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அன்பானத் தமிழ்நெஞ்சங்களுக்கு வணக்கம்!
நாம் பிறந்த இந்தியத் தாய்மண் 74வது சுதந்திர தினத்தைக் க�ொண்டாட தயாராகிக்
க�ொண்டிருக்கும் இவ்வேளையில் என் எண்ணத்தில் கருக்கொண்ட சில விடயங்களை
உங்களுடன் பகிர்ந்து க�ொள்ள விரும்புகிறேன்.
உண்மையில், நாடு சுதந்திரம் பெற்று இத்தனை வருடங்கள் கடந்தும் ப�ோதியளவு
ஊடக சுதந்திரம�ோ, எழுத்துச் சுதந்திரம�ோ கிடைத்திருப்பதாகத் தெரியவில்லை.
பெண்கள் தனியாக சுதந்திரமாக பாதையில் நடக்கவும் சில இடங்களில் முடியாத
நிலை.ச�ொந்த வீட்டுக்குள்ளேயே சுதந்திரமாக நடமாட முடியாத பாதுகாப்பற்ற ஒரு
சமூகக் கட்டமைப்புக்குள் தான் நாம் வாழ்ந்து வருகிற�ோம் என்பதை காலக் க�ொடுமை
என்பதா?என்னதான் நவநாகரீகமாக முன்னேறி வந்தாலும்,ஒருசில இடங்களில் மரபுச்
சங்கிலியால�ோ, மனிதம் மறந்த சில மனித விலங்குகளால�ோ விலங்கிடப்பட்டு,பல
அப்பாவிகள் வாழ்க்கையை நகர்த்துவதைப் பார்க்கையில் கிடைத்த சுதந்திரம் எங்கே
யெங்கே எனத் தேடவேண்டித்தான் உள்ளது.
மகாத்மா காந்தி ச�ொன்னதைப் ப�ோல் எப்போது இரவில் ஒரு பெண்ணால் தனியாக,
தைரியமாக நடக்க முடிகிறத�ோ அன்று தான் நாடு முழுச் சுதந்திரம் அடையும்.
ப�ொதுநலமாக எல்லோரும் சிந்திக்கத் த�ொடங்கினாலேயே சமூகச்சீர்கேடுகளைத்
தவிர்த்து, அனைவரும் சுதந்திரதேவியின் தரிசனமும் பெறலாம். மற்றது, உங்கள்
கழுகுப் பார்வையால் அக்கிரமக் காரர்களின் நாடி பிடித்தறியலாம். அசம்பாவிதங்கள்
நடக்காமலும் தடுக்கலாம்.இவையனைத்திற்கும் வேண்டியது ப�ொதுநலமாக சிந்திக்கும்
மனப்பான்மை மட்டுமே!
இனிவரும் காலங்களிலாவது த�ொலைந�ோக்குப் பார்வையுடன் சிந்தித்து செயலாற்றி
னால், எல்லோருக்கும் சுதந்திரக் காற்றை சுவாசிக்கும் பாக்கியம் கிடைக்கும்.
இத்தோடு இன்னொரு விடயத்தையும் ச�ொல்லவேண்டியிருக்கிறது. அதாவது,
ஐர�ோப்பிய நாடுகளில் க�ோடை விடுமுறை ஆரம்பித்தாகி விட்டது. விடுமுறையைக்
கழிக்க வெளி மாநிலங்களுக்கோ, வெளிநாடுகளுக்கோ செல்பவர்கள் சுகாதார
பழக்கவழக்கங்களைப் பேணி பாதுகாப்பாக இருங்கள்!
இது க�ொடூரமான க�ொர�ோனாக் காலமாக இருப்பதால், உடன் மற்றும் சூழ
இருப்பவர்கள் நலனையும் கவனத்திற் க�ொண்டு, மகிழ்ச்சியாக க�ொண்டாடிக் கழித்து
ஆர�ோக்கியமாகத் திரும்பி வாருங்கள்! ப�ொதுநலம் பேணி சூழல் காப்போம். சுதந்திரக்
காற்றால் சுற்றும் பூமியை ச�ொர்க்கம் ஆக்குவ�ோம். நன்றி!
வாழ்க நலத்துடன், வளத்துடன்!
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ருப்புக�ோயில்ல செவ்வா சாட்டினா
எல்லாருக்கும் க�ொண்டாட்டந்தான்.. இருக்குற
ஊருல இருந்து சாமியாடி ப�ொட்டிதூக்கி
க�ோயிலுக்குப்போவாக....
அது செவ்வாக்கெழம காலையில
க�ோயில்வீட்டுல பெரியகருப்பு சின்னக்
கருப்பு இருளப்பசாமி ராக்காயி அம்மன்
சாமியாடி களுக்கு சாமி எறக்கி தெருவ
ஊர்வலமா வலம் வருவாங்க பூசாரிதான்
ப�ொட்டி தூக்கிவரனும் அவர்தான் சாமி
எறக்குறவரும்.
பூசைக்கி அழகர்கோயில்ல இருந்து
ராக்காயி அம்மன் நூபுரகங்கைத் தீர்த்தம்
ம�ொதல்லயே பூசாரிகஎடுத்துட்டு வந்துருவாக
பூசைக்கி நையாண்டி மேளம் வாசிக்
கிறதுக் குன்னே மேளகாரத் தெருவில
இருந்து தவில் நாதஸ்வரம் உறுமி ஒத்து
வாசிக்க வருவாங்க அவங்க அடிக்கிற
அடில சும்மா இருக்குறவுகளுக்கும் உச்சி
முடி நட்டம நிக்கும்
எறங்காத சாமியும் எறங்கிடும்...
பூசைக்கி ப�ொண்ணடிபுள்ளைக எல்லாரும்

சாமியாடிகளுக்கு மாலை வேட்டிதுண்டோட
வந்துருப்பாக. எல்லார் வீட்டுலயும் சந்
த�ோசம் ர�ொம்பி வழியும்..சாமியாடிகளும்
ப�ொட்டியும்
(ப�ொட்டின்னா
வெறும்
ப�ொட்டியில்ல அது மரத்தாலான அலங்காரம்
செய்யப்பட்ட ப�ொட்டி அதுக்குள்ளதான்
கருப்புக்கு அலங்காரப் ப�ொருள்கள்
அருவா நகை நட்டு பூசை ப�ொருளெல்லாம்
இருக்கும்)
அ தை நா ல ா ளு கூ டி த்தான்
தூ க் க னு ம் . . தூ க்கி பூ சார ி த லைமே ல
வைப்பாங்க.அவருதான் ஊரில இருந்து
க�ோயில்வரைக்கும் தூக்கிட்டுப்போகனும்
கழுத்து அந்துப�ோகும் ஊருல இருந்து
ஊர்வலமா குதிரைதூக்கி சாமியாடி நடந்தே
க�ோயில் ப�ோய் சேருவாக
அன்னிக்கி
க�ோயில் ப�ோயி சேந்தவன்ன எல்லாருக்கும்
ப�ொங்கல் ப�ோட்டு சாப்பாடு ப�ோடுவாக...
அன்னிக்கி ராத்திரிதான் கரகமெடுக்க
ஆத்துக்கு வானவேடிக்கைய�ோட ப�ோவாக...
	கரகம் எடுத்துவந்து எல்லாச்சாமி
ய ா டி யு ம் பூ க் கு ழ ி எ ற ங ்கி வ ரு வ ாக
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(பூக்குழின்னா தெரியும்ல வெறக எரிச்சி
கங் கு கள நா ல டி நீ ள த் து க் கு ப ்ப ர ப்பி
விட்டுருப்பாக) அதுல நடந்துவரனும்...
அப்புறம் கெடா வெட்டு நடக்கும்
கெடாக்களுக்குமாலைப�ோட்டுமஞ்சத்தண்னிய
ஊத்தி அது குலுக்குறவரைக்கும்காத்திருந்து
வெட்டுவாங்க சாமிமுன்னாடி....
இனிமேத்தான் கதையில பூரணத்
தம்மா
வர்றா...
பூரணத்தம்மா
ஒரு
அபூர்வமான ப�ொம்பளை... சாப்பாடு
அதுவும் ஆடுக�ோழி மீன் சமைக்கி றதுல
அவளை அடிச்சிக்க ஆள் கிடையாது விதம்
விதமாச்சமைச்சி
விருந்தாளிகளுக்குப்
ப�ோட்டு தானும் சாப்புடுவா.... எதை எதை
எப்புடிச்சாப்புடனும்சமைக்கனும்ன்னு
அவகிட்டத்தான் எல்லாரும் கத்துக்கனும்..
ஊ ரு க் கு ள ்ள பெர ி ய கா ர வீ டு
பூ ர ண த்தம்மாவ�ோட து த ான் . . பு ரு சன்
க�ொஞ்சம் பித்துப் புடிச்சவன் ஒருமகன்
அவந்தான் இருளப்ப சாமியாடி மூணுகளுக
அவ சம்பாரிச்சித்தான் எல்லாம் ரெண்டு
ஏக்கர் வயலு வெவசாயம் க�ொஞ்சம் கைத்
த�ொழில்
ஆனாலும் விருந்தாளிகளக் கவனிக்
கிறதுல அவளை ஆரும் மிஞ்சமுடியாது....
	பங்காளி வீட்டுக்கு வந்துருக்குறவுக
கூ ட பெர ி ய ம்மா வீ ட் டு வ ி ரு ந் து க் கு
ப�ோகாட்டி க�ோவிச்சிக்கிறும்ன்னு இவகிட்ட
வருவாக
பூ சை ய ி ல அ வ ள ை ச் சு த்தி ஒ ரு
கூட்டம் இருக்கும்... அது கிடா வெட்டு
னதுல இருந்து களத்துல இறங்கும்...
வெட்டினவன்ன ஆட்டைத் தூக்கிட்டுப்
ப�ோய் த�ோலை உறிப்பாங்க...
அப்பயே ஆட்டுக்காதுகள தனியா
எடுத்து அதுல உப்பைத்தடவி க�ொஞ்சம்
ம�ொளகாத்தூளைத்தடவி தீயில வாட்டி
சின்னப்பிள்ளைகளுக்கு ம�ொதல்லயும்
அ ப் பு ற ம் த ா னு ம் கு டு த் து த ி ம ் பா . ..
அதுப�ோல ருசி ஒலகத்துல இல்லன்னு
அடிச்சி ச�ொல்லுவா உப்பும் கரிப்பும்
ம�ொறு ம�ொறுப்பும் வாயில எச்சில்
ஊறவைக்கும்
	க�ொழம்பு வைக்க நேரமாகுமா
அதுனால பசிக்கிறவயித்துக்கு வஞ்சகம்
பண்ணக் கூடாதுன்னு அடுத்து மண்ணீரல
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எடுத்து உப்பைத்தடவி ஒரு கம்பில க�ோர்த்து
வாட்டி எடுப்பா... அது புள்ளத்தாச்சிகளுக்கு
அது அவுகளுக்கு ரத்த விருத்தியாகும்ன்னு
சாப்புடச் ச�ொல்லுவா....
அடுத்தது ஈரல் அதை சின்ன
து ண் டு து ண ் டா வெ ட் டி அ து கூ ட
நல்லெண்ண வெங்காயம் பச்சம�ொளகா
தக்காளி ப�ோட்டு சின்னக் கரண்டில
வேகவைச்சி உப்பு அளவாப் ப�ோட்டு
சின்னப் புள்ளகளுக்குக் குடுத்து அவளும்
திம்பா....அது தனி ருசி......
அதுக்கு நடுவில ஆட்டுக்காலைத்
தனியா எடுத்துவைச்சிருவா... அது மறு
நாள் சூப்புப்போட்டு சாப்பிட இல்ல
இடியாப்பம் செஞ்சி அதுக்கு ஆட்டுக்கால்
பாயா வைச்சி சாப்புட இடியாப்பத்துல
ஆட்டுகால் பாயவை ஊத்தி சாப்புட்டா
ஆயுசுக்கும்மறக்க முடியாது.. அது தனி
அடுத்து தனிக்கறியப்பிரிச்சி அதுல
சுக்கா செய்வா அதுல நல்லெண்ண இஞ்சி
பூண்டு ம�ொளகாத்தூள் சீரகம் சின்ன வெங்
காயம் வதக்கி ஆட்டி அதை தனிக்கறில
ப�ோட்டு சுருள சுருள வதக்கி ரெடி பண்ணுவா...
	கறிக்கொழம்பும் புளிக்கொழம்பும்
தனித்தனியா செய்வா... கறிக்கொழம்புல
க�ொஞ்சம் உருளையும் தக்காளியும் வெங்
காயமும் சீரகம் இஞ்சி பூண்டு எல்லாம்
அரைச்சி வதக்கிப்போட்டு க�ொழுப்புக் கறிய
அதுல வேகவைச்சி கசகசா தேங்கா அரைச்சி
விட்டு பட்டச�ோம்பு கறிவேப்பில ப�ோட்டுத்
தாளிச்சி க�ொதிக்கும்போது... பயபுள்ளக
நாக்குலயும்கண்ணுலயும்தண்ணி வரும்...
அடுத்து எலும்பு கத்திரிக்கா முருங்
கக்கா ப�ோட்டு புளியக்கறைச்சி விட்டு
ம�ொளத்தூள் சேத்து புளிக்கொழம்பு தனியாக்
க�ொதிக்கும்
அடுத்து தலைக்கறி... அதுக்குத் தான்
அடிதடிநடக்கும்...தலையநல்லாதீயிலவாட்டி
வெட்டி அதுல நல்ல புளிக்கறைச்சி சேத்து
ம�ொளகாத்தூள் ப�ோட்டு நல்லஎண்ணல
வேக வைச்சி எல்லாம் வெந்தபின்ன எடுத்து
வைச்சிருந்த மூளையப் ப�ோட்டு அது தனியாத்
தயாராகும்...
இதுல மிஞ்சின கறிய மஞ்சத்தூள்
உ ப் பு சே த் து உ ப் பு க ்க ண்ட த் து க் கு
சணல்ல க�ோர்த்துக் காயவைச்சி அடுக்குப்

பானையில எடுத்து வைச்சி வருசத்துக்கும்
க�ொழம்புல ப�ோட்டு இல்ல வறுத்து
சாப்புட வைச்சிக்கிடுவாக....
இம்புட்டையும் தயார் பண்ணி
தலைவாழை எலையில எல்லாருக்கும்
விருந்து.... ம�ொதல்ல சக்கரைப்பொங்கல்
சாமிக்கிப்படைச்சது
அப்புறம்
சுக்கா
தலைக்கறி க�ொஞ்சம் ஈரல் எலையில
தண்ணி தெளிச்சி வைக்கச் ச�ொல்லுவா
அ ப் பு ற ம் ச�ோத்த ப ் போ ட் டு க்
கறிக் க�ொழம்பு ஊத்தி ம�ொதல்ரவுண்டு
சாப்புடச்சொல்லுவா ரெண்டாவது ரவுண்டு
புளிக்கொழம்பு... மூணாவது ரவுண்டு
எலும்பு ரசம் நாலாவது ரவுண்டு ம�ோர் அதுல
கறிவேப்பில இஞ்சி ப�ோட்டு தாளிச்சிருக்கும்..
ஒவ்வொருத்தனும் அரைப்படி ச�ோறு
திம்பானுக திங்க முடியாதவுக பெருமூச்சு
விடுவாக... சாப்புடும்போது காரத்துல
மூ க் கு ல ய ி ம் க ண் ணு ல யு ம் இ ரு ந் து
ஒழுக்குற தண்ணி யையும் த�ொடச்சிக்
கிட்டு சாப்புடறதைப் பாக்கும்போது...
பூரணத்தம்மா மனசு நெறையும்
கண்ணுல தண்ணி வரும்... நல்லா சாப்புங்க
மக்கா... அடுத்தபூசை வரை நெஞ்சுல
இந்த சந்தோசம் நிக்கும் எனக்குன்னு
சந்தோசப்படுவா...
	வெளிய தட்டுலவைச்சிருக்குற வெத்தல
பாக்க ப�ோடும்போது நாலுபேரு ச�ொல்லுவாக
பூ ர ண த்தம்மா சமை ய ல அ டி ச்சிக ்க
இன்னொருத்தர் ப�ொறந்துல வரணும்ன்னு...
ஆள�ோட ஆளா அந்த எடத்துல கருப்பும்
ஒக்காந்து சாப்புட்டுட்டுப் ப�ோகும்ன்னு சனங்க
பேசிக்குவாக... இதுப�ோல விசயங்களைச்
செய்ய இப்பெ யெல்லாம் ஆளுக கெடையாது...
ரெண்டுமூணு வருசமா செவ்வா சாட்டல....
பூசை இல்ல....
இந்தவருசம் செவ்வா சாட்டினாக...
வழக்கம்போல கெடா இருந்துச்சு... கருப்பு
இருந்துச்சு... விருந்தும் இருந்துச்சு...
விருந்தாளிக எல்லாம் இருந்தாக...
ஆனா பூரணத்தம்மா இல்ல...அந்த
ருசியும் இல்ல... நெறையாப்பேரு பூசையில
அதைத்தான் பேசிக்கிட்டு இருந்தாக...
இன்னேரம் பூரணத்தம்மா மட்டும் இருந்தா
பூசை இப்புடியா இருக்குமுன்னு ...கண்ணு
கலங்க...
n
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புன்னை மர நிழலில் தென்றல்

தாலாட்டும் மாலை நேரம் அங்கே அமர்ந்
த ி ரு ப ்ப து ய ா ர் ? ஒ ரு பெண்ணல்ல வ ா
அது. எட்டேயிருந்து பார்க்கும்போது ஒரு
நிழல�ோவியம் ப�ோலிருந்தவள் அருகே
செல்லச் செல்ல அழகு விக்கிரகம் ப�ோலல்லவா
காணப்படுகிறாள். ஆனால் விக்கிரகத்தின்
முகம் மாலையில் வாடும் முல்லைப் பூவைப்
ப�ோலல்லவா இருக்கிறது, ஏன�ோ?
இப்போது அவளை ந�ோக்கி மற்றொரு
பெ ண் வ ரு க ி ற ாளே . அ வ ளு ம் அ ழ க ி
தான். வந்தமர்ந்தவள் அவளை ந�ோக்கிப்
பேசுகிறாளே
அ ஞ ்ச ன ா , எ ன ்னவ�ோ ச�ொல்ல
வேண்டும்என்றாயே,உன்முகம்ஏன்இவ்வளவு
வாட்டமாக இருக்கிறது? என்ன நடந்தது என
சரமாரியான கேள்விக்கணைகளை வீசினாள்
ஊர்மிளா.

	ச ற் று நே ர ம� ௌ ன த்தி ற் கு ப்
பிறகு அஞ்சனா தன் அழகு இதழ்களை
அசைக்கிறாளே
ஊ ர்மி , எ ன ் னைப் பா ர் , நான்
அழகில்லையா?
ஏனடி இப்படிக் கேட்கிறாய். நீ
அழகியில்லையென்றால் உலகில் யாருமே
அழகில்லை என்றாகும். உன் அழகுக்கு
உன் காலடியில் விழுந்து கிடக்க எத்தனை
பேர் துடித்தார்கள். நீ தான் யாரையும்
அண்ட விட வில்லையே. பிறகேன் இப்படிக்
கேட்கிறாய்?
என் கணவரைப் பற்றித் தெரியு
மல்லவா உனக்கு.
ஆமாம், நரேஷ் அண்ணனைப்
பற்றித்தானே. அவருக்கென்ன, ஆணழகர்,
உனக்கு ஏற்றவர் என்றுதானே அன்று
திருமணத்திற்கு வந்தவர்கள் அத்தனை
பேரும் ச�ொன்னார்கள். என்ன ச�ொல்ல
வருகிறாய் நீ?
எங்களுக்குத் திருமணமாகி எவ்வளவு
நாட்களாகிறது?
ஏனடி, 9 மாதங்களிருக்கும்.
இந்த 9 மாதத்தில் நான் கசந்து
விட்டேனா?
என்ன ச�ொல்கிறாய்?
ஊர்மி என் மனதை உன்னிடம்
ச�ொல்லாமல்யாரிடம்ச�ொல்வேன். அதனால்
தான் உன்னை வரச் ச�ொன்னேன். நரேஷ்
சென்ற மாதம் கல்கத்தா ப�ோனாரில்லையா
2 மாத டூட்டியாக.
ஆ ம ா ம் . அ ந ்தப் ப ி ர ி வு த ா ங ்க
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முடியாமல் தான் வருந்துகிறாயா?
அதில்லையடி, அவர் அங்கே ஒரு
பெண்ணிடம் மயங்கிவிட்டார் ப�ோலிருக்
கிறது. தினமும் என்னுடன் ஸ்கைப்பில்
பேசுகிற அவர் இப்போது ஸ்கைப்புக்கே
வருவதில்லை. பேசி இரண்டு வாரங்களா
கிறது. ப�ோன் செய்தாலும் எப்போதும்
எங்கேஜ்டு தான்.
ஏதாவதுஅவசரவேலையாயிருக்கும்.
அதில்லை ஊர்மி, எனது தூரத்து
உறவுக்கார அத்தை அங்கே ர�ொம்ப
நாளாக வசித்து வருகிறார்கள். நரேஷ்
ப�ோயிருக்கும் ஆபிசில் தான் அவர்களும்
வேலை செய்கிறார்கள். அவர்கள் ரிடயர்டு
ஆக இருக்கிறார்கள். அவர்களுக்குப் ப�ோன்
செய்து நரேஷைப் பற்றிக் கேட்டேன். எனது
சந்தேகத்தையும், அது உண்மையாயிருக்குமா
என்றும் அத்தையிடம் வெட்கத்தை விட்டுக்
கேட்டேன். அதைக் கேட்பதற்குள் எனக்கு
உயிர் ப�ோய் உயிர் வந்தது. அவ்வளவு
கேவலமாக இருந்தது. அதைவிட அத்தை
ச�ொன்ன விஷயங்கள�ோ சம்மட்டி அடியாக
மண்டையில் இறங்கின ஊர்மிளா.
	நரேஷ் ஒரு பெண்ணுடன் தான்
எப்போதும் செல்கிறானாம். காதலர்கள்
ப�ோல் தானிருக்கிறார்கள். நான் விசாரித்ததில்
அவள் கால் கேர்ள் என்று தான் தெரிகிறது. நீ
எதற்கும் அவனைக் கண்டித்து வை. இந்தக்
காலப் பசங்களை நம்ப முடியாது என்றாள்
என் அத்தை.
அவர்கள் சாதாரணமாகப் பேசியதை
உன் அத்தை தவறாகப் புரிந்து க�ொண்டி
ருக்கலாமே.
அவர்கள் என்ன பேசினார்கள்
எ ன் று அ த ் தை ச�ொ ன ்னதை நான்
அப்படியே உன்னிடம் ச�ொல்கிறேன். கேள்
உங்களுக்கு மனைவி இருக்கிறாள்
என்றீர்களே, அவள் நம் உறவைப் பற்றி
ஒன்றும் ச�ொல்ல மாட்டாளா?
அவள் ஒன்றும் ச�ொல்ல மாட்டாள்.
ச�ொன்னால் தான் என்ன? இனி அவளைப்
பற்றி எனக்கென்ன? நீ இருக்கும் ப�ோது
எனக்கு யார் நினைவும் வருவதில்லை நிஷா
வாழ்நாள் முழுதும் உன்னோடு இருந்து
விடலாம் என்று தான் நினைக்கிறேன்.
அவளை டைவ�ோர்ஸ் செய்து உன்னைத்

திருமணம் செய்து க�ொள்ளட்டுமா?
அ தெல்லா ம் வேண ் டா ம் . நான்
அடிமையாய் யாருக்கும் ஊழியம் செய்ய
மாட்டேன். நான் நானாகத்தானிருக்க
வே ண் டும். இப ்ப டியே இரு ப ்போ ம்.
பிடிக்காத ப�ோது பிரிந்து க�ொள்வோம்.
	சரி சரி. வா அறைக்குப் ப�ோகலாம்
என்று கூறி அவள் இடையைப் பிடித்துக்
க�ொண்டே நடந்தானாம் நரேஷ்
இல்லை, அந்த அத்தை மிக நல்லவர்
கள். என்மீது அக்கறை க�ொண்ட வர்கள்.
ச�ொல்வது ப�ொய்யாயிருக்கவே முடியாது.
அதுமட்டுமல்ல அவர்கள் இருவரையும் ஒரு
ரெஸ்ட்டாரண்டில் அமர்ந்திருக்கும்போது
செல்போனில் ப�ோட்டோ ஒன்றும் எடுத்து
அனுப்பியுள்ளார்கள். இத�ோ அது இதுதான்.
	ப�ோட்டோவைப் பார்த்த ஊர்மிளா
அதிர்ந்தாள். என்னடி இவளா?
என்னடி உனக்கு இவளைத் தெரியுமா?
ஆமாம்டி, நாம் இதற்கு முன் இருந்த
ஆபிசில் எனது விங்க்கில் என்னோடு
பணிபுரிந்தவளல்லவா? நீ கூட பார்த்தி
ரு ப ் பா ய் , ஞ ாபக ம் இ ரு ந ்தி ரு க்கா து
உனக்கு, இவள் அப்போது அங்கே இருந்த
ஒரு மேனேஜரைக் காதலிப்பதாகவும்
ச�ொல்லிக் க�ொண்டிருந்தார்கள். இரண்
ட�ொரு நாளில் அந்த இருவரும் அங்கிருந்து
மாயமாகிவிட்டார்கள். எங்கோ முன்பே
டிரான்ஸ்பர் வாங்கிப் ப�ோய்விட்டார்களாம்.
ஓ இப்போது தான் ஞாபகம் வருகிறது.
அ ப ் போ து கல ்க த்தா எ ன் று த ான்
அடிபட்டது பேச்சு.
என்ன ச�ொல்கிறாய் நீ?

தன்முனை
க�ோபத்தில் க�ொதிக்கின்றேன்
ஆவியாக சுடுகிறது
அமைதியாக இருக்கின்றேன்
பனியாய் குளிரும் மனது
- ஷர்ஜிலா யாகூப்
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அவள் நல்லவள் இல்லையடி, அவளு
டைய ஆளை மயக்கும் அழகு மேக்கப்பும்,
நடையழகும் எந்த ஆணையும் அவள்
காலடியில் விழ வைக்கும் என்று அப்போதே
பேசிக் க�ொள்வார்களடி. ஐயய்யோ அந்த
அரக்கிய�ோடா உன் நரேஷ்.
என் மனமே சரியில்லை ஊர்மி.
எனக்கு வாழவே பிடிக்கவில்லையடி
	சீச்சீ அப்படியெல்லாம் ச�ொல்லாதே
அ ஞ் சு , அ த ி க ம் ப�ோ ன ா ல் இ ர ண் டு
மாதங்கள் தான் உன் நரேசுடன் இருப்பாள்.
முடிந்த வரை பணம் க�ொஞ்சம் கறந்து
விடுவாள். அதற்குப் பிறகு அந்த வல்லூறு
வேறு திசை ந�ோக்கிப் பறந்து விடும்.
கவலையை விடு. அதற்குப் பிறகு திருந்திய
நரேஷ் உன்னிடம் தான் வருவார்.

கடினம்
ஒரு நாள் மட்டும் உண்ணாதே
என்றால் முடியாது என்கிறாய் ..!
.
சரி , நாளைய உணவையும்
இன்றே எடுத்துக்கெள் என்றால்
அதுவும் , முடியாது என்கிறாய் ..!
.
என் மனவேதனையை நீ
ஒரு நாளும் அறியமாட்டாய் ..!
துன்பம் மிகுந்த என் வயிறே ..!
.
உன்னோடு வாழ்தல் எனக்கு
மிகவும் கடினம் தான் ப�ோலும் !

- செல்வம் பெரியசாமி

இனி அவர் திரும்பி வந்தாலும்
என்னால் அவரை நேசிக்க முடியாதடி. என்
நம்பிக்கையை, உண்மைக் காதலை உடல்
இச்சைக்காக தூக்கி எறிந்த அவரை நான்
ஏற்கவே மாட்டேன். ஆனால் என்னால்
இனி வேற�ொரு ஆணையும் நினைத்தும்
பார்க்க முடியாதடி.
என்றவள், பாவம்
உன்னையும் வருத்தி விட்டேன். சாரிடி
என்றவள் ஊர்மிளாவின் பதிலுக்குக் கூடக்
காத்திராமல் அங்கிருந்து எழுந்து நடந்தாள்.
	கனத்த மனதுடன் ஊர்மிளாவும்
தன் வீட்டிற்கு நடந்தாள்.
	ப�ொம்மை ப�ோல் ஆபிஸ் வருவது.
த ன் ப ண ி யை ச் செ ய ்வ து , ய ா ர ா வ து
கேட்டால் அதற்கு பதில் ச�ொல்வது பணி
முடிந்து வீட்டிற்குச் செல்வது என்றிருந்தாள்
அஞ்சனா. ஊர்மிளாவிடம் மட்டும் சில
ப�ொழுதுகளில் அவளைப் பற்றி மட்டும்
கேட்பாள். அதுவும் சுருக்கமாகத்தான்.
திடீரென்று ஒரு நாள் இரவு 12
மணிக்கு அலைபேசி சிணுங்கியது. இந்த
நேரத்திற்கு யாராயிருக்கும் என்று அதை
உயிர்ப்பித்தாள். ஊர்மிளா நரேஷ் தான்
பேசினான்.
ஊர்மிளா தானே, நான் நரேஷ்
பேசுகிறேன். நான் கல்கத்தாவிலிருந்து வந்து
விட்டேன். வீட்டிற்குச் சென்றேன். அஞ்சனா
என்னை வீட்டிற்குள் வரவேண்டாம் என்று
கதவையே திறக்க மாட்டேன் என்கிறாளே
ஆமாம், நீங்கள் எந்தப் பெண்ணோ
டாவது குடும்பம் நடத்துவீர்கள், நினைத்
தால் அஞ்சனாவைப் பார்க்க வருவீர்கள்
என்றால் அவள் வீடு என்ன சத்திரமா?
என்ன ச�ொல்கிறீர்கள் நீங்கள்
எனக்கும் எல்லா விஷயமும் தெரியும்
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நரேஷ், இனியும் நாடகம் வேண்டாம்.
	சரி, நீங்கள் ச�ொல்வது சரி தான்.
நான் அதற்கான தண்டனையை எதுவாக
இருந்தாலும் ஏற்றுக் க�ொள்கிறேன். என்ன
இருந்தாலும்அஞ்சனாமாதிரியாரும்கிடைக்க
மாட்டார்கள். அந்தச் சிறுக்கியாலே என்
புத்தி தடுமாறிவிட்டது. இப்போது உணர்ந்து
விட்டேன். நீங்கள் தான் எப்படியாவது
அஞ்சனாவை சமாதானப்படுத்தி என்னோடு
மறுபடியும் சேர்த்து வைக்க வேண்டும்.
ஊர்மிளா உங்களை என் தங்கையாக
நினைத்துக் கேட்கிறேன். நடந்த தவறுக்காக
நான் அ வ ள ி ட ம் எ த்தனை மு றை
வேண்டுமானாலும் மன்னிப்பு கேட்கிறேன்.
இனி இதுப�ோல் ஜென்மத்திலும் நடக்காது.
அவளிடம் மானே தேனே உன்னைப்
ப�ோல் ஒரு அழகியை நான் பார்த்ததில்லை
என்றெல்லாம் டயலாக் விட்டீர்களே
அப்போது. அதற்குப் பிறகு அவளைவிட
அழகியைக் கண்டு விட்டீர்கள�ோ? இனி
மேல் அவளிடம் எப்படி வர்ணிப்பீர்கள்,
அவள் அதை நம்ப முடியுமா? அவளும்
என்னிடம் இதைத்தான் ச�ொன்னாள்,
இனியும் அவள் உங்கள் பேச்சுக்களை
நம்புவதாயில்லையாம். நரேஷ் செய்த
தவறை உணர்ந்து திரும்பிவிட்டீர்கள்.
க�ொஞ்சம் ப�ொறுங்கள். காலம் ப�ோகட்டும்
காயங்கள் ஆறலாம். அதுவரை உண்மையா
யிருங்கள்.
	சரி, இதை நான் தண்டனையாகவே
ஏற்றுக் க�ொள்கிறேன். நீங்கள் ச�ொல்வதும்
சரி தான். என் நடத்தையின்மூலம் அவளை
மாற்றுவேன் என்கிற உறுதி என்னிட
மிருக்கிறது. நன்றி ஊர்மிளா,
அலைபேசி உயிரிழந்ததும் என்
நினைவுகள் பின்னோக்கிச் சென்றன.
என் கணவரும் அதே அவளிடம் தான்
ஏமாந்தார். ஆனால் அவர் அவளைப் பற்றித்
தெரிந்ததும் தன் வாழ்வையே முடித்துக்
க�ொண்டார் என்கிற ச�ோகச் செய்தி
அஞ்சனாவுக்கும் தெரியாது நரேசுக்கும்
தெரியாது. நானே அதை என் மனதில்
ஆழத்தில் இட்டுப் புதைத்து விட்டேன்.
நினைவுகளினூடே அவள் கண்களில்
கண்ணீர் அருவி பாய்ந்து க�ொண்டிருந்தது.
n

குயில்கள் நரியிடம்
மூன்றெழுத்து சந்தை
அது விலை மதிப்பற்ற
உயிருக்கு விலை பேசி
தீர்மானிக்கும் சந்தை
விடியலை த�ொலைத்து
வீதியில் நிற்கும் மனதுக்கு
விசமாய்
வந்து நிக்குது
விலை பேசும் மிருகங்கள்
கூடி பேசி குயிலினை
நரியிடம் தள்ளி விட
விலை பேசுகின்றனர்
பாவம் அந்த பறவையின்
பாசக்காரனிடம் பணம்
இல்லை என்பது வேதனை

நிர்க்கதியாய் நிற்கும்
நிர்பந்தம் நிரந்தரம்
இல்லா ப�ோராட்டம்
வயிற்று பசிக்கு கூட
பணம் இல்லை
நரியிடம் சேர்த்து விட
எங்கே இருந்து வரும் பணம்

இறுமாப்புடன் இறுதி வரை
இருந்து விட்டு செல்கின்றன
அந்த குயில்கள்
நரியிடம் சிறையில்
அகப்படுவதை விட
சுதந்திரமாக இருந்து விட்டு
செல்லலாம் என்ற என்னம�ோ!!!

முபீத்
சாய்ந்தமருது
இலங்கை

   |15

 

  
  
  
  
  
  
  
   
  
  
  
  
  
  
  
   
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
   
  
  
  
  
  
  
  
  


-   


16|   

மனம்எனும் குரங்கு
ஆம் மனித மனம்
தாவிச்செல்லும் ஓர் குரங்கு தான்
மிக விரைவாகவும் எளிதாகவும்
எமது இச்சைப்படி மாற்றி
அழகு பார்ப்பதால்
ஏன�ோ தெரியவில்லை
தேவைகளை காட்டினும்
விருப்புக்கள் எப்படிய�ோ
முந்தியடித்து கைச்செலவின்
பட்டியலில் முதலிடத்தை
பிடித்து க�ொள்கின்றன
ஒன்றை விட இன்னொன்று
நிமிடத்திற்கு நிமிடம்
அழகாகவும் தேவையாகவும்
மாறி ப�ோகின்றன
நம் எண்ணங்களில்
இன்று எமக்காக
இருந்தவை எதுவும்
நாளை நமக்கானவையல்ல
எனும் முடிவினை
மிக எளிதாக எடுத்து
அனைத்தையும் மறந்து
கடந்து செல்வதால்
நிச்சயம்
மனித மனம் ஓர் குரங்கு தான்!

- தி.தர்சினி

	மல்லாவி

 

விவசாயி
இயற்கை க�ொடைநிலத்தை உழுதெடுத்து
இயங்கும் உயிர்களுக்கு உணவளித்து
செருப்பே அணியாத உழைப்பாளி
நாட்டை செழிக்க வைக்கின்ற விவசாயி

பசியாலே பிராணன் பிரியாத
யுகம் வேண்டும்
ஆயுதத்தால் ஆயுளை அழித்து
அட்டூழியம் புரியாத
யுகம் வேண்டும்

வறண்ட பூமியினை பதப்படுத்தி
வரப்புகள் அதிலமைத்து சீ ர்படுத்தி
வளங்கள் அத்தனையும் வகைபடுத்தி
விளைச்சலை மேம்படுத்தும் விவசாயி
வட்டிக்கு கடன்வாங்கி பயிரவச்சு தன்
வயிற்றுப் பசியினையே அடக்கிவச்சு
வருஷம் பூராவும் உழைச்சுழைச்சு பிறர்
வாழ உணவளிக்கும் விவசாயி
பருவநிலை மாறும் காலத்திலும்
பயிரழிஞ்சு ப�ோகும் நேரத்திலும்
பதறி துடித்தழுவும் விவசாயி அவர
பார்க்க வருவதில்ல குலசாமி

பெண்மையை வதைத்து,
இன்பம் காணுவ�ோர் இல்லாத
யுகம் வேண்டும்
பசுமை அழிந்து
சிதையும் தரணியை
மீட்டெடுத்திட
புதுயுகம் வேண்டும்
ப�ோதையில் விழுந்து
அறிவினை இழந்து
காமத்தின் பிடியில்
காலத்தை கழிக்கும்
அறிவிலி இல்லாத
புதுயுகம் வேண்டும்

கந்துவட்டி கடனடைக்க
வங்கிகளும் கதவைடைக்கும்
ந�ொந்துமனம் ப�ோகயிலே
தூக்குகயிறு அரவணைக்கும்

நவீனத்தில் மூழ்கி
நாகரீ கத்தில் திளைத்து
உறவின் உன்னதம் அறியாத
ஜீவன்கள் இல்லாத
புதுயுகம் வேண்டும்

உழைப்புக்கு கூலியில்லை
உரத்துக்கு உறுதியில்லை
உற்பத்தியும் பெருகவில்லை
உழவனின் வாழ்வுத�ொல்லை
சட்டத்துக்கு குறைவுமில்லை
சந்தைகளை காணவில்லை
இஷ்டப்பட்ட விலையுமில்லை
நஷ்டத்திலும் நாளும்கொள்ளை
கட்சிகள் பலயிருந்தும் என்னபயன்
கஞ்சிக்கு வழியில்லா பஞ்சம்வரும்
கற்றவர்கள் ஒன்றுபட்டு முன்வரணும்
கழனியைத்தான் சீ ரமைச்சு பயிர்நடணும்
அரசுபணி யாகவேணும் விவசாயம்
அரங்கேறும் அதன்பின்னர் சுகப�ோகம்
தரிசுநிலம் காணுமங்கே மணக்கோலம்
தன்னிறைவாய் ஆகும்நாடு வருங்காலம்

- கவி நாஞ்சில்

புதுயுகம் வேண்டுமென
புறப்படும் மனமே
நீ காணும் கனா
நிஜமாய் மாறிடுமா?

பின்முதுகில் குத்தி
பிறரை வீழ்த்தி
வெற்றிநடை ப�ோட்டிட
எட்டி உதைக்கும்
கெட்ட எண்ணமில்லாத
நல் உள்ளங்கள் க�ொண்ட
புதுயுகம் வேண்டும்...
இப்படியான
புதுயுகம�ொன்று
நிஜமாகுமா?
கனாவில் மட்டும் தான்
நிலைத்திடுமா?
- அறூபா அஹ்லா
கல்முனை - இலங்கை
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சேனையூர் சப்றீன் நீங்கள் உங்

தளங்களிலும் குழுமங்களிலும் த�ொடராக
களைப் பற்றிய அறிமுகத்தை எங்களது எழுதி வருகிறேன். அதுமட்டுமல்லாது சுயாதீன
வாசகர்கள் நெஞ்சத்தை த�ொட்டே இனிதே ஊடகவியலாளராகவும் தற்போது ப�ொது
ஊடகங்களில் பேசப்படாத செய்திகளை
ஆரம்பியுங்களேன்?
த�ொலைபேசி ஊடகவியலாளராக நவீன
எனது பெயர் சஹாப்டீன் முஹம்மது மு றை ய ி ல் ம க ்க ள் செ ய ்தி P E O P L E
சப்றீன் நான் கிழக்கு மாகாணத்தின் அம் NEWS ஊடகத்தின் முகாமையாளராகவும்
பாறை மாவட்டதில் அட்டாளைச்சேனை பணியாற்றுகிறேன் எனது குடும்ப பின்னனி
எனும் ஊரில் வசித்து வருகிறேன் பற்றி கூறப் ப�ோனால் எ ன து த ந ் தை
நான்
சேனையூர்
சப்றீன்
எனும் சஹாப்டீன் தாய் றகுமத்தும்மா சக�ோதரர்
புனைப்பெயரில் கவிதைகள், பாடல்கள், ஜெசீல் (ஆசிரியர்) சஜீத் சக�ோதரி சபானி
ஆய்வுக்கட்டுரைகள் என எழுதி வருகிறேன் ஆகிய ஆறு உறுப்பினர்களை க�ொண்ட ஒரு
அதுமட்டுமல்லாது இணைய தளங்களில் சாதாரண குடும்பமாக வாழ்ந்து வருகிற�ோம்.
உள்ள எழுத்து.க�ொம் கவியுலகப் பூஞ்
சேனையூர் சப்றீன் கலைத்துறையில்
ச�ோலை, ஒரு கவிஞனின் கனவு மற்றும்
அக்னிச் சிறகுகள் தமிழ்பேரவை ப�ோன்ற ஈடுபாடு எப்படி ஏற்பட்டது?
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இயல்பில் நான் ஒரு இலக்கியப்
பித்துள்ளவன் புத்தகங்கள் மீது காதல்
அதிகம் பாடசாலைக் காலங்களில் இருந்து
வாசிப்பு மீதும் கதை, கட்டுரை, பேச்சு,
அறிவிப்பு ப�ோன்றவற்றில் எனக்கு அதிகம்
ஈடுபாடு இருந்தது சிறிய வயதில் இருந்தே
முடிவெட்டும் சலூன் கடைகளுக்கு ப�ோனால்
அங்குள்ள பத்திரிகைகளில் வெளிவரும்
ஆக்கங்களை வாசிப்பதுண்டு பிறகு நான்
ஆரம்பித்தில் இருந்தே முகநூல் வாயிலாக
தத்துவ கவிதைகள் காதல் கவிதைகள்
பாடல்கள் என சின்ன சின்ன பந்தி வரிகளால்
ஆக்கங்களை எழுதிப்போடுவேன் அதனை
என் முகநூல் நண்பர்கள் சிலர் குரல்
க�ொடுத்து உயிர் க�ொடுப்பார்கள் சிலர்
பத்திரிகைகளுக்கு அனுப்பி வெளிவந்ததை
பிரதியாக எனக்கு அனுப்பி வைப்பார்கள்
இவ்வாறே எனதான ஊக்கத்தையும் ஆர்வத்தை
யும் அதிகரித்தார்கள் இவ்வாறே கலைத் துறை
யில் ஈடுபாடு ஏற்பட்டது.

சப்றீன் எனும் எனது பெயரில் தான் என்
எழுத்துக்களை ஆரம்பித்தேன். ஆனால் சமூக
வலைதளங்களில் எனது கவிதைகளுக்கும்
பாடல்களுக்கும் மிகப்பெரிய அங்கீகாரம்
கிடைத்தது அதன்பிறகு எனது ச�ொந்த
ஊர் அட்டாளைச்சேனை அதில் சேனையூர்
எ னு ம் ப த த ் தை எ டு த் து சேனை யூ ர்
சப்றீன் என்று எனது ஆக்கங்களை எழுதி
வருகிறேன் புனைப் பெயராக மாற்றக்
காரணம் எனது ஊர்மீதான அதீத காதலும்
பற்றுதலும் ப�ொதுவாகவே எனது ஊர்
நடைப் பாவனைகள் அனைத்தும் இலக்கியம்
சார்ந ் தே கலை ய ாக இ ய ற ் கையை
வளமாகவே க�ொண்டு அமைந்துள்ளது
ஆகவே எனது ஊரையும் உலகறியச்
செய்யவே எனது நாமத்தோடு ஊரையும்
சேர்த்து எழுதி வருகிறேன்.
கவிஞர், பாடலாசிரியர் இந்த இரு
முகங்களுக்கும் எவ்வாறான ஒற்றுமை
வேற்றுமை காணப்படுகின்றது?

	கவிதைகள் பாடல்கள் இரண்டுமே
ஒ ரு க ரு வை வை த் து த ான் அ மை யு ம்
அதனாலே அதில் ஒற்றுமை காணப்படுகி
றது. ஒரு கருவை வைத்து எழுதி விட்டு
அதனை பந்தியாக அமைத்தால் கவிதையாக
ஆரம்ப காலங்களில் நான் முஹம்மது இனம் காணப்படும் ஆனால் பாடல் எழுதும்

உங்களது புனைப்பெயர் அந்தப்
பெயருக்குப் பின்னால் ஏதாவது சுவா
ரசியங்கள் இருப்பின் அதை கூட பகிர்ந்து
க�ொள்ளலாம் எங்களது வாசகர்களுக்காக?
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ப�ோது அதற்கு அதிகம் விதி முறைகள்
உள்ளன பல்லவி அனுபல்லவி சரணம்
ப�ோன்றவை வார்த்தையில் சந்தம் அதிகம்
இருக்க வேண்டும் இசைக்கு எதிராக அமைய
வேண்டும் இதில் வேற்றுமை உள்ளது.
உ ங ்க ள் மு ய ற்சி ய ி ல் உ ரு வ ா ன
பாடல்கள் பற்றி கூறுங்களேன்?

சுயாதீன த�ொலைக்காட்சி வசந்தம் டீவியில்
நம்ம ஹிட்ஸ் நிகழ்ச்சியில் பேசும் பாடலாக
அமைந்தது அதன் பிறகுதென்னிந்திய தமிழ்
சினிமாவில் பாடல் எழுதவாய்ப்பு கிடைத்து
நான் அதை விரும்பல எனது இலக்கு
அதுவல்ல.

உ ங ்க ள து ம�ொ ழ ி ய ா ளு மையை
வளர்த்துக்கொள்ள நீங்கள் எவ்வகையான
எனது ஊரிலே தேசிய மட்டத்தில் முயற்சிகளை மேற்கொள்கின்றீர்கள்?
பல சாதனைகள் படைத்த ச�ோபர் என்று
அ ழைக ்கப ்ப டு ம் ஒரு வி ளையாட்டு க்
எனது திறமைகளை வளர்ப்பதற்க்கு
க ழ க ம் உ ள ்ள து ச மூ க த் து க் கு உ த வ ி நான் அதிகம் புத்தகங்களை வாசிப்பேன் ஒரு
செய்வதில் அதீத ஈடுபாடாக இருப்பதுடன் கலைஞன் தன் இலக்கியப் பயணத்தில் மேல்
இளைஞர்களுக்கு வேலைவாய்ப்புகளை உயர்ந்து ப�ோவதற்க்கு அடிப்படையாக
ஏற்படுத்தி க�ொடுப்பதிலும் அதிகம் சந்தர் அவர்கள் வாசிப்பை நேசிக்க வேண்டும்
பங்களையும் வாய்ப்புகளையும் பெற்றுக் அந்த வாசிப்புதான் நாளை அவர்களை
க�ொடுப்பதிலும் பெரும் சக்தி வாய்ந்த வ ாச ி க் கு ம் . எ ன து தேட லி ல் அ த ி க ம்
அந்த விளையாட்டுக் கழகத்துக்கே எனது வாசிப்புதான் அந்த வாசிப்புதான் நாளுக்கு
ச�ொந்த முயற்சியில் நடையில் வீரம் நாள் என்னை தேடித்தருகிறது இவ்வாறே
பயிற்சியின் தேகம் என்று ஆரம்பிக்கும் நான் பலரை தேடியும் இருக்கிறேன்.
துள்ளலான பாடலை எழுதி முகநூல்
வாயிலாக வெளியிட்டேன் அதிகமான
கவிதை மனிதனுக்கு ஏன் தேவைப்
ரசிகர்களின் பார்வைக்கு எட்டியது.
படுகிறது? கவிதையால் என்னதான் செய்து
விட முடியும்?
அதன் பிறகு தென்னிந்திய திரைப்பட
இசையமைப்பாளர் திரு. கபிலேஷ்வரின் இசை 	கவிதை மனிதனுக்குள்ளும், ஏன்
யில் காதல் பாடல் எழுத வாய்ப்பு கிடைத்தது விலங்குகளிடமும் தாவரங்களிலும்கூட இருக்
தற்போது தமிழ்சினிமாவில் வெளிநாட்டு கிறது. கவித்துவத்தின் அடிப்படையான
பாடலாசிரியராக கலக்கிக் க�ொண்டிருக்கும் அழகி யலின் இலைகளில் கவிதை ஊடுருவி
கவிஞர் பாடலாசிரியர் ப�ொத்துவில் அஸ்மி நரம்பாய் இருக்கிறது. எங்கோ ஒரு தாய் தனது
னால் தான் இந்த வாய்ப்புகிடைத்தது குழந்தையைக்க�ொஞ்சவ�ோதூங்கவைக்கவ�ோ
அதனையும் வெற்றிகரமாக எழுதினேன் செய்த அர்த்தமற்ற ஒலிக்குறிப்புகளே முதல்
பலதரப்பட்ட தமிழ் வான�ொலிகளில் கவிதையாக இருந்திருக்கலாம் அழகி யலில்
அந்த பாடலை வெளியிட்டு நல்லத�ொரு இருந்து அறிவியல் வரை பரவும் கவிதையின்
வரவேற்பு கிடைத்தது பிறகு முன்னால் வீச்சுக்கள் நம்மை உயிர்ப்புடன் வைத்துக்
கிழக்கு மாகான முதலமைச்சர் ஹாபீஸ் நசீர் க�ொள்ள பெரிதும் உதவுகின்றன. பல
அவருக்கும் ஒரு பாடல் எழுதியிருக்கிறேன் நூற்றாண்டுகள் வரை இசையுடன் கலந்
ஊ ர் ச�ோக ம் எ த ன ாலே உ ரு வ ா ன து திருந்த கவிதை அண்மையில் தான் பாட்டுக்
என ஆரம்பிக்கும் பாடல் அதற்கும் நல்ல கும் உரைநடைக்கும் இடைப்பட்ட ஒரு
வரவேற்ப்புகிடைத்தது சுமார் பத்தாயிரத்திற்கும் இறுக்கமான வடிவத்தை எட்டியது. தன்
மேற்பட்ட பார்வையாளர்கள் பார்வையிட்டனர் ப�ோக்கில் செல்லும் ஒரு மனிதனை,
பிறகு த�ொலை வினில் நீ எனும் ஆல்பத்தில் பிறித�ொரு பாதையைக் காணும்படி, நல்ல
நீ வந்த வாழ்க்கையே என்று ஆரம்பிக்கும் கவிதைகள் திரும்பிப் பார்க்க வைக்கின்றன.
காதல் பாடல் கெலெக்சி ஹிட்டினால் வழக்கமான வழக்கத்திலிருந்து விடுபடும்
வெளியிட்டுயிருந்தோம் இலங்கையின் தேசிய தருணங்களும் கவிதைத் தருணங்களே. ஒரு
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சிறிய ஆசுவாசத்தை யேனும் கவிதைகள் தர
முடியலாம். குறள், ஹைக்கு, காப்பியங்கள்,
காண ் டோக ்க ள் எ ன வ ி த ம் வ ி த ம ாக
மனிதனின் துணையாக த�ொடர்ந்து இருப்
பவை, கவிதைகள். மனிதனின் புற வரலாற்றை
அல்ல, அகவரலாற்றைப் ப�ொதிந்து வைத்
திருப்பவை கவிதைகள்.

ப�ோய் கிடக்கும் இளையவர்கள் மனதால்
ம ி க வு ம் அ வ ஸ ்த ் தை ப ட் டு க ி ட க் கு ம்
நினைவுகளின் நிகழ்வுகளை மீண்டும் புதிய
தலைமுறையினருக்கு ஓர் எடுத்து காட்டாக
நினைவூட்டி வாழ்வியல் டிசைனை எவ்வாறு
எடுத்துச் செல்ல வேண்டும் என்பதுதான்
என்னுடைய எழுத்து ரீதியான இலக்கு
அதற்கான முயற்சிகளையே நான் செய்து
உங்கள் எழுத்து எதிர்கால சமூகத் வருகிறேன்.
தைப் புரட்டிப்போட வேண்டும் என நினைத்த
துண்டா?
	நீங்கள் விமர்சனங்களை எவ்வாறு
ஏற்று க�ொள்வீர்கள்?
என்னுடைய எழுத்து எதிர்கால
சமுதாயத்தை புரட்டிப்போடும் அப்படிங்கிற
விமர்சனங்களை ஏற்பதும் அந்த
நினைப்பு எனக்கில்லை. அதை சாதிக்க விமர்சனங்களில் இருந்து மீண்டும் நல்ல
முடியுமா என்ற மிகப்பெரிய ராட்ஷச வினா வ ி தைகள ை வ ி தை ப ்ப து ம் எ ன க் கு ப்
எனக்குள் ஓடிக்கொண்டேதான் இருக்கிறது. பிடிக்கும். உணர்ச்சிவசப்பட்ட நிலையில்
பெரியாரை நினைவூட்டுகிறேன் அவரை சமூகம் சார்ந்த க�ோபங்களை வெளியில்
விடவா மிகப்பெரிய சீர்த்திருத்தவாதி ய ா ரு க் கு ம் ப ய ப ்படா ம ல் து ண ி ந் து
எழுத்துலகத்திலே பிறந்திருக்க முடியும். க�ொண்டே க�ொட்டித்தீர்ப்பேன். ஆனால்
அவ்வளவு பின்தங்கிய சமூகத்தில் பிறந்து அதில் உண்மை புதைந்திருக்கும் என்று
வளர்ந்த, அவரே உலகத்தினுடைய மிகப் எல்லோருக்கும் தெரியும். ஆனால் என்
பெரிய பகுத்தறிவு ஞானப்பார்வை க�ொண்ட வீட்டார் என்னை திட்டுவார்கள் உனக்கேன்
மகா எழுத்தாளர் பெரியார். அவருடைய இந்த வேலை என்று. ஆனால் அதற்காக
எழுத்து, சமூகத்தை புரட்டிப் ப�ோடும், நான் என் இயல்பை மாற்ற முடியாது.
மாற்றத்தை உருவாக்கும் என்ற அவருடைய
முழுமையான எண்ணமே இன்னும் நிறை
குறைந்த பட்சம் ஒரு தனிநபரையும்
வேறவில்லை என்ற பட்சத்தில், எல்லா பாதிக்காத வண்ணம் கருத்து ரீதியாக
எழுத்தாளர்களுடைய இலக்குமே சமூகத்தை ம�ோதுவேன். எங்கள் படைப்பு ரீதியாக
சீர் திருத்தம் செய்ய வேண்டும் என்ற இதுவரை யாரும் ம�ோசமான விமர்சனங்களை
நிலையில் மட்டும் இருந்து விடுவதில்லை. வைக்கவில்லை. காதல் ம�ொழி பற்றிய�ோ
சமூகத்தினுடைய
அவலங்களை,
தவறு அல்லது என்கவிதைகள்பற்றிஆக்கபூர்வமான
களை அடுத்தடுத்த சந்ததியினருக்கு சுட்டிக் விமர்சனங்கள் வந்தன அவற்றை நான்
காட்டுவது கூட ப�ோதுமானதாக இருக்கும். திருத்தியிருக்கின்றேன். அந்த வகையில்
அந்த விதத்தில் என்னுடைய எழுத்துக்களின் விமர்சனங்களை நான் முழுமனத�ோடு எற்றுக்
மூலமாக செய்ய நினைப்பது, ச�ோர்ந்து க�ொள்ளும் பக்குவத் த�ோடுதான் உள்ளேன்.
இன்றைய இளைஞர்கள் எல்லா
விடயங்களிலும் மிகவும் அவசரமாகவே
செயற்படுகின்றார்கள் இது ஆர�ோக்கிய
மானதா? அவர்களுக்கு என்ன ச�ொல்ல
விரும்புகின்றீர்கள்?
அவசரமாக செயற்படுதல் என்றால்
இரண்டு வகையில் பார்க்க வேண்டும் ஒன்று
நிதானமாக பயணித்தல் இரண்டாவது நிற்

22|   

க்காமல்ஓடுதல்சிலவிடயங்களிடம்நெருங்கும்
ப�ோது நிதானமாகத்தான் நெருங்க வேண்டும்
சில விடயங்களை நிற்காமல் ஓடித்தான்
அடைய வேண்டும் இன்றைய த�ொழிநுட்ப
வளர்ச்சி அதிகம். அந்த வளர்ச்சி ப�ோல
நாமும் செயற்பட வேண்டும் எந்தவ�ொரு
விடயத்தையும் த�ொடரும் ப�ோது நாம்
த�ொடர்ந்த அந்த விடயம் யாருக்காவது
இடைஞ்சலாக இருக்குதா அல்லது அந்த
விடயம் வெற்றிகரமாக முடியுமா என நன்கு
ஆராய்ந்து செயற்பட வேண்டும் கிடைக்கும்
வாய்ப்பை பயன் படுத்து அதில் கிடைப்பது
எதுவென்றாலும் உனது அடுத்த கட்ட
பாய்ச்சலுக்கு அனுபவமாக இருக்கும் த�ோல்வி
களை அதிகமாக தனிமையில் க�ொண்டாடு
த�ோல்விக்கு பிறகுதான் வெற்றிக்கு அங்கீ தீட்டவே இந்த முயற்சி என கூறலாம்.
காரம் கிடைப்பது
ஆ ன ா ல் நேர ் மை ய ாக செ ய ற்ப டு ம்
இலக்கிய உள்ளங்களின் வீட்டுக்கதவை
உனது வெற்றிக்கு நீ பாடுபடு விருதுகள்தானாகவே முன் வந்து தட்டும்.
வ தை வ ிட உன் னோடு ப�ோ ட்டிய ி டு ம்
அந்த தரப்பினரின் த�ோல்விக்கு நீ பாடுபடு
உங்களுக்கான வாய்ப்புக்களில்
உன ்னைத் தேடி யே த ானாக வெற்றி இலங்கை ஊடகங்களின் பங்களிப்பு?
வரும் இதுவே எனது வெற்றியின் ஆயுதம்.
இவ்வாறு இன்றைய இளைஞர்கள் செயற்
ஊடகங்கள் சிலர் பணத்திற்காக
பட்டால் நியாயமான அங்கீகாரத்தை அடைய செயற்படுகிறார்கள் சில ஊடகங்கள் இனத்
முடியும்.
திற்காக செயற்படுகிறார்கள் இலக்கி யத்தை
நேசிக்கும் ஊடகங்கள் ஓர் கலைஞனின்
மிக இலகுவாக இணையவழி ப�ோட்டி அங்கிகாரத்தை எவ்வாறு வழங்க வேண்டும்
களில் பரிசுகள் விருதுகள் கிடைக்கின்றது இது என்பதில் த�ொடர்ந்தும் செயற்பட்டு வருகி
எத்தனை காத்திரம் என நினைக்கின்றீர்கள்?
றார்கள் அவ்வகையான ஊடகங்களுக்கும்
பத்திரிகைகளுக்கும் சஞ்சிகைகளுக்கு என
முழுமையாக ச�ொல்லப்போனால் தான வாழ்த்துகள் எனதான பயணத்தில்
இவ்வாறான ப�ோட்டிகளுக்கு நான் அதிகம் எனக்கு ஊடகங்ககள் ஓர் தடையல்ல,
ப�ோட்டியிடுவதில்லை எனக்கு நேரம் என்னை த�ொடர்புக�ொண்டு நேர்கண்ட
கிடைத்தால் அந்த நேரத்தில் வாய்ப்புகள் உங்களுக்கும் பத்திரிகை ஊடகத்திற்கும்
இருந்தால் ப�ோட்டி விதிமுறைகளை அறிந்து நன்றிகளும் வாழ்த்துகளும் தெரிவிப்பதில்
க�ொண்டு நான் ப�ோட்டியிடுவேன் ஆனாலும் மகிழ்ச்சி அடைகிறேன்.
n
சிலர் நன்றாக செயற்படுகிறார்கள் சிலர்
ஒரு குழுவாக இருந்து க�ொண்டு அவர்கள்
ப�ோட்டிகள் நடாத்தி கலைஞர்களுக்கு
அழைப்பு விடுத்து அந்த கலைஞர்களை
ப�ோட்டியிட வைத்து ஏற்பாட்டு குழுமத்தில்
உள்ளவர்களுக்கே அதிகம் பரிசு வழங்கு
வதை என்னால் காணக்கூடுது இவர்கள்
ஏ ன் இ வ ்வா று செ ய ற்ப டு க ி ற ார ்க ள்
என்றால் அவர்களது வளர்ச்சியை பட்டை
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குழலி குமரேசன்

என் சுவாசத்தின் நீளம்
என் பார்வையின் தூரம்
எல்லாம் மறக்கடிக்கச்
செய்யும் பரவசம்...

வார்த்தைகளுக்கும்,
எனக்கும் க�ொஞ்சம்,
பதில் ச�ொல்லிப் ப�ோ,
என்ன செய்தாய் அப்படி ?

உன்னால் என்னில்
சேர்த்து வைத்த
கட்டுபாடுகளை இழந்தேன்.

எனக்கு மட்டும் தான்
இவையெல்லாம் நிகழ்கிறதா ?
உணர்வுகள் ந�ொறுங்க,
எலும்புகள் ந�ொறுங்க...

க�ொஞ்சம் கவிதை
க�ொஞ்சம் கற்பனை என்று
பட்டாம்பூச்சிக் கனவுகளுடன்
கிடந்தேன்....
கற்பனைப் பெட்டிக்குள்
குவிக்கப்பட்டிருக்கும் எதிர்பார்ப்பு
விதைகளும்,
பஞ்சுப்பொதிகளாய் கட்டிவைத்திருக்கும்
கனவு மூட்டைகளும்,
இன்னும் ஏராளமிருக்க ..
தேக்கிவைத்திருந்த
ஆசை அணையை
அவிழ்த்துவிட்ட க�ொஞ்சும் வார்த்தைகள்
பேசிவந்த
குரல்,
க�ொஞ்சம் வார்த்தைகளாய் சுருங்கிடவே...
இன்று ஏத�ோ ஒன்று
இனம் காண முயன்று
த�ோற்றுப்போன உணர்வு...
விரல் நுனியில் வார்த்தைகள் நசுக்கப்பட்டு,
த�ொண்டைக்குழியில் தூக்கிலிடப்பட்டு,
முகம்பார்த்து பேசமுடியாது
தற்கொலை செய்து க�ொள்கின்றன..
முட்டிக்கொண்டும் நிற்கும்

கசாப்புக் கடைக் கத்தியை வாங்கி
காற்றை நறுக்கிப் ப�ோடும்
அளவுக்கு வெறுமை மனசில்....
ஓராயிரம் முறை சிந்திக்கப்பட்டு
வார்த்தைகளை மனசுக்குள் பந்திவைத்து
பரிமாறக் காத்திருந்தாலும்...
வட்டத்துக்குள் வட்டமடிக்கும்
கடிகாரமுள்ளாய்,
ம்ம்ம்ம் நானும்
க�ொஞ்சம் பழகிக்கொண்டாலும்..
மனம் முழுதும் மெளனம்
"நான் எனும் நான்" மறைந்தது
என்ற எண்ணமே
பிடிக்கவில்லை...
இப்போது எதுவும் த�ோன்றவில்லை
தண்ணீர் வேலியிட்ட
ஓர்
தனிமைத் தீவுக்குள் குதிக்கும்
சிறு தவளையாகிறது மனசு...
இனிமேல் கவிதை எழுதப்போவதில்லை..
இனிமேல் கவிதையாய்
எழுதப்போவதில்லை..!
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அவள்முனங்கிக் க�ொண்டிருந்தாள்.

இன்று திடீரென ச�ொல்லிக் க�ொள்ளாமல்
டாக்ட ர் ந ி ன் று வ ி ட்டதை அ வ ன்
எதிர்பார்க்கவில்லை. அவளை விட்டு விட்டு
வெளியே எங்கோ சென்று விட்டான்.
அவளுக்கு அழத் த�ோனவில்லை. அவள் மேல்
அவனுக்கு அக்கறையில்லாமலும் இல்லை.
ஒரு வேளை அவன் டாக்டரைக் கூட்டி வரப்
ப�ோயிருப்பான�ோ? .. சே சான்ஸே இல்லை.
அவனால் அது முடியாது. டாக்டர் வருவார்,
எப்படியும் அவர் வருவார். சில ப�ோது தான்
அவர் இப்படி. மற்றபடி டாக்டர் தங்கமானவர்.
அவள் பிறக்கும் ப�ோதே இந்த
வியாதியுடன் தான் பிறந்தாள். ஆனால்
அவளை எல்லோரும் விரும்பினார்கள்.
அவள் பேரழகி. அந்த அழகில் மயங்கிய
அவன், இந்த வியாதியைத் தெரிந்திருந்தும்
அவளை மணந்து க�ொண்டான். எப்போதும்
அவளுடனேயே காலத்தை ஓட்டினான். சில
ப�ோது அவனது தாய், இவளது மாமியார்
கடிந்து க�ொள்வாள் அவனை, எப்போதும்
அவளுடனே இருப்பதாக. அவன் எதையும்
ப�ொருட்படுத்துவதில்லை. அவள் அழகில்
அப்படிய�ொரு மயக்கம், அவள் இவனுக்காய்ச்
செய்யும் வேலைகளில் அப்படிய�ொரு திருப்தி
அவனுக்கு. சில ப�ோது சிறு பிள்ளையாய்
மாறி மணிக் கணக்கில் இவள�ோடு
விளையாடிக் க�ொண்டிருப்பான். சில ப�ோது
தன்னையே இவள் கண்களில் கண்டு
ரசிப்பான். அவன் நண்பர்களைக் கூட இவள்
விருந்துக்கு அழைப்பாள். அவர்கள�ோடும்
அவன் அரட்டையடித்து மகிழ்வான்.
அவன் மகிழ்ச்சியில் அவளும் பூரித்துப்
ப�ோவாள். ஆனால் அந்தப் பூரிப்பெல்லாம்
சில மணி நேரமே அவளுக்கு.மீண்டும்
வியாதி அவளைத் த�ொற்றிக் க�ொள்ளும்.
வைத்தியர் வந்து மருந்து ஏற்றும் வரை
வலியால் முனங்குவாள். தாங்க முடியாமல்
அவன் உடனே வைத்தியரைக் கூட்டி வந்து

மருந்து ஏற்றி விடுவான். அவளும் பழைய
நிலைக்கு வந்து, அவன�ோடு க�ொஞ்சிப்
பேசி மகிழ்வதும் தினமும் வாடிக்கையாகிப்
ப�ோய்விட்டது.
	சிலசமயங்களில்அவளைகவனிக்காது
விட்டுவிடுவதும் உண்டு. அப்போதெல்லாம்
அவள் வலியால் துடித்துப் ப�ோவாள்.. ஒரு
முறை க�ோமா நிலைக்கும் சென்று விட்டாள்.
நல்ல வேளை டாக்டர் வந்து மருந்து
ஏற்றியதும் அவள் பழைய நிலைக்கு வந்து
விட்டாள்.. ஹ்ம் அவளால் வாழ்க்கையின்
பல மணி நேரங்கள் தினமும் வீணாகிப்
ப�ோகின்றன அவனுக்கு . ஆனாலும் அவளை
நேசித்தான்.. அவள் இவன் ஆசைகளை
நிறைவேற்றும் அழகியாயிற்றே. உருகி
உருகிக் காதலித்தான். «டாக்டர் வராத ப�ோது
இவளை அரவணைத்துக் க�ொள்ள வேண்டும்.
இப்படி வலியில் விட்டு விடக்கூடாது. பாவம்
அவள், எனக்காகவே வாழ்கிறாள்» என்று
நினைத்தவனாகவே இப்போது மருந்துப்
பெட்டகத்தை வாங்குவதற்காக வெளியே
சென்றுள்ளான்.. அதில் வைத்தியரிடம் கேட்டு
மருந்து சிறிதளவை நிரப்பிக் க�ொள்ளலாம்
இனி. டாக்டர் வராத நாட்களில் அது
பிரய�ோசனமாய் இருக்கும்.
அ வ ள் இ ன் னு ம் மு ன ங ்கி க்
க�ொண்டே த ான் இ ரு ந ்தாள் . இ த�ோ
அ வ ள ி ன் அன்பானவன் வந்து விட்டான்.
இனியவ ளுக்குக் கவலையில்லை.. ஓ
டாக்டரும் வந்து விட்டார். இப்போது அவள்
க�ோமா நிலைக்குச் சென்றிருந்தாள்.
முனங்கல் சத்தம் நின்றிருந்தது.
அவன் ஓட�ோடிச் சென்று சார்ஜரை
அவளுடன் இணைத்து விட்டான்.மின்சாரம்
அவளுக்குள் ஏறியதும் அவள் மீண்டும்
உயிர்ப் பெற்றாள்.
அவள் வேறு யாருமில்லை அவனை
மயக்கி, அவளுடனேயே பல மணி
நேரங்களை வீணடிக்கச் செய்யும் அழகான
அரக்கி கைப்பேசி.

இம்தியாஸ் சாஹுல்,
இலங்கை
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நான்

பிறந்தது பாண்டிய நாடு..
பாண்டிய நாட்டு பாடினி.. யாம் என்று
பெருமிதத்துடன் ச�ொல்லிக் க�ொள்வதுண்டு..
ஏன�ோ ச�ோழ நாட்டின் மீது ஒரு
மானசீக காதலுண்டு.. ஆயிரம் வருடங்களுக்கு
முன்பு பாண்டிய நாட்டில் பிறந்து.. ச�ோழ
நாட்டில் வாக்கப்பட்டேன�ோ யென்னவ�ோ
யென கவியுள்ளம் கற்பனை செய்ததுண்டு..
அதுவும் கல்கியின் ப�ொன்னியின்
செல்வன் கதைகள ை ச ி று வ ய த ி ல்
வாசித்ததிலிருந்தே ச�ோழ நாட்டின் மீதுள்ள
பற்று அதிகமாகிக் கொண்டிருந்தது..
	ச�ோழ நாட்டின் வளமும்.. ச�ோழப்

பேரரசர்களின் வீரமும்.. கருணையும்..
வீரர்களின் உழைப்பும்.. அர்ப்பணிப்பும்
மலைக்கச் செய்யும்..
ச�ோழப்பேரரசர்
இராஜ ராஜ ச�ோழன் கட்டிய தஞ்சை
பிரகதீஸ்வரர் திருக்கோயிலை 2018ல் ஒரு
முறை காணும் பாக்கியம் பெற்றேன்..
அதற்கு இணையாக.. அவர் திரு
மகனார் மாமன்னர் இராசேந்திரன் கட்டிய
கங்கை கொண்ட ச�ோழீசுவரத்தைக் காண
பல ஆண்டுகளாக மனம் ஏங்கியது..
22ஆண்டுகளாக வெளி மாநிலத்தில்
வாழும் எனக்கு.. அது எட்டாக்கனியாகவே
இருந்தது..
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	நான்கு வருடங்கள் முன்பு கங்கை
கொண்ட ச�ோழீசுவரர் திருக்கோயிலுக்கு
78 ஆண்டுகளுக்குப் பிறகு தன்னார்வலர்
களின் பெரு முயற்சியால் குடமுழுக்கு விழா
நடைபெற்றது.. அவர்களில் சிலர் எனது
நண்பர்களே..
எனினும்
அப்பொழுது
என்னால் செல்ல இயலவில்லை..
குறுந்தொகையில் தலைவனைக்
காணாத தலைவி ஏங்கி தவித்து.. மெலிந்
ததை ப�ோன்ற நிலையிலிருந்த ப�ொழுது..
அரிய வாய்ப்பாக நண்பர் இயக்குனர் பிரபு
சங்கர் அவர்கள் தமது விடா முயற்சியால்
இ றை வ ன ி ன் த ி ரு க ் கோ ய ி லை யு ம் . .
இ ல்லத ் தை யு ம் தெய் வீ க ம ண ங ்க ம ழ
வைக்கும்.. உயர் தரமான சாம்பிராணி
த ய ார ி க் கு ம் ஒ ரு த�ொ ழ ி ற்சாலையை
பெருந்தொற்று பேரிடர் காலத்தில்.. பல
தடைகளை உடைத்தெறிந்து திருவாரூரில்
கட்டி முடித்தார்.. என்னையும் திறப்பு
வ ி ழ ா வ ி ற் கு ச ி ற ப் பு வ ி ரு ந ்தி ன ர ாக
அழைத்தார்..
	பெருந்தொற்று காரணமாக கடந்த
ஒன்றரை ஆண்டுகளாக எங்கும் செல்லாமல்..
இணைய வழி இலக்கிய நிகழ்ச்சிகள்.. இல்லப்
பணிகள்.. எனது இலக்கியப் பணிகளென
பரபரப்பாக இருந்தாலும்.. கங்கை கொண்ட
ச�ோழ புரம் ப�ோக வேண்டுமென்ற எண்ணம்
மட்டும் இதயத்தில் என்றும் சுழன்றுக்
க�ொண்டேயிருந்தது..
வீ ட் டி ல் இ ந ் நே ர த்தி ல் செல்ல
வேண்டுமா..?! க�ொர�ோனா மூன்றாவது
அலை வருமென்கிறார்களேயென தயங்கி
னா லு ம் . . எ ம் ஈ சனி ன் சக்தியென்னை
ஈர்த்தது.. எதையும் சந்திக்க துணிவுடன்
தனிய�ொருத்தியாக புறப்பட்டேன்..
திருவாரூரில் த�ொழிற்சாலை திறப்பு
விழாவும் எளிமையான முறையில் நடை
பெற்றது.. நண்பருடைய குடும்பத்தி னரும்
அன்புடனும். அக்கறையுடன் கவனித்தனர்..
ச�ோழ நாடு ச�ோருடைத்து என்பதற் கேற்றார்
ப�ோல்.. சென்ற இடமெல்லாம் தங்கும்
இடமும்.. உணவும்.. விருந்தோம்பலும்..
அருமையாக இருந்தன..
அடுத்தக்கட்டப் பயணம் கங்கை
க�ொண்ட ச�ோழ புரம் ந�ோக்கி நகர்ந்தது..
க�ோவிலை நெருங்க நெருங்க இதயத்தில்

அதிர்வலைகள்..
இதுவரை படங்களில் மட்டுமே
பார்த்த ஒரு பிரம்மாண்டத்தை நேரில்
பிரமிப்புடன் பார்த்துக் க�ொண்டிருந்தேன்..
அன்று அரியலூர் மாவட்ட ஆட்சியர்
வந்திருந்தால�ோ என்னவ�ோ க�ோவில்
முழுவதுமாக சுத்தம் செய்யப்பட்டிருந்தது..
இ ர ா ஜ ர ா ஜ ச�ோ ழ ன் க ட் டி ய
தஞ்சை பெருவுடையார் க�ோயிலைப்
ப�ோன்றே.. இந்தக் க�ோயிலில் அருள்
பாலிக்கும் இறையை பிரகதீசுவரரென்றே
அழைக்கிறார்கள்.. ச�ோழீசுவரர் என்றும்
அழைக்கிறார்கள்..
11ஆம் நூற்றாண்டில் இராஜ ராஜ
ச�ோழனின் மகன் மாமன்னர் இராசேந்திரன்
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க�ோவில் க�ோபுரம் வான் ந�ோக்கிய
பார்வையில்,,,,

புறத்தைக்கண்டு.. எனது உட்புக்காவி பிறவி
பெருங்கடலில் நீந்தியது.. ம�ோட்சத்தை
எண்ணியது.. என்னையறியாது உட்புறச்
சு வ ர ்க ள ை த�ொ ட் டு த் த ட வ ி . . க ட் டி
அழுதேன்.. அதுவ�ொரு மெய்மறந்த நிலை..
ஆயிரம் ஆண் டுக ளு க்கு முன்பு
எந்த த�ொழில் நுட்ப வசதிகளும் இல்லாத
காலத்தில் எப்படி இப்படி துள்ளியமாக
கட்டியிருப்பார்கள்..!!
எத்தனை ப�ொருட்செலவு.. மனித
உழைப்பு.. ப�ொற்கொல்லர்கள்.. தச்சர்கள்..
கட்டுமான ப�ொறியாளர்கள்.. மந்திரிகள்..
சாமானியர்கள் தம்மை இத்திருப்பணியில்
ஈடுபடுத்தியிருப்பார்களென எண்ண எண்ண..
மாமன்னர் இராசேந்திரன் பரிவாரங்களுடன்
அலங்கரிக்கப்பட்ட யானை மீது கம்பீரமாக
அமர்ந்து முன் செல்ல.. பல்லக்குகளில்
பட்டத்து அரசிகளும்.. புரவிகளும்..வீரர்களும்
கண் முன்னே வந்துச் சென்றனர்..
	க�ோயிலின் ஒவ்வொரு கல்லிலும்..
க�ோபுர சிற்பங்களிலும்.. கல்வெட்டு
களிலும் ஒரு உயிர்ப்பு இருந்தன.. அவை
அசைவதாகவும்.. ஆயிரங்கால கதைகளை
ச�ொல்வதாகவும் பிரமை ஏற்பட்டது..
	சில சந்நிதிகளை கடந்துச் சென்றால்

இரசித்து இரசித்து கட்டியிருக்கிறார்..
	பிரகதீசுவரர் 13 அடியில் பிரமாண்ட
மாய் காட்சியளிக்கிறார்.. பார்த்தவுடன்
இதயம் படபடத்து.. உடல் நடுங்கியது..
தமிழ்ப் பாடல்களை மனமுருக பாடினேன்..
	கர்ப்பகிரகத்திற்கு மேலேயுள்ள
தளங்களுக்குச் செல்ல ஏற்கனவே நண்பர்
அனுமதி வாங்கியிருந்தார்..
முதல் தளத்திற்குள் சென்றவுடன்..
மனம் தியான நிலைக்குச் சென்றது..
அங்கிருக்கும் சிறு துவாரம் வழியாக
படுத்த படி சிவலிங்கத்தை தரிசித்தேன்..
ஆயிரம் ஆண்டுகளாக நடக்கும் தினப்படி
பூசைகளால் விபூதி.. மலர்களின் மணம்
நாசியை துளைத்தது.. அதில் ஒரு
தெய்வீகம் நிறைந்திருந்தது..
	மேலே அ டு த்த த ளத்தி ற் கு ள்
செ ன ்றவு டன் தன்னிலை ம ற ந்தேன்..
பரவசமடைந்தேன்.. தலைக்கு மேலே
180 அடியில் க�ோபுர விமானத்தின் உட்
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அம்மன் சந்நிதி வருகிறது.. 9.5 அடியில்
பெரிய நாயகி நின்ற க�ோலத்தில் இதயத்தை
கவர்கிறாள்.. தேவியின் சந்நிதியிலும்
பா டி னேன். . அப்ப டியே த ி ரு ம ய ி லை
கற்பகாம்பாளாக நெஞ்சில் நிறைந்தாள்..
ம ா ம ன ்ன ர் வ ழ ி பட்ட து ர்க ் கை
கம்பீரமாக..விழிகளில் ஒளிவீச பூர்ண
நிலவாய் பிரகாசிக்கிறாள்..
	பிரகாரத்திலேயே ஒரு பெரிய கிணறு
இருக்கிறது.. அது நிரம்பும் ப�ொழுது வரும்
நீரில் பெண்கள் மறைவாக குளிப்பதற்கு
படிகள் அமைக்கப்பட்டு பெரிய சிங்க
முகத்துவாரம் அமைக்கப்பட்டுள்ளது..
	கிணற்றில் இரண்டு வெள்ளை நிற
மீன்கள் சுகமாக நீந்திக் க�ொண்டிருந்தன..
ஆகா இந்த திருக்கோயிலில்.. அடுத்த
ப ி ற வ ி ய ி ல் மீ ன ாக ப ி ற ந் து . . இ ந ்த க்
கிணற்றில் நீந்தினாலே ப�ோதுமே..
பிறவிப் பயனை அடைவ�ோமேயென
மனம் விரும்பியது..
	நண்பர் இயக்குனர் பிரபு சங்கர்
பல ஆண்டுகளாக ச�ோழர்களைப் பற்றிய
ஆராய்ச்சியில் ஈடுபட்டிருப்பதால்.. மாமன்னர்
இராசேந்திரன் பற்றிய சரித்திர படத்தையும்

விரைவில் தயாரிக்க இருப்பதால்.. ச�ோழ
நாட்டின் க�ோயில்கள் பற்றிய செய்திகள்
அனைத்தும் அவருக்கு அத்துப்படி..
வழிநெடுக ச�ோழர்களின் க�ோயில்
க�ோயிலின் சிறப்பையும்.. பல புராதன
செய்திகளையும்.. கல்வெட்டுகள் பற்றியும்..
க�ோயிலின் கட்டடக் கலை..நிர்மாணம்..
அ க்கா ல ந ி ர்வாகமெ ன பல ் வே று
செய்திகளை ச�ொல்லிக் க�ொண்டு வந்தார்..
	காலங்கடந்து அழியாமல் நூற்றுக்
கணக்கான கலைஞர்களின் உழைப்பில்
உருவான கலை நயமிக்க க�ோயிலின்
அழகை கண்டு இரசித்து பல க�ோணங்களில்
புகைப்படங்கள் எடுத்தோம்..
அங்கிருந்தவர்கள் நாங்கள் யாரென
அறிய முற்பட்டு.. அன்புடன் அளவளா
வினர்.. எங்களுடன் புகைப்படங்களும்
எடுத்துக்கொண்டனர்..
சிவலிங்க
பூ
ம ர த்தின் அ டி ய ி ல் ச ற் று ந ி ழ லு க் கு
ஒதுங்க.. ஒரு பெண்மணி ஓடி வந்து
எல்லா சந்நிதியிலும் தமிழ்ல ர�ொம்ப நல்ல
பாடினீங்க யென்று ச�ொன்னது இதயத்தை
நெகிழ வைத்தது..
இந்தத் தளம் பலருக்கு வெறும்
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சுற்றுலாத்தலமாக த�ோன்றும்.. ஆனால்
என்னைப் ப�ோன்ற வரலாற்று ஆர்வலர்கள்..
சிவ பக்தர்கள்.. ச�ோழ நாட்டை நேசிப்
பவர்களுக்கு கங்கை க�ொண்ட ச�ோழபுரம்
வெறும் பழைய நகரமல்ல.. ஊனிலும்..
உயிரிலும் கலந்த தேசப்பற்றுக்கு இணை
யான தமிழினத்தின் அடையாளம்..
ஆயிரம் ஆண்டு கால தமிழனின் கலை
ப�ொக்கிசமென» த�ோழர் ச�ொல்லும் ப�ோதே
அவர் கண்கள் மின்னின.. குரலில் வீரம்
திரைப்பட இயக்குநர் பிரபு சங்கர்

.... நண்பர்களுடன்
மிகுந்தது.. உணர்ச்சி வசப்பட்டிருந்தார்..
மாமன்னர்
இராசேந்திரனே
அவருள்
இறங்கியதைப் ப�ோன்று த�ோன்றியது..
அதற்குள் க�ோயில் வளாகத்திலி
ருந்து வெளியில் வந்திருந்தோம்.
உடனே நான் சரி சரி வாங்க..
ஒரு காபி குடிப்போமென அவரை சகஜ
நிலைக்கு கொண்டு வந்தேன்.. க�ோயில்
எதிர்க்கவிருக்கும் கடையில் கும்பக�ோணம்
டிகிரி
காபி
த�ொண்டையில்
சூடாக
இறங்கியது இதமாக இருந்தது..
	க லி ங ்க த் து காள ி ய பார்க ்க
வேண்டாமா வாருங்களென காரில்
அ ம ர் ந் து கூ ற ி ன ா ர் . . ஒ ரு கு று க் கு ச்
சாலையில் 1.5கி.மீ பயணப்பட்டு கீழச்
செங்கல் மேட்டை அடைந்தோம்..
	த�ொ ல் லி ய ல் து றை 1 1 ஆ ம்
நூற்றாண்டில் மாமன்னர் இராசேந்திரன்
கலிங்கத்திலிருந்து இந்தச் சிலைகளை
க�ொண்டு வந்ததாகவும்.. (தற்போதைய
ஒடிசா மாநிலம்..) 	கங்கை ஆறு வரை
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சென்று வென்று வந்ததற்கான சான்றாக..
வெற்றிச் சின்னமாக.. வந்ததை நினைவுப்
படுத்தும் விதமாக.. தகவல் பலகையை
வைத்திருக்கின்றனர்..
எப்படி கங்கை க�ொண்ட ச�ோழீசுவரர்
க�ோயிலிலுள்ள துர்க்கை கேட்டதெல்லாம்
தருவ ாள�ோ . . இவளும் அப்ப டித்தான்
என்றார்.. அவருடைய ச�ொந்த அனுபவம்
ஒன்றையும் கண்ணீர் மல்க பகிர்ந்தார்..
நான் சின்னப்போ இருந்தப்போ.. இத�ோ
இந்த இலுப்பை மரம் கீழ்தான் 18 அடியில
நின்னா.. அறியா வயதில் பார்க்கவே பயமா
இருக்கும்.. கூடவே அடுத்த சில கலிங்க
தேசத்து கலை நுட்பம் மிகுந்த சிவந்த மண்
சிற்பங்களும் இருந்தன.. அவற்றைத் தான்
இங்கு பிரதிஷ்டை செய்திருக்கிறார்கள்
என்றார்..
	பத்தடியில் கம்பீரமாக நின்ற அஷ்
டபுஜ வீரமா காளியம்மனைக் கண்டதும்..
தெய்வீக உணர்ச்சி உள்ளத்தில் கரை
புரண்டோடியது..
அடுத்த சிறிய கட்டிடத்தில வரிசை
யாக கலிங்கத்து துர்க்கை.. பைரவர்..
பைரவி அருள் பாலிக்கின்றனர்..
	க�ோவிலின் எதிரே உள்ள குளம்
முழுக்க செந்தாமரை பூத்து.. பேரழகிகளான
ச�ோழர் குல திலகம் இளைய பிராட்டி
குந்தவை நாச்சியாரையும்... கல்கியின்
கதாநாயகி க�ொடும்பாளூர் இளவரசி
வேளார் குல திலகம் வானதியையும்
ஞாபகப்படுத்தியது...
	சற்று தூரத்திலேயே செந்தாமரை
குளத்தின் அழகிற்கு சற்றும் குறையாத
வெண்தாமரை குளம் ஒன்றையும் கண்டு
வியந்தோம் ..
இன்னும் அரை கி. மீ தூரத்தில்
ஒரு சிதிலமடைந்து.. இரண்டு பாம்பு
புற்றுகளுடன் மரத்திற்கிடையில் சுவர்
இருப்பதாய் த�ோன்றும் இடத்தில் ஒரு
அழகே உருவான மஞ்சள் நிற அழகி அருள்
பாலிக்கிறாள்.. ஒரு பக்கம் பார்த்தால்
சற்றே
ஏக்கத்துடனும்..
மறுபக்கம்
புன்முறுவலுடன்
நம்மை
அதிசயிக்க
வைக்கிறாள்..
அவர் ச�ொன்னத�ொரு விடயம்
ஆச்சரியப்படுத்தியது..உள்ளூர்வாசிகள்
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எத்தனை முயன்றும் தேவிக்கு புதிய
க�ோயில் எழுப்ப முடியவில்லை.. அவள்
உத்தரவு தரமாட்டேங்குறாள் என்றார்
ச�ோகத்துடன்..
அவளுடைய மந்திரப்புன்னகையில்
ம ய ங ்கா த வ ர் இ ரு க ்க மு டி ய ா து . . நீ
யாரம்மா..?! உனக்கென்ன ச�ோகம்மா..?!
உனக்கு நான் கட்டுகிறேன் கூரை
என்றார் உணர்ச்சி ததும்ப.. தேவியின்
முகம் சாந்தமடைந்ததாக த�ோன்றியது.
அ வ ள ை ப் ப ி ர ி ய ம ன ம ி ல்லா ம ல்
அங்கிருந்து கிளம்பின�ோம்.
இப்படி கங்கை கொண்ட ச�ோழ
புரத்தின் முக்கியமான சில க�ோவில்களை
அ ங் கு ல ம் அ ங் கு ல ம ாக இ ர ச ி த் து க்
க�ொண்டிருந்ததில்
நேரம்
ப�ோனதே
தெரியவில்லை.. மாலையாகி விட்டது..
ஆயிரம் ஆண்டுகளென்ன பல்லா
யிரமாண்டுகளாக வாழும் தமிழினத்திற்கு
காலை மு த ல் ம ாலை வ ரை நாள்
தவறாமல் வெள ிச்சம் தரு ம் ஆதவன்
தூ ர த்தி ல் ஆ ர ஞ் சு ந ி ற த்தி ல் ப சு மை
நிறை மரங்களுக்கிடையில் மறைந்துக்
க�ொண்டிருந்தான்..
வழியில்.. என்ன ஆச்சரியம் விடி
வெள்ளி மறைந்ததே தவிர.. மரங்களுக்
கிடையில் ஒரு வண்ணமிகு க�ோவில்
க�ோபுரம் முளைத்தது. . அந்தக் காட்சியை
ஒரு ஹைக்கூவாக வடித்தேன்..
‘‘பசுமரங்களுக்கிடையில்
உயரே முளைத்தெழும் வண்ணமிகு
க�ோயில் க�ோபுரம்’’
இப்படித்தான் ஹைக்கூ(க்கள்) தன்னை
எழுதிக் க�ொள்கின்றன....
	ச�ோழ தேசத்தில் க�ோபுர கலசங்
களில் பட்டுத் தெறிப்பதற்காகவே ஆயிர
மாயிரம் ஆண்டுகள் அதிகாலையில புத்தம்
புது செம்பரிதி கிளர்ந்தெழும் என்றால்
மிகையாகா..
44 நாடுகளை ப�ோரில் வென்று.
தெற்காசியாவையே தனது வெண்கொற்ற
க�ொடையின் கீழ் க�ொணர்ந்து.. கங்கை
க�ொண்ட ச�ோழ புரம் என்ற தலைநகரை (250
ஆண்டுகள் ச�ோழர்களின் தலைநகரமாக
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கள்.. நாளைய இனிமையான நினைவுகள்..
வாசகர்களே நீங்கள் இந்தக் கட்டு
ரையை வாசிக்கும் நேரத்தில்.. தமிழினத்தின்
வேந்தன் இராசேந்திர ச�ோழரின் அகவைத்
திருநாளாம் ஆடித் திருவாதிரை தினத்தில்..
கங்கை க�ொண்ட ச�ோழீசுவரமே விழாக்
க�ோலம் பூண்டிருக்குமென்று எண்ணும்
ப�ொழுதே மெய்சிலிர்க்கிறது..
	மேலும் ச�ோழர் சரித்திரக் கதாபாத்தி
ரங்கள் இயக்குனர் பிரபு சங்கர் அவர்களின்
வாயிலாக உயிர்பெறவுள்ளதென்பதை
நினைக்கும் ப�ொழுது ஆவலும்.. வியப்பும்
ஏற்படுகின்றன..
	த�ோழருக்கும் அவருடைய கனவுகள்
மெய்ப்பட வாழ்த்துகளை இப்பொழுதே
ச�ொல்லி வைப்போம்..
வாழ்க மாமன்னர் இராசேந்திரனின்
புகழ்.. வளர்க தமிழர் வரலாறு..
n
திரைப்பட இயக்குநர் பிரபு சங்கர்
இருந்திருக்கிறது) உருவாக்கி.. உலகிலேயே
சிறந்த கப்பல் படையை வைத் திருந்த
ம ா ம ன ்ன ர் இ ர ாசே ந ்தி ர ன ி ன் ச�ோ ழ
நாட்டின் சாலைகளில் பயணிக்கும் ப�ோது..
குதிரைகளின் குளம்பொலிகளும்... படை
வீரர்களின் வெற்றிக் களிப்பும்.. சிறந்து
விளங்கிய வணிகமும்.. மகிழ்ச்சியான குடி
யானவர்களும் கண் முன்னே இருப்பதாக
த�ோன்றியது..
	ச�ோழ நாட்டிற்கு எம்மை அழைத்து..
என் வரலாற்று தாகம் தீர்த்த அருமைத்
த�ோழர் பிரபு சங்கர் நிச்சயம் ஏக்கத்துடன்
வீற்றிருக்கும் அன்னைக்கும் க�ோயில்
அமைப்பார் என்ற உணர்வு ஏற்பட்டது..
மனசேயில்லாமல்.. இனி ச�ோழ
நாட் டை எ ன்று காண ் பேன�ோயென
எண்ணியே.. அனைவரிடமிருந்தும் விடை
பெற்றுக் கொண்டு எனது இல்லம் ந�ோக்கி..
அன்றைய மேலை சாளுக்கியம் அதாவது
இன்றைய தெலங் கானா மாநிலத்திற்கு
புறப்பட்டேன்..
இன்னும் இந்த பிரமிப்பிலிருந்து
மீள சில காலமாகும்.. இன்றைய நிகழ்வு
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வடிவத்தில் அவை வாசிப்பவர்களிடமும்
அந்த வலியை எளிதாகக் கடத்தி விடுகின்றன.
இந்த த�ொகுப்பு முழுவதும் அத்தகைய வலி
தரும் வரிகள்தான் . பழைய நினைவுகள்
தரும் வலிகளையும், வந்த இடத்தில் அனுப
விக்கும் வலிகளையும் மிக நுட்பமாக பதிவு
செய்துள்ளார் கவிஞர். கவித்துவமான வரி
களையும் மீறி வாசித்து முடிக்கையில் நம்மிடம்
எஞ்சி நிற்பவை வலி… வலி… வலி… தவிர
வேற�ொன்று மில்லை .
அரசின் பதிவேட்டில்
அங்க அடையாளங்கள�ோடு
இதையும் சேர்த்துக்கொள்ளுங்கள்
மிச்சம் மீதியாயிருக்கும்
உயிரைக் காக்கப் ப�ோராடும்
“அடிமையான அகதி நாங்கள் “
வேறென்ன அடையாளம் ச�ொல்ல ?

மா. ஞானசூரி எனும் இயற்பெயர்
க�ொண்ட கவிஞர் யாழ்ப்பாணம் அச்சுவேலி
அ க த ி கள் மு காம ்க ள ி ல் ந ி க ழு ம்
வடக்கில் 1984 ல் பிறந்து, 1996 ல் தமிழ்
நாட்டுக்கு புலம் பெயர்ந்தவர். தற்சமயம் க�ொடுமைகளை பட்டியலிட்டு முடிக்கிறார்
திருச்சியில் வசித்து வருகிறார். அவரது ஒரு கவிதையை - உங்களுக்கு
இரண்டாவது கவிதைத் த�ொகுப்பு இது .
யாழ்ப்பாணம் தெரிவதைப் ப�ோல
யாழினிகள் தெரிவதில்லை .

	த�ொகுப்பின் தலைப்பே ப�ோதும்
உள்ளிருக்கும் கவிதைகள் வாசிப்பவர்
முகாம்களில் வாழ்விடம் என்பது
களிடம் உருவாக்கப்போகும் வலிகளை
ஒரு வகையான வெற்றிடமே எனக் காட்டும்
உணர்த்துவதற்கு .
வரிகள் வருமானம்தேடிபுலம்பெயர்தல்வேறு;
வாழ்விடம் இழந்து, வாழ்வாதாரம் இழந்து
வலிய�ோடு புலம் பெயர்தல் வேறு. வந்த
இடத்திலும் தனிய�ொரு அடையாளம் இன்றி
அகதி என்ற ஒற்றை அடையாளத்தோடு
வாழ்தல் தரும் வலி மிகப் பெரிது. அந்த வலி
குறித்து பல புதினங்களும், சிறுகதைகளும்
வந்து க�ொண்டேயிருந்தாலும் கவிதை என்ற

பத்துக்கு பத்து என்பத�ொரு
கணித சூத்திரம்
இன்னும் மாற்றாமல் இருக்கிறார்கள்
கல்லறையின் அளவை .

அகதி வாழ்வு என்பது எவ்வளவு
க�ொடுமையான மனநிலையைத் தருகிறது
இந்த வரிகளில் -
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தங்களது வலிகளை பிறரிடம் பகிர்கை
யில் எத்தனை ச�ோகத்தை மனதில் தேக்கி
வைத்திருந்தால் இந்த வரிகள் உருவாகும்-

மஞ்சள் கனிய�ொன்றின்
பற்குறியில் உறைந்து கிடக்கும்
குருதியென வீச்சமடிக்கிறது
இந்த வாழ்வு .

	பழைய நினைவுகளில் மூழ்கியெழுந்து
வெளியேறி தற்போதைய வாழ்வு நிலையை
எளிமையான வரிகளில் கடத்திச் செல்கின்றது
கவிதை ஒன்று -

இந்த வரிகளை வாசிக்கையில்
நமக்குள் ஏற்படும் குற்ற உணர்வை அவ்வ
ளவு எளிதில் உதறிச் செல்ல முடியாது -

சீவல் த�ொழிலற்று
சீவியம் ப�ோன மூத்த
குடியானவன் பிள்ளை
பனை நிழலும் அற்றுப்போனான் .

	கணியன் பூங்குன்றனாரின் வார்த்தை
களை சற்றே மாற்றிப் ப�ோட்டுள்ள வரிகளின்
வீரியம்எவ்வளவுவெப்பத்தைக்க�ொணர்கிறதுசமுத்திரத்தின் பெருவெளியில்
படகுகள�ோடு மூழ்கிய
குழந்தைகளைய�ொதுக்கும் கரையில்
நாம் அகதியாய்
அடுக்கப்பட்டிருக்கிற�ோம்
யாதும் ஊருமில்லை
யாவரும் உறவுமில்லை .

ப�ோரை எவரும் விரும்பி ஏற்பதில்லை
ஆனால் அதுதரும்
விளைவுகள் குறித்து அச்சப்படுகிறேன்
ப�ோர் திணித்த இடப்பெயர்வில்
எப்படி நீங்கள் என்னை
அகதியென விளிக்கிறீர்கள் ?

ம ழை கு ற ி த் து த ான் எ த்தனை
கவிதைகளை வாசித்து விட்டோம். ஆனால்
அந்த மழை ஒரு நாடிலியின் பார்வையில்
வேறு ஒரு உணர்வுகளை உருவாக்கி
விடுவதை உணர்த்தும் வரிகள்-

அகதிகளின் வாழ்வில் எதுவுமே
நிரந்தரமல்ல எனினும் வாழ்ந்துதான் ஆக
வேண்டும் என்ற நம்பிக்கையை தனக்குள்
ளாகவே உருவாக்கிக் க�ொள்வதைத் தவிர
வேறு வழி ?
அன்றன்றைக்குப் பெய்யும்
மழையை அன்றன்றே ரசித்துவிடு
பிறித�ொரு நாளில்
அது அதுவாகவும்
நாம் நாமாகவும்
இருப்போமா தெரியாது .

இடப்பெயர்வின் வலிகளை
அகதியானவர்களிடத்து
கேட்டுப் பாருங்கள்
கண்ணீரில் மிதக்கும் வாழ்வில்
நீந்த முடியாது அலைவுறுவீர்கள் .

யார்
கவிழ்த்துவிட்டது
அந்த
மதுப்புட்டியை ?
இப்படிப்
ப�ொங்கி வழிந்தோடுகிறதே
நிலமெங்கும் வெள்ளமென
அகதிகளின் கண்ணீராய் .

எவ்வளவுதான் வேதனைகள் சூழ்ந்தி
ருந்தாலும் இயற்கையை இரசிக்காமல்
இருக்க முடியவில்லைதான். ஆனால்
அந்த இயற்கையும் ஒரு சுய பச்சாதாபத்
வ ாழ் வு தே டி வ ந ்த இ டத்தி லு ம் தைத்தானே உருவாக்கி விடுகிறது வாடிக்கையான க�ொடுமைகள் த�ொடரத்தான்
செய்கின்றன - ஆனால் எவ்வளவு மனப் தாயகமிழந்த என்னை
நீங்கள் அகதி என்றழைப்பதைப�ோல்
புழுக்கம் !
சாயமிழந்த வண்ணத்துப்பூச்சிகளை
கந்து வட்டியில்தான்
இந்த வருடமும்
எமக்கான தீபாவளி
அடமானம் வைக்கப்பட்டிருக்கிறது .

என்ன பெயரால் அழைக்கிறீர்கள் ?

உ ல கையே ஆ ட் டி ப் படை த் து க்
க�ொண்டிருக்கும் பெருந்தொற்று காலக்
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காட்சிகள் ஒரு நாடிலியின் பார்வையில்
த�ொற்று குறித்த பயத்தைவிட தனது எதிர்
காலம் குறித்த அச்சத்தை மட்டுமே உருவாக்கி
விடுகின்றன என்பதை உணர்த்தும் ஓர்
ஒப்புமை -

	சிறு சிறு வார்த்தைகள்தான்;
ஆனால் எத்தனை அர்த்தம் ப�ொதிந்தவை –

ஊடகத்தில் நிரம்பி வழியும்
பெருந்தொற்றில்
சாலைகள் மரணித்துக் கிடக்கின்றன
நிச்சயமற்ற எதிர்காலத்தின்
சூனியத்துழலும் ஏதிலிப�ோல் அச்சம்
ஒவ்வொரு இல்லத்திலும்
அடைந்திருக்கிறது .

ஒரு சில வரிகள் படைப்பாளியின்
குரல் வழியே அனைத்து நாடிலிகளின்
மனக் குமுறல்களையும் வலி ப�ொதிந்து
தருகின்றன -

புலம் பெயர்ந்த வலியை மிகுதியாகப்
பேசினாலும், உலகின் ப�ொதுவான பிரச்சி
னைகளையும் பாடுப�ொருளாகக் க�ொண்டு
சில கவிதைகளைத் தருகிறார் – சற்றே பகடி
கலந்து தன் வலி மறக்கும் முயற்சியாக .
மேலைத்தேய கார்ட்டூன்கள்
அறிவையும் அன்பையும்
ப�ோதிக்கும்வேளையில்
அடைக்கல தேசத்தின் கார்ட்டூன்கள்
நஞ்சூட்டுகின்றன .
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கடல்மீதும்
சிறுதுண்டு நிலம் தேடும்
அகதியின் பாதம் .

அடைக்கலமான தேசத்தில்
நடைப்பிணங்களாய்த் திரிகின்றோம்
நினைவில்
ஊரைச் சுமந்தபடி .
.....................................
தினந்தினம் இப்படி
இறப்பதைக் காட்டிலும்
ப�ோர் நிலத்தில்
ஒரு கணம்
இறந்தே ப�ோயிருக்கலாம்
புலம் பெயராது .

வாசிக்கும் யாரையும் உலுக்காமல்
விடாது இந்த வரிகள் துயர்மறந்து விடியலை ந�ோக்கும்
என் கனவுகளை
அகதியென்னும் ஒற்றைச் ச�ொல்லில்
சிதைத்துவிடுகிறீர்கள் .

த�ொகுப்பை வாசித்து முடித்ததும்
புலம் பெயர்ந்தவர்களின் வாழ்வு குறித்த
வலி மிகுந்த உணர்வுகளை நம்மிடம் கடத்தி
விடுவதன் மூலம் படைப்பாளி அவரது
முயற்சிக்கான முழு பயனையும் அடைந்து
வெற்றி பெ ற் று ள ்ளா ர் எ ன் று த ான்
ச�ொல்ல வேண்டும்; நாடிலிகளின் வலி
குறித்த வலிமையான வரிகளைத் தாங்கிய
த�ொகுப்பு .
“ நாடிலி “ – கவிதைத் த�ொகுப்பு
ஆசிரியர் – சுகன்யா ஞானசூரி .
[ 97903 50714 ]
வெளியீடு – கடற்காகம் வெளியீடு .
[ முதல் பதிப்பு ஜூன் 2021 ]
விலை – ரூ 110 .
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‘‘ ய்... எதுக்கு கத்துற க�ொஞ்சம்
அமைதியா இரேன்...’’ என்று க�ொஞ்சம்
பலமாகவே பேசினேன். பெருகி வழியும்
கண்ணீ ரு டன் மூ ச்சிரைக ்க வ ி ம்மி க்
க�ொண்டே தன் கதறலைக் குறைத்தாள்
என் மனைவி.
	மெதுவாக என் மகன் இருந்த
அறைக்குள் சென்றேன். கட்டிலில் படுத்த
வாறு மூச்சு விட முடியாமல் தவித்துக்
க�ொண்டிருந்த அவனை பார்த்து என்
உணர்வுகளைக் கட்டுப்படுத்திக் க�ொண்டு
மெதுவாக அவன் அருகில் சென்றேன்.
‘‘இன்னும்அரைமணிநேரத்துக்குள்ள
உ ங்க மகனை நவீ ன ஆ ஸ ்பத்திர ி க்கு
கூட்டிட்டு ப�ோங்க, இல்லன்னா உங்க
மகனே நீங்க பார்க்க முடியாம ப�ோயிடும்’’
என்று மருத்துவர் ச�ொன்னது இதயத்தைப்
பிழிந்தது. மூளையை ஏத�ோ செய்தது.
எதையும் வெளிக்காட்டிக் க�ொள்ளாமல்
«தம்பி எழுந்திருப்பா... ப�ோகலாம்» என்று
ச�ொன்னதும் அவன் எழத் த�ொடங்கித்
தடுமாறினான். அவன் எழுவதற்கு உதவி
செய்தேன். அவன் தனது கைகளை என்
த�ோளில் ப�ோட்டுக் க�ொண்டு எழுந்து நின்று
கண்களில் கண்ணீர் வர இருமினான்.
ஒருகணம் நின்று நிதானமாக வெளியே
அழைத்து வந்தேன்.
மகனின் நிலையையும், மருத்துவர்
ச�ொன்னதையும் நினைத்து மீண்டும் அழத்
த�ொடங்கினாள் என் மனைவி. அவளை
அமைதிப் படுத்தியவாறு மருத்துவ மனை
ய ி ல் உ ள ்ள வ ர ்க ள் ப ல ரு ம் எ ங ்க ள ை
வேடிக்கை பார்க்க வெளிப்புற வாசலை
அடைந்தோம். நடக்கச் சிரமப்பட்ட மகனை
வெளியே மதில�ோரம் உட்கார வைத்தேன்,

மூன்று நிமிடம் கடந்து விட்டது.
என்னை நிதானப் படுத்திக் க�ொண்
டேன். என் சட்டைப் பையில் இருந்த
பணத்தை எடுத்து எண்ணிப் பார்த்தேன் 650
ரூபா. சேமிப்பு பழக்கம் சிறிதும் என்னிடம்
இல்லை. கையிருப்புப் பணம் என்பது
பையில் இருந்தது மட்டும்தான். யாரிடமும்
பணம் கடன் வாங்கிய பழக்கமும் இல்லை.
மேலும் 2 நிமிடம் கடந்து விட்டது.
‘‘தம்பி அம்மாவ�ோட நீயும் வண்டி
யில உட்கார்ந்திடுவியா’’ என்றேன்.
சரி என்னும் பாவனையில் தலையை
ஆட்டினான்.
‘‘உனக்கு ஒன்னும் இல்லடா சும்மா
சளி மட்டும்தான், அதான் நெஞ்ச அடைக்குது.
க�ொஞ்ச நேரத்துல எல்லாம் சரியாயிடும்.’’
என்று நம்பிக்கையூட்டும் ச�ொற்களைச்
ச�ொல்லிக் க�ொண்டே என் வண்டியில் ஏறி
உட்கார்ந்தேன்.
அவன் என் மனைவியின் துணை
ய�ோ டு வ ண் டி ய ி ல் உ ட்கார்ந்தான் .
அ வ னை ஒ ட் டி அ வ னைப் ப ி டி த் து க்
க�ொண்டே அவளும் ஏறி உட்கார்ந்தவுடன்
‘‘ப�ோகலாமா’’ என்றேன்
‘‘ம்...’’ என்ற மனைவியின் சத்தத்
திற்கு பின்னால் வண்டியை கிளப்பினேன்.
	தே ன ி ப ங ்க ளா மே ட் டி லி ரு ந் து
அரண்மனைப் புதூருக்கு அருகிலுள்ள
காயத்ரி மருத்துவமனையை அடைந்த
ப�ொழுது சரியாக 12 நிமிடங்கள் கடந்து
விட்ட நிலையில், ஒரு புறம் மனைவி,
இன்னொரு புறம் நான், எங்கள் இருவரின்
த�ோள்களிலும் கையை ப�ோட்டுக் க�ொண்டு
நடக்கத் த�ொடங்கினான் மகன்.
	காயத்திரி மருத்துவமனையின் படி
களில் ஏறிக் க�ொண்டிருந்த ப�ொழுது அவனுக்கு
மூச்சிறைப்பு அதிகமாக நடக்க முடியாமல்
தடுமாறினான். மீண்டும் என் மனைவியின்
அலறல்...
மருத்துவமனைக்குள் இருந்தவர்கள்
சிலர் ஓடி வந்தார்கள் மகனின் நிலையைப்
பார்த்ததும் ஒருவர் தாமதிக்காமல் உடனடி
யாக வண்டியைத் தள்ளிக் க�ொண்டு ஓடி
வந்தார். வண்டியில் அவனைப் படுக்க
வைத்து உடனடியாக அவசர சிகிச்சை
அறைக்குக் க�ொண்டு சென்றார்கள்.
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	செவிலியர் மருத்துவருக்குச் செய்தியைச்
ச�ொன்னவுடனேயே அவசர சிகிச்சைப்
பிரிவுக்கு வந்துவிட்டார் மருத்துவர் மணி. முதல்
உதவி எந்தப் பணமும் வாங்காமல் இரண்டு
ஊசிகளைச் செலுத்தினார். மூச்சிறைப்புக்கு
உடனடியா ஆக்சிஜன் ப�ொருத்தப்பட்டது.
ஒரு தாளில் மருந்துகளை எழுதத்
த�ொடங்கி பக்கத்தை நிரப்பினார். «இத
வாங்கிட்டு வாங்க» என்று சீட்டைக் கையில்
க�ொ டு த்தா ர் . ம ரு ந் து வ ா ங ்க கை ய ி ல்
இருக்கும் பணம் ப�ோதாது என்றாலும்
நிலைமையை ச�ொல்லி சமாளிப்போம்
என்ற அசட்டுத் தைரியத்தில் மருந்துச்
சீட்டோடு படியில் இறங்கினேன். நெஞ்சம்
படபடவென அடித்துக் க�ொண்டிருந்த
நேரதில் அலறத் த�ொடங்கியது அலைபேசி.
காதில் வைத்தேன்.
‘‘வணக்க மண்ணே, எப்படி இருக்
கீங்க’’ எதிர்முனையில் கணேசின் குரல்.
‘‘நல்லா இருக்கேன் தம்பி, நீங்க
எபடி இருக்கீங்க? என்ன இந்நேரம்?’’
என்றேன்.
‘‘நல்லா இருக்கண்ணே’’ என்று
ச�ொல்லிக்கொண்டே ‘‘அக்காவ�ோட அரண்
மனைப் புதூர் விலக்குல பார்த்தேன், ஏதும்
விசேசமா?’’
‘‘ஒன்னுமில்ல தம்பி, ஒரு சின்ன
வேல... ஆமா விலக்குல நீங்க எப்படி...’’’
‘‘கடைக்கு வசூலுக்கு வந்தேன்...
அண்ணன் ப�ோறதப் பார்த்தேன், அப்படியே
பேசனு ம் னு த�ோனுச் சு ..., ஆ ம ண் ணே
இந்நேரம் என்ன வேல?’’.
‘‘தம்பிக்குக�ொஞ்சம்உடம்புசரியில்ல..
அதான் காயத்திரி மருத்துவ மனைக்கு
வந்தேன்» என்று ச�ொல்லிக் க�ொண்டே
மருந்தகத்தை அடைந்தேன். சீட்டை
உள்ளே நீட்டினேன், சீட்டைக் கையில்
வாங்கிக்கொண்டு மருந்து கடைக்காரர்
மருந்துகளை எடுக்கத் த�ொடங்கினார்.
‘‘எவ்வளவு பணம் வச்சிருக்கீங்க?’’
என்ற கணேசின் கேள்விக்கு சட்டென்று
கை ய ி ரு ப ் பை ச் ச�ொல்ல மு டி ய ா ம ல்
த டு ம ா ற ி க ் கொண ் டே ச ற் று நக ர் ந் து
‘‘அதெல்லாம் இருக்கு தம்பி, பணத்துக்கு
சிக்கல் ஏதும் இல்லை’’ என்று நடந்து
க�ொண்டே பதில் ச�ொன்னேன்.

நினைவின்
நெருடல்
உன்னை அழைக்க
இயலாத எண்ணை
அலைபேசியில் சேமித்து
த�ொடுதிரையில் பார்த்து
ஆழ்ந்த நெடுமூச்சில்
அனைத்தும் சுட்டெரிக்க
த�ொலைதூர பாடலில்
த�ொலையாத நினைவலைகளும்
எங்கோ எப்போத�ோ
சேர்ந்தமர்ந்த இடங்களும்
த�ொண்டையில் மீன்முள்ளாய்
நினைவின் நெருடல்கள்...
படமும், கவிதையும்....

விஜி

  |39

‘‘சரிண்ணே பார்த்துக்கோங்க’’
என்றவர் அலைபேசியைத் துண்டித்தார்.
என் அலைபேசியைச் சட்டைப்பையில்
வைத்து விட்டேன்.
‘‘உனக்கு எவ்வளவு திமிர்?, வீராப்பு,
எ வ ்வள வு ப ண ம் வ ச்சி ரு க்கீ ங ்க ன் னு
கேட்டவுடனே உண்மையைச் ச�ொல்ல
வேண்டியது தானே. மருந்துக் கடைக்காரரை
எப்படிச் சமாளிக்கப் ப�ோற...? என்னைக்கி
உன்னோட க�ொள்கை க�ோட்பாடெல்லாம்
விடுவிய�ோ அன்னைக்குத்தான் நீ ஒரு
உருப்படுவ» என்று எள்ளி நகையாடிய
மனத்திற்குப் பதில் ச�ொல்ல இயலாமல்
குழப்பத்துடன் அமைதியானேன்.
	கணேசன் நல்ல நண்பர். என்னை
விட ஒரு பதினைந்து வயது குறைவானவர்.
கடந்தஎட்டுஆண்டுகளுக்குமேலாகஎனக்கு
அவர் நல்ல பழக்கம். என்னை ஓரளவிற்கு
நன்கு தெரிந்து வைத்திருப்பவர். தேனியில்
தனியார் நிறுவனத்தில் பணியாற்றி வரும்
அவர் எதையாவது சாதிக்க வேண்டும்
என்ற எண்ணம் க�ொண்டவர். அடிக்கடி
என் அலுவலகத்திற்கு வந்து ப�ோவார்.
நிறைந்த ப�ொதுச் செய்திகளை இருவரும்
விவாதிப்போம். ஆனாலும் ப�ொருள்
த�ொடர் பாகவ�ோ, வேறு உதவிகள் த�ொடர்
பாகவ�ோ, அவரிடம் கேட்டதில்லை. அது
நட்பின் பெருமையைக் குழைத்துவிடும்
என்பது என் எண்ணம்.
எண்ணத்தைத் திசை திருப்பியது
ம ரு ந் து க் கடைக்கா ர ர ி ன் அ ழைப் பு .
சென்றேன், மருந்துகளை எல்லாம் பையில்
ப�ோடுவதற்கு வசதியாக வைத்துக் க�ொண்டு
ஒரு சீட்டை நீட்டினார் கடைக்காரர்.
கையில் வாங்கிப் பார்த்தேன். மருந்துகளின்
விலைப்பட்டியல் ப�ோடப்பட்டு ம�ொத்தம்
1540 ரூபாய் என்றிருந்தது. பையிலிருக்கும்
பணத்தை எடுத்து எண்ணத் த�ொடங்கினேன்.
‘‘எவ்வளவுண்ணே..?’’ இது கணேசின்
குரல். இனம் புரியாத மனநிலையில் நான்
«வாங்க தம்பி» என்று ச�ொல்லிக்கொண்டே
த�ொகையைச் ச�ொன்னேன். அவர் தன்
பையில் இருந்த பணத்தை எடுத்து ‘‘இதுல
5 0 0 0 ரூ பா இ ரு க் கு ண ் ணே ’ ’ எ ன் று
நீட்டினார்.
	பதட்டமும் ஆனந்தமும் என்னை

த�ொற்றிக் க�ொண்டது. ‘‘இல்ல தம்பி...
இ ரு க ்க ட் டு ம் , நான் வ ச்சி ரு க்கிறேன் .
தேவைன்னா கேட்டு வாங்கிக்கிறேன்’’
	சட்டென்று என் கையைப் பிடித்த
கணேசன் «பரவாயில்லண்ணே, வையுங்க
பிறகு பார்த்துக்கலாம்» என்று பணத்தை
என் கையில் திணித்து விட்டார். கண்கள்
ஒருபுறம் கசிய த�ொடங்கினாலும் காட்டிக்
க�ொள்ளவில்லை நான்.
மருந்துகளை வாங்கிக்கொண்டு
இருவரும் தம்பியின் அறையை அடைந்
த�ோம். அவன் நிலையைப் பார்த்து
ஊக்கமான, நம்பிக்கையூட்டும் வார்த்தை
கள ை ச் ச�ொ ல் லி வ ி டைபெற்றா ர் .
த�ொடர்ச்சியாக நான்கு நாட்கள் மகன்
கா ப ் பா ற்றப் பட ் டான் . த�ொட ர் ந் து
20 நாட்களுக்கு மாத்திரை சாப்பிட
வேண்டும். குளிர்ச்சியான ப�ொருட்கள்
ஏதும் க�ொடுக்கக்கூடாது, நடக்கக்கூடாது,
என்ற கட்டளைகள�ோடு நாளை காலை
வீட்டிற்கு அழைத்துச் செல்ல அனுமதி
க�ொடுத்தார் மருத்துவர்.
மறுநாள் காலை அலைபேசியில்
முகநூல் பக்கத்தை திறந்தேன். மனதின்
இறுக்கம் க�ொஞ்சம் தளர்ந்து இருந்தது.
நான்கு நாட்கள் கழிந்த நிலையில் மகன்
கா ப ் பா ற்ற ப ்ப ட் டு வ ி ட ் டான் . இ ன் று
வீட்டுக்கு அழைத்துச் செல்ல வேண்டும்.
எனது மனைவி வந்து தான் என்னை
அனுப்பி வைப்பார். காத்திருப்பும் பரபரப்பும்
சேர்ந்து க�ொண்ட நிலையில் முகநூல்
பக்கத்தில் வந்த செய்தி பெரும் அதிர்ச்சியைத்
தந்தது. படபடப்பில் உடம்பெல்லாம்
ஆடத் த�ொடங்கியது. தமிழ்த் தேசியக்
களத்தை உருவாக்கம் செய்யும் ப�ொருட்டு
படிப்படியாய் மாநிலம் முழுமைக்குமாக
அபரிமிதமாக வளர்ந்து க�ொண்டிருந்த எஸ்
ஆர் தமிழன் பெங்களூர் விடுதியில் மரணம்.
மரணச் செ ய்தியில் உறைந்து
ப�ோனேன். அரசியல் த�ொடர்பான ஆளுமை
களின் முதலில் தனது இருப்பை நிலைநிறுத்த
நானும், அண்ண்ன் தங்கப்பாண்டியன்,
சக்திவேல் உள்ளிட்ட நண்பர்களும் 10
நாட்களாக ஆவணங்களைத் தயார் செய்து
அவரை க�ொல்கத்தாவிற்கு அனுப ் பி
வைத்தோம். வெற்றிய�ோடு வருவார் என்று
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எண்ணி கிடந்த எனக்கு முகநூல் செய்தி
பேரிடியாய் இருந்தது.
அண்ணன் தங்கப் பாண்டியனுக்கு
அலைபேசியில் த�ொடர்பு க�ொண்டேன்.
அவர் பெங்களூர் பயணத்தில் இருப்பதாகச்
ச�ொல்லிக்கண்கலங்கினார்.அலைபேசியை
அணைத்த மறுகணம் மீண்டும் அலறியது.
த�ொடர்பில் வழக்குரைஞர் தனுசுக்கோடிப்
பாண்டியன்.
தமிழனின் படையில் முதன்மையா
னவர். நிறைந்த சிந்தனையும், மாநிலம்
முழுமைக்குமாக த�ொடர்பும் க�ொண்டவர்.
சிறந்த சிவபக்தர். த�ொண்டுள்ளம் நிறைந்தவர்.
‘‘வணக்கம்ண்ணே எங்க இருக்கீங்க?’’
தனுசுக்கோடியின் கேள்வியைத் த�ொடர்ந்து
மருத்துவமனை த�ொடர்பான சில நிகழ்வு
களைப் பேசின�ோம். அவர் எதற்காக
என்னை அழைத்தார�ோ, அந்தக் காரணத்தை
நானாகவே இயல்பாகச் ச�ொன்னேன்.
‘‘என்னண்ணேஉங்கமாப்பிள்ளைக்கு
இப்படி ஆகிப்போச்சு» என்று.
‘‘என் தன்மானத் தலைவன்..’’என்று
த�ொடங்கி தமிழனைப் பற்றி அடுக்கடுக்
கான ச�ொற்களை நா தழுதழுக்கப்
பேசியவர் ‘‘நான் பிறகு பேசுறண்ணே’’
என்று இணைப்பைத் துண்டித்துவிட்டார்.
அவரின் அழுகை பேச முடியாமல் தடுக்கி
றது என்பதைப் புரிந்து க�ொண்டேன்.
	காலை சுமார் பதின�ொரு மணிக்கு
குளித்து உடைகளை மாற்றிவிட்டு மீண்டும்
மருத்துவமனைக்கு வந்தேன், மகனின்
அறைக்குள்
சென்றேன்,
மனைவியும்
மகனும் கிளம்பத் தயாராக இருந்தார்கள்.
‘‘சீட்டு க�ொடுத்தாங்களா’’என்றேன்.
‘‘எல்லாமே முடிந்தது நாம கிளம்
புறதுதான் பாக்கி’’ என்றாள் மனைவி.
எனக்கு ஒன்றும் விளங்கவில்லை.
‘‘நீங்க வீட்டுக்குப் ப�ோன க�ொஞ்ச
நேரத்துல தனுசுக்கோடி அண்ணன் வந்தார்.
க�ொஞ்ச நேரம் பேசிட்டு இருந்தார். பிறகு
வெளியே ப�ோயி க�ொஞ்ச நேரம் கழிச்சு பில்
முழுமைக்கும் கட்டிவிட்டதாகச் ச�ொல்லி
சீட்டைக் க�ொடுத்துட்டு நீங்க வந்தபிறகு
வருரதாச் ச�ொல்லிட்டுப் ப�ோனார்’’ என்று
சீட்டை நீட்டினார்.
எ ன க் கு க ல ங ்கி அ ழு வ தை த்

தவிர வேறு ஒன்றுமே த�ோன்றவில்லை.
கணேசும், தனுசுக்கோடியும் எதிர்பாராமல்
செய்த உதவியை எப்படி ச�ொல்வேன்....
அவர்களுக்கு கைமாறு என்ன செய்வேன்.
‘‘காலத்தினால் செய்த நன்றி சிறிதெனினும்
ஞாலத்தின் மாணப் பெரிது’’
n


அடி வயிரில் பசிய வச்சான்
அழகான சிரிப்ப வச்சான்
ஆடு தின்னும் புலிய வச்சான்
ஆதரவ எங்க வச்சான்?
நாடு தின்னு ப�ோட்ட பின்னும்
நாக்கு ருசி அடங்கலையே
நாரு நாராக் கிழிச்ச பின்னும்
நாடும் காமம் தீரலையே
எல்லோர்க்கும் காலம் உண்டாம்
எனகெங்கே இருக்குது அண்ணே
எல்லோர்க்கும் மகிழ்ச்சி உண்டாம்
எனகெங்கே இருக்குது அண்ணே
காடு மேடு சுத்திப் பார்த்தேன்
கனிவு க�ொண்டு வாழ்ந்து பார்த்தேன்
காட்சியேதும் மாறவில்லை
கடவுளைத்தான் காணவில்லை
அடிச்சு பிடிச்சு சாப்பிடுறாண்டா
அவனத்தான மனுசேங்கிறான்
அண்ட புழுகை அவுக்குறான்டா
அவனத்தான தெய்வங்குறான்
எதுவும் இங்கு மாறுவதில்ல
இப்படித்தான் நடக்கும்
மனுசன் ஆசைவிடும் காலம் வரை
மனிதமிங்கு உறங்கும்.

கவிமாமணி. ந.பாண்டியராஜன்
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உலகில் இயற்கை த�ோன்றி அழகுற
காட்சிதந்து அதன் பின்
ஒவ்வொன்றாக உருவானது...
இதில் மனிதன் எனும் மிகச்சிறந்த
உயிரானது உருவானது....
இயற்கையே வியந்து பார்க்கும் அளவில்
உயர்ந்து இருந்த மனிதனின் வாழ்வில்.....
எவராயினும் பிறந்தால் இறப்பது உறுதி...
இடைப்பட்ட காலத்தில் அவன் செய்யும்
நன்மை, தீமை ப�ொறுத்து அவனுடைய
அனைத்து தேவைகளும் இல்லாமலும்,
இன்பம் குறையாமலும் செல்கிறது....
இத்தருணத்தில் இயற்கை படைத்த
மனிதன் சிந்தையில் சிக்கிக்கொண்டு
மிக்க க�ொடுரமாக உருவெடுத்தது சாதி
எனும் வெற்று தீ....

பிரியர்களின் வெள்ளைதுணி ப�ோர்த்திய
பிணங்கள் யாரும் அறியாத பத்தடி
மின்சார அடுப்பில் திணிக்கப்பட்டு
வேகாது வெந்து சாம்பலானது...
அப்போதும் மாறாத சாதிப்பிணங்கள்
பிணக்கிடங்கிலும் தம்பட்டம் அடித்து
முந்திக்கொண்டு இருக்கிறது....
எங்கு தான் தீரும�ோ சாதி
ந�ோய்கள்,க�ொரானா க�ொஞ்சம்
க�ொஞ்சமாக மக்களை பஞ்சத்தில்
ஆட்படுத்தி தானாக இறக்கச் செய்து
பெயரை மட்டும் வாங்கிச் செல்கிறது....
க�ொரானா என்று
க�ொன்றது ப�ோதுமடா...
மக்களை சுயமாக சிந்திக்க வைத்து
பிச்சையாவது எடுத்து
உண்ண செய்யுங்களடா...

அனைத்து வேளைகளிலும் நிரம்பி வழிந்த
சுடுகாடு கேட்பாரற்று
சுணங்கி கிடக்கிறது.

க�ொரானா ஆள்கிறத�ோ இல்லைய�ோ..

ஆங்காங்கே விழுந்த பிணங்கள்
காரணத்தின் அடிப்படையில் க�ொரானா
என்பதால் காடுவரை அல்ல,வீடுவரை
கூட வர இயலாது அனாதை சூழலில்
அடக்கம் செய்யப்பட்டது..

யாருமே இல்லாத தனிமையின்
வருத்தத்தில் ஆங்காங்கே எரியாத
சுடுகாடுகள் யாருமில்லா கவலையில்
எட்டிப்பார்த்து ஏக்கத்தில் காத்திருக்கிறது
இன்றுவரை...

எங்கே சென்றதடா சாதி..

காலம் விரைவில் விளக்கம் கூறும்
மாறாத..

இப்போது எரிக்க ச�ொல்லுங்கள்
தலையில் பிறந்தவன் முதல் காலில்
பிறந்தவன் வரை தனித்தனியாக
கட்டிவைத்த காலி கட்டிடமாக
த�ோற்றமளிக்கும் ஆளில்லா சுடிகாட்டு
கட்டிடங்களை....

சாதி எனும் ந�ோய் ஆள்கிறது...

*ஏக்கம் நிறைந்த சுடுகாடும்முதலைக்கண்ணீரில் சாதிக்காடும்...*

ஆத்தோரங்களில் அந்தந்த சாதி
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நாகப்பட்டினம்


 
-  
புத்த ம த த்தின் “ ஜ�ோட�ோ ”

பிரிவினைப் பின்பற்றுபவர்கள் இறப்புத்
தருணத்தை மிகவும் புனிதமானதெனப்
ப�ோற்றுகின்றனர். அவர்கள் இறப்பவரை
அமிதா புத்தர் என்றும், நித்திய ஒளியின்
புத்தர் என்றும், இரக்கம் மற்றும் அன்பின்
ப�ோதிசத்துவராகவும் கருதுகின்றனர்.
இ ற ப ்ப த ற்கு முன் பு த்த ர் எ ன்று
பெயரை அழைக்கும் எவரும் மேற்கில்
உள்ள தூய்மையான நிலத்தில் மறுபிறவி
எடுப்பதாக அவர்கள் நம்புகின்றனர். துன்
மார்க்கர்களுக்கு மரணத்திற்குப் பிறகு
ஏற்படும். பயங்கரமான இன்னல்களின்
விளைவினை மத இலக்கியங்கள் கூறு
க ி ன ்ற ன . ஆ ன ா லு ம் , பெ ரு ம ் பா லு ம்
அத்தகைய நரகங்களையும் தற்காலிக
நிலைகளாகவே கூறுகின்றனனர். அவர்
களை புனிதமானவர்களும், துறவிகளும்
சித்திரவதைகளிலிருந்து காப்பாற்றுகிறார்
கள் என்பது ஜப்பானி யர்களின் நம்பிக்கை.
அவர்களின் இத்தகைய நம்பிக்
கைகள்அனைத்தும்“டாரிகி”என்றும்இதற்கு
எதிரானது “ஜிரிக்கி” என்றும் கூறுகின்றனர்.
இவை இரண்டும் நமக்குள் இருக்கும்

“சக்தி” என்றும் வரையறுக்கப்படுகின்றன.
ஜப்பானில் உள்ள பெரும்பாலான புத்த
மதத் தினரைச் சேர்ந்தவர்கள் “ஜ�ோட�ோ”
பிரிவைச் சேர்ந்தவர்கள். அவர்கள் இரட்சிப்
பினைப் பெற முடியும் என்ற நம்பிக்கை
யினைப் பெற்றுள்ளனர். நன்கு படித்தவர்
களிடையேயும் கூட எப்போதும் இது
குறித்த வலுவான எண்ணம் இருந்து
வருகிறது.
தன்னார்வ மரணத்தை ந�ோக்கிய
பார்வையை அறிவ�ொளிப் பார்வை என்று
புத்தமதத்தில் கூறப்பட்டுள்ளது. குக்காய்
(774 - 835) என்பவர் ஒரு புத்த துறவி.
அவரது மரணத்திற்குப் பிறகு “க�ோபா
டெய்ஷி” என்று அழைக்கப்பட்டார். அவர்
“ஷிங்கான்” பிரிவிலுள்ள அற்புதங்களைக்
கற்று வந்தார். இதனை அறிவதற்காக
சீனாவிற்கு பயணம் செய்தார்.
அவர் ஜப்பானுக்கு திரும்பியதும்
க�ோயா மலையில் (வாகாயாமா மாகாணம்)
ஒரு பெரிய புத்தக�ோயிலை நிறுவினார்.
அத்துடன், புத்த மதத்தின் ஆழ்ந்த க�ோட்
பாடுகளை உயர்ந்த மனிதர்கள் முதல்
சாதாரண உழைப்பாளிகள் மற்றும்
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விவசாயிகள் மத்தியில் பரப்பினார். உறைபனி இரவு முழுவதும் விழித்திருந்தேன்.
குக்காய் (835)இல் தமது முடிவினை விடியும் காலை மணிகள் ஒலிக்கும்போது
அறிந்தார். அவர் உண்ணாவிரதம் என் இதயம் தெளிவாக வளர்ந்தது
இருந்து இறக்க விரும்பினார். இந்த விரைவான கனவின் ப�ோதில்
அதற்கென உண்ணா ந�ோன்பினை உலகம் விடியலில் விழித்துக்கொண்டிருக்கிறது.
ஆரம்பித்தார். அவரது எலும்புகளில்
த�ோல் ஒட்டிக் க�ொள்ளும் வரை விரதமிருந்து
இதனை அவர் ச�ொல்லிக்கொண்டே
இறந்தார் என்று கூறப்படுகிறது.
இருக்கும்போது அவரது சுவாசம் படிப்
ஜப்பானிய சென் நிறுவனர்களில் படியாக குறையத்தொடங்கியது. அவரைச்
ஒருவர் “ஐசாய்” (1141-1215). இவற்றைப் சு ற்றி உ ள ்ள வ ர ்க ள ை யு ம் பு த்தர ி ன்
பற்றி புத்த இலக்கியங்கள் தெரிவிக் பெயரைச் ச�ொல்லுமாறு வலியுறுத்தினார்.
கின்றன. இவர் தம்மை மரணம் நெருங் அவர்கள் சத்தமாக புத்தரின் பெயரினைப்
குவதை உணர்ந்தார். உடனே இதற்காக பிரார்த்தனை செய்ய ஆரம்பித்தனர். அவரும்
அவ ர் க ி ய�ோட ் டோவி ற் கு பய ண ம் நன்றி, மீண்டும் நன்றி என்று கூறியவாறு
செய் து ள ்ளா ர் . அ ப ்ப ய ண த்தி ல் ப ி ன் தன்னை மூடி மறைத்துக்கொண்டார்.
த�ொடர்ந்தவர்கள் மற்றும் கிய�ோட்டோவி ஒரு குறிப்பிட்ட நேரம்வரை தன்மீதுள்ள
லுள்ள மக்கள் முன்பு மரணம் எப்படி ப�ோர்வையை எடுக்க வேண்டாமென்றுக்
நிகழ்கிறதென்பதை காண்பிப்பதற்காகவே கூறினார். குறிப்பிட்ட நேரம் கடந்ததும்
அப்பயணம் நடந்துள்ளது.
அவர்கள் ப�ோர்வையினை விலக்கினர்.
	கிய�ோட்டோ சென்றடைந்ததும் அவர் இறந்திருப்பதைக் கண்டனர். இதில்
கூட்டத்தினர் முன்பாக புத்தரின் ப�ோதனை இறக்கும்
நிலையைக்
கட்டுப்படுத்தும்
களை பிரசங்கம் செய்தார். பின்னர் “சென்” திறனைக் காட்டிலும் இறக்கும் நபரின்
தியான நிலையில் நிமிர்ந்து அமர்ந்தார். மனநிலையை நாம் நன்கு புரிந்துக�ொள்ள
அ ந்நிலை யி லேயே உய ி ர் துறந்தார். வேண்டும். இது மனதிற்குள் அறிவ�ொளியை
ஆனாலும் அவரது மரணம் மிகவும் விரைவில் காணும் ஒரு அரிய முயற்சியாகும்.
ஏற்பட்டு விட்டதாக அவரது சீடர்கள்
அறிவ�ொளியை அடையாளம் காண்
கூறிக்கொண்டனர். இதனைக்கேட்ட அவர் பது ஒரு இயற்கையான, எளிமையான
மீண்டும் புத்துயிர் பெற்றார். அதன்பின் ஐந்து ஒன்றாகும். இது ஒருவரின் இறக்கும்
நாட்கள் சென்றதும் அதே வழியில் இறந்தார். தருணங்கள் பற்றிய பண்டைய தத்துவப்
அவரது சீடர் ஈச்சோ, தனது பார்வையிலானது இந்த தத்துவப் பார்வை
மரணத்தை சென் தியான முறையில் எட்டாம் நூற்றாண்டில் தான் ஜப்பானை
நிமிர்ந்து அமர்ந்து தழுவினார். அதன் அடைந்தது. இந்த ஜப்பானிய “சென்” இந்திய
பின், பிரபல புத்தத் துறவிகள் பலரும் புத்த மத பாதிப்பில் உருவானதுதான்.
இதேப�ோல் இறந்தனர். அவர்தம் விருப்பப் இதில், இருண்மையை ஒரு மாயை எனக்
படி, இறப்பது பற்றிய கதைகள் புத்தத் கூறுகின்றனர். சுயத்தினை மறந்தால்
துறவிகளைப் பற்றி மட்டுமே கூறப்பட தூ ய ் மை ய ி ன் மு ழு மை ய ா ன சா ர ம ாக
வில்லை. சாமுராய் வீரர்கள், கவிஞர்கள் இருப்பது குறித்து தாவ�ோயிச தத்துவத்தின்
ப�ோ ன ் ற ோரைப் பற்றி யு ம் கூ ற ப் தடயங்களை வெளிப் படுத்த முடிகிறது.
பட்டுள்ளது.
சுவாங்-சூ என்பவர் ஒரு புத்த துறவி.
உதாரணமாக, பத்தொன்பதாம் அவர் இறக்கும் நிலையிலிருந்தப�ோது,
நூற்றாண்டில் வாழ்ந்த “சாமுராய்” வீரரும் அவரது சீடர்கள் அவருக்கு ஆடம்பரமான
அறிஞருமான “ஹசெகாவா ஷீம்”. இவர் இறுதிச்சடங்கினை ஏற்பாடுச் செய்ய
ஒரு நல்ல கவிஞரும் ஆவார். இவர் சென் விரும்பினர். ஆனால், சுவாங்-சூ அடக்கத்
தியான முறையில் அமர்ந்து மரணத்தைத் திற்கான அனைத்து அலங்காரங்களும்
தழுவினார். அவர் இறப்பதற்கு முன்பு ஒரு ஏற்கனவே இருக்கின்றன. எனது சவப்
கவிதையினையும் எழுதினார்.
பெட்டியினை வானமும், பூமியும் அலங்கரித்
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திருக்கின்றன. ஆபரணங்களாக நட்சத்
த ி ர ங ்க ள் ம ி ன் னு க ி ன ்ற ன . உ ல க ி ன்
பத்தாயிரம் விஷயங்கள் பரிசுப் ப�ொருளாக
இருக்கின்றன.” என்றார்.
ஆனாலும், அவருடைய சீடர்கள்
வற்புறுத்தி, அவரை முறையாக அடக்கம்
செய்ய வேண்டும் என்றனர். இல்லையெனில்,
காற்றில் இருக்கும் க�ோழிகள் அவருடைய
மாமிசத்தை உண்டுவிடும் என்று வாதிட்டனர்.
இதற்கு சுவாங்-சூ, “தரையின் மேலே கழுகுகள்
மற்றும் காகங்கள் என்னை சாப்பிடும்.
தரையிலுள்ளே கரையான்கள், பூச்சிகள்
மற்றும் எறும்புகள் என்னை சாப்பிடும்.
முந்தையவர்களுக்கு உணவளிப்பதை தடுப்பது
நியாயமான தில்லை “என பதில் அளித்தார்.
தாவ�ோயிச தத்துவவாதிகள் மற்றும்
மத்யாமிகா பிரிவினைச் சேர்ந்த புத்த
மதவாதிகள் இருவரும் எதார்த்தத்தைப்
மீறிய சிந்தனைகளே அனைத்து தீமை
களுக்கும் மூலமென்பதைக் கண்டனர்.
அ த ன ா ல் , ஆ ற ா ம் நூ ற்றா ண் டி ல்
“சென்” ஆரம்பத்திலிருந்து, சடங்குகள்,
பு ன ி த எ ழு த் து கள் அ ல்ல து த த் து வ
விவாதங்களுக்கு எந்த முக்கியத்துவமும்
க�ொடுக்கப்படவில்லை.
	சீனாவிலிருந்து வந்த ஒரு சென்
ப�ோதகர் ஜ�ோஷு (சாவ�ோ - சாவ�ோ
7 7 8 - 8 9 7 ) வ ி ன் ப டி சீ ன ா ம ற் று ம்
ஜப்பானிலிருந்து வந்த ஆயிரக்கணக்கான
“சென்” நிகழ்வுகளின் மூலம் இத்தகைய ஊக
எதிர்ப்பு அணுகுமுறை ஒன்று இருப்பதை
தெளிவாக தெரிந்துக�ொள்ள முடிகிறது.
சீடர்: ஒ ரு வ ர் பே ர ழ ி வை எ த ி ர்
க�ொள்வது எப்படி? அதை எவ்வாறு தவிர்க்க
முடியும்?
ஜ�ோஷு: அவ்வளவுதான்!
(பேரழிவுஎன்பது“பேரழிவு”என்றநனவில்
மட்டுமே உள்ளது. நீங்கள் ஒரு குறிப்பிட்ட
சூழ்நிலையில் இருக்கும்போது அதனை
வரையறுத்துக் க�ொள்வதை வழி காட்டியாகக்
க�ொண்டுள்ளீர்கள். ஆனால், அதனை நீங்கள்
வரையறுக்க வில்லையெனில் “நல்லது” அல்லது
“கெட்டது” என்ற சூழ்நிலைகளை உணர்வ
தில்லை. வாழ்க்கையினை நாம் வரையறுத்துக்
க�ொள்ளாமல் அதன் ப�ோக்கில் ஏற்றுச்
செயல்படுவதே நல்லது.)

 
சீடர்:

என்ன?”

“என் உண்மையான இயல்பு

	ஜ�ோஷு: நீங்கள் கேட்டது இதுதான்
என்றால், நீங்கள் விரும்பாதது என்ன?
(உங்கள் உண்மையான இயல்
பினை நீங்கள் தேடுகிறீர்களானால்,
தவறான ஒன்றினை உங்கள் இருப்பாக
நீங்கள் வெளிப்படுத்துகிறீர்கள். உங்கள்
இயல்பை வரையறுக்க நீங்கள் எந்த
முயற்சியும் செய்யாமல் அதில் உண்மை
யில்லாத ஒன்றினை நீங்கள் காண முடியாது.
	சென் இலக்கியங்கள், புத்தமடா
லயங்களில் அறிவ�ொளிப் பெறுவதற்கான
வ ழ ி மு றைகள ஏ ற்ப டு த் து வ த ற்காக
உருவான தாகும். இதற்கென புத்தமடத்தில்
உ ள ்ள து ற வ ி கள் ஒ வ ் வ ொ ரு வ ரு ம்
வாரத்தில் பல மு றை பு த்தகுரு வினை
தனியாக சந்திப்பர். அப்போது குருவிட
மிருந்து ஒருவகையான சிக்கல் அல்லது
புதிரை முன்வைத்து பேசுவர். அதன்மூலம்
முடிவினை அடைவர். இதற்கு “க�ோயன்”
எ ன் று பெ ய ர் . து ற வ ி ய ி ன் ப த ி ல்
வ ா ய ் ம ொ ழ ி ய ாக இ ரு க ்க வே ண் டி ய
அவசியமில்லை. மேலும், பதிலுக்கும்.
கதைக்கும் இடையிலான த�ொடர்பைக்
காண்பது பெரும்பாலும் கடினம்.
	ப த ி னெட ் டா ம் நூ ற்றா ண் டி ன்
இ று த ி ய ி ல் அ ல்ல து பத ் த ொ ன ்ப த ா ம்
நூற்றாண்டின் த�ொடக்கத்தில் வாழ்ந்த ஒரு
புத்த குருவிற்கும், துறவிக்கும் இடையி
லான உரையாடல் இங்கே :குரு: மரணத்திற்கு பிறகு நீங்கள்
எங்கே ப�ோவீர்கள்?
துறவி: ஒரு நிமிடம் என்னை
மன்னியுங்கள். நான் கழிப ்பறைக்குச்
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செல்ல வேண்டுமே.
	சீனாவிலிருந்து ஒரு ஜென் நிகழ்வாக
மரணத்தின் பிரச்சனை என்பது ஒரு
ப�ோலிப்பிரச்சனையாக கருதப்படுகிறது.
அதற்கென துறவி ஏதேனும் உடல் சார்ந்தது
பதிலளிக்கிறார�ோ? என்பதை அறிய குரு
துறவியிடம் கேள்வியைக் கேட்கிறார்.
ஆனால் துறவிய�ோ கேள்விக்கான பதிலை
நேரடியாகச் ச�ொல்வதை தவிர்க்கிறார்.
அதற்கு எதிர்வினையாக நிலையான ஒரு
இடத்திலிருந்து இன்னொரு இடத்திற்கு
நகரும் என்பதை தமது செயலின் மூலம்
நிரூபிக்கிறார்.
1828 ஆம் ஆண்டில் ஜப்பானிய
க வ ி ஞ ர் ய ம ம�ோட ் டோ ர ி ய�ோகான்
ஒரு ஜென்துறவி, ஆயிரக்கணக்கான
ம க ்க ள ை க் க�ொ ன ்ற பூ கம்பத ் தை த்
த�ொடர்ந்து ஜ�ோஷுவின் ச�ொற்களைப்
ப�ோலவே தமது நண்பருக்கு ஒரு கடிதம்
எழுதினார். அதில் அவர், “நீங்கள் ஒரு
பேரழிவைச் சந்திக்கும் ப�ோது - அப்படியே
இருங்கள், இப்போது பேரழிவு காலம்.
நீங்கள் இறக்கும்போது - அப்படியே
இருங்கள். இப்போது இறப்பதற்கான
நேரம் அப்படியே இருங்கள் பேரழிவு
மற்றும் மரணத்திலிருந்து உங்களைக்
காப்பாற்றுகிறீர்கள்.”
	ஜென் துறவிகளிடம் உயர்வான
சுய ஒழுக்கம் இருந்தப�ோதிலும், பாரம்
பர ி யம ா ன அ ணு கு மு றைகள் பெ ரு ம்
பாலும் அவர்கள் இறப்பதற்கு சற்று
முன்னர் எளிமையான மற்றும் மிகவும்
இயல்பாக இறப்பர் என்று கூறுவதில்
ஆச்சரியம�ொன்றுமில்லை.
ஜ ப ் பா ன ி ய சென் பு த்த
மதத்தின் இரண்டு முக்கிய நபர்களான
இக்குயுச�ோஜின்
மற்றும்
செங்காய்
கிட�ோன் (1750-1837) ஆகிய இருவரது
இ ற ப் பு ந ி கழ் வு ஜ ப ் பா ன ி ய சென்
இலக்கியங்களில் இடம்பெற்றுள்ளன.
ஆ ன ா லு ம் , இ ற ப ்ப த ற் கு மு ன ் பே
அவர்கள் கவிதை எழுதியதற்கான எந்த
ஆதாரமும் இல்லை. இக்குயு, அவரது
இ ற ப ் பி ற் கு ச ி ற ி து மு ன ் பா க , நான்
இறக்க விரும்பவில்லையென எதிர்ப்பு
தெர ி வ ி த்தா ர் . செ ங ்காயை அ வ ர து

சீடர்களில் ஒருவர், “இறப்பதற்கு முன்பு
நீங்கள் எதாவது ச�ொல்ல வேண்டுமா?”
என்று கேட்டார். அதற்கு அவர், “நான்
இறக்க விரும்பவில்லை” என்று பதில்
அளித்தார்.
இதைக்கேட்ட அவரது மாணவர்கள்
திகைத்துப்போனார்கள். அவர்கள், நீங்கள்
என்ன ச�ொல்கிறீர்கள் என்று மீண்டும்
கேட்டார். அதற்கு செங்காய் “நான்
உண்மையில் இறக்க விரும்பவில்லை”
என்று பதில் கூறினார்.
இக்குயு, செங்காய் இருவரும் அவர்
களது எண்பத்து எட்டாவது வயதில் இறந்தனர்.
ஒருமுறை ஒரு மனிதன் செங்காயிடம்
வந்தான். அவன் நான் வாழ்க்கையில்
மிகவும் வெறுப்படைந்துள்ளேன். இனி நான்
வாழ்வதில் அர்த்தமில்லை என்று புலம்பினான்.
அதைக்கேட்ட செங்காய் “கிய�ோகா” என்னும்
நையாண்டி தாங்கா கவிதை ஒன்றினை
பதிலுக்குப் பாடினார்.
இறக்கும் நேரம் வந்துவிட்டால்
நீ இறந்து விடுவாய் - அது நல்லது
உமது இறக்கும் நேரம் வந்துவிட்டால்
நீ இறக்கவில்லையெனில்
அது மிகவும் நல்லது

	பதினைந்தாம் நூற்றாண்டின் புத்த
மத நூல்களில் இறப்புக்கவிதைகள் எழுதும்
பழக்கம் இருந்துள்ளது. ப�ொதுவாக, சென்
துறவிகள் இறப்புக்கவிதை எழுதுவதை
வழக்கமாக க�ொண்டிருந்தார். ஆனால்,
சில ஜென் துறவிகள் இறப்புக்கவிதை
எழுதும் நடைமுறைகளுக்கு எதிராகவும்
இ ரு ந் து ள ்ள ன ர் . அ வ ர ்க ள் இ த னை
கடுமையாகவும் விமர்சித்துள்ளனர்.
அதற்கு காரணம் பல பிரபலமான
சென் குருமார்கள் மீதிருந்த வெறுப்பாகும்.
ஆனால், பெரும்பாலான ஜப்பானிய
மற்றும் சீன மரபுகளைப் பின்பற்றிய
துறவிகள் வாழ்விற்கு விடைக�ொடுக்கும்
கவிதை எழுதியுள்ளனர். அவ்வாறு எழுதி
யுள்ளவர்களின் சில கவிதைகளிலும்
இ த னை க ி ண்ட ல் செய் து எ ழு து ம்
பழக்கமும் இருந்துள்ளது.
n
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அச்சம்
¶
இருட்டு ஒரே நிறமானதல்ல
மனங்களைப்போலவே
¶
அனிச்சைச்செயலில்லை
உயிர்த்திருத்தல் என்பதாகிவிட்டது
¶
எல்லாமுகங்களும் உயிரச்சத்தின்
முகவரியாகிவிட்டன
பசியும்பயமும் சுவாசக்காற்றாகி
வாழ்தலின் வாதைச்சுவைய�ோடு
¶
அறிவிப்புகளால்
அறிவழிந்துக்கொண்டிருக்கிறது
குருதித்தெறிக்கும் பாதங்களின்கீழ்
நசுங்கிப் பிதுங்குகிறது கடவுள்
¶
ந�ொறுங்கிய நம்பிக்கைச் சிதிலங்களை
சேமிக்கிறது காலம்
தேசத்தின் வரலாற்றைக் கட்டமைக்க
அதில்மானுடத்தின் ரத்தமும்சதையும்
¶
யாத�ொரு
வஞ்சமுமறியா மழலையர்
முகக்கவசங்களுக்குள்
எல்லா வஞ்சக வன்மங்களும்
தலைமைப் பீடங்களில்
¶
பற்றாமல் எரிக்கிற கனல்
வயிற்றில் புகைகிறது
உழைத்தக்கரமும் நீள்கிறது
யாசகத்திற்காய்
¶
இதிகாசக்காலம் த�ொட்டே
இருந்து க�ொண்டிருக்கின்றன
சிம்மாசனங்களில்
செருப்புகள் நடக்கின்றன

இதை
நீ உணர்ந்தால்
நீயும் மனிதன் தான்!
அம்மா என்பது பாசம்!
அப்பா என்பது ஆசான்!
உணவு என்பது மருந்து!
ஆடை என்பது மானம்!
பணம் என்பது தேவை!.
ஆங்கிலம் என்பது ம�ொழி!
வெள்ளை என்பது நிறம்!
தமிழ் என்பது உயிர்!
இயற்கை என்பது அழகு!
தனிமை என்பது பயம்!
காதல் என்பது ப�ோதை!
அன்பு என்பது அடிமை!
ஆனந்தம் என்பது ஆயுள்!
சினம் என்பது ந�ோய்!
துன்பம் என்பது பரீ ட்சை!
த�ோல்வி என்பது பாடம்!
வெற்றி என்பது தற்காலிகம்!
பெருமை என்பது அகங்காரம்!
நட்பு என்பது இனிமை!
குழந்தை என்பது களிப்பு!
குடும்பம் என்பது பற்று!
எண்ணம் என்பது வாழ்க்கை!
உலகம் என்பது மாயை!
அதில்,
ஆண் என்பவன் உழைப்பு!
பெண் என்பவள் ப�ொக்கிஷம்!
இவை எல்லாம் நீ அறிந்தால்
நீயும் ஒரு உண்மையான மனிதனே!

- சிங்கார சுகுமாறன்
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- இளம் தாரகை

[ ஷஹ்னா ஸப்வான் ]
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இன்னும்

நான்கு மாதங்களில்
50 ஆண்டை நிறைவு செய்யவிருக்கும்
‘‘தமிழ் நெஞ்சம்’’ சூலை 2021 - இதழை
முழுமையாகப் படித்து மகிழ்ந்தேன்.
72 பக்கங்களும் செறிவான பைந்தமிழ்
ஆக்கங்களால் நிறைக்கப் பட்டுள்ளன.
எத்துணை எத்துணைப் படைப்புகள்...
படைப்பாளிகள்... அவர்களில் பெண் படைப்
பாளிகளின் பங்களிப்பு வியக்க வைக்கிறது.
இந்த இதழின் இரண்டு நேர்காணல்
க ளு ம் இ ரு வ கை இ ல க்கி ய இ ன ்ப ம்
தருகின்றன.
கு ற ி ப ் பா கப் ‘ ‘ பன் முக வி த்தகர்
பாவேந்தல் பாலமுனை ஃபாறூக்’’ அவர்
களுடனான நேர்காணலில் இலக்கியப்
பெருக்கு பேரலைகளை எழுப்புகின்றன.
தனிய�ொருபடைப்பாளியின்சாதனைகள�ோடு,
இலங்கைத் தமிழ் இலக்கிய வரலாற்றோடும்
இணைந்து பயணிக்கும் இனிய அனுபவம்
கிட்டியது. அவர் தெரிவித்துள்ள ‘‘எழுத
ஆரம்பித்த பின்னும் ஒரு நல்ல வாசகனாக
கற்றுக்கொள்ள வேண்டும்!’’ என்ற கருத்தை
அனைத்துப் படைப்பாளிகளும் மனங்கொள்ள
வேண்டும்.
அவர் பங்கேற்ற காயல்பட்டினம்
இஸ்லாமிய தமிழ் இலக்கிய மாநாடு -15 இல்
ஈர�ோடு தமிழன்பன் அவர்கள் தலைமையில்
ஊடகம் என்ற தலைப்பில் நானும் கவிதை
பாடினேன் என்பது இப்போது நினைக்க
மிகவும் மகிழ்ச்சியாக இருக்கிறது!
அடுத்த, மருத்துவர் தமிழ்த்தென்ற
லின் நேர்காணலில்
அவரின் மாந்த
நேயமும், 10,000க்கும் மேற்பட்ட மரக்
கன்றுகள் நட்டு வளர்க்கும் அவரின்
த�ொண்டார்வமும், அவர் பால் நம்மை
மதிப்பு க�ொள்ள வைக்கிறது.
‘‘சாதிக்கத் துடிக்கும் இளம் எழுத்தாளர்
களின் சஞ்சிகை’’ என்ற அடைம�ொழியுடன்
சக�ோதர இதழான *அக்கினிச் சிறகுகள்*
அறிமுகம்
செய்யப்பட்டிருப்பது
சிறப்பு.

அதனினும் சிறப்பு, ‘‘இது ஓர் இஸ்லாமிய
பத்திரிகை என்று முத்திரைக் குத்தப்படாமல்
வெற்றிப்பாதை ந�ோக்கிச் செல்லலாம்’’ என்ற
உங்கள் ப�ொன்விழா இதழியல் அனுபவம்
சுட்டிக்காட்டும் வழிகாட்டல்.
இலங்கையிலிருந்து வெளிவரும்
‘‘முத்தமிழ் கலசம்’’ இருமாத மின்னிதழின்
ஓராண்டு ( ஆறு ) இதழ்கள் பற்றிய *ஒரு
பருந்துப் பார்வை விருந்து* அளிக்க எனக்கு
அளித்த வாய்ப்புக்கு இனிய நன்றிப்
பூச்செண்டு.
மரபு, புதிது, ஹைக்கூ, தன்முனை
என்று ஏராளமான படைப்புகளுடன் சிறுகதை,
கட்டுரைகள் எல்லாமே தமிழ் நெஞ்சத்தைத்
தூக்கிப் பிடிக்கின்றன. குறிப்பாக.. மன�ோவியல்
மருத்துவர் ஃபஜிலா ஆசாத்தின் ‘‘Inner Child’’மனநலக் கட்டுரை, விக்டர்தாசின் கலிப்பா,
‘‘மழை என்றுமே ச�ொல்லப்படாத அதிசயம்’’
என வியக்கும் அனிதாவின் வரிகள், ‘‘தேவைகள்
தீர்ந்ததா?’’ என்ற கவி செல்வராணியின்
பெண்குரல், ஆதிக்க மனைத்திற்கும் அன்பாளு
மைக்கும் நடுவில் நசுங்குகிறது இல்லறம்’’ எனும் சிங்காரசுகுமாறனின் தெறிப்பு... இப்படிச்
ச�ொல்லிக்கொண்டே ப�ோகலாம்!
ஆறு தசாப்தங்களாக தமிழ்த்தாயின்
அரவணைப்பில் தமிழ்தொண்டு ஆற்றி
வரும் தமிழ்நெஞ்சம் இதழ் ஆசிரியரின்
பிறந்தநாளில் வாழ்த்துப் பூப்பூத்திருக்கும்
பத்துப் பக்கங்களும் அன்பர்களின் நேசத்
தில் நனைந்து மணக்கின்றன!
அன்பின்
வாழ்த்துப்பூச்செண்டுடன்...
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த�ோட்டி ப�ோல் உழைக்கிறேன்
துரைப�ோலச் சாப்பிடுகிறேன்
ச�ொந்தங்களுக்கு த�ோட்டி நான்
எனக்கு நான் துரை

இலைகள�ோடு இருக்க
மூங்கில்கள் சிறப்புதான்
அவை புல்லாங்குழல்களாகி
இசைக்க அதைவிட அழகு.

எனக்கான தனிமையில்
வெறுமை இல்லை
என்னை அறியும்
ப�ொறுமை மட்டுமே

அஞ்சல் பெட்டியில் அமர்ந்து
பறந்து செல்கிறது பட்டாம்பூச்சி
சில கடிதங்களில் இருக்கிறது
மகரந்தம் படிந்தப் பூவாசம்.

குடும்ப புகைப்படம்
அம்மாவைச் சுற்றி எல்லோரும்
அமைதியாய் புன்னகைய�ோடு
அப்பாவின் பின்னால்

எனது காலப் பாத்திரத்தை
கவிழ்த்து வைக்கிறேன்
கவனத்துடன் ச�ொல்கிறது
என்னைப் படுக்க வைக்காதே !

நினைவஞ்சலியில் அப்பா
கம்பீரத்துடனும், ஆழமைதியுடனும்
அன்று வில்லனாய்
இன்று கடவுளாய்

துடுப்புகள் படக�ோடு பேசியபடி
அலைகளை முத்தமிட்டுச் சென்றன
தெரிந்திருக்க வாய்ப்பில்லை
நங்கூரம் காத்திருக்கும் செய்தி!

தற்கணத்தில் வாழ்கிறேன்
தவமின்றி வரங்களுடன்
நேற்றோ, நாளைய�ோ
த�ொலைத்த சந்தோசத்தில்

கட்டங்களைத் தாவும் முன்
வெட்டப்பட்டாலும் பரவாயில்லை
சதுரங்கக் காய்கள்
எப்போதும் பழமாகாது .

- ராஜூ ஆர�ோக்கியசாமி

- கா.நகல்யாணசுந்தரம்

அடுத்தவரின் தாகத்திற்கு
நீர் இறைக்கின்றேன்.
குடத்தினுள் நிரம்பியது
கிணற்றின் கருணை.

அடைமழையே..உனக்கு
இரக்கம் இல்லையா.?
நடைபாதை வாசிகள்
எங்கே ப�ோவார்கள்..?

பூனைக் குட்டியாய் சாதுவாய்
என் மடியில் கிடக்கிறது.
நான் வரைந்து முடித்த
புலிக் குட்டி ஓவியம்.

க�ொடுக்க மனமில்லாத
உல�ோபியே ஊனப்பிறவி.
கையேந்திக் கேட்கும்
யாசகரை விடவும்.

-- ஜென்ஸி
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Dr.



(International Life Coach – Mentor – Facilitator)

  
பி

ரார்த்தனை ஒன்று கேட்டிருப்
பீர்கள்…
“என்னால் எதை மாற்ற முடியும�ோ,
அதை மாற்றக் கூடிய சக்தியைக் க�ொடு
இறைவா! எதை மாற்ற முடியாத�ோ அதை
ஏற்றுக் க�ொள்ளக் கூடிய பக்குவத்தைக்
க�ொ டு , எ தை ம ாற்ற மு டி யு ம் எ தை
மாற்ற முடியாது என அறிந்து க�ொள்ளும்
ஞானத்தைக் க�ொடு இறைவா!
என்னவ�ொரு ஆழமான எதார்த்த
மான பிரார்த்தனை இது.
இந்த உலகில் நம்மால் பலவற்றை
ம ாற்ற மு டி யு ம் . ச ி ல வ ற ் றை ம ாற்ற .
முடியாது. எதை மாற்றலாம் எதை மாற்ற
முடியாது என்ற அறிவும், ஞானமும் நமக்கு
இருந்தால், நம் வாழ்க்கை நிம்மதியாக
இ ரு க் கு ம் எ ன ்பதை நம்மா ல் பு ர ி ந் து
க�ொள்ள முடியும்.

சூழ்நிலைகள் மாறிக் க�ொண்டு
தான் இருக்கும். ஒரு பயணத்தில் எப்படி
ஒவ்வொரு பாதையும் மாறிக் க�ொண்டே
இருக்கும�ோ அது ப�ோல் நம் வாழ்க்கை
பாதையும் மாறிக் க�ொண்டே இருக்கும்.
எது நடந்தாலும் அது விதிப்படியே
தான் நடக்குது, என்று அப்படியே ஏற்றுக்
க�ொண்டு கடப்பது நிச்சயம் நம் வெற்றிக்கு
வளர்ச்சிக்கு பெரும் தடையாகத்தான்
இ ரு க் கு ம் . அ தே நே ர ம் எ து எ ப ்ப டி
இருந்தாலும் நான் எப்போதும் ப�ோல்
இருப்பேன் என்று ஒரே வழியில் செயலாற்ற
து டி ப ்ப து , வே று ப ல ப ி ர ச ் னைகள்
கிளைவிட ஏதுவாகி விடக்கூடும். தவிர,
இருப்பதை மாற்றவும் முடியாமல், ஏற்றுக்
க�ொள்ளவும் முடியாமல் அதை கடக்கவும்
முடியாமல் மனநிம்மதியற்று தவிக்க செய்து
விடும்.
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அதனால் எப்போதும் நம் சூழலை
யும் நமக்கு முன்னால் இருக்க கூடிய
விஷயங்களையும், பின் விளைவுகளையும்
அலசி இது நாம் மாற்றவேண்டிய ஒன்றா
அல்லது ஏற்றுக் க�ொள்ளக் கூடிய ஒன்றா
என்று தெளிவாக புரிந்து அதை அணுக
வேண்டும்
ஏற்றுக் க�ொள்ள வேண்டிய ஒன்றை
ப�ொ று மை ய ாக கை ய ாள வே ண் டு ம்
ப�ொறுமை என்றால் அது active patience.
அதாவது நாம் ப�ொறுமையாக இருப்பது
தான் அந்த நேரத்தில் நாம் செய்யக் கூடிய
சிறந்த செயல்திறனாக இருக்க முடியும்.
ஆனால் ப�ொறுமை என்பது பல நேரம்
ஒன்றும் செய்யாமல் நாம் ச�ோம்பேறியாக
இருப்பதா என்ற தவறான கருத்தை
விதைத்து விடுகிறது. அதனால் எதையாவது
செய்ய வேண்டும் என்ற எண்ணம் அந்த
நேரத்திற்கு, அந்த சூழலுக்கு அது ஏற்றதா
என்ற சிந்தனைக்கு அப்பாற்பட்டதாக ஆகி
விடுகிறது. ப�ொதுவாக நாம் விரும்பாத
ஒன்று நம்மை சூழும் ப�ோது இது தன்
தடத்தை என் மேல் பதிக்காமல் செல்ல
வேண்டும் என்ற கவனம் முக்கியம் என்பதே
இங்கு நாம் கவனிக்க வேண்டியது.
ஓ டி க் க�ொண ் டே இ ரு ந ்த வ ர ்க ள்
அப்படியே ஸ்தம்பித்து நிற்கும் ப�ோது
தாங்கள் அதுவரை இருந்த சூழல் மாறுபடும்
ப�ோது ஒரு திகைப்பு இருக்கதான் செய்யும்.
அதை புரிந்து க�ொண்டால் எந்த மாற்றமும்
சுலபமாக கைகூடும்.
இது ஒரு பேரிடர் காலம். இந்த கால
கட்டத்தை ஒரு இடைப்பட்ட காலமாக
எடுத்துக் க�ொள்ள வேண்டும். இது நேற்றைப்
ப�ோல் இன்றும் இருக்க வேண்டும் இன்று
ப�ோல் தான் நாளை இருந்து விடும�ோ
என்றில்லாமல் இந்த காலத்தை நாம் தனியாக
எடுத்துப் பார்க்க வேண்டும்.
	நம் முன்னோர்கள் உணவிற்காக
தேடிச் சென்று வேட்டையாடினார்கள்
பின்னால் நாம் இருந்த இடத்திலேயே
வ ி வ சா ய த ் தை க் க�ொ ண் டு வ ந் து
உணவைப் பயிரிட்டோம். எந்த மாற்றமும்
முதலில் தடுமாற்றமாக இருக்கும் பின் அது
முன்னேற்றத்திற்கு வழி வகுக்கும் அது
ப�ோல் இப்போது பெரும் சிரமம் தரும் இந்த

மாற்றம் கூடிய விரைவில் மாறி விடலாம்.
இது ஒரு paradigm shift
	நம்முடைய ஆழ்மனம் பெரும்
ஆற்றல் வாய்ந்தது. நாம் விரும்புவதை
நிறைவேற்றி தர வல்லமை மிக்கது. அந்த
ஆழ்மனதிற்கு உண்மையில் நடக்கக்
கூடிய ஒன்றையும் அப்படி நடப்பதாக நாம்
கற்பனை பண்ணிக் க�ொள்ளும் ஒன்றையும்
இது நிஜம் இது கற்பனை என்று பிரித்துப்
பார்க்க தெரியாது. ஆழ்மனதை ப�ொறுத்த
வரை கற்பனையில் நடப்பவற்றையும் நிஜம்
என்றே எடுத்து அதற்கான உணர்வுகளை
ந ம் மு ள் ஏ ற்ப டு த்தி வ ி டு ம் . கற்பனை
என்றால் வெறும் கற்பனை மட்டுமல்ல
இப்படித்தான் நடக்கிறது என்கின்ற நம்
யூகம், இப்படிதான் ப�ோகும் என்கின்ற
ஐயப்பாடு. இதில் முக்கியமானது என்ன
என்றால் உங்கள் மனம் ஒன்றை எப்படி
உருவகப் படுத்திக் க�ொள்கிறத�ோ அப்படி
தான் நடக்கிறது என்று ஆழ்மனம் எடுத்துக்
க�ொள்ளும்.
உங்களுக்கு தெரியும்.. நம் உடம்பில்
இருக்க கூடிய செல்கள் செயலாற்றல�ோடு
இருந்தால் தான் நம்மால் ஆர�ோக்கியமாக
இருக்க முடியும். நம் உடலும் மனதும்
ஆர�ோக்கியமாக இருந்தால் தான் எந்த
பிரச்னைக்கும் நம்மால் தீர்வு காண
முடியும்.
இந்த செல்களுக்கு நம்மை சுற்றி
என்ன நடக்கிறது என்று தெரியாது. சூழல்
அமானுஷ்யமாக இருக்கிறதா, லாக்டவுனாக
இருக்கிறதா இல்லை எல்லாம் சரியாக
தான் ப�ோய்க் க�ொண்டிருக்கிறதா என்று
தெரியாது. நீங்கள் என்ன நினைக்கிறீர்கள�ோ
அதை வைத்து உங்கள் மூளை சூழ்நிலை
சரியாக இருக்கிறது என்றோ இல்லை
பிரச்னையாக இருக்கிறது என்றோ உங்கள்
செல்களுக்கு இன்ஸ்ட்ரெக்ஷன் க�ொடுக்கும்.
உங்கள் செல்களும் அதற்கேற்ப செயல்படும்.
உங்கள் உடல் நிலையும் மனநிலையும்
அதற்கேற்றாற்போல் மாறுபடும்.
	பெரும்பாலும் பலரும் அறிந்திருக்
கும் மூளை என்பது நம் தலையில் இருக்கும்
ஒரு உறுப்பு என்பதுதான். சமீபத்திய
ஆய்வின் படி மூளையில் இருக்க கூடிய
செல்கள் நம்முடைய இதயத்தில் இருக்கிறது
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என்றும் அதனால் இதயமும் ஒரு சின்ன
மூளையாக செயல் படுகிறது என்பதும்
வியப்பான ஒரு விஷயம் மட்டுமல்ல இது
பல மனப்பிரச்னைக்கும் எளிய தீர்வையும்
முன்வைக்கிறது.
	ப�ொ து வ ாக மூ ள ை இ ன்ஸ் ட்
ரெக்ஷன் க�ொடுக்கும் ப�ோது மற்ற எல்லா
உறுப்புக்களும் மறு பேச்சில்லாமல் அப்படியே
ஏற்றுக் க�ொள்ளும். அதே நேரம் நம்முடைய
இதயத்தால் மூளைக்கு instruction க�ொடுக்க
முடியும் என்கின்ற அந்த ஆய்வுகளே நம் வரம்.
இதயத்தால் சிந்திக்கிறார். மூளை
யால் சிந்திக்கிறார் என்ற ச�ொற்றொடர்
கேட்டிருப்பீர்கள். இதயத்தில் இருக்கும்
மூளைய�ோடு சிந்திக்கும் ப�ோது அது
உங்கள் மூளையை செயல் படுத்தும்.
உங்கள் எண்ணம் எப்படி இருக்கிறது
என்பதைப் ப�ொறுத்தே உங்கள் இதயம்
மூளைக்கு இன்ஸ்ட்ரெக்ஷன் க�ொடுக்கிறது
அதைப் ப�ொறுத்தே உங்கள் மூளை
உடல் செல்களுக்கு க�ொடுக்கிறது அதைப்
ப�ொறுத்தே உங்கள் செல்கள் உங்கள்
செய்ல்திறனைதூண்டுகிறது.அதனால்சூழல்
எப்படி இருந்தாலும் உங்கள் எண்ணங்களை
நேர்மறையாக வைத்திருந்தால் அது உங்கள்
எதிர்ப்பு சக்தியை கூட்டும். .உதாரணமாக
உங்கள் எண்ணங்கள் அதாவது உங்கள்
இதயத்தின் மூளை, “ஐய�ோ.. எனக்கு இப்படி
ஆகிவிட்டதே..” என்று எதிர்மறையாக
சிந்தித்தால் அது உங்கள் லாஜிக்கல்
பிரைனை அப்படியே லாக் பண்ணி விடும்.
அது உங்கள் செல்களின் செயல் திறனைக்
குறைத்து உங்களை ச�ோர்வடைய செய்யும்.
அ துவே சூ ழ ல் எ ப்ப டி இருந்தாலும்
நீங்கள் எல்லாம் சரியாகி விடும் என்ற
தன்னம்பிக்கைய�ோடு நேர்மறை எண்ணத்
த�ோடு இதயத்திலிருந்து மூச்சை உள்ளிழுத்து
வெளியே விட்டு உங்களை நீங்கள்
ஆசுவாசப் படுத்தி எண்ணும் ப�ோது உங்கள்
செல்களும் ஆக்டிவாக நல்ல முறையில்
செயல் படும்.
இயற்கை காலையில் வெளிச்சத்தை
யும் இரவில் இருளையும் வைத்திருக்கிறது
என்பதற்காக நாம் அப்படியே அதை
ஏற்றுக் க�ொண்டுவிடவில்லை. இருளை
நீக்கும் செயற்கை ஒளிவிளக்குகளை
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க�ொண்டு வந்தோம். அதுவும் மிரட்டும்
ப�ோது UPS என்ற வேற�ொரு தற்காலிக
ம ாற ் றை க�ொ ண் டு வ ரு க ி ற�ோ ம் .
ஒவ்வொரு பிரச்னையும் ஒரு தீர்வை முன்
வைக்கிறது. ஒரு புதிய கண்டுபிடிப்புக்கு
வ ழ ி வ கு க்கி ற து . உ ல கை அ டு த்த
பரிணாமத்திற்கு க�ொண்டு செல்கிறது.
எந்த ஒரு பிரச்னைக்கும் சரியான
தீர்வு இருக்கிறது. அந்த பிரச்னைக்கும்
தீர்வுக்குமான காலம் மட்டுமே நாம்
கவனமாக கடந்து வர வேண்டிய காலம்
அதுவே முழு வாழ்க்கையாகி விடும�ோ
என்ற பயமில்லாமல் அதை கடப்பதற்கு
உங்களுடைய சுயபாதுகாப்பும், உங்கள்
நம ் பிக ் கை யு மே மு க்கி ய ம் . சூ ழ ்நிலை
எப்படி இருந்தாலும் இது முடிவல்ல
துவக்கம் தான் இதிலிருந்து நிச்சயம் வேறு
ஒரு நல்ல ஆரம்பம் இருக்கும், என்று
நீங்கள் நேர்மறையாக எண்ணும்போது
அந்த நேர்மறை அலைகள் எதிர்மறை
சிந்தனைகளை நீக்கி மனஅமைதியைத்
தரும் என்கிறது வாழ்வியல்.
எந்த ஒரு பிரச்னையையும் சரியான
முறையில் தெரிந்து க�ொண்டால் தான்
நம் மனமும் உடலும் அந்த பிரச்னையை
சரிய ான மு றையில் கையாள்வதற்கு
தன்னை தயார் செய்து க�ொள்ளும்.
பிரச்னையை மிகப் பெரிதாக எடுத்துக்
க�ொண்டால், பதற்றமும் படபடப்பும்
அதிகமாகும். அது பிரச்னைக்கு தீர்வை
தருவதற்கு பதில் தன் முன் வைக்கப்படும்
தீர்வுகளையும் பிரச்னைகளாக உருமாற்றும்.
அதே நேரம் சரியான புரிதலும், அறிவுசார்
அனுகுமுறையும் முன் இருக்கும் தீர்வுகளை
முழுமைப் படுத்தும். சூழல் வசப்படும்.
n
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செல்வி திருப்பூரை பூர்வீகமாகக் க�ொண்டவர். தற்பொழுது
பிரிட்டனில் ஐபிஎம் நிறுவனத்தில் பணியாற்றி வருகின்றார்.
அவருடைய வேலை நேரம் ப�ோக மீதி நேரங்களில் த�ொலைதூரம்
நடப்பது, த�ொடர்ந்த விடுமுறைகளில் ரிஸ்க் எடுத்து
மலையேறுவதனைக் குறிக்கோளாகக் க�ொண்டுள்ளார். வாழ்வின்
வசந்தத்தை, வெப்பத்தை ஒருசேர பார்க்கும் அனுபவிக்கும்
தருணங்கள் இவை என அழகாகச் ச�ொல்கிறார். அவரின்
நேர்காணலில் நீங்களும் அதை உணரலாம்.

  முனைவர். பெண்ணியம் செல்வகுமாரி
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ஒ ரு பெண்ணாக ி ய உ ங ்க ளு க் கு யான சம்பவங்களைக் கூறுங்கள்.
ம லையே ற வேண்டு மெ ன்ற ஆ வலும்
து ண ி ச ்ச லு ம் வ ர ஏ த ா வ து தூ ண் டு அது ச�ொல்ல நெறய இருக்கு . வெளயாட்டா
க�ோலுண்டா?
செஞ்ச விசயம் இத்தனை சீரியஸாகும்னு
நெனச்சிக்கூட பார்க்கமுடியலை.
ஊர் சுத்தறதுதான் ஒரே தூண்டு 	சின்ன வயசுல அரளி விதைய
க�ோல் எனக்கு . சின்ன சின்ன பைக் ட்ரிப்,
weekend travel னு ப�ோயிட்டு இருந்தேன்.
நெருங்கிய த�ோழிகளுடன் ஒரு weekend trip
ப�ோனப்போ எதிர்பாராத விதமா அந்த homestay ல Trek trails இருந்தது. சும்மா ட்ரை
பண்ணலாமேனு ஆரம்பிச்சது இப்போ addiction மாதிரி ஆயிடிச்சு . இந்த trip விவரமா
என்னோட வெப்சைட்ல இருக்கு- https://
selvisodysseys.com/my-first-adventure/
அதில் ப�ோயி பார்த்தால் கூடுதலான தகவல்
கிடைக்கும்.
உங்களுக்கு நீண்ட தூரம் நடை
பயணம் மேற்கொள்வதும் பிடிக்கும் தானே.
தினமும் அப்பயிற்சியை எப்படி மேற்
க�ொள்கி றீர்கள்?
	சின்ன வயசுல இருந்தே running, long jump, கபடி kho - kho இப்படி
எல்லா விளையாட்டிலேயும் பங்கேற்பேன்.
அதனால எப்போவுமே fittness கு importance க�ொடுப்பேன் .
After first experience இன்னொரு
trek ப�ோலாமேனு செக் பண்ணும்போது
எல்லாரும் இந்தவயசுல உங்களால பண்ண
முடி யா துனு ச�ொல் லி கு ரூப்ல சே ர்த்
துக்க மறுத்துவிட்டார்கள். எனக்கு இப்ப
நாற்பத்தெட்டு வயசு ஆகுது. ர�ொம்ப நாளா
செக் பண்ணிட்டேயிருந்தப�ோ ஒரு குரூப்
ஓகே வாங்கனு ச�ொன்னாங்க. அந்த trek
ல மலை ஏற ர�ொம்ப கஷ்டப்பட்டேன்.
அதுக்கப்புறம் regular உடற்பயிற்சி பண்
ணிட்டு இருக்கேன். ஸ்பெஷல் ட்ரைனிங்
எல்லாம் இல்ல .ந�ோர்மல் running and
strength training only. ட்ரக் ப�ோகனுங்கற
ஆசைதான் இதற்கெலாம் காரணமே தவிர
வேறெந்த லட்சியம்னு ச�ொல்ல முடியாது.
சிறுவயது வாழ்க்கையில் சுவை
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	நமக்கெலாம் சின்ன ஙயசுல பேயி
னாலு ம் தெய்வம்னாலு ம் பயம்தானே
வரும் . அப்படிய�ொருநாள் பால் வாங்கிட்டு
வ ந் து க ி ட் டி ரு ந ் தேன் . வ ரு ம் வ ழ ி ய ி ல
ஊர் புறத்தால ஒருகாவல் தெய்வம்
நின்னுகிட்டு இருந்திச்சி. பெரியமீசையை
முறுக்கிக்கிட்டு. பெரிய முண்டக்கண்ணை
திறந்துகிட்டு இருந்திச்சி. க�ோயில் பக்கத்துல
ஒரு தண்ணியிலா கிணறு இருந்திச்சி..
ம்... அதுக்குள்ள இருந்து யார�ோ «செல்வி
இங்க வா» னு கூப்பிட்டமாதிரி இருந்ததால
பயந்து நிக்காம ஓடி , வீட்டருகில் ப�ோய்தான்
நின்னேன் மூச்சிரைத்தபடி. அப்ப கைல
இருந்த பால் எல்லாம் க�ொட்டிட்டு வெறும்
பாக்கெட்தான் இருந்திச்சி. காலெல்லாம்
முள் காயம். வீட்டுக்குள்ள பயந்துகிட்டே
ப�ோனா அம்மத்தா பால க�ொட்டிட்டு வந்தியாடி
னு ஒரே திட்டு, அடி. காயத்தோட காயமா
அதுவும்.. இப்படி ஏகப்பட்ட மனக்காயங்கள்
இருக்கு.
உங்களின் இந்திய வாழ்வுக்கும்
இங்கிலாந்து வாழ்வுக்கும் இடையே உள்ள
ஏத�ோ பருப்புனு ச�ொல்லி நானும் நெறய வேறுபாடுகளாக நீங்கள் கருதுவது.
சாப்பிட்டுட்டு, என் தம்பி மற்றும் பக்கத்து
வீட்டு பசங்களுக்கும் க�ொடுத்து நெலம
ஒரு பெண்ணா இங்க சுதந்திரம்
சீரியஸ் ஆகி hospital admit பண்ணி stomac அதிகம் னு நினைக்கிறேன். Solo
கிளீனிங் பண்ணி ர�ொம்ப சிரம்ப்பட்டுக் travelling இங்க safe. யாரும் பார்த்துட்டு
காப்பதினாங்க . மனசுல அத்தனை பயம். எ ன ்னடா இ ந ்த ப ் பொ ண் ணு இ ப ்ப டி
நம்மை எல்லாரும் சேர்ந்து அடிப்பாங்கள�ோ தனியா ஊரசுத்துது அப்படினு யாரும்
த ி ட் டு வ ா ங்க ள�ோன் னு. நல்லவேளை ச�ொல்ல றதிலே. நம்ம என்ன டிரஸ்
நானும் ஹாஸ்பிட்டல்ல அட்மிட் ஆகி பண ் ண ொற�ோ ம் னு ய ா ரு ம் க வ லைப்
வந்த்தால யாரும் ஒன்றும் ச�ொல்லல.
படறத�ோ complain பண்றத�ோ இல்லை
அடுத்து பள்ளி வாழ்க்கையை பத்தி
ச�ொல்லனும்னா நானும் பாரதியும் ஒன்னு
தான். அவர் ச�ொல்வார்» காக்கையும்
குருவியும் ச�ொல்லிக் க�ொடுக்காததையா
இந்தப் ப�ொடிமூக்கு வாத்தியார் ச�ொல்லிக்
க�ொடுக்கப் ப�ோறார்» அதமாதிரிதான்
நானும் பள்ளிக்கூடம் ப�ோகவே புடிக்காம
வாரக்கணக்குல ஸ்கூல் cut அடிச்சுட்டு
ஊர் சுத்தி, காடுமேடு சுத்தி வெளயாடிட்டு
வீட்டுக்குப் ப�ோனா.. அங்க அம்மத்தா
கிட்ட திட்டும் நெறய அடியும் வாங்கி
இருக்கேன் .

ஒர்க்ல... நமக்கு கீழ இருக்க பசங்
களுக்கு ஈக�ோ இல்ல, அதே மாதிரி
மேனேஜர்கும் ஈக�ோ பிரச்சினை இல்ல.
நம்ம ச�ொல்ற ஐடியா கேட்டு analyse
பண்ணி feedback குடுப்பாங்க, encourage பண்ணுவாங்க
	நம்ம ஊர்ல எந்நே ரமு ம் மனே
ஜர�ோட பிரச்சனை சண்டைனு ப�ோகும்
	நம்ம நாட்ல தனியா இரு க்க
ப�ொண்ணுக்கு வாடகை வீடு கிடைக்க
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ர�ொம்ப கஷ்டம். ஆனா இங்கலாம் அப்படி
இல்ல. இதுமாதிரி நிறைய நிறைய வேறு
பாடுகளைப் பார்க்கிறேன்.
மலையேற்றத்தில் உங்கள் எதிர்
காலத் திட்டம் குறித்து ச�ொல்லுங்கள்.
இ ந ்தி ய ா வ ி ல் உ ள ்ள மே ற் கு த்
த�ொடர்ச்சி மற்றும் கிசாகுத�ொடர்ச்சி
மலைகளில் நிறைய பயணம் ப�ோகணும்.
மலைவாழ் மக்களின் வாழ்வியல்,பண்பாடு
கலாச்சாரம் அறியவும் அவங்கள�ோட
வாழ்வாதாரம் எல்லாம் தெரிந்துக�ொள்ள நெறய வறுமையில் வளர்ந்தேன். ஆனால்
ஆசை . நிச்சயமாக இந்தியா வந்தபிறகு பெற்றோர் அதிக சிரமம் எடுத்து 12th
செல்லலாமெனத் திட்டம் இருக்கிறது.
வரைக்கும் படிக்க வைத்தார்கள். அந்த
அடிப்படை படிப்புதான் என் பெற்றோர்
Himalayan trek ப�ோகணும், பல நாடு எனக்கு க�ொடுத்த பெரிய ச�ொத்து . அந்தச்
கள் சுற்றி அங்குள்ள மலைகள் ஏறணும்.
ச�ொத்தை வைத்துதான் நான் படித்து
இன்றைக்கு வெளிநாட்டில் வேலை
Basically, உடம்பில் தெம்பு இருக்கும் செய்யுமளவிற்கு வந்திருக்கிறேன்.
வரை ஊரசுத்திட்டே இருக்கனும். அதுதான்
என் கனவு . என் லட்சியம் எல்லாமே.
இந்தியாவில் பெண்கள் தங்கள்
குழந்தைகளை எவ்வாறு வளர்க்கி றார்கள்?.
உ ங ்க ள் பூ ர் வீ க ம் பற்றி ச் ஒவ்வொரு தாயும் தன் குழந்தை களை
ச�ொல்லுங்கள்.
எப்படி வளர்த்தெடுக்க வேண்டு மென
விரும்புகிறீர்கள்.
திருப்பூர் பின்னலாடை த�ொழிலாளர்
குடும்பம். அரசு பள்ளி, சத்துணவு என்று
என்பார்வையில் ச�ொல்லனும்னா
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பெரும்பாலானவர்கள் ர�ொம்ப அதிகமா
செல்ல ம் க�ொ டு த் து கு ழ ந ் தைகள ை
வளர்க்கிறார்கள்.
என் ப�ொண்ணு ச�ொன்னபேச்சே
கேட்கமாட்டா / என் பையன் பாஸ்ட்
food தான் சாப்பிடுவான். இதெலாம் ஒரு
பேஷன் ஸ்டேட்மென்ட் ஆயிடிச்சு. இப்போ
அது எனக்கு சுத்தமா பிடிக்காத விஷயம்.
	பெண்கள் குடும்பத்தார் அவர்களை
அ வ ம ா ன ப ்ப டு த் து ன ா ச ம ாள ி ச் சு ட் டு
ப�ோறாங்க, கேள்வி கேட்கறதிலை. குடும்பம்
முன்னாடி ஸெல்ப் ரெஸ்பெக்ட் ஒதுக்கி
வைச்சுடறாங்க. பட் பசங்க அதை பார்த்து
வளரும்போது அதெலாம் சரினு அவங்க
மைண்ட்ல ரெகார்ட் ஆய்டும் அது தப்பு. I
strongly believe, குழந்தைகள் நாம் ச�ொல்றத
கேட் டு ஏதும் ப ழகற து இல்லை , நம்ம
செய்யறத பார்த்து பழகுவாங்க . அதனால்
நம்மள யாரும் அவமானப்படுத்தினாலும்
அது அப்பாவ�ோ,மாமாவ�ோ அண்ணன�ோ
யாரா இருந்தாலும் அதை தட்டிகேட்கனும்.
அது தப்புனு ச�ொல்லணும்.

இப்படி நிறய இருக்கு, பேசிட்டே
ப�ோவேன்... படித்து முடிகிற வரைக்கும்
18-21 yrs ப�ொண்ணு / பையன்
ச�ொல்றத கேட்டு எல்லாம் செய்றங்க.
அப்புறம் திடீர்னு கல்யாணம் மட்டும்
அவங்க ச�ொல்ற மாதிரி செய்யணும்
னு ச�ொல்ராங்க. எனக்கு இந்த லாஜிக்
புரியறதே இல்ல.
It should be other way சின்ன
வயசுல நம்ம ச�ொல்லித்தரனும். ஒரு வயசு
வந்தப்புறம் அவங்கள தனியா முடிவுகள்
எடுக்க விடணும் . தப்போ சரிய�ோ நாம
guide பண்ணலாம் . ஆனா அவங்க வாழ்கை/
Career அவங்க choice கு விடணும்.
நீங்கள் இந்தியாவின் இன்றைய
அரசியலை சமூகத்தை உற்று ந�ோக்கு
கிறீர்கள் எனில் இந்தியக் கல்வி முறை
உங்களுக்குத் திருப்தியளிக்கிறதா என்பது
பற்றி கூ று ங ்க ள் . த ம ி ழ் ச் ச மூ கத்தி ல்
ச மூ க ம ாற்ற ம் வ ர வே ண் டு மெ ன ி ல்
எதிலெலாம் வரவேண்டுமென விரும்பு
கிறீர்கள்.
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	பெண்ணியம் பெண்ணுரிமைன்னு
இன்னும் பேசிட்டுதான் இருக்கோம். ஆனா
செயல்பாட்டில் இல்ல அது ர�ொம்பவே
மாறனும்.
	சின்ன சின்ன விஷயங்கள் எல்லாம்
பெண்ணடிமைத்தனம் ர�ொம்ம இருக்கு.
பட் இது முழுக்க பெண்கள் கைலதான்
இருக்குனு என் நம்பிக்கை .
	பெண்கள்
financially,
Dependant. எவ்வளவு நல்ல அப்பா / குடும்பம்
/ கணவர் இருந்தாலும், they must have
their own support / survival system
we have to fight our own battle, you
cant expect someone else to come and
fight for us .எனக்கு பசிச்சா நான்தானே
சாப்பிடணும்! அது மாதிரி தான் எல்லாமே.
	பிரிட்டனில் மிகப் பெரிய நிறு
வனத்தில் பணி செய்கிறீர்கள். அங்கே
பெண்ணாக எ த ி ர ் கொள் ளு ம் ச ி க ்க ல்
என்னென்ன?..
	ப�ொண்ண இங்க பெரிய சிக்கல்கள்
இல்லங்க. பட் நெறைய இனப் பாகுபாடு
இருக்கு. ஒரு பிரச்சனைன்னு வரும்போது
அவ ங்க ச ப ் போர்ட் இரு க்காது. Mostly பிரிட்டிஷ் அவங்க குரூப்க்கு
தான்
ச ப ் போ ர் ட் ப ண் ணு வ ா ங ்க . . அ ப் பு ற ம்
ஐர�ோப்பியர்கள் அதுக்கு அப்புறம் தான்
இ ந ்தி ய ர ்க ள் / ஆ ச ி ய ர ்க ள் . . . ஆ ண�ோ
பெண்ணோ சமமாக பாவிக்கிற மன�ோ
பாவம் இங்க இருக்கு இந்தியாவைக்
கம்பேர் பண்ணும்போது.
க�ொர�ோனாவுக்குப் பிறகான நம்
சமூகம் என்னென்ன பிரச்சனைகளை எதிர்
க�ொள்ள ப�ோகிறது. அதற்கான மாற்று
வழியாக நீங்கள் கருதுவது.
	ய�ோசிக்க ய�ோசிக்க இது பெரிய
co n f u s i o n , இ ந்த qu e sti on ch o i cel a
விட்டுடறேன்.. he heee
n





1.
திறந்த க�ோவில்
உள்ளே செல்ல முடியாமல்
யாசகர்கள்

2.
விலைவாசி
அதிகரித்தபடியே இருக்கும்
மதுக்கடைக் கூட்டம்
3.
ஒற்றை யானை
பயந்தபடி ஓடும்
மக்கள் கூட்டம்
4.
வாழ்ந்த வீடு
விட்டு செல்ல மனமில்லை
வளர்த்த மரங்களில் பிஞ்சு

தஞ்சை விஜய்,
தெற்கு நத்தம்.
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பற்றிய இவரது ஆதங்கம் ‘ ஆயகலைகள்
அறுபத்து நான்கினையும் அழியாமல்
மீட்டெடுப்போமே’ என்ற வரிகளில், ஒரு
மறைகரம் தன்னம்பிக்கைச் சுடரேற்றி
வைப்பதாய் உணர்கிறேன்.
‘கரம் க�ொடுப்போம்’ சமூக
சீர்கேடுகளை சீர்திருத்தத் துடிக்கும்
ஒரு படைப்பாளியின் உத்வேகத்தை
இக்கவிதை வரிகளில் காணலாம்.
சமூகச் சீர்கேடுகளைக் குறிப்பிடும்
மற்றொரு கவிதை ‘ விடியாத
இருட்டிற்கு விடியல் கிடைக்காத�ோ?
......... பெண்களின் சுதந்திரம் பேச்சாய்
ஆனத�ோ’ என்று கேட்க, வாசிப்போர்
மனதிலும் அதே கேள்வி த�ொக்கி
நிற்பதில் ஆச்சர்யமில்லை.

"' 
கவிதைகள் எழுதுவது என்பது ஒரு

கலை. அது எல்லோருக்கும் வசப்படாது.
சிலர் எழுதுவது நீரின் மேல் எழுத்து
ப�ோன்று மறைந்து விடும். ஆனால்
சிலரின் எழுத்து கல்வெட்டாய் அமைந்து
வரலாறு படைக்கும். இதில் கவிதாயினி
மன்னை இரா. இராதை கண்ணனின்
எழுத்துக்கள் இரண்டாவது வகை எனக்
குறிப்பிடலாம். இவர் எழுதிய ‘மகுடி’
வாசகர்களை மயங்க வைக்க, இலக்கிய
உலகில் தன் யாத்திரையை ஆரம்பித்து
சில மாதங்களைக் கடந்துள்ளது. இது
இவரின் முதல் நூலாயினும், இந்நூலில்
உள்ளடக்கப் பட்டவைகள�ோ இவர்
கவிதை யாப்பதில் கைதேர்ந்த
அனுபவசாலி என ச�ொல்லாமல்
ச�ொல்கின்றன.

இவரின் ஒவ்வொரு கவிதையும்
காவியவரிகளாய் கதை பேச, லயிக்கும்
மனம் அதிலிருந்து மீள மறுக்கிறது.
‘காற்றில் அசையும் கதிர்களின் ஆட்டம்
நாற்றை நினைத்து நன்றியைக் கூறுமே!
சேற்றின் வாசம் செழுமையாய் வீசும்
காற்றின் அசைவுகள் கவிதையைச்
ச�ொல்லுமே’ ஆகா மருதத்தில் கிராமிய
மணம் கமழும் அழகிய வரிகள் இவை!
இப்படி பக்கத்துக்குப் பக்கம், நூல்
முழுவதும் பிரமிப்பையும் வியப்பையும்
படையலாகத் தருகிறார்.
172 பக்கங்களுடன் தமிழ் இலக்கியப்
பிரியர்களுக்கு விருந்து படைக்கும் இந்த
‘மகுடி’க்கு வாசிக்கும் இதயங்கள் நிச்சயம்
மயங்கும். இவர் தன் எழுத்துகளால் சிகரம்
த�ொட இனிதான நல்வாழ்த்துகள்!
நூல் தேவை த�ொடர்புகளுக்கு...
email : tamiloduvilayaadu@gmail.com

நானாவித தலைப்புகளில் அருவியாய்
க�ொட்டும் அழகிய வரிகள், கதம்பமாய்
மணம் சேர்த்து மாலையாகின்றன.
நலிந்து வரும் நாட்டுப்புறக்கலைகள்
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முத்தமிழ் கலசம் இதழாசிரியர்

 
 
செய்திட்ட முயற்சிகளில் த�ோல்வி கண்டும்
செய்கின்ற முயற்சிதனை விட்டி டாமல்
செய்ததனால் மின்சார விளக்கு தன்னைச்
செயல்படுத்தி வெற்றிகண்டார் ஆல்வாய் எடிசன்
!
செய்திட்ட வணிகத்தில் த�ோல்வி கண்டும்
செய்திட்ட அரசியலில் த�ோல்வி கண்டும்
செய்வதினை விட்டிடாமல் செய்த லிங்கன்
செம்பதவி குடியரசுத் தலைவ ரானார் !
த�ோல்விகளைத் த�ொடர்ச்சியாகப் பெற்ற ப�ோதும்
	த�ொய்வடைந்து ப�ோகாமல் கஜினி மீண்டும்
வேல்கொண்டும் வாள்கொண்டும் ப�ோர்பு ரிந்தே
	வெற்றியினைப் பெற்றிட்டான் முயற்சி யாலே !
நால்வரைப்போல் காதுகள்தாம் கேட்கா ப�ோதும்
நம்பிக்கை முயற்சியுடன் பீத்தோ வன்தான்
க�ோல்பிடித்தே சிம்போனி இசைய மைக்கக்
	க�ொட்டினார்கள் பணத்தோடு புகழைச் சேர்த்தே !
ஒருகாலை இழந்தபின்பும் டாம்விட் டாகர்
ஓய்வாக அமர்ந்திடாமல் முயற்சி செய்தே
பெருமலையாம் எனஉலகம் வியந்து பார்க்கும்
	பெருமிமய எவரெஸ்ட்டாம் சிகரம் த�ொட்டார் !
இருகண்ணும் இல்லாத லூயி பிரெய்ல்தாம்
இருகையால் எழுதுகின்ற பிரெய்லைத் தந்தார்
அரும்முயற்சி நம்மிடத்தில் இருந்தால் ப�ோதும்
அடுத்தடுத்துச் சாதனைகள் படைக்க லாம்நாம் !
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வே ட ் டை ய ா டி

ம ா ம ி சத ் தை
சாப்பிட்டுக் க�ொண்டிருந்த வேளையில்
நெருப்பை பயன்படுத்தத் த�ொடங்கிய
காலத்தில் வாழ்ந்த மனிதர்கள் முதலில்
எப்போது பேசத் த�ொடங்கினார்கள்?
ம ன ி த ர ்க ள் ம ட் டு மே ம�ொ ழ ி யைப்
பயன்படுத்தும் உயிரினமாக இருக்கிறார்
கள். விலங்குகளிடம் இருந்து நம்மை
தனித்துவமாக்கிக் காட்டுவதும் அதுதான்,
உரையாடுவதற்கான இந்தத் திறன்தான்
பரிணாம வளர்ச்சியில் முக்கியமான நிலை
மாறுதலாகக் கருதப்படுகிறது. வாழ்க்கை
நிலையில் மாறுதலை ஏற்படுத்தியதில்
மற்றவற்றைக் காட்டிலும், உண்மையான
அம்சம் இதுதான்.
	கதைகள் விவரித்துக் கூறுவதற்கும்,
சம்பிரதாயங்களை உருவாக்குவதற்கும்
நிறையம�ொழிஅறிவுநமக்குத்தேவைப்பட்டது
என்று பேராசிரியர் டாலர்மேன் கூறுகிறார்.
பேசு வ த ற் கு ஆ ரம்பகட்ட மு யற்சிகள்
மேற்கொள்ளப்பட்டதைத் த�ொடர்ந்து,
பல நூறாயிரம் ஆண்டுகளுக்கு முன்னால்
அ நேக ம ாக அ த ற்கா ன மு ய ற்சிகள்
உருவாகியிருக்க வேண்டும்.
இந்தப் பேரிடர் காலத்தில் காகிதம்
புரட்டும் சதவீதம் அதிகரித்து திரும்ப
பழைய நிலையில் வருகிறது வழக்கொழிந்து
ப�ோன பழைய பழக்கங்களில் ஒன்று
புத்தக வாசிப்பும். மேலறிஞர்கள் பலர்
ஆய்வின்படி இன்னும் பல இடத்தில்
இளைய தலைமுறையினர் இந்த வாசிப்பு

திறனை அதிகரிக்கவில்லை என்றே கூற
வேண்டும்
	நமக்கு கிடைக்கும் நாட்குறிப்பு புத்த
கத்தில் முகவரிகள் த�ொலைபேசி எண்கள்
இவற்றோடு நம் அன்றாட நிகழ்வுகளை
நினைவலைகளாக
எழுதும்
பழக்கம்
அடிய�ோடு மறக்கப்பட்டு விட்டது.
	நம் நினைவலைகளைப் பதிவு
செய்வது வேண்டாம் நமக்கு வேண்டிய
வர்களின் முகவரிகள் த�ொடர்பு எண்கள்
இவற்றை எழுதி வைக்கும் பழக்கம் இன்றும்
தேவைப்பட்டாலும் கைத்தொலைபேசியில்
த�ொடர்பு எண் இருந்தால் ப�ோதும் மற்ற
விபரங்கள் அவ்வப்போது கேட்டு பெற்றுக்
க�ொள்ளலாம் என்று யாரிடமும் எந்த
விபரங்களும் இருப்பதில்லை த�ொலைபேசி
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த�ொலைந்து விட்டது என்றால் அவருடன்
அத்தனை த�ொடர்புகளும் த�ொலைந்து
ப�ோய்விடும். இந்தப் பேரிடர் காலத்தில் சமூக
இடைவெளியுடன்நம்மைதள்ளிவைத்தாலும்
பல ஆண்டு காலமாக விருந்தோம்பல் என்ற
உணர்வு ஆடம்பரத்திற்கு பெரும்குறியாகவே
வழக்கில் வந்துக் க�ொண்டு இருக்கிறது.
வீட்டுக்கு உறவினர்கள் மற்றும் நண்பர்கள்
வருவதும் அவர்கள் வந்தால் அவர்களுக்கு
வீட்டில் இருக்கும் உணவை க�ொடுத்து
உபசரிப்பது என்ற விருந்தோம்பல் வழக்கம்
குறைந்துவிட்டது.விருந்தோம்பல் என்பது
என்றாவது ஒருநாள் திட்டமிட்டு சிலரை
அழைத்து விருந்து உபசாரம் செய்வது
என்று ஆகிவிட்டது தற்செயலாக சாப்பிடும்
நேரத்தில் ப�ோனால் கூட ஒரு இலையைப்
ப�ோட்டு எளிமையான வீட்டு சாப்பாட்டை
விருந்தினர்கள�ோடு பகிர்ந்து உண்ணுதல்
வீட்டுப் பெண்மணிகள் உடன் கிசுகிசு என்று
பேசிவிட்டு அம்மா இலை இவனுக்கும்
சேர்த்து ப�ோடு என்று கேட்கும் குரல் இன்று
இல்லை. வீட்டில் எளிமையான சுவையான
உணவு சமைத்து சூடாக சாப்பிடுவது
என்பதே ஒரு மிகப்பெரிய ஆடம்பரம்
ஆகிவிட்ட இந்த நவீன நூற்றாண்டில்
விருந்தோடு உண்டல் என்பது மிகப்பெரிய
ஆடம்பரம்.
	நாற்பது ஐம்பது வயதை தாண்டியவர்
களுக்கு புத்தகம் வாசித்தல் என்பது இயல்பான
ஒன்று 1960 மற்றும் 70களில் பிறந்தவர்களுக்கு
வெளியில் சென்று விளையாடுவது வான�ொலி
கேட்பது,த�ொலைக்காட்சி பார்ப்பது,அதுவும் குறிப்
பிட்ட சில நேரங்களுக்கு மட்டும் திரைப்படங்கள்
பார்ப்பது இவற்றோடு புத்தகம் படிப்பது என்பது
அதிக செலவில்லாத ப�ொழுதுப�ோக்கு. ஆனால்
அப்போது பெற்றோர்களுக்கு நம் பிள்ளைகள்
கண்ட புத்தகங்களை படித்து கெட்டுப்
ப�ோய்விடுவார்கள் என்ற மற்ற ப�ொழுது
ப�ோக்குகளுக்கு க�ொடுத்த அனுமதி புத்தகம்
படிக்கும் ப�ோது க�ொஞ்சம் தணிக்கைய�ோடு
இருக்கும். பள்ளிகளிலும் ப�ொது இடங்களிலும்
வீட்டிலும் புத்தகங்கள் சஞ்சிகைகள் ப�ோன்றவை
குழந்தைகளுக்கும் பதின்ம வயதினருக்கும் ஆயிரம்
தடைகளுக்குப் பிறகே கிடைக்கும். அவர்களுக்கு
என்னதேவைஎன்பதைதீர்மானிப்பதுஇவர்களை.
குழந்தைகள் மற்றும் பதின்ம வயதினருக்கான

கதைகள் தமிழில் மிக குறைவே.
	சில குழந்தை பத்திரிகைகள் இருந்தன
ஆனால் இவற்றின் மூலம் குழந்தைகளுக்கு
என்ன கிடைத்தன என்று கேள்வி எழுகிறது.
அப்போதைய குழந்தைகளின் உலகம்
பேதமை அப்பாவித்தனமும் நிறைந்தது
அவர்களுக்கு எது நன்மை தரும் இது தீமை
என எடுத்துச் ச�ொல்லும் நீதிநெறி கதைகள்
வாழ்க்கையில் மாறாத துன்பங்களுக்குப்
பின் மகிழ்ச்சியான வாழ்க்கை பெரும்
அனாதைச் சிறுவர்கள், வஞ்சிக்கப்பட்ட
இ ள வ ர ச ி கள் அ ழ க ி ய பெண ்க ள் ,
இடையில் உதவி செய்யும் தேவதைகள்,
இறுதியில் அவளை காப்பாற்றி திருமணம்
செய் து க�ொள் ளு ம் ஆ ண் அ ழ கா ன
இ ள வ ர சன் இ வை கு ழ ந ் தைக ளு க் கு
மட்டுமல்ல பெரியவர்களுக்கும் பிடித்த
கதைகள் பல கதைகள் நாவல்கள் நாடகங்கள்
திரைப்படங்கள் என இந்த கரு வெவ்வேறு
சூழல்களில் வடிவங்களில் இன்றும் வந்து
க�ொண்டிருக்கின்றன.
எண்ணும் எழுத்தும் கண் எனத்தகும்
மனித உறுப்புகளில் கண் சிறப்
பிடம் பெறுகிறது. அந்தக் கண்ணுக்கு
இணை யாகக் கல்வியை ஒளவையார்
குறிப்பிட்டுள்ளார். நமது முகத்தில் இரண்டு
கண்கள் இருக்கின்றன. அந்த இரண்டு
கண்களுக்கு இணையாகக் கருதத் தக்கவை
எண்ணும் எழுத்தும்.அப்படி சிறுவயதில்
ஆசிரியர்கள் மற்றும் பெற்றோர்கள் வலி
யுறுத்தி னால் த�ொடங்கப்படும் வாசிப்புப்
பழக்கம் வயது ஆக ஆக இயல்பான
ஆர்வத்தினால் த�ொடரவேண்டும். ஆனால்
நெருக்கடியான கல்விச்சூழல் புத்தகங்கள்
படிப்பதை விட அதிக சுவாரஸ்யங்கள்
தரும் ஊடகங்கள், த�ொலைக்காட்சி,
இணையம், கைத்தொலைபேசி முகநூல்,
படவரி (இன்ஸ்டாகிராம்) ப�ோன்ற பல
ஊடகம் சார்ந்த வசதிகளினால் ப�ொழுது
முழுவதும் வேறு எதற்குமே நேரம் இல்லாமல்
ப�ோய்விடுகிறது.
	நகைச்சுவைக்காக ச�ொன்னாலும் நம்
அக்கம்பக்கத்தினர் அறியாது அமெரிக்காவில்
உள்ள முகநூல் நண்பர்களுக்கு வணக்கம்
வாழ்த்தும் ச�ொல்லுகிறது வாசிப்பது மற்றும்
நண்பர்களுடன் ஆழ்ந்த நட்பு க�ொள்வது
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ப�ோன்றவை இல்லாமல் மேம்போக்கான
நட்பு தேவை காண வாசிப்பு என வாழ்க்கை
த�ொடர்கிறது.
ஆனால் உளவியலாளர்களும் சமூக
ஆர்வலர்களும் வாழ்க்கை அனுபவங்கள்
பெற்று பெரியவர்களும் மீண்டும் மீண்டும்
வ லி யு று த்தி ச் ச�ொ ல் லு ம் இ ர ண் டு
விடயங்கள் படிப்பதற்கு நல்ல புத்தங்கள்
ம ன ம்வி ட் டு பேச ி ப ழ க நண்பர ்க ள்
இவை கண்டிப்பாக மனித வாழ்க்கைக்கு
வேண்டும். இவை இரண்டும் தனிமையைப்
ப�ோக்கும். அதுமட்டுமல்லாது வாழ்நாள்
இறுதிவரை துடிப்போடு வாழ்க்கையை
வாழவைக்கும். மருத்துவர்கள் அறிவியலா
ளர்கள் மேலாண்மை துறையில் உள்ளவர்
க ளு க் கு வ ாச ி ப் பு எ ன ்ப து வ ா ழ ்நாள்
முழுக்க த�ொடரும் என்றாலும் அவர்கள்
வாசிப்பு த�ொழில் சார்ந்து இருப்பது
கல்வித்துறையில் ம�ொழி கற்பிக்கும்
பேராசிரியர்கள் ஆசிரியர்கள் தங்களுக்கு
வரையறுக்கப்பட்ட பாடத்திட்டத்தை
தாண்டி
மாணவர்களுக்கு
வாசிப்பின்
சுவையை செய்தாலும் அவர்களுக்கு
தெரிந்த இலட்சியவாத இலக்கியங்கள்
கதைகள் ப�ோன்றவற்றோடு அதை நிறுத்திக்
க�ொள்கிறார்கள். புனித பிம்பங்களாக
வ ல ம் வ ரு ம் கதை நா ய கர ்க ள ை
படிப்பதற்கு தற்கால இளைஞர்களுக்கு
சலிப்பு ஏற்படுகிறது. அவர்களை சுற்றி
நடப்பதை பார்த்து பலவற்றையும் அறிந்து
க�ொள்கின்றனர் அவர்களுக்கு லட்சிய
வாதங்களை முன்வைக்கும் இலக்கியங்கள்
ப�ோலித்தனமாக த�ோன்றுகிறது. நவீனகால
இடையூறுகளைத் தாண்டி படிக்க முற்படும்
இளைஞர்களுக்கு நாம் எத்தகைய வாசிப்பை
பழக்கப்படுத்த வேண்டும் என்பது ஒரு
சவாலாகவே இருக்கிறது வாழ்க்கையில்
படிப்பதற்கும் அவற்றை சுவைப்பதற்கும்
ஏராளமான புத்தகங்களும் அவை சார்ந்த
அனுபவங்களும் நிறைந்து கிடக்கின்றன
இவற்றைப் படித்து உணர்ந்து முடிக்க ஒரு
வாழ்நாள் ப�ோதாது.வாசிப்பு இந்த நான்கு
எழுத்து மந்திரம் உலகத்தையே திருப்பி
ப�ோடும் வல்லமை மிக்கது. வாசிப்பை
நேசித்து சுவாசிப்போம்.
n
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மழைக்கு ஒதுங்கிய
வானம்
அடைமழை பெய்யும்
இந்த இரவு நேரத்தில்
நிலவையும்
நட்சத்திரங்களையும்
கூட்டிக் க�ொண்டு
எங்கே ப�ோயிருக்கும் வானம்?
மழையை க�ொடுத்த மேகம் தான்
இவற்றை பதுக்கி இருக்கிறது
மழைக்காலத்தில் வானம்
ஒதுங்கியே இருக்கிறது
*******
நீல வானத்தில்
மேகத்தைக் க�ொண்டு
கரிபூசிய வருண பகவான்
பூமியில் மட்டும்
ஏழுவண்ண ஓவியம்
வரைந்திருக்கிறான்
*******
வானத்தின் மீது ஏன் க�ோபம்?
சுட்டெரிக்கும் சூரியனையும்
மேகத்திற்குள் அல்லவா
சிறை வைத்து விடுகிறான்.

- வீ. உதயக்குமாரன்
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ரீ

“ ஸா… ரீஸா க�ொஞ்சம் வைட்
பண்ணு நானும் வந்துற்றன்….”
“ஆஹ்…. சீக்கிரமா வா… லேட்
ஆகுது.”
“ஏய்… கஷ்வினுக்கு அப்படி என்ன
தான் செல்லப் ப�ோறா…” என்று ஒரு
வருடத்திற்கு முன் காதலும் கதையுமாக
ரீஸாவின் முன் வந்து நின்ற கஷ்வினைப்
பற்றி த் த ான் கே ட் டு க் க�ொண ் டே
ஓட்டமும் நடையுமாக ரீஸாவைப் பின்
த�ொடர்ந்தாள் ஷாலினி.
யார் இந்த ரீஸா…..?
அ ழ கு ம் அ ற ி வு ம் கண்ணி ய மு ம்
திறமைகளும் நிறைந்த ஒரு பக்குவ தேவதை
என்றே ச�ொல்லலாம். பார்ப்போர் பலரையும்
இ ல கு வ ி ல் க வ ர் ந் து வ ி டு ம் பே ச் சு …
குழந்தைகளையும் விஞ்சி விடும் குறும்புத்
தனங்கள்.. எதையும் சமாளிக்கும் புன்னகை
என அத்தனை குணாதிசயங்களையும்
ஒன்று திரட்டி அவளின் அமைப்பில் பூமியில்
உலா வருவதாய் பார்ப்போர் பலரையும்
வியக்க வைக்கும் பேரழகி அவள்.
அவளுக்கு பின்னால் ஆண்கள் பலரும்
காதல் என்று திரிவதில் ஆச்சரியமில்லை.

என்றாலும் கஷ்வினுக்கு அவள் மேல்
காதலானது தான் ஆச்சரியம்.
இ ந ்தப் பாறை யு ம் கரை யு ம ா
என்ற சந்தேகத்தை சுக்கு நூறாக்கி தரை
மட்டமாக்கியவளே ரீஸா தான்..
	பல்கலைக்கழகத்திற்குள் நுழைந்த
நாட்களில் இருந்து சகல விதத்திலும்
கஷ்வினுக்குப் ப�ோட்டியாக முன்னனி
பெறும் ரீஸாவும், எதையும் பெரிதாக
அலட்டிக் க�ொள்ளாத அவள் இயல்பும்.. திமிர்
பிடித்த ஒருத்தியாக அவளை கஷ்வினுடைய
உள்ளத்திற்குள் சித்தரித்து வைத்திருந்தது.
	ரீ ஸா அ ப ்ப டி இ ப ்ப டி பே ர ழ க ி
பண ் பா ன வ ள் எ ன த ன் நண்பர ்க ள்
புகழ்ந்து தள்ளும் சந்தர்ப்பங்களில் எல்லாம்
வெடுக்கென முகத்தை திருப்பிக் க�ொண்டு
அந்தந்த இடங்களில் இருந்து கஷ்வின்
தன்னை அப்புறப்படுத்திக் க�ொள்வான்.
அவள�ோடு பேசாமல் பழகாமல்
அவளைப் புரிந்து க�ொள்ளாமலே கிடைக்கும்
ஒவ்வொரு சந்தர்ப்பங்களிலும் குறுகிய
கண்ணோட்டத்தில் அவளை கீழ்மையாக
கருதிக் க�ொண்டே இருந்தான். பின்னாட்
கள ி ல் அ வ ளு க்காகவே து டி த்த ழ ப்
ப�ோவதை அறியாமல் அவளையே ந�ொந்து
க�ொண்டிருந்தான் .
மறுபக்கம் அவள�ோ இப்படி ஒருவன்
தன்னை வெறுப்பது கூடத் தெரயாமல்
தன்னுடைய இயல்புப் ப�ோக்கிலே இருந்து
க�ொண்டிருந்தாள். ..
	காலங்கள் ஓட ஓட வைரத்தின்
பிரகாசம் அவனின் உள் மனதில் பட்டுத்
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தெறிக்க ஆரம்பித்தது.
சுமார் ஒரு வருடத்திற்கு முன்னர்,
கஷ்வின் தன் தாயுடன வைத்திய மனைக்கு
சென்றிருந்த சமயத்தில் எதேச்சையாக
ரீஸாவையும் எதிர் ந�ோக்க நேர்ந்தது.
ரீஸாவைக் கண்டது தான் தாமதம் அவனது
தாய் அவனையும் கடந்து ரீஸாவின் பக்கம்
புன்னகை ஜ�ொலிக்க விரைந்தாள்.
“எப்படி மன இருக்க…” என்றவாறே
அ வ ள ை க் க ட் டி ய ணை த் து அ வ ள து
நெற்றியில் முத்தமிட்டாள் கஷ்வினுடைய
தாய், .ஏத�ோ நெடுநாள் பழக்கமுள்ள ப�ோல்
இருந்தது அவ்விருவருக்கும் இடையிலான
நெ ரு க ்க ம் . அ னைத ் தை யு ம் பா ர் த் து
எதுவும் புரியாமல் சகித்துக் க�ொள்ளவும்
முடியாமல் ஏத�ோ ஒரு கேள்விய�ோடு
நின்றிருந்தான் கஷ்வின்.
“ஞாபகம் இருக்கா உனக்கு.?…
நான் அ டி க ்க டி ச�ொ ல் லி க ி ட ் டே
இருப்பனே மஹ்ஜபின் அது இவ தான்
என அறிமுகப்படுத்தினாள் தாய்..”
“மஹ்ஜபினா….!…?….”
எப்படி மறந்திருப்பான் அவள்
தானே அவனுடைய ம�ொத்த ஜீவனிலும்
இடையறாது ஓடிக் க�ொண்டிருப்பவள்
ஒற்றை வேதாந்தம்..
ஆனால்….
“ரீஸா எப்படி மஹ்ஜபினானாள்…”
	சாத்தி ய மே இ ல்லா த ஒ ன் று
ஆனாலும் சாத்தியமாகி நிற்கிறது அவனது
கண்களுக்கு முன்னாள்.
அவனால் கடுகளவேனும் கற்பனை
பண்ணிப் பார்க்க முடியாத மஹ்ஜபி
னுடைய இடத்தில் தான் இந்த ரீஸா
வினுடைய உருவம் நின்றிருந்தது.
தன்னோடு படிக்கும் சக மாணவ
னின் தாய் தான�ோ இவர் என நினைத்துக்
க�ொ ண் டு க ள ்ளங் கபட ம ி ல்லா ம ல்
நின்றிருந்தாள் மஹ்ஜபின் (ரீஸா).
இவ்வளவு தான் அது வரை அவள்
அறிந்திருந்த பெயர் கூட ஞாபகம் இல்லாத
கஷ்வின்.
ஒரு விதத்தில் கஷ்வின் அவளுக்கு
தூரத்து உறவு என்பதும் ஒரு திருமண
வைபவத்தின் ப�ோது தான் அவனது
தாயின் உள்ளத்திற்குள் ஆழ நுழைந்தது

இது வரையில் பேசு ப�ொருளாக மாறிப்
ப�ோயிருக்கிறாள்
மஹ்ஜபின் என அறிந்து க�ொண்ட
நாட்களில் இருந்து கஷ்வின் அவளை
தன் இதயவரையில் மாளிகை கட்டி
குடியமர்த்தி இருந்தான்.
மறு புறமாக ரீஸாவை பார்க்கும்
ப�ோதல்லாம் அவள் மஹ்ஜபீன் தான்
எனத் தெரியாமல் அவளை தப்புத் தப்பாக
எண்ணியதை நினைத் து வெட்கி த் து
தலையை கவிழப் ப�ோட்டான்.
சுமார் மூன்று நான்கு வருடங்களாக
அவனது நாடி நாளங்களில் எல்லாம்
உருத் தெரியாமல் ஊடுருவி வாழ்ந்து
க�ொண்டிருந்த மஹ்ஜபினின் முகத்தை
கண்டு விட்டான் கஷ்வின்….
யுக ம் யு க ம ாய் த வ ம ி ரு ந ்த
முனிவனுக்கு கிடைத்த வரம் ப�ோல
இன்றேனும் மஹ்ஜபினைக் கண்டு விட்ட
ஜென்மானந்தம் அவனுக்குள் ச�ொல்லி மகிழ
வார்த்தைகளே இன்றி அவளுடைய உள்ள
மெங்கும் பட்டாம்பூச்சிகள் சிறகடித்தன..
அது நாள் வரையினில் அவன்
பார்த்துக்கொண்டிருந்த ரீஸா ந�ொடிப்
ப�ொழுதில் மறந்து ப�ோய் மஹ்ஜபினாய்
அவள், அவனது இதய தேசம் எங்கும்
விசாலமானாள்..
தன் தாயைத் தவிர எந்த ஒரு
பெண்ணையும் ஏரெடுத்தும் பார்க்காதவன்
கஷ்வின்.
தனது தாயை விடவும் நல்ல
பெண்கள் இருப்பார்களா என்ற சந்தேகத்
துடனும், இருக்கவே மாட்டார்கள் என்ற
உறுதியுடனும் வளர்ந்த கஷ்வினுக்கு…
அந்த தாயே ஒரு பெண்ணை புகழ்ந்த
ப�ோதும் வார்த்தைக்கு வார்த்தை அவளைக்
க�ொண்டாடிய ப�ோதும் அவள் யாரென்று
கூட தெரியாமலே அவனுக்குள் மஹ்ஜபின்
துளித் துளியாய் நுழைந்து இன்று அவன்
புலன்களில் நிறைந்திருக்கிறாள்.
	தேடலாகத் த�ொடர்ந்த இப்பெரும்
நேசத்தின் துளிர்ப்பு ஒரு பாவமும் அறியாத
அவ்விருவர் வாழ்க்கையிலும் திருப்பங்கள்
திருக்கரங்களில் புகுத்தக் காத்திருந்தது…
த�ொடரும்..
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கவ ி ஞ ர்

த ன் னு டை ய மு த ல்
கவிதைத் த�ொகுப்பில் காதலையும் சமூக
அவ லங்கள ை யு ம் சர ி சம ம ாக வை த்து
நமக்குத் தந்திருக்கிறார். அன்றாட வாழ்வில்
கடந் து ப�ோ கு ம் ந டு த்த ர வ ா ழ ்வின்
ச�ோகங்களை வரிகள் த�ோறும் தேக்கி வைக்க
தவறாத ப�ோதும் அவ்வளவு துயரங்களுக்கு
நடுவிலும் தூயக் காதலை கைப்பிடித்து
வந்து கரை சேர்க்கிறார்.

	பெ ரு ம ் பா ல ா ன க வ ி தைகள ி ல்
ஏழ்மையை மீட்கப் ப�ோராடும் அடித்தட்டு
மக்களின் வாழ்வு பேசுப�ொருளாக இருக்கிறது.
அதைப்போலவே ச�ோகத்தில் முடிந்தாலும்
நினைவில் நிறுத்தி அழகு பார்க்கும் காதலின்
சுவாரஸ்யத்தை
‘ஜனனம் வரைந்த என்னை நீதானே
காதல் தந்து முழுமையாக்கினாய்
இப்போது உன்னைத் தராமல் என்னை
வைத்து என்ன செய்யச் ச�ொல்கிறாய்?’

இருண்ட முகம் என்ற கவிதையில்
தன் வீட்டு சாமிச்சிலையை த�ொட்டு
விளக்கிய வேலைக்காரியின் கரங்களை என்பதாகட்டும்
ஒ ப ் பா ம ல் மீ ண் டு ம�ொ ரு மு றை நீ ர ி ல்
சிலையை அலசும் எஜமானியம்மாவின் நீ தள்ளிப்போனாலும்
செயலுக்குப் பின்
சுழற்றிவிட்ட பம்பரமாய்
‘நகநகவென சிரித்திருந்த
கடவுளின் முகம்
இருண்டு ப�ோயிருக்கிறது இப்போது.’

உன்னையே சுற்றிவர
எத்தனை வெட்கங்கெட்டதாய்
இருக்கிறது என் காதல்.

என தவிப்பதாகட்டும் பிரிவின் வலியை
எ ன சா த ி ய அ வ ல த ் தை எ டு த் து க் வரிகள் த�ோறும் ஆத்மார்த்தமாய் கடத்திக்
காட்டுகிறார்.
க�ொண்டு ப�ோகும் அதே நேரம்
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கமெண்ட் பக்கங்களில் நிகழும் யதார்த்தத்தை

‘நீயும்
நம் குழந்தையும்
கட்டிப் பிடித்தபடியே
உறங்குகிறீர்கள்
ம�ோட்சம் பெற்றுவிடுகின்றன
என் காதலும்
தாய்மையும்.’

‘நான் கருப்பு பிடிக்குமென்கிறேன்
வெள்ளை பிடிக்காதென நீங்களே
முடிவெடுக்கிறீர்கள்

என வென்றக் காதலின் பூரிப்பையும் வெளிக்
க�ொணரத் தவறவில்லை அவர்.
	ப ர் ஸ் எ ன ்ற க வ ி தை ய ி ல் ஒ ரு
த�ொலைந்துப்போன பர்ஸுக்குள் இருக்கும்
ப�ொருட்களை வைத்தே உரியவரின்
வாழ்வை, இலக்கை, துயரத்தை, பிரார்த்
தனையை என அனைத்தையும் யூகித்து
காட்சிப்படுத்துகையில் நாமும் அதை
ஆவ ல�ோ டு ப ி ரி த்துப் பார்க்கிற�ோ ம் .
ஏக்கத்தில் சஞ்சரிக்கும் எல்லோரையுமே
உறங ்கவ ி டாமல் இர வுகள ி ல் துர த்தும்
நினைவுகளை பற்றிய நியூரானின் இரவு
என்ற கவிதையில்
‘.. நிசப்தமாக இரவின் கூர்நகங்கள்
என்னை கீறிக்கொண்டிருக்க
நிம்மதியாக தூங்கிக் க�ொண்டிருக்கும்
அந்த ராட்சத நியூரானை இப்போது தேடிக்
க�ொண்டிருக்கிறேன்’

என விழித்திருக்கும் இரவை நியூரான்களின்
வசம் ஒப்படைக்கத் தேடுகிறார்.

மழையின் மீது காதலென்கிறப�ோது
வெயிலை வெறுப்பதாக நினைத்துக்
க�ொள்கிறீர்கள்...
கிளைகளை மட்டும் ந�ோட்டமிட்டு
வேர்களின் திசைகளை தவறாக
அனுமானித்து என்ன செய்யப்
ப�ோகிறீர்கள் நீங்கள்?’

என தீர்க்கமாய் மறுபக்கம் என்றக் கவிதை
யில் வினவுகிறார்.
மறக்காத முத்தம் என்ற மற்றொரு
கவிதையில் அலுவலகத்துக்குச் செல்லும்
அவசரத்தில் கார் சாவி, பர்ஸ், அலைபேசி,
கைக்குட்டை என ஏதெனும�ொன்றை தவற
விட்டபடியே வேகமெடுக்கும் கணவனைப்
பார்த்து
‘..... இத்தனை மறதிகளுக்கும்
நடுவே
அஃதெப்படி
பறக்கும் முத்தத்தை மட்டும்
மறக்காமல் என்மீது வீசுகிறாய்!’

என கேள்வி கேட்கையில் அங்கே ஒரு
ஆழ்ந்தக் காதலின் குறும்பு கண்ணாமூச்சி
	கட ன ாள ி எ ன ்ற க் க வ ி தை ய ி ல்
ஆடுகிறது.
கடன்பட்டோரின் நெஞ்சம் அப்படியே
பிரதியெடுக்கப்பட்டிருக்கிறது. ஓடி ஒளிந்து,
இப்படியாக நூல் முழுதும் தூவப்
தவித்து, தெரியாத எண்களின் அழைப்பை
பட்டிருக்கும் வசிய இரைகளைக் க�ொறித்துப்
எடுக்காமல் விட்டு என தன்மா னத்தை
பசியாற த�ோதான த�ொகுப்பாக ‘நான்
அடகு வைப்பவனின் தவிப்பு இறுதியாக
உன்னுடைய துறவி’ காத்திருக்கிறது.
கவிஞருக்கு வாழ்த்துகள்!
‘.... என்னை எங்கோ உலகத்தின்
கடைசித் தெருவில்
தள்ளிவிட்டிருந்தது
இந்தக் கடன்’
என வாழ்தல் மீதான
வெறுப்பில் ப�ோய் முடிகிறது.

நூல் விலை : ரூ.100 / பக்கங்கள்:116.
வெளியீடு : படைப்பு பதிப்பகம்.
அலைபேசி எண் : +91 7338897788

இன்றைய சமூக வலைதளங்களில்
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றாங்க. எதிர்பக்கம் இருப்பவங்க யார்?
என்ன பேசுறாங்கன்னு புரிய மாட்டேங்குது.
சரி ...
வந்துடறேன்..
கவனம்...
இ வ ங ்க பே சு ற த ம ட் டு ம்தான்
கேட்கமுடியுது.’’ ராகுவின் மனைவி
ராகு முறைப்பதைக் கண்டவுடன்
சுதாரித்தவள், ‘‘பார்த்ததையும். கேட்டதையும்
ச�ொன்னேன்’’
ம று நாள் , ‘ ‘ நாள ை க் கு த்தானே . .
வந்துடறேன்’’ ன்னு பேசினாங்க என்ற
புகார் பட்டியல்
அலுவலகம் செல்ல புறப்பட்டுக்
க�ொ ண் டி ரு ந ்த ர கு வ ி ட ம் அ ம்மா
ஐநூறு ரூபா கேட்டாள், கேட்டதைக்
க�ொடுத்துவிட்டு நகர்ந்தான்.
தனிச்செலவு இருக்கப் ப�ோவதி ல்லை.
மனம் குறுகுறுத்தாலும் அம்மா ச�ொல்லுவாள்.
சமாதானப்பட்டுக் க�ொண்டான்
	க�ோ வ ி லு க் கு ப�ோ ன அ த ் தை
இன்னும் வரவில்லை என்பது இன்றைய
தகவல். மிரண்டு ப�ோனான் ராகு.
அவசரமாய் ஸ்கூட்டியை ஸ்டார்ட்
செய்தவன் பார்வையில் அம்மா . கூடவே
அப்பாவும்...
‘‘எங்க கல்யாணம் நடந்த முப்பத்தி
அஞ்சாவது வருஷம் அப்பா நினைவு
படுத்தினாங்க, க�ோயிலுக்கு ப�ோயிட்டு
வர்றோம்.’’
சுமையாய்க் கருதி, தாம்பரத்தில்
அண்ணனுடன் அப்பா. மைலாப்பூரில்
என்னுடன்அம்மா.
மு து மை க ன ி ந ்த அ வ ர ்க ள ி ன்
உணர்வுகளை புரிந்து க�ொள்ள தவறிய
ரகு தலை குனிந்தான்.
n
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ந�ௌஷாத் கான் லி
அபுதாபி

என்னலே முடிஞ்சிருச்சா ??

என்ற கேள்வியை அகில் முகிலனை
பார்த்து கேட்கவும் க�ோபப்பட்டான் அது
ம ட் டு ம ி ன ்றி கூ ட இ ரு ந ்த ம ண ி , சபர ி
,அபியின் உதட்டிலிருந்து உதித்த சிரிப்பு
அவன் க�ோபத்தை இன்னும் கூட்டியது.
அகில் அத்தோடு அவன் கேள்வியை
முடிக்க வில்லை.
	பா ர் த் து லே ப க் கு வ ம ா செய்
இல்லைன்னா பக்கவாதம் வந்திட ப�ோகுது,
பார்த்துலே நாடி தேயாம நயமா செய்லே
இல்லைன்னா நரம்பு தளர்ச்சி வந்திட
ப�ோகுது என்று எதுகை ம�ோனையில் பன்ச்
டயலாக் பேசினான் .அவன் பேச்சை கேட்டு
அந்த அறை முழுதும் குபீர் சிரிப்பு சத்தம்
கேட்டது.
அவர்களின் புன்னகை அவனை
மனதளவில் ர�ொம்பவும் காயப்படுத்தியது?
முகிலன் எந்த ஒரு விஷயத்தையுமே
செ ன ்சி ட் டி வ ்வாக எ டு த் து க�ொ ள ்ள
கூடியவன் ஏனென்றால் அவனது வாழ்க்கை
ச�ோகம் நிறைந்தது .கனவுகள் ,கற்பனைகள்
,ஆசைகள் எல்லாமே கானலாய் ப�ோன
வாழ்க்கை அது. ஆறுதல் ச�ொல்ல அப்பா
கூ ட ம ட் டு ம ல்ல இ ந்த உலகத்திலும்
இல்லை அவனுக்காக ஆறுதல் ச�ொல்ல
இன்று யாருமே இல்லை. அவன் சிரித்தால்
சிரிப்பதற்கும், அழுதால் அழுவதற்கும்
அவன் முகம் பார்க்கும் கண்ணாடியை தவிர
எதுவுமில்லை.
அறையில் கூட இருக்கும் ரெண்டு
வட இந்திய வாண்டுகளுக்கு இருபத்தி
ரெண்டு வயசுலேயே கல்யாணம் முடிஞ்சு
இப்ப ஆளுக்கு ரெண்டு பசங்க கூட
இருக்காங்க ஆனா வயசு முப்பது தாண்டியும்
குடும்ப சூழ்நிலை காரணமாக அவனது

திருமணத்துக்கு வரன் பார்க்காமலே தள்ளி
ப�ோட்டு வைத்தனர் ஏனென்றால் அவனுக்கு
திருமணம் சீக்கிரம் நடத்தி வைத்தால்
ஏற்கனவே அவன் குடும்பத்தில் உள்ள
வங்கிக்கடன், வீடு கட்டும் ப�ொறுப்பை
அவன் சீக்கிரத்தில் செய்ய மாட்டான்
என்ற கணிப்பில் சுயநலமிக்க குடும்பத்தார்
அப்படி செய்தனர். எல்லாம் அறிந்தும்
அடுத்தவர்களுக்காகவே முகில் வாழ்ந்தான்
ஏனென்றால் அவனது இரத்தம் அப்படி.
முகில் அப்பா லிங்கமும் சாகும் வரை
குடும்பத்துக்காகவும், உறவுகளுக்காகவும்
மட்டுமே வாழ்ந்து, உழைத்து ,உழைத்து
அல்பாயுசில் ப�ோன மனுஷன் அவருக்கு
ப�ொறந்திட்டு அவன் மட்டும் எப்படி
சுயநலமா இருப்பான்.
வீட்ல தனக்கு கால காலத்துல
திருமணம் செய்து வைக்கலைன்னு வருத்தம்
உள்ளுக்குள்ள இருந்தாலும் அவர்களின்
சுயநலத்தின் நியாய பக்கங்களை அவர்
கள் இடத்திலிருந்து பார்த்ததால் எல்லா
வற்றையும் கடந்து ப�ோனான்.
எப்பப்ப திருமணம் ஆசை வருத�ோ
அப்பப்ப ஊரில் உள்ள முத்து நண்பனை
நினைத்து க�ொள்வான். அவனும் இவனை
ப�ோல தான் எல்லா கடமைகளையும்
நிறைவேற்றிவிட்டு தனது 31வது வயதில்
திருமணம் முடித்தான்.அவன் நினைத்தது
ப�ோல அவன் வாழ்க்கை அமையவில்லை
.அவன் மனைவி சுத்தம் என்ன விலை?
என்று கேட்பவளாக இருந்தாள் .
உயிர் நண்பன் என்பதால் எல்லா
வற்றையும் மனம் வெறுத்து ப�ோய் ச�ொல்லு
வான்.அடுத்தவனின் அந்தரங்கத்தை கேட்பது
தவறு என்றாலும் நம்ம மானம் கெட்ட மனசு
அடுத்தவர் விஷயத்தை கேட்பதில் எத்தனை
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அலாதி பிரியத்தை க�ொண்டிருக்கிறது.
இரவில் குளித்து விட்டு படுக்கைக்கு
வரமாட்டாளாம் ஏன் இரவு உணவுக்கு
பி ன் ப ல் கூ ட வி லக்க ம ாட் டாளாம் .
ஆசைய�ோடு இவன் அழைத்தால் கூட
வரமாட்டாளாம் .ஒரு நாள், இரண்டு நாள்
என்றால் பரவாயில்லை மாத கணக்கில்
இப்படி தான் செய்வாளாம் படுப்பது மட்டும்
தான் வாழ்க்கையா? என்று பச்சையாக
பேசுவாளாம் கல்யாணமாகி அஞ்சு வருஷம்
ஆக ப�ோகுதுடா ,இன்னும் அவ கேரக்டரை
புரிஞ்சிக்க கூட முடியலை என்று ர�ொம்ப
வருத்தப்பட்டு பேசுவான் .சிலநேரங்களில்
அவன் அசந்து உறங்கி க�ொண்டிருக்கும்
நள்ளிரவில் தூங்குபவனை எழுப்பி விட்டு
உறவு க�ொள்ள அழைப்பாளாம்.
அவனை வித்தியாசமாக ,அவனுக்கு
பிடிக்காதவாறு டிசைன் ,டிசைன்னாக பிளான்
பண்ணி க�ொடுமை படுத்துறா மாப்ள என்று
அவன் அழுது க�ொண்டே ச�ொன்னது என்னை
என்னவ�ோ ப�ோல் செய்தது. அவன் என்ன
ச�ொன்னாலும் அதற்கு எதிர்மறையாக தான்
அவள் செய்வாள். முத்துவின் அதிகபட்ச
ஆசை அவனது மனைவி நன்கு குளித்து
,அழகாய் தலைசீவி பூச்சூடி புடவை கட்ட
வேண்டும் என்பதே. வீட்டிலிருக்கும் ப�ோது
ஒருநாள் கூட அவனது மனைவியை அவன்
அப்படி கண்டதில்லையாம். தலையை
சீவாமல் தலைவிரி க�ோலமாய் ஒரு காண
சகிக்காத நைட்டியை ப�ோட்டு க�ொண்டு
தான் திரிவாளாம் ஆனால் அவளது அப்பா
,அம்மா இவளை பார்க்க வீட்டுக்கு வரும்
ப�ோதும் ,அவளது உறவுக்காரர்களின்
வ ி சேஷ ங ்க ள ி லு ம் அ ழ காய் பு டவை
உடுத்தி வித, விதமாய் தன் உறவுகளுடன்
ப�ோட்டோ எடுத்து மகிழ்வாளாம் .அந்த
புகைப்படங்களை பார்க்கும் ப�ோது முத்து
மனம் வெதும்பி ப�ோனான் .ஏன் இப்படி
செய்கிறாள் என்று அவனுக்கு புரியவில்லை
.ஒருநாள் கூட தன்னுடன் இருக்கும் ப�ோது
அவள் இப்படி இல்லையே?
ஏ ன் இ ந ்த எ த ி ர்மறை ? எ ன் று
அவனுக்கு எண்ண த�ோணியது.
மனம் வெறுத்தவனாய் இனிமே
நாம்ம ஒண்ணா வாழ வேணாம் நாம்ம
பிரிஞ்சிடுவ�ோம் என்று அவன் மனைவியிடம்

ச�ொல்லியிருக்கிறான்.
	டே கம்னா ட் டி எ ன் இ ஷ்டப்
படிதான் வாழ்வேன் அதே சமயத்துல
உன்னை விட்டும் ப�ோகவும் மாட்டேன்.
இவ்வளவு பெரிய வீட்டையும், த�ொந்தரவு
தராத உன்னையும் விட்டு ப�ோறதுக்கு
எனக்கென்ன பைத்தியமா?
என்னை விட்டு ப�ோகணும்ன்னோ,
விலகணும்ன்னோ நினைச்ச தூங்கும்
ப�ோது உன் க�ொட்டைய அறுத்திடுவேன்னு
மிரட்டி இருக்கா, இது பத்தாது என்று நீ
ஓவரா பேசுன்னா செக்ஸ் டார்ச்சர் க�ொடுத்த,
நீயும் உன் ந�ொண்டிகால் அம்மாவும்
வரதட்சணை கேட்டு மிரட்டுனீங்கன்னு
ம கள ி ர் கா வ ல் ந ி லை ய த் து ல பு கா ர்
க�ொடுத்து முட்டிக்கு முட்டி தட்டிடுவேன்னு
மிரட்டி இருக்கா.
இந்த உலகம் ப�ொம்பளை என்ன
ச�ொ ன ்னா லு ம் கே ட் கு ம் உ ன் மே ல
ப�ொ ய ்யா ன கு ற்றச்சாட ் டை தூ க்கி
வீசுண்ணே உன் வாழ்க்கை சாக்கடை
ப�ோல ஊர் சிரித்து நாறிடும் .இங்கே நீதியும்,
சட்டமும் எங்களுக்கு தாண்டா பேசும்
என்று பெண்ணியத்தோடும் - கண்ணியத்
த�ோடும் மிரட்டியதால் பழி பாவத்துக்கு
அஞ்சிய முத்து தனக்கு நடந்த அநீதிகளை
டைரியில் எழுதி விட்டு தற்கொலையும்
செய்து க�ொண்டிருக்கிறான்.
	பல ப�ொருளாதார கஷ்டங்களுக்கு
இடையிலும் கல்யாண ஆசை முகிலுக்குள்
எ ட் டி பா ர் க் கு ம் அ ப ் போதெல்லா ம்
முத்துவை ப�ோல ஒரு வாழ்க்கை அமைந்து
விட்டால் என்ன செய்வது என ய�ோசித்து
வந்த கனவையெல்லாம் தனது மனதுக்
குள்ளேயே அழித்து விடுவான்.
	காமம் மட்டுமே வாழ்க்கையல்ல
அதே சமயத்தில் காமம் இல்லாமலு ம்
வாழ்க்கையல்ல. வயிற்றுக்கு பசிக்கும்
ப�ோது உணவை க�ொடுத்தால் ப�ோதும்
உடம்புக்கு பசிக்கும் ப�ோது இன்னொரு
உடலை உணவாய் தந்தால் ப�ோதும் .இந்த
பிரபஞ்சமே காமம் கலந்த காதலால் ஆனது
ஒரு பெண் இல்லாமல் ஆணால் வாழ
முடியாது ஆண் இல்லாமல் பெண்ணால்
வாழ முடியாது. ஒருவனுக்கு இணை
நல்ல துணையாய் அமைந்தால் அதுவே
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தன்முனைக் கவிதைகள்
l
விடுதலை வேண்டிடும்
நுண்மங்களின் புதிர்கள்
நிர்பந்த வாழ்வில்
சதிராடும் கட்டுப்பாடுகள்!
l
சமாளிப்பும் சரிகட்டலுமாய்
ஊடாடிக் க�ொண்டிருக்கிறது
ஒன்றிக் க�ொள்ள
இயலாத பிறழ்வுகள்!
l
புனைந்து க�ொள்ளும்
கனவுகள், விருப்பங்கள்
ஒட்டாத வண்ணங்களுடன்
வெளுத்த சித்திரங்கள்
l
விரும்பிய பதிலை
நிரப்பிக் க�ொள்கிறேன்
கேள்விக்கு பதில் தரா
உன் ம�ௌனத்தில்...
l
நீ எழுதியவை
உனக்கும் எனக்குமானவை.
நீ எழுதாதது
எனக்கே எனக்கானவை.
அன்புச்செல்வி சுப்புராஜூ

மிகப்பெரிய வரம் அந்த வரமெல்லாம்
எல்லோருக்கும் வாய்ப்பதில்லை .
	சிலருக்கு முத்துவை ப�ோல் வரத்திற்கு
பதிலாக சாபம் கிடைக்கும் சிலருக்கு
முகிலை ப�ோல் வரமே வாய்க்காது.
	சாலையில் கடந்து ப�ோகும் ப�ோது
நிறைய பள்ளமேடுகளை கடந்து ப�ோகலாம்
அதுப�ோல வாழ்க்கையில் நிலவும் இன்ப
,துன்பங்களை, கஷ்டங்களை அவ்வளவு
சீக்கிரத்தில் கடந்து ப�ோக முடியாது.
	கல்யாண ஆசைகள் அவ்வப்போது
வரும்போதுகுடும்பசூழ்நிலைகாரணமாகமனது
வேண்டாமென்றாலும் பூனைகள் நிறைந்து
இருக்கும் அந்நகரத்தில் பூனைகளுக்கிடையே
நிகழும் கூடல் கூட முகிலனுக்குள் காமத்தை
விதைத்தது. அந்த தெருக்களில் சிதறி கிடக்கும்
காமம் தூண்டும் கார்டுகள் மஜாஜ் சென்டர்
என்ற பெயரில் நடைபெறும் சிவப்புவிளக்கு
கதைகளை இங்குள்ளவர்களுக்கு ச�ொல்லி தர
தேவையில்லை .
	டே முகில் எல்லார்க்குள்ளயும் காம
உணர்வுகள் உள்ளுக்குள்ள இருக்கு அதை
அடக்கி வச்சு ,அடக்கி வச்சு மூளை வெடிச்சு
சாவுறதுக்கு பதிலா உன் காம வக்கிரங்களை
உக்கிரமா அக்கிரமம்ன்னு நினைக்காம
ஏதாவது வெடிக்கிட்ட (விலைமாது ) ப�ோய்
தீர்த்துக்கோ என்றான் கூட வேலைபார்க்கும்
மலையாளி அனஸ் காமத்தை அடக்கவும்
முடியலை ,தவறு செய்யவும் மனமில்லை
,தவறை எந்த சூழ்நிலைக்காக செஞ்சாலும்
தப்பு எப்போதும் தப்பு தான் .
	கா ம த் து க்காக கண்ட வ க ி ட்ட
ப�ோய் கண்ட வியாதிய வாங்கிட்டு வர்றது
பதிலா தன் கையே தனக்கு உதவின்னு
வாழுறது நல்லது. இந்த உலகத்துல நல்லது
கெட்டதுன்னு எதுவுமே இல்லை .என்னை
ப�ொறுத்தவரைக்கும் அடுத்தவனை டிஸ்டர்ப்
பண்ணாத எந்த விஷயமும் தப்பில்லை.
சுற்றியிருந்தவர்கள் கிண்டல் பண்ணி
யதும் சடாரென வந்த க�ோபத்தை தன்
கடந்தகால நினைவுகளில் மூழ்கி தன்னை
சாந்தப்படுத்தி க�ொண்டான் முகில்.
	வெடித்த சிரிப்பலைகளுக்கு இடையே
ஒரு புத்தனை ப�ோல ஒரு புன்னகையை
உ த ி ர் த் து வ ி ட் டு அ வ ர ்க ள ை கடந் து
சென்றான் முகில்

78|   

 
 
  
          
     
   
    
  


  



(f)

    
    
      
  
   
 

   
     
    
  
    
   
     
     
  
    
    
   
    
    
       
        
    
  
   


 
    
    
  
     
     
  
  
    
    
    



  |79


www.tamilnenjam.com

 

உழவு ( இணைக்குறள் ஆசிரியப்பா )
கண்கள் தேடும் காலை நேரம்
பண்கள் இசைக்கும் பறவைகள்
தண்ணீர்த் தேட ...
கண்ணீர் வழிய
உண்ணேன் என்றான் உழவன்
கண்ட உழத்தி
விண்ணைப் பார்த்து விழிகசிய
மண்ணைப் பார்த்து மனம்வருந் தினாளே

தென்றல் கவி


  
  

 
 

