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அன்பார்ந்த வாசக நெஞ்சங்களுக்கு
வணக்கம்!
602

காதலைக் க�ொண்டாடுவ�ோரின் 
மாதமிது. காதல்தான்  எத்தனை  அழகானது!
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ம க த் து வ ம ி க்க து ! இ தை ப்  பாடாத 
கவிஞரும் தானேது?  காதலால் இந்தப் பூமி
அழகாகும். உணர்வுகள் மென்மையாகும்.
இந்த உலகையே  உயிர்ப்புடன்  இயங்கச்
செய்வதும் காதல்தான். காதலித்துப் பார்!
பார்ப்பதெல்லாம் அழகாகக் காட்சியளிக்கும்.
தன்னையே  காதலிப்பவன்  உலகையே 
காதலிப்பான். தன்  குடும்பத்தை நேசிப்பவன் 
மக்களை நேசிப்பான். தன் த�ொழிலைக்
காதலிப்பவன்  முன்னேற்றம் அடைவான்.
தன்  உழைப்பைக் காதலிப்பவன்  உயர் 
வடைவான்.புத்தகங்களக் காதலிப்பவன் 
அ ற ி வை க்  க�ொ ள் மு தல் செ ய ்வான் .
இயற்கையைக் காதலிப்பவன் வளங்களைப்
பெறுவான். இறையைக் காதலிப்பவன் 
வரங்களைப் பெறுவான். ஆதலால்  காதல் 
செய்வீர்!
நன்றி!
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Dr. 

(International Life Coach – Mentor – Facilitator)

You will never feel truly satisfied by work until you are satisfied by life- Heather Schuck
வாழ்க்கையை  திருப்தியாக வைத்துக் க�ொள்ளக் கூடிய ஒருவருக்கே செய்யும் த�ொழிலும்
திருப்தி தரும்.
							

- ஹீதர் ஷூக்

   
எ

ன்  அலுவலக நேரங்கள் எனக்கு
மகிழ்ச்சியானதாகவும் நிறைவானதாகவும்
இருக்க வேண்டும் என நான் எத்தனை முறை 
முயன்றாலும் அது பரபரப்பானதாகவும்
பாதுகாப்பற்றதாகவும், பிரச்னை  மிக்க 
தாகவுமே  இருக்கிறது.
வேலையின் பளு ஒரு புறம்
அழுத்துகிறது என்றால், மேலதிகாரியின் 
விரட்டல்  மறுபுறம் நெருக்குகிறது. ஒரு
நேரம் நட்பாகத் தெரிகிறாரே  என்று
க�ொஞ்சம் இயல்பாக இருந்தால், மறு
நேரம் எல்லாவற்றிற்கும் சேர்த்து உண்டு
இல்லையென்று ஒரு வழி பண்ணி 
விடுகிறார். அவரைப் புரிந்து க�ொள்வது
ஒரு புதிராக இருக்கிறது என்றால்,
அவர் ச�ொல்லும் குறைகள் பூதாகரமாக
மனதுக்குள் புக, த�ொடர்ந்து வேலையில் 

நீடிக்க  முடியுமா  என்ற அச்சமும், இந்த
வேலை இல்லாவிட்டால் என்ன செய்வேன் 
என்ற தவிப்பும் தாழ்வு மனப் பான்மையில் 
தினம் தினம் துவளச் செய்கிறது.  
ஒரு நாளின் பெரும் ப�ொழுதுகள்  
அலுவலகம் சார்ந்தே  இருக்க, அங்கே 
த�ொற் று ம்  ப ர ப ர ப் பு ம்  படபட ப் பு ம்
வீட்டிலும் நிம்மதியாக இருக்க  முடிய
வில்லை. இது பலரும் அலுத்துக் க�ொள்வது.
ப�ொதுவாக நாம் என்ன செய்து
விடுகிற�ோம் என்றால், நாம் பார்க்கும்
வேலை தான், நம் வாழ்க்கைக்கு ஒரு
அர்த்தம் க�ொடுக்கக் கூடியது என்று
எண்ணுகிற�ோம். நாம் யார், நம் மதிப்பு
என்ன, சமுகத்தில் நம் அந்தஸ்து, இப்படி
எல்லாமே நம் வேலையை  சார்ந்துள்ளது
எ ன் று  ப ி டி வ ாத ம ா க   ந ம் பு க ி ற�ோ ம் .
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குடும்பத்திற்காகத் தானே என் வேலையின் 
சிரமங்களை சகித்துக் க�ொள்கிறேன் என்று
எண்ணி வீட்டிலும் நிம்மதி இல்லாத சூழலை
உருவாக்கி  விடுகிற�ோம் . உண்மையில் 
வீடு என்பது நந்தவனம் ப�ோன்றது. அதை 
அலுவலகப் பளுவ�ோடு இணைக்காமல்,
உறவுகள�ோடு இணக்கமாக நிம்மதியாக
வாழ முற்படும் ப�ோது, மனம் வலுப்பெறும்.
சுய மரியாதை  ஏற்படும். மதிப்பு உயரும்.
வாழ்க்கை வசப்படும்.மகிழ்ச்சி மலரும்.
கல்லுக்குள் இருக்கும் தேரைக்கும்
உ ண வ ள ி ப்ப வ ன்  இ றை வ ன் . இ து
அனைவரும் அறிந்த ஒன்று. ஒரு ஜன்னல் 
மூடினால்  ஒரு கதவு திறக்கும் இது  
ஹெலன் கெல்லர்  கூற்று. சூழல்  இன்று
எப்படி இருந்தாலும் விரைவில்  எல்லாம்
சரியாகி விடும் என்று முதலில்  உங்கள்
மீதும் உங்கள் வாழ்க்கை மீதும் நம்பிக்கை 
வையுங்கள்.
உங்களுடைய மேலதிகாரியைப்
பு ர ி ந் து  க�ொள்ள  மு டி ய வ ி ல ்லை 
என்கிறீர்கள்.உண்மையில், தன்னிடம்
வேலை செய்பவர்களிடம், சிறு
ப�ொறியாகத் தெரிகிற திறமையை 
அடையாளம் கண்டு, சிறந்த

முறையிலே அதை அவர் அடையாளமாகவே 
மாற்றக் கூடிய வல்லமை படைத்தவரே ஒரு
தேர்ந்த நிர்வாகியாக ச�ோபிக்க  முடியும்.
உங்களுடைய மேலதிகாரி மனதளவில் 
அப்படிப் பட்டவராக இருக்கலாம். அவர் 
பேசும் முறையின்  வல்லினம் தாண்டி
அவரின்  உண்மையான த ன்மையை 
அடையாளம் காண முடிகிறதா  என்று
பா ரு ங ்க ள் . அ ல ்ல து அ தை  அ ப்ப டி
நல்ல  முறையில்  அடையாளப் படுத்த
முயலுங்கள். ஏனென்றால்  சூழல்  எப்படிப்
பட்டதாக இருந்தாலும் நம் மன நிலையை  
நாம் பாதுகாத்துக் க�ொள்வதும், நம்
அமைதியை, உற்சாகத்தை, மகிழ்ச்சியை 
இழக்காமல் இருப்பதும் வாழ்க்கையில் மிக
மிக அவசியமானது.
நம்முடைய பிடி யாரிடம�ோ  இருக்
கிறது, அவர்கள் நம்மை  அநியாயத்திற்கு
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வதைக்கிறார்கள் என்று எண்ணும் ப�ோது
நாம் கையாலாகாத்தனமாக உணருவ�ோம்.
இயாலாமை தலை தூக்கும். இது நம்மை 
மேலும் செயலிழக்கச் செய்யுமே தவிர,
எந்த விதத்திலும் நன்மை செய்யாது.
இதுவே நம்மீது அவருக்கு என்ன க�ோபம்
இருக்கப் ப�ோகிறது. சில நேரம் நன்றாகத் 
தானே இ ருக்கிறார். ஏ த�ோ, வ ேலைப்
பளுவில்  இப்படி நடந்து க�ொள்கிறார் 
ப�ோல்  என்று நினைக்கும் ப�ோது, இதை 
எப்படி சரி செய்யலாம் என்று தெளிவாக
சிந்திக்க முடியும். தெளிவான சிந்தனையே 
தெளிவான தீர்வைத் தரும்.
ஒரு ராஜா தனக்குப் பின் நாட்டை 
ஆளப் ப�ோகிற தன்னுடைய மகன் நாட்டின் 
இளவரசனுக்கு கல்வி கற்பிப்பதற்கு தேர்ந்த
குரு வேண்டும் என்று அறிவிக்கிறார்.
அ ர ச வை  கு ரு எ ன ்றால்  ச ாதா ர ண
விஷயமா, நாட்டில் உள்ள மாமேதைகளும்
அறிஞர்களும் விண்ணப்பிக்கிறார்கள்.
சபை  கூடியது. அரசரும் அமைச்சர்களும்
மந்திரிகளும் ஒரு புறம் வீற்றிருக்க,
தனக்குத் தான்  இந்த பதவி கிடைக்கும்
எ ன  ஆ ர ்வ ம ாய் , க ற ்ற ற ி ந ்த வ ர ்க ள்
பலரும் மறுபுறம் கூடியிருந்தனர். அரசர் 
அவர்களுக்கு ஒரு ப�ோட்டியை அறிவித்தார்.
ப�ோட்டியில் வெல்பவருக்கு அரசவை  குரு
பதவி மட்டுமல்ல, ப�ொன்னும் ப�ொருளும்
கூடுதல் பரிசாக அள்ளிக் க�ொடுக்கப் படும்
என அறிவிக்க சபை ஆரவாரப் பட்டது.
சரி ப�ோட்டி என்ன?!
ப�ோட் டி வ ேற�ொன் று ம ி ல ்லை .
அத�ோ தெரிகிறதே.., அந்த பெரிய பூட்டு..
அது கணித  முறையில் திறக்கக் கூடியது.
அ ந ்த ப் பூ ட ்டை  இ ப்போ து  த ி றக்க 
வேண்டும்.
அறிஞர்களும் மேதைகளும் ஒன்றன் 
பின் ஒன்றாக பூட்டைத் திறக்கச் சென்றனர்.
என்னென்னவ�ோ  கணக்குப் ப�ோட்டனர்.
மேலும் கீழும் பார்த்தனர். உட்கார்ந்து
ய�ோசித்தனர். நின்று ய�ோசித்தனர். என்ன 
செய்தும் அந்தப் பூட்டைத் திறக்கவே 
முடியவில்லை. இத�ோ  ஆயிற்று. அத்தனை
பேரும், முடியவில்லை  என்று ச�ோர்ந்து
உட்கார்ந்தாயிற்று. இன்னும் ஒரே  ஒருவர் 
மட்டும் தான்  மிச்சம், கூட்டம் முழுதும்

அவரையே பார்த்துக் க�ொண் டிரு க்க 
அவர்  மிக மிக நிதானமாய்… எந்த ஒரு
பதற்றமுமில்லாமல்,  பூட்டை  நெருங்குகிறார்.
அவர்  பூட்டை  உற்றுப் பார்க்கிறார்.. ஒரே 
ஒரு ந�ொடி… பூட்டை  சட்டென்று திறந்து
வெற்றிப் புன்னகை பூக்கிறார்.
கை தட்டலும் பாராட்டும் மழை 
யெனப் ப�ொழிய, ராஜா  அவரை  மரியாதை 
செய்து அரச குரு பதவிய�ோடு ப�ொன்னையும்
ப�ொருளையும் பரிசாக அள்ளி வழங்குகிறார்.
மற்ற மேதைகளும் அறிஞர்களும்
அவரை சூழ்ந்து, என்ன மாயம் செய்தீர்கள்
எங்கெளுக்கெல்லாம் திறக்கவே செய்யாத 
பூட்டு, ஏத�ோ  மந்திரத்திற்குக் கட்டுப்
பட்டது ப�ோல எப்படி உங்களுக்கு மட்டும்
ஒரு ந�ொடியிலே திறந்தது என  வியப்பும்
ஆர்வமுமாக வினவுகின்றனர்.
அவர் ச�ொல்கிறார், நான்  பூட்டை 
திறக்கவே இல்லை!
அப்படியென்றால்…!!!
அப்படியென்றால்.. அந்தப் பூட்டு
பூட்டப் படவே இல்லை.!!!.
என்ன ச�ொல்கிறீர்கள்?!
ஆம்!. எந்தப் பூட்டிற்கும் ஒரு சாவி
உண்டு. அப்படி இல்லையென்றால் 
அ து பூ ட ்ட ப்  பட வ ே  இ ல ்லை 
என்பதை  அறிந்தவன் நான். அதனால் 
நீங்கள் அத்தனை பேரும் முயன்றும்
திறக்கவில்லையெனில் நிச்சயம் அது
பூட்டப் பட்டே  இருக்காது என  பூட்டை 
உற்று ந�ோக்கினேன். நான் நினைத்தது
சரி. அது பூட்டப் படவே  இல்லை. உடன் 
திறந்து விட்டேன்.என்கிறார்.
இந்த கதை  என்ன ச�ொல்கிறது?!
அது எப்படி பூட்டப் படாத  கதவ�ோடு
இத்தனை பேர் ப�ோராடினார்கள் என்று
த�ோன்றுகிறதா?!   
நாம் நினைத்த வகையில், விரைவில் 
செல்ல  ஏதுவாய்  விரியத் திறந்திருக்காத,
மூடிய நிலையில்  இருக்கும்
எந்தக்
கதவையும் பூட்டு ப�ோட்டு பூட்டிய, திறக்க 
இயலாத  கதவாகத்தானே பார்க்கிற�ோம்.
ந ம் மு டை ய  ப ர ப ர ப ் பில்  இ ல ்லாத 
சாவியை தேடி அலைகிற�ோம். பூட்டப்
பட்டிருந்தாலும் அதற்கான சாவி இருக்கும்
இடத்தை விட்டு விட்டு எங்கெங்கோ தேடி
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அலுத்து ச�ோர்ந்து ப�ோகிற�ோம்.
இந்தக் கதை ப�ோதிப்பது ப�ோல 
நிச்சயம் எந்தப் பிரச்னைக்கும் ஒரு
தீர்வு இருக்கும் அல்லது அந்த பிரச்னை 
எ ன ்பதே வெ று ம் க ற ்பன ை ச ா ர ்ந ்த
பய ம ா க இ ருக்கு ம் . நீ ங்கள் க�ொஞ ்ச ம்
நிதானத்தோடு சிந்தித்தால்  அதற்கான 
வழிமுறைகள் உங்களுக்கே புலப்படும்.
உதாரணத்திற்கு அந்த மேலதிகாரி
நல்ல மூடிலே இருக்கக் கூடிய தருணத்திலே,
அவரிடம் நெருங்கி  உங்கள்   வேலையை 
இன்னும்சிறப்பாக செய்வதற்கான ய�ோசனை
கேளுங்கள். அது உங்கள் ஆர்வத்தையும்,
அவர் மேல் நீங்கள் வைத்திருக்கும்
மரியாதையையும், அவர் திறமை மேல் 
உங்களுக்கிருக்கும் நம்பிக்கையையும்
வெளிப்படுத்தக் கூடியதாக இருக்கும்.
இ து  சைக்கலா ஜ ி க்கலா க உ ங ்க ள்
உறவை மேம்படுத்தும். தவிர, அவர் 
ச�ொல்லக் கூடிய ய�ோசனை, அவர்  எதிர் 
பார்ப்பையும், வேலையில் நீங்கள் கவனம்
செலுத்தவேண்டிய விஷயங்களையும் உங்க 
ளுக்குத் தெளிவு செய்யும்.
மற்றும், எந்த ஒரு புதிய இடத்திலும்,
அந்த இடம் பழகிய சக ஊழியரை உங்கள்
நண்பராக வழிகாட்டியாக உருவாக்கிக்
க�ொள்ளுங்கள். அவங்க  வழிகாட்டுதல் 
நிச்சயம் உங்கள் திறமையை மேம்படுத்தும்.
இடையில் ஏதாவது சங்கடங்கள் வந்தால்,
“ எ ன க் கு ஏ ன்  இ ப்ப டி   நடக்கிற து ”
என்று அதில் ச�ோர்ந்து முடங்கிப் ப�ோய் 
விடாமல்,   “இதுவும் கடந்து ப�ோகும்“
என்ற தாரக மந்திரத்தை நினைவு கூறி
உங்களை நீங்களே திடப் படுத்திக்
க�ொள்ளுங்கள். ஆரம்பத்தில்  என்னவ�ோ 
நடக்கிறதே  என்று குழப்பமாகத் தெரிகிற 
எத்தனைய�ோ  நிகழ்வுகள் ஒரு புழு காலப்
ப�ோக்கில் அழகிய வண்ணத்துப் பூச்சியாக
உருவாகிற  மாதிரி சில தினங்களில் 
வண்ணமயமாக உருமாறிவிடும்.
அ தே நே ர த ்தில் , வ ே ல ை ப்
பளுவை, அதில்  இருக்கும் சிரமங்களை 
பேலன்ஸ் செய்யும் வகையில் அலுவலகம்
சாராத  உங்கள் தனிப்பட்ட நேரங்களை 
உங்களுக்குப் பிடித்தது ப�ோல் அமைத்துக்
க�ொள்ளுங்கள். அதிருப்திகள் உங்கள்

அன்றாட வாழ்க்கையை எந்த விதத்திலும்
பாத ி க்க  அ னு ம த ி த் து வ ி டாதீ ர ்க ள் .
அலுவலக க�ோபத்தை வீட்டுக்கு க�ொண்டு
வ ரு வ து , அ ல ்ல து அ ங் கு இ யைந் து
ப�ோவதையும் சேர்த்து இங்கு ஆளுமை 
செய்வது என்று இல்லாமல்  உங்கள்
குடும்ப  வாழ்க்கையை,  நிம்மதியானதாக
ம ாற் று வ து உ ங ்க ள்  கை ய ி ல் தான் 
இருக்கிறது. உங்கள் மேலதிகாரி உட்பட 
மற்றவர்கள் உங்களிடம் எப்படி நடந்து
க�ொள்ள  வ ேண் டு ம் எ ன் று  நீ ங ்க ள்
ஏங்குகிறீர்கள�ோ  அதே  மாதிரி இனிய
மு றையில் நீங ்கள் உங ்களை  சு ற்றி 
இருப்பவர்களிடம் நடந்து க�ொள்ள முயற்சி 
செய்யுங்கள். அது   உங்களை  சுற்றிலும்
ஒரு நேர்மறையான சூழலை உருவாக்கும்.
அந்த நேர்மறையான  சூழல்  உங்கள்
அலுவலக வாழ்விலும் எதிர�ொலிக்கும்.
மகிழ்ச்சி உங்கள் மனம் நிறையும்.
ஆம். சிறந்த வாழ்க்கை  என்பது
உங்களுக்கு வாய்ப்பது அல்ல. கிடைக்கும்
வாய்ப்புகளிலிருந்து நீங்கள் உருவாக்குவது.


ச�ொல்லும் ப�ொருளும்
சுவையு முணர்ந்திட
வெல்லுங் கவிதை
	விளம்பிடலாம் - நல்லோ
ருளத்துக் கருப்பொருளாய்
உண்மை உரிப்பொருளாய்
வளத்துடனே வாழ்த்திடலாம்
	வா
அல்லும் பகலும்
அனுதினமும் செந்தமிழைச்
ச�ொல்லிப் பழகச்
சுகந்தருமே - கல்லும்
கனியாகும் காற்றும்
கலையாகும் கண்முன்
மனிதரும் மாணிக்க
	மாம்.
இளவல் ஹரிஹரன்
மதுரை
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விழிமலர் வியந்திருக்க விளைந்த நல் பேரழகே,
வழித்துணை நீ தானே வகைமனம் ச�ொல்கிறதே,
ம�ொழித்துணை யானவளே ம�ோனத் தவம் ப�ோதுமடி,
எழில்மிகு என்னழகே.. எனை யெடுக்கத் தாமதம�ோ.
கண்பார்க்கும் திசையெல்லாம் கண்ணம்மா நின்னுருவம்,
மண்ணெல்லாம் தெரிகிறதே மனமுனக்கு உணர்த்தலையா?
பெண்ணரசி நீயிங்கு பேரழகாய் வளர்ந்திருக்க,
விண்ணளவு ஆசைய�ோடு விளையாட மனம் துடிக்கிறதே.
கவிதைக்குள் நிறைந்தாய�ோ கவிதையே நீ தான�ோ?
புவிமகளின் புதுவரவாய் பூத்தநல் பூங்கொடியே,
தவிமனது அறிவாய�ோ.. தயக்கம் இனி த�ொடர�ோ?
செவி வழி நற்செய்தி சேர்ந்திடவே வருவாய�ோ.
திருந்தியத�ோர் வாழ்வினிலே தீபமென ஒளிர்பவளே,
திரும்பிய பக்கமெல்லாம் திசையாகும் என் விளக்கே,
அரும்பிய காதலிலே அகமனது திறந்தவளே,
ப�ொருந்தியத�ோர் ப�ொருத்தத்துள் பூவிழி விரித்தாயே.
என்னிதய முல்லை நீ எதிர்வந்து காத்திடுவாய்,
ப�ொன்னிறத்துப் பூவழகாய் பூமனது திறந்திடுவாய்,
உன்னை நான் மறப்பேன�ோ... உயிர்ப் பூவே நீ தானே..
என்னிதய ஓசையாகி ஏறிநிற்கும் உயிர்த் துடிப்பே.
இயக்கமே நீ தானே.. இல்லையென்றால் நானெங்கே?
மயக்கத்தைத் தந்தவளே மனமினிக்க வந்துவிடு,
நயமான ச�ொல்லெடுத்து நற்கவியாய் நான் சிறக்க,
தயவான மனதுடனே தாமரையாய் விரிவாயே.
ப�ொன் விழா புதுமலரே.. பூத்தத�ோர் தமிழ் நெஞ்சே,
மின்னலென உன் முறுவல் மிகுவெளிச்சம் தந்திடுமே..
என்னையள்ளி நீ யணைக்க உன்மனதும் தவித்திடுமே,
கன்னக்குழி கவிதைக்குள் காதல்மனம் கலந்தாய�ோ.

பரணி சுப சேகர்
மதுரை தமிழ் நாடு
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வான வெளியேறி
வாசமுடன் தவழ்ந்து
வாரி வழங்கும்
வானமுதமே வாழ்க
வையகத்தில் உன் சேவை
வாய்த்த நற் பணியே
வானுயர வாழ்த்துகின்றோம்
உன் புகழ�ோங்க
பாரெங்கும் தகவல்களை
பார்த்தவுடன் ஒலிய�ொலிக்க
பணியாளர் குரல்களே
பூத்தெழ வாழ்க
பாடல�ோடு இன்னிசை
ம�ோத விடும் செவிகளில்
தேனூற வைக்கும்
தேடலலையே வாழ்க
பூத்தாடும்
பாக்கள் த�ொடக்கம்
புயலடிக்கும் பயம் வரைக்கும்
காட்சியாக்கும்
கலையழகே வாழ்க
புன்னகைக்கும்
மழலைத�ொடக்கம்
பூல�ோகப் புதினம் வரைக்கும்
மெய் மறக்க வைக்கும்
ம�ொழியழகே வாழ்க
புதுப்புதுத் தகவல்களை
புதினமாய்ப் புடம் ப�ோட்டு
படித்தருளப் பாலமாய்
படியேற்றும் ஏணியே வாழ்க
எடுத்த காரியம் கைகூட
எத்திக்கும் புகழ் ஓங்க
ஒலித்திடுவாய் தினந்தோறும்
இனிய தமிழ் நெஞ்சமே வாழ்க

எத்திக்கும் உள்ளோரெல்லாம்
இன்முகமாய் வாழ்த்த
புத்தாண்டில் கால்பதித்துப்
புதுப்பொலிவாய் வாழ்க
நித்தமும் வாழ்த்தியுனை
நிலைக்க உன் தேவைதனை
நேரலையாய் கண்டோம்
நீடூழி வாழ்க
தித்திக்கும் உன் சேவைதனை
சிறந்தோங்கி மிளிர்வினை
புத்தொளியாய் புத்தாண்டில்
வாழ்துகின்றோம் தடமாக

ஐ.துஷ்யந்தன்
வவுனியா, இலங்கை
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‘‘ ய்  கல்பனா... சீக்கிரம்   வாடி,
ட்ரெயின்  கிளம்புது சீக்கிரம் வா...’’
எனக் கத்தியபடி, கீரைக் கூடையுடன் 
வேகமாய்ப்
புகைவண்டியில் 
ஏறிக்
க�ொண்டாள் சுமதி.
‘‘இருடி...
முந்தி  மாதிரி
ஓடி
வந்து ஏற  முடியுதா... வயசாகுதுல...’’
என்று ச�ொல்லியவாறே  அறுபது வயது  
கல்பனாவும், தலையில் வைத்திருந்த
பூக்கூடையுடன்   ஓடி வந்து, சற்று உருளத் 
த�ொடங்கிய அந்தப் புகைவண்டியில் 
ஏறிக்கொண்டாள்.
‘‘... ம்ம்... அது சரி...,  நான் மட்டும்
என்ன  குமரியாக்கும்...’’, ‘களுக்’ எனச்
சிரித்துக் க�ொண்டே கேட்டாள், சுமதி.
‘‘முந்தி மாதிரி முடியலடி, இப்பலாம்...
இனிமே வெள்ளன  வந்துறணும்...’’
முகத ்தைத்  துடை த ்தபடி கூ றி னாள்,
கல்பனா.
புகை வ ண் டி வ ே க மெ டு க்கத் 
த�ொடங்க, சற்று நேரத்தில்  ஒலிக்க  
ஆ ர ம ் பி த ்த  பாடல் . . . அ ந ்த வ ண் டி
முழுவதும் கேட்டது.
‘‘இரவும் வரும், பகலும் வரும்,
உலகம் ஒன்றுதான்.... உறவும் வரும்,

பகையும் வரும், இதயம் ஒன்று தான்...’’
எனப் பாட்டுப் பாடிக்கொண்டே  பூ
விற்பதுதான்  கல்பனாவின் வழக்கம்.
பூ வாங்கும் பெண்கள் பலர்,
அவளின்  ரசிகைகள். ஒவ்வொரு நாளும்,
‘இந்தப் பாட்டைப் பாடுக்கா... அந்தப்
பாட்டைப் பாடுமா...’ என்று  கேட்டு
ரசிப்பர் பலர். பயணிகள் பலருக்குக்
கல்பனாவைத் தெரியும். அவள் பாட்டில் 
தேன் வழியும்.
‘‘பூவு... பூவு...’’ என்ற குரலுக்குத்   
திரும்பாத�ோர்  கூட,    கல்பனாவின் பாட 
லுக்கு   அனைவரும் திரும்பிப் பார்ப்பர்!  
அப்படி ஒரு இனிமையான குரல். பயணிகள்
அனைவரிடமும்  அன்பாகவும், பண்பாகவும்,
நேர்மையாகவும் பழகத் தெரிந்தவள் .
‘‘பூ வச்சுக்க பாப்பா... காலேஜ்
ப�ோற  புள்ள, வச்சாத்தானே பார்க்க 
லட்சணமா  இருப்ப...’’ என்று ச�ொல்லி,
பூவை  அன்பாய்ப் பெண்களின் கையில் 
க�ொடுப்பாள், கல்பனா.
‘‘ம்... காசு இல்லக்கா...  என்று சிலர் 
மறுத்தாலும்,
‘‘அதனால  என்னப்பா... நாளைக்கு
க�ொடுத்தா ப�ோகுது...’’ என  கல்பனா 
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புன்னகைப்பாள்.
‘‘அவ்வளவு நம்பிக்கையாக்கா,
எங்க மேல...’’ என சிலர் நகைத்தாலும்...
‘‘நம்பிக்கைதான்டா   வாழ்க்கை...
இந்த பூ விக்குற  காசுல, அக்கா  என்ன 
மாடி வீடா  கட்டப் ப�ோறேன்...’’ என்று
சாதாரணமாகப் பேசி விட்டு கடந்து
விடுவாள்,  கல்பனா.
ஒரு கூடைப் பூவையும், அந்தப்
புகைவண்டியில் ஒரு மணி நேரத்திற்க்குள்
வ ி ற் று வ ி ட் டு , அ டு த ்த  ந ி ல ை ய த ்தில் 
இறங்கி  விடுவாள். அவளின் பாட்டு...
அவள் இறங்கிய பிறகும், பூ வாசத்தோடு
ஒலித்துக் க�ொண்டே இருக்கும்.!
அவளின்  பூ விற்கும் த�ொழில்,
அந்தப் பெண்கள் பெட்டியில் மட்டும்தான்.  
சுமதி ‘கீரை  கீரை’ என்று கத்த, இவள் ‘பூ
பூ’ என்று கூவிக் க�ொண்டே செல்வாள்.
கல்பனாவின்  ஆறாவது வயதில்,
இந்தப் புகைவண்டி நிலையம் அவளுக்கு
அ ற ி மு க ப்  ப டு த ்த ப்ப ட ்ட து . . ! க ண் 
தெரியாத அவளின்  அம்மா, இந்தப் புகை 
வண்டிநிலையத்தில்தான், கல்பனாவின் 
உதவிய�ோடு பிச்சை  எடுத்தாள். சில 
சமயம் புகைவண்டிக்குள்ளும் ஏறி இறங்கி,
பாட்டுப் பாடியும் பிச்சை  எடுத்ததுண்டு.
சில  வருடங்களில்  கல்பனாவின் 
அம்மா இறந்துவிட...  தனது அம்மாவுடைய
த�ோழியின்  மகள் சுமதியுடன்  ,அதே 
புகைவண்டியில்   பூ வியாபாரம் செய்ய 
ஆரம்பித்தாள் கல்பனா. அ வ ள ி ன் 
பாட்டைப் ப�ோலவே, அவள் வளர வளர...
அவளின்  அழகும் பலரின்  மனதை 
மயக்கியது...!   ஆயிரம் கதைகள் பேசின,
அவள் கண்களும் பாடல்களும்.
அவள்  தன்னைப் பாதுகாத்துக்
க�ொள்வதற்காகவே பெண்கள் பெட்டியில் 
மட்டும் பூ வியாபாரம் செய்து வந்தாள்.
அவளின் பதினாறு வயதில்... சுமதி
வராத  ஒரு நாள், கல்பனா   சற்றுத்  தாமதம்
ஆக வர,   சற்று வேகம் எடுத்த புகை 
வண்டியில்  ஓடிவந்து ஏறுகையில், ஒரு
இளைஞன் கைக�ொடுத்து கல்பனாவை 
உள்ளிழுத்தான். பெண்கள் பெட்டியில் 
ஏறாமல்  வேற�ொன்றில்  ஏறிவிட்டதை 
அப்பொழுதுதான்  கவனித்தாள்!. அவன் 
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அவளை இழுத்த வேகத்தில், கூடையிலிருந்த
பூக்கள் அவன் மீது விழ...  அவன் கழுத்திலும்
தலையிலும் த�ொங்க... ‘களுக்’ எனக் கல்பனா 
சிரிக்க,. அவளின்  அழகிய கண்களும், அந்த
சிரித்த முகமும் அவனை ஒரு ந�ொடி கட்டிப்
ப�ோட்டன.
சட்டென்று சுதாரித்துக் க�ொண்ட 
கல்பனா, பூக்கூடையில்  பூக்களை  அள்ளிப்
ப�ோட்டுக் க�ொண்டு, அங்கிருந்து அகன்றாள்.
அவன் பார்வை பின்தொடர்ந்தது.
உ ரு ண ்டோ டி ய  நா ட ்க ள ி ல் . . .
பூக்களை  இறுகக் கட்டிப்   பூச்சரம்
த�ொடுத்தவள், தன் மனதைக் கட்டிப் ப�ோட 
மறந்து விட்டாள்...! பூக்களின் வாசத்திற்கு
மயங்காத கல்பனா, அவனின் பேச்சுக்கும்,
பாட்டுக்கும் மயங்கிப் ப�ோனாள்...!
அவர்களின்  கண்கள் கதை பேசிக்
க�ொண்டிருந்த ஒரு மழை நேரத்தில்... ‘அந்தி 
மழை ப�ொழிகிறது, ஒவ்வொரு துளியிலும்
உன்  முகம் தெரிகிறது...’ என்று   அவன் 
பாட, அவள் நாணினாள்...’ அந்திப் பகல் 
உனை நான் பார்க்கிறேன், ஆண்டவனை
இ தைத் தான் கே ட ்கிறேன் ’ எ ன் று
அவன் த�ொடர... அவனின் ஸ்பரிசத்தில்,
கண்களில்  வழிந்த கண்ணீரிலும் கல்பனா  
தன்னை  மறந்தாள்... இறங்கும் இடம்
மறந்தாள்... தன் பயணம் மறந்தாள்... எங்கு
செல்கிற�ோம் என  மறந்து, அவனுடன் 
சென்று...தன்னை இழந்தாள்.!?
த�ொடர்ந்து பெய்த அடை  மழை 
யால், கல்பனாவின் குடிசையை வெள்ளம்
சூ ழ . . .    வ ி ஷ க் க ா ய ்ச்சலால்  அ வ ள்
பாதிக்கப்பட... கல்பனாவின்  வாழ்வை 
இருள் சூழ்ந்தது.
ஒரு மாதம் கழித்து ஓட�ோடி
வந்தவள்...மீண்டும்அந்தப்புகைவண்டியில் 
ஏறி,   கண்கள் அவனைத் தேட, அவன் 
வாசம் தெரியவில்லை. அங்கே  பூக்களின் 
வாசம் மட்டுமே இருந்தது.
காலங்களுடன் சேர்ந்து கனவுகளும்
உ ருண ்டோடி ன. க டந்த வரு டங்கள்,
கல்பனாவின் கண்களில் தெரிந்தன.
‘‘என்னடி கல்பனா... பழச  ய�ோசிக்
கிறியா...?’’ என  சுமதி கல்பனாவின் 
கையைத் தட்ட...
‘‘ம்.... இல்லடி...’’. என  புன்ன 

கைத்தபடி கண்ணீரைத் துடைத்தாள்.
‘‘உன்னையப் பார்த்தா... அறுபது
வயசு மாதிரியா தெரியுதுடி...  நாற்பது
வயசுனு கூடச் ச�ொல்ல  மாட்டாக...!
தெரியுமா...? இப்பக் கூட  கல்யாணம்
பண்ணிக்கலாம் ...! உனக்குனு ஒரு துணை 
வேணும்ல...?’’ என்றபடி, கல்பனாவின் 
கன்னத்தைக் கிள்ளினாள் சுமதி.
கல்பனா பதிலேதும் ச�ொல்லாமல்,
பாட்டுப் பாட ஆரம்பித்தாள்.
‘‘ராசாவே... உன்ன நம்பி, இந்த
ர�ோசாப்பூ இருக்குதுங்க... ஒரு வார்த்தை 
ச�ொல் லி ட் டீ ங ்க , அ து உ சு ர வ ந் து
உருக்குதுங்க...’’
சற்று நேரத்தில்  அவர்கள் இறங்கு
மிடம் வந்தது... பயணிகள் இறக்கியவுடன்,
சு ம த ி இ ற ங ்க . . . க ல ்பனா    இ ற ங ்கத் 
த�ொடங்குகையில், புகைவண்டி உருளத் 
த�ொட ங ்கி ய து .   சே ல ை யைத் தூ க்கி 
க�ொண்டு அவள் இறங்க நினைக்க...
வண்டி வேகம் எடுக்க... அவன் நினைவுகள்  
கண்களை  மறைத்தத�ோ என்னவ�ோ...
தவறி விழுந்தாள்.
‘‘ஐய�ோ’’ என  சுமதி கத்த... யார�ோ 
அபாயச் சங்கிலியைப் பிடித்து இழுக்க...
புகை வண்டி நின்றது.  
இறங்கி அனைவரும் ஓடி வந்தனர்...
‘‘கல்பனாக்கா... கல்பனா  அம்மா...’’ என 
அவளைச் சுற்றி, ஆறு வயதிலிருந்து
அறுபது வயது வரை கல்பனா சம்பாரித்த
பல குரல்கள் அங்கே கேட்டன...
‘’... கல்பனா... அடிப் பாவி மகளே...
ஆறு வயசுல இருந்து அறுபது வயசு வரை 
தன்னம்பிக்கையா  உழச்சது ப�ோதும்,
வைராக்கியமாய்  வாழ்ந்தது ப�ோதும்னு
நினைச்சயாடி...
இல்ல... அவனைத் த�ொலைச்ச  இந்த  
இடத்திலயே, உன்  ஆன்மா தேடட்டும்னு
நினைச்சயாடி...? என்  ராசாத்தி...’’ என  சுமதி
பெருங்குரலில்  ஒப்பாரி வைத்து அழுக
ஆரம்பிக்க...
‘ஆம்’ என்பது ப�ோல், தூரத்தில் ஒரு
புகைவண்டி சத்தமிட்டுக் க�ொண்டே....
பூக்கள�ோடு கிடந்த கல்பனாவைக்  கடந்து
சென்றது .
n
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காதலும் வீரமும் மட்டுமே பாடு

ப�ொருளாக இருந்த தமிழ்ச் சமூகத்தில் 
பக்தி  இலக்கியங்கள் சரணாகதி தத்து
வத்தை முன்னிறுத்த ஆண் பெண் உறவை 
பாடுப�ொருளாக எடுத்துக் க�ொண்டன.
பெ ள த ்த ம் ச ம ண ம்  தத் து வ
விசாரணையை விட அறம்போதித்தலுக்கு
முக்கியத்துவம் க�ொடுத்தன. சித்தர்களின் 
க ால ம்  த ம ி ழ் மெ ய ்யி ய ல் த ள த ்தில் 
அதிகார மையத்திற்கு எதிரான  குரல் 
மட்டுமல்ல. அதற்கான அறிவுப் பின்புலம்
க�ொ ண ்ட து .  தேட ல ்க ள ி ன்  மூ ல ம்
வாழ்வின் அர்த்தப்பாடுகளை கண்டடைய
முனைந்திருக்கிறது .

கவிதைகளை ஆன்மாவின் தேடலாக
முன்வைத்ததில் சூஃபியிசம்  முக்கியமானது.
க வ ி தை ய ி ல்  ‘ ஆ ன ்மா வ ி ன் ந ி ழ ல ை ’
தரிசிக்கமுடியும் என்றார்கள் சூஃபிகள்.
ப ி ற வ ி ப்பெ ரு ங ்கடல் நீ ந் து ம்
ப ய ண த ்தை  7  பள்ள த ்தா க் கு க ள ி ல் 
பயணித்து மனிதப்பிறவி கண்டடையும்
என்றார்கள்.
அ ந ்த 7  ந ி ல ை க ள் :  நே ச ம் ,
நெருக்கம்,  தீவிரமான காதல், பிரிவின்மை  
சரணாகதி, பித்துநிலை, நான்  அழிந்து
ஒன்றாதல்  என்று ஏழு படி நிலைகளில் 
வைக்கிறார்கள். இதன்  சாராம்சங்களை 
‘ஏழு பள்ளத்தாக்குகள்’   the secret of se-
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crets  என்ற புத்தகத்தில் ஒஷ�ோ பேசுகிறார்.
க ாத லி ன்  ச ர ண ா க த ி யு ம்  ப ி த் து
நிலையும் இறைவனுடன்  ஒன்றாகும்
‘நான்’ அழியும் அனுபவமாக, ரூமியின் 
க வ ி தை க ள ி ன்  ச ா ர ம ா க  த ி க ழ ்கிற து .
இ த ்த ன ை   நூ ற ்றாண் டு க ள் க டந் து ம்
ம�ொ ழ ி க ள ி ன்  எ ல ்லை க ள் க டந் து ம்
ரூமியின் கவிதைகள்  கவிதையின் நிழலாக
த�ொடர்கின்றன.
இன்று இப்பெருங்கடலின்  துளிகள்
கவிதைகளாகி தமிழ்க் கவிதா மண்டலத்தின் 
தத்துவ இ டைவெளி களி ன்  தூர த ்தை 
கடந்துவிடும் பயணத்தில் தஞ்சை தவசியின்  
‘‘நிழலற்ற தூரம்’’முக்கியமானது.
‘‘நீ கடலின் ஒரு துளியல்ல
ஒரு துளிக்குள் நிறைந்திருக்கும் கடல்’’
(என்பார் ரூமி)
தவசியின் ஒவ்வொரு கவிதைகளும்
அ தன்  து ள ி க ளு ம் ரூ ம ி ய ி ன்  இ ந ்த
வரிகளுக்கானவை.

‘‘அசையும் ம�ோனம்
அம்மாவில் புத்தனின் புன்னகை’’
கண்ட கவிதை மனம் உயிரின் மிச்சமாய்
பிறவி ஈரமாய் மகளைப் பார்க்கிறது.
‘‘அப்பா மகள் உறவு அரூப தரிசனம்’’
நேசம்,  இரண்டாவது நிலையில் 
நெருக்கமாகிறது. (2)
இந்த நெருக்கம் வாழ்க்கையின் 
புதிய அர்த்தங்களை 
புதிய சூழலில் எழுதிப் பார்க்கிறது.
‘‘தூக்கம் வராத நகரத்து தனிமையில்
முழுசாக யாரும் இறந்துப் ப�ோவதில்லை’’
வாழ்தலின் தீவிரமாகிறது. (3)

‘‘பரபரப்பாயுள்ளது பூமிக்கோளம்
சந்தைவெளி
குரல்வளையை நெருக்குகிறது
உயிர்வாழ்தல்
இறப்பதற்காக வரவில்லை
நான் கடல�ோடு தனியாக
த வ ச ி ய ி ன் க வ ி தை க ள் எ ங் கு ம் இருக்கவிரும்புகிறேன்»
பிரிவின்மையை (4) வெளிப்படுத்துகிறது.
‘‘அம்மாவின் நேசம்’’ (1) முதல்படி.
‘‘வெளிச்சத்திற்கு வரும்
உண்மை இதுதான்
கற்ற முழுதும் ஒருதாள்
கனம்கூட இல்லை’’
சரணாகதியாகிவிடுகிறது.. (5)
அறிவியல் த�ோற்றுப்போன 
காலக்கோட்பாட்டு சூத்திரத்தை
கடந்துவிடும் பித்து
மன நிலைக்குள் (6) பயணித்து
‘‘பின்னோக்கி நகர்கிறது
கருத்திருக்கும் காலம்’’
பூர்வீக ப�ொம்மை துளைவழி
ரத்தம் ததும்பிக் கசிகிறது.
இறுதியாக அந்த ‘‘நான்’’
‘நானற்றவெளி’ யில்
ஒன்றுப�ோலவெ இருக்கிறது
ஒன்றுமில்லாததாகி கரைந்துவிடுகிறது (7)
கவிதை  ஏழு பள்ளதாக்குகளைத் 
தாண்டி பிறவிப்பெருங்கடலில் சங்கமித்து
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விடுகிறது.
தவசி கவிதைம�ொழி வாசிப்பி 
லிருந்து மட்டும் வந்ததல்ல. ‘‘விழிப்பில் 
பெறும் ம�ொழி.’’ ..அது விலகுவதில்லை.
கவிதையின்  நிழலாய் நிழலற்ற தூரங் 
களைக் கடக்கிறது.
கவிதைகள் எங்கும் வாசகன் அறிந்தச்
ச�ொற்கள் புதிய வாசலைத் திறக்கின்றன.
அவரவர் கையிலிருக்கும் சாவியைப்  
ப�ொறுத்து வெளிச்சத்தை தரிசிக்க முடியும்.
சூலுற்ற அப்பா, மெளனம் ப�ொய்,
பூர்வீகப்பொம்மை, துளைவழி ரத்தம்,   அந்த
இன்னொன்று, படித்துறை, நிறைகுடத்துடன் 
படி யேற  வ ேண்டு ம் , தூண்டில் தீ வு,
சாக மறுக்கும் பிசாசுகள், வெளிவிரியும்
சிதம்பரவிலாசம், ஒன்றுப�ோலவே இருக்கிறது
ஒன்றுமில்லாதது பேசிவிடாதீர்கள், விழிப்பு
கலைந்துவிடும்.. என்று பக்கத்திற்கு பக்கம்..
ஒவ்வொரு முறை வாசிக்கும்போதும்
விரிந்திருக்கும் ச�ொல்வலைக்குள் வாசகன் 
சிக்கிக்கொள்கிறான். அதிலிருந்து வெளி
வருவதற்குள் அவனுக்கு நீண்ட பயணம்
தேவையாகிறது.
மீண்டும் ரூமியின்  அதே  குரல் 
நமக்குள் கேட்கிறது.
‘‘இந்த ச�ொற்களை என் உதடுகளில் 
இருந்து உதிர்ப்பது யார் ?
என் கண்களின் மூலம் காண்பது யார் ?
எது ஆன்மா ?
என்னால் கேள்விகளை நிறுத்த
இயலவில்லை.’’

வாழ்க்கையை 
முடித்துக்கொள்ள முடியாது
வாழ்ந்து பார்க்க முடியாது,
உயிருள்ள கருவாடு
வெளிவிரியும் சிதம்பரவிலாசம்,
கீறல்விடும் தனித்துயரம்...
கவிதைக்குள் வரும் இந்த வரிகள்
தனித்தனியாக வாசிக்கும்போது தனித்தனி
கவிதைகளாகி இன்னொரு தளத்திற்குப்
பயணிக்கின்றன. அதே  வரிகள் ஒன்றாகி
ஒரே  கவிதையில் சேர்ந்து பயணிக்கும்போது
அதற்கான  வீச்சு கவிதையின்  இன்னொரு
வடிவமாகிறது. கவிதைகளின்  ‘‘க�ொல்லாஜ்’’
வடிவம். தனித்தனி கவிதைவரிகள் சேர்ந்து
குவிமையப்பொருளை ந�ோக்கி க�ொண்டுவரும்
ப�ோது கவிதைக்கு கிடைக்கும் புதியவடிவம்.
(தவசிக்கு எமது முக நூல் பின்னூட்டம்.)
முக நூலில் தவசியின்  கவிதை 
அறிமுகமாகும்போது அவர் கவிதையின் 
வடிவத்தில்  காணப்படும் உத்தி க�ொலாஜ்
கவிதைகள் என்று கருத்து தெரிவித்திருந்தேன்.
புத்தகவடிவில் நிழலற்ற தூரமாக அவர் 
கவிதைகளை ம�ொத்தமாக வாசிக்கும்போது
அந்த வடிவ நேர்த்தியின் தனித்துவம் பல்வேறு
கவிதைகளில் இருக்கிறது.

சமகாலத்தை நிராகரிக்கும் எதுவும்
இலக்கியமாவதில்லை. அதை மிகச்சரியாகப்
தவசி கவிதைகளின் வடிவம் : தவசி புரிந்து க�ொள்ளாதவன்  முன்வைக்கும்
கவிதைகளின்  தனித்துவமாக அதன் வடிவ தத்துவஞானம் வெற்றுக்காகிதமாகிவிடும்.
நேர்த்தியை ச�ொல்ல  வேண்டும்.  நவீன  கனமான தத்துவ வெளிக்குள் பயணிக்கும்
தமிழ்க்கவிதை இதை வரவில் வைக்கும்.
தவசியின் கவிதைகள் சமகாலத்தை புறமாக்கி 
நம் அகவெளிக்குள் பயணிக்கும் வித்தைகள்
ஆன்மாவை அரித்த விஷம்,  
புரிகின்றன.
நரம்பு ந�ோய் அகங்காரம்,
அப்படியான ஒரு கவிதை..
/நான் சாகவேண்டும்,
சாக மறுக்கும் பிசாசுகள்
கடவுளற்ற பெண்ணுலகம்
யாரைத் தேடுகின்றன 
அநீதியின் சாம்பல் படிந்த
தூக்குமரத்தடியில்
வாழவேண்டும் என்ற எண்ணத்திலேயே 
முடிவற்ற வட்டமிடுதல்களில்
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இருள்திரண்ட க�ோரமுகங்களுடன்
நெளியும் துர்தேவன்கள்.
அடிநாக்கில் நஞ்சு
நுனிநாக்கில் அமிர்தம்
கதவுதட்டி திறந்தமேனியைக்
காவு கேட்கிறது
பிணந்தின்னும் வேட்டை 
நாய்களின் உலகம்.
வெளிச்சத்தை மறைக்கும் ப�ொந்துகளில்
வெறித்த கண்களுடன் சீறும்
இருதலை நாகம்.
வழக்கமான துர�ோகம்
குழையும் வக்கிரம்.
காலப்புதரில்
நம்பிக்கைக்குரியவனுமில்லை.
நட்புக்குரியவனுமில்லை.
பூமி அச�ோகவனம்
மனசுக்குப் பக்கம்
தகப்பனாய் யாருமில்லை.
நினைவின் ரணங்களுடன்
அரைபட்ட தனிமை.
அம்மணத்தோடு
த�ொடர்பறுந்து கிடக்கிறது.
ஒண்டியாய் எரியும்
கடவுளற்ற பெண்ணுலகம். ( பக் 47)
த வ ச ி ய ி ன் ந ி ழ ல ற ்ற தூ ர ம் . . .
தூரங்கள் கடந்தும் பயணிக்க  வேண்டும்.
‘ ‘ ப டி க ள ி ல்  ஏ று வ து  ப டி க ளைத் 
தாண்டத்தான்’’
கவிதை ‘‘சித்தனுக்கு’’ வாழ்த்துகள்.
- கடவுளற்ற பெண்ணுலகிலிருந்து
புதியமாதவி.
கவிதை த�ொகுப்பு:  
நிழலற்ற தூரம்
கவிஞர் தஞ்சை தவசி.
அமிர்தாலயம் வெளியீடு.
104 பக், ரூ 100 /
பதிப்பகம் : தமிழ் வெளி
(நூல் விற்பனை உரிமை)
தமிழ்வெளி : 90940  05600.
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நீயும் நானும்
பனி ப�ோர்த்திய
பகலாய் நீ!
இருள் ப�ோர்த்திய
இரவாய் நான்!
கலை ஊற்றிய
சிலையாய் நீ!
	பிழை ஊற்றிய
	மலையாய் நான்!
நிஜம் உடுத்திய
நிழலாய் நீ!
நிழல் உடுத்திய
நிஜமாய் நான்!
அதிகாரமுள்ள
வடக்காய் நீ!
அதி-காரமுள்ள
	தெற்காய் நான்!
மரபு மீறாப்
புதுக்கவி நீ!
புதுமை குறையா
	மரபுக்கவி நான்!
ஆம்...
எப்போதும்
முரணாய் நீ!
அப்போதும்
அரணாய் நான்!

- செ. இராசா

 
Positive Thinking

எண்ணம் ப�ோல் வாழ்க்கை அமையும்
என்பது உண்மைதான். நம் வாழ்வில் 
நடக்கும் ஒவ்வொரு சம்பவங்களும்,
நாம் சந்திக்கும் ஒவ்வொரு மனிதர்களும்
நம்முடைய எண்ணங்களின் பிரதிபலிப்பே 
ஆகும்.

இப்படி சுயபரிசீலனை செய்தால் 
மனதிற்குள் தன்னம்பிக்கை பிறக்கும்.
அடுத்த முயற்சிக்கு உங்கள் மனம்
தயாராகும். பிறகு என்ன? த�ொட்டக்
காரியம் எல்லாம் தங்கமாக மாறும்.

ப�ொதுவாக நம் அனைவரது மனமும்
எனவே, நாம் நேர்மறை சிந்தனையை 
பாராட்டை, தட்டிக்கொடுத்தலை
க�ொண்டிருந்தால் எந்த சூழலையும் எமக்கு விரும்புகிறது. அதுவே நாம் மற்றவர்களை 
சாதகமாக பயன்படுத்திக் க�ொள்ளலாம்.
மனம் விட்டு பாராட்டும் ப�ோது
நேர்மறை எண்ணங்களை நாம்
நம் மனதில் ஒரு விதமான ஆத்ம 
பெறும்போது எமது மனம் சாதகமான 
மகிழ்வுணர்வை காணலாம். பிறரை 
விடயங்களை மட்டுமே தனக்குள்
மனந்திறந்து பாராட்டுவதன் மூலமாக
எடுத்துக்கொள்ளும். மனம் நேர்மறை 
அல்லது வாழ்த்துவதன் மூலமாக
எண்ணங்களால் நிரப்பப்படும் ப�ோது
நேர்மறை எண்ணங்களை மனதிற்குள்
வாழ்க்கையின் மீதான நம்பிக்கையை,
ஈர்க்கலாம்.
எதிர்ப்பார்ப்பை, திருப்தியை நம்மால் 
உணர முடியும்.
நமது மனம் நேர்மறை சிந்தனை
உடையதாக இருந்தால் நாம் எதை 
அதுவே எதிர்மறை சிந்தனை
பார்த்தாலும் அதிலிருக்கும் நல்லவை 
க�ொண்டிருந்தால் நல்லதே நடந்தாலும்
மட்டுமே நமது கண்களுக்கு விளங்கும்.
அதனை எதிர்மறை விடயமாக
நாம் எதை கேட்டாலும் அதிலுள்ள 
எண்ண த�ோன்றும். ஒரு சூழ்நிலையை 
நல்லவை மட்டுமே நமது காதுகளில் 
கையாளும் விதத்தில்தான் நம் வாழ்வின் 
நுழைந்து மனதில் கேட்கும். எனவே 
வெற்றியும் த�ோல்வியும் அமைகிறது.
நம் மனதை எப்போதும் நேர்மறை 
நல்லதை நினைத்தால் நல்லதே நடக்கும்.
எண்ணங்களால் நிரப்பி வைத்து
எதிர்மறை எண்ணம் க�ொண்டிருந்தால் 
இருந்தால் நல்ல விடயங்களே நம்மை 
எதிலும் அதிருப்தியே காணப்படும்.
சூழ்ந்து க�ொள்ளும். நல்ல மனிதர்களே 
நம்மை நாடியும் தேடியும் வருவார்கள்.
எனவே, வாழ்வில் நம் மனம் ‘‘ஏன் 
நேர்மறை எண்ணங்களின் மூலமே 
எனக்கு மட்டும் எப்போதும் இப்படி
நம்மால் மகிழ்ச்சியுடன் நிறைவாக வாழ
நடக்கிறது?’’ என வருந்தும் ப�ோது,
முடியும்.
நாம் விழிப்புணர்வோடு இருந்து
முஷ்தாக் அஹ்மத்
‘‘எப்போதுமே இப்படியா நடக்கிறது?’’
இலங்கை
என்ற எதிர்க்கேள்வியை மனதிடம்
கேட்க வேண்டும். அவ்வளவுதான். நம்
வாழ்க்கை பயணத்தில் நமது முயற்சிகள்
வெற்றி பெற்ற தருணங்களும் நினைவுக்கு
வரும். எப்போதும் த�ோல்வியே நம்மை 
த�ொடரவில்லை. பல முறை வெற்றியும்
பெற்றிருக்கிற�ோம் என்பது விளங்கும்.

2   |17

மீண்டும் தேடிப் பார்க்கின்றேன்...
சின்னதாய் ஒரு கிறுக்கல்!
என் நண்பனுக்காய் ....
நண்பிக்காய் ...

இதில் உண்மை உயிர் ஒன்று
உள்ளே ஒளிந்திருக்கும் ஊமை
உணர்வொன்று .

சில வரிகள் எழுதத் துடிக்கும் !
காதல் கிறுக்காய் ...
கவியரசாய் ....

கல்லூரிக்
காலத்து
ஞாபகம் என்பதால் - என்
உள்ளத்து
ஊற்று மெல்லத்தான்
காலடி வைக்கின்றது

பள்ளி நண்பனே - உன்
புள்ளி முகங்காணத்
துடிக்கின்றேன்
என்னுள்
பல எண்ணங்கள் யாவும்
ஒவ்வொன்றாய்த்தானே
ச�ொல்லிவிடத் தவிக்கின்றேன்
உன்னுள் .
கவிதையில்
ச�ொல்லிவிட சிறு தயக்கம்தான்
எனக்குள்
காலத்தால் அழியாத
நட்பெனும் ஏக்கந்தான் இதற்குள்.
நேரலையில் ஒருமுறை
கூறி விட ஆசையில்
மூழ்கித்தான் ப�ோகின்றேன்.
பேரலையில் பல முறை
பார்வையிட வழியிடை
தாவித்தான் வருகின்றேன்.
தமிழே என் மூச்சாய் ...
கவியே சிறு பேச்சாய் ....
நான் உங்கள் காதல் புவியரசன்
தடையே என் விடையாய் ...
துணிவே என் ஒளியாய் ...
நான் உங்கள் தேடல் கவி துஷ்யந்தன் .
இது ஒரு
பள்ளி நினைவென்று
பகிர்வதில் பல முறை நிறைவுண்டு

செல்லரித்துப்போன
ஆசைகள்
ஆகாதென்பதால்
ச�ொல்லெடுத்து வர ஒன்றல்ல
ஆயிரம் காயங்கள்
ஆறாதது .
எம் பள்ளி நினைவுகளை
ச�ொல்லி முடிக்க
இன்னொரு நாளும் வேண்டும்
பாதி வாழ்வை
வாழ்ந்த ப�ோதும்
மீதி வாழ்வுக்காய் ஏங்கி நீளும்.
குறும்புகளை
இங்கேதானே ஒவ்வொன்றாய்க்
கற்றுக்கொண்டோம்
எதிரியையும்
நண்பனையும் இடம் மாற்றியே
நட்பாக்கிக்கொண்டோம் .
கல்லெறிந்த நினைவுகளும்
காயம் பட்ட உணர்வுகளும்
மெய்மறக்க வைத்தது எம்
பள்ளிக்கூடமே
வெள்ளையுடை அணியவும்
வெள்ளமென நனையவும்
மெய் மறக்க வைத்தது எம்
எண்ணக்கூடமே .
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கை க�ோர்த்து நடந்த
கால்கள் அடிக்கடி உலா வரும்

காண வராது என
க�ோடு ப�ோட்ட குரலும் உண்டு .

மைதான ஒரமாய்
நடை பயின்ற
பாதங்கள் அடிக்கடி ந�ோ படும்.

சுழல் கேற்றில் சிக்கிக்கொண்ட
வெள்ளைச் சட்டைக் கறள் கண்டு

மெய்யாகத்தான் மாறுமா
இனிமேல் என்னாசைதான் வெல்ல...
ப�ொய்யாகத்தான்
புலருமா சூரியனும்
உள்ளாசைதான் மலர.
நல்லத�ொரு ஆசானாய்
நமக்கென கிடைத்த முதல் நாளே
வகுப்பறை மாறிய
அதிசயம் நிகழ்ந்ததுண்டு.
நல் வரவு நாளே
இறுதி நாளாய் மாற
உயர் வகுப்பு மாணவனின்
உயிரிழப்பும் நிகழ்ந்ததுண்டு.
வெள்ளத்தோடு நீந்த
வெறுங் கை ப�ோதுமென்று
விழுந்தெழும்பிய வாய்க்கால்
குழிகளும் உண்டு.
மெய்யாகவே நிகழ்ந்த
காம்பினது அசைவு
கண்கண்ட பாம்பென
அலறி அடித்த
அச்சமும் உண்டு.
நாவல் மர வேரிலும்
நாகம் ஒன்று படம் எடுத்ததாய்
நாட்கணக்கில் அங்கயே
கூடிய கூட்டமும் உண்டு.
காலம் காலமாய் பயமுறுத்த
காவல் ப�ோட ப�ோட்ட
கட்டுக்கதை இதுவென

சேற்றில் விழுந்ததாய்
சாட்சி ச�ொன்ன
சினேகிதியும் உண்டு.
பார்வை பட்ட கண்ணுக்கெல்லாம்
பாவம் என்ற நினைப்போடு
காலா காலம் உட் காயம்
காலாவதி யானதும் உண்டு .
மாடிப்படிகள்
மீதிலேறி
தாவிக் குதித்த நாட்களில்
"ந�ோ" பிடித்த விரல்களில்
நெட்டி முறித்த சத்தங்களும் உண்டு.
மாடப்புறாக்களின்
குறு குறு சத்தம்
கேட்ட வண்ணம் பாடம் படித்த
மேல் மாடி
வகுப்பறை எச்சங்களும் உண்டு.
இரும்பு வல்லூறின்
இரைச்சல் கேட்டு
இடைக்கிடை ஓடி ஒளிந்த
பதுங்கு குழிக் கீறலும்
கணுக்காலில் உண்டு.
இன்றோடு வீழாதா
இறுமாப்புக்கொண்டு
கல்லெனக் கையில்
கவரெடுத்த
கைப்பிடி மண்வெட்டியும் உண்டு .
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இப்போது நினைத்தாலும்
இழைப்பாறாமல் வருகின்றன சில
நிகழ்வுகள்

மேகம் மூட்டிய
மழை நீராய்
மட்டும்

அப்போது சிலையானாலும்
இப்போது திறக்கின்றன
ஞாபகத் தூறல்கள் .

தூறல் பட்டுக்
கரைய�ொதுங்குகின்றன சில
நினைவுகள்.

வாழ்க்கையின்
ஆரம்பமும் ஆனந்தமும் இங்கேதானே
அடியெடுத்து வைத்தோம்

மீண்டும் மீண்டும்
நினைவு படுத்த
கனவுகள் அல்ல காத்திருக்க

ஆசைகளின் நாடலும்
முயல் தாவலும்
இங்கேதானே தேடல் குவித்தோம்.

தூண்டில் பட்ட மீனாய்த்
துடிக்கின்றேன்
என்னுள் சில மாறுதல்கள்.

வார்த்தைகள் இன்றி
பூத்திடுமா
நினைவுகள் ஏராளம்

நீண்ட நாட்களுக்கு பிறகு
இன்றுதான்

எதிர் பார்த்திடக்
கண்கள் ஏமாறுமா
ஞாபகங்கள் தாராளம்.
காலம் கடந்த
கனவுகள் அல்ல இவைகள்
நிறைவேறாமல்
இன்னும் நிர்கதியாக...
புள்ளிக் க�ோலங்கள் ப�ோட்ட
அழகுகளும் அல்ல இவைகள்
ஆசையாசையாய் அழித்தெழு த...

தேடிப் பார்க்கின்றேன்
புதுக் கண்ணாடியை .
த�ொடும் தூரமாய்
நீயிருந்தும்
நிறைவேறாமல் ப�ோகுமா
நீண்ட கால
நட்பின் முக நாடியை.

ஐ.துஷ்யந்தன்
வவுனியா, இலங்கை

நினைத்துப்பார்க்க முடியாத
உணர்வுகளை
எழுதிப்பார்க்கின்றேன்
என் வலியாக ...
அனைத்தையும் எழுத முடியாமல்
இன்னும் ஆராய்ந்து பார்க்கின்றேன்
என்னுள் அழகாக ...
மீளும் நினைவுகள்
இன்னும் காணாமல்
காத்திருக்க

தமிழ்நெஞ்சம் இதழினிலே
தனியாக இடம�ொதுக்கி
சிமிழாக என்கவிதைச்
சிறப்புறவே வடிவமைத்த
அமிழ்தம�ொழி அமினாரும்
அன்புடனே பதிப்பித்தார் !
குமிழ்சிரிப்பு முகங்கொண்ட
க�ொஞ்சும�ொழி வாழியவே !
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கவிஞர் அ முத்துசாமி
தாரமங்கலம்
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நுஸ்ஹா அஸீம்
ஓட்டமாவடி

சிட்டுகுருவியின் ரீங்காரம் செவியில் 

ஒலிக்க சூரியன் தனதுஓய்வுக்காகஅந்தி வானம்
செல்ல  அவளின் நினைவ�ோ பின்னோக்கி 
செல்கிறது. அவள் ஒரு இளம் சிட்டு.
துள்ளிக்குதித்து ஆடிப்பாடும் இளவரசி அவள்.
அந்த நிலாமுகத்தில் ஒரு ஏக்கம். சக த�ோழிகள்
அவர்களுடைய அப்பாவுக்கு இளவரசி.
இவள�ோ  அப்பா இல்லாத  அகிலத்துக்கோ 
இளவரசி. தந்தை  முகம் பார்க்காத 
அவளுக்கு ஆசைகள் அனைத்தையும் அவள்
எண்ணங்களில்  கூட  எட்டி பார்க்கவில்லை.
ஆசைகள் துறந்து கிடைத்ததை  அனுபவிச்சு
பழகியதால�ோ  அவள் பூமிக்கே  இளவரசி
ஆனாள். அந்த சின்ன  சிட்டுக்குள்ளும் ஒரு
கனவு. வெண்புறா ப�ோல பள்ளியறை சென்று
பாடங்கள் அனைத்தையும் பயின்று தான் 
ஒரு வைத்தியராக வேண்டும் என்ற ஏக்கம்.
நாட்கள் செல்கிறது.
வெட்கம் பூக்கும் பருவ வயதை 
அடைக்கிறாள். அவள் தாயின்  குரல் 
ஒலிக்கிறது. ‘‘நிஷா பக்கத்தில்  வாங்க.
உம்மா க�ொஞ்சம் பேச வேண்டும். என் 
தங்கமகள் என் கதையை புரிஞ்சுக்கோங்க.
இதன் பிறகு நீங்க வெளில ப�ோகாதீங்க.
இப்ப  இருக்குற  சில ப�ொடியனுகள்
சரில்லமா? நீங்க  வேற  வளந்துட்டிங்க.
வாப்பா இருந்தா உங்கள பாத்துக்குவாரு.
ஆனால், என்னாலே உங்கள முழுமையாக
பாதுகாக்க  கஷ்டம். நீங்க  வீட்லயே 
இருங்கமா?’’ என்று கனிவ�ோடு கஷ்டம்
கூற  என்னால்  எந்த பிரச்சனையும்
வரக்கூடாது என்ற எண்ணத்தோடு அந்த
இளம் சிட்டு சிறகு உடைந்து வீட்டுக்குள்
அடைக்கலமானாள்.

அவளுக்கு எதிர்காலம் என்றால் 
என்ன? என்ற எண்ணத்துக்கோ இடமில்லை.
ஆனால் அவள்மனதில் உள்ள வலி. பாடசாலை
செல்ல  வேண்டும், மற்ற மாணவர்கள�ோடு
சேர்ந்து வெண்புறாக்களாக பறக்க வேண்டும்.
அது அவளின்  மனவலியாகவும் உள்ளத்து
குமுறலாகவும் மட்டுமே  இருந்தது. தாய�ோ 
கட்டுக்கதைகளையும் மூடநம்பிக்கையும் பின் 
பற்றுவதால் தனது அன்பு மகளுக்கு ஒரு நல்ல 
வரன்  கிடைத்தால் ப�ோதும் படிப்பு எல்லாம்
எதற்கு? என்ற எண்ணம் அவள் மனதில் 
ஆணித்தரமாக அறையப்பட்டது.
ஒவ்வொரு விடியலிலும் கதவ�ோ 
ர த ்தில் ந ி ன் று  பள்ளி க் கு  பற க் கு ம்
ச ி ன ்ன ஞ ்சி று சு க ளை பா ர ்த ்த ப டி
பெருமூச்சு வ ி டு வ ா ள் . ஆ று தலாய் 
இ ரு க் கு ம்  தாய்க்கோ  கல்வி, திறமை 
பற்றி  எதுவுமே தெரிவதுமில்லை, புரிய
வைக்கவும் முடிய வில்லை. அனைத்து
ஏக்கங்களையும், அழுகையையும் தனது
புத்தகத்தின் மீதும் சீருடையின் மீதும் தேக்கி 
வைத்தாள். அவள் காணும் கனவில்  கூட 
பாடசாலை வாழ்க்கையைத்தான் வர்ணிக்கப்
பட்டது. இப்படியே சுமார் ஐந்து வருடங்கள்
சென்றது.
த ி ரு ம ண மு ம்  நடைபெ ற ்ற து .
அ ன் பு ம்  பண் பு ம்  ந ி றைந ்த க ண வ ன் 
அ வ ன்  கண்முன்னே. பாசம் என்னும்
ப�ோர்வைக்குள் நிஷா  சூழ்ந்துக�ொண்டாள்.
தந்தையின்  அன்பு, சக�ோதரனின் பாசம்,
காதலனின்  காதல், கணவனின்  கருணை 
அனைத் தும் சூ ழ்ந ்த வனாய்  அவளின் 
இளவரச னாய்  ஆச ிப்  தென்ப ட்டான் .
இல்லறம் இனிதே இடம்பெற்றது. கடவுளின் 
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ஆசீர்வாதமும் கிடைத்தது. நிஷாவும்
கர்ப்பமானாள். தன்  மனைவியை  கண் 
ப�ோன்று பாதுகாத்தான். அந்த நேரத்தில் 
அவன் கையில் நிஷாவின் நாற்குறிப்பு
எட்டியது.
அதை பார்த்த ஆசிபுக்கு கண்களில் 
நீர் செரிந்தது. தனது அன்பு மனைவிக்கு
குறையேதும் இல்லையென்று நினைத்து
சந்தோஷப்பட்ட நேரத்தில்  அவள் குறையும்
ஏக்கமுமான அவள்ஆசை தென்பட்டது. தனது
மனைவின்  ஆசையை  ந�ொடிப்பொழுதில் 
நிறைவேற்றும் ஆசிப் தனது மனைவின் 
கல்வி  என்னும் ஆசையையும் நிறைவேற்ற
முனைந்தான். நிறை கர்ப்பிணியாக இருக்கும்
மனைவிக்கு ஒரு பரிசு அன்பளிப்பாக
க�ொடுத்தான்.
அ தை  வ ா ங ்கி ய  ந ி ஷ ா வு க் கு
புரியவில்லை. அவள் ஆசை, ஏக்கம்
நிறைவேறும் காலம் நெருங்கி  விட்டது
என்பது. அந்த பெட்டகத்தை பிரித்தால் 
அ த னு ள் ஒ ரு  ந வீ ன கை ய டக்க 
அலைபேசி ஒன்று அதனுடன் ஒரு கடிதம்.
‘‘என் அன்பு மனைவி நிஷாவுக்கு, என்னால் 
முடிந்த உதவி உன் ஆசையும் கனவுமான 







பெண்ணே! பேசும் கண்ணே!
சரிகமபதநியும் நீ!
பனைதரும் பதனியும் நீ
அருவியின் ஜதியிசை நீ!
இயக்கிடும் புது விசை நீ!
உணர்வின் சுரங்களும் நீ!
உயர்த்தும் கரங்களும் நீ!
உறவினில் அதிசயம் நீ!
உன்னத ரகசியம் நீ!
உடலினில் இன்னுயிர் நீ!
உடன்வரும் நிழலதும் நீ!
காதலின் இலக்கணம் நீ!
கவிதையின் விளக்கமும் நீ!
அன்பின் பூவிதை நீ!
ஆலய தேவதை நீ!
கண்ணின் கருவிழி நீ!
வசந்தத்தின் முகவரி நீ!
சுடர்விடும் தாரகை நீ!
சுந்தர மேனகை நீ!
மனக் கவலைக்கு மருத்துவம் நீ!
பெண்களில் மகத்துவம் நீ!
தலைக�ோதும் விரல்களும் நீ!
தலைசாய த�ோள்களும் நீ!
நான் உறங்கிடும் தூளியும் நீ!
எனை தாலாட்டும் த�ோழியும் நீ!!
உள்ளத்தின் கேள்வியும் நீ!
எனை உருவாக்கிய வேள்வியும் நீ!
லீ.லியாகத்அலி
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கல்வியை நீ த�ொடரலாம். அதற்கு இந்த
பரிசு உறுதுணையாக இருக்கும். இந்த
சூழ்நிலையில்  உனது கல்வியை  வீட்டில் 
இருந்து ஆரம்பித்துக்கொள். உனக்கு
படைத்தவன்  துணை  புரிவான்’’ இதை 
பார்த்த நிஷாவுக்கு மட்டில்லா மகிழ்ச்சி.
அ வ ள் இ ல ட ்சி ய த் து க் கு ஆ ய த ்த
மானாள். தனக்கு கிடைக்கும் ஒவ்வொரு
ந�ொடியையும் ப�ொக்கிஷமாக பாதுகாத்தாள்.
இன்றைய சமூகம் அலைபேசியில் செய்யும்
அனைத்து வீண்  விரயத்தில்  இருந்தும்
தன து இ ல ட ்சி ய த ்தி ற ்கா க அ வ ளை 

கட்டுப்படுத்தினாள். தனது ஒவ்வொரு
பரீட்சையிலும் நல்லமதிப்பெண்களை பெற்று
இன்று அவளுக்கு மருத்துவ படிப்புக்கான 
கற்றலை பூர்த்தி செய்து இன்று ஒரு பெண் 
வைத்தியராக வெளிவந்தாள். அவளின் 
உறுதியான நம்பிக்கையும் விடாமுயற்சியும்
இன்று வெற்றிபெற்றது. ஒவ்வொருவருக்கும்
ஆசிப் ப�ோன்று கணவன்  கிடைத்தால் 
சாதிக்க பிறந்து கனவை  கனவாக மட்டும்
காலத்தை ப�ோக்கும் ஒவ்வொரு பெண்ணும்
நிச்சயம் நாளை உலகை ஆளலாம்.
n

 
சுந்தரமூர்த்தியிடம்

கடனாய் 
வாங்கிய பணத்திற்கு இன்னும் இரண்டு
நாளில் வட்டியும் கட்டணும். அடுத்தவாரம்
ப�ொங்கலும் வருகிறது. குழந்தைகளுக்கா 
வது புதிய துணி எடுத்துக் க�ொடுக்கணும்
என்ற கவலையில் ம�ோவாயைத் தடவி
னான் பிரசாத்.
‘‘அப்பா... என் பிரண்டு ர�ோகிணி
புதிய பட்டுப்பாவாடை எடுத்திருக்காப்பா.
ப�ொங்கலுக்கு எல்லோருக்கும் நேற்றே 
துணியெல்லாம் எடுத்தாங்களாம். எனக்கு
எப்போது எடுத்துத் தருவீங்கப்பா...’’
என்று மகள் வீணா கேட்டாள்.
‘‘ஞாயிற்றுக்கிழமை  எடுக்கலாம்
வீணா...’’
ஞாயிற்றுக்கிழமை வந்தது.
ஜவுளிகக்கடையில் மனைவி, மகளு
டன் சென்றேன். நியாயமான  விலையில் 
இருவருக்கும் துணி எடுத்துக் க�ொண்டேன்.
பர்ஸில் மீதி இருந்தது நூற்றி பத்து ரூபாய் 
மட்டும்.
‘ ‘ அ ப ் பா . . . உ ங ்க ளு க் கு து ண ி
எடுக்கலையா...?’’ மகள் கேட்டாள்.
‘‘எனக்கு ப�ோனவருசம் எடுத்த துணி

யைத் தைக்காமல் தான்  வச்சிருக்கேன்.
நான் அதையே ப�ோட்டுக்கிறேன்...’’
‘‘நீங்கள் எனக்கு தந்த ப�ோனவருசம்
சுற்றுலா ப�ோக தந்த ரூபாயை  எடுத்து
வந்திருக்கேன். க�ொர�ோனாவினால் ப�ோன 
வருசம் ஸ்கூல் இல்லை. அந்த பணம்தான் 
இது. இந்தாங்ப்பா... இதில் நானூறு ரூபாய் 
இருக்குது...’’ பணத்தை  என் கைகளில் 
இறுக்கி வைத்தாள் வீணா.
கண்ணீர் துளி எட்டிப்பார்க்க... ஒரு
ரெடிமேட்  சட்டையை  எடுத்தேன். அதன் 
வ ி ல ை யை ப்  பா ர ்த்தேன் . மு ன் னூ ற ்றி 
அறுபது ரூபாய் என்ற பில் இருந்தது.
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- நாகர்கோவில் க�ோபால்
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இன்னும் விலகாத  இருளில்  புழக்

கடையில் மாடுகளின் கழுத்துச் சலங்கைகள்
ஒ ரு அ ழ க ான இ சை ய ா க ஒ லி த் து க்
க�ொண்டிருந்தன.
புழக்கடையில்  இருக்கும் ஐம்பது
பசு மாடுகளும் அவைதம் கன்றுகளும்
முன்னும் பின்னும் கால்வைத்து நகர்கை 
யில் எழும்பும் சப்தம் அது.
வீ ட் டி ன்  உ ள்வ ழ ி ய ா க ப் பு ழ க்
க டை க் கு ச்  செ ல ்ல வ ே ண ் டா ம் . அ தற் 
கென்று தனி வழி உண்டு. வீரய்யன் 
பார்த்துக் க�ொள்வான் அத்தனையும்.  
பர�ோபகாரி நித்யானந்தம் அத்தனை
சப்தத்திலும் தன்  மனைவி லஷ்மி  அசந்து
தூ ங் கு வ தை ப்  பார்த் து க்  க�ொ ண ்டே 
எழுந்து கைகளைக் கும்பிட்டு ‘‘என்னப்பா..
இ றை வ ா ! க ாப ் பா ற் று ம் ! ’ ’ எ ன ்ற ப டி
கைகளைத் தேய்த்து கண்ணில்  ஒற்றிக்
க�ொண்டு பின்  விரித்த கைகளின் மேட்டில் 
கண்திறந்தார்.
ம ி க ப்  பெ ரு ம்  செ ல ்வந ்த ர ாய் 
இருந்தும், வீடு, மனை, ச�ொத்து என 
மானாவாரியாக வாங்கிப் ப�ோட்டிருந்தா 
லும் அளவாகத் தான் தானம் செய்வார்.
பின் எதற்கு  நித்யானந்தத்திற்கு பர�ோபகாரி
என்ற அடைம�ொழி?
ஊருக்குப் பெரியவராய்.. எங்கெல் 
லா ம் பு க ழ்  க ி டைக்கிறத�ோ  அ ங் கு
மட்டும் தன்  இருப்பை ப�ொருளாகவ�ோ 
தனமாகவ�ோ பதித்துக் க�ொள்வார். அவர் 
ஒரு ப�ொருள் அளித்தார்  என்றால்  அதில் 
பர�ோபகாரி நித்யானந்தம் என்ற முழுநீளப்
பெயருடன் தான் இருக்கும்.
லஷ்மி எழுந்து வந்தாள்.
«வீரா  வந்தாச்சா? சலங்கை  சத்தம்
கேட்டதே!»

‘‘ம்ம்.  அதில் தான் நானும் எழுந்தேன்.
நீ அசந்து உறங்கவே விட்டேன்’’
‘‘ம்ம். இன்று இடைச்சி வருகிற நாள்.
இரண்டு நாளைக்கு ஒரு தரம் வந்து ஐந்து
படி பால்  வாங்கிப் ப�ோவாள். அவளுக்கு
நானே  என் கையால் க�ொடுத்தால் தான் 
எனக்குத் திருப்தி.’’
‘‘ச�ொல்ல வேண்டும் என்றே நினைத் 
தேன். இப்படி ஐந்து படி பாலைத் தானம்
செய்கிறாயே.. அந்த ஏழைக் கிழவியிடம்
ஏதும் பணம் பெயராது என்று தெரிந்த
ப�ோதும் எதற்கிந்த வீண்செயல்?’’
‘‘நான் உங்களைப் ப�ோல் இல்லை..
இருக்கும் இடத்திலேயே ப�ோய்க் க�ொட்ட..’’
லஷ்மி சூடாய்ப் பதில் க�ொடுத்தாள்.
நித்யானந்தமும் பதிலுக்குச் சூடாக
ஒரு பார்வை பார்த்து விட்டு உள்சென்றார்.
‘‘அம்மா! அழகம்மா வந்திருக்கும்மா.
வாங்க..’’
‘‘இத�ோ வரேன் வீரய்யா!’’ குளித்து
முடித்து பெரிதாய் குங்குமத் திலகம் இட்டு
மங்களகரமாய் வந்தாள் லஷ்மி.
‘ ‘ இ ப்போ தான்  ஐ ய ா  க ி ட ்ட 
ச�ொ ன ்னேன்  இ ன் னு ம் இ டைச்சி ய க்
காண�ோமேன்னு! வந்துட்ட!’’
‘‘அம்மா! எம் பேரு அழகம்மா 
அம்மா!’’ கிழவி நூறாவது முறையாகப்
பெயர் ச�ொன்னாள்.
‘‘இருக்கட்டும்.. இது தான்  என் 
வாயில் வருது!’’
அழகம்மா அந்த ஊரில் பணக்காரி.
அத்தனை மனதையும் ஆண்டு வருபவள்
பணக்காரி தானே. இத்தனை பாலும்
வாங்கிக் க�ொண்டு ப�ோகிறாளே? எதற் 
கென்று நினைக்கிறீர்கள்?
லஷ்மி  புழக்கடை  வாசல் பக்க 
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மிருந்த குத்துக்கல்  ஒன்றில்  உட்கார்ந்த
வாறு பாலை அளந்து அழகம்மாவின் 
பாத்திரத்தில் இட்டாள்.
‘‘அழகம்மா! நீ க�ொண்டு ப�ோற 
பாலுல தினைக்கும் ஒரு கிண்ணம் குடிச்
சாலே உன் உடம்பு நல்லாருக்கும். இப்படி
இளைத்து..’’ வீரய்யன்  ஆதங்கமாகக்
கூறினான்.
‘இது என் பசி தீர்க்க அல்ல வீரா!»
கிழவியும் பதில் கூறினாள்.
‘‘ம்ம்! என்னவ�ோ ப�ோ! கிரமம்
தவறாம நீ செய்யற செயலுக்கு அந்த
இ றை வ ன் தான்  க ண ்திறக்க ணு ம் ! ’ ’
வீரய்யன் தன் வேலையைத் த�ொடர்ந்தான்.
லஷ்மி தன்  அளவை பாத்திரத்தை 
புழக்கடையில் வைத்து விட்டு கணவனைத் 
தேடிச் சென்றாள்.
‘‘இந்த
இடைச்சியப் பார்த்தா 
எனக்கு பிரமிப்பா இருக்கு!’’
‘‘ஆரம்பிச்சுட்டியா! தினம் அவ வந்து
ப�ோனா  இதே பேச்சு! பாலுக்குப் பணம்
வாங்க  முடியலை உன்னால!’’ சலித்துக்
க�ொண்டார் பர�ோபகாரி.
‘‘இத�ோ.. கை நிறைய க�ொடுத்து
விட்டாள். வயலில்  உழைத்த பணமாம்.
அ வ ள் எதையும்  தானம ாய்  வாங்கு வ
தில்லை!’’
‘‘பெரிய பெருமை தான்!’’
‘‘பின்ன.. அவள் செய்யும் காரியம்
அப்படிப்பட்டது. இன்னிக்கு வீரய்யன் 
கூடக் கேட்டான். இவ்வளவு பலமில்லாம
இருக்கியே.. க�ொண்டு ப�ோற பாலில் 
ஒரு கிண்ணமாவது குடிக்கலாமேன்னு
கேட்டான்’’
‘‘ அ வ எ ல ்லா த ்தை யு ம் க ா சு
பார்க்கறா! அதப் ப�ோய் பெரிய விஷயமா 
ச�ொல்லிக்கற!’’
‘ ‘ இ ல ்லை . . இ ல ்லை . . எ ன க் கு
நன்றாகத் தெரியும்.. அவள் பெயரில் 
பர�ோபகாரி சேர வில்லை.’’
என்னிடமேவா  என்பது ப�ோல் 
பார்த்தவர்.. இன்று சற்று வேலை அதிகம்.
வருவதற்கு நேரமாகும் எனப் புறப்பட்டார்.
இன்று க�ோவில் கட்டுமானம் எந்த அளவில் 
இருக்கிறது எனப் பார்க்க  வேண்டும்.
தனக்கு எதுவும் அங்கு வேலை இல்லை.

இன்ன வேலை செய் என்று அவரை யாரும்
நியமிக்கவும் இல்லை. ஆனாலும் தனக்கு
இருக்கும் பெரிய மனித ஹ�ோதாவுக்கு
அவ்வப்போது அங்கு சென்று முன்னும்
பின்னுமாய் நடந்து விட்டு வருவார்.
இன்றும் அப்படித் தான் சென்றார்.
முன்பக்கம் பரபரவென்று கட்டு
மானம் நடந்து க�ொண்டிருக்க.. பின் பக்கம்
மகிழ மரத்தடியில்  களைப்பொழிக்கப்
பசியாறும் கூட்டம் பகுதி பகுதியாய்.
இ ஞ ்சி ,  பச்சை  ம ி ள க ாய் , க ற ி
வேப்பிலை கிள்ளிப் ப�ோட்டு மணத்துக்குப்
பெருங்காயம் சேர்த்து நீர்க்க  ஆற்றிய
ம�ோர்  குவளையில்  ஆற்றிக் க�ொடுத்துக்
க�ொண்டிருந்தாள் அழகம்மா.
பர�ோபகாரி பார்த்துக் க�ொண்டே 
இருந்தார். ம�ோர் குடித்துக் கடந்து சென்ற
ஒருவனை அழைத்தார்.
‘‘எத்தனை நாளாக இது நடக்கிறது?’’
‘‘எது ஐயா?’’
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‘‘இந்த ம�ோரூற்றும் வைபவம்!’’
‘‘எப்போது நாங்கள் இந்த  க�ோவில் 
பணிக்கு வர ஆரம்பித்தோம�ோ அப்போதில் 
இருந்து.. எங்களுக்கு மட்டுமல்ல  சிற்பி 
களுக்கு ம் இ ந ்த அம்மைய ார் த ய ி ரு ம் ,
ம�ோ ரு ம்  தா ர ா ள ம ாய்  வ ழ ங ்கி ப ச ி
ஆற்றுகிறார்’’
‘‘விலை எவ்வளவு?’’
‘‘விலை மதிப்பில்லை ஐயா! எங்கள்
அன்பு தான் அதற்கான விலை!’’
‘‘ம்ஹூம்! பிழைக்கத் தெரியாத 
வள்!’’ பர�ோபகாரி உதட்டைச் சுழித்துக்
க�ொண்டார்.
திடீரென  சிற்பிகளுக்குள் பெரும்
கூச்சல் ஏற்பட்டது.
‘‘அத்தனை ஏற்பாடுகள் செய்து
த�ொலை தூரத்தில்  இருந்து வரவைத் 
திருந்தும் ப�ொருந்தாக் கல்  ஆகிவிட்டதே.
இ ன ி எ ன ்ன செ ய ்வ து . இ த ்த கை ய
இடைச்சிக்கலை இச்சமயம் எதிர்பார்க்கவே 
இல்லை. அரசரிடம் விஷயம் ப�ோய் 
விட்டால் என்ன செய்வது?’’
பர�ோபகாரி அணுகினார்.
‘‘என்ன நடந்தது?’’
‘‘க�ோவில்  கருவறை  விமானத்துக்
காகத் தேர்ந்தெடுக்கப் பட்ட கல் அளவில் 
சிறியதாக உள்ளது. ப�ொருந்த வில்லை.
அளவைக் குறைக்க  முடியாது. அதற்கான 
கல்லைக் க�ொண்டு வரவும் இனி சமய
மில்லை.
இன்னும்
சில  வாரத்தில் 
கும்பாபிஷேகம்! தலையைப் பிய்த்துக்
க�ொள்ளலாம் ப�ோல்  இருக்கிறது.’’ சிற்பி 
யின்  குரல்  அழகம்மாவின்  காதிலும்
விழுந்தது.
‘‘நான்  ஊரைக் கூட்டி ஏற்பாடு
செய்கிறேன். எல்லாப்புறம் இதற்கானக்
கல்லைத் தேட  ஆளை  அனுப்புகிறேன்.
கேட்பவர்களிடம் பர�ோபகாரி பார்த்துக்
க�ொள்வார் என்று ச�ொல்லி விடுங்கள்.
நானாயிற்று! என்னால் க�ோவில் நிறைவு
பெற  வேண்டும் என்றிருக்கையில்.. ஹி..
ஹி.. எனக்கொரு கல்வெட்டு உங்கள்
கையாலேயே செய்து விடுங்கள் சிற்பியாரே.’’
பர�ோபகாரி சிரித்துக் க�ொண்டே நகர்ந்தார்.
குழப்பத்துடன் நின்ற சிற்பி தன் 
தாகம் ப�ோக்க மகிழ மரத்தடிக்கு வந்தார்.

‘‘நீங்கள் பேசியதைக் கேட்டேன் 
சிற்பியாரே..இந்த ஏழைக் குடிலின் வாசல் 
கல் சரிப்படுமா?’’
‘‘வேண்டிய கல் எண்பது டன் அம்மா!’’
‘‘சற்றே பெரிய கல் தான்.. ஆனால் 
என் வீட்டு வாசலில் நான் ஏறி வீட்டுக்குள்
செல்லக் கிடப்பது. பாருங்கள். ஏத�ோ 
என்னால் ஆன உபகாரம்!’’
‘‘இதை  விட பெரிய உபகாரம்
உண்டோ  அம்மா! பிரதிபலன் பார்க் காது
எங்கள்அனைவரின் பசி யறிந்து ம�ோரூற்றும்
தாய் நீங்கள். ப ணமிருப்பவன் செல்வந்தன் 
அல்ல. பிறருக்கு உதவும் குணமிருப்பவனே 
செல்வந்தன். அவ்வகையில் நீங்கள்தான் 
பர�ோபகாரி!’’ கைகுவித்த சிற்பி கைய�ோடு
அழகம்மாவின்  வீட்டுக் கல்லை பெயர்த்து
கருவறையில் ப�ொருத்த.. ஆஹா.. அதிசயம்..
அச்சுவார்த்தாற்போல், அதற்கெனவே 
செய்தாற்போல், காத்திருந்த கல்களை 
பெற்றது.
அ ன ்றை ய க ன வ ி ல் வ ி த ி ர்த் து
எழுந்தான்  ராஜ ராஜ ச�ோழன். என்ன 
ச�ொன்னார் சிவனார்? புரிய வில்லையே..
ம் ம் . . ஒ ரு இ டைச்சி  மூ தாட் டி ய ி ன் 
காலடி நிழலின்  கீழ்  யாம் ஆனந்தமாய் 
இருக்கிற�ோம்..
என்ன இது? க�ோவிலில் இல்லையா 
சிவனார்? ஓடினான்.
சிற்பிகள் தயங்கியபடியே  விஷயம்
உரைக்க மூதாட்டியின் பக்தியை, எதையும்
எதிர்பார்க்காத தன்னலமற்ற த�ொண்டை 
வெகுவாகச் சிலாகித்தான்.
கும்பாபிஷேக நாளில்  மூதாட்டி
அழகம்மை நடந்து. வர அவளுக்கு குடை 
ஏந்தினான் மன்னன் ராஜ ராஜ ச�ோழன்.
‘‘இடைச்சிக்கல் தீர்த்த இடைச்சி 
கல் இதுவே!’’
நீ ர் ந ி றைந ்த மூ தாட் டி ய ி ன் 
கண்களில்  கருவறையில் பதிக்கப்பட்ட 
கல்லில் இருந்த பெயரைக் காட்டினான்.
‘அழகி!’ என்று ப�ொறிக்கப் பட்டிருந்தது.
அழகம்மா  அங்கிருந்து பார்க்கை 
யில் பர�ோபகாரி நித்யானந்தம் சிறு
புள்ளியாய்த் தெரிந்தார்.
n
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கூட்டமாய் வருகிறவர்கள்
வருபவர்கள் என்ன
கேட்பார்கள�ோ தெரியாது.
இருந்தாலும்
அவர்களுக்கு இல்லையென்று
ச�ொல்லாமல் ஆளுக்கொரு
கவிதையைக் க�ொடுத்தனுப்ப
வேண்டும்.
t
ஆரம்பம் ஒரு மாதிரி
முடிவு வேற மாதிரி
நடுவில் ஒரு மாதிரியும்
வேற மாதிரியும் இல்லாத
புதுமாதிரி.
t
மடித்தக் கைவிரல்களை
ஒவ்வொன்றாய் விடுவித்து
எண்ணிக்கையில்
தப்புத் தப்பாகச் சாப்பிட்ட
த�ோசையின் கணக்கை
சகத�ோழியிடம்
ச�ொல்லிக் க�ொண்டிருக்கிறாள்
மூன்று வயது நிரம்பிய
என் பேத்தி அவந்திகா.
t
வாங்கிய பூவுடன் இலவசமாக
வந்து க�ொண்டிருக்கிறது
வாசம்.
t
பூமியை
இரவுக்கும் பகலுக்குமாய்
மாறி மாறி உருட்டுகிறது காலம்.
t
அவள் கண்ணுக்கு மையெழுதும் நேரம்
வானில் கார்மேகம் சூழ்வது
இயற்கையின் அனிச்சை செயல்.
t
காற்று
கடலான ப�ோது
சருகு படகானது.
t
கண்ணாமூச்சி ஆட்டத்தில்
ஒளிய இடம் தேடியப�ோது
யாருக்கும் தெரியாமல்
திறந்து வைத்திருக்கிறாள்
இதயத்தை.

t
ப�ொன்பொருள் மட்டுமின்றி
என்னிடமிருந்த அளவுகடந்த
அன்பையும் காதலையும்
ஏற்றத் தாழ்வின்றி பங்கிட்டளித்தேன்
என் பிள்ளைகளுக்கு.
t
வாசமில்லையென்று வருந்துகிறது
வாடாமல்லி. அதற்கொருமுறை
உன் தரிசனத்தை காட்டிடு சகி...!
t
வேடனின் அம்பிற்கு வீழ்ந்த
பறவையின் கூட்டில் குஞ்சுகளும்
க�ொஞ்சம் தானியங்களும்.
t
நான் படகாகும்
ப�ோதெல்லாம் மறவாமல்
உன் கரைச் சேருகிறேன்.
t
பல மைல்களுக்கப்பாலிருந்து
மலைகளையும் வனங்களையும்
கடந்து வந்த வலியைச் ச�ொல்லாமல்
என் ஊரையும் மகிழ்ச்சியாகக்
கடக்கிறது நதி.
t
கணக்குடனே சுழல்கிறது
காலச்சக்கரம்.
விதிவரைந்த பாதையில்
த�ொடரும் ஒவ்வொரு
உயிரின் பயணமும்.
கீழ் மேல்
எனச் சுழலும் காலச்சக்கரம்
சகலமும் நிகழ்த்திப் ப�ோகும்.
இறுக்கிப் பிடிப்பதும்
பிடித் தளர்த்தி விடுவதும்
பங்கென நிகழும்.
இருத்தலும் மரணித்தலும்
அந்தந்த உயிர் க�ொண்ட
திராணியின் விதிச் செயல்...!
t
யானையைச் சாய்க்கும்
சாய்த்த யானையை
இழுத்துச் செல்லும்
அத்தனையும் சாத்தியமாகும்
எறும்பு நினைத்தால்!

- பாரியன்பன் நாகராஜன்
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முன்பெல்லாம் ஊருக்கு
வெளியே ஆலமரத்தில் ஊஞ்சல்
கட்டி பெண்கள் ஆனந்தமாக
ஆடினார்கள். பின்பு படிப்படியாய்
அது குறைந்து, காணாமல்
ப�ோய்விட்டது.

   
 
 
1. ஊஞ்சலில் ஆடுவதால் மனதில் உள்ள 
எதிர்மறை எண்ணங்கள் மறைந்து
நேர்மறை எண்ணங்கள் த�ோன்றுகிறது.
2. திருமணங்களில் `ஊஞ்சல் 
சடங்கு’ இதன் அடிப்படையிலேயே 
நடத்தப்படுகிறது.
3. ஊஞ்சல் ஆடுவதால் மனச்சோர்வு
நீங்கி உடல் உற்சாகம் பெறுகிறது
4. நேராக அமர்ந்து கைகளை 
உயர்த்தி இரு பக்க சங்கலிகளையும்
பிடித்துக்கொண்டு வேகமாக ஆடும்
ப�ோது முதுகுத்தண்டுக்கு ரத்த ஓட்டம்
படர்ந்து மூளை சுறு சுறுப்பாகிறது.
5. கம்ப்யூட்டரில் மணிக்கணக்கில் 
உட்கார்ந்து முதுகுத்தண்டு வளைந்துப்
ப�ோன இன்றைய பெண்கள் இந்த
ஊஞ்சல் பயிற்சியை தினமும் செய்தால் 
முதுகுத் தண்டுவடம் பலம் பெற்று
கழுத்துவலி குணமடைய வழி செய்கிறது.
6. இதயத்திற்கு சுத்தமான பிராண
வாயுவை க�ொடுத்து இதயத்தை சீராக
இயங்கச் செய்யும். தினமும் த�ோட்டத்தில் 
ஊஞ்சல் ஆடுவர்களுக்கு இதயந�ோய் 
கட்டுப்படும்.
7. ஊஞ்சல் ஆடுவதால் உடலில் ரத்த
ஓட்டம் அதிகரித்து இதயத்திற்கு ரத்தம்
சீராக செல்லும்.

8. சாப்பிட்டவுடன் அரைமணிநேரம்
மிதமான வேகத்தில் ஊஞ்சல் ஆடுவது
நல்லது. சாப்பிட்ட உணவு நன்கு செரிக்க 
இந்த ஆட்டம் உதவும். (This is the reason, when we travel in train, whatever
food we have during the journey, is
completely digested without any health
troubles. Hope many could have experienced this in their life journey)
9. க�ோபமாக இருக்கும் ப�ோது ஊஞ்சல் 
ஆடினால் க�ோபம் தணியும்.
10. வெளியில் சுற்றியலைந்துவிட்டு
வந்து ஊஞ்சலில் உட்கார்ந்து கண்களை 
மூடி தலையை சற்றே மேலே உயர்த்தி,
இரு கைகளையும் ஊஞ்சல் பலகையில் 
பதியவைத்து ரிலாக்ஸாக ஆடினால் 
களைப்பெல்லாம் பறந்து, உடலின் 
ஒவ்வொரு பகுதியும் ஓய்வு பெற்று நிம்மதி
ஏற்படும்.
பழங ்காலத்தில்  எல ்லா  வீடு
களிலும் வரவேற்பறையில்  ஊஞ்சல் 
கட்டி வைத்திருப்பார்கள். வீட்டுக்குள்
வரும் தேவதைகள் ஊஞ்சலில்  ஆடப்
பிரியப்படுவார்கள்,
ஊஞ்சலில்  ஆடி
நல்லது செய்வார்கள் என்பதும் நம்பிக்கை 
(நம்பிக்கை மட்டுமே). சுப காரியங்களைப்
பற்றி பேசும் ப�ோது ஊஞ்சலில்  உட் 
கார்ந்து பேசுவதும் வழக்கமாக இருந்தது.                            
n
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ரேணுகா குணசேகரன்,
‘க்ளோவர் தாட்ஸ்’ என்கிற
புத்தகங்களுக்கான
ஆல�ோசனை, எழுத்து,
ம�ொழிபெயர்ப்பு, பதிப்பு
ஆகிய சேவைகளை வழங்கும்
நிறுவனத்தை நடத்தி
வருகிறார். சென்னையில்
உள்ள ர�ோட்டரி சங்கத்தின்
தலைவராக இருக்கிறார்.
இந்திய மகளிர் வர்த்தகம்
மற்றும் த�ொழிற்சபையின் ஒரு
பிரிவான, தமிழ்நாடு பதிப்பகத்
துறையின் தலைவராகவும்
இருக்கிறார். இவருடைய
த�ொழில் மற்றும் சமூக சேவை
குறித்த அனுபவங்களை
இந்த நேர்காணலில் பகிர்ந்து
க�ொள்கிறார்.
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எழுத்துத்  துறையை  முழு நேர
த�ொழிலாக தேர்ந்தெடுத்திருக்கிறீர்களே,
இதற்கான  ஆர்வம் சிறு வயதிலேயே 
இருந்ததா?
சிறு வயதில்  இருந்தே  புத்தகங்கள்
மீது ஆர்வம் இருந்தது, ம�ொழிகளின் 
மீ து  ப ி ர ம ி ப் பு இ ரு ந ்த து , ஆ னால் 
எனக்கு எழுத  வருமா? இதை வைத்து
ஒரு த�ொழிலை உண்டாக்கிக்கொள்ள 
முடியுமா? என்ற புரிதல்  இருந்ததில்லை.
1980 களில் பிறந்தவர்களுக்கு தெரிந்தது
இரண்டே படிப்பு தான் - ப�ொறியியல் 
அ ல ்ல து ம ரு த் து வ ம் .  மெ ன ்பொ ரு ள்
தான்  அப்போதைய ட்ரெண்ட். தகவல் 
த�ொழில்நுட்பத்தில் ப�ொறியியல் பட்டம்
பெ ற ்றேன் .  ப ி ற கு வ ே ல ை  பா ர ்க்க 
ஆரம்பித்த சில ஆண்டுகளில், சுய த�ொழில் 

எ ண ்ண ம் எ ன் னு ள் வ ந ்த து .  பார் க் கு ம்
ஒ வ ் வ ொ ரு வ ி ஷ ய த ்திற் கு  ப ி ன் னு ம்
இருக்கும் த�ொழில்  என்ன, இதற்கான 
மு த லீ டு
எ ன ்ன ,
வ ரு ம ான ம்
எ ன ்ன ,  லாபம் என்ன  என்று கணக்குப்
ப�ோட  ஆரம்பிப்பேன். நண்பர்களுடன் 
சேர்ந்து வியாபாரம் குறித்து நிறைய
பேச ஆரம்பித்தேன். பிறகு வணிக
மேலாண்மையில்  முதுகலை பட்டம்
பெற்றேன். என்  மகள் பிறந்த ப�ோது  
ஏழு வருட மென்பொருள் ப�ொறியாளர் 
பணியை  விடவேண்டிய சூழல்  வந்தது.
அதற்கு பிறகு, கிடைக்கும் நேரங்களில் 
ஏதாவது எழுத  ஆரம்பித்தேன். பிறகு
கதை, கட்டுரை  என பத்திரிக்கைகளில் 
பிரசுரமானது. 2012 இல்  ஆரம்பித்தது
இந்த எழுத்துப் பயணம். சில  ஆண்டுகள்
டெல்லியைச் சேர்ந்த குழந்தைகளுக்கான 
பதிப்பகத்துடன்  வியாபார ஒப்பந்தத்தில் 

புதுச்சேரி முதலமைச்சர் திரு.ந.ரங்கசாமியுடன் - ர�ோட்டரி சங்கம் சார்பாக மரியாதை
நிமித்த சந்திப்பு
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இந்திய
அளவில் நல்ல 
இருந்தேன்.   கிட்டத்தட்ட  10 ஆண்டுகள் த�ொகுப்பு,
முடிவடையப்போகிறது. ஆமை ப�ோல  வரவேற்பை பெற்றிருக்கிறது. அப்புத்தகம்
நகர்ந்தாலும், நிலையான த�ொழிலாக குறித்து ச�ொல்லுங்கள்.
மாறியிருக்கிறது.
ஒவ்வொருவருக்கும் வாழ்க்கையில் 
நீங்கள் எழுதிய புத்தகங்கள் குறித்து எத�ோ  ஒரு சந்தர்ப்பத்தில்  இக்கட்டான 
சூழ்நிலை ஏற்படும். என்ன  முடிவெடுப்பது,
ச�ொல்லுங்கள்.
எந்த பாதையை தேர்ந்தெடுப்பது, த�ொடர்ந்து
நான்  எனக்காகவும் எழுதுகிறேன். முயல்வதா  அல்லது விட்டுவிட  வேண்டுமா 
பிறருக்காகவும் எழுதுகிறேன். அரசியல்  என்ற பல குழப்பங்கள்இருக்கும்.அதுப�ோன்ற
த�ொடங்கி ஆன்மிகம் வரை பல தரப்பட்ட  நேரங்களில் நாம் சாய்ந்து க�ொள்ள 
பு த ்த க ங ்களை  எ ழு த ி ய ி ரு க்கிறேன் . ஒரு த�ோள் வேண்டும். பெரும்பாலான 
‘‘Its Gonna Be Fine’’ என்ற ஆங்கில  நேரங்களில் அது உறவாகவ�ோ நட்பாகவ�ோ 
சிறுகதை த�ொகுப்பு,
‘‘இலக்கை  இருக்கலாம். ஆனால்  அந்நேரத்தில்  அந்த
ந�ோக்கி’’என்கிற 
மாணவர்களுக்கான  த�ோள் கிடைப்பது தான்  கடினம். நமக்கு
கட்டுரை த�ொகுப்பு, ‘‘ய�ோகினி’’ என்கிற  மட்டுமே தேவைப்படாது, பிறருக்கும் அந்த
பெண்  சித்தர்கள்
குறித்த
கட்டுரை  த�ோள் தேவைப்படும். சாய்ந்துக்கொள்ளும்
த�ொகுப்பு வெளிவந்திருக்கிறது. ‘‘அமளி’’ த�ோ ள ா க  நா மு ம் இ ரு க்க  வ ேண் டு ம் .
என்கிற சிறுகதை த�ொகுப்பும், «பத்ரகாளி» குறிப்பாக பெண்கள், இது ப�ோன்ற
என்கிற நாவலும் கிட்டத்தட்ட  தயார். நேரங்களில் எப்படி சிந்திக்கிறார்கள், எப்படி
கடந்து வருகிறார்கள் என்கிற க�ோணத்தில் 
கூடிய விரைவில் வெளியாகும்.
பத்து சிறுகதைகளின் த�ொகுப்பாக ‘‘Its Gonஉங்களுடைய ஆங்கில  சிறுகதை  na Be Fine’’ அமைந்திருக்கிறது. இரண்டு
மணி நேர பயணத்தில்  இந்த மெல்லிய
ஆலப்பாக்கம் துவக்கப்பள்ளி - ப�ோர்ட்
புத்தகத்தைப்  படித்துவிட  முடியும். அல்லது
ர�ோட்டரி டிஜிட்டல் லிட்டரசி - இலவச
ஒரு திரைப்படம் பார்க்கும் நேரம் தான் 
மடிக்கணினி வழங்கும் திட்டம்
இதற்கு தேவையான நேரம். பிரபல நடிகை 
அனு ஹாசன்  இதற்கு முன்னுரை ப�ோன்ற
விமர்சனம் எழுதித் தந்தார். பெண்கள்
பலரிடமிருந்தும் மின்னஞ்சல்  வரும். இந்த
கதைகளும் அதன்  முடிவும் வாழ்க்கையில் 
எப்படி தங்களுக்கு  நம்பிக்கை க�ொடுக்கிறது
என்று எழுதுவார்கள். அதை படிக்கும்போது
மகிழ்ச்சியாக இருக்கும்.
‘‘யங்  இன்னொவேட்டர்’’, ‘‘ஐடல் 
ஆஃப்  சேன்ஜ்’’ ப�ோன்ற விரு துகளை 
பெ ற ்றி ரு க்கிறீ ர ்க ள் . அ து கு ற ி த் து
ச�ொல்லுங்கள்.
‘‘வுமன்  எகனாமிக் ஃப�ோரம்’’ என்ற
அமைப்பின்  சார்பாக, இங்கிலாந்தின் 
பர்மிங்காம் நகரத்தில் பெண்களுக்கான 
மாநாடு நடந்தது. தங்களுடைய த�ொழில் 
து றை ய ி ல்  ச ி றந் து வ ி ள ங் கு ம் , பு து
முயற்சிகளை  சிந்தித்து செயல்படுத்தும்  
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சென்னை மேற்கு மண்டல இணை ஆணையர் s.ராஜேஸ்வரி அவர்களுக்கு ர�ோட்டரி
சங்கம் சார்பாக மகளிர் சாதனையாளர் விருது வழங்கியது

பெண்களுக்கு யங்  இன்னொவேட்டர் 
விருதுகள் வழங்கப்பட்டது. அதில்  உலகின்  
பல்வேறு பகுதிகளில்  இருந்து பெண்கள்
கலந்து க�ொண்டனர். ஒவ்வொருவரும் தங்கள்  
த�ொழில்  குறித்து உரை நிகழ்த்தின�ோம்.
நல்ல பயனுள்ள  அனுபவமாக இருந்தது.
ர�ோட்டாரியின்  டீம் வுமன்  எம்பவர்மெண்ட் 
சார்பாகஐடல் ஆஃப் சேன்ஜ்விருதுஒவ்வொரு
ஆண்டும் மகளிர் தினத்தில் வழங்கப்படுகிறது.
த�ொழில் மட்டுமின்றி, சமூக சேவைக்காகவும்,
சமூகத்தில்  மாற்றம் க�ொண்டுவரும் ஒரு
சக்தியாக இருப்பதற்கான  அங்கீகாரம்
அது. விருதுகள் மகிழ்ச்சியை தருவத�ோடு,

த�ொடர்ந்து நம் கடமையை ப�ொறுப்புடன் 
செயலாற்ற  உந்து சக்தியாக அமைகிறது.
நம் பாதையை செம்மைப்படுத்திக்கொள்ள 
ஊக்கமளிக்கிறது.
ர�ோட்டரி சங்கத்தின் தலைவராக
நீங்கள் செய்யும் சமூகப் பணி குறித்து
ச�ொல்லுங்கள்.
சமூக மேம்பாட்டில், சேவையில் 
சுழற்சங்கத்தின் பங்கு அபாரமானது.  
‘ ‘ ர�ோ ட ்டர ி க ி ள ப் ஆ ஃ ப்  செ ன ்னை 
ர ி ன ை ச ான் ஸ் ’ ’ எ ன ்கிற ச ங ்க த ்தின் 
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தற்போதைய தலைவராக இருப்பதில் நிச்சயம்
பெருமிதம்.என்னுடைய தலைமையில்,கடந்த
ஆறு மாதங்களில்  பல்வேறு திட்டங்களை 
செயல்படுத்தியுள்ளோம். மரம் நடுதல்,
அரசாங்க பள்ளிகளுக்கு ஃப�ோர்ட் நிறுவனம்
மூலமாக கணினிகளை  வழங்கியுள்ளோம்,
மகப்பேறு காலத்திலும் சமீபத்தில் தாயான 
மகளிருக்கும் ஊட்டச்சத்து மிக்க  உணவின் 
அவசியம் குறித்து விழிப்புணர்வு மற்றும் சத்து
நிறைந்த உணவு ப�ொருட்கள் ஆகியவற்றை 
வ ழ ங ்கின�ோ ம் . ‘ ‘ பெ து ம்பை ’ ’ எ ன ்ற
திட்டத்தின்  கீழ் பெண்  குழந்தைகளுக்கான 
கல்வி, சுகாதாரம், சமூக விழிப்புணர்வு
முகாம்களை மேற ்கொண் டு ள் ளோம் ,
மாணவர்களின் கல்விக்கு நிதி உதவுகிற�ோம்.
ப�ோலிய�ோ  குறித்த விழிப்புணர்வை 
மக்கள் மத்தியில்  ஏற்படுத்தின�ோம். சிறந்த
பேச்சாளர்கள் அழைத்து நிகழ்வுகளை 
நடத்துகிற�ோம். ‘‘பார்க் இந்தியா’’ என்ற
தன்னார்வ த�ொண்டு நிறுவனத்துடன் 
இணைந்து செயல்பட திட்டமிட்டுள்ளோம்.
அவர்கள் தெரு நாய்களின்  உணவு மற்றும்
மருத்துவ தேவைகளை பார்த்துக்கொள்ளும்
உன்னத சேவையை செய்து வருகிறார்கள்.
அவர்களுடன்  இணைந்து பணியாற்ற
விரும்புகிற�ோம்.

னால்  அலுவலகப் பணியை  விட, வீடும்
குடும்பம் சார்ந்த விஷயமும் தான் நிறைய
நேரத்தை  எடுத்துக்கொள்கிறது. என்னை 
சுற்றியிருக்கும் த�ோழிகள் பலர்  இதற்கு
உதாரணமாகஇருக்கிறார்கள்.அவர்களுடன் 
என்னை ஒப்பிட்டுக் க�ொள்வேன். அவர்கள்
அளவுக்கு நான்  உழைக்கின்றேனா  என்று
ய�ோசித்துப் பார்த்தால், இல்லை  இன்னும்
கூட  வேலைகளை  எடுத்துக்கொள்ளலாமே 
என்று த�ோன்றும். செய்வதற்கு வேலையே 
இல்லாமல் வெட்டியாக இருப்பதை  விட,
உட்கார நேரம் இல்லாமல் ஓடிக்கொண்டே 
இருப்பது தான்  எனக்குப் பிடிக்கும். «An
idle mind is a devil’s workshop» என்று
ஆங்கிலத்தில் ச�ொல்வார்கள். ஆகையால் 
முடிந்த வரை  என்னை  ஏத�ோ  ஒரு
விஷயத்தில் ஈடுபடுத்திக்கொள்வேன்.
தினமும் செய்ய  வேண்டிய வேலையை 
பட்டியலிட்டுக்கொள்வேன்.  ஒரு வேலையை 
வெற்றிகரமாக முடித்துவிட்டால், சிறிதாக
இடைவெளி எடுத்துக்கொண்டு, வேலைக்கு
த�ொடர்பில்லாத  ஒரு ப�ொழுதுப�ோக்கில் 
ஈடுபடுவேன். அது திரைப்படம் பார்ப்பது,
புத்தகம் படிப்பது, ஓவியம் வரைவது, இசை 
கேட்பது, என்பது ப�ோல் இருக்கும். பயணம்
செய்ய  மிகவும் பிடிக்கும். வெவ்வேறு
ஊர்களையும் அங்கிருக்கும் மக்களையும்,
அவர்களது வாழ்வியல், ம�ொழி, கலாச்சாரம்
ஆகியவற்றை  ரசிக்கப் பிடிக்கும். இது
அனைத்தையும் விட  அமைதி மிகவும்
ப ி டி க் கு ம் . எ ங ் க ோ  இ ய ற ்கை யு டன் 
அமைதியாக ஒன்றிவிட பிடிக்கும். 24 மணி
நேரம் தாராளமாகப் ப�ோதும்.

கடந்த நவராத்திரியின் ப�ோது,
ஒன்பது வெவ்வேறு துறையைச் சேர்ந்த
மகளிருக்கு விருது வழங்கின�ோம். சென்னை 
மேற்கு மண்டல  இணை  ஆணையர் 
S.ராஜேஸ்வரி IPS, MOP வைஷ்ணவ் 
கல்லூரியின்  முதல்வர் டாக்டர். லலிதா 
பாலகிருஷ்ணன், ப�ோன்ற புகழ்பெற்ற
சாதனை மகளிருக்கு ‘‘Vocational Excellence
உங்கள் வாழ்க்கையின்  இலக்கு
Award’’ என்கிற  விருதை  வழங்கின�ோம். என்ன?
இன்னும் பல திட்டங்களை நிறைவேற்ற
முடிவுசெய்துள்ளோம்.
வாழ்க்கையில்  எவரும் எதுவும்
நிரந்தரமல்ல  என்ற புரிதல்  வந்த பிறகு,
வீடு, நிறுவனம், ர�ோட்டரி ப�ோன்ற இலக்குகள் பெரிதாக வைத்துக் க�ொள்ள 
பல்வேறு விஷயங்களை தினசரி கையாள் வதில்லை. அதே நேரத்தில், எனக்கு வரும்
வதற்கு நேரம் ப�ோதுமானதாக இருக்கிறதா? வாய்ப்புகளை தட்டிக் கழிக்கமாட்டேன்.
எடுத்துக்கொண்ட ப�ொறுப்பை நிறைவாக
ஆரம்பத்தில்  சற்று கடினமாகத்தான்  செய் து மு டி த் து வ ி டு வ ேன் . அ து வ ே 
இருந்தது, ஆனால் இப்போது ப�ோகப்போக ஒரு த�ொடர்  சங்கிலிப் ப�ோல் நம்மை 
பழகிக்கொண்டேன். உண்மையை ச�ொன்  ப�ோகவேண்டிய பாதைக்கு இழுத்துச் சென்று
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விடும். தனக்கும் பிறருக்கும் பயனுள்ள ஒரு வேறு. நான் ச�ொல்லு ம் அறிவுரை 
வாழ்க்கையை  வாழ வேண்டும் என்பது பிறருக்கு சரியானதாக இருக்கவேண்டும்
தான் ஒரே இலக்கு.
எ ன ்ற அ வ ச ி ய ம் இ ல ்லை . ஆ னால் 
ப�ொதுவாக சில விஷயங்கள் ச�ொல்லலாம்.
பெண்கள் மற்றும் மாணவர்கள் பெ ண ்க ள்  த ங ்க ளு க் கு  ப ி டி த ்த தை 
சார்ந்த துறைகளில் தான் உங்கள் ஈடுபாடு செய்ய  வேண்டும், எப்போதும் தங்கள்
அதிகம் தெரிகிறது. அவர்களுக்கு நீங்கள் சு ய ம ர ி ய ாதையை  வ ி ட் டு க் க ொ டு க்க 
ச�ொல்ல விரும்புவது என்ன?
கூடாது. குடும்பம் மட்டுமே  உலகமாக
இல்லாமல் தங்களுக்கான நல்ல நட்பு
ஆமாம். பிரபல நாளிதழில் பல  வ ட ்ட த ்தை  உ ரு வ ாக்கிக் க ொள்ள 
வருடங்கள் த�ொடர்ந்து கட்டுரைகள் எழுதி வ ேண் டு ம் . இ ன ்றை ய ம ா ண வ ர ்க ள்
வந்தேன். பெண் சாதனையாளர்கள் பலரின்  அபா ர த ிறமைசாலிகள். அவர்களு க்கு
நேர்காணல்கள் க�ொண்டுவந்துள்ளேன். இருக்கும் அறிவும் திறனும் இந்தியாவின் 
மாணவர்களுக்கான  கட்டுரைகள் எழுதி பிரகாசமான  எதிர்காலத்திற்கு நம்பிக்கை 
ய ி ரு க்கிறேன் . அ னு ர ாதா  ர ம ண ன்  த ர க் கூ டி ய வ கை ய ி ல்  இ ரு க்கிற து .
ப�ோன்ற பிரபல  எழுத்தாளர்கள் எழுதிய ஆனால்  அதே நேரத்தில்  அவர்களுக்கான 
பத்திகளை எழுதும் வாய்ப்பும் கிடைத்தது. கவனச்சிதறல்களும் ஏராளம். சுலபமாக
அதில்  கிடைத்த அனுபவம் ஏராளம். வழித்தவறி ப�ோக முடியும். முக்கியமான 
ஆ னா லு ம் அ தை வைத் து க் க ொண் டு காலகட்டங்களில்  சிறிது கவனத்துடன்,
அறிவுரை  கூற  முடியாது. ஏனென்றால்  புத்திசாலித்தனத்துடன் நடந்து க�ொண்டால் 
ஒவ்வொருவரின்  வாழ்க்கை  வேறு சூழல்  வாழ்க்கை பிரமாண்டமாக அமையும்.       n
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எந்தா பா லு அ ண ்ணா எ ன ்ன 

கழிக்கிது (சாப்பிடுறீங்க)
சேட்டா ஒரு ப்ரோட்டா, ஒரு டீ மதி
(ப�ோதும்)
க�ொ ஞ ்ச ம் சீ க்கி ர ம ா க�ொண் டு
வாங்க சேட்டா, ஜ�ோலி (வேலை) நிறையா 
இருக்கு
ஓ கே அ ண ்ணா எ ன் று  ச�ொல் லி
அவசர, அவசரமாக அந்த சேட்டா  டீயையும்,
சூடான ப்ரோட்டாவையும் வைத்தார்.
வைத்த மறுகணத்தில் வேக, வேகமாக
சாப்பிட ஆரம்பித்தார் பாலு அண்ணா 
பாலு அண்ணா க�ொஞ்சம் பதுக்க 
( மெ ல ்ல ம ா ) ச ாப ் பி டு ங ் க ோ அ ப் பு ற ம்
ப�ொரை ஏறிக்க ப�ோகுது.
இ ல ்ல சே ட ் டா  ஸ் கூ ல்  ட ்ரி ப்
இருக்கு, இப்ப ப�ோனா தான் நாலு ,அஞ்சு
சவாரி கிடைக்கும் ஒன்பது மணிக்கு மேல 
ப�ோனா  அவ்வளவா  சவாரி கிடைக்காது.
இதை  விட்டா நைட் பத்து மணிக்கு மேல 
தான் சவாரி கிடைக்கும் .
நீங்க ச�ொல்லுறது எல்லாம் சரி
தான் அண்ணா ஆனா உங்க உடம்பையும்
பார்க்கணும் இல்லையா.
நேத் து   நீ ங ்க  ம ய க்க ம்  ப�ோட் டு
வ ி ழு ந ்த தா  எ ந ்த ன்  அ ன ி ய ன் ( தம ் பி )
பறைஞ்சு. உடம்பு மேல க�ொஞ்சம் அக்கறை 
எடுத்துக்கோங்கண்ணா. வயசு ஐம்பதுக்கு

மேல ஆகிடுச்சு. இரத்தக்கொதிப்பு ,பைல்ஸ்
பிரச்சனை வேறு இருக்கு .நான் என்னுடைய
இ ரு ப து வ ய சு ல  இ ரு ந் து உ ங ்களை 
பார்க்குறேன்  எனக்கே  இப்ப  முப்பத்தி 
அஞ்சு வயசு ஆகுது எனக்கே  உடம்புல 
ஆயிரத்து எட்டு பிரச்சனை இருக்கு .ஒரு
ஆறு லட்ச  ரூபாய் ல�ோன்  இருக்கு அதை 
முடிச்சிட்டேனா  ஊருக்கு ப�ோயிடுவேன்.
நீங்க  இங்க  வந்து எத்தனை க�ொள்ளம்
(வருஷம்) ஆகுது .ஊருக்கு ப�ோய் செட்டில் 
ஆக கூடாதா அண்ணா.
நீங்க ச�ொல்லுறது எல்லாம் சரி  சேட்டா 
ஆனா  எனக்கொரு மகள் உண்டு அவளுக்கு
நல்லபடியா  கல்யாணம் பண்ணனும் அந்த
கடமையை  முடிச்சிட்டேனா  இந்த நாட்டை 
விட்டு என்ன, இந்த உலகத்தை  விட்டே 
ப�ோயிடுவேன்.
என்ன அண்ணா இப்படி பேசுறீங்க.
நீங்க  இப்படி பேசுறதை கேட்டா  சேச்சி 
(அக்கா) பீல் பண்ண மாட்டாங்களா ?
அவ இருந்திருந்தா  என் ப�ொழப்பு
ஏன் சேட்டா இப்படி ப�ோக ப�ோகுது .அவ
ராசாத்தி, மகா லட்சுமி, தேவதை  அதான் 
எனக்கு முன்னாடியே  என்ன  விட்டிட்டு
ப�ோயிட்டா.
என்னங்க ச�ொல்லுறீங்க
ஆமாம் சேட்டா. என்  மனைவிக்கு
லங் கேன்சர்  வந்து எனக்கு முன்னாடியே 
ஸ்ரீதேவியா ப�ோயிட்டா. காசு, பணத்தை 
பெருசா நினைக்கலை. இத்தனை வருஷம்
க ஷ ்டப்பட் டு உ ழைச்ச து ல  எ ன் தம ் பி ,
தங்கச்சியை நல்ல படியா படிக்க வச்சேன்,
படிக்க வச்சது மட்டுமின்றி நல்ல வேலையும்
வாங்கி க�ொடுத்து நல்ல  இடத்துலயும்
கட்டி க�ொடுத்தேன். கல்யாணத்துக்கு
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பிறகு அவனவன்  குடும்பம் ,அவளவள்
குடும்பம்னு அவங்கவங்க  வாழ்க்கையை 
பார்த்துக்கிட்டு ப�ோயிட்டாங்க. அப்பா,
அ ம்மா  ம ாத ி ர ி வ ள ர ்த ்த அ ண ்ணன் ,
அண்ணியெல்லாம் அவங்க  கண்ணுக்கு
பெருசா தெரியலை.
எவ்வளவு கஷ்டப்பட்டு மழையி
லு ம் ,  வெ ய ்யி லு ம் உ ழைச்ச  க ாசை 
அவங்களுக்காக செலவு செஞ்சேன்  .எங்க 
அப்பா, அம்மா  சின்ன  வயசுலேயே  ஒரு
விபத்துல  இறந்துட்டாங்க  அப்பா ,அம்மா 
ப�ோன துக்கம் சின்ன பசங்களுக்கு வந்திட 
கூடாதுன்னு அப்பாவுக்கு அப்பாவாகவும்,
அம்மாவுக்கு அம்மாவாகவும் நானும்,
என்  மனைவியும் பார்த்து க�ொண்டோம்.
இ ப்ப  அ வ ங ்க  பு ள்ளை ங ்க  எ ல ்லா ம்
அமெரிக்காவுல படிக்குறாங்கா  ஆனா  என் 
மனைவி சீக்குல படுத்தப்ப  ஒரு பயலும்,
ஒரு சிறுக்கியும் ஏறெடுத்து கூட பார்க்கலை
சேட்டா.
லட்ச  கணக்குல செலவு பண்ணி 
யிருந்தா  என் ப�ொண்டாட்டிய காப்பாத்தி 
இ ரு க்கலா ம்  சே ட ் டா . இ து வ ரை க் கு ம்
எ ங ்க ளு க்கா க  நா ங ்க  வ ா ழ ்ந ்த தே 
இல்லை. தம்பி, தங்கைன்னு அன்பையும்,
பாசத்தையும் க�ொட்டி வளர்த்து எங்க 
முதலையும், மூளையையும் இழந்தோம்.
என் ப�ொண்டாட்டி சாவு ர�ொம்ப 
க�ொடுமையிலும் க�ொடுமை  .அவ எவ் 
வளவு வலி பட்டு, இரணப்பட்டு செத்து
ப�ோனான்னு நினைச்சு பார்க்கவே  மனசு
பாரமா ப�ோயிடுது. எங்களுக்காக இருக்க 
கூட ஒரு வீடு இல்லை சேட்டா.
இந்த முப்பத்து ரெண்டு வருசமா 
மழையிலும், வெய்யிலும் உழைச்சு வியாதிக்
காரனா ப�ோனது தான்  மிச்சம். இந்த
அரபு தேசத்து வெயிலில்  மணிக்கணக்கில் 
உட்கார்ந்து டாக்ஸி ஓட்டியதின் விளைவாய் 
பாத்ரூம்  ப�ோனால்  கூட  மலத்துக்கு பதில் 
இரத்தம் தான்  வரும். நல்லா  இருந்தவன் 
இங்க  வந்து மூல  வியாதிக்காரனா,
இரத்தக்கொதிப்பு வியாதிக்காரனா ப�ோனது
தான் மிச்சம் சேட்டா.
என் உழைப்பையும் ,தியாகத்தையும்
என் ம ன ைவ ி, மக ளை த வி ர ய ாரு மே 
உணரலை சேட்டா

இத்தனை வருசமா  ஒரு பைத்தியக்
காரனா வாழ்ந்திட்டேன். என்னை நினைச்
சாலே அருவெறுப்பா இருக்கு.
நான் செஞ்சது தப்பா சேட்டா.
அண்ணா நீங்கள் செஞ்சது துளியும்
தப்பில்லை
நீங்க உங்க கடமையை சரியா தான் 
செஞ்சு இருக்கீங்க. ஒரு ப�ோதும் கவலை
படாதீங்க எல்லாம் வல்ல ரப் உங்களுக்கு
அருள் புரிவான்.
அ ந ்த  கேப ் பிடேர ி ய ா சே ட ் டா 
ச�ொல்ல, ச�ொல்ல பாலுவுக்கு தன்னையும்
அறியாமல் கண்ணீர் வர த�ொடங்கியது
பா லு அ ண ்ணா  அ ழ ாதீ ங ்க ,
உங்களை ப�ோல நல்ல  மனுஷன்  இந்த
பூமியில பிறப்பது அரிது, நீங்க  உங்க 
கடமையை  சரியா செஞ்சு இருக்கீங்க.
கவலை படாதீங்க.
கண்ணை துடைச்சிட்டு வேலைக்கு
தெம்பா ப�ோங்க. உங்களை நம்பி தான் 
உ ங ்க ப�ொண் ணு இ ரு க் கு . க வ ல ை
படாதீ ங ்க  அ ண ்ணா  எ ன் று ஆ று தல் 
கூறினான் சேட்டா.
என் ப�ொண்ணுக்காக தான்   இந்த
உடம்புல இன்னும் உயிரை வச்சு இருக்கேன்.
நம்பிக்கை நிறைய இருக்கு அவளுக்கு நிறைய
நகை ப�ோட்டு நல்ல படியா  கல்யாணம்
பண்ணிக்கொடுக்கணும் என்று ச�ொல்லி
வைராக்கியத்துடன் அந்த தள்ளாத வயதிலும்
அடிக்கும் வெயிலில்  உழைக்க  கிளம்பினான் 
பாலு.
n

மலையாளமும் - தமிழும்
கழிக்கிது - சாப்பிடுறீங்க
மதி - ப�ோதும்
ஜ�ோலி - வேலை
பதுக்க - மெல்லமா
அனியன் - தம்பி
க�ொள்ளம் - வருஷம்
சேச்சி - அக்கா
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வெண்பாவேந் தாவாழி வேல்போல் தமிழ்வாழி
கண்பட்டுப் ப�ோகுமய்யா காத்திடட்டும் - தண்கடவுள்
ஓங்கிடட்டும் நின்புகழ் உன்னைநான் வாழ்த்துகிறேன்
பாங்குடனே வாழ்க பணிந்து
				

- தமிழ்நெஞ்சம் அமின்

 
கற்பகத் தருக்களைத்
தரித்திட வுயரும் க�ோடாரிக்
காம்புகளுக்கில்லை...
புல்லுருவிகளைக் களையும் துணிவு...

புல்லுருவிகள் நிறைந்த காடு
பயணத்தை நிதானமாய் நாடு
காய்த்திருந்தால் கல்லடியும்
காய்க்காதிருந்தால்
ச�ொல்லடியும் விழும்.

காணாத தூரம்
நீ நின்ற ப�ோதும்
காத�ோடு உந்தன்
குரல் வந்து ம�ோதும்
இனிதான இந்தப்
ப�ொழுத�ொன்று ப�ோதும்.

புத்துலகம் காட்டிய
புதுமையின் வடிவம்
வாழ்க்கையில் வந்துப�ோன
வசந்தமென்னும் பருவம்
பள்ளி வாழ்க்கை.

மழைத் தூறல் அழகு
விளையாடும் மனது
மலர்த் த�ோட்டம் சிரிக்கும்
விழி மூட மறுக்கும்
சுகமான ப�ொழுது.

ம�ொட்டவிழும் மலர்களுடன் புது
மெட்டெடுத்து நீயும்
நற் திட்டமிடு
வட்டமிடும் தடைகள் தட்டிவிட்டு
நீயும்வெற்றியை எட்டி விடு.

என்னை விடவும்
உன்னை விரும்பும்
இந்த ஆயுள்
இன்னும் நீள வேண்டும்.

க�ோடை வெயிலைச் சகித்தடி
க�ொடும் புயலுக் கீடு க�ொடுத்தபடி..
அசைந்தாடும் சிறு மலரின்
ப�ொறுமையும் பெண்மையல்லவா

நிமிர்ந்த நன்நடை வசப்பட்ட பின்னர்
நடை பழகிய பாதையை
மறந்து ப�ோகாதே.

மண் மீது நீ க�ொண்ட ம�ோகம்
எப்போது உனை விட்டுப் ப�ோகும்
மண் அரிக்கும் ஒரு நாள் தேகம்
அப்போது அழுதென்ன வாகும்.

ப�ொய்யாமை வழி வாழ்வதும்
தீயவை தவிர்த்தொழுகலும்
கேடு செய்யாமையும்
நற்றம் என்பதுணர்வீர்
இந்நிலையாமை உலகினிலே.
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நேர்கண்டவர் : ப�ொன்மணிதாசன்

  

 

வணக்கம். தாங்கள் இன்று பேசப்படும்
பெண்கவிஞர்களில் ஒருவராகத் திகழுகிறீர்கள்.
அத்தகையப் புகழுக்கு காரணமாகத் திகழுவது
கவிதைதான் என்பதில் சந்தேகமில்லை.
அத்தகையக் கவிதைகளை  எழுதுவதற்கு ஒரு
உந்து சக்தியாக விளங்குவது எது?

பெண்ணியம் பற்றி பல பெண் 
கவிஞர்கள் எழுதுகிறார்கள். தாங்களும்
அ த ி ல் அ டக்க ம் . உ ண ்மை ய ி லேயே 
பெண்ணியம் கவிதாயினிகளின் பார்வையில் 
அப்படித் தான்  இருக்கிறதா?அல்லது
மிகைப்படுத்துகிறீர்களா?

கவிஞர்களில்  ஆண் பெண்  என்ற
இருபாலினத்தவரும் கவிஞர்கள் என்றே 
அழைக்கப்படுகின்றனர். ஆனால்  ஒரு
பெண் தன் னு டை ய கு டு ம்ப ச் சூ ழ ல் ,
சமூகத்தின் பல்வேறு விதமான அழுத்தங்கள்
ப�ோன்றவற்றைக் கடந்து  தனக்குப் பிடித்த
துறையைத் தேர்ந்தெடுப்பதே  என்பது
சவாலான ஒன்று.. அப்படி என் விருப்பத்தின் 
பேரில், பல வாழ்வியல் சிக்கல்களைக் கடந்து
கவிதைகள் எழுதி வருகிறேன். கவிதை 
எழுதுவது என்  ஆத்ம திருப்தியையும்,
தன்னம்பிக்கையையும் அதிகரிக்கச் செய்கிறது.
இதற்கான உந்துசக்தி என்றால் அதுவும் இந்தச்
சமூகம்தான்.

நிச்சயமாக பெண்ணியம் மிகைப்
படுத்தப்படவில்லை.. இந்நிலம் த�ோன்றி 
மனித  இனம் த�ோன்றிய ஆதியின்  முடிச்சு
களில் பெண்கள்   ஆதித் தாய்களாக இருந்து
குடும்பங்களை  வழிநடத்தினார்கள்.ஆனால் 
நிலவுடைமை  சமூகம் தனக்கென. வகுத்துக்
க�ொண்ட  சுயகட்டுபாடுகளின்படி பெண்கள்
அவர்களுடைய சுய இயல் பிலிருந்து
பின்தள்ளப்பட்டு இன்று வரை பல்வேறு
அச்சுறுத்தல்களுக்கும் அடக்கு முறை 
களுக்கும் ஆளாகி வருகின்றனர். இந்தச்
சமூகத்தின் ப�ொதுப்புத்தி  மாறி பெண்கள்
சக மனிதிகளாக மதிக்கப்படும் வரை  இங்கு
பெண்ணியம் பேசப்பட  வேண்டிய தேவை 
இருக்கிறது.
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குடும்பத்தலைவனாக இருந்து சம்பாரித்துக்
குடும்பத்தைக் காப்பாற்ற வேண்டும் என்று
இந்த சமூகம் ச�ொல்கிறத�ோ அதே ப�ோல  ஒரு
ஆண் விரும்பினால் சமையல் வேலைகளைக்
கவனித்துக் க�ொண்டு குழந்தைகளைப்
பார்த்துக்கொண்டு வீட்டிலேயே இருப்பதை 
யும் ஏற்றுக்கொள்ள வேண்டும்.. அந்த சமூக
வெளியில்  ஆண் பெண்  மற்றும்   மூன்றாம்
பாலினத்தவர்  என  அனைவருக்கும் சம
ஆண்  சுதந்திரப் பறிப்பு சில  இடங்  உரிமை கிடைக்க வேண்டும்.
களில் நிகழ்ந்துள்ளதாக முகநூல்  ஊடக
வழி அறிகிற�ோம். அதற்கான  காரணம்
பெண்விடுதலை பாரதிகண்ட கனவு
பெண்களின்  ஆதிக்க  ஆளுமை  அதிகப் பலித்திருக்கிறது என்று நான் கருதுகிறேன்.
பட்டிருக்கிறது என்று க�ொள்ளலாமா?
உங்களின் கருத்து?
t சூரியப் பண்பலை நடத்திய
கவிப்பேரரசு வைரமுத்து அவர்களின்
பிறந்தநாளை முன்னிட்டு நடந்த
கவிதைப் ப�ோட்டியில்
மாநில அளவில் இரண்டாம் பரிசு
பெற்ற தருணம்.. ( தலைப்பு : சிறுமை
கண்டு ப�ொங்குவ�ோம்)

இங்கு பெண்ணியம் என்பது எப்படி
பார்க்கப்படுகிறது என்பதைப் ப�ொறுத்து
உங்களுக்குப்  பதில் தரலாம் என நினைக்
கிறேன். ஒரு பெண்  எப்படி சமூகத்தின் 
அத்தனை உரிமைகளையும் க�ோருகிறாள�ோ 
அதே ப�ோல்  ஆணுக்கும் அவை  கிடைக்க 
வேண்டும்..எப்படி ஒரு குடும்பத்தில்  ஆண் 

முதலில்  விடுதலை என்பது பிறர் 
க�ொடுப்பது. பெண்களுக்குத் தேவை 
விடுதலை அல்ல. அவர்கள் எதனால் 
ஒடுக்கப்பட்டிருக்கிறார்கள் என்பதை 
அறிந்து க�ொள்ளும் கல்வியும், சிறகு
களும்தான்  அப்படிப்பார்த்தால்  இன்னும்
விடுதலை கிடைக்கவில்லை. கிடைத் 

ப�ொற்கைப்பாண்டியன் கவிதா மண்டலம் நடத்திய முத்தமிழ் அறிஞர் டாக்டர்
கலைஞரின் மறைவை ஒட்டிய கலைஞருக்குக் கவிதாஞ்சலி நிகழ்வில்
நினைவுப் பரிசு
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த ி ரு ப்ப து  ப�ோ ன ்ற    ஒ ரு  த�ோ ற ்ற ம்
இருக்கிறது
தாங்கள் பெரிதும் ஒருவரை  மதிக்
கிறீர்கள் என்றால் அது யார்? எதனால்?
எ ன் அ ப ் பா . .   எ ன் இ ணை ய ர் . .   
என் த�ோழமைகள் ஒருவரைக் கேட்டால் 
மூன்று பதில் ச�ொல்லியிருக்கிறேன் 
என்று நினைக்க  வேண்டாம். என்னைப்
ப�ொறுத்தவரை மூன்றும் ஒன்றுதான்.

இயக்குனர் லிங்குசாமி அவர்களின்
ஹைக்கூ கவிதைகளை முன்வைத்து
கவிஞர் ஜெயபாஸ்கரன் அவர்கள்
எழுதிய கற்றுக் க�ொடுக்கிறது மரம்
நூல் வெளியீட்டு விழாவில் அண்ணன்
அறிவுமதி அவர்களுடன்.
பெரியார் பிறந்தநாள்
விழா.. தலைமை
கிருஷ்ணகிரி

கவிஞர்கள் அனைவருமே திரைத் 
துறையில்  கால்பதிக்க  வேண்டுமென்று
விரும்புகிறார்கள் அதில் தவறில்லை.
தா ங ்க ள் அ ப்ப டி  ந ி ன ை த ்த து ண ் டா ?
ஒருவேளை  அவ்வாறு முயன்ற அனுபவம்
என்ன?
ஆம் எனக்கும் திரைத்துறையில்  
பாடலாசிரியராக மிளிர வேண்டும் என்ற
ஆவல்  உள்ளது. அதற்கான  முயற்சியில் 
இருக்கிறேன். இதுவரை  இரண்டு பாடல் 
களையும் எழுதியுள்ளேன்
இன்றைய காலச் சூழலில்  கவிஞர் 
கள் கை க�ொள்ளவேண்டியது என்ன?அது
ஏன்?
எந்த சூழலானாலும் கவிஞர்கள்
கைக�ொள்ள  வேண்டியது ச�ொற்களைத் 
தான்.. மரப�ோ.. நவீனம�ோ நாம் பயன் 
படுத்தும் ச�ொற்களின்   வீரியமே  ஒரு
கவிதையின் நிலைப்பைத் தீர்மானிக்கிறது
உங்களுக்குப் பிடித்த கவிஞர் யார்?
அது ஏன்?
எனக்கு மிகவும் பிடித்த கவிஞர் 
என்று ஒரு பெயரை  மட்டும் ச�ொல்லிவிட 
முடியாது.. நான்  கவிதை  எழுதுவதற்கான 
ஆர்வத்தை  ஏற்படுத்திய நான்  வாசித்த
அ ன ை த் து க் க வ ி ஞ ர ்க ளு ம்  ப ி டி த ்த
கவிஞர்கள்தான்..
இப்படி
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எழுதக்

கூடாது

என்று.

திருச்சி ஆசிரியர்கள் சங்கம் வழங்கிய கலைஞர் விருது

ஏ தே னு ம் ஒ ரு  படைப்பை நீ ங ்க ள்
வெறுத்ததுண்டா?அப்படியெனில் அதுயார் 
படைப்பு? காரணம்?

மதுரை புனைவு இலக்கியச் சந்திப்பு

இ து வ ரை  அ ப்ப டி எ தை யு ம்
வெறுத்ததில்லை
முகநூல் குழுமங்கள் பற்றி தங்களது
பார்வை?
தமிழ்சார்ந்து பல்வேறு முன்னெ 
டு ப் பு க ளை  எ டு க்கி ன ்ற ன  பு த ி தா க
எழுத  வருபவர்களுக்கான தளமாகவும்
இருக்கின்றன.. நானும் தமிழ்ப்பட்டறை 
என்னும் முகநூல்தளம் வழியாக அறியப்
பட்டவள் தான்.
உங்கள் வாழ்வில் மிக முக்கியமான 
தருணங்களில்  உங்கள�ோடு பயணித்து
என்றும் நன்றிக்குரியவர்களாக இருப்பவர் 
களைப் பற்றிக் கூறுங்கள்?!
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தமிழ்நாடு கலை இலக்கியப் பெருமன்றம் நடத்திய வைர விழாவில்...

தமிழ்ப்பட்டறை இலக்கியப் பேரவை 
அண்ணன் சேக்கிழார் அப்பாசாமி, தமிழ்நாடு
முற்போக்கு கலை இலக்கிய மேடை
த�ோழர்  விசாகன்  - வெண்பா ஆசான்கள்
: ஏ டி . வ ர த ர ா ஜ ன் , அ க ர ம் அ மு தன் ,
பரமசிவம் நெடுஞ்சேரலாதன், பாவலர் 
வை ய வ ன்  - இ ய க் கு ன ர ்க ள்    A . R . K
ராஜராஜா, ஜெயப்பிரகாஷ்  வீரப்பன் 
மற்றும் இதழ்கள் : இனிய உதயம்,
தமிழருவி, தமிழ்நெஞ்சம், மக்கள் தாரகை 
மருதாணி
அண்மையில் தாங்கள் விரும்பிப்
படித்த புத்தகம் அதன் பாதிப்பு?
சமீபத்தில் வாசித்த புத்தகம் எழுத்தாளர் 
முத்துநாகு அவர்களின் சுளுந்தி நாவல் .. எளிய
மக்களின்  குரலாக உயர்ந்திருக்கும் வரலாற்று
ஆவணமாகவே நான்  இந்த நாவலைப்
பார்க்கிறேன்.
எதிர்கால திட்டம் என்ன? எழுத் 
துலகம் அதனால் அடையும் லாபம்?
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விருதுகள் ஒரு படைப்பாளனை
மாற்றுமா? ஏமாற்றுமா?
நிச்சயமாக மாற்றும் ஏமாற்றாது
தாங்கள் தமிழ்நெஞ்சம் வாசகர்க 
ள ி ல்  ஒ ருவ ர் .  தம ி ழ ்நெஞ ்ச ம்  ப ற்றிய
உங்களது பார்வை ?
ஆமாம் நான்  மரபுக் கவிதைகள்
பயின்று க�ொண்டிருக்கும்போதே  எனது
வெண்பாக்களை தமிழ்நெஞ்சம் வெளியிட்டு
ஊக்கப்ப டு த ்தி யது. த�ொடர்ந்து பல 
கவிஞர்களை  அறிமுகப் படுத்தி  வருகிறது.
அ ம ி ன்  ஐ ய ா  ம ற் று ம்  த ம ி ழ ்நெ ஞ ்ச ம்
உறவுகளுக்கு அன்பும் நன்றியும்.
தமிழ்ப்பட்டறை இலக்கியப் பேரவை
மற்றும் உலகத் தமிழாராய்ச்சி
நிறுவனம் இணைந்து நடத்திய
பன்னாட்டுக் கருத்தரங்கம்.
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ச ங ்க  இ லக்கி ய ப ் பா ட ல ்களை 
எளிய கவிதை  வடிவில்  எழுத  வேண்டும்
என்பது எனது விருப்பம்.. முதலாவதாக
1 0 0 கு று ந்தொகை ப்  பாட ல ்களை 
புதுக்கவிதையாக எழுதி வருகிறேன். என் 
விருப்பத்திற்காக நான் கையிலெடுக்கும்
இ ந ்த மு ய ற ்சி  எ ழு த் து ல க த ்திற் கு ம்
பயனளித்தால் மகிழ்வேன்
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சக்தி.

பிரார்த்தனை என்பது மாபெரும்

கடவுளிடம் வேண்டுதல், பிரார்த் 
தனை  செய்தல் அல்லது த�ொழுதல் இன்னும்
வேறு வேறான  சமய பழக்கவழக்கங்கள்
எதுவாக இருந்தாலும் நீங்கள் மனதார
விரும்பும் விளைவுகளை பெறுவதற்கு
ஆழ்மனதுடனான த�ொடர்பாடல் தேவைப்
படுகிறது.அதனைத் தான் நாம். பிரார்த்தனை
என்றும்  வேண்டுதல் என்றும் குறிப்பிட்டுக்
கூறுகிற�ோம்.
பிரார்த்தனை அல்லது வேண்டுதல் 
நமது  வாழ்வில் அன்றாட நடவடிக்கைகளில் 
ஒன்றாக இருக்கிறது.   மதம் என்பதைத் 
தாண்டி  பிரபஞ்சத்திடம் நாம்  ஒரு தேவையை  
நிறைவேற்றித் தருமாறு  கேட்கப் படும்

ஒன்றாகவும் இருக்கலாமே...
ஒரு இக்கட்டான  சூழலில்  ஏத�ோ 
ஒரு தீர்க்க முடியாத பிரச்சினையாகவ�ோ..
உயிர்பயத்தால�ோ... நமது பிரார்த்தனை
பீறிட்டுபாயும். பல  சமயங்களில்  ஒரு
தலைவருக்காகவ�ோ, சமூகத்துக்காகவ�ோ,
அல்லது மழை  வேண்டிய�ோ  ஏதாவது
ஒரு முக்கியமான  விளைவுக்காக ப�ொது
மக்களும் பிரார்த் தனை செய்கிறார்கள்..
ப ி ர ச்சன ை ய ான நே ர ங ்க ள ி ல் 
பிரார்த்தனைகள் நமக்கு  பேருதவியாக
இருக்கிறது என்பதில்   சிறிதும் சந்தேக
மில்லை.  ஆனால்  பிரார்த்தனை நம்  வாழ்வில் 
ஒரு முக்கியமான, ஆக்கபூர்வமான அங்கம்
வகிப்பதற்கு பிரச்னைகளுக்காக நாம்
காத்திருக்க தேவையில்லை.
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பிரார்த்தனைகளை நம் அன்றாட  
வ ா ழ ்வில் ஒ ரு   ஆ க்க பூ ர ்வ ம ான 
அ ம்ச ம ா க இ ரு க் கு ம்ப டி  நம்மால் 
செ ய ்ய மு டி யு ம் .    ப ி ர ா ர ்த ்த ன ை க ள்
மூலமாக வெற்றிகளை  காணமுடியும்
ஆர�ோக்கியத்தை க�ொண்டுவரமுடியும்.  
உ ற வு க ளை மேம்ப டு த ்த மு டி யு ம் .
ம க ி ழ ்ச்சியை யு ம் உ ற ்சா க த ்தை யு ம்
வாழ்வில்  எல்லாநேரங்களிலும் க�ொண்டு
வரமுடியும்.
நம் வேண்டுதல்களை  சக்திமிக்க 
தா க ஆ க் கு க ி ன ்ற ஆ ற ்ற ல ்க ள்  ந ம்
எண்ணங்களுக்குத் தான்   அதிகளவில் 
உள்ளது.  குறிப்பிட்ட மதம்...கடவுள் என்று  
வரையறுக்கப்பட்ட  ஒன்றாக  இல்லாது..
முடி வ ில்லா  பேர ாற்ற ல்கள் க�ொ ண ்ட  
நம்முடைய எண்ணங்களுக்கு வண்ணம்  
க�ொடுத்து, எமது தேவை எதுவ�ோ  அவை  
நிறைவேற  வேண்டி  தீவிரப்பற்றுதல�ோடு,
வேண்டி நின்றால்... அவை நிச்சயமாக  
நடந்தேறும்.
வேண்டுதல்களுக்கு செயல்விடை 
அளிக்கும்படி செய்வது ஒரு குறிப்பிட்ட 
உ த ்திய�ோ  அ ல ்ல து  ப ி ர ா ர ்த ்த ன ை
செயல்முறைய�ோ  மட்டுமல்ல... நம்முடைய
நம்பிக்கையின்படி நம் வேண்டுதல்களுக்கு
விடையளிக்கப்படும் என்பதுதான் உண்மை.
நாம் எதை செய்து க�ொண்டி
ருக்கிற�ோ ம் அ தை  ஏ ன் செய் து
க�ொண்டிருக்கிற�ோம் என்ற புரிதலின் 
அடிப்படையில் அமைந்திருக்கும் ஓர் உத்தி,
நம்முடைய உள்ளார்ந்த விருப்பங்களை 
நிறைவேற்றுவதில் பெருமளவு உதவும்.
நம்  எல்லோருக்கும்  தேவைகள்
உ ள்ள து . அ த ற ்கா க   ப ி ர ா ர ்த ்த ன ை
செய்கிற�ோம். ஏனென்றால்  நம் ஆழ் 
விருப்பம்தான் பிரார்த்தனை. உடல்  +
உள ஆர�ோக்கியம், மகிழ்ச்சி, பாதுகாப்பு,  
மன  அமைதி, மற்றும் பல நல்ல 
விஷயங்களை நாம்  மிகவும் ஆழமாக
விரும்புகிற�ோம்.. ஆனால் நம்மில் பலர் 
தெளிவாக வரையறுக்கப்பட்ட  விளைவு
களை பெற தவறி விடுகிற�ோம். காரணம்
பிரார்த்தனைக்குரிய த�ொடர்பாடலில் 
ஏற்படும் தவறு.  நாம் நம் பிரார்த்னைகளை 
தெளிவாக வரையறுப்பதில்லை. அதை 

நம் பிரார்த்தனைகளில்  வரையறுக்க 
வேண்டும். நமது  தேவை  எது என்பதில்  
தெளிவாக இருப்பது மட்டுமல்லாமல் 
உறுதியான நிலைப்பாட்டில்   இருப்பதும்  
மிகவும் சிறந்தது.
நம்பிக்கை தான்  வாழ்க்கை  விதி.
அதுதான்  ஈர்ப்புவிதி. உங்கள் மனதில் 
இருக்கும் ஒரு எண்ணம்தான் நம்பிக்கை.
நாம் என்ன  சிந்திக்கிற�ோம�ோ  எவ்வாறு
உணர்கிற�ோம�ோ எதை  நம்புகிற�ோம�ோ 
அதுப�ோலவே நம் மனமும் உடலும்..
சூழல்களும் மாறுகின்றது.
உறுதியான எண்ணத்துடன், தெளி
வாக   வரையறுக்கப்பட்ட பிரார்த்தனை
க ளை  அ ந ்த அ க ி ல த ்தின்  ஆ ண ்ட 
வ ன ி ட ம் . . . மு டி வ ி ல ்லா பே ர ரு ள ான 
பிரபஞ்சத்திடம்.. ஒப்படைத்து... நம்பிக்கை 
தளராமல்  இருப்போமாக இருந்தால்..
அவை நிறைவேறும் என்பது உறுதி.
உங்கள் வேண்டுதல்.. அல்லது..
பிரார்த்தனையின் ப�ோது.. ஏற்கனவே  
நீங்கள்   அடைந்துள்ள... உங்களுக்குக்  
கிடைக்கப்பெற்றுள்ள  பாக்கியங்களுக்கு  
ந ன ்றி  கூ ற ி க்  க�ொள்ள  ம றந் து
விடாதீர்கள்... உங்களிடமுள்ள நன்றி 
உணர்வு.. உங்கள் பிரார்த்தனைகளை  
விரைவில்  நிறைவேற்றித் தரும் ஆற்றல்  
க�ொ ண ்ட து எ ன ்பதன ை ஒ ரு ப�ோ து ம்
மறந்து விடாதீர்கள்..
ஏ னென ி ல்  ந ன ்றி யு ண ர் வு
எவரிடம் அதிகமாக காணப்படும�ோ...
அவர் களுக்கான தேவைகள்அதிசீக்கிரத்தில் 
நிறை வேற்றிக்  க�ொடுக்கப்படும்...
எப்போதாவது   என்றில்லாமல்...
எப்போதுமே... தூய எண்ணங்கள�ோடும்
ந ற ்சிந ்த ன ை க ள�ோ டு ம்    உ ல க ம்  
முழுவதும் உள்ள   உயிர்கள்  நலம�ோடும்  
வளம�ோடும் வாழ நாட்டம் க�ொள்வதும்..
இன்றியமையாத  ஒன்று.   அது    உங்கள்
உடல்  உள   ஆர�ோக்கியம் பேணி..
உங்களையும்  நலம�ோடும் வளம�ோடும்  
வ ா ழ  வை க் கு ம்   எ ன ்பத ி ல் ச ி ற ி து ம்
ஐயமில்லை.
எல்லா  உயிர்களும்  நலம�ோடு
வாழ  பிரார்த்திப்போம்!
n
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சங்கடமாயிருக்கிறது..
காதலையும்
நட்பையும்
வேறுபடுத்திக்காட்டும�ொரு
விசேட முத்தம்
நான் உன்னைக்காதலிக்கிறேன்
நீ என்னைக்காதலிக்கிறாயா
தெரிந்து க�ொள்ளத்தேவைய�ொரு
முத்தம்
நட்பின் எல்லை
தாண்டி
காதலாய் மாறியதன்
அறிகுறியாய்
முத்தங்களில்
இம�ோஜிக்கள்
சட சட வென
பரிமாறப்படுகிறது
ஆனாலும்
இப்போது காதலைப்பற்றி
எழுதுவதற்கு
சங்கடமாகவிருக்கிறது
காலம்
அப்படி மாறிவிட்டது
காதலுக்கும்
காமத்துக்கும்
வித்தியாசமில்லாமல்
முன்பை விட
அன்பை பரிமாறிக்கொள்வது
இலகுதான்
சண்டைகளிற்குப்பின்
சமாதானமாகிக்கொள்வதும்
இலகுதான்

இலகுவாய் பரிமாறப்படுகிறது
அன்பின் வன்மையான
வேண்டுக�ோளாக
நம்பிக்கையில்லையா
எனும் கேள்விக்கு
பதிலாக
நினைத்தவுடன்
முகம் பார்க்கலாம்
த�ொடுதிரை யுகத்தில்
சேமித்தும் வைத்தும்
பார்க்கிறார்கள்
எல்லாவற்றையும்
ஒரு பிரிவில்
பழிவாங்கலில்
தெரிந்தவர்கள்
தெரியாதவர்களுக்கெல்லாம்
கணநேரத்தில்
பகிரப்படுகிறது
அவள் மானம்
இவர்கள் ஹ�ோர்மோன்
மாற்றங்களில்
தடம்புரள்கிறார்களென்றால்
ஒரு பக்கம்
பருவம் தாண்டிய
ப�ொருந்தாக்காதல்கள்
வேறு
காதலைப்பற்றி
எழுத சங்கடமாகத்தானிருக்கிறது!

அதையும் தாண்டி
அவள்
அந்தரங்கங்களும்
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மயிலிறகு மனசு
சிபானா அஸீம்
இலங்கை.

கேள்விப் பூக்கள்
மனமெங்கும்
வியாபித்து நிற்குது
ம�ௌனத்தில்
ம�ொழிப்பெயர்க்க இயலாத...
உந்தன் சலங்கை ஒளி.
நினைவெங்கும்
நிசப்தமாய் நிறைகிறது
பேசா முடியாத
தருணங்களில்…நீ!
என்னைக் கடக்கும் ப�ோது...
விட்டுச் சென்ற
ஒற்றைப் பார்வை...!
காத்திருக்கும்
கண ந�ொடிகளில்
உன்னிடம் கூற முயன்று
த�ோற்ற ச�ொற்கள்
இன்றும்...
இதழ் பிரியாத ம�ொட்டுக்களாய்...
இதயத்தில்
தடுமாறியே நிற்கிறது..!
மனக்காடு எங்கும்
உன்னை பற்றிய நினைவுகள்
துளையிட்ட மூங்கிலில்
நுழைய முடியாத ராகமாய்....
உன்னிடம் வராமல்
ம�ௌனித்தே உறைகிறது!!!
உயிர் த�ொடும் காதல்
உண்மை எனில்...
உன்னை த�ொடாமல்
இன்று வரையிலும்
இதயத்தில்...
கேள்வி பூக்களாய் தேங்கியே...
நிற்பதும் ஏன�ோ....?!

நெல்லை.க. ச�ோமசுந்தரி
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க�ொம்பன் தயாராகிவிட்டான்.  

இந்த வருட ஜல்லிக்கட்டுக்கு வாடிவாசலில் 
நிற்பான்.
உத்தமன் க�ொம்பனுக்கு பயிற்சி 
க�ொடுத்துக் க�ொண்டிருந்தான். உத்தமன் 
மதுரையில்  மிகவும் பிரபலம். பேருக்கு
ஏற்றாற் ப�ோல் உத்தமனும் கூட.
அவனிடம் பயிற்சி எடுத்துக்கொள்ள 
நீ நான்  என்று ஏகமாய் ப�ோட்டி ப�ோடும்
இளசுகள்.
த ம ி ழ ன ி ன்  வீ ர த ்தை யு ம்  த ம ி ழ் 
மண்ணின் பாரம்பரியத்தையும் காக்க 
உத்தமன் தன்னை அர்ப்பணித்துக் க�ொண்டு
இருக்கிறான்  என்று ச�ொன்னால்  அது
மிகையாகாது.
க�ொம்பனிடமும் அதீத பாசம் உத்த
மனுக்கு. அவன்  பூமியில்  விழும் ப�ோது
அவனை கையில்  ஏந்தி த�ொப்புள் க�ொடி
அறுத்து பின்  இதுவரை  ஒரு நிமிடம் கூட 
அவனைப்  பிரியவில்லை.
ச�ொந்த அக்காவின் திருமணத்தை 
கூட அவன் ஊரிலேயே நடத்தி விட்டான்.
அது வரை திருமணமே நிச்சயமாகாத 
அக்காவிற்கு, க�ொம்பன்  பூமியில் பிறந்த
மறுநாளே ப ட ்டாளத ்திலி ருந்து வந்த
திருச்செல்வன் மாப்பிள்ளை ஆகிவிட்டான்.
க�ொம்பனை பற்றி ஊரே அதிசயமாய் 
பே ச ி க்  க�ொ ண ்ட து .  க�ொம்பன ை யு ம்
கருப்பனை யும் வைத்துத்தான்  எல்லா 
நல்ல  காரியமும் நடக்கும். உத்தமனிடம்
இ ருக்கு ம் அ ன ை த்து காளை களுமே 
அவனுக்கு குல  சாமி என்று ச�ொன்னால் 
அது மிகையாகாது.
மறுநாள் வாசலில்  ஒரு இளந்தாரி
பயிற்சி பெற  வந்திருப்பதாய்  உத்தமனின் 
நண்பன் ச�ொல்ல  உத்தமன் வெளியே 
வந்து பார்த்தான்.
‘‘என் பேரு குரு, ர�ொம்ப நாளாக
ஜல்லிக்கட்டுல சேர்ந்து ஜெயிக்கணும்னு

பயிற்சி செஞ்சப்ப  உங்கள பத்தி ச�ொன் 
னாங்க, எத்தனை பணம் கட்டணும்னு
ச�ொன்னீங்கன்னா சேர்ந்துக்கிறேன்’’.
அவனின் த�ோரணையும் அவசரமும் உத்த
மனுக்கு  பிடிக்கவில்லை.
‘‘இதெல்லாம் அவசரப்படற விஷயம்
இல்ல... உங்க  உடல் தகுதி பாக்கணும்,
மன�ோ பலமும் பார்க்கணும்.அடுத்த வாரம்
வந்து பாருங்க’’ என்ற உத்தமனை த�ோளை 
குலுக்கியபடியே அலட்சியமாக பார்த்தான் 
குரு.
இரவு ஏன�ோ தூக்கம் வர மறுத்தது
உத்தமனுக்கு.
வாங்கிக் குவித்த பரிசுகளை  ஒரு
முறை பார்த்தான்  உத்தமன். க�ொம்பன் 
வருவதற்கு முன்  கருப்பன்  வாங்கிக்
க�ொடுத்த பரிசுகள்.  கருப்பன் க�ொம்பனுக்கு  
முன் வந்தவன். மூத்தவன்.
அக்காவின்  கல்யாணத்திற்கு சீதன 
மாக ஏகமாய் க�ொடுத்தான்  உத்தமன்.
க�ொடுத்தது ப�ோக ஒரு அலமாரி முழுவதும்
மெடல்கள். வாங்கிய தங்க  காசுகளை 
கண்ணாடி பீர�ோவில்  அழகாய்  அடுக்கி 
வைத்திருந்தான்.
‘‘சலங்..சலங்...’’ என்று பின்பக்கத் 
தில் இருந்து சத்தம் கேட்டது.
எழுந்து சென்று கதவைத் திறக்க 
யார�ோ ஓடுவது ப�ோல் இருந்தது.
‘‘யார்ல  அங்க’’ உத்தமன் டார்ச்
லைட்டை கையில் எடுத்துக் க�ொண்டு
வெ ள ி ய ி ல்  வ ர  க�ொம்பன்  எ தைய�ோ 
வெறித்து பார்த்துக்கொண்டிருந்தான்.
உத்தமனுக்கு ‘‘உருக்’’ என்றது
மனதுக்குள். இந்த ஊரில் யாருக்கும் இவன் 
வீட்டுக்குள் நுழைய அவ்வளவு தைரியம்
கிடையாது. ய�ோசித்தவாறே க�ொம்பனை
தட வ ி க்  க�ொ டு க்க  அ வ ன் த ல ை யை 
சிலுப்பினான்.
எங்கோ தவறு நடக்கப் ப�ோவது
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உறுதி ஆனது ப�ோலிருந்தது உத்தமனுக்கு.

அ

டு த ்த வ ா ர ம் உ த ்த ம ன் 
ச�ொன்னதுப�ோல் குரு வந்து நின்றான்.
வந்து நின்றதுமே ஒரு வீச்சம் அடித்தது.
‘‘என்ன குடிச்சிருக்கியளா?’’
‘‘பனங்கள்ளு....வேறு எதுவும் இல்லை’’
‘‘நீங்க என்ன ஜல்லிக்கட்டை,  கம்பு
சுத்தறது ப�ோல் நினைச்சாப்லயா ? அதுக்கு
நிறைய கட்டுப்பாடு இருக்கு.  ச�ொல்லுங்க 
எதனால உங்களுக்கு ஜல்லிக்கட்டு ஆசை?’’
‘‘நான்  ஒரு ப�ொண்ண  காதலிச்சா,
அவ இன்னொருத்தன கட்டிக்க ப�ோறேன் 
அப்படின்னு ச�ொல்லுதா, அவகிட்ட நான் 
பெட்டு கட்டி இருக்கேன், ஒரு தங்க  காசு
வாங்கி காட்டுறேன் அப்படின்னு..’’
‘‘சரி தான்  உங்க  காதல்  இவ்வளவு
சீப்பா இருந்தா  அதெல்லாம் சரிப்படாது.
ஒரு பத்து காளையை  யாவது நீங்க 
அடக்கணும்னு நினைச்சாத்தான்  ஒரு
காளையை  அடக்க  முடியும்.... ஒரு தங்க 
காசுக்கு நின்னா  ஒரு அண்டா  கூட 
கிடைக்காது...’’
‘‘உங்க  கிட்ட நான்  உபதேசம்
வாங்க வரல... முடிவா என்ன ச�ொல்லுத?’’
என்றான் குரு.
‘‘எங்கிட்ட  கத்துக்கறதுக்கு ர�ொம்ப 
ப�ொறுமை  வேணும்..
சில கேள்வி 
கேட்கிறேன் பதில் ச�ொல்லுங்க’’
‘‘கேளுங்க’’ என்றான் குரு.
‘‘வாடிவாசலில்  இருந்து வர மாட்ட 
பாத்துட்டு என்ன செய்வியாம்?’’
‘‘மாட்ட பார்த்ததும் பட்டுனு ஓடிடு
வேன்.. அப்புறம் ப�ோக்கு காட்டுவேன்’’
‘‘களத்தில நிக்கையில  மாட்டோட 
எந்த பகுதியை பாப்ப?’’
‘‘க�ொம்புத்தேன்.. குத்திடுச்சின்ன?’’
‘‘இரண்டு பதிலுமே தப்பு.. மாட்ட 
பார்த்ததும் ஓடக்கூடாது, இரண்டாவது
மாட்டோட க�ொம்பை பார்க்கக் கூடாது..
திமிலை பார்க்கணும்’’
‘‘சரி இதையாவது ச�ொல்லுங்க...
ஜல்லிக்கட்டுக்கு முன்ன  காளைங்களுக்கு
எ த ்த ன ை ம ா ச ம் மு ன ்ன ப ய ி ற ்சி 
குடுக்கோணம்?’’

‘‘ அ து ம ா ட ்டை ப�ொ று த ்த து
அண்ணே...’’
‘‘சரியாப் ப�ோச்சு.... மனுசனுக்கு
உ டல் த கு த ி  ப�ோல  ம ாட் டு க் கு ம்
உண்டுலே...’’
‘‘அண்ணே என்ன ச�ொல்ல வறீங்க..’’
‘‘என்  கூட  வாங்க’’ உத்தமன் 
காளைகள் இருக்கும் இடத்துக்கு குருவை 
அழைத்துச் சென்றான்.
அங்கே பத்து காளைகள் க�ொம்பி 
னால் செம்மண் மேட்டை கிண்டிக்  கிளறிக்  
க�ொண்டிருந்தன. நான்கு காளைகள்
அ ரு க ி ல்  இ ரு க் கு ம் கு ள த ்தில் நீ ச்சல் 
அடித்துக் க�ொண்டிருந்தன.
‘‘வாத்தியாரே க�ொம்புக்கு பலம்
வர வரை  இந்த பயிற்சி... அதேசமயத்தில் 
மாட்டுக்கு மூச்சு திணறாம இருப்பதற்காக
வேண்டி நீச்சல் பழக்கம் பண்றோம் புரியுதா 
உனக்கு...  நீச்சலானு தெரியுமில்ல....
கிராமத்திலிருந்து அதுவும்  தெரியாதுன்னு  
ச�ொல்லாதீங்க... ஏன்னு கேட்டா நீங்க 
தான் பயிற்சி க�ொடுக்கணும்’’ என்ற
உத்தமனை அலட்சியமாக பார்த்தான் குரு.
‘‘கத்துக்கிட்டா ப�ோச்சு’’ குருவின் 
அலட்சிய பதில்  உத்தமனுக்கு பிடிக்க 
வில்லை.
‘‘நீ கல்யாணத்த ஒத்திப்போடு
இந்த வருஷம் ஜல்லிக்கட்டுல  கலந்துக்க 
முடியாது’’ இறுதியாய் ச�ொல்லி விட்டு
வீட்டுக்குள் சென்று விட்டான் உத்தமன்.
‘‘காசு பாக்காதிங்க  அப்பு, என்ன 
வேணும்னாலும் தரேன்’’ என்ற குருவை 
முறைத்தான் உத்தமன்.
உள்ளுக்குள் எரிச்சல்  பீறிட்டது
உத்தமனுக்கு. என்ன  ஒரு அலட்சியம்
அவன் குரலில்.
‘‘யார்கிட்டயும் காசு வாங்கறது
இல்ல..நானு.. என்ன பத்தி நீ ஒழுங்கா 
விசாரிக்கலை ப�ோல... நீ முதல்ல கிளம்பு’’
ச�ொன்ன  உத்தமன்  உள்ளே சென்று
விட்டான்.
மனசுக்குள் நிறைய ஓடிக் க�ொண்டி
ருந்தது உத்தமனுக்கு. சரியான பயிற்சி 
இல்லாமல் பட்ட  காயங்கள். எத்தனை
கெஞ்சியும் யாரும் ச�ொல்லித் தர முன்வராததால் 
இலவசமாக பயிற்சி  அளிக்க  முன்வந்தது
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தவறாக ஆகிவிடக் கூடாது என்பதில் கண்ணும்
கருத்துமாய்  இருந்தான்  உத்தமன். நடுவில் 
எத்தனைய�ோ தடங்கல்கள். ஒரு வருடம்
கலந்துக�ொள்ள  முடியாமல் பலத்த எலும்பு
முறிவு கூட ஏற்பட்டிருந்தது உத்தமனுக்கு.
அதேசமயம் உத்தமன் மேல் நிறைய
கண்கள் எரிச்சல் சுமந்து. எல்லாவற்றையும்
அவனின்  குல  சாமிகளான  காளைகளிடம்
புலம்புவான்  இரவில். அவைகளும் இவன் 
கஷ்டம் புரிந்து அவன்  கூடவே நிற்கும்
குழந்தைகள் ப�ோல. நக்கிக்கொடுக்கும் நாங் 
கள் உனக்கு இருக்கின்றோம் என்பதாய்.
ஒருமுறை ப�ொறாமை க�ொண்ட 
ஒருவன், ஜல்லிக்கட்டு மாடு பிடியின் 
ப�ோது   கருப்பனின்  காலை தப்பாக
பின்ன தவித்துவிட்டான்  உத்தமன். நல்ல 
வேலையாய் அடி இல்லை கருப்பனுக்கு.
உத்தமன்  மனிதனுக்கு மட்டுமல்ல 
மாட்டுக்கும் பயிற்சி க�ொடுப்பான்.
யாராவது தவறாக அதை அணுகும் ப�ோது
எப்படி வெளி வரவேண்டும் என்று.
கருப்பன்  வாங்கி க�ொடுத்த பரிசுகள்
ஏராளம். இப்போது க�ொம்பனும் அதில் 
சேர்ந்து க�ொண்டான்.
இத�ோ  உத்தமன்  எதிர்பார்த்த  
தங்கையின் கல்யாண நிச்சயம். ஊரே கூடி
இருக்க அங்கே அவன், குரு நின்றிருந்தான் 
அழையா விருந்தாளியாக.
உத்தமனுக்கு வெகு நேரம் ஆக
வ ி ல ்லை  ஒ ன் று ம் ஒ ன் று ம் இ ர ண் டு
என்று கணக்கு ப�ோட. அப்படி எனில் 
குரு ச�ொன்ன  அந்தப் பெண் தன் தங்கை 
தான். தூரத்தில் க�ொம்பன்  உலாத்திக்
க�ொண்டிருந்தான். அவன் கண்கள் முழுக்க 
குருவின் மேல்  இருந்தது. உத்தமனின் 
கண்களும் கூட அவன் மேல்.
உத்தமன் குருவை ந�ோக்கி நகர்ந்தான்
‘‘ எ ன ்ன வ ே  இ ங ்கிட் டு வ ந் து
இருக்க?’’ இப்போதெல்லாம் அவனுக்கு
மரியாதை க�ொடுக்க  வேண்டும் என்று
த�ோன்றவில்லை.
‘‘ நீ ங ்க  கூ ப ் பிடாட் டி ,  நா ங ்க 
வரமாட்டோம்? உங்க தங்கச்சி  கூட 
தானே பாடம் படிச்சேன்..’’ இந்த குரலில் 
ஒரு எகத்தாளமும் கிண்டலும் இருந்ததை 
உத்தமன் கவனிக்கத் தவறவில்லை.

 
பாப்பா சிரிக்கிறாள்
இதயத்திற்குள் எட்டிப்பார்க்கிறது
வானவில்
உதிர்ந்துக் கிடக்கின்றன
நட்சத்திரங்கள்
அவள் சிந்திய சிரிப்பொலி
சிரிப்பைக்
கற்றுக்கொள்ளவருகிறது
நிலவிடம் நிலா
வாய்விட்டு சிரிக்கிறாள்
வாய்பிளந்து பார்க்கிறது
அருவி
சிரிக்க சிரிக்க
ஊற்றெடுக்கிறது
சுனை
ப�ொக்குவாயில்
நீந்திசெல்ல ஆசைப்படும்
சிறுமீனாய் நான்
பற்கள் ரயில்பெட்டி
இணையும் முன்
உவகை நீரால்
உடல்முழுதும் குடமுழுக்கு
சின்ன சூரியனை
சிரிப்புக்குள் ஒளித்த
தேவதை
வண்ணப்பறவையின்
ஒலியின் சாயல்
கீறல்விட்ட சுவரும்
ஒட்டிக்கொண்டது
அவள் நாதவ�ொலி

செ.புனிதஜ�ோதி
சென்னை
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வீணான பழியை தங்கையின் மேல் 
சுமத்தியது தெரிந்தது.
‘‘அதான்  அழையா  விருந்தாளியாக
வீட்டுக்குள்ளே  ஏத�ோ  நுழையிற  மாதிரி
வந்தயா?’’
‘‘ நீ ங ்க  எ ப்ப டி அ ழை ப் பீ ங ்க 
எதிரிங்களை?’’
‘‘நீஎதிரினு.. நான் எப்ப ச�ொன்னேன்?’’
உத்தமனின் குரலில் சூடு ஏறியது.
‘‘இன்று உங்க தங்கைக்கு நிச்சயம்
நடக்கலாம்... ஆனால் கல்யாணம் நிச்சயம்
நடக்காதுண்ணே..’’
‘‘நீ எ ங்க  கி ட ்ட நேர  ச�ொல்லி
யிருக்கலாம் தங்கைய விரும்பறேனு..
எதுக்கு இந்த குறுக்கு வழி... எதையும்
நேரயே சிந்திக்க மாட்டியா நீ..?’’
‘‘உங்க தங்கச்சிக்கு பிடிக்கலையே’’
‘‘அது என் பிரச்சனை இல்லை’’
‘‘ஆமாம் இப்ப முடிவு உங்கள் கையில்..
முடிவு எனக்கு சாதகமா  இல்லைன்னு
வெச்சுக்குங்க... நீங்கள�ோ இல்லை க�ொம்பன�ோ 
இந்த ஜல்லிக்கட்டில் கலந்துக்க முடியாது’’
‘‘அந்த பக்கம் ப�ோய் பேசலாம்’’
என்றான் உத்தமன்.
நிச்சயதார்த்தம் ஒரு பக்கம் ஓடிக்
க�ொண்டு இருந்தது. குருவை  வீட்டுக்கு
வெளியே  கூட்டிக்கொண்டு ப�ோனான் 
உத்தமன்.
எ த ி ர ் பா ர ா ம ல்  அ து  நடந ்த து
திடீரென்று எங்கிருந்தோ வந்த க�ொம்பன் 
குருவை  முட்டித் தள்ள, குரு முன்னால் 
இருந்த செம்மண் குழியில் விழுந்தான்.
சற்று நேரத்தில்  கூட்டம் கூடிவிட்டது.
‘‘க�ொம்பன் இப்படி எல்லாம் செய்ய மாட்டானே’’
கூட்டம் சலசலவென பேசிக் க�ொள்ள ஆரம்பித்தது.
குருவை தூக்கி நிறுத்தியது கூட்டம்.
‘‘அதை  புடிச்சுக் கட்டுங்கடா...’’
உ த ்த ம ன் ச�ொ ன ்ன து ம்  க�ொம்பன ை
கவணையில் கட்டி ப�ோட்டார்கள்.
‘‘இப்ப ச�ொல்லு... நீ என்ன செஞ்ச’’
உத்தமனை பார்த்தான் குரு.
‘‘தப்பு என் மேல் தான்... அன்னிக்கு
ர ா த்திர ி  நான் தான்  உங்க  வீ ட்டு ல 
நுழைஞ்சு கெடுதி செய்ய நினைச்சேன்...
உங்க  மாட்ட  ஜல்லிக்கட்டுல சேரவிடக்
கூடாதுனு நெனச்சு தான்...’’ குரு வலியில் 

முனகினான்.
‘‘ஏன்டா 
மாட்டுக்கு
என்னடா 
ஆறறிவாடா...?
சண்டை 
எனக்கும்
உனக்கும்.. இதுல  எங ்கடா  என்னோட 
குலச ாம ி
வந்துச்சு...
அதுங்களுக்கு
விசுவாசம் மட்டும் தான்டா நம்ம  கிட்ட 
காமிக்க தெரியும்... என்ன நீ அடிக்கனும்னா 
அடிச்சுட்டு ப�ோடா... அந்த வாயில்லா ஜீவன் 
என்னடா செஞ்சுச்சு?’’
உத்தமனுக்கு க�ோபம் பீறிட்டது.
த�ொடர்ந்தான்...
‘‘இப்ப  கூட நான் ச�ொல்லுவேன்...
நீ தேர்ந்தெடுத்தது எல்லாமே  குறுக்கு
வழி தான்... நீங்க  எங்க  கிட்ட பேசி
இருந்தீங்கன்னா  உங்க  குலம் க�ோத்திரம்
விசாரிச்சு எங்க தங்கையை உங்க வீட்டுக்கு
அனுப் பி  வச்சு ரு ப்போ ம்... நீ சு த்த மா 
சரியில்லாதவன்னு... தெரிஞ்சு ப�ோச்சு...’’
நிறுத்திவிட்டு த�ொடர்ந்தான் உத்தமன்.
‘‘நீ தப்பு கணக்கு ப�ோட்டுட்ட..
எங்க க�ொம்பனை யாருன்னு நினைச்சே..
அது மாடு இல்ல... எங்க  குலசாமி... மனசுல 
கெட்ட  எண்ணம் க�ொஞ்சம் இருந்தாலும்
கண்டுபிடிச்சிடுவாங்க..அவங்க...கிராமத்துக்கு
செல்ல பிள்ளை எங்க க�ொம்பன்... கருப்பன்..
எல்லா காளை ங்களும்’’ என்றார் கூட்டத்தில் 
ஒருவர்.
‘‘அது ப�ோகட்டும் என்ன செய்யறதா 
இருந்த க�ொம்பனை’’ என்றான் உத்தமன்.
‘‘மாட்டு வாலுல வெடி வெச்சுடலாம்..
அப்படின்னு நினைச்சு வந்தேன்’’
‘‘இப்படி நினைச்சதுக்கு இவனை
கழுதை மேல கரும்புள்ளி செம்புள்ளி குத்தி 
ஊர்வலம் விடணும்’’ என்றது கூட்டம்.
‘‘இனி நாம் செய்ய  வேண்டியது
என்ன  இருக்கு... அவனை ஆறு மாசம்
எழுந்து நடக்க விடாமல் பண்ணிட்டாங்களே 
நம்ப க�ொம்பன்...’’ இன்னொருவர் ச�ொல்ல 
ப�ோலீஸ் உள்ளே நுழைந்தது.
க�ொம்பனை வாஞ்சையுடன் தடவிக்
க�ொடுத்தான் உத்தமன். அதை ஆம�ோதிப்பது
ப�ோல் செல்லமாய்  சிணுங்கி தலையசைத் 
தான் க�ொம்பன்.
அதன் மங்கல ஓசை நிச்சயதார்த்தம்
முடிவதற்கும் கட்டியம் கூறியது என்றால் 
அது மிகையாகாது.                                n
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வேதாளம் பதில்கள் இனி
த�ொடரும். கேள்விகளை
கேட்கலாம்.
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ச�ொற்பச் சில்லறை
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ஒளித்து த�ோளில் இறுக்கிக் க�ொண்டான்...

கையிலிருந்த ச�ொற்ப சில்லறை 

அ தை வைத் து அ வ ன்  எ ன ்ன 
செய்துவிட  முடியும். முடிந்தால்  ஒரு நாள்
களையும் ஒரு சில ரூபாய் ந�ோட்டுகளையும் மூன்று வேளை நல்லதாக சாப்பிட முடியும்
மிக நிதானமாக ப�ொறுமையுடன் எண்ணிக் அல்லது ஒரு நல்ல வேட்டிய�ோ சட்டைய�ோ 
க�ொண்டிருந்தான் அந்த பிச்சைக்காரன்.
எடுத்துக்கொள்ள முடியும்.
நம்மிடம் வந்து யார் பிடுங்கப் ப�ோகி
இல்லையென்றால் ஒரு நல்ல கடை 
றார்கள் என்றொரு எண்ணம் அவனுக் யில்  முடி திருத்தி, நல்ல ச�ோப்பு தேய்த்து
கிருந்திருக்கலாம்..ஆனாலும்அடிக்கொருமுறை  குளிக்க  முடியும். அதுவுமில்லை  என்றால் 
தன்னை  யாரும் கவனிக்கிறார்களா வெனும் ஒரு ஜ�ோடி புதுச்செருப்பு வாங்கலாம்.
வகையில் தலை உயர்த்தி  அனைவரையும்
பார்த்தவாறிருந்தான்.
அ வ ன ி ட ம் இ ரு க் கு ம்  ச�ொ ற ்ப 
பணத்தில்  அவனுக்கு என்ன  வாங்கலாம்
இது ஒரு வேடிக்கையா?!!! திரும்பி  எ ன ்ற  ய�ோ ச ன ை ய ி ல்  எ ன க் கு வ ந ்த
அவனை பார்க்கக் கூடாது என தலையை  இ ர ண் டு  பே ரு ந் து க ளை த வ ற வ ி ட் டு
வேறு பக்கம் திரும்பினாலும் பார்வை  விட்டேன். அந்த ரூபாய்களுக்கு அவனிடம்
என்னவ�ோ தானாக அவனை கவனித்துக் வேறு ஏதாவது ய�ோசனை இருக்கலாம்.
க�ொண்டிருந்தது.
மகளிருக்கான  இலவச பேருந்து
சில ச�ொற்ப  ரூபாய்கள்... அதை  வந்ததும் பிச்சைக்காரன் பற்றிய ய�ோசனை
அவன்  ஒன்றுக்கு இரண்டு முறை  மிகக் மறந்தது.
க வ ன ம ாய்  எ ண ்ணி  மு டி த் து இ ரு ந ்த
அழுக்கேறிய பழைய கந்தல்களுக்கிடையே 

- அம்பிகா பூபதி
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எலும்பு சதை
ப�ோர்த்திய
ப�ொதியுடம்பு ..
வேலை முடிந்ததென
எம்பிக் குதித்த
ஆவி..
ஆற்றோடு கலந்தத�ோ
அதிலுள்ள சேற்றோடு
சேர்ந்தத�ோ..
மணலுக்குள்
புதைந்தத�ோ...
மண்ணோடு
மக்கியத�ோ..
மாண்டவரின்
சுவாசக் காற்றை
மண்டியிட்டு
தேடினும் ...
கண்டறியேன்
காற்றில் கலந்த
மணத்திலே
இனங்காண
ஏங்குகிறது..

 

n
 
 
 

n
  
 
 

n
  
 
 

n
 
  
  
		

வரம்..

..

விட்டுச் சென்ற
நினைவுகளை
நினைத்துக்
க�ொண்டிருக்க
இருப்போரின்
ஆயுள்
நீடித்திருப்பது
வரம் தான்..

- விஜி கல்யாணி
க�ோவை..
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கண்ணகிக்கு ஏன் குழந்தை இல்லை?

வெண்பாப் பயணம் 3

(நேரிசை வெண்பா)

l
கட்டியவன் மேல்பழியைக் கட்டியவன் ஊர்கொளுத்த
வெட்டி முலையெறிந்த வீரையவள் - வெட்டுதற்கே
மக்கள் இருந்தால் மனம்வாரா(து) என்றிறைதான்
தக்கபடிச் செய்யவில்லை தாய்!
l
கையில் மழலையினைக் கண்ணகியும் பெற்றிருந்தால்
கையிற் சிலம்பேந்தும் காதையிலை! தையலற்குப்
பிள்ளை வளர்ப்பே பெரும்பாடு! தந்தையுமாய்
அள்ளிக் க�ொடுத்திருப்பாள் அன்பு!
l
வான மழைப�ோலே வந்தெங்கும் வீழாதாம்
ஆன மழலை அதுவாக! கானமகள்
மாதவிய�ோ(டு) அன்றே மணாளனும் வீற்றிருந்தான்!
பேதையிவட் கில்லையப் பேறு!

ஜனவரி மாத வெண்பாப் ப�ோட்டியில் கலந்து
சிறப்பித்தவர்களுக்குச் சான்றிதழ் வழங்கப்படுகிற்து.
வாழ்த்துகள் கவிஞர்களே...
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- சுந்தர ராசன்
l
குழந்தைப் பருவத்தில் க�ொண்டவனும் ஓட
இழந்த மணவாழ்க்கை இனிதா-அழகில்
இழந்த மதியாலே இல்லறம் காண
மலர்ந்ததே தேவி மடி.
		
- சேந்தன்குடிச் செந்தமிழாழன் புதுக்கோட்டை.
.
l
கண்ணகியின் ச�ோகம் கடுமையாய்ச் சித்தரிக்க
எண்ணமிட்ட சேரன் இளவல்தான் - பெண்ணாளின்
கண்ணீரைப் பிள்ளைக்குங் காட்டிப் பகிராத
வண்ணத்தில் செய்த வதை
l
விதியின் வலியால் வெகுநாள் பிரிந்த
மதிக்கே(டு) உடைய மணாளன் - கதியின்றி
கண்ணகியைத் தேடிவருங் காலத்தில் பெண்சேவை
எண்ணம் குலையாமைக்(கு) என்று
l
கண்ணகிக்கு ம�ோர்குழந்தை காவலாக வந்துவிட்டால்
கண்ணான கண்மணிக்கோர் காவியத்தை - வண்ணமுற
இன்னொருவர் ஏற்றெழுத இல்லையென எண்ணிய�ோ
பெண்ணாட்கு விட்டுவிட்டான் பேறு?
		
.

- க.சங்கரபாண்டியன்
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l
இரட்டைக் கதையை இயம்பப் புலவ�ோர்
திரட்டி வனைந்தனர் திட்டம் – உரக்க
மணிமே கலையை மலர்த்தும் அவாவில்
கணித்தளித்த காட்சிகள் காண்
l
ஆரார�ோ பாடல்கள் ஆளாமல் கண்ணகி
ப�ோராட்டத் தீயில் ப�ொலிந்தாளே – நீர�ோடைப்
பூவாய் இருந்திருப்பாள் புன்னகைக்கும் சேயினால்
தீவாய்த் தெரிகிறாள் தீர்ந்து
			
- விசு. இம்மானுவேல், பெங்களூரு
l
ஊடலுக்கு ஒவ்வாத ஒன்றல்ல கண்ணகி
தேடலுக்கும் க�ோவலன் தேவைக்கும் - கூடலிட்டான்
ஆடலின் மாதவியை ஆதலால் மேகலையின்
தேடல் துறவறமே தீர்ப்பு
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l
ஒத்தையா நின்னமக ஊரை எரிக்கையிலே
பெத்திருந்தா பத்தூரு பிய்ந்திருக்கும் – மெத்தவிதி
செஞ்சவழி த�ொப்புளில் சேராம தள்ளிவைக்க
எஞ்சியதாம் மண்ணிங்கே ஏல்

ஜனவரி மாத வெண்பாப் ப�ோட்டியில் கலந்து
சிறப்பித்தவர்களுக்குச் சான்றிதழ் வழங்கப்படுகிற்து.
வாழ்த்துகள் கவிஞர்களே...

l
கூடிக் களிக்காமல் க�ோவலன் கண்ணகியை;
நாடியம் மாதவியை நன்கணைத்தான் - தேடிய
அவ்விளைவு காலாடும் ஆட்டத்தாள் கைசேர
கவ்வியதே மூத்தாளைக் கங்கு

l
பாதகம் பாராதப் பாரழகு ஆணுக்கே
சூதகமாய்ச் சூடிய த�ோற்றம்தான் - வாதாடித்
தீதென்று சுட்டெரித்தாள் சாம்பலான பூம்புகாரைப்
ப�ோதித்த நற்புரட்சி ப�ொன்
		
- நலம் பயக்கும் மன்னை மணிமாறன்
.
இன்றுப�ோல் சட்டம் இயற்றவில்லை நாட்டிலன்று;
பன்னிரண்டைத் தாண்டாப் பருவத்தாள் – அன்னாளில்
அத்தானைச் சேர்ந்தறியாள்; ஆண்துணை நீங்கியபின்
எத்திறத்தால் தாயாவாள் இங்கு...?
		
- ஜ.க.நாகப்பன்
l
இல்லறம�ோ நல்லறமாய் இல்லையென்றால் பிள்ளையெங்கே?
நல்லவனா வில்லனா நாயகன்தான்? - ச�ொல்லுங்கள்
நல்லுழவும் செய்யாமல் நாட்டிலுண்டா வெள்ளாமை
இல்லாளா(ய்) ? கண்ணகியும் இங்கு.
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l
தெய்வத்தா யாக பிறந்தவளே செய்தவத்தால்
தெய்வத்தா லிங்கே சிறந்தவளே - வை யத்தில்
கன்னித்தா யானவளே கற்புக் கனலியிவள்
என்றுந்தா யானாள் நிலத்து. 3
			
- ஐயப்பன்
l
வேதம் படித்து வினைகளைத் தீர்க்கவல்லார்
வாதம் புரிந்து வழிச�ொல்வார் – சாதகத்தில்
சாத்திரத்தைச் ச�ொல்லிச் சடங்கினைச் செய்தபின்னும்
பூத்தும் மணமில்லாப் பூ
l
காமக் கிழத்தி கணிகையர் பார்வையில்
காமன் கனிந்து கறையானான் – பாமரன்போல்
சித்தங் கலங்கியதால் தேமதுரப் பிள்ளையில்லாப்
பத்தினித் தெய்வத்தைப் பார்

ஜனவரி மாத வெண்பாப் ப�ோட்டியில் கலந்து
சிறப்பித்தவர்களுக்குச் சான்றிதழ் வழங்கப்படுகிற்து.
வாழ்த்துகள் கவிஞர்களே...
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l
தாய்மையை மாதவிக்குத் தந்த தியாகத்தாய்
தாய்மைக்கு மாதவித்தாய்? கண்ணகியே நேர்மையில்
வாய்மைக்குத் தாயாய் வழக்கிட்டாள் ஆதலினால்
தாய்மைக்கும் தாயானாள் தாய் - 2

l
கண்ணம்பால் ப�ோர்தொடுத்தக் கற்பக மாதவியால்*
கண்ணகி கண்களில் கண்ணீரே – உண்மையாய்
பண்ணிசையி லாடிப் பரவசத்தைத் தந்திட்ட
பெண்ணின் சிரிப்பு பிழை
l
கண்ணிறைந்த காவலன் கண்கலங்கி வந்தநேரம்
பெண்மையின் மாண்பினால் பேரெடுத்தாள் – கண்ணகி
தங்கமாய் வாழ்ந்தாலும் தாய்மை அடையாமை
சங்கம னிட்டசாபந் தான்
l
செல்வம் மிகுந்தும் செவிச்செல்வ மில்லாத
இல்லற வாழ்வு மினிதில்லை – நல்லுறவால்
காழ்ப்புணர்ச்சி யில்லாத கண்ணகியை ஊழ்வினை*
பாழ்பட வைத்ததைப் பார்.
- கவிஞர் வீக ப�ொன்னையா, பாலையூர் புதுக்கோட்டை
l
கற்புநெறி வேண்டுமென்று கண்ணகியை முன்வைத்து
விற்பனைக்குப் பெண்ணினத்தின் வீரமல்ல - அற்புதமாய்
நற்பதமாய்க் காட்டி நலமிக்க காவியத்தைப்
ப�ொற்பதமாய் தந்தார் ப�ொலிந்து .

64|   2

l
க�ோவலனின் குற்றம் குவலயமும் காணுதற்கு
நாவலனின் நன்னெறிகள் நல்லொழுக்கம் - காவலனும்
ஆவலுடன் ப�ோற்ற அதர்மங்கள் மாறிடவும்
பாவங்கள் ப�ோக்கும் பணிந்து .
- சரஸ்வதி பாஸ்கரன்
l
கற்பினள் கண்ணகி காலமெலாம் வாழ்கிறாள்
ப�ொற்புமிகு தாயாக பக்தியாய்; - பற்றுடன்
உற்றபெண்மை ப�ோற்றும் உலகின்கண் எங்ஙனம்
அற்றுமவள் தாய்மை அறம்?
l
வானிருந்தா வீசும் வசந்தமுல்லை வாசமிங்கு?
தேன்துளிர்க்கும் பூவிலன்றோ தென்படும்! - கானலிசைப்
பாட்டுவரை மாதவிமேல் பற்றிருக்க; எப்படியாம்
க�ோட்டங்கொள் கற்பாள் கரு?
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l
தாயாகாக் கண்ணகியும் தாயான மாதவியும்
தேயாத கற்பிற்குத் தேர்ந்தெடுத்த - தாயாகி
மேயாத மானாகி மெய்யுலகில் வாழ்கின்றார்
சேயாய் சிறப்பிக்கும் சென்று .

ஜனவரி மாத வெண்பாப் ப�ோட்டியில் கலந்து
சிறப்பித்தவர்களுக்குச் சான்றிதழ் வழங்கப்படுகிற்து.
வாழ்த்துகள் கவிஞர்களே...

l
மாற்றாளைத் த�ொட்டவனை மன்னித்த கண்ணகிய�ோ
ஏற்றாலும் க�ோவலனை எட்டியும் - ஆற்றாமை
த�ோற்றுவிக்க ஒன்றிணைந்து த�ொல்லுலகில் வாழாது
ஊற்றாகக் கண்ணீரை ஊன்று .

l
மன்னவன் துய்த்திருந்தால் மாதமாகி நின்றிருப்பாள்
பின்னவள் மாதவியின் பின்னவன் - சென்றதினால்
க�ொஞ்சும் மழலையைக் கையேந்த வாய்க்கவில்லை!
விஞ்சியதே ச�ோகம் விரிந்து!
l
தன்னவன் செய்கையைத் தாயென மன்னித்தாள்
மன்னுபுகழ் கண்ணகி மாதரசி; - ப�ொன்னவள்
அன்பினில் க�ோவலன் அண்டியபின் வேறென்னே
இன்பம் குவலயத்தில் ஈங்கு?
		
- வானதி சந்திரசேகரன்
l
ஊழ்வினை தானென்றே உள்ளம் உரைக்கிறது
தாழ்பட்ட கண்ணகியின் தாய்மையை - யாழ்கூட
மீட்டா(து) இசைக்காது மெய்யது பெண்ணவள்முன்
வாட்கை அறிந்தால் வரும்!
		
- ப�ொதியன் செல்வம்
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l
கண்அவனே என்றேதான் கண்ணகி நம்பிநின்றாள்
மண்பாரா சீ ரடியின் மங்கையவள் – என்செய்வாள்
பங்கிட்டாள் தன்னுயிரை பாவமந்த பத்தினிப்பெண்
தங்கம்போல் வாய்பேசாத் தேர்!!

ஜனவரி மாத வெண்பாப் ப�ோட்டியில் கலந்து
சிறப்பித்தவர்களுக்குச் சான்றிதழ் வழங்கப்படுகிற்து.
வாழ்த்துகள் கவிஞர்களே...
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l
அன்பின் நிறைநிலையின் ஆதாரம் ஓர்மழலை
இன்னபிற ஏத�ொன்றும் இன்பமில்லை – என்றறிந்து
எல்லாம் வழித்தெடுத்தாள் ஏந்திழையாம் மாதவியாள்
ப�ொல்லாப் பெருநேசப் பேடு!!

l
பாத்திரத்தை ஆக்கிவிட்டான் பாவால் இளங்கோவன்
சாத்திரத்தை நன்குணர்ந்த சன்மார்க்கன் – க�ோத்திரத்தைப்
பார்த்தான் கனிகைகுலப் பாவைக்கே நற்பரிசாய்
சீ ர்கொடுத்த தாய்மை சிறப்பு!!
l
த�ோன்றிய வம்சம�ோ த�ொன்மையில் ச�ோர்த்தியில்லை
மான்போன் றவளை மதித்ததால் – ஏன்தவறா
என்றெண்ணி தான்கொடுத்தான்; ஏக்கத்தை கண்ணகியின்
முன்னிலைக்கு வைத்தான் முடித்து!!
l
பெற்றெடுத்தால் அன்னை; பெறாதவளை தெய்வமாக்கி
சற்றே உயர்வென்று சாற்றிட்டான் – அற்றைக்கே
ச�ொல்லிவைத்தான் அற்புதமாய் ச�ொற்கூட்டுக் காவியத்தில்
வல்லான் ம�ொழிந்ததே வாக்கு!!
		
- கிறிஸ்டினா அருள்மொழி
l
மண்ணது மீதில் மலர்ந்தநற் பூவாக
பெண்ணவள் நிற்கப் பெருமையே – கண்ணிலே
விண்புகழ் ஓங்க விரியும் விழியாளும்
வண்ணமாய் ஆகினள் வாழ்ந்து.
l
கண்ணகி விட்டே கணவனும் ப�ோயினன்
மண்ணதன் மாண்பை மறந்திடவே – கண்ணில்
விழிநீர் பெருகிட வேதனை கூடிட
அழிவின் விளிம்பினில் ஆழ்ந்து.
l
மதியை இழந்துமே மையலில் வீழ்ந்தும்
கதியாய் கிடந்திடக் காலம் – சதியாய்
விதித்தது தண்டனை வீரியமாய் நின்றே
பதிந்தது நெஞ்சில் பகை.
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l
கர்ப்பம் தரிக்கக் கணவனும் வேண்டுமே
நிர்க்கதி ஆக்கிய நீசனும் – ஆர்வமாய்
ச�ொர்க்கம் எனநினைந்து ச�ொக்கினான் வேற்றிடம்
தர்க்கம் தரும�ோ தனம்.
l
வித்தை விதைத்தான் விரும்பிய பெண்ணிடம்
தத்தை மனைவி தளர்ந்தாள் – ச�ொத்தாக
முத்தைத் தராதே முடிந்தான் புவியினில்
நித்தம் அழவே நினைத்து.
- கவித்தென்றல் நாகநாதன்

l
மாசாத் துவன்மகன் மெய்நிகர் காணாத
பேசா மடந்தை பெருங்கன வ�ோடிங்கு
பூசாச் சுவரினில் பூசிய வண்ணமாய்ப்
பாசாங்கு வாக்கில் பட.

வெண்பாப் பயணம் 3

l
பெண்மயில் கண்ணகி பெற்றத் துயரம�ோ
பெண்களின் வாழ்வில் பெருந்துயர் சம்பவம்
கற்பில் சிறந்தவள் கைநழுவ விட்டனள்
ப�ொற்சிலை தானும் ப�ொறுத்து.

ஜனவரி மாத வெண்பாப் ப�ோட்டியில் கலந்து
சிறப்பித்தவர்களுக்குச் சான்றிதழ் வழங்கப்படுகிற்து.
வாழ்த்துகள் கவிஞர்களே...

l
தன்னிடம் இல்லா தனமது உண்டென
மன்னவன் ப�ோயினன் மாதவி – பின்னதும்
முன்வினையும் ப�ொய்க்கா முடித்தது யாவுமே
தன்வினை தன்னைத் தரித்து.

l
பட்டதும் கெட்டதா பேரழகி மாதவிகண்
கட்டிய வேந்தனும் காதல் வயப்பட்டு
விட்டுதான் ப�ோய்விட வெந்தனள் வேதனையில்
முட்டிய நீரை முடிந்து
l
முடிந்த கனவும் முடிந்துதான் ப�ோக
படிந்த நினைவில் பரிதவிப் ப�ோடு
விடிந்திட இல்லம் விரைவா னென்றன்
மடியைத் தடவும் மதி.
l
மதியின் குணத்தை மதியாக் கணவன்
விதியின் வசத்தில் விழுந்திட யெங்கே
சதியென் றறியாத சங்கப் பதுமை
பதியின்றி க�ொள்வாள�ோ பேறு.
		

- கவிதா சீனிவாசன்
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- ஞால ரவிச்சந்திரன்
l
மன்னவன் மையலும் மாதவியைச் சூழ்ந்திட
இன்புற் றிருக்கவில்லை இல்லாளில் - என்றிருக்க
மண்ணுலகம் ப�ோற்றிடும் மாதாய் இருந்தாலும்
கண்ணகியும் ப�ோயினள் காய்ந்து!
l
மாற்றாள் படியேறி மன்னனவன் சென்றபின்னும்
ஏற்றாள் அவனை இழிநிலையைத் - தூற்றாமல்
மாற்றங்கள் பெற்றங்கு மாண்புடனும் வாழஎண்ணக்
கூற்றனும் க�ொண்டுசென்றான் க�ொன்று!
		
l

- ஜெயசக்தி பிரபாகரன்.

ஜனவரி மாத வெண்பாப் ப�ோட்டியில் கலந்து
சிறப்பித்தவர்களுக்குச் சான்றிதழ் வழங்கப்படுகிற்து.
வாழ்த்துகள் கவிஞர்களே...
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l
ப�ொம்மைத் திருமணம் ப�ோந்தப் ப�ொழுதிலே
அம்மைக்(கு) அகவைய�ோ ஆறிரண்டே - இம்மையில்
கண்ணகிக்குக் க�ோவலனே கைப்பொம்மை ஆனதனால்
பெண்டிற்(கு) எதற்கோ? பிற !

திண்ணமாய் மாமதுரை தீப்பிடித்தும் வேகாதே!
பண்ணுடன் பாடியாடிப் பாழ்பரத்தை யாயிருந்த
வண்ணமாத விக்கோர் மகளளித்து, க�ோவடிகள்
கண்ணகிக்கோ அல்லலிட்டார் காண்.
- கவிஞர். சுந்தரராஜ் தயாளன்,

காதல் விழிகளே
காதல் விழிகளே கவிதை பாடிடுமே
பாடிடுமே இதயத்தில் இனிமை தவழ்ந்திடுமே
தவழ்ந்திடுமே இளந்தென்றலாய் இதயத்தில் நுழைந்திடுமே
நுழைந்திடுமே எண்ணமதை பரிமாற்றம் செய்திடுமே
செய்திடுமே மயக்கத்தில் அருகில் அமர்ந்திடுமே
அமர்ந்திடுமே அழகாய் தேவதை அருகினிலே
அருகில் வந்திட ஆனந்தம் கும்மாளமிடுதே
கும்மாளமிடுதே துளைத்திடும் காதல் விழிகளே

				பெ.வெங்கட லட்சுமி காந்தன்.
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வெண்பா ப�ோட்டி (பயணம்) 4
ஜாலியான ப�ோட்டி...
	ப�ோட்டியின் கால அளவு : ஜனவரி 24 பிப்ரவரி 06

அந்த ஊடலைக் காதல் ம�ொழியால் பேசி எப்படி சமாதானம் செய்வீர்கள்
என்பதை இரண்டே வெண்பாக்களில்  ச�ொல்லவேண்டும்...
என்ன நடந்ததென
		
என்னை விலக்குகிறாய் ?
உன்னையன்றி யாரென்
		
உயிராவார்? - உன்நெஞ்சின்
துக்கமெல்லாம் காலை
		த�ொலைந்துவிடும் இப்போதென்
	பக்கத்தில் வந்து
		படு.
.
செல்லமே! எந்தன்
		சிரிப்பழகே! நான்சுவைக்கும்
	வெல்லமே! வாச
		வியன்மலரே! - இல்லில்நீ
எட்டி இருந்தால்
		
இமைநீர்ப் பெருகுமடி
கட்டி அணைத்துறங்கு
		
கண்.
.

வெண்பாப் பயணம் 4

கணவன் மனைவிய�ோ... அல்லது காதலர்கள�ோ...
எவ்வளவு ஒற்றுமையாக இருந்தாலும் அவ்வப்பொழுது ஊடல் வருவது
இயல்புதான்....

வழக்கம்போல் களம் முழுவதும் கவிஞர்களின் கற்பனைக்கு. மனதில் 
பட்டதை பட்டென்று ப�ோட்டு உடையுங்கள் வெண்டளையில்.  எல்லாம்
கற்பனைக்கே...
அது நகைச்சுவையானாலும் ஏற்றுக் க�ொள்ளப்படும். உங்கள் மனம்
ச�ொல்வதை சரியான இலக்கணத்தோடு பகிருங்கள் ப�ோதும். காலத்தை 
கவிஞர்கள் கையில் ஒப்படைக்கிற�ோம்.....
தளர்வுகள் : - தனித்தமிழில் தான் பாடல் அமையவேண்டும் என்ற
கட்டாயம் இல்லை.  வாசித்தால் புரியும்படி இயல்பான வார்தைகள�ோ,
அல்லது வட்டார வழக்குச் ச�ொற்கள�ோ பயன்படுத்தலாம். தளை 
தட்டாமல், புணர்ச்சி இல்லாமல், பிழையின்றி எழுதினாலே சிறப்பு.

.
என்றும் தமிழுடன்....

தமிழ்நெஞ்சம் அமின்
மற்றும்
தமிழ்நெஞ்சம் ஆசிரியர் குழு
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சீ ற்றம் தணிந்திருப்பாள்;
தீய�ோர் சகித்திருப்பாள்;
மாற்றம் அடைந்திருப்பாள்
மாற்றமில்லை; - நேற்றுவந்த
சேய்க்காக வாழ்ந்திருப்பாள்;
சேரநாடா சேர்ந்திருப்பாள்?
தாய்வீடு ப�ோயிருப்பாள்
தாய்!

பிள்ளையவள் பெற்றிருந்தால்
பெற்றவளாய் ஆயிருந்தால்
க�ொள்ளை க�ொடுத்த
க�ொழுந்தனுக்காய்த் - துள்ளிவந்து
தீய்க்க எழுவாளா?
தீமை உழுவாளா?
தாய்மைக் கிதெல்லாம்
தடை!

கானல் வரியில்லை;
கண்டிப்பாய் மாதவிக்குத்
தேனல்*வே றுண்டா?
தெரியவில்லை; - கூனல்
சிலம்புக்கும் அங்கே
சிறப்பில்லை; பிள்ளை
மலர்வயிற்றில் வந்துதித்த
மாட்டு!

ப�ொங்கிவரும் க�ோபம்
ப�ொசுங்கித்தான் ப�ோயிருப்பாள்
தங்கிக் கணவன்சேய்
தந்திருந்தால்; - தங்கமகன்
பூமுகம் பார்த்துப்
புலம்பி அழுதிருப்பாள்;
தீமுகம் தீர்ந்திருப்பாள்
தேன்!

மன்னன் இலாக்குறையை
மாணிக்கத் த�ொட்டிலிலே
கண்ணுறங்கும் பிள்ளை
களைந்திருக்கும்; - கண்ணகியின்
தாலாட்டுப் பாடல்
தரணிக்கு வாய்த்திருக்கும்
நாலாச்சும்; ரெண்டேனும்
நன்று!

பிள்ளையை ஏவிப்
பிழைத்தவனை மாய்த்திருப்பாள்;
உள்ளெரியும் தீக்கா
உயிர்கொடுப்பாள்? - பிள்ளையை
மானா மதுரைக்கு
மன்னனாக்கிப் பார்த்திருப்பாள்;
தேனாள் விஷயம்
தெரிந்து!

* தேனல் - தேன் அல்.
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அப்பனைப் பிள்ளை
அடித்திருப்பான்; ப�ோறவழி
தப்பெனத் துள்ளித்
தடுத்திருப்பான்; - ஒப்பிலா
மேகலைக்கு அண்ணனாய்
மேதினிக்கு மன்னனாய்
ஆகச் சிறந்திருப்பான்
ஆண்டு!
க�ொண்கன் க�ொலைக்காகக்
க�ோனழிந்தான்; க�ோட்டையும்தான்;
மண்கண் குடிமக்கள்
மாய்த்திருப்பாள்? - க�ொண்ட
வயிற்றில் ஒருபிள்ளை
வாய்த்திருந்தால் மங்கை
உயிரின் மதிப்பை
உணர்ந்து!?
பெண்தெய்வம் என்கின்ற
பெற்றியில்லை; நம்இளங்கோ
கண்டெடுத்து ச�ொல்லக்
கருவுமில்லை; - தண்டைக்காய்ச்
சண்டையென்ப தன்றிச்
சரித்திரம் ஒன்றுமில்லை;
விண்டஇக் காப்பியமே
வீண்!
கதைநடக்க வேண்டுமென்றால்,
கற்போர்தம் நெஞ்சம்
பதைபதைக்க வேண்டுமென்றால்,
பார்க்குச் - சிதைமூட்ட
வேண்டுமென்றால் கண்ணகிக்கு
வேண்டாம்சேய் என்றிளங்கோ
பூண்டியாக்கி விட்டான்
புரிந்து!
திருகி முலையெறிந்து
தேசம் அழிக்க
உருகும்தாய் உள்ளம்
உதவா(து) - இருந்திடுமென்(று)
எண்ணி இளங்கோ
இவளை மலடியாக்க
மண்ணில் இறையானாள்
மாது!
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அ

வர்  இறந்து விட்டார்  அடக்கம்
செய்யணும் ச�ொல்லிக் க�ொண்டே சென்றார்கள்..!
மெல்ல எட்டிப் பார்த்தேன் மூச்சு இல்லை 
– ஆனால்  இப்போதுதான்  இறந்திருந்தார் 
என்பதை மட்டும் நம்ப முடியவில்லை..!
இருபது வருடங்கள் முன்னாடி – அவர் 
வெற்றிப்பேர�ொளியின்
மனைவி இறந்த பிறகு – சாப்பிட்டாயா..?
என்று யாரும் கேட்காத நேரத்தில்  – அவர் 
ஹைக்கூ ஆறு!
இறந்திருந்தார் யாருமே கவனிக்க வில்லை...!
ப�ொண்டாட்டி ப�ோனதுமே ப�ோய்த் 
q
த�ொலைய வேண்டியதுதானே – என்று காதுபட 
கீரைவிற்பவளை அழுத்துகிறது
மருமகள் பேசியப�ோது அவர்  இறந்திருந்தார் 
தலைச்சுமை அல்ல
அப்போதும் யாருமே கவனிக்க வில்லை...!!
பிள்ளைகள் ஒதுக்கிய மனச்சுமை!
தாய்க்குப் பின் தாரம் தாரத் துக்குப் பின்..
வீட்டின் ஓரம்...!!! என்று வாழ்ந்த ப�ோது – அவர் 
q
இறந்திருந்தார். யாருமே கவனிக்க வில்லை..!
காசு இங்கே  மரத்திலேயா  காய்க்குது ஆகாயத்தை அளக்கிறது
என்று மகன் அமில வார்த்தையை வீசிய ப�ோது..!
புத்தர் சிலை
அ வ ர் இ றந்தி ரு ந்தார் ய ா ரு மே க வ ன ி க் க
ஹைக்கூ சிறியதுதான்!
வில்லை...!!
என்னங்க...! ர�ொம்ப தூரத்திலே இருக்குற 
q
முதிய�ோர் இல்லத்திலே விட்டு தலை முழுகிட்டு
எப்படிச் ச�ொல்வேன்
வந்திடுங்க...! என்று காதிலே  விழுந்த ப�ோதும்
த�ொடப்போகிறேன் என்று
அவர்  இறந்தி  ருந்தார்  யாருமே  கவனிக்க 
த�ொட்டால் சிணுங்கியிடம்!
வில்லை...!
உனக்கென்னப்பா..! ப�ொண்டாட்டி
q
த�ொல்லை  இல்லை  என்று வாழ்த்துவது ப�ோல 
கிண்டலடிக்கப் பட்ட ப�ோது, அவர் இறந்திருந்தார்..!
சம்மதமா.....?
அப்போதும் யாருமே கவனிக்க வில்லை .
மறுப்பா....?
இப்போதுதான் இறந்தாராம் என்கிறார்கள்..!
காற்றில் அசையும் கிளை!
எப்படி நான் நம்புவது..? நீங்கள் செல்லும் வழியில் 
இப்படி
யாராவது இறந்து க�ொண்டி ருப்பார்கள்...
q
ஒரு வினாடியாவது நின்று பேசி விட்டுச்
பெற்றோர் முதிய�ோர் இல்லத்தில்
செல்லுங்கள்..!
பிள்ளைகள் விடுதியில்
இல்லையேல்...! உங்கள் அருகிலேயே 
யாருக்காக வீடு?
இறந்து க�ொண்டிருப்பார்கள்;புரிந்து க�ொள்ளுங்கள்.
வாழ்க்கை என்பது வாழ்வது மட்டுமல்ல...;
q
வாழ வைப்பதும்தான்..!
பலர் இறந்து விடுகிறார்கள். புதைக்கத் தான் 
தேய்ந்த செருப்பு
சில ஆண்டுகள்
ஆகிறது.
ச�ொல்கிறது
நடந்த கதைகளை!

முகநூல் நண்பர்
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உன் மயக்கும் பார்வையை
ரசித்தே நின்றேன் காதல் முளைத்ததடி

 
   
 
 
 
 
  

உன் காதல் சுமந்தே
கனவில் மிதந்தே என் ஜீவன் வாழுதடி
தானாய் சிரிக்கும் என் நிலைகண்டு
என் தலையணை நகைத்ததடி

 
  

   
   
 
  

  
  

எனக்குள் பூத்த புன்னகையை
மற்றவர் உணர்ந்தனரடி
இது காதல்தானடி
அது உன்னால் தானடி
நிலைக் கண்ணாடி காண்கையில்
என் உருவம் மறைந்ததடி
உன் உருவம் நிறைந்ததடி
இது காதல் தானடி
அது உன்னால் தானடி

  
  

  
   
  

 


சுவாசத்தை நிறுத்தி வாழ்வது
கடினமடி
என் சுவாசமே உன் மீதான
என் காதல் தானடி
காதல் முளைத்ததடி
கவிதை பிறந்ததடி

- ஏகன் திராவிடன்
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ப�ொ ன ்னம்மா அக்காவுக்கு

ர�ொம்ப  முடியலயாம் விழுந்துருச்சாம். சேதி
கேட்டு தங்கச்சிமாருக அஞ்சுபேரும் ஆத்தி 
மூத்தவளாச்சே ப�ோனவருசம் கூட  ஒன்னா 
ம�ொன்னா திருவிழா க�ோயிலு க�ொளம்னு  
ப�ோய்ட்டுவந்தமே இப்புடிஆகிப்போச் சேன்னு
தலையில சும்மாட வைச்சி நார்பொட்டிகள�ோட 
ஒவ்வொருத்தரா ஆரப்பாளையத்துக்கு வந்துக்
கிட்டு இருந்தாக. அப்ப  இப்ப  மாதிரி பஸ்
ஆட்டோ வசதி எல்லாமில்ல. நடந்து வரணும்
இல்ல  வண்டி கட்டி வரனும். தகவலும் ஆள்
ப�ோய்த்தான் ச�ொல்லி கூப்புட்டு வரணும்
செலபேரு மாத்திரம் சைக்கிள் வச்சிருப்பாக
மத்தபடி நடராசாதான்
அவுக ஆறுபேரு ஒன்னாப்பொறந்த
வுகதான். ஆனா  வாக்கப்பட்டது ஒவ்வொரு
ஊ ரு . ஒ ரு த ்தி  ம ரு த ங ்க நல் லூ ர் னு
ர ாம்நா டு  பக்கத் துல  இ ன்னொ ருத ்தி 
மருதைகுள்ளயே  மதிச்ச  யத்துல  இன்னொ 
ருத்தி  ஆரப்பாளையத்துல  அப்புறம் புதுக்
க�ொளத்துல ரெண்டுபேரு அப்புறம் க�ோரிப்
பாளையத்துல. அப்பவே  அவுகளுக்கெல் 
லாம் வயசு தெரியாது ப�ோனசித்திர
திருவிழாவ�ோட  ஆரம்பிச்சி  ஒவ்வொருத்தரும்
ஒரு வயசகுத்து மதிப்பா ச�ொல்லுவாக.
எல்லாமே 70 மேல இருக்கும்
எல்லாருமே  சரியான  ஒழைப்பாளிக
தான். இவுக எல்லாம் ஒன்னு கூடுறது
ஆரப்பாளையத்துலதான். அது மீனாச்சிக்கி 
பத்துநாள் திருவிழான்னு க�ோயில்ல க�ொடி
யேறுறப்ப  வந்து சேருவாக. வரும்போது
அவுக அவுக ஊருகள்ல என்ன வெளையும�ோ 
அதக்கொண்டாருவாக. மருந்தங்கநல்லூர் 
காரம்மா ம�ொளக க�ொண்டாரும். அதுல 
கடைசி எடுப்பு ம�ொளகா உப்புல ஊறவைச்சி 
க�ொண்டாரும். அது கஞ்சிக்கி நல்லாருக்கும்.
வெறும் வாயிலயே திண்ணலாம். கார
மிருக்காது அம்புட்டா.
புதுக் கொ ளத்துகார ம்மாக பு ளி


க�ொண்டாருவாக. க�ோரிப் பாளையத்துக்
காரம்மா  அரிசிக�ொண்டாரும் எல்லாம்
நார் ப�ொட்டில தான்  எல்லாரும் ஒரே 
வீட்டுலதான் தங்குறது. அவுகளுக்கு எதுவுமே 
தனியாத்தேவப்படாது. வெறுந்தரையில 
கையத்தலைக்கி வைச்சிக் கிட்டு அவுக
அவுகபாட்டுக்குத்தூங்குவாக.
வீட்டுல பெரிய பானையில ச�ோத்த
வடிச்சி  குண்டாச்சட்டில க�ொழம்ப வைப்பாக.
ஆளாலுக்கு ஒரு வேலை பாக்குறதுதான் 
ஒவ்வொருத்திக்கும் ரெண்டு சேலைக்கிமேல 
க�ொண்டாருறது இல்ல. அத  ஒருத்தி  மாத்தி 
ஒருத்தி  கட்டிக்கிட்டு புதுசா  வாங்குனமாதிரி
சந்தோசப்படுவாக. அப்ப  எல்லாம் சுங்கடிச்
சேலைதான் பட்டு நூல்காரவுக தறிப்போட்டுக்
க�ொண்டாந்து விக்கிறதுதான். ஜாக்கெட் 
எல்லாம் ப�ோடுறதில்ல. சேலையிலயே சுத்திக்கி 
றதுதான். அதுக்காக வெக்கப் படுறதெல்லாம்
அப்ப  இல்ல. அப்ப  அது ஒரு ப�ொருட்டாவே 
இல்ல.அப்ப  இந்த சாக்கெட்ப் ப�ோட்டா 
நாடகக்கரிமாதிரி திரியிறான்னு கிண்டல் 
பண்ணுவாக.
காலையில எந்திரிச்சி ம�ொதநா 
தண்ணி  ஊத்திவைச்ச நீச்சத்தண்ணிய
ஆளுக்கு ஒரு லாடம்சொம்பு குடிப்பாக.
அப்புறம் மத்தியானம் உச்சில சூரியன் 
வந்தப்ப சமைச்சத சாப்புடுறது.சாயங்காலமா 
குளிச்சிப்புட்டு திருவிழாப்பாக்கப்போறது
எல்லாம் நடந்தேதான்  அப்ப பஸ் எல்லாம்
கெடையாது.
ஆரப்பாளையத்துல  இருந்து நடந்து
கெளம்பி  புட்டுத்தோப்பு தாண்டி கெரடர் 
பாலத்துக்குகீழ ப�ோய்  சந்தக்கிட்ட வெலகி
மேலமாசிவீதில  புகுந்து கறிவேப்பில 
காரச்சந்துவழியாப் ப�ோனா வடக்குக்கோபுரம்
அப்புடியே  உள்ளா  புகுந்தா  அம்மன்சன்னதி
சாமி சன்னதின்னு வந்துரும் . சாமி வெளிய
வர எப்புடியும் 9 மணிக்கி மேல ஆயிடும்.
அதுல ம�ொதல்ல  காளைமாட்டுல 

74|   2

மேளம் அடிச்சி  வருவாக. அப்புறம்
ஒட்டகம் வரும் அப்புறம் யானைன்னு
ஒவ்வொன்னா வரும். சாமிகள்ல ம�ொதல்ல 
விநாயகர்  அதுக்குப் பின்னாடி அப்புறம்
முருகர் ச�ொக்கநாதர் பிரியாவிடைன்னு
தீவட்டி வெளிச்சத்துல மினுத்துக்கிட்டு
அதுக்கு அப்புறம் பின்னாடி மீனாச்சி 
அம்மன்  பூப்பல்லாக்குல  மதுரமல்லிகை 
ம ண க்க  ம ண க்க  ஊ ர ்வல ம்  பாத் து
கும்புட்டு அம்மா தாயி எல்லாத்தையும்
காப்பாத்துன்னு வேண்டிக்கிட்டு அப்புறம்
மேலக�ோபு ர வாசல்கிட ்ட  ஒரி ஜி னல் 
நாகப்பட்டினம் அல்வா  வாங்கி பகுந்து
தின்னுபுட்டு அப்புடியே காப்பித்தண்ணிய
வாங்கிக்குடிச்சிப்புட்டு சுருக்குப்[பையில 
இ ரு ந் து க ாசெ டு த் து கு டு த் து ப் பு ட் டு
வீட்டுல  இருக்குற  சிறுசுகளுக்கு மிச்சர் 
காராச்சேவு ப�ொட்டணம் வாங்கிட்டு
திரும்ப ப�ொடிநடையா  வந்துசேர ராத்திரி
12 ஆயிடும்.
அப்புறம்தான்  கச்சேரி ஆரம்பிக்கிகும்.
இ து ல ரெண் டு  பே ரு  ந ல ்லாதேன் 
நடந ்த அ லு ப் பு க் கு  ச�ொ க் கு து ன் னு
தரையில  உருண்டுரும், பாக்கி நாலும்
நாலுதெசைக்கித்திரும்பி  ஒக்காந்துக் கிடும்.
இதுல  முக்கியமான  விசயம் என்னான்னா 
நாலுக்கும் சுத்தமாக் காதுகேக்காது. இது
ஒருத்தர் ஒருததருக்குதெரியாதமாதிரி இருப்பாக.

அப்பப்பேச்சு ஆரம்பிக்கும் ஏண்டி
புதுக�ொளத்தா  இந்த வருசம் வெள்ளாமை 
எப்புடின்னு ஒன்னு ஆரம்பிக்கும். அதுக்கு
இன்னொன்னு வெள்ளனாப�ோயிருந்தா 
வெள்ளனாவே  வந்துருக்கலாம்னு பதில் 
ச�ொல்லும். ஆனா கேட்டது விடாது. ஆமா 
சரியாத்தேன் ச�ொன்ன. மழை  கம்மி தான.
அதுனால  ஆத்துல தண்ணி த�ொறக்கல 
க ம்மா ய ி ல யு ம்  த ண ்ணி  இ ல ்லன் னு
பின்னூட்டம் குடுக்கும். இப்ப அது ச�ொல்லும்
ஆத்துக்குள்ள  அழகர்  எறங்குறதச் ச�ொல்லு
றீயா  ஆமா  இந்த வருசம் தேர�ோட்டம்
முடிஞ்சி ஆர�ோட்டம் முடிஞ்சாமுள்ள அழகர் 
எதிர் சேவைன்னு பதில் ச�ொல்லும்.
இதுக்கு நடுவில  மூணாவதா  ஒரு
பிரச்சனையக�ொண்டாரும் மூணாவது.
வளத்த காதை தண்டட்டிய�ோட ஆட்டிக்கிட்டு
அது கேக்கும் ஏண்டி ப�ோனவருசம் சாமி
என்ன பட்டு உடுத்தி வந்துச்சுன்னு. அதுக்கு
பதில் ச�ொல்றதா  நெனச்சிக்கிட்டு நாலவது
ச�ொல்லும் ஆமா  அந்தப்பட்டுச்சேலயத்தான 
கேக்குற. அது டிரங்குப்பொட்டிலதான் 
கெடக்கு. என்ன  எலிகடிச்சிருச்சுன்னு
பதில் ச�ொல்லும். இப்புடி ஒன்னுக்கு
ஒன்னு சம்பந்தமில்லாம பேச்சுவார்த்தை 
நடக்கும். உண்மையில  காதுகேக்குறவுக
ஆராவது இதக்கவனிச்சிப்பாத்தா  மண்ட 
க�ொளம்பிடுவாக. ஆனா  அதுக எதைப்
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பத்தியும் கவலைப்படாது
இதுல ஒருத்திய�ோட பேரனுக்கு
தமிழரசின்னு பேரவைச்சி  அதை  அந்தக்
ஞானத்தைத் தேடி அலைந்து
கெழவிக்கிட்ட ச�ொல்றேன்னு ஆரம்பிச்சி அத 
எதுவும் கிடைக்கவில்லை
புரியவைக்க டம்ளரை  எடுத்து க�ொண்டாந்து
என்று தெளிந்தபின்
டம்ளர்னு ஆரபிக்க  அதப்பாத்து ஒன்னு
முதல் இழந்த வணிகனைப்போல
ல�ோட்டாவான்னு கேக்க  அதுபெரிய
திரும்பி வந்து தன்
சிரிப்பாப் ப�ோச்சு. ல�ோட்டா  ரசமான்னு
அனுபவத்தை கண்மூடி
கேட்டுச்சு தமிழரசின்னு ச�ொல்லிப்புரிய
அசைப�ோட்டப�ோது
வைக்க முயற்சி பண்ணுனப்ப. இப்புடித்தான் 
எதிரே ஒரு கூட்டம்
ஒவ்வொன்னும்
அவனைத் தேடி வந்து
ம�ொதநாள் மண்டகப்படி த�ொடங்கி 
அழைத்தது
பத்துநாள் திருவிழா திருக்கலியாணம்
ஞானவான் என்று...
தேர�ோட்டம் வரை  மீனாச்சிக�ோயில் 
திருவிழா. அதுல திருக்கலியாணத்துக்கு
மஞ்சக் கயிறு மாத்தி தேர�ோட்டம் அன்னிக்கிச்
ச ா ய ங ்காலமே செலப்ப  எ த ி ர ்சேவை 
தள்ளாக�ொளத்துல  வந்துரும் அப்புடியே 
இந்த ஆறுபேரும் ஆரப்பாளையத்துல 
ஒரு பிறந்தநாள் என்ன தரும்?
ச�ொந்தக்காரவுககிட்ட பிரியா விடை வாங்கி 
புத்தாடை, இனிப்புகள்,
சிரிப்புகள், களிப்புகள்,
க�ோரிப்பாளையத்துக்கு ப�ோய் அங்க அழகர் 
வாழ்த்துகள், வழிபாடுகள்
எதிசேவை  ஆத்துல  எறங்குறது அப்புறம்
உற்றார் உறவினர்களின்
வண்டியூர் திருவிழா தசாவதாரமெல்லாம்
ஆசிர்வாதங்கள்
பாத்துத்தான் அது அது ஊர்திரும்புற வழக்கம்
நண்பர்களுக்குக் க�ொடுக்கும்
இது வருசா வருசம் நடக்குறதுதான். இந்த
விருந்துகள்
ம ாநாட் டு லதான் ப�ொண் ணு க  பாக்க 
கைகுலுக்கல்கள்
கலியாணம் பேச ஆளுகலப்பாக்கமுடியும்.
குறுஞ்செய்திகள்
அதுலயும் க�ோரிப்பாளையம் மடத்துல 
என மனம் திறந்தநாள்
திருவிழாவுக்கு அத்தன ச�ொந்தமும்
முகநூலிலும் புலனம் வழியும்
வந்து தங்குறது வழக்கம் சுத்துப்பத்து
நிரம்பி வழியும் வாழ்த்து மழைகள்
பத ி னெட் டு ஊ ர ்கள்ல  இ ரு ந் து
பார்த்தவுடன் நாவில்
நீர் சுரக்க வைக்கும்
ப�ொண்ணு ப�ொடிசுகள�ோட  வருவாக.
இனிப்புப் படங்கள்
அ ங் கு ண க் கு ள்ளயே பாத் து  பே ச ி
மணமும் ஸ்பரிசமுமில்லா
முடிச்சிட்டு அப்புறம் சாவாசமா கலியாணம்
மலர் க�ொத்துகள்
நடக்கும்...மடத்துல ப�ொதுவில  இருந்து
இப்படியாய் இனிதாய் கழிந்தது
எல்லாருக்கும் சாப்பாடும் ப�ோடுவாக.
நாள் முழுவதும்...
இப்புடியெல்லாம் ப�ோனவருசம்
ஆனால் அவன் மட்டுமே
வந்துட்டுத் தான ப�ோன�ோம். இப்ப 
அறிந்த ச�ோகம்
இ ப் பு டி க்  கெடக்கா ளேன் னு ம ன சு
மனதின் மத்தியப் பிரதேசத்தில்
பதை பதைக்க  எல்லாரும் வந்தாக.
மையம் க�ொண்டிருந்தது
ப�ொ ன ்ன ம ாக்கா வ ப்ப டு க்கப�ோட் டு
பூமி வாழ்க்கையில்
இருந்தாக. வந்த தங்கச்சிமாருக எல்லாம்
நமக்கு இன்னொரு வயதும்
வாய் ப�ொத்தி  அழுகவா  வேணாமான்னு
இன்று கூடிவிட்டதேயென்று !
பாத்துக்கிட்டு இருந்தாக. ப�ொன்னமா அக்கா 
பா.சக்திவேல் புருசன் வாசல்ல துக்கமா ஒக்காந்துருந்தாரு.
அவருகிட்ட பக்கத்துல ப�ோய்  விசாரிச்சிக்

ஞானம்

பிறந்தநாள்
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கிட்டுஇருந்தாக.அப்ப அவரு ச�ொல்லிக்கிட்டு
இருந்தாரு மருத்துவர் கார்மேகம் ( முடிவெட்டு
றவர்) ச�ொல்லீட்டாரு. ஒரு நா தாங்கா 
துன்னு கரகரத்த க�ொரல்ல ச�ொல்லிக்கிட்டு
இருந்தாரு
அங்க  வீட்டுக்கு உள்ளாற  அஞ்சு
தங்கச்சிமாருகளும் வந்து யக்கா  யக்கான்னு
பேச ப�ொன்னம்மா கேட்டா  ஏண்டி அக்கா 
வுக்கு என்னா  வாங்கிட்டு வந்தீ  கனு கேக்க 
பக்குன்னு ஆயிப�ோச்சு. சேதிகேட்டு துண்டக்
க ாண�ோ ம் து ண ி ய க் க ாண�ோ மு ன் னு
அடிச்சிப்பிடிச்சி  ஓடி வந்தா  இவ என்னா 
வ ா ங ்கி ய ாந்தீ க ன் னு  கே க் கு றாளே னு
ந ெ னச்சி எ ன ்ன வ ே ணு ம்  ச�ொல் லு
வாங்கியாரம்னா புதுக்கொளத்தா.
அப்ப ப�ொன்னம்மாக்கா ச�ொன்னா 
ப�ோய் அ ம்ச வ ள்ளி க டை ப ி ர ி ய ா ண ி
யு ம்  நா க ப்  பட் டி ன ம் அ ல ்வா வு ம்
வாங்கியாங்கடி ப�ோறப்ப  சந்தோசமாப்
ப�ோறே ன ்னா . . ஒ டனே  ஆ ள னு ப ் பி 
வாங்கியாறச் ச�ொன்னாக.
வந்து சேந்துச்சு பிரியாணியும் தாமர
எலையில  அல்வாவும். அத தங்கச்சி  மாருக
அவளுக்கு ஊட்டிவிட்டாக. பிரியாணி
நாக்குல ஒரு வா பட்டதும் அவ ம�ொகத்துல 
ஒரு திருப்தி தெரிஞ்சது. ப�ோதும்னு சைகை 
காமிச்சா. அடுத்து அல்வா ஒரு துண்டு வாயில 
ப�ோட  அவ கண்ணுல  இருந்து கரகரன்னு
தண்ணிவர நெலகுத்திருச்சு முழி....
அம்புட்டுத்தான்  அக்கா கெளம்
பிட்டா. தங்கச்சி  மாருக துக்கம் தாங்காம
கட்டிப்புடிச்சி  ஒப்பாறி வைச்சாக. ப�ோன 
மேடி ப�ோனமேடி ப�ோனவருசம் ப�ோன 
மேடி அக்கா  சாமிபாக்கப்போனமேடி
ப�ோயிட்டியேடி ப�ோயிட்டியேடி அந்த
சாமிகிட்டயே ப�ோயிட்டியேடின்னு ஒப்பாரில 
அழுக எல்லார்  கண்ணும் கலங்கிடுச்சு...
அப்ப  மதிச்சியக்காரி ச�ொன்னா  பூவும்
ப�ொட்டுமா ப�ோய்ட்டா க�ொண்டாந்து
பூவும் ப�ொட்டும் வைச்சி  விடுங்கடின்னு
ச�ொல்ல  அவதலையில  பூவைக்க  கலங்காத 
கண்ணெல்லாம் கலங்கிப்போச்சு. ப�ொட்டு
வைக்கயில  அடிவயிறு ஆடிப்போச்சு...
ந ெ ற ஞ ்ச  வ ா ழ ்க்கைதான்  அ வ ளு க் கு
அன்னிக்கித் தான் 88 ஆகுது....
ஆருக்குக்கெடைக்கும் அந்த பாக்கியம்..
n.
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மனதை வருடும் மயிலிறகே
மனம் உவந்து வாயென் அருகே
மல்லிகை மணங்கொண்ட நங்கையே
மருதாணியின் தங்கையே
நேர்த்தியாய் செய்த சிலையென
அங்கம் விளைந்து நிற்பவளே
அன்பை ஊற்றி ஆராதனை செய்பவளே
காதலை எனக்குள் ஊற்றி உயிரானவளே....!!!
மூணு முடிச்சால் என்னை
முழுமை படுத்தியவ (னே)ளே.......!!!
ச. இராஜ்குமார்
திருப்பத்தூர்
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l 
கடி நாய்
வேலியில் த�ொங்குகிறது
எச்சரிக்கை அட்டை
l
விரட்டும் புலி
ஓடி மறைகிறது
தப்பிய மான்
l
மரணச் செய்தி
மனதை பாதித்தது
க�ொடுத்த கடன்
l
வேலிச் சண்டை
முடிவுக்கு வரவில்லை
நீதிமன்ற வழக்கு
l
வேலி மரங்கள்
பாகம் பிரித்ததும் வெட்டப்படுகின்றன
பங்காளி உறவுகள்
l
பழைய புடவை
பயன்பாட்டுக்கு வருகிறது
அன்னக் கூடை
l
கைகள் இல்லாதவள்
பூ விற்கிறாள்
முழம் ஐந்து ரூபாய்
l
அத�ோ அந்த மலைப்படம்
எங்க வீட்டில் இருக்கிறது
சலவைக் கல்
l
மரணச் செய்தி
வாசிக்க முடியவில்லை
எழுதியவர் கையெழுத்து
l
அமாவாசைப் படையல்
மதில் மேல் இருக்கிறது
எனது பார்வை

கவிஞர்
அ. மாப்பிள்ளை ராவுத்தர்

l
மழைக்கால சாலையில்
உதிர்ந்த இலைகளின் நடுவே
அதேமரத்தின் கிளைகள்
l
சலனமற்ற குளத்தில்
சப்தத்தோடு தாவி மறைகிறது
நிலவில் தவளை
l
அடர்ந்த வனத்தில்
சரிந்த மரத்தின் இடைவெளியில்
ப�ௌர்ணமி நிலவு
l
க�ோடை நிலவு
இலையுதிர் மரக்கிளையில்
காக்கைக் கூடு
l
க�ொட்டும் மலையருவி
இடையே அழகாகத் த�ோன்றும்
மென்சாரலில் வானவில்
l
உச்சிப் ப�ொழுது
அடர்வன மரங்களிடையே கேட்கும்
செங்காகத்தின் குரல்
l
அக்கரை உயர்ந்த
புற்கதிர்களிடையே மறையும்
அந்திச் சூரியன்
l
இருண்ட வானில்
காற்றில் முகில் கலைந்ததும்
நதியில் நட்சத்திரங்கள்
l
இளைப்பாறும் மரத்தில்
காற்று ஓய்ந்ததும் குறைகிறது
க�ொஞ்சம் நிழல்

- கவியாசகன்
ஈழம்
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வெளியே மழை வேகமாகப் பெய்து
க�ொண்டிருந்தது.
‘பாண்டியன் கடை’-க்கு மளிகை 
சாமான்கள் வாங்கச் சென்றிருந்த மகள்
மதனா இன்னும் திரும்பி வரவில்லை.
அப்போதுதான் வாங்கவேண்டிய
மளிகைப் பட்டியலில்,
‘கடலைப் பருப்பு’ என எழுதாதது
நினைவில் வந்தது விமலாவுக்கு.
மதனாவுக்கு எப்படி தெரிவிப்பது?
கடை அண்ணாச்சிக்கு தகவல் 
தெரிவிக்கலாம் என்று பார்த்தால்,
அலைபேசியில் மின்கலத்தின் சக்தி 
தீர்ந்திருந்தது! வீட்டிலும் மின்சாரம்
இல்லை.

‘‘அம்மா! எனக்கு பள்ளி 
விடுமுறைங்கறதால, நாளைக்கு
ஊரிலிருந்து ரெண்டு தாத்தாவும் ரெண்டு
பாட்டியும் வர்ராங்கள்ல?
தாத்தா ரெண்டு பேருக்குமே
மசாலா வடை பிடிக்கும்; கடலைப் பருப்பு
தீர்ந்து ப�ோச்சி-னு நீ நேத்து அப்பாட்ட 
ச�ொல்லிட்டிருந்தியே, அது ஞாபகம்
வந்தது. பட்டியலில் நீ எழுத மறந்திட்டே!
ஆனா, நான் வாங்கி வந்திட்டேன்!
கடலைப் பருப்பை தானேம்மா நீ முதலில் 
எழுதியிருக்கணும்?’’ என்று
உறவுகளை மதிக்கும் மதனா கேட்டதும்
விக்கித்துப்போன விமலா, மகிழ்ச்சி 
மேலிட ‘‘என் செல்லக்குட்டி’’ என்று
மதனாவை கட்டிப் பிடித்து கன்னத்தில் 
முத்தமிட்டாள்!

மழையும் கனமாகப் பெய்து
க�ொண்டிருந்ததால், தானும் செல்ல 
இயலாமல் விமலா தவித்தாள்.
மழை விட்டு சிறிது நேரத்தில் மதனா 
வந்துவிட்டாள்.
பையிலிருந்து ப�ொருட்களை 
எடுக்கும்போது, அதில் கடலைப் பருப்பும்
இருந்தது.
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ஹைக்கூ
வலையில் அகப்படும் மீன்கள்
மகிழ்ச்சியில் நிறைகிறது
மீனவனின் வயிறு.

 
 
  
 
  

நீரில் மூழ்கும் பயிர்கள்
திசை திரும்புகின்றன
உணவைத் தேடிவந்த எலிகள்.

 
 
    
  
  

கையேந்தும் குழந்தை
இயற்கை பரிசளித்தது
முதல் மழைத்துளி.
பாழடைந்த க�ோவில்
பாதுகாப்பாய் இருக்கிறது
மண்டபத்தில் குருவிக்கூடு.
அறை முழுதும் புத்தகங்கள்
உள்நுழைகளில் நாசி த�ொடுகிறது
வாசிப்பின் வாசனை.

ச. க�ோபிநாத்
சேலம்



l
வாவ�ொரு வெண்பா
	வழங்கெனக்கு என்றழைத்தாள்
தாவ�ொரு முத்தமென்றேன்
	தண்மதியை - பாவ�ொழுகும்
பாவை விழிமலர்கள்
	பண்ணுக்குள் வந்தபின்னே
தாவியணைத் தாளே
	தணிந்து
l
துள்ளி எழுந்தவளைத்
தூக்கிநான் நெஞ்சணைத்தேன்
வெள்ளி நிலவுக்குள்
	வெட்கப்பூ- கள்ளமிலா
வெள்ளைச் சிரிப்புதிர்த்து
	வேலன் எனைப்பார்த்துக்
க�ொள்ளையடித் தாளே
குளிர்ந்து
				

 
 
 
 
 
 
 
   
 
  
 
   
 
 
 
   
  
   
 
 
  
 
  
 
 
		

- 
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கு

‘‘
ழந்தைகளை நாம் அச்சுறுத்தும் மாறி  இருக்கிறது என்று ச�ொல்லலாம்.
இந்த உலகத்தில்  சிந்திப்பதற்கும்,
ப�ோது அவர்களது கற்றலை குழித�ோண்டிப்
புதைத்து விடுகிற�ோம்’’ என்று குழந்தை  அறிவதற்கும், ரசிப்பதற்கும் மகிழ்வதற்கும்
உளவியலாளர்  ஜான் ஹ�ோல்ட் ச�ொல்  ஏராளமான விஷயங்கள் உள்ளது என்பதை 
வதைப்போல, இன்றைய கல்வி  முறை  குழந்தைகள் புரிந்து க�ொண்ட  காலகட்டம்.
கு ழ ந்தை க ளை , ம த ி ப்பெண்  எ ன ்ற அவர்களின் திறன்கள் எல்லாம் தூண்டி
ஒன்றை  மட்டுமே  கருத்தில் க�ொண்டு,   வ ி டப்பட் டு அ வ ர ்க ளு க் கு ள் இ ரு க் கு ம்
க டி வ ா ள ம் க ட் டி க் க ொண் டு ஓ டு ம் படைப ் பா ற ்ற ல் வெ ள ி ப்ப ட ்ட க ால ம் .
பந்தயக் குதிரைகளாக தான்  மாற்றிக் ஆமாம் எத்தனை எத்தனை ஓவியர்கள்...
க�ொண்டிருக்கின்றது என்று ச�ொன்னால்  எழுத்தாளர்கள்... நடன கலைஞர்கள்..
அ து ம ி கை ய ி ல ்லை . ஆ னால் இ ந்த  நாடகக் கலைஞர்கள்...இந்த காலகட்டத்தில் 
க�ொர�ோனா  ஊரடங்கு காலம் இதை சற்றே  உருவாகி இருக்கிறார்கள் என்பதை எல்லாம்
தகர்த்து, குழந்தைகளின்  வசந்த காலமாய்  பார்க்கும் ப�ொழுது மனம் உவகை அடைந்து,
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அந்தக் குழந்தைகளை  மனவெளியில்  வாரி
அணைத்துக் க�ொள்ள விரும்புகிற�ோம்.
நம்மிட ம் க தை க ள்  கேட் டு
வளர்ந்த குழந்தைகள், இன்று நமக்கு
கதைகள் ச�ொல்பவர்களாக பரிணமித்து
இருக்கும்  காலகட்டம். அப்படி பாட்டியின் 
கதைகளை கேட்டு வளர்ந்த ஒரு சுட்டிக்
குழந்தை , இன்று பாட்டியுடன் இணைந்து
இணையத்திலும், எழுத்திலும் பேச்சிலும்
கலக்கிக் க�ொண்டிருக்கிறார். அந்தச் சுட்டிக்
குழந்தை  சு.பிரவந்திகாவிற்கு முதலில் 
அன்பு முத்தங்களும், வாழ்த்துகளும்.
தமிழ்நாடு அறிவியல்  இயக்கத்தினர் 
(நாகப்பட்டினம்)  சிறார்களுக்காக நடத்திக்
க�ொண்டிருக்கும், புத்தக நண்பன்  குழுவில் 
குட்டி கதை ச�ொல்லியாக, தனது ஆச்சியுடன் 
கலக்கி, லாலிபாப் சிறுவர்  உலகத்தில்  கதை 
எழுதும் பயிற்சி பெற்றிருக்கிறார். அதன் 
விளைவால்  இன்று சிறகடிக்கும் பட்டாம்பூச்சி 
என்ற நூலின் மூலம் இந்த சின்ன பட்டாம்பூச்சி 
படைப்பாளியாய் பரிணமித்து நிற்கிறார்.
பனிரெண்டு சிறுகதைகள் அடங்கிய ஒரு
நூல்தான்  சிறகடிக்கும் பட்டாம்பூச்சி. இந்த
பனிரெண்டு கதைகளும் ப�ோகிறப�ோக்கில் 
வெவ்வேறு உளவியல்  கருத்துக்களை 
தனக்கே தெர ி ய ா ம ல் ,  தன்  ம ழ ல ை  
ம�ொழிவிதைத்து விட்டுப் ப�ோவதுதான் இந்த
நூலின் சிறப்பு.
யார் நமக்கு ராணி என்று பூச்சிகளுக்கு  
இடையே  சண்டை  வருகிறது. தனக்காக
மட்டும் வாழாமல்,   மற்றவர்  களுக்காகவும்
உழைத்து வாழ்வதே தலைமைப் பண் 
பு க் கு அ ழ கு எ ன ்பதை ,  தேன ி யை  
ராணியாக தேர்வு செய்வதில்  அழகாக
சுட்டிக்காட்டுகிறார்  அவந்திகா. அத�ோடு
பூச்சிகள் இயற்கைக்கு செய்யும் பங்களிப்பு
பற்றியும் மிக மிக அருமையாக இந்த
கதையின் வாயிலாக ச�ொல்லியிருக்கிறார்.
நல்ல  விதை  அருமையான  மரத்தை 
தருவது ப�ோல,  நல்ல செயல் நல்ல மனிதனை
உருவாக்கும் என்ற கருத்தை  கதிரவன் 
வளர்த்த மாமரம் நமக்குச் ச�ொல்கிறது.
விளையாடும்போது பசியால் மயங்கிய
நண்பனின் பசியைப் ப�ோக்க, மணமணக்க 
தயாராகும் கூட்டாஞ்சோறு வாழ்க்கையே ஒரு
கூட்டு முயற்சி தான்  என்பதை ச�ொல்லாமல் 

ச�ொல்லி செல்கிறது..
முள்ளை  முள்ளால்தான்  எடுக்க 
வேண்டும் என்பதை  தூங்குமூஞ்சி  ராஜா 
கதையும், வேகம் மட்டும் ப�ோதாது;  
வ ே க த ்தோ டு வ ி வ ே க மு ம் இ ணை ய
வேண்டும் என்பதை முன்னாள் ஓடிய டயர் 
கதையும் அழகாக சுட்டிக்காட்டுகிறது.
இ ய ற ்கை மே லு ம் , வ ி லங் கு க ள்
பறவைகள் மேலும், குழந்தைகளுக்கு
அன்பும் காதலும் வந்தால்  மட்டும்தான் 
இயற்கைய�ோடு இயைந்து வாழ முடியும்.
அப்படி மயங்கிய கண்ணு குட்டி மேல் அன்பு
க�ொண்டு தன்னுடைய நீரை  புகட்டியது
ஆகட்டும், மரங்கள் இல்லாததால் தான் 
மழை ப�ொழிவு குறைவாக இருக்கிறது,
கண்டிப்பாக மரங்கள் வளர்க்க  வேண்டும்
என்ற எண்ணத்தையும் இனியன்  என்ற
ஒரு கதாபாத்திரத்தின்  வாயிலாக, மயங்கி 
விழுந்த கண்ணுக்குட்டி என்ற கதையில்  
பிரவந்திகா  நமக்குச் ச�ொல்கிறார்.
க ாக்கை  கு ரு வ ி எ ங ்க ள் ஜ ாத ி
என்ற பாரதியின்  கருத்தை நம்மை  விட 
குழந்தைகள்தான்  அதிகம்  உணருகிறார்கள்
ப�ோலும். அதனால்தான்  அவர்கள் கதை 
களில், அதிகம் விலங்குகளும், பறவை களும்
மனிதர்களின் நண்பர்களாக வருகிறார்கள்.
அப்படி ராமுவும் நாய்க் குட்டிகளும் என்ற
கதையும், மிச்சர் கேட்ட சுப்பிரமணி காக்கா 
என்ற கதையும், பாரதியின்  கருத்தை 
வெளிப்படுத்தும் விதத்தில் அமைந்திருப்பது
சிறப்பு.
ய ான ை ய ி ன் பல த ்தை  அ தற் கு
உணர்த்தி, தவறு செய்பவர்கள் உடன் 
தெர ி ந்தே  இ ரு ப்ப து  நா மு ம்  த வ று
இழைப்பது ப�ோலத்தான் என்பதை காட்டு  
அரசனின்  மனமாற்றம் கதை தெள்ள 
தெளிவாய் எடுத்துரைக்கிறது.
பசிக்கு மட்டுமே  வேட்டையாடும்
விலங்குகளால்  இந்த பூமிக்கு ஆபத்தா?  
பேராசை  எனும் கெடும் குணத்தால்  மற்ற
உயிர்களுக்கும், இயற்கைக்கும் தீங்கு
விளைவித்து க�ொண்டிருக்கும் மனிதனால் 
ஆபத்தா? என்ற கேள்வியை நம் முன் 
வைக்கிறது நாடகம் பார்க்கலாம் வாங்க 
என்ற கதை.
இயற்கை  விலங்குகள் பறவைகள்
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என்று நின்றுவிடாமல், நடப்பு காலத்தில் 
உ ல க த ்தையே  ஆ ட் டி ப்  படை க் கு ம்
க�ொர�ோனா பற்றி  முத்தரசனும், முகக்
கவசமும் என்ற கதையில் ச�ொல்லி
இருப்பது பெரும் வியப்பு. குழந்தைகள்
விளையாட்டுப் பிள்ளைகள் மட்டுமல்ல;
அ வ ர ்க ளு ம் ச ி ன ்ன ஞ ்சி று ம ன ி த ர ்க ள்
தான்;   தன்னைச் சுற்றி நிகழும் எல்லா 
நிகழ்வுகளையும் அவர்கள் சிறப்பாக  
உள்வாங்குவார்கள் என்பதைத் தான் இந்த
கதை நமக்கு உணர்த்துகிறது.
இறுதி கதையான  சிறகடிக்கும்
பட்டாம்பூச்சி, இயற்கைய�ோடு இயைந்து
வாழும் வாழ்வில் தான்  குழந்தைகளும்  
பட்டாம் பூச்சிகளாய் சிறகடித்து  மகிழ்வோடு
வாழ்வார்கள் என்பதை  ஆணித்தரமாய் 
ச�ொல்கிறது.
இ ந ்த க் க தை க ள ி ல்  எ ல ்லா ம்
நான்  கவனித்த ஒரு சிறப்பம்சம் என்ன 
வெ ன ்றால் , இ ந ்த க் க தை ய ி ல்  வ ரு ம்
அத்தனை கதாபாத்திரங்களும்,   புத்தக
நண்பன் மூலம்  பிரவந்திகாவுக்கு  நட்பாக
கிடைத்த குழந்தைகளின் பெயர்கள்தான்.  
இந்த நூலுக்கு தேவையான  அனைத்து
பட ங ்களை யு ம் வ ரைந் து  க�ொ டு த ்த ,
குழந்தைகளின்  புகைப்படங்களையும்
பின்னட்டையில்  அச்சிட்டு இருப்பது
மற்றும�ொரு சிறப்பம்சம். சக மனிதர்களிடம்
நேசம், எல்லா  உயிர்களிடத்தும் அன்பு,
சமத்துவ சிந்தனை ப�ோன்ற விஷயங்களை 
குழந்தைகளின் படைப்பில்  இயல்பாகவே 
காணமுடிகிறது.
இதையெல்லாம் கடைப்பிடிக்கும்
குழந்தைகள், வாழ்க்கையில்  ஆக சிறந்தவர் 
களாக வருவார்கள் என்பது திண்ணம்.
அப்படி ஒரு சூழலை  சமூகம், வீடு, ஆசிரியர்,
கல்வி ப�ோன்றவை நம் குழந்தைகளுக்கு
உருவாக்கித் தர வேண்டும்.
இப்படி மகிழ்வாகவும், சிந்திக்க 
வைக்கவும் கூடிய கதைகளை படைத்திருக்கும்
குட்டி செல்லம் பிரவந்திகா மென்மேலும்
படைப்புகளைத் தர அன்பும் வாழ்த்துக்களும்.
குழந்தைகளின் திறமைகளை  கண்டு
அவர்களை  ஊக்குவித்து க�ொண்டிருக்கும்
அனைவருக்கும் பேரன்பின் நன்றிகள்.
n

உடையும் மலர�ொன்றின்
மெல்லிய விரிதலில்...
அருகாமை த�ொலைத்த
அன்பின் நினைவுகளில்
ஒருக்களித்திருக்கும்
இதயச் சுவர�ோவியம்
தன் சுமைகளை
வெல்லவென
மலரும்
உதட்டோரச் சிரிப்புக்களில்
தம் பெருவலியை
மறைத்து வைக்கின்றன
மக்கிப்போகாமல்
மனதுக்குள் மடியும்
அன்பின் மிச்சங்களாக
அவை ,
என்றும்
தன் மெய்விம்பம்களை
காட்ட மறுத்து
இப்படித்தான்
இரங்கற்பாவை
இதழ�ோரம்
எழுதிக் க�ொள்கின்றது
உடையும் மலர�ொன்றின்
மெல்லிய விரிதலாகி...

வானம்பாடி முஜா.
நிந்தவூர்.

வெளியீடு :
லாலிபாப் சிறுவர் உலகம்
பக்கங்கள் :  96
விலை : 100 இந்திய ரூபாய்
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கக்கூட்டங்கள் விலகிய ப�ோது
ஆகாயம். மண்ணுலகத்தில்  யுகம் யுகமாய் 
நடக்கும் விந்தைகளை பார்க்கும் ஆகாயம்.
மேகக்கூட்டம் என்ற கதவு க�ொண்டு
கண்மூடி அழும் ஆகாயம். அது கண் திறந்து
பார்த்த ப�ோது ஆகாயம்.
“ க�ோ ழ ி ய ி லி ரு ந் து மு ட ்டை 
வந்துச்சா? முட்டையிலிருந்து க�ோழி
வந்துச்சா?” என்ற சாதாரண பிறவிகளின் 
பிறப்புக்கு அடையாளம் ஏது?
அது வாழ்ந்த இடம் புதியம்புத்தூர் 
என்று ச�ொல்லப்படும் கிராமம். அவன் 
காட்டில் வளர்ந்தவன், அது இப்போ கிராமம்
ஆகிட்டு, கூட வாழ்ந்து வளர்ந்த எல்லோரும்
க�ொஞ்சம் க�ொஞ்சமா அழிஞ்சுட்டாங்க;
அவங்க  ஞாபகமாக இருக்கிறது இந்த
அடிப்பகுதியிலிருக்கிற கைக�ோர்த்து நிற்கிற 
இந்த வேர்பகுதிதான்.
காட்டுல  இருக்கும் ப�ோது பகல்ல 
சூரியன் தலை உச்சியில பட்டு வேருக்கு
ப�ோகும். இங்க நைட்டு ஆறிப்போன 
சுக்கு காபிகுடிச்ச  மாதிரி வேர்ல பட்டு
உச்சதலையில  சு ள் ளு னு உ றை க் கு ம்
அ ந ்த அ ள வு க் கு பூமாதேவி வெப்பமயம்
கக்கிட்டுயிருக்கலே 
என்று
ந�ொந்துக்
க�ொண்டான் அவன்.
அ வ னு க் கு  பக்க த ்தில்  ச ி ன ்ன 
குளம், அதை  சுற்றி  சுரண்டி தின்னும் சில 
அரசியல்வாதிகள் மாதிரி அங்கங்கே  முள்
வேலி மரங்கள், அவங்க ஊர சாப்பிடுறாங்க.
நாங்க  அதுல  இருக்கிற நிலத்தடி நீர
குடிக்கிற�ோம்.! அவங்களுக்குனு ஒரு
நியாயம் தர்மம் ச�ொல்லி தப்ப  - சரினு
ச�ொல்ற சமூகம் அது. சரி எல்லாத்தையும்
ச�ொல்லிவிட்டு எதுக்கு அரசியல்  என்று
ச�ொல்லும்.
இப்படிதான் ஒரு நாள்
ஏய்  முள் மரமே.! மாசம் மாசம்
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இவங்க  உன்னை வெட்டுறாங்களே  கஷ்டமா தெரியலையா? என்று அவன் 
கேட்டான்.
வாழ்க்கையில்  கஷ்டம் ~ நஷ்டம்
வராம ப�ோயிடுமா  என்ன.! முதல்ல 
கஷ்டமா தான் தெரிஞ்சது, அப்படியே 
ப�ோக ப�ோக ய�ோசிச்சதும் புரிஞ்சி 
ப�ோச்சு, அடிபட்டு கயிறு அவுந்த தான் 
தெரியும்; உலகம் ர�ொம்ப பெரிசுன்னு
புரிஞ்சு ப�ோச்சு, இவங்க வெட்டும் ப�ோது
விதையா  விட்டுறாங்க  அது புதைஞ்சு
மீண்டும் வரேன்.
எனக்கு இந்த நிலத்தடி நீர் ப�ோதும்  
ஒரு நாளைக்கு ரெண்டு குடம். உனக்கு  
அப்படியில்ல  உயிர்  வாழ ப�ோதுமான 
தண்ணி. நீ வாழ்றத்துக்கு குடிக்க.! நான் 
அழிக்கிறத்துக்கு குடிக்கேன் .
இவங்க  என்னைய எரிக்கனு; அடி
நுனி வேர் வரைக்கும் எரிக்கனு, அப்படினா 
மட்டும் தான்  இந்த மனுச ஜென்மத்த
க ாப ் பா த ்த மு டி யு ம் னு ; அ வ ங ்க ளு க்க 
ஞானம் வந்து மெல்ல மெல்ல  புரிஞ்சுக்க 
விட்டுறனும்; புரியறதுல எத்தனக்கெத்தன 
மெதுவா ஆகுத�ோ.! அத்தனக்கத்தன நான் 
க�ொஞ்சம் நிம்மதியாயிருப்பேன்  என்று
முடிச்சது அத�ோட நாயம் தர்மத்த.
இவர்களுக்காக அவன் பயப்
பட்டான்.   இவங்க  கவலப்பட்ட  மாதிரி
தெரியல;   அவன்  கவலப்பட்டான். இந்த
அக்கறை தன்னையறியாமலே தனக்குள்
எ ப்ப டி ஏ ற ்பட் டு வ ள ர ்ந ்த தென் று
அவனுக்கே புரியவில்லை.
காலைக்கடனை தீர்க்க  அந்த முள்
வேலி மரமும் - குளமும் தான். குளத்துக்கு
பக்கத்தில்  கரடுமுரடான பாதை  ‘க்கும்’
நடுவில் தான்  அவன். மழைப் பெய்ஞ்ச 
ப�ோதுமே க�ோழி கிட்ட  குஞ்சு ஒதுங்கிற 
மாதிரி ஒதுங்குவாங்க  இந்த கிராமத்து
ஆளுங்க.
மழை  ஓய்ஞ்சா  புல்  முளைக்கும் ~
புல்லு முளைச்சா ஆடு, மாடு மேய்ச்சலுக்கு
வரும். புல்லே  இல்லாத  காலத்தில் 
எ ன ்னை த ி ன ்னா ப ர வ ா ய ி ல ்ல .
பு ல்  இருக்கும் ப�ோதே  ஒரு ஆடு மட்டும்
மேலெழும்பி  கிளையை தின்னும் கூட 
நாலுப் பேரு சேர்ந்துடுவாங்க அப்ப வரும்

க�ோவம். எங்காவது ஒரு காத்து வந்து
ம�ோத கூடாதா! என்ற ய�ோசிக்கும் ப�ோதே 
திடீரென்று காற்று கிளம்பி  என்னை 
அசைத்து விளையாடியது. குளிச்சவன் 
தல  துவட்டுற  மாதிரி துவட்டுவேன் 
ப�ொலப�ொலன் னு ம ழைத்  து ள ி க ள்
உதிர்ந்தது. ஆடு அண்ணா தலயில கிளைய
வச்சி  ஒரு க�ொட்டு அவ்வளவுதான்,
க�ொட்டி உடனே  ~ படக்குனு விடுவாறு;
வெடுக்குனு எடுத்துருவேன், அவரு தலை
சிலுக்கிட்டு புல் மேய ஆரம்பிச்சிருவார்.
அ வ ன்  ச ாதா ர ண வ ா ழ ்க்கை 
வாழ்ந்து க�ொண்டிருக்கேனு ஒதுங்கவும்
முடியல; நல்ல  வாழ்க்கைனு நினைச்சிட்டு
இருக்கேன்னு ச�ொல்லவும்
முடியல.
ஏத�ோ  இந்த   சூழ்நிலைக்கு தகுந்தமாறி
அப்போ அப்போ அரசர்களுக்கு பணியாள்
மாதிரி   காத்து அடிச்சா, அவனால்  இந்த
கிராமத்துக்கு விசிறிக்கிட்டு. அவங்களுக்கு
தேவையான 
ஆக்ஸிசனையும்
க�ொடுத்துட்டு இருக்கான்.
இந்த கிராமத்து ஆளுங்க  தினமும்
ஏதாவது பண்ணிக்கிட்டே இருப்பானுங்க.
க�ொஞ்ச பேர் நடந்து ப�ோறங்க; சில பேர் 
பெரிய வாகனத்துல ப�ோறங்க; பல பேர் 
அவசர அவசரமா சைக்கிள்ல ப�ோறங்க;
பாதி பேர்க்கு காத்தோட்டமா 
நின்னுக்கிட்டு ப�ோற  இடம் அவன்தான் 
வெ யிலு அடிச்சாலு ம் திட்டுறாங ்க ..!
மழை பெய்ஞ்சா லு ம் த ிட்டுறாங ்க ..!
ரெண் டு க் கு மே  எ ங ்கி ட ்ட ச�ொல் லி
புலம்புறாங்க..!
இதுல ஒரு நாள் அது. குடியிருக்கிற 
இடத்தில  துக்கம் தாங்க  முடியலன்னு
தூக்கு மாட்டி இறந்துட்டான். எத்தனை
எத்தனைய�ோ  வருசம் கடந்து விட்டது,
அவன் மேல  க�ொட்டின  மழைக்கும்;
அடிச்ச வெயிலுக்கும்; வாடை காற்றுக்கும்
மரத்துப் ப�ோய்  மரமாயிருக்கு. ஒரு
துன்பத்துக்கே  இந்த மனுச ஜென்மம்
தாங்கமாட்டிங்கலே  என்று
எண்ணி 
அலுத்துக் க�ொண்டது அது .
சில சமயத்தில ~ சாயங்கால நேரத்துல 
குழந்தைங்க   விளையாடும் ப�ோதும், சிலு
சிலுனு காத்து வருது சிவனேனு இங்கே 
கட்டில ப�ோட்டு படுக்கலாம்னு பெரியவங்க 
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ச�ொல்லும் ப�ோதும் ஏத�ோ  உள்ளுக்குள் ஓர் 
உணர்வை  உணர முடிஞ்சது. வீடு திரும்புற 
எல்லா பறவையிடமும் அத ச�ொல்லி பூரிச்சுப்
ப�ோச்சு. அதில  ஒரு பறவை  இவங்கல 
ர�ொம்ப நம்பதா வளர்த்து ~ அறுத்துடுவாங்க;
மண்  குதிரைய நம்பி  ஆத்துல  இறங்குற  கத 
பாத்துக்கோ - அவ்வளவுதான் ச�ொல்ல முடியும்
எச்சரித்து பறந்தது.

யா

த்தே.! அந்த பறவை ச�ொன்னது
பலிச்சு ப�ோச்சே! இவங்க லேசுப்பட்டவங்க 
இல்ல! நான்  என்னென்னம�ோ நினைச்சிப்
புட்டேன்! சாமியே  இவங்க பக்கம் நிக்குது!
திடீரென்று ஒரு நாள் அவன்கிட்டயிருந்தே 
ப�ோராட்டம் பண்ண ஆரம்பிச்சுட்டாங்க.
எதுக்குனு பார்த்தா..! ச�ொகுசுக்
கேட்குதா ச�ொகுசு - பஸ் நிறுத்தம் , சந்தை 
கிந்தைனு வேணுன்னு.
க�ொஞ்சமா க�ொஞ்சமா தண்ணி 
க ா ம ி ச்சிட் டு இ ரு ந ்த அ ர ச ா ங ்க மு ம்
அவங்கள�ோட வளர்ச்சிக்கு உறுதுணையா 
இருந்துட்டு. க�ொஞ்ச  வருசத்திலே நல்ல 
முன்னேறுச்சி இந்த கிராமம். ஒரு காலத்தில 
அமைதியா கிடந்த அதே கிராமம் இப்போ 
~ வெரசா பட்டணமா மாறிப்போச்சு.  
அது பக்கத்தில்  இருந்த சாலையை 
அகலப்படுத்த   ஒரு குழு ஒன்னு வெரசா 
வந்துச்சு. அவனுக்கு அப்புறம் வந்த சின்ன 
சின்ன  மரங்களும், பிரபலத்துக்காக நட்டி
வச்ச ரெண்டுகெட்ட பருவத்துல இருக்கிற 
அ ந ்த  ப ி ஞ் சு ம் , ச ா ல ை  ப�ோ டு வ தற் கு
தடையா  இருந்துச்சு; பிடிச்சி வெட்டி
ப�ோ ட ் டா ங ்க ;  வெ ட ்டப்ப ட ்ட  பல் லி
வாலு துடிக்கிற மாதிரி வேர் துடிச்சி அந்த
பழமைய�ோடு இந்த புதுமையும் சேர்ந்துக்
க�ொண்டது.
“வீடு கட்டியிருந்த பறவையெல்லாம்
கூடு கட்ட ஆரம்பிச்சுட்டு“ மனசுக் கனத்து
ப�ோயி ~ ஆகாயத்தை பார்த்தது அது
சிரித்தது.
அத�ோட நிலை சாலையிலிருந்து
க�ொஞ்ச  தூரத்துல  இருந்தனால  அவன் 
உயிர் தப்பியது.  

ஒரு

  ...
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இருந்த இடம்; ஜன  நடமாட்டமே இல்லாத 
இருந்த இடம்; இப்போ மர (நட)மாட்டமே 
இல்லாம ப�ோச்சு; குளமும் வத்திப் ப�ோச்சு;
காலமும் ஓடிப் ப�ோச்சு .
கருத்து ப�ோன பூமியிலே ஒத்த மரம்..!
கரிசனமே  இல்லாத  கார்மேகத்துக்கிட்ட 
உத்தரவாதம்..! காஞ்சு ப�ோன  பூமியில  வெறும்  கானல் நீர குடிச்சு காலம் கடந்து
நிற்கிறேன்!
என்று ப�ோற  வர பறவையிடம்
தன் ந ி ல ை யை ந ி ன ை ச்சி  பு லம ் பி 
தள்ளியது ; மெதுவாக எல்லாம் மாறியது.  
மக்கள் எண்ணிக்கையை  விட   வாகன 
எண்ணிக்கை அதிகரித்தது.  
பறவை க ளு ம் இ ங ்க இ ரு ந்தா 
உயிருக்கே உத்திரவாதம் இல்ல; உணவை 
தேடி வீடு திரும்புறதுகுள்ள ப�ோதும்
ப�ோதும்னு ஆகியிருது, இன்னைக்கு
நைட்டே  ஏத�ோ  மலைப்பிரதேசத்துக்கே 
ப�ோகலாம் முடிவு பண்ணிட�ோம் என்று
அவனிடம் புலம்பி  விடைப் பெற்றது.
அவனும் இரவும், பகலும் தனிமையில் 
இருப்பதை உணர்ந்தது.
காத்து முழுவதும் தூசி நிறைந்த
கார்பன்  கலந்துட்டே  இருந்தது. நாள் ஆக
நாளாக அதை  சுவாசிச்சு அவனுக்கு மூச்சு
வாங்கியது. நரம்புகள் தளர்ந்தது, இலைகள்
பட்டுப் ப�ோனது. இப்படி வாழ்வதை  விட 
இறக்கலாம் என்ற எண்ணம் வந்தது.
அப்படி ஒரு நாளும் வந்தது.
குழந்தைகள் விளையாட்டு மைதானம்
ஆரம்பிக்க  காஞ்சு ப�ோன  குளத்தையும்
சுத்தியிருக்கிற பகுதியையும் சுத்தம் செய்ய 
ஆரம்பிச்சாங்க, ஒரு காலத்தில்  அது நிழல்ல 
அமர்ந்த, சுத்தி  விளையாடி அவனுக்கு
தண்ணீர் க�ொடுத்த அதே  குழந்தைகள்தான்  
வேடிக்கை பார்க்க, மூன்று பேர் வெட்ட,
இரண்டு பேர் அறுக்க ஆரம்பிக்க, அவன் மேல் 
அடிக்கப்பட்ட  ஆணிகள், ப�ொறிக்கப்பட்ட 
காதல் சின்னங்கள் எல்லாம் முறிந்தது.
பக ்த ர ்க ள்  தே ங ்காய்  உ டைச்ச 
ம ாத ி ர ி து ண் டு து ண ் டா ப�ோ கு து
கிளைகள், ஒரு தும்பிக்கை  மாதிரி ஒரு
வண்டி இருக்குமே , அதாங்க ஜே.சி.பி அத 
வச்சி  குத்தி  கிழிக்க  - துணியே  இல்லாத 
க�ொடிக்கம்புல த�ொங்கிற  கிளிப் மாதிரி

த�ொங்குது க�ொப்புகள் எல்லாம் . மீண்டும்
ஆழமாக குத்த க�ோயிலுக்கு நேந்து விட்ட 
கிடா  சரியா வெட்டாத தலை த�ொங்க 
வுடற மாதிரி த�ொங்கியது.
இத்தனை வருசம் பழகியும் தன்னை 
சரியாக புரிந்து க�ொள்ள  முடியாமல்;
சாதாரண  புல் தரைக்கு ஆசைப்பட்டு ஓரே 
ந�ொடியில் வெட்டி   சாய்க்கிறாங்களே,
பறவ ச�ொன்னது பலிச்சிப் ப�ோச்சே…
“வளர்த்து வெட்டிடாங்களே”   
இவர்களுடைய
முட்டாள் தனத் 
தாலே  அளவுகடந்த உதவியாக இருக்கும்
எந்தப் ப�ொருளையும் வழக்கமாகவே 
விடமாட்டார்கள�ோ  என்று மனம் குமுறியது.
திரும்பவும் ஒருத்தன் வெட்ட  அது ஆவேசமா 
மீண்டும் பூமிய கிளர்வேன், முழுபலத்தோடு
மீண்டும் வருவேன். உங்களால்  எதிர்க்கவே 
முடியாத இடத்தில் வளர்வேன். நீங்களே எழுந்து
நின்று வணங்கும் மரமாய் பலம் பெறுவேன்.
அவனை பார்த்த வேதனைப்படாதவர்களை 
அவன்   வேதனைய�ோடு பார்த்தது. என் 
அருமை அருகில் இருந்தா புரியாது, பிரிவுதான் 
புரியும் என்றால் புரியட்டும் இவர்களுக்கு.
அந்த பிரிவை எண்ணி துக்கம் படர்ந்து
அழுத்திக் க�ொண்டது.அந்த
இயந்திரம்
த�ொங்கிய பகுதிய�ோடு  சேர்த்து இழுத்தது, பாதி
வேர�ோடு வெளியே வந்து விழுந்தது, மண்ணில் 
வேர்  துடித்தது; பழமையும் புதுமையும்
உதிர்ந்தது; மண்பிடிக்க  முயற்சித்தது; துடிக்க 
துடிக்க  ~ மண்ணோடு மண்ணாக மடிந்தது.
மல்லாந்து மண்ணில் கிடந்த அது  கண் திறந்து
பார்த்த ப�ோது ஆகாயம். ஆகாயம் அவனை
பார்த்து சிரித்தது. மேகக் கதவுகளை  மூடிக்
க�ொண்டு அழுது தீர்த்தது.
ம ான ி ட ர ்களே . ! ம ர ங ்க ளு க் கு ம்
உணர்வு உண்டு… வெட்டும் முன்பு
உற்றுப் பாருங்கள்... பல்லாயிரம் ம�ொழி
பேசுவான் - நாம் வாழ வளி வீசுவான்…
குறிப்பு :கவலப்பட்டான் - கவலைப்பட்டான்
எத்தனக்கெத்தன - அத்தனக்கத்தன 
- எத்தனைக்கெத்தனை
அத்தனைக்கத்தனை
வெரசா – வேகமாக , சீக்கிரம்
வளி - காற்று (காத்து)                             n
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தேசிய அறிவியல் தினம்
அனுதினமும் அறிவியல் நம்மோடு இருக்க
அதற்கெனத் தனியே தினம் எதற்கு ?
அனுமானத்தில் முடிவு எடுக்கும் நம்மில்
ஆய்வு செய்யும் ஆர்வத்தை தூண்டுவதற்கு!
பஞ்சபூத ஆய்வில் பிரபஞ்சமே அடங்கிடும்
பஞ்சம்போக்கும் ஆய்வில் பசிப்பிணி நீங்கிடும்
க�ொஞ்சம் ஓய்வை ஒதுக்கி உழைத்தால்
மிஞ்சும் நேரமும் நம்வசம் ஓடிவரும்!
துஞ்சலின்றி த�ொடர்ந்திட்டால் த�ொல்லைகள் விலகிடும்
அஞ்சலின்றி அயராது ஆய்வு மேற்கொண்டால்
விஞ்சுபுகழ் வீறு க�ொண்டு அழைத்திடும்
நெஞ்சமுடன் முயன்றிடில் நீள்புகழ் நிலைத்திடும்!
அந்நிய நாட்டுக்காய் பலர் உழைக்கின்றார்
நுண்ணிய அறிவை விலைபேசி விற்கின்றார்
பண்ணிய புதுமைகள் யாவும் பாரததுத்துக்கென
திண்ணிய முடிவெடுத்தால் இந்தியா இமயம்தான்!
இராமனின் பக்தியை தெரிந்துள்ள நாம்
இராமன்விளைவின் யுக்தியையும் அறிய வேண்டும்
இயற்பியல் வேதியல் உயிரியல் உடனிருக்க
இயற்கையை ஆராய்ந்து அறியும் கடனிருக்கு!
சரித்திரம் படைக்க வேண்டும் ச�ோதனைகள்
தரித்திரம் நீக்க வேண்டும் சாதனைகள்
தன்திறம் அறிந்தால் ஏது வேதனைகள்
தந்திரத்தால் எழுதியதல்ல வெற்றிக் கதைகள்!
வீண் பேச்சுகளை விலக்கி வைப்போம்
விஞ்ஞான பேச்சுகளை விளக்கி வைப்போம்
விண்ஞானம் மண்ஞானம் அறிந்து வைத்தால்
அஞ்ஞானம் வந்து என்ன செய்யும் ?
அறிவியலில் உண்டு பல அற்புதங்கள்
அதைக்கொண்டு செய்யலாம் உயர் பதங்கள்
பேருக்குப் படித்தால் கிடைக்கும் பட்டங்கள்
பேர்சொல்ல படித்தால் படைப்பவை வரலாறுகள்!

- பா.சக்திவேல்
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மணிப்பர்சைப் பாத்தப்ப 

இருந்த
பத்து ரூவாயப் பாத்து பெருமூச்ச  விட்டுட்டு
எடுத்து சட்டைப் பையில ப�ோட்டுக்கிட்டான்.
ம ண ி ப்பர் சு இ ன ி  தே வ ப்படா து ன் னு
நெனச்சான�ோ  என்னவ�ோ  அதை  அங்கயே 
வச்சிட்டான்.
அன்னிக்கினு பாத்துஅந்த பத்துரூவாக்கு
மேல  அவங்கிட்ட  ஒத்த ரூவாக்கூட  இல்லாத 
ப�ோச்சி. கால்  லிட்டர் பால்  வாங்குறதுக்குகூட 
பத்தாத காசு. காலையங்காட்டியே அவன் 
ப�ொண்டாட்டி பாலுக்கு காசு கேட்டிருந்தா.
கடனுக்கு வாங்கம்மா. அப்புறம் குடுத்தற லாம்னு
அவன் ச�ொன்னப்ப  இன்னும் என்ன  கடன்…
வாங்குனதுக்கே சேந்துக்கிச்சினு ச�ொல்லிட்டு
ப�ொணங்கிக் கிட்டா. நாலு வயசு பையன்  அவ
மடியிலேந்து அவனையே பாத்தப்ப, பால் 
வாங்கித்தரக்கூட  வக்கில்லாத  வனாயிட்டமேனு
மனசு கெடந்து அடிச்சிக்கிச்சி.
ஊரே ந�ோக்காடுக்கு பயந்து
பத்திக்கிற  காலமது. காசுக்காண்டி சனம்
பேயாத் திரியிர நேரம். எந்த மூஞ்சியையும்
முக்காடில்லாம பாக்க  முடியாது. அந்த
நேரத்துல பல்லிடுக்குல இருந்த காசக்கூட 
செலவுக்கு   எடுத்தாயாச்சி. இன்னும்
எங்க ப�ோயி காசு கண்டெடுக்கனுன்னு
பாத்தா  கட்டியிருக்குற  துணியத்தான் 
விக்க  வேண்டியிருக்கும். அவன்  மட்டும்
பண்ணுவான்... இருக்குற பத்து ரூவாக்கும்
செலவு அடுக்கிக்கிட்டு நிக்க, அன்னிய
வ ே லைக்கு  ரே சன்  அரி சி ச்  ச�ோத ்த
திண்ணுட்டு பைக்குள்ள  அவன�ோட  ஒரு
புக்க  எடுத்து ப�ோட்டுக்கிட்டு சைக்கிள்ல 
கெளம்பிட்டான். இன்னிக்கு இந்த ஒரு
புக்கயாச்சும் வித்து காசு வாங்குனும்னு ஒரு
நம்பிக்கைய�ோடத்தான் கெளம்புனான்.
ப�ோற  வழியெல்லாம் இருக்குற செலவும்
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வாங்க வேண்டியப் ப�ொருளும் அவனுக்கு
ம ன சு ள்ள  ஓ டி க்கி ட ்டே  இ ரு ந ்த து .
ந�ோக்காட் டு காலத்துல ப�ோ க வர
ப ஸ் ஸி ல ்ல . இ ரு ந ்த து ஒ ரே  ஒ ட ச லு
சைக்கிளு. அத�ோட குலுக்கலும் ர�ோட்டுல 
வர்ற மேடு பள்ளமும்கூட  அவன் ப�ோற 
வேகத்த க�ொறச்சிவுட்டது. நேரமாவுதேனு
இன்னும் சேத்து வேகமா மெதிச்சி 
வேலைக்கி ப�ோனான்.
இருந்த காச வச்சி  வாங்கி  வச்ச 
காயிக்கு க�ொழம்பும் பிரியாப் ப�ோடுற 
ரேசன்  அரிசியும் சில நாளிக்கு வரும்.
அத நம்பிதான்  வேலைக்கு ப�ோறான்.
இழுத்தடிச்சிட்டிருந்த
சம்பளம்
அந்த
மாசம் கடேசில தரப்படும்னு கம்பனியில 
ச�ொல்லியிருந்தத தவுத்து அந்நேரத்துல 
அவன்  வேற  எதையுமே நம்பமுடியல.
கூடிக்கிட்டே ப�ோற தேவைய அந்த
ச ம்ப ள த ்த வ ச்சிதான்  ச ம ா ள ி க்க 
முடியும். ஆனா நடுவுல  வர்ற பிக்கலு
புடுங்கலுக்கெல்லாம் இவன் ஒருத்தன்தான் 
சமாளிச்சாவனும். இதே  நெனப்போட 
வேலத்தாவுக்கு வந்து சேந்தான். எட்டு
மணிக்குள்ள தாவுசேரலன்னா  அதுக்கு
ஒரு ஏத்து வேற.
நேரத்துக்கு வந்ததும் வேலைய
ஆரம்பிச்சான். அப்பதான்  ராவு காலத்துல 
வேல பாத்தவன்  அவன்  வந்தப்பின்ன 
கெ ள ம் பு னான் .  ப�ொ ரு ம ான்  எ ன ்ன 
ந ெ னச்சிட் டு  ப�ோறான் னு ஒ ரு க்கா 
ய�ோசிச்சவன்  அத  விட்டுட்டு வேலையக்
கவனிக்க  ஆரம்பிச்சான். அப்படியே 
வேலையில  அவன் பிசியாயிட்டான்.
நேரமும் வேலையும் ஆயிக்கிட்டே ப�ோச்சி.
அப்பதான் வந்து சேந்தாரு பூசக்காரர். நேரா 
ப�ோயி கம்பனிய�ோட க�ோயிலத் த�ொறந்து
சுத்தம் பண்ணாரு. படையலுக்கு க�ொண்டு
வந்த ப�ொருளையெல்லாம்
ஒருத்தன் 
க�ொண்டாந்து குடுத்ததும் அதையெல்லாம்
ஒ ரு கூ டை ய ி ல  எ டு த் து வ ச்சா ரு .
க�ொணையில  முடியாத  மாலையும் பறிச்சி 
வச்ச  பூவுங்களும் வாங்கி  வந்த பழங்களும்
அர லிட்டர் பாலும் இருந்தது. செலையக்
கழுவிவிட்டு பாலூத்தி  அபிசேகம் பண்ணி 
சந்தனம் குங்குமம் சாத்தி பூ மாலையெல்லாம்
ப�ோட்டு விட்டதும் செலக்கி தனி களைதான்.

பழங்கள வச்சி படையல்  வச்சிட்டு பூசைய
ப�ோட்டு முடிச்சார்  பூசக்காரர். க�ொஞ்ச 
நேரங்கழிச்சி படையல் பழங்கள எடுத்து
தன்னோட பையிக்குள்ள ப�ோட்டுக்கிட்டு
க�ோ ய ி ல  மூ டி ட் டு  கெ ள ம ் பி ட ் டார் .
இதையெல்லாம் பாத்துட்டு மனசுள்ள 
நெனச்சிக்கிட்டான். இங்க பால  ஊத்தி 
வீ ண டி க்கிறா ங ்க . ய ா ரு க் கு ம ி ல ்லாத 
ப�ோச்சே. அரப் பாக்கெட் பால கேட்டு
வாங்கியிருந்தாலாவது பரவால்லயே.
படையலுக்கானப் பழத்தையும் க�ொண்டு
ப�ோறாங்க. எல்லாம் கம்பனி காசு. இதுல 
மணியாட்டுறதுக்கு மாச சம்பளம் வேறன்னு
மனசுள்ள  ந�ொந்துக்கிட்டான் நம்மாளு.
சரியா அந்நேரம் பாத்து ஏற்கனவே
ந�ோவுறவன  இன்னும் ந�ோவடிக்க 
வந்தது பாருங்க  ஒரு ப�ோன்  காலு.
ம ற வ ா க�ொண் டு ப�ோ ய ி எ டு த ்த து ம்
அல�ோன்னான். பண்ணது வாடகையை 
கேக்குற  ஊட்டுக்காரன், அவன்  காதுல 
ஊ த் து ன  ஊ த் து ல  ஆ ர ம்பத் து லயே 
வாயடச்சி ப�ோயிட்டான். என்னடா  இது
தலவலிய கெளப்புறாங்களேன்னு இன்னும்
வேதன. கெளம்புன தலவலிய அடக்க 
வேண்டி தலமேலியே ரெண்டு க�ொட்டு
க�ொட்டிக்கிட்டான், எதுக்கு... வேல 
நேரத்துல ந�ோவுக்கு ஆளாவக்கூடாதுன்னு.
பேசுன பேச்சு இன்னும் முடியல. விட்டா 
இன்னுந்தா பேசுவான்டா இவன், மேட்டரச்
ச�ொல்லி பேச்ச முடின்னு நெனச்சி பட்டுனு
ச�ொன்னான்.
‘இந்த மாசத்து வாடகைய�ோட 
ப�ோன  மாசத்து வாடகைய சேத்து ஒன்னா 
அனுப்பிடுறேன். அப்ப  ஏசிக்கோங்க. இப்ப 
வுடுங்கணா’ன்னு ச�ொல்லிட்டு ப�ோன ந�ொக்கி 
பாக்கீட்டுல  வச்சிட்டான். யாரும் பாத்தவங்க 
இல்ல. ஏன்னா  வேல நேரத்துல ப�ோனு
பேசுனா பைன்டு. கேமராவுல தெரிஞ்சத�ோ 
இல்லிய�ோ  சும்மா ச�ொல்லியாச்சி  சம்பளத்த
புடிக்கத்தான்  கம்பனியில  ஒருத்தன் தனியா 
வேலைக்கி  இருக்கான்னா பாத்துக்கோங்க.
ஒருத்தன்  என்னென்னா பாட்டுக்குதான் 
ஆளாவுறது.
இதுல வேற இந்த டைவரு ஆவூன்னா 
வந்து அத செய்லயா  இத செய்லயான்னு
ரத்தக்கண்ணப் ப�ோட்டுக்கிட்டு ம�ொரண்டு
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கிட்டேக் கெடப்பான்.  இவன ந�ோண்டலன்னா 
அவ னு க்கு தூ க்கம ி ல்ல . அன்னி க்கு ம்
வந்தான் ந�ோண்ட. ஊட்டுக்காரன் பேச்சில 
வந்த க�ோவமும் இவன்  மனசும் சண்டப்
ப�ோட்டுனிருக்க திடீருனு பக்கத்துல  வந்த
நின்னான் அந்த டைவரு.
‘இ ன் னு ம்  மே லு க் கு  த ண ்ணி 
ஏத்துலயா.? என்ன ப�ோன் ப�ோட்டு
கேக்குறாங்க.?’ அப்படின்னு ச�ொன்னான்.
வெருட்டுனு திரும்பிப் பாத்த வேகத்துல 
அ தெ ல ்லா ம் ஏ த ்தி ய ாச்சி ,  ப�ோடா 
அங்கன... தலவலியேன்னு ச�ொல்லிட்டான் 
நம்மாளு. டைவரு
முழி ரெண்டும்
பெலாக் க ொ ட ்டை ய ா ட ்ட ம்  ந ி க்க ,
என்னையே  ஏசுறியா  கம்பனில ச�ொல்லி
வச்சிருவேன் பாத்துக்க.. அப்பறம் இங்க 
வேல செய்ய  மாட்டன்னு மெரட்டுனான்.
ஏற்கனவே க�ோவத்துல இருக்குறவன் இந்த
டைவருனால நல்லா ரெய்சாயிட்டான்.
ப�ோட்டான் ஒரு க�ொட்டு, உச்சிக்கு சுர்ருனு
ஒரக்கிறாப்ல.
‘அதான் ஏத்தியாச்சினு ச�ொன்னன்ல,
மூடுனு ப�ோடா.’
‘ எ ன ்னையே  அ டி க்கிற ய ா . ? ’
டை வ ரு  ச�ொ ன ்ன து ம் இ ன ்னொ ரு
க�ொட்டு. தலமேலியே கைய வச்சினு
ஒக்காந்துக்கிட்டான். இவனப் பாக்கப்
புடிக்காம திரும்பி வேலையக் கவனிச்சான் 
நம்மாளு. வாங்குன க�ொட்டுக்கு வலி
ப�ொறுக்கல.
மண்டையத் தேச்சினே 
அங்கனக்கி எழுந்து மெதுவா ப�ோயிட்டான் 
டைவரு.
அந்நேரம் பாத்து அடிச்சப் ப�ோனு
சத்தத்தக் கேட்டதும் நம்மாளுக்கு மறுக்கா 
ஊட்டுக்காரன் ப�ோனடிக்கிறான�ோன்னு
ஆச்சி. அவன் ப�ோட்டக் க�ொட்டு தனக்கும்
வலிக்கிறாப்ல ஒருந�ொடி நெனச்சிட்டான்.
ப�ோன  எடுத்து பாத்தாக்கா, நம்பரக்
காட்டி நின்னது. அப்பாடா  அவரில்லனு
ஆறுதலானான்.
‘அல�ோ.?’
‘நம்பிதான.? நான் 
புக்
கேட்டிருந்தனே, மாரி.. நான் கேட்ட  புக்க 
க�ொண்டு வந்தாச்சா.?’
‘ஆமாமா நாவகமிருக்கு. எங்க எப்ப 
வாங்கிக்கிறிங்க.?’

ஆழியும் அவளும்...!
திரண்டுவந்த மேகமதில்
கார்முகிலாய்த் த�ோன்றி
வறண்டுப�ோன வாழ்வதில்
வசந்தமாக வந்தாயே
மின்னல் கீற்றினில்
முழுமதி நிலவாய்
மின்னி மறைந்தாய்
பெண் நிலவே
கண்கள் இரண்டிலும்
கவின் நயத்தோடு
கவிதை வரிகளாய்
கலந்திடும் அழகே
வசியப் பார்வையில்
வாலிபத்தை சிறையெடுத்து
வளைத்துப் ப�ோட்டது
ப�ோதாதா பெண்ணே
இதயம் தன்னை
இறுக்கிப் பிழிந்து
இரணங்கள் தந்து
இரசித்துப் ப�ோனாயே
என்னை த�ோற்கடித்த
அவளின் மனத�ோ
ஆழியைப் ப�ோன்றது
பெண்மனதின் ஆழத்தில்
புதையுண்ட விடயங்கள்
என்னவென்று ஏதென்று
எங்ஙனம் நாமறிவ�ோம்
இன்னதென்று வரையறுக்க
இயலாத உணர்வுகளை
அவளின் கண்மணிக்குள்
கருவிழியாய்ப் புதைந்துவிட்ட
ரகசியங்கள் யாதென
யானறியேன் பராபரமே...!

கலைவாணி சுரேஷ்பாபு
துபாய்

2   |93

‘நான் 
இப்ப 
வேலையில 
இருக்கேன். ராத்திரி வேல  முடியும். நான் 
அப்ப ச�ொல்லட்டா.?’
‘நானும்
வேலையிலத்தான் 
இருக்கேன். எட்டு மணிக்கு மேலத்தான் 
வேல  முடியும். அப்பதான்  என்னால 
க�ொண்டு வந்து தர முடியுங்க.’
‘அப்ப  சரி. எனக்கு இன்னிக்கு
ஒன்னு குடுத்துருங்க.’
‘அந்த பழைய க�ோர்ட்டுக்கிட்ட 
வந்துடுங்க.’
‘ ம். வந்துடுறன்.’
‘ ரைட்டுங்க.’
‘ ம். சரிங்க.’
பேசி வச்சது நடக்கப்போவுதுனு
க�ொஞ்சமா  சந்தோசப்பட்டான். இவ்ளோ 
பிக்கல் புடுங்கல்ல நம்மாளுக்கு க�ொஞ்சம்
நிம்மதி தந்தது இந்த பேச்சி மட்டுந்தான்.  
ஒரு புக்க வித்தா நூறு ரூவா வரும்.
அதுல  இருக்குற  சின்னச்சின்ன செலவ
ஈடு கட்டிற  நெனச்சான். அத  அப்படியே 
அவன் ப�ொண்டாட்டி கையில  குடுத்து
அதையும்
இதையும்
வாங்கிக்கோனு
ச�ொல்லிடுவான். அவ ரெண்டு நாளைக்கு
பாலுக்கு ப�ோவ மீதியில நாலுக்காயும் ஒரு
கீரையும் வாங்கி  வச்சிக்குவானு அவன் 
மனசுல  ஓடிச்சி. அப்படியே  வேலைய
செய்ய செய்ய  சாயங்காலம் ஆனது.
மானமும் அஞ்சரைக்கே  இருட்டிக்கிட்டு
ப�ோனது.
அப்பதான் கம்பனி ஓனரு ஊட்டுக்கு
ப�ோவாரு. அந்நேரம் பாத்துதான் வம்பளக்க 
வ ந்தான் க�ோ ழ ி க்கண் ணு  டை வ ரு .
ஓனரு காருக்கு வரப்ப  அப்படியே பத்தி 
வச்சுட்டான்.    ஓனரு அவன் ச�ொல்லக்
கேட்டுக்கிட்டு இவங்கிட்ட கேக்க டைவர
அனுப்பி  வரச் ச�ொன்னாரு. அவர்கிட்டயே 
ப�ோட்டுக் குடுத்துட்ட  சந்தோசத்துல 
க�ோழிக்கண்ணன்  இவங்கிட்ட  வந்து
ஓனரு அழைப்ப  அதிகாரமா  அரக்கூவிட்டு
ப�ோனான். பின்னாடியே ப�ோனவனப் பத்தி 
திரும்ப நெருப்பு குச்சி கிழிச்சான் டைவரு.
‘தண்ணி ஏத்தியாச்சானு கேட்டதுக்கு
என்ன அடிக்கிறான் சார். எப்பப் பாத்தாலும்
ஏ தா வ து ஒ ரு வ ே ல ை ய  செ ய ்யா ம
விட்டுடுறான். நான்தான் ஒவ்வொரு நாளும்

இவன செய்யச் ச�ொல்லினு இருக்கேன்.
நா னு ம்  ச�ொ ல ்லல ன ்னா  இ வ னால 
கம்பனில என்னதான் கேக்குறாங்க. என்ன 
ஏன் இவன் அடிச்சான்.? அதுக்கு இவனுக்கு
பைன்டு ப�ோடுங்க சார்’
‘ஏம்பா இவன் ச�ொல்றதெல்லாம்
உண்மதானா.? இவன அடிச்சியா.?’
‘அய்யா  கம்பனி ஓனரு நீங்களா 
அவனா.?’
‘ஏம்பா நான் என்ன கேக்குறேன் நீ
என்ன பேசுற.?’
‘அய்யா, தயவு செஞ்சி ச�ொல்லுங்க.’
ஒரேயடியா வாத்திக்கே வாத்தி ப�ோட்டான்.
அவன்  உண்மையாவே  ஏத�ோ ச�ொல்ல 
வர்றான்னு த�ோனவும் ஓனரு பதிலச்
ச�ொன்னாரு.
‘ நான்தான்.’
‘க ம்பன ி க்கா க  நீ ங ்க  ஆ ய ி ர ம்
ச�ொல்லுவிங்க. அதெல்லாம் கம்பெனிக்கு
மட்டும்தான். ஆனா  இவன்  இருக்கானே..
கம்பெனி பேரச் ச�ொல்லி ஏங்கிட்ட  வந்து
வந்து அதிகாரம் பண்டுறாங்க. எனக்கு
மேலருந்து காலு வந்துச்சி, கம்பெனி
ச�ொன்னிச்சி  அப்பிடி இப்படினு ஏதாச்சும்
ஒன்ன ச�ொல்லினே இருக்கான். அதென்ன 
சும்மாவா ச�ொல்றான். எவ்ளோ அதிகாரமா 
கேக்குறான்னு தெரியுங்களா.? கம்பெனிக்கு
ஓனரு இவந்தான்ற கணக்கா  அதிகாரம்
பண்றான். ஒரு நாள் வெளிச்சமிருக்க 
அஞ்சரைக்கே லைட்டப் ப�ோட்டு விடுறான்.
என்னையும் ப�ோட்டு விடச் ச�ொல்றான்.
இல்லன்னா பைன்டு ப�ோடுவாங்கன்றான்.
இன்னொரு நாள் ஏன்டா அஞ்சி மணிக்கே 
லைட்ட ப�ோடுறன்றான். இருட்டும்போது
லைட்டப் ப�ோட்டா ப�ோதும்ல..ஆனா இவன் 
ச�ொல்றப்பதான்  லைட்டப் ப�ோடுனுமாம்.
நான்  லைட்டப் ப�ோடப்போறப்ப  எனக்கு
ந�ோட்டு பாக்செல்லாம் சேந்து வேல 
இடிச்சிக்கிது. இதேமாதிரி சும்மா என்கிட்ட 
அ த ி க ா ர ம்  ப ண ்ணிக்கிட் டி ரு க்க னு ம்
அதுக்காக. இப்படி நெறைய இருக்குங்க.
இதனால  என்  வேலைய நிம்மதியா பாக்க 
முடியலங்க. எதுக்கு இவன்  இவ்ளோ 
அதிகாரம் பண்றான்.?’
‘ இ வ ன்  இ ப்ப டி  ப ண ்றானா . ? ’
ஓனரு அப்பதான் கேட்டாரு.
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‘பண்றதுன்னா  சாதாரணமா பண்ற
தில்லைங்க. வருவான்  அத செய்லயா  இத 
செய்லயா.? ஏன் செய்ல  எதுக்கு செய்ல.?
அப்படி இப்படினு தாம்தூம்னு குதிப்பான்.
அதுலயும் இந்த க�ோழிமுட்டயில  ரத்தம்
தெளிச்சா  மாதிரி கண்ண  வச்சிட்டு உருட்டு
றது வேற.? நாம்பாட்டுக்கு அமேதியா 
வேலப் பாத்துட்டிருப்பங்கய்யா. வருவான்...
எதாவது ச�ொல்லி சஞ்சலப்படுத்திட்டு
ப�ோ ய ி ரு வ ான் . அ த த ்தான்  ச ி ம் பு ள ா 
அதிகாரம் பண்றானு ச�ொல்றேன். இவன் 
இப்படிலாம் செய்றதுக்கு எப்படி தைரியம்
வருதுங்குறீங்க.?’
‘ எப்படி.?’
‘அய்யா  இவன்  உங்க பர்சனல் 
டை வ ரு . இ வ ன்  ஏ தா வ து  ச�ொ ன ்னா 
நீங்க  அப்படியே கேப்பிங்கலாமே. அந்த
தைரியந்தாங்க. ஓனரு மாதிரி மத்தவங்கள
இவனுக்கு கீழ வேல செய்றவங்களாட்டம்
நெனச்சினு இப்படிலாம் பண்றான். இதுக்கு
முன்னாடி இங்க வேலைக்கு வந்தவங்கலாம்
ஒடனே ஒடனே வேலைய விட்டு நின்னதுக்கு
இவன்தாங்க  காரணம். அதனாலத்தான் 
கேக்குறன், ஓனரு நீங்களா இல்ல இவனா.?
இவனுக்கு எதுக்கு இந்த அதிகார புத்தி.?’
‘நானெல்லாம் யாரையுமே  இப்படி
பண்றதில்லைங்க சார். இவன் அபாண்டமா 
என்னப் பத்தி தப்பு ச�ொல்றான்.’
‘ அ பா ண ்ட மு ம ி ல ்ல , அ ப த ்த மு
மில்லைங்க. உண்மை. இத�ோ  இருக்கே 
கேமரா. இவன்  எங்கிட்ட  எத்தன தடவ
பேசியிருக்கான்னு பாருங்க. அதுலயும்
இவன் பண்ற அதிகாரம் கேமராவுல 
தெரியாம இருக்க, மூஞ்சக் காட்டாம
முதுகக் கட்டியேதான் நிப்பான் பாருங்க.
அதிகாரம் பண்றத கேமராவுல பதிவாகாம
தடுக்குற  உத்தி. அதான்  இன்னிக்கு
எ ல ்லாமே வெ ள ி ய த் தெர ி ய ட் டு ம் னு
ரெண்டு க�ொட்டு வச்சேன். ஏன்னா இவன் 
பண்றது சின்னப் புள்ளங்கத்தனம். அதான் 
க�ொட்டு மட்டும் வச்சேன். மத்தபடி
வேறெதுக்கும் இவன அடிக்கல.’
இ வ ன் ச�ொ ன ்னதெ ல ்லா ம்
கேட்டுக் கிட்ட  ஓனரு கேமராவ சாச்சியா 
ச�ொ ன ்னதால நம்மா ளு  ச�ொ ல ்ற த 
உண்மனு தெரிஞ்சிக்கிட்டாரு. இவனுக்கு
ஜின்னா ஷெரீ ஃபுதீன்
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நூறு ரூவாயும் டைவருக்கு ஐநூறு ரூவாயும்
பைன்டு ப�ோட்டுட்டாரு. ஓனருக்கிட்ட 
டைவரு திட்டு வாங்கிட்டே  வண்டிய
கெளப்பிட்டு ப�ோனான். ஒரு தலவலி
ஒழிஞ்சதுடான்னு நெனச்சி  அப்பதான் 
க�ொஞ்சம் பெருமூச்சு விட்டுக்கிட்டான்.
க�ொ ஞ ்ச நே ர ம் இ ந ்த  டை வ ரு
த�ொல்ல  இல்லாம வேலப்பாக்க  முடிஞ்சது
அவனுக்கு.   அப்ப லேசா  தூறலு துளுக்க 
ஆ ர ம ் பிச்சத ப்  பா த ்த து ம் இ வ னு க் கு
மறுக்கா  கரும்பு மிசுனுல  மாட்டுனாப்ல 
ஆயிடுச்சி. வம்படிக்கினே தூறுது பாருன்னு
நெனச்சிக்கிட்டான்.
தூறலு
துளுக்க 
துளுக்க  மணி ஏழுக்கு வந்துடுச்சி. அது
ப�ோதும்ல நம்மாளுக்கு. அதா  இதான்னு
கண்ண  விரிச்சினு வேலய செய்ய  ஏழு
தாண்டி எட்டுக்கு வந்தது முள்ளு.
வேல நேரம் முடிஞ்சதுன்னு கெளம்ப 
நெனச்சி துணி மாத்துனான். சைக்கிளு எடுத்து
வச்சிட்டான். அப்பதான் ப�ோனடிச்சது.
எதிர்ல  அந்த புக்க  வேணும்னு கேட்ட  மாரி.
அட்டென்டு பண்ணி, ‘இப்ப கெளம்பிட்டேன்.
வந்துக்கிட்டே  இருக்கேன்’னான். வாங்க 
வாங்கன்னு  ச�ொன்ன  ஒடனே  காலு
கட்டாச்சி. பாக்கெட்டுல  எடுத்து வச்ச பத்து
ரூவா பத்திரமா இருக்கானு பாத்துக்கிட்டான்.
அவன் மேல பாவப்பட்டு அந்த ரூவா ந�ோட்டு
வச்ச இடத்துலயே இருந்தது. பத்து ரூவாக்கி டீ
விக்கிற கடையில வச்சி மாரிக்கி ஒரு டீயாச்சும்
வாங்கி  குடுத்துட்டு புக்க  வித்துட்டு நூறு
ரூவாய வாங்கலாம்னு திட்டம் ஏற்கனவே 
ப�ோட்டதுதான்.
சைக்கிளு கெளம்புனது. நட்சத் 
த ி ர ம் எ து வு ம்  தெர ி ய ாத  ர ா த ்திரி
நேரம். ஊரே  அடங்க  ஆரம்பிச்ச  அந்த
வேளையில பழையக் க�ோர்ட்ட ந�ோக்கி 
சைக்கிள மெதிச்சான். கம்பனிக்கிட்டருந்த
க�ொஞ்சந்தூரம் ப�ோயிட்டிருக்கும்போது
அந்த ப�ோனு மறுபடி அடிச்சது. சைக்கிள
நிறுத்திட்டு ப�ோன  எடுத்தா  மறுக்காவும்
மாரி ப�ோனடிச்சிருக்கு.   என்னடான்னு
கேட்டப்பதான் வெவரம் ச�ொன்னாங்க 
மாரியக்கா.
‘நம்பி தம்பி. நான்  இன்னும் அந்த
இடத்துக்கு வரலப்பா. இன்னிக்கு வர
முடியாது.’

மாட்டிக்கக்கூடாதுல்ல..’
‘ஆமாங்க.’ வாயிலிருந்த ச�ோத்தை 
யும் தெரிஞ்சே துப்பிட்டான்.
‘அதான். நான்  மறுப்படி வேணுங் 
குறப்ப ச�ொல்றேன். அப்ப தாங்க ப�ோதும்.’
‘சரிங்க. அப்படியே செய்லாம்.’
‘சரிப்பா.’ மாரியக்கா  கால  கட் 
பண்ணுன  சவுண்டு அவனுக்கு வடிவேலு
வசனத்த நெனப்பூட்டிச்சி.
ர�ோட் டு ல ந ி ன ்ன சைக்கி ளு
அப்படியே நிக்க, இருந்த ஒரு நம்பிக்கையும்
ஒடஞ்சி ப�ோனதால, இப்ப காசுக்கு என்னப்
பண்ணுறதுன்னு தெரியாம முழிச்சான்.
ராவு நேரம் ஊட்டுக்கு ப�ோற வர வண்டிங்க 
அடிக்கிற  சத்தத்துல  இவன்  காது சவ்வு
கிழிஞ்சி த�ொங்குனதுப�ோல  இருந்துச்சி.
மெதுவா சைக்கிள ஓரங்கட்டிட்டு ஒரு நிமிசம்
நின்னு வெசனத்தப் பட்டுக்கிட்டான்.
இப்ப  என்னடா பண்றதுன்னு கேள்வி 
மேல கேள்வி  எ ழு ந் து வ ர ம க ட 
மூடிப்போனவனாட்டம் வெசனப்பட்டான்.
வேற வழி இல்லயே அவனுக்கு.
கைக்காலு புரியாம சட்டைய புடிச்சி 
இருக்குனவனுக்கு உள்ளருந்த பத்து ரூவா 
ந�ோட்டுதான் கெவனம் குடுத்துச்சி. நீ மட்டும்
ஏன் இன்னும்ஏங்கிட்ட இருக்கனு கேட்டான்.
இவன�ோட இதயம் ந�ொறுங்குற கேள்விக்கு
பதுலு ச�ொல்ல  இதுக்கென்ன  வாயா 
இருக்கு.. அமைதியா கெடந்தது. அப்பனு
அடிச்ச ப�ோனு கம்பனிலருந்து வந்தது. நல்ல 
வேளையா அவன் கெவனம்பூறா ப�ோனுக்கு
ப�ோச்சி. இல்லன்னா  அரப் பைத்தியமா 
ஆயிருப்பான்.
‘ஊட்டான்ட ப�ோயிட்டியா நம்பி.?
ர ா த ்திர ி ச ி ப் ட் டு  பா க் கு றா ங ்க நீ யு ம்
வர்றியா.?’ ஒரு க�ொரலு ச�ொன்னப்ப அந்த
பத்துருவாய பாத்துக்கிட்டான். இப்ப 
நைட்டு சிப்ட்டு பாத்தா  காலையில  காசு
தருவாங்க, அதாச்சும் ஒதவும், ஆனா உன்ன 
வச்சி எதையும் ய�ோசிக்க முடியிலயேன்னு
நெனச்சிட்டு ச�ொன்னான்.
‘இரு கம்பனிக்கி வரேன்.’
நேறா பத்து ரூவாக்கி  என்னத்த
வாங்கி  இப்ப  வயித்துக்கு ப�ோடலாம்னு
ய�ோ ச ி ச்சிக்கி ட ்டே  ஓ ட ்ட சைக்கி ள
மிதிச்சான் நம்பி.                                  n
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அற் பு த ம ான  க வ ி தை  நூ ல் .

அனைவரும் படித்து இன்புறும் வகையில் 
எ ள ி மை ய ான ச�ொ ற ்களை ம ட் டு மே 
கையாண்டு இக்காலச் சூழ்நிலைக்கேற்பத் 
தனக்கே உரித்தான, அழகிய வகைமைகளில் 
தன்முனைக் கவிதைகளை  எழுதியுள்ளார் 
‘‘வலையில் சிக்கிய விண்மீன்கள்’’  கவிதை 
நூ லி ன்  ஆச ி ர ி ய ர்.  கவி ஞ ர் கவி நி லா 
ம�ோகன்  அவர்கள்.
ஆசிரியரின்  மனவலைக்குள் சிக்கிய  
கவிதைகளையெல்லாம்  ஒன்றாக்கி வலையில் 
சிக்கிய விண்மீன்களாக தனது தன்முனைக்
கவிதை நூலினை வெளியிட்டுள்ளார். கவிஞரின்  
கவிதை  நூலை முழுமையாகப் படித்துச்
சுவைத்து திறனாய்வு செய்வதில்  என்னுள்ளும்  
பெருமிதம் ப�ொங்கித் ததும்புகிறது என்றால் 
மிகையாகா.
இ ந் நூ லு க் கு அ ண ி ந் து ரை ய ா க
பெருமதிப்பிற்கும் சிறப்பிற்குமுரிய. இனிய
உதயம் இதழாசிரியர் தமிழ்த்திரு   ஆரூர்  
தமிழ்நாடன்  அவர்கள்  ‘‘வசந்தம்  புலர்கிறது’’  
என்னும் சிறப்பான  தலைப்பிலே  மிகவும்
சிறப்பாகத் தந்துள்ளார். அவர்களின் 
அணிந்துரையைப் படிக்கும் ப�ொழுதே  
நம்மை யு ம் அ ற ி ய ா ம ல்  ஒ ரு ஈ ர் ப் பு
விசை  கவர்ந்திழுக்கத் தான் செய்கிறது
என்பதே  மறுக்கமுடியாத உண்மை. ஐயா  
அவர்களுக்கு  இனிய நல்வாழ்த்துகள்.
‘‘வானில் வெளிச்சக் கவிதைகள்  
வ ர ட் டு ம் ’ ’ எ ன ்ற அ ரு மை ய ான 
தலைப்பிலே  அற்புதமான  தன்முனைக்
கவ ி தைகள ின்  முடிசூடா  ம ன்னனா க
வலம்வந்துக�ொண்டிருக்கின்ற  ம திப்புறு.
கவிஞர் வா.  சண்முகம்  அவர்கள் சிறப்பான 
அணிந்துரையை வழங்கியிருக்கின்றார்.

தனது அணிந் துரை யில்  தன் மு னைக்
கவிதைகளின் தந்தையாகப் ப�ோற்றப்
ப டு க ி ன ்ற அ ன ை வ ர ா லு ம்   பெர ி து ம்  
மதிக்கப் படுகின்ற கவிச்சுடர். கா. ந.
க ல ்யா ண சு ந ்த ர ம் ஐ ய ா  அ வ ர ்களை 
நினைவு கூர்ந்திருக்கின்றார்.
அரும்பெரும் பணியான  மருத்துவப்
பணியினைச் செவ்வனே செயலாற்றிக்
க�ொண்டே  தமிழார்வத்தினால்  பத்தாவது
நூலாக  ‘‘வலையில் சிக்கிய விண்மீன்கள்’’
நூ ல ை   வெ ள ி க�ொ ண ர ்ந ்தி ரு க்கிறார்  
எனதருமை  சக�ோதரர். கவிநிலா ம�ோகன்  
அவர்கள்.
தன் னு டை ய   அ ற் பு த ம ான இ ந் 
நூலுக்கு  என்னை  வாழ்த்துரை வழங்குமாறு  
அன்போடு  ஆசிரியர்  அவர்கள் கேட்டுக்
க�ொண்டதற்கிணங்க  ‘‘தேன்சொரியும்
மலர்களின்  வாசம்’’ என்னும்  தலைப்பிலே  
என்னுடைய   வாழ்த்துரையையும் நூலிலே 
இடம்பெறச் செய்து என்னையும்   மதிப்பிற் 
குரியவராக மாற்றிய  அற்புதமான மாமனிதர்.
கவிநிலா ம�ோகன்  அவர்கள் என்றால்  அது
மிகையல்ல.  
நூலிலே உள்ள  படைப்புகள் அனைத் 
தும்   காலக் கண்ணாடிகள், படைப்பாளிகள்
விட்டுச் செல்லும்  ஆவணச் ச�ொத்துகள்..
கவிஞரின்  எண்ண  ஓட்டங்களை  அப்படியே 
பிரதிபலிக்கிறது இந்நூல்  என்பது கண்கூடு.  
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கவிஞர் தன்  என்னுரையிலே  ‘‘உங்கள் கவிநிலா 
பேசுகிறது’’ என்று தன்னையே  நூலாக்கியப்
பெருமை  கவிஞரின் தனித் தன்மையைக்
காட்டுகிறது. இந்த நூல் தன்முனைக் கவிதையில் 
இவரது இரண்டாவது நூலாகும்.
நூலுக்கு அணிந்துரையும்   வாழ்த் 
துரையும் வழங்கிய  கவிஞர்களை நினைவு
கூர்ந்த பாங்கு மிகுந்த பாராட்டுதற்குரியது.
நூலினை
அற்புதமாக
வடிவமைத்து
சிறப்பாக நூலாக்கியுள்ள  மயிலாடுதுறை  
திருமிகு. இளையபாரதி அவர்களுக்கு
நன்றியைத் தெரிவித்துள்ளார். நிறைவாக
‘‘வாருங்கள் கவிஞர்களே  வாசியுங்கள்.
க வ ி தை க ளை   சு வ ா ச ி யு ங ்க ள் எ ன் று
ச�ொன்னத�ோடு நின்றுவிடாது விரைவில் 
சந்திப்போம் வேறு ஒரு படைப்போடு
என்ற  நேர்மறையான சிந்தனை என்னை 
மிகவும் கவர்ந்த ஒன்று.
‘‘நேயம் இழைந்தோடும் கவிவரிகள்’’
என்ற தலைப்பில்  கவிஞர்  ‘மயிலாடுதுறை’  
இளையபாரதி   அவர்கள் நூலாசிரியரைப்
பற்றிக் குறிப்பிடும்  ப�ொழுது, தஞ்சை 
மண்ணுக்கே உரிய ஈகை குணமுடையவராக,
மக்கள் ப�ோற்றும் ஆகச் சிறந்த மருத்துவராக
இருந்துக�ொண்டே தமிழுக்கும்  த�ொண்டாற்றி 
வருவது ப�ோற்றுதற்குரியது.
கவிஞரின்  கவிதைகளில் வலையில் 
சிக்கிய மீனாக நானும்   உண்மையில்  
கவிதை  நூலினை முழுமையாக  படித்த
வுடன்  சிக்கித்தான் க�ொண்டேன்.
வ ல ை ய ி ல்  ச ி க்கி ய மீ னு க் கு ள்
நுழைந்தேன். முதல் கவிதையே முத்தாய்ப்
பாய் என்னை ஆட்கொண்டது.
‘‘பவளமல்லிப் பூக்கள்
உதிர்ந்து கிடக்கின்றன 
பனிப்படர்ந்த காலையில் 
வாசம் வீசுகின்றன’’  



நகர்ந்த நீ திரும்புகிறாய்
படபடக்கிறது இதயம்
சிறு புன்னகைப் பூ உதிர்க்கிறாய்...
பூவிதழாய் உதிர்கிறேன்
அள்ளி அணைத்து இதம்
கூட்டுகிறாய் கனவில்
பகற்பொழுதிலும் கனவு
காண உறங்குகிறேன்
அகலாது உன்னை மட்டுமே பார்த்துக்
க�ொண்டு இருக்கின்றேன்
உள்ளம் மட்டும் இறக்கைகள் கட்டிப்
பறந்து க�ொண்டு இருக்கிறது
என்னாசை ச�ொல்ல
துணிச்சல் இல்லை
உன்னை எதிர்கொள்ள
ம�ௌனத்தை ஆயுதமாக்குகிறேன்
ம�ௌனங்கள் என்றும்
துருபிடிப்பது இல்லை

எ ன் று  ச�ொல் லு ம்  ப�ொ ழு து க வ ி ஞ ர்   காதல் நினைவுகளால்
இயற்கையின் நேசன் என்பது தெள்ளத்  மெருகேறிக் க�ொண்டே
தெளிவாகப் புலனாகிறது.
உள்ளன நாள்தோறும்
பக்கங்கள் : 120  விலை : 150 / த�ொடர்புகளுக்கு : +91 7708371531
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காதலிக்கிறேனா?
நான் காதலிக்கிறேனா?!!!
உன் ஆர்ப்பாட்டப் பேரலை
என்னை அள்ளிக்கொண்டு
விழுங்கிய ப�ோது
மீண்டு வரமுடியாது தவித்தேனே
காதலிக்கிறேன�ோ? அட
நான் காதலிக்கின்றேனா?!!!
எனக்கதுப் புரியவில்லை
புயல் அடிக்க வைத்தாய்
கசக்கிப் பிழிந்தாய்
என்னை.....
வலித்ததே என் இதயம்
உன்னைக் காண
தவம் செய்ததே
காதலிக்கின்றேனா?!!!
ஆமாம் நான் காதலிக்கின்றேனா!!!
இற்றுப் ப�ோய் காய்ந்த இதயத்துள்
ப�ொங்கி வரும் புனலைக்கண்டேன்
அட!!! நான் காதலிக்கின்றேனா
பூக்கள் என்னுள் புத்தகம் எழுதியதே
புட்கள் என்னுள் பறந்து
கூச்சலிட்டதே
கேட்ட காதல் பாடல்
மறுபடி மறுபடி
என்னுள் நகரமறுத்ததே
காதலிக்கின்றேனா?
நான் காதலிக்கின்றேனா?!!!
ஆம் காதலிக்கின்றேன்!!!
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