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செந்தில்ண்ணே வர்ற, வர்ற உன்

ரவுசு தாங்க முடியலை இன்னும் ரெண்டு
மூ ணு வ ரு ச த் து ல ப � ொண்ணை க ட் டி
க�ொடுத்தா பேரன் பேத்தி எடுத்திடுவ,வயசு
ஐம்பது நெருங்க ப�ோகுது இன்னும் உனக்கு
அண்ணிய�ோட என்ன ர�ொமான்ஸ் ....?
	டே தம்பி கார்த்திக் , அயல்நாட்டுல
ப�ொழைக்க வந்த இடத்துல வேலை விட்டா
ஒரே ஆறுதல் இந்த நெட்டு ப�ோன்னு தான்..
நெட்டுல இந்த பாழாய் ப�ோன சீரியலும்
,குத்து பாட்டும் அப்புறம் வீணா ப�ோன பிக்
பாஸையும் தவிர என்னதான்டா இருக்கு ...
இ வ ்வ ள வு பெரி ய சி ட் டி ய ில
வேலைபார்த்தும் லீவு நாளுல கூட நீங்க
கூப்பிட்டும் கூட இந்த பெரிய, பெரிய மால்
கீளுக்கெல்லாம் வர்றாததுக்கு காரணம்
என்ன தெரியுமா ??
	சின்ன வ ய சு ல இ ரு ந ் தே கழ ன ி ,
வ ா ய்க்கால் , ஆ று ன் னு ஆ த ் தா கூ ட
சுத்திக்கிட்டு திரிஞ்ச பயடா நான் ,வயசு தான்
ஐம்பதை நெருங்கிக்கிட்டு இருக்கு இன்னும்
பால்மணம் மாறாமல் அரைக்கால் டவுசர்
ப�ோட்டுக்கிட்டு தும்பி பிடிச்சுக்கிட்டு திரியுற
செந்தில�ோட கிராமத்தான் சின்னப்புள்ள
மனச�ோட தான் வாழ்ந்துக்கிட்டு இருக்கேன்...
	சரிண்ணா, சரிண்ணா ர�ொம்ப பீல்
ஆவாத,என்னையும் பீல் பண்ண வைக்காதே
,நீ பழைய மாதிரி அண்ணிகிட்டேயே
ர�ொமான்ஸ்ஸை ஸ்டார்ட் பண்ணு...
	டே படுவா ,இருடா ,இரு உனக்கும்

க ல ்யாண ம் ஆ கு ம ் லே அ ப்ப உ ன்
ப�ொண்டாட்டிக்கிட்ட ஜ�ொள்ளு ஊத்த
பேசுவலே அப்ப இருக்குடா உனக்கு கச்சேரி?
	பால்பாண்டி அண்ணே, என்ன
பக்கத்து வீட்டு ஆண்ட்டிய�ோட கடலையா?
	டே ர ா ஸ ் கோ லு ஒ ரு வ ய சு
மரியாதை இல்லாம எல்லாரையும் சகட்டு
மேனிக்கு கலாய்க்கிறேயே
விடுண்ணே, விடுண்ணே லாஸ்லி
யாவ பார்த்துக்கிட்டே தம்பி பேசுறதை
லூஸ்ல விடுண்ணே ..
	பாட்ஷா பாய் என்ன ஆபிஸ்ல கூட
வேலைபார்க்குற கேரளா சேச்சிய�ோட
சாட்டிங்கா ??
	டே ச ெ ந ் தி ல் உ ன் ஊ ரு க்கா ர
பையன்னு ரூம்ல தங்க வச்சா எல்லாரையும்
பேஜாராக்குறானே ??
விடுங்க பாய், சின்ன பையன் ஜாலியா
இருக்கான், விளையாட்டுக்கு தானே கிண்டல்
பண்ணுறான் யாரையும் மனசு புண்படும்
படி கேலி பண்ணலியே, இப்ப அவன் டைம்
நம்மளை கிண்டல் பண்ணிட்டு ப�ோகட்டும்
,நமக்கு ஒரு டைம் வரும் அப்ப நாமெல்லாம்
ஒ ன் று சேர்ந் து அ வ னை கிண்டல்
பண்ணுவ�ோம்
இ ந ்த ர ா ஸ ்க ல் இ ன் னு ம் சில
மாதத்துல ஊருக்கு ப�ோறான், காதலிச்ச
ப � ொண்ணையே க ல ்யாண ம் பண்ண
ப�ோறான்.. கல்யாணம் பண்ணிட்டு வரட்டும்,
புது ப�ொண்டாட்டிக்கிட்ட வழிஞ்சிட்டு
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பேசுவான்லே அப்ப அவன கதற , கதற கேலி,
கிண்டல் செஞ்சிடுவ�ோம் என்றான் செந்தில்
	சில மாதங்களுக்கு பிறகு
	கார்த்திக் திருமணம் முடிந்த சில
மாதங்களில் மீண்டும் அயல்நாட்டுக்கு
வந்தான் ஆனால் மற்ற ஆண்கள் ப�ோல அவன்
மனைவியிடம் த�ொலைபேசியில் பேசுவதை
அறையில் வசிக்கும் நண்பர்கள் யாரும்
பார்த்ததில்லை.. நான்கைந்து மாதங்கள்
கடந்தும் அவன் இதுவரை த�ொலைபேசியில்
பேசுவதை, ஏன் த�ொலைபேசி உபய�ோகிப்
பதை கூட யாரும் பார்த்ததில்லை.. தனியே
இருக்கும் சமயங்களில் கூட ஏத�ோ கடிதம்
எழுதி க�ொண்டே இருப்பான்..
	டே கார்த்திக் உனக்கு என்ன
ஆச்சுடா ??
	நாங்க யாரும் உன்னை திரும்ப
கிண்டல் பண்ண ம ா ட ் ட ோ ம் உ ன்
ப�ொண்டாட்டிக்கிட்ட சிரிச்சு பேசு, பழைய
மாதிரி ஜாலியா இரு என்றான் செந்தில்
அண்ணே எனக்கு ஒண்ணுமில்லை
,நான் பழைய மாதிரிதான் இருக்கேன்
என்று ஒரு சில வார்த்தையில் பதில்
ச �ொல் லி வ ி ட் டு அடு த்த கேள்விக்கு
இடம் க�ொடுக்காமல் அமைதியாய் அந்த
இடத்தை விட்டு சென்று விட்டான் ..
விடுமுறைக்காக செந்தில் ஊருக்கு
சென்றிருந்த ப�ோது ,வழியில் கார்த்திக்கின்
அம்மாவை பார்த்ததால் இருவரும் ஒருவரை
ய�ொ ரு வ ர் வ ிச ா ரி த் து க�ொண்ட ன ர் . .
கார்த்திக்கின் அம்மா சிவகாமி செந்திலை
தன் வீட்டிற்கு வந்து காபி குடித்து விட்டு
ச ெ ல் லு ம ா று அ ழ ை த்தத ா ல் அ ன்பி ன்
பேரில் செந்திலும் சென்றான் ..
எப்படிப்பா அந்த ஊரெல்லாம்
இருக்கு?? நீங்களெல்லாம் இருக்கிற
தைரியத்துல தான் தம்பி என் சின்னப்புள்ளய
அந்த ஊர்ல விட்டு இருக்கேன் ,அவன்
எப்படி இருக்கான் ,நல்லா இருக்கானா
??வேலா வேலைக்கு சாப்பிடுறானா ??
அவனை பத்தி கவலைப்படாதீங்
கம்மா ,அவன் நல்லா இருக்கான்.. என்ன
ஒண்ணு அவன் குணம் தான் நிறைய
மாறி ப�ோச்சு.. பழைய மாதிரி கலகலப்பா
இருக்கிறதுல்ல ,தனியாவே இருக்கான்,
முன்னெல்லாம் லீவு விட்டா ப�ோதும்


 
இவ்வையகத்தில் வாழ்கின்ற
ஒவ்வொரு மனிதனுக்கும்
கைகள் ஏராளம்...
நண்பா !
பரீ ட்சையில் சித்தியடையவில்லையா ?
பிடித்தது கிடைக்கவில்லையா ?
நினைத்தது நடக்கவில்லலையா ?
கவலையை கிள்ளி விடு
நண்பா!
உற்றார் உறவினர்,
அக்கம் பக்கத்தினர்,
உன்னை மதிக்க வில்லையா...
தன்னந்தனியனாய்,
தனிமையில் தவிக்கின்றாயா ..
கவலையை கிள்ளி விடு
நண்பா..
உன் த�ோற்றத்தை பற்றிய�ோ...
உன் செல்வத்தை பற்றிய�ோ..
உனது குணத்தை பற்றிய�ோ...
உனது நடத்தையை பற்றிய�ோ ..
யார் என்ன ச�ொன்னாலும்..
கவலையை கிள்ளி விடு நண்பா!
சாதிக்கவில்லையா ?
சரித்திரம் படைக்கவில்லையா ?
த�ொழில் கிடைக்கவில்லலையா ?
பணம் சம்பாதிக்கவில்லையா ?
நீ எதிலும் வெற்றி பெறவில்லையா?
நீ அதிகம் த�ோல்விகளை சுமக்கின்றாயா ?
கவலையை கிள்ளி எறிந்து விடு
நண்பா!

பஹ்ரியா பாயிஸ்
ஹெம்மாதகம
இலங்கை
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சித்தர் மருத்துவம்
மனிதப் பிறப்பின்
மகத்துவம் அறிந்து
கனிந்து நடந்தால்
காலம் உனக்கே
ம�ொத்த ந�ோய்க்கும்
மருந்து இயற்கைச்
ச�ொத்தாய் வருமே
ச�ொர்க்கம் தருமே
பக்க விளைவுகள்
எதுவும் இல்லை
பக்குவமாய் ந�ோயும்
பறந்தே ப�ோகுமே.
உணவே மருந்தாய்
உண்டு வாழ்ந்திட
குணமும் பெற்று
குறையும் நீங்குமே
நாடி பிடித்து
ந�ோயைக் கணித்திட
ஓடிப்போகும் பிணியும்
ஒளிந்து க�ொள்ளுமே
- வா. சண்முகம்.
கும்பக�ோணம்.

மால், சினிமான்னு ப�ோயிடுவான் ,ரூம்ல
உள்ளவங்கள வயசு வித்தியாசம் இல்லாம
உரிமையா கேலி கிண்டல் பண்ணுவான்,
அவனும் சந்தோசமா இருப்பான் ,அடுத்த
வங்களையும் சந்தோசமா வச்சுப்பான் ...
அ வ ன�ோ ட க ல ்யாண ம் க ா தல்
திருமணம் தானே, அப்ப ஏன் ஒரு வித
ச�ோகத்துடன் இருக்கான், இப்பவெல்லாம்
ர�ொம்ப தனிமையை தான் விரும்புறான்
,அவன் புது ப�ொண்டாட்டிக்கிட்ட ஒரு
நாள் கூட டெலிப�ோன்ல பேசியே நான்
பார்த்தது இல்லையே.. அடுத்தவங்க மனசை
புரிஞ்சிக்க தெரியாம இப்ப ர�ொம்ப சுயநலமா
மாறிட்டான்மா ??
இப்ப இருக்கிறது நம்ம பழைய

கார்த்திக் இல்லைம்மா என்றான் செந்தில்
யய்யா.. அப்படி ச�ொல்லாதீங்க.. என்
மூத்தபுள்ளையா நினைச்சு உங்ககிட்ட
ச�ொல்லுறேன்.
என் புள்ள ர�ொம்ப தங்கம்யா ,பள்ளி
பருவத்தில் இருந்தே பல வருசமா காதலிச்ச
ப�ொண்ணையே பல எதிர்ப்புக்கு மீறி
கல்யாணம் பண்ணிக்கிட்டவன் ..ப�ொண்ணு
வீடு சாதியில எங்களை ஒப்பிட்டு பார்க்கும்
ப�ோது க�ொஞ்சம் உசத்தி அதான் ப�ொண்ணு
வீட்ல ஒத்துக்கலை, வேற�ொரு பையனை
அவங்க வீட்ல ரகசியமா அந்த ப�ொண்ணுக்கு
பேசி முடிக்கவும் ப�ொண்ணு அவசரப்பட்டு
விஷம் குடிச்சிருச்சு, விஷம் அதிக பவர்
உள்ளதால ப�ொண்ணோட உயிரை மட்டும்
தான் காப்பாற்ற முடிஞ்சது ப�ொண்ணோட
பேசுற சக்தி, கேட்கிற சக்தியெல்லாம்
ப � ோ ய ி டி ச் சு . . ப � ொண ் ணோ ட நி ல ை
அறிந்து நிச்ச ய ம் பேசி மு டி ச்ச வ ன்
வ ி ட் டி ட் டு ப�ோய்ட்டான்.. குறையுள்ள
ப � ொண்ணை க ட் டி க்காதப்பா எ ன் று
நாங்க ச�ொல்லியும் முறைப்படி க�ோயில்ல
கல்யாணம் பண்ணி அதை முறையா ரிஜிஸ்டர்
பண்ணி அவள சட்டப்படி ப�ொண்டாட்டிய
ஆக்கிட்டவன்ப்பா, இது மட்டுமா அவளுக்
காக ப�ோன் பேசுவதில்லை, ரேடிய�ோ
கேட்பதில்லை , டிவி எதுவும் பார்ப்பதில்லை ..
	க�ொஞ்சம் நேரம் இருப்பா என்று
ச�ொல்லி விட்டு ஒரு அறைக்குள் சென்று
சிறிது நேரத்திற்கு பிறகு திரும்பி வந்தாள்
சிவகாமி ..
ஒ ரு க ட் டி ய ி ரு ந ்த க�ோணி
மூட்டையை அவிழ்த்து கீழே க�ொட்டினாள்..
ஆயிரக்கணக்கான கடிதங்கள் கீழே சிதறி
விழுந்தன இங்க பாருப்பா கல்யாணமாகி ஒரு
சிலமாசத்துலேயேஎன்மவன்என்மருமகளுக்கு
எத்தனை கடிதம் எழுதி இருக்கான் பாரு ...
அப்போது கார்த்திக்கின் மனைவி
செந்திலுக்கு காபி க�ொடுத்து விட்டு ஒரு
புன்னகைய�ோடு திரும்பி சென்றாள்...
அ ந ்த த ரு ணத ் தி ல் க ா ர ்த ் தி க்
நிஜமான கதாநாயகனாய் அவன் மனசுக்கு
த�ோன்றியது. நான் வர்றேன்மா என்று
ச�ொல்லி விட்டு செந்தில் தன் வீடு ந�ோக்கி
புறப்பட்டான் அப்போது வானில் கலங்கிய
மேகம் தெளிய த�ொடங்கியது.
n
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மா

ன ி ட ர ்க ள் ந�ோ யு ற ்ற பிற கு
தான் மானிடர்களை நேசிக்கிறார்கள்!
ந�ோயுற்றவர்களை நேசிக்கிறவர்கள் நேசிக்கபடுக்கிறார்கள் ..!
ஓடி..ஓடி..திரிகின்ற..! ஓய்வற்ற நம்
வாழ்க்கை..! உருவம் க�ொண்டு கண்ணரு கில்
சுற்றி திரியும் உறவுகளை உவகை க�ொண்டு
ந�ோக்காத உவப்பேற்ற இவ்வாழ்க்கை...
அவசர ப�ொழுதுகளில் கை கால்
கழுவாமல்.. உணவுதனை விழுங்கிவிட்டு
காத்திருக்க நேரமின்றி காற்றில் பறக்க
வைக்கும் கடுமையான அலுவல்கள்...
	ச�ோலிகள் பல முடித்து ச�ோம்ப லுடன்
திரும்புபவர் புதினம் அறியா அவலின்றி
படுக்கையில் வீழ்ந்திடுவார்... மறுநாள்
ஓட்டத்திற்கு மருந்தினை ஏற்றுக் க�ொள்ள...
இந்த பூமியிலிருந்து மனிதன் அந்நியப்பட்டு
ப�ோனஅநியாயம்-வாழ்க்கைஎன்றக�ோப்பை
அமுதத்தால் நிரப்பப்பட்டிருந்தாலும்.. மனித
நாவுகள் க�ோப்பைக்கு வெளியே அலைந்துக்
க�ொண்டிருக்கும் அநாகரிகம்..!
	நாகரிகம் கண்டு நம் பண்பாடு
மறந்திட்டவர் - தம் பழக்கங்கள் மாற்றியபின்
பகட்டாய் வலம் வருவார்... அதைப் பரப்பும்
பல முயற்சி அக்கறையாய் செய்திடுவார்..!
	கரம் க�ொடுப்பதென்ன..! கட்டிப்
பி டி ப்பதென்ன . . ! உ த டு கள் உ ர சி க்
க�ொள்ள காதல் செய்வது என்ன ...!
மரக்கறி தனை மறந்து மாமிசம்
புசிப்பதென்ன..! வாழ்க்கை நெறி தவறி
வாழ்கின்ற மானிடர்களின் சித்தம் ஏற்கும்படி
புத்திமதி புகட்டிடவே க�ொர�ோனா என்ற
ஒரு க�ோமகன் வந்துவிட்டான்..!
மானிடர்களே! உன் விஞ்ஞானம்
விண்வெளிக்கு செல்ல செல்ல உன்
மனிதாபிமானம் மண்குழிக்குப் ப�ோகிறதே...!
ஆயிரம் அணுகுண்டுகள்.. அளவற்ற
ஆட் படையும்... க�ோடி பணம் இருந்தும்
க�ோவிட்
பத்தொன்பதை
அடக்கும்
மார்க்கமதை அறியார் மானிடர்கள்..!
ஊரடங்கு எனும் பெயரில் வீடுகளில்
விலங்குகளாய் அடைபட்ட மாந்தர்கள்

அறிய துவங்கினரே தத்தமது பிழைகளையும்
உண்மை நிலைகளையும்..!
	கண்முன் உறவெல்லாம கனவாய்
வந்து செல்ல கைபேசி உதவியுடன் கதைக்க
த�ொடங்கினரே...- கவலைகள் தனை மறந்து
களையாய் மாறினரே..!
இன்பம் த�ொலைத்த பறவைகளாய்
இல்ல கூட்டினுள் சிறைப்பட்டே ப�ொழுதைப்
ப�ோக்க வழியின்றி பெருமை துடித்த
மனிதர்கள்... குறும்பாய் சிரிக்கும் குழவியினை
குலவியே நேரம் கடத்திடுவார்...!
	பரவும் கிருமி பயத்தினிலே பவ்விய
மாக நடத்திடுவார்..! பக்கத்து வீட்டிற்கு
சென்றாலும் பக்குவமாய் மேனி கழுவிடுவார்..!
பயத்தில் சுத்தம் பேணிக�ொண்டே பதவி
சாகவே நடந்து க�ொள்வார்..!

 
ஒருவரை ஒருவர் சந்தித்தால் ஒரு கரம் நீட்டிக் குலுக்காது ..! ஒருமிக்க
இருகரம் கூப்பித்தான் - ஒற்றுமை பண்பு
வளர்த்திடுவார்...! ஒட்டிக் க�ொண்டும்
நிற்காமல் ஒரு மீற்றர் தள்ளியே நின்றிடுவார்..!
செய்திகள் கேட்கவே நேரமின்றி
செவியை மூடிப்படுத்தவர்கள்...! செத்தவர்
த�ொகையை கேட்டபடி செழுமை த�ொலைத்து
வறண்டிடுவார்..! செம்மையான செய்திகளை
செவிமடுக்க தான் விரும்புவார்..!
	வைரஸ் என்ற ப� ோர்வைக்குள்
வாழ்க்கை என்ற ப�ொக்கிஷத்தை ஒளித்து
வைத்து ஆண்டவனும் அனுப்பிய பரிசு
க�ொர�ோனவ�ோ..!விஞ்சும்மனிததவறுகளை
திருத்த கிடைத்த மறுவாய்ப்போ..??
	பாடங்கள் பலவும் கற்றுவிட்டோம்க�ொடும் ந�ோயே உந்தன் க�ொடையாலே...!
	க�ொடும் ந�ோயே..! உடல் என்ற
படகுக்கு நல்ல நாங்கூரம் நீ...! உனக்கு
மருந்து தந்தால் பாதி வலி குறையும் புரிந்துக் க�ொண்டால் மீதி வலி குறையும்..!
உயிர்பலி மட்டும் இல்லையென்றால்
உவகை மிக்க ஆசான் நீ..! வாழ்வின்
இனிமை உணர்த்தி விட்டாய்..!
வா(ழ்)த்தியே உனக்கு விடைக்
க�ொடுப்போம்.!
n
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l
எங்கே செல்ல?
செத்துப்போன ஆற்றுக்குத்
திதி க�ொடுக்க.
l
பூக்களை இழந்த செடியைத்
தண்ணீர்விட்டுப் பாதுகாக்கிறாள்
நம்பிக்கைய�ோடு விதவை
l
குப்பைகளைக் கூட்டும்
குச்சியில்லாத் துடைப்பம்
அட..! அவசரக் காற்று.
l
தூக்குக் கயிறுகளில்
அவிழ்க்கப்படாமலே இறுகியுள்ளன
கடன் முடிச்சுகள்.
l
மலை உச்சிக்குச் செல்லாமல்
பாதியிலேயே பதறிப�ோய் நிற்கிறது
அறுபட்ட தடம்.
l
கல் விழுந்த அதிர்ச்சியில்
கரையேற ஓடி வருகின்றன
தண்ணீர் வளையங்கள்.
l
நேராய்ச் செல்லாமல்
தடுமாற்றத்தோடுதான் பயணிக்கிறது
மதுகடைக்குச் செல்லும் பாதை.
l
கடித்த எறும்பை
உற்றுப் பார்க்கையில்
தெரிந்தது யானையின் கம்பீரம்.
l
ஆசையாய்க் கட்டிய வீட்டில்
முகப்பில் வைக்கப்பட்டது
புத்தரின் படம்.
l
முன்னே நிற்கும் அழகை
இமைக்காமலே பார்க்கிறது
கண்ணாடியின் கண்கள்.
		

வெ.அஜீத்குமார்
சேலம்.

மனச்சாட்சி
ப�ோதுமே..

விதி வரைகின்ற
வித வித பாதையில்
நதியென நாமும்
நிதம் நிதம்
வளைகிற�ோம்
எதுயெது இங்கே
எதனாலாகும�ோ?
அது அது அங்கே
அதனால் மாறும�ோ?
அது இதுவென்றும்
இது அதுவென்றும்
நிலையறியா
நிலையினில்
இங்கும் அங்கும்
அலைகிற�ோம்...
சரி இதுவென
ப�ோற்றுவ�ோர் சிலர்
பிழை அதுவென
தூற்றுவ�ோர் பலர்
எதில் எது சரி
அதில் எது பிழை
புலம்பியே
புலம்பெயர்ந்தது
ப�ோதுமே...
புதுவிடை காண
நம் மனச்சாட்சியே
என்றும் ப�ோதுமே...

த�ோழி கவிதாயினி
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ர்சனம்

ிம
நூல் வ

கவிஞர் வசந்ததீபனின் கவிதைத்
த�ொகுப்பான ‘கண்ணீர் படராத ஓர்
அங்குல மண்‘ பிரபஞ்ச ஆச்சர்யங்களைத்
தன்னகத்தே க�ொண்டு மிளிர..
ஓய்வின் விரிப்புகளில்
உடலனைத்தும் கிடத்துகிறேன்
உறக்கத்தின் நறுமணம்
உணர்வுகளில் கமழ்கிறது (இரவு)
அடடா என்னவ�ொரு வார்த்தை ஜாலம்!
சமையலறைக்கும் படுக்கையறைக்கும்
பூஜையறைக்கும் இடையே
விதிக்கப்பட்டிருக்கிறது அவளுக்கு...
வீடென்னும் உலகம். (பெண்ணானவள்)
வேறெவரும் ச�ொல்ல முடியா
உண்மையின் வேதனைகளை ஈரடிகளில்
ஏற்றியிருக்கிறார் நூலாசிரியர்.
‘ஊற்றெடுக்கும் நீர்த்துறைகள்
அற்றுப் ப�ோகின்றன
பசித்த வன மிருகங்கள் கட்டிட
வனங்களில் வெறித்துத் திரிகின்றன
முட்டைகளைச் சுமந்தபடி

பறவைகள் செல் க�ோபுரங்களில்
முட்டிச் சாகின்றன...
காலம் கனவுகளை
உடைத்துத் தின்று க�ொண்டிருக்கிறது’
(வெயிலாய் அலைகிறேன்)
நவீனமயமாக்கலினால் மனித
வாழ்வியலில் ஏற்பட்ட தாக்கம் இக்கவி
வரிகளில் ம�ோதி எதிர�ொலிக்கிறது.
இறக்கும் நகரமும் நவீன
த�ொழிநுட்பத்தின் தாக்கத்தையே
பிரதிபலிக்கிறது.
அழகியல் ச�ொட்டும்
மழைக்கவிதை மனமள்ளிப் ப�ோக,
மணப்பலியில் முதிர்ச்சியடையா
பெண்பிள்ளைகளின் திருமணத்தைச்
சாடுகிறார் கவிஞர்
நீரின்றி,உழவின்றி நஞ்சில் தஞ்சமடைந்து
உயிர் துறக்கும் விவசாயிகளுக்கு
சமர்ப்பணமாக வரும்
‘பாழ்வெளி’ மனதை உறுத்திப் ப�ோகிறது.
நீலநிறம் பற்றிய உரையாடல் கவிதை
நிறவெறியை மட்டுமல்லாமல் சமூகச்
சீர்குலைவுகளையும் வெளிச்சம் ப�ோட்டு
பட்டியலிட குழந்தைகளின் பாடம்
குழந்தை வளர்ப்பின் சூட்சுமங்களைக்
கற்றுக் க�ொடுக்கிறது.
மதமென்னும் ப�ோர்வையில்
அரங்கேற்றப்படும்
மூடநம்பிக்கைகளையும் அதன்
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எதிர�ொலியாகத் த�ொடரும்
உயிர்ப்பலிகளையும், மத
அனுஷ்டானங்களையும்
அடையாளப் படுத்தும் ‘புயல்
சின்னம்’ பிரார்த்தனைகளால்தான்
வரலாற்றின் தீராப்பகை புரைய�ோடிக்
க�ொண்டிருப்பதாகச் ச�ொல்வது பெருத்த
சாட்டையடி.
க�ொஞ்சம் விடுதலை மனங்களை
ஆசுவாசப் படுத்திக் குளிர வைக்கிறது
ஒரு க�ொடியில் இரு மலர்கள்
இரண்டாவது கவிதை
நடைபாதைவாசிகளின் துன்பியலான
வாழ்வை எடுத்து ச�ொல்கிறது.
மற்ற கவிஞர்களின் படைப்புகளை
விட இவரின் கவிதைகள் தனித்துவம்
பெறக் காரணமாய் அமைந்த
உவமான, உவமேயங்கள் அசத்தல்!
பிரமிக்க வைக்கும் ச�ொல்லாடல்கள்
கவிதைகளுக்குள் கண்ணாமூச்சி ஆடி
களிநடம் புரிகின்றன. இக்கவிஞரின்
வரிகளுக்கு செறிவு அதிகம் என்பதை
வாசிக்கும்போது வாசகர்கள் உணர்ந்து
க�ொள்வார்கள்
கவிநயமிக்க இவரின் வரிகளை
எதிர்காலம் ப�ொன்னெழுத்துக்களால்
குறிப்பெழுதும். கவிஞர் வசந்ததீபன்
தமிழுலகிற்கு இது ப�ோன்ற காத்திரமான
படைப்புகளைத் தரவேண்டும்
என மனமார வாழ்த்துகிறேன்.
‘கண்ணீர் படராத ஓர் அங்குல மண்’
இலக்கியத்துறைக்கு காலமெல்லாம்
புதையல் தரும்.
இந்நூல் தேவைகளுக்கு
94866 41586,
88707 33434 )
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சுவ ர ்க ள் எ ங் கு ம் வ ண்ண ம ா ய்

விளம்பரங்கள்,இருள் சூழ்ந்த வைகை கரை
ய�ோரத்தில் வரலாற்றுச் சிறப்புகளை அறிந்து
க�ொள்ள ரிக்ஷா வண்டியில் வலம் வரும்
வெளிநாட்டுச் சுற்றுலாப்பயணிகள், ப�ொழுது
ப�ோக்கிற்காக மதுரை வீதிகளில் சுற்றித்திரியும்
படித்த வேலையில்லா பட்டதாரிகள், நாளைய
வருமானத்திற்காக வியர்க்க விறுவிறுக்க
வெயிலில் கருத்த முகத்துடன் வீடு திரும்பும்
த�ொழிலாளர்கள், பாவங்களை பலசெய்துவிட்டு
மீனாட்சி அம்மன் க�ோவி லில் மீனாட்சியைத்
தரிசித்து விட்டு தன்னையும் தூய்மை
செய்து
க�ொள்ளும்
மனிதர்கள்,
பெரியார்
பேருந்து
நிலையத்தில்
சைகைகளைக் காட்டி வாடிக்கையாளர்க்காக
காத்திருக்கும்
கற்புடைய
விபச்சாரிகள்,
இரவ�ோடு இரவாக பேருந்திற்கு பின்னால்
நின்று யாருக்கோ, எவருக்கோ எதிர்பார்ப்புடன்
ந�ோக்கும் திருநங்கைகள்,மதுரை தமுக்கம்,
க�ோரிப்பாளையம் சுற்றி அடிக்கடி மேடையிட்டு
அரசியல் பேசும் நாகரிகமான அரசியல்
தலைவர்கள், முத்தமிழ் வளர்த்த மதுரை
என்பதை மறந்துவிடாமல் தமிழுக்கு, தம ிழ்
ம�ொழி க்கு
சிறப்பினை
செய்யும்
முற்போக்கு
எழுத்தாளர்களின்
இலக்கிய
கூட்டங்கள்,
நடுஇரவில்
வண்டியூர்
கம்மாய்,
க�ோரிப்பாளையம்
பேருந்து நிறுத்தம் பகுதிகளில் கும்பலாய்
அமர்ந்து புகையிடும் அற்புத மனிதர்கள்.
சாலை ய�ோரத்தில் அமர்ந்து தன் எதிர்கால
கனவை
மெய்ப்பித்துக்
க�ொண்டிருக்கும்
மனப் பைத்தியங்கள், கல்லூரிக்கு வருவது
ப�ோல் வந்து தன் காதலிக்காக இராஜாஜி
பூங்கா,பேருந்து நிறுத்தத்தில் வெகு நேரமாக
ஜிய�ோ ம�ொபைலில் பேசிக்கொண்டிருக்கும்
மாணவர்களும்,மாணவிகளும்,திருமலை


நாயக்கர் மஹாலை காணவந்து வரலாற்றுத்
தூண்களுக்கு பின்னால் களவு வாழ்க்கையை
மேற்கொள்ளும் காதலர்கள் தெருவிளக்கின்
வெளிச்சத்தில் வைகைக் கரைய�ோரத்தில்
குப்பைய�ோடு சேர்ந்து சுழல் சுழலாகக்
காட்சியளிக்கும் நீர்த்தவளைகள், காலம்
கடந்தும் இன்னும் இருபத்திய�ொன்றாம்
நூற்றாண்டில் இவை எல்லாம் இன்னும்
த�ொடர்கிறது.
	ப � ொன்னக ர ம் , இ ப்ப கு தி ய ினை
சுற்றி யுள்ள இடங்களிலிருந்து வரும் கழிவுப்
ப�ொருள்கள் வைகையில் தான் கலக்கிறது.
இயந்திரமான உலகத்தில் இயந்திரமாக
ஆக்கப்பட்டவர்கள் மனிதர்கள். அரை
வயிற்றுக் கஞ்சிக்கு அல்லற்படும் ஊமை
களு ம் இங ்கேதான் வசிக்கிற ார்க ள்.
தன்கனவு வாழ்வை த�ொலைந்து விட்டு
க ன வு உ லகில் வ ா ழ் ந் து க�ொண் டு
இருப்பவர்கள் ப�ொன்னகரத்து மக்கள்,
பேருந்து வந்தபாடில்லை மணி சரியாக
7.45 நீல நிற சட்டை, அதற்கு எடுத்தாற்
ப�ோல கருப்பு நிற பேண்ட், அடுத்த
நண்பர்களிடத்திருந்து இரவில் வாங்கிப்
ப � ோ ட் டு இ ரு க் கு ம் வெ ள ்ளை நிற
ஷூ,கையில் இரண்டு இலக்கிய நூல்கள்
ஒ ன் று மெ ள ன ி கதைகள் , ம ற ்றொ ரு
ஜெயகாந்தன் சிறுகதைகள், நெற்றியில்
கு ங் கு ம ப � ொ ட் டு , அ வ ்வப ் போ து
பேண்ட் பாக்கெட்டில் இருக்கும் வட்ட
வடிவமான சீப்பை எடுத்து தலையை
வாரிக் க�ொள்ளுகிறான் மருதன் பேரூந்து
வ ந ்தப ா டி ல ்லை . கிர�ோ ஸ் ர�ோ ட் டி ல்
அமைந்திருக்கும் திருமலை நாயக்கர்
சிலையின் எதிர்புறமாக மருதராணியின்
வீ டு . ஆ ர ப்பாளை ய த ் தி லி ரு ந் து
மாட்டுத்தாவணி செல்லும் பேருந்துகளை
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நின்று பார்த்துக் க�ொண்டேதான் வெகு
நேரமாக நின்று க�ொண்டு தான் இருக்கிறான்.
கு ட்டை ய ா ன உ ய ர ம் , அ ல ை க ட ல்
ப�ோல சுருள் சுருளான கருங்கூந்தல், அந்த
கருங்கூந்தலில் காலையில் மலர்ந்த மல்லிகை
ம�ொட்டுக்கள் சூடி இருந்தாள். கயல் மீன்கள்
ப�ோன்ற கண்கள் அந்த கண்ணுக்கு மையிட்டு
இருந்தாள். நெற்றியில் குங்குமப�ொட்டு
பளீரென மின்னுகிறது. பாண்டிய நாட்டு
மாணிக்க முத்துக்களை ப�ோலச் சிறியதாக
மூக்குத்தி, ஊதா நிறத்தில் சுடிதார்,கையில்
அம்பை சிறுகதைகள். மீனாட்சி அரசு
கலைக்கல்லூரியில் மூன்றாம் ஆண்டு தமிழ்
பி.ஏ.படிக்கிறாள் மருதராணி.க�ோரிபாளையம்
தேவர் சிலையைச் சுற்றி அமைந்திருக்கும்
வானளவில் உயர்ந்து இருக்கும் கட்டடங்கள்.
இந்தக் கட்டடங்களுக்குள்ளேதான் அரசு
மருத்துவமனையில்மகளைமருத்துவமனையில்
சேர்த்து விட்டு க�ோவிலுக்கு நேர்த்திக்கடன்
செலுத்தும் பாப்பாபட்டியிலிருந்து வந்து
இருக்கும் மூடநம்பிக்கை உள்ள மனிதர்கள்.
சிக்னல் ப�ோட்டு விட்டாச்சு.அவள் நிழலுக்குப்
பின்னால் ர�ொம்ப நேரமாக நின்று க�ொண்டே
தான் அவனைப் பார்த்து க�ொண்டு
இருக்கிறான் மருதன்.மனம் பக்குபக்குனு
அடிக்கின்றது பேச வார்த்தை வரவில்லை.
கல்லூரி விளையாட்டு ப�ோட்டிகளில் கபடி
ப�ோட்டியில் கலந்து க�ொண்டு வெற்றியும்
பெற்று இருக்கிறாள் மருதராணி.தன் ச�ொந்த
பூர்வீகமான ஊரு உசிலம்பட்டியிலிருந்து
கல்லூரி படிக்க வந்து இருக்கிறாள்.எத்தனை
நாளுக்கு மனம் இப்படி மனம் அலைபாய்ந்து
க�ொண்டிருக்கும் அது மனம் அல்லவா?
அவளை பின் த�ொடர்ந்து பேருந்தில்
ஏறிவிட்டான்.பேருந்தில் கூட்டம் அதிகம்.
இரண்டு சீட் தள்ளி அமர்ந்து இருந்தாள்.
அவளுக்கு பின்னால் நின்று க�ொண்டே
இருந்தான் மருதன்.அவளிடம் பேசுவதற்கு
பயிற்சி செய்து வந்த கவிதைகள் எல்லாம்
மறந்து விட்டது. தனது பாக்கெட்டில்
இருந்த கடிதத்தை எடுத்து அவள் மடியின்
மீது வைத்துவிட்டு அடுத்த பேருந்து
நிறுத்தத்தில் இறங்கிவிட்டான்.
மறுநாள்...
செல்லிடை பேசி ஒலிக்க மருதன்
டவுன்ஹால் சாலையில் உள்ள தலை

இருட்டறை.
என் வசிப்பிடம்
நான்கு சுவர்களுக்குள்
சுருண்டு க�ொண்டதால்..
இருட்டறையானது.!!
தனிமை ச�ொந்தமாகியதால்
உள்ளமும், என் உலகமும்
கறையான்கள் கட்டிய
பூட்டிய அறையானது.!!
மாயங்கள் நிறைந்த ந�ொடிகள்
மனதில் மந்திரங்களாகி
அச்சத்தில் மிச்சமெல்லாம்
மானுஸ்யமாகியது..!!
கண்ணீருடன் அவனை
எதிர்பார்த்திருந்து
கண்களும் எழுது க�ோலாயிற்று..!!
பசியும், பயமும் பழக்கமாயிற்று;
பசுமை இழந்த பூமி ப�ோல..!!
கடிகாரமும்;
கவலையுடன் கடந்து ப�ோக
தனிமையின்
ரசிகையாய் எழுதுகிறேன்..
இருட்டறைக் கவிதை..!!

சனா கபூர்

காத்தான்குடி.
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வ ிரிச்சா ன் ச ந ்தை ந�ோக்கி ந ட ந் து
க�ொண்டிருந்தான்.
ஹால�ோ..
ஹல�ோ யாரு...
மருதராணி பேசுறேன்.
ச�ொல்லுங்க
ஏன்... நேரடியாக வந்து ச�ொல்லி
யிருக்கலாம் இல்ல...
இல்ல என்னை பார்த்து முறைத்துக்
க�ொண்டே இருந்தீங்க.
அட... என் பார்வையே அப்படித்
தான். ச�ொல்லியிருப்பேன் பயம்.
எதுக்கு பயம்.
என்ன படிக்கிற
	பி.ஏ.தமிழ்... ம்.
உன்னை காதலிக்கிறேன் கல்யாணம்
பண்ணிக்கலாமுன்னு ஆசைப்படுகிறேன்.
என்வீட்டுல ஒத்துக்க மாட்டாங்க.
நான் அவ்வளவு தான் வீட்டில் எல்லாம்
க�ொலைகாரங்க க�ொன்னேபுடுவாங்க.
மருதனுக்கு மனசு சுக்குநூறாய்
உடைந்து விட்டது. மதியம் சாப்பாடு
இல்லாமல் ஒரு வடையும் டீ யும் குடித்து
விட்டு அவளுக்காகவே நின்றவன் அல்லவா?
அவளையே உயிராக எண்ணி வாழ்ந்தவன்
அல்லவா?
மருதராணி... நீ சம்மதிச்சா ப�ோதும்
	ப்ளீஸ்... புரிஞ்சுக்கோங்க
மறுநாள்அன்றுக�ோரிப்பாளையத்தில்
வெகுநேரமாக நின்று க�ொண்டிருந்தான்.
சாலையில் வாகனங்கள் சத்தத்தை பிளீரிட்டு
எழுப்புகின்றன. மருதராணிதான் ப�ோன்
செய்தாள். அவளுக்கு ப�ொறந்த நாள்
என்று.பிறந்த நாளுக்குப் பரிசு ப�ொருள்
வாங்குவதற்காக க�ோரிப்பாளையத்தில்
உள்ள கடைக்குச் சென்று அழகாக இரு
த�ோடுகளை வாங்கினான். நேராக அவள்
ச�ொன்ன இடத்திற்கு சென்றான். வைகை
கரைய�ோரத்தில் அமைந்திருக்கும் பாலத்தின்
அடியில் பிறந்த நாள் ஆடையை உடுத்தி
திரும்பி திரும்பி பார்த்துக் க�ொண்டிருந்தாள்.
கையில் நிறைய இனிப்பு மிட்டாய்கள்
ஒன்றை எடுத்து புன்முறுவல�ோடு மருதனுக்கு
க�ொடுத்தாள். அந்த முட்டை கருவிழிகள்
கயல் மீன்விழிகளைப் ப�ோல மின்னின.
	பிடித்து இருக்கா.

	சிரித்தாள்.
அந்த இரு த�ோடுகளை அவளிடம்
க�ொடுக்க ஆவல�ோடு வாங்கி காதின்
ஓரத்தில் க�ொண்டு சென்று அழகு பார்த்தாள்.
அவளுடைய காதின் ஓரத்தில் அந்த இரு
த�ோடுகளும் அசைந்து க�ொண்டிருந்தன.
மெளனமாக அவளைப் பார்த்து க�ொண்டு
நின்றான்.
மருதா... மருதா...
	நல்லா இருக்கா
	தலையாட்டிக் க�ொண்டு மெளன
மாய் சிரித்தாள். நல்லா இருக்கு. என்
மனசுக்குள்ளே நினைத்துக் க�ொண்டான்.
“பிறந்த
நாள்
வாழ்த்துக்கள்”
மருதராணி.
	ப�ோகட்டுமா...ம்.
	நல்லாபடிங்க. என்னை விட நல்ல
ப�ொண்ணு கிடைப்பா.
ம்...சரியா
இல்ல ராணி... வார்த்தை மருதனுக்கு
வரவில்லை.
மருதா....நான் உன் கூடத்தான்
வாழப்போறேன் நீ சம்மதிச்சா ப�ோதும்
நான் ச�ொல்லுறதை புரிச்சுக்கோங்க...
	காட்டு
பையல்கள்
அடித்துக்
க�ொன்னேப்புடுவாங்க.
மருதா.உன்னைப் புடிக்கும்.
இப்பகூட உன்னைப் பிடிக்கும்.
	ப�ோகட்டுமா... அவனைப் பார்த்த
வாறே பாலத்தின் அடியில் இருந்து
கல்லூரியை ந�ோக்கி சென்றாள்.
மதுரைசென்றுவரும்ப�ொழுதெல்லாம்
மதுரையைச் சுற்றியுள்ள பாலத்தையும்,
வைகை கரைய�ோரத்தில் அமைந்து இருக்கும்
வானளாவிய கட்டடங்கள், தேனி ஆனந்தம்
சில்க்ஸ் அடுக்குமாடி குடியிருப்புகள் எல்லாம்
மூன்று ஆண்டுகளில் மாறிவிட்டது. பாலம்
வரும்பொழுது எல்லாம் ஒரு நாளாவது
அவளுக்காக வைகை கரைய�ோரத்தில்
நிற்க வேண்டுமென்று ஆசைதான்.அவள்
வருவாளா என்று தெரியாது. ஆனால்
வெட்கமும், நாணயமும், சிரிப்பும் அவளது
நினைவாக வையை கரைய�ோரத்தில்
இன்னும் இழைய�ோடு க�ொண்டுதான்
இருக்கின்றது. எல்லாம் மாறிவிட்டது.
n
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மத்திய

கிழக்கு நாடான கட்டாரி
லிருந்து இயங்கும் ஸ்கை தமிழ் நிறுவனத்தின்
பு தி ய மு ய ற ்சி ‘ து ணி ந ்தெ ழு ’ ம ா த
மிருமுறை சஞ்சிகை ஆகும்.
அரபு நாட�ொன்றிலிருந்து இப்படி
யான ஒரு தமிழ் சஞ்சிகை வெளிவருவது
த ம ி ழ் ந ெ ஞ ்ச ங ்க ள ி ன் வ ர வே ற ்பை ப்
பெற்றுள்ளது.
	ஸ்கை தமிழ் எனும் முகநூல் ஊடகம்
2017ஆம் ஆண்டில் ஆரம்பிக்கப்பட்டு
இன்றுவரை மிகவும் வெற்றிகரமாக
நடைப � ோ ட் டு க்கொண் டி ரு க்கிற து .
இலங்கையை மையப்படுத்தி வெற்றிகரமாக
த ன து ப ய ணத்தை த�ொ ட ங ்கி யு ள ்ள

‘துணிந்தெழு’ சஞ்சிகையின் முதலாவது இதழ்
30/01/2021 அன்று வெளியிடப்பட்டது. இது
மாதமிருமுறை வெளிவருகின்ற சஞ்சிகை.
குறிப்பாக, சமூகத்தில் மிக நீண்ட காலமாக
வெற்றிகரமானபயணங்களைமேற்கொண்டு
தமது வாழ்நாட்களில் சாதனைகளை
நிலைநாட்டிய சாதனை நாயகிகளை
க�ௌரவித்து அந்த சாதனை நாயகிகளின்
வாழ்க்கை வரலாறுகளை வெளியிடுகின்ற
மிகப்பெரும் பணியை இச்சஞ்சிகை செய்ய
ஆரம்பித்து இருக்கின்றது.
	ஸ்கை த ம ி ழ் பணிப்பா ள ரு ம்
‘துணிந்தெழு’ ஒன்லைன் சஞ்சிகையின்
பிரதம ஆசிரியருமான ஜெ.எம்.பாஸித்

துணிந்தெழு சஞ்சிகை குழுவிற்கு கத்தார் நாட்டின் இலங்கைக்கான தூதுவரால்
பாராட்டு கிடைத்த தருணம்.
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தலைமையிலான சஞ்சிகை குழுவினர்
மகளிர் தினமான திங்கட்கிழமை கத்தார்
நாட்டுக்கான இலங்கை தூதுவர் மபாஸ்
ம�ொஹிதீனை கத்தார் நாட்டுக்கான இலங்கை
தூதுவராலயத்தில் சந்தித்தனர். இதன்போது
‘துணிந்தெழு’ ஒன்லைன் சஞ்சிகை த�ொடர்
பில் அதன் நிறுவுனர் ஜெ.எம்.பாஸித் மற்றும்
முகாமையாளர் அஸ்வர் ரிஸ்வி ஸ்கை
தமிழ் உதவி முகாமையாளரான நுஸைலா
பதுர்தீன் ஆகிய�ோருக்கு கத்தார் நாட்டுக்கான
இ ல ங ்கை தூ து வ ர் ப ா ர ா ட் டு க ்க ளை
தெரிவித்தார்.
‘துணிந்தெழு’ சஞ்சிகையின் முதலா
வது இதழில் அரசாங்க தகவல் திணைக்கள
முன்னாள் தகவல் அதிகாரி, சிரேஷ்ட
எ ழு த ் தா ள ர் . ‘ ம ி ன் னு ம் த ா ர கைகள் ’
நூலாசிரியர் கலாபூஷணம் நூருல் அயின்
நஜ்முல் ஹுசைனின் சாதனைப் பயணம்
ஸ்கை தமிழ் பணிப்பாளரும் ‘துணிந்தெழு’
ஒன்லைன் சஞ்சிகையின் பிரதம
ஆசிரியருமான ஜெ.எம்.பாஸித்

பதிவுசெய்யப்பட்டுள்ளது. அவரே முதல்
சஞ்சிகையின் அட்டைப் பட அதிதியாகவும்
இடம்பெற்றுள்ளார். ஸ்கை தமிழ் ‘வரலாறு
படைக்க இருக்கும் வைர மங்கையர்’
என்ற நாமத்தில் நேரலை காண�ொளி
மூலம் பெண் ஆளுமைகளை நேர்கண்டது.
அதன் பிரதிபலிப்பாகவே இச்சஞ்சிகை
வெளியிடப்படுகிறது. ‘துணிந்தெழு’ சஞ்சிகை
யின் உத்திய�ோகபூர்வ வெளியீடும்,
அறிமுகப் பிரதிகள் வழங்கும் நிகழ்வும்
விரைவில் கட்டாரிலும், இலங்கையிலும்
நடைபெற வு ள ்ளத ா க ஸ்கை த ம ி ழ்
பணிப்பாளரும் சஞ்சிகை ஆசிரியருமான
ஜெ.எம்.பாஸித் தெரிவித்தார். ஸ்கை தமிழ்
முகாமையாளரான ற�ொஸான் முஹம்மட்
இச்சஞ்சிகையின் உதவி ஆசிரியராகத்
திகழ்கிற ா ர் . ஸ்கை த ம ி ழ் உ த வ ி
முகாமையாளரான நுஸைலா பதுர்தீ ன் ,

சாஜித் ஆதம்பாவா, பாத்திமா ஷிப்னா
ஆதம், எம்.நஸ்றீன் பானு, பாத்திமா ஸஹ்ர,
மாத்தளை, பாத்திமா சிர�ோணி ஆகிய�ோரும்
இச்சஞ்சிகை குழுவில் இடம்பெறுகின்றனர்.
இ ச் ச ஞ ்சிகை எ ப ் போ து ம்
பெண் ஆளுமைகளின் அடையாளமாக
திக ழு ம் எ ன் று ம் இ ச் ச ஞ ்சிகையை
http://news.skymediasl.com/epaper
எனும் இணையதளத்தில் பதிவிறக்கம்
ச ெ ய் து ம் ப ா ர ்வை ய ி ட ல ா ம் எ ன் று ம்
இச்சஞ்சிகை ஆசிரியர் ஜெ.எம்.பாஸித்
மேலும் தெரிவித்தார். நாடு விட்டு
நாடு சென்றும் தமிழ் வளர்க்கும் நம்
இ ளைஞ ர ்க ள ி ன் இ ம் மு ய ற ்சியை
பாராட்டுகிற�ோம். பெண் ஆளுமைகளை
அ டை ய ா ள ப்ப டு த் து வ த ற ்கெ ன
துணிந்தெழுந் துள்ள இந்த இளைஞர்களின்
துணிச்சலை மெச்சுகிற�ோம்.
	கட்டார் நாட்டிலிருந்து வெளிவரும்
‘துணிந்தெழு’ சஞ்சிகை த�ொடர்ந்து சிறப்பாக
வெ ளிவர தமிழ்நெஞ்சம் துணை யாக
செயல்படும் என்பதையும் தெரிவித்து இதழ்
வளர்ச்சிக்காண வாழ்த்துகின்றோம்.
n
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பெற்றெடுத்த பெற்றோரை விடுதி விட்டுப்
	பெருந்துயரில் அவர்களினைத் தவிக்க வைக்கும்
கற்றுபெரும் பதவிபெற்ற புதல்வர் கட்கும்
	கணவரினை மாற்றுகின்ற மனைவி யர்க்கும்
உற்றத�ொரு பரிகாரம் உலகி லுண்டோ
உளம்நொந்து அவர்பாடம் கற்ப தற்குப்
பெற்றபிள்ளை அத்தவற்றை செய்யும் ப�ோதே
	பெற்றமனச் ச�ோகத்தை அறிவர் நன்றாய் !
தன்மகனின் மன்றலுக்குப் பெண்ணைப் பார்க்கத்
	தமர�ோடு செல்கின்ற பெற்ற வர்கள்
ப�ொன்பொருளைக் கேட்டவரை வதைப்ப தற்கும்
	ப�ொருமலுக்கும் பரிகாரம் ஏது முண்டோ
தன்மகளைப் பெண்பார்க்க வருப வர்கள்
	தரவேண்டும் எனக்கேட்கும் தட்ச ணையின்
புன்செயலே பாடத்தைக் கற்கச் செய்யும்
புரைய�ோடிப் ப�ோனயிந்தக் க�ொடுமை நீக்கும் !
தேன்பேச்சால் மனங்களினை மயக்கு வார்கள்
	தெளிவாக வாக்குறுதி க�ொட்டு வார்கள்
ஊன்உயிரைத் தருவதாகச் ச�ொல்லு வார்கள்
ஊராளும் ஆட்சிதனைப் பெற்ற பின்போ
மான்வேட்டை ஆடுகின்ற புலிக ளாகி
மக்கள்தம் வரிப்பணத்தைச் சுருட்டு வ�ோரைக்
கூன்நிமிர்ந்து குற்றுயிராய் ஆக்க ல�ொன்றே
கூறுகின்ற பரிகாரம் வேறு இல்லை !
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நான்

வேலை பார்க்கும் கடை

யில்தான் அவனும் வேலை பார்த்துக்
க�ொண்டிருந்தான். அப்போது பக்கத்து
நகை கடையில்தான் குமுதினியும் வேலைப்
பார்த்தாள்
இதனால் ஓய்வு நேரங்களில் அந்
நகைக்கடைக்கு செல்லும் அவன் அங்கி
ருப்பவர்களுடன் அரட்டை அடிப்பதைப்
ப�ோலவே குமுதினியிடமும் அரட்டை
அடித்து வந்தான்.
அது காலப்போக்கில் காதலாக
மாறி விட்டது. சில காலம் கடந்துச் செல்ல
அவர்களின் காதல் விவகாரம் இருவரது
வீட்டாருக்கும் தெரிய வந்தது.
அதனை அவனின் வீட்டார் ஏற்றுக்
க�ொண்டாலும் குமுதினியின் வீட்டார்
ஏற்றுக் க�ொள்ள மறுத்து விட்டனர்.
ஆனாலும்
‘‘அவனை என்ன தடை வந்தாலும்
திருமணம் செய்துக் க�ொண்டேயாகுவேன்’’
எ ன் று கு மு தி ன ி பி டி வ ா த ம ா கவே
இருந்தாள்.
இதனால் காவல்துறை வரைக்கும்
இவர்களின் விடயம் சென்றதால் அவர்கள்
விசாரித்தப் ப�ோது
அவளுடையபெற்றோர்எவ்வளவ�ோ
‘அவனை விட்டு விட்டு வந்து விடு...
அவனுடைய ப�ோக்கு சரியில்லை.» என்று
கெஞ்சிக் கேட்டப் ப�ோதும் கூட
‘எனக்கு உங்களை விடவெல்லாம்
என்னுடைய காதலும் அவனும்தான் முக்கி
யம்’ எனவேதான் நாம் இருவரும் இங்கயே
கல்யாணம் செய்துக் க�ொள்ளப் ப�ோகிற�ோம்.
விரும்பினால் எங்களை வாழ்த்துங் கள்
இல்லாவிட்டால் வந்தப்படியே திரும்பிச்
சென்று விடுங்கள்’’ என்று குமுதினி அவனின்
மேலுள்ள காதல் கலந்த நம்பிக்கையில்

  

ச�ொன்னாள்.
அ தனைக ் கேட்ட அ வ ளு டை ய
பெற்றோர் கண் கலங்கியப்படி திரும்பிச்
சென்றனர்.
	திருமணமும் நடைப்பெற்று முடிந்
தது. அவனுடைய வீட்டார் அவர்கள்
இ ரு வ ரை யு ம் அ ழ ை த் து க் க�ொண் டு
சென்றனர்.
மூன்று மாதங்கள் குமுதினி மீது
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மூழ்கடித்திடாதே
ஒரு ஆறாக்காயத்தின்
வலிகள் இன்றும்
உணர்த்தி விட்டு
ப�ோனது என்னில்
வலிதாங்கமுடியா உள்ளம்
தினம் தினம் அதை
சுமப்பது எப்படிய�ோ
நானறியேன்
கண்டு க�ொள்ளப்படாமல்
கடந்து கடந்து ப�ோக
எத்தனிக்கும் ப�ொழுதுகளில்
காட்சிகளாய் மின்னிட்டுப்போகும்
கனவு ஒன்றினால் தான்
நான் கலைந்து ப�ோனேன்
இன்னும் மீளமுடியா
என் கற்பனைகளினால்
தள்ளாடியபடி தவிக்கையில்
மீண்டும் மீண்டும்
எனை த�ொடர்ந்து துரத்தினால்
நான் ப�ோவது எங்கே
கரைகளைத் தேடி அலைகளுடனே
செத்துப்பிழைக்கும்
என் அவஸ்த்தைகளை
ஆழ்கடலில் மூழ்கவிடாதே
நான் அமைதியாய்
அலைகளுடனே
ப�ோராடிக்கொள்கின்றேன்

			ரிம்ஸா டீன்

கணவனான அவன் அளவு கடந்த அன்பை
சுமந்தான் ஓய்வின்ற உழைத்து அவள்
ஆசைப்பட்டவைகளையெல்லாம் வாங்கியும்
க�ொடுத்தான்.ஆனால்அதற்குபின்னாடிதான்
முதலில் அவனிடம் ச�ொத்துக்கள் ச�ொந்த
வீடு உள்ளதென்றெல்லாம் ச�ொன்னவைகள்
ப�ொய்யென்று தெரிய ஆரம்பித்தது.
அ வ னு க்கெ ன் று ச �ொ ந ்த ம ா ய்
எதுவும் இருக்கவில்லை. இருந்தாலும்
	சரி....! ‘‘நாமும் வேலைக்கு ப�ோய்
உழைத்து ச�ொந்தமாய் ச�ொத்துகள் சேர்த்து
பெற்றோரின் முன்னாடி நல்லா வாழ்ந்துக்
காட்டனும்’’ என்கின்ற உறுதியை மனதி
லெ டு த்த வ ள் வே ல ை க் கு ம் ப � ோக த்
த�ொடங்கினாள்.
ஆனால் பிறகு பார்க்கும் ப�ோது
அவன் மட்டுமல்ல முழு குடும்பமுமே
ஏமாற்றுக் காரர்கள் என்பதும் அவன் பெரும்
குடிகாரன், தீய பாவனைகள் உள்ளவன்
என்பதும் குமுதினிக்கு தெரிய வந்தது.
	நன்கு தான் ஏமாந்து விட்டதை
உணர்ந்துக் க�ொண்டவள் ‘இதற்குமேலும்
அங்கு இருக்க முடியாது’ என்று மனதிற்குள்
நினைத்துக் க�ொண்டு தனது பெற்றோரின்
வீடு தேடி சென்றாள்.
அங்கு தான் ஏமாந்துப்போனதை
மன வருத்தத்துடன் அவர்களிடம் ச�ொன்ன
குமுதினி
‘‘அப்பா....! அம்மா....!! என்னை
நீங்கள் வீட்டில் சேர்த்துக் க�ொள்ளா
விட்டால் நிச்சயமாக நான் தற்கொலை
செய்துக் க�ொள்வேன்’’ என்று ச�ொன்னபடி
தேம்பித் தேம்பி அழுதாள்.
அதனைக்
கேட்ட
பெற்றோர்...
‘என்னமா நீ கதைக்கிறே... நீ என்னத்
தைதான் செய்தாலும் நம்முடைய பிள்ளை
மா.நாங்கஎப்பவுமேவெறுக்கமாட்டேம்மா...
தாராளமா நீயிங்கே இருக்கலாம்....’’ என்று
அவளுடைய பெற்றோர் குமுதினியை
அன்புடன் வரவேற்றனர்.
‘‘இருபத்தி நான்கு வருடம் வளர்த்த
பெற்றவரை விட்டு விட்டு இடையில்
வந்தவனை நம்பியதற்கு நூறு நாட்கள் கூட
செல்லவில்லை அதற்குள் தனக்கு தண்டனை
கிடைத்து விட்டது’’ என்ற வேதனையுடன்
வாழத் தெடங்கினாள் குமுதினி.
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ஆயிரம்

பேர் ஆயிரம் கதைகள்
ச�ொல்வார்கள். ஏனெனில், எமது சமூகம்
அவ்வாறு தான் பழக்கப்பட்டிருக்கிறார்கள்.
ஒரு குறித்த நபர் செய்யும் நல்ல விடயங்களை
பற்றி பேசி பாராட்டுவதை விட அவர்
தெரிந்தோ;தெரியாமல�ோசெய்கின்றகெடுதியான
விடயங்களையே அலசி ஆராய்கின்றார்கள்.
பாராட்டுவதற்கு கஞ்சப்படுகிறார்கள்.இப்படிப்
பட்ட, பாமர சமூகத்திலிருந்து நாம் சற்று
வித்தியாசமாகத்தான் இருந்தால் என்ன? ஒரே
க�ோணத்தில் ய�ோசிக்காது வெவ்வேறுபட்ட
க�ோணத்தில் ய�ோசித்தால் தான் என்ன?
யார்? எவர்? எந்த எதிர்மறையான
கருத்துக்களை ச�ொன்னாலும் அதனை
ப�ொருட்படுத்தாது, அதை நினைத்து நினைத்து
நாட்களை செலவிடாது, பயனுள்ள முறையில்
எமது வாழ்நாளை செலவிட வேண்டுமாயின்
அடுத்தவர்கள் கூறும் நேர்மறையான கருத்துக்
களை / நல்ல விடயங்களை கேட்டு நம்மை
நாமே மென்மேலும் வளர உற்சாகப்படுத்திக்
க�ொள்வதற்காய் அதனை உரமூட்டியாய்
பயன்படுத்திக் க�ொள்ளல் வேண்டும்.
இந்தபாரில்உள்ளஅனைவரும்ஏத�ோ
ஒரு விடயத்தில் தனித்துவமானவர்களே!
ஒவ்வொருவருக்கும் பல்வேறுபட்ட பல
திறமைகள் காணப்படுகின்றன. அதனை
நாம் தான் சரியாக கண்டு க�ொள்வதில்லை.
	நீ முயற்சி செய்தால் நிச்சயமாக
முடியும்.
‘என்னால் முடியும்’ என்ற வார்த்
தையை வாழ்வில் எந்நேரத்திலும் மறக்காதே.
மாறுவ�ோம்... மாற்றங்கள் ஒன்றே
தான் மாறாதது..

‘ஒன்று பட்டால் உண்டு வாழ்வு’
என்பது பழம�ொழி. எனவே நாம் அனைவரும்
ஒன்றுபட்டு நாம் நாமாக வாழ்வதற்கு
முயற்சிப்போம்.
	நீ நீயாக இரு!
ஒவ்வொருவரும் தனித்துவமானவர்களே!

-  
Journalist
n
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த�ொண்டர் :
ஓட்டை அள்ளி
வீசுங்கன்னு ச�ொன்னதை
தப்பா புரிஞ்சிக்கிட்டாங்க
ப�ோல தலைவா!
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தலைவர் :
என்னப்பா மேடையில
ஓடா வந்து விழுது...?
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நெய்யும் உலகு


 

சமூக

மாற்றத்திற்கான நகர்வை
முன் நகர்த்தும் கவிதைகள்
	நகர்கிற பேருந்தின் முதற்படியில்
முதியவர்கால்வைத்துஏறும்போது‘‘க�ோல்டன்’’
எ ன்றொ ரு கு ர ல் ஒ லி க் கு ம் அ து த ா ன்
எனது கவிதை என வாசிப்பார் ஒரு கவிஞர்.
அப்படித்தான் «நெகிழி நெய்யும் உலகு» பெரும்
மேதமை நிறைந்த மனிதி ஆகவும் மாந்தநேயம்
மிக்கவராகவும் பெண்ணியம் செல்வகுமாரி
இந்த நூலில் உலாவுகிறார்.
முனைவர் பட்டம் பெற்றவர் ஆயினும்
புரியும் படியே கவித்துவம் காட்டுகிறார்.
புரியாம எழுதுவது என்பது தற்காலத்தில்
ம�ோஸ்தர்.
இந்நூலின் தலைப்பு பலவிதமான
எண்ண ஓட்டங்களை உருவாக்குகிறது.
நெகிழி என்று இவர் குறிப்பிடுவது எதை?
யாரை? என்றெல்லாம் சிந்திக்க ப�ோது
கார்ப்பரேட் க�ொள்ளை பற்றி குறிப்பிடுவதாக
அவதானிக்கிறேன்.
‘‘மீன் குழம்பு’’ என்கிற கவிதையில்

மீன் குழம்பின் கடன் ருசி அதிகம் அதில்
பேசப்படுவது மீன் மட்டும் அல்ல என்பதை
இறுதி வரியில் உண்மையில் வேண்டாமா?
என்ற வினாவில் வைத்துவிடுகிறார்.அடுத்
தடுத்த கவிதைகள் எல்லாமே சமூகத்தின்
மீ த ா ன அ வ ரி ன் தீ ர ா த நேசத்தை
அக்கறையை பறைசாற்ற தவறவே இல்லை.
பூச்சி மருந்து என்கிறார் புதிய கல்விக்
க�ொ ள ்கையை . நில ம் ம ல ட ா கி வ ி டு ம்
என்பதை கல்வியாளராகவும் மாணவ
மாணவிகளை வளர்த்தெ டுக்க கல ்வி
வேளாண்மை யாளராக இருக்கிற இவரைத்
தவிர வேறு யார் இப்படி கூறிவிட முடியும்?
‘‘தாமரையில் வீற்றிருக்கும்
கலைமகளை
தெருவில் இறக்கி விடு
அது ப�ோதும்»
என்கிற வரிகள் ‘அவரின் தெளிவான
அரசியல் கருத்தியலின் அடையாளம்.
	பச்சைக்கிளிகளின் ஆலாபனை
பூடகமான கவிதைதான் ஆயினும் அதன்
து ய ர ம் சட்டெ ன ந ெ ஞ ்சை க வ ்வி க்
க�ொள்கிறது. த�ொங்குகின்ற பெண்ணியம்...
‘‘பாசி படர்ந்த கணத்தில் இருந்து
வெகு சுலபமாக வெளியேறி விட்டான்’’
என்கிற வரிகளில் ச�ொல்லாடல் அவலச்சுவை
என்றாலும் அற்புதமாக இருக்கிறது.
	நிலை குலைவு என்ற கவிதையில்...
‘‘விசத்தை விஷத்தை வாஞ்சை
என பிரகடனம் செய்கிறாய்
புத்தனின் ம�ௌனத்தை
பிரகடனம் செய்கிறேன்’’ *
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என்பத�ோடு நிறுத்தி இருந்தால் அவ்வளவு
நிறைவு இருந்திருக்காது. ப�ோ...என்கிற
ஓரெழுத்து ச�ொல் ப�ோர்க்கோலம் பூண்டு
நிற்கிறது. உச்சியும் சமவெளியும் ப�ோன்ற
கவிதைகள் எழுதுவதற்கு பெண்ணியம்
செல்வகுமாரி அவர்கள் தேவையில்லை.
இப்படி புலம்பல் கவிதை தீட்ட பலரும்
இருக்கிறார்கள்.
இந்த நூலில் மனிதர்களைவிட கிளி
வானம், கடல், வனம், மலர்,கழுதை வேலி,
முள், பயிர், பாசி,ம�ொழி, சுடர் கண்ணாடி
,தாய்மை, வலி, மீன் என்று அஃறிணை
களை வை த் து உ ய ர ் தி ணை எ ன் று
தன்னை நிறுவிக் க�ொண்ட மானுடத்தை
பதிவு செய்கிறார் இவர்.
வட்டாரச் ச�ொற்களை நேர்த்தியாக
சேர் த் து ள ்ள து சிறப்பா ன து எ ன் று
க�ொள்ளவேண்டும். எக்கர் என்கிற ச�ொல்லை
இதுவரை அறிந்திடாத என் ப�ோன்றோருக்கு
இது ஒரு ச�ொல் க�ொடையாகவும் இருக்கிறது.
ஒ ப்பாரி ப ா ட ல் க ா ட்சிப்ப டு த் து கிற து
நெய்தல் மக்களின் நிலையை நெருக்கடியான
வாழ்வை கஜா புயல் ப�ோன்ற கவிதைகள்
இன்னும்
செதுக்கப்பட்டு
இருந்தால்
கூடுதல் சிறப்பு. இவர் எழுதிய இதற்கு
முன்னால் நூல்களை விட இதில் க�ொஞ்சம்
அவசரம் தெரிகிறது. தீர்க்கப்படவேண்டிய
நவரத்தினங்கள் அப்படியே கிடைக்கின்றன
தீட்டப் படாமல் பல இடங்களில்.
	பாரதிய�ோடு அன்பு செய்வதும்
இருக்கிறது பாரதிய�ோடு வம்பு செய்வதும்
இ ரு க்கிற து . ப ன ி ய ி ன் சில் லி ப ் போ டு
உரையாடும் கவித்துவ மனம் க�ொண்டி
ரு க்கிற பெண்ணி ய ம் ச ெ ல ்வ கு ம ா ரி
பேஸ்மேக்கர் ப�ோன்ற கவிதைகள் மேலும்
அதற்கு அழகு சேர்க்கின்றது.
உ டை ய ில் இ ல ்லை ஆ ப ா ச ம்
ம ி ர ட்டல் த�ொ ன ி ம ி கு ந ்த க வ ிதை
கல ை ஞரி ன் வ ரிகள�ோ டு த�ொட ங்கி
கழக் குரல�ோடு முடிகிறது. இனி நான்
த ம ிழகத ் தி ன் சின்ன ங ்க ள ில் ஒ ன் று
இப்படி ஒரு கவிதை முடிகிறது. எத்தனை
தன்னம்பிக்கை உள்ளுவதெல்லாம் உயர்
வுள்ளல் என்பதன் வெளிப்பாடு வாசித்தப�ோது
நம்பிக்கை நடைபெறுகிறது.
	நி ர ்வாண ம் ப ற ்றி ய சி ந ்தனை

பிரம்மாண்டமாக இருக்கிறது. உடல் பேசும்
உண்மை என்றிவர் ச�ொல்லியிருப்பதை
வாசித்த பிறகு தான் அட ஆமால்ல என்று
த�ோன்றுகிறது.
முடிவு செய்தல் என்ற கவிதை
ஆட்சியாளர் உங்களுக்கான எச்சரிக்கை
குரலாக...
‘‘நீண்டிருக்கும் கால்களை
	வெட்டுவது எப்போது என
இனி நாம் தான் முடிவு
செய்து விடுவ�ோம்’’
என முடிக்கும் ப�ோது கவிதைக்குள் ஒரு
கத்தி தெரிகிறது.
	தனது மகளிடம் வாழ்த்துப் பெற
விரும்பும் இந்தத் தாய் மனம் பெண்ணியம்
ப�ோற்றும் மானுட நேயம் பல கவிதை நூல்களை
சமூக மாற்றத்திற்கான சிந்தனைகள் க�ொண்ட
இலக்கிய படைப்பு களை உருவாக்க வேண்டும்
முனைவர் பெண்ணியல் செல்வகுமாரி .இந்த
பெண்மணி இந்தியப் பெண் தமிழ்ப் பெண்
எல்லாம் கடந்து பிரபஞ்சப் பெண்ணாக
த�ோன்றுகிறார். இலக்கிய உலகில் இவர்
நிலைத்து நிற்க அவர் காதலித்து வணங்கும்
கடலம்மா வாழ்த்தட்டும். நாமும்தான்...
நெகிழி நெய்யும் உலகு நூலை வரவேற்று
வாழ்த்துவ�ோம்!
அளவு 140x210செ.மீ
பக்கங்கள் 80
விலை 100 / - இந்திய ரூபாய்
தழல் பதிப்பகம், மதுரை
நூல் தேவைக்கான த�ொடர்புகளுக்கு :
cholangarajangmail.com
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ந மது பார்வையில் தமிழகத்தின்

தென்கோடியில் வானம் பார்த்த கரிசல்
பூமியில் ஒரு குக்கிராமத்திலிருந்து பறந்து
வந்த பட்டாம்பூச்சி இவர்.
ஆம்! முத்துநகராம் தூத்துக்குடி
ம ா வ ட்டத ் தி ல் ப � ொட்ட லூ ர ணி எ ன ்ற
குக்கிராமம் இவரது ஊர். இராமசாமி -

பேச்சியம்மாள் சக ஆசிரியர்களுடன்...
செங்கல்பட்டு மாவட்டம், வடமணிப்பாக்கம்,
அரசு உயர்நிலைப்பள்ளி,தலைமையாசிரியர்
பேச்சியம்மாள் பள்ளிப்பிள்ளைகளுடன்...

சிவஞானம் என்ற ஆசிரியர் தம்பதிகளின்
எட்டு மழலைகளில் மூத்த மகளானார்
இவர்.
	பேச்சியம்மாள் என்னும் பெயருக்குச்
ச�ொந்தக்காரி. பெயருக்கு ஏற்பவே கணீர்
என்ற குரலையும், தமிழ் என்ற சுவாசக்
காற்றையும் மூச்சாகக் க�ொண்டவர்.
	த�ோல்விகளையும், துயரங்களையும்
பாலங்களாக்கி விண்ணைத் த�ொடும்
வ ித்தையை க் கற் று எ ழு த் து லக
வெற்றியை இலக்காக்கிக் க�ொண்டவர்.
எவ்வாறு என்கிறீர்களா...? அவரிடமே
வினவின�ோம்.
அடுத்த குமரி ப் பெண் வீட்டில்
த ல ை யெ டு ப்பதற் கு ள் மூ த்த கு ம ரி ப்
பெண்ணை
வெளியேற்ற வேண்டும்
எ ன் னு ம் கி ர ா ம ச் சூ ழ லி ல் எ ண்ப த்
தைந்துகளில் இவர் பள்ளிப் பெண்ணா?
பருவப் பெண்ணா? என்று தீர்மானிக்க
இயலாத நிலையில் பத்தாம் வகுப்பு
முடித்த கைய�ோடு மணமேடை.
	பிறப்பால் பெண் என்றாலும் தன்
தந்தையை முன்மாதிரியாகக் க�ொண்டு
உழைப்பையும், கல்வியையும் ஒரு சேரக்
கற்றவர்.
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	கரிசல் பூமியின் கருவேலங் காடுகள்
விறக�ொடிக்கும் ப�ோது இவர் பாதங்கள்
ந�ொ ந ்த கதை ச�ொல் லும் . இப்போ து
மூலையில் முடங்கிக் கிடக்கும், அப்போ
தைய அரிக்கேன் விளக்குகள் இவர்
கண்விழித்துப் படித்த கதை ச�ொல்லும்.
வாலிபத்தின் வசந்த வாசலில் நின்ற
ப�ோது விபத்தென்னும் ரூபத்தில் விதிவந்து
சதிசெய்ய வினையற்று நின்றுவிட்டார்
விதித்த வழி தெரியாமல்....!
	கற்றகல்வி கைக�ொடுக்க, காலம்
வந்து கையசைக்க படித்த அரசுப்பள்ளியே
தமிழாசிரியை பதவி தர மேகம் விலக்கி
எட்டிப் பார்க்கும் வெண்ணிலவாய், பெண்
ணிலவ�ொன்று கிராமத்து மண்மணக்க
மெதுவாய்க் கால்பதித்து தூத்துக்குடி
தலைநகரில்...
	பிடித்துப் ப�ோயிற்று . வாழ்வின்
இ ன்ன ல ்க ள் க�ொ ஞ ்சங் க�ொ ஞ ்ச ம ா ய்
பகலவன் முன் நிற்கும் பனித்துளிப�ோல்
கரைய, மாணவிகள�ோடு மாணவியாக
எப்போதும் தமிழே சுவாசமாய்..
	நாட்டுப் புறலென்றும், நாட்டுப்புற
நடனத்தோடு, கதையும், கவிதையும்,
கட்டுரை
யுமாய்
மாணவர்களின்
வெற்றியில் இவரின் கல்யாணி ராகம்.
	பதவி உயர்வில் தலைமையாசி
ரியராக செங்கல்பட்டு மாவட்டம் அழைக்க,
இத�ோ சென்னை வாசியாக எழுத்துலகம்
இவரை அறியத் த�ொடங்கியது .
	பெண்ணியம் பேசும் சிறந்த பேச்சாளர்.
கல்வித் துறையின் தமிழ் சார்ந்த நடுவர் இவர்.
சாரணிய இயக்கத்தின் செங்கல்பட்டு மாவட்ட
செங்கல்பட்டு மாவட்டம், வடமணிப்பாக்கம்,
அரசு உயர்நிலைப்பள்ளி,தலைமையாசிரியர்
பேச்சியம்மாள் பள்ளிப்பிள்ளைகளுடன்...

கவிதைச் சாரல் முதலாம் ஆண்டுவிழாவில்
சிறப்புரை ஆற்றிய ப�ோது. உடன்
இருப்பவர்கள் திருச்சி தமிழ் வளர்ச்சித்
துறை இணை இயக்குநர் க. சிவசாமி , ராசி
அழகப்பன் , இரா. சக்திவேல் ஆகிய�ோர்.
கரிசல் காட்டுக் காவியம் நூல் வெளியீடும்
செய்யப்பட்டது.

ஆணையாளர். நிர்வாகத் திறன் மிக்க அ ர சு
உயர்நிலைப் பள்ளித் தலைமையாசிரியை.
இவை தவிர்த்து தங்கமங்கை மாத
இதழின் தாய் வழிச் சமூகம் , மியூசிக் வேர்ல்ட்
நூலில் தமிழ் இசையின் பரிணாமம் த�ொடர்
எழுத்தாளர்.தென்னிந்திய பத்திரிகையாளர்
சங்கம் பயனெழுத்துப் படைப்பாளி விருது
வழங்கி க�ௌரவித்துள்ளது.
	பல மு க நூ ல் கு ழு ம ங ்க ள ி லு ம்
ப ய ணி த் து க வ ி ய ரு வ ி , க வ ிச்செம்மல் ,
ழகரகவி, க�ொற்கைக்கவி, பேராண்மைப்
பேர�ொளி ப�ோன்ற விருதுகளை வென்றவர்.
என் மனவானில், ஆவாரம்பூ என்ற
கவிதைத் த�ொகுப்பு நூலின் ஆசிரியர்.
கவிதைச் சாரல் முகநூல் சங்கத்தின் நிறுவு
நரும் இவரே...
எல ்லாவற்றிற்கும் மு த்தாப்பாய்
க�ொரனா ஊரடங்கு காலங்களில் இவருக்
குள் ஒளிந்திருந்த, அக்காலக் குருவிகள�ோடு
வ ிளை ய ா டி க் க�ொண் டி ரு ந ்த அ ந ்த க்
கரிசல் காட்டுச் சிறுமி அவ்வப்போது எட்டிப்
பார்த்து, ‘‘என்னைச் க�ொஞ்சம் சிற்பியாகி
சிலையாக உயிர்கொடேன்’’ எனக் கெஞ்ச
‘கரிசல் காட்டுக் காவியம்‘ என்ற நானூற்று
அறுபத்து இரண்டு பக்கப் புதினம் மலர்ந்து
2 0 2 1 பிப்பி ர வ ரி 2 1 ஞ ா ய ி று அ ன் று
வெளியீடு கண்டது.
இந்நூல் இவருக்கு மத்திய, மாநில
அரசுகளின் விருதுகளைப் பெற்றுத்தர
தமிழ்நெஞ்சம் வாழ்த்துப் பூக்களைத் தூவி
மகிழ்கின்றது.
n
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	கி ர ா ம ி ய வ ா ழ்வி ய ல ை எ ப்ப டி
யெல்லாம் அடையாளப் படுத்த முடியும�ோ,
அ த்தனை யு ம் அ டை ய ா ள ப் ப டு த ் தி ,
கிராமத்தின் கலாச்சார விழுமியங்கள்
சற்றேனும் சிதைந்திடாமல், அழகியலை
அங்குலம் அங்குலமாக அள்ளிப் பிசைந்து
மெருகூட்டிய கதைதான் இரா.பேச்சியம்மா
ளின் ‘கரிசல் காட்டுக் காவியம்’
வாசிப்பவர்கள் அக்கிராமத்து வனப்
பிலும், அந்த மக்களின் பண்பாட்டிலும்,
ஒருவருக்கொருவர் சளைக்காத விருந்
த�ோம்பலிலும் மதிமயங்கி அந்நூலின்
பக்கங்களுக்குள் த�ொலைந்து விடக்கூடும்.
	கதாபாத்திரங்களின் ஒழுங்கான
பிணைப்பும், அவற்றோடான உறவுகள்
மிக நேர்த்தியாக அமைக்கப் பட்டிருப்பதும்
வ ா சிப்ப வ ர் ம ன தை வ சீ கரி த் து ச்
செல்கின்றன.
இ று தி வ ரை எ ந ்த இ ட த ் தி லு ம்
ஒரு த�ொய்வில்லாமல், விறுவிறுப்பான
முறையில் கதையை நகர்த்திச் சென்ற
நூலாசிரியரின் பணி அற்புதம்!
இ க ்க தை ய ில் க ா த ல ை க் கூ ட
கண்ணியமாகக் காட்டி மென்மையாகப்
படர விட்ட பேச்சியம்மாள், வியப்பின்
எல்லைகளை எமக்கு காணிக்கையாக்கி
இருக்கிறார் என்பது உறுதி.
ஒரு கிராமத்தில் இருக்கக் கூடிய
மூடநம்பிக்கைகளை நாசூக்காகச் சாடுவதிலா
கட்டும், பழம�ொழிகளை ஆங்காங்கே
உதிர்ப்பதிலாகட்டும், கைவைத்தியங்களைப்
பக்குவமாகச் ச�ொல்வதிலாகட்டும், உழைக்கும்
மக்கள் உடம்புக்கு வலுவூட்டும் உழுத்தங்
களி, நீச்சதண்ணி, வெந்தயக்களி, சீம்பால்,
கம்மஞ்சோறு, புளிய�ோதரை ப�ோன்ற உணவு
களை கதைக்கேற்ற விதமாக பந்தியில்

பரிமாறுவதிலாகட்டும் பேச்சியம்மாள் வாசகர்
மனங்களில் க�ோல�ோச்சுகிறார் என்றே
குறிப்பிட வேண்டும்.
	நட்புக்கு இலக்கணமாய் மலர்ந்த
இராமையா - சுப்பிரமணியின் த�ோழமை
அசர வைக்க, மூத்த உறவுகளுடனான
பிணைப்பும், மரியாதையும் கடைசிவரை
கதையுடன் கைக�ோர்த்து வலம் வரும்
அழகு தனிச்சிறப்பு!
	கிராமிய மக்களின் மன�ோவியலை
நாடி பிடித்தறிந்த இந்த எழுத்தாளர்,
அனுபவப் பாடங்களை தன் கற்பனை
வளத்தால் மெருகேற்றி, காவியமாக உலவ
விட்டிருக்கிறார்.
	பெண்களின் சிறப்பு, அவர்களின்
கல்வியறிவின் அவசியம் எனப் பெண்
களுக்கு மகுடம் சூட்டுவத�ோடு நில்லாமல்,
பெண்மையின் கண்ணியம் காக்கும் ஆண்மை
மிக்க கதாபாத்திரங்களூடாக ஆண்களையும்
க�ௌரவப்படுத்தியுள்ளஇந்நூல்,அழகியலைப்
பின்னணியாகக் க�ொண்ட அற்புதமான
படைப்பாகும்.
	மேலும்,இந்தியஎல்லைகளைக்காக்கும்
இராணுவ வீரர்களின் ப�ோராட்டங்களையும்
த�ொட்டுச் செல்லும் கதைய�ோட்டம், கிராமிய
வாழ்வியலில் பின்னிப் பிணைந்துள்ள
கடின உழைப்பையும், ஒரு இளம் விதவைப்
பெண் வாழ்க்கைப் ப�ோராட்டங்களைக்
கண்டு மனம் ச�ோர்ந்திடாமல், துணிவுடன்
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எதிர்கொள்வதையும் அழகாகப் படம் பிடித்துக்
காட்டுகிறது.
‘முட்டாள்தனத்திலிருந்தும்,மூட
நம்பிக்கையிலிருந்தும் நீங்க மாறணும்.
இல்லை பாதிக்கப்பட்டவர்கள் ஊரைவிட்டு
வெளியேற வெளியேற ஊர் ஒருநாளில்
வரைபடத்திலிருந்தே காணாமல் ப�ோய்
விடும். அது பாதிக்கப்பட்டவர்களின்
கண்ணீரால் கூட இருக்கலாம்’ என தங்கம்
ச�ொன்ன வார்த்தைகளில் உண்மையின்
தாத்பரியம் ஓங்கி ஒலித்து, அருணாசல
வடிவின் ஒடுங்கிய சிந்தனையில் சம்மட்டியாய்
தாக்கியது எனலாம்.
	கவிநயமும், ச�ொக்க வைக்கும் ச�ொல்
லாடல்களும் மாயலீலை புரியும் இக்கரிசல்
காட்டு காவியத்தை வாசிப்பவர்கள், அங்கு
ரசனைய�ோடு வாழ்ந்துவிட்டுத் தான் நூலில்
இருந்து வெளியேறுவார்கள் என்பது திண்ணம்.
	காலம் செல்லச் செல்ல, கரிசல் காட்டு
மண்ணின் பல பாரம்பரிய சுவடுகள் கால
மாற்றத்தால் மாறிப் ப�ோன வரலாற்றையும்
எழுத்தாளர் சில இடங்களில் பதிந்துள்ளார்.
விதவை மறுமணம், சாதி குலம் என்ற
பாரபட்சமில்லா அன்னிய�ோன்னியம்,
சலவைத் த�ொழிலாளியையும்,சவரத் த�ொழி
லாளியையும் கூட மனிதாபிமானத்துடன்
ப�ோற்றும் பண்பாடு ப�ோன்ற கருத்து
களை யு ம் பு கு த ்தி, ஒரு பா ரிய சமூக
ம ா ற ்ற த ் தி ற் கு ம் வ ித ் தி ட் டு ள ்ள இ ந ்த
நூலாசிரியர் பாராட்டி க�ொண்பாடப்பட
வேண்டியவர்.
	கரிசல் காட்டு காவியம் வாசகர்
உள்ளங்களில் ஓவியமாய் நிலைத்து நிற்கும்.
காட்சிப் பதிவுகளின் மூலம் எம்மையும் கரிசல்
காட்டில் உலாவரச் செய்த நூலாசிரியருக்கு
இனிய நல்வாழ்த்துகளைக் கூறி ,மேலும்
இதுப�ோன்ற அழகிய படைப்புகளைத் தர
வேண்டுகிறேன்.
மானுடவியலைக் கற்றுக் க�ொடுக்
கும் இந்தக் கரிசல் காட்டு மண், மடமைகளை
உடைத்தெறிந்து மங்கலப் பண் பாடும்.
சூர்யா பப்ளிகேஷன்ஸ் வெளியீடாக,
459 பக்கங்களுடன் வெளிவந்திருக்கும்
இந்நூலின் விலை 499/- (INR)
நூல் தேவைகளுக்கு கைபேசி எண்
:- 63826 59118
n

சதை
சிறு தூசினாலே
கலங்கி விடுகிறாய்
சின்ன முள்ளிலும்
தாங்கி நடக்கிறாய்
சிறிய சிராய்ப்பிலும்
எரிச்சலாகி துடிக்கிறாய்
காயங்களை மறைத்து
வைத்திருக்கும் உனக்கு
இத்தனை முக்கியத்துவமா?
அலங்கார அழக�ோடு
ஆன்மா அழகையும்
கூட்டியிருக்கலாம்
த�ோல் காயத்தோடு
உள் காயத்தையும்
ஆற்றியிருக்கலாம்
புற சிரிப்போடு
அகத்திலும் சிரித்து
மகிழ்ந்திருக்கலாம்
உடல் தூய்மைய�ோடு
உயிர் தூய்மையையும்
உரசி பார்த்திருக்கலாம்
உடலால் வாழ்வத�ோடு
உள்ளங்களில் வாழ்வதையும்
முயற்சி செய்திருக்கலாம்
சதை தளர்ந்து வந்திடும்
உணர்தலை இன்றே
உள்வாங்க முயற்சிக்கலாம்
ய�ோசியுங்கள்
அலங்காரம் சிறப்பு
ஆத்மவிசாரம் பிரமிப்பு

சிவமணி

வத்தலக்குண்டு
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1.
அகர முதலாள் அழக�ொலியாள் என்றும்
	பகர அரியள் தமிழ்
2.

ஆதி ம�ொழியினள் ஆளுமை மிக்கவள்
	மேதினி ப�ோற்றும் தமிழ்

3.

இலக்கியம் மிக்காள் இசையள் இனியள்
இலக்கணப் பேற்றாள் தமிழ்

4.

ஈகையள் ஈடிலாள் தீவினை இல்லாதாள்
	வாகையள் வண்ணத் தமிழ்

5.

உலகுயிர் உய்ய ஒளிர்மறை தந்தவள்
உண்மையள் வண்மைத் தமிழ்

6.

ஊருலகம் உள்ளவரை ஒண்டமிழர் பண்புநலம்
	பாருக் குரைக்கும் தமிழ்

7.

எம்மொழிக்கும் தாயாகி இன்சொற்கள் ஈந்திடுவாள்
	செம்மொழியாம் அன்னைத் தமிழ்

8.

ஏற்றம் தருபவள் ஏற்கா திகழ்வாரும்
	ப�ோற்றும் புகழாள் தமிழ்

9.

ஐயம் தெளிந்தானை ஆளுமை மிக்கானை
ஐயனாக்கும் ஆன்ற தமிழ்

10.

ஒளியாய் உயிராய் ஒப்பில் சுவையாய்
அளியாய் அருளும் தமிழ்

11.

ஓகக் கலைகளும் ஒல்காப் ப�ொருள்களும்
ஈகமாய் ஈந்த தமிழ்

12.

ஒளவைக்குப் பின்னும் அகத்தியர்க்கு முன்னுமிவ்
	வையத்தில் வாழ்ந்த தமிழ்

புலவர் ச.ந.இளங்குமரன்

நாகலாபுரம், திருவரங்கபுரம், தேனி
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ம�ொட்டு விரியும் ஓசை அவனுக்கு மட்டும் கேட்கும்
ச�ொட்டும் பனித்துளி ச�ொட்டும் முன்
அவனிடம் கேட்கும்
ஓடும் ஆறும் விழும் அருவியும்
அவனிடம் நின்று கதை பேசும்
நெருக்கத்தில் உரையாடும்
எரியும் நெருப்பை விட ஏகாதி பத்திய நெருப்பை
முதலில் அணைக்கத் துடிப்பான்
சதி வலையில் சிக்கிக்கிடந்தாலும்
சாதி வலை கிழித்தெறியத் தலைப்படுவான்
உருகும் மெழுகெனக் கலங்கிடுவான்
உயிர�ொன்று பிரிந்திடக் கண்டால்
க�ொல்லும் வாளெனச் சீ ரிடுவான்
தன்மானத்திற்கோர் இழுக்கென்றால்
தமிழ் மானத்தில் சிறு அழுக்கென்றால்
அவன் ஆடைகளில் பை வைத்துத் தைப்பதில்லை
பையிருந்தாலும் அடிப்பகுதியை அடைப்பதே யில்லை
அன்பை அள்ளி இறைக்கவும் தவறுவதில்லை
கூட்டிப் பெருக்கவும் வெட்குவதில்லை
சீ ர்கேடுகளைக் கூட்டிக் களையவும் தவறுவதில்லை
அடுக்களைப் பூனையை விரட்டுவதில்லை
அவனெழுத்தின் வீரியம் அடுப்பெரிக்க உதவுவதில்லை
தென்றலும் புயலும் அவனுக்குப் பேதமில்லை
அன்றிலும் முயலும் அவனுக்கு யார�ோ இல்லை
ஏத�ோ உலகில் திரிகிறான் அவன்
இருக்கும் வரை அது உங்களுக்கு புரிவதில்லை
எரித்த சாம்பலும் ஏத�ோ எழுதும் அதை
வாசிக்க அவன் ப�ோல�ொருவன் வருவதில்லை
இறைவனுக்கும் அவனுக்கும் பேதமில்லை
ஆனாலும் அவனை யாரும் த�ொழுவதில்லை
இருந்தாலென்ன கவிஞன்
எதற்கும் கவலைப்படுவதில்லை

  

தள்ளிப்போன மேகங்களைக் கட்டியிழுத்து
கார் வண்ணம் பூசி மழையாய் அழுதிடச் ச�ொல்லுவான்.



நிலவை நீருக்குள் மூழ்கடிப்பான்
நீல வானைத் தேராக்கி ஊர்வலம் ப�ோவான்
தனிமைக்குத் துணையாய்ச் ச�ொற்களைத் தேடுவான்

 

இ

ருளை உற்று ந�ோக்கி அங்கிருந்தும் வார்த்தைகள் க�ோர்ப்பான்
பேர�ொளியைச் சிதறடித்து பல வண்ணக் கவி படைப்பான்
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அவர்கள் பார்வையில்

  
தமிழ் இலக்கிய உலகின்
புதிய வடிவமைப்பான
"தன்முனைக்
கவிதைகள்" எழுதி
வரும் கவிஞர்களைக்
க�ொண்டு உருவாக்கப்பட்ட
"தன்முனைக் கவிதை
படைப்பாளர்கள் பேரவை"
அமைப்பின் மூலமாக
மகளிர் தினத்தை ஒட்டி
05/03/2021 அன்று
நிகழ்த்தப்பட்ட "ஆல்
இந்தியா புக் ஆப்
ரெக்கார்ட்ஸ்" ( ALL INDIA BOOK OF RECORDS)
உலகசாதனை நிகழ்வில்
பங்கேற்ற 23 பெண்
படைப்பாளர்களின்
மின்னல் வேகப் படைப்பில்
உருவானதுதான்
இந்த "மலர்கள் தீட்டிய
வரைவுகள்" தன்முனைக்
கவிதைகள் நூல்.
08/03/2021 மகளிர்
தினத்தன்று வெளியான
இந்நூலில் மகளிர்,
இயற்கை, சமூகம்,
உணர்வுகள் என்ற நான்கு
விதமான தலைப்புகளில் "
ஓதுவார் எல்லாம் உழுவார்
தலைக்கடையில்" என்ற
உன்னதத் தத்துவத்தை
மனதில் க�ொண்டு
ஆகச்சிறந்த கவிதைகளை
இலக்கணத்துடனும்
நயத்துடனும்
தங்களின் கவிதைகள்
மூலமாகத் தந்திருப்பது
சாலச்சிறந்தது.
தமிழில் பேச
விடுவதாலேயே பிடிக்கிறது
தமிழம்மா எடுக்கும்
வகுப்பு...

ஏழு வயது மழலைக்
கவிஞர் சு.பிரவந்திகா
எழுதிய இக்கவிதையின்
மூலமாக தாய்மொழியில்
பேசுவதில், கற்பதில்
குழந்தைகளுக்கு உள்ள
இலகுவான மனநிலையும்
தாய்மொழியின்
முக்கியத்துவமும்
வெளிச்சமாகிறது.
கரிக்கட்டைக் க�ோடுகள�ோடு
கணக்கில் க�ொள்ளப்படுகிறது
பால் கணக்கோடு
மூதாட்டியின் முதுமை

கவிஞர் அமலஜெயந்தி
அவர்களின் கவிதையில்
முந்தைய தலைமுறை
பெண்கள் பால்
கணக்கு மட்டுமல்ல
அனைத்து வகைமைக்
கணக்குகளுக்கும்
சுவற்றில் வரைந்த
க�ோடுகளே சாட்சியமாகும்..
அவ்வாறே அடுக்களை
சுவற்றில் உள்ள
க�ோடுகள் பால்
கணக்கோடு மூதாட்டியின்
முதுமையையும்
உணர்த்துவதாக
எழுதியுள்ளது சிறப்பு.
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பெண் குழந்தைகள்
பாது காப்புடன் வளர
நெறியுடன்வளர்க்கப்படவேண்டும்
ஆண் குழந்தைகள்

கவிஞர் காரை இரா.
மேகலா அவர்களின்
கவிதையில் கூறியுள்ளது
ஏற்புடையதுதானே?
ஒவ்வொரு குடும்பமும்
இதைக் கடைப்பிடித்தாலே
ப�ோதும்.
எத்தனை எடை
ப�ோட்டும் நிறையவில்லை
சமூகத்தின் தராசில்
பெண்ணின் சமத்துவம்

கவிஞர் நெல்லை க.
ச�ோமசுந்தரி அவர்களின்
கூற்று நிதர்சனத்தின்
வெளிப்பாடு.
அப்பாவையும் வெறித்தாள்
நான்கு வயது சிறுமி
பக்கத்து வீட்டு
காமுக மாமாவால்

கவிஞர் ரம்யா அவர்கள்
நீட்டிய சுட்டுவிரலின்
சுடரில் கருகுகிறது காமூக
ஆண்வர்க்கம்.
ப�ொதுவில் ‘மகளிர்’ எனும்
சூழலுக்கான கவிதைகள்
மூலம் சமூகத்தில்
பெண்களுக்கான
பாதுகாப்பின்மையும்,
சமத்துவமின்மையும்,
வன்புணர்வுகளால்
உண்டாகும் பாதிப்புகளும்
பட்டவர்த்தனமாக
வெளிச்சமாகிறது.
பெண்களின் தாய்மை,
பாசம், பெண்ணியம்,
நிமிர்வுமாகவும் ,
சமூகத்தின் மீதான
சிறு சாடலாகவும்
அனைத்துக் கவிஞர்களின்
கவிதைகளும் உள்ளது
காலச்சூழலில்
பெண்களின்
மாறுபட்டு வரும்
கண்ணோட்டத்தையும்
உணர்த்துகிறது.
உதிர்ந்த பூக்கள்
கிளைகள் ஏறுவதில்லை
நாளைய பூக்கள்
இன்று மலர்வதில்லை

கவிஞர் சாரதா க சந்தோஷ்
கவிதையில் மனிதத்தின்
ம�ொத்த வாழ்வியலையும்
எவ்வளவு எளிதாக
வடித்துள்ளார் பாருங்கள்.
ஊமத்தைய�ோசெண்பகம�ோ
பாகுபாடு பார்ப்பதில்லை
மலர் த�ோறும் அமரும்
அழகுப் பட்டாம்பூச்சி

கவிஞர் சிவகாமசுந்தரி
நாகமணி அவர்களின்
கவிதையில் பாகுபாடில்லா
சமூகம் உருவாக
வேண்டுமென்ற ஆவல்
சீ ராக வெளிப்படுகிறது
அல்லவா?
த�ொண்டையில் அதக்கி
குஞ்சுகளுக்குஉணவூட்டும்காகம்
சிந்தும் பருக்கையில்
பசியாறும் மரத்தடி எறும்புகள்

துளியில் விளைந்த
நெற்கதிர்களின் பயனை
அடையும் ஒவ்வொருவரும்
அத்தகு
மாமகன்களை
ப�ோன்ற வேண்டுமென
உணர்த்துகிறது.
நிலவு முகத்தில்
இத்தனை கீறல்களா
பெண் என நினைத்து
நாசம் செய்தனர�ோ

கவிஞர் லக்ஷ்மி
கார்த்திகேயன்..
பெண்ணுடன்
அழகுக்காக மட்டுமே
ஒப்புமை செய்யப்பட்ட
நிலவை பெண்ணாக
ஒப்புமை செய்தாலேயே
நாசமாக்கி விட்டனர்
என்றது வித்தியாசமான
கண்ணோட்டம்.
இன்னும் க�ொஞ்சம்
மழை நீடித்து இருக்கலாம்
தாகம் தணிக்காத
யாசகனின் தட்டு

கவிஞர் ராஜிலா ரிஜ்வான்
அவர்களின் கவிதையில்
பெண்மையின் தாய்மை
மிளிர்கிறது.
முற்றிய நெற்கதிர்
முந்திக் க�ொண்டு விழுகிறது
நிலமகள் மீதினில்
விவசாயியின் வியர்வைத்துளி

கவிஞர் ஷர்ஜிலா யாகூப்
வரிகளில் கருணை
இழைய�ோடுகிறது.
ஒதுங்கும் வண்டினை
ஓயாமல் அழைத்திடும்
உள்ளிருக்கும் தேனின்
உயிர் துடிப்பு

கவிஞர் ரேணுகா
ஸ்டாலின் வரிகள்
விவசாயியின் வியர்வைத்
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பசி தீர்க்கும் தாய்மையின்
துடிப்பினைத் தேனிலும்
கண்ட கவிஞர் அன்புடன்
ஆனந்தி
ஏழையின் விளக்கு
ச�ோறூட்டும் செவிலித்தாய்
வட்டப் ப�ொட்டு
ப�ௌர்ணமி நிலவு

மழலைக் கவிஞர்
சு.பிரவந்திகா அவர்களின்
சிந்தனை
மரணித்தும்
மரணிக்கவில்லை
இறுதி ஊர்வல
வண்டியில் சாதி

கவிஞர் ஜ�ோதி சரண்
அவர்களின் நிதர்சன
வரிகள்
ஏற்றத் தாழ்வு
நிறைந்திருக்கும் உலகம்
உயிருள்ள வரை
தன்மானத்தைவிலைபேசுகிறது

நிலவை ஏழையின்
விளக்காக சமூக
அவலத்தைச் சுட்டியதுடன்
செவிலித்தாயாகவும் கண்ட
கவிஞர் அய்யம்மாள்
சின்ன மழைத்துளிகள்
சிதறி விழுகின்றன
எடுத்துக் க�ோர்க்க
என்னால் முடியவில்லை

கவிஞர் காரை இரா.
மேகலா அவர்களின்
தெறிக்கும் ச�ொடுக்கல்
தெருவைச் சுத்தப்படுத்தும்
சுகாதார ஊழியர்
நாற்றம் எடுக்கும்
அழுக்கு இடையிலே

கவிஞர் செ.புனிதஜ�ோதி
அவர்கள் உணர்த்தும்
உண்மை
ஆணவக் க�ொலைகள�ோ
அனுதினமும் நடக்குது
பெண்களின் சுதந்திரம�ோ
பேச்சளவில் த�ொடருது

கவிஞர் மகேஸ்வரி
கிருஷ்ணசாமி அவர்களின்
அவலக்குரல்
மழைத்துளிகளிலும்
முத்தின் அழகியலைக்
கண்ட கவிஞர் நிர்மலா
சிவராசசிங்கம்
என இயற்கையை
நேசித்தல், ப�ோற்றுதல்,
சுவாசித்தல் மற்றும்
அழியும் இயற்கையைப்
பாதுகாக்கும்
காரணிகளாகவும்
அனைத்துக் கவிஞர்களின்
கவிதைகளும்அமைந்துள்ளது.
தண்ணீர் சேமிப்பை
பாடமாகப் படித்தேன்
சிந்திக் க�ொண்டே ப�ோகிறது
தண்ணீர் லாரி

குழந்தைத்த�ொழிலாளர்களைத்
தடுக்கும் சட்டம்
அப்பா மதுக்கடையில் நிற்பதை
தடுக்கவில்லையே

கவிஞர் அன்பழகி ஸ்ரீதர்
அவர்களின் வினாக்கணை
ஓங்கி உயர்ந்த
அடுக்குமாடிக் கட்டிடங்கள்
வீட்டுக்குள் சுருங்கிய
ப�ோன்சாய் மரங்கள்
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கவிஞர் கலாராணி
ல�ோகநாதன் அவர்களின்
எள்ளல்
சமூகத்தின் மீதான
சாடல், க�ோபம்,
நையாண்டி, கிண்டல்,
எள்ளல் த�ொணிக்கும்
வகையிலுமான
கவிதைகளின் மூலமாக
இன்றைய பெண்
படைப்பாளர்களின் பார்வை
விசால மடைந்துள்ளதையும்
வெளிப்படைத்
தன்மையுடன் எண்ணியதை
எடுத்துரைக்கும்
திண்ணிய நெஞ்சராக
வலம் வருவதையும்
காணவியலுகிறது.

அச்சப்பட்டு நடக்கையில்
தலை கவிழும்
நெஞ்சம் நிமிர்கையில்
நேர் க�ொண்ட புதுமைப்பெண்

கவிஞர் கலையரசி
அன்பழகன் அவர்களின்
பார்வையில்
பெண்மையின் இலக்கணம்
மன்னிக்கும் மனமுடையவர்
மனிதருள் புனிதர்
மனம் திருந்தியவர்
உண்மையான மனிதர்

கவிஞர் ராதாமணி
அவர்களின் மனிதம்
ப�ோற்றும் மனிதர்
திருநங்கை உணர்கிறாள்
காழ்ப்புணர்ச்சி இன்னதென
பெற்றவள் குமைவாள்
நல்லபடி வாழணுமே

திருநங்கைகளின்
அவர்களின்
குடும்பத்தாரின் அவலம்
குறித்து கவிஞர் இரா.
விஜயகல்யாணி அவர்கள்
உணர்த்திய விதம் அருமை
வெறுப்பின் முடிச்சினை
அவிழ்க்கத் துவங்கினேன்
பேரன்பின் வெளிச்சம்
மெல்லப் பரவியது

கவிஞர் அன்புச்செல்வி
சுப்புராஜூ அவர்களின்
நேசமிகு வரிகள் என்று
காதல், நேசம், க�ோபம்,
ஆதங்கம் உள்ளிட்ட பல
உணர்வுகள் வெளிப்படும்
வகையில் அனைத்துக்
கவிஞர்களும் தன்முனைக்
கவிதைகளைப்
படைத்திருப்பது
சாலச்சிறந்தது.

வடிவமைப்புடன் புத்தகம்
அச்சிட்டுத் தந்த நூலேணி
பதிப்பகத்தாருக்கும்
உரிமையாளர் திரு
கன்னிக்கோவில் இராஜா
அவர்களுக்கு எனது
பாராட்டுகள்

சு.சுப்புராஜூ

தலைவர்
தன்முனைக் கவிதை
படைப்பாளர்கள் பேரவை
சென்னை 6 600072.

"மலர்கள் தீட்டிய
வரைவுகள்" நூலின்
த�ொகுப்பாசிரியர்
அன்புச்செல்வி சுப்புராஜூ
அவர்கள் தன்முனைக்
கவிதைகள் த�ோற்றத்திற்கு
உதவியத�ோடு த�ொடர்ந்து
பயணித்து "தன்முனைக்
கவிதை படைப்பாளர்கள்
பேரவை" என்ற
அமைப்பினை உருவாக்கி
அதன் மூலமாக 23 பெண்
படைப்பாளர்களின்
கூட்டுறவ�ோடு "மலர்கள்
தீட்டிய வரைவுகள்"
த�ொகுப்பு நூலினை
சாதனை நூலாக
இவ்வளவு குறுகிய
காலகட்டத்தில்
க�ொணர்ந்திருப்பது
பாராட்டுக்குரியது.
"ஒற்றுமையே பலம்" "
கூட்டுறவே நாட்டுயர்வு"
என்னும் வாக்கிற்கிணங்க
கரமிணைத்த 23 பெண்
படைப்பாளர்களையும்
மனமுவந்து
வாழ்த்துகின்றேன்.
ஒவ்வொரு சூழலுக்கும்
ஏற்ப பாரதியார்,
பாரதிதாசன், அப்துல்
கலாம், கண்ணதாசன் என்
ஆகச்சிறந்த கவிஞர்களின்
படமும் கவிதையும்
இணைத்து அழகிய
அட்டைப்படத்துடன் சிறந்த
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...
பெண்…
.
இந்தச் ச�ொல்
சங்க காலத்திற்கு முன்பிருந்து
ஒரு பண்டமாகவே
பார்க்கப்பட்டு வந்திருக்கிறது.
.
.
பெண்…
.
இந்தச் ச�ொல்
நாட்டுப்புறப் பாடல்கள் முதல்
“நவீன” பாடல்கள் வரைக்கும்
ஒரு ப�ோகப் ப�ொருள்.
.
.
பெண்…
.
இந்தச் ச�ொல்
பற்பசையிலிருந்து
பீரங்கி வரைக்கும்
விளம்பரத்திற்கான
விஷயம் மட்டுமே.
.
.
பெண்….
.
இந்தச் ச�ொல்
மார்பு,
த�ொப்புள்,
பிறப்புறுப்பு
அவ்வளவே.
.
இவையெதுவுமில்லை.
அவள் ஓர்
உயிர்…
உயிர்…
உயிர்…
உன்னையும் என்னையும் ப�ோலவே.
.
.
( ”வாலி+வைரமுத்து=ஆபாசம்’’ நூலில்
இருந்து….)
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n
ஈவு இரக்கமின்றி
மூங்கில்களை
எத்தனை முறை
ம்
வெட்டிப் ப�ோட்டாலு
இருக்கிறது.
்டே
ண
கொ
க்
து
துளிர்த்
று
மதில் தாண்டிச் சென்
ம்
அடுத்த வீட்டினருக்கு
எங்களுக்கும்
கிறது.
சண்டை மூட்டி விடு
்ணில்
அக்கம் பக்கத்து மண
ம்
வேரூன்றி இருந்தாலு
க்கொள்ளத்
து
கிளை முடக்கி வைத்
தெரிவதில்லை.

-  
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ப் ப�ோன
என்றோ நட்டு விட்டு
புத்தி
ின்
க�ொள்ளுப் பாட்டிய
து
அப்படியே இருக்கிற
நிழல் பரப்பும்
எல்லை தெரியாமல்
மரத்திற்கு.
கை
என் வீட்டு முருங்

n
ஊரெங்கும்
ரிகள்
ப�ொறியியல் கல்லூ
ியாளர்கள்.
வேலை தேடும் ப�ொற
ஊரெங்கும்
ள்
மருத்துவக் கல்லூரிக
ம் மருத்துவர்கள்
வியாதியைத் தேடு
ஊரெங்கும்
கார்ப்பரேட் கடைகள்
தூண்டில் ப�ோடும்
இலவசங்கள்
ைகள்
ஊரெங்கும் மதுக்கட
பாற்றும்
கஜானாவைக் காப்
குடிமகன்கள்
ங்கள்
ஊரெங்கும் ஆலய
ம்
ாழு
வ
்பி
நம
பக்தனை
கடவுள்கள்
ஊரெங்கும் கட்சிகள்
ம்
வழிகாட்டத் துடிக்கு
ள்
தலைவர்க
்டர்கள்
ஊரெங்கும் த�ொண
ஏமாறும்
விரலில் மை இட்டு
ஏமாளிகள்















n
ாதல்
உன் மீதான க
பாவமா?
பரிகாரமா?
குவதில்லை.
எனக்கு விளங்
என் ஆயுளை
சிறிது சிறிதாய்
கரைப்பது
காலம் அல்ல
உன் காதல்.
ண்டியலை
என் கவிதை உ
்தால்
ார்த
உடைத்துப் ப
ிதறுவது
ச
ச்
படிமங்களாய்
மே.
ட்டு
உன் பெயர் ம
லிப்பது
உன்னைக் காத
ள்
ார்க
பிழை என்கிற
ிழையை
நீயும் அதே ப
செய்துவிடு.
்றவள்
நான் பிழையற
.
ஆகி விடுவேன்
வறண்டு ப�ோன
ளுக்கு
என் காதல் பூக்க
க�ொஞ்சம்
ி.
கண்ணீ ர் தெள
என்னிடம்
்தை
கண் கட்டு வித
காட்டுகிறாய்
வே
நான் ஏற்கென
்டேன்
ிட
வென்று வ
குள்
என் கண்ணுக்
நீ.

ள்
உன் நினைவுக
ட்டு
இ
எரிதழலில்
எரிக்கிறது
னுகிறது
வைரமாய் மின்
காதல்.
வெற்றிடத்தில்
ஒலி புகாது
ஆனால்
இசை
உன் பெயரின்
.
பயணிக்கும்
உன்னை மறக்க
எழுதுகிறேன்
எழுத்திலும்
்கிறாய்.
காலூன்றி நிற
நீ கிடைக்க
ஆத்திகம்
ப�ோற்றுகிறேன்
த�ோல்வியின்
விரக்தியில்
கிறேன்.
நாத்திகம் பற்று
ம்
எனக்குள் எரியு
க்
இரு தலை
க�ொள்ளியில்
டிக்கிறது
அகப்பட்டுத் து
தெய்வம்.
த்தமிடு.
இதயத்துள் மு
ம்
முக்தி பெறட்டு
.
்மா
என் ஆன
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நீ

பெரியவனாகும் ப�ோது யாராக
இருக்க விரும்புகிறாய்?
இந்த கேள்வியை எதிர் க�ொள்ளாத
சிறு வயதே இல்லை எனலாம். பெரும்
பாலும் இதற்கான பதில் டாக்டர், டீச்சர்,
விஞ்ஞானி, த�ொழிலதிபர் என்றே இருக்கும்.
இந்த விதமான பதிலை எதிர்பார்த்தே
கேட்பவரின் மனநிலையும் இருக்கும்.
ஐர�ோப்பாவில் உள்ள பள்ளியில்
இந்த கேள்வியை ஜான் லெனன் என்ற
சிறுவனிடமும் அவர் ஆசிரியர் கேட்கிறார்.
ஜான் நீ பெரியவானாகும் ப�ோது யாராக
இருக்க விரும்புகிறாய். சட்டென்று அந்த
மாணவன் ச�ொல்கிறான் நான் மகிழ்ச்சி
யானவனாக இருப்பேன்.
அ ந ்த பதி ல ை எ தி ர ்பா ர ்க்காத
ஆசிரியர் மிண்டும் அவனிடம் கேட்கிறார்
ஜான் நீ என் கேள்வியை சரியாக புரிந்து
க�ொள்ளவில்லை. நான் என்ன கேட்கிறேன்
என்றால்...
அவர் ச�ொல்ல வந்ததை முடிக்கு
முன் அவரை குறுக்கிடும் அந்த சிறுவன் மிக
தெளிவாக தலை நிமிர்ந்து ச�ொல்கிறான்..
இல்லை மேடம் நீங்கள் தான் சரியாக
வாழ்க்கையை புரிந்து க�ொள்ளவில்லை.
அதனால் உங்கள் கேள்விக்கான என்
பதிலின் அர்த்தம் உங்களுக்கு புரியவில்லை.
இப்போது அந்த டீச்சருக்கு ஜான்

என்ன ச�ொல்ல வருகிறான் என்பது நச்சென்று
புரிகிறது. ‘தான்’ யாராக விரும்பினாலும்
அதன் குறிக்கோள் ‘தான்’ மகிழ்ச்சியாக
இருத்தலும், பிறரை மகிழ்ச்சி படுத்துவதும்
தானே என்பதை உணர முடிகிறது. உடன்
அவர் ஜானை அருகில் அழைத்து அவன்
ச�ொல்ல வந்ததை மற்ற மாணவர்களுக்கும்
புரியும்படி எடுத்து ச�ொல்லி அவனைப்
பாராட்டி மகிழ்கிறார்.
மகிழ்ச்சியாக இருப்பதே வாழ்க்கை
யில் மிக முக்கியமானது என வாழ்வின்
உண்மையான அர்த்தத்தை தனக்குள்
விதைத்த, தன்னை வெற்றியாளனாக
உருவாக்கிய தன் தாயை பின்னாட்களிலும்
நன்றிய�ோடு நினைவு கூறும் ‘ஜான் லெனன்’
உலக புகழ் பெற்ற பீட்டில்ஸின் (Beatles)
இணை நிறுவனர்.
	ப�ொதுவாக எல்லோருமே ‘தான்’
மகிழ்ச்சியாக இருக்க வேண்டும் என்றே
விரும்புகிறார்கள். ஆனால் அதற்காக
வாழ்க்கையில் நாம் எதைத் தேடி ஓடுகிற�ோம்
என்பதில் தான் குழம்பிக் க�ொள்கிற�ோம்.
	நான்கு பேர் சேர்ந்து ஒருவரை
இரயிலில் பயணம் அனுப்ப சென்றார்
களாம். பிளாட்பாரத்தில் நின்று க�ொண்டு
அவர்கள் சுவாராஸ்யமாக பேசிக் க�ொண்டே
நின்றதில் இரயில் கிளம்பும் ப�ோது தான்
கவனிக்கிறார்கள். உடனே பரபரவென்று
மற்ற நான்கு பேர்களும் ஏறி விட்டார்கள்
யாரை அனுப்ப வந்தார்கள�ோ அவர்
மட்டும் தனியாக பிளாட்பாரத்திலே நின்று
க�ொண்டிருக்கிறார்.
இப்படித் தான் வாழ்க்கையிலும்
நடக்கிறது, மகிழ்ச்சி ஒன்றிற்காக தான்
அ த்தனை மு ய ற ்சி யு ம் எ டு க்கிற�ோ ம் .
ஆனால் நம் பரபர ஓட்டத்தில் மகிழ்ச்சியை
விட்டு விட்டு மற்றதை ந�ோக்கி ஓடி
பெரு மூச்சு விட்டுக் க�ொள்கிற�ோம். நம்
வாழ்க்கைக்கு தவறான அர்த்தம் கற்பித்து
மன அழுத்தத்திற்கு ஆளாகிற�ோம்.
எது உங்களை அழகான முறையில்
மு ன ் னே ற ்ற க் கூ டு ம் . வ ா ழ்க்கையை
அர்த்தம் உள்ளதாக மாற்றக் கூடியது
எது?! என்ற கேள்விக்கு கடந்த 21
ஆண்டுகளில் உலகளாவிய வகையில்
நடந்த ஆய்வுகள் பலவும் நமக்கு ச�ொல்லக்
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கூடியது மகிழ்ச்சிக்கென்ற ஒரே மாடல் தனக்குள் புதைந்து ப�ோகக் கூடியவர்களை
எல்லாவற்றிற்கும் ப�ொருந்தாது. ஒருத்தரை யும் பிறர�ோடு சிரித்து பேசி மகிழ செய்யும்
மகிழ்ச்சி படுத்தக் கூடிய ஒன்றும் வேறு ப�ோது அவர்கள், தங்கள் குறைகளையும்
ஒருத்தருக்கு மகிழ்ச்சி தரக்கூடிய ஒன்றும் பிரச்சினைகளையும் மறந்து மகிழ்ச்சியாக
முற்றிலும் மாறுபட்டதாக இருக்கக் கூடும். இருக்கிறார்கள் என்கிறது ஆய்வுகள்.
ஒருத்தருக்கு பாதுகாப்பான வேலை
ஆ ன ா ல் ந ல ்ல ம ன நி ல ை ய ில்
தான்மகிழ்ச்சிதரும்என்றால்வேற�ொருவருக்கு இருக்கும் ப�ோது பழகக் கூடிய உறவு
ரிஸ்க் எடுத்து அட்வென்ட்சராக செய்யும் களையே இ ன் று ந ா ம் நிறை த் து
வேலை தான் மகிழ்ச்சியை தரும். நேற்று வைத்திருக்கிற�ோம். ஏதாவது மன வருத்தம்
உங்களுக்கு மகிழ்ச்சியை ஏற்படுத்தக் கூடிய ஏற்பட்டால் யாருக்கும் அது தெரிந்து விடக்
ஒன்று இன்று நினைத்தால் உங்களுக்கு கூடாது என்று ஒதுங்கிக் க�ொள்ளவே
வேடிக்கையானதாக இருக்கலாம். இன்று முயல்கிறது மனம்.
உங்களுக்கு மகிழ்ச்சியைத் தரக்கூடிய ஒன்று
உங்களுக்கு தெரியுமா? மன அழுத்தம்
நாளை வேறுபடலாம். இது தான் உங்களை என்றால் என்ன என்பதற்கு மனஇயல்
மகிழ்ச்சி படுத்தும் என்பதற்கு ஒரு single re- அகராதியில் பதினெட்டு விதமான அர்த்தங்கள்
ceipe என்று ஒன்று இல்லை. ஏனென்றால் க�ொடுத்திருக்கும். ஆனால் மகிழ்ச்சி என்றால்
உங்கள் மகிழ்ச்சி என்பதை நீங்கள் ப�ொருளில் என்ன என்பது பற்றி அந்த அகராதியிலேயே
தேடினால் அது ஒரே விஷயத்தை சார்ந்து இ ரு க்கா து . இ து ந ம க் கு எ வ ்வ ள வு
இருப்பதில்லை.
பெரிய முக்கியமான விஷயத்தை எடுத்து
ஆ ன ா ல் ம கிழ்ச்சி ய ா ன ம ன ச�ொல்கிறது என்று பாருங்கள். மகிழ்ச்சியான
நிலையுடன் இருக்கும் எல்லோரிடமும் மனநிலைய�ோடு இருப்பவர்களுக்கு மன
இருக்கக் கூடிய ஒரு ப�ொதுவான விஷயம்
என்னவென்றால், அவர்கள் சமுகத்தோடு
நல்ல முறையில் உறவுடன் இருக்கிறார்கள்.
உற்றார்உறவினர்சுற்றம்நட்புடன்சுமுகமாக
இருக்கிறார்கள். சமுகத்தோடு ஒன்றிய நல்ல
உறவு இல்லாதவர்களால் மகிழ்ச்சிய�ோடு
இருக்க முடியாது. அவர்களிடம் ஏத�ோ ஒரு
விரக்தி நிலை, விடுபட்ட நிலை இருக்கும்
என்கிறது ஆய்வுகள்.
	சிறு குழந்தைகளை பார்த்திருப்பீர்
கள். அவர்கள் விளையாடுவதற்கு துணை
இருந்தால் மிக்க மகிழ்ச்சிய�ோடு ஆக்டிவாக
இருப்பார்கள் .அப்படி ஒருவரும் இல்லாத
சூழலிலும் தன்னுடைய விளையாட்டு
ப�ொருட்களையே, தன் விளையாட்டு
ப�ொம்மையையே ஒரு நட்பாக பாவித்து
அ வைக ளு ட ன் பேசி க் க�ொண் டு ம்
க�ொஞ்சிக் க�ொண்டும் தானே ஒரு நட்பையும்
சுற்றத்தையும் குடும்பத்தையும் உருவாக்கிக்
க�ொண்டு குதூகலமாக விளையாடுவார்கள்.
கற்பனையில் ஒரு நட்பை உருவாக்கிக்
க�ொண்டு அவர்களுடன்
சிரித்து மகிழ்ந்து குதூ
கலிப்பார்கள்	சில
பல
குறைகள்
இருப்பதாக (International Life Coach – Mentor – Facilitator)

Dr.
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ராஜி ஶ்ரீனிவாசன்

அழுத்தத்திற்கு இடமில்லை என்ற பெரும்
புரிதலை இது ஏற்படுத்துகிறது.
முன்பு மனஇயலில், உங்களுக்கு
என்ன பிரச்சினை, எது உங்களிடம் சரியாக
இல்லை அதை எப்படி சரி செய்வது என
ஒருவரின் மனதில் இருக்கும் நெகடிவ்
எண்ணங்களை மன�ோதத்துவ முறையில்
அ ணு கி அ வ ற ்றை களைந் து வ ி டு ம்
முறையே இருந்தது. ஆனால் இப்போது
அதற்கு பதிலாக பாசிட்டிவ் எண்ணங்களை
மனதில் விதைத்து அதன் தாக்கத்தை
அதிகப் படுத்தும் பாஸிடிவ் சைக்காலஜி
என்ற புதிய அணுகுமுறை வந்து விட்டது.
இருளை அள்ளி வெளியில் வீசுவதற்கு
பதில் ஒரு விளக்கை ஏற்றி இருளை நீக்கும்
இந்த அணுகுமுறை உங்கள் நிறைகளை
பார்த்து அதை மேலும் மேலும் அதிகரிக்கும்
யுக்திகளை கையாளும்.
இந்தமுறையைநாம்ஒவ்வொருவரும்
புரிந்து அதை நம் அன்றாட வாழ்க்கையில்
கையாள முயன்றால்... ஒவ்வொருவரிடமும்
இயல்பாக இருக்கக் கூடிய அன்பும், கனிவும்,
பாசமும், நன்றியுணர்ச்சியும், புரிதலும்,
பெருந்தன்மையும் அழகான முறையில்
ப�ோற்றப் பட்டு இன்னும் அதிகரிக்கும். அது
மன அழுத்தம் என்ற ச�ொல்லுக்கே இடம்
இல்லாமல் இனிமையான மகிழ்ச்சியான
உள்ளத்தையும் கறை இல்லாத எண்ணங்
களையும், நல்ல உறவுகளையும் வாழும்
திருப்தியையும் தரும்.
மற்றவர்களுடைய உணர்வுகளை
புரிந்து க�ொள்ளவே முடியாமல் சமுகத்
த�ோடு ஒன்றாமல் இருப்பவர்கள் மகிழ்ச்சி
யற்று தவிக்கிறார்கள் என்கிறது ஆய்வுகள்.
மகிழ்ச்சியான மனநிலை நல்ல
உறவுகளைத் தரும். நல்ல உறவுகள்
மகிழ்ச்சியான மனநிலையை தரும்.
மனிதர்களிடம் உண்மையான அன்பு
இல்லாமல் மேல�ோட்டமாக பழகும் ப�ோது
அவர்கள் கேட்டது எல்லாம் கிடைத்தாலுமே
அ வ ர ்க ள் ம ன ம் வெ று மை ய ா கவே
இ ரு க்கிற து . உ ண்மை ய ில் உ ணர் வு
பூர்வமான உறவுகளே மனதில் ஒரு பாது
காப்பை ஒரு வாழ்க்கைக்கு ஒரு அர்த்தத்தைக்
க�ொடுக்கிறது. அதை உணர்ந்து க�ொண்டால்
மகிழ்ச்சி மனதில் என்றும் இருக்கும்.
n
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இருள்
தாயின் கருவறை
இருளில் தான்
உயிர் வளரும்
க�ோயில் கருவறை
இருளில் தான்
பக்தி ஒளிரும்!
இருள் சூழ
கனவுலகில் ஒளி பரவும்
விழியற்றோர்களின் ஒரே நிறம்
பல ம�ொழி பேசும்!
பகல் பறவைகள்
இருளிலே கூடடையும்
இரவுப் பறவைகள்
இருளிலே இரைத்தேடும்!
அடர்காட்டின் இருளே
பல்லுயிரைப் பெருக்கும்
இரவு நேர உறக்கமே
மனிதனை இயக்கும்!
விரல் சுமந்த இருள்குறியே
தேசத்திற்கு ஒளி ஏற்றும்!
கூட்டின் இருளில்
தவம் ஏற்கும் புழுவே
வண்ணத்துப்பூச்சியாகும்!
இருள் சூழ்ந்த வாழ்வு
கண்ணீரில் கரைவதில்லை
பல விடியலுக்கு
இருளே விதை
கார்மேகங்களே
மழை தரும்
இருளை விதைத்து
விடிவெள்ளி முளைக்கும்.

ஆழ்கடலின் இருளே
முத்து வழங்கும்.
ஆழ்நிலத்தின்
இருளை விழுங்கி
வைரம் ஒளிரும்!
வெயிலில் இளைப்பாற
இருட்டோவியம்
வரைந்து விடுகிறது மரம்.
பகலை விட இரவில்தான்
வானம் கூட தன்னை
அழகாகக்காட்டிக்கொள்ளும்.
திரியில் எரியும் தீபம் கூட
கைக்கூப்பி
வணங்குகிறது இருளை.
விடியல் சூரியனும்
தலை(ரை)வணங்கி
எழுப்புகிறது இரவை.
இங்கே எத்தனை எத்தனை இருள்
அத்தனையிலும் படிந்திருக்கிறது
ஒளியின் நிழல்
இருள் இன்றி
ஒளிக்கு மதிப்பில்லை.
ஒளியின்றி
வாழ்வில் சிறப்பில்லை.
அக இருளை நீக்கி
புற ஒளியை ஏற்றுவ�ோம்!
வாழ்வின் ப�ொருள்
உணர்ந்து ப�ோற்றுவ�ோம்!

பெ. விஜயலட்சுமி,
காஞ்சிபுரம்.
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தி ரெ ள பதி

எ ன ்ற ப ா ஞ ்சா லி
எனது பதின் பருவத்தில் அறிமுகமானது
ராஜாஜியின் வியாசர் விருந்து வழியேதான் .
அந்த வயதின் வாசிப்பு அனுபவத்திற்கேற்ப
பாஞ்சாலி பாரதத்தில் வரும் ஆயிரக்
கணக்கான கதை மாந்தர்களில் ஒருவள்.
அ வ ்வ ள வே. பின்னர் சில வரு ட ங்கள்
கழித்து பாரதியாரின் “பாஞ்சாலி சபதம்“
முழுமையாக வாசித்து முடித்ததும் பாஞ்சாலி
குறித்த என் பார்வை சற்றே அகலமானது .
அதன் பின்னர் மகாபாரதத்தின் வெவ்வேறு
மீள்பார்வைகளாக உருவான பல கதைகள்
பாஞ்சாலி குறித்த பார்வைகளை விரிவு
படுத்திக் க�ொண்டே ப�ோயின . ஆனால்
2015 ல் வாசித்த “யார்லகட்ட லஷ்மிப்ரசாத்“
எழுதிய தெலுங்கு நாவலான “திரெளபதி“
யின் தமிழாக்கம், திரெளபதி குறித்த
எனது பார்வையையே திருப்பிப் ப�ோட்டு
விட்டது. மகாபாரதம் பெண்ணிய ந�ோக்கில்
விவரிக்கப்பட்ட நாவல் அது. [குறிப்பாக

திரெளபதியின்
பார்வையில்]
அதை
வாசித்தபின் திரெளபதி என்பது வெறும்
பெயர�ோ அல்லது ஒரு கதை மாந்தர�ோ அல்ல
– அது ஒரு குறியீடு என்பதை உணர்ந்தேன்
. அதுவாவது 350 பக்கங்களுக்கு மேற்பட்ட
ஒரு நாவல். அதன் விரிவான தளத்தில்
படைப்பாளிக்கு திரெளபதி குறித்த ஒரு
புதுப் பார்வையை உருவாக்குவது எளிதாக
இருந்திருக்கலாம்.
ஆனால் கவிதை என்ற குறுகிய
வடிவத்தில்
பாஞ்சாலியை
இன்றைய
காலகட்டத்தின் அன்றைய பிரதிநிதியாக
உருவகப்படுத்த முடிந்திருக்கிறது புதிய
மாதவிக்கு அவரது புதிய கவிதைத்
த�ொகுப்பான “அவள்களின் நாட்குறிப்புகள்“
மூலம். ம�ொத்தத் த�ொகுப்பும் திரெளபதியை
முன்னிலைப் படுத்தி எழுதப்படாத ப�ோதும்,
கவிதைகளில் வரும் எல்லாப் பெண்
குரல்களும் திரெளபதியின் குரலாகவே ஒரு
பிரமையை உருவாக்கி விடுகின்றன.
ஆண் X பெண் எனும் இரு
பாலினத்தரில் ஏன் பெண் த�ொன்மம் த�ொட்டே
இ ர ண்டா ம் இ ட த ் தி லேயே வைக ்க ப்
பட்டிருக்கிறாள் என்ற கேள்வியை உரக்க
எழுப்புவத�ோடு சமயங்களில் அந்த பிம்பத்தை
உடைக்கவும் செய்கிறார் தனது வலிமையான
ம�ொழி மூலம்.
ஒவ்வொரு கவிதையுமே வாசிப்பவ
ன ி ன் பி ர தி ய ா க ம ா றி படைப்பா ள ி
க ா ண ா ம ல் ப � ோகிற ா ர் . வ ிளை வ ா க
எண்ணற்ற கேள்விகளை வாசிப்பவனிடம்
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உருவாக்கி விடுகிறது பிரதி.
	நீள் கவிதைகளும், குறுங்கவிதை
களுமாக அறுபது கவிதைகள். த�ொன்
மங்களை பயன் படுத்துவதின் மூலம்
நிகழ்காலத்து நிஜமான அவலங்களை வெறும்
குமுறல்களாக இல்லாமல் அறிவு பூர்வமான
அறச் சீற்றக் குரல்களாக வெளிப் படுத்துவதில்
படைப்பாளி வெற்றி பெறும் தருணங்களை
த�ொகுப்பை முழுவதுமாக வாசித்து முடித்ததும்
உணர முடிகிறது. ஒவ்வொரு கவிதையும்
ஏ ர ா ள ம ா ன கே ள ்விகளை எ ழு ப்பி ச்
செல்கின்றன வாசிக்கையில் .
முதல் கவிதை –
கிருஷ்ணை நதிக்கரையில் /
குளித்துக் கரையேறியவள்
நினைவுகளை உலர்த்துகிறாள்.
பீமனின் எச்சில் முத்தங்கள் /
அவளைத் தின்று பசியாறுகின்றன.
அவள் அவர்கள் தேசத்தில் /
அரசியா அடிமையா
கண்ணன் அறியாத புல்லாங்குழல்
பெண்மொழியின் அர்த்தங்கள்
புரியாதவனா புருஷ�ோத்தமன் !
காதலரின் பால்வீதியில் /
அவள் சிறகுகளின் படபடப்பு .
அந்தப்புர மனைவியர்
பார்க்காத உலகம்
அவள் மவுனத்தை வாசிக்க முடியாமல்
தடுமாறுகிறான் தருமபுத்திரன்.
சிதையில் ச�ொற்களை எரித்து /
காற்றுவெளியில் கரைவதற்குள்
எழுத்துக்கூட்டியேனும்
வாசித்துவிடுவானா /
காண்டீபன்.
	திரெளபதியின் கேள்விகளுக்கு அவ்
வளவு எளிதில் விடைகள் கிடைத்து விடுமா?

ர்சனம்

ிம
நூல் வ

- 

ஆனால் வாசிப்பவனுக்கு இன்னொரு
கேள்வி எழுகிறது . மூவரைச் ச�ொன்னவள்
ஏ ன் ந கு லனை யு ம் , சக ா தே வ னை யு ம்
விட்டு விட்டாள்? அவர்கள் மாத்ரியின்
புத்திரர்கள் என்பதாலா? தனது அந்த
நிலைக்குக் காரணமான வேண்டுக�ோளை
[ப�ொதுவானதுதான் எனினும்] வைத்த
குந்தியின் மீதான க�ோபமாக இருக்கலாம�ோ
எ ன் று த ா ன் எ ண்ண த் த�ோ ன் று கிற து .
முதல் கவிதையைத் த�ொடர்ந்து மேலும்
சில கவிதைகளும் பாஞ்சாலியின் குரல்
வழியாகவே வெளிப்படுகின்றன .
இன்னொரு கவிதை க�ொட்டு மழையே க�ொட்டு . /
யுகம் யுகமாகச் சுமந்தலையும்
காதலும் காமமும் கரைந்து /
ப�ோகட்டும். க�ொட்டு
மழையே, க�ொட்டு .
ஆடைகளை அவிழ்த்துவிட்டேன். /
முழுவதும் நனைந்தாக வேண்டும்.
க�ொட்டு மழையே க�ொட்டு. /
க�ொட்டித் தீர்த்துவிடு .
மழை என்பது மழைதானா,
இல்லை கண்ணீரின் உருவகமா?
	ய�ோசித்துக்க�ொண்டிருக்கையிலேயே
இடையில் வரும் இரு வரிகள் ஓர் அழுகைக்
க வ ிதையை அ ழகி ய ல் க வ ிதை ய ா க்கி
வ ி டு கின ்ற ன ம ழ ை ய ில் நனை வ து ம்
மழையை ரசிப்பதும் ஒன்றல்ல .
நீலகண்டனைப் பிரசவித்த வலியுடன்
அலைகள் கரை ஏறுகின்றன .
வந்தச் சுவடு தெரியாமல்/
காற்றில் கரைகிறேன் .
நீலகண்டனின் ஆகாயத்தில் /
மலைக்குன்றுகள் அசைகின்றன .
சிவனைப் பார்த்து சக்தி பேசுவதாக ஒரு
கவிதை – சக்தியில்லையேல் சிவமில்லை
என்ற கூற்றினை கேலி செய்வதுப�ோல .
உன் க�ோட்டைகள் அதிர /
வெற்றிமுரசுகள் ஒலிக்க
உன்னோடு ஆட ஓட�ோடி /
வருகிறேன்…
என்பவை ப�ோன்ற வரிகளில் சக்தியின்
ஊழிக்கூத்து வெளிப்படுகின்றன. [எழுத்துப்
பிழைகள் அவ்வளவாக இல்லாத த�ொகுப்பில்
“உன்னோடு“ என்ற ச�ொல் “உன்னேனாடு“
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என்று உள்ளது பிழையா அல்லது வேறு
ப�ொருளிலா ? ]
த�ோழீ .. வருவான் தானே
கவிதையின் சிதையில்
கனவுகளுக்கு எரியூட்ட ..
முத்தங்களின் சுமையுடன் நானும்
கடலும். பாய்மரக்கப்பலில் வருவதாகச்
ச�ொன்ன அவனை மட்டும் காணவில்லை. ப�ோன்ற வரிகளில் சங்க காலக் கவிதைகளின்
தாக்கம் தூக்கலாக நிற்கின்றது . ஆனால்
அவை காட்டுவத�ோ கணினிக் காலத்தை.
படைப்பாளியின் ச�ொற்கிடங்கின் ஆழம்
காட்ட த�ொகுப்பெங்கும் விரவிக் கிடக்கின்றன
வரிகள் …
வெட்கமறியாத காமத்தீயில் /
கங்கையைத் தெளித்து
புனிதங்களைப் ப�ோர்த்தாதே .
இரவு கேட்காததை /
பகலின் வெளிச்சம் கேட்கும�ோ .
பனித்துளிகள் அவன்
தாகம் தீர்க்கும�ோ..?
வெயிலின் வெக்கையும் /
நினைவுகளின் புழுக்கமும் தாளாமல்
எத்தனை முறைதான் /
குளித்துக் கரையேறுவது ? !
ஆ ண்டா ள ி ன் த ா ய ி ன் கு ர ல ா க
ஒலிக்கும் கவிதையில் நிகழ்காலமும் சேர்த்தே
கேள்விக்குள்ளாகின்றன .
கருவறை நெருப்பில் /
துளசிமாடம் எரியுதடி .
ஆண்டாளு .. அடியே ஆண்டாளு ..
	ம�ொத்தத் த�ொகுப்பின் சாரத்தையும்
படைப்பாளி தன்னுடைய முன்னுரையில்
ஒரு பகுதியாக தந்து விடுகிறார்.
	நம் வீடுகளில் கன்னி தெய்வங்
களின் காலடி மண்ணில் புதைந்திருக்கிறது
அவளின் நாட் குறிப்பு பக்கங்கள் – என்ற
வரிகளை மனத்தில் இருத்தி வாசிக்கையில்
த�ொகுப் பின் கனம் புலப்படுகிறது மிகத்
தெளிவாக .
வழக்கமான பெண்ணியக் குரலாக
இல்லாமல் அழகியல�ோடு அவலத்தையும்
சரியான விகிதத்தில் கலந்து நல்லத�ொரு வாசிப்பு
அனுபவத்தை அளிக்கிறது த�ொகுப்பு.
n
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அருட்பெருஞ்ஜோதி அருட்பெருஞ்ஜோதி
தனிப்பெருங் கருணை அருட்பெருஞ்ஜோதி!

எல்லாம் செயல்கூடும் என்னானை அம்பலத்தே
எல்லாம் வல்லான் தனையே ஏத்து!

  

உ

லகில்பலஅருளாளர்கள்த�ோன்றிமனிதசமுதாயத்தைநேர்வழிப்படுத்தினர்.
அவர்களில் 19 ஆம் நூற்றாண்டில் தமிழகத்தில் த�ோன்றிய இறையருள் பெற்ற
ஞானியும் பேரறிவாளருமான திருவருட்பிரகாச வள்ளலார் எனும் இராமலிங்க அடிகள்
மிகவும் தனித்துவம் வாய்ந்தவர். மனித சமுதாயத்தில் புரட்சிகரமான மாற்றங்களை
விரும்பிய சீர்திருத்தவாதியாவார்.
	சாதிசமயவேற்றுமைகளைஅகற்றிவர்க்கப்பாகுபாடற்றுஅனைத்துஉயிர்களிடமும்
சம அளவில் அன்பு செலுத்துகின்ற ஆன்மநேய ஒருமைப்பாட்டுரிமையை அறிவுறுத்தி
அதற்கான ஒரே வழியாக சமரச சுத்த சன்மார்க்க நெறியினை வாழ்வியல் அறமாக வகுத்தும்
த�ொகுத்தும் க�ொடுத்துள்ளார்.
	சன்மார்க்கம் என்ற ச�ொல்லுக்கு உண்மைநெறி என்று ப�ொருள்.
எல்லோருக்கும் ப�ொதுவானது. சாதி சமய இன நிற வேற்றுமைகள் ஒன்றும்
இல்லை. அனைவரும் சன்மார்க்க நெறியை அடையமுடியும். அதற்குள்ள ஒரே
நிபந்தனை உயிர்க்கருணை. பிற உயிர்கள் படும் துன்பத்தைக் கண்டால் மனம்
இரங்கி முடிந்தவரையில் முயன்று அவ்வுயிர்களின் துன்பத்தைப் ப�ோக்க வேண்டும்.
உண்மையான கருணை ஒருவகை வேற்றுமையும் பாராட்டாது. இத்தகைய
கருணை உள்ளம் க�ொண்டவர்கள் யாவரும் சன்மார்க்கர்கள். இவர்கள் சேர்ந்து
வாழும்பொழுது அறியாமை நீங்கி அன்புடையவராகவும் அறிவுடையவராகவும்
பலரும்போற்றும்படி வாழலாம்.
‘‘தயையுடையார் எல்லாம் சமரச சன்மார்க்கம் சார்ந்தவரே.
இங்கவர்கள் தம்மோடும்கூடி நயமுறுதல் அருள்நெறியில்
களித்து விளையாடி நண்ணுக!’’
என்று பாடுகிறார்.
ஒரு மனிதன் பிறர் உதவியின்றி தனித்து வாழ்க்கை நடத்த இயலாது.
ஒரு சமூகம் மற்றசமூகத்தின் உதவியின்றி வாழமுடியாது. மனித சமூகவாழ்வின்
உயிர்நாடியை உணர்ந்த மக்கள்தாம் இத்தகைய உயர்ந்த மனப்பக்குவத்துடன்
வாழமுடியும். அவர்களே பூரண மனிதத்தன்மை உள்ளவர்கள் ஆவார்கள்.
	சாதி வேற்றுமை எந்த அளவு சமூகத்தைத் துன்புறுத்துகிறது என்பதை
வள்ளலார் பல பாடல்களில் சாடியுள்ளார். சாதியின் பெயரால் கட்சிகளும்
சங்கங்களும் மக்களுடைய ஒற்றுமையைக்குலைத்துக் கலகத்தையும் குழப்பத்தையும்
உண்டாக்குகின்றன. நீண்ட நாட்களாக நமது நாட்டில் பெருகி வந்த சாதிச்சண்டைகளே
நம்மை அந்நியர்க்கு அடிமையாக்கின எனும் உண்மை அனைவரும் அறிந்ததே.
அவர்தம் பாடலில்
‘‘நால்வருணம் ஆச்சிரமம் ஆசாரம் முதலாம்
நவின்றகலைச் சரிதமெல்லாம் பிள்ளை விளையாட்டே’’
என்கிறார்.
	நால்வகைச்சாதிகளும் அவர்களுக்குள் தனித்தனி ஒழுக்கம் உண்டென்று
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கூறுதல் அவர்களுக்குள் உயர்வுதாழ்வு கற்பித்தல் எல்லாம் அறிவுடையவர்
செய்கையல்ல. அறியாமையால் எழுந்த சிறுபிள்ளை விளையாட்டுச்செயல் என்கிறார்.
‘‘எவ்வுயிர்த் திரளும் என்னுயிர் எனவே
எண்ணிநல் இன்புறச் செயவும்’’
என்று இவ்வுலகில் உள்ள அனைத்து உயிரும் என்உயிரும் ஒன்றுதான். உயிர்களுக்
கிடையே வேற்றுமை இல்லை. எல்லா உயிர்களும் இன்பம் அடையும்படியான
செயல்களைச்செய்ய வேண்டும் என
‘‘அப்பா நான் வேண்டுதல் கேட்டு அருள் புரிதல் வேண்டும்
ஆருயிர்கட்கு எல்லாம் நான் அன்பு செயல்வேண்டும்’’
என்று இறைவனை வேண்டுகிறார்.
வறிய�ோரின் பசிப்பிணி துன்பம் நீக்குதல் குறித்து
‘‘உறுபசியும் ஓவாப்பிணியும் செறுபகையும்
சேராது இயல்வது நாடு’’
என்பது வள்ளுவர் வாக்கு.
மக்களுக்கு உண்டாகும் மிகுந்த பசி அதன்காரணமாக உண்டாகும்
நீங்காத ந�ோய்கள் மற்றும் பகை இவையெல்லாம் இல்லாதிருப்பதே நாடாகும்
என்பது ப�ொருள். நாட்டின் எல்லா தீமைகளுக்கும் அடிப்படை பசிக்கொடுமை.
வறுமை இல்லாவிட்டால் மக்கள் ஒரே குலமாய்க்கூடி வாழ்வார்கள்.
‘‘உடுத்திலேம் சிறிதும் உண்டிலேம் எனவந்தோதிய வறிஞர்க்கு ஏதும்
க�ொடுத்திலேன் க�ொடுக்கும் குறிப்பிலேன்’’
என்று வறிய�ோர்க்கு உதவாத தன்மையைத் தன்மேல் ஏற்றிக்கூறினார்.
‘‘வாடிய பயிரைக் கண்டப�ோதெல்லாம்
வாடினேன் பசியினால் இளைத்தே
வீடுத�ோறு இரந்தும் பசியறா தயர்ந்த
வெற்றரைக் கண்டுளம் பதைத்தேன்.
நீடிய பிணியால் வருந்துகின்றோர் என்
நேர்உறக் கண்டுளம் துடித்தேன்.
ஈடில் மானிகளாய் ஏழைகளாய் நெஞ்சில்
இளைத்தவர் தமைக்கண்டே இளைந்தேன்.’’ என்று
வறுமையால் வாடுவ�ோர் அற்ற சமுதாயம் வேண்டும் என்று உள்ளம்துடித்து
இப்பாடலைப் பாடினார்.
ஏழை என்றால் வறியவர் ப�ொருள் இல்லாதவர் என்று அனைவரும் அறிவர்.
ஆனால் ஏழை என்றால் அறியாமை என்று ஒரு ப�ொருள் உண்டு.
தங்களுடைய உழைப்பின் சக்தியை அறிந்துக�ொள்ளும் அறிவற்ற மக்களே இன்று
ஏழைமக்களாகத்தவிக்கின்றனர். உணர்ச்சி க�ொண்டமக்கள் தங்கள் உழைப்பின்
பலனைப்பெறப்போராடுகின்றனர். ஆதலால் அறியாமையே வறுமைக்குக்காரணம்
என்று ப�ொருள்படுகிறது. அறிவு பெற்றெழும் ஏழைகளை அடக்குவதற்கு
மதம் பாவம் புண்ணியம் மற்றும் ஊழ் ஆகியவை அடக்கி ஆண்டவர்களுக்குப்
பயன்பட்டது. ஆனாலும் மக்கள் அறிவைப் பயன்படுத்திப் ப�ோராடிச்சுரண்டுவ�ோர்
கூட்டத்தினரிடமிருந்து மேலேறி வந்து க�ொண்டுதான் இருக்கிறார்கள். இதையே
‘‘பணம் இல்லார்க்கு இடுக்கண் புரிந்து உண்ணும்
ச�ோற்றுப்பணம் பறித்து உழல்கின்ற படிறன்» என்று மேலும்
«எளியாரை வலியார் அடித்தப�ோது ஐயா
என்மனம் கலங்கிய கலக்கம்
தெளியநான் உரைக்க வல்லவன் அல்லேன்
திருவுளம் அறியும் என்தாயே’’
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இவ்வாறு வலிய�ோர் எளிய�ோர்க்கு இழைக்கும் துன்பத்தை எடுத்துக் கூறுகிறார்.
வலிமை உடையவர்கள்அனைவரிடத்தும் அன்பும் கருணையுடனும் நடந்து
க�ொள்ளவேண்டும் என்கிறார்.
ஆண்டாண்டுகாலமாகத் த�ொடர்கின்ற அர்த்தமற்றச் சடங்கு சம்பிர
தாயங்களையும் மூடநம்பிக்கைகளை யும் கடுமையாகச் சாடுகிறார்.
‘‘கலையுரைத்தக் கற்பனைகள் நிலையெனக்கொண்டாடும்
கண்மூடி வழக்கமெல்லாம் மண்மூடிப்போக’’
என்று
மூடநம்பிக்கையிலிருந்து
விடுபடும்
மக்கள்தான்
அரசியலிலும்
சமுதாயத்திலும் மேன்மை அடையமுடியும் என்கிறார்.
	பெண்களுக்கான கல்வி மற்றும் விதவைமணத்தை ஆதரித்து மாற்றங்
களைக் க�ொண்டுவர வேண்டுகிறார்.
‘‘கைம்மையைத் தவிர்த்து மங்கலம் அளித்த கருணையே!’’
என்று பாடுகிறார்.
ஆண்பெண்சமத்துவத்தைப்பற்றிக்கூறும்போது ஆண்-பெண் இருபாலரிட
மும் பெண்தன்மையான இளகிய மனமும் ஆண்தன்மையான உறுதியும் ஒன்று
பட்டே காணப்படும்.
‘‘பெண்ணினுள் ஆணும் ஆணினுள் பெண்ணும்
அண்ணுற வகுத்த அருட்பெருஞ்சோதி!»
«தனித்தனி வடிவனும் தக்க ஆண்-பெண் செயல்
அனைத்துற வகுத்த அருட்பெருஞ்சோதி!’’
என்று கல்வி கலை ப�ோன்ற அனைத்துப்பயிற்சிகளும்இருபாலருக்கும் சமத்துவ
மாகப்பயிற்றுவிக்கப்படவேண்டும் என்கிறார்.
	சமுதாயம் மேன்மையுற மதுவிலக்கு மிகவும் அவசியம் என்று கூறுகிறார்.
‘‘கள் உணும் க�ொடியன் களியரைக் கண்டு பயந்த
என் பயந்தான் கடலினும் பெரிதுகண்டாய்»
என்று உள்ளம் பதைத்துக்கூறுகிறார்.
‘‘கள்ளருந்துதல் சூதாடுதல் காமக்கடைத�ொறும் மயங்குதல்
	ப�ொய்யே விள்ளுதல் புரிவர்’’
கள் சூது காமம் ப�ொய் அனைத்தும் சமுதாயச்சீர்கேட்டிற்கே அடிக�ோலும் என்று
மனம் வருந்திக்கூறுகிறார்.
மக்களின் துன்பத்தைப் ப�ோக்கி சமநீதியுடன் ஆட்சி புரிய வேண்டுகிறார்.
தன்னலம் மிக்கக்கருணையற்ற ஆட்சி ஆள்வதற்குத்தகுதியும் உரிமையும்
இழக்கிறது என்பதனை
‘‘கருணையிலா ஆட்சி கடுகி ஒழிக
அருள் நயந்த சன்மார்க்கர் ஆள்க»
என்று வலியுறுத்துகிறார்.
மனித வாழ்விற்கு அவசியமான அறங்களை சன்மார்க்க நெறியின் மூலம்
நமக்கு உவந்தளிக்கிறார்.
ஒருமைப்பாட்டுணர்வு உயிர்களிடத்து அன்பு நல்லென செய்தல்
நயவுரை பகிர்தல் எளிமைய�ோடுஇருத்தல் கருணை க�ொண்டு நடத்தல் ப�ோன்ற
உய ர ்நெறி ய ில் எல்லா உய ிரு ம் இன்பு ற்று வாழ்க. வள்ளல் பெரு மானின்
சன்மார்க்க நெறி உலகளாவி ஓங்குக!

பாவலர் கவிப்பாவை

சாவித்திரி கிருஷ்ணமூர்த்தி
பிரான்சு
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கடந்த நூற்றாண்டின் கவிதை வெளி பாரதியின் தடங்களிலிருந்து த�ொடர்ந்தது.

அதே காலகட்டத்தில் கவிதை வெளியிடை தமிழ் செய்ய வந்த மற்றும�ொரு
கவிச்சுடர் பாவேந்தர் பாரதிதாசன். கடவுளைத் தவிர்த்து தனிமனித ஈர்ப்பின் பால்
«தாசன்» என பெயர் மாற்றும் தளத்தை பாரதிதாசன் ஏற்று பாரதியின் தாசனாக
தன்னைப் பிரகடனப் படுத்திக்கொண்டார். ஆனால், தமிழ் கவிதைகளை
சுவாசிக்கும் தமிழர்களுக்கு இருவருமே வேறு வேறு திசைகளில் எழுத்துருக்களில்
அலங்காரம் செய்தவர்கள் என்பது புரியும். இவர்கள் இருவரையும் ஒரே திசையில்
பயணிக்கச்செய்தது அவர்களுக்குள் இருந்த காதல். பாரதிக்கும் பாரதிதாசனுக்கும்
உள்ள த�ொடர்பை காதலில் வைத்து அறிந்துக�ொள்வது இனிமையாக இருக்கிறது.

‘கள்’ என்னும் ப�ொதுச்சொல்லுக்கு நன்மைகளும் தீமைகளும் வெவ்வேறு
அளவீடுகளில்
இலக்கியங்களில்
எழுதப்பட்டிருக்கின்றன.
அகத்தியரின்
குணப்பாட பாடல் கள்ளை «பனைமது» என்று குறித்து அதை நன்மையானது
என்று கூறுகிறது. வள்ளுவர் தீங்கில் சேர்த்து கள்ளுண்ணாமை என்று அதிகாரம்
செய்திருக்கிறார். கம்பரும் கூட கம்பராமாயணத்தில் கள்ளை தீமையில்
சேர்த்திருக்கிறார். கள் என்பதற்கு பயன்பாட்டுக்கும் செயற்பாட்டுக்கும்
ஏற்றாற்போல மாறுபட்ட பார்வைகள் இருக்கின்றன.
பாரதியும் பாரதிதாசனும் «கள்வெறி» என்ற ச�ொல்லை வெவ்வேறு நிகழ்வுகளில்
பயன்படுத்தியிருக்கிறார்கள்.
‘கள்’ ‘‘களிப்பு’’ என்னும் வேர்ச்சொல்லில் இருந்து களித்தல், மகிழ்வுறுதல்
ப�ோன்றவற்றின் அடையாளமாக ‘கள்’ என்று ச�ொல்லப்பட்டிருக்கிறது. அதை
மகிழ்ச்சியின் ப�ொருளில் எடுத்திருக்கிறான் பாரதி. பெருமகிழ்ச்சியின் குறிப்புணர
அதை «கள்வெறி» என்று எழுதுகிறான்.
‘’கன்னத்தில் முத்தமிட்டால் - உள்ளந்தான்
கள்வெறி க�ொள்ளு தடீ!
உன்னைத் தழுவிடில�ோ - கண்ணம்மா
உன்மத்த மாகு தடீ’’
கன்னத்து முத்தத்தில் அடைந்த உள்ளத்தின் எழுச்சியை, மகிழ்ச்சி மிகுதியை
கள்வெறி க�ொள்வதாய் பாரதி எழுதியிருக்கிறான். பாரதிக்கு கள்வெறியின்
அனுபவம் இருக்கிறதா என்ற ஆராய்ச்சியைவிட கவிதையில் அனுபவங்கள்
தேவையில்லை என்று ச�ொல்லி கடந்துவிடுவது தமிழுக்கு சுபம். காதல் மரணவலி
என்று எழுதுபவர்கள் யாருக்கும் மரணித்த அனுபவம் இருக்குமா என்ன?
«கள்வெறி» என்ற ச�ொல்லுக்கென்று இருவேறு ப�ொருள்கள் புலப்பட்டாலும்
அதன் ஆதி மகிழ்ச்சியையே சுட்டுகிறது.
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பாரதியைப்போல பாரதிதாசனும் தனது கவிதை ஒன்றில் ‘’காணும் எழிலெல்லாம்
மெல்லியின்வாய்க் கள்வெறிய�ோ» என்று கள்வெறியை பயன்படுத்தியிருக்கிறார்.
தண்ணிலவும் அவள்முகம�ோ! தாரகைகள் நகைய�ோ!
தளிருடலைத் த�ொடும்உணர்வோ நன்மணஞ்சேர் குளிரும்!
விண்ணீலம் கார்குழல�ோ! காணும் எழிலெல்லாம்
மெல்லியின்வாய்க் கள்வெறிய�ோ! அல்லிமலர்த் தேனின்
வண்டின்ஒலி அன்னவளின் தண்டமிழ்த்தாய் ம�ொழிய�ோ!
வாழியஇங் கிவையெல்லாம் எழுதவரும் கவிதை!
கண்டெடுத்தேன் உயிர்ப்புதையல்! அத�ோ வந்துவிட்டாள்!
கண்டெழுத முடியாத நறுங்கவிதை அவளே!
அந்திசாய்ந்த முன்னிரவில் காதலிக்காக காத்திருக்கும் காதலன் காத்திருப்பின்
கணங்களை கவிதையாய் மாற்றி, இறுதியில் காதலி வந்ததும் எவ்வளவு
எழுதினாலும் எழுதமுடியாத கவிதை காதலிதான் என்று ச�ொல்லி முடிக்கும் இந்த
கவிதை கீழுள்ளவாறு த�ொடங்குகிறது.
மேற்றிசையிற் சூரியன்போய் விழுந்து மறைந்திட்டான்;
மெல்லஇருட் கருங்கடலில் விழுந்த திந்தஉலகும்!
த�ோற்றியபூங் காவனமும் துளிரும்மலர்க் குலமும்
த�ோன்றவில்லை; ஆயினும்நான் ஏதுரைப்பேன் அடடா!
நாற்றிசையின் சித்திரத்தை மறைத்தஇருள், என்றன்
நனவிலுள்ள சுந்தரியை மறைக்க வசமில்லை!
மாற்றுயர்ந்த ப�ொன்னுருக்கி வடிவெடுத்த மங்கை
மனவ�ௌியில் ஒளிசெய்தாள் என்னதகத் தகாயம்!
இந்த பெருங்கவிதையின் சாரம் பாரதியின் கண்ணம்மா கவிதையை
நினைவுப் படுத்துகிறது.
	பாரதியின் கவிதையும் அதே மாலைநேரத்து காத்திருப்பின் கணங்கள்
ச�ொல்லும் கவிதை தான்.
மாலைப் ப�ொழுதில�ொரு மேடைமிசையே
வானையும் கடலையும் ந�ோக்கியிருந்தேன்;
மூலைக் கடலினையவ் வானவளையம்
முத்தமிட் டேதழுவி முகிழ்த்தல்கண்டேன்;
நீல நெருக்கிடையில் நெஞ்சுசெலுத்தி,
நேரங் கழிவதிலும் நினைப்பின்றியே
சாலப் பலபலநற் பகற்கனவில்
தன்னை மறந்தலயந் தன்னில் இருந்தேன்
	பாரதி ‘கண்ணம்மா» என்று காதலிக்கிறார். பாரதிதாசன் ‘அவள்’ என்று
காதலிக்கிறார். ஆனால், இருவரின் காதலும் ஒன்றாகவே இருக்கிறது.
‘‘சுட்டும் விழிச்சுடர் தான் – கண்ணம்மா சூரிய சந்திரர�ோ?’’ என்று
பாரதியார் கண்ணம்மாவை எழுதினால் ‘‘தண்ணிலவும் அவள்முகம�ோ!’’ என்று
பாரதிதாசன் குளிர் நிறைந்த நிலவை அவள் முகமென எழுதுகிறார்.
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ப ா ர தியை ப் ப � ோலவே க ா த ல ை க�ொ ஞ ்ச ம் அ திக ம ா கவே க ா தல�ோ டு
எழுதியிருக்கிறார் பாரதிதாசன்.
‘‘இரவு சேர்ந்தவுடன் என்னுளத்தைச் சேர்ந்துவிட்டாள்!
எனினும் சன்னத்த மலருடலை என்னிருகை ஆரத்
தழுவுமட்டும் என்னுயிரில் தணிவதுண்டோ காதல்?’’
புரட்சிக்கவிஞரின் ‘காதல் கவிஞர்’ அவதாரம் படிக்க படிக்க அத்துனை
அழகு. பாரதி விட்டுச்சென்ற காதல்தமிழின் நீட்சி பாரதிதாசன்.
புரட்சி வேள்வியில் தமிழ் சமூகத்தைக் கட்டிப்போட்ட இந்த பெருங்கவிஞர்
தற்கால தமிழ் இசை ரசிகர்களையும் ‘‘அவளும் நானும் அமுதும் தமிழும்’’ என்று
ரஹ்மான் இசையில் மகிழ்வித்துக் க�ொண்டிருக்கிறார்.
n

புதியத�ோர்
உலகம்
செய்வோம்
அன்பு அற்ற
ஆசை நிறைந்த
இன்பம் எது வென்று அறியாத
ஈகைக்கே விலைபேசும்
உண்மை ஒர் க�ோமாளி
ஊழல் தான் உத்தமம்
ஐயம் என்பது பணத்திற்கே
எண்ண அழுக்கு ஆயிரம்
ஏற்றம் பெற
எதையும் செய்யும் மனிதர்கள�ோ
ஒர் வேள்வி
ஓதல் செய்வோம்
ஔடதம் க�ொடுத்து அல்ல
அன்றே முழங்கிய
தீர்க்கத்தரிசி வார்த்தை
புதியத�ோர் உலகம் செய்வோம்
ச�ொல்லை செயல் ஆக்குவ�ோம்
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அன்பைப் பண்பாக க�ொண்டு
ஆசையே பிறநலம் க�ொண்டு
இனியவை எவையென்று அறிந்து
இன்பம் க�ொண்டு
ஈகைக்கே இப்பிறப்பென்ற
எண்ணம் க�ொண்டு
உண்மை மட்டுமே நிலைக்குமென்ற
எண்ணம் க�ொண்டு
ஊழல் என்னும் கிழவிக்கு
வாசல் மறித்து வடக்கே அனுப்பி
ஐயம் என்பது யாதுமறியாத
என் மனிதர்களைக் க�ொண்டு
புதியத�ோர் உலகம் செய்வோம்!
புதியத�ோர் உலகம் செய்வோம்!

வள்ளி சேர்மலிங்கம்
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தங்களைப் பற்றி சிறு அறிமுகம்
தாருங்கள்.
	வேலூர் மாவட்டம் ஆற்காடு தாலுக்கா
காவனூர் கிராமம் எனது பிறப்பிடம்.
ப ள ்ளிக்கல்வி முடித்து வே லூர் ஊ ரீசு
கல்லூரி மற்றும் மேல்விஷாரம் அப்துல்
ஹக்கீம் கல்லூரியில் எனது பட்டப்படிப்பு.
பின்னர் மதுரை காமராசர் பல்கலையில்
முதுகலை ப�ொருளாதாரம், அண்ணாமலை
பல்கலையில் மனிதவள மேம்பாடு பட்டயப்
படிப்பு. யூனியன் பாங்க் ஆப் இந்தியாவில் 38
ஆண்டுகள் பணிபுரிந்து 2015ல் மேலாளராக
ஓய்வு பெற்றுள்ளேன். திருவண்ணாமலை
மாவட்டம் செய்யாறு நகரில் நிரந்தர
வாழ்விடமாகக் க�ொண்ட நான் தற்போது
சென்னை நகர வாசியாக உள்ளேன்
மேலும் முழுநேர தமிழ் இலக்கியப்பணியில்
ஈடுபட்டுள்ளேன்.
வ ங ்கிப்பணி யு ட ன் இ ணைந் து
இலக்கியப் பணியாற்றி வருவது வியப்பிற்
குரிய விசயம்... இரண்டையும் தாங்கள்
எப்படி பகுத்துக் கையாண்டீர்கள்?

எனது உயர்நிலை மற்றும் கல்லூரி
வ ா ழ்நா ள ில் க வ ிதைகள் , வ ா ன�ொ லி
மெல்லிசைப்பாடல்கள் எழுதி வந்தேன்.
வங்கிப் பணியில் தலைமை எழுத்தர் பணி
யிலிருக்கும்போதே செய்யாறு தமிழ்ச் சங்கம்
நிறுவித�ொடர்ந்துஐந்துஆண்டுகள்நிறுவனத்
த ல ை வ ர ா க பணி ய ா ற ்றி எ ண்ண ற ்ற
தமிழ்ப்பணி ஆற்றி வந்தேன். வங்கியில்
எனக்கு ஆதரவும் ஊக்கமும் அளிக்கப்பட்டது.
எ ன் னு ட ன் இ ணைந் து ச ெ ய்யாறில்
எழுத்தாளர் வலசை வீரபாண்டியன்,
பேராசிரியர் வல்லம் வெங்கடபதி, கவிஞர்
கருணாநிதி, தங்கம் வேதபுரி, சிலேடைக்

  
  
கவிஞர் இராதாகிருட்டிணன் மற்றும்
கவிஞர் மகா மதிவாணன் ப�ோன்றோர்
தமிழ்ப்பணியாற்றினர் .
வங்கிப் பணியின்போது வங்கிக்
காகவேமுழுக்கவனமுடன்பணியாற்றிஅங்கும்
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விழாக்களில் சேமிப்பின் முக்கியத்துவம்
மற்றும் வங்கிச்சேவைகள் குறித்த கவிதை
மற்றும் உரையாற்றல் நிகழ்த்துவதுண்டு.
எனது ஹைக்கூ கவிதைகளை யூனியன்
தாரா எனும் வங்கி காலாண்டிதழில்
வெளியிட்டு சிறப்பித்துள்ளனர். வங்கியில்
அலுவலர் பதவி ஏற்றதும் தமிழ் அமைப்புகளில்
ஆற்றிவந்த ப�ொறுப்புகளில் இருந்து விலகி
வங்கி வளர்ச்சிக்காக பணியாற்றி வந்தேன்.
நாளேடுகள், மாத இதழ்கள் ப�ோன்றவற்றில்
க வ ிதைகள் , க ட் டு ரைகள் த�ொ ட ர்ந் து
எ ழு தி வ ந் து ள ் ளே ன் . மாணவர்களுக்கு
தமிழ் வகுப்புகளும் இலவசமாக நடத்தி
ஊக்கப்படுத்தியுள்ளேன்.
மரபு, புதுக்கவிதை இரண்டிற்கு
மான வேறுபாடுகள் என்ன? இவ்விரண்டில்
தங்களின் ஈடுபாடு எதில் அதிகம் ஐயா?

க�ொண்டே பக்தி இலக்கியம் மரபுவழி
பிறந்தது. வெண்பா மற்றும் விருத்தங்கள்
அதிக அளவில் பக்தி இலக்கியத்தில்
காணலாம்.
‘மறைந்துப�ோன தமிழ்நூல்கள்’ என
மயிலை சீனிவேங்கடசாமி, இவ்வகை நூல்கள்
குறித்துத் தனிய�ொரு நூலே எழுதியுள்ளார்.
இந்நூலைப் படித்தால் மரபுக்கவிதைகளின்
த�ொன்மத்தை அறிந்துக�ொள்ளலாம்.
	பத்தொன்பதாம் நூற்றாண்டுவரை
செய்யுள் வடிவமாக இருந்த தமிழ் இலக்கிய
வடிவம் யாப்பு உருவத்திலிருந்து மாறுபட்டு
புதிய கவிஞர்கள் உரைநடை சாயலில்
கவிதைகள் படைக்கத் த�ொடங்கினர்.
இதற்கு முன்னோடியாக அமெரிக்கக் கவிஞர்
வால்ட் விட்மன் புல்லின் இலைகள் என்ற
தலைப்பில் தமது கவிதைகளை படைத்தார்.
இதனை நம் மகாகவி பாரதியாரும்
வால்ட்விட்மன் எதுகை ம�ோனையின்றி
கவிதைகளைக் க�ொடுத் துள்ளார் என
மகிழ்ச்சிய�ோடு கூறி தாமும் புதுக்கவிதைப்
பாணியில் பல கவிதைகளை படைத்தார்

மூவாயிரம் ஆண்டுகளுக்கு முன்னர்
மரபு இலக்கணவழி நமக்கு கிடைத்துள்ள
நூல் த�ொல்காப்பியம். இலக்கண வரம்புக்கு
உட்பட்டு எழுதப்பட்ட மரபுவகை செய்யுட்
களாக வடிவம் பெற்றது. இவ்வடிவம்
ஐயாயிரம் ஆண்டுகால த�ொன்மையுடையது.
இதைத் த�ொடர்ந்து ந.பிச்சமூர்த்தி,
வெண்பா, ஆசிரியப்பா, கலிப்பா, பரிபாடல்
ஆகியன குறித்த இலக்கணங்களை த�ொல் கா.நா.சு.,கவிமணி, நாமக்கல் கவிஞர்,
காப்பியம் எடுத்துரைக்கின்றது. இவற்றைக் பாரதிதாசன், மு.மேத்தா, கவிக்கோ அப்துல்
13.07.2019 அன்று பண்ணைத் தமிழ்ச்சங்கத்தின் 36 ஆவது ஆண்டு விழாவில்
"விதைப்பந்து " தலைப்பில் நடைபெற்ற கவியரங்கை தலைமையேற்று நடத்திய
கவிச்சுடர் கா.ந.கல்யாணசுந்தரம் அவர்களுக்கு ப�ொதுஉடைமைச் சிந்தனையாளர்
ஐயா இரா.நல்லக்கண்ணு அவர்கள் நினைவுப் பரிசு வழங்குகிறார். அருகில்
பண்ணைத் தமிழ்ச்சங்கத் தலைவர் கவிக்கோ துரை வசந்தராசன்.

   |63

 
 
 
 
 
 
-  
 
 
 
 
- 
  
 
 
 
- 

 
 
 
- 
 
 
 
 
- 
 
 
  
 
-  

ரகுமான், கண்ணதாசன், ந.காமராசன், மீரா
ப�ோன்றோர் புதுக்கவிதைகளை எழுதினர்.
ஆக…. எதுகை ம�ோனையின்றி, இலக்கண
வகைமைகளைக் களைந்து ப� ோட்டு
பாமரனும் அறியும் வண்ணம் எழுதப்பட்டவை
புதுக்கவிதை வடிவங்களாயின. புதுக்
கவிதையின் த�ோற்றமும் வளர்ச்சியும்
குறித்த கவிஞர் வல்லிக்கண்ணனின்
புத்தகம் அற்புதமான படைப்பு. அனைவரது
வீ ட் டி லு ம் இ ரு க ்க வேண் டி ய நூ ல் .
புதுக் கவிதையில்தான் எனக்கு அதிகமான
ஈடுபாடு. பாவேந்தர் அடிய�ொற்றி எழுதிய
புதுக்கவிதைகளைப் பாராட்டி பாவேந்தரின்
பு த ல ்வர் ம ன்னர் ம ன்ன ன் எ ன க் கு
பாவேந்தர் பட்டயத்தை 1991 ஆம் ஆண்டு
காஞ்சிபுரத்தில் நடந்த பாவேந்தர் நூற்றாண்டு
விழாவில் வழங்கினார். புதுக்கவிதைகள்
த�ொகுப்பு “வெளிச்சம�ொழியின் வாசிப்பு“
திருக்கோவிலூர் தமிழ்ச்சங்கம் சிறந்தநூலாகத்
தேர்வு செய்துள்ளது. மேலும் கவிஓவியா கலை
இலக்கிய மன்றமும் இந்நூலினை சிறந்த
நூலாக 2020 ஆம் ஆண்டு தேர்வு செய்தது.
சங்க இலக்கியம் சார்ந்த நூல்களில்
எதாவத�ொன்றை புதுக்கவிதை வடிவில்
மாற்றம் செய்து உள்ளீர்களா?
ஆகா... தாங்கள் இதுபற்றி செய்தி
அறிந்துதான் இந்தக் கேள்வியைக் கேட்கிறீர்
கள் என நினைக்கிறேன். அண்மையில்
முகநூலில் மற்றும் தமிழ்நெஞ்சம் இணை
யத்திலும் எளிய தமிழ் வார்த்தைகளால்
எழுதிய “மூன்றடிகளில் மலர்ந்த புறநானூறு“
தேர்ந்த ஐம்பது புறநானூற்றுப் பாடல்களைக்
க�ொண்டது. புறநானூறு பாடல்களையும்
அதற்கான ப�ொழிப்புரையை மூன்று மூன்று
வரிகளாகப் பகுத்து விளக்கவுரையை எளிமை
யாக க�ொடுத்துள்ளேன். இந்நூலினை
சென்னை கவி ஓவியா பதிப்பகத்தார் அச்சிட்டு
வெளியிட இறுதி கட்டப் பணியில் உள்ளனர்.
இது இலக்கியம் சார்ந்த எனது முதல் முயற்சி.
கவிதையிலக்கியத்தில் உள்ளபலவித
வடிவமைப்புகளில் தேர்ந்தவர் தாங்கள்..
இதில் ஹைக்கூ கவியமைப்பின்பால்
தனி ஈர்ப்பு வருவதற்கான காரணம்
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என்னவென்று கூறுங்கள் ஐயா?
	க ட ந ்த மு ப்ப து ஆ ண் டு க ளு க் கு
மேல ா க ஹை க் கூ க வ ிதைகள் எ ழு தி
வருகிறேன். மரபுக் கவிதை, புதுக்கவிதை,
மெல்லிசை என எழுதி வந்த நான் 1992 ல்
செய்யாறில் வசிக்கும் ப�ோது கவிஞர் மகா.
மதிவாணன் அவர்களை சந்தித்தேன். அவர்
சிறந்த ஹைக்கூ கவிஞர். அவரது சந்திப்பும்
அவரது ஹைக்கூ கவிதைகளும்தான் எனக்கு
ஒரு திருப்பு முனையைத் தந்தது. அன்று முதல்
ஹைக்கூ கவிதைகள் எழுத ஆரம்பித்தேன்.
புதுக்கவிதைகளில் புதிய பரிமாணம் மற்றும்
அதிவேக இயந்திர உலகுக்கு ஏற்ற மூவடிக்
கவிதை வடிவம் என்னை மிகவும் ஈர்த்தது.
அப்போதே தமிழ் கவிதைச் சிற்றிதழ்கள்,
மா த வ ா ர இ தழ்கள் எ னது ஹை க்கூ
கவிதைகளை வெளியிட்டன. எளிதில்
ச�ொல்லவரும் கருத்தினை மூன்றே வரிகளில்
மக்களுக்கு க�ொண்டு செல்லும் வலிமை
உடையன ஹைக்கூ கவிதைகள் என்பதை
உணர்ந்தேன்.
ஹைக்கூ கவிதை என்றால் என்ன?
அ த ன் த�ோ ற ்ற ம் இ லக ்க ண ம் ப ற ்றி க்
கூறுங்கள் ஐயா..
	ஹை க் கூ க வ ிதை த�ோ ற ்ற ம்
வளர்ச்சி பற்றி கூறவேண்டுமானால் அதன்
நீண்ட நெடிய வரலாறு பல பக்கங்களைக்
க�ொண்டது. சுருங்கக் கூற வேண்டுமானால்
மு னை வ ர் இ ர ா . ம�ோக ன் அ வ ர ்க ள்
“கீழ்த்திசைப் ப�ௌத்தச் சிந்தனையில்
முகிழ்த்து, சீனத்துப் பண்பாட்டில் திளைத்து,
ஜப்பானிய அழகுப் பார்வையில் மலர்ந்து
மணம் வீசிய இக்கவிதை 1916 ஆம் ஆண்டு
‘ஹ�ொக்கு’ என்ற பெயரால் தமிழுக்கு முதன்
முதலில் அறிமுகம் செய்தவர் மகாகவி
பாரதியார்” என்று குறிப்பிடுகிறார்.
	ஜப்பானிய மண்ணின் மைந்தர்
“பாஷ�ோ அவர்கள் ஹைக்கூ கவிதைகளின்
தந்தை என அழைக்கப்படுகிறார். ஜப்பானிய
இலக்கணப்படி 5/7/5 என்ற அசைகள�ோடு
மூன்று வரிகளில் எழுதப்படும் ஹைக்கூ
கவிதைகளில் மூன்றாம் வரி எதிர்பாராத ஒரு

மின்னல்வெட்டென திருப்புமுனையைக்
க�ொடுக்க வல்லது. கற்பனை உவமைகள்
ஏற்கப்படாதவை ஹைக்கூ கவிதைகள்.
நிகழ்காலத ் தி ல் இ ரு க ்க வேண் டு ம் .
வார்த்தைச் சுருக்கமுடன்இருத்தல்அவசியம்.
இறுதிச்சொல் பெயர்ச்சொல்லோடு முடித்தல்
வேண்டும். முதல் அடிக்கும் மூன்றாவது
அடிக்கும் த�ொடர்பு இருக்கவேண்டும்.
ஹைக்கூ கவிதைகளுக்கு தலைப்பிடல்
கூடாது. ஹைக்கூ கவிதைகளில் வன்மம்
இல்லாமல் உயிர் இரக்கச் சிந்தனையுடன்
எழுதப்படவேண்டும் என்பதே விதி.
	ஜப்பானிய மண்ணில் ஹைக்கூ
க வ ிதைகள் பெ ரு ம்பா லு ம் ஜெ ன்
ப�ௌத்தத் துறவிகளால் எழுதப்பட்டவை.
இவை மரபுவழி ஹைக்கூக்கள் (Traditional Haiku) என அழைக்கப்பட்டது.
பின்னர் க ா லத ் தால் பல பரிண ா ம
வளர்ச்சி ஏற்பட்டு இலக்கண வரம்புகளை
உடைத்தெறிந்து விட்டு கவிஞர்கள் நவீன
உத்திகள�ோடு (Modern Haiku Poetry )
ஹைக்கூ கவிதைகளை உலக அரங்கில்
படைத்தனர். தற்போது தமிழில் ஹைக்கூ
கவிதைகள் வளமான சிந்தனைகளுடன் /
நவீன உத்திகள�ோடு தமிழ் மண் , மரபு,
சமூகச் சூழல�ோடு ஹைக்கூ கவிதைகளை
நூற்றுக்கணக்கான கவிஞர்கள் படைத்து
வருகின்றனர். மிகப் பெருமையாக உள்ளது.
ஜென் தத்துவம் என்பதினை இன்னும்
சிறிது விளக்கமாகக் கூறுங்கள் ஐயா?
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“நீ நீயாக இரு“ என இயல்பின்
தன்மையை எடுத்துக்கூறுவது. மனிதம்
வேறுபாடு இன்றி சமமாக இருக்க வேண்டும்.
உயர்ந்தோர் தாழ்ந்தோர் நிலை அகற்ற
வேண்டும். செய்யும் செயல்கள் மற்றவாறு
எவ்வித இடையூறும் இன்றி இருத்தல்
வேண்டும். உயிர் இரக்கச் சிந்தனை வேண்டும்.
இயற்கைய�ோடு இணைந்த வாழ்க்கையும்
சிந்தனையும் மனிதத்தில் மேல�ோங்கி இருத்தல்
வேண்டும், செய்யும் செயல்களில் முழுமையான
ஈடுபாடு வேண்டும். மனதை ஒருமுகப்படுத்தி
சிந்தனைகளைச் சிதறவிடாமல் ஒவ்வொரு
நகர்விலும் தவம் மேற்கொள்ளவேண்டும்.
இப்படி மனதை லேசாக்கி செயற்கையான
உந்துதல் இல்லாத இயற்கையான வாழ்வினை
அளிக்கும் வலிமைமிக்கது ஜென் ஆகும்.
அமைதியான சூழல் ஜென் வாழ்க்கையின்
அங்கமாக விளங்குகிறது. ஜப்பானிய ப�ௌத்த
துறவிகள் ஜென் தத்துவத்தை உள்வாங்கி தமது
வாழ்க்கைப்பயணத்தை மேற்கொண்டவர்கள்.
இறைத்தன்மையைஇயற்கைவழிஅனுபவித்து
சிந்தனைகளில் தேக்கி வைத்தவர்கள்.
தாங்கள் எழுதிய ஹைக்கூக்களில்
தங்களுக்கு மிகவும் பிடித்த இரசித்தவைகள்
சிலவற்றைக் கூறுங்கள் ஐயா?
1 . வ ி ட் டு க்கொ டு க் கு ம் / பண்பை
வளர்த்தன / ஒற்றையடிப் பாதைகள்
2. பஷீர்வீட்டு / முருங்கைக் கீரை /

மாரியாத்தா கூழுக்கு
3. அடுத்தவேளை / உணவில்லை /
சமைந்தாள் மகள்
4. பாலில் நெல் / கலந்தப�ோது / பதறியது
பாலாடை
5. எடை மேடையில் நின்றப�ோது / அகற்ற
முடியவில்லை / இதயச் சுமைகளை
ஹைக்கூ வகைமைகளில் தாங்கள்
வெளியிட்டு உள்ள நூல்கள் பற்றியும்
எந்தெந்த ம�ொழிகளில் தங்களின் ஹைக்கூ
ம�ொழிபெயர்க்கப் பட்டுள்ளது என்பதையும்
விவரியுங்கள்
1998 ல் மனிதநேயத் துளிகள்
எ னு ம் எ ன து ஹை க் கூ மு தல் நூ ல்
வெளியிடப்பட்டது. இதனை செய்யாறு
தமிழ்ச் சங்கம் வெளியிட்டது. தமிழ் மற்றும்
ஆங்கில ம�ொழிபெயர்ப்போடு தமிழ் ஹைக்கூ
வரலாற்றில் வெ ளிய ிடப்பட்ட மு தல்
இரும�ொழி நூல் என்ற பெருமை க�ொண்டது.
ஆங்கில ம�ொழிபெயர்ப்பான இக்
கவிதைகள் பின்பு “The Smile of Humanity“ என தனிநூலாக வெளியிடப்பட்டு
வெ ளிந ாடுக ளு க்கு அனுப்பப்பட்ட து.
குறிப்பாக இந்த நூலில் உள்ள ஹைக்கூ
கவிதைகள் முதன் முதலில் ஜப்பானிய
ம�ொழியிலும், பிரெஞ்சு ம�ொழியிலும் ம�ொழி
பெயர்க்கப்பட்டன. பின்பு மலையாளம்,

செப்டம்பர் 2019 ஆண்டு கம்போடியா அங்கோர் தமிழ்ச் சங்க பன்னாட்டு கவிஞர்கள்
மாநாட்டில் பாடலாசிரியர்கள் அஸ்மின், இந்துமதி, கவிஞர்கள் ஓசூர் மணிமேகலை
சுவிஸ் நாட்டு ஈழக் கவிஞர் பாமினி ஆகிய�ோருடன் கவிச்சுடர் கா.ந.கல்யாணசுந்தரம்
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வாழும் ஹைக்கூ கவிஞர்கள் இந்தக்
குழுமத்தில் தங்களது ஹைக்கூ கவிதைகளை
பதிவிட நல்வாய்ப்பாகவும் இருக்குமென
இக்குழுமம் த�ொடங்கினேன். இன்றைக்கு
ஐந்தாயிரம்
உறுப்பினர்களைக்
க�ொண்டு
இயங்கி
வருகிறது.
ஆரம்ப நிலையில் கருப்பொருள், சூழல்
ப�ோன்றவைகளைக் க�ொண்டு ஹைக்கூ
ப�ோட்டிகள் நடத்தி சான்றிதழ்கள் வழங்கி
வந்தோம். கவிஞர் மு.முருகேஷ், கவிஞர்
இளையபாரதி
கந்தகப்பூக்கள்,
கவிஞர் முகமது ஆசாத், கவிஞர் அனு ராஜ்
ப�ோன்றோர்களால் அவ்வப்போது ஹைக்கூ
குறித்த கட்டுரைகளும் விளக்கமும் பதிவிட்டு
வந்துள்ளோம்.

காஞ்சீபுரத்தில் நடந்த பாரதிதாசன்
நூற்றாண்டு விழாவில் அவரது
மகன் கவிஞர் மன்னர் மன்னன்
அவர்கள் 02/03/1991 ல் கவிஞர்
கா.ந.கல்யாணசுந்தரம் அவர்களுக்கு
பாவேந்தர் பட்டயம் வழங்குகிறார்.
அருகில் செய்யாறு வழக்கறிஞர்
கவிஞர்

தெலுங்கு,ஹிந்திம�ொழிகளிலும்உருதுமற்றும்
நூற்றுக்கணக்கானக் கவிஞர்களுக்கு
அரபு ம�ொழிகளிலும் சில ஹைக்கூக்கள்
ஊக்கமும் உத்வேகமும் தந்து வரும் தாங்கள்
வெளியாகியுள்ளன.
தங்கள் அமைப்பின் மூலமாக நூல் ஏதும்
	நீண்ட இடைவெளிக்குப்பின் 2016ல் வெளியிட்டு உள்ளீர்களா? ஆம் எனில்
எனது தெரிவு செய்யப்பட்ட ஹைக்கூக்கள் அதற்கான காரணம் என்ன?
“மனசெல்லாம்“ என்கிற நூல் சேலம் வாசகன்
ஆமாம்… தாங்கள் மிகச்சரியான
பதிப்பகத்தாரால் வெளியிடப்பட்டது.
மனசெல்லாம் நூலுக்கு ஒரே ஆண்டில் கேள்வியை முன்வைத்துள்ளீர்கள். உலகத்
மூன்று விருதுகள். இலங்கை நாட்டில் நுட்பம் தமிழ் ஹைக்கூ கவிஞர்கள் மன்றம்..
குழுமத்தினர், சிகரம் இலக்கிய அமைப்பு
மற்றும் படைப்பு இலக்கிய குழும விருது
அளிக்கப்பட்டது. கவிமணி கவிநுட்பம்
அ வ ர ்க ள் நு ட்ப ம் ஆ ண் டு வ ிழ ா வ ில்
தமிழ்நெஞ்சம் ஆசிரியர் கவிஞர் அமின்
ஐயா அவர்கள் முன்னிலையில் சிறந்த
புத்தக விருதினை மனசெல்லாம் நூலுக்கு
வழங்கியது மறக்கமுடியா தருணம். தற்போது
லிமரைக்கூ நூல் ஒன்று தயாரிப்பில் உள்ளது.
உலகத்தமிழ் ஹைக்கூ கவிஞர்கள்
மன்றம் என்ற அமைப்பினை உருவாக்கும்
எண்ணம் எவ்வாறு த�ோன்றியது? அதன்
மூலம் தாங்கள் செய்வது என்ன?
முகநூலில் கவிஞர்கள் தங்களது
ஹைக்கூ கவிதைகளை பல்வேறு குழுமங்
களில் எழுதிய வேளையில்... ஹைக்கூவிற்கு
என தனியாக ஒரு முகநூல் குழுமம்
த�ொடங்கவேண்டும் என நினைத்தேன்.
மேலும் உலகின் பல்வேறு இடங்களில்

டிசம்பர் 2016 ல் மனசெல்லாம் கவிதை
நூல் வெளியீட்டு விழாவில் நூலினை
மக்கள் சிந்தனைப் பேரவையின்
தலைவர் ஸ்டாலின் குணசேகரன்
அவர்கள் வெளியிட ப�ொறியாளர்
கவியரசு ஜ�ோதிகுமார் அவர்கள்
பெற்றுக்கொள்கிறார்கள். அருகில்
நூலாசிரியர் கா.ந.கல்யாணசுந்தரம்,
எழுத்தாளர் லேனா தமிழ்வாணன்,
வாசகன் பதிப்பகம் கவிஞர்
ஏகலைவன் ஆகிய�ோர்.
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வெளியிடுகிற�ோம். மேலும் “ஹைக்கூ 2020“
த�ொகுப்பு நூல் வெளியீட்டை பிரான்சு
தமிழ்நெஞ்சம் பதிப்பகத்தோடு இணைந்து
வெளியிட்டப் பெருமை உலகத் தமிழ்
ஹை க் கூ க வ ிஞ ர ்க ள் ம ன ்ற த் து க் கு
உண்டு. பிரான்சிலிருந்து தமிழ்நெஞ்சம்
இலக்கிய இதழின் ஆசிரியர் கவிஞர் அமின்
அவர்கள் சென்னைக்கு வந்து நூலினை
வெளியிட்டுச் சிறப்பித்தார்கள். மகாகவி
ஈர�ோடு தமிழன்பன் அவர்களுக்கு உயரிய
“பாஷ�ோ விருது “ க�ொடுக்கப்பட்டது. ஈழத்து
கவிஞர்கள் பலர் கலந்துக�ொண்டனர். இந்த
விழாவிலும் கவிஞர் அமுதபாரதி அவர்களின்
தலைமையில் ஹைக்கூ மகா கவியரங்கம்
நடத்தப்பட்டது. கவிஞர் ஈர�ோடு தமிழன்பன்
ஜூலை 2018 ல் அமெரிக்கா நியூஜெர்சி அவர்களின் ஒருமணிநே ரப் பேரு ரை
விழாவில் பங்குபெற்றோரை நகரவிடாமல்
தமிழ்ச்சங்கத்தில் பேச வந்திருந்த
கவிஞர் அறிவுமதியை சந்தித்தப�ோது
கட்டிப்போட்டது ஒரு சரித்திர நிகழ்வு.
கவிஞர் கா.ந.க அவருக்கு தன்முனைக்
கவிதைத் த�ொகுப்பு நூல் " நான் நீ
இந்த உலகம் " க�ொடுத்தார்.

ஹை க் கூ உ ள ்ப ட ப ல ்வகை
தளங்களில் பயணித்த தாங்கள் தன்முனைக்
கவிஞர்களின் ஹைக்கூ கவிதைகளைப் கவிதைகள் என்ற புதியத�ோர் வடிவமைப்பை
பெற்று “பனிவிழும் மலர்வனம்“ எனும் உருவாக்கியது எவ்விதம் ஐயா?
ஹைக்கூ த�ொகுப்பினை முதன் முதலில்
வெளியிட்டோம். இத்தொகுப்புக்கு கவிஞர்கள் 	சிறப்பு… எதிர்பார்த்த கேள்வி தங்களி
அனுராஜ், சாரதா க.சந்தோஷ், அன்புச்செல்வி டமிருந்து வந்துவிட்டது. மகிழ்ச்சி. அக்டோபர்
சுப்புராஜூ, இளவல் ஹரிஹரன் மற்றும் 2017 ல் எழுத்தாளர் வதிலைபிரபா அவர்கள்
ஜென்ஸி ஆகிய�ோர் பேருதவி புரிந்தனர்.
இனிய உதயம் ப�ொறுப்பாசிரியர் கவிஞர்ஆரூர்
தமிழ்நாடன் ஐயா, மகாகவி ஈர�ோடு
தமிழன்பன், கவிஞர் அமுதபாரதி ஆகிய�ோர்
கலந்துக�ொண்டு சிறப்பித்தனர். ஹைக்கூ
கவியரங்கம் அமுதபாரதி ஐயா அவர்கள்
தலைமையில் சிறப்பாக நடைபெற்றது.
தங்களின் «பனி விழும் மலர்வனம்
நூலுக்கு எங்களது பாராட்டுகள் ஐயா...
நூல் வெளியிட விரும்பும் கவிஞர்களின்
கவிதைகளைத் த�ொகுத்து நூலாக்கம் செய்து
வரும் தங்களின் பணி ப�ோற்றத்தக்கது...
மேற்கொண்டு கவிஞர்களுக்கு எந்தெந்த
வகையில் ஊக்கம் தருகிறீர்கள்?
மாதந்தோறும் குழுமத்தில் பதிவா
கும் சிறந்த ஹைக்கூ கவிதைகளை தேர்ந்
தெடுத்து “ஹைக்கூ திண்ணை“ மின்னிதழில்
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26/01/2019 ல் தஞ்சை
முள்ளிவாய்க்கால் முற்றத்தில்
கவிஞர் ஜென்சி அவர்களின்
நூலினை பிரான்சு தமிழ்நெஞ்சம்
அமின் அவர்கள் வெளியிட கவிஞர்
கா.ந.க.பெற்றுக்கொள்கிறார்.

தமிழ் நெஞ்சம் பிரான்சும் உலகத்தமிழ் ஹைக்கூ கவிஞர்கள் மன்றமும் இணைந்து
பிப்ரவரி 2020 ஆம் ஆண்டில் ஹைக்கூ 2020 நூல் சென்னையில் கவிப்பேரருவி
ஈர�ோடு தமிழன்பன் அவர்களால் வெளியிடப்பட்டது. அருகில் கவிஞர்கள் (இடமிருந்து
வலம் ) மயிலாடுதுறை இளையபாரதி , தமிழ்நெஞ்சம் அமின் , அனுராஜ், அமுதபாரதி,
கா.ந.கல்யாணசுந்தரம், குமரன் அம்பிகா, ஆரூர் தமிழ்நாடன், அன்புச்செல்வி
சுப்புராஜ் , பாரதி பத்மாவதி மற்றும் நெல்லை உலகம்மா ஆகிய�ோர். பண்ணைத்
தமிழ்ச்சங்கத் தலைவர் கவிக்கோ துரை வசந்தராசன்.

தமது மகாகவி இலக்கிய மாத இதழில்
ஹைத ராப ாத் எழுத் தாளர் சா ந் தா தத்
அவர்களின் “நானிலு“ பற்றிய கட்டுரையை
வெளியிட்டார். தெலுங்கில் பிரபலமான
கவிதைவடிவத்தை கவிஞர் சாந்தா தத்
தமிழில் ம�ொழிபெயர்த்து எழுதியிருந்தார்.
இக்கட்டுரையைப் படித்ததும் ஏற்கனவே
தமிழில் பல்வேறு வடிவங்களில் இருக்கும்
குறுங்கவிதைகள்எனக்குநினைவுக்குவந்தன.
நாம் ஏன் நல்லத�ொரு குறுங்கவிதை நானிலு
ப�ோல் நான்கு வரிகளில் தமிழுக்கே உண்டான
கட்டமைப்போடு வடிவமைக்கக் கூடாது?...
என சிந்தித்து எளிய இலக்கணத்துடன்
முற்றிலும் நானிலு இலக்கணத்திலிருந்து
மாறுபட்ட அமைப்புடன் “தன்முனைக்
கவிதைகள்“ எனப் பெயர் சூட்டியும் நவம்பர்
2017 ல் அறிமுகப்படுத்தி குழுமத்தையும்
த�ொடங்கினேன். இவ்வடிவம் பிறப்பெடுக்க
சாந்தா தத் அவர்களின் கட்டுரை எனக்குத்
தாக்கத்தைக் க�ொடுத்தது என்றே கூறலாம்.
இக்கவிதை வடிவத்துக்கான பெயர் என்னுள்
12.11.2017 அன்று விடியலில் சிந்தனையில்
மலர்ந்ததை மறக்க முடியாது. தமிழன்னையின்
பரிபூரண அருளாசி என்றே நினைக்கிறேன்.

	தன்முனைக் கவிதைகளில் முதலி
ரண்டு வரிகள் முற்றுப்பெற்று அடுத்த
இரண்டு வரிகள் முதலிரண்டு வரிகளுக்கு
ஏற்ப அல்லது முரணாகவ�ோ இருக்கலாம்.
ஆனால் ஹைக்கூ கவிதைகள் ப�ொதுவாக
சுருங்கச் ச�ொல்லி மாபெரும் கருத்துக்களை
உணர்த்துவதே ஹைகூவ�ோடு த�ொடர்
பு டை ய தன்மையை க் க�ொண்ட
தன்முனைக் கவிதைகள்.
தன்முனைக் கவிதைகள் குழும
நிர்வாகி கவிஞர் சாரதா சந்தோஷ்
அவர்கள் ஹைதராபாத் இலக்கியக்
கூட்டத்தில் கம்போடியாவில்
வெளியிடப்பட்ட " வானம் த�ொடும்
வண்ணத்துப் பூச்சிகள் " நூலினை
அறிமுகப்படுத்திப் பேசுகிறார்.

	தன்முனைக் கவிதைகள் எப்படி
அமையவேண்டும்? அதன் இலக்கணம்
என்ன?
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(தாங்கள்), இளவல் ஹரிஹரன், ஜென்ஸி
ஆகிய�ோர் ப�ொறுப்பேற்று அற்புதமாக
அயராதபணியாற்றிதன்முனைக்கவிதைகளை
வெளி உலகிற்கு க�ொண்டு சென்றார்கள். இந்த
முன்னெடுப்பில் மாதம் இரண்டு தன்முனைக்
கவிதைகள் ப�ோட்டி நடத்தின�ோம். த�ொடர்ந்து
தன்முனைக் கவிதைகள் குழுமம் அல்லாது
பல்வேறு குழுமங்கள் தன்முனைக் கவிதைப்
ப�ோட்டிகளை நடத்தி வருகின்றன. முதன்
முதலில் “ழகரம்“ குழுமம் ப�ோட்டிகளை
நடத்தி கவிஞர்களை ஊக்கப்படுத்த, உலகப்
பாவலர் தமிழன்னைத் தமிழ்ப்பேரவை
ப�ோன்ற பல குழுமங்கள் த�ொடர்ந்து
இவ்வடிவமைப்பை கவிஞர்களிடம் இ ன ்ற ள வு ம் ந ட த ் தி வ ரு கின ்ற ன .
வாசகர்களிடம் க�ொண்டு சேர்க்க தாங்கள் பிரதிலிபி, தமிழ்நெஞ்சம் இணைய இதழிலும்
எடுத்த முன்னெடுப்புகள் என்னென்ன? தன்முனைக் கவிதைகள் த�ொடர்ந்து வெளி
வந்துக் க�ொண்டிருக்கின்றன.
அவை எளிதாக இருந்ததா?

சிறப்புற எளிமையாக அனைவருக்கும்
புரியும் படி கூறியுள்ளீர்கள்... தன்முனைக்
கவிதைகள் என்று பெயரிடக் காரணம்
என்ன?
	நமதுஎண்ணங்களில்முகிழ்த்துமுனைப்
புடன் எழுதப்படும் குறுங்கவிதை வடிவம்.
குறிப்பாக தம்மை ஈடுபடுத்திக் கருத்தினைச்
ச�ொல்லும் பாங்கு இக்கவிதை வடிவத்தின்
முக்கிய அம்சம். இயற்கை, சமுதாயம்,
வாழ்வியல், அவலம் ப�ோன்ற பாடுப�ொருளில்
கவிஞர்கள் தம்மை ஈடுபடுத்திக்கொண்டு
கருத்தினை முன்வைக்க வேண்டும். மேலும்

01.03.2021 மாலை 6.30 மணியளவில் சென்னை புத்தக காட்சியில் கவிச்சுடர்
கா.ந.கல்யாணசுந்தரம் அவர்கள் எழுதிய " மூன்றடிகளில் மலர்ந்த புறநானூறு "
புத்தகத்தினை இனிய உதயம் இணையாசிரியர் கவியருவி ஆரூர் தமிழ்நாடன்
அவர்கள் வெளியிட வடசென்னை தமிழ்ச்சங்க தலைவர் எ.த.இளங்கோ
பெற்றுக்கொண்டார்.அருகில் கவி ஓவியா பதிப்பகம் மயிலாடுதுறை இளையபாரதி,
நெல்லை முத்து, மு.முருகேஷ், உதய கண்ணன், அருள்செல்வி கல்யாணசுந்தரம்,
அன்புச்செல்வி சுப்புராஜூ ஆகிய�ோர்.உலகம்மா ஆகிய�ோர். பண்ணைத்
தமிழ்ச்சங்கத் தலைவர் கவிக்கோ துரை வசந்தராசன்.

அ ட ட ா , , , உங்களது கேள்விகள்
அழுத்தமாகவும் தன்முனைக் கவிதைகள்
குறித்த உள்ளார்ந்த பார்வையும் க�ொண்டது.
எனது நன்றியும். தன்முனைக் கவிதைகள்
எனப் பெயரிட்டதும் முகநூல் குழுமம்
த�ொடங்கி கவிஞர்களை இணைக்கும்
பணி மேற்கொள்ளப்பட்டது. குழுமத்தின்
நிர்வாகிகளாக கவிஞர்கள் அனுராஜ், சாரதா
க. சந்தோஷ், அன்புச்செல்வி சுப்புராஜூ

தன்முனைக் கவிதைகள்» முகநூல்
குழுமத்தின் மூலம் தாங்கள் செய்து வரும்
பணிகள் / செயல்பாடுகள் என்னென்ன?
	தன்முனைக்கவிதைகள் குழுமம் கவிஞர்
களின் தன்முனைக் கவிதைகள் பதிவிலிருந்து
சிறந்தவற்றை தேர்ந் தெடுத்து “தன்முனைக்
கவிதைகள்“ மின்னிதழில் வெளியிட்டு வரு
கிற�ோம். நூல் வெளியிடுவ�ோருக்கு வழிகாட்டல்
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செய்வதில் நிர்வாகிகள் துணை நிற்கின்றனர்.
சாதனையாளர்களுக்கும் படைப் பாளிகளுக்கும்
சான்றிதழ்கள் வழங்கி அவ்வப்போது சிறப்பிக்கி
ற�ோம். கவிஞர்கள் பலர் எம்மைத் தன்முனைக்
கவிதைகளின் தந்தை என்றழைக்கும்போது...
இச்சிறப்பெல்லாம் தமிழன்னைக்கே உரித்
தானது என எண்ணுகிறேன்.
ம கிழ்ச்சி ஐ ய ா . . . த ங ்க ள ி ன்
முன்னெடுப்புகள் வியப்பைத் தருகிறது..
வளரும் கவிஞர்களுக்கு தாங்கள் பெரும்
ஊக்க சக்தி என்பதில் சிறிதும் ஐயமில்லை.. தன்முனைக் குழும கவிஞர்கள் 52 பேருடைய
தன்முனைக் கவிதை வகைமையில் முதல் 780 தன்முனைக் கவிதைகளைத் த�ொகுத்து
“வானம் த�ொடும் வண்ணத்துப் பூச்சிகள்“
நூல் பற்றி கூறுங்கள்?
நூலினை ஓவியா பதிப்பகம் - தமிழ்ச்செம்மல்
01/07/2018 ல் “நான் நீ இந்த உலகம்“ வ தி ல ை பி ர ப ா அ வ ர ்க ள ி ன் சிற ந ்த
- 31 கவிஞர்களின் தன்முனைக் கவிதைகள் வடிவமைப்போடு அச்சிட்டு கம்போடியா
முதல் த�ொகுப்பு நூல் சென்னை இக்சா அங்கோர் தமிழ்ச்சங்கம் நடத்திய பன்னாட்டு
அரங்கில் வெளியிடப்பட்டது. இனிய கவிஞர்கள் மாநாட்டில் வெளியிட்டோம்.
உதயம் ப�ொறுப்பாசிரியர் ஆரூர் தமிழ்நாடன் இந்நூலுக்கு திரைப்பட இயக்குனர் ராசி
ஐயா அவர்கள் வெளியிட புரவலர் குமரன் அழகப்பன் அவர்கள் சிறப்பான அணிந்துரை
அம்பிகா அவர்கள் பெற்றுக்கொண்டார்கள். நல்கினார். இனிய உதயம் ப�ொறுப்பாசிரியர்
தமிழ் அறிஞர்கள் பலரும் கலந்துக�ொண்டு ஆரூர் தமிழ்நாடன், எழுத்தாளர் சாந்தா
சிறப்பித்த இவ்விழாச் செய்திகள் இனிய தத்,, அங்கோர் தமிழ்ச்சங்கத் தலைவர்
உதயம்மற்றும்பலஇதழ்களில்வெளிவந்தன. த.சீனிவாசராவ், செயலர் ஞானசேகரன்,
தன்முனைக் கவிதைகள் இந்நாள் வரை துணைத்தலைவர் இரமேஷ்வரன் ஆகிய�ோர்
அ பா ர வ ள ர்ச்சி பெற் றுள்ளதென்றால் வாழ்த்துரைகள் இடம்பெற்றன. நூலினை
இந்நூல் அடித்தளமாக விளங்கியது என்றே கம்போடியா நாட்டின் கலை மற்றும்
கூறலாம். இந்த நூலின் முதல் விமரிசனம் பண்பாட்டுத்துறை இயக்குனர் ம�ோர்ன்
கவிஞர் சு.கணேஷ்குமார் அவர்கள் start செபீப் (ச�ொக்கையா) அவர்கள் வெளியிட
/ cut / action... என்கிற இணையத்தில் மலேசியா எழுத்தாளர் சங்கத் தலைவர்
கவிஞர்களின் கவிதைகளைக் குறிப்பிட்டு இ ர ா சே ந ் தி ர ன் பெற் று க்கொண்டார் .
எழுதிவெளியிட்டார். மகாகவி, இனிய தமிழகத்திலிருந்து பல்வேறு கவிஞர்கள்
உதயம்,
தினத்தந்தி
ப�ோன்று
பல மத்தியில் எம்முடன் வந்த கவிஞர்கள் சுமதி
பத்திரிகைகளில் இந்நூல் பற்றிச் சிறப்பான சங்கர், அன்புச்செல்வி சுப்புராஜூ, ஓசூர்
மணிமேகலை, முனைவர் தர்மாம்பாள்
கட்டுரைகளும் வெளிவந்தன.
ஆ கிய�ோர் த ன் மு னை க் க வ ிதைகள்
முதல் அடியே முத்தான அடியாக குழுமத்தின் சார்பில் கலந்து க�ொண்டனர்.
நல்லத�ொரு த�ொகுப்பு நூலாக வெளிவந்ததில் இந்த நூல் குறித்து விரிவாக இனிய உதயம்
உளம் மகிழ்கிறேன்.. அடுத்ததாக வந்த இலக்கிய இதழிலும் தமிழ்நெஞ்சம், தினமணி
இதழ்களிலும் வெளிவந்தன.
த�ொகுப்பு என்னங்க ஐயா?
	கம்போடியா நாட்டில் அங்கோர்
தமிழ்ச்சங்கம் தன்முனைக் கவிதைகள்
குறித்து உரை நிகழ்த்தவும் நூல் ஒன்றினை
வெளியிடவும் எமக்கு அழைப்பு விடுத்தது.

அயல்நாட்டில் அரசு அங்கீகாரத்
துடன் நூல் வெளியிடுவது ஆகச்சிறந்த
நிகழ்வு.. ‘‘வானம் த�ொடும் வண்ணத்துப்
பூச்சிகள்’’ தலைப்பே ஈர்ப்பு.. அன்பின்
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வாழ்த்துகள் ஐயா.. கம்போடிய நாட்டில் உள்ளதா? அவர்களின் ஈடுபாடு எவ்வித
நூல் வெளியிடக் காரணம் என்ன?அங்கு மாக உள்ளது என்று கூறுங்கள் ?
கிடைத்த அனுபவங்கள் என்ன?
ஆம்… சிறப்பான பங்கெடுப்பில்
ஆம்... அங்கோர் தமிழ்ச்சங்க நிர்வாகி பெண் படைப்பாளிகள் தன்முனைக் கவிதை
கள் இக்கவிதை வடிவத்துக்கு அங்கீகாரம் களை முன்னெடுத்துச் செல்கின்றனர். இதில்
அளித்து அங்கு த�ொகுப்பு நூலினை வெளியிட தாங்களும் முக்கிய பங்கு வகிக்கிறீர்கள்.
அழைத்தமையே முதல் ஈர்ப்பு மட்டுமல்ல த ன் மு னை க் க வ ிதைகள் பு ல ன த்தை
தன்முனைக் கவிதைகளுக்கான மகுடமாக உருவாக்கி கவிஞர்களுக்கு பயிற்சி அளித்து
விளங்கியது. 12 ஆம் நூற்றாண்டு பழமை வருவது மிகச் சிறப்பு. அதுமட்டுமல்ல
வாய்ந்த அங்கோர்வாட் க�ோவிலை பார்க்கும் அண்மையில் தாங்கள் த�ொகுத்த 26 பெண்
வாய்ப்பு கிட்டியது. ராஜா சூரியவர்மன் கவிஞர்களின் நூல் “மகரந்தம் தூவும்
அ வ ர ்கள ால் கட்டப்பட்ட கலைநய ம் மலர்கள்“ வெளியிடப்பட்டது. இதுவே முதல்
மிக்க சரித்திர இடங்களை அங்கோர் பெண் கவிஞர்களின் த�ொகுப்பு நூலாகும்.
தமிழ்ச்சங்க நிர்வாகிகள் அழைத்துச் சென்று மேலும் கவிஞர் சாரதா சந்தோஷ் அவர்கள்
காண்பித்தனர். சரித்திர ஆய்வாளர் தினத்தந்தி நமஸ்தே இந்திய எனும் ஆங்கில இதழில்
முன்னாள் ஆசிரியர் அமுதன் அவர்கள் தன்முனைக் கவிதைகள் குறித்த நேர்முகம்
உடன் வந்திருந்தார். மேலும் மறைமலை முதன்முதலில் ஆங்கிலத்தில் வழங்கியது
இலக்குவனார் ப�ோன்ற அறிஞர்களை குறிப்பிடத் தக்கது. அதேப�ோல் கவிஞர்
சந்திக்க பெரும் வாய்ப்பாக இருந்தது. காரை இரா. மேகலா அவர்கள் சுவர�ோரச்
பன்னாட்டுக் கவிஞர்களின் அறிமுகம் மிகவும் செம்பருத்தி எனும் முதல் பெண்கவிஞர்
பயனுள்ளதாக இருந்தது.
தனியர் நூல் வெளியிட்டுள்ளார். இப்படி பல
பெண் கவிஞர்கள் தன்முனைக் கவிதைகளை
தன்முனைக் கவிதைக்கான ஆங்கிலப் தமிழ் இலக்கிய உலகில் முன்னெடுத்துச்
பெயர் என்ன? ம�ொழிபெயர்ப்பு கவிதைகள் சிறப்பித்து வருகிறார்கள். அவர்களுக்கு
வந்துள்ளதா? அவை பற்றி கூறுங்கள்.
எனது மனமார்ந்த நன்றி.
	தன்முனைக் கவிதைகளை ஆங்கிலத்
தில் முதன் முதலில் ம�ொழிபெயர்த்தவர்
முனைவர் வே. புகழேந்தி ஆவார். பலரது
தன்முனைக் கவிதைகளை ம�ொழி பெயர்த்
த வ ர் . த ன் மு னை க் க வ ிதைக ளு க் கு
ஆங்கிலத்தில் Self Assertive Verses எனும்
பெயரினை இவரது கருத்தினை ஏற்று பெயர்
சூட்டப்பட்டது. நமஸ்தே இந்தியாவில்
கவிஞர் சாரதா க.சந்தோஷ் அவர்களுடன்
இ ணைந் து த ம து ம�ொழிபெ ய ர் ப் பு
தன்முனைக் கவிதைகளை அறிமுகம்
செய்துள்ளார். பின்னர் கவிஞர் ராஜு
ஆர�ோக்கியசாமி, ப�ொம்மிடி ம�ோகன்தாஸ்
ஆகிய�ோரும் தன்முனைக் கவிதைகளை
ஆங்கிலத்தில் ம�ொழிபெயர்க்கும் பணிகளைச்
ச ெ ய் து வ ரு கிற ா ர ்க ள் .

இப்புதிய வடிவமைப்பிற்கு ப�ொது
வெளியில் பத்திரிகை மற்றும் இணைய
வெளிகளில் எவ்விதமான வரவேற்பு
கிடைத்தது?

இது அதிமுக்கிய கேள்வி...ஒரு புதிய
கவிதை வடிவம் அறிமுகப்படுத்துகிற�ோம்
என்றால் பத்திரிகை, இலக்கிய இதழ்கள்
ப�ோன்ற ஊடகங்கள் ஆதரவு நிச்சயம்
தேவைப்படுகிறது. இந்த வகையில் முதல்
நூல் “நான் நீ இந்த உலகம்“ வெளியீட்டு
வ ிழ ா வ ில் கலந் து க�ொண்ட இ ன ி ய
உதயம் ப�ொறுப்பாசிரியர் கவிஞர் ஆரூர்
தமிழ்நாடன் அவர்கள் இந்த புதிய வகை
கவிதைவடிவம் பற்றிய சிறப்புச் செய்தியை
நக்கீரன் குழும இணையத்திலும் இனிய
உதயம் இதழிலும் விரிவாக வெளியிட்டார்.
தன்முனைக் கவிதைகளில் பெண் மேலும் தினத்தந்தியில் குறுஞ்செய்தியும்
படைப்பாளர்களின் பங்களிப்பு நிறைவாக வந்த து. த�ொடர்ந்து பி ரான்சிலிரு ந் து
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வெ ள ி ய ா கு ம் த ம ிழ்நெ ஞ ்ச ம் இ தழில்
வ ிரி வ ா ன ச ெ ய ் தி யு ம் க வ ிஞ ர ்க ள து
கவிதைகளும் த�ொடர்ந்து வெளிவந்தன.
இதுமட்டுமல்ல இன்றளவும் இனிய உதயம்,
இனிய நந்தவனம், பாக்கியா, கவிதைஉறவு,
மகாகவி, கவிஓவியா, ப�ொதிகை மின்னல்,
க ா ணி நில ம் , த ம ிழ்நெ ஞ ்ச ம் ப � ோன ்ற
பல இலக்கிய முன்னணி இதழ்களிலும்
செப். 2019 ல் அங்கோர் தமிழ்ச்சங்க
கவிதைப்பெட்டகம், முத்தமிழ்க் கலசம்,
பன்னாட்டு கவிஞர்கள் மாநாட்டில்
தன்முனைக் கவிதைகள், படைப்பு, ஆக்கம்,
கம்போடியாவின் கலை
பண்பாட்டுத்துறை இயக்குனர் ம�ோர்ன்
பூஞ்சோலை மின்னிதழ், வல்லமை, வானம்
செபீப் ( ச�ொக்கையா) அவர்களுடன்
வசப்படும், தமிழ் ஆத்தர்ஸ்.காம், சுவடு,
கவிஞர்கள் தர்மாம்பாள், சுமதி சங்கர்,
நேர்படப்பேசு, க�ொலுசு, அக்கினிக்குஞ்சு,
கா.ந.கல்யாணசுந்தரம் மற்றும்
நமஸ்தே இந்தியா ப�ோன்ற மின்னிதழ்களும்
அன்புச்செல்வி சுப்புராஜூ ஆகிய�ோர்.
கவிஞர்களின் தன்முனைக் கவிதைகளை
வெளியிட்டு பெருமை சேர்த்து வருகின்றன. கவிஞர் சீனுசெந்தில்; ம�ௌனக் கீறல்கள்
- ஆசிரியர் - அன்புச்செல்வி சுப்புராஜூ;
உங்களைத் தவிர வேறு யாரேனும் ‘‘இங்கா பாடும் தாலாட்டு’’ மழலைகள் குறித்த
நூல்கள் வெளியிட்டு உள்ளார்களா? தன்முனைக் கவிதைகள் முதல் த�ொகுப்பு
அதைப் பற்றி கூறுங்கள்?
நூல் த�ொகுப்பாசிரியர்கள் : அன்புச்செல்வி
சுப்புராஜூ, கன்னிக்கோவில் இராஜா…
	தன்முனைக் கவிதை வரலாற்றில் ப�ோன்ற நூல்கள் தயாரிப்பில் உள்ளன.
முதல் தனியர் நூலாக கவிஞர் இளவல்
ஹரிஹரன் அவர்கள் “குழந்தை வரைந்த
குழந்தைகள் முதல் பெரியவர்கள்
காகிதம் “ எனும் நூலினை வெளியிட்டார். வரை இக்கவிதை வகைமை ஈர்த்திருப்பது
ஏற்கனவே குறிப்பிட்டதுப�ோல் காரை மகிழ்வைத் தருகிறது.. அதிகம் கவிதைகள்
இரா.மேகலாவின் சுவர�ோரச் செம்பருத்தி, எழுதியுள்ளது யார்? எத்தனை வயது முதல்
வானும் மண்ணும் நம் வசமே ஏராவூ ர் நஸீரா குழந்தைகள் எழுதி வருகின்றனர்?
ஆபிதீன் - தயாரிப்பில் - (தமிழ்நெஞ்சம்
பதிப்பகம் பிரான்சு); உணர்வுப் பூக்கள்- 	தன்முனைக் கவிதை அறிமுகமாகி
கவிஞர் வா.சண்முகம் (தமிழ்நெஞ்சம் இ ன ்ற ள வ ில் 3 0 0 0 க் கு ம் மே ற ்பட்ட
பதிப்பகம்); நிலவைத் தாலாட்டும் இரவுப் தன்முனைக் கவிதைகளைப் படைத்த
பாடகன் - ஆசிரியர் : கவிஞர் ஜென்ஸி - படைப்பாளி கவிஞர் ஜென்ஸி அவர்களின்
(தமிழ்நெஞ்சம் பதிப்பகம்); மகரந்தம் தூவும் தேர்ந்த கவிதைகளை தமிழ்நெஞ்சம் பதிப்பகம்
மலர்கள் - த�ொகுப்பு நூல்- த�ொகுப்பாசிரியர்: “நிலவைத் தாலாட்டும் இரவுப் பாடகன்“
அன்புச்செல்வி சுப்புராஜூ (நிவேதிதா எனும் நூலினை தஞ்சைத் தமிழ் மன்றத்தில்
பதிப்பகம்); பட்டாம் பூச்சிச்சிறகுகளில் நீ - வெளியிட்டது மிகச் சிறப்பு. இதே விழாவில்
முனைவர் மரியதெரசா; தன்னைத்தானே கவிஞர் வா.சண்முகம் அவர்களின் “உணர்வுப்
வரையும் தூரிகை - கவிஞர் கவித்தா சபாபதி பூக்கள்“ நூலினையும் தமிழ்நெஞ்சம் பதிப்பகம்
- இந்த நூல்கள் வெளியிடப்பட்டுள்ளன.
வெளியிட்டது பாராட்டுக்கு உரியது.
	மேலும்... கரை சேரும் காகிதக் 	தன்முனை எழுதும் குழந்தைகள்
கப்பல்கள்- த�ொகுப்பு நூல் - ஓவியா இப்போது உருவாகி வருகிறார்கள்.
பதிப்பகம்; வண்ணத்துப்பூச்சி யின் மடியில்
சில மின்மினிகள் - கவி நிலா ம�ோகன் முதன்முதலில்தன்முனைவரலாற்றில்
கவிக்குடில் பதிப்பகம் மஞ்சள் பூசிய வானம்- தடம் பதித்துள்ள சிறுமி மழலைக் கவி
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சு.பிரவந்திகா .. 7 வயது (முதலில் எழுதியவர்)
கவிச்சிறுவன் பா.அனிஷ்குமார்... பத்து
வயது மற்றும் சிறுமி த�ோ.ம. ம�ோனிகா..
7 வயது. இவர்களுக்கு எனது மனமார்ந்த
வாழ்த்துகள்.

அனைத்துக் கவிஞர்களும் சிறப்பாக எழுதி
தடம் பதித்துள்ளனர். த�ொடர்ந்து கவிஞர்களின்
தன்முனைக் கவிதைகளை வெளியிட்டு வரும்
தமிழ்நெஞ்சம் இதழுக்கு க�ோடான க�ோடி
நன்றிகளைத் தெரிவித்துக் க�ொள்கிறேன்.

தங்களுடைய நேர்காணல் தமிழ்
இலக்கிய வரலாற்றில் தடம் பதிக்கின்ற
நிகழ்வுகளைக் க�ொண்டது. எமது கேள்வி
களுக்கு சிறப்பான பதிலளித்து அனைவரது
மனங்களில் இடம் பெறுகிறீர்கள். இறுதி
யாக தன்முனைக் கவிதைகள் சிலவற்றை
இங்கே பகிருங்கள்.

என்னில் உதித்து மண்ணில்
தவழ்ந்தது தன்முனைக் கவிதைகள்...
இலக்கிய இன்பமாய் கவிஞர்கள�ோடு
என்றும் கைகுலுக்கி மகிழட்டும் !

	கவிஞர்கள் அனைவரும் சிறப்பாக
தன்முனைக் கவிதைகள் எழுதி வருகிறார்கள்.
குறிப்பிட்டு ச�ொல்லவேண்டும் என நினைத்
தாலும் எந்தக் கவிதையை எடுப்பது?...
எதனை விடுப்பது எனத் திண்டாடுகின்றேன்...

	சிறப்பான நேர்முகம் கண்ட அன்புச்
சக�ோதரிதங்களுக்கும்(கவிஞர்அன்புச்செல்வி
சுப்புராஜூ) நல்லத�ோர் வாய்ப்பு நல்கிய
தமிழ்நெஞ்சம் இலக்கிய இதழின் ஆசிரியர்
கவிஞர் அமின் மற்றும் நிர்வாகிகளுக்கும்
மனமார்ந்த நன்றிகூறி விடைபெறுகிறேன்..
வணக்கம்.
n
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ரூபி கவுர் ஒரு கனடிய கவிஞர், எழுத்தாளர், இல்லஸ்ட்ரேட்டர் மற்றும் கலைஞர் ஆவார்.
ச�ொற்பொழிவாக எழுதப்பட்ட கவிதைகள் மற்றும் வரைபடங்களின் த�ொகுப்பான
"மில்க் & ஹனி" என்ற தனது முதல் வெளியிடப்பட்ட புத்தகத்திற்காக அவர் பரவலாக
அறியப்படுகிறார். கவுர் "தி சன் அண்ட் ஹெர் ஃப்ளவர்ஸ்" என்ற புதிய புத்தகத்தை
வெளியிடவிருப்பதாகவும் அறிவித்துள்ளார்.
ச�ொற்களும் கருத்துக்களும் உலகை மாற்றும், இது ப�ோன்ற கவிதைக்கு இவ்வளவு
அர்த்தங்கள் உள்ளன. அவர்களிடமிருந்தும் நீங்கள் ஏதாவது பெறுவீர்கள் என்று
நம்புகிறேன்.



வலிக்கிறது
1.
இரவு உணவின் ப�ோது உரையாட
என் அம்மா வாய் திறக்கும்போது
என் தந்தை
அவளது உதடுகளுக்கு இடையில்
உஷ் என்ற வார்த்தையை திடீரென
திணித்து
ஒருப�ோதும்
முழுதாக வாயைத் திறந்து
பேச வேண்டாம் என்று ச�ொல்கிறார்.
என் குடும்பத்தில் உள்ள பெண்கள்
வாயை மூடிக்கொண்டு வாழ
கற்றுக்கொண்டது
இப்படித் தான்.
2.
நீங்கள் இரண்டு விரல்களால்
என்னுள் உழுகிறீர்கள்,
நான் பெரும்பாலும் அதிர்ச்சியடைகிறேன்.
இது ஒரு திறந்த காயத்தைத்

திறக்கும்
ரப்பரைப் ப�ோல உணர்த்துகிறது
நான் அதை விரும்பவில்லை.
நீங்கள் வேக வேகமாகவும்
தள்ளத் த�ொடங்குகிறீர்கள்.
ஆனால் நான் எதுவும் உணரவில்லை.
நீங்கள் ஒரு எதிர்வினைக்காக
என் முகத்தைத் தேடுகிறீர்கள், எனவே
யாரும் பார்க்கவில்லை என்று
நீங்கள் நினைக்கும் ப�ோது
நீங்கள் பார்க்கும் வீடிய�ோக்களில்
நிர்வாணப் பெண்களைப் ப�ோல
நடிக்க ஆரம்பிக்கிறேன்.
நான் அவர்களின் புலம்பல்களைப்
பின்பற்றுகிறேன்.
வெறுமை மற்றும் பசி.
அது நன்றாக இருக்கிறதா என்று
நீங்கள் கேட்கிறீர்கள்,
ஆம் என்று ச�ொல்வது
அவ்வளவு விரைவாக
ஒத்திகை என்று தெரிகிறது.
ஆனால் நடிப்பு.
நீங்கள் கவனிக்கவில்லை.
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உங்கள் ச�ொந்த இதயம்
ஏற்கனவே லப் டப் செய்கிறதா?
இந்த நுண்ணறிவு
அழகாக எழுதப்பட்ட நன்மையை
நீங்கள் படிக்க முடியுமா?

அன்பார்ந்த
3.
நான் கற்கிறேன்
அவனை எப்படி நேசிப்பது
என்னை நேசிப்பதன் மூலம்.
4.
நான் என்ன செய்கிறேன் என்று
அவன் என்னிடம் கேட்கிறான்
நான் ஒரு சிறிய நிறுவனத்தில்
வேலை செய்கிறேன் என்று
அவனிடம் ச�ொல்கிறேன்
அது சிப்பப் ப�ொருட்கள்
(பெட்டிகள் , பைகள் ,
காகிதங்கள் ப�ோன்றவை )
தயாரிக்கிறது _
அவன் என்னை ச�ொல்வதின்
இடையில் நிறுத்துகிறான்

அவற்றை உற்று ந�ோக்கவும்
வாத்து புடைப்புகள்
மேற்பரப்புக்கு உயருகின்றன
நான் அவனது வாய்
இறுக்கி மூடிய தசைகளால்
எளிதில் திறக்க முடியாதபடி
இருப்பதைப் பார்க்கிறேன்
அவனது கண்கள் என்னுள்
மிக உன்னிப்பாக
கருத்தூன்றிப் பயில்கிறது
நான் தான்
அவர்களை
கண் சிமிட்டச் செய்தற்கு
காரணமாயிருக்கலாம்
நான் உற்று பார்ப்பதை தவிர்க்கிறேன்
அவர் என்னை ந�ோக்குவதை
சில அங்குலங்கள்
நான் பின்வாங்குகிறேன்
அதனால் தான் நீங்கள்
என்ன செய்கிறீர்கள்
நீங்கள் கவனம் செலுத்த வேண்டும்
என் கன்னங்கள்
சிவந்து ப�ோகின்றன
நான் வெட்கத்துடன் சிரிக்கிறேன்
ஒப்புதல் வாக்குமூலம்
என்னால் அதற்கு உதவ முடியாது.
5.

இல்லை நீ பில்களை செலுத்த
என்ன செய்கிறாய்?
எது உன்னை
முட்டாளாக்குகிறது ?
இரவில் எது உன்னைத்
தக்க வைத்துக்கொள்கிறது ?

இல்லை அது முடியாது
அன்பாக இருப்பது
முதல் பார்வையின் ப�ோது
நாம் சந்திக்கிற�ோம்
அது அன்பாக இருக்கும்
முதல் நினைவு காரணமாக.

நான் எழுதுகிறேன் என்று
அவனிடம் ச�ொல்கிறேன்
அவன் என்னிடம் ஏதாவது
காட்டும்படி கேட்கிறான்.

நான் உன்னை
என் அம்மாவின்
கண்களால் பார்த்தேன்.

நான் என் விரல்களின் நுனிகளை
எடுத்துக்கொள்கிறேன்
அவற்றை அவனது
முன்கைக்குள் வைக்கவும்
அவனுடைய மணிக்கட்டில்

அவள் என்னிடம் கூறும்போது
கல்யாணம் செய்து
எனக்குக் கிடைத்த
மனிதனைப் ப�ோல
நான் என் மகனைப் ப�ோல
வளர்க்க விரும்புகிறேன்.
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உடைத்தல்.

முத்தமிட கற்றுக்கொள்.

6.

ஏத�ோ ச�ொற்றொடரைப் பற்றி ஏத�ோ ஒன்றைப் பற்றி
எப்படி நான் பெண்களை
விரும்பாமல் இருக்கணும்.
நான் விரும்புவதற்காக
சக�ோதரிகளை அழைக்கிறேன்
என்னை உருவாக்கு
உன் நாக்கை வெளியே
துப்ப விரும்பிட
நான் பெருமைப்பட வேண்டும் ப�ோல
நீ என்னை தேர்ந்தெடுத்ததை...
நான் உன்னை விட்டு விட்டால்
அவர்களை விட சிறந்தவள்
நான் என
நீ நினைக்கிறாய்.

அவன் உதவ முடியாது
ஆனால்
மற்ற பெண்களை என்றால்
இழிவுபடுத்துவான்
அவர்கள் பார்க்காதப�ோது
நச்சுத்தன்மை மையமாக இருந்தால்
அவரது ம�ொழிக்கு
அவர் உங்களைப் பிடிக்க முடியும்
அவரது மடியில் மற்றும்
மென்மையாக இருங்கள்
தேன்
அந்த மனிதன் உங்களுக்கு சர்க்கரை
மற்றும் உணவளிக்க முடியும்
ர�ோஸ் வாட்டரில் உங்களைத் துடைக்கவும்
ஆனால் அது இன்னும் முடியவில்லை
அவரை இனிமையாக்கவும்
_ நீங்கள் மனிதனின் வகையை
அறிய விரும்பினால்.
7.
நீ அறிந்திருக்க வேண்டும்
நீ தவறாக இருந்தாய்
உன் விரல்கள்
எனக்குள் மூழ்கிய ப�ோது
தேனைத் தேடுகிறது
உனக்காக வரமாட்டேன்.

சிகிச்சைமுறை
8.
நீ
ஒரு உறவில் நுழைய வேண்டும்
உன்னுடன்
வேறு யாருக்கும் முன்.
9.
நீ ச�ொன்னாய்
நான் பெரும்பாலான
பெண்களைப் ப�ோல இல்லை
கண்களை மூடிக்கொண்டு என்னை

10.
அவர்கள் அழகென கருதுவது
எனது பிரச்சினை
அவர்களின் அழகு பற்றிய கருத்து
மக்களைத் தவிர்த்து மையமிட்டிருக்கிறது
நான் முடியை அழகென கண்டுபிடித்தேன்
ஒரு பெண் அதை அணிவது
அவள் த�ோலின்மேல்
ஒரு த�ோட்டம் ப�ோல
அதுதான் அழகின் வரையறை
பெரிய க�ொக்கி மூக்கு
வானத்தை மேல் ந�ோக்கி
சுட்டிக்காட்டுகிறது
அவை உயர்ந்து வருவது ப�ோல
சந்தர்ப்பத்திற்கு
த�ோல் பூமியின் நிறம்
என் முன்னோர்கள் பயிர்களை
அதன் மேல் நட்டனர்
பெண்களின் பரம்பரைக்கு உணவளிக்க
மரத்தின் தடிமனான
தண்டுகளாக த�ொடைகள்
பாதாம் ப�ோன்ற கண்கள்
ஆழ்ந்த நம்பிக்கையுடன்
பஞ்சாபின் ஆறுகள்
என் இரத்த ஓட்டத்தில் பாய்கிறது
ஆகையால்
என் பெண்களை என்னிடம் ச�ொல்லாதே
அவ்வளவு அழகாக இல்லை என்று
உனது நாட்டிலுள்ளவர்களைப்போல
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விழிச்சிறையில் ஓய்வெடுக்க வா

கனவினிலே களிப்பூட்டும் காதலா
எனதருகில் வந்துவந்து ப�ோகிறாயே
மனதினிலே மன்மதனாய் மணக்கிறாயே
தினமும் தித்திக்கும் நினைவுகளாகிறாயே
பணியினால் பிரிந்தவனே பண்பாளனே
பிணியில் என்னை ஆழ்த்தினாயே
அணியணியாய் நினைவுகள் வலம்வர
மணிய�ோசை மனமெங்கும் முழங்குகிறதே
வியக்கவைக்கும் வனப்புமிகு காதலா
சுயமான சிந்தனைகளேதும் இல்லையடா
தயக்கமான தவிப்புகளில் தகிக்கிறேனடா
மயக்கமாகி மனதினில் மருகுகிறேனடா
இயக்கமெல்லாம் இயல்பாக இல்லையடா
அயற்சியிலும் காதலன்பு இனிக்குதடா
இயற்கையினழகுக் கூட கசக்குதடா
செயற்கையான உடலே இங்கிருக்குதடா
வழியெங்கும் நினைவுகளின் நிழல்களடா
அழியாத காதல�ோசையே முழங்குகிறதடா
கழியாத இரவுகளிடையே காத்திருக்கேனடா
விழிச்சிறையில் ஓய்வெடுக்க வந்திடடா

கவிஞர் ராம்க்ருஷ்
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ஆடுகள் மேய்க்கும் அழகான தங்கச்சி
காடுவயல் மேடென்று கம்புடனே - ஓடுமுனைத்
தேடுவார் இல்லைய�ோ? தீதாகும் பார்த்துப்போ!
நாடுகெட்டு நாளாச்சு நம்பு..!
			
~ முகம்மட் அஸாத்
   |79


www.tamilnenjam.com

 

 
   
   
   
   
   
   
   
    
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

  


80|   

