ்வ ர ர் ஆ க இ ரு ந்த
ஒருவர் ஐந்து ஹ�ோட்டலுக்கு அதிபதி, அப்படிப்பட்டவர்
த ன் னு டை ய ம னைவியை யு ம் கு ழ ந்தைகளை யு ம்
க�ொர�ோனாவால் இழந்து விட்டார். அதற்காக அவரும் 16
அடுக்கு மாடியில் இருந்து குதித்துத் தற்கொலை செய்து
க�ொள்கிறார். காரணம், அவருக்குத் தேவைப்படுகிற
அன்பும் அரவணைப்பும் கிடைக்காமற் ப�ோகவே, மன
அழுத்தங்களுக்கு ஆளான அவர் இந்த முடிவை மேற்
க�ொண்டார். அது ப�ோலவே எல்லோருக்கும் தேவைப்
படுவது அன்பும் அரவணைப்பும் தான்.
இதைக் க�ொடுப்பதற்கு தடுப்பு அரணாக இருப்பது
மதம் என்று நினைக்கிறீர்கள். இல்லை.. நிச்சயம் மதம்
என்ற க�ொள்கை தடுக்கவில்லை. மதம் பிடித்த மனிதர்
களுடைய எண்ணங்கள்தான் தடுக்கின்றன.
	நம் நாட்டில் இந்த உலகில் பல்வேறுபட்ட பண்பாடு
களைக் க�ொண்ட மனிதர்கள் வாழ்ந்து வருகிற�ோம்.
ஆனால், யாவரும் ஒரு குலம் என்ற சிந்தனைக்கு
க� ொ ண் டு வ ர மு ய ல ்கி ற து இ ந்த ச�ோச ி ய ல் மீ டி ய ா
என்கின்ற முகநூல் வாட்ஸ் அப் ப�ோன்ற பலவகை
சமூக வலைத்தளங்கள். ஆனாலும் நாம் ஒரு நிலையில்
தனித்து நிற்க வேண்டிய ஒரு இடத்தில் எப்போதும் நின்று
க�ொண்டிருக்கிற�ோம் .அது எந்த இடம் என்று ச�ொன்னால்
மதம்... அந்த மதமானது நம்மைப் பிடித்து ஆட்டுவதால்
நாம் மதம்பிடித்து ஆடு கின்றோம்.
உண்மையில் மதம் ச�ொல்வது என்ன?.. என்று
பார்த்தால் மதம் அவருடைய க�ொள்கையாக இருக்கட்டும்;
க�ோட்பாடாக இருக்கட்டும் அவை எல்லாமே ஒரு புள்ளியில்
த�ொடங்குகிறது. அந்த புள்ளி அன்பு என்ற அடிப்படை.
இதைப் புரிந்து க�ொள்ளாமல் மத மாச்சரியங்களில்
ஈ டு பட் டு ம தத்தால் ஒ ரு வரை ஒ ரு வ ர் அ ழ ி த் து க்
க�ொண்டிருக்கிற�ோம்.
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	சமயம் என்று ச�ொன்னால் பக்குவப்படுத்துதல்
என்று ப�ொருள். கரடுமுரடான மனத்தையும் பக்குவப்
படுத்துவதற்கு தான் இந்த சமயம் தேவைப்படுகிறது
அண்ணா கூட ச�ொல்லுவார், கரடு முரடான
ந ி ல த்தை உ ழு து ப ய ி ர் செய்வ து ப�ோல் ச ம ய ம்
மனிதனை உழுது, இறைவனைத் த�ொழுது வணங்கச்
செய்கிறது. இவ்வளவுதான். இறை ப�ொருள் குறித்து
கிறிஸ்தவ மற்றும் இஸ்லாம் ஆகட்டும் மென்மையான
சிந்தனையைத்தான் க�ொண் டுள்ளன என்று நாம் ச�ொல்ல
வேண்டும். ஏனென்றால், ஒரு கன்னத்தில் அறைந்தால்
மறு கன்னத்தை காட்டு என்று இயேசு ச�ொன்னதாக
ச�ொல்வார்கள். அதுப�ோலதான் குரானில் அன்பு நிறைந்த
இதயத்திலே இறைவன் குடி க�ொண்டிருக்கிறான் என்று
ச�ொல்கிறது. இப்படித்தான் சமயங்கள் த�ோன்றின. ஆனால்
இன்றைய நிலையில் மனிதனை மிருகமாக்குவதற்காகவே
சமயங்கள் சிறப்பு என்று எண்ணக் கூடிய அளவிற்கு
வன்கொடுமைகள் ஏராளமாக நடந்தேறி வருகின்றன.
இந்த உலகத்தை நாம் க�ொர�ோனாவில் இருந்து
காப்பாற்றுவதற்காகவே ப�ோராடிக் க�ொண்டிருக்கின்ற
இந்த வேளையிலும் மதம் குறித்து நாம் ப�ோராட வேண்டி
உள்ளது. இனி நாம் என்ன செய்ய வேண்டும்?
உலகின் அனைத்து மக்களிடமும் சாதி, சமய
பேதமின்றி பழகுவதுடன் ஒருவருக்கொருவர் அன்புடன்
பழகி நட்பை வளர்த்துக்கொள்ளல் வேண்டும்.
இவ்வருடம் க�ோர�ோனா நமக்கெல்லாம் நல்லப்
படிப்பினையைத் தந்திருக்கிறது. சுற்றுப்புறத்தை தூய்மை
யாக வைத்திருப்பதுடன், சமூக நலன் கருதி அனை
வரும் தூய்மைக் காத்து, சக�ோதரத்துவம் பேணி, வருகிற
புத்தாண்டில் புதிய வாழ்வைத் துவங்குவ�ோம்.
முடிவாக க�ொர�ோனா தடுப்பு ஊசி மருந்து கண்டு
பிடிக்கப்பட்டுஅதை2021ஆரம்பத்தில்அறிமுகப்படுத்துவதாக
பிரான்ஸ் ப�ோன்ற நாடுகளில் அறிவித்திருக்கிறார்கள்.
உலகமக்களுக்கு நன்மையாகட்டும்.
அன்புள்ளம் க�ொண்ட வாசக எழுத்தாள த�ோழமை
களுக்கு எனது அன்பான நத்தார் வாழ்த்துகளையும்,
நன்றிகளையும் தமிழ்நெஞ்சம் சார்பில் கூறி மகிழ்கிறேன்.
	நன்றி!
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வானம் ப�ொழிகிறது வாயில�ோரம் தண்ணீரால்
கானம் இசைக்கின்ற கார்காலம் - தானம்
அளிக்கும் இயற்கை அதைநாமுங் காக்க
விளிக்கும் வசந்தம் விரைந்து
வீசும் புயலால்நம் வீதி எழிலின்றி
நாசம் எனவானால் நன்மரங்கள் - பேசும்
பறவையெல்லாம் எங்கே பரிதவிக்கும் எங்கும்
மறந்தும் அழிக்காதே மண்
நீண்டுயர்ந்த தென்னை நினக்குத் தருமென்றும்
வேண்டிய காய்களும் வீட்டிற்குத்- தூண்போல
அம்மரமும் வீழும் அடிக்கும் புயல்காற்றால்
கும்பலாகச் சாய்ந்து குவிந்து
குடித்திடவும் நீரின்றி கூழுக்கும் நட்டம்
படுத்திடவும் பாயின்றிப் பாடே - உடுக்க
உடையின்றி உண்ண உணவும் இலார்க்குத்
தடையாகும் எல்லாம் தவிப்பு
ஆற்றின் மணலெல்லாம் அள்ளிடுவார் காட்டுக்குள்
நூற்றுக்கும் மேலாய் நுடங்கிடும் - காற்றினில்
ஆடிய நன்மரங்கள் ஆம்அதை வெட்டிடுவார்
தேடிடுவார் துன்பை திகைத்து
தூயநீர் வேண்டி துளைகளையும் ப�ோட்டிடுவார்
ஆயகலை எல்லாம் அறிந்தபடி - மாயவித்தை
செய்தே உறிஞ்சிடும் மண்ணடியின் நீர்மட்டம்
உய்யும�ோ என்றும் உயர்ந்து.

- தென்றல் கவி

  2020

Y

  Y 



 

இத�ோ! கன்னி கருவுற்று ஓர்
ஆண் மகவைப் பெற்றெடுப்பார்
அக்குழந்தைக்கு இம்மானுவேல்
எனப் பெயரிடுவார்.
மத்தேயு-2:22-23
மார்கழி மாதம் என்றாலே ஒவ்வொரு
வருக்கும் நினைவில் வருவது கிறிஸ்மஸ்
பண்டிகையாகும்.மனித குலத்தின் பாவங்
களைப் மீட்க மீட்பர் பூமியில் அவதரித்த
நாள் தான் கிறிஸ்து பிறப்பு விழா.பாலன்
பிறப்பு விழா என்பது பகிர்வின் விழா.
எளிமையின் விழாவாக, ஏழ்மை
யின் விழாவாக உலகம் முழுவதிலும்
க�ொண்டாடப்பட்டு வருகிறது.
உலகத்தின் மீட்பர் செல்வ செழிப்
பாக அவதரிப்பார் என்று எண்ணுகையில்
மிக எளிமையாக மாட்டுத்தொழுவத்தில்
அவதரிக்கிறார். உலகை ஆளும் மன்னர்
களுக்கு காட்சி அளிக்காமல் எளிய ஆடு
மே ய் க் கு ம் இ டை ய ர்க ளு க் கு க ா ட ்சி
அளித்து, நான் உங்கள�ோடு இருப்பவன்,
உங்களுக்காக எனது குரல் ஒலிக்கும் என
எளிய மக்களின் இராஜாவாக மண்ணில்
அவதரித்தார் அன்று.
மண்ணில் பிறந்த இயேசு நம்
மனதிலும் பிறக்க வேண்டும்.
‘‘உன்னைப் ப�ோல உன் அயலானை
யு ம் நேசி ’ ’ எ ன் று இ யே சு கூ றினா ர் .
ஆனால் தற்போதைய சூழ் நிலைகளில்
வர்த்தக மயமாக்கல், நிறைந்ததாக காணப்
படுகிறது.
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கிறிஸ்து பிறப்பின் முக்கியத்துவம்
மறக்கப்பட்டு வர்த்தக மயமாக்கும் அவலத்தை
நாம் காணக்கூடியதாக இருக்கிறது.
குறிப்பாக புத்தாடைகள் வாங்குவதி
லும்,பட்டாசுகள் வெடிப்பதிலும், மின்விளக்கு
களால்வீட்டைஅலங்கரிப்பதிலும்,கிறிஸ்மஸ்
குடில்களை அலங்கரித்தும் விழாக்களைக்
க�ொண்டாடுகின்றனார்கள்.
உண்மையில் இவ்வாறாக விழாக்
களைக்கொண்டாடுவதின் மூலம் கிறிஸ்து
பிறப்பு விழா அர்த்தம் உள்ளதாக மாறி
விடுமா? அப்படி என்றால் நாம் என்ன
செய்ய வேண்டும் கிறித்து ஏசு அப்பத்தை
அனைவருக்கும் பகிர்ந்து அளித்துப�ோல்
நாமு ம் நம்மிடம் உள்ளதை பகிர் ந் து
க�ொடுக்கவேண்டும். ஏழை எளிய மக்க
ளுக்கு நம்மிடம் இருக்கும் துணிகளை
க�ொடுத்து உதவலாம், அனாதை இல்லங்
களுக்கு சென்று அவர்களுக்கு தேவையான
உணவுகளை வழங்கலாம்.
	பகிர்வு இல்லாத விழா உண்மை
யான கிறிஸ்து பிறப்பு விழாவாக ஆகாது.
அன்பையும் சமாதானத்தையும் பிறருக்கு
அளிப்போம் வன்முறைகள் அற்ற சக�ோ
தரத் துவம் நிறைந்த மதநல் லிணக்கம்
வளர்ப்போம்.
எளிமையான கிறிஸ்துவ வாழ்வு
வாழுங்கள், பிறருக்கு உதவுங்கள் பிறக்கப்
ப�ோகின்ற ஏசுபாலன் உங்கள் வீட்டில்
பிறப்பார்.
டிலானி நிக்சன்
பிரான்ஸ்

பாலன் இயேசு !
உலகம் காக்க உத்தமர் பிறந்து
கலகம் ப�ோக்க கண்மணி மலர்ந்தார்
நாதன் இயேசு நமக்காக வாழ்ந்து
ஆதவன் ப�ோல அன்பால் ஒளிர்ந்தார்
கனமான வாழ்வின் கவலைப் ப�ோக்கி
மனத்தில் தங்கியே மன்னராய்ச் சிறந்தார்
அன்னையின் அன்புக்கு அடங்கி நடந்து
தன்னையே நமக்கு தானமாகத் தந்தே
வாழ்வில் நம்முடன் வாழும் தெய்வம்
தாழ்வில் வாழ்ந்த தயவான செல்வம்
அருளைத் தருமே அன்பான தெய்வம்
மருளை நீக்கும் மங்காத செல்வம்
ஏசுபாதம் இன்றே ஏற்றிப் பணிந்து
பேசும் தெய்வமாக பாரினில் வாழ்வோம்
அணிஅணியாய் சென்று அவரைத் துதித்து
பணிவாய் நாளும் பக்தியால் உயர்வோம்
இன்றே சென்று இயேவைப் புகழ்ந்து
நன்றாய் வாழ்த்தி நலமே அடைவ�ோம்
வானம் ப�ோற்றும் வண்ணம் பாலனை
கானம் பாடியே களித்தே வாழ்த்துவ�ோம்
விலையில்லா அன்பையும் விரும்பியே அளித்து
தலைவரான இயேசுவைத் தாழ்ந்துப் பணிவ�ோமே
சித்தன் தந்திட்ட சிறப்புக் குழந்தையே
பத்தன் பெற்றிட்ட பரிசும் நீயே!!!

பாவலர். பத்ரிசியா பாப்புராயர்
பிரான்ஸ்
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வெண்டலையுங் காசும் விரைமலரும் நாள்பிறப்புங்
க�ொண்டலைந்தே நெஞ்சில் க�ொலுவிருந்துத் - தண்டியலங்
கார அணியின் கவின�ொடுநான் செப்புமிடஞ்
சேரவரு வாய�ோ சிரித்து.
.
சிரிக்கநான் வேண்டிச் சிலையிறையை கண்டு
புரியவைக்க இங்கிருந்துப் ப�ோய்வா - விரிவளியில்
நான�ொருவன் தானா நகைப்பில்லான் என்றுரைத்து
வான�ொருவன் நெஞ்சை வதை.
.
வதையெல்லாந் தாங்கி வளர்துயரத் த�ோடென்
கதையெல்லாம் எங்கிருந்தோ கண்டும் - இதையெல்லாம்
இன்னும் க�ொடுக்க இளைத்தழுதே வேகின்றேன்
என்னென்று கேட்டுடன்வா இங்கு.
.
இங்கிருந்தால் இன்ப இசைவில்லை என்றிறந்து
அங்கிருந்தும் வாழ அகங்கொண்டேன் - ப�ொங்கிவருஞ்
சிந்தியலே நீயும்போய்ச் சீ க்கிரமாய் வாருங்கள்
அந்தியிலென் துக்கம் அறிந்து.
.
அறிந்தால் கடவுளென அங்கேயே நின்று
நெறியென்றால் என்னென்று நீகேள் - குறிக்கோள்கள்
எல்லாம் புதைத்துவிட்ட ஏழைநான் என்றாங்கே
ச�ொல்லாய�ோ வார்த்தை சுரந்து.
.
சுரக்கின்ற கண்ணீர் சுமக்குமிரு கண்கள்
உரக்கவழு தேவாடும் உள்ளம் - அரக்கனிவன்
என்றே நினைக்கிறதே என்செய்வேன் ஐயைய�ோ
இன்றே பதில�ொடுவா ஏற்று.
.
ஏற்றும் விளக்கொளியை ஏன�ோ தெரியவில்லை
காற்றும் அணைக்கக் கலங்குகிறேன் - ஊற்றுகின்ற
நெய்த்தீரும் முன்னமவன் நேருக்கு நேர்நின்று
த�ொய்வின்றி கேளாய் துணிந்து.
.
துணிகின்றேன் தக்கத் துணையில்லை முன்னம்
பணிகின்றேன் இல்லை பயன்நீ - அணிகின்ற
காயை விடுத்துக் கனிகூட நான்தருவேன்
தாயைப்போல் என்சொல்லைத் தாங்கு.
.
தாங்கி அசைதன்னை தாண்டிவரும் வேங்கைநீ
ஓங்கி உலகளக்கும் ஒண்குறளே - வாங்கிவந்தப்
பாவந்தான் என்னவென்று பார்த்தவனை கேட்டுவிட்டுச்
சாவதற்குள் என்காதில் சாற்று.
.
சாற்றுவதை சாற்றி சரிந்தமர்ந்தே காத்திருப்பேன்
ஈற்றுவரை வாழ்க்கை இதுவென்றே - கூற்றழைத்துத்
தூங்கும் முனம்நீதான் துக்கந் தனைப்போக்கப்
பாங்காய் உதவுகின்ற பா.
.

ஏடி வரதராசன்
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உலகை
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உற்று ந�ோக்கும்போது நமக்கெல்லாம் நன்கு புலப்படுவது
பெண்ணின்றி அமையாது உலகு என்பதேயாகும்.
	பறவைகள், மிருகங்கள், புழு பூச்சிகள், தாவர வகைகள், இயற்கையின்
அனைத்திலும் ஆண், பெண்ணென்ற உருபுகள் உண்டு. அதில் முக்கியத்துவமிக்கது
பெண். அதனாலேயே பெண் எனும் பிரபஞ்சம் என தனது நூலுக்கு பெயரிட்டுள்ளார்
கவிஞர் ராம்க்ருஷ்.
முதன் முதலாக மங்கையர் மலர் சஞ்சிகைவழி எழுத்துலக வாழ்வைத் துவங்கி
இன்று எண்ணற்ற சஞ்சிகைகளில், மின்னிதழ்களில், முகநூலில், ஊடகங்களில் எழுதி
முத்திரைப்பதித்து வருகிறார்.
‘‘மயங்குகிறேன் மழைக்காதலியே’’, ‘‘மனதிற்குள் நீ’’ என இரண்டு நூல்களை
தமிழுலகிற்குத் தந்தக் கவிஞர் ‘‘பெண் எனும் பிரபஞ்சம்’’ மரபு கலந்த புதுக்கவிதை
நூலையும் பிரசவித்திருக்கிறார்.
இ ந் நூ லி ல் இ ட ம ்பெ ற் று ள்ள க விதை க ள் அ னைத் து ம் தின ம ணி ய ின்
‘கவிதைமணி’யில் வெளிவந்தவையாகும். இதழாளர் தரும் தலைப்பிற்கேற்ப எழுதப்பட்டு
வாசகர்களின் பாராட்டைப்பெற்ற கவிதைகளாகும்.
மலர்ச்சோலைக்குள் நுழைந்து மகரந்த மணத்தை மணந்த ந�ொடிகளுக்குள்
அடங்கா இன்பம் நந்தவனச் ச�ோலை மலர்களில் எது அழகு என்று பிரித்துணர முடியா
நிலை. அப்படித்தான் இருக்கிறது இந்நூலில் கவிதைகளும்.
கவிஞரும் உலகியலை உற்று ந�ோக்கி இருக்கிறார். அதனாலேயே இயற்கை,
சமூகம், அரசியல், பெண்மை, மேன்மை இப்படி பல நிலைகளில் பார்த்துணர்ந்து
வாசகர்களுக்கு நல்ல வாழ்வியல் கவிதைகள் அள்ளி வழங்கியுள்ளார்.
‘‘அம்மா என்றழைக்கையில் அமுத கானம் கேட்குதே
உம்மா என்ற முத்தம் தர கன்னங்கள் இனிக்கிறதே
சும்மா இல்லா சுறுசுறுப்பு உதைக்கும் கால்களின்
கும்மாளத்தில் தாய் எனக்கும் அது த�ொற்றுகிறதே’’
இன்னும்,
‘‘யாருமில்லாத மேடையில் உரக்கப் பேசிப் பழகு
	நேருக்கு நேரில்லா தமிழில் பேசிப்பழகுவது அழகு’’
என்றும்,
‘‘பெண்ணில்லா உலகு நீரில்லாப் பாலைவனமன்றோ
எண்ணிலா தியாகங்களின் ம�ொத்த உருவமன்றோ’’
என பெண் எனும் பிரபஞ்சத்தைப் பாடிச் செல்கிறார்.
இ ந் நூ ல் ப டி ப்பத ற் கு ம் , பா டி க்களிப்பத ற் கு ம் ஏ ற்றதா ய் அ மைந் து ள்ள து
சிறப்பு. நமது தமிழ்நெஞ்சம் இதழிலும் எழுதிவரும் கவிஞர் ராம்க்ருஷ் இன்னும்
மின்னும் வண்ணம் நூல்கள் தந்துப் பாரினில் உயர வாழ்த்துவ�ோம்.
நூல்விலை 120ரூ, பக்கங்கள் 120
	த�ொடர்புகளுக்கு எழிலினி பதிப்பகம், சென்னை 600 008
அலைபேசி +91 98 4069 6574
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தாயைத் தெய்வமாய்
மதிக்கிறேன்
தகப்பன் பேச்சை மந்திரமாய்
ஜெபிக்கிறேன்
குருவணக்கம் மறந்ததில்லை
உடன் பிறந்தோரின்
உரிய கடமைகளை
செய்யத் தவறியதில்லை.
ச�ொந்தங்களையும்
பந்தங்களையும் பிரித்துப்
பார்த்ததில்லை.
நட்பை மதித்தேனன்றி
மிதித்ததில்லை.
ஒருவரையும் புறங் கூறியதில்லை.
யாரிடமும் முகஸ்துதி
பாடியதில்லை.
பிறர் மனம் ந�ோகப் பேசியதில்லை.
கேட்பவர்க்கு இல்லையென்று
ச�ொல்லியதில்லை.
மரியாதை நிமித்தங்கள்
பிழறியதில்லை.
ச�ொன்ன வாக்கு மீறியதில்லை.
பிற உயிர்களிடத்திலும்
அன்பு செலுத்த மறந்ததில்லை.
வய�ோதிகரையும் வறியவரையும்
தூற்றியதில்லை.
க�ோபமாய் கூச்சலிட்டுப்
பேசியதில்லை.
ஒருவரிடத்திலும் ஏற்றத்தாழ்வு
பார்த்ததில்லை.
நேர்வழி தவிர வேறு வழி



Y



Y

 2020

ப�ோனதில்லை.
என் கருணையை
எந்த உயிர்களிடத்தும் துளியும்
குறைத்ததில்லை.
வறுமையிலும் ஒருவரையும்
ஏமாற்றியதில்லை.
இல்லாதப�ோதும் யாருக்கும்
துர�ோகமிழைத்ததில்லை.
நெஞ்சில் வஞ்சகம்
நுழைந்ததில்லை.
தலை ப�ோகும் காரியத்திற்கும்
ப�ொய்ப் பேசியதில்லை.
தர்மத்தை ஒருநாளும்
தள்ளிவைத்ததில்லை.
திருட்டை ஆதரித்ததுமில்லை.
அதற்குத் துணை ப�ோனதுமில்லை.
நீதியை பழித்ததில்லை.
வரவுக்காகத் தடம் மாறியதில்லை.
தன்னம்பிக்கை எப்போதும்
இழந்ததில்லை.
கடவுள் கைவிடுவாரென
ஒருநாளும் நினைத்ததில்லை.
எப்போதுமே
நான் இப்படித்தான்.
ஏன�ோ...
உலகத்தார் பார்வையில்
நான் பிழைக்கத் தெரியாதவன்.

பாரியன்பன்
குடியாத்தம் - 632602









தூங்கப் ப�ோகிற�ோம்
நீண்ட காலம்!

புரட்சி வெடிக்கும்,
புயலுக்குப் பின் அமைதி;
அகிம்சையின் வெற்றி!

எழுந்து வா
தூக்கம் துற
துக்கம் மற
பரிகாசம் ப�ோதும்
அவகாசம் அதிகம் இல்லை
இதிகாசம் இயற்று!
காலமாவதற்கு முன்பு
காலம் ப�ோவதை கவனி!

மார்க்கெட்டில் இலவசம்,
வாங்க வாருங்கள் மக்களே;
க�ொர�ோனா விற்பனை!

பரம்பரைக்கு எழுதுகிறேன்,
வரும் தலைமுறையை வளர்க்கும்;
ஒரு கடவுள் வாழ்த்து!

ஆத்ம சாந்திக்கு
விதை ப�ோடு
பாதச் சுவடுகளை
சிற்பங்கள் ஆக்கு!
வெறும் மூச்சு விட்ட
குற்றம் செய்யாமல்
வாழ்ந்து விட்டு ப�ோ!

விலங்குகள் கற்பிக்கின்றன,
நம் மனித இனம் கற்க மறுக்கிறது;
எளிய சுற்றுச்சூழல் பாடத்தை!

மறுமை உன்னை
பெருமைப் படுத்த
விட்டுக் க�ொடு!

அறுவடை முடித்ததும்
கேட்பாரற்று கிடக்கும் நிலம்;
உழைப்பின் உயர்வு!

பிரதிபலன் எதிர்பாரா
பிரதி எடு
மறதி பழகு!
குறைய�ோடு பேசியது ப�ோதும்
இறைய�ோடு பேசு!
தூங்கப் ப�ோகிற�ோம்
நீண்ட காலம்!
எழுந்து வா இப்போது!

- மு. அ. காதர்

காதல் த�ோல்வி,
விரும்பிய திருமணம் நடந்தது;
காதலிக்கு வெற்றி!
சிலந்தி வலைகளில்,
உறைந்த வியர்வைத் துளிகள்;
சிறந்த ப�ொறியாளர்கள்!

சிங்கப்பூர்

பறவைகள் சரணாலயம்,
வியப்புடன் நுழைந்த எனக்கு;
முளைத்தன சிறகுகள்!

வெ.ஹேமந்த் குமார், ஈர�ோடு
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புதுச்சேரி.

க�ொர�ோனாவின் வருகைக் காலம்

இது. இந்தக் காலத்தைக் க�ொரானாவுக்கு முன்
க�ொர�ோனாவுக்குப் பின் எனப் பிரித்து எழுதும்
சூழல் இனி உலகில் உருவாகும். கடந்த
நான்கு மாதங்களில் உலகைத் தலைக்கீழாய்
தி ரு ப்பி ப் ப� ோ ட் டு க�ொ ண் டி ரு க் கு ம்
க�ொர�ோனா எல்லாருக்கும் ஒரு வித்தியாசமான
அனுபவத்தைக்க�ொடுத்துக்க�ொண்டிருக்கிறது.
எனக்கும்தான்.
ம னித வா ழ ்வி ல் து ய ர ங்கள ை ச்
சேமிக்கச் ச�ொல்லிக் கற்றுக் க�ொடுத் திருக்கும்
க�ொர�ோனா என் வாழ்வில் மிகப் பெரிய
அதிசயத்தை நிகழ்த்திக் க�ொண்டிருக்கிறது.
ஆ ம ாம் , க ட ந ்த இ ரு ப்ப ந ்தைந் து
வருடத்திற்குப் பின்னோக்கிப் ப�ோய் , நான்
இழந்த வாழ்வை திரும்ப உயிர்ப்பித்துக்
க�ொண்டிருக்கிறது.
நகரவாழ்வின் மீது சீரற்றுக் கிடந்த
என் நடை முறை வாழ்வு இப்பொழுதுதான்
சீரமைந்திருக்கிறது.
அந்தச் சீரமைந்த வித்தியாசத்தை
நானும் என் குடும்பத்தில் உள்ளோரும்
உணரமுடிந்ததை உங்கள�ோடு பகிர்ந்து
க�ொள்கிறேன்.
நகரக்கதியில் இயங்கி அவசர அவசர
மாய் ஆக்கி ப�ோட்டுக்கொண்டு வேலைக்குச்
செல்வதும், வீட்டுக்கு வந்தவுடன் ஓய்வறி
யாமல் வீட்டு வேலை செய்வதும் என் ப�ோன்ற
பெண்கள் பலரின் வழமை. உடம்பும் உள்ளமும்
ஒன்றுக்கொன்று முரண்பட்டு திண்டாடி,
அவசரகதியில் இயங்கிய நகர வாழ்வு,
இன்று கிராம வாழ்வில் ஆசுவாசப்படுத்திக்
க�ொள்ளும் வாய்ப்பை இந்தக் க�ொர�ோனா
க�ொடுத்திருக்கிறது.
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என்னிடம் ஆசுவாசப்படுத்திக் க�ொள்ள
எவ்வளவ�ோ முயன்றது உள்ளம். அந்த
உள்ளத்திற்குள்ளே நெடுங்கனவு ஒன்று
இருந்தது. ‘‘சிறுபிராயத்திற்குத் திரும்புதல்’’
என்பதே அது. அந்தக் கனவு இப்பொழுது
அரிதாக நிறைவேறிக் க�ொண்டிருக்கிறது.
இ ப்பொ ழு து வே க வே க ம ான
வாழ்க்கை முறையில்லை, வேகவேகமான
பயணமுறையில்லை.வேகவேகமான இயந்திரம்
என்னிலிருந்து கழண்டு விழுந்துவிட்டது. என்
கைகால்கள் இப்போதுதான் உயிர்ப்பைச்
சுவாசிக்கத் த�ொடங்கியுள்ளன. என்னை உயிர்
ப்பித்துக் க�ொண்டிருப்பது நான் பிறந்த ஊர்.
அதன�ோடு எனக்குள்ள உயிர் உறவு. அதைப்
பற்றித்தான் உங்களிடம் சிலாகித்துக் க�ொள்ள
விரும்புகிறேன்.
	ச�ோனங்குப்பம் கடல்சூழந்த அழகிய
மீனவகிராமம். மூன்றுபக்கம் கடலாலும்
நான்காவது பக்கம் கெடிலம் ஆறும் சூழ்ந்த
என் ஊர் ஒரு தீவுப�ோல் காட்சியளிக்கும்.
அப்போதெலாம் எங்கு ப�ோவதாயினும்
த�ோணியில்தான் கடந்துதான் செல்ல
வேண்டும். அக்கரையிலிருந்து இக்கரைக்கு
வர கால் மணி நேரமாவது ஆகும். அந்தநிலை
மாறி விட்டது. இப்போது ஆற்றின் மீது

மேம்பாலம் கட்டியாகிவிட்டது. ஊரில்
இருசக்கர வாகனங்கள் பெருகிவிட்டன.
எ ன ்றா லு ம் ஊ ரின் அ ழ கு க ட் டு க்
குலைந்துவிடவில்லை.
ஊரினுள் பல்வித மரங்கள் செடிகள்
க�ொடிகள், ஊரைச் சுற்றிலும் நெடுமரங்கள்
அரண்களாய் காட்சி தர, ஓங்கி வளர்ந்த
பனைகள் விசிற இவ்வெய்யில் காலத்தில்
புழுக்கமென்பதே தெரியவில்லை.
இந்த அழகிய ஊரில்தான் அமைந்
திருக்கிறது மிகச்சிறிய என் னுடைய அம்மாவீடு.
அதைச்சுற்றிதென்னைமரங்கள்,பூவரசுமரங்கள்,
முருங்கைமரங்கள்,வேப்பமரங்களென
காட்டுக்குள்ளிருக்கும் ஓர் இனியகுகை வீடு.
அவ்வீட்டில்நான்என்மகள்,என்தங்கை,தங்கை
மகள், அம்மா ஆகிய�ோருடன் தங்கியிருப்பதைச்
ச�ொர்க்கத்தில் இருப்பதாக உணரமுடிகிறது.
	க�ொர�ோனா அதிகம் பாதித்துள்ள
மாவ ட ்ட மான க டலூர் ச� ோ னங் கு ப்பம்
கிராமத்தில் இயற்கை எழில் மணல்மேடுகள்
சூழ்ந்த ஊர். காடுகளும் மரங்களும் மணல்
மேடுகளும் அமையப் பெற்றவை என்றாலும்
கிழக்கே விரியும் வங்காள விரிகுடாதான்
அழகின் சாட்சியாக இருக்கிறது. மிக
நீண்ட கடற்கரையில் கிடத்தியிருக்கும்
கட்டுமரங்களின் மீது உட்கார்ந்து நேரம்
ப�ோவதே தெரியாமல் கடலின் அழகை
இ ர சிக்கிறேன் . ம தி ய வேள ை ய ி ல்
உடல் வெப்பந் தணிக்க கடல் குளியல்
செய்கிறேன். வரும் அலைக்கு முகம்
காட்டி நீச்சல் பழகுகிறேன். தெளிந்த கடல்
சிப்பிகளையும் கிளிஞ்சல்களையும் வாரித்
தருகிறது.
அதிகாலையில் எழுந்து நடை பயணம்
செய்வதால் உடம்புக்கு மிகவும் உற்சாகமான
புதிய உணர்வைப் பெறுகிறேன். நடந்து
பழகாத கால்கள் நடைப்பயிற்சியைக் கண்டு
அஞ்சவேயில்லை. இப்பொழுது மூட்டுவலிக்
கால்கள் மட்டில்லாமல் வெண்மணலில்
புதையப் புதைய நடக்கப்பழகிவிட்டன.
சக்கரங்கள் கட்டி ஓடிக் க�ொண்டிருந்த என்
கால்கள் சாகசம் செய்வதை உணர்கிறேன்.
காலையில் எழுந்தவுடன் சமையல்
கட்டுமுன் நின்று அவசரவசரமாய் சமைப்ப
தற்கு நேரம் எடுத்துக் க�ொண்ட காலம் ப�ோய்,
சமையல் கட்டுக்குப் ப�ோவதேயில்லை.

கிடைக்கும் காய்கள் பழங்களைக் க�ொறித்
துண்ணக் கற்றுக் க�ொண்டுவிட்டேன். மேலும்
கிடைக்கும் கேழ்வரகு கஞ்சி, கம்பங்கூழ்,
பழைய ச�ோறுக்கு பழகிவிட்டதால் உடம்பு
தன்னைப் புதுப்பித்துக் க�ொள்கிறது.
க ரு ங்க ல் ச ல் லி க ளில ே ச�ொ ங்
கரக்காய், ஆடுபுலியாட்டம் என விளையாட்டு
களில் மூழ்கிப் ப�ோய் விட்டேன். அதனால்
வயதை மறந்து குழந்தையாகிப் ப�ோனது
பேரதிசயம். நாள் முழுக்க புத்தகம் முகநூல்,
புலனத்திலிருந்து விடுபட்டு விட்டது அதிசயத்
திலும் அதிசயம்.
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ஒன்றும் இல்லாத அறை
அதிலிருந்தும் வெளியேறுகிறது
காற்று

l

தண்ணீர் பருகும் சிறுமி
அண்ணாந்து குடிக்க
வானத்தைக் குடிக்கிறாள்

l

குளிர்ந்த காற்றுக்கு
நடுங்கிக் க�ொண்டிருக்கும�ோ
குளத்து நீர்
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சரஸ்வதி பூஜை
வழிபட வைத்த புத்தகத்தில்
பெரியார்
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விளையாடும் சிறுவன்
சுற்றிலும் பறக்கும் பட்டாம்பூச்சி
கை தட்ட வானம் அதிர்கிறது

பாண்டிய ராஜ்
திருப்பூர்

  2020

Y

  Y 

எழுபது வயது நிறைந்த என் அம்மா
குழந்தையாகிவிட்டாள். நான் அவளுக்கு
அம்மாவாகிவிட்டேன். அத்தனை சுறுசுறுப்பு
எங்கிருந்து வந்தது என்னம்மாவுக்கு?.
அம்மாதான் எங்கள் விளையாட்டுக்குத்
தலைவி. அவள் கட்டளைக்கு நாங்கள்
பணியாட்கள். அதனால் நான் ஒன்றும்
ச�ோம்பேறி ஆகிவிடவில்லை.
காலை எ ங்களுக்கு சமைக்காத
உணவைத் தந்ததால், நேரம் நிறைய கையிருப்
பாகியது. த�ொலைக்காட்சி பெட்டிமுன் அடை
பட்டுக் கிடக்கவ�ோ, முகநூல் வாட்சப்பில்
த � ொலைந் து ப�ோ கவ�ோ ஒருப� ோ தும்
விருப்பமில்லை. காரணம் தமிழகம் மறந்து
ப�ோன பண்பாட்டு விளையாட்டுகளைத் தேடி
எடுத்தேன். குழந்தைகளுக்குச் ச�ொல்லிக்
க�ொடுத்து விளையாட ஆரம்பித்தேன்.
ச�ொங்கரக்காய், ஏழாங்காய், பகடைக்
காய், தாயம் உருட்டுதல் ப�ோன்ற பழைய
விளையாட்டுகளைக் கூடி விளையாடி
ன�ோம். அவ்விளையாட்டுகளே எங்கள்
நேரத்தை எடுத்துக் க�ொண்டன. இப்போது
நேரம் ப�ோவதையறியாமல் விளையாடு
கிற�ோம். எந்தத் திட்டமிடுதலும் இல்லாமல்
ஓடும் வாழ்வு புதிய கிளைகளை விரித்தி
ருக்கிறது. ஆம் மரக்கிளையில் ஊஞ்சல் கட்டி
விளையாடுகிற�ோம்.
ஒவ்வொரு நாளும் புதிய புதிய விளை
ய ாட் டு க ள ை விள ை ய ா டு க ிற� ோ ம் .
ஆ னா ல் அ வ ை யெலாம் ந ான் சிறி ய
வயதில் கற்றுக் க�ொண்ட விளையாட்டுகளே.
புளியங் க�ொட்டையில ச�ொங்கரக்காய்
அதுல விளையாடுவ�ோம் இல்லாட்டி
கருங்கல் ஜல்லிகள் இருக்குல்ல அதுல
விளையாடுவ�ோம். இப்படி மறந்துப்போன
பழமையான விளையாட்டுகளை எல்லாம்
எங்க அம்மா வந்து விளையாட கத்துக்
க�ொடுத்தாங்க. நாங்க இப்ப ர�ொம்ப நல்லா
அந்த ஓய்வு நேரத்தை எப்படிப் பயன்படுத்திக்
க�ொள்கிற�ோம். அப்புறம் அம்மாகிட்ட
உட்கார்ந்து ஓய்வு நேரத்துல அவங்க
நாட்டுப்புற கதைகள் நிறைய ச�ொல்வாங்க.
அ வங்க சில நே ர ங்கள்ல தாலாட் டு
பாடல், ஒப்பாரிப்பாடல் பாட வைத்து கேட்கிற
ப�ோது நெஞ்சம் நெகிழும். தனிமையில் இருந்த
என் அம்மாவுக்கு எல்லையற்ற மகிழ்ச்சி.
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தன் பேரக் குழந்தைகள�ோடு தன்னுடைய
பெற்ற மகள்கள�ோடு கூடி இருக்கும் ப�ோது
அவங்களுக்கு உடம்பு மனசு ர�ொம்ப
ஆர�ோக்கியமா இருக்கு. இப்ப எங்களுக்கு
பதிலாக அவங்க வேலை செய்றாங்க. இப்ப
நான் அம்மாவாகவும் அம்மா மகளாகவும்
மாறிப்போன ஒரு நிகழ்வு சிலிர்க்க வைக்கிறது.
முன்பெல்லாம் இலக்கியம் சமூகம்
சார்ந்த நிகழ்வுகளுக்காக அடிக்கடி வெளி
யில் செல்வது வழக்கம். இப்ப வீட்டி
லிருந்தே இலக்கிய நிகழ்வைப் பார்க்கிறேன்.
சூம் செயலி வழியாக இலக்கிய, சமூக
ஆளுமைகளுடன் உரையாடுகிறேன்.
அடுத்து எனக்கு இது முக்கியமான
ஒரு காலகட்டம். இந்தக் க�ொர�ோனா ஒரு
ப�ொன்னான வாய்ப்பைக் க�ொடுத்திருக்
க ிற து . இ ரு ப த ்தஞ் சு வ ரு ஷ ம ா எ ன்
நெஞ்சு குழிக்குள் இருந்த ஒரு நாவல்,
அதை எழுதுவதற்கான ஒரு தருணத்தைக்
க�ொடுத்திருப்பதாக பார்க்கிறேன் . காலை
நடைபயணம் ப�ோக ,அந்த மரங்கள் சூழ்ந்த
இடத்தில் மணல் மேல் உட்கார்ந்துக�ொண்டு
இப்பொழுது ‘‘வம்பாமணல்’’ என்ற நாவலை
எழுதிக் க�ொண்டிருக்கிறேன். ம�ொத்தத்தில்
இந்த காலம் எனக்குத் துன்பத்தை எடுத்து
இன்பமான விஷயங்களை க�ொடுத்துக்
க�ொண்டிருக்கிறது என்றுதான் ச�ொல்வேன்.
மிகச் சமீபத்தில் இறந்த என் கணவரின்
இழப்பிலிருந்து விடுபடாமல் இருந்த
என்னை மாற்றியமைத்திருக்கிறது என்றால்
அ து ம ிகை ய ில்லை . இ ப்ப ோ து ஒ ரு
புதுமையான வாழ்வையும் புத்துணர்ச்சியும்
பெற்றிருப்பதாக உணர்கிறேன்.
உலகில் க�ொடிய துயரங்களைக்
க�ொ டு த் து க் க�ொ ண் டி ரு க் கு ம் இ ந ்த
க ால ம ான து எ ன் க னாக்கால த ்தை
நன வாக்கிக் க�ொண்டிருக்கிறது என்பதால்
வெறுக்க முடியவில்லை. எனக்கு நல்ல காலமாக
விளங்கும் இக்காலம் எல்லோருக்குமான
நல்ல காலமாக விளங்க வேண்டும் என்பதே
பேரவா என நினைத்து மகிழும் இவ்வேளையில்
தான் நடக்கக்கூடாதது நடந்துவிட்டது. ஆம்
எனக்கும் என் மகளுக்கும் என் அம்மாவுக்குமாகக்
க�ொர�ோனா வந்துவிட்டது. அதனால் நாங்கள்
பட்டபாடு உங்களுக்கு நல்லனுபவ மாயிருக்கும்
என்பதால் த�ொடர்வோம்.
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டல்களுக்கு ஒன்றும் அத்தனை
வலிமை இருந்துவிடுவதில்லை. எப்போத�ோ
என்றோ எவருடன�ோ கேட்ட ஒரு பாடல் பல
வருடங்கள் கழித்து லேசான நினைவுகளை
தந்துவிட்டு தான் ப�ோகிறது. இதுவரை நான்
வாழ்ந்த நாட்களில் மன நிறைவுடன் கழித்த
நாட்கள் மிக குறைவே. இந்த கட்டத்தை
தாண்டிவிட மாட்டோமா என்று எண்ணிய
தினங்கள் ஏராளம். இப்போது திரும்பி
பார்க்கையில் மனம் அந்த நாட்களுக்கு
ஏங்குவதை தவிர்க்க முடிவதில்லை.
எனக்கு நினைவு தெரிந்த நாளில்
இருந்து நான் வாழ்ந்த தாத்தா கட்டிய வீடு
இன்றளவும் இனிமையாய் இருக்கிறது.
அம்மா, அப்பா, தாத்தா, பாட்டி, அண்ணா,
சி த ்தப்பா . எ ன க் கு இ ர ண் டு வ ய து
இருக்கும் ப�ொழுது தாத்தா அப்பா சேர்ந்து
வாங்கிய வீடு. 10 வருடங்கள் மட்டுமே
அங்கு வளர்ந்தேன். அப்பா தாத்தாவிற்கு
இடையே ஏற்பட்ட மனஸ்தாபத்தில் அப்பா
தனி வீட்டிற்கு அழைத்து சென்றுவிட்டார்.
என் குழந்தை கால நினைவுகள் அனைத்தும்
அந்த வீட்டில்தான். அண்ணன் மூன்று
சக்கர சைக்கிளில் சகலகலா வல்லவன்
திரைப்பட பாடலில் கமல் வருவது ப�ோல்
அறையில் இருந்து ‘hey everybody, wish
you a happy new year’ என்று ஓட்டி
க�ொண்டு வந்தது இன்னும் பசுமையாய்
நினைவில் இருக்கிறது.
எ ன க் கு அ ம ்மை ப� ோ ட் டி ரு ந்த
ப�ோது தனி அறையில் படுக்கவைத்து ப�ோர்
அடிக்காமல் இருக்க வாடகை வீடிய�ோ
கேசட் வாங்கி வந்து சித்தப்பா, அம்மா
ப�ோட்டுக்காட்டிய திரைப்படங்களின்
பாடல்கள் மறக்க முடியாதவை. டீன் ஏஜ்
பருவத்தில், சன் டிவியில் ஒரு சிறுமியும்
சிறுவனும் தங்களை ரஜினி ஷ�ோபனா ப�ோல்
கற்பனை செய்து க�ொண்டு ‘ராக்கம்மா கைய
தட்டு’ பாடல் இறுதியில் வருவது ப�ோல்
கற்பனை செய்து காதலிக்க முயலுவது

வெறும் இன கவர்ச்சி மட்டுமே என்று
விளக்க முயன்ற ஒரு நிகழ்ச்சியை தாத்தா
என்னுடன் அமர்ந்து பார்க்க ச�ொன்னது,
ஒவ்வொரு முறை அந்த பாடலை கேட்கும்
ப�ொழுதும் தாத்தாவை நினைவு படுத்தாமல்
விட்டு செல்வதேயில்லை.பள்ளி, கல்லூரி
என்று நண்பர்களுடன் பார்த்த, கேட்ட
பாடல்கள் இன்றளவும் நான் நினைக்க
மறந்த தினங்களை மீட்டு தந்து க�ொண்டே
இருக்கிறது.
என்னிடம் கேட்கப்படும் கேள்விகள்
பல அபத்தமானதாக த�ோன்றியதுண்டு.
அதில் ஒன்று ‘உனக்கு என்ன பாட்டு ர�ொம்ப
பிடிக்கும்?. எனக்கு எதற்கு ஒரு பாடல் மட்டும்
பிடிக்க வேண்டும். என் குழந்தை, இளமை
கால நினைவுகளை மீட்டுத்தரும் பாடல்கள்
அனைத்துமே எனக்கு பிடித்தமானவைதான்.
கிண்டலுக்கு பாடி ரசித்தவை துவங்கி,
நடனமாட முயற்சித்தது வரை. ம�ொட்டை
மாடியில் சிறுவர்களுடன் பாட கீழே
உறங்க முயன்ற உறவினர்கள் எங்களுடன்
சேர்ந்து தாளம் ப�ோட்டது வரை. காதலித்த
நாட்களில் இரவில் வானத்தில் நிலவையும்
விண்மீன்களையும் பார்த்து க�ொண்டே
walkmanல் கேட்ட உயிரே முதல் மின்னலே
பாடல்களை கேட்டுக்கொண்டே தூங்கி
ப�ோனது வரை.
	பாடல்கள் ஒன்றும் அத்தனை வலிமை
வாய்ந்தவை இல்லை. ஒரு சில சமயம்
எல்லாம் இருந்தும் எதைய�ோ இழந்ததை
ப�ோல் உணர செய்வதை தவிர.

- சுமதி விஜயகுமார்
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மறுத்த நாகணவாய் புள்
கூண்டைத் திறந்ததும்
விடுதலையைத் தின்றது.

v கனவுகளைப் புதைத்து
கவிதை எழுதித் தீர்ந்து
கனவாய் விரியும் நேரத்தில்
கனவு காண்கிறான் அவன்.

v மூளையைக் க�ொடுத்து
உணவை வாங்கிக்கொண்டு
வீட்டிற்கு வந்தவனின்
இருதயத்தில் பசி இல்லை.

v இரப்பவனின் தட்டில்
கிடக்கும் சில்லறைக் காசுகள்
உச்சரிக்கின்றன கடவுள் பெயரை
ந�ொடி த�ோறும் இடைவிடாது.

v பாவமன்னிப்புக் கூண்டிலிருக்கும்
பாதிரியாரின் மனச�ோ
மதிய உணவிற்கான
வாத்துக் கறியை நினைத்தபடி.

v அவள் பார்த்தாள் அவனை
அவன�ோ எங்கோ பார்க்க
அருகில் ப�ோன அவள் அவனை
கைபிடித்து கடத்தினாள் சாலையை.

v அம்பு பட்ட பறவையானது
குஞ்சுகளுக்கு உணவூட்டி இறந்தது
தாய்மை என்றும்
தம் மகவின் பசி ப�ொறுக்காது.

v தரையில் இழுபடும்
கால்களைக் க�ொண்டு சாந்தி
வாயுவேகத்தில் ஓட்டுகிறாள்
மனசில் சைக்கிள் உல்லாசமாய்.

v உயரத் த�ொங்கும்
திராட்சைக் குலைகளை நரி
குதித்துத் குதித்துப் பறித்து
சந்தோஷமாய் தின்றது வெற்றியை.

v சாலையில் வரைந்த
கடவுள் சித்திரத்தின் மேல்
சில்லறைகள�ோடு கிடக்கும்
இறந்து கடவுளான சித்திரக்காரன்.
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v வெந்த ச�ோற்றைத் தின்ன


l
பேருந்து ஜன்னலில்
பூத்துதிரும்
சாலைய�ோரக் காட்சிகள்.

l
இலையின் நுனியில்
நீர்த்துளிகளாய்
காற்று வீச.

l
கடைசிக் கஞ்சியாய்
வெந்து க�ொண்டிருக்கிறது
விதைத் தவசம்.

l
மணல் வெளியில் இடிந்த சர்ச்
வந்து திரும்புகின்றன
கடலைகள்.

l
அத்தியின் மறைவில்
ப�ொன்னிறமாகும்
அடர்வனம்.

l
நீரருந்தும் மான்
பிம்பம் நீரில்
புலி நிழல்.

l
நீர்க்குமிழிகள்
சுமந்து செல்கின்றன
சில கணங்களை.

l
க�ொக்கின் அழகில்
துடிக்கிற
உயிரின் நிமிடங்கள்.

l
மரக்கூட்டம்
சூடியிருக்கிறது
உச்சிச் சூரியனை.

l
பறவைக் கூட்டில்
முட்டைகளைத் தேடி
பச்சைப் பாம்பு பசிய�ோடு.



l




 
 
 

   
கேளாய் மானிடா நீ தான் யார�ோ
கேளாய் மானிடா எது உம் வரலாறு
கல்லாய் மிருகமாய் ஆடைகள் இன்றி
ச�ொல்லாய் மானிடா எது உம் சாதனை...
பாராய் நீயும் இப்புவிதனில் வாழ்வு
ஆறாய் ஆழ்கடலாய் சிறு நதியாய்
சீ ராய் செல்லும் என்று உரைப்பாய�ோ ..
மாறாய் நான் உரைப்பேன் மனிதா நீயும்

l

 
 

l

   
  
  
l

 
  
 
l

 
 
 

பெற்றவை குறைவு இழந்தவை அதிகம்
கற்றவை எல்லாம் கடலளவு என்ற எண்ணம்
பற்ற வைத்தது உன் சிரம் மேல் திமிர் எனும் தீ
மற்றவை விடு உன் மானுடம் எங்கே...
ஆரியம் என்றாய் திராவிடம் என்றாய்
கிருத்துவ இந்து இசுலாமிய சமண புத்த
மார்க்கம் , மதம் நெறி முறை கண்டாய் இவைகள்
கூறும் அன்பெனும் அடிநாதம் ஏன் மறந்தாய்..
சாதியம் கண்டாய் சமத்துவம் என்றாய்
ஊதியம் பெற்றே செயல் பல செய்தாய்
தேசியம் பேசுவாய் ஒற்றுமை முழங்குவாய்
கூசிடும் படி குணம் பல க�ொள்வாய்...

l

 
 
 

இல்லை என்பாய் ஒழுக்க சீ லன் என்பாய்
ச�ொல்லில் கூட தீமை இல்லை என்பாய்
அல்லும் பகலும் நாயாய் பேயாய் உழைப்பாய்
கல்லாதவன் ப�ோல சீ ர்கெட்டு மதி இழப்பாய்.

l

 
 

l

ஆறடி உடம்பும் புலன் ஐந்தும் சிறக்க
பாரினில் நீயும் புகழுடன் வாழ
ஈரடி குறளை சிக்கென பற்று
ஊரினில் உலகினில் வாழ்வாய் புகழ் பல பெற்று

 
 
 
l

 
 
 

குறளினில் இல்லை பேதம் அதுவே உம்
குரலாய் ஓங்கி ஒலிப்பின் வையகம் க�ொள்வாய்
கேளாய் நீயும் மானிடா வாழும் ப�ொழுதில்
நாளும் பகலும் வள்ளுவம் பழகு அதுவே

l


 


பிறவி பெருங்கடல் நீந்த கிடைக்கும் ஒளி...

  


நா.வா.பிரபு

கங்கலேரி, கிருஷ்ணகிரி
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ன்னுடைய கடந்த காலத்தில்
பட்ட அவமானங்களை மறந்து சந்தோஷ
மாக நிகழ்காலத்தை வாழனும்னு நினைக்கி
றேன். ஆனால் மீண்டும் மிண்டும் அதையே
அசை ப�ோடும் மனம் என்று மகிழ்ச்சி
பழகும்?! இது பலரின் தவிப்பு.
	வெற்றி த � ோ ல்வி , அ வ ம ானம்
பா ர ாட் டு , ந ல்ல து , தீ ய து எ ல்லாம்
சேர்ந்தது தான் வாழ்க்கை. ஆனால் பெற்ற
பாராட்டுகள், அடைந்த வெற்றிகள் எல்லாம்
உங்கள் நினைவில் நிற்காமல் அதிவேகமாக
ந ழு வி விட , ப ட ்ட அ வ ம ானங்க ளு ம்
த�ோல்விகளும் மட்டும் நச்சென்று நடுமனதில்
அமர்ந்து விடுகிறது.
பெரும்பாலும் என்ன வேலை செய்து
க�ொண்டிருந்தாலும், இனி எப்போதும் மகிழ்ச்சி
யாக மட்டும் இருக்க வேண்டுமென ஒரு
முடிவ�ோடு இருந்தாலும் யார�ோ அழைத்தது
ப�ோல மெல்ல கடந்த கால வருத்தங்கள் உங்கள்
மனதில் புகுந்து அப்படியே மனமெங்கும்
ஆக்ரமித்து, ஏத�ோ, சுழலில் சிக்கியது ப�ோல்
அப்படியே மனதில் சுற்றி சுற்றி சுழன்று வரும்.
எ ன ்ற ோ ந ட ந ்த ஒ ரு ந ி க ழ் வு ,
ஏத�ோ நீங்கள் எப்போதும் அப்படியே
அவமானப்பட்டுக் க�ொண்டிருப்பது ப�ோல்,
த�ோல்வி அடைந்து க�ொண்டே இருப்பது
ப�ோல் உங்களுக்குள் ஒரு விரக்தியை
ஏற்படுத்தி, நீங்கள் நினைத்தது ப�ோல்
உங்களை செயலாற்ற விடாமல் செய்து
விடுகிறது.
ந ம் மு டை ய ஆ ழ் ம ன து ம ி க
ஆற்றல் வாய்ந்தது. நாம் விரும்புவதை,
நாம் விரும்பு வதாக அது கருதுவதை,
நிறைவேற்றித் தருவதே அதன் தலையாய
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வேலை . வெற்றி க ள் ச ந ்த ோ ஷ ங்க ள்
நீங்கள் விரும்பியது ப�ோல் நடந்திருக்கிறது.
அதனால் நீங்கள் விரும்பியது மாதிரி நடந்த
வி ஷ ய ங்கள ை உ ங்க ள் ஆ ழ ்மனம்
முடி ந ்த ஒ ரு வேலை ய ா க எ டு த் து க்
க�ொள்கிறது. இப்படி தான் அந்த விஷயம்
நடந்திருக்கனும் என்று நாம் நினைத்தது
ப�ோல் நடந்த வெற்றியும் சந்தோஷங்களும்
ஆழ் மனதை ப�ொறுத்தவரை chapter close
எ ன ்பதா க அ ந ்த ஃ பை ல் மூ டப்பட் டு
விடுகிறது. அதனால் மனம் அந்த சந்தோஷ
நினைவுகளை தன்னிகழ்வாக மீண்டும்
மீன்டும் அசை ப�ோடாமல் இருந்து விடுகிறது.
அதே நேரம், நீங்கள் நினைத்தது
ப�ோல் நடக்காமல் இருந்தால், நீங்கள்
கேட்டது கிடைக்காமல் இருந்தால் எதிர்
பார்த்தது ப�ோல் நீங்கள் பாராட்டப் படாமல்
இருந்தால், ஆழ்மனம் அதற்கான முற்றும்
ப�ோடாமல் அதை ஒரு திறந்த க�ோப்பாக(file), இன்னும் அதற்கான வேலை மிச்சம்
இ ரு ப்பதா க க் க ா த ்தி ரு க்கிற து . அ து
இன்னும் நீங்கள் விரும்பியது ப�ோல நடக்கப்
படவில்லையென மீண்டும் மீண்டும் அது
உங்கள் மனதில் நினைவூட்டப்பட்டுக்
க�ொண்டே இருக்கிறது.
கணிணியில் திறந்து வைக்கப்பட்ட
ஒரு ஃபைல் அதன் செயல் வேகத்தை
(processing speed), மெமரி பவரைக்
குறைப்பது ப�ோல் உங்கள் ஆழ்மனதில்
கிடக்கும் இந்த மூடப்படாத ஃபைல்களும்
உ ங்க ள் ச ெ ய ல்திறனை , உ ங்க ள்
ஆற்றலைக் குறைத்து விடும். ஆழ்மனதைப்
ப�ொறுத்த வரை அந்த விஷயம் நீங்கள்
நினைத்தது ப�ோல் முடிந்தால் தான் அந்த

ஃ பைலை அ து மூடு ம் . உங்கள் ம னம்
அமைதி பெறும்
அதெல்லாம் சரி, என்றோ கடந்த
காலத்தில் நாம் விரும்பாத மாதிரி நடந்த
ஒன்றை இப்போது எப்படி நாம் விரும்பிய
மாதிரி நடக்க செய்து, அந்த ஃபைலை
மூ டு வ து . அ து வு ம் அ ப்ப ோ த ே ந ாம்
விரு ம்பியது மாதிரி நடக்காத ப� ோ து,
இப்போது மட்டும் எப்படி நாம் நினைத்த
மாதிரி நடக்க செய்ய முடியும்?! இதெல்லாம்
நடை முறையில் சாத்தியமா?! என அலுத்துக்
க�ொள்ளும் முன் ஆழ்மனதின் மற்றும�ொரு
இயல்பு பிரச்னையின் தீர்வாக நம் முன்
நிற்கிறது.
நம்முடைய மூளையின் லாஜிக்கல்
பகுதி தான், உன்னால் முடியுமா? அதெப்படி
சாத்தியம்எனஇந்தமாதிரியானகேள்விகளை
நம்மிடம் கேட்டு நம்மை திணற வைக்கிறது.
இ ந ்த கேள்விக்கான பதி ல் , உ ங்க ள்
பிரச்னைக்கான தீர்வு உங்கள் மூளையின்

Dr.

மற்றொரு பகுதியான கிரியேட்டிவ் பகுதியில்
இருக்கிறது. இது நம்முடைய ஆழ்மனதை,
நீங்கள் கற்பனையாக நினைப்பதையும்
உண்மையென நம்பச் செய்யும். அதனால்
நீங்கள் உங்கள் ஆழ்மனதில் நீங்கள் கேட்டது
கிடைத்தது ப�ோல், நீங்கள் நினைத்தது
நடந்தது ப�ோல் அல்லது அந்த மாதிரி
நடக்காததிலிருந்து நீங்கள் பாடம் கற்றுக்
க�ொண்டதாக மானசீகமாக, கற்பனையாக
நினையுங்கள். உங்களுடைய ஆழ்மனதைப்
ப�ொறுத்தவரை நடந்த ஒன்று உங்களுக்கு
நன்மையாக தான் நடந்தது என்றால் அதன்
வேலை முடிந்து விட்டதாக அந்தக் க�ோப்பை
மூடி விடும். அந்த எண்ணங்களும் உங்கள்
மனதை அரற்றாமல் உங்கள் மனம் அமைதி
அடையும்.
கற்பனையாக நினைப்பதை எப்படி
மனது உண்மையென நம்பி அந்த க�ோப்பை
மூடும் என்று த�ோன்றுகிறதா? க�ொஞ்சம்
ய�ோசித்து பாருங்கள். உங்கள் கற்பனை
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பயம் தானே பெரும்பாலும் உங்களை
இப்படி அல்லல் பட செய்கிறது. இப்போது
அ த ே ரீ தி ய ி ல் க ற்பனை ந ி க ழ் வு க ள்
உங்களுக்கு மகிழ்ச்சியைத் தரும் எனும்
ப�ோது மட்டும் ஏன் வியக்கிறீர்கள்.
தமிழ்நெஞ்சம் இதழாசிரியர்
நடந்த விஷயத்தை நான் நீங்கள்
அவர்களுக்கு வணக்கப் பூச்செண்டு.
ச�ொல்வது ப�ோல் கற்பனையில் நல்லபடி
இந்தியாவில் பிரபலமான இதழ்கள்
முடித் து வ ைத்தாலு ம் எனக்கு நடந்த
வெளியிடும் தீபாவளி மலர்களுக்கு
சங்கடங்கள் உண்மை தானே. அதன்
இணையாக தமிழ்நெஞ்சம் 2020 தீபாவளி
சுவடுகளும்
அதுவிட்டுச்சென்றஅதிர்வுகளும்,
மலர் மலர்ந்து மணம் வீசுகிறது.
அதனால் ஏற்பட்ட விளைவுகளும் எப்படி
மணிமணியான மரபுக் கவிதைகள்,
மாறும் என்று உங்களுக்குத் த�ோன்றலாம்.
புன்னகைக்கும் புதுக்கவிதைகள்,
ஆ னா ல் எ ந ்த வி ஷ ய மு ம் எ வ ்வள வு
செழிப்பான ஹைக்கூ கவிதைகள்,
நன்மையானது, எத்தனை நாட்களுக்கு அது
வரலாற்றுச் சிறுகதை உள்பட நிறைய
நன்மையானதாக இருந்தது என்பது அதை
சீ ரிய சிறுகதைகள், ஒன்றுக்கு இரண்டாக
நீங்கள் எப்படி எடுத்துக் க�ொள்கிறீர்கள்
நேர்காணல்கள், நூல் அறிமுகம் ,
திறனாய்வு, கெட்டித்தயிர் ப�ோன்ற
என்பதில் தான் இருக்கிறது.
கட்டுரைப் பக்கங்கள் என்று தீபாவளி
எ ந ்த சூ ழ லி லு ம் ம க ி ழ ்ச்சி ய ான
படைப்பு விருந்து படைத்திருக்கின்றீர்கள்.
மனநிலை உள்ள விவசாயி ஒருவரின்
அழகிய குதிரைகள் இரண்டில் ஒன்று ஒரு
பங்கு பெற்றுள்ள படைப்பாளத்
நாள் எங்கோ சென்று விட்டது. குதிரையை
த�ோழமையினர் அனைவருக்கும்
வாழ்த்துகள்.
காணவில்லையே என அவர் குடும்பத்தாரும்
நண்பர்களும் பதைபதைக்கும் ப�ோது அந்த
ப�ொற்கொல்லர் தங்கநகையில்
விவசாயி மட்டும், தன் சந்தோஷ மனநிலை
நகாசுவேலை செய்வது ப�ோல்
சற்றும் மாறாமலே எல்லாம் நன்மைக்கே
அத்தனை பக்கங்களையும் ஈர்ப்பான
என்கிறார். குதிரை த�ொலைந்து ப�ோனதில்
வண்ணத்தோடும் வடிவமைப்போடும்
தந்திருக்கும் உங்கள் உழைப்புக்கும்,
எ ன ்ன ந ன ்மை இ ரு க்க ப் ப� ோ க ிற து
அவ்வுழைப்புக்கு உதவி
இவருக்கு என்ன ஆயிற்று என்று அக்கம்
நின்றோர்களுக்கும் அன்பும் மகிழ்வும்
பக்கம் அவரைப் பற்றி என்னென்னவ�ோ
வாழ்த்தும் பாராட்டும் .
பேசுகிறார்கள். அதனால் அவர்கள் நிம்மதி
தான் ப�ோனதே தவிர, அந்த விவசாயி அதை
மகளிர் படைப்பாளர்கள் பேரளவில்
பங்கு பெற்றுள்ளதும், நேர்காணல்கள்
கவலையாக எடுத்துக் க�ொள்ளாதலால்,
இரண்டும் மகளிரிடம் விரிவாக
அவரின் ஆழ்மனம் அதை முடிந்து ப�ோன ஒரு
எடுக்கப்பட்டிருப்பதும் மகிழ்ச்சி தருகிறது.
விஷயமாக எடுத்துக் க�ொள்கிறது. அதனால்
அவரால் எந்த மனஅழுத்தமும் இல்லாமல்
தமிழில் ஓங்கிவரும் மகளிர்
அவருடைய மற்ற வேலைகளைப் பார்க்க
படைப்பாளிகள் பற்றிய ஆவணமாகவே
இந்த தீபாவளிச் சிறப்பு இதழ் திகழ்கிறது.
முடிகிறது. குதிரை எங்கு ப�ோயிருக்கலாம்
என்றும் நிதானமாகத் தேட முடிகிறது. சில
இந்த இதயம் கவரும் இனிய மலரில்
தினங்களில் காணாமல் ப�ோன அந்தக்
என்னுடைய கவிதையை அழகான
குதிரை மற்றும�ொரு குதிரைய�ோடு காட்டில்
பக்க வடிவமைப்புடன் தந்திருப்பதற்கு
நிற்பதைப் பார்த்து அவர் இரண்டையும்
நெஞ்சார்ந்த நன்றி ஐயா.
தன்னுடன் அழைத்து வருகிறார். இப்போது
வற்றா அன்புடன்
அதிர்ஷ்டம் இல்லாதவர் என்று அரற்றிய
‘அக்கப் பக்கம்’ ஒரு குதிரை காணாமல் ப�ோய்
வெற்றிப்பேர�ொளி , இரண்டு குதிரையாகக் கிடைத்து விட்டதே
தஞ்சாவூர்.
இவர் மிக அதிர்ஷ்டசாலி என்கிறது. ஆனால்,
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அந்த விவசாயி இப்போதும் எல்லாம்
நன்மைக்கே என்கிறார் அதே மகிழ்ச்சியான
மனநிலைய�ோடு. இப்போது ய�ோசித்து
பாருங்கள் ஒரு குதிரை காணமல் ப�ோன
தீமை என்பது எத்தனை நாள் நீடித்தது. பின்
எப்படி அதுவே ஒரு நன்மையானதாக திசை
திரும்பியது.
இ து இ ப்ப டி இ ரு க்க பு திதா க
வந்த அந்த காட்டுக் குதிரையில் ஈர்க்கப்
பட்ட விவசாயியின் மகன் அதில் ஏறி
சவாரி செய்யும் ப�ோது, அந்த காட்டுக்
குதிரையின் வேகத்திற்கு ஈடு க�ொடுக்க
முடியாமல் தடுமாறி கீழே விழுந்து காலை
ஒடித்துக் க�ொள்கிறான். இப்போது அக்கம்
பக்கம் என்ன பேசும்? அந்த விவசாயிக்கு
நிச்சயம் கெட்ட காலம் தான் காட்டு குதிரை
வந்து அவர் மகனின் காலையே உடைத்து
விட்டதே என்கிறது. ஆனால் விவசாயி
அந்த சூழலிலும், அதே மகிழ்ச்சியான மன
நிலைய�ோடு இருக்கிறார்.
அ டு த ்த ந ா ள் ர ா ணு வ த ்தி ற் கு
ஆள் சேர்க்க வருபவர்ர்கள் காயப்பட்ட
விவசாயியின் மகனை அழைக்காமல் சென்று
விடுகிறார் கள். இப்போது அக்கம் பக்கம்
மீண்டும் அவரை அதிர்ஷ்டசாலி என்கிறது.
இப்படி த�ொடரும் இந்த கதைக்கு எங்கு
முற்றுப் புள்ளி வைக்கிற�ோம�ோ அப்போது
இது ஒரு ச�ோக கதையாகவ�ோ அல்லது சுபக்
கதையாகவ�ோ எப்படி வேண்டுமானாலும்
முடிக்கப்படலாம். இந்தக் கதை புதிதல்ல..
ஆனால் இது ச�ொல்லி செல்லும் பாடம்,
எண்ணங்களை புதுப்பிக்க உதவும் என்பதில்
இரண்டு கருத்து இல்லை.
ஒ ரு ந ி க ழ் வு ந ன ்மை ய ானதா
தீமையானதா என்பதை நீங்கள் அந்த
நேரத்தை வைத்து முடிவு செய்து உணர்ச்சி
வசப்படுகிறீர்கள். ஆனால் உண்மையில்
ந ன ்மை யு ம் தீ மை யு ம் அ ந ்த நே ர த ்தை
மட்டும் வைத்து முடிவாவதில்லை. ஒரு
நேரம் நன்மையாகத் தெரியக் கூடிய ஒன்று
அடுத்த நிகழ்வில் தீமையாகத் தெரிகிறது.
ஒரு நேரம் தீமையாகத் தெரியக் கூடிய
ஒ ன் று அ டு த ்த நே ர ம் ந ன ்மை ய ா க
மாறி விடக் கூடும். நாம் எங்கு முற்றும்
ப�ோடுகிற�ோம் என்பது நம் மனநிலையை
சார்ந்தே இருக்கிறது.


l
எந்த பறவையும் மழை வேண்டி
மரம் நட்டதில்லை... - ஆனால்
தான் வாழ கூடு கட்ட
இடம் தந்த மரங்களுக்கு
நன்றி விஸ்வாசமாக
ஆங்காங்கே
விதைத்து க�ொண்டிருக்கிறது
மரத்தின் விதைகளை
நாளை வரும் நம் சந்ததிக்காக.....!!!!!
l
எங்கேய�ோ ஓடிக்கொண்டிருந்த
காற்றை பிடித்து
பலூனில் அடைத்து விளையாட
தருகிறேன் குழந்தைக்கு.
அதை ஆனந்தமாய் வெடித்துவிட்டு
காற்று சென்ற திசையை கை நீட்டி
காட்டுகிறது குழந்தை...!!!
l
மூடிய ஜன்னல் வழியே
எட்டி பார்க்க முயல்கிறது மழைத்துளி
ஜன்னல் கண்ணாடியில் ம�ோதி
உடைகிறது மழைத்துளி...!!
பேரன்பின் நிமித்தம் எப்போது
நிற்கும்....!!!

ச. இராஜ்குமார்
திருப்பத்தூர் மாவட்டம்

உண்மையில் எந்த ஒரு நிகழ்விலும்
ச� ோ ர் ந் து ப� ோ க ா ம ல் இ ய ங்க ப ழ க ி க்
க�ொண்டால், ஆழ்மனம் அதை நிறைவேறாத
ஒரு நிகழ்வாக எடுத்துக் க�ொண்டு, அதை
முடிப்பதற்கான சந்தர்ப்பத்திற்காக, அந்த
ஃபைலை திறந்து வைத்துக் க�ொண்டு, நம்
மனதில் அரற்றிக் க�ொண்டு இருக்காது.
மன அழுத்தம் வராது. நம் செயல் திறனும்
ஆற்றலும் குறையாமல் மகிழ்ச்சியும் வெற்றி
யும் வாழ்வில் நிறையும்.
n
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ஆதிகாலத்தில் காட்டில் வேட்டை

யாடி நாட�ோடியாக திரிந்த மனிதர்கள்
கைக்குக் கிடைத்த காய், கனிகளையும்
வேட்டையில் அகப்பட்ட விலங்குகளையும்
பச்சையாக உண்டு வந்த காலத்தில்தான்
இடி விழுந்த இடத்தில் வெந்த விலங்கின்
மாமிசத்தை உண்டு அதன் ருசிக்கு அடிமை
ஆனார்கள்.
இடி விழும் ப�ோது தீயை பற்றிக்
க�ொள்ள ஏ ற்பா டு ச ெ ய்தன ர் . அ த ்தீ
அடுத்த இடி வரை தாக்குப் பிடிக்காமல்
அணைந்து ப�ோக சுவையான உணவிற்காக
நெருப்பை தேடி அலைந்தவர்கள் தாம்
சிக்கிமுக்கி கல் மூலமாக நெருப்பை கண்ட
றிந்தனர். உணவின் மூலம் நெருப்பை
கண்டடைந்தனர் என்றால்....
	விவசா ய த ்தை க ண்டடை ந ்த து
இன்னொரு கதை.
ஆ தி ய ி ல் ப ெ ண்ணே கு ழு வின்
தலைவியாக இருந்திருக்கிறாள் வேட்டை
யாடுதல், உணவை சேகரித்தல், அதைப்
பங்கிட்டுக் க�ொடுத்தல் என பல்வேறு
பணிகளை செய்திருக்கிறாள்.
ஒரு ம ழைக்காலத ்திற் கு பிற கு
வெறுமையாக கிடந்த நிலம் விளைந்து
நின்றதை பார்த்த பெண்தான் விவசாயத்தை
கண்டுபிடிக்கிறாள்.
	தான் கைநழுவ விட்ட தானியங்கள்
தான் ஈர நிலத்தில் விழுந்து விளைந்து
இருக்கிறது என உணர்ந்து விவசாயத்தை
கண்டுபிடிக்கிறாள் பெண்.
இதற்குப் பின்னர்தான் காட்டை
அ ழ ித் து விவசா ய ம் ச ெ ய் து கு ழு வா க
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உண்டு இருக்கின்றனர்.
இந்த காலகட்டத்திற்கு பின்தான்
பெண் தலைவியாக இருப்பதிலிருந்து பின்
தள்ளப்பட்டு சமையல் மற்றும் பரிமாறல்
என்ற வட்டத்திற்குள் அடைக்கப் படுகிறாள்.
அதற்குப் பின்தான் சமூகவியல் ( Sociology)
உருக்க�ொள்ளத் த�ொடங்குகிறது.
ஒரு ஆணின் ஆளுகைக்குட்பட்ட
நிலத்தையும் அவனுக்கான பெண்களையும்
நிர்ணயித்து க�ொள்கிறான். அந்நாளில்
தான் பலதா ர ம ணம் ( P o l y g a m y )
எ ன ்ப து ஆ ண்க ளு க் கு ம ட் டு ம் ஆ க
மாறிப்போகிறது. விவசாய நிலத்தை அதிக
அளவில் கைப்பற்றவும் அதில் விளைகின்ற
ப�ொருட்களை தானே வைத்துக் க�ொள்ளவும்
நினைத்த ப�ொழுது ஒருவனுக்கு ஒருத்தி
என்ற க�ோட்பாடும் உருவாகிறது. இதற்கு
காரணம் விளைநிலத்தை கையகப்படுத்தி
ஆ ளு மை ச ெ லு த ்த வே ண் டு ம் எ ன ்ற
எண்ணமே அதற்கு அடிப்படை காரணம்
உணவிற்கு தேவையான தானியங்களை
அதிக அளவில் வைத்திருக்க வேண்டும்
என்பதேயாகும்.
எனவே உணவு என்பது நெருப்பு
நிலம் பெண் என பெரிய சமூக கட்டமைப்பை
உருவாக்கவும் அழிக்கவும் வல்லது. தன்
நாட்டில் இல்லாத உணவுப் ப�ொருட்களின்
விதைகளை நாற்றுகளை பெறுவதற்காக
வேறு நாட்டு பெண்களை கவர்வதும்,
திருமணம் செய்துக�ொண்டு அந்தப் பயிர்
களின் விதைகளை நாற்றுகளை சீராக
பெற்றதும் வரலாற்றில் அறியாத கதை.
கரும்பிற்கு பின்னால் ஒரு இனிப்

பான காதல் கதையுண்டு. மன்மதனின்
காதல் ஆயுதம் கரும்பு வில்லும் மலர்
க ணை யு ம் தான் எ ன பு ர ாணங்க ள்
ச�ொல்கின்றன ஆனால் காதலுற்ற காதல
னு க்கு கரும ்பையே பரிசாக அளித ்த
கதையை பார்ப்போம்.
1492 இல் க�ொலம்பஸ் அமெரிக்
காவை கண்டுபிடிக்கும் முன் சில நாட்கள்
கானரி தீவுகளில் தங்கினான், அவனுடன்
காதல் வயப்பட்ட அந்த நாட்டு இளவரசி
அவன் விடைபெறும்போது காதல் பரிசாக
கரும்பு நாற்றுகளை அவளுக்கு க�ொடுத்தாள்
அதன் மூலம் கரும்பு அமெரிக்காவிலும்
நுழைந்தது. பெண்களால் வேறு நாடுகளுக்கு
உணவுகள் வேர�ோடு புலம்பெயர்ந்த கதை
களும் உண்டு.
இலக்கியத்தில் பெண்களின் உணவு.
பெண்களின் உணவு பற்றிய குறிப்பு
கள் இலக்கியத்தில் மிக குறைவாகவே
இருப்பதாக த�ோன்றுகிறது.
பெண் என்பவள் ராஜப�ோக உண
வினை சுவைத்து உண்ணுதல் ப�ோன்ற
காட்சிகள்எங்கும்தென்படவில்லை. மாறாக
உணவை சமைப்பவர் பரிமாறுபவளாக
காட்டுகிறதே தவிர சுவைத்து உண்பவளாக
காட்டப்படவில்லை.
இலக்கியம் பெண்களின் உணவு
பற்றி என்ன கூறுகிறது... சுவைப்போம்
வாருங்கள்.
கு று ந ்தொகை ய ின் வரி க ள ை ப்
பார்ப்போம்.
‘‘முளி தயிர் பிசைந்த காந்தள்
மென்விரல்’’ என்ற பாடலில் தயிர் பிசையும்
பெண்ணின்விரல்வர்ணிக்கப்படுகிறதேதவிர
அப்பாடலை முழுதும் உற்று ந�ோக் கினால்
உணவை, இனிது என ரசித்து கணவன்
உண்ண வேண்டியதின் ப�ொருட்டு தலைவி
ரசித்து சமைப்பது காட்டப்பட்டுள்ளது.
ஆனால் தலைவி சுவைத்து உண்பது ப�ோல்
எந்த குறிப்பும் இல்லை.
ஆண்களுக்கு உணவில் இருந்த
கட்டுப்பாடற்ற தன்மை பெண்களுக்கு
இல்லை என்பதே உண்மை.
உ ட லி ய ல் சார்ந்த , அ ழ க ி ய ல்

 
செங்குருதி வற்றிடினும்
செவ்விழியாய் மாறிடினும்
நாட்டிற்கு உயிர்கொடுக்கும்
நலங்கருதி உழைத்தோமே...!
ஓயாத உழைப்பதனை
உட்கார்ந்த இடத்திலேயே
கைமாற்றி காசாக்கும்
கள்ளத்தனம் நரித்தனமே...!
ஆட்சியினை வசமாக்கி
அடிமாட்டு விலைப்புகுத்தும்
அதிகாரம் நடக்குது
ஆணவமே வெல்லுது...!
உழைப்பிற்கு ஏற்றபடி
ஊதியமும் கிட்டவில்லை
பிழைப்பிற்கு என்னசெய்வேன்
பிதுங்கியதே என்விழியும்....!
ஒட்டிய வயிற்றினிலே
ஒழுங்காகத் தங்காமல்
கட்டியக் க�ோவணமும்
காததூரம் பறந்ததுவே...!
பஞ்சப்பாட்டு பாடியே
பகுதி வாழ்க்கை ப�ோனதே
நஞ்சையினை நம்பியே
நாங்களும் வாழ்கிற�ோம்...!

க. இரவிச்சந்திரன்.
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சார்ந்த, சமூக கட்டமைப்பு சார்ந்த பல
உ ண வு க ட் டு ப்பா டு க ள் ப ெ ண்க ளு க் கு
இருந்திருக்கிறது... இருக்கிறது. என்பதை
உ ண வு மு றை க ளு ம் ப ெ ண்க ளு க் கு
என வரையறுக்கப்பட்ட உணவுகளும்
கூறுகின்றன.
அவ்வையார் பாடிய க�ொன்றை
வேந்தனில் ‘‘உண்டி சுருக்குதல் பெண்டிர்க்கு
அழகு’’ என்று ஏன் பாடினார்? பசியின்
க�ொடுமையை அறிந்தவர் அவ்வையார்.
	சிலம்பி என்ற பெண் க�ொடுத்த
கூழுக்காக கவி பாடியவர் அவ்வையார்.
அப்படி இருக்க பசியின் க�ொடுமையால்
தனக்குத்தானே ‘‘உண்டி சுருக்குதல் பெண்
டிர்க்கு அழகு’’ என்ற மைண்ட் வாய்ஸை
பாடிவிட்டாரா?
எது எப்படியாயினும் வழக்கத்தி
லுள்ள இப்பாடல் அழகியல் சார்ந்த
நெருக்குதல்கள் பெண்ணிற்கு உள்ளது
ப�ோல் ஆண்களுக்கு இல்லை என்பதையே
ச�ொல்கிறது.
எ னி னு ம் இ ன ்னொ ரு ஐ ய மு ம்
உண்டு இருபாலருக்கும் ப�ொதுவான
கருத்துகளையே பாடும் அவ்வையார்
இ தை ம ட் டு ம் ஏ ன் ப ெ ண் ணு க்கா க
பாடியிருக்கிறார்?
ஒருவேளை ‘‘உண்டி சுருக்குதல்
பண்டிக்கு அழகு’’ என்று இருந்திருக்கும்
என்றும் த�ோன்றுகிறது. பண்டி என்றால்
வயிறு உடல் என்ற ப�ொருள் உண்டு என
தமிழ் ஆராய்ச்சி கழகம் வெளியிட்டுள்ளது.
த ே வ ை ய ான அ ள வு ம ட் டு மே
உண்பது வயிற்றுக்கு நல்லது. என்று
பா டி இ ரு க்க க் கூ டு ம� ோ அ தை மீ ள்
பதிவு செய்தவர்கள் அதை பெண்களின்
தலையில் ஏற்றி விட்டார்களா?
ராமாயணத்திலும் தாடகை உண்ணும்
காட்சியையும் கும்பகர்ணனும் காட்சியையும்
விவரி க் கு ம் பாடலை யு ம் ஒ ப்பிட் டு ப்
பார்த்தால் பெண் என்பவள் குறைத்தே
உண்ண வேண்டும் என்ற கருத்து பூடகமாக
உள்ளது சற்றே பாடலை பார்ப்போம்.
கும்பகர்ணன் உணவு உண்ணும்
காட்சியை பார்ப்போம்.
இரும் பசிக்கு மருந்து என எஃகின�ோடு



Y



Y

 2020

இரும்பு அசிக்கும் அருந்தும் எயிற்றினான்.
வரும் களிற்றினைத் தின்றனன்.
(கும்பகர்ணன் வதைப்படலம் 7462)
கடும் பசியின் வேகத்தால் எஃகை
யும், இரும்பையும் யானையையும் உண்
ணும் கும்பகர்ணனின் உணவு அவனது
வலிமைக்கு குறியீடாக்கப்பட்டிருக்கிறது.
ஆனால் தாடகை வதைப் படலத்தில்
தாடகை உண்ணும் காட்சியில் கம்பர்
என்ன ச�ொல்கிறார் என்பதை பார்ப்போம்.
கிளப்ப அருங்கொடுமைய அரக்கி
கேடு இலா வளப்பரு மருத வைப்பு அழித்து
மாற்றினாள்.
(தாடகை வதைப்படலம் 363).
அருமையான வளம்மிக்க மருத
நிலத்தை உண்டு அதை பாலையாக மாற்றி
விட்டாள் ‘அரக்கி’ என்கிறார்.
	கெ டு த ல் ச ெ ய் யு ம் கு ண த ்தை
உடைய வரை ‘அரக்கி’ எனலாம் ஆனால்
குணம் தவிர்த்து தாடகையின் உணவு
உண்ணும் தன்மையைக் க�ொண்டு ‘அரக்கி’
எ ன க ம ்ப ர் பா டு வ து க வனிக்கப்பட
வேண்டிய ஒன்று.
	பசிஉணவு, பெண் என்ற மூன்று
ச�ொற்களை நினைக்கும்போது உறுதியாக
நினைவுக்கு வருபவள் காயசண்டிகை.
யானைத்தீ ந�ோயால் அடங்காப்
பசியால் அவதியுற்று அதிலிருந்து மீள்வதற்
கான 12 ஆண் டுக ால ப�ோராட்டமுமே
சாபமாக அளிக்கப்பட்டது கவனிக்கத்
தக்கவை.
முந்நா லாண்டின் முதிர்கன்னி நானீங்
குண்ணு நாளுன் னுறுபசி களைகென
அந்நா ளாங்கவ னிட்ட சாபம்.
( உலகவறவி புக்க காதை : 45-48 )
இதன் மூலம் பெண்ணின் உணவு,
அவளின் பசிபெரிதும் ஆணின்பார்வையிலேயே
கட்டமைக்கப் பட்டுள்ளன என்பது புலனாகிறது.
இதைப் படிக்கும்போது பெண் பூப்
பெய்திய காலம், முன் பேறு காலம், பின்
பேறுகாலம் மற்றும் கைம்பெண் காலம்
எனக் கால முறைகளில் சத்தான ஆகாரங்கள்
அல்லது சத்துக்குறைவான ஆகாரங்கள்

ந ிர்ண ய ிக்கப்பட் டு ள்ள த ே ? எ ன ்ற
கேள்விகள் எழலாம்.
கூர்ந்து ந�ோக்கினால் பெண்ணின்
சட ங் கு க ளு ம் ம ற் று ம் பிள்ளைபே று
சா ர் ந் து ம் உ ண வு மு றை அ மைந் து
இருக்கிறதே தவிர ப�ொதுவாக ரசனையும்
தேர்வும் ஆணை மையமிட்டு இருப்ப தால்
பெண் உணவிலிருந்து விலக்கி வைக்கப்
பட்டிருக்கிறாள் என்பது புலனாகும்.
ஒரு நாள் உணவை ஒழி என்றால் ஒழியாய்
இரு நாளுக்கு ஏல் என்றால் ஏலாய் - ஒரு நாளும்
என் ந�ோவு அறியாய் இடும்பை கூர் என் வயிறே!
உன்னோடு வாழ்தல் அரிது. 11

இந்தப் பாடலில் உணவின் பாது
காப்பின்மை, வறுமைக் க�ோட்டிற்கு கீழ்
வாழுதல், உணவு பற்றாக்குறை மற்றும் மிகு
உணவு, குறைத்தல் நிலவின் கட்டுப்பாடு
அ ர சின் இ ட த ்தி ல் இ ரு ந ்தி ரு க்கிற து
என்பதையும் இப்பாடல் உணர்த்துகிறது.
பூ தப்பா ண் டி ய ன் த ேவி ப ெ ரு ங்
க�ோப்பெண்டு என்னும் புலவரால் பாடப்
ப ெ ற்ற 2 4 6 வ து பு ற ந ா னூ று பாட லி ல்
பெண்ணிற்கான உணவு பற்றிய குறிப்பு
கள் உள்ளது.
அடை இடை கிடந்த கைபிழி பிண்டம்
வெள் எள் சாந்தொடு புளிப்பெய்து அட்ட

 
*
அண்மையில் இருந்துக�ொண்டே
த�ொலைதூரக் கல்வி பயில்கிறாள்
முதுகலைப் பட்டம் எதுவென்று
இன்னும் அறியாமல்
*
இருப்பதை விடுத்து இல்லாததைத்
தேடுகிறது மனம்
சிறைக்குள் எளிமையைப்
பூட்டும் இலக்கற்ற ஆசைகள்

*
இருட்டறையில் விளக்குகள்
இல்லை என்று யார் ச�ொன்னது ?
சாவித் துவாரங்களில்
வழிந்துக�ொண்டிருக்கிறது வெளிச்சம் !

- கா.ந.கல்யாணசுந்தரம்

*
பசுத் த�ோல் ப�ோர்த்தியபடி
விலங்கோடு கைக�ோர்க்கிறார்கள்
மனிதம் மறந்த இதயத்தில்
அறைகள் இல்லைப�ோலும்
*
உனது கைகளிலும் விரல்கள்
ஏற்றத்தாழ்வுதான்
இயக்கங்களில் எப்போதுமே
அவை இணைகின்றனவே !
*
அம்பு த�ொடுத்தபின் வில்
தலைகுனிந்து சாய்கிறது
இலக்கினை வீழ்த்தியதும் நிமிர்கிறது
எனது த�ோள்களின் மீதேறி
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வேளை வெந்தை வல்சி ஆகப் பரற் பெய்
பள்ளிப் பாயின்று வதியும்
உயவற் பெண்டிரேம் அல்லேம் மாத�ோ.
என்ற பாடலின் மூலம் எள் துவை
யலும் வேளக்கீரையும�ோ கைம்பெண்
உணவாக க�ொடுக்கப்பட்டுள்ளது.
ஆனால் இலக்கியத்திற்கு மாறாக
ந ாட் டு ப் பு ற பாட ல் ப ெ ண் ணு க்கான
உணவுகளில் கவனம் செலுத்துகிறது.
ந ாட் டு ப் பு ற ப் பாட லி ல் ப ரு வ
மடைந்த பெண்ணிற்கான உணவாக
தமிழரின் பாரம்பரிய உணவு வகைகளில்
ஒன்றான புட்டும், பச்சரிசி பால் புட்டு
உளுத்தங்களி கத்தரிக்காய் பால்கறி,
பச்சரிசி பால் ப�ொங்கல் நல்லெண்ணெய்
பச ்சை முட ்டை ம�ோ ரிஸ் எ னப்ப டு ம்
பச்சை வாழைப்பழம்.
பீசா, பர்கர், ஸ்பகெட்டி, நூடுல்ஸ் ப�ோன்ற
உணவுகளை விரும்பி உண்ணுவதால் உடல்
நலக் கேடும் மனநிலை கேடும் உண்டாகிறது.

	திருமணமான பெண்களின் உண
வாக உளுந்து மாவு கஞ்சி இடம் பெற்றி
ருப்பதை அகநானூறு ப�ோன்ற சங்க
நூல்கள் எடுத்துக் கூறியுள்ளன. இது
உடலுக்கும் கர்ப்ப உறுப்புகளுக்கும்,
இடுப்பு எலும்புகளுக்கும் உறுதியையும்
பலத்தையும் க�ொடுப்பதாக ச�ொல்லப்
படுகிறது மேலும் எள்ளுப்பாகு பசும்பால்
சம்பா அரிசிச் ச�ோறு பேரீச்சம்பழம் பாதாம்
பருப்பு முந்திரி பழம் செவ்வாழை பழம்
இக்காலத்தில் அதிகம் பயன்படுத்தப்பட
வேண்டியவை என நாட்டுப்புற பாடல்கள்
கூறுகின்றன.
கர்ப்பிணி பெண்களின் உணவாக
முதல் மூன்று மாதத்திற்கு மாம்பிஞ்சு
விலாங்காய் மிளகாய் ப�ோன்றவை குறிப்பிடப்
பட்டுள்ளது. அதற்கு பிறகான காலத்தில்
மாதுளம்பழம், உளுந்து பனங்கட்ட, முளைக்
கட்டிய பச்சைப்பயறு, மத்தி மீன், கீரை
வகைகள், க�ொண்டக்கடலை பசும்பால்
ப�ோன்றவற்றை சேர்த்துக் க�ொள்ளுதல்
வழக்கமாக இருக்க வேண்டும் என நாட்டுப்
புற பாடல்கள் கூறுகின்றன.
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	பிரசவித்த பெண்களின் உணவு /
பாலூட்டும் தாயின் உணவாக.
சுறா புட்டு கருவாடு குழம்பு க�ொத்த
மல்லி சீரகம் மிளகு தேங்காய் ச�ொட்டு
மஞ்சள் சேர்த்து அம்மியில் அரைத்துப் பின்
பூண்டு இஞ்சி தட்டிப்போட்டு உப்பு சேர்த்து
சூடாக்கி எப்படி தனியாக க�ொடுக்கவும்
ச�ோற்றுடன் கலந்து உண்ணவும் க�ொடுக்க
வேண்டும் என நாட்டுப்புற பாடல்கள்
உணவு வழக்கத்தை ச�ொல்கின்றது.
எனினும் தற்காலத்தில் பெண்களுக்கு
உணவு சுதந்திரம் கிடைத்து இருப்பதாக
நினைத்தாலும் அவசரமாக பணிக்குச்
ச ெ ல் லு ம் ப ெ ண்க ள் சரிவ ர ச த ்தான
உணவுகளை உண்பது இல்லை என்பதே
உண்மை.
	மேலும், வளரிளம் பெண்கள் பாரம்
பரிய உணவுகளை உண்பதை தவிர்த்து
பீசா, பர்கர், ஸ்பகெட்டி, நூடுல்ஸ் ப�ோன்ற
இ ன் னு ம் ப ெ ய ர் தெரி ய ாத அ ல்ல து
வாயில் நுழையாத பெயர்களையெல்லாம்
க�ொண்ட உணவுகளை விரும்பி உண்ணு
வதால் உடல் நலக் கேடும் மனநிலை
கேடும் உண்டாகிறது.
ஒரு காலத்தில் பெண் என்பவள்
உணர்வு நிறைந்த விலைக்கு வைக்கப்
பட்டிருந்தாள் என்று புலம்பினாள்...
இக்காலத்தில் சுதந்திரம் என்ற பெய ரில்
பாரம்பரிய உணவுகளை தவிர்த்து உடலுக்கும்
மனதுக்கும் கேடு விளைவிப் பத�ோடு நாட்டின்
ப�ொருளாதார சீர்கேடுகளுக்கும் ஆண் பெண்
என்ற பேதமின்றி காரணமாக இருக்கின்றனர்.
உ ட ல் ந லம் பேண வு ம் ம ன ந லன்
பேணவும் நல்ல உணவுகளை உண்போம்.
உணவை தவிர்த்து அதன்மூலம்
கு டு ம ்ப த ்தின் சு மை க ள ை ஒ ப்பதா க
நினைத்துக் க�ொள்ளு ம் பிழையினை
களைவ�ோம்.
ப ெ ண் கு ழ ந ்தை க ளு க் கு ம் ஆ ண்
குழந்தைக்கு நிகரான சத்தான ஆர�ோக்கியம்
தரக்கூடிய உணவுகளை க�ொடுக்கவும்,
ம ற்ற ப ெ ண்க ளு ம் ஆ ர� ோ க்கி ய ம ான
உணவை எடுத்துக்கொள்வதை தலையாய
க டமை ய ா க க�ொள்ள உ று திம�ொ ழ ி
எடுத்துக் க�ொள்வோம்.
n

 
  

ஜானுவை பெண்ணியவாதின்னு

க�ோடியில் ஒருத்தி. எப்போதும் சுடிதார்
ஒட்டும�ொத்தமா முத்திரை குத்திட முடியாது, தான் உடுத்துவாள் அது பார்ப்பவர் கை
ஏ ன ் னா சில ஆ ண்க ள் ச ெ ய் யு ற எடுத்து கும்பிடும் வகையில் இருக்கும்
சில தப்பான பைத்தியக்கார செயலை ஆனால் அவள் ஆடையிலும் ஒரு ஸ்டைல்
ஆணுக்கு நிகர் பெண்ணும் சமம்னு செய்யுற இருக்கும். மிடுக்கு இருக்கும். அவள் சுருள்
சில அரைகிறுக்கு பெண்ணியவாதிய�ோட முடி நெற்றியின் இரு புறமும் த�ோரணமாய்
அ வள ை ந ி ச ்சயம ா ஒப்பிட மு டிய ாது. அழகாய் காட்சியளிக்கும். பவுடர் முகத்தில்
ஆம்பளை தண்ணி அடிச்சா, சிகரெட் பூசியிருந்தாலும் அது அடுத்தவரை அடிக்
குடிச்சா அதை பெண்ணும் செஞ்சா தான் காத விதத்தில் அவளுக்கு ப�ொருத்தமாய்
ப ெண ்ணி ய ம் என்ப து அர்த்த ம ில்லை இருக்கும்.
என்பது அவள் கருத்து. நாகரீகம்னா உடம்பு
ஜானு அழகில் மட்டுமல்ல பேச்சிலும்
தெரியிற மாதிரி லெக்கிங்ஸ் ப�ோட்டுக்கிட்டு அடுத்தவர்களை கவரக் கூடியவள் ,சிறந்த
திரியிறது எல்லாம் சுதந்திரம் ஆகாது கள ப�ோராளியும் கூட, அவள் பேசினால்
என்பதை உணர்ந்தவள். வெறும் முப்பத்தி சபைகளில் அனல் பறக்கும். அவள் பேச்சு
மூன்று சதவிகிதம் க�ொடுத்துப்புட்டு ஆணும் பல மக்களை கவர்ந்தது. தன் பேச்சு மூலம்
பெண்னும் சமம்னு ச�ொல்லுற வெத்து இந்த சமூகத்தில் பல நல்ல விஷயங்களை
வேட்டு பசங்களை மதிக்காதவளும் கூட...
விதைத்தாள் .
கல்வி - வேலை - யாரையும் சார்ந்து
அவள் பேச்சில் மயங்கி ப�ோன
இல்லாமல் இருத்தல் (அண்ணன் - தம்பி, க�ோடான க�ோடி இரசிகர்களில் ஒருவன்
தந்தை, கணவன் உள்பட ) தன் முடிவை தான் ராம். ரெண்டு பேரும் வெவ்வேறு சாதி
தன்னிச்சையாக தானே எடுப்பது ப�ோன்ற என்றாலும், இவ்விருவரும் முற்போக்கு
ந டவ டி க்கையை எ ன் று ஒ ரு ப ெ ண் சிந்தனை உடையவர்கள் என்பதாலும்,
சுயமாக செய்கிறாள�ோ அன்று தான் இருவரின் குணங்களும் ஒத்து ப�ோனதால்
அவள் முழுமையான சுதந்திரத்தை பெற்று ராமையே ஜானு திருமணம் செய்துக்
இருக்கிறாள் என்று நம்புபவள்.
க�ொண்டாள்..
கற்பு பெண்ணை அடையாளப்
ப�ொது மேடையில் மட்டுமல்லாது
படு த் தும் கு றி களில் கு றி யீடு இல்லை ச�ொந்த வீட்டிலும் ,ச�ொந்த வாழ்க்கையிலும்
என்று உரக்கச் ச�ொல்பவள். ஆண் - ஆண் - பெண் சமம் என்பதை நிரூபித்து
பெண் ஒழுக்கம் தான் கற்பு. மனத்தூய்மை காட்டியவள். கணவன் - மனைவி இரு
தான் கற்பு என்று ஜான்சிராணியாய் பல வரும் வேலைக்கு செல்வதால், வேலை
சபைகளில் தைரியமாய் பெண் சிங்கம் முடிந்து வீட்டிற்கு வந்தால் கூட சமையல்
ப�ோல ச�ொல்பவள்.
வேலை களிலும் இருவரும் சேர்ந்தே தான்
அவள் ஆயிரத்தில் ஒருத்தி அல்ல, செய்தனர்.
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	சாப்பிட்டு முடித்த பாத்திரத்துக்கு
அவள் ச�ோப்பு ப�ோட்டு க�ொடுத்தால்
அவன் கழுவி வைக்க வேண்டும் ,இப்படி
ஒருத்தருக்கு ஒருத்தர் எல்லா வேலைகளிலும்
பகிர்ந்து செய்தனர் அதே சமயத்தில்
கணவனுக்கு உடல் நிலை சரியில்லாத
சமயத்தில் எல்லா வேலைகளையும் இவள்
செ ய்வாள் , இ வளுக்கு உடல் நிலை
சரியில்லாமல் இருந்தால் அன்றைய தினம்
எல்லா வேலைகளையும் அவன் செய்வான்.
இப்படி எல்லா வேலைகளையும் ஒருத்த
ரு க் கு ஒ ரு த ்த ர் ப க ி ர் ந் து க�ொ ண் டு
செய்தனர்.
ஒரு நாள் ஜானு பேச இருந்த
நி கழ ்ச்சி யின் அழைப்பித ழ ில் திரு ம தி
ஜானு ராம் என்று குறிப்பிட்டு இருந்ததை
கண்டு க�ோபப்பட்டாள், உடனே நிகழ்ச்சி
அமைப்பாளருக்கு ப�ோன் செய்தாள்.

எனது
கனவுகள்
பிணிகளில்லா யாக்கை
பீதிகளில்லா வாழ்க்கை
ஊறுகளில்லா த�ொழினுட்பம்
ஊழல்களில்லா அரசியல்
வன்முறையில்லா பூமி
வறுமையில்லா தேசம் மாசுகளில்லா
சூழல் மனிதம் தழைக்கும் மனங்கள்
			

(வேண்டும்).

எனது கனவுகள் உயிர்த்திடும் நேரம்
வெற்றிகளால் எழுதுவேன்
சுயசரிதம்.

வஃபீரா வஃபீ
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இங்க பாருங்க சார், எனக்கு கருத்து
தெரிஞ்ச நாளிலிருந்தே என் அப்பாவின்
பெயரை கூட இனிசியலாக ப�ோட்டதில்லை,
என்னை பத்து மாதம் சுமந்த
தாயின்
பெயரை தான் இனிசியலாக ப�ோடுவேன்,
எந்த காலத்திலும் ஒரு பெண் ஒரு ஆணுக்கு
கட்டுப்பட்டவளா இருக்க கூடா துன்னு
ந ினைக்கிறவ இ ந ்த ஜ ா னு , அ ப்பா
பெயரையே இனிஷியலா ப�ோட மறுத்த
ப�ொண்ணுங்க, இப்ப இடையில வந்த
புருஷன் பெயரை என் பெயர�ோட ப�ோட்டா
ஒத்துக்குவேனா ??
எங்கே ஒரு ஆணை கல்யாணத்துக்கு
அப்புறம் ப�ொண்டாட்டி பேரை சேர்த்து எழுத
ச�ொல்லுங்க பாப்போம் ??அது என்னங்க
ஒரு ஆண் மட்டும் எப்போதும் திரு ?? அதுவே
ஒரு ப�ொண்ணா இருந்தா திருமணத்துக்கு
முன்னாடி செல்வி, திருமணத்துக்கு அப்புறம்
திருமதி ?? எங்களுக்கு கல்யாணம் ஆயிடிச்சு,
ஆகலைன்னு எதுக்கு வெளிப்படுத்துறீங்க??
ஒரு ஆண் கல்யாணத்துக்கு அப்
பு றம் க ழு த் து ல தா லி க ட் டி ட் டு ப� ோ க
ச�ொல்லுங்க பாப்போம், முடியாதுல அத
ப� ோ ல தான் ப �ொ ண் ணு ங்க ளு ம் சில
விசயத்துல சுயத்தை உணரணும் ??
இ ங்கே ஆ ணு க் கு ஒ ரு நீ தி ,
ப�ொண்ணுக்கு ஒரு நீதியா இருக்கு ,இங்கே
எல்லாமே மாறனும்... மாறுற வரைக்கும்
என்னாலே முடிஞ்ச வரைக்கும் நிச்சயமா
நான் ப�ோராடுவேன் ..
நான் பேசுறது உங்களுக்கு திமிரா,
பி டி வாத தன ம ா தெரி ய லாம் ஆ னா
நான் செய்யு றது ஆணாதிக்கத்துக்கு
சவுக்கடியா இருக்கும். என்னை கேட்காம
அழைப்பிதழில் அப்படி பெயர் ப�ோட்டிருக்க
கூடாது. நான் நிகழ்ச்சிக்கு வரணும்னா
திருமதி ஜானு ராமை தூக்கிட்டு திருமிகு
ஜானுன்னு ப�ோடுங்க என்று ச�ொல்லிட்டு
ப�ோனை க�ோபத்தோடு வைத்தாள் ஜானு.
ஜானு ப�ோட்ட ப�ோடில் நிகழ்ச்சி
அமைப்பாளர் மிரண்டு ப�ோனார், வேறு
வழியில்லாமல் பர்மிசன் இல்லாமல் அப்படி

பெயர்ப�ோட்டநிகழ்ச்சிஒருங்கிணைப்பாளரை
திட்டி விட்டு வேறு அழைப்பிதழ் அடிக்க
ச�ொன்னார் அமைப்பாளர்.
நிகழ்ச்சி மட்டும் நல்லபடியா முடி
யட்டும் ,அந்த ப�ொண்ணுக்கு க�ொடுக் கிற
ஊதியத்துல திரும்ப அச்சடிச்ச அழைப்பிதழ்
காசை கட் பண்ணிட்டு தான் க�ொடுக்கணும்
என்று மனதுக்குள் முடிவெடுத்தார் நிகழ்ச்சி
அமைப்பாளர் அண்ணாச்சி ஆவுடையப்பன்.
ஆம்பிளைன்னா சும்மாவா என தனக்கு
தானே மார் தட்டி க�ொண்டார்.
அன்றைய தினம் நிகழ்ச்சி சிறப்பாக
நடந்தது, ஜானு பேசிய பேச்சில் தான்
ஒட்டு ம�ொத்த கூட்டமும் களைக்கட்டியது.
என்னம்மா பேசுறா, சூப்பரா இருக்குடி,
ப�ொண்ணுன்னா இவ தான் ப�ொண்ணு,
இ வள ம ாதிரியெல்லாம் ந ம ்மளால ே
வீட்ல கூட பேச முடியாது, இவளை
மாதிரி ஊர்ல நாலு பேர் இருந்தா ப�ோதும்,
நாடும் திருந்திடும் ,இந்த கேடுகெட்ட சில
ஆணாதிக்க திமிர் பிடிச்ச ஆம்பளைகளும்
திருந்திடுவானுங்கன்னு கூட்டத்தில் இரு
பெண்கள் ஜானுவை பற்றி பெருமை பட
பேசி க�ொண்டனர்.
நிகழ்ச்சிமுடிந்ததும்ஆவுடை யப்பனை
பார்க்க ஜானு வந்தாள். ’’அன்றைக்கு அது
மாதிரி க�ொஞ்சம் க�ோபமா பேசினதுக்கு
மன்னிச்சிடுங்க சார், பெண்களுக்கும் சுயம்
இருக்கு, அவ யாரையும் சார்ந்து இருக்க
கூடாதுன்னு பேச்சுல மட்டுமில்லை,
வாழ்க்கையிலும் இருக்க கூடாதுன்னு
நினைக்குறவ அதனாலே தான் அன்றைக்கு
நிகழ்ச்சி அழைப்பிதழ்ல மாற்றி அடிக்க
ச�ொன்னேன், என்னதான் நான் செஞ்ச
விஷயம் கரெக்ட்டுன்னாலும், அழைப்பிதழ்
மறு அச்சு செஞ்சதாலே உங்களுக்கு
க�ொஞ்சம் செலவு ஆகியிருக்கும், நான் வச்ச
செலவால இந்த நிகழ்ச்சிக்கு எனக்கு சம்பளம்
எதுவும் தர வேண்டாம்’’ என்றாள் ஜானு.
	வாழ்க்கையில் முதன் முறையாக
அண்ணாச்சி ஆவுடையப்பனின் ஆணா
திக்க திமிர் த�ோற்று ப�ோயிருந்தது.
n

முதல் மரியாதை
நாற்பது வயதில்
அறிமுகமாகிறாள் ஒரு த�ோழி!
அன்பைப் ப�ொழிகிறாள்
தினம் ஒரு நாழி!
அவள் த�ோழியா காதலியா
என தீர்மானித்தும் தீர்மானிக்கமுடியாத
ஒரு தவிப்பு!
உன்னிடமே கேட்டுவிடலாமென்று
கேட்டால் நீய�ோ
உன் ம�ௌனத்தைத்தான்
பதிலாய் சிரித்தாய்!
நமக்குள்ளிருப்பது நட்பா
நட்புக்கும் மேலா
மாறாய்
காதலா காதலுக்கும் மேலா
எனத்தெரியவில்லை!
இடம் கடந்து இரவு கடந்து
உரையாடி மகிழ்கின்றோம்
நமது ம�ொழியில்...
அம்மொழிக்கு என்ன
பெயரென்று தெரியவில்லை
நம் உறவுக்கு என்ன பெயரென்று
தெரியாததுப�ோலவே...!
உன்னிடமிருந்து
விலகியிருக்கவும் முடியவில்லை
உன்னோடு சேர்ந்திருக்கவும்
முடியவில்லை காலச்சூழலால்!
எதுவானாலும்
எதுகை ம�ோனையானாலும்
உன்னிடம் மட்டுமே ச�ொல்ல
வேண்டும்போல் இருக்கிறது
உன் மடியில் மட்டுமே கிடந்து
மடியவேண்டும் ப�ோலிருக்கிறது!
இருந்தப�ோதும் எதுவும் செய்யமுடியாத
நம் இருவராலும் உணரமுடிகிறது
நமக்குள் இருக்கிறது ஒரு
"முதல் மரியாதை"
காதல் என்பதை...!

- மகிழை.சிவகார்த்தி,

புறத்தாக்குடி
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(முனைவர் பட்ட ஆய்வாளர்) விரிவுரையாளர் (தமிழ்)
புதுச்சேரி அரசு

பசி
சமைத்தல்,      புசித்தல்,      அக்கினி,      மாயை      யாக்கை,      பதினெண்
குற்றத்தின�ொன்று
	பசி என்று வந்தோர்க்கு புசிக்க ஏதேனும் க�ொடு! என்பது ஆன்றோர்
வாக்கு. நிலையில்லாத இந்த உடலுக்குத் தேவைப்படும் உணர்வே பசி.
“பாரகம்  அடங்கலும்  பசிப்பிணி  அறுக”
என்கிறது மணிமேகலைக் காப்பியம்.
இந்த உடல் மண்ணுக்கு என்றாலும் உயிர் வாழத் தேவைப்படும்
உணவைக் க�ொடுப்பவர்கள் உயிர் க�ொடுப்பவர்கள் என்கிறார் சீத்தலைச்
சாத்தனார்.
“உண்டி    க�ொடுத்தோர்  உயிர்  க�ொடுத்தோரே”
என்கிறார் மணிமேகலையில். இந்தப் பசி வந்தால் பத்தும் பறந்து ப�ோம்
என்பார்கள். அதாவது, உணவு கிடைக்காமல் பசிந�ோய் வந்துவிட்டால்
மானமும், குடிப்பெருமையும் கல்வியும், க�ொடையும், அறிவுடைமையும்,
தானமும், தவமும், பெருமையும், த�ொழிலில் ஈடுபடும் முயற்சியும், தேன்
கசிவது ப�ோல் இனிமை ப�ொருந்திய பேச்சினைக் க�ொண்ட மங்கையர்
மீது விருப்பம் க�ொள்ளுதலும் ஆகிய இவை பத்தும் இல்லாமல் ஓடிவிடும்
என்கிறார் ஒளவையார்.
“மானம்  குலம்கல்வி  வண்மை  அறிவுடைமை
தானம்  தவம்முயர்ச்சி  தாளாண்மை  -  தேனின்
கசிவந்த  ச�ொல்லியர்மேல்  காமுறுதல்  பத்தும்
பசிவந்திடப்  பறந்து  ப�ோம்”
(  நல்வழி.  28)
என்கிறார்.
	பசி பசி என்று அலறுகின்ற வறியவர்கள் பலர் உண்டு. அவர்தம்
பசியைப் ப�ோக்குவதே பெரிய தவம் என்கிறார் வான்புகழ் வள்ளுவர்.
“ஆற்றுவார்  ஆற்றல்  பசியாற்றல்  அப்பசியை
மாற்றுவார்  ஆற்றலின்  பின்”   (குறள்.  225)
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	பிறர்தம் பசிக்கு உணவளித்துத் தீர்த்துவைப்பவனின் வலிமை, தவம்
செய்பவர், தம்முடைய பசியை ப�ொறுத்துக் க�ொள்ளும் வலிமையைவிடப்
பெரிதாகும் என்கிறார்.
அதனால்தான் தானத்தில் சிறந்தது அன்னதானம் என்பார்கள்.
“அன்னம்  பாலிக்குந்  தில்லைச்  சிற்றம்பலம்”
என்பது தமிழ்மறை - ஒரு பிடி சாம்பலாகும் இவ்வுடம்பிற்கு உணவு
தருவதற்கு முன் ஒரு பிடி ச�ோறாவது ஏழைகட்கு உதவுதல் வேண்டும்,
அவ்வாறு ஏழைகளின் பசியை ஆற்றாதவன் எழுமையும் துன்புறுவானே
ஒழிய அவன் நன்மை அடைய முடியாது என்பார் வாரியார் சுவாமிகள்.
	பிறருக்கு உணவளித்து, உண்பவனையே வானுலகம் வாயிலைத்
திறந்து எதிர்நோக்கி நிற்கும் என்பார் முனைப் பாடியார்.
அறநெறிச் சாரத்தில் உயிரே உன்னோடு வாழ்தல் கூடாது என்கிறார்.
ஏன் தெரியுமா?
“ஒருநாளும்  நீதிரியாய்;  உண்  என்று  ச�ொல்லி
இருநாளைக்கு  ஈந்தாலும்  ஏலாய்!  -  திருவாளா
உன்னோடு  உறுதி  பெரிதும்  எனினும்  இவ்வுடம்பே
உன்னோடு  வாழ்தல்  அரிது.” (அரநெறிச்சாரம்.  36)
என்கிறார். இதே ப�ோல்...
“ஐயம் இட்டு உண்” என்று ச�ொன்ன ஒளவையார் இடும்பைகூர்
வயிறே உன்னோடு வாழ்தல் அரிது என்கிறார். ஒருநாள் மட்டும் உணவை
விட்டு விட்டு, இரு! என்றாலும் விடமாட்டாய், உணவு கிடைத்தப�ோது
இரண்டு நாளைக்கும் சேர்ந்து உண் என்றாலும் ஏற்றுக் க�ொள்ளமாட்டாய்
- ஒரு நாளும் என்னுடைய துன்பத்தை அறிய மாட்டாய். உன்னோடு
வாழ்வது எனக்கு அரிதாக இருக்கிறது வயிறே! என்று கூறும் ஒளவையார்
நல்வழிப் பாடலில்
“ஒருநாள்  உணவை  ஒழிஎன்றால்  ஒழியாய்
இருநாளுக்கு  ஏல்என்றால்  ஏலாய்  -  ஒருநாளும்
என்நோய்  அறியாய்  இடும்பைகூர்  என்வயிறே
உன்னோடு  வாழ்தல்  அரிது” (நல்வழி.  4)
என்கிறார், ஒளவையாரும், முனைப்பாடியாரும் பாடிய பாடல்கள்
ஒன்றுப�ோல் ஒரே கருத்தை முன் வைப்பதை நாம் அறிய முடிகிறது.
பாரதியார்
“வயிற்றுக்குச்சோறிட  வேண்டும்  -  இங்கு
வாழும்  மனிதருக்கு  எல்லாம்”
என்று பாடியத�ோடு நில்லாமல்.
“தனி  ஒருவனுக்கு  உணவில்லை  எனில்  
சகத்தினை  அழித்திடுவ�ோம்”
என்று இனி ஒரு விதி செய்வோம்! அதை எந்த நாளும் காப்போம் என்கிறார்.
அடுத்தவருடைய பசியைத் தீர்ப்பது என்பது அடுத்தொரு காலத்தில் உதவும்
வைப்புநிதி ப�ோன்றது.
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வள்ளுவர் ச�ொல்கின்றார் வறுமையானவனின் கடும் பசியை ஒருவன்
தீர்த்து வைத்தல் என்பது அவன் பிற்காலத்தில் தனக்கு உதவுவதற்காகச் சேர்த்து
வைப்பதைப் ப�ோன்றது என்கிறார்.
“அற்றார்  அழிபசி  தீர்த்தல்  அஃத�ொருவன்
பெற்றான்  ப�ொருள்வைப்  புழி” (குறள். 226)
என்பது குறள். இதற்கு வாரியார் தரும் வாக்கை, கதையைக் காணலாம்.
சுவேதன் என்றொரு மன்னன் இருந்தான். எல்லா நலன்களும்,
எல்லா செல்வமும் அவனிடம் இருந்தன. எல்லாவற்றையும் இன்பமுடன்
அனுபவித்தான். பின்னர் தன் புதல்வனிடம் அரசை ஒப்படைத்து விட்டுக்
கானகம் புகுந்து மாதவம் புரிந்தான். அதன் பயனாகப் பிரம்ம தேவனுடைய
சத்திய உலகம் புகுந்தான்.
இன்பம் நிறைந்த அந்தப் புண்ணிய உலகில் இவன் துன்பத்தால்
வாடினான். அப்படி என்ன துன்பம் என்றால் பசித்துன்பம். ஆம்! க�ொடும்பசி,
பசியால் பரிதவித்தான் அங்கும் இங்குமாக அலைந்தான். தணியாத பசி.
நான்முகனைக் கண்டு த�ொழுதான். வாணி மணாளனே! தாமரைத்
தேவனே! தேவர்கள் இருக்கும் புண்ணிய உலகில் வாழும் அடியேனைப்
பசிப்பிணி வாட்டுகின்றது. வயிற்றில் அனல் ப�ோல் மூண்டு எரிகின்றது.
அந்தோ! என்னால் தாங்க முடியவில்லை, தயாநிதி இப்படிப் பசியால் நான்
துன்புறுவதற்குக் காரணம் என்ன? பசியைப் ப�ோக்கும் உபாயம் என்ன?
கருணை புரியும்! என்று வேண்டி நின்றான்.
	பிரம்மன், “சுவேதா வருந்தாதே, நீ மண்ணுலகில் வாழ்ந்தப�ோது
இரப்போர்க்கு இட்டு உண்ணாமல் உன் வயிற்றை மட்டும் நிரப்பி
இரக்கமின்றி இருந்தாய் அவ்வினையே, இங்கு உன் பசித்துன்பத்திற்குக்
காரணம் இப்பிணி தீர்வதற்கான வழியைச் ச�ொல்கிறேன் கேள்.
நீ முன்பு தவஞ்செய்த வனத்தில் உன்னுடைய பிணமாகிய உடல்
கிடக்கின்றது. நீ சென்று நாள்தோறும் அதனைத் தின்பாய். அவ்வாறு
நீ தின்னுந்தொறும், தின்னுந்தொறும் அப்பிணம் வளர்ந்து க�ொண்டே
இருக்கும். இப்படிப் பலநாள் கடந்தால் சிவனை ஒத்த ப�ொதியமலை
முனிவர் அகத்தியர் உனக்குக் காட்சிக் க�ொடுப்பார். அப்பெரு முனிவனைக்
கண்டவுடன் பசிப்பிணி உன்னை விட்டகலும் என்று அருள் செய்தார்
பிரம்மதேவர்.
சுவேதன் பெரிதும் துன்புற்றான். தன் பிணத்தைத் தானே தின்பது
என்றால் அது எத்துணை அருவருப்பைத் தரும். அந்தோ! எல்லா நலமும்,
செல்வமும் பெற்று வாழ்ந்தப�ோது பகுத்துண்டு பல்லுயிர் ஓம்பாமல்
தனித்திருந்து பசியாறிய இப்பாவிக்கு இக்கதி நேர்ந்ததே! என்று
கலங்கினான்.
	தான் தவம் செய்த வனம் சென்று தன் பிணம் கண்டு, அதனைத்
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தின்று அருகில் இருந்த தடாகத்தில் நீர் பருகினான். பலகாலம் பிணத்தைத்
தின்று பருவரல் (அருவருப்பு) அடைந்தான். அப்பிணமும் தின்னுந்தொறும்
தின்னுந்தொறும் வளர்ந்து க�ொண்டே இருந்தது.
ஒருநாள் அங்குக் குறுமுனியாகிய அகத்தியர் மகான் வந்தார்
வனத்தில் கிடந்த பிணத்தைக் கண்டார், பிணத்தைத் தின்னும் சுவேதனைக்
கண்டார். அற்புதம் கண்டு, இவன் எப்படிப்பட்ட பெருமைக்கு உரியவன்,
அமரரும், முனிவரும் ப�ோற்றி வந்த இவன் நாய் நரிகள் தின்னும் பிணத்தைத்
தின்னுவானேன் என்று ஐயுற்று, சுவேதனை அருகழைத்துக் காரணத்தைக்
கேட்டார்.
அத்திரு முனிவனின் தரிசனம் பட்டதுமே சுவேதனுடைய பசிப்பிணி
நீங்கியது. துன்பம் நீங்க இன்பம் அடைந்தான். அவர் திருவடி வீழ்ந்து
வணங்கி, ஆயிரம் ஆண்டுகள் அவனியை ஆண்டேன் மூவாயிரம்
ஆண்டுகள் தவம் புரிந்தேன். சத்திய உலகம் அடைந்தேன் நித்தம் செய்ய
வேண்டிய அன்னதானத்தைச் செய்யவில்லை பசிப்பிணி நீக்காமல் என்
வயிற்றை நிரப்பினேன், த�ொடர்ந்து வந்தது பசிப்பிணி, அதன் விளைவே
பிணத்தைத் தின்றேன். உங்களைக் கண்டேன் பசிப்பிணி நீங்கியது
பிரம்மனுலகம். செல்கிறேன் என்று ச�ொல்லி விலை மதிக்க முடியாத
ஒரு தெய்வ மணிமாலையை அகத்தியருக்குக் காணிக்கையாகத் தந்து
பிரம்மனுலகம் சென்றான்.
அகத்தியர், பசியை ஆற்றாதவன் படும் பாட்டினை முனிவர்கட்கும்
பகர்ந்து வியந்தனர் அத்தெய்வமணி மாலையை அகத்தியர் இராமருக்கு
வழங்கியபின் இவ்வரலாற்றையும் இராமனுக்குக் கூறினார்.
ஐம்புலனடக்கித் தானம் தவம் செய்வாரைவிட ஏழைகளின் பசியைத்
தீர்ப்பதே சிறந்த அறம் என்கிறார் வாரியார் சுவாமிகள். தனக்குக் கிடைத்த
உணவைப் பலருக்கும் க�ொடுத்து உண்ணும் இயல்பு உடையவனைப்
பசி என்று கூறப்படுகின்ற தீய ந�ோய் நெருங்குவதே இல்லை என்கிறது
வான்புகழ் திருக்குறள்
“பாத்தூண்  மரீஇ யவனைப்  பசியயன்னும்
தீப்பிணி  தீண்டல்  அரிது”
(குறள்.  227)
இதனாலன்றோ, ஒளவைப்பாட்டி ஆத்திசூடியில் ‘ஐயம் இட்டு உன்’
என்கிறார். தானத்தில் சிறந்தது அன்னதானம்.
எல்லோரும்  எல்லாமும்  பெற  வேண்டும்  
இல்லாமை  இல்லாத  நிலை  வேண்டும்.
பாலென்  றழுவ�ோர்க்குப்  பால்தருவ�ோம்  -  பசுங்
கூழெனத்  துடிப்போர்க்கும்  ச�ோறிடுவ�ோம்.
என்ற கவியரசு கண்ணதாசன் வரிகளையும் உள்ளத்தில் உள்வாங்கி
பசிப்பிணி நீக்குவ�ோம் பார்போற்ற உயர்வோம்!
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பூங்குழலி ஏனடி ஏத�ோ சிந்தனை

ய ில ே யே இ ரு க்கிறா ய் ? நீ அ ப்ப டி
இருப்பவளில்லையே. உன் நெஞ்சுரம் யாருக்
கும் வருவதில்லையே.
அதில்லை ப�ொன்னருவி அத�ோ
ப�ோகிறான் பார். அவன் என்னையே சைட்
அடிக்கிறானடி. நான் ப�ோகுமிடமெல்லாம்
வருகிறான். என்னை அவன் பார்க்கும்
பார்வையில் காம எச்சில் ச�ொட்டுகிறதடி,
அதுதான் பார்க்கிறேன்.
முன்பே ச�ொல்லியிருந்தால் அவன்
யாரென்று நான் பார்த்திருப்பேனே.
	சாயுங்காலமும் வருவான். அப்போது
காட்டுகிறேன். பார். ஆமாம், இன்று உன்
காதலர் உன்னைப் பார்க்க வரவில்லையா?
இல்லையடி, படிப்பு இந்த வருடம்
முடியப் ப�ோகிறதல்லவா? கடைசித் தேர்வு
முடிந்த பிறகு சந்திக்கிறேன். அதுவரை
நன்றாகப் படி என்று ச�ொல்லிவிட்டார்.
அ து வரை அ லைபேசி ய ி ல் கூ ட பேச
வேண்டாம். இன்னும் 1 மாதம் தானே என
எனக்கு ஆறுதல் வேறு ச�ொல்கிறாரடி.
உங்கள் காதல் உண்மைக் காதல்
தான். உன்னவரைப் பார்த்தாலும் பக்கா
ஜென்டில்மேனாகத்தான் தெரிகிறார்.
பூங்குழலியும், ப�ொன்னருவியும்
ப�ொறியியல் கல்லூரித் த�ோழிகள். கடைசி
வருட கடைசி செமஸ்டர் தேர்வு எழுத
இருக்கிறார்கள்.
இருவருமே நல்ல அழகிகள்தான்
அதிலும் பூங்குழலி அழக�ோடு கராத்தே
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கலையும் கற்றவள், தைரியமானவளா
யிருந்தாள்.
ப�ொன்னருவி.
இன்று மாலை கல்லூரி முடிந்து
நானும் பூங்குழலியும் வெளியில் வந்து
பஸ் சு க்கா க ந ட ந ்த ோ ம் . அ ப்ப ோ து
ர�ோட்டின் அந்தப் பக்கம் நடக்கும் ஒரு
பையனைக் காட்டினாள் பூங்குழலி. அவள்
தானடி நான் காலையில் ச�ொன்ன மன்மதன்
என்றாள். நான் அவனைப் பார்த்தேன்
அ வ னு ம் அ வன் தலை யு ம் ,
உடைகளும் எல்லாமே செயற்கையாய்
செப்பனிடப்பட்ட சாலை ப�ோலிருந்தன.
வயதும் 22 தானிருக்கும் ப�ோல் த�ோன்றி
யது. என்னடி இவனா? என்றேன். ஆமாமடி.
இவன் தான். இவனை எப்படி கையாள்வது
என்று தான் ய�ோசிக்கிறேன். என் ஒரு
கராத்தே தட்டலுக்குத் தாங் கமாட்டான்
இந்தப் பையன்.
பூங்குழலி
ப�ொன்னருவியிடம் இவன் என் ஒரு
கராத்தே தட்டலுக்குத் தாங்க மாட்டான்
இந்தப் பையன் என்று ச�ொன்னதும் அவள்
என்னை வியப்பாகப் பார்த்தாள்.
நான்
அவனைக் கைதட்டிக் கூப்பிட்டேன்.
மு த லி ல் இ தை ந ம ்பாதவ ன ்ப ோ ல்
அவனுக்குப் பின்னால் திரும்பிப் பார்த்தான்.





இரண்டாம் முறையும் நான் கை தட்டினேன்.
இப்போது அவனைத் தான் என்று உறுதி
செய்த அவன் என்னை என்ன என்கிற
பார்வையில் பார்த்தான்.
இ ங்கே வா எ ன ்றேன் . ப ய ந் து
மெல்ல மெல்ல என்னிடம் வந்தான். என்
பக்கத்திலிருக்கும் ப�ொன்னருவியையும்
என்னையும் பார்த்தான்.
எ ன ்ன வே ண் டு ம் , எ ன ்னை ப்
பார்க்கிறாயே என்றேன்.
ந ான் உ ன ்னை க் க ா , , க ா , , ,
என்றவன் பின் காதலிக்கிறேன் என்றான்.
நீ என்ன படித்திருக்கிறாய் என்றேன்.
ஏன் படிப்பைப் பற்றிக் கேட்கிறீர்
கள் நீங்கள் என்றான்.
என்னைக் காதலிக்கிற நீ என்னள
வாவது படித்திருக்க வேண்டாமா?
	ப்ளஸ் 2 ப டி த ்தி ரு க்கிறேன் .
பிசினஸ் செய்கிறேன். எனக்கு நிறைய
ச�ொத்திருக்கிறது. பிறகென்ன வேண்டும்
	ப்ளஸ் டூ பாஸா பெயிலா.
அதெல்லாம் எதற்கு?
அப்போ நீ ப்ளஸ் டூ கூட பாஸாக
வில்லை. நீ ஒரு படிக்காத முண்டம். உனக்கு
ஒரு காதல் வேண்டும் அப்படித்தானே.
அதுவும் என்னைப் ப�ோல் அறிவாளியான
அழகிய பெண் வேண்டும். அப்படித்தானே.
நான் பணக்கா ர ன் . எ ன க் கு ப்
பெண் க�ொடுக்க நிறைய பேர் நீ, நான் என
முந்துவார்கள். ஆனால் ஏன�ோ எனக்கு
உன்னைப் பிடித்திருக்கிறது. அதனால்
உன்னிடம் வந்திருக்கிறேன், நீ ஏதேத�ோ
கேட்கிறாயே.
எனக்கு உன்னைப் பிடிக்கவில்லை
என்றால் ?
	பி டி க் கு ம் . பி டி க்க வ ை ப்பேன் .
அதுவும் முடியவில்லை என்றால்....
முடி ய வில்லை எ ன ்றா ல் எ ன ்ன
செய்வாய்?
இப்படியெல்லாம் பேச வேண்டாம்.
நான் உன்னைக் காதலிக்கிறேன். நீயும்
என்னைக் காதலிக்க வேண்டும். நான்

உன்னைத் திருமணம் செய்து க�ொள்வேன்.
அதற்கு மேல் ஒன்றுமில்லை. இதில் எந்த
மாற்றமும் நடந்தால், எனக்கு மேலிடம்
வரை ஆட்களுண்டு. அதற்கு மேல் நான்
ச�ொல்வதற்கில்லை. நாளை இதே நேரம்
நான் இங்கு வருவேன். அப்போது நீ
சம்மதம் ச�ொல்லியாக வேண்டும். என்று
ச�ொல்லிவிட்டு வேகவேகமாக நடந்து
திரும்பிக்கூட பாரக்காமல் அவன் ப�ோய்
விட்டான்.
ப�ொன்னருவி என்னையே பார்த்துக்
க�ொண்டு நின்றாள்.
ப�ொன்னருவி
அந்தப் பையன் அப்படிச் ச�ொன்ன
ப�ோது எனக்கு பயமாகி விட்டது. ஆனால்
பூங்குழலி பயந்தது ப�ோல் தெரியவில்லை.
என்னடி அவன் இப்படிச் ச�ொல்
கிறான், நீ பேசாமலிருந்தாயே.
அவன் எனக்கு நாளைக்குத் தானே
கெடு வைத்திருக்கிறான். யுத்தம் நாளைக்குத்
தானே . அ த ற் கு எ த ற் கு இ ப்ப ோ த ே
தயாரிப்புகள்.
எ ன ்ன டி , யு த ்தம் , த ய ாரி ப் பு க ள்
என்றெல்லாம் ச�ொல்கிறாய்
	பின்னே என்னடி ப�ொன்னருவி.
அவன் காதலிப்பானாம், நானும் காதலிக்க
வேண்டுமாம். உளறுகிறானே அவன்.
பெரிய இடமாம். நானும் பெரிய இடத்துப்
பெண் என்று தெரிந்து தான் அவன்
என்னைச் சுற்றுகிறான் என்பதுகூட
தெரியாத முட்டாளா நான்.
அ வனை ப் பார்த்தா ல் ஏ த � ோ
ரவுடிக் குடும்பப் பையன் மாதிரியல்லவா
தெரிகிறான். நீ என்னடா என்றால்...
என்ன செய்வான் என்கிறாய் அவன்?
நீ கேள்விப் பட்டதில்லையா?
ஒரு தலைக் காதலன்கள் எல்லாம் வைத்
திருக்கும் ஆயுதம் ஆசிட் என்று, அந்தப்
பையன் அப்படி ஏதாவது செய்வான�ோ
என்னவ�ோ? பயமாயிருக்குதடி பூங்குழலி
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என் முகத்தில் ஆசிட் வீசிவிடுவான்
என்கிறாயா?
ஐய�ோ அதையெல்லாம் என்னால்
கற்பனைகூட செய்ய முடியவில்லை. நீ
சாதாரணமாகச் ச�ொல்கிறாயே. வேண்டாமடி
இந்த வம்பு. நீ அவனிடம் நல்ல விதமாகச்
ச�ொல்லு. அல்லது நாம் ப�ோலீசுக்கு ப�ோய்
விடுவ�ோம்.
அவன் தான் மேலிடமெல்லாம்
அவன் கையில் என்றானே என்று கூறிச்
சத்தமாகச் சிரித்தாள் பூங்குழலி.
பூங்குழலி
என் சிரிப்பைப் பார்த்து பயந்த
ப�ொன்னருவி சற்று நேரம் அமைதியானாள்.
பிறகு என்னைப் பார்த்துச் ச�ொன்னாள். நீ
என் த�ோழியடி. நான் உனக்கு உதவுகிறேன்.
இதை என் காதலரிடம் ச�ொல்லவா? அவர்
இதில் உதவ முடியுமா எனப் பார்ப்போமே.
அதெல்லாம்வேண்டாம்ப�ொன்னருவி.
இதற்கெல்லாம் பயந்தால் நான் பெண் என்று
பிறந்தது கேவலம் என்றாகி விடாதா?
பெண்கள் மென்மையானவர்கள்
எனச் ச�ொல்லிச் ச�ொல்லியே நம்மை
பயப்படுத்தி வைத்திருக்கிறார்கள் இந்த
ஆண்கள்.
பெண்கள் கால் வைக்காத பதவி
களே உலகில் இல்லை என்றாகி வருகிறதடி.
ஆண்களுக்குப் பெண்கள் எதிலும் சளைத்த
வர்கள் இல்லை என்பதை உலக ளவில்
நிரூபித்திருக்கும் வெயிட் லிப்ட் பெண்கள்.,
குத்துச் சண்டைப் பெண்கள் எனப்
பெருமைய�ோடு இருக்கும் இந்தக் காலத்திலும்
என்னை பயப்படச் ச�ொல்கிறாயா? மாட்டேன்.
நான் யாரென்று அவனும் தெரிந்து க�ொள்ள
வேண்டாமா?
ப�ொன்னருவி
அ வ ள் ச�ொல்வதை க் கேட் டு
நான் சும்மா இருக்க முடியாது.
நான்
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என் காதலர் மணிவண்ணனிடம் நடந்த
எல்லாவற்றையும் ச�ொன்னேன். சரி நாளை
நான் அங்கு வருகிறேன் என்றார் அவர்.
பூங்குழலி
மாலை கல்லூரி விட்டதும் நானும்
ப�ொன்னருவியும் நாங்கள் எப்போதும்
ப�ோகும் பஸ் ஸ்டாப்பின் அருகில் சென்று
நின்றோம். அப்போது அந்தப் பையன்
தூரத்தில் வருவது தெரிந்தது. நாங்கள்
ப�ோக
வேண்டிய
பஸ்
வருவதற்கு
இன்னும் 20 நிமிடங்கள் ஆகும். அதை
வைத்துத் திட்டமிட்டுத் தான் அவன் வந்து
க�ொண்டிருந்தான். அவன் அருகே வந்து
க�ொண்டிருக்கும் ப�ோதே மணிவண்ணனும்
அவன் பின்னால் வருவது தெரிந்தது.
எ ன ்ன இ து ? நீ உ ன் க ாதலரிடம்
ச�ொன்னாயா என்று ப�ொன்னருவியைக்
கேட்டேன் நான்.
ஆமாம். என்று அவள் ச�ொல்வதற்
குள்ளாகவே இருவரும் அங்கு வந்து
நின்றனர்.
முடி வு ச ெ ய் து விட் டீ ர்களா
பூங்குழலி என்றான் அந்தப் பையன்.
என்ன முடிவு என்கிறாய்?
ஓ,,, நீ என்னைச் சமாளிக்க
அடியாள் கூட்டி வந்திரு க்கிறாயா?
என்றவன் மணிவண்ணனை ஒரு பார்வை
பார்த்தான்.
	தம்பி நீ நினைப்பது ப�ோல் நான்
அ டி ய ா ள் எ ல்லாம் இ ல்லை . ந ான்
பூங்குழலிக்குப் பக்கத்தில் நிற்கிறாளே
ப �ொ ன ்ன ரு வி அ வள ை க் க ல்யாணம்
செய்து க�ொள்ளப் ப�ோகும் வருங்காலக்
கணவன். பூங்குழலி அவள�ோட பிரண்டு.
அதனால் தான் வந்தேன்.
ஆமாம் உன் பெயர் என்ன?
பெயரைக் கேட்டு என்ன செய்யப்
ப�ோகிறீர்கள் நீங்கள்.
என் பெயர் மணிவண்ணன், உன்
பெயரையும் ச�ொல்லேன் தம்பி.

கவிஞன் ச�ொன்னான்
பெண்ணென்றால்
கவிதையென்று
புலவன் ச�ொன்னான்
பெண்ணென்றால்
இலக்கியமென்று
அறிஞன் ச�ொன்னான்
பெண்ணென்றால்
அழகிய புத்தகமென்று
சிற்பி ச�ொன்னான்
பெண்ணென்றால்
ஓவியமென்று
விஞ்ஞானி ச�ொன்னான்
பெண்ணென்றால்
ரகசியமென்று
காதலன் ச�ொன்னான்
பெண்ணென்றால்
இன்பமான வரமென்று
சித்தன் ச�ொன்னான்
பெண்ணென்றால்
பெரும் பேயென்று

பெண்ணென்பவள் யார்?

முனிவன் ச�ொன்னான்
பெண்ணென்றால்
விசமென்று

கவிஞர் பட்டுக்கோட்டை காதர்

என் பெயர் கண்ணப்பன்.
ஏன்
என்னைத் தம்பி தம்பி என்கிறீர்கள்.
ஆம ாம் உ ன்னை ப் பார்த்தால்
இவர்கள் வயத�ோ அல்லது அதற்குக்
குறைவாகவ�ோத் தானிருக்கும் என்று
த�ோன்றுகிறது. நீ எப்படி பூங்குழலியைக்
காதலிக்க முடியும்?
	வயதுக் குறைவு தான் காரண
மென்கிறீர்களா? டெண்டுல்கர் மனைவி
வ ய தி ல் மூ த ்தவ ர் தானே . அ வர்க ள்
திருமணம் செய்யவில்லையா? வாழ
வில்லையா?
அவர்கள் மனம�ொத்த காதலர்கள்.
நீ என்ன டெண்டுல்கரா? அவர்கள் காதல்
ஒரு தலைக் காதலில்லை. அதனால் நீ காதல்
என்கிற பேச்சையெல்லாம் விட்டுவிடு.
என்னை உன் நலம் விரும்பியாக எடுத்துக்
க�ொள். நான் ச�ொல்வதைக் கேள்.
ஒரு தலை இரு தலை எல்லாம்
வேண்டாம். பூங்குழலியும் என்னைக்
காதலிக்கட்டும். எல்லாம் சரியாகிவிடும்.
காதலென்ன கத்தரிக்காயா? நீ
காத லி க்கச் ச�ொ ன ் னா ல் உ ன ்னை க்
காதலிப்பதற்கு அவள் என்ன தலையாட்டி
ப�ொம்மையா? நீ க�ொண்டிருப்பது காதல்
அல்ல, காமம். அது வேண்டாம். சரியா
நீ யார் எனக்கு அறிவுரை ச�ொல்ல,
நீ உன் வேலையைப் பார்த்துக் க�ொண்டு
ப�ோ இங்கிருந்து
என்ன தம்பி மரியாதை குறைகிறது.
ஆமாம், உனக்கெதற்கு மரியாதை?
இ தி ல் தலை ய ிட நீ ஏ ன் வ ந ்தா ய் . நீ
மட்டும் ப�ொன்னருவியைக் காதலிக்கலாம்.
நான் காதலிக்கக் கூடாதா? ப�ோய்யா நீ
உன் வேலையைப் ப�ோய்ப் பார். நான்
பிறகு பார்த்துக் க�ொள்கிறேன்.என்றவன்
விடுவிடென நடந்து மறைந்தான்.
அண்ணா, நீங்கள் எதற்கு உங்கள்
மரியாதையைக் குறைத்துக் க�ொள்கிறீர்கள்.
இவனை நான் ஒற்றையாகவே பார்த்துக்
க�ொள்கிறேன்.
இல்லை பூங்குழலி நீ நிர்பயா

பக்தன் ச�ொன்னான்
பெண்ணென்றால்
பூமாதேவியென்று
தமிழன் ச�ொன்னான்
பெண்ணென்றால்
அவள் தெய்வமென்று
பெண்ணோடு
வாழும் மனிதனைக்
கேட்டால்
அவன் ச�ொன்னான்
ஆண்களை
பின்னிக்கொண்டு
க�ொஞ்சம் க�ொஞ்சமாக
க�ொல்லும் சுகமான
வாழ்க்கையென்று
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வழக்கெல்லாம் படிக்கவில்லையா-?
இ ந ்த ம ாதிரி பை ய ன ்க ள் கூ ட
தடியன்கள் சிலர் இருப்பார்கள்.
நீங்கள் ச�ொல்வது சரிதான். நான்
பார்த்துக் க�ொள்கிறேன். முடியாத ப�ோது
உங்களை அழைத்துக் க�ொள்கிறேன். பாவம்.
ப�ொன்னருவி உங்களை வேறு இங்கே
வரவழைத்து சிக்கலில் மாட்டி விடுகிறாள்.
நீங்களும் பாதுகாப்பாய் இருங்கள். என்றேன்.
ப�ொன்னருவி.
பூங்குழலி ச�ொன்னதைக் கேட்ட என்
காதலரும், சரி நீ ச�ொல்கிறாய் என்பதற்காக
இப்போது செல்கிறேன். எனக்கும் அவனை
எ தி ர் க�ொள்ளத் தெரி யு ம் . எ த ற் கு ம்
விழிப்பாய் எப்போதும் பாதுகாப்பாய்
இரு. என்றாலும் நீ ச�ொல்வது ப�ோல்
உனக்கு ஏதாவது இடையூறு என்றால்
உடனே எனக்கு தகவல் க�ொடு
நான்
உடனே வருகிறேன் என்று ச�ொல்லிவிட்டு
என்னிடமும் ச�ொல்லிவிட்டு விடைபெற்றார்
அவர்.
நான் பூங்குழலியிடம், இனிதான்
நீ பாதுகாப்பாய் இருக்க வேண்டும்.
என்றேன்.
	சரி. நீ ச�ொல்வது ப�ோலிருக்கிறேன்.
நீயும் உன்னைப் பாதுகாப்பாய் பார்த்துக்
க�ொள் என்றாள்.
அவன் எப்போதும் ப�ோல் தினந்
த�ோறும் அதே இடத்தில் எங்களைப் பார்க்க
வருவது நிற்கவில்லை. பூங்குழலி அவனை
விரட்டுவதுப�ோல் சைகை செய்வாள் அவன்
ப�ோய்விடுவான். சரி இவன் இவ்வளவு தான்
என்று நானிருந்தேன்.
பூங்குழலி
அவன் அவ்வளவு தான் என்று
என்னிடம் ச�ொன்னாள் ப�ொன்னருவி.
நான் அதை நம்புவேனா? இது ப�ோன்ற
பு ல் லு ரு வி க ள் எ ந ்த ச ம ய த ்தி லு ம்
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கெடுதல் செய்யத் தயாராயிருப்பார்கள்
என்றறிந்தவள் நான். கராத்தேயில் எதிரியின்
மூவ்களுக்குத் தான் நாம்விழிப்பாயிருக்க
வேண்டும்.
தாக்குவதை அதற்கேற்றாற்
ப�ோல் தான் செய்ய வேண்டும் என்பதைப்
படித்திருக்கிறேனே. கராத்தேயை உடனடி
யாகப் பயன்படுத்த மாட்டோமே. அதனால்
நான் என் கையில் மிளகாய்ப் ப�ொடியைப்
பீச்சியடிக்கும் பீச்சியை எப்போதும் கையில்
வைத்திருக்கிறேன்.
எப்போதும் ப�ோல் நானும் ப�ொன்
னருவியும் நடந்து தான் அந்த பஸ் ஸ்டாப்பை
அடைவ�ோம். எப்போதும் வரும் அந்தப்
பையன் இன்று த�ொலைவில் வரும்போதே
சற்று பம்முவதும், கையைத் தன் கால்சராயில்
அடிக்கடி த�ொட்டுப் பார்த்துக் க�ொள்வதுமாய்
வருவதைப் பார்த்தேன். எனது சந்தேகம்
உறுதியாயிற்று. அவன் ஆசிட் ப�ோன்ற
எதைய�ோ க�ொண்டு வருகிறான். இப்போது
நான் முந்திக் க�ொள்ள வேண்டும் என
நினைத்தேன். ப�ொன்னருவியிடம் எதுவும்
ச�ொல்லவில்லை.
மூன்றடி தூரம் இருக்கும் ப�ோது
அவன் கை கால்சராய்ப் பாக்கெட்டைத்
த�ொடப் ப�ோகும் ப�ோது நான் வேகமாய்ப்
ப�ோய் அவன் கண்களில் என் மிளகாய்ப்
ப�ொடிப் பீச்சியை பீச்சினேன்.
நான்
பீச்சியவுடன் அவன் தடுமாறினாலும்
பாக்கெட்டிலிருந்து
ஆசிட்
பீச்சியை
எடுத்துப் பீச்சினான் உடனே. நான்
கராத்தே வேகத்தில் திடீரென்று விலகிக்
க�ொண்டேன். ஆனால் அந்தோ அந்தப்
பையன் ஐய�ோ ஐய�ோ எனக் கத்திக்
க�ொண்டே கீழே விழுந்து அலறினான்.
ப�ொன்னருவி
பூங்குழலியின் செய்கைகளைப்
பார்த்ததும் முதலில் எனக்கு ஒன்றும்
த�ோன்றவில்லை. ஆனால் அந்தப் பையன்
கீழே கிடந்து துடிப்பதைப் பார்த்ததும்
தான் ஏத�ோ விபரீதம் நடந்திருக்கிறதெனத்

தெரிந்தது. அதற்குள் அங்கு பஸ் வந்ததும்
அ திலி ருந் து சிலர் இறங்கினார்க ள்.
பையனின் நிலையைப் பார்த்து இரக்கம்
க�ொ ண் டு அ வனைத் தூ க்கி அ ந ்த
பஸ்சிலேயே வைத்து எடுத்துச் செல்வதும்
உடனடியாக நடைபெற்ற செயல்களாய்
இருந்தன.. இது எதனால் என பூங்குழலிக்கும்
எனக்கும்கூடத் தெரியவில்லை.
இதற்குள் யார�ோ ச�ொல்லி காவல்
வா க ன த ்தி ல் க ாவலர்க ள் விரைந் து
வந்து அங்கே இறங்கினர். கூட்டத்தில்
ஒருவரிடம் சப் இன்ஸ்பெக்டர் கேட்டார்,
எப்படி நடந்தது இது? என்று
	சார், இந்தப் பெண் (பூங்குழலியைக்
காட்டி) அந்தப் பையனை ந�ோக்கி ஓடிப்
ப�ோய் ஏத�ோ ஸ்ப்ரே செய்த மாதிரி
இருந்தது. உடனே அந்தப் பையன் கீழே
விழுந்து துடித்தான் என்றார் ஒருவர்.
மற்றொரு மனிதரும் அதையே ச�ொன்னார்.
	சப் இன்ஸ்பெக்டர் பூங்குழலியிடம்
வந்தார். என்னம்மா என்ன நடந்தது என்பதை
ஒளிவு மறைவில்லாமல் ச�ொல்லுங்கள்.
என்றார்.
நான் ஆரம்பித்தேன். சார் இவள்...
நான் உன்னிடமா கேட்டேன். நீ
சும்மாயிரு என்று என்னை அடக்கினார்
அவர்.
பூங்குழலி
ப�ொன்னருவி சப் இன்ஸ்பெக்டரின்
அதட்டலில் பயந்து நின்றாள். சார் நான்
உண்மையைச் ச�ொல்கிறேன். வீண் சந்தேகக்
கண்ணோடு நீங்கள் என்னைப் பார்ப்பதை
தயவுசெய்து நிறுத்துங்கள் என்றேன்.
எ ன ்ன ம ்மா , எ னக்கே உ த ்த ர
விடுகிறாயா?
உத்தரவிடவில்லை சார்.
நான்
ச�ொல்வதை விருப்பு வெறுப்பின்றி கேளுங்கள்
என்று தான் கேட்டுக் க�ொள்கிறேன்.
இதற்குள் ப�ொன்னருவி ச�ொல்லி
மணிவண்ணனும் அங்கு வந்திருந்தார்,

அழகு!
முல்லைப் பூவில் ம�ோதிநிதம்
முகிழ்த்து மகிழும் தென்றலுமே!
மெல்ல மலரும் அல்லி மலர்
மின்னும் மதியால் அந்தியிலே!
எல்லை தாண்டித் தாமரையும்
எழிலாய்ச் சிரிக்கும் செங்கதிரால்!
வல்ல தமிழின் ச�ொல்லமுதம்
மனத்தை மயக்கி இனித்திடுமே!
விண்ணின் அமுதாம் தண்மழையும்
விரும்பிக் கூடும்போது மண்மகளை!
கண்ணின் இதழாம் இமைகளுமே
கமழ்ந்து காக்கும் கருமணியை!
வண்ண மழையும் வெஞ்சுடரும்
வான வில்லை வடித்திடுமே!
பண்ணின் இனிமை பண்டமிழில்
படர்ந்து பூத்து மணந்திடுமே!
விரிக்கும் த�ோகை மயிலழகை
விளைக்கும் வண்ணப் பாவழகு!
சிரிக்கும் முல்லைச் செழுமழகை
சேரும் வண்டோ பேரழகு!
தெறிக்கும் சாரல் மழையழகைத்
தீட்டும் சந்த ஒலியழகு!
பிரிக்கும் இதழ்கள் மரையழகைப்
பின்னும் பாடல் நிறையழகு!
காலைச் சிந்தும் பனித்துளியில்
களித்து மனமே குளிர்ச்சியுறும்!
சேலை தவழும் தென்றலினால்
.சிக்கி உளமே சிலிர்ப்பெய்தும்!
வாலைக் குமரி வடிவழகில்
வளரும் தமிழாய் வளம�ோங்கச்
ச�ோலை அழகாய் யான்தீட்டும்
ச�ொற்கள் யாவும் நலந்தருமே!

பாவலர் கவிப்பாவை
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நாங்கள்இந்தக்கல்லூரிமாணவிகள்.
இந்த வருடம் படிப்பு முடிக்க இருக்கிற�ோம்.
இந்தப் பையன் தினம் எங்களை இந்த பஸ்
ஸ்டாப்பில் சைட் அடிப்பான். நானும்
நம்மிடம் வராத வரை பேசாமலிருக்கலாம்
என்றிருந்தேன். ஆனால் ஒரு நாள் இவன்
என்னருகில் வந்து நான் உன்னைக்
காதலிக்கிறேன் என்றான். என் வயதுகூட
இல்லாதவன் அவன். படிப்பில்லாதவன்.
காதல் கேட்டுப் பெறுவதற்காக வந்தான்.
நான் அவனைத் திட்டி அனுப்பினேன்.
அடுத்த நாளும் வருகிறேன் என்றான்.
என் த�ோழி இத�ோ நிற்கிறாளே இவள் தன்
வரப்போகும் கணவனை இங்கு எனக்குப்
பாதுகாப்புக்காக அழைத்து வந்திருந்தாள்.
அவரும் வந்து அவனிடம் ப�ொறுமையாக
விளக்கி, தம்பி இது ஒரு தலைக் காதல்
என்றெல்லாம் ச�ொல்லிப் பார்த்தார். நான்
பார்த்துக் க�ொள்கிறேன் என்று அவன்
இவரைத் திட்டி விட்டு ஓடி விட்டான்.
என்னம்மா கதையா ச�ொல்கிறாய்.
சீக்கிரம் ச�ொல் என்று அதட்டினார் சப்
இன்ஸ்பெக்டர்.
எ ன க் கு அ வன் எ ன ்றாவ து
த�ொல்லை தருவான் என்ற விழிப்புணர்வு
இரு ந ்தது. அ தனா ல் நான் எ ப்போ தும்
என் கைப்பையில் மிளகாய்ப் ப�ொடிப்
பீச்சியை வைத்திருப்பேன். இன்றும் இவன்
இங்கே வந்தான். ஆனால் இன்று அவன்
பார்வை சரியில்லை. அவன் கை அடிக்கடி
அவனுடைய கால்சராயைத் த�ொட்டுப்
பார்த்துக் க�ொண்டிருந்தது. என் சந்தேகம்
சரியென்று நான் நினைத்தேன். உடனே
அவனுக்கு முன்பாக நான் என் மிளகாய்ப்
ப�ொடிப் பீச்சியை அவன் கண்களில்
பீச்சினேன். அலறினான் அவன். அவன்
கைப் பாக்கெட்டிலிருந்து வெளி வருவதைக்
கண்டு விழிப்படைந்து நான் சட்டென்று
வேறுபக்கம் ஒதுங்கினேன். அவ்வளவு
தான் அவன் கீழே கிடந்து துடிக்கிறான்.
அதற்குள் பஸ் வர பிறகு நடந்தது தான்
எல்லோருக்கும் தெரியுமே சார்.
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கதை நன்றாகத் தானிருக்கிறது.
அவனுக்கும் உனக்கும் என்னம்மா பகை.
ஏன் இப்படிச் செய்தாய்? என அதட்டினார்
சப் இன்ஸ்பெக்டர்.
மணிவண்ணன் முன்னால் வந்து
ச�ொன்னார். சார் நான் உங்கள் காவல்
நிலையத்திற்கு அருகிலிருக்கும் பெரிய
கம்பெனியில் ஜெனரல் மேனேஜர் என
அறிமுகப் படுத்திக் க�ொண்டார்.
பிறகு
ச�ொன்னார். சார் பூங்குழலி ச�ொல்வது
எல்லாமே சரி தான்.
அந்தப் பையன்
துடித்ததற்கான காரணத்தை நீங்கள்
அவனைச்சேர்த்திருக்கும்மருத்துவமனையில்
அவனையும் என்கொயரி செய்த பிறகு
முடிவெடுங்களேன். இது என் ரெக்வெஸ்ட்
தான் என்றார் அமைதியாக அவர்.
	சரி. அப்படியே செய்வோம் என்று
எங்கள் மூவரையும் காவல் வேனிலேயே
ஏற்றிக் க�ொண் டு மரு த் துவ மனை
சென்றது வேன்.
மருத்துவ மனையில் அவனுக்கு
சிகிச்சை நடந்து க�ொண்டிருந்தது.
அ த ற் கு ள் அ ங்கே வ ந ்தி ரு ந ்த
அவனைச் சேர்ந்த தடியன்களின் கும்பல்
ஒன்று அங்கிருந்தது. இவர்களைப் பார்த்த
தும் ஓடி வந்தார்கள் அவர்கள். ஆனால்
சப் இன்ஸ்பெக்டரும் காவலர்களும் அவர்
களைத் தடுத்துத் த�ொலைவில் க�ொண்டு
சென்றனர்.
இரண்டு கல்லூரிப் பெண்களும்
அங்கே வெகு வேகமாக ஓடி வந்தனர்.
அவர்கள் சப் இன்ஸ்பெக்டரை ந�ோக்கி
வந்தனர். அவரிடம்ஒருசிடியைக்க�ொடுத்தனர்.
சார் எங்கள் கல்லூரி வெளி வாயிலில்
இருக்கிற சிசிடிவி பதிவுகள். நீங்கள் இதனைப்
பாருங்கள் என்றனர் க�ோரஸாக இருவரும்.
இன்ஸ்பெக்டரும் சிடியை எடுத்துக் க�ொண்டு
மருத்துவமனை டீனின் அறைக்குச் சென்றார்.
அங்கே சிடியைப் ப�ோட்டுப் பார்த்தார்கள்.
ப�ொன்னருவி

	வந்த அந்த இரண்டு பெண்களும்
எங்கள் இருவருக்கும் நெருங்கிய த�ோழிகள்
தான். அவர்கள் என்ன சிடி க�ொண்டு
வந்தார்கள் அதில் இருந்தது என்ன என்ற
துடிப்பு எங்கள் இருவருக்குமே இருந்தது.
ஆனால் எங்களை வெளியே நிறுத்தியதால்
ஒன்றும் தெரிந்து க�ொள்ள முடியவில்லை.
	சற்று நேரத்தில் வெளியே வந்த சப்
இன்ஸ்பெக்டர் முகத்தில் சிரிப்பிருந்தது.
எங்களருகில் வந்தவர். பூங்குழலி நீங்கள்
ச�ொன்னதெல்லாம் சரிதான். அந்தப் பையன்
பாக்கெட்டில் இருந்து எடுத்த பீச்சியின்
முனை அவசரத்தில் அவனை ந�ோக்கி
இருந்திருக்கிறது. அவனே அவன்மீது
ஆசிட் வீசியிருக்கிறான். அதனால் நீங்கள்
குற்றமற்றவர்கள் என நிரூபணமாகி
விட்டது. நீங்கள் காவல் நிலையம் வந்து ஒரு
மனு எழுதிக் க�ொடுத்து விட்டு வீட்டிற்குச்
செல்லலாம். நான் உங்களுக்குத் தந்த
த�ொந்திரவுகளுக்கு என்னை மன்னியுங்கள்
என்றார். மணிவண்ணன் ச�ொன்னதுப�ோல்
இரண்டு பக்கம் மட்டுமல்ல எல்லா பக்கமும்
விசாரிக்க வேண்டும் தான்.
	சார் நீங்கள் உங்கள் வேலையைப்
பார்த்தீர்கள். இதில் சிரமமில்லை. முரண்டு
பிடிக்காமலிருந்ததற்கு நாங்கள் தான்
உங்களுக்கு நன்றி ச�ொல்ல வேண்டும்
என்றார்.
பூங்குழலி இப்படி தடாலடி வேலை
எல்லாப் பெண்களுக்கும் சாத்தியமாகாதே
என்றார் மணிவண்ணன். அதுவும் என்
காதலி ப�ொன்னருவி ப�ோன்றோர்க்கு இது
முற்றிலும் சரிவராதே என்றார் அவர்.
அண்ணா, ப�ொன்னருவிக்கு உங்
களைப் ப�ோல் காவலர் இருக்கும்போது
அ வ ளு க்கெ ன ்ன ப ய ம் . . ப ெ ண்க ள்
பயந்து ஒதுங்குவதால் தான் இதுப�ோன்ற
பையன்களுக்கு தைரியம் வருகிறது.
எதிர்த்து நின்றால் பயந்து ஓடிவிடுவார்கள்
அவர்கள் என்றாள் அவள்.
	சரி சரி இனி நானும் கராத்தே கற்றுக்
க�ொள்கிறேன் என்று நான் ச�ொன்னவுடன்

சப் இன்ஸ்பெக்டர் முதல் மணிவண்ணன்
பூங்குழலி வரை அட்டகாசச் சிரிப்பு
சிரி த ்தார்க ள் . சிரிப்பி ல் ம ரு த து வ
மனைக் கட்டடமே குலுங்கியது என்று
ச�ொல்லலாமா?
n



  

சாதி மதங்களைப் பாராமல்
சத்தியமென்ற நிலை க�ொண்டு
நித்தம் உழைக்கும் உழைப்பாளி
நிலையை யெண்ணிப் பார்ப்போமே!
உழைப்பிற் கேற்ற உரிமையில்லை !
உரிமை வேண்டி கை யேந்தும்நிலை!
உழைத் துண்போர் மேல்சாதி!
ஏய்த்துண்போர் கீழ்சாதி!
காட்டைத் திருத்தியவன்
கழனியைக் காட்டியவன்
மேட்டை உடைத் தெறிந்து
விளைநிலமாய் மாற்றியவன்
பேட்டையில் பாடுபட்டோன்
பெருந்தொழிலில் ஈடுபட்டோன்
வீட்டையும் தான் மறந்து
வீரப் ப�ோர் ஆற்றுபவன்
கேட்டுப் பெறவேண்டாம் உரிமையினை !
கேளாமல் க�ொடுப்பதுவே நீதியாகும்!
ஒன்றுபடுவ�ோ மென்றும் உழைத்திட !
ஓரினமாய் நாடு செழித்திட!

ஓசூர் மணிமேகலை
தமிழ்நாடு, இந்தியா
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வு முக்கியம�ோ அறிவு
வாழ சுவாசம் எவ்வள
ந்த வாசிப்பு அவசியம்.
உயிர்ப்போடு வாழ இ

ன்
சத்தியமூர்த்தி சத்தீஷ il
tam
Head of radio at IBC
London- UK

து என
வாசிப்பு. உசிறுலகிவல்யதுமகமுத்தான
தலே எமது

வள ர்த் து க்
வாசி ப்ம்புஒதருனவ்னை
ரது சு வாசிப்பா க

நான் ச�ொல்வேன்
அடிப்படை அறிவே
தேவைகளுக்கான
கிடைக்கிறது.எமக்குத்
வாசிப்பிலிருந்து தான்
ைத் தேடிப் பெற
தேவையான விடயங்கள
து.உலக அறிஞர்கள்
அது பேருதவி செய்கிற
மேம்படுத்தித்
பலரும், தமது வாசிப்பை றுள்ளார்கள்.
சென்
தான் புகழின் உச்சிக்கே
வாழ்வில் இன்றியமை
வாசிப்பு என்பது எமது
டி யெ ன ்றா ல் அ து
ய ாத ஒ ரு உ ய ிர்நா
.
மிகையில்லையென நினைக்கிறேன்

க�ொள்ள வி ரு ம் பு
இ ரு க்க வேண்டும்.
அம்புலிமாமா,
ஆரம்ப காலத்தில்
ரம்பித்து ஆராய்ச்சிக்
மாயாவி கதைகளில் ஆ
நாங்கள் வாசித்ததால்
கட்டுரைகள் வரை
விடயங்களை அறிந்து
தான் இன்று நிறைய
து. இந்த உலகத்தில்
க�ொள்ள முடிந்திருக்கிற
விடயத்திலும் சிறந்து
எல்லோராலும் எல்லா
ல் த�ொடர்ச்சியான
விளங்கமுடியாது ஆனா
இஷானி ஜயவர்தன
த்தின்
ய
விட
ஒரு
ர் )
க்கு
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ன்றி படைத்துவிட Russia
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கூட எந்த அழுத்தமும்
ப் பஞ்சமின்றி எழுத
முடிகிறது. வார்த்தை
படைக்கக்கூட
பேச, ஏன் புதியனவற்றை
அ டி த ்தளம் .
இ ந ்த வாசி ப் பு த ்தானே ம ாறினா லு ம்
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மு டு க்கெல்லாம்
உ ல க ின் மூ லை
ங்கள ை வாசித் து
ந ட க் கு ம் வி ஷ ய
க் க�ொள்ளலாம் .
அ றி வ ை ப் ப ெ ரு க்கி
இணைய வாசிப்பு
இன்றைய காலத்தில்
.
கூ லங்க ள் உ ள்ளன
எ ன ்பதி ல் பல அ னு
பணம் ம ற் று ம் நே ர
பா து க ாப்பா க வு ம் ,
கவும் இருப்பதால்
விரயத்தைத் தடுப்பதா
வும் ச�ொல்லலாம்.
நன்மை பயக்கிறதென
த ்தவரை இ ணை ய
எ ன ்னை ப் ப �ொ று
பெறுபேறுகளைத்
வாசிப்பு நிறைவான
யு ம் இ ல கு வாக்கி
தந் து சு மை க ள ை
அத்தியாவசியமான
வைக்கிறது.வாசிப்பு
ஒன்றாகும்.
ன ்னை ப் ப �ொ று த ்த
வாசி ப்ம்பு முஎ தல்
நற்பண்புகளைக்

பீட்டர் ஜேம்ஸ்

ர் )
டிடப் ப�ொறியியலாள
கட்
(
வரை சிறுபராய
ப்
மனிதர்களை நெறி
ா
கற்றுத் தருகிறது. அது
. நைஜீரிய
து
கிக்கிற
வ
கு
ங்
்ப
ம
ப டு த்து வதி ல் ப ெ ரு
டங்களில் இருக்கும்
இ
இன்று உயர்ந்த
்னை ப்
க் கு மு க்கி ய த் து வம்
சி ப் பு எ ன ்ப து எ ன
ச க ல ரு ம் வாசி ப் பு
ஸ்
கத் தானிருப்பர்.ஒரு ப �ொ று த ்தவரை ம னதை ரிலா க்
க�ொடுத்து வந்தவர்களா
,
கள்
ே
ரச்சினை
ள வு க� ோல் எ ன ்பத
வும் என் கவலைகள், பி
பண்ண
நல்ல ம னித னு க்கு அ
ோன்ற
திற ன ்தானெ ன ்பத ே சூழ்நிலைகள், மன அழுத்தங்கள் ப�
அ வ ரவ ர் வாசி ப்பு த்
ரம்
ரும் சமுதாயத்தின் உண்மைத் தன்மையிலிருந்து சற்றுநே
வள
ம்.
கு
த்தா
கரு
து
என
து .
ல்களின் வாசிப்பே தப் பு வதற்கா கவு ம் பி ரய� ோசன ம ாக ிற
ஒழுக்கத்துக்கும் நன்னூ
வாசித் து
ஞ ்சி ய ங்களி ல்
ச�ொற்கள
ன்
நல்லவற்றை
எ
.
,
து
ம்
ிற
லு
க
டு
மே
வி த்தி
இளைய சமுதாயத்தின் திறமைகளை மேம்படுத்தவும், கற்பனைத்
உள்வாங்குதல் மூலம்
உதவுகிறது.
நிர்ண ய ிக்க ப்
வளர்க்கவும் பெரிதும்
திறனை
சு பீ ட ்சம ான எ திர்காலம்
வாசி ப் பு கு றைந் து எதிர்காலத்தில் ஒரு வெற்றி மிக்க எழுத்தாள
ப டு கிற து . இ ப்ப ோது
ப் பு
டியதாக உள்ளது. நம் ரா ய் வ ர வி ரு ம் பு ம் எ ன க் கு வாசி
வருவதைக் காணக் கூ
ஊக்குவிப்பது நம் இன்றியமையாததாகும்.
குழந்தைகளை வாசிக்க
கடமையாகும்.
P.Stefania
ோமானியா)
ஸ்டெஃபானியா - ர�
அப்ஸரா சுபேந்திரன் ளிர் கல்லூரி
மக
(இராமநாதன் ஹிந்து
மாணவி)

 
பாணந்துறை

வா

றி வு பூ ர்வ ம ான
எ ந ்த ம்ஒஅரு டிஅப்படை
க் க ார ணம்

வி ஷ ய த் து க் கு
த ்தி ல் அ ம ர்ந்தப டி
வாசிப்பா கு ம் . ஓ ரிட
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	வாசிப்பு

என்பது என் ச�ொல்
லகராதியை மேம்படுத்த மட்டுமல்லாது,
மனித நிலைப்பாடுகளைக் கற்றுத் தரவும்
செய்கிறது. நல்ல நூல்கள் ஓரிடத்தில் இருந்து
வேற்றிடங்களுக்கும், அவற்றின் கலாச்
சாரங்கள், உணர்வுகளுக்குள்ளும் என்னைப்
பயணிக்க வைக்கிறதென்பேன். வாசிப்பு ஒரு
வேடிக்கையான விடயம்.

	வாசிப்பு மனிதனை பூரணமாக்கும்

என்பது ஆன்றோர் வாக்கு. ஆர்வத்தோடு
நிகழ்த்தப்படும் ஒரு பூரண வாசிப்பு மனித
னுடைய அறிவின் வளர்ச்சிக்கு பெரும்
பங்காற்றுகிறது.
	வாசிப்பை நேசிப்பதற்கு நமக்கு
கற்றுத் தருவது நல்ல நூல்களே ஆகும்.
மிகச்சிறந்த நண்பர்களை நாம் தேர்ந்
தெடுப்பதில் எவ்வளவு கவனமாக இருக்க
வேண்டும�ோ அதேப�ோலவே நம் வாசிப்பை
மேம்படுத்திக்கொள்ள நல்ல நூல்களை
நம்முடைய த�ோழனாக்கிக்கொண்டு எமது
வாசிப்பை த�ொடர வேண்டும். வாசிப்பை நாம்
கருத்தூன்றி ஆழமாக வாசிக்கின்றப�ோது
அதில் ஏராளமான நன்மைகள் நமக்கு
கிடைக்கப்பெறுகின்றன.
உச்சரிப்புகளின் முறையான வடிவம்,
பல புதிய ச�ொற்களின் அறிமுகம், எமது
ம�ொழிவளம், ம�ொழியை சரிவர கையாளும்
வல்லமை என ஏராளமான பயன்களை நாம்
ஆழமாக கருத் தூன்றி வாசிக்கின்றப�ோது
பெறக் கூடியதாயிருக்கும்.
	வாசிப்பின் மே ன ்மை எ ன ்ப து
வாசகனில் தங்கியிருக்கிறது.
	பயனுள்ளவிதத்தில் மேற்கொள்ளப்
படுகின்ற வாசிப்பானது எம்மை உயர்
வடையச் செய்யும் என்பதில் எந்தவித
ஐயமுமில்லை. வாசிப்பை என்றென்றும்
நேசிப்போம். வாசிப்பின் பெரும் நன்மை
களினூடு மேன்மையை அடைவ�ோம்.
நன்றி.
R.J.பிரகலாதன்
ப�ொதுச் சுகாதார பரிச�ோதகர்
உடுவில் - இலங்கை
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அமெரிக்காவிலிருந்து
சூசன் வில்லியம்ஸ்

நா

ன் எ ழு த ்தாள ர் ஜ� ோ ர் ஜ்
R.R. மார்ட்டின் எழுதிய A song and fire
புத்தகத்திலிருந்து ஒரு மேற்கோள் காட்ட
விரும்புகிறேன். அதாவது, வாசிக்கும்
பழக்கமுடைய ஒருவர் யாரும் வாழாத ஒரு
வாழ்க்கையை ஆயிரம் முறை வாழ்கிறாராம்.
அதாவது வாசித்தலானது ஆயிரம் முறை
வாழ்வதற்கு சமம் என்ற கருத்தைச் ச�ொல்கிறது.
எனது கஷ்டமான பல சூழல்களிலும்
வாசிப்பு ஒரு நல்ல நண்பனாக இருந்து
கைக�ொடுத்துள்ளதென்பேன்.
மேரிலான்ட் இல் இருந்து
Beverely. G

வா

சிப்பு என்னை விவேகமான
வளாக்கியுள்ளது.எனக்கு சிறுவயதிலிருந்தே
அதிர்ச்சிக்குப் பின்னான மன உளைச் சலும்
(PTSD),மனச்சோர்வும் இருந்தது.வாசிப்பு
தான் என் தற்கொலை எண்ணங்கள்
மற்றும் மனத்தளர்விலிருந்து விடுபடவும்,
நிம்மதியாகத் தூங்கவும் உதவியது.
புத்தகங்கள் தான் எனக்கு பெருமகிழ்ச்சி
அளிக்கின்றன.
மிஸ்ஷேல்
(குயீன்ஸ்லான்ட் ஆஸ்திரேலியா )

வாசிப்பு

வாழ்க்கையின் எல்லா
சூழ்நிலைகளிலும் மாறுபட்ட க�ோணங்களில்
இருந்து பிரச்சினைகளை அணுக எனக்கு
கற்றுக் க�ொடுக்கிறது.
Ami B

வாசிப்பு, வேலைகளில் இருந்து

நழுவ உதவுகிறது.மற்றவர்கள் வாழ்க்கைக்காக
என்னை இழப்பதிலிருந்து தடுத்து அகன்று
விடக் கற்றுக் க�ொடுத்தது இந்த வாசிப்பு தான்.
Lizzie B.

வாசிப்பானது எனக்கு யதார்த்த

உ ல க ி லி ரு ந் து ந ழு விச் ச ெ ல்ல வு ம் ,
வாழ்க்கையின் அனுபவத்தைப் பெற்றுக்
க�ொள்ள சந்தர்ப்பமும் அளிக்கிறது.
K. Goldup (UK)
	வாசிப்பு என் வாழ்க்கையை
வளப்படுத்துகிறது. எல்லைகள் வகுத்து
வாழும் நான், வாசிக்கும் நேரங்களில் எந்த
தடைகளுமின்றி எங்கும் பயணிக்கவும்,
எந்த புதிய விடயங்களைக் கற்றுக் க�ொள்ளவும்,
சிப்பு என்பது எமது வாழ்வில்
மற்றவர்களைப் பற்றிய புரிந்துணர்வை அன்றாட பழக்கவழக்கங்களில் ஒன்றாக
விஸ்தரிக்கவும் என் வாசிப்பு பெரிதும் இருக்கவேண்டும்.	வாசிப்பின் முக்கியத்
பயன்படுகிறது.
துவம் நமக்கு உணர்த்தி நிற்கும் பாடங்களும்
அநேகம்.
D. Mcintyre
இன்றளவிலும் பலரால் க�ொண்டா
ஓய்வு பெற்ற ஆசிரியர்
டப்படும் உலகின் தலைசிறந்த அறிஞர்
கலிஃப�ோனியா USA
கள், வல்லுனர்கள், தலைவர்கள் எல்லா
ரு ம் வாசிப்பின் மு க்கி ய த் து வ த ்தை
சிப்பு என்பது என்னைப் நமக்கு தமது வரலாறுகளின் வழி தந்தே
ப�ொறுத்தவரை ஒரு சிகிச்சை என்பேன்.
சென்றிருக்கிறார்கள்.
மிகச்சிறந்த நூல்களின் வழி நாம்
Diane S. (USA)
வாசிப்பை த�ொடங்கும்போது நிறைவில்
மிகச்சிறந்த வாழ்வை நாம் பெறுவதற்குரிய
	வாசிப்பு
BBC
க�ொள்கைகளைத் தகவை பெற்றுவிடுவ�ோம் என்பது என்
தெரிந்து க�ொள்ளவும், இன்னும் கற்று ணரவும், நம்பிக்கை.
வேடிக்கையாகப் ப�ொழுது ப�ோக்கவும் தகவல் 	சிறு பராயத்திலிருந்தே வாசிப்பை
களைத் தெரிந்து க�ொள்ளவும் பேருதவி புரிகிறது. இளந்தலைமுறையிடையேஊக்குவிப்பதற்கு
வெளிவரும் சஞ்சிகைகள்,நூல்கள்,பத்திரிகை
Claire (UK)
களின் வழி நல்லத�ொரு த�ொடக்கத்தை நாம்
ஏற்படுத்துவது சாலச்சிறந்தது. சுவாசிப்பதை
சிப்பு
என்பது
எனக்கு எப்போது நிறுத்துகிற�ோம�ோ அதுவரை
எல்லாமாக இருந்து என்னை அர்த்தப் வாசிப்பை நேசிப்போம்.
படுத்துகிறது. வேலைகளைப் புறக்கணித்து
நழுவ, மன அமைதிக்காக,கனவு காண நிலு
இப்படி ஏராளமாய் உதவுகிறது.
ஆசிரியை
பண்டாரவளை - இலங்கை
Jamie J ( USA)

வா

வா
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எ ன்னைப் ப�ொறுத்தவரை மிக

எளிமையான வார்த்தைகளில் ச�ொல்வதானால்,
வாசிப்பு என்பது குணப்படுத்துதல் ஆகும். அது
என்னை உயிர்ப்புடன் வைக்கிறது.எனக்கு
பல விதங்களில் புத்துணர்ச்சி அளிக்கிறது.
கதைகள் வாசித்தலில் என்னை முழுமையாக
ஈடுபடுத்துகையில், அந்தக் கதாபாத்திரங்கள்
மீ து ஒ ரு ப ச ்சாதாப த ்தை எ ன க் கு ள்
ஏற்படுத்துவதால் என்னால் இரக்கப்பட
முடிகிறது. சிலநேரங்களில் நிதர்சனமான
உலகம் என்னை அடக்குவதாகவ�ோ
மூழ்கடிப்பதாகவ�ோ உணர்கையில், ஆறுதல்
தேடிக் க�ொள்வது வாசிப்பின் மூலமாகத்
தான். வாசிப்பை சுத்தமான காற்றாகவே
சுவாசிக்கிறேன்.என் தாய்வீடாக நேசிக்கிறேன்.
	வாசி ப் பு எ ன ்ப து அ நே க ம ான
நேரங்களில் மிக அழகிய கலையாகவே
மிளிர்கிறதெனலாம். ஏனெனில்,
அது
ஒருவரை ஊடுருவிச் சென்று பல ஆழ்மனங்
களையும், ஆன்மாக்களையும் ஆய்ந்தறிய
உதவுகிறது.
ஒ ரு படைப்பாளி ய ின் நூ லை
வாசிக்க ஆரம்பிக்கையில், அங்கு ஒரு
பரிமாற்றம் நிகழ்கிறது. அதாவது அந்த
படைப்பின் கலையாம்சத்தைத் தெரிந்து
க�ொள்ள நீங்கள் அனுமதிக்கப் படுகிறீர்கள்.
அச்சமயம் அவர்களைப் பற்றி இதுவரை
நீ ங்க ள் அ றி ய ாத அ னு பவங்கள ை ப்
பெற்றுக் க�ொள்ள முடியும்.
	வாசிப்பு வாழ்க்கையின் ஒவ்வொரு
படிநிலைகளிலும் என் தேடல்களைப்
பூ ர்த்தி ச ெ ய் து , எ ன ்னைச் ச ெ து க்கி ,
ஊட்டமளித்து, ஊக்கம் தரும் விசையாக
செயல்படுகிறது.

வாசிப்பு

நிதர்சனத்திலிருந்து
என்னை விடுபட வைக்கும் ஒரு செயல்
பாடாகவே கருதுகிறேன். நான் வாசிக்கையில்
அதற்குள் ஈர்க்கப் பட்டு, என் சூழலை
மறந்து விடுகிறேன்.என் கற்பனை என்னை
ஆக்கிரமிக்க மற்றவர்கள் என்னைப் பற்றி
எடை ப�ோடுவதை நினைத்துக் கவலைப்
படாமல் நான் நானாக இருக்க முடிகிறது.
வாசிப்பு எந்தளவு எமக்குள் தாக்கத்தை
ஏற்படுத்துகிறதென்றால், நாம் ஏதாவத�ொரு
விடயத்தில் உள்வாங்கப்பட்டோ அல்லது
மூழ்கடிக்கப்பட்டோ ஏறத்தாழ சுயநினைவற்ற
ஒரு நிலையில் வாசிப்பு எம்மை யதார்த்த
நிலைக்கும் பயணிக்க வைக்கும் அபூர்வ சக்தி
படைத்தது.
மிய�ோஷி
Miyoshi- Japan

எனக்கு

வாசிப்பானது எதையும்
உருவகப் படுத்தும் ஆற்றலைத் தருகிறது.
எ ன ் னா ல் அ றி வு பூ ர்வ ம ா க சி ந ்திக்க
முடிகிறது. வாசித்தல் என்பது முற்றிலும்
வித்தியாசமான நிதர்சனத்தைத் தாண்டிய
ஒர் உலகம்.
நாம் முன்னோக்கும் பலவிதமான
இ ய க்கவி ய லை யு ம் , உ ல க த ்தை யு ம்
புரிந்து க�ொள்ளும் பக்குவத்தை வாசிப்பு
எ னக்களிக்கிற து . சூ ழ ்நிலை க ள்
எமக்கெதிராகி எம்மை வீழ்த்துகையில்
எமக்கு விசுவாசமாக நின்று கைக�ொடுப்
பது வாசிப்பு தான். வாசித்தல் என்பது ஓர்
அற்புதமான உணர்வு.
கெய்ட்லின்
Caitlyn-Argentina

ஷில்பி தாகூர்
Shilpi Thakur- India

எனக்கு வேலைப்பளுவில் இருந்து 	வா சி ப் பு

எ ன ்ப து பு தி ய ன
வி டு பட வாசி ப் பு அ வசி ய ம ா க ிற து . வற்றைக் கற்றுக் க�ொள்ளவும் , மன
வாசிப்பில் மனம் லயிக்க,அதிலேயே மூழ்கி அமைதி, மகிழ்ச்சியைத் தந்து மனதை
சுற்றுச்சூழலைக் கூட மறக்கிறேன்
சாந்தப்படுத்தும் ஒரு வழிமுறையாகவும்
செயல்படுகிறதென்பேன்.
Chantel (Australia)
Claire (Canada)
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நான்

( a u t i s m ) ம தி
யிறுக்க ந�ோயினால் பீடிக்கப்
பட்டிருக்கிறேன் என்பதை மூன்று
வருடங்களுக்குமுன்புதான்அறிந்து
க�ொள்ள முடிந்தது. நரம்பியல்
சம்பந்தமான சிகிச்சைக்குட்பட்ட
துன்பியல் நேரங்களில் எனக்குத்
துணையானது வாசிப்பு தான்.
க ாத ல் ம ற் று ம் க ற்பனை க்
கதைகளில் என்னை மூழ்கடித்து
என் வலிகளை மறக்க வைத்தது
வாசிப்பு. அதனாலேயே நான்
வாசிப்பை நேசிக்கிறேன்.
R. Seguro
(South Argentina)

நா

ன் ஒ ரு பி ர பல
புத்தககிளப்பில் அங்கத்தவராக
இருப்பதால்,வாசிப்பு என் நண்பர்
களுடன் த�ொடர் பாடலை ஏற்
படுத்தக் கைக�ொடுக்கிறது. பல
வித்தியாசமான சூழ்நிலைகளில்
சிறப்பாக செயலாற்ற வாசிப்பு
என்னைப் பயிற்று விக்கிறது.
Megan (USA)

வாசிப்புஎன்வாழ்க்கை

யின் ஓர் அங்கமாகத் திகழ்கிறது.
மனதைச் சாந்தமாக்கவும், அன்
றாட மன அழுத்தங்களில் இருந்து
விடுபடவும் வாசிப்பு எனக்கு
அவசியமாகிறது.
Debbi USA, Northeast

பிரச்சினைகளிலிருந்து

விடுபடவும்,உலகைப்பற்றிகற்றுக்
க�ொள்ளவும்,கேளிக்கைக்கான
ஒ ரு பாதைய ா கவும் வாசி ப் பு
துணை செய்கிறது.

இன்னும் தீண்டாமை
இன்னுமிங்கே விடவில்லை தீண்டா மைப்பேய்
இருக்கிறதே பல்வேறு ப�ோர்வை ப�ோர்த்தி;
தின்னுகின்ற உணவிலுமே பேதம் காட்டித்
திருடுகிறார் அவர்செயலை என்ன ச�ொல்ல?
மன்னுபுகழ் அம்பேத்கர் மீண்டும் வந்து
மண்ணுலகில் பிறந்தாலும் பயனே இல்லை
சின்னதாகச் செய்கொடுமை தீரா தின்று
சேரியெலாம் மூழ்கடித்து நிற்றல் காணீ ர்!
மேல்வர்க்கச் சாமியெலாம் எங்கள் வீட்டை
மெதுவாகக் கூடயெட்டிப் பாரா த�ோடும்!
சால்புமிகு பெரிய�ோர்கள் ஒருநாள் கூட
சங்கரனார் ஊர்வலத்தை விட்டார் இல்லை.
வால்பிடிக்கும் கூட்டமெலாம் இன்னும் இங்கே
வளர்ந்தாலும் உணர்வதில்லை சுரண்டும் கூத்தை;
கால்பிடித்துக் கைஅமுக்கி வாழ்ந்தால் மட்டும்
கடைக்கண்ணால் மேல்தட்டோ க�ொஞ்சம் பார்க்கும்
கல்லெடுத்துச் சுவரமைக்க நாங்கள் வேண்டும்
காரையெலாம் பூசுதற்கும் நாங்கள் வேண்டும்
ச�ொல்லெடுத்துப் பாடுகின்ற ஒலிப்பெ ருக்கி
சுத்தமாக வேலைசெய்ய நாங்கள் வேண்டும்.
நல்லத�ொரு நாளினிலே குடமு ழுக்கை
நடத்துகையில் நாங்களெலாம் வெளியே நிற்போம்!
அல்லவரே வல்லவராய் ஆதல் கண்டே
ஆண்டவனும் கண்மூடிக் கிடத்தல் ஏன�ோ?
பேருந்து நிற்காதே ஓடிச் செல்லும் ;
பின்தொடர்ந்து பிடிப்பதற்கும் வழியே இன்றிச்
சீ ருந்து வாங்கினாலும் ஓட்டிச் செல்லும்
சீ ரான சாலையெங்கள் தெருவில் இல்லை
ஓருந்தும் வாராது குப்பை அள்ள;
ஒருவழியும் இல்லையிங்கே கழிவும் செல்ல;
ஆருந்தான் வரமாட்டார் அறிந்து க�ொள்ள
அடநாங்கள் என்னசெய்வோம் புலம்பிப் ப�ோவ�ோம்!
வாக்கொன்றே க�ொண்டிருப்போம் தேர்தல் நாளில்
வருவார்கள் எங்களிலே ஒருவர் ப�ோல
வாக்குறுதிச் சீ ட்டுகளை வாரி வீசி
வாய்கிழியப் பேசுவார்கள்; குடிசை வீட்டை
ஆக்கிடுவ�ோம் மாளிகையாய் என்று ரைப்பார்
அவர்மட்டும் மாளிகையில் அனுப விப்பார்
தூக்குகின்ற காவடிகள் வாக்கை விற்கத்
துணைசெய்வார் தூங்கிடுவ�ோம் விடியல் என்றோ?

இராம வேல்முருகன்
வலங்கைமான்

கிறிஸ்ட்டினா Kristina (Croatia)
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‘‘
னேத் தன்னான்னே ஏய்
தானேத் தன்னான்னே
நல்லா தடம் பாத்து
நடவு நடு
தானேத் தன்னான்னே
தை மாசம் அறுக்கனுமே
தானேத் தன்னான்னே
தாளம்போட்டு நடவு நடு
தானேத் தன்னான்னே
நல்லா தரை பாத்து
வெளயனுமே
தானேத் தன்னான்னே..!’’
என்று அழகாய் மெட்டெடுத்து, ராகம்
ப�ோட்டு பாடிக் க�ொண்டே, முத்தழகி கட்டிய
பாத்தியில் நாத்தை நட்டுக் க�ொண்டிருந்தாள்.
வேலை ஒரு பக்கம் இருக்க பாட்டும், பேச்சும்
சுவராசியமாய் நடந்து க�ொண்டு இருந்தது.
‘‘ஏண்டி முத்தழகு, என்ன இங்கன
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வந்திருக்கவ, நீ இங்கன வந்தது உங்க
அண்ணனுக்கு தெரியுமா?’’ என்று கருத்தம்மா
கேட்க,
‘‘ஸ்ஸ்...மெல்லப் பேசுக்கா.. எங்க
அண்ணனுக்கு தெரிஞ்சா விடுமா? அண்ணன்
ஊருல இல்ல..’’ என்று நிமிராமல் வேலையில்
கருத்தாய் பதில் ச�ொன்னாள் முத்தழகு.
‘‘அது சரி. உங்க அண்ணன் முத்தரசு,
நீ கூலிக்கு வேலை செய்யிறனு தெரிஞ்சா
வானத்துக்கும் பூமிக்கும்ல குதிக்கும்’’
‘‘குதிக்குமாவா....? ஆத்தி, என்னைய
வெட்டி ப�ொலி ப�ோட்ரும்’’.
‘’பின்ன எதுக்குடி வந்தவா...?’’
‘’அ து வந் து , , , எ ன் ம ாமே க தி ர
பார்க்கதே வந்தேன். வேலைக்கு வந்த
சாக்குல அவங்க காட்டுல அத பார்த்துக்
கிட்டே இருக்கலாம் இல்ல கருத்தம்மா.’’
	ச�ொல்லி முடிக்க கதிர் காட்டுக்கு வர
‘’ஸ்.. வரான்’’ என்று முணு முணுத்தப்படி
தலை நிமிராமல் ச�ொன்னாள் கருத்தம்மா.
‘‘யாரது? நசநசன்னு பேசிட்டு.ச�ோலிய
பாக்க வந்தம்மா,,, பாத்தமானு இல்லாம
என்ன பேச்சு வேண்டிக் கெடக்கு..?’’ என
அதட்டினான்,
‘‘யாரது புதுசா இருக்கு, அட அடே’’
‘‘ஆத்தாடி..! அத்தி பூ ப�ோட்ட அதிச
யமா ப�ொறந்தவ, கதிர் காட்டுக்கு கூலிக்கு
வந்திருக்கா. எகத்தாளமாய்ப் பேசினான்’’
‘‘இந்தா புள்ள,,, என்ன ம�ொறப்பு
எல்லாம் பயங்கரமா இருக்கு...?’’
‘‘உனக்கு தேவை கூலிக்கு ஆளு
எனக்கு தேவை கூலி அந்த மட்டும் நில்லு.
எ ங்க அ ண்ணன ம ரு வாதி இ ல்லா ம
பேசுன, கருக்கருவாளாலேயே கழுத்த
அறுத்து புடுவேன் பாத்துக்கோ...’’ அவள்
எகிற அங்கிருந்து நகர்ந்தான் கதிர்.
‘‘அவன�ோடு முறச்சிக்கிட்டாலும்
அவன் ப�ோவதையே பார்த்தவள். அவளுக்
கு ள்ளையே ர சித் து க் க�ொண ் டா ள் .
இ ரு க்காதா பி ன ்னே , க திரை பார்க்க
தானே வேகாத வெயில்ல காய்ந்து ச�ோலி
பார்த்துக் க�ொண்டிருக்கிறாள்.’’

கதிர்... முத்தழகியின் அண்ணனிடம்
கூலிக்கு வேலை செய்தவன் தான். தன்
முயற்சியினாலும், உழைப்பினாலும், கவன
மாக படிப்படியாக முன்னேறினான்.
இது முத்தரசுக்கு பிடிக்கவில்லை.
இவனால் தான் தன் வருமானம் பாதித்ததாய்
கதிர் மேல் சிறிதும் பற்றின்றி ப�ோட்டியும்,
ப�ொறாமையும் க�ொண்டிருந்தான் முத்தரசு.
அதன் விளைவே கதிரை முத்தரசுக்கு
பிடிக்காமல் ப�ோனது. அவனைக் காணும்
ப�ோதெல்லாம் ஏச்சும், பேச்சும், சண்டை
யுமாய் இருந்தது.
ஆனால் முத்தழகு அப்படியில்லை
கதிரைக் காணும் ப�ோதெல்லாம் புன்னகை
யும் காதலும் ஊற்றெடுக்கும், வெளியே
காட்டிக் க�ொள்ள மாட்டாள்.
	தங்கச்சிக்காக எதைக் கேட்டாலும்
செய்வான் முத்தரசு. அவனை ப�ொறுத்த
மட்டில் முத்தழகு தான் அவனுக்கு எல்லாமே.
இதுவரை அவளும் அது வேணும்
இது வேணும் னு எதையும் கேட்டதில்லை.
கதிருக்கு மனம் கனத்திருந்தது. அக்கால கல்
கட்டிடமும் அவன் வீட்டு மரக் கட்டிலில்
தன் கைகளையே தலையணையாக்கி, மேற்
கூரையை வெறித்தப்படி படுத்திருந்தான்.
அவனை உறவென்று க�ொண்டாட
ஊரில் அத்தனை பேர் இருந்தாலும். அவனுக்
கென்று பாசமாய் முகம் பார்க்க ச�ோறு
ப�ொங்கி ப�ோட யாருமில்லை. அவனுக்கு
துணையாய் அவன் ஆத்தா இருந்தாள்.
இப்போது அவரும் இல்லை. ஒற்றை
மனிதனாய் வாழ்வது அவனுக்கு வருத்தத்தை
க�ொடுத்தது.
‘‘முத்தழகியை சிறு வயதிலிருந்தே
அவனுக்கு தெரியும். ரிப்பன் ஒரு பக்கம்
அவிழ்ந்த தலையும். அழுக்கு படிந்த பாவாடை
சட்டையுடன் அவன�ோடு அவள் புழுதியில்
புரண்டு விளையாடிய நாட்க ளெல்லாம்
அவன் கண்முன்னே வந்து ப�ோனது’’
‘‘நல்லவள் தான் முத்தழகி. அவள்
மீது ஆசை இருந்தாலும்’’
‘‘ப்ச்.. விதி யாருக்கு யார்னு எழுதி
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வச்சிருக்கோ’’ சலிப்படைந்தவனாய் எழுந்து
கருப்பன் கடைக்கு ப�ோனான்.
‘‘ஒரு சுக்கு காபி ப�ோடுண்ணே...’’
ம்ம்..ப�ோடுறேன்.
‘‘ஏன்ப்பா... கதிரு காலா காலத்துல
ஒரு கல்யாணத்த பண்ணுனா உனக்குன்னு
ஒரு துணை இருக்கும்ல. ஏன் தனியா
கிடந்து கஷ்டப்படுற..?’’
‘‘ப்ச்...நடக்குறத பேசுண்ணே...’’
‘‘ஏன் நடக்காது..?’’ சரியா அதே
நேரம் அங்கே வந்த முத்தரசு, ஹ...ஹா...
நாதி இல்லாதவனுக்கு எவன் ப�ொண்ணுக்
க�ொடுப்பான். ஏற்கனவே ந�ொந்து ப�ோய்
இ ரு ந ்தவ னு க் கு அ ம ில த ்தை எ டு த் து
ஊற்றியது ப�ோலிருந்தது.
‘ ‘ எ ன ்னடா ம�ொற ப் பு எ ல்லாம்
பெருசா இருக்கு.. ய�ோவ்... நான் ப�ொண்ணு
பார்த்துக்குடுன்னு ச�ொன்னேனா..? உன்
கிட்ட ச�ோத்துக்கு கை ஏந்தி வந்தேனா?
எ ம ்பொ ழ ப்ப பா ர் த் து க்கிட் டு ந ான்
இருக்கேன். என்கிட்ட வச்சிக்காத’’ன்னு
ச�ொ ன ்னவன் அ ங்கி ரு ந் து வெ ர சா
கிளம்பினான்..
‘‘வீட்டிற்கு வந்தவன் வரப்பு செதுக்க
மம்முட்டியை எடுத்துக்கொண்டு வயலுக்கு
ப�ோனான். வளைவில் கதிர் காட்டுக்கு
ப�ோய் க�ொண்டிருப்பதை பார்த்த முத்தழகி
நெத்திலி கருவாடும் கத்தரிக்காயும் ப�ோட்டு
அ வனை ந ினைச் சு க்கி ட ்டே ம ணக்க
மணக்க க�ொழம்பு வச்சு தூக்கு ப�ோணில
அழுத்தி ச�ோறு ப�ோட்டு குழம்பு ஊத்தி
எடுத்துக்கிட்டு வயலுக்கு ப�ோனாள்,

வலது கை க�ொடுப்பது
இடது கைக்கு தெரியட்டும்
உன்னைப் பார்த்து
உதவிசெய்பவர் உருவாகட்டும்

நாகை ஆசைத்தம்பி
க�ோவை
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அதுவரை அமைதியான இடத்தில்
வரப்பில் ஓடும் தண்ணீர் சத்தம் மட்டும்
கே ட ்டவன் . ப ெ ண் கு ர ல் கே ட ்க வு ம்
உலுக்கித்தான் ப�ோனான். படக்கென்று
திரும்பியவனுக்கு மின்னிய முகத்தை தாவணி
நுனியில் துடைத்தவாறு நின்றிருந்தாள்
கையில் தூக்கோடு,.
‘‘அடச்சே நீயா...?’’ என்றவன், தன்
வேலையைத் த�ொடர்ந்தான்.
‘‘ஏன் த�ொர, யாரை எதிர்பார்த்த...?‘‘
என்றவள், தன் கையில் வைத்திருந்த
தூக்கை எடுத்தபடி ‘‘இந்தாயா.. உனக்கு
சுடசுட ச�ோறு ப�ோட்டு நெத்திலி கருவாடு
குழம்பு வச்சு மணக்க மணக்க எடுத்தாந்தே.
வந்து ஒரு வா சாப்புட்டு வரப்ப வெட்டு’’
என்றாள்.
‘ ‘ அ றி வு கெ ட ்டவளே உ ங்க
அண்ணனுக்கு தெரிஞ்சா இதையே சாக்கா
வச்சிக்கிட்டு ஊரைக் கூட்டி பஞ்சாயத்து
வச்சி என்ன காச்சி காச்சிபுடுவான்’’ நீ
கெளம்பு புள்ள.
‘‘ச்சே...! உனக்கு ப�ோயி ஆச ஆசையா
ச�ோறு க�ொண்டேந்தேன் பாரு, என்னைய
ச�ொல்லனும்’’ என்றவள் அங்கிருந்த வரப்பு
மேட்டு மேல உட்கார்ந்தாள்.
‘‘ப்ச்... எதுக்கு டி இங்க உட்காருற..?’’
‘‘இந்த, என்ன எப்ப பாரு தாளிக்க
ப�ோட்டக் கடுகு மாதிரி ப�ொரியிறே...? எங்க
உன் நெஞ்ச த�ொட்டு ச�ொல்லு எம்மேல
உனக்கு ஆசை இல்லன்னு. ஏய்யா இப்படி
பண்ற உச்சி வெயில் அனலாட்டம் உன்ன
நினைச்சு நித்தம் உருகி கிடக்கேன்.
நா வெளஞ்சு நிக்கிறதே உனக்காக
தாய்யா.என்னிக்குஇருந்தாலும்எங்கழுத்துக்கு
உங் கையாலதான் தாலி வாங்குவேன்.’’
வெடிச்சு சிதறிய அழுகைய�ோடு அங்கிருந்து
வெரசா வெளியேறினாள்.
‘‘ஏ.. ஏ கூறுகெட்டவளே நில்லுடி’’
என்றபடி வேகமாய் ஓடிவந்தான்.
‘‘ஏன்டி முத்தழகு இப்படி பண்ற ஒரு
பக்கம் முத்தரசுக்கு என்னைக் கண்டாலே
ஆகலைங்கிறான் , நீ என்னடானா ...

எத்தனைபேர்?
புன்னகையில் மாண்டவர்கள் எத்தனை பேர் - உன்
புற அழகில் மாண்டவர் களெத்தனைபேர்
கண்ணசைவில் மாண்டவர்க ளெத்தனை பேர் - எழில்
காலழகில் கண்ணிழந்தோர் எத்தனை பேர்!
எழில் கண்டு இளைத்தவர்கள் எத்தனைபேர் - உன்
ம�ொழிகேட்டு மூழ்கியவர் எத்தனைபேர்
பழியாகப் பசித்திருப்போர் எத்தனைபேர் - மலர்
பாதம் த�ொட பரிதவிப்போர் எத்தனைபேர்!
இடை கண்டு நூலான�ோர் எத்தனைபேர் - உந்தன்
நடையழகில் சிக்கியவர் எத்தனைபேர்
படையெடுக்க காத்திருப்போர் எத்தனைபேர் - உனைப்
பதம் பார்க்க துடித்திருப்போர் எத்தனைபேர்!
தடை தாண்ட தானிருப்போர் எத்தனைபேர் - மனக்
குடை பிடித்துக் க�ொண்டிருப்போர் எத்தனைபேர்
புடை சூழக் குவிந்தவர்கள் எந்தனைபேர் - உன்னால்
பூமிதனை மறந்தவர்கள் எத்தனைபேர்?

ப�ொன்மணிதாசன்
என்னோட தான் உம் வாழ்க்கைன்னு
ச�ொ ல் லு வீ சி க�ொ ல் லு ற . . ’ ’ அ வன்
ச�ொல்ல,
‘ ‘ ய� ோ வ் உ ன க் கு தா ந ான்
ஆ க னு ம் இ ல்லை ய ினா ம ண ் ணாதா
ப�ோவேன். ச�ொல்லிபுட்டேன். நீயே முடிவு
பண்ணிக்கோ’’ அங்கிருந்து விருட்டென்று
சென்று விட்டாள்.
‘‘அன்று இரவு கயித்து கட்டிலில்
தூ க்க ம ி ழ ந் து பு ர ண்டவன் நீ லவான
வெண்ணிலவை வெறித்தவனுக்கு வெள்
ளந்தி ய ான முத ்தழ கியே ம னம் முழுக்க
நிறைந்து இருந்தாள். அவள் ச�ொன்ன
வெறித்தனமான வார்த்தைகள் அவன்
காதுகளில் ஒலித்துக் க�ொண்டே இருந்தது.’’
முத்தழகியை கல்யாணம் செய்து
க�ொண்டால் முத்தரசனால் வாழ்க்கையில்
நிம்மதியை இழக்க நேரிடும�ோ.. என்று
பயந்தான். அவள் அண்ணன் அவனை

படுத்திய துன்பத்துக்கு, இவன் முத்தழகியை
வைத்தே முத்தரசை பழி வாங்கிட முடியும்.
ஆனால் அவன் அப்படி செய்யவில்லை.
அவள் காதலை ச�ொல்லும் ப�ோதெல்லாம்
எ த ்தனை ப �ொ று ப்பா ய் த ப் பு எ ன் று
அவளுக்கு எடுத்து ச�ொல்லி வாதிடுகிறான்.
‘ ‘ எ ன ்ன டி ச�ொல்ற ச� ோ று
வேணாம்னு த�ொரத்தி விட்ருச்சா, அழுகாதே
முத்து நெஞ்சுல உன்ன சுமந்தாலும் உங்க
அண்ணங்கிட்ட சங்கடம் எதுக்குன்னு தான்
கதிரு ஒதுங்கி இருக்காப்புல’’
‘‘நானுந்தே என்ன செய்ய முடியும்’’
‘‘அடியே முத்தழகு அழுகாதடி...
கதிருக்காக, நீ அழறனு மட்டும் உங்க
அண்ணனுக்கு தெரிஞ்சா ரத்த ஆறே
ஓடுமேடி. கதிர் மாதிரி ஒருத்தன் எங்க
தேடினாலும் கிடைப்பான? சாமிதேன் உங்க
அண்ணனுக்கு நல்ல புத்திய க�ொடுக்கனும்’’
கருத்தம்மா ச�ொல்லிக் க�ொண்டே அவள்
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வீட்டிற்கு கிளம்பினாள்.
அந்தி பூக்களின் மணம் மனதை
சிறிது மலரச் செய்தது. கதிரை நினைத்துக்
க�ொண்டே கா ல் ப�ோ ன ப� ோ க்கி ல்
ந டக்க த � ொடங்கினா ள் , பற வ ை க ள்
வந்தடையும் அந்த ஆலமரத்தின் அடியில்
அமர்ந்தாள். வேதனை கலந்த காதலில்
மயங்கியிருந்த அவளுக்கு இருட்டியதுக்
கூட தெரியவில்லை.
காய்ந்த சருகுகளுக்கிடையில் தன்னை
நெருங்கி வரும் காலடி ஓசைக் வந்த திசையில்
முகத்தை திருப்பினாள் திகைத்து ப�ோனாள்.
கதிர் நின்றிருந்தான்.
‘‘இங்கன என்னா பண்ணுற புள்ள...?’’
‘‘உன்ன தாய்யா.. நினைச்சுட்டு
இருந்தே. அய்யனாரு சாமி மாதிரி முன்னாடி
வந்து நிக்குற...’’
‘‘ ஏ ய் ஓ னக்கெல்லாம் அ றிவே
இல்லையா?’’ சட்டென்று எழுந்து அன்பாய்
அவன் கையை பிடித்தாள்.
‘‘அடிங்க.. அப்படியே விட்டேனு
வைய்யே, ஓ வீட்டுல ப�ோயிதேன் விழுவ.
இருட்டிடுச்சு வா வீட்டுல விட்டுட்டு
ப�ோறேன்.’’ முறைத்து நின்றவளின் கையை
பிடித்து இழுத்தான்.
‘‘நான் த�ொட்டா கத்தற’’
‘‘இந்தா ம�ொதல்ல என்ன த�ொட்டு
பேசாத நான் என்ன உன் ப�ொண்டாட்டியா..?’’
அவள் சீற, கதிரின் முகம் இருண்டே விட்டது.
‘‘என்னா மூஞ்சிய த�ொங்க ப�ோட்டு
கிட்ட.? நெசத்தத்தேன் கேட்டேன். ஒடனே
உனக்கு வலிக்குதா..?’’
‘‘எனக்கு எப்படி இருக்கும் தெனமும்
என்ன ஒதுக்குறப்போ. நெஞ்சுல என்
நினைப்பு இருக்குல்ல..?’’ என்று அவன்
முகம் பார்த்து கேட்டாள். அவளுக்கு பதில்
ச�ொல்ல முடியாதவனாய்..
‘‘ம்ம்...என்ன நிக்குற...?
	வா இ ந ்நே ர ம் ஒ ன ்னை யு ம்
என்னையும் யாராவது பார்த்தா தப்பாகிடும்
புள்ள. வா ம�ொதல்ல.. பேச்சுதான்டி ஒனக்கு.
ஊரு பத்தி ஒண்ணும் தெரியாத வெள்ளந்தி
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புள்ளடி நீ. எதுவா இருந்தாலும் ப�ொறவு
பேசிக்கலாம். கிளம்பு புள்ள’’ அவளை
சமாதானப்படுத்தி கூட்டிச் சென்றான்.
‘முத்தழகியின் ச�ொல்லால் மீண்டும்
குழம்பியது மனம். கட்டுக் க�ொள்ளாமல்
தவித்தான். இதற்கு தீர்வு அவனின் கல்யாணம்
தான் என்று தெளிவாக த�ோன்றியது
அவனுக்கு.
	கை பி டி த் து பேசிக் க ொ ண் டு
இருந்ததை கண்ட ரங்கன். நடந்தது என்ன
வென்று தெளிவாக தெரிந்துக் க�ொள்ளாமல்
நண்பன் முத்தரசனிடம் பத்த வைத்தான்.
‘தன்
தங்கை
தான்
கதிரை
விரும்புகிறாள்’ என்று தெரியாமல், கதிர் தான்
முத்தழகியை விரும்புவதாக» நினைத்தான்.
‘தன் பேச்சை தங்கை மீறமாட்டாள்’
என்ற நம்பிக்கையில் காதும் காதும்
வைத்தபடி முத்தழகிக்கு ரகசியமாக
திருமண ஏற்பாடுகள் செய்தான்.
‘‘முத்தழகி நாளைக்கு காலைல
நேரமா குலதெய்வ க�ோவிலுக்கு ப�ோகணும்
எல்லாம் ரெடியா எடுத்து வச்சிடு.’’
ஏதுமறியாதவளாய் கதிரை நினைத்த
படி க�ோவிலுக்கு ப�ொங்க ப�ொருள்களை
துள்ளும்மனத�ோடுஎடுத்துவைத்துக்கொண்டு
இருந்தாள்.
ரங்கனை தங்கைக்கு கல்யாணம்
செய்ய முடிவு செய்திருந்தான். ரங்கன்
தெய்வமாக ஒசந்து தெரிந்தான் முத்தரசன்
கண்ணுக்கு.
அங்கு கல்யாண ஏற்பாட்டைக் கண்ட
அதிர்ச்சியில் தலை சுற்றியது அவளுக்கு.
செய்வதறியாது திகைத்தாள்.
அவளால் அதை ஏற்றுக் க�ொள்ள
முடியவில்லை. கதிரை கட்டிக்கொள்ளத்
தான் ஆ சை எ ன் று அ ண ் ணானிடம்
ச�ொல்லவும் முடியவில்லை.
	பல ப� ோ ர ா ட ்ட த ்தி ற் கு பின்
‘‘முத்தழகு...’’ பலமான சத்தம் காதை ப�ொலக்க,
உடலில் மின்சாரம் பாய்ந்தது ப�ோலிருந்தது
அவளுக்கு. நிமிர்ந்தவளுக்கு, தலையில்
இடியே இறங்கியது. காரணம் முத்தரசன்

அவன் கழுத்துக்கு அருகில் கத்தியை
வைத்திருந்தான்.
‘‘இப்போ நீ தாலி கட்டிக்கலைனா
என் கழுத்தை அறுத்துக்குவேன்’’ முரடனாய்
கத்தினான்.
‘‘கத்தி முனையில் முத்தழகி கழுத்தில்
தாலி ஏறியது. தான் கதிரை ஜெயித்தவனாய்
பெருமிதம் க�ொண்டவன். தன் தங்கையின்
விருப்பம் அறியாதவன் ஆனான்.
என்ன நடந்தது என்று யூகிக்க
முடியாது நடந்த கல்யாணத்தால் புத்தி
பேதலித்து மயங்கி சரிந்தாள்.
வைத்தியம்
பார்த்த
வைத்தியர்
‘‘பேரதிர்ச்சி பட்டு இருக்கா.. உன் தங்கைக்கு
பைத்தியம் பிடித்து விட்டது என்றார்.
அதை கேட்டவனுக்கு «ரத்தம் ஓடுவது
நின்று இருதயம் உறைந்து நின்றான்.
எங்கெங்கோ வைத்தியம் பார்த்தும்
முத்தழகி குணமடையவில்லை.
ர ங்க னு ம் பை ய த ்தி ய ம் எ ன் று
அரவணைக்காமல் விட்டுவிட்டான்.
முத்தரசன் அவனிடம் கேட்டதற்கு
‘‘பைத்தியத்தோட என்னை வாழச் ச�ொல்
றியா...? ஆளை விடு சாமி’’னு ப�ோனாவன்
வந்து எப்படி இருக்கிறாள் என்று கூட
பார்க்கவில்லை.
	பல மாதங்கள் ஆனது முத்தழகியின்
மனநிலையில் எந்த மாற்றமும் இல்லை.
இதை நினைத்தே ந�ொந்து நூலான
முரடன் முத்தரசன் முடங்கி ப�ோனான்.
	சரியாக உண்ணாமல், உறங்காமல்
ந�ோய்வாய்ப்பட்டான். தங்கையையும்
கவனிக்க முடியாமல், தன் உடம்பையும்
பா ர் த் துக்க இ யலா ம ல் சி த ்தர வதைப்
பட்டான்.
‘‘அடியே... புள்ள எப்படி துள்ளி
திரிஞ்சவ இப்படி அடங்கி கிடக்கியே?
ரத்தமெல்லாம் க�ொதிக்குது டி. இப்படி
உன்ன பாக்க முடியலையே என்னால’’,
அழுதாள் கருத்தம்மா.
மு த ்த ர சை ந ி ம ி ர் ந் து பார்க்க
பயப்படுவாள் கருத்தம்மா...ஆனால் இன்று

மெளனராணியின்
ராஜாங்கம்

சப்தங்களின் இரைச்சலில்
மெளனத்தை யாசிக்கிறேன்
நூலகங்களில் புத்தகங்களின்
ஏடு திருப்பல்களில்
மெளனம் கலைகிறது
நட்சத்திரங்களும் நிலவும்
மெளன ப�ோதர்களாக
இரவில் உலா வருகின்றன
யாருமற்ற மலை உச்சிகளில்
மெளனராணி த�ொடர்ந்து
ராஜாங்கம் நடத்துகிறாள்
உலகம் சுற்றி வரும் சூரியன்
வெப்பமாகவே பேசுகிறது
கடலின் அலைகள்
இரைச்சலாக இருந்தாலும் ஆழ்கடல்
மெளனத்தையே பூஜிக்கிறது
அமைதியான தெருக்கள்
ஊரடங்கு காலத்தில்
மெளனத்தையே ப�ோதிக்கின்றன
யாருமற்ற இரவுகளில்
கனத்த மெளனத்தையே
உனக்கு நான் கேள்வியாக்குகிறேன்
விடிவதற்குள் உன்னிடம்
இருந்து விடை வருமா?
மெளனத்தை தான்
பதிலாக தருவாயா ?
உன் கால் செருப்பின் ஓசைக்காக
கதவுகளை மட்டுமல்ல, காதுகளையும்
திறந்தே வைத்திருக்கிறேன்
மெளனத்தில் க�ொல்லாதே ...

கலா புவன்
லண்டன்
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ஒவ்வொரு ந�ொடியும்
கசிந்து உருகி
ஓடி நின்றது
உன் நினைவுகளாய்
lll
உள்ளுள் புகைந்து
தீயாய் வளர்ந்து
எரிக்கும் தேகம்
சந்தேகம் .

சாந்த குமார்
தைரியம் வந்தவளாய்... ‘‘அப்படி என்னய்யா
உனக்கும் கதிருக்கும் பரம விர�ோதம்?
அவனை பழிவாங்குறதா நினைச்சு ‘‘உன்
தங்கச்சி ப�ொழப்ப நாசம் பண்ணிட்டியே...
அவ நெஞ்சுல கதிரைதாய்யா சுமந்துகிட்டு
இருந்தா...அவ ஆசை என்னான்னு ஒரு
வார்த்தை கேட்காம இப்படி பைத்தியப்
பட்டம் வாங்க வச்சுட்டியே...
மு த ்த ழ கு எ வ ்வள வு க ட ் டா ய ப்
படுத்தியும் உன்ன அவமானப்படுத்தக்
கூடாதுனு ஒதுங்கி ப�ோனவன்யா கதிரு
அ ப்ப டி ப ட ்ட ம னு சன் த ே டு னா லு ம்
கிடைக்குமா? அவசரபட்டு இந்த கதிக்கு
ஆளாக்கிட்டியே’’ அவள் நெஞ்சில் அடித்துக்
க�ொண்டு அழ, முந்தரசனுக்கு உச்சந்தலையில்
ஆணி அடித்த வலி ஏறியது.
அ ப்ப ோ து தான் அ வ னு க் கு
உறைத்தது கதிரின் மேலிருந்த ‘ப�ொறாமை
யும், ப�ோட்டியும்’ தான் இந்த நாசத்திற்கு
காரணம் என்று காலம் கடந்து புத்திக்கு
உறைத்தது.
அ ப்ப ோ த ே க திரை பார்க்க
த � ோ ன ்றி ய து மு த ்த ர ச னு க் கு . க திரை
பார்க்க சென்றவன் தெம்பில்லாதவனாய்
ர�ோட்டோரம் சரிந்தான். அங்கிருந்தவர்கள்
ஓடிச்சென்று தூக்கினார்கள் கூட்டத்தில்
கதிரும் இருந்தான். கதிரைக் கண்ட முத்தரசு
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தட்டு தடுமாறி க.. கதிர் உன்னோட பேசனும்
என்னை வீட்டிற்கு கூட்டிட்டு ப�ோறீயா...
அ வன் க ண்க ள் கெஞ் சு வதை
ப�ோலிருந்தது ஒன்றுமே வெளங் காதவனாய்
கதிர் அவனை அழைத்துக் க�ொண்டு அவன்
வீட்டிற்கு சென்றான்.
‘‘கதிர் உன்னை தப்பான பார்வையில்
பார்த்து உனக்குள்ள இருக்க நல்ல மனச
புரிஞ்சிக்காம ப�ோயிட்டேன்.’’ கருத்தம்மா
ச�ொ ல் லி த ்தான் மு த ்த ழ கு உ ன ்னை
விரும்பினானு தெரியும். என்னை மன்னித்து
விடு விழி விசும்ப ஆண் என்ற கர்வம்
நீங்கி குழந்தையாய் கண்ணீர் விட்டான்
முத்தரசன்.
	சங்கிலியின் சல சல சத்தம் வந்த
திசையை பார்த்த கதிர் மூர்ச்சையாகி
ப�ோனான்.
	பல மாதங்களுக்கு பிறகு முத்தழகியை
இந்த நிலையிலா அவன் காண வேண்டும்.
	ச�ோத்தை அள்ளி இறைத்து விளை
யாடியவளின் முன் ப�ொல ப�ொலன்னு
ப�ொங்கி வழிந்த கண்ணீரை துடைக்க
கூட செயலற்று நின்றான்.
அவள் கட்டப்பட்ட தூணில் தன்
தலையை இடித்துக் க�ொண்டு கதறினான்.
‘‘உன் கதிர் வந்து இருக்கேன்டி
புள்ள, நீ பிடிவாதகாரி டி.. அ டியே முத்தழகி
நீ தாண்டி எ.. ஏ ப�ொஞ்சாதி நான் உன்ன
பாத்துகிறேன்டி’’ ன்னு அவளைக் கட்டிக்
க�ொண்டு, அவளின் கனவை நனவாக்க
துடித்துடித்துக் க�ொண்டிருந்தான் கதிர்.
உடல் நிலை சரியில்லாத முத்த
ரசனால் அவனை சமாதானம் செய்ய கூட
முடியாமல் செயலற்று இருந்தான். அவன்
அவ்வளவு பாதிக்கப்பட்டு இருந்தான்.
முத்தழகையே இமைக்காமல் பார்த்துக்
க�ொண்டிருந்த கதிரின் கண்களில் கண்ணீர்
கீழே விழவில்லை.
மனதில் முத்தழகை ப�ோல் கண்
களில் அது த�ொற்றி நின்றது...
n

 

வெளிப்படை வெளியில்
பாசாங்கு ‘பவுடர்’பூச்சு எதுவுமின்றி
பசியென்ற பதாகையுடன்
நின்றிருக்கிறான்

விளிம்பின் தாழ்வாரங்களில்
த�ொங்கும் வாழ்வுடன்
வெகுநாளாய்
வெறுமையில் நிரம்பியிருக்கும்
இருண்மையின் வாசல்.

விடியப்போகும் ப�ொழுதுக்கு
ப�ோதுமானதாய் ப�ொட்டலம்
ஏத�ோ ஒரு கையிலிருந்து
இடம் மாறுவதாக
அயரும் நிமிசங்களில்
அவனுக்குள்
ச�ொப்பனம் கூடு கட்டுகிறது

பலரை க�ோபுரத்திற்கு
உயர்த்தியும்
குப்புறத்தள்ளி வீழ்த்தியும்
பயிற்றப்பட்ட பாதையில்
அவனும் அனாயாசமாக
வந்தடைந்து விட்டான்.

பசிக்கான வெளியில்
வெம்மையில் அலைந்தபடி
இப்படித்தான் கலைகிறது
இருப்பவனுக்கு புலப்படாத
ஒரு இல்லாமையின்
பிச்சைக்கார கனவு!

க�ொடுத்து வாங்கி
வாங்கி க�ொடுத்து வாழ்கிறான்....
இல்லையென்ற ம�ொழி
அவனிடம் இல்லை.
அதனால்; இப்போது இல்லை.
வெறுமையின் தட்டுடன்
இயலாமையை ஏந்தியபடி
தெருவில் பிச்சைக்காரனாய்
ஆகியிருக்கிறான் என்பதைய�ோ
புதைந்துப�ோன அவன் வாழ்க்கையை
உயிர்ப்பித்துக் க�ொண்டிருக்கிறான்
என்றோ அறியாமல்
ஊகங்கள் ஊசலாடுகின்றன.

- ர�ோஷான் ஏ. ஜ

இப்போதெல்லாம்
தேவையை மிஞ்சி
தேடுவதுமில்லை
தேக்குவதுமில்லை
இதனால்தான் அவன்
முழுநேர பிச்சைக்காரனாகி
இருக்க வேண்டும்
பிச்சைக்காரனைவிட
ம�ோசமாக நாம்
உயிர் நிரப்பிய
த�ோல் பையை
வைத்துக்கொண்டு
உள்ளவர்களாகவும்
உயர்ந்தவர்களாகவும்
ஒருவருக்குள் ஒருவர்
ஒளிந்து க�ொண்டிருக்கிற�ோம்
ஆனால் அவன�ோ
மினுங்க தெரியா மேனியாய்
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த

ம ி ழ் தன்னை த் தானே
வளர்த்துக் க�ொள்ளத் தகுதியுள்ள யாரை
ய ாவ து தத்தெ டு த் து க் க� ொ ள்கி ற து .
த ம ி ழை க் க ற் று த் த ே ர் ந் து த ம ி ழ ால்
தனது வாழ்க்கையை நடத்துபவர்களைவிட
த ம ி ழை வளர்ப்பவர ்க ள் பெ ரு ம ் பா லு ம்
தமிழைக் கற்காத வர்கள் என்றால் அது
மிகையல்ல. தமிழால் வளர்ப்பவர்களைவிட
த�ொடக்கக் கல்வியைக்கூட நிறைவுசெய்யாத
ஒரு வரைத் தமிழ் தெரிவுசெய்து க�ொண்டது
வியப்புக்குரியதே. சிறுவயதில் மேடைப்
பேச்சுகளைக் கேட்டதாலும் திரைப்பட
வச ன ங ்க ளை
ம ன ப ் பா ட ம்
செ ய் து
பேசியதாலும் தமிழால் ஈர்க்கப்பட்டுத் தான்
வளர்ந்தபிறகு அந்தத் தமிழ்மொழிக்கு
ஏதாவது செய்யவேண்டும் என்றெண்ணித்
த ம ி ழு க்கெ ன ஒ ரு ச ங ்க ம் அ மை த் து
தமிழ்வளர்க்கும் பணியில் தம்மை ஈடுபடுத்திக்
க�ொண்டவரேஇம்மாதநமதுசிறப்புவிருந்தினர்.
30 ஆண்டுகளுக்குமுன் ஒரே ஒரு சிறிய
கடையுடன் த�ொடங்கிய ஜெனிபர் இனிப்பகம்
இன்று பலகிளை களுடன்மயிலாடுதுறையில்
பரிணமித்துள்ள ஜெனிபர் அடுமனை மற்றும்
இனிப்பகம் என்ற மாபெரும் குழுமத்தின்
நிறுவனர் மயிலாடுதுறை தமிழ்ச் சங்கத்தின்
காவலர் நிறுவனர் தமிழ்ஆர்வலர் திருமிகு
ஜெனிஃபர் பவுல்ராஜ் அவர்களை அவரது
நிறுவனத்திலேயே காணச்செல்கிற�ோம்.
மயிலாடும் துறையில் காவிரிக்கரை
யில் காவிரிக்குச் சிலை வைத்த அந்த
மாமனிதர் மிகவும் எளிமையாகத் தனது
நிறுவனத்தில் நம்மை அன்புடன் வரவேற்று
உ பச ர ி க்கி ற ா ர் . இ த �ோ அ வ ரு ட ன ா ன
பேட்டி....

   
வணக்கம் ஐயா
	தமிழ்நெஞ்சம் சார்பாகத் தங்களுக்கு
இனிய வாழ்த்துக ளைத் தெரிவித்துக்
க�ொள்கிறேன் ஐயா
l
தங்கள் பிறந்த ஊரைப்பற்றியும்,
பெற்றோரைப் பற்றியும் ச�ொல்லுங்களேன்!
நான் பிறந்தஊர் திருநெல்வேலி
மாவட்டம் க�ோவில்பட்ட - கழுகுமலைக்
கருமைந்த கே.சுப்ரமணியபுரம் என்னும்
சி ற் றூ ர் . எ ன து த ந ்தை ய ா ர் தி ரு ம ி கு
பி . சங்க ர ப்பன் அ வர்க ள் தா ய ா ர்
ச.வேங்கடம்மாள்
l
தாங்கள் மயிலாடுதுறைக்கு வந்து
எத்தனை ஆண்டுகள் இருக்கும்? முதன்முதலில்
ம ய ிலா டு து றை ய ி ல் எ ன ்ன த � ொ ழ ி ல்
செய்தீர்கள்?
நான் மயிலாடுதுறைக்கு வருவதற்கு
முன்பு கும்பக�ோணம் வந்ததைச் ச�ொல்லியாக
வேண்டும்.எனக்குப் பதின்மூன்று வயது
இருக்கும்போது கும்பக�ோணம் தற்போது
பழை ய பே ரு ந் து ந ிலை ய த ்திற்க ரு கே
இருந்த ஒரு கடலைக் கடையில்தான் எனது
வாழ்க்கையைத் த�ொடங்கினேன். சாதாரண
தமிழ்ச்சங்கவிழாவில் அரசு அதிகாரி
சகாயம் ஐஏஎஸ் அவர்களுடன்... அருகில்
சு. சிவலிங்கம்
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திருமிகு ஜெனிஃபர் பவுல்ராஜ் அவர்களுடன் நேர்காணல் செய்பவர் பாவலர்மணி
இராம வேல்முருகன் அவர்கள்

கூலித் த�ொழிலாளியாகத் த�ொடங்கிய
எனது வாழ்க்கை ஏன் முதலாளியாகக்
கூடாது என்று எண்ணி ஒரு பத்து
வருடங்களுக்குப் பிறகு மிகவும் ச�ொற்பமான
த�ொகையுடன் மயிலாடுதுறைக்கு அருகில்
உள்ள மங்கைநல்லூர் என்ற ஊரிலே ஒரு
கடலைக்கடையைத் த�ொடங்கினேன்.
வாடகை இடத்தில் த�ொடங்கிய கடலைக்கடை
பின்னாளில் ஒரு இனிப்புக் கடையாக
மாறியது. பின்னர் 1990 ல் மயிலாடுதுறையில்
மகன் செபாஸ்டின்ராஜ் மற்றும்
பெயரனுடன்

ஒரு இனிப்பகத்தைத் த�ொடங்கினேன். முப்பது
வருடங்கள் ஆகி்றது நான் மயிலாடுதுறை
வந்து; இனிப்பகம் த�ொடங்கிய நான்
பின்னாளில் எனது மகனின் தூண்டுதலால்
அடுமனையையும் த�ொடங்கினேன் .இன்று
ஜெனிபர் பேக்கரி மற்றும் இனிப்புகள் என்ற
பெயரே பிரபலமாகியுள்ளது.
l
இன்று மயிலாடுதுறையில் பல
கிளைகளைத் த�ொடங்கியுள்ளீர்களே
எங்கு பார்த்தாலும் ஜெனிபர் அடுமனை
எ ன ்றே தெரி க ிற த ே ? இ து எ ப்ப டி
சாத்தியமாயிற்று?
	சிறிய ஆர்வம்தான். நான் த�ொழி
லாளியாக இருந்தப�ோது என் முதலாளிகள்
என்னைச் சரியாகக் கவனிக்க வில்லை.
நான் அவ்வாறு இருக்க எண்ணவில்லை.
என்னை நம்பி வந்த த�ொழிலாளர்களை நான்
த�ொழிலாளியாக எண்ணுவதில்லை ஒரு சக
குடும்ப உறுப்பினராக சக�ோதரனாகவே
எண்ணுகிறேன். அவர்களின் ஒத்துழைப்பால்
தான் இத்தனை கிளைகளைத் த�ொடங்க
முடிந்தது. ஒவ்வொரு கிளையும் ஒவ்வொரு
வர் ப�ொறுப்பில் விட்டதாலும் இது
சாத்தியமாகியுள்ளது.
l
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தாங்கள் ஒரு முதலாளியாக மட்டும்

இல்லாமல் ஒரு த�ொழிலாளியாகவும் கவர்ந்த இனிப்பு எது? ஏன்?
இருக்கிறீர்களே அது எவ்வாறு முடிகிறது?
	வேறெ து ? ந ானே க ி ண் டி ய
எந்த ஒரு த�ொழிலைச் செய்யும் அல்வாதான். க�ோதுமையிலிருந்து பால்
ப�ோதும் அந்தத் த�ொழிலைப் பற்றிய எடுத்து அல்வா செய்வது என்பது ஒரு கலை.
அ றி வு ஒ வ ்வொ ரு மு தலாளி க் கு ம் அதனை பல திறனாளிகள் செய்யும்போது
சிறிதளவேனும் இருக்க வேண்டும் என்பது அதனைப் பார்த்துக் கற்றுக் க�ொண்டேன்.
எனது விருப்பம். அவ்வாறு இல்லாவிடில் இதற்காகத் திருநெல்வேலிக் கெல்லாம்
உணவுப் ப�ொருட்கள் த�ொடர்பான இந்தத் சென்று அல்வா சுவையை அறிந்து பிறகு
த�ொழிலைச் செய்வது சற்றே கடினம். கற்றுக் க�ொண்டேன். நானே அல்வா
ஆரம்ப காலங்களில் இனிப்பு செய்யும் செய்து அதனை எனது கடைக்கு வரும்
திறனாளிகளை வைத்தே இனிப்புகளைத் வாடிக்கையாளர்களிடம் சூடாக ஒரு
தயார்செய்தேன். சிலநேரங்களில் அவர்கள் வாழை இலையில் வைத்துத் தருவேன்.
ஒழுங்காகப் பணிக்கு வராத ப�ோது எப்படி இருக்கிறது என்று கேட்பேன். மிக
அதனை ஏன் நாமும் செய்யக் கூடாது அருமை என்று அவர்கள் ச�ொல்லி விட்டு
என்ற எண்ணத்தில் சிறிது சிறிதாகக் எனது கடையில் அந்த அல்வாவை தங்கள்
கற்றுக் க�ொண்டேன். எனவேதான் நான் வீடுகளுக்கு வாங்கி எடுத்துச் செல்லும்
த�ொழிலாளியாகவும் செயலாற்ற முடிகிறது. ப�ோது நான் அடையும் மகிழ்ச்சிக்கு
எல்லையே இல்லை. எந்த ஒரு இனிப்பும்
l
தாங்க ள் ஒ ரு மு றை ஜ ாங்கிரி ந ான் சு வ ை த் து ப் பா ர் த் து ந ன ்றா க
என்ற இனிப்பு வகையைச் செய்வதைப் இருந்தால்தான் விற்பனைக்கு வைப்பேன்
பார்த்தேன். ஜாங்கிரி பிழிதல் என்பது
சற்றே கடினமான செயல். அதை எவ்வாறு
கற்றுக் க�ொண்டீர்கள்?
உண்மைதான் ஜாங்கிரி செய்வது
சற்றேகடினம்தான்.ஜாங்கிரிசெய்வதற்கான
பருப்பை ஊறவைத்து அதனை அரைத்துக்
க�ொண்டே ஜ ாங்கிரியை ப் பி ழ ித ல்
வேண்டும். மாவை அரைத்து வைத்துக்
க�ொள்ள முடியாது. ஜாங்கிரி செய்யும்
ஆற்றல் க�ொண்ட திறனாளிகள் குறைவு.
வருவதாகச் ச�ொல்லும் திறனாளி காரணம்
ச�ொல்லாமல் நின்று விடுவதும் வராமல்
தவிர்ப்ப து ம் ந ிறை ய ந டை ப ெ று ம் .
அப்போது ஊறவைத்த பருப்பு வீணாகி
விடும். அப்போதுதான் எனக்கு நாமே
அந்த இனிப்பைச் செய்தால் என்னவென்று
த � ோ ன ்றி ய து . எ த ்தனைய� ோ மு றை
முயன்று த�ோற்று ஜாங்கிரி ப�ோல முயன்று
வீ ணான ப �ொ ரு ட ்கள ை அ டு ப் பு க் கு
இரையாக்கி அதன் பின்னர் மெல்ல கற்றுக்
க�ொண்டேன். தற்போது நானே நன்றாக
ஜாங்கிரி செய்வேன்.
l

இனிப்புவகைகளில் தங்களைக்
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l
தங்கள் த�ொழிலைத்தாண்டித் தமிழ்ப்
பணி ஆற்றும் எண்ணம் தங்களுக்கு எப்படித்
த�ோன்றியது?
நான் அதிகம் படித்தவன் இல்லை.
ஆனால் நிறைய மேடைப்பேச்சுகளைக்
கேட்டிருக்கிறேன். நான் த�ொழில்சார்ந்து
எனது கடலைவண்டியைப் ப�ொதுக்கூட்டங்
கள் நடக்கும் மேடைகளின் அருகில்
க�ொண்டு செல்லும் ப�ோதெல்லாம் தமிழ்
உரைகளைக் கேட்டு மயங்கிப் ப�ோயி
ருக்கிறேன். முத்தமிழ் அறிஞர் கலைஞர்,
வை.க�ோ, காளிமுத்து ப�ோன் ற�ோரின்
பேச்சுகளில் ச�ொக்கிப் ப�ோயிருக்கி றேன்.
நடி கர் தில கத ்தின் வீ ர வசனங்களை
யெல்லாம் தெருவில் நடக்கும் ப�ோதே

வலங்கைமான் அரசினர் பாலிடெக்னிக்
கல்லூரி பேராசிரியர் முனைவர்
உதயகுமார் அவர்களுடன்...

பேசிக்கொண்டே நடப்பேன். படிக்க
வில்லை என்றாலு ம் செவிவழியாக த்
தமிழைக் கற்றுக் க�ொண்டேன். அதன்
காரண மாகவே தமிழுக்கு ஏதாவது செய்ய
வேண்டும் என்று எண்ணி தமிழ்ச்சங்கம்
ஒன்றைத் த�ொடங்கினேன். கடந்த 2018 ல்
அதற்கு மயிலாடுதுறை தமிழ்ச்சங்கம் என்று
பெயரும் வைத்து என்னாலான தமிழ்ப்
பணிகளைச் செய்துவருகிறேன்.
l
மயிலாடுதுறை தமிழ்ச்சங்கத்தின்
செயல்பாடுகள் பற்றி...
இப்போதுதான் த�ொடங்கியிருக்கி
ற�ோம். தமிழ் அறிஞர்களின் பிறந்தநாள்
நினைவுநாளில் அவர்களது சிலைகள்
உருவப்படங்களுக்கு மரியாதை செய்து
சிற்சில நிகழ்வுகளை நடத்துகிற�ோம்.
காவிரி அன்னைக்குக் காவிரிக் கரையில்
பத்து லட்ச ரூபாய் செலவில் ஒரு சிலை
வைத்துள்ளோம். பாரதிவிழா நடத்தி கவி
யரங்கம் கருத்தரங்கம் நடத்தியுள்ளோம்.
எங்களது விழாவில் மதுரைக் கவிஞர்
ப�ொற்கைப் பாண்டியன், அரசு அதிகாரி
சகாயம் ஐஏஎஸ் ப�ோன்றோரை வைத்து
விழாக்கள் நடத்தியுள்ளோம். க�ொரானா
காலத்தில்கூட
காண�ொளி
வழியாக
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ஆதீனம் வழியாகத் தமிழறிஞர்களைப்
ப�ோற்றி வளர்க்கும் பூமியிது. மாயவரம்
முன்சீப்பாக இருந்த வேதநாயகம்பிள்ளை
வாழ்ந்த பூமியிது. கவிச்சக்கரவர்த்தி கம்பர்
பிறந்த மண் இம்மண்; இங்கு இப்போதும்
தமிழ்அறிஞர்கள் கவிஞர்கள் எழுத்தாளர்கள்
l
தமிழ்நிகழ்வுகள் எந்த மாதிரியான நிறைய இருக்கிறார்கள். அவர்களால்தான்
மாற்றங்களைத் தமிழில் ஏற்படுத்துமெனத் தமிழ் மறக்கப்படாமல் உள்ளது
தாங்கள் கருதுகிறீர்கள்?
l
இளம் எழுத்தாளர்கள் கவிஞர்களின்
	த ம ிழைத் த ம ி ழ ன் ம றக்கா ம ல் பங்களிப்பு தமிழ்வளர்ச்சிக்கு எவ்வாறு
இருக்க வேண்டுமே. அந்த மாற்றத்தை உள்ளது? அதனை அதிகப்படுத்துவதற்குத்
ஏற்படுத்தினாலே ப�ோதும். இன்று உலகில் தாங்க ள் ஏ த ே னு ம் மு ய ற்சி க ள்
உள்ள மிகப்பழமையான ம�ொழிகளுள் எடுத்துள்ளீர்களா?
தமிழும் ஒன்று. இத்தகையத் தமிழைத்
இளம் எழுத்தாளர்கள் கவிஞர்களுக்
தாய் ம ொ ழ ி ய ா க க் க�ொண்ட ந ாம்
அதனைச் சரியாகப் பேசவ�ோ எழுதவ�ோ கான இடம் குறைவாகவே உள்ளது.
ச ெ ய்வதில்லை . எ ங்கள து ந ி க ழ் வு க ள் அவர்களைச் சரியாக ஊக்குவித்தால்
இளைஞர்களிடமும் மாணவர்களிடமும் நிறைய படைப்பாளிகளும் கவிஞர்களும்
தமிழ்மொழி பற்றிய ஒரு விழிப்புணர்வை பேச்சாளர்களும் உருவாக வாய்ப்புள்ளது.
அ ர சு ம் இ ளம் பே ச ்சாளர்கள ை
ஏற்படுத்தும் எனக் கருதுகிறேன்.
உருவாக்கும் முயற்சியில் ஈடுபடுகிறது.
l
மூத்த தமிழ்அறிஞர்கள் எழுத்தாளர் ந ாங்க ளு ம் எ ங்கள து த ம ி ழ ்ச்சங்கம்
கள் கவிஞர்களை எவ்வாறு பார்க்கிறீர்கள்? வாயிலாகப் பேச்சாளர்களை உருவாக்க
முனைந்துள்ளோம். பள்ளி கல்லூரி மாணவ
மயிலாடுதுறையையே ஒரு தமிழ் மாணவியரில் சிறந்த பேச்சாளர்களைக்
வளரும் பூமியாகத்தான் நான் பார்க்கிறேன். கண்டறிந்து அவர் களுக்கான வாய்ப்புகளை
த ரு ம பு ர ம் ஆ தீ னம் தி ரு வாவ டு து றை வழங்கி ஊக்கப் படுத்துகிற�ோம். இளங்
இளம் பள்ளி கல்லூரி மாணவர்களுக்குப்
பேச்சுப் ப�ோட்டி நடத்தி பணப்பரிசுகளை
வழங்கியுள்ளோம். அடுத்து மேலும் சில
திட்டங்கள் உண்டு . காலம் வரும்போது
செயல்படுத்துவ�ோம்

ப�ொதுநலத் த�ொண்டர் நீடூர் அஷ்ரப் அலி, தமிழ்நெஞ்சம் அமின், மற்றும்
பேராசிரியகளுடன் நடுவில் ஜெனிஃபர் பவுல்ராஜ் அவர்கள்
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குழந்தை உள்ளது ஒரு மகன் திருமணமாகி
அவருக்கும் ஒரு குழந்தை உள்ளது.
தற்போது ஜெனிபர் குழுமம் எனது
மகனின்
கவனிப்பில்தான்
உள்ளது.
அன்பான இனிமையான குடும்பம் அடுத்து
எனது த�ொழிலாளர்கள் அனைவருமே
எ ன து கு டு ம ்ப த ்தார்களே . அ வர்க ள்
ஒவ்வொருவருடைய வளர்ச்சியும் எனக்கு
மகிழ்வு தருவதுவே.
l
பெரும்பாலும் ஒரு தந்தை தான்
செய்த த�ொழிலைத் தன் மகன் செய்ய
விரும்புவதில்லை. ஆனால் தங்கள் மகன்
தங்கள் த�ொழிலைச் செய்ய முன்வந்து
அதனைச் சிறப்பாகச் செய்துவருகிறாரே?
இது பற்றித் தங்கள் கருத்து.

மயிலாடுதுறை ஐயங்கார் பேக்கரி
நிறுவனர் திரு சு. சிவலிங்கம்்
அவர்களுடன்...

கவிஞர்களை ஊக்குவிக்கும் ப�ொருட்டு
அவர்களுக்குக் கவியரங்கங்கள் பயிற்சிப்
பட்டறைகளை நடத்தத் திட்ட மிட்டுள்ளோம்.
l
ஒரு தமிழ்ச்சங்கம் எந்த மாதிரியான
முன்னெடுப்புகளைச் செய்ய வேண்டும்
எனக் கருதுகிறீர்கள்?

உண்மைதான். ஒருசில த�ொழில்
களைத் தவிர மற்ற த�ொழில்களைத்
தன் மகன் செய்ய எந்தத் தந்தையும்
விரும்புவதில்லை என்பது உண்மையே.
எனது மகனும் பட்டப்படிப்பு வணிக
மேலாண்மை ப�ோன்றவற்றை முடித்தவு
டன் ஒ ரு வேலை க் கு அ னு ப்பவே
மு டி வு ச ெ ய்தேன் . ஒ ரு வேலை க் கு ச்
சென்றால் அவருக்கு ரூ 10000 - 15000
மாதம�ொன்றுக்கு ஊதியமாகக் கிடைக்
கலாம். அதைவிட அதிகமாக என்னிடம்
வேலைபார்ப்பவர்களுக்கு நான் தருகிறேன்.
அப்படியிருக்க எதற்கு இன்னொருவரிடம்
வேலைக்குச் செல்ல வேண்டும் நமது
நிறுவனத்திலேயே வேலை செய்யலாம்
என எண்ணி நமது நிறுவனத்திலேயே
வேலை செய்யத் த�ொடங்கிவிட்டார்

	தமிழ்நமதுதாய்மொழி.அம்மொழியில்
நாம் பேசவும் எழுதவும் செய்தாலே தமிழ்
அழியாது. ஒரு தமிழ்ச்சங்கம் என்பது
புதிய இலக்கியங்களை உருவாக்கவும்
ஏற்கனவே தமிழில் உள்ள இலக்கியங்களை
இப்போதுள்ள இளைஞர்களிடம் க�ொண்டு 	தற்போது ஜெனிபர் குடும்பத்தின்
செல்லவும் வேண்டும். இவ்விரண்டைச் உ டை ய மு ழு ப �ொ று ப் பு ம் அ வ ர து
கட்டுப்பாட்டிலேயே உள்ளது ஜெனிபர்
செய்தாலே மற்றவை தானே நடக்கும்.
குழுமத்தின் தற்போதைய ல�ோக�ோ அவரது
l
தங்கள் குடும்பம் குழந்தைகள் பற்றி.. வடிவமைப்பு; அவரால் உருவாக்கப்பட்டது.
எனவே தந்தை செய்த த�ொழிலை மகன்
செய்வதில்
எந்த விதமான தவறும் இல்லை
எனது மனைவியார்
என்னுடன்
அனைத்து
ஏற்ற
இறக்கங்களிலும் என்பதே எனது கருத்தாக இருக்கிறது
பங்குபெற்று ஒரு வேலைக்காரியாகவும்
ஒரு மகாராணியாகவும் உள்ளவர். ஒரு l
மகள் பிரியதர்சினி திருமணமாகி ஒரு
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தங்கள் எதிர்காலத் திட்டம் பற்றி..

மயூரம் வேதநாயகம் பிள்ளை அவர்களது திருவுருவச் சிலைக்கு மரியாதை செய்த
ப�ொழுது

எதிர்காலத் திட்டம் என்று எதுவும்
இல்லை.ஒரு கடைய�ோடு த�ொடங்கப்பட்ட
ஜெனிபர் பேக்கரி அன்ட் இனிப்பகம்
தற்போது 12 இடங்களில் தனது கிளையை
விரித்து உள்ளது வெளி நகரங்களுக்கு
ஜெனிப ர் இ க்கிள ை யை வ ை ப்ப து
குறித்து இன்னும் முடிவு செய்யவில்லை
எதிர்காலத்தில் எவ்வாறு செயல்பட
வேண்டும் என்பது குறித்த திட்டங்கள்
எதுவும் இல்லை த காலத்தின் ப�ோக்கிலே
நான் செல்கின்றேன் காலமே அதனை
முடிவு செய்யும்
l

தாங்கள் எழுதியுள்ள நூல்கள் பற்றி

இதுவரை நூல்கள் எதுவும் எழுத
வில்லை எனினும் எனது வாழ்க்கை
வரலாற்றை நூலாக்கும் முயற்சியில்
ஈடுபட்டுள்ளேன் ஒரு சில மாதங்களில்
அதற்கான வேலைகள் நிறைவு பெறும்
அதன் பிறகு ஒரு விழா நடத்தி அந்த
நூலை வெளியிடுவதற்கான முயற்சிகளை
மேற்கொள்வேன்
l

எனக்கில்லை. திருக்குறளை பெரும்பாலும்
படித்திருக்கின்றேன். திருக்குறளை எனக்கு
பிடித்த நூலாக கருதுகின்றேன். மேலும்
மகாபாரதம் கம்பராமாயணம் ப�ோன்ற
நூல்களும் எனக்கு பிடித்த நூல்களே.
l
இலக்கியக் கதாபாத்திரங்களில் தங்
களைக் கவர்ந்த கதாபாத்திரம் எது? ஏன்?
இ லக்கி ய க் க தாபா த ்தி ர ங்க ள்
என்றால் எனக்கு பிடித்த கதாபாத்திரம்
கர்ணன். கர்ணன் எனக்கு பிடித்த கதா
பாத்திரமாக கருதுகின்றேன். ஏனெனில்
த�ொழிலில் தானே பணிசெய்து மகிழும்
தன்னிறைவு...

தங்களுக்குப் பிடித்த நூல்கள் பற்றி

	பிடித்த நூல்கள் என்றால் எல்லா
இலக்கிய நூல்களும் எனக்கு பிடிக்கும்
என்றாலும் எவற்றையும் நான் தனியாக
படித்ததில்லை; அதற்கான வாய்ப்பும்
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கர்ணனுடைய க�ொடைத்தன்மை குறித்து
நான் இங்கே ஒரு நிகழ்வினை ச�ொல்ல
விரும்புகின்றேன். ஒரு முறை தர்மனிடம்
ஒரு சமையல் செய்வதற்கான விறகுகள்
கேட்க வேண்டிய சூழல் ஏற்பட்டது.
அப்போது பெரும் மழை. அங்கே க�ொண்டு
வந்த விறகுகள் அனைத்தும் மழையில்
நனைந்து விட்டன. அங்கு சமையலை
ச ெ ய்வதற்கான சா த ்தி ய க் கூ று க ள்
எதுவுமே இல்லை என்ன செய்வது என்று
தெரியாமல் தவித்துக் க�ொண்டிருந்தான்.
அப்பொழுது கர்ணனை அழைத்து விறகு
வேண்டும் என்று கேட்ட ப�ொழுது கர்ணன்
உடனே தனது அரண்மனையில் இருந்த
ஜன்னல் கதவுகள் நிலை ப�ோன்றவற்றை
எல்லாம் உடைத்துக் க�ொடுத்து அதனை
வைத்துச் சமையலை மேற்கொள்ள வழி
செய்தான் ஏனென்றால் அந்த விறகுகளாக
அவனுடைய அரண்மனையில் இருந்த
அந்த ஜன்னல் கதவுகளும் நிலைகளும்
இருக்கும் என்று அவன் கருதினான்.
அதனை எந்தவித தயக்கமும் இன்றி
உடனே க�ொடுப்பதற்கான முயற்சிகள்
செய்ததால்தான் கர்ணன் க�ொடைத் தன்மை
நிறைந்தவன் என்று ப�ோற்றப்படுகின்றான்.
தர்மன் சிறந்த தர்மவானாக இருந்தப�ோதும்
க ர்ண னு டை ய க�ொடைத் த ன ்மை
முன்னிலை வகிப்பதால் எனக்கு கர்ணன்
கதாபாத்திரமே மிகவும் பிடிக்கும். நானும்
க ர்ணனை ப் ப� ோ ல க�ொ டு ப்பத ற் கு
முயல்கின்றேன்

l
தமிழ்நெஞ்சம் இதழைப் பற்றியும்
தமிழ்நெஞ்சம் ஆசிரியர் அமின் அவர்களு
டனான தங்கள் நட்பு பற்றியும் ஒரு சில
வார்த்தைகள் ..
	தமிழ்நெஞ்சம் அமின் மிக இனிமை
ய ானவ ர் . அ வ ர் ம ய ிலா டு து றை ய ின்
வடகரையைச் சேர்ந்தவர் என்பது மகிழ்வைத்
தருகிறது. இன்று பிரான்ஸ் நாட்டை
வா ழ ்விட ம ா க க் க ொ ண் டி ரு க்கிறா ர் .
நண்பர் இந்த ஆண்டு ஆரம்பத்தில் நீடூர்
அ ஷ்ர ப் அ லி அ வர்க ளு டன் அ வரை
நேரி ல் ச ந ்தி க் கு ம் வா ய் ப் பு எ ன க் கு க்
கிடைத்தது பழகுவதற்கு இனிமையான
மனிதர். அவர் செய்யும் தமிழ்த் த�ொண்டு
அளப்பரியது உலகத்தினுடைய எந்த
மூ லை ய ி லி ரு ந் து த ம ிழ் நூ ல்கள ை
வடிவமைத்து, வெளியிட்டுத் தர வேண்டும்
என்று வழியாக கேட்டாலும் மறுப்பின்றி
உடனே அதனை செய்து தரக்கூடியவர்.
நீண்ட காலமாகத் த�ொடர்ந்து தமிழ்நெஞ்சம்
இதழை அவர் நடத்தி வருகின்றார் எந்தவித
பிரதிபலனும் பார்க்காமல் அனைவருக்கும்
உதவி செய்யக் கூடியவர் அவர் நீண்ட
நெ டு ங்காலம் த ம ிழ் ப் பணி ய ாற்றி
தன்னுடைய தமிழ்நெஞ்சம் இதழ்களையும்
உலகமெங்கும் அனுப்புவதற்கு முயற்சிகள்
த�ொடர வேண்டும் என்பது எனது அவா. அவர்
நீடூ வாழ இறைவனை வேண்டுகின்றேன்.
n

வணக்கம்!
தமிழ்நெஞ்சம் தமிழ் இதழியலில் புறப்பட்டு இன்று 49 வது ஆண்டில் நிறைவெய்துகிறது.
இ து கா ல த்தில் செய்த சாதனைகளைவி ட ப ல அ ள ப ்ப ர ி ய ச ி ர ம ங ்க ளையே
சந்தித்திருக்கிறது. வாசகர்களின் சந்தா, நன்கொடை ப�ோன்ற ப�ொருளாதார உதவிய�ோ
விளம்பரம் ப�ோன்ற அரவணைப்புகளைய�ோ சந்தித்ததில்லை. இருப்பினும் இத்தனை
ஆ ண் டு களை க் க ட ந் து வ ரு ம் ஆ ண் டி ல் த ன து 5 0 வ து ஆ ண் டி ல் அ டி யெ டு த் து
வைத்து தனது பரிமாணத்தை வளர்த்துக்கொள்கிறது. இனி வரும் காலங்களில்
தனது வளர்ச்சியில் மாற்றம் செய்துக் க�ொள்ளும் இதழுக்கு தங்களின் அறிவார்ந்த
அறிவுரைகள் ஏதேனுமிருப்பின் பகிர்ந்துக் க�ொள்ள விழைகிறேன். இது உங்கள் இதழ்.
இதை வளர்க்க வேண்டியது உங்கக்களின் கடமையென நினைத்து செயல்படவும்.நன்றி!
அன்புடன்
ஆசிரியர் ‘தமிழ்நெஞ்சம்’



Y
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பாட்டிக்கும் சீர்வரிசை பாடையிலே ப�ோகும்வரை
பாரம்பரிய தமிழரின் பண்பாட்டு மரபிது
பிறந்த வீட்டு உறவு பிரியாது பாதுகாக்கும்
சந்ததிகள் அறிந்திடவே சாட்சியாக வந்திடுமே
வழிபார்த்து காத்திருப்பர் விழிந�ோக விழித்திருப்பர்
வந்த பின்னரே வாய் திறப்பர்
அம்மா அப்பா அண்ணன் தம்பியென்ற
அற்புத உறவின் அன்பு சீர்வரிசை
புரிதல் இன்றி பிரிந்தோரும் சேர்ந்திடுவர்
பிடிவாதம் க�ொண்டோரும்
பாசத்தால் பிணைந்திடுவர்
பணமிங்கே பேசாது பாசமே வீசும்
பந்தத்தை ச�ொந்தமாக்கி புதுப்பிக்கும் சீர்வரிசை .
ப�ொருளின்றி வந்தாலும் ப�ொன்னாகும் வருகை
மஞ்சள் குங்குமமும் மங்களம் தந்திடுமே
மல்லிகைப் பூச்சரம் மனதை மயக்கிடுமே
த�ொப்புள் க�ொடி த�ொடர்புக்கு த�ொடராகும்
கண்டம் விட்டு கண்டம் ப�ோனாலும்
பணமாக பரிமாற்றம் பாய்ந்தோடும் வரிசைக்காக
ஏழைப் பணக்காரர் எதுவும் இதற்கில்லை
உறவுக்குப் பாலமாக
உரிமையின் பெருமையிது
ஊரெல்லாம் விழாக்கள்
உற்சாகமாய் நடந்தாலும்
உள்ளத்தில் பெருவிழா
பிறந்தவீட்டு சீர்வரிசையே
உயிர்மூச்சுக்கு ஏங்கிடும் உடல்போல தவித்திடும்
தன்உயிர் ப�ோனால்தான் இந்நிகழ்வை மனம் மறக்கும்.

			

- வா.சண்முகம்
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(23.11.2020)
பூவுலகிருந்து
விடைபெற்றுள்ளார்
தடாகம் நிறுவுநர்
கலைமகள் ஹிதாயா ரிஸ்வி.

நாடு முழுதும் நட்புறவு
நாடுகள் த�ோறும் கூட்டுறவு.
நெகிழ்ச்சி க�ொள்ளா நிகழ்ச்சி
நீண்டு சென்ற திரட்சி.
மாதா மண்ணது மருதமுனை
மதி த�ொடக்கவிடம் கல்முனை.
திசையெலாம் பறந்த உழைப்பு
செய்பணி யாவிலும் நிலைப்பு.
கிழக்கு உதித்த விளக்கு
சிறகு அசைப்பில் சிறப்பு.
தடாகம் ஆக்கிய திறமை
தமிழுக்கு க�ொடுத்தாள் இளமை.
கண்டாள் பல்நூல் வெளியீடு
க�ொண்டாள் பல்மன உள்ளீடு.
நிறையவே செய்தாயே
த�ொகுப்பு
க�ொடுக்குமே பலர்க்கவை
வகுப்பு.
இலக்கிய குழந்தைக்கு
பாயானாய்
இடையிலே ஏனம்மா
ந�ோயானாய்?

சுவன பதியில் சுகமாய் வாழ்க!

இலக்கியம் இவள் இலட்சியம்
இதில் இருந்ததில்லை
அலட்சியம்.

இனிய அக்கா ஹிதாயா
இவ்வுலகு நீங்கி ப�ோறாயா?
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கிண்ணியா மண்ணின் மூத்த புலமை
அண்ணலின் பின்கவி மன்னவ னான
அன்பனை எங்கள் அலியினை இழந்தோம்!
அருங்கவி வாணன் அலியெம் த�ோழன்!
வெண்பா ,கலிப்பா ,விருத்தம் என்று
விதம்வித மாகப் பாவகை சூடி
தன்பா வளத்தால் தகைமை சேர்த்த
நண்பனை இழந்து நாம்துய ருற்றோம்!
கற்பனை ய�ோடும் கலையழ க�ோடும்
கதைகள், கவிகள் பற்பல தந்தார்!
செப்பமாய் மலர்ந்த சிருஷ்டிக ளுக்குள்
சிந்தனைத் துளிகள் நிரப்பியே வைத்தார்!
அற்புத மான படைப்புக ளாலே
அவனியி லெல்லாம் புகழினைப் பெற்றார்!
இத்தனை விரைவாய் எங்களைப் பிரிந்து
எப்படிச் சென்றார், இறைவனின் அழைப்போ?
படைப்புகள் தந்து பரிசுகள் பெற்று
பலரின் மனங்களை வென்றவர், சென்றார்!
"குடையும் மழையும்" க�ொண்டு வந்தவர்
குருவாய் நின்று பயிற்று வித்தவர்
"ஒரு தென்னை மரமாய் உயர்ந்து நின்றவர்
பிரிந்தார், பறந்தார்,பிரார்த்தனை புரிகிற�ோம்
மறுமை வாழ்வில் மகத்துவம் பெற்று
சுவன பதியில் சுகமாய் வாழ்க!

- பாவேந்தல் பாலமுனை பாறூக்

- ய�ோ. புரட்சி



(24.11.2020)
பூவுலகிருந்து விடைபெற்ற
கலாபூஷணம் கவிஞர் ஏ.எம்.எம். அலிக்கு!
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விண் த�ொடும் விபரீ தங்களை
அபரிமிதமாய் கையிலெடுத்தனுபவித்து,
விஷப் பரீ ட்சை செய்தப�ோது
வீணனென்று வேடிக்கையாய் நகைத்து ,
பரிகசித்த கூட்டம்தான் பின்னாளில்
விசித்திரமாய் கண்டு வியந்தது!

புதுமையைப் படைக்க சென்றால்
பழமையில் பெருமை என்பார்,
பழமையை த�ொடர்ந்து செய்தால்
கிழமையில் உள்ளதென்பார்,
பாழும் மரணம் வந்தப�ோது
நாளும் கிழமையும் அறியும�ோ!

முழுமூச்சாய் செய்து முடிக்க
முயற்சித்தப�ோது துணையில்லாக் கூட்டம்
,
புகழ்மாலை கிடைக்கும் ப�ோது
அவர் தலையையும் அம்மாலைக்குள்,
நுழைத்து அலங்கரித்துக் க�ொள்ள
அழையாமல் அலைந்து வரும் !

அடையாளம் கண்டுக�ொள்வோம்
அடுத்தவரால் மட்டும் நம்முயர்வன்று,
விடை காண விழைந்திடுவ�ோம்
விட்டுவிடக் கூடாதெதையும்,
தடைதாண்டி விரைந்திடுவ�ோம்
தகர்த்திடுவ�ோம் மடமைதன்னை!

புதியத�ோர் உலகுக்கு
பாலமிட முனைந்தப�ோது,
ஏனிந்த வேண்டாத வேலையென
ஓலமிட்டு ஓடியவர்கள்தான்,
திறப்பு விழாவிற்கு திரண்டகூட்டத்தில்
முன்னின்று வழி ம�ொழிவர் !

விடிவதற்கு வேளை உண்டு
அதற்கு முன்னும் ப�ொழுது உண்டு,
நடித்து நடித்து வாழ்கின்றோம்
ந�ொடித்து ந�ொடித்து வீழ்கின்றோம்,
ந�ொடிக்கு ந�ொடி வாழ்ந்துவிட்டால்
படிப்படியாய் உயர்வு தானே !

மாற்றம்வேண்டுமென கூற்று
வைத்தப�ோது
தூற்றிக்கொண்டே தூரம் சென்று,
கூற்றுவனைக் கண்டவாறு மிரண்டவர்கள்
வேற்று வேடம் பூண்டு,
காற்று வாக்கில் வந்ததாய்
சாற்றுவார்கள் அவர் புகழை !

பா. சக்திவேல்
க�ோயம்புத்தூர்

அமர்ந்த பறவைய�ோடு
பறக்க எழுகிறது
சிறுகிளையும்
தியான மண்டபம்
ப�ோதித்துக் க�ொண்டேயிருக்கிறது
பறவை

துளிப்பாக்கள்
சாமி வாகனத்தில் சிறுமி
அனைவருக்கும் அருள் கிட்டியது
சிறுமியின் சிரிப்பு தரிசனம்
அமர்ந்த நிலையில் புத்தர்
படித்துத் திருப்புகிறார்
பகலிரவு பக்கங்களை

புத்தரின் முகம்
விடியலுக்குள் வணங்கிய மகிழ்வோடு
கரைகிறது நகரும் நிலா
எல்லோரும் விலகுங்கள்
பார்க்க வேண்டும் நான்
என்னிடமுள்ள என்னை

சா. கா. பாரதி ராஜா்
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என்னத்தைய�ோ பறிகுடுத்த மாதிரி

சரி ய ில்ல . ஏ தாவ து அ ந ்த மூ ணு ந ா ள்
பிரச்சினைய�ோட வலியான்னா அதெல்லாம்
ஒக்காந்திருந்தா புவனா.
அ வ இ ப்ப ோ தான் ப த ்தாவ து ஒண்ணுமில்லன்னா.
அவள�ோட அம்மா பத்துவீட்டுல
படிக்கிறா பள்ளிக்கொடம் ப�ோகாம லீவப்
பாத்திரம்
கழுவி வயத்தகழுவுறவ
ப�ோட்டு வீட்டுல ஒக்காந்திருந்தா.
பெருசா ஒன்னும் வேலை கிடை யாது.
‘‘ஏண்டி... ப�ோகலைன்னு’’ கேட்டதுக்கு
அவள�ோட அப்பா க�ோவாலு கூலி வேலை
‘‘ஒன்னு மில்லன்னு’’ மழுப்புனா
ஆனா அவகிட்ட ஏத�ோ பிரச்சினை செய்யிறவரு, வாய்க்கும் கைக்கும்போதாத
இருக்குறமாதிரி தெரிஞ்சது. என்னத்த குடும்பம்தான் எப்புடிய�ோ ப�ொழப்பு ஓடிட்டு
பண்ணியும் ஒண்ணுமில்லன்னு மழுப்பிட்டே இருந்துச்சு
இருந்தா. ஆனா அவ மூஞ்சி ஒண்ணும் 	சரி சாயங்காலம் பாத்துக்கலாம்னு
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வீட்டுவேலைக்கி கிளம்புனா அம்மா. அவ
எப்போவும் ம�ொத வீடா டாக்குட்டரம்மா
வீட்டுக்குத்
தான்
ப�ோவா,
அப்புறம்தான் மத்தவீடுக.
அன்னைக்கும் அப்படித்தான் ப�ோனா
இவ ஒருமாதிரி இருக்குறதப் பாத்துட்டு
டாக்குட்டரம்மா கேட்டாக ஏன்னு
இவ மகவெவரத்தைச்சொன்னா.
அவங்க க�ொஞ்சம் ய�ோசிச்சிட்டு
எ து னா லு ம் க வலைப்படாத . க வலை
படுறதுனால ஒண்ணும் ஆகப்போறதில்ல.
இன்னிக்கி
	சரிசாயங்காலமா கிளினிக்கு கூட்டிவா
பேசுவ�ோம்னாங்க
	சரின்னு ச�ொல்லிட்டு பகல்ல எல்லா
வீட்டுவேலையையும் முடிச்சிப்புட்டு
பு வனாவ க் கூ ப் பு ட ் டா
டாக்குட்டரம்மாவப் பாக்க. அவ எனக்
க�ொண்ணுமில்ல நான் ஏன் டாக்டரைப்
பாக்கணும்ன்னா.
அப்பறம் ரெண்டுவெரசு வெரசவும்
கூடவந்தா
கிளினிக்கில எல்லாரும் ப�ோனவன்ன
உள்ளகூப்புட்டாக டாக்டரம்மா. நீ வெளி
யரும்மா, புவனாவ நான் செக் பண்ண
னும்ன்னாங்க
அ ம ்மா வெளி ய க ாத் து ரு ந ்தா .
அ ப் பு ற ம ா பு வனா அ ழு து த � ொட ச ்ச
மூஞ்சிய�ோட வெளியவந்தா,
அவளை டாக்குட்டரம்மா உள்ளாற
கூப்புட்டாக டாக்குட்டரம்மா கேட்டாக
உம்மக வெளிய ஒக்காந்து எவ்வளவு
நாளாச்சின்னு
கவனிக்கலம்மான்னா அம்மாகாரி.
ச�ொல்றத அமைதியாக்கேக்கனும் சத்தம்
ப�ோடப்புடாது உம்மக கர்ப்பமா இருக்கா
ஏத�ோ தப்பு நடந்திருக்கு அவ
மழுப்புறா நீ நாளைக்கிக் காலையில
கூட்டியாந்து அட்மிட் பண்ணிடு
என்னோட த�ொழிலுக்கு விர�ோதமா
ஆ னா அ ந்தப் பு ள்ள எ திர்காலத்
துக்காக செய்யனும்**
க லை ச ்சிடலாம் ந ல்லவேள ை
ர�ொம்ப நாளா கலன்னாங்க
அம்மாவும் விசயத்தை புரிஞ்சிக்கிட்டு
வாயப்பொத்தி அழுதுகிட்டு சரின்னா


மை தீர்ந்த எழுதுக�ோலில்
எழுதிப் பார்த்தேன்
அழுத்தங்கள் மட்டுமே
பதிகின்றன…
ம�ௌனியின் காதல்
வார்த்தைகள் அற்று
ம�ௌனத்தில் கரைகின்றது
அழுத்தங்கள் பதிந்த
வெற்று காகிதத்தை
அவளிடம் தந்தேன்…
காண இயலாத
கற்பனை வரிகளை
அவளே படித்துக் க�ொண்டாள்
பதில் மட்டும் வார்த்தையாய்
ச�ொல்லிச் சென்றாள்
காத்திரு என…
ம�ௌனமாய் காத்திருந்தேன்
மலர்வளையம்
வைக்கும் வரை….

- எஸ். ஜெயப்பிரகாஷ்
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	மைக்காநாளு அதுமாதிரியே கூட்டி
யாந்து அட்மிட் பண்ணா.. ப�ொண்ண
ஆ ப்பரேசன் த ே ட ்ட ரு க் கு உ ள்ளாற
கூட்டிட்டு ப�ோயிட்டாங்க டாக்டரம்மா.
மூணு மணிநேரம் ஆச்சு. அப்புறம்
டாக்டரம்மா வெளிய வந்து ச�ொன்னாங்க
எல்லாம் நல்லபடியா முடிஞ்சது... அவ
மயக்கத்துல இருக்குறா. இன்னும் க�ொஞ்ச
நேரத்துல முழிச்சிடுவா. ஒடம்பு வீக்கா
இருக்குது,
	ரெண்டுநாளு அங்குனக்குள்ளயே
ரெஸ்டு எடுக்கட்டும்ன்னு ச�ொன்னாங்க.
சரின்னு உள்ளாறப�ோய் பாத்தா. அவ
மயக்கத்துல இருந்தா. பாக்க பாவமா
இருந்தது . அழுக வந்துச்சு. முந்தானையில
வாயப்பொத்தி சத்தம் வராம அழுதா... இந்த
வயசில இப்புடி ஆகிப்போச்சே... இன்னும்
வயசிருக்கு கலியாணம் காச்சி நடக்கனும்.
இதுயாருக்கும் தெரியாமப்பாத்துக்கனும்.
பெத்தவயிறு கலங்குச்சு.
	ரெண்டு நாள் கழிச்சி வீட்டுக்கு
கூட்டியாந்தா அம்மாகாரி
அவபுருசன்கிட்ட விசயத்த ச�ொல்லாம
ச ம ாளி ச ்சா டூ ரு அ வ ப� ோ ய ி ரு ந ்ததா
ச�ொல்லி. உண்மை தெரிஞ்சா க�ொன்னே
ப�ோட்டுவாருன்னு
இப்போ மககிட்டகேட்டா எப்புடி
யாச்சுன்னு
அதுக்கு அவ அழுதுகிட்டே ச�ொன்னா
	ப�ோனமாசம் கூடப்படிக்கிறபுள்ள
பெர்த்துடேக்கிஅவவீட்டுக்குவரச்ச�ொன்னா.
அங்க நெறயாப்பேரு வந்துருந்தாக
	பா ர் ட் டி ந ட க் கு றப்ப எ ன க் கு
கூல் டிரிங்க்ஸ் குடுத்தாரு ஒருத்தரு. ஏத�ோ
தலசுத்துறமாதிரி இருந்துச்சு மயங்கிட்டேன்.
அப்புறம் என்னா நடந்துச்சுன்னு
தெரி ய ல மு ழ ி ச ்சிப்பா த ்தா பி ர ண் டு
அழுகுறா மன்னிச்சிடுன்னு நான் காறித்
துப்பிட்டு வந்துட்டேன்.
கூடப்படிக்கிற பிள்ளைகதானேன்னு
ப�ோனேன். ஆனா அங்க அவளுக்கும்
தெரியாம இது நடந்துருக்கு.
உன்கிட்ட ச�ொன்னா உன் மனசு
என்னபாடுபடுமுன்னு தெரியும், அதான்
ச�ொல்லாம மறைச்சேன்.
ஆ னா உ ன க் கு த் தெரி ய ா ம ப்
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ப�ோயிடுமா.**
என்னை மன்னிச்சிடும்மா அம்மா
நான் தப்பேதும் பண்ணலன்னு மடில
விழுந்து அழுதா. பாக்க பாவமா இருந்துச்சு,
நாடு கெடக்குற கெடப்புல இதுமாதிரி
விசயங்கள் குடும்பத்துக் குள்ளயும் அங்கங்க
நடக்கத்தான் செய்யிது. வீட்டுக்குள்ளயே
வில்லன்கள் இருக்குறத வெளிய ச�ொல்ல
முடியாம எத்தனை பெண்கள் வாழ்க்கை
நரகமாயிருக்குன்னு அவளுக்கும் தெரியும்...
	விச ய த ்த மெல்ல வு ம் மு டி ய ா ம
முழுங்கவும் முடியாம அந்தப்புள்ளைகளும்
அவங்க அம்மா மாருகளும் படுற பாட்ட
நெனச்சா கண்ணுல ரத்தம் வரும். அது
இப்ப அவளுக்கு வந்துச்சு
அம்மா ச�ொன்னா எனக்கு நம்பிக்கை
யிருக்கு நீ என்னோட மக
	தப்புப்பண்ண மாட்ட. உன்ன பயன்
படுத்திருக்காங்க. மனசறிஞ்சு நீ எந்த
தப்பும் பண்ணல.
இதை ஒரு கெட்டகனவா மறந்து
டுன்னு. இனிமே சாக்கிறதையா இருந்துக்க.
பிரச்சினைன்னா நீ ம�ொதல்ல ச�ொல்றது
அம்மாகிட்டயாத்தான் இருக்கனும். ஏன்னா
அம்மாவுக்கு எல்லாமே நீதாண்டி.. என்னோட
உசிரு நீதான். என் கஸ்ட்டம் கூடப்பெருசா
எடுத்துக்கமாட்டேன் ஆனா உனக்கு ஒண்
ணுன்னா என்னால தாங்க முடியாதுன்னு
ச�ொல்லிட்டுகட்டிப்புடிச்சி அழுதா
அம்மாவ�ோட கண்ணீருலதெரிஞ்சது
அம்மான்னா யாருன்னு
அவள�ோட
எடத்த
யாராலும்
நெறப்ப முடியாதுன்னு...
அம்மா அம்மான்னு அம்மா மடில
விழ்ந்து அழுது தன்னோட மனபாரத்தை
எல்லாம் கரைச்சிக்கிட்டு இருந்தா அவ
அதுல அவ மடியெல்லாம் கண்ணீரால
நனைஞ்சிக்கிட்டு இருந்துச்சு...
	தன்னோட கண்ணுல இருந்து
ஊத்துன கண்ணீரத�ொடக்கத்தோணாம
மகளைத்தேத்திக்கிட்டு இருந்தா அம்மா.
அம்மா அம்மாதான்...
பின் குறிப்பு :
இது கற்பனைக்கதை அல்ல
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உலகம் ஓதும் முதற்சொல் அம்மா!
ஒவ்வோர் உயிர்க்கும் முதலிறை அம்மா!
கருவறை விஞ்சிய க�ோயில் இல்லை!
தாயின் அன்புக்குத் தரணி ஈட�ோ?
அன்பின் உருவம் அன்னை யாவாள்!
அகில இயக்கமும் அவளுள் அடக்கம்!
தன்வலி தாங்கி என்னுயிர் காத்தாள்!
தியாகச் சுடர�ொளி! சீ ரின் பேர�ொளி!
உடையிட்டுப் பண்புக் க�ொடையிட்ட அன்னை!
நடைகாட்டி நாளும் நடத்தினாள் என்னை!
விழியின் ஒளியால் வழிகாட்டி நின்றாள்!
ம�ொழிகாட்டி வாழ்வில் முதன்மை தந்தாள்!
கனவுகளைச் சுமந்த எதிர்கால விடியல்!
கலைப�ோல் தண்மை அலையாய் என்னுள்
நிலையாய் இருந்தாள்! நெறிகள் உரைத்தாள்!
தவமவள்! தங்கத் தமிழும் அவளே!
எழுத்தும் அவளே! எண்ணும் அவளே!
கருத்தும் அவளே! கவிதை அவளே!
இறையும் அவளே! நிறையும் அவளே!
அரிச்சுவடி தந்தே அகராதி யானவள்!
அறுசுவை அமுதை அகத்தில் க�ொண்டவள்!
பிறையிலும் முழுமை நிறைய�ொளி யுற்றவள்!
மடைவரும் வெள்ளமாய்த் தடையிலாப் பாசம்
மலைமகள் வீரம் அலைமகள் செல்வம்
கலைமகள் கல்வி எனக்குத் தாயே!
நன்னெறி நல்கும் பல்கலைக் கழகம்
பார்வை அரணும் பாடும் திறனும்
பாதம் ந�ோகா வண்ணம் நன்றே
ப�ோகும் பாதை யெங்கும் வண்ணப்
பூக்கள் தூவிக் காக்கும் மனத்தினள்!
பாக்கள் பாடிப் ப�ோற்றும் குணத்தினள்!
புன்னகை முன்னே ப�ொன்னகை த�ோற்கும்!
அகரம் உரைத்தவள்! அன்னம் அளித்தவள்!
சிகரம் நான்தொடச் சிறகாய் இருந்தவள்!
என்னிரு கைகளில் பன்னிரு கைகளின்
சக்தியை இட்டவள்! தாய்மை ப�ோற்றித்
தந்த கவிதை தங்கக் கவிதையே!

 
  2020

Y

  Y 



www.tamilnenjam.com

2020

 
உனக்கொரு வாழ்த்தெழுத
ஊறவைத்த நினைவெல்லாம்
தனையெழுது என்று ச�ொல்லி
தந்தனத்தோம் ப�ோடுதடி!

க�ொஞ்சும் குரலழகை
க�ோர்த்திட ச�ொல்லி ச�ொற்கள்
தஞ்சமென நெஞ்சுக்குள்ள
தங்கி இம்சை செய்யுதடி !

கணக்கெழுதி க�ொடுத்ததுப�ோல்
காத்திருந்த ச�ொற்களெல்லாம்
கவியெழுதச்சொல்லி
காத்துக் கிடக்குதடி !

பாதம் பட்ட இடமெல்லாம்
பார்த்து பார்த்து இளஞ்சூட்டை
சேதாரமில்லாமல்
சேர்த்து வைத்து காக்குதடி !

உட்கார இடமில்லா
ஊர்க்குருவி ப�ோல ச�ொற்கள்
உன்னை எழுதச் ச�ொல்லி
உண்ணாவிரதம் இருக்குதடி !

நீரெழும் அலையெல்லாம்
பேரெழுதும் மணற்பரப்பை
நெஞ்சத்தில் சுமந்துக�ொண்டு
நித்தம் முத்தம் பதிக்குதடி

வந்து வந்து ச�ொற்களெல்லாம்
வடிவழகை வனையச் ச�ொல்லி
மண்டியிட்டு காலடியில்
மாமாங்கம் கெஞ்சுதடி !

தேரெழுந்து வந்ததுப�ோல்
தெருவில் நீ நடக்கையிலே
தூரிகைகள் பிரமித்து
தீட்டிவிட துடிக்குதடி

கஞ்சிக்கில்லா ஏழையைப் ப�ோல்
கண்ணழகை எழுதச் ச�ொல்லி
எஞ்சோடிக் கைகளுக்குள்
எப்போதும் சுத்துதடி !


புதுச்சேரி, இந்தியா

