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அன்பார்ந்த வாசக நெஞ்சங்களுக்கு வணக்கம்!
உங்களில் பலர் பாரதியின் நினைவுநாளையும், அறிஞர்
அண்ணா மற்றும் பெரியாரின் பிறந்தநாட்களை க�ொண்டாடிக் களித்து
மகிழ்ந்திருப்பீர்கள். இன்னும் பலர் வரவிருக்கும் தீபாவளியைக்
க�ொண்டாட
இப்போதே திட்டம் ப�ோடத் த�ொடங்கியிருப்பீர்கள்.
நரகாசுரன் அழிக்கப்பட்ட நாள், எப்படி க�ொண்டாடப் படுகிறத�ோ, அதே
ப�ோல் நாமும் நம்மிடமும், நம்மைச் சூழவும் இருக்கும் தீமைகளை அழித்து,
நல்லவைகளைக் கடைப்பிடித்து, இந்த நன்னாளை வரவேற்போம்.
அக்டோபர் இரண்டாம் திகதி இந்தியாவின் தேசபிதாவான
மகாத்மா காந்தியவர்கள் பிறந்தநாளையும் மனிதநேயத்துடன் நினைவு
கூருவ�ோம்.இந்திய விடுதலைக்காகப் ப�ோராடிய தேசத்தந்தை மகாத்மா
காந்தியை க�ௌரவிக்கும் விதமாக அரசு அந்த நாளை அரச விடுமுறை
தினமாகப் பிரகடனப்படுத்தியது.
ஐக்கிய நாடுகள் ப�ொதுச் சபையில், ஜூன் 15, 2007 இல்
க�ொண்டுவரப்பட்ட தீர்மானத்தின் படி இந்நாள் அனைத்துலக
வன்முறையற்ற நாளாக அனைத்து நாடுகளிலும் கடைப்பிடிக்கப்பட்டு
வருவதும் குறிப்பிடத் தக்கதாகும்.
அக்டோபர் முதலாம் திகதி உலக மூத்தோர் தினம். ஒருநாள்
மட்டுமல்லாமல் வாழ்நாளெல்லாம் க�ொண்டாடப்பட வேண்டியவர்கள்
இவர்கள்.
இவற்றையும்
மனதிற்
க�ொண்டு
இவர்களையும்
க�ௌரவிப்போம். க�ொண்டாடி மகிழ்வோம்.
				நன்றி!
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க்களை நேசிக்கும் எண்ணம்
உம்மிடம் இல்லையென்றால்,
குறைந்தபட்சம் அவர்களை எந்த
வகையிலும் காயப்படுத்தாதீர்கள்.
அவர்கள் தடை தாண்டி உயிர்வாழ
முயற்சிக்கிறார்கள், சிலர் தங்கள்
வாழ்க்கை ப�ோராட்டத்திலிருந்து
முண்டியடித்து முயற்சி செய்கிறார்கள்.
அவர்கள் விழித்தெழுந்தால்,
பெரிய முள்ளில் இருந்து தப்ப முயல்வது
ப�ோன்ற உணர்வு.
வார்த்தைகள் அவர்களுக்கு
நம்பிக்கையாகவ�ோ அல்லது
த�ோட்டாவாகவ�ோ இருக்கலாம்.
	நமது நற்செயல்களால் அவர்களை
ஊக்குவிக்கலாம் அவர்களின் வலியைப்
ப�ோக்க ஆதரவாக இருக்கலாம்.

செய்யவ�ோ, சாதகமாக்கவ�ோ,
புண்படுத்தவ�ோ நினைக்காதீர்கள்.
அவர்களின் கனவுகளைய�ோ
அதைவிட ம�ோசமான வாழ்க்கையைய�ோ
கைவிடுவதற்கு ஒரு காரணமாக
இருக்காதீர்கள்!

அவர்கள் ஏற்கனவே வெகுகாலம்
கண்ணீரால் நனைந்தவர்கள் .

மற்றவர்களின் நம்பிக்கை,
மகிழ்ச்சிக்கு நீங்கள் உதவியாக இருக்க
வேண்டும். உங்களால் முடியாவிட்டால்,
அவர்களை விட்டுவிடுங்கள்.

அவர்கள் ப�ோதுமான
துஷ்பிரய�ோகத்திற்கு ஆளானானவர்கள்.
இப்போது அவர்கள் பயத்தில்
கிட்டத்தட்ட ஆறுதல் அடைகிறார்கள்.

எனவே, ஒருவருக்கொருவர்
இதயங்களை கவனித்துக்கொள்வோம்
அல்லது அதை ஒருப�ோதும் த�ொந்தரவு
செய்யாமல் விட்டு விடுவ�ோம்.

எனவே அவர்களிடம் அன்பாக
இருங்கள். நேர்மையாக இருங்கள்.
அவர்களில் யாரையும் துஷ்பிரய�ோகம்

பாத்திமா சனா ஆஸாத்
கிண்ணியா
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வா ழ ்க ் கை எ ன ்ப து 1 0 ச த வீ த ம்
உங்கள் சூழலிலும் 90 சதவீதம் அதை
நீ ங ்க ள் எ ப ்ப டி கை யாள்கி றீ ர்க ள்
என்பதிலும் தான் இருக்கிறது
		
- சார்லி R. ஸ்விண்டெல்








s
v




Dr.



(International Life Coach – Mentor – Facilitator)

துள்ளி விளையாடும் குழந்தையை

கிள்ளி அழ விடுவது ப�ோல் இங்கு பலரும்
மகிழ்ச்சியாக இருப்பவர்களைக் கண்டால்
சீண்டி அரற்ற விடத்தான் நினைக்கிறார்கள்.
சுற்றி இருப்பவர்கள் இகழ்ச்சியாக நடத்தும்
ப�ோது, ஒன்று மாற்றி ஒன்றாக சூழல்கள்
நெருக்கும் ப�ோது எங்கிருந்து மகிழ்ச்சியாக
இருப்பது என்றே பலரும் நினைக்கிறார்கள்.

	பறவைகள் உங்கள் தலைக்கு
மேல் சுற்றுவதை நீங்கள் தடுக்க முடியாது.
ஆனால், அது உங்கள் தலையில் கூடு
கட்ட அனுமதிப்பது உங்கள் கைகளில்தான்
இருக்கிறது என்கிறார் மார்டின் லூத்தர்
உங்களுக்கான முதல் கேள்வி, நீங்கள்
உங்கள் சூழலுக்கு எதிர்வினை (ரியாக்ட்)
செய்கிறீர்களா அல்லது நேர்வினை (respond) செய்கிறீர்களா என்பதுதான்.
இரண்டிற்கும் இடையில் பத்து
ந�ொடி இடைவெளியும், பிரச்னைக்கும்
தீர்வுக்குமான வித்தியாசமும் இருக்கிறது.
வினை, எதிர்வினை என பிறருடைய
ச�ொல்லோ, செயல�ோ, சூழல�ோ உங்களை
பாதிக்கும்போது உங்களுக்குள் இருக்கும்
su rv i v a l m e ch a n i sm சட ்டென் று
உங்கள் உணர்வுகளைத் தூண்டி, எந்த

பின்விளைவுகளையும் பற்றி சிந்திக்காமல்
உங்களை செயலாற்றச் செய்யும். அப்படி நீங்கள்
ரியாக்ட் பண்ணும்போது உங்களையுமறியாமல்
உங்கள் பாதையை விட்டுவிட்டு அவர்களுக்கு
பதிலடி க�ொடுப்பதாக நினைத்து அவர்கள்
வழியிலே ப�ோக ஆரம்பித்து விடுவீர்கள்.
சிலந்தி வலையில் மாட்டியது ப�ோல் பிறர்
பின்னும் சூழலுக்குள் இப்படி சிக்கித்திக்கி
திணறுபவர்களே மகிழ்ச்சியற்று தவிக்கிறார்கள்.
அதே நேரம், சூழல் எப்படியிருந் தாலும்
அதற்கு உடனடியாக பதிலடி க�ொடுப்பதாக
நிணைத்து சற்றும் ய�ோசிக்காமல் சட்டென
செயல்படாமல் அதாவது ரியாக்ட் பண்ணா
ம ல் ச ட ்டென ச ி ல ந �ொ டி க ள் சூ ழ லை
ந�ோட்டமிட்டு அதை தனக்குள் உள்வாங்கி
தனக்கு பாதகமில்லாத சாதகமான பலன்
கள் கிடைக்கும் வகையில் பக்குவமாக
நிதானமாக செயல்படுபவர்கள் அதாவது
ரெஸ்பான்ட் செய்பவர்கள் எப்போதும்
மகிழ்ச்சியாக இருக்கிறார்கள். அவர்கள்
எந்த தூண்டுதலுக்கும் தங்கள் நிதானத்தை
இழக்காமல் சூழலை தம் கைவசப்படுத்தி
விடுவார்கள்.
மார்ஷியல் ஆர்ட், செக்கியுரிட்டி
செர்வீஸ் என எந்த ஒரு ஒரு தற்காப்பு
பயிற்சிகளின், பால பாடமே ஒரு சூழலுக்கு
ரியாக்ட் பண்ணாமல் எப்படி ரெஸ்பாண்ட்
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பண்ண வேண்டும் என்பது தான். அதில்
ஏ ற்கனவே நல்ல ப ச ி , மு ய லை
தான் வெற்றியின் சூத்திரமே அடங்கி து ர த்தி ந ெ டு ந் தூ ர ம் ஓ டி வ ந ்த த ி ல்
இருக்கிறது.
பெரும் களைப்பு, கைக்கெட்டிய முயல்
வாய்க்கெட்டாத ஏமாற்றம் என தவித்த
	ரியாக்ஸன் உறவுகளை உடைத்துப் நாய்க்கு இப்போது தன்னை ந�ோக்கி வரும்
ப�ோட, ரெஸ்பான்ஸ் உறவுகளுக்கு பாலம் சிறுத்தையை பார்த்தவுடன் பதற்றத்தில்
அமைக்கும். ரியாக்ஸன்.. ‘செயலாற்றும் ஊளையிட்டோ, அங்கிருந்து ஓட்டம்
ப�ோது’ வேகத்தையும், செய்து முடித்தவுடன் எடுத்தோ இனி ரியாக்ட் பண்ணாமல் தான்
இ க ழ ்ச்சியை யு ம் த ர , ரெ ஸ ் பா ன்ஸ் . . இப்போது ரெஸ்பான்ட் பண்ண வேண்டும்
‘செயலாற்றும் ப�ோது’ நிதானத்தையும் செய்து என்று பிடிபடுகிறது .
முடித்தவுடன் மகிழ்ச்சியையும் தரும். க�ோபம்,
வருத்தம், அவமானம் என பிறர் தூண்டுதலில்
பீ த ி ய ி ல் ச த ்த ம் ப�ோ ட ் டா ல் ,
உங்களுக்குள் எழும் உணர்ச்சிகளை உடனே இந்த அடர்ந்த காட்டில் மறைந்திருக்கும்
ரியாக்ட் பண்ணி க�ொட்டிவிட, ரெஸ்பான்ஸில்
அந்த உணர்ச்சிகளை உங்களுக்கு பலனளிக்க
கூடிய வகையில் திசை திருப்பி விடுவீர்கள்.
ரியாக்ஸன்.. பிரச்னைகளை பெரிதாக்கும்.
ரெஸ்பான்ஸ்.. பிரச்சினைகளுக்கு லாஜிக்கான
தீர்வு தரும்.
சரியான பசியில் முயல் ஒன்றை
து ர த்தி செ ன ்ற வ ய து மு த ி ர ்ந ்த நாய்
ஒன்று வழி தவறி அடர்ந்த காட்டுக்குள்
புகுந்து விட்டது. ஓடி வந்த முயல் புதர்
ஒன்றில் மறைந்து விட, தன்னந்தனியே
நாய் மூச்சு வாங்கிக் க�ொண்டு க�ொலைப்
பசிய�ோடு அங்கே நிற்கிறது. தான்
எங்கிருக்கிற�ோம்… தான் துரத்தி வந்த
அந்த க�ொழு க�ொழு முயல் எங்கே, தனக்கு
இங்கே வேறு ஏதாவது பிராணி பசிக்கு
அகப்படுமா.. என சுற்று முற்றும் பார்த்த
நாய்க்கு சற்று த�ொலைவில் ஒரு நீண்ட
முள்துண்டு கிடப்பது தெரிகிறது. நாயும்
ஆசைய�ோடு அந்த முள்ளை நெருங்க .., புதர்
மறைவிலிருந்து சலசலப்பு. ஏத�ோ ஒன்றின்
அசைவு.. ஆஹா…இத�ோ, தனக்கான
உணவு வந்து விட்டது என உற்றுப் பார்த்த
நாய்க்கு பக்கென்றாகிறது. அந்த புதருக்குள்
இருந்து சிறுத்தை ஒன்று நாயை தாக்க
வியூகம் அமைத்து நகர்வதை அந்த நாய்
பார்த்து விடுகிறது. வருவது தனக்கான
உணவு அல்ல தன்னை உணவாக்கும்
ஒன்று.. என்ன செய்வது எப்படி இந்த
சூழலிருந்து தப்பி பிழைப்பது?! நாய்க்குள்
சிறு பதற்றம்… படபடப்பு..!
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மற்ற பிராணிகளும் இங்கு ஓடி வந்து
தன க் கு அ து ஆ பத்தா க மு டி ய ல ா ம் .
களைத்து ச�ோர்ந்திருக்கும் இந்த நேரத்தில்
சிறுத்தையுடன் நின்று ப�ோராடினாலும்
அல்லது சிறுத்தையை விட்டும் தப்பித்து
ஓடினாலும் சிறுத்தைக்கு தான் இரையாவது
உறுதி. வேண்டாம்… இந்த நேரத்தில் தான்
அப்படியெல்லாம் ரியாக்ட் பண்ணக் கூடாது.
சரியாக சிந்தித்து ரெஸ்பாண்ட் பண்ண
வேண்டும் என முடிவு செய்த நாய், உடனே
அங்கு கிடந்த முள்துண்டை பார்த்தபடி
தனக்குத் தானே பேசுவது ப�ோல், “ர�ொம்ப
பசிக்கிறது… இந்த சின்ன சிறுத்தையை
அடித்து சாப்பிட்டும் பசி அடங்கவில்லையே…
இப்போது இன்னொரு பெரிய சிறுத்தை
கைக்கு கிடைத்தால் நன்றாக இருக்குமே’
என்கிறது. இது சிறுத்தை காதில் விழுந்தத�ோ
தீபாவளி
.
டப்டப் என்று தீபா வளியே
தானாய் ஓடிவா - ஒலி
டுப்டுப் என்று எழுப்பிக் க�ொண்டே
பக்கம் தேடிவா
மத்தாப் பாக மனத்தின் உள்ளே
மகிழ்வை ஊட்டவா - அதில்
மக்கள் நெஞ்சில் ஏற்றத் தாழ்வின்
மறதி நாட்டவா
புஸ்வா ணம்போல் பூத்துப் பூத்துப்
புவியில் ஆடவா - அதில்
புரட்டும் ப�ொய்யும் ப�ொசுக்கித் தள்ளிப்
புதுமை கூடவா
சங்குச் சக்கரம் ப�ோலே தரையில்
சாய்ந்தே சுற்றவா - அதில்
சாதிக் க�ொடுமை மீதே சுட்டுச்
சரித்தே பற்றவா
வானம் ஏறும் வாணம் ப�ோலே
வளையா த�ோடிவா - அதில்
வஞ்சம் தீர்க்கும் வக்கி ரத்தின்
வாசல் மூடிவா
தீபப் பூவே தீமை என்னும்
திசைகள் பேக்கவா - உடன்
தீண்டா மைகள் இல்லா தின்னோர்
திருவைச் சேர்த்துவா
				 தமிழமின்

இல்லைய�ோ, நாயால் தன்னை அடித்து
சாப்பிட முடியுமா என்றெல்லாம் க�ொஞ்சம்
கூட ய�ோசிக்காமல் அந்த இடத்தை விட்டும்
தெறித்து ஓடுகிறது. சிறுத்தையின் இந்த
ரியாக்ஸனைப் பார்த்து பெருமூச்சு விட்ட
நாய்க்கு இன்னும் ஆபத்து நீங்கி விடவில்லை.
அ ங ் கே , தெ ற ி த் து ஓ டி வ ந்த
சிறுத்தையை வழியில் பார்த்த சிட்டுக்குருவி
ஒன்று, வியப்பாக, “என்ன சிறுத்தை அண்ணே,
ஏன் இப்படி தலை தெறிக்க ஓடிவருகிறீர்கள்
என வினவ, சிறுத்தையும் மேலும் கீழும் மூச்சு
வாங்க, நடந்ததை ச�ொல்கிறது. சிறுத்தை
ச�ொன்னதை கேட்ட சிட்டுக் குருவிக்கு ஓரே
சிரிப்பு. நீங்கள் ச�ொல்வது க�ொஞ்சம் கூட
சாத்தியமே இல்லையே… நாய் சிறுத்தையை
க�ொன்று தின்பதா… இதில் ஏத�ோ நாயின்
தந்திரம்
இருக்கிறது. நீங்கள் தைரியமாக
என்னோடு வாருங்கள் என்ன என்று ப�ோய்
பார்க்கலாம் என சிட்டுக் குருவி நம்பிக்கையாக
ச�ொல்ல, சிறுத்தைக்கு வெட்கமாகி விட்டது.
அதானே… என சிறுத்தையும் சிட்டுக்
குருவிய�ோடு வந்த வழியே செல்கிறது.
இங்கு,அப்போதுதான்அப்பாடா..என
மூச்சுவிட்டு நகர நினைத்த நாயின் கண்களில்
சிட்டுக் குருவியும் சிறுத்தையும் வருவது பட,
நடப்பதை நாயால் யூகிக்க முடிகிறது. உடனே,
‘அடடா… வசமாக மாட்டிக் க�ொண்டோமே’
என பயத்தில் செய்வதறியாமல் கத்தி சத்தம்
ப�ோட்டு ரியாக்ட் பண்ணாமல், நாய் இந்த
இடத்திலும் அருமையாக ரெஸ்பாண்ட்
பண்ணுகிறது. தன்னை ந�ோக்கி வரும்
சிறுத்தையையும் சிட்டுக் குருவியையும்
கண்டும் காணாதது ப�ோல, எங்கே இந்த
சிட்டுக் குருவியை இன்னும் காணவில்லை.
பசிக்கு சிறுத்தை ஒன்றை கூட்டி வருகிறேன்
என்று ச�ொல் லி செ ன்றதே, என நாய்
ச�ொல்லி முடித்தத�ோ இல்லைய�ோ, சிறுத்தை
தப்பித்தோம் பிழைத்தோம் என அங்கிருந்து
பெரும் ஓட்டம் எடுத்தது.
இது ஏத�ோ பஞ்சதந்திர கதை ப�ோல்
தெரிந்தாலும் இந்த சூழல் உங்களுக்கு எதை
நினைவூட்டுகிறது. உங்கள் அலுவகம்,
சுற்றம், நட்பு என்று பலதும் உங்கள் கண்
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முன்னே விரிகிறது இல்லையா? எத்தனை
முறை இதைப் ப�ோல் எந்த ஒரு சூழலையும்
உங்களுக்கு சாதகமாக பயன்படுத்தலாம்
என்பதறியாமல் சூழலுக்குள் சிக்கி ந�ொந்து
மகிழ்ச்சியற்று தவித்திருப்பீர்கள்.
சிறுத்தையை பார்த்தவுடன் நாய்
ரியாக்ட் பண்ணுவதாக இருந்தால் தன்னால்
ஓட முடியாது என்று தெரிந்திருந்தும் ஓடி
சிறுத்தையின் கையில் அகப்பட்டிருக்கும்.
அல்லது சிறுத்தை தன்னை விட பலசாலி
அதை தன்னால் இப்போது வெல்ல முடியாது
என்று தெரிந்திருந்தும் அதன�ோடு ப�ோராடி,
த�ோற்று அதற்கு இரையாகி இருக்கும்.
ஆனால் இந்த இடத்தில் அந்த புத்திசாலி
நாய் சூழ்நிலைக்கு ரியாக்ட் பண்ணாமல் ஒரு
10 ந�ொடி அந்த சூழலை அப்சர்வ் பண்ணி
ரெஸ்பான்ட் பண்ணுகிறது.
Our reaction to a situation has
the power to change the situation itself –
ஒரு சூழலை நாம் எப்படி கையாள்கிற�ோம்
என்பதில் அந்த சூழலே அதற்கேற்றாற்
ப�ோல் மாறுகிறது என்கிறது வாழ்வியல்.
அந்த சிறுத்தைக்கு வெகு அருகில் நாய்
இருந்தது ப�ோல் சந்தர்ப்பங்கள் எவ்வளவு
பக்கத்தில் இருந்தாலும் அந்த சிறுத்தை
ப�ோல் ய�ோசிக்காமல் சூழலுக்கு ரியாக்ட்
பண்ணுகிறவர்களுக்கு எதுவும் கிட்டாமலே
எதிர் திசையில் ஓடவைக்கும். அவர்களுக்கு
சிட்டுக் குருவியாக யார் உதவி செய்ய முன்
வந்தாலும் அதுவும் பயனற்றே ப�ோகும்.
அதே நேரம் சூழல் எவ்வளவு கடினமானதாக
இருந்தாலும் மற்றவர்களின் செயல்களுக்கு
உடனடியாக் ரியாக்ட் பண்ணாமல் இந்த
இடத்தில் தான் என்ன செய்ய வேண்டுமென
ஒரு ந�ொடி ய�ோசித்து ரெஸ்பொண்ட் பண்ணக்
கூடியவர்கள், அந்த நாய் சிறுத்தையை
கையாண்டது ப�ோல் சூட்சுமமாக கையாண்டு
எதிலும் அகப்படாமல் தானும் தப்பித்து
எதிராளியையும் ஓட வைத்து விடுவார்கள்.
அவர்களை சுற்றி எத்தனை முட்கள் சூழ்ந்தாலும்,
மகிழ்ச்சி பூ அவர்களிடம் மலர்ந்து க�ொண்டே
இருக்கும்.
n

கைநூலாகும்
முகநூல்
உலகினில் உலவிடும்
மனிதனின் படைப்பிது!
கணந்தோறும் கனதியான
கதைகளாற் கலக்குமிது!
அறிவியல் உரைத்திடும்,
அழகியலிலும் நடனமிடும்!
சுடச்சுடச் செய்திகளில்
சூட்சுமம் தெளித்திடும்!
இலக்கியம் இலங்கிட
இலக்கணம் விளக்கிடும்!
பைந்தமிழ் செழிக்கின்ற
பாக்களையும் ப�ொழிந்திடும்!
பழமையை அறிந்திடவும்
பலவழிகளில் இடந்தரும்!
புதுமைகள் ப�ோற்றிடும்
புத்தாக்கச் சிந்தனையும்
பூவுலகினில் வளர்த்திடப்
புத்தூக்கமும் தந்திடும்!
சித்தராயும் சிறப்பிடும்,
வித்தைகளும் புரிந்திடும்!
கத்தியாகிக் கழுத்தினையும்
கணத்தினில் அறுத்திடும்!
கண்டங்கள் எங்கிலும்
நட்பூக்கள் பூத்திடவே,
எண்ணங்கள் சிறந்திடும்
வண்ணங்கள் வழங்கும்!
காரியத்தைச் சித்திக்கக்
கைநூலாகும் முகநூல்!
கலைக் களஞ்சியமாகி
கலைகளும் பழக்கிடும்!
இளைய�ோரின் கைகளிலே,
பிழையாகவும் புரண்டிடும்,
மாயையிலே மங்கையரைப்
புதைத்திடவும் செய்திடும்!
அளவுடன் அளாவிட
அவலங்கள் பயந்திடும்!
குவலயம் முழுவதும்
கும்மியிடும் இந்நூல்,
கவலைகள் நீக்கிடக்,
கைமருந்தாகவும் அமைந்திடும்!
- கிண்ணியாசபீனா
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கனவுக்குள் வந்த கனவுநீ! காதல்
மனசுக்குள் பூத்த மனசு! - கனலின்
கனலுக்குள் ஊறும் புனல்நீ! வசந்த
வனப்பில்நீ நெய்த வனப்பு!
திசைமயங்கும்! நீநடந்தால் தேர்மயங்கும்! யாழின்
இசைமயங்கும்! எல்லாம் மயங்கும்! - விசைமயங்கும்
வில்லின்நாண் உன்றன் விழியீர்ப்பில்! தித்திப்புச்
ச�ொல்லில் மயங்குமே தேன்!
எங்கோ மலர்பூத்தும் ஏறுமுன் கூந்தலில்!
சங்கோ கழுத்தென்று சாதிக்கும்! - தெங்கோ
பெருமார்பின் முன்தோற்றுப் ப�ோய்நாணும்! க�ோலத்
திருமார்பில் க�ொள்வேன் துயில்!
விரக விதைக்கூடம் வாட்டிவதைக் கூடம்
முரண்கள் ம�ொழிக்கூடம் முற்றும்! - இரவந்த
க�ோவில் கருவறைக்குள் கூடிச் சுடர்கின்ற
தீவிழிக்குள் கண்டேன்ஓர் தீவு!
மென்பஞ்சு மஞ்சம் மெலிந்திறகு தூவியுடன்
முன்பனிக் காலத்து முள்மெத்தை! - கன்னமதின்
செம்மையினை வாங்கிச் சிவக்கும் மலர்விழியில்
கும்மி யடிக்கும் குளிர்!
த�ொட்டும் விலகியும் த�ொட்டும் விளையாடி
முட்டும் மணிமார்பில் ம�ோதி!மின் - வெட்டும்
விழியிரண்டும் காதல் விழாநடத்திச் ச�ொர்க்க
வழிதிறக்கும் கட்டில்மேல் வா!
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பக்கத்து வீட்டு ஜானகி அக்கா வுக்கு

ப�ோது அவளை விட நான் தான் அதிகம்
நிச்சயதார்த்தம் ஆனவுடனே மனசு என்னவ�ோ அழுதேன். அப்பாவுக்கு வேலை செய்யும்
ப�ோல் ஆனது. எதைய�ோ இழந்து விட்டது இடத்திலிருந்து ட்ரான்ஸ்பர் வந்து விட்ட
ப�ோல் த�ோன்றியது. எனக்கு கருத்து தெரிந்ததில் தா ல் எ ங ்க ள் கு டு ம்ப ம் செ ன ்னை க் கு
இருந்து ஜானகி அக்காவ�ோட பல்லாங்குழி, குடியேறிவிட்டது.
சில்லு க�ோடு, ந�ொண்டி குதிரை, பரமபதம்
ஒரு சில மாதங்கள் அக்காவின்
விளையாடுறது பம்பு செட்டுல ஒண்ணா
குளிக்கிறது அக்கா மடியில உட்கார்ந்துகிட்டு ந ி ன ை வு க ள ி லி ரு ந் து மீ ள மு டி ய ா ம ல்
ஊஞ்சல் ஆடுறதுனு வாழ்க்கை ர�ொம்ப த வ ி த ் தேன் . ப டி ப் பு ம ற் று ம் பு து
சந்தோசமா ப�ோச்சு. ஸ்கூல் டைம் ப�ோக மீதி
நேரமெல்லாம் அக்கா கூடயே கிடந்தவன்.
என் மேலே அக்கா ர�ொம்ப பாசமா இருப்பா.
என்னை ப�ொறுத்தவரைக்கும் அக்கா
என் கூட இருக்கணும், அவள் நிழல் ப�ோல
நான் இருக்கணும்னு அப்போதைக்கு அது
தான் த�ோணுச்சு. அவள் ரெட்டை ஜடை
ப�ோட்டிருக்கிற விதமும், மருதாணியிட்ட
கைகளும் ஜிமிக்கி ப�ோட்ட காது, வட்ட
ஸ்டிக்கர் ப�ொட்டு இட்ட அவளது நெற்றி, ஜில்
- ஜில் என குலுங்கும் அவள் முத்து க�ொலுசு
இவற்றையெல்லாம் பார்க்க பார்க்க ர�ொம்ப
அழகா இருக்கும். அக்காவின் வெட்கங்கள்
என்னை ப�ொறுத்த வரை ஹைக்கூ கவிதை
தான்.
அ வ ள் வ ரு ம் ப�ோ து ஜ ி ல் ஜ ி ல்
என க�ொலுசு சத்தம் வருவதால் அம்மா
அவளை ஜில் ஜில் ஜானகின்னு செல்லமா
கூப்பிடுவாங்க. அம்மா அப்படி அக்காவை
கூப்பிடும் ப�ோது அவளுக்கு சிரிப்பும் எனக்கு வெட்கமும் ஒரு சேர வரும்.
ஜானகி அக்காவின் திருமணம்
அன்று அழுது ஆர்ப்பாட்டம் செய்தேன்.
அக்கா மாப்பிள்ளை வீட்டுக்கு செல்லும்
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நண்பர்களின் வருகையால் அக்காவின்
பிரிவு பெரிய பாதிப்பை என்னுள் ஏற்படுத்த
வில்லை. இருந்தும் தனிமையில் மாட்டும்
ப�ோதெல்லாம் அக்காவின் நினைவுகள்
வந்து வந்து ப�ோகும் இதனாலேயே நான்
தனிமையை பெரிதும் விரும்புவதில்லை.
சில வருடங்களுக்கு பிறகு ...
	ப ட ்ட ப டிப்பெல்லா ம் முடிந்து
இப்போது ஒரு தனியார் கம்பெனியில் நல்ல
வேலையில் கை நிறைய சம்பாதிக்கிறேன்.
இ ப ் போ து எ ன க் கு வ ய சு 2 8 வீ ட ்ல
தீவிரமா ப�ொண்ணு பார்த்துக்கிட்டு
இருக்காங்க. என் வாழ்க்கைல எத்த
னைய�ோ பெண்களை சந்தித்து இருக்கி
றேன் ஆனா ஜானகி அக்காவை ப�ோல
யாரும் மனசுல நிக்கலை. வேலை முடிந்து
வீட்டுக்கு மெட்ரோ ரயிலில் சென்று
க�ொண்டிருந்தேன்.

குழந்தை குட்டிய�ோட வீடு வாசல�ோட நீ
சீக்கிரம் செட்டில் ஆகணும்
அப்போது அம்மா என்ற குரல்
ஒலித்தது. மாடியிலிருந்து ஜானகி அக்கா
வ�ோட ப�ொண்ணு வான்மதி இறங்கி
வந்தாள்.
அவள் அச்சு அசலாய் ஜானகி
அக்காவை ப�ோலவே இருந்தாள். நான்
சிறுவனாய் இருந்த ப�ோது பார்த்து ரசித்த
ஆசை முகம் அது. இவளை திருமணம்
செய்தால் என் வாழ்க்கை சந்தோசமாய்
இருக்குமென்று நம்பினேன்.
ஜானகி அக்காவை பார்த் து,
க�ொஞ்சமும் தயக்கமில்லாமல்...
அக்கா உங்க ப�ொண்ண எனக்கு
கல்யாணம் கட்டி தருவீங்களா என்றேன் ?
ஜானகி அக்கா புன்னகைத்தாள்.

எ ன் வ ா ழ ்க்கைய�ோட பெஸ்ட்
ம�ொமெண்ட் அந்த நிமிசம்தான்னு நினைக்கு
அடுத்து வான்மதியை பார்த்து ஐ
றேன். ஆமாங்க நான் யாரை பார்க்கணும்னு லவ் யூ என்றேன். அடுத்த கணம் வான்மதி
நினைச்சேன�ோ அவங்களை பார்த்தேன். வெட்கப்பட்டாள் !!!
பல வருசத்துக்கு அப்புறம் என் ஜானகி
அக்காவை மெட்ரோ ரயிலில் பார்த்தேன்.
எந்த ஒரு ப�ொண்ணுக்கிட்டயும்
பா ர ்த ்த மு த ல் பா ர ்வை ய ி லேயே
வ ரு ஷ ம் எ ன ்னதான் வே க ம ா ஐ லவ் யூன்னு ச�ொன்னா திட்டத்தான்
ப�ோனாலும் என் ஜானகி அக்காவ�ோட செ ய ்வா ங ்க ஆ னா வ ா ன ்மத ி க் கு ம்
மனசும் - உருவமும் மாறலை என்ன என்னை பார்த்த முதல் பார்வையிலேயே
ஒண்ணு அக்கா தலைல தான் நிறைய முடி என்னை பிடிச்சு ப�ோச்சு அது தான் எங்க
வெளுத்து ப�ோய் இருந்தது.
வாழ்க்கைல நடந்த மேஜிக். இரு வீட்டார்
ச ம்மத த் து டன் எ ங ்க ள் இ ரு வ ரு க் கு ம்
	பார்த்த உடனே இருவருக்குள்ளே திருமணம் நல்லபடியாய் நடந்து முடிந்தது.
யும் நல விசாரிப்புகள் த�ொடங்கின.
அக்காவின் அன்பினால் அவள் வீட்டுக்கு
ஓராண்டுக்குப் பிறகு ...
சென்றேன்.
எங்களுக்கு ஒரு பெண் குழந்தை
என்ன சந்திரா கல்யாணம் எல்லாம் பிறந்து
இருக்கு
என்
குழந்தைக்கு
ஆயிடுச்சா ?என்றாள்
ஜானகின்னு தான் பெயர் வச்சிருக்கேன்.
இந்த ஜானகி என்னை சாகுற வரைக்கும்
வீட ்ல தீ வ ி ர ம ா ப�ொண் ணு நல்லப டி ய ாய் பார் த் து ப ் பா . நா னு ம்
பார்த்துக்கிட்டு இருக்காங்க அக்கா
சாகுற வரைக்கும் அவளை நல்ல படியாய்
பார்த்துப்பேன் !!
ம்ம் சீக்கிரம் கல்யாணம் பண்ணு...
n
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ஒரு முறை பெரியார் திருச்சி பக்கம்

சென்றிருந்தார். அங்கு ஒரு மாணவர் வந்து
ஆட்டோகிராஃப் கேட்டார். அதற்குப்
பெரியார் 25 பைசா கேட்டார். என்னடா
சும்மா ஒரு கையெழுத்து ப�ோட 25 பைசா
கேட்கிறாரே; சரியான ..... ஆக இருப்பார�ோ
என்று அந்த மாணவர் நினைத்தார்.
ச ி ல நாள்க ள் க ழ ி த் து அ ந ்த க்
கல்லூரியின் மாணவர் தலைவர் ஒரு
நிகழ்ச்சிக்கு பெரியாரை அழைக்கலாம்
என்று ச�ொல்கிறார். அந்த மாணவருக்கு
என்னது அவரையா? அதுக்குகூட 25
பைசா வீதம் வசூல் செய்துவிட்டாரே
என்று பெரியாரை அழைக்க வேண்டாம்
என்று ச�ொல்கிறார்.
எப்படியும் அவர்கள் அழைக்கிறார்
கள். பெரியார் கூட்டத்துக்கு வருகிறார்.
அந்தக் கூட்டத்தில் ஒரு க�ோரிக்கை
வைக்கிறார்கள். எங்க ளு க்கு அந்த ப்
பக்கத்தில் இருந்து இவ்வளவு தூரம் வந்து
படிக்க கஷ்டமாக இருக்கிறது. எங்க
ஊருக்குப் பக்கத்திலேயே ஒரு கல்லூரி
இருந்தால் வசதியாக இருக்கும் என்று
ச�ொல்கிறார்கள்.
உடனே, பெரியார் அந்த இடத்தில்
எனக்குச் ச�ொந்தமான 5 ஏக்கர் நிலம்
இருக்கிறது. அத�ோடு 5 லட்சம் ரூபா
தருகிறேன். இதை வைத்து அங்கு ஒரு
கல்லூரி ஆரம்பிங்க என்று ச�ொல்கிறார்.
	கையெழுத்துப் ப�ோட 25 கேட்ட
வரைப் பற்றி தவறாக நினைத்த அந்த
மாணவர் பெரியாரது தாராள மனசை
எ ண ்ணி ம னதா ல் அ ழு க ி ற ார் . அ ன் று
முதல் அவர் பெரியார் த�ொண்டனாக
மாறுகிறார்.
	கையெழுத்து வாங்க வேண்டும்
என்கிற தேவையில்லாத விஷயம் ஒழிய 25
பைசா கேட்டவர் கல்வி என்றதும் அள்ளிக்
க�ொடுத்தார்.
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த

ரந்தெரியாமல் படைப்புக்கள்
தரங்கெட்டு திரிகின்ற காலத்தினில்
வாழ்கின்ற வேதனையில் உழல்வத�ொன்றும்
வலியல்லவே. வலியெல்லாம் நல்முயற்சிகள்
க�ொண்டு நல்லன படைப்பதில் சிரத்தை
க�ொள்வத ி ல்லையே எ ன ்ப து தான் .
அ ங ்கீ க ா ர ப் ப ச ி ய ி ல் அ லைம�ோ து ம்
அ பத ்த மே பே ர ாப த் து பீ டி த் து ள்ள
சமூகப்பிணியாகும். அதுதவிர்த்தால் நல்லன
நிலைக்கும், வலியன வளம்பெறும். நல்ல
படைப்புக்கான மனமேந்தல் என்னில்
என்றுமுண்டு.

 3

	செயல்களின் விதைகள் என்றுமே
பெருவிருட்சங்களின் முடிவுகளாக அமைந்
தாலே நற்துவக்கத்துக்கான அறிகுறியாக
அனுமானிக்க முடியும். தரங ்கொண்டு
செய் து மு டி க்க எ த ்த ன ி க் கு ம் எ ல்லா
செ யல்களு ம் ஏத�ோவ�ொ ரு வகையில்
ஜெயம் க�ொண்டும் கண்டும் விடுகின்றன.
	தரமிழந்து செயல�ொழுகும் நிலைகள்
மாறி தெரிவும் செறிவும் நிலைபெற்ற
செ ய லி ன் வே ர ்க ள் ஆ ழ த்தி லி ரு ந் து
ஊடுருவச் செய்தல் அவசியம். அதற்கான
பெருமுயற்சிகள் செய்தாகத் துணிய வேண்டும்.
காலத்தால் ப�ோற்றிப் பாதுக்காக்கப்படும்
என்பது மட்டுமல்லாது வரலாற்றின்
ப�ொக்கிஷமாக ப�ோஷிக்கப்படும் என்பதும்
நினைவிற்கொள்ளத்தக்கது. அருஞ்செயல்களை
நிரப்பிக்கொள்ளத் துணிகின்ற பெருநீரூற்றுக்
கனவுகளின் செயல்களாக தரங்குறித்த
சிந்தனையை மனமேந்திக்கொள்வோம்.
	செயல்களின் எச்சங்களில் மிச்ச
மாகிப் ப�ோகும் எல்லாவற்றிலும் க�ொஞ்ச
மாவது பேச்சு இருந்தால்தானே அடையப்
பெற்ற ந ி லை கு ற ி த் து அ ள வ ள ா வ
முடியுமாயிருக்கும்?
●
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எதுவித ந�ோக்கமும் நிர்ணயிக்கப்
படாத ஒரு சமூகம் அதன் வெற்றியின்
வரையறைகளாக குறிப்பிட்ட சடவாதங்
களை அளவுக�ோள்களாக தெரிவு செய்து
க�ொள்வ து காலத்தின் கேளி க்கை.
குறிக்கோள்கள் சரிவர தீர்மானிக்கப்
பட்டு அவற்றுக்கான வழிகள் திறந்து
க�ொடுக்கப்பட்டு பயணங்களை அடை
கின்ற எல்லைகள் யாவும் சமூக கட்டு
மானத்துக்கான அத்திவாரங்கள். சமூகத்
தின் கட்டுக்கோப்பான இயக்கத் தின்
நடுநிலைப்புள்ளி இலக்கு ந�ோக்கிய
நகர்வேயாகும்.
	ந�ோக்கங்கள் தகர்த்தெறியப்பட்டு
இலக்குகள் தளர்த்தப்பட்டு பயணிக்கும்
நிலைமைகள் சமூகங்களின் தலைவிதியும்
வெட்கக்கேடுமே. குறிப்பான ந�ோக்கமே
தெளிவான வெற்றிக்கான முதற்படி.
அ து த வ ி ர் த் து எ து அ டை ய ப்பெ று ம்
என்பதுதான் இங்கு கேள்வியே. சிறந்து
விளங்கும் நாகரிகம் க�ொண்டமைந்த சமூகம்
வழிபிறழ்ந்து சிக்கலடையக் காரணமே
இயங்குதலின் உயிர்ப்பின்மையும் இலக்கு
களில் தவறிழைப்பும். உயர்வான எண்ணங்
களில் லயம் பெறும் செரிவான கட்டமைப்பு
தாங்கிய எல்லாமுமான நிலைமைகள்
இல்லாமலாவது எதனால் எனில் நில்லாமை
தவிர்த்து பெயரும் சமூகச் சிந்தாந்தங்களாலே.
சமூக நிறுவலில் தவறும் பெறுமா
னங்களை கட்டுடைத்து பூட்டிப்பாது
க ாப்ப து ச க ல ர து ம் க டப ் பா டு . ச மூ க
விழுமியங்கள் குறித்து ப�ொது அவதானங்கள்
கலந்துரையாடப்பட்டு அவற்றை கருவாக்கி
காலத்தின் செயல் களாக பயணிக்க வைக்க
வேண்டும்.
●
கருத்து முரண்பாடுகள் என்பதற்கும்
அவற்றை விமர்சிப்பதற்கும் மனிதர்களை
நேசித்தல் என்பதற்கும் வேறுபாடுகள்
உள்ளன. ஒரு விடயத்தில் ஒருவர�ோடு கருத்து
மாற்றம் ஏற்படலாம். அதற்காக அவருடனான
நேச ம் கு றைந் து வி டு வதி ல்லை. ஒரு

கருத்தில் ஒருவருக்கு இருக்கும் உடன்பாடும்
இன்னொருவருக்கு இருக்கும் முரண்படும்
தனிமனித நேசங்களை தகர்ப்பதில்லை.
என்னைப் ப�ொருத்தவரையில் கருத்து
முரண்பாடுகள் மூலமே செயல்கள் தரம்
பெறுகின்றன. எனவே, மனித மனங்களை
உடைக்காமல் கருத்துக்களை கருத்துக்களால்
வெல்ல முனைவதே பெரும் நுணுக்கம்.
ஒ ரு க ரு த ் தோ டு ம று க ரு த் து
ம�ோதும் ப�ோது அது எதுவ�ோ ஒன்றின்
நல்நோக்கத்திற்காகவே என்பதே அதன்
சிறப்பாகும். ஒருவரின் கருத்தில் முரண்
வருவதும் அதுவே வாழ்வில் பகை
த�ொடர்வதும் கூடாத செயல். கருத்துக்கும்
மனித மனத்துக்கும் த�ொடர்புண்டு. அதன்
தாக்கம் சில நேரங்களில் மனங்களில்
பார ி ய க�ொத ி ப்பலை க ளை உ ண் டு
பண்ணவும் முடியும் அல்லது மெதுவான
அதிர்வுகளையும் ஏற்படுத்தவும் முடியும்.
கருத்து ம�ோதலில் மனங்களை கவனத்திற்
க�ொண்டு நடப்போம்.
n
தாரமும் தாசியும்!
தரையை மேயும் நிழலுக்குச்
சூரியனும் விளக்கொளியும் ஒன்றுதான்
இருளைத் த�ொடும் வரை!

புது கல்வி ஆண்டு!
எல்லா குழந்தைகளும்
தேர்ச்சி பெற்றனர்
கற்றுத் தந்த ஆசிரியரைத் தவிர!

வரவேற்பு!
பத்தி புகையும்
அப்பாவின் புகைப்படத்தின் முன்
உணவு படைக்கப்பட்டது!
தினமும் விரட்டப்படும்
பிச்சைக்காரனுக்கு
இன்று சிவப்புக் கம்பள வரவேற்பு!

- ச்ஜேஸூ ஞானராஜ்,
ஜெர்மனி
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நீறு பூத்த நெருப்பாய் மனங்களில் ஆழப்
புதைந்து தமிழர்தம் உணர்வுகளை புடம்
ப�ோட்டு வலுவூட்டுமென உணர்த்துகிறது.
‘எரிந்தது நூலகமா? இல்லை தாயகம்’
ச�ொல்லும், ப�ொக்கிசமாய் திகழ்ந்து வஞ்சகர்
சூழ்ச்சியிலே கருகி வீழ்ந்த நூலகத்தின்
சரிதம்.

கா

‘
ற்றின்
ம�ொழி’யெனும்
இந்நூலானது கவிஞர் ப�ொலிகையூர்க்
க�ோகிலாவின் கன்னிநூலாகும். இதில்
பல கவிதைகள் அவரின் தமிழ்ப்பற்றுக்கு
சான்றாக மிளிர்வதைக் காணலாம்.
இக்கவிவனத்தின் பாதையெங்கும்,
எரிமலைக் குழம்பின் வெப்பச் சலனங்க ளும்,
வலியின் சுவடுகளுமாய் உள்ளுணர்வில்
தடம் பதிப்பதை நீங்களும் உணரக்கூடும்.
காதலை ம�ொழிபெயர்க்கும் ச�ொல்லா
டல்களில் சிலாகித்து, உங்கள் பார்வை
நகர மறுக்கக் கூடும். க�ொஞ்சும் வரிகளில்
லயித்து, க�ொஞ்சம் வலிகளை செரித்து
மனங்களை த�ொலைக்கலாம், வாருங்கள்!

‘உரத்துக் கூறுவ�ோம் கேளடா!
உலகத் தமிழின வேரடா!
நிலைத்து நின்றிடும் விழுதடா!
நிமிர்ந்தே எழுந்திடும் இனமடா!
புதிதாய் இன்னும் எழுந்திடுவ�ோம்
புரட்சி விதைகளை விதைத்திடுவ�ோம்.
அறிவால் உரிமைகள் வென்றிடும்
அறத்தினை மனதிற் க�ொண்டிடுவ�ோம்’
க ாத்தி ர ம ான இ வ்வர ி க ள் ப�ோ து மே ,
இ த ் தே ச த்தின் வ ி ழு து க ள் தெம ் பா ய்
எழுந்திட.

	தா ய க த்தின் க றை ப ட ்ட இ த ி
காசத்தை வரிகளில் சுமந்திருக்கும் ‘என்
தேசமே’ பாதிக்கப்பட்ட மக்களின் ஏக�ோ
பித்த குரலாய் எதிர�ொலிக்க, சுயநிர்ணய
‘ ம ர த் து ப் ப�ோ க வ ி ல்லை எ ம் உரிமைகளை வென்றெடுக்கும் இத்தேசக்
உணர்வு’ புலம் பெயர்ந்தாலும், இரத்த க�ொழுந்துகளின் கனவுகள் நனவாகப்
உறவு க ளை இ ழந்த வலி களும் கூ ட, பிரார்த்திக்கிறது மனது.
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‘ஆலம் விழுதில�ோர் ஊஞ்சல்’ ஊரில் ‘காதல் செந்தேனே’ தேன் சுமந்த வரிகளில்
களித்திருந்த கதை ச�ொல்லி இறுதியில், லயித் ‘தேனே’ !
ப�ோரின் முழக்கத்தால் முகவரி த�ொலைத்த
வேதனையை உணர்த்தியிருக்கிறது.
காதலை அடிய�ொற்றி புனையப்
பட்ட அத்தனைக் கவிதைகளும் அழகி
‘ச�ொந்தமாய�ொரு தாயகம் வேண்டும்’ யலைச் சுமந்தபடி, காதலின் முப்பரி
எனும் இந்நூலாசிரியரின் கனவு மெய்ப்பட மாணமாக மிளிர்ந்து, கன்னல் ம�ொழி
வேண்டும்.
பேசிச் செல்கின்றன.
‘ தீ ராத தாகம் ’ அழ ி த்துத் தீ ர ்த்த
‘கீழடி தமிழன் தாய்மடி’ முதுதமிழாம்
பின்பும் கிடைக்காத தீர்வை எண்ணி ‘இனி முத்தமிழின் பெருமைக்கு அணி சேர்க்கும்
அறம�ொன்றே வழியென்று நாடு’ எனப் அறிவியலின் பெட்டகம்.
ப�ோதிக்கின்றது.
‘விடியுமென்பேன் நாளை’ ச�ொன்ன
‘ அ மைத ி யை த் தே டி ய தூ து ’ இருவரிகளின் ஆழம் மனதைத் த�ொட்டது.
ப�ோர ி ன் தாக்கத்தை அ சை ப�ோட் டு இ ல்லை ய ி ல்லை சு ட ்ட து . ‘ பு த ்த ன்
‘அமைதி மடல�ொன்று வாசிக்கப் படும் ச�ொல்லிய மார்க்கம் க�ொன்று, பூக்களை
வரை அன்பினால் தூது விடுங்கள்’ என யு ம் பு தை க் கு ம் க�ோ ர ம ி ன் று ’ இ வை
அன்புக் கட்டளையிடுகின்றது.
ச�ொற்களன்று, மனதைப் ப�ொசுக்கும்
தீப்பொறிகள்.
மறைக்கப்பட்ட இரத்தச் சரிதங்கள்,
இத்தேசத்தின் கீர்த்திக்கு குந்தகம் விளை
‘ வ ான ம் வ ச ப்ப டு ம் ’ ‘ ‘ வ ி டி ய ல்
விக்கும�ொரு கறுப்பு சரித்திரமாகும்.
அ ரு க ி லே கை ய சை க் கு ம் . நம ் பிக்கை
ஒளிக்கீற்றிலே மெல்ல உனைச்செதுக்கு’’
உ ர ி மை ப் ப�ோர ி ன் இ று த ி ய ி ல் தன்னம்பிக்கையூட்டும் இவ்வரிகள் உன்ன
மனிதம் மறந்து, க�ொத்துக் க�ொத்தாய் தமாய் வழிகாட்டும்.
உயிர் களைப் பறித்த நீசர்களை ‘கந்தகக்
காற்றே! க�ொடூரரின் குலமழிய வெந்
முகநூல் முகங்கள் தெள்ளத் தெளி
தணலால் வாரித் தூற்று’ எனக் குமுறும் வாக மனங்களைக் காட்டும் கண்ணாடி.
மனங்களின் குரலாக இவரது சீற்றம்,
எழுதுக�ோலின் வழி ப�ொங்கிப் பாய்வதைக்
‘யாகாவாராயினும் நா காக்க’
காண்கிறேன்.
‘நற்றமிழ் நாவில் இருக்க
கற்றதனை நிலை நிறுத்து!
கறுப்பு யூலை க�ொடுத்த வலிகள் நம்
கலி தீர்க்கும் வழியறிந்து
தேசத்தின் மற்றும�ொரு கறுப்புச் சரித்திரம்.
விழிவடிக்கும் துயர் துடை!’
கருவிலிருந்த சிசுக்கள் கூட கயமையை
உ ண ர ்ந ்த த ரு ண ம் . ப�ொ து வெ ள ி ய ி ல் என வாழ்க்கைப் பாடம் ச�ொல்லிப் ப�ோக,
சுமங்கலிகளின் நெற்றிகள் கூட, குங்கு
மத்தைச் சுமக்க முடியாமல் பாழ்வெளி
இடையிடையே வெற்றிடம் நிரப்பும்
களான தருணம். காணுமிட மெல்லாம் கவிக்கூ அனைத்தும் த�ொகுப்புக்கு சிறப்பு
பற்றியெரிந்தாலும், வெந்ததும் வெதும்பி சேர்க்கின்றன.
யதும் வேரறுக்கப்பட்ட நம் இனத்தின்
மனங்கள் தானே?
‘வேரில் பழுத்த பலா’ என்றொரு
கவிதை, குழந்தைப் பேற்றின் பேரின்
அழகியல் பேசும் ‘எனை முட்டும் பத்தை க வ ி ந ய த் து டன் இ ப்ப டி ச்
அழகே’ யில் மனம் க�ொள்ளை ப�ோக, ச�ொல்கிறது.’ அந்தி வான முழுநிலவே!
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உனை முந்தி என் நினைவும் தவழ்கிறதே!
தேனாய் சிந்தும் உன் சிரிப்பில் உயிர்வழிந்து
சந்தமாய் என் வாழ்வை இசைக்கின்றதே!’
‘அடடா’வென ஆச்சரியம் ச�ொட்ட, மனம்
லயிக்க வைக்கும் வரிகளிவை எனச்
ச�ொல்லலாம்.
இவரின் அநேக கவிதைகள் ம�ொழிப்
பற்றையும், நாட்டுப்பற்றையும், யுத்தச்
சூழலையும், அதன் பாதிப்புகளையும்
உணர்வில் ஏற்றி உருகவைக்கின்றன
எனச் ச�ொல்வது மிகையாகாது.
கந்தக நெடியிலும் கவிதைகளால்
தமிழினத்தை உயிர்க்கச் செய்யும் இத்
த�ொகுப்பில், ஒவ்வொரு வரியும் உணர்வு
களில் வீரமூட்டும் ஊட்டச் சத்தாகும்.
‘என்னுள் மலரும் மலரா நீ’
யெனும் கவிதை அரிச்சுவடியாய் வந்து
அகராதியாகி இதயத்தில் நங்கூரமிட்டு
நிற்கிறது.
	பாடுப�ொருளாய் பலவும் இங்கு
சந்தம் இசைக்க, அதிலும் குறிப்பாய்
பெண்ணியம் சார்ந்த கவிதைகள் எழுச்சிக்
குரலாய் ஒலிப்பது தனிச் சிறப்பு!
‘த�ோன்றின் புகழ�ொடு த�ோன்றுக
அஃதிலார் த�ோன்றலின்
	த�ோன்றாமை நன்று’
எனும் வள்ளுவரின் குறளுக்கமைய, காலம்
கனியும் வரை ப�ொறுமையாய் காத்திருந்து,
தன் முதல் நூலான ‘காற்றின் ம�ொழி’ யை
புகழ் மணக்க எண்திசையிலும் பவனி
வரச் செய்திருக்கிறார் கவிஞர் க�ோகிலா.
தமிழுணர்வில் த�ோய்ந்த ‘காற்றின் ம�ொழி’
காதுகள�ோடு மட்டுமல்ல, வாசகரின் மனங்
கள�ோடும் பன்னெடுங்காலம் பேசும்.
நூல் தேவைகளுக்கு :adithya@hotmail.fr என்ற மின்னஞ்சல்
முகவரிக்கு த�ொடர்பு க�ொள்ளலாம்.
n

   
நான் கவிதையில் எழுதும்
பெண்ணைப் படைக்க
இன்னும் பிரம்மன்
களிமண்ணைப் பிசையத்
த�ொடங்கவில்லை
உண்மையில் என்னாலும் அவளை
முழுமையாக எழுதிவிட முடியவுமில்லை
அவள் தள்ளுநடையிட்டுத்
தவழ்ந்து விளையாடாவிட்டாலும்
பிள்ளைமை நீங்காத பெற்றியாள்
எந்தச் சேயைக் கண்டாலும்
தாயாக மாறிவிடும் பேரியாழ்
அவள் க�ொலுசு
எனக்குப் பேரிகை
அவள் அஞ்சனக்கோல்
எனக்குத் தூரிகை
அவள�ோ
தனக்குவமையில்லாத காரிகை
என் வாஞ்சனையான
அவள் மேனி காஞ்சனம்
கூந்தல் அஞ்சனக் கருமுகில் கண்கள்
க�ொழுந்தெழில் காட்டும் ச�ோதிகள்
வானம் ப�ொழிந்தது ப�ோக
மிச்சம் வைத்த மேகத்தை
எங்கே க�ொட்டுவது என்று தெரியாமால்
திகைத்துக் க�ொண்டிருந்த ப�ோது
அவள் கண்களுக்குத்
தீட்டியது ப�ோக
மிச்சம் இருந்த மையைக்
கூந்தலில் தடவிக் க�ொண்டிருந்தாள்.
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- மு. ஆறுமுகவிக்னேஷ்

  
   
 
உலக அரங்கில் ஹைக்கூ கவிதை

பாலான ஹைக்கூ கவிதைகள் நவீனத்துவ
கள் பன்முக ந�ோக்கில் பதிவாகி வருகின்றன. பா ண ி ய ி ல் இ ன ்றை ய ந ி லையை …
ஆனால் ப�ொதுவாக இயற்கை, ஜென் உள்ளது உள்ளபடியே உணர்த்துகின்ற
அடிப்படைப் புரிதல�ோடு எழுதுகின்ற ஹைகூக்களாகவேவிளங்குகின்றன. ஹைக்கூ
வகைமையே ஹைக்கூ என ப�ோற்றப் கவிதைகளை தமிழில் எழுதும்போது தமது
நிலம் சார்ந்த, மண்மணம் வீசக்கூடிய ஹைக்கூ
படுகின்றன.
கவிதைகளை எழுதுவதில் என்ன தவறு என்று
கவிஞன் தான் வாழும் வட்டாரம், கேட்கிறேன். பலர் ப�ௌத்தம் சார்ந்த ஜென்
கலாச்சாரம், பண்பாடு, த�ொழில், அவலம் க�ொள்கைகள�ோடு எழுதப்படுவதே ஹைக்கூ
குறித்து தமது ஹைக்கூ கவிதைகளில் என்று வலியுறுத்துவதும்… இயற்கை புரித
எழுதினால் அதனை நாம் ஏற்க மறுக்கிற�ோம். ல�ோடு எழுதுபவைதான் ஹைக்கூ என்று
ஆழ்ந்த கருத்துகள், படிக்கும் ப�ோதே புரிந்து கூறுவதும் தமிழ் பண்பாடு, கலாச்சாரத்துக்கு
க�ொள்ளாமல்… ஒரு நீண்ட பயணத்துக்குப்பின் முரணாகவே இருக்கின்றன.
அந்தக் கவிதையை புரிந்துக�ொள்ளும் பாங்கு,
முப்பரிமாண தாக்கத்தினை அறிதல் ப�ோன்ற 	த ம ி ழ் ஹை க் கூ க வ ி தை க ள ி ல்
வையே ஹைக்கூவின் தாக்கம் என்றே அறிய இயற்கை சார்ந்த புரிதல�ோடு வாழ்வியலை
உணர்த்தும் ஏராளமான ஹைக்கூ கவிதை
முடிகிறது.
கள் உளவியல் பண்பாட்டோடு எழுதப்
இன்றைய கவிதை உலகில் தமிழ் பட்டுள்ளன என்பதை நம்மால் மறுக்க
ஹைக்கூ கவிதைகள் பல்வேறு நிகழ்வுகள், முடியாது.
காட்சிகள்,பண்பாட்டின்நகர்வுகள்,அவலங்கள்
சிற்றுயிர்களிடம் நேசம், வாழ்வியல்
அரங்கேறும் பரிமாணங்கள் ப�ோன்றவற்றின்
கூறுகளை உள்வாங்கி எழுதப்படுகின்றன. அவலம் ப�ோன்றவை மனிதநேய சிந்தனை
இவ்வகை ஹைக்கூ கவிதைகள் இன்றைய கள�ோடு தமிழ் ஹைக்கூ கவிதை கள்
இளம் தலைமுறையினரின் படைப்பிலக்கி ஆயிரக்கணக்கில் எழுதப்பட்டுள்ளன
யமாகவே இருக்கின்றன. ஏன்... இதுப�ோன்று என்பது உண்மை.
பல ஹைக்கூ கவிதைகள் தமிழில் ஹைக்கூ
அலங்கார வார்த்தைகள் இன்றி,
முன்னோடி களால் எழுதப்பட்டும் உள்ளன.
வேற்றுமை உருபுகள், உவமைகள் இன்றி
	ஹை க் கூ க வ ி தை க ள ி ன் வ ரை சமூக நிகழ்காலப் பின்னணிய�ோடு எழுதுவது
வ ி ல க்க ண ப் ப டி 5 / 7 / 5 அ சை க ள ி ல் சிறப்பு என மகாகவி ஈர�ோடு தமிழன்பன்
எழுதப்படுவனவற்றை மரபுத்தன்மையுடைய அவர்கள் பல மேடைகளில் ச�ொன்னது
ஹைக்கூ கவிதைகள் என்றே எடுத்துக் இன்றைய தமிழ் ஹைக்கூ கவிதைகளுக்கு
க�ொண்டால் இங்கிலாந்து, அமெரிக்கா மகுடம் சூட்டுகிறது.
ப�ோன்ற நாடுகளில் எழுதப்பட்ட ஹைக்கூக்கள்
ம றைந ்த மு து மு ன ை வ ர் ம ி த்ரா
நவீனத்துவம் (Modern Haiku Poetry)
க�ொண்டவையாகவே விளங்குகின்றன. அம்மை யார் அவர்களும் இத்தகு ஹைக்கூக்
எனவே தமிழிலும் எழுதப்படுகின்ற பெரும் களை ஆய்வு செய்து புத்தகமாக வெளி
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யிட்டுள்ளார். ஈழத்து தமிழர்கள் அவலம் அடிக்க அடிக்க
குறித்த ஹைக்கூக்களை தெரிவு செய்து அதிரும் பறை
தமது கருத்துகளை தமது புத்தகங்களில் தலைமுறை க�ோபம்
கருத்துரை வழங்கியுள்ளதை அறிவ�ோம்.
- மித்ரா
	ஹை க் கூ வ டி வ த்தை ஏ ற் று க்
க�ொண்ட நாம் அதன் வளர்ச்சி தமிழக ஏறக்குறைய எல்லா
ம ண ்ணி ல் அ பா ர ம ான இ ல க்கி ன ை வீடுகளிலும் இருக்கின்றன
அடைந்துள்ளதை… புரிதல�ோடு ஏற்றுக் கறைபடிந்த சீப்புகள்
க�ொள்ள வேண்டும். தமிழ் ஹைக்கூ
- அமுதபாரதி
கவிதைகளின் இன்றைய வளர்ச்சி…
தற்கால ஹைக்கூ கவிஞர்களின் படைப்பு
க ள் எ ன ்பதை உ ண ர்ந் து க�ொள்ள எத்தனைபேர் இருந்துமென்ன
வேண்டும். இவர்கள் எழுதுவதெல்லாம் இன்னும் வரவில்லை
ஹைக்கூ அல்ல… என திசை திருப்பி உலக சேரிக்குள் தேர்
அரங்கில் தமிழ் ஹைக்கூ கவிதையின்
- செ . ஆடலரசன்
அபார வளர்ச்சியை தடுத்தல் கூடாது.

- எம்.சீனி இப்ராஹிம்ஷா
மதியநேரத்திற்குப் பிறகு
மருந்துடன் உணவு சாப்பிடும்
பட்டாசுஆலைச் சிறுமி
- ஸ்ரீவி. முத்துவேல்
ஐவகை நிலம்/
அபகரிக்கும் மனிதன் பெறுகிறான்/
வெறும் ஆறடிதான்...!
- செண்பக ஜெகதீசன்...
அடகு வைக்க முடியுமா ?
அம்மாவின் காதில்
துடைப்பக் குச்சி !
- தரிசனப்பிரியன்
குழந்தை அழ
மாராப்பு நனைகிறது
வரப்பில் பண்ணையார்

விதவைக்கு
ச�ொத்தில் பாகம்
மல்லிகைத் த�ோட்டம்
- நாகினி துபாய்
வீசாத வலைக்குள்
சிக்குண்டுத் தவிக்கிறது …
மீனவனின் பசி
- கா.ந.கல்யாணசுந்தரம்
இருண்ட கிராமத்தின் வழியே
இரக்கமின்றிப் ப�ோகின்றன…
நகரத்திற்கு மின்கம்பிகள்
- நாவம்மா முருகன்
யாசித்துக் கிடப்பவன் தட்டில்
ஒற்றைக் காசும்
அதன் செல்லாத நிழலும்
- காவனூர் சீனிவாசன்
பாவம் மனிதன்
விலங்கிடம் இல்லை
பெண்சிசுக் க�ொலை.

- ப�ொன்குமார்
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- ச�ோலை பழநி

 

	தமிழ்மண் சார்ந்த அவலம் நிறைந்த
ஹைக்கூ கவிதைகள் சில…
தேநீர் கடை
தெம்மாங்கு பாடல் ஒலித்தது
சில்லறை சத்தம்



- 

  
  -

 

இ

லக்கியத்தில் சிறுகதை ஒரு வகை
எனினும் சிறுகதைகளிலும் பல வகைகள்
உண்டு. ப�ொதுவான சமூகப் பிரச்சனைகளை
பேசுவதும் உண்டு. தனிமனித சிக்கலையும்
பேசுவதுண்டு. பெண்ணியம், தலித்தியம்,
அரவாணியம் என்னும் வகைப்பாடுகளும்
உண்டு. எழுதுபவரே என்ன வகையானவை
என தெரிவிப்பதும் உண்டு. விமர்சகர்களால்
அடையாளப்படுத்துவதும் உண்டு. ‘மீனவப்
பெண்களையும் பெண்களாகிய திருநங்கை
யரையும் அவர்களுடைய வாழ்க்கையும்
இந்தச் சிறுகதைத் த�ொகுப்பு நெடுகிலும்
காணலாம்’ என எழுத்தாளர் முனைவர்
பெண்ணியம் செல்வகுமாரியால் எழுதப்பட்டு
வெளிவந்துள்ள த�ொகுப்பு ’ந�ொடிலு‘. கடலில்
ஏராளம் மீன்கள் கிடைக்கலாம். கடற்கரையில்
ஏராளமான கதைகள் செல்வகுமாரிக்குக்
கிடைத்துள்ளன. இச்சிறு கதைகளில்
பதினைந்தை மட்டும் வாசிக்கத் தந்துள்ளார்.
பெண்களை மையப்படுத்திய இத்தொகுப்
புக்கு ஒரு பெண் எழுத்தாளரான அகிலா
வையே அணிந்துரைக்கச் செய்துள்ளார்.
‘‘தலைச்சுமை சுமந்து வாழ்வை நடத்தும்
மீனவப் பெண்களுக்கும் மனச்சுமை சுமந்து
வாழ்வை நடத்தும் திருநங்கையருக்கும்
இந்நூல் சமர்ப்பணம்’’ என்பதும் அவரின்
பெ ண ்ணி ய ச் ச ி ந ்த ன ை க் கு ச் ச ான் று .
‘பெண்ணியம் பேசுகிறேன்’ என த�ொடர்ந்தவர்
பெண்ணியம் பேசுவதைத் த�ொடர்கிறார்.

கூடையைத் தள்ளிவிட கூடையில் இருந்த
மீனெல்லாம் சிதறிவிடுகிறது. பெண்களைச்
சமூகம் வாழவிடுதில்லை என்கிறார்.

சுனாமியால் வதனியின் க�ொழுந்தன்
குடும்பத்தில் க�ொழுந்தன் தவிர அவன்
குடும்பமே காணாமல் ப�ோய்விடுகிறது. அது
முதல் க�ொழுந்தனை கணவன் விருப்பப்படி
தன் வீட்டிலேயே வைத்து ச�ோறு ப�ோட்டு
வளர்க்கிறாள். கணவனுக்கு சந்தேகம் வர
திட்டி தெளிவு படுத்துகிறாள். க�ொழுந்தனை
ஒரு குழந்தையாகவே பார்க்கிறாள். ஊரில்
காரியம் எது நடந்தாலும் தானே முன்னின்று
நடத்துபவளாகவும் உள்ளாள். ‘வதனியக்கா
ஒரு ஆகாசம்’ என்கிறது ‘அடங்காத ஆகாசம்’
கடலில் மீன் பிடிக்கச் சென்ற கணவன் ஒரு பெண்ணின் நியாயமான க�ோபத்தைக்
ஒரு துப்பாக்கிச் சூட்டில் இறந்து விட இரண்டு காட்டியது ‘கருணை’ சிறுகதை. குடித்த
குழந்தைகளுடன் வாழமுடியாமல் குழந்தை காரணத்தால் கணவன் இறந்து விடுகிறான்.
களுடன் தற்கொலைக்கு முயல்கிறாள் கணவன் மீதான க�ோபத்திலேயே குழந்தை
ப�ொக்கிலை என்னும் பெண். முத்துலட்சுமி களுடன் குடும்பம் நடத்தி வருகிறாள்.
என்னும் பெண் காப்பாற்றி அறிவுரைக் கூறி இதற்கிடையில் ஒருவன் குடித்து விட்டு தான்
மீன் விற்கச் ச�ொல்கிறாள். மீனை விற்க முயன்ற இறந்து ப�ோக விரும்புவதாக கூறுகிறான்.
ப�ோதும் விற்பனையாகவில்லை. வீட்டுக்குத் அவ்வாறு இறந்து ப�ோனால் எங்களைப்
திரும்ப பேருந்தில் ஏற முயன்ற கண்டக்டர் ப�ோலவே தங்கள் குடும்பமும் அனாதையாக
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நிற்கும் என்று திட்ட அவன் மனம் மாறுவதான
கதை.
‘களேபரம்’ ஒரு சின்ன கதை என்றா
லும்சின்னகுழந்தைகளின்கதை.குழந்தைகள்
இருக்கும் ப�ோது சமாளிக்க முடியாமல்
தடுமாறியவர், வருந்தியவர் குழந்தைகள்
ஊருக்குப் ப�ோதும் வெறுமையாக உணரும்
ஒரு பெண்ணின் கதை.
ஒ ரு வ ி த்தி ய ா ச ம ான க தை
‘அம்மாவின் கடங்காரி’. அம்மா ஆறேழு
பிள்ளைகளை பெற்றவள். அம்மாவின்
மூக்குத்தியை த�ொலைத்து விடுகிறாள்
கடைசிப் பெண். கடைசிப் பெண்ணுக்கும்
கல்யாணம் செய்து வைத்து விடுகிறாள்.
ஆனால் அப்பெண்ணுக்கு அம்மாவின்
மூக்குத்தியைத் திருப்பித் தந்து கடனை
அடைத்து விட த�ொகையை சேமிக்கிறாள்.
சேமித்த பணத்தில் மூக்குத்தி வாங்கி
அம்மாவிடம் தர வரும் ப�ோது அம்மா இறந்து
விடுகிறாள். இருந்தாலும் நான் இறந்து
வரும் ப�ோது கடனை அடைத்து விடுவேன்
என்பதுடன் முடிவடைகிறது ‘அம்மாவின்
கடங்காரி’. அம்மா மகளை கடங்காரியாக
பார்க்க மாட்டாள். ஆசிரியரும் அவ்வாறு
குறிப்பிடவில்லை. மகளின் மனசாட்சியே
கடனாக நினைக்கச் ச�ொல்கிறது.
வீட்டுக்கு அருகாமையிலுள்ள ஒரு
மரத்தில் வாழும் ஒரு காக்கைக் குடும்பத்தைத்
த�ொடர்ந்து கவனித்து வருகிறாள் ஒரு
பெண். மழையடித்தாலும் புயலடித்தாலும்
காக்கை என்ன செய்யும் என்னும் கவலை
அப்பெண்ணுக்கு அடிமனத்தில் இருந்து
க�ொண்டே வருகிறது. இதற்காக மழை
பெய்யும் ப�ோதும் தான் நனைந்து க�ொண்டும்
பார்க்கிறாள். ஒரு நாள் அடித்த புயலில்
காக்கைகள் காணாமல் ப�ோய்விடுகின்றன.
மிக வருத்தத்துடன் தேடும் அவை மற்ற
காகங்களுடன் இருப்பதைக் கண்டு மகிழ்
கிறாள். ‘உயிர்களுக்கு ஒரே வீடு’ என்கிறது
கதை. ஆண் காக்கைக்கு ‘ஜெயப்பிரகாசம்’
என தன் பெயரை வைத்துள்ளார் கணவனை
இழந்தஅந்தபெண்என்பதுகுறிப்பிடத்தக்கது.
காக்கைள் மீதும் அப்பெண் க�ொண்டுள்ள
கருணையைக் காட்டுகிறது.

	பெண்களைப் பற்றிய கதைகள்
அடங்கிய த�ொகுப்பு ‘ந�ொடிலு’ எனினும்
’ந�ொடிலு ‘ பெண்ணியம் பேசும் கதையாக
உள்ளது.
இலக்கியக்
கூட்டங்களுக்கு
பெண்கள் செல்வதால் வீதியர்கள் எப்படி
பேசுவார்கள் என்று விவரிக்கும் கதை. ‘‘ஒரு
ஆம்பள வேட்டி சட்ட ப�ோட்டுக் கெளம்பினா
வணக்கம் வைப்பாங்க. அதே ஒரு ப�ொம்பள
சேலக்கட்டிக் கெளம்பினா வேற மாதிரி
பேசுவாங்க’’ என்னும் வரிகளே ஒரு சான்று.
அலங்காரம் செய்து புறப்பட்டால் இன்னும்
என்னவெல்லாம் பேசுவார்கள்? ஆசிரியர்
இக்கதையை suspense ஆகக் க�ொண்டு
சென் று ள்ளார் . ந �ொ டி லு ஒ ரு த க ாத
வார்த்தை என்பதை புரியச் செய்துள்ளார்.
அதற்காக அப் பெண்ணை ‘ந�ொடிலு என்கிற
பாலம்மா’ என்று அறிமுகப்படுத்துவது
ஏற்புடையதல்ல.
மனத்தைக் கசிந்துருகச் செய்த கதை
‘கசிந்துருகல்’. ஆணாக இருந்து பெண்ணாக
மாறிய ஒரு திருநங்கையைப் பற்றியது.
திருமணமாகி ஒரு மனைவியும் இரண்டு
குழந்தைகளும் உள்ள நிலையில் அவருக்குள்
இ ந ்த ம ாற்ற ம் ந ி க ழ ்கி ற து . கூ வ ா க த்
திருவிழாவிற்கு ப�ோக விரும்புகிறாள்.
பிள்ளைகள்வேண்டாம்என்கின்றன.மனைவி
கண்ணீர்சிந்தியபடிநிற்கிறாள்.ஆனால்அவள்
ப�ோக வேண்டுமென்று அடம்பிடிக்கிறாள்.
கூவாகம் திருவிழாவிற்கு அழைத்துச் செல்ல
‘அக்கா’ விற்குக் குழப்பம். அழைத்துச்
செல்ல வேண்டாம் என்று முடிவெடுத்துச்
செல்லும் அக்காவைக் கூப்பிட்டு ‘அவரை
அழைச்சிட்டுப் ப�ோங்க‘ என்று மனைவியே
அனுமதிக்கிறாள். பெண்ணாக மாறிய
ஆணின் மன உணர்வை ஒரு பெண்ணான
அவர் மனைவி புரிந்து க�ொண்டது நல்ல
மாற்றம். திருநங்கையர்களை அங்கீகரிக்கக்
க�ோரியுள்ளது.
	திருநங்கையர் பற்றிய மற்றொரு
கதை ‘அவநிலை’. கையில் காசில்லாமலும்
உடல்நிலை சரியில்லாமலும் உதவி புரிய
ஆளில்லாமலும் தனிய�ொரு குடிசையில்
தவித்திருக்கிறாள் ஒரு திருநங்கை. அண்ணன்
மகன்கள் மட்டுமே அடிக்கடி வந்து செல்வர்.
மூத்தவன் குடிகாரன். பணத்திற்காக மட்டுமே
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வருவான். இளையவன் ‘அத்தை’ என்று
அன்போடு அழைப்பான். இச்சமயத்தில்
மூத்தவன் வந்து குடிக்க பணம் கேட்க
த ர ாத கா ரண த்தா ல் தி ரு நங்கையை க்
க�ொன்று விடுகிறான். இறக்கும் ப�ோது
அத்தை என்று இளைய மகன் வருவதாக
கதையை முடித்துள்ளார். சமூகத்திலிருந்து
விலக்கப்பட்டதாலே திருநங்கையர்களுக்கு
இந்நிலை நீடிக்கிறது என்கிறது ‘அவ நிலை’.
‘ ‘ த ி ரு ந ங ்கை ய ர் பால்நிலை யு ம் வ ாழ்
ந ி லை யு ம் ’ ’ எ ன் று ஓ ர் ஆ ய ் வே ட ்டை
- முனைவர் பெண்ணியம்
தந்திருப்பது
குறிப்பிடத்தக்கது.
	பெண்ணைப் பற்றியதாயில்லை
யாயினும் பெண்ணின் இரக்கக் குணத்தைக்
காட்டும் கதை ‘அ-காலம்’. இருசக்கர
வாகனத்தில் விபத்துக்குள்ளாகி இறக்கும்
இளைஞர்களுக்கு அறிவுரைக்கிறது.
	பெண்ணியம் பேசும் மற்றொரு
கதை ‘மல்லிகை’. கைம்பெண் பூ வைத்தால்
தவறில்லை என்கிறது. பூ பிறவியிலிருந்தே
உ டன் வ ரு க ி ற து . பு ரு ச ன் எ ன ்ப வ ன்
இடையில் வந்தவன். இடையில் வந்தவன்
இறந்து ப�ோனதற்காக பூவை ஏன் விட
வேண்டும்? பூ வைக்கலாம் என்கிறது.
ந ெ ஞ ்சை க் க னக்க ச் செ ய ்த து
‘நீர்ப்பறவை’. மாணவி ஒருத்தியை ஒருவன்
பலாத்காரம் செய்து விட அவள் சாக
எண்ணுகிறாள். அவளைத் தேற்றி அவளுக்கு
நிலையை புரிய வைத்து எதிர்த்து ப�ோராடச்
ச�ொல்லிமீண்டும்வாழச்செய்யும்ஓர்ஆசிரியைப்
பற்றியது. எழுத்தாளர் ஜெயகாந்தனின்
சில நேரங்களில் சில மனிதர்கள் கதையை
நினைவூட்டியது. பெண்கள் எதிர்த்து ப�ோராட
வேண்டும் என்கிறது.
கணவனை இழந்த பெண் தனியாக
இருந்து ப�ோராடுகிறாள். அடிக்கடி கணவனை
நினைத்து ஒப்பாரி வைத்து அழுகிறாள். அவள்
தனியாக இருப்பதைத் தெரிந்து கொண்டு
இரவில் எவன�ோ அடைய வீட்டுக்குள்
நுழைகிறான். அடையாளம் தெரியாத
அவனை தைரியமாக துரத்தி அடிக்கிறாள்.
பிள்ளைகளுக்கும் ஆறுதல் ச�ொல்கிறாள்.

மூலையில் தனியாக...
வாசலில் வாழைமரம் கட்டி
பந்தல் ப�ோட்டு மின்விளக்கு
அலங்காரங்கள் செய்து
காய்கறிகள் வெட்டி
பதினாறு வகை
கூட்டு ப�ொரியலுடன்
கறிச�ோறும் சாம்பார் ரசமும்
ரெடி பண்ணி
மாப்பிள்ளை ப�ொண்ணுக்கான
மேடை அலங்காரமும் முடிச்சு
அரிசி பெட்டியுடன்
வாழைக்குலையும் ஏந்தி
மாமா மாமி சித்தப்பா சித்தி
பெரியம்மா பெரியப்பா
எல்லோரும் வந்திருக்க
செல்லக் குழந்தைகளின்
உற்சாகத்துள்ளல்களில்
புத்தாடைகள் சரசரக்க
பாட்டியின் கைத்தடி மட்டும்
மூலையில் தனியாகக் கிடக்கிறது!

ூ.

உணவு!

ஸ

G

- ஜே

அந்தி மயங்கியது!
மேற்கு த�ொடர்ச்சி மலை
மஞ்சளும் சிவப்புமாய் ஒளிரத்
த�ொடங்கியது!
கழுத்தில் கட்டிய மணிகள் ஒலிக்க
மாடுகள் வீடு ந�ோக்கி நடைபயின்றன!
ஆட்டுப் பட்டிக்குள்
ஏழு சுரங்களும்
ஏப்ரலின் அடுத்த மாதத்தை
பாடத் த�ொடங்கின!
ஓடையிலிருந்து வெளிவந்த
வாத்துக்கூட்டம்
வீட்டைப் பார்த்து விரைந்தன!
அம்பு வடிவில் பறக்கும் க�ொக்குகள்
கூடுந�ோக்கி ப�ோய்க்கொண்டிருந்தன!
வேப்பமர உச்சி
காக்கைக் கூட்டில் குஞ்சுகள்
கீச் கீச் சென
தாயை தேடிக் க�ொண்டிருந்தன!
வேகமாய் வீடு ந�ோக்கி நடக்கும்
வேடனின் முகத்தில்
க�ொள்ளை சந்தோஷம்!
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‘நெடுங்கனா’ என்னும் இக்கதை பெண்களுக்கு
பாதுகாப்பில்லை என்கிறது.
	தேதி மாறாமல் திட்டமிட்டதைப்
ப�ோல் மாதா மாதம் நிகழ்கிறது எனக்கான
சுழற்சி என்றாலும் நிகழும் முதல் கணம்
வ ி பத்தொ ன ்றை ச ந்தித்தா ற் ப�ோ ல்
அதிர்கிறது மனசு என்னும் அ. வெண்ணிலா
கவிதையை நினைவுப்படுத்தியது ’ஒழுகல்‘
என்னும் சிறுகதை. மாதவிடாய் மாதம்
த�ோறு ம் ந ி கழு ம் வி பத்து எ ன்றாலும்
பாதுகாப்புடன் பள்ளி வராத காரணத்தால்
ஏற்படும் அவஸ்தைகளை ஓர் ஆசிரியை
பாத்திரம் மூலம் பெண்களின் தவிப்பை
உணர்வுபூர்வமாக கதையாக்கியுள்ளார்.
மீனவ சாதி என்பதால் தரக்குறைவாக
நடத்திய பெண், நடந்து க�ொண்ட பெண் ஒரு
மீனவரையே காதல் கல்யாணம் செய்து
வாழ்க்கை முறையையே மாற்றிக்கொள்கிறாள்.
மீனை கவிச்சி என்றவர் வாசம் என்கிறார்.
பாதிக்கப்பட்ட பெண் பழி வாங்க துடிக்கும்
தரக்குறைவாக நடத்திய பெண் மாறியதைக்
கண்டு மனம் மாறுகிறாள். காதல் முன் சாதி
காணாமல் ப�ோய்விடும் என்கிறது ‘ ஏழாம் சுவை’
என்னும் இத்தொகுப்பின் இறுதிக்கதை.
	பெண்ணியம் செல்வகுமாரி என்
பதால்தான�ோ பெண்ணியம் த�ொடர்பான
கதைகளையே எழுதியுள்ளார். சமூகத்தில்
பெண்களின்நிலைஎன்ன,பெண்களைசமூகம்
எவ்வாறு நடத்துகிறது என்பதையெல்லாம்
பல்வேறு சிறுகதைகள் மூலம் அறிய முடிந்தது.
முனைவர் பெண்ணியம் செல்வகுமாரி
மீனவ சமுதாயத்தை சார்ந்த பெரும்பாலான
பெண்கள்கதையையேஎழுதியுள்ளார்.முழுக்க
மீனவ பெண்கள் த�ொடர்பாக எழுதியிருந்தால்
‘ந�ொடிலு’ தனித்துவத்துடன் விளங்கும்.
இ ரு ப ் பி னு ம் அ ன ை த் து க தை க ள ி லு ம்
பெண்களாகவே இருப்பது ஒரு சிறப்பம்சம்.
மீ ன வ ச மு தா ய பெ ண ்க ளு க் கு த்தான்
எத்தனை பிரச்சனை? எத்தனை சவால்கள்?
எத்தனை ப�ோராட்டங்களை? சிறுகதைகள்
மூலம் வாசகர்களுக்கு தெரிவித்துள்ளார்.
கணவன்மார்கள் சிலர் குடிகாரர்களாகவே
இருக்கிறார்கள் என்கிறார்கள். பெண்களில்
சிலர் விதவைகளாக இருந்தே ப�ோராட

வேண்டியுள்ளதை உணர்த்தியுள்ளார்.
பெண்ணியம் செல்வகுமாரி, தான் ஓர்
இலக்கியவாதி என்பதால் ஒரு சில பெண்களை
இலக்கியவாதிகளாக படைத்துள்ளார்.
காமுகர்களால் பெண்களுக்கு எப்போதும்
ஆபத்து நேரிடும் என்பதையும் ஒரு சில
கதைகள் முன்வைக்கின்றன. ஆணாக
இருந்து பெண்ணாக மாறிய திருநங்கையர்கள்
தங்களை பெண் என அடையாளப்படுத்தவே
வ ி ரு ம் பு வ ர் . அ து வே அ வ ர ்க ளு க் கு ப்
பிடித்தமானது. பெண்ணியம் செல்வகுமாரி
திருநங்கையர் குறித்த கதைகளையும்
பெண்ணிய த�ொகுப்பிலேயே இணைத்து
அவர்களை பெண் என அடையாளப்படுத்தி
இருப்பது குறிப்பிடத்தக்கது. ஒரு சில
கதைகளை ஆசிரியர் கூற்றாகவும் ஒரு
சில கதைகளை பாத்திரம் பேசுவதாகவும்
இயல்பாகவே எழுதியுள்ளார். பெண்களைத்
தாயாக, த�ோழியாக, அக்காவாக, நட்பாக,
ஆதரவாகக் காட்டியுள்ளார். பெண்ணியம்
செல்வ கு ம ார ி யே ப ல க தை க ள ி ல்
பாத்திரங்களாகக் காணப்படுகிறார். கதைக்
கான கருக்கள் பலமானதாக இருந்தாலும்
ச�ொல்லப்பட்ட விதத்தில் ஒரு பலவீனம்
தெர ி க ி ற து . இ ன் னு ம் அ ழு த ்த ம ா க ,
ஆழமாக ச�ொல்லி இருக்கலாம�ோ என்று
எ ண ்ண த் த�ோன் று க ி ற து . எ ன ி னு ம்
‘ ந �ொ டி லு ’ எ ன் னு ம் இ ச்சி று க தை த்
த�ொகுப்பு சிறுகதை உலகில் பேசப்படும்.
‘‘வர்க்க ரீதியான ஏற்றத்தாழ்வு
களைப் பெண்கள் சந்தித்தாலும் பெரிதான
மாற்றங்கள் எதையும் சமூகம் இக்கருத்தில்
முன்னெடுக்கவில்லை. இச்சூழலில் விளிம்பு
நிலைபெண்களின்வாழ்வாதாரம்மிகவும்கடினம்.
அப்பெண்களின் ஏற்றமும் தாழ்வும் அவர்களின்
கடினங்களாலே கட்டமைக்கப்படுகின்றன.
அப்பெண்களின் குரல்களைப் பெண்ணியம்
செல்வக்குமாரியின் ‘ந�ொடிலு’ என்னும்
இச்சிறுகதைத் த�ொகுப்பு பதிவு செய்திருக்கி
றது என்பது மகிழ்வே’’ என்று எழுத்தாளர்
அகிலா அணிந்துரைத்திருப்பது மெய்யே.
வெளியீடு : ஃபிரெஞ்சு பதிப்பகம்
7 தனலட்சுமி கார்டன் முதல் தெரு
ச�ோலை நகர் முத்தியால்பேட்டை
புதுச்சேரி 605 003
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அவன் அன்னையை
முதிய�ோர் இல்லத்தில்
சேர்த்துவிட்டு
கட்டிய புதுவீட்டுக்கு
அன்னை இல்லம்

*****
காதலன்
மலைப்பாறையை
எங்கு பார்த்தாலும்
காதலியின் பெயரைச்
செதுக்கிவிட்டுத்தான்
செல்கிறான்!
*****
குப்பை மேடு
மழை பெய்தாலும்
நனைவதில்லை
குடை பிடிக்கும்
காளான்கள்!
*****
மாடாக உழைத்தாலும்
மண்ணைப் ப�ொன்னாக்கும்
வறுமையின் எதிரில்
*****
வயலில் வேலைசெய்யும்
உழவனைப் பார்த்து
சேற்றைப் பார்த்து
முகம் சுழிக்கிறார்கள்
ச�ோற்றைப் பார்த்து
முகம் மலர்கிறார்கள்!

றிப்கா அன்ஸார்
சாய்ந்தமருது.

ம�ௌ

னம் அழகிய ம�ொழி
யாகும். உங்கள் கருத்துக்கள் ஏற்றுக்
க�ொள்ளப் படாத இடத்தில் அழகிய
ம�ௌனத்தை பின்பற்றுங்கள். வார்த்தை
களை அளந்து பேச வேண்டும்.
வார்த்தைகளில் கவனம் தேவை.
ஏனெனில், நாவைவிட மிகவும் கூர்மை
யான வாள் இந்த உலகில் இல்லை.
அ வ ச ர த்தி லு ம் ஆ த்தி ர த்தி லு ம் எ டு த்
தெறியப் பட்ட சில வார்த்தைகளால் நிறைய
உறவுகள் நிரந்தரமாக பிரிந்துள்ளன.
இது சாகும் வரை உள்ளிருந்து அறுக்கும்
க�ொடிய ஆயுதம்.

பெயர் சூட்டினான்!

உழவன் கைகட்டி நிற்பது

  

	நாவடக்கம் இல்லாத எவராலும்
எத்த ன ை அன் பா ன உறவையும் தக்க
வைக்க முடியாது. அழகிய வார்த்தைகள்
அழகிய மனதுக்கு அடையாளமாகும்.
திறமையிருந்தும் நாவடக்கம் இல்லாமல்
த ர ம ி ழ ந் து ப�ோன வ ர ்க ள் ப ல ர் .
த ன ்னடக்க ம் , நா வ டக்க ம் வ ா ழ ்வின்
முன்னேற்றத்திற்கு தேவையானவை.
ம ன ம் உ டைந் து வ ி ட ் டா ல் அ த ன ை
எ த ்த ன ை மு றை ஒ ட ்ட வைத்தா லு ம்
அது உடையத் தயாராகவே இருக்கும்.
அனைத்துச்செல்வங்களும்இருந்தப�ோதிலும்
ஒழுக்கம் இல்லை என்றால் ஒருவனுக்கு
பெருமை இல்லை. உயிரை விடவும் ஒழுக்கம்
மேலானது. நல்லொழுக்கம் க�ொண்டவர்கள்
தவறியும் பிறரை பழித்துப் பேசமாட்டார்கள்.
“யாகாவா ராயினும் நாகாக்க காவாக்கால்
ச�ோகாப்பர் ச�ொல் லிழுக்குப் பட்டு“ .
அடக்கமுடைய மனிதன் வாழ்வில்
உயர்வடைகிறான். எதை அடக்கா
விட்டாலும் மனிதன் தன் நாக்கை யாவது
அடக்க வேண்டும். இது வள்ளு வர்
கருத்தாகும். வார்த்தை களின் உருவங்களாய் 
நாவின் நளினமும் சுவைகளின் நிறங்களாய் 
நாவின் பயணமும் அமைகிறது.
n
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அந்தகேட்டுக்குள்நுழைகின்றேன்.

20 பேர் ஆங்காங்கே உட்கார்ந்திருந்தனர்.
அழகான சூழல். மரங்கள் கூட அமைதியாக அவர்களைப் பார்க்கிறேன்.
இருக்கின்றன. ஆங்காங்கே அசையாத
ஊஞ்சல்கள் அப்படியே இருக்கின்றன.
இம்மாதிரியான வெளி வருகை
கண் கவரும் கட்டிட வாயிலுக்குள் நுழை களில் அவர்களுக்கு சந்தோஷங்கள் ஏற்படு
கின்றேன். நல்ல வரவேற்பு.
கின்றன என்பதன ை அந்த மு கங ்கள்,
தங்கள் சுருக்கங்களுக்கிடையில் தாராள
‘‘அவர்களை இப்பொழுது சந்திக் மாக காட்டி சிரித்தன.
க ல ா ம் தானே . . ? ’ ’ எ ன் று , க�ொண் டு
வ ந்தி ரு ந ்த உ ண வு ப் ப�ொத ி க ள�ோ டு
இ ரு ப்பத ற் கு ந ி றை ய நே ர ம்
காரியாலய அறைக்குள் செல்கிறேன். கிடைக்கவில்லை. ஆனால் அவர்களுடைய
கூடவே இரண்டு மூன்று என் குடும்ப நடவடிக்கைகளை ஒரே பார்வையில்
சிறுவர்களை கூட்டி வந்திருக்கிறேன். அவதானிக்க கிடைத்தது. ஒவ்வொருவரும்
எதிர்காலத்தை அறிந்து க�ொள்ள வேண்டிய பக்கத்தில் தான் அமர்ந்திருக்கிறார்கள்.
பக்குவத்தை, இப்பொழுதே க�ொடுக்க
வேண்டிய ஒரு ந�ோக்கத்தில் அழைத்து
ஆனாலும பெரும்பாலும் ஒருவருக்
வந்த அவர்களுடன் உள்ளே சென்றேன். க�ொருவர் பேசிக் க�ொள்கின்ற நிலை இல்லை.
‘‘....எல்டர்ஸ் ஹ�ோம்’’ என்ற பெயர்
கூ டி இ ரு ந ்த ம ன ி தர் க் கு ள் ளு ம்
தாங்கிய பெரிய ஒரு ப�ோட்டோ சுவற்றில் ஒரு தனிமை ச�ோகம் அந்த இடத்தில்
மாட்டி இருந்தது.
குடி க�ொண்டிருந்ததைப் பார்த்து மனம்
கனத்தது.
ஹாலின் கீழிருந்த கதிரைகளில்
ஆண்களும் பெண்களுமாக முதுமையை
அ வ ர ்க ள் உ ள்ளத்தை ஆ க் டி வ்
எதிர்கொண்டு, இளமை ஆசைகள�ோடும் ஒரு பண்ணக்கூடிய சில எதிர்கால திட்டங்
குழந்தையின் எதிர்பார்ப்புகள�ோடும் சுமார் க ளை மு ன ்னெ டு க்க எ ன ்னா ல ான
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உதவியை தருவதாகச் ச�ொல்லி விட்டு
க னத ்த ம ன து டன் த ி ரு ம ் பினேன் .
இது இங்கே.

50 / 60 வயதுக்கு மேற்பட்டோர்
முதியவர்கள் என்று உலகம் இலக்கங் களால்
கணக்கிட்டு வைத்திருக்கிறது. ஆனால்
முதுமை என்பது வயது மட்டுமே. அனுபவம்,
‘மிஸ்டர் பீட்டர்’ எழுபது வயதுக்கு அறிவு என்பவற்றின் வளர்ச்சி சிந்தனா
மேற்பட்டவர். காரியாலய விடயமாக சக்தி, வழிகாட்டல், ப�ொறுப்புணர்ச்சி
சந்திக்கச் செல்வேன். என்னை கண்டால் என்பனவெல்லாம் அடங்கியது தான் அந்தப்
‘‘ஹல்லோ.. லைலா’’ என்று உற்சாக பருவம். அதுவே முதிர்ச்சி. அதுவே பக்குவம்.
மிகுதியால் வரவேற்று, மெஷினிலிருந்து
ஒ ரு க ா ஃ ப ி யை அ ழைப ் பித ்த வ ாரே
4 0 வ ய தெ ன ்ப து இ ள மை ய ி ல்
பேசத் த�ொடங்குவார். பெல்ஜியக்காரர். முதுமை. 50 வயதென்பது, முதுமையில்
கட்டுக்கோப்பான உடல்வாகு. நடத்தை, இளமை என்கிறார் க�ோசா பால�ோ.
பேச்சு உடை, உணவு முறை எல்லாமே
கச்சிதம். அந்த பெல்ஜியக் கம்பெனியின்
ஆனால் முதிர்ச்சி என்பது வயதி
நடத்துனர் அவர்.
ல ல்ல . அ வ ர வ ர ்க ள் உ ண ர ்வி ல் தான்
இருக்கிறது.
	பணிவு, கலகலப்பு, உற்சாகத்தில்
ஒ ரு ச�ொட் டு ம் கு றை வ ி ல்லை .
ஒரு முறை பக்குவம் பெற்ற ஒரு
வெளிநாட்டில் நான் கண்ட இது ஒரு பெரியவரிடம் ‘‘உங்கள் வயது என்ன?’’
அனுபவம்.
என்று கேட்கப்பட்டது.
ஒரே கண்கள். ஒரே பார்வை.
நான் நேர ி ல் ச ந்தித ்த இ வ ர ்க ளு க் கு
இருந்தது ‘ஒரே பருவம்’. ஆனால் வெவ்
வேறு விதமான வாழ்க்கை முறைகள்
உலகில் நடந்து க�ொண்டிருக்கின்றன.

‘‘எந்த வயதை கேட்கிறீர்கள்..?’’
என்று அவர் திருப்பிக் கேட்க, ‘‘வயது
என்ன வேறுபாடு? தற்போதைய வயதை
மட்டும் தானே ஒருவர் கேட்பார்கள்?’’
என்றாராம் கேட்ட அந்த மனிதன்.

முதுமை என்ன சாபக்கேடா? வரமா?

அ த ற் கு ச ி ர ி த ்த வ ாறே அ ந ்த ப்
பெரியவர், ‘‘எனது வயதென்பது, என்
Age consider! youth ventures! பே ர க் கு ழ ந்தைய�ோ டு வ ி ளை ய ா டு ம்
முதுமை எண்ணுகிறது! இளமை துணிகிறது! ப�ோது ‘ஒரு வயதாக’ இருக்கும். அவ்வாறு
ம ா ற ி னா ல் ம ட் டு மே அ து எ ன ்னை
இது அனுபவ மட்டத்தில் இரு விரும்புகிறது.
பருவத்தினருக்கும் உள்ள ஒரு வித்தியாசம்.
எனது பேத்திக்கு ஐந் து வயது.
எல்லாக் காரியங்களையும் எண்ணித் அ வ ள�ோ டு உ ட ்கார்ந் து க ார் டூ ன்
தீர்மானிக்கவும், பின் துணியவும் ‘முதுமை’ பார்க்கும் ப�ோது எனக்கும் வயது ‘ஐந்து’.
யின் பெறுமதியான எண்ணங்கள் கண்டிப் சில ப�ோது எனது வீட்டில் பாடல்கள் ஒலிக்கப்
பாக மதிக்கப்பட்ட வேண்டும்.
படும். அப்போது நான் நடனமாடுகிறேன்.
அ ந ் நே ர த்தி ல் எ ன க் கு ‘ பத ி னெட் டு ’
முதுமை எனப்படுவது இலையுதிர் வயது. என்னிடமிருந்து யார�ோவெல்லாம்
காலம்; மரணத்தின் சாசனம்; ந�ோய்களின் அ ற ி வு ரை க ள் கே ட ்கி ற ா ர ்க ள் . அ தை
துறைமுகம்... என்றெல்லாம் இங்கு ய ார் வழங்கும் ப�ோது எனக்கு ‘அறுபது’ வயது.
ய ார�ோ ச�ொ ல் லி ப ய மு று த்தி க் ஏத�ோ ஒரு நேரத்தில், இந்த வாழ்க்கையை
க�ொண்டி ருக்கிறார்கள்.
நினைக்கும் ப�ோதும், வயதென்பது உடலுக்கு
மட்டுமே., அது ஆன்மாவிற்கு அல்ல என்று
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காற்புள்ளி அரைப்புள்ளிகளும்
காத்திருக்கின்றன
இணைப்புக் க�ோடுகளின்றி
அவ்வப்போது
அடைப்புக் குறிகளுக்குள்
ஒரு உணர்ச்சிக் குறி
சிறைபட்டுக் கிடக்கிறது
இப்போதெல்லாம்
வணிகக் குறிகளை
அடிக்கோடு இடுகின்றன
மேற்கோள் குறிகள்
ப�ொதுவாக அன்றாடம்
கேள்விக்குறிய�ோடு
வகுத்தல் குறிகள் ஒன்றிணைந்து
மையப்புள்ளிய�ோடு உறவு
க�ொள்கின்றன
இலக்கணப் பிழைகள�ோடு
அணிதிரண்டாலும்
முற்றுப்புள்ளிதான் முடிவு
காரணத்தோடு விளைவுகளைக்
கண்டறிய இடையிலே
குதித்தபடி சிரிக்கிறதே
காற்புள்ளியும் அரைப்புள்ளியும்
என்பதை அறியவேண்டும்
குறிகளால் வாழ்க்கைப்பயணம்
ஆனால் தற்குறிக்குள் கீறல் மட்டுமே
அடையாளமாகிறது
குறியிடாத இந்தப் புதுக்கவிதைக்குள்
குரலெழுப்புகின்றன குறியீடுகள்
குறித்து வைத்துக் க�ொள்ளுங்கள்
அடைப்புக்குறிகளுக்கு
என்றுமே ஆபத்து !

முனைவர்
கா. ந. கல்யாணசுந்தரம்

சிந்திக்கிறேன். அப்போது என் வயது
‘ஆயிரத்தை’ தாண்டி விடுகிறது.. இப்போது
ச�ொல்லுங்கள். நீங்கள் எனது எந்த வயதை
கேட்கிறீர்கள்..’’ என திருப்பிக் கேட்டாராம்
அந்தப் பெரியவர்.
எப்படி இருக்கிறது பதில்?
இந்த சமூகம்தான் ஏத�ோ ஒரு
தவறான கண்ணோட்டத்தில் இளமையைக்
க�ொண்டாடி, முதுமையைக்கண்டு கசக்கு
ம ள வ ி ற் கு ம ாற்றி வைத்தி ரு க்கி ற து .
நான் கண்ட அந்த இல்லத்தின் முதியவர்கள்
வாழ்க்கை ப�ோல்.
	த�ோல் சுருக்கம், தங்கிடும் ந�ோய் கள்,
தள்ளாடும் நடை, உறவுகளின் புறக்கணிப்பு,
தனிமை என்பன முதுமை பற்றிய அச்சத்தை
ஏற்படுத்துவது நியாயமே. ஆனால் முதுமை
என்பது நாம் பிறக்கும் ப�ொழுதே ஆரம்பமாகி
விடுகிறது. நம்மை அறியாமலேயே ஒவ்வொரு
நாளும் நாம் முதுமை அடைகிற�ோம்.
முதுமையென்று குறிப்பிட்ட அந்த
வயதில், உடலளவில் ஏற்படும் மாற்றங்கள்
பற்றியும், அவர்களது உளநலம் பேணப்படும்
முறைபற்றியும் ப�ோதிய, சரியான, தெளி
வின்மையினால், வாழ்க்கையின் ஒவ்
வ�ொருவரினதும் வயதிற்குள் வந்து ப�ோன
அவர்களை, அவர்களின் வயதிற்குள்ளிருந்து
பா ர ்க்கவ�ோ , பு ர ி ந் து க�ொள்ளவ�ோ
பலருக்கு முடிவதில்லை.
இதுதான் வருந்தத்தக்கது.
	பெ ரு ம ் பா லு ம் இ ப்ப ரு வ த்தி ல்
ஏற்படும் மறதி தான் முதிய�ோர்களுக்கும்,
அவர்களைச் சுற்றி உள்ளவர்களுக்கும்
ஏ ற்ப டு க ி ற ச வ ா ல் . மு து மை ய ி னா ல்
ஏற்படும் மறதி சுமார் 60 வயதாகும் ப�ோது,
இயல்பாகவே ஞாபகசக்தி படிப்படியாக
குறைவதனால்ஏற்படுகிறது.இதனால்மூளை
செல்களின் செயல்பாடுகள் மெதுவாகக்
குறைகிறது. கவனக்குறைவு அதிகமாகிறது.
அன்றாடம் நடக்கும் நிகழ்வுகள் கூட
மனதில் படியாது. இந்த நிலைமை முதுமை
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மறதி- ‘டிமன்ஷியா’ எனப்படுகிறது. இந்த
மறதி அவருக்கு உள்ளதெனினும் அவர்
அதை ஏற்றுக் க�ொள்ளவே மாட்டார்.
இம் மறதி 70 % வெளிப்படையாகத்
தெரியாது. 30 % மட்டுமே வெளியிற் தெரியும்.
இந்தக் காரணங்களில் முக்கிய
மானது ‘அல்சய்மர்’ ந�ோய். ஒவ்வொன்றாக
அ டை ய ா ள ம் தெர ி ய ா ம ல் ம ற ந் து
கடைசியில் ‘தான் யார்?’ என்பதனையே
அடையாளம் தெரியாமல் ப�ோவதே இது.

இதற்காக முதுமை என்பதை ஒரு
ந�ோய் என நினைக்கக் கூடாது. அது ஒரு
பருவமே. பல ந�ோய்கள் வர வாய்ப்புகள்
தான் இங்கு அதிகமாகின்றன. எழுபது,
எ ண ்ப து வ ய து க ள ி லு ம் ந�ோ ய ி ன ்றி
பலர் ஆர�ோக்கியமாக வாழ்வதும், சிலர்
இ ள மை ய ி லேயே ப ல ந�ோ ய ்க ள ி ன்
இருப்பிடமாகவே வாழ்ந்து மடிக்கிறார்கள்
என்பதையும் இங்கு குறிப்பிட்டாக வேண்டும்.

அதிகரித்துச் செல்லும் சனத்தொகை
யில் முதிய�ோர்களின் எண்ணிக்கையும்
உலகளவில் 60 வயதைக் கடந் கூடிக் க�ொண்டு செல்லும் ஆசிய நாடு
தவர்களில் நூறில் ஐந்து பேரையும் இது களில் இலங்கையும் ஒன்று.
பாதிப்பதாக ஆய்வுகள் கூறுகின்றன.
அத்தோடு பெண்களை விட ஆண்களுக்கே
இது அதிகம்.
ச ர ்வதே ச மு த ி ய�ோர் த ி ன ம்
அக்டோபர் முதலாம் தேதி க�ொண்டா
இ ந ்த ம ற த ி ய ான து ச ந ் தே க ம் , டப்படுகின்றது. ஐக்கிய அமெரிக்கா, கனடா,
க�ோபம், எரிச்சலடைவது என்ற க�ோளாறு ஜப்பான் ப�ோன்ற நாடுகள் முதிய�ோர்
களுக்கு உள்ளாகிய பின்னர் தன்னிலை தினத்தைக�ௌரவிக்கும்முகமாகஅத்தினத்தை
மறந்து திரியும் நிலை கூட ஏற்படும்.
விடுமுறை தினமாக க�ொண்டாடுகிறது.
முதிய�ோர் தினத்தை க�ொண்டாடுவதற்கு
முன் முதுமையைக் க�ொண்டாடும் உலகம்
ச ரா ச ர ி யாக 13 9 4 கி ர ாம் எ டை வேண்டும்.
க�ொண்ட மூளை வயது ஆக ஆக பின்னர்
1161 கிராமாகக் குறைந்து விடுகிறது.
உலகில் தற்போது ஒவ்வொரு பத்து
மூளைக்குச் செல்லும் ரத்த ஓட்டம் க�ொஞ்சம் பேருக்கும் ஒருவர், என்ற அடிப்படையில்
க�ொஞ்சமாக குறையத் த�ொடங்கி மூளையில், முத ி ய�ோ ர ்க ள் க ா ண ப்ப டு க ி ன ்றனர் .
ந ர ம் பு ம ண ்ட ல த்தை பாத ி க்கி ற து . இந் நிலை யில் முதிய�ோர்களின் ப�ொருளாதார
தண்டு வடத்தையும் பாதிக்கிறது. உடல் நலனிலும், சமூக நலனிலும், சுகாதார நலன்,
வளர்ச்சிக்கு தேவையான ஹார்மோன் உள நலனிலும் அக்கறை க�ொள்வது எமக்கு
குறைதல், திறனற்ற உயிரணுக்கள் உற்பத்தி அவசியமாகி விடுகின்றது.
யாதல், கழிவுப்பொருட்கள் உடலில் இருந்து
வெளியேறப்படாமல் தங்கி விடுதல் என்பன 	தாம் சுதந்திரமாகவும, உற்ற துணை
இவர்கள் இந்த பருவத்தில் எதிர்கொள்ளும் யு ட னு ம் உ ற வ ாட வேண் டு மெ ன ்ற
உடலியல் மாற்றங் களாகும்.
ஆர்வம் க�ொண்டவர்கள் அவர்கள். பரிவை
எதிர்பார்ப்பவர்கள். அனுபவங்களை அறிவுரை
	தத்தமது குடும்பத்தில் வய�ோதிகர் களாக க�ொடுப்பதற்கு முன் வருபவர்கள்.
வைத்திருக்கும் ஒவ்வொருவரும் இவற்றை இவ் வகையில் இவர்களது பங்களிப்புகள்
புரிந்து க�ொள்வது அவசியம்.
குடும்பத்திற்கும், நாட்டுக்கும் தேவை. முதிய�ோர்
இல்லங்களில் எப்படிப்பட்ட பராமரிப்புகள்
சரியான கவனிப்பும், பராமரிப்பும், வழங்கப்பட்டாலும், உடல், உள மாற்றங்கள்
அன்பும் இருந்தால் மாத்திரமே இவர்களை காரணமாக முதியவர்கள் சமூகத்தில் பல்வேறு
பாதுகாக்க முடியும்.
பிரச்சினைகளையும் சவால்களையும் சந்திக்க
வேண்டியுள்ளது.
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முதுமைப் பருவத்தில் புறக் கணிப்பு,
தனி மை , சுமை கார ண ம ாக பல் வேறு
உடலியல், உளவியல் தாக்கங்களுக்கு
உ ட ்ப டு க ி ன ்றா ர ்க ள் . ந வீ ன உ ல க ம்
பணத்தை மையமாகக் க�ொண்டு உழைத்
தாலும், உள்ளமென்பது பணத்தை அடிப்
படையாகக் க�ொண்டு துடிப்பது அல்ல.
என்பதனை நாம் உணர வேண்டும்.

கயிறு ஒன்றைக் க�ொண்டு வர வேண்டும்.
சாம்பலால் எவ்வாறு கயிறு திரிக்க முடியும்
என்று தெரியாமல் மக்களின் நிறைய
பேர் அந்தப் ப�ோட்டியிலிருந்து விலகி
விட்டனர்.

மகன் வீட்டிற்கு வந்து, இதைப்பற்றி
சிந்தித்து, தனது தந்தையிடம் ச�ொன்னான்.
தந்தை பதில் கூறினார். ’’மகனே ஒரு
முதுமை என்பது யாரும் தாமாக நீளமான கயிறு எடுத்து அதை ஒரு
விரும்பியேற்கும் பருவமல்ல. அது இயற்கை. விரிப்பில் கிடத்தி, அந்தக் கயிறுக்கு
முதுமைக்கும் இளமைக்கும் இடையில் மிக நெருப்பிட்டு ப�ொசுக்கு. பின் அதன்
ஆர�ோக்கியமான த�ொடர்பு ஒவ்வொரு சாம்பல் திரிக்கப்பட்ட கயிறாக இருக்கும்.’’
வீட்டிலிருந்தும் ஏற்படுத்தப்பட வேண்டும்.
அதேப�ோல் செய்து காட்டிய மகன்
அனுபவம் என்ற ஒன்று இருக்கிறது. ப�ோட் டி ய ி ல் வென் று அ ர ச ி ட ம் பர ி சு
அது முதுமையில் இருந்து தாராளமாக பெற்றான்.
கிடைக்கிறது. அதை ஏற்றுக் க�ொள்வதற்கு
மனிதன் ஏன�ோ தவறி விடுகின்றான். ஒரு
சிறிது காலத்தில், அடுத்த ப�ோட்டியை
கதையின் மூலம் இதனை விளக்கி நிறைவு அரசன் க�ொஞ்சம் கடினமாக விதித்தான்.
செய்கின்றேன்.
அது, இரண்டு பக்கமும் முழுமை
ஜப்பானில் ஒரு காலத்தில் ஒரு ய ா க சீ வ ப்ப ட ்ட ஒ ரு ம ர க்கிளை
ச ட ்ட ம் அ மு ல ாக்கப்பட் டு வ ந ்த து . ப�ோட்டியாளர்களிடம் க�ொடுக்கப்பட்டது.
குடும்பங்களில் வேலைகளே செய்ய ‘‘இதில் நுனிப்பகுதி எது? அடிப்பகுதி
முடியாத முதியவர்கள் இருந்தால் அவரை எது? என்று இரண்டையும் தெரிந்து
ஒரு மலை உச்சிக்கு க�ொண்டு சென்று க�ொள்ள வேண் டு ம் ’ ’ எ ன ்றான் .
விட்டுவிட வேண்டும். இவ்வாறிருக்க, ம க ன் த ி ரு ம்ப வு ம் வீ ட் டி ற் கு வ ந் து ,
தந்தை மகன் உறவை உன்னதமாகப் தந்தையிடம் இது பற்றிய ஆல�ோசித்தான்.
பேணிய ஒருவன் தனது தந்தை எந்த
வேலையும் செய்ய முடியாத முதுமைப்
‘‘மகனே அந்த மரக்கிளையை
பருவத்தை அடைந்த பிறகு, அந்நாட்டுச் தண்ணீரில் ப�ோட்டு விடு. கீழ்ப்பகுதிக்கு
சட்டத்திற்குக் கட்டுப்பட்டு தன் வய�ோதிக செல்லுவது அடிப்பகுதி. நீருக்கு மேலே
தந்தையை முதுகில் சுமந்து க�ொண்டு தலை க ாட் டி இ ரு க் கு ம் ப கு த ி அ து
ம லை க் கு ச் செ ன ்றான் . ஆ னா லு ம் நுனிப்பகுதி’’ என்றார்.
தந்தையைப் பிரிய மனமில்லாமல் திருப்பி
அவரை தன்னுடன் கூட்டி வந்தான். இம்முறையும் அரசருக்கு சரியான பதிலைக்
த ண ்ட ன ை க் கு ப் ப ய ந் து வெ ள ி ய ி ல் காட்டி பல வெகுமதிகளை பெற்றான்.
ய ா ரு க் கு மே தெர ி ய ா ம ல் வீ ட் டி ல்
ஒளித்து வைத்து அவருக்கு உணவையும்
இறுதியாக மூன்றாவது ப�ோட்டி.
அன்பையும் தாராளமாக வழங்கினான்.
மிகவுமே கடினமாக தயார் செய்தான் அரசன்.
‘‘தட்டாமல் ஒலியெழுப்பும் மேளம் ஒன்று
	பின்னர் ஒரு காலத்தில் அந் நாட்டு க�ொண்டு வர வேண்டும்’’ என்று விதித்தான்.
அரசன் தன் மக்களின் அறிவு மட்டத்தைப்
பரிசீலிக்க ஒரு ப�ோட்டி வைத்தான். அதில்
இது ஒரு முடியாத காரியம் என்று
முதலாவது, சாம்பலால் திரிக்கப்பட்ட மக்கள் பலரும் திரும்பிச் சென்றுவிட,
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மகனும் மிகுந்த கவலையுடன் வீட்டிற்கு
மகன் ச�ொன்னான் ‘‘அரசே.. முதலில்
திரும்பினான்.
என்னை மன்னித்துக் க�ொள்ளுங்கள்.
எ ன து தந்தை . அ வ ர் மு த ி ய வ ர ா க
	தந்தை ய ி ட ம் இ தை க் கூ ற , இருக்கிறார். உங்கள் சட்டத்தையும் மீறி,
‘‘மகனே பாதி மூடப்பட்ட மேளம் ஒன்றையும், அவரைப்பிரிய மனமில்லாமல் என்னோடு
தேவையான த�ோல் ப�ொருட்களையும் ஒளித்து வைத்திருக்கின்றேன். உங்கள்
எடுத்துக் க�ொண்டு மலைப்பகுதிக்கு செல். கேள்விகளுக்கு அவர் கூறிய பதில்கள்
அங்கு தேனீக்கள் இருக்கும் ஒரு மரத்தில் தான் இவை’’ என்று கூறினான்.
ஏறி, அந்த மேளத்தை தேனீக்களால் நிரப்பி
பின்னர் த�ோலினால் அடைத்து விடு.
அ ர ச ன் க�ோபப்பட வ ி ல்லை
இப்பொழுது மேளத்தை அசைக்கும் ப�ோது நெகிழ்ந்து ப�ோனான்.
உள்ளிருக்கும் தேனீக்கள் அதை க�ொட்டு
வதால் சத்தம் கேட்கும்’’ என்றார்.
இனிமேல் முதியவர்கள் எவருமே
மலைப் பகுதிக்கு க�ொண்டு செல்லப்படத்
இம்முறையும் மகன் அதே ப�ோல் தேவையில்லை. அவர்கள் இந்த நாட்டிற்கும்,
செய்து காட்டினான். அந்நாட்டி லேயே அறிவு மிக்க ஒரு சமுதாயத்திற்கும்
சிறந்த அறிவாளியாக தெரிவு செய்யப் அவசியமான வர்கள் என்பதை உணர்ந்து,
பட்டான்.
தனது சட்டத்தை அன்றிலிருந்து மாற்றினான்.

 

அரசனும் அவனை மேடையில்
அழைத்து கேட்டான். ‘‘எவ்வாறு நீ இந்த
மூன்றிற்கும் மிகச் சரியான; விடையை
கண்டுபிடித்தாய்?’’

ஆம் முதுமை என்பது பலவீனம்
அல்ல. அது ஒரு பலம்!!
n

விரைவுக் கடிதமாகக் குறையின்றி செல்லும்
உரைய�ொன்று அஞ்சலில் அனுப்பிய நிலையில்
வரையற்ற பறவையாய் க�ோவையை அடைய
முறையற்று இரண்டாம் நாள் கரையேறியது
நகரப் பகுதியாயினும் அங்கும் தாவலுண்டாம்
சிகரமேறியே சென்றடைந்தது மூன்றாம் நாள்
முகர்ந்தது மூன்றாம் இடத்தை அன்று
நகர்ந்தது முகவரி தேடிய முயற்சியிலே
விரைவுக் குறைவா? வரையறையற்ற பயணமா?
நிறைய துன்பங்கள் அனுப்புநர் பெறலாமா
திரை விலகிய இணையவழியில் விநாடிகளே
கறையாகலாமா அஞ்சல் வழிப் ப�ோக்குவரத்து
க�ொரியர் அந்நியராயினும் க�ொண்டு சேர்ப்பர்
அரிய வாய்ப்பாக அதனை அணுகிடுவர்
பெரியது சிறியது என்ற மாறுபாடின்றியே
உரியவர் கைசேரும் அடுத்த நாளிலேயே.

		

புல்லாங்குழலன்
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1. நெஞ்சு சளி
தேங்காய் எண்ணையில் கற்பூரம் சேர்த்து
நன்கு சுடவைத்து ஆற வைத்து நெஞ்சில்
தடவ சளி குணமாகும்.
2. தலைவலி
ஐந்தாறு துளசி இலைகளும் ஒரு சிறு
துண்டு சுக்கு, 2 லவங்கம், சேர்த்து
நன்கு அரைத்து நெற்றியில் பற்றாகப்
ப�ோட்டால் தலைவலி குணமாகும்.
3. த�ொண்டை கரகரப்பு
சுக்கு, பால் மிளகு, திப்பிலி, ஏலரிசி
ஆகியவற்றை வறுத்து ப�ொடி செய்து
தேனில் கலந்து சாப்பிட த�ொண்டை
கரகரப்பு குணமாகும்.
4. த�ொடர் விக்கல்
நெல்லிக்காய் இடித்து சாறு பிழிந்து, தேன்
சேர்த்து சாப்பிட்டால் த�ொடர் விக்கல்
தீரும்.
5. அஜீரணம்
ஒரு டம்ளர் தண்ணீரில் கருவேப்பிலை,
இஞ்சி, சீரகம், மூன்றையும் க�ொதிக்க
வைத்து ஆறவைத்து வடிகட்டி குடிக்க
அஜீரணம் சரியாகும். அல்லது
கறிவேப்பிலை, சுக்கு, சீரகம், ஓமம்
சேர்த்து துவையல் அரைத்து சாப்பிட்டால்
அஜீரணம் சரியாகும். அல்லது
வெற்றிலை, 4 மிளகு இவற்றை மென்று

தின்றால் அஜீரணக்கோளாறு சரியாகும்.
சீரகத்தை நீரிலிட்டு க�ொதிக்க
வைத்து, அந்த சீரக நீரைக் குடித்து
வர நன்கு ஜீரணமாவத�ோடு, உடல்
குளிர்ச்சியடையும். அல்லது 1தேக்கரண்டி
இஞ்சிச் சாறுடன், சிறிது தேன் கலந்து
பருகினால் ஜீரணசக்தி அதிகரிக்கும்.
6. வாயு த�ொல்லை
வேப்பம் பூவை உலர்த்தி தூளாக
வெந்நீரில் உட்கொள்வதினால்
வாயுத�ொல்லை நீங்கும். ஆறாத
வயிற்றுப்புண் நீங்கும்.
7. வயிற்று வலி
வெந்தயத்தை நெய்யில் வறுத்து ப�ொடி
செய்து ம�ோரில் குடிக்க வயிற்று வலி
நீங்கும்.
8. சரும ந�ோய்
கமலா ஆரஞ்சு த�ோலை வெயிலில்
காயவைத்து ப�ொடி செய்து தினமும்
ச�ோப்புக்கு பதிலாக உடம்பில் தேய்த்து
குளித்து வர சரும ந�ோய் குணமாகும்.
9. மூக்கடைப்பு
ஒரு துண்டு சுக்கை த�ோல் நீக்கி அரை
லிட்டர் நீரில் ப�ோட்டு சுண்டக் காய்ச்சி,
பால், சர்க்கரை சேர்த்துக் காலை, மாலை
சாப்பிட்டு வர மூக்கடைப்பு விரைவில்
நீங்கும்.
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10. கண் எரிச்சல், உடல் சூடு
வெந்தயத்தை மட்டும் ஊற வைத்து
நன்கு அரைத்து தலையின் முடி வேர்க்
கால்களில் தடவி வைத்து நன்கு
ஊறியபின் தலைமுடியை அலசினால் முடி
நன்கு வளருவதுடன் கண் எரிச்சல், உடல்
சூடு தணியும்.
11. வயிற்றுக் கடுப்பு
வயிற்றுக் கடுப்பு ஏற்பட்டால் புழுங்கல்
அரிசி வடித்த தண்ணீரில் சிறிதளவு
உப்பையும், வெண்ணெயையும் கலந்து
குடித்துவிடுங்கள். சிறிது நேரத்திலேயே
குணம் தெரியும்.
12. பற் கூச்சம்
புதினா விதையை வாயில் ப�ோட்டு
மென்றுக்கொண்டிருந்தால் பல்லில்
ஏற்படும் கூச்சம் மறையும். அல்லது
புதினா இலையை நிழலில் காய வைத்து
தூள் உப்பு சேர்த்து பல் துலக்கினால்
ஒரிரு நாளில் குணமாகும்.
13. வாய்ப் புண்
வாய்ப் புண்ணுக்கு க�ொப்பரைத்
தேங்காயை கசகசாவுடன் சேர்த்துச்
சாப்பிட்டால் குணமாகும். அல்லது
கடுக்காயை வாயில் ஒதுக்கி வைத்தால்
வாய்ப்புண் ஆறும்.
14. தலைவலி

மூன்றையும் கலந்து அடிவயிற்றில்
பூசினால் வயிற்றுப் ப�ொருமல் நீங்கும்.
16. அஜீரணம்
ஒரு கப் சாதம் வடித்த நீரில், கால் ஸ்பூன்
மஞ்சள் ப�ொடியைக் கலந்து குடிக்க
வயிற்று உப்புசம், அஜீரணம் மாறும்.
அல்லது சிறிது சுக்குடன் கருப்பட்டி,4
மிளகு சேர்த்து நன்கு ப�ொடித்து 2 வேளை
சாப்பிட்டால் அஜீரணம் குணமாகி பசி
ஏற்படும். ஒமம்,கருப்பட்டி இட்டு கசாயம்
செய்து பருகினால் அஜுரணம் சரியாகும்.
17. இடுப்புவலி
சாதம் வடித்த கஞ்சியை எடுத்து
ஆறவைத்து ஒரு ஸ்பூன் நெய்யில்
க�ொஞ்சம் சீரகம் கலந்து குடித்தால்
இடுப்புவலி நீங்கும்.
18. வியர்வை நாற்றம்
படிகாரத்தை குளிக்கும் நீரில் கலந்து
குளித்தாலும் வியர்வை நாற்றம்
மட்டுப்படும்.
19. உடம்புவலி
சாம்பிராணி, மஞ்சள், சீனி ப�ோட்டு
கஷாயமாக்கி பாலும் வெல்லமும் சேர்த்து
பருகினால் உடம்புவலி தீரும்.
20. ஆறாத புண்

பச்சை க�ொத்துமல்லித் தழைகளை
மிக்ஸில் அரைத்து தினமும் காலையில்
எழுந்தவுடன் குடித்துவர தலைவலி
நீங்கும்.

விரலி மஞ்சளை சுட்டு ப�ொடி செய்து
தேங்காய் எண்ணெயில் குழப்பி
காலையிலும் இரவிலும் ஆறாத
புண்களுக்கு மேல் ப�ோட்டால் சீக்கிரம்
குணமாகிவிடும்.

15. வயிற்றுப் ப�ொருமல்

21. கண் ந�ோய்கள்

வசம்பை எடுத்துச் சுட்டுக் கரியாக்கி
அதனுடன நல்லெண்ணெய், தேங்காய்
எண்ணெய், விளக்கெண்ணெய் ஆகிய

பசுவின் பால் நூறு மில்லி தண்ணீரில்
அதே அளவு விட்டு இதில் வெண்தாமரை
மலர்களைப் ப�ோட்டுக் காய்ச்சி
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பாத்திரத்தை இறக்கி வைத்து அதில் வரும் எடுத்து இஞ்சி சாறுடன் கலந்து
ஆவியைக் கண்வலி ப�ோன்ற ந�ோய்கள்
உட்கொண்டால் குணமாகும்.
வந்த கண்ணில் படும்படி பிடித்தால், கண்
ந�ோய்கள் அகலும்.
27. பூச்சிக்கடிவலி
22. மலச்சிக்கல்
தினமும் குடிநீரைக் காய்ச்சும் ப�ோது ஒரு
கைப்பிடி சுக்கைத் தட்டிப் ப�ோடலாம்.
தேவைப் பட்டால் குடிநீரை வடிகட்டிக்
க�ொள்ளலாம். மருத்துவ குணங்களைக்
க�ொண்ட இப்பொருள், ஜீரணத்துக்கு
உதவும், வாயுவை அகற்றும், அல்லது
இரவில் இரண்டு வாழைப்பழம்
சாப்பிடலாம்.அதிகாலையில் இலேசான
சுடுநீரில் அரை டீஸ்பூன் கடுக்காய்ப்
ப�ொடி சேர்த்துக் குடித்து விட்டால்
பதினைந்து நிமிடங்களில் குடல்
சுத்தமாகி விடும். தண்ணீர் அதிகம் குடிக்க
வேண்டும். மலச்சிக்கல் இருக்காது.
தண்ணீரும் குடிக்கச் சுவையாக இருக்கும்.
23. கபம்
வால்மிளகின் தூளை சீசாவில்
பத்திரப்படுத்தி வேளைக்கு ஒரு சிட்டிகை
தேனில் குழப்பிச் சாப்பிட கபம் நீங்கும்.
24. நினைவாற்றல்
வல்லாரைக் கீரையை நிழலில்
காயவைத்து ப�ொடித்து தினமும்
ஒரு தேக்கரண்டி உண்டு வந்தால்
நினைவாற்றல் பெருகும்.
25. சீதபேதி
சீதபேதி கடுமையாக உள்ளதா?
ஊறவைத்த வெந்தயத்தை அரைத்து
தயிரில் கலந்து 3 வேளை க�ொடுக்க
குணமாகும்.
26. ஏப்பம்
அடிக்கடி ஏப்பம் வருகிறதா?
வேப்பம்பூவை தூள் செய்து 4 சிட்டிகை

எறும்புகள் ப�ோன்ற பல்வேறு பூச்சிகள்
கடித்து வலி, வீக்கம் ப�ோன்றவை
ஏற்பட்டால் வெங்காயத்தை நறுக்கி அந்த
இடத்தில் தேய்க்கவும்.
28. உடல் மெலிய
க�ொழு க�ொழுவென குண்டாக
இருப்பவனுக்கு, உடல் இறுகி மெலிய,
க�ொள்ளுப் பயறு (Horsegram) க�ொடுக்க
வேண்டும்.
29. வயிற்றுப்புண்
பீட்ருட் கிழங்கின் சாற்றுடன் சிறிது
தேனும் கலந்து அருந்தி வந்தால்
வயிற்றுப்புண் குணமாகும்.
30. வயிற்றுப் ப�ோக்கு
கறிவேப்பிலையை அம்மியில்
வைத்து அதனுடன் தேக்கரண்டியளவு
சீரகத்தையும் வைத்து, மை ப�ோல
அரைத்து வாயில் ப�ோட்டு தண்ணீர்
குடித்துவிட்டால் வயிற்றுப் ப�ோக்கு
நிற்கும்.
31. வேனல் கட்டி
வேனல் கட்டியாக இருந்தால் வலி
அதிகமாக இருக்கும். அதற்குச்
சிறிதளவு சுண்ணாம்பும் சிறிது தேன்
அல்லது வெல்லம் குழைத்தால் சூடு
பறக்க ஒரு கலவையாக வரும் அதை
அந்தக் கட்டியின் மீது ப�ோட்டு ஒரு
வெற்றிலையை அதன் மீது ஒட்டி
விடவும்.
32. வேர்க்குரு
தயிரை உடம்பில் தேய்த்துக் குளித்தால்
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வேர்குருவை விரட்டி அடிக்கலாம்.

உடல் வலுவாகும். பித்த ந�ோய்கள் தீரும்.

33. உடல் தளர்ச்சி

39. கபக்கட்டு

முட்டைக் க�ோசுடன் பசுவின்
வெண்ணெய் கலந்து பாகம் செய்து
சாப்பிட்டால் உடல் தளர்ச்சி விலகும்.

நெருப்பில் சுட்ட வெங்காயத்தை
சாப்பிட்டு வர இருமல் கபக்கட்டு
முதலியன நீங்கும்.

34. நீர்ச்சுருக்கு/நீர்க்கடுப்பு

40. நெற்றிப்புண்

நீர்ச்சுருக்கு வெயில் காலத்தில்
முக்கியமாக பெண்களுக்கு நீர்க்கடுப்பு
ஏற்படுகிறது. இதற்கு காரணம் வெயில்
காலத்தில் அதிகமாகத் தண்ணீர்
குடிக்காமல் இருந்தால் நீர்ச்சுருக்கு
ஏற்படும். தாராளமாகத் தண்ணீர் குடிக்க
வேண்டும். பார்லி அரிசி ஒரு கைப்பிடி
எடுத்து 8 தம்ளர் தண்ணீரில் க�ொதிக்க
வைத்து ஆறிய பிறகு குடிப்பது நல்லது.
இளநீரில் வெந்தயப் ப�ொடி கலந்து
குடிக்கலாம்.

நெற்றியில் குங்குமம் வைத்துப்
புண்ணாகி உள்ள இடத்தில்
வில்வமரத்துக் கட்டையுடன் சந்தனமும்
சேர்த்து இழைத்துத் தடவி வந்தால், புண்
குணமாகி விடும்.

35. தாய்ப்பால் சுரக்க
அரிசியுடன் வெந்தயத்தைச் சேர்த்து
கஞ்சியாக்கி காய்ச்சி உண்டு வந்தால்
தாய்ப்பால் சுரக்கும்.
36. குழந்தை வெளுப்பாகப் பிறக்க
கர்ப்பிணிப் பெண்கள் அடிக்கடி இளநீர்,
தர்ப்பூசணி பழம் ஆகியவை சாப்பிட்டால்
குழந்தை வெளுப்பாகப் பிறக்கும்.
அழகாகவும் இருக்கும்.
37. எரிச்சல் க�ொப்பளம்
நெருப்பு சுடுநீர் பட்ட இடத்தில்
பெருங்காயத்தை அரைத்துப் பூசினால்
எரிச்சல் குறையும் க�ொப்பளமும்
ஏற்படாது.
38. பித்த ந�ோய்கள்
கேரட் சாறும் சிறிது தேனும் கலந்து பருகி
வர கர்ப்பினி பெண்கள் வாந்தி நிற்கும்

41. மூக்கடைப்பு
இரவில் மூக்கடைப்புக்கு மின் விசிறியின்
நேர் கீழே படுக்க வேண்டாம். சற்று
உயரமான தலையணை பயன்படுத்தவும்.
மல்லாந்து படுக்கும் ப�ோது மூக்கடைப்பு
அதிகமாகும். பக்கவாட்டில் படுக்கவும்.
காலையில் பல் தேய்க்கும் ப�ோது நாக்கு
வழித்து விட்டு மூன்று முறை மாறி மாறி
மூக்கைச் சிந்தவும். சுவாசப் பாதையைச்
சுத்தப் படுத்த நமது முன்னோர் காட்டிய
வழி இது.
42. ஞாபக சக்தி
வெண்டைக்காயை உணவில் அடிக்கடி
சேர்த்து வந்தால் நரம்புகள் வலிமை
பெறும். மூளையின் இயக்கத்தைச்
செம்மைப்படுத்துவதுடன் நல்ல ஞாபக
சக்தியையும் உண்டாகும்.
43. மாரடைப்பு
சுக்கு, மிளகு, திப்பிலி, தாமரை இதழ்,
வெல்லம் சேர்த்து தண்ணீரில் விட்டுக்
க�ொதிக்க வைத்து வடிகட்டி இரவில் ஒரு
டம்ளர் சாப்பிடுவதால் மாரடைப்பைத்
தடுக்கலாம்.
44. ரத்தக்கொதிப்பு, க�ொலஸ்ட்ரால்
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தலைசுற்றல்
வெள்ளைப் பூசனிக்காயை பூந்துருவலாக
துருவி, உப்பு சேர்த்து இஞ்சி, பச்சை
மிளகாய், க�ொத்துமல்லி, கருவேப்பிலை,
கடுகு, தாளித்து தயிரில் கலந்து தயிர்ப்
பச்சடியாக சாப்பிட்டால் மிகவும் ருசியாக
இருக்கும். பூசணிக்காய் ரத்தக்கொதிப்பு,
க�ொலஸ்ட்ரால் தலைசுற்றல்
எல்லாவற்றையும் கட்டுப்படுத்தும்.
45. கை சுளுக்கு
கை சுளுக்கு உள்ளவர்கள் நீரில் மிளகுத்
தூளும், கற்பூரத்தையும் ப�ோட்டுக்
க�ொதிக்க வைத்து அந்தத் தண்ணீரைத்
துணியில் நனைத்துச் சுளுக்கு உள்ள
இடத்தின் மீது ப�ோடுங்கள். அல்லது
டர்ப்பன்டைன் எண்ணெயைத்
தடவினாலும் சுளுக்கு விட்டு விடும்.
46. நீரிழிவு

 

அருகம்புல் சாறை ம�ோருடன் குடித்தால்
நீரிழிவு குறையும்.

l
மழை பெய்தால்
விளையும் பயிர்
உழவன் உழுதால்
நிறையும் வயிறு
l
உணவே மருந்தாய்
ந�ோயற்று வாழ
வழி வகுக்கிறது
அஞ்சறைப் பெட்டி
l
நீண்ட த�ோகையுடன்
மயிலைப் பார்த்ததும்
மழை ப�ொழியுமாறு
மேகத்திடம் வேண்டினேன்
சு. பிரவந்திகா
சென்னை

47. மாதவிடாய்க் க�ோளாறுகள், இதய
ந�ோய்
உலர் திராட்சைப் பழத்தை வெது
வெதுப்பான தண்ணீரில
அரை மணி நேரம் ஊறவைத்து
காலையில் அருந்தினால் மாதவிடாய்க்
க�ோளாறுகள், இதய ந�ோய் தீரும்.
48. கக்குவான், இருமல் மலச்சிக்கல்
உடல் பருமன்
புடலங்காயின் இலைச்சாறு, காலையில்
குழந்தைகளுக்குத் தருவதால் கக்குவான்,
இருமல் குணமாகும். மலச்சிக்கல் நீங்கும்.
புடலங்காய் சமைத்து உண்பதால்
தேவையில்லாத உடல் பருமன்
குறையலாம்
49. உடல் வழுவழுப்பு பெற
ஒரு டம்ளர் அளவு பட்டாணியை
தண்ணீரில் வேகவைத்து குளிர்ந்ததும்
தக்காளி சாறு சேர்த்துத் தினமும்
சாப்பிட்டு வர உடல் வழுவழுப்பு பெறும்.
50. குழந்தைகளுக்கு எண்ணெய்
தேய்த்துக் குளிப்பாட்டிய நாளில் மட்டும்
கீரை சாப்பாட்டுக்கு க�ொடுக்கக் கூடாது.
கேரட் சாறும் சிறிது தேனும் பருகி
வந்தால் கர்ப்பிணிப் பெண்களுக்கு வாந்தி
மட்டுப்படும்.
எலுமிச்சை பழச் சாற்றில் ரசம் செய்து
சாப்பிட்டால் உஷ்ணம் குறையும்.
நுரையீரல் சம்பந்தமான ந�ோய்கள்
குணமாக வெற்றிலைச் சாற்றில் இஞ்சி
சாற்றை சேர்த்து குடித்து வந்தால் நல்ல
பலன் கிடைக்கும்.
எள், எள்ளில் இருந்து வரும்
நல்லெண்ணெய்யைக் க�ொடுக்க உடல்
இளைந்துக் காணப்படுபவர்கள் தேறி,
உடல் எடை அதிகரிக்கும்.
கடுகை அரைத்து வலியுள்ள பகுதியில்
ப�ோட்டால் வலி குறைந்து விடும்.

- சின்னதுரை ஞானகரன்
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l
க்குகளின்
புதிர் அடு
து
உழலுகிற
மத்தியில்
ர்தலின்
தன்னுண
ம் நான்
டு
வெளிதே

1.
்டத்தில்
வெளி வட
யார் யார�ோ
ருவ
்தில் ஊடு
உள்வட்டத
நீ மட்டும்

ல்
l
ான புரிதலி மும்
்படைய
ிப
ள
ண
வெ
நா
அச்சமும்,
தூரமாகின ன
ந்த
அருகில் வ
்மையும்
நேர
,
நிமிர்வும்

2.
உயரம்
அந்த மலை ணக்கு
க
கிறாய்
என் பாவக்
ால் கழுவு
ணைய
ரு
உன் க
ாமி
கிறேன் ச
நானும் ஆ

l
டத்தும்
!
வலிகள் ந
பயணங்கள்
ில்
ள
ிக
ழ
வ
பிட
க் களிம்
புன்னகை
!
காயங்கள்
மறையும்

3.
விட
கயிற்றை
சுருக்குக்
வார்த்தைகள்
வலுவான
மல்
ல் புதைக்கா ன
்ற
எரிக்காம
திணிக்கின
நரகத்தை

l
்தில்
்தின் ஆழத
ம�ௌனத
கள்
வு
ம் நினை
மையமிடு
ில்
ள
தைக
ர்த்
உதிரா வா
த�ோ...
ஏ
து
திருக்கிற
ப�ொதிந்
l
க்கும்
தடம் மறை
கண்ணீ ர்
டும்
சமரசப் புன்னகை
எல்லை த�ொ
வாழ்வின்
திர்வு
மனதின் மு

செல்வி
அன்புச்

2
ன்.
விண் மீன்களை
க�ொள்கிறே
எண்ணிக்
இல்லை
தீருவதாய்
பசி.
வயிற்றுப்
3.
ருந்தும்
கைகள் இ
ார்கள்.
தட்ட மறுக்கிற னது
ப் ப�ோ
ஊனமாய்
னது.
ம
அவர்கள்

ூ

சுப்புராஜ

1.
ம்
இருந்தாலு
கூட்டமாய்
.
து
கசந்து ப�ோகிற
ய் ஏங்கும்
பேரருக்கா ்க்கை.
ாழ
காப்பக வ

ி

சாம
ர�ோக்கிய
ராஜூ ஆ

க்கிடையே
1.
வேலைகளு
து
ல்லத்
இ
து
உள்ளம் செல்கிற
்த
பாதி படித
மீது
தின்
புத்தகத்
2.
னாலும்
தீர்ந்து ப�ோ ில்லை
னம
லுள்ள
வைக்க ம
ளுக்கு இடையி
கைக
ரு
இ
ோப்பை
தேநீர் க�
ம்
3.
க் காட்டிலு
்டலை
ட
்த
த
கை
த்தமிட்டது
அதிகம் ச
நடக்கும்
கயிற்றில்
வயிறு
சிறுமியின்
னிகுமார்
	ஜன

அப்சத்,

அய்ஷத்

.

இலங்கை
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வா ழ்வியல் வெற்றி த�ோல்வி

களை நிர்ணயிக்கும் வாழ்வியல் வன்
மற்றும் மென் திறன்கள் (Hard and Soft
Life Skills) மனித மரபணுக்களில் எங்கும்
பு த ி தா க தைக்கப்ப டு வ து ம் ம ா ற ா க
திணிக்கப்படுவதும் இல்லை.
இந்த வன் மற்றும் மென் திறன்கள்
அனைத்தும் மனித உயிர்த் துகள்கள்
எனப்படும் ஜீன்களில் ஆதி மனிதம் த�ொட்டு
இன்று வரை பரிணாம வளர்ச்சி மற்றும்
சிதைவின் அடிப்படையில் ஒவ்வொரு
தனி மனிதரிலும் அடிப்படையாகவே
ப�ொதிந்து
உள்ளது.
இத்திறன்கள்
நம்மில் சிலரிடம்
இயற்கையாகவே
கூடுதலாக
வெளிப்படுகிறது. ஆனால்
இந்த வன் மற்றும் மென் திறன்கள் நம்மில்
பலக�ோடி பேருக்கு இருந்தும் இயங்காது
நிலையில் அது அவர்களிடம் அவருக்கு
தெரியாமலேயே இ ரு ந் து அ வ ர ்க ள ி ன்
வ ா ழ ்க்கை வெறும் சராசரிக்கும் கீழ் நடத்தி
வீணாகிவிடுகிறது.

(Knowledge), உணருதல் (Understanding), பகுப்பாயுதல் (Analysis) மற்றும்
பயன்பாடுகளை (Application) க�ொண்டு
தன் வாழ்வியல் நிகழ்வில் உரிய முறையில்
செயல்படுத்தி வெற்றிகளை கூடுதலாக்கி,
த�ோல்விகளை த�ொட்டுவிடாமல் முடிந்த
வ ரை தள்ளிவை க் கு ம் அ ந ்த உ ல க ி ன்
ஒற்றை வாழ்வியலாரையே இவ்வுலகம்
சாதனையாளர் என்று ப�ோற்றுகிறது.
	நமக்கு வெற்றியாளர்கள் தேவை
இல்லை.
	நமக்கு இனி ப�ொதுவுடைமை அறிவி
யல் சார் உலகின் இந்த பிரபஞ்சத்திற்கு
என்றென்றும் சாதனையாளர்கள் மட்டுமே
வேண்டும். வெற்றியாளர்கள் கவனிக்கப்
படுவார்கள், சிறிது காலம் பேசப்படுவார்கள்,
நாளடைவில் மறக்கப்படுவார்கள். ஆனால்
ச ாத ன ை ய ா ள ர் எ ன ்றென் று ம் மு ன்
மாதிரியாக (Role Model) அனைவராலும்
ஏற்றுக் க�ொள்ளப் படுவார்கள்.

ஓவ்வொரு தனி மனிதனும் உலகில்
சாதனையாளரே. ஆனால் சிலர் மட்டுமே
வாழ்வில் சாதிக்க காரணம் என்ன என்று
எந்த ஒரு தனி மனிதர் தனக்குள் ஆராய்ந்து பார்த்தால், பலர் தங்களுக்குள்
ப�ொதிந்து உள்ள இந்த வன் மற்றும் மென் உள் இருக்கும் இந்த வாழ்வியல் வன்
வ ா ழ ்வி யல் த ி றன்களை தன் அற ி தல் மற்றும் மென் திறன்களை முழுமையாக
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கையாளவில்லை என்பதாலும், கையாண்ட
அந்த வெகு சிலர் என்றும் எப்பொழுதும்
சாதனையாளர்கள் ஆகிவிடுகிறார்கள் என்
பதே இக்கட்டுரை தரும் பதில்.

ஆளுமை உணர்வு அனைத்து உயிர்
களிடமும் காணப்படுகின்றது. அது அறிவு
உள்ள மனிதனிடம் மேல�ோங்கி நிற்கிறது.
ஆளுமை என்பது நாம் யார் என்பதைப் பற்றிய
அறியக்கூடிய ஒரு மெய்ப்பாடு ஆகும். தனித்
திறமைகள் என்றில்லாமல், ஒட்டும�ொத்தமாக
ஒருவரை அடையாளப்படுத்தக்கூடிய காரணி
ஆளுமை ஆகும். இந்த மனித ஆளுமைக்
கும் (Personality) மனித திறனுக்கும் மனிதர்
தம் வாழ்வியல் செயல்பாட்டிற்கும் நிறைய
த�ொடர்பு இருக்கிறது. ஒருவர் தன் தனித்
த ன ்மை
வ ா ய ்ந ்த
நடத்தை ய ா ல்
( B e h a viour) தன்னை தன் அன்றாட
ஒவ்வொரு செயலுக்கும், சூழ்நிலைக்கும்
ஏற்ப அமைத்துக் க�ொள்ளுதலே ஆளுமை
எனப்படுகிறது.

இந்த தன் முனைப்பு அறிவியல் சார்
உளவியல் கட்டுரை ஆனது இதற்கு முன்
உளவியல் மற்றும் ஆன்மீக கட்டுரையாளர்கள்
மேற்கொண்ட மனித வெற்றியாளர்களை
உருவாக்கும் முயற்சியிலிருந்து முழுவதும்
விலகிய ஒன்று ஆகும். இக்கட்டுரை எல்லா
மனிதரும் சாதனையாளரே என்று நிரூபித்து,
ஒவ்வொரு தனி மனிதருள்ளும் அடிப்படையில்
உள்ள மனித வாழ்வியல் வன் மற்றும்
மென் திறன்களை அவர்களைக் க�ொண்டே
தூண்டி பின் அவர் தம் வாழ்வியல் நிகழ்வில்
துலங்கச் செய்து அந்த மனிதரை என்றும் 	தற்பவம் (Self) என்கிற முழுமையான
சாதனையாளராய் இருக்க வைப்பதே இந்த ஆளுமை ஒவ்வொரு தனி மனிதரிடமும்
கட்டுரையின் இலக்கு ஆகும்.
உள்ளது என்று யுங் தெரிவிக்கிறார். உளப்
பகுப்பியலின் (Psycho Analytics) தந்தை
	ப டி ப் பு ம் பல்வகை வ ன் ம ற் று ம் ஃப்ராய்டு அவர்கள் ஆளுமை குறித்து நமக்கு
மென் திறன்களும் உள்ள ஒருவர் சிறந்த உணர்த்துகையில்
நடத்தையியலும்
ஆளுமையாக விளங்குவார் என்பதற்கு எந்த (Behaviourism) ஆளுமையியலும் இயைபுத்
உத்தரவாதமும் இதுவரை இல்லை. இந்த வன் துறைகள் (Associates) ஆகும் என்கிறார்.
மற்றும் மென் திறன் க�ொண்ட இந்த ஆளுமைத் நடத்தை களுக்கான காரணிகளைக் கண்டறியு
திறன்தான் சாதாரண மனிதர்களையும் ம் ப�ோக்கில் ஆளுமை உளவியல் த�ோன்றிற்று
சாதனையாளர்களையும்பிரிக்கிறது.சாமானிய என்பர். நனவிலி என்கிற உள் மனமே (Unநபர்களையும் சமூகத்தையே மாற்றக்கூடிய conscious) மனித ஆளுமையைத் தீர்மானிக்கி
வலிமை படைத்த சாதனையாளர்களையும் றது என்றும் ஃப்ராய்டு குறிப்பிடுகிறார்.
வேறுபடுத்துகிறது.
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வ ா ர ன் அ வ ர ்க ள ி ன் கூ ற்றின்
படி ஒருவருடைய நுண்ணறிவு (Intelligence), சுபாவம் (Temperament), திறமை
(Skill) மற்றும் எண்ணங்கள் (Thoughts)
ஆ க ி ய வ ற்றின் கூ ட் டு ந ி லை க ளே
ஆளுமையாகும். ஒரு தனி மனிதனின்
தனித் தன்மையான நடத்தையினையும்
(Unique Behavior) சிந்தனையையும் முடிவு
செய்கின்ற அவனுடைய உள, உடல் (Mental and Physical) அமைப்பே ஆளுமை
எனப்படுகிறது என்கிறார் ஆல்பிரட்.
ஒரு தனிமனிதனுக்குரிய உள செயல்
பாடுகளும் (Psychic Functions) உளநிலை
களும் (Mental States) க�ொண்ட ம�ொத்த
அமைப்பே ஆளுமைஎன்கிறார் லிண்டன்

ஒலிக்கும் ஒரு விசித்திர குரலைப் பற்றி
பேசப்போகிறாம்.
	நீங்கள் உங்களை கவனித்து பார்த்து
இருக்கிறீர்களா. பதில் ச�ொல்லுங்கள்.
கண்ணாடியில் பார்த்து இருக்கி
றேன் என்று நீங்கள் ச�ொல்லும் ப�ோது அது
உங்களை நீங்கள் புறத்தில் பார்க்கிறீர்கள்
என்று அர்த்தம்.

இங்கு கேள்வி என்னவென்றால்,
நீங்கள் உங்களை, அகத்தில் அதாவது
உ ங ்க ளு க் கு ள் உ ங ்களை க வ ன ி த் து
பார்த்து இருக்கீறீர்களா என்பதே ஆகும்.
இக்கேள்விக்கு எந்த ஒரு மனிதரும் நான்
ஆளுமை ம னி தனி டம் க ாண ப் என்னை அகத்தில் கவனித்து பார்க்கவில்லை
ப டு ம் ஒ ட் டு ம�ொத ்த கு ண ங ்க ள ி ன் அல்லது பார்த்ததில்லை என்று ச�ொல்ல
த�ொ கு ப ் பா க அ மை வ து . இ த ்த கை ய முடியாது. ஏன் எனில் ஒவ்வொரு மனிதரும்
ஆளுமையைக் க�ொண்டு ஒரு மனிதரை தன் மன மற்றும் உடல் இயக்கத்தில் தன்னை
நா ம் அ டை ய ா ள ப்ப டு த்திட மு டி யு ம் . பார்த்துக்கொண்டே இருக்கிறார்கள் என்பதே
எனவே ஒரு மனிதன் மனிதனாக வாழவும், அறிவியல் மற்றும் மெய்யியல் சார்ந்த
மாமனிதனாக மேம்படவும் அவனுக்கு உண்மையாகும்.
அடிப்படைத் தேவை வன் மற்றும் மென்
திறன்கள் க�ொண்ட ஆளுமைத் திறனாகும்.
அது என்ன நம்மை நாம் பார்ப்பது
இத்திறனை மேம்படுத்த மனிதன் பல அல்லது கவனிப்பது. ஒரு தனி மனிதர்
க ள ங ்க ள ி ல் செ ய ல்பட வேண் டு ம் . ஒரு செயல் வின ையை அவரு க்குள்
ஆளுமைத்திறன் என்பது ஒரு மனித நிறைவேற்றும் ப�ொது அவரின் இடை
னு டை ய ஒ ழு ங ்கமைந ்த இ ய ங ்கி ய ல் மனம் அல்லது நடு மனம் அவருடன்
பண்புகளின் (Traits) த�ொகுப்பு என்கிற உரையாடும். அதை அவர் என்கிற தனி
கு ண ங ்க ள ி ன் ( C h a r a c t e r s ) ம ற் று ம் நபர் மனித ஆளுமை ஆகிய வெளி மனம்
திறமைகளின் (Talents) த�ொகுப்பாகும்.
கவனித்து க�ொண்டு இருக்கும். இந்த தனி
மனித உள் மனதில் நடக்கும் உரையாடலே
உடலும் மனதும் சேர்ந்து உயிருடன் (Self Talk) ஒட்டு ம�ொத்த தனி மனித
வ ா ழ ்ப வ ன ்தான் ம ன ி தன் . ஒ வ் வ ொ ரு செயல்பாட்டின் அனைத்திற்கும் மூல
தனி மனிதனுக்கும் ஒரு அடையாளம் காரணியாகவே அமைகிறது.
உண்டு அந்த தனி அடையாளமே அவரின்
ஆளுமை என்று அறியப்படுகிறது.
சுய-பேச்சு அல்லது மனதின் குரல்
என்பது நீங்கள் உங்கள�ோடு பேசும்
இந்த த�ொடர் ஆரம்பிக்கும் ப�ோது நிகழ்வு அல்லது நீங்கள் உங்களுக்குள்
நாம் யார் என்று ஒரு கேள்வி கேட்டு, பின் நடத்திக்கொள்ளும் உரையாடல் அல்லது
மனம் என்றால் என்ன என்று ச�ொல்லி உங்களின் உள் உள்ள, நடு அல்லது இடை
அதற்கு விடை அறிந்தோம். அதன் பின் மனதின் குரல் ஆகும். நீங்கள் உங்களுக்குள்
வன் மற்றும் மென் வாழ்வியல் திறன்கள் அன ைத் து செயல் நிகழ்வுகளு க்கும்,
க�ொண்ட ஆளுமை பற்றி சற்று புரிந்து இந்த உள் மன உரையாடலை உங்கள்
க�ொண்டு தற்பொழுது நாம் நமக்குள் நடு மனதில் நடத்துகிறீர்கள் என்பது
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இப்பொழுது கூட நீங்கள் இந்த
கட்டுரையைப் படித்துக்கொண்டு இருக்கும்
ப�ோது உங்கள் மனது பல விஷயங்களை
உங்களுடன் பேசிக்கொண்டே இருக்கும்.
அ ப்ப டி உ ங ்க ள் ம ன து உ ங ்க ளு டன்
பே சு ம் வ ி ஷ ய ங ்க ள் நீ ங ்க ள் ப டி க் கு ம்
நிகழ்கால கட்டுரை வாசிக்கும் நிகழ்விற்கு
த�ொடர் பு டை ய தா க வு ம் இ ரு க்க ல ா ம்
இல்லை த�ொடர்பின்றி சம்பந்தமே இன்றி
கூடஇருக்கலாம்.இந்தஉள்குரல்வாழ்வியல்
அனுபவங்கள், முழுவதும் உள்ளமைந்த
நம ் பிக்கை கள் மற் றும் சார்பு களுடன்
நனவான எண்ணங்களை க�ொண்டு மனித
சிந்தனைகள் மூலம் உங்களை வாழ்வியல்
வினையில் ஒருங்கிணைக்கிறது.
இந்த சுய-பேச்சு என்கிற மனதின்
குரல் மிக மிக முக்கியமானது ஆகும்.
ஏ னெ ன ்றா ல் நீ ங ்க ள் எ ப்ப டி
உணர்கிறீர்கள் மற்றும் நீங்கள் என்ன
செய்கிறீர்கள், மேலும் நீங்கள் என்ன
செய்யப் ப�ோகிறீர்கள் என்பதில் இந்த
சுய பேச்சு என்கிற மனதின் குரல் பெரிய
தாக்கத்தை ஏற்படுத்துகிறது.
இந்த சுய-பேச்சு என்கிற மனதின்
குரல் ஆனது உங்களுக்கு ஆதரவாகவும்
நன்மையாகவும், மகிழ்ச்சியாகவும், நேர்மறை
ய ா க வு ம் இ ரு க்க ல ா ம் . அ து உ ங ்களை
ஊக்குவிக்கும் பெரும் காரணியாகவும்
அமையலாம். அல்லது அது உங்களுக்கு
எதிர்மறையாக உங்களின் சுயத்தை வீழ்த்தி
உங்களை த�ோற்கடிக்கும் காரணியாக கூட
இருக்கலாம்.
இந்த சுய-பேச்சு என்கிற மனதின் குரல்
மூலம் நீங்கள் வெளிப்படுத்துகிற இந்த நேர்
அல்லது எதிர் மறை எண்ணங்கள் க�ொண்ட
உ ங ்க ள ி ன் ச ி ந ்த ன ை க ளே உ ங ்க ள ி ன்
நம்பிக்கை என்று ப�ொருள்படுகிறது.

l
நிலவு முகத்தில்
இத்தனை கீறல்களா
பெண் என நினைத்து
நாசம் செய்தனர�ோ.
l
குடம் குடமாய்
பால் அபிஷேகம்
பரவசத்தில் சிலர்
பசி மயக்கத்தில் பலர்.
லக்ஷ்மி கார்த்திகேயன்
சென்னை
l
கசியும் விழிநீரில்
கரைந்து வழிகிறது
வெறும் கதையாய்ப்
ப�ோன காதல்...

 

உங்களுக்குத் தெரியாமல் கூட இருக்கலாம்,
ஆனால் இந்த உள் மன உரையாடலை
நீங்கள் நிச்சயமாக எப்பொழுதும் நடத்திக்
க�ொ ண ் டே இ ரு க்கி றீ ர ்க ள் எ ன ்பதே
உண்மையாகும்.

l
சுவடுகள் எல்லாம்
சுவடற்றுப் ப�ோனது..
நிகழ்கால பரவலின்
விரைந்த ஓட்டத்தில்...
l
படிமங்களின் விழுமங்கள்
உந்தன் நினைவுகள்..
சுரண்டலில் குருதி
கசிகிறது இதயத்தில்...
சு.வித்யாகார்த்திக்
பழநி
l
நிலவின் நிழலாக
நித்தமும் அலைகிறேன்
இல்லாத நாளில்
இருளில் கரைகிறேன்
முருகேஸ்வரி்

l
விட்ட உதையில்
மெய்சிலிர்த்துப் ப�ோனேன்
என் வயிற்றில் உன்னை
த�ொட்டு இரசித்தவாறு
சுப்லா நாகராஜ்,
பாண்டிச்சேரி
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இந்த உள் குரல் அல்லது சுய-பேச்சு,
நனவான எண்ணங்கள் மற்றும் ஆழ் மனதின்
நம்பிக்கைகள் மற்றும் இடை அல்லது நடு
மனதின் உணர்வுபூர்வமான எண்ணங்களை
இணைத்து, மனித தினசரி அனுபவங்களை
விளக்குவதற்கும் செயலாக்குவதற்கும்
மூளைக்கு ஒரு வழியை வழங்கிக்கொண்டே
இருக்கிறது.

தனி நபரின் தனிப்பட்ட வளர்ச்சியைக் கூட
கட்டுப்படுத்தலாம்.

	பலர் தங்களைத் தாங்களே ஊக்கப்
படுத்துவதற்காக, உள் சுய-பேச்சைப் பயன்
படுத்துகின்றனர், இந்த சுய-பேச்சு என்கிற
உள் மன உரையாடலை நாம் சரியாகச்
செய்தால் அது என்றும் நம் வாழ்வில்
பலனளிக்கும் என்று அறிவியல் சார்
சுய-பேச்சு நேர்மறையாக இருக்கும் உளவியல் ஆராய்ச்சிகள் நிரூபித்துள்ளது.
நேரங்களில் அது நம்முள் அச்சங்களைத்
தணித்து நம்பிக்கையை வளர்க்கிறது. அது
உரிய சுய பேச்சு நிகழாத ப�ோது நம்
தனி மனிதருக்கு தன்னம்பிக்கை தந்து சிக்கல்களுக்குஆக்கப்பூர்வமானதீர்வுகளைக்
‘‘என்னால் முடியும்’’ என்று தனி மனிதரை நாம் கண்டுபிடிப்பதில் வெற்றி பெறவில்லை
நம்பச்செய்து “என்னாலும் முடியும்’’ என்று என்று ஆராய்ச்சிகள் மெய்ப்பிக்கிறது. நம் சுய
அடுத்த கட்டத்திற்கு அவரை எடுத்துச் பேச்சு ஆக்கமற்றதாக இருக்கும்போது அதை
செல்கிறது.
சரி செய்வதற்கு நாம் நம்மை ஊக்குவிப்பதில்
கவனம் செலுத்த வேண்டும்.
அதே சமயம் துரதிர்ஷ்டவசமாக,
எதிர்மறையான சுய-பேச்சுக்கு மனித
இப்படி நம் மன அமைப்பு என்கிற
இயல்பு ஆளாகும்போது, இதில் ’’என்னால் ‘வெளி’, ‘நடு அல்லது இடை’ மற்றும் ‘உள்
முடியாது’’, ‘‘என்னால் எதையும் சரியாகச் அல்லது ஆழ்’ மனங்களைக் க�ொண்டும்,
செய்ய முடியாது’ அல்லது ‘நான் ஒரு நம் மனதின் குரலைக் க�ொண்டும், நம்
முழுமையான த�ோல்வியாளர்’’ ப�ோன்ற ஆளுமை என்கிற அடையாளம் க�ொண்டும்,
எதிர்மறை எண்ணங்களைத் த�ோற்றுவித்து நம்முள் ப�ொதிந்து உள்ள வன் மற்றும்
அந்த தனி நபரை நம்பிக்கை இழக்கச் மென் திறன்கள் க�ொண்டும், நாம் நம்
செய்து, அவரின் சுய நம்பிக்கையைச் எண்ணங்களைச் சீராக்கி அதன் மூலம்
சிதைத்து, அவரை பின் ந�ோக்கி நகர்த்திய�ோ த�ோன்றும் சிந்தனைகளைக் க�ொண்டு நம்
அல்லது செயல்பாட்டில் இருந்து விலகிச் நடத்தை பண்புகளை வாழ்வியல் செயல்
செல்லச் செய்கிறது.
நிகழ்வின் வினையில் செயல்படுத்தும்
ப�ோது, நாம் அந்த ஒற்றைச் செயலில், நாம்
வ லு வ ான உள் ம ன கு ர லைக் நிர்ணயம் செய்து க�ொண்ட அந்த பலன்
க�ொண்டிருப்பதன் மூலம் ஒருவர் தன் உள்ள இலக்கை ஆக்கபூர்வமாக அடைய
வெற்றியை ப் பெ ற மு டி யு ம் எ ன் று முடியும்.
பெரிதும் நம்புகிறார்கள். ஆனால் சில
சந்தர்ப்பங்களில், நம்மையே விமர்சனம்
இ து ச ாத்தி ய ம ா , இ ப்பொ ழு து
செய்கிற அந்த உள் மனக் குரல் கூட ஒரு உ ங ்க ள ி ன் ம னத ி ன் கு ர ல் எ ன ்ன
சாதனைக்கான நம் முயற்சியின் மேல் உள்ள ச�ொல்லுகிறது...
உள் மற்றும் வெளிப்புற தடைகள் பற்றிய முழு
த�ொடரும்.
விழிப்புணர்வை அது அந்த தனி நபருக்குள்
n
ஏற்படுத்துகிறது என்பதே உண்மை ஆகும்.
இதன் மூலம் அது தனிநபர்களை சாதிக்க
தூண்டுகிறது. இருப்பினும், காலப்போக்கில்,
அந்த வகையான சுய-பேச்சு ஒருவரின்
நம்பிக்கையை பெரிதும் பாதிக்கலாம்,
அவமானத்தை கூட வளர்க்கலாம் மற்றும்
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6. இலக்கணம் :

1. நட்பு :

ம�ொழி இலக்கணம் தெரிந்தவன்
நல்ல அறிஞன் ஆகிறான்
வாழ்க்கை இலக்கணம் தெரிந்தவன்..
நல்ல மனிதன் ஆகிறான்...

நல்லோர் நட்பு என்றும்
வளர்பிறை ப�ோல் வளரும்
தேய்பிறை ப�ோல் தேயும்
தீய�ோர் நட்பு மட்டும்...

7. க�ோபம் :

2. நண்பன் :

ஆண்களின் க�ோபம்
பெண்களின் கண்ணீரில் கரைந்திடும்
பெண்களின் க�ோபம்
ஆண்களின் அன்பில் அணைந்திடும்...

அருகிலுள்ள நண்பன்
நிழலாக இருப்பான்
தூரமுள்ள நண்பன்
நினைவாக இருப்பான்...

8. வீரம் :

3. மது :

வெற்றி பெறும் பக்கம்
நிற்பது வீரமல்ல
நிற்கும் பக்கம் வெற்றியடைவதே
உண்மையான வீரம்...

குடிப்பதை நிறுத்திவிட்டால்
குடிகள் வாழும்
குடிக்குமிடத்தை இடித்துவிட்டால்
குடில்கள் ஆளும்...

9. பிறப்பு :

4. வெற்றி :
வெற்றி வந்தால் பெற்றுக்கொள்
த�ோல்வி வந்தால் கற்றுக்கொள்
இன்றைய த�ோல்வியே
நாளைய வெற்றி
5. பெண்கள் :
பெண்கள் நாட்டின் கண்கள்
குடும்பத்தின் ஆணிவேர்கள்
ப�ொன்னிற்கு வீழ்ச்சியுண்டு
பெண்ணிற்கு வீழ்ச்சியில்லை...

பிறப்பும் வாழ்வில் ஒருமுறைதான்
இறப்பும் வாழ்வில் ஒருமுறைதான்
பிறப்பை தடுக்கவும் முடியாது
இறப்பை அழிக்கவும் முடியாது...
10. வீடு :
ஓட்டு வீட்டிற்குள்
ஒற்றுமையாய் நாம் இருந்தோம்
வறுமை நம்முடனே
வசதியாய் வாழ்ந்தது....

துரைராஜ்
ஆடுதுறை

2   |45

 
த�ொடரும் கேள்விகளை கேட்கலாம்.

n மரணித்த பின்பு உயிர் எங்கே
ப�ோகிறது?
மஸ்த்தான், நெல்லை
l எங்கும் ப�ோகாது. அவர்கள் விட்டுச்
சென்ற நல்வழி வாழ்கிறது.
n உலகில் செல்வந்தன் ஒருவிதமாகவும்
எளியவன் வேற�ொரு விதமாகவும்
கவனிக்கப்படுவதேன்?
எழிலரசி, க�ோவை
l அது செல்வத்தின் அடிப்படையில்
வாழ்பவர்களே அதிகமாக உள்ளதால்
அவ்வாறு த�ோன்றுகிறது
n பெண்களே இல்லாத உலகம் எப்படி
இருக்கும்?
மகுடன், வேலாங்கண்ணி
l பெண்கள் இல்லாத உலகம்...
அப்போதும் இதே ப�ோல் (உருண்டையாகத்)
தானிருக்கும்.
n மதங்களைப் படைத்தவன்
இறைவனா மனிதனா?
	சேகர், புதுவை
l இறைவனைப் படைத்த மனிதன்

	தமிழன், பேராவூரணி
l அவர்களை நம்பிச்செல்பவர்களுக்கு
ஆயுள் தண்டனை தருவேன். ப�ோலிச்
சாமியார்களுக்குத் தூக்குதண்டனை
தருவேன்.
n அன்புக்கு விலையுண்டா?
இலக்கியா, செர்ஜி
l விலைமதிப்பு இல்லாதததுதான்
அன்பு
n கலிகாலம் என்றால் என்ன?
	பன்னீர்செல்வம், கடலூர்
l நன்றிமறந்தவர்களும் துர�ோகிகளும்
அதிகமாகும் காலம்
n கடவுள் கண்முன் த�ோன்றினால்
வேதாளம் என்ன கேட்பார்?
ஏகாம்பரம், மயிலாடுதுறை
l வேதாளம் கடவுளாக வேண்டுமென்று
கேட்பார்
n பேரழகு என்பது புறத்தோற்றமா
அல்லது அகத்தோற்றமா?
சச்சிதானந்தம், புதுவை

n ஒரு நாடு உணவில் தன்னிறைவு
அடைய பிரதானமாக என்ன செய்ய
வேண்டும்?
	தணிகாசலம், பாரிஸ்

l அகத்தோற்றம்தான்

l வேளாண்மைக்கு அதிக
முக்கியத்துவம் தரவேண்டும்

l தாயின் கருவறை

n ப�ோலிச்சாமியார்களுக்கு தண்டனை
க�ொடுப்பதானால், உங்கள் தண்டனை
எப்படி அமையும்?

n உலகில் நிம்மதியான இடம் எது?
குகன், நல்லூர்

n அரசியலே இல்லா நாடு எப்படி
இருக்கும்?
மங்களநாதன், க�ொழும்பு
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l மகிழ்ச்சியாக இருக்கும்
n காதலைப் பற்றிய வேதாளத்தின்
பார்வை என்ன?
வளவன், சிதம்பரம்
l அன்பால் வரும் காதலே சிறந்தது.
புறஅழகால் வருவது காதல்அன்று
n தமிழில் உங்களுக்குப் பிடித்த
இலக்கிய நூல் எது? ஏன் பிடிக்கும்?
இராமலிங்கம், அம்பை
l சிலப்பதிகாரம்; அது குடிமக்கள்
காப்பியம் என்பதே காரணம்
n தேனை விட இனிமையானது என்ன?
சர்புனிசா, செர்ஜி
l தாயன்பு
n ஒரு வரியில், ஒரு நகைச்சுவைக் கதை
ச�ொல்லமுடியுமா?
	பாக்கியம், கும்பக�ோணம்
l பேசினால் 18% வரி வரப்போகிறது
என இந்தியா ம�ௌனவிரதம்
n புலவனின் பெண்பால் என்ன?
	நஸீரா, ஏறாவூர்
l புலவர் என்றால் பிரச்சினை
இல்லையே
n அடுத்தவர் உழைப்பில் வாழ
நினைப்பவர்களுக்கு என்ன பெயர்
சூட்டலாம்?
ஜாவித், வடகரை
l க�ொடுத்து வைத்தவர்கள்
n காதலில் பிளவு ஆரம்பிக்கும்
முதற்புள்ளி எது?
காசிம், நாகை

n இப்போதும் சித்தர்கள்
வாழ்கிறார்களா?
	பாண்டியன், கேரளா
l வாழ்கிறார்களே!
n ஒரு ஆணுக்கும் பெண்ணுக்கும்
இடையில் உள்ள நட்பின் எல்லை எது?
	பார்த்திபன், ஆக்கூர்
l கணவன் மனைவிக்கான
பிரச்சினைகளில் தலையிடாது இருப்பதே
n கருந்துளைக்குப் (Blackhole)
பின்னால் என்ன இருக்கிறது?
இக்பால், க�ொழும்பு
l அந்தப்பக்கத்தின் முன்புறம் இருக்கும்
n அரசியலும் ஊழலும் என்ன
ஒட்டிப்பிறந்த இரட்டைக் குழந்தைகளா?
ஹாஜா, நல்லம்பல்
l இதற்குப் பதிலுரைத்தால் நாளை
வேதாளம் அரசியலில் நிற்க இயலாதே
n வாய்ப்புக் கிடைத்த இடத்தில்
வாழ்ந்து முடிப்பவனுக்கும், வாழ முடியா
இடத்தில் வாய்ப்புகளை உருவாக்கிக்
க�ொள்பவனுக்கும் என்ன வித்தியாசம்?
சித்தி, க�ொழும்பு
l முதலாமவன் பிழைக்கத் தெரிந்தவன்
இரண்டாமவன் உழைக்கத் தெரிந்தவன்
n நிலவில் ப�ோய் நிரந்தரமாக வாழ்வது
சாத்தியமா?
இறையன்பு, தஞ்சாவூர்
l சாத்தியம்தான். பணக்காரர்களுக்கு
மட்டும்

l ஈக�ோ
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சித்தன் ப�ோக்கு.. சிந்தையில் தாக்கு
தம் காயம் தணலாக தாகமிங்கு விளைவாக,
நம்பிய நானிங்கே நடுக்கடல் நடுவினிலே,
அம்பிகையே ஈஸ்வரியே ஆனந்த கண்ணம்மா!
நம்பியவனை கைவிட்டால் நல்லதில்லை அறிவாய�ோ?
பற்றுடனே பாசமிட்டு பார்வையாலே வளைத்தவளே,
உற்ற துணை நீயென்று உளமாற நினைத்தேனே,
வெற்றிடக் கனவாக்கி வேதனையைத் தந்ததாலே,
சுற்றமெல்லாம் நகைக்கிறதே சுந்தரியே கண்ணம்மா!
கற்றுணர்ந்த ம�ொழியாலே கவிக்குள்ளே வைத்தேனே,
முற்றான முடிவுரையாய் முகம் திருப்பிச் சென்றாயே,
விற்றுவிட மனமென்ன வீதிவழி கடைச் சரக்கா?
சற்று மனம் பார்த்திடுவாய் சத்தியமே கண்ணம்மா!
கண்வழி நுழைந்தவளே கதைகள் பல ச�ொன்னவளே,
மண்வழி நாம்வாழ மனமுருகி நின்றோமே,
உண்ண மனம் வரவில்லை உயிர்மனம் துடிக்கிறதே,
கண்மணியே கண்ணம்மா கண்பார்க்க மாட்டாய�ோ?
சாயமில்லா மனதுள்ளே சாகசம் செய்தவளே,
மாயமா மந்திரமா மனம் தவிக்க ஏன் சென்றாய் ?
நேயமனம் உனக்கிருந்தும் நெருங்கி வர மனமில்லை,
ஆயகலை கற்றறிந்து அத்தனையும் வீண் தானே.
பாதாள மனதுள்ளே பாவையுன் க�ோயிலடி,
வேதாளம் ப�ோலவே விளைகிறது கனவெல்லாம்..
ஆதாரமானவளே அழகு நிலா மறைகிறதே,
சேதாரமில்லாது சேரமுடியாத�ோ செய்கூலி எதற்காக.?
கள்ளமில்லா உள்ளமென கலந்துருகி நின்றேனே,
உள்ளமென்ன உற்சவம�ோ ஓடிய�ொளிய நினைக்கிறத�ோ?
துள்ளும் மனத் த�ோட்டத்திலே துணை யென்று ச�ொன்னாயே,
அள்ளிடும் அழகே நீ அகன்றாயே கண்ணம்மா.
விட்டுவிட முடியாத விளைந்த நல் பாசத்தைத்,
த�ொட்டுணர்த்திப் பார்த்தாய�ோ த�ொடர்கதை ப�ோதும�ோ?
ம�ொட்டுடல் இளமையிங்கு ம�ோனத் தவம் செய்திருக்க,
எட்டியுதைத்துச் சென்றாயே ஏன் அவசரம் கண்ணம்மா.
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பரணி சுப சேகர், மதுரை
வேகாத நெஞ்சகத்தில் வெந்தணல் ஆசைகள்,
ஆகா என்றிருந்தேன் அழகுநிலா நன்றென்றேன்,
ந�ோகாது நானிருக்க ந�ொடிப்பொழுதில் உன்னுருவை,
ப�ோகாத ஊருக்குள் புதைக்கலாமா கண்ணம்மா!
தாய் மனப் பாசம் ப�ோல தலைக�ோதி உடல் வருடி,
வாய் மன வார்த்தையாலே வசமாக்கிப் பார்த்தவளே,
ந�ோயெதுவும் இல்லையடி ந�ோகுதடி உள்ளமிங்கே,
மாயம�ொன்றுசெய்வாயா? மனப்பூவே கண்ணம்மா.
நெஞ்சக் கனவுள்ளே நின்றவளே கண்ணம்மா,
அஞ்சும் மனம் உனக்குண்டா அகன்றது சரிதானா,
விஞ்சும் மலர் வாசம் வேதனையைத் தருகிறதே,
தஞ்சம் அடைந்தவனை தனியாக்கிப் பார்க்காதே.
உன்னை விட்டு உறவில்லை உன்மனம் அறிவாயே,
என்னை விட்டு சென்றாயே ஏனிந்த மன மாற்றம்?
நன்றென நாமிருந்தோம் நடுவில் ஏன் குளறுபடி?
என்னைவிட்டுப் ப�ோனதாலே என்னை நான் தேடுகின்றேன்.
காயம் தான் உடம்பென்று கருத்தோடு ச�ொன்னாயே,
காயம் நான் பெற்றிடவே காரிகை நினைத்தாய�ோ!
மாயமான் ப�ோல் வந்து மனத்திரையைக் கலக்கிவிட்டு,
மாயமாய் ப�ோனாய�ோ மகிழ்வா கண்ணம்மா?
சித்திரத்துள் நின்றாயே சிறப்பிடமும் பெற்றாயே,
முத்திரை நானென்று முகவரியும் க�ொடுத்தாயே,
எத்தினமும் என்னிதய தடம்பற்றி வந்தவளே,
பித்தனாக்கி அகன்றாயே பெருமையா கண்ணம்மா.
பல்துறை வித்தகியே பார்த்தருளும் தேவியளே,
பல்லாண்டு நான் வாழ பாசத்தை விதைத்தாயே,
பலவண்ணம் உனக்குண்டோ பாசத்தை ஏனறுத்தாய்?
பாவையே கண்ணம்மா பாவம் நீ செய்யலாமா?
வெட்டுண்ட மரம் ப�ோல வீணாக நிற்கின்றேன்,
வெட்டிவிட்டுச் சென்றாயே.. வேல்விழியே கண்ணம்மா?
பட்டுடல் மேனியிங்கு பரிதவித்து நிற்கிறதே,
எட்டிக்காயென்றா எனை வெறுத்துச் செல்கின்றாய்.
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கத்தில் தாடி அதிகமாகிவிட்டது.
அதை சவரம் செய்தாக வேண்டும் என்று
இப்போதுதான் எனக்கு கட்டாயம் ஏற்பட்டி
ருக்கிறது. அடிக்கடி தாடியைப் பிடித்து
நீவுகிறேன். ஆனால் இது எனது பழக்க
மில்லை. அரிப்பெடுக்கும் ப�ோது நீவிவிட்டு
க�ொள்கிறேன். எனது தாடியில் ஆங்காங்கே
தெரியும் வெள்ளை நிற மயிர்கள் எனது
வ ய தை வே று எ ன ்னை அ ற ி ய ா ம லே
பிறருக்குச் ச�ொல்லிக் க�ொண்டிருக்கிறது.

வீட்டு பெரியவர் எனக்கு ஒன்றும் நண்பர�ோ
விர�ோதிய�ோ எதிரிய�ோ இல்லை. மாறாக
என் பக்கத்து வீட்டுக்காரர் என்பதைத்தவிர
அ வ ரு க் கு ம் எ ன க் கு ம் பெர ி ய பந ்த ம்
எதுவுமில்லை. ஆனால் ஏன�ோ எனக்கு
அ வ ரை பா ர ்க்கவே ப ி டி க்க வ ி ல்லை .
அவருடன் எனக்கு பெரிய பிரச்சனையும்
கிடையாது. பிறகு ஏன் பிடிக்கவில்லைய�ோ
அது எனக்கே தெரியவில்லை. ஒருவேளை
இதெல்லாம் காரணமாக இருக்கலாம்.

	நான் வழக்கமாக சவரம் செய்து
க�ொள்ளும் கடை என் வீட்டிற்கு எதிரிலேயே
தான் இருந்தது. எனக்கு அந்த கடையைத்
தவிர வேறு எங்கும் சவரம் செய்துக�ொள்ளப்
பிடிக்காது. அந்த சலூன் கடைக்காரரைத்
தவிர வேறு எவரும் என் தாடியில் கை
வைத்ததில்லை. முன்பெல்லாம் நானே
சவரம் செய்து க�ொண்டேன். எனக்கு அதில்
எந்த பிரச்சினையும் இருந்ததில்லை. நான்
வெளியூர் செல்ல நேர்ந்தாலும்கூட என்
சவரம் செட்டு என் பையில் இருக்கும்.

என் பக்கத்து வீட்டில் ஒரு குடும்பம்
பல நாட்கள் வாடகைக்கு குடியிருந்தனர்.
நல்ல ந ண ்ப ர ்களை ப் ப�ோ ல எ ங ்க ள்
இருவரது குடும்பமும் இருந்தது. அவர்கள்
ஆசை ஆசையாய் இரண்டு வாழைக்
கன்றுகளை வாங்கி நட்டு வைத்தனர்.
ஆனால் அந்த நேரம் பார்த்துதான் க�ொடிய
க�ொர�ோனா ந�ோய் உலகை ஸ்தம்பிக்க
வைத்தது. அந்த சமயத்தில் வேலை
இல்லாது ப�ோன பல லட்சம் பேரில் பக்கத்து
வீட்டாரும் சிக்கினர்.

ஆனா ல் நான் சமீ ப நாட ்களி ல்
சவரம் செய்து க�ொள்ளவில்லை. நாளை,
நாளை மறுநாள், பிறகு ஒருநாள் என்று
தள்ளிக்கொண்டே செல்கிறேன். எனக்கோ
தாடி நிறைய வளர்கிறது. வேகமாக முடி
வளரும்படியானா உடம்புவாகு எனக்கு.
அ தனா ல் தள்ளிப் போ ட ்ட நாட ்களி ன்
முடிவில் தாடி அதிகம். நான் ஏன் சவரம்
செய்து க�ொள்ளவில்லை. அதைப்பற்றி
கூறினால் சற்று வேடிக்கையாகத்தான்
இருக்கும். அதற்கு காரணம் அந்த பக்கத்து
வீட்டு பெரியவர்தான். அந்த பக்கத்து

	வேலை இல்லை. வேலை தேடவும்
முடியவில்லை. கையிருப்பு குறைந்து
ப�ோனது.வாடகைக்க�ொடுக்கமுடியவில்லை.
கைச் செலவுக்கு கூட இறுக்கிப் பிடித்து
செலவு செய்தனர் நண்பனைப் ப�ோல
பழகும் நபர்கள் என்பதால் என்னால்
ஆன உதவியாக ஒரு சிப்பம் அரிசியும்
சிறிது பணமும் க�ொடுத்து உதவினேன்.
ஆ னா லு ம் ஊ ர ட ங ்கின் நீ ட ்சி ய ி ல்
காசெல்லாம் கரைந்துவிட்டது. அவர்களது
வாடகை வீட்டுக்கான முன்பணம் கூட
வாடகைக்கும் இதர செலவுகளுக்காகவும்
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கழிந்துவிட்டது. அதற்குமேல் ஒரு மாதம்
அவர்கள் குடியிருந்தனர். வாடகைக்கு
பண மி ல்லை என்றால் வீ ட ்டை காலி
செய்து க�ொள்ளுங்கள் என்று வீட்டின்
ச�ொந்தக்காரர் ச�ொல்லியே ஒரு மாதமாகி
வ ி ட்ட து. வீ ட ்டை க ாலி செ ய ்வத ற் கு
ஒருநாள் முன்புதான் எனக்கும் இதைச்
ச�ொன்னார்கள். கஷ்டத்தோடு ப�ோராடு தமிழினத்தின் மானத்தை
கையில் அக்கம்பக்கத்தினருடன் கூட பேச மீட்டெடுத்த புரட்சியாளன் நீ
சமூக நலத்தை மட்டுமே
முடிவதில்லைதான்.!

பெரியார்

உன் சுயநலமாகப் பார்த்தவன் நீ

அவர்கள்கிளம்பிவிட்டனர்இனியார்குடி
வருவார்கள�ோ என்று நினைத்துக் க�ொண்டே
பார்த்தால் அவர்களின் நினைவாக வளர்ந்து
வந்து க�ொண்டிருந்தது அந்த இரண்டு வாழை
மரங்களும். தேன்வாழை செவ்வாழை என்று
அவர்கள் நட்டு வைக்கும்போது உதவி செய்த
என்னிடம் ச�ொன்னது நினைவில் இருக்கிறது.
என்ன செய்ய அவர்கள் இல்லை, ஆனால்
மரங்கள்இருந்தன.மரங்கள்இரண்டும்இருவரது
வீட்டின் வாசல் முன்பாக இருந்த மண்ணில்
நடப்பட்டவை. இரண்டு வீடுகளுடைய
சுவர்களின் சந்திப்புக்கு சற்று தள்ளி அந்த
வீட்டின் எல்லையில் நின்றன வாழை மரங்கள்.
வளர்ந்து விரிந்து நின்றால் நிழல் என் வீட்டின்
வாசலையும்தான் நிரப்பும். இலைகள் என்
தலையிலும்தான் ம�ோதும். அவர்கள்தான் வீட்டு
விட்டுவிட்டு சென்றுவிட்டனர். அன்போடும்
ஆசைய�ோடும் நீரூற்றி வளர்த்தவை,
அறிஞர் அண்ணாதுரையின் செவ்வாழை
கதையைப்போல ஆகிவிட்டத�ோ அந்த
மரங்களுக்கு என்று நான் நினைத்துவிட்டேன்.
வீட்டிற்கு முன்னால் வாழைமரம்
ஆகாது என்று சிலர் ச�ொல்லக் கேட்டி
ருக்கிறேன். ஏனென்று நான் கேட்டதில்லை.
ஆனால் மங்கல காரியங்கள் நடக்கும்போது
வீட்டின் முன்புதானே வாழை மரங்களை
கட்டுவார்கள். அது ஏன் என்று மனதிற்குள்
அவ்வப�ோது கேள்வி எழுந்ததுண்டு. ஆனால்
இப்போது நிலவரம் அப்படி இல்லை.
ஊர் வளரும் ப�ோக்கில் வீடுகளுக்கு இடம்
பற்றாக்குறையாக இருக்கும்.

ஒடுக்கப்பட்டவன் வாழ்வுக்கு
ஒளியைத் தந்த வழக்குரைஞன் நீ
சாத்திர இருளை விழுங்க
பகுத்தறிவுச் சுடராய் ஒளிர்ந்தவன் நீ
உழைக்கும் ஏழை பாட்டாளி அல்ல
பங்காளியெனக் கனவுகண்டவன் நீ
ஆணின் உடமைப்பொருள் பெண்
எனும் மூடத்தை முடக்கியவன் நீ
தமிழனின் மானமிக்க வாழ்வை
இலக்கியத்தில் வேண்டி நின்றவன் நீ
எழுத்துக்களைச் சீ ர்திருத்திப்
புதுவடிவங்கள் தீட்டியவன் நீ
அறிவியல் பார்வையால்
மடமைகளைத் தகர்த்தவன் நீ
க�ோயில்கள் என்பது ப�ொதுச்சொத்து
எனப் ப�ோராடியவன் நீ
தலைநிமிர்ந்து நெஞ்சுயர்த்தித்
தமிழன் நடக்க
அடித்தளம் அமைத்தவன் நீ
சிலர்
உன் சிலைகளைத்
தகர்க்கும் ப�ோதெல்லாம்
சமூக நீதியனாய்க் க�ொக்கரிக்கிறாய்
உன் சிந்தைகளை
அழிக்க நினைக்கும் ப�ோதெல்லாம்
விதைகளாய்
மேலும் வேரூன்றுகிறாய்
எந்த நூற்றாண்டிலும்
உன் லட்சியச் ச�ொற்களை மறவாமல்
எதிர�ொலித்துக் க�ொண்டே இருக்கட்டும்
இந்தத் தமிழ்மண்.
வாழ்க பெரியாரியம் !

‘மரம் என்ன ச�ொல்லது. இருக்கும்
இடத்துல வச்சா அது பாட்டுக்கு வளந்துட்டு 		

- தி.கலையரசி
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ப�ோவுது,’ என்றுதான் நினைக்கின்றனர். கனியும் பதத்தில் இருக்கும்போது, பக்கத்து
மக்கள் சூழ்நிலைக்கு ஏற்ப தங்களைத் வீட்டிற்கு குடி வந்தனர் அந்த பெரியவரும்
தகவமைத்துக் க�ொள்கின்றனர்போல.
அவரது மனைவியும். சும்மா இருக்கும்
வீட்டிற்குயாராவதுகுடிவந்தால்பரவாயில்லை
	ந ண ்ப ர ்களைப ் போ ல் என்று நானும்தான் நினைத்திருந்தேன்.
பழகியவர்கள் விட்டுப்போன மரங்களை ஆனால் வீட்டின் ச�ொந்தக்காரரே வருவார்
அப்படியே விட்டுவிட முடியுமா என்ன.? என்பதை நான் ய�ோசிக்கவில்லை. இப்போது
கண்முன்னேயே நீரின்றி சாக விடுவத�ோ... மரங்கள் யாருக்கு ச�ொந்தம் இந்த கேள்விக்கு
சரியென்று மரங்களுக்கு நாளும் இரண்டு பதில் என்னுள்ளம் என்னைதான் காட்டியது.
வேளை நீரூற்றின�ோம். அழகாக வளர்ந்து ஆனால் வீட்டிற்கு மட்டுமல்ல மரங்கள்
வந்தன வாழைமரங்கள். எங்கள் பகுதியில் இருக்கும் இடத்திற்கும் ச�ொந்தக்காரர்
ஆ ள ி ல்லா ப ண ்ட ம் எ டு ப ் பா ரு க் கு அந்த பெரியவர்தானே. அவர்கள் என்ன
ச�ொந்தம் என்று இருப்பவர்கள். அதனால் ச�ொல்வார்கள�ோ என்ற ஐயம் உள்ளூரியது.
வாழை இலைகளைக் குருத்தில் வைத்து
தான் அறுப்பார்கள். வாழைத்தார் பழுத்
அவர்கள் வந்த பின்னரும் நாங்கள்
திருந்தால் ச�ொல்லவே வேண்டாம்.
மரங்களுக்கு நீர் ஊற்றின�ோம். சில நாட்கள்
விட்டவர்கள் பிறகு, ‘தண்ணியெல்லாம்
ஆடுகளின் த�ொல்லை வேறு. எங்கி ஊ த ்த வே ண ா ம் , ’ எ ன் று த டு த ்த னர் .
ருந்தோ ஆடுகளை அவிழ்த்து விட்டு விடுவர். என் மனைவிக்கு க�ோபமாகிவிட்டது
ப�ோக்கிரித்தனமாய் சுற்றும் ஆடுகள் ஊராரின் எனக்கும்தான். பிள்ளைகளைப் ப�ோல
வளர்ப்பிலுள்ள செடிகளைத் தின்றுவிட்டு வளர்த்து வைத்து காய் கனியும் தருணம்
ஓட்டமெடுக்கும். குப்பைகளை துருவித் பார் த் து ‘ த ண ்ணியெல்லா ம் ஊ த ்த
துருவி மேயும். வாழை மரங்களின் வளரும் வே ண ா ம் , ’ எ ன் று ச�ொ ன ்னா ல் நான்
பருவத்தின்போது ஆடுகளுக்கு கிடைத்தால் என்னவென்று நினைப்பது.?
அவற்றின் வாய்க்கு தனி ருசிதான். மேலிருந்து
கீழ்வரைகடித்துஅரைத்துவிடும்கூட்டத்தோடு.
அ வ ர ்க ள் ச�ொ ல் லி வ ி ட ்டனரே
என்று வாழை மரங்களுக்கு நாங்கள் நீர்
	நான் என்ன செய்வேன்.? சின்னதாக ஊற்றவில்லை. பிறகு ஒருநாள் வாழைப்
மு ள் வே லி ப�ோ ட ் டோ ம் . வே லி க ளை பூக்களை எடுத்துக் க�ொண்டனர். எனக்கோ
அ மை த் து ஆ டு க டி த் து வ ி டா ம ல் ஆ சை ப ழு க்கப ் போ கு ம் த ரு ண த்தி ல்
துரத்திவிட்டு பாதுகாப்பு செய்தோம். உள்ள பழங்களின் மீது இருந்தது. அதை
மரங்களும் வளர்ந்தன. வாழைப் பூக்களும் விட்டுக் க�ொடுக்க மனமில்லை. இடத்திற்கு
ஒ ன ்றா க பூ த ்த ன . அ தை க் க ண் டு ச�ொந்தக்காரராய் மட்டும் இருப்பவர்கள்,
நாங்கள் மகிழ்ந்தோம். ஊராரும் வளரும் மரத்தை வளர்க்காதவர் எப்படி அதன்
வாழைத்தார்கள்மீது கவனம் வைக்காமல் பழங்களுக்கு மட்டும் ச�ொந்தம் க�ொண்டாட
இல்லை.
முடியும் என்று எனக்குள் கேள்வி எழுந்தது.
வளத்தவனுக்கு ச�ொந்தமா இல்லையா
‘அம்போன்னு விட்டுட்டு ப�ோன என்ற கேள்வி வேறு ஒப்புக்குச் சப்பாணியாய்
மரங்கள ஆளாக்கி வச்சிட்டாங்க,’ என்று த�ோ ன ்றி ய து . ம னத ி ல் எ ண ்ண ங ்க ள்
சிலர் ச�ொன்னதை என் மனைவி எனக்கு இப்படியாய் இருக்க சரி நேரிலேயே கேட்டு
கூறினாள். அதைக்கேட்டு நாங்களும் முடிவு எடுத்து விடலாம் என்று நான் பேச
சரியாகத்தான் இருக்கிற�ோம் என்று ப�ோனேன்.
நினைத்துக் க�ொண்டேன்.
‘உங்ககிட்ட ஒரு விஷயம் கேக்கனும்.’
அப்போதுதான் வந்தார்கள் வீட்டின் நான் இவ்வாறு பேச்சை ஆரம்பித்திருந்தேன்.
ச�ொந்தக்காரர்கள் என்று. தார் தள்ளி காய்
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‘என்னது.?’ பெரியவர் கேட்டார்.
அவர் பேச்சில் உயிரில்லை. நான் க�ொஞ்சம்
மனதை தயார்படுத்திக் க�ொண்டேன்.
ஏனெனில் மரங்களும் பழங்களும் எனக்
க ி ல்லை எ ன் று ச�ொ ன ்னா லு ம் ச ர ி ,
பகிர்ந்துக�ொள்வோம் என்றாலும் சரி,
நடப்பதை ஏற்பது என்று முடிவு செய்து
க�ொண்டேன். பெருமூச்சு ஒன்றை இழுத்து
விட்டுக்கொண்டு நான் பேச ஆரம்பித்தேன்.
‘ அ தா வ து இ ந ்த ம ர ங ்க ள , ’
நான் முழுதாக ச�ொல்வதற்கு முன்பே
ச�ொன்னார்.
‘ஆ ம ா , எ ங ்க ம ர ம் . . ’ ச ட ்டென
அ வ ர் ச�ொ ன ்னத ி ல் எ ன க் கு ச ட் டி
உடைந்ததைப் ப�ோலானது. சரி, நேராக
பழத்திற்கு ப�ோவ�ோம் என்று ச�ொன்னால்
அடுத்ததைப் பேசினேன்.

படையல்
முதலில் காகம்
பிறகு சிட்டுக்குருவி
பின் ஆதரவற்ற
நாய்க்குட்டிகளெனத்
த�ொடர்ந்தாலும்
மிச்சமிருக்கிறது
சிதறிய படையல்
எறும்புச்சாமிக்கு...

ரகுநாத் வ
மதுரை

‘அந்த வாழத் தாருங்கள,’
‘ எ ன ்ன து தான் . ’ பத்தி ர ம் எ ழு த ி
‘ எ ன ்ன ங ்க . ? ’ நான் அ த ி ர்ந் து
விட்டதைப்போல ச�ொன்னார்.
விட்டேன்.
‘ஆனா வளத்தது,’
ஆமா, முன்ன இருந்தவங்க வச்சிட்டு
ப�ோனாங்க.’
‘அத நாங்கதான் வளத்தோம்.’
‘நீங்களா.?’
‘ஆமாங்க, நாங்கதான்.’
‘எவ்ளோ நாளா வளத்தீங்க.?’

‘யாரக் கேட்டு வளத்தீங்க.?’ ஒரே
யடியாய் கேட்டார் பெரியவர். என்னிடம்
எ ந ்த பத ி லு ம் இ ல்லை . பெர ி ய வ ர்
கேட்ட கேள்வியைப் பற்றி நான் முன்பே
ய�ோசித்திருக்க வேண்டும். பெரியவரே
த�ொடர்ந்தார்.
‘இங்க பாருங்க. எடம் எங்களது.
இதுல இருக்குற ப�ொருளும் எங்களது.
இத நீங்க வளத்துட்டீங்கன்னா நான்
ஒத்துக்க வேண்டியதில்லை. பழமெல்லாம்
எதுவும் கிடையாது.’ பெரியவர் முடிவையே
ச�ொல்லிவிட்டார். ஆனால் எனக்குதான்
மனம் கனத்துவிட்டது. மீண்டும் ச�ொன்னேன்.

‘அவங்க நட்டு வச்சி க�ொஞ்சம்
வளத்தாங்க. அப்புறமா இதுவரைக்கும்
நாங்கதான் வளத்து வச்சோம்.’ உரிமை
‘ஆனா நாங்கதான் யாரும் இல்லா
யாகச் ச�ொல்லிக் க�ொண்டேன்.
தப்போ மரத்தை வளத்து பாதுகாப்பு
பண்ணோம்.’
‘அப்படியா.. சரி.’ ஏத�ோ ய�ோசித்தார்
பெரியவர். ‘யாரக்கேட்டு வளத்திங்க.?’
‘அதுதாங்க, யாரக் கேட்டு வளத்
திங்க.?’ இந்த கேள்விக்கு என்னிடம் பதில்
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l
சிறகடித்து விண்ணில்
பறக்கும் பறவை
சக்கர நாற்காலியில்
அமர்ந்து ரசிக்கும் சிறுமி
இரை தேடிய பறவை
கூட்டுக்கு வந்தது
இணையத்தை மறந்து
சுற்றித் திரிந்து மகிழ்கிறேன்
நிலவைக் காட்டி
ச�ோறு ஊட்டும் தாய்
மேலே பார்த்து சிரித்த
வீதிய�ோர குழந்தை
புவனாபாபு
	நாகை.
1.
செல்ல சிணுங்களால்
கட்டி அணைக்கிறாள்
நிமிட நேரங்கள்
பிரிந்த தாயை
2.
கஞ்சிக்கு வழியின்றிக்
க�ொடி அசைத்து நிற்கிறார்
உணவக வாசலில்
காவலாளியான விவசாயி
3.
காண�ொளியில் மகள்
முத்தங்களை அனுப்புகிறாள்
கலங்கிய கண்களுடன்
சேமிக்கிறார் அப்பா
தா.உமா
l
நீயும் நானும்
இல்லாத நேரத்தில்
நிழலும் நிழலும்
உரையாடுகின்றன இரவில்
l
என்னோடு முடிவுதல்ல
பிறந்த இன்று
உன்னோடு த�ொடரவல்லது
நேற்றைய ப�ொழுது
	சே கார்கவி, நாகை.

இல்லை என்பதை பார்த்தப் பெரியவர்
என்னைப் பேச்சிலிருந்து வெட்டிவிட ஒரு
வெட்டுரை உரைத்தார்.
‘முன்ன இருந்தவங்கள வெட்டிப்
ப�ோட்டுட்டு ப�ோங்கனு நான் அப்பவே
ச�ொன்னேன். செய்யாமப் ப�ோய்ட்டாங்க.
நீங்க வளத்து வச்சுட்டு எனக்கு செலவு
வச்சிருக்கீங்களே. இது தப்பில்லையா.?’
அ வ ர் ச�ொ ன ்ன து அ த ி அ ற் பு த ம ா க
இருந்தது. ‘வேணா வெட்டிப்போட்ட
பின்னாடி எடுத்துக்கோங்க.’ பெரியவர்
ச�ொல்லி முடித்தார். மரத்தை வளர்த்தவன்
என்று உரிமை க�ோர நினைத்த என்னை
குப்பையிலிருந்து எடுத்துக் க�ொள்ளச்
ச�ொல்வார் என்று நான் எண்ணவில்லை.
அ ந ்த அ ள வு க் கு நான் கே வ ல ம ா க ி
விட்டேன�ோ என்று மனம் இழிய அவ்விடம்
விட்டகன்றேன்.
	பெரியவர் தார் பழுக்கும்வரை விட்டு
வைத்தார். தேன் வாழைத்தாரின் அடியில் ஒரு
சீப்பு பழம் நான் பழுக்கத் த�ொடங்கிவிட்டேன்
என்று மஞ்சள் நிறம் காட்டி சிரித்தது. பெரியவர்
ஒரு சீப்பு பழத்தை அறுத்து வைத்துக்
க�ொண்டு மீதியை விற்றுவிட்டார். இதுகூட
பரவாயில்லை. செவ்வாழை பழுத்ததுகூட
தெரியாமல் விட்டுவிட்டார். ஒரு பழம் பழுத்து
காய்ந்து ப�ோகும்போதுதான் வெட்டிவிற்றார்.
நாங்கள் பாதுகாத்து வளர்த்த மரங்களில் ஒரு
பழம்கூட எங்களுக்கு இல்லை.
	பழங்கள் பறிப�ோனதை தாங்க முடிய
வில்லைதான். என்ன செய்வது.? தெரியாமல்
மரங்களை பெற்ற பிள்ளைகளைப் ப�ோல
என்று நினைத்து விட்டோம். பின்னர்
பறிக�ொடுத்து விட்டோம் என்று பதறியது.
	ப ிறகுதான் கவனித்தேன் . அந்த
பெரியவர் எப்போதும் தன் வீட்டின் வாசலில்
உட்கார்ந்து க�ொண்டு ர�ோட்டில் ப�ோகிறவர்கள்
வருகிறவர்களையெல்லாம் வேடிக்கைப்
பார்த்துக் க�ொண்டிருந்தார். எப்போதும்
என்றால் எப்போதும்தான். வேறு யாருடனும்
பேசுவதில்லை வேறெங்கும் ப�ோவதும்
வருவதும் இல்லை. ஒரு சலிப்புக்குகூட
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வெளியே எங்கும் செல்வதில்லை. வாசலிலேயே வழக்கமாக சவரம் செய்பவன் என்பதால்
அமர்ந்து க�ொண்டு திருஷ்டிப் பிள்ளையாரைப் என்னை சிறு சினேகத்தோடு வரவேற்றார்.
ப�ோல எல்லாரையும் ஸ்கேனிங் செய்தார்.
அவரது முகத்தில் யாரைப் பார்த்தும் சிறு
‘என்னங்க, இவ்வளவு விட்டிருக்கீங்க.?’
சினேகம்கூட வருவதில்லை. எப்போதும்
வெளிர்ந்த முகமாகவும் இன்பம் துன்பம் எதுவும்
‘ஏத�ோ விட்டுட்டேன். ஜடைப் பின்ற
தெரியாத முகத்துடனும் இருந்தார்.
துக்குள்ள வலிச்சி விட்டுருங்கண்ணே.’
அந்தப்பெரியவர்இந்தஊர்காரர்தான்.
சுற்றிலும் ச�ொந்தபந்தங்கள் இருந்தாலும்
எவருடனும் ஒட்டுறவு இல்லை. ஊரில்
ஏதேனும் இழவு ஆனால் அங்கு சென்று
தலையை கூட காட்டுவதில்லை. யாரேனும்
வீட்டிற்கு வந்து யாசகம் கேட்டால்கூட
க�ொடுக்க மனம் இல்லாதவராய் இருந்தார்.

‘ச ரி, செ ஞ்சிரு வ�ோம் வாங ்க.’
ச�ொன்னவர் சவரத்திற்கு பிளேடு ப�ோட்டுக்
க�ொண்டார். சரியாக அந்த பெரியவர்
பேப்பர் படிக்க வேண்டி சலூன் வாசலுக்கு
வந்தார். கடைக்காரர் என் தாடி முழுக்க
நுரைப்பொங்க வைத்திருந்தார். பெரியவர்
பேப்பரைக் கேட்டார். கடைக்காரர் க�ொஞ்சம்
ப�ொறு என்று சைகைக் காட்டினார். என்
அவர் தன் வீட்டைவிட்டு சென்றார் கழுத்தில் பிளேடு செரையும்போது அவர்
என்றால் எதிரில் இருக்கும் சலூன்கடை மீண்டும் கேட்டார். கடைக்காரர் திரும்பிப்
வாசலில்தான் இருப்பார். தினமும் காலையில் பார்க்காமல் மெதுவாக என் ஒரு பக்க தாடியை
பேப்பர் படிக்க வேண்டி சலூன்கடை வெண் நு ரைய�ோ டு வ ழ ி த்தெ டு த்தார் .
வாசலிலேயே உட்கார்ந்திருப்பார். பேப்பரை பெரியவர் மீண்டும் பேப்பர் கேட்டார்.
அவர் முழுமையாக படித்தார். படிக்காத கடைக்காரர் கண்டுக்கொள்ளவில்லை.
பேப்பரை பிறர் படித்துக் க�ொண்டிருந்தாலும் ஆனால் எனக்குதான் பயமாக இருந்தது.
விடாமல் கேட்டு வாங்குவார். அதிலும் சலூன் என் கழுத்தில் கத்தி வைத்திருக்கும் கடைக்
கடைக்காரரை வாங்கித் தரச்சொல்லி படிப்பார். காரருக்கு கவனம் சிதறக் கூடாதில்லையா.!
அப்படி கேட்கும்போதுகூட வாசலிலேயேதான்
உட்கார்ந்து க�ொண்டிருப்பார். கடைக்காரருக்கு
‘அட, க�ொஞ்சம் பேப்பரை குடுத்
சில நேரங்களில் க�ோபம்கூட வரும். இப்படியே துட்டு சவரம் பண்ணேன்.’ பெரியவர்
பல நாட்கள் வீட்டுவாசல் கடைவாசல் என இப்படியாக கேட்டப�ோதுதான் திரைப்படம்
இரண்டிலும்மாறிமாறிஅமர்ந்திருக்கிறார்,வேறு ப�ோடும்போதுரசிகனின்க�ொண்டாட்டத்தை
எங்கும் ப�ோவதில்லை. சலூன் கடைக்காரருக்கு தடுத்தாற்போல கடைக்காரருக்கு அவ்வளவு
இவர் மேல் க�ோபம் இருந்தது. எனக்கு இவரை க�ோபம் வந்துவிட்டது. நான் இதை சிறிதும்
பிடிக்காமல் ப�ோனதற்கு இதுவெல்லாம்கூட எதிர்பார்க்கவில்லை. அவர் பெரியவரைப்
காரணமாக இருக்கலாம்.
பார்த்து வசைமாரி ப�ொழிந்தார்.
ஒ வ் வ ொ ரு நா ளு ம் க ாலை ய ி ல்
கடையில் பெரியவர் இருப்பதால்தான்
கடைக்கே ப�ோகப் பிடிக்காமல் நான்
பாட்டுக்கு இருந்தேன். அதன் விளைவாகத்
தான்தாடி அதிகமானது. தாடி அதிகமாவதால்
சவரம் செய்யச்சொல்லி என் மனைவியும்
வற்புறுத்தினாள். என்னதான் செய்வது
என்று நினைத்தவன், சரி, சவரம் செய்து
க�ொள்வோம் என்று முடிவு கட்டிவிட்டு
சலூன் கடைக்கு சென்றேன். கடைக்காரர்
கடையை அப்போதுதான் திறந்தார். நான்

‘ஏன்யா, நீ பெரிய மனுஷன்தானே...
க�ொஞ்சமாவது அறிவிருக்கா... கழுத்தும்
கத்தியுமா இருக்கும்போது விடாப்பிடியா
கேப்பியா..? கத்தி பட்டுட்டா நீயா வந்து
கப்பம் கட்டுவ..? புத்தி இருக்கவேணாம்.?
காலங்காத்தால வந்து பேப்பர் பேப்பர்னு.’
க�ொஞ்சம் நிறுத்தினார் கடைக்காரர். அந்தப்
பெரியவருக்கு முகத்தில் இப்போதுதான்
உணர்வு என்ற ஒன்று அதிர்ச்சியைக்
காட்டியது. சூழல் பிரக்ஞையே இல்லாத
முகம் அவருடையது. என்ன நடந்தாலும்
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மிச்சர் அமைச்சராய் எந்த முகபாவமுமே
‘ஏம்பா நான் பாட்டுக்கு படியில
இன்றி சாப்பிட்டுக் க�ொண்டிருப்பார். உக்காந்து பேப்பர் பார்த்துட்டு ப�ோவேன்.
ஆனால் இப்போத�ோ அவர் முகத்தில் என்னப்போய் கடிச்சிக்கிறியே..?’
அதிர்ச்சி உறைந்து ப�ோனது. கடைக்காரர்
ப�ோட்ட ப�ோடு அப்படி.!
‘நானென்ன ஊங்கிட்ட கடன் வாங்கி
இருக்கனா.? ஆயிரக்கணக்குல நின்னு
‘கடையத் திறந்த ஒடனே ஓடிவந்து நந்தி ப�ோச்சினா தெனம் என் கடை வாசல்ல
மாதிரி வாசல்ல ஒக்காந்திருக்க... இங்கென்ன காத்துக்கிட்டிருக்க.? இங்க பாரு, இந்த
பஜனையா பண்றாங்க.? காலையிலானா இடம் என்னது. கடையும் வாசலும் நான்
இங்க வந்துடுற.?’ கடைக்காரர் என்னிடம் த�ொழில் பண்ற இடம். இங்க முடிய திருத்துர
திரும்பினர். ‘தப்பா எடுத்துக்காதீங்க தம்பி. காரியத்துக்கு மட்டும் வா. இல்லன்னா உன்
ஒவ்வொருநாள் காலையிலும் இந்த ஆள�ோட வீட்டு வாசலிலேயே சுண்ணாம்படிச்ச மாதிரி
த�ொல்லஎனக்கு.காலையிலகடையைத்திறந்த ஒக்காந்துகிட்டு இரு. சும்மா இங்க வந்து பேப்பர்
ஒடனே வந்து வாசல் படியிலேயே ஒக்காந்து பேப்பர்னு எங்கள த�ொந்தரவு பண்ணாத.’
பேப்பர் எல்லாமே பாத்துட்டு அப்புறம்தான் கடைக்காரர் அப்போதுதான் நிறுத்தியிருந்தார்.
ப�ோறது.’ என்னிடம் ச�ொல்வதைக் கேட்ட பெரியவருக்கு முகத்தில் அவமான ரேகைகள்.
பெரியவர் இதை விரும்பவில்லை. ஏனெனில் ஏனெனில் அன்று என்னிடமும் இடமும்
என்னிடம்தான் சவடால் விட்டிருக்கிறாரே, ப�ொருளும் எங்களது என்றுதானே ச�ொன்னார்.
‘இது எங்க எடம், இது எங்க எடம்,’ என்று.
இன்று அதேப�ோல ஒருவரிடம் பேச்சு
வாங்குகிறார். அதுவும் என் முன்னே. அவமானம்
‘என்ன தம்பி இது.? இப்ப என்ன தாங்க முடியாமல் அங்கிருந்து சென்றுவிட்டார்.
ஆச்சுனு இப்படி பேசற.? பேப்பரதானே
கேட்டேன்.’ அன்று என்னை பேசவே
கடைக்காரர் என்னிடம் ச�ொன்னார்
விடாதவர் இன்று வாயடைத்து நின்றார். ‘இந்தாளு என்கிட்ட ஒரு தடவைகூட
‘பேப்பர் என்ன நீயா வாங்கிப் ப�ோட்டிருக்க... சவரம் பண்ணது இல்லைங்க தம்பி.
இல்ல காசு குடுத்திருக்கியா.? நீ கேட்ட ஒடனே ஆனா ரெகுலர் கஸ்டமர் மாதிரி தினமும்
எடுத்துக் குடுக்கறதுக்கு.
வர்றது பேப்பரை வாங்கி படியிலேயே
ஒக்காந்துகிறது. வீட்லதான் அப்டின்னா
‘ஏ ம ் பா ச ாதா ர ண ம ாதானே இங்கக்கூட யார்கிட்டயும் முகம் க�ொடுத்து
கேட்டேன். அதுக்குப�ோய் இப்படியா.?’
பேசுறதில்ல.’ கடைக்காரர் இப்படி எல்லாம்
ச�ொல்ல ச�ொல்ல என் உள்ளத்திலும்
‘என்ன சாதாரணமா கேட்ட.? உ ச்சி ய ி லு ம் பன ி க்கட் டி யை வை த் து
கழுத்தில் கத்தி வச்சிட்டிருக்கும்போதுதான் எடுத்தாற்போல் குளிர்ச்சியாய் இருந்தது
கேட்டு கேட்டு த�ொந்தரவு செய்றியே.. வாழை மரங்களை வளர்த்து விட்டு இவரால்
இது சரியா..?’ கேள்வி மேல் கேள்வியாக ஏமாந்த கதையை ச�ொன்னேன். பெரியவரை
வந்தது கடைக்காரரிடமிருந்து.
என் முன்னாலேயே திட்டாதக் குறையாகக்
கேள்விகேட் டு அ டக்கி அ னு ப ் பி ய
‘	வெ று ம் பேப்ப ரு க் கு எ ன ்னப ் பா கடைக்காரரைப் பாராட்டினேன். உள்ளூர
இப்படி க�ோவிச்சுக்கிற.?’
மனம் சந்தோஷப்பட்டது.
‘என்னாது, வெறும் பேப்பரா.?
அப்படின்னா வெறும் பேப்பர ஏன் என்னோட
வேலையக் கெடுத்து வாங்கப் பாக்கிற.? எப்ப
பாத்தாலும் பேப்பர் குடு பேப்பர்னு கேப்பியே,
வெறும் பேப்பரதான் கேப்பியா.?’

	க�ொஞ்சம் இருங்கள்... சந்தோசமா...
அச்சச்சோ... ஒருவர் கஷ்டப்படுவதைப்
பார்த்து நான் சந்தோசப்படுகிறேனே..
ம ன ி த பு த்தியே இ ப்ப டி த்தானா . . .
அடச்சே... நானுமா..!’
n
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நிலவு
நிலவே நீ மட்டும் எப்படி
இளமையுடன் இருக்கிறாய்?
எங்கள் மழலைகளுக்கு முகம் காட்டிச் சிரிக்கிறாய்?
தனிமை ப�ொழுதினை இனிமையுடன் களிக்கிறாய்!
உலகமெங்கும் ஒரே காட்சி அளிக்கிறாய்!
கவிஞர்களின் கற்பனையில் வசிக்கிறாய்!
காதலுக்குத் தூது ச�ொல்லி ரசிக்கிறாய்!
அந்தரத்தில் தந்திரமாய் மிதக்கிறாய்!
பேரழகை முகிலுக்குள்ளே பதுக்குகிறாய்!
இரவினிலே அச்சமின்றி அலைகிறாய்!
இருந்தாலும் அரைகுறையாய் வளைகிறாய்!
கடலில் உனது பிம்பம் கண்டு நெளிகிறாய்!
தமிழைப்போல அமுதை வாரிப் ப�ொழிகிறாய்!
குழந்தைப�ோல பனி மழையில் நனைகிறாய்!
மலைகளுக்கு முத்தம் தந்து குழைகிறாய்!
மாதத்தில் ஒருமுறை எங்கு த�ொலைகிறாய்?
மீண்டும் வானில் பிள்ளையாகித் தவழ்கிறாய்!

			

- லீ. லியாகத்அலி
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முனைவர் ப. கற்பகராமன்
M.A.,M.A.,M.A.,M.Phil.,Ph.D.,
தமிழ்த்துறை உதவிப்பேராசிரியர்
ச�ோனா கலை மற்றும் அறிவியல் கல்லூரி
சேலம் - 636003

க�ோபப்படுவது மனித இயற்கை.

க�ோபப்ப டு வ த ி ல் வெற்றி ய ி ல்லை .
க�ோபத்தை அடக்குவதில்தான் ஒருவருடைய
வெற்றியை காண முடியும். எனவே
க�ோபத்தை அடக்கக் கற்றுக்கொள்ள
வேண்டும். நம் அனைவருக்கும் ப�ொதுவாக
இரண்டு வகைகளில் க�ோபம் உண்டாக
வாய்ப்புள்ளது. ஒன்று நமக்கு ஏற்படப்
ப�ோகின்ற க�ோபத்தினை முன்கூட்டியே
நாம் தீர்மாணித்து வைத்திருப்பது. இதனை
எதிர்பார்த்த க�ோபம் என்று குறிப்பிடுவர்.
இவ்வகை க�ோபத்தினால் பெரிய விளைவுகள்
ஏற்பட வாய்ப்பில்லை. ஏனெனில் ஏற்கனவே
எதிர்பார்த்தது என்பதால், அதற்கான
தீர்வையும் முன்கூட்டியே முடிவுசெய்து
வைத்தி ரு ப ் போ ம் . இ ர ண ் டா வ தா க
நமக்கு ஏற்படுகின்ற க�ோபம், எதிர்பாராத
க�ோபம். இது நாம் சற்றும் எதிர்பாராத
நேரத்தில் திடீரென்று ஏற்பட்டுவிடுவதால்
இவ்வகை க�ோபத்தால்தான் நமக்கு அதிக
துன்பம் ஏற்படுகின்றது. இந்தவகையான
க�ோபத்தைத்தான் நா ம் அ டக்க ப்
பழகிக்கொள்ள வேண்டும். இதைத்தான்
ர� ௌ த்தி ர ம் ப ழ கு எ ன் று பா ர த ி ய ார்
குறிப்பிடுகின்றார்.

ப�ோல க�ோபம் என்பதும் ஒருவகை
உணர்ச்சிதான். உணர்ச்சி எதிர்மறையாக
இ ரு ப்பத ி ல் த வ ற ி ல்லை . அ ந ்த
உணர்ச்சியால் ஏற்படுகின்ற விளைவுகள்
எதிர்மறையாக அமைந்துவிடக்கூடாது
என்பதில் மட்டும் நாம் தெளிவாக இருக்க
வேண்டும்.
	நாம் படுகின்ற க�ோபம் மூன்று
பகுதிகளாக நம்மை எதிர்வினையாற்ற
வைக்கும். முதல் பகுதி, உடல் ரீதியாக
நம்மை எதிர்வினையாற்ற வைக்கும்
பகுதி. நாம் எளிதில் உணர்ச்சிவயப்படக்
கூடியவர்கள் என்பதால், எந்த உணர்ச்சியாக
இருந்தாலும் உடல் மூலமாகவே நாம்
அதனை வெளிப்படுத்துவ�ோம். க�ோபம்
ஏற்படும்போது நம்மைவிட பலம் குறைந்த
இ டத்தி ல் ந ம் மு ழு ப ல த்தி ன ை யு ம்
காட்டுவ�ோம். இந்த முதல் நிலையே பல
நல்ல உள்ளங்களிலிருந்தும் நம்மைப்
பிரிப்பது. மேலும் நமக்கு அவப்பெயரைப்
பெற்றுத்தருவதும் இந்த முதல் நிலையே.

இரண்டாம் நிலை என்பது, உடலால்
வெளிப்படுத்தாமல் உணர்வுகளால் வெளிப்
படுத்துவது. இது மனம் சார்ந்தது. நமக்கு
அவ்வப�ோது நமக்கு ஏற்படுகின்ற வருகின்ற க�ோபத்திற்கு உடனடியாக
மகி ழ ்ச்சி , அ ழு கை ப�ோ ன்ற வற்றைப் எதிர்வினையாற்றாமல், மனதிற்குள் அதனை
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வைத்துக் க�ொண்டு, வெளியே ப�ோலியாக
எதுவுமே நடக்காததுப�ோல் இயல்பாக
இருப்பதுப�ோல் நடித்துவிட்டு, மன அழுத்
தத்தில் தவிப்பது இது. முதல் நிலையால்
வெளிப்படையான பகை உண்டாகும். இந்த
இரண்டாவது நிலையில�ோ மறைமுகமான
பகை உண்டாகும்.

க�ோவம். உலகத்தையே வெற்றிபெறும்
குணம் க�ொண்டது ம�ௌனம். தேவையான
இடங்களுக்கு ஏற்றபடி வார்த்தையில்
வேண்டுமானால் க�ோபத்தை வெளிப்
படுத்தலாமே தவிர, மனதில�ோ, செய்யும்
செயல்களில�ோ மறந்தும் க�ோபத்தைப்
பயன்படுத்தக் கூடாது.

முதல் இரண்டு நிலைகளைவிட
மூன்றாவது நிறை முற்றிலும் மாறானது.
ஆறறிவு படைத்த மனித இனமே நம்முடைய
இனம் என்பதை நமக்கே உணர்த்தும் நிலை
இது. நமக்கு ஏற்படுகின்ற க�ோபத்தினை
அறிவு நீதியாகக் கையாள்வது. க�ோபம்
வருவது இயற்கை என்பதை உணர்ந்து,
க�ோபம் ஏற்படும்போது செயலாற்றுவது
தவறான பாதையிலேயே பயணிக்க
வைக்கும் என்பதால், அந்த நேரத்தில்
செயலாற்றுவதைத் தவிர்த்து அறிவால்
சிந்தித்துச் செயல்படுவதே இந்த நிலை.

	க�ோபம் என்பது சுடர்விட்டு
எ ர ி யு ம் ந ெ ரு ப் பு ப�ோ ன ்ற து . அ து
நம் எதிர் இருப்பவரை மட்டுமின்றி,

இந்த மூன்றாம் நிலையை நாம்
பழகிக் க�ொள்ளவேண்டும் என்பதையே
பாரதியார் ர�ௌத்திரம் பழகு என்கின்றார்.
க�ோபத்தைக்
கட்டுப்படுத்தப்
பழகிக்
க�ொள்ள வேண்டும் என்பது இதற்குப்
ப�ொருள் அல்ல.

ஒரு வாய் ச�ோறும்
கூட்டம�ொன்றோடு இருந்து...

எந்த இடத்தில் க�ோபப்பட வேண்
டும�ோ அந்த இடத்தில் க�ோபப்படப்
ப ழ க ி க் க ொள்ளவேண் டு ம் எ ன ்பதே
இ தன் உ ண ்மை ய ான ப�ொ ரு ள் .
ஒ ரு வேலை க�ோபப்பட க் கூ டாத
இடத்தில் க�ோபப்பட்டுவிட்டால் கூட,
அப்போதே அதற்கான எதிர்வினையை
ஆற்றாமலிருக்கவாவது பழகிக்கொள்ள
வேண்டும்.
அதிக க�ோபம் ஏற்படும்போது
முழு மை யான ம�ௌனத்தைக் கடை
ப ி டி க்க ப் ப ழ கு வ�ோ ம் . ஏ னென ி ல்
உலகத்தை அழிக்கும் குணம் க�ொண்டது

நான்பேச...
ஓய்வில்லா உழைப்பைத்
தேடுகிறேன்...
காலை முதல் மாலை வரை
பணிச்சுமை அழுத்தி...

பரபரப்பாய் நாள் நகர்ந்து
ஓய்ந்து வீடே களைத்து..
குவிஞ்சு கிடக்கும் வேலையினை
பார்த்தே இரவு வந்திடும்..
கூடி கதைபேசி சிரித்து
பேசி உண்டு உறங்கிடணும்...
எங்கோ மூலையில் இருக்கும்
உன்னை தேடி எடுக்கும் நிலையில்
நீ இருந்தால்... நான் மகிழ்வேன்
என் கைப்பேசி...

புவனாபாபு
நாகை.
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நம்மையும் சேர்த்து அழித்துவிடும் தன்மை
க�ொண்டது. எனவே ம�ௌனம் என்ற
நீரைக் க�ொண்டு க�ோபம் என்ற தீயை
அழிக்கப் பழகிக்கொள்ள வேண்டும்.

ஏழரை
எப்போது முடியும்
குட்டிஜப்பான் திருப்பூரெனப்
பெருமைப்பட்டோம்
குட்டிச்சுவராக்கினார்கள்
வறுமைப்பட்டோம்
கையில காலணா
இல்லன்னாலும்
பரவாயில்லன்னு
வீட்டுக்கே வந்து
கூட்டிட்டுப் ப�ோனார்கள்
இப்போ காலப்பிடிச்சிக் கெஞ்சினாலும்
வேலையில்லன்னு வெளியேத்துறாங்க
நூலுக்கும் விலை ஏறிச்சு
ஆளுக்கும் விலை ஏறிச்சு
வரி வரின்னு
த�ொட்டத்துக்கெல்லாம்
வரிப்போட்டு
நம்ம வாழ்க்கை தறிகெட்டு ஓடுது
விசைத்தறி வீழ்ந்துக்கிடக்கு
தீபாவளி ப�ொங்கலுன்னா
நிற்க விடமாட்டார்கள்
ராப்பகலா வேலை நடக்கும்
இப்போ - வேலை வந்தா ச�ொல்றோம்
ஊருக்குப்போய் சேரு என்கிறார்கள்
உங்களுக்கு எட்டு வருசம்
முடிந்து இருக்கலாம்
எங்களுக்குப் பிடிச்ச ஏழரை
எப்போது முடியும்,,, ?

நாகை ஆசைத்தம்பி
க�ோவை

உண்மை,
தூய்மை,
அடக்கம்
ப�ோன்ற அனைத்து குணங்களும் நம்முடைய
க�ோவத்தால் நம்மைவிட்டு நீங்கிவிடும்.
நம்மைச் சார்ந்தவர்களை நம்முடைய
க�ோவத்தால் நாம் அடக்கிவிட்டால், வென்றது
நாம் என்று எண்ணக்கூடாது. நம்முடைய
க�ோபத்தையும் ப�ொறுத்துக் க�ொண்ட
அவர்களே வெற்றியாளர்கள்.
	க�ோபம் என்பதும் காற்றைப்போன்
றதுதான். த�ொடங்கிய க�ொஞ்ச நேரத்தி
லேயே அது அடங்கிவிடும். ஆனால் பல
கிளைகளையும் அது அழித்துவிடும். க�ோபம்
முள் ப�ோன்றது. மற்றவர்களை குத்திக்
காயப்படுத்துவத�ோடு, நம்மை யாரும்
நெருங்காதபடியும் செய்துவிடும்.
	நாம் க�ோபம் க�ொள்வதனால்
யாருக்கும் எந்த விளைவும் ஏற்படப்
ப�ோ வ த ி ல்லை . ப ி ற ர் செ ய ்கி ன ்ற
தவறுகளுக்கு நமக்கு நாமே க�ொடுத்துக்
க�ொள்ளும் தண்டனைதான் க�ோபம்
என்பதை உணர்ந்துக�ொண்டோமானால்
நாம் க�ோபத்தினைத் தவிர்த்துவிடுவ�ோம்.
	நம்முடைய இயல்பையே அடிய�ோடு
ம ாற்றி வ ி டு ம் த ன ்மை க�ொ ண ்ட து
க�ோபம். நம் வாயை மட்டுமே இந்தக்
க�ோபம் திறக்கும். கண்களை இறுக்கமாக
மூ டி க் க ொள்ள ச் செய் யு ம் . எ னவே
அனைவரையும் நன்கு புரிந்துக�ொண்டு
வாழ்வோம், க�ோபப்படக்கூடாத இடத்தில்
க�ோபத்தினைத் தடுப்போம். அதன்மூலம்
குழ ந்தை க ளை ப் ப�ோ ல் கு ற்ற ங ்க ள்
ஏ து ம ி ன ்றி வ ா ழு ம் வ ா ழ ்க்கையை க்
க�ொண்டாடுவ�ோம்.
n
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மணிக்கூ
1.	சிக்கியே சிதையும்
வலையில் விழுந்த மீன்கள்
	ப�ோதையில் சமூகம்
2.

வனத்தில் உயிர்கள்
இயற்கை வளத்தில் வாழ்கிறது
மரங்கள் காப்போம்

3.
இருளும் மறையும்
	நித்தம் விடியலில் வெளிச்சம்
வாசிப்பே ஆசான்
4.

வண்ணத்தில் வசீ கரம்
எண்ணம் ப�ொருளைத் தேடுது
கலப்பட உலகம்

5.

குழந்தை வளர்ப்பு
பருவ காலத்தின் விவசாயம்
ஒழுக்கம் அவசியம்

7. 	பெற்ற புகழையும்
	சேர்த்தே க�ொல்லும் ஆணவம்
பணிவே உயர்வு
விடுகதை வாழ்க்கை
விடைய�ோ தேடலின் மூலமே
முயற்சியே வெல்லும்

9.

மருத்துவம் விளங்காது
மனித மனதின் ஆழத்தை
இறையின் நேசம்

10. 	நாவின் சுவை
உடல் ந�ோயிற்கு விருந்து
உணவே மருந்து
11.

பூக்கள் பூக்கும்
பாடம் அழகாய் ச�ொல்லும்
வாழ்க்கை வாழவே

தாத்தா பயன்படுத்தியது
எல்லாமே இன்று
அப்பாவின் வசமாகிவிட்டது.
எல்லோரையும்
சுழற்றி அமரவைக்கிறது
காலச்சக்கரம்.
படுக்கையறையிலிருந்து
பக்குவமாய்
வராண்டாவில்
பாய்விரித்துக் க�ொள்கிறது
வய�ோதிகம்.
அதற்குத் தக இசைகிறது
முதுமை மனசும்.

6.
அலங்கார உலகம்
	ப�ொய்கள் அழகாய் மிளிரும்
	நிஜமே நிலைக்கும்

8.

காலச்சக்கரம்

நிறைவுற்ற பணியால்
எதிலும் நாட்டமில்லை.
அதனால்
பெரிய நட்டமுமில்லை.
என் தாத்தா
க�ோடிட்ட இடத்தை
தாத்தாவான என் அப்பா
நிரப்பிக்கொண்டிருக்கிறார்.
என் அப்பா
எனக்கிட்ட வெற்றிடங்களை
நான் நிரப்பியாக வேண்டும்.
வராண்டாவிற்கு வரும்
வாய்ப்பு
கிடைக்கப் பெறும் வரை
நான் காத்திருக்கப் ப�ோவதில்லை.
என் கடன்
பணிசெய்து கிடப்பதே...!

பாரியன்பன் நாகராஜன்
(வாழ்வியல் கவி)

குடியாத்தம் - 632602

சா.நாகூர் பிச்சை
திண்டுக்கல்
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கவிஞரும் வரலாற்றாய்வாளரும்

டை யு ம் க ல் மு ன ை ம ஹ் மூ த் ம க ள ி ர்
ஓய்வு பெற்ற ஆங்கில ஆசிரியருமான கல்லூரியில் கற்றார். அதே பாடசாலை
தந்தையின் அன்பில் வளர்க்கப்பட்ட நஸ்ரின் யிலேயே ஆசிரியத் த�ொழிலில் இணைந்து
றிப்கா அன்சார் அம்பாறை மாவட்டத்தில் பின்னர் அதிபர் தரத்திற்கு உயர்த்தப்பட்டு
உள்ள வடக்கே கல்முனை என்னும் ஊராலும் தற்போது சாய்ந்தமருது அல் - ஹிலால்
கிழக்கே கடலாலும் மேற்கே வயலாலும் வித்தியாலயத்தில் அதிபர் தரத்தில் கடமை
தெற ் கே க ாரைதீ வு எ னு ம் ஊ ர ா லு ம் யாற்றி க�ொண்டிருக்கிறார்.
சூழப்பட்ட சாய்ந்தமருது இலங்கை எனும்
இவரது கல்வித் துறையைப் பற்றி
பிரதேசத்தை வசிப்பிடமாகக் க�ொண்டவர்.
கூ று வ தானா ல் க ல்வி க் க ல் லூ ர ி ய ி ல்
இவர் பெற்றோருக்கு இரண்டாம் பிள்ளை.
கற்பித்தலில் தேசிய டிப்ளோமா முடித்துவிட்டு
ஆரம்பக்கல்வி, உயர்கல்வி இரண் பின் கல்விமானி பட்டப் படிப்பினை
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துணிந்தெழு, தமிழ்நெஞ்ச ம் ப�ோன்ற
இன்னோரன்னசஞ்சிகைகளிலும்மற்றும்பல
இணையத்தளங்களிலும் புத்தகங்களிலும்
இவரது கவிதைகளும் கட்டுரைகளும்
வெளிவந்த வண்ணம் உள்ளன. ஆய்வுக்
கட்டுரைகளும் சமர்ப்பிக்கப்பட்டன.
	நவீன கவிதைகள், புதுக்கவிதை
கள், மரபுக்கவிதைகள், ப�ோன்றனவும்
கல்வி, மருத்துவம், சமயம், விழுமியம்
சார்ந்த கட்டுரைகளும் இவரால் எழுதப்
பட்டுள்ளன.
‘‘வாழ்வியலில் சில வர்ணங்கள்’’
எ னு ம் க ட் டு ரை த் த�ொ கு ப் பு நூ ல்
வெ ள ி ய ி ட் டு ள்ளார் . ம ி க வ ி ரை வ ி ல்
கவிதை த�ொகுப்பு ஒன்றை வெளியிட
தயார்செய்துக் க�ொண்டுள்ளார் என்பதை
யும் அறிய முடிந்தது.
‘Motivational Speaker’ ஆக பல
மேடைகளில் பேசியும் வருகிறார்.

பூர்த்தி
செய்துவிட்டு
பின்னர்
உயர்
கவிதை… முகநூல் குழும இணையத்
தேசிய ஆங்கில டிப்ளோமா பாடநெறியை
தளங்கள்
இவருள் மறைந்திருந்த ஆற்றலை
கற்று பின்னர் அதிபர் பரீட்சையில் சித்தி
பெற்று பின்னர் பட்டப்படிப்பின் கல்வி வெளிப்படுத்த களம் தந்தன.
முகாமைத்துவ டிப்ளோமா பாடநெறியை
கற்று தற்போது முதுமானிப் பட்டத்திற்காக
தயார் படுத்திக் க�ொண்டிருக்கிறார்.
ஆ ங ்கி ல ம் , ச ி ங ்க ள ம் ஆ க ி ய
ம�ொழிகளிலும் கணணியில் தேர்ச்சி
பெற்றமை இவரது நிர்வாக செயற்பாடு
களை இலகுவாக்கியுள்ளது.
ச ி று வ ய த ி ல் இ ரு ந ் தே க லை ,
இலக்கியத்தில் இவருக்கு இருந்த ஆர்வத்
தினால் பல படைப்புகளை தமிழுலகிற்குத்
தந்துள்ளார்.
இ ல ங ்கை தே ச ி ய இ த ழ ்க ள ான
தினகரன், வீரகேசரி, நவமணி, விடிவெள்ளி,
தமிழ்த்தந்தி, சுடர்ஒளி, மித்திரன், சுபீட்சம்,
தமிழன், Sunday Observer, Sunday Times,
மெட்ரோ லீடர் ப�ோன்ற பத்திரிகைகளிலும்
ஒளி அரசி, கல்விமானி, எங்கள் தேசம்,
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இதன் நிமித்தம் பல விருதுகளையும்
பெற்றுள்ளார். 2015ஆம் ஆண்டு தடாகம்
க லை இ ல க்கி ய வ ட ்ட ப ன ்னாட் டு
அமைப்பினால் நடாத்தப்பட்ட சர்வதேச
க வ ி தை ப் ப�ோட் டி ய ி ல் இ ர ண ் டா ம்
இடத்தை பெற்று ‘கவித்தீபம்’ பட்டமும்
இ வ ரது கல்வி , கலை இ லக்கியத்
துறையை பாராட்டி ‘கல்விச்சுடர்’ என்ற
விருதும் இதே தடாகம் கலை இலக்கிய
வட்டத்தினால் வழங்கப்பட்டது.

வலையமைப்பினால் ‘‘இலக்கிய முரசு’’
எனும் விருது வழங்கப்பட்டது.

அத்துடன் LACSDO மீடியா நெட்
வ�ொர்க் ஸ்ரீலங்காவினால் ‘கலைத்தீபம்’
எனும் பட்டம் வழங்கப்பட்டது. 2016 இல்
உலக இஸ்லாமிய தமிழ் இலக்கிய ஆய்வுப்
ப�ொன்விழா மாநாட்டில் இலக்கியப் பணியை
க�ௌரவித்து விருது வழங்கப்பட்டது.
அத்துடன் 2017இல் சாய்ந்தமருது பிரதேச
செயலகத்தால் கலை இலக்கியத் துறைக்கு
பங்காற்றியமைக்காக ‘‘கலைஞர் சுவதம்
விருது’’ வழங்கப்பட்டது. மேலும் 2019 இல்
இலக்கிய செயற்பாட்டிற்காக தமிழா ஊடக

	நிலாமுற்றம் முகநூல் குடும்பத்
தினரால் நடத்தப்பட்ட கவிதை ப�ோட்டி
யில் வெற்றி பெற்று ‘‘நிலா கவிஞர்’’
பட்டமும் விருதும் இந்தியாவிலிருந்து
வழங்கப்பட்டது.

2020 ஆம் ஆண்டு ‘‘Best Service
Award’’ எனும் விருது அம்பாறை மாவட்ட
அகில இலங்கை முஸ்லிம் லீக் வாலிப
முன்னணியினால் மகளிர் தின நிகழ்வில்
வ ழ ங ்கப்ப ட ்ட து . இ து அ ம ் பா ரை
மாவட்டத்தில் உள்ள 7 முஸ்லிம் ஊர்களில்
உள்ள 7 பெண்களுக்கு வழங்கப்பட்டது.

2022-ல் ‘செந்தமிழ் சுடர் கலைஞர்
விருது’ இந்தியாவின் முத்தமிழ் கலைஞர்
விரு து வழங ்கலில் வழங ்கப்ப ட்டது.
மீண்டும் 2022 ல் ‘‘சிந்தனை மாமணி’’
என்னும் விருது காமராஜரின் மாமணி
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விருது விழாவில் வழங்கப்பட்டது. அதே
2022-ல் தீர்த்தகிரியார் வீர விருது தேசத்தின்
வீர விருது விழாவில் வழங்கப்பட்டது.
அ தேவேளை 2 0 2 2 - ல் ‘ ‘ எ ழு து க�ோ ல்
ஆளுமை’’ விருதானது பேரறிஞர் அண்ணா
வின் ஆளுமை விருது நிகழ்வில் வழங்கப்
பட்டது. இறுதியாக 2022.09.17 இல்
‘‘எழுத்தொளி சக்ரா விருது’’ தேசத்தின் சக்ரா
விருதுகள் 2022 நிகழ்வில் வழங்கப்பட்டது.
இவரது ஆர்வத்திற்கும் முன்னேற்றத்
திற்கும் முதலாவதாக இவருடைய அன்புத்
தந்தையும் அடுத்த தாக ஆருயிர்க் கணவரும்
முக்கிய காரணமாக அமைந்தார்கள்.
இ வ ர து க ண வ ர் தெ ன ்கி ழ க் கு
பல்கலைக்கழகத்தில் ஆங்கில விரிவுரை
யாளராக கடமையாற்றுகிறார். வாழ்வின்
சுவையை மேலும் அதிகரிக்க சுட்டித்
தனமான ஒரு ஆண்பிள்ளை.
கு டு ம்ப ம் ஒ ரு க தம்ப ம் எ ன ்ப து
ப�ோ ல ம ன ம் ந ி றைந ்த வ ா ழ ்க்கை
அமைந்ததை நினைத்து இறைவனுக்கு
நன்றி கூறிக் க�ொள்கிறார்.
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கண்கள் நாட்டுக்குப்
பெண்கள் என்போமே
பண்பின் பிறப்பிடத்தை

-   
வஞ்சித்துறை
புதிய வடிவங்கள் தமிழுக்குத்
தேவையில்லை. வேறு ம�ொழியின்
வடிவங்களைத் தமிழுக்குக் க�ொண்டு வர
வேண்டிய அவசியம் எதுவும் இல்லை.
ஏனெனில் ஏற்கனவே தமிழ் அத்தகைய
வடிவங்களைக் க�ொண்டுள்ளது.
இரண்டிரண்டு சீர்களாக நான்கடிகள்
க�ொண்டதே வஞ்சித்துறை . இது மிகவும்
எளிய வடிவம். இதனை எழுதுவதும்
மிகவும் எளிது. இதற்குப் பெரிய அறிவ�ோ
ஆழம�ோ தேவையில்லை.
மிகவும் எளிய விதிகளைப் பின்பற்றினால்
ப�ோதும்
விதி 1 அடிகள் 4
விதி 2 அடிக்கு இரண்டே சீர்கள்
விதி 3 நான்கு அடிகளுக்கும் ஒரே எதுகை
விதி 4 ஒரே மாதிரியான சீர்கள்
( மா எனில் மா , விளம் எனில் விளம்)

இப்போது எழதுவ�ோமா?
எதுகை பார்ப்போம்
கண்கள்
பெண்கள்
பண்பின்
மண்ணில்

இவை ஒரே எதுகை
நான்கும் மாச்சீர்கள்
இப்போது அடுத்த சீர்களைப்
ப�ொருத்துங்கள்

மண்ணில் ப�ோற்றுவமே!

அடுத்த சீர்கள் அனைத்தும்
மூவசைச் சீர்கள் ;
காய்ச்சீர்கள்
அவ்வளவே
இதுவே வஞ்சித்துறை
மேலும் சில எடுத்துக்காட்டுகள்
பார்ப்போம்
வஞ்சித்துறை
( மா - விளம் )
பெண்ணே வாழ்க
பெண்ணே வாழ்கவே!
கண்ணாய் வாழ்கவே!
மண்ணில் என்றுமே!
விண்ணாய் வாழ்கவே!
தங்கத் தாயென
நங்கை வாழ்கவே!
எங்கும் மேம்பட
மங்கை வாழ்கவே!
அஞ்சா உள்ளமும்
கெஞ்சா எண்ணமும்
நெஞ்சம் க�ொண்டிட
வஞ்சி வாழ்கவே
பெற்ற அன்னையாய்
உற்ற த�ோழியாய்
வெற்றி யாவையும்
பெற்று வாழ்கவே

என்ன நண்பர்களே இப்போது
வஞ்சித்துறை எளிமையானதுதானே
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Dr ஜலீலா முஸம்மில் (ஏறாவூர் இலங்கை)

மன ்னி ப் பு

உ ல க ி லே ம க த் து
வமானது. ஆமாம். மன்னிப்பு என்ற ஒரு
ச�ொல் எவ்வளவு பெரிய மகத்துவத்தை
தாங்கி நிற்கின்றது என்பது யாவரும்
அறிந்ததே. மன்னித்தல் என்பது அரிய
குணமாக இருக்கிறது. நிறையப் பிரச்சினை
களை முன்கூட்டியே தடுத்து விடுகிறது.
ஒற்றுமையையும் நட்பையும் சக�ோதர
பாசத்தையும்வளர்க்கக்கூடியஒருதனித்துவம்
வாய்ந்த குணாதிசயமாகத் திகழ்கிறது.
அ ர வணைக்கு ம் பண ்பையும் வி ட்டு க்
க�ொடுத்தலையும் அது வளர்த்துச் செல்கிறது.
அந்நிய�ோன்னியத்தையும் அன்பையும்
அதீதமாக மன்னிப்பு வழங்குகிறது என்பதே
உண்மையாகும். மன்னிப்பது ஒரு சிறந்த
குணம். சிறிய பிரச்சினை களில் இருந்து
பெரிய ப�ோர் வரைக்கும் மன்னிப்பு எனும்
சீரிய குணம் தடுத்து விடுகிறது என்று
ச�ொன்னால் மிகையாகாது.
மன்னிப்பு எனும் ஒற்றை வரிக்கு
இருக்கும் வலிமை அலாதியானது. அபிரிமித
மானது. தயாளத்தன்மை வாய்ந்தது. மகத்
தான த�ொரு விளைவைத் தருவிக்கக்
கூடிய தனித்தன்மை வாய்ந்த பண்பாக
அது இருக்கிறது. தமிழில் மட்டுமல்ல
எந்த ம�ொழியிலும் மனிதனாகப் பிறந்த
அனைவரும் அள்ளி அணைக்க வேண்டிய
அருங்குணாதிசயம் மன்னிப்பு என்ற
வார்த்தைதான். ஒவ்வொருவரும் மனதில்
ஏற்றுக் க�ொள்ள வேண்டிய நல்ல குணாதிசயம்
மன்னிப்புதான்.

ம ன ்னிப்பத ற் கு ப் ப ர ந ்த ம ன ம்
வேண்டும். நிச்சயமாகக் குறுகிய மனம்
உடையவர்களால் மன்னிப்பை வழங்கவே
முடியாது. மன்னிக்கக் கூடியவர்கள் சிறந்த
ப�ொறுமைசாலிகள். இன்னல்களையும்
துக்கத்தையும் மனதிலே தாங்கிக் க�ொள்ளக்
கூடியவர்கள். இவ்வாறு ப�ொறுமையாக
இருப்பவர்களாலேயே மன்னிப்பை வழங்க
முடிகிறது. மனதார மன்னிக்க முடிகிறது.
மன்னிக்கக் கூடியவர்கள் அவர்களுடைய
தேவைகளையும் அவர்களுடைய உணர்ச்சி
களையும் அவர்களுடைய துக்கங்களையும்
அடக்கிக் க�ொள்கிறார்கள். மற்றவர்களைப்
பற்றியே, பிறரைப் பற்றியே அவர்கள்
சிந்திக்கிறார்கள். அதனாலே தான் அவர்
களுக்கு மன்னிப்பை வழங்கக் கூடிய ஒரு
மனப்பக்குவம் வருகிறது.
மன்னிப்பு எனும் மனநிலை மட்டும்
எல்லோருக்கும் இருந்து விட்டால், உலகில்
நிலவும் சிக்கல்களில் அனேகமானவை
அனலில் இட்ட பஞ்சைப் ப�ோல சட்டெனக்
காணாமல் மறைந்து ப�ோய்விடும். மன்னித்
தலுக்குள் இருக்கின்ற ஆழமான சகிப்புத்
தன்மையானது உள்ளங்களில் அன்பையும்
நற்குணத்தையும் வெளிப்படுத்துவதாக
இ ரு க்கி ற து . ம ன ்னித ்த லே ம ன ி த த்
தன்மையை நெறிப்படுத்துவதாக இருக்
கிறது. மன்னித்த லே மனிதம் ஆகும்.
மன்னித்தலே மனித நேயமாகும்.நாளும்
பிறர்க்குதவும் நல்லெண்ணம் மட்டும்
அல்ல. பாசமும் பரிவும் காட்டுவதும் கூட
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அல்ல. மன்னிக்கிற மாண்புதான் மிக
இன்றியமையாதது. மன்னிப்பு மாபெரும்
சித்துகளை நிகழ்த்துகிறது என்பதைக்
கேட்டு அல்ல, கடைப்பிடித்துப் பயன்
க�ொண்டால் உங்களுக்கே இது புரியும்.
மன்னிப்பு மானுடத்தை உயிர்ப்புடன்
வைத்திருக்கிறது. தண்டனையால் முடியாத
மாற்றத்தை மன்னிப்பு நிகழ்த்தி விடுகிறது.
ம ன ்னி ப் பு எ ன ்ப து இ றைத ்த ன ்மை .
இறைவன் நம்மை ம�ௌனமாக மன்னித்துக்
க�ொண்டிருப்பதால்தான் நாம் நிம்மதியாக
நடமாடிக் க�ொண்டிருக்கிற�ோம். மன்னிப்பு
என்பது ஒரு மென்மையான தண்டனையே
தவிர அடுத்த தவறுக்கான அங்கீகாரம�ோ,
அனுமதிய�ோ அல்ல என்பதை விளங்கிக்
க�ொள்ள வேண்டும்.
‘‘உம்முடைய உறவை துண்டித்து
வ ா ழ ்ப வ னு டன் நீ ங ்க ள் சேர்ந் து
வாழுங்கள். உமக்கு அநீதி இழைத்தவரை
மன்னித்து விடுங்கள்’’ - முஹம்மது நபி
(ஸல்) அவர்கள்
மனிதனாகப் பிறந்த யாரும் தவறு
செய்யாமல் இருப்பதில்லை. எல்லாக் கால
கட்டங்களிலும் மனிதன் தவறு செய்யக்
கூடியவனாகவே இருந்து வருகிறான். அது
மனித இயல்பு.இளமைப் பருவத்தில் இருந்து
முதிர்ச்சி அடையும் ப�ோது மனதில் ஏற்படும்
பல மாற்றங்கள் நம்மைத் தவறு செய்யத்
தூண்டுகின்றன. தவறான எண்ணங்கள்
மனதிலே உதித்தால் உடனடியாக அதை
உணர்ந்து நாமாகவே வருந்தி அதிலிருந்து
விடுபட வேண்டும். அத்தவறு பிறரைப்
பாதிக்குமாயின் மன்னிப்புக்கோருதலே
மிகச் சிறந்த வழியாகும். நமது தவறான
செ ய லி னால் அடு த்தவருக்கு பாதி ப் பு
விளைகிறது என்றால் பாதிக்கப்பட்டவர்
எவ்வாறு வருந்தியிருப்பார் என்பதை நாம்
அறிந்து க�ொள்ள வேண்டும். அவரது
உள்ளத்தில் அது எவ்வாறான வடுவைத்
துக்கத்தைத் த�ோற்றுவித்திருக்கும் என்று
நாம் புரிந்து க�ொள்ள வேண்டும். அதற்காக
மனப்பூர்வமாக மன்னிப்பு க�ோருதலே
நன்று.செய்த தவறை உணர்ந்து மன்னிப்பு
கேட்பது என்பது மிகப்பெரிய விடயம்.

செய்த தவறை மறைக்காமல் மன்னிப்பு
கேட்க இறங்கி வருவது நீங்கள் செய்த
தவறை அரைவாசியாக குறைத்து விடும்.
இன்னும் மன்னிப்பு கேட்கும் ப�ோது
உரியவர் மனமிளகி மன்னித்து விடுவார்
என்றால் அதன் பின்னரான மகிழ்ச்சி என்பது
மட்டற்றது. மற்றும் மன்னித்தவருடனான
உறவும் நட்பும் அதன் பின்னர் வலுப்படும்
என்பதில் சந்தேகமே இல்லை.
மன்னிப்புக் க�ோருதல், மன்னிப்பு
வ ழ ங் கு த ல் எ ன ்ற ப ண ் பா டு செ ய ல்
பா டு க ள ா ல் ம ன ி த வ ர ்க்க ம் ம ி க வு ம்
அமைதி யுடனும் மகிழ்ச்சியுடனும் வாழத்
தலைப்படும் என்பது முற்றிலும் உண்மை.
மன்னிக்கும் இயல்பும் மறக்கும் தன்மையும்
இ ல்லா ம ல் ப�ோ வ தா ல் வ ா ழ ்வி ல்
மனிதர்கள் நிறையப் பிரச்சினைகளை
எதிர் ந�ோக்கும் நிலைமை உருவாகிறது.
அதனால் பாரதூரமான விளைவுகளும்
உருவாகின்றன. மனித வாழ்விலே மனைவி,
க ண வ ன் , ப ி ள்ளை க ள் , ந ண ்ப ர ்க ள் ,
உறவினர்கள் ப�ோன்றவர்களுடனான
உறவிலே சங்கடங்கள், க�ோபங்கள்,
மனஸ் தாபங்கள் மற்றும் இன்னோரன்ன
அனுபவங்கள் ஏற்பட்டிருக்கக் கூடும்.
இவ்வாறான சந்தர்ப்பங்களில் மன்னிப்புக்
க�ோருதலும் மன்னிப்பு வழங்குதலும்
நிறையப் பிரச்சினைகளை இல்லாமல்
ஆக்கி விடுகிறது என்பது அனுபவரீதியாக
அ ன ை வ ரு ம் அ ற ி ந ்த உ ண ்மை ய ா க
இருக்கிறது. பழிக்குப் பழி வாங்காமல்
பிரச்சினைகளைப் பெரிதுபடுத்தாமல்
சகித்துக் க�ொண்டு தவறுகளை மன்னித்தலே
நேர் மறையான நிம்மதியான வாழ்க்கைக்கு
வழிக�ோலும் விடயமாக இருக்கிறது.
இதனால் பெரும் குற்றங்களும் குறைகளும்
ம ன ி த ச மூ க த்தி ல் த வ ி ர ்க்கப்ப டு ம்
வாய்ப்பு அதிகரிக்கிறது. “கண்ணுக்குக்கண்
என்ற பகையுணர்வு இருந்தால் உலகில்
எல்லோருமே குருடர்களாகத்தான்திரிந்து
க�ொண்டிருப்பார்கள்” என்று காந்தியடிகள்
ச�ொல்வதிலிருந்து மன்னிக்கும் தன்மை
இல்லாமல் வரும் பேராபத்தை உணர்ந்து
க�ொள்ளுங்கள்.நமக்குஊறுசெய்கிறவர்களை
மன்னிக்கின்ற ப�ோது ஒரு பெரிய பாரத்தை
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மனதிலிருந்து இறக்கி வைத்ததைப் ப�ோல
உணர்வோம். மாறாக அது மனதிலேயே
தங்கியிருக்குமானால் பெரும் பாரமாகவே
நம்மை உறுத்திக்கொண்டிருக்கும்.
ம ன ்னி ப் பு எ ன ்ப து ம னத ி ல்
இருக்கும் சுமைகளை இறக்கும் முயற்சி.
ஒருவகையில் மன்னிக்கும் ப�ோது நாம்
அடுத்த நபருக்கு மட்டுமல்லாமல் நமக்கு
நாமே நல்லது செய்கிற�ோம் என்பதையும்
மனதில் க�ொள்ளுங்கள். நமக்கு செய்த
தவறுகளை துன்பங்களை சிரமங்களை
எ ப ் போ து ம் ந ி ன ை த் து க் க�ொண் டு
இருக்காதீர்கள். நெஞ்சிலே ப�ொறாமைத்
தீயை வளர்க்காதீர்கள். அது உங்கள் மன
அமைதியைக் கெடுத்து விடும். உள்ளம்
அமைதி பெறா விட்டால் உடல் நலமும்
பாதிப்படையும். மன்னிப்பு வழங்காத
நிலையில் நம் மனம் அமைதியின்றிக்
க ா ண ப்ப டு ம் . ம ன ்னி ப் பு க் கே ட ்கா து
ப�ோனாலும் இதே நிலைதான். எமது
நாளாந்த வேலைகளில் கவனத்தைச்
சரியாக செலுத்த முடியாது மனம் தவித்துக்
க�ொண்டிருக்கும். ஆதலால் மன்னிப்பைக்
க�ோருங்கள். அதேப�ோன்று நீங்களும்
மன்னிப்பை வழங்குங்கள். உள்ளங்கள்
அப்போதுதான் அமைதி அடைகின்றன.
ஆனந்தம் அங்கே குடி க�ொள்கின்றது.
அமைதி அங்கே ஆட்சி அமைக்கிறது.
மகிழ்ச்சியின்,
நிம்மதியின்
வேதங்கள்
அங்கே ஓதப்படுகின்றன. நீங்கள் ஒருவரை
மன்னிக்கும் ப�ோது மன்னிக்கப்படும் நபரும்
மன்னிப்பை பற்றி அறிந்து க�ொள்கிறார்.
தாமும் மன்னிக்கக் கற்றுக் க�ொள்கிறார்
என்பது எவ்வளவு பெரிய ஒரு விடயம்.
நீங்கள் நல்லது செய்வது மட்டுமின்றி
பிறருக்கும் நன்மையான விடயங்களை
க ற் று க் க�ொ டு க்கி றீ ர ்க ள் எ ன ்ப து
புலப்படுகிறது அல்லவா?

இறகைப் ப�ோல ச் ச ட்டென மாறிப்
பறக்கத் துவங்கி விடுகிறது. பட்டாம்பூச்சி
ப�ோல மகிழ்ச்சியில் மனது சிறகடிக்கிறது.
அன்பு உத்வேகம் அடைகிறது. மகிழ்ச்சி
அருவி ப�ோன்று பீறிடத் த�ொடங்குகிறது.
மனித வாழ்வு என்பது மிகவும்
குறுகிய ஒன்றாகும். அதற்குள்ளே பாகுபாடு
பிரிவினை பழிக்குப்பழி க�ோபதாபம் என்று
எத்தனைய�ோ வகையான பிரச்சினைகளை
உள்வாங்கி உள்வாங்கி எத்தனைய�ோ
வகையான சந்தோஷங்களை, இன்பங்
களை, நன்மைகளை நாம் இழந்து
விடுகிற�ோம். இக்குறுகிய வாழ்வினுள்
மரணத்தை மட்டும் சிந்தித்துப் பாருங்கள்.
மரணத்திற்கப்பால் உள்ள வாழ்க்கையை
சிந்தித்துப் பாருங்கள். ந�ொடியிலே இந்த
உலக வாழ்க்கை என்பது உங்களுக்கு
ஒ ரு ம ா ய ா ஜ ா ல ம் எ ன ்ப து பு ர ி யு ம் .
ஆதலால் இந்தக் குறுகிய வாழ்க்கையை
நலமாகவும் வளமாகவும் நன்மை பயக்கக்
கூடியதாகவும் நிம்மதி தரக்கூடியதாகவும்
மாற்றிக் க�ொள்வதற்கான வழிமுறைகளில்
ஒன்று தான் மன்னித்த லை க் கடைப்
பிடிப்பதாகும். தவறுகளை மறப்பதும்
மன்னிப்பதும் மனித தர்மம் ஆகும்.
வாழ்வியலை மேம்படுத்துவதாக அமைவ
தாகும். உன் நெஞ்சில் நிம்மதிச் சுடரை
ஏ ற் று வ தற்கான வ ழ ி மு றை ய ா கு ம் .
க�ொஞ்சம் நில். ய�ோசனை செய். சதா
காலமும் தவறினை நினைத்து வருந்தி
என்ன செய்யப் ப�ோகிறாய்? உரியவரிடம்
சென்று மன்னிப்பை க�ோர். அதேப�ோன்று
நீயும் மன்னித்தலை வழங்கு. வாழ்வு
வளப்படும்.அதே ப�ோன்று சுகப்படும்..
உ ன் பெற ் ற ோ ரு ம் மு ன ் னோ ரு ம்
உனக்குச் ச�ொல்லித் தந்த மன்னிப்பு
எனும் தாரக ம ந்தி ர த்தை வ ா ழ ்விலே
எ ப ் போ து ம் உபய�ோகப்படுத்து. நிம்மதி
ந�ோக்கி மனதை என்றென்றும் செலுத்து.

ஒருவரை நாம் மன்னிக்கும் ப�ோது
அவரைப் பற்றிய எரிச்சல், க�ோபம்,
‘‘இன்னா செ ய்தாரை ஒறுத்த ல்
பழ ி வ ாங் கு ம் எண ்ணம் ப�ோ ன்றவை அவர் நாண நன்னயம் செய்து விடுதல்’’
யெல்லாம் சட்டென மறந்து விடுகின்றன.
அதுவரை ஒரு பாறையைப் ப�ோல் இருந்த 	கெடுதல் செய்தாரை மன்னித்து
நமது மனம் இலேசாகி விடுகிறது.ஒரு நல்லதுசெய்வதுஎன்பதுமனிதத்தன்மையை
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விட ஒரு படி மேலானது. மகத்துவமானது.
இதுவே தலை சிறந்த வழி. இதுவே
தார்மீகத்தின் அடிக்கோடு. நன்மைகள்
வ ி ளை யு ம் நாதச் ச ொ ல் . ஆ த ல ா ல்
மன்னித்தலே மனு தர்மம். க�ோபத்தில்
அமைதியாக இருங்கள். ப�ொறுமையைக்
க�ொண்டு மன்னிப்பு வழங்குங்கள். மனதில்
கூறவியலா நிம்மதி நிரம்பி வழிவதை
உணர்வீர்கள்.
ஆம் நண்பர்களே!ஒருவர் செய்த
தவறு உங்களை உறுத்துவதால்தான்
அவர்மேல் க�ோபம் வருகிறது. அவரை
ம ன ்னி க் கு ம் ப�ோ து உ ங ்க ள் ம ன ம்
இலகுவாகிறது என்பது கலப்படமற்ற
உண்மையாகும்.
எவருடனும் இன்புறப் பழகுங்கள்.
உங்கள் புன்னகையைத் தடையில்லாமல்
வ ழ ங் கு ங ்க ள் . ஆ ற ி ய க ா ய த்தின்
சு வ டு க ா ல ப ் போக்கி ல் க ா ண ா ம ல்
ப�ோவதுப�ோல், க�ோபம் என்ற தழும்பின்
தடயம் மன்னிப்பை வழங்கும்போது
இல்லாமல் இற்றுப்போய் விடுகிறது.
க�ோபத்தில் இருந்த நாட்களைவிடக்
கூடுதலாக வாழ்வில் வளங்களையும்
வெற்றிகளையும் நீங்கள் மன்னிக்கும்
ப�ோது பெற்றுக் க�ொள்வீர்கள் என்பது
நிதர்சனமாக இருக்கிறது.

மன்னித்து ஏற்றுக்கொள்வதில் பெரிய
ப�ோராட்டத்தையே சந்திக்கிற�ோம். குறிப்பாக
வாழ்க்கையில் ம�ோசமான அனுபவங்கள்
இருக்கும் ப�ோது பிறரை மன்னிப்பது என்பது
எளிதானதாக இருப்பதில்லை. ஆயினும்
சகிப்புத்தன்மை, ப�ொறுமை , அன்பு , பக்குவம்
என்ப வற்றைக் க�ொண் டு மன்னிப்பை
வழங்கும் ப�ோது உண்மையிலேயே
வாழ்வு மேம்ப டுகிறது. மகத்தானதாக
அமைகிறது. மன்னிப்பு புதிய வாழ்க்கையை
உருவாக்குகிறது, மன்னிப்பு மனிதர்களை
உருவாக்குகிறது. புதிய அன்பான உலகத்தை
உருவாக்குகிறது. வாழ்க்கை அழகானது,
அதை மன்னிப்பின் மூலம் அனுபவிப்போம்.
அதன் கண்ணியத்தை அறிந்து க�ொள்வோம்.
மனிதர்களே
மன்னித்தலே
வாழ்வின்
மக�ோன்னதம்.
	நீங்கள் ஒரு நல்ல மனிதனாக
இருக்க விரும்புங்கள்.

ம ற்ற வ ர ்களை ம க ி ழ ்விப்பதை
விரும்புங்கள். மேலும் அதர்மமான, க�ோப
மான, குழப்பமான, முட்டாள் தனமான
எல்லா விடயங்களையும் வெறுத்து
ஒதுக்குங்கள். இப்போது உங்கள் மனதில்
மன்னிப்பு என்பது ஒரு வலிமையான
சக்தியாக மாறிவிடும். மன்னிப்பை வழங்கும்
ப�ோது மேற்கண்ட கெட்ட காரணங்கள்
எ து வு ம் ம னத ி ல் ஒ ட் டி க் க ொ ள் ளு ம்
அளவுக்கு வலு வாக இருப்பதில்லை.
மன்னிப்பு என்ற வார்த்தை, பெரிய துக்கம், வலி, க�ோபம், அதிர்ச்சி ப�ோன்றவை
பெரிய சிக்கல்களையும், விவாதங்களையும் எல்லாவற்றையும் விட்டுவிட நீங்கள்
கூ ட ஒ ரே ந �ொ டி ய ி ல் மு டி வு க் கு க் த ய ா ர ா க இ ரு ந்தா ல் , ம ன ்னிப்ப து
க�ொண்டு வந்துவிடுகிறது. அப்படி ஒரு எப்போதும் உங்களின் அழகிய பண்பாக
திறமை இந்த வார்த்தைக்கு உண்டு. அமையும். உங்களை நிரூபிக்கும் மனிதத்
உண்மையான மன்னிப்பு என்பது அனைத்து தன்மை மன்னிப்பாக இருக்கிறது. நமது
எதிர்பார்ப்புகளையும் விட்டுவிடுதலாகும். உண்மையானமன்னிக்கும்மனப்பாங்கானது
ஒருவரை மன்னிப்பது என்பது ஒரு பிறருடைய செயல்பாட்டிலும் மாற்றத்தை
கடினமான விஷயமாகும். அந்த கடினமான தருவிக்கும் சக்தியைக் க�ொண்டிருக்கிறது.
வ ி ஷ ய த்தை ம னதா ர ப் ப�ொ று த் து ஒருவர் தவறை உணர்ந்து மன்னிப்புக்
மன்னிப்பவரே உலகில் மகத்தானவர் க�ோரினால் நிச்சயமாக அவர்களுக்கு
கண்ணியமிக்கவர். பண்பானவர். மன்னிப்புக் மன்னிப்பை வழங்குங்கள். அது எத்தகையது
கேட்பவன் மனிதன் மன்னிக்கத் தெரிந்தவன் எ ன ்றா ல் ம னதை ந ெ க ி ழ ச்செய் து
பெர ி ய ம ன ி தன் எ ன்ப து பு தும�ொழ ி . மென்மையானதாக ஒவ்வொருவரையும்
நமக்கு ஒருசிலர் செய்யும் தவறுகளை மாற்ற வல்ல சக்தி படைத்தது. நமது

70|   

வாழ்வின் அத்தனை சிரமங்களையும் தவறு
களையும் தீமைகளையும் நமது மன்னிக்கும்
மனப்பாங்கினால்
வெல்ல
முடிந்தது
என்பது மன்னிக்கும் தன்மை மீதுள்ள
நமது ஆர்வத்தை வளர்த்துக் க�ொண்டே
வருகிறது எனலாம். உலகெங்கும் தற்போது
நிலவுகின்ற வன்முறைகளுக்கும் பிற தீமை
களுக்கும் அடிப்படைக் காரணம் மன்னிக்கும்
குணம் இல்லாததே ஆகும். தவறுகள் நிகழும்
ப�ோது அவற்றைத் தகுந்த முறையில்
மனம் புண்படாதவாறு சுட்டிக்காட்டி
தவறுகளை திருத்துவதற்கு முயற்சி செய்ய
வேண்டும். அத்தோடு தவறுகள் நேராமல்
மிகவும் திட்டமிட்டு நமது செயல்பாடுகளை
செய்து க�ொள்ள வேண்டும். இவ்வாறான
வேளைகளில் தவறுகளும் அதனால் வரும்
பிரச்சினைகளும் இல்லாது ஒழிக்கப்படும்.
உலக அமைதிக்கு மன்னிக்கும் பண்
பென்பது அடிப்படையாக இருக்கிறது.
அது சக�ோதரத்துவத்தையும் அன்பையும்
வளர்க்கின்ற அடித்தளமாக இருக்கிறது.
‘‘தண்டனை க�ொடுப்பதற்குத் தாமதம்
செய்; மன்னிப்புக் க�ொடுப்பதற்கு ய�ோசனை
கூடச் செய்யாதே’’ -அன்னை தெரேசா
மன்னித்தல் என்பது இயலாமைய�ோ,
க�ோழைத்தனம�ோ அல்ல.
“மன்னித்தல் என்பது பலசாலிகளின்
பண்பு” -முன்னாள் பிரதமர் இந்திரா
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tPRfpd;w njd;wy;.
3.
Nfhil kioapy;
tPl;bDs; tUfpd;wJ>
GOjp thrid.
4.
jiyia ntl;ba gpd;
tpiy NgRfpd;whd;
kPd; tpahghup.
5.
ahu; G+j;J}TtJ
vd; jfuf; nfhl;by; Nky;
X mit gdpj; J}wy;fs;;...!
6.
mbj;j Gaypy;
tPboe;J jtpg;gJ
$boe;j gwitAk; jhd;.
7.
njd;wypd; jhyhl;L
xspngw;W cUs;fpd;wd
G+tpjopy;; gdpj;Jspfs;.

மன்னிப்பு என்பது ஒரு ஆன்மீக
சுத்திகரிப்பு. அது ஒரு உளவியல் சிகிச்சை.
	நல்ல பழக்கமான இந்த மன்னித்
தலை நாமும் கடைப்பிடித்து மற்றவர்
களையும் கடைப்பிடித்து ஒழுகச் செய்
வ�ோம். பிறர் தவறுகளை, குற்றங்களை
மறந்து விடுவ�ோம். அவர்களை மன்னித்து
ஏற்றுக் க�ொள்வோம்.
ம ன உ று த ்த ல�ோ டு வ ா ழ ா ம ல்
மன்னிப்பை யாவர்க்கும் வழங்குவ�ோம்.
மனதார நிம்மதியை ஏந்திக் க�ொண்டு
மகிழ்வுடன் வாழ்வோம்.
n

8.
vd; tPl;L Kw;wj;jpy;
jpdKk; rpupf;fpd;wd
gy tz;z kyu;fs;.

kzpf;$ ftp
  

2   |71

வெண்பாப் பயணம் 11

தலைப்பு : பிடித்த உணவை வர்ணித்து
ஒரு வெண்பா.... - நேரிசை வெண்பா
இட்லி தானா...
ஆறாத இட்டிலியா ஆட்டிவைத்த சட்டினியா
மாறாது நித்தமும் மந்திரித்தாள் - வேறாளாய்
ச�ோறாக்கி தந்திடுவாள் ச�ொல்லடி என்றுரைக்கக்
கூறலாமா பிச்சைக்கா ரன்
			
.
அவல்

மன்னை மணிமாறன்

அஞ்சன வண்ணனுக் கன்பன் அளித்ததுவாம்
கஞ்சிப் பெரியவர்க்குக் கையுணவாம் - அஞ்சுகரக்
காவல் களிற்றுணவாம் கைப்பிடியில் வந்திடுமாம்
ஆவல் நெடில்குறுகும் ஆம்
			
.
வெண்பொங்கல்

ஐயப்பன்

பச்ச ரிசிப்பருப்பும் நெய்மிளகு வேப்பிலைய�ோ(டு)
இச்சையாய் உண்ணுவேன் வெண்பொங்கல் - உச்சமாய்
நித்திரை தான்வழங்கும் ஈடுண்டோ ச�ொல்வீரே
எத்திக்கும் ஐய இதற்கு?
			
.

சுரேஜமீ
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த�ோசை
ஏனத்து மாவை இடுகல்லில் ஊற்றியந்த
வானத்துச் சந்திரனை வார்த்தெடுத்(து) - ஆனத�ொரு
வட்ட முகத்து வடிவழகுக்(கு) ஈடுண்டோ
எட்டுத் திசையெதிலும் இங்கு,?
தில்லைவேந்தன்

கிண்டி யிளஞ்சூடாய்க் கிண்ணத்தில் வைத்துருட்டிக்
கண்டு வியப்பெய்திக் காதலித்துப் – பண்டு
வழக்குடைத்தாய் ம�ோரூற்றி வாய்க்கு மறுநாள்
வழங்க அமுதாகும் வந்து
			
.
புட்டு

விசு. இம்மானுவேல்

மாவிடித்துப் புட்டுச்சுட மாதவியைக் கேட்டவுடன்
பாவினால் திட்டியவள் பாடலில் – ந�ோவாக்க
நாவினில்தாம் சுட்டபுட்டு நாட்டமாய் நீர்சுரக்கத்
தூவினாள் தேங்காய்ப்பூ தூள்.

வெண்பாப் பயணம் 11

			
.
(களி கரைத்த கூழ்)

			சண்முகம் வாஞ்சிலிங்கம்
.
பூரி
சுடசுடன்னு தேய்த்தவற்றைச் சுட்டுக் க�ொடுத்தால்
மடமடன்னு வாங்கும் வயிறு! - கடகடன்(னு)
எண்ணைச் செரிக்கா(து) இருந்தும் விரும்பியுண்ண
கண்ணைக் கவர்ந்திழுக்கும் காண்.
			
.
பூரி

மாலதி திரு

எண்ணெய் எனச்சொன்னால் எட்டுமைல் ப�ோகிறவன்
அண்மையில் நீயென்றால் ஆவென்பேன் - உண்மையிலே
உப்பிய மேனியின்மேல் ஓற்றையாய்த் தீண்டுகையில்
எப்போதும் பூரிப்(பு) எமக்கு!
			செஇராசா
.
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சூரிக் கடைம�ொழிநீ! ச�ொக்குஞ் சுவைகண்டே
வாரி அணைப்பார் வயிற்றினிலே! நேரெனவே
சைவம் அசைவமெனச் சார்ந்தவர்கள் ப�ோற்றுமுனை
வைவதேன் வைத்தியர்சொல் வாய்.
			
.
அதிரசம்

சுந்தர ராசன்

பச்சரிசி மாவிடித்தே பாகாய்க் கிளறிவைத்து
மெச்சும் உறவெல்லாம் மேன்மையுற – இச்சையுடன்
அண்டை அயலார்க்கும் அன்பாய் உவந்தளிக்கும்
திண்பண்டம் நற்சுவைதித் திப்பு
			
.
இட்டலி உப்புமா

வ.இராமதாசு

மீந்தபழம் இட்டலியை மென்மையாய்ப் பிட்டெடுத்து
சாந்தமாய் எண்ணை சரியவிட்டு - ஏந்தலாய்
இட்ட கடுகுளுந்து இல்லம் மணக்கையில
இட்டலியும் சர்க்கரையும் ஏற்று
			க.சங்கரபாண்டியன்
.
த�ோசை.
நெருப்பில் படுக்கையாம்! நேரமா னால்கருப்பான்
சிறுத்துப்போ னாலும் சிறப்பான்! வறுமை
அடைந்தோரும் வாங்கிட ஆசையாம்! எல்லாக்
கடையிலும் நிற்பானே காண்.
			நா.பாண்டியராசா
.
(பல்லுக்)க�ொழுக்கட்டை
பல்லில்லாப் பிள்ளைக்கும் பார்த்ததுமே வாயூறும்
நல்லரிசி மாப்பிசைந்து நற்பாகில் - தில்லிருக்கும்
தேங்காய்ப்பூ எள்கலந்து தேன்சுவையை உள்வைத்துப்
பாங்கா யிதற்குவைப்பர் பல்
			
.

தணிகாஷ்
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ச�ோகி
ச�ோகி யெனச்சொல்வர் ச�ொற்பமுண்ண வாயினிக்கும்
பாகிலே ஊறவைத்த பண்டமிது - வேகியது
நன்றாக எண்ணெயிலே நம்பல்லை நேசிக்கும்
தின்றாக வேண்டுமே தில்
தணிகாஷ்

வட்டிலிலே ஊற்றிவைக்க வாகாய் சுவைதரும்
இட்லியும் த�ோசையும் வாழ்வினிலே - மட்டிலா
இன்பம் தருவதால் ஈங்குநாம் உண்டுபசித்
துன்பமெலாம் தீர்ப்போம் துடைத்து .
			கவிஞர். அ. முத்துசாமி தாரமங்கலம்
.
நண்டு வறுவல்
நண்டில் மிளகாய்த்தூள் நன்றாகக் காரமிட்டு
குண்டானில் ஊறவைத்தக் கூட்டணித் – துண்டுகளை
எண்ணைப் ப�ொறியலிட்டு என்னிடந் தந்துவிட்டால்
குண்டான் விளக்கனுமா கூறு
			தென்றல் கவி
.
இறால் க�ோலா உருண்டை
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.
இட்லியும் த�ோசை

செம்மீனை ஆய்ந்தெடுத்துச் சேர்ப்பனவும் கூட்டிவைத்து
அம்மி அரைத்தோர் அழகுருண்டை - அம்மாவும்
அந்நாளில் ஆக்கி அளித்தத�ொரு நற்சுவை
என்னாவில் இன்றும் இதம்.
			
.
நெய்ப்பொங்கல்

ஃபகுருதீன் இப்னு ஹம்துன்

கன்னி க�ொடுத்த கனிச்சாறு ப�ோதாமல்
ப�ொன்னி அரிசியில் ப�ொங்கலிட்டாள் – மன்னவன்
மெய்குளிர நல்மிளகும் மேன்மையான நெய்யிட்டு
நெய்ப்பொங்கல் செய்தாள் நிலவு
			கவிஞர் வீக ப�ொன்னையா
.
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பாகில் மிதக்கும் பளிங்கு நிறப்பந்து
ம�ோகித்துச் சாப்பிட வைத்திடும் − த�ோகையாள்
என்னவள் கன்னம்போல் உப்பிப் பெருத்திருக்கும்
என்னைக் கவர்ந்த இனிப்பு
			க�ோ.அருண்
.
இட்டிலிகள்..
வட்டக் குழியில் அரிசிமா வைஅள்ளி
விட்டமது மாறாமல் இட்டெடுத்துக் - க�ொட்டிநன்றாய்
மட்டமாய் வைத்தவித்தால் ஆவி பறக்கவந்து
முட்டிஎழும் இட்டிலிகள் வெந்து.
			
.
இலட்டு

மதுரை.கு.ல�ோகநாதன்.

உருண்டை வடிவில் உருவான பண்டம்
அருமைச் சுவைய�ோ டமைந்து - திருப்பந்
தருகின்ற ஓரிடத்தின் தன்னிகரில் லாத
ஒருபிர சாதம் உணர்.
			க. இராணி இலக்குமி
.
அரிசிக் கஞ்சி
விழைஞ்சநெல் குத்தி விறகடுப்பில் வச்சுக்
குழையா மவச்சபின்னர் குந்தி ..உழைச்சக்
களைப்பாற உண்டவதே கஞ்சியத்தான் இன்றும்
சளைக்காம சாப்பிடுவ�ோம் சற்று..
			மைதிலி தயாளன்
.
இடியாப்பம்
சிக்கல் நிறைந்தால் சிறக்குமாம் வாழ்க்கையே
சிக்கல் கலைந்தால் இனிக்குமாம் - சிக்கலினை
அன்பால் பிசைந்து அறுத்து கரைத்தபின்
இன்பால் குடிப்போம் இனிது
			
.

ஞால ரவிச்சந்திரன்
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பால்கோவா
சுண்டிட காய்ச்சும் சுவைமிகு பாலினைக்
கிண்டக் கிளறும் நறுமணம் - கிண்டிட
வெண்மை அழகாய் விளங்கும் இனிப்பது
கண்முன்னே த�ோன்றக் களிப்பு.
கு. கமலசரஸ்வதி

மல்லிகைப் பூப்போல் மணமணக்க நீர்வடித்து
நல்லிரவில் மிஞ்சும் நறுஞ்சோற்றில் - க�ொல்குளிர்
ஆற்றுநீர் ஊற்றியதால் அல்லெல்லாம் ஊறிநின்ற
ச�ோற்றுக்கு இணையுண்டோ ச�ொல்..!
			
.
பிரியாணி

வள்ளி முத்து

திண்டுக்கல் நம்தலப்பா, தித்திக்கும் நல்வேணு,
நண்டு வறுவல் முனியாண்டி - க�ொண்டுவா
சுக்குப்பாய், ஆம்பூர், சுவையான ஹைதராபாத்,
விக்கிடும் மட்டும் விழுங்கு!!
			
முனைவர். சுந்தரராஜ் தயாளன்
.
சர்க்கரைப் ப�ொங்கல்:
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.
தண்ணிச் ச�ோறு

பச்சரிசி, நெய்சேர்த்துப் பக்குவமாய் வேகவைத்து;
அச்சுவெல்லத் தூளும் அதிலிட்டு; - மச்சப்பொன்
முந்திரி, ஏலக்காய் மேவிடத் தட்டிலிட்டால்;
பந்திக்கு முந்துவேன் பாய்ந்து.
			
.
வெண்பொங்கல்

வானதி சந்திரசேகரன்

ச�ொய்யென முந்திரியைச் ச�ொக்கும் மிளகினையும்
நெய்யில் வறுத்துயிட்ட வெண்சோறு - பெய்திட்ட
பாசிப் பருப்பாலே பார்எச்சில் நாஊற
நாசி துளைக்கும் மணம்!
			
.

பாவலர் கருமலைத்தமிழாழன்
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உக்காரம்

வெண்பாப் பயணம் 11

எக்கார மில்லாமல் ஏற்றநெய் கூட்டியுளம்
விக்காமல் மாவதையும் வேகவைத்து-முக்காலாய்
முந்திரியை மூழ்கவைத்தே முந்தும் வலக்கரத்தால்
பந்தியிடும் சிற்றுண்டி பார்!
			
பாவலர் க�ோவதன். பட்டர்வொர்த், மலேசியா
.
சுடுச�ோற்றி லெண்ணெயுடன் ச�ொக்குமெள் தூளும்
வடுமாங்கா யூறுகாயும் வைத்து - கடிக்க
வதக்கியயெண் ணெய்மிளகாய் வாஞ்சையுட னன்னை
நிதந்தந்தக் கைக்கில்லை நேர்
			
.
த�ோசை

பா. ஜெயசக்கரவர்த்தி, க�ோவில்பட்டி

வட்ட நிலவாய் வடிவில் சுருங்கினாய்
த�ொட்டால் ம�ொறும�ொறு த�ோன்றும் - கருமையாய்
இட்டாள் மணக்க இனிமையாக ஊட்டினாள்
பட்டதும் மனதில் பாசம்.
			
.
தக்காளி கடைசல்

முத்தமிழ்ச்செல்வி, நத்தம்

தக்காளி வெங்காயம் தக்கவிதம் வெந்தவுடன்
முக்கரண்டி காரமிட்டு முற்றவிட - மூக்கைநாம்
மூடினாலும் தேடிவந்து மூச்சில் கலந்துவிட்டால்
நாடிநா ஊறுமே நன்கு.
			
சு.வி.லட்சுமி
.
சர்க்கரைப் ப�ொங்கல்
வெல்லம் அரிசியுடன் வெந்திடும் பாலினில்
நல்ல பசுநெய் நயமுடன்- மெல்லவே
ஊற்றிக் கிளற உரியஏலம் முந்திரி
சாற்றும் சுவையினைச் சாற்று.
			
.

ஓசூர் மணிமேகலை
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கச்சாயம் (அதிரசம்)

			
.
இட்டளி உப்புமா

பாண்டிச்செல்வி கருப்பசாமி, க�ோவை

காலையில் சிற்றுண்டி கண்மணி உண்டிலை
மாலையில் சூடாய் மணத்தோடே - பாலகத்தால்
சிற்றுண்டி வைத்தாள் சிரித்தபடி தானுண்டாள்
பற்றியே இன்பம் படர்ந்து.
			
.
ஊத்தாப்பம்

படைக்களப் பாவலர் துரை.மூர்த்தி

ஒன்றுபல வாகும�ோர் உத்தியுன் காடியால்!
அன்(று)இட் டலி;அடுத்த நாள்தோசை – ப�ொன்றிய
ஊத்தாப்ப மாம்உள்ளி ய�ோடுடன்று; மேலுமெனில்
நாத்தாப்ப மென்றாய் விடும்!

வெண்பாப் பயணம் 11

பச்சரிசி மாவு பதமாகப் பாகு
பச்சைக் கலவை பசிதூண்ட - கச்சாயம்
இச்சாயம் என்னை இழுத்திட கண்டிட
எச்சிலில் ஊறியது நாக்கு

காடி = புளிப்பு
			ப�ொன். இனியன்

நவம்பர் மாத வெண்பாப் ப�ோட்டியில் கலந்து
சிறப்பித்தவர்களுக்குச் சான்றிதழ் வழங்கப்படுகிற்து.
வாழ்த்துகள் கவிஞர்களே...
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வெண்பா ப�ோட்டி (பயணம்) 12

ப�ோட்டியின் கால அளவு - செப்டம்பர் 12 முதல் அக்டோபர் - 09 வரை
முழுமையாகப் படிக்கவும். இம்மாதம் சவாலான ப�ோட்டி
ப�ோட்டித் தலைப்பு : --

காதலைச் ச�ொல்லும்படி வெண்பா பாடவேண்டும் ஆனானானா... ல்ல்ல்ல்....
இதில் ஒரு twist.... உள்ளது..
ஜாக்கிரதையாக நிதானமாக எழுதவேண்டிய வெண்பா
ப�ோட்டியின் விதிகள் : -

1. ச�ொல்லும் காதலானது. ஒரு ஆண் பெண்ணிடம�ோ.... பெண் ஆணிடம�ோ....
ச�ொல்லும் படியாக இருக்கக் கூடாது.
2. எழுதிய செய்யுளை ஒரு ஆண் பெண்ணிடம் க�ொடுத்தாலும்.... பெண் ஆணிடம்
க�ொடுத்தாலும் ப�ொருந்தும் படியாக இருக்க வேண்டும்.
3. சுருக்கமாகச் ச�ொன்னால் (நான் உன்னைக் காதலிக்கிறேன்) அல்லது (உன்னை
மணக்க ஆசைப் படுகிறேன்) எனும் ச�ொற்றொடர்களை அப்படியே zoom செய்து
வெண்பாவாக மாற்றவேண்டும். இதை எப்படி வேண்டுமானாலும் கற்பனை கலந்து
வெளிப்படுத்தலாம்...
4. ஆண் பெண் பாலின வேறுபாடுகள் எதுவும் வெண்பாவில் தெரியக் கூடாது.
				
ப�ொதுவான விதிகள் : -நேரிசை வெண்பா மட்டுமே எழுதவேண்டும், பல வெண்பாக்கள் எழுதினாலும்
அதில் ஒன்று மட்டுமே தேர்வு செய்யப் படும், முடிந்த அளவு ஒருவர் பயன்படுத்திய பாடுப�ொருளை
இன்னொருவர் பயன்படுத்த வேண்டாம்.

இத�ோ எ - கா வெண்பா....
எட்டிநின்றே பார்க்கின்றாய்;
எந்தன் கனவுக்குள்
அட்டியிட்டு ம�ோகம்
அடுக்குகின்றாய்; -- த�ொட்டபடிப்
ப�ொன்றா இணையாக
ப�ோழ்தெல்லாம் நாமிருக்க
இன்றே மணப்பாய்
எனை. 					
அசத்துங்கள் கவிஞர்களே....
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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நூல் தேவைக்கு : +94 77 388 0016

இலங்கையின் பெண் கவிஞரான

அஸ்மியா நிஸாம், ‘‘மனிதமில்லா பூமி’’
எனும் கவிதை நூலை அண்மையில்
மிகவும் க�ோலாகலமாக வெளியிட்டார்.

ஏறக்குறைய இலங்கையின் எல்லா
பிரபல கவிஞர்களின் கண்களிலும் பட்ட
ஒரு நூலாக இது திகழ்கிறது என்று
ச�ொல்வதில் தவறிருக்க முடியாது.
அஸ்மியா நிஸாம் வெளியிட்டிருக்
கும் முதல் நூலிது. என்றாலும் முதல்
நூல் என ச�ொல்ல முடியாதபடி ஈர்க்கும்
கவிதைகள் நிறைந்த த�ொகுப்பாக இது
அமைந்திருக்கிறது. பல பாடுப�ொருள்கள்
பல
தலைப்புகளில்
அஸ்மியாவின்
வரிகளுக்கு வலிமை சேர்த்துள்ளன.
மூன்று வரிகள் அஸ்மியாவுக்கு
ப�ோதும். அதற்குள் ஒரு பிரளயத்தை













ஏற்படுத்தும் ஆற்றல் அவரின் கவிதை
வரிகளுக்கு
இருக்கின்றன
என்பதை
நிரூபித்திருக்கிறார்.
என்னைப்
ப�ொருத்தவரையில்
இந்த மூன்று வரிக் கவிதைகள் பலரது
பெரிய கவிதைகளை விஞ்சி நிற்கின்றன
என்று ச�ொல்ல வைக்கிறது.
அஸ்மியா நிஸாம் என்ற பெண்
கவிஞர் இதற்கு முன்பு அறிமுகமில்லாதவர்.
இவரது
கவிதைகளே
இவருக்கான
அறிமுகத்தை எனக்குத் தந்தன.
	பல்வேறு இலக்கிய நூல்களை கற்ற
இவரது அனுபவம் இவரது கவிதைகளை
தூக்கி நிறுத்துகின்றன. அதற்குச் சான்று
கூறிக் க�ொண்டு பல கவிதைகள் எழுந்து
நிற்கின்றன.
ஈருலகுக்கும் உதவக்கூடிய ஒற்றை
ச�ொல்லையேனும் உணர்வுக்கு ஊட்டியவர்
களுக்கு இந் நூல் சமர்ப்பணம் செய்யப்
பட்டுள்ளது.
ஆம் நாம் வாழ்வில் சந்திக்கக்
கூ டி ய வ ர ்க ள் எ ம க் கு த் தெர ி ந் து ம்
தெரியாமலும் எமக்கு உணர்வூட்டக்கூடிய
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ஒ ரு ச�ொல்லை க் க ற் று த்
த ர ல ா ம் .
அது
ஈருலகுக்கும்
உதவக்கூடியதாய்
அமையலாம். அவ்வாறான உள்ளங்களை
நினைத்து தனது நூலை சமர்ப்பித்து தன்
கவிதைப் பயணத்தை ஆரம்பித்துள்ளார்.

உணர்வுகள் மதிப்பிழந்துள்ளன என்ற
நிதர்சனத்தை ‘ம�ொழி பெயர்ப்பு பெயர்கள்’
கவிதை பேசுகின்றது.

இவரது பார்வைகள் கூர்மையானவை;
ஆதங்கங்கள் ஆத்மார்த்த மானவை என்பதை
இவரது பல கவிதைகள் பறைசாற்றுகின்றன.

என்று வந்து விழுந்துள்ளது.

	பல இனங்கள் வாழும் நாட்டில்
ஒ ரு வ ரு க் க ொ ரு வ ர் உ று து ணை ய ாய்
இளமை காலத்தில் பெயரறியா ஒன்றாய் இணைந்து ஒற்றுமையாகவே
துர�ோணர்களினால் தான் ஏகலைவன் பெரும்பாலும் வாழ்கிறார்கள். எனினும்
ஆ க ம ா ற ி ய தா க தன து க வ ி தை ப் குறுகிய ந�ோக்கம் க�ொண்ட சிலர் தங்கள்
பயணத்துக்கான காரணத்தை கூறுகிறார். ஆதாயத்துக்காக சதி செய்து அவர்களைப்
பிரித்து வைக்கின்றனர். இதனை நாங்களே
ஏகலைவனாக மாறிய அஸ்மியா அனுபவத்தில் கண்டுள்ளோம். அதுதான்
நிஸாமின் துர�ோணர்கள் கற்றுத் தந்த
பாடங்கள் அவரது பயணத்தை கவித்துவத்
‘பிரித்து வைத்தான்
த�ோடு நகர்த்த ச�ொல்லிக் க�ொடுத்தி 	செடிய�ோடு பின்னிய க�ொடியை
ருக்கிறது.
சாதி வெறி’

முதிர்க் கன்னி இவரது பார்வையில்
ஏலத்தில் விலைப் ப�ோகாத
	வைரக்கல்

‘உறக்கம் சிலரின்
கனவை திருடுகிறது!
கனவு சிலரின்
உறக்கத்தை திருடுகிறது!’

என்ற ஆழமான வரி சிந்தனைக்குரிய
வரியாக விளங்குகிறது. பட்டுக்கோட்டை
லாய் தெரிகிறார். முதிர்கன்னிகளுக்கான கல்யாணசுந்தரத்தின் ‘தூங்காதே தம்பி
அவரது ஆதங்கம் அவரது கவிதைக் தூங்காதே’ இங்கே புதுமை வரிகளால்
க ண் அ வ ர ்களை வை ர க்கல்லாய் விரிந்துள்ளது.
பார்க்கிறது. அக் கவிதை முழுவதும்
அவர் கையாண்டுள்ள ச�ொற்கள் எமது
‘அடுத்த வீட்டை
உள்ளங்களை உலுக்கும் ஆற்றல் பெற்று
எட்டிப் பார்த்து
விளங்குகின்றன.
அரட்டை அரங்கமாக
- தன் வீட்டை
‘இப்போதெல்லாம்
மாற்றிக் க�ொண்டிருக்கும்
	நாம் அழகான பெயர்களை
மனிதர்கள்
	வைத்துக் க�ொள்வதற்குப் பதிலாக
	பெயர்களை இலக்கங்களாக
என்ற வரிகளில்தான் எத்தனை உண்மை
	வைத்து க�ொள்ளலாம�ோ’
கள். இப்படித்தானே எங்களில் பலர்
வாழ்ந்து க�ொண்டிருக்கிற�ோம்.
என்று எங்கள் ஒவ்வொருவர் மனங்களிலும்
உ ள்ள எ ண ்ண த் து க் கு வ டி வ ம்
‘ஓய்ந்தது ப�ோக்குவரத்து
க�ொடுத்துள்ளார். மனித உறவுகள் வெறும்
ஓய்வெடுக்கின்றனர் தெருவ�ோரம்
பேச்சுக்குள் முடங்கிப் ப�ோயுள்ளன - 	பிச்சைக்காரர்கள்’
அதுவும் நேரடிப் பேச்சுகளை மறந்து
- கைபேசிக்கு அந்த இடத்தை வழங்கி. என்ற வரிகள் நான் எழுதிய
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அஸ்மியா நிஸாம்

‘புண்ணியம் தேடித் தரும்
	பஸ்கள் 	பிச்சைக்காரர்கள்’
என்ற வரியை ஞாபகப்படுத்தியது. ப�ோக்கு
வ ர த் து ந ெ ர ி ச லி ல் ப ி ச்சைக்கா ர ர ்க ள்
படும் பாட்டைப் பார்த்து நாங்கள்தான்
அல்லாடுகிற�ோம். என்றாலும் அவர்கள்
அலட்டிக் க�ொள்வதேயில்லை. அஸ்மியா
வின் மூன்று வரிகள் ஒரு கதையையே கூறி
நிற்கின்றது.
‘இங்கு அஸ்திவாரங்களைப் பற்றி
யாரும் அலட்டிக் க�ொள்வதில்லை
சிகரங்களை த�ொட்டவர்களுக்கு
	பின்னால்...
சிராய்ப்புடன் இருப்பவர்களை
	பற்றி யாரும் சிந்திப்பதில்லை!’

என் கவிகள் மயிலிறகு ப�ோல்
மிருதுவானவை.
‘ஏணிகளின் ஏக்கமிது’ கவிதையின்
அத்தனை கண்களும் காணும்
வரிகள் எத்தனை உள்ளங்களின் கிடக்கை
அனுபவமழையில் அது
வெளிப் படுத்தி நிற்கும் வரிகள்.
	த�ோகை விரிக்கிறது’
‘துடித்தது புழு
காப்பாற்ற வந்தமீன் மரணித்தது
தூண்டிலில் சிக்கி...’

என்ற அஸ்மியா நிஸாமின் பிரகடனம்
அவரது சுதந்திர கவிதைகளுக்கு வடிகால்
அமைக்கின்றது.

என்ற கற்பனையை சிலாகித்து கூறாமல்
அந்த உணர்வெழுச்சியில் வந்திருக்கும்
இருக்க முடியுமா ?
அஸ்மியா நிஸாமின் இந்த முதற் கவிதைத்
த�ொகுதி வாசித்து வாசித்து இன்புறத் தக்கது.
‘மழலையின் மனக்குமுறல்’ கைபேசி ஆளுமையுள்ள பெண் கவிஞராக இவரை
ய�ோடு எப்போதும் க�ொஞ்சிக் க�ொண்டிருக்கும் அடையாளம் காட்டக் கூடியது.
தாயைப் பார்த்து குழந்தை பாடுவதாக
அமைந்த பாடல். அக் குழந்தை நிறுத்தும்
எமது இலக்கிய உலகம் எமது
குற்றவாளி கூண்டில் மனச் சாட்சியைத் இலங்கை
மண்ணைத்
தாண்டியும்
த�ொட்டுப் பார்த்தால் நாங்களும் பல வேளை அஸ்மியா நிஸாம் எனும் இக் கவிஞருக்கு
நிற்கலாம். நயப்பதற்காக மட்டுமல்ல அந்தத் அங்கீகாரம் வழங்கும் என்பது எனது
தாயையும் எம்மையும் திருத்துவதற்காகவும் அசைக்க முடியாத நம்பிக்கை. அதற்கு
இந்தக் கவிதை.
முதற்படியாக ‘‘தமிழ்நெஞ்சம் - அமின்’’
அவர்கள் இதன் பின்னணியில் இருந்திக்கி
‘என் கவிதைகள் எப்போதும்
றார் என்பதே கட்டியம் கூறுகிறது.
வடிவத்தை பற்றி
வருத்தப்பட்டதில்லை.
இன்னும் பல காத்திரமான இலக்கிய
என் உணர்வுகளை கீறிய
படைப்புகள் அஸ்மியா நிஸாமிடமிருந்து
எல்லா இடத்திலும் அது
எதிர்காலத்தில் வெளிவரும் என்பதை
எழுத்தாக அமர்ந்து விடுகிறது.
இலக்கிய உலகம் நம்பலாம்.
n
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இனம�ொன்றின் சமூக, கலாசாரத்தை பிரதிபலிக்கும் வ�ௌிப்பாடாக
அமைவதே இலக்கியப் படைப்புகள் அஸ்மியா நிஸாம் எழுதிய
‘மனிதம் இல்லா பூமி’ எனும் கவிதைத் த�ொகுதி நூல்வெளியீட்டு
விழாவில் இலங்கை பஸ்லான் பாரூக் அமைப்பின் தலைவரும்
பிரபல சமூக சேவையாளருமான பஸ்லான் பாரூக் ஆற்றிய உரை...

ஒருஇனத்தின்சமூக,கலாசாரத்தின்

வெளிப்பாடாக இலக்கியப் படைப்புக்கள்
காணப்படுவதுடன் அது மனித வாழ்வுக்கும்
மற்றும் சமூகத்தின் இருப்பிற்கும் மென்
மேலும் வலுசேர்ப்பதற்கு மிகவும் முக்கிய
மான பணியை ஆற்றுகிறது என பஸ்லான்
பாரூக் அமைப்பின் தலைவரும் பிரபல
சமூக சேவையாளருமான பஸ்லான் பாரூக்
தெரிவித்தார்.
அஸ்மியா நிஸாம் எழுதிய ‘மனிதம்
இல்லாத பூமி’ எனும் கவிதைத் த�ொகுதி
நூல்வெளியீட்டு விழா அக்குறணை அல்
அஸ்ஹர் தேசிய பாடசாலையில் வெகு
விமரிசையாக இடம்பெற்றது.
இந்நிகழ்வில் பிரதம அதிதியாக
பஸ்லான் பாரூக் அமைப்பின் தலைவரும்
பிரபல சமூக சேவையாளருமான பஸ்லான்
பாரூக் நூலின் முதல் பிரதியைப் பெற்றுக்
க�ொண்டார். இதில் உரையாற்றும் ப�ோதே
மேற்கண்டவாறு தெரிவித்தார்.

இந்நிகழ்வில் க�ௌரவ அதிதியாக
பிரபல வளவாளர் பாசிர் முஹிடீன்,
சிறப்பு விருந்தினர்களாக தேசமாமணி
ஜே. எம். பாஸில், மாத்தளை ஆமீனா
தேசிய பாடசாலை அதிபர் பவ்தின் ஸமீக்,
சமூக சேவையாளர் ஹஸீம்டீன், ஜெஸீல்
மஹ்ரூப், மாத்தளை இஸ்லாமிய தமிழ்
இலக்கியப் பேரவையின் தலைவர் எம்.
எம். பீர்முஹம்மது மற்றும் கல்ஹின்னை
தமிழ் மன்றத்தின் தலைவர் ப�ௌமி
ஹலீம்டீன் மற்றும் பாடகர் மாத்தளைக்
கமால் உள்ளிட்ட பல முக்கிய பிரமுகர்கள்
பங்கேற்றனர். இம்முறை அக்குறணையில்
இ ரு ந் து பல்கலைக்க ழ க ம் தெர ி வு
செ ய ்யப்ப ட ்ட ம ா ண வ ர ்க ளு ம் இ தன்
ப�ோது பாராட்டிக் க�ௌரவிக்கப்பட்டனர்.
இந்நிகழ்வில் பிரதம அதிதியாக கலந்து
க�ொண்ட பஸ்லான் பா ரூ க் மேலு ம்
உரையாற்றுகையில்,...
	ப�ொ து வ ா க நூ ல் வெ ள ி யீ ட் டு
வ ி ழ ா எ னு ம் ப�ோ து ம ி க க் கு றை வ ான
சனக் கூட்டத்தையே காணலாம்.ஆனால்
அஸ்மியா நிஸாம் எழுதிய நூல் வெளியீட்டு
விழாவுக்கு 300 பேருக்கும் மேற்பட்டவர்
கலந்து க�ொண்டதைப் பார்க்கின்ற ப�ோது
பெ ரு ம க ி ழ ்ச்சியை த் த ர க் கூ டி ய தா க
இருக்கின்றது.
ஒரு தாயாக குடும்பத் தலைவியாக,
பல ப�ொறுப்புக்களைச் சுமந்து க�ொண்டி
ருக்கும் அஸ்மியா நிஸாம் தன்னிடம் உள்ள
திறமைகளை கவிதையின் மூலமாக வெளிக்
க�ொணர வேண்டும் என்ற முயற்சியில்
வெற்றி க ண் டு ள்ளார் . இ வ்வி ழ ாவை
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வெற்றிகரமாக நடத்திய சக�ோதரிக்கு
என்னுடைய மனமார்ந்த வாழ்த்துக்களைத்
தெரிவித்துக் க�ொள்கின்றேன்.
இலக்கியம் என்பது ஒரு தனித்து
வமானது. அது ஒரு காலத்தின் கண்ணாடி
என்பார்கள். தம்மைச் சுற்றி நடக்கும்
விடயங்கள், சமூகத் தில் இருக்கக் கூடிய
பிரச்சினைகள், அதன் ஊடாக சமூகத்திற்கு
வரக் கூடிய ஆபத்துக்களை எழுத்தினூடாக
சமூகத்திற்கு க�ொண்டுப�ோய் சேர்த்து சமூக
சீர்த்திருத்தத்திற்காக ஒரு பாரிய பணியை
செய்து வருகிறார்கள்.
இந்த நூல்வெளியீட்டு விழாவுக்கு
பெரு எண்ணிக்கையிலான பெண்கள்
கலந்து க�ொண்டமையைப் பார்க்கின்ற
ப�ோது மனதிற்கு நிறைவைத் தருகிறது.
இந்த நூல் வெளியீட்டு விழாவின் மூலம்
இன்னும் பல எழுத்தாளர்கள் அக்குறணைப்
பிரதேசத்தில் த�ோற்றுவிக்கவும் மேலும்
இலக்கிய ஆர்வலர்களை உருவாக்கவும்,
ஊக்குவிக்கவும் வழிக�ோலும் என்பதில்
எவ்வித ஐயமுமில்லை.
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யற்கை எழில் க�ொஞ்சம்
அழகான கிராமத்திலே வாழும்
குறும்புக்கார சிறுமி. நவ நாகரீக ம�ோகம்
நுழையாத கிராமம் புன்னைவனம்.
கம்மாகரையிலே மர நிழலில் க�ோடை
வெப்பம் தெரியாமல் நண்பர்களுடன்
பாண்டியாடிக் க�ொன்டிருந்தாள்.
சில்லை நெற்றியில் வைத்து
மேலே பார்த்தவள், “ ஏய் சுதா, ஆனந்தி,
ரமேசு, செந்திலு எல்லாரும் மேல
பாருங்கலே மேகம் கருத்திருக்கு.
மழை வரப்போகுது சிக்கிரமா
வீட்டுக்கு ப�ோகனும் இல்லைனா
ஆத்தா வையும்” என்றாள். எல்லாரும்
மேலே பார்த்தாங்க, “ஆமாண்டீ வா
கிளம்பலாம்னு” ஆலவிழுதூஞ்சலிலிருந்து
இறங்கியபடி ராதா ச�ொன்னாள்.

மாறுகின்றன. இந்த நீராவி கூட்டமே
மேகம்” என்றாள் ஆனந்தி.”சரியான
பதில். வாழ்த்துகள் “ என்றார் சுந்தரம்.
“இப்படி உருவான மேகங்கள ர�ொம்ப
லேசா பஞ்சு ப�ோல இருக்கும். காற்று
அடிக்கும் ப�ோது பஞ்சு பறந்து போவது
போல, மேக கூட்டங்களும் நகர்ந்து
ப�ோகும். ஈர காற்று பட்டால் மழையாக
ப�ொழியும்”. என்றார்.
“ சரி மழை விட்டுவிட்டது
எல்லாரும் வீட்டுக்கு ப�ோய் அம்மாகிட்ட
சூடா சுக்கு காபி ப�ோட்டு தர ச�ொல்லி
குடிங்க” என்றார். குழந்தைகளும் “
சரிங்க ஐயா “ என்று புதிய விஷயம்
ஒன்று கற்றுக்கொண்ட மகிழ்ச்சியில் வீடு
ந�ோக்கி பறந்தனர்.

வீட்டுக்கு ப�ோகும் ப�ோது மழை
ச�ோ னு பெய்ய ஆரம்பித்தது. வழியிலே
தலைமை ஆசிரியர் சுந்தரத்தின் வீட்டு
வாசலில் பிள்ளைகள் நின்றனர்,
அப்போது செந்தில், “ மேலே பாருங்கலே
அந்த மேகங்கள் எங்கே ப�ோயிட்டு
இருக்கு, அது வீடு எங்கே இருக்கு?”
என்று கேட்க. வாசலில் ஏத�ோ சத்தம்
கேட்கிறதே என்ன என்று பார்க்க வந்த
சுந்தரத்தின் காதுகளில் விழுந்தது.
அவர் குழந்தைகளை உள்ளே
வருமாறு கூறினார். தலை துடைக்க
துண்டை க�ொடுத்தார். அங்கு இருந்த
ச�ோபாவில் குழந்தைகளை அமரும்படி
கூறினார், அவர்களிடம் “மேகம் எப்படி
உருவாகுதுனு யாருக்காவது தெரியுமா?”
என கேட்டார்.
“நீர் நிலைகளில் இருக்கும்
தண்ணீர் சூரிய வெப்பத்தில் நீராவியாக
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என் ஆத்திச்சூடி

என் அன்பு மகனே!
உன்னைப் பெற்றதால்
நான் அடைந்தேன் தாய்மை!!
உன்னை வளர்ப்பது
எனக்குப் பெருமை!!

அ
ஆ
இ
ஈ
உ
ஊ
எ
ஏ
ஐ
ஒ
ஓ
ஒள

- அன்புடன் பழகு!
- ஆனந்தமாய் வாழு!
- இன்பமாய் இரு!
- ஈடுபாட்டுடன் செயல் படு!
- உழைத்து உண் !
- ஊக்கம் க�ொள்!
- எண்ணிச் செயல் படு!
- ஏற்றத்தை ந�ோக்கி செல்!
- ஐயம் க�ொள்ளாதே!
- ஒழுக்கத்தை கடைப்பிடி!
- ஓயாமல் உழை!
- ஒளவை வழி செல்!
பி. பர்வதவர்மன்
ஓசூர்

திறம்பட உனை வளர்க்க
எனக்கு தேவை ப�ொறுமை!!
சிறந்தவனாக நீ
திகழ்ந்தால் அருமை!!

மழை

உனக்கு வேண்டியதை நீ
பெறுவது உன் உரிமை!!
நித்தம் பல கலைகளைப்
கற்பது உன் திறமை!!
அதுவே உனக்கு வலிமை!!
அனைவரிடமும் அன்பாக இருந்தால்
உனக்கு இல்லை வெறுமை!!
பட்டங்கள் பல பெற்றால்
உனக்கில்லை வாழ்வில் வறுமை!!
தன்னம்பிக்கையும், விடாமுயற்சியும்
இருந்தால் நீ பெருவாய் மேன்மை!!

மெல்லிய தென்றல்..
மிளிர்ந்திடும் கார்மேகம்..
மணக்கும் மண்வாசனை..
ஒய்யாரமாய் வானவில்..
விண்கலமாய் மின்னல்..
கம்பீர ஒலியுடன் இடி..
முத்துச் சிதறலாய்
மழைத்துளிகள்..!
ம�ொத்தமாய் நனைகிறேன்
சலனங்கள�ோடு சங்கடங்களும்
கரைந்தோட...!!!
சூர்யா. பா

மூத்தோர் ச�ொல் கேட்பின்
வாழ்வில் நீ அடைவாய் நன்மை!!
பெற்றோரை காப்பதும் உன் கடமை!!
யாழி பிரகாஷ்
ஓசூர்
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மகனே...

அன்புடனும் அடக்கத்துடன் 			
	நடந்துக�ொள்
ஆர்வத்துடன் பாடத்தைக்
கற்றுக்கொள்
இறைவனை வணங்கி
	செயலைத் துவங்கு
ஈட்டி ப�ோல் கூர்மையான
சிந்தனை க�ொண்டிரு
உரையாடல் முதிய�ோரிடம்
	வைத்துக் க�ொள்
ஊக்கத்துடன் விவேகமாக
	பயணித்திடு வாழ்வில்
எண்ணங்கள் உயர்வாக
	வைத்துக் க�ொள்
ஏடுகளை கற்று
ஏற்றத்தை பெற்றுக்கொள்
ஐவர் (யார் ஐவர்) முன்
	தலைநிமிர்ந்து நில்
ஒன்றை பிறர் செய்வார் எதிர்பார்ப்பை		
		
	நிறுத்திக்கொள்
ஓவியம் வரைய மனம்
அமைதி அடையும்
ஔவை கூறிய வழியில்
வாழ்வை மாற்று
எந்நாளும் வெற்றி தான்
சுறுசுறுப்பாய் இருந்திடு தினமும்
இலக்கை அடைவது
	நிச்சயம்

பட்டாம்பூச்சி
சின்னச் சிறகை விரித்தே
சீராய் பறக்கும் பூச்சி
பட்டுப் ப�ோல அழகாய்
பறக்கும் பட்டாம் பூச்சி
வண்ணப் பூக்கள் தேடி
தாழ்ந்து பறக்கும் பூச்சி
பூக்கள் மீது அமர்ந்தே
தேனை உறிஞ்சும் பூச்சி

திருமதி.ஜ�ொ.சி.ம�ோனிஷா சரவணன்

க�ோவை

சிறுவர் விரும்பும் பூச்சி
தீமை செய்யாப் பூச்சி
த�ொட்டுப் பார்க்கப் ப�ோனாலே
எட்டப் ப�ோகும் பூச்சி
தூரப் பறந்து ப�ோனாலும்
மனம் ப�ோகும் பின்னாலே
தேடி நாடிச் செல்வேனே
நல்ல பட்டாம் பூச்சியை !

S. ஐஸ்வர்யா
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இந்துமதி.பா
******
க�ொடுத்துச் சிவந்த
கரங்களைக் காண்கிறேன்
குங்கும வியாபாரி
என்றால் அப்படித்தான்

அன்பு மகள்களுக்கு

******

பெண்ணாய்ப் பிறந்ததில்
பெருமிதம் க�ொள்!
கல்வியும் தனித்திறனுமே
உன் ஆயுதம்

1.
வருடக் கணக்கில்
த�ொடரும் பயணம்
உன்னுடனானக் காதல்
ஒன்றே உன்னதமானது

பெண்ணென உனை
முடக்கும் சக்திகளை முடமாக்கு!
தனியாய் நின்றாலும்
தன்மானத்தோடு நில்!

2.
தனிமை என்பது
கிடைக்காத வரம்
தாய்மைக்குப் பிறகு
கிடைத்தால் சாபம்

எதையும் எளிதில் கடப்பது
அத்தனை எளிதல்ல
ப�ோகும் பாதையெல்லாம்
மலர்ப்பாதையாக இருக்குமென
எண்ணாதே!
கரடுமுரடான பாதையைக்
கடந்துதான் வர வேண்டும்

3.
ப�ொறுப்பை மறந்து
நிதானத்தை இழந்தான்
நஞ்சோடு வாழ்ந்து
நித்தமும் மடிகிறான் (குடி) மகன்

எட்டாக் கனிகளை
எட்டிப்பிடி!
துணிந்திரு
யாரையும் சார்ந்திராதே
நல்லோர�ோடு பழகு
மூத்தோர் வழிநட

தா.உமா

	ல�ோ. மைலேஷ் குமார்

 

புத்தகங்கள் வாசிக்க
நூலகம் சென்றேன்
அடுக்கிய புத்தகங்களில்
என்னை த�ொலைத்தேன்

4.
காயங்கள் ஆற
காலங்கள் தேவை
எண்ணங்கள் மாற
பக்குவம் தேவை

பூம்புகார், மயிலாடுதுறை மாவட்டம்.

சித்ரா பாலன்
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வது ஆண்டு கம்பன் விழா
வெகு விமரிசையாக தமிழ் அறிஞர்கள்,
கவிஞர்கள் முன்னிலையில் சிறப்பாக
க�ொண்டாடப்பட்டது. புதுவை மேனாள்
சட்டப்பேரவைத் துணைத்தலைவரும்
புதுவைக் கம்பன் கழக செயலாளருமான
மாண்புமிகு வே.ப�ொ.சிவக்கொழுந்து
அவர்களின் தலைமையில் விழா
இரண்டுநாள் சிறப்பாக நடைபெற்றது.
விழாவுக்கு தமிழகத்திலிருந்து
எழுத்தாளர் பாரதி கிருட்டினகுமார்
வந்திருந்து சிறப்புரையாற்றியதுடன்,
பட்டிமன்றத்திற்குத் தலைமைதாங்கி
நடத்திவைத்தார்.
எழுத்தாளரும், கம்பன் திரைப்பட
இயக்குநருமான முனைவர் இரவி
குணவதி மைந்தன் கவிமாலை நிகழ்வை
சிறப்பாக்கினார்.
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சுவிசு, செருமனி, ஆற்திரியா
ப�ோன்ற நாட்டிலிருந்து தமிழ்ச்சான்றோர்
வந்திருந்து விழாவைச் சிறப்பித்தார்கள்.
சுவிசு கம்பன் கழகத் தலைவர்
சுவாமி சரவணபவானந்தா அருளுரை
நிகழ்த்திட, பேராசிரியர் சக்திப்புயல்
ச�ொற்பொழிவாற்றினார்.
	பாவலர் பயிலரங்க சக�ோதர
சக�ோதரிகள் பாவலர், பாவலர்மணி
பட்டங்கள் பெற்றார்கள்.
2022 ஆம் ஆண்டு மலருடன்
மற்றும் ஏழு நூல்கள் வெளியிடப்பட்டது
சிறப்பாகும். நூல் விவரங்களை முன்
பக்கத்தில் காணலாம்.
இரண்டுநாள் விழா மதிய, இரவு
விருந்துடன் சிறப்பாக நிறைவுற்றது.
இவ்வாண்டைவிடவும் வரும்
ஆண்டுகளில் விழா இன்னும் சிறப்பாக
நடத்திட வேண்டுமென விழா
மேடையிலேயே தீர்மானிக்கப்பட்டது.
	தமிழ்வாழ்க!
கம்பன் புகழ் ஓங்குக

2   |91

92|   

2   |93

நல்லமனம் வேண்டும்
பாடசாலையில் புதிதாக மாணவன் ஒருவன் சேர்க்கப்பட்டான். பிஞ்சுப�ோன
சப்பாத்தும் கிழிந்த புத்தகப்பையுடனும் இருப்பதைக் கண்டு சக மாணவர்களும்
அவனை கிண்டல் செய்தார்கள்.
ஒருநாள் ஆசிரியர் தனது ஆயிரம் ரூபா பணத்தை மேசையில் வைத்தவர்
திரும்ப எடுக்காமல் மறந்து சென்றுவிட்டார். இதைக்கண்ட மூன்று மாணவர்கள்
அந்த பணத்தை எடுத்து யாரிடமும் ச�ொல்லாமல் தமக்குள் பங்கிட்டுக்
க�ொண்டனர். இதை பார்த்த ஏழைச்சிறுவன�ோ ஆசிரியரிடமே இந்த பணத்தை
ஒப்படைத்துவிடுங்கள். இது அவரின் முக்கிய தேவைக்கான பணமா இருக்கலாம்
என கூறினான். நீ இதை ச�ொன்னால் நீதான் திருடினாய் என்று நாங்கள்
ச�ொல்வோம். யாரிடமும் ச�ொல்லாமல் இருப்பது உனக்கு சிறந்தது என அவனை
மிரட்டினார்கள் .
ஆசிரியர் வீடு ப�ோனதும் தனது மனைவிற்கு வைத்திய செலவிற்காக
வைத்திருந்த காசு எங்கேய�ோ த�ொலைந்துவிட்டது என பல இடங்களிலும்
தேடினார் கிடைக்கவில்லை. மறுநாள் பாடசாலை வந்து சக ஆசிரியருடனும் பணம்
காணாமல் ப�ோன விடயம்பற்றி கவலைய�ோடு பேசினார். இதை கண்ணுற்ற
ஏழை சிறுவன�ோ வீட்டில் தான் தினமும் கஷ்டப்பட்டு சாப்பிடாமல் சேர்த்து வைத்த
உண்டியலை இழக்கமனமின்றி சிறிது இமைமூடாது பார்த்துவிட்டு மறுநாள்
பாடசாலையில் பணம் சேர்த்த உண்டயலை ஆசிரியரிடம் க�ொடுத்தான். இந்தாங்க
சேர் இதில் நான் சேமித்த காசு இருக்கு இதை எடுத்துக்கொண்டு உங்க மனைவிய
குணப்படுத்துங்கனு ச�ொன்னான்.
இதைப்பபார்த்த ஆசிரியர் ர�ொம்ப மகிழ்ச்சியடைந்து உன்னோட இந்த நல்லமனசு
யாருக்கும் வராது. நீ கஷ்டத்தில் இருந்து க�ொண்டு அடுத்தவருக்கு உதவ
நினைத்தாயே உண்மையில் நீதான் சிறந்த மாணவன் என சக மாணவர்கள்
ஆசிரியர்கள் முன் அவனை பாராட்டிவிட்டு இந்த உண்டியலை நீ வைத்துக்கொள்
இன்று நான் சம்பளம் எடுத்துவிட்டேன் என தனது சம்பளத்தில் வந்த பணத்தில்
ஜயாயிரம் ரூபாவை அவனுக்கு கல்வி கற்பதற்கு அன்பளிபாய் க�ொடுத்தார்.
பணத்தை பங்கிட்டுக் க�ொண்ட மூன்று மாணவர்களும் ஆசிரியரிடம் பணத்தை
க�ொடுத்து தாங்கள் செய்த செயலுக்காக மன்னிப்புக் கேட்டனர். அந்த ஏழைச்
சிறுவனை தன் நண்பனாக ஏற்றுக்கொண்டார்கள். ஆசிரியர் மாணவர்களைப்
பார்த்து நல்ல மனப்பாங்கு எப்போதும் நம்மை கைவிடாமல் உயர்வைத் தரும்.
எல்லோரும் நல்ல மனத�ோடு வாழ பழகிக்கொள்ளுங்கள் எனக் கூறினார்.

மஜீனா உமறுலெவ்வ

94|   

 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 
2   |95




www.tamilnenjam.com

 

 
 
 
 - 
 
 
 


