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(International Life Coach – Mentor – Facilitator)
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வேளாண் குடி - பாடல்
(அவ்வேளாண் குடி தலைமகனின் தவிப்பு)
வானம் பார்த்த வையம் - எம்
வாழ்வை அதுவே வளமாய் நெய்யும்!
கூனம் வந்த ப�ோதும் - எம்
குடியும் உழவில் தானே வாழும்!
க�ொன்று புதைத்து விட்டர் - எம்
குடியுள் நஞ்சைப் புகுத்தி விட்டர்!
மென்று அழித்து விட்டர் - எம்
மண்ணை மலடாய் மாற்றி விட்டர்!
ஐந்து நிலமும் பாழாம் - இனம்
அழிக்க இதுவே ஆள்வோர் வாளாம்!
கந்தல் துணியே பட்டாம் - எமக்கு
கஞ்சி ஒன்றே அமுதின் ச�ொட்டாம்!
ச�ோற்றைத் தானே தந்தோம் - உமக்கு
ச�ோற்றில் நஞ்சைக் கலந்தா தந்தோம்!
ப�ோற்றிப் புகழ வேண்டா - என்னை
ப�ோக்கற் றவனாய் ஆக்க வேண்டா!
காணி நிலமா கேட்டோம் - நெற்
கதிர�ோ டெங்கள் வாழ்வே கேட்டோம்!
தீணி உணவா கேட்டோம் - வயலில்
ஏர�ோ டெங்கள் வாழ்வே கேட்டோம்!
வீணர் என்றே வைதாய் - எங்கள்
விதியில் வறுமை ஒன்றே நெய்தாய்!
பேணி வளர்த்த எம்மை - இன்றோ
பட்டி னியாக வைத்தாய் செம்மை!
வேளாண் சட்டம் என்றீர் - என்றன்
வேட்டி அவிழ்க்க விரதம் க�ொண்டீர்!
தாளும் த�ொழுது பார்த்தோம் - உம்போல்
தரைக்கு கீழா வந்து தவழ்ந்தோம்!
உழவே உயிரும் என்றாய் - இங்கென்
உயிரை அழித்தே உடலைக் க�ொன்றாய்!
அழவும் தெம்பு இல்லை - இறைவா
அழைத்துச் செல்நீ ஐயம் இல்லை!
வலிய�ோ னுக்கே சட்டம் - என்றால்
வந்திடும் உனக்கென் தற்கொலைப் பட்டம்!
நலிந்த நிலையில் நாங்கள் - இனியும்
நையச் சதையிலை நரனே ப�ோங்கள்!
எங்கள் வாழ்வை அழித்தீர் - இன்னும்
எத்தனை நாள்கள் இன்பங் கழிப்பீர்!
எங்கள் சாபம் ப�ோதும் - உன்னை
எரித்துச் சாம்பல் ப�ொடியாய் ஊதும்!
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காதல் இல்லா இதயமுண்டா
காதல் இல்லா கவிதையுண்டா
காதல் எழுதா கவிஞனுண்டா...
காதல் இல்லா உயிருமுண்டோ

என்னிதய மங்கையவள்
என்னவளாய் மாறிடவே
எத்தனைய�ோ காயங்களை
ஏற்றிக் க�ொண்ட மங்கையானாள்

நிலவில்லா வானமுண்டு... அவள்
நினைவில்லா கவியுண்டா...
உளமெல்லாம் உணர்ச்சி தரும்
அவள் அழகுக்கு ஈடுண்டா.. அவள்...

வரி வரியாய் எழுதினாலும்
வலி மிகுந்து அழுதாலும்
வரிகளெல்லாம் அவள்பெயரை
வந்தபடி ச�ொன்னாலும்

பாதமலர் பட்ட இடம் ... பரிசுத்த
மகிமை பெற ...அவள்
கூந்தல் தழுவிய மலர் இங்கே
க�ொலுவேறி மகிழ்கிறது...

என் வரி அவள் தானே
எல்லாமும் அவள்தானே..
எனக்குள்ளே வாழ்வதாலே
எந்நாளும் அவள்தானே

அவளைத் தழுவும் காற்றுக்கு
ஆயிரம் ஆயிரம் கனவுகள�ோ?
நினைவெல்லாம் அவள் உருவே
நெருங்கி வந்து மலர்கிறத�ோ?

ரணங்களைச் சுமந்தாலும்
தென்றலாய் ம�ொழியெடுத்த தேவதை
வலிகளைச் சுமந்தவள் என்றும்
வழியாகி நிற்கின்றாள்.

தாமரைய�ோ அவள் மேனி
தங்கநிறம் இது தான�ோ.. என்
மாமன் என அவள் ச�ொல்ல
மயங்கி நான் ப�ோனேன�ோ

ப�ொருளுக்கு ஆசைப்படாத
புத்தனின் வழித்தோன்றல்
உருவுக்குள் காதலாகி
உயர்ந்தே நிற்கின்றாள்

முதல்காதல் இதுதானா
முழுமைக்குள் பிறந்ததுவ�ோ
முடிவில்லா இக்காதல்
முடிந்தபின்னும் த�ொடர்ந்திடும�ோ

கருவறுக்க பலரிங்கே
கபடமாய் நின்றாலும்
உயிருக்குள் சுவாசமாய்
ஒளிந்தே நிற்கின்றாள்

மூங்கில் குழலாகும்; ம�ொட்டும் மலராகும்;
பூங்காற்றும் ஓர்நாள் புயலாகும்; - தாங்கிவருஞ்
ச�ொற்குவியல் ஊற்றாய்ச் சுரக்கும் தமிழ்நெஞ்சம்
நற்குணமாய் ஆகும் நயந்து.
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கிட் டூ ர்

அ ர ண ்ம ன ை ய ே க த ி
கலங்கிப் ப�ோயிருந்தது.
ர ா ண ி ச ெ ன ்னம்மாவ ை து ய ர ம்
இந்தளவிற்கு துரத்தக் கூடாது தான்.
ஆறு ஆண்டுகளுக்கு முன் கணவர் மல்ல
சர்ஜாவை பறிக�ொடுத்திருந்தவள், தற்போது
தனது மகனையும் இரண்டு தினங்களுக்கு
முன் பறிக�ொடுத்து விட்டாள். வாள், வேல்,
வில் என பலவித யுத்த முறைகளிலும்
தேர ்ச ்சி ப் பெ ற ்ற வீ ர ா ங ்க ன ை யா க த்
திகழ்ந்த காரணத்தாலும், திடமான மனங்
க�ொ ண ்ட பெ ண ்ணா க வு ம் வ ி ள ங ்கி க்
க�ொண்டிருந்த வீரமங்கையான ராணி
சென்னம்மா உள்ளுக்குள் சற்று ந�ொறுங்கிப்
ப�ோனா லு ம் , வெ ள ி க் கு த ன் ம ன த ி ன்
வலியை வெளிப்படுத்திக் க�ொள்ளவில்லை.
அரண்மனை சபை அன்று கூடி
யிருந்தது. அரண்மனையின் அலங்கரிக்
கப்பட்ட அச்சபையில் நடுநாயகமாய்
ராணி சென்னம்மாள் சிம்மாசனத்தில்
வீற ்றி ருந ்தாள் . அவளரு கே வேலுட ன்
விறைப்பாய் நின்றிருந்தான் அவளது மெய்க்
காப்பாளன் பாலப்பா. சற்றுத் தள்ளிப்
ப�ோடப்பட்டிருந்த ஆசன ம�ொன்றில்
தளபதி சங்கொலி ராயண்ணா கம்பீரமாக
வீற்றிருந்தார். அங்கு தீவிர ஆல�ோசனை

அரங்கேறிக் க�ொண்டிருந்தது.
‘‘தேவி..ஆங்கிலேய அரசு வாரிசு
இல்லாத அரசுகளை எல்லாம் சுவீகரித்துக்
க�ொள்வதாக தகவல் அனுப்பி உள்ளது.
நமது அரசையும்...’’ லேசாய் இழுத்தார்
அமைச்சர்.
‘‘நமது அரசையும் சுவீகரிக்க எண்ணி
யுள்ளனரா பரங்கியர்கள்..! நடக்காது
அமைச்சரே.. நான் உயிருடன் இருக்கும்
வரை நடக்காது..!’’ என்றாள் ஆவேசமாய்
ராணி சென்னம்மா.
‘‘தேவி..பெல்காம் கலெக்டர் தாக்ரே
தான் முழுமுனைப்பாய் இருக்கிறான்.’’
என்றார் கவலையாய் தளபதி சங்கொலி
ராயண்ணா.
‘ ‘ த ள ப த ி . . அ வன் யா ர் ந ம து
தேசத்தை சுவீகரிப்பதற்கு..! நான் எனது
உறவினான சிவலிங்கப்பாவை தத்து
எடுத்துக் க�ொள்ள முடிவு செய்து விட்டேன்.
எனது இந்த முடிவினை பறையறிவித்து
தெரிவித்து விடுங்கள்.’’ என்றாள் ராணி
சென்னம்மா.
இது நடந்து பதினைந்து நாட்க
ளில் கலெக்டர் தாக்ரேயிடமிருந்து கடித
ம�ொன்று வந்தது.
‘‘தேவி.. நீங்கள் சிவலிங்கப்பாவை
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தனிமையைத்
தின்னும்
ப�ொழுதுகள்
சலனமற்று கிடக்கும்
மணற்கடிகாரத்தின்
ஆரங்கள் திரிகின்றன
வெளியெங்கும்...
கானக நதியில்
உடையும் நீர்க்குமிழ்களின்
ஸ்வரங்கள் ப�ொறிக்குயிலின்
சந்தம்...
உதிரும் இறகின்
கனத்தில் கரையும்
சூரியக்குளியல்
இரவின் நிழல்...
நிசப்தம் நிறைக்கும்
பகலின் கிளைகள்
சாக்கடலின்
பிம்பம்...
சரேலென
உள் நுழையும்
சாம்பல் நிறப் பூனை
கலைத்து விட்டுப் ப�ோகிறது
வேலையற்றவனின்
ஒரு ப�ொழுதை.

- கார்த்திகா.

ஓட்டை குடிசை வீடு
ஒழுகி உபத்திரவம் தரும்
மழை வேண்டி நிற்கிறது
விவசாயியின் மனம்!
தமிழமின்
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வளர்ப்பு மகனாக சுவீகாரம் செய்ததை
ஆங்கிலேய அரசு ஏற்காதாம். தாங்கள்
சிவலிங்கப்பாவை நாடு கடத்துவத�ோடு,
ந ம து க ி ட் டூ ரை யு ம் அ வர்க ள ி ட ம்
ஒப்படைத்து விட வேண்டுமாம். அதற்கு
ஈடாக ஒன்றிரண்டு கிராமங்களை நமக்கு
வழங்குகிறார்களாம்..’’
‘‘ எ ன ்ன . . ந ம து க ி ர ா ம ங ்களை
நமக்கே வழங்குகிறார்களா..! வேடிக்கை
யாக அல்லவா இருக்கிறது..! என் நாட்டின்
பகுதியை எனக்கே வழங்குகிறானா..!
அமைச்சரே, சிவலிங்கப்பாவை நாடும்
கடத்த முடியாது, கிட்டூர் க�ோட்டையை
அவனிடம் ஒப்படைக்கவும் முடியாது என
அந்த முட்டாள் கலெக்டர் தாக்ரேக்கு பதில்
கடிதம் எழுதுங்கள். அவனால் முடிந்ததை
செய்து பார்க்கட்டும்.’’ என்றாள் க�ோபமாக
வீராவேசத்துடன் ராணி சென்னம்மா.
ராணியின் முடிவிற்கான பதில்
அடுத்த வாரத்திலேயே தெரிந்தது. கணவன்
இல்லாத பெண் தானே, ஒரு சிறு படையை
அனுப்பினால்அவளைபயங்கொள்ளசெய்து
விடலாம் என தப்புக் கணக்கு ப�ோட்டவனாய்
தாக்ரே, சிறுபடைய�ொன்றை அனுப்பி
வைத்தான். அவனே எதிர் பாராத வண்ணம்
க ி ட் டூ ர் க�ோட்டை அ ச்சி று ப டையை
எதிர் க�ொண்டத�ோடு, கிட்டூர் வீரர்கள்
அனைவரையும் க�ொன்றத�ோடு ஆங்கிலேய
தளபதியான சர் வால்டர் ஸ்டீவன்சன்,
எலியட் என்ற இருவரை மட்டும் உயிருடன்
பிடித்து சிறைப் படுத்தி விட்டனர் கிட்டூர்
வீரர்கள். சென்னம்மாவின் வீரம் கலெக்டர்
த ாக்ரேவ ை ம லைக்க வ ை த ்தத�ோ டு ,
சீற்றம் க�ொள்ளவும் வைத்த து. நான் கு
பீரங்கிகள�ோடு ஒரு பெரும்படையை
அனுப்பினான். முதல் நாளில் இரண்டு
பீ ரங ்கிகளை கிட்டூ ர் க�ோட்டைய ின்
முன் நிறுத்தியவனாய், எச்சரிக்கை கடித
ம�ொன்றை அனுப்பி வைத்தான்.
‘‘நாளைக் காலைக்குள், ஆங்கிலேய
தளபதிகளை விடுவிக்காவிட்டால் கிட்டூரை
த ரை ம ட்ட ம ாக்கி வ ி டு வேன் ’ ’ எ ன க்
கண்டிருந்தது கடிதம்.
	சிரித்தாள் சென்னம்மாள். துளியும்
அச்சம் அவளிடத்தில் இல்லை.
அன்றைய இரவு பலருக்கு பயத்தி

லேயே கழிந்தது. ஆனால் விடியல�ோ
த ாக்ரேவ ை ப ய ங ் க ொள்ள வ ை த ்த து .
ஆம்... க�ோட்டை முன் நிறுத்தப்பட்டிருந்த
பீரங்கிகளை காணவில்லை. இரவ�ோடு
இரவாக சென்னம்மாவின் உத்தரவால்
அது க�ோட்டைக்குள் இழுக்கப் பட்டதை
தாக்ரே உணரவில்லை.
	க�ொ த ித்து எழுந்தான் . த ன்னி ட
மிருந்த ஏனைய இரண்டு பீரங்கிகளை
நகர்த்திய வண்ணம் பெரும் படையுடன்
க ி ட் டூ ர் க�ோட்டையைத் த க ர்க்க
முன்னேறினான்.
ஆனால்.. அந்தோ பரிதாபம்..!
ச ெ ன ்ன ம ாவால் கைப்ப ற ்ற ப்பட்ட
க�ோட்டை க் கு ள் இ ரு ந ்த பீ ர ங ்கி க ள்
குண்டு மழை ப�ொழிய, பெண் சிம்மமாய்
க�ோட்டையின் உச்சியில் கம்பீரமாய் காட்சி
தந்தாள் ராணி சென்னம்மா. அவளது
அருகில�ோ அவளது பாதுகாவலன் பாலப்பா
ஏந்திய வில்லுடன் நின்றிருந்தான்.
	க�ோட்டை மீ து ந ி ன ்றி ரு ந ்த
அவளைக் கண்டதும் வெறியும், ஆத்திரமும்
கண்களை மறைக்க கலெக்டர் தனது
கைத்துப்பாக்கியால் குண்டுமழை ப�ொழிந்
தான். ஆனால் நடந்தது என்ன, தனது
ராணியை மறைத்து தன்னுயிரை தந்தான்
பாலப்பா, அப்போது தான் நடந்தது அந்த
அதிசயம். பாலப்பாவின் கைகளில் இருந்த
வில்லில் நாணை ஏற்றி கண்ணிமைக்கும்
நேரத்தில் கலெக்டர் தாக்ரேவை பரல�ோகம்
அனுப்பினாள் சென்னம்மா. மெல்லிடைப்
பெண்ணொருத்தியின் வில் வலிமையை
பரிபூரணமாய் உணர்ந்தது பரங்கியர் படை.
ஏராளமான சேதாரங்கள�ோடு த�ோற்றோடிப்
ப�ோய் ஒழிந்தனர்.
காலம் கடந்தது.
	சங்கொலி ராயப்பா அன்று அதி
காலை அவசரமாக ராணியைக் காண
வந்தார்.
‘‘தேவி, த�ொல்லை விட்டபாடில்லை.
நாம் பிடித்து வைத்திருக்கும் இருவரை
மீ ட்ப த ற ்கா க த ள ப த ி சாப்ளின்
என்பவனை ஆங்கிலேய அரசு அனுப்பி
வைத்துள்ளதாம்.’’
‘‘நல்லது.. வரட்டும்.. அவனுக்கும்
பாடம் கற்பிப்போம்.’’ என்றாள் கம்பீரமாக.

	வ ந ்தவன�ோ , அ மை த ி பேச் சு
வார்த்தை என்றான். அவனதுப் பேச்
ச ி ன ை நம்பிய ர ா ண ி ச ெ ன ்னம்மா
அவனை க�ோட்டைக்குள் அனுமதித்தாள்.
ஆனால் அவன�ோ நயவஞ்சக நரி. தனது
பெ ரு ம்படையை வ ர வழை த ்தவனா ய்
க�ோட்டையை வளைத்துக் க�ொண்டான்.
தன் முன் கைகளைக் கட்டிக் க�ொண்டு
ஏளனமாய் சிரித்த சாப்ளினை கண்களில்
தீப்பொறிப் பறக்க பார்த்த சென்னம்மா
தனது வாளினை உருவினாள்.
இருவருக்குள்ளும் பயங்கரமாய்
வாள் சண்டை க�ோட்டைக்குள் நடந்து
க�ொண்டிருந்தது.சாப்ளினின்வாளைஎளிதாய்
முறியடித்தாள் அந்த வீரப்பெண்மணி.
ஆனால் ஒரு கணத்தில் அவளது வாள்
கரம் விட்டு நழுவ, சென்னம்மாவை சிறை
செய்தான் தளபதி சாப்ளின். க�ோட்டைய�ோ
ஆங்கிலேய வீரர்களால் முற்றுக்கையிடப்
பட்டிருக்க, செய்வதறியாது தவித்த தளபதி
சங்கொலி ராயண்ணா சுரங்கத்தின் வழி
தப்பி விட்டார். தான் உயிருடன் இருந்தால்
தான் ராணியைக் காப்பாற்ற இயலும் என்ற
எண்ணம் அவருக்குள் எழுந்தது.
	சிறைபட்ட ராணியை சாப்ளின்
பைல்ஹோங்கல் க�ோட்டையில் க�ொண்டு
ப�ோய் அடைத்தான்.
கிட்டூர் க�ோட்டை ஆங்கிலேயர்
வசமாகிப் ப�ோனது.
	சங்கொலி ராயண்ணா அவ்வப்
ப�ோது க�ொரில்லா தாக்குதல் வாயிலாக
ஆங்கிலேயர்களை அச்சுறுத்திக் க�ொண்டி
ருந்த படி ராணியை எப்படி யாவது மீட்க
முயற்சித்துக் க�ொண்டிருந்தார். ஆனால்
துரதிரு ஷ ்டம் அவரை விடவில ்லை.
ஆங்கிலேயர்களை ஒரு முறை தாக்க
முற்பட்டப�ோது பிடிபட்டவரை, தளபதி
சாப்ளின் தூக்கிலிட்டு தன் வன்மத்தைத்
தீர்த்தான்.
	பெண்ணாய் இருந்த காரணத்தால்
ராணி சென்னம்மாவ�ோ பைல் ஹ�ோங்கல்
க�ோட்டைய ி லே ய ே த ன து 4 9 வ து
வயதில் 1829 பிப்ரவரியில் சுதந்திர கனவு
என்றாவது முகிழும் என்ற நினைவுகள�ோடு
மரணத்தைத் தழுவினாள்.
n
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துணிந்தெழு

சுற்றும் வரைதான் பூமி. ப�ோராடும் வரைதான் மனிதன். எதிர்ப்படும் துன்பங்களைக்
கண்டு ச�ோர்ந்து விட்டால் இலக்கை அடைய முடியுமா?அதனால் எப்போதும் மனதை
ஒருநிலைப்படுத்தி, எதையும் சமாளிக்கும் மனப்பக்குவத்தை வளர்த்துக் க�ொள்ள
வேண்டும்.
அதேப�ோல், அக்கிரமங்களைக் கண்டு,நமக்கென்ன என்றிருப்பது ஒருவகை
சுயநலம்தான்.இன்று அடுத்தவருக்கு வரும் பிரச்சினைகள், சவால்கள் நாளை உனக்கும்
வரலாம்.
ஆகவே மனதில் துணிவுடனும் நம்பிக்கையுடனும் வாழ்க்கையை எதிர்கொள்ளப்
பழகினால் வெற்றி நிச்சயம். வரும் பிரச்சினைகள் எப்படியானதாக இருந்தாலும்,
சமய�ோசிதமாக சிந்தித்து துணிவுடன் எடுக்கப்படும் முடிவுகள் உன்னை சுயநிர்ணயம்
செய்து க�ொள்ள உதவுவத�ோடு, வெற்றிப்பாதைக்கும் இட்டுச் செல்லும் என்பது
திண்ணம்.
என்னால் முடியுமென தன்னம்பிக்கையுடன் செயல்பட்டால் அதுவே உந்து
சக்தியாக மாறித் துணிவுடன் செயல்பட வைக்கும். உலகில் முன்னணியில் நின்று
சாதிப்பவர்களின் வாழ்க்கைப் பாடத்தை சற்றே புரட்டிப் பார்த்தால், ஏத�ோ ஒரு
சந்தர்ப்பத்தில் அவர்கள் துணிவுடன் செயல்பட்டிருப்பது புலப்படும்.
	த�ோல்விகள் என்பதே வெற்றியின் படிக்கற்கள் என்பதை மறவாதே! அதனால்,
த�ோல்விகளையும் ச�ோதனைகளையும் கண்டு துவண்டிடாமல், துணிவுடன் முன்னேறினால்
வெற்றிவாகை சூடலாம்.
உ ன ை ச் சு ற ்றி ம ாயவலை க ள் ப ி ன ்னப்ப ட ல ா ம் . து ர�ோ க த ்தின் வா ள்
பாய்ச்சப்படலாம். உன் த�ோல்வியை மற்றவர்கள் விமர்சிக்கலாம். இதையெல்லாம்
எதிர்கொள்ளப் பயம் க�ொண்டு கலங்கினால், உன் வாழ்க்கை அதே இடத்தில்
ஸ்தம்பித்து விடும்.
அதனால் பயத்தை உதறி, துயரங்களை உன் கால்மிதியாக்கு. ப�ோராட்டங்களுக்குப்
பிறகு கிடைக்கும் வெற்றிக்கனிக்கு சுவை அதிகம். ஆகவே, மனிதா! உன் வாழ்க்கை
உன் கையில். துணிந்தெழு! வென்றெடு!

தமிழ்நெஞ்சம் அமின்
பிரான்சு
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உறவுகள் என்பது இறைவன் நமக்
களித்த ஆகப்பெரும் அருட்கொடைகளில்
ஒன்று.
இவ் வையகம் விரைவாக நகர
வையகத்தில் இருக்கும் மனிதனும் அதே
வேகத்தில் நகர்ந்து க�ொண்டிருக்கின்றான்.
அ ந ்த ம ன ி த ன் த ன க் கு க ி டை க் கு ம்
வேலைகளை செய்து க�ொண்டு, ஏத�ோ
ஒ ரு வா ழ ்க்கையை த ி னச ர ி வாழ்ந் து
க�ொண்டுதான் இருக்கிறான்.
இந்த விறுவிறுப்பான வாழ்க்கை
பயணத்தில் நம்முடன் கூடவே இருக்கும்
உறவுகள�ோடு உறவு க�ொண்டாடக் கூட
அவர்களுக்கு நேரமிருப்பதில்லை.
இன்னும் நேரம் கிடைக்கும் ப�ோது
கூட, நம்மோடு கூடியிருக்கும் அழகான
குடும்பத்தை விட்டுவிட்டு நாம் என்றுமே
கண்டிராத த�ொலைபேசி நண்பர்களுடன்
உரையாடி விட்டு அந்த ப�ொன்னான
நேரத்தை கூட கழித்து விடுகிற�ோம்...
காலங்கள் தாமாகவே கடக்க த�ொலை
பேச ி ந ண ்பர்க ளு ம் க ா ல ங ்க ள் ப�ோல்
காலப்போக்கில் மறைந்து விடுகிறார்கள்...
அவ்விடத்திலிருந்து பின்னோக்கி
பார்த்தால் நம்முடன் கூட இருக்கும் அந்த
சிறிய உறவுகள் நமது கண்கள் எட்டாத
அளவு நம்மை விட்டு தூரமாக இருக்கும்.
இ து த ான் இ ன ்றைய ச மூ க
மயமாக்கப்பட்ட உலகின் விதி.
அன்பே...
	நம்மோடு கூடவேயிருக்கும் உறவு
களுக்காக நமது நேரத்தை செலவழித்து
அவர்களுடன் சந்தோஷமாக இருப்போம்.
	நண்பர்கள் என்பது நமது வாழ்வில்
அத்தியாவசியம் தான். நண்பர்களுக்காக
நே ர ம் ச ெ ல வ ழ ி ப்ப து த ப் பு எ ன் று
கூ றவ ி ல ்லை .
எல்லா நேரங்களிலும் அவர்களுக்
காக செலவழித்தால் உன் குடும்பத்துக்கான
நேரத்தில் நீ இப்போது செலவழிப்பாய் ?

     
 
 
 
  
 
 
 
  
 
 
 
 
 
  
 
  
 
 
 
  
 
  
 
  
 
 
 
  
 
 
 
  

 
 

ஷகீனா ஷாகிர்
கம்பளை
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டைன�ோசர் முட்டையைக் காண�ோம்
( நூல் திறனாய்வு )

முனைவர் அ. இராஜலட்சுமி M.A.,B.Ed.,M.phil.,P.hd.,

குழந்தை உலகின் குதுகல நாயகனாக விளங்கும் திரு. கன்னிக்கோவில்

ராஜா அவர்கள் 2005 முதல் இலக்கிய உலகில் தனது பணியைச் செவ்வனே
மே ற ் க ொண் டு வ ரு ப வ ர் . கு ழ ந ்தை இ ல க்கிய உ ல க ி ல்
த னக்கென ஒ ரு முத்திரை பதித்த ஒரு மாபெரும் மனிதர். கதை ச�ொல்லும்
காடு, பாராசூட் பூனை முதலாக இருபதிற்கும் மேற்பட்ட கதை புத்தகங்களை
எழுதியவர்.ஒவ்வொரு கதை புத்தகத்திலும் உள்ள கதைகள் குழந்தைகளின்
நலனை விரும்புவதாகவும் அவர்களின் ஒழுக்கங்கள் மற்றும் திறன்களின்
மேம்பாடுகளை வலியுறுத்துவதாகவும் அமைந்துள்ளன. மியா மியா பூனைக் குட்டி,
மழலைச் சிரிப்பு முதலான ஆறிற்கும் மேற்பட்ட சிறுவர் பாடல்கள் அடங்கிய
புத்தகத்தை எழுதியுள்ளார். அவற்றின் மூலம் குழந்தைகள் மனதில் நீங்கா
இடம் பிடித்த ஒருவராக வலம் வருகிறார். த�ொப்புள் க�ொடி, கன்னிக்கோவில்
முதல்தெரு முதலான ஆறுக்கும் மேற்பட்ட கவிதை நூல்களை எழுதியுள்ள இவர்
நேற்று இன்று நாளை என்ற ஒரு கட்டுரை நூலையும் இருபதிற்கும் மேற்பட்ட
த�ொகுப்பு நூல்களையும் வெளியிட்டு உள்ள ஒரு மாபெரும் இலக்கியவாதியாக
தன்னை நிலைநிறுத்தி உள்ளார் என்றே அவரை நாம் அடையாளப்படுத்தலாம்.
அத்தகைய ஒரு மாபெரும் இலக்கியவாதியார் எழுதிய நூல்களுள் ஒன்று
டைன�ோசர் முட்டையைக் காண�ோம். இந்த நூலைத் திறனாய்வு செய்ததன் மூலம்
கிடைத்த சீரிய அரும்பெரும் கருத்துகளை எடுத்தியம்புவதாக இக்கட்டுரை
அமைகின்றது.

டைன�ோசர் முட்டையைக் காண�ோம்
	சாதனையாளர்கள் எந்த ஒரு செயலையும் புதியதாக செய்வதில்லை
செய்யும் செயல்களைப் புதிய வடிவில் சிந்தித்து செயல்படுத்துகின்றனர். குழந்தை
எழுத்தாளர்கள் குழந்தைகளுக்கான புத்தகம் எழுதுவது இயல்பான ஒன்று.
அதிலும் தனது லாலிபாப் சிறுவர் உலகத்தில் தனது திறமைகளை முழுவதும்
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வெளிக்கொணர்ந்து க�ொண்டிருக்கும் இளம் பிஞ்சுகளை, இளம் ம�ொட்டுகளை
அவர்களின் திறனை மேலும் ஊக்கு விப்பதற்காகவும் எடுத்த ஒரு அரும் பெரும்
முயற்சியாக இந்த டைன�ோசர் முட்டையைக் காண�ோம் என்ற நூல் அமைகின்றது.
தனது குழுவில் பயணித்துக் க�ொண்டிருக்க கூடிய குழந்தைகளுக்கு ஒரு பெரும்
வாய்ப்பாக தான் எழுதிய கதைகளுக்கு அவர்களை ஓவியர்கள் ஆக்கிய அந்தத்
திறன் பாராட்டுதற்குரியது.
	மேலும் இப்புத்தகத்தில் தனது குழுவில் தன்னுடன் இணைந்து கைக�ோர்த்து
செயலாற்றிக் க�ொண்டிருக்கக்கூடிய அங்கத்தினர்களுக்கு இப்புத்தகத்தைச்
சமர்ப்பணம் செய்ததுடன் புத்தகத்தின் முதல் பகுதியில் ஒவ்வொரு குழந்தையின்
பெயரும் அவர்களின் ஊரும் இடம்பெற அவர்கள் வரைந்த ஒரு படத்தை
முன்னோட்டமாகக் க�ொண்டும் அவர்கள் வரைந்த கதையின் பெயர்கள்
அடிக்குறிப்புகள் க�ொடுக்கப்பட்டுள்ளது.
ஒ வ ்வொ ரு க தைய ி லு ம் கு ழ ந ்தை க ள ி ன் ப ி ஞ் சு கைவ ண ்ண த ்தில்
உருவாகிய ஓவியங்கள் கதைகளுக்கு மேலும் வலுசேர்ப்பதாகவும் அந்தக்
க தை க ளை ந ம் ம ன த ி ல் க ண் மு ன் க�ொண் டு வந் து ந ி று த் து வ த ா க வு ம்
அமைகின்றன. சிறு குழந்தைகளின் க�ோட்டோவியங்களும் அழகான முறையில்
இடம்பெற செய்திருப்பதும், பார்ப்பதற்குக் கண்ணையும் கருத்தையும் கவர்வதாக
அமைந்துள்ளது. இக்கதைகளுக்குள் இருக்கக்கூடிய நீதிகள் பெரும் விந்தையை,
மாய வித்தையைக் குழந்தைகளின் மனதில் ஏற்படுத்தக்கூடிய ஒரு மந்திர
குச்சியாகவே செயல்பட்டுள்ளன என்பதை ஒவ்வொரு கதைகளின் மூலம் நாம்
அறிந்துக் க�ொள்ளலாம்.
இக்கதை புத்தகத்தில் அமைந்துள்ள 12 கதைகளையும் திறனாய்வு செய்து
இங்கு தரப்பட்டுள்ளது.

டைன�ோசர் முட்டையைக் காண�ோம்
குழந்தைகளின் மனங்கவரும் ப�ொருட்கள் பூமியில் க�ொட்டிக்கிடக்கின்றன.
க�ோடி க�ோடியான ப�ொருட்கள் இருப்பினும் குழந்தைகளின் கண்ணையும்
கருத்தையும் கவரும் ப�ொருட்கள் வரிசையில் மயில் இறகிற்கென ஒரு தனிப்பட்ட
இடம் எப்போதும் உண்டு.
பல வண்ணக் கலவையாலும் கண்ணின் அமைப்பினாலும் மிருதுவான
பரிசத்தால் மயிலின் த�ோகையை எடுப்பதிலும் அதைப் புத்தகங்கள் இடையில்
வைத்து குட்டி ப�ோடும் என்ற நம்பிக்கையும் காலம் காலமாக குழந்தைகளின்
மனதைக் கவர்ந்த ஒரு செய்தியாக உள்ளது.
	நமக்குத் தெரிந்த மயிலிறகின் வழியாக கதையைத் த�ொடங்கி மயிலின்
முட்டையின் வடிவத்தை டைன�ோசர் முட்டை வடிவத்துடன் ஒப்பிடும் ப�ோது
குழந்தைகளுக்கு அந்த முட்டையின் வடிவத்தை ஒப்புமைப்படுத்தி கூறிய தன்மை
கதையின் ப�ோக்கிற்கு வலுசேர்க்கிறது. மேலும் நமது தேசிய பறவையான மயிலின்
முட்டை திருடப்பட்டு வருவதனால் அந்த இனமே அழியும் அழிவுப்பாதையை
ந�ோக்கி செல்கிறது என்ற விழிப்புணர்வை ஏற்படுத்தும் ஒரு அருமையான கதை.
ஒப்புமை செய்தி, கற்பனை செய்து, விழிப்புணர்வு செய்தி என்ற நல்ல பல
செய்திகள் பற்றிக் கூறும் இக்கதையில் மயில் இனத்தைக் காக்க ஏற்படுத்த ஒரு
முன்னெடுப்பாக உள்ளது.
பறவை இனத்தை அழிப்பதும் அதன்
முட்டை இனத்தை அழிப்பதும் ஒன்றே!
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க�ொசு அடித்த சிங்கராஜா
முதலில் ஏற்படும் அலட்சியம் பிறகு நம்மையே பாதிப்புக்குள்ளாக்கும்
என்பதை விளக்குவதாக விலங்குகளின் அலட்சியத்தால் க�ொசுக் கூட்டம்
பெருகிய செய்தியின் மூலம் உணர்த்தும் பாங்கு அருமை.
முறைசெய்து காப்பாற்றும் மன்னவன் மக்கட்கு
இறையென்று வைக்கப் படும்.
மக்களுக்கு ஏற்படும் துன்பத்தைத் தன் துன்பம் ப�ோல், பிறரிடத்தில்
தன்னை வைத்துப் பார்க்க வேண்டிய அரசன் தனக்கு துன்பம் இல்லாத ப�ோது
தான் ஏன் மற்றவர்களுக்காக துன்பப்பட வேண்டும் என்று நினைத்த பாங்கினை
மாற்றிக்கொள்ள வேண்டும்.
அரசர் பட்டால்தான் திருந்துவார் என்பதை நினைக்கும் தவளை மற்றும்
வண்டுகள் வழியாக இக்கதை நகர்கிறது.
	நாட�ோறும் நாடுக மன்னன் வினைசெய்வான்
	க�ோடாமை க�ோடா துலகு
அரசன் நாள்தோறும் அவனது செயலை ஆராய்ந்து செய்ய வேண்டும்
என்று வள்ளுவர் கூற்றிற்கு இணங்கவும் அமைந்துள்ளது.
	சிங்கமும் தானும் ச�ொசு த�ொல்லையை அனுபவித்த பிறகு க�ொசுவை
ஒழிக்க ஆணையிட்டது. அரசனின் அரசாணைக்கிணங்க அனைத்து விலங்குகளும்
துரிதமாக செயல்பட்டு தூய்மைப்படுத்திய சிந்தனை ப�ோற்றுதற்குரியது.
அரசன் எவ்வழிய�ோ குடிகளும் அவ்வழியே!
சுத ்த ம் ப�ோற் று வ�ோ ம் ! சு க ா த ா ர ம் ப�ோற் று வ�ோ ம் ! எ ன ்பதை
உணர்த்துவதாக இக்கதை மிகவும் அருமையாக அமைந்துள்ளது.

வெளிச்சத்தை திருடியது யார்?
குழந்தைகள் மனதில் ஆயிரமாயிரம் கேள்விகள் வலம் வந்துக்கொண்டே
இருக்கும். இந்தச் செயல் ஏன் அப்படி நடக்கிறது? இந்த நிகழ்வு எதனால்
ஏற்படுகிறது? என்று ஒரு அறிஞன் ப�ோல ஆயிரம் ஆயிரம் எண்ணங்கள் உதயம்
ஆகும் அந்த மனதில்.
அவர்களது மூளை த�ொடர்ந்து விளக்கங்களுக்கும், விளங்காத வற்றிற்காக
வினா எழுதுவதிலும் ஈடுபட்டுக் க�ொண்டே இருக்கிறது.
ஒரு குட்டிக் கரடிக்கு ஏற்படும் சந்தேகமும் அதனால் உண்டான மன
வருத்தத்தையும் ஒரு வயதான குரங்கின் மூலம் தெளிய வைக்கும் உளவியல்
சிந்தனை இக்கதையில் எடுத்தாளப்படுகிறது.
அறனறிந்து மூத்த அறிவுடையார் கேண்மை
திறனறிந்து தேர்ந்து க�ொளல்.
அறியாமையால் வரும் கேள்விகளுக்கு எள்ளி நகையாடாமல் அதற்கான
விளக்கம் அளிக்கும் மூத்த அறிவுடையார் நட்பு தேர்ந்துக் க�ொள்ள வேண்டும்
என்ற வள்ளுவர் வாக்கிற்கு ஏற்ப வெளிச்சம் திருடப்படுகிறது என்ற அறியாமை
வினாவிற்குக் காலையில் சூரியன் உதித்து மெல்லமெல்ல மேற்கே மறையும்
நிகழ்வை செயல்பாட்டின் மூலம் விளக்கும் குரங்கின் கதாபாத்திரத்தில் சிந்தித்து
செயல்படும் சான்றோர்களின் குணத்தை ஏற்றி கூறியுள்ள பாங்கு அருமை.
மூத்தோர் ச�ொல் மந்திரம் க�ொண்டே
க ா த ்தி டு உ ன் அ ற ி வ ை இ ன ்றே ! எ ன ்ற உ ன ்ன த ம ா க க ரு த ்தை
உணர்த்துவதாக இக்கதை அமைந்துள்ளது.
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அணில்களின் ஓட்டப்பந்தயம்
இறைவன் படைப்பில் ஒவ்வொரு உயிரினத்திற்கும் ஒவ்வொரு தன்மை
உண்டு. ஒவ்வொன்றும் ஏத�ோ ஒரு ந�ோக்கத்திற்காக படைக்கப்பட்டுள்ளன.
அணில்களுக்கு மரம் ஏறத் தெரியும். முயல்களுக்கு மரம் ஏறத் தெரியாது.
அணில்களின் வேகத்திற்கு ஈடு க�ொடுக்க முடியாது. இதை அறிந்தும், ஆராயாமல்
முயல் தன்னம்பிக்கை என்று பேசிய செய்தி வீண் ஆரவாரம் என்று அமைகிறது.
த�ொடர்ந்து ஓட்டப்பந்தயத்தில் அணில்களுடன் ப�ோட்டி ப�ோடாமல் பின்தங்கிய
வேலையில் ஒரு அணில் மட்டும் முயல் உடன் சேர்ந்து வந்து அன்பு செலுத்திய
காட்சி அன்பின் வழியில் நின்றது.
அன்புற்று அமர்ந்த வழக்கென்ப வையகத்து
இன்புற்றார் எய்தும் சிறப்பு.
உலகத்தில் இன்பம் பெற்று வாழ்ந்தவர் பெற்ற சிறப்பெல்லாம் அவர்
பிறரிடம் அன்பு செய்து வாழ்ந்ததால் வந்ததே ஆகும், என்று வள்ளுவன் கூற்றினை
உணர்த்தும்படி ப�ோட்டியில் வெற்றி பெற்றது வேறு ஒரு அணிலாக இருப்பினும்
முயலிடம் அன்பு செலுத்திய அணிலுக்குப் பரிசு வழங்கப்பட்ட செய்தி ஈண்டு
ந�ோக்கத்தக்கது.
அன்புடையார் என்பும் உரியர் பிறர்க்கு... என்பதுப�ோல தான் பெற்ற
பரிசினை முயலுக்கு அளித்த அந்த அணிலின் கதாபாத்திரம் அன்பின் ஊற்றாக
மட்டுமல்லாது அன்பினால் இந்த வையகமே உயர்ந்து நிற்கும் தன்மையை
அடைகிறது என்பதையும் உணர்த்துகிறது.
அ ன் பு ச ெ ய்வதே கு ற ி க் க ோ ள ா க க�ொள்ள வேண் டு ம் எ ன ்பதை
வலியுறுத்துவதாக இக்கதை அமைகிறது.

எறும்புக்கு லட்டு தந்த நிலா
ஒவ்வொரு உயிருக்கும் உணவு என்பது இன்றியமையாதது. தானே
உணவை தயாரித்துக் க�ொள்ளும் தாவரங்கள் முதல் இயற்கையிலிருந்து உணவு
தயாரிக்கும் மற்ற உயிரினங்கள் வரை உணவே அடிப்படையாகும்.
	நெல்லும் நீரும் உயிரன்றோ ! என்று மக்களுக்கு உயிராக விளங்கும்
உணவு பற்றிப் புறநானூறு கூறுகிறது.
தனக்கு கிடைக்கும் உணவைப் பங்கிட்டு உண்ணும் காகம்.
மருந்தே ஆயினும் விருந்தோடு உண் என்று வள்ளுவப் பெருந்தகை
கூறியுள்ளார்.
	மேற்கண்ட கூற்றுகளுக்கு விளக்கம் தரும் வகையில் இந்தக் கதை
அமைந்துள்ளது. தனக்குக் கிடைத்த லட்டுவை யாழினி எறும்புகளுக்காக பங்கு
வைப்பது மற்ற உயிரினங்களின் பசியைப் ப�ோக்க வேண்டும் என்ற உயர் குணம்
க�ொண்ட சிறுமியின் பாத்திரப் படைப்பு பற்றி உணர வைக்கிறது.
பகுத்துண்டு பல்லுயிர் ஓம்புக என்ற அடிப்படையில்
இராமலிங்கர்
மருதூரில் ஏற்படுத்திய சுத்த சன்மார்க்க சங்கத்தின் மூலம் பசிப்பிணி ந�ோயைப்
ப�ோக்கும் மருத்துவராக நாம் செயல்பட வேண்டும் என்ற உண்மை புரிகிறது. அது
ப�ோல யாழினி என்ற கதாபாத்திரத்தில் தனக்குக் கிடைத்த உணவைப் பசிப்பிணி
மருத்துவராக இருந்து எறும்புகளுக்கு உணவளித்த பாங்கு அருமையான கதை
ப�ோக்காக அமைந்துள்ளது.
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புலிக்குட்டிக்கு அம்மாவான ஆடு
	சிலநேரங்களில் ஆறறிவு க�ொண்ட மனிதன் ஐந்தறிவு விலங்குகள் ப�ோல்
நடந்து க�ொள்கிறான். சில நேரங்களில் ஐந்தறிவு விலங்குகள் கூட ஆறறிவு
மனிதன் ப�ோல நடந்து க�ொள்கின்றனர்.
திகம்பர சாமியார் ஒரு சமயம் லிங்கி செட்டி வீதியில் உள்ள திண்ணையில்
அமர்ந்து க�ொண்டு தன்னைக் கடந்து ப�ோகும் மனிதர்களின் குணங்களைக்
கண்டு நரி ப�ோகிறது, நாய் ப�ோகிறது, ஆடு ப�ோகிறது என்று கூறினாராம்.
அதுப�ோல மனிதர்கள் சிலர் பல விலங்குகளின் குணம் க�ொண்டவர்களாக நடந்து
க�ொள்வார்கள்.
ஆனால் இந்தக் கதையில் தாயுள்ளம் க�ொண்ட தாய் ஆடானது தங்களுக்கு
ஆபத்தான புலிக்குட்டிகளின் உயிரைக் காப்பாற்றிய தன்மை பார்க்கும்போதும்,
தங்களைக் காப்பாற்றிய ஆடுகளை உண்ணக் கூடாது என்ற உயர்ந்த
க�ொள்கைகளை க�ொண்ட புலிக் குட்டிகளின் கதாபாத்திரங்களும் அமைந்த
இக்கதை மிகவும் அருமையாக உள்ளது.
இக்கதை மூலம் ஆபத்தில் உதவியவர்களுக்குத் தீங்கு செய்யக்கூடாது
என்ற மேன்மை குணமும், ஆபத்திலிருப்பது எதிரியாகவே இருந்தாலும் காக்க
வேண்டும் என்னும் உயர்ந்த குணமும் அறியப்படுகிறது. பகைவர்களைக்
காப்பாற்றும் ப�ோது அவர்களிடம் சற்று எச்சரிக்கையாகவே இருக்க வேண்டும்
என்ற எச்சரிக்கை குணத்தையும் உணர்த்துவதாக அமைகிறது.
பகைநட்பாம் காலம் வருங்கால் முகம்நட்டு
அகநட்பு ஒரீஇ விடல் என்று குறள் வழியாக பகைவர் நண்பர்களாக வரும்
காலம் வந்தால் முகத்தில் நட்பு செய்து அகத்தால் அந்நட்பை நீக்க வேண்டும்
என்ற ஒரு அருமையான வள்ளுவத்தை உணர்த்துவதாக இக்கதை அமைகிறது.
கிளிமூக்கு மாங்காய்
ஒரு செயலைச் செய்யும் ப�ோது இடையில் ஏற்படும் பசிக்கு ஏதேனும்
ஒரு ப�ொருளை உண்ணலாம் என்று மற்றவர்கள் கூறும் ப�ோது ஒரு உத்வேகம்
பிறக்கும் என்பதை இக்கதை மூலம் நாம் அறியும் ஒரு செய்தியாக உள்ளது.
இ ந ்த க் க ா ல த ்தில் ப ல த�ொ ழ ி ல் நு ட்ப வ ள ர ்ச ்சிய ி ன் க ா ர ண ம ா க
குழந்தைகள் வெளிப்புறத்தில் விளையாடாமல் வீட்டிற்குள்ளே ஒரு இடத்தில்
முடங்கி உள்ளனர். வெளிப்புறத்தில் விளையாடும்போது வெற்றி-த�ோல்வி
என்ற இரண்டும் விளையாட்டில் ஏற்படுவது இயற்கை அதை பக்குவமாக
ஏற்றுக்கொள்ளும் தன்மை கிடைக்கப் பெறுவது அரிது. அதை மிகவும் எளிதாக
எடுத்துக் க�ொள்ளும் மனப்பக்குவம் இந்தக் கதையின் கதாபாத்திரங்கள் இடையே
காணப்படுகிறது.
வீட்டிற்குத் தாமதமாக செல்லக்கூடாது என்ற நண்பர்களின் வீட்டில்
நிலைமையை உணர்த்தும் எண்ணமும் இந்தக் கதையில் காணப்படுகிறது.
தன்னால் முடிந்த அளவு முயற்சி செய்யும் ப�ோது சிறு துரும்பும் பல் குத்த உதவும்
என்பது ப�ோல சிறுவர்கள் மாங்காயை அடிப்பதற்காக எடுத்துக்கொண்ட
ப�ொருட்கள் மூலம் அறியலாம்.
மாங்காயின் சதைப்பகுதியை உண்டு முடித்தபின் அந்த விதையை
மண்ணில் புதைத்து புதிய மரக்கன்றுகளை உருவாக்கி பல இடங்களில் நற்பயனை
அடைவ�ோம் என்ற உயர் சிந்தனை உடையதாக இக்கதை அமைகிறது.
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விதைகளை விதைப்போம்
	வ ி தை ப ல உ ரு வா க் கு வ�ோ ம் எ ன ்ற உ ன ்ன த ம ான க ரு த ்தை
வெளிப்படுத்துவதாக கதை அமைகிறது.

முட்டையைப் பாதுகாத்த அணில்
மனிதன் என்ற பெயரே மனிதாபிமானத்தின் அடிப்படையில் வந்தது.
தற்போது அந்த மனிதாபிமானம் எங்கே இருக்கிறது என்பது கேள்விக்குறியாகவே
உள்ளது. பிறருக்காக கண்ணீரும் பிறருக்காக செந்நீரும் சிந்தும் மனிதர்கள்
தற்போது அருகி வருவது தான் க�ொடுமையாக உள்ளது.

அடுத்த வீட்டில் தீப்பிடிக்க நினைப்பவன் மனிதனா?
எந்த நேரமும் ஓடிவந்து அணைப்பவன் மனிதனா? என்ற பாடல் வரிகள்
மூலம் மற்றவர்களுக்குத் துன்பம் வரும்போதெல்லாம் ஓடி வந்து உதவி செய்யும்
குணம் மனிதர்களுக்கு உரியது என்பதை அறியலாம்.
இக்கதை மூலம் ஓடி வந்து உதவுவது மனிதருக்கு மட்டுமல்லாமல் சிறு
அணில்களுக்கும் உள்ளது என்பதை உணர்த்துகிறது. க�ொண்டைக்குருவி பக்கத்து
மரத்தில் கூடுகட்டி இருப்பதையும் அதற்குள் முட்டை வைத்திருப்பதையும்
பக்கத்து மரத்து அணில்கள் அறிந்து வைத்திருப்பதாக ச�ொல்லும் செய்தி
சிந்திக்கத்தக்கது.
பக்கத்து வீட்டில் யார் உள்ளார்கள்? என்ன நடக்கிறது? என்று அறிவதும்
இல்லை. அறிந்துக் க�ொள்ள விருப்பமும் இல்லாத இவ்வுலகில் மரத்தை
வெட்டும் ப�ோது அணில்கள் குருவிக் கூட்டை முட்டைகளுடன் காப்பாற்றிய
செய்தி அருமை.
தன் பெண்டு தன் பிள்ளை ச�ோறு
வீடு சம்பாத்தியம் இவையுண்டு
தானுண்டு என்போன்
	சின்னத�ொரு கடுகுப�ோல் உள்ளங்
	க�ொண்டான்... என்ற பாரதியாரின் பாடல் வரிகளுக்கு ஏற்ப தற்போது
மனிதன் வாழ்ந்து வருகிறான். ஆனால் அணில்கள் தன் பிள்ளைகளை
விட்டுவிட்டு குருவி திரும்பி வரும்வரை கூட்டைப் பாதுகாத்த தன்மை மிகவும்
சிந்திக்கத்தக்கதாக அமைந்துள்ளது.
	சிறு பறவை இனத்திற்கு விலங்கினங்களுக்கும் இருக்கக்கூடிய அந்த
தன்மை மனிதர்களிடம் அருகி வருவதை எடுத்துக் காட்டியும் சுட்டிக்காட்டியும்
கூறியிருக்கும் தன்மை மிகவும் சிறப்பு.

குறும்பு செய்த சிறுமி
	பெரியவர்களுக்கு எப்போதும் 24 மணி நேரம் என்பது பத்தாது. கூடுதல்
இரண்டு மணி நேரம் கிடைத்தால் கூட ஏதாவது ஒரு வேலையைச் செய்துக்
க�ொண்டே இருப்பார்கள். ஆனால் சின்னக் குழந்தைகள் எந்த வேலையை
எப்பொழுது? எப்படி? எவ்வாறு செய்வது? என்று தெரியாமல் குறும்பு செய்து
க�ொண்டு இருப்பார்கள்.
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குழந்தைகளை முறையாக கவனித்து அவர்களுக்குத் தேவையான பதில்
கூறி இந்த உலகத்தைப் புரிய வைத்தால் அவர்களது வேலை சிறப்பாகும்.
மேலும் நேரமேலாண்மையும் அவர்கள் கற்றுக்கொண்டால், நாம் ச�ொல்வதற்கு
முன்னாடி செய்து முடிப்பர்.
ஒரு செயலைச் செய்யலாமா? வேண்டாமா? என ய�ோசிப்பதை விடுத்து
அதைச் செய்தால் யாருக்கு நன்மை என்று எதிர்பார்ப்பையும் விடுத்து செய்ய
வேண்டும்.
“செயல் தான் முக்கியம் செயலின் பலன் அல்ல. உன் செயல்களுக்கும்
என்ன பலன்கள் கிடைக்கும்? என்பது உனக்குத் தெரியாமல் இருக்கலாம்.
ஆனால் நீ ஒன்றுமே செய்யாமல் இருந்தால் எந்த பலனும் கிடைக்காது” என்று
என்று காந்தியடிகள் கூறுவதைப் ப�ோல குழந்தைகளுக்குப் பெரியவர்களின்
வேலைகளைச் செய்ய முடிந்த வேலைகளைப் பகிர்ந்து அளிக்கும் ப�ோது
அவர்களுக்கும் அந்த வேலைகளின் முக்கியத்துவம் தெரியும். வேலையின்
ஈடுபாடும் புரியும் என்பதை உணர்த்துவதாக இக்கதை அமைகிறது.

குள்ள நரிக்கு உதவிய மரங்கொத்தி
குரங்கிற்கு ஏற்பட்ட வலியைப் ப�ோக்க குள்ளநரி தான் ஒரு மருத்துவராகவே
மாறி இருந்தது. அடுத்தவர் துன்பத்தைத் தன் துன்பமாக பார்க்கும் ஒருவரால்தான்
உடனடியாக உதவ முடியும்.
அ து ப�ோ ல கு ர ங ்கின் உ ட ம்பில் கு த ்திய மு ட்களை நீ க்கியத�ோ டு
மட்டுமல்லாமல் மருத்துவ மூலிகை க�ொண்டு மருத்துவம் செய்து சிறந்த
நண்பனாக மாறியிருந்தது.
	நண்பனைத் தினமும் காணாவிட்டால் ஏற்படும் பதற்றமும், மற்றவர்களிடம்
உதவி கேட்கும் ப�ோது ஏற்படும் பதற்றமும், நண்பனை கண்டவுடன் உண்டான
மகிழ்ச்சியும் தனக்கு உதவிய மரங்கொத்தியும் நண்பனாக ஏற்றுக் க�ொண்ட
உயர் குணமும் நரி கதாபாத்திரத்தின் மூலம் தெரியவருகிறது.
முன்பின் தெரியாத நரியையும் உரிமையுடன் அண்ணா என்று
அழைத்து நரிக்காக ஒவ்வொரு மரமாக சென்று சின்னுவைப் பற்றி விசாரித்த
மரங்கொத்தியின் மனநிலை உண்மையில் உதவும் மனப்பான்மையின் உயர்ந்த
படியாக அறியலாம்.
	மேலும் தனக்காக உதவிய நரியையும், நரிக்கு உதவிய மரங்கொத்தியையும்
தனது உயிர் நண்பர்களாக ஏற்றுக் க�ொண்ட குரங்கின் மனநிலை தனக்கு நன்மை
செய்தவர்களை ஏதாகினும் செய்து நாம் நம்முடன் வைத்துக்கொள்ள வேண்டும்
என்ற உயர்ந்த குணத்தை உணர்த்துவதாக உள்ளது.

ஊஞ்சல் ஆடிய குட்டி ஆமை
தனக்கு கிடைத்த வாய்ப்பைத் தான் மட்டும் பயன்படுத்தும் ப�ோது
மற்றவர்களுக்குச் சற்று எரிச்சல் ஏற்படும் என்பதை ரியா முயல்க்குட்டி
கதாபாத்திரத்தின் மூலமும் தேவி முயல்குட்டி கதாபாத்திரத்தின் வழியாகவும்
அறியமுடிகிறது.
“தான் பெற்ற இன்பம் பெறுக இவ்வையகம்” என்ற உயர்நீதி இங்கு
ந�ோக்கப்படுகிறது. மற்றவர்களுக்கு ஏற்படும் துன்பத்தைப் ப�ோக்க வேண்டும்
என்பதும் குளத்திற்கு வழி தெரியாத ஆமைக்குஞ்சுக்கு வழிகாட்டும் காட்டு
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முயல்களின் குணமும், ஆமை ஆசைப்பட்டதற்காக ஊஞ்சல் விளையாட்டில்
ஆ மையை அ ம ர வ ை த் து ஊ ஞ ்ச ல ா டி தை யு ம் க ா ணு ம் ப ோ து உ த வு ம்
மனப்பான்மையும் விட்டுக்கொடுக்கும் மனப்பான்மையும் அறியப்படுகிறது.
புதியனவற்றை அறிந்துக் க�ொள்ளும் ஆவலுள்ள ஆமையைப் பாராட்டும்
நேரத்தில் தன் வழியை மறந்த அறியாமையையும், விழிப்புடன் இருக்க வேண்டிய
தருணத்தில் ஓய்வெடுத்த அறியாமையையும் இங்கு பார்க்கப்படுகிறது.
எப்போது ஓய்வெடுக்க வேண்டும்? எப்போது விழிப்புடன் இருக்க வேண்டும்?
என்பதெல்லாம் அறிந்து செயல்பட வேண்டும் என்ற உண்மை புரிகிறது.
மற்றவர்களுக்கு ஏற்படும் அழுகையை நிறுத்த தன்னாலான செயல்களை
செய்வதை இவ்வுலகில் உயிரினங்கள் விரும்புகின்றன. யாரையும் எந்நிலையிலும்
அழவைத்து பார்க்கும் எண்ணம் அடிப்படையில் எந்த உயிரினத்திலும் இருக்காது
என்பது இக்கதை மூலம் நமக்கு தெரிகிறது.

யாழினி வீட்டு அணில்
மற்ற உயிரினங்களை ஏமாற்றி துன்புறுத்தக்கூடாது. அடுத்தவர்
வீட்டிற்குள் முன் அனுமதியின்றி செல்லக்கூடாது. பெரியவர்கள், குழந்தைகளின்
இத்தகைய செயல்பாடுகளுக்கு துணை ப�ோகக் கூடாது என்பதை இக்கதையில்
முன் பகுதி மிகவும் தெளிவாக புரிய வைக்கிறது.
அணிலின் காயத்திற்கு மருந்திடுவதும், மருந்துகளைத் தயாரிப்பதும்,
அதற்கு உணவிடுவதும் அதற்காக குடும்ப உறுப்பினர்கள் மூவரும் மாறி மாறி
உதவியதும் குடும்பத்தின் அனைவரின் மன நிலை ஒத்துப்போவதாக இக்கதை
உள்ளது.
பறவைகளையும் விலங்குகளையும் என்னதான் அன்பு காட்டி வளர்த்தாலும்
அவற்றின் சுதந்திரம் பாதிக்கப்படும். அவற்றின் இயல்பு நிலையும், உணவைத்
தேடும் பழக்கமும் இல்லாமல் ப�ோய்விடும் என்ற கருத்துக்கள் அருமையாக
எடுத்தாளப்படுகின்றன.
	நாம் விலங்குகளை வளர்க்க வேண்டுமெனில் அவற்றிற்கான இயற்கையாக
அமைவிடத்தை ஏற்படுத்த வேண்டும் என்ற உயரிய குறிக்கோளுடன் இக்கதை
அமைகிறது. மரமானது பல உயிர்களுக்கு உறைவிடமாக இருக்கும். அவற்றை
நாம் ஏற்படுத்தும் ப�ோது நம்மைச் சுற்றி ஒரு இயற்கை சூழ்நிலை நிலவும் என்பதும்
புரிகிறது.
குழ ந ்தை க ள ி ன் ம னதை ப் ப க் கு வப்ப டு த் து வ து எ ன ்ப து வெற் று
க ள ி ம ண ்ணில் ச ி ற ்ப ங ்க ள் ச ெ ய்வ து ப�ோ ன ்ற து . அ ந ்தச் ச ி ற ்ப ங ்க ளு க் கு
உணர்வுகளையும் திறமைகளையும் பல ஒழுக்கங்களையும் விதைத்து அவற்றினை
ஆல விருட்சமாக ஆக்குவதும் பெரியவர்களின் கையில் உள்ளது.
ஒவ்வொரு குழந்தையும் கவனிக்கப்பட வேண்டியவர்கள். அவர்கள்
செய்யும் சிறு சிறு வேலைகள் கூட பாராட்டத்தக்கதாக அமைகிறது. ஒவ்வொரு
குழந்தையுள் உள்ள திறனைக் கண்டறிந்து அவற்றை மேன்மேலும் வளர்ப்பது
என்பது ஒரு சிலரால் மட்டுமே நடைமுறைப்படுத்தக் கூடிய செயலாக உள்ளது.
க ரைப்பா ர் க ரை த ்தால் க ல் லு ம் க ரை யு ம் எ ன ்ப து ப�ோல் ச �ொ ல ்பவர்க ள்
ச�ொன்னால் அனைத்து செயல்களும் நடைபெறும். திரு. கன்னிக்கோவில் ராஜா
அவர்களின் ஒவ்வொரு கதையையும் படிக்கும் குழந்தைகள் தனக்குள் ஒரு புது
மாற்றத்தை உணர்ந்து அதை நல்வழிப்படுத்தி நடப்பர் என்பது உறுதி
n
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சுதந்திரத்தை இரவில்
வாங்கியதால�ோ
என்னவ�ோ
மீண்டும் இருட்டுக்குள்
மூழ்கிக் க�ொண்டிருக்கிறது
இந்தியா.
வேதாளத்தை
முதுகில் சுமந்தலையும்
விக்ரமாதித்தானாய்
மரணபயம் திணித்த
ஆக்ஸிஜன் குடுவைய�ோடு
அலைந்து க�ொண்டிருக்கிற�ோம்.

ம�ொட்டை மாடியில்
நின்று தட்டிய
கைதட்டல்களும்
பால்கனியில் ஏற்றிய
விளக்கொளியும்
நுண்கிருமி மென்று
துப்பிய மனிதக் குவியலை
பரிதாபமாக
பார்த்து க�ொண்டிருக்கின்றன,
மூக்கை உரசி உரசி
காக்கைகள் எழுதும்
இசைக் குறிப்பை
ரசிக்க
நாளை நாம்
இருப்போமா?

  

   
- வங்கனூர் அ. ம�ோகனன்
எழுதி எழுதிக் களிக்கின்றேன் !
இனிய கருத்தை அளிக்கின்றேன் !
உழுது விளைக்கும் உள்ளத்தின்
உயர்ந்த விளைவில் திளைக்கின்றேன்
(எழுதி_எழுதிக்.....)
நேற்று நடந்த நிகழ்ச்சிகளை
நினைவில் பதிய வைக்கின்றேன் !
ஏற்றம் நல்கும் உயர்பாடல்
இன்று பாடி வைக்கின்றேன் !
(எழுதி_எழுதிக்.....)
வாழ்வுப் பாதை வளமடைய
வழங்கு கின்றேன் பாடல்களை !
தாழ்வுப் புயலில் சிக்காமல்
தாவி மகிழ்வீர் அவற்றுள்ளே !
(எழுதி_எழுதிக்.....)
ஓய்வு என்பது எனக்கில்லை !
உலகம் ப�ோற்ற உழைத்திடுவேன் !
தேய்வே இல்லா நிலையினிலே
திரிவேன் புகழ்வான் நிலவாக !
(எழுதி_எழுதிக்.....)
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பணம்
ஏங்குவ�ோர் பலரிருக்க நீ இல்லாமல்
துன்பப்படுவ�ோர் பலரிருக்க
எங்கு சென்று பதுங்கினாய்
எங்கள் செல்வமே...
உழைப்போர் பலரிருக்க
உழைத்தும் பலனில்லாமல் இருக்க
அவர் கரம் வராமல் எங்கே ஒளிந்தாய்
எங்கள் செல்வமே....
பிறந்தவுடன் பதுங்கினாய�ோ
ஈரம் காயும் முன் பதுங்கினாய�ோ
எங்கள் செல்வமே....
எங்குதான் பதுங்கினாய�ோ
எப்படி பதுக்கப்பட்டாய�ோ
எங்கள் செல்வமே...

சுஜாதா அருணாசலம்

 
‘‘என் முத்த ம�ொழி சைகை
ம�ொழி ஆதி மனிதன் தந்த
ம�ொழி சைகை காலந் த�ொட்டு
ம�ொழி வளர்ச்சியே அன்றைய
காலந் த�ொட்டு இன்றைய வரை
எம் தமிழ் சமூகம் தனக்கென
இலக்கியம் இது காலங் காட்டும்
காவிய மாகவும் வண்ணச் சித்திரமே’’

குறள், புதுக்கவிதை, கட்டுரை, பழம�ொழி
நா னூ று த�ொண் ணூ ற ்றா று வகை
சிற்றிலக்கியங்கள், சங்க இலக்கியம், நீதி
இலக்கியம், இடைக் காலம் பக்தி இலக்கியம்,
காப்பிய இலக்கியம் உரை நூல்கள், புராண
இலக்கியம், புராணங்கள், தலபுராணங்கள்,
இக்கால இஸ்லாமிய தமிழ் இலக்கியம்,
பத்தொன்பதாம் நூற்றாண்டு கிறிஸ்தவ
தமிழ் இலக்கியம், இருபதாம் நூற்றாண்டு
புதினம், கட்டுரை சிறுகதை, புதுக்கவிதை
ஆராய்ச்சிக் கட்டுரை, இருபத்தோராம்
நூற்றாண்டு அறிவியல், தமிழ் கணினித்
தமிழ், தமிழ் உரை நூல்கள், தமிழ் உரை நூல்,
ஆசிரியர்கள் தமிழ் இலக்கண இலக்கியப்
பட்டியல் கும்பக�ோணம் தமிழ் இலக்கியங்கள்
கால ஓட்டத்தில் தமிழ் அறிஞர்கள் துறை
தாழிசைவிருத்தம் உள்ளிட்ட செய்யுள்கள்
யாப்பிலக்கியங்கள் ப�ோன்ற உரைநடை
இலக்கியங்கள் மாணவர்களின் அறிவு
வளர்ச்சியை தூண்டுகின்றன.

புலவர். கல்யாணி
(இ.பெ.) தி. ச�ோமசுந்தரம்.

	நம் பண்பாடு கலாச்சாரம் என்பவற்
றையேதன்னகத்தேக�ொண்டதாகும்.அன்றோ
நம் முன்னோர்கள் இலக்கியம் காட்டும் வாழும்
வாழ்க்கையையே வாழ்ந்து வந்தார்கள்
இன்றைய இளைய தலைமுறையினர் நல்ல
நூல்களை வாசிக்கவ�ோ நல்ல ஆக்கங்களை
எழுதவ�ோ விரும்பாத இன்றைய இளைய
சமூகம் சினிமா நாகரிகத்தில் மூழ்கி திளைத்து
வருவது கவலைக்கு உரிய விடயமாகும்.
	நம் முன்னோர்கள் மற்றும் கல்வி
யாளர்கள் இன்றைய காலக்கட்டத்தில் நம்
இளம் தலைமுறையினர்கள் நூல் மற்றும்
நூல்நிலையம் மீது ஆர்வம் காட்ட வேண்டும்.
த�ொடக்கப் பள்ளி முதல் பல்கலைக்கழகம்
வரை பயிலும் மாணவர்கள் நூலகத்தைப்
ப யன் ப டு த ்தி வ ரு க ி ன ்ற ன ர் . எ னவே
மாணவர்களாகிய நாமும் நூலகம் தரும்
பயம் அறிந்து அங்கு நூல் பற்பல கற்று நம்
அறிவை வளர்த்துக் க�ொள்வோம்
ஐம் பெருங்காப்பியம், ஐஞ்சிறு
காப்பியம், பதினெண் மேற்கணக்கு, பதினெண்
கீழ்கணக்கு, தமிழ் இலக்கியத்தில் வெண்பா
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l
பறவையின் சிறகு
அசைக்க உதிர்கின்றது
எங்கோ பெய்யும் மழை

l
மின்மினியைத்
துரத்த மின்னுகின்றது
அந்திமாலை பட்டாம்பூச்சி

l
குளத்தில் தவளை
குதித்ததும் சிலிர்த்துக் க�ொண்டது
தாமரை

l
சிறகுகள் ஒளிரும் பட்டாம்பூச்சி
தூரத்தில் மறைகின்றது
அந்தி சூரியன்

l
அல்லிக்குளம்
சாலை கடக்கின்றது
வழியெல்லாம் சேற்றுச் சுவடு

l
பனிக்கால சூரியன்
குறுக்கே செல்ல ஒளிரும்
பட்டாம்பூச்சி

l
நெடுஞ்சாலை மரம்
சாயத் த�ொடங்கும்
அந்தி வெயில்

l
சாலை கடக்கும் சிறுவனின் கைகளுக்குள்
நடுங்கியபடி
அம்மாவின் விரல்கள்

l
காத்திருக்கும் வேளை
கீறல்களைத் தாங்கிக் க�ொண்டு
சாலைய�ோர மரம்

l
நீர் வட்ட வளையத்திற்குள்
தன்னை முத்தமிட்டு அருந்துகின்றது
ஆட்டுக்குட்டி

l
இன்றைய நாள் முழுவதும் த�ொடர்ந்தது
வாகனத்தின் குறுக்கே விழுந்த
நாயின் நினைவு

l
மேகத்தை அருந்தியும்
குறையவில்லை
ஆட்டின் தாகம்

l
சிறகுகளை படபடக்க
மறந்து விடுகிறது
தேனருந்தும் பட்டாம்பூச்சி

l
கிளையை அருந்தும் ஆடு
குளத்தில் மூழ்கிக் க�ொண்டிருக்கின்றது
அந்திச் சூரியன்

l
ஆடாத மூங்கில்
பலகையின் மேல் நகரும்
மரத்தின் பூக்கள்

l
எத்தனை வளையங்கள�ோ?..
கரைவரை சென்று உடைகின்றது
குளத்தில் வானம்

l
குஞ்சிற்கு இரையூட்டும்
ப�ோதெல்லாம் அசைகின்றது
குருவியின் வால்

l
ஆடு மேய்ந்த பாதையெல்லாம்
பசுமையாய் தடயமிடுகின்றன
புழுக்கைகள்

l
எந்த பறவையின் இறக�ோ?
அலங்காரமாக இருக்கின்றது
மாப்பிளை சேட்டின் குதிரை

l
மூங்கில் காட்டிற்குள்
இடைவெளி தேடியலையும்
சூரிய ஓளி

l
படியில் ஏற ஏற
இறங்குகின்றது
க�ோபுரக் கலசம்
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ஷர்ஜிலா பர்வீன் யாகூப்

 
 
l
தேன் கூட்டினை
கலைத்தபடி ஓடுகிறான்.
அடைக்கலம் தருமா
ஒற்றைப் பனைமரம்!
- வதிலை பிரபா
l
பாவங்களைக் கரைக்கும்
கங்கைத் தண்ணீர்
எனக்கு ஒருதுளி
ப�ோதுமுன் கண்ணீர்
-- ராஜூ ஆர�ோக்கியசாமி
l
நீயும் நானும்
விட்டுச் சென்ற இடம்
இப்போதும் த�ொட்டுச் செல்கிறது
என்னுடைய நினைவுகள்

l
காற்றை எப்போதும்
கட்டுப்படுத்த முடியாதாம்...
ப�ொய்யாக்கிப் ப�ோகிறான்
புல்லாங்குழல் வாசிப்பவன்.
- செல்வா ஆறுமுகம்
l
ஓவியப் ப�ோட்டியில்
முதல் பரிசு
அகதிச் சிறுமி
வரைந்த வீட்டிற்கு
- எம்.சாகுல் ஹமீது
l
இயற்கை புதுப்பித்துக் க�ொள்கிறதாம்
மனித ஊழிகளுக்கு
முற்றுப்புள்ளி வைத்து
உணராத மனிதர் பதறுகிறார்.
-ராஜி சீனிவாசன், சிங்கப்பூர்

- த.யாசகன்.
l
என்னை ஏமாற்றுவதில்
எத்தனை மகிழ்ச்சி
தெரிந்தே ஏமாறுகிறேன்
அவர்களின் முகமலர்ச்சிக்காக.
.. லஷ்மி கார்த்திகேயன்
l
கை கனக்கும் ப�ோது
கடவுள் தந்தது என்பார்
கை கடிக்கும் ப�ோது
கடவுளே இல்லை என்பார்
- காசி ஜீவலிங்கம் 			
		
யாழ்ப்பாவாணன்
l
ப�ோய்ப் பார்க்குமிடமாய்ப்
ப�ொலிவிழந்து கிடக்கிறது
வாழ்ந்து வளர வளம்சொய்த
ஊரகத்து உறைவிடம்

தாவும் உயிர்
உயிர்
கூடுவிட்டு கூடு பாய்வதை
எவரும் கண்ணால்
கண்டதில்லை;
நீ என் எதிரே
த�ோன்றும் ப�ோது
நான் மட்டும்
அவ்வித்தை காணும்
அதிர்ஷ்டம் பெற்றேன்!

பா.சக்திவேல்
க�ோயம்புத்தூர்

- ரஞ்சினி
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வணக்கம் ஐயா

திராவிடர்கழகத் தலைவர் கி
வீரமணி கவிஞர் வைரமுத்து
ஆகிய�ோருடன்

மருத்துவத்துறையில்பணியாற்றுபவர்கள்ப�ொதுவாக
மற்ற பணிகளில் ஈடுபடமாட்டார்கள். தாங்கள் ஒரு
பன் மு கக் கலைஞராகப் பரிணமித்து ள்ளீ ர்கள்.
தமிழ்சார்ந்த பணிகளாகட்டும் சமுதாயம் சார்ந்த
பணிகளாகட்டும் ஆன்மீகம் சார்ந்த பணிகளாகட்டும்
திரைப்படத் துறை சார்ந்த பணிகளாகட்டும்
எல்லாவற்றிலும் தங்கள் முத்திரையைப் பதித்து
வருகிறீ ர ்கள். அதற்கு முதற்கண் தமிழ்நெஞ்சம்
இதழ் சார்பாக எனது நெஞ்சார்ந்த வாழ்த்துகளைத்
தெரிவித்துக் க�ொள்கிறேன்.

 :   
தங்கள் பெற்றோரைப் பற்றிக் கூற இயலுமா?

r
பாமக நிறுவனர் திரு இராமதாஸ்
அவர்களுடன் மருத்துவர் ஜெய
இராஜ மூர்த்தி அருகில் ஜி கே
மணி

	பெற்றோர் : தந்தையார் நினைவில் வாழும்
சா.ஜெயராமன் எம்ஏ பிஎட்.ஓய்வுபெற்றத் தலைமை
ஆசிரியர். எனது தந்தை என்றாலும் நண்பராகவும்
தாயுமானவராகவும் இருந்தவர். சிறந்த பண்பாளர்
.தாயார் நினைவில் வாழும் தனஜ�ோதி .
தாங்கள் பிறந்த ஊர் மற்றும் அதன் சிறப்பைப்
பற்றிக் கூறுங்களேன்!
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பிறந்த ஊர் திருவெண்காடு. சீர்காழி
வட்டம். சிலப்பதிகாரத்துடன் த�ொடர்புடைய
ஊர். நால்வர் பாடிய தலம். பட்டினத்தார்
சிவதீட்சை பெற்ற தலம் .சிவஞானப�ோதம்
அருளிய மெய்கண்டார் அவதரிக்கக் காரண
மான ஊர். நாயன்மார்களில் சிறுத�ொண்ட
நாயனாரின் மனைவி திருவெண்காட்டு
நங்கை எமது ஊர். காவிரிக் கரைய�ோர ச�ோழ
மண். நாதஸ்வர சக்கரவர்த்தி திருவெண்காடு
டி.பி. சுப்ரமணியப் பிள்ளை அவர்கள் வாழ்ந்த
ஊர் இப்படிப் பல சிறப்புகள் க�ொண்ட ஊர்
இன்று நவக்கிரகங்களில் புதன் ஸ்தலமாக
ப�ோற்றப்படுகிறது.
தங்களுக்குத் தமிழ்மேல் பற்று வர
ஏதேனும் சிறப்புக் காரணம் உண்டா? யார்
உங்களுக்குத் தூண்டுக�ோலாக இருந்தார்கள்?
தமிழ்மேல் பற்று வரக் காரணம்
எனது தமிழாசிரியர்களான திரு மா.
இராமானுஜம், திரு மு. அப்புக்குட்டி, புலவர்
ச�ொ. தாண்டவமூர்த்தி ஆகிய�ோர் .
இளம் வயதில் கலைஞரின் கவி
யரங்கமும் அவரது மேடைப் பேச்சும்
எழுத்தும் முழுமையாக தமிழை ந�ோக்கி
ஈர்த்தது. புரட்சிக்கவிஞன் பாரதிதாசனின்
கவிதைகளும்,வள்ளலாரின்திருஅருட்பாவும்
எம்மை செதுக்கியது எனலாம்

தஞ்சைத்தமிழ்மன்ற் இரண்டாம் ஆண்டு
விழாவில் தமிழ்ப்பணிச்செம்மல் விருது
பெற்றப�ோது அருகில் இயக்குநர் சிவா
ஜி, சிந்தை வாசன், இராம் வேல்முருகன்
மற்றும் ஏவிஎஸ் தேவநாதன்.

சரளமாக நடைப�ோடும் தாங்கள் பாடவும்
செய்கிறீர்களே எப்படி? அதற்கு ஏதும்
சிறப்புப் பயிற்சி பெற்றுள்ளீர்களா?

தமிழில் தாங்கள் ஏதும் நூல் எழுதி
யு ள்ளீர்க ள ா ? அ த ன ை ப் ப ற ்றி க் கூ ற 	பேச்சுப் ப�ோட்டியில் பள்ளிநாட்களில்
இயலுமா?
க ல ந் து க�ொ ண ்ட து ம் க வ ி தை எ ழு த
தமிழாசிரியர் தந்த அறிவும் பேச எழுத
	நான் எழுதியுள்ள நூல்கள். ‘‘எனது துணை புரிகிறது .
அம்பறாத்தூணியிலிருந்து’’ கவிதை நூல்.
‘‘புனிதர் வள்ளலாரின் புரட்சிப்பாதை’’.
பாடல் முழுக்க கேள்வி ஞானத்தால்
உரைநடை நூல், ‘‘நேசம் விரும்பும் தான். கேட்டு கேட்டு பாடப் பயின்றதால்
நெருப்புப்
பூக்கள்’’
கவிதை
நூல், ஓரளவு பாடுவேன். கர்னாடக இசையில்
‘‘வள்ளலாரும் பெரியாரும்’’ ஒப்பாய்வு ஓரளவு ஈடுபாடு உண்டு .
நூல், ‘‘வைகுண்டர் : வள்ளலார் ஓர்
பார்வை’’ உரைநடை நூல், ‘‘குறள்வழியில்
தமிழ் இலக்கியங்களில் தங்களைக்
அருட்செல்வர்’’ சிலப்பதிகாரத்தில் அறம்
கவர்ந்த இலக்கியம் எது ? ஏன்?
ஆகியவையாகும்.
தமிழிலக்கியத்தில் எம்மைக் கவர்ந்
பேச்சு
கவிதை
இரண்டிலும் தது வள்ளலாரின் திருஅருட்பா. கவிதையை
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நிறுவி அதன் தலைவராக இருக்கிறீர்கள்.
திராவிடப் பாரம்பரியத்திலிருந்து வந்த
த ா ங ்க ள் ஒ ரு ஆ ன ்மீ க அ மை ப் பு க் கு த்
த லைவ ர ா க உ ள்ள த ி ல் மு ர ண ்பா டு
இல்லையா?
	வள்ளலார் தமிழ் மன்றம் என்ற
அமைப்பு தமிழையும் சன்மார்க்கத்தையும்
வளர்க்கும் அறிஞர் பெருமக்கள் மன்றமாகும்.
குழந்தகள�ோடு விளையாடும் மருத்துவர்

எளிமை யாக முதலில் தந்தவர். இனிமையும்
பக்தியும் இணைந்த எளிய பாடல்கள்.
பக்தி இலக்கியம் மட்டுமல்ல பாமரரும்
உணர்ந்த இலக்கியம். மகேசன் இலக்கியம்
மட்டுமல்ல மக்கள் இலக்கியம். சமய
இலக்கியம் மட்டுமல்ல சமுதாய சீர்திருத்த
மறு மலர்ச்சி இலக்கியம் என்பதால்
திருவருட்பா எம்மைக் கவர்ந்தது.
கீழடியைப் பற்றியும் பூம்புகாரைப்
பற்றியும் ஒருசில வார்த்தைகள்.
கீழடி தமிழ் பண்பாட்டின் தாய்மடி.
தமிழரின் த�ொன்மையான பண்பாடு நாகரிகம்,
ம�ொழியறிவு ஆகியனவற்றை வெளிக்
க�ொணர்ந்த காலக் கண்ணாடி. சிந்துசமவெளி
நாகரிகத்தோடு ஒத்துள்ள எழுத்துகள்,
ஆதாரங்கள் தமிழர்களின் பரந்துபட்ட
நிலப்பரப்பை உலகுக்கு காட்டுவன. நான்
நேரடியாகச் சென்று அங்கிருந்தவற்றை
பார்வையிட்டு மெய் சிலிர்த்தேன் .
பூம்புகார் சிலப்பதிகாரக் காப்பிய மண்.
கண்ணகி க�ோவலன் மாதவி ஆகி ய�ோர் வாழ்ந்த
மண். புகார்க் காண்டத்தில் இளங்கோவடிகள்
பூம்புகாரின் பெருமை களைக் காட்டியிருப்பார்.
மாதவியின் அரங்கேற்றம் நடந்த இடம்.
இந்திரவிழா, பட்டினப் பாக்கம், மருவூர்
பாக்கம், நாளங்காடி, அல்லங்காடி ப�ோன்றவை
பூம்புகாரை நினைவுபடுத்தும் தமிழரின்
பண்டைத் துறைமுகம். காவிரிப் பூம்பட்டிணம்
பட்டினத்தார் வசித்த மண்ணும் கூட.
வள்ளலார் மன்றம் என்ற அமைப்பை
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	வள்ளலாரைப் பிடிக்காத மனிதர்
களே உலகில் இருக்க முடியாது. ஆத்திக
வாதிகளும், நாத்திகவாதிகளும் ஏற்கும்
ஆன்மிகவாதியே வள்ளலார். பக்தியுடன்
சமுதாய சீர்திருத்தத்தையும் த�ொண்டையும்
வலியுறுத்தியவர். திராவிட இயக்க சிந்தனை
களின் முன்னோடி வள்ளலார் என்பதை
மறுக்க இயலாது
வள்ளலார் பாடல்களையெல்லாம்
மிகச் சரளமாகப் பாடுகிறீர்கள் அவரைப்
பற்றிய ச�ொற்பொழிவைத் தங்கு தடை
யின்றி ஆற்றுகிறீர்கள். இது எப்படி?
எவ்வாறு வள்ளலார் மீது தங்களுக்குப்
பற்று வந்தது?
புத்தகங்கள் படிக்கும் ஆர்வமுள்ள
எனக்கு 1999 ஆம் ஆண்டு ம.ப�ொ சிவஞானம்
எழுதிய வள்ளலார் கண்ட ஒருமைப்பாடு
என்ற நூலைப் படிக்க நேர்ந்தது. சாகித்ய
அகாடமி விருது பெற்ற நூல். அதைப்
படித்பிறகு வள்ளலார் க�ொள்கைளில் ஈடுபாடு
வந்தது. பிறகு வள்ளலார் த�ொடர்புடைய
நிறைய நூல்களைப் படித்தேன் .
அருட்பாக்கள் படிக்கவும் புரிந்து
க�ொள்ளவும் எளிதாக இருப்பதால் எதுகை
ம�ோனை சந்தநயங்களுடன் எழுதப்பட்ட
இனிய பாடல்கள் ஆதலால் படிக்கப் படிக்க
மனதில் பதிகிறது
	வள்ளலார் மன்றம் வழியாக எந்த
மாதிரியான பணிகளை ஆற்றி வருகிறீர்கள்?
எவ்வளவு காலமாக இதனைச் செய்து
வருகிறீர்கள்?

	வள்ள லாரை அந்தக் காலத்துப்
பெரியார் எனப் பேராசிரியர் அவர்கள்
ஒருமுறைக் குறிப்பிட்டதாக ஞாபகம். இது
பற்றி தங்கள் கருத்து.
	வள்ளலாரும் பெரியாருக்கும் பெரிய
வித்தியாசம் இல்லை. எனது வள்ளலாரும்
பெர ியா ரும் என்ற நூலி ல் தெளி வாக
எழுதியுள்ளேன்.
மூடநம்பிக்கை எதிர்ப்பு, சமுதாய
சமத்துவம், சமூக நீதி, அன்பும் அறிவுமே
கடவுள்தன்மை வாய்ந்தவை, மனிதநேயம்
என்ற இடங்களில் இருவரும் ஒரே களத்தில்
நின்று குரல் எழுப்பினர் எனலாம்
வள்ளலாரின் ஒளிவழிபாடு இக்காலத்
திற்கு ஏற்றது எனக் கருதுகிறீர்களா?
உருவ வழிபாட்டைவிட உயர்ந்த
வழிபாடு ஔிவழிபாடு. ஔிவழிபாடு செய்யாத
சமயங்களே இல்லை. ஔியில் இறைவனைக்
காண்பது என்பது அறிவு அல்லது ஞான
ஜ�ோதியில் கருணை உள்ளத்தோடு கடவுளை
நமக்குள் உணர்வது என்பதாகும். பக்குவம்
வந்தபிறகு அது கூடதேவையில்லை அவரவர்
புருவமத்தியில் அந்த ஔியைக் காணலாம்
என்பதே வள்ளலாரின் நிலைப்பாடு.

தயாரிப்பு செய்யும் அளவு வசதியும்
இல்லை. ஆர்வமும் இல்லை
தாங்கள் தற்போது செய்து வரும்
மருத்துவ அலுவலர் பணியில் சவாலானது
என எதை எண்ணுகிறீர்கள்?
மருத்துவத்துறையில் சவாலானது
அரசு மருத்துவராக காலம் முழுதும் இருந்து
பணி நிறைவு செய்வது.
மருத்துவச் சேவையில் மனநிறைவு
அடைந்துள்ளீர்களா?
மருத்துவச் சேவையில் மனநிறைவு
அடைந்துள்ளேன். 30 வருடங்கள் பணியில்
லட்சத்திற்கும் ந�ோயாளிகளைப் பார்த்துள்ளேன்.
நள்ளிரவில் எழுப்பும் அவசர ந�ோயா
ளிகள் பற்றி ...
தமக்கையார் திருமதி துர்கா ஸ்டாலின்
அவர்களுடன் மருத்துவர் ஜெய
இராஜமூர்த்தி

திரைப்படங்களில் நடித்துள்ளீர்கள்.
ஒரு திரைப்படத்தில் முதலமைச்சராக
நடித்துள்ளீர்கள் எனக் கருதுகிறேன்.
எவ்வாறு திரைப்பட ஆர்வம் வந்தது?
	நட்பு முறையில் நான்கு திரைப்படங்
களில் நடித்துள்ளேன்.
பழனியப்பா கல்லூரி ‘‘தங்கம்’’,
கலைஞரின் ‘‘பெண்சிங்கம்’’, ‘‘தீ’’. இதில்தான்
முதல்வராக நடித்தேன். நடிப்புத்துறைப் பற்றி
தெரிந்துக�ொள்ள சென்றேன். திரைப்படத்துறை
இப்போது ச�ோதனையான காலகட்டத்தில்
உள்ளது .
	வருங்காலத்தில் திரைப்படத் தயாரிப்பு
ஏதும் செய்ய ஆர்வம் உள்ளதா?
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முத்தமிழ் அறிஞர் டாக்டர் கலைஞர்
அவர்களுடனான தங்கள் உறவு பற்றி ...

முத்தமிழ் அறிஞர் கலைஞருடன்

கிராமங்களில் நள்ளிரவில் பெரும்
ப ா லு ம் தேள்க டி , ப ா ம் பு க டி அ ல ்ல து
நெஞ்சுவலி வயிற்றுவலி ப�ோன்றவற்றிற்கு
எ ழு ப் பு வார்க ள் .
எ ன க் கு
45
வய து ஆனவரைப் பார்த்தேன். பிறகு
எனது உடல்நலம் பாதிக்கப்பட்டதால் மிக
அவசரம் எனில் மட்டும் பார்ப்பது உண்டு .

கலைஞர் என் மீது மிகுந்த பாசத்தைப்
ப�ொழிந்த மாபெரும் தலைவர். என்ன
‘‘அருட்பெருஞ்ஜோதி’’ எப்படியா இருக்க
என்று கேட்டதுண்டு. தமிழ் சம்பந்தமாக
எப்போது சந்திக்கச் சென்றாலும் சந்திக்கும்
மகத்தான மாமனிதர்.

	வடலூரில் வள்ளலாரின் சுத்தசன்
ம ார்க்க மு றை ப டி வ ழ ி ப ா டு ந ட த ்த
நீதிமன்றம் மூலம் சென்று நடைமுறைப்
படுத்தியதில் கலைஞருக்குப் பெரும் பங்கு
உண்டு. அப்போதெல்லாம் வள்ளலார்
குறித் து ப ல வற்றை தெளிவுப டுத்திக்
க�ொ ண ்டா ர் பு த ்த க ங ்க ள் மூ ல ம ா க க்
மருத்துவத் துறையில் தங்களுக்கு கலைஞர். எதையும் தாங்கும் இதயம்
நேர்ந்த மறக்க இயலாத சம்பவம் ஏதாவது என்பது அண்ணா ச�ொன்னது. அதைப்
பெற்றிருந்தவர் கலைஞர்.
ஒன்றை நினைவு கூற இயலுமா?
1990 ல் திருவெண்காட்டில் அரசு
மருத்துவராக சேர்ந்த ப�ோது ஒரு பெண்மணி்க்கு
நள்ளிரவில் பிரசவம் பார்த்தேன். பெண்
குழந்தை பிறந்தது. அந்தப் பெண் குழந்தைக்கு
2014 ஆம் ஆண்டு திருமணம் ஆகி அந்தப்பெண்
குழந்தை பெற்று தன்குழந்தையை முதலில்
என்னிடம் காட்ட எடுத்து வந்தது தனது
தாயுடன். மூன்று தலைமுறைக்கு மருத்துவம்
பார்த்த மகிழ்ச்சி எனக்கு ஏற்பட்டது .

அவரது மறைவு அன்று ஒருநாள்
முழுதும் சாப்பிடாமல் துக்கத்தில் இருந்தேன்.
தளபதி ஸ்டாலின் என்ற மாபெரும்
ஆளுமையுடனான தங்கள் உறவு பற்றி..

க ஸ்டாலின் எனது அக்கா கணவர்.
எனக்கும் அவருக்கும் வயது வித்தியாசம்
அதிகம் என்பதால் அவர்மீது மிகுந்த மரியாதை
எ ன க் கு உ ண் டு . அ த ி க ம் யா ரு ட னு ம்
அரசு மருத்துவமனைகளுக்கு வசதி பேசமாட்டார். அவரது சுபாவம் அப்படி.
கடினமான உழைப்பாளி. நேர்மையாளர்
யானவர்கள் வருவதில்லையே ஏன்?
என்பதை மாற்றுக் கட்சியினரும் ஏற்றுக்
அரசு மருத்துவமனைகளை இன்னும் க�ொள்வார்கள்.
தனியார் மருத்துவமனைகள் ப�ோல உயர்த்த
தங்கள் எதிர்காலத் திட்டம் என்ன?
வேண்டும்.
அரசியலா இலக்கியமா ஆன்மீகமா?

ஒரு விழாவில் மருத்துவர், பாடகர் சீ ர்காழி
சிவ சிதம்பரம் அவர்களுடன்
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எ ன க் கு அ ர ச ி ய லி ல் ஈ டு ப ா டு
கிடையாது. ஆன்மிக மற்றும் இலக்கியத்தில்
ஈடுபாடு உண்டு. பட்டிமன்றங்களில்
கலந்து க�ொண்டு பேசிக் க�ொண்டுள்ளேன்.
எதிர்காலத்தில் ஒரு சிறந்த பட்டிமன்ற
நடுவராக விருப்பம்.

ப�ோட்டுக் க�ொள்வது அவசியம் . இலேசான
அறிகுறி இருந்தாலும் டெஸ்ட் செய்து
பார்த்து மருத்துவ ஆல�ோசனை பெற
வேண்டும் .

தளபதி ஸ்டாலின் மற்றும் திருமதி துர்கா
ஸ்டாலின் ஆகிய�ோருடன்

	ந�ோய் எதிர்ப்பு சக்தியை அதிகரிக்க
புரதச்சத்து உள்ள உணவு, பழங்கள், காய்கறி
கீரைகள் உண்பத�ோடு விட்டமின்கள்
எடுத்துக் க�ொள்ளலாம் .
n

தமிழ்நெஞ்சம் இதழ் பற்றி...
தமிழ்நெஞ்சம் சப்தமில்லாமல் தமிழ்ப்
பணி செய்யும் ஒரு இதழ். பிரான்சிலிருக்கும்
தமிழன்பர் திருவாளர் தமிழ்நெஞ்சம் அமின்
அவர்களின் கடும் உழைப்பினால் ஐம்பதாவது
ஆண்டில் நடைப�ோடும் இதழ் மென்மேலும் வளர
வாழ்த்துகிறேன்.
தற்போதைய க�ொரானா தீநுண்மி
காலத்தில் மக்கள் செய்ய வேண்டிய
முன்னேற்பாடுகள் மற்றும் தடுப்புமுறைகள்
பற்றி
ஒரு
மருத்துவராகத்
தாங்கள்
ச�ொல்லவிரும்புவது...

 
பாண்டி விளையாடும்போது
பருவம் ச�ொல்லிச் சென்றது...
நீ பெண் என்று...

அரசு எடுக்கும் நடவடிக்கைகளுக்கு
முழு ஒத்துழைப்புத் தர வேண்டும். வீட்டை
விட்டு வெளியில் மிக அவசியம் எனில் மட்டும்
முகக்கவசத்துடன் சென்று வரவேண்டும். ஆடை மறைத்து அழைத்து சென்று
சமூக இடைவெளியை கடைபிடிப்பது, வீடு சேர்ந்த த�ோழியானாள்
அடிக்கடி கைகளைக் கழுவுவது, தடுப்பூசி இரண்டாம் தாய்...
நடிகரும் மருமகனுமான திரு உதயநிதி
ஸ்டாலின் அவர்களுடன் மருத்துவர் ஜெய
இராஜ மூர்த்தி

கல்லூரி கனவுகளுக்கு மத்தியில்
கவிதை கர்ப்பம் மறைத்துத் திரிந்த
என்னை...
நாடி பிடித்து நடுசபையில் நிறுத்தி...
பிரசவித்த கவிதைகளுக்கு...
கைதட்டில் தாலாட்டிய நண்பன்...
வடிவில் தகப்பன்...
உலகம் ரம்யம்தான்...
உணர்வுகளுக்குத்தான் பிடிவாதம்...!!!

-  
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குப்பருட குணம்
எப்பேறு கேட்டாலும் நற்பேறு
கேளுடிம்மா
எடுத்தெறிஞ்ச வெசமத்த
இடுக்கில ச�ொருகுடிம்மா
எக் கண்ணும் காணா
முக்கண்ணன் ஊருடிம்மா
இல்லாத சங்கதிக்குச் சங்கிலிய
அணிவிச்சி அலசாத வாயால
வெளங்காமச் ச�ொல்லி வைக்கும்
கூட்டம்டிம்மா.... .
கண் செத்த கயவருக்கு
கருவாட்டு வாசம் ப�ோல
அடுத்தவரக் கழுவி உறிஞ்சிக் காலம்
கழிக்கப் ப�ோதும்டிம்மா......
உள்ளாடை துரு வாடை
அடுப்படியில் எலி வாடை
ப�ொழக்கடையில்
எரு வாடை ஆவென்டால் சீ ழ் வாடை
கேளேன்டிம்மா கேணயர்கள்
பீ மேல மூடி வெச்ச கடதாசி
ப�ோலேடிம்மா

பல்லுக் கட்டுப் பறந்தாலும்
என்னடிம்மா
பக்கத்து வெசயங்கள அற
க�ொறையாக்
கேட்டுப் புட்டு கண்ணு மூக்கு வெச்சி
ஒலவ விட வேறாளுக
வேணுமாடிம்மா
குப்பருட க�ொணமெல்லாம் குப்ப
ப�ோட்ட பையாட்டம்
ஊரச் சுத்திக் க�ொடையுறாக
உள்ளுக்குள்ள நாறுறாக
அறிவாய�ோடிம்மா!

சித்திர ஞானம்
சிறிதும் இல்லாதவன் நான்.
க�ோட்டோவியங்களில்
க�ொண்டு வரமுடியவில்லை புத்தனை..
கர்த்தரை வரைகையில்
என் தூரிகை சிலிர்க்கிறது.
சிலுவையை வரைகையில்
என் ஜீவன் வலிக்கிறது.
க�ோலமிடும் எழில் காண
க�ோடி விழிகள் வேண்டும்.
நீலவண்ணக் குப்பியை
கடலில் கவிழ்த்தது யார்...?
இரவு வரும் வரை
ஆசையுடன் காத்திருக்கிறேன்.
மகன் வரைந்த. மின்மினிகள்
கண்ணடிக்கும் வண்ணம் காண.
கிளிகளே... க�ொஞ்சம்
ப�ொறுத்துக் க�ொள்ளுங்கள்--அவள்
க�ோவைப் பழ இதழ்களை
வரைந்து விடுகின்றேன.
எழிலரசி ஓவியத்தை
வரைய. முயல்கின்றேன்.
அவள் துடியிடையை விட்டு
நகரவில்லை... தூரிகை.
துரித உணவகத்தில்
பீட்ஸா வாங்கிக் க�ொடுத்தேன்.
ஏருழவனை வரைந்து
பரிசு பெற்ற. மகனுக்கு.
ஆண்டவன் வரையும்
வித்தகச் சித்திரம் ஜனனம்.
சாத்தான் வரையும்
தத்துவச் சித்திரம் மரணம்.

- க. ஷியா

-



 

ஆனாலும் தெருவ�ோட தேர�ோடும்
சில்லுல சிறு கறையான்
மல்லுக் கட்டும் பாரேன்டிம்மா

அற்புத மானவன்
ஆலயம் க�ொண்டுள்ளான்.
சிற்பியின் கைகளிலும்
ஓவியனின் தூரிகையிலும்.
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அ தியமான் ஆண்ட புண்ணிய

இ ட ம் த ான் த க டூ ர் . அ ந ்த ம ண ்ணை
வணங்குவ�ோம. தமிழ் மூதாட்டி ஒளவைக்கு
நெல்லிக்கனியைத் தந்து தமிழை வளரச்
செய்த இடமல்லவா ?
பசித்தோருக்கு புசி என்று உண
வளிப்பவர் வள்ளல் என்றால், வெடித்துக்
கிடக்கும் நிலத்தின் குடல் பசியைப் ப�ோக்கும்
க�ோடைமழையும் ஒரு வள்ளல்தானே.
கதிரவன் நிலத்தைச் சுட, அந்தம் திருப்பி
நம்மைச் சுடும்.க�ோடை வெப்பம் அப்
ப�ொழுது பெய்யும் மழைதான் கருணை மழை.
அ ப்ப டி ப்பட்ட ‘ ‘ க�ோடை ம ழை ’ ’
என்கிற தலைப்பில், அனைவரின் உள்ளத்தி
லும் ஒரு எழுச்சியையும் மலர்ச்சியையும்
உ ண ்டா க் கு ம் வகைய ி ல ான க வ ி தை
நூ லை ப் ப டை த ்தி ரு ப்பவ ர் த ான்
பாக்யபாரதி அவர்கள்.
எ ன ்ன ச ெ ய்கிற�ோ ம் எ ன் று
தெரியாமல் க�ொர�ோனாவால் வீட்டில்
முடங்கி கிடப்பவர்கள் ஏராளம்.இன்னதுதான்
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செய்ய வேண்டும் என்று முடிவெடுத்து,
எழுதுக�ோலைப் பிடித்து கவிதைகளைப்
ப�ொழிந்து,
இ ல ட்சிய ப் ப ாதைய ி ல் ந ட ந் து
செ ல ்கின்ற இவரின் மு ய ற்சியை நான்
மனதார பாராட்டுகிறேன்.
கவிஞர் வடித்துள்ள காதல் கவிதை
கள் இளந்தென்றலாய் நம்மை வருடிச்
செல்கின்றன.
உன் முகமும்
என் முகமும்
தரிசித்துச் செல்கின்ற
ஒருசில ந�ொடிகள் கூட
ஓராயிரம் கவிதைகளை
கற்றுக் க�ொடுக்குதடி...
மிக அழகான வரிகள்.
	சிலர் வரலாற்றை வாசிக்கிறார்கள்.
சிலர் வரலாற்றில் வாழ்கிறார்கள். வெகு
சிலரே வரலாற்றை வாழ வைக்கிறார்கள்.
அப்படிப்பட்ட வரலாற்று நாயகர்களைப்
ப ற ்றிய க வ ி க ளை நெ ஞ ்சைத் த�ொ டு
வனவாக இயற்றியுள்ளார்.
சூழ்நிலையில் கரைந்து ப�ோகும்
மனிதர்கள் பலர். ஆனால் சூழ்நிலையைக்
க ட ந் து வெ ற ்றி பெ ற ்ற க வ ி ஞ ர்க ள்
பலருள்ளனர். அவர்களைப் பற்றி அருமை
யாக கவிப்பாடியுள்ளார்.
கவியரசு கண்ணதாசனைப் பற்றிக்
கூறும்போது,
இன்றுவரை
சாகா வரம் பெற்ற
சரித்திர நாயகன்
கவியரசு கண்ணதாசன்...
என்று குறிப்பிடுகிறார்.

இனிவரும் காலங்களிலும் தமிழ்
ம�ொழியானது நிலைத்து நிற்க வேண்டும்
என்பதை உணர்ந்து ,
பிறம�ொழியைக் கலக்காதே
தம்பி தம்பி
பிழைபட்டுத் தமிழ் தவிக்கும்
வெம்பி வெம்பி...
என்ற வரிகளை வடித்து விழிப்புணர்வை
ஊட்டுகிறார்.
கவிஞன் என்பவன் காலக்கண்ணாடி.
இன்றைய சமுதாய சூழல்களைப் படம்
பிடித்துக் காட்டுகிறார்.
விஞ்ஞான வளர்ச்சி
விஸ்வரூபமாக இருந்தாலும்
க�ொர�ோனா என்கிற
க�ொடிய ந�ோயை
அழிக்க முடியவில்லையே...
என்று வேதனைப்படுகிறார்.
	சமூக அவலங்களைக் கண்டு க�ொதித்த
பாக்யா,
செந்தீயில்
கயவர் கூட்டத்தைத்
தள்ளிவிட்டு
செந்தமிழில்
எழுச்சி உரைகளை
விதைத்து
செம்மைமிகு பாரதத்தைச்
செகமே வியக்கும்படி
முன்னேற்றிக் காட்டிட
முண்டாசு கவியே
மீண்டுமிங்கே பிறந்து வா...
என்று பாரதியை அழைக்கிறார்.
கிராமிய விளையாட்டையும், பள்ளி
யில் படித்த மாணவப் பருவ காலத்தையும்
யா ர ால் ம றக்க மு டி யு ம் . ப�ொ ன ்னான
நிமிடங்கள் கவிதையைப் படித்த பிறகு
என் முதுமையை மறந்து ப�ோனேன்.
என் இனிய இளமை பருவத்தின்
வானவில் மீது நான் நடந்து சென்றேன்.
நீங்களும் படித்துப் பாருங்கள்.உங்களுக்
கும் அந்த நினைவு வரும்.
	பெண்மையைப் ப�ோற்றாதவர் மனி
தரில்லை. பெண்ணென்பவள் அழகான
கன்னியாகி,தாரமாகி, தாயாகி, ஒற்றுமையை
வளர்க்கும் வீரமாகிராள் என்று புணர்
ப�ொருளல்ல பெண்மை என்ற கவிதையில்

குறிப்பிட்டு, பெண்கள் நாட்டின் கண்கள்
என்பதை அழுத்தமாக பதிவு செய்கிறார்.
உழைக்காதவன் உண்ண தகுதி
யற்றவன் என்று கவிஞர் சுட்டெரிக்கும்
கவிதையைக் கண்டு வியந்தேன்.வண்ண
மலர்களால் கட்டிய மாலைப�ோல பல
தலைப்புகளின் உணர்வு பிழம்பு தான்
இந்த க�ோடைமழை.
இந்நூல் சிறுவர்கள் முதல் பெரிய
வர்கள் வரை வாங்கிப் படிக்க வேண்டிய
நூலாகும். வல்லவனுக்கு புல்லும் ஆயுதம்
என்பது ப�ோல வெல்லும் திறனுடைய கவிஞர்
பாக்யபாரதி அவர்களுக்கு வாழ்த்துகளும்,
பாராட்டுக்களும்.
பக்கங்கள் : 120
விலை : 120 / - (இந்திய ரூபாய்)
நூல் தேவைகளுக்கு
email : bakiaraj646@gmail.com
Cell : 9655621199

n




சமூக இடைவெளி
கடைப்பிடிக்க உத்தரவு
திண்ணையில் படுக்கை.
புதுவேட்பாளர்
வெட்கத்தில் நகம் கடிக்க
மை தடவிய விரல்.
மறைந்த அந்தி
வசிப்பிடம் காட்டுகிறது
இலை நுனியில் மின்மினி.
முரசு சின்னம் வரைந்த
சுவரில் அடிக்கிறாள் சாணி..
- சாயிராம்.தஞ்சாவூர்.
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தாயின் இடம் வந்த
தடம் யேது அறியேன்...?
கழிவுகள் கலைய இரு
உறுப்பு உண்டு அறிவேன்...
மூச்சடைக்க அழுதால்
பசியாறும் அறிவேன்...
குழல் நெறித்து
துளை கிழித்தால்...! - உன்
பசி தீர்ப்பேன் அறியேன்...?
நான�ோ...
அரைகுறை ஆடையில்
அங்கம் ஒளித்தவள்...
ஆடவன் என்றாலே
அழைத்து மகிழ்ந்தவள்...
அப்பன் முத்தத்தில்
அரை நாழி சிரித்தவள்...
அரைவயிற்றை நிரப்பிட
அன்னை குரல் கலைத்தவள்...
மார்பகம் த�ொலைத்ததால்
மங்கையென மறந்தவள்...
மங்கைமணம் ஏதென்று
நங்கைகுணம் த�ொலைத்தவள்...
சிற்றெறும்பு சினத்தோடு
ப�ோர் புரிய மறுத்தவள்...
இடுக்கையளவு இடமாகினும்
உரிமை க�ோரி நின்றவள்...
ஆண் ப�ோர்வை க�ொண்டவரே....
ஏழு நிலைகளில்
என் வாழ்வு அறிவாய�ோ...
பேதையானவளை மடந்தை என்று
நினைத்தாய�ோ....
என்றாவது ஓர் நாள்... உனக்கும்
பேதைய�ொன்று பிறவாத�ோ...
கையிடையே அவளை
அணைத்திட...
எவ்வுணர்வு உணர்வாய�ோ...
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கவிதை திருட்டு
கவிதை எழுத
வழிப்பறி ஆனது
களவிலும் க�ொடியது
அடுத்தவர் உணர்வு.
நட்பாகி வந்து
ஏய்த்துப் பிழைக்கின்றார்
தப்பாகக் கவிதையை
காப்பி அடிக்கின்றார்.
வரிகளை மாற்றி
தனதாக்கிச் செல்கின்றார்
என்னுடையக் கருவை
அவர் சுமப்பது தவறே!
முகநூல் பக்கம்
முழுதாய் எழுதுகிற�ோம்
குள்ள நரிகள்
பாட்டி வடைக்கு ஏங்குது!
தூய்மையை எங்கே
தேடிப் பார்ப்பது
ப�ொய்மை உடைய
பெரும் கூட்டம்.
ஆயிரம் கவிதைகள்
அருவியாய்க் க�ொட்டும்
அத்தனைக் கவிதைக்கும்
உற்றவள் தமிழ்மகள்.
பித்தனைப் ப�ோல
நினைப்பது சரிய�ோ
கந்தனின் வழியே
வந்த தமிழிது!
ஒட்டி எடுக்கும்
ஓநாய்க் கூட்டம்
ஒருநாள் திருந்தும்
ஒன்றுமின்றிப் ப�ோகும்.
விருப்பமும் கருத்தும்
ஆசைப் படாதீர்
விரும்பிய நட்பை
அறிந்து தேர்ந்தெடு.
எழுதிய அனைத்தையும்
ஆவணம் ஆக்கு
க�ொடிய�ோர் ஓடிட
வழியும் பிறக்கும்.

- வா.சண்முகம்.
கும்பக�ோணம்

 
சென ்ற

ம ா த ம் வரை சு று ,
சுறுப்பாக வளைய வந்த ஜ�ோதி திடீரென
ஒரு நாள் மயங்கி விழ, முதல் உதவி, பின்
ஹாஸ்பிடல் என எந்த ட்ரீட்மெண்ட் ம்
அவளை எழுப்பி விடவில்லை நினைவு
தப்பி, தப்பி வந்தது
	ஜ�ோதி யின் அப்பா, அம்மா, தங்கை
மூவரும் அவளை சுற்றி, ஏதும் புரியாமல்
இ வ ளு க் கு எ ன ்ன ஆ ச் சு , இ ப்ப டி யு ம்
ஆகுமா?
	வயது 38 தான், திருமணம்,

  


குழந்தை என்று எதுவும் இல்லாதது
அவளது வயதை இன்னும் இளமையாக
வைத்திருந்த து ப�ோலும்.
	ஜ�ோதிக்கு தன்னை சுற்றி இருப்ப
வர்க ள் பே சு வதை ந ன ்றா க உ ண ர
மு டி ந ்த து ஆ னால் ப த ி ல் பேச எ ந ்த
உறுப்பும் ஒத்துழைக்கவில்லை
அவளுக்கு நினைவு திரும்பும் நேரங்
களில் அவனது நினைப்பு மட்டும் வந்து,
வந்து ப�ோனது.
	வ ி ழ ி ய �ோ ர ம் நீ ர் த ி வலை . . . 1 5
வருடங்களுக்கு முன் பிரிந்து சென்றவன்,
இ ன் று வரை க ா ர ண ம் தெ ர ி யா த
ப�ோதும், அவன் மேல் க�ொண்ட காதல்
குறையவில்லை.
அவன் பெயர் பரஞ்சோதி... அவன்
அப்பா சிவகாமிய ின் செல ்வன் க தை
ப டித் து விட்டு இந்த பெயரை தனக்கு
வைத்ததாக ச�ொல்லுவான்
	ஜ�ோதி...
ம், என்ன ச�ொல்லு
இது வரைக்கும் என் பேரே எனக்கு
பிடிக்காது. ஆனா இப்போ ர�ொம்ப
பிடிக்குது, ஏன்னு ச�ொல்லு...
	தெரியல யே
	ப�ோடி லூசு, என்னில் பாதி
நீ இருக்கியே
பரன்... ஜ�ோதி..
அ த ான் க ாலே ஜ் சு வ ரு
பூரா கட்டம் கட்டி எழுதி
வச்சிருக்காங்களே...
இவரு பெரிய அறிவாளி,
விளக்கம் குடுக்க வந்துட்டாரு,
இதுல வேற நான் லூசா ம்
	நீதான் லூசு
அப்பறம் ஏன் தெரியல னு
ச�ொன்ன
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	நீ வேற ஏத�ோ பெருசா ச�ொல்ல
ப�ோறேன்னு நினச்சேன்..
எக்ஸாம் நெருங்குது புக்க திறந்தா
உ ன் மூ ஞ ்சி த ான் தெ ர ி யு து . . . அ ர ி ய ர்
வைக்காம பாஸ் பண்ணனும் இல்லேன்னா
எ ங ்க அ ப்பா எ ன ்ன க�ொ ன ்னே
ப�ோட்ருவாரு
ஆமா எங்க வீட்ல மட்டும் க�ொஞ்சு
வாங்களா க்கும் சரி இன்னும் 10 நாளைக்கு
நாம பாத்துக்காம, பேசிக்காம ஒழுங்கா
படிப்போம்
	சரிப்பா, ஆனா பாக்காம எப்படி,
பேசாம கூட இருந்திடலாம்
செம்... ஸ்டடி லீவு, நீ நினைச்சாலும்
ஐயா வ பாக்க முடியாதே, என் லூசு
பெண்ணே
ஏன் ப�ோன, எங்க ப�ோன, ஏன் திரும்ப
வரல என மனசு ரணமாகி கண்ணீராய் கசிய
ஏம்மா லஷ்மி இங்க பாரேன், ஏன்
அழுவுறா
எங்கேய�ோ வலிக்குத�ோ, என்னம�ோ
என்று அம்மா விடம் அனத்தும், அப்பா
வுக்கு
	வ லி உ ட ம்பில் இ ல ்ல , ம ன சு
வலிக்குது ப்பா என்று ச�ொல்ல நினைத்தாள்
ஜ�ோதி, ஆனால் பேச முடியவில்லை
இருவரும் கல்லூரி யில் 18 வயதில்
சேர்ந்து இரண்டாம் ஆண்டு இறுதியில், ஒரு
ஆண்டு விழா நாடக மேடையில் காதலில்
விழ, அதற்கு பின் 3 ஆண்டுகள்... காதல்
பறவைகளாய், சிறகில்லாமல் பறந்து
திரிய, ப�ோஸ்ட் கிராஜுவேட் தேர்வு
நெருங்க, எப்பவும் ப�ோல் இருவரும்
பார்க்காமல், பேசாமல் தேர்வுக்கு படிக்க,
அது நிரந்தர பிரிவு என்று தெரியாமல்
தேர்வை முடிக்க...
அப்பா
	ஜ�ோதி அடுத்து என்ன பண்ண
ப�ோறம்மா
யுஜிசி எழுதலானு இருக்கேன்ப்பா
அதுக்கு முன்ன பார்ட் டைம் tutor க்கு
அப்ளை பண்ணியிருக்கேன்
அதுக்கில்ல ம்மா ஜ�ோதி உனக்கு
அப்பறம் தங்கச்சி, தம்பி படிக்க வைக்கனும்
அதுனால அம்மா வும் நானும்
உ ன க் கு க ல ்யா ண ம் ப ண ்ண ல ான் னு
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இருக்கோம். கல்யாணத்துக்கு அப்பறம்
உன் கணவர் ஒத்துக்கிட்டா மேல படி
ஆ ஹ ா , இ ப் ப ோ ச �ொல் லி ய ே
ஆகணும் என்று ய�ோசித்த ஜ�ோதி அப்பா
என் கூட படிக்கிற பரஞ்சோதி னு ஒருத்தர
விரும்புறேன்
	நீங்க சம்மதிச்சா...
ஓ, அப்படியா நல்ல பையனா
இருந்தா சரி. வீட்டுக்கு வந்து பேச ச�ொல்லு
இது என்னடா, அப்பா தாம், தூம்னு
குதிப்பார்னு பாத்தா..
அப்போ ப�ோன் வசதி நிறைய
இல்லாத காலம்... அந்த முக்கு கடைல
இ ரு க்க ப�ோன் ல த ான் எ ப்பாவ து
அவனிடம் பேசுவாள்.
ஓடினாள், மூச்சு வாங்க, நம்பரை
சுழற்றி 3, 4 முறை ப�ோட்டும் ஒரே பீப்
சவுண்ட் தான்
என்னாச்சு, தஞ்சாவூரில் இருந்து
20 கில�ோமீட்டர் தூரம் தான் வீடு ஆனா
எப்படி ப�ோறது
துணைக்கு மாயா வை அழைத்து
க�ொண்டு அவன் வீடு வரை சென்றாள்
ஆனா உள்ளே நுழைய பயம் மெது
வாக வெளி கேட் திறந்து உள்ளே ப�ோய்
பார்த்தால் பெரிய பூட்டு
மாயா இப்போ என்னடி பண்றது,
ஊருக்கு ப�ோய் இருப்பாங்கள�ோ
இரு க்கா ப க்கத்தில் யாராச்சு ம்
இருந்தா கேக்கறேன்
ஏங்க இங்க பரஞ்சோதி னு
ஓ அவங்க வீடு காலி பண்ணிட்டு
சென்னை ப�ோய்ட்டாங்க
அவங்க அட்ரஸ் தெரியுமா ங்க
இல்ல ம்மா அவங்க அவசரமா
கிளம்புனாங்க ப�ோயிட்டு லெட்டர் ப�ோட
றேன்னு ச�ொன்னாங்க
	ஜ�ோதி க்கு ஒன்றும் புரியவில்லை
ச�ொல்லாம ஏன் ப�ோனான், சரி எப்படி யும்
ப�ோன், கடிதம் ஏதாவது வரும் என்று
காத்திருந்தவள் அப்பா ஏற்பாடு செய்த
திருமண த்தை ஏற்கவில்லை
தங்கை மாயா படித்து, திருமணம்
முடிய தம்பி படித்து விட்டு அமெரிக்கா
வில் நல்லவேலை யில்
உ றவ ி னர்க ள் கேள்வி ப ட் டு

ஒவ்வொரு வராக பார்க்க வர, தம்பி யும்,
வந்து விட்டான்
ஒரு வயதானவர் ஏம்ப்பா, ஒரு
ச�ொட்டு பால் கூட இறங்கல... மூச்சு
மட்டும் இருக்கு நினைப்பு இல்ல, கடைசி
ஆசை எதாவது இருந்தா இப்படி தான்
இழுத்துகிட்டு இருக்கும்,
ஐய�ோ ஐய�ோ னு தலையில் அடித்து
க�ொண்டு அரற்றும் அப்பா வை பார்த்து
அழாதீங்க னு ச�ொல்ல நினச்சா ஜ�ோதி
ஆமா ஏன் இந்த ப�ொண்ணு க்கு
கல்யாணம் பண்ணல காலேஜ் ல நல்லா
சம்பாதிக்குறா, ஆளும் அழகு, அப்பறம்
ஏன் என்று வந்தவள் ஒருத்தி ச�ொல்ல,
உடம்பு ல ஏத�ோ குறை ப�ோல அதான்
அவர்களிடம் பரஞ்சோதி க்காக
காத்திருக்கிறேன் என்று சத்தம் ப�ோட்டு
ச�ொல்ல நினைத்தாள்
த ம்பி ச த ்த ம ா அ ப்பா வ ி ட ம்
பேசுவது கேட்டது

அப்பா இப்படி ஒரு துர�ோகத்த
பண்ணிட் டீங்க ளே,
இல்லடா ஜ�ோதி க்கு வேற ஜாதி ல
கல்யாணம் முடிச்சா மாயா வுக்கு யாருடா
த ா லி க ா ட் டு வா ங ்க , அ டு த் து உ ன்
வாழ்க்கை யையும் பாதிக்கும் அதான் அந்த
பையன் வீட்ல ப�ோய் மிரட்டிட்டு வந்தேன்
	சரி, அதையாவது அக்கா ட்ட
ச�ொல்லியிருக்கலாமே
இவ அவன மறந்துட்டு, நான்
பாக்கிற மாப்பிள்ளை யை கட்டிக்குவான்னு
ந ி னச்சேன் , ஆ னா அ வ க ல ்யா ண மே
வேணா னு ச�ொல்வானு சத்தியமா நான்
நினைக்க லடா
	சரி காலேஜ் ல அவரு ப�ோட்டோ
கிடைச்சா ச�ோசியல் மீடியா ல ப�ோடுறேன்
எப்படி யும் ஒரு வாரத்துல கண்டு
பிடிச்சிடலாம்.
இ ப் ப ோ ஜ�ோ த ி ய ி ன் க ண ்க ள ி ல்
ஆனந்த கண்ணீர்

  
பாடினேன் பலவும் - ஒரு
பாவலனாய் நானிருந்து
பாடியது அத்தனையும் - இலக்கிய
பசிக்கான நல்விருந்து!

உள்ளதெலாம் பாடிவிட்டேன் - அந்த
ஓய்வறிய வில்லையடா
கள்ளமில்லை என்னிடத்தில் - நான்
கவித்தாயின் பிள்ளையடா!

சாடினேன் சழக்கரை - அது
சர்க்கரைப்் ப�ொங்கல�ொத்து
மூடினேன் வரிக�ொண்டு - நித்த
முயற்சியெனும் வித்து!

எல்லாப் பாடல்களும் - இங்கு
என்விரலின் நர்த்தனமே
இல்லாமல் நான்போனால் - உலகில்
ஏதுஒரு கீர்த்தனமே!

காதல்சுவை ச�ொன்னேன் - குரு
கண்ணதாசன் எண்ணம்போல்
கீதம�ொழி ச�ொன்னேன் - அவனை
கிறங்கடிக்கும் கிண்ணம்போல்

ஒருவரெனும் ரசிக்கும்வரை - தினம்
ஓய்வறியா என்பேனா
உறவாடும் என்பேனா - ஒரு
உளிய�ொத்த தென்பேனா!

துயரின் தூர்களைந்தேன் - மனம்
துய்ப்பதற்கு இன்பமதை
வியர்வை வேர்களைந்தேன் - அவன்
வேண்டாத துன்பமதை!

ப�ொன்மணிதாசன்

தமிழைப் பாடித்தான் - என்
தளமடைந்தேன் நானுயர
அமிழ்தில்லாது பாடுங்கால் - ஏது
அவனியிலே வானுயர!
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உன்னில் ஒரு பாதி நானாக
என்னில் மறு பாதி நீயாக
இருவரும் பாடும் பாடல்... அப்போ
எனக்கு துர�ோகம் செஞ்சது நீயில்ல
இ வ ் ள ோ பெ ர ி ய நம்பிக்கை
துர�ோகம் பண்ணிட்டு தினமும் சாப்டியா,
தூங்குமா னு எப்படி முடிஞ்சது அப்பா
உன்னால னு கேக்க நினைத்தாள்
	நா ன ்காவ து நா ள் ப ர ஞ ்சோ த ி
சிங்கப்பூரில் இருப்பதாக முகநூல் ச�ொல்ல,
தம்பி ஆனந்த் ஆனந்தமாய் அக்கா வை
அணைத்தான்
	சற்றே கை விரல்கள் அசைய, சிறு
துளிகளாக பாலும் உள்ளே செல்ல
10வது நாள் திருச்சி ஏர்போர்ட்
டில் ஆனந்த் பரஞ்சோதி யை அழைத்து
வந்தான்.
பரஞ்சோதி யின் குரலும், அவன்
கண்ணீர் துளியும் மெல்ல, மெல்ல அவளை
இவ்வுலகிற்கு அழைத்து வர, அடுத்த 15
நாட்களில்
ஏ ண ்டா அ வ ் ள ோ ப ய ந ்தாங்
க�ொள்ளி யா டா நீ, எங்க அப்பா வுக்கு
பயந்து நாட்டை விட்டே ஓடியிருக்க
அட லூசு பயந்து ஓடல, குடும்ப
த்தோட விஷம் குடிச்சி சாக ப�ோற�ோம்னு
ச�ொன்னாரா
பாவம் நம்ம ஏன் ஒரு குடும்ப த்தை
க�ொல்லனும் னு ப�ோய்ட்டேன்

	சரி ப�ோம்போது என்கிட்ட ச�ொல்
லிட்டு ப�ோயிருந்தா நான் ஏன் வெயிட்
பண்ண ப�ோறேன் வேற யாரையாச்சும்
கல்யாணம் பண்ணிட்டு ஜாலியா இருந்
திருப்பேன் ல
ஆமா உனக்கு கல்யாணம் ஆயிடுச்சா
ஓ... 15 வருஷம் ஆச்சு
ஓ எத்தனை பிள்ளைங்க
பிள்ளைங்க இல்ல ஏன்னா அதுக்கு
என் wife ஒத்துக்கனும்
ஏன் அவங்களுக்கு குழந்தைங் கன்னா
பிடிக்காதா
அவளே ஒரு குழந்தை தான்
திரண்டு வந்த கண்ணீரை மறைக்க
தலை குனிந்தாள்
ஏ ய் லூ சு உ ன க் கு ம் எ ன க் கு ம்
எப்பவ�ோ கல்யாணம் ஆயிடுச்சு சேர்ந்து
வாழ்ந்தா மட்டும் தான் வாழ்க்கை யா
என்ன
பாதில விட்டுட்டு ப�ோன என்னையே
நீ மறக்கல உன்னை மட்டுமே நினைச்
சிட்டு இருந்த நான் எப்படி இன்னொரு
கல்யாணம் பண்ணுவேன்
	க�ோவில் மணி ஓசை தன்னை செய்த
தார�ோ அவர் என்ன பேர�ோ பரஞ்சோதி,
பரஞ்சோதி ஆனந்த் தின் ம�ொபைல் அலற
	சிரித்தான்
	சிரித்தாள்
	சிரிப்போம்...
n
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னது சிறுவயதில் ராணுவ விடுதி
யில் தங்கிப் படித்துக் க�ொண்டு இருந்தான்.
அப்போதுஅறையில்அவர்கூடத்தங்கியிருந்த
மற்றொரு மாணவன் தன்னுடைய அழகான
பை ஒன்று காணாமல் ப�ோய் விட்டதாக
மேலதிகாரியிடம் புகார் கூறினான். “யார்
மேலாவது உனக்கு சந்தேகம் உண்டா?”
என்றார் மேலதிகாரி.
“நெப்போலியன் மேல் தான் எனக்கு
சந்தேகம்” என்றான் அந்த சக மாணவன்.
உடனே அந்த அதிகாரி நெப்போலியனைத்
த ன ்னோ டு அ றை க் கு அ ழை த ்தா ர் .
நெப்போலியன் மெதுவாக மேலதிகாரியின்
அறைக்குள் நுழைந்தான்.
	மே ல த ி க ா ர ி நெப் ப ோ லி ய ன ை
விசாரிக் காமலேயே தனது கையில் பிரம்பை
எடுத்தார். சரமாரியாக அடித்துத் தள்ளினார்.
நெப்போலியனை “ஏன் திருடினாய்? இனி
இது மாதிரி தவறு செய்வாயா?” என்று
கேட்டு நல்ல உதை! அவ்வளவு அடியையும்
வாங்கிக் க�ொண்டு அமைதியாக இருந்தான்
நெப்போலியன். அதற்குப் பிறகு க�ொடுத்த
தண்டனையையும் வாங்கிக் க�ொண்டு
அமைதியாக இருந்தான். சிறிது நாட்கள்
கழித்து புகார் க�ொடுத்த அந்த மாணவன்
மேலதிகாரியிடம் ஓடி வந்தான்.

“உனக்கு என்ன பைத்தியமா? நீ என்ன
முட்டாளா? அன்று அந்த அடி அடித்தேன்
அப்பொழுதே உண்மையைச் ச�ொல்ல
வேண்டியது தானே என்றார்”. நெப்போலியன்
அமைதியாகச் ச�ொன்னான்,
“ஐயா! நீங்கள் என்னை அடிப்பதற்கு
முன்பாக கேட்டு இருந்தால் நான் ச�ொல்லி
யிருப்பேன். அடித்துக் க�ொண்டே கேட்டீர்
கள். அப்பொழுது நான் இல்லை என்று
ச�ொன்னாலும் அடிக்கு பயந்து நான் அப்படிச்
ச�ொல்வதாக நீங்கள் நினைப்பீர்கள். நான்
பயந்ததாக யாரும் நினைக்கக் கூடாது! அதை
விட அடி வாங்குவது எனக்கு ஆட்சேபணை
இல்லை!”.

	சிறுவயதில் இருந்த நெப்போலிய
னின் அந்த ப யமற்ற தை ரியம் தான்
பின்னாளில் மாபெரும் வெற்றி வீரனாகத்
“ஐயா… என்னோட அந்தப் பையைத் திகழ்ந்தது.
திருடியது நெப்போலியன் அல்ல! வேற�ொரு
மாணவன். இப்பொழுது தான் உண்மை
“தான் பயந்ததாகக் கூட யாரும்
தெரிந்தது. தெரியாமல் நெப்போலியன் நினைக்கப்படக் கூடாது என்று நினைத்
மேல் பு க ா ர் க�ொ டு த் து வ ி ட்டேன் . தால்… அது எப்பேர்பட்ட மன�ோதிடம்”.
மன்னித்து விடுங்கள்!” என்றான். அநத
அதிகாரிக்கு மிகவும் ஆச்சரியம். உடனே
பயத்திற்கே பயம் காட்டியவர் தான்
நெப்போலியனை அழைத்தார்.
இந்த நெப்போலியன்...
n
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வெட்டப்பட்ட மரத்தின் அடியில்

அந்தப்பறவை நின்று க�ொண்டிருந்தது.
அ ரு க ி ல் உ ள்ள ஊ ரு க் கு ச் ச ெ ன் று
வ ரு ம் ப ோ து ம் அ ந ்தப்பறவ ை அ தே
இடத்திலேயே நின்று க�ொண்டிருந்தது.
வெட்டப்பட்ட ம ர த ்தி ல ்தான் அ த ன்
வாழ்வு ஆரம்பமாகியது. அதன் தாயும்
தந்தையும் அம்மரத்திலேதான் கூடுகட்டி
நாலைந்து முட்டையிட்டு குஞ்சு ப�ொரித்து
வளர்த்து வந்தன. தனது உடன்பிறப்புகள்
வேறு இடங்களுக்குச் சென்ற ப�ோதும்
அந்தப்பறவை செல்லாது அந்த மரத்தில்தான்
தங்கிவந்தது. இப்படி எதிர்பாராமல் திடீரென
மரத்தோடு தனக்குள்ள பந்தம் அறுபட்டுப்
ப�ோனதை எண்ணி மரத்தின் அடிக்கட்டையில்
நின்று வருந்துகிறது ப�ோல…
வெட்டப்பட்ட மரத்தின் அடியில்
வசந்தத்தைத் தேடும்
பறவை

- ஆ. லெ. மு. இர்ஷாத்,
வாழைச்சேனை.
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வீட்டில் ஒடுங்கியிருந்த கணங்கள் கனக்க
வைக்கின்றன.
மாலை ஐந்தரை மணியிருக்கும் திறந்
திருந்த சாளரத்தின் வழியாக பார்வையைச்
செலுத்தி உயர்ந்திருந்த கட்டடக்காடுகளின்
ஆக்கிரமிப்புக்கு இடையில் நின்றிருந்த
மரம் ஒன்றின் உச்சிக் க�ொப்பில் குருவி
ஒன்று இருப்பதைக் காண்டான்.
குருவி கீச்சிட்டு தன்உடலை மிக
லாவகமாக அசைத்துக்கொண்டிருந்தது.
ப�ொழுது இருட்டும் வரை குருவியின்
விளையாட்டில் லயித்திருந்தான்.
அடுத்த நாளும் அதேப�ொழுதில்
சாளரத்தின் வழியே ஊடறுத்துச் சென்றது
பார்வை. அதே குருவி அதே காட்சி.
அறைக்குள் வந்த மனைவி,
“ஜன்னலுக்குள்ளால என்ன பாக்கு
றிங்க?’’
“என்ன தெரியுது?” – என்று கேட்க.
“ அ ந ்த ம ர த் து ல அ ந ்தா இ ர ி க்கி
குருவி நேத்தும் இதே நேரம் வந்திச்சு
இண்டைக்கும் வந்திருக்கி. நாளைக்கும்
வருமாக்கும்.” – என்று பதிலுரைத்தான்.
மூன்றாம் நாளும் அதே ப�ொழுதில்
அதே காட்சி. கணவனும் மனைவியும்
குருவியின் ஆட்டத்தைக் கண்டுகளித்தனர்.
ஒருநாள் மரத்தில் இருந்த குருவி
யைக் கூட்டமாக வந்த காகங்கள் துரத்தின.
மறுநாளிலிருந்து மரக்கொப்பில்
கு ரு வ ி யை க் க ா ண வ ி ல ்லை . அ வ னு ம்
அவளும் துயரில் ஆழ்ந்தனர்.
‘செக்கச் சிவந்த வானம்’ திரைப்
ப ட த ்தில் க வ ி ஞ ர் வ ை ர மு த் து வ ி ன்
‘ம ழை க் கு ரு வ ி ’ ப ா ட லை க் கேட்ட
ந�ொடியில் உயிர் இரக்கத்தால் கண்கள்
குளமாயின.
மரத்தில் அமர்ந்த குருவி
எங்கு சென்றிருக்கும�ோ?
கண்களில் ததும்பும் கண்ணீர்

  
  
 
 

  



 

‘நடந்து செல்கையில் வலியை
உணரவைக்கும்
சிறக�ொடிந்த வண்ணத்துப்பூச்சி’
வாசிப்போரையும் வலியுணர வைக்கும்
வரிகளிவை.

கவிஞர் ஆ.லெ.மு.இர்ஷாத் எழுதிய
முதல் நூலான ‘ஒளி பூக்கும் இரவு’ அவரின்
சிறந்த ஹைக்கூ த�ொகுப்பாகும்.
ஆங்கில ம�ொழிபெயர்ப்புடன் வெளி
வந்திருக்கும் இந்நூலில் பன்மொழி வித்தகர்
மு ன ை வ ர் வே . பு க ழே ந ்தி யு ம் , க வ ி ஞ ர்
ராஜு ஆர�ோக்கியசாமியும் ஆங்கிலத்தில்
சிறப்பாக முன்னுரை எழுதியிருக்க, இவர்கள்
இருவர�ோடு, சங்கர் மாஞ்சிபிள்ளை, ப�ொம்மிடி
ம�ோகன்தாஸ், இந்நூலாசிரியர் ஆ.லெ.இர்ஷாத்
ஆகிய�ோர் ஆங்கிலத்தில் ம�ொழிபெயர்த்திருப்பது
நூலுக்கு மேலும் சிறப்பு சேர்க்கிறது. ஹைக்கூ
எழுதுவதில் வித்தகர்களான முனைவர்
ம.ரமேஷ், இளையபாரதி கந்தகப்பூக்கள்
இருவரும் அணிந்துரையும், வாழ்த்துரை களை
காப்பியக்கோ ஜின்னாஹ் சரிபுத்தீன் மற்றும்
ஹைக்கூவித்தகரும்தன்முனைக்கவிதைகளைத்
தமிழுக்கு அறிமுகப்படுத்தியவருமான கவிச்சுடர்
கல்யாணசுந்தரம் ஐயாவும் எழுதியிருக்க வெளி
வந்திருக்கும் இந்நூல், அழகிய காட்சிகளை
நம்முன் அரங்கேற்றிச் செல்கின்றன எனலாம்.
வாருங்கள், இந்த வண்ணப் பூஞ்சோலைக்குள்
வண்ணத்துப்பூச்சிகளாக நாமும் உருமாறி,
உலாப் ப�ோகலாம். ரசிக்கலாம்.
	நான் ர ச ி த ்த ச ி ல ஹை க் கூ
ஆச்சர்யங்கள் உங்களையும் ஆக்கிரமிக்கும்
என்பதில் ஐயமில்லை.

‘கூடை சுமக்கும் பெண்
கூடவே சுமக்கிறாள்
வாழ்க்கைச் சுமை’
படிக்கும் ப�ோது பல கேள்விக்கணைகள்
த�ொக்கி நின்று வழி மறிக்கின்றனவே!
‘பாதைகளில் பள்ளங்கள்
சமன் செய்யும் மழை’ அழகியலுடன்
காட்சி கண்முன் விரிகிறது.
‘பருவங்களின் உதயம்
மீண்டும் பிறந்து வரும் ஹைக்கூ ‘
அடடா என புருவமுயர்த்த வைக்கும் .
‘மயான வெளி
உறங்காமல் விழித்திருக்கும்
மதம்’
இங்கு, மூன்றே வரிகளில் யதார்த்தம் மனதில்
ஆணியறைந்து செல்வதைக் காணலாம்
‘படர்ந்த இராப்பனி
குளித்துக் க�ொள்கிறது
நிலவ�ொளி’
அழகியத�ொரு காட்சிப்படலம்
வருடிச் செல்கிறது.

மனதை
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‘வெட்டப்படும் மரங்கள்
குறைந்து ப�ோகும்
கீச்சொலி’

‘புதிய புல்லாங்குழல்
இசைத்துத் தேடுகிறது
மூங்கில் காடு’
காடழிக்கப் படுவதை
சாடுகிறார�ோ கவிஞர்?

மறைமுகமாகச் * ஆ றற ி வு ஜீ வ ி யான ம ன ி த ன் , ம ற ்ற
உயிர்களின் உரிமைகளைப் பறித்தெடுத்து
அவற்றை அலைய விடுகிறான�ோ என்றொரு
ஐயத்தை மனதில் உருவாக்கும் வரிகள்!

‘வாசல்வரை வந்தும்
அனுமதி மறுக்கப்படும்
மழைக்கு மூடும் கதவுகள்’

‘ப�ோரில் வீழ்ந்த மரம்
இறந்த குஞ்சுகளில் அருகில்
இரையுடன் தாய்ப்பறவை’

இ தை வாச ி க்கைய ி ல் ந ி த ர்சனம�ோ
நெற்றிப்பரப்பில் சிந்தனை முடிச்சுகளை
நானாவித சிந்தனைகளைத் தூண்டும்
இட்டுச் செல்கிறது.
ப�ோர்க்கால நினைவுகள், ஆழ்மனதை
ரணமாக்கிச் செல்லத் தவறவில்லை.
‘ப�ௌர்ணமி இரவு
நிலவைத் த�ொட்டு விடும்
இதுப�ோன்றஇன்னும்பலகவிதைகள்
குளக்கரை மரம்’ அழகு!
சிந்திக்கவும் ரசிக்கவும், நகைக்கவும் வைக்க,
வாசகர் மனங்களை தன் கவிவரிகளால்
‘கீச்சிடும் சிட்டுக்குருவி
ஈர்த்தெடுக்கும் வித்தையை மிகச் சிறப்பாக
அபாய ஒலி எழுப்புகிறது
செய்திருக்கிறார் கவிஞர் ஆ.லெ.இர்ஷாத்.
அலைபேசி’
	வரிகளின் மூலவடிவம் சிதையாமல்
மனிதன் கண்டுபிடித்த நவீன த�ொழில் ம�ொழிபெயர்ப்பதென்பது அரும்பணிதான்.
நுட்பங்கள் அப்பாவி உயிரினங்களை அதைக் கூடியவரையில் திறம்படச் செய்திருக்
அழிவுநிலைக்குத் தள்ளியிருப்பதை ச�ொல் கிறார்கள் ம�ொழி பெயர்ப்பாளர்கள் என்று
லாமல் ச�ொல்லும் வேதனையின் குறியீடாக தான் கூறவேண்டும். அவர்களுக்குப் பாராட்
டுகள்! (ம�ொழிபெயர்த்த கவிதைகளின்
இதைக் க�ொள்ளலாம்.
கீழ் அவற்றை ம�ொழி பெயர்த்தவர்களின்
பெயர்களை
யு ம் வகை ப் ப டு த ்தி
‘வேடன் எய்த அம்பு
இணைத்திருந்தால் இன்னும் சிறப்பாக
துளைத்துச் செல்லும்
இருந்திருக்கும்.)
பறவையின் நிழல்’ அற்புதம்!
கவிஞரின் விடாமுயற்சியில் வெளிவந்தி
ருக்கும் இந்நூலானது தமிழ் இலக்கியத்தில்
‘விதவையின் வீடு
மட்டுமல்லாது ஆங்கில இலக்கியப் பேழை
வரவேற்பறையில்
களையும் அலங்கரித்து, வரலாறு படைக்கும்
பூச்சரம்’
என்பதில் மாற்றுக்கருத்து இருக்க முடியாது.
ஹைக்கூ என்றாலே பன்முகமாக வாசகரை இவர் இது ப�ோல இன்னும் பல நூல்களைத்தந்து
சிந்திக்க
வைப்பது
தானே?இதைப் வெற்றியீட்ட இனிதான நல்வாழ்த்துகள்! ‘ஒளி
படிக்கையில் மனதில் பலவித கேள்விகள் பூக்கும் இரவு’ இலக்கிய உலகையே மிளிரச்
எழுவதை இக் கவிஞரின் வெற்றியாகக் செய்யும்.
குறிப்பிடலாம்.
(இந்நூல் தேவைகளுக்கு த�ொடர்பு
க�ொள்ளவேண்டிய அலைபேசி :0757027808
‘கூடிழந்த பறவை
almirsath4@gmail.com)
அடைக்கலமாகும்
அகதியின் குடிசை’
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நிர்ச்சலனமான அமைதி
நிலைகுலைய வைக்கும்
நினைவுகளின் நீட்சி..
எண்ணத்தின் திண்ணத்தில்
ஏத�ோ ஒரு ஏக்கம்...
கட்டுக்கடங்காக் காதலின்
கவலை த�ோய்ந்த தேடல்
கார்முகிலின் கருமையாய்
மனமுகிலில் மங்கிய இருட்டு..
உணர்ச்சிகளின் உச்சத்தில்
உதிரும் வெப்பத்தில்
உள்ளார்ந்த காதலைத் தான்
உன்னிடம் உளறுகிறேன்...
க�ோபம் க�ொந்தளிக்க...
மீறும் காதல் கரையுடைக்க
தாயின் மடி தேடி தவழும்
குழந்தையாய் என் மனது...
உன்னடி தேடும்...
அன்பை உணர்வாயா
உன் தயை தேடும் தளிரைத்
தாங்கிப் பிடிப்பாயா இல்லை
தவிக்க விட்டே செல்வாயா?
உள்ளுணர்வின் உண்மை நிலை
யாரும் உதவமுடியா ஊமை நிலை
உயிராய் இருப்பவனே
உள்நெஞ்சின் உரசல் அறியாய�ோ?

-  



1
என்னுள் ஏன�ோ வெறுமை யின்று
சின்னப் பிழைய�ோ சிறுதீ விழைவ�ோ
அன்னம் ப�ோலே ஆவதும் நன்றோ
தின்னும் எண்ணம் தேடி நின்றேன்!
2
கண்ணில் ஒளிய�ோ காண வில்லை
வண்ண ஒலிய�ோ வாசி யில்லை
உண்ணும் உணவ�ோ உவட்டா தீம�ோ
பண்ணும் பணிவும் பாவனை தான�ோ?
3
மனைவி மக்கள் மகிழ்மனை மாக்கள்
இனிமைக் கனவு எதுவு மில்லை
தனிமைக் கடலில் தாக மில்லை
மனம�ோ மாயம் மான்விழி யாளே!
4
வெறுமை என்றால் என்னென் றறியேன்
துறவைப் ப�ோலே துணைய�ோ யுணரேன்
கறவைப் பசுவும் கன்றும் ப�ோலே
உறவை நாட்டும் உள்ளம் எங்கே!
5
இரவுப் பறவை உறவு மரமே
கரவு மனம�ோ காதல் கயமை
சரியும் தவற�ோ தவறல தனிமை
சரிகுழல் மாதே சாய்தோ ளினிதே!
6
அச்சம் இல்லை ஆடை யிடையே
எச்சம் எளிமை இழிமையு மில்லை
மிச்சம் மானம் வெட்க மில்லை
உச்சம் ஊகம் உசாவும் எல்லை!
7
மலையில் மணலும் தணலில் அழலும்
அலையில் கடலும் ஆழ்துயில் கனவும்
இலையில் குளிர்போல் ஏழை யானே
நிலையா வெறுமை நீங்கிட வானே!
8
வினையை மறந்தேன் வீணே கனவு
தினையை விதைக்க திண்தோள் தினவே
மனையில் மகிழ்வே மாடுயர்க் காவே
தனிமை க�ொடிதே தான்வெறு மையே!

பாவலர் சீனி பழனி,
சென்னை
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புகழ்பெற்ற அந்த கம்பெனி யின்

அலுவலகமே காலியாகிக் க�ொண்டிருந்தது.,
வேற�ொன்றுமில்லை, மாலை ஐந்தரை
மணி முடிந்து அலுவலகம் முடிந்ததால்
ஒவ்வொருவரும் இரை கிடைத்த பறவைகள்
வீடு ந�ோக்கிச் சென்று தன் குஞ்சுகளுக்கு
இரையளிக்க வேகமாகப் பறப்பதைப் ப�ோல்
ஓடிக் க�ொண்டிருந் தனர். அலுவலகத்தில்
ஓரிருவர் தங்கள் பணிகளின் மிச்ச மீதிகளை
முடித்துக் க�ொண்டிருந்தனர். உதவி மேலாளர்
மதுமிதா தன் இருக்கையில் பணி முடித்தும்
ஒரு சிலையைப் ப�ோல் உட்கார்ந் திருந்தாள்.
அவள் உடல் மட்டும் தான் இங்கே
இருந்தது. உயிர்ப் பறவை எங்கோ வெகு
த�ொலைவில் பறந்து க�ொண்டிருந்தது.
தன் பணி முடிந்து மதுமிதாவுடன்
எ ன் று ம் து ணையா ய் த�ோ ழ ி யா ய் ச்
செல்லும் அஞ்சனா மதுமிதாவைத் தேடிக்
க�ொண்டு வந்தவள் அவளின் நிலை கண்டு
திக்கித்தாள். அவளைப் பிடித்து உலுக்கி,
மது என்ன இப்படி உட்கார்ந்து விட்டாய்,
வீட்டிற்குப் ப�ோக வேண்டாமா? எழுந்து
வா எனக் கையைப் பிடித்து இழுத்தாள்.
ஆமாம், வீட்டிற்குப் ப�ோய்த் தான்
என்ன செய்வது?
வீட் டி ற்கு ப் ப�ோ காம ல் எங்கே
ப�ோகப் ப�ோகிறாய்?
	சரி சரி வருகிறேன், நீ வீட்டுக்குப்
ப�ோக வேணுமே, அதனால் வருகிறேன் என்று
வேண்டா வெறுப்பாக எழுந்து, கைப்பையைத்
த�ோளில் மாட்டிப் புறப்பட்டாள்.
எ ப் ப ோ து மே ம து ம ி த ா த ான்
அஞ்சனாவைக் கூப்பிட அவளுடைய
இருக்கைக்குப் ப�ோவாள். இன்று தான்
வாடிக்கை மாறியிருக்கிறது.
என்னடி மது, யாராவது ஏதாவது
ச �ொ ன ்னார்க ள ா ? ஏ த ாவ து ந ட க்க க்
கூடாதது நடந்ததா? எதுவாயிருந்தாலும்
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ச�ொல்லு நான் ஒரு கை பார்க்கிறேன் என
ஆவேசமாய்க் கத்தினாள் அஞ்சனா.
இரு இரு. என்னிடம் யாரும் வாலாட்ட
முடியாதென்று உனக்குத் தெரியாதா?
	தெரியும் தான். நீ என்னம�ோ கப்பல்
கவிழ்ந்தாற்போல் உட்கார்ந்திருக்கிறாயே,
அதனால் தான் கேட்டேன். வா அந்த
ரெஸ்ட்டாரண்டிற்குப் ப�ோகலாம், சூடாக
ஒரு காபி குடித்து விட்டுச் செல்லலாம்,
சரியா?
	சரி.
இருவரும் ரெஸ்டாரண்டில் உட்கார்ந்
தனர். ஒரு ஆனியன் பஜ்ஜியும் இரண்டு
காபிகளும் ஆர்டர் செய்தாள் அஞ்சனா.
மதுமிதாவின் உள்ளத்தின் கவலை
எ ன ்னவென் று தெ ர ி ந் து க�ொள்ளவே
இந்த இடத்திற்கு அவளை அழைத்து
வந்திருந்தாள் அஞ்சனா
பணக் கஷ்டம் உனக்கு இருக்க
வாய்ப்பில்லை என்பது எனக்குத் தெரியும்.
வேறென்ன உனக்குக் கஷ்டம், ச�ொல்லு
மது. என்னால் உன்னை இந்த ம�ோன
நிலையில் பார்க்க முடியவில்லையடி.
ஏன்? உனக்குத் தெரியாதா?
இ ங ்கி ரு ந் து ப ண ி ச ெ ய்த உ ன்
உட்பி மாற்றலில் சென்று விட்டார் என்று
ச�ொன்னாய். இது சகஜம் தானே. ஒன்று,
த ி ரு ம ண ம ான வு ட ன் நீ அ வ ர ி ரு க் கு ம்
சிட்டிக்குச் செல்ல வேண்டும். இல்லை
யென்றால் அவர் இங்கே மாறுதல் கேட்டு
வரவேண்டும். இதில் கவலைப்பட என்ன
இருக்கிறது?
	நா னு ம் சு கு ம ா ரு ம் க ா த லி த ்த து
உனக்குத் தெரியும், நாங்கள் வேறு வேறு
சாதிகளென்றும் உனக்குத் தெரியும் தானே
ஆமாம் உங்கள் பெற்றோர்கள் இரு
தரப்பும் தான் உங்கள் திருமணத்திற்கு
சம்மதித்து விட்டார்களே, பிறகென்ன?

இங்கே தான் ஒரு இடையூறு.
இடையூறா, என்ன அது?
	பைத்தியக்காரத் தனமான ஒரு
வேண்டுக�ோளை எங்கள் இருவரிடமும்
ச�ொன்னார்கள் இரு தரப்பும். அது நாங்கள்
இருவரும் 6 மாத காலத்திற்காவது பேசாமலும்
பார்க்காமலும், எந்த விதமான ப�ோன்
த�ொடர்புகூட இல்லாமலிருக்க வேண்டுமாம்.
அதற்காக அவருக்கு மாறுதல் வாங்கிக்
க�ொடுத்து அது எந்த இடம், எந்த சிட்டி
என்றுகூட எனக்குத் தெரியாமலிருக்கும்படி
அவருடைய அலைபேசியையும் மாற்றிக்
க�ொடுத்து விட்டார்கள்.
இந்தக் காலத்தில் இதெல்லாம்
கண்டுபிடிப்பது கஷ்டமா என்ன?
கூகுள் சர்ச் செய்தால் தெரிந்து
க�ொள்ளலாமே
அலைபேசி வாங்கிக் க�ொடுத்த
வர்கள் பழைய அலைபேசி எண்களை
ஏற்றாமலும், என்னுடைய அலை பேசியை
யும் மாற்றியும் திருவிளையாடல்கள்
புரிந்து விட்டனர். அதையும் மீறி நாங்கள்
அலுவலக ரீதியாக த�ொடர்பு க�ொண்டாலும்
தெரிவ தற்கான ஏற்பாடுகளையும் செய்து
விட்டார்கள், இவ்வளவையும் இரண்டு
தரப்பும் செய்திருப்பதால் நாங்கள் ஒன்றுமே
கேட்டுக் க�ொள்ள முடியாமல் ப�ோய்விட்டது.
அப்படி ஏதாவது த�ொடர்ப க�ொள்வது
தெரிந்தால் திருமணம் நடக்காது என்ற
குண்டையும் வைத்து விட்டார்கள்.
ஆறு மாதம் தானே ப�ொறுத்துப்
ப�ோ ங ்களேன் . இ த ற் கு ஏ ன் க வலை ப்
படுகிறாய் நீ	நீ காதலிக்க வில்லை, பெற்றோர்
பார்க்கிற உன் உறவுப் பையனைக் கட்டிக்
க�ொள்ளப்ப�ோகிறாய்.காதலின்வீச்சுஉனக்கு
அதனால் தான் தெரியவில்லை. பழைய
படத்தின் வசனங்கள் ப�ோலிருந்தாலும்
அவை யாவும் உண்மையாய்த் தான்
எ ன க் கு த் த�ோன் று க ி ற து அ ஞ ்சனா .
பார்க்குமிடமெல்லாம் சுகுமார் முகம் தான்.
அவன் பேச்சுகள் தான் காதில், மற்றவர்
பேசுவது கேட்பதேயில்லை.
	சரி உன் உட்பி எந்த சிட்டியில்
இ ரு க்கிறா ர் எ ன க் க ண் டு ப ி டி க்க
முடியாதா? சாப்ட்வேர் சிட்டிகள் இந்தியா
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வில் 10 எண்ணிக்கையில் தானே இருக்கும்
ஆபிசில் தேடக் கூடாது என்பது
நிபந்தனை. வீட்டில�ோ அல்லது அவர்
தங்குமிடத்தில�ோ தேடலாம் தான். தேடிய
பிறகு பேசுவது முடியாதே.
	ச ர ி , எ ப்ப டி யாவ து 6 ம ா த ம்
ப�ொறுத்துக் க�ொள். நான் எங்காவது டூர்
ப�ோய் வருவ�ோம். என்ன ச�ொல்கிறாய்
அதெல்லாம் சிறுசிறு ஆறுதல்கள்
தான் அஞ்சனா. எனக்கு உன்னிடம் ஒரே
ய�ொரு வேண்டுக�ோள் தான். எனக்காக
நீ தூது ப�ோய் அவருடைய நலனை
அறிவத�ோடு என்னைப் பற்றியும் ச�ொல்லி
வந்தால் ப�ோதும். நான் பேச வேண்டும்
என்பதுகூட இல்லை.
எங்கே அவர் இருக்கிறார் என்பதே
தெ ர ி யா து எ ன ்கிறா ய் . ப ி றகெப்ப டி
நான் அவரைச் சென்று பார்ப்பதாம்.
இதெல்லாம் ஆகக்கூடிய காரியமா மது.?
அவர் வெளிநாட்டிற்குச் செல்ல
வில்லை என்பது உறுதி, அதாவது வான்
மார்க்கமாகவ�ோ, கடல்வழியில�ோ அவர்
சென்றிருக்க முடியாது.
எனவே நமது
இந்திய மண்ணில் உள்ள அந்தப் பத்து
நகரங்களில் தேடினால் அவரைக் கண்டு
பிடித்து விடலாமே. நகரை ஒட்டிய
தெருக்களின் வீடுகளைப் பார்க்கலாம்,
அடுக்குமாடி வீடுகளை விசாரிக்கலாம்.
	நான் பெ ண ்ணாய ி ரு ந் து இ தை
யெ ல ்லா ம் ச ெ ய்தி ட மு டி யு ம் எ ன ்றா
நினைக்கிறாய். அல்லது என் பெற்றோர்
இ ப்ப டி அ லைய எ னக்கு உத ்திர வு
தருவார்களா? என்னடி, நான் என்ன
செய்ய முடியும்?
	சரி, ப�ொறுத்திருந்து பார்ப்போம்.
என ப் பேச ி க் க�ொண்டிரு க்கு ம் ப�ோ து
தான் அவர்கள் ஆர்டர் செய்தவை வந்தன.
காபி அருந்தியதும் இருவரும் புறப்பட்டு
அவரவர் வீடு சேர்ந்தனர்.
அடுத்த நாள், மதிய வேளையில்
மதுமிதாவைத் தேடிக் க�ொண்டு அஞ்சனா
அ வ ளு டைய இ ரு க்கை க் கு வ ந ்தா ள் .
என்னடி இந்த நேரத்தில் இங்கே என
ஆச்சர்யமாய்ப் பார்த்தாள் மதுமிதா
ம து , எ ன ்னை ஹை த ர ா ப ாத்
அலுவலகத்திற்கு மாற்றியிருக்கிறார்கள்.
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ஒரு மாதப் பணியாம் அங்கே. இன்றே
புறப்பட வேண்டுமாம். அதனால் நான்
இப்போதே வீட்டிற்குப் ப�ோகிறேன்.
	நீ க வலைப்ப ட ா ம ல் இ ரு .
எல்லாம் நல்லபடியாக முடியும். சரி நான்
வருகிறேன் எனச் ச�ொல்லி புறப்பட்டாள்
அஞ்சனா.
◌ைஉறதராபாத் அலுவலகம் பரபர
வென்று இயங்கிக் க�ொண்டிருந்தது. அஞ்சனா
தன் மேலதிகாரியைப் பார்ப்பதற்காக
அவருடைய அறையை ந�ோக்கிச் சென்று
க�ொண்டிருந்தாள். அறைக்குள் நுழைவதற்கு
முன் ப�ோர்டைப் பார்த்தவள் சுகுமார் என்ற
பெயரைப் பார்த்ததும் அப்படியே அசந்து
நின்றாள். பிறகு சுதாரித்துக் க�ொண்டு
உள்ளே நுழைந்தாள்.
என்ன அஞ்சனா நீயா அது. மது
எப்படியிருக்கிறாள்.
அவள் பிரமை பிடித்துத் தான்
அலுவலகம் வருகிறாள் ப�ொம்மை ப�ோல்
ப�ோ க ி றா ள் . ஆ ம ா ம் நீ ங ்க ள் இ ங ்கே
இருப்பதை அவளுக்குத் தெரியப் படுத்தக்
கூடாதா?
அ வ ள் ந ி ப ந ்த ன ை க ளை உ ங ்க
ளுக்குச் ச�ொல்ல வில்லையா?
ச�ொன்னாள். இந்தக் காலத்திலும்
இப்படியா?
	நமக்கும் ஒரு உறுதி வேண்டு
மல்லவா, காதல் நினைவலைகளில்மூழ்கித்
தான் என் ஓய்வு நேரங்கள் கழிகின்றன.
அ து ப�ோ ல ம து வ ை யு ம் அ லு வ ல க ம்
வரும்போது அலுவலகப் பணிகளைச்
ச ெ ய்யச் ச �ொல் லு ங ்க ள் . , ப ி ற கு
வீட்டிற்குச் சென்றதும் என்னைப் ப�ோல்
நினைவலைகளில் மூழ்கச் ச�ொல்லுங்கள்.
நீங்கள் இதை அவளிடம் உறுதியாய்ச்
ச �ொல் லு ங ்க ள் இ ன் னு ம் 5 ம ா த ங ்க ள்
தானே. பல்லைக் கடித்து ஓட்டி விட்டால்
எல்லாம் சரியாகிவிடுமே.
ஒரு மாதம்
முடிந்தால் நீங்களும் சென்னை சென்று
வ ி டு வீ ர்களே , நீ ங ்க ளு ம் அ வ ளு க் கு த்
துணையாயிருங்கள்.
எனக்கு இன்னும் மூன்று மாதத்தில்
திருமணம் நிச்சயிக்கப் ப�ோகிறார்கள் சார்
அப்போ இன்னும் வசதியாயிற்று.
உங்கள் திருமண வேலைகளில் உங்களுக்கு

உதவுவதன்மூலமும் அவள் கவலைகள்
சற் று ஓ ய்வெ டு க் கு மே . ஒ ரு து ன ்ப ம்
தான், நான் உங்கள் திருமணத்தில் கலந்து
க�ொள்ள இயலாது. அதனாலென்ன, இந்த
ஆறு மாத கெடு முடிந்த பிறகு நாங்கள்
இருவருமாக உங்களை வரவேற்று பெரிய
விருந்தே வைத்து விடுகிற�ோமே
	நிம்மதியான வாழ்வுக்காக இந்தத்
துன்ப ங ்களை இரு வரு ம் ப�ொறுத்துக்
க�ொள்கிற�ோம். .
ஆமாம் நீங்கள் ச�ொல்வதும் சரி
த ான் . நான் அ வ ள ி ட ம் உ ங ்களை ப்
பார்த்ததைச் ச�ொன்னாலே அவள் பாதி
கிணறு தாண்டி விடுவாள். மீதி நான்

நீங்கள் ச�ொன்னதையும் ச�ொன்னால் முழு
கிணறையும் தாண்டிவிடுவாள் என்றே
நினைக்கிறேன்.
	நீங்கள் ஆதர்ச தம்பதிகள்.தான்.
என் அட்வான்ஸ் வாழ்த்துகள் சார்.
	சரி நீங்கள் அவளுக்கு இப்போதே
ப�ோன் செய்து அவளை ஆறுதல் படுத்
துங்கள். உங்களுக்கு என் நன்றிகள்.
அஞ்சனா அங்கிருந்து அகன்று தன்
இருப்பிடம் சென்றாள், ப�ோன் செய்தாள்,
அவளை சந்தோஷப்படுத்தினாள், சுகுமார்
ச�ொன்னதையும் அவளிடம் ச�ொன்னாள்
அவளும் அதற்கு சம்மதம் தெரிவித்தாள்
என்றெல்லாம் ச�ொல்லவும் வேண்டும�ோ?

 
காலத்தை நினைக்கிறேன்;

ப�ோர்க்களமும் இல்லை...

நிம்மதியை யாசிக்கிறேன்....

பகைவர்களும் இல்லை...

நேரத்தை நேசிக்கிறேன்...

ஆனால், - என்னை மட்டும்

நெடுநேரம் தூங்குகிறேன்;

துப்பாக்கிகள் சுடுகிறது... கூர்

உண்மை தூக்கம் ஏதுமில்லை...

க�ொண்ட வாளால் கூர் கூராக

தயவு செய்து -

தாக்கப்படுகின்றேன்...

என்னைத் த�ொந்தரவு செய்யாதீர்கள்...

பட்டாம் பூச்சிகள் வாழ்ந்த என்னிதயமும்-

உணர்வுகளின் மனுக்கள்;

இன்று ஏன�ோ... விட்டில் பூச்சிகளுக்கு

ச�ொட்டுச் ச�ொட்டாய் -

இடம் க�ொடுத்து விட்டது...

என்னுயிரைச் சிதைக்கிறது...

மனதிற்குள், வேதனைகள் பல்லாயிரம்...

நினைவுகளின் மீட்டல்கள்;

த�ொல்லைகள் த�ொள்ளாயிரம்....

கழுத்தை நெருக்குகிறது...

ச�ோதனைகள் எக்கச்சக்கமாய்...

அவைகளை கவிகளால்

காயங்கள் கணக்கிலில்லை...

க�ொட்டித் தீர்க்கிறேன்...

இருந்தும், யாகம் செய்கிறேன்...

என் வரிகள் எனக்கே

இ(எ)துவும் ஒரு நாள்

ஆறுதல் என்று...

கடந்து ப�ோகும் என்ற ஒற்றை

சில நினைவுகள்;

நம்பிக்கையில்...

காற்றைப் ப�ோல் வருகின்றன,

நம்பிக்கையுடன் இவள்...

பூகம்பமாய் மாறுகின்றன...
மழலை ப�ோல் சிரிக்கின்றேன்...
முகத்தைப் புதைந்து அழுகின்றேன்...

-  

தர்ஹா நகர்.

ஒன்றும் புரியாமல்
தடு(டம்)மாறுகிறேன்...
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நடனக்கலைஞர்,
கலைஇளமணி
ஏஞ்சலுடன் நேர்காணல்
தமிழமின்
தங்களது அறிமுகம் பற்றிய குறிப்பு
டன் துவங்குவ�ோமா?
	நான் ஏஞ்சலின் ஆங்கில இலக்கியம்
மூன்றாவது ஆண்டு படிக்கும் கல்லூரி
மாணவி, கடலூர்காரி, கலைஇளமணி
பல்வகை உலக சாதனைக்கு ச�ொந்தகாரியும்
கூட
கண்ணாடி துண்டுகள் மீது நடன
ம ா டி சா த ன ை பு ர ி ந் து வ ரு க ி றீ க ள் .
அதற்குத் தூண்டுக�ோலாக இருந்தது எது?
ஏதாவது பெரிய சாதனை பண்ண
வேண்டுமென மனதில் த�ோன்றியது
அதன் விளைவுதான்.
நடனக்கலையை, அதண் நுணுக்
கங்களை இலவசமாக பயீறுவித்து வருவதாக்
அறிகிற�ோம். அதற்கானக் கார்ணம் என்ன!்?
அரசு பள்ளியில் பயிலும் மாணவர்
களின் கலை ஆர்வம் ப�ொருளாதார்
நலிவால் தடை படக்கூடாது என்னும்
காரணத்தால் சேவையாகச் செய்து
வருகிறேன்.
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ஏஞ்சல்

உங்கள் எதிர்கால லட்சியம் என

எதை செய்ய உள்ளீர்கள்?

என்னிடம் பயலும் பெண்பிள்ளை
களை க�ௌரவமான பணியில் ஈடுபடுத்த
வேண்டும்
கல்வியும் கலையும் இரு கண்களாக
பாவித்து பயிலச்செய்ய வேண்டும்
இப்போது online ல வகுப்பு மிக
குறைந்த fees க�ொண்டு நடத்த படுகிறது.
நே ர ி ல் வ து ப் ப ய ி ல மு டி யா த வர்க ள்
பயன்படுத்திக்கொள்கிறார்கள்.
பரதம் தவிர வேறு என்ன கலைகள்
கற்றுள்ளீர்கள்?
தமிழர்களின் பாரம்பரிய மற்றும்
நலிந்து ப�ோன கலைகள் 50 வகை ஆசான்
துணைய�ோடு கற்றுள்ளேன்
இந்த சிறுவயதில் எப்படி இந்த
பரந்த மனப்பான்மை? ...
	நான் க லை க ற் று க�ொள்ள
அடைந்த துன்பம் அதை ப�ோக்க எங்க
அம்மா இருந்தாங்க. மற்றவர்களுக்கு இக்
கலையை எளிமையாக்க தான் எனது இந்த
முயற்சி
பரதத்தில் இன்னும் வேறு ஏதேனும்
நடனக்கலையை கலந்து புதுவிதமான
நடனம் ஆடியுள்ளீர்களா?
ஆமாம் அதில் ஒரு உலக சாதனை
யும் செய்து இருக்கேன். இடுப்பை சுற்றி
வளையம் சுற்றி க�ொண்டே உடைந்த
கண்ணாடி ஓட்டின் மீது 30 நிமிடங்கள்
த�ொடர்ந்து ஆடி சாதனை செய்துள்ளேன்.
திரைப்படத்தில் நடனமாடும் வாய்ப்பு
கிடைத்தால் ஆடுவீர்களா?
கண்டிப்பாக... அடுத்த சாட்டை
படத்தில் சிறிய கதாபாத்திரம் ஏற்றுள்ளேன்
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இப்போது ப�ொம்மைநாயகி என்ற திரைப்
படத்திலும் செது வருகிறேன்.
முதன்முதலில் மேடையேறி ஆடியது
எந்த வயதில் ?..
எட்டு வயதில் எட்டியது மேடை
அந்த அனுபவத்தை கூற முடியுமா?
மூன்று வயதில் த�ொடங்கிய கலைப்
பயணம் பரதம் முறையாக பயிற்சி முடித்த
அரங்கேற்றம்தான் முதல் மேடை பின்
கரகம், சிலம்பம் என நீண்டது
ந ட ன ம் ஆ டி ய ப�ோ து எ ந ்த
தருணத்திலாவது மிகவும் உணர்ச்சி வசப்
பட்டுள்ளீர்களா?... எதனால்.?
மலேசியா உலக சிலம்ப ப�ோட்டியில்
வெற்றி பெற்ற தருணத்தில், குவைத் India
Talent Show பெரிய கலைஞர்கள�ோடு
ஆடிய தருணத்தில், உலக சாதனைக்காகக்
கண்ணாடி ஓடு காலில் தைத்த நேரம்
கண்ணீர�ோடு...
உங்கள்குடும்பம்...கலைக்குடும்பமா?
இல்லை என் குடும்பம் கல்விப்
பயிற்றுவிக்கும் ஆசிரியர் குடும்பம். இன்று
நானும் ஆசிரியர் என்பதில் தான் மகிழ்ச்சி.
குடும்பம் பற்றி ஓரிரு வார்த்தைகள்?...
என் அம்மா என் அம்மா. எல்லாம்
என் அம்மா. அவர்கள�ோடு உடன்பிறவா
என் அண்ணன் எனக்கு தகப்பன்சாமி
ப�ோல
எதிர்காலத்தில் புதிதாக சாதனை
படைக்கவேண்டும் என்றால் அது என்னவாக
இருக்கும்?
	நான் சாதனை படைத்தை விட
எனது மாணவர்கள் செய்த ப�ோது அதிக
சந்தோஷம் அடைந்தேன்.
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டிசம்பர் 2020 ல கடலூர் மாவட்ட
ஆட்சியர் தலைமையில் நிகழ்ச்சி நடத்தப்
பட்ட து ப ரத த ்தில் பல செய்ய ஆ சை
இப்போது ப�ொருளாதாரமே பிரச்சினையாக
உள்ளது. யாராவது உதவ முன்வந்தால்
பயிற்சி செய்து சாதனை பண்ணலாம்.
வெளிநாடுகளில்உங்கள்பரதநாட்டிய
நிகழ்ச்சிகளை அரங்கேற்றியதுண்டா?
ஆஸ்திரேலியாவில் மெல்போர்ன்
நகரில் உள்ள தமிழ் சங்கத்தில் எனது
வீடிய�ோவை சித்திரை நிகழ்ச்சியில்
காட்சிபடுத்தப்பட்டது
மலேசியா ல சிலம்பம் ப�ோட்டியில்
ப த் து நாட்க ள் க ல ந் து க�ொ ண ்ட த ி ல்
இ ந ்தியாவ ி ற ்கா க வெள்ளி ம ற் று ம்
வெண்கலம் வென்று அந்த நிகழ்ச்சியில்
எ ன து ந ட ன மு ம் மு க்கிய ம ந ்தி ர ி க ள்
முன்னிலையில் ஆடினேன்.
குவைத்தில் India talent form 2017
நிகழ்ச்சியில் இந்தியாவில் இருந்து கலந்து
க�ொண்டா 7 நபரில் நானும் ஒருவர்.

க�ொர�ோனா காலகட்டத்தில் சில உலக
நாடுகளின் பயணம் தடைப்பட்டு ப�ோனது
பாரம்பரிய கலைகள் பல உலக
நாடுகளில் க�ொண்டு செல்ல ஆசை
தான்
வாய்ப்பு கிடைக்கும் பட்சத்தில்
கண்டிப்பாக வலம் வரலாம் தங்கள்
இதழ் வழியே வந்தால் கூடுதல் சிறப்பாக
கருதுவேன்
பாரம்பரிய நடனக் கலைகளை
கற்கும் இளம் மாணவர்கள் ஈடுபாட்டுடன்
கற்கிறார்களா?
அதிக ஈடுபாடு உள்ளது. இங்கே
விட வெளிநாடுகளில் தான் மக்கள் அதிக
அளவில் விருப்பம் க�ொள்கின்றனர்
இக்கலைகளை, வரும் தலைமுறைக்
கும் பழுதில்லாமல் க�ொண்டு சேர்க்க எந்த
மாதிரியான வழிமுறைகளைக் கையாளலாம்
என நினைக்கிறீர்கள்?
பலகலைகள் நலிவடைந்து விட்டது
மேடையில் ஆடுவது இல்லை அவற்றை
முறையாக பயின்று மேடையில் நடை
மு றை ப டு த் து ம் ப�ோ து க ண் டி ப்பா க
சிறப்படையும் என்று நம்புகிறேன்.
உலக நடுகளில் பயிற்சி அளிக்கும்
வாய்ப்பு கிடைத்தால் சிறப்பாக அமையும்
அங்கே மூன்று மாதங்கள் தங்கி பயிற்சி
அளிக்க விருப்பம்.
தற்காலச் சூழலில் பெண்கள் நடனக்
கலையுடன் தற்காப்புக்கலையும் கற்றுக்
க�ொள்வது அவசியமான ஒன்றாகிறது.
இதை ப் ப ற்றிய உங ்கள் கருத்தை,
ஆல�ோசனைகளை எம்முடன் பகிர்ந்து
க�ொள்ளுங்கள்!
உண்மை எனக்கு சிலம்பம் நன்றாக
தெரியும் எனவே எனது மாணவர்களுக்கும்
அது பற்றிய பயிற்சி அளித்து வருகிறேன்
கூடுதலாக பெண்களுக்கு தனியாக பயிற்சி
அளிக்கப்படுகிறது
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புன்னகையால் சமாளித்து திறமை
யால் எதிர் க�ொள்வேன். எனக்கு யாரும்
எ த ி ர ி க ி டையா து ஆ னால் அ ப்ப டி
நினைப்பவர்களை என்ன செய்யவது?
கடந்து ப�ோய்விடுவேன்
யா ரு க்காவ து ந ன ்றி கூ று ம்
இடத்தில் இருக்கின்றீர்களா?
காகிதமாக இருந்த என்னை பட்ட
மாய் ஆக்கி கடலூரில் அடையாளமாக
மாற்றிய பெருமை கடலூர் சிறகுகள் என்ற
சமூக அமைப்பைச் சாரும். ஒருமுறை
அ ல ்ல ஒ வ ்வொ ரு மு றை யு ம் நன்றி
பகர்கவதில் மகிழ்ச்சியே
எது ?
உங்களுக்கென ரசிகர்கள் இருக்கி
றார்களா? அவர்களுக்கு என்ன ச�ொல்ல
விரும்புகிறீர்கள்?
ரசிகர்கள் அதிகம் என்று ச�ொல்வதை
விட அறிந்து க�ொள்ளும் அளவில் உள்
ளனர் கல்விய�ோடு கலையும் பயின்று
வாழ்க்கையில் சிறப்பு பெறலாம். கல்வி
இல்லா கலை சிறப்பு பெறாது. நான்
தற ் ப ோ து மூ ன ்றாம் ஆ ண்டு ஆ ங்கில
இலக்கியம் பயின்று வருகிறேன். அத�ோடு
நடனத்தில் Diploma மேலும் Grade VIII
Dance & Music முடித்துள்ளேன், எனவே
கலைஞருக்கு அழகு கல்வியே
வாழ்வின் பாதிப்பிலும் தயங்காத
தருணமெது?
எங்க அம்மாவின் அப்பா, என்னோட
தாத்தா இறந்த ப�ோது நான் நிகழ்ச்சியில்
இரு ந ்தப�ோ தும் உள்ளுக்கு ள் அழுது
வெளியே சிரித்தது
	வளர்ந்துவரும் கலைஞர் என்பதால்
ப�ொறாமைப் படுபவர்கள் இருப்பார்கள்.
அதை எப்படி எடுத்துக் க�ொள்கிறீர்கள்?
எப்படி சமாளிக்கிறீர்கள்?
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அதிக மன நிறைவு பெற்ற தருணம்

	நான் 16 முறை உலக சாதனை
புரிந்ததை விட எனது மாணவர்கள் 15
பேரை உலக சாதனை செய்ய வைத்தது
தான். டிசம்பர் 2020 மாதத்தில் கடலூர்
மாவட்ட ஆட்சியர் அவர்கள் தலைமையில்
நடைபெற்றது.
தமிழ்நெஞ்சம் வாசகர்களுக்கு ச�ொல்லிக்
க�ொள்ள விரும்புவது....
எல்லோரிடமும் திறமைகளென்பது
மண்டிக்கிடக்கும்.அவைகளைகண்டுணர்ந்து
வெளிக்கொணர்ந்து உலகறியச் செய்வது
ஊடகங்களாகும். தமிழ்நெஞ்சம் அதனை
செவ்வனே செய்து வருகிறது, இன்னும்
என்போன்ற கலைஞர்களை ஊக்குவிக்கும்
பணியைத் த�ொடரவேண்டும். கலைஞர்களும்
சந்தர்ப்பத்தினை பயன்படுத்திக்கொள்ள
வேண்டுமாய் கேட்டுக்கொள்கிறேன்!
த�ொடர்புகளுக்கு
ajsheril@gmail.com
9980758686

    - 
சிறந்த ஹைக்கூ நூல்களுக்கு ரூ.22 ஆயிரம் பரிசுத் த�ொகையுடன் விருது
தமிழில் முதன்முதலாக ஹைக்கூ கவிதை எழுதியத�ோடு, அதைப்
பரவலாகவும் அறியச் செய்தவர் கவிக்கோ அப்துல்ரகுமான். வரும் ஜூன் 2-ஆம்
தேதி கவிக்கோவின் 4-ஆம் ஆண்டு நினைவு தினம்.
இதனைய�ொட்டி, ஹைக்கூ கவிஞரும் இளம் த�ொழில் முனைவருமான
சேத்துப்பட்டைச் சேர்ந்த கவி.விஜய், உலகு தழுவிய தமிழ் ஹைக்கூ கவிதை
நூல்களுக்கான ப�ோட்டி ஒன்றினை அறிவித்துள்ளார்.
•

2018, 2019, 2020 - ஆகிய மூன்று ஆண்டுகளில் வெளியான நூல்களின் 3
பிரதிகளை வரும் மே- 20-க்குள் கிடைக்கும்படி அனுப்ப வேண்டும்.

• POD எனப்படும் ஜெராக்ஸ் நூல்களும், ம�ொழிபெயர்ப்பு நூல்களும் ப�ோட்டியில்
ஏற்கப்பட மாட்டாது.
•

ஒரு கவிஞரே எத்தனை நூல்களை வேண்டுமானாலும் அனுப்பலாம்.

•

முதல் பரிசு ரூ. 10 ஆயிரம் - இரண்டாம் பரிசு ரூ. 5 ஆயிரம் - மூன்றாம் பரிசு ரூ.
3 ஆயிரம் - நான்கு நூல்களுக்கு ஆறுதல் பரிசு தலா ரூ.1000

•

ஆரணியில் வரும் ஜூன் மாதத்தில் நடைபெறவுள்ள கவி.விஜய்-யின்
ஹைக்கூ நூல்கள் வெளியீட்டு விழாவில் விருதுகள் வழங்கப்படும்.

•

நூல்களை அனுப்ப வேண்டிய முகவரி : அகநி வெளியீடு, எண்: 3, பாடசாலை
வீதி, அம்மையப்பட்டு, வந்தவாசி - 604 408, திருவண்ணாமலை மாவட்டம்.

•

தமிழகத்தின் மூத்த ஹைக்கூ கவிஞர்கள் நடுவர்களாக இருந்து, விருதுக்கான
நூல்களைத் தேர்வு செய்வர்.

•

கூடுதல் விவரங்களைப் பெற அழையுங்கள் : + 91

96004 56606
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ஒருவாரமாகவிடாதஅடைமழை...!

மூன்றாவது நாளாக வெளியே ப�ோன
கணவன் எங்கே ப�ோனான் என்ன ஆனான்
என்று தெரியாமல் படாதபாடு பட்டு
விட்டால் சுமதி...!
	தேடி அலையாத இடம் பாக்கி
இல்லை...! தனக்குள்ளே புலம்பிக் க�ொண்
டாள்...! நானே இரண்டு பெண் பிள்ளைகளை
வைத்துக்கொண்டு வயிற்றில் நெருப்பைக்
கட்டிக் க�ொண்டு இருக்கிறேன்...!
இந்த ஆளுக்கு ப�ொறுப்பே இல்லாம
ப�ோனா ப�ோன இடம் வந்தா வந்த இடம்...!
இருந்தப�ோதும் அவளது மனதை ஏத�ோ இனம்
புரியாதபயம் பிசைந்து க�ொண்டிருந்தது...!
பக்கத்து வீட்டு கண்மணி .. அக்கா...
அக்கா... உங்கள தேடி ஒரு ப�ோலீஸ்காரர்
வந்திருக்கிறார்... என்றாள்...!? அவள்
எண்ணியது ப�ோலே ஏத�ோ ஒரு அபத்தம்
பற்றியதாகவே உணர்ந்தாள்...!
ஏம்மா சுமதி நீதானே?! ஆமாங்க
சார்... வாசு என்பவர் உனது கணவர்
தானே?! ஆமா சார், ஏன்? என்ன ஆச்சு
அவருக்கு என்றாள் பதட்டத்துடன் ...!!!
ஒ ரு வா ர த ் த ொ ட ர் ம ழைய ி ன்
காரணமாகமழைத் தண்ணீர் வெளியேற
பாதாள சாக்கடை திறந்து வைத்திருந்தது
தெரியாமல் உனது கணவர் அதற்குள்
விழுந்து இறந்து மூன்று நாட்களுக்கு மேல்
ஆகிவிட்டது. உடல் சிதைந்த நிலையில்
கண்டுபிடிக்கப்பட்டது என்றார் ஏட்டு
சதாசிவம்..!
அதற்குள் பதறியவளாய் நிச்சயமாக
அவராக இருக்காது என்றாள்.. இல்லம்மா
மன்னிக்கணும்... அவருடைய காக்கி
வண்ணச் சட்டையின் வெளிப்புறத்தில் அவர்
பெயர் ப�ொறித்த அட்டை மாட்டியிருந்தது.
காக்கி வண்ணத்தில் பேண்டும் அணிந்து
இ ரு ந ்தா ர் . அ த னால் ந ி ச்சய ம் உ ன்
கணவர்தாமா வந்து அடையாளம் காட்டு
வா என்றார் ...!
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மனதிற்குள் இஷ்ட தெய்வமான
முருகனை வேண்டிக் க�ொண்டு அவராக
இ ரு க்க க் கூ ட ா து க ட வு ளே நீ த ான்
காப்பாத்தணும் என்று கலங்கிய விழிகளுடன்
அடையாளம் காணச் சென்றாள்.
ஐய�ோ மாமா உன்ன காதலிச்சு
க ல ்யா ண ம் ப ண ்ணின து க் கு இ ப்ப டி
அ னாதையா க வ ி ட் டு வ ி ட் டு ப�ோ ய்
விட்டாயே என்று அலறி துடித்தாள் .
	நீ தான் முக்கியம் என்று ச�ொந்த
ப ந ்த ங ்க ள் எ ல ்லா த ்தை யு ம் உ த ற ி த்
தள்ளிவிட்டு உன் பின்னாடி வந்தேனே
இப்ப இந்த சிறுபிள்ளைகளை வைத்துக்
க�ொண்டு என்ன செய்வேன் ஏது செய்வேன்
தெரியவில்லையே என்று கதறினாள்...
பரிதவித்தாள்...!
ஏதுமறியாத பிள்ளைகள் ... அப்பா
இறந்தது கூட தெரியாமல் சிரித்து விளை
யாடிக் க�ொண்டு இருந்தார்கள்.
இரண்டாவது நாளாக பசி மறந்து
தூக்கம் த�ொலைத்து கண்ணிமைக்காமல்
கணவரின் படத்தை பார்த்த மாதிரியே
பித்து பிடித்தவள் ப�ோல் இருந்தாள்..!
அக்கம்பக்கத்தினர் இரண்டு நாள் அவளுக்கு
ஆதரவாக இருந்தார்கள்...!
பிறகு இந்த பாரு சுமதி இப்படியே
உட்கார்ந்து இருந்தா என்ன அர்த்தம்
பிள்ளைகளைப் பாரு என்று ச�ொல்லி
விட்டு கிளம்பி விட்டார்கள்
பிள்ளைகள் இருவரும் சுமதியின்
அ ரு க ி ல் வந் து . . . அ ம்மா ர�ொம்ப
பசிக்குது மா என்றதும் சுமதிக்கு துக்கம்
த�ொண்டையை அடைத்தது ...!
பிள்ளைகளை வாரி அணைத்துக்
க ண ்டா ள் . . ! க ண ்களைத் து டைத் து
அவிழ்ந்த கூந்தலை கட்டிக் க�ொண்டாள்.
சேலையை வா ர ி சு ரு ட் டி இ டு ப்பில்
ச�ொருகி அடுக்களையில் உணவு சமைத்து
பிள்ளைகளுக்கு அன்போடு ஊட்டிவிட்டு
பிள்ளைகளை உறங்கச் செய்தாள் .

சுமதி அக்கா இருக்கீங்களா
என்றபடி வந்தான் கணவரின் த�ோழர்
மாரிமுத்து...! ம்
ச�ொல்லுங்க தம்பி
என்றாள்.
அக்கா இந்தாங்க அண்ணன�ோட
ஆட்டோ சாவி . ஆட்டோ வெளியில
பார்க் பண்ணிவிட்டேன் அக்கா என்று
ச�ொல்லி சாவியைக் க�ொடுத்துவிட்டுப்
ப�ோனார்.
	விளையாட்டாககணவர்ஆட்டோ
ஓட்ட கற்றுக் க�ொடுத்ததும் டிரைவிங்
லைசன்ஸ் எடுத்ததம் இதற்காகத்தானா
என்று கண் கலங்கினாள்.
மறுநாள் காலை...!
	வறுமைதான் என்றாலும் கணவன்
- மனைவி குழந்தைள�ோடு அன்பாகவே
குடும்பத்தை நடத்தி வந்தார் கள். அவர்கள்
வா ழ ்ந்த அ ழ க ான வா ழ ்க்கையை
மனதில் தேக்கி... கணவரது காக்கிச்
சட்டையை முகர்ந்து முத்தமிட்டு அணிந்து
க�ொண்டாள்...!
கணவரது புகைபபடத்தை உற்று
ந�ோக்கினாள்... கணவன் புன்னகைத்து
கண்சிமிட்டி துணிந்து செல்...! என்று
ச �ொ ல ்வ து ப�ோ ல த�ோ ன ்றிய து
அவளுக்கு...!
குழந்தைகளின் நல்வாழ்விற்காக
புதிய பயணம் ஆரம்பமானது...! சுமதியின்
தெ ள ி வான இ ந ்த மு டி வ ை அ க்க ம்
பக்கத்தினர் மிகவும் பாராட்டினார்கள் ...!
மூலையில் முடங்கி அடுத்தவர்
களை எதிர்பார்த்து கையேந்தாமல்
தானே உழைத்து பிள்ளைகளை காப்
பாற்ற வேண்டும் என்ற எண்ணம் சிறப்
பானது என்று ஊக்கமும் அளித்தார்கள்.!
சு ம த ி து ண ி ந் து ச ெ ன ்ற த ால்
வென்றாள் அனைவரின் மனதையும் ...!
இ து ப�ோல் இ ன் னு ம் ந ி றைய
சுமதி துணிந்து செல்வாள் என்ற நம்பிக்
கையில்...


பட்டுத்துணி கட்டிச் ச�ொருகிட
அத்தைக்கொரு சுட்டித் திருமகள்.. !
பச்சைக்கொடி நட்டுக் கலையென - வருவாளே,
பற்றிக்கொள வெத்திக் கடகட
அற்பச்சிரி க�ொட்டித் தருகிற
பச்சைக்கன வெத்திப் படபட - வெனவானேன்
ம�ொட்டைப்பயல் ம�ொட்டைப் பயலென
இட்டுச்சிரி க�ொட்டித் திரிபவர்
முற்றத்தினில் நிற்கத் தகுதிக - ளடையாரே
ம�ொத்தப்பகை கட்குச் சிறுமதி
முட்டுப்படும் ம�ொத்தப் பகைகளும்
ம�ொச்சைப்பயிர் கட்டிப் புதுவுண - வெனலாம�ோ
க�ொட்டித்தர வெத்தத் தடையிலை
மச்சத்தினி லுச்சப் படும�ொரு
குட்டிச்சடை கட்டித் திரிகிற - எனையாளே
க�ொச்சைச்சொலி லற்பப் பதரென
ஒட்டிக்கவி கட்டத் துணிவிலை..
குட்டிச்சுவர் குட்டிச் சுவரென - நினையாதே
எட்டத்துணி வற்றுத் திரிகிற
அற்பத்தன மற்றுத் த�ொலையினி
எட்டிப்புக ழெத்தும் விரைவினி - லிணைவ�ோமே
இச்சைப்பணி கட்குத் தடையடி
பச்சைத்தமிழ் மெச்சப் படிபடி
எட்டப்பனு ம�ொட்டப் பனுமினி - வருவான�ோ...

தர்மா
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த�ொட்டில் குழந்தையழ தூக்கி அணைத்திட்டேன்
வட்டக் கரியவிழி வாவெனவும் - பட்டுப்பூக்
கன்னம் சிவந்திடயென் காதல் மலர்ப்பூவில்
தன்னை மறந்திட்டேன் தான்!
மலரின் நறுமணத்தில் மையல் க�ொளவும்
வலம்வந்த வண்டு மயங்க - பலமுடையக்
கைகள் பறித்திட்டக் காலை நகராது
ப�ொய்யா த�ொடவந்த பூ!
வானம் ப�ொழிந்திடவும் வாய்க்கால் நிரம்பியதே
கானம் இசைத்திடுமிக் காலைநேரம் - தேனன்ன
வாட்டம் நகர்ந்திடவும் வண்ணம் க�ொளுமிந்தத்
தேட்டம் மனம்துள்ளத் தேடு!
உழைத்த கரங்களுக்கு ஊறு விளைத்த
பழைய நிலையைத்தான் பாரேன் - கழையாய்
இனித்திடவும் காலம் இறங்கிடுமாம் பாரு
மனிதா பயமின்றி மாறு!
காதல் மிகுந்திடவும் காவல் எழுந்திட்ட
ம�ோதல் படர்ந்தந்த மூட்டத்தின் - வேதனையில்
வாட்டம் நிறைந்திடவும் வந்த மயிலாலே
காட்டம் எழுத்தாகக் காண்!
பூட்டிக் கிடக்கிறதாம் பூவாய் மனமுந்தான்
ஏட்டில் எழுதிவைத்தேன் எண்ணத்தை - காட்டுகின்ற
கண்ணாடி ப�ோல கனிந்திருக்கும் என்நிலையை
பண்ணால் வழங்குகிறேன் பார்!
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l
விலை மதிப்பில்லா
கண்ணீர்த் துளிகளை
தாயின் மரணத்திற்கு
சிந்தியத�ோடு சரி.
அதன் பிறகு
யாருக்காகவும் எதற்காகவும்
நான் சிந்தவேயில்லை.
l
எனக்கவள்
க�ொடுத்த கடன்களில்
முத்தங்களை மட்டும்
கணக்கில் க�ொள்ளவேயில்லை
அவளும் நானும்.
l
ஒவ்வொரு இரவும்
இருளை விழுங்கி
விடியலைக் கக்குகிறது.

ப�ோனால் ப�ோகட்டும்.
உன் திசையிலிருந்து
வந்த காற்று
என்னைத் தழுவிச் சென்றதே
ப�ோதும் எனக்கு.
l
என் மகளின் செவிமடலினை
மலரென்று சுற்றி வருகிறது
பட்டாம்பூச்சிகள்.
l
என்னவள்
தேநீர்ப் பருகும் தருணம்
அவளின் இதழ்ப்பருகும்
க�ோப்பையாகிறேன் நான்.

l
சுவைக்கு நாவடிமை
முத்தத்துக்கு இதழ்களடிமை.
நீங்கள் எல்லோரும்
என் கவிதைகளுக்கடிமை.

l
ஒளிக் கற்றையைச்
சுமந்து வந்தாலும்
இருளை இறுக்கிப்
பிடித்திருந்தாலும்
நானும் நீயும்
மற்றவையும் வானத்தின்
கீழ் விரிந்த இப்பரந்த
பூமியில்.

l
மாடிப் படிகள்
ஏறும் வேளையில்
எந்தப் படியில்
என்னை நினைத்துருகினாய�ோ
அந்தப் படி மேலே
ஏறவிடாமல் நிறுத்துகிறது
என்னை.

l
க�ொடுப்பதற்கு
ஏதுமில்லையா?
கவலையை விடு.
மூச்சுத் திணறத் திணறக்
க�ொடுத்து விட்டுவா
எவ்வளவு க�ொடுத்தாலும்
குறையாதது அன்பு.

l
என் பக்கமிருந்து
வந்த காற்று
உன்னைத் தீண்டாமல்

l
மூவரிக்கவிதையில்...
முதல்வரி முத்து
கடைசிவரி கம்பீரம்
பளீரென அறைகிறது
நெற்றிப்பொட்டில்
நடுவரி.

- பாரியன்பன் நாகராஜன்

குடியாத்தம் - 632602
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