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தமிழ்நெஞ்சம் இதழியல் பணியில் 49 ஆண்டுகளைக்
கடந்து தனது 50 வது ஆண்டில் காலடி எடுத்து வைக்கின்றது
என்பதை நினைக்கும்போதே புல்லரிக்கிறது. தனி மனிதனாக
நின்று இவ்வளவு காலமும் வழி நடத்தி இருக்கிறேன் என்பதை
என்னாலேயே நம்ப முடியாதிருக்கிறது. இதைவிடவும் எனக்கு
எதுவும் சந்தோஷத்தைத் தந்துவிட முடியாது.
	நகர்ந்த ஒவ்வொரு காலத்திலும் எவ்வளவ�ோ
இடர்ப்பாடுகள், இடையூறுகளைத் தாண்டிப் ப�ொருள் இழப்பு
களுடன் பயணித்திருக்கிறேன்.
எத்தனைய�ோ உபத்திரவக்காரர்களைப் புறம் தள்ளி
நல்லவர்கள், வல்லவர்களுடன், சிறந்த ஆளுமைகளுடன்
பயணித்ததின் விளைவால் இதுகாலம் தமிழ்நெஞ்சம்
தன்னை நிலைநிறுத்திக் க�ொண்டிருக்கிறது.
	ப�ொருளாதார இடையூறுகள் அவ்வப்போது ஏற்பட்டி
ருக்கிறது. அவைகள் ச�ொல்லி மாளாது . அவைகளை
எல்லாம் ச�ொல்லி இந்த மகிழ்ச்சியை விரயம் செய்ய
விரும்பவில்லை.
	கடந்த காலங்களில் ஆசிரியர் குழுவில் என்னோடு
கரம்கோர்த்தவர்கள், இன்று என்னோடு இதழ் வளர்ச்சிக்காக
துணை நிற்பவர்கள், எழுதிக்குவித்த எழுத்தாள வள்ளல்கள்,
அச்சகத் த�ோழமைகள், இன்னும் மறைமுகமாக நின்று
தமிழ்நெஞ்சம் வளர்ச்சியைக் கண்டு மகிழ்ந்தவர்கள்,
இகழ்ந்தவர்கள், அழிக்க நினைத்த நல்லுள்ளங்கள், நான்
தளர்ந்தாலும் தளரவிடாமல் ஊக்கம் தந்து உற்சாகமூட்டி
வளர்த்தவர்கள் யாவர்க்கும் நன்றிச�ொல்லி நினைவு
கூருகிறேன்.
அன்று முதல் இன்று வரை எனக்கு உறுதுணையாக
நின்ற நண்பர்களும்,வாசக நெஞ்சங்களும் தான் நான்
தெம்புடன் பயணிக்க உந்துசக்தியாக இருந்து வருகிறார்கள்
என்பதே பெருமிதம் தரக்கூடிய, மனதுக்கு நிறைவான
விடயம்தான்.அனைவருக்கும் இதயபூர்வமான நன்றிகள்!
எனது இதழியல் பணியின் ஆரம்பக் காலத்திலிருந்து
இன்றுவரை இழந்துவிட்ட நண்பர்கள் ஏராளம். அவர்களை
யெல்லாம் நினைவுக்கூர்ந்து அஞ்சலியை சமர்ப்பிக்க
விழைகிறேன்.
இ ன் று ம் எ ன ் ன ோ டு து ணை நி ற ்ப வ ர ்க ள்
ஏராளம். வாழ்த்தும் நெஞ்சங்களுக்கும் குறைவில்லை.
அவர்களுக்கெல்லாம் நன்றியும் பாராட்டுகளும்.
அன்புள்ளம் க�ொண்ட வாசக, எழுத்தாளத் த�ோழமை
களுக்கு எனது அன்பான 2021 புதுவருட வாழ்த்துகளைத்
தமிழ்நெஞ்சம் சார்பில் கூறி மகிழ்கிறேன். பிறக்கப் ப�ோகும்
இப்புது வருடம் எல்லோருக்கும் ச�ௌபாக்கியங்களைத்
தந்து வளமும் நலமும் சேர்க்கட்டும்!
	நன்றி!





அன்புத் தமிழ்நெஞ்சங்களுக்கு வணக்கம்!
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உச்சிவெயில் அனலாட்டம்
உருக்குதய்யா உன்வனப்பு
நேத்துவுன்னப் பாத்தமுதல்
நெஞ்சுக்குள்ளே உன்னெனப்பு
கரிக்கருவா புருவத்துல
கன்னியென்ன அறுக்குறியே
காட்டுமரம் தேகத்துல
கட்டழகால் ந�ொறுக்குறியே
அள்ளி தலைமுடிஞ்சு
அடுக்குமல்லிப் பூமுடிஞ்சு
காலில் சக்கரமா
களத்துமேடு தாண்டிவந்தேன்
ச�ொக்கம்பட்டிச் சேலைக்குள்ள
சுத்தியுன்ன மூடிவச்சு
ச�ோர்வுனக்குப் ப�ோகனும்னு
ச�ோறுக�ொண்டு ஓடிவந்தேன்
அக்கத்துலக் கூடவச்சுப்
பக்கத்துல வந்துபுட்டேன்
வெக்கம்போயி நாளாச்சு
வேட்டிநூலப் ப�ோலாச்சு(மனம்)
வெள்ளெருக்கம் பூவாட்டாம்
வெடிச்சிருக்கு என்மனசு
புல்லறுத்துப் ப�ோறவளச்
ச�ொல்லெடுத்து வீசுமய்யா..!
செந்தமிழ் சந்தங்கள்

ச.ஜெயலட்சுமி

   |9

  
எவரையும் உயர்த்தியே
மதிப்புக் க�ொள்ளும் பண்பெமது.
உம் வெறுப்பின் சூழ்ச்சிகள்
அறிவ�ோம் எனினும்
ஒருப�ோதும் எவர்மீதும்
வெறுப்பறிய�ோம் நாங்கள்.
த�ொல்லை செய்யாதிருப்பீராக என்றே
த�ொடர்ந்து மன்றாடுகிற�ோம்.
நீங்கள் நினைத்தபடியெல்லாம்
ப�ொருள் வனைந்து க�ொள்ளும்
களிமண் அல்ல நாங்கள்.
பல்லாயிரம் ஆண்டுகளுக்கு முன்பே
பிள்ளைகள் விளையாடச்
செப்புச் சாமான்கள்
செய்து க�ொடுத்த
நாகரீக உச்சம்
வரலாற்றுப் புதையல்.
தமிழகம் மட்டுந்தான் இப்படி என
க�ொந்தளிக்கும் வடக்கே
கனியிருப்பக் காய் கவரும்
அவசியம் எமக்கில்லை.
ஒற்றைப் பானையில்
உலை க�ொதித்தால் என்னவென்று
ப�ொத்தாம் ப�ொதுபேசிப்

பிடுங்க நினைப்போரே
எங்கள் உணவே தனி
வலியத் திணிப்பதெல்லாம்
வாந்தியாகத்தான் வெளியேறும்.
எம்மொழி எனினும்
ப�ோற்றிப் புகழ்ந்து
கற்று மகிழும்
நாகரீகம் அறிந்தோர் நாங்கள்.
எனினும்
வல்லுறவாக்கும்
வன்முறையெனில்
அறுத்துக் கூறுப�ோடவும்
அஞ்சமாட்டோம் யாம்
நீங்கள்
நினைத்துக்கொண்டிருப்பதுப�ோல்
தமிழ் தமிழகத்தின் ம�ொழிமட்டுமல்ல
தமிழர்களின் உயிர்
பார்த்துப் பரவசித்து
மகிழலாமே தவிர
ஒருப�ோதும்
பறித்துவிட முடியாது
எந்தக் க�ொம்பனாலும்
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- இளம்பிறை
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தாவும் குரங்கு
நதியில் தலைமுழுகி எழும்
மரக்கிளை

l

நண்பகல் வேளை
சக்கரங்களிடை சிக்கித் தவிக்கும்
வண்டி நிழல்

l

உயர்ந்த பாறை
ஓய்வெடுக்க முடியாமல் திரும்பும்
கடலலைகள்.

l

காலை வெயில்
யன்னல் திரையில் ஆடும்
பூனையின் நிழல்.

l

.குறி வைக்கும் கவண்
சட்டென நகர்ந்து மறையும்
மாலைச் சூரியன்.

l

இலையுதிர்க்காலம்
மரக்கிளை எங்கும் பூத்திருக்கும்
க�ொக்குக் கூட்டம்.

l

க�ொட்டும் அருவி
கற்பாறையில் துவைக்கப் படும்
ப�ௌர்ணமி நிலவு

l

குளக்கரையில் முதியவர்
கூடவே நடை பயிலும்/
ஒற்றை நாரை.

l

ஆற்றோரத் தென்னை
அங்குமிங்குமாய் நடை பயிலும்
தென்னங்கீற்றின் நிழல்.

l

க�ொள்ளை ப�ோன மணல்
தேடி ஊருக்குள் வரும்
காட்டாற்று வெள்ளம்.

- வஃபீரா வஃபி

   
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
சீராய்ச் செல்லும் என்று உரைப்பாய�ோ ..
மாறாய் நான் உரைப்பேன் மனிதா நீயும்
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...
இல்லை என்பாய் ஒழுக்க சீலன் என்பாய்
ச�ொல்லில் கூட தீமை இல்லை என்பாய்
அல்லும் பகலும் நாயாய் பேயாய் உழைப்பாய்
கல்லாதவன் ப�ோல சீர்கெட்டு மதி இழப்பாய்.
ஆறடி உடம்பும் புலன் ஐந்தும் சிறக்க
பாரினில் நீயும் புகழுடன் வாழ
ஈரடி குறளை சிக்கென பற்று
ஊரினில் உலகினில் வாழ்வாய் புகழ் பல பெற்று
குறளினில் இல்லை பேதம் அதுவே உம்
குரலாய் ஓங்கி ஒலிப்பின் வையகம் க�ொள்வாய்
கேளாய் நீயும் மானிடா வாழும் ப�ொழுதில்
நாளும் பகலும் வள்ளுவம் பழகு அதுவே
பிறவிப் பெருங்கடல் நீந்த கிடைக்கும் ஒளி...

நா.வா.பிரபு

கங்கலேரி, கிருஷ்ணகிரி
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1985க் கு

மு ன் பு மு ன் னூ று
வீடுகள் உள்ள கிராமம் ஒன்று இருந்தால்
சுமார் ஐம்பது வீடுகளில்தான் சைக்கிள்கள்
இ ரு க் கு ம் . ம �ோ ட ் டா ர் பை க் கு க ளை ப்
பார்ப்பதே மிக மிக அரிது.
கிராமங்களில் யார�ோ ஒருவர் SWEGA வண்டி வைத்திருப்பார். HERO MAJESTIC, TVS ம�ொபெட்டுகளுக்கு முந்தினது
SWEGA...! அது மணிக்கு இருபது அல்லது
முப்பது கில�ோ மீட்டர் வேகத்தில்தான்
ப�ோகும். எங்கள் வீட்டில் இருந்தது. நான்
ஓட்டியிருக்கேன். தனுஷ் வேலையில்லா
பட்டதாரி படத்தில் ஓட்டுவாரே அந்த
வண்டி...
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இ ப்போ து க ா ர் , ம �ோ ட ் டா ர்
பைக் வ ா ங்கு வ தற் கு கூ ட அவ்வளவு
விசாரிப்பதில்லை. ஆனால், அப்போது பழைய
சைக்கிள் (SECOND HAND) வாங்குவது
என்றால் கூட அவ்வளவு எச்சரிக்கைய�ோடு
விசாரிப்பார்கள்.
ர ா லி , ஹ ெ ர் கு ல ஸ் , அ ட ்லா ஸ் ,
ஹீ ர�ோ ப�ோன்ற க ம்பெ ன ி க ள ி ன்
தயாரிப்புகள் இருந்தாலும் ராலி சைக்கிள்
வைத்திருப்பவர்கள் தான் ‘கெத்து’ .
அ டு த் து . . அ த ி க எ டை ஏ ற ் றிச்
செல்ல வேண்டுமானால் ஹெர்குலஸ்
சைக்கிள் வைத்திருப்பார்கள். குறைந்த
பட்ஜெட்காரர்கள் ஹீர�ோ அல்லது அட்லஸ்
சைக்கிள்களைத் தேர்ந்தெடுப்பார்கள்.
ஒவ்வொரு ஊரிலும் சைக்கிள்
ப ழு து ப ா ர் க் கு ம் க டை யு ம் வ ா டகை
சைக்கிள் கடைகளும் இருக்கும். வாடகை
சைக்கிள்களில் பெரும்பாலும் கேரியர்
இருக்காது. கேரியர் உள்ள சைக்கிள்களுக்கு
க�ொஞ்சம் வாடகை அதிகம். சிறுவர்கள்
சைக்கிள் பழக சிறிய சைஸ் சைக்கிள்களும்
வாடகைக்கு கிடைத்தது. விடுமுறை நாட்களில்
இது மட்டுமே ப�ொழுதுப�ோக்கு.
இப்போது கார்கள், ம�ோட்டார்
பைக்குகளை «சர்வீஸுக்கு»விடுவது ப�ோல
அப்போது சைக்கிள்களை ஒரு குறிப்பிட்ட
கால இடைவெளியில் சர்வீஸுக்கு சைக்கிள்
பழுது பார்க்கும் கடைகளில் விடுவார்கள்.
அதற்கு ‘ஓவராயில்’ செய்வது என்பார்கள்.
அன்று சைக்கிள் ரிப்பேர் பார்ப்ப
வர்கள் பலர் கண்ணுக்கு ஹிர�ோவாக
தெரிந்தார்கள்,,
இப்போது கார்களுக்கு ‘WHEEL.
ALIGNMENT, WHEEL BALANCING’
செய்வதுப�ோல சைக்கிள்களுக்கும் செய்வார்
கள். அதற்கு ’வீல் க�ோட்டம் எடுப்பது’
என்பார்கள்.
1979க்கு முன்பு சைக்கிள்களுக்கு
பஞ்சாயத்து அல்லது நகராட்சிகளில்
கட்டாயம் கட்டணம் செலுத்தி LICENSE
எடுக்க வேண்டும். ஒரு வட்ட வடிவ

தகரத்தில் முத்திரையிட்டுத் தருவார்கள்.
அதை சைக்கிளின் முன்புறம் HANDLE BAR
க்கு கீழே நிரந்தரமாக இணைத்து வைத்துக்
க�ொள்வார்கள். இது இல்லாவிட்டால்
அபராதம் செலுத்த வேண்டும்.
சைக்கிளில் டைனம�ோ இருக்கும்.
இரவு நேரங்களில் சைக்கிள் ஓட்டும்போது
டைனம�ோ இல்லாவிட்டால் காவல்
துறையினர் பிடித்து அபராதம் விதிப்பார்கள்.
சைக்கிளில் ஒருவர் செல்ல மட்டுமே
அனுமதி இருந்தது. இருவர் சென்றால்
அபராதம். எம்ஜிஆர் முதல்வராக இருந்த
ப�ோது தான் இருவர் செல்ல அனுமதி
க�ொடுக்கப் பட்டது. அந்த லைசென்ஸும்
ஒழிக்கப் பட்டது.
அந்த சைக்கிள்களின் கைப்பிடி
களுக்கு பல நிறங்களில் கவர்கள் ப�ோட்டும்,
இரண்டு வீல்களிலும் தேங்காய் நார்களில்
செய்யப்பட்ட பலவித நிறங்களில் அலங்
காரப் ப�ொருட்களை வாங்கிக் கட்டி ‘கெத்து’
காட்டுவதுமே பெருமையாக இருந்தது.
இந்த தலைமுறையினர் சிறு சைக்கிள்
களை வீட்டுக்குள் ஓட்டுவத�ோடு சரி...
இன்னும்.. அது கூட இல்லாமல் சிறிய
சைஸ் ம�ோட்டார் பைக்குகள், கார்களை
வாங்கிக் க�ொடுத்து வீட்டுக்குள்ளேயே
ஓட்டச் செய்கிற�ோம்.
எப்படி ஆயினும் ...
	பழைய நினைவுகள் ஆனந்தத்தை யும்
வைராக்கியங்களையும் தான் தருகின்றன.

- ஜெய கிருஷ்ணா

M
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இதய வாசல்
திறந்து வைத்தேன்

காதல்
தன்முனைக்கவிதைகள்
இருண்டு கிடக்கிறது
காதல் நெஞ்சம்
ஜன்னலில் புன்னகைக்கும்
நிலவுமுகம் பாராமல்..
பிரிவின் வலியை
மேலும் அதிகரிக்கிறது
என்னோடு வாழும்
நம்காதல் நினைவுகள்..
ம�ௌனத்தால் தண்டிக்கிறாய்
தாங்க முடியவில்லை
என்றாலும் மன்னிக்கிறேன்
என்நேசம் குறையவில்லை...
மன்னிப்பதைத் தவிர
வேறென்ன செய்வேன்
அளவு கடந்த
நேசம் க�ொண்ட நான்..
உனக்கென்ன அறிவுரைகளை
அள்ளி வழங்குகிறாய்
அனுபவிப்பவனுக்குதானே தெரியும்
பிரிவின் துயரம்...
சூழ் நிலையால்தான்
சேர முடியாமல் ப�ோனது
இருந்தாலும் த�ொடர்கிறது
பிரிவின் துயரம்..
நினைவுகளால் நான்
உன்னோடுதான் வாழ்கிறேன்
த�ொலை தூரத்திற்கு நீ
பிரிந்து சென்ற பிறகும்...

ஆத்தூர் சாகுல்
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செக்கச் சிவந்தவளே
செந்தாமரை நிறத்தவளே
முழு நிலவின் வதனத்தை
முகமதிலே க�ொண்டவளே
சங்குக் கழுத்தோடு
சதிராடி வருபவளே
பச்சரிசிப் பல் வரிசை
புன்சிரிப்பைச் சிந்துதடி
தேனூறும் அதரத்தில்
தீந்தமிழாய்ப் ப�ொழியுதடி
க�ொடி ஒன்றாய்க்
கனி இரண்டாய்
பேரெழிலாய்ப் பூமியிலே
பூத்திருக்கும் புதியவளே
இல்லாத இடையினிலே
பிரம்மன் கஞ்சனானான்
பின்னழகில் அவனேதான்
பாரிவள்ள லானான்
கம்பன் கவி சரிதானே
கன்னி உந்தன் அழகாலே
காததூரம் வரும்போதே
கால்கொலுசு ஒலிக்குதடி
கட்டுண்டு ப�ோன மனம்
கடந்து ப�ோக மறுக்குதடி
காலமுள்ள காலம் வரை
காதல�ோடு வாழ வேண்டும்
இதய வாசல் திறந்து வைத்தேன்
உதயம் காண வாடி பெண்ணே
இது தான் காதலென்று
இவ்வுலகிற்கு புகன்றிடுவ�ோம் .

இரா. பேச்சியம்மாள்
கரிசல் கானம்

  
 

ஒருவன்

தன்னைத்தான் காத்துக்
க�ொள்வதற்கு சினத்தைக் காக்க வேண்டும்.
அவ்வாறு காக்கத் தவறினால் அந்தச்
சினம் க�ொண்டவனையே க�ொன்று விடும்.
இவ்வாறு ப�ொய்யாம�ொழி தந்த வள்ளுவர்
உலக மக்களுக்குக் கூறுகிறார்.
மாந்தர் ப�ோற்றிப் பேணவேண்டிய
நற்பண்புகளில் சினங்காத்தல் எனும் பண்பு
தலையாயது.தமிழ்கூறும்நல்லுலகச்சான்றோர்
பலரும் சினங்காத்தல் எனும் பண்பு குறித்துக்
கூறியிருக்கிறார்கள். உலகப் ப�ொதுமறை
தந்த வான்புகழ் வள்ளுவர் சினங்காத்தல்
பண்பினைக் கடைப்பிடிக்குமாறு வலியுறுத்தி
‘‘வெகுளாமை’’ என்றோர் அதிகாரத்தைப்
பாடியுள்ளார். அவர் சினத்தைத் தீயாக
உருவகப்படுத்தி சினத்தினால் விளையும்
தீமைகளைக் கூறியுள்ளார்.
‘‘சினமென்னும் சேர்ந்தாரைக்
க�ொல்லி இனமென்னும்
ஏமப் புணையைச் சுடும்’’
அ த ா வ து , தீ ய ா ன து தீ ப்பி டி த ்த
இடத்தை மட்டும் அழிப்பத�ோடு நில்
ல ா து சு ற் று ப் பு ற ங ்களை யு ம் சே ர் த் து
அழித்து விடும். அதுப�ோல சினமானது
க�ொண்டவரை மட்டுமல்லாது எம் உற்றார்
உறவினரையும் சேர்த்து அழித்துவிடும்.
என்று சினத்தின் தீமையைச் சுட்டிக் காட்டி
எச்சரிக்கின்றார் திருவள்ளுவர். அத�ோடு
வள்ளுவர் சினங்காத்தலிலும் இருவேறு
வகையான கருத்துக்களை மிகத் தெளிவாகக்
கூறுகின்றார். ஒன்று, தனக்கும் சுற்றதுக்கும்
தீங்கு விளையாமல் சினத்தைக் காப்பது.
மற்றையது, தன்னில் மெலிந்தவருக்குத்
தீங்கு செய்யாமல் சினத்தைக் காப்பது.

 
 

‘‘செல்லிடத்துக் காப்பான்
சினங்காப்பான் அல்லிடத்துக்
காக்கினென் காவக்கா லென்’’
ஒருவன் தன் சினதுக்கு அஞ்சக்கூடிய
வலிமை குறைந்தவனிடத்தில் சினத்தைக்
காட்டாது அடக்கிக்கொள்ள வேண்டும்.
அப்படிச் சினங்கொண்டால் அது க�ொண்ட
வனுக்கே துன்பம் க�ொடுக்கும்.
	சினங்காத்தலைப் பற்றி அழகான
உவமையுடன் கூறும் அறிவுக்கருவூலமான
நன்னெறிப் பாடல் ஒன்று..
‘‘உள்ளங் கவர்ந்தெழுந்து
ஓங்குசினங் காத்துக்
க�ொள்ளுங் குணமே
குணமென்க - வெள்ளம்
தடுத்தல் அரித�ோ
தடங்கரைதான் பேர்த்து
விடுத்தல் அரித�ோ விளம்பு!’’
	பாய்ந்துவரும் வெள்ளத்தை அணை
யிட்டுத் தடுப்பது எவ்வளவு முக்கியம�ோ
அதுப�ோல உள்ளத்தை ஈர்த்து மூண்டெழும்
சினத்தை அடக்குவதே நற்பண்பாகும்.
அச்சினத்தை அடக்காவிடில் அது தீங்கை
விளைவிக்கும்.
‘‘அறிவுக்குப் பகை சினம்’’
என்ற ஆன்றோரின் கூற்றை
இளம்
தலைமுறையினர் கைக்கொண்டு வாழ்தல்
வேண்டும். ஒளவையின் ஆத்திசூடியில்
சினங்காத்தலை ‘‘ஆறுவது சினம்’’ என
இரு ச�ொற்களில் அழகாக கூறுகின்றார்.
இதன்மூலம் தேவையற்ற உணர்வு
களால் ப�ொங்கியெழும் சினத்தை நாம்
தவிர்க்க வேண்டும்.. அது மட்டுமல்லாது
எம் தன்மானத்திற்கும் இறைமைக்கும்
தீ ங் கு வ ி ளை யு ம் ப�ொ ழு து அ தனை
எதிர்த்துப் ப�ோராடவும் வேண்டும். இது
வீ ரமும் எமது கடமையும் ஆகும்..
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35 வயதை கடந்தும் திருமணம் ஆகாமல் ஒவ்வொரு ஊரிலும் குறைந்தது

50க்கும் மேற்பட்ட ஆண்மகன்கள் உள்ளார்கள் !...
30 வயதை கடந்தும் திருமணம் ஆகாமல் ஒவ்வொரு ஊரிலும் குறைந்தது
20க்கும் மேற்பட்ட பெண்களும் உள்ளனர்.
இதற்கு ச�ொத்து மதிப்பே காரணம். அதாவது மாப்பிள்ளைக்கு அடிப்படை
ச�ொத்து, விவசாய த�ோட்டம் 5 அல்லது 10 ஏக்கருக்கு மேல் இருக்க வேண்டும்.
அவரே Post graduate degree முடித்து, சென்னை, பெங்களூர் IT
கம்பெனியில் வேலையில் இருக்க வேண்டும் அல்லது வெளிநாட்டில் வேலையில்
இருக்க வேண்டும்.
குறைந்தது 40,000க்கும் மேல் சம்பளம் வாங்க வேண்டும்.
	பல இளைஞர்கள் படித்த படிப்பிற்கு ஏற்ற தகுதியான வேலை
கிடைக்காததால், சுய த�ொழில் செய்து வருகின்றனர்.
சுய த�ொழில் செய்யும் ஆண்களை திருமணம் செய்து க�ொள்ள பெண்கள்
விரும்புவது இல்லை.
	பெண் வீட்டாரும் விரும்புவது இல்லை.
வீட்டுக்கு ஒரே பையனா இருந்தால் ர�ொம்ப நல்லா இருக்கும் !!.
அப்புறம் இதெல்லாம் இருந்தால் த�ோற்றத்தில் திரைப்பட நடிகர்கள்
விஜய், அஜித், சூர்யா அவர்கள் ப�ோல் இருக்க வேண்டும் !.
1995 வரை திருமணம் செய்தவர்கள் ச�ொத்து, உத்திய�ோகம், தகுதி
ப ா ர் த் து த ா ன் த ி ரு ம ண ம் செ ய ்வே ன் எ ன் று ச�ொ ல் லி இ ரு ந ் தா ல் இ ந ்த
தலைமுறையே இருந்து இருக்காது.
இதில் இப்போ என்ன பிரச்சினை என்றால் எதிர்பார்ப்புகள் அதிகமாக
இருப்பதால் திருமண வயதை கடந்தும் ஆணும், பெண்ணும் அதிகமாக
இருப்பதுதான் !!
ஒரு கட்டத்தில் ஜாதக ப�ொருத்தமும் திருமண தடங்கலாக இருந்து
வருகிறது.
	சரி,
இதன் விளைவு என்ன என்று பார்ப்போமா ?!.
1947 ஆண்டுக்கு முன் 13 - 15 வயதுக்குள் திருமணம். கூட்டுக் குடும்ப
வாழ்க்கை முறை. ஒரு டஜன் குழந்தைகள். ஒவ்வொருவரும் இந்த குழந்தைகளை
பார்த்துக் க�ொள்வார்கள். பெண்ணின் வேலையே பெற்ற பிள்ளை, குடும்பத்தோடு
க�ொஞ்சி மகிழ்வதுதான்.
	தவறான எண்ணம் ஏற்பட வாய்ப்பும் இல்லை. தேவையும் இல்லாத மன
நிலை.
1960 ஆண்டுக்கு முன்பு வரை ஒவ்வொரு கிராமத்திலும் பலருக்கு 10
குழந்தைகள், 8 குழந்தைகள், குறைந்தது 5 குழந்தைகள் என சர்வ சாதாரணமாக
பெற்றுக் க�ொண்டார்கள். நிலை த�ொடர்ந்தது.
1980 ஆண்டுக்கு பின் 100ல் 80 குடும்பம் இரண்டு குழந்தைகள், எங்காவது
ஒரு சில குடும்பத்தில் மூன்று குழந்தைகள் உண்டு. விளம்பரமும் நாம் இருவர்
நமக்கு இருவர் என்று சாக்கிய சதி வெளிப்படையாக பிரச்சாரம் செய்தது.
2000 ஆண்டுக்கு பின் ஒரு குழந்தை அல்லது இரண்டு குழந்தைதான்
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என்பது எழுதப்படாத தீர்ப்பாக மாறி விட்டது. நாம் இருவர் நமக்கு ஒருவர் என்ற
சதிப் பிரச்சாரம். ஒற்றை குழந்தையின் வளரும் மன நிலை எப்படி இருக்கும் !!
ஆனால் 2010 ஆண்டுக்கு பின் ஒரு குழந்தை வேண்டுமே இறைவா என்று
ப�ோகாத க�ோவிலும் இல்லை, பார்க்காத மருத்துவமும் இல்லை என்ற நிலையில்
உள்ளனர்.
இதற்கு அறிவியல் ஆயிரமாயிரம் காரணங்களை ச�ொல்லலாம்.
ஆனால் முதல் காரணம் ஆர�ோக்கியம்.
1960 ஆண்டு வரை பெண்ணுக்கு 16, ஆணுக்கு 20ல் திருமணம்
உணவு: ராகி, கம்பு, ச�ோளம், குதிரைவாலி, வரகு, கருப்புக் க�ொள்ளு,
கருப்பட்டி...
1975 ஆண்டுக்கு மேல் பெண்ணுக்கு 18, ஆணுக்கு 22.
உணவு: ஐ.ஆர் அரிசி
1992 ஆண்டுக்கு மேல் பெண்ணுக்கு 20, ஆணுக்கு 25
உணவு: பட்டை தீட்டப்பட்ட டபிள் பாலீஷ் அரிசி.
2000 ஆண்டுக்கு மேல் பெண்ணுக்கு 25, ஆணுக்கு 30க்குள்..
உணவு: துரித உணவு.
2010க்கு மேல்
உணவு: மைதா மாவில் தயாரித்த கேவல உணவு, வெள்ளை சர்க்கரை
பயன்பாடு அதிகம். தரம் குறைந்த எண்ணெய் என மனித இனம் ந�ோய் மற்றும்
மலட்டுத்தன்மை தாக்கத்தில் இருக்கிற�ோம்.
இந்நிலையில் 28க்கு மேல் 35 வயது வரையிலும் திருமணம் ஆகாமல்
பெண்கள் அதிகளவில் இருக்கிறார்கள்.
ஆண்கள் 30 வயது முதல் 40 வயது வரை திருமணம் ஆகாமல் உள்ளார்கள்.
வசதிகள் வைத்து திருமணம் முடிக்கப்பட்டால் அது வியாபாரம்.
	திருமணத்துக்கு முன் ஏழையாக இருந்து, பிற்காலத்தில் பணம் புகழ் பெற்ற
மனிதர்கள் ஏராளம். முதலில் ச�ொத்து சுகம் என வாழ்ந்து திருமணம் முடிந்த சில
ஆண்டுகளில் ஏழ்மைக்கு வந்தவர்கள் எத்தனைய�ோ அதிகம் பேர்.
எனவே, வரும்காலம் இப்படிதான் இருக்கும் என்று நீங்கள் தீர்மானம்
செய்யாமல் இறைவனை முழு மனதாக வேண்டி நல்லதை நினைத்து மனங்கள்
பிடித்தால் பாசத்தோடு வளர்த்த பெற்றவர்களுக்கு துர�ோகம் செய்யாமல்
திருமணம் செய்யலாம்.
எல்லாவற்றுக்கும் மேலாக மாடு வளர்த்தால் கேவலம்.
	பால் கறந்தால் கேவலம்.
மரம் வளர்த்தால் கேவலம்.
விவசாயம் செய்தால் கேவலம்.
இது நம் வாழ்வியல் என்பதை சுலபமாக மறந்து விடுகிற�ோம்.
ஐடி த�ொழில் ப�ோகிற�ோம்.
கலாச்சாரம் மாற்றப் படுகிறது.
தவறுக்கு சுய அறிவு இல்லாத இன்னொருவனிடம் கை கட்டி நிற்கிற�ோம்.
இஷ்டம் இல்லாத பல நிலையை கடந்து பணம் சம்பாதிக்கிற�ோம்.
ஒரு கட்டத்தில் வெளியே ப�ோக ச�ொல்கிறான்.
வாழ்வை த�ொலைக்கிற�ோம்.
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இது எல்லாமே நம் நிஜ வாழ்வியலை கேவலம் என்று நாம் த�ொலைத்ததால் வந்த
வினைதானே!.
துபாய் ப�ோகிறேன் என்பான்.
அவன் என்ன வேலை செய்வான் என்று அவனே வெளியில் ச�ொல்ல
முடியாது.
ஆனால் தான் உபய�ோகிக்கும் பாத்ரூமை சுத்தப் படுத்த தயங்கியவனாகவே
கடைசி வரை வாழ்ந்து சாகிறான்.
நம் வீடு, நம் குடும்பம், என் த�ோட்டம்,என் மாடு, என் சாமி, என் கலாச்சாரம்,
என் தெய்வம்,என் பண்பாடு, என் மண்,என் ஊர் ,என் தேசம் என்று ஒற்றுமையில்
துண்டாடப்பட்டு உடைகிறான�ோ அன்றே த�ொலைகிறான்.
ஆண் 20,21 தாண்டிய உடன், பெண்கள் 17,18 வயதில் திருமணம் செய்து விட
வேண்டும்.
நான் சம்பாதித்தால்தான் திருமணம்.
எனக்கு வெள்ளை மாப்பிள்ளை வந்த பிறகுதான் திருமணம் என்று
எதையாவது கற்பனை செய்து ப�ொன்னான காலத்தை த�ொலைத்தால்
ப�ொன்னான குழந்தைச் செல்வம் இருக்காது.
கஷ்டம் என்பது தவறு அல்ல.
அது வாழ்க்கைக்கு தேவை.
	க�ொஞ்சம் ய�ோசித்துப் பாருங்கள். குடும்பம் என்பது எவ்வளவு முக்கியம்
அதற்கு பணம் தேவைதான். ஆனால், பணத்தால் வாழ்க்கையை இழந்து விடக்
கூடாது.
	சரியான கல்வி அறிவு, நல் ஒழுக்கம், நற்குணம், நல்ல சுறுசுறுப்பு,
உழைக்கும் மனப்பான்மை உள்ள மாப்பிள்ளையா, பெண்ணா என கண்டறிந்து
திருமணம் முடியுங்கள்.
	பெண்களே உங்களுக்கு தெய்வ நம்பிக்கையும், அன்பும்,அறிவும்
இருந்தால் கட்டாயமாக உங்கள் கணவன�ோடு சேர்ந்து முன்னேறி விடுவீர்கள்.
பல குழந்தை பெற்று சிறப்போடும் இருப்பீர்கள்.
	ர�ொம்ப கணக்குப் ப�ோட்டாலும் ஆண்டவன் கணக்கு வேற மாதிரிதான்
இருக்கும்.
வாழும் வாழ்க்கையில் மனது ஒத்து ப�ோகிறதா பாருங்கள்.
சிறந்த வயதை த�ொலைக்காதீர்கள்.
தெய்வ நம்பிக்கை ஒன்றை மட்டும் அசைக்க முடியாத அளவு நிலையாக
ஏற்படுத்திக் க�ொள்ளுங்கள்.
வாழ்க்கை இனிமை ஆகியே தீரும்.
வாழ்க்கையில் கடைசி வரை ஏதாவது கடன், ஏதாவது பிரச்சினை
இருக்கும்.
எல்லாவற்றையும் முடித்து விட்டுதான் திருமணம் என்றால் வாழும் காலம்
த�ொலைந்து ப�ோகும்.
வாழ்க்கை வாழ்வதற்கே.
	தட்டிக் கழிக்க அல்ல.
n
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இல்லை இவை. இருளும் ஒளியும் என
வாழ்வின் சாரம், தத்துவம் என கவிதைகள்
வழி விரியும் காட்சிகள் வாசிப்பவரை
த�ொந்தரவு
செய்பவை.இவை
வெறும்
காட்சிப் பதிவுகள் இல்லை என்பதை
வாசிப்பவர் உணர முடியும்.
நூல் விமர்சனம்
சன்னமான
உணர்வுகளை,
ஆழமான தத்துவங்களை இறக்கி
வைப்பது எளிய மனிதர்களின் சாகசம்,
அத்தகைய சாகசத்தை வாசிப்பவரை உணர
வைக்கும் கவிதைகள் இவை.
காதல் கவிதைகளில் சலிப்புற்று,கா
தலிக்கப்படுபவர்கள் காதல் கவிதைகளை
எழுத முடியாது என த�ோன்றும். கூடவே
மக்களின் துயரை பாடாத கவிஞர்களை
ப�ொருட்டாக க�ொள்வதில்லை.
	சிறுகதை, நாவல் கவிதை என எதை
படித்தாலும் உள்முகமாய் பயணிக்கும்
எழுத் துக்கள் என்னை வசீக ரிக்கிறது.
ஒரே முறையில் ஆழ்ந்து வாசிக்க முடிகிற
புத்தகங்களை மட்டுமே தேர்வு செய்து
படிக்கக் கூடிய பழக்கமும் க�ொண்ட எனக்கு
தத்துவமும், எக்காலத்திற்கும் ப�ொருந்தும்
வ ர ி க ள ி ல் ஒ ரு ம ய க்க மு ம் உ ண் டு .
அவ்வகையில் இருளும் ஒளியும் என்னை
வசீகரித்ததில் ஆச்சரியம் ஒன்று இல்லை
ருளும் ஒளியும் என்ற தலைப்பே என்றாலும், அக்கவிஞனை குறித்த பிரமிப்பு
வசீகரமாக எதைய�ோ மறைத்தும்,எதைய�ோ இன்னும் அகலாமலே இருக்கிறது.
விரித்தும் கூறி அழைக்கிறது.
ம�ொழி ஆளுமைய�ோடு, ப�ொருட்
செறிவ�ோடு ச�ொற்சிக்கனம் க�ொண்டு எக்
கவிதையிலே காய்மாவைத் தேடி
காலத்திற்கும் ப�ொருந்தும், சிந்தனைகளை
புவியலையும் பேரறிஞர் க�ோடி
விரிவுப் படுத்தும் கவிதைகளை தேடி படிக்கும்
கற்பனையைக் க�ொட்டிவிட்டு
எனக்கு கவிஞர் பிருந்தா சாரதி அவர்களின்
விற்பனையைச் செய்கின்ற
கவிதைகள் வார்த்தைகளால் விவரிக்க
அற்புதமா நற்கவிதை ச�ொல்லு.
இயலாத மகிழ்ச்சியை க�ொடுத்துள்ளது.
இல்லையில்லை பகட்டில்லை,
நிறைக்குடம் ப�ோல�ொரு திரைப்
பாவனை ஏதுமில்லை...
பட ம் வ ந ் தா ல் ர ச ி க னு க் கு அ து த ா ன்
சு பத ி ன ம் எ ன்ற வ ர ி க ள் ந ி னை வு க் கு
ம ி கை யு ண ர்ச்சி யு ம் , ப ா ச ா ங் கு ம் வருகிறது. அப்படிய�ொரு நிறைக்குடமான
க�ொண்ட கவிதைகள் நீர்த்துப் ப�ோயின.. புத்தகம்தான் இருளும் ஒளியும்.
கவிதை மட்டும் தானா... அதை எழுதிய
வர்கள் என ப�ொதுவில் எழும்பும் வினாவை
நீ விளக்கென்றால்
ப�ொதுவில் வைத்துவிட்டு இருளும் ஒளி
இன்னொரு விளக்கை
யும் கவிதையின் பக்கம் செல்கிறேன்.
ஏற்றி வை.
யதார்த்தத்தைக் கணக்கில் க�ொள்ளாது
வெற்று நம்பிக்கையில் கரகரக்கும் கவிதைகள்
எத்தனை விசாலமான மனது, தான்

இ
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பெற்றதை பிறருக்கும் க�ொடுக்க விரும்பும்
கவி மனம்...
க வ ி ய ி ன் ம ன ம் க வ ி தை க ள ி ல்
பரவி இன்னொரு கவிதையை புனைய
செய்கிறது. ம�ொழியின் ஒளி கவிதை யெனில்
அது இன்னொரு ஒளியை உருவாக்கி
விட்டது.அந்த ஒளி என் ம�ொழியாக சுடர்
விடக்கூடும் என நம்புகிறேன், அத்தகைய
நம்பிக்கையை அளித்தது இருளும் ஒளியும்
கவிதைகள்.
பிறப்பா இறப்பா
தீக்குச்சியின் உரசல்
எத்தனை ஆழமான சிந்தனை,தன்
உயிரை இன்னொரு வடிவிற்கு கையளித்து
செல்வ து இ றப்பா கு ம ா ? எ ன ் றா லு ம்
உடல் இல்லையே? என்று மாறி மாறி
கேள்விகளை எழுப்பி அறிவியலை உலுக்கி
கவிதை நயத்தோடு சிரிக்கிறது.
உபயதாரர் பெயரைத்
திக்கி திக்கி ச�ொல்கிறது
க�ோயில் குழல் விளக்கு.
	சன்னமான பகடியின் மூலம் மனித
மனங்களை அவர் தம் ஈகையை ஊரறிய
செய்துக் க�ொள்கின்ற சிறுபிள்ளை தனத்தை
விவரிக்கிறது.
	தஞ்சை மாவட்டத்தில் வளர்ந்தவர்
கள் யாரும் க�ோயிலை தவிர்க்க இயலாது,
மாலை நேர பூசைக்கு இளம் வயது ஆணும்
பெண்ணுமாக திருவிழாவாகி விடும் சன்னதி
களும், பிரகாரங்களும்...
குத்து விளக்கு பூஜை
நடக்கிறது க�ோயிலில்
விளக்குகளை விடப்
பிரகாசமாய்ப் பெண்கள்

அத்தனையும் பரிமாறப்பட்டுள்ளது, நிதான
மாக ருசித்து, செரித்துக் க�ொள்ள வேண்டியது
வாசகனின் ப�ொறுப்பு,
ஆதியில் இருள் இருந்தது
அதற்குள் எல்லாம் இருந்தது.
எவ்வளவு நுட்பமான வரிகள், ஆழ்ந்த
சமூக சாடலும், இழப்பின் வலியையும்,
அதை ஏன் இழந்தோம் என பல்லாயிர
கேள்விகளை, சிந்தனைகளை தூண்டக்
கூடிய கவிதை. கவிதை ஒவ்வொன்றும்
தன் சிறகை வாசகனின் சிந்தனையில்
விரித்து எல்லையற்ற தூரத்தை பயணிக்க
செய்பவை.

குயவரின் மண்பானை
தட்டிதட்டி நூறுபானை செய்தாலும்
தலைமேல் பாரமாக வறுமை
சட்டியும் பானையும் குழைத்து
சளைக்காமல் உழைப்பது பெருமை
குட்டிப்பிள்ளையும் விரும்பி வாங்கவே
கணக்கின்றி செய்த ப�ொறுமை
ஒட்டிய வயிறும் வறுமையும்
ஒன்றாகச் சேர்த்ததே சிறுமை!!!
உண்ணும் உணவை சமைத்தால்
உடல்நலம் காக்கும் நலமே
கண்ணில் க�ோளாறு இருந்தாலும்
கவலையாக காட்டாதது பலமே
மண்ணில் செய்த சட்டியால்
மக்கள் நிம்மதி க�ோலமே
ஆண்டவன் துணையால் மக்களும்
ஆசையாய் வாங்கிடும் காலமே!!!

பாவலர் பத்ரிசியா பாப்பு
பிரான்ஸ்

இது ப�ோன்ற கவிதைகளால், இப்
புத்தகம் ஆங்காங்கே க�ொண்டாட்டங்கள்
நிறைந்ததாக இருக்கிறது. அப்படியானால்
தத்துவம்..
ஒரே இலையில் பரிமாறப்படும்
அறுசுவை உணவென ஒரே தலைப்பில்
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இறந்தவரின்
கடைசிப் பார்வை
இருளா ஒளியா?
கவிஞரின் அவதானிப்பும் அதன்
வ ழ ி எ ழு ம் கேள்வி யு ம் எ த ்தகை ய து .
வாழ்வின் கடமையை சரிவர ஆற்றிவிட்டு
இறப்பவரின் கடைசிப் பார்வை நிம்மதியின்
ஒளியை சுமந்திருக்கும், ஒளியின் இழப்பை
எதிர்கொள்ள வேண்டிய குடும்பத்திற்கு
அ து இ ரு ள ா ய் இ ரு க் கு ம் . வ ா ழ்வி ன்
தாத்பரியத்தை எளிமையாய் ச�ொற்ப
ச�ொற்களால் ச�ொல்லி விடும் திறன் வியக்க
வைக்கிறது.

எ ன க் கு த�ோ ன் று க ி ற து . அ ட ப�ோ ங ்க
புத்தகத்தையே எழுதணும்.தனியா ஒரு நாள்
ஒரு கவிதைக்கு என ஒதுக்கி ஆய்வுரைதான்
எழுதணும். அத்தனையும் அருமை.
	சரி அப்போ குறைகளே இல்லையா?
கு றை க ள் இ ல்லை எ ன ் றா லு ம்
கேள்விகள் உண்டு. இவ்வளவு தத்து
வார்த்தமான கவிஞனின் கவிதையை
வாசிப்ப வரும் க�ொஞ்சம் கேள்விகள் கேட்க
தானே செய்வர்.
இருளில் இருந்து புறப்பட்டவன்
இருளைப் பார்த்து
பயப்படுவதுதான் வியப்பு.

இ ரு ளை ப் பற ் றி இ த ்தகை ய
சூரியனின் அடிப்படைத் துகள்தான்
புரிதல்
க�ொண்ட கவிஞர் ஏன் இருளை
நம் வீட்டு விளக்கிலும்.
வணங்கித் த�ொடங்காமல் ஒளியை வணங்கி
அ ற ி வ ி ய ல் சு வைய�ோ டு ஆ த ி த�ொடங்கினார் என்ற வியப்பு என்னுள் எழ
மனிதன் தீயை கடத்தி வந்த வரலாறையும் கூடவே இருளை வணங்கி சில வரிகளும்
அதன் வழியே மனிதர்களும் அப்படிதான். த�ோன்றின.
சு டர ி ல் பேத ம ி ல்லை அ தே ப�ோ ல் 	பிருந்தா சாரதி அவர்களின் கவிதை
மனிதர்களை சாதி சமயம் க�ொண்டு பேதம் கள் மிக தரமான, சிந்தனைகளை விரிவாக்க
பார்ப்பது அறியாமை என்பதை சட்டென்று கூடிய, வியப்பளிக்க கூடிய ம�ொழி ஆளுமை
ய�ோடு வெளி வந்திருக்கிற மிக சிறந்த புத்தகம்.
விளக்கி செல்கிறது.
இன்னும் இன்னும் பேசிக்கொண்டே இருக்க
லாம்
இருளும் ஒளியும் பற்றி... மிகவும் ரசித்து
விலங்கின் கண்கள் வேண்டும்
படித்த கவிதை புத்தகம்.
இருளை அறிய.
நல்ல ச�ொற்பயன்பாடு வாசகனை
காட்டில் ஆதி மனிதனாக வாழ்ந்த பிரபஞ்சம் நெடுக உலவ விடும் உந்து
ப�ோது விலங்கின் கண்கள�ோடு தானே சக்தியை தந்துவிடும். கருப்பொருளுக்காக
இருந்தோம்.எந்த விலங்கு நம் கையை ஏழுக்கடல் தாண்டி செல்ல வேண்டாம்
கட்டி காட்டை விட்டு விரட்டியது... என்ப தையும் இருளும் ஒளியும் ச�ொல்லாமல்
இயற்கைய�ோடு இயைந்து வாழ் என்பதும் ச�ொல்கிறது.
எனினும் நீங்களே படித்து ருசியுங்கள்
அதை நாம் இழந்து விட்டோம் என்பதும்
அது மேலும் சுவைக்கூட்டும்.
மறை ப�ொருளாய் நிற்கிறது.
இத்தகைய சிறந்த புத்தகத்தைப்
வெளியிட்ட படைப்பு பதிப்பகத்திற்கு
இருளின் தடம்
வாழ்த்துக்களும், பாராட்டும்.
சுடரை சுமந்த
வாழ்த்துக்களுடனும் அன்புடனும்
திரியின் நுனியில்.
இருளுக்கு தடமா? ஆச்சரியப்பட
வைக்கும் சிந்தனை. ஒளிதானே இருளில்
தன் தடத்தை பதிக்கும் என்ற ப�ொதுவான
சிந்தனையை மீறி, ஒளியென வாழ்பவனின்
மறைவு இருளை தந்துவிடுகிறது என்பதாக
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பேரலை வந்தாலும்
பெரும் புயல் வந்தாலும்
கூடுகள் கலைந்தாலும்
குஞ்சுகள் மடிந்தாலும்

 
  
  
  
  
  
  
  
  

மாறவில்லை மாறவில்லை
நாங்கள் மாறவில்லை
நிலை தடுமாறவில்லை
நிவாரணம் கேட்கவில்லை
இழந்த குஞ்சுக்கு
இழப்பீடு தேவையில்லை
விலையில்லா வீடுகள்
எங்கள் கூடுகள்
கலைஞ்சு ப�ோனாலும்
காணாமல் ப�ோனாலும்
செங்கல் தேவையில்லை
சிமெண்ட்டும் தேவையில்லை
க�ொத்தனும் நாங்கள்தான்
சித்தாளும் நாங்கள்தான்

  
   
  
  

இறக்கையை விரித்திடுவ�ோம்
இரண்டிரண்டு குச்சிகளாய்
க�ொண்டுவந்து சேர்த்திடுவ�ோம்
ஐந்தே நாட்களிலே
அவசரமாய் ஒரு
வீட்டைக்கட்டி முடித்திடுவ�ோம்

  
  
  
   

கவலை ஏதுமில்லை
கண்ணீரும் விடுவதில்லை
வானம் இருக்கும்வரை
எங்கள் வாழ்க்கையில்
துயரமில்லை

  
  
  
  

கா... கா... எனப் பாசமாய்
நீ அழைத்தால்
கண்ணிமைக்கும் நேரத்தில்
வந்திடுவ�ோம் உன் அருகில்...

நிறைமதி நீலமேகம்,
பெண்ணாடம்.

-  
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ன்றும் வாழ்ந்து க�ொண்டு தான்
இருக்கிறார்கள் சில கண்ணம்மாக்கள்

 

சிமிட்டும் கண்களின் ரசனையில்
சிரிப்பின் சத்தமும் சிறிதாக குழைத்து
சித்திரமாய் வண்ண நடை நடந்து
சிங்கார கிறுக்கல்களில் #குழந்தையாக..

 

 

  

வரமான பேரன்புகளின் சாயல்களாய்
தரமான தென்றல்களின் கீதங்களாய்
நேசமான ம�ொழிகளின் ஸ்பரிசங்களாய்
பாசமான தளிர்களில் #நம் தாயாகவே..
க�ோபத்திலும் சலனமற்றவள் ப�ோல
ச�ோகத்திலும் சிதறலற்றவள் ப�ோல
தாகத்திலும் பதற்றமற்றவள் ப�ோல
நாட்களை கடத்தும் உடன்பிறந்தவளாக..
எம் ந�ோய்க்கு துடிக்கும் தருணங்களாயும்
நம் வாய்க்கு இனிய நல் உணவுகளாக
எம் வார்த்தைக்கு நல் வருகைகளாக
நம் மனத�ோடு இணைந்த நற் தாரமாக..



கண்ணம்மாக்களுக்கான காத்திரமான
பாத்திரமாய் பாரதிகளின் சாயல்கள்
இருக்கும் வரையிலே - இன்றும் உலகில்
வாழ்ந்து க�ொண்டு தானிருக்கிறார்கள்
கண்ணம்மாக்கள்..
வஞ்சகமில்லா பார்வைகளாய்
வலியில்லா நேசங்களாய்
வதைசெய்யா வார்த்தைகளாய்
வயதில் சிறிய தங்கைகளாய்
ஏராளமான இன்பங்களாய்
எதிர்பார்த்த இச்சைகளாய்
எல்லையில்லா இரக்கங்களாய்
என்தன்பு இம்சைகளாய்
கண்ணசைவின் காவியமாய்
கதை ச�ொல்லும் கவிதைகளாய்
கனவுகளின் ச�ொற்பதமாய்
கனக்கும் அழகு பெண்களாய்...
கவிக்கு கரு க�ொடுத்து - என்
கற்பனைக்கு உரு க�ொடுத்து
கனமான என் காதலாய் என்
கவி வரிகளிலும் உயிராய்
நீயேயடி கண்ணம்மா...

  
  
 
  
  
 

  
 
  
 
  
 
 
- 
 
   
  
 
 
 
 
  
 
 
 

 

ஆம் இன்றும் வாழ்ந்து க�ொண்டு தான்
இருக்கிறார்கள் சில கண்ணம்மாக்கள்
வரிகள்

ப்ரியா காசிநாதன்
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‘ ங்கடா இருக்குற ?
	கைப்பேசியில் கேட்டாள் நவீனா; ‘‘வந்துட்டியா?’’
‘‘பக்கத்துலதான் இருக்கன்’’
‘‘இரு இரு’’ என்ற குரலைக் கேட்டதும் சலிப்போடு எதிரே இருக்கும்
கடலைப் பார்த்தபடி இருந்தாள் தாரிகா. அலையும் கடலும் எப்போது
பார்த்தாலும் உற்சாகம்தானே யாருக்கும். இவளுக்கு மட்டுமென்ன
விதிவிலக்கா? அமரனின் பள்ளிக் காலம் முதல் அவன�ோடு ஒரே
வகுப்பில் படித்தவள். இப்போது கல்லூரியிலும் அவன் வகுப்பிலேயே
படிக்கிறாள். இருவரும் எம்.ஏ ஆங்கில இலக்கியம் படிக்கிறார்கள்.
கருத்தரங்கம் பயிலரங்கம் எங்கு ப�ோனாலும் ஒன்றாகவே
ப�ோவார்கள். அன்போடு பழகும் நல்ல த�ோழி.
அவள் நடவடிக்கைகளை புரிந்துக் க�ொள்ள முடியாதபடி
புதிராகவே பல நேரங்களில் இருக்கும்
	சிறு வயதில் ஓடிப்பிடித்து முதுகில் ஏறி படுக்கையில்
புரண்டு ஒன்றாகவே வளர்ந்தவர்கள் அமரனும் தாரிகாவும்.
ஒரு கருத்தரங்கம் நடந்து க�ொண்டிருந்தது
பல
பேராசிரியர்கள்
வெவ்வேறு
தலைப்புகளில்
உரையாற்றி னார்கள். அந்த கருத்தரங்கின் முத்தாய்ப்பாக
விசித்திரன் என்ற இளம் வயது பேராசிரியர் தற்கால
ஆங்கில இலக்கியத்தின் ப�ோக்குகள் குறித்து பல புதிய
எழுத்தாளர்களின் படைப்புகள் குறித்தும் பேசினார்.
அவரை எல்லோரும் கைதட்டி பாராட்டி னார்கள்
நிறைவில் மாணவ மாணவிகள் சூழ்ந்துக�ொண்டு
கைகுலுக்கி ஆட்டோகிராஃப் வாங்கினார்கள்.
	தாரிகாவும் ஓடி வந்து, ‘‘சார், கன்கிராட்ஸ்!
ர�ொம்ப நல்லா பேசினீங்க.பல நியூ ரைட்டர்ஸ
அறிமுகப்படுத்தியது ர�ொம்ப மகிழ்ச்சியா
இருக்கு. நிறைய புதிய செய்திகள் தெரிந்து
க�ொண்டோம்’’ என கண்கள் அகலமாக
விரியும் மகிழ்வோடு நன்றி ச�ொன்னாள்.
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	பேராசிரியர் விசித்திரன் தாரிகாவை
ஆம�ோதித்து கைக�ொடுத்தார். அவள் டக்கென
கைகளை இழுத்துக்கொண்டு கைகூப்பி
வணங்கினாள்.
விசித்திரனுக்கு தர்ம சங்கடமாகப்
ப�ோய்விட்டது.அசிங்கமாகவும்உணரந்தான்.
புடவை கட்டிக்கொண்டு இருந்த பெண்கள்
கூட அவனிடம் கைகுலுக்கி செல்பி எடுத்துக்
க�ொண்டார்கள். ஆனால் டீ ஷர்ட்டும்
பேன்ட்டும் அணிந்திருக்கும் தாரிகா இப்படி
நடந்து க�ொண்டது ஆச்சிரியமாக இருந்தது.
	தமிழ்ப்பண்பாடு கலாச்சாரத்தின்
மேல் இவ்வளவு பிடிப்பா என நினைத்தார்
விசித்திரன்.
அமரனுக்கும் இப்படி பல நேரங்களில்
அவள் நடந்துக�ொள்வது ஏனென்று புரிய
வில்லை.
	சிறிய வயதில் இயல்பாக இருந்தவள்
வ ள ர வ ள ர இ ப ்ப டி ம ா ற ி ப்போ ன து
ஏனென்றும் தெரியவில்லை .அவளிடம் எப்படி
கேட்பது எனத்தெரியவில்லை அமரனுக்கு.
‘த�ோ வ ந் து ட ்ட ன் த ா ர ி க ா , எ ன
ஓட்டமும் நடையுமாக வந்தான் அமரன்.
‘நீஎப்பவும் இப்படித்தான்டா என்று
கடிந்துக�ொண்டாள்.
	பத்திரிகைகளில் வரும் செய்திகள்,
த�ொலைக்காட்சி செய்திகள் என எந்த
செய்தியாக இருந்தாலும் பெண்களுக்கு
இழைக்கப்படும் பாலியல் வன்முறை, குடும்ப
வன்முறை பள்ளிகளில் பெண்குழந்தைகளுக்கு
இழைக்கப்படும் க�ொடுமைகள் என எந்த
செய்தியைப் பார்த்தாலும் மிகவும் காத்திரமாக
விவாதிப்பாள்.
அமரன் லேகஃபேவினுள் வந்ததும்
‘தாரிகா என்ன சாப்பிடுற ‘ என்றான்.
காபி ச�ொல்லுடா ‘என்றாள் தாரிகா.
உடனே வெயிட்டரை அழைத்து இரண்டு
காபிகள் ஆர்டர் செய்துவிட்டு அவளைப்
பார்த்தான்.
	பேச்சு அந்த கருத்தரங்க நிகழ்வு
குறித்து திரும்பியது.
‘‘ஆமாம் தாரிகா, நீ ஏன் புரப�ொசர்

விசித்திரன் கிட்ட அப்படி நடந்துக்கிட்ட? பல
சந்தர்ப்பங்களில் நீ இப்படி நடப்பது புரியல.
நீ தான் பாலின பாகுபாடு கூடாதின்னு
ச�ொல்லுவ. ஆண் பெண் சேர்ந்து படிக்கும்
பள்ளிகள் தான் வேணுமின்னு ச�ொல்லுவ.
ஆனா உன் நடவடிக்கைகள் சில சமயங்களில்
உன் பேச்சுக்கே மாறா இருக்கே ஏன்?’’ என்று
வினவினான்.
‘‘என்னடா நடக்குது இங்க. உனக்குத்
தெரியலயா. எங்கப்பார்த்தாலும் பெண்
க�ொழந்தைங்க பாலியல் பலாத்காரம்.,
க�ோயில்..ல, ஸ்கூல்..ல, பஸ்...ல, ஏன் வீட்டுல...
இப்படிபாதுகாப்பேஇல்லாமஇருக்குறப்போ..
எப்படி டா நம்மால சும்மா இருக்க முடியுது.
ஆயிரந்தான் அறிவு ச�ொன்னாலும், மனசு
உணர்வு தாங்கமாட்டேங்குதே.. அதான்
இப்படி வெளிப்படுது.
நீயும் நானும் படிக்கிறப்போ எப்படி
இருந்தோம்? இன்னிக்கு யாரப் பார்த்தாலும்
ப ய ம ா இ ரு க்கே ’ ! ப ி ள்ளை க ளு க் கு ம்
பேட்.. டச்.. குட். டச். ச�ொல்லித்தரும்
நெலமைக்குத் தானே வந்துட்டோம்.
இதுக்கு எல்லாம் வகுப்பெடுத்தா ச�ொல்லித்
தந்தோம் இவ்வளவு நாளா அனுபவத்துல,
பார்வையில அவங்க அவங்க உணர்ந்து
நடக்க வேண்டியது. இவ்வளவு ம�ோசமா
ஆயிடுச்சே அத நெனச்சா ப�ொத்துக்கிட்டு
வருது அமரன்’’
கடற்கரையின் ஓரத்தில் இவர்கள்
உட்காரந்திருப்பதால்அலையடிப்பதும்கும்பல்
கும்பலாக குழந்தைகள் பெண்கள் ஆண்கள்
என ஏராளமான�ோர் அலைகளிடத்தில்
விளையாடிக் க�ொண்டிருந்தனர். கடலில்
இறங்கி செல்வதும் அலையடிக்கும் ப�ோது
கரையை ந�ோக்கி ஓடி வருவதுமாகவே
இருந்தனர். குழந்தைகள் பயமறியாது அலை
களில் படுத்து வந்து கரை சேரந்தனர். சிலர்
மண்ணில் ச�ொருகி மூக்கெல்லாம் மண் ஏறி,
மூக்கை சிந்தி அழுதனர்.
அப்போது ஒரு அம்மா தன் மகளை
முடியைப் பிடித் து இழுத் து ‘‘அப்ப வே
ச�ொன்ன ன் இ ல ்ல ஆ ம ்ப ளை ம ா ற ி
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ஓடாதடீன்னு கேட்டியா?’’ என ஒரு அடி
ஓங்கி முதுகில் ப�ோட்டாள்.
‘‘அம்மா’’ என அலறிபடி ஓடினாள்.
இன்னும�ொரு பெண் த�ோழிகள் இருவரும்
கையை கெட்டியாகப் பிடித்துக் க�ொண்டு
அலை வரும்போது மண்ணில் கால்களை
அழுத்திக்கொண்டு நின்றனர். அலையடித்து
நீர் இவர்களின் காலை சூழும்போதெல்லாம்
கால்கள் மண்ணுக்குள் புதைவதைக் கண்டு
சிரித்துக்கொண்டே நின்றனர். பாவாடை
தண்ணீரில் நனையா வண்ணம் தூக்கி.
இடுப்பில் ச�ொருகி இருந்தனர். க�ொஞ்சம்
தள்ளி ஒரு இளைஞர் கூட்டம் அவர்களை
தெரியாமல் செல்போனில் படம் எடுத்தனர்.
இதைப்பார்த்த தாரிகாவுக்கு க�ோபம்
க�ோபமாக வந்தது.
‘‘பாருடா அமரன். ஏத�ோ சைட்
அடிக்கிறானுங்க. சரி... ஆனா, இப்படி
ப�ோட்டோ பிடிக்கலாமா? ச�ொல்லுடா...
நான் க�ோபப்பட்டா திட்றா. இது சரியான்னு
நீ ச�ொல்லு. நீயுந்தான் சைடுல சைடுல
சைட் அடிச்ச. நானுந்தான் பார்த்தேன்.
இப்படியே எங்க ப�ோனாலும் த�ொல்லையா
இருந்தா என்ன செய்யலாம் ச�ொல்லு
என்றாள்.
அமரனுக்கும் சங்கடமாகத்தான்
இருந்தது. ‘‘என்ன செய்றது தாரிகா, ஆண்
பிள்ளைகளுக்கும் குழந்தையிலிருந்தே
ச�ொல்லி வளக்கணும். ஒரே நாளில் மாற்றம்
வந்துடாது’’ என்றான்.
அன்று தாரிகாவின் குடியிருப்பு
ப கு த ி ய ி ல் ப ா ர த ி வ ி ழ ா ந ட ந ்த து .
விழாவில் பாரதியார் வேடமிட்டு ஆண்,
பெண்குழந்தைகள் பாரதியார் பாடல்களைப்
பாடினர். சில குழந்தைகள் பாரதியார்
பாடல்களுக்கு நடனம் ஆடினர். கல்லூரி
மாணவ மாணவிகள் பேச்சுப் ப�ோட்டியில்
பாரதியின் பெண்ணியச் சிந்தனைகள்
குறித்து கவிதைகளில் இருந்தும். பாரதியார்
கட்டுரைகளில் இருந்தும பாடல்களையும்,
க ரு த் து க ளை யு ம் ப�ோட் டி ப�ோட் டு க்
க�ொண்டு ஆவேசமாகப் பேசினர். கூடியிருந்த






ஏரிக்கரையின் மரத்தில்
மனமேறிப் பார்க்குது
பறவையின் கூடு!
மூங்கில் காட்டில்
மூச்சடைக்குது
மனசெல்லாம் கவிதை!
வெளிநாட்டு பறவைகள்
ஏரிக்குள்ளே கூடு கட்ட
நாங்கள�ோ கூண்டுக்குள்ளே!

கவி அராதா

இனியத�ோர் வாழ்க்கை
அறுசீர் கழிநெடிலடி ஆசிரியவிருத்தம்.
( கூவிளம் புளிமா தேமா )
தாய்த்தமிழ் ம�ொழியும் தேனே !
தந்தையின் வழிவந் தேனே !
தாய்மொழி யுமுணர்ந் தேனே !
தாள்வணங் கியெழுந் தேனே !
வாய்ப்புநல் லதுணர்ந் தேனே,
வந்தநல் மனைபார்த் தேனே !
வாய்த்ததெ னநினைத் தேனே !
வாழ்த்தெழு திமகிழ்ந் தேனே !
சீனிவாசக�ோபாலன் மகாதேவன்
மனை - குடும்பம், மனைவி
தாய்மொழி - தாய் கற்றுத்தந்த /
ச�ொல்லிக்கொடுத்த கருத்துக்கள்.
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ப�ொதுமக்கள் மாணவர்கள் குழந்தைகள்
அனைவரும் கைத்தட்டி ஆரவாரத்தோடு
பாராட்டினர்.
நிறைவாக பரிசளிப்பு சான்றிதழ்
வழங்கும் நிகழ்வு த�ொடங்கியது. அனை
வருக்கும் சான்றிதழ்களை அந்த குடியிருப்பில்
இருந்து ஐ.ஏ.எஸ் தேர்வில் சமீபத்தில் தேர்ச்சி
பெற்ற பாலாவை வழங்க அழைத்திருந்தனர்.
ஒவ்வொரு வராக வரிசையில் வந்து வாங்கி
நன்றி ச�ொல்லி, கைகுலுக்கி ப�ோட்டோ
எ டு த் து க் க�ொ ண் டு சென்ற ன ர் , ச ி ல
குழந்தைகள் கட்டிக்கொண்டு அன்போடு
சென்றனர்.
	பேச் சு ப�ோட் டி ய ி ல் க ல் லூ ர ி
அளவில் முதல் பரிசு பெற்ற பாரதி பெயர்
அழைக்கப்பட்டது. பாலாவுக்கு மிக்க
மகிழ்ச்சி பாரதியை பாலா குழந்தை
யிலிருந்தே அறிவான். அமரன், தாரிகா
அ னை வ ரு க் கு ம் ந ன ் றா க த் தெர ி ந ்த
பெண்தான். பாலா மடியில் வளர்ந்து
அவனிடமே டியூஷன் படித்து பேச்சு கவிதை
கட்டுரை எல்லாவற்றிலும் அவனுடைய
வழிகாட்டுதல்படியே பல ப�ோட்டிகளில்
கலந்து க�ொண்டு பல பரிசுகளை வாங்கி
பாராட்டைப் பெற்றவள்.
	பெயர் அழைக்கப்பட்டதும் பாரதி
புன்னகைய�ோடு மேடை ஏறி வந்து பரிசை
யும் சான்றிதழையும் வாங்கிக் க�ொண்டு
ப�ோட்டோ எடுத்துக் க�ொண்டாள். விடை
பெறும்போது பாலா பாரதியை பார்த்து
‘‘இன்னும் பல உச்சங்களை நீ த�ொட
வேண்டும்’’ என்று கைகுலுக்க கையை
நீட்டினான்.
நன்றி எனச் ச�ொல்லிவிட்டு வெடுக்
கெ ன கை க ளை இ ழு த் து க் க ொ ண் டு
கும்பிட்டாள்.
	பாலாதிடீரெனதடுமாறிப்போனான்.
அமரனும் தாரிகாவும் ஒருவரை
ஒருவர் பார்த்து புருவம் உயர்த்தி உறைந்
திருந்தனர்.
n

28|   



l

 
 
 
l




 
 

l

   
  
  
l

 
  
 
l

 
 
 
l

 
 
 
l

 
 

l

 
 
 
l

 
 
 
l


 


  


- விஜி

 
காலையிலும், மாலையிலும்
கனவிலும் நீதானே...
உறவிலும், உறக்கத்திலும்
உயிரே நீ தானே...
காதல் வேண்டுமா..
கவிதை வேண்டுமா...
நிச்சயம் ச�ொல்வேன்...
சத்தியம் செய்வேன்
கவிதை தான் வேண்டும் எனக்கு
என் கவிதையே நீ தானே. !

வசந்தி ஆதித்தன்

ஓவியம் : நடிகர் ப�ொன்வண்ணன்

 

பூமி தண்ணீ
வத்தி ப�ோச்சு
எங்கண்ணீரு
ப�ோலவே....
மீதி காலம்
ப�ோவதெப்படி
மச்சான்
நீ ச�ொல்லு...
தலைமுறை க்கு
சேத்து வைக்க
காசு பணம் னு
நாடே அலையுது...
அவுக தாகம் தீக்க
தண்ணீ வேணும்
மாசு குப்பை
சேத்து சேத்து
பூமி தாயும்
மாசை சுமக்க
நாமதானே
ச�ொல்ல வேணும்
நாயத்தை...
நாடு நல்லா
செழிக்க வேணும்
கவலைகளை
விட்டு விட்டு
வீட்டுக்கு வா தாயி....
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Dr.



(International Life Coach – Mentor – Facilitator)

நீங்கள் காதலித்திருக்கிறீர்களா..

ஆம் என்று ச�ொல்லுமுன் யாரை
என்பதைக்க�ொஞ்சம்தெரிந்துக�ொள்ளுங்கள்.
அதை தெரிந்து க�ொண்ட பின்பும் ஆம்
என்று ச�ொன்னால் நீங்கள் க�ொடுத்து
வைத்தவர்கள். இல்லையென்றால்… its
never late இப்போதே நேரம் தாழ்த்தாமல்
காதலிக்க ஆரம்பியுங்கள்.
காதலித்தவர்களுக்குத்தான் தெரியும்
காதலின் அருமை. அது தரும் ஊட்ட சக்தி,
அது செய்யும் மாயை, இளகிய மனம்,
தான் வேண்டியதை அடைவதில் உறுதி,
எதையும் செய்யத் துணியும் திடம், இது
தான் எனக்கு வேண்டுமெனும் தெளிவு,
அந்தக் காதலுக்காக எதையும் விட்டுக்
க�ொடுக்கத் தயாராகும் தியாகம். இன்னும்
இன்னும் எழுதிக் க�ொண்டே ப�ோகலாம்.
இந்தக் காதல் என்பது ப�ொதுமறை.
படித்தவர், படிக்காதவர், ஏழை, செல்வந்தர்
என்ற பாகுபாடு இதற்கு இல்லை.
	ப�ோதும் இந்த வாழ்க்கை என்று

சலித்தவனுக்குக்கூட காதல், வாழ்க்கையில்
அழகிய பிடிமானத்தைத் தந்து விடும்.
(zero) ஜீர�ோவாக இருப்பதாக நினைப்பவர்
களைக் கூட ஹீர�ோவாக மாற்றக் கூடிய
அற்புத சக்தி வாய்ந்த இந்தக் காதலை,
அந்த அழகிய அன்பை யார�ோ ஒருவர்
உங்களுக்குத்தர வேண்டு மென்பத�ோ,
யார�ோ ஒருவருக்கு நீங்கள் க�ொடுக்க
வேண்டுமென்பத�ோ இல்லை. உங்களுக்கு
நீங்களே க�ொடுத்து பாருங்கள். ஆம்…
உங்களை முதலில் காதலி யுங்கள். அது
உங்களுக்கு செய்யும் மேஜிக்கை, அது தரும்
ஆற்றலை உங்களால் அணு அணுவாக
உணர முடியும்.
என்றாவது நீங்களே உங்களிடம்
எ து உ ங ்களை நீ ங ்கள ா க இ ரு க்கச்
செய்கிறது, எது உங்களுக்கு திருப்தி தரக்
கூடியதாக இருக்கிறது என்று கேட்டிருக்கி
றீர்களா. ப�ொதுவாக பலரும் பணம் பதவி
படிப்பு இதை வைத்துத்தான் தங்களை யார்
என்று நிர்ணயம் செய்கிறார்கள். அதற்கு
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அடுத்தபடியாக தங்களைப் பற்றி மற்றவர்கள்
என்ன ச�ொல்கிறார்கள் என்பதை வைத்து
தாங்கள் யார் என்பதை நிர்ணயிக்கிறார்கள்.
மற்றவர்கள், அவன் கெட்டிக்காரன் என்று
கூறினால் தான் கெட்டிக்காரன் என்பதாகக்
கருதி க�ொள்கிறார்கள். அவன் அத்தனை
சமர்த்து அல்ல என்றால் தன்னிடம் ஏத�ோ
குறை இருப்பதாக நினைத்து சுருங்கிப்
ப�ோகிறார்கள்.
மகிழ்ச்சியின் முதலான இரகசியம்
உங்கள் மீது நீங்கள் காதல் க�ொள்வதில்
இருக்கிறது என்கிறார் ராபர்ட் ம�ோர்லி.
உண்மையில் தன்னை விரும்பக் கூடிய
ஒருவனாலேயே, தன்னை தன் குறை
நிறைய�ோடு ஏற்றுக் க�ொள்ளக் கூடிய
ஒருவனாலேயே, மற்றவர்களை மகிழ்ச்சி
ய�ோடு விரும்ப முடியும். அவர்களையும்
அவர்களது குறை நிறைகள�ோடு ஏற்றுக்
க�ொள்ள முடியும். தன்னை நிர்வகிக்கத்
தெரிந்த ஒருவனாலேயே தன்னை சுற்றி
இருக்கும் எதையும் யாரையும் சரியாக
நிர்வகிக்க முடியும். தன்னை ரசித்து தன்னை
எப்படியெல்லாம் முன்னேற்றிக் க�ொள்ளலாம்
என அதற்கான வழிகளை சிந்தித்து, எதிலும்
தான் விரும்பிய வெற்றியை அடைய முடியும்.
	வெனிசுலாவை சேர்ந்த அந்த இளம்
பெண்ணிற்கு ஓர் அழகிய கனவு இருந்தது.
தான் அனைவருக்கும் பிடித்த மானவளாக
இ ரு க்க வே ண் டு ம் எ ன ்ப து த ா ன் அ து .
அதுவே தன்னை யார் என்று நிர்ணயிப்பதாக
எண்ணுகிறாள். அதனால் ‘goody two shoes’
என்பதாக மற்றவர்களுக் கேற்ப தன்னை
சுருக்கியும் நீட்டியும் வளைந்து க�ொடுத்தும்
மற்றவர்களுடைய கருத்தை வைத்து தான்
யார் என்பதான தன் கருத்தை மாற்றிக்
க�ொள்பவளாக வலம் வருகிறாள்.
இந்த சூழலில் அவளை விரும்பு
வதாகக்கூறும்ஓர்இளைஞனைஅவளுக்கும்
பிடித்துப் ப�ோக இருவரும் சந்தோஷமாகச்
சுற்றி வருகிறார்கள். தன்னை ஒருவன்
விரும்புகிறான் என்று அறிந்ததும் தான்
மிகவும் விரும்பப்படக் கூடியவள் என்று

நினைத்து மிக்க மகிழ்ச்சி அடைகிறாள். தன்
மதிப்பும் மரியாதையும் மகிழ்ச்சியும் அவன்
காதலிலேயே இருக்கிறது என உருகிப்
ப�ோகிறாள். அந்தக் காதல் அவளை ஒரு
தேவதையாக அவள் மனதில் உலா வரச்
செய்கிறது. அவன் மீது அதீத அன்பை
ப�ொழிகிறாள். எல்லாம் மகிழ்ச்சியாக தான்
ப�ோய்க் க�ொண்டிருந்தது. திடீரென ஒரு
நாள் அவள் காதலன் எந்தக் காரணமும்
ச�ொல்லாமல் அவளை நிராகரிக்கும்வரை.
	பிறரது கருத்துக்களை வைத்தே
தன்னை ம த ி ப்பிட் டு க் க�ொ ண் டி ரு ந ்த
வளுக்கு தன்னை விரும்பிய ஒருவன்
இப்போது விலகி விட்டான் என்றதும்
தன்னை யாருக்கும் பிடிக்காது என்று
எண்ணி தனக்குள் சுருண்டு விடுகிறாள்.
	தான் மற்றவர்களால் விரும்பப்பட
வேண்டும் என்பதற்காக தனக்கென ஒரு
கருத்தை வைத்துக் க�ொள்ளாமல் இருந்த
தற்கு பதிலாக அவள் தன்னை விரும்பி,
அவள் அவளாகவே இருந்து க�ொண்டு
பிறரால் நேசிக்கப் படக்கூடியவளாக
இருக்க வேண்டும் என்று அவள் உறுதியாக
நினைத்திருந்தால் அவள் ஆழ்மனம் அதற்
கான வழிகளையும், சூழல்களையும் ஏற்
படுத்திக் க�ொடுத்திருக்கும். அது அவளுக்கு
மகிழ்ச்சியளிக்கக் கூடிய தாகவும், அவளுக்
க ா க ம ற்ற வ ர்க ள் அ வ ளை வ ி ரு ம ்ப க்
கூடியதாகவும் அமைந்திருக்கும்.
ஆனால் அத்தனை மகிழ்ச்சியும்
பிறர் தருவதாகவே நினைத்ததால் ஒரு
காதல் த�ோல்வி அவளுக்கு மிகப் பெரும்
சு மையைத் த ரு க ி ற து . அ தே நே ர ம்
அவளது சக�ோதரி எப்போதும் எந்தக்
கவலையுமின்றி இருப்பதைப் பார்க்கும்
ப�ோது, அவளுடைய மகிழ்ச்சி என்பது
யார�ோ ஒருவரைய�ோ ஏத�ோ ஒன்றைய�ோ
சார்ந்து இல்லை, அவளது மகிழ்ச்சி அவள்
நேர்மறை எண்ணங்களிலும் தன்னம்பிக்
கையிலும் இருந்து ஏற்படுகிறது என்பதை
உணர்கிறாள். அதேப�ோல் தனக்கான
அங்கீகாரமும் மகிழ்ச்சியும் தன்னிடம்
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பாட்டுத்திறத்தோன் பாரதி
அஞ்சும் க�ொடுமை அடிமைத் தளையை
அகற்ற கவிநெய்தார்!
வஞ்சப் பகைமை வறுமை ஒழிக்க
வழிகள் கண்டுரைத்தார்!
நெஞ்சில் உறுதி நிலைக்கச் செய்த
	நேர்மை நெறியுடையார்!
விஞ்சும் புரட்சி வியக்கும் புதுமை
விளைத்த பாரதியே!
ப�ொன்னும் விளைந்து ப�ொலியும் வயலாம்
	ப�ொங்கும் பூந்தமிழில்
மின்னும் எழுத்தால் மிளிரும் விதையாய்
	மேவும் பாக்களையே
கன்னல் விளைச்சல் கதிராய்க் கவிகள்
	கருத்தாய் விளைத்தவராம்!
இன்னல் களையை எடுத்த கவிஞன்
ஈடில் பாரதியே!
பெண்ணின் உரிமை பிறப்பின் கடமை
	பேணும் பேரறிஞன்!
கண்ணில் வழியும் கண்ணீர் துடைக்கும்
	கருணை கமழ்கவிஞன்!
மண்ணின் மிடிமை மடமை மாய்த்த
மாசில் மாமணியாம்!
எண்ணம் உயர்த்தி எழுச்சி ஊட்டும்
ஏந்தல் பாரதியே!

பாவலர் கவிப்பாவை
சாவித்திரி கிருட்டிணமூர்த்தி
பிரான்சு

இருந்து தான் வர வேண்டும் என்பதையும்
அந்தக் கணத்தில் அவள் புரிந்து க�ொள்
க ி ற ா ள் . இ ந ்த பிரச்சினைகளிலிருந்து
மீண்டுவர வேண்டுமென திடமாக இருந்து
மீண்டு வரும்போதுதான் அவளுக்கு தன்
னுடைய மனஉறுதியும், மகிழ்ச்சியும், தன்
திறமையும், தன் வாழ்க்கையின் அர்த்தமும்,
தான் ‘யார்’ என்பதும் பிடிபடுகிறது.
	ப�ொதுவாக கண்ணுக்கு முன்னால்
இதில் தான் மகிழ்ச்சி இருக்கிறது என்று
ஏதேனும் ஒன்றைத் த�ொடர்ந்தீர்கள் என்றால்
அந்த ஒன்று எப்போதுமே கானல் நீராக
கண்ணா மூச்சி விளையாடக் கூடியதாகவே
இருக்கும்.
உ ண்மை ய ி ல் ம க ி ழ்ச்சி எ ன ்ப து
உங்களுக்கு நீங்களே உருவாக்கிக் க�ொள்ள
வேண்டியது. உங்களிடமிருந்து வர வேண்டி
யது. தவிர, உண்மையில் உங்களை
நீங்கள் எப்படி அமைத்துக் க�ொள்கிறீர்கள்
என்பதிலேயே இந்த பிரபஞ்சத்தை பற்றிய
உங்கள் பார்வையும் இந்த பிரபஞ்சத்திற்கான
உங்கள் சேவையும் இருக்கிறது.
ஒரு சிறு குழந்தையின் உடல்
வளர்ச்சி இயல்பாக உயரமாக, பருமனாக,
திடமாக வளர்வதைப்போல் ஒருவனின்
எம�ோஷனல் வளர்ச்சியும், முன்னேற்றமும்
தானாக நடக்கக் கூடியது என பலரும்
நினைத்துக் க�ொள்கிறார்கள். ஆனால்
உண்மையில் அது உங ்களை நீங ்கள்
எப்படி தன்னம்பிக்கைய�ோடு உருவாக்கிக்
க�ொள்கிறீர்கள் என்பதில் இருக்கிறது.
உ ங ்க ள் நெ ரு ங ்கி ய ந ட் பு ட ன்
எவ்வளவு நெருக்கமாக பழகுகிறீர்கள�ோ
அந்த அளவு அவரைப் பற்றி தெரிந்து
க�ொள்வீர்கள். அதைப் ப�ோல உங்கள்
நேரத்தையும் எனர்ஜியையும் உங்களைப்
பற்றி அதிகமாக தெரிந்து க�ொள்ள பயன்
படுத்தும்போது,நீங்கள்உங்களிடம்அதிகமாக
நெருக்கமாகும்போது உங்கள் குறைநிறை
தெரிந்து அதை சரி செய்து உங்களை நீங்கள்
முன்னேற்றிக் க�ொள்வீர்கள். சுய அலசலும்
சுய முன்னேற்றமும் சுய நட்புமே ஒருவன்
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தனக்கு க�ொடுக்கும் சிறந்த பரிசாக இருக்க
முடியும்.
	தன்னை முன்னிறுத்த நினைக்கும்
ப�ோது பலருக்கும் வரும் தடங்கல் அது
சுயநலமாகி விடும�ோ என்பது தான். நான்
என்னைக் கவனிப்பதே இல்லை எனக்கு
முக்கியத்துவம் க�ொடுப்பது இல்லை என்பதை
யே தியாகமென்றும் சிறந்தது என்றும் கேட்டுக்
கேட்டு வளர்ந்ததனால் உங்களையறியாமல்
உங்களுக்காக ஏதாவது செய்ய வேண்டும்
என்று நினைத்த உடனேயே அது சுயநலம�ோ
என உங்கள் மனம் இயல்பாக நினைத்து
மருகும்.. விமானம் புறப்படுமுன் பாதுகாப்பு
அம்சங்களை அறிவிக்கும்போது ‘உங்களுக்கு
நீங்கள் உதவி விட்டு பிறருக்கு உதவுங்கள்
என்று ச�ொல்வதைக் கவனியுங்கள். உண்மை
யில் தன்னை முன்னிறுத்தி முன்னேற்றிக்

க�ொள்ளும் ஒருவனாலேயே நிச்சயம் திடத்
த�ோடும் வளத்தோடும் பிறருக்கு உதவ முடியும்.
தன்னை ஒரு முன் மாதிரியாக பலரின்
முன்னேற்றதிற்கு முன் நிறுத்தவும் முடியும்.
இதில் முக்கியமானது என்னவென்
றால் உங்களை நீங்களே விரும்பி முன்
னேற்றிக் க�ொள்ளும் ப�ோது நீங்கள் எப்படி
இருக்க வேண்டும் என்று மற்றவர்கள்
ச�ொல்கிறார்கள�ோ அப்படி இல்லாமல் நீங்கள்
எப்படி இருக்க வேண்டும் என நீங்கள்
விரும்புகிறீர்கள�ோ அப்படி உங்களை நீங்களே
சிறந்த முறையில் உருவாக்கிக் க�ொள்ள முடியும்.
அந்த ‘நீங்கள்’ உங்கள் சுய பிரதிபலிப்பாக
ப�ோலி அற்றதாக இருக்கும். அது நீங்கள்
விரும்பிய அனைத்தையும் அனைவரையும்
கவர்ந்திழுக்கும். மகிழ்ச்சி நிறையும்.


நல்ல முத்தம் பற்றிய
இருப்பிடமறிந்தவர்கள்
மதுவுக்கு அடிமையாவதில்லை.
திருக்குறளின்
வெகுளாமை அதிகாரத்தை
த�ோற்கடிக்க இயலுமானது
களங்கமற்ற முத்தம் மட்டுமே.
முத்தம�ொன்றின் தாக்கம் பற்றி
மணமறுப்பு செய்துவாழும்
காதற்தோல்வி
கண்டவளிடம் கேளுங்கள்.
முதலிரவின்
முதல் முத்தமும்
முதற்பிள்ளையின்
எச்சில் முத்தமும்

பட்டிமன்றத்தில்
வெற்றி த�ோல்வி காண்பதில்லை.
ந�ோபல்பரிசு வாங்கியவனின்
மகிழ்ச்சியை விட
கிடைத்தற்கரிய முத்தம் பெற்றவனின்
மகிழ்ச்சி பெரிது.
முத்தங்களின் நினைவுகள்
மிகச்சிறந்த அருங்காட்சியகம்.
முத்தத்தில் மாத்திரமே
ஜனநாயகத்தை விடவும்
சர்வதிகாரம் மதிக்கப்படுகிறது.
முத்தங்களின் சத்தங்கள்
நிறைந்த வீடுகளில்
சண்டையின் சத்தங்களுக்கிடமில்லை.
			-

ய�ோ. புரட்சி
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வானளாவிய த�ொலைநுட்பம் வாழ்வின்
வளர்ச்சிப் பணிக்கு உதவுமென்று இருக்க
வந்ததென்னவ�ோ த�ொல்லைகளே அது
தந்ததென்னவ�ோ துக்கமும் துயரமுமே
கணித ப�ொத்தான் முதலில் வந்தது
கணக்காளர்கள் வாழ்விழந்து ப�ோயினர்
கணித மரபு கைநழுவிப் ப�ோயிற்று
காகிதமும் கடிதமும் இல்லாமல் ஆனது
காலச்சக்கர சுழற்சி இருந்தும்
கடிகாரங்கள் காணாமல் ப�ோயின
நாட்காட்டிகள் மறைந்து ப�ோவதற்கு
நாட்களை எண்ணிக் க�ொண்டிருக்கின்றன

மனதார பேசி மகிழ்ந்த நிலமை மாறி
ம�ௌனமாய் குறும் செய்திகள் வந்தன
அதுவும் கை காலென படங்களாய் மாறி
அந்த கற்பனையில் பேச்சுகள் குறைந்தன
மூளை முற்றிலுமாய் மழுங்கிப் ப�ோனது
முழுவேக உழைப்பும் சுணங்கிப் ப�ோனது
முன்னேற்றம் என்ற முகமூடி அணிந்து
மூலைகளில் சிறார்கள் முடங்கிப் ப�ோயினர்
உணவு பழக்கங்கள் மாறிப் ப�ோயின
உடற்பயிற்சிகளே இல்லாமல் ப�ோனது
மன உளைச்சலில் இளைய சமுதாயம்
மரணத்தை ந�ோக்கிய அவர்கள் பயணம்

கணினி, மடிக்கணினி அடுத்து வந்தது
கலாச்சார சீர்கேடுகளும் கூடவே வந்தது
வலைத்தளங்கள் முகநூல்களும் வந்தது
வரம்புமீறி பழைய பண்பாடு
சீர்குலைந்தது

ஏமாற்றும் குற்றங்களும் பெருகின
ஏமாறும் மக்களும் பெருகினர்
ஆக்கப்பூர்வமான அறிவும் ஆற்றலும்
அழிவுப் பாதையில் ஒளிந்து க�ொண்டான்

கைப்பேசியும் வந்தது மனிதரை
கையாலாகாதவராய் மாற்றி விட்டது
கைப்பேசிகளை கைகளில் ஏந்தி அவர்கள்
காட்சிப் ப�ொருளாய் நடமாடுகின்றனர்

இயற்கையின் நியதிகள் மாற்றப்பட்டு
இயந்திரகதியாய் ஆன இன்றைய வாழ்வில்
இனி உலகம் எப்படி சுழலப் ப�ோகிறது
இனி அதன் விதி எப்படி அமையப் ப�ோகிறது

உறவுகள் வீடுதேடி வந்த ப�ோதும்
உரையாடல்கள் இல்லாமல் ப�ோனது
உலகமே எம்கைக்குள் என்றனர் ஆனால்
உணர்வுகள் அற்று வாழத் த�ொடங்கினர்
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கவின்முகில் மு முகமது யூசுப்
உடன்குடி
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கா

‘
த்துக் கருப்பு அண்டினாலும்
அ ண ் டா வ ி ட ் டா லு ம் ந ா ன் க ா த் து க்
கருப்போடத்தான் வாழறேன். அப்படி வாழப்
பழகிக்கிட்டேன் என்றுதான் ச�ொல்லனும்.
எ ன க் கு ன் னு வ ா ழ ஒ ரு எ ட ம ி ல்லே .
ஊரில் ஒதுக்குப்புறமா இருக்கற, அதுவும்
சுடுகாட்டுக்குப் பக்கதுலதான் ஒரு ஓல
கு டி ச ை ப் ப�ோட் டு க்கிட் டு வ ா ழறே ன் .
என்கூட சாமி துணை இருக்கோ ,தெய்வம்
த�ொணை இருக்கோ தெரியாது. தனிமையும்
ஆற்றாமையும் அழுகையும்தான் எனக்குத்
துணை.
‘‘ஐய�ோ... இந்த நேரத்துல எனக்கு ஒரு
வாய் கஞ்சி க�ொடுக்கக்கூட நாதியில்லயே?
அப்படி என்னதான் பாவம் பண்ணினேன்?
இந்தப் பிறவியில...இப்படி ஒரு தண்டனே.’’
என மனம் ந�ொந்து வாய்விட்டுக் கதறி
யழத்தான் முடிகிறது.
யார�ோ கதவ தட்டும் ஓச கேட்டது.
‘எந்திரிக்கற நெலமயிலா நானிருக்கேன்.
ச�ொரம் நெருப்பா க�ொதிக்கிறப்ப எழுந்த
முடியுமா?.. கண் மூடிப் படுத்துக் கிடந்தேன்.
	தட்டிக்கதவைப் பிச்சிப் ப�ோட்டு
வீட்டுக்குள்ள வந்தான் சங்கையன். ஆத்திர
மும் துக்கமும் ப�ொங்க
‘‘ஏன்டா, இப்படி செஞ்ச.. என்ன
அவசரம் ஒனக்கு’’ ஈனக்குரலில் கேட்டேன்.
‘‘ ஏ . . . க ா சு வே ணு ம் , க�ொ டு ,
க�ொடுக்கப்போறியா இல்லயா’’

‘‘என்ட ஏதுடா காசு? நான் மீன்
விக்க ப�ோறதே இல்லயடா’’
‘‘அதெலாம் தெரியாது. எனக்கு
இப்ப காசுவேணும்’’ அடம்பிடித்த சங்கை
குடித்திருந்தான், தள்ளாடினான், முரண்டு
பிடித்தான்.
‘ ‘ ஐ ய�ோ . . எ ன்ன த�ொ ந ்த ர வு
பண்ணாதடா.. ப�ோடா...என்கிட்ட பணம்
இல்லடா, நானே ஒடம்பு சரியில்லாம
கெடக்கேன்டா,’’ கடிந்தேன்.
‘‘எனக்கு அதெலாம் தெரியாது.
இப்பவே காசு வேணும், குடுடி... இல்ல...
டேய் , ப�ொ ட ்ட கு ட ் றா ’ ’ ச ங ்கை ய ன்
குடித்துவிட்டு வாய் குழறக் கேட்டப�ொழுது
அவமானமாக இருந்தது. ஒரு எடத்துல நெல
க�ொள்ள முடியல அவனால். குடிசைல இருந்த
சாமானுகள ப�ோட்டு ஒடச்சான். அதையும்
ப�ொறுத்துகிட்டேன். எழும்பமுடியாத
அளவுக்குத் தலைவலி வேற. இப்பப�ோய்
க�ொடுக்கப் ப�ோறியா இல்லையா என
மல்லுக்கட்டி நிக்காறானே. இவன்ட என்
நெலமய எப்படிச் ச�ொல்லிப் புரிய வைப்பேன்.
	கைல காசில்லே, சாப்ட ச�ோறில்லே.
பத்துநாளா மீன்கட பக்கமே ப�ோகல..
ப�ோனா மீனு வாங்கன கடன் கேப்பாங்க...
கேவலமா பேசுவாங்க... இப்ப கஞ்சிக்கே
வழியில்லே... மனசு அழுவுது..
இந்த நெலமைல இவன் த�ொந்
தரவு வேற. என்ன ச�ொல்லி இவனை

36|  

வெளியனுப்புவதென புரியாமல் முழித்
தே ன் . க ட் டி லி ல் க ி ட ந ்த எ ன்னை
உலுக்கோ உலுக்குன்னு மீண்டும் உலுக்கி
னான் சங்கையன் .
	சங்கை வேறு யாருமில்லே என்
அண்ணன் பையன்தான். அதிலும் இவன்
தான் பெரியவன். சின்னவன் குமுணன்.
ரெண்டு பேரும் சின்ன வயசிலேர்ந்து
அவளை அவங்க வீட்டுக்குத் தெரியாம
வந்து அடிக்கடி பாத்துட்டுப் ப�ோவானுக.
காசு வேணும், பேனா பென்சில் வாங்க
னும்னாகூட, அவகிட்டதான் வந்து கேப்
பானுக.அதுவும்அவங்கஅப்பாஅம்மாவுக்குத்
தாத்தா பாட்டிக்குத் தெரியா மத்தான்..
உ ற வு ன் னு ச�ொ ல் லி க்க , க�ொண ் டாட
இவனுங்க மட்டும்தான் இவளுக்கு.
	சிறியவயதுஞாபகம்வந்தது.எனக்குப்
பத்து வயதிருக்கும். அப்போது என் பெயர்
மன�ோகரன்.இப்போது என் பெயர் கமலி.
அம்மா சேலையைக் கட்டிப்பார்ப்பேன்
யார்க்கும் தெரியாமத்தான். அழகாகவும்
எனக்குப் ப�ொருத்தமாக இருப்பதைக் கண்டு
மகிழ்ச்சிய�ோட இருக்கும் நேரத்தில்தான்
பளீரென அறை விழுந்தது. திரும்பி விக்கிப்
பார்க்கையில் அண்ணன் ஆக்ரோசமாக
நி ன்று க�ொண் டிரு ந் தான். பக்கத ் தில்
அக்காவும் தம்பியும் நிற்க, மூஞ்சில காறி
உமிழ்ந்தபடி ‘தூத்தேறி, மன�ோகரா எங்க
யாச்சும் ஓடிப்போ...எங்க மானத்த வாங்காதே’
என்று ச�ொல்லி இடத்தை விட்டு நகர்ந்தான்
அண்ணன்.
‘‘உனக்கு ஏன்டா புத்தி இப்படிப்
ப�ோகுது? ஐய�ோ.. யாராச்சும் பாத்தா ஊட்டு
கவுரவம் என்ன ஆவறதுடா’’ குமைந்தாள்
அக்கா மருதம்மா.
என்ன ச�ொல்லிப் புரிய வைப்பேன்.
‘என்னுடைய உடம்பிலும் உள்ளத்திலும்
மாயம் நிகழ்வதை யாரிடம் ச�ொன்னாலும்
புரிஞ்சிக்க மாட்றாங்களே... என்ன பண்ணு
வேன்‘ எனத் எனக்குள்ளே ச�ொல்லியழுது
தீர்த்தேன்.
ஒருவேளை என் அம்மா புரிந்து

இந்த புல்லே ப�ோதும்
இந்த காட்டு வாழ்க்கையில்
ஆடுகளாக நாம்,
ஒரு காரியத்தை ஒதுக்க
ஓராயிரம் காரணங்கள்;
புல் மேய்ந்த நம் இரைப்பை
கசாப்புகடையில்,
நம்பிக்கையை கேடயமாக்கி
நீ மந்தையிலிருந்து பயணி;
வேலியைத் தாண்டினால்
பயிரை மேயலாம்,
மனச்சிறையை உடைத்தெறி
சிங்கங்களை ஆள்வோம்!
ஐய�ோ!! கனவு கலைந்தது,
கசிந்தது இரத்தம்!
எந்த கசாப்புகடையில்?
நான் கத்தி முனையில்!!!
லட்சியத்துடன் வேட்டையாடும்
புலியல்ல நாம்.
பசிக்கு மேயும் வெறும்
ஆடுகள் தானே;
நமக்கு இந்த புல்லே ப�ோதும்...

வெ.ஹேமந்த் குமார்,

ஈர�ோடு
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க�ொள்வாளெ ன அ வ ள ரு க ி ல் ப�ோ ன
ப�ோதுதான் அந்த விபரீதம் நடந்தது.
த�ொடப்பக்கட்டையால் அடித்து ‘‘சாவுடா..
சாவுடா’’ என ஆக்ரோசமா அடிச்சாளே...
அ ம்மா வ ா இ வ ள் . . ஆ று த ல் ச�ொல ்ல
வேண்டியவள், சாவ ச�ொல்கிறாளே...
ஐய�ோ... அதிலும் ஒரு ம�ொழம் கயித்த
க�ொ டு த் து , ‘ ச ா வு ட ா ’ எ ன்கிற ா ளே . .
எந்த அம்மாவாவது இப்படி ஒலகத்துல
இருப்பாளா.. அப்படி என்னதான் பாவம்
பண்ணிட்டேன் நான், திருநங்கையா
ப�ொறந்தது என்னோட தப்பா?...
மரபணுக்கள�ோட மாயத்தில் சிக்கித்
தவிக்கும் என் ப�ோன்றோர் வாழ்வ, இந்த
சமூகத்தில எத்தன பேருபுரிஞ்சிருக்கீங்க.
புரிஞ்சிருந்தா எனக்கேன் இந்த இழிவும்
நெலமயும்?‘ பழைய நினைவுகள் ம�ொய்க்க,
திரும்பவும் இயல்பு நிலைக்கு வந்தேன்.
‘‘டேய் ப�ொ ட ்ட அ த ்த , ப ண ம்
க�ொடுக்கப் ப�ோறியா இல்லயா?‘‘ கேட்டபடி
படுத்திருந்த என் மீது வந்து விழுந்தான்
அவன். வலித்தது எனக்கு. இந்தச் சங்கை
யனை நான் ம�ொதன் ம�ொதலில் எங்க
பாத்தேன் என்பதை நினைத்துப்பார்த்தேன்.
இ ரு ப து வ ரு ட ம் இ ரு க் கு ம் ,
ஒருநாள் கடைக்குப் ப�ோற வழியில்
அ ண்ண ன் ப�ொண ் டாட் டி வ ா யு ம்
வயிறுமா துணிப்பையைக் தலையில்
தூக்கிக் க�ொண்டு, தன் குழந்தையின்
கைப்பிடித்து ச�ோர்வோடு நடந்துவந்தாள்.
நான் பார்க்க வெயில் மிகுதியால் மயக்கம்
ப�ோட்டு விழப்போனாள். தாங்கிப்பிடித்து
ச�ோட ா வ ா ங ்கித் தெள ி த ்தே ன் . ப ி ன்
அம்மாவீட்டிலிருந்து வருவதாகவும் காலைல
சாப்டாம வந்துட்டதாகவும் ச�ொன்னாள்.
தன்னையே முறைத்துப் பார்த்த குழந்தை
பெயரைக் கேட்டப�ோது ‘சங்கையன் ‘எனச்
ச�ொன்னாள். மீன்கூடைய�ோடு அவனையும்
தூக்கிக்கொண்டு நடந்துவந்து அவள்
வீட்டருகில் விட்டுவிட்டு, என் குடிசைக்குத்
திரும்பினேன்.
அ த ி லி ரு ந் து எ ன் அ ண்ண ன்

ப�ொண்டாட்டி பட்டும்படாமல் எங்க
ய ா வ து ப ா ர் க் கு ம்போ து பே சு வ ா ள் .
ப ி றக�ொ ரு ந ா ள் இ ர ண ் டா வ து ஆ ண்
குழந்தை பிறந்திருப்பதாகவும் அக்குழந்
தை க் கு க் ‘ கு ம ண ன் ’ எ ன் று பெ ய ர்
வைத்திருப்பதாகவும் ச�ொன்னாள். உடனே
கடைக்குச் சென்று அந்த முகந்தெரியாத
க�ொழ ந ்தை க் கு ச் ச ட ்டை , ச�ோ ப் பு ,
பவுடர் வாங்கிக் க�ொடுத்தனுப்பினேன்.
குமணனை ஒருநாள் என் வீட்டிற்கு
அழைத்துவந்தாள் அண்ணி. அவனைப்
பள்ளிக்குச் சேர்க்க வேண்டுமெனக் கூறி
காசு கேட்டாள். யாருக்கும் தெரியக்கூடாது
என்றும் ச�ொன்னாள். அப்பொழுதுதான்
குமணன் என் மடியில் உட்கார்ந்து
க�ொண்டு புரியாத ம�ொழியில் என்னிடம்
பேசினான். அப்போது என் மார்பில்
பாலூறியதை யார் அறிவார்?.
அப்போதிருந்து குமுணனை எனக்கு
ர�ொம்ப பிடிக்க ஆரம்பித்தது. அவன் ஒரு
ப�ொழுது என்னைப் பார்க்க வராவிட்டால்
எதைய�ோ இழந்ததாக எண்ணி மறுகுவேன்.
குமணனும் சிறுவயதி லிருந்தே தன் வீட்டில்
எது செஞ்சாலும் யாருக்கும் தெரியாமல்
க�ொண்டாந்து க�ொடுப்பதை வழக்கமாகக்
க�ொண்டிருந்தான். ப�ொங்கல் நாளில்,
உ ண்டை , க�ொ ழு க்க ட ்டை செ ஞ ்சதை
தவறாம க�ொண்டாந்து ப�ொடவைய�ோட
க�ொடுத்துட்டு, அத்தயின் ஆசீர்வாதத்தோடு
காசு வாங்கிட்டுப் ப�ோவான். ஒருநாள்
பேச்சுவாக்கில்..
‘‘உன்னை என்னன்னு கூப்புடறது’’
‘‘அத்தைன்னு கூப்டு செல்லம்’’
‘‘சரி அத்த’’ என்று ச�ொன்னவனை
அப்படியே என் மார்ல சாய்ச்சிகிட்டு கண்ணீர்
விட்டேன். என் பாசம் தெரிந் திருக்கும்
ப�ோல, அன்னியிலேர்ந்து இன்னிக்கி வரை
அடிக்கடி வருவான். க�ொஞ்ச நேரமாச்சும்
இருந்து பேசிட்டுப் ப�ோவான். ஆனா
இன்னிக்கி பாத்துக் காணலையே. அவன்
வந்தாலாவது இவனின் நச்சரிப்பிலிருந்து
விலகலாமே என்றெண்ணினேன்.
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	சங்கையனும் எப்போதாவது பாக்க
வருவான். இவளிடம் காசு வாங்க மட்டும்
வருவான். தன் அம்மா ஐம்பது ரூபாய்
வாங்கி வரச் ச�ொன்னாள்னா, இவன் நூறு
ரூபாயா ப�ொய் ச�ொல்லி வாங்கிட்டுப்
ப�ோவான். சின்ன வயசிலிருந்தே இந்த
புத்தி இவனுக்கு. ஆனாலும் அவன் தன்
அண்ணன் பிள்ளைங்கறதால வெறுக்க
முடியல.

என்ன இருந்தாலும் இவன் குமணன்
மாதிரி வரமாட்டான்.இவன் ஒரு குடிகாரப்
பய. என்ன ச�ொன்னாலும் திருந்தவே
மாட்றான். ப�ொறுக்கிமாதிரி கேர்கட், கைல
ரப்பர் வளவி, இன்னும் ஏதேத�ோ... அவன்
அப்பா ஆத்தா ஏதும் கேக்காம தண்ணி
தெளிச்சி விட்டுட்டாங்கள�ோ... இப்படித்
த�ொல்ல பண்றானே..ஐய�ோ.. இப்ப என்ன
செஞ்சி அவனை வெளியனுப்புவதென

  
 

 
இடையில் குடம்சேர இன்பத்தே னூற
நடந்தாள் அழகுமுகம் காட்டி - மடக்கும
அதிரசச்சி ரிப்புடன் அன்ன நடையில்
சதிராடிச் செல்லுத�ோ பூ.

மதுரசம் சிந்திடும் மங்கையின் கன்னக்
கதுப்பிலே ப�ோனேன் மயங்கி - அதனில்
களிக்க, மனமும் கிளர்ந்தே உருகத்
தளிரவள் க�ொண்டாள் பிணைப்பு.

பூவின் புதுவாசம் உள்ளம் புகுந்ததால்
தேவிம லர்முகம் தேடியே - தாவிக்
குதித்துப் பறந்திடும் தும்பி களின்று
சுதிக�ொண்டு பாடுத�ோ பா.

இணைந்தநல் மங்கை எனதிதயம் சேர
மனையாய் வருவாள�ோ நாடி - புனைவேன்
கவிதை அவள்மேல் படிக்கப் புனைந்து
புவியின் அழகு நிலவு.

பாவெனத் தித்திக்கும் பாற்குடமே வந்துநீ
தாவ�ொரு முத்தமென கேட்டங்குத் - தாவிடும்
மான்,தன் இணையிவள் தானென்று நாடியே
த�ோன்றுத�ோ மங்கையின் பின்பு.

நிலவ�ொன்று வந்து நிலைமறக்க வைத்து
உலவுதென் உள்ளம் புகுந்து -கலகல
வென்றே சிரித்துஅவள் நிற்க மகிழ்கிறேன்
என்மனதில் இன்பத்தை ஏற்று.

பின்னழகும் தாலாட்ட புன்னகை தேனூட்ட
இன்பத் தரவே,நீ செப்பிடுவாய் - உன்னெழில்
நாடி இறங்கிய மேகத்தைக் கண்டதால்
ஆடவந்த த�ோமயில் கள்.

ஏற்றிடுவாய்க் காதலை எழிலாளே எனதுளம்
உற்றவள் ஆவாய் உவகைதந்து - பெற்றேன்,
உளத்தால் மகிழ்ந்தேன், உனது நினைவிலே
திளைத்தேன்,நீ என்தோட்டப் பூ.

மயிலென வந்தாள் மயக்கத்தைத் தந்தாள்
குயிலாய் இசைத்தாள் குரலால் - இயைந்தநல்
கானமாய் சேர்ந்தாள் மலைக்கண் அருசுவைத்
தேனாய்ச் சுவைதந்தாள் மது.

பூவென்ன பூவ�ோஉன் புன்னகை மேலன்றோ
பாவைக்கோ ரீ டுமே பாருளத�ோ - பாவெனக்
கேட்கும் உனதுகுரல் கேட்ட மனத்தாலே
மாட்டேன் ரசித்திட வேறு.
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அடரிருள் சூழ்ந்த
கருவிரிப்பில்
அகண்ட வான் வெளியின்
அமாவாசை இரவின்
நிசப்த வெளியில்
மனக்குகையின் அழுகை
பெரும் சப்தமாய்
இரையும் ப�ொழுதில்
வெளியேறி வழிந்தோடுகிற
கன்னப் பெரும்பரப்பில்
உப்புக் கரைசல்களில்
பீரிட்டடங்கும் அவனின்
மெளனக் கவிதைகள்
பிரசவிக்கப்படாமலே
உள் அமுங்குகிறது
ப�ோராட்ட உணர்வு
களமின்றிக் கனத்துப்போக
பெரும் அலைச் சப்தத்தில்
அவன் இராஜாங்கம்
அடங்கிப் ப�ோகிறது
நிசப்த இராத்திரிகளில்
அவனை அவனே தேடுகிறான்
காதலும் காமமும்
அமுதமும் மதுவும்
அவனேயாகிப் ப�ோக
அவன் அலைபாய்கின்றான்
அன்னிய�ோனியமாகின்றான்
அனைத்தையும் இழக்கின்றான்
அவனை அவனுக்குள்
தேடியபடியேக் கடக்கிறது காலம்!

நிலாச்சந்தர்
@ ந. பாண்டியராஜன்

ய�ோசித்தேன்.
	சங்கையன் விடுவதாக இல்லை.
நச்சரித்துக்கொண்டே இருந்தான். காசு
இருந்தாலாவது க�ொடுத்து அனுப்பலாம்.
இந்த வயசில இவ்ளோ மிதமிஞ்சிய குடிய
குடிச்சிட்டு வம்பு பண்றானேன்னு மனசு
சங்கடப்பட்டது.இதே குமணனா இருந்தா,
இந்நேரம் என்ன பண்ணியிருப்பான்?.
	சித்திரையில் ஒருநாள் குமணன்
திடுப்புனு வந்தான். அத்த உன்ன ஒரு
எ டத் து க் கு க் கூ ட் டி ட் டு ப் ப�ோ க னு ம் .
கெளம்பி இ ரு ன் னு ச�ொ ல் லி ட் டு ப்
ப�ோயிட்டான்... ஒடம்பு சந்தோசத்துல
படபடப்பாயிரு ந்தி ச்சி. எங ்க கூட்டி
கிட்டுப் ப�ோகப்போறான். அதுவும் இந்த
ர ா த ் திர ி வேளை ய ி ல . . ச ி ன ி ம ா வு க்கா
இ ரு க் கு ம �ோ எ ன் று எ ண்ணி , எ ன்
கைலியை அவிழ்த்துவிட்டுப் பெண்போல
அலங்கரித்துக் க�ொண்டேன். குமண னுக்கு
வாலிப வயசு வந்துட்டாலும் என் மீதிருந்த
அன்பும்மரியாதையும்கூடித்தான்ப�ோயிற்று
. «வா அத்தை» என அழைத்தான். ‘எங்கடா
ப�ோற�ோம் ச�ொல்லுடா ‘எனக் கேட்டும்
ச�ொல்லாமல் டூவீலரில் ஏற்றிக் க�ொண்டு
விர்ரென்று புறப்பட்டான். இறக்கிவிட்ட
இடம் கண்டு வாய்பிளந்தேன். விழுப்புரம்
கூவாகம் திருவிழாவில் நான்.. ஏகப்பட்ட
சந்தோசம்... பின் நடு இரவில் திரும்பி வந்து
வீட்டில் பத்திரமாக விட்டுப்போனான்.
அத்தையாகத் தன் வீட்டில் அழைச்சிப்
ப�ோக முடியலையேன்னு வருத்தப்பட்டு
ச�ொல்லிட்டுதான் விட்டுப் ப�ோனான்.
இன்னொருநாள் அப்படித்தான் மீன்
கடை சண்டைல காயம் பட்டது கையில்.
வீடு வந்து ஒப்பாரி வச்சு அழுதேன் . அந்த
நேரம் பாத்து குமணன் வந்தான். சிறுபையன்
இவனுக்கு விளங்குமா என்றுகூட பார்
க்காமல் நடந்ததைச் ச�ொல்லியழுதேன்.
‘‘அழாத அத்த, நானிருக்கேன்’’ என்
கையைப் பிடித்துக்கொண்டு, கண்ணீரைத்
துடைத்தான். பின் என் கையில் பட்ட
காயத்தைத்துணிஎடுத்துத�ொடச்சிவிட்டான்.
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அந்தவலியும் இதமாகத்தானிருந்தது.
‘‘சரிடா என் தங்கமே’’ அவன் கையில்
சுருக்குப் பைலேர்ந்து ஒரு அஞ்சு ரூபாய்
எடுத்துக்கொடுத்தேன். ‘வேணாத்தே நீயே
வச்சிக்கோ’, மருந்துவாங்கி சாப்டு என்று
ச�ொல்லிட்டு கெளம்பினான்.. அது இப்போ
ஞாபகத்துக்கு வந்தது. அவன் க�ொணம்
எங்கே ?இவன் க�ொணம் எங்கே? ரெண்டும்
ஒரு வயித்தில ப�ொறந்து இப்படியா
இருக்கனும்.. ‘அட நானில்லையா என்
அண்ணன் மாதிரியும் இல்லாம அக்கா
மாதிரியும் இல்லாம நானிருக்கேனே ‘என்று
என்னை நானே ந�ொந்துக் க�ொண்டேன்.
‘ ‘ ஏ ன் டி , ப�ொ ட ்ட . . . உ ன்னை
நான் அத்தன்னு கூப்பிடுனுமா’’ இப்படி
அடிக்கடி நக்கலாகச் சிரித்தபடி பேசுபவன்
தான் என்றாலும் இப்ப பேசுவது ஏத�ோ
அசம்பாவிதம்நடக்கப�ோவதைஉணர்த்தியது.
இடுப்பிலேர்ந்து சுருக்குப்பைய புடுங்கினான்.
அதுக்குள்ளார இருந்த பணத்தை எடுத்து
கிட்டு ஓடிவிடுவது அவனுக்கு வழக்க
மானதுதான்.. இப்ப சுருக்குப்பைல ஒன்னு
மில்லேன்னு தெரிஞ்சதும் அத பிச்சிப்
ப�ோட்டான். பயமாயிருந்தது. ர�ொம்ப
பண்றானே.. இவன்டருந்து தப்பிக்கனுமே
என்ன செய்வது என ய�ோசித்தேன்..
ஒரு மண்ணும் வெளங்கலை. அதற்குள்
என் கிட்ட வந்த சங்கையன், இடுப்புல
துழாவிப்பார்த்தான். வேற சுருக்குப்பைய
ஒளிச்சி வைச்சிருக்கேன்னு. ஏதும் கெடக்க
லைன்னு வயித்துல ஒரு குத்து விட்டான்.
ஐய�ோ.. உயிர் ப�ோற வலி.. என் வயித்த
புடிச்சிகிட்டு அழத்தான் முடிந்தது .
கு ம ண னு க் கு இ து தெர ி ஞ ்சா
கேப்பானா.. சண்டை ப�ோடுவானா?.. ‘‘ஏண்டா
அத்தைய வதைக்கறேன்னு’’ என் நெலமயப்
பாத்துக் கேப்பான்.. சங்கையனவிட குமணன்
இரண்டு வயசு சின்னவன்தான். பத்து வயசி
லேர்ந்து,இன்றுவரைஇவனுடையஅடாவடித்
தனமான செயலைப் ப�ொறுத்துக்கறன்னா
அவன் தன் அண்ணனுடைய பையன்றதால
மட்டுமில்லே குமுணனுக்காவும்தான். அவ

னுக் காகவே நான் வாழ்வதாக நினைத்து
வாழ்ந்து க�ொண்டிருக்கிறேன். ‘அத்த‘ என்ற
அந்த ஒற்றைச் ச�ொல்லுக்காகத்தானே...
ஏங்கிக் கெடக்கேன்... என்னைப் பெண்
ணாக உணர்த்தும் தருணமல்லவா அது.
’ப�ொட்ட’ன்னு சங்கையன் பேசறப்ப நெஞ்சில்
சுரீர்னு வலி வருதே... அது விவரிக்கமுடியாத
வலி.
‘‘இந்த வலி உங்களுக்குப் புரியாது
.நாங்க ப�ொறந்து வளர்ந்தது இந்த
மண்ணுதான். இந்த மண்ணு எங்களுக்குச்
ச�ொந்தம் இல்லை. ச�ொத்துபத்து ஏதுமில்லை.
காக்கா குருவி கூட தங்குவதற்கு இடம்
இருக்கு . அதுக்குன்னு ஒருகூடு கட்டக்கூட
இடம் இருக்கு. ஆனா எங்களுக்கு?. ச�ொந்த
மண்ணைத் த�ொலைத்து ஏதிலிகளாகத்
திரியும் ஈழத் தமிழர் ப�ோலத்தான் நாங்களும்.
வீட்டாரால் த�ொரத்தியடிச்சப்ப திக்குத்
தெரியாம ஓடியவள்தான் நான். ப�ொழைக்க
வழி தேடித்தேடி அலைஞ்சவள்தான்
நான. ஒருவழியாக அலைஞ்சி திரிந்து
பின்னொருநாளில்தான், என் அம்மா
தூக்கின அதே மீன் கூடைய தூக்க
ஆரம்பித்தேன்.. ‘‘ப�ோ ப�ோ’’ எனத் தள்ளி
வ ி ட ்ட வ ர்க ள் பலபே ர் . ல ா ஞ ்சாண்ட
ப�ோனா காறித் துப்பியவர்கள் பலபேர்.
அ தையெல்லா ம் மீ ற ி த ் தா ன் இ ந ்த
வியாபாரம் செஞ்சி என் வயித்த கழுவறேன்.
அண்ணன் புள்ளகளாச்சேன்னு செலவுக்குக்
காசு க�ொடுக்கிற பாவத்துக்காகவா இப்படி
யான வேதனைய அனுபவிக்கனுமா?.
நாதியத்த இந்த நிலைமை எந்த பிறவிக்கும்
வரக்கூடாது . கதறக்கதற இடுப்புலயும்
மார்லயும் மீண்டும் மீண்டும் ஒதச்சான்.கேக்க
யாரிருக்கா என்ற தைரியம் அவனுக்கு.
இப்பலாம் மீன் வரத்து கம்மியா
ப�ோ ய ி டு ச் சு . ஏ ல ம் எ டு க்க மு டி ய ல .
500, 1000 ரூபாய்க்கு மீன ஏலம்
எடுத்தாலும் லாபம் இல்லே. வித்த
க ா ச வ ா ங ்கி ய தண்ட லு க் கு க் க ட ்ட
வே ண் டி இரு க்குது. நிறைய நஷ்டம்
ஆயிடுது. என்னை நம்பி கடனா ஏல
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காலம் கடக்கும் முன்
கால்தடம் பதித்திடு
பதித்த தடத்தினில்
பாதையும் வகுத்திடு
வகுத்த பாதையில்
வாழ்வினைத் தேடிடு..
தடங்கள் பாதையாய்
தன்னம்பிக்கை ஆயுதமாய்
சுவடுகள் ச�ொல்லாத
ச�ொற்குறிப்பு துணையாய்
வேளை தாண்டும் முன்
வென்றிடு நிலையாய்
நிதர்சனம் இதுவென்றே
க�ொண்டிடு துணையாய்..!

~ அன்புடன் ஆனந்தி

மிச்சிகன், வட அமெரிக்கா

மீன் தரமாட்றாங்க. வாங்கன கடனையே
அடைக்கலேன்னு சிலர் சண்ட ப�ோட்டு
அடிக்கவும் செஞ்சாங்க. அதனாலதான்
க�ொஞ்ச நாளா உடம்பு சரியில்லமா
ப�ோயிட்டுது. கடைக்குப் ப�ோறது இல்ல.
கடைக்குப் ப�ோனா கடன் க�ொடுத்தவங்க
திட்டறாங்கன்னு பயம். கட்டிலிலேயே
ஒடம்பு சரியில்லாம படுத்துக் கிடந்தா
காசு வேணும்னு இவன் ஒதக்கறான்.
தன் வாழ்க்கை இத்தனை த�ொங்கலில்
இருக்கேனு மறுவியழுதேன். ஆயினும் ஒரு
நம்பிக்கை ..எப்படியும் குமணன் வருவான்
. இவன்மீது க�ோபப்படுவான் என...
‘‘த�ோ பாருடா.. இப்ப குமணன்
வருவான்டா, உன்ன என்ன செய்யப்
ப�ோறாம்பாரு’’ நினைப்பிலிருந்து எதேச்சை
யாக விழுந்த ச�ொற்கள்தாம் எமனாயின,
ச�ொன்ன து த ா ன் ப ா க்கி . ‘ ‘ கு ம ண ன்
வருவானா... என்ன அடிச்சிடுவானா,
அந்தப் பேடிப்பய... அவதாண்டி ஒனக்குக்
கள்ளபுருசன், அதான் அவன் கேட்டா
மட்டும் காசு க�ொடுக்கறே. நான் கேட்டா
இல்லேங்கறியா, ப�ொட்டமாரி நாயே’’
என்று ச�ொல்லி, இடுப்பிலிருந்த கத்தியை
எடுத்து நெஞ்சில் குத்தினான்.
கதறினேன், கதறினேன். நெஞ்சி
லிருந்து குபுக்கென்று இரத்தம் பீறீட்டது.
சங்கை என்னை அப்படியே விட்டுட்டு ஓடிப்
ப�ோய்விட்டான். இனி காப்பாத்துங்கன்னு
யாருகிட்ட கேட்க முடியும்?. அந்த இறைவன்
கிட்டயும் கேட்க முடியல. ஏன்னா நான்
செத்துக் க�ொண்டே யிருக்கிறேன்.
நினைவு தப்புகிறது. ’’எப்படியும்
குமணன் என்னைத் தேடி வருவான், ‘ஐய�ோ
அத்த என்ன விட்டுப் ப�ோயிட்டியேனு
எனக்காக அழுவான்’’ அவன் ஒத்தயிலா
வது வந்தாவது என்னைச் சுமந்து ப�ோயி
சு டு க ா ட் டி ல் ப�ொதைப்பா ன் . அ ந ்த
சந்தோஷம் ப�ோதும்.
‘‘குமணா சீக்கிரம் வாடா, எனக்குப்
பூமாலைவேணாம்,பாடைவேணாம்,மேளம்
வேணாம். சுடுகாடுகூட ச�ொந்தமில்லாத
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என்னைத் தூக்கிப்போய் உன் சுடுகாட்டுல குமணன் வரலாம். வராமல் ப�ோகலாம்..
என் குமணனுக்காகக் காத்துக்
ப�ொதைடா... அதுப�ோதும்’’ என்று ச�ொல்
லும் என் உயிரின் பேய�ொலி அந்தக் கிடக்கிறது என் பிணம்...
குடிசையைச் சுற்றி ஒலிக்கிறது கேளுங்கள்.




உன் எழுத்துகளில்
எண்ணெய் ஊற்றியா
எழுதுகிறாய்?
எந்தப் பக்கம் படித்தாலும்
வழுக்கி வழுக்கி விழுகிறதே
எந்தன் கண்கள்
உந்தன் வரிகளை
வாசிக்க வாசிக்க
தண்டவாள சத்தம் கேட்டு
தலை சுற்றுகிறது எனக்கு
வரிகளால் வசியம் செய்ய
எங்கே கற்றாய்?
சில வரிகளில் பச்சையாய்
பச்சை மிளகாய் காரம்
ஆ..அப்பப்பா உறைப்பு சுவை
இப்படி உன்னிடம்
ச�ொல்ல நினைத்து
ஏமாந்து ப�ோன நாட்கள் ஏராளம்

கவி செல்வ ராணி திருச்சி.




இனிது தமிழே இயம்பிடுவேன் என்றும்
மனித ம�ொழிகளில் வாழும் - தனித்த
சிறப்பொடு செம்மொழியாய்ச் சீர் பெற்று நின்று
திறங்காட்டும் தன்மை தெரிந்து.
தெரிந்தத�ொரு பேச்சில் திசையெலாம் நன்கு
விரிந்தத�ொரு ம�ொழிய�ொன்றே வெல்லும் - புரியும்
இலக்கியங்கள் மிக்க இசைஞானங் க�ொண்ட
நிலைத்த தமிழ் நின்றிடும் நேர்.
நேர்மறை காலமெல்லாம் நெஞ்சம் உவந்திடும்
பார்நிறை செம்மை படைத்திடும் - தீர்ந்திடாச்
செந்தமிழ் ப�ோற்றிச் சிறுமதியார் ப�ொய்யுரைகள்
வெந்தணலில் ஏற்றியே வீழ்த்து.
வீழ்ச்சி தமிழ்க் கில்லை வெற்றி அதனெல்லை
வாழ்ச்சி வரவாக்கி வாழுமே - தாழ்ச்சி
ஒருப�ோதும் தாரா த�ொருப�ோதும் வீழாது
வருப�ோதும் நின்றுதரும் வாழ்வு.
வாழ்வு நமக்குண்டு வண்டமிழ்ச் சீருண்டு
காழ்ப்பு மனமில்லை காண்பீர் நீர் - மூழ்கும்
கடல் க�ொண்ட முத்தமிழ் காலமதை வெல்லும்
உடல்கொள் உயிரே உணர்.

இளவல் ஹரிஹரன்.
மதுரை
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விதவைக்குக் க�ொடுத்த பூக்களால்
விடாமல் வீசிக் க�ொண்டிருக்கிறது
மறுமணம்.
கட்டி முடிக்காத வீட்டுக்குள்
குடிக்கொண்டு வாழ தயாராகிவிட்டன
எதிர்காலக் கனவுகள்.
அந்த இருட்டுப் பாதையில்
வெளிச்சத்தோடு எதைதான் தேடுகிறது
மின்மினி.
கர்ப்பிணியின் கையில்
மிகவும் பாதுகாப்போடு இருந்தது
முட்டைக்குள் குஞ்சு.

  
ப�ொன்மஞ்சள் ஆவாரப்
பூக்களெல்லாம் உன்னருகில்
ப�ொன்னூஞ்சல் ஏந்திவந்து
பூப்பந்தல் ப�ோடுதடி
ப�ொற்பூவே மஞ்சத்தில்
	ப�ொற்சிலையும் பேசுமடி
கற்பகத்தின் ப�ொற்கொடியே
	கலைவடிவம் ஆகுதடி
மலைபேசும் ம�ொழியறிந்து
மழைமேகம் தழுவுதடி
கலைமான்கள் சிலைப�ோல
	கற்பனையில் தவழுதடி
அலையிடையில் நவமணிகள்
அனுதினமும் புரளுதடி
கலைஞானம் அறிந்தவுனை
	கலைய�ோனும் வேண்டுதடி
என்னுயிரில் கலந்தபின்னே
ஏங்கிடாதே கலைமானே
தன்னுயிரில் தனிமையிலே
தவமிருக்கும் சிலைநானே
காந்தத்தைக் கண்ணிரண்டின்
	கருவிழியில் வைத்தாய�ோ
கூந்தலுக்குள் முகில்கூட்டம்
	க�ோலமிடக் க�ொடுத்தாய�ோ

எல்லோருக்கும் தெரியும்படி
செய்தித்தாளில் அச்சிடப்பட்டது
இரகசிய கேமரா விளம்பரம்.
கைதியின்
எதிர்கால கனவு வீடு
சன்னலில் கம்பி இல்லாமல்.

புன்னகையின் ப�ொருளுணர்ந்த
	ப�ொற்கிளியே நீஆடு
உன்னையெண்ணி வாழ்ந்திடுவேன்
ஒருகவிதை நீபாடு
நாட�ோடிப் பாட்டெல்லாம்
	நான்பாடி நாளாச்சு
ஓட�ோடிப் ப�ோனாலும்
உன்பாட்டுத் தேனாச்சு!

ஆக்கிரமிப்பை எதிர்த்து
சாலை மறியல் செய்கிறது
ஊருக்குள் வந்த யானை.
வயது மூத்தாலும்
தடுமாறி நடப்பதே இல்லை
தமிழ்…!!!

கவிஞர் வீக ப�ொன்னையா
பாலையூர் புதுக்கோட்டை

செல்போன் விளையாட்டுக்கள்
அதிகமாகிக் க�ொண்டிருந்தன
மைதானத்தில் புதர்கள்.
தமிழில் வேண்டினான்
கடவுளுக்குப் புரியவில்லை
வடம�ொழி அர்ச்சனை.

வெ. அஜீத்குமார்
சேலம்.
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முகத்திருக்கும் இருவிழிகள் உலகம் அறியும்
ம�ோதுகின்ற வேல்விழிகள் இளமை அறியும்
நகத்திருக்கும் நுண்கண்கள் மாவலி அறியும்
நாலுபேரின் க�ொள்ளிக்கண் தாயுளம் அறியும்
நுதலிருக்கும் நெற்றிக்கண் மதனுரு அறியும்
நுட்பமான ஊற்றுக்கண் மண்ணே அறியும்
புதரிலிருக்கும் புலியின்கண் மானே அறியும்
புவிமாந்தர் அகக்கண்ணை ஆரே அறிவார்?
உள்ளத்து உணர்வுகளை உலகில் பலரின்
ஒளியுண்ட இருகண்கள் உரத்துப் பேசும்
உள்ளத்தின் ஆழத்தில் உறைந்தே உள்ள
உணர்வுகளை அகக்கண்ணோ ஒளித்தே இருக்கும்
புறக்கண்கள் புன்சிரிப்புச் சிரிக்கும் பலரின்
புகைகின்ற அகக்கண்கள் சினந்தே ந�ோக்கும்
பிறர்துயரைக் காணுகையில் வருந்தும் பலரின்
பின்புலத்து அகக்கண்கள் பெரிதாய் நகைக்கும்
அகந்தெளிந்த சான்றோர்க்கு அகத்தின் கண்ணில்
அறிவ�ொளியும் அன்பொளியும் கலந்தே வீசும்
அகத்திலவர் கண்போல ஒருகுரல் வாசம்
ஆண்டவனின் குரலாயது அறமே பேசும்
முகத்தினிலே உணர்வுகளை மறைப்போர் தம்மை
மூத்தோர்தம் அகக்கண்ணால் அறிந்தே க�ொள்வார்
தகைமைய�ொடு அவருக்கும் நன்றே செய்வார்
தம்அன்பின் திறத்தாலே அவரை வெல்வார்
இருவேறு நிலைதம்மை எண்ணிப் பார்ப்பீர்
எந்தநிலை நல்லநிலை என்றே அறிவீர்
புறக்கண்ணும் அகக்கண்ணும் ஒன்றாய் ந�ோக்க
புவிவாழ்வில் அமைதியெனும் பூக்கள் மலரும்
ஒருமனதாய் உள்ளத்துள் உணர்வுகள் ஒன்ற
உள்ளுறையும் அகக்கண்ணில் ஒளிச்சுடர் த�ோன்றும்
அறநெறிக்குறள் அகிலத்தை உய்த்தல் ப�ோல
அகக்கண்ணின் ஒளியாலும் உலகே உய்யும்!
		பாவலர்

பைந்தமிழ்ச் செல்வன்
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ஒரு ஊரில் ஒரு கிழவி இருந்தாள். மிகவும்
ப�ொல்லாதவள். தானதருமம் என்னவென்றே
அறியாதவள். க�ோடி செல்வம் இருந்தும் கிள்ளியும்
தரமாட்டாள். ப�ோகும் காலம் வந்தது. அவளை
நரகத்தில் சுடு எண்ணை க�ொப்பரையில் இட்டு
வாட்டினர். எமதூதர்களின் தலைவன் வந்தான்.
கிழவி படும் துன்பத்தைக்கண்டு ‘’பாட்டி…
நீங்கள் ஏதேனும் தருமம் செய்துருக்கிறீர்களா’’
என்று கேட்டான்.
அவள் ‘’நான் அப்படி எதுவும் செய்தது
ப�ோல் ஞாபகம் இல்லை ! ஆனால் ஒருமுறை ஒரு
சிவனடியாருக்கு அரை அழுகிய வாழைப்பழம்
க�ொடுத்தேன்’’ என்றாள்.
எ ம த் தூ த னு ம் அ வ ள்மே ல் பர ி த ா ப ம்
க�ொ ண் டு ‘ ’ இ ந ் தா நீ த ா ன ம் க�ொ டு த ்த
அந்த பாதி வாழைப்பழம். இதை நீ கெட்டியாக
பிடித்துக்கொள். மறு முனையை நான் பிடித்துக்
க�ொண்டு உன்னை மெதுவாக எண்ணெய்
க�ொப்பரையிலிருந்து வெளியிலெடுத்து ச�ொர்க்கம்
அழைத்து செல்கிறேன்’’ என்றான்.
கிழவி ஒருபக்கம் பிடிக்க, எமத்தூதன்
மறுபக்கம் பிடித்து இழுக்க, அவள் மெதுவாக
மேலே வந்தாள். அப்போது எண்ணெய் க�ொப்பரை
யில் துடிக்கும் நான்கு ஐந்து பேர் அவள் காலை
பற்றிக்கொண்டனர்.
கி ழ வ ி த ன் கா லை உதற ி க் கொண் டு,
‘’நான் என் அரை வாழைப்பழத்தின் உதவியால்
ச�ொர்க்கம் ப�ோகிறேன்; உங்களுக்கு என்ன
கேடு? இலவசமாக என்னுடய புண்ணியத்தில்
பங்கு க�ொள ்ள ப் பா ர்க்கிறீ ர்களே… காலை
விடுங்கள்’’ என்றாள்.
இதைக்கேட்ட எமத்தூதன் ‘’என்னது ?
தானம் க�ொடுத்த அரை அழுகிய பழம் இன்னுமா
உன்னுடையது? இந்தா பிடித்துக்கொள் உன்னு
டைய பழத்தை’’ என்று ச�ொல்லி, அவளை
அங்கேயே விட்டுவிட்டு ப�ோய்விட்டான்.

 
கரையுடைக்கும்
காட்டாற்று வெள்ளம் ப�ோல்
மனம் உடைத்துச் செல்கிறது
ஒரு மயான அமைதி
அந்த எரிமலையின்
தீப் பிழம்பெங்கும்
துல்லியமாய் தெரிகிறது என்
ஏக்கப் பெருமூச்சின் சாயல்
எப்பொழுது வேண்டுமானாலும்
சிதைந்துவிடக் கூடிய
பலவீனமான நிலையில்...
ஆர்ப்பரிப்புகளை
அடைத்து வைத்திருக்கும்
ம�ௌனப் பஞ்சாரம்
நத்தைகளை
பிணைக்கப் பட்டிருக்கும்
கால வாகனத்தின்
அறியவியலா நகர்தலில்
அவசரமாக
கடத்தப் படுகிறது ஆயுள்.
மேய்ப்பரை
த�ொலைத்து விட்ட
ஆட்டுமந்தையின் பதற்றத்தை
சுமக்கிறது மனம்
நதிப் ப�ோன
தடம் மறைக்கும் நாணல் ப�ோல்
ஒரு பிரபஞ்சத்தை மறைத்து
வளர்கிறது இந்த காதல்

கே.ஜே.சாதிக்

தினகர் ராஜ்
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அகமது குழைந்து அனுகுலமாய்
மெய்விதிர்த்துச்
சகம்பேய் என்று தம்மைச் சிரிப்ப
நாண் அதுஒழிந்து நாடவர் பழித்துரை
பூணது ஆகக் க�ோணுதல் இன்றி..
- திருவாசகம் ( மாணிக்கவாசகர் )

அ

‘‘
ருண், எங்க பரம்பரை பிராப்
பர்டி ஒண்ணு தாம்பரத்திலே இருக்கு..
அதை சேல்ஸ் பண்ணனும். ஏதாவது ஆள்
கிடைச்சா ச�ொல்றீயா..?’’ கேட்ட விக்னேஷ் ,
அருணின் ஆதர்ஷ நண்பனின் சக�ோதரன்.
‘‘பிராப்பர்டின்னா..என்னது..?’’
‘‘வீடு..வீடுன்னு ச�ொல்ல முடியாது..
பெரிய பங்களா..அந்தக் காலத்து ஜமீன்
மாளிகை மாதிரி..!’’
‘‘என்ன ச�ொல்ற..ஜமீன் மாளிகை
மாதிரின்னா, அதை ஏன் விற்க முயற்சி
பண ்றீங்க. . அ தை வா ங்க ஆ ளா வர
மாட்டாங்க..’’
‘‘அது..வந்து..அது ..வந்து..’’
‘‘சும்மா
தயங்காம
என்கிட்டே

ச�ொல்லு..வீடு எனக்கு பிடிச்சா ..நானே
வாங்கிக்கறேன்..’’ என்றான் அருண்.
‘ ‘ அ ரு ண் . . அ வ ன் த ய ங ்கற து க் கு
காரணம் இருக்கு..’’ என்றான் கிரிஷ்.,
விக்னேஷின் ஒன்றுவிட்ட சக�ோதரன்.
‘‘என்ன காரணம் கிரிஷ்’’
கிரிஷ், விக்னேஷின் முகத்தைப்
பார்த்தவாறு ச�ொல்லத் துவங்கினான்.
‘‘அந்த பங்களாவிலே பேய் இருக்
கறதா ச�ொல்றாங்க.’’
	ச ி ர ி த ் தா ன் அ ரு ண் , ‘ ‘ க ி ர ி ஷ் . .
இது இருபத்தி ஒன்றாம் நூற்றாண்டு..
பேயாவது..பூதமாவது..’’
‘‘டேய்..வேணா..ஊரிலே எல்லோ
ரும் அதை பேய் பங்களான்னு ச�ொல்றாங்க..
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நீ அதைப் ப�ோயி வாங்கணும்னு ச�ொல்
றீயே..!’’ என்றான் கிரிஷ்.
‘ ‘ ர ப்பி ஷ் . . எ ந ்த க ா ல த ் திலே
இருக்கே.. பேயாவது.. பூதமாவது..’’ என்று
க�ோபமடைந்த அருண் , கிரிஷின் உயிர்
நண்பன்.
‘‘இந்தா பாரு.. அது எங்க பூர்வீகச்
ச�ொத்து, ஆனாலும் எங்க பரம்பரையிலே
என்னோட தாத்தா தூக்குப் ப�ோட்டு செத்த
பிறகு, எங்க குடும்பத்திலேயும் சரி, எங்க
பெரியப்பா குடும்பத்திலேயும் சரி யாரையும்
அங்க குடியிருக்க விடலை..தாத்தாவ�ோட
ஆவி அந்த பங்களாவை சுத்தி உள்ளேயும்
வெளியேயும் அலை யறதை எல்லாரும்
பார்த்திருகாக..நீ என்னோட பெரியப்பா
பையன் ச�ொன்னாங்கிறதுக்காக, விலை
பேசி வாங்க முயற்சி பண்ணாதே..நீ
என்னோட நண்பன் கிறதாலே நான் ஓபனா
உன்கிட்டே விசயத்தைச் ச�ொல்லிட்டேன்..
இனி உன்னோட பிரியம்.’’ நீட்டி முழக்கி
ஒரு வழியாகச் ச�ொல்லி முடித்தான் கிரிஷ்.
‘‘கிரிஷ்..நீ ச�ொல்றதை என்னாலே
நம்ப முடியாது. தூக்குப் ப�ோட்டு செத்தது
உங்க தாத்தான்னு ச�ொல்ற.. அவரு
எதுக்கு உங்களை பயமுறுத்தப் ப�ோறாரு..
உங்களை வீட்டை விட்டு விரட்டுற
அளவுக்கு அவர�ோட ரெண்டு பிள்ளைங்க
பேரிலேயும், அவங்க குடும்பத்து பேரிலேயும்
என்ன க�ோபம் இருக்கப் ப�ோகுது. இது
யார�ோ வேணும்னே உங்களை விற்க
விடாம பண்றதுக்காக பண்ணின ப்ளான்
ப�ோல இருக்கு.’’ என்றான் அருண்.
‘‘இல்லை அருண், என்னோட
தாத்தாவ�ோட ஆவியை நாங்களே பலமுறை
பார்த்திருக்கோம். இல்லையா விக்னேஷ்.’’
‘‘ ஆ ம ா . . ’ ’ எ ன வ ி க்னே ஷ ூ ம்
தலையாட்டினான் வேகமாக.
‘‘அருண்..நீங்க வாங்கலைன்னா
பரவாயில்லை.. வேற யார�ோட தலையிலா
வது கட்டப் பாருங்க..ப்ளீஸ்..’’
‘‘சரி.. அந்த வீட்டை இன்னைக்கு
ராத்திரிக்கு ப�ோய் பார்க்கலாமா..இன்

னைக்கு நைட் அங்கே தான் நாம் ஸ்டே
பண்றோம்..’’
‘‘இன்னைக்கு ப�ோகவா..ஐய�ோ..
வேணாமே அருண்.. ச�ொன்னா கேட்க
மாட்டேங்கறீயே..’’ என்றான் முகத்தில்
அதீத பயத்துடன்.
‘‘இன்னைக்கு அந்த பங்களாவுக்கு
ப�ோற�ோம்.. நீயும், விக்னேஷூம் கூட
வர்றீங்க.. உங்க தாத்தாவ�ோட ஆவி
வந்தா, நாலு பேரும் சேர்ந்து ரம்மி ஆடிட்டு
வரலாம்.’’ என்றான் கிண்டலாய்.
‘‘ச�ொன்னா
கேட்க
மாட்டே..
தேவையில்லாம ரிஸ்க் எடுக்கிறே..’’
‘‘பரவாயில்லை..நானும் ஆவியை
முன்னே பின்னே பார்த்ததில்லை..ப�ோய்
பார்த்துட்டு ஒரு ஹல�ோ ச�ொல்லிட்டு
வந்திடலாம்.’’
‘‘உன்னோட தலையெழுத்து ..ம்..
ப�ோகலாம்’’ என்றான் சலிப்புடன் கிரிஷ்.
இரவு.10.00 மணி.
கடும் மழையிலும், வெயிலிலும்
துருப்பிடித்துப் ப�ோன அந்த மாளிகையின்
கேட் ‘கிறீச்சென’ சத்தத்துடன் உள்ளே
நகர, மூவரும் உள்ளே நுழைந்தனர்.
அருணைத் தவிர இருவரது உடலும்
நடுக்கத்தில் இருந்தது. கதவினைத் திறந்து,
சுவரில் இருந்த சுவிட்சினைத் தேடித் தட்ட
பளிச்சென மாறியது அந்த மாளிகை.
எங்கெங்கு காணினும் நூலாம்படை,
சிலந்திகளின் தயவில் ஆங்காங்கு த�ொங்கிக்
க�ொண்டிருக்க, மூவரும் அதனை விரைந்து
சுத்தம் செய்தனர். பெரிய மாளிகை,
நுழைந்த வுடன் தெரிந்த விசாலமான
அறை, த�ொடர்ந்து மேல்மாடிக்குச் செல்லும்
ப டி க்கட் டு க ள் வ ளைந் து வ ளைந் து
செல்ல ஒவ்வொரு அறையாக நுழைந்து
வெளிவந்து க�ொண்டிருந் தார்கள்.
‘‘என்ன ஒரு அழகு.. ரசனைய�ோட
கட்டியிருக்காங்க , இல்லையா..?’’ கேள்வி
கேட்ட அருணை முறைத்தான் கிரிஷ்.
‘‘சரி.. மாடிக்குப் ப�ோகலாமா..?’’
என்றான் அருண்.
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மூவரும் மாடிப்படிகளில் ஏறினர்.
திக்..திக்.. என அடித்துக் க�ொண்டது
கிரிஷூக்கும், விக்னேஷூக்கும்.
	படிகள் ஏறும் ப�ோது தெரிந்த பெரிய
படம�ொன்றில் பெரியவர் ஒருவர் கம்பீரமாய்
காட்சியளித்துக் க�ொண்டிருந்தார்.
‘‘இவரு தான் தாத்தா..தூக்குப் ...’’
‘ ‘ பு ர ி யு து . . வ ி க்னே ஷ் . . ஆ ளு
ஸ்மார்ட்டா தான் இருக்காரு..சரி..அவர்
ஏன் தூக்குப் ப�ோட்டுக் கிட்டாரு..’’
‘‘பிசினஸ் லாஸ்..’’ என்றான் கிரிஷ்.
‘‘ம்..’’ என்றபடியே படிகளைக்
கடந்து மாடி அறைகளை அடைந்தான்
அருண்.
மாடி அறைகளில் படிந்திருந்த
தூசிகளைச் சுத்தம் செய்து விட்டு, தாங்கள்
   
க�ொண்டு ப�ோயிருந்த அக்வாஃபினா வாட்டர்
பாட்டிலைத் திறந்து தண்ணீரைத் தனது
படிக்கிற வயசுலே பெண்ணே ,
பார்த்து நடக்கணும் கண்ணே ,
வயிற்றுக்கு வார்த்துக் க�ொண்டான் அருண்.
துளிர்க்கிற காதல் வந்திடாமல்
	நேரம் 12.30 ஆகியிருந்தது.
தூய்மைக் காக்கணும் ப�ொன்னே!
‘‘என்னடா உங்க தாத்தா இன்னைக்கு
பருவம் ஆசையைக் கிளறிடும்
வருவாரா..என்னை ஏமாத்திட மாட்டாருலே..’’
பேசும் வாய�ோ உளறிடும் ,
‘‘ உ ன க் கு க ி ண்டல ா இ ரு க் கு . .
கவர்ச்சியைக் காணும் உனக்குக்
எங்களுக்கு திக்திக்குன்னு இருக்கு..ஹார்ட் பீட்
காதல் வந்தே மலரும்.
ஓவரா எகிறிது..’’ ச�ொல்லிக் க�ொண்டிருக்கும்
காதல் வருகின்ற வயதில்லை
ப�ோதே, திடீரென கரண்ட் கட்டாக, கும்மிருட்டு
கவர்ச்சி தருவத�ோ பெருந்தொல்லை.
முகத்தில் வந்து ம�ோதியது.
பெற்றோர் மகிழவே நடந்துவிட்டால்
பேரின்பம் தவிர வேறில்லை.
கிரிஷூம், விக்னேஷூம் ஏகத்திற்கு
பயந்தார்கள்.
பார்த்துப் பழகிட வேண்டும்
‘‘அருண். .எங்கே இருக்க..?’’
பாரில் நஞ்சுமே உண்டு;
சேர்ந்து ப�ோகும் ப�ோதும்
‘‘இங்கே தான் இருக்கேன்..’’ என்றவன்
சிநேகம் வளைப்பதும் உண்டு.
தனது செல்போனை எடுத்து டார்ச்சை
காண்பித்தான்.
படிப்பில் கவனம் வைக்கணும்
பாடம் அனைத்தையும் படிக்கணும்;
‘‘இன்னைக்கு தானா கரெண்ட்
துடிப்பாய்ப் பள்ளியில் திகழணும்
வேற க ட ் டா க ணு ம் . . எ ல்லா ம் ந ம் ம
துன்பம் உனைவிட்டு அகலணும்.
தலையெழுத்து..’’ எனப் புலம்பினான் கிரிஷ்.
காலம் உனக்கு பிறக்கணும்
அப்போது, கீழே யார�ோ நடப்பது
கற்பவை மனதில் நிலைக்கணும்;
ப�ோன்ற ஓசை மிகத் தெளிவாக கேட்க,
வாழையாய் நீயும் வளர்ந்திட
அதை முதலில் உணர்ந்த கிரிஷ்,
வாழ்க்கை உம்கையில் இருக்கணும் .
‘‘உஷ்..சத்தம் ப�ோடாதீங்க.. கீழே
கவிஞர்.அ.முத்துசாமி , 		
யார�ோ நடக்கற மாதிரி தெரியலை..’’
தாரமங்கலம் .
	சத்தம் கீழேயிருந்து மிகத் தெளிவாக
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கேட்டது.
விக்னே ஷ் பார்த்தவுடன் அலறி
‘ ‘ வ ா ங ்க ப�ோய் ப ா ர்த ் திட் டு னான், கிரிஷூம் அலற, அருணுக்கும்
வந்திடலாம்..’’ என்ற அருண் தடதடவென இப்போது உண்மையிலேயே வியர்த்தது.
படிகளில் இறங்க, கூடவே ஓடினார்கள் மூவரும் அலறியடித்துக் க�ொண்டு மாடிப்
இருவரும்.
படிகளில் இறங்கி ஓடினார்கள். அவர்களது
	ச த ்த ம் ந ி ன் று ப�ோ ய ி ரு ந ்த து . ஓ ட ்ட ம் அ ந ்த ம ா ள ி கையை வ ி ட் டு
ஒவ்வொரு அறையாக எட்டிப் பார்த்து வெளியேறி கேட்டைக் கடந்து தெருவில்
ஏமாந்து ப�ோனவர்களாய் மைய ஹாலுக்கு வந்துதான் நின்றது.
வர, இப்போது மாடியில் யார�ோ நடப்பது 	தனது வீட்டில் படுத்தபடி, விட்டத்தை
தெளிவாகக் கேட்டது.. சற்று நேரத்தில் முறைத்த அருண், ‘‘சே..நானும் பயந்து ஓடி
நாற் காலிகளை இழுக்கின்ற சத்தமும் வந்திருக்க கூடாது. விக்னேஸ் வீட்டை விற்க
தெளிவாய் கேட்க,
விரும்புகிறான் ஆனால், கிரீஷ் நான் வாங்க
‘‘அருண்..வா ஓடிப் ப�ோயிடலாம்..’’ முற்படுவதை ஏன் தடுக்க முற்படுகிறான்.
என்றான் விக்னேஷ்.
என்ன காரணம்..?! உண்மையில் அந்த
‘‘சீ..சும்மாயிரு.. நான் மேலே ப�ோய் வீட்டில் அவர்களது தாத்தா பேயாய்
பார்த்துட்டு வர்றேன்..’’ என்றான் அருண். அலைகிறாரா..! நாளைக் காலை அந்த
‘‘நில்லு.. நாங்களும் வர்றோம்..இங்க வீ ட ்டை ப் ப�ோய் ப ா ர்க்க ணு ம் . ’ ’ எ ன
தனியா எங்களாலே இருக்க முடியாது.‘‘
முடிவெடுத்தவனாய் தூங்கிப் ப�ோனான்.
மாடிப்படிகளில் மீண்டும் ஏறினார்
மறுநாள்.. காலை விக்னேஷிடம்
க ள் . இ ரு ள ி ல் அ லைபேச ி ட ா ர்ச்சி ல் சாவியை வாங்கிக் க�ொண்டு, அந்த
புகைப்படத்தில் இருந்த தாத்தா முறைப் மாளிகைக்கு சென்றவன் ஒவ்வொரு அறை
பதைப் ப�ோலிருந்தது. மூவரும் ஒருவரை
ஒருவர் பிடித்தபடி ஏறியத�ோடு, அறைக்
தேன் இசை
குள் நுழைந்தார்கள். அவர்கள் கீழே
ப�ோன ப�ோது இருந்ததை ப�ோலவே ஏழு சுரங்களில் சங்கமித்த இசையே,
அறை இருந்தது. நாற்காலியை நகர்த்தி அமைதியான மனதின் ஆத்ம ராகம் நீயே.
கல்லான மனதையும் கரைய வைக்கின்றாய் ,
யதற்கான எந்த அறிகுறியும் தென்பட புண்ணான நெஞ்சுக்கு நல்மருந்தானாய்.
வில்லை.
‘‘நாற்காலி அப்படியே இருக் காற்றின் ஒலியிலும் தவழ்கின்றாய்,
கடலின் அலையிலும் இருக்கின்றாய்,
க ி றதே . . ந க ர்த ் தி ய ச த ்த ம் கீ ழே குயிலின் கூவலிலும் பிறக்கின்றாய்,
தெளிவாக கேட்டதே..’’ என்றான் கிரிஷ் மழலை ம�ொழியிலும் இணைகின்றாய்.
படபடப்புடன்.
ராகமாய் தாளமாய் சுரமாய் உருவாகி,
இப்போது சத்தம் மீண்டும் தெளி மென் அலைகளாய் மெதுவாய் மாறி,
வாக கீழே எவர�ோ நடப்பதைப் ப�ோல மனித இதயத்தை சுகமாய் வருடுகிறாய்,
கேட்கத் துவங்கியிருந்தது. மூவருக்கும் மயிலிறகின் மென்மையை மனதுக்கு
தருகிறாய்.
வியர்க்கத் துவங்கி யிருந்தது. பயமா..
இல்லை..கரண்ட் இல்லாத காரணத்தாலா இறை பாடலும் திரை பாடலுமாய்
என்னுள் வந்த தேன் இசையே
எனப் புரியவில்லை அருணுக்கு.
சிற்றறிவு க�ொண்ட எனக்கு
அப்போது தான் அந்த பயங்கரம் சிறுகவிதை புனைய துணை வந்தாயே!
நடந்தது. இவர்களது அறையின் சன்ன
லுக்கு வெளியே உக்கிரமாய் முறைத்தபடி
ஜெயஸ்ரீ ஸ்ரீகண்டன்
கிரிஷின் தாத்தா நின்றிருந்தார்.
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குழந்தையின் அழுகுரல்
கண்கலங்கியபடி தூக்குகிறான்
குப்பைத் த�ொட்டியிலிருந்து!
தற்பெருமை பேசுபவன்
அடுக்கிக் க�ொண்டே செல்கிறான்
வார்த்தைகள் ...
தகுதியற்றவன்
நன்றாக எடுத்துரைக்கிறான்
மற்றவரின் குறைகள்..
தரையில் வடியும் கண்ணீர்
கலைந்து செல்கின்றன
எறும்புக் கூட்டங்கள்...
தாய் என்னோடிருக்கும்வரை
நானெங்கும் செல்லவில்லை
க�ோவிலைத் தேடி!
கணவன் இறந்ததும்
புது வாழ்க்கையை த�ொடங்குகிறாள்
குழந்தைகளுடன் !
செடியில் தவறிடும்
பூவ�ோடு பறந்து செல்கிறது
எறும்பு...
ஒன்றுகூடும் மேகங்கள்
கலைந்து செல்கிறது
அரசியல் கூட்டம் ....

கரு. சரண் குமார்
திருமணவயல், 			
	தேவக�ோட்டை.

யாக ஆராய்ந்தான். நேற்று தாத்தாவின் பேய்
வந்து நின்ற சன்னலை ப�ோய் பார்த்தான்.
ஒன்றும் புரியவில்லை. மாடிப்படிகளில் இறங்கி
வரும்போதுதாத்தாவின்ப�ோட்டோ,இவனைப்
பார்த்து இலேசாய் சிரிப்பதை ப�ோலிருந்தது.
ம ெல ்ல அ ந ்த ப் பு கைப ்ப ட த ்தையே
பார்த்துக் க�ொண்டிருந்தவன், அதை மெல்ல
கழற்றினான். பின் சிரித்துக் க�ொண்டவனாய்
பழையபடி இருந்த இடத்தில் மாட்டியவன்.,
	நேராக விக்னேஷை ப�ோய் பார்த்து
சாவியை தந்தத�ோடு, வீட்டிற்கான அட்
வான்ஸாக ஐம்பதாயிரத்தை செக் ப�ோட்டுத்
தந்தவன், நானே வாங்கிக் க�ொள்கிறேன்
என்றான். பிறகு கிரிஷை தேடிச் சென்றான்.
கிரிஷூக்கு ஆச்சர்யமாய் இருந்தது.
‘‘என்னடா..என்ன விசயமா தேடி
வந்தே..?’’
‘‘கிரிஷ்.. நான் உங்க பரம்பரை
பங்களாவைவாங்கமுடிவுபண்ணிட்டேன்..’’
‘‘அருண்..அது பேய் பங்களா...’’
‘‘அதை தான் நேத்தே பார்த்தோமே..’’
‘‘பிறகு.. எந்த தைரியத்திலே அதை
வாங்க விரும்பற..’’
‘‘கண்ணுக்குப் புலனாகாத இன்ஃப்ரா
ரெட் கதிராலே நீ காட்டின வேடிக்கையைக்
கண்டு நான் பயந்திடுவேன்னு நெனச்சியா..
உங்க தாத்தாவ�ோட படத்துக்குப் பின்னாலே
நீ ஒட்ட வச்சிருந்த டிவைஸ் உன்னோட
ப ி ள ா னை தெள ி வ ா ச�ொ ல் லி டு ச் சு .
விக்னேஷை நீ ஏமாத்தலாம்.. அவன்
ஒரு கட்டத்திலே வீட்டை விற்க முடியாம
உன்கிட்டேயே ஒப்படைச்சுடுவான்னு
நெனச்சே இல்லே..! வீட்டை வித்தாலும்
உனக்கு பங்கு வரும் ப�ோது.. நீ ஏன் அதை
விற்க விட மாட்டேங்கற என்ற காரணம்
எனக்கு புரிஞ்சு ப�ோச்சு..! நீ இவ்வளவு மட்டமா
நடந்துக்குவேன்னு நான் நெனக்கலை..’’
‘ ‘ ச ா ர ி . . நீ ச�ொன்ன து மு ழு சு ம்
உண்மை தான்..என்னை மன்னிச்சிடு..’’
என்ற கிரிஷ் தலைகுனிந்தான்.
.
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மறுமணம் என்பது
மாபெரும் தவறல்ல
மாற்றான் கை பட்டதால்
பெண் ஒன்றும் இழிவல்ல

காமத்தில் மட்டும் தான்
ஆண்களின் பங்கு - நாங்கள்
காலமும் செய்ய இங்கு
ஆயிரம் உண்டு.

பெண்மை என்ற ச�ொல்
உடல் சார்ந்த ஒன்றுமில்லை
உள்ளன்பு உயர் தியாகம்
இவை இன்றி வேறில்லை
அவமானம் என்றல்ல
அதில் தவறு ஒன்றுமில்லை
தன்மானம் காப்பதற்குத்
தனியானால் தவறில்லை
மஞ்சள் கயிறு கட்டி விட்டு
மாடு ப�ோல நடத்துபவனை
நெஞ்சை ஏறி மிதித்து
மீண்டு வந்தால் பாவமில்லை

மெட்டி ப�ோட்டு மேளம் தட்டி
மேடை மீது தாலி கட்டி
கையைப் பிடித்தவன்
கயவன் என்றால்
நானா ப�ொறுப்பு ?

நாங்கள்
கட்டிலினை அலங்கரிக்கும்
ப�ொருளுமில்லை _ நீங்கள்
காமத்தில் விளையாடும்
ப�ொம்மை இல்லை
சமுதாயம் தூற்றும் என
அஞ்சிக் க�ொண்டு - நாங்கள்
சாகும் வரை உரிமை இழக்க
அடிமை இல்லை
உள்ளத்தின் உணர்ச்சிகளை
புரியாமல் வெறும்
உடல் தின்னும் மிருகத்தை
கட்டிக் க�ொண்டு
பண்பாடு கலாசாரம் என்று
ச�ொல்லி - நாங்கள் படும் பாட்டை
சரி செய்யும் சமுதாயமே ..

முதல் வாழ்க்கை முறிதல்
பாவமுமல்ல - அந்த
பாவி த�ொட்ட உடல்
என்பதால் கேவலமல்ல
மனம் பார்த்து மணம்
க�ொள்பவன் ஆண்களின் கூட்டம்
மறுமணம் ஆயினும் கை பிடிப்பவன்
ஆண்டவன் த�ோற்றம்
திருமணம் த�ோற்பதால்
வாழ்க்கை ஒன்றும் இருளல்ல
மறுமணத்தை தேடும் பெண்
மட்டமான ப�ொருளல்ல
நாங்கள் வாழ்வில்
தடுக்கித் தான் ப�ோன�ோம்
தவறி ஒன்றும் ப�ோகவில்லை

கா. அஸநாத்பீவி அலாவுதீன்

வந்து உண்டு விட்டுச்
சென்று விடுவீர்கள் - எங்கள்
வாழ்க்கை வீணாய் ப�ோனால்
நீங்களாத் திருப்பித் தருவீர் ?
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க�ொர�ோ ன ா வ ி ன் க�ொ டு ஞ்

சீற்றத்தால் ஊரடங்கில் முடங்கிக்கிடக்கும்
இலக்கியவாதிகள் செவிக்கும், அறிவுக்கும்
ஏற்பட்ட பசியைப் ப�ோக்கும் வகையில்
இணையக் கூட்டங்களை த�ொடர்ந்து நடத்திக்
க�ொண்டிருந்தனர். இன்று நான்காவது
ந ா ள ா க ந டக்கப்போ கு ம் கூ ட ்ட த ் தி ல்
சிலம்பின் சீர்வளர் செல்வர் எனும் பட்டம்
பெற்ற சடக�ோபனின் பேச்சைக் கேட்க
ஆவலாகக் காத்திருக்கிறான் மதிமாறன்.
மனைவி சந்திரமதியையும் எப்படியும் இதில்
ஈ டு ப டு த ்த வு ம் ஆ வ ல் க�ொண ் டா லு ம் ,
ஆகச்சிறந்த ச�ொற்பொழிவாளரும், பட்டி
மன்ற பேச்சாளருமான அவளுக்கு சமீப
க ா ல ம ா க அ ப ்ப டி எ ன்னத ா ன் ஆ ன து
என்று கண்டுபிடிக்க முடியாத அளவிற்கு
தனக்குள்ளேயே முடங்கிக்கிடக்கிறாள்.
என்ன காரணமாக இருக்கும் என்று அறிய
அவன் முயன்றதெல்லாம் வீணாகத்தான்
ப�ோனது. நாளுக்கு நாள் அவளுடைய
நிலை ம�ோசமாகிக்கொண்டே ப�ோனது.
மன அழுத்தத்தின் விளிம்பில் டிப்ரஷனில்
ப�ோய் விடுவாள�ோ என்றுகூட அஞ்ச
வேண்டியுள்ளது. ஒரு வேளை ஊரடங்கில்
வீட்டிற்குள்ளேயே முடங்கிக்கிடப்பதால்
வந்த வினைய�ோ என்றால் அதற்கும்
வாய்ப்பு குறைவு. ப�ொதுவாகவே அவள்
பயணங்களை விரும்பக்கூடியவள் இல்லை.
எம்.எட் (M.Ed) முடித்த பின்புகூட பணிக்குச்
செல்ல விரும்பவில்லை. அவ்வப்போது

 

பட்டிமன்ற நிகழ்விற்கு அழைப்பு வரும்போது
மட்டும் கலந்து க�ொள்வாள். ஆனால்
க�ொர�ோனா த�ொற்று எந்த வகையில்
இவளை இந்த அளவிற்கு பாதித்துள்ளது
என்று தெரியவில்லை. சாப்பாடு, தூக்கம்,
வீட்டு வேலைகள் என அனைத்திலுமிருந்து
ம�ொத்தமாக முடக்கிப் ப�ோட்டுவிட்டதே.
கவுன்சிலிங், ய�ோகா பயிற்சி, தியானம்,
மருந்து என எதுவும் பயனளிக்கவில்லை.
எ ப ்ப டி ய�ோ க ட ் டா ய ப ்ப டு த ் தி
அழைத்து வந்து உட்கார வைத்தாகி விட்டது.
சிலப்பதிகாரம், அதுவும் வழக்குரை காதை
என்றால் சலிக்காமல் கேட்டுக்கொண்டே,
பார்த்துக் க�ொண்டே இருப்பாள். வந்தவள்
அசையாதபதுமையாகஉட்கார்ந்திருக்கிறாள்.
கணீர் என தன் வெண்கலக் குரலில் ப�ொழிய
ஆரம்பித்து விட்டார் சடக�ோபன். அவ்வப்
ப�ோது சந்திரமதியை திரும்பிப் பார்த்தவாறு
இருந்த மதிமாறானால் அவளிடம் க�ொஞ்சம்,
க�ொஞ்சமாக ஏற்படும் மாற்றங்களைக்
கணிக்க முடிந்தது.
	சிலப்பதிகாரம், இரண்டாயிரம்
ஆண்டுகளுக்கு முற்பட்ட தமிழர்களின்
வாழ்க்கை நெறிமுறைகளை அவர்தம் மேம்
பட்ட கலாச்சாரத்தின் அடிப்படையில்
தெளிவுற விளக்கும் வரலாற்று நூல்.
இளங்கோவடிகள், நற்பண்போடும், மனித
குலத்திற்கு பயன்படும் நன்னெறிய�ோடும்,
உயிரை யும் துச்சமாக மதித்தாலும் நீதிக்குப்
ப�ோராடும்உணர்வோடும்வாழ்பவரைஇந்த
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உலகம் தெய்வமாகக் க�ொண்டாடும்” எனும்
சத்தியத்தை கண்ணகியின் பாத்திரம் மூலம்
உணர்த்தி இருக்கிறார். கற்பனையினூடே
பல சத்தியங்களுக்கும் ஆதாரமாக இருப்பது
சிலப்பதிகாரம். தமிழர்களின் பண்பாட்டுப்
பெட்டகமாகத் திகழும் சிலப்பதிகாரம்
பெருங் காப்பியத்திற்குரிய தனிப்பெருமை
வாய்ந்ததாகும். அப்படிப்பட்ட சிலப்பதி
காரத்தின் கருப் ப�ொருள்களாக விளங்கு
பவை, அரசியல் பிழைத்தோருக்கு அறம்
கூற்றாகும்,
உரைச்சால் பத்தினியை உயர்ந்தோ
ரேத்துவர், ஊழ்வினை உருத்து வந்து
ஊட்டும் என்ற மூன்றுமே. அந்த வகையில்
த�ொடர்ந்து க�ொண்டிருந்த சடக�ோபனின்
அந்த ச�ொற்பொழிவின் அடுத்தொரு
வார்த்தையேதும் சந்திரமதியின் செவி களில்
விழவேயில்லை! ஆம் நினைவுகள் எங்கோ
பின்னோக்கிச் சென்று க�ொண்டிருந்தன.
மனித ஆற்றலின் சக்தியைத் திருடும்
களவாணி அந்த மனிதனுக்குள்ளேயே
உட்கார்ந்துக�ொண்டு ஆட்சி செய்வதை
அந்த மனிதனே உணரத் தவறுவதும்
இயற்கையாக நடக்கக்கூடியதுதான். ஒரு
சில விசயங்களை நம் மனது திட்டவட்டமாக
ஒரு முடிவு எடுத்துவைத்துக் க�ொள்கிறது.
அதை உள் மனது ஆழமாக நம்பிக் க�ொண்டு,
இப்படித்தான் நடந்திருக்கும் என்று உறுதி
யான முடிவும் எடுத்துக் க�ொள்கிறது.
ஆனால் பிற்காலங்களில் அது உண்மை
அல்ல என்று தெரிய வரும்போது, அதாவது
அறிவாற்றலின் மீதிருக்கும் அந்தத் திரை
விலகும் நேரம் காலங்கடந்த நிலை ஏற்பட்டு
விடுகிறது. மனிதாபிமானம் என்பதற்கான
ப�ொருள் இன்றைய காலகட்டங்களில்
நாளுக்கு நாள் மாறிக்கொண்டே இருக்கிறது
என்பதும் உண்மை.
	பழைய நினைவுகள் புதிய வேதனை
களைச்சேர்த்துபெருங்குழப்பத்தைஏற்படுத்த,
சந்திரமதியின் பக்கமிருந்து லேசான ஒரு
விசும்பலாக வெளிவந்தது. தவித்துப்போன

மதிமாறன்அவளருகில்சென்றுபதட்டத்துடன்
அவள் கரங்களை எடுத்து தன் கைகளுக்குள்
வைத்துக்கொண்டவன், அவள் தலையை
மெல்லக் க�ோதியவாறு தன் த�ோள்களின்
மீது சாய்த்து அணைத்துக் க�ொண்டான்.
இணையக் கூட்டத்தின் வீடிய�ோ, ஆடிய�ோ
என இரண்டையும் மியூட்டில் ப�ோட்டு


வறுமையில் வாடும் ஏழைகளை
காக்க தன் ஆடைகளை குறைத்து
க�ொண்டாளா...
இல்லை கற்பு விலைமாதுகளுக்கு
மட்டும் ச�ொந்தமானதா...
காமத்தின் பால் க�ொண்ட ம�ோகத்தால்
கற்பு காணாமல் ப�ோனது கலியுக
நங்கையிடம்...

ச. சிவகணேஷ் BE.,
பால்குளம், தூத்துக்குடி மாவட்டம்.
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வைத்தது நல்லதாகப் ப�ோய்விட்டது என்று
நினைத்துக்கொண்டான். என்ன ஆயிற்று
இவளுக்கு? அப்படி என்ன பேசினார்
சடக�ோபன் இறுதியாக என்று ய�ோசித்தான்.
	சிலப்பதிகாரக் கதை புனைந்துரை
அன்று, உண்மையில் நிகழ்ந்த வரலாறு என்ற
ஆழ்ந்த நம்பிக்கையும் க�ொண்டி ருப்பவள்
என்ற வகையில், ‘ஊழ்வினை உருத்து வந்து
ஊட்டும் என்ற ச�ொல்லாடல் அவளை இந்த
அளவிற்கு பாதித்திருக்கிறதா, அவை அவள்
தலைக்கு மேல் கூர்வாளாக வீற்றிருப்பது
ப�ோன்று அவளுடைய உடல்மொழி
உணர்த்துவதாகத் த�ோன்றியது. இருந்
தாலும், இத்தனை ஆண்டுகளாக பூட்டி
வைத்திருந்த மனம் திறந்து நன்றாக அழுது
தீர்க்கட்டும், துன்பமெல்லாம் கரைந்து
நீர்த்துப் ப�ோகட்டும் என்று காத்திருந்
தான். அழுது ஓய்ந்து களைப்பால் கணவன்
மடியில் கண்ணயர்ந்தவளை மெல்ல தலை
யணையில் சாய்த்து வைத்தான்.
மனசாட்சி என்பது நம் மனதின் ஒரு
பகுதி. அவரவர்களின் செயல்பாடுகள் சரியா

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

சாந்த குமார்

அல்லது தவறா என்பதை மனசாட்சியே
பு ர ி ய வைக்கிற து . ஒ ரு வ ரு க் கு கு ற்ற
உணர்ச்சியை உணரச் செய்தால் அச்செயல்
தவறு என்பதை அவர் உணர்கிறார். மனம்
தெளிவான நிலையில் இருந்தால், அவர்
எந்த தவறும் செய்யவில்லை என்பது
அவருக்குத் தெரிவதால் அவர் குற்ற
உணர்ச்சியை உணர்வதில்லை.
அரை மணி நேரம் கழித்து மெல்ல கண்
விழித்தவள்வாய்திறக்கவும்முயன்றாள்.அவள்
மனதை பாதித்த அந்த விசயம் பற்றி அவள்
ச�ொன்னதைக் கேட்டப�ோது ஆச்சரியத்தில்
மெய் சிலிர்த்தான் மதிமாறன். அந்த சம்பவம்
நடந்து கிட்டத்தட்ட 5 ஆண்டுகள் இருக்க
லாம். இவ்வளவு நாட்களாக இந்த அளவிற்கு
மனதை முள்ளாகக் குத்தும் இந்த சம்பவத்தை
எப்படி கடந்து க�ொண்டிருக்கிறாள் என்று
ஆச்சரியமாகவும் இருந்தது. நடந்த சில
தினங்களில் எதுவுமே நடக்காதது ப�ோல
அனைத்தையும் மறந்துவிட்டு இயல்பாக
இவளால் மட்டும் எப்படி இப்படி இருக்க
முடிகிறது என்று வியந்த காலமும் நினைவிற்கு
வரத்தான் செய்தது.
இவர்கள்
குடியிருக்கும்
அடுக்கு
மாடி குடியிருப்பின் காலியாக இருந்த
எதிர் வீட்டிற்கு புதிதாக ஒரு குடும்பம் குடி
வந்திருந்தனர். அதற்கு முன்பு இருந்த ஒரு
தாத்தாவும், பாட்டியும் தங்கள் மகனுடன்
வெளிநாட்டிற்கேச் சென்றுவிட திட்டமிட்டு
வீட்டை இவர்களுக்கு விற்றுவிட்டு சென்று
விட்டனர்.ஒருகணவன்,மனைவி,கல்லூரிக்குச்
செல்லும் ஒரு பெண், அவள் பாட்டி என
சின்ன குடும்பம்தான். மிக அன்பாகப்
பழகக்கூடியவர்களாக இருந்ததால் நிம்மதியாக
நன்றாகத்தான் ப�ோய்க் க�ொண்டிருந்தது.
ஆனால் சில நாட்களிலேயே அவர்கள் வீட்டில்
அவ்வப்போது அந்தப் பாட்டியின் சத்தமும்,
மருமகளின் சத்தமும் கேட்க ஆரம்பித்தது. அவர்
களிடம் விசாரித்தப�ோது, ம�ோகன் என்ற அந்த
குடும்பத் தலைவர், தன் தாய்க்கு அல்சைமர்
எனும் ஞாபகமறதி வியாதி என்றும், தான்
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என்ன செய்கிற�ோம் என்பதையே மறந்து விட்டு
ஒரே செயலை திரும்பத் திரும்ப செய்வார்கள்
என்றும் அதனால் வீட்டில் பிரச்சினை என்றும்
கூறினார். இதனாலேயே இதற்கு முன்னால்
இரண்டு வீடு மாற்ற வேண்டியதானதையும்,
அதனாலேயே இந்த முறை மிகவும் சிரமப்பட்டு
ச�ொந்த வீடு வாங்கிக்கொண்டு வந்ததாகவும்
கூறினார். ஆரம்பத்தில் பரிதாபமாகத்
த�ோன்றிய அவர்கள் நிலை 6 மாதத்திலேயே
எரிச்சலூட்டுவதாக மாறிப்போனது. அந்தப்
பாட்டி தன் வீடு எது என்பதையே மறந்துவிட்டு
அடிக்கடி இவர்கள் வீடு திறந்திருக்கும்
ப�ோதெல்லாம் உள்ளே வந்துவிடுவதும், நேராக
கழிவறைக்குள் சென்று கையை அலம்பிக்
க�ொண்டே இருப்பதும், என்று இப்படி ஏதாவது
செய்ய ஆரம்பித்த பின்பு இவர்களுக்கும் சலிப்பு
ஏற்பட ஆரம்பித்துள்ளது. இத்தனைக்கும்
அவர்கள் கதவை பூட்டியேதான் வைத்திருந்தா
லும் திறக்கும்போதெல்லாம் வந்துவிடுவார்.
முக்கியமாக கையில் ஏத�ோ ஒட்டிக்கொண்டது
ப�ோல அசூசையாக உணர்வதுப�ோல முகத்தை
வைத்துக்கொண்டு ச�ோப்பை ப�ோட்டு கையை
கழுவிக்கொண்டே இருப்பார். சந்திரமதி
மெல்ல மெல்ல க�ோபம் க�ொள்ள ஆரம்பித்த
ப�ோதெல்லாம் மதிமாறன், ‘நம் வீட்டில் இப்படி
ஒரு பெரியவர் இருந்தால் என்ன செய்ய
முடியும், க�ொஞ்சம் ப�ொறுத்துக்கொள்’ என்று
சமாதானப்படுத்திக் க�ொண்டிருப்பான்.
அன்று ஏற்கனவே கணவனுடன்
ஏத�ோ கருத்து வேறுபாட்டினால் மனக்
குழப்பத்தில் சமையலும் செய்யாமல்
இருந்த நேரத்தில் அந்தப் பாட்டி வழக்கம்
ப�ோல் வீட்டிற்குள் வந்து கழிவறையைப்
பயன்படுத்திவிட்டு, ஃபிளஷ் செய்யாமல்
அப்படியே வந்திருக்கிறார். க�ோபத்தின்
எல்லைக்கேச் சென்றுவிட்ட சந்திரமதி
செய்த தகராறில் அவர்கள் வீட்டில் பெரும்
பிரச்சினையாகி, அவருடைய மருமகளும்
ஒரே பிடியாக, இதற்கு மேல் தன்னால்
ப�ொறுத்துக்கொள்ள இயலாது என்றும்
அவரை முதிய�ோர் இல்லத்தில் சேர்த்தே


ம�ொய்த்துப் ப�ோன
ப�ொய்களில் சில
வேர்கள் மட்டும்
தழைத்துக் கிடக்கையில்
நிஜத்தின் தளிரை
எங்கே காண்பது
எல்லாம் ஒரு நிழலில்
சாயல்
எல்லாம் கடக்கும் மாயை
எல்லாம் கடிந்த நினைவுகள்
அவைகளிலும் பல புளித்துப்
ப�ோன நிஜங்கள்
துவண்டு கிடக்கும்
சில சுவாரஸ்யங்கள் மட்டும்
அலுத்துக் க�ொண்டு தலையை
நீட்டி பின்
சரிந்து மயங்கும்
இங்கு தான் இன்னும்
முட்டி முட்டி முளைக்கிறது
வாழ்க்கை
ஒரு இலையின்
நரம்பாய் பின்
சரீ ரம் சருகாய்!

க. ஷியா

   |57

ஆகவேண்டும், இல்லையென்றால் தான்
அந்த வீட்டில் இருக்க முடியாது என்றும்
பிடிவாதம் பிடிக்க ஆரம்பித்துள்ளார்.
இறுதியில் வேறு வழியில்லாமல் அவரு
டைய மகன் ம�ோகன் தன் தாயை ஒரு
முதிய�ோர் இல்லத்தில் சேர்த்துவிட்டு
வந்தார். ஆனால் மகனையும், பேத்தியை
யும் மட்டும் மறக்க முடியாமல் புலம்பிக்
க�ொண்டே இருந்த அந்தப் பாட்டி சரியாகச்
சாப்பிடாமல், தூங்காமல் விரைவிலேயே
அங்கேயே உயிரையும் இழந்துவிட்டார்.
ஆனால் சந்திரமதிக்கு அன்றிலிருந்து
தான் ஏத�ோ பெரிய பாவம் செய்துவிட்டது
ப�ோலவும், தன்னால்தான் அந்தப் பாட்டி
முதிய�ோர் இல்லம் செல்லவேண்டி வந்த
த�ோடு, உயிரையும் இழந்துவிட்டார் என்று
பெரிய குற்ற உணர்ச்சியை ஏற்படுத்தி
விட்டது. நாளடைவில் மெல்ல மெல்ல
மறந்துவிட்டு தன் குடும்பக் கடமைகளில்
ஆழ்ந்துப�ோய் இருந்தாலும், இன்று இந்த
க�ொர�ோனா த�ொற்று அனைத்தையும்
மீண்டும் வெளியே க�ொண்டு வந்துவிட்டது.
சுய நினைவின்றி கையை திரும்பத்
திரும்ப கழுவிக்கொண்டே இருந்த அந்தப்
பாட்டியை அவ்வளவு வெறுத்ததன் பயனே
இன்று சுய நினைவ�ோடு அடிக்கடி கையை
கழுவிக்கொண்டே இருக்கிற நிலைமை
வந்தத�ோ என்று தன்னையறியாமல் ஒரு
அழுத்தம் அவளை பாதித்துள்ளதை ஒரு
வழியாகப் புரிந்து க�ொண்டதால் இனி
அவளை எப்படியும் சமாதானம் செய்து
பழைய நிலைக்குக் க�ொண்டு வந்துவிடலாம்
என்ற நம்பிக்கைய�ோடு அழைத்துச் சென்று
படுக்க வைத்தான். ஊழ்வினை உருத்து வந்து
ஊட்டும் என்பதெல்லாம் கதைதான் என்று
அவனைப்போலவே நாமும் நம்பத்தானே
வேண்டும்? தவறே செய்யாதவர்கள் என்று
இந்தஉலகில்எவரும்இல்லை.வாழ்க்கையில்
நாம் செய்யும் சில தவறுகள் மட்டுமே நம்
குணாதிசயங்களை வரையறுப்பதில்லையே!


 
கண்ணாடியில் முகம் பார்த்தான் மணி.

இன்று அவனுக்கு நேர்முகத் தேர்வு.
‘‘கேடல�ோனியா எங்குள்ளது?’’ முதல் கேள்வி.
‘‘அது ஸ்பெயின் நாட்டின் வடகிழக்
கில் உள்ள தன்னாட்சிப் பகுதி.’’
‘‘குட்..! அமெரிக்காவைக் கண்டு
பிடித்து யார்..?’’
‘ ‘ இ ந ் தி ய ா எ ன் று ந ி னைத் து ,
அமெரிக்க கண்டத்தைக் கண்டுபிடித்தவர் க�ொலம்பஸ். அது இந்தியா அல்ல; ஒரு புதிய
கண்டம் எனக் கண்டறிந்தவர் - அமெரிக்கோ
வெஸ்புகி. எனவே, அவர் பெயரையே,
இலத்தீன் ம�ொழியில், பெண்பால் பெயராக்கி,
வரைபடத்தில் முதலில் வெளியிட்டவர் மார்டின் வால்ட்சிமுல்லர்.’’
‘‘அபாரம்!’’
த�ொடர்
பாராட்டு
களுக்குப் பின், எழுந்தது அந்தக் கேள்வி.
‘‘முத்தன் பள்ளம் எங்கிருக்கிறது?’’
‘‘தெரியவில்லை சார்!’’
‘‘என்ன மணி சார்..? உங்க புதுக்
க�ோட்டை மாவட்டத்தில்தான் இருக்கு.
சமீபத்துல, அந்த ஊரைப்பத்தி ஒரு நாவல்
கூட வந்ததே..! சரி. புதுக்கோட்டை-னு ஏன்
பேர் வந்தது..?’’
‘‘சாரி சார். தெரியல.’’
‘‘உலகத்தையே தெரிஞ்சு வச்சிருக்
கீங்க. ஆனால், உள்ளூர் பற்றித் தெரியல.
நீங்க இந்தியப் பிரதமர் கூட ஆகலாம்.
ஆனால், துணை வட்டாட்சியர் ஆகும்
தகுதி இல்லை.’’
மணிக்கு, தன் முகம் தெரிந்தது...
கண்ணாடி இல்லாமலே..!
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அழுது புரளாதே பாப்பா! - காலையில்
அழுது புரளாதே!
அழுது புரள்கிறதா மைனா - உன்போல்
அரற்றித் திரிகிறதா?..
				
(பாப்பா! அழுது..)
காலை எழுந்ததும் பாப்பா! - வெளியில்
	காற்றை நுகர்ந்திடடீ!
த�ோலுக்கு நல்லதடீ - பாப்பா!
துணிச்சல் க�ொடுக்குமடீ!
காலையில் மாமரக் குயில்கள்பார்! - அழகாய்
	கானம் இசைக்குது பாரடீநீ!
ச�ோலையில் உள்ள பறவையெல்லாம் - ஆகா!
சுற்றிவிளை யாடுதடீ!
				
(பாப்பா! அழுது..)
தூங்கி எழுந்ததும் அழலாம�ோ? - பாப்பா!
துக்கிரி என்றுனை அழைப்பரடீ!
வாங்கிக் குடித்துப்பாலை, - பின்பு
வாசலில் பறவைகள்பார்!
மயில்கள் ஆடுதல்பார்! தெருவில் - பசுவும்
மகவுக்கு ஊட்டுதல்பார்!
ஒயிலாய்க் க�ோழிக.ளும் அத�ோ! - குப்பையில்
உணவைத் தேடுதல்பார்!
நாய்களும் வால்குழைத்து வந்தே - உன்னிடம்
	நல்ல ’பிஸ்கட்’ கேட்கலைய�ோ?
பாய்கிற ஆட்டுக்குட்டி - உன்றன்
பாதத்தை நக்கலைய�ோ?
படுக்கையை விட்டெழுந்து பாப்பா! - நல்ல
பழக்கமே க�ொள்ளவேணும்!
துடுக்குத் தனம் - விட்டுநீ - என்றும்
	சிரிக்கப் பழகவேணும்! - பாப்பா!
	சிரிக்கப் பழகவேணும்!
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பாண்டிய ராஜ்
திருப்பூர்

காய்ந்த மரத்தை
தழுவியபடியே இறங்குகிறது
மழை நீர்				
மழை நீர்
வடிந்தபடியே
ஓலை குடிசை			
இரவு மழை
தனிமையான யாசகனுக்கு
துணையாக துளிகள்		
வீட்டு நாய்
கட்டி வைத்திருக்கிறார்கள்
ரசிக்கிறது மழையை		

01

மழை நின்றும்
குடை பிடித்தபடி
காளான்				

11

02

மழைக்கு முந்தைய நேரம்
பரபரப்பாக
எறும்புகள்				

12

03

வேண்டவே வேண்டாம்
நின்று விடு மழையே
தத்தளிக்கிறது குடிசை		

13

04

மழையை பார்த்து
சிரிக்கும் குழந்தைக்கு
காது கேட்கவில்லை		

14

மழை நீர்
வற்றிய பிறகு
கரைய�ொதுங்கினக் காலணிகள் 05

துளி துளியாக விழுகிறது
நகரும் பேருந்தில் இருந்து
சாளரம் வழியாக			

15

ஒவ்வொரு மழைத்துளியையும்
ரசித்தபடியே
நனையும் யாசகன்			

06

அடை மழையில்
நனைந்தபடி
விவசாயி சிலை			

16

க�ோடை மழை
நனைந்து விளையாடும் சிறுவர்கள்
எதேச்சையாக...!			
07

செடிக்கு தண்ணீர் ஊற்ற
புதியவகை கருவி
மழை ப�ொழிவின் சாயல்		

17

ரசித்து முடிக்கும் முன்
நகர்ந்து செல்கிறது
மழையில் காகித கப்பல்		

08

தண்ணீர் வற்றிய கிணறு
தாகம் தீர்த்திருக்கும�ோ
ஆகாயம்				

18

09

தவளையின் சாயலில்
வானத்தில் நீந்துகிறான்
சிறுவன்				

19

10

உடைந்த வானம்
ஒன்று சேரும் வரை காத்திருந்தது
க�ொக்கு				
20

சிறுவன் வரைகிறான்
மரங்கள் நிறைந்தக் காட்டை
மழையுடன் சேர்த்து			
மழை நீர்
சாலையில் ஓடுகிறது
திருடுப�ோனது குளம்		
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ராமாத்தா கெணறு...

மதில் மேல் தீர்வுகள்
வனாந்திரமா..?
வசந்த. ச�ோலையா..?
எதுவென்றறியாமல்
பறந்து க�ொண்டிருக்கும்
பெயரில்லா பறவையாய்..நான்.
என்ன. பெயர் வைப்பாய் நீ..?
ஏந்தும் கரங்களை
எதிர்பார்த்த. வண்ணம்
ஆவலுடன் அமர்ந்திருக்கும்
வாலிபக் க�ோப்பை நான்.
அமிலத்தையா...?
அமுதத்தையா...?
எதைக் க�ொண்டு நிரப்புவாய் நீ..?
ஸ்வரங்களைக் குழைத்து
ராகங்களால் உருவான
இன்னிசை வீணை நான்.
முஹாரியையா...?
ச�ௌந்தர்ய. லஹரியையா..?
எதை மீட்டப் ப�ோகிறாய்...நீ...?
பிஞ்சு மழலையின்
வஞ்சமில்லா மனம் ப�ோல்
வெள்ளைக் காகிதமாய் நான்.
மரண. சாசனத்தையா...?
மதுர. காதலையா...?
எதை எழுதப் ப�ோகிறாய்...நீ..?

		

அவளுக்கு கல்யாணத்துல
அவ்வளவா இஷ்டம் இல்லேனுலாம் இல்ல
குடும்ப சூழ்நிலை
காலத்த கடத்திடுச்சு...
ஆகுற வயசுல
எதுவா இருந்தாலும் ஆகனுந்தான்
ஆனால் அப்பனாத்த ப�ோயிட்டா
எல்லாமே லேட்டு தானே...
எல்லாமே லேட்டுதான்
ரெண்டு புள்ளைங்களும் லேட்டுதான்...
க�ொஞ்சம் குழப்பிட்டேன்
வாங்க மீதி கதைய ச�ொல்றேன்...
அவ பாத்த மாப்பளதான்
கடைசி வர வீட்டுக்காரனா
நெனப்பே வரல அவனுக்கு...
கட்டிலின்பம் பகிர்ந்தவனுக்கு
பட்டினித் துன்பம் அறியல...
இவள�ோட மூணு உயிராச்சு
இருந்த வீடும் வித்தாச்சு...
தாலியும் அடகாச்சு
அதைக் கட்டியவனும் ஓடியாச்சு...
ராமாத்தா ச�ொத்தை இழந்திருந்தா
மீட்டிருப்பா...
சுகத்த பறிக�ொடுத்தவளாச்சே...
புத்தி பேதலிச்சு பேயிக்கு
வடிவம் க�ொடுத்தாள்...
கீனூருத் தெருவெல்லாம்
புள்ளைங்கள�ோடு பித்தாக திரிந்தாள்...
ஊர் சனம் வேடிக்கைதான் பார்த்தது...
ச�ொந்த சனம் கேலிதான் செய்தது...
ச�ொந்த வீடே அவ பேரைத் துறந்தப�ோதும்
ஏத�ோ ம�ொதலாளி கெணறு
இப்போ ராமாத்தா கெணறாகிவிட்டது...
இப்பையும் அவ அழுகைய
வேடிக்க பாத்தவங்க ச�ொல்லுவாங்க
நைட்டானா ராமாத்தா
தன் ரெண்டு புள்ளைங்கள�ோட
அந்த கெணத்துள்ள
அழற சத்தம் கேக்குமுனு...

எஸ். உதய பாலா

- ஜென்ஸி
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கவியுலகில், திரையுலகில், தமிழுலகில் ஒரு அசைக்க முடியாத இடத்தைப்

பெற்றவர் கவியரசு கண்ணதாசர் என்பதை அனைவரும் அறிவ�ோம். அவருடைய
பாடல்கள் பாமரனுக்கும் புரியும் வண்ணம் மிகவும் எளிமையாக அதேநேரத்தில் சங்க
இலக்கியத்துக்குச் சற்றும் குறையாத தரத்துடன் இருக்கும். அத்தகைய உணர்வை,
இன்பத்தை நமக்கு இப்போது ஒருவரின் கவிதை வழங்குமேயானால் அது இவரது
கவிதைதான்.இவரது எந்தவ�ொரு கவிதையை நாம் படித்தாலும் கண்ணதாசன்
நமக்குத் தெரிவார். அது காதலானாலும் ச�ோகமானாலும் தத்துவமானாலும்
எல்லாவற்றிலும் கண்ணதாசனை நம் கண்முன்னே காட்டிச் செல்லும்
அற்புதக்கவிஞர் இவர். ஆம் நாகை மாவட்டத்தில் பாப்பாக்கோயில் என்றத�ோர்
அழகிய கடற்கரை உப்புக் காற்றை அன்றாடம் சுவாசிக்கும் ஊரில் வசித்து வரும்
மூத்த கவிஞர் திருமிகு ப�ொன்மணிதாசன் அவர்கள்தான் அந்தக் கவிஞர்.
	நாடகக்கலைப் பின்னணி உடைய கலைக்குடும்ப வாரிசு. தன் தந்தையும்
அண்ணனும் நாடகக் கலைஞர்கள். தாங்களே பாடல் எழுதி நாடகத்தில் பாடும்
திறன்வாய்ந்தவர்கள். இவரும் பாடல் எழுதுவதில் வியப்பேதும் இல்லை தான்.
எனினும் எடுத்துக் க�ொள்ளும் தலைப்புகள் அனைத்திலும் இமைப்பொழுதில்
கவிசமைக்கும் வேகம் அதிலும் எதுகை ம�ோனை இயைபுகள் மின்ன ஒரு காட்டாற்று
வெள்ளம் ப�ோல் பிரவாகம் எடுத்து ஓடும் அந்த ஆற்றோடு இப்போது தமிழ்நெஞ்சம்
மின்னிதழுக்காக உரையாடச் செல்கிற�ோம் வாருங்கள்

தங்கள் ச�ொந்தஊர். மற்றும் பெற்றோர் குறித்து..
எனது ச�ொந்தஊர் திருத்துறைப் பூண்டி அருகில் உள்ள மணலி (மணலி கந்தசாமி
பிறந்த ஊர்) பெற்றோர் ப�ொன்னுசாமி சிந்தாமணி. விவசாயக் குடும்பம். அம்மா
வீட்டு நிர்வாகிதான். அப்பா பல்கலை வித்தகர் கதாசிரியர், பாடலாசிரியர், நடிகர, பாடகர்
இன்னும் ச�ொல்லலாம்
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தங்கள் இயற்பெயரே ப�ொன்மணி
தாசன்தானா?இல்லை புனைப்பெயரா?
இயற்பெயர் தேவதாஸ் சிறுவயதி
லேயே பெயரை மாற்றிக்கொண்டேன்.
ப�ொன்மணிதாசன் என்று. அதுவும் ஒரு
காரணப் பெயராக அமைந்தது. கல்கி
அவர்கள் கிருஷ்ணமூர்த்தி என்ற பெயரை
தந்தையின் பெயரில் இரண்டு எழுத்தையும்
தன் பெயரின் முதலெழுத்தையும் இணைத்து
கல்கி என்று வைத்துக் க�ொண்டது ப�ோல;
நான் தந்தை பெயர் தாயார் பெயரிலுள்ள
ம ண ி எ ன து பெ ய ர ி ல் உ ள ்ள த ா ஸ்
மூன்றையும் இணைத்து ப�ொன்மணிதாசன்
ஆனேன்.
தங்களுடையக் கவிதைகள் பெரும்
பாலும் கண்ணதாசன் கவிதைகள் ப�ோலவே
இருக்கிறதே? காரணம் என்ன?
கவியரசு கண்ணதாசன் அவர்களது
க வ ி தை க ள் ம ே ல் எ ன க் கு ம ி கு ந ்த
ஈடுபாடு உண்டு. அவரது கவிதைகள் ஏழு
த�ொகுதியும் வாசித்தவன்.இன்னும் திரும்பத்
திரும்ப வாசித்துக் க�ொண்டிருக்கிறேன்

சமயம் கிடைக்கும் ப�ொழுதெல்லாம். அந்த
பாதிப்புதான் காரணமாக இருக்க முடியும்
எ ன் று ந ம் பு க ி றே ன் . அ து ம ட் டு ம ல ்ல
அவரையே மானசீக குருவாகவும் ஏன்
தெய்வமாகவே ஏற்றுக் க�ொண்டுவிட்டேன்.
காலை அவரை த�ொழுத பின்பே எந்த
வேலையும் த�ொடங்குவது வழக்கம்.
கண்ணதாசன்மேல் அப்படி என்ன
பிரியம்?
களங்கமில்லாத�ொரு குழந்தை முகம்
அவருக்கு.அதில் நான் காணும் தெய்வீகம்.
அவரது எழுத்தின் வல்லமை எந்த கவிஞ
னுக்கும் இல்லாத�ொரு தனித் தன்மை
நான் அவருக்கு ரசிகன் என்பதைவிடவும்
அவருக்கு ஒரு அடிமையாகிவிட்டேன்
என்றே க�ொள்ளலாம். அவரது பெயரை
எ ன் ஒ ரு ம க னு க் கு சூ ட் டி யு ள்ளே ன் .
இ ன் ன ொ ரு ம க னு க் கு க ா ம ர ா ச ன்
என்று நா.கா மேல் உள்ள பிரியத்திலும்
சூட்டியுள்ளேன்
பெண்களை வருணிக்கும் கவிதை
க ளே அ த ி க ம ா க எ ழு து க ி றீ ர்களே

பேரறிஞர் அண்ணா விருதினைப் பெறும் தருணம்... உடனிருப்பவர்கள் தமிழ்நெஞ்சம்
அமின், கவிச்செல்வா, தென்றல் கவி ஆகிய�ோர்.
q
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p நடிகர் நாசர் அவர்களுடன் நமது
கவிஞர் ப�ொன்மணிதாசன் அவர்கள்.
கலைஞர் நினைவேந்தல் நிகழ்வில்...

q

ப�ோரடிக்க வில்லையா?
	பெண்களை வருணிக்கும் கவிதை
க ள் க�ொ ஞ ்ச ம் அ த ி க ம் எ ழு து க ி றே ன்
என்பதை மறுக்க வியலாது. நான் சமுதாயப்
பார்வைய�ோடு நிறையக் கவிதைகள் எழுதிக்
க�ொண்டுதானிருக்கிறேன். முகநூலில்
அதிக வரவேற்பு பெண்களை வருணிக்கும்
கவிதைகளுக்கே கிடைக்கிறது. ரசிகர்களுக்காக
எழுத வேண்டிய கட்டாயம் அவ்வளவுதான்.
ப�ோரடிக்கவில்லையா என்ற தங்களின்
கேள்விக்கு பதில் இல்லை என்பதே எனது
பதில். தினமும் காலை இரவு இட்லிதான்
சாப்பிடுகிறேன் இதுவரை ப�ோரடிக்கவில்லை.
அதுப�ோலத்தான் என்று நினைக்கிறேன்.
பெண்களின் படத்தைப் ப�ோட்டு
கவிதைஎழுதுவதைச்சிலர்எதிர்க்கிறார்களே?
அதுபற்றி தங்கள் கருத்தென்ன?
உ ண்மைத ா ன் ஐ ய ா . உ ங ்க ள்
கேள்வியிலேயே சிலர் என்று குறிப்பிடு
கிறீர்கள் அப்படியானால் பலர் விரும்பு
கிறார்கள் என்ற ப�ொருள் மறைந்து கிடக்கிறது
சரிதானே? பல முன்னணி பத்திரிகைகள்
பெண்களின் படத்தை அட்டைப்படமாகப்
ப�ோட்டு விற்பனை செய்கிறார்கள். நீங்கள்
ச�ொல்லக்கூடிய அந்த சிலரது கைகளில் அந்த
பத்திரிகைகள் இருப்பதை நானே நேரில்
கண்டுள்ளேன். எதிர்ப்பவர்கள் ஒரு இடத்தில்
அதை ஆதரிப்பது எந்த வகையில் நியாயம்.?
பல பெண்கவிஞர்கள் பெண்களின் படத்தைப்
ப�ோட்டு முகநூலில் கவிதை எழுதுகிறார்களே
அதற்கு என்ன ப�ொருள்?
இணையத்தில் தங்களது புகைப்
படம் வருவதை பெருமையாகக் கருதி
எத்தனைப் பெண்கள் தங்களின் படங்களை
தாங்களே பதிவு செய்கிறார்கள். அவர்
களிடம் எதிர்ப்பைக் காட்டத் துணி வின்றி
அதற்கு விருப்பக் குறியுமிட்டு அருமை
என்று வேறு பாராட்டு.
இ து எ ந ்த வ கை ய ி ல் ந ி ய ா ய ம்
எதிர்ப்போர்களே சிந்திக்கட்டும்.
ஆனாலும் நான் தற்காலங்களில்
வெகுவாக பெண்களின் படத்தை உபய�ோகிப்
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p திருமிகு ஆவடி குமார் அவர்களிடமிருந்து எழுத்தாளர்கள் தமிழ்கலை இலக்கியச்
சங்கம் சார்பாக வழங்கப்ப்ட்ட விருதினைப் பெற்றுக்கொள்ளும் தருணம்.

பதை நிறுத்திக் க�ொண்டுள்ளேன். அது
எதிர்ப்பாளர்களுக்கு அஞ்சியல்ல.
என் அன்புக்குரிய கவிச்சக்ரவர்த்தி
விக்டர்தாஸ் ஐயாவின் வேண்டுக�ோள் ஏற்று.
எதிர்காலத்தில் முற்றிலும் பெண்கள் படத்தைப்
ப�ோட வேண்டா மெனவும் எண்ணியுள்ளேன்
ஐயா.
தஞ்சைத்தமிழ் மன்றம் விழாவில்...

q

தங்கள் தந்தையார் நாடக நடிகர்
என்பதால் தங்களுக்கும் நடிப்பின்மேல் ஆர்வம்
இருந்ததா? மேடையில் நடித் துள்ளீர்களா?
மேடையில் நடித்தது இல்லை. மிகுந்த
ஆர்வமுண்டு இப்போதும் கூட.அதற்கான
வாய்ப்புகள் வரவேயில்லை.எனது தந்தை
வேடமிட்டு மேடைக்கு வரும் த�ோரணையே
அந்த ஆசையைத் தூண்டிவிட்டது எனலாம்.
திரைப்படத்திற்கு பாடல் எழுதிய
அனுபவம் உண்டா? எழுதும் எண்ணம்
உள்ளதா? திரைப்பாடல்கள் பற்றி தங்கள்
கருத்து என்ன?
அ னு ப வ மு ண் டு இ ர ண் டு மு றை
பாடல்கள் எழுதியுள்ளேன் இயக்குனர் தம்பி
பன்னீர் செல்வம் அவர்கள் இயக்குவதாக
ச�ொன்னார். பாடல்களும் பதிவாகின.
டம்மி வாய்ஸ் ப�ோட்டு.ஆனாலலும் பல
காரணங்கள் தடையிட படப்பிடிப்பு நின்று
விட்டது. எழுத வேண்டுமென்ற எண்ணம்
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p நிலாமுற்றம் ஆண்டுவிழாவில்
கவிஞர் முத்துலிங்கம் அவர்களிடம்
விருது பெறும்போது...

இப்பொழுதும் உண்டு. திரைப்படத்தின்
மூலம் மட்டுமே விரைவில் நமக்க்கொரு
அங்கீகாரம் கிட்டுமென்று நம்புவதால்.
தற்போது மரபுக்கவிதைகளையும்
எழுத முற்பட்டுள்ளீர்கள். அந்த எண்ணம்
எவ்வாறு எழுந்தது? ஆசிரியராக எவரேனும்
உதவுகிறார்களா?
1976 ல் எனது முதல் கவிதை மாலை
என்ற கையேட்டில் வெளியானது. அதன்
ஆசிரியர் திருமிகு நீரை அத்திப்பூ அவர்கள்
அந்த கவிதையைப் பாராட்டி எனக்கு
அஞ்சலட்டை அனுப்பினார்.அந்த கவிதையே
நிலாமுற்றம் விழாவில் கவிஞர்கள்
பாலு க�ோவிந்தராசன், வீரபாண்டியத்
தென்னவன், புதூர் சீனிவாசன்,
முத்துலிங்கம் ஆக்ிய�ோருடன்...

மரபு வடிவந்தான். சுத்தமாக இலக்கணம்
அமையாதிருந்தாலும் இசைக்கேற்ப எதுகை
ம�ோனைய�ோடு எழுதியிருந்தேன். இன்றும்
அவ்வாறான கவிதைகளைத்தான் அதிகம்
எழுதுவதுண்டு.
இப்பொழுது மரபுக்கவிதைகள் இலக்
கண கட்டோடு எழுதக் கற்றுக் க�ொண்டு
வருகிறேன். அதன் முயற்சியாக அவ்வப்போது
முகநூலில் மரபுப்படி கவிதைகள் வெண்பா
எழுதுகிறேன். ஆசிரியராக பலரும் எனக்கு
உதவி செய்கிறார்கள் மறுக்கவியலா. அடிக்கடி
எனக்கு எழும் சந்தேகங்களை தீர்த்துவைப்பது
ஐ ய ா பே ர ா ச ா ன் அ க ன் ( அ னு ர ா த ா
கட்டப�ொம்மன்) அவர்கள்.வெண்பா எழுதச்
ச�ொல்லி யாப்பை தெளிவுபடுத்தியது நண்பர்கள்
ஐயா கவிச்சக்ரவர்த்தி விக்டர்தாஸும் கவிஞர்
கண்ணதாசமுருகனுமாவர்.
இதுவரை எழுதியுள்ள நூல்கள் பற்றி...?
•
வானவில் சிறுகதைகள்
• படம் ச�ொன்னப்பாடம்
(சிறுவர் சிறுகதைகள்)
• மனிதம்
• பார்வையின் பதிவுகள்
(தனிக் கவிதை த�ொகுப்புகள்)
• இதயப்பூவின் இதழ்கள்
• உயிர்மேகம்
• உறங்காத உணர்ச்சிகள்
• த�ொகுப்பு கவிதை நூல்கள்
• கவிஞர் ப�ொன்மணிதாசன் கவிதைகள்
(4 த�ொகுதிகள்) இன்னும்,
(3 த�ொகுதிகள் அச்சேறும் தயார்
நிலையில் உள்ளன.)
• இவையின்றி சின்னச் சின்ன புத்தகங்கள்
சில.
• தலவரலாறும்
தமிழ்வேதங்களும்
ஆன்மீகத் த�ொகுப்பு
• (108 திவ்யதேச வரலாறும்.பன்னிரு
ஆழ்வார்களையும் ச�ொல்லும் நூல்)
எதிர்காலத்தில் இன்னும் நிறைய
நூல்களை எழுதவேண்டும் என்ற ஆசைகளை
க�ோட்டைக்கட்டி வைத்துள்ளேன். ப�ொருளா
தாரம்முட்டுக்கட்டைப்ப�ோடுகிறது.பார்க்கலாம்.
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p கவிஞர் ப�ொன்மணிதாசன் அவர்களுடன் தமிழ்நெஞ்சம் அமின் மற்றும் பாவலர்
சீனி பழனி விருதுபெறும் விழாவ�ொன்றில்.

இதுவரை வாங்கியுள்ள விருதுகள் பற்றி
நிறைய விருதுகள் பெற்றுள்ளேன்.
அவைகளில் குறிப்பிடத் தக்க சில
• கண்ணதாசன் விருது
• பட்டுக் க�ோட்டையார் விருது
• கம்பதாசன் விருது
• திருவள்ளுவர் விருது
• கவிச்சுடர் விருது
• சங்கத்தமிழ் புலவர் விருது

• தமிழ்ச்செம்மல் விருது
• சுரதா விருது
தமிழக அரசின் அகவை முதிர்ந்த தமிழறிஞர்
(ஓய்வூதியம்)
தாங்கள் செய்துவந்த த�ொழில் குறித்து...
	த�ொடக்க க் க ா ல த ் தி ல் எ ன து
த�ொழில் ஒரு சைக்கிள் மெக்கானிக்காகத்
தான் இருந்தது. கவிதா டிரேடர்ஸ் என்ற
நிறுவனத்தில். பின்பு அதே நிறுவனத்தில்

வேலாங்கண்ணியில் நடைபெற்ற விழாவ�ொன்றில் இயக்குநர் வினுபாரதி, கவிஞர்
சாகுல், கவிக்கோ விக்டர்தாஸ், கவிஞர் நீரை அத்திப்பூ, கவிஞர் வெற்றிப்பேர�ொளி,
கவிஞர் பாலு க�ோவிந்தராசன் ஆகிய�ோருடன்...
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p தஞ்சைத்தமிழ் மன்றம் விழாவில், கவிஞர்கள் ஜ�ொதிபாசு முனியப்பன்,
வா.சண்முகம், செல்வா ஆறுமுகம், கா.ந.கல்யாணசுந்தரம், இராம் வேல்முருகன்,
நா.பாண்டியராசன், முத்துவிஜயன், காந்தி கருணாநிதி ஆகிய�ோருடன்.

கண க்கரா கப் பண ி ய ா ற்றினே ன் சி ல
ஆண்டுகள். ப�ோதிய வருமானமின்மையால்
ஒரு மீன் கம்பெனியில் கணக்காளராக
சேர்ந்தேன்.பின்பு சுயமாக ஒரு இறால்
மீன் விற்பனை நிலையத்தை நாகையில்
த�ொடங்கினேன். அதில் பெரியத�ொரு பின்ன
டைவை சந்திக்க நேர்ந்தது. ப�ொருளாதார
இழப்பை ஈடு கட்ட முடியாமல் எனது
நிறுவனம் மூடுவிழா கண்டது. மிகுந்த
சிரமத்தில் இருந்த வேளை ஒரு ஐந்து

வருடங்கள் லாரி ஓட்டுனராக பணியில்
சேர்ந்தேன்.
அதிலும் பல இன்னல்கள். அதையும்
விட்டு விட்டு சில இறால் கம்பெனிகளுக்கு
விற்பனைப் பிரதியாக பணியாற்றினேன்.
வெளி மாநிலங்களில்.
	த�ொழில் சார்ந்து பல மாநிலங்க
ளுக்கும் பயணித்துள்ளீர்கள். அவற்றுள்
தங்களுக்குப் பிடித்த மாநிலம் எது? ஏன்?
ஆ ந ் தி ர ா கே ர ள ா க ர்நாட க ா

மதுரை சங்கப்புலவர்கள் விழாவில் கவிஞர் ப�ொற்கைப்பாண்டியன் அவர்களிடம்
பாராட்டுப் பெறும்போது...
q
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பாண்டிச்சேரி க�ோவா என நான் பல
மாநிலங்களிலும் தங்கி இருந்தாலும் எனக்கு
பிடித்த மாநிலம் கேரளாதான். இயற்கை
வளம் க�ொஞ்சும் எழில்மிகு தேசம்.
அங்குள்ள மக்களிடம் ஒரு நாள்
பழகிவிட்டாலே ப�ோதும் தன் குடும்பத்து
அங்கத்தினராகவே பாவிக்கத் த�ொடங்கி
விடுவார்கள். தமிழுக்கு மரியாதை தரும் ஒரு
மாநிலமென்றால் அது கேரளாவே.
	தற்போது என்ன செய்கிறீர்கள்?
கவிதை மட்டுமே ப�ொழுது ப�ோக்கா?
	க�ொர�ோனாவின் தாக்கத்தால் பணியில்
த�ொய்வு ஏற்பட்டு விட்டது. வெளிமாநிலங்
களுக்கு பயணிக்க இயலவில்லை.
என்ன செய்ய. தற்போது நாகை
நகரில் பிரபலமான திருமண மண்டபத்தின்
நிர்வாகியாக பணிசெய்கிறேன்.
கவிதை எழுத நேரமும் கிடைக்கிறது.
கவிதை எழுதி ப�ொழுதை ப�ோக்குகிறேன்
என்று ச�ொல்ல முடியாது. கவிதை எழுதி
காலத்தை சேமித்து வைக்கிறேன் என்பதே
நிதர்சனம்.
வீட்டில் உள்ள உங்கள் நண்பர்கள்
பற்றி..
எனக்கு நட்பாக வீட்டில் உள்ளவர்கள்
ஒரு மகனும் மனைவியுமே. அவர்களின் அன்பும்

p பாவலர்மணி இராம் வேல்முகனிடம்
ப�ொன்மணிதாசன் கவிதைகள் நூலை
வழங்கி மகிழும் தறுணம்.

அரவணைப்பும் என் வளர்ச்சிக்கான உரம்
உங்கள் எதிர்காலத் திட்டம்?
	திட்டமிடல் என்று பெரிதாக ஒன்று
மில்லை. எழுத வேண்டும். என் தமிழ்
வாழ்த்தும் வரை எழுதிக்கொண்டே இருக்க
வேண்டும்.

p கம்பதாசன் விருதாளர்கள் கவிஞர்கள் வீரபாண்டியத் தென்னவன், ப�ொற்கைப்
பாண்டியன், அனுராதா கட்டப�ொம்மன், வெற்றிப்பேர�ொளி ஆகிய�ோருடன்....
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த ம ி ழ்நெ ஞ ்ச ம் இ த ழ் ம ற் று ம்
தமிழ்நெஞ்சம் ஆசிரியர் குறித்து ஒரு சில
வார்த்தைகள்..
	த ம ி ழ்நெ ஞ ்ச ம் இ த ழ் பற ் றி யு ம்
அதன் ஆசிரியப் பெருந்தகை கவிஞர்
அமின் பற்றியும் ஒரு சில வார்த்தைகளில்
ச�ொ ல் லி ட இ ய ல ா து . த ம ி ழ்நெ ஞ ்ச ம்
மின்னிதழ் வரலாற்றில் ச�ொல்லத் தக்க ஒரு
இடத்தை ச�ொந்தமாக்கிக் க�ொண்டுள்ளது
மிகையில்லை. தரமான இலக்கிய இதழான
தமிழ்நெஞ்சத்தைப் பாராட்ட வார்த்தைகள்
ப�ோதா.
அதன் ஆசிரியர் அமின் அவர்கள்
ஒரு தலைசிறந்த இலக்கியவாதி. என்
நண்பர்களுக்கும் நண்பரான இவரை
இவர் பாடும் பறவை ஆசிரியராக இருந்த
காலந்தொட்டு அறிவேன். 50 வருடகால
த�ோழர். மனித நேய பண்பு மிக்கவர். வலது கை
க�ொடுப்பதை இடது கை அறியாவண்ணம்
பலருக்கும்உதவிவருபவர்.எல்லோரிடத்திலும்
பாகுபாடின்றி பழகக்கூடிய நண்பர்.
இவரது உழைப்பு என் கவிதைத்
p பேராசிரியர் முனைவர் க முருகன்
த�ொகுதிகள் முழுதும் நிரம்பிக் கிடக்கிறது.
அவர்களுடன் கவிஞர் ப�ொன்மணிதாசன்
அதற்கான விலை ஏது க�ொடுக்க இயலும்
	சேவை நேயமிக்க வள்ளலுக்கு
பணியகத்தில் நம்மை வரவேற்றவராக...
திடமான நலத்தை இறைவன்தான் தந்தருள
q வேண்டும். வாழ்த்தி வணங்குகிறேன்.
n
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ப�ொங்கல் என்றாலே பரிதியை வாழ்த்துவதும், உழவைப் ப�ோற்றி,

உழவனைக் க�ொண்டாடி, உழவுக்கு உதவும் காளைகளுக்கு நன்றி ச�ொல்லி
உறவுகள் ஒன்று கூடி மகிழ்ந்திருப்பதுமாகும். அப்படிப்பட்ட ப�ொங்கலைப்
பற்றிய வாழ்த்துக் கவிதைகளின் த�ொகுப்பே « ப�ொங்கற் பரிசு « எனும்
நூலாகக் கவிஞரேறு வாணிதாசனாரின் கைவண்ணத்தில் எழுந்ததாகும்.
புதுவை அடுத்த வில்லியனூர் ஈன்றெடுத்த வியன்கவி கவிஞரேறு
வாணிதாசனார். வயலும், வரப்பும், த�ோப்புமே இவரின் கவிதைக்குக்
கருவாய் அமைந்துள்ளன. கிராமத்தில் பிறந்து வளர்ந்து வாழ்ந்தவர்
அல்லவா! அதனால்தான் அவரின் கவிதைகளில் இயற்கை அன்னை வாழ்ந்து
க�ொண்டிருக்கிறாள்.
வாழ்த்துப் பாடும் கவிதைகளில் கூட இயற்கையும், உவமையும்,
ப�ொதுமையும் பின்னிப் பிணைந்துள்ளதைக் காண முடிகின்றது. இந்நூலைப்
பற்றிய ஓர் பார்வையை உங்களுடன் பகிர்ந்து க�ொள்வதில் மனம் மகிழ்கிறேன்.
இளம் காலை நேரத்தைக் காணும் கவிஞர் இயற்கைய�ோடு
தைத்திங்களை வரவேற்கும் காட்சி நம்மை உவகை அடையச் செய்கிறது.
‘‘இளங்கதிர் த�ொடுவானத்தே எழுந்தது! வாழ்க ! மக்கள்
உளமெலாம், உடலுமெலாம் உவகையின் ஆட்சி! மேட்டுக்
களமெலாம் செந்நெல்! ப�ொய்கைக் கரையெலாம் அலைமுழக்கம்!
வளமெலாம் பெருக்கி இன்று வந்த தைத்திங்கள் வாழ்க!’’
எனத் தைத்திங்களின் முதல்நாளைத் த�ொடுவானத்தே எழும் இளங்கதிரினை
வருக! வருக! என்று வரவேற்கிறார் நம் கவிஞர் பெருமகனார்.
	ப�ொங்கல் திருநாளை வரவேற்ற பாவலர் அதனை வாழ்த்த நம்மை
அழைக்கின்றார்
‘‘வீடெலாம் புதுமை! மக்கள் மேலெலாம் புதுப்பொன் னாடை!
காடெலாம் பூக்கள்! ஆற்றின் கரையெலாம் புள்ளின் பாட்டாம்!
காவெலாம் இன்பம்! ப�ொத்தற் குடிசையி னுள்ளும் இன்பம்!
நாடெலாம் செழிக்க வந்த நற்பொங்கல் வாழ்த்தாய் தம்பி!’’
என்று ப�ொங்கலின் மகிழ்வில் உள்ளம் கரைகிறார்.
	தமிழர் திருநாளில் நிலமெங்கும் புத்தொளி வீசி சிறக்கின்ற நிலையைக்
கண்முன் காட்சியாய் கண்டு களிக்கச் செய்கிறார் ‘‘ப�ொங்கற் பரிசு’’ தந்த
கவிஞரேறு.
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‘‘முதிர்கழை கடிக்கும் வீட்டு முதிராத கரும்புப் பிள்ளை
புதுப்புனல் அரிசி ஆப்பால் ப�ொடியுடன் வெல்லம் சேர்த்துக்
க�ொதித்திடும் ப�ொங்கல்; வாழ்க ஒவ்வொரு குடிசை யுள்ளும்
புதுப்பொங்கல்; மகிழ்ச்சிப் ப�ொங்கல், தமிழ்ப்பொங்கல் வாழ்க! வாழ்க!
என்று வாழ்த்தி மகிழ்கிறார்
கிராமத்துக் கவிஞரல்லவா! அங்குக் க�ொண்டாடும் முறையை மிகமிக
அழகாக தம் கவிதையில் கையாண்டுள்ளார். மக்கள் வீடுகளை சுத்தம் செய்து,
மாக்கோலம் இட்டு, உறவுகளை அழைத்துப் புதுப்பானையில் ப�ொங்கலிட்டு
மகிழ்வதை தம்கவிதைளில் படைத்துள்ளார்.
‘‘ப�ொக்கைக்கு மண்பூசிப் புதுமெருகு மிட்டார்;
புதுமை செய்தார்; மஞ்சளினாற் ப�ொட்டிட்டார் கதவில்;
எக்களிப்பில் தமிழ்ப்பெண்கள் தத்தமது வீட்டில்
இலைவிரித்து விளக்கேற்றிக் க�ொத்துமஞ்சள் வைத்தார்;
மிக்கசுவைக் கரும்புவைத்தார்; பூசணிக்காய்ப் பத்தை
விளைந்தசம்பா நெல்லரிசி புதுப்பானைப் ப�ொங்கல்
பக்கத்தில் எடுத்துவைத்தார்; நன்றிநிறை யுள்ளம்;
பல்குரலில் ப�ொங்கிற்றுப் ப�ொங்கல�ோ ப�ொங்கல்!.
கிராம சமுகம் தீபாவளி நன்னாளைவிட உழைப்பின் நாளாம் தைமுதல்
நாளினை மிகச்சிறப்பாய்க் க�ொண்டாடுவார்கள். வாழ்வின்
ஆதாரமாக விளங்கும் உழவுத்தொழிலுக்கும், அதற்கு உதவிபுரியும் காளைக்கும்,
கதிருக்கும் நன்றி கூறிப் ப�ோற்றுவதைக் கடமையாகக் க�ொண்ட மாமனிதர்கள்
வேளாண் குடிமக்கள்.
இயற்கைய�ோடு உழவனையும், உயிரினத்தையும் வாழ்த்தி மகிழ்வதில்
பெருமை க�ொள்கிறார் நம் இயற்கைக் கவிஞர்.
‘‘உழவனை வாழ்த்தி, ஒளிக்கதிர் வாழ்த்தி
உயிரினம், கார்முகில் வாழ்த்திப்
பழகிய அன்னைத் தமிழ்மொழி வாழ்த்திப்
	பைந்தமிழ் நாட்டினை வாழ்த்தி
அழகிய தாய்இ ணையுடன் ஆட
அருவிகள், வண்டுகள் பாட
ஒழுகிய ப�ொங்கல் நெய்யினைச் சுவைக்கும்
ஒண்சிறார் வாழ்த்தொடு வாழ்த்தி!.
என்று இயற்கைய�ோடு உழவனை வாழ்த்துகிறார்.
புத்தொளி எங்கும் வீசிப்பாய அதன் அழகைக் கூறும் பாவலர்மணி
‘‘விண்ணெங்கும் புத்தொளியாம்! வெளியெங்கும் நல்லழகு! தாயகத்தின்
கண்ணெங்கும் ப�ொங்கல�ொலி! கையெங்கும் கணுக்கரும்பு! கன்னிப்பெண்கள்
பண்ணெங்கும் தமிழ்முழக்கம்! மன்றமெங்கும் தமிழ்க்கூத்து! வெற்றிப்பாட்டு
மண்ணெங்கும் பெருவளப்பம்! வாயெங்கும் எழுந்தகதிர்! வாழ்த்துப்பாவே!
என்று இன்னும் பலப்பல இயற்கைக் காட்சிகள் நூல் முழுவதும் க�ொட்டிக்
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கிடக்கின்றன.
இயற்கைய�ோடு உவமையையும் இணைத்துத் தருவதில் கவிஞருக்கு
நிகர் கவிஞரே! காணும் இயற்கைக் காட்சியெலாம் வாணிதாசனாருக்கு மயக்கம்
ஊட்டுவதாகவே உள்ளது. உவமையை கலந்து பாடுவதில் கைத்தேர்ந்தவராகத்
திகழ்ந்துள்ளார் கவிஞரேறு.
‘‘வண்டூத நீள்கழியில், தாழையிலே பூமணக்க! மறிக டல்மேல்
வண்டூதாத் தாமரைப்பூ, ப�ொன்னிதழை மலர்த்தியதே! வாழ்க! வாழ்க!’’
கவிதைக்கு அழகு உவமை. உவமை இல்லாக் கவிதை உருப்பெறா. உயிரும்
பெறா.
அதே உவமை உருவகமாக வரும்பொழுது மேலும் சிறப்படைகிறது.
இவ்வகையில் கடல்மேல் எழும் பரிதிக்குத் தாமரைப் பூ உவமையாகிறது.
« வண்டூதாதத் தாமரை « உருவகம் பெறுகிறது. அது ப�ொன்னிற வீச்சாக
மலர்வது ப�ொன்னிதழ் மலர்வது ப�ோல் த�ோன்றுகிறது.
‘‘காலை மறிகடல் எழும் கதிர் ப�ொன்னிறம் க�ொள்ளும்’’
அந்த நிகழ்வை மிக அழகான உவமைய�ோடு தமது கவிதையில் க�ொண்டு
வருகிறார் நமது கவிஞர்.
‘‘கார்முகில் தவழும் கீழ்வான் பூத்தது தங்கக்கட்டி’’
இத்தங்கக் கட்டியே குங்குமப் ப�ொட்டாகவும் உவமிக்கப்படுகிறது.
‘‘செங்கதிர் வந்தது குங்குமப் ப�ொட்டுப் ப�ோல
எங்கெங்கும் ப�ொன்னொளி அத்தான்! - தைத்
திங்களும் வந்ததே அத்தான்.
என்றும்
	செம்பரிதியைத் தங்கத்தட்டாகப் பார்க்கிறார் புதுமைக்கவிஞர்
‘‘தங்கத்திலே வார்த்தெடுத்த தட்டைப் ப�ோலே; செம்பரிதி
இங்கெழுந்தான்! வாழ்க தமிழ்ப்பொங்கல்’’
என்ற கவிஞர்
‘‘வாடாப் பசும்பொன் மலர�ொன்று பூத்தது வார் கடல்மேல்’’
‘‘ப�ொங்கும் அலைகடலில் ப�ொன்பொங்கத் தீ வளர்த்துத்
			தங்கப்பரிதி தலை நிமிர்ந்தான்’’
இப்படிக் கதிரைப் ப�ொன்னுக்குப் பல க�ோணங்களில் பல உருவங்களில்
உவமித்துக் காட்டுகிறார் புதுவையின் புகழ்க் கவிஞர். இவைமட்டுமா!
‘‘வெண்டாமரை ப�ோல் விரிவானில் தைமுதல்நாள்
கண்டோம்; புதுப்பரிதி கண்டோமே’’
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‘‘பகைசூழ்ந்த புலத்திடையில் அகப்பட்டுத் தத்தளிக்கும் படையைப்போலப்
புகைசூழ்ந்த வெளியினிலே புதரிருக்க, ஊரிருக்கப் ப�ொலி வுண்டாக்கும் ப�ொங்கல்’’
என்று உவமைகளை அள்ளி க�ொட்டியிருக்கிறார் உவமைக் கவிஞர்.
	ப�ொங்கல் வாழ்த்துப்பாடலில் கூட ப�ொதுமைக் கருத்துக்களைப்
புகுத்தியவர் கவிஞரேறு வாணிதாசனார்.
உழவனும், உழத்தியும் பாடுவதாக அமைந்தப் பாடல்
உழத்தி :
		
		

நன்செய் விளைந்தென்ன? புன்செய் விளைந்தென்ன?
நாமென்றும் உழைப்பவர் தாமே! - விளைவை
நம்ஆண்டை அறுப்பவர் தாமே!

உழவன் :
		
		

ஆண்டவன் படைப்படி! அதற்கென்ன செய்வது
அழுதாலும் தீராதே கண்ணே! - நித்தம்
அழுதாலும் தீராதே கண்ணே!

உழத்தி :
ஆண்டவன் படைப்பல்ல! «கீ» ண்டவன் படைப்பல்ல
		
ஆகாதார் படைப்பது மச்சான்! - முனைந்தால்
		ப�ோகா திருக்கும�ோ மச்சான்!.
என ‘‘உடைமை ப�ொது செய்’’ எனும் அவருடைய ஆத்திச்சூடியைக் க�ொண்டு
வலியுறுத்துகின்றார்.
	பரிதி தரும் செல்வத்தை இல்லையெனச் ச�ொல்வார் ஒருவர்
உண்டென்றால் கூட அவர்கள் ஏய்த்துப் பிழைக்கும் இழிகுணத்தோர்
ஆவார்கள். அவர்களை தீய்த்துப் ப�ொசுக்கித் தீமையை மாய்த்து நாம் வெற்றி
முரசம் முழக்குவ�ோம்.
விண்ணெழுகின்ற ப�ொற்கதிர் வாழ்த்திப் புதுப்பொங்கல் சமைப்போம்
என சமுக சீர்திருத்தத்தை வலியுறுத்துகிறார்.
	ப�ொங்கல் என்றாலே பரிதியை வாழ்த்தி வணங்குவதுதானே, அதையும்
செந்தமிழால் பாடி வாழ்த்துவது சிறப்புடைத்தாம்.
‘‘செந்தமிழால் நாம்பாடிக் கீழ்வான் புதுப்பரிதி
வந்ததை வாழ்த்துவ�ோம் வா! ‘‘
இன்சொல்
‘‘தமிழால் கதிர்வாழ்த்தித் தைவாழ்த்திப் ப�ொங்கல்
அமிழ்துண்போம் வா அண்ணே வா!
உள்ளமெலாம் தமிழுணர்ச்சி நிறைந்திருக்கும் கவிஞரேறு தமிழ�ோடு
சமுகப்பார்வையும் கலந்து, மண்டும் வறுமையை ஓட்டும் கருத்தினை
மக்களிடையே ஊட்டுகிறார்.
‘‘பசிக்கொடுமை ஓட்டிப் பழகு; தமிழின்
		
இசைவளர்ப் ப�ோம்வா’’
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என்றும்
‘‘தாயகத்தின் மேன்மை, தமிழின் சிறப்போங்க
ஓயா துழைத்துயர் வ�ோம்’’
என்றும் எழுச்சி முழக்கம் செய்கிறார். உள்ளம் கவரும் ச�ொல்லாட்சியுடன்
அவருடைய ப�ொங்கல் வாழ்த்துப் பாடல்
பல உண்டு.
‘‘மண்ணிற் புதுமலர்ச்சி வானிற் புதுமலர்ச்சி
கண்ணிற் புதுமலர்ச்சி கண்டோமே! - விண்ணில்
எழுந்தான் புதுப்பரிதி! ப�ொங்கல�ோ ப�ொங்கல்
எழுந்தது வான்பரப்பி லே!.
‘‘பூத்தது நெற்கதிர்! பூத்தது வாழ்வு! புதரிலெங்கும்
பூத்தது கண்டோம் தமிழர் திருநாள் தமிழகத்திலே!
பூத்தது நீர்நிலை! பூத்தது ப�ொங்கல்! நலம்பலவும்
பூத்தது! வாழ்க! புதுப்பொங்கல் வாழிய! வாழியவே!’’
இன்பம் தந்த தைத்திங்களை மக்களின் மகிழ்வைக் கவிஞர்
உற்சாகமாய்ப் பாடுகிறார்.
‘‘ஊரெல்லாம் புதுப்பொங்கல் உலையினிலே தைப்பொங்கல்
உண்டாகும் கன்னியர்கள் நடமாடும் திங்கள்
கையெல்லாம் கணுக்கரும்பு! வாயில்முல் லையரும்பு
கன்னியரின் நீள்புருவம் த�ொடர்ந்துசெல் லும்எறும்பு!
மெய்யெல்லாம் புதுமகிழ்ச்சி; வெளியிற் குளிர் வீழ்ச்சி!
நாமடைவ�ோம் பெரும்மகிழ்ச்சி வீழ்ந்தகதிர் வாழ்த்தி!
எனக் க�ொண்டாடி மகிழ்கிறார்.
மனதை மயக்கும் ச�ொல்லுக்குச் ச�ொந்தக்காரர் கவிஞரேறு. இதயம்
இனிக்கும் எழுத்தை எடுத்தாள்வதில் முதன்மையானவர். காட்சியாய்க்
காட்டுவதில் கைதேர்ந்தவர்.
‘‘வயலிடைச் செந்நெல்; வழியெலாம் பூக்கள்
மதகிடைப் புதுப்புனல் ஓசை;
பெயலிடைப் பட்ட கழையெலாம் கணுக்கள்;
	பின்னிய கூந்தலில் முல்லை;
அயலிடைத் த�ோப்புக் கிளையெலாம் கனிகள்;
அரிவையர் கையெலாம் கரும்பு;
மயலிடைப் பட்ட காளையர் நெஞ்சில்
வாழ்த்தொலி வாழிய ப�ொங்கல்!
என்று வாழ்த்தி மகிழ்கிறார்.

   |75

‘‘வெண்ணெல் அரிசி புதுப்புனல் ஆப்பால் மணப்பொடிகள்
உண்ணத் தெவிட்டா உயர்கழை வெல்லம் உடன்கலந்தே
எண்ணம் இனிக்க இனிக்க எழுந்தநற் ப�ொங்கல�ோசை
விண்ணில் அதிர, அதிரும் தமிழ்ப் பெண்டிர் மென்சிலம்பே!’’
என்று தமிழ�ோடும், தைப்பொங்கல�ோடும் பாடுகிறார் நம் கவிஞர்.
	ப�ொங்கல் மகிழ்வில் புதுக்கதிர் வரவில் தமிழர் முன்னேற்றங்கண்டு
மனநிறைவடைகிறார்.
‘‘இன்பம் ப�ொலிக! இடர்நலிக! நம்வாழ்வில்
அன்பு ப�ொலிக! அறம் மலிக! - துன்பமெல்லாம்
நீங்கிற்று! வாழ்வு பெருகிற்று! செங்கதிர�ோன்
ஈங்கெழுந்தான் இல்லை இடர்!.
என்ற கவிஞரின் வாழ்த்தோடு புத்தாண்டில், தைத்திங்களில் உங்களுடன்
அவரின் ‘‘ப�ொங்கற் பரிசு’’ என்ற நூலின் சில கருத்துகளைப்
பகிர்ந்ததில் மகிழ்வடைகிறேன்.
‘‘கவிஞர் விழைந்த நன்மை விளைக. தமிழ் வாழ்க’’
				பாவலர். க. மலர்வாணி ஜெயராஜ்.
				பிரான்சு.

துளிப்பாக்கள்
பாறையைச் சுற்றிய கயிறு
இழுக்க நினைக்கிறத�ோ
சுற்றும் எறும்புகள்

ஏ! வயற்காட்டுப் ப�ொம்மையே!
நீயும் தானியத்தை திருடுகிறாய�ோ
சரிந்து த�ொடுகிறது கை

பாழடைந்த வீடு
குயில் பாடுகிறது ஆசையாக
தன் பாட்டைத் தானே கேட்க

சிறுகிளையைத் துளைத்த குளவி
ஊரெல்லாம் க�ொண்டு ப�ோகிறது
ஒரு ராகத்தை

மிரண்டு கிடக்கிறது ஊர்
மந்திரிக்க மரத்தையே ஆட்டுகிறாயா
புயலே!

சிந்தாமல் சாப்பிடுகிறேன்
திட்டிக் க�ொண்டே செல்கிறது
அருகே அமர்ந்த ஈ

எறிந்த கல்
உள்ளே இழுத்துக் க�ொண்டது
உள்ளே விழுந்த குழியையும்

சா.கா.பாரதி ராஜா,

பெரிய நத்தம், செங்கல்பட்டு. 603002.
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நூல் :
மகரந்தம் தூவும் மலர்கள்
த�ொகுப்பாசிரியர்:
அன்புச்செல்வி சுப்புராஜ்
நூல் அறிமுகம் :
கவிக்கோதுரைவசந்தராசன் 		
பண்ணைத்தமிழ்ச்சங்கம்

ஈரடி

ஆசிரியம் அல்லது ஈரடி
க�ொச்சகமே தன்முனைக் கவிதையெனத்
தனிப்பெயர�ோடு தழைத்துவருகிறது எனக்
கருதுகிறேன்.
‘மரபு’ என்கிற பெருமலையைப்
பார்த்த மாத்திரத்தில் மலைத்துப் ப�ோகிறவர்
கள் கு ன் று கள ில் ஏ றுவதி ல் கு தூகலம்
காண்கிறார்கள்.
	சிறுசிறு குன்றுகளாக ஏறிமுடித்த
பின்தான் மரபுமலையில் ஏறிநிற்பதை
உணர்கிறார்கள்.
	ச�ொல்வீச்சுகளை மட்டுமே கவிதை
களாகப் பதிவிட்டுக்கொண்டிருந்த பல
முகநூல் கவிஞர்கள் மரபுகளில் பயிற்சி
யெடுத்துச் சிறப்பாக வெளிப்படுகிறார்கள்.
	தன்முனைக் கவிதைகளும் மரபு
ந�ோக்கியே நகர்ந்துவருகின்றன என்பதாக
உணர்கிறேன்.
	பாட்டரசர் பாரதிதாசன், பாவலர்
வ ர த ர ா ச ன் , நெ ரு ப ்ப லைப்பா வ ல ர்
இ ர ா ம . இ ள ங ் க ோ வ ன் , ப ா வ லர்ம ண ி
வலங்கைமான் இராம.வேல்முருகன் ,அனுராதா
க ட ்டப�ொம்ம ன் எ ன ம ர ப ி லக்க ண
ஆசான்கள் பலர் பயிற்சிதருகிறார்கள்.
இவர்களிடம் பயிற்சிபெறும் பலர் மரபில்
எழுதிச்சிறக்கிறார்கள்.
கவிஞர் ச�ொ.சாந்தி, முனைவர்
கிருஷ்ண திலகா, பாவலர் ஜ�ோதிபாசு
முனியப்பன் எனப்பலரும் உரை வீச்சி
லிருந்து மரபுக்கு வந்து சிறக்கிறார்கள்.
கவிதை என்பது ஆன்மா. வடிவம்
என்பது உடல். ஆன்மா எந்த உடலை ஏற்
கிறத�ோ அந்தப் பெயரையே உயிர்சுமக்கிறது.
ஒன்றைத் தருகிறப�ொழுது எந்த

வ கை ய ி ல் த ரு க ி ற�ோ ம் எ ன ்ப த ி லு ம்
இருக்கிறது அதன் மதிப்பு.
	தருகிற ஒன்றைத் தங்கத்தட்டிலும்
வைத் து த ்த ர ல ா ம் . வெள்ளி த ்தட் டி லு ம்
வைத்துத்தரலாம்.எவர்சில்வர் தட்டிலும்
தரலாம்.நெகிழித் தட்டிலும் தரலாம்.
ஏ ன் . . வெ று ங ்கை ய ா லு ம் தந் து
விடலாம். ப�ொருள்போய்ச் சேர்ந்துவிடும்
என்பதில் மாற்றமில்லை. ஆனால் அழைப்
பின் மரியாதை, சிறப்பு வேறு படுவதை
உணர்கிற�ோம் .
கவிதையும் அப்படித்தான்.க�ொண்டு
சேர்க்கிற ஊடகத்தால் மீச்சிறப்புப் பெறும்.
நடக்கும்போதே கரையமைத்துக் க�ொண்டால்
தான் நதி. அணைகட்டிப் பயன்பெறலாம்.
வெறும் வெள்ளமாய் வெளி யேறினால் வீண்.
இ ன ி ந த ி க ள் க ரை ய மைத் து க்
க�ொள்ளட்டும்!
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ஒன்பது துளைகளுக்குள் வைத்து
ஒற்றை உயிரைப் பத்திரமாகப் பாதுகாப்பது
இயற்கை. ஒற்றைத் துளைக்குள் ஒன்பது
உயிரை உலவ விடுகிறவன் கவிஞன்.
கவிஞன் சாமான்யன் அல்லன்.
கவிதையும் சாமான்யது அல்ல. இவை
யிரண்டும் இணைகிறப�ோது கவிதையின்
காலடியில் இமயம் குந்துகிறது.
இ ம ய த ்தை இ டை ய ி ல் தூ க்கி
வைத்துக் க�ொஞ்சுகிற ஆற்றலாளர் களாகப்
பரிணமித்துக் க�ொண்டு வருகிறது இன்றைய
பெண்குலம். பாரதியின் வீச்சும் பெரியாரின்
பேச்சும் பாவேந்தரின் நெருப்பும் இதனைச்
சாத்தியப் படுத்தியிருக்கிறது.
	ச ா தனை ப் பெண்ம ண ி க ள ா கு ம்
முயற்சியில் இருபத்தாறு எழில் கவிஞர்களும்
இணைந்து வழங்கியிருக்கிற க�ொடை
‘‘மகரந்தம் தூவும் மலர்கள்’’ என்கிற
தன்முனைக் கவிதைகளின் த�ொகுப்பு.
	தலைப்பும் பெண்மையின் தலைப்பு.
தட்டச்சுச்செய்தவர் தனலட்சுமி என்கிற
பெண்மணி. த�ொகுப்பு அன்புச்செல்வி.
வாழ்த்துரைகள் அமுதா தமிழ்நாடன்,
சாந்தாதத். பதிப்பகம் நிவேதிதா. வெளி
யிட்டவர் தேவகி. இடம்பெற்ற கவிஞர்கள்
இருபத்தாறுபேரும் பெண்கவிஞர்கள்.
எல்லாம் பெண்டிர் மயம்.
ஆ ண்க ளுக்கான இட ஒதுக்கீடு
ப�ோதாதென்றாலும் அடையாளத்திற்காக
கா.ந.கல்யாணசுந்தரத்தின் அணிந்துரை.
அன்புச்செல்விக்கு முதல் அனுபவம்.
ஆனாலும் அசத்துகிறார்.
நூலின் உள்நுழைந்தேன்.
	சில புரட்டின; சில மிரட்டின.
வளைக்கரங்களில் வாட்களைப்
பார்த்தேன்! தாய்மை ஆழத்தின் ஸ்பரிசம்
உணர்ந்தேன்! த�ோழமைத் த�ோள்களில்
தேடல்கள் கண்டேன். த�ொக்கிய கவிதை
களில் வானத்தை அளந்தேன்.
அ ள ந ்ததனை த ்தை யு ம் வ ி ர ி க்க
வியலாமல் சிலமட்டும் பார்வைக் காக்குகிறேன்.

யச�ோதராவாக மாறிய
புத்தன் ம�ொழிந்தான்
புத்தனாக வாழ்வதே எளிது...
கிளையசைத்தது ப�ோதிமரம்
-அன்புச்செல்வி சுப்புராஜ்
மூடாத இமைகள�ோடு
வேடிக்கை பார்க்கிறது விழிகள்
மூடிவிரியுமா சிறகுகள�ோடு
வட்டமடிக்கிறது பட்டாம்பூச்சி.
- கனகாபாலன்
கண்ணிற்கே
தெரியவில்லை
கனக்கிறது
பாவமூட்டை.
- காரை இரா.மேகலா
த�ொட்டி மீன்களுக்குக்
குட்டிக்கடல் செய்துக�ொடுத்தேன்
அலைகளைக்கேட்டு
அடம்பிடிக்கின்றன.
- கீர்த்தி கிருஷ்
எழுதப்படாத பக்கங்கள்
வெறுமையாக இல்லை.
வறுமையாக உள்ளது
வாழ்வாதாரக் கணக்கு!
- சரவிபி ர�ோசிசந்திரா
தேடிய ப�ொழுது
புதிய முகமூடியின் அடியில்
மறைந்துகிடக்கிறது
பழைய முகமூடி !
- சாரதா க.சந்தோஷ்
கலைந்து கிடக்கும்
விளக்குமாறு.
அண்ணாந்து பார்க்க
அழகிய கூடு!
- பாரதி பத்மாவதி
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பட்டுப்போன மரமும்
பயன்கொடுக்கிறது
ஏழையின் அடுப்பில்
விறகாய் எரிந்து!
- நிர்மலா சிவராசசிங்கம்

உன்னுடனான க�ோபத்தில்
கதவைத் தாளிட்டேன்
திறந்துக�ொண்ட
நினைவுக்கிடங்கில்நீ!
- ரேணுகா ஸ்டாலின்

முகத்திரைகள் கிழியும்போது
ஒப்பனைகள் அழுகின்றன
த�ொலைந்துப�ோன
தன் அடையாளத்திற்காய்.
- க.ச�ோமசுந்தரி

ஒன்று நிறைய
ஒன்று காலியாகிறது
பல்லாங்குழியில் அடங்கிடும்
வாழ்வியல் தத்துவம் !
- விஜிவெங்கட்

கைகளைக் கழுவிய பின்னும்
விடுவதாயில்லை
நடந்துக�ொண்டே
இருக்கின்றன கால்கள் !
- மதுரா

கூட்டிலிருந்து தவறிய குஞ்சு
வானில் பறக்கத் த�ொடங்கியது
சிறகு விரித்தது
தாயின் மனம் !
- ஷர்ஜிலா பர்வீன்

இலையுதிர்காலமாய்நீ
க�ோடைக்காலமாய் நான்
வசந்தகாலமாய் குழந்தை
மூடுபனியாய் உன்நினைவு !
- மன்னை ஜீவிதா அரசி

இப்படித் த�ொடர்ந்து ச�ொல்லிக்
க�ொண்டே ப�ோகலாம். ச�ொல்லாமல் விட்ட
வைகளில் இவற்றைவிடச் சிறந்த கவிதை
களுண்டு. வடிவத்திற்காகச் சிலகவிதைகளில்
வரிநீட்டிப்பிருக்கிறது..
இப்பொழுது நூற்றாண்டு காணும்
உவமைக்கவிஞர் சுரதா ச�ொன்னதைப்
ப�ோல் ‘ச�ொற்களின் சிக்கனமே கவிதை’
என்பதை நினைவில் க�ொள்வோம்.
இந்நூலில் த�ொடர்புடைய அனை
வ ரை யு ம் வ ா ழ் த் து க ி றே ன் . நீ ங ்க ளு ம்
வாங்கிப் படியுங்கள்.

குப்பிகளில் சாயமாய்
ஒளிந்திருக்கிறது
திருப்ப இயலாத
இளமைக்காலம்!
- ரத்னா வெங்கட்
நனைதல்வரம்தான்
அதைவிடப் பெரும்வரம்
உன்னுடன்நான்
ஒற்றைக்குடைக்குள் !
- ராஜிலா ரிஜ்வான்
உன்னைப் புரிந்துக�ொள்ள
அகராதி வேண்டாம்
என்னில் அகராதி உண்டென
உணர்த்தாதவரை...!
- ரித்து சூர்யா

வெளியீடு:
நிவேதிதா பதிப்பகம்
த�ொ.பே : 8939387276 / 8939387296
விலை : ₹130/பலத்த மழை
குளித்துக் க�ொண்டிருந்ததது
கடல். ...!

ச. இராஜ்குமார்
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தன்மானப்பாவலர் வெற்றிப்பேர�ொளி

ஓடு டைத்தே உலக வாழ்வை முடிக்கிறாங்க மனுசங்க ! - முட்டை
ஓடு டைத்தே உலக வாழ்வைத் த�ொடங்குதுங்க பறவைங்க!
காடு சென்று முடியு துங்க மனுசப்பய வாழ்வுங்க ! - அடர்
	காடு தன்னில் பிறக்கு துங்க விலங்குகளின் வாழ்வுங்க!
கட்டுப் பாடு இன்றி நடக்கும் மனுசனுமே ஏனுங்க ? - தலைக்குக்
	கட்டுப் பட்டு வாழு தந்த க�ொக்குக்கூட்டம் தானுங்க!
முட்டி ம�ோதி முண்டித் தாண்டும் மனிதப்போக்கு வெக்கங்க! - அட
முந்த லில்லா ஒழுங்கு வரிசை எறும்பு செல்லும் பக்கங்க!
மரத்தை வெட்டிப் பிழைப்பு நடத்தும் மனிதனையே பாருங்க! - அந்த
மனுச னுக்கும் நன்மை செய்யும் மரத்தைவாழ்த்த வாருங்க!
கரமி ருந்தும் பிச்சை யெடுக்கும் மனிதமனம் கல்லுங்க! - அட
	கைகள் ஏந்தி விலங்கு நிற்கும் காட்சியுண்டோ ச�ொல்லுங்க!
உண்ணும் உணவு குடிக்கும் தண்ணீர் விலைக�ொடுத்து வாங்குற�ோம் ! - அங்கே
உயரப் பறக்கும்

பறவை யவற்றின் நிலைமை கண்டு ஏங்குற�ோம்!

மண்ணில் வாழும் நாளி லெல்லாம் இயற்கைய�ோடு இணங்குவ�ோம்! - எது
மாறி னாலும் மாறி டாத இயற்கைதன்னை வணங்குவ�ோம்!

மனம் நிறைந்த மடல்
தமிழ்நெஞ்சம் 2020 திசம்பர் இதழில் வெளிவந்த மயிலாடுதுறை தமிழ்ச் சங்கம் நிறுவுநர் இலக்கியப்
புரவலர் ஜெனிஃபர் பவுல்ராஜ் அவர்களுடனான நேர்காணல் நெஞ்சத்தை நிறைத்தது.
தள்ளுவண்டியில் கடலை வியாபாரம் செய்தவர் இன்று ஜெனிஃபர் இனிப்பகம் மற்றும்
அடுமனையின் பன்னிரு கிளைகளை முருகனின் பன்னிரு கரங்கள் ப�ோல் விரித்திருக்கிறார்
என்பது சாதனை; சாதாரண சாதனையல்ல; சரித்திர சாதனை.
அடித்தளத்திலிருந்து ஒரு மனிதன் தன் ஊக்கத்தால் உழைப்பால் விடாமுயற்சியால்
படிப்படியாக முன்னேறி வெற்றிச் சிகரத்தைத் த�ொட்ட கதை. இதை மிகவிரைவில்
முழுமையான நூலாக வெளியிட இருப்பதாக அவர் தெரிவித்திருப்பது மகிழ்ச்சி தருகிறது.
உறுதியாக அந்தப் புத்தகம் வாழ்வில் உயரத்துடிக்கும் இளைஞர்களுக்கு வழிகாட்டிப்
பாடமாக இருக்கும் என்ற வலிமையான நம்பிக்கை எனக்கு உண்டு.
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ஒன்றுமில்லை என்பதிலிருந்து உச்சம் சென்றவர்களின் வாழ்க்கையைப் பார்த்தால்
அவர்கள் தம்மிடம் பணிபுரிந்தவர்களை வெறும் வேலையாட்களாக நடத்தாமல் தங்கள்
த�ொழிலின் உழைப்புப் பங்குதாரர்கள் ப�ோல் நடத்தியிருப்பதைக் காணலாம். உழைப்புச்
செல்வர் பவுல்ராஜ் ஐயாவும் அதே தடத்தில் நடந்து வருவதை இந்த நேர்காணல்
நெருங்கிக் காட்டுகிறது.
தானே அடுப்படியில் ஜாங்கிரி மாஸ்டர் ஆகப் பரிணமித்த செய்தியில் உழைப்பின் உப்பும்
தன்னம்பிக்கையின் இனிப்பும் சரிவிகிதத்தில் கலந்திருப்பதை நாம் சுவைத்தறிய முடியும்.
மனைவியை வேலைக்காரி மகாராணி என்ற இரட்டைத் தளத்தில் அவர் விவரித்திருப்பது,
இல்லத்தரசியின் பங்கு ஒரு வெற்றி உழைப்பாளியின் வாழ்வில் எந்த அளவுக்கு உரியது
என்பதைக் காட்டுகிறது.
படித்துப் பட்டம் பெற்றவர்களுக்கு நிகராக, முறையாக பள்ளி சென்று பயிலாத ஒருவர்,
இன்று திருக்குறளையும், கம்பராமாயணத்தையும், மகாபாரதத்தையும் அலசுகிறார், கர்ணன்
என்ற க�ொடையாளியைத் தன் வாழ்வின் முன்னோடியாகக் க�ொண்டு இயங்குகிறார்
என்றால் அவரின் தமிழ்க் காதலைத் தலைமேல்தாங்கிக் க�ொண்டாடத் த�ோன்றுகிறது.
இளைய தலைமுறையினரை தமிழின் பால் ஈர்க்கும் அவரின் முயற்சிகள் முகமலர்ந்து
வரவேற்க வேண்டியவை. ஆர்வமுள்ள இளையவர்களைக் கவிஞராக மலர்ந்த
கவியரங்கங்கள் எடுப்பதுடன், கவிதைப் பட்டறைகள் காணவேண்டும் என்ற திட்டம்
அவரின் வெற்றித் தடத்தைப் பறைசாற்றுகின்றது.
தமிழர்களுக்குத் தமிழ் வேறு...காவிரி வேறா...? அதனால் தான் காவிரித்தாய்க்குப் பத்து
இலட்ச ரூபாயில் திருவுருவச் சிலையை நிறுவமுடிந்தது. நம்மைப் ப�ோன்றோர் காவிரித்
தாய் உருவில் கன்னித் தமிழ்த்தாயையும் சேர்த்தே காண்கிற�ோம்; சிந்தையாலும்
சிரத்தாலும் வணங்குகிற�ோம்.
«இயற்றலும் ஈட்டலும் காத்தலும் காத்த வகுத்தலும் வல்லது அரசு.» என்பார் வள்ளுவ
வாழ்வியல் பேராசான்.அஃது அன்று அரசை முன்னிறுத்திக் ச�ொல்லியிருப்பினும் இன்று
ஒவ்வொரு தனிமனிதனின் குடும்ப நிதி மேலாண்மைக்கானதாகவும் அது மாறிவிட்டது.
அந்த வகையில் தான் ஈட்டியச் செல்வத்தைத் தானும், தன் குடும்பமும், சுற்றமும் மட்டும்
அனுபவிக்கும் எண்ணம் இல்லாமல், « செல்வத்துப் பயனே ஈதல்» என «ஈத்துவக்கும்
இன்பத்தில்» திளைக்கும் வரத்தை வாழ்வாகக் க�ொண்டுள்ளார்.
இலக்கியவாதிகளின் இனிய புரவலாக தன்னை அடையாளப் படுத்தியுள்ளார்.
மயிலாடுதுறை தமிழ்ச் சங்கம் வாழ்க! வளர்க! சங்கம் கண்ட இலக்கியப் புரவலர்
ஜெனிஃபர் பவுல்ராஜ் அவர்கள் பணி வெல்க!
இந்த இனிப்பக மனிதரை தமிழ்கூறும் நல்லுலகுக்கு அறிமுகப்படுத்தும் நேர்காணலை
எடுத்துள்ள பாவலர்மணி வலங்கைமான் இராம வேல்முருகன் அவர்களுக்கு வாழ்த்துப்
பூச்செண்டு.
மிகவும் அழகிய முறையில் நேர்காணலை வாசகர்களுக்கு வழங்கியுள்ள தமிழ்நெஞ்சம்
இதழுக்கும், இதழாசிரியர் கவிஞர் அமின் அவர்களுக்கும் பாராட்டுத் தேர�ோட்டம்!
வற்றா அன்புடன்,

வெற்றிப்பேர�ொளி, திருக்குவளை.
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வானெலாம் ஒளிபாய வந்தது தைத்திங்கள்;
ஊனெலாம் உளமெலாம் உவகைக�ொண் டாடிட,
மானெலாம் மருண்டிட மையல் க�ொண்டோடிடக்
கானெலாம் இசைத்திடக் கதிர�ொளி வந்தாள்.
காடும் கழனியும் களைப்பிலா உழைப்பினால்
நாடும் நகரமும் நலமாய்ச் சிறந்திடக்
கூடும் கூட்டம் க�ோலமாய் மின்னிடப்
பாடும் பைந்தமிழ்ப் பாட்டாய் வந்தாள்.
இளங்கதிர் எழுந்தது கீழ்வான் முகட்டில்
வளந்தரும் உழவர் உவகை பெருகிட
உளமெலாம் ஒன்றி உழைப்பால் உயர்ந்து
வளமெலாம் ப�ொங்க வாழ்வு தந்தாள்.
வீடெங்கும் புதுமை வியன்தமிழ் ப�ோலே!
காடெங்கும் செந்நெல்! நாடெங்கும் மகிழ்வு!
மாடெங்கும் மகிழ! மனையெலாம் சிறக்க!
பீடெங்கும் ப�ொலிய தைம்மகள் வந்தாள்.
காலைக் கதிரவன் கைகளை நீட்ட
க�ோலம் ப�ோட்டு மங்கை மகிழ்ந்தாள்!
ச�ோலைப் பூக்கள் மலர்ந்து சிரித்தன!
வாலைக் குமரியாய்த் தைம்மகள் வந்தாள்!
கதிரெலாம் தலைசாயக் காளை மண்கீறக்
குதிரெலாம் நிறைத்திடக் குவலயம் சிறந்திட
நதியெலாம் வழிந்தோட; நறுமணம் வீச
சதிராட வையம் தைம்மகள் வந்தாள்
உழவன் நிலையை உலகுக் குணர்த்தி
உழைத்த விளைவை ஊருக்க ளித்துத்
தழைக்கவே செய்தாள் தாமரை முகத்தாள்!
எழிலார் தமிழ்மகள்; தைம்மகள் வந்தாள்
மங்கலம் ப�ொங்கும் மங்கையர் ப�ொங்கல்;
எங்கும் எழிலாம் தென்னவர் ப�ொங்கல்;
தங்கும் வளமை தகைமை வளர்க்கும்;
தங்க மகிழ்வாய் தைம்மகள் வாழ்கவே!

   

