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அன்பார்ந்த தமிழ்நெஞ்சங்களுக்கு
முதற்கண் வணக்கமும், இனிய  புத்தாண்டு
நல்வாழ்த்துகளும் உரித்தாகட்டும்!
உ ல க ம் எ ங ்கி னு ம் இ ய ற ் கை 
சீற்றத்தின்  க�ோரத்தாண்டவமும், ந�ோய்த் 
த�ொற்றுகளின்  ஆக்கிரமிப்புமாக  அலைக்
கழித் துக் க�ொண் டிரு ந்தாலு ம் கால ம்
மட்டும் நம் யாருக்காகவும் காத்திருப்ப 
தில்லை.  காலம் இறக்கை கட்டிப் பறக்க,
புதிதாக இன்னும�ொரு புத்தாண்டில் கால் 
பதிக்கிற�ோம்.
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Amine Mohamed
TAMILNENJAM
59, rue des Entrechats,
95800 Cergy - France.

நம் எண்ணங்களை  உயர்ந்ததாகக்
க�ொண் டு அல ்ல ன வில க்கி, ந ல ்ல ன
வற்றால் நம் மனங்களைப்   புதுப்பித்துக்
க�ொள்வோம். இப்பூமியில் வாழும் காலம்
வரை புன்னகையைப் ப�ொன்னகையென
அணிந்து, அனைவரையும் மதித்து  அகத் 
தூய்மை க�ொண்டொழுகி, மட்டில்லா 
மாண்பு பெறுவ�ோம். இயற்கை  அன்னை 
யின்  அழகை  ஆராதித்து மனிதநேயம்  
வளர்ப்போம்.
உலகெல்லாம் அன்பும், அறமும்
ந ி றை ய ட் டு ம் ! ம க ்க ள் உ ள ்ள ங ்க ள ி ல் 
மகிழ்ச்சிவெள்ளம் ப�ொங்கட்டும்! இனிய
ப�ொங்கல் நல்வாழ்த்துகள்!

web : tamilnenjam.com
email : editor@tamilnenjam.com
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கமழும் தமிழ்நெஞ்சம்
காவியம் பாடிட
தமிழர் மனைத�ோறும்
தவழ்ந்திடச் செய்வீர்!

   - 

  
  
  

|5
2
2

 |5

 
 

சிவனும் பார்வதியும்

உலகைச் 

சுற்றி உலா வந்தனர்.
‘‘சிறிது காலமாக  மக்கள்  என்னை 
வணங்குவதில்லையே’’ என்றாள் பார்வதி.
‘‘என்னையும் யாரும் அழைப்பதே 
இல்லை’’ என்றான் சிவன்.
இ ரு வ ரு ம்  தன் தீ வ ி ர  பக ்த ன் 
ஒருவன்  வீட்டிற்குச் செல்ல  முற்பட்டனர்.
செல்லுகின்ற வழியில் தன்  க�ோவிலைக்
கண்டு நின்றனர்...
உள்ளே பக்தர்கள் இல்லை ,
விபூதி மணம் இல்லை ,
மணிச்சத்தம் இல்லை ,
அ ர ்ச ்ச கர்  இ ல ் லை  அ த ன ால் 
அர்ச்சனை ஓசையும் இல்லை .
ஓர் ஆண் மகன் க�ோவிலைக் கடக்கும்
ப�ொழுது சிரம் தாழ்ந்து கும்பிட்டான்.

தன்னைத்தான்  வணங்குகிறான் 
என்று ஆனந்தப் புன்னகைய�ோடு சற்று
த ி ரு ம ் பி ய  ச ி வ ன ி ன்  மு க ம்  சட ் டெ ன
சுருங்கியது .
அந்த ஆண்மகன்  வணங்கியது
அவன்  முன்  வந்த அறிமுகம் இல்லாத  ஓர் 
பெண்ணை .
பதில்  மரியாதையாக  அவளும்
வணங்கினாள்.
செல்லும் வழி எல்லாம் இதே காட்சி.
பேருந்தில்  ஆணும் பெண்ணும்
சமமாக அமர்ந்து பயணிக்கிறார்கள். எந்த
சலனமும் இல்லை. கூட்ட நெரிசலில் 
நடத்துனர் கூட உரசவில்லை...
பள்ளிகளில் ... சிறுவர் சிறுமியருக்கு
தற்காப்புக் கல்விய�ோடு சேர்ந்து பிறரைக்
காப்பாற்றும் கல்வியும் நடக்கிறது... ஏன் 
என்று புரியாமல் திகைத்த சிவனுக்கு பதில் 
கிடைத்தது அடுத்தவரியில்,
‘‘ஒரு தெருவில் ஒரு பெண்ணிடம் ஒரு
ஆண் தவறாக நடக்கிறான், அதைக் கண்ட
மற்றொரு ஆணும் பெண்ணும், அந்தப்
பெண்ணைக் காப்பாற்றுகிறார்கள்...’’
பக்தனின்  வீடு ந�ோக்கிப் பயணம்
த�ொடர்கிறது....
உலகம் த�ோன்றியது முதல் காணாத 
ஒரு புன்னகையும் பெருமிதமும் நிறைவும்
பெண்களின் முகத்தில் கண்டனர்.
மதுபானக் கடைகள் இல்லை..
ஆபாசப் பட அச்சடிப்புகள் இல்லை...
பெண்களை  கேலி செய்யும் ஆண்
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களும் இல்லை...
பள்ளிக் கட்டணம் கூட இல்லை.
பக்தன் வீட்டை அடைந்தனர்..
வீட்டுத் த�ோட்டத்தின்  மரத்தடியில் 
அசதியாக காற்று வாங்கிக் க�ொண்டி
ருந்தாள் பக்தனின் மனைவி.
அவள் கால்களை அமுக்கிக் க�ொண்டி
ருந்தான் சிவபக்தன், அவள் கணவன்..
சிவந்தது சிவனின்  மீது பாய்ந்த
பார்வதியின் பார்வை...
என் திருவிளையாடலில்  இந்தக்
காட்சி இல்லையே என்ற ஐயம் சிவனிற்கு!!
‘ ‘ இ தெ ன ்ன ஆ ச ்ச ர ்ய ம் வீ ட் டி ன் 
உள்ளே சென்று பாருங்கள்’’ என்றான் பக்தன்.
கணவனும் மனைவியும் சேர்ந்து
சமைத்துக் க�ொண்டிருந்தனர்...
வேலைக்குக் கிளம்பும் முன் கணவன் 
தன்  மனைவியையும் தன் பெண் குழந்தை 
களையும் வணங்கினான்.
அதைக் கண்ட ஆண் குழந்தைகளும்,
தன் தாயையும் சக�ோதரிகளையும்வணங்கினர்.
தாய்
மகன்களைப் பார்த்துச் 
ச�ொன்னாள்
‘‘நீ வழியில் காணும் பெண்களை 
வணங்கு’’ என்று.
‘‘உன்னை வணங்கும் ஆண்களை நீ
வணக்கு’’ என்று மகள்களுக்குச் ச�ொன்னாள்.
‘டங்..
Lங்..
டங் டங்..’ என்று பலத்த மணிய�ோசை 
கேட்டுத் திடுக்கென விழித்தாள் பார்வதி.
‘‘என்ன கனவா?’’ என சிவன் 
கேட்டான்.
எட்டு வயது சிறுமியை  ஐந்து
ஆ ண ்க ள்  க �ோ வ ி லு க் கு ள் க�ொ ண் டு
வருவதைக் கண்டனர் சிவனும் பார்வதியும்..,
தன்  ம ா ர ் பி லி ரு ந் து வ ி ல க ி ய
சேலையை சரி செய்தபடியே சிலையா 
னாள் பார்வதி.
“மனிதம் காக்கவன்றோ  மதம்
கற்பித்தேன் மனிதனுக்கு!!
மனிதம் மறந்து ப�ோனானே!!!”
என்று வெட்கித் தலை கவிழ்ந்தவாறே 
சிலையானான் சிவன்.
எட்டு வயது சிறுமியின் கதறல�ோடு
முடிகிறது இந்தக் கதை...

நாம் தான் கடவுள்.
நம்முள் தான் கடவுள்.
நம்முள் உள்ள மிருகம் வதைத்து,
கடவுள்  வளர்க்கவே  மதம் படிப்போம்,
மனிதம் காப்போம்!!
நம் பாரதி கனா கண்ட
புதுமைப் பெண்களைச் சிதைக்காமல் 
வாழவிடுவ�ோம்!!
n
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‘‘
… தாத்தா, அம்மா தாத்தா 
வந்தாச்சு,  ஓடி வந்து பாரேன்…’’
‘‘ஏய் பிரபா  ஏன்  இப்படி ஓடுற,
தாத்தா வீட்டுக்குள்ள தானே வருவாரு…’’
‘‘வாங்க ப்பா, ஏன் லேட்’’
‘‘ட்ரெயின் க�ொஞ்சம் லேட் மா,
மாப்பிள்ளை எங்க, ஆபீஸ் ப�ோய்ட்டாரா’’
‘‘இல்ல ப்பா, நீங்க வரீங்கனு
இவ்ளோ நேரம் ஸ்டேஷன் ல நின்னுட்டு,
இப்போ தான் அங்கேர்ந்து க�ொஞ்சம் காய்,
பழம் லாம் வாங்கிட்டு வந்து க�ொடுத்துட்டு
ஆபீஸ் ப�ோறேன்  னு ப�ோன் பண்ணாரு,
உங்க ம�ொபைல் நெட் கிடைக்கல னு
ச�ொன்னார்’’
‘‘ஆமா ம்மா, நானும் ட்ரெயின் 
லேட் னு ப�ோன் பண்ண ட்ரை பண்ணேன்,
அப்பறம் ஆட்டோ பிடிச்சி வந்துட்டேன்’’
‘‘சரிப்பா குளிச்சிட்டு வாங்க சூடா 
இட்லி யும், பூண்டு மிளகாய் சட்னியும்
சாப்பிடலாம்’’
‘‘தாத்தா எனக்கு என்ன வாங்கிட்டு
வந்த, காட்டு பாப்போம்.’’
‘‘இத�ோ பாரு புது டிரஸ், நீ கேட்ட
ப�ொம்மை’’
‘‘ஐ…. சூப்பர் சந்துரு’’
‘‘அடி, கழுதை பேர் ச�ொல்ற’’
‘‘ப�ோமா  என் பிரண்ட் பேரு கூட 
சந்துரு தான், அவனையும் இப்படி தான் 
கூப்பிடுவேன்’’
‘‘விடுமா, பேர் ச�ொல்ல தான் பிள்ளை.

குளிச்சி, சாப்ட்டு மாடியில்  உள்ள 
அறைக்கு ஓய்வெடுக்க சென்ற சந்திரன் 
ஜன்னல் கதவுகளை திறக்க...
‘‘டேய், சந்திரா ஓடாத’’ என்ற குரல் 
அவருக்கு அவள் குரலை நினைவு படுத்த…
சற்றே கண்ணயர்ந்த அவருக்குள் கனவா,
நினைவா  என்ற குழப்பத்தில் பிரபா  வின்  
முகம் நிழலாட 
அந்த திருவிழா நாட்கள் நினைவில் 
வந்தது…
தஞ்சாவூரிலிருந்து சந்திரன் குடும்ப 
மும், திருச்சியிலிருந்து அவங்க மாமா 
கு டு ம்ப மு ம்  த ி ரு க்கா ட் டு ப்ப ள ்ளி ய ி ல் 
இருக்கும் தாத்தா  வீட்டுக்கு பங்குனி
உத்திர திருவிழா விற்கு கூடுவது வழக்கம்
சந்துரு கல்லூரி முடித்து ப�ோலீஸ்
ட்ரைனிங் முடித்து, டெல்லியில் ப�ோஸ்டிங் 
ஆகும் வரை  இடைப்பட்ட நான்கைந்து
வருடங்கள் திருவிழா  விற்கு வராமல்,
இப்பொழுது தாத்தா வை பார்க்க நீ அவசியம்
வந்து தான்  ஆக வேண்டும் என்ற அம்மா 
வின் கட்டாயத்தின் பேரில் விடுமுறை யில் 
வந்திருந்தான், அங்கு அவனுக்காக  ஒரு
ப�ொக்கிஷம் காத்திருப்பது தெரியாமல் 
‘‘மாமா  இன்னொரு இட்லி வைக்க
வா’’ என்ற குரலை கேட்டு நிமிர்ந்தவனுக்கு
ஒரு தேவதை கண்முன்னே நிற்க கண்டு
அதிர்ச்சி அடைந்தான்.
‘‘என்னடா  முழிக்கிற, நம்ம பிரபாவதி’
டா’’
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‘‘ஓ, சாரி இட்லி ப�ோதும் என்று கை 
கழுவ சென்றவன் பின் பூனை குட்டி ப�ோல் 
காலுரசி, தண்ணீர் தந்தாள். தாவணி யின் 
தலைப்பை கை துடைக்க நீட்டினாள்.
மஞ்சளும், வெள்ளை  யும் கலந்த
நிறத்தில், அலையென படர்ந்த கூந்தலில் 
மயில் பச்சை கலர் பாவாடை, ர�ோஸ்
தாவணி கிறங்கடித்தாள்.
டெல்லி பெண்களிடம் இல்லாத 
ஒன்று இவளிடம் எப்படி ஒரு வேளை  என் 
மாமா பெண் என்ற உரிமை யில் நாம் அதிகம்
ரசிக்கிற�ோம�ோ  என்று ய�ோசித்தாலும்
அடுத்தடுத்த நாட்களில் நல்ல நட்பு
ஏற்பட்டது இருவரிடமும்.
பங்குனி உத்திர திருவிழா  வில் 
ஆற்று மணலில், வாண வேடிக்கையும்,
ஆற்று மணலில் ப�ோட்டிருந்த மேடையில் 
பாட்டு கச்சேரி
சந்துரு வின் தங்கை கள், இருவரும்,
பிரபாவதியின்  தங்கை பானுமதியும்,
திருவிழா கடைகளை வேடிக்கை பார்க்க
செல்ல, பெரியவர்கள் சாமி பார்க்க செல்ல,
சந் து ரு வு ம் ,  ப ி ர பா வு ம்  த ன ி மை ய ி ல் ,
ப�ௌர்ணமி நிலவும்  
திருச்சி ல�ோகநாதன் பாடிக�ொண்டி
ருக்கும் உனக்காகவா, நான்  உனக்காகவே 
உன்னை காணவா  உன்னில்  என்னை 
காணவா…  வா வா 
பாடலும், காதலை  மனமெங்கும்
பரப்ப, பிரபா தன் விரல்களில் சந்துருவின் 
வ ி ர ல ்க ளை  க �ோ ர ்க ்க ஒ ரு  ந ி ம ி ட ம்
மயங்கியவன், விரல்களை மீட்டெடுத்தான்.
மாமா நான்  உங்கள கல்யாணம்
பண்ணிக்க ஆசப்படுறேன், நீங்க ஏன் 
விலகி, விலகி ப�ோறீங்க னு தெரியல..
‘‘பிரபா  எனக்கு ரெண்டு தங்கச்சி 
களையும் கல்யாணம் பண்ணி க�ொடுக்
கணுங்கற கடமை  இருக்கு, ஆனா  மாமா 
உனக்கு இப்பவே கல்யாண ஏற்பாடு
பண்றாரு, ய�ோசிப்போம்’’ என்று சந்துரு
ச�ொன்னான்.
பத்து நாட்கள், பத்து நிமிடங்கள் 
ப�ோல் கரைய, பிரியா  விடை பெற்றான்,
அவனுடன் திருவிழா வில் அவளை எடுத்த
ப�ோட்டோ வும் பயணம் செய்தது.
அதன் பின் தினம் ஒரு கடிதம்
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அவளிடமிருந்து ப�ோலீஸ் ஹெட்குவாட்டர்ஸ்
க்கு வர, இவனுடைய கடிதங்களும் அவளுக்கு
ப�ோய் க�ொண்டிருந்தது…
தாத்தா, தாத்தா  விளையாட  வா 
தாத்தா, தூங்காத என்ற பிரபா வின்  குரல் 
கேட்டு சந்துரு விழித்து க�ொள்ள, கண்களில் 
இருந்த பிரபாவதியும் மறைந்தாள்.
அ ப ் பா லஞ்ச் ரெடி, சாப் ட்டு
விளையாடுங்க ரெண்டு பேரும்
தாத்தா, என் பிரண்ட் சந்துரு வையும்
விளையாட்டு க்கு சேத்துக்குவ�ோமா 
ஓ சேத்துக்காலாம்
அம்மு, சந்துரு யாரும்மா 
எதிர்த்த வீட்டுக்கு ஒரு பேமிலி
குடி வந்திருக்காங்க ப்பா, அவங்களுக்கு
ஒரு ப�ொண்ணு சித்ரா  னு ஆறாவத�ோ,
ஏழாவத�ோ படிக்கிறா  அவ தம்பி தான் 
சந்துரு அவன் தேர்ட் படிக்கிறான், பிரபா  
கூட தான் தினமும் விளையாடறான் 
ம்…. என்றவர் பிரபா   வுடன் சிறு
வயதில்  விளையாடியதை நினைத்து
பார்த்தார் 
கடிதங்கள்  வந்து க�ொண்டிருந்த ஒரு
தினத்தில் சந்துரு வின் கனவில் பிரபா சிவப்பு
பட்டு புடவை, தலை நிறைய பூ, நகைகள் என
அம்மனை ப�ோல்  அருகில்  அமர்ந்திருக்க,
இருவருக்கும் திருமணம் நடப்பதாக கனவு
கண்டு விழித்தான், விடியற்காலை  5 மணி,
சரி என்று சக ப�ோலீஸ் நண்பர்களுடன் 
டீ குடிக்க சென்றவன் கண்ணனிடம் டேய்
இந்த கனவ கேளேன்..
ஆரம்பிச்சிட்டியா, டேய் முதல்ல 
ஊருக்கு ப�ோய் ஒரு தாலிய கட்டி அவளை 
கூட்டிட்டு வந்துடு மச்சான் தினம் ஒரு
கனவா ச�ொல்லி எங்கள க�ொல்றடா…
இதை  கேட்டு க�ொண்டிருந்த டீ
மாஸ்டர், ‘‘தம்பி கல்யாணம் கனவுல வந்தா 
அது கெட்ட சகுனம் எதுக்கும் ஊருக்கு ஒரு
ப�ோன ப�ோட்டு உங்க ஆயா எப்படி இருக்குனு
கேட்டுக்கோ...’’
‘‘சரிங்கண்ணே,’’ என்றவன் எண்களை 
சுழற்றினான் ப�ொது த�ொலை பேசியில் 
இருந்து
‘ ‘ எ ன ்னடா த ி டீ ர் னு
ஆ ய ா 
நல்லாருக்கா  அப்பத்தா நல்லாருக்கானுட்டு
எல்லாரும் நல்லா தான்  இருகாங்க’’

என்ற அம்மாவின்  குரல்  கேட்டு ஆறுதல் 
அடைந்தான்..
ஆகஸ்ட் பதினைந்திற்கான பரேட்
ஒத்திகை, சந்துரு தலைமை  யில் நடந்து
க�ொண்டிருக்க ஒரு டெலெக்ராம் வந்தது
பிரபா   அட்மிட்டட் இன்  ஹாஸ்பிடல் 
ஸ்டார்ட் இம்மீடி ய  ட் லி..
சந்துரு ஓடினான், சார் லீவு வேணும்
‘‘என்ன சந்துரு இன்னும் ரெண்டு
நாள்ல பரேட் இருக்கு அதுவும் உன் 
தலைமையில இந்த நேரத்துல ப�ொறுப்
பில்லாம இருக்கீங்க. 16th நானே பிளைட்
டிக்கெட் ஏற்பாடு பண்றேன், ந�ௌ யு  
கேன் ரிலீவ் ஹியர்…’’
நடைப ் பி ண ம ாக த ி ர ி ந்தான் ,
ட்ரங்கால்  புக் பண்ணி பேசினான்  அவள் 
தங்கை மலர் தான் பேசினாள் 
‘‘அண்ணே,அவளுக்குமஞ்சக்காமால.
முத்திடுச்சு அண்ணே தஞ்சாவூர் ஆஸ்பத்திரி
லேதான் சேத்திருக்கோம், அவ ஆஸ்பத்திரி
ப�ோகும்போது உன் ப�ோர்வையைத்தான் 
சண்டை ப�ோட்டு வாங்கிட்டு ப�ோறா 
அண்ணே, நீ உடனே கிளம்பி வாண்ணே’’
அழுகை த�ொண்டை யை அடைக்க
ப�ோனை வைத்தான் சரி எப்படி யும் இன்னும்
ரெண்டு நாள்ல பாத்துடுவ�ோம்ங்கற  
நம்பிக்கை யில் இருந்தான்.
க�ொடியேற்றம், பிரதமர் சிறப்புரை,
ப்ரோசென் முடிந்து சாப்பிட கூட முடியாமல் 
அறைக்கு திரும்பியவனுக்கு டெலெக்ராம்
காத்திருந்தது.
‘பிரபா   எக்ஸ்பையர்ட் ஸ்டார்ட்
இம்மீடியட்..லி.’
அழுது, அரற்றினான்.
கடைசி நேரத்தில்  மாமா வை  என் 
கழுத்துல தாலி கட்ட ச�ொல்லுங்க னு
பிரபா ச�ொன்னதாக, மலர் ச�ொன்னாள்.
அதை  கேட்ட அவன் பிரமை 
பிடித்த வன் ப�ோலிருந்தான், ஊரு க்கு
சென்று உயிர்  இல்லாத  அவள்  உடலை 
பார்க்க தைரியம் இல்லாமல்  ஐந்தாறு,
மாதங்கள் கழித்து ஊர் திரும்பினான்.
மனமே இல்லாமல் மாமா வீட்டுக்கு
சென்றான், ‘‘சந்துரு, என்னடா  இப்படி
பண்ணிட்ட, பெட்டி ல நீ அவளுக்கு
எழுதுன லெட்டர் எல்லாம் பாத்தேன்.’’
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‘‘இப்படிஅல்பாயுசுல ப�ோய்ட்டாளே’’
என்று அழுத  அத்தையின் கண்ணீரை 
அழுது க�ொண்டே  துடைக்க, இவனுடைய
கண்ணீரை பானுமதி துடைத்தாள்.
அசப்பில்  அக்கா பிரபாவதியை 
ப�ோல்  இருந்தாள், அப்போ  து தான்  +2
முடித்திருந்தாள்.
இரவு திண்ணையில்  அமர்ந்து
சந்துரு விடம் பேசி க�ொண்டிருந்த பானுமதி,
‘‘அத்தான் நீங்க அக்கா  வ எவ்வளவு லவ் 
பண்ணீங்க ள�ோ, அந்த அளவுக்கு நானும்
உங்கள லவ் பண்றேன்.’’
‘‘என்ன  உளர்ற பானு, நீ சின்ன 
ப�ொண்ணு ப�ோய் படிக்கிற வேலைய பாரு
அத்தான் நீங்க ஒத்துக்கலேன்னா நானும்
அக்கா  மாதிரியே செத்து ப�ோய்டுவேன்’’
என்ற அவளின் ச�ொற்களில்  அடங்கி 
ப�ோனான்.
கல்லூரியில் சேர்ந்த பானுவுடன் 
ஊர்  சுற்றினான், தியேட்டர், க�ோவில் 
என்று…
‘‘அத்தான் சீக்கிரமா  அப்பா கிட்ட
வந்து பேசுங்க..’’
‘‘தங்கச்சி ஒருத்திக்காவது கல்யாணம்
முடிச்சா நான் பிரீ ஆயிடுவேன், இப்போ 
எங்க அம்மா, அப்பா கிட்டயும் பேசுற 
நிலைமை யில இல்ல பானுமா…’’
‘‘ஒரு நாள் பானுமதியின்  அப்பா
அம்மா  லஷ்மி  யிடம், இன்னைக்கு
சாயங்காலம் குளித்தலை யிலிருந்து பானுவ
பாக்க வராங்க, எல்லாம் ரெடி பண்ணு,
டிபன், காபி க்கு ரெடி பண்ணு.’’
‘‘எ ன ்ன ங ்க , இ ப்ப டி  த ி டீ ர் னு
ச�ொல ்றீ ங ்க, அ வ இப்போ  எ னக்கு
கல்யாணமே வேணாம் னு அடம் பிடிக்கிறா..’’
‘‘அவ, சின்ன ப�ொண்ணு, நம்ம 
கடமை ன்னு ஒன்னு இருக்குல்ல, ஏற்கனவே 
ஒன்ன பறிக�ொடுத்துட்டு நிக்கிற�ோம்.’’
‘‘ப�ோய் ஆக வேண்டியதை பாரு.’’
எப்பவுமே நாராயணன் ச�ொன்னால்,
ச�ொன்னது தான் 
பா னு ம த ி அ ட ம்  ப ி டி த ்தாள் 
‘‘ப�ோம்மா நான் தான் ச�ொன்னேன்ல 
இப்போ கல்யாணம் வேணாம் னு.’’
‘‘ஏய், அப்பா கிட்ட எவ்வளவ�ோ 
ச�ொல்லி பாத்துட்டேன், அந்த மனுஷன

 
 
புதுவைத் தமிழ்நெஞ்சன்
வெளிச்சம் இருந்தால் நிழலும் கூட
த�ொடர்ந்து வந்திடும்
உன்னோடு - அந்த
வெளிச்சம் இன்றி இருளும் சூழ்ந்தால்
நிழலும் மறைந்திடும்
வாழ்வோடு
இருக்கும் வரைதான் இணைந்தே இருப்பார்
இதனை உணர்ந்திடு
அறிவ�ோடு - உன்
இருப்பு குறைந்தால் இறக்கை விரித்து
இல்லா த�ொழிவார்
தெளிவ�ோடு
வாழ்க்கை என்பது நலமும் வளமும்
வாழ்வோம் கூடி
மண்ணோடு - நம்
வாழ்க்கை என்பது விழுது ப�ோல
வாழ்ந்து சிறப்போம்
விண்ணோடு
உறவுகள் தானே உயிர்கள் எல்லாம்
உரிமை க�ொள்வோம்
மதிய�ோடு - மனத்தில்
கரவுகள் இன்றி கண்ணிமை ப�ோல
காத்து மகிழ்வோம்
மதிப்போடு
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பத்தி  உனக்கு தெரியாதா, பிடிவாதம்
பிடிச்சவரு.’’
‘‘வந்து பாத்துட்டு ப�ோகட்டும்,
அப்பறம் பேசிக்கலாம்.’’
‘சரி ப�ொண்ணு பாக்கத்தானே 
வராங்க’ என்று அலட்சியமாக  இருந்த
வ ளு க் கு ம ாலை ய ி ல்  ஒ ரு அ த ி ர ்ச ்சி 
காத்திருந்தது  பானுவுக்கு மாப்பிள்ளை 
வீட்டிலிருந்து வந்து பார்த்தவுடன், பூ
வைத்து நிச்சய தேதி யை  குறித்து விட்டு,
ஊருக்கெல்லாம் ச�ொல்லி விட்டார்கள்.
நண்பர்களுடன்  ஊட்டி சுற்றுலா 
வில்  இருந்த சந்துருவை பானுமதி
க ஷ ்ட ப்ப ட் டு ம்   த�ொடர் பு  க�ொ ள ்ள 
முடியாமல் ப�ோனது.
ஒரு வழியாக  இரண்டு நாட்கள் 
கழித்து வந்த சந்துரு விஷயம் அறிந்து
வந்தான்  மாமா நாராயணன் உடன்  பேசி
க�ொண்டிருந்தான்.
பானுமதி அத்தானை  விரும்புவதாக 
ஒரு கடிதம் எழுதி அப்பா வின் கைப்பையில் 
வைத்து விட்டு சந்துரு விடம் ச�ொல்ல 
இருவரும், அவரின் நடவடிக்கை களை 
கூர்ந்து கவனித்து க�ொண்டே இருக்கஅவர�ோ 
டிவி யில்  ஓடும் படத்தினை  ஆர்வமாக 
பார்த்து க�ொண்டிருந்தார்.
‘‘பானு நான் கிளம்புறேன், இன்னை 
ய�ோட  லீவு முடிஞ்சிருச்சு நாளைக்கு டூட்டி
இருக்கு, மாமா  என்ன  முடிவு ச�ொல்றார்னு
கேட்டுட்டு எனக்கு ப�ோன் பண்ணு’’
என்று அவள் காதில் கிசு, கிசுத்து விட்டு
கிளம்பினான்.
வழக்கம் ப�ோல் ப�ோன், ‘‘உடனே 
கிளம்பி  வாங்க அத்தான்…’’ அழுது
க�ொண்டே பானுமதி.
மறுபடியும் இவன்  லீவு கேட்டு
டெல்லியில் இருந்து வர,
எல்லா ஏற்பாடும் பண்ணி ஊர் பூரா 
ச�ொல்லியாச்சு இப்போ  வந்து ச�ொன்னா 
என் கெளரவம் என்னாகிறது, அவன் 
பிரபா  வ லவ் பண்ணான்னு தெரிஞ்சும்
நீ எப்படி பானு… என்ற நாராயணன் 
கத்த இத�ோ இப்போ கல்யாண மண்டபம்
வெளியே சந்துரு..
‘‘டேய் உள்ள ப�ோய் ப�ொண்ண 
தூக்கிட்டு வாடா’’ என்று தாத்தா சத்தம் ப�ோட,

‘‘தாத்தா ப�ொண்ண தூக்கறது பெரிய
விஷயம் இல்லை, மாமா வ�ோட நிலைமை 
யை ய�ோசிங்க, வேண்டாம் தாத்தா’’ என்று
மண்டபத்தை விட்டு வெளியேற 
கெட்டி மேளம், கெட்டி மேளம் என்ற
குரல் இவன் காதில்….
அத�ோடு இருவர்  குடும்பங்களும்
பிரிய, சந்துரு ஒரு ராட்சசி க்கு கணவன் 
ஆனது விதியே தான்.
‘‘ஐ, சந்துரு வந்துட்டான் தாத்தா 
வாங்க விளையாடுவ�ோம்’’ என்ற பேத்தி 
பிரபா  வின்  குரல்  கேட்டு மீண்டும்
இவ்வுலகத்துக்கு வந்தார் சந்துரு..
‘‘அப்பா உங்களுக்கும் வயசாச்சு,
ஏன் தனியா  இருக்கீங்க, எங்கள�ோடயே 
இருங்க ன்னா கேக்க மாட்டேன் ங்கிறீங்க’’
‘‘அட ப�ோ அம்மு அதுவே பழகிடுச்சு..’’
‘‘அம்மா ப�ோய் 8 வருஷம் ஆச்சுப்பா’’
‘‘ஆமா, அம்மு அவள ஏன் இப்போ 
ஞாபகப்படுத்துற..’’
எதிர்  வீட்டில்  இரு ந் து சந்துரு ,
‘‘இங்க வாடா, யார் வந்திருக்காங்க பாரு’’
‘‘ப�ோ மம்மி நான் வர மாட்டேன்’’
வீட்டில்  இருந்து ஒரு 30வயது
பெண்ணும் அவளின் பின்னே ஒரு பையுடன் 
57 வயது மதிக்க தக்க ஒரு பெண்மணியும்...
‘‘அடடே  உள்ள  வாங்க, சந்துரு
அம்மா வந்திருக்காங்க டா, வா’’
‘‘உக்காருங்க ரூம்ல பசங்க விளை 
யாடிட்டு இருக்காங்க கூப்பிட றேன்’’
என்று அம்மு உள்ளே ப�ோக...
ச�ோபா  வில்  அமர்ந்திருந்த சந்துரு
எழுந்து ‘‘உக்காருங்க’’ என்று ச�ொல்லி
நிமிர்ந்தவர் கண்களில் அதிர்ச்சி...
‘‘பானு நீயா’’
‘‘அத்தான் நீங்களா…’’
‘ ‘ ஆ ம ா , அ ம் மு எ ன் ப�ொ ண் ணு
தான்  மாப்பிள்ளைக்கு இங்க ட்ரான்ஸர் 
ஆகி ஒரு வருஷம் ஆகுது’’
‘‘ஓ, இது என் ப�ொண்ணு கவிதா’’
‘‘சந்துருஎன் பேரன்…’’இதை ச�ொல்லும்
ப�ோது அவள் கண்களில் ஒரு மின்னல்.
‘‘ஓ இது என் பேத்தி பிரபா…’’  
இவர் கண்களில் கண்ணீர்…
அடுத்தடுத்த தலைமுறைகள்  ஏந்தி 
யிருக்கும் பெயர்கள் தான் அன்பின் முகவரிய�ோ…
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ம�ௌனமே  அழகு என்பதற்கு

அடையாளமாய் வனிதா  எப்பொழுதும்
அலுவலகத்தில் தானுண்டு தன்பணியுண்டு
என அமைதியாக இருப்பாள் 
பணிக்கு வந்த ஒருவருடத்தில் தாய்
தந்தையரை இழந்தாள்.
அதே கம்பெனியில் தான். வரதனும்
வேலை பார்த்து வந்தான்.   வரதனின் 
அம்மா அப்பா இருவரும் தஞ்சாவூரில் ஒரு
சிறு ஊரில் வாழ்ந்து வருகின்றனர்.
வரதனின் அம்மா ஊருக்குப் ப�ோகும்
ப�ோதெல்லாம், ‘‘எங்களுக்கு வயசு ஆயிடுச்சு
உனக்கு கல்யாணத்தை பண்ணிட்டா எங்க
கடமை முடிஞ்சிடும் செத்தாலும் ம�ோட்சம்...
நாங்க ப�ொண்ணு பாத்தா பிடிக்கலை 
பிடிக்கலையின்னு அடம்பிடிக்கிறே...
உனக்கு வேறு யாரையாவது புடிச்சியிருந்தா 
ச�ொல்லு... அந்த ப�ொண்ணையே பார்த்து
திருமணத்தை நடத்திருவ�ோம்’’
என்று
அம்மா ச�ொன்னதும்.
புகைவண்டி செல்ல பச்சைக் க�ொடிக்
காட்டியது ப�ோல்  வரதனின்  முகத்தில் 
ப ள ி ச ் சென் று ம ன த ி லு ள ்ள  ம க ி ழ ்ச ்சி 
பிரகாசித்தது.
‘‘அப்புடி எல்லாம் ஒன்னும் இல்லம்மா’’
என்று வரதன் ச�ொல்ல...
டேய்...! பாம்பின் கால் பாம்பறியும்

உங்க அப்பாவும் நானும் ச�ொந்தமா 
இருந்தாலும் விரும்பித்தாண்டா கல்யாணம்
செஞ்சிக்கிட்டோம்’’
என்று ச�ொல்ல 
வரதனும் க�ொஞ்சம் க�ொஞ்சமாக  மனசில
உள்ளதை ச�ொல்ல ஆரம்பிச்சான்.
‘‘அது வந்தும்மா.... எங்க கம்பெனி
யிலெ  வனிதானு ஒரு ப�ொண்ணு. ர�ொம்ப 
அமைதியான ப�ொண்ணு. அம்மா  அப்பா
ரெ ண் டு பே ரு ம் இ ல ் லை . அ வ ள�ோட 
அண்ணன் மட்டும் திருமணஞ் செஞ்சுக்கிட்டு
குடும்பம் குடுத்தனமுன்னு பெங்களூர்ல ஒரு
ஐ. டி கம்பெனியிலெ வேலை பார்க்கிறாராம்
இந்த  ப�ொ ண் ணும் என்னோட 
நட்பாத்தான் பழகும். கேட்குற கேள்விக்கு
பதில் மட்டும் ச�ொல்லும். குடும்ப பாங்கான
ப�ொ ண் ணு . இ து வ ரை க் கு ம் அ ந ்த
ப�ொண்ணுக்கிட்டே விரும்புறியான்னு கூட 
கேட்டதில்லை  அப்படி ஒரு எண்ணத்தில
அந்த ப�ொண்ணும் பழகுதானு எனக்குத் 
தெரியலை.
ஒ ரு  நாளை க் கு அ ப ் பா வை 
அழைச்சுக்கிட்டு சென்னைக்கு வாம்மா’’
என்று ஒரு பேச்சுக்காக ச�ொல்லிமுடித்தான் 
வரதன்.   ஆனால்  அந்த ப�ொண்ணையே 
வரதனுக்கு பேசி முடிக்கலாம்னு அம்மா 
முடிவு செய்தார்.
த ி டீ ரெ ன ஒ ரு நாள் கம ் பெ ன ி
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வாசலில் வரதனின் அம்மா அப்பா இருவரும்
ஆட்டோவில்  வந்து இறங்க.... வரதன் 
பார்த்து விட்டு அதிர்ச்சியில் ஆழ்ந்தான்.
‘‘என்னப்பா ...’’
‘‘என்னம்மா....’’
‘‘ச�ொன்னா நான்  வந்து அழைச் 
சுட்டு வந்திருப்பேனே. வயதான காலத்தில
எதுக்கு இப்போ சிரமம்’’ என்று வரதன் 
படபடத்தான்...
‘‘இருக்கட்டும்பா... சென்னை  என்ன 
பெரிய தூரமா  இல்லை நான் பார்க்காத 
சென்னையா சரிசரி நேரா... வந்த விசயத்துக்கு
வந்திடுறேன்.
உங்க அம்மா  மூலமா  எல்லாம்
கேள்விபட்டேன். அந்த ப�ொண்ணு யாருப்பா’’
என்று ஆவலுடன் கேட்டார்.
‘‘வாங்கப்பா முதல்ல  டீ சாப்பிட்டு
பேசுவ�ோம்’’ என கேன்டின் பக்கம்
அழைத்துச் சென்றான்.
கேன்டினில்  வனிதாவின் சக 
நட்புகள�ோடு வனிதா தேநீர்  அருந்திக்
க�ொண்டிருந்தாள்.
‘‘வணக்கம் வனிதா. இவங்கதான் 
என்னோட அம்மா அப்பா’’ என அறிமுகம்
செய்ய,
‘‘வாங்கம்மா  வாங்கப்பா‘‘ என்று
வணக்கம் வைத்துவிட்டு தன்  இருக்கை 
யைவிட்டு எழுந்தாள்.
‘‘நல்லா  இருக்கிறீயாம்மா’’ என்று
வாஞ்சையாய் வரதனின் அம்மா வனிதாவை 
கேட்க...
இவ்வளவு பேரையும் விட்டுட்டு
என்னை மட்டும் ஏன் இவ்வளவு கரிசனமா 
விசாரிக்கிறாங்க என்று மனதுக்குள்  ஒரு
ப�ொறிதட்ட... ‘‘நல்லா  இருக்கிறேன்.
நீங்கள் நல்லா  இருக்கிறீங்களா’’ என்று
கேட்டத�ோடு ‘‘டீ சாப்பிட்டுட்டு வாங்கமா.
நாங்க ஆபிசுக்கு ப�ோயிக்கிட்டு இருக்கோம்’’
என்று ச�ொன்னவாறு புறப்பட்டாள் வனிதா.
என்ன  அமைதி என்ன  அழகு.
என்ன நடையுடை. நாம பார்த்திருந்தாலும்
இப்படி ஒரு பெண்ணை பார்த்திருக்க
முடியாது
வரதனுக்கு
ஏற்ற ச�ோடி
ப�ொருத்தம் என மனதுக்குள் நினைத்தாள்.
ஆபிசுக்குள் சென்றதும் வனிதாவின் 
கேபினுக்குள் வரதனின் அம்மா நுழைய...

ஆச்சரியமாக. ‘‘என்னம்மா...! வாங்க‘‘
என்று நெற்றி  வியர்க்க படபடப்புடன் 
இருக்கையை விட்டு எழுந்தாள்.
‘‘ஒன்னும் இல்லம்மா  என் பையன் 
எதிர்காலம் பற்றி பேசனும். அதான்...’’
என்று வரதனின்  அம்மா  இழுக்க, ‘‘உங்க
பையன் எதிர்காலம் பற்றி பேச என்னிடம்  
என்ன இருக்கு’’ என வனிதாவும் கூற...
நேரடியா  விசயத்துக்கு வந்திட 
றேன் . . . உ ன ் னை  எ ன் பை ய ன் 
விரும்புறானாம். ஆனா நீ விரும்புறதும்
விரும்பாததும் அவனுக்குத் தெரியாதாம்
அதான் நானே நேர்ல  வந்து உன்னோட 
சம்மதத்தை கேட்க்கலாமென்று.
இ தை  க ேட ்ட து ம்  த ி டீ ரென் று
தலையை குனிந்து கையிரண்டையும் முட்டுக்
க�ொடுத்து மேசையில் சாய்ந்தாள்  வனிதா.
இனம்புரியா சிந்தனையில் ஆழ்ந்தாள்.
சிறிது நேரம் ய�ோசித்த பின், ‘‘எதா 
இருந்தாலும் ஆபீஸ்ல வேண்டாம்,
இன்னைக்கு மாலை  5 மணிக்கு
இந்த முகவரிக்கு வந்துருங்க’’ என வனிதா 
ஒரு முகவரியை  எழுதிக் க�ொடுக்க,
வாங்கிக் க�ொண்டாள் வரதனின் அம்மா.
ச�ொன்னபடி வரதனின்  அம்மாவும்
அப்பாவும் வனிதாவை சந்திக்கச் சென்றனர்.
வாங்கம்மா... வாங்கப்பா... என்று அழைத்து
காப்பி ப�ோட்டுக் க�ொடுத்துவிட்டு, இழை 
ய�ோடிய புன்னகைய�ோடு ச�ோகத்தை 
மறைத்து பேச ஆரம்பித்தாள் வனிதா.
‘‘எனக்கு வயது 30. எங்க அண்ணன் 
என்னை விட பத்துவருசம் மூப்பு திருமணம்
செய்தவுடன் பெங்களூருக்கு ப�ோயிட்டான் 
எங்கஅம்மா அப்பாவயதானவுங்க... ரெண்டு
பேரும் இறந்துட்டாங்க நான் சம்பாதித்து
வைச்சிருக்கிறதை வைத்துத்தான் நான் 
கல்யாணம் பண்ணிக்கனும்.
அண்ணனும் உறவுகளும் வாலறுந்த
பட்டமா ப�ோயிட்டாங்க’’ என்று வனிதா 
குமுற...
‘‘அதெல்லாம் ப�ோகட்டும் பார்த்த
உடனே நான்  புரிஞ்சுக்கிட்டேன். என் 
மகனை திருமணம் செஞ்சுக்கிற சம்மதமா’’
என வனிதாவிடம் கேட்டார் அம்மா.
‘‘அ வ ர�ோட நான் நட ் பா த ்தான் 
ப ழ க ி னேன் . அ வ ரு ம் அ ப்ப டி த ்தான் .  
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அவருக்கு சம்மதமுன்னா  எனக்கும் சம்மதம்
தான்’’ என பெண்ணிய நாணத்தோடு, கால் 
கட்டை  விரலால் தரையில்  க�ோலம்போட்டு
மெல்லிய புன் சிரிப்போடு வனிதா கூறினாள்.
பெண்ணுக்கு  பெண்
புரியாமல்  இருக்குமா? வரதனின் தாய்
ப�ொன்னுத்தாயி புளங்காகிதம் அடைந்தார்.
‘‘சரி வருகிற கார்த்திகை  மாதம்
2 0 - ஆ ம்  தேத ி  ந ல ்ல  மு கூ ர ்த ்த ம்
சுவாமி மலையிலேயே திருமணத்தைச் 
செஞ்சிடுவ�ோம்’’ என வரதனின்  அம்மா 
கூறினார்.
மாதங்கள்  உருண்டோட நேரமும்
கூடி வர, வனிதா  வரதனின் திருமணம்
நடந்தேற ி ய து .  த ி ரு ம ண ம் மு டி ந் து
ஒ ரு வ ா ர த ்தில்  ம ாலை வேளை ய ி ல் 
த ன ி ய ாக ச ி ந ்த னைய�ோ டு மு ற ்ற த ்தில் 
அமர்ந்திருந்தாள்.
‘‘என்ன வனிதா ...
அமைதியாய் ஏத�ோ சிந்தனைய�ோடு
இருக்கிறாய்’’ எனக்கூறிய வாறு வரதன் 
வனிதாவின் அருகில் அமர்ந்தான்.
ஒன்னும் இல்லிங்க என முகவாட்
டத்தோடு வனிதா கூறினாள். நீ எதைய�ோ 
மறைக்கிறாய் என்ன ச�ொல்லு ச�ொல்லு...
என்று தூண்டித்  தூண்டிக் கேட்டான் 
வரதன்.
‘‘அம்மா  எதுவும் திட்டினாங்களா 
இல்லை இந்த கிராமவாழ்க்கை புடிக்கலையா’’
என பதட்டத்தோடு கேட்டான்.
ம� ௌ ன ம்  கலைத் து வ ன ி தா 
முந்தானையால்  முகத்தை  துடைத்துக்
க�ொண்டு சற்று தன்னை  ஆசுவாசப்
படுத்திக் க�ொண்டாள்.
‘‘ஏங்க...
செ ன ் னை ய ி ல்  உ ள ்ள  அ ந ்த
ஐ.டி கம்பெனிக்குத்தான் நாம திரும்ப 
ப�ோகணுமா’’ என்று வனிதா கேட்க...
‘‘என்ன அப்படி கேட்கிறே...
திருமணம், விருந்து, சந்தோசம்
எல்லாம் முடிஞ்சுருச்சி... இனிமேல் நாம
ப�ொழப்பு பார்க்க ப�ோக வேண்டாமா.’’
‘‘இல்லேங்க...
இந்த ஊர்ல  உங்களுக்கு நாலு
ஏக்கர் நஞ்செய் நிலம் இரண்டு ஏக்கர் 
தென்னந்தோப்பு பம்பு செட்டெல்லாம்
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இருக்கு...
அத்தையும் மாமாவும் வயசானவங்க
வேறு யாரும் அவங்களுக்கு துணை 
கிடையாது. அவங்க எத்தனை நாளைக்குத் 
தான். இதையெல்லாம் கவனிக்க முடியும்.
முதல்ல  அவங்கள கவனிச்சிக்கிற  யாரு  
இருக்கிறா...?’’ எனக்கேட்ட வனிதாவின் 
கண ்க ள ி ல் கண்ணீர் பெ ரு க ் கெ டு த் து
ஓடியது.
‘ ‘ எ ன ்னா  வ ன ி தா  எ ன ்னாச் சு
உனக்கு’’ என துடித்துப்போனான் வரதன்.
‘‘அம்மா  அப்பாவை பிரிந்தவளுக்
குத்தான்   அந்த வலியும் வேதனையும்
தெரியும்.
நான் ப ி . இ .  ப டி க் கு ம்போதே 
அண்ணன் வேலைக்கு ப�ோயிட்டான்.
வற்றியக் குளத்து க�ொக்கைப் ப�ோல அம்மா 
அப்பாவை விட்டுட்டு ப�ோயிட்டான். நான் 
வேலை பார்த்து அனுப்புற பணத்தில அம்மா 
அப்பா ரெண்டு பேரும் நல்ல படியாத்தான் 
வாழ்ந்தாங்க. என்னோட ப�ோதாதக் காலம்
அவங்க ரெண்டு பேருமே திடீரென மகன் 
கவலையில உடல்நிலை சரியில்லாம
அடுத்தடுத்த மாதத்தில இறந்துட்டாங்க.’’
என்று துக்கம் த�ொண்டையை  அடைக்க
மேலும் வனிதா கூறினாள்...
‘‘அந்த வேதனையை உணர்ந்த தாலே 
என்  அத்தையும் மாமாவுமாவது எனக்கு
வேணும்’’ என்று கூறியவாறே  வரதனின் 
மடியில் சாய்ந்தாள். அவர்களை நான் நல்ல 
படியா பார்த்துக்கனும். ஒன்னு நாம அவங்க
ரெ ண் டு  பேரை யு ம் அ ழைச் சு க்கி ட் டு
சென்னைக்கு ப�ோகனும். இல்லையின்னா...
நீங்க பிறந்த இந்த மண் வாசனைய�ோடு
இந்த கிராமத்து வாழ்க்கையே ப�ோதுமுன்னு
நினைக்கிறேன்’’ என்று வனிதா  கூற...
வரதன் ஆச்சரியத்தில் திகைத்தான்.
‘‘கவலைப்படாதே  வனிதா... நாம
யாருக்கிட்டேயும் ப�ோயிட்டு கைகட்டி
சம்பளம் வாங்கி ப�ொழைக்க வேண்டாம்.
நான் ப ி றந ்த இ ந ்த ம ண்ணிலேயே 
வாழ்ந்து காட்டமுடியும்’’ என்று கூறிய
வரதனின் ஆனந்தக் கண்ணீர் வனிதாவின் 
கன்னத்தில் பயிர்த்துளிர் மேல் பட்ட
பனித்துளியாய் அழகு சேர்த்தது
n
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1
திசைமாறியப் படகு
கிடைக்காத பேரின்பம்
சுற்றிலும் தண்ணீ ர்

9
வண்ணச் சிறகுகள்
வானத்தை மூடிமூடித் திறக்கின்றன
பறக்கும் பட்டாம்பூச்சிகள்

2
வண்ண வண்ணப் பூக்கள்
நிறம் பார்க்காமல் அமர்கிறது
தேனெடுக்கும் வண்டு

10
சிதறிய பனிப்பாறைகள்
பெருகிய ஆற்றுவெள்ளத்தில் மிதக்கின்றன
ஊறிய மனித உடல்கள்

3
உறுப்பு தானம்
மீண்டும் உயிர் பெறுகிறது
பழுதான இதயம்

11
பறக்கும் பட்டாம்பூச்சி
பாதியிலேயே விழுகிறது
காலில் ஒட்டிய மகரந்தம்

4
க�ோவிலில் அமைதி
வேகமாகக் கலைத்துப் ப�ோகிறது
மாடப்புறா கூட்டம்

12
த�ோண்டும் குழிகள்
கும்பலாய்ப் பிணைந்து வருகின்றன
மண்புழுக் குடும்பங்கள்

5
மலையிலிருந்து அருவி
பயங்கர சத்தத்துடன் விழுகிறது
மேலிருந்து பாறை

13
மழை மேகங்கள்
தரையிறங்கத் தயாராகின்றன
பறக்கும் மயில்கள்

6
நிர்வாணப் பெண்சிலை
அழகை மூடி மறைக்கிறது
க�ொடி பின்னிய இலையாடை

14
பூச்செடியில் மலர்கள்
அசையும் ப�ோது தெரிகிறது
மறைந்துள்ள தேனீ

7
உதிர்ந்த பூக்கள்
அசைந்த வண்ணம் உள்ளன
நகரும் புழுக்கள்

15
கார்கால வயல்கள்
பசுமையைக் க�ொண்டாடி மகிழ்கிறத�ோ
வெள்ளைப் பறவைகள்

8
காய்ந்த நீர்த்தொட்டி
தண்ணீ ருக்காகக் காத்திருக்கும்
க�ொசுக்களிட்ட முட்டைகள்

16
ஆட்டு மந்தை
ஒன்றின் பின்னால் த�ொடர்கிறது
எறும்புக் கூட்டம்

கவிஞர் கவி நிலா ம�ோகன்
தஞ்சாவூர்
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epidg;gJ KbAk;
Kidth; g. fw;gfuhkd;
MA.,MA.,MA.,M.Phil.,P.hD.,

cjtpg;Nguhrphpah; jkpo;j;Jiw
Nrhdhfiykw;Wk; mwptpay; fy;Y}hp>
Nryk;- 05

jpdk;NjhWk; ehk; epfo;j;Jk; midj;J
epfo;TfSk; ek;Kila epidTfspd; %yNk
epfo;fpd;wd. ,jd; %yk; ehk; czh;e;Jnfhs;s
Ntz;baJ> ehk; epidg;gij ek;khy; epfo;j;j
KbAk; vd;gNj MFk;. Mdhy; ek;Kila epfo;T
vt;thW mika Ntz;Lk; vd;gNj kpfTk;
Kf;fpakhdJ. epidtpy; njsptpy;iy vd;why;
epfo;tpYk; njsptpUf;fhJ.
vd; d hy; vijAk; rhjpf; f ,ay
tpy; i y. vdf; F vq; F k; ntw; w p fpilf; f
tpy; i y vd;nwy;yhk; Gyk;Gtjw;Ff; fhuzk;>
ek;Kila vz;zk; J}a;ikahf ,y;iy vd;gjd; ntspg;ghNl. vz;zj;ijj; J}a;ikahf
itj;Jf;nfhz;L nra;Ak; nray; midj;Jk;
ntw;wpapNyNa KbAk;. vz;zj; J}a;ik vd;W
,q;F ehk; vij Fwpg;gpLfpNwhk; vd;why;> vt;TapUf;Fk; jPq;F epidf;fhj vz;zj; ijNa.
,d;Dk;
njspthff;
$wNtz;Lkhdhy;
‘vjphpf;Fk; mUs;tha; ,iwth’ vd;w thf;Ff;F
Vw;g nray;gLk; vz;zj;ijNa J}a;ik vd;W
milahsk; fhl;Lfpd;Nwhk;.
“vz;zpa vz;zpahq;F va;Jg vz;zpah;
jpz;zpa uhfg; ngwpd;”
vd;w ts;Sthpd; $w;Wg;gb> jpzz
; pa neQ;r-

Kilatuhf ,Ug;gth; epidg;gJ midj;Jk;
epiwNtWk;. jpzz
; pa neQ;rk; vd;gJ rf;jp
gilj;j neQ;rk;. vjw;Fk; fyq;fhj kd ijhpak;
gilj;j neQ;rk;. Neh;kiwahd rpej; idfis kl;LNk gjpaitj;Js;s neQ;rk;. ek;khy;
KbAk; vd;W ek;kJ
P ek;gpfi
; f itf;Fk; neQ;rk;.
ey;ydtw;iwj; JzpeJ
; > fhykwpeJ
; > ,lkwpeJ
;
nray;glj; J}z;Lk; neQ;rk;. ‘jz;zi
P uf;$l
ry;yilapy; rypff; yhk;. mJ gdpff; l;bahFk;tiu
nghWj;jpUe;jhy;’ vd;w thf;Ff;F Vw;g> fhyk;
fdpAk;tiu fhj;jpUe;J ntw;wp fhzitf;Fk;
neQ;rk;. ,j;jifa neQ;rk; ekf;F Ntz;Lk;.
Vnddpy; ,j;jifa neQ;rk; epidg;gJ kl;LNk
eprr; ak; KbAk;.
“Qhyk; fUjpDk; if$Lk; fhyk;fUjp
,lj; jhw; nrapd;”
vd;fpwhh; ts;Sth;. gy;NtW nray;fs; Njhy;tp
apy; Kbtjw;F Kf;fpa fhuzk;> Njitaw;w Neuj;
jpy; nra; t Nj. cyfj; i jNa ehk; ifafg;
gLj;jNtz;Lk; vd;why; $l mJTk; rhj;jpaNk.
Mdhy;> mjw;Fj; jFe;j Neuk;tiu ehk;
fhj;jpUf;f Ntz;Lk;.
kw;wth;fSf;fhd Neuj;jpy; ehk; vij
Ak; rhjpf;f ,ayhJ. ekf;fhd Neuk; tUk;tiu
fhj;jpUe;J> jFe;j Neuj;jpy; nraiyr; nra;Ak;
NghJ kl;LNk mr;nraypy; ek;khy; ntw;wpfhz
,aYk;.
ehk; nra;Ak; nray; ntw;wpapy; Kba
Ntz;Lkhapd;> mr;nraiyj; njhlq;Fk;Kd;
mjd; ,Wjptiu gyKiw mr;nray; Fwpj;J
Muha;e;Jg; ghh;g;gJk; kpf Kf;fpakhdJ. ehk;
nra;fpd;w ,r;nray; ekf;fhdjh? ,jdhy;
ekf;F ed;ik cz;lhFkh? ,jd; %yk;
ek;ikr; rhh;e;jth;fSf;F vd;d gad;? ,jd;
%yk; ekf;F vd;dnty;yhk; vjph;g;Gfs; tUk;?
mtw;iwnay;yhk; ehk; vt;thW vjph;nfhs;tJ?
,Wjpapy; vt;thW ntw;wpfukhf rhjpgg; J vd;W
mr;nraypd; ,Wjptiu gyKiw Muha Ntz;Lk;.
xU nraiyj; njhlq;Fk;Kd; mjd; njhlf;fk;
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Kjy; ,Wjp tiu gy;NtW Nfhzq;fspy; ed;F
Muha;e;J mjd; gpwF mr; nraiyr; nra;jhy;
kl;LNk mjpy; ntw;wpfhz ,aYk;. ,ijj;jhd;
ts;StUk;>
“vz;zpj; Jdpf fUkk; Jzpe;jgpd;
vz;Ztk; vd;gJ ,Of;F”
vd;fpdw; hh;. Vd; ,r;nray; Njhy;tpaile;jJ
vd;W Njhy;tpfF
; g; gpd; Muha;tijtpl mjidr;
nra;tjw;FKd; njspT nfhz;lhy; Njhy;tpia
Kw;wpYkhfj; jtphf; f; yhk;. Mdhy; Njhy;tpaile;j
gpwF $l mjw;fhd fhuzj;ij Muhahky;
njhlh;eJ
; Njhy;tpapNyNa tho;tjjhd; tUj;jk; jUtjhf cs;sJ.
ntw;wpngUk; kdpjid kl;LNk ,e;j
cyfk; jpUk;gpg;ghh;f;Fk;. ntw;wpahsh;fspd; thf;F
kl;LNk ,q;F rigfspy; VWk;. ntw;wpia
kl;LNk r%fk; nfhz;lhLk;. vdNt vz;zq;fisf; $h;ikahf;fpf; nfhs;Nthk;. $h;ikNahL
J}a;ikiaAk; ,izj;Jf; nfhs;Nthk;. cyfNk
ek;ikf; nfhz;lhl ,JNt top.
ekf;fhd ntw;wpAk; Njhy;tpAk; ek; mUfp
NyNajhd; ,Uf;fpd;wd. ehk;jhd; mjidj;
Njbr; nry;tjpy; njsptpy;yhky; jtpf;fpd;Nwhk;.
,d;Dk; nrhy;yg; Nghhy;> ntw;wpiatpl
Njhy;tp rw;Wj; njhiytpy; jhd; cs;sJ. ehk;
jhd; mjidj; Njbr; nrd;W Njhy;tpaile;J
Njhy;tpaile;J Jtz;L Nghfpd;Nwhk;.
ek;K ila gazj; i j Kjypy; rhpahd
ghijapy; mikj;Jf;nfhs;sNtz;Lk;. rhpahd
ghijapy; gazpf;F k; N ghJjhd; nrd; W NrUk;
,lk; rhpahdjhf mikAk; . ekf; f hd
rhpahdijj; Njh;e; njLg; gjpy; jhd; ekf; F f;
Fog; g k; . Fog; g j; i jj; jtph; j ; J
rhpahd
ijj; Njh;e ; njLj; J tpl; l hy; > md; w pypUe; J
jtwpd;k P J jtwpAk; ek; kdk; nry; y hJ.
vdNt ey;y ijNa epidg; N ghk; . mij
Nehf; f pNa gazpg;N ghk; . me; jg; gazj; jpd;
%yk; gaDk; ngWNthk; .
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எண்ணும்போதெல்லாம்
எண்ணி மகிழ்கிறது
ஏழையின் நாணயம்

மை கிறுக்கல் மாதவன்
சிறுமுகை

n

2   |21

  
   
   - 
   
  
   
   - 
   
  
   
   -
   
  

			
			



 

  
  
  
  
  
  
  
  
  

-  
22|   2


     
  
  
தாய்என்ற ச�ொல் என் வாழ்வில் ஒரு

கலங்கரை  விளக்கம். அந்த நிலையிலிருந்து
வரும் ஒளி வெள்ளம் என் வாழ்வின் இருளை 
அகற்றுகிறது. தூய உணர்வுகளுக்கு வழி
காட்டுகிறது. அங்கிருந்து த�ோன்றும் ஒலிக்
கற்றை  என்  உள்மனத்தின்  அசரீரியாக 
ஒலித்து என் மனத்தின் தீமைகளையெல்லாம்
அழித்து திசைமாற்றி நன்மைக்கே  வழி
க�ோலுகிறது. இன்று எனக்கு வயது 72.
இப்போ தும் அ ந்த அசரீரீ க் கு ர ல்தான் 
வழிநடத்துகிறது. வாழ்வாங்கு வாழவைத்து
வருகிறது. அன்னை  என்ற ச�ொல்லுக்கு
ஆயிரக்கணக்கான ப�ொருள் உண்டு.  
எ ன் தந ் தை ய ி ன்  மு க ம் எ ன க் கு
சரி ய ாக ந ினைவி ல்  இ ல்லாதப�ோதே 
இறைவன் தன்அடிக்கு அவரை அழைத்துச் 
சென்று விட்டான். நான்  ஐந்து மாதக்
குழந்தையாக  இருக்கும்போதே  தந்தை 
காலமாகி விட,  தாயே எனக்கு எல்லாமாக 
ஆகிவிட்ட சூழல். உணர்வு தெரிந்த  நாளி
லிருந்து என் ஒவ்வொரு  அசைவும் தாயின் 
அன்பின் எல்லைக்குட்பட்டே அமைந்தது.
என் சிறிய தந்தையும் அவரது துணைவி
யாரான சிற்றன்னையும் என்னைத் தங்கள் 
பிள்ளையாகவே ப�ோற்றினர். என் பண்பு
நலன்களில்  மிகுதியும், என் தாய் தன் 
பால�ோடும், பாங்காய் சமைத்தளித்த உண
வ�ோடும் ஊட்டியவைதான்.
வேறு எந்த நிகழ்வுகளைச் ச�ொல்லா 
விட்டாலும், ஒன்றை  மட்டும் ச�ொல்லாமல் 
இருக்க முடியாது. எனக்கு பத்து வயது.
வாழ்வின் நெறிமுறைகளைக் கூறி வழி
நடத்தி  வந்த வேளையில், ஒரு முறை 
என் தாய் “என் பிள்ளை கம்மனாட்டி
வளர்த்த பிள்ளை  என்ற பெயர்  வாங்கி 

விடக்கூடாது.” என்று கண்ணீர்  மல்கக்
கூறிவிட்டுக் கதறி அழுதார்கள். அந்தக் குரல் 
எங்கு சென்றாலும் என் காதில் அசரீரியாக 
ஒலித்துக் க�ொண்டே  இருந்தது. ஆனால் 
அதன் உண்மைப் ப�ொருள் விளங்கவில்லை.
என் சிற்றன்னையிடம் தயங்கித் தயங்கிக்
கேட்டு விட்டேன். அவர்களும் அழுது
கண்ணீரைத்  துடைத்துக் க�ொண்டார்கள்.
நான்  வற்பு றுத்திக் கேட ்கவே  அழுது
க�ொண்டே, “எனக்கு உன் சிற்றப்பா கணவர்.
அவர்  உயிர�ோடிருப்பதால் நான்  சுமங்கலி.
உன் தாயார் கணவரை  இழந்துவிட்டதால் 
உ ன் தந ் தையை  இ ழ ந் து வ ி ட ்ட தால் 
அவரை மறைமுகமாக “கம்மனாட்டி” என்று
சிலர் ச�ொல்வதால்தான்  உன்  அன்னை 
நெஞ்சம் உருகி அழுதுவிட்டார்கள்” என்று
கூறினார். அத்தோடு “நீ நற்பண்புகள�ோடு
வாழ்ந்து நல்லபெயர்  எடுத்தால்  மற்றவர் 
உன் தாயைப் புகழ்ந்து விடுவார்கள்.
அவ்வாறான இழிச�ொல்லைச் ச�ொல்ல 
மாட்டார்கள்” என்றும் கூறினார். அந்த
ந�ொ டி ய ி லி ரு ந் து எ ன்  உ ள ்ள த ்தில் 
ஏத�ோ ஒரு  மாற்றம் நிகழ்ந்து விட்டது.
என் தாய்க்குப் பு கழ்தேடித் தரு வதே 
என்  வாழ்வின் ந�ோக்கமாக  அமைந்து
விட்டது. அன்றிலிருந்து இன்று இந்த 72
வயதுவரை நான்  யாருக்கும் ஒரு தீங்கும்
மனத்தால் நினைத்ததில்லை. யாருக்கும்
எந்த தீங்கும் செய்ததில்லை. ஆனால் நான் 
நன்மை என்று நினைத்துச் செய்த ஏதேனும்
எ ன க் கு த் தெர ி ய ா ம ல் அ வ ர ்க ளு க் கு த் 
தீமையாக மாறியிருக்க வாய்ப்புண்டு. அது
என்  மனசாட்சி தீமை  என்று ச�ொல்லாத 
ஒன்றாகத்தான் இருக்கும்.
நான் யாருக்கேனும் ஏதேனும் தீங்கு
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என்ற எண்ணம் மேல�ோங்கி  விட்டது. என் 
கண்ணீரைப் பார்த்து அவர்களும் நெகிழ்ந்து
ப�ோனார்கள். நான் கம்மனாட்டி வளர்த்த
பிள்ளை  இல்லை  என்பதை  வயதான
பின்னும் நிரூபித்து வருகிறேன்.  
கவிஞன், எழுத்தாளன், பேச்சாளன்,
நூலாசிரியன், இதழாசிரியன், நிகழ்ச்சித் 
த�ொகுப்பாளன், வான�ொலி த�ொலைக்காட்சிப்
பங்கேற்பாளன், ம�ொழிபெயர்ப்பாளன்,
அஞ்சல் துறைப் பணியாளன் என்ற பல்வகைத் 
தளங்களில் நின்று நான்  எந்த மேடையில் 
ஏறி ஒலிவாங்கி  முன் நின்றாலும் எதிரில் 
அமர்ந்திருக்கும் ஒரு மூதாட்டியை என் தாயாகப்
பாவித்துக் க�ொண்டு மனத்தில் நிறுத்திக்
க�ொண்டுதான் பேசத் த�ொடங்குவேன்.
மூதாட்டி யாரும் வரவில்லையென்றால் 
கற்பனையில்  ஒரு வயதான வரைத் தாயாக 
உருவகித்துக் க�ொண்டு பேசத்தொடங்குவேன்.
நிகழ்ச்சி  முடிவுற்றதும் என் காதில்  “என் 
பிள்ளை கம்மனாட்டி வளர்த்த பிள்ளை என்று
பெயரெடுக்கவில்லை” என்று தாய் கூறுவது
ப�ோன்ற பிரமை த�ோன்றும். இரண்டு ச�ொட்டு
கண்ணீர் வெளிவரும்.
எ ன்  ஒ வ ் வ ொ ரு  ப ி றந ்த  நாள் 
அன்றும் என் தாயைப்பற்றி  ஒருவரியாவது
எழுதி விடுவேன். அப்படி எழுதியவற்றுள் 
ஒன்றிரண்டை  எடுத்துக் காட்டினால்,
அதனை  யாரேனும் பாராட்டினால்  “நான் 
கம்மனாட்டி வளர்த்த பிள்ளை  இல்லை”
என்ற சான்றிதழாக அன்னையின் நினைவில் 
கலந்து வைத்து விடுவேன்.

t

செய்ய  எண்ணிவிட்டால், அன்னையின் 
குரல்  அதே  அலைவரிசையில்  அசரீரியாக 
ஒலிக்கத் த�ொடங்கிவிடும். அதை  மீறி
என்னால் எந்த தீங்கும் செய்துவிட முடியாது.
“என் பி ள ்ளை கம்மனாட்டி வளர ்த்த
பிள்ளை என்ற பெயர் எடுத்துவிடக்கூடாது”
எ ன ்ற  ச�ொ ற ்க ள் நான்  அ வ ர ்க ளு க் கு
நன்மை செய்து முடிக்கும் வரை  ஓயவே 
ஓயாது. ஒலித்துக் க�ொண்டே  இருக்கும்.
நான் நன்மை செய்து அவர்கள்  மகிழ்ச்சி 
அடைந்த பின்னரே  அசரீரி ஓயும். என் 
மனம் மகிழ்ச்சியில் துள்ளும். இப்படித்தான் 
என்  இதுவரையான வாழ்நாளும், அதில் 
நா ற ்ப து ஆ ண் டு கா ல அ ர சு ப்ப ண ி யு ம்
நடந்தேறி உள்ளது.
1990 ஆம் ஆண்டு மைசூர் 
அஞ்சல் பயிற்சி மையத்தில்  பீஹார், மேற்கு
வங்க மாணவர்கள் மிகுந்திருந்த த�ொகுதிக்குப்
பயிற்சியளிக்கப் பணிக்கழைக்கப் பட்டேன்.
ந ன ்றாக  இ ர ண ்ட ரை  ம ாத ப்  ப ய ி ற ்சி 
முடிந்து பிரியா  விடை பெறும் நாளில் நான் 
அவர்களிடம், “ எந்த வகுப்பிலும் ஆசிரியருக்கு
ஏதாவது ஒன்றை தங்களுக்குள் பெயர் 
புனைந்து வைத்தழைப் பார்கள். நீங்கள் 
எனக்கு என்ன பெயர் வைத்திருந்தீர்கள்?”
என்று கேட்டேன். அவர்கள்  ஒரே  குரலில் 
எவ்விதத் தயக்கமும் இன்றி, “நாங்கள் 
உங்களை இதுவரை ’ஆசிரிய அன்னை 
’(Mummy Teacher) என்றே அழைத்து
வந்தோம் என்று ஆங்கிலத்தில் கூறினார்கள்.
எனக்கு வியப்பில்  வியர்த்து விட்டது. என் 
அன்னை இப்போது இங்கிருக்க வேண்டுமே 

”நெஞ்சம் வலியதாய் நிலைமாறும் மக்களையும்
க�ொஞ்சும் கருணையதால் க�ோவிலாய் நிற்பவள் தாய்
அஞ்சும்படிக்காய் அரற்றிவரும் பிள்ளைக்கும்
தஞ்சம் க�ொடுக்கும் தாளடியாய் நிற்பவள் தாய்
பிஞ்சில் புகட்டியபால் பேச்சுத் தமிழாலே 
விஞ்சும் புகழ்மகனின் வெற்றியில் களிப்பவள் தாய்
க�ொஞ்சம் தான�ோ தமிழில் புகழ்கூறச் ச�ொல்லென்று
பஞ்சம் க�ொடுக்கும் பண்புள்ள பிறவியே தாய்
செய்யகுறு மக்கள் சேர்க்கின்ற ந�ோய்க்கெல்லாம்
உய்யவழிப் பத்தியத்தால் உடல்வாட்டி ந�ொந்தவள் தாய்
நெய்யுருண்டைச் ச�ோற்றை நிலா காட்டித் தந்தவள் தாய்
மெய்யாய் நம் தாய்ப்பெருமை மேதினியில் ச�ொல்லிவிட்டால் 
செய்யாத தவமெல்லாம் சேர்ந்து நம்மை வாழ வைக்கும்!” u
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என்பன சில கவிதை வரிகள். என் குறும்பு
களையும், நான்  ஏற்படுத்திய ந�ோய்
களையும் தாங்கிக் க�ொண்டு என்னை 
ஆளாக்கிய தாயைப்பற்றி என்ன எழுதினும்
எழுத்தில் அடங்காது.
எனக்கு நன்றாக நினைவிருக்கிறது.
சிலர்  என் தாயிடம், “இவனைப் படிக்
கவைக்க எப்படி உன்னால்  முடியும்?”
என்று கேட்கும்போது உறவினர்களின் 
உயர்வினைக் கூறி வாயடைக்கச் செய்வார்.
நான் சிறு பிள்ளையாக  இருக்கும்போது
வ ாய்வி ட் டு ப்  ப டி ப்பதை க் க ே ட் டு ப்
பூரிப்படைந்து முகம் மலர அகம் குளிர
வாழ்த்துவார். என் குறும்புத்தனத்தைப் பற்றி 
அக்கம்பக்கத்தவர் ச�ொல்லும் ப�ோதெல்லாம்
“என் பிள்ளை தங்கமல்லவா?” என்று
அவர்களுக்கு பதில் ச�ொல்வார்.   அந்த
நினைவுகளை  மனத்துள் தேக்கி வைத்து
கல்லூரி படிப்பெல்லாம் முடிந்து பணிக்குச் 
சென்றப�ோது கவிதைகள்  எழுதினேன்.

நிச்சயம் உயர்வடைவேன் என்ற உறுதிய�ோடு
மறைந்து விட்டார்கள். அவர்களின் நினைவு
எப்போதும் இருந்து க�ொண்டே  இருப்பதால் 
என்  வாழ்க்கைப்பாதை நேரிய பாதையாக 
நீடித்துக் க�ொண்டிருக்கிறது. இனிமேலும்
நீடிக்கும் என்ற அசையாத நம்பிக்கை 
இருக்கிறது. இறைவன் நாடி என்னை 
இவ்வுலகில் வைத்திருக்கும் நாள்  வரையும்
அந்த இறைவனின்  உதவிய�ோடு அந்த
அசரீரிக்குரல் வழிநடத்தும்.
எ ன்  ம க ள ்க ள்  இ ப்போ து எ ன் 
தாய் உருவில்  இருக்கிறார்கள். அதனால் 
இ ப்ப டி எ ன ்னால் க வ ி தை  எ ழு த வு ம்
முடிகின்றது.
“நகலாய் என் தாய் நல்ல உருவில் 
மகளாய் எனக்குப் பிறந்தாள் 
அகலாதிருந்து அன்பின் அருவி  
அற்புதம் என்னுள் ப�ொழிந்தாள்”.

அன்னையைப் ப�ோற்றுவ�ோம்! அவள் 
“ப�ொல்லாத பிள்ளையாய்
அன்பினைப் புகழ்வோம்! அகிலம் மகிழ
பிறந்தாலும்  வளர்ந்தாலும்
வாழ்வோம்!                                            n
பூரித்துப் பாலூட்டுவாள் - தன் \
புவி இன்பம் எல்லாமும்
துறந்தாலும் இழந்தாலும்
புகழ்கூட்டிச் சீராட்டுவாள்! \
கல்லாத பிள்ளையாய் ஆனாலும்
பலர்முன்னே கலெக்டராய்க்
காட்டி வைப்பாள் – அவன் \
கடுதாசி எழுத்திலே கடுகளவு
புரிந்தாலும் காவியப்
எனக்கு மறந்துப�ோன
புகழ்நாட்டுவாள்! \
ச�ொற்கள் யாவும்
இல்லாத குணமெல்லாம்
உனக்கு ஞாபகம்
இருப்பதாய்ப் ப�ொய்சொல்லி
இருக்க வேண்டுமென
எப்போதும் நிலைநாட்டுவாள் – தன் \
இதயத்தின் அணுவாக ஏற்றுமே 
எதிர்பார்க்கும்
காலமும் இவள்உயிர் 
முட்டாள்தனமெல்லாம்
தனைப்போற்றுவாள்!”
காதலன்றி
வேறெதிலும் சேராது!...
உண்மையில்  எழுத பற்பல நூல்கள்  
மட்டுமே ப�ோதாது. ஒரு துளி மை மட்டுமே 
இது.
ஷக்தி மித்ரா
அம்மா  என்று நான்  அழைத்து
வாழ அவர்  என்னோடு அதிக காலம்
இருக்கவில்லை.என் சின்ன வயதிலேயே, நான் 

காதலன்றி
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அன்பின் வெளிப்பாடாக விஞ்சி நிற்கிறது.
புதுக்குளியல் ப�ோட்டு குதூகலித்து
ப் புறப்படுகிறது நிலவும் இவர் கனவும்…
‘‘நீ என்னை 
ஏற்காத காரணத்தால் தான்
நான் இன்றும்
உன்னை நேசிக்கிறேன்.’’
த�ொடர்ந்து

 
 



‘‘நான் இன்னமும்
நேசிக்க வேண்டும்
என்பதால் தானா
நீ இன்னமும்
என்னை ஏற்காமலேயே
இருக்கின்றாய் ?’’
ஆகா… எவ்வளவு இனிமையான
கற்பனை. கற்பனை  என்பதை  விடவும்,
ச�ொல்லாட்சி இங்கே சிறந்து நிற்கிறது.

காதலித்துப்பார், காதலில் சிக்குண்டுச் 
சிதைந்தவர்களுக்கே அதன் அருமை புரியும்.
ன்பு வான�ொலி முதல்  அனத் 
து ல க  வ ான�ொ லி க ள ி லு ம்  க வ ி ய ாத் து த வ ம ி ரு ந் து  காதல் செய ்த வ ர ்க ளு க்கே 
புகழ்பெற்று தனது தமிழ்த் தாகத்தைத்  உயிரியல் அர்த்தம் தெரியும்.
தணித்துக் க�ொள்கிறார் கவிஞர் செல்வம்
‘‘காதலைப்பற்றி
பெரியசாமி அவர்கள். வான�ொலி, கவி
முழுதும் தெரிந்துக் க�ொள்ளத்தான்
யரங்கு, இப்படி பல களங்களில் தன்னை 
நான் பிறந்திருக்கிறேன்.
மெய்ப்பித்துவரும் கவிஞர் தனது முதல் 
தெரிந்து க�ொண்டதும்
நூலையும் தமிழுலகிற்குத் தந்திருக்கிறார்.
உயிர் விடுவேன்’’
112 பக்கங்களில் கடுகு சிறிதென் 
எவ்வளவுக்கு மெஞ்ஞானமிருந்தால் 
றாலும், காரம் மிகுந்திருக்கிறது. இந்நூலை 
மஞ்சிகை பதிப்பகம் வடிவமைத்து, வெளி இப்படிய�ொரு கவிதையைத் தந்திருப்பார்.
யிட்டிருப்பது சிறப்பு.
‘‘இருப்பதற்கென்று
வருகிற�ோம்
குறிஞ்சிப்பாட்டில் த�ொண்ணூற் 
இல்லாமல் ப�ோகிற�ோம்’’
ற�ொன்பது பூக்களைக் கபிலர் பாடினார்.
அந்த அழகியலில்  விட்டுப்போனதை 
இப்படியான நகுலனின்  வரிகள் 
நிரப்ப  நூறாவது பூவே  இவரது நூலாகப்
ஞாபகதிற்கு வருகிறது.
பிறப்பெடுத்திருப்பது  பெருமை.

அ

காத ல ர்  இ ரு வ ர்  இ ர வ ி ல் ந ி ல
வாழ்வியல் தத்துவங்கள்  நூல்  முழு
தும் பரவிக்கிடக்கிறது. காதல் சித்திரங்கள்  வ�ொளியில் ம�ௌனமாக அமர்ந்திருக்கிறார் 
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கள். அங்கே நமது கவிஞரே கவிதைக் வசனமும் மனதில் பதியச்செய்கிறது.
களமாகிறார்.
‘‘நல்லது கெட்டது
‘‘இரவும், நிலவும் காய்கிறது
நன்மைத் தீமை
சற்றே ம�ௌனமான�ோம்
இன்பம் துன்பம்
நாம் இருவரும்’’
இரண்டையும்
சீர்தூக்கிப் பார்ப்பவன்
காதல் ரசம் ச�ொட்டும் கவிவரிகளை 
இறைவன்’’
இந்நூல் முழுவதும் காண முடிகிறது.
‘‘அறுக்க அறுக்க முளைக்கும்
‘‘வரங்களே சாபங்களானால்
அருகம்புல்லாய் உன் நினைவுகள்
இங்கே
முளைத்துக் க�ொண்டே இருக்கிறது’’
தவங்கள் எதற்காக’’
ஒருவரைவிட்டும் நாம் பிரிந்திருந்தா 
எவ்வளவுக்கு இடர்பட்டுக் காதல்  லும், நினைவுகள், நம்மைவிட்டும் அகலுவ
செய்திருந்தால், இத்தத்துவம் பிறந்திருக் தில்லை. அவர்கள�ோடு பழகி, வாழ்ந்த
கும்? காதலில் ந�ொந்து தன்னை வெளி காலத்தை நாம் நினைவுபடுத்திக் க�ொண்டே 
படுத்திக் க�ொள்கின்றார�ோ கவிஞர்  என இருப்போம். அதைத்தான் இப்படி அழகாகச் 
எண்ணத் த�ோன்றுகிறது.
ச�ொல்லி இருக்கிறார்.
‘‘காற்று வராதா என்று
ஜன்னலைத் 
திறந்து வைத்தேன்
காற்று வந்து
ஜன்னலைச் 
சாத்திச் சென்றது’’

தார்போட்ட வாழையாய்
சாய்ந்துவிட்டேன்
மூங்கில்போல் முட்டுக்கொடுக்க
கவிதையை விட்டால் வேறு
வழியில்லை எனக்கு

என்பார் ஈர�ோடு தமிழன்பன்.
காதலைப் பாடாத க வி ஞ ர ்கள் 
இல்லை. காதலுக்கு எல்லையுமில்லை.
காதலே கவிஞர்களுக்கு பெரும் விருந்து.
காதலில்லாமல் உலகே இல்லை. காதலை 
அறிந்திராதவன் மனிதனே இல்லை. காதல் 
ப�ோதையைத்தரும். அதுவே  ஒருவரை 
நல்லவராக்கும்.வல்லமைப்பெற்ற காதலே 
வாழ்வின்  உயிர்நாடி. அதை  ஏற்று
வாழ்பவனே மெஞ்ஞானி.
‘‘ஆள் பார்த்து
கூலி க�ொடுப்பவன் மனிதன்
ஆடும் ஆட்டத்துக்கு எல்லாம்
கூலி க�ொடுப்பவன் இறைவன்’’
இங்கே கவிஞரின் இறைபக்தி பளிச் 
சிடுவதுடன், குர்ஆன்  விளக்கும் இறை 

துவண்ட நிலையிலெல்லாம் தன்னைத் 
தூக்கி நிறுத்தும் தூணாக கவிதையைச் 
சித்தரிக்கிறார்.
இன்னும் எத்தனைய�ோ இன்சொல்,
க �ோல�ோச்சி ந ி ற் கு ம் இ க ்க வ ி தை நூ ல் 
மிகச்சிறப்பாக நெய்யப்பட்டுள்ளது
நூறாவது பூவில்  மகரந்தம் த�ொட்டு
தமிழ்த்தேன் சுவையை வாசகர்களுக்கு தனது
அறுபது பாடல்களில் பகிர்ந்தளித்த கவிஞர் 
செல்வம் பெரியசாமி இன்னும்பல நற்றமிழ் 
நூல்களை தமிழுலகுக்கு வழங்குவார் என்ற
நம்பிக்கையுடன் வாழ்த்துகிறேன்.
100 ரூபாய் விலை ப�ொறிக்கப்
பட்டுள்ள  இந்நூலைப்பெற த�ொடர்பு
களுக்கு அலைபேசி எண்கள் :
+91 063691 63657
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Dr.



(International Life Coach – Mentor – Facilitator)



உங்களுக்கு வேண்டியவர்கள்  உங்கள்  மீது காட்டும் அன்பின்  மதிப்பை  என்றும்
உணராமல் இருந்து விடாதீர்கள். உங்களுடனேயே இருப்பதால் உங்கள் சுற்றத்தின்  
நேசமான உதவிகளை நீங்கள் அங்கிகரிக்காமல் இருப்பதும் அவர்களை, அவற்றை 
சாதாரணமாக  புறந்தள்ளுவதுமான ரிஸ்க்கை  உங்கள்  வாழ்க்கையில்  என்றுமே 
எடுத்து விடாதீர்கள்.
- பிரிகிட்டி நிக்கோல் 

ச�ொந்தம் பந்தம் நட்பு

இவர் 
களிடம் இயல்பாக  இருப்பதை  விட்டும்
உன்னை  எனக்கு எவ்வளவு பிடிக்கும்
தெரியுமா என்று  சினிமாட்டிக்காகவா இருக்க
முடியும். அன்பும் பாசமும் ச�ொன்னால் தான் 
புரிய முடியுமா? உரிமை  இருப்பவர்களிடம்
தானே  க�ோபப்பட  முடியும். நம்முடைய
க�ோபதாபங்களையும் சூழலையும் புரிந்து
க�ொள்ளாமல்  ஏன்  என்னோடு அன்பாக 
இருக்க மாட்டேன்  என்கிறீர்கள், ஏன் 
எதற்கெடுத்தாலும் க�ோபப்படுகிறீர்கள் 
என்று தினம் தினம் மருகி, ப�ொசுக்கென்று
ச�ோர்ந்து ப�ோகும் உறவுகள�ோடு எப்படி
மகிழ்ச்சியாக இருப்பது?!
நெருங்கிய உறவுகள்  என்றாலே 
க�ோபம், ஆற்றாமை  என்ற எதிர்மறை 
உணர்வுகளை தயங்காமல் வெளிப்படுத்தலாம்
என்றும் அன்பு பாசம் காதல் என்ற நேர்மறை 

உணர்வுகளை வெளிப்படையாக பகிர்ந்து
க�ொள்ளப் படாமலேயே  புரிந்து க�ொள்ளப்
பட வேண்டியவை  என்றும் தவறான புரிதல் 
தான்  மகிழ்ச்சியற்று தவிக்கச் செய்யும் பல
பிரச்னைகளுக்கும் மூல காரணம்.
ஆ ழ ்ம ன து  த ன ்னிட ம் எ ன ்ன 
ச�ொல்லப் படுகிறத�ோ  அதையே  உண்மை 
என நம்புகிறது. அது ப�ொய்யானதாக 
இருந்தாலும். ஆழ்மனதின் இந்த குணத்தை 
வை த ்தே ப ல ர ா லு ம்  ச ி ல  ப�ொய ்க ள் 
உண்மை  என நம்பப்படுகிறது. ச�ொல்லப்
படாத பல உண்மைகள் ப�ொய் என
மறுக்கப்படுகிறது. இதனை placebo effect
என்கிறது மனஇயல்
நீங்கள்  என்னதான் வெளிப்படை 
யாக  க�ோபப்பட்டாலும் உள்ளுக்குள் 
எத்தனை அன்பாக இருக்கிறீர்கள் என்பதை 
நெருங்கியவர்கள்  புரிந்து க�ொள்வார்கள் 
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என்று நீங்கள் சாதாரணமாக நினைப்பதை,
சாத்தியமில்லாமல் செய்வது இந்த placebo effect தான். இதை புரிந்து க�ொண்டால் 
எங்கு பிரச்சினை எழுகிறது, எதை ச�ொல்ல 
வேண்டும் எதை ச�ொல்லக் கூடாது எதில் 
மகிழ்ச்சி மலரும் என்பதை நீங்கள் புரிந்து
க�ொள்ளலாம்.
இத்தாலியில்  இருக்கும் மருத்துவ
ம னை  ஒ ன ்றில்  இ ந ்த
placeb o e f fect செய்யும் மனநிலைக்கும்  
உடல் நிலைக்குமான த�ொடர்பு குறித்து
ஆராய்ச்சி  ஒன்று செய்தார்கள். அங்கு
அறுவை சிகிச்சை முடிந்து அதன் வலியில் 
துடித்துக் க�ொண்டிருந்த ந�ோயாளிகளை 
இரு பிரிவாக பிரித்து ஒரு பிரிவினரிடம்
டாக்டர் பரிவாக தன் கைப்பட  வலி
நிவாரண மருந்துகளைக் க�ொடுத்து, அந்த
மருந்துகள் சக்தி  வாய்ந்தவை  என்றும்,
எடுத்துக் க�ொண்ட சிறிது நேரத்திலேயே 
வலி குறைந்து விடும் என்றும் ஆதாரவாக 
ச�ொல் லி அ வ ற ் றை  உ ட ் கொ ள ்ள 
செய்கிறார். டாக்டர் க�ொடுத்த அந்த
வலி மாத்திரைகளை சாப்பிட்ட அந்த
பிரிவினரும் சிறிது நேரத்திலேயே  வலி
குறைந்து நிம்மதியாக உறங்குகிறார்கள்.
மற்ற பிரிவினரிடம் வலி மருந்து
க�ொடுக்கப் படுவதாக  எதுவுமே ச�ொல்லா 
மல்  ivy யில்  அதே  அளவு மருந்து
செ லு த ்த ப்ப டு கிறது. ஆ னால் த னக்கு
ஆகாரம் மட்டுமே செலுத்தப் பட்டு
வலிக்கான மாத்திரை தரப்படவில்லை 
என்று எண்ண வைக்கப்பட்ட அவர்கள் வலி
மாத்திரை சரியான அளவில் கிடைத்தும்
மு ழு வ து ம் வ லி கு றை ய ப்  படா ம ல் 
வேதனையில்  துடிக்கிறார்கள். அவர்கள் 
தனக்கு வலி மருந்து க�ொடுக்கப் பட்டதை 
ம ன தால் உ ண ர ாததால் , உ டம ் பா லு ம்
உணர முடியாமல்  இந்த வலி குறைய
எங்களுக்கு வலி நிவாரணி தாருங்களேன் 
என்றே த�ொடர்ந்து அரற்றுகிறார்கள்.
தனக்கு கிடைக்கக் கூடிய மருந்தைக் கூட 
கிடைப்பது தெரியவில்லையென்றால் 
மனம் ஏற்றுக் க�ொள்ள  மறுத்து உடலில் 
மருந்தின் பலனை குறைய செய்கிறது.
உடல்  வலிக்கான மாத்திரையே 
ச�ொல்லி தரும்போது நல்ல பலனையும்

ச�ொல ்லாமல் தரு ம்போ து குறைந்த
பலனையும் ஏற்படுத்தும் ப�ோது ச�ொல்லாமல் 
செலுத்தப்படும் அன்பும் பாசமும் என்ன 
பலனைத் தரும்?!. அதுவும் மனதால் அறியப்
படாமல் பலன் குன்றிப் ப�ோகிறது.
அ தே ப�ோல் வேற�ொ ரு p l a c e b o ஆ ர ாய ்ச ்சி ய ி ல் தலை  வ லி எ ன் று
வருபவர்களுக்கு சாதாரண sugar pills  
க�ொடுக்கிறார்கள். அவர்களும் வலி குறைந்து
நிம்மதியாகிறார்கள். கிடைக்காத  ஒன்று
கிடைப்பதாக நம்பச் செய்யும் ப�ோது மனம்
அதை ஏற்றுக் க�ொண்டு உடலில் வலியைக்
குறைக்கிறது. கிடைக்கக் கூடிய ஒன்றை 
மனம் அறியாமல்  இருக்கும்போது உடலில் 
குறையும் வலியைக் கூட  மனதால்  அறிய
முடியாமல் துடிக்கிறது.
Appreciation can make a day even
change a life. Your willingness to put it in to
words is all that is necessary .பாராட்டு ஒரு
நாளை  ஏன்  ஒரு வாழ்க்கையையே நல்ல 
முறையில் மாற்றக் கூடிய சக்தி வாய்ந்தது.
அதை  உங்கள்  வார்த்தைகளால் நீங்கள் 
ச�ொல்ல  முன்  வரவேண்டியது மட்டுமே 
இங்கு முக்கியம் என்கிறார்  மார்கரட்
கஸின்ஸ்
உங்கள் பெற்றோராக இருந்தாலும்,
வாழ்க்கைத்துணையாக  இருந்தாலும்,
பிள்ளைகளாக இருந்தாலும், நண்பர்களாக 
இருந்தாலும், உங்கள் மனதுக்குப் பிடித்தவர் 
களிடம் அவர்களை உங்களுக்குப் பிடிக்கும்
என்பதை சமயம் கிடைக்கும் ப�ோதெல்லாம்
வெளிப்படையாக ச�ொல்லிக் க�ொண்டே 
இருங்கள் என்கிறது வாழ்வியல்.
பிறர் செய்கிற  ஏதேனும் சிறு செயல் 
உங்களை  மகிழ்ச்சிப்படுத்தினாலும் அதனை 
அவர்களிடம் சந்தோஷமாக பகிர்ந்து
க�ொள்ளுங்கள். அவர்கள்  செயல்களின் 
பலன்கள் அவர்களுக்கு ச�ொல்லப்படும் ப�ோது
அதுஅவர்களுக்குமகிழ்ச்சியை ஏற்படுத்துகிறது.
அவர்கள்  ஆற்றலை  அதிகரிக்கிறது. அது
மட்டுமல்ல பிடிக்காதவைகளைக் கூட பிடிக்கும்
என்று மீன்டும் மீன்டும் ச�ொல்லும்போது மனம்
அதை நம்பத் த�ொடங்கி  அதை  உங்களுக்கு
பிடித்ததாகவே மாற்றி விடுகிறது.
அமெரிக்காவில்  நடந்த மற்றொரு
ஆய்வு ஒன்றில் பல ஹ�ோட்டல்களில் 
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இரவு பகலாக கிளினிங் வேலை செய்யும்
பெண்களிடம், நீங்கள்  உடற்பயிற்சி செய்கி 
றீர்களா  என்றப�ோது இல்லை. எங்களுக்கு
அதற்கெல்லாம எங்கே நேரம் இருக்கிறது. இந்த
வேலையிலேயே ப�ொழுது ப�ோகிறது என்று
ஆற்றாமையாக ச�ொன்னார்கள். அவர் களின் 
உடல் எடை,இரத்தஅழுத்தம்எல்லாவற்றையும்
பரிசீலனை செய்த ஆய்வாளர்கள், ஒரு சில
தினங்களில்  அந்த பணியாளர்களை  இரு
பிரிவினராக பிரித்து,ஒரு பிரிவினரிடம்  அவர்கள் 
செய்யும் பணியின் சிறப்புகளை  எடுத்து
ச�ொல்லி, உண்மையில், இந்த வேலையே 
மிகச்சிறந்த உடற்பயிற்சி தான், நீங்கள் செய்து
க�ொண்டிருக்கும் இந்த வேலையில்  உங்கள் 
உடலில் அதிகம் கல�ோரி எரிக்கப்பட்டு உங்கள் 
உடல்  ஆர�ோக்கியமடைகிறது, அத்துடன் 
உங்கள் மனதுக்கும் இந்த வேலை செய்வதால் 
உற்சாகம் கிடைக்கிறது. இதை நீங்கள் உங்கள் 
மனதில்  புரிந்து க�ொண்டு செய்யும் ப�ோது
அதன் பலன்  உங்களுக்கு தெரியும் என்று
கூறினர். மற்றொரு பிரிவினரிடம் ஒன்றும்
ச�ொல்லாமலே விடப்பட்டது.
ஒரு மாத காலம் அவர்களைக் கூர்ந்து
கவனித்த ஆய்வுக் குழுவினர்  மீண்டும்
அவர்களை பரீசீலனை செய்த ப�ோது,
பணியின் சிறப்புகளை  எடுத்து ச�ொன்ன 
பண ி யா ள ர ்க ள்  ம ி க  உற ்சாகம ாகவும்
ஆ ர�ோக்கி ய ம ாக வு ம் உ டல்  எ டை 
குறைந் து ம் இ ரு ந ்த ன ர் . ஒ ன் று மே 
ச�ொல்லப் படாத  மற்றொரு பிரிவினரிடம்
எந்த மாற்றமும் இல்லாதது மட்டுமின்றி 
இன்னும் ச�ோர்ந்து காணப்பட்டனர்.
வேலை செய்வது என்பது இயல் 
பான விஷயமாக  இருந்தாலும், அதனை 
அப்ரிஷியேட் பண்ணி, அதன் பலன்கள் 
எடுத்து ச�ொல்லப் படும்போது, அதை 
அவர்கள்  மனம் உணரத் த�ொடங்கி, அது
மகிழ்ச்சியையும் நல்ல  விளைவுகளையும்
ஏற்படுத்துகிறது. தாங்கள்  என்ன செய்கி 
ற�ோ ம் எ ன ்பதே தெர ி ய ா ம ல் , எ ந ்த
அங்கீகாரமும் இல்லாமல் ஒன்றை செய்யும்
ப�ோது அது மனதில் சலிப்பை  ஏற்படுத்தி 
உடல் ச�ோர்வை தருகிறது என்கிறது அந்த
ஆய்வின் முடிவு.
அதுப�ோல, அன்பு பாசம் என்ப 
தெல்லாம்
உறவுகளுக்கும் நட்பிலும்

இயல்பானதாகவே இருந்தாலும், அவற்றை 
அ ப்ரி ஷ ி யே ட்  ப ண் ணு ம்போ து அ து
நல்ல  விளைவுகளையும் மகிழ்ச்சியையும்
தருகிறது.
தனக்குமுன்னால் என்ன நடக் கிறத�ோ 
அதையே  உண்மை  என மனம் நம்புகிறது.
தன்னை  யாராவது   க�ோபமாக பேசினால் 
அவர்கள் தனக்கு வேண்டாதவர்கள் என்றே 
மனம் அவர் களை ஒதுக்க பழகுகிறது.
இனி, நெருங்கியவர்களிடம்தானே 
உணர்வுகளை காட்ட முடியும், உள்ளோடிய
பாசமும் நெருக்கமும் இருக்கும்போது,
வெளிப்படும் க�ோபத்தால்  என்ன தீங்கு
ஏற்பட்டு விடப் ப�ோகிறதென்ற எண்ணம்
எழும் ப�ோது இந்த placebo effect டை 
நினைத்துக் க�ொண்டு செயல் படுங்கள்.
ஒரு உணவு தயாரிக்கும் கம்பெனியின் 
நார்மலான
உணவுகளை வெளியில் 
உள்ள லேபிளை  மட்டும் மாற்றி  ஒன்றில் 
டயட்டெரி ஃபுட் என்றும் மற்றொன்றில் 
ஃபேட்டி ஃபுட் என்றும் ஒட்டி இரு
சாராருக்கு க�ொடுத்தனர். ஒரே  மாதத்தில் 
டயட்டெரி ஃபுட் என்று லேபிள்  ஒட்டிய
உணவினை சாப்பிட்டவர்கள் க�ொஞ்சம்  
எடை  குறைந்து ப�ோக,   ஃபேட்டி ஃபுட்
லேப ி ள்  உ ண வு  சாப ் பிட ்ட வ ர ்க ள ி ன் 
இரத்தத்தில், உண்மையில் க�ொழுப்பு
உணவு சாப்பிடும் ப�ோது அதிகரிக்கக்
கூடிய   ghrelin லெவல்  அதிகரித்து அதிக 
எடை ப�ோட்டு விட்டனர்.
மனநிலைக்கும் உடல் நிலைக்கும்
இந்த அளவுக்கு த�ொடர்பு இருக்கிறது
என்கிறது அந்த ஆய்வின் முடிவு.
நீங்கள்  அன்பையும் உரிமையை 
யும் க�ோபம் என்னும் லேபிள்  ஒட்டி
க�ொடுத்தால்  ஃபேட்டி ஃபுட் சாப்பிட்ட
வர்களுக்கு ஏற்பட்ட நிலைதான்  உங்க
ளுக்கு நெருக்கமானவர்களுக்கும் ஏற்படும்.
எவ்வளவு வேலை செய்தாலும் அது
அங்கிகரிக்கப் படும்போது, பாராட்டப்படும்
ப�ோது கிளர்ந்தெழும் placebo effect,
எதையும் சரி பண்ணக் கூடிய சந்தோஷ
மன நிலையை  அவர்களுக்கு க�ொடுத்து
மகிழ்ச்சியாக  எந்த வேலையையும் செய்ய 
வைப்பத�ோடு பாராட்டுபவர்களையும்
மகிழ்ச்சியாக வைக்கிறது. மகிழ்ச்சியாக 
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செய்யக் கூடிய செயல்களும்  நல்ல  result
டை த் தருகிறது.
அன்பை  இனிமையான பழரசமாய்
சேர்ந்து பருகுவத�ோடு க�ோபத்தையும்
எரிச்சலையும் கூட  அன்பு பாசம் என்னும்
லேபிள்  ஒட்டிக் க�ொடுங்கள், உறவும்
நெருங்கும், மகிழ்வும் மலரும்.

ஒருவருடைய மனநிலையே அவர் 
உடல் நிலையையும், மகிழ்ச்சியான
வாழ்க்கையையும் தீர்மானிக்கிறது.
உ ங ்க ளை  சு ற ்றி நடக ்க க் கூ டி ய
விஷயம் எதுவாக  இருந்தாலும் அது
உங்கள்  மன நிலையை பாதிக்கக்
கூடாது என்ற mind set டை நீங்கள் 
ஏற்படுத்திக் க�ொண்டால், எவராலும்
உங்களை  அசைக்க முடியாது. எந்த
சூழலிலும் உங்கள்  மகிழ்ச்சி கெடாது,
த வ ி ர ,  நீ ங ்க ள் செய்ய வே ண் டி ய
வேலைகள்  எ து வ ாக  இ ரு ந்தா லு ம்
அதில் உங்களுக்கு நன்மை இருப்பதாக 
நீங்கள் உங்கள் மனதை நம்பச் செய்து
அதை  விரும்பி செய்யும் ப�ோது அந்த
நன்மை யை உங்கள் மனம் உங்களுக்கு
ஏ ற ்ப டு த ்தி தந் து வ ி டு ம்   எ ன ்கிற து
ஆழ்மன இயல்.
அதே ப�ோல், உங்கள்  மனதை 
பாதிக்கக் கூடிய எதுவும் நடக்கும்
ப�ோது, க�ொஞ்சம் விழிப்புணர்ச்சிய�ோடு
இருந்து அந்த நேரத்தில் நேர்மறையாக 
எதை நினைத்துக் க�ொண்டால் உங்கள் 
மனம் அமைதி அடையும�ோ  அதை 
ஒரு sugar pill லாக  உங்கள் மனதிற்கு
க�ொடுத்து உங்கள்  மன ம் ச�ோர்ந்து
வ ி டா மல் பார்த் துக்  க�ொள்ளுங்கள்.
அது உண்மையாக  இருக்க வேண்டும்
என்பது இங்கு முக்கியமில்லை. அது
உங்களை  அந்த நேரத்தில்  விழாமல் 
தூ க்கி  ந ி று த ்த க் கூ டி ய தாக 
இ ரு க ்க  வேண்டும் என்பதே  இங்கு
முக்கியம். விழாமல் நின்ற பின்  எந்த
சூழலிலும் வீழாமல் வெல்வது எளிது.
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மேடையில் ஒலிபெருக்கியில் 

சிறந்த பாடகிக்கான விருது ஜ�ோதிக்கு
வழங்கப்பட இருப்பதை அறிவிப்பு செய்தனர்.
அதை  அடுத்து ரசிகர்கள்  மத்தியில் தனக்கு
புகழ் தேடித்தந்த ‘ஆனந்த பைரவி’ ராகத்தில் 
அமைந்த பாடலை மேடையேறி பாடினாள் 
ஜ�ோத ி ! மு தல்  வ ர ி சை ய ி ல்  அ ம ர்ந் து
பாரதியும்,ஜ�ோதியின் பெற்றோரும் மனம்
நிறைந்த சந்தோஷத்துடனும், பெருமையுடனும்
அனைத்தையும் பார்த்துக்கொண்டிருந்த
ப�ோதும், அவரவர் மனதில் கடந்தகால
நினைவுகள் காட்சிகளாக த�ோன்றாமலில்லை.
அ ன் று அ த ி காலை சீ க்கி ர மே 
பாரதிக்கு விழிப்பு வந்துவிட்டது. மனம்
நிலையில்லாமல் பலவித  எண்ணங்களால் 
குழம்பித் தவித்தது ஒரு சில நாட்களுக்குமுன் 
த ன க ் கென் று இ ரு ந ்த  தந ் தையை யு ம்
பறிக�ொடுத்த பிறகு மனம் எப்போதும்  
எதைய�ோ தேடி அமைதியின்றி தவித்து
க்கொண்டிருந்தது. சிறுவயதிலேயே தாயை 
இழந்த பாரதியை தந்தை ராஜாராமன் தானே 
தனித்து நின்று வளர்த்து ஆளாக்கினார்.
தனது பெயருக்கேற்றார்போல் பாரதிக்கு
இயற்கையாகவே சமுதாயஅக்கறையும்,சமூக 
சிந்தனையும் அதிகமாகவே  இருந்தது.
பெரிய த�ொழிலதிபராக தன் திறமையைக்
காட்டிய   ராஜாராமன், மகள் பாரதியின் 
திருமண
விஷயத்தில் த�ோற்றுத்தான் 
ப�ோனார். திருமணத்திற்குப்பிறகு பாரதிக்கு
தன் கணவனின்  உண்மையான முகம்
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தெரிந்தப�ோது அவன் தன் கணவனில்லை;
கடைந்தெடுத்த கயவன்  என்று புரிந்தது.
அதன் பிறகு அவனின் பண்பாடில்லாத 
கெட்ட நடத்தைகள்  எல்லை  மீறிவிடவே 
தன்னால் அவனுடன் சேர்ந்து வாழ முடியாது
என்று தன்  முடிவைத் திட்டவட்டமாகத் 
தந்தையிடம்   கூறிவிட்டாள். மகளின் நல் 
வாழ்வுக்கென்று தான் செய்து வைத்த
திருமணம்,  தன் மகளின் சந்தோஷமற்ற
வ ா ழ ்விற் கு  கா ர ண ம ாக ி வ ி ட ்ட தை 
நினைத்து ராஜாராமன்  மிகுந்த கவலை 
அடைந்தாலும் அவை  அனைத்தையும் தன் 
மனதிற்குள்  அடக்கிக்கொண்டு பாரதிக்கு
மிகுந்த ஆதரவாக  இருந்தார். பல நாட்கள் 
சென்றபிறகு   சட்டபூர்வமாக விவாகரத்து
கிடைத்த தகவல் செய்தியைக் கண்ணால் 
பார்த்தும் பாரதிக்கு ’’அப்பாடா, விடுதலை,
கிடைத்தது’’ என்று நிம்மதிப் பெருமூச்சு
வந்தது. ஆனால்  ராஜாராமனுக்கோ தன் 
ஒரே  மகளின் திருமணவாழ்வு இத்தனை 
வ ி ரை வ ி ல்  அ ஸ ்த ம ி த் து வ ி ட ்ட தை 
நினைத்து ஏற்பட்ட கவலையின்  உச்சத்தில் 
உயிர்  மூச்சு அடங்கியது. தந்தையின் 
மறைவிற்குப்பிறகு யாருமற்ற அனாதையாய்
தான் தனித்து நிற்பது ப�ோன்று ஒரு வெறுமை 
பாரதியின்  மனதில் த�ோன்றியது. ச�ோர்ந்து
விட்ட மனதிற்கு எழுந்துநிற்க ஒரு பிடிப்பு
தேவைப்பட்டது.
ஏதேத�ோ சிந்தனையில் அலைபாய்ந்த
மனத்துடன் படுக்கையைவிட்டு எழுந்தவள் 
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பல்துலக்கி, குளிர்ந்த நீரால்  முகத்தைக்
கழுவிக்கொள்ள சிறிது புத்துணர்வு வரப்
பெற்றவளாய் ஹாலில்  வந்து அமர்ந்தாள்.
காஃபி க�ோப்பையை தன்னிடம் க�ொடுத்த
சமையல்கார அம்மாவிடம்,
‘‘இன்றைக்கு செய்தித்தாள்  வந்து
டுச்சா? எடுத்துட்டு வாங்க’’ என்றாள்,
’’அம்மா இந்த அநியாயத்தை பார்த்தீங்களா?
ப�ொண்ணுங்களை தெய்வமா க�ொண்டாடுற.
இங்கப�ோய் எவன�ோ  ஆறு வயது பெண்
குழ ந ்தைய ி ட ம்  தப ்பா நடந் துக ி ட்டு
இருக்கான். எப்படித்தான்  மனசு வந்தத�ோ?
எல்லா  இடத்திலும் இதே பேச்சாக  இருக்கு.
செய்தித்தாளிலும் இந்த செய்தி வந்திருக்காம்!
கூறியபடி செய்தித்தாளை பாரதியிடம்
க�ொடுத்தாள்.
‘’மனுஷங்கள�ோட புத்தி ஏன் இப்படி
ப�ோகுதுன்னு தெரியலை; இப்போலாம்
பேப்பரை திறந்தால்  முதல்  விஷயமா 
பெண்களுக்கு நடக்கும் க�ொடுமைகள்தான் 
கண்ணில் ப டு க ி ற து . ம ன செ ல ்லா ம்
பாரமாகிறது’’ என்று அலுப்பும், எரிச்சலுமாகக்
கூ ற ி ய வ ள் செய்திகளை ப்  ப டி க ்க த் 
துவங்கினாள்.
செய்தித்தாளில் வந்திருந்த செய்தியைப்
படித்தவளின்  மனம் க�ோபத்தில் படபடத்தது.
’’ஏரிக்கரையில்  மயங்கிக்கிடந்த ஆறு
வயது பெண்குழந்தை’’ என்ற தலைப்பின் 
கீழ்  வந்திருந்தது செய்தி. கஷ்டம் ஏதும்
அறியாமல் பறவையாய் சந்தோஷமாக 
சிறகடித்து பறக்க வேண்டிய வயதில் காமுகன் 
ஒருவனால் பலாத்காரம் செய்யப்பட்டு
சிறக�ொடிந்த பறவையாய் வாடித்துவண்டு  
க ி ட க் கு ம்  பெ ண் கு ழ ந ் தையை யு ம் ,
அவளருகில்  அழுது புலம்பிக்கொண்டிருந்த
அக்குழந்தையின் பெற்றோரையும்புகைப்படம்
எடுத்துப் ப�ோட்டிருந்தார்கள். அந்தக்
குழந்தையை நினைத்து பாரதியின்  மனம்
கலங்கியது .ஏன�ோ  மனதில் பாதிக்கப்பட்ட
அ ச்சி று பெண ் ணை யு ம் , அ வ ளு டை ய
பெற்றோரையும் நேரில் சென்று பார்க்கத் 
த�ோன்றியது.
பாரதி அவர்களின்  இருப்பிடம்
விசாரித்து தெரிந்து க�ொண்டு அவர்கள் 
வீட்டிற்கு சென்றாள். அவர்களிடம் பேச 
முயன்ற ப�ோது சிறுமியின் பெற்றோர் முதலில் 

பாரதியிடம் பேச மறுத்தனர்.பின் பாரதியின் 
விடா முயற்சியால் பேசத்துவங்கினர்.
‘‘மேடம், தயவுசெய்து எங்களை 
எதுவும் கேட்காதீங்க; ப�ோய்டுங்க; நாங்க
இல்லாதப்பட்டவங்கதான்; ஆனாலும் எங்க
ஒரே பெண் ஜ�ோதியை நல்லா படிக்க வைத்து
ஆளாக்கணும்னு எத்தனைய�ோ  ஆசையை 
மனசில் வைச்சுக்கிட்டு வேலை,வேலைன்னு
அலைஞ்சுக்கிட்டு இருந்தோம். ஜ�ோதி நல்லா 
படிப்பா.பாட்டு ர�ொம்ப நல்லா பாடுவா.எந்த
ஒரு விஷயமும் ஒரு முறை ச�ொன்னாலே 
உடனே பிடிச்சு க்குவா; அவளு டைய
பள்ளிக்கூடத்தில் ப�ோட்டிகளிலெல்லாம்
கலந்து க�ொண்டு பரிசுகள்  வாங்கியிருக்கா.
புத்தசாலிபிள்ளை. எப்படியாவது அவளை 
நல்லபடியா  வளர்க்கணும்னு நாங்க இரண்டு
பேரும் அரும்பாடு பட்டுக்கிட்டு இருக்கோம்.
இப்போ  இப்படி ஒரு க�ொடுமை  எங்க
மகளுக்கு நடந்தது மிகப்பெரிய அதிர்ச்சியாக 
இருக்கு.நடந்த க�ொடுமையைவிட  அதை 
அணுஅணுவாக பிச்சு அலசி ஆராய்ந்து  டி்.வி
யிலும், முகநூலிலும் வெளிவரும் செய்திகளைப்
பார்ப்பது மிகப்பெரிய க�ொடுமையா 
இருக்கு!இனி அக்கம்பக்கத்தார் முகத்தில் எப்படி
விழிப்போம்? எங்க குழந்தை எப்படி மறுபடியும்
ஸ்கூலுக்குப்போய் தன் பிரெண்ட்ஸுடன் 
சகஜமாகப்  பேசும்? பேசாம குடும்பத்தோடு
தற்கொலை பண்ணிக்கிடலாம்னு த�ோணுது.!
கதறி அழுதனர்.
அவர்களின் பேச்சு பாரதியின் 
மனதைச் சுட்டது! ‘பெண் எனும் உருவத்தை 
ப�ோகப்பொருளாக  மட்டுமே பார்த்து
நம் கலாசாரத்தையே  அசிங்கப்படுத்தும்
இதுப�ோன்ற ஆண்கள்  மீதான க�ோபம்’
பாரதியின் மனதில் சட்டெனதலைதூக்கியது..
பின் ஒருசில நிமிடங்கள் மனதினுள் தீவிரமாய்
ய�ோச ி த ்தாள் . ‘ ’ இ ந ்த  ச ி று பெண ் ணை 
பாதிப்புக் குள்ளாக்கியவனை  உடனடியாக 
சட்டம் பிடித்து தண்டனை க�ொடுத்துவிடும்
ஆனால் பாதிப்புக்குள்ளான இந்தச்சிறுமியும்,
அ வ ள் பெ ற ்றோ ரு ம் அ னு ப வ ி க் கு ம்  
மனவேதனை  அந்தக் குற்றவாளிக்குக்
க�ொடுக்கப்பட்டிருக்கும் தண்டனையைவிட 
மிகப்பெரிய தண்டனையாகிவிடும்.! தப்பே 
செய்யாத  இவங்க ஏன் தண்டனையை 
அனுபவிக்கணும்?’’
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தன்  வாழ்வுக்கு ஒரு பிடிப்பும்
,அர்த்தமும் கிடைத்துவிட்ட திருப்தி மனதினில் 
த�ோன்ற, ஒரு தீர்மானத்திற்கு வந்தவளாய்
ஜ�ோதியின் பெற்றோரிடம், ‘’நீங்க தயவு
செய்து மனசு தளர்ந்துவிடக்கூடாது.
இது ப�ோல்  ஒரு க�ொடுமை நடந்திருக்கக்
கூடா துதான். அதற்காக த ற ்கொலை 
செய்து க�ொள்வது மிகவும் முட்டாள்தனம்;
வாழ்க்கையை  எதிர்கொள்ளத் தெரியாத 
க�ோழைத்தனம்! பெண்கள் முன்னேற்றப்
பாதையில் நடந்துவரும்போது இது ப�ோன்ற
சம்பவங்களால்  ஏற்படும் தடைகள் நம்
கால்கள்  மிதித்த சேறு ப�ோன்றது. சேறு
பட்டதால் நாம் கால்களை வெட்டுவதில்லை.
சேற்றைக்கழுவிவிட்டு மேற்கொண்டு நம்
இலக்கை ந�ோக்கித்தானே நடப்போம்?
அதைப்போன்று நீங்களும் இந்த சம்பவத்தை 
சேறாய் நினைத்து கழுவிவிட்டு உங்க
இலக்கை ந�ோக்கி நடக்க உண்மையிலேயே 
சமுதாய அக்கறையுள்ள  ஒருவர்  உங்களுக்கு
இ துச மய ம் உ தவ வே ண்டு ம் .. அந்த
நபர்  ஏன் நானாக  இருக்கக்கூடாது?
என்று த�ோன்றுகிறது. இது ப�ோன்று
சம்பவங்கள் நடக்கும்போது அதனையும்
ஒரு செய்தியாய் கைபேசி மூலம் பகிர்ந்து
க�ொள்வதாலும்,மக்கள்  கூடும் இடங்களில் 
எல்லாம் அந்த சம்பவத்தைப்பற்றியே பேசி
கருத்துப்பரிமாற்றம் செய்து க�ொள்வதாலும்
பாதிக்கப்பட்டவங்களுக்கு என்ன பரிகாரம்
க ி டைக ்க மு டி யு ம் ?  பாத ி ப ் பி லி ரு ந் து
அவர்களை  எழுப்பி நிறுத்தி  முன்னேற்ற
பாதையில் நடக்க வைத்தால்  அதுதான் 
அவர்களின்  ரணத்திற்கு சரியான   மருந்து
என்று நான் நினைக்கிறேன்  ‘ராம்பாரத் 
குரூப் ஆஃப் கம்பெனிஸ்’ பற்றி  கேள்வி 
பட்டிருக்கீங்களா? அதன்  ஓனர்  என் 
அப்பாதான். ஆனால் சில நாட்களுக்கு
முன்  அவர்  இறந்துவிட்டார். இப்போது
அ வ ர ி ன்  ஒரே  வாரி சா ன நான்தான் 
எல்லாவற்றையும் கவனித்துக்கொள்கிறேன்.
என் மீது நம்பிக்கை இருந்தால் ஜ�ோதியுடன் 
என்னை  வந்து பாருங்கள். நீங்க இருவரும்
எங்க த�ொழிற்சாலையிலேயே வேலையில் 
சேர்ந் து  க�ொ ள ்ள ல ா ம் .  ஜ�ோத ி யை 
நீ ங ்க ஆ சைப்பட ்ட ப டி இ ன ி  நன் கு
வளர்த்து ஆளாக்குவது என் ப�ொறுப்பு.

தைரியமா ய�ோசித்து முடிவு ச�ொல்லுங்க.
உங்களுக்கு சம்மதம் என்றால் நீங்க
மூ வ ரு ம் எ ன ்னிட த ்திலேயே த ங ்கி க்
க�ொ ள ்ள ல ா ம் . ’ ’ எ ன் று உ று த ி யு டன் 
கூறிவிட்டுச் சென்றாள்.
பாரதியின்  வார்த்தைகளில்  இருந்த
நேர்மையும், உறுதியும் மனதிற்கு மிகுந்த
நம்பிக்கை தர, ஜ�ோதியின் பெற்றோர் 
மகளுடன் பாரதியிடம் வந்து சேர்ந்தனர்.
தனக்கு நடந்த க�ொடுமையால் 
திகைத்து, பயந்து பேச்சற்று ப�ொம்மையாய்
இருந்த ஜ�ோதியை  அந்த சம்பவத்தையே 
ஒரு கெட்ட கனவாக  மறக்கவைத்து ,பின் 
அவளுடைய ஆர்வத்திற்கு முக்கியத்துவம்
க�ொ டு த் து ,  நன் கு  ப டி க ்க  வைத் து
ஆளாக்கினாள் பாரதி. அவளின் பாடும்
திறனறிந்து முறைப்படி பாட்டும் கற்றுத் 
தந்தாள். ஜ�ோதியின் படிப்பு முடிந்தபிறகு
தன்னுடன் த�ொழிற்சாலைக்கு அவளை 
அழைத்துச்சென்று தனது த�ொழில்,
நிறுவன நிர்வாகப்பணிகள்  அனைத்தையும்
ச�ொல்லித்தந்தாள். அத்துடன் த�ொழில் 
சம்பந்தப்பட்ட வகையில் ஜ�ோதியின் தனித் 
திறமையையும், படைப் பா ற்றலை யும்
ஊக்குவிக்க அவள் விருப்பத்தைக் கேட்டறிந்து
அவளுக்கு மிகவும் ஆதரவு காட்டினாள்.
‘ ’ ஜ�ோத ி . . . !  பெண ்க ள்  ம ி கு ந்த 
தன்னம்பிக்கையுடனும், மனதில் தெளிவான
சிந்தனையுடனும் வாழ அவர்களுக்கு கல்வி 
ர�ொம்ப  முக்கியம். நீ நல்லா படிச்சிருக்கே;.
இ ப்போ  நா ம் ஏ ற ் கெ ன வே செ ய் து
க�ொண்டிருக்கும் த�ொழில்களை  உன் 
திறமையால்  விரிவுபடுத்தினாலும் சரி,
இல்லையெனில்  புதிதாக  ஏதேனும் செய்ய 
நினைத்தாலும் சரி.  எது செய்தாலும் எதிலும்
உன் தனித்திறமையை  வெளிப்படுத்தி நல்ல 
முறையில் நீ சாதித்துக்காட்ட வேண்டும்’’
பாரதியின் பேச்சு ஜ�ோதியின்  ஆக்க
பூர்வமானஎண்ணங்களுக்குசுதந்திரம் தந்ததின் 
விளைவால்  தரமான உணவுப்பொருட்கள் 
த ய ார ி க் கு ம்  த�ொ ழ ி ற ்சாலை  ஒ ன் று
புதிதாகத் த�ொடங்கப்பட்டது. ஜ�ோதியின் 
ஆல�ோசனைப்படி  ப�ொருளாதார அடிப்படை 
யில் பின்தங்கியுள்ள பெண்கள்   புதிய
த�ொழிற்சாலையில் வேலைக்கு  தேர்வு செய்யப்
பட்டனர். வேலை செய்யும் பெண்களின் 
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ஆக்கபூர்வமான எந்த ய�ோசனையும் அலட்
சியப்படுத்தப் படாமல் பரிசீலிக்கப்பட்டு
உணவுப்பொருட்கள் தயாரிப்பில்  புதுபுது
யுக்திகள் கையாளப்பட்டதால் தரமான
ப�ொருட்கள் மத்தியில் இவர்களின் தயாரிப்பும்
மிகக்குறுகிய காலத்தில் முதல்வரிசையில் 
இடம்பெற்றது. இந்தச் த�ொழிற்சாலை 
மட்டுமின்றி பாரதியின்  அனைத்து த�ொழில் 
களையும் மிகத்திறமையாக நிர்வாகம்
செய்த ஜ�ோதி இளம்வயதிலேயே  ‘’சிறந்த
நிர்வாகி’’ என பெயர் பெற்றாள். ஜ�ோதிக்குள் 
இருந்த பாடும்கலை  ஆர்வத்தையும் நன்கு
ஊக்குவித்து, மெருகேற்றிட இன்று ‘’பெண்கள் 
தின சிறப்பு விழா’’வில்  அவள் பெற்ற சிறந்த
பாடகிக்கான விருதினால் அவளது திறமையை  
உலகறியச்செய்துவிட்டாள் பாரதி!
தன்திறமைகளை  வெளிக்கொணர்ந்து  
தான் இந்தஅளவு முன்னேற  குருவாய்  தன் 
மனதில்  உயர்ந்து நின்ற பாரதியிடம் தான் 
வாங்கிய பரிசினை க�ொடுத்து அவளை 
கைகூப்பி வணங்கினாள் ஜ�ோதி.
‘’ஒரு பெண்ணின்  முன்னேற்றத்தைத் 
தடுக்க எத்தனை தடைகள்  வந்தாலும்
அதனைத் தாண்டிச் செல்லும் வழியைக்காட்ட
அவர்களுக்கு சின்னதாக  ஒரு ஒளிக்கீற்று
கிடைத்தாலும் ப�ோதும்.; அந்த சிறுஒளியின் 
துணையில் தடைகளைத்தாண்டி முன்னேறிச் 
சென்று  தன் உயரியதிறமைகளால்  ஒரே 
சமயத்தில் பல க�ோணங்களிலிருந்தும் அந்தப்
பெண் ஒளிவெள்ளமாய் பிரகாசிப்பாள்’’
என்ற   உறுதியான தன்  எண்ணத்திற்கு
உயிர் க�ொடுத்தபுதுமைப்பெண் ஜ�ோதியை 
பூரிப்பும், பெருமையுமாய் ந�ோக்கி  உவகை 
யுடன் வாழ்த்தினாள்
நிமிர்ந்த நன்னடையும்
நேர்கொண்ட பார்வையும்
திமிர்ந்த ஞானச்செருக்குமிருப்பதால்
செம்மைமாதர் மூத்த
ப�ொய்ம்மைகள் யாவுமழிப்பராம்
மூடக்கட்டுக்கள் யாவுந்தகர்ப்பராம்!
                                                                                                         ஜெயந்திபத்ரி

 
கருவறை புகுந்தகாலம்
கனவினும் அறியாக்காலம்
மழலையாய்ப் பிறந்தகாலம்
மறந்திடா மகிழ்ச்சிக்காலம்
தாய்மடி இருந்தகாலம்
தரமுயர் இனிமைக்காலம்
கல்விகள் கற்றகாலம்
கசடிலா இளமைக்காலம்
ஏழ்மையில் பசித்தகாலம்
ஏங்கியே அலைந்தகாலம்
உலகையே புரிந்தகாலம்
உயர்வுறத் துணிந்தகாலம்
தாயினை இழந்தகாலம்
தனித்திருந்தழுத காலம்
தனிமையில் கடந்தகாலம்
தவறுகள் புரிந்தகாலம்
காதலில் விழுந்தகாலம்
கனவுடன் வாழ்ந்தகாலம்
இல்லறம் புகுந்தகாலம்
இருமனம் கலந்தகாலம்
தூக்கத்தில் கழித்தகாலம்
தூங்காமல் புரண்டகாலம்
ஆசைகள் நிறைந்தகாலம்
அதன்வழி நடந்தகாலம்
உறவுகள் வெறுத்தகாலம்
உணர்வுகள் மரத்தகாலம்
நரைதிரை மூப்பின்காலம்
நலிந்துடல் வாடும்காலம்
ந�ோய்நொடியுற்ற காலம்
ந�ொந்துயிர் துடித்தகாலம்
எமன் உயிர்பிடித்த காலம்
இறந்துடல் மறைந்தகாலம்
"ஏரூர்க்கவிக்கோ"
ஏ.ஸீ.அப்துல் றகுமான்
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விலக்காதே,
Centrifugalஆய்,

ப�ொறியாளனின்
காதல் வரிகள்

நிச்சயம்
ஓர்நாள் எனை
மையம் ஈர்ப்பாய் மாறி
Centripetalஆய்!!!!

Millimeterல் 
பயணித்தவன் 
Meterல் 
தடுமாறுகிறேன்,

சுகம்

நீ மட்டும்
ம�ௌனமாய்
இருந்து க�ொண்டு
Micron விழி வீசுகிறாய்,
உன் இடையின் 
வளைவுதனில்
Contour card செயல் மறவுதடி,
Least countயை புறந்தள்ளி 
vernier உன் வரவினை count செய்யுதடி,
உன் பிம்பத்தைத் தாங்க
profile projectorக்கும் ஆசையடி,
உன் சருமத்தின் 
சறுக்கலில்
Ra value கேள்விக்குறி,
உன் அழுத்த மனதை அளவிட முடியாமல் 
Rockwell முழிக்கிறது,
க�ோணலில்லா 
மனத்தவளே
சிறு க�ோவம் உன்னுடன் 
Bevelக்கு,
உன் புருவ ஆரத்தைக் காட்டி ஏனடி
Radius gaugeயை வெட்கச் செய்கிறாய்,
அன்பு பண்பு கலந்த
நீ ஓரு அற்புத 
Alloyயடி
காந்த விழியினால்
உன்னிடம் ஆனேன் 
Ferrous metal அடி,
உன்னுடன் இருக்கும் சில ந�ொடியும்
சந்தோசம் elongation அடைகிறது,
நீ கடந்து சென்றதும் மனம் ஏன�ோ 
brittlenessயை உணர்கிறது,
உன் மையம் வரும்
என் எண்ணங்களை 

ச�ொல்லாத வார்த்தைக்கும்
சுகமுண்டு
ச�ொல்லி அவள் மறுக்கும் வரை!
INBOX
உனது inboxல் உள்ள எனது
வார்த்தைகளை படிக்கும் முன்னே 
பரல�ோகம் அனுப்பாதே!

ஜிமிக்கி
சிறு சலனமுமின்றி 
என்னை விட்டு
நகர நினைத்தாலும்
உன் ஜிமிக்கியின் சிணுங்கல்
என் மனதில் pendulum ஆய்!
EYE
உன் eye mail க்கு அர்த்தம் அறிய
Technology க்கு அனுபவம்
ப�ோதவில்லைய�ோ!

த�ொழில்நுட்பம்
எனது தேசத்தில் ஊழலையும்,
கையூட்டையும்
த�ொழில்நுட்பம்
அரவணைக்காது இருந்திருந்தால்
நெப்டியூன், புளூட்டோவிலும்
இத்தேசம்
ஆதிக்கம் செலுத்தியிருக்கும்!

- ம�ௌ சி
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அந்தக் காலைப்பொழுதில் பிதுங்கி 

வழிந்த மாநகரப் பேருந்தில் அலுவலகத்திற்கு
செல்லும் துர்பாக்கிய சாலிகளில் நானும்
ஒருவன். பிதுங்கி  வழியும் அந்த பேருந்தில் 
படிக்கட்டில் த�ொற்றி உள்ளே முன்னேறுவது
என்பது ஒரு கலை! இதை  அந்த பஸ்ஸில் 
த�ொடர்ந்து பயணிக்கும் சிலராலேதான் சரிவர
செய்யமுடியும். அதிலும் இரு கால்களுக்கு
இடையில்  அலுவலகப் பையினை  இடுக்கிக்
க�ொண்டு ஒரு கையால் மேலே கம்பியை 
பிடித்துக் க�ொண்டு மற்றொரு கையால் 
சரியான சில்லறையை எடுத்து கண்டக்டரிடம்
க�ொடுத்து நீங்கள் டிக்கெட் வாங்கிவிட்டீர்கள் 
என்றால் பஸ் பயணத்தில் பி.எச்.டி படித்ததற்கு
சமானம் என்று அர்த்தம்.
இப்படி காசை  எடுக்கும் வேளையில் 
சகபயணிகள்  எரிச்சல�ோடு மேலே  இடிக்கா 
தீங்க சார்! சாயாதீங்க! என்று சகட்டு மேனிக்கு
அர்ச்சிப்பதை  எல்லாம் காதில்  வாங்கிக்
க�ொள்ளவே கூடாது. அதில் கவனத்தை 
செலுத்தினால் உங்களால் உள்ளே நுழையவே 
முடியாது. இதில் பள்ளிக் குழந்தைகள் வேறு
முதுகில் பாவமூட்டைகளை  சுமந்துக�ொண்டு
சகட்டுமேனிக்கு இடித்துத் தள்ளிவிட்டு செல் 
வார்கள். அப்படி இடிக்கும்போது யாராவது
ஒல்லிப்பிச்சான்  ஆசாமிகள்  அவர்களிடம்
சிக்கினால் அத�ோ கதிதான். பின்புறம் இருந்து
முன்புறத்திற்கு அனுப்பி வைத்துவிடுவார்கள்.

இப்படியெல்லாம் அவஸ்தைப்பட்டு
ப ய ண ி க் கு ம்  ப ஸ்  ப ய ண த ்தில்  அ ன் று
கண்டக்டரிடம் ஒரு ஐம்பது ரூபாய் தாளை 
நீட்டி சைதாப்பேட்டை  ஒன்று என்று
ச�ொன்னப�ோது ந�ோட்டைத் திருப்பி திருப்பி 
பார்த்துவிட்டு  ‘‘வேறதாங்க’’ என்றார் 
ந�ோட்டை என் கையில் திணித்து.
‘‘ஏன் இதுக்கென்ன?’’ என்றேன்!
‘‘கிழிச்சி ஒட்டி வெச்சிருக்கிறதை 
வ ா ங ்க  நான் தான் க ி டைச்சே ன ா ?
காலையில பேஜார் பண்ணாதீங்க! சரியா 
பதிமுணு ரூபா க�ொடுங்க!’’ என்று எரிச்சல் 
பட்டார் கண்டக்டர்.
அப்போதுதான் கவனித்தேன்! அது
கிழிந்த ந�ோட்டு என்பதை! சரியாக இரண்டாக 
கிழிந்து செல்லோ டேப் ப�ோட்டு ஒட்டி வைத்து
இருந்தார்கள். இது எப்படி என்னிடம் வந்தது?  
அட எவனிடம�ோ ஏமாந்து ப�ோய்விட்டோமே?
என்று என் மேலே சுயபச்சாதாபம் எழுந்தது.
அப்போதைக்கு வேறு ந�ோட்டைக்
க�ொடுத்து டிக்கெட் வாங்கிக்கொண்டாலும்
இந்த ந�ோட்டை  என்ன செய்வது? என்று
ய�ோசிக்க ஆரம்பித்தேன். அதைவிட அந்த
ந�ோட்டு எப்படி என்னிடம் வந்தது? எந்த
இடத்தில் ஏமாந்துவிட்டோம் என்றும்
ய�ோச ி க ் கை ய ி ல் நேற் று  சா ய ந்தி ர ம்
டீ க ்க டை ய ி ல் நூ று ரூ பா ய்  ந�ோட ் டை 
மாற்றி டீ குடித்தப�ோது  கிடைத்த சில்லறை 
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இது என்று த�ோன்றியது.
சரி அதே  டீக்கடையில் க�ொடுத்து
விடுவ�ோம்! மாற்றிக் க�ொடுக்கச் ச�ொல்ல 
வேண்டாம் ஒரு டீ வாங்கிவிட்டு இந்த
ந�ோட்டை க�ொடுத்து சில்லறை மாற்றிக்
க�ொள்ளலாம் என்று முடிவெடுத்தேன்.
இதற்குள் என் நிறுத்தம் வந்துவிடவே அந்த
கூட்ட நெரிசலில் ம�ோதி நகர்ந்து பலரின் 
வசவுகளை காதில்வாங்காது இறங்கினேன்.
இறங்கி நடக்கத் த�ொடங்கியதுமே 
நேற்று டீக் குடித்த அந்த கடை தென்பட்டது.
உள்ளே நுழைந்தேன். டீக்கடைக்காரர் 
ஆச்சர்யமாக பார்த்தார்!  ‘‘வாங்கசார்! என்ன 
காலையிலேயே  இந்த பக்கம்? வழக்கமா 
ஈவினிங்க்தான் வருவீங்க?’’ என்றார்.
‘‘இல்லே! ஒரே  மண்டைவலியா 
இருக்கு! ஒரு டீ சாப்பிட்டுப் பார்க்க
ல ா ம் னு தான் !  ஸ்ட்ரா ங ்கா  ஒ ரு டீ
ப�ோடுங்க!’’
மாஸ்டர் க�ொடுத்த டீயை  வாங்கி 
பருகியவன்  அந்த ஐம்பது ரூபாய்த் தாளை 
எடுத்து க�ொடுத்தேன். வாங்கிய கடைக்காரர்,
‘‘சார்! வேற ந�ோட்டு இருந்தா க�ொடுங்க!’’
என்றார்.
‘‘என்னப்பா! இந்த ந�ோட்டுக்கு என்ன?’’
‘‘கிழிஞ்சி  ஒட்டி வைச்சிருக்கு சார்!
ஓடாது! வேற க�ொடுங்க!’’
‘‘இது நீங்க நேத்துக் க�ொடுத்த
ந�ோட்டுதான்! நீங்களே க�ொடுத்துட்டு
நீங்களே வாங்கலைன்னா எப்படி?’’
‘‘என்னது நாங்க க�ொடுத்தமா? அப்படி
க�ொடுக்கிறப்பவே பார்த்து வாங்கிறது தானே 
சார்! ஓடாத ந�ோட்டை க�ொடுத்து  நாங்க
க�ொடுத்தோம்னு ச�ொல்றீங்க?’’ கடைக்காரர் 
கடுப்பானார்.
‘‘இ.. இல்ல சார்! நேத்து டீ குடிச்சு
மாத்தும்போது நீங்க க�ொடுத்ததுதான் இது!’’
‘‘இல்ல சார்! நாங்க க�ொடுத்திருக்க
மாட்டோம்! அப்படியே க�ொடுத்து இருந்தா 
லும் நீங்க சரிபார்த்து வாங்கி இருக்கணும்!
இந்த ந�ோட்டுச் செல்லாது! வேற க�ொடுங்க!
காலையிலேயே பிரச்சனை பண்ணாதீங்க!’’
என்றார் எரிச்சலுடன்.
இதற்குமேல் பேசிப் பயனில்லை!
இந்த அளவுக்கு அவர்  மரியாதை தருவதே 
தினமும் டீ குடிக்கும் பழக்கத்தில்தான்!

இனிமேலும்அழுத்தினால் நம்மரியாதைதான் 
பறந்து ப�ோகும் என்று த�ோன்றவே மறு பேச்சு
பேசாமல் வேறு ந�ோட்டைக் க�ொடுத்துவிட்டு  
அலுவலகத்திற்குள் நுழைந்தேன்.
அலுவலகத்தில் வேலையே  ஓட 
வில்லை! அந்த கிழிந்த ந�ோட்டு என் சட்டைப்
பையில்  உறுத்தலாக  உறுத்திக் க�ொண்டு
இருந்தது.  அதை எப்படி மாற்றுவது? என்று
சிந்தனையிலேயே கழிந்தது ப�ொழுது.
மாலையில் அலுவலகம் விட்டு வரும்
ப�ொழுது ப்ளாட்பாரத்தில்  ஒரு வயதான
பெண்மணி காய்கறி விற்றுக் க�ொண்டி
ருந்தாள். சட்டென்று அவளிடம் காய்கறி
வாங்கிக் க�ொண்டு ந�ோட்டை  மாற்றி 
விடலாம். வயதானவள்! கண் தெரியாது
ஏமாற்றிவிடலாம் என்று த�ோன்றியது.
உள்ளுக்குள்  இருந்து மனசாட்சி 
தட்டி எழுப்பியது! பாவம் அந்த வயதானவள் 
அவளைப் ப�ோய் ஏமாற்றவேண்டுமா?
என்று கேட்டது. உன்னை  ஒருவன்  ஏமாற்றி 
இருக்கிறான் பதிலுக்கு நீ யாரையாவது
ஏமாற்றுவது தவறில்லை  என்று இன்னொரு
மனசு ச�ொன்னது. அடச்சீ! ஏமாந்தது நீ! நீ தவறு
செய்துவிட்டு மற்றவன்  ஏமாற்றிவிட்டான் 
என்று புலம்புவது என்ன நியாயம்? அத்தோடு
வேறு ஒருவனையும் ஏமாற்ற துடிப்பது
கேடுகெட்ட செயல் என்றது மனசாட்சி.
இ ப்ப டி ம ன சாட்சி க் கு  பத ி ல் 
ச�ொல்லியபடியே  அந்த காய்கறி கடையில் 
இருந்த சில கத்திரிக்காய்கள் தக்காளிகள்,
கேரட் என சிலவற்றை எடுத்து தட்டில் 
ப�ோட்டு நீட்டினேன். என்னைப் ப�ோலவே 
சிலரும் காய்கறிகள்  வாங்கிக் க�ொண்டு
இருந்தனர் அங்கு. கூட்ட நெரிசலில் சீக்கிரம்
வாங்கிக் க�ொண்டு ந�ோட்டை க�ொடுத்து
ஏமாற்றிவிடலாம் என்று தட்டில்  இருந்த
காய்கறிகளை எடை ப�ோடு பாட்டிம்மா!
என்று அந்த முதியவளிடம் க�ொடுத்தேன்.
அந்த பாட்டி என்னை ஏற இறங்கப்
பார்த்தாள். ‘‘தம்பி! நீ முன்னே பின்னே 
காய்கறி வாங்கியது இல்லையா?’’
‘‘ஏன் பாட்டிம்மா?’’
‘‘இல்லே ஒரே முத்தலும் த�ொத்தலும்
அழுகலுமா ப�ொறுக்கி வச்சிருக்கிறியே?’’
ந�ோட்டை  மாற்றவேண்டும் என்ற
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அவசரத்தில்  அப்படியே  அள்ளிப் ப�ோட்டி
ருந்தேன். அந்த பாட்டி அந்த தட்டில் இருந்த
அழுகல்களை, பூச்சி அரித்தவைகளை 
முற்றியவைகளை நீக்கிவிட்டு நல்லதாகவே 
எடுத்து தட்டில் ப�ோட்டு எடை ப�ோட்டாள்.
‘‘ஏன் பாட்டி! இப்படி நீயே நல்ல 
காய்கறிகளை  எடுத்து ப�ோட்டா  உனக்கு
நஷ்டம்தானே! இது நானா  எடுத்தது!
அப்படியே  எடை ப�ோட்டு க�ொடுத்தா 
லாபம் வரும் இல்லையா?’’
அந்த பாட்டி என்னை தீர்க்கமாக 
பார்த்தாள். ‘‘தம்பி  மத்தவங்களை  ஏமாத்தி 
லாபம் சம்பாரிச்சு என்னைத்தை அள்ளிக்கினு
ப�ோயிடப் ப�ோற�ோம்! செத்தா  இப்ப  ஆறடி
நிலம் கூட ச�ொந்தம் இல்லாம ப�ோயிருச்சு!
இதுல லாபம் சம்பாதிச்சு க�ோட்டை கட்டி
என்ன பிரய�ோசனம்?’’
‘‘க�ோட்டை கட்ட வேண்டாம் பாட்டி?
உனக்கு இப்படி அழுகல் ச�ொத்தைன்னு
நிறைய வீணாகுதே? அத  எப்படி ஈடு
கட்டுவே? அப்படியே கலந்து வித்தாதானே 
நாலு காசு பார்க்க முடியும்?’’
  
‘‘தம்பி! எனக்குன்னு வாடிக்கையாள
ருங்க இருக்காங்க! அவங்க நான் நல்ல 
ப�ொருளா தர்றதாலே  எங்கிட்டேயே 
வ ர ்றா ங ்க ! அ த ன ா ல எ ன் கடை க் கு
வியாபாரம் குறையாது! நான்  இப்படி
அழுகல, ச�ொத்தையை கலந்து வித்தா 
வாடிக்கையாளருங்க எப்பவ�ோ  மாறிப்
ப�ோயிருப்பாங்க! ஏமாத்தறவங்க இருக்கத் 
தான் செய்யறாங்க! எல்லாத்திலேயும்
நல்லதும் இருக்கு! கெட்டதும் இருக்கு!
நாம நல்லதையே நினைச்சு நல்லதையே 
க�ொடுத்தா நமக்கு நல்லதே நடக்கும்!
என்ன நான் ச�ொல்றது?’’ என்றாள்
எ ன க் கு ஏ த�ோ  பு ர ி ந ்த ம ாத ி ர ி
இருந்தது. ‘‘நீ ச�ொல்றது சரிதான் பாட்டி’’
என்று கிழிந்த ந�ோட்டை க�ொடுக்காமல் 
நல்லதையே எடுத்துக் க�ொடுத்தேன்.
இ ப்போ து அ ந ்த  ந�ோ ட் டு
உறுத்தலாக  இல்லை! நாளைக்கு அதை 
வங்கியில்  மாற்றிக் க�ொள்ளலாம் என்று
முடிவு செய்து தெளிந்த மனதுடன்  வீடு
திரும்பினேன்.
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அன்பும் மறந்துப் ப�ோச்சு!
ஆசையும் குறைந்துப் ப�ோச்சு!
இயந்திரத்தனமான வாழ்க்கையில்,
இன்னல்கள் பெருகிப் ப�ோச்சு!
காலை எழுந்தவுடன் கைப்பேசி!
மற்றவையெல்லாம் வெறும் தூசி!
பசியெடுத்து உண்ட காலம் ப�ோய்,
பந்தாவுக்காக உண்ணும்
காலமாகிப் ப�ோச்சு!
ஆடம்பர வாழ்க்கைக்கு ஆசைப்பட்டு,
அரைவயிறு கஞ்சியும் குடிக்க
நேரமற்றுப் ப�ோச்சு!
நாகரீக பெயரிலே
நல்ல பழக்கங்கள் மறைஞ்சிப் ப�ோச்சு!
வாய்விட்டு பேச நாதியற்றுப் ப�ோச்சு!
வரலாறு ச�ொல்லி முடிக்க
ஆளில்லாம ப�ோச்சு!
பாவம் க�ொண்ட பூமியிலே
மனித மனமும் ந�ொறுங்கிப் ப�ோச்சு!
இன்முகம் க�ொண்ட முகங்களும்
இயந்திரத்தனமாகிப் ப�ோச்சு

உஷாராணி RK
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வாழ்க்கையில் நிம்மதி தேவை எனின் 
நிச்சயம் ஞாபகமறதியும் அவசியம்
தேவைதான்.

நினைப்பதை விட்டு விட்டு இப்படித் 
தான் நாம் இது தான் நம் பாதை என்று
ஏற்றுக் க�ொள்வது பல  கேள்விக்கு
விடையாக இருக்கும்...  
எல்லாப் பயணங்களும் நாம்
நினைத்தாற் ப�ோல் அமைவதில்லை.  
அமையும் இடங்களுக்கு ஏற்றாற் ப�ோல
பயணங்களைத் த�ொடர  பழகிக்கொள்ள 
வேண்டும்

நிம்மதியைத்  தேடித் தேடி
எதுவுமட்டவராய் சலித்த பின்பு தான் 
தெரிகிறது....
நாம் தேடியதில் தான் நம்மிடம்
இருந்த க�ொஞ்ச நஞ்ச  நிம்மதியும்
பறிப�ோனதென்று.....

எனக்கென யாருமில்லை என்று
இருக்கும் நிம்மதியை இழப்பதை விட 
நம்மருகிலிருந்து நம் நலனில் சிறிதேனும்
மகிழ்ச்சி க�ொள்ளும் உறவுகளை  
இருகப்பற்றிக் க�ொண்டு நம் பயணத்தை 
த�ொடர்வது சிறந்தது.

அடுத்தவரிடம் உள்ளவை  
அனைத்தையும் நம்மிடம் தேட 
ஆரம்பிச்சதனால் தான் இருந்த க�ொஞ்ச
நிம்மதியும் அப்போதே த�ொலைந்து
ப�ோனது

சின்னச் சின்ன மகிழ்ச்சி கூட சிறு சிறு
நிகழ்வுகளை அழகாய் உருவாக்கி 
விடுகிறது.. ஆனால் நிம்மதி
கிடைப்பதற்கு தான் வாழ்க்கையை  
முழுமையாக அர்ப்பணிக்க
வேண்டியிருக்கிறது..!

நிரந்தரம் இல்லாத ஒன்றிற்காக 

நிம்மதியை த�ொலைத்து விட்டு அலைவது
தான் வாழ்க்கையா....?

சந்தோசம்.. நம்பிக்கை.. நிம்மதி
இவற்றைத் த�ொலைப்பது எளிது
ஆனால் மீண்டும் அவற்றைப் ப�ோல
மீளக்கிடைப்பதென்பது மிகக் கடினமான
ஒன்று
இவர்களைப்போல் ஏன் நாமில்லை என

நன்றி மறந்தவர்களை எண்ணி நிம்மதி
இழப்பதை விட.. நம் உதவியை 
மனிதர்கள் மறந்து ப�ோனாலும்
படைத்தவன் மறப்பதில்லை தானே 
என்று அதைக் கடந்து ப�ோக 
கற்றுக்கொள்ளவேண்டும்
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பணம் நிம்மதி தருமென்று எந்த ஏழையும்
ச�ொன்னதில்லை நிம்மதி தராத அந்த
பணத்தை இழக்க எந்த பணக்காரனும்
தயாராகவுமில்லை..!

அழுபவர்கள் தான்  இங்கு ஏராளம்.
வாழ்க்கையை வெறுப்பதால்ஒரு ப�ோதும்
நிம்மதி உண்டாகாது..! எவ்வளவு
செலவு செய்தாலும் வாங்கவும் முடியாது.
நிம்மதியின் மடி நம் மனதில் தான் 
இருக்கிறது. இருப்பதைகண்டு திருப்தி 
க�ொண்டாலே ப�ோதும் நிம்மதியின் நிழல் 
த�ொடர்ந்து க�ொண்டே இருக்கும்

கண்ணில் தூக்கம் இல்லை..வாழ்க்கையில் 
இதே நிலை நீடித்தால் வாழ்வு
சந்தோஷம் இல்லை.. மனதில் நிம்மதி
ச�ொர்க்கம்..! தான்
இல்லை.. என்று புலம்புவதை விட்டு
விட்டு முதலில் தேவைக்காக  வரும்
உறவுகளையும்.. தேவையில்லாமல்  வரும்
உணர்வுகளையும்.. ஒதுக்கி வைக்கக்
கற்றுக் க�ொண்டாலே ப�ோதும்  நிம்மதி
நம்மை தேடி வரும்..!
ம�ொத்த அழகையும்
மன நிம்மதிக்காகத்தான் உறவுகளை 
இறைவன் படைத்தான்.. ஆனால் மனதில் 
நிம்மதி இல்லாமல் ப�ோவதற்கு காரணமே 
அந்த உறவுகள் தான்..!
பிறர் மீதான வீண் எதிர்பார்ப்புகளை 
குறைத்துக் க�ொண்டாலே பாதி நிம்மதி
எம்மை விட்டுப் ப�ோகாது. எப்போதும்
நிம்மதியாகஇருக்கலாம்..!

புறந்தள்ளிவிட்டு
மெட்டியணிந்த
ஒற்றை விரல் பார்த்து
பித்தனாகிவிட்டான்
- சமிரா மெஹர்

தேடினது கிடைக்காதா என்ற ஆசை 
ஆசை நிறைவேறாதா என்ற எதிர்பார்ப்பு..
எதிர்பார்ப்பு தந்த ஏமாற்றம்..
ஏமாற்றத்துடனான வலி.. வலியை 
சுமந்தபடி வாழும் மனம். இது தான் 
வாழ்வா... இதுல எங்க இருந்து நிம்மதி
வர ப�ோகுது..!
சிலவற்றை ஆராய்ந்தோமென்றால்..
மன நிம்மதி நீங்கி விடும் அவற்றை 
அப்படியே  விடுவதுசிறந்தது.
மனதில் உள்ள கஷ்டத்தை வெளிய
ச�ொல்லிஅழுதவர்களை விட.. வெளிய
ச�ொல்லாமல் உள்ளுக்குள் 
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இன்று முகநூலிலும் பத்திரிகைகளிலும்
த�ொலைக்காட்சியிலும் அதிகமாக அறியப்படுபவர்
கவிமாமணி வை. இராமதாசு காந்தி அவர்கள்.
பாரதியும் பாரதிதாசனும் வாழ்ந்த புதுச்சேரியில் வாழும்
இவர் பத்துக்கும் மேற்பட்ட நூல்களை எழுதியுள்ளது
குறிப்பிடத்தக்கது. பல்வேறு விருதுகளைப் பெற்றிருக்கும்
ஐயாவிடம் தமிழ்நெஞ்சத்திற்கு பேட்டி என்றதுமே
இன்முகத்தோடு சம்மதித்து வழங்கினார். அந்த
பதில்களைப் பார்ப்போமே!
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சந்திப்பு : ப�ொன்மணிதாசன்
வாசகனுக்கு பிடித்த எளிய நடை 
கருத்தாழம் ச�ொல்லழகு இவைகளை 
மு க நூ லி ல்  இ ன் று எ ழு த ி வ ரு ம் எழுத்தாளன் மனத்தில் வைத்து படைப்பை 
பலரில்  குறிப்பிடத் தக்கவர் தாங்கள். வழங்க வேண்டும் .
ஏறத்தாழ பத்துக்கு மேற்பட்ட சிறந்த
தா ங ்க ள் வ ள ்ள ல ார் ம ர பு வ ழ ி
நூல்களை வெளியிட்டுள்ளீர்கள். அந்நூல் 
பின்பற்றி நடப்பவர். திரு அருட்பிரகாச 
களில் மிகச்சிறந்த நூல் எது? அது ஏன்?
வ ள ்ளல் பெ ரு ம ா ன ி ட ம்  த ங ்க ளு க் கு ப்
பிடித்தது அவர் எழுதிய கவிதைகளா?அவர் 
1. சிலம்பு கூறும் சீரிய அறம்
சிவனிடம் க�ொண்டிருந்த பக்தியா?
2. ஞானச்சுடர் மணிமேகலை
சங்க காலத்தமிழில் இளங்கோவடிகள் 
அ வ ர ி ன்  எ ள ி மை ய ா ன  நடை 
சா த ்த ன ார் இ ய ற ்றி ய  ச ி ல ப்பத ி கா ர ம்
மற்றும் மணிமேகலை நூல்களை எளிமைப் பாடலில் அவர்கையாண்ட  புதிய யுத்திகள்.
ப டு த ்தி  இ ன்றை ய வாச ி ப்பிற் கு ம ர பு அ வ ர் எ ழு த ி ய ஆ றா ம்  த ி ரு மு றை ய ி ல் 
கவிதைகளாக  அழகு குறையாமல் செய்த அருட்பெருஞ்சோதி என்ற உலகத்தில் 
யாவரும் வழிபடும் ப�ொதுவான  தெய்
உழைப்புதான்
வத்தையே வழிபாட்டிற்கு  காட்டிச் சென்றது
ஒ ரு எ ழு த ்தா ள ன்  வ ாசக னு க் கு
தற்கால இலக்கியச்  சுவை. பழங் 
செய்யவேண்டியது என்ன?
வணக்கம் ஐயா

கவிஞர் பிறைசூடன் அவர்களுடன் நூல்வெளியீட்டு விழாவில்
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சிலம்பு கூறும் சீரிய அறம் நூல்வெளியீட்டு விழாவில்
ஏ பீம்சிங் மகன் பி லெனின்
அவர்களுடன்

கால இலக்கியங்களுக்கு நிகராக  இல்லை 
என்பது எனது கருத்து.தங்களின் கருத்து?
உண்மைதான் பாடல்களும் உரை 
நடையிலும் பழமை என்பது இனி யாராலும்
முறியடிக்க முடியாத ஒன்றாகவே உள்ளது.
உரைநடையில் கல்கியின் நடைக்கு ஈடு
இல்லைதானே .
உங்கள் பள்ளி நாட்கள் பசுமையாக 
நினைவில் நிற்பதுஎது?
இ ன் னு ம்  ந ன ்றாக ப டி த ்தி ரு க ்க
வே ண் டு மெ ன ்ற எண்ணமே.
பள்ளிக்காலங்களில் உங்களிட மிருந்த
சிறந்த பழக்க ம�ொன்றை ச�ொல்லுங்களேன்?
சிறு வயதிலேயே திருப்புகழை 
மனப்பாடம் செய்ததே நல்ல பழக்கம்.
மரபுக் கவிதைகள் புதுக்கவிதைகள் 
இவற்றில்  எது வாசகன்  மனதில் தங்கும்?
எதனால்?
மரபே! மரபின்  ஓசைகளின்  மூலம்
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மனத்தில் பதியும். ச�ொல்வதற்கு எளிமை 
நம் முன்னோர் வழி இது.
ஒரு படைப்பாளனுக்கு அரசியல் 
சாத்தியப்படுமா?
சா த ்தி ய ப்  படா து .  க வ ி ஞ னு க் கு
மென்மையான உள்ளம். கண்ணதாசனே 
அதில் த�ோற்று ப�ோனதை  உதராணமாக 
க�ொள்ளலாம்
தற்கால படைப்பாளர்களில் தங்க
மன்னர் மன்னன் அவர்களிடம்
ளைக் கவர்ந்தவர் யார்?

புரட்சிக்கவி விருது பெற்றப�ோது

எப்படியும் இதில் வெற்றியடைந்தே 
உ த ய ண ன்  எ ன ்ற வ ர ல ாற் று
நாவலாசிரியர்   என் நண்பர். மற்றும் தீருவது என்று ஏதேனும் லட்சியமுண்டா.
உ ரை ய ாச ி ர ி ய ர் க வ ி ஞ ர்  மு த் து அதை வெற்றிகாண வழி கண்டீர்களா?
இராமமூர்த்தி காஞ்சிபுரம்.
ஆம் சிலப்பதிகாரம் என்ற சங்ககால
ஒரு கவிதையை எழுத மூடு வேண்டும் நூலை  இந்த நூற்றாண்டிற்கு தகுந்தவாறு
படைத்து அறிஞர்களின் பாராட்டு பெற்ற
என்கிறார்களே. தங்கள் அனுபவம்?
நினைத்தேன் வெற்றியும் அடைந்தேன் 
அப்படிய�ொன்றும் இல்லை  எந்த அதில்.
சூழலிலும் எழுதலாம் .
பூம்புகாரில் துணைவியாருடன்

இந்த வருடம் பத்மஸ்ரீ விருது வாங்கிய
கைவினைக் கலைஞர் முனுசாமியுடன்
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புதுச்சேரி அமைச்சர்
க.லட்சுமிநாராணன் அவர்களுடன்

புதுச்சேரி த�ொலைக்காட்சி
நிகழ்வொன்றில்				
				
q

ஒரு ஆரம்பகால படைப்பாளிக்கு
தங்களின் வழிகாட்டல் என்ன?
நூல்கள்  ஆயிரம் ஆயிரம் படித்து
அதன்மூலம் ஏற்படும் தெளிவு. பிறகு ஒரு
படைப்பாளியாக வர ஒரு வாய்ப்பு
தாங்களும் தமிழ்நெஞ்சம்வாசகர்  களில் 
ஒருவர்  என்பதில் பெருமையடைகிற�ோம்.
தமிழ்நெஞ்சம் ப�ொன்விழா காண்கிறது.
தமிழ்நெஞ்சத்தைப் பற்றிய ஒரு கருத்துரை 
தங்களின் பார்வையில்...
ஒரு கவிஞனை  உலகறிய செய்ய 
எடுக்க இது ப�ோன்ற ஒரு வாய்ப்பை 
ஏற்படுத்தி தரும் சிறந்த ஏடு. நண்பரின் 
த�ொண்டு வாழ்க வளர்க.
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கலையரசி... வறுமைக் க�ோட்டுக்கும்

கீழ்  உள்ள  குடும்பத்தில்  இரண்டாவது
பெண்! அவளுக்கு முன்னும் பின்னும்  பிறந்த
இருவருமே பெண்கள்... வறுமைக்கு பஞ்சமே 
கிடையாது...!
கலையரசியின் தந்தை பிலவேந்திரன் 
ஒரு மரக்கட்டையில் வேலை செய்யும்
சாதாரண தினக்கூலி.
ச�ொற்ப வருமானத்தில் வாழ்க்கையை 
ஓட்டுவதே மிகவும் சிரமமான சூழலில் மூன்று
பெண் பிள்ளைகளையும் எப்படி படிக்க
வைப்பது... ஓய்வு கிடைக்கும் நேரங்களில் 
பிலவேந்திரன் கல்யாண சமையல்  குழு
ஒன்றில் பகுதிநேர சமையல்காரராக 
ப�ோவார். அருமையாக சமைப்பார்...
ஆனால் அவர் ஆஸ்துமா ந�ோயாளி என்கிற 
காரணத்தினால்  உடம்பும் ஒத்துழைக்க
மறுத்தது...! ஒரே  புகைச்சல்  இருமலும்
அதிகமாக, அவரை சமையல் வேலைக்கு
கூட்டி செல்லவும் தயக்கம் காட்டினார்கள்.
கலையரசியின்  அம்மா ச�ொர்ணா 
வும் அவருடைய பங்குக்கு அப்பளம் வடகம்
முறுக்கு அதிரசம் என்று சின்னச்சின்ன 
பலகாரங்கள் செய்து குடிசைத் த�ொழில் 
ப�ோ ல  பாக ் கெ ட் வ ி ற ்பனை செ ய் து
வந்தார். அப்படித்தான் அவர்களுடைய
ஜீவிதம் நடந்தேறியது.
அன்றாடம் வாழ்க்கையையே  ஓட்டு
வதற்கே   மிகவும் சிரமமான சூழலில் தாங்கள்  
கஷ்டப்பட்டாலும் தங்களுடைய மூன்று
பெண்களுக்கும் நல்ல கல்வியைக் க�ொடுக்க

வேண்டும் என்பதில் முனைப்பாக இருந்தார்கள் 
பிலவேந்திரனும்  ச�ொர்ணாவும்.
மூ ன் று  பெண ்க ளு மே  ம ி க வு ம்
திறமை சாலிகள் தான். மூத்தவள் செவிலியர் 
படித்து அரசாங்க வேலை கிடைத் ததும்
அவளை ச�ொந்தத்திலேயே கல்யாணம்
செய்து க�ொடுத்து அதே  ஊரில்  வாழ்ந்து
க�ொண்டிருந்தாள். அவளுக்குப் பெரிதாக 
ஒ ன் று ம்  செ ய் மு றை செய்ய வ ி ல ் லை 
என்ற காரணத்தினால்  வழக்கமான
க�ொடுமைகளை  அனுபவித்து வந்தாள்.
அதனால் தான் என்னவ�ோ... பிறந்த வீட்டை 
சுத்தமாக மறந்தே ப�ோய்விட்டாள்.
பிலவேந்திரன் குடும்பமும் தம்முடைய
வாழ்க்கை சிறப்பாக  இல்லாவிட்டாலும்
மக்கள் நல்ல முறையில் வாழ்ந்தால் ப�ோதும்
என்று அவர்களும் ஒதுங்கிக் க�ொண்டார்கள்.
இவ்வளவு கஷ்டத்திலும் ப�ொருளா 
தாரத்தில்  மிகவும் பின்தங்கிய நிலையில்  
கலையரசி நன்றாக படிப்பதன் காரணத்தினால் 
சமுதாய அறக்கட்டளையின்  உதவித் 
த�ொகையின் மூலமாக  ஆரம்பம் முதலே 
கடினமாக படித்தாள்.
தினந்தோறும் பழைய கஞ்சியும்
மாவடுவும் டப்பாவில் அடைத்துக் க�ொண்டு
தனியார் பேருந்தில் கல்லூரிக்கு ப�ோவாள்.
எ ந ்த ஒ ரு ஒ ப்பனை யு ம் இ ல ்லா ம ல் 
அமைதியாக, ப�ோவதும் தெரியாது..
வருவதும் தெரியாது... அப்படி இருந்த
அவளுடைய வாழ்வில்  மதுவின்  மூலமாக   
தென்றல் சாமரம் வீசத் துவங்கியது...!
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பேருந்தை விட்டு விடுவ�ோம் என்று
வேகமாக ஓட்டமும் நடையுமாக பேருந்தில் 
ஏறுவதற்கு முற்படும் ப�ொழுது வழுக்கி 
விழ இருந்தவளை   அனிச்சையாய்
கைப்பற்றி  தூக்கிவிட்டான்  மது... என்ன 
டைமிங்... வளைய�ோசை கலகல கலவென
எ ன ்ற  பாடல் பே ரு ந்தில்  இ சைத் து க்
க�ொண்டிருந்தது. இருவர் கண்களிலும்
மனதிற்குள்ளும் ஒரு சின்ன தீப்பொறி
பற்றியது என்னவ�ோ உண்மைதான்.   
புன்னகையில்  துவங்கியது அவர் 
க ளு டை ய   ந ட் பு  நா ள டை வ ி ல் அ தே 
பேருந்தில் ஒன்றாக பயணிக்கும் அளவிற்கு
வந்துவிட்டது. வறுமையை  மட்டுமே 
பார்த்து வளர்ந்தவளுக்கு... அவனுடைய
நட்பு... மிகவும் ஆறுதல் அளித்தது... நட்பு
நாளடைவில் காதலாக மலர்ந்தது...!
கஷ்டப்பட்டு படித்து கணிப்பொறி
ப�ொறியியல் பட்டதாரி ஆனாள் கலையரசி.
கல்லூரியிலே நடத்திய வேலைவாய்ப்பு
நே ர ்கா ண லி ல் நே ர டி  தே ர ்ச ்சிபெற் று
சென்னையில் நல்ல வேலையும் கிடைத்து
விட்டது.
கலையரசி சென்னை செல்வதற்கு
ஆயத்தமாகிக் க�ொண்டிருந்தாள். திடீரென்று
அவளுடைய அப்பாவிற்கு தீராத  வயிற்று
வ லி . . .  கதற ி த்  து டி த ்தார் . . . அ வ ்வ ப்
ப�ோது இந்த வயிற்று வலி வந்து அவரை 
பாடாய்படுத்தும். வயிற்றில் பெரிய கட்டி  
பெரிய ஆபரேஷன்  அதிகம் செலவாகும்
என்ற காரணத்தினால் நாளை நாளை என்று
தள்ளிப்போட்டு பல வருடங்களாக  இந்த
நரக வேதனையை அனுபவித்துக் க�ொண்டு
இருந்தார்.
இருந்தப�ோதும் கலையரசிக்கு புதிய
ஊர் புதிய நபர்கள்  கவனமாக இருக்க
வேண்டும் என்று  நல்லபுத்தி ச�ொல்லி
சென்னைக்கு  அனுப்பி வைத்தார்கள்.
முதல்  ஆறு   மாதங்கள், வாங்கிய
சம்பளத்தை  ஒழுங்காக  ஊருக்கு அனுப்பி 
வை த ்தாள்  அ ப ் பா வ ி ற் கு    ம ரு த் து வ ம்
பார்க்குமாறு கூறினாள். நாளாக நாளாக...
கலையரசியின் தேவைகளும் அதிகமாக 
தனக்காக  ஒரு சிறு த�ொகையை  எடுத்து
வைத்துக்கொண்டு மீதி பணத்தை ஊருக்கு
அனுப்பினாள்.  

50|   2

இந்த சூழலில், மதுவிற்கும் வேலை 
க ி டைத் து  செ ன ் னை ய ி ல் ப ண ி பு ர ி ந் து
க�ொண்டிருந்தான். இருவரும் வரம்பு
மீறாமல்  ஒன்றாக  ஒரே  வீட்டில் தங்க
முடிவெடுத்தார்கள்.
ஒரு வருடம் உருண்டோடியது,
இரண்டு மாதங்களுக்கு பிறகு ஊருக்கு
வருவதாக கூறினாள்.  
மகள் தங்கள்  வாழ்வாதாரத்தை 
உயர்த்தி பிடித்து விடுவாள்... கடைசி
மகளையும் படிக்க வைத்துவிடுவாள் 
என்று கற்பனை க�ோட்டையில் இருந்தவர் 
களுக்கு ச�ொந்தக்காரர்  ஒருவர்  மூலமாக 
இடியாய் விழுந்தது கலையரசியின் காதல் 
விவகாரம்.
வீட்டில்  ஒரே களேபரம்... கலை 
யரசியின்  அக்கா  வீட்டார்கள் பெரிய
பிரச்சனையை பண்ணிவிட்டார்கள். உன் 
மகள் வேலை பார்க்கும் லட்சணம் நன்றாக 
தெரி கிற து.  கல ்யாண ம்  செய்வதற்கு
மு ன ்பே  ஒ ரு ஆ ணு டன் த ன ி ய ாக 
குடித்தனம் நடத்துகிறாள் என்றவாறு ஒரே 
ஏச்சும் பேச்சும்... ரணகளமாக  இருந்தது
கலையரசியின் வீட்டில்.
கலையரசி பேசிப் பார்த்தால்  முடியாத 
பட்சத்தில்  மதுதான் தனது வாழ்க்கை 
என்று தீர்க்கமாக  முடிவெடுத்து   அவனுடன் 
செல்வதற்கு ஆயத்தமானாள். அவளுடைய
அ ப ் பா வு ம் அ ம்மா வு ம்  காலை ப ற ்றி 
கெஞ்சினார்கள்... வழக்கம்போலவே காதலுக்கு
முன் பெற்றோர்கள் பெரிதாக தெரிய வில்லை...
உதாசீனப்படுத்திவிட்டு செல்லத் துவங்கினாள்...
ஆ வேச ம ாக கலை ய ர ச ி ய ி ன் 
பெற்றோர் மண்ணை வாரி தூற்றி  இனிமேல் 
உனக்கும் எங்களுக்கும் ஒட்டும் இல்லை 
உறவும் இல்லை... என்று சாபமிட்டு....
நான் செ த ்தா  கூ ட நீ வ ர க் கூ டா து
என்று கூறிவிட்டார்... கலையரசியின் 
பெற்றோர்கள்.
கல்நெஞ்சக்காரியாக காதலனின் 
கைப்பற்றி  ஒய்யாரமாக சென்றுவிட்டாள் 
கலையரசி.
இவளுடைய செய்கையில்  அவனு
டைய அப்பாவிற்கு இரத்த அழுத்தம்
அ த ி க ம ாக ி ம ா ர டைப ் பில்  இ ய ற ் கை 
எய்திவிட்டார். கலையரசியின்  வீட்டில்  

மரண ஓலம்.
கலையரசி... சென்னை அடைவதற் 
கும் அப்பாவின்  மரண செய்தி  அவளின் 
காதுகளை தீண்டவும் சரியாக இருந்தது.
என்னதான் தான் ஆடாவிட்டாலும்
தன் தசை  ஆ டு ம் எ ன ் பா ர ்க ளே . . .
அதுப�ோல அவளுக்கு இடி வந்து விழுந்தது
ப�ோலாயிற்று. அலறி அடித்துக்கொண்டு
அவளுடைய வீட்டிற்கு ஓடினாள்....!
அவள்  வருவதற்குள்  அப்பாவின் 
சடலத்தை அப்புறப்படுத்தி விட்டார்கள்.
அ ப ் பா வ ி ன் பட ம் சு வ ர�ோ ர ம்
மாலை ப�ோட்டிருப்பதை கண்டதும்...
தான் செய்த தவறை  எண்ணி  ஒப்பாரி
வைத்து அழுதாள் கத்தினாள்.  என்னதான் 
அழுது
புரண்டாலும்
உருண்டாலும்  
மாண்டார் திரும்புவதில்லை.
சுற்றமும் நட்பும் அவளை  அடித்து
விரட்டியது...! தன் தவறை  எண்ணி 
மன்னிப்பு கேட்டாள்... அக்காவுடைய
அத்தான் தீர்க்கமாக  கூறி விட்டார்...
இவளுடைய ஓடுகாலி திமிரால் ஒரு உயிர் 
ப�ோய்விட்டது... கண்கெட்ட பிறகு சூரிய
நமஸ்காரம் எதற்கு...!
ப�ோனவள்  அப்படியே ப�ோய்விடு
என்று விரட்டி விட்டார்கள். அப்பா
கூறியது ப�ோலவே  அவருடைய முகத்தை 
கடைசியாக பார்க்க முடியாத வேதனையில் 
குடும்பமும் ஒதுக்கி  விட்டதை  எண்ணி 
வருந்தினாள்.
அத்தனையும் தன்னால்தான் என்று
வருந்திய மது கலையரசியின் த�ோள்களைப்
பற்றி... வா நான்  இருக்கிறேன்  என்று
அழைத்துச் சென்றான்.
அவனுடைய
குடும்பத்தினரும்
ஒதுக்கி  விட்ட நிலையில் ரெஜிஸ்டர் 
திருமணம் செய்து சென்னையில் தனியாக 
வாழத் துவங்கினர்.
இ ர ண் டு கு ழ ந ் தைகள் ப ி றந ்த
நிலையில்  மகிழ்வாக  அவர்களுடைய
வாழ்க்கை நடந்து க�ொண்டிருந்தாலும்...
கலையரசியின்  மனதில்  எங்கோ  ஒரு
மூலையில் தந்தையினுடைய மரணமும் ஒரு
குற்ற உணர்ச்சியும் அவளை தினம்தோறும்
க�ொன்று தின்று க�ொண்டு தான் இருக்கிறது.
முற்றும்!
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க�ொடிய ந�ோய்களுக்கு ஆட்பட்டு

ம க ்க ள் க�ொத் து  க�ொ த ்தாக  ம டி ந் து
க�ொ ண் டி ரு ந ்த  கா ல த ்தில்  வ ட லூ ர ி ல் 
வசித்து வந்த இந்திரஜித் அயல் கிராமமான
கடலூரிற்கு விளையாடுவதற்காக சென்றி 
ருந்தான். அவன் விளையாடி க�ொண்டிருந்த
ப�ோது கடலினுள்  ஓர்  அழகிய கூசா  ஒன்று
ஆடி ஆடி நீந்தி  வந்தது . அதை  எடுத்து
இந்திரஜித்  முயற்சி செய்து ஒரு வழியாக 
திறந்ததும் அதிலிருந்து பெரிய பூதம் ஒன்று
வெளியில் வந்தது.
அது இந்திரஜித் தை ந�ோக்கி 
ஏ! முட்டாள் சிறுவனே  !ஏன்  என்னை 
திறந்து விட்டாய்?   அற்ப  மனிதராகிய
உங்களது மூச்சு பட்டாலே  எனக்கும்
க�ொர�ோனா  வந்திடும் ஏன் திறந்தாய்
உன்னை  என்ன செய்ய ப�ோகின்றேன் 
பார்  என கூறி நெருங்கி  வர. சிறுவன�ோ 
ஏ! பூதமே நீ என்னை  என்ன செய்வாய்?
என்றதும் பூதம் உன்னை பிடித்து கடலில் 
வீசி விடப்போகின்றேன்  என்று க�ொடூர
குரலில்  கூறியதும் சிறுவன�ோ  ஆஆஆ
என்று சிரித்தபடி ஏ! நீ என்ன த�ொட்டால் 
உனக்கு க�ொர�ோனா  வந்து விடுமே 
என்ன செய்ய ப�ோகிறாய்? ஆறு அடிக்கு
அப்பாலிருந்து என்ன  உன்னால்  என்ன 
செய்ய  முடியும் பூதமே! நீ’ மாஸ்க்’ கட்ட

-  
வேண்டும்.  இல்லையானால் க�ொர�ோனா 
த�ொற்றி  இறந்து விடுவாய் உன்  உடலை 
‘ப�ொலித்தீனில்’கட்டி எரித்து விடுவார்கள் 
என பயமுறுத்தினான்.
நிதானமாக ய�ோசித்த பூதம் தான் 
பயந்தது ப�ோல நடித்து ஏ! சிறுவனே உனக்கு
என்ன பார்த்தால் பாவமாக  இல்லையா?
நான்  ஊருக்கு புதியவன்  எனக்கு உதவி
செய், என்  உயிருள்ள  வரை  உனக்கு
நன்றியாய் இருப்பேன்  . எனக்கு ஒரு ‘மா
ஸ்க்கும்’,’கிளவுஸ்’ம்’சனிரைசரும்’ வாங்கி 
தா என்று கெஞ்சி கேட்டதும் இரக்கப்பட்ட
இந்திரஜித்  ,நீ இங்கேயே  இரு வாங்கிட்டு
வாறேன்  . என்று கூறி வாங்கி  வந்து
க�ொடுத்ததும் பூதம் ‘மாஸ்க்கை‘ மூக்கு,
வாய் நன்றாக  மறையுமாறும் ‘கிளவுஸ்‘ஐ
கைக ளு க் கு ம் அ ண ி ந் து க�ொ ண் டு
சிறுவனுக்கு அருகில்  வந்து அவனை 
தூக்கி கடலினுள்  வீசியதுடன்  அங்கு
விளையாடி க�ொண்டிருந்தவர்களையும்

துன்புறுத்தி பின்னர் தன் கைகளை

‘சனிரைசர்’ ஆல் நன்றாக கழுவி விட்டு
மறைந்தது. நாங்கள் உதவி செய்யும் ப�ோது
உதவியை பெறுபவர்கள் நல்லவர்களா 
என் ஆராய்ந்தே செய்ய வேண்டும் அல்லா 
விடில் இவ்விதம் தான் ஆகும்.
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தமிழ்நெஞ்சம்
அயலகம் சென்றாலும்
அன்னைம�ொழி மறக்காமல்
வயலுழும் உழவன்போல்
வண்டமிழ் வளர்க்கின்றார்
வாழ்நாள் குறிக்கோளாய்
வான்புகழ் தமிழ்மொழிக்கு
ஆழ்ந்த பற்றோடு
அழகு இதழ் நடத்துகின்றார்
தமிழ்நெஞ்சம் இதழ்வழியே
தமிழுறவை வளர்க்கின்றார்
தமிழ்ச்சொந்தம் அனைவரையும்
தான் ஈர்த்து மகிழுகின்றார்
உலகத்தின் மூலையெலாம்
உறவுப் பாலம் தமிழ்நெஞ்சம்
பலகணி நெஞ்சமிதழ்
பார்போற்றும் தமிழரிவர்
மெல்லிய புன்னகையால்
மெய்சிலிர்க்க கவர்ந்திடுவார்
மெய்கண்டார் ப�ோலயிவர்
மெய்மறக்க வைத்திடுவார்
பாரீசில் வாழும்
பைந்தமிழ் அதிசயம்
மாரீசன்போல் தமிழ்க்கு
மகத்தான காப்பாளன்
நூல் வெளியிடும்
நுட்பம் அறியாத�ோர்க்கும்
தானாய் பணமளித்து
நூல்செய்யும் வள்ளலிவர்
படைக்க ஏங்கும்
அனைவருக்கும
பாய்விரிக்கும பங்காளி
பல்லாண்டு வாழ்க வாழ்க !

மு.பாலசுப்பி்மணியன்
புதுச்சேரி
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ஒரு வார விடுமுறையில் ஊருக்குப்

ப�ோய் விட்டு வந்தவன் பைகளை அறையில் 
ப�ோட்டு விட்டு நேராக  அப்புக்குட்டன் 
கடைக்குதான் வந்தேன். திருமணம் ஆகாத 
வர்களும், திருமணம் ஆகியும் குடும்பத்தைக்
கூட்டிவர இயலாமல்  இருக்கும் தற்காலிக 
பிரம்மச்சாரிகளும் வாழ்வதற்காகவே 
உ ரு வ ாக ்க ப்பட ்ட  மே ன ்ஷன்  சூ ழ் 
பகுதி அது. சரியாக  விடியாத நேரம்
த�ொடங்கி நள்ளிரவு தாண்டியும் வெகு
நேரம் இயங்கிக் க�ொண்டிருக்கும் பல
கடைகளில்  ஓரளவிற்கு தேநீர்  சுவையாக 
இருப்பது அவர் கடைதான். பல வருட 
வாடிக்கையாளன் நான் .
என்னைப் பார்த்ததுமே  ‘‘மாஸ்டர் 
ஸ்ட்ராங்கா. சீனி மீடியமா  ஒரு சாயா.’’
என்றார்  அப்புக்குட்டன். கேரளாவில் 
இருந்துவந்து நாற்பது வருடமாக சென்னை 
யில் அதே இடத்தில் கடை. மாஸ்டர்களும்
வேலை பார்க்கும் ஆட்களும் மாறிக்
க�ொண்டே இருப்பார்கள். ஆனால் கல்லா 
வில்  எப்போதும் குட்டன்தான். ‘‘என்ன 
சார்  ஊ ரு க் கு  ப�ோ ய ி ரு ந்தீக ள ா , ஒ ரு
வாரமாக ஆளைக் காணல.’’
‘ ‘ ஆ ம ா ம் கு ட ்ட ன் .  ச ி த ்த ப ் பா
மகளுக்கு கல்யாணம். நான்தான்  முன்னே 
நின்னு நடத்தணும். கெஞ்சிக் கூத்தாடி
ஒரு வாரம் லீவ்  வாங்கிட்டு ப�ோயிட்டு
இப்பதான் வந்தேன். அறைக்குப் ப�ோயிட்டு
நேரா உங்க கடைக்குதான் வாறேன்.’’
பளிச்சென்று இருந்தது கையில் 
வ ா ங ்கி ய  கண்ணா டி  தம்ளர் . வ ா ய ி ல் 
வைத்து முதல்  மிடறை  உறிஞ்சியப�ோதே 
தேநீரின்  சுவை  புதிதாக  இருந்தது.

சரியான அளவில் தேயிலை, இலேசான
இனிப்பு. இஞ்சியும் ஏலக்காயும் இலேசாக 
கலந்த உன்னதமான கலவை .
தேநீரை உறிஞ்சியவாறே மாஸ்டரைப்
பார்த்தேன். வழக்கமான மாஸ்டர்  இல்லை.
புது மனிதர். சலவை செய்த சுத்தமான
காவி வேட்டி, அழுக்கே  இல்லாத பச்சை 
வண்ண பனியன். தேநீர்க் கறை பட்டுவிடக்
கூடாதென்று உடம்பின் நடுப்பாகத்தில் 
கட்டப்பட்ட ஒரு துண்டு. அதிலும் அதிகம்
கறை  இல்லை.  நடுத்தர வயது . ஒரு வாரத் 
தாடி. இலேசான நரை. முகத்தில் மெல்லிய
புன்னகை. தேநீர்  கடைகளுக்கேயுரிய டீ
மாஸ்டர்களில் இருந்து முற்றிலும் மாறுபட்ட
த�ோற்றம்.   
‘‘புது மாஸ்டர் நேற்றுதான்  வந்தார்.
அச்சுதன்  ஊர்லயே  ஒரு வேலை கிடைச்சு
துன்னு ச�ொன்னான். அனுப்பி வச்சுட்டேன்.
புது மாஸ்டர் சாயா  எப்படி இருக்கு?’’
‘‘பேச்சுக்காக ச�ொல்லல. இந்த
மாதிரி டீ இதுவரை குடித்ததில்லை குட்டன்.
இங்கேன்னு இல்லை; எங்கேயுமே.’’
மாஸ்டரின்  முகத்தில் சின்னதாக 
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ஒரு மலர்ச்சி நன்றி ச�ொல்வது ப�ோல.
குட்டனின்  முகத்திலும் ஒரு பெருமிதம்
– தன் தேர்வுகள்  எப்போதும் ச�ோடை 
ப�ோவதில்லை என்பதைப் ப�ோல .
நான் மாஸ்டரை உற்றுப் பார்த்தேன்.
பரிச்சயமான முகம்  ப�ோலிருந்தது. எங்கு
பார்த்தோம் என்று ஞாபகம் வரவில்லை.
ய�ோசித்தேன். அடிக்கடி பார்த்த முகமாகவே 
பட்டது. ஆனால்  எங்கென்று சட்டென்று
ஞாபகம் வரவில்லை.
‘‘அப்ப சார்  இனிமே தினசரி கூட 
ரெண்டு சாயா  குடிக்கும்னு ச�ொல்லுங்க.
நீங்க மட்டுமில்ல, புது மாஸ்டர் ப�ோடற 
சாயாக் குடிச்ச எல்லோருமே  இதைத்தான் 
ச�ொல்றாங்க. த�ொழில் நுணுக்கம் தெரிஞ்சவரா 
யிருக்காரு.’’ குட்டன் சிரித்தவாறே தன் 
வியாபாரத் திறமையைக் காண்பித்தார்.
காசைக் க�ொடுத்துவிட்டு யாராக 
இ ரு க் கு ம் எ ன ்ற கு ழ ப்பத் து டனேயே 
அறைக்கு வந்து காலைக் கடன்களை 
முடித்துவிட்டு படுக்கையில் சாய்ந்தேன்.
ஒரு வார அலைச்சலும் , இரவுப் பயணமும்
ஏற்படுத்தியிருந்த களைப்பில்  உடனே 

தூங்கி விட்டேன். இரவுப் பயணம் முடித்து
வந்த அன்றே அலுவலகம் ப�ோவது சிரமம்
என்பதால் ஒருநாள் முன்னதாக ஞாயிற்றுக்
கிழமையே திரும்பியது அதனால்தான்.
மு ழ ி த் து ப்  பா ர ்த ்த ப�ோ து ம ண ி
ஒன்பதரை. அவசரமாக  குளித்துவிட்டு
வழக்கமாக சாப்பிடும் லட்சுமி மெஸ்ஸிற்குப்
ப�ோய் இரண்டு இட்லிகள், ப�ொங்கல்,
வடை சாப்பிட்டு முடித்ததும் வழக்கம்போல
குட்டன் கடை ந�ோக்கி கால்கள் நகர்ந்தன .
மாஸ ்டர் காலை யில் பார்த ்த து
ப�ோலவே பளிச்சென்று முகத்தில்  அதே 
புன்னகைய�ோடு தேநீர்  ஆற்றிக் க�ொண்டி
ருந்தார் .
குட்டன்  எதுவும் ச�ொல்லாமலே 
என்னிடம் தேநீர் தம்ளரை நீட்டினார்.
தம்ளரில் அதே பளிச். தேநீரும் அதே சுவை.
தேநீரை உறிஞ்சியவாறே மீண்டும் மனத்தில் 
அந்த முகத்தை தேட ஆரம்பித்தேன். யாராக 
இருக்கும். அவ்வளவு எளிதில்  மறக்க
முடியாத  அளவிற்கு பலதடவை பார்த்த
முகம்தான். ஆனால் அந்த நேரத்தில் எனது
ஞாபகசக்தி என்னை கை விட்டிருந்தது.

முத்தாய்ப்பாய் நிலவ�ொளியில் நடக்கின்ற இனிமையிலே
கற்பனைச் சிறகுகள் காவியம் படைத்திட
வருகின்றாள் அம்புலியும் பால்மழை ப�ொழிந்திடக்
கவிஞனின் கரங்கள் சந்தங்கள் படைத்திடுதே
எத்தனை குளுமையடா எழிலான ஒளியினிலே
அழைக்கின்றாய் வாவென்று அற்புதங்கள் காட்டிடவே
துள்ளுகின்ற உள்ளத்தில் துயரங்கள் அழிந்திடவே
அள்ளுகின்றாய் நெஞ்சத்தை அரிதாரம் இல்லாமல்
உரைக்கின்ற ம�ொழியினிலே உன்னதமாய் வேதங்கள்
பளிங்காகத் தெரிகிறதே பாரினையும் அறிவதற்குப்
பகலவனின் ஒளிக்கீற்றால் பங்கயமாய் சிவந்திட்டு
மெல்லவே தளும்புகிறாய் ப�ௌர்ணமியின் சாகசத்தால்
கீற்றாகப் பிறந்திட்டு மெல்லவே வளர்கின்றாய்
மூவிரண்டு நாட்களிலே மலராக மலர்கின்றாய்
முயற்சிகளில் தளராது வளர்ந்தாலும் தேய்ந்தாலும்
காவியத்தின் நாயகியாய்க் களிப்புடன் சிரிக்கின்றாய்.

புவனா பிரகாஷ்
க�ோவை
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அலுவலகப்பணியின் தேவை காரண
மாக  முகங்களையும், பெயர்களையும்
அவ்வளவு எளிதில்  மறப்பவனல்ல நான்.
ஆனால் பல தடவை பார்த்த அந்த முகத்திலும்,
அவரது த�ோற்றத்திலும் ஏத�ோ  மாறுதல் 
இருப்பதால்தான் உடனடியாக அடையாளம்
காண முடியவில்லை  என்று மனத்தை 
தேற்றிக் க�ொண்டாலும், மனத்திற்குள் 
தேடல் நிகழ்ந்து க�ொண்டேதான் இருந்தது .
குட்டன் க�ொடுத்த செய்தித்தாளில் 
பா ர ் வை பத ி ந்தி ரு ந்தா லு ம்  க வ ன ம்
அதில்  இல்லை. யாராக  இருக்கும் அது?
தலைப்புகளை மட்டும் மேய்ந்து க�ொண்டி
ருக்கும் ப�ோது சட்டென்று புலப்பட்டது.
அ து வ ரை  இ ரு ந ்த கு ழ ப்ப ம்  நீ ங ்கி 
மனத்தில் தெளிவாக  அவர்தான்  என்பது
உறுதிப்பட்டு விட்டது. எழுந்து மாஸ்டரின் 
அருகில் சென்றேன்.
‘‘சார் நீங்க…’’
மாஸ்டரின் மெளனமான புன்னகை 
என்னைத் தடுத்து நிறுத்தியது .
‘‘பழைய த�ொழிலில்  இளைஞர்கள் 
நிறைய புதுப்புது சிந்தனைகள�ோடு வந்துட்
டாங்க. காலத்தின் தேவைக்கேற்ப நம்மால
மாறமுடியல. காசை தண்ணியாச் செலவழிச்சு
படம் எடுக்கிறாங்க. ல�ோ பட்ஜெட்டிலேயே 
படம் எடுத்து பழகிட்டேன். என்னதான் 
த�ொழில் ப�ோட்டின்  னாலும் நமக்குன்னு
உள்ள சில கட்டுப்பாடுகள், க�ோட்பாடுகளை 
யெல்லாம் விட்டுட்டு நம்மளை மாத்திக்கவும்
முடியல. த�ொடர்ந்து த�ோல்விகள். சரி, நம்ம 
பிடிவாதத்தால முதல் ப�ோடறவங்களுக்கு
நஷ்டம் வரக் கூடாதுன்னு நினைச்சு
விலகிட்டேன் பல த�ொழில்களை  முயற்சி 
செய்தேன். சேமிப்பெல்லாம் தீர்ந்து ப�ோச்சு.
இதுதான் க�ொஞ்சம் மனநிறைவாக இருந்தது.
அத�ோட  உங்களை  மாதிரி நிறையப்
பேர்களை தினமும் சந்திக்க முடியுதில்ல.
செய்யற த�ொழில்  சுத்தமாக  இருக்கணும்.
செய்யற த�ொ ழ ி லி ல்  ஈ டு பாட்டோ டு
இருக்கணும். எந்தத் த�ொழிலா  இருந்தால் 
என்ன தம்பி?’’ புன்னகை மாறாமல் மெல்லிய
குரலில் ச�ொன்னார் பத்து வருடங்களுக்கு
முன் த�ொடர்ந்து மூன்று தேசிய விருது பெற்ற
படங்களை  இயக்கிய அந்த முன்னாள் 
திரைப்பட இயக்குனர்.
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சென்னை பெருங்களத்தூர்.

மாலை நேரத்தை  விழுங்கி  இரவு
மெல்ல தலை நீட்டத் த�ொடங்கி இருந்தது.  
ம ப் பு ம் ம ந்தா ர மு ம ா ன ம ழைக்கா ல
குளிரில் வெளியே தலை நீட்டாமல் நிலவு,  
இருளைப் ப�ோர்த்தி  உறங்கிக் க�ொண்டி
ருந்தது.
விடிந்தால் பண்டிகை.   ஊருக்குச் 
செல்வதற்காக காத்துக் கிடந்த மக்கள் 
வெள்ளத்தில்  மூழ்கிய பெருங்களத்தூர் 
பஸ்நிலையம் மூச்சுத் திணறிக் க�ொண்டி
ருந்தது.
பஸ்நிலை ய த ்திற் கு மு ன் னூ று
நானூறு  மீட்டர் முன்னதாகவே ஏரிக்கரையை 
ஒட்டி ஒரு முஸ்லிம்,   மலிவான துணிகளை 
கடையாய் பரப்பி வைத்திருந்தார்.   அவர் 
கடை வரை பஸ்சுக்காக காத்திருப்பவர்களின் 
கூட்டம் அலைம�ோதிக் க�ொண்டிருந்தது.
க�ொஞ்சம் வசதி குறைந்தவர்கள்  
பேரம்பேசி துணிகளை வாங்கிச் சென்றார் கள்.  
அரைமணி நேரமாய் அந்த வியாபாரத்தை 
கவனித்துக் க�ொண்டிருந்த ஒருவர்  மெல்ல 
அவரிடம் கேட்டார்.
‘ ‘ நா னு ம் அ ரை ம ண ி  நே ர ம ா 
பாக்குறேன்... நீங்க நூத்தம்பது ரூபா 
ச�ொல்லி அவங்க நூறு ரூபாய்க்கு கேட்டாக்
கூட  குடுத்தீங்க.  சரி... ஆனா கடைசியா 
ஒருத்தர் நீங்க ச�ொன்ன நூத்தம்பது ரூபாய
குடுத்தப்போ நீங்க நூறை மட்டும் எடுத்திட்டு
ஐம்பதை திருப்பிக் குடுத்தீங்களே ஏன்?’’
‘‘இது ஒரே விலைனு ப�ோர்டு ப�ோட்ட
கடை  இல்ல தம்பி.   ஏழை  எளியதுங்க
அவங்க ப�ொருளாதாரத்துக்கு ஏத்தாப்புல
வாங்குவாங்க.  அவங்களுக்கு தரம் முக்கிய
மில்ல.  ச�ொன்ன விலையிலருந்து குறைச்சு
வாங்கியே பழக்கப்பட்டவங்க.  எனக்கு நூறு
ரூபா ப�ொருளுக்கு பத்து ரூபா கெடச்சாப்

ப�ோதும்.  அதனாலதான் நூத்தம்பது ச�ொல்லி
நூறுக்கு குடுத்திருவேன்.   அவங்க ளுக்கும்
மனசு திருப்தி.   எனக்கும் நியாயமான
வருமானம்.  கடைசியா வந்தவர் பேரம்
பேசாம குடுத்தார்.  நானும் மனசாட்சி ய�ோட 
திருப்பிக் குடுத்துட்டேன்’’
‘‘ஆமா நீங்க எங்க ப�ோகணும் தம்பி’’
‘‘திருநெல்வேலி ப�ோகணும் பாய்’’
‘‘இன்னைக்கெல்லாம் பஸ் ஏறிப்
ப�ோறது செத்துப் ப�ொழைக்கிறதுக்கு
சமம். பார்த்தா படிச்சவங ்க மாத ிரி
இருக்கீங்க.   ரயில்லய�ோ பஸ்லய�ோ  ஒரு
மாசம் முன்னாலயே ரிசர்வ் பண்ணி 
இருக்கலாம்ல’’
‘‘கார்  இருக்கு.   எப்பவும் அதுலதான் 
ஊருக்குப் ப�ோவேன்.   இன்னைக்கு மத்தி 
யானம் தான் காருக்கு அடில ப�ோய் சென்சார் 
ஒயர எலி கடிச்சிருச்சு.  ஒர்க் ஷாப்ல உடனே  
ரெடி பண்ண முடியாதுனுட்டாங்க.   அதான் 
பஸ்ல ப�ோலாம்னு பார்த்தா,   ர�ொம்ப சிரமமா 
யிரும் ப�ோலயே ..’’
‘‘க�ொஞ்சம் லேட்டானா  இடம்
கிடைக்கும்.  வெயிட் பண்ணுங்க தம்பி’’  
என்றவர் மணி பார்க்கிறார்.  7. 25 என்றது
கடிகாரம்.   ‘ ‘அடடா இரவு த�ொழுகைக்கு
நேரமாச்சே.  தம்பி நான் த�ொழுகைக்கு
ப�ோய்ட்டு வாரேன்.  உங ்களு க்கு ப ஸ்
வர்ற வரைக்கும் பார்த்துக்கிறீங்களா...
பஸ் வந்தா ப�ோயிருங்க,   ஆண்டவன் 
பாத்துக்குவான்’’
‘‘சரிங்க பாய்’’
அவர் த�ொழுகைக்குப் ப�ோய் வருவ
தற்குள்  எண்ணூறு ரூபாய்க்கு வியாபாரம்
செய்து வைத்திருந்தார்.  நாகர்கோவில் 
சென்ற இரண்டு ஆம்னி பஸ்களையும் ஒரு
அரசு பஸ்ஸையும் தவற விட்டிருந்தார்.
‘‘ இ ந்தா ங ்க  பா ய் எ ண் ணூ று
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ரூபாய்...    துணி கேட்டு வந்தவங்களுக்கு
நீங்க விக்கிற மாதிரியே குடுத்தேன்’’
‘‘ ம ா ஷ ா அ ல ்லா ஹ் . . . அ ல ்லா 
உங்களை சுவனவாசி ஆக்கட்டும்.  ஆமா...
உங்களுக்கு ஒரு பஸ்சும் வரலயா’’
‘‘வந்துச்சு.  நான்தான் ப�ோகல பாய்.  
என்னை நம்பி ப�ொறுப்பை  குடுத்துட்டு
ப�ோய் இருக்கீங்க.   அதை  அம்போனு
வ ி ட் டு ட் டு ப்  ப�ோ ய ி ரு ந்தா  எ ன ்னா ல
நிம்மதியா தீபாவளி க�ொண்டாடி இருக்க
முடியாது பாய்’’
‘ ‘ ந ல ்ல து  தம ் பி .   இ ன் னு ம்  ப ஸ்
வந்துகிட்டுதான் இருக்கும்.  கண்டிப்பா சீட்
கிடைக்கும்.   ஆமா  உங்களுக்கு எத்தனை 
குழந்தைங்க’’
‘‘ஒரே பையன்தான்.  ஏழு வயசாகுது’’
‘‘ஓ...’’   என்றவர்,   அந்தப் பைய
னுக்குத் தகுந்தாற்போல்  தன்னிடம் இருந் 
ததிலேயே விலையுயர்ந்த(!)  ஒரு பென்சில் 
பேண்ட்டையும் ஒரு டீசர்ட்டையும் ஒரு
கேரிபேக்கில் ப�ோட்டு அவரிடம் க�ொடுத்தார்.
‘ ‘ இ ந்தா ங ்க  தம ் பி .   உ ங ்க
பையனுக்கு என்னோட தீபாவளி பரிசா 
வச்சுக்குங்க’’
‘‘அய்யோ ... வேண்டாம் பாய்.  நீங்க
ச�ொன்னதே ப�ோதும்.  நான்  ஏற்கனவே 
புதுத் துணி எல்லாருக்கும் எடுத்துட்டேன்.’’
‘‘பரவால்ல... நீங்க ப�ோடுற  அளவு
ரிச்சான துணிகள்  என்கிட்ட இல்ல.  
இருந்திருந்தா  குடுத்திருப்பேன்.  பையன் 
ப�ோடாட்டாலும் உங்க வீட்டுப் பக்கம்
இருக்கிற ஒரு ஏழைப் பையனுக்கு குடுங்க.  
ஆனா நீங்க இதை  வாங்கிக்கிட்டாதான் 
எனக்கு சந்தோசமா இருக்கும்’’
‘‘என்னங்க பாய் இப்படி வற்புறுத் 
துறீங்க’’   என்று வாங்கிக் க�ொண்டார்.  
தன்  இ ர ண் டு  பைக ள ி ல்  ஒ ன ் றைத் 
திறந்து துணியை வைத்துக் க�ொண்டவர்,   
அதிலிருந்து பெரிய ஸ்வீட் பாக்ஸ் ஒன்றை 
வெளியில்  எடுத்து ஒரு கேரிபேக்கில் 
ப�ோட்டு அவரிடம் நீட்டினார்.
‘‘இந்தாங்க பாய்,   குப்தா ஸ்வீட்ஸ்.  
வீட்டுக்கு க�ொண்டு ப�ோங்க.’’
‘‘ கு ப்தா  ஸ் வீ ட்சா . . .  ர�ொம்ப 
காஸ்ட்லி ஆச்சே.   பிள்ளைக்காக  வாங்கி 
இருப்பீங்க.  நீங்க க�ொண்டு ப�ோங்க தம்பி’’
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‘ ‘ அ ப்போ நா னு ம் டி ரெஸ ் சை 
திருப்பித் தந்திருவேன்’’
‘ ‘ சர ி சர ி கு டு ங ்க  தம ் பி ’ ’   எ ன் று
ஸ்வீட்சை  வாங்கி  ஒரமாய் வைத்தவர்,  
‘‘வ�ோய் கரீம் பாய்... இங்க என்ன பண்றீரு’’  
என்ற குரல் கேட்டு திரும்பினார்.  கடையை 
ஒட்டி ஓரமாய் நின்றிருந்த காரில்,   
ஸ்டீயரிங்கைப் பிடித்தபடி சார்லஸ்
அமர்ந்திருந்தார்.  பக்கத்து இருக்கையில் 
அவர் மனைவி.
‘‘தீபாவளி வியாபாரம் பாக்குறேன் 
வ�ோய்.  பாத்தா தெரியல’’
‘‘பத்து வருசம் முன்னால இருந்த அந்த
நக்கலும் நையாண்டியும் இன்னும் உம்மை 
விட்டுப் ப�ோகல வ�ோய்.... எப்படி இருந்த
மனுசன்.  தாம்பரத்துலயே க�ொடிகட்டிப் பறந்த

ஜவுளிக்கடை முதலாளி.   உன் கடைய ஒட்டி
அந்தப் பாலம் மட்டும் வராம இருந்திருந்தா 
உன் கடையும் இடிஞ்சிருக்காது.  நீயும் இந்த
நிலைமைக்கு வந்திருக்க மாட்டே.    எல்லாம்
நேரம் வ�ோய்’’
‘‘முடிஞ்சத பேசி பிரய�ோஜனம் இல்ல 
சார்லசு.  நடப்பதெல்லாம் நன்மைக்கே.  
எல்லாம் அவன் செயல்’’ என்று மேலே 
கையை உயர்த்தினார் பாய்.
***
அ தே நே ர ம்  த ி ரு நெ ல ்வே லி
செல்பவருக்கு ப�ோன் வந்தது.  
‘‘என்னடி சரசு’’
‘‘ஏன்னா பஸ் ஏறிட்டேளா’’
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‘‘இன்னும் இல்ல.   பஸ் ஸ்டேன்ட்ல 
தான் வெயிட் பண்ணின்டிருக்கேன்.’’
‘ ‘ ப ட் டு க்கோட ் டை ல ரு ந் து
அத்திம்பேர்  குடும்பமெல்லாம் வந்துட்
டா ங ்கோ ன ா .   ப த ்மநாபன் இ ன் னு ம்
பஸ்ஸே ஏ ற ல ய ா .   ப ண ம்  ப�ோ ன ா 
பரவாயில்லே.  டாக்சி பிடிச்சுண்டு வரச் 
ச�ொல்லுனு ச�ொல்றாங்கோ.’’
‘‘இன்னும் அரைமணிநேரம் வெயிட்
பண்ணிட்டு பஸ் கிடைக்கலேனா டாக்சி 
பிடிச்சுடலாம்னுதான் இருக்கேன்’’
‘ ‘ ஏ ன ்னா . . . ர கு ,    கு ப்தா ஸ் வீ ட்
ல ரு ந் து  ப ல கா ர ம் க ேட்டானே . . .
வாங்கிட்டேளா’’
‘‘அந்தப் பக்கம் ப�ோக ப�ொழுதே 
ஒழியலடி.  அங்க வந்து சாந்தி ஸ்வீட்ஸ்ல 
வாங்கிடலாம்’’
‘‘என்னம�ோ ப�ோங்கோ... ரகுவை 
நீங்க சமாளிச்சுண்டா சரி’’
‘‘சரி ப�ோனை வை.  பஸ் ஏறிட்டு
ப�ோன் ப�ோடுறேன்’’
***
‘ ‘ ஏம ் பா  சார ்ல சு ... நாக ர ்கோயி
லுக்கா ப�ோற’’
‘ ‘ ஆ ம ா வ�ோ ய் .   த�ொட ர ்ச ்சி ய ா 
நாலுநாள்  லீவு.   அதான்  ஊரைப் பாக்க
ப�ோய்ட்டு வரலாம்னு கிளம்பிட்டோம்’’  
‘ ‘ வ ழ ி ல ய ாரை ய ா வ து  ப ி க ்க ப்
பண்றியா’’
‘‘அதெல்லாம் இல்ல வ�ோய்.  நாங்க
ரெண்டு பேர் மட்டும்தான்.’’
‘‘அப்போ  எனக்கு ஒரு உதவி
செய்வியா’’
‘‘ எ ன்ன செய்ய ணு ம் ... உன்னை 
தூ க்கி ட் டு ப்  ப�ோ ய்  த ி ரு நெ ல ்வே லி ல
ப�ோடணுமா’’  என்று கலகலவென சிரித்தார் 
சார்லஸ்.
‘‘அட கூவ.  என்னை இல்லடே... அந்த
தம்பிய கூட்டிப்போய் திருநெல்வேலில
இறக்கிறனும்’’
‘‘அந்த தம்பி யாரு’’
‘‘என் நண்பர்தான்’’
‘‘எனக்குத் தெரியாம உனக்கு ஒரு
நண்பனா வே... ர�ொம்ப  மாறிட்ட வ�ோய்.  

உன் நண்பர்னு ச�ொல்ற. உன் நண்பர் 
எனக்கும் நண்பர்தான்.   மூணாம் மனுசன் 
மாதிரி கேட்டுக்கிட்டு நிக்கிற... உள்ள 
ஏத்தி விடும்வோய்... ‘‘
‘ ‘ தம ் பி . . . இ வ ன் சா ர ்ல ஸ் .   எ ன் 
பால்ய நண்பன். இவன் நாகர்கோவில் 
ப�ோறான்.  உங்களை திருநெல்வேலில
இறக்கிருவான்.  ஏறிப் ப�ோங்க தம்பி’’
பத்மநாபனுக்கு சட்டென்று முகம்
ப ி ர காச ம ாக ி ய து .   கையை ப ி டி த் து க்
க�ொண்டார்.  «பேருதவி செஞ்சீங்க பாய்’’
‘ ‘ அ தெ ல ்லா ம் ஒ ண் ணு ம ி ல ்ல .  
ஏ று ங ்க . . . ’ ’ எ ன ்ற  பா ய் ,    ம றக்கா ம ல் 
ச�ொன்னார்... ‘‘உங ்களு க்கும் உங ்கள் 
கு டு ம்ப த ்தா ரு க் கு ம் இ ன ி ய  தீ பா வ ள ி
வாழ்த்துகள் தம்பி’’
«ர�ொம்ப தேங்க்ஸ் பாய் «   என்ற
பத்மநாபன் காரில் ஏறி அமர்ந்தார்.
‘‘டேய்... ஆக்கங்கெட்ட கூவ...
மழை வர்ற மாதிரி இருக்கு.  துணியெல்லாம்
மூட்டை கட்டிட்டு வீடு ப�ோய் சேரு’’
‘‘சரிடா... ர�ோடெல்லாம் ரஷ்ஷா 
இருக்கும்.   பத்திரமா பார்த்துப் ப�ோ.’’
அனைவரும் கைகளை  ஆட்டிக்
க�ொண்ட பின் கார் மெல்ல ஊர்ந்து ப�ோகத் 
த�ொடங்கியது.
கரீம் பாய் துணிகளை  எல்லாம்
பே க்  செ ய் து வ ி ட் டு ,    அ ந ்த ஸ் வீ ட்
பாக்ஸை இப்போதுதான் கூர்ந்து கவனிக்
கிறார்.  அதன் மேல்பகுதியில் ர�ோஸ்
நிற  இரண்டாயிரம் ரூபாய் தாள்  ஒன்று
செ ரு கப்ப ட் டி ரு ந ்த து .   க ள ்ள ம்  கபட 
மில்லாமல் காந்தி தாத்தா ப�ொக்கை வாய்
திறந்து சிரித்துக் க�ொண்டிருந்தார்.
‘‘யா  அல்லாஹ்’’   என்று அனிச்சை 
யாய் கார் சென்ற திசையை திரும்பிப்
பார்க்கிறார்.  அது பல்லாயிரம் சிவப்பு
பு ள ்ளிக ளு க்கிடையே க ல ந் து  ப�ோ ய ி
ருந்தது,   மனதால் கலந்து ப�ோன இந்த
மூன்று மனித(ங்)ர்களைப் ப�ோல !!
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கணவரின் அன்பில் கலந்து மகிழ்ந்தே,
உணர்வில் உயிருள் உவக்கும் இதயமாய்,
தாயும் தந்தையும் தந்த அணைப்பாய்,
பாயும் புலியெனப் பறந்து திரிந்தே,
குடும்பப் ப�ொறுப்பில் குத்து விளக்காய்,
கடுமைத் துயரைக் கண்டு உயர்ந்தே,
கண்ணும் கருத்தும் கலந்து பேசி,
விண்ணும் மண்ணும் விடியல் தந்திட,
எண்ணம் பூத்த எந்தச் செயலும்,
வண்ணச் செடியாய் வளரும் வாழ்வில்,
எதிராய் புதிராய் எண்ணம் க�ொண்டவர்,
அதிரும் மனத்தில் அமைதி காத்திட,
நல்ல சுகத்துடன் நாளும் நேசித்து,
கல்லும் கரைந்திடக் காதல் விதைத்து,
வல்ல வெற்றியை வாழ்வில் பெற்றே,
வல்லமை யுற்றே வறுமை ஒழித்தே,
தினமும் மகிழ்ந்து திட்டம் தீட்டி,
கனவும் நினைவும் காணும் வெற்றியே,
நன்மை பெருக்கி நானிலம் ப�ோற்ற,
என்றும் வாழ்தல் எட்டும் புகழே.

 
கடவுளை வணங்கும் உள்ளம்,
கடமையைக் கனிவாய்ச் செய்யும்,
உடலுயிர் செழிக்கும் வண்ணம்,
உருப்பெறும் உயர்ந்த எண்ணம்,
அடர்துயர் யாவும் நீங்கும்,
அவனியில் புகழே ஓங்கும்,
படர்ந்திடும் க�ொடியைப் ப�ோன்று,
பாரெல்லாம் பசுமை வேண்டும்,
உடலுறும் வன்மை யாக
உயர்வுறும் எண்ணம் வேண்டும்,
திடம்தனை மனத்தில் க�ொண்டு,
சிறப்புறச் செய்வோம் த�ொண்டு,
இடர்தனை அகற்றி நாளும்,
இன்பமே படைக்க வேண்டும்,
சுடர்தனை ந�ோக்கில் க�ொண்டு,
சுழல்பணி யாற்ற வேண்டும்,
கடல் தரும் முத்தாய் மின்னும்,
கலங்கரை விளக்காய் வாழும்,
திடமுடன் நெறிகள் கற்றே,
திசையெலாம் புகழை ஏற்றும்,
வடத்தினால் இழுக்கும் தேராய்,
வழிபடும் குணமே தாங்கும்,
இடர்தனை அகற்றி வெல்லும்,
ஈடிலாத் தூய நெஞ்சே.
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டே யூசூப் நான் ஒண்ணு கேட்டா 

க�ோவிச்சிக்க மாட்டீயே ?
ச�ொல்லு மச்சி, நீ எவ்வளவ�ோ 
இன்சல்ட் பண்ணியிருக்கஅப்போவெல்லாம்
பீல் பண்ணாதவனா  இப்போ  பீல் பண்ண 
ப�ோறேன் 
டே அப்படியெல்லாம் ச�ொல்லாதடா 
உன்னை  எவ்வளவ�ோ கிண்டல் பண்ணி 
யிருக்கேன், வெறுப்பேத்தியிருக்கேன்  ஆனா 
உ ன்  ம ன சை கா ய ப்ப டு த ்த ணு ம் னு  
என்னைக்குமே நினைச்சது இல்லை 
இங்க பாருடா  குணசேகரா  உன் 
பார்வையிலிருந்து பார்த்தா நீ செய்யுறது
கிண்டல்  என் பார்வையிலிருந்து பார்த்தா 
அ து இ ன்சல்ட் . வலி யும் , வேதனையும்
அ வ ன வ னு க் கு வ ந்தா தான் தெர ி யு ம் .
வ லி  படாத வ னு க் கு   அ டு த ்த வ ன் வ லி
வேடிக்கை தான்.
உனக்கு புரியிற  மாதிரி ச�ொல்ல 
ணும்னா  அடுத்தவனுக்கு வந்தா தக்காளி
சட்டினி உனக்கு வந்தா இரத்தம்.
எ ன ்ன  ம ச்சான் சாதா ர ண ம ா 
பேசுன்னா நீ ஃபிள�ோஸஃபி எல்லாம் பேசுறே 
நான் பேசலை ம ச்சி , எ ன் 
வாழக்கை பேச வைக்குது. சதா  ரணத்தை 
அனுபவிக்கிறவனுக்கு தான்  வலிய�ோட 
வேதனை புரியும்.
ஸாரி  மச்சான்.
சரி, சரி அந்தளவுக்கு எல்லாம் நீ
பீல் பண்ணி கூவ வேணாம் நீ கேட்க வந்த
கேள்வியை கேளு

தப்பா எடுத்திக்க மாட்டீயே...
உன்  மனசுல தப்பு இல்லைன்னா 
நானும் தப்பா எடுத்திக்க மாட்டேன்  ,சரி
கேட்க வந்த கேள்வியை கேளு
இந்த உலகத்துலேயே நம்பர்  ஒன் 
கஞ்சப்பையன் நீ தான்  அப்படியிருந்தும்
அந்த பகவான் ஹ�ோட்டல்ல சாப்பிடும்
ப�ோதெல்லாம் அந்த ஹ�ோட்டல் சர்வருக்கு
மறக்காம டிப்ஸ் க�ொடுக்குறியே அது ஏன்?
இங்க பாருடா  குணா  எங்க
அப்பாவும் ஒரு காலத்துல சர்வரா தான் 
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இருந்தாரு. ஊர்ல பிழைக்க வழியில்லாம
கஷ்டப்பட்ட நிலையில துபாய் ப�ோனாரு
அங்குள்ள ஒரு பாகிஸ்தான் ரெஸ்டாரண்ட்ல 
வெறும் எட்டு நூறு திரகம்ஸ்ல வேலை 
பார்த்தாரு. தினமும் பன்னிரண்டு மணி
நேரம்  வேலை  இருக்குமாம். அந்த அனல் 
கக்கும் பாலை நகரத்துல ஓயாம வேலை 
பார்த்தது மட்டுமின்றி கிடைக்கும் ச�ொற்ப 
நேரத்திலும் கார்  வாஷ்  ,கிளீனிங்ன்னு
ஓனருக்கு தெரியாம ஓவர் டைம் டூட்டி
வெளியே ப�ோய் பார்த்தாரு. அவர் தினமும்
ப�ோடும் டிரஸ் தண்ணீரில் ப�ோடாமலே 
வியர்வையாலயே நனைஞ்சு ப�ோகுமாம்.
எங்க அப்பா அவ்வளவு கஷ்டத்திலும்
என்னை  எம்.பி.ஏ வரைக்கும் படிக்க
வச்சாரு, தங்கச்சிக்கு முப்பது சவரன் நகை 
ப�ோட்டு நல்லபடியா கல்யாணம் பண்ணி 
வச்சாரு. இவ்வளவும் அவர் கஷ்டப்பட்ட
உழைப்பிலும் ,அவர்  உழைப்பின் பலனாக 
கிடைத்த சர்வர்  டிப்ஸ்யிலும் தான் 
நடந்தது .எங்க அப்பாவுக்கு ச�ொந்த வீடு
கட்டணும்னு ர�ொம்ப ஆசை இருந்தது ஆனா 
அவர�ோட  ஆசை வெறும் நிராசையா தான் 
ப�ோச்சு. ச�ொந்த வீடு கட்டுறதுக்குள்ளயே 
எ ங ்க அ ப ் பா வு க் கு ம ா ர டை ப் பு வ ந் து
இறந்து ப�ோயிட்டாரு. அவர் ஆசையை 
நிறைவேத்தணும்னு தான்  இரவு, பகல் 
பாராம உழைக்கிறேன் .ஒவ்வொரு காசையும்
ய�ோசிச்சு, ய�ோசிச்சு செலவு பண்ணுறேன் 
இப்ப உன்கிட்ட கஞ்சப்பையன்னு பெயரை 
யும் வாங்கிட்டேன் .
ச�ொந்த வீடு என்பது உன்னை ப�ோல
உள்ள பரம்பரை பணக்காரனுக்கு எல்லாம்
சாதாரண விஷயம் ஆனா  என்னை ப�ோல
உள்ள நடுத்தர வர்க்கத்திற்கு பெரிய விஷயம்
.என்ன தான் ஒழுங்கா வாடகை க�ொடுத்தாலும்
ரெண்டு வருஷத்துக்கு ஒரு முறை  ஒவ்வொரு
வீட்டு உரிமையாளரும் வீட்டை காலி பண்ணச் 
ச�ொல்வாங்க.  இல்லைன்னா வருஷத்துக்கு
ஒருமுறை மனசாட்சியே இல்லாம வாடகையை 
ஏத்துவாங்க. கூடுதலா  வாடகை க�ொடுக்க
வக்கு இல்லாம வீட்டை காலி பண்ணோம்னா 

கூட இருக்குற ச�ொந்தக்கார பசங்க க�ொடுத்து
உதவலைன்னாலும் இன்னும் எத்தனை 
காலத்துக்கு தான்  வாடகை  குடி தூக்க
ப�ோறீங்கன்னு நக்கலா பேசுவானுங்க பாருங்க
அத தாண்டா எங்க அப்பா, அம்மாவால தாங்க
முடியாது .
ரெண்டு வருசத்துக்கு ஒரு முறை 
வீட்டை காலி பண்ணும் ப�ோதெல்லாம்
எங்க அப்பா ச�ொந்தகாரங்க கேலி, கிண்ட
லுக்கு பயந்து ஓடி, ஒளியும் ப�ோதெல்லாம்
மனசு துடிச்சு ப�ோயிரும் மச்சான் .
எங்கப்பன் ச�ொந்த வீடு  கட்டி ஒரு
நாள்  வாழ்ந்து இறந்து ப�ோயிருந்தா  கூட 
மனசு ஆறியிருக்கும் மச்சி  ,ஆனா  அந்த
மனுஷன் கவலையில மாரடைப்பு வந்து
ப�ோனது தான் இன்னும் நெருஞ்சி முள்ளா 
மனதை குத்திக்கிட்டே கிடக்கு.
என்ன தான் நீங்களெல்லாம் கேவலமா 
கூப்பிடுற மாதிரி கஞ்சப்பையனா இருந்தாலும்
எங்கஅப்பாஞாபகமா தான் நான்  ஹ�ோட்டல்ல  
சாப்பிடும் ப�ோதெல்லாம் சர்வருக்கு டிப்ஸ்
க�ொடுக்குறேன். இன் ன�ொன்னு தெரியுமா 
குணா  எங்கப்பா தமிழரா  இருந்தாலும்
துபாயை ப�ொறுத்த வரைக்கும் இங்கேயிருந்து
ப�ோறவங்க பெரும் பாலானவரை  மலையா 
ளின்னு தான் நினைப்பாங்க அதனால தான் 
எங்கப்பா அங்குள்ள பாகிஸ்தானியர்களால் 
அலியக் கான்னு (அண்ணா) செல்லமா 
அழைக்கப் பட்டார்.
என்ன தான் என் நண்பர்கள் என்னை 
கஞ்சப்பையன்னு கூப்பிட்டாலும் என் அப்பா
ஆசைப்பட்ட மாதிரி ச�ொந்த வீடு கட்டிடணும்
குணா, எங்கப்பாவ தான் ச�ொந்த வீடு
கட்டி   வாழ  வைக்க முடியலை  அட்லீஸ்ட்
நான் சாவுறதுக்குள்ளயாவது கஷ்டப்பட்டு
ச�ொந்த வீடு கட்டி எங்கம்மாவை மகாராணி
ப�ோல வாழ வைக்கணும் டா என்று ச�ொல்லி
முடிக்கும் தருவாயில்  அவன் கண்களில் 
கண்ணீர் தேம்பியிருந்தது .
ஸாரிடா  மச்சான்  என்று யூசுப்பை 
கட்டியணைத்தான் குணா
n
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ஒரு நாள் தன் தாயை  ஒரு உயர்தர
உணவகத்துக்கு அழைத்துச் சென்றான் 
மகன்.
அ வ ர து  தா ய் வ ய து மு த ி ர்ந் து ம்
க�ொஞ்சம் இயலாமலும் இருந்தார்.
அவர் சாப்பிட்டுக் க�ொண்டிருக்கும் ப�ோது
பலவீனமாக  இருந்ததால் ச�ோற்றுப்
பருக்கைகளும் உணவுத்துண்டு களும்
அவரது உடைகள் மேலும் தரைமேலும்
விழுந்து க�ொண்டிருந்தது.
பக்கத்திலிருந்து சாப்பிடுவ�ோர்  இதைப்
பார்த்து தங்கள் முகத்தைச் சுழித்துக்
க�ோணல்மாணல்  ஆக்கி  மகனைப்பார்த்து
முறைத்துக் க�ொண்டி ருந்தனர்.
ஆனால் மகன�ோ மிகவும் அமைதியாக 
அம்மா சாப்பிடுவதையே பார்த்துக்
க�ொண்டிருந்தான்.
இருவரும் சாப்பிட்டு முடித்ததும் மகன் 
எந்தத் தயக்கமும் இல்லாமல் தனது
தாயை  ஓய்வு அறைக்கு அழைத்துச் 
சென்றுஅவரதுமுகத்திலும்ஆடையிலும்
ஒட்டி இருந்த உணவுப் பருக்கைகளைத்
துடைத்துக் கழுவி, அவரது தலையை 
வ ார ி அ வ ர து  கண்ணா டி யை யு ம்
துடைத்து அவருக்கு மாட்டினான்.
இருவரும் ஓய்வு அறையில்  இருந்து
வெ ள ி ய ி ல்  வ ர உ ண வ கமே  ம ி க 
அமைதியானது.
மகன் counter க்கு சென்று பில்லிற்ற்கு
பணம் செலுத்தி தனது தாயை கவனமாக 
அழைத்துச் செல்ல தயாரானான்.
அப்போது அங்கு சாப்பிட்டுக் க�ொண்டி
ருந்தவர்களில்  ஒருவர்  எழுந்து “எதை 
யாவது விட்டுவிட்டுச் செல்கிறீர்களா”
என்று கேட்டார்.
மகன�ோ  “இல்லையே நான்  எதையும்
மிஸ்பண்ணவில்லை” என்றார்.
அ தற் கு அ ந ்த ம ன ி தர் “ இ ல ் லை 
நீங்கள்  இங்கு சிலதை  விட்டுவிடுச் 
செல்கிறீர்கள்;
இளைய�ோருக்கு ஒரு பாடத்தை விட்டு
விட்டுச் செல்கிறீர்கள்
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அத்தோடு எல்லாப் பெற்றோருக்கும்
நம்பிக்கையை விட்டுவிட்டுச் செல்கிறீர் 
கள்”. என்றதும் அந்த ரெஸ்ட்டோரண்டே 
மிக அமைதி ஆனது.
மிகப்பெரிய மதிப்பு என்னவென்றால் 
நம்மை கவனமாகப் பார்த்துக்கொண்ட
வயது முதிர்ந்தோரை நாமும் கவன
மாகப் பார்த்துக் க�ொள்ளுதல் அவசியம்!
நமது பெற்றோரும் தங்களது வாழ்வின் 
நே ர த ் தை ,  ப ண த ் தை ,  ந ி பந ்த னை 
யற்ற அன்பை  எமக்காகத் தியாகம்
செய்தத�ோடு எம்மை மிகுந்த அன்போடு
பார்த்துக்கொண்டார்கள்.
பெற்றோரை பாரம் என நினைத்த
தாலேயே அநேக முதிய�ோர் இல்லங்கள்  
உருவாகியுள்ளன.
10 மாதம் குழந்தையை  சுமக்கிற  எந்த
தா யும் தன்  குழந் தையை பாரமாக 
நினைப்பதில்லை
கர்ப்ப காலத்தில் தன்  குழந்தையின் 
நிமித்தம் உண்டாகும் பலவீனங்களை 
எந்த தாயும் பாரமாக நினைப்பதில்லை.
குழந்தையை பெற்றெடுத்து வளர்க்கும்
ப�ோது தன்  தூக்கத்தை  குழந்தைக்காக 
தியாகம் செய்வதை  எந்த தாயும்
பாரமாக நினைப்பதில்லை.
தன்  வ ா ழ ்க ் கை  மு ழு வ து ம்  தன் 
குழந்தையை  சுற்றியே தன்  மனதை 
செ லு த ்தி க ண் ணு ம்  க ரு த் து ம ாக 
செயல்படும் தாயானவள்..தன்  ஆசை,
தன்  விருப்பங்களை  எல்லாம் ஒதுக்கி 
வைத்துவிடுவதை பாரமாக நினைப்ப 
தில்லை.
❤️ பெற்றோர் - இந்த உலகத்தில் நமக்கு
கட வு ள் க�ொ டு த ்த ம ி கப ் பெர ி ய
ப�ொக்கிஷம் எனலாம்.
❤️  அன்பு -   இதை நாம் உலகத்தில் 
முதலில் பெறுகிற இடம் நம் தாயிடமே..

‘‘பெற்றோரை சந்தோஷப்படுத்தி வாழ்வோம்!’’
தேவு தேவி
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ஆதம் அப்துல்லாஹ் ஆகிய ஆ. முருகானந்தம்
தமிழ்மண் கலைக்கூடம், திருச்சிராப்பள்ளி
கண்கொண்டு ந�ோக்கினேன்
கவின்மிகு காட்சிகள் !
என்னென்று விளக்குவேன்
எண்ணற்ற வகையிலவை,
மண்ணென்றும், வானென்றும்
மற்றும்பல வாறென்றும்
உண்டாக்கும் த�ொழிலரசன்
உன்னதமாய் படைத்துள்ளான் !

அத்தனையும் ஆக்கவும்,
ஆதரித்து காக்கவும்,
செத்தழிய வைக்கவும்,
செய்கின்ற தனிய�ொருவன்,
முத்தொழில் சுழற்சியை
முறையாக வகுத்துள்ளான் !
தத்துவமாய், மகத்துவமாய்
தன்படைப்பைத் த�ொகுத்துள்ளான் !

உலவுகின்ற உருவங்களில்
உருவமற்ற அருவங்களில்
சிலவற்றை யாமறிவ�ோம்
சிந்தைக்குள் அடங்காத
பலவற்றைப் பேரிறைவன்
படைத்துள்ளான், இறைத்துள்ளான் !
அளவற்ற அருளாளன்
அருட்கொடையை நிறைத்துள்ளான் !

சதைநரம்பும், என்புமதில்
சகலவித உடலமைத்து,
அதையாணும், பெண்ணுமென
அணியணியாய் வகைபிரித்து,
சதைகளின் சங்கமத்தில்
சிற்றின்பம் இணைத்துள்ளான் !
விந்தணுக்கள் கருத்தரிக்கும்
விந்தையினை விதித்துள்ளான் !

வெற்றிடத்தில் நீந்தி தினம்
வட்டமிடும் நிலமென்றும்,
சுற்றிகடல் நீரென்றும்,
சுட்டெரிக்கும் தீ யென்றும்,
மற்றுமுயிர் காற்றென்றும்,
முடிவறியா வானென்றும்,
திட்டமிட்ட படியனைத்தும்
திருத்தமுடன் அமைத்துள்ளான் !

த�ோற்றங்களைத் த�ோற்றிவைத்த
த�ோற்றமறைவு அற்றவனை !
மாற்றங்களை மறைந்திருந்து
மாற்றிவரும் ஒற்றையனை !
ஆற்றளுடன் அரும்பணிகள்
ஆற்றிவரும் இறைவனை !
ப�ோற்றிப�ோற்றி ப�ோற்றியென்று
ப�ோற்றியந்த தலைவனை !

நதியும்போய் கடல்சேரும்,
இரவும்போய் பகல் மாறும்,
முதிர்வெய்த உடற்சாகும்,
முகில்கரைந்து மழையாகும் !
அதிசயமாய் இயங்குமிவை
அத்தனைக்கும் ஆணையிட்டு
விதிசெய்து வைத்துள்ளான்,
விதவிதமாய் விதைத்துள்ளான் !

ஒன்றவன் என்பதா ?
ஈடற்ற பெருஞ்சுடர்
என்றவன் என்பதா ?
பேராற்றலு மழகுமாய்
த�ோன்றுவான் என்பதா ?
திகட்டாத பேரின்பச்
சான்றவன் என்பதா ?
‘சாமந்தன்’ என்பதா ?

சடைசடையாய் விளைகின்ற
செடிக�ொடியின் வகையென்ன ?
உடல்பெற்று வாழ்கின்ற
உயிரினத்தின் த�ொகையென்ன ?
விடைதேடி த�ோற்றேன்நான்
வித்தகனாய் விளங்குமவன்
தடயத்தை, இரகசியத்தை
திருமறையில் குறித்துள்ளான் !

செப்பிடும் வார்த்தைகள்
எத்துனை வார்த்தாலும்
ஒப்பென வாகும�ோ ?
ஒப்பற்ற இறைவனை ,
எப்பவும் த�ொழுதுதான்
அடிபணிவதை அன்றிநான்
எப்படி புகழுவேன் ?
என்றென்றும் ஆள்பவனே !
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வட்ட செயலாளர் ஆகி விட்டாலே,

தங்கத் தட்டில் சாப்பிடும் காலம் இது.
ஆனால்  எளிமையாக  வாழ்ந்த காமராஜர் 
உணவு பழக்க வழக்கத்திலும் எளிமையை 
கடைபிடித்தார்.
சாதம், ஒரு குழம்பு, க�ொஞ்சம் கீரை 
மசியல், ஒரு ப�ொரியல் சிறிது ம�ோர் என்ற
அளவில்  மிக  எளிமையாக  உணவு வகை 
இருந்தாலே காமராஜருக்குப் ப�ோதுமானது.
அவரிடம் உதவியாளராகவும் சமையல் 
காரராகவும் இருந்த பைரவனிடம் அவர்,
நாம் அனாவசியமாக செலவு செய்யக்
கூடாது.*
ரேசன் அரிசியைத்தான் வாங்கிச் 
சாப்பிட வேண்டும். சாதாரண மக்கள் எந்த
உணவைச் சாப்பிட்டு வருகிறார்கள�ோ,
அதைத்தான் நாம் சாப்பிட வேண்டும் என்று
கண்டிப்பான உத்தரவு ப�ோட்டிருந்தார்.
ரேசன்  அரிசி என்றால், இப்போது உள்ள 

உயர் ரக அரிசி அல்ல.
அந்தக் காலத்தில் க�ொட்டை க�ொட்டை 
யாகவும், துர்நாற்றம் வீசுவதாகவும் மிக 
ம�ோசமானதாகவும் ரேசன் அரிசி இருக்கும்.
அதை  வாங்கித் தீட்டிக் கல் ப�ொறுக்கிச் 
சுத்தப் படுத்தி தான் சமைக்க வேண்டும்.
அ ப்ப டி ச்  சமை த ்தா லு ம்  சாத ம்  நா ற ்ற
மெடுக்கும்.
இதனால் சாதாரண மக்களே ரேசன் 
அ ர ி ச ி யை  வ ாங் கு வ தற் கு த் த ய ங ்கி க்
க�ொ ண் டி ரு ந ்த ன ர் .  ப ர ம ஏ ழைக ளு ம்
கூலித் த�ொழிலாளர்களும் தான் ரேசன் 
அரிசியைச் சமைத்து உண்பார்கள்.
இப்படிப்பட்ட நாற்றமெடுத்த ரேசன் 
அரிசியைக் க�ொண்டு சமைத்த சாதத்தைத் 
தான் காமராஜர் பல ஆண்டு காலம் முகம்
சுளிக்காமல் சாப்பிட்டு வந்தார்.
ரேசன் அ ர ி ச ி  சாத த ்தில் வ ரு ம்
நாற்றத்தைச் சரிக்கட்ட சாப்பாட்டில் ஓரிரு
ச�ொட்டு நெய்யை விட்டாலே ப�ோதும்
என்று யார�ோ ச�ொல்ல காமராஜர் ஐம்பது
கிராம் நெய்யை  வாங்கி  வரச் செய்து,
த ி ன சர ி இ ர ண் டு  ச�ொ ட் டு  நெய ் யைச் 
சாப ் பா ட் டி ல் தெ ள ி த் து க்  க�ொ ண் டு
சாப்பிட்டு வந்தாராம்.
நெ ய் வ ாங் கு ம்  ப�ோ து ஐ ம்ப து
கிராமுக்கு மேல்  வாங்கக் கூடாது ஒரு
மாதத்திற்கு அந்த நெய்யைத்தான் செலவிட 
வேண்டும் என்று காமராஜர் கண்டிப் பான
உத்தரவு ப�ோட்டிருந்தார்.
சுமார்  ஏழெட்டு ஆண்டுகள்  வரை 
நாற்றமெடுத்த ரேசன் அரிசியையே சாப்பிட்டு
வந்த காமராஜர், பின்னர் சக்தி அரிசி,
எனப்படும் கைக்குத்தல் அரிசியை வாங்கி வந்து
சமைக்கும்படி பைரவனுக்கு உத்தரவிட்டார்.
வாழ்நாளின்  இறுதிக்கட்டத்தில் தான்  அவர் 
சன்னரக  அரிசி சாதம் சாப்பிட்டார்  என்பது
குறிப்பிடத்தக்கது.

வழிவழி வந்து நம்மை
வளமாக்கும் கவிதை வாழ
விழிவிழி கவிதை என்னும்
விளக்கேற்று நெஞ்ச வீட்டில்
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ஒரு
கனைப்புக்குள் அடக்கி
கவலைகளை விழுங்கும்
கணவனைப் பார்க்க
கண்கள் பனிக்கும்....

பசித்த வயிறும்
பஞ்சடைந்த கண்ணுமாய்
நிறைமாதம் சுமந்தவளும்
நெடுந்தோளில் சுமந்தவனும்
கந்தல் சாகையில்
ந�ொந்து கிடந்ததை
கண்டும் காணாததுப�ோலவே
கதவடைத்து கிடந்தனர்பிள்ளைகள்...!

பத்து ஊரு கூட்டி
பத்திரிகை வைத்தான்
பெரியவன்
பதினைந்து கிடாவெட்டி
விருந்து வைத்தான்
சின்னவன்
ம�ொத்த உறவுகளும்
எழுதிய ம�ொய்யை
சண்டையில்லாமல்
சரி பாதியாய் பிரித்துக் க�ொண்டார்கள்

யார் பார்த்துக்கொள்வது
என்று நடந்த
அண்ணனுக்கும்
தம்பிக்குமான
பெருஞ்சண்டைய�ொன்றின்
இறுதியில்
நான் பார்த்துக் க�ொள்கிறேன்
என்று
அடைக்கலம் க�ொடுத்தது
வீட்டுக்கு வெளியே நின்ற
அந்த புளியமரம்....!

கால்வயிற்றுக் கஞ்சிக்கு
கையேந்த வைத்த
பிள்ளைகளை
நினைக்கும்போதெல்லாம்
பலத்த இருமல�ோடு
பாலூட்டிய மார்புக்கூடு
பதைக்கும்...
பாழாய்ப்போன
பசிமட்டும்
ஒட்டிய வயிற்றுக்குள்
உதைக்கும்...

அணைத்து வைத்த
சுருட்டை
அடிக்கடி எடுத்துப்
பற்றவைத்து
தனது ஆதங்கத்தையெல்லாம்

70|   2

பசிக்கும் தங்களுக்குமான
பலத்த ப�ோராட்டத்தில்
த�ோற்றுப்போய்
பெரியவன் வீட்டிலும்
சின்னவன் வீட்டிலுமாய்
யாசித்து வாங்கிவந்த
பழங்கஞ்சிக்கு
அரளிவிதைத் துவையலை
சேர்ந்தே அரைத்தார்கள்....

மென்று துப்பிய
க�ோழிச்சக்கைகளும்
நெய்சோறு மணத்த
வாழை இலைகளும்
கடித்து உறிஞ்சிய
ஆட்டு எலும்புகளும்
என..
எல்லாவற்றையும்
க�ொண்டு வந்து
க�ொட்டிக்கொண்டிருந்தார்கள்
அந்த புளியமரத்தடியில்....!
-

அழ. இரஜினிகாந்தன்
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அகரத்தில்  த�ொடங்கி   அகிலத்தில்   முதன்மொழியாய்   எழுத்தழகும்,  

ச�ொல்லழகும், ப�ொருளழகும்,  அணியழகும்,  சந்தமழகும்,  சந்தனமாய்  மணக்கு
மழகும், காவியங்கள் கண்ட ம�ொழியாய்,  காப்பியங்கள்  பேசும்  ம�ொழியாய்,
எ ட் டு த ் தொகை யு ம் ,  பத் து ப ் பா ட் டு ம்   ப ண் பு  நெற ி களை ப்   பறைசா ற ்ற ,
தேவாரம், திருவாசகம்,  திருமந்திரம்,  நாலாயிரத் திவ்வியப்  பிரபந்தமும் பக்தி  
இலக்கியங்களில்  பரிணமிக்க,  சிற்றிலக்கியங்கள் தவழ, இயல்  இசை  நாடகம்
என முத்தமிழும்  மூச்சாகவும், பேச்சாகவும்,  உயிராகவும்  திகழ்கின்ற  ம�ொழியே  
நம்  செம்மொழியாம்  தமிழ் ம�ொழியாகும். நீதியை நிலை நாட்டவும், தவறினால்  
நீதியை நிலைநிறுத்தவும்  வாழ்ந்த தமிழர்களின்   பண்பியல்  வாழ்வைப்  பிரதி
பலிக்கும்  ம�ொழியே   இனிக்கின்ற  தமிழ்மொழியாம். அமிழ்தமாம்   அருந்தவ  
ம�ொழியின்  செவ்வியல்  தன்மைகளை   மலரச் செய்வதே  இக்கட்டுரையாகும்.
தமிழ் என்ற ச�ொல்லின் சிறப்பு.
தமிழ், தமிழ், தமிழ்   என ச�ொல்லிக் க�ொண்டே  இருந்தால்  அமிழ்து
பிறக்கும். தம--இழ்--தன்னிலிருந்து மலர்ந்து  வரும் ஒலி என்கிறார் ம�ொழியியல் 
அறிஞர்  காமெல்.
தமிழ் என்ற  ச�ொல்லில்
த -- வல்லினம்
மி --மெல்லினம்
ழ் --இடையினம்.
மூவகை இனங்களும் சேர்ந்து  உருவாகும்  நல்லின ம�ொழி.
தமிழ்மொழிப�ோல் த�ொன்மொழியும்
தரணியில் இல்லை. தனித்துவமாய்
மகத்துவமாய்த் தனிச்சிறப்பும்
க�ொண்ட ம�ொழி தமிழ் ம�ொழியே.
அமிழ்தமாக இனித்திடும் அருந்தமிழ்
அபுகிடா வகையாகும். இமிழ்திரைப்
பெருங்கடலாய் எல்லையில்லா 
ம�ொழியாய் இன்சொல்லில் கற்கண்டாய்
இனிக்கும் ம�ொழி தமிழே.
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தமிழ்ப் பற்று
ஒ ரு வ ரு க் கு  த ம ி ழ் ம�ொ ழ ி , இ ல க்கி ய ம் ,  பண ் பா டு ,  நாகர ி க ம்
ப�ோன்றவற்றோடு இருக்கும் ஒரு பற்று ஆகும். நாட்டுப் பற்று, சமயப் பற்றுப்
ப�ோன்று இது உணர்வு, அரசியல், க�ொள்கை கலந்த ஒரு நிலைப்பாடு ஆகும்.
தமிழ்ப் பற்று தமிழ்  அடையாளத்தினது, தமிழர்  அரசியலின்  ஒரு முக்கிய
அடையாளமாகவும் உள்ளது.
«உடல் மண்ணுக்கு, உயிர் தமிழுக்கு» ப�ோன்ற முழக்கங்கள் ஊடாகவும்,
கவிதைகள்  ஊடாகவும், செயற்பாடுகள்  ஊடாகவும், இயக்கங்கள்  ஊடாகவும்
தமிழ்ப் பற்று வெளிப்படுப்படுத்தப்படுகிறது.
தமிழின் பதினாறு சிறப்பு பண்புகள்.
உலகிலுள்ள  மூவாயிரம் ம�ொழிகளில்.... த�ொன்மை, முன்மை; எண்மை 
(எளிமை), ஒண்மை  (ஒளிமை); இளமை, வளமை; தாய்மை; தூய்மை; செம்மை,
மும்மை; இனிமை, தனிமை; பெருமை, திருமை; இயன்மை, வியன்மை என்னும்  
பதினாறு  சிறப்பு பண்புகளை  உடையது.
ஒட்டக்கூத்தர் ப�ோற்றும் தமிழ்.
அ ரசவை யி லி ருந்து  வந்த ஒட்டக்கூத்த ரை உணவரு ந்த   மனைவி
அழைத்தப�ோது பசியில்லை என்று ச�ொல்கிறார்.
பசி இல்லையென்றால்  இந்தப் பாலையாவது குடியுங்கள் என்று  மனைவி
ச�ொல்ல  ஒட்டக் கூத்தர்  ‘‘இன்று அரசவையில்  புகழேந்தியின் நளவெண்பாவில் 
பாடிய இரண்டொன்றைப் பிழிந்து  க�ொடுத்தால்  சுவையுடன் பருகலாம்’’
என்கிறார்.
	நந்திவர்மன் ப�ோற்றிய கலம்பகம்.
அறம் வைத்துப்  பாடியுள்ள கலம்பகத்தைக் கேளாதீர்கள்  உயிர்போகக்
கூடும் என்று எச்சரித்தப�ோது  தமிழைச்  சுவைப்பதன்  மூலம்  சாவே  வரினும்
மகிழ்வோடு வரவேற்பேன் என்று கூறியதன் மூலம் அவன் தமிழைப்  ப�ோற்றியது
புலப்படும்.
தமிழக அரசின் தமிழ்ப் பணி.
சங்கம் வளர்த்த இனிய தங்கத் தமிழ் வளர்க்க தமிழ்நாடு அரசு
1.
2.
3.
4.
5.
6.

உலகத் தமிழாராய்ச்சி நிறுவனம்
அறிவியல் தமிழ்  மன்றம்
தமிழ் வளர்ச்சித் துறை
தஞ்சாவூர்  தமிழ்ப் பல்கலைக்கழகம்
உலகத் தமிழ்ச் சங்கம், மதுரை
தமிழ் இணையப் பல்கலைக் கழகம்
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ஆகியவற்றின்   மூலம் தமிழ் ம�ொழி வளர்ச்சிக்குத் தன்னிகரற்றப் பணி செய்து
வருவது ப�ோற்றுதலுக்குரியது.
திருமூலரின் தமிழ்ப்பற்று.
பின்னை நின்று என்னே பிறவி பெறுவது?
முன்னை நன்றாக முயல் தவம் செய்கிலர்;
என்னை நன்றாக இறைவன் படைத்தனன்
தன்னை நன்றாகத் தமிழ் செய்யுமாறே.  (திருமந்திரம் 81)
பின்னால் தயங்கி நின்று மக்கள் மீண்டும் ஏன் பிறவியைப் பெறுகின்றனர்?
முந்தைய பிறவிகளில் நன்கு முயன்று தவம் செய்யாத காரணத்தினால்! நான் நல்ல 
தவம் செய்திருந்தேன். இறைவன் எனக்கு நல்ல பிறவி தந்தான். தன்னைப் பற்றித் 
தமிழில் நூல் செய்யப் பணித்து, எனக்கு நல்ல பிறவியும், அதற்குத் தேவையான
ஞானத்தையும் நல்கினான்  என்  குரு சிவபெருமான்  என்று   கூறியதன்   மூலம்  
திருமூலரின்  தமிழ்ப்பற்று  விளங்கும்.
பூதத்தாழ்வாரின் தமிழ்ப்பற்று.
ஞானத்தை, அறிவு பெருக்கும் தமிழை  விரும்பிய   பூதத்தாழ்வார்  
உள்ளத்து அன்பையே  அகலாக, எண்ணெய் திரி முதலியவற்றைத் தாங்கும்
கருவியாக அமைத்து, அன்பின் முதிர்ச்சியான ஆசையை நெய்யாகக் க�ொண்டு,
எம்பெருமானை எண்ணி இன்பத்தால் உருகுகின்ற உள்ளத்தையே எண்ணெயில் 
இட்ட திரியாகக் க�ொண்டார். இவ்வாறு தகழி, நெய், திரி முதலியவற்றைச் சேர்த்து
நன்றாக மனம் உருகி ஞான ஒளியாகிய விளக்கை திருமாலுக்காக ஏற்றினேன்»
– என்று தன்னுடைய இரண்டாம் திருவந்தாதியின்  முதல் பாசுரத்திலேயே 
கூறுகிறார் பூதத்தாழ்வார்.
அன்பே தகழியாக, ஆர்வமே நெய்யாக
இன்பு உருகு சிந்தை இடுதிரியா – நன்பு உருகி
ஞானச் சுடர் விளக்கு ஏற்றினேன் நாரணற்கு
ஞானத் தமிழ் புரிந்த நான்.
ஞானத்தமிழ் புரிந்ததாகச் ச�ொல்லும் ஆழ்வார், இப்பாமாலையின் மற்றும�ோர் 
பாடலில் தன்னைப் பெருந்தமிழன் என்கிறார்.
யானே தவம் செய்தேன்; ஏழ் பிறப்பும் எப்பொழுதும்,
யானே தவம் உடையேன்; எம்பெருமான்! யானே
இருந்தமிழ் நன்மாலை இணையடிக்கே ச�ொன்னேன்;
பெருந்தமிழன் நல்லேன் பெரிது.
‘‘நானே பெருந்தமிழன். எல்லாப் பிறவிகளிலும் எப்போதும் தவம் புரிந்த நான்,
அத்தவத்தின் பயனை இப்போது பெற்றேன். தமிழில் த�ொடுத்த ச�ொல் மாலைகளை 
நின் திருவடிகளில் செலுத்தும் பேறு பெற்றேன். பெரிதான தமிழ்த்துறைகளில் 
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மிகவும் சிறப்பு பெறும் பேறுடையன்  ஆனேன்’’ என்கிறார். இந்தப்
பாசுரத்தின்மூலம் இன்னொரு கருத்தையும் ச�ொல்கிறார். பெருந்தமிழனான தான் 
எப்படி நல்லான்  ஆனேன்  என்பதையும் ச�ொல்கிறார்.   அருந்தமிழ்  மாலையால் 
அமரர்குலத் தலைவனை தினம் த�ொழுது நல்லான் ஆனதாக ச�ொல்கிறார்.
க.சச்சிதானந்தம் அவர்களின் தமிழ்ப்பற்று.
க�ோடையிலே க�ொடுவெயிற் காயும் ப�ோதும்
க�ொழுந்தமிழ் பாமழையிற் த�ோயவேண்டும்
வாடையிலே வெற்றுடல் நடுங்கும் ப�ோதும்
வண்டமிழின் கதகதப்பிற் காயவேண்டும்
பாடையிலே படுத்தூரைச் சுற்றும் ப�ோதும்
பைந்தமிழில் அழும�ோசை கேட்கவேண்டும்
ஓடையிலே ஒண்சாம்பர் கரையும் ப�ோதும்
ஒண்தமிழே சலசலத்து ஓயவேண்டும்
மட்டக்களப்பு புலவர்  க.சச்சிதானந்தம் . எல்லாம்  தமிழாக அவர்  கண்ட  
நினைவுகள்  நம்  நெஞ்சில்  பதிந்து   கனலாய்  எழுகின்றன.  தமிழின்  சிறப்பை 
அறியவும்,  நாம் எவ்வாறு  தமிழைப்  ப�ோற்ற  வேண்டும்  என்பதை இந்த  ஒரு
பாடலே  நமக்குத்  தெளிவுபடுத்துகின்றன.
அதியமானும், தமிழும்.
தகடூரை  ஆட்சி செய்த மன்னன்  அதியமான் தமிழ்ப்பற்று க�ொண்டவன்.
தன்னை நாடிவரும் புலவர்களை அன்போடு வரவேற்று உபசரிப்பான். வீரத்திலும்
சிறந்து விளங்கிய அதியன் தன்னை நாடி வந்த ஒளவைக்கு பல நாட்கள் 
சென்றும் தமிழார்வம் காரணமாகப் பரிசில் தராது காலம் நீட்டித்தான். ஒரு நாள் 
மலைவளம் காணச் சென்ற அதியனுக்கு அற்புதமான கனி ஒன்று கிடைத்தது.
அக்கனியைத் தின்றால் சாவே  வராது.. மூப்பின்றி நெடுநாள்  வாழலாம் என்று
அறிந்தான்.  தான் தின்னாமல் அப்படியே எடுத்து வந்து ஒளவைக்குக் க�ொடுத்துத் 
தின்னச்சொன்னான்.
ஒளவை  ருசித்துத் தின்று முடித்த பின்  அக்கனியின்  மகத்துவம் குறித்துக்
கூறினான்.. ஒளவை பதறிப்போய் « சிறப்பு வாய்ந்த கனியை  உட்கொள்ள 
வேண்டியவன் நீயன்றோ. இந்நாட்டை  ஆள வேண்டிய நீதானே பல நூறு
ஆண்டுகள் வாழ வேண்டும்., இப்படிச் செய்துவிட்டாயே» என்று புலம்பினாராம்.
ஒரு மன்னனின் க�ொடைத்திறத்தைப் பறைசாற்றக் காரணமாக ஒரு கனி
இருக்கிறதென்றால், ‘அருங்கனி ஈந்தவன்’ என்று தமிழுலகத்தில் ஒரு மன்னன் ஒரு
கனியால்  அடையாளம் காட்டப்படுகிறான்  என்றால்  அக்கனி எத்துனை சிறப்பு
வாய்ந்ததாக  இருக்கக்கூடும். ஒளவை  மூப்பின்றி நெடுநாள்  வாழ்ந்தமைக்குக்
காரணமான அக்கனி அருநெல்லிக்கனி என்பது யாவரும் அறிந்ததே.
மகாகவியின் தமிழ்ப்பற்று.
யாமறிந்த  ம�ொழிகளிலே  தமிழ்மொழிப�ோல்   இனிதாவது   எங்கும்
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காண�ோம்  என்று  ச�ொல்லி   தேமதுரத் தமிழ�ோசை உலகமெலாம்  பரவும் வகை  
செய்தல் வேண்டும்  என்று தனது  ஆசையை வெளிப்படுத்துகின்றார்.
வாழ்க  நிரந்தரம்   வாழ்க  தமிழ்மொழி
வாழ்க   வாழிய வே.
எங்கள்  தமிழ்மொழி  எங்கள் தமிழ்மொழி
என்றென்றும்  வாழிய  வே
என்று  மகாகவி  வாழ்த்துகிறார்.
புரட்சிக் கவிஞரின் தமிழ்ப் பற்று
தமிழுக்கு அமுதென்று  பேர் - அந்தத்
தமிழ் இன்பத்  தமிழ்  எங்கள்  உயிருக்கு  நேர்.
என்ற  புரட்சிக் கவிஞரின்  வைர வரிகள் அவரின்  தமிழ்ப்
பற்றைத்தெளிவுறுத்தும்.
தலைமுறைகள்  பலகழித்தோம் குறைகளைந்தோமில்லை.
தகத்தகாயத்  தமிழைத் தாபிப்போம்  வாரீர்.  
என அழைக்கின்றார்.
சங்க நாதம்  என்ற தலைப்பில்
எங்கள்  வாழ்வும் எங்கள்  வளமும்
மங்காத  தமிழென்று  சங்கே முழங்கு.
என்று  முழக்கமிடுகின்றார்.
எண்ணோடும், எழுத்தோடும்  எழுந்து  வந்து, ஏற்றமிகு  இலக்கணங்கள்   
இனிதே  அமைந்து,  கண்ணோடு  உறவாடும்  கலைகள்  வென்று,  காவியங்கள்  
படைத்திடவே  காத்து  நின்று,   மண்ணின்  மணத்தினிலே  மகிழ்வைத்  தந்து,  
ம லைக ள ி லு ம் ,   அ லைக ள ி லு ம்   த வ ழ்ந் து ,   பண் ண ோ டு ம் ,   பாட்டோ டு ம்   
பாடப்படும்  தமிழ்  மகளே  வாழ்க.
n
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விளக்கம் :
என்ன பயன் கிடைக்கும் என்று எண்ணிப்
பார்க்காமலே, அன்பின் காரணமாக 
ஒருவர் செய்த உதவியின் சிறப்பு கடலை 
விடப் பெரிது.
கதை :
ர�ோமாபுரியில் ஓர் அடிமை தன் 
முதலாளியை விட்டுத் தப்பிக் காட்டுக்குள் 
ஓடிவிட்டான். அவன் காட்டில் 
இருந்தப�ோது, ஒரு சிங்கம் ந�ொண்டிக்
க�ொண்டே அவன் பக்கத்தில் வந்து
காலைத் தூக்கிக் காட்டியது.
அடிமை க�ொஞ்சமும் பயப்படாமல்,
அதன் காலைப் பிடித்துப் பார்த்தான்.
அதில் ஒரு முள் தைத்து இருந்தது.
அதைப் பிடுங்கி, எறிந்து காலைத் தடவிக்
க�ொடுத்தான். வலி நீங்கிய சிங்கம்
காட்டுக்குள் ஓடி மறைந்தது.
 சிறிது காலத்துக்குப் பிறகு, காட்டிலிருந்த
அந்த அடிமையைப் பிடித்து, அக்கால
வழக்கப்படி அவனுக்கு மரண தண்டனை 
க�ொடுத்தார்கள்.
ஒரு சிங்கத்தைப் பல நாட்கள் 
பட்டினி ப�ோட்டு, மரண
தண்டனைக்குள்ளானவன் மீது அதை 
ஏவி விட்டு, அவனைக் க�ொல்வதுதான் 
அக்காலத்தில் மரண தண்டனை 
நிறைவேற்றும் முறையாக இருந்தது.

அதே ப�ோல, அந்த அடிமை மீது
சிங்கத்தை ஏவினார்கள். சிங்கம் வேகமாக 
அவனை ந�ோக்கிப் பாய்ந்து வந்தது.
அவனருகில் வந்ததும் சற்றே தயங்கி 
நின்று அவனை உற்றுப் பார்த்தது.
முன்னொரு காலத்தில் தன் காலில் 
குத்திய முள்ளை எடுத்துவிட்டவன்தான் 
அவன் என்பதை அறிந்ததும், நாய் ப�ோல
நின்று விட்டது. அடிமையும் அந்தச் 
சிங்கத்தை அடையாளம் கண்டுக�ொண்டு
அதைத் தடவிக் க�ொடுத்தான்.
இந்தக் காட்சியைக் கண்டதும்
அரசனும் அங்கு கூடியிருந்த மக்களும்
ஆச்சரியப்பட்டனர்.
 சிங்கம் ஏன் அவனை அடித்துக்
க�ொல்லவில்லை என்ற விவரத்தை அந்த
அடிமை எல்லோருக்கும் ச�ொன்னான்.
இதைக் கேட்டு ஆச்சரியமும் மகிழ்ச்சியும்
அடைந்த அரசன், அந்த அடிமையை 
விடுதலை செய்து, சிங்கத்தையும்
காட்டில் க�ொண்டுப�ோய் விட்டுவிடுமாறு
உத்தரவிட்டான்.
நீதி :
ஒருவர் செய்த உதவியை எப்பொழுதும்
மறக்க கூடாது.

n
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கிறிஸ்துமஸ் பண்டிகை நெருங்கி 

க�ொண்டிருந்தது. அன்று சனிக்கிழமை 
மதியம் நேரம் 2.50... அந்த பிரபலமான
ஜ வு ள ி கடை க் கு  நானும் , ம னை வி யும்
சென்றோம்.
ஜவுளிகடையின் வாசலின் வெளியே 
கிறிஸ்துமஸ் தாத்தா வேடம் அணிந்த ஒருவர் 
எல்லோரையும் வரவேற்று க�ொண்டிருந்தார்.
குழந்தைகளுக்கு பலூனும், சாக்லெட்டும்
க�ொடுத்து உற்சாகப்படுத்தினார். நாங்களும்
அ வ ரை கடந் து ஜ வு ள ி கடை க் கு ள் 
நுழைந்தோம்.
குளிரூட்டப்பட்ட அந்த பெரிய
ஹால், மதியம் வெயிலுக்கு இதமாக 
இருந்தது.
இரண்டாவது
மாடியில் 
மனைவிக்கான
புடவையை  எடுத்து
க�ொண்டிருந்தேன். என் மனதில் வெளியில் 
நிற்கும் கிறிஸ்துமஸ் தாத்தாவையே  சுற்றி 
சுற்றியே வந்தது.
மாடியில் இருந்து கீழே பார்த்தேன்.
வெயிலின் தாக்கம் அதிகமாக இருந்ததால்,
அருகில்  இருந்த மரத்தின் நிழலில் நின்று
க�ொண்டிருந்தார் கிறிஸ்துமஸ் தாத்தா 
வேடம் அணிந்தவர்.
அடுத்த ஒருமணி நேரத்தில் எங்களுக்
கான துணிகளை எடுத்து க�ொண்டு கேஷியர் 
இருக்கும் இடத்திற்கு வந்தேன். பணம்

கட்டியதற்கான ரசீதை வாங்கினேன்.
‘‘சார்... உங்கள்  முதலாளி அறை 
எங்குள்ளது. அவரை பார்க்கணும்...’’
என்றேன் நான்.
‘‘ மு தல்  ம ா டி ய ி ல் , மூ ன ்றா வ து
எ ண் அறையில்  இருப்பார் சார்...’’ என்று
ச�ொன்னார் கேஷியர்.
முதலாளியின்  அறைக்குள்  நுழைந் 
தேன். கம்யூட்டரில்  ஏத�ோ டைப் செய்து
க�ொண்டிருந்தார்.
‘‘வணக்கம் சார்...’’
« வணக்கம்... என்ன  விஷயம். உள்ளே 
வாங்க...» என்று அழைத்தார்.
‘‘சார்... ஒரு விஷயம் ச�ொன்னால் 
தவறாக நினைக்காதீங்க... உங்க ஜவுளி
கடையில் வெளியே நின்று எல்லோரையும்
வ ர வேற் று  க�ொ ண் டி ரு க் கு ம் அ ந ்த
கிறிஸ்துமஸ் தாத்தா வேடம் ப�ோட்டவரை,
வெளியில் நிற்க வைக்காமல், ஹாலி
னுள்ளே நிற்க வைக்கலாமே...? வெயில் 
அதிகமான நேரம் இது. இந்த ஏசியில் 
நா ம் இ ரு ப்பத ி ன ால்  அ தன் தாக ்க ம்
தெரியாது. ஒரு மணிநேரமாக  அவர் படும்
வேதனையை நான் பார்த்தேன். மனசுக்கு
கஷ்டமாக இருந்தது...’’
நான் ச�ொல்வதை  அமைதியாக 
கேட்டார்  ஜவுளிகடை  முதலாளி. பிறகு
என்னை பார்த்து ச�ொன்னார்.
‘ ‘ நீ ங ்க  ச�ொ ல ்வ து  சர ி தான் .
எங்கள் கடையின்  வியாபாரத்திற்காகவும்,
விளம்பரத்திற்காகவும் தான்  இவர்களை 
பயன்படுத்துகிற�ோம். அதற்கான சம்பளத் 
தையும் க�ொடுக்கிற�ோம். ஆனால்  அவர் 
க ள ி ன் உ ண ர் வு களை யு ம் ,  வேதனை 
களையும் நாங்கள்  அறிவதில்லை. நீங்க
அதை  புரிய வச்சிருக்கீங்க. இப்போதே 
அவரை 
உள்ளே 
அழைக்கிறேன்...’’
என்று ச�ொன்னவர் தன் மேஜையின் மேல் 
இருந்த அழைப்பு மணியை அழுத்தினார்...
அழுத்தமாக.
n
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ஆரார�ோ பாடி
நான் வளர்த்த புள்ள
யாரார�ோ ப�ோல என்ன
தவிக்க வெச்சாயே புள்ள
என் வாழ்க்கை ஒனக்காக
வாழ்ந்தேனே புள்ள
ஒன் வாழ்க்கை நீ வாழ எனை
கதற விட்டாயே புள்ள
தூக்கத்த நான் த�ொலச்சு
ஒனை வளர்த்தேனே புள்ள
துக்கத்தை தந்து விட்டு நீ
தூரம் ப�ோனாயே புள்ள
ச�ொத்து ச�ொகம் அத்தனையும்
தந்தேனே புள்ள
பெத்தவள பாரமென்டு
துரத்திட்டியே புள்ள
பஞ்சுக் கால் ந�ோவுமென்டு தூக்கித்
தூக்கி வளர்த்தேன் புள்ள
நெஞ்சு ப�ொறுக்குதில்ல நான்
ஏங்கித் தவிக்கிறேன் புள்ள
ஆசையெல்லாம் அடக்கி வச்சு
ஒன்ன அழகு பார்த்தேன் புள்ள
மீசை ம�ொளச்சி ஆளாகி எனை
அழுக்கு ப�ோல நெனச்ச புள்ள

   - 
   - 
  
   - 
  

 

தெனமும்
ஒன் நெனப்புதான்..

நீ ந�ோய்கண்டு படுத்த ப�ோதெல்லாம்..
நான் தவிச்சேனே புள்ள
நான் பாய்த்துண்டில் படுத்திருந்து
பதறுகிறேன் புள்ள.
வயித்துல ச�ொமந்து முதல்
நீ என் உசிரு புள்ள
ஒன்ன விட்டா எனக்கு வேற
ஒலகமில்ல புள்ள
பெத்தவள மறந்து நீயும்
ப�ோனாயே புள்ள
தெனமும் ஒன் நெனப்புத்தான்
வெந்து அழுகிறேன் புள்ள
ப�ொத்திப் ப�ொத்தி தங்கம் என்டு
வளர்த்தேனே புள்ள
கத்தி கத்தி அழுகிறேன் எனைப்
பார்க்க மாட்டாய�ோ புள்ள.

மக்கொனையூராள்
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பூஜை  அறையிலிருந்து வெளிப்

பட்டாள் அம்சா என்ற அம்சவேணி.
‘‘என்னங்க... நிகிலும் நீங்களும்
கிளம்பியாச்சா...’’
‘‘நாங்க ரெடி...!’’ கணவன் சந்தோஷ் 
ச�ொன்னான்.
அடுத்த பத்தாவது நிமிடத்தில்
க �ோ வ ி ல்  வ ாசலை தா ண் டி
யமஹாவை நிறுத்திவிட்டு, க�ோவில் உள்ளே 
நுழைந்தனர்.
‘‘கூட்டம் அதிகமுங்க...’’
‘ ‘ ச ர ஸ்வத ி பூ ஜை நாள் அ து வு ம்
குழந்தைகளுக்கு எழுத ச�ொல்லி தரும்
நாள். கூட்டம் அதிகமாக தான்  இருக்கும்
அம்சா...’’
சில நிமிடங்கள் கழிந்ததும். சந்தோஷ் 
தன்  ம டி ய ி ல் ந ி க ி லேஸை வைத் து க்
க�ொண்டான். பூசாரி பரந்த தட்டில்  அரிசி
மணிகளை நிரப்பினார்.
நிகிலேஸின்  ஆட்காட்டி விரலை 
பிடித்து எழுத  துவங்கினார்  பூசாரி. ‘‘அ...

ஆ... இ... ஈ... அம்மா... அப்பா... அன்பு...!’’
‘‘சார்...! உங்க ம�ோதிரம் கழற்றி 
தாங்க...’’
ம�ோதிரத்தை  வாங்கியவர்  அருகில் 
இருந்த பால்  இருந்த செம்பில் நனைத்து
நிகிலேஸின் நாக்கில்  ஏத�ோ  எழுதினார் 
பூசாரி.
சந்தோஷ் நீட்டிய காணிக்கையை 
எதிர்பார்ப்புடன்  வாங்கி  மடியில் பத்திரப்
படுத்திக் க�ொண்டார் பூசாரி.
க�ோவிலை  சுத்தி சாமி கும்பிட்டு
திரும்பிய அம்சாவை பார்த்து, «சாமிகிட்ட
என்ன வேண்டிக் க�ொண்டே  அம்சா..?’’
கேட்டான் சந்தோஷ்.
‘‘நம்ம நிகிலேஸ்க்கு இப்போது
மூணு வயசுங்க. அடுத்த வருசமாவது அவன் 
வாய் திறந்து பேசணுமுங்க... நம்ம பையன் 
ஊமைங்குறது எவ்வளவு வேதனையாக 
இ ரு க் கு ங ்க . . . ’ ’  ச�ொ ன ்ன அ ம்சா வ ி ன் 
கண்கள் கலங்கியிருந்தது.
ஏதும் அறியாத நிகிலேஸ் தட்டி
லிருந்த லட்டை  சுவைத்துக் க�ொண்டி
ருந்தான்..!

- நாகர்கோவில் க�ோபால்
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கல்வியைத் தலையாய
கருப்பொருளாய் எடுத்து
கற்றிடவே கவனமாய்
உன்னை வழிநடத்தும்
பெற்ற ஞானத்தைப்
	பெரும்பேறாய்ப் பேணி
பாருனைப் ப�ோற்றவே
உனை அறிவாய்
கரையில்லாத வாசிப்பும்
கருத்துக்களின் தேடலும்
கருவியாக மாறியே
சமூகப்பணி செய்யும்
வயதும் இல்லை,
	வரம்பும் இல்லை
குழவி முதல்
இறுதிவரை
த�ொடருமே கற்றல்
தூர்வாருமே மடமையை
உலகை மாற்றும்
சக்தியான ஆயுதம்
மரத்தின் வேராய்
மனிதனுக்கு பலமே
படிக்கின்ற அறிவு
பாதையைக் காட்டுமே
பண்பை வளர்த்துப்
படித்தரம் கூட்டுமே
நன்மதிப்புகள் உயர்ந்திட
	வாழ்க்கை மேம்படுமே
வரங்கள் பெற்றுத்
தரம் உயரவே
விலையில்லா அறிவை
	விரும்பித் தேடு

Dr. ஜலீலா முஸம்மில்
ஏறாவூர், இலங்கை

  
நெஞ்சம் நிறைந்த தமிழே
நெடிய பயண ஆசிரியர்
தஞ்சம் க�ொண்டார் தமிழில்
தரணி எங்கும் புகழ்கூட்டி
வஞ்சம் இல்லாத் த�ொண்டாய்
வழங்கி வருவார் என்றென்றும்
மிஞ்ச எவரு மில்லை
மிளிரும் இவரின் தமிழுள்ளம்.
கவிஞன் குரல்கள் ஒலிக்க
களமும் அமைத்துத் தந்தாரே
தவிக்கும் கவிதை யாத்துத்
தருவார் மகிழ்ந்து மின்னிதழில்
நவில நன்றி வேண்டாம்
நன்றாய் வாழ வாழ்த்திடுவ�ோம்
புவியில் இவரின் புகழும்
புதுமை செய்தே பரவட்டும்.
அழகாய் ஏற்ற அச்சில்
அருமை நிறைந்த நூலாகும்
பழகச் சிறந்த மனிதர்
பண்பால் உயர்ந்தே வெளியிடுவார்
வழியை நமக்குச் ச�ொல்லி
வளர்த்து விடுவார் நம்மைத்தான்
நிழலாய் வருமே உதவி
நித்தம் கவிதை வெளிவரவே

வா.சண்முகம்
கும்பக�ோணம்
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தமிழ்ச்செம்மல் பாவலர்மணி
இராம வேல்முருகன் வலங்கைமான்
கவியரசர் பாரதியார்
பாரதி இலக்கணச்சுத்தமாக  எல்லா  வகையான பாக்களையும் யாக்கும்
திறன்பெற்றவர்.  வெண்பாஎழுதத்தெரிந்தவர் அகவற்பாயாக்கத் தெரிந்தவர் ;விருத்தம்
எழுதுவார்;  கலித்துறையில் கவிபடைக்கத் தெரிந்தவர்; இவையெல்லாவற்றையும்
இணைத்து விநாயகருக்கு  நான்மணி மாலை பாடியவர் பாரதி. ஔவையைப்
ப�ோலவே  ஒரே  அடியில் பாத்திறனைக் காட்டும் புதிய ஆத்திச்சூடியைத் தந்தவர் 
பாரதியார். இசைப்பாடல்களாக  ராகம் தாளம் இவற்றையெலாம் குறிப்பிட்டு
ஏராளமான பாடல்களை நமக்கு வழங்கிவிட்டுச் சென்றவர் பாரதியார்.
“புவியனைத்தும் ப�ோற்றிடவான் புகழ் படைத்துத்
தமிழ்மொழியைப் புகழி லேற்றும்
கவியரசர் தமிழ்நாட்டுக் கில்லையெனும்
வசையென்னாற் கழிந்த தன்றே!”   
என்று தன்னைக் கவியரசராக  உயர்த்திப் பிடித்த பாரதியார்  அதற்கு முற்றிலும்
ப�ொருத்தமானவரே.
ஒரு கவிஞன்  என்பவன் கவிதையாக்கும் கலையில்  முழுத்தகுதி
உடையவனாய் இருக்க வேண்டும். ஒரு வகையான கவிதையை  மட்டும் எழுதத் 
தெரிந்துக�ொண்டு அதில்மட்டுமே கவனம் செலுத்தி பெயர் பெறுபவர்கள் 
உண்டெனினும் அது எல்லாராலும் இயலாது.   அவ்வாறு செய்பவர்கள் 
முழுமையான கவிஞனாக இயலாது என்றும் ச�ொல்லி விட இயலாது.
சங்க இலக்கியங்கள்  ஆசிரியப்பாவினால்  ஆனவை. திருக்குறள்  குறள் 
வெண ் பா க ்க ள ால் ஆ ன து .  நா ல டி ய ார் நா ன ்ம ண ி க ்க டி கை ப�ோ ன ்ற வை 
வெண்பாக்களால் ஆனவை. சிலப்பதிகாரத்தில் ஒன்றுக்கு மேற்பட்ட பாவகைகளைக்
காணலாம். பிற்காலத்தில் நளவெண்பா என்ற ஒரு காவியத்தைப் புகழேந்தி தந்தப�ோது
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கம்பன்  இராமாயணத்தை  விருத்தங்களால்  ஆக்கித்தந்தான். இங்குதான் பாரதியார் 
வேறுபடுகிறார். ஒரே வகையான பாவகைகளை எடுத்துக் க�ொள்ளாமல் அனைத்து
வகையான பாவகைகளையும் கையாண்டவர் பாரதியார். அவருடைய காலத்தில் 
சிந்துப் பாடல்களை பெரும்பாலான�ோர் கையாளவில்லை. சிந்துப் பாடல்களை 
இலக்கியத் தரத்திற்குக் க�ொண்டு சென்ற பெருமையெல்லாம் பாரதியாரைச் சாரும்
என்பதில் மாற்றுக் கருத்து இல்லை.
சிந்துக்குத் தந்தை
க டி ன ம ா ன  ச�ொ ற ்க ளை ப்  ப�ோ ட் டு , வ கை யு ள ி களை வைத் து ,
சிந்துப்பாடல்களைப் பாடி வந்த காலத்தில், எளிமையான ச�ொற்களைப் ப�ோட்டு,
பாமரரும் புரிந்து க�ொள்ள முடியுமாறு சிந்துப் பாடல்களை எழுதியவர் பாரதியார்.
சிந்துப் பாடல்கள் எல்லாராலும் குறிப்பாக பாமர மக்களால் எந்தவிதமாக 
எழுதிவைத்துப் படிக்காமல்  மனப்பாடம் செய்து பாடப்பட்ட வந்த சிந்துப்
பாடல்கள் அன்றைய காலத்தில் ஒரு இலக்கியத் தரத்திற்கு உயர்த்தப்படவில்லை.
திரிகூடராசப்பரின்  குற்றாலக் குறவஞ்சி, அண்ணாமலைரெட்டியாரின் 
காவடிச்சிந்து ப�ோன்றவையே  அங்கீகரிக்கப்பட்ட ஒன்றாக  இருந்த காலத்தில் 
மிகவும் அனாசயமாகச் சிந்துப்பாடல்களைப் பாடி அதன்வழியே நாட்டுப்பற்றையும்
ம�ொழிப்பற்றையும் நாட்டு மக்களுக்கு ஊட்டிய ஒரே கவிஞர் பாரதியார் மட்டுமே.
எனவேதான்  அவருடைய முதன்மைச் சீடரான புரட்சிக் கவிஞர் பாரதிதாசனார் 
பாரதியைச் சிந்துக்குத் தந்தை என்றார்.
தமிழரின் உயிர்நிகர்  தமிழ்நிலை தாழ்ந்ததால்
இமைதிற வாமல் இருந்த நிலையில்
தமிழகம் தமிழுக்குத் தகும்உயர் வளிக்கும்
தலைவனை எண்ணித் தவங்கிடக் கையில் 
இலகு பாரதிப் புலவன் த�ோன்றினான் 
பைந்த மிழ்த்தேர்ப்பாகன், அவன�ொரு
செந்தமிழ்த் தேனீ சிந்துக்குத் தந்தை
குவிக்கும் கவிதைக்குயில்இந் நாட்டினைக்
கவிக்கும் பகையைக் கவிழ்க்கும் கவிமுரசு
நீடு  துயில்நீக்கப்   பாடி வந்தநிலா
காடு  கமழும் கற்பூரச் ச�ொற்கோ
கற்பனை ஊற்றாம் கதையின் புதையல்
திறம்பாட வந்த மறவன் புதிய
அறம்பாட வந்த அறிஞன் நாட்டில்
படரும் சாதிப் படைக்கு மருந்து
மண்டும் மதங்கள் அண்டா நெருப்பவன்
அயலார் எதிர்ப்புக்(கு) அணையா விளக்கவன்
என்னென்று ச�ொல்வேன்  என்னென்று ச�ொல்வேன்
தமிழால் பாரதி தகுதி பெற்றதும்
தமிழ்பா ரதியால் தகுதி பெற்றதும் ! «
- பாவேந்தர் பாரதிதாசன்
  ( 11.9.1946 திருச்சிராப்பள்ளி வான�ொலிப் பாட்டரங்கம் )
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சிந்துப்பாடல்களில்  உள்ள பெரும்பாலான வகைகள்  மட்டுமல்லாது பல
புதிய வகைகளையும் புகுத்தியவர் பாரதியார். பாரதியார் கையாண்ட சிந்துப்
பாடல்களையும் அவற்றில் ஒரு சில எடுத்துக் காட்டுகளையும் இங்கு காண்போம்.
ஆனந்தக் களிப்பு
நந ்த வ ன த ்தில�ோர்  ஆ ண் டி எ ன ்ப து  பெ ரு ம ் பா ல ான�ோர்  அ ற ி ந் து
வைத்திருக்கும் ஆனந்தக் களிப்பு ; அது கடுவெளிச் சித்தர்  எழுதிய பிரபலமான
பாடல். அந்த வகையில் பாரதி முதன்முதலில் எழுதிய ஆனந்தக் களிப்புப் பாடல் 
“வந்தே மாதரம் என்போம் ” என்பதுதான்.
வந்தே மாதரம் என்போம் இந்த
மாநிலத் தாயை வணங்குதும் என்போம்
இன்னொரு எடுத்துக்காட்டையும் இங்கு சுட்டிக்காட்டலாம்
தாயின் மணிக்கொடி பாரீர் – அதைத்
தாழ்ந்து பணிந்து புகழ்ந்திட வாரீர்  
என்று பாரத நாட்டுக் க�ொடியினைப் பாடும் பாட்டு, தாயுமானவர்  ஆனந்தக்
களிப்பு மெட்டு என்றே நூலில் தெரிவிக்கப் பட்டுள்ளது.
ஓங்கி வளர்ந்தத�ோர் கம்பம் – அதன்
உச்சியின் மேலவந்தே மாதரம் என்றே
பாங்கின் எழுதித் திகழும் செய்ய
பட்டொளி வீசிப் பறந்தது பாரீர்    
என்கிற  பாரதியின் பாடல் ஆனந்த களிப்புக்கான இன்னொரு எடுத்துக் காட்டே.
இ ன ் ன ொ ரு இ ட த ்தில் 1 2  பாக ்க ள் க�ொண ்ட  த ம ி ழ ்த்தா ய் எ ன ்ற
தலைப்பின்கீழ் எழுதப்பட்ட  ஆதிசிவன் பெற்றுவிட்டான் எனத்தொடங்கும்
பாடலும் ஆனந்தக் களிப்பேயாம்.
மூன்று குலத்தமிழ் மன்னர் – என்னை
மூண்டநல் லன்பொடு நித்தம் வளர்த்தார் 
ஆன்ற ம�ொழிகளினுள்ளே – உயர்
ஆரியத் திற்கு நிகரென வாழ்ந்தேன்  
என்று தமிழன்னை பாடுவதுப�ோல்  எழுதியிருப்பார்.
கும்மிச்சிந்து
பெண்களுக்கு மிகவும் பிடித்த கும்மிச்சிந்துவில் பாரதியும் பாடல் 
வடித்துள்ளான். பெண்கள்  விடுதலைக் கும்மி  என்றே தலைப்பிட்டு எழுதியுள்ள 
கும்மிச்சிந்து பாரதியை மக்களிடத்தே ஒரு சிந்துக்கவிஞனாகக் க�ொண்டு சேர்த்தது.
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கும்மியடி தமிழ்நாடு முழுவதும்
குலுங்கிடக் கைக்கொட்டிக் கும்மியடி
நம்மைப் பிடித்த பிசாசுகள் ப�ோயின
நன்மை கண்டோமெனக் கும்மியடி
என்றுத�ொடங்கும் பாரதி எட்டுப் பாக்களால் கும்மிச்சிந்தைத் தூக்கி நிறுத்தியுள்ளார்.
இது மட்டுமல்ல காதில் தேன்வந்து பாய்கிறது என்றவ�ொரு புதிய
சிந்தனையைச் ச�ொன்ன செந்தமிழ் நாடென்னும் ப�ோதினிலே என்று த�ொடங்கும்
பாடலும் கும்மிச் சிந்து வகையைச் சேர்ந்ததே ஆகும்.
செந்தமிழ் நாடென்னும் ப�ோதினிலே இன்பத்
தேன்வந்து பாயுது காதினிலே – எங்கள்
தந்தையர் நாடென்ற பேச்சினிலே – ஒரு
சக்தி பிறக்குது மூச்சினிலே 
என்று 10 பாடல்களை மிக அழகாகக் கும்மிச்சிந்தில் பாடியவர் பாரதியார்.
காவடிச்சிந்து
              சிந்து என்றாலே நமக்குக் கும்மியைப் ப�ோலவே நினைவுக்கு உடனே 
வருவது காவடிச்சிந்துதான். அந்தக் காவடிச்சிந்தில் பாரதியார் பாக்களை 
வடித்து நம்மனங்களையெல்லாம் கவர்ந்து உள்ளார். ஆறுமுகவடிவேலவனே 
என்ற வர்ணமெட்டில் அவர் எழுதிய பாடல்தான் “த�ொன்று நிகழ்ந்த தனைத்தும்
உணர்ந்திடு’’ எனத்தொடங்கும் பாடல்.
த�ொன்று நிகழ்ந்த தனைத்து முணர்ந்திடும்
சூழ்கலை வாணர்களும் – இவள்
என்று பிறந்தவள் என்றுணராத
இயல்பினளாம் எங்கள் தாய்   
என்று பாடல் த�ொடங்குகிறது .
முப்பது க�ோடி முகமுடையாள் உயிர்
ம�ொய்ம்புற ம�ொன்றுடையாள் – இவள்
செப்பும�ொழி பதினெட்டுடையாள் எனில்
சிந்தனை ஒன்றுடையாள் 
என்ற உயர்ந்த சிந்தனையை நமக்கு உணர்த்திச் சென்ற பாடல�ோடு அது
த�ொடர்ந்து பயணிக்கிறது.
மகா காளியின்  புகழ்  என்ற தலைப்பில்  ஒரு மூன்று பாடல்கள் க�ொண்ட
காவடிச்சிந்தை யாத்துள்ளார் பாரதியார். அதில் ஒரு பாடல் வருமாறு .
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காலமாம் வனத்திலண்டக் க�ோலமா மரத்தின்மீது
        காளிசக்தி என்றபெயர் க�ொண்டு – ரீங்
        காரமிட் டுலவும�ொரு வண்டு – தழல்
காலும்விழி நீலவண்ண மூலஅத்து வாக்களெனும்
         கால்களா றுடையதெனக் கண்டு – மறை
         காணுமுனி வ�ோருரைத்தார் பண்டு!
மேலுமாகிக் கீழுமாகி வேறுள திசையுமாகி
         விண்ணு மண்ணு மானசக்தி வெள்ளம் – இந்த
         விந்தையெலாம் ஆங்கதுசெய் கள்ளம்  - பழ
வேதமா யதன்முனுள்ள நாதமாய் விளங்குமிந்த
         வீரசக்தி வெள்ளம்விழும் பள்ளம் – ஆக
         வேண்டும் நித்த மென்றனேழை உள்ளம்
பாடப் பாட உள்ளம் க�ொள்ளை க�ொள்ளும் பாடல் இது.
பள்ளு
இன்னொரு வகையான சிந்துப் பாடல்  வகை பள்ளு என்பதாகும். இது
பாமர மக்கள் பாடக்கூடிய ஒரு சிந்து வகைப் பாடல். பாரதியும் இவ்வகையில் 
பாடிய பாடல்  ஒரு கவிஞனின் காலக்கணிப்பைக் காட்டுவதாக  அமைந்தது.
பாரதிக்குப் பெயரையும் புகழையும் பெற்றுத் தந்தது. பாரதி ஒரு தீர்க்கதரிசி
என்பதை உணர்த்தியது பாடல் இது
ஆடுவ�ோமே பள்ளுப் பாடுவ�ோமே
ஆனந்த சுதந்திரம் அடைந்து விட்டோமென்று
( ஆடுவ�ோமேஎன்று த�ொடங்கும் இப்பள்ளு 5 பாக்கள் உடையது )
பார்ப்பானை ஐயரென்ற காலமும் ப�ோச்சே - வெள்ளைப்
பரங்கியைத் துரையென்ற காலமும் ப�ோச்சே - பிச்சை
ஏற்பாரைப் பணிகின்ற காலமும் ப�ோச்சே – நம்மை
ஏய்ப்போருக் கேவல் செய்யும் காலமும் ப�ோச்சே     
என்று த�ொடர்ந்து பாடும் பாரதியாரின் பள்ளு வகைப் பாடலான இது பட்டி
த�ொட்டிகளிலெல்லாம் பாரதவிடுதலைக்கு முன்பே ஒலித்த பாடல் ஆகும்.
கிளிக்கண்ணி
கிளியை வைத்து அதனிடம் பாடுவது ப�ோல அல்லது ஒரு பெண்ணைக்
கிளி யாக  உருவகப்படுத்திப் பாடும் சிந்துப்பாட்டு கிளிக்கண்ணி  எனப்படும்.
இவ்வகையான பாடல்களையும் பாரதி எழுதியுள்ளார்.
நெஞ்சில் உரமுமின்றி 
நேர்மைத் திறமுமின்றி
வஞ்சனை ச�ொல்வா ரடீ - கிளியே!
வாய்ச் ச�ொல்லில் வீரரடி
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நடிப்புச்சுதேசிகள்  என்ற பெயரில் வெளியான இந்தக் கிளிக்கண்ணிகள் 
18 கண்ணிகள் க�ொண்ட ஒரு பாடல் 
அச்சமும் பேடி மையும்
அடிமைச் சிறுமதியும்
உச்சத்திற் க�ொண்டாரடீ – கிளியே!
ஊமைச் சனங்களடீ
சிந்தையில் கள்விரும்பி
சிவ சிவ என்பது ப�ோல்
வந்தே மாதர மென்பார் – கிளியே
மனத்தி லதனைக் க�ொள்ளார் 
இவ்வாறு செல்லும் அப்பாடல் ப�ோலிகளின் த�ோலை உரிப்பதாக உள்ளது.
ந�ொண்டிச் சிந்து
பாரதியார் பயன்படுத்திய அதிக சிந்துவகைப் பாடல்கள் ந�ொண்டிச்சிந்தைச் 
சேர்ந்தனவே. பாஞ்சாலி சபதத்தில் பெரும்பாலான பாடல்கள் ந�ொண்டிச்சிந்து
வகையைச் சேர்ந்தவையே. பாஞ்சாலி சபதமே ந�ொண்டிச் சிந்துவில்தான் 
த�ொடங்குகிறது.
ஓமெனப் பெரிய�ோர்கள் – என்றும்
ஓதுவதாய் வினை ம�ோதுவதாய்
தீமைகள் மாய்ப்பதுவாய் – துயர்
தேய்ப்பதுவாய் நலம் வாய்ப்பதுவாய்
நாமமும் உருவுமற்றே – மனம்
நாடரி தாய்ப்புந்தி தேடரிதாய்
ஆமெனும் ப�ொருளனைத்தாய் வெறும்
அறிவுடன் ஆனந்த இயல்புடைத்தாய் ...
நின்றிடும் பிரமம் என்பார் அந்த
நிர்மலப் ப�ொருளினை நினைத்திடுவேன்...
......  என்று பிரமனைத் துதித்துத்தான் பாஞ்சாலி சபதத்தைத் த�ொடங்குகிறார்.
கலைமகளை வணங்கும் ப�ோதும் ந�ொண்டிச் சிந்திலேதான் த�ொடங்குகிறார்.
வெள்ளைக் கமலத்திலே – அவள்
வீற்றிருப்பாள் புகழேற்றிருப்பாள் 
க�ொள்ளைக் கனியிசைதான் – நன்கு
க�ொட்டுநல் யாழினைக் க�ொண்டிருப்பாள் 
கள்ளைக் கடலமுதை – நிகர்
கண்டத�ோர் பூந்தமிழ்க் கவிச�ொலவே
பிள்ளைப் பருவத்திலே – எனைப்
பேண வந்தாளருள் பூணவந்தாள் 
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இவ்வாறு 4 பாடல்களில் கலைமகளை  வணங்குகிறார். அத்தினாபுரத்தை 
அறிமுகம் செய்வதாகட்டும் அதன்பின்  வரும் பாடல்களாகட்டும் ந�ொண்டிச் 
சிந்தை,  பல இடங்களில் பயன்படுத்தியுள்ளார்.
கண்ணனின் பெருமைகளை திர�ௌபதியின் வேண்டுதல்  வழியாகப்
பாடும் ப�ோது பாரதி ந�ொண்டிச் சிந்தைத்தான் கையாண்டுள்ளார்.
வானத்துள் வானாவாய் – தீ
மண் நீர் காற்றினில் அவையாவாய்
ம�ோனத்துள் வீழ்ந்திருப்பார் – தவ
முனிவர்தம் அகத்தினில் ஒளிர்தருவாய்
கானத்துப் ப�ொய்கையிலே – தனிக்
கமலமென் பூமிசை வீற்றிருப்பாய்
தானத்து சீதேவி – அவள்
தாளினைக் கைக்கொண்டு மகிழ்ந்திருப்பாய்
இவ்வாறு மிக  அழகாக  எளிய ச�ொற்களைக் கையாண்டு நம் உள்ளத்தை 
ஆண்டவர் - ஆள்பவர் பாரதியார் ஒருவரே.
பாஞ்சாலி சபதம் தவிர்த்து மீதமுள்ள  247 பாடல்களில்  116 பாடல்கள் 
சிந்துப் பாடல்களே என்று தனது ஒரு கட்டுரையில் கவிஞர் இலந்தை இராமசாமி
குறிப்பிடுகிறார். ஒவ்வொரு சிந்துக் கண்ணிகளைக் கூட்டினால்  955 கவிதைப்
பகுதிகள் வருவதாகவும் குறிப்பிடுகிறார்.
இரட்டைச் சமநிலைச் சிந்து, முச்சீர்  இரட்டைச் சமநிலை சிந்து,
வியனிலைச் சிந்து, வியனிலை  முடுகுச் சிந்து, சீரெதுகைச் சிந்து எனப்
பலவகையான சிந்துப்பாடல் வகைகளில் கவிதைகளை யாத்த பாரதியார் புதிய
பல உத்திகளையும் கையாண்டுள்ளார்.
உத்தி 1
உலகத்து நாயகியே எங்கள் முத்து
மாரியம்மா  எங்கள் முத்து மாரி
உன்பாதம் சரண்புகுந்தோம் எங்கள்  முத்து
மாரியம்மா எங்கள் முத்து மாரி
மணிவெளுக்கச் சாணையுண்டு – எங்கள் முத்து
மாரியம்மா  எங்கள் முத்து மாரி
மனம் வெளுக்க வழியில்லை - எங்கள் முத்து
மாரியம்மா  எங்கள் முத்து மாரி
உத்தி2
வெடிபடு மண்டத் திடிபல தாளம் ப�ோட- வெறும்
வெளியில் இரத்தக் களிய�ொடு பூதம் பாடப்- பாட்டின்
அடிபடு ப�ொருளின் அடிபடும் ஒலியில் கூடக்- களித்
தாடும் காளீ ! சாமுண்டீ! கங்காளீ !
அன்னை அன்னை 
ஆடும் கூத்தை நாடச் செய்தாய் என்னை!
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உத்தி 3
ஞானத்தி லேபர ம�ோனத்திலே - உயர்
மானத்தி லேஅன்ன தானத்திலே
கானத்தி லேஅமு தாக நிறைந்த
கவிதையி லேஉயர் நாடு – இந்தப்
பாருக்குள்ளே நல்ல நாடு – எங்கள்
பாரத நாடு
தீரத்திலே படை வீரத்திலே – நெஞ்சில்
ஈரத்திலே உபகாரத் திலே
சாரத்திலே மிகு சாத்திரங் கண்டு
தருவதிலே உயர் நாடு – இந்தப்
பாருக்குள்ளே நல்ல நாடு – எங்கள்
பாரத நாடு
இவ்வாறு தூங்கிக்கிடந்த பாரததேசத்து மக்களை  மட்டுமல்ல  தூங்கிக் கிடந்த
சிந்துப்பாடல்களையும் தட்டி எழுப்பி  அவற்றை நாட்டுமக்களிடையே  இசை 
மேடைகளிலே க�ொண்டு சேர்த்த பெருமை பாரதியாரையே சேரும். அவரது
மறைவுக்குப் பிறகும் இன்றும் மேடைக் கச்சேரிகளில்  இசைத்தட்டுகளில் 
திரைப்படப் பாடல்களில் ஒலிக்கும் திறன் வாய்ந்த சிந்துப் பாடல்களைப் பாடிய
கவியரசர் பாரதியார் சிந்துக்குத் தந்தை என்பதில் எந்த விதமான ஐயமும் இல்லை 
என்பது தெள்ளத் தெளிவாகிறது.
வாழ்க பாரதி! வளர்க அவரது புகழ்!
தமிழ்ச்செம்மல் பாவலர்மணி

இராம வேல்முருகன் வலங்கைமான்
M.Sc.,B.Ed.,M.A.,M.L.I.S.,M.B.A., DYDW.
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இ

ர வு  ப த ்த ரை  ம ண ி ய ி ன் 
மெல் லி ய க் கு ள ி ர ்காற் று மு க த ்தில் 
அறைந்தது. நட்சத்திரங்களின் முகங்கள் 
பளபளத்துக் க�ொண்டிருக்க அரை நிலவு
வெளிச்சமாய் இருந்தது.
ம�ொட்டைமாடியின் ஓரத்தில் உள்ள  
தூணின்  மீது சாய்ந்து உட்கார்ந்தாள் 
சந்தியா. வயது நாற்பத்தி ஐந்துக்கு சற்றே 
அருகில். முகத்திலும் தலைமுடியிலும்
இ ன ்ன மு ம்  தெர ி யு ம் க ே ர ள த ்த ன ம் .
கணவன் சபரியும் மகள் சித்ராவும் உள்ளே 
தூங்கிக் க�ொண்டிருந்தார்கள்.
மூன்று மாதம்   முன்பு அவளுக்கு
விஷயம் கேள்விப்பட்டதில்  இருந்தே 
மனசுக்குள் ஒரு கேள்விக்குறி ஓடியபடியே 
இருந்தது. விஷயம் வேறு ஒன்றும் இல்லை.
தன்  மகள் சித்ராவின் காதல் சமாச்சாரம்
தான்.
அதுவும் ஒரு இரவு நேரம்தான்.
இதே ம�ொட்டை மாடிதான். சபரி இன்றும்
வேலை  முடித்து வரவில்லை. சித்ராதான் 
பேச்சை ஆரம்பித்தாள்.
“அம்மா… உன்கிட்டே க�ொஞ்சம்
பேசணும்…”
“என்ன விஷயம் ச�ொல்லு…”
சித்ரா  அண்ணா  யுனிவர்சிட்டியில் 
இ.சி.சி முடித்து ஒரு பெரிய கம்பெனியில் 
சேர்ந்து ஒரு வருஷம் ஆகப்போகிறது.
எல்லோரிடமும் நன்கு பழகுகிறவள்.
அதேசமயத்தில் தெளிவானவளாகவும்
இருப்பவள்.
“எங்க கம்பெனியில ஒருத்தர்கூட 
பழக்கம் அவரை…”
“என்னடி ச�ொல்லறே…” பதற்ற
மானாள் சந்தியா.
“ஒண்ணும் இல்லைம்மா… எங்க

ஆபிஸ்ல  எங்கூட வேலை செய்யற 
ஒருத்தரை நான்….”
“லவ்வா?…”
“… ம்.. நீயும் எங்க அப்பாவும் லவ் 
பண்ணீங்களே அதேமாதிரிதான்…”
சித்ராவின்  முகத்தில் த�ோன்றிய
பாவங்களை காண இயலாமல் நிலவ�ொளி
குறைவாக இருந்தது.
“அப்பாவுக்கு தெரியுமா?”
“தெரியாது. முதல்ல  உன்கிட்டே 
ச�ொல்லிட்டு தான். நீதான்  அப்பாகிட்டே 
ச�ொல்லணும்.”
சந்தியாவுக்கு சபரியிடம் ச�ொல்லு
வது என்பதைவிட சித்ராவின் நிலையை 
நினைத்து கவலைப்பட ஆரம்பித்தாள்.
“பையன் யாரு…?என்ன கம்யுனிட்டி?”
“நீயும் அப்பாவும் கம்யூனிட்டி பார்த்தா 
காதலிச்சீங்க?”
“ஏய்.. பதில் ச�ொல்லு… அந்தக்
காலம்.. வேறே இப்ப காலம் வேறே…”
“காதல் எப்பவும் ஒண்ணுதாம்மா…”
“நல்லா பதில் பேசறே சித்ரா…
நிஜ வாழ்க்கை  அதைவிட வேற. காதல் 
என்பதெல்லாம் பாஸிங் க்ளவுட்தான். ஆனா 
வாழ்க்கை  வானம் மாதிரி. பிரம்மாண்டம்.
அது முகத்தில்  அறையும்போது எல்லா 
காதலும் காணமா ப�ோய்டும்…”
“நீயாம்மா  இப்படி ச�ொல்றே?...”
சித்ரா ஆச்சர்யமாய் கேட்டாள்.
அவளிடம் என்ன ச�ொல்வது? எப்படி
ச�ொல்வது. எதை ச�ொல்வது? ச�ொல்வதைக்
கண்டிப்பாக  கேட்க மாட்டாள். கேட்கும்
நிலையிலும் இருக்கமாட்டாள் காதல்.
காதல் வயது”
சந்தியா தூணில் நன்றாகச் சாய்ந்து
க�ொண்டாள். எதிரில்  இருந்த மரத்தில் 
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இருந்து பறவைகள் சில அகாலமாய்
கூச்சலிட்டன. வானத்தில் நட்சத்திரங்கள் 
மின்னிக் க�ொண்டிருக்க நிலவு இப்போது
தலைக்கு நேராக  வந்து இருந்தது. கீழே 
இறங்கி  வீட்டிற்குள் செல்லலாமா  என்று
ய�ோசித்தாள்.
------------

அ

ன்றைக்கு இரவு சித்ரா ச�ொல்லி
யதற்கு பிறகு சபரியிடம் பேசினாள்.
“சரி. நான் பார்த்துக் க�ொள்கிறேன் 
என்று சாதாரணமாக ச�ொல்லிவிட்டு
சென்றுவிட்டான் சபரி. அடுத்த இரண்டு
நாட ்க ள ி ல் ச ி த ்ரா வ ி ன் கூ ட  வேலை 
செய்பவனை பற்றி விசாரித்து வந்து விட்டான்”
“நந்தினி அவன் பேரு உமேஷ்.
நார்த் இண்டியன்…”
“சேட்டு பையனா?”
“சிந்திக்காரங்களான்னு தெரியலை.
குடும்பம் நம்மூர்ல செட்டிலாகி 10 வருஷம்
ஆச்சு. ச�ொந்த வீடு இருக்கு… எல்லாரையும்
ப�ோல வியாபாரம்தான்  உறவுக்காரங்க
எல்லாமே பாம்பே பக்கம்தானாம்…”
“பையன் எப்படியாம்?”
“ ந ல ்ல பை ய ன ்தான் .  ப ி . இ .
புர ட க்க்ஷன்  முடிச்சிரு க்கான் ச�ொந ்த
த�ொழில் செய்யவும் வாய்ப்பு இருக்கு.
ர�ொம்ப ஆர்த்தடக்சான குடும்பம்…”
அப்போதே சந்தியாவுக்கு பயம்
வந்துவிட்டது. மும்பை ஏரியா. ஆசாரமான
குடும்பம்.. சித்ராவுக்கு ஒத்து வருமா?
அவர்கள் கலாச்சாரம் எப்படி இருக்கும�ோ?
இருபத்தைந்து வருடங்களாக கேரளா 
வின்  மண்ணில்  இருந்து வேர�ோடு இங்க
வந்து இந்த ஊர் ம�ொழியும் தெரியாமல் 
இங்கு வேலைக்கு வந்து சபரியை பார்த்து,
காதலித்து கல்யாணம் வரை  எல்லாமே 
நன்றாகத்தானே இருந்தது!
பிறகுதான் க�ொஞ்சம் க�ொஞ்சமாக 
எல்லாம் மாறியது.
சபரி இருந்தது பெரிய கூட்டுக்
குடும்பத்தில்.. என்னதான் சபரி பாது
காப்புக்கு இருந்தாலும், பரஸ்பர தேவை 
களுக்காக  குடும்பத்தினரை  அனுசரித்துக்
க�ொண்டு ப�ோக வேண்டியதாயிற்று.
முதலில் பறிப�ோனது வேலை. ரிட்டயர் 

ஆன அப்பா அம்மா மற்றும் வயதான பாட்டி
மற்றும் கூட்டுக் குடும்பத்தின் இதரர்களுக்கும்
சமைத்து ப�ோட, பறி ப�ோனது முதல் சுதந்திரம்.
“என்ன  இருந்தாலும் இந்த கேரள
எரிசேரி செமடேஸ்ட்… அடுத்த வாரம்
எங்க வீட்டிற்கும் சேர்த்து செய்…”
ஒவ்வொரு நாளும் விதவிதமாய்
சமையல்தான்… பிறகு ஒரே  வருடத்தில் 
சந்தியாவின்  அனைத்து சந்தோஷங்களும்
க�ொஞ்சம் க�ொஞ்சமாய் பறி ப�ோயின.
வெவ்வேறு சமையல்கள், பழக்கங்கள்,
பூஜைகள் எல்லாமே துயரத்தை வரவழைத்தன.
“பாட்டியை  ஆஸ்பத்திரிலே சேர்ந் 
திருக்கு. நீதான் கூட இருக்கணும்”
“ராமு சித்தப்பா வீட்டில்  ஊருக்கு
ப�ோறாங்க. பசங்களை  ஒரு நாலுநாள் 
பார்த்துக்கணும். ”
“நாங்க எல்லோரும் கல்யாணத் 
திற்கு ப�ோற�ோம். நீ வீட்டை பார்த்துக்கோ.
பாட்டிக்கு மாத்திரை யெல்லாம் குடுத்திடு.
நாங்க வர ரெண்டு நாளாகும்..”
“என்னால படி ஏற முடியலை. நாலு
பக்கெட் துணிதான்  மூணாவது மாடியில
காய வெச்சுடேன்”
“நைட் பெரியப்பா வர லேட்டாகும்.
வீட்டை பூட்ட வேண்டாம்”
கடைசியில்  இருபத்து நான்கு
மணி நேரமும் ப�ோதாமல்  குடும்பத்திற்கே 
உழைத்து உழைத்து தனக்கு என எதுவும்
இல்லாமல் தன்  சுயத்தை  இழக்க, தன் 
பிள்ளைகளை கவனியாமல், க�ொஞ்சம்
க�ொஞ்சமாய் சுயம் ப�ோக  ஆரம்பித்தது.
தனியாக வீடு பார்க்க ச�ொன்னாள்.
“ப்ளீஸ் சந்தியா… க�ொஞ்சம் அட்ஜஸ்ட்
பண்ணிக்கோ… இதைவிட்டு ப�ோய்ட்டா 
நமக்கு உரிமை ப�ோய்டும்…”
“நம் வாழ்க்கையும் நம் குழந்தைகள் 
வாழ்க்கையும் முக்கியம் இல்லையா”
எத்தனை பேச்சுக்கள். எத்தனை 
இழப்புக்கள். கடைசியில் சித்ரா படிப்பு
முடித்து ஒரு வேலையில்  அமரும்போது
தான் சற்று நிம்மதியாயிற்று. அதற்குள் 
இருபத்து மூன்று வருடங்கள் கழிந்து
ப�ோனது.
ப ல  ச ம ய ங ்க ள ி ல்  ஏ ன் 
ந ம க் கு இப்படியாயிற்று. வாழ்க்கை  என்று

2   |93

த�ோன்றும். பேசாமல்  கேரளாவிலேயே 
வாழ்க்கை ஆகியிருந்தால் குருவாயூரப்பனை 
யும் பார்த்துக் க�ொண்டு சந்தோஷமாய்
இருந்திருக்கலாம�ோ..? இங்கே  வந்து இந்த
மனிதர்களின் சர்க்கஸ் கூடாரங்களில் சிக்கித் 
தவித்து, ந�ொறுங்கி ப�ோய் இருப்பதை 
தவிர்த்திருக்கலாம�ோ….
“அ ம்மா …  நீ இ ன் னு ம்  கீ ழே 
வரலையா?”
சித்ரா அரைத் தூக்கக் கண்களுடன் 
வந்தாள். சந்தியாவுக்கு மனசு இன்னும்
கனத்துக் க�ொண்டிருந்தது.
“சித்ரா…”
“ச�ொல்லும்மா…”
“உனக்கு வேண்டாம் சித்ரா. இந்தக்
காதல் கல்யாணம் நமக்கு ஒத்துவராம
ப�ோய்டும�ோன்னு பயமா  இருக்கும்மா”
“என்னம்மா  ச�ொல்றே…?”
“நீயும் என்னை மாதிரி ஒரு மிஷினா 
ஆய்டுவே சித்ரா. சில கால காதலை  விட 
நெடுங்கால வாழ்க்கையின் சந்தோஷம்,
சுதந்திரம் முக்கியம்.”

உணர்வுகள்
வார்த்தைகளை எல்லாம்
வாரிக் கட்டிக்கொண்டு,
பார்வையை ம்ட்டும்
உதிர்த்துப் ப�ோகிறாயே...
விதைக்கத் தெரிந்த
உன் விழிகளுக்கு
அறுவடைச் செய்யத்
தெரியவில்லையே...
உள்ளத்தில் விளைந்து
உதிர்கின்றன
எந்தன் உணர்வுகள்...
அறிய மாட்டாயா?
அறிய மறுக்கின்றாயா?

செல்வம் பெரியசாமி

நானும் காதலிச்சு,வாழ்க்கையைப்
பார்த்ததாலதான் ச�ொல்றேன். முரண்பாடு
களை நிறைய சந்திக்க வேண்டும். நான் 
காதலில் ஜெயிச்சாலும் வாழ்க்கையில் 
த�ோத் து ட்டேன் . எ ன ் ன ோட  உ ள் 
மனசுக்கு சந்தோஷம் இல்லாம இருபத்து
ஐந்து வருஷங்களும் ப�ோயிச்சு உனக்கும்
அம்மாதிரி ஆகிவிடக் கூடாது. அதுதாம்மா 
என் கவனம்…
சந்தியா கிட்டத்தட்ட அழ ஆரம்
பித்துவிட்டாள்.
“அம்மா… க�ொஞ்சம் இரு…” என்று
சித்ரா சந்தியாவை த�ோளில் சாய்ந்துக்
க�ொண்டாள்.
“அம்மா… உன்னோட பயம் சரி
யானதாகூட  இருக்கலாம். ஆனா  நான் 
உன் ப�ொண்ணு, உனக்கிருந்த தைரியம்
எனக்கு இன்னும் அதிகமாகவே  இருக்கு.
எதை யும் சமாளிக ்கல ாம். நம் பிக் கை 
இருக்கு. எதற்கும் ப�ோராடலாம். தைரியம்
இருக்கு .கூடவே  என் படிப்பும் இருக்கு…
முக்கியமா நீயும் அப்பாவும் இருக்கீங்க…”
சித்ரா த�ொடர்ந்தாள்.
“காதல் சந்தோஷம்தான். வாழ்க்கை 
க ஷ ்ட ம்தான்  ஆ ன ா க ஷ ்ட த ் தை யு ம்
காதல�ோட எதிர்கொள்ளலாம். மனசு விரும்பி 
ப�ோராடினா ப�ோராட்டத்தின்  அடர்த்தி 
குறைஞ்சுடும். நான் சவாலை எதிர்கொள்ளத் 
தயார். நல்லது நடக்கும் என்பது நம்பிக்கை.
ஒ ரு வேளை நடக்கா ம  ப�ோ ன ா லு ம்
கவலைப்படாமா  எதிர் க�ொள்ளணும். என் 
வாழ்க்கையை நான் நல்லவிதமாவே  எதிர் 
க�ொள்ளப் ப�ோறேன் அம்மா”
“சித்ரா…”
“முரண்பாடுகள் வரும்தான். கலாச்சார
ம�ோதல்கள்  இருக்கும்தான். பேலன்ஸ்
பண்ணித்தான்  ஆகணும்… சந்தோஷமா 
ஒத்துகிட்டா  எதுவுமே கஷ்டமில்லை. நான் 
எல்லாத்துக்கும் தயார்தாம்மா…”
சித்ரா திடமுடன் பேசினாள்.
நிலா க�ொஞ்சம் க�ொஞ்சமாக மேற்கில் 
இறங்கிக் க�ொண்டிருந்தது. பறவைகளின் 
ச த ்த ம் ம று ப டி யு ம் க ேட ்க  க�ொ ஞ ்ச
நேரத்தில் கிழக்கின்கீழ்  வானம் வெளுக்கத் 
த�ொடங்கிடும் முன் சித்ரா சந்தியா இருவரும்
படியில் இருந்து இறங்கினர். .                    n
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கூடு பாரமென்று
விட்டுப் பிரிவதுமில்லை
சுமக்க மறுப்பதும் இல்லை
தன்னலங்கருதா தந்தை..

கானலாய் கிடக்குது மனம்
உன் நெஞ்சோரம் சாயவே
தேடியே த�ொலைகின்றன விழிகள்
நீ வரும் பாதையில்

– ஜனனி

– அனிஷ்நிர்மல்

தாயுக்கும் சேயுக்கும்
மட்டுமே கிடைக்கிறது
ம�ொழிகள் இல்லாமல்
விழிகளால் பேசும்வரம்

திறமைகள் முடங்கியது
கிடைக்காத இடத்தில்
குழந்தையின் விளையாட்டில்
உடையாத மண்குடில்

– சபா பெரம்பலூர்

– கவிஞர் கார்கவி

விழிய�ோரம் வழிந்தோடும்
கண்ணீ ர்த் துளிகள்
மனத�ோடு பேசுகின்றன
நின் நினைவலைகளை

காதலின் கதவுகளைத்
தட்டி முயற்சிக்கிறேன்.
பூட்டுகளைச் சரிபார்த்து விட்டு
திரும்புகிறது காதல்.

– கான் சாகிப்

- நல முத்துகருப்பசாமி

அதிகாலை வாசலில்
வளைந்து நெளிந்து செல்கிறது
அழகாக க�ோலமிடும்
பெண்ணின் கரம்

உன்னிடம் என் நினைவினை
விட்டுச் செல்கிறேன்
மறு முறை பார்க்க
பத்திரமாய் தந்துவிடு!

- சாண்டில்யன் விவேகானந்தன்
வெளிக் காட்டா அன்பு
வேர் இருந்தும் பலனில்லை
உணர்த்தாத உணர்வுகள்
உரிமையைப் பெறுவதில்லை.

மழை வேண்டி
நடக்கிறது பிரார்த்தனை
குடையெடுத்துச் செல்கிறாள்
நம்பிக்கையுடன் சிறுமி

- நெல்லை அன்புடன் ஆனந்தி
உன் ஞாபகங்களை
துடைத்து எறிகிறேன்
அழுக்கு நீரில்
ஆயிரம் செந்தாமரைகள்
- ராஜூ ஆர�ோக்கியசாமி
மேக வெடிப்பு
எப்படி மாறியிருக்கக் கூடும்
பனிச் சாரலாய்
அவள் கூந்தலில்.
- வைகை பாரதி

- வா.சண்முகம்

– எம். சாகுல் ஹமீது
கனவுகள் என்னை
உந்தித் தள்ளியது
விடியலில் வந்து
விழுந்து கிடக்கிறேன்.
– இயற்கைக்காதலி ரஞ்சினி
கையில் ஒட்டியது
மகரந்தத் தூள்கள்
விரல்களில் இருந்து
விடுதலையானது வண்ணத்துப்பூச்சி
– இரா.கவிதா, திண்டுக்கல்

2   |97

  
							 -  
அ

‘‘
ம்மா . . . கீ ரைக்கார ி
வந்துருக்கா... என்று சத்தமாகக் கத்திய
படியே  புத்தகங்களை பையில்  அடுக்கி 
வைத்துக் க�ொண்டிருந்த மகள் கமலியைப்
பார்த்து ‘நீ ஸ்கூலுக்குக் கிளம்பு...’’ என்று
கூறிவிட்டு வாசலுக்குச் சென்றாள்  சுமதி,
தன்னைவிட வயதில் மூத்த கீரைக்கார
அம்மாவிடம் ‘நீங்க எங்கயிருந்தம்மா 
வாரீங்க... வீடு எங்க இருக்கு...’’ என்று
கேட்டாள்  சுமதி. ‘இத�ோ பின்னாடி தெருவுல
ம்மா.. கடைசீல ஒரு ஆலமரம் இருக்கும்..
அதுக்கு அடுத்த காம்பவுண்டுக்கு உள்ள 
இருக்கும்மா எங்க வீடு... என்ற கீரைக்கார
அ ம்மாவை ய�ோசனை யு டன் பார்த் து
விட்டு, ‘‘சில்லறை இல்லம்மா... நாளைக்குத் 
தரேன்..’’ என்ற சுமதியைப் பார்த்து ‘அட..
பரவா   இல்லம்மா...என்று கூறி நடந்தாள்  
கீரைக்கார அம்மா
கீரையை  எடுத்து அடுக்களைக்குள் 
சென்றவள்  மகளுக்கு த�ோசை  வார்த்துக்
க�ொண்டே  ‘ இ ந ்த க்கா ல ப்  ப ி ள ் ளை 
களுக்கு அறிவுரை ச�ொன்னாலே பிடிக்கிற 
தில்லே... அதுவும் இந்த கமலி இருக்காளே..
யாருக்கும் மரியாதையே  க�ொடுக்குற 
த ி ல ்ல . . . எ டு த ் தெற ி ஞ் சு ப்  பே சு றா . . .
ம ன த ி ற் கு ள ்ளேயே பேச ி க ் கொ ண் டு
மகளுக்கு த�ோசை வார்த்துக்  க�ொடுத்தாள்.
‘‘சீக்கிரம் சாப்பிடு... அப்பா ரெடி  
யாயிட்டாங்க...’’
‘‘கமலி ரெடியா......’’ அப்பாவின் குரல் 
கேட்டதும் ‘‘வரேம்ப்பா... கத்தாதீங்க...’’ன்னு
ச�ொல்லிக்கிட்டே பையை எடுத்துக்கொண்டு
‘‘பை..மா’’ என்று வாசலுக்கு ஓடினாள்.
‘‘சுமதி.. வரேன்..’’ .கணவனுக்கும் மகளுக்கும்
கையசைத்துவிட்டு உள்ளே வந்தாள்  சுமதி.

பள்ளி  முடிந் து வீடு த ிரு ம் பி ய
மகளுக்கு சிற்றுண்டி க�ொடுத்துவிட்டு
‘‘நாம இன்னிக்கு வெளியில ப�ோயிட்டு
வ ர ல ா ம் . . . வ ா . . ’ ’ எ ன் று  க ம லி யை 
அழைத்துக்கொண்டு வெளியே  இறங்கி 
நடந்தாள்  ‘‘என்னம்மா  வண்டி இல்லாம..
எங்க ப�ோற�ோம்...’’
‘‘சும்மா க�ொஞ்ச நேரம் வாக்கிங்...’’
என்றவாறு அடுத்தத்  தெருவை ந�ோக்கிக்  
கூட்டிச் சென்றாள். ஆலமரத்துக்குப் பக்கத் 
துக்கு காம்பௌண்டில் சிறு சிறு வீடுகள் 
வரிசையாக இருந்தன. தேடிக்கொண்டே 
வந்து ஒரு வீட்டின்  முன் நின்று அம்மா 
என்றழைத்ததும் உள்ளே வேலையாயிருந்த
கீரைக்கார அம்மா கைகளைத்சேலையில் 
துடைத்தபடியே வெளியே வந்து இவர்களை 
பார்த்து ஆச்சரியத்துடன்  ‘‘வாங்க வாங்க
வாங்க.... என்னம்மா  இந்த பக்கம்...’’ என்று
பரபரப்புடன் நாற்காலியை இழுத்துப்போட்டு,  
‘‘வாங்கம்மா..உக்காருங்க.. வா பாப்பா..
உக்காரு தங்கம்.’’ என்று உபசரித்த கீரைக்கார
அம்மாவையும் அந்த வீட்டையும் மாறி  
மாறிப் பார்த்தாள்  கமலி. ‘இங்க ஏன் அம்மா 
கூட்டிட்டு வந்தாங்க... அவளுக்கு ஒன்றும்
புரியவில்லை...
சும்மாதான்... காலையிலே சில்லறை 
இல்லன்னு ச�ொன்னேனில்ல... அதக்   குடுத் 
துட்டு அப்படியே  உங்களை பாத்துட்டு
ப�ோலாம்னு வந்தோம்...’’
அம்மாவைப் பார்த்தபடி அமைதி
யாக  உட்கார்ந்திருந்தாள் கமலி. ‘‘என்ன 
சாப்பிடுறீங்கம்மா.. காபி.. பலகாரம்..
பாப்பாநீ என்ன சாப்புடுற செல்லம்...
என்று அன்பொழுகக்கேட்டார் கீரைக்கார
அம்மா.
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‘‘ஒண்ணும் வேணாம்மா....’’ என்று
சுமதி ச�ொல்லச் ச�ொல்ல காபி, மிக்சர்  
க�ொய்யாப்பழம் வெட்டிக் க�ொண்டு வந்து
வைத்தார் .
‘ ‘ அ ம்மா  இ ன ்னி க் கு எ ன க் கு  
ஃபஸ்ட்  ப்ரைஸ்...’’ வாசலில் கேட்டது ஒரு  
குட்டிப் பெண்ணின் குரல்...
இவர்களை பார்த்தவுடன் திரு
திருவென்று விழித்தபடி மெல்ல  உள்ளே 
நுழைந்தாள்  அந்தப் பெண். கமலியை விட 
இரண்டு  வயது சிறியவளாக இருப்பாள்.
‘‘என் கடைசிப் ப�ொண்ணும்மா..
செல்வி.... என் பெரிய பையனும் இன்னொரு
ப�ொண்ணும் டியூஷன்  ப�ோயிருக்காங்கம்மா.
அ வ ங ்க அ ப ் பா கூ லி  வேலை க் கு ப்
ப�ோறா ரு ம்மா . . . . இ வ ளு க் கு எ த�ோ 
ப�ோட்டின்னு ச�ொன்னா...’’
அந்தக் குட்டிப்பெண் குறுக்கிட்டு
‘‘கட்டுரைப் ப�ோட்டிம்மா...’’ என்று  மெல்லக்
கூறினாள்.
‘‘இவங்க நான் கீரை  குடுக்குற 
மாடிவீட்டம்மா... அவங்க ப�ொண்ணு
கமலி... அம்மா  கூறிக்கொண்டு இருக்கும்
ப�ோதே  ‘‘வணக்கம்மா...வணக்கமக்கா..’’
என்று வ ண ங்கிய கு ட்டிப்பெண ்ணை 
வியப்புடன்பார்த்தாள்  கமலி.
நல்லா  படிக்கிறம்மா. இவதான் ம�ொத 
ரேங்க் டீச்சர்ங்க எல்லாம் பாராட்டுவாங்க...
என்று பெருமையாகச் ச�ொன்னார் கீரைக்கார
அம்மா.
சுமதி அவளை  அருகில்  அழைத்து
அன்புடன் தலையை வருடிக் க�ொடுத்தாள்.
‘‘சரிம்மா நாங்க கிளம்புற�ோம். எங்க
வீட்டுக்கு ஒருமுறை  வா  செல்வி’’ என்று
கூறிக்கொண்டே எழுந்தாள் சுமதி.கமலியும்
மெல்ல எழுந்து அமைதியாக நின்றாள்
‘‘செல்வி  அம்மா கிட்ட ஆசிர்வாதம்
வாங்கிக்கோ...’’ என்று அவள்  அம்மா 
கூறியவுடன்  சுமதியின் காலில்  விழுந்து
வணங்கினாள்  அந்தக்குட்டிப் பெண். ‘‘அட..
டா.. எழுந்திரிம்மா.. நல்லாப்  படி... பெரிய
ஆளா  நீ வரணும்...’’ என்று அவள் முதுகில் 
தட்டிக்கொடுத்தாள்  சுமதி.
‘‘வா. கமலி ப�ோகலாம்.. என்று
கூறிக்கொண்டிருக்கும் ப�ோதே கமலி
சட்டென்று கீரைக்கார அம்மாவின் காலில் 

விழுந்து வணங்கினாள். கீரைக்கார அம்மா 
பதறிப்போய் ‘‘பாப்பா.. என்னடா இது.. நீ
நல்ல  மகராசியா   இருப்ப...’’ என்று
அவளை  எழுப்பி கன்னத்தை  வழித்து
நெட்டி முறித்தார்.
மு க த ்தில்  எ ந ்த  ச ல ன த ் தை யு ம்
காட்டாமல் மகளை  அழைத்துக்கொண்டு
வெளியே நடந்தாள்  சுமதி. தன்  மகளை 
எப்படி திருத்துவது என்று ய�ோசித்துக்
க�ொண்டிருந்தோமே. தன்   அணுகுமுறை 
சரியானதுதான்  என்று தன்னைத் தானே 
பாராட்டிக்கொண்டாள் சுமதி.
ம று நாள் காலை   ‘ ‘ அ ம்மா . . .
கீரைக்கார அம்மா  வந்திருக்காங்கம்மா...’’
என்று குரல் க�ொடுத்து விட்டு பள்ளிக்கு
கிளம்பிக்கொண்டிருக்கும் மகளை  புன்ன 
கையுடன் பார்த்து விட்டு வாசலுக்குச் 
சென்றாள்  சுமதி.                                    n

  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  

2   |99


www.tamilnenjam.com

 2022


   
  
   
  
   
  
   
  
   
  
   
  
   
  
   
  


100|  2

