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காதல்

	 காதல்	 	 என்று	 ச�ால்லும்	 ப�ாபத	 மனத்துள்	 ஒரு	 உற�ாகம்	
�ிறக்கும்.	 ஒரு	 உத்பவேகத்்தத்	 தரும்	 மநதிரசச�ால்	 காதல்.	 காதல்	
அனு�வேம்	எல்்ா	மனிதருக்குள்ளும்	இருக்கும்.	இத்னக்	கடக்காதவேர்	
எவேரும்	இருக்க	முடியாது.	காதல்	யார்மமீது	பவேண்டுமானாலும்	வேர்ாம்;	
எதன்	மமீது	 பவேண்டுமானாலும்	வேர்ாம்.	ஆ்�ப�டட	ச�ாருள்	
அல்்து	ஆ்�ப�டட	மனிதர்	தன்	வோழக்்கயில்	கி்டத்துவேிடடால்	
அ்தவேிடப	ச�ாிய	இன்�ம்	இவ்வு்கில்	எதுவும்	இருக்காது.	

காதலும்	வீரமும்

	 காதல்	 தமிழர்களின்	 வோழவேியப்ாடு	 �ின்னிப	 �ி்ைநதது.	
தமிழாின்	 �ண்�ாடடுடன்	 இரண்டறக்	 க்நத	 ஒன்று	 இக்	 காதல்.	
காதலும்	வீரமும்	தமிழாின்	இரண்டு	கண்கள்	என்�துண்டு.	�ஙககா்ப	
�ாடல்களிலும்	அகநானூறு	புறநானூறு	என்று	காத்்யும்	வீரத்்தயும்	
�ாடியவேர்கள்	நமது	முன்பனார்.	கு்றநத	அடிக்ளக்	சகாண்டு	காதல்	
கருத்துக்ள	காதல்	நிகழவுக்ள,	குறுநசதா்கயாக்கி	மகிழநதவேர்கள்	
தமிழபர	 நமது	 இரத்தத்திப்பய	 க்நத	 காதல்	 உைர்வு	 இபப�ாது	
மடடும்	இல்்ாம்ா	ப�ாகும்?	இன்்றய	இ்க்கியஙகள்,	�ாடல்கள்,	
கவேி்தகள்,	 தி்ரப�டஙகள்	 மறறும்	 சதா்்க்காட�ித்	 சதாடர்கள்	
அ்னத்திலும்	 முக்கியப	 �ஙகாறறுவேது	 காதல்	 என்றால்	 அது	
மி்கயாகாது.

காதலும்	கவேிஞர்களும்

	 யாருக்சகல்்ாம்	 காதல்	 கவேி் த	 எழுதத்சதாியும்?	 ஒரு	 நாலுவோி	
மடடும்	 எழுதுஙகள்	 �ார்க்க்ாம்என்ற	 ஒற்ற	 அறிவேிபபுக்கு	 நூறறுக்கும்	
பமற�டட	கவேி் தகள்	வேரத்சதாடஙகிவேிடடன.	�ார்்வேயிடடு	மாளமுடியாமல்	
என்்னத்	திக்குமுக்காட	் வேத்துவேிடடனர்	கவேியு்க	நண்�ர்கள்.
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	 அபபு	 ராஜ்குமார்தான்	 முதல்	 கவேி்த்ய	 எழுதினார்.	 முதல்	
கவேி்தபய	ஒரு	முத்தி்ரக்	கவேி்தயாக	அ்மநதது.

“சுறறிச	சுழலும்	
உன்	கருவேிழிச	சுழலில்	
�ிக்கித்	தவேிக்கிறது	
தக்்கயாசயன்		மனது.”	

என்று	 தனது	 கவேி்த்யப	 �திவு	 ச�யதிருநதார்.	 காதலுக்குக்	
கண்ைில்்்	என்�ார்கள்.	ஆனால்	காதல்	ச�யயக்	கண்பவேண்டுபம.	
சுழலில்	�ிக்கிய	தக்்க	என்ன	�ாடு�டும்	என்�து	அத்னப	�ார்த்தவேர்	
அறிவேர்.	 அபபு	 ராஜ்குமாாின்	 மனம்	 என்ற	 தக்்க	அவேர்	 காதலியின்	
கண்களுக்குள்	 �ிக்கிக்	 சகாண்டதாகச	 ச�ால்கிறார்.	 அபபுறம்	 என்ன	
சுழலில்	�ிக்கிய	ச�ாருள்	மமீண்டதாக	வேர்ாறு	உண்டா?	கவேிஞருக்கு	
சவேறறிதான்.

	 அடுத்து	 நான்கு	 வோிகவேி்தகளால்	 நம்்ம	 வே�ப�டுத்தும்	
கவேிஞர்	ப�ாழன்மாளி்க	வோ	�ண்முகம்	அவேர்களின்	கவேி்த	

காதல்	மாயம்	ச�யது	மகிழும்
காத்திருநது	கா்த்்த	வேிரயம்	ச�யயும்
காயமாக்கி	உள்ளத்்த	சகான்று	ப�ாடும்
கா்த்திறகும்	மறவோது	வேநது	ப�சும்.	
என்று	காதலுக்கான	இ்க்கைத்்தச	ச�ால்கிறார்.

“ஆய		க்்களில்	அடஙகிடா	ஒன்று
மாய	உ்கத்து	மநதிரச	�ாவேியாம்
பதாயும்	அன்�ினில்	சதா்்நதும்	ப�ாக்ாம்
�ாயும்	நதிசயனவும்	�யைித்துச	�ிறக்க்ாம்!”	

என	கவேிஞர்	மைிசமாழி	லிஙகம்	சதாடர்கிறார்

“நான்கு	கண்களிலும்	
வேிாியும்	ஒற்ற	காட�ி	
இரண்டு	இதயமும்	ச�ால்லும்	ஒற்ற	�ாட�ி			…காதல்”	
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என்று	காதலுக்கு	இ்க்கைம்	தருகிறார்	கவேிஞர்	ஸ்ரீராம்	�ா்பமாகன்.

										இவ்வோறு	கவேிஞர்களின்	�யைம்	சதாடஙகுகிறது	�ி்	கவேி்தகள்	
காதலுக்கான	 இ்க்கைத்்தயும்	 வே்ரய்ற்யயும்	 ச�ால்கின்றன	
என்றால்	 �்	 கவேி்தகள்	 காதலிக்கு	 எழுதப�டட	 அ்ழபபுகளாக,	
வோழத்துகளாக,	 வேர்ை்னகளாக	 உள்ளன.	 ஆனால்	 எல்்ா	
கவேி்தகளிலும்	ஒரு	ஆனநதத்	துள்ள்்க்	காைமுடிகிறது.

“�ஞ்சுமிடடாய	அஞ்சு	ரூ�ாய	நமீ
�ாதி	தின்று	தநததால்	இ்ட�	ரூ�ாய”		

என்ற 	கவே ிபப�ரரசு 	்வேரமுத்து 	வே ின் 	கவே ி்தக்குச 	�றறும்	
�்ளக்கவேில்்்	கவேிஞர்	புண்ைியாவேின்	

“முக்கனி	என்ன,	எக்கனியில்	
என்ன	சு்வேயிருநதாலும்,	
என்	காதலியின்	எச�ி்்வேிடவோ	
அது,இனிக்கபப�ாகிறது.”	என்ற	வோிகள்

“ஆடிக்	குலுக்கி	அ�த்தி	வேிடடாய...	
என்	ஐ்யநது	வேய்த	உலுக்கி	வேிடடாய
தாடியில்	என்்னத்	திாிய	வேிடடாய..	உன்
�ார்்வே்யத்தா	அது	�ஞ்சு	மிடடாய”	

என்று	 கவேிஞர்	 கருைாநிதி	 �ி.த.க	 அவேர்களும்	 �ஞ்சுமிடடா்ய	
வேிடவேில்்்.

“எபப�ாதும்	�ார்த்திருக்கிபறன்
உன்	வீடடு	ஜன்னல்
எபப�ாதாவேது	பதான்றுகிறது
எனக்கான	மின்னல்”	

என்ற	 ஆத்தூர்	 �ாகுல்	 அவேர்களின்	 வோிகள்	 காதலிப�வேர்	 மடடுபம	
உைர	இயலும்	உண்்ம.	
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“ஒவ்சவோரு	நிமிடமும்	உன்நி்னபபு	வோடடுபத!
ஒவ்வோத	கற�்ன	ஓயவேி்ாது	பதான்றுபத!
ச�வ்வேரளி	நிறமாகச	ச�வ்வேிதழும்	திகழுபத!
காவேியஙகள்	�்டத்திடக்	காரைமாய	அ்மயுபத!”

என்று	கவேிஞர்	இராைி்டசுமி	அவேர்களும்

“வேிழிபயாரம்	காண்கின்பறன்	பூஞ்ப�ா்்
சுழி	ப�ாடும்	கன்னத்தில்	இளம்கா்்	
�ிறுதூறல்	சமாழிப�சும்	கருஙகூநதல்	
குறு	மடச்ழுதி	இ்டதழுவும்	சமன்சதன்றல்	“	

என்று	கவேிசசுடர்		கா.ந	கல்யாைசுநதரம்	அவேர்களும்

“வேழிநத	காதலில்	ஒளிநது	சகாண்பட
கண்ைாமுசசு	ஆடடம்
கண்டு	சகாள்வேதாயில்்்	நமீ
வேி்ளயாடடு	தான்	உனக்சகபப�ாதும்”	

என்று	 கவேிஞர்	 தமிழசநஞ்�ம்	 அமின்	 அவேர்களும்	 காதலுக்கு	 வேலு	
ப�ர்க்கிறார்கள்	

“உயிர்	�ிழிநது	கவேிவேடித்பதன்
உன்வேழியில்	சதளிக்கின்பறன்
�ிதறிய	தடத்திச்ஙகும்
�ின்னவேபள..உன்றன்	ச�யர்	“

என்று	 காதலுக்கு	 ஒரு	 கல்சவேட்டச	 ச�துக்குகிறார்	 கவேிஞர்	 வேிசு.	
இம்மானுபவேல்	ச�ஙகளூரு,	அவேர்கள்.

�குத்தறி்வே	உ்டக்கும்	காதல்	

	 �குத்தறிவோளர்கள்	 எல்்ாம்	 �்ழய	 ம்ட்மகள்	 உ்டய,	
�ாதிக்	 சகாடு்மகள்	 தமீர	 �குத்தறிவு	 பவேண்டும்	 என்றும்	 அநதப	
�குத்தற ிவு 	காத்்ப 	�ரவே்ாக்க ி , 	க ாதல் 	த ிருமைஙக்ள	
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அதிகப	 �டுத்த	 பவேண்டும்	 என்று	 ச�ால்லிவேரும்	 கா்த்தில்	 	 காதல்	
�குத்தறி்வேபய	ஒழிக்கும்	என்ற	கருத்்தத்	தனது	

“�ஙகு்ட்மப	�ார்்வேயில்
�குத்தறிவும்	சதா்்நதது
�ா்வேயுன்	வேரு்கயில்
�னித்துளிகள்	உ்டநதது”	

என்ற	வோிகளில்		கனக��ா�தி	ச�ல்வேபந�ன்	என்�வேர்	குறிப�ிடுகிறார்.

காதலும்	�ாதியும்	

நான்	�ார்த்த	நி்ாவேில்	நமீ
நமீ	�ார்த்த	நி்ாவேில்	நான்
நாம்	�ார்த்த	நி்ாவேில்
�ாதியின்	சவேறி	முகஙகள்.		

என்ற	கவேி்தயில்	வே�நததமீ�னும்

�ாதி		ச�த்துவேிடடால்	காதலும்
உயிர்		�ி்ழத்துக்	சகாள்ளும்
இல்்்பயல்	காதலும்	அஙகு	ச�த்துவேிடும்
�ாவேது	உயிர்கள்	அல்்	காதலின்		உைர்வுகள்”	

என்ற	வோிகளில்	கவேிஞர்	 	மமீனுப�ானுவும்	 	காத்்ச	�முகப	�ார்்வே	
யுடன்	�ார்க்கிறார்கள்

நாடகத்தில்	காவேியத்தில்	காத	ச்ன்றால்
					நாடடினர்தாம்	வேியபச�யதி	நன்றாம்	என்�ர்;
ஊடகத்பத	வீடடிலுள்பள	கிைறபறா	ரத்பத
					ஊாினிப்	காதச்ன்றால்	உறுமுகின்றார்;
�ா்டகடடி	அ்தக்சகால்்	வேழிச�ய	கின்றார்;
					�ாாினிப்	காதச்ன்னும்	�யி்ர	மாயக்க
மூடசரல்்ாம்	ச�ாறா்மயினால்	வேிதிகள்	ச�யது
						மு்றதவேறி	இடசரயதிக்	சகடுகின்றாபர	“	
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என்ற	�ாரதியின்	பகா�த்்த	இக்கா்க்	கவேிஞர்களின்	வோிகளில்	
பவேறுவேடிவேில்	காைமுடிகிறது.

காதல்	மருநது	

“காதல்	வோ�ம்	வீசும்	பநரம்
காயம்	கூட	தாபன	ஆறும்
காறறும்	கூட	கவேி்த	�ாடும்
கண்மைிபய	கரம்	�ிடிக்க	வோ	வோ”		

என்ற	வோிகளில்	வேழியாக	 	 கவேிஞர்	 சஜ	 �ாக்கியவோன்,	 குைா	 என்ற	
தி்ரப�டத்தில்	 வேரும்	 நடிகர்	 கம்ஹா�ன்	 அவேர்களின்	 	 “எனக்கு	
உண்டான	காயம்	அது	தன்னா்	ஆறிடும்		அது	என்னபவோ	சதாிய்	
என்ன	மாயபமா	சதாிய்..	எனக்கு	ஒன்னுபம	ஆவேரது	இல்்”	என்ற	
வே�னம்	சதாிகிறது.

காதலும்	இதழும்

அழகியல்	எல்்ா	கவேி்தகளிலும்	மிளிர்கின்றன.	

“எழுத	துடிக்கும்	என்	வேிரல்களுக்கு	
வோ�ிக்க	கறறுத்	தருகிறது		அவேள்	வேிழிகள்!
என்	சவேடகஙக்ளசயல்்ாம்	சமன்று	
புன்ன்கயாய	�ிநதுகிறது	அவேள்	இதழகள்!”	

என்கிறார்	இளஙகவேிஞர்	பகா�ி	கிருஷைா	புன்ன்க	�ிநதும்	இதழகள்	
கள்்ள	அல்்வோ	�ிநதுகிறது	என்கிறார்.

“கள்ளுக்	க்டகசள்ாம்	காைாது	ப�ானாலும்
கள்ளமது	காயசசு�வேர்	காைாது	ப�ானாலும்
எள்ளளவும்	வோடடமில்்்	என்னவேபள	
உன்னிதழின்	உள்பளபய	கள்நி்றய	உண்டு	!”

என்ற 	 � ாடல் 	 வேழ ி பய 	 த ி்ரப�ட 	 இயக்குநர் 	 � ிவே ா . 	 ஜ ி	
(பகா.	�ிவேப�ிரகா�ம்,	�ாண்டி).
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இவேர்களும்	இதழக்ள	வேிடவேில்்்	

“ச�யர்	இனித்த	இதழ	இநதா
�ிடி	கடித்து	பதன்	�ிநதா
க்ட	வேழிநது	துளி	வேநதா	
கவேி	திாிபப�ன்	கனி	தநதா”

என்கிறார்	மன்்ன	மைிமாறன்

“�ச்�	சமாடடு	இச்�	வேளர்க்க
மச�ந		சதாடடு		மிச�	மினிக்க
இக்க்ர	இதயம்	அக்க்ர	துடிக்க
திக்கதும்	மறக்கத்	பதனிதழ	புகடடும்”	

என்கிறார்	கவேிஅாிமா	்�யத்	யாகூப

“கரம்வே்ளத்துத்	தாஙகி		கண்பை	நமீதரும்
கனியிதழ	முத்தத்தில்
க்ரநதுப�ான	�த்துக்களும்
மமீண்டுயிர்	ச�றறிடுபத!	“	

என்ற	வோிகளில்	இதழதரும்	முத்தம்	இழநத	�க்தி்யத்தருவேதாகாச	
ச�ால்கிறார்	கரூர்	குபளாாி�க்தி.

காதலும்	முத்தமும்

காதல்	என்றால்	முத்தம்	இல்்ாமல்	இருக்குமா?

கன்னியவேளின்	க்டக்கண்�ார்்வேயில்	க்ரநது
கற�்னக்	குதி்ரயில்	அவேபளாடு	�யைித்பதன்
காதல்	சூடசுமத்்தக்	கறகண்டாய	சமாழிநது
்கதாக்கி	முத்தத்தண்ட்ன	வேிதித்து	வேிடபடன்..

என்ற	 கவேி்தயில்	 காதலுக்காக	முத்தத்	 தண்ட்ன	வேழஙகி	வேிடடார்	
கவேிஞர்	நிபவேதா	நறச�ள்்ள!
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ஆனால்	

திைறித்	திைறிப	ப�ாபனன்
தித்தித்த	அவேளின்	முத்தத்தில்
முத்தத்தில்	மடடுமா	முடிநதது
�ித்தத்தில்	�ித்தமும்	வேநதது....		

என்கிறார்	கவேிஞர்	பகா	ஆனநதகிருஷைன்

காதலும்	கண்களும்

காதலுக்குக்	கண்கள்	மிகவும்	அவே�ியம்	இல்்்யா?	

“கண்களால்	்கது	ச�யது	இதயத்தில்	நி்றகிறாய	
பகா்டக்	காறறாய	பதகத்்த	தமீண்டுகிறாய	
வோ�முள்ள	ம்ராய	மைம்	வீசுகிறாய	
காத்ாய	க�ிநதுருகி	மனமும்	வோடுகிறபத”	

என்ற	கவேி்தயில்	கவேிஞர்	ஆர்	அமுதா	கண்களால்	்கதுச�யகிறார்

“கண்களில்	நு்ழநது	
இதயம்	சதாடபடன்
சநஞ்த்தில்	மஞ்�ம்ப�ாடடு
சகாஞ்�ிமகிழகிறாள்	என்்ன.”	

என்கிறார்	சூலூர்	அழகு	மா�ி்ாமைி.

த்ளயவேிழும்	பூஙபகா்தத்	தாயபர!	ஆவேி
க்ளயினும்என்	்கதிறநது	காடபடன்	-	வே்ளசகாடுப�ாம்
வேன்கண்ைன்	வோள்மாறன்	மால்யா்ன	தன்னுடன்வேநது
என்கண்	புகுநதான்	இரா!				
                     
	 என்ற	முத்சதாள்ளாயிரப	�ாடலில்		த்்வேி	முகத்்த	மூடியிருக்	
கும்	தனது	்கக்ள	எடுக்க	 	 மாடபடன்.	எடுத்தால்	கண்கள்	திறநது	
கண்களுக்குள்	 இருக்கும்	 த்்வேன்	 சவேளிபய	 ச�ன்று	 வேிடுவோன்	
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என்கிறாள்.	 இஙகு	 கண்வேழியாக	 நாயகன்	 நாயகியின்	 உள்பள	
ச�ல்கிறான்		மா�ி்ாமைி	அவேர்களின்	கண்களுக்குள்ளும்	அவேரு்டய	
நாயகி	கண்வேழிப	புகுநது	இதயத்்தத்	சதாடுகிறார்.	

											கம்�ாின்	�மீ்தயும்	அண்ைலும்	பநாக்க	அவேளும்	பநாக்க	என்று	
வேிழிவேழிதான்	நு்ழகிறாள்.	்வேரமுத்துவேின்	அ்்கள்	ஓயவேதில்்்	
�ாடலிலும்	 வேிழியில்	 வேிழுநது	 இதயம்	 நு்ழகின்றனர்	 காத்ர்கள்.	
கவேிச�ிகரமாக	இருநதாலும்	அமுதனும்	வேிழிக்கிைறறில்தான்	வேிழுநது	
வேிடடார்

“வேிழிக்கிைறறில்	வேிழுநது	எழுநது	
உறக்கத்்த	தியாகம்	ச�யது	
உன்�ின்னால்	அ்்நதது	காதல்தான்	
என்றால்நானும்		காதலித்திருக்கிபறன்”	

என்கிறார்	கவேிச�ிகரம்	அமுதன்	(	முத்து	வேிஜயன்).

“வேிழி	இரண்டும்	
சமாழி	கடநது
வேிரதம்	முடிக்கும்
வேிந்தயான	ச�யல்		காதல்”	

என்கிறார்	கவேிஞர்	ஹூ்�ன்.

“வேிழி	வேழி	புகுநது
மனசவேளி	நி்றநது
�்	வேலி	கடநது
ஒரு	வேழி	நடப�பத	காதல்”	

என்கிறார்	 கவேிஞர்	 �ரபமஸவோி	 �ண்முகம்	ஆனால்	 வேிழி்யப	
�ார்த்தாப்	தன்்னச	ச�ாித்துவேிடுவேதாகக்	கூறுகிறார்	

“வேிந்த	என்பற	வேியக்கின்பறன்
உநதன்	வேிழி்ய	�ார்த்தாப்
காதல்	வேழிய	என்்ன	நமீ
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தின்பற	சமல்்	ச�ாிக்கின்றாய”	

என்ற	கவேி்த	வோயி்ாக	கவேிஞர்	நமீ்ர	�ாத்திமா.

“கண்ைின்	க்டப�ார்்வே	காதலியர்	காடடிவேிடடால்
மண்ைில்	குமரர்க்கு	மாம்்யும்	ஓர்கடுகாம்”

என்ற		�ாரதிதா�னாாின்	கவேி்தக்கரு	திரும்்	�ிவே்ன	இமயத்்தபய	
எடடி	உ்தக்க	்வேக்கிறது		

“உன்	கமீழுதடடுப	புன்ன்க	அ்�வு
என்	பமல்	உதடடில்	வேியர்க்கிறது!
�ம்மதம்	ச�ால்லும்	உன்	கண்ை்�வு
இமயத்்த	எடடி	உ்தக்கத்	பதான்றுகிறது!”	

இமயநதான்	கடுகாகி	வேிடுபம	எடடி	உ்தப�தில்	என்ன	�ிரமம்		இருக்கப	
ப�ாகிறது	

காதல்�ாவும்	உயிர்ச�றும்	காதலும்	

“வோ�முள்ள	வோர்த்்தக்ள,
ப�காிக்கிபறன்	உனக்காய...
நிராகாிப�ின்	முடகளில்,
கிழியுது	என்னுயிர்!	“	

என்ற	கவேி் தயில்	கவேிஞர்	ராஜூ	ஆபராக்கிய�ாமி	காதலின்	நிராகாிப்�ச	
ச�ால்லும்ப�ாது,

சவேடித்துச	�ிதறிய	
இதயத்தில்
உன்	�ார்்வே	�டடவுடன்	
அமமீ�ாக்களின்	ஊர்வே்ம்...!	

என்கிறார்	கவேிஞர்	�ார்வேதி	�ா்சுபரமைியம்.
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“உனக்காக	ச�த்து,	ச�த்து	
உயிர்திரும்பும்ப�ாது	
கி்டக்காத	�நபதா�ம்	
உனக்காக	நான்	ச�த்தப�ாது	உைர்நபதன்”

என்ற	கவேி்த	வோயி்ாக	புது்க	தமீஇரா		்கக்கூடாத	காத்்க்	
காடடுகிறார்	

	 புது்க	 தமீ	 இரா	 தனது	 கவேி்த	 நாயகன்	 (கி)	 	 ச�த்துப	
ப�ாவேதாகக்	கூறினால்,

“சமௌனத்தின்	அதிகாரத்துக்குள்	
அடஙகிப	ப�ாகும்	சமாழிகள்...
பவேகஙகூடடும்	இதயத்	துடிப�ில்	
இ்�க்கும்	பந�	கமீதம்	...
இ்டசவேளிகள்	இறக்கும்	சநருக்கத்தால்
சமல்்	உயிர்	ச�றும்		
காதல்	கிறுக்கு..!”	

என்ற	கவேி் தயில்	காத்்	உயிர்	ச�ற	் வேக்கிறார்	கவேிஞர்		கனகா	�ா்ன்.

“கண்ட	நாள்	முதல்	�கி
வோழக்்க்ய	வோனவேில்்ாய	ஆக்கினாய
கருபபுக்	காடடில்	வோழநதவேன்
வேண்ைபபூ	நநதவேனநதில்	காதல்	பூக்கிபறன்”	

என்று	கவேிஞர்	ந.�ாண்டியராஜன்	அவேர்கள்	ச�ான்ன	�ிறகும்	

“நமீ
நான்
நாமாகும்	நாள்	
எபப�ாது	வேரும்”	

என்கிறார்	கவேிஞர்	பரவேதி	அழகர்�ாமி;	இதறகான	வேி்ட்ய,
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“நமீ	நானாகவும்		
நான்	நமீயாகவும்	
மாறிய	தருைத்தில்		ச�ாழிநத	ம்ழயில்	
நமீயும்	நானும்	நாமாபனாம்..!”

என்ற	கவேி்த	வோயி்ாகத்	தருகிறார்	கவேிஞர்	எம்.ஆர்.சஜயநதி

காதலிக்க்ாமா?

“காதலில்	வேிழுநது	மாய	உ்கில்	வோழாபத
�ாத்ன		காணும்	வேயதில்	காதச்னும்	�கதியில்	மூழகாபத
யாசரன	உன்்ன	உ்கினுக்கு	உைர்த்து
ஓராயிரம்	காதல்	உ்னத்	பதடிவேருபம	“	

என்று	கூறுகிறார்		ஆண்டாஙபகாயில்		ஏ.வீ.எஸ	பதவேநாதன்	;	ஆ�ிாியர்	
அல்்வோ	அறிவு்ர	கூறுகிறார்.

	 காதல்	ஒரு	உைர்வு	;	இது	எல்்ாருக்கும்	ச�ாதுவோனது.	வோலி�	
வேயதில்	 வேரக்கூடியபத.	 ஆனால்	 நமக்கான	 கட்மகள்	 முன்னிறகும்	
ப�ாது	நாம்	கட்மயா	காத்ா	என்ற	இரண்டுக்கும்	இ்டபய	நிறகும்	
கா்த்தில்	கட்மக்பக	முக்கியத்துவேம்	தரபவேண்டும்.	அது	கல்வேியாக	
இருக்க்ாம்	வீடடுக்	கட்மகளாக	இருக்க்ாம்;	பவே்்	ச�றவேதாக	
இருக்க்ாம்.	 தனக்கான	 கட்ம்யச	 ச�யத	 �ிறகு	 காதலித்தால்	
அநதக்	 காதல்	 நிச�யம்	்கக்கூடும்.	 கட்ம்யச	 ச�யயாமல்	 காதல்	
ச�யயும்	 ப�ாது	 அதுபவே	 �ல்பவேறு	 �ிக்கல்களுக்குக்	 காரைமாக	
அ்மநது	வேிடும்.	�டிக்கும்	கா்த்தில்	�டிக்க	பவேண்டும்.	�டித்த	�ிறகு	
ச�ாருளமீடடும்ச�ாருடடு	 பவே்்க்குச	 ச�ல்்	 பவேண்டும்	 அவ்வோறு	
இருநதால்	காதல்	தாபன	உஙக்ளத்	பதடிவேரும்

	 காதல்	வோழக!
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