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அன்புத் தமிழ்நெஞ்சங்களுக்கு வணக்கம்!

ஒரு வீட்டுத் தலைவன் நல்லவிதமாக வாழ்ந்தால்
தான் வீடு சிறப்புறும். அதேப�ோல் ஒரு நாடு சிறப்புற
வே ண் டு ம ா ன ா ல் , அ தை வ ழ ி ந ட த் து ம் த லை வ ர ்க ள்
நல்லவர்களாக இருக்க வேண்டும். அப்போது தான் மக்கள்
சுதந்திரமாகவும், மகிழ்ச்சியாகவும் வாழமுடியும்.நாட்டின்
எதிர்காலமும் ஒளிமயமானதாகத் திகழும் என்பதில்
கிஞ்சித்தும் சந்தேகமில்லை. சிக்கல்களை உருவாக்கி
மக்களை இன்னலுக்காளாக்குபவர்கள், நல்ல தலைவனாக
உருவெடுக்க இயலாது. எவர�ொருவர் மக்களின், நாட்டின்
பிரச்சினைகளை மிக இலகுவாகவும் சாணக்கியமாகவும்
தீர்த்து அவர்களை ப�ொறுப்புடன் வழிநடத்திச் செல்கிறார�ோ,
அவரே நாட்டை ஆளும் பூரண தகுதியைப் பெற்றவராகிறார்.
இன்றைய காலகட்டத்தில் சில நாடுகளின் தலைவர்
கள் சட்டத்தைக் கையிலெடுத்து, அதிகார துஷ்பிரய�ோகம்
செய்வது மட்டுமல்லாமல், பேட்டை ர�ௌடி ப�ோல் ப�ொறுப்
பற்று நடந்து க�ொண்டு பல உயிரிழப்புகளுக்கும் காரண
மாவதைக் காண்கையில், இந்த உலகம் பாதாளத்தை
ந�ோக்கி நகர்ந்து செல்கிறத�ோ என எண்ணத் த�ோன்
று ம் . ச ற் று ச ி ந்தி த் து ப் ப ா ர ்த்தா ல் , அ வ ர ்க ள ி ன்
க�ோமாளித் தனத்துக்குள் தெரிவது பதவி வெறியும்
அ ர ச ி ய ல் ப ழ ி வ ா ங ்க லு மே எ ன ப் பு ர ி யு ம் . ச மீ பத்தி ல்
வல்லரசு நாட�ொன்றில் ஏற்படுத்தப்பட்ட வன்முறைச்
சம்பவங்களை உதாரணமாக இங்கு குறிப்பிடலாம்.
பரந்த கல்வியறிவுடையவர்களே இப்படி என்றால் பாமர
மக்களின் நிலையை என்னென்று ச�ொல்வத�ோ?
தலைவர்களைத் தேர்ந்தெடுக்கும் தருணம், நாம்
புத்திக்கூர்மையுடன் நடந்து க�ொண்டால் மட்டுமே, நாட்டின்
இறைமை பாதுகாக்கப் படுவத�ோடு மக்களும் தகுந்த
பாதுகாப்புடன் வாழக்கூடிய சூழல் உருவாகும்.
அத்துடன் சகமனித உணர்வுகளை மதித்தாலே
ப�ோதும். இந்த செயற்பாடு ஒன்றே சங்கிலித் த�ொடராக
மாறி, ஒரு நாட்டை மட்டுமின்றி உலகையே நெறிப்படுத்தி,
அமைதியாக இயங்கச் செய்யும். மனிதநேயம், மனித
உணர்வுகள் பற்றிப் பேசுவத�ோடு நில்லாமல் அவற்றை எம்
வாழ்விலும் கடைப்பிடித்தொழுகி ப�ொதுநலம் பேணுவ�ோம்.
பண்பட்ட நடத்தையால் உலகை ரம்மியமாக்குவ�ோம். நன்றி!





	காலம் என்பது காலில் இறக்கை கட்டிப் பறந்து
க�ொண்டிருக்க, சுற்றுமிந்த பூமியில் நாளுக்கு நாள் நடக்கும்
சம்பவங்களைப் பார்த்தால், இதயம் ஒருகணம் ஸ்தம்பித்து
தான் மறுபடியும் இயங்க ஆரம்பிக்கிறது.
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ஆண் :
என்னிதய ஏக்கம் ச�ொல்லி
இமைகள் விரிக்கிறேன் எதிரிலே
இன்னுமென்ன ம�ௌனமாகி
மறைத்து வைப்பதேன் மனசிலே
மெல்ல மெல்ல துளிர்த்திடுமா..? - இந்த
ச�ொந்தம் த�ொலையுமா..?
த�ொட்டில் பந்தம் காலம்
ஒன்றாய் நம்மை மீண்டும் சேர்க்குமா..?
உன் நெனப்பா உள்ளத்த
நானும் வச்சேன்
உன்னையும் மெல்லத் தச்சேன்..!

   

பெண் :
நீயும் நானான நட்பிது
நினைவில் ஆடுது
நேசம் குறைக்காம
நண்பனா நாட்கள் நீளுது
ஆண் :
வெவரம்
இல்லாத வயசில்
வந்த காதல் தானிது
வெளஞ்சி நாளாச்சு
வேலியிட்ட
வீணா ப�ோகுது
பெண் :
ஓரம் ஊர�ோரம்
ஏரிலாம் நட்ப பேசுது..!
ஆண் :
ஒசந்த பாறையெல்லாம்
உசுருனு உன்னையும் ஏசுது..!
பெண் :
அலைய ப�ோல மனம்
அலைவதிந்த மாற்றம�ோ..?
ஆண் :
என்னிதய ஏக்கம் ச�ொல்லி
இமைகள் விரிக்கிறேன் எதிரிலே..!
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சூரிய
முகத்துச் ச�ொந்தங்களே..
உங்கள்
புறக்கணிப்புக்கள்
பிளவுகளுக்கே
வித்திட்டப�ோதும்...
இன்றுவரை
உங்கள�ோடு
நான்...
நிபந்தனையற்ற
நேசச்செருக்குடன்
உறவாட எண்ணி
மலர்முகத்தோடு
வரவேற்புப் பாட்டிசைத்த
நேசக்
குறமகள் தான்....

இலங்கை.

என்
மிருதுவான,
மென்மை
இயல்புகளையெல்லாம்
க�ொன்றுதின்னும்

வானம்பாடி ( முஜா )

இனிமேல்
நேசந்துறவியாக நானும்...

  
வான் முகில்கள் விலகி
சூரியனும் அக்கினியை கக்க
நிலம�ோ வறண்டது..
விவசாயி வெறித்துப்போனான்.
வயிறு வற்றிப்போனது..
உயிரும் ஊசலாடியது..
த�ொட்டில் குழந்தைகள் பசி முட்டி
மூர்ச்சையாகின..
க�ொட்டிலில் பசுவின்
மடியும் வற்றியது..
இரு கரம் ஏந்தினான்
விவசாயி இறைவனிடம்..
நிலத்தில் நெல்மணி
விதைக்கப்படாத வரை
விவசாயி வயிறு வற்றிய
இரத்த ஆறாய் வறண்டு கிடக்கும்..
இரக்கம் க�ொள்வானா இறைவன்??
மழையை ப�ொழிந்து செழிக்குமா
விவசாயி வயிறு..

இத�ோ..
சாம்பல்
ப�ொட்டலங்களுடன்
உங்களைச்
சந்திக்க
வந்திருக்கிறேன்...
வற்றிப்போகும்
என்
கண்ணீர்ச் சுனையை
இன்னும்
ஈரப்படுத்தாதீர்கள்
எரிந்துப�ோன
என்
நேசக் குழந்தைகளின்
வீரமரணங்களில்
அவமானத் தழும்புகளை
ஆரத்தழுவி
நெஞ்சை
நிமிர்த்தியவளாக
கடக்க முயல்கிறேன்.
உங்கள்
வேசக்கழிவுகள�ோடு.....
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சுவாரசியம் த�ொலைத்த சுயம்
பரந்ததாய்க் கிடக்கிற பேழைய�ொன்றில்
எனக்கான நாள் தேடுகிறேன்,
கலைந்து கிடக்கிற அத்தியாவசியங்களை
அடுக்கி அடுக்கி சரி செய்கிறேன்...
எடுப்பதும் துடைப்பதும் அடைப்பதுமாய்
எப்போதும் ப�ோல பயணப்படுகிறேன் ,
எங்கேயும் இல்லை
எனக்கான நாளும் இடமும்
எங்கேயும் இல்லை அப்பேழைக்குள்...
வியர்த்துக் களைத்து முடிந்து விடுகிற
இரவுக்குள் உறங்கிப்போகின்றேன்,
விடிந்ததும் கிடைத்துவிடுமென
வரிந்து கட்டிக்கொள்கின்றேன்
கலைந்ததை எடுக்கவும், அடுக்கவும்...
த�ோற்றுப்போன அந்நாளிற்குள்ளும்
என் நாள் இல்லை,
களைத்துப்போன கனவ�ொன்று - என்
கண்கள் திறந்திருந்தது...
வைக்காத இடத்தில் எதைத் தேடுகின்றேன்?
ஆம்,
எனக்கான நாள�ொன்றை
அத்தியாவசியங்களுக்குள் வைக்க
மறந்து ப�ோனேன்,
அப்பேழைக்குள்!

- ஷக்தி

நேசங்கள் க�ோடி நெஞ்சில் வைத்திருக்கிறேனடி ...
பேசாமல் நீயும் ப�ோவதேனடி ..
உண்மை பாசம் என்றுமே வேஷமாகாதடி...
உன் நெஞ்சத்தை கேட்டுபாரடி இந்த
நெஞ்சமும் வனவாசம் ஆனதடி..
பிஞ்சி உன் நெஞ்சத்தில் இல்லையடி
வஞ்சம் பின்பு ஏனடி
க�ொஞ்ச தாமதம் .......!!!

- ச. இராஜ்குமார்
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வான்சிறப்பால்

விளைச்சல்
பெருகக்
காரணமான�ோர்
நம்
முன்னோர் நீத்தார். அம் முன்னோர் வகுத்தளித்த அறன் வலியுறுத்தலின்படி
இல்வாழ்க்கைக்குத் தக்க வாழ்க்கை நாடி மக்கட்பேறுடன் அன்புடைமை
பேணி விருந்தோம்பல் செய்து இனியவை கூறலும், செய்நன்றியறிதலும்,
நடுவுநிலைமையும் அடக்குமுடைமையால் வளர்த்து ஒழுக்கமுடைமையானாய்
பிறனில் விழையாமையுடன் ப�ொறையுடைமை, அழுக்காறாமை, வெஃகாமை,
புறங்கூறாமை, பயனில் ச�ொல்லாமை ஆகியன அறிந்து தீவினை அச்சம்
க�ொண்டு ஒப்புரவு அறிதலால் ஈகை பெருக்கிப் புகழ்பட வாழ்தலே இல்லறம்.
எவ்வுயிர் மாட்டும் அருள் உடைமையால் புலால் மறுத்தல் பின்பற்றித்
தவம் மேம்படக் கூடாஒழுக்கம் கடிந்தாதுக்கு உள்ளத்தாலும் கல்லாமையாகிய
வாய்மை பேணி, வெகுளாமை, இன்னா செய்யாமை, க�ொல்லாமை ஆகியன
பின்பற்றி நிலையாமை உணர்ந்து துறவுக்குரிய மெய்யுணர்தல் வளர்த்து அதற்குத்
தடையான அவாஅறுத்தல் மேற்கொண்டு வாழ்வதலே துறவறம்.
இத்தகைய அறத்துப்பாலான இல்லறமும் துறவறமும் ஆகிய இரண்டும்
இணைந்த ‘ப�ொருள்’ எனும் வாழ்க்கையைச் சீரமைக்கும் அரசு, சமூகம், கல்வி,
நட்பு ஆகியவற்றை முதன்மைப் ப�ொருண்மைகளாகக் க�ொண்டது ப�ொருட்பால்.
ப�ொருள் இன்றேல் அறம் இல்லை; அறம் இன்றேல் இரண்டையும் இணைக்கும்
இன்பம் இல்லை. எனவே, அறம், ப�ொருள், இன்பம் என்ற மூன்றும் ஊழால்
விளைவன; ஊழ், இம்மூன்றால் விளைவது என்னும் புரிதலை மானுடத்திடம்
ஏற்படுத்துவதற்காகவே அறத்துப்பாலின் இறுதி அதிகாரமாகவும் (38),
ப�ொருட்பாலுக்கு முன்னோடி அதிகாரமும் முறையான உண்மையாலே,
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வாழ்க்கை நிலைக்கும் என்னும் ப�ொருள்தரும் ‘ஊழ்’ என்னும் அதிகாரத்தை
அமைத்தார் வள்ளுவர்.
ப�ொருளை ஒவ்வொரு மனிதனும் தனியாகவும் ஒவ்வொருவரும்
இணைந்த கூட்டாகவும் படைக்கின்றனர். ஆனாலும், அரசனே இப் ப�ொருள்கள்
எல்லாவற்றையும் த�ொகுத்துப் பகுத்துக் காத்துவரும் ஆற்றலாகி விளங்குகிறான்.
எனவே, இறைமாட்சி சிறக்குமாறு கல்வி கற்று கல்லாமை அகற்ற
கேள்வியாவது கேட்டு அறிவுடைமை பெற்றுக் குற்றம் கடிதலால் உயர்ந்துள்ள
பெரியாரைத் துணைக்கோடல் பின்பற்றிச் சிற்றினம் சேராமை எனும் தெரிந்து
செயல்வகையால் வலிஅறிதல், காலம் அறிதல், இடன்அறிதல், தெரிந்து தெளிதல்,
தெரிந்து வினையாடல் ஆகியன உணர்ந்து செயலாற்றித் சுற்றந்தழாலால்
ப�ொச்சாவாமை மேற்கொண்டு செய்கோன்மையுடன் க�ொடுங்கோன்மை நீக்கி
வெருவந்த செய்யாமை எனும் நல்லாட்சி செய்யக் கண்ணோட்டம், ஒற்றாடல்
ஊக்கமுடைமை, மடியின்மை, ஆள்வினைஉடைமை, இடுக்கண் அழியாமை
ஆகிய நல்ல பண்புகளை வளர்த்துக் க�ொள்வதே அரசியல் தகுதியாகும்.
அரசியல் என்பது அமைச்சு இன்றி அமையாது. ச�ொல்வன்மையால்
வினைத் தூய்மையாற்றி அவ்வினைத்திட்டமாய் வினைசெயல் வகையுடன்
தூது சென்று இரு மன்னரைச் சேர்ந்தொழுகல�ோடு குறிப்பறிதல், அவையறிதல்,
அவையஞ்சாமை ஆகிய பண்புகளில் வழியில் நாடு என்னும் அரண் அமைப்புக்குள்
ப�ொருள் செயல்வகை, படைமாட்சி, படைச்செருக்கு, நட்பு, நட்பு ஆராய்தல்
பழைமை, தீநட்பு, கூடாநட்பு ஆகியவற்றை ஆராய்ந்து பேதைமையகற்றி
புல்லறிவாண்மையுடன்
இகல்வென்று
பகைமாட்சியின்,
பகைத்திறம்
தெரிதலால், உட்பகையைப் பெரியாரைப் பிழையாமை, பெண்வழிச் சேரல் வழி
அழித்து வரைவின் மகளிர், கள் உண்ணாமை, சூது ஆகியவற்றைப் பயன்படுத்தி
மருந்துப�ோல் பணியாற்றுவதே அமைச்சியல் தகுதிகளாகும்.
அறத்துப்பால், ப�ொருட்பால், காமத்துப்பால் மூன்றையும் இணைக்கும்
ஊழ், அறத்துப்பாலின் இறுதிக்கும் ப�ொருட்பாவின் த�ொடக்கத்துக்கும்
இழையாய் அமைந்துள்ளதுப�ோல், ப�ொருட்பாலின் இறுதிக்கும் காமத்துப்பாலின்
த�ொடக்கத்துக்கும் இடையில் அமைந்து முப்பாலுக்கும் இயைபுடைய பண்புகளை
வலியுறுத்தும் இயல் ஒழிபியல். குடிமையின்வழிப் பிறந்து மானத்தின்வழிப்
பெருமைபெற்று சான்றாண்மை, பண்புடைமையால் சிறந்து நன்றியில் செல்வம்
திரட்டாமல் நானுடைமையுடன் குடிச�ொல்வகை உழவு செய்து நல்குரவு ஒழித்து
இரவு இல்லாமல் ப�ோக வேண்டும் என்ற நெஞ்சத்தால் இரவு அச்சம் அடைந்தால்
கயமையற்ற ப�ொருட்பால் நிறைவெய்தும். அறத்துப்பால், இன்பத்துப்பால்,
ப�ொருட்பால் இயைபுறும்.
என்னதான் அறம் ச�ொன்னாலும் அதன்வழிப் ப�ொருள் எய்தினாலும்
இன்ப வாழ்க்கை எய்துவதற்குள் கயமையே மிஞ்சி நிற்கிறது என்பதன்
வள்ளுவ நுட்பம்தான் ‘கயமை’ யை அறப்பொருளின் இறுதி அதிகாரமாக
அமைந்துள்ளத�ோ என எண்ண வேண்டியிருக்கிறது. அறத்துப்பாலின் இறுதி

 
10|  

அதிகாரமாக ‘ஊழ்’ ப�ொருட்பாலின் இறுதி அதிகாரமாக ‘கயமை’ என இரண்டும்
அமைக்கப்பட்டிருப்பதற்குள் ஏத�ோ ஓர் வாழ்வியல் - கருத்தியல் இயைபு
இருக்கவேண்டும். ‘ஊழ்’ எனும் இயற்கையை ‘அறம்’ எனும் இயற்கை வெல்ல
வேண்டுமாயின் அறவழி இன்ப வாழ்க்கை அமைவதற்கு இன்றியமையாத
ப�ொருள் திரட்டலில் உள்ள ‘கயமை’ யைக் க�ொல்லவேண்டும் என்ற வள்ளுவரின்
உயர்சிந்தனைக் க�ோட்பாடே அத்தகைய இயைபாக இருக்கிறது என்பது
தெளிவுறுதி.
காமத்தால் ப�ொருள் விரும்பலும் ப�ொருளால் காமம் அடைதலும் உயிரியல்
இயற்கை. இந்த இயற்கையை வென்று மனிதவியலைக் கட்டமைப்பதே
வள்ளுவத்தின் இலக்கு. காமம் இன்றேல் ப�ொருள் திரட்டல�ோ ப�ொருள்
திரட்டும் ப�ோக்குக்குள் அறநெறி ந�ோக்கோ உருவாகா. ப�ொருளும் அறமும்
அறப்பொருளாய் இரண்டறக் கலக்கும் ப�ோது விளைவதே மானுடக்காமம்.
தகை அணங்க உறுத்தலால் த�ோன்றும் காமக் குறிப்பறிதல் புணர்ச்சி உரைத்தல்,
காதற் சிறப்புரைத்தல், நாணுத்துறவு உரைத்தல் ஆகியவற்றால் காமம் வளர்ந்து
களவு வாழ்க்கையின் அலர் அறிவுறுத்தலால் புரிந்து காதல் வளர்த்த களவியல்
படர் மெலிந்து இரங்கல், கண்விதுப்பு அழிதல், பசப்புறு பருவரல் ஆகியவற்றால்
ஏற்படும் தனிப்படார் மிகுதியால் நினைந்தவர் புலம்பல், கனவு நிலை உரைத்தல்,
ப�ொழுது கண்டு இரங்கல், உறுப்பு நலன் அழிதல் என எல்லாம் நிகழ்ந்ததன்பின்
நெஞ்சொடு கிளத்தல், நிறையழிதல் தாங்கமாட்டாது அவர்வயின் விதும்பல்,
குறிப்பு அறிவுறுத்தல் புணர்ச்சி விதும்பல் மேற்கொண்ட பின்னும் நெஞ்சொடு
புலத்தலால் புலவி த�ோன்றவும் புலவி நுணுக்கம் அறியவும் ஊடல் உவகையைக்
கூடலில் கண்டு வாழ்ந்து இன்புறல் கற்பியல்.
‘அறம.ப�ொருள் இன்பம் வீடடைதல் நற்பயனே’
என்றது பிற்கால நன்னூல்.
‘அறம்பொருள் இன்பம் வீட்டிலேயே அடைதல்
அரும்பொருள் வள்ளுவ நற்பயனே”
என்பது என்றைக்குமான இந்நூல்.
	திருக்குறளின் உயர் சிந்தனை என்பது உயர்கல்வி பெற்றும் மானுடம்
பேணாத உயர்திணைகள் உள்ளவரை உயிர்த்திணையாய் உலகை நல்வழியாம்
செவ்வழிப்படுத்த நிலைத்திருக்கும். இந்த உலகத் தேவைக்காகவே திருக்குறள்
கல்வெட்டுக்களாகப் பாறைகளில் செதுக்கப்படுவது இன்றியமையாதது.
இச்சேவைச் செயல் பாறைகளைப் பிளந்து முளைத்தெழும் விதைகளைப்
ப�ோல் மானுட மனங்களில் திருக்குறளை விளைய வைக்கும்; மானுடம் தழைக்க
வைக்கும்.
n

பிப்ரவரி
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தன்முனைக் கவிதைகள்

ஆண்மை தவறேல்

அவிழ்ந்து விடாமல்
கட்டுண்டு இருக்கின்றன
ஒன்றுதலும் அன்றுதலுமற்ற
அகக்கூட்டின் வலிகள்!

அஞ்சா நெஞ்சே துஞ்சா தெழுந்து
வஞ்சம் அகற்றி வலிமை பெறுவாய்!
பாறை முளையாய் வேர்விட் டெழுந்து
உறுதி உடனே உலகில் நிமிர்வாய்!

மாய ஒழுங்கில்
நினைவுகளின் அலகுதிரல்கள்
சிடுக்கு இல்லாத
ஞானத்தின் சிதறல்கள்

பெட்டிப் பாம்பாய் முடங்கல் தவிர்த்து
முட்டி ம�ோதித் தடைகள் தகர்ப்பாய்!
முயற்சிச் சிறகை அகல விரித்து
வெற்றிச் சிகரம் அடைவாய் விரைந்து!

ஆசுவாசமாய் புன்னகைத்து
விடை பெறுதலிலும் படிகிறது
இணைந்திருந்த காலத்தின்
மீச்சிறு தடங்கள்!

கடலைத் தேடி விரையும் நதியாய்க்
கருத்தோ டிலக்கை ந�ோக்கி நகர்வாய்!
தூற்றும் மாந்தர் வாழ்த்திப் புகழும்
மாற்றம் நிகழ்த்த உன்னால் முடியும்!

வெயிலானாய் மழையானேன்
குளிரானாய் அனலானேன்
பரிணாமங்கள் பலவானாலும்
என்றும் நீயாகவே நான்!

இயற்கை உயிரி பெண்மை ப�ோற்றி
மனிதம் காக்கும் படைப்பாய் நிறைவாய்!
ஏழை எளிய�ோர் துயரம் களைந்து
புதித�ோர் சரிதம் அவனியில் எழுது!

இறுக்கி மூடினாலும்
நிறுத்த முடியவில்லை
பாத்திரத்திற்கு ஏற்றாற் ப�ோல்
ச�ொட்டுகிறது மனது!

அன்புச்செல்வி சுப்புராஜூ

- வேலணையூர் ரஜிந்தன்.

தேன் இசை
ஏழு சுரங்களில் சங்கமித்த இசையே,
அமைதியான மனதின் ஆத்ம ராகம் நீயே.
கல்லான மனதையும் கரைய வைக்கின்றாய் ,
புண்ணான நெஞ்சுக்கு நல்மருந்தானாய்.
காற்றின் ஒலியிலும் தவழ்கின்றாய்,
கடலின் அலையிலும் இருக்கின்றாய்,
குயிலின் கூவலிலும் பிறக்கின்றாய்,
மழலை ம�ொழியிலும் இணைகின்றாய்.
ராகமாய் தாளமாய் சுரமாய் உருவாகி,
மென் அலைகளாய் மெதுவாய் மாறி,
மனித இதயத்தை சுகமாய் வருடுகிறாய்,
மயிலிறகின் மென்மையை மனதுக்கு தருகிறாய்.
இறை பாடலும் திரை பாடலுமாய்
என்னுள் வந்த தேன் இசையே
சிற்றறிவு க�ொண்ட எனக்கு
சிறுகவிதை புனைய துணை வந்தாயே!

ஜெயஸ்ரீ ஸ்ரீகண்டன்
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று
சபிக்கப்பட்ட ஒன்
ன்
காலச் சக்கரத்தி
வெகு ஓட்டத்தில்
பெற்றோர்
மனைவி
சுழன்று
பிள்ளைகள் என
உடல் உருமாறி
நலம் தடுமாறி
ி ஓரத்தில்
வாழ்வின் இறுத
ண்டு
முதுமையின் தடிக�ொ
ில்
கள
நகரும் ப�ொழுது
ால்
நட்பின் பயன
க�ொஞ்சம்
ட முடிகிறது.
இளமையை அசைப�ோ
ஒரு காலத்தில்
ோம்
அப்படி இருந்த
ோம் என.
இப்படி இருந்த
ஆனால்,
சுவது என்பது
வீட்டில் பழமை பே
றுதான்.
சபிக்கப்பட்ட ஒன்

ஞ் சூட்டுவர்!

மண்ணில் மகுட

தி
டும் வாழ்வில் நிம்ம
வடுக்கள் விஞ்சி
தி!
நாணும் வெண்ம
நடுவில் வந்திட
ால்
ன இதயம் பாடின
இன்னிசை மழையெ
ற்றுமே!
தால் நானிலம் ப�ோ
வ
ரு
வ
நன்னிலை
மே!
மே! ஏழிசை பாடு
ஏற்றமும் வாழ்த்து
மே!
ப�ொழுதைத் தேடு
ப�ோற்றிப் பாடிட
டுமே!
நா
யில் வசந்தம்
வாழ்ந்திடும் நிலை
!
ாசகம் கேட்குமே
யாழும் குழலும் ய
மாய்
்க
டும் தங்கச் சுரங
தமிழும் தவழ்ந்தி
்கிலே!
க் காற்றின் அரங
தை
ம
ண
ம
ம்
ழு
ம
க
செழித்து வளர்த்த
சங்கப் புலவனும்
னர்!
அலைந்து மிதந்த
அங்க அழகிலே
ல்
பண்ணே உன்னா
பாவிலே கலந்த
!
மாய் இனித்தாய்
நாவிலே ஊறி நய
ர்!
வ
ட்டு
ரும் மகுடஞ் சூ
மண்ணில் மாந்த
வர்!
ிட வெற்றி நாட்டு
விண்ணில் உரச

ிழ்ச்செல்வி
முனைவர் ம.தம

ா
- எஸ். உதய பால










ில�ோ
ளுத்தும் வெய
மழைய�ோ க�ொ
ன்
எதையும் பாரே
குன்றோ குழிய�ோ
இங்கே
ான் செல்வேன்
எட்டும் வரைய
ியே!
தமிழ்செய் பண
ிய�ோ
ண
ப
ன்
என்ற
எதுவந் தாலும்
முட்டுக் கட்டை
; என்னுள்
ன் முடங்கேன்
டைப்பே
உ
முறித்தே
மிழாம்
்ப தெல்லாம் த
க�ொட்டிக் கிடப
ாம்
ம் எல்லாம் பாவ
குருதி வெள்ள
கரும்புச் சாறு
கட்டி வெல்லம்
க�ொம்புத் தேனை
கற்கண் ட�ோடு
இன்பத் தமிழை
இட்டு நான்செய்
ிறப்பே
ல் இனிக்கும் ப
எடுத்துச் சுவைத்தா
று
துளிர்க்கும் வீ
வெட்ட வெட்டத்
ாடும்
ன் வாழ்வை ந
வெற்றி உன்ற
மானம்
ம்
கு
க்
முளை
க�ொட்ட
க்
க�ொட்ட
கை மீளூம்!
ித்தே க�ொள்
ழ
அ
மை
டு
க�ொ
தமிழ்மானன்,
ழிலன்.

தனியெ
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சேகர் என எழுதத் துவங்கினேன். பரணி
என்பது என் நட்சத்திரம்

இனிய வணக்கம்

தமிழ்நெஞ்சம் இதழின் சார்பாக இனிய
வாழ்த்துகளைத் தெரிவித்துக் க�ொள்கிறேன். •
•

பரணி சுப சேகர் என்ற பெயரில்
கவிதைகள் படைத்துவரும் தங்கள்
இயற்பெயர் என்ன? பரணி சுப சேகர்
என்று பெயர் வைத்துக் க�ொண்டதற்கு
ஏதும் சிறப்புக் காரணம் உண்டா?

தங்களின் பெற்றோர் உடன்பிறந்தோர்
மற்றும் பிறந்த ஊர் பற்றி.

பிறந்தது முதல் 1987 வரை சிவகங்கை
யில்தான்.ஆரம்பக்கல்விமுதல்கல்லூரிபடிப்பு
வரை.. சிவகங்கைதான். 1989ல் மதுரையில்
வீடுகட்டி குடியேறி ன�ோம். தாயார் க�ோமதி
அம்மாள் தந்தையார் சுப்பிரமணிய அய்யர்.
இ ய ற ்பெ ய ர் சு ப . சே க ர் எ ன ்பதே . உடன் பிறந்தோர் 8பேர் நான் எட்டாவது
ஆரம்பத்தில் கவிதைகள்(?) எழுதும் ப�ோது குழந்தை. எனக்குப்பின் என் தம்பி ம�ொத்தம்
ஐபரணி என்ற பெயரில் எழுதி வந்தேன். 9 பேர்
பிறகு ஆன்மிக சிந்தனையில் பரணி. சுப
கவிஞர் முத்து விஜயன், நக்கீரன் ஆசிரியர் ஆருர் தமிழ் நாடன், Universal achievers books of records.
Uma selvam and babu, பாவையர் மலர் ஆசிரியர் வான்மதி, கவிதாயினி பாரதி பத்மாவதி,
கலைமாமணி ஆண்டாள் பிரியதர்ஷினி இவர்களுடன் உலக சாதனை விருதுவிழாவில் 1100
நாட்களுக்கு மேல் காலை வணக்கம் பாடல்கள் எழுதி சாதனைப் புரிந்ததற்கான விழாவில்
கவிஞர் பரணி சுப சேகர் விருதினைப் பெறும் தருணம்.
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•

கவிதைகளை எழுதுவதால் தாங்கள்
தமிழில் கற்றுத் தேர்ந்துள்ளீர்களா?
அல்லதுதமிழில்பட்டம்பெற்றுள்ளீர்களா
அது பற்றி கூறுங்களேன்.

நகரங்களில் பணி புரிந்துள்ளேன். மாநில
அரசிலும் சரி மத்திய அரசுப் பணியிலும்
சரி மக்களுக்கு சேவை செய்யும் பணியே
அமைந்தது.. இறைவன் க�ொடுத்த வரமே.

அலுவலகப் பணியிலும் நற்பெயர் ஈட்டி..
அ த ்தோ டு த�ொழி ற ்சங்க ம் ம ன ம க ிழ்
ம ன ்ற த ் தி ல் 2 5 ஆ ண் டு க ள் பல்வே று
ப�ொறுப்புகளில் இருந்து மன நிறைவாகும்
வகையில் 34 ஆண் டுகள் பணியாற்றி
கடந்த செப்டம்பரில் விருப்ப ஓய்வு மூலம்
• எத்தனை வயதில் அரசு வேலைக்குச் பணி நிறைவு செய்தேன்.
செ ன ்றீர்க ள் ? எ ந ்தெ ந ்த ஊ ர்களி ல்
பணி புரிந்துள்ளீர்கள்? தங்கள் பணி • கவிதை எழுதுவதில் எவ்வாறு ஈடுபாடு
வ ந ்த து ? தங்க ளு டை ய ஆ தர்சன
குறித்து ஏதேனும் கூறுங்கள்..
கவிஞராக யாரை எண்ணுகிறீர்கள்?
24 வயதில் மாநில அரசுப் பணியில் தற்
காலிகப்பணி. 1987ல் மத்திய அரசுப் பணி. கவிதைகள் நிறைய படித்ததால் எழுத
சிவகங்கை திருப்பத்தூர் தேவக�ோட்டை வேண்டும் என்ற உந்துதல் வந்தது. கல்லூரி
மதுரை அம்பத்தூர் தாம்பரம் ஆகிய யில் படிக்கும்போது கவிஞர் மீராவின்

தமிழை முறையாக படிக்கவில்லை; நான்
ஆ ங்கில வ ழி க ல்வி ய ி ல் வேதி ய ி ய ல்
ப டி த் து ள்ளேன் . த ம ிழ் மே ல் ஆ ர்வ ம்
உண்டு. மற்றவர்கள் நூல்களைப் படித்தே
எழுதப் பழகினேன்

மகாபலிபுரத்தில் நடைபெற்ற விழாவ�ொன்றில் கவிஞர் பரணி சுப சேகர், தமிழ்நெஞ்சம் அமின்
அவர்களிடமிருந்து விருதினைப் பெறும் தருணம். உடனிருக்கும் கவிஞர்கள் நா. பாண்டியராஜன்,
கவிச்செல்வா, க. நா. க்ல்யாணசுந்தரம், முத்து விஜயன் மற்றும் சிலர்.
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மாணவராக இருந்ததாலும் கல்லூரி தமிழ்
மன்ற செயலராக இருந்ததாலும் *பாரதி
எனு ம் கையெழுத்து இ தழ ை * நட த ் தி
வந்தேன். பின் மத்திய அரசுப் பணிக்கு வந்த
ப�ோது மற்றவர்களின் தமிழ் உணர்வைக்
க�ொண்டு வர *இதயமலர் மற்றும் உதயமலர்*
என்று இரு கையெழுத்துப் பத்திரிகைகளை
நடத்தினேன். *உதயமலர் என்பது என்
வரிகளை மட்டுமே க�ொண்டது.. அதில்
ஒன்றான.. *மற்றும�ொரு கடிதம் என்ற
இதழ் ஆனந்தவிகடன் ஆசிரியர் திரு பால
சுப்பிரமணியன் அவர்களின் பாராட்டை
பெற்றது* அனைத்து முன்னோடி கவிஞர்
களுமே எனக்கு பிடித்தவர்கள் தான்.
•

தினமும் ஒரு கவிதை எழுத வேண்டும்
என்ற எண்ணம் எவ்வாறு த�ோன்றியது?

நன்றாக எழுத வேண்டுமென்றால் எழுதிக்
க�ொண்டேயிருக்க வேண்டும் எனத் த�ோன்றி
யது.. அப்படியானால் எதை எழுதுவது என்
ய�ோசித்து விடியலை... நாளை.. காலை
வணக்கத்தை.. மன மெடுத்தேன்
•

சென்னையில் பாராட்டு விழாவ�ொன்றில் திரு.
ஆவடி குமார், கவிஞர் ஞானி ஆகிய�ோருடன் ்
கவிஞர் பரணி சுப சேகர்

இதுவரை எத்தனை கவிதைகள் எழுதி
யுள்ளீர்கள்? எவ்வளவு எழுதுவதாக
உத்தேசம்?

விடியல் கவிதை நீங்கலாக 1000 கவிதைக்கு
மேல்எழுதியிருப்பேன்எனநினைக்கின்றேன்.
வ ி டி ய ல் வ ண க்க ம் 1 1 0 0 த�ொ ட ர் ந் து
க�ொடு த ்தமைக்கா க சா தனை விரு து
க�ொடுக்கப்பட்டது. வரை முறைகளுக்காக
அதற்கு எண் க�ொடுக்கப்பட்டது. இப்போது
1600 ஐத் தாண்டிவிட்டேன். எல்லா
நாட்களும் த�ொடர்ந்து க�ொடுத்துள்ளேன்..
நிறுத்துவதாக எண்ணம் இல்லை. ஆனால்
விரைவில் மாறுபட்ட ந�ோக்கில் சங்க
இ லக்கி யங்கள ை உள்வாங்கி கா லை
வணக்கம் தர எண்ணியுள்ளேன்
•

தென்சென்னைத் தமிழ்ச்சங்க விழாவில்
இயக்குனர் இராசி அழகப்பன்,கவிஞர்
பிறைசூடன் ஆகிய�ோருடன் அருகில் கவிஞர்
ஜீவரேகா, கவிஞர் ஜூபிளி நடராஜன் ஆகிய�ோர்.

கன்னியாக்குமரியில் குமரித்தமிழ்ச்சங்க
விழாவில் முனைவர் கமல செல்வராஜ்
அவர்களிடமிருந்து விருதினைப் பெறுகிறார்
கவிஞர் பரணி சுப சேகர்

கவிதைகளைத் த�ொடர்ந்து எழுதியதற்
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விழாவ�ொன்றில் கவிஞர் பரணி சுப சேகர்,
முனைவர் பசும்பொன், மற்றும் உலகத் தமிழ்ச்
சங்கம் இயக்குனர் முனைவர் வீரராகவன்
ஆகிய�ோருடன்...

மற்றொரு விழாவில் முன்னாள் அமைச்சர்
எச். வி. ஹண்டே அவர்களிடம் விருதினைப்
பெறுகிறார் கவிஞர் பரணி சுப சேகர்

காகச் சாதனை விருது தங்களுக்கு 1. மற்றும�ொரு கடிதம்
வ ழங்க ப ்பட் டு ள்ளதே அ து ப ற ்றி க் 2. அனலில் உலவும் மலர்கள்
கூறுங்களேன்.
3. பரணியின் கவிதைகள் பாகம் 1
(மகரந்தத்தின் தேடல்)
1100 நாட்கள் த�ொடர்ந்து எழுதியதைச் 4. சுகமான ச�ோகங்கள் (பாகம் 2)
சாதனையாக அங்கீகாரம் செய்து Univer- 5. இதுவும் கவிதைகளே (பாகம் 3)
sal books of records மற்றும் Kalam books 6. விடியல் வணக்கம் (பாகம் 1)
of records சார்பில் சான்றளிக்கப்பட்டது
7. விடியல் வணக்கம் (பாகம் 2)
•

இதுவரை பெற்ற விருதுகள் பற்றி...

மு க நூ ல் கு ழு ம ங்க ள் ச ா ர ் பி ல் ந ிறை ய
விருதுகள் பெற்றுள்ளேன்.
கவிவாரிதி
பாரதி விருது
நக்கீரர் விருது
எம் ஜி ஆர் விருது
தமிழ்ப்பணிச்செம்மல்
கபிலர் விருது
செந்தமிழ்ச்செம்மல்
பாரதிதாசன் விருது
சிந்தனைக்கவி
கவிச்சரம்
என ஏராளமான விருதுகளைப் பெற்றுள்ளேன்
• இ து வ ரை த ா ங்க ள் எ ழு தி யு ள்ள
நூல்கள் பற்றி..
இதுவரை 7 நூல்கள் எழுதியுள்ளேன்.

•

முகநூல் குறித்து என்ன நினைக்கி
றீர்கள்? இது வரமா சாபமா?

முறையாக பயன் படுத்தினால் முகநூல்
வரம்தான்.. அதிகமான படைப்புகளை
அறியும் வாய்ப்பு முகநூல் மூலம் மட்டுமே
கிடைக்கிறது.
•

இந்தக் க�ொரானா ஊரடங்கு காலத்தில்
எவ்வாறு ப�ொழுதைக் கழித்தீர்கள்?

ஊரடங்கு காலத்தில் என்றில்லை.. என்றும்
எனக்கு ஒரே மாதிரிதான்.ப�ொது இட
நிகழ்வுகள் மட்டுமே இல்லாது இருந்தது.
தினமும் 450 புலன வழி நண்பர்களுக்கும்
நூற்றுக்கும் மேற்பட்ட முகநூல் நண்பர்
களுக்கும் பல்வேறு குழுமங்களில் பதிவ
தற்குமே நேரம் சரியாக இருக்கிறது.
இதில் பாதிக்கும் குறையாமல் வரிகளுக்கு
வ ி ம ர்சனம�ோ வ ா ழ ்த ் தோ வ ரு க ி ற து .
இதற்கு பதிலளிக்க வேண்டியுள்ளது
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•

வளரும் இளங்கவிஞர்களுக்குத் தங்கள்
அறிவுரை என்ன?

வளரும் இளங்கவிஞராகத்தான் நானே
உள்ளேன். என்னை நான் கவிஞன் எனப்
ப�ோட்டுக் க�ொள்வதில்லை.. இன்னும்
நிறைய கற்க வேண்டியுள்ளது
ஆனால் என்பாதையில் நான்கண்ட உண்மை
ஒன்றுதான்.. அது த�ொடர் முயற்சியே துணை
வரும். பலனை எதிர்பார்க்காது கடமையாக
எழுதினால் ஒரு சமயத்தில் மற்றவர் கவனம்
நம்மீது நிச்சயம் திரும்பும் என்பதே உணர்ந்த
உண்மை. கடமைக்கு க�ோவிலுக்கு காப்பு
கட்டுவது ப�ோல் எழுதிவிட்டு அதற்கு விருது
எதிர்பார்ப்பதில் உடன்பாடில்லை.. இது
அறிவுரையில்லை.. அன்புரை.
•

முகநூல் குழுமங்களின் செயல்பாடுகள்
தமிழை வளர்க்கின்றன என்று தாங்கள்
கருதுகிறீர்களா?

சென்னையில் விழாவ�ொன்றில் திரு. பழ
நெடுமாறன் அவர்களிடமிருந்து விருதினைப்
பெறுகிறார் கவிஞர் பரணி சுப சேகர்

முகநூல் குழுமங்கள் தமிழை வளர்ப்பது தான்.இதற்குகாரணம்கவியுணர்வுக�ொண்ட
உண்மைதான். இன்று வலைதளப் பதிவு களில் வர்கள் அங்கு ஆளுமையாக இல்லைய�ோ
தமிழ் உயர்ந்துள்ளது.. இது பாராட்டப்பட என்னவ�ோ.. தமிழ் ஆளுமைகள் உள்ள
வேண்டிய ஒன்றுதான்.
பத்திரிகைகள் முக்கியத்துவம் தருகின்றன.
ம�ொத்தத்தில் எதற்குமே ஒரு தனி பரிந்துரை
• பிரபலமான பத்திரிகைகளில் கவிதை தேவையாகிறது என்பதும் ப�ொதுவான
களுக்குப் பெரிதாக முக்கியத்துவம் தரப் கருத்தாக உள்ளது.
படுவதில்லை என்று கருதுகிறீர்களா?
• தங்கள் வாழ்க்கைத்துணைவர் பற்றி..
பிரபலமான பத்திரிகைகள் கவிதைகளை
முக்கியப் படுத்துவதில்லை என்பது உண்மை வாழ்க்கைத்துணை மீ லதா அவர்கள். என்
எழுத்துப்பணிக்கு எந்நாளும் இடையூறு
உலகத் தமிழ்ச் சங்கம் இயக்குனர் பேரா
அவர்களிடமிருந்து விருதினைப் பெறும்போது
செய்வதில்லை . பல வ ரு ட ங்கள ா க
அருகில் முனைவர் பசும்பொன் மற்றும் கவிஞர்
உடல்உபாதையால் சிரமப்படுகிறார்.. மன
பாண்டியராஜன்.
தைரியத்தால் இன்றளவும் த�ொடர்கிறார்.
•

தங்கள் குழந்தைகள் பற்றி

இரு பெண்கள்.. மூத்தவள் ஐஸ்வர்யா.
தி ரு ம ண ம ா க ி செ ன ்னை ய ி ல் வ சித் து
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பேரறிஞர் அண்ணா கருத்தரங்குக் கூடத்தில் விருதினைப் பெறும் தருணம்.

வ ருகி ற ார் . இ ளைய வள் ஜெய பா ர தி
BE.சென்னையில்பணி.
• தமிழ்நெஞ்சம் மற்றும் அதன் ஆசிரியர்
தமிழ்நெஞ்சம் அமின் அவர்களைப் பற்றி
ஒரு சில வார்த்தைகள்...
மின்னிதழ் வரவுகளில் தமிழ்நெஞ்சம் சிறப்
பான இடத்தை பெற்றுள்ளது. இதற்கான
காரணம் நல்ல படைப்புகளை தேடித்தேடி
பதிவேற்றம் செய்கிறார்.. அத்தோடு வளர
வேண்டிய எழுத்தாளர்களை அறிமுகப்படுத்தி
அதன்மூலம் சிறந்த கவிதைகளை அடை
யாளம் காட்டுகிறார்

பரணி சுபசேகருக்கு திருச்சி ஊலழளா
ஆண்டுவிழாவில் சாதனைச் செம்மல் விருது
வழங்கப்பட்ட ப�ோது இராம வேல்முருகன்
பாரணி சுப சேகர், சிந்தைவாசன்
பிரபு சந்திரன் (பிரபு வாய்ஸ்);

மதுரை உலக்த் தமிழ்ச் சங்கம் ந்டாத்திய தமிழ் நிலாக் கவியரங்கில் கவிதைப் படிக்கும்போது...
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நிலவுதனில் கால்பதித்தோம் நிலத்தை ஆய்ந்தோம்
நீள்புவியைச் சுற்றிவர வழிய மைத்தோம்
கலம்அமைத்தோம் கடல்நீரைக் கடந்து சென்றோம்
	கண்டங்கள் பலவற்றைக் கண்டு வந்தோம்
வலம்வந்தே வானியலின் புதுமை காண
வானத்தில் செயற்கைக்கோள் பறக்க விட்டோம்
நலம்கேட்கும் மனிதத்தைத் மட்டும் நாம�ோ
	நழுவவிட்டே அறிவியலின் கரம்பி டித்தோம் !
ந�ோய்பெற்றோம் ந�ோய்தீர்க்கும் மருந்தும் கண்டோம்
	ந�ோயாளி தம்கண்ணால் ந�ோக்கு மாறு
ந�ோய்கண்ட உடலுறுப்பை அறுவை செய்யும்
	நேர்முறையை ; இதயத்தை மாற்று கின்ற
வாய்ப்புதனை ; குள�ோனிங்கால் நம்மைப் ப�ோன்றே
வார்தெடுக்கும் அற்புதத்தை விஞ்ஞா னத்தின்
ஆய்வாலே நாம்பெற்றே அன்பு என்னும்
அடித்தளத்தைச் சாய்த்துவீடு கட்டு கின்றோம் !
இல்லத்தில் அமர்ந்தபடி காணும் வண்ணம்
இணையத்தால் உலகத்தை இழுத்து வந்தோம்
ச�ொல்லின்றி விரலசைவில் நினைக்கும் எந்தச்
	செயல்களையும் செய்கின்ற கணினி கண்டோம்
இல்லறத்தில் இணையாமல் குழாய் குழந்தை
ஈன்றெடுக்கும் புதுமுறையும் இங்கு கண்டோம்
எல்லாமும் அறிவியலில் பெற்றே நேயம்
என்கின்ற வாழ்வுயிரை இழந்து விட்டோம் !
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ஒவ்வொரு பூக்களிலும்
பாரபட்சமின்றி அமரும்
வண்ணத்துப் பூச்சிகளுக்கு
நேசத்துடன் நிறங்களைத்
தருகிறது பூக்கள்.
விடிந்ததும் மடியும் இருளல்ல
இருட்டிலும் பின்தொடரும்
நிழல் நான்.
எனது விழிகளை இமைகள்
மூடாததால் நீண்டிருந்தது
நேற்றைய இராத்திரி.
பிரபஞ்சப் பேரழிவைக்
காணவியலாத
பார்வையற்றவன் அவளின்
கனிவான பேச்சில் காதலைத்
தனக்குள் லாவகமாய்த்
திணிக்கிறான்.
த�ோட்டக்காரனின்
இறுதி ஊர்வலத்தில்
மயானம் வரை செல்கிறது.
அவன் பாசமுடன் பராமரித்த
த�ோட்டத்தில் தினமும்
நேசமுடன் தேனருந்திய
வண்ணத்துப் பூச்சிகளில் ஒன்று.

அவள் முதன்முதலாகத் தந்த
முத்தத்தையும்
மகிழ்ச்சி நிரம்பிய அதன்
சுவையையும்
இன்பம் கூட்டிய அந்த அந்திப்
ப�ொழுதையும்
காலங்கள் பல கடந்தும்
இன்னுமவன் மறக்கவே இல்லை.
பூக்களின் மேலுள்ள
பனித்துளிகளெல்லாம்
தேனானப�ோது தேனடைகளில்
குடங்குடமாய்த் தேன்.

நெடுநாட்களாகப் பிரிவில்
இருந்த காதலர்கள்
சந்தித்துக் க�ொண்ட பூங்காவில்
அவர்களின் சிநேகத்தை
ஆசையுடன் ரசித்தப் பூவ�ொன்று
அவர்கள் முத்தமிடத் த�ொடங்கியதும்
நாகரிகம் கருதி முகத்தை
வெட்கத்துடன் திருப்பிக் க�ொள்கிறது.
திரும்பி வருவ�ோமென்ற
நம்பிக்கையில் கூட்டை விட்டு
வெளியேறுகிறது மூச்சுக்காற்று.
உயிர்ப் பிரியும் தருணம்
பிரபஞ்ச வெளியில் காற்றோடு
காற்றாய்க் கலந்து விடுகிறது
உயிர்க் காற்று.
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நூல் விமர்சனம்

- க�ோ.லீலா

அநீதியைக்

கண்டு ப�ொங்கி
எழுதல் தான் இளமைக்கு அழகு என்ற
முண்டாசு கவிஞனின் பெயர் தாங்கி
கவியுலகத்தில்
தற்கால
பாரதியாக
ஒளிர்பவர் த�ோழர் பழநிபாரதி அவர்கள்.
கவிதை மட்டுமின்றி சமூகத்தில்
நிகழும் அத்தனை அநீதிகளையும் எதிர்த்து
தைரியமாக, உறுதியாக த�ொடர்ந்து குரல்
க�ொ டு த் து வ ரு ப வ ர் , க வ ிதை எ ழு து ம்
பூந்தென்றல் அநீதியை அழிக்க புயலென
புறப்படும் காற்று தான் பழநிபாரதியின்
காற்றின் கையெழுத்து. ம�ொத்தம் ஐம்பத்தி
யிரண்டு கட்டுரைகள் உள்ளன.
விபசாரத்தில் கைது செய்யப்படுகிற
பெண்களை எல்லாம் குறிப்பிட்ட இந்த
பத்திரிகையாளர்கள் மறக்காமல் அழகிகள்
என்றே அடிக்கோடிட்டு எழுதுகிறார்கள்.
அந்த அழகிகள�ோடு இருந்த ஆணழகனை
ந ா ன் ப ா ர்த்த து ம் இ ல்லை ப டி த ்த து ம்
இ ல்லை எ ன ்ற வ ரி க ளி ல் , ச மூ க த ் தி ல்
பெண்களை மட்டும் கேவலப்படுத்தும்
அநீதியை ஒரு பெரியார் என கேட்கும்
பேராண்மை மிளிர்கிறது.
	சிகரெட் பற்றி கூறும் ப�ோது நம் எல்லோ
ருக்குமே வேண்டிய நெருப்பு சுருட்டைப்
பற்ற வைக்கிற நெருப்பல்ல இருட்டைப் பற்ற
வைக்கிற நெருப்பு என்கிறார் சரிதானே.
அரவாணிகளின் துயரை, அவர்களை
சமூகம் புறக்கணிப்பதை, அதே ப�ோல
பெண்களை, ஏழைகளை புறக்கணிக்கும்

சமூகத்தை சாடுகிறார். மூன்றாம் உலக
நாடுகளில் க�ொண்டு வந்து க�ொட்டப்படும்
ரசாயனக் கழிவுகளாகத்தான் ஏழைகள்
எப்போதும் இருக்கிறார்கள் என்கிறார்.
	த�ொடர்ந்து கறுப்பு நிறம் புறக்
கணிக்கப் படுவதை. குறிப்பாக கறுப்பு
நிற பெண்களை அவமதிக்கும் இந்த
சமூகத்தை, அதே நேரத்தில் கண்ணா
கறுமை நிற கண்ணா என்பது முதல்
கறுப்புதான்
எனக்கு புடிச்ச கலரு
வரைபெண்கள் கறுப்பு நிற ஆண்களை
மதிக்கிறார்கள் என மிக நுணுக்கமான
ஆய்வுகளை முன் வைக்கிறார்.
எ ண் ட ோ ச ல் ஃ ப ா ன ா ல் க ா ச ா ர்
க�ோடில் நிகழும் சிதைவுற்ற த�ோற்றத் துடன்
பிறக்கும் மனிதர்கள். மரபணு மாற்றம்,
பசுமை புரட்சியால் ஏற்பட்ட அவலம்,என
அ டு க்க டு க்கா ய் ச மூ க அ வ லங்க ள ை
த�ோலூரித்து காட்டுகிறார்.
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கம்பங்கூழ், இட்லி என தமிழர்களின்
உணவு மறைந்து ப�ோவதை பீட்சாவும்,
பர்க்கரும் முதலிடம் பிடித்துக் க�ொண்ட
அவலத்தை…நம்நாட்டின்ஆயிரக்கணக்கான
அரிசிகளுக்கு பன்னாட்டு நிறுவனங்கள்
வாய்க்கரிசி ப�ோட்டதை வெளிச்சம் ப�ோட்டு
காட்டியிருக்கிறது புத்தகம்..
மாடுகளை விற்று கலப்பைகளை
வாங்கினார்கள், கலப்பைகளை விற்று விதை
நெல்லை வாங்கினார்கள் விதை நெல்லை
விற்று விஷத்தை வாங்கினார்கள்,சாவதற்கும்
கூட அவர்கள் பூச்சிக்கொல்லி மருந்தைதான்
வாங்க வேண்டியிருக்கிறது என்ற வரிகளில்
பசுமை புரட்சி, பன்னாட்டு நிறுவனம் எல்லாம்

  
நாராய் ! வெள்ளிய சிறு நாராய்
நீர்துறை வெளுத்த தூயமடி நல்லாடை
ஒத்த சிறகின் சிறுகுருகே ! தலைவன்
ஊரிடமிருந்து எம்மூர் பெயரும் நாராய்
எம்மூர் வந்து அவன் ஊர்
செல்லும் நாளில் இச்சிறு பேதை
படும் துயர் அவரிடம் உரையாய�ோ
அவரிடம் நலன் இழந்து கைவளை
நெகிழ்ந்த படுதுயர் உரைக்க மறந்தனைய�ோ
அன்றி எம்மூர் புகுந்து சினையுடை
கெண்டை உண்ட நன்றி மந்தனைய�ோ
எம்முடை தலைவன் ப�ோல் நீயும் !
பெரிதும் மறந்தனையே நாராய்
இவளைப் பிரியும் வன்கண்மை க�ொண்ட
தலைவனிடம் இனியும் உரைப்பாய் நாராய் !

~ செல்வம் பெரியசாமி

சேர்ந்து விவசாயியை சாகடிப்பதை நாசூக்காய்
ச�ொல்லியிருக்கிறார்.
உடல்எனும்துயரம்என்றகட்டுரையில்
அழகான பெண்ணை அணைத்துக்கொள்ள
விரும்பும் சமூகம், அறிவான பெண்ணை
அணைத்துவிட முயல்கிறது என்கிறார்
எத்தனை உண்மை.நிதர்சன வலி.
ஆடுகளும் ஏடுகளும் என தலைப்
பிட்டு கல்வி எப்படி கிட்டாக் கனியாக
இன்றும் பலருக்கு இருக்கிறது. தனியார்
பள்ளி, கல்லூரிகள் எப்படி நிதி நிறுவனமாக
இயங்குகிறது என்பதை அதில் ஏழைகளின்
துயர் என்னவாக இருக்கிறது என பல
செய்திகளில் பயணிக்கிறது.
எப்படி வீட்டை சுமந்துக் க�ொண்டே
அலைகிற�ோம், பெண்களை சக்தியென
க�ொண்டாடிய நாட்டில் இன்று பெண்களின்
நிலையென்ன …
கழிவறை ஆகிப்போன கடல�ோரம்,
அதிகமாய் குழந்தைகளை ஏற்றி செல்லும்
ஆ ட ் ட ோ தெ ரு வ ி ல் உ ற ங் கு ம் ஏ ழ ை
த�ொழிலாளியின் குடும்பம்,மருத்துவம் என்பது
மனிதாபிமானம், முதிய�ோர் இல்லம், சினிமா,
புத்தக சந்தை, எழுத்தாளர் களுக்கிடையே
நடக்கும் சண்டை, பூமியின் அழுகை, ம�ொபைல்
ஃப�ோனினால் ஏற்படும் துயர், செக்ஸை
பேச ஏன் பயப்படுகிற�ோம் என எண்ணற்ற
செய்திகளை குறித்தான வருத்தம்,க�ோபம்
எ ன ச மூ க த ் தின் மீ த ா ன அ க்கறையை
காற்றில் கையெழுத்திட்டு யாவருக்கும்
தூது விட்டிருக்கிறார்.
பெரியாரை, ஓஷ�ோவை க�ொண்டா
டு ம் ப கு த ்த ற ி வு ஞ ா ன ம ா க க ரு த் து
முகையவிழ்கிறது மனதில்.
	சமூகத்தை நெறிப்படுத்தும் புத்தக
மாக இருக்கும் காற்றின் கையெழுத்து
ச மூ க த ் தின் மீ து அ க்கறை க் க�ொண்ட
ஒவ்வொருவரும் படிக்க வேண்டிய புத்தகம்.
n
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தேசமிது தேசமெது?
வேர்களை வெட்டிவிட்டு
த(லை)ழைகளுக்கு தண்ணீர் ஊற்றும்
தேசமிது

சிறகுகள் விரித்திடு
சமையல் அறையில் மட்டுமே
சாதிப்பவளாய் இருப்பதால்
பயனில்லை...
இமைகள் இரண்டையும் விரித்து
இப்புவியை உற்றுப் பார்...
நாட்டை ஆளப் பிறந்தவள்நீ
வீட்டுக்குள் முடங்கி கிடக்கலாமா?
சேட்டைகள் செய்யும் கயவரை
வேட்டையாட துணிவு க�ொள்...
ஆடையில் உள்ள அழுக்கை
அகற்றும் வழிகளை அறிந்தவள்நீ
ஆட்டம் ப�ோடும் கூட்டத்தை
அடக்கிவிட்டுக் கடந்து செல்...
சிறுமியாக இருக்கும் ப�ோதே
சிறகை விரித்துப் பற...
வயதுக்கு வந்த பிறகு
வரலாறு படைத்து நில்...
சட்டங்களை முழுதாய்க் கற்று
பட்டங்கள் பல பெற்று
திட்டங்களில் நல்லதை வகுத்து
கட்டளை யிடுபவளாய் வாழ்...
இடர்களை எல்லாம் முறியடித்து
இரும்பு பெண்ணாய் வலம்வந்து
இறுதிவரை ப�ொதுநலம் புரிந்து
இவ்வுலகின் இதயங்களை வெல்.

பயிர்கள் சாய்ந்தால் கூட பார்க்குமுலகில்
உயிர்கள் பல உருகினாலும்
மயிர்களென மவுனம் காக்கும்
மாண்புள்ள தேசமிது
உலகுக்கு உணவளிப்பவன்
உண்ணா விரதமிருப்பது தமக்காக அல்ல
நமக்காக என்பதை
த�ொலைக்காட்சியில் பார்த்துக் க�ொண்டு
த�ோள் க�ொடுக்கும் தேசமிது
குளிரில் நடுங்கி
வெயிலில் மருகி
க�ொட்டும்மழையிலும்
கூவும் அவர்கள்குரல்
குளுகுளு அறையில்
குழுமியிருப்பவர்களால்
குறித்து க�ொள்ளப்படாத தேசமிது
மூத்திரப்பை சுமந்து
முதுகில் சேய்சுமந்து
நெஞ்சில் நேர்மையை நிரப்பி
அறவழியில் ப�ோராடும்
அன்புக்குரியவர்களை
கண்டுக�ொள்ளாமலே அவர்களை
கல்லறைக்கு அனுப்பும் தேசமிது
உழவை மிதிக்கும் தேசமிது
உழவனை மதிக்கும் தேசமெது?

- நேசமுடன் ஈசு

பாக்யபாரதி
தகடூர், தமிழ்நாடு.
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-  
	வெயில் மறைத்த மேகங்கள் வந்து
வானை மறைத்துக் கறுப்புத் திரை ப�ோடவே,
முத்துத் துளிகள் மண்ணைத் த�ொட விரைந்து
வர அதைக் கண்ட காற்றோ மழைய�ோடு
கை க�ோர்க்க சிறிது நேரத்தில் மழைத்
தூறல்களைச் சிதறச் செய்து விளையாடியது
காற்று, அதைக் கண்ட மின்னலும் இடியும்
இணைந்தே ரகளை செய்ய ஆரம்பித்தது.
அங்ஙனம் தகரங்களால் அடைக்கப்
பட்ட க�ொட்டில் வீடுகள் எல்லாம் மின்னல்
கீற்றில் பள, பளவென மின்னத் த�ொடங்கியது
மக்கள்அனைவரும்வீட்டினுள்பாதுகாப்பைத்
தேடிப் புகுந்து க�ொண்டனர். ஒவ்வொருவர்
கண்களிலும் மழை எப்போது ஓயும் என்ற
எதிர்பார்ப்பு நிரம்பிக் கிடந்தது ஆனால்
குழந்தைகளுக்கு மழை என்றால் ஆனந்தம்
தானே எல்லாக் குழந்தைகளும் மழையைக்
கண்டவுடனே காகிதத் த�ோணிகள் செய்ய
ஆரம்பித்தனர் மழை ஓய்ந்ததும்
	தேங்கி நிற்கும் நீரில் விளையாடு
வதற்காக. சிறிதுநேரம் கழித்து மழை

ஓய ஆரம்பித்து குழந்தைகள் விளையாட
ஆரம்பித்தனர். அச்சமயம் குழந்தை பவியும்
சிறுவர்களின் ஆரவாரச் சத்தம் கேட்டதும்
வெளியே வந்தாள். அந்த நேரம் அவளது
சக குழந்தைகள் காகிதத் த�ோணி விட்டு
நீரில் விளையாடிக் க�ொண்டிருந்தனர்.
குழந்தை பவியும் அவர்களுடன் இணைந்து
வ ி ள ை ய ா ட ஆ சை க�ொ ண் டு அ ங்கே
சென்றாள். ஆனால் அவளிடம் காகிதத்
த�ோணிகள் இல்லை. மற்றக் குழந்தைகளும்
தங்கள் தந்தைமார்கள் செய்து தந்த காகிதத்
த�ோணியெனச் ச�ொல்லி பவிக்குத் தர
மறுத்து விட்டனர்.
	வேகமாக தன் வீட்டுக்கு ஓடி
வந்த குழந்தை பவி கிடந்த கடதாசிகளை
எடுத்து த�ோணி செய்ய முயற்சித்தாள்
ஆனால் அவளுக்கோ த�ோணி செய்ய
தெரியவில்லை அப்போது கவலையடைந்த
பவி தன் தாயிடம் சென்று .
‘‘அம்மா எனக்கு த�ோணி செய்ய
வேண்டும் என்னோட அப்பா இப்போதே
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இங்கு வர வேண்டும் உடனே அப்பாவை
வரச்சொல்லுங்க, எல்லாருக்கும் அப்பா
கூடவே இருக்காங்க என் அப்பா மட்டும்
ஏன் வாராங்க இல்லை எனக்கு அப்பா
வேண்டும்...’’ என்று தாயின் கைகளை
பி டி த் து அ ழு த வ ண்ண ம் சு வ ரி ல்
மாட்டியிருந்த தன் அப்பாவின் படத்தை
பார்த்தாள்.. இதைக் கண்ட அவள் தாய்
சாந்திக்கு சலிப்புத் தட்டியது கூடவே
மகளைச் சமாளிக்க என்ன செய்வதென்ற
பயம் வேறு, ஆனால் குழந்தை பவிய�ோ
த ந்தை உட ன ே வர வே ண்டு ம் என்று
அ ட ம ் பி டி த்து அழலா னா ள். தனக்கு ள்
குமுறிக் க�ொண்டிருந்த கவலைகளை தன்
குழந்தையிடம் காட்டும் முகமாக சாந்தி
பவியிடம் சத்தம் ப�ோட்டாள்.
«அப்பா இனி வரமாட்டார் அவர்
சாமிக்கிட்ட ப�ோய்ட்டாரு னு எத்தனை
தடவை உனக்கு ச�ொல்றது ச�ொன்னால்
கேட்கமாட்டியா? ஐய�ோ... கடவுளே
எனக்கும், என் குழந்தைக்கும் ஏன் இந்த
ச�ோதனை நான் அவளுக்கு எப்படி புரிய
வைப்பேன்» என்று தனியாக சத்தமிட்டு
அழ ஆரம்பித்தாள்.
அந்த வேளை தலையில் பசளைப்
பையால் மூடிக்கொண்டு வீதியில் சுந்தரம்
பிள்ளை வந்து க�ொண்டிருந்தார்.
	சாந்தியின் வீட்டை அண்மித்ததும்
தாயும் சேயும் அழும் சத்தம் கேட்டு வீட்டினுள்
நூழைந்தார் சுந்தரம் பிள்ளை அவர் தூரத்து
உறவுக்காரர் அவளுக்கு மாமா முறையாகும்.
தாயையும் மகளையும் ஆதரிக்கவென்று
இருந்த ச�ொந்தம் என்றால் சுந்தரம் பிள்ளையும்
அவர் குடும்பத்தினரும் மட்டுமே.
வீட்டினுள் நுழைந்த சுந்தரம் பிள்ளை
சாந்தியிடம் வினவலானார் «ஏன் மா சாந்தி
என்னாச்சு ஏன் இவ்வளவு சத்தம் இங்க»
அப்படி என்று.
இவ்வளவும் கேட்டதுதான் தாமதம்
தன் மன பாரங்களை ஓ.. வென்ற குரலில்
க�ொட்டித் தீர்த்தாள் சாந்தி
‘‘மாமா பவி ஒவ்வொரு தடவையும்
அப்பா வேணும் வரச்சொல்லு அம்மா
என்று அடம்பிடித்து அழும் ப�ோது
என்னால் சமாளிக்க முடியல நான் தாலி
இழந்து முண்டச்சியா தவிக்கிறத என்

பிஞ்சு மகளுக்கு எப்படிச் ச�ொல்லி புரிய
வைப்பேன். என் வாழ்க்கை பறிப�ோன
ச�ோகத்தையும், பார்க்க இந்த சமூகம்
என்ன முண்டச்சினு கேவலமா பாக்குற
க�ொடுமையையும் பார்க்க, மகள் பவிட
அப்பா இல்லாத பரிதாபம் தான் என்ன
ர�ொம்ப சி த்ர வதை பண் ணுது மாமா
நான் என்ன செய்வேன் இறைவனுக்கே
கருணையில்லாமல் ப�ோச்சே மாமா»»
என்று முரு ங்கைய ில் இரு ந் து உதி ரு ம்
பூக்களைப்போல் கண்ணீர் உதிர தலையில்
அடித்துக் கதறினாள். சுந்தரம் பிள்ளைக்கு
இது ஒன்றும் புதிதல்லத்தான் ஆனாலும்
நாளுக்கு நாள் அதிகரிக்கும் குழந்தை
பவியின் பரிதவிப்பு கண்டு மனமுடைந்தார்.
சுந்தரம் பிள்ளை தனக்குத் தானே தேற்றிய
படி சாந்திக்கு ஆறுதல் கூற முற்பட்டார்
சுந்தரம் பிள்ளை.
‘‘சரி சரி நீ அழாத மா சாந்தி நீதானே
பவிக்கு எல்லாமா இருக்க நீயே இப்படி
மனமுடைந்து ப�ோனா எப்படி’’ என்றவாறு,
குழந்தை பவியை தன்னுடன் அணைத்த
படி «பவிமா அடம்பிடக்கக்கூடாது தாத்தா
கடைக்கு கூட்டிப்போய் மிட்டாய் வாங்கி
தாரன்» என்று குழந்தையை சமாளித்த
வண்ணம் வெளியில் எட்டிப்பார்த்தார்.
	மேகங்களின் க�ோபம் கூட பவியின்
அழுகையைப்போல் மெது மெதுவாக குறைய
ஆரம்பித்தது அவ்வப்போது மின்னல் வந்து
பல்லைக் காட்டியபடி ஒளிந்து விளையாடியது.
குளிர்ந்த காற்று மழையின் ஓய்வை காதில்
ச�ொல்லிப்போனது.
«சரிமா சாந்தி நீ இதையெல்லாம்
ய�ோசிச் சு க்கிட் டு இ ரு க்காத தி ட ம ா
இருக்கனும் சரியா இங்க பாரு வீடு பூரா
மழைத் தண்ணீர் ஒழுகிக்கிட்டு இருக்கு
ப�ோய்ச் சுத்தம் செய் மா, மழையும் நல்லாக்
குறைஞ்சிட்டு நான் பவிய கடைக்குக்
கூட்டிப்போய் வாரன் பிள்ள» என்றபடி
குழந்தையை கையில் பிடித்துக் க�ொண்டு
வீட்டை விட்டு வெளியேறினார் சுந்தரம்
பிள்ளை.
	சாந்தி கவலையின் உச்சத்துக்கே
சென்றமர்ந்தாள். ஆம் சாந்தியின் கடந்த
கால வாழ்க்கை மிகவும் ரம்மியமானது.
அவளுக்கு கிடைத்த கணவர் அப்படி ஒரு
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நல்ல மனிதர்.
சுரேஸ் சாந்தியின் கணவர். யாழ்ப்
பாணம் நல்லூரில் ஒரு சமூக சேவகன்.
அ வ னை வெ று க்க அ ங் கு ய ா ரு ம்
இல்லை. அப்படி அன்பானவன். ஐந்து
வருடங்களுக்கு முன் அதே ஊரைச் சேர்ந்த
சாந்தியைத் திருமணம் செய்து க�ொண்டான்.
அதில் இருந்து சில மாதங்கள் கடந்தது,
வாழ்க்கை திகட்டாத தித்திப்பின் உச்சத்தில்
இருவரையும் தள்ளிவிட்டு தித்திப்பே
வெட்கப்பட்டு விலகும் அளவிற்கு சுரேஸ்
சாந்தியின் அன்புப் பரிமாற்றம் இருந்தது.
இதன் பயனாக சாந்தி கருத்தரித்தாள்.
குழந்தை பவி சாந்தியின் வயிற்றுக்
குள் உயிர்த் தரித்தாள். இன்பத்தின் மேல்
இன்பம், ஆம் தான் கர்ப்பமாக இருப்பதை
உ று தி செய்த ச ா ந ் தி தன் க ண வ ர்
சு ரேஸ ு க்கு ம் , அவள் உற வுகளுக்கு ம்
தெரிவித்தாள். ஒட்டு ம�ொத்த உறவுகளும்
மகிழ்ச்சியில் மூழ்கிக் கிடந்தது.
ஆனால் காலம�ோ கறை படிந்து
க ி ட ந ்த து . அ து இ லங்கை ய ி ல் யு த ்த
காலமாக இருந்தது. எங்கு எப்போது
வேண்டுமானாலும் குண்டுகள் வெடிக்கும்,
யார் எப்படி வேண்டுமானாலும் இறக்கலாம்.

அப்படிப் பட்ட க�ொடூர யுத்த காலமாக
இருந்தது. அன்றும் அப்படித்தான் சாந்தி
கருத்தரித்த மகிழ்ச்சியில் இறைவனுக்கு
நன்றி ச�ொல்ல ஒரு பூஜையை சுரேஸும்
அவர் குடும்பத்தினரும் நல்லூர் கந்தசுவாமி
க�ோவிலில் ஏற்பாடு செய்தனர். அது
வெள்ளிக்கிழமை க�ோவிலில் மக்களும்
திரளாகக் காணப்பட்டனர்.
கர்ப்பமுற்றிருந்த தன் மனைவிய�ோடு
பூஜையை முடித்து விட்டு சுரேஷ் கடை
வீதிகளில் நடக்கலானான். அப்போது
சிறு சிறு ப�ொம்மைகளைக் கண்டவன்
ச ந ் திய�ோ டு க தை பேசி ந ட க்கத்
த�ொடங்கினான்.
‘‘நம்ம குழந்தை கிடைச்சதும் இந்த
ப�ொம்மை எல்லாம் வாங்கிக் க�ொடுக்கனும்
சாந்தி’’ என்று தன் எதிர் பார்ப்புக்களை
ச�ொல் லிக் க�ொண்டே நடக்கை யில்
சற்றுத் த�ொலைவில் வளையல் கடை
தென்பட்டது அதைச் சாந்தியின் கைகளில்
ப�ோட்டு அழகு பார்க்க நினைத்த சுரேஷ்
அவளை அங்கேயே நிற்கச் ச�ொல்லி விட்டு
கடையை ந�ோக்கி விரைந்தார்.
கண்ணாடி வளையல்கள் கண்ணைப்
பறிக்க எதை எடுப்பதென்று தெரியாது
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திக்கு முக்காடி நிற்கையில் அங்கு சுந்தரம்
பிள்ளையின் இளைய மகன் கபிலன் வந்து
இணைந்து க�ொண்டான்.
‘ ‘ எ ன ்ன சு ரேஸ் அ ண்ணா
அண்ணிக்கு வளையலா! ஆஹ் அசத்துங்க
அசத்துங்க’’ என்ற வார்த்தைகள் உதடுகளை
விட்டுப் பிரியவில்லை. டமார் என்ற பெரும்
வெடிப்பும் சத்தம் கேட்டது. க�ோவிலில்
திரண்டிருந்த மக்கள் யாவரும் வீதியை
ந�ோக்கி ஓடினார் சாந்திக்கோ அதிர்ச்சியில்
மயக்கமே வந்து விட்டது அவளை யார்
தான் அங்கிருந்து அப்புறப்படுத்தினார்கள்
என்று கூடத் தெரியாது.
ப ெ ரு ம் பு கை மூ ட ்ட மு ம் , மூ ண்
டெ ழு ந் து, தீ யும் நல் லூர் க�ோவில ை
நிலை குலைய வைத்தது. மக்கள் முழி
பிதுங்க அங்கு இராணுவ படைகள் வந்து
குவிந்தன. பதற்றத்தை கட்டுப்படுத்தியபடி
குண்டு வெடிப்பில் அகப்பட்டவர்களின்
தேடல் த�ொடங்கியது. அப்போது சுரேஸின்
கைகளில் வளையல்களை பிடித்திருந்த
மாதிரியே துண்டாகிக் கிடக்க, தலையில்
வெடிப்புகள�ோடு ஒரு பக்கமும், சதைகள்
சப்பித் துப்பிய சுவிங்கம் ப�ோல் அங்கும்
இ ங் கு ம் அ ப ் பி க் க�ொ ண் டி ரு ந ்த து .
கபிலனின் உருவத்தையே கண்டு பிடிக்க
முடியாது ப�ோயிற்று.
யார் செய்த புண்ணியம�ோ சாந்தி
உயிர் தப்பினாள். அவள் உறவுகளையும்
ம�ொத்தமாக காவிக் க�ொண்டது அந்த குண்டு.
மருத்துவ மனையில் அனுமதிக்கப் பட்டிருந்த
சாந்தி கண் விழித்தாள். ந�ொடிப்பொழுதில்
நடந்து முடிந்த அந்த அக�ோர நிகழ்வு
சாந்திக்கு வெள்ளைப் புடவையையும்,
அனாதை என்னும் பட்டத்தையும் சூட்டிச்
சென்றது கூட அறியாதவளாக தன் கணவர்
எங்கே, எங்கே என்று கதறினாள், துடித்தாள்.
அங்கு வந்த மருத்துவர�ோ...
‘‘மா... மனதைக் திடமாக வைத்துக்
க�ொள் ளு ங்க ம ா , உங்கள் கண வர்
உட்படப் பலர் குண்டு வெடிப்பில் இறந்து
விட்டார்கள். உங்கள் குடும்பத்தினரும்
அகப்பட்டிருக்கலாம்’’ என்று கூறவே மீண்டும்
மயங்கிப் ப�ோனாள் சாந்தி.
அந்த நிகழ்வை தனக்குள் வாங்கி
தன்னையே மறந்து மூழ்கிக் கிடந்தார் சுந்தரம்

பிள்ளை.இறந்ததுஅவர்மகனும்கூடத்தானே,
அந்த துயரம் யாராலும் ஈடு செய்ய முடியாத
ஒன்று அல்லவா, கால்கள் மட்டும் வீதியில்
நடக்க நினைவை நல்லூர் கந்தசுவாமி
க�ோவிலுக்குள் விட்டபடி நடந்தார் சுந்தரம்
பிள்ளை, வீதியில் வந்த வண்டி ஒன்று சடார்
என் நிறுத்தும் சத்தம் கேட்டு திடுக்கிட்டார்
சுந்தரம் பிள்ளை, குழந்தை பவியை இறுகப்
பிடித்தபடி, அப்போது வண்டி ஓட்டுநர்
«ஏங்க தெருவுக்கு வரும் ப�ோதே வீட்டுல
ச�ொ ல் லி ட் டு வ ந் து டு வீ ங்கள ா இ து ல
வேற குழந்தையையும் கூட்டிக் க�ொண்டு
சாவுக்கிராக்கி ஓரமா ப�ோங்க»»
என்று
சத்தம் ப�ோட்டான் அப்போது தான், தான்
நடு வீதியால் நடந்ததையும், வண்டி தன்
மீது ம�ோத வந்ததையும் உணர்ந்தார் சுந்தரம்
பிள்ளை.
‘‘மன்னிச்சிடுப்பா ஏத�ோ நெனப்புல
நடைய விட்டுட்டேன்’’ என்றபடி நகர்ந்து
சென்றார்.
	சாந்தியின் உணர்வுகள் அந்த
ஆஸ்பத்திரி கட்டிலில் மயங்கிய படியே
க ி ட க்க க ா லி ல் நீ ர் த் து ளி தெ ற ித் து
உயிர்ப்பித்தது. அவள் சுயம் உணர்ந்து
தி டு க்கி ட ்ட வ ள ா ய் சு ற் று ம் மு ற் று ம்
பார்த்தாள். கூரையின் உடைசல்களால்
வெள்ளியும், நிலவும் வந்து சிரிக்கும்
இடைவெளிகளை, மழை நீர் வாங்கிக்
க�ொண்டதால் குடிசைக்குள் மழைநீர்
கூரைவழியே புகுந்து விடும் என்றெண்ணி,
அங்காங்கே பரவி வைத்த பாத்திரத்தில்
நீர் நிரம்பி அவள் மீது பட்டுத் தெறித்ததை
உணர்ந்த சாந்தி தன்னைச் சுதாகரித்துக்
க�ொண்டு வீட்டில் மழை அமுக்கிப் ப�ோன
இருளை விரட்ட மெழுகுவர்த்தி ஏற்றினாள்.
அவள் ஏற்றிய மெழுகுவர்த்தி சற்றே
உருக ஆரம்பித்ததும், அதை அவளால்
ஏற்றுக் க�ொள்ள இயலாது ப�ோய்விட்டது.
என்னைப் ப�ோலவே நீயும் உருகி அழியாதே
என்று மெழுகுவர்த்தியை ஊதி அணைத்து
விட்டு இருட்டிலேயே உக்கார்ந்தாள் சாந்தி.
இந்த சமூகத்தில் பாசம் தேடும்
மனிதர்கள். அதிகம் அதில் இக்கதையில் வரும்
மூன்று பாத்திரங்கள் மட்டும் விதிவிலக்கல்ல.
n
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மார்கழியில் என் மாதவன்
மார்கழி பனியில்
மனமும் குளிர
விடிகாலை வேளை
அழகாய் புலர
இனிதான குயில்கள்
இசைய�ோடு பாட
வெண்பஞ்சு மேகம்
வானமதில் நீந்த
வாசலெங்கும் நீர்
தெளித்து க�ோலமிட
த�ோட்டத்து மலர்கள்
மண்மீது மெத்தையிட
க�ோல பூங்குழலை
பாங்காய் தான்முடித்து
காத்திருக்கிறேன் மார்கழியில்
மாதவன் வரவுக்காக

கனவையும் களவாடினாய்
கண்களால் கைது செய்கிறாய்
நாளும்...
நாணத்தால் த�ோற்று நிற்கிறேன்
நானும்...
என்னதான் மாயம் செய்தனை
என்னுள்..
எத்தனை மாற்றம் தந்தனை
என்றும்
நீங்கா வரத்தினை பெறவே
உன்னை
நினைத்தே மறுகுதே உள்ளம்
நாளும்
கண்கள் மூடியே நானும்
கனவுகள்
காணும் வேளை கனவையும்
களவாடினாய்...

விஜி ஆர் கிருஷ்ணன்


இடைவிடாத கம்பித் தூறல்கள்
எல்லோரையும் சிறைபிடித்து
வைத்தது வீட்டிற்குள்!
காட்டுமிராண்டித்தனம்
என்னவென்று அறியாத
காட்டு விலங்குகள் மிரண்டன
மனிதனைக் கண்டு!
பூவுலகு என்பது புரிந்தது
பிறப்புக்கும் இறப்புக்கும்
கூடவேப் பூ!
பக்கத்து வீட்டு பெண்ணின்
புதிய கம்மல்கள் காட்டியது
மனைவியின் விம்மல்களை!
உணவுத் திருவிழாவில்
உற்சவமூர்த்தியாக உலா வந்தது
ருசி உடனுறை பசி!
தாய் தேடி
அழுகின்றது குழந்தை
உணவே தாய் !
காலாட்டம் க�ோலாட்டம் இவற்றைக்
கண்டு களித்தார்
கையாடலில் தேர்ந்த மந்திரி!
தலைவராகும் என் எண்ணத்தைக்
க�ொன்றுவிட்டான்
தலைவருக்குப் பிறந்த
க�ொள்ளுப்பேரன்!

- பா.சக்திவேல்
க�ோயம்புத்தூர்
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அச்சமில்லை மனமே அகிலத்தை வென்றிட!
அரும்பெரும் திறத்துடன் எதிர்த்தே நின்றிடு!
உச்சிமீது வானிடிந்து வீழுகின்ற ப�ோதிலும்
உன்னில் உறுதிக�ொள் ச�ொன்னானே பெருங்கவி!
இச்சகத்தில் எண்ணற்ற இடர்கள் த�ொற்றுக்களாய்!
இவற்றையும் கடப்போம் என்றே செயல்படு!
துச்சமாக எண்ணிவிடு துயரத்தை வென்றுவிடு!
துணிவுடனே நிமிர்ந்திட்டால் த�ோல்விகள் என்றுமில்லை!
கண்ணெனவே காத்திடு கருத்தான மரபினை!
கடிதுழைப்பும் செயலுமே உயர்த்திடும் நம்மையே!
மண்ணினது பெருமைகள் மாண்புடன் ப�ோற்றிட்டால்
மனத்திற்குள் அச்சமென்றும் த�ோன்றாது நிச்சயம்!
விண்வெளியைத் த�ொட்டுவிடும் வியத்தகு முயற்சிகள்
வீரத்தைப் பறைசாற்ற வீண்கவலை நமக்கெதற்கு!
எண்ணமெல்லாம் மேல�ோங்க எதிர்த்திடு சூழ்பகையை!
என்றுமில்லை வீழ்ச்சியென்று கூத்தாடு ப�ொன்மனமே!
அஞ்சுவது அஞ்சாமை பேதைமை என்றார்!
அவனியில் பழிச்சொல்லிற்கு அஞ்சிடு நல்மனமே!
எஞ்சிய செயலுக்கெல்லாம் எதிர்வினை ஆற்று!
ஏற்றமுடன் வாழ்வினில் வெற்றியை நாட்டு!
பிஞ்சுகளைச் சிதைத்திடும் கயமையை அழித்துப்
ப�ொங்கிடுவாய் சமூக அவலத்தைச் சிதைக்க!
வஞ்சகமும் தீச்செயலும் வேர�ோடு ஒழிய
வல்லமை க�ொண்டுநீ ப�ோராடி வெல்மனமே!

ஓசூர் மணிமேகலை
தமிழ்நாடு
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Dr.



(International Life Coach – Mentor – Facilitator)


உங்கள்

மனதுக்குப் பிடித்தவர்
களால் உங்கள் மனம் புண்படுமா?
உண்மையில் மனதிற்குப் பிடித்த
வர்கள் செய்யும் விருப்பமில்லாத செயல்
கள�ோ அல்லது ச�ொல்லும் ச�ொற்கள�ோ
த ா ன் அ தி க ம் பு ண்ப டு த் து ம் எ ன் று
புலம்பாதவர்களே இல்லை எனலாம்.
அதிகம் பரிச்சயமில்லாதவர்களின்
செயல்களைக் கூட எளிதாகக் கடந்து விடும்
மனம், பிரியமானவர்கள் தவறாக ஏதேனும்
செய்தால�ோ அல்லது ச�ொன்னால�ோ
அதைப் பற்றியே என்னேரமும் சிந்தித்துக்
க�ொண்டு நிம்மதி இழந்து தவிக்கும்.
அ தி லு ம் அ வ ர்க ள் ச�ொல்லோ ,
செயல�ோ, உங்கள் தன்மானத்தை தாக்கக்
கூடியது என்றால் அவ்வளவுதான் உங்கள்
survival mechanism சட்டென்று activate
ஆகி அவர்களுக்கு சுளீரென்று பதிலடி தர
வேண்டும் எனத் துடிக்கும்.

ஆனால் இவை, பிரச்சினைகளை
ப ெரித ா க் கு மே த வ ி ர ஒ ரு ப�ோ து ம்
பிரச்சினைக்கு தீர்வு தராது.
	சின்ன சின்ன தவறுகள் செய்வது
மனித இயல்பு. நம்மை அவமானப் படுத்த
வே ண் டு மெ ன ் ற ோ , வ ரு த ்தப் ப டு த ்த
வேண்டு மென்றோ அப்படி நடந்திருக்க
மாட்டார்கள். ஏத�ோ ப�ோகிற ப�ோக்கில்
தவறுகள் ஏற்பட்டிருக்கலாம். எல்லாம்
சரியாகி விடும் என அதைக் கடந்து செல்லும்
பெருந்தன்மையே மனதிற்கு அமைதியையும்
மகிழ்ச்சியையும் தரும்.
நீங்கள் அறிவீர்களா.. நம் ஒவ்
வ�ொருவர் மனதிலுமே ‘auto correction’ செயலி இருக்கிறது. அது, நம்மை
அறியாமல் ஏதாவது தவறாக நடந்து
விட்டால், தானாகவே அப்படி ச�ொல்லி
இருக்கக் கூடாது, இப்படி செய்திருக்கக்
கூடாது என மனதில் த�ோன்றி, தான்
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செய்த தவறுக்கு வருந்தி அதை சரி செய்து
க�ொள்ள முயலும்.
எ னவே , ய ா ர ா வ து ஏ த ா வ து
தவறிழைத்து விட்டால் அவரது auto correction அவரை திருத்துவதற்கு சற்று
அவகாசம் க�ொடுக்க வேண்டும் என்று
புரிந்து க�ொண்டு அதற்கேற்ப க�ொஞ்ச
நேரம் கண்டு க�ொள்ளாத மாதிரி இருந்தால்
ப�ோதும்.
அதை விட்டும் இப்போது இவர்கள்
ச�ொல்வதை கண்டு க�ொள்ளாமல் விட்டு
விட்டால் இது த�ொடர்ந்து விடக் கூடும்
என எண்ணி நீ இப்படி ச�ொன்னாய் இது
என்னை வருத்துகிறது என்று பாய்ண்ட்
பண்ணி ச�ொல்லிக் காட்டா தீர்கள். அப்படிச்
ச�ொல்லிக் காட்டினால்தானே, அவர்கள்
த வ றை உ ண ர் ந் து ந ம்மி ட ம் அ தற் கு
வருத்தம் தெரிவித்து மீண்டும் அப்படி
நடக்காமல் பார்த்துக் க�ொள்வார்கள் என்று
நீங்கள் நினைக்கலாம். ஆனால் அப்படி
ப ா ய் ண் ட் ப ண் ணு ம் ப�ோ து த ன ்னை
குற்றவாளிக் கூண்டில் நிறுத்தி கேள்வி
கேட்கிறார்கள் என்று தான் அவர்களுக்கு
த�ோன்றும்,
	தவிர, இப்போது எடுத்து ச�ொல்லு
ம ள வு க் கு அ ப ்ப டி எ ன ்ன த வ று செ ய் து
வ ி ட ்டேன் . இ து ப�ோ ல் நீ ஒ ன் று மே
செய்ததில்லை ய ா எ ன் று உ ங்களி ட
மிருக்கும் ஏதாவது ஒரு தவறை அவர்களும்
எடுத்து ச�ொல்ல முற்படுவார்கள்.
அதாவது, இயல்பாக அவர்களே
மாற்றி இருக்கக் கூடிய ஒன்றை, தவறு
என்று கருதிய ஒன்றை, நீங்கள் சுட்டிக்
காட்டுவதால் அது ஒன்றும் அவ்வளவு
பெரிய தவறில்லை என்று அவர்களது ஈக�ோ
மாற்றி எண்ண வைத்து விடும். அல்லது
நீ ங்க ள் கே ட ்கி றீ ர்க ள் எ ன ்பத ற ்கா க
அப்போதைக்கு வருத்தம் தெரிவித்தாலும்
தான் மாற்றிக் க�ொள்வதாக முன் வந்து
ச�ொன்னாலும் அவர்கள் மனதில் இந்த
சம்பவம் பதிந்து விடும். அதனால், அது
அவர்களை முன்பு ப�ோல் இயல்பாக இருக்க
விடாது. தான் ச�ொல்ல வேண்டியதை
ச�ொல்ல மு டி ய ா த த டு ம ா ற ்ற த ்தை
ஏற்படுத்தி விடும். அதனால் இருவருக்கு
மிடையே சகஜ நிலை இல்லாத இறுக்கம்

ஏற்பட்டு விடும்.
இப்படி ஏற்படும் சிறு விரிசல்கள்
சரியான முறையில் கவனிக்கப் பட்டு
பரஸ்பரம் புரிந்து சரி செய்யப் படவில்லை
எனில் அது இருவரின் தன்மானத்தையும்
பாதித்து இருவருக்குமிடையே பெரிய
இடைவெளியை ஏற்படுத்தி விடக் கூடும்.
அதே நேரம்.. க�ோபம�ோ, வருத்தம�ோ,
சங்கடம�ோ எழும் ப�ோது வயிற்றுக்குள்
என்னவ�ோ சுழன்று நெருப்பு கங்காக
வார்த்தைகள் கிளர்ந்து எழத் துடிக்கும்
ப�ோது, அப்படியே மூச்சை ‘ஹா..» என்ற
சத்தத்தோடு வெளியே விடுங்கள். பின்
மெல்ல அப்படியே மூச்சை உள்ளிழுத்து
வெளியே விட்டு உங்களை நிதானப்
படுத்துங்கள். அப்படிச் செய்யும்போது,
அந்த நேரத்தில் அந்த சூழலை, உங்கள்
வார்த்தைகளை நீங்கள் pause செய்கிறீர்கள்.
அ த ா வ து ந ின் று ந ித ா னித் து ,
உங்களுடைய முழு கவனத்தையும் அந்த
தருணத்தில் நிறுத்தி வையுங்கள். அப்படிச்
செய்யவில்லை என்றால், உங்கள் மனம்,
அன்றும் இப்படித்தான் செய்தார்கள் என
வ ி று வ ி று வென க ட ந ்த க ா ல த ் திற் கு ள்
இறங்கி, என்றோ நடந்த விஷயங்களைக்
கிளறி எடுத்து, முந்தைய file லை புரட்ட
ஆரம்பித்து விடும். அதற்கு இடம் க�ொடுக்
காமல் அலைபாயத் துடிக்கும் மனதை
அப்படியே அந்தக் கணத்தில் நிறுத் துங்கள்.
அது ப�ோல் இதை தட்டிக் கேட்காமல்
விட்டால் நாளை இது இப்படி நடக்கக் கூடும்
என சிறு விஷயத்தையும் பூதாகரமாக்கும்
எண்ணங்களையும் தடுத்து நிறுத்துங்கள்.
எதற்காக இதை பெரிதாக எடுத்து
என் மனம் வருத்தப் படுகிறது, அவர்களின்
செயலுக்கு நான் பதிலடி க�ொடுப்பது அவரின்
அன்பை விட எனக்கு முக்கியமானதா?!
என்னுடைய நிம்மதியை விட, மகிழ்ச்சியை
விட அது எனக்கு அவசியமானது தானா
என்ற கேள்வியை உங்களுக்கு நீங்களே
கேட்டுக் க�ொள்ளுங்கள்.
பெரும்பாலும், தான் ச�ொன்னால்
ம ற ்ற வ ர் ஏ ற் று க் க�ொள்ள வே ண் டு ம் .
அதில்தான் தனக்கான அன்பும் மதிப்பும்
மரியாதையும் இருக்கிறது என்று மனித
ம ன ம் த வ ற ா க ஒ ன ்றை தனக்கென
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வரையறுத்துக் க�ொள்கிறது. தான் ஒன்றை
ச�ொல்லி தனக்கு வேண்டிய உறவு அதை
ஏ ற் று க் க�ொள்ள மு டி ய ா த சூ ழ லி ல்
அவர்கள் தன்னை மதிக்கவில்லை, தான்
அ வ ர்க ளு க் கு மு க்கி ய ம ில்லை , எ ன
என்னென்னவ�ோ கற்பனைகள் செய்து
க�ொண்டு மருகுகிறது. அதுவே உறவில்
விரிசலை ஏற்படுத்துகிறது.
ப�ொதுவாக, எல்லா உறவுகளையும்
உரசச் செய்யும் ஒரு வார்த்தை ‘want’
என்பதுதான். அதாவது, எனக்கு இது
தேவை, எனக்கு அது தேவை, நீ இப்படி
இருக்க வேண்டும் என தான் விரும்பக்
கூடியவரை தன்னுடையவர் என்று கருதக்
கூடிய நேரம், தான் விரும்புவது ப�ோல்
அவர்கள் இருக்க வேண்டும் என இழுத்து
சென்று விடுகிறது.
ஆனால் அவர்கள் அப்படி இருக்க
முடிவது என்பது அவர்களுக்கு உங்கள்
மேல் இருக்கும் அன்பையும் மதிப்பையும்
மட்டும் சார்ந்த விஷயம் அல்ல. அது
அவர்களின் physiological மற்றும் psychological சூழல்களையும் சார்ந்துள்ளது
என்பதை புரிந்து க�ொள்ளுங்கள்.
நீங்கள் ஒன்றை எதிர்பார்த்து அதை

அவர்கள் செய்யாத ப�ோது அவர்கள் மேல்
க�ோபம் வருகிறது. அது அந்த உறவே
விடுபடுமளவு இழுத்து செல்கிறது. அதற்கு
பதில் அவர்கள் மேல் உங்களுக்கு எழும்
அந்த
எதிர்பார்ப்பை
விட்டுவிட்டால்
உறவு என்னாளும் நிலைத்து நீடிக்கும்.
அ து ப�ோ ல் நீ ங்க ள் ஒ ன ்றை
எ தி ர் ப ா ர் த் து அ தை ம ற ்ற வ ர் செய்ய
வில்லை என்றால் உங்களை வருத்தும்
ஒரு விஷயம், செய்தால் அவரை வருத்தக்
கூடும் என்பதை உணர்ந்து க�ொண்டால்
அங்கு பிரச்சினைகள் எழாத பரஸ்பர புரிதல்
இருக்கும்.
ம க ி ழ ்ச ் சி எ ன ்ப து உ ங்க ளு க் கு
வேண்டியது கிடைப்பதில் மட்டுமல்ல
உங்களுக்கு வேண்டியதை, வேண்டிய வரின்
மனநிலை புரிந்து விட்டுக் க�ொடுப்பதிலும்
இருக்கிறது என்பதை உங்கள் ஆழ்மனதில்
பதி ய வைத் து வ ிட் டீ ர்க ள் எ ன ்றா ல் ,
உங்கள் மனமே எந்த சூழலிலும் தனக்கான
வரை யறையை வகுத் துக் க�ொள்ளு ம்.
மற்றவர்களை அவர்கள் இயல்பு மாறா
ம லேயே ஏ ற் று க் க�ொ ள் ளு ம் . உ ற வு
நிலைக்கும். மகிழ்ச்சி மலரும்
n
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நகரத்தின் பெரிய ஹாஸ்பிட்டலின்

வ ர ண்டா வ ி ல் கை க ள ை ப் பிசைந் து
க�ொ ண் டு அ ங் கு ம ி ங் கு ம் அ ல ை ந் து க்
க�ொண்டிருந்தான் அன்வர். அங்குமிங்கும்
ஓடிக் க�ொண்டிருக்கும் நர்ஸிடம் கை நீட்டி
ஏ த�ோ கே ட ்க மு ய ன ்றான் . அ ண்ணா !
அங்கே ப�ோய் உக்காருங்க. குழந்தை
பிறந்தவுடன் நானே வந்து ச�ொல்வேன்
என்றாள் நர்ஸ்.. ஒரு சேர அமைக்கப் பட்டி
ருக்கும் நாற்காலியில் ப�ோய் அமர்ந்தான்.
மனைவி நல்ல விதமாகப் பிள்ளைப்
பெற்று வீடு திரும்பினால் உண்டியலில்
பணம் ப�ோடுகின்றேன் என்று வேண்டி
கடவுளைத் துணைக்கு அழைத்தவனாக
வானத்தை பார்த்துக் க�ொண்டிருந்தான்.
கண்களும், உள்ளமும் ஒரு சேரக் கண்ணீரை
உமிழ்ந்து க�ொண்டிருந்தது. உள்ளத்தில்
ஏத�ோ ஒரு பயம் அவனை இடையூறு
செய்துக் க�ொண்டிருந்தது. இதயத்துடிப்பு
அதிகமானது. பாய்ந்து வரும் வெள்ளமாய்
அவனைப் பயம் சூழ்ந்து க�ொண்டது.
«வழக்கத்திற்கு மாறாக நெஞ்சில் பட,
படப்பு கூடி வியர்வைத் துளிகள் அவனை
நனைத்தது”.
இந்த மருந்துகளை வாங்கிட்டு
வாங்கன்னு ஒரு மருந்து சீட்டை ஆப்ப
ரேஷன், அறையிலிருந்து நர்ஸம்மா
நீட்டினாள். பயத்தை வெளிக்காட்டாமல்...
“என் மனைவி எப்படி இருக்கா? எப்போ
ஆப்பரேஷன்?’’
என்றான். ”க�ொஞ்ச
நேரத்தில் குழந்தை பிறக்கும்!
நீங்கச்
சீக்கிரமா ப�ோய் மருந்தை வாங்கி வாங்க”
என்று அவசரம் காட்டினாள்.

இப்போவேவாங்கிட்டுவரேன்என்று
மருந்துக் கடைக்குச் சென்று, மருந்து சீட்டில்
உள்ள மருந்துகளை வாங்கி வந்து நர்ஸம்மா
கிட்ட க�ொடுத்துத்தான். கடவுளை வேண்டி
நாற்காலியில் அப்படியே.. சாய்ந்தான்.
மனதில் ஏத�ோ, ஏத�ோ அறிமுகமில்லா
எண்ணங்கள் இரத்த ஓட்டமாய் ஓடிக்
க�ொண்டிருந்தன. ஆஸ்பத்திரி ஏசியிலும்
வடியும் வியற்வைத் துளிகளை துடைத்துக்
க�ொண்டே ஆப்பரேஷன் தியேட்டரை
பார்த்துக் க�ொண்டே இருந்தான்.
குழந்தை அழுகையின்
சப்தம்
கேட்டது. மழையால் ப�ொட்டல் பூமி
புத்துணர்ச்சியடைவது ப�ோன்று, இவனின்
செவி மடல்களும் புத்துணர்வு பெற்றது.
இதுவரை கேட்காத ஒரு கவிதை தன்னை
ந�ோக்கி வருவது ப�ோன்று, இவனின் செவி
மடல்கள் மலர்ந்து கேட்கத் தயாரானது.
ஆனந்த பெருக்கில் ஊறித் திளைக்க அவன்
உள்ளம் மகிழ்ச்சி தடாகத்தை தேடியது.
ஆண் குழந்தை பிறந்தச் செய்தி
அவனுக்கு கூறப்பட்டது.. மகிழ்ச்சியின்
மடியில் துள்ளிக் குதிக்கலானான். உலகமே
தன்வசம் வந்தது ப�ோல் உணர்ந்து தன்
நெஞ்சை உயர்த்திக் கம்பீரமாய் நின்று
தன்னைத் தானே ஒரு முறை பார்த்து
க�ொண்டான்.
மனைவியை நெற்றியில் முத்தமழை
ப�ொழிந்தான். இவர்களின் மகிழ்வைப்
பயன் படுத்தி ஆனந்தக் கண்ணீர் இருவரின்
கன்னங்களை இருவரின் அனுமதி கேளாமல்
கடந்துச் சென்றது.
அ ன ்வ ர் ப ண ி செ ய் யு ம் வ ங்கி
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வாட்சப் குழுவும், குடும்ப வாட்சப் குழுவும்
தலைப்புச் செய்தியாக குழந்தை பிறந்தச்
செய்தியை வாசித்துக் க�ொண்டிருந்தன.
உறவினர்களுக்கும், மருத்துவ மனை
யில் உள்ளவர்களுக்கும், இனிப்பு களை
வழங்கி மகிழ்ந்தான். மனைவியை வீட்டுக்கு
அழைத்துச் சென்று தன் கண்ணில் துயிலுக்கு
இடமளிக்காமல் மனைவியையும், மகனையும்
கண்ணை இமை காப்பது ப�ோல் பாதுகாத்தான்.
குழந்தையை க�ொசுக்கள் கடிக்காமல் இருக்கக்
க�ொசு வலை, உயர்ரக த�ொட்டில், என்று விலை
உயர்ந்த விளையாட்டுப் ப�ொருட்களால்
வீட்டை அலங்கரித்தான்..
குழந்தைக்கு பெரியளவில் பெயர்
சூட்ட முடிவு செய்து மனைவியின் காதில்
ப�ோட்டு வைத்தான். அவளும் அதைச்
ச ந ்தோ ஷ ம ா க ஏ ற ்றா ள் . அ த ற ்கான
என்ன, என்ன வேலை செய்யலாமென்று
ஆல�ோசனை செய்து க�ொண்டு பெயர் சூட்டு
விழாவிற்குத் தயாரானான்.
	பத்திரிகை அடித்து எல்லோரையும்
கூப்பிட வேண்டிய பெயர்களின் விஸ்ட்டை
ரெடி செய்து வை. நான் பத்திரிகை அடிக்க
ஆர்டர் க�ொடுத்து வரேனென்று வெளியே
செல்லத் தயாரானான்.
‘‘நம்ம பாஷா மாமாவை கூப்பிட

லாமா? என்றுப் பயந்தவளாய் கேட்டாள்’’.
ப�ோனவன் சற்று நின்றான். அவளுக்கோ
பயத்தில் வேர்க்கத் த�ொடங்கியது.
	ப ா ஷ ா , அ ன ்வ ரு க் கு பங்காளி
முறை வேண்டும். ச�ொத்துப் பிரச்சினையில்
பாஷாக்கும், அன்வருக்கும் மத்தியில் தகராறு
ஏற்பட்டது. சண்டை வீரிய மடைந்தது..
செய்த துர�ோகத்திற்கு என் முகத்தில்
முழிக்காதே என்று க�ோபமாய் பேசிவிட்டுப்
பல வருடங்கள் கடந்து விட்டன.
‘‘எனக்கு மகன் பிறந்து விட்டான்.
அ தை க் க�ொண்டா ட ஊ ர் மு ழு க்கத்
த�ோரணம் கட்டி ச�ொந்தம், பந்தம், ஊரில்
எ ல்லோரை யு ம் கூ ப ் பி ட வே ண் டு ம் .
அன்னைக்கு ஊரில் யார் வீட்டிலும் உலை
க�ொதிக்கக் கூடாது என்றான். முதல்
பத்திரிகையை பாஷா அப்பாவிற்குத்
தான் க�ொடுக்க வேண்டும்’’ என்று சிரித்துக்
க�ொண்டே வெளியேறினான்.
	ப�ோன உயிர் திரும்ப வந்தது ப�ோல்
பெருமூச்சு விட்டாள்...
	ச�ொந்தம், பந்தம், ஊர் முழுக்க
பத்திரிகை வைத்தான். மகன் பிறந்த
சந்தோஷத்தில், பல நாள் எதிரிகளைக்
கூட நண்பர்களாக்கினான்.
விதைப் ப�ோட்டவனுக்கு அறுவடை
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நாள் திருவிழா ப�ோன்று, தன் மகனின்
பெயர்ச் கூட்டு விழாவை திருவிழா ப�ோன்று
க�ொண்டாட ஆர்வமாக இருந்தான்.
அ வ ன் எ திர ் பார்த்த தின மு ம்
வந்தது... த�ோரணங்ககளும், ஃபிளக்ஸ்
ப�ோர்டுகளும் ஊரை தனது கட்டுபாடுக்குள்
க�ொண்டுவந்ததால் ஊரே விழாக் க�ோலம்
பூண்டது.
என்னடா ஊரில் யாரும் பெறாதப்
பிள்ளை பெற்றுவிட்டான�ோ! இப்படி
ஆடம்பரம் செய்கின்றானென்று காதுப்
படப் பேசத் த�ொடங்கினார்கள். எதையும்
காதில் கேளாமல் மகன் பெயர்ச் சூட்டு
விழாவை க�ொண்டாடி மகிழ்ந்தான்.
அன்வர் தான் மகனுக்கு, ஹபீப்
என்றே பெயர் வைத்தான். ஊர் மக்கள்
வாழ்த்துகளில் குழந்தை ஹபீப் திக்குமுக்காடி
ப�ோனான்.
ஹபீப் வளரத் த�ொடங்கினான்.
சிறுவர்கள் தெருவில் காத்தாடி விட்டு
விளையாடிக் க�ொண்டிருந்தார்கள். ஹபீபும்
விளையாடிக் க�ொண்டிருந்தான். .
க ா த ் தா டி வ ிட் டு வ ி ள ை ய ா டு ம்
மகனை பார்த்து ரசித்து க�ொண்டிருந்தான்
அன்வர் .
காத்தாடி ப�ோலேவே காலமும்
பறந்தது...
ஊரிலேயே பெரிய ஸ்கூலில் படிக்க
வைத்தான். ஹபீப் விஷயத்தில் உள்ளங்
கையை விரித்தே வைத்திருந்தான்.
அன்பு 5 ஆம் வகுப்பைத் தாண்டி
னான்... தற்காலிக விடுப்பு, சலுகை விடுப்பு
என்று அனைத்து விடுப்புகளை எடுத்து,
தன் ம க னை சு ற் று ல ா தளங்க ளு க் கு
அழைத்துச் செல்லத் த�ொடங்கினான்.
அதிகமான நேரங்களை மகன�ோடு
கழித்தான். தனது வாழ்வின் முகவரியாக
பார்த்தான்! மகனுக்காக எதையும் செய்யும்
மன நிலையில் இருந்தான்...
ஹபீப் வளரத் த�ொடங்கினான்.
மேற்படிப்பு பயில அமெரிக்கா சென்றான்.
மகனின் பிரிவு ரணங்களாய் வலியைக்
க�ொடுத்தது. மகனின் எதிர்காலத்தை
மனதில் வைத்துப் ப�ொறுத்துக் க�ொண்டான்
அ மெரிக்கா வ ி ல் மே ற ்ப டி ப ்பை
முடித்து ஊர் திரும்பிய ஹபீபை ஊர்
ம க்களி ட ம் ப ெ ரு மை யு ட ன் அ ற ி மு க ம்

செய்து வைத்து அவனுக்கான அறையில்
உறங்கச் சென்றான் அன்வர்.
“எந்திரிங்க, எந்திரிங்க... என்று
அவன் மனைவி எழுப்பினாள்”...
நல்ல உறக்கத்தில் இருந்த அன்வர்
திடுக்கிட்டு எழுந்து, ‘‘ஹபீப் எங்கே?
சாப்பிட்டானா? குளிச்சானா? பாவம்புள்ள
அமெரிக்காவில் படிச்சவன் அவனுக்கு
எல்லா வசதிகளும் செய்துக் க�ொடு’’
என்றான்.
‘‘யார் எந்த ஹபீப்? என்று கேட்டாள்.
என்ன அமெரிக்கா? அது, இதுன்னு
ஏத�ோ,ஏத�ோ பேசுறீங்க”! என்றாள். ஒன்றும்
தெரியாத அவன் மனைவி .
அப்போத்தான் புரிந்தது... தான்....
கண்டது கனவு என்று... அவன் கட்டியது
மண் க�ோட்டை என்றும்.அது, தூள், தூளாக
உடைந்தது ப�ோனதை உறுதிப்படுத்திக்
க�ொணடான். கழுத்தோரம் இறங்கிய
வியர்வையைத் துடைத்துக் க�ொண்டு
மனைவியைப் பார்த்தான்..
	தி ரு மணம் மு டிந் து 10 வருடம்
ஆகியும் குழந்தை இல்லை என்ற கவலை
மறுபடியும் அட்டைப் பூச்சியாய் அவனை
இறுக்கியது. வாய் விட்டுக் கதறி அழத்
த�ோன்றியது.
‘கருமேகம் சூழ்ந்து மழை வரும்
நேரத்தில், காற்று வந்து கலைந்த மேகமாய்
அ வ ன் க ன வு ம னை வ ி ய ா ல் க ல ை ந் து
ப�ோனது’.
“குளிச்சிட்டு சீக்கிரமா கிளம்புங்க...
இன்னைக்கு புதுசா குழந்தை பேறு டாக்டர்
வராராம்! அவரை ப�ோய் பார்க்கனும்”.
இந்த டாக்டர் க�ொடுக்கும் மாத்திரையில்
குழந்தை பிறக்கனும்ன்னு இறைவனிடம்
வேண்டிக்கீங்க என்றாள்.
கனவில் இருக்கும் சந்தோஷம் நிஜ
வாழ்வில் இல்லை. கனவு சீரியல் ப�ோன்று
த�ொடர்ந்தா ல் எப ்ப டி இரு க்குமென்று
ய�ோசித்தான். படுக்கையை விட்டு நகர
மனமில்லாமல், எப்போ மறுபடியும் துயில்
க�ொள்வோம்? என்று மனதுக்குள் கேள்வி
கேட்டுக் க�ொண்டு எழுந்து, குளித்து,
இறைவனிடம்வேண்டியவனாய்படுக்கையை
திரும்பிப் பார்த்தவனாய் குழந்தை பேறு
டாக்டரை பார்க்க மனைவியுடன் சென்றான்..
n
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குழலின் இசையாய் குவலயம் ப�ோற்றும்
மனத�ோடு பேசும் மழலையின் நேசம்
ம�ொட்டவிழ் மலராய் காற்றோடு பேசும்
கைவீசி நடந்தே கதைப்பல ச�ொல்லும்
கண்மலர் துஞ்சக் கவிநூறு கூறும்
க�ொஞ்சிடும் தமிழின் சுவையாய்ச் சிரிக்கும்
அஞ்சிடா வாழ்வின் காலத்தை வெல்லும்
அன்பினில் திளைத்து அகத்தினில் நிறையும்
ஆசையில் அணைத்தால் அன்பினைப் ப�ொழியும்
அடிகள் த�ொடுத்து நடந்திடும் ப�ோதில்
ஆனந்த அலைகள் ம�ோதிடும் நெஞ்சில்
கலைகள் ஆயிரம் கற்றிடும் ப�ொழுதில்
மலைத்து நிற்போம் மறந்தே ந�ொடியில்
த�ொலைவில் இருந்தே மனத்தைக் கவர்வாள்
தூங்கா விளக்காய் ஒளிர்ந்தே சிரிப்பாள்
மழலை இவளின் குறும்புகள் விளையும்
குழலின் இசையாய் குவலயம் ப�ோற்றும்

- கா.ந.கல்யாணசுந்தரம்

பேரழகிப் பெண்ணிவள�ோ
தேர்போல அசைந்தாடி வந்திடும் தேவதைய�ோ/
கார்கூந்தல் அலைபாய நின்றாடும் கற்சிலைய�ோ/
கண்ணால் கவி ச�ொல்லும் கனியமுத�ோ/
விண்ணில் ஒளிதரும் வெள்ளி நிலவ�ோ/
அள்ளி அணைக்கத் த�ோன்றும் பாவையிவள�ோ/
புள்ளிமானாய் மருளும் விழிகளின் அரசிய�ோ/
நெஞ்சைக் க�ொள்ளையடித்த வஞ்சி இவள�ோ/
க�ொஞ்சிப் பேசும் க�ொவ்வையிதழ் கன்னியிவள�ோ/

வந்த கனவும் கலைந்ததால் ...!
நெருப்பாற்றைக் கடந்து
முதிர்காடுவழி நடந்து
இளைப்பாற இடம்தேடி
இறுதியில் கண்டறிந்த
தென்றல்தவழ் ச�ோலை
ஒன்றின் புல்வெளியில்
ஒருக்களித்து உறங்கிய
என்னைத் தழுவினாள்
ஒலியின்றி வந்தவளும்
ஒய்யார மங்கையவள்
வடித்திட்ட ஓவியமவள்
செதுக்கிட்ட சிற்பமவள்
கனவெனும் கன்னியவள் !
நனவென்று நான்நினைத்து
நங்கையின் அழகுகண்டு
நாணமுற்ற அவள்முகத்தை
நாசூக்காய் நான்ரசித்ததை
ந�ோக்குற்று மகிழ்ந்தவளை
ந�ோட்டமிட்டுப் பார்த்தவளை
மதிப்பீடுதான் செய்கிறாளா
மறுபரிசீ லனை செய்கிறாளா
என்றெண்ணி இருக்கையில்
எறும்பொன்று எனைக்கடிக்க
எழுந்தேன்நான் எரிச்சலுற்று
வலிதாங்கா நிலையால்
வலியவந்தவள் சென்றதால்
வந்தகனவும் கலைந்ததால் !!!
ச�ொப்பனமே ஆனாலும்
ச�ொக்கிப்போன தருணமது !
கவலையில்லை எனக்கு
விக்கிவிக்கி அழுவதற்கும்
விலகிச்சென்ற காதலியல்ல
முறிந்துவிட்ட காதலல்ல
முற்றுப்பெற்ற கதையல்ல
முடிந்துவிட்ட வாழ்வல்ல !
உறங்கும் வேளையில்
உறங்காத சிந்தனை
உலாவரும் நேரத்தில்
உருவாகும் காட்சியிது
உலகில் எவருக்கும்
நிகழும் நாடகமிது !

பாரம் குறைந்திடுமே உன்வதனம் காண்கையிலே/
தாரமாய் வந்திடுவாய் பேரழகிப் பெண்ணிவளே/

சுஜந்தினி யுவராஜா
( சம்பூரணி )
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பழனி குமார்
சென்னை

 

 
 
‘‘பாட்டுக்கொரு புலவன் பாரதி’’

என்று பாராட்டும் வகையில் இருபதாம்
நூற்றாண்டின் இணையற்ற தமிழ்ப் பெருங்
கவிஞர் பாரதியார். ‘‘வேடிக்கை மனிதனாக’’
வாழாமல் தனது அனல்வீசும் ச�ொற்களால்
கவிதை மழையால் விடுதலை வேட்கையைத்
தூண்டியவர் இவர். விடுதலைக் கவிஞர்
மட்டுமல்ல தலை சிறந்த இலக்கியக் கலைஞரும்
ஆவர்.பன்மொழிகளிலுள்ளஇலக்கியங்களைக்
கசடறக் கற்றுத் தெளிந்தவர். தெள்ளு
தமிழிலே துள்ளுநடையிலே பழகுந் தமிழிலே
அழகுநடையிலே உணர்ச்சிப் பெருக்கிலே
அவர் வடித்த கவிதைகள் இன்றளவும் நம்
நெஞ்சத்தில் ஆழப்பதிந்துள்ளது.
அவர்தம் கவிதைகள் மூலம் பெண்மை
யைப் புகழ்ந்தார். பெண்விடுதலைக் காகவும்
தாய்த் திருநாட்டின் விடுதலைக் காகவும்
தமிழர்களின் வீரத்தையும் பக்தியையும்
காதலையும் நாவாரப்பாடிப் புகழ்ந்தார்.
எனினும் நற்றமிழ்க் கவிஞர்களைப் புகழ்வதே
பெரும்பெருமையென உணர்ந்து முத்தமிழுக்கு
அணிசெய்கின்ற ஒப்பிலா மாமணிகளாக
வ ிளங் கு கி ன ்ற முப்பெரு ம் கவிஞ ர்கள்
முறையாகக் கம்பன் வள்ளுவன் இளங்கோ
ஆகிய மூவரையும் ஒருசேர ஒன்றாகப் புகழும்
திறன் ச�ொல்லற்கரியது.
‘‘யாமறிந்த புலவரிலே கம்பனைப்
ப�ோல்வள்ளுவர்ப�ோல்இளங்கோவைப்போல்
பூமிதனில் யாங்கனுமே பிறந்ததிலை’’
என்றார் மகாகவி சுப்ரமணிய பாரதியார்.
கன்னித் தமிழுக்குக் கலைக் க�ோயில்கட்டிய
கம்பனையும் தமிழன் தழைத்தோங்கச்
செந்நெறி காட்டிய செந்நாப்புலவர் வள்ளுவ

ரையும் தமிழ்த்திருநாட்டிற்கு தம்காவி யத்தின்
மூலம் சிறப்பளித்த இளங் க�ோவையும்
முறையாக நயம்பட பாராட்டிய திறம்வியந்து
செயல்மறந்து ப�ோற்றத்தக்கது.
பாரதி படைப்பில்
கம்பனின் ஆளுமை!
‘‘சிந்துக்குத் தந்தை’’ என்று பாரதியைப்
ப�ோற் று ம் த ம ிழ் க் கூ று ம் ந ல் லு ல க ம்
‘‘விருத்தமெனும்வெண்பாவிற்குஉயர்கம்பன்’’
என்று சிறப்பிக்க அறிகின்றோம். பாரதி தம்
வேதாந்தம் பாடல்கள் த�ொகுப்பில்
‘‘கம்பன் இசைத்த கவியெல்லாம்
நான்’’ என்றார்.
க ல்வி ய ா ல் ந ா டு ம் ந ா ட ா ல்
கல்வியும் சிறந்தது தமிழ்நாடு. அதற்கு
மேலும் சிறப்புத்தரும் வகையிலே தமது
தேசியகீதங்களின் த�ொகுப்பில்
‘‘கல்வி சிறந்த தமிழ்நாடு _ புகழ்க்
கம்பன் பிறந்த தமிழ்நாடு’’
என்று கவிதைச்செல்வத்தையும் இலக்கிய
வளங்களையும் க�ொடுத்துக்கல்வியில் மேம்
பட்டத் தமிழகத்தைப் ப�ோற்றியுள்ளார்.
‘‘கல்வியில் பெரியன் கம்பன்» என்று
உலக�ோரால் ப�ோற்றப்படும் கம்பரை முதன்
மைப்படுத்திப் பாடியமை மிகவும் சிறப்பு.
	பாரதி தன் சுயசரிதை த�ொகுப்பில்
‘‘க ம்பன் எ ன ் ற ொ ரு ம ா னி ட ம்
வாழ்ந்ததும்காளிதாசன்கவிதைபுனைந்ததும்’’
என்று கூறியுள்ளார்.
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பரந்து கெடுக உலகியற்றி யான்’’
என்ற வள்ளுவரின் உள்ளம்.
‘‘மனத்துக்கண் மாசிலன் ஆதல்
என்ற குறளின் மூலம் ‘‘அறத்தால் வருவதே
இன்பம்’’ என்பதை அடிய�ொற்றி
‘‘அறம்ஒன்றேதரும்மெய்யின்பம்என்ற
நல்லறிஞர் தம்மை அனுதினம் ப�ோற்றுவ�ோம்»
என்று பாடுவதன் வழியாக தம்படைப்புகளில்
வள்ளுவம் வேர�ோடுவதைச்சுட்டுகிறார்.
பாரதி ப�ோற்றிய வள்ளுவர்!
இவ்வாறாக பாரதி தம் கவிதைகளி
உலக அறநூல்களில் வான்புகழ் லும் கட்டுரைகளிலும் பல்வேறு இடங்
வள்ளுவம் தனிச் சிறப்புடையது. ஒரு களில் குறட்பாக்களை மேற்கோள் காட்டு
மனிதன் மனிதனாகவும் மாமனிதனாகவும் கிறார்.
வாழவழிகாட்டுவது. வையத்துள் வாழ்வாங்கு
பாரதியின் இலக்கியத்தில் இளங்கோ!
வாழ வள்ளுவம் காட்டிய நெறிகள் பல.
ஈராயிரம் ஆண்டுகட்கு முன்பு த�ோன்றிய
கம்பனை மானிடனாகவும் வள்ளு
திருக்குறளின் கருத்துகள் அதற்குப்பின்
எழுதப்பட்ட பல்வேறு நூல்களில் பரவிக் வரை தெய்வமாகவும் புகழ்ந்த பாரதியார்
காணப்படுகின்றன.’’உலகப்பொதுமறை’’ இ ளங் க ோவை இ ய ல் இ சை ந ா ட க த்
எனப்போற்றப்படும் இந்நூலில்கூறப்பட்டுள்ள தமிழில் ஆழாங்கால்பட்ட மிகச்சிறந்த
அ ற க்க ரு த் து க ள் ய ா வு ம் உ லக�ோ ர் புலவராக நமக்கு எடுத்துக்காட்டுகிறார்.
விதியே
தமிழ்ச்சாதியை
அனைவருக்கும் எல்லாக் காலங்களிலும் ‘‘விதியே
ப�ொருந்தியவையாக உள்ளன. பாரதி ப�ோற்றும் என்செயக்கருதி இருக்கின்றாரா’’ என்ற
மாகவிகள் மூவருள் திருவள்ளுவர் காலத்தால் பாடலில்
‘‘சிலப்பதிகாரச் செய்யுள் கருதியும்’’
இளங்கோவிற்கும் கம்பனுக்கும் முற்பட்டவர்.
என்று சிலப்பதிகாரம் தேர்ந்த ச�ொற்கட்டு
இதனை
‘‘வள்ளுவன் தன்னை உலகினுக்கே தெளிந்த ப�ொருட்செறிவு இனிய ஓசை
நயம் எழில் மிகுந்த அணிகள் மிளிர்ந்த
_ தந்து வான்புகழ் க�ொண்ட தமிழ்நாடு’’
பல்வகைச் செய்யுள்கள் அமைந்த ஒரு
என்று பாடுகிறார்.
	ப ா ர தி ய ின் ப ா ட ல் பல வ ற ்றை த�ொடர்நிலைச் செய்யுள் இலக்கியத்தின்
உற்று ந�ோக்கினால் உள்ளே வள்ளுவர் சிறப்பை ஆழ்ந்துணர்ந்து அவ்வாறு கூறுகிறார்.
	சில ப ்பதி க ா ர ம் ஒ ரு சி ற ந ்த
இருப்பதைப் பார்க்க முடியும்.
பெண்ணின் உயர்வைப் பாடவந்த இ சை க் க ள ஞ ் சி ய ம ா க த் தி க ழ ்கி ற து .
பாரதி பெண்ணின் பெருந்தக்க யாவுள இளங்கோ வடிகளின் இசைப்புலமையை
பறைசாற்றிப்போற்றும்விதமாக
என்னும் குறளைப்போற்றும்விதமாக
‘‘சேரன் தம்பி சிலம்பை இசைத்தும்’’
‘‘மாதர் தம்மை இழிவு செய்யும்
என்று காவியம் முழுமையும் இசைய�ோடு
மடமையைக்கொளுத்துவ�ோம்’’
பாவ�ோடியதைச் சிறப்பிக்கும் வகையில்
என்கிறார்.
‘தனி ஒருவனுக்கு உணவில்லையெனில் ‘‘சிலம்பை இசைத்தும்’’ என்று பாடுகிறார்.
	பாரதி இளங்கோவின் இயற்ற
ஜகத்தினை அழித்திடுவ�ோம்’’
மிழ்ப்x புலமையும் இசைத்தமிழ்ப் புலமை
என்ற பாடலில் நமக்குத்தெரிவது
‘‘இரந்தும் உயிர் வாழ்தல் வேண்டின் யு ம் ம ட் டு ம ல்லா ம ல் ந ா ட க த ்த ம ிழ்ப்
கம்பன் என்ற தகைசால் கவிஞன்
மானிடனாகப் பிறந்து அவரால் படைக்கப்
பட்டக் காவியம் செந்தமிழ்த் தாய்க்குப்
பூட்டிய உயர்ந்த அணிகலன் என்றறி வ�ோம்.
இவ்வாறாகபுரட்சிக்கவிபாரதிகவிச்சக்கரவர்த்தி
கம்பரை தம்கவிதைத் த�ொகுப்பில் பல்வேறு
இடங்களில் ப�ோற்றுகிறார்.
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புலமை யும் சுட்டிக்காட்டுகிறார்.
‘‘நெஞ்சை அள்ளும் சிலப்பதிகார
மெ ன ் ற ோ ர் ம ண ி ஆ ர ம் படை த ்தத்
தமிழ்நாடு’’ என்று பாடுகிறார்.
முத்தமிழ் வளத்தையும் மூவேந்தர்
திறத்தையும் முந்நாட்டின் பெருமையினையும்
முழ க் கு ம் செ ந ்த ம ிழ்ச் செல்வ ம ா ம்
சிலப்பதிகாரம் எனும் மணியாரத்தைத்
தமிழன்னையின் மார்பில் அணிவித்து
அகமகிழ்கிறார் அமரகவி பாரதி.
-	தமிழுக்கே தனிப்பெருமை சேர்த்த
கம்பன் வள்ளுவன் இளங்கோ இம்மூவரும்
தமிழ்த்தாயின் முடியும் க�ோலும் முத்தாரமும்
ப�ோன்று திகழ்பவர்கள்.
வள்ளுவன் வையத்துள் வாழ்வாங்கு
வாழ இலக்கணம் வகுத்தார் எனில்
ஏனைய இருவரும் அதற்கோர் இலக்கியம்
படைத்தனர் எனலாம்.
குறள் அறவழி நின்று ப�ொருளீட்டி
இன்பம் பெறும் வழியை வகுத்தது. மறம்மடியும்
அறம் ஓங்கும் என்பதை விளக்குகிறது கம்பன்
காவியம்.கற்பின்திறத்தைக்கூறித்தகைமையை
நாட்டியது தண்டமிழ்ச்சிலம்பு.
முப்பெரும் கவிஞர்களை முறையாகப்
பாராட்டிய பாரதி தாம் புகழ்ச்சிக்காகப்
பாடவில்லை என்பதை இவர்களைப் ப�ோல்
«பூமிதனில் யாங்கணுமே பிறந்த
திலை உண்மை வெறும் புகழ்ச்சி இல்லை‘‘
என்று உள்ளத்தினின்று எழுந்த வாய்மை
யின் மெய்ப்பாடாகப் பாடுகிறார்.
கன்னித்தமிழுக்குக் கலைக்கோயில்
கட்டியவன் கம்பன். தமிழனுக்கு ஒளிநெறி
காட்டியவர் வள்ளுவர். தமிழகத்திற்குப்பெருமை
சேர்த்தவர் இளங்கோவடிகள்.
மகாகவி பாரதியார் பாராட்டிய
இம்மூவரையும் நாமும் ப�ோற்றிப்புகழ்ந்து
வண்டமிழ் வளர்ப்போம்.
உலகுள்ளவரை நற்றமிழும் நாற்
ப ெருங்கவ ி ஞ ர்களின் பு கழும் ஒளிர்ந்
த�ோங்கும்!
n

யார்யார் வாய்
கேட்டாலென்ன?
வீழ மாட்டோம்....
ஒரு க�ோடையில் விழுந்து
வாளாவிருந்த விதைகள்
வான்கொடையில்
திடீரென கிளர்ந்தெழும்
சீ ன மூங்கிலாய்
நெடிதுயர்ந்து வானுயரும்
வித்தையறியாதும்
சிக்கல்களை
அழகிய பின்னல்களாய்
ந�ோக்க சித்தத்தினுள்
புலர்ந்தது பேர�ொளி
கூட்டிற்குள் ஜீவன்
உறையும் வரை
அதற்குக் கூடா கிருமி
நட்பு கலவாமலிருக்க
மனக் கழிவகற்றி
கசடு க�ோதெடுத்து
உடல் திருத்தி
பயிற்றுவித்து
மெய்யெலாம் இரும்பாக்கும்
வித்தையுணர்ந்து
அகமெலாம் மருந்தாக்கிய பின்னும்
நாங்கள் வீழ்வோமென
பகற்கனவு காணாதே
ஒரு சூடே ப�ோதுமெங்களுக்கு
ஆயின் லட்சங்களில் சூடுபட்ட
பின்னும் மாற�ோமா யாம்!
இனி வாழ்வதெல்லாம்
எமக்காக வாழ்வோம்
சுயமுணர்ந்தே வாழ்வோம்
கேளிக்கை எம் வாழ்வென
வேடிக்கை பார்ப்போரை
புறந்தள்ளி வாழ்வோம்
சித்தர்களும் முனிவர்களும்
விரும்பிய உட்களையெடுத்தலை
சாதாரணரும் உணர
நச்சு நுண்ணுயிரி
வழி வகுத்தத�ோ......
எப்பொருள்
யார்யார் வாய் கேட்டாலென்ன!

முனைவர் ராஜி ஶ்ரீனிவாசன்
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உயிரைக் குறிவைத்து உலகை அச்சுறுத்தி
உலகைச் சுற்றுகிறது க�ொடிய த�ொற்றுந�ோய்
படைத்தவன் பார்த்திருக்க ஆள்பவன் கைவிரிக்க
மரணங்கள் த�ொடர்ந்திட மருத்துவம் மன்றாட
வாழ்க்கையே ஒரு ப�ோராட்டம் என்றாலும்
உயிர் பிழைப்பதே இன்று ப�ோராட்டமானது
வேற்றுக்கிரக மனித ஆராய்ச்சி எல்லாம்
வாழும் பூமியில் மனிதனைக் காக்க மறந்தது
மனித வாழ்க்கை கேள்விக் குறியானது
உறவுகள் எல்லாம் தனிமையென பிரிந்தது
உயிருக்குப் பயந்து முடங்கியது மானுடம்
உலகெங்கும் மரண அறிவித்தல் கூடவே செய்தது
மாதங்கள் பலவாகத் தீர்வேதும் கிட்டவில்லை
உயிருக்கு பயந்து முடங்கிய மனிதர் கூட்டம்
பசியால் ஆபத்தை மறந்து வெளிவரத் த�ொடங்க
சட்டங்கள் தளர்ந்தது வழிகாட்டல் வந்தது
பசித்த ஏழையின் மனதில் எதுவும் ஏறவில்லை
பதுங்கித் த�ொலைத்த நாட்களின் வலியால்
துயரங்களால் மிகவும் துடித்துத் துவண்டு ப�ோயினர்
பிரிவும் இழப்பும் மனித உள்ளங்களை ந�ொறுக்கியது
யாருக்கு ஆறுதல் யார்தான் ச�ொல்வது
உலகமே திண்டாடித் தெருவில் நிற்கிறது
அசுரவேக அறிவியல் நுட்பங்கள்
கைகழுவி இன்று வேடிக்கைப் பார்க்கிறது.
					

வா. சண்முகம்
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எல்லா ஊரைப்போலவே எங்கௌ

உருலஒருடாக்டருஇருந்தாரு.தங்கய்யாஅரசு
மருத்துவமனை ந்னு வீட்டு வாசல்ல ப�ோடு
மாட்டீருப்பாரு. காலையில ஆஸ்பத்திரிக்கி
வேலைக்கிப்போய்டுவாரு. சாயங்காலம்தான்
உள்ளூரு வைத்திய மெல்லாம்.
அவர் வேலைசெய்யிற ஆஸ்பத்திரி
48 கி.மீ எங்கௌஉருல இருந்து. அது னால
வெள்ளனாவே கெளம்பிடுவாரு சாயங்காலம்
4 மணிக்கெல்லாம் வீட்டுக்கு வந்துட்டு
கிளினிக் த�ொறந்துருவாரு வீட்டு வாசல்ல
தாவாரத்தப்போட்டு ஒரு பெஞ்ச் ப�ோட்டு
ருப்பாரு. உள்ளாற திண்ணைய மடக்கி
ரூம் மாதிரி ஆக்கிதெரை ப�ோட்டுருப்பாரு
பச்சக்கலர்ல. அதுல அ.ம ந்னு எழுதிருக்கும்...
உள்ளாற வெள்ள கலர்ல டாக்டர்
க�ோட்டு பேண்ட் சட்டை ப�ோட்டுருப்பாரு.
டேபிள் ப�ோட்டு அதுல பிரசர் பாக்க ஒடம்பு
பெம்பரேச்சர் பாக்க வைச்சிருப்பாரு. அங்க
ஒரு சேரும் பெஞ்சும் ப�ோட்டுருப்பாரு.
பெஞ்சில பச்சைகலர் துணி விரிச்சிருக்கும்.
உள்ளாற ப�ோனாலே மருந்து வாசம்
அடிக்கும்....
எங்க ஊருல இருக்குற சின்னப்
பிள்ளகல்ல இருந்து வயசாளிக வர அவர்
கிட்டதான் வைத்தியம் பாக்கனும். ஊசிய�ோட
சேத்து 10 ரூவாதான் சார்ஜ். வெறும் மாத்திர
மருந்துன்னா 5 ரூதான் வாங்குவாரு...
கு ளு க் க ோஸ் ஏ த் து ன ா 5 0 ரூ
அதுக்குமேல அரசாங்க ஆஸ்பத்திரிக்கி
வரச்சொல்லிருவாரு
காய்ச்சல் சளி வாந்திபேதி வயத்த வலி
இதுகளுக்கு அவர் குடுக்குறமருந்து மாதிரி மத்த
மருந்துக கேக்காதுன்னு ஊருக்குள்ள பேச்சு...
அவர் இல்லாத நேரங்கல்ல அவர�ோட

சம்சாரம் ப�ொன்னம்மா மருந்து குடுக்கும்..
அதுவும் ஆஸ்பத்திரிலதான் வேலை செய்யிது..
	சின்ன பிள்ளைகளுக்கு காய்ச்சல்
சளின்னு ப�ோனா தெர்மா மீட்டர் அக்குள்ள
வைச்சி பாப்பாரு நாக்க நீட்டச�ொல்லி
ட ா ர் ச் அ டி ச ் சி ப் ப ா ப ் பா ரு . அ ப் பு ற ம்
ஸ்ட்தெஸ்கோப் வைச்சி நெஞ்சில முதுகுல
செக்பண்ணுவாரு..
அப்புறமா ஊசி ஒன்னு ப�ோட் டுட்டு
பவுடர் மாதிரி மடிச்சி வைச்சிருப்பாரு மருந்த.
அந்த மடிப்பே அழகா இருக்கும் அதுல மூண
க்குடுத்துமூணுவேளைக்கிதேனிலக�ொழைச்சி
குடுக்கச் ச�ொல்லுவாரு. அப்புறம் பாட்டில்
க�ொண்டாத்துருக்கயான்னு கேட்டு வாங்கி
சிவப்புகலருல மருந்து ஊத்திக்குடுப்பாரு....
அது புள்லைக விரும்பிக்குடிக்கும் குடிச்சா
நல்லாத்தூக்கம் வரும் இனிப்பா இருக்கும்.
அம்புட்டுதான் வைத்தியம் இதுக்கு
10 ரூ வாங்குவாரு... நம்ம ஆளுக அதுக்கும்
கடன் ச�ொல்லிட்டு வருவாக...
வ ய ி த ் தால ப�ோச் சு ன ்னா இ தே
மாதிரி செக்பண்னிட்டு மருந்து மட்டும்
மடிச்சிக்குடுப்பாரு... தயிர்சோறு சாப்புடச்
ச�ொல்லுவாரு.... எப்புடி தண்ணியா ப�ோச்சா
இல்ல முருக்குப்புளியிற மாதிரியா இல்ல
கட்டாணி முட்டாணியா ப�ோச்சான்னு
கேப்பாரு.... ஆனா எல்லா மருந்தும் ஒரே
மாதிரிதான் இருக்கும்... ஆனா சரியாகிடும்...
இதுக்கு தெனம் அம்பது அறுவது
கேஸ் பாப்பாரு. மழைசீசன்ல அதிகமா
கூட்டம் இருக்கும்.
இது ப�ோக இன்னோன்னுக்கும்
அவரைத்தேடுவாக. வயசாளிக ஆருக்காவது
ர�ொம்ப முடியாமப்போச்சுன்னுன்னா எப்ப
ப�ோகும்ன்னு பாக்க அவரைக்கூப்புடுவாக....
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அவரு வந்து பாத்துட்டு நாள் குறிப்பாரு...
தப்பாது தப்புனா வந்து ச�ொன்னா முடிச்சி
விட்டுருவாரு... அதுக்கு 50 ரூ வாங்குவாரு
ஆளப்பொறுத்து 100 வாங்குவாரு சும்மாவும்
பண்ணு வாரு...
அ து ம ா திரித ா ன் தனிக் க ோ டி க்
கெழவி படுத்த படுக்கயாயிருச்சு. ஒடம்பு
பூராம் புண்ணு ப�ொத்து ஊத்துது... பாயில
படுக்கப்போட்டு சுத்தி எறும்புப்பொடி
ப�ோட் டு இ ப ்பவ�ோ அ ப ்ப வ�ோன் னு
பாத்துக்கிட்டு இருந்தாக....
அவள�ோட பேரம் பேத்திக எல்லாம்
வந்து காத்துக்கெடந்தாக. முடிச்சிட்டுப்
ப�ோகலாமுன்னு... அது த�ொணடைக்கும்
நெஞ்சுக்குமா இழுத்துக்கிட்டு இருந்துச்சு....
	பேரம் பேத்திக எல்லாம் வாயில
பால் ஊத்திப்பாத்தாச்சு... மண்ணாசை
இருக்கு முன்னு மண்ணை கரைச்சி ஊத்திப்
பாத்தாச்சு. ப�ொண்ணாசை இருக்குமுன்னு
ப�ொன்ன ஒரசி தண்ணி ஊத்தியாச்சு...
கெழவி அசரல...
வ ந ்தவு க எ ல்லாம் ச�ொல்ல வும்
மெல்லவுமில்லாம குசு குசுன்னு பேசிக் கிட்டு
இருந்தாக.. ரெண்டு நாள்ல பள்ளிக் க�ொடம்
த�ொறக்குது அப்புறம் லீவு ப�ோடமுடியாது
பஸ் டிக்கெட் கெடைக்காது கெழவி....ய
ஒண்ணும் ச�ொல்ல முடியாம முழி பிதுங்கிட்டு
இருந்தாக...
அப்ப அவள�ோட புருசன் வந்து
பாத்தாரு நெலவரத்தை பாத்துட்டு நம்ம
தங்கை ய ா வ கூ ப் பு ட் டு வ ா ங்கய்யா
என்னான்னு பாக்கட்டு முன்னு ச�ொன்னாரு.
அ ன ்னைக்கி சனிக்கெழ ம . . வீ ட் டு ல
தான் இருந்தாரு அவரு வழக்கம்போல
பையத்தூக்கிட்டு வந்து பாத்தாரு. பாத்துட்டுச்
ச�ொன்னாரு அவள�ோட வீட்டுக்காரர் கிட்ட...
இன்னும் நேரம் வரலயேன்னு...
அவள�ோட வீட்டுக்காரருக்கு ர�ொம்ப
சங்கடமாப்போச்சு... வந்தவுகள சமாளிக்க
முடியல... இவங்க எல்லாம் ப�ோய் திரும்பி
வரவைக்கிறதான்னு ர�ோசனை பண்ணுனாரு
	தங்கையாக்கிட்ட ச�ொன்னாரு. கெளவி

ஆண்டு அனுபவிச்சிருச்சு... இனிமே பாக்க
ஒன்னுமில்ல. ஆளுகளும் செரமப்படுவாக.
ஆளுக என் சம்சாரத்த பேசுறது தாங்க முடியல.
முடிச்சி விட்டுருங்க டாக்டருன்னு ச�ொன்னாரு
கண்ணத் த�ொடச்சிக்கிட்டு...
	தங்கை ய ா வு ம் ச�ொ ன ்னா ரு . சரி
இதுநமக் குள்ள இருக்கட்டும் விளம்பரப்
படுத்தாதீகன்னு ச�ொல்லி ஒரு ஊசியப்
ப�ோட்டுட்டு முடிஞ்சிரும் ந்னு ச�ொல்லிட்டு
காச வாங்கிட்டுக்கெளம்பிட்டாரு அவரு
ப�ோன க�ொஞ்சநேரத்துல முடிஞ்சிருச்சு...
எல்லாருக்கும் மனசுக்குள்ள அப்பாடா
முடிஞ்சிருச்சு சந்தோசப் பட்டுகிட்டே
ஓன்னு ஒப்பாறி வைக்கத் த�ொடங்குனாக....
அவள�ோட புருசன் மாத்திரம் கண்ணீர�ோட
தனியா அழுதுட்டு இருந்தாரு... அப்புறம்
வேலைக மள மளன்னு நடக்க ஆரம்பிச்சது.
இதுமாதிரி சேவைகளும் அவர்
பண்ணுவாரு. எனக்கு வேலை கெடச்சப்ப
மெடிக்கல் சர்ட்டிபிகேட் தேவப்பட்டுச்சு
நான் அதான் இருக்கவே இருக்குறாரே
நம்ம டாக்ட்டர் ந்னு அவர் கிட்ட கேட்டேன்
அப்ப அவர் ச�ொன்னாரு இங்க சீல் எல்லாம்
இல்ல நீ நாளைக்கி ஆஸ்பத்திரிக்கி வா
தாறேன்னு ச�ொன்னாரு
மறுநா அங்கப�ோய் விசாரிச்சேன்.
மருந்து குடுக்குற எடத்துல இருப்பாரு
ப�ோய் பாருன்னு ச�ொன்னாக
நான் அங்கப�ோய் பாத்தப்ப மருந்து
கவுண்டர்ல மருந்து குடுத்துட்டு இருந்தாரு..
நான் சும்மா இருக்காம ஏன் டாக்டர் அதை
கம்பவுண்டர் குடுக்க மாட்டாரா நீங்க ஏன்
குடுக்கனும்ன்னு கேட்டேன்.. அவன்
இன்னிக்கி லீவுன்னாரு..
அப்புறமா காப்பியெல்லாம் வாங்கிக்
குடுத்து ஒரு டாக்டர்கிட்டப்போய் சர்டிபிகேட்
வாங்கிக் குடுத்தாரு.. .நான் கேட்டேன் நீங்களே
குடுக்கலாமேன்னு அதுக்கு அவர் ச�ொன்னாரு....
ச�ொந்தக் காரவுககிட்ட சர்டிபிகேட் வாங்குனா
செல்லாதுஅதான்....அவர்கிட்டவாங்கிக்குடுத்தேன்
அவர் நம்ம பிரண்டுதான்னு.... எப்புடிய�ோ வேலை
முடிஞ்சசந்தோசத்துல 10 ரூ குடுத்தேன் வாங்கி
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என் பையில வச்சிட்டு ச�ொன்னாரு தம்பி ஒரு
வேண்டுக�ோள் நான் இங்க கம்பவுண்டர் தான்
இதை ஊருக்குள்ள ப�ோய் ச�ொல்லிப்புடாத
ப�ொழப்பு கெட்டுரும்ன்னாரு. சரின்னு ஊருக்கு
வந்தேன்..... ஆனா ஊருக்குள்ள ஒரு பெரியவர்
ச�ொன்னாரு.... அவர் என்னவா வேன்னா
இருக்கட்டும் அவர் மருந்துல ந�ோவு சரியாகுதுல
க�ோழி குருடான்றதா முக்கியம் க�ொழம்பு
நல்லாருக்கா அது ப�ோதும்ன்னாரு
இன்னொருத்தர் விவாதமே பண்ணு

னாரு...ஏம்மா மெக்கானிக்க சேந்தவன்
ம�ொதலாளி ஆகுறான் வாத்தியாரா சேந்தவன்
ஹெட்மாஸ்ட்டரா ஆகுறான் கிளார்க்
காசேந்தவன் சப் கலெக்ட்டரா ஆகுறான்...
அப்புடி கம்பவுண்டரா சேந்தவன் நர்சாகி
ஏன் டாக்ட்டராகக் கூடாதுன்னு அப்பா
வித்தனமாகே ட்டப ்ப ஆமா அதுவும்
சரிதானன்னு சிரிச்சாக... எல்லாரும்
n

 
				 
l

l

கனவுகளைத் தந்துவிட்டுப்
ப�ோய்விட்டன இரவுகள் பல
மீண்டும் வரவில்லை
அந்த
இரவுகளும் கனவுகளும்!

நான்
நீந்திக்கொண்டிருக்கிறேன் மீன்கள�ோடு...
கையளவு ஆகிவிட்டது
கடல்!

l
ஏறிக்கொண்டிருக்கிறேன்
மாடிப்படிகளில்...
எனக்குத் தெரியும்
மீண்டும் இறங்கிச் செல்ல
தேவை
இந்த மாடிப்படிகள் !
l
தலைக்கறி
சுவையாக இருக்கிறது...
திடீரென்று
கண்முன் உருள்கின்றன
ஆட்டு விழிகள்!

l
அந்தப் பூச்செடியின்
காயம்பட்ட காம்புகள்
ச�ொல்லிக்கொண்டிருக்கின்றன
பூ இழந்த கதைகளை!
l
நீர் தற்கொலை செய்துக�ொள்கிறது
என்கிறாய் நீ!
நீரின் க�ொண்டாட்டம்
என்கிறேன் நான்!
இருவரும் பார்த்துக் க�ொண்டிருப்பது
ஒரே
அருவியைத் தான்!

n
l
கடையில்
விலைமலிவாய் வாங்கிய
நெகிழி முத்துமாலை
விலைமதிப்பற்றதாகிவிட்டது
உன்
கழுத்துக்கு வந்ததும்!
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அப்பா
அரைகுறையாக உபய�ோகித்துத்
தூக்கி எறிந்திருந்த டைரி
அது.
அவர் எழுதாத பக்கங்களை
ச�ொந்தமாக்கிக் க�ொண்டிருக்கிறாள்
அம்மா.
வாயில் நுழையாத
உணவு பெயர்களின் செய்முறைகளை
கட்டுரையாக்கி இருக்கிறாள்.
நேர்ப்புள்ளி சந்துப்புள்ளி
என்று எழுதி
சிக்கலான க�ோலங்களும்
புள்ளியில்லாத ரங்கோலிகளும்
ஓவியமாகி வழிகின்றன.
இஸ்திரி அட்டவணைக்குள்
அப்பாவின் வேட்டி சட்டைகளையும்
என் சுடிதார் துணிகளையும்
அடுக்கி வைத்திருக்கிறாள்.

பால் கணக்கும் மளிகை பாக்கியும்
தெள்ளத்தெளிவான கையெழுத்தில்
மிளிர்கின்றன.
பக்கத்து வீட்டு சந்திராவுடைய
க�ொடுக்கல் வாங்கல் த�ொகையும்
அதில் அடங்கும்.
விரல் ஒடிய எழுதி முடித்த
‘ ஓம் முருகா’ வாசகம்
விடாது ஒலிக்கிறது
சில தாள்களில்.
ஒன்றே ஒன்று மட்டும்
எவ்வளவு ய�ோசித்தும்
ஏன் என்று விளங்கவே இல்லை
கடைசி வரை.
நடுநடுவே
ஒரு குழந்தையைப் ப�ோல்
வட்ட வட்டமாக
மிக அழுத்தமாக
காகிதம் கிழியும் அளவிற்குக்
கிறுக்கி வைத்திருக்கிறாள்
அம்மா.

 

அனுராஜ்..

கவிஞனாய் இருப்பதால்..
நான்
உண்மைகளைத் தின்று
ஜீரணிப்பவன்..!
ப�ொய்யை
படையலாய் படைக்கும்
ஆற்றலுள்ளவன்..!
என்னால்
சாம்ராஜ்யங்கள்
எழும்..வீழும்..!

46|   

நிலவுக்கு அப்பாலும்
விண்வெளியில் என்னால்
பயணிக்க இயலும்..!
நீர�ோ..நிலம�ோ..
என் பார்வையில் படாத
பிரதேசமில்லை..!
கவிஞனாய் இருப்பதால்
இவையெல்லாம்
கணநேரத்து சாத்தியங்கள்..!
ப�ொய்யில்லை இது..
நிதர்சன உண்மை..!

  
இ ந ்த

  

உ ல க த் து ல எ ல்லா
குழந்தைக் கும் ர�ொம்ப பிடிக்கிறது அம்மாவ
தான். ஆனா எனக்கு ர�ொம்ப பிடிக்கிறது
என் அப்பாவ தான் ... 			
அவரை பார்த்தாலே என்னோட
க ஷ்ட ம் எ ல்லா ம் ந�ொ டி ப �ொ ழு து ல
காணாம ப�ோய்டும். நான் ஏதாவது தப்பு
செஞ்சா அம்மா தான் ப�ோட்டு அடிப்பா…
ஆனா அப்பா இதுவரைக்கும் அதட்டி
கூட பேசியது கிடையாது …
என்ன தான் குடும்பத்துல கஷ்டம்
இருந்தாலும் உணவு ,உடை விசயத்துல
அப்பா குறை வச்சதே இல்லை… நான்
ப�ோடாத டிரஸ் கிடையாது. பெரிய சீமான்
பையன் கூட என்னை மாதிரி துணி ப�ோட்டு
இருக்க
மாட்டான்…. சின்ன
வயசுல
இருந்தே எதுவும் அப்பாகிட்ட இது வேணும்
அது வேணும்னு கேட்டதே கிடையாது.
ஆனா நான் கேட்காமலே அப்பா அவரால
முடிஞ்சவரைக்கும் வாங்கி க�ொடுத்தார்…
	ர�ொம்ப நாளா எனக்கு சைக்கிள்
வாங்கணும்னு ஆசை. ஆனா அப்பாவ கஷ்ட
படுத்த விரும்பலை .. அடுத்தவங்க சைக்கிள்
ஒட்டுறதை பார்த்து நிறைய தடவை ஏங்கி
இருக்கேன்… அந்த வயசுல ஆசையை கட்டு
படுத்த எப்படி கத்துக்கிட்டேன்னு எனக்கே
தெரியலை .. எந்த ஒரு விஷயத்துக்கும் நான்
பெருசா ஆசை பட்டது கிடையாது ஆசைகள்
தான் அழிவுக்கு காரணம்னு புத்தர் ச�ொல்லி
இருக்கார்னு இல்ல. ஆசைகள் நிறைவேறாமல்
ப�ோனால் வலிகளும், வேதனைகளும்
அதிகமாகும் என்பதை வாழ்க்கை எனக்கு
சற்று அதிகமாகவே கற்று க�ொடுத்தது…
	சைக்கிள் எப்ப வாங்குவேன்னு
எனக்கு தெரியாது… ஆனா சைக்கிள்
வாங்குறதுக்கு முன்னாடி அதை கத்துக்
கிடணும்னு ஆசை. எனக்கு அந்த அளவுக்கு
ப்ரண்ட்ஸ் கிடையாது ப்ரண்ட்ஸ் இருந்தா
லும் எந்த ப�ொருளையும் ஓசி ல வாங்கி
ஓட்டுறது எனக்கு பிடிக்காது …

எங்க ஊர்ல சம்சாத் வாடகை சைக்கிள்
கடை இருக்கு ,அங்கே நிறைய சைக்கிள்
நின்று க�ொண்டிருந்தது ஆனா எனக்கு பிடிச்ச
மாதிரி ப்ளூ கலர் சின்ன சைக்கிள் வண்டி
ஒன்று இருந்தது அதை எடுத்தேன் ஒரு
மணிநேரத்துக்கு ரெண்டு ரூபாய்.
வாடகைக்கு வண்டி எடுத்தாலும்
கற்று தர ஆள் இல்லை… ஏன் என்றால்
ச�ொந்தப்பந்தம் ,நண்பன் என்று அவ்வளவாக
ய ா ரு ம் க ிடை ய ா து . அ ப ் பா வு க் கு ம்
சைக்கிள் ஓட்ட தெரியாது அடிபட்டாலும்
பரவாயில்லை ,எப்படியாவது கற்று க�ொள்ள
வேண்டும் என்ற ஆர்வம் மட்டும் தான்
இருந்தது ,பல பேர் சைக்கிள் ஓட்டுவதை
பார்த்திருக்கிறேன் அதனால் வண்டியில்
ஏறி ஓட்டினேன். எத்தனை முறை விழுந்து
இருப்பேன் என்று எனக்கே தெரியாது.
என் முட்டியில் எத்தனை காய தழும்புகள்
,வலிகள் ,வேதனைகள் இருந்த ப�ோதிலும்
வண்டியை திரும்ப திரும்ப ஓட்டினேன்
அதன் விளைவு ரெண்டே நாட்களில்
சூப்பராக ஓட்ட ஆரம்பித்தேன் கை விட்டு
ஓட்டுவது
,பின்
சீட்டில்
உக்கார்ந்து
க�ொண்டு ஓட்டுவது ,சீட்டில் ஏறி நின்று
ஓட்டுவது என்று சைக்கிளில் பல சாகசங்கள்
செய்ய ஆரம்பித்தேன்.. இப்போது சைக்கிள்
எனக்கு பிடித்த ஒன்றாகி விட்டது..
	சைக்கிள் வாங்க வேண்டும் என்ற
ஆசை இருந்தாலும் அப்பாவின் இயலாமையை
எண்ணி என் மனதுக் குள்ளேயே என்
ஆசையை புதைத்து வைத்தேன் …
ஒன்பதாம் வகுப்பு படிக்கும் வரை
நடந்தே தான் எல்லா இடங்களுக்கும்
செல்வேன்… எனக்கு நடப்பதில் பிரச்சினை
இல்லை… ஆனால் நாங்கள் வசிப்பது
ஆற்று கரைய�ோர பகுதி அதனால் அந்த
ஏரியாவில் நாய்கள் அதிகம்.. அதுவும்
எனக்கு நாய்கள் என்றாலே பயம் .. சில
நாய்கள் எத்தனை முறை என்னை துரத்தி
இருக்கிறது என்று தெரியுமா ???
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நாயை விட வேகமாக ஓடுவதால்
நான் பலமுறை நாய்க்கடி வாங்காமல் ஓடி
தப்பித்து இருக்கிறேன் இந்த விஷயத்தை
எல்லாம் அம்மா அப்பாவிடம் ச�ொன்னது
கூட கிடையாது எல்லோரும் என்னை
வீரன் என்று ச�ொல்வார்கள் ஆனால்
இந்த உலகிலேயே மிக பெரிய க�ோழை
நான் தான் ஆனால் என் பயத்தை
அடுத்தவரிடத்தில் ச�ொல்லவும் மாட்டேன்,
வெளி காட்டவும் மாட்டேன்…
வீட்டில்
பாம்பு, தேள் அடிப்பது
என்றாலும்நான்தான்முதல்ஆளாகஅடிப்பேன்
ஏனென்றால் அப்பா பயந்தாங்கொள்ளி பாம்பு
என்றாலே பத்தடி தூரம் ஓடிடுவார் ,அவரை
விட நான் பெரிய க�ோழையாக இருந்தாலும்
அதை வெளிக்காட்டாமல் எத்தனை பெரிய
பாம்புகளையும், தேள்களையும் அடித்து
க�ொன்று இருக்கிறேன்.
எங்கள் பகுதியில் பேய் ,பிசாசு
த�ொந்தரவும் இரவு நேரங்களில் இருந்தது.
பேய் பிசாசு இருக்கு தா, இல்லையா என்பது
எனக்கு தெரியாது ஆனால் அந்த ஏரியா
மக்கள் ச�ொல்லும் பில் டப் அப்-ல இருந்ததால்
பயம் அதிகமானது. இந்த உலகில் மிக பெரிய
தைரியசாலி யார் தெரியுமா கண்ணுல
பயத்தை துளி கூட வெளிக்காட்டாமல்
நடிப்பவனே ஆவான். எல்லாருமே உள்ளுக்
குள்ள பயந்தாங்கொள்ளிதான். இந்த உலகை
ப�ொறுத்த வரை நான் தைரியசாலியா
இருக்கணும்னு நடிச்சேன்…
	ப ா ம் பு , ந ா ய் , பே ய் ப�ோ ன ்ற
காரணங்களாலேயே அப்பாவ சைக்கிள்
வாங்கி கேட்டு நச்சரிக்க த�ொடங்கினேன்…
ஒன்பதாம் கிளாஸ் பாஸ் பண்ணு உனக்கு
சைக்கி ள் வ ா ங்கி தரேன் னு அ ப ் பா
ச�ொன்னார். கஷ்டப்பட்டு படிச்சு ஒன்பதாம்
கிளாஸ் பாஸ் பண்ணேன்… அப்பாவும்
பல இன்னல்களுக்கும் ,கடனுக்கும் நடுவே
எனக்கு சைக்கிள் வாங்கி க�ொடுத்தார்.
அந்த சைக்கிள் என்னை ப�ொறுத்த
வரை ராஜ வாகனம், சிம்ம வாகனம்..
சிவப்பு நிறத்துல அடுத்தவர் கண்ணு
பறிக்கிற விதத்துல இருந்தது.. எங்க மாமா
பையன் அந்த சைக்கிள் சக்கரத்துக்கு மணி
எல்லாம் வாங்கி ப�ோட்டான். நான் அந்த
வண்டிய ஓட்டும் ப�ோது ஒரு அழகான

ஒலி சப்தமாய் வரும். மின் விளக்கு ,ஹாரன்
, த�ோரணை என்று அந்த சைக்கிளை
அழகாக டெக�ோரேட் செய்து ஓட்டினேன்
என்னிடம் எது கேட்டாலும் க�ொடுத்து
விடுவேன். ஆனால் என் சைக்கிளை
கேட்டால் மட்டும் க�ொடுக்க மாட்டேன்…
இந்த உலகில் என் அப்பாவுக்கு அப்புறம்னா
அந்த சைக்கிள் எனக்கு உயிர் …
	ப த ் தா ம் க ிள ா ஸ் இ ர வு நே ர
க�ோச்சிங் கிளாஸ்க்கு அந்த சைக்கிளில்
தான் ப�ோவேன் . எத்தனை நாய்கள்
இரவில் துரத்தினாலும் அவைகள் பிடிக்க
முடியாத வண்ணம் சீறி க�ொண்டு மின்னல்
வேகத்தில் என் சைக்கிள் பறக்கும்..
அப்பாவை கடையில் இருந்து அழைத்து
வருவதும் இந்த சைக்கிளில் தான்….
அம்மா ஒரு நாளைக்கு பத்து முறையாவது
கடைக்கு
அனுப்புவாள்
மறு
பேச்சு
பேசாமல் அலுப்பு இல்லாமல் சிட்டாக என்
சைக்கிளில் பறந்து செல்வது செல்வேன்…
என் ராஜ வாகனத்தை (சைக்கிளை)
தினமும் எண்ணெய் ப�ோட்டு துடைப்பேன்..
பகல், இரவு பாராமல் எல்லா இடத்துக்கும்
என்னை கூட்டி சென்றவன்…. பல இன்னல்
களிலிருந்து என்னை காத்தவன்…
	ப�ோக ப�ோக என் ராஜ வாகனம்
பழுது அடைய ஆரம்பித்தது… இருப்பினும்
பஞ்சர், ஒட்டி, ஒட்டி ஓட்டினேன்… காலச்
சக்கரம் சுழன்றது…
	படிப்பு முடிந்து வேலை விஷயமாக
சென்னை வந்து விட்டேன்.. வருடத்திற்கு
ஒரு முறை தான் ஊர் ப�ோவேன்.. மாசத்துக்கு
ஒரு முறை ஊருக்கு ப�ோன் செய்வேன்…
எப்படியாவது அப்பா அம்மாகிட்ட பேசும்
ப�ோது என் சைக்கிள் பற்றிய பேச்சுக்களும்
இருக்கும்…
	சில வருடங்களுக்கு பிறகு. ஊர்
சென்றேன். வீட்டிற்குள் நுழையும் ப�ோது
வாசலில் சைக்கிள் இல்லை… எங்கேப்பா
சைக்கி ள் எ ன ்றேன் ? தம ் பி நீ யு ம்
வளர்ந்துட்ட… அந்த சைக்கிளும் ல�ொட
ல�ொடன்னு ஆடுது …
அதனாலே நம்ம வீட்ல வேலை
பார்க்குற வசந்தி பிள்ளைக்கு க�ொடுத்
திட்டேன்பா… என்றார் .
	க�ொடுத்த ப�ொருளை திரும்ப வாங்கு

48|   

வது அநாகரீகம் என்றார்.. அதன் பின் அந்த
நாளெதுவும் நான் பேச வில்லை…
கவலை படாதே கண்ணா உனக்கு
ஸ்ப்ளெண்டர் ஒண்ணு வாங்கி தரேன்
என்றார்… எனக்கு பைக் எல்லாம் வேணாம்
,ஒரு மாச லீவுல தான் வந்து இருக்கேன்
சைக்கிள் ப�ோதும் என்றேன்..
ஐந்தாயிரம் ரூபாய்க்கு
அப்பா
சைக்கிள் வாங்கி க�ொடுத்தார் ஆனால் இந்த
முறை அந்த பழைய சந்தோசம் நெஞ்சத்தில்
இல்லை.
முதன் முதலாக அப்பா வெறும்
800 ரூபாவுக்கு வாங்கி க�ொடுத்தாலும்
அப்ப கிடைச்ச சந்தோசம் என்ன தான்
பைக் காருன்னு ஓட்டினாலும் கிடைக்க
மாட்டேங்குது.
நான் ஏன் வளர்ந்தேன். டவுசர்
ப�ோட்டுக் கிட்டு, எந்த கவலையும் இல்லாம
என் சிவப்பு ராஜ வாகனத்தை ஓட்டிக்கிட்டு
இருந்த அந்த பழைய கண்ணனா நான்
ஏன் மீண்டும் மாற கூடாதுன்னு கூட
த�ோணுச்சு.
ந ம்ம எ ன ்ன த ா ன் ப ண ம் ,
காசு, செல்வாக்குன்னு வளர்ந்தாலும்
,என்ன தான் பெரிய பெரிய வீடு காரு
வாங்கினாலும் இப்போ சந்தோசம்
நிம்மதி அப்ப கஷ்டப்படுறப்ப சின்னதா
ஒ ரு சி ன ்ன ப �ொ ரு ள் வ ா ங் கு ன ப ்ப
க ிடை ச ்ச ச ந ்தோச ம் இ ப ்பவெல்லா ம்
கிடைக்கவே கிடைக்க மாட்டேங்குது…
எ ன ்ன த ா ன் க ஷ்டப் ப ட ்டா லு ம் ,
வாழ்க்கைல என்ன தான் சிலவற்றை
வாங்க முடியலைன்னாலும் நம்ம கிட்ட
இருக்குற நீங்க சாதாரணமா நினைக்கிற
சைக்கிள் ஓட்டும் ப�ோது கிடைக்கிற
சந்தோசம் எதுலயும் இல்லை….
அப்ப முதன் முதலாக வாங்கி க�ொடுத்த
மிதிவண்டியும் ,அப்பாவின் அன்பும் என்றுமே
இனித்திடும் அழியாத நினைவு ப�ொக்கிஷங்கள்..
ஆனால் கண்ணின் இரு விழிகளை ப�ோல
உள்ள இந்த இரண்டு ப�ொக்கிஷங்களும்
இன்று என்னிடம் இல்லை…
என் உயிர்…
அப்பா வாங்கி க�ொடுத்த மிதிவண்டி.

வாழ்விக்க வந்த காந்தி
கங்கையின் புனிதம் காந்தி
காவிரி அவன்தன் ஞானம்
செங்கழு நீரைப் ப�ோலே
சீ ரென மலர்ந்த சீ வன்
திங்களின் குளிர்ந்த செங்கண்
தேசமே ப�ோற்றும் காந்தி
மங்கல நாட்டின் தேவன்
மகாத்மா பிறந்த நாளாம்
இன்றென இந்தி யாவை
இலக்கென ஒன்று சேர்த்த
வென்றுநம் சுதந்தி ரத்தை
வேங்கையாய் பெற்றுத் தந்தார்
நின்றுநம் மேடை பேச
நிலையுடை உரிமை தந்த
ஒன்றுயர் தேசந் தன்னை
உரிமையை தந்து சென்றாய்
அண்ணலே நீபி றந்து
அகிலமே வியந்து ப�ோற்ற
மண்ணுடை சுதந்தி ரத்தை
மலரென தந்து சென்றாய்
எண்ணிய கடமை செய்தாய்
இடரெலாம் நீக்கிச் சென்றாய்
கண்ணென தலைவ ரெல்லாம்
காட்டினாய் வாழ்க ! வாழ்க !
கவிமாமணி

வை. இராமதாசு காந்தி
புதுச்சேரி
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நீதான்டா என்மனதை
களவாடினாய்
இதற்குத்தான்
சிலகாலம்
உறவாடினாய்

தீப்பற்றி என் உள்ளம்
அனலாகுது
தீயிட்ட கட்டையாய்
என் உடல்
வேகுது

உயிரென்றும்
உடலென்றும்
கவிபாடினாய் - என்
உள்ளத்தில் இடம்கேட்டு
ப�ோராடினாய்

நீதான்டா என்மனதை
களவாடினாய்
இதற்குத்தான்
சிலகாலம்
உறவாடினாய்

என் மனதிற்குள்
குடிபுகுந்து
நடமாடினாய் - நான்
மயங்குகின்ற நேரத்தில்
சுவைதேடினாய்

காதலென்று
ப�ொய்சொல்லி
சூதாடினாய் - நீ
களங்கமற்றவன்
எனக்கூறி வாதாடினாய்

கனவுக்குள்
தினம் புகுந்து
கதைபேசினாய் - என்
கற்புக்கு காவலென
வலைவீசினாய் - என்

உனை நம்பியதால்
உளம்வெம்பி
நான் வாடுறேன் - நீ
புதுசுகம் வேண்டி
வேறுதுணை தேடுறாய்

உயிருக்கு உயிரென்று
மெய்உருகினாய்
உடல்சிந்தும்
வேர்வை ப�ோல்
வெளியேறினாய் - நான்

நீதான்டா என்மனதை
களவாடினாய்
இதற்குத்தான்
சிலகாலம்
உறவாடினாய்

தீண்டாத ப�ொருளாக
தினம் வாடுறேன்
படிதாண்டாமல்
கூண்டிற்குள்
சிறையாகிறேன்

முனைவர் எஸ்.பி.ஆனந்தன்
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அரசமரம் தன் கிளைகளை கீழே பரப்பிக்

க�ொண்டு காட்சியளிக்கிறது. மரத்திற்கு
கீழே இரண்டு சிறுவர்கள் பால்ராசு குண்டு
வைத் து க் கு ழி க் கு ண் டு வ ி ள ை ய ா டி க்
க�ொண்டிருந்தார்கள். சுடச்சுட பருப்பு வடை
ஒரு தட்டில் ச�ோறும் குழம்பும், இருபது
ரூபாய்தான் விலை. அரச மரத்திற்கு எதிரே
திறந்த வெளியில் பழைய இரும்பு தகரத்தில்
“கண்மணி சைவ, அசைவ உணவு கடை” ன்னு
கடையின் பழைமையைப் பறைசாற்றுவது
ப�ோல் நிமிர்ந்து நிற்கிறது. தகரமும், கடையும்,
மது ரை மேல ம ா சி வீ திய ில் அமைந் து
இருக்கும் இந்தக் கடையைச் சுற்றி உயர்ந்த
கட்டிடங்கள், தி.சென்னை சில்க்ஸ், க�ோல்டன்
ஹ�ோட்டல், காலேஜ் ஹவுஸ்,பிரேம் ரமேஷ்
ஹ�ோட்டல் இவை களைச் சுற்றி வானளாவிய
உயர்ந்த கட்டிடங்களுக்கு நடுவில் இருக்கும்
இந்தக் கடைக்கு குழந்தைகள் முதல்,
சிம்மக்கல்,பகுதிகளிலிருந்து ரிக்ஷா வண்டி
ஓட்டும் பல்லுப�ோன கிழவன்கள் வரை
இந்தக் கடைக்குத்தான் வருவார்கள்.இருள்
சூழ்ந்த வானத்தில் கருமையான மேகங்களை
ப�ோன்று அலை கடல் ப�ோல் கருமையான
கூந்தல், கூந்தலுக்குப் பின் நேற்று பூத்த
சிவப்பு ர�ோஜா காதுல வெள்ளித் த�ோடு இரு
பக்கமும் ஆடி அசைந்து க�ொண்டிருந்தது.
மாலையில் தீட்டிய கண்மை கண்ணில்
இன்னும் பார்வை மின்மினி பூச்சிகளைப்
ப�ோல் மின்னுகின்றது. நெற்றியில் குங்குமப்
ப�ொட்டு கணவனின் சுமையை தாங்கிக்
க�ொ ண் டு த ா ன் இ ரு க்கி ன ்ற து . தல ை
விரிச்சான் சந்தில் கண்மணி அக்காவை
எல்லோருக்கும் தெரியும், அன்பானவள்,
காசு இல்லைனாகூட இருக்கும்போது தாங்க

இப்ப சாப்பிடுங்க என்று ச�ொல்லுவாள்.
அரச மரத்திற்கு கீழே இருக்கும் பிள்ளையார்
சாமிக்கு மாலையைப் ப�ோட்டுவிட்டு
“சாமி இந்த உலகத்தில மனுசனா
ப�ொறந்தா எல்லா ஜீவன்களும், வாய் இல்லா
ஜீவன்களும் நல்லா இருக்கணும்னு வேண்டி
கிட்டு கடை வேலைகளைத் த�ொடங்குவாள்“.
கண்மணி “முட்டைத�ோசை“ சுடுவதே
தனிக்கலைதான். த�ோசை சட்டியில் நல்ல
எண்ணெய் இரண்டு ச�ொட்டு விட்டு ஒரு
கரண்டி மாவை அள்ளி த�ோசை சட்டியில்
ஊற்றி கை எடுக்காமல் சு ற்றுவாள்.
பக்கத்தில் இருக்கும் ப�ொட்டி யிலிருந்து
க�ோழிமுட்டையை எடுத்து சில்வர் கரண்டி
யால் நடுவில் தட்டுவாள், உடனே மஞ்சள்
கரு த�ோசையின் நடுவிலே விழும். அப்படியே
கரண்டியில் தடவி விடுவாள். மிளகு ப�ொடி
களை தூவி விடுவாள், அவ்வளவு சுவையாக
இருக்கும்.முட்டைத�ோசை.இரவு பத்துமணி
நெருங்கும் ப�ோது வாடிக்கை யாளர்கள் காத்
திருந்து பார்சல் வாங்கி செல்லுவார்கள்.
ச�ொந்த அத்தமகன் ஆட்டோ ரவிக்கு சின்ன
வயசுல கண்மணியைக் கல்யாணம் பண்ணி
குடுத் துட்டாங்க. நல்ல உயரம், சுருள்
சுருளான முடிகள், அடர்ந்த காடு களைப்
ப�ோன்ற தாடி, உருண்டையான கண்கள்,
க�ொஞ்சம் முன்கோபக்கரான். படிப்பறிவு
இ ல்லா த வ ன் , க ட் டு ன ா க ண்ம ண ி
யைத்தான் கட்டுவேன்னு வாக்குவாதம்
செய்து அவளையே கல்யாணம் பண்ணிட்
டான். அன்றாடம் கம்பி கட்டும் வேலைக்குச்
சென்று க�ொண்டிருக்கும் ப�ோதுதான்
ப�ொட்டு காளியைச் சந்தித்தான். மாட்டுத்
தாவணியில் காளிக்கும் ஆலமரத்தானுக்கும்
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தகராறுஏற்படவேபெரியபிரச்சினையாகியது.
ஆலமரத்தான் காளியின் மீது
கை
வைக்க அவன் தலையை நுங்கு சீவுவது
ப�ோல்
சீவிவிட்டான்
ஆட்டோ
ரவி“. அன்றிலிருந்து தன்னுடன் சேர்ந்து
க�ொண்டான் காளி. ஆட்டோ ரவி காளியின்
¶
கூட்டாளியுடன் சேர்ந்து பெயரும் புகழும்
அருவியின்தலைகீழ் பயணமாய்
திரும்புகிறாய் உன்னைவிட்டுவிட்டு
பெற்றான். காளியைவிட ஆட்டோரவியை
¶
தலைவனாக கருதும் எண்ணம் இருந்தது.
ரகசியமாய்
பெரியார் நிலையத்தில் காளிக்கும் மன்னர்
கையளிக்கப்பட்டதை
அலெக்ஸ்க்கும் பணம் தகராறு இதில்
பகிர்ந்துண்ணாமல்
காளியின் எவ்வித அறிவிப்பு இன்றி மன்னர்
பசிய�ோடேபிரிந்தோம்
அலெக்ஸ் தன் இடுப்பில் வைத்திருந்த
¶
அரிவாளை எடுத்து கையும், காலையும்
பறவைவிலங்குகள்
துண்டு துண்டாக வெட்டி கூறுப�ோட்டு
பூச்சிப்புழுக்களுக்கு
வாய்த்திருக்கிற ஆலிங்கன
விட்டான். அதிலிருந்து காளிக்கு ஆட்டோ
விடுதலையுமற்றுப்போன�ோம்
ரவியை பிடிக்கவில்லை. இந்த பழக்கம்
¶
நாளடைவில் ஆட்டோ ரவிக்கு சாதகமாக
உயர்திணையாய் இருப்பதன்
அமைந்தது. கூட்டாளிகளைச் சேர்த்துக்
வலியை அஃறிணைஅகங்கள்
க�ொண்டான். இதன் மூலம் ச�ொந்தமாக ஒரு
அறிவதில்லை
ஆட்டோ ஒன்றை வாங்கிவிட்டான்.அன்று
¶
இருந்து ஆட்டோ ரவி என்ற புனை பெயரை
ப�ொய்மையின் பகட்டற்ற
பேரன்பின்பெருநிழலில்
நிலையாக இருந்தது. பெரியார் பகுதிகளில்
இளைப்பாறுதல் தரப்பெற
ஆட்டோ ரவி என்று பெயர் ச�ொல்லும்
காலக்கருணையருளும்
அளவிற்கு வளர்ந்துவிட்டான்.
காத்திருப்போமே
ஏழையாக பிறப்பது தவறு அல்ல,
¶
ஏழையாக இறப்பதுதான் மிகப் பெரிய தவறு
ஆடையற்றிருப்பதுமட்டுமல்ல
என்று அடிக்கடி நினைத்து க�ொள்வான்.
நிர்வாணம்
இதனால், அடிதடி வேளை களில் தனது
¶
கட்டமைப்பற்ற மனவீதிகளில்
கூட்டாளிகளுடன் இறங்கி விட்டான்.
காற்றை உடுத்தியவனாய்
கரிமேட்டில்ரவிக்கும், அழகிரிக்கும்இடையே
இருதயத்தை பிச்சைப்பாத்திரமாயேந்தித்
தகராறு ஏற்பட நடுர�ோட்டுல தலையை
திரிகிறேன்
தேங்காய் சீவுவது ப�ோல் சீவிவிட்டான்
¶
ஆட்டோ ரவி. அரிவாளில் இருந்து குருதி
எந்தவாசலிலும் யாசகமிடயாருமில்லை
வழிந்து க�ொண்டே இருந்தது. கரிமேடு
சிலர்வந்து பாத்திரத்திலிருந்து
பகுதியைச் சுற்றி மங்கலான வெளிச்சம் தெரு
க�ொஞ்சம்பிய்த்துப்
ப�ோகிறார்கள்
முனையிலிருந்து த�ொடர்ந்துக் க�ொண்டே
¶
இருந்தது. கணவனின் மீது கண்மணி
தெருவெங்கும்ஒளிவெள்ளம்
அளவுக்கு அதிகமாக அன்பு வைத்து
இருட்டிலலைகிறேன்
இருந்தாள்.
“மாமா” இது எல்லாம் விட்டுரு
சிங்கார சுகுமாறன்
வேண்டா ம் . பலத ட வை ச�ொ ல் லி யு ம்
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பார்த்துவிட்டாள். கண்மணி யார் என்ன
உ த வ ி கே ட ்டா லு ம் இ ல்லை எ ன் று
ச�ொல்லமாட்டாள். சின்ன பசங்ககூட
கண்மணி அக்கா கண்மணி அக்கா என்று
ச�ொல்லு வார்கள்,தலை விரிச்சான் சந்தில்
இருப்பவர்கள் அன்பாக பழகுவார்கள்.
ப�ொங்கல், தீபாவளி கால கட்டங்
களில் இலவசமாக உணவு ப�ோடுவாள்.
ஏழை முதல் பணக்காரர்கள் வரை வந்து
சாப்பிடுவார்கள்.விடிந்தா ப�ொங்கல், தெரு
எங்கும் க�ொடிகள், த�ோரணங்கள், ஆடல்,
பாடல் என தெருமுனையில் த�ொடங்கி
விடியும் வரை த�ொடர்ந்துக் க�ொண்டே
இருக்கும்.
	தேவிடியா பையன்... ஆட்டோ ரவி,
ரவியின் வளர்ச்சியை ப�ொட்டு காளிக்கு
பிடிக்கவில்லை. நேற்று வந்தவன் ஆடுறான்,
உசிலம்பட்டி காளின்னு தெரியாதா அவனுக்கு..
எத்தனை நாளைக்குத்தான் ஆடுவேன்னு
பாக்கத்தானே ப�ோறேன்னு தனது மீசையை
முறுக்கிவிட்டான்.
	தெருவில் வண்ண த�ோரணங்கள்
காதைக் கிழிக்கும் பாடல்களைச் சிறுவர்கள்
மு த ல் ப ெரி ய வ ர்க ள் வ ரை வ ண்ண
பட்டாடைகள் உடுத்தி தெருவின் நடுவே
ரேடிய�ோ முன் ஆடிக்கொண்டு இருந்தார்கள்.
இவர்களின் வாழ்வின் விடியலை ந�ோக்கி
புன்னகையுடன் ஒவ்வொரு முகத்திலும்
ஆனந்த களிப்பு,தன் வீட்டில் கட்டியிருந்த
ஆட்டுக் குட்டியைக் குளிப்பாட்டிவிட்டு அதற்கு
நெற்றியிலும், முதுகிலும் குங்குமம், சந்தனம்
ப�ோட்டுக் க�ொண்டு இருந்தாள். காலையில்
அனைவருக்கும் உணவு இலவசமாக ஏற்பாடு
செய்து ப�ொங்கல் வைத்துக் க�ொடுத்தாள்.
தெருவில் இருப்பவர்கள் எல்லாம் பெருமை
யாகச் ச�ொன்னார்கள். உசிலம்பட்டி செல்லாயி
புரம் அலமேலு மக என்று ஊரே பேசியது.
கண்மணி அக்கா குணம் யாருக்கும் வராது.
அன்றுதான் விடியற் காலையில் வாசலில்
க�ோலம் ப�ோட்டுவிட்டு திண்ணையில் ஆடு
களுக்கு வடிதண்ணீரை வடித்து ஆட்டின்
கன்னத்தைத் தடவிக்கொண்டு இருந்தாள்.


" இச் " என்னும்
இரண்டெழுத்துக்குள்
இத்தனைப் பழத்தோட்டங்களா..?
எச்சிலால் எழும்பிய
காமனின் க�ோட்டைக்கு
கனிரசமே..!!
உன் உதடுகள் வாயிற்கதவுகளா...?
l
இந்த
சந்தத்திற்கு
இசைக் குறிப்பு எழுத
இன்னும் எந்த
இசைக் கலைஞனும் பிறக்கவேயில்லை.
l
இதயத்தில் கலந்து
இன்பமழை ப�ொழிகிறது.
இனியவளே..!!
நீ என்
இதழ்களில் எழுதிய
முந்திரிக் கவிதை.
l
இன்னும்
ஏதேத�ோ
எழுதத் தான் நினைக்கின்றேன்.
அடியே..
எப்படி எழுதுவேன்...
என்
வார்த்தைகளையும் சேர்த்து
நீ உறிஞ்சிக் க�ொண்ட. பின்னே...

- ஜென்ஸி.
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“தேவிடியாபய ஆடுறான் உன் புருஷன்
அதுதான் இன்னைக்கு முடிவ�ோடுதான் வந்து
இருக்கேன்”.
அண்ணே... ஐய�ோ... தரையில் குருதி
பெருக் கெடுத்து ஓடியது. தலை மட்டும்
துண்டா சிதறி தனியே கீழே விழுந்தது.
திண்ணையில் கட்டியிருந்த ஆடு மே....
என்று கத்திக்கொண்டே தெரு வாசலைப்
பார்த்தது.
காகங்கள் எல்லான் பறந்து கா கா...
என கரைந்தது.
ஊரே... ஒப்பாரி வைத்தது.ஊர்
வ ல ம ா க க ண்ம ண ி அ க்கா உ ட ல ை
சிறுவர்கள் முதல் முதிய�ோர்வரை மேள
தாளத்துடன் செல்லாயிபுரத்திற்கு எடுத்துச்
சென்றனர். உசிலம்பட்டி செல்லாயிபுரமே
அமைதியாக காட்சி அளித்தது.
அப்பவே ச�ொன்னே இல்ல விட்டுரு,
விட்டுருன்னு நான் தான் கேக்கலே...
எழுந்திரிடி கண்மணி..
எழுந்திரி டீ...
க த ற ி க த ற ி அ ழு த ா ன் ஆ ட ் ட ோ
ரவி. அவளுக்குகென வாங்கி வைத்திருந்த
சேலையை எடுத்து உடலில் ப�ோர்த்தி
விட்டான். மயானத்தில் எங்கும் அமைதி..
தி டீ ரென் று ம ய க்க ம் ப�ோட் டு கீ ழே
விழுந்துவிட்டான். ப�ொட்டுக் காளி தேனியில்
இ ருந் து வ ரும் கஞ ்சாவை பத ் திர ம ா க
க�ொண்டு செல்வதற்கு க�ோரிப்பாளையத்தில்
காத்துக் க�ொண்டிருக்கும் ப�ோதுதான்
டிராபிக் ஏற்பட்டது. கஞ்சா வெளியே
தெரியாமல் இருக்க ஏலக்கா மூட்டையை
ஏத்தி இருந்தார்கள், ஒரே ஏலக்காய் வாடை
நிரம்பி வீசியது.க�ோரிப் பாளையத்தை சுற்றி
ஒரே கூட்டம். ப�ோலீஸ் சுற்றி வளைக்க
முயற்சித்தனர். ப�ொட்டுக்காளியின் பத்து
வண்டிகள் வரிசையாக நின்றுக�ொண்டு
இருக்க, சிகரெட்டில் இருந்து வரும் புகை,
அடர்ந்த தாடி, நீண்ட க�ோபம் சிக்னல்
ப�ோட்ட உடனே முன்னால் இருப்பவரிடம்
டேய் வண்டிய எடுறா என ப�ொட்டுக்காளி
ச�ொல்ல, வண்டி நகரவில்லை. என்னடா

பண்ற வண்டிய வேகமா எடுறா ஒக்காலி.
	தலை மட்டும் துண்டாக தேவர்சிலை
முன்பு விழுந்தது. சிலையை சுற்றி ஒரே
குருதி ஓட்டம். இருள் சூழ்ந்த வானிலை
மதுரை மீனாட்சி க�ோவிலின் க�ோபுரத்தின்
மீது இருந்த பறவைகள் படபடவென
றெக்கையை விரித்துக்கொண்டு பறந்தன.
தலைவிரிச்சான் சந்தில் இருப்பவர்கள் ஒரே
ஆச்சர்யமாக பார்த்தனர். கண்மணி அக்கா
கடை முன்னாடி காளியின் தலையைப்
ப�ோட்டான். சிறுவன் சங்கர், அருவாளை
தரையில் நேராக நிறுத்தினான். அருவாளின்
ரத்தக்கறைபடிந்துஇருந்தது.தலைவிரிச்சான்
சந்தில் அப்பா, அம்மா இல்லாத சங்கரை
தூக்கி வளர்த்தவள் கண்மணி அக்கா.
சங்கர் தரையில் கையைத்தட்டி அம்மானு
கத்தினான். தலைவிரிச்சான் சந்து முழுவதும்
சத்தம் ஒலித்தது.
ஒ ரு வ ரு ட த ் திற் கு ப ் பின் . . . .
ரெஸ்டாரண்ட்
கண்மணி விளக்குகளால் அலங்
கரிக்கப் பட்டு பெயர் பலகை கடையின்
உள்ளே நடுவின் மாலையினால் அலங்கரிக்கப்
பட்டு மின்மின் விளக்கினால் ஒளி பரவிக்
க�ொண்டிருந்தது. அதற்குக் கீழே கண்மணி
புகைப்படம்.
கடைக்கு
வந்து
சாப்பிட்டவர்
களுக்கு மனதில் ர�ொம்ப மகிழ்ச்சி.உசிலம்
பட்டி செல்லாயிபுரம்னு நிரூபிச்சுட்டா..
ரவி, கூட்டத்திலிருந்து ஏப்பா ஒரு சாமி
ப�ோட்டோ வாங்கி வைக்கக்கூடாதா!...
இ ர ண் டு கை யு ம் கை சே ர் த் து
கு ம ் பிட் டு எ ன க் கு “ கு லச ா ம ியே அ வ
தான்னு” கண்ணீர் விட்டு ச�ொன்னான்
ரவி. கடையில் இருப்பவர்கள் எல்லாம்
அவனைப் பார்த்துக் க�ொண்டிருந்தார்கள்.
க ண்களி ல் க ண்ணீ ர் ப ெ ரு க வ ழிந் து
ஓடிக் க�ொண்டு இருந்தது. ப�ோட்டோ
இரவு வெளிச்சத்தில் இன்னும் கூடுதலாக
ஒளியுடன் மின்னிக் க�ொண்டிருந்தது.
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படிப்பும் இல்லாமல் இந்த வீட்டில் வாழ
வந்த தனக்கு இதையெல்லாம் கேட்கக்கூட
தகுதி இருக்கிறதா... என்று எண்ணிய படி
அவளும் உறங்கிப் ப�ோனாள்.
“ கு மு த ா . . ந ா ன் பத் து ம ண ி க் கு
வீட்டுக்கு வர்றேன். நீ கிளம்பி ரெடியா இரு“
என்றார் மாமா காலை சிற்றுண்டியைச்
சாப்பிட்டுக்கொண்டே.
“எங்க மாமா ப�ோற�ோம்....?“ குமுதா
கேட்டாள்.
“ரிஜிஸ்டர் ஆபிசுக்குமா. இப்போ
“ ங்க.... உங்க தம்பிக்கு கல்யாணம் கடைக்குப் பக்கத்திலேயே ஒரு அப்பார்ட்
வச்சிருக்கிற இந்த நேரத்துல எதுக்கு உங்க மெண்ட் வாங்க இருக்கிறேன் இல்கலையா...
அம்மாவ�ோட நகைகளையெல்லாம் வித்து அதை உன் பேருக்குத் தான் ரிஜிஸ்டர்
இவ்வைவு அவசரமா அப்பாட்மெண்ட்
வாங்குகிறார் உங்க அப்பா....?“
குமுதா தன் மாமானாரிடம் நேருக்கு
நேராக கேட்க முடியாத கேள்வியைத் தன்
கணவனிடம் கேட்டாள்.
“இது என்னம்மா கேள்வி.... நம்ம
வீட்ல ரெண்டு ரூம்தான். ஒன்னுல நாம
ரெண்டு குழந்தைகள�ோட இருக்கிற�ோம். இன்
ன�ோன்னுல அப்பா அம்மா இருக்கிறாங்க.
புதுசா கல்யாணம் பண்ணிக்கிற தம்பியும்
அவன் ப�ொண்டாட்டியும்எங்கதங்குவாங்க...?
அதனால தான் அப்பா அவ்வளவு அவசரமா
இந்த அப்பாட்மெண்டைத் தம்பிக்காக வாங்கு
கிறார்ன்னு நினைக்கிறேன்“ என்றான்.
“ வ ா ங்கல ா ம் த ா ங்க . அ து க் கு
இவ்வைவு அவசரமா நகைகளை எல்லாம்
வித்து வாங்கனுமா....? க�ொஞ்ச காலத்துக்கு
அட ்ஜஸ்ட் பண்ணிக்கல ா ம் இல்ல ...“
என்றாள் குமுதா.
“என்ன குமுதா பேசுற? தம்பி என்ன
என்னை மாதிரி அப்பாவ�ோட மளிகைக்
கடையிலா வேலைப் பார்க்கிறான்...? நல்ல
வேலையில கைநிறைய சம்பாதிக்கிறான்.
தவிர வர்ற ப�ொண்ணு நல்லா படிச்சவ.
க�ொஞ்சம் வசதியான குடும்பத்துல இருந்து
வருது. அதுக்கு இந்த வீடு சரிபடுமா?
அப்பா எல்லாத்தையும் ப�ொறுப்பா நெனச்சி
தான் முடிவு பண்ணுவார். பேசாம தூங்கு...“
என்று ச�ொல்லிவிட்டு அவன் தூங்கிப்
ப�ோனான்.
அவன் ச�ொல்வதும் உண்மைதான்..
மிகச் சாதாரண குடும்பத்திலிருந்து அதிக
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பண்ணப் ப�ோறேன். நீ கிளம்பி இரு. நான்
வந்து அழைச்சிகினு ப�ோறேன்“ என்று
ச�ொல்லியபடி கையலம்பினார்.
“என் பேருக்கா.. அந்த அப்பாட்
மெண்டா உங்க சின்ன பிள்ளைக்கு
வாங்கிறதாக தான் அவர் ச�ொன்னார்“
சற்றுத் தயங்கியபடி கேட்டாள் குமுதா.
“இ ல்லைம்மா . இ ந ்த அ ப ் பாட்
மண்டை உங்களுக்காகத் தான் வாங்கு
றேன்“ என்றார்.
மனம் சட்யடன்று மகிழ்ந்தாலும்,
சற்று மன உறுத்தலுடன்... “எதுக்காக மாமா
இவ்வளவு அவசரம்? கல்யாணம் முடிஞ்ச
பிறகு க�ொஞ்சம் ப�ொறுமையா பணம் சேர்ந்த
பிறகு வாங்கலாம். இவ்வளவு அவசரமா
நகையெல்லாம் வித்து வாங்கனுமா...?“
க�ொஞ்சம் கவலையுடன் கேட்டாள்.
“அவசரம் தான்மா. நீ வந்ததிலிருந்து
எங்கள�ோட சேர்ந்து இருந்து நம்ம குடும்பத்
த�ோட பழக்க வழக்கங்களைத் தெரிஞ்சிகிட்ட.
உனக்கு குடும்பத்தை எப்படி அனுசரிச்சி
ப�ோகனும் என்ற அனுபவம் வந்திடுச்சி.
இனி நீங்க தனியா இருந்து குடும்பப்
ப�ொறுப்புகளைச் சுமக்கனும். அது தான்
நல்லது. இனிமே புதுசா வர்ற ப�ொண்ணு
உன் இடத்துல இருக்கட்டும். அவளும் இந்த
குடும்பத்தோட பழக்க வழக்கங்களைத்தெ
ரிஞ்சிக்கட்டும். க�ொஞ்ச காலம் கழிச்சி
அவங்க தனியா ப�ோகறதுன்னா ப�ோகட்டும்.
அது மட்டுமில்லாமல் நீ இங்க இருந்தா...
எப்போதும் ப�ோல நீயே எல்லா வேலை
க ள ை யு ம் செய்வ . சில நே ர ங்களி ல்
அ து வே ஈ க�ோ வ ா ம ா று ம் . அ து வு ம்
சரிபடாது. நீ இங்கே இருந்தா புதுசா வர்ற
ப�ொண்ணுக்குக் குடும்ப ப�ொறுப்பு வராது.
அதனால தான் இவ்வைவு அவசரமா இந்த
வீட்டை வாங்குறேன். பத்து மணிக்கு
கிளம்பி இரு. கல்யாணத்திற்கு முன்பு
அடுத்த வாரத்திலேயே புதுமனை புகுவிழா
வச்சிடலாம்....“ என்று ச�ொல்லியபடி....
கிளம்பிச் சென்றார்.
	தன்
அப்பா
எந்த
முடிவு
எடுத்தாலும் ப�ொறுப்பாக ய�ோசித்தே
நல்ல முடிவாக எடுப்பார் என்று தன்
கணவன் யச�ொன்னதின் உண்மை புரிந்து
மகிழ்ந்தாள் குமுதா.

கூடிக்கொண்டே இருக்கும்
கனத்துடன் பயணிக்கிறேன்,
புறக்கணிப்பின் நீண்ட பாதையில்..
அறுவடையாகும்
முன் க�ோபங்களும்
பின் க�ோபங்களும்
முதலில் இருந்து
த�ொடங்க முடியாத வாழ்வைச்
சிந்திச் செல்கிறது காலம்.
உதிர்ந்த கதம்ப
வண்ணத்தில் வளர்கிறது,
கனவுக்கும் நினைவுக்குமிடையே
நிழல்..
பெருங்காயங்கள் பூத்து
உறைந்து கிடக்கும்,
கடலின் ஆழத்தில்,
துழாவினால் கிடைக்கலாம்,
யாருமில்லாமல் ப�ோன
சாபம�ொன்றின்
விம�ோசனக் காத்திருப்பு !

சி.கலைவாணி
வேலூர்

  
   
 
 


க�ோழிகள் க�ொத்திக் கிழிக்கிறது
ஆடுகள் முட்டிக் க�ொல்கிறது
இரத்தம் வடிகிறது
அந்த சக�ோதரன் கையில்
பணம் சேர்ந்தபடி இருக்கிறது
யாருக்காகவ�ோ யார�ோ
வேதனை அடைகிறார்கள்
ஏத�ோ ஒரு உயிரின்
வலியில் மனிதன் வயிற்றை நிரப்பி
வாழ்கிறான்
எல்லோர்க்கும்
ஆசை இருந்தாலும்
சிலர் வெற்றி பெறுகிறார்கள்
வாழ்வை வைத்து சூதாட்டம்
வாழ நினைத்து சூதாடியவன்
தூக்கிட்டு மரணிக்கிறான்
ஆடுகளம்
அரை சாண் வயிற்றில் ஆடுகிறது
த�ொங்கும் கயிற்றில்
நடக்கும் குழந்தை
தன்னை வருத்தி
ச�ொந்தங்களின் பசியாற்றுகிறது
தெருவில் பிச்சை கேட்கும்
சிறுவன் பையில்
சேரும் காசில்
அவன் வயிறு
நிரம்பவில்லை
அடுத்தவன் பீசாவுக்கு
அவன் வாழ்க்கை பிச்சையாகிறது

ஒருவன் படிப்பு
இன்னோருவனின் ப�ொருளாகிறது
ஒருவனின் கதை
இன்னொருவனின் நடிப்பாகிறது
ஒருவனின் கவிதை
ஒரு நடிகனின் பாடல் ஆகிறது
சிலர் வாழ்கிறார்கள்
சிலர் வாழ்வை இழக்கிறார்கள்
இங்கு இதுதான் ஆடுகளம்
ஆடி பார்த்தவர்கள்
அடங்கிப் ப�ோனார்கள்
நேற்றைய புகழ்
இன்றைய புகழில் காணாது ப�ோகும்
புனைவுகளுக்கும்
புகழுக்கும் இடையே நடக்கும் ஆட்டத்தில்
திருடப்படுவது மனிதம் மட்டுமே
ஆடுகளம் ஆடிக் க�ொண்டே இருக்கும்
அதில் மனிதர்கள் மாறுவார்கள்
ப�ொய் முகங்கள் மெய்யாகும்
மெய் வளர்க்க
இன்னும் இங்கு இரத்தம் வடியும்
நிரந்தரமில்லா தத்துவமும்
நிலையற்ற வேசமும்
உயிர் வாழ்தலை நிர்ணயிக்கும்
எப்போதும் இந்த உலகில்
யார�ோ வாழ்வதற்காக
யார�ோ சாவார்கள்
அதை ஆடுகளம்
அமைதியாய் பதிவு செய்யும்
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என் உயிரின் மறுபெயரும் நீதான்
என் உணர்வுகளில் உலவுவதும் நீதான்
என் வாய்மொழியும் வண்ணத்தமிழ் நீதான்
என் கற்பனையின் கருவூலம் நீதான்

 
நீயும் நானும் வெவ்வேறென்று
யார் ச�ொன்னது??
உனக்கும் எனக்கும் பிரிவென்பதை
யார் கண்டது??

சிந்தனையில் பவனி வரும் கலையே
சிந்தாத தேனாய் நடமிடும் சிலையே
சிந்தைக்குள் ப�ோதை ஏற்றும் கணையே
சிந்தும் அழகில் உனக்கேது இணையே

சிரிக்கின்றேன்...
இதழ்களாய் நீ தானே மலருகிறாய்...?
அழுகின்றேன்...
துளிகளாய் நீ தானே சிதறுகிறாய்...?

எனை வடிவமைக்கும் அழகியற்கலை நீயே
எனைச் செதுக்கும் சிற்றுளியும் நீயே
எனைச் சிகரமேற்றும் சிறகுகள் நீயே
எனைச் சரித்திரமாக்கும் சாதனை நீயே

நடக்கின்றேன்...
நிழலாக நீ தானே த�ொடருகிறாய்...?

என்னாயுள் ரேகையில் காவல் நீதான்
என் எழுத்துகளின் காவியமும் நீதான்
என்னவனே நானுயர வெற்றிப்படி நீதான்
என்னுலகில் நானுயிர்க்கும் சுவாசமே நீதான்

விழிக்கின்றேன்...
விடியலாக நீ தானே உதிக்கின்றாய்...?

உறங்குகிறேன்...|
கனவுகளாய் நீ தானே தரிக்கின்றாய்...?

வஃபீரா வஃபி

என் வார்த்தைகளை வடிவமாக்கி.....
கவிதையாக வடிக்கின்றாய்
என் ம�ௌனங்களை ம�ொழி பெயர்த்து ....
அழகாகப் படிக்கின்றாய்....
என்னுயிருக்குள் நீ தானே
எப்போதும் துடிக்கின்றாய்....?
துன்பம் எனைத் த�ொடும் ப�ோது
துணையாகி நிற்கின்றாய்...
த�ோல்வி எனை சரிக்காது
தூணாகிக் காக்கின்றாய்...
தவம் செய்யாது
நான் பெற்ற வரமாகிறாய்...
வாழ்க்கை முழுவதுமே
த�ோள் சேர்த்து த�ோழனாகிறாய்...
நீயும் நானும் வெவ்வேறென்று
யார் ச�ொன்னது...?
பிரிவென்பது
மரணத்தில் கூட
	நம்மைத் தீண்டாது.

u
58|   

நிஷா ரஹ்மான்

 
  
 
  

மேற்குத�ொடர்ச்சிமலைஅரணாய்

இருந்து, இயற்கை அழகு க�ொட்டிக் கிடக்கும்
தேனி மாவட்டம், ஆண்டிப்பட்டி வட்டம்,
மாரிக்குண்டு எனும் குறுங்கிராமத்தில், எனது
தெய்வங்களான முருகேசன், பஞ்சம்மாள்
தம்பதியினருக்கு 1987-இல் இரண்டாவது
மகனாக பிறந்தவன், அக்கா பிரேமா, தம்பி
மூh;த்தி,
எனக்கு 2 1/2 வயது இருக்கும்
ப�ோ து , ப�ோ லி ய�ோ எ னு ம் ந�ோ ய ா ல் ,
இ ர ண் டு க ா ல்க ளு ம் , ப ா திக்க ப ்பட் டு
மாற்றுத் திறனாளி ஆனேன். எனது
பெற்றோர் ஏறி இறங்காத, க�ோயில�ோ,
மருத்துவமனைய�ோ இல்லை, ஆனால் என்
உடல்நிலையில் எந்த ஒரு முன்னேற்றமும்
இ ல்லை . ஓ ட் டு ம�ொ த ்த கு டு ம்ப மு ம்
ந�ொறுங்கி ப�ோனது .
துள்ளி குதித்து ஓடி விளையாட
வேண்டிய பருவத்தில் வீட்டுக்குள் முடங்கிப்
ப�ோனேன். எனது தாயும், தந்தையும் சற்றும்
மனந்தளராமல், என்னை படிக்க வைக்க
முடிவு செய்தனர்.
எனது தாய் தனது இடுப்பில் தினமும்
தூக்கிச் சென்று, மாரக்குண்டு கிராமத்தில்
உள்ள ஊராட்சி ஒன்றிய த�ொடக்கப் பள்ளியில்
1 முதல் 5-ம் வகுப்பு வரை படிக்க வைத்தார்
(1993 - 1997 ) (1997-1999 ) பின்பு 6 முதல் 8-ம்
வகுப்பு வரை பக்கத்து கிராமத்தில் உள்ள எம்.
சுப்புலாபுரம், அரசு உதவி பெறும் கம்மவாரர்

நடுநிலைப் பள்ளியில் அப்பா தினமும்
சைக்கிளை மிதித்துச் சென்று விட்டு வருவார்,
பின்பு (1999 - 2000 ) 9 முதல் 10-ம் வகுப்பு வரை
5 கி.மீ த�ொலைவில் உள்ள, ஒக்கரைப்பட்டி
அரசு மேல்நிலைப்பள்ளியில், படித்துக்

க�ொண்டு இருந்தேன். அப்போதும் அப்பாவே
இருசக்கர வாகனத்தில் அழைத்துச் செல்வார்.
10-ம் வகுப்பு முடித்து நான் 11-ம் வகுப்பு
செல்லும் வேளையில் எனது தந்தையால் தனது
பணியை கவனித்துக்கொண்டு, என்னையும்
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தினமும் அழைத்து வர முடியவில்லை, மேலும்
நான் 11-ம் வகுப்பில் கேட்ட பாடப்பிரிவும்
கிடைக்கவில்லை, மீண்டும் வீட்டுக்குள்
முடங்கினேன் ஓராண்டு. பின்னர் நான் ஓட்டும்
வகையில் 3 சக்கரம் ப�ொருந்திய ஸ்கூட்டர்
ஒன்று வாங்கி அதன் உதவியால் 11,12-ம்
வகுப்புகளை அதே பள்ளியில் பயின்றேன்.
(2001-2003) 	பள்ளி வாழ்க்கையில்
நான் பட்ட துயரங்கள் ஏராளம், எல்லோரும்
மைதானத்தில் ஆடி ஓடிக் க�ொண்டிருக்கும்
வேளையில் நான் மட்டுமே வகுப்பறையில்
தனியே அ ம ர்ந ் தி ரு ப ்பேன் , இ ய ற ்கை
உபாதைகள் வராமல் இருக்க, உணவும்,
ச�ொட்டு தண்ணீரும் நான் பள்ளி வேளையில்
அருந்தியதில்லை, கல்விச்சுற்றுலாவ�ோ,
இன்பச் சுற்றுலாவ�ோ மற்றும் பள்ளி
விழாக்கள�ோ, வேறு எந்த ப�ோட்டிகளிலும்
கலந்ததில்லை. சில ஆசிரியர்கள் செய்த
புறக்கணிப்பால், நான் எதிர்காலத்தில்
ஆசிரியர் பணிக்குத் தான் செல்வேன் எனும்
இலட்சியத்தை ஆழமாய் பதித்து விட்டேன்.
அந்த இலட்சிய தாகத்தோடு இருந்ததால் 12-ம்
வகுப்பு ப�ொதுத் த�ோ;வில் பள்ளி அளவில் 2-ம்
இடம் பிடித்தும் 1023 மதிப்பெண்களையும்
ப ெ ற ்றேன் . ப �ொ து த ்தேர்வி ல் இ ந ்த
மதிப்பெண்க ளை வைத்து ஆசிரியர் பட்டயப்
பயிற்சிக்கு விண்ணப்பித்தேன். எனக்கு
திருச்சி மாவட்டம் குமுளூர் ஆசிரியர்
பயிற்சி நிறுவனத்தில் கலந்தாய்வு மூலம்
இடம் கிடைத்தது.
இதுவரை
பெற்றோர்
அரவணைப் பில், வீட்டிலே வளா;ந்த நான்
முதன்முதலாக இவற்றையெல்லாம் பிரிந்து
நெடுந்தூரம் சென்று படிக்கப் ப�ோகிறேன்
என்ற கவலை ஒரு புறம் இருந்தாலும், எனது
கனவான ஆசிரியர் பணிக்கு அடித்தளமாய்
இருக்கும் என்பதால் படிக்கும் ஆர்வத்தில்
உறுதியாய் இருந்தேன்.
2005-ல் திருச்சி மாவட்டம் குமுளூர்
ஆசிரியர் பயிற்சி நிறுவனத்துக்கு கனவு
கள�ோடு சென்ற எனக்கு, முதல் நாள்
சேர்க்கை அன்றே அதிர்ச்சி காத்திருந்தது

உனக்கு எப்படி ஆசிரியர் படிப்புக்கு இடம்
கிடைத்தது, நீ மாற்றுத் திறனாளியாய்
இருப்பதால் உன்னால் எப்படி வகுப்பெடுக்க
முடியும், என்று அடுக்கடுக்காய் கேள்விகள்,
மேலும் மாடிப்படிகளில் ஏறி இறங்கு என்று
ச�ோதனை செய்து, மனதை காயப் படுத்தும்
நிகழ்ச்சி நடந்து என்னை மேலும் உடல்
வலிய�ோடு மன வலியையும் சேர்ந்துக்
க�ொண்டது.
	த�ொடர்ந்து புறக்கணிப்பும் ஏமாற்றமுமே
வந்த எனக்கு, எப்படியாவது நாம் இந்த
சமுதாயத்தை நம்மை திரும்பி பாh;க்க வைக்க
வேண்டும், ஏதாவது ஒன்றில் சாதிக்க வேண்டும்
என்ற எண்ணம் மட்டுமே இருந்து க�ொண்டே
இருந்தது. அப்போதுதான் கவிப்பேரரசு
வைரமுத்து அவர்களின் கள்ளிக்காட்டு
இதிகாசம் நூலை எனது சீனியர் ஓருவர்
க�ொடுத்து படிக்கச் ச�ொன்னார். அது தான் என்
வாழ்வை புரட்டிப் ப�ோட்ட சம்பவம், பின்னர்
எல்லோரும் மைதானத்தில் இருக்கும் ப�ோது
நான் நூலகத்தில் இருப்பேன்.
	மேலும் முன்னால் மாணவர்களின்
கல்வி சார்ந்த பாடமன்றச் செயல்பாடுகளான
கதை, கவிதை, நாடகம், பேச்சு என
2 அனைத்தையும் பின்னால் இருந்து
வேடிக்கை பார்த்துக் க�ொண்டே எனது
படைப் பாற்றலை வளர்த்து வந்தேன்.
ஆசிரியர் பட்டயப் பயிற்சியில் முதலாமாண்டு
முடித்து இரண்டாமாண்டு வந்ததும், கலை
நிகழ்ச்சி களை த�ொகுத்து வழங்குதல், கவிதை
ச�ொல்லுதல், நாடகங்களை இயக்கி நடிக்கச்
செய்தல் பட்டிமன்றம் நடத்துதல், பாடல்களை
இயற்றுதல், இப்படி அனைத்து பணிகளையும்
முயன்று செய்து, எனது படைப்பாற்றலை
வளர்த்து, தாழ்வு மனப்பான்மையை தகர்த்தது.
குமுளூர் ஆசிரியர் பயிற்சி நிறுவனம்
என்னை நல்ல ஆசிரியனாக, கவிஞனாக,
ரசிகனாக, மனிதனாக, கலைஞனாக வெளியே
க�ொண்டு வந்தது. ஆசிரியர் பயிற்சியை
முடித்ததும், தேனி மாவட்டத்தில் முத்தனம்பட்டி
அரசு கள்ளர் உயர் நிலைப் பள்ளியில் PTA
எனப்படும், பெற்றோர் ஆசிரியர் கழக
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ஆசிரியராக பணியில் சேர்ந்தேன். எனக்கு
ஆசிரியராக முதல் வாய்ப்பு அளித்தவர்
தலைமை ஆசிரியை அருள் செல்வி அவர்கள்.
நான் அந்தப் பள்ளியில் 1 முதல் 10-ம் வகுப்பு
வரை அனைத்து தரப்பு மாணவர்களுக்கும்
வகுப்பு எனக்கும் வாய்ப்பு கிடைத்தது.
	பள்ளியில் பணி செய்யும் ப�ோதே
கவிதைகளை எழுதவும், ஓரு சில பத்திரிகை
களுக்கு அனுப்பியும் வந்தேன். என்னை
இலக்கிய உலகிற்கு கை பிடித்து கூட்டிச்
சென்று விட்டவர் மறைந்த முனைவர்
இதயகீதன் அவர்கள், தமிழ்நாடு முற்போக்கு
எழுத்தாளர் கலைஞர் சங்கத்தின் தமிழக
அளவில் முக்கிய பல ப�ொறுப்புகளில் இருந்த
அவர், என்னை பல்வேறு அமைப்புகளுக்கு
இலக்கிய கூட்டங்களுக்கு அழைத்துச் சென்று
எனக்கான த�ொடர்பினை அதிகரிக்கச்
செய்தார்.
	பள்ளியில்பணியாற்றிக்க�ொண்டிருந்த
ப�ோது, மாணவர்களுக்கு படைப்புத்திறனை
வ ள ர் க்கு ம் ப யிற ்சிகளையும் வழங்கி
வந்தேன், பள்ளி விழாக்களை த�ொகுத்து
வழங்கி வந்தேன். மேலும் மாணவர்களுக்கு
கதை, கவிதை, கட்டுரைப் ப�ோட்டிகளுக்கு
தயார்செய்து அனுப்புவேன்.
	சேல ம் ம ா வட ்டத ்தைச் சேர்ந்த
வாசகன் பதிப்பகத்தின் உரிமையாளரும்
மாற்றுத் திறனாளியுமான ஏகலைவன்
என்பவர், மாற்றுத் திறனாளி படைப்
பாளிகளை வெளிக் க�ொண்டு வந்தார்.
அதைப் பார்த்து எனக்கும் ஒரு உந்துதல்
ஏற்பட்டு, தமிழகத்தில் உள்ள
மாற்றுத்
தி ற ன ா ளி படைப் ப ா ளி க ள ை ஒ ரு ங்
கிணைத்து கவித்துளி எனும் ளுஆளு இதழை
த�ொடங்கி 200-க்கும் மேற்பட்ட மாற்றுத்
திறனாளிகளின் கைக்கூ கவிதைகளை
ளுஆளு வாயிலாக வெளியிட்டு 3 வந்தேன்,
	த�ொடர்ந்து 650 நாட்களை தாண்டி
இயங்கி வந்த அந்த கைக்கூ கவிதைகளை
எல்லாம் த�ொகுத்து, 38 மாற்றுத்திறன்
படைப்பாளிகளை தேர்வு செய்து அவர்கள்
ஒவ்வொருவருக்கும் 7 கைக்கூ கவிதைகள்

(ம) அவர்களின் சுயவிபரங்கள�ோடு
‘கவித்துளி’ மாற்றுத் திறனாளிகளின் கைக்கூ
எனும் கவிதை தமிழில் நூல் வெளிவந்த 0312-2011 முதல் உலக மாற்றுத்திறனாளிகளின்
என்று வெளியானது. அந்த நூலுக்கு கவிதை
எழுதிய படைப்பாளிகள் 38 பேர் கவிதைக்கு
க�ோட்டோவியம் வரைந்தவர் கவிதையை
பதிப்பித்த வாசகன் பதிப்பகத்தின் உரிமை
யாளர் கவிதை நூலின் த�ொகுப் பாசிரியரான
நான் உட்ப ட அனைத் து நபர்க ளு ம்
மாற்றத்திறனாளிகள் என்பது குறிப்பிடத்
தக்கது.
	பல்வேறு சிற்றிதழ்களிலும் மாத இதழ்
களிலும் எனது படைப்புத்திறனை வளர்த்து
வந்தேன். மேலும் வைரமுத்து புத்தகங்
களை தேடி தேடி வாங்கிட எனது இலக்கிய
ஆர்வத்தை வளர்த்து வந்தேன். தமிழ்நாடு
முற்போக்கு எழுத்தாளர் கலைஞர்கள்
சங்கத்தின் தேனி மாவட்ட ஆசிரியர்
கிளையின் துணைத் தலைவராலும், நம்
உரத்த சிந்தனை அமைப்பிலும், தமிழ்நாடு
அறிவியல் இயக்கத்திலும், பங்கெடுத்து
பல்வேறு இலக்கிய கூட்டங்களில் கலந்து
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க�ொண்டேன்.
	க�ோவை வசந்த வாசல் கவிமன்
றத்தின் சார்பாக ‘இன்தமிழ் இளவல்‘ விருது,
தமிழ்நாடு முற்போக்கு கலைஞா; சங்கத்தின்
‘படைப்பாளி’ விருது இவை ப�ோன்ற பல
அங்கீகாரங்களைப் பெற்றேன்.
	க�ொடைக்கானல் பண்பலையின்
மாற்றுத் திறனாளிகளுக்கான வாழ்வே
தவம் நிகழ்ச்சியிலும் கலந்து க�ொண்டு
பேசினேன், தேனி மாவட்ட அளவில் உள்ள
மாற்றுத்திறனாளிகளை ஒருங்கிணைத்து
வைகை மாற்றுத்திறனாளிகள் சங்கம்
ஒன்றையும் நிறுவினேன்.
இப்படி இலக்கிய உலகில் மிகப்
ப ெரி ய எ ழு த ் தாள ர ா ய் வ ர வே ண் டு ம் ,
கவிப்பேரரசு வைரமுத்து அவர்களைப்
ப�ோல, திரைப்படப் பாடலாசிரியராய்
திரை உலகில் மிளிர வேண்டும் என்ற
கனவுகள�ோடு இருந்தப�ோது, வாழ்வின்
அடுத்த கட்டத்திற்கு நகர ப�ொருளாதார
உதவியும், ஒரு பதவியும் வேண்டும் என
ப�ோட்டித் தேர்வுக்கு படித்து அரசு ஊழியராக
வே ண் டு ம் எ னு ம் ப ெ ரு ங்கனவ�ோ டு
பயணத்தை த�ொடங்கினேன்,
இதனால் இலக்கியத்துக்கும் எனக்கும்
மிகப் பெரிய இடைவெளி ஏற்பட்டது. பணி
களுக்கிடையே ப�ோட்டித் தேர்வுகளுக்கு
ப டி க்க த�ொ ட ங்கி ய ப�ோ து , ஏ ற ்ப ட ்ட
அவமானப் பேச்சுகள், ஏளனங்கள், துவண்டு
ப�ோகும் அளவுக்கு 4 த�ோல்வி. பணி வாய்ப்பு
தள்ளிப�ோதல், நிதி நெருக்கடி, உடல் சார்ந்த
பிரச்சினைகள் இப்படி 7 ஆண்டுகள், கனத்த
மனத்துடன் கடந்து வந்தேன்.
இதற்கிடையே 2014-ல் சிறப்பு
ஆ சிரி ய ர் த கு தித் தேர்வி ல் தேர்ச ் சி
பெற்றும் பணி கிடைக்காத சுமார் 500
மாற்றுத்திறன் ஆசிரியர்களின் மாநில
ஒருங்கிணைப்பாளராக இருந்து அவர்
களின் உரிமைகளுக்காக ப�ோராட்டம்,
ஆர்ப்பாட்டம், உண்ணாவிரதம் என்று 4
ஆண்டுகள் உருண்டோடின.
	பின்னர் 2019-ம் ஆண்டு த�ொடக்

கத்தில் அம்மாவின் உடல்நிலை சரியில்லாமல்
ப�ோகவே, ஒட்டும�ொத்த வாழ்க்கையும்
அடிய�ோடு பாதிக்கப்பட்டு அவர்களை
அருகில் இருந்து அனைத்துப் பணிகளையும்
உடனிருந்து செய்யும் நிலைக்கு ஆளானேன்.
கட்டில�ோடு கட்டிலாய், படுத்த படுக்கையாய்
இருந்த என் தெய்வத்துக்கு பணிவிடை
செய்யும் பாக்கியத்தை இறைவன் க�ொடுத்
தான். எனது வாழ்வின் மறக்க முடியாத
கருப்பு பக்கங்கள் அம்மாவ�ோடு உடனிருந்த
இரவுகள். பின்னர் அம்மாவின் உடல்நிலை
மிகவும் ம�ோசமான நிலையின் ப�ோது
TNPSC GROUP 4 தேர்வில் தேர்ச்சி
பெற்று, சான்றிதழ் சரிபார்ப்பிற்க்கு அழைக்கப்
பட்டிருந்தேன். அம்மாவின் உடல்நிலை
மிகவும் கவலைக்கிடமாகி 2020-ம் ஆண்டு
ஜனவரி 20-ம் தேதியில் என்னை விட்டு
பிரிந்து சென்றார்,
இடி விழுந்தவனாய் ந�ொறுங்கிப்
ப�ோனேன். அதில் இருந்து மீண்டு வராமல்
தவித்துப் ப�ோனேன். இதற்கிடையே அரசுப்
பணிக்கான கலந்தாய்வு கடிதம் வந்தது,
மார்ச் 30-ல் சென்னைக்கு வரவேண்டும்
என தகவல் வந்தது. அம்மா எனக்காக
வேலையை வாங்கி தந்து விட்டாள் என
நினைத்து சந்தோசப்படும் வேளையில்
க�ொர�ோனா பேரிடர் காரணமாக கலந்
தாய்வு தேதி அறிவிக்கப்படாமல் தள்ளிப்
ப�ோகவே மீண்டும் கவலை க�ொண்டேன்.
பூ க ம்ப ம் வ ந் து மு டி ந் து ஓ ய்ந்த
வேளையில், அம்மா இறந்த 67-வது நாளில்
எனது உடன் பிறந்த சக�ோதரி, வாகன
விபத்தால் தலையில் பலத்த காயம் ஏற்பட்டு
மருத்துவ சிகிச்சை பலனளிக்காமல் 3
குழந்தைகளை விட்டு விட்டு பரிதாபமாய்
இறந்து ப�ோனாள், ஒட்டும�ொத்த குடும்பமும்
ந�ொறுங்கி ப�ோனது. அம்மாவுக்குப் பின்னர்
இரண்டா ம் தாயாய் இரு ந் து காக்க
வேண்டிய அக்காவையும் இழந்து, ஆறுதல்
ச�ொல்ல க் கூட ஆளில்லா நில ை க்கு
தள்ளப்பட்டு, 4 சுவருக்குள் சிறைபட்டுப்
ப�ோனேன் அம்மா, அக்கா நினைவுகள�ோடு
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மூழ்கிப்போனேன்.
இதற்கிடையே க�ொர�ோனா பேரிடர்
காலத்தில் க�ொர�ோனா விழிப் புணர்வுக் காக
ஒரு விழிப்புணர்வு பாடலும், ப�ொது முடக்கம்
குறித்து ஒரு கவிதையும் எழுதினேன், அது
அனைவ ராலும் வெகுவாக பாராட்டப்
பெற்றது.
இ த ற ்கிடையே இ ணை ய தள
வான�ொலியான அன்பு வான�ொலியில்
க�ொர�ோனா குறித்த ஒரு விவாதத்தில், நேயர்
ஒருவரால் நான் எழுதிய ஊரடங்கு என்ற
கவிதை வான�ொலியில் வாசிக்கப்பட்டு,
பலத்த வரவேற்வை பெற்றது. அதன் மூலம்
அன்பு வான�ொலி யின் நிகழ்ச்சி த�ொகுப்பா
ளராகும் பெரும் வாய்ப்பும்
கிடைக்கப் பெற்றது.
இரண்டு பெரும் இழப்பு
களால் சிக்கி சின்னா பின்னமாகிப்
ப�ோன என் மனம்இளைப்பாறவும்,
அமைதி யாகவும் இருக்க ஒரு
இடம் தேவைப்பட்டது. அதை
இ ந ்த
வ ா ன � ொ லி ய ின்
ந ி க ழ ்ச ் சி த�ொகுப்பாளர்பணிப்
பூர்த்தி செய்யும் என்று திடமாய்
நம்பினேன், அன்பு வான�ொலியும்
எனக்குமுழு சுதந்திரம் க�ொடுத்தது.
அதன்
விளைவாக
ஜீலை 29,2020-ல் அன்பு
வான�ொலியின், ‘காற்றோடு
கவிதை’ எனும் நிகழ்ச்சியை த�ொகுப்
பாளராய் பணியை துவக்கினேன். கவிதை
சார்ந்த நிகழ்ச்சியாக இருக்க வேண்டும்
என்ற காரணத்தால் ‘காற்றோடு கவிதை‘
எனும்
பெயர் வைத்தேன். காற்றோடு
கவிதை நிகழ்ச்சியை புதுமையாக க�ொண்டு
செல்ல திட்டமிட்ட நான் ஆகஸ்ட் 16,
2020 முதல் தினம் ஒரு நேயரை தேர்வு
செய்து, அவர்களைப்பற்றிய வாழ்க்கை
குறிப்புகள�ோடு, அவர்களது கவிதையும்
அ வ ர்களின் வ ி ரு ப்ப பா ட ல்களையும்
ஒலி பரப்ப திட்டமிட்டு நிகழ்ச்சியை
த�ொடர்ந்தேன்.

உ ல க வ ா ன � ொ லி வ ர ல ா ற ்றி ல்
யாரு மே செய்தி டாத இந்த அறிய
முயற்சிக்கு, நல்ல வரவேற்பு கிட்டியது,
தினம் தினம் நூற்றுக்கணக்கான புது
நேயர்களை எனக்கு அறிமுகப்படுத்தியது,
அன்பு வான�ொலிய�ோடு சேர்ந்து நானும்
வளர்ந்து வந்தேன்.
முடக்கி விடப்பட்ட இலக்கியப்
பயணமும் த�ொடர்ந்து உலகெங்கும் வாழும்
தமிழர்களின் உள்ளத்திலும், இல்லத்திலும்
எனது
குரல்
ஒலிக்கத் த�ொடங்கியது.
20 வயது முதல் 80 வயது வரை உள்ள
ஆளுமைகளை நிகழ்ச்சியில் அறிமுகப்படுத்தி
உள்ளேன். கவிஞர், எழுத்தாளர், பாடகர்,
ஓ வ ி ய ர் , சி ற ்பக்கல ை ஞ ர்
ஆ ய்வாள ர் , ம ரு த் து வ ர் ,
முனை வர், ஆசிரியர், பேராசிரி
யர், முதல்வர், கிராம நிர்வாக
அலுவலர் என தினம் தினம்
புதுப்புது ஆளுமைகளை அறி
முகம் செய்து வந்தேன்.
		தினமும் இரவு 10
மணிக்கு ஒலி பரப்பாகும் இந்த
6 நிகழ்ச்சியின் மூலம் க�ோவை
இறை தமிழ்மன்றத்தின் நிறுவனர்
இறைகவிஞர் முருகாத்தம் மாள்
அவர்கள் என்னை அன்போடு
ம க ன ா க தத் து எ டு த் து க்
க�ொள்ளும் அளவிற்கு புகழ்
சேர்த்து க�ொடுத்தது.
இன்றைய நாள் வரை 115 நபர்களை
இந்த நிகழ்ச்சியின் மூலம் அறிமுகப்படுத்தி
உள்ளேன். தினம் ஒரு நேயரிடம் நேரடியாக
பேசிட அவர்களின் தகவல்களை எல்லாம்
பெற்று, அதை த�ொகுத்து அவர்களின்
கவிதைகளை சரிபார்த்து, அவர்களின்
விருப்ப பாடல்களை பதிவிறக்கம் செய்து
ஒரு மணி நேரத்துக்குள் அத்தனையும்
சிறப்பாக செய்து முடிக்க வேண்டும்,
அதுவும் கைப்பேசி மூலம், நேரலையாக. சில
நேரங்களில் நேயர்கள் கடைசி நிமிடம் வரை
தகவல் க�ொடுப்பார்கள்.
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	சில ச ம ய ம் ம ின் இ ணைப் பு
துண்டிக்கப்பட்டு விடும். சில சமயம் தகவல்
த�ொழிற்நுட்ப க�ோளாறு ஏற்பட்டு, சில
சமயம் இணையப் பிரச்சினை ஏற்படும்.
சில சமயம் மழை, இடி மின்னல் என
நிகழ்ச்சி செய்யும் ப�ோது குறுக்கிடும். இவை
எல்லாவற்றையும் கடந்து நிகழ்ச்சி சிறப்பாக
சென்று க�ொண்டிருக்கிறது
நேயர்களின்
பெருத்த ஆதரவ�ோடு இதற்கிடையே தான்
தள்ளி வைக்கப்பட்ட TNPSC GROUP 4
கலந்தாய்வு த�ொடங்கப்போகும்
செய்தி
வந்தது.
	தெய்வமாகிப் ப�ோன அம்மா,
அக்கா அவர்களின் ஆசிய�ோடும், மும்மத
நல் உள்ளங்களின் கூட்டுப் பிரார்த்தனை
யாலும், நட்புகளின் பெரும் ஆதரவ�ோடும்
எ ன து மு த ல் வெ ற ்றி . 2 4 - 1 1 - 2 0 2 0 ல் நடைபெற்ற வுTNPSC GROUP 4
கலந்தாய்வில், (Technical Educationத�ொழில் நுட்ப கல்வி) துறைக்கான இட
ஒதுக்கீடு ஆணையைப் பெற்றேன்.
எதிர்காலத்தில் உலகளவு தெரியும்
பெரும் படைப்பாளியாக வலம் வர வேண்டும் .
இலக்கியத்தின் அனைத்து துறைகளிலும் கால்
பதிக்கவேண்டும்,வைரமுத்துஅணிந்துரைய�ோடு,
அவர்களின் திருக்கரங்களால் நூல் ஒன்றை
வெளியிட வேண்டும், அவரைப்போலவே
திரைப்பட பாடலாசிரியராய் மாறிட என்னுடைய
கானத்தை உலகெங்கும் வாழும் மக்கள் கேட்டு
ரசிக்க வேண்டும். 100 மாற்றுத்திறனாளிகளை
முதல் கட்டமாக அரசுப் பணியாளராக்க
ப ய ி ற ் சி அ ளிக்க வே ண் டு ம் , ம ா ற் று த்
திறனாளிகள், திருநங்கைகள், இல்லங்களால்
கைவிடப்பட்டவர்கள், முதிய�ோர்களுக்கென
காப்பகம் ஒன்றை த�ொடங்கிட வேண்டும்,
இதுவே எனது கனவுகள் !!!!
த�ொடர்புகளுக்கு ்:
9791565928 (WhatsApp)
6382872993.
e-mail : kavithulikumar@gmail.com
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உயிர்போய் உயிர் தரும் உறவு
உயிருக்குள் உயிர் சுமக்கும் வரவு
வாழ்க்கை வலிகளையும் வசந்தமாக்கிடும் வல்லமை
வறுமை வசதி எதிலும் வாழ்ந்திடும் பேதை
இரத்த மூலதனத்தில் வெறுப்பையகற்றிய உன்னதம்
தன்க்குள் உயிர் சுமக்கும் உயர்ந்த உணர்வு
கருப்பை க�ொண்ட பாக்கிய படைப்பு
சுமைதாங்கியென நிரூபித்த படைப்பாளி
சுக துக்கம் சமமென்ற தராசு
கவிஞருக்கும் கவிதை தரும் கற்பனை
காதலுக்கு கருவாகும் கயல் விழி
அளவிட முடியாத அன்பின் அதிபதி
அளவுக�ோலற்ற அழகின் அதிசயம்/
பாசத்திற்கு வேலியில்லாத பாசவலை
காமமற்ற முத்தங்களின் காவலாளி
வேசமில்லாத கருணையின் கலாநிதி
பட்டம் பதவி வகித்தாலும் அடுப்பறையின் அகதி
படிக்காவிட்டாலும் வீட்டுக்கு இவள்தான் இல்லத்தரசி
ஆடை அலங்காரத்தின் ராணி
மடியிலே பல்கலைக்கழகம் தரும் அறிவாளி
பெண்ணானவள் பெரும் செல்வமே
அவள் தரும் அன்பும் அருளே
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