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அன்புத் தமிழ்நெஞ்சங்களுக்கு அன்பான வணக்கம்!
	காலம் உருண்டோடும் வேகத்தை நாம் இந்த மாதத்தை அண்மித்திருப்பது
ச�ொல்ல, பிறந்திருக்கும் இம்மாதத்தில் பல விசேடங்களும் உள்ளன. பலவிதமான
நாட்களை இந்த மாதத்தில் பிரகடனப் படுத்தியிருந்தாலும் குறிப்பாக சில நாட்கள்
நம்மோடு த�ொடர்பு பட்டு விடுகின்றன.அந்த வகையில் ஜவஹர்லால் நேருவின்
பிறந்ததினமான நவம்பர் 14 இந்தியாவில் குழந்தைகள் தினமாகவும் க�ொண்டாடப்
ப டு க ி ற து . ந வ ம்ப ர் 2 0 ஆ ம் த ி க த ி கு ழ ந ் தைகள் த ி ன ம் உ ல களா வ ி ய ரீ த ி ய ி ல்
க�ொண்டாடப் படுவதும் நாம் அறிந்ததே! நம் உலகின் நாளைய நாயகர்களாகிய
குழந்தைகள் க�ொண்டாடப் படுவது அவசியம்தான். ஆனால் அதைவிட அவசியம்
அந்தக் குழந்தைகளின் பாதுகாப்பு உறுதிப்படுத்தப்படல். வன்முறைகளற்ற, பாலியல்
துஷ்பிரய�ோகமற்ற,குழந்தைத் த�ொழிலாளர்களற்ற, குடும்பங்களின் புறக்கணிப்பற்ற,
ப�ோதைப்பழக்கங்களுக்கு அடிமைப்படாத மற்றும் இன்னோரன்ன பாதிப்புகளுக்கு
உட்படாத ஒரு ஆர�ோக்கியமும் பாதுகாப்பும் நிறைந்த ஒரு சூழலை நாம் நம்
குழந்தைகளுக்கு ஏற்படுத்திக் க�ொடுப்பது அவசியம் மட்டுமல்ல அவசரமுமாகும்.
மற்றும், நவம்பர் 19 சர்வதேச ஆண்கள் தினமாகும். இது சர்வதேச பெண்கள்
தினம் ப�ோல் பெரிதாக க�ொண்டாடப் படுவத�ோ அன்றி பெரிதாக பேசப்படுவத�ோ
இல்லை. சிலர் கடமைக்காக வாழ்த்து ச�ொல்லிக் கடந்து ப�ோவதுமுண்டு. பெரும்பாலான
ஆண்கள் ப�ொதுவாக வாழ்த்துகளை எதிர்பாராமல், தன் கடமையே கண்ணாக இயங்கக்
கூடியவர்கள். ஆண்கள் காற்றைப் ப�ோல் ஓய்வின்றி உழைப்பவர்கள். காற்றின்றி
உலகம் எப்படி இயக்கமில்லாமல் ப�ோகும�ோ, அதே ப�ோல் ஆண்கள் இல்லா உலகும்
இயங்க மறுக்கும். ஆயினும், ஆணைப் பெண்ணும், பெண்ணை ஆணும் சார்ந்தே உலக
வாழ்வியல் அமைகிறது. அதனால் அனைவரையும் மதித்து கண்ணியம் காப்போம்.
தமிழ்நெஞ்சம் சார்பாக ஆண்கள் தின மற்றும் குழந்தைகள் தின நல்வாழ்த்துகள்!
							நன்றி!
							
என்றும் அன்புடன்
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  ..
ஃபாத்திமா
ஷார்ஜா

வாசல் கதவு திறந்து கணவரின்

க�ொடு” என்று வேண்டிக் க�ொண்டே
கார், செட்டுக்குள் நிறுத்தப்படும் சப்தம் கே ட ் டைப் பூ ட் டி வ ி ட் டு வீ ட் டி ற் கு ள்
கேட்டதும், கையிலிருந்த ம�ொபைலை சென்றார் மனைவி மேகலா.
நிறுத்தி சார்ஜில் ப�ோட்டாள் மனைவி
ஆஸ்பத்திரிக்குள் நுழைந்த அருண்,
மேக ல ா . க ம் ப் யூ ட ்டரை ஷ ட் ட வு ன்
செய்து எழுந்தான் மகன் சரத். ஐபேடில் பேஷன்ட்டின் ஃபைலைப் பார்த்தார்.
கேம் விளையாடிக் க�ொண்டிருந்த மகள் “அவருடன் வந்தது யார்? க�ொஞ்சம் வரச்
ர ா த ா அ தை ஆ ஃ ப் செய் து ஓ ர ம ாக ச�ொல்லுங்க” என்றார். ஒரு வயதானவர்
வைத்துவிட்டுத் திரும்பினாள். இதெல்லாம் மட்டும் வந்தார். “வேறு யாரும் வரலியா?”
வீ ட் டு த் த லைவ ர் ட ாக்ட ர் அரு ண ் மேல் என்று கேட்டவரிடம், “உறவுனு ச�ொல்லிக்க
இருந்த பயத்தால் அல்ல. அபரிமிதமான வேறு யாரும் இல்லிங்க. இவருடைய
பாசத்தால்! தினமும் இரவு உணவினை மனைவி அஞ்சு வருசத்துக்கு முன்னாடி
ஒ ட் டு ம�ொத்த கு டு ம்பமே அ வ ரு ட ன் இறந்துட்டாங்க. ஒரே மகன். அவரை
சேர்ந்து உண்பதை வழக்கமாகவும் அதை அமெரிக்காவுக்கு அனுப்பி படிக்க வச்சார்.
அங்கேயே அவர் செட்டிலாகிட்டார்.
மகிழ்ச்சியாகவும் கருதியது.
நான் பத்து வருசமா இவரிடம் வேலை
ம ா ஸ் க் , க ்ள வு ஸ் இ ர ண ் டை யு ம் பா ர் த் துட்ரு க்கேங ்க. இரவு சாப ் பி ட
கழற்றி கவரில் கட்டி குப்பைத் த�ொட்டியில் உ ட ்கார்ந்த வு ட னேயே நெஞ் சு வ லி னு
ப�ோட்டார். குளித்து உடை மாற்றி சா ஞ்சிட்டார் . பக்கத் துல இரு க்கிற
வந்தவர் தனக்காக டைனிங்டேபிள் முன் டாக்டர் வந்து பார்த்துட்டு, உங்ககிட்டே
கூடியிருந்த குடும்பத்துக்கு ஒரு ஹாய் கூட்டிட்டு ப�ோகச் ச�ொன்னாருங்கய்யா.
ச�ொல்லிவிட்டு பேசிக்கொண்டே சாப்பிட எ ப ்ப டி ய ா வ து கா ப ் பா த் து ங ்க . இ வ ர்
ஆரம்பித்தார். குதூகலமாக பேச்சு ஓடிக் எங்களுக்கு முதலாளி. நிறைய குடும்பங்கள்
க�ொண்டிருக்கும்போதே டாக்டர் அருணின் இவரை நம்பி இருக்குதுங்க” என்றார்.
ம�ொபைல் சிணுங்கியது. ஆஸ்பத்திரியிலிருந்து
“உடனே ஆபரேஷன் செய்யணும்.
அழைத் திருந்தார்கள்.
உறவுக்காரங்க சைன் பண்ணனும்” என்று
” ம ி க வு ம் சீ ர ி ய சா ன கே ஸ் அருண் ச�ொன்னவுடன், “ இப்போதைக்கு
டாக்டர். ஃபர்ஸ்ட் அட்டாக். க�ொஞ்சம் நான்தாங்க இருக்கேன். நானே சைன்
வ ய சா ன வ ரு ம் கூ ட . உ ட னே வ ந ்திங் பண்றேன். எவ்வளவு பணமென்றாலும்
கன்னா ஆ ளை க் கா ப்பாத்தி ட லாம் .” கட்டிட்றோம்.” என்றார் பெரியவர்.
என்று ச�ொன்னவுடன் கிளம்பிவிட்டார்
“கடவுள் காப்பாற்றுவார் என்ற
அருண். “கடவுளே, வழக்கம்போலவே
அவர் செய்யும் ஆபரேஷனில் வெற்றியைக் வ ா று ஆ பரே ஷ ன் த ி யே ட ்ட ரு க் கு ள்

4|   2

நுழைந்த அருண், அவரின் முகத்தைப்
பார்த்தவுடன் அதிர்ந்து ப�ோனார்.

வக்கிறதா இருந்தா வேலைக்கு வா.
இல்லைனா கார் சாவியக் க�ொடுத்திட்டுப்
ப�ோய்ட்டே இரு” கர்ஜித்த முதலாளியின்
“ இ வ ர ா ? இ வ ரு க்கா நா ன் முன் க ண ்க ல ங ்கி ந ி ன்ற ம கனை
ஆ பரே ஷ ன் செ ய ்யப் ப�ோக ி றே ன் ? அணைத்துக் க�ொண்டு, “வேலயவிட்டு
யாரை என் வாழ்நாளில் பார்க்கக் கூடாது நிக்கிறேங்கய்யா, இந்தாங்க சாவி” என்று
என்று நினைத்தேன�ோ அவர் உயிரைக் வெளியே வந்தார் சரவணன்.
காப்பாற்றும் ப�ொறுப்பையும் இறைவன்
என்னிடம் க�ொடுத்துள்ளானே? என்னால்
“அப்பா, வேலையில்லாமல் என்ன
ந ி ச ்ச யம ாக மு டியாது” எ ன்று சேர ி ல் செ ய ்யப் ப�ோ ற ி ங ்க ? நா ன் வே ண ா
உட்கார்ந்து சாய்ந்தார். அவருடன் இருந்த சாதாரணமா ஏதாவது படிக்கிறேனேப்பா?
டாக்டர்கள்“அருண், ஆர் யூ ஆல் ரைட்?” என்ற அருணிடம் “இல்லைப்பா, சின்ன
கே ட ்ட வ ர ்க ளு க் கு அ ரு ண ால் ப த ி ல் வயசிலேருந்தே டாக்டராகணும்கறதுதான்
ச�ொல்ல முடியவில்லை.
உன் லட்சியம். அதுக்குத் தகுந்தமாதிரி
நல்லாவும் படித்த. எங்காவது வேலைக்கு
“அருண், உன் முன் ஒரு உயிரைக் சேர்ந்து உன்னை டாக்டராக்கிட்றேன்பா.”
காப்பாற்ற வேண்டிய ப�ொறுப்பு ஒப்ப என்றவர் யாரிடம் வேலைக்கு சேர்ந்தா
டைக்கப்பட்டிருக்கிறது. எதிரியே ஆனாலும், லும் பழைய முதலாளியின் த�ொந்தரவுகள்
அவர்களுக்கு சிகிச்சையளித்து பிழைக்கச் த�ொடர்ந்தன. வேறு ஊருக்கு குடும்பத்
செய்வதுதான் தர்மம்.” அப்பாவின் குரல் த�ோடு குடியேறிவிட்டார் அகதிகள் ப�ோல்.
அசரீரியாக மனதுக்குள் அதட்டியது. எழுந்தார்.
ஆபரேஷனை வெற்றி கரமாக நடத்திவிட்டு
அம்மாவிடமிருந்த
ஒன்றிரெண்டு
வெளியே வந்தார். “சிஸ்டர், வீட்டுக்குக் நகைகள், சிறிய வீடு எல்லாவற்றையும்
கிளம்பறேன், பேஷன்ட் டிற்குத் தேவையான விற்று பழைய கார் வாங்கி அதில் இரவு
எல்லா மெடிசின்சையும் கரெக்டாக ஃபால�ோ பகல ாக சவார ி ஓட்டியதில் க�ொஞ்சம்
பண்ணிக்கங்க.” ச�ொல்லிவிட்டுக் கிளம்பி, வருமானம். ஹாஸ்டல் ஸ்டூடன்ஸ்களுக்கு
வீட்டிற்கு வந்து குளித்து முடித்து படுக்கையில் வீட்டு சாப்பாடு தேவைப்பட்டதில் அம்மா
சாய்ந்து கண்களை மூடினார். அடிமனதில் வின் சமையல் உதவியதன் மூலம் ஒரு சிறு
அ டைந் து க ிட ந ்த அந்தக் கசப்பான வருமானம் கிடைத்தது. மாலை நேரத்தில்
நினைவுகள் விழித்துக் க�ொண்டன.
குழந்தைகளுக்கு ட்யுஷன் ச�ொல்லிக்
“ எ ன்ன ச ர வ ண ா , காலை ய ி ல்
மகன�ோடு வந்திருக்கிறே? என்ன விசயம்?”
என்ற முதலாளியிடம் “ஐயா, எம்மகனுக்கு
கவர்ன்ட்மெனட் காலேஜில் மெடிக்கல்
சீ ட் க ி ட ச் சு ரு க் கு ங ்க . ஆ ச ி ர்வா த ம்
செய்ங்கய்யா” என்று ச�ொன்னதுதான்
தாமதம் முதலாளி வெடித்துவிட்டார்.
“மகனை மெடிக்கல் காலேஜில சேக்கற
அளவுக்கு பெரிய ஆளாய்ட்டியா நீ?
அவனை சாதாரண பட்டப்படிப்பு படிக்க
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க�ொடுத்ததால் அருண் மூலம் சிறு வருமானம்.
என அவன் படிப்பு த�ொடர்ந்தது. ஆனாலும்
அப்பாவைஅவர்முதலாளிஅவமானப்படுத்தி
விரட்டியடித்தது மட்டும் கண் கலங்கச் செய்து
க�ொண்டே இருந்தது. எனக்காகத்தானே
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எழுத்துக்களே எழுந்திடுங்கள்
அருள்மிகு அவனியில்
அழுக்குகள் நிறைந்து
அறநூல் அறுந்து
அநீதிகள் பிறக்கிறது
அறிவ�ொளி மதிமயங்கி
அறியாமை அகம்விழித்து
அகிலம் முழுதும்
அதிகாரம் விளைகிறது
உரிமைகள் உதறப்பட்டு
உருக்கங்கள் உருவாக்கப்பட்டு
உழைப்புகள் சிதைக்கப்பட்டு
ஊனமேடை செதுக்கப்படுகிறது
எழுத்துக்களே எழுந்திடுங்கள்
எழுச்சியினை எழுப்பிடுவ�ோம்
எழுதுக�ோல் கரம் பிடித்து
எதிர்காலம் படைத்திடுவ�ோம்.
அகீலா ஜவுபர்
ஏத்தாளை புத்தளம்
இலங்கை.

அப்பா அவமானப்பட்டார். எல்லாரும்
மதிக்கறமாதரி அப்பா, அம்மாவை நல்ல
நிலைக்குக் க�ொண்டு வரணும் என்ற
வைராக்கியம் நங்கூரமாக பாய்ந்தது.
படிப்பில் க�ோல்ட் மெடலிஸ்டாகி, அப்பா
அம்மாவின் கைகளால் அதை வாங்க வைத்து
தன் இலட்சியத்தை வென்று நிமிர்ந்தார்
அருண். பெற்றோரை இறுதிக் காலத்தில்
மிகமிக மகிழ்ச்சிய�ோடு பார்த்துக் க�ொண்டார்
அருண். நிறைய மாணவர்களை அவர்கள்
விரும்புவதைப் படிப்பதற்கு பண உதவி
செய்தார்.
	நேரம் விடிந்ததே தெரியவில்லை.
ஆஸ்பத்திரியிலிருந்து ப�ோன் வந்ததும்
விழித்தார். “டாக்டர், உங்களை அந்த ஹார்ட்
பேஷன்ட் பார்க்கணுமாம்.” என்றார்கள்.
ஆஸ்பத்திரிக்குக் கிளம்பி பேஷன்ட்
ரூமிற்குள் நுழைந்தார். கண்களைச் சுருக்கி
அருணைப் பார்த்தவர் அருணைத் தெரிந்து
க�ொண்டார். நடுங்கும் கைகளைக் கூப்பி
நன்றி தெரிவித்தார். ம..ன்..னி..ச்..சி..ட..ப்..
பா.. என்ற வார்த்தைகள் அழுகையினூடே
வெடித்தன.
	பெரிய வார்த்தைகளையெல்லாம்
ச�ொல்லாதீங்கய்யா.. ஒவ்வொருவரும் அவர
வரு க்குரிய கடமை யினைச் சர ிய ாகச்
செய்யும் ப�ோது வருத்தம், க�ோபம், வன்மம்
எல்லாம் மறைஞ்சிடும். அதுமட்டு மல்லாமல்
இ ந ்த உ ல கத்தி ல நா ம எ வ ்வள வு நாள்
இருக்கப்போற�ோம். வாழற அந்த காலத்தில
வக்கிரங்களையும் ப�ொறாமையையும்
சுமந்துட்டு வாழணுமா..? இதெல்லாம்
தூக்கிப் ப�ோட்டுட்டு மனிதம் நிறைந்த
மனுஷனா வாழணும்னு எங்க அப்பா
ச�ொல்லித் தந்திருக்காரு. அப்படித்தான்
நான் வாழறேன்.. என்றார் டாக்டர் அருண்
பவ்யமாக.
வானத்தைத் ந�ோக்கி கும்பிட்டார்
அந்த செல்வந்தர். அப்பாவிடம் மானசீக
ம ாக ம ன்னிப் பு க் கே ட ்ப த ாக அ து
உணர்த்தியது அருணுக்கு.
n
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ம�ௌன அஞ்சலி
விளைச்சலைக் கண்டு வியந்து நிற்பவர்கள்
வேரின் விவரம் உணர்வதில்லை.
ஏற்றிய ஏணிகள் எப்போதும்
ஓர் ஓரத்தில் தான்.
மண்ணுக்குள் மூச்சடக்கி
மரத்தை வளர்க்கும் வேர்களுக்கு
அங்கீகாரம் எப்போதும் இருந்ததில்லை
அப்படியே முகம் காட்டினாலும்
இடைஞ்சலென வெட்டி யெறியப் படும்.
வேர்களுக்கு எப்போதும் வரப்பும் இல்லை..
வரம்பும் இல்லை.
சுதந்திரமாய் திரிந்தாலும்
புதைகுழிக்குள் தான் புரள வேண்டும்.
காலத்தின் கட்டாயமிது.
வேர்களுக்கு விடுதலை தர
பூமியைத் த�ோண்டினால் மரத்திற்கே ஆபத்து.
வளர்க்கும் வரை வளர்த்து விட்டு வரப்புக்குள்
அடங்கிடும் வேர்களுக்கு ம�ௌன அஞ்சலி.
இணைந்தத�ோர் இயந்திரத்தில்
ஓர் அச்சு கழன்று விட
இயங்காத இயந்திரம் இருந்து என்ன பயன்.
பூத்திருக்கும் புதுப்பூக்கள் மண்ணோடு உறவாட
பூக்களுக்கு என்ன பெருமை
த�ோள்கொடுத்த துணைய�ொன்று
த�ொலை தூரம் ப�ோய்விட்டால்
கால் கடுக்க நடந்தாலும் இலக்கு வருவதில்லையே.
இணையிழந்த பறவைக்கு இறகுகளும் சுமைதான�ோ
துணையிழந்த உயிருக்கு துன்பமே முகவரியா?

		

பரணி சுப சேகர்
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Dr.












சர்வதேச வாழ்வியல் ஆல�ோசகர்



க்ரைம்

நாவல்களில் வருவது
ப�ோல் கும்மிருட்டு…. எங்கோ தூரத்தில்
நாய் குலைப்பது கேட்கிறது. அவன்
தனியாக அந்த ஒத்தையடி பாதையில்
ந டந்து வ ந் து க�ொண் டிரு க்கிற ான்.
பின்னாலிருந்து என்னவ�ோ சரசரவென
சத்தம், யார�ோ வேகவேகமாக அவனை
த�ொடர்ந்து வருவது ப�ோல் தெரிகிறது.
பதற்றமும் பரபரப்புமாக அவன் எட்டி நடை
ப�ோட, சட்டென்று இடியும் மின்னலுமாக
பெரும் மழை த�ொற்றிக் க�ொள்கிறது.
அவன் இன்னும் வேகமாக நடக்க முயல
இ ர ண் டு மு ர ட் டு கைகள் அ வ னை
இறுக்கமாக நெருக்கிப் பிடிக்கிறது….

பிரசுரித்து விட்டார்கள�ோ என நீங்கள்
மேலே ய�ோசிக்கு முன் உங்களிடம் ஒரு
கேள்வி..?!)
	நீங்கள் கனவு கண்டிருக்கிறீர்களா?
நான் கேட்பது அறிஞர் அப்துல் கலாம்
ச�ொன்ன து ப�ோ ல உ ங ்க ளை தூ ங ்க
விடாமல் செய்யும் கனவல்ல. தூக்கத்தில்
வரும் கனவு.
	நிச்சயம் இனிமையான கனவுகளும்
க டு மை ய ா ன க ன வு க ளு ம் வெ வ ் வே று
தருணங்களில் கண்டிருப்பீர்கள். அந்த
நேரங்களில் உங்கள் மனநிலை மற்றும்
உடலின் செயல்பாடு எப்படி இருந்தது
என்று சற்றே ய�ோசித்துப் பாருங்கள். நல்ல

அவன் ‘ஆ’ வென்ற சத்தத்தோடு
ஆழ்ந்த
உறக்கத்திலிருந்தும்
எழுந்து
உட்கார்கிறான், இன்னும் அவன் உடல்
நடுங்கிக் க�ொண்டிருக்கிறது. குளிரூட்டப்
பட்ட அந்த ச�ொகுசான அறையிலும்
அ வ னு க் கு வே ர் த் து க�ொட் டு க ி ற து .
வெடவெடக்கும் கைகள�ோடு, அருகிலிருக்
கும் தண்ணீரை வேகவேகமாக குடித்து
க�ொஞ்சம் தன்னை ஆசுவாசப் படுத்திய
பின்பு தான், இது வரை அவன் கண்டது
கனவு என்றே உடல் உணர்ந்து, மனம்
மெல்ல நிதானப் படுகிறது.
(என்ன நடக்கிறது இங்கே.. திகில்
கதையை தவறுதலாக இந்த பக்கத்தில்
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கனவுகள் காணும்போது மனமெங்கும்
மகிழ்ச்சி ப�ொங்க உடல் இலகுவாக முகம்
மலர்ந்து எழுந்திருந்திருப்பீர்கள். அதே
நே ர ம் க ண ்ட து ஒ ரு எ த ி ர்மறை ய ா ன
கனவாக இருந்திருந்தால் மனம் பதற உடல்
வியர்க்க பாதி தூக்கத்தில் திடுக்கிட்டு
மேலே பார்த்த நம் கதைநாயகன் எழுந்தது
ப�ோல பதறி எழுந்திருந்திருப்பீர்கள்.

இது கனவு என்று மனம் ஏற்றுக் க�ொண்டு
உடல் அமைதி அடைகிறது.

உதாரணமாக, மேலே பார்த்தது
ப�ோல், தான் இருட்டில் தன்னந்தனியே
நடப்பது ப�ோலவும், தன்னை யார�ோ பின்
த�ொடர்ந்து பிடிப்பது ப�ோலவும், திகில் கனவு
கண்ட நம் கதை நாயகனுக்கு உண்மையில்
எதுவுமே நடக்கவில்லை. அவர் நல்ல சூழலில்
ஏன் எதற்கென்றே தெரியாமல் தன்னுடைய வீட்டில் பாதுகாப்பாக உறங்கிக்
வரும் இந்தக் கனவுகள் அந்த நேரங்களில் க�ொண்டி ருக்கிறார். அது வெறும் தீய கனவு.
நிஜத்தில் நடப்பது ப�ோன்ற உணர்வை அவர் எண்ணங்களில் அவரையுமறியாமல்
தரும். உடல் சிலிர்த்து துடிக்கும். இதற்கு ஏற்பட்ட ஒரு நிகழ்வு. ஆனால் அவர் உடல்
என்ன காரணம் என்று எப்போதாவது அது உண்மையில் ஏற்பட்டது ப�ோல்
சிந்தித்திருக்கிறீர்களா?!
நடுங்கியது. நெஞ்சு துடித்து உடல் வியர்த்து
விறுவிறுத்தது.
	நம்முடைய ஆழ்மனது மிக ஆற்றல்
வாய்ந்தது. உடலுக்குள் ஊடுருவும்
ஆழ்ந்த உறக்கத்தில் மட்டுமல்ல
இரத்த ஓட்டத்திலிருந்து நம் முடைய நடை நீங்கள் விழித்திருக்கும் ப�ோதும் கூட
உடை பாவனை, என 95 சதவீதம் நம் உ ங ்க ளு க் கு ள் எ ழு ம் எ ண ்ண ங ்க ளை
முடைய செய்கைகள் நம் ஆழ்மனதையே அப்படியே உண்மை என நம்பும் ஆழ்மனம்
சார்ந்துள்ளது. இப்படி A - Z நீங்கள் அதற்கான விளைவுகளை உங்கள் உடலில்
யார் என்பதை நிர்ணயிக்கும், நீங்கள் ஏற்படுத்துகிறது. எப்படி ஒரு கனவை
விரும்புவதை உங்களை அடையச் செய்யும், நீங்கள் விழிப்புணர்வோடு அது வெறும்
சகல ஆற்றல் மிக்க இந்த எல்லாம் தெரிந்த கனவு தான் என நினைக்கும் ப�ோது
ஆழ்மனதால் ஒன்று மட்டும் செய்ய முடியாது, உங்கள் உடலும் மனமும் நிதானத்திற்கு
அது என்னவென்றால், தனக்குள் எழும் வருகிறத�ோ, அது ப�ோல் தான் உங்கள்
எண்ணங்களில் எது உண்மை எது ப�ொய் மனதில் எழும் வேண்டாத எதிர்மறை
என்று பகுத்தறிய முடியாது.
எண்ணங்களையும், நீங்கள் க�ொஞ்சம்
விழிப்புணர்வோடு கையாண்டால், உடன்
ஆழ்ந்த உறக்கத்தில் வரும் கனவு அதிலிருந்து மீண்டு நிதானப்பட்டு விடும்.
களாகட்டும், அல்லது நிஜ வாழ்வின் அப்படி இல்லாமல் அந்த எதிர்மறை
நிகழ்ச்சிகளாகட்டும் எல்லாமே ஆழ்மன எண்ணங்களுக்குள் மூழ்கும் ப�ோது மனம்
திற்கு ஒன்றுதான். கெட்ட கனவுகள் மகிழ்ச்சியற்று தவிக்கிறது.
வ ரு ம ் போ து , அ ந ்த க ன வு களை க ன
வென்று உணராமல் உண்மை என்றே 	நீங்கள் பலமுறை பார்த்திருப்பீர்கள்
ஆழ்ம ன ம் ந ம் புகி ற து. அத னால்தான் ஏ த ா வ து ஒ ரு ப ி ர ச ் னையைப் ப ற ்றி
கனவின் தாக்கதிற்கேற்ப உடலில் அது படித்தவுடன் தன்னை சுற்றியும் அது ப�ோல்
பதற்றத்தையும் படபடப்பையும் ஏற்படுத்து நடப்பது ப�ோல் உணர்வுகள் எழும். ‘noceகிறது. பின் நீங்கள் விழித்து சில நிமிடங்கள் bo effect’ என ச�ொல்லப் படும் இந்த முறை
சென்று இது கனவு தான் என்று உங்கள் உண்மையில் இல்லாத பிரச்னையையும்,
அறிவு விழிப்புணர்ச்சி தந்தவுடன் தான் உ ங ்க ள் க வ ன த்தில் அ ந ்த எ ண ்ண ம்
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இருப்பதைக் க�ொண்டு உங்களுக்கே அது
இருப்பது ப�ோல் நம்பச் செய்து மனதை
அ ழு த் து ம் . ம ன த ி ன் இ ந ்த இ ய ல ் பை
புரிந்து க�ொண்டு, பிரச்னையைப் பற்றி
சிந்திப்பதற்கு பதில் தீர்வைப் பற்றி
சிந்தித்தால், எந்த பிரச்னையும் தாக்காமல்
மகிழ்ச்சியாக வாழலாம் என்கின்றன
ஆய்வுகள்.

சென்றாலும், என்ன செய்தாலும், எதெல்லாம்
சரியாக இல்லை என்று ச�ொல்வதற்காக
அந்த மாதிரியான விஷயங்களையே மனம்
தேடி பிடிப்பது மட்டுமல்லாமல் அதை
மற்றவர்களிடம் ச�ொல்லிக் காட்டுவதற்காக
மனதில் பாதுகாப்பாக சேர்த்தும் வைத்துக்
க�ொள்ளும். அவர் மனதில் அந்த எதிர்மறை
யான எண்ணங்களை எடுத்துக் க�ொள்ளும்
அதே நேரம் அவர் மூளையின் பகுதியில்
எந்த பிரச்னையிலும் அதற்கான இருக்கும் சுரப்பிகள் தங்கள் வேலையை
தீர்வுகளை அலசாமல் எனக்கு எதுவும் செய்யத் த�ொடங்கி அதன் தாக்கத்தை உடலில்
சரியாக நடப்பது இல்லை என்றே ச�ொல்லக் ஏற்படுத்தி விடும்.
கூடியவராக ஒருவர் இருந்தால், அவர் எங்கு
	ப�ொதுவாக எந்த ஒன்றுமே உங்க
ஹைக்கூ
ளுடைய நம்பிக்கையை சார்ந்தே உள்ளது.
v
அந்த நம்பிக்கை உங்கள் ஆழ்மனதை
நேற்று மழை
சார்ந்துள்ளது. அந்த ஆழ்மனதிற்குள் முடிந்த
இன்று குடைபிடித்து நடக்கிறாள்
வரை நல்ல விஷயங்களை புகுத்துங்கள்.
விளையாடும் சிறுமி
உங்களை சுற்றியும் நல்ல சூழலை அமைத்துக்
v
க�ொள்ளுங்கள். நெகடிவான விஷயங்களை
இரவு மழை
முடிந்தவரை தவிர்ப்பது நல்லது. இன்றைய
சபித்தான�ோ ரசித்தான�ோ
பரபரப்பான சூழலில் அது முற்றிலும்
அந்த யாசகன்
சாத்தியமில்லை என்றாலும் அவை உங்கள்
v
ஆழ்மனதை பாதிக்க விடாமல் தற்காத்துக்
தூறல் மழைக்கு
க�ொ ள ்வ து உ ங ்க ள் கைகள ி ல் த ா ன்
அசைந்து ஆடும்
இருக்கிறது.
மரத்தின் கிளைகள்
v
ந�ொய்யல் நதி
கரைய�ோரம் சிக்கும்
நெகிழிக் குப்பைகள்
v
யாருக்குத் தெரியும்
நதிய�ோடு கலந்திட்ட
வர்ண சாயம்
v
பழைய நதியின்
ஓரமாய் நிற்கின்றார்
கம்பீரமாய் கடவுள்
		

		

கவிஞர் மீன் க�ொடி
பாண்டிய ராஜ்

உ ண ் மை ய ா ன தீ ர் வு உ ங ்க ள்
எண்ணங்களிலிருந்தே த�ொடங்குகிறது.
உங்கள் எண்ணங்களை வசப்படுத்துங்கள்.
வ ா ழ ்க ் கை வ ச ப ்ப டு ம் எ ன்கி ற ா ர்
‘ஏப்ரல் பியர்லஸ்’. உண்மையில் உங்க
ளு டை ய எ ண ்ண ங ்க ளே உ ங ்க ளை
உரு வாக்குகின்றன. ஒரு நாளை க்கு
60,000 எண்ணங்கள் சராசரியாக ஒருவர்
மனதில் எழுகிறது. இதில் பெரும்பாலும்
ஒ ரே ம ா த ி ர ி ய ா ன எ ண ்ண ங ்க ளே
திரும்பத் திரும்ப சுழன்று வரும். அந்த
எண்ணங்களை க�ொஞ்சம் கவனத்தோடு
கை ய ா ளு ம் ப�ோ து ஆ ர�ோக்ய மு ம்
மகிழ்ச்சியும் வாழ்வை நிறைக்கும்.
n
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ம்பருத்தி பூக்களின் சிவப்பு எனக்கு அவ்வளவாக அச்செடியின் மீது
நம் நெஞ்சைக் கவர்ந்து இழுக்கின்றன. நாட்டம் இருப்பதில்லை.
என் மனச்செம்பருத்தி பற்றி உங்களுக்குக்
	நாங்கள் முன்பு குடியிருந்த வீட்டின்
கூறுகின்றேன் கேளுங்கள்.
க�ொல்லைப் பக்கத்தில் ஒரு பெரிய
இப்பூக்கள் எத்தனை அழகாக இருந் செம்பருத்தி மரம் ஒன்று இருந்தது..
தாலும் தலையில் சூட விருப்பம் க�ொள்வ
அதை எங்கள் தாத்தா வைத்து
தில்லை செடியில் வைத்து நாம் ரசிக்கின்
வளர்த்திருந்தார்கள்.
நிறைய மலர்களுடன்
ற�ோம்.
மரம் எப்பொழுதும் காணப்படும்.
	ச ி ல ரு க் கு இ ம்ம ல ர ்க ளைப் ப ல
தாத்தா தினமும் காலையில் பூசை
வண்ணங்களில் தங்கள் த�ோட்டத்தில்
செய்யும் வழக்கம் உடையவர் அப்போது
வைப்பது என்றால் க�ொள்ளைப் பிரியம்.
குளித்து முடித்துவிட்டு ஒரு வாளி (இது
எனது தாயார் கூட செம்பருத்தி பூசை செய்ய மட்டுமே பயன்படுத்தப்படும்
செடியின் பைத்தியம் என்று கூறலாம் ப ி ர த ் ய ோக வ ாள ி ) ந ி றை ய நீ ரை
எடுத்துக்கொண்டு இம் மலர்களைப் பறித்து
அவர்கள் வீட்டுத் த�ோட்டத்தில்.
தண்ணீரில் ப�ோட்டு எடுத்து வருவார்.
	பலவித வண்ணங்களில் செம்பருத்தி நாங்கள் இதை பார்த்துக் க�ொண்டிருப்போம்.
செடி வாங்கி வைப்பது அவருக்கு மிகவும் அதிகாலையில் இம்மலர்கள் சற்று விரியாமல்
இருக்கும் அப்போது அதை பறித்து நீரில்
பிடித்தமான ஒன்று.
ப�ோட தாத்தா பூசை மந்திரங்கள் எல்லாம்
எந்த நர்சரி சென்றாலும் செம் கூறிய பிறகு குவிந்த மலர்கள் விரிந்து விடும்.
பருத்திச் செடி தான் முதலில் வாங்குவார். இறைவனின் புகைப்படத்தில் அழகாகச்
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சிரிக்கும். இம்மலர்கள் சூட்டப்பட்டு... அந்த
வேல் சிவலிங்கங்கள் பெருமாள் பித்தளையால்
சிறிய விக்கிரகம் இவைகளின் மேல் இப்பூக்கள்
மிகவும் அழகாக அமர்ந்திருக்கும்.

கன்றுகள் நிறைய இருந்தன. நான் தேடி
ப்பிடித்து இலை சற்று வெண்மை நிறமாக
உள்ள கன்றை தெரிவு செய்தேன். அது
அனேகமாக வெண்ணிற பூவ�ோ அல்லது
இளம் சிவப்பு நிறமாகவ�ோ இருக்கும்
த ாத்தா மு த ல் நாள் வ ா டி ய என்று நான் நினைத்தது சரிதான்.
செம்பருத்தி மலர்களை நீருடன் அதை ஆனால் அச்செடியை விட பக்கத்தில்
வாசலில் உள்ள பவளமல்லி மரத்தில் பூசை தளதளவென்று சற்று அடர் பச்சை மற்றும்
முடிந்தவுடன் ஊற்றுவார். இச்செம்பருத்தி சிவந்த நிறத்தில் இலைகளுடன் இருந்த
மரம் மலர்களுடன் காணப்பட்டால் ஒன்று கன்றினைத் தெரிவு செய்து வீட்டிற்கு
தாத்தா ஊரில் இல்லை. அல்லது அவர் க�ொணர்ந்தேன்.
பூசை செய்யவில்லை என்றே அர்த்தம்.
உடல்நலம் பாதிக்கப்பட்டு இருந்தால�ோ
இச் செம்பருத்தி ஆரஞ்சு வண்ணம்
பூசை இருக்காது இதுப�ோல் நடக்காது என்று மிகவும் உறுதியாக நம்பினேன்.
ஒருப�ோதும்.
எங்கள் வீட்டில் சுற்றிலும் கான்கிரீட் தரை
மண் என்பதே இல்லை. ஆமாம் இதை
ஆனால் வயது முதிர்வு காரணமாகத் எங்கே வைப்பது?
தாத்தா உடல் நலம் குன்றிப் படுத்தப்
படுக்கையாய் ஆனார்.
எங்கள் வீட்டுக்காம்பவுண்டு ஓரத்
தில் ஓரிடத்தில் சிமெண்ட் தரையைப்
	செம்பருத்தி மலர்கள�ோ தரையில் பெயர்த்து எடுத்துவிட்டு அங்கே இச்
க�ொட்டி வீணாகிப் ப�ோய்க் கிடக்கின்றன. செடியை ஊன்றி வைத்தேன்.
சில நேரங்களில் ஆத்தா பறித்துச் சாமிக்குப்
ப�ோடுவார். பாதி மலர்கள் மரத்திலேயே
த ள த ளவெ ன் று வ ளர்ந்த து .
இருக்கும்.
அப்போது வீட்டில் கரையான் மருந்து
அடிப்பதற்காக வீட்டினுள் துளைகள்
தாத்தா இறந்துவிட்ட பிறகு நான் இ ட் டு ம ரு ந ்தினை அ டி த் து வ ி ட் டு
ப ற ி த் து அ வ ர ி ன் பூ சை ப ் பெட் டி க் கு ப் மீதமுள்ள மருந்தினை சுற்றுச்சுவர் ஓரமாக
ப�ோ டு வே ன் . ஆ ன ால் த ி ன ந ் த ோ று ம் ஊற்றி விட்டார்கள். மருந்தின் நெடி
செய்வது இல்லை. நானும் கைக்கு எட்டும் தாளாமல் செம்பருத்தி செடி பட்டுவிட்டது.
சில மலர்களை மட்டுமே பறிப்பேன். ச�ோகமே தாளவில்லை எனக்கு.
மீதமுள்ள மலர்கள் தரையில் க�ொட்டிக்
கிடக்கும்.
அடடா அன்று எவ்வளவு கஷ்டப்
பட்டு இச்செடியை உணர்ந்தோம். அது
குவித்தக்குப்பைகளில் வாடிய சிவந்த ஒரு கதை... பேருந்தில் எனது பக்கத்தில்
மலர்கள் சிதைந்து கிடக்கும்... இப்படியாக அ ம ர்ந்த பெ ண ்ம ண ி எ ங ்கி ரு ந் து
என்னுள் இம்மரம் இன்றும் பசுமையாக அ ம்மா வ ரு க ி றீ ர ்க ள் ? வ ல ங ் கை ம ா ன்
என் நினைவுகளில் வலம் வரும்.
பாலிடெக்னிக்கில் ஏறினீர்களே என்று
கேட்க நான் கவியரங்கம் பாடிவிட்டு
இவ்வாறிருக்க.. நான் வலங்கைமான் வருகிறேன் என்றேன். உடனே அவர்
நிலாமுற்றம் ஆண்டு விழாவிற்குச் சென்றேன் எனது பையன் இங்குதான் படித்தான்
இ ர ண் டு ஆ ண் டு கள் மு ன் . . அ ங ் கே எ ன் று கூ ற ி உ ர ி மை யு ட ன் அ வ ர ்க ள்
விழாவில் பரிசுக்காக மலர்க்கன்றுகள் எனது கையில் இருந்த விருதுகள் மற்றும்
வைக ்க ப் பட் டி ரு ந ்த ன . அ த ி ல் செம்பருத்தி செடியை வாங்கி வைத்துக்
ஆளுக்கு ஒரு கன்று எடுத்துக் க�ொள்ளச் க�ொண்டு… அட என்னம்மா பை கூட
ச�ொன்னார்கள். அங்கே செம்பருத்திக் இல்லாமல் எப்படிச்செடியை எடுத்துச்
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செல் வீ ர ்க ள் பட் டு க ் கோ ட ் டை வ ரை
செல்லவேண்டும் நீங்கள்... இருங்கள்
எனது பையன் மன்னார்குடியில் என்னை
அழைக்க வருவான். அவனிடம் ச�ொல்லி
பை எடுத்து வரச் ச�ொல்கிறேன் என்று
கூறி அப் பெண்மணி மன்னார்குடியில்
இறங்கும் ப�ொழுது ஒரு பை ஒன்றை
க�ொடுத்து விட்டு சென்றார்.

தற்போது கழிவறை கட்டி முடிக்கப்
பட்டு க�ொட்டிய செம்மண் நீக்கப்பட்ட
ப�ோதும் செடியின் தளதளப்பு க�ொஞ்சமும்
குறையவில்லை.

	நான் அதனிடம் பேசினேன்… நீ
சீக்கிரமாக ம�ொட்டு வைத்து விடுவாய்
உன்னிலிருந்து நான் மலர்கள் பறிக்க
ப�ோகின்றேன் என்றேன். கூறிய அடுத்த
ஆஹா இந்தக் காலத்திலும் இப்படி வாரம்....
ஒருவர் மனம் நெகிழ்ந்தேன். அப்படிக்
க�ொணர்ந்தது தாம் இச்செடி.
	நேற்று திடீரென செடியின் அருகே
உற்று ந�ோக்க.. அட! அட! சிவந்த ம�ொட்டு
இப்போத�ோ கரையான் மருந்து ஒன்று தலை நீட்டி என்னைப்பார்த்துக்
நெ டி த ாளா ம ல் இ லைகள் எ ல ்லா ம் க�ொண்டிருந்தது...
உதிர்ந்து வெறும் குச்சி மட்டும் நிற்கிறது.
அவ ்வள வு த ா ன் இ ச ் செ டி க் கு எ ன் று
அடக்கடவுளே நீ சிவப்பு நிறச்
நினைத்து இதைப் பிடுங்கி எறிய அருகே செம்பருத்தி தானா? ஆரஞ்சு வண்ணம்
வந்து சரி இருக்கட்டும் என்று விட்டு என்றே உனை வளர்த்தேன் நான். சரி
விட்டேன்.
சர ி ப ர வ ா ய ி ல ் லை எ ன் று ம ன த ் தை த்
தேற்றிக்கொண்டேன்.
திடீரென ஒரு நாள் இச்செடியின்
நினைவு வர என்ன ஆயிற்று பார்க்கலாம்
மறுநாள் காலையில் எனது கணவர்
என குனிந்து பார்க்கிறேன்...
என்னை எழுப்புகிறார். ஏய் சீக்கிரம் எழுந்து
வா… உன் செம்பருத்திச் செடி பூத்து விட்டது
அந்த குச்சியில் சிறு சிறு தளிர்கள் என்ன வண்ணம் தெரியுமா? சிவப்பு நிறம்
அரும்பி ஆகா... உயிர் பெற்று விட்டது என்று சிரிக்கின்றார்... தெரியும் எனக்கு
எனது செடி... மகிழ்ச்சி தாங்கவில்லை... நான் நேற்றே பார்த்து விட்டேன் என்று
சிறுபிள்ளை ப�ோலக் குதிக்கின்றேன்.
முணுமுணுத்து விட்டு வேகமாக எழுந்து
எனது த�ொலைபேசியைத் தேடினேன்
	மெது மெதுவாக இலைகளுடன் படமெடுக்க...
வந்தச்செடி பிறக�ோ அப்படியே நின்று
விட்டது... அச்செடி அதன் பிறகு வளரவே 	ச ி வ ப ் பா க இ ரு ந ்தால் எ ன்ன ?
இல்லை.
அதுவும் அழகுதானே.. செம்பருத்தி என்றால்
சிவப்பு வண்ணத்திற்குத்தானே அப்படிக்
இந்தச் சூழ்நிலையில் பக்கத்தில் ஒரு கூறுகிற�ோம்.
கழிப்பறை கட்டுவதற்காக மண் பெயர்த்து
எடுக்கப்பட்டு இதனருகே க�ொட்டப்பட
சிவப்பு வண்ணச் செம்பருத்தி
அந்த மண்ணுடன் இந்தச் செடி மறுபடி
சேலை வண்ணச் செம்பருத்தி
உயிர் பெறலாயிற்று.
உவகை ப�ொங்கச் செம்பருத்தி
உனக்குப் பிடிக்கும் செம்பருத்தி?
	நா ன் கு ம ா த ங ்க ள் இ ப ்ப டி யே
துவையல் ப�ோலச் செம்பருத்தி
நகர... திடீரென நல்ல மண்ணைக் கண்டு
துடிக்க வைத்தச் செம்பருத்தி
தள தளவெவென்று சற்று உயரமாக
உமைக்கு வைப்பேன் செம்பருத்தி
வளர்ந்தது.
உங்கள் வீட்டில் செம்பருத்தி?
n
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பணம் இன்றிக் கல்வியா?
ம�ொட்டு மலரும் முன்னே பள்ளி
தட்டில் வடிக்கும் நினைப்பில் அள்ளி
துட்டுகள் செலவு செய்யும் புள்ளி
க�ொட்டணும் மலை அளவு வெள்ளி
தண்டம் வசூலிக்கும் நாயகர்கள் ப�ோலே
பண்ட மாற்றாய் கல்விக்கு துட்டென்பர்
அண்டம் கலங்கும் அளவு த�ொகையினிலே
துண்டு துண்டாகச் செலுத்த அனுமதியாம்
மதிப்பெண் தகுதிகள் நிற்பதில்லை அங்கே
ப�ொதியாய்ப் பண மூட்டைகளே தகுதியாகும்
சதியாய்த் தகுதிகள் காணாமலே ப�ோகுமே
விதியாய் அவர் வேறிடம் பார்க்கணுமே
எல்லோர்க்கும் கல்வி ஏட்டினிலே எழுதிடுவ�ோம்
கல்லார்க்கும் கருத்து விதைகளை விதைத்திடுவ�ோம்
ப�ொல்லாத் துட்டினை புறந்தள்ளி தகுதியாக்கிடுவ�ோம்
வல்லார் வறியர்க்குச் சமமாய்ப் பகிர்ந்தளிப்போம்
வணிக வளாகங்களாய்க் கல்விக் கூடங்கள்
திணிக்கும் கல்வியை முறையின்றி வருத்தியே
பிணிக்கு மருந்தில்லை கல்வி கிடைத்திடாதா
துணிந்து அரசுப் பள்ளிகளையே நாடிடுவ�ோம்
		

கவிஞர் புல்லாங்குழலன்
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பாலையும் சிலப்பதிகாரமும்
( பாலை நிலம் நிரந்தரமான ஒன்றே )

	பழந்தமிழ் இலக்கியங்களில் கூறப் பட்டுள்ள ஐவகை நிலங்களில்
பாலை நிலம் என்று ஒன்று இல்லை என்ற ஒரு கருத்து நெடுங்காலமாக நிலவி
வருகிறது. அது சரியல்ல என்பதை நிறுவவே இக்கட்டுரை.
	சிலப்பதிகாரத்தில், காடு காண் காதையில்,
க�ோத்தொழி லாளர�ொடு க�ொற்றவன் க�ோடி
வேத்தியல் இழந்த வியனிலம் ப�ோல
வேனலங் கிழவன�ொடு வெங்கதிர் வேந்தன்
தானலந் திருகத் தன்மையிற் குன்றி
முல்லையுங் குறிஞ்சியும் முறைமையின் திரிந்து
நல்லியல் பிழந்து நடுங்குதுய ருறுத்துப்
பாலை யென்பத�ோர் படிவங் க�ொள்ளும்
காலை எய்தினிர் காரிகை தன்னுடன்
என்ற பாடல் உள்ளது. ‘பாலை என்பது ஒரு தனி நிலமல்ல’ என்போர், இந்தப்
பாடலின்,
“……முல்லையுங் குறிஞ்சியும் முறைமையின் திரிந்து
நல்லியல் பிழந்து நடுங்குதுய ருறுத்துப்
பாலை யென்பத�ோர் படிவங் க�ொள்ளும்….”
என்ற மூன்று வரிகளையும் தான் முக்கியச் சான்றுகளாகக் க�ொள்கிறார்கள்!
	மேற் ச�ொன்ன சிலப்பதிகாரப் பாடலில்,
“பாலை யென்பத�ோர் படிவங் க�ொள்ளும்“
என்றுதான் உள்ளதே யன்றி அப்படி ஏற்படுவது தான் பாலை என்றில்லை.
‘பாலை என்பத�ோர் படிவம்’ என்பதற்குப் ‘பாலை ப�ோன்ற’ என்று தான்
ப�ொருள் க�ொள்ள வேண்டும். ‘ படி’ என்றால் நகல் / பிரதி, படிவம் என்றால்
ஒன்றதன் உருவம், த�ோற்றம் என்பது தான் ப�ொருள். எனவே, பாலையின்
உருவத்தை / த�ோற்றத்தைக் குறிஞ்சியும், முல்லையும் க�ொள்வன என்பது தான்
ப�ொருள்! குறிஞ்சியும் , முல்லையும் திரிவதால் தான் பாலை உருவாகிறது
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எனப் ப�ொருள் க�ொள்ளுவது, ப�ொருத்தமன்று. ‘படிவங் க�ொள்ளும்’ என்ற
ச�ொற்பயன்பாடு த�ோற்றம் க�ொள்ளும் என்பதைக் குறிப்பதாக மட்டுமே
உள்ளது.
	பாலை என்றவுடன் சகாரா, தார் ப�ோன்ற தற்போதைய பெரிய
பாலைவனங்களைக் கற்பனை செய்யக் கூடாது. தமிழகத்தில் அவை ப�ோன்ற
பகுதிகள் இருந்ததாக எந்தக் குறிப்பிலும் இல்லை. வறண்ட பகுதியைக்
குறிப்பிடவே பாலை என்ற ச�ொல் அந்தக் காலத்தில் பயன் படுத்தப் பட்டது.
இப்போது ப�ோலவே மழை குறைவான, நீர் குறைவான வறண்ட பகுதிகள்
பண்டையத் தமிழகத்திலும் இருந்திருக்கத் தான் வேண்டும்.. மழை மறைவுப்
பகுதிகளும், ஆறுகள் பாயாத பகுதிகளும் கடுமையான வறட்சியுடன் தான்
இருந்திருக்க முடியும். அப்பகுதிகள் தான் பாலை என அழைக்கப் பட்டுள்ளன.
நீரின்மையால், விவசாயமின்றி அந்நில மக்கள் ஆறலைத்துண்ணும்
கள்வர்களாக இருந்துள்ளனர்.
	சங்கப் பாடல்களை எடுத்துக் க�ொண்டால் பாலைத் திணைப் பாடல்கள்
நிறைய உள்ளன. ஐங்குறுநூறு, குறுந்தொகை, நற்றிணை, அகநானூறு,
கலித்தொகை ஆகிய நூல்களில் பல பாடல்கள் பாலைத் திணையில்
பாடப்பட்டுள்ளன. அகநானூற்றில் சரிபாதிப் பாடல்கள், அதாவது இருநூறு
பாடல்கள் பாலைத் திணைப் பாடல்கள் ஆகும். ஐங்குறுநூறில் 100 பாடல்கள்
உள்ளன. நிரந்தரமில்லாத ஒரு நிலத்தின் மீது இத்தனை பாடல்களா?
அப்படிய�ொரு தனி நிலம் இருந்திருக்க வில்லையெனில்,
அந்நிலத்திற்கான தனியான இனம், வாழ்க்கை இயல்பு, தெய்வம், ப�ொழுதுகள்,
ஒழுக்கம், தாவரங்கள், விலங்குகள் ப�ோன்றவை அந்தப் பாடல்களில் இடம்
பெற்றிருக்க வாய்ப்பில்லை.
	பாலை நிலத்தின்,
கருப்பொருட்கள்
•	தெய்வம்: க�ொற்றவை
•
மக்கள்: விடலை, காளை, எயினர், எயிற்றியர், மறவர், மறத்தியர்,
•	பறவைகள்: பருந்து, கழுகு
•
மரங்கள்: உழிஞ, பாலை, இருப்பை
•
மலர்கள்: மராம்பு
•	பண்: பஞ்சுரப் பண் (பாலை) யாழ்
•	பறை : ஆறலை, சூறைக�ோள்
•	த�ொழில்: வழிப்பறி செய்தல், சூறையாடல், ஆறலைத்தல்
•
உணவு: ஆறலைத்தலால் வரும் ப�ொருள்
•	நீர்: கிணறு
•
விலங்கு: வலுவிழந்த புலி
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•
•

யாழ்: பாலையாழ்
ஊர்: குறும்பு

உரிப்பொருட்கள்
•
•

அக ஒழுக்கம் : பிரிதல்
புற ஒழுக்கம் : வாகை

குறிஞ்சியும், முல்லையும் சில கால கட்டங்களில் வறட்சியால் மாறுவது
தான் பாலை என எடுத்துக் க�ொண்டால், செழிப்பான காலத்தில் பாலையே
இல்லாமல் ப�ோய் விடும் தானே? வறட்சிக் காலத்தில் குறிஞ்சி, முல்லையின்
குறவர்களூம், ஆயர்களும் பாலைக் குரிய எயினர் / மறவர் களாக மாறித் தத்தம்
தெய்வங்களான சேய�ோனையும், மாய�ோனையும் தூக்கி யெறிந்து விட்டுப்
பாலையின் க�ொற்றவையைக் க�ொண்டாடத் த�ொடங்கி விடுவார்களா என்ன?
பின்னர் செழிப்புத் திரும்பியவுடன், எயினர்கள் மீண்டும் குறவர்கள் / ஆயர்கள்
ஆகி விடுவார்களா என்ன?
	பாலை என்றோர் நிலம் தனியாக இல்லை என்பதற்குச்
சிலப்பதிகாரத்தைத் துணைக்கழைப்போர் , சிலப்பதிகாரத்தின் மேற்சொன்ன
பாடல் வரிகளுக்கு முன்னும், பின்னும் வரும் வரிகளை வசதியாக மறந்து
விடுகிறார்கள்.
“…….அறம்பிற செய்யாமை செய்யாமை நன்று.” ,
“ப�ொய்மையும் வாய்மை யிடத்த……”
இந்த இரண்டு குறள்களின் குறிப்பிட்ட பகுதிகளை மட்டும் படித்து
விட்டு, வள்ளுவர் ‘ அறம் செய்யாதிருப்பதே நல்லது ‘ என்றும் ‘ப�ொய்
பேசலாம்’ என்றும் ச�ொல்லியிருக்கிறார் என்று வாதிடுவதற்கு ஒப்பானது தான்,
சிலப்பதிகாரத்தின் அந்த மூன்று வரிகளை மட்டும் வைத்துக் க�ொண்டு முடிவு
செய்வது.. இந்த வரிகளுக்கு முந்தைய வரிகளையும் பின் வரும் வரியையும்
சேர்த்துப் படித்து விளக்கம் பெறுவதே சாலச் சிறந்தது.

	க�ோத் த�ொழிலாளர�ொடு க�ொற்றவன் க�ோடி - அரசியற்றொழி
லினையுடைய அமைச்சர்கள�ோடு சேர்ந்து முறை செய்யாது அரசன்
க�ொடுங்கோல் ஆட்சி செய்ததால் ; வேத்தியல் இழந்த வியனிலம் ப�ோல –
ஆட்சிப் ப�ொலிவிழந்த நாட்டினைப் ப�ோல் ; வேனலங் கிழவன�ொடு வெங்கதிர்
வேந்தன் - வேனிலாகிய அமைச்சன�ொடு வெவ்விய கதிர்களையுடைய
ஞாயிறாகிய அரசன்; தான் நலம்திருக - நலம் வேறுபடுதலான் ( உக்கிரமாகத்
தகிப்பதால் ) ; தன்மையிற் குன்றி - தமது இயற்கை கெட்டு ; முல்லையும்
குறிஞ்சியும் முறைமையில் திரிந்து - முல்லை குறிஞ்சி என்னும் இருதிணையும்
நல் இயல்பு இழந்து ( செழிப்பை இழந்து ); நடுங்கு துயர் உறுத்து - தம்மைச்
சேர்ந்தோர் நடுங்கும் வண்ணம் துன்பத்தினை யுறுவித்து ( வெப்பத்தால்
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வாட்டி); பாலை என்பத�ோர் படிவம் க�ொள்ளும் காலை -. பாலை எனப்படும்
வடிவினைக் க�ொள்ளும் இக் காலத்து ; எய்தினிர் காரிகை தன்னுடன் –
இக்காரிகைய�ோடு வந்தீர் ;
“க�ொடுங்கோல் ஆட்சியில் நாடு கெடுவது ப�ோல், வேனில் காலத்தில்
கதிரவன் வழமையை விட அதிக வெப்பத்தைப் பாய்ச்சினால் செழிப்பான
குறிஞ்சி, முல்லை நிலப் பகுதிகள் கூடச் செழிப்பிழந்து பாலையின் வடிவத்தைக்
க�ொள்ளுவன. அப்படிய�ொரு வெம்மை தகிக்கும் காலகட்டத்தில் கண்ணகியை
அழைத்து வந்துள்ளாயே “ என்று மறையவர் ஒருவர் க�ோவலனைப் பார்த்துக்
கேட்பதைத்தான் இந்த எட்டு வரிகளும் காட்சிப் படுத்து கின்றன. குறிப்பிட்ட
மூன்று வரிகளை மட்டும் எடுத்துக் க�ொண்டு, ‘ க�ொள்ளும்’ என்பத�ோடு
முற்றுப் புள்ளி வைக்காமல், ‘காலை’ என்ற வார்த்தையைச் சேர்த்துப் படித்தால்
தான் ‘பாலை என்பத�ோர் படிவம் க�ொள்ளும் காலை, என்ற வரி முழுமை பெறும்.
அப்பொதுதான் முழுப் ப�ொருளும் தெரிய வரும். செழிப்பான குறிஞ்சியும்,
முல்லையும் கூடப் பாலை ப�ோல் ஆகுமளவிற்கு, வேனலும், வெய்யிலின்
க�ொடுமையும் இருக்கும் காலகட்டத்தில் க�ோவலன், கண்ணகி கவுந்தி அடிகள்
மூவரும் அப்பாலைப் பகுதியைக் கடந்தனர் என்பதைச் சுட்டிக் காட்டவே
மேற்சொன்ன வரிகள்.
	சரியில்லாத ஆட்சியாளர்களால் கெட்டழியும் நாடு. நல்லாட்சியர்
ப�ொறுப்பெடுத்தால் சரியாகி விடும் தானே! அதே ப�ோல், கதிரவன் வேனலின்
இயல்பான வெப்பத்தை மட்டுமே பாய்ச்சினால், செழிப்பிழந்த குறிஞ்சி, முல்லை
நிலப் பகுதி இயல்புக்கு மாறி விடும் தானே! ஆட்சியாளர்களின் க�ொடுங்கோல்
ஆட்சியும், கதிரவனின் வழமை மீறிய வெப்பமும் தற்காலிகமானவை தானே!
எனவே இளங்கோ அடிகள் வேனலின் வழமை மீறிய வெப்பத்தினால் ஏற்படும்
வறட்சியின் காரணமாகத் தற்காலிகமாகப், பாலை ப�ோல் த�ோற்றமளிக்கும்
பகுதியைத் தான் இங்கு குறிப்பிடுகிறார் என்பது தான் சரியாக இருக்க முடியும்.
	பின்னால் வரும் வேட்டுவ வரிப் பாடல்களில், பாலை நிலமும்
அந்நிலம் வாழும் எயினர் / மறவர், அவர்தம் வீரம், அவர்தம் வாழ்க்கை
முறை, அவர்கள்தம் தெய்வம், ( ஐயை / க�ொற்றவை ) அதற்கான க�ோவில்
ப�ோன்றவையும் வருவது இங்கு ஊன்றி ந�ோக்கற் பாலது. நிரந்தரமல்லாத,
தற்காலிகமாகத் த�ோன்றும் ஒரு நிலப் பரப்பில், நிரந்தரமான மக்கள் இனம�ோ,
வாழ்விடம�ோ அந்நிலத்திற்கான தெய்வம் உறையும் க�ோவில�ோ நிச்சயம்
இருக்க முடியாது!
அந்நிலத்திற்கென்று தனியான ஒழுக்க நெறிகள், இயல்புகள்,
ப�ோன்றவை எப்படி வந்திருக்க இயலும்? பழந் தமிழ் இலக்கியங்கள் கூறும்
ஐவகை மூத்த நிரந்தர இனங்களான குறவர், எயினர் / மறவர் , ஆயர் ( இடையர்
), உழவர், பரதவர் என்ற ஐந்தில், எயினருக்கு மட்டும் நிரந்தர நிலம் இல்லை
என்பது ஏற்றுக் க�ொள்ள முடியாத ஒன்று. காலம் காலமாக இந்தக் கருத்து நிலவி
வருவது மிகவும் வியப்புக் குரிய ஒன்று.
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அதிலும் எந்த வரிகள் பாலை நிரந்தரமல்ல என்ற கருத்தை நிறுவ
எடுத்தாளப் படுகின்றனவ�ோ அதே வரிகள் இடம் பெற்றுள்ள அதே
சிலப்பதிகாரத்தில் பாலை நிரந்தர மானது என்பதற்கான சான்றுகள்
காணப் படுகின்றனவே. அவ்வரிகளுக்குப் பின்னால் வரும் வேட்டுவ வரிப்
பாடல்களில், பாலை நிலமும் அந்நிலம் வாழும் எயினர் / மறவர், அவர்தம் வீரம்,
அவர்தம் வாழ்க்கை முறை, அவர்கள்தம் தெய்வம், ( ஐயை / க�ொற்றவை )
அதற்கான க�ோவில் ப�ோன்றவையும் வருகின்றனவே!
	க�ொற்றவை வழிபாடு பற்றிய விரிவான விளக்கங்கள் சிலப்பதிகாரத்து
வேட்டுவ வரிகளில் பதிவாகி உள்ளன. பாலை நிலத்து ஆறலை கள்வர்கள்
என்று சுட்டப்படும் எயினர்கள் வணங்கும் கடவுளாகக் க�ொற்றவை
வேட்டுவ வரியில் சித்திரிக்கப் பெற்றுள்ளாள்.. ஆநிரை கவர்தல் ப�ோரில்
எயினர்க்கு வெற்றி தருபவள் க�ொற்றவை என்ற குறிப்பு வேட்டுவவரியின்
மையப்பொருளாகும்.
- ஆங்கு,
ஐயை க�ோட்டத்து எய்யா ஒரு சிறை
வருந்து ந�ோய் தணிய இருந்தனர். உப்பால்…………………………………………………………..
இட்டுத் தலை எண்ணும் எயினர் அல்லது
சுட்டுத் தலைப�ோகாத் த�ொல் குடிக் குமரியைசிறு வெள் அரவின் குருளை நாண் சுற்றி
குறு நெறிக் கூந்தல் நெடு முடி கட்டி,
இளை சூழ் படப்பை இழுக்கிய ஏனத்து
வளை வெண் க�ோடு பறித்து, மற்று அது
முளை வெண் திங்கள் என்னச் சாத்தி;
மறம் க�ொள் வயப் புலி வாய் பிளந்து பெற்ற
மாலை வெண் பல் தாலி நிரை பூட்டி;
வரியும் புள்ளியும் மயங்கு வான் புறத்து
உரிவை மேகலை உடீஇ; பரிவ�ொடு
கருவில் வாங்கிக் கையகத்துக் க�ொடுத்துத்
திரிதரு க�ோட்டுக் கலைமேல் ஏற்றி;
பாவையும், கிளியும், தூவி அம் சிறைக்
கானக்கோழியும், நீல் நிற மஞ்ஞையும்,
பந்தும், கழங்கும், தந்தனர் பரசி;
வண்ணமும், சுண்ணமும், தண் நறுஞ் சாந்தமும்,
புழுக்கலும், ந�ோலையும், விழுக்கு உடை மடையும்,
பூவும், புகையும், மேவிய விரையும்,
ஏவல் எயிற்றியர் ஏந்தினர் பின் வர;
ஆறு எறி பறையும், சூறைச் சின்னமும்,
க�ோடும், குழலும், பீடு கெழு மணியும்,
கணம் க�ொண்டு துவைப்ப; அணங்கு முன் நிறீஇ
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விலைப்பலி உண்ணும் மலர் பலி - பீடிகை,
கலைப் பரி ஊர்தியைக் கைத�ொழுது ஏத்தி…………………………………………………………….
மதியின் வெண் த�ோடு சூடும் சென்னி,
நுதல் கிழித்து விழித்த இமையா நாட்டத்து,
பவள வாய்ச்சி; தவள வாள் நகைச்சி;
நஞ்சு உண்டு கறுத்த கண்டி; வெஞ் சினத்து
அரவு நாண் பூட்டி, நெடு மலை வளைத்தோள்;
துளை எயிற்று உரகக் கச்சு உடை முலைச்சி;
வளை உடைக் கையில் சூலம் ஏந்தி;
கரியின் உரிவை ப�ோர்த்து, அணங்கு ஆகிய
அரியின் உரிவை மேகலைஆட்டி;
சிலம்பும் கழலும் புலம்பும் சீறடி,
வலம் படு க�ொற்றத்து வாய் வாள் க�ொற்றவை;

“ வேனலங் கிழவன�ொடு வெங்கதிர் வேந்தன் தானலந் திருக “ என்ற
வரியில் ச�ொல்லப் படும் வழக்கத்துக்கு மாறான அதீத வெப்பம், ஐவகை
நிலங்களுக்கும் ப�ொதுவானதே! அப்படியிருக்கையில் குறிஞ்சி, முல்லை
நிலங்களை மட்டும் அந்தகைய நிலையால் பாதிப்படையும் நிலங்ககளாக
இளங்கோ அடிகள் குறிப்பிடுவது இங்கு கவனிக்கப் பட வேண்டிய ஒன்று.
அவையிரண்டுமே ஏற்கனவே பாலைய�ோடு எல்லை க�ொண்டிருப்பது தான்
காரணம். ஏற்கனவே பாலையென்ற நிரந்தரமான நிலம் இல்லாவிடில் இது
எப்படிச் சாத்தியம் ஆகும்?
	சிலப்பதிகாரத்தின் இது த�ொடர்புள்ள வரிகள் அனைத்தையுமே எடுத்துக்
க�ொண்டு திறந்த மனதுடன் ஆய்வு செய்தால் தான் இந்த உண்மையை ஏற்றுக்
க�ொள்ளும் மனம் வரும். ஆனால், குறிப்பிட்ட மூன்று வரிகளை மட்டும் எடுத்துக்
க�ொண்டு, அதிலும் ஒரு வரியை முழுமையாகக் க�ொள்ளாமல், அவற்றைச்
சான்றாகக் க�ொண்டு பாலை நிலம் பற்றி ஏற்கனவே கருத்துக் கூறிய நமது
முன்னோர்களது மேதைத் தன்மையை எண்ணத்தில் வைத்துக் க�ொண்டு ஆய்வு
செய்தால் இந்த உண்மையை ஏற்றுக் க�ொள்ள மனம் வராது.
	பாலை நிரந்தரமல்ல என்ற கருத்தை நிறுவத் த�ொல்காப்பியமும்
துணைக்கழைக்கப் படுகிறது
மாய�ோன் மேய காடு உறை உலகமும்,
சேய�ோன் மேய மை வரை உலகமும்,
வேந்தன் மேய தீம் புனல் உலகமும்,
வருணன் மேய பெரு மணல் உலகமும்,
முல்லை, குறிஞ்சி, மருதம், நெய்தல், எனச்
ச�ொல்லிய முறையான் ச�ொல்லவும்படுமே ( ப�ொருள் – 5 )
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த�ொல்காப்பியர் பாலையை ஒரு தனி நிலமாக இந்தச் செய்யுளில்
குறிப்பிடவில்லை. நிலங்களை நான்காகவே காட்டுகிறார்! இப்பாடலில்
பாலையைக் குறிப்பிடாவிடினும், பின் வரும் செய்யுள்களில் அதற்கான
ப�ொழுதையும், உரிப் ப�ொருளையும் குறிக்கின்றார்.
ப�ொழுது :
நடுவுநிலைத் திணையே நண்பகல் வேனில�ொடு
முடிவு நிலை மருங்கின் முன்னிய நெறித்தே. ( ப�ொருள் – 11 )
பின்பனிதானும் உரித்து என ம�ொழிப. ( ப�ொருள் – 12 )
இரு வகைப் பிரிவும் நிலை பெறத் த�ோன்றலும்
உரியது ஆகும் என்மனார் புலவர். ( ப�ொருள் – 13 )
பாலைக்கு, வேனில், பின் பனி பெரும் ப�ொழுதுகளாகவும், நண்பகல் சிறு
ப�ொழுதாகவும் காட்டப் படுகின்றன.
உரிப் ப�ொருள்:
புணர்தல் பிரிதல் இருத்தல் இரங்கல்
ஊடல் அவற்றின் நிமித்தம் என்றிவை
தேருங் காலைத்திணைக்குரிப் ப�ொருளே. ( ப�ொருள் – 16 )
பாலைக்குப் ‘பிரிதல்’ உரிப் ப�ொருளாகக் கூறப் படுகிறது

இது முரண் இல்லையா? ஏதாவது தகுந்த காரணம் இல்லாமலா இப்படிப்
பட்ட அடிப்படை முரண்பாட்டுடன் அவர் நிலங்களைப் பகுத்திருப்பார்?!
த�ொல்காப்பியர் காலத்திலும் அவருக்கு முன்பும் நாலு வகை நிலங்கள் மட்டுமே
இருந்திருக்க வேண்டும் எனக் க�ொண்டால், ப�ொருள் - பாடல் 5 ஐத் தவிர
நிலங்களை ஐந்தாகக் கூறும், பிற த�ொல்காப்பியப் பாடல்களை எப்படிக்
க�ொள்வது என்ற கேள்வி எழுகின்றது! இங்கு மற்றொன்றும் ந�ோக்கற்பாலது.
…… அதனால் ஐந்திணைகள் அகத்திணை ஏழிலும்
சிறப்புப் பெறு கின்றது. ஆகவே இது ‘அன்பொடு புணர்ந்த
ஐந்திணை’ (த�ொல்.கள.1) எனக் குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது.
ஐந்திணை களில் பாலை எனும் திணை நடுவணது எனும்
ச�ொல்லாலேயே அகத்திணையியலில் குறிக்கப்படுகிறது. அகத்
திணையியலில் பாலை எனும் ச�ொல் குறிப்பிடப்பட வில்லை.
	மேலும் நடுவணது பாலை என்பதை உரையாசிரியர்களின் உரைகளின்
வழி அறிய முடிகிறது. “பாலை என்னும் குறியீடு எற்றாற் பெறுதும் எனின்
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வாகை தானே பாலையது புறனே (புறத்.15) என்பதனாற் பெறுதும்”1 என்று
இளம்பூரணர் கூறுகின்றார்.
	த�ொல்காப்பியத்தில் ஐந்திணையே அகத்திணை என்பது ப�ோல
ஐந்திணையின் இலக்கணக் கூறுகளைப் பலபட விரித்துரைப்பக் காணலாம்.
அகத்திணையியல் 55 நூற்பாக்களைக் க�ொண்டது. அகத்திணை எனப்
ப�ொதுப்பெயர் பூண்டிருந்தும் இதன் 50 நூற்பாக்கள் ஐந்திணையின்
நெறிகளையே விரித்து ம�ொழிதல் காண்க.
	களவியல், கற்பியல், ப�ொருளியல், மெய்ப்பாட்டியல் எனப்படும் பிற
நான்கு இயல்களும் கூட ஐந்திணை நுவலும் அமைப்பினவாகவே உள.
ஐந்திணைக் காதல் அற நலத்தது, உலகம் நன்னயங்களை ந�ோக்கிச் சங்கப்
புலமையின�ோர் ஐந்திணைத் துறைகளையே பெரிதும் பாடினர்.2
ஐந்திணையானது இயற்கைப் பின்னணிய�ோடும், நிலப்பின்னணிய�ோடும்
இணைந்த மக்களின் பாலியல் சார்ந்த உணர்வுகளைப் பிரதிபலிப்பனவாகும்.
ஐந்திணைகளில் நடுவில் உள்ள பாலையைத் தவிர பிற நான்கு திணைகளுக்கும்
நிலப்பாகுபாடு வகுத்தமைக்கப்பட்டுள்ளது……)
	த�ொல்காப்பியர் பாலை நிலத்திற்கான ப�ொழுது, உரிப்பொருளைக்
குறிப்பிட்டிருக்கையில், அப்படிய�ொரு நிலம் தனியாக இல்லை என்று எப்படி
ஒரு முடிவிற்கு வர முடியும்? சிலப்பதிகார வரிகளுக்கு, குறிஞ்சி, முல்லை திரிந்து
தான் பாலை உருவாகும்; பாலை என்று தனி நிலம் கிடையாது என்று ப�ொருள்
க�ொண்டால், அதே கருத்தைத் த�ொல்காப்பியரும் ச�ொல்லியிருக்க வேண்டுமே?
https://www.dinakaran.com/Aanmeegam_Detail.asp?Nid=25114
தமிழர் தம் வாழ்வியலை நிலங்களை அடிப்படையாக வைத்துப் பிரித்தனர்.
அவ்வகையில் தமிழ் நிலம் ஐந்நிலமாகப் பிரிக்கப் பெற்றது. அவை முறையே
குறிஞ்சி, முல்லை, மருதம், நெய்தல், பாலை என்பனவாகும்.அவற்றுள்
குறிஞ்சிக்குரிய கடவுளாக முருகனும் முல்லைக்குரிய கடவுளாகத் திருமாலும்
மருதத்திற்குரிய கடவுளாக இந்திரனும் நெய்தலுக்குரிய கடவுளாக வருணனும்
குறிக்கப்படுகின்றனர். இத்தகைய அமைப்பு முறையில் ‘க�ொற்றவை’ பாலை
நிலத்திற்குரிய கடவுளாகச் சுட்டப்படுகிறாள். மறவர்கள், எயினர்கள்
எனப்பெறும் இருபெரும் பிரிவினர்கள் க�ொற்றவையைத் தெய்வமெனப்
ப�ோற்றியதாக இலக்கியங்கள் குறிப்பிடுகின்றன. த�ொல்காப்பியம் பாலை
நிலத்தின் கடவுளாகக் க�ொற்றவையை வெளிப்படக் குறிக்கவில்லை எனினும்,
புறத்திணையில் ஒருதுறையாய்க் க�ொற்றவைநிலை என்பதனைப் படைத்துக்
காட்டுகிறது.
‘‘மறங்கடை கூட்டிய குடிநிலை சிறந்த க�ொற்றவை நிலையும்
அத்திணைப் புறனே’’

- என்பது த�ொல்காப்பியம். மாற்றாருடன் ப�ோருக்குச் செல்லும் வீரர்கள் வெற்றி
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வேண்டி வணங்கிச் செல்லும் நிலையே ‘க�ொற்றவை நிலை’ என்பதாகும்.
	க�ொற்றம் - வெற்றி, க�ொற்றவை - வெற்றியைத் தரும் தாய்த்
தெய்வம். நிலை - நிலைமை, முறைமை. வழிபடும் முறைமை.
வழிபடும் முறைமை பல வகைப்படும். அவை, பராவல், பழிச்சுதல்,
பலி நேர்தல், சூளுரைத்தல் என்பனவாம். க�ொற்றவையைப்
பராவியது க�ொற்றவை நிலை எனப் பெற்றது
எனவே, மேற்கண்ட விளக்கங்களின் அடிப்படியில், தமிழ் மண்ணில்
பாலைக்கென்று தனி நிலமில்லை என்று இதுகாறும் கருதி வந்தது தவறு
என்பது கண்கூடான உண்மை!

காவடி மு. சுந்தரராஜன்,
க�ோவை.m

உலகம் ஒரு மருத்துவ மனை
கலிவிருத்தம் :
பிறப்பெடுத்த பூமியிது பேரின்ப நிலமன்றோ!
அறவழியே நீநடந்தால் அழிந்திடுமே இருவினையும்
சிறந்தத�ோர் மனிதத்தை சிகிச்சையாக்கும் ஆலயமே!
பிறவாமல் மீண்டுமிங்கே பெருவாழ்வைப் பெற்றிடுவாய்!
இருவினையும் காரணியாம் இப்பிறவி வினைப்பயனாம்
உருவெடுத்தும் உயிர்பெற்றும் உலகமிதில் பிறவியுற்றேன்
அருள்மண்ணாம் தமிழ்நாட்டில் அவதரித்தேன் பேருற்றேன்!
உருகியுனை வேண்டுகிறேன் உனைமறவா அன்பகமே!
முனைவர் கணக்கியல் பேராசிரியர்

சம்பந்தம் ஏகாம்பரம்
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ம ன த ி ற் கு ந ி றை வ ள ி க் கு ம் ந ி றை வ ா ன த ர ி ச ன ம்

நிகழும�ொரு தருணத்தில் மிதந்தெழும் மகிழ்வுக்கு துணிவாகும்
காரணிகள் யாவும் வாழ்க்கையை த�ொடர்ந்தியங்கச் செய்கிறது
எனலாம். எதிர்பார்ப்பு நீண்டு பிரயாணிக்கும் சஞ்சாரங்களில்
நிரப்பமான சந்திப்புக்கள் நிகழ்த்தும் நெருக்கமான சுகங்களை
எங்கனம் நினைவின் தாழ்வாரங்களிலிருந்து தவிர்ப்பது?
மீ ள வு ம் அ சைப�ோ டு ம் அ ழ க ி ய த ரு ண ங ்க ளை
வர்ணங்களாக பூசிக்கொள்வதும் வானவில்லாக வளைத்துப்
பார்ப்பதும் காலத்தின் மீள்தல்களே. சுகந்தமாய் இதயங்களை
ஈர்த்தெடுக்கும் வலிமை மகரந்தமாய் மனங்களை பெயர்த்
தெடுக்கும் நினைவுகளுக்கே ச�ொந்தமானவையே. வாழ்வியல்
மீ த ா ன ந ி றை ய க ன ாக ்க ளை சு ம ந் து ந ி ற் கு ம் ம ன த ி ன்
மிச்சமீதியையெல்லாம் அச்சந்தவிர்த்து அடையச் செய்வ
தென்னவ�ோ முன்னகர்வும் பெருஉணர்ச்சியின் உந்துதலுமே
யாகும்.
	க ன வ�ொன்றி ன் நற் து வ க ்க த்தி ன் அ ஸ்தி வ ா ர ம ாக
நிறுத்தப்படும் இலக்குநிர்ணயிப்புக்கள் மற்றும் கவனக்
குவிப்புக்கள் அத்தனைக்குள்ளும் விதைகளாக முளையிடக்
காத்தி ரு க்கு ம் செயல ்களு க்கான சு யநீட்சிகள் என்றுமே
த�ொடர்வதற்கான காத்திருப்புக்களில் என்றுமாய் நின்று
பிடிக்கின்றன, வென்றுமுடிக்கவே வேண்டுமாய்.
●
என்மனத்தின் எல்லைவரையில் வெண்
மனத்தின் பிரியம் த�ொடரும் ப�ோலும். மென்
மனதின் சரிநிகரில் சகலமும் சீர்மை பெற்றெழும்.
நின்று பார்க்கலாம், வென்று தீர்க்கலாம்.
உயிர�ோவியமாய் என்னில் கலந்து
தவிக்கும் மிகமெல்லிய மனச்சாயலில் வெந்துத்
தணிகிறேன். ச�ொல்லிய ச�ொற்களிலெல்லாம்
பனித்துளிகள் நிறைந்த பாசத்தின் நுரைகளை
மனதில் எண்ணிக் க�ொண்டே காலங்கடத்தலாம்
என்றே த�ோன்கிறது.
விம்மிக் க�ொண்டே அடைக்கப்பட்ட
த�ொ ண ் டை க் கு ழ ி வ ரை க் கு ம் நேசத்தி ன்
ஸ்பரிசங்கள் சதாவும் வந்து ப�ோகின்றன.
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அர்த்தம்மிக்க சங்கமிப்பின் சலனங்
களில் தினம் மனப்பாரங்கள் மெல்ல இறக்கி
வைக்கப்பட்டே புடம் ப�ோடப்படுகின்றன.
உள்ளிருக்கும் ஆன்மாவின் கூக்குரலில்
ம�ொத்த நேசமும் மெத்தனமாகின்றது.
ஒத்தப்பார்வை ஈர்த்திழுக்கும் பேரன்பின்
அத்தனை அசைவுகளை நித்தமும் தேடிக்
கண்டடைந்தவாறே மனவருடல்கள் மெரு
கூட்டிக்கொள்கின்றன.
அ ன ் பி ன் வெள ி ப ் பா டு நடை
ப�ோடும் ஆத்மபந்த பேருறவின் மீட்சியில்
ஆசுவாசம் நடந்தேறுவதும், உணர்வலை
கள ி ன் பெ ரு ம ழை கண் டு நனை வ து ம்
இயல்பானதே.
●
வாழ்க்கையை மிகைக்கும் பேரன்
ப ி ன் தூ வ ல ்க ள் ய ா வு ம் வ ா ழ ்நாளை
நீட்டுமே. காலம் யாவும் பேசும் இன்பத்தின்
சே த ி கள் எ ல ்லா ம் ம ன த�ோ ர ம் ர ாக ம்
கூட்டுமே. வாழ்வாக சேரும் சகலமும்
பால்யத்தின் பந்தமாக பின்தொடருமே.
பே ரு ற வ ி ல் உ ண ரு ம் ப�ொ து வ ாக ி ப்
ப�ோன பெருந்துயரெல்லாம் இதிலே மெது
வாகத்தீருமே.
அன்பின் மக�ோன்னதம் என்றுமே
ஆத்மாவின் பேரிறைச்சலாய் பின்தொடர்வ
த�ொன்றும் பெருங்குறையல்லவே. வாழ்
வின் மீதான அர்த்தத்தை அதிகப்படுத்த
என்னில் என்றுமே அன்பின் ஸ்பரிசங்கள்
த�ொடர்ந்தவண்ணம் ஈரங்களின் த�ொடுகை
களாய் தெளிந்த நீர�ோடை ப�ோல நெளிந்து
ப�ோவது தெரிகின்றது.
	பெ ரு ந ி றை வ ா ன ம ன ம க ி ழ்
வ�ொ ன் று சாத்தி ய ப ்ப டு வ து ப�ோ ல
மனம்முழுக்க அலைபாயும் ஆத்மார்த்த மும்
ஆசுவாசமும் முழுபலத்தை மனதிற்குள்
நிறைக்கவல்லன. எதுவரைக்கும் அது
த�ொடரும�ோ அதுநிலைக்கும் என்றுத்தான்
எண்ணத்தோன்றுகிறது.
n

ஹைக்கூ ...
1.
விதைத்த நெல்மணிகள்
அறுவடைக்காய்க் காத்திருக்கும்
களத்துமேட்டில் குருவிகள் .
2.
யாசகனின் தட்டு
வண்ணமயமாய் தெரியும்
வெடிக்கும் பட்டாசு .
3.
திராட்சைக் க�ொடி
பாதுகாப்பாய்ப் படரும்
சிலந்தி வலை.
4.
கரைய�ோரப் படகுகள்
பல வண்ணங்களில்
ஒட்டுப்போட்ட வலைகள் .
5.
கலைமான் க�ொம்பில் சிறு மரக்கிளை
ஒடுகையில் தெரியும்
இரை தேடிய இடம்.

- விஜி சிவா
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த�ொடர் நாவல்
- 
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பூமாக்கிழவி எனும் ராக்காச்சி..
எழுதியவன் பேசுகிறேன்
	கதை எழுதனும்னு எண்ணம் வந்தப்ப எதைப்பத்தி எழுதுறதுன்னு ய�ோசிக்கும்
ப�ோது எனது நினைவுகளின் சுழற்சியில் முதலில் வந்து நின்றது பூமாக்கிழவிய�ோட
ஞாபகங்கள்தான்..
சின்ன வயசுல என் உலகத்துல பூமாக்கிழவி ஒரு பூதம். நான் அடம் பிடிக்காம
ச�ோறு தின்னது ஜ�ொரத்துக்கு மருந்து குடிச்சது நிஜ்ஜார் ப�ோட்டுக்கிட்டது பள்ளிக்கூடம்
ப�ோனது எல்லாம் பூமாக்கிழவி மேல இருந்த பயத்துலதான்..சில நேரம் பயத்துல
நிஜ்ஜாருல களுக்குன்னு சிறுநீர் ச�ொட்டு கூட ச�ொட்டிரும். ஊருல இருக்குற எல்லா
வீட்டுலயும் எல்லாத்துக்கும் குழந்தைங்க முன்னாடி பூமாக்கிழவியைதான் நிக்க வச்சி
மிரட்டுவாங்க..
ஏழு கடல் தாண்டி, ஏழு மலைகளை தாண்டிப் ப�ோனா அங்க ஒரு பெரிய பூதம்
இருக்கும்னு யாராவது கதை ச�ொல்ல ஆரம்பிக்கும் ப�ோதே எங்க எல்லாத்துக்கும்
கதையில பூமாக்கிழவிய�ோட ஞாபகம் வந்துடும். எங்க அம்மா அப்பாவே
பூமாக்கிழவிக்கு பயப்புடுவாங்கன்னா நாங்க எம்மாத்திரம். ஊருக்கெல்லாம் ராக்காச்சி
என்னை ப�ோல சின்ன பிள்ளைங்களுக்கு ராட்சசி.
இந்த நாவலில் எழுதப்பட்டுள்ள சம்பவங்கள்,நடமாடும் மனிதர்கள் சில
நிஜங்கள். அதிலும் பூமாக்கிழவி பிரசவம் பார்க்கும் நிகழ்வுகள், நிஜமான நிகழ்வுகள்.
இந்தக் கால மருத்துவம் ப�ோல் ஜிப்பை சர்ருன்னு திறந்து மணி பர்ஸில்
உள்ளதை எடுப்பது ப�ோல் மயக்க மருந்து க�ொடுத்து ஒரு கீறல் ப�ோட்டு அடி வயித்தை
திறந்து பிள்ளையை எடுக்குறது ப�ோல இல்லை அந்தக் கால பிள்ளைப் பேறு.
இடுப்பு வலியிலிருந்து குழந்தை தாய் வாசல் வழியாக பூமியில் வந்து விழும்
வரையில் மரண வேதனைத்தான்..இடுப்பு வலியிலிருந்து குழந்தை பூமிக்கு வரும் வரை
அந்த தாய்க்கு உயிருல வலிக்கும்..
மருத்துவ வசதிகள் எல்லா மருத்துவ மனைகளிலும் இல்லாதக் காலம் எல்லாம்
ஊருலயும் மருத்துவ மனைகள் இல்லாத காலமும்.
அதிலும் குக் கிராமங்களில் பிரசவம் என்பது எத்தனை க�ொடூரமானதாக
க�ொடுமையானதாக இருந்தது.. ஆனால் எல்லப் பெண்களுக்கும் உடம்புல அதுக்கும்
மேல மனசுல பலமும் தைரியமும் இருந்துச்சி. என்பதை இந்த நாவலில் முடிந்த அளவு
எழுத்தில் க�ொண்டு வந்துள்ளேன்.
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இது கதையல்ல இந்த பூமியில வாழ்ந்த ஒரு யதார்த்த மனுஷிய�ோட நிழல்..
எனது மனதுக்குள் வாழும் நிஜம். இந்த பிரபஞ்சத்தின் பிரதி...பிரதிநிதி பூமாக்கிழவி..
ஊருக்கு நல்லதை செஞ்சிட்டு அதற்கு பிரதி பலனா கைநீட்டி காசு வாங்காமல்
	நான் செத்துப் ப�ோனா தலை மாட்டுல நின்னு ஒருப்புடி வாய்க்கரிசியும் சுடுகாட்டு
மண்ணையும் க�ொடுங்க ப�ோதும்…ம்னு ச�ொல்லுற விசேஷ குணம்..
ஊரு சனங்க கிட்ட பூமாக்கிழவி அடிக்கடி வேண்டிக் கேட்குற வரம். யாரிடத்திலும்
காசு பணத்தை கிழவி ஏற்காது எதிர்பாக்காது.
இது ப�ோல யதார்த்த ஜீவன்கள் இன்றைக்கும் நமது பூமியில உயிர் வாழ்ந்து
கிட்டுத்தான் இருக்காங்க..ஆனால் வசதி வாய்ப்புகளால் நாம்தான் அவர்களை
உதாசினப் படுத்திக்கொண்டு வாழ்கிற�ோம்.
பூமாக்கிழவி ஒத்தை பனை மரம்… ஆனால் ஊருக்கே நிழல் தரும் ஆலமரம்.
உங்ககிட்ட பூமாக்கிழவியை பற்றி ச�ொல்லுறதுல பூமாக்கிழவிய�ோட க�ொஞ்ச
காலம் மறுபடியும் வாழ்ந்தது ப�ோல சந்தோஷம்..பால்ய நினைவுகள்..
முக்கியமாக உங்க கிட்ட பகிர்ந்து க�ொள்ள ஒன்று உள்ளது..இந்த நாவலில்
நிறைய இடங்களில் ஜாதியின் பெயர்கள் குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது..
	தவறாக எண்ணம் க�ொள்ளவேண்டாம்..அந்தக் காலங்களில் கிராம புரங்களில்
த�ொழில் அல்லது ஜாதி பெயர் முன் சேர்த்து அன்புடன் அழைக்கும்வழக்கம்
வழக்காறில் இருந்தது...யாரும் அதனை ஒரு ப�ொருட்டாக மனதில் க�ொள்வதில்லை
க�ொண்டதில்லை..
	கதையின் யதார்த்தமான நீர�ோட்டத்திற்காக எழுதப்பட்டதே தவிர மற்ற
ந�ோக்கங்கள் எதுவும் இல்லை..
அன்புடன்

ரிஸ்வான்
எழுத்தாளர் - கவிஞர்
சென்னை
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அப்படி கேட்டாதான் நத்தமேடுக்கு வழி
ச�ொல்லுவாங்க...

பூமாக்கிழவி..1
ரிஸ்வான்
தேநீர் நேரக்கதைகள்

நத்த மேடு அமைதியான கிராமம்.

	நத்தமேடு கிராமத்தையும் சுத்துப்
பட்டு அண்டை கிராமங்கள் அம்புட்டையும்
பூமாக்கிழவி சுருக்குப் பையில கம்மாரு
வெத்தலையை ப�ோல மடிச்சி முடிஞ்சி
இடுப்புல செருகி வச்சிருந்தது...

பச்சை பசேல்ன்னு தாவணி ப�ோத்தி
அம்புட்டு ஊர்களுக்கும் எல்லாத்துக்
வயசுப் ப�ொண்ணு ப�ோல குதூகலமா
கும் பூமாக்கிழவிதான் சர்வர�ோக நிவாரணி.
கும்மாளம் ப�ோடும் வயக்காட்டு பூமி...
ஒருபக்கம் கண்மாய் தண்ணி மூனு 	கிராமத்துக் குள்ளாற காலடி எடுத்து
பக்கம் பச்சை வயல் சூழ்ந்த குட்டி தீபகற்பம் வைக்கும் ப�ோது ஓங்காரம் ப�ோல காதுல வசவு
சத்தம் விழுந்துச்சுன்னா அது பூமாக்கிழவி
னும் ச�ொல்லலாம்.
நிக்கிற இடமாத்தான் இருக்கும்.
	ப�ொழுது சாயிற நேரம் உழைச்சி
அராபாக்கோ எவடி அவ ப�ொட்டச்சி..
களைச்சி சூரியன் மேற்கால வரப்பு ஏறி
குந்தும் நேரம். வெள்ளிக் கெண்டையும், என் கிட்டயே நாக்கை ச�ொழட்டி பேசறது
உளுவை மீனும் மேற்கால இறங்குற மஞ்சள் எல்லாத்தையும் சேர்த்து வச்சி அறுவாமனையில
சூரியனை எட்டிப் பிடிக்க ஏரி தண்ணியில் ஆஞ்சிப் பூடுவேன் ப�ொறவு புருஷன் திண்ணை
துள்ளி துள்ளிக் குதித்து கிச்சு கிச்சு மூட்டும்... யிலத்தான் படுத்துக் கெடக்கணும் சாக்கிறதை...
எப்பவும் யாரு மேலயாவது ஏறி
	சிலு சிலுன்னு ஏரிகாத்து கிராமத்து
நின்னு
உடுக்கை அடிச்சி ருத்திர தாண்டவம்
குள்ளாற நுழைஞ்சி ஊரு சனங்களை
ஆடிக்கிட்டு இருக்கும். பூமாக்கிழவி ன்னு
த�ொட்டுப் பாத்துட்டு திரும்பி வரும்...
ச�ொன்னதும் பல்லெல்லாம் க�ொட்டிப் ப�ோயி
	சாயங்காலம் பள்ளிக்கூடம் விட்டு இரண்டு கன்னங்களும் பல்லாங்குழிப்போல
குதூகலமாக வீட்டுக்கு வர சின்னப் பிள்ளைங் ட�ொக்கு உழுந்து இருக்கும், உடம்பெல்லாம்
களாட்டம், மதகு வழியா சீறி பாயிஞ்சி வரும் த�ோலு சுருங்கி சதையெல்லாம் காத்துல
ஏரித்தண்ணி வரப்பு வாய்க்கால்ல ஓடி வயக் ஊஞ்சல் ஆடும், கண்ணு முழியெல்லாம்
காட்டு பயிர் பச்சைகள�ோட வேர்க் கால்களில் பூஞ்சை பிடிச்சிருக்கும்னு நெனைச்சி
புடாதீங்க...
ஓதம் கட்டி நிக்கும்.
ஈரம் பட்டதும் வேர்கள் வழியா 	ப�ொதுவாக கிராமங்களில் க�ொஞ்சம்
பூமிய�ோட மண் வாசனை ஊரு முழுக்க வயசாகி தலைமுடி நரைச்சாலே ப�ோதும்
கெழவி ன்னு செல்லமா கூப்புடுவாங்க.
மணந்து கிட்டு கிடக்கும்.
	நத்தமேடு கிராமத்துலதான் பூமாக்
கிழவி வாழுது… அப்படின்னு ச�ொல்லு
றதை விட...

பூமாக்கிழவிக்கு மிலிட்டரி ஒடம்பு...

நல்லா வெளுத்த அகண்ட மூஞ்சி.
அடர்த்தியா முகத்துல எப்பவும் மஞ்சள் அப்பிக்
பூமாக்கிழவி வாழுற கிராமம்தான் கெடக்கும். தலையில தேங்காய் முடிச்சி
நத்தமேடுன்னு ச�ொல்லலாம். பூமாக்கிழவி க�ொண்டை. நடு நெத்தியில கங்கு ப�ோல ரத்த
ஊருண்ணுதான் அண்டையில கிராமத்து செவப்புல குங்கும ப�ொட்டு. க�ொட்டைப்பாக்கு
ச ன ங ்க எ ல ்லா ரு ம் ச�ொல் லு வ ா ங ்க . . சைசுல கண்ணுங்க. சுர்ருன்னு உறைக்கிற
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நெருப்பு பார்வை. அகங்காரத்துல யாரை
யாச்சும் பாத்துச்சுன்னா இரையை அடிச்சு
திங்க பாக்குற சிறுத்த கண்ணுங்க ப�ோல
இருக்கும். மனசுக்குள்ளார இறங்கி காபரா
கிளப்பி விடும் பார்வை.
பூமாகிழவிக்கு முன்னாடி பெரிய
வங்க, சின்னவங்க, வித்தியாசமெல்லாம்
கிடையாது எல்லாரையும் ஒரே மாதிரி
வச்சி செய்யும் கிழவிக்கு எல்லோரும்
பய ப் பு டு வ ா ங்க... சா ம ி க்கு மு ன்னா டி
நிக்கிற மனுஷங்க ப�ோல... மருவாதிபயம்.

எ ல ்லா த் து க ி ட ்ட யு ம் " நா ன்
ச�ொல்லுத நீக்கேளு... ன்னுதான் பேச்சை
ஆரம்பிக்கும் யார் பேச்சையும் ஏக்காது.
யாரையும் பேசவும் விடாது... வரப்பை
வெட்டி வாய்க்கால அடைக்கிறாப்போல
அடைச்சிடும்...
பூமாக்கிழவிக்கு சாமி சிரிக்க கத்து
க�ொடுக்கலைய�ோ. இல்ல கிழவிக் கிட்ட
ஆங்காரத்தை மட்டும் க�ொடுத்து பத்திரமா
வச்சிகாப்பாத்திக்கன்ணு ச�ொல்லி அனுப்
பிச்சான்னு தெரியாது.

வாயில எப்பவும் பச பச ன்னு ரத்த
செவப்புல வெத்தலை காவி. சட்டுன்னு
பார்த்தால் குரல்வளையை கடிச்சித் தின்னு
ரத்தம் குடிச்சிட்டு நாக்கை வெளியில்
நீட்டிக்கிட்டு வாயை கழுவமா வந்த
ராக்காச்சி அம்மன் மாதிரியே இருக்கும்.

பூமாக்கிழவிய�ோட நாக்கு.. கரிநாக்
குன்னு ஊருப் பயல்களுக்கு நம்பிக்கையும்
பயமும் இருந்துச்சி. கிழவி வக்கணையா
ச�ொல்லுற வியாக்கியானத்துல க�ோயில்ல
குறி ச�ொல்றாப்போல மனசுக்குள்ள ஒரு
நிம்மதி வரும் இல்லன்னா பயம் வரும்...
அது உண்மைதான். எல்லாத்துக்கும் ஒரு
அசப்புல பார்த்தா க�ொல்லாபுரி வியாக்யானம் ச�ொல்லும்...
அம்மன் க�ோவில்ல குறி ச�ொல்லுற பூசாரிக்
கிழவி ப�ோலவும் த�ோணும். எல்லாத்துக்கும் 	பெரிய மனுஷி வாக்கு பலிக்கும்...
வியாக்கியானம் ஒன்னு ச�ொல்லும். நல்ல அப்படின்னு ஊரு சனங்களுக்கும் ஒரு
முன் ய�ோசனை புத்தி காரக்கிழவி...
நம்பிக்கை இருந்தது அதாலே கெழவி
நாக்கு நீட்டி சாபம் இடும்னு ஊருசனங்க
முன்கோபம் மூக்குமேல உக்காந்து பயந்துச்சிங்க வாக்குக்கு பயந்து மருவா
கிட்டே எதுக்க வரவன் ப�ோறவனை தையும் க�ொடுத்து நடந்து கிடுச்சுங்க.
வேவு பாக்கும் யாருமேல தாவலாம் னு
பாத்துக்கிட்டே இருக்கும். ஊருல இருக்குற
பூமாகிழவி அப்படி ஒன்னும் சாமி
பெரியவன் சின்னவன் எந்த பயலுகளையும் பக்தி உள்ள கிழவியும் இல்லை... சாபம்
சட்டப் பண்ணாது. ப�ோடா நாயேன்னுட்டு க�ொடுத்தா பலிக்குற தெய்வ சக்தி உள்ளக்
ப�ோயிக்கிட்டே இருக்கும் எவனையும் கெழவியும் இல்லை.
மதிக்காது. ஊரு நாட்டாமையைக்கூட
ஏன்டா பயலேன்னு ஒத்தை வார்த்தையில
யாரையாச்சும் பத்திக்கிட்டு எரியிற
தான் கூப்பிடும்...முகத்தால அறைஞ்சாப் ஆ த்தி ர த் து ல தூ த்தி வ ி ட் டு டு ச் சு ன்னா
ப�ோலத்தான் சுள்ளுன்னு பேசும். தன்மையா க�ோபம் தணிஞ்சதும் சாமி க�ோவத்துல
வள வளன்னு யாரு கிட்டயும் பேசாது. புத்தி தடுமாறி கத்திப்புட்டேன் அதால
கிழவி திட்டுறதுக்கு முடுக்கின்னு நின்னா யாருக்கும் எந்த தீங்கும் வராம பாத்துக்க
நாளைக்கு நல்லது கெட்டதுக்கு கெழவி இல்லன்னா நான் ஊரு சனங்களை
வீட்டு வாசப்படிய ஏறி முன்ன நின்னு தூத்தி விட்ட தெல்லாம் எனக்கே திருப்பி
எதையும் வழி நடத்தி செஞ்சி குடுக்காது...
உட்டுடு... கெழவி செத்துப் ப�ோறேன்...னு
சாமி கிட்ட பேசும்.
	பேச்சுன்னா பேச்சு பச்ச மிளகாயை
கிள்ளி காயத்துல வச்சாப்போல இருக்கும்.
முக்காலத்த உணர்ந்து அருள்வாக்கு
பேசுச்சுன்னா...
ச�ொல்லுற பூசாரிக்கிழவியுமில்ல... ஒருத்த
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ருடைய நடவடிக்கையை வச்சி அவன் நல்லா
இருப்பான், இல்லை நாசமத்துப் ப�ோவான்னு
ச�ொல்லும். இது இப்படி நடக்கும்னு எச்சரிக்கை
பண்ணும்... அவ்வளவுதான்... புரிஞ்சி நடந்து
கிட்டவங்களுக்கு பூமாக்கிழவிய�ோட வாக்கு
அருள்வாக்கு...புரியாமநடந்துக்குறவங்களுக்கு
பூமாக்கிழவிய�ோட நாக்கு கரிநாக்கு...

ராக்காச்சி அம்மன் ப�ோல பூமாக்
கிழவி. ஊருக்கு காவல் சாமி. ஆனா அதே
நேரம் ஊரே பயந்து நடுங்குற டமாரக்
கிழவி.

	நல்லது கெட்டதுல முதல்ல சாமியை
நினைக்கிறதுக்கு பதிலா பூமாக்கிழவியை
தான் ஊரு சனம் முதல்ல நினைக்கும்.
	கிழவிக்குள்ள இருக்கிற நபிக்கை ஏன்னா சாமிக்கே சாங்கியத்தோட
யும் தைரியமும் தான் அதுக்கு சாமி.
எல்லாம் செய்யறதுக்கு பூமாக்கிழவி
முன்னாடி வந்து நிக்கணும்.
பூமாக்கிழவி ஆபத்து சாபத்துக்கு
அவசர அவசரமா சாமி கிட்ட வேண்டி 	சாவு ஊட்டுலக் கூட பூமாக்கிழவி
கிட்டாலும் காரியம் ஆனதும் அப்பவே வந்து ஓங்காரிச்சி ஒப்பாரி வச்சாதான்
சாமியை மறந்திடும்...
ஏழை பாழைங்களுக்காக ஆபத்
துக்கு அவசரத்துக்கு வேண்டிக் கிட்டா
அதை நேத்தி கடனா எழுதி வச்சு திருப்பிக்
கேக்காத சாமி... நீ என்ன மளிகை
கடையா வச்சிருக்க பத்துக் கணக்கு
எழுதி வச்சி வசூல் பண்றதுக்கு. நீ குடுக்க
மறந்ததை கேட்டு வாங்கி கிட்டோம்
அ வ ்வள வு த ா ன் னு அதுவா சா ம ி க்கு
சமாதானம் ச�ொல்லி நேத்திக் கடன்
கணக்கை கழிச்சிட்டு சமாதானமாயிரும்.
ஆனா.. பூமாக்கிழவி சாமி கிட்ட
இது வரைக்கும் தனக்காக தம்மாத்துண்டு
ப�ோயிலைக் காம்பைக் கூட கேட்ட
தில்லை...

எதிர்பாரா நேரத்தில்
எதிர் பாராத நேரத்தில் வந்துவிட்டாய் ..
ஓடிஒளிய மனமில்லை வான் ந�ோக்கி இரு
கைகளை விரிந்து உனது முத்தங்களை
அப்படியே அள்ளி ஆரத்தழுவி க�ொள்வதில் தான்
எத்தனை பேரானந்தம் மழைக்கும் எனக்கும்.!

ச. ராஜ்குமார்
திருப்பத்தூர் மாவட்டம்

	நான் ச�ொன்னதை எல்லாம் கேட்
டுட்டு பூமாக்கிழவி.. ஏத�ோ அடாவடி
செய்யும் முரட்டுக் கார கிழவின்னோ
ஏமாத்துக்கார கிழவின்னு நெனைச்சிப்
புடாதீங்க பாசக்காரக் கெழவி
	சாமி கண்ணை குத்தும்முன்னு
எல்லாரும் ச�ொல்லுவாங்க சாமி எப்ப
யாரு கண்ணை குத்தியிருக்கு ஆனா அந்த
வ ார்த ் தை க் கு கா ல ா கா ல ம ா ச ன ங ்க
இன்னும் மனசளவுல நம்பி பயப்புடுதுங்க..
அது ப�ோல பயம்தான் ஊரு சனங்களுக்கு
பூமாக்கிழவி மேல… சாமி பயம்.
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சாவுஊடுக்கூட களைகட்டும்... செத்த
வன் கூட கெழவிய�ோட ஒப்பாரியைக்
கேக்கலைன்னா அரைகுறை மனச�ோடத்
தான் சுடுகாட்டுக்குப் ப�ோவான்..

பத்துல படுத்து கெடந்துச்சி.
	வெள்ளன எந்திரிச்சி ஏரிக்கரை
பக்கம் ஒதுங்க ப�ோவுற ப�ொம்மணாட்டிங்க
ஓத்தயில மண்டபத்துல சுருண்டு கெடக்கும்
பூமாவை பார்த்து ஊருக்குள்ள இட்டாந்து
இடம் க�ொடுத்து உக்காத்தி வச்சதுங்க.

ஊருல
சாவு,
சடங்கு,சாமிக்கு
சாங்கியம் செய்யிறது நல்லது ப�ொல்லா
தத்துக்கு எல்லா சம்பிரதாயங்களுக்கும்
செய் மு றை சா ங ்கி ய ம் வ ழ ி ச�ொல் லி 	நத்தம்மேட்டுக்கு புதுசா வந்தப்போ
குடுத்து காரியங்களை முன்னே நின்னு ய ார்கி ட ்ட யு ம் அ த ி க ம ா பேசா து .
குறையில்லாம நடத்தி க�ொடுக்கும்...
முகத்துல எப்பவும் வெசனம் அப்பி கிட்டு
கெடந்துச்சின்னு ஊருல இருக்குற பழைய
ஆனால் உடல் ஒழைப்புக்கு பைசா ஆளுங்க பேசிக்குவாங்க.
வாங்காது காரியக் காரவுங்களுக்கும் மனசு
நிறைஞ்சிடும். கெழவி மனசும் சந்தோச
ஒத்தை பனைமரமா ஊருக்குள்ள
மாயிடும். விஷேஷ காரவுங்க வீட்டுல கா ல டி வ ச்சி து இ ப ் போ ஊ ரையே
கை நனைக்காது... ச�ோத்துக்கும், சல்லி உறவாக்கி க�ொஞ்சம் க�ொஞ்சமா மடக்கி
காசுக்கும் கவுரவத்தை விட்டு விடாது.. ப�ோட்டுக்கிடுச்சி …
பெருமைக்காரக் கிழவி.
யாராச்சும் புருஷன் புள்ளைங்களை
	சாமிக்கும், ரிஷிமூலம் இல்லன்னு பத்திக் கேட்டா… இருந்துச்சி... எல்லாத்தை
ச�ொல்லுவாங்க... பூமாக்கிழவிக்கும் ஊரும் யும் சாமி புடிங்கி கிடுச்சுன்னு ச�ொல்லும்...
உறவும் ஒண்ணுமில்லை... அத�ோட பேரும் அ த�ோ ட பேச் சு ஊ ரு ச ன ங ்க ளு க் கு
அதுக்கு உண்மையான பேரான்னு கூட மர்மமாவே இருந்துச்சு...
கிராமத்துல யாருக்கும் தெரியாது.
யாரு கிட்டயும் அதிகமா பேச்சு
ஒதுங்க இடம் தேடி அனாதையா வார்த்தை வச்சுக்காது... எப்பவும் குடிசை
ஊருக்குள்ள வழிப்போக்கா வந்துச்சி குள்ளாறவே எதைய�ோ பறி க�ொடுத்துட்டு
ர�ொம்ப காலமா இங்கேயே தங்கிடுச்சு… வந்தாப்போல இருக்கும்...
அப்போ பூமாக்கிழவிக்கு நடுக்கால வயசு
தான். மூஞ்சில நல்ல பவுசு இருந்துச்சி...
மண் ச�ொப்புல கஞ்சியும் கடிச்சிக்க
ஒத்தையாதான் ஊருக்குள்ள வந்துச்சி...
ச ி ன்ன வெ ங ்கா ய ம் , இ ல ்லன்னா
நெருப்புல சுட்டு எடுத்த சுதும்பு கருவாடு
புயல்காத்துல கரை ஒதுங்கிப் துண்டு ப�ோதும்... எப்பவாச்சும் காஞ்ச
ப�ோன கட்டுமரமாட்டம்... ஊருல இருக்கும் மிளகாயை சுட்டு அத�ோட நுனியை
ஏரிக்கரை இராமர் க�ோயில் மண்டபத்துல கிள்ளிட்டு மிளகாய்க்குள்ளாற கஞ்சி நீரை
ஒ து ங ்கி கெ ட ந் து ச்சி . . . எ ப ்ப வ ாச் சு ம் நிரப்பி ஒவ்வொரு மடக்கு கஞ்சிக்கும்
ர�ோட்டுக் கடைக்கு வந்து வரகாப்பியும் மிளகாய் நீரை காரசாரமாக உறிஞ்சும்.
வர்க்கி ப�ொறையும் வாங்கி பசியாறிட்டு மிளகாய் ஓரப்பு உசுருக்குள்ள ப�ோயி
ம று ப டி யு ம் க�ோ வ ி ல் ம ண ்டப த் து ல உரசும் அத�ோட ப�ொழுது ஓடிரும்...
வரட்டு வரட்டுன்னு உக்காந்து க�ோயில் வாய்க்கு ஓணக்கமா எதையும் திங்காது...
த ி ரு க் கு ள த் து ல து ள ்ளி க் கு த்திக்கி ற கஞ்சியைக் கூட உசுரு வாழறதுக்கு
மீ னு ங ்களை வேடிக்கை பா த்துகி ட்டு மருந்தா நெனைச்சி குடிச்சி வாழ்ந்துச்சு.
கெடக்கும்...
பூமாக்கிழவி.
இராத்திரியில ஒத்தையில மண்ட
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த�ொடரும் ...

“துளிப்பாக்கள்”
l
இப்போதும் தானியங்கள்
விளைந்து க�ொண்டிருக்கிறது
வருங்கால வீட்டு மனைகளில்!

l
ச�ொத்தோடு ச�ொந்தமும் இழந்தார்கள்
அனாதை விடுதிகளில்
அம்மா அப்பா!

l
த�ொங்குகிறது ஆணியில்
நேற்று சீவிச் சிங்காரித்த
ஒய்யாரக் க�ொண்டை!

l
அமைதியாக இருக்கிறது
ஆழ் கடல்
ஆர்ப்பரிக்கிறது கரை!

l
அயர்ந்த உறக்கம்
மீண்டும் உயிர் வந்தது
கண் விழித்ததும்!

l
பல பாதைகளை பிரித்து
இரு சாலைகளை இணைத்தது
பாலம்!

l
தெப்பம் ப�ோல் மிதக்கிறது
குளத்தில் கட்டிய
வீடுகள்!

l
ப�ோக்குவரத்து நெரிசல் கடந்து
மறிக்கிறது சாலைகளில்
மாடுகள்!

l
மிக சுதந்திரமாய் சுற்றித்திரிகிறது
வட்டக் கிணற்றுக்குள்
தவளைகள்!

l
பாசை தெரியாத ஊர்
புது ம�ொழிய�ொன்றை கற்கிறேன்
அவள் கண்களிலிருந்து!

l
கலப்படம் செய்த பின்பும்
பெயர் மாறவில்லை
நல்லெண்ணெய்!

l
முடிந்து ப�ோனவை தான்
த�ொடங்கி வைக்கின்றன
அடுத்து நடக்க ப�ோவதை!

l
எல்லா சாதியினரும்
ஒன்று கூடினர் ஊரில்
கழுதைக்குக் கல்யாணம்!

- மகிழை.சிவகார்த்தி

l
என்னைப் ப�ோலவே
பலர் இருக்கிறார்கள்
அன்பிழந்தவர்கள் வரிசையில்!
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காதல் த�ோல்வி
நேற்று நடந்தது ப�ோலத்தான் இருந்தது
அதற்குள் உனக்கு ஒரு பிள்ளையும்
எனக்கும் ஒரு பிள்ளையும் உண்டு
நாம் கடைசியாகப் பேசிய
ஒற்றை வார்த்தை மிஸ்யூ என்பது
இன்று வரை அதனை
அனுபவித்துக்கொண்டே இருக்கிற�ோம்

காதல் பழகிய பூங்காவும்
பயந்து ப�ோன அருங்காட்சியகமும்
அமர்ந்திருந்த இருக்கையும்
பயணித்த அந்த பேருந்தும்
சேர்ந்து வளர்த்த அந்த நாய்க்குட்டியும்
தனித்தனியாக வளர்த்த ர�ோஜாச் செடியும்

யார் யாருக்கு யார் யார் என்று
எழுதுபவனை என்னவென்று ச�ொல்ல

பயன்படுத்திய வாகனமும்
சென்று வந்த க�ோவிலும்
பங்கேற்ற விழாக்களும்

இணையாத காதலை
இறைவன் எங்களுக்குக்
க�ொடுக்காமலே இருந்திருக்கலாம்

படித்துக் க�ொண்டிருந்த
நூலகத்தின் மேசையும்
உண்டு மகிழ்ந்த உணவு விடுதியும்

இதயம் பலகீனமான எனக்குக்
குறைந்தது காதலின் வலியினை
தாங்குகின்ற அளவு சக்தியாவது
க�ொடுத்திருக்கலாம்

சேர்ந்து ரசித்த அலைகளும்
சேர்ந்து நனைந்த மழைத்துளிகளும்

கடைசிக்குக் கடைசியாக
மீண்டும் ஒருமுறை உன்னைப்
பார்த்திடாமலாவது
வைத்திருந்திருக்கலாம்.
எத்தனைய�ோ நாட்கள் கடந்து
இன்று நாம் சந்திக்கின்றோம்
பேசுவதற்கு எத்தனைய�ோ இருந்தும்
இப்போது ம�ௌனமாய் நிற்கின்றோம்
இத்தனை கூட்ட நெரிசலிலும்
இத்தனை அதிக சத்தத்தையும் தாண்டி
கேட்கிறது
உன் இதயத்துடிப்பு எனக்கும்
என் இதயத்துடிப்பு உனக்கும்
ம�ௌனம்தான் உலகின்
மிகப்பெரிய ஆயுதம்
இங்கே நம்மைக் குத்திக்கிழிப்பதும்
அதுவே

நீ சாய்ந்து இருந்த என் த�ோளும்
நான் சாய்ந்திருந்த உன் த�ோளும்
நாம் பிடித்திருந்த விரல்களும்
நமக்காகவே காத்திருக்கும்
நாமும் செல்வோம்
நான் என் துணைய�ோடும்
நீ உன் துணைய�ோடும்
இருவரும் பேசிக்கொள்ளாமலே
எதிர் எதிரே கடந்து சென்றோம்
ஒருவேளை நான் நினைத்ததை தான்
அவளும் நினைத்திருப்பாள�ோ எனக்
கடக்கின்றேன்
நான�ோ சென்று விட்டு
வீடு திரும்பிய பின்னர்
என் தலையணையில்
விழுகின்ற ஒரு துளி கண்ணீரை
காணிக்கையாகுகின்றேன் நம் முன்னால்
காதலுக்கு....

நாம் பேசிக்கொண்டு இருந்த
நம் வாழ்க்கை கதை
இன்று கதையாகவே ப�ோனது
நாம் நடந்து சென்ற சாலையும்
தேநீர் பருகிய கடைகளும்
படம் பார்த்த திரையரங்கும்

34|   2

கவிஞர் மீன் க�ொடி
பாண்டிய ராஜ்
திருப்பூர்

  
  
அம்மா சீக்கிரமா பிரியாணி செஞ்சு

முடிம்மா

பண்ணுற�ோம். சீக்கிரமா செஞ்சு க�ொடும்மா.

ரம்ஜான்னு தானே உன்னை த�ொந்தரவு
பண்ணுற�ோம் அதுவும் இல்லாம உன் கை
நம்ம மணி பசி தாங்க மாட்டான்மா
பக்குவத்துல செய்யுற அசைவ சாப்பாடு
டே மாலிக் தனி ஆளா அம்மா கஷ்டப் எல்லாம் மணிக்கு ர�ொம்ப பிடிக்கும் மா
படுறாளேன்னு ஒத்தாசைக்கு உதவாம
அந்த படுவா அடிக்கடி உன்னை பத்தி
சீக்கிரம், சீக்கிரம்ன்னா எப்படிடா முடியும்.
ஒண்ணு ச�ொல்லுவான்
ம ட ்ட ன் ப ி ர ி ய ா ண ி , க�ொ த் து ப ் பா
என்னப்பா ச�ொல்லுவான்
உருண்டை, ரைத்தா, கத்திரிக்காய் பச்சடி,
மாங்காய் பச்சடி, தக்காளி பச்சடி, சிக்கன்
ஏண்டாமாலிக்உனக்குஅண்ணனாவ�ோ,
65, முட்டை வறுவல், சீனி த�ொவையல்,
தேங்காய் ச�ோறுன்னு இவ்வளவு பெரிய தம்பியாவ�ோ கூட ப�ொறந்திருந்தா அம்மா
லிஸ்ட்டா க�ொடுத்திட்டு செய், செய்யுன்னு கையால நா னும் தினமு ம் சா ப ் பிட் டு
ச�ொன்னா இவ்வளவு சீக்கிரத்தில செய்ய இருக்கலாம்னு ச�ொல்லுவான் மா.
முடியுமா என்ன?
இப்ப கூட என்ன குறைஞ்சு ப�ோச்சு
மாலிக், அவன் உன் சக�ோதரன் தான்.
சரிம்மா, சரிம்மா க�ோவிச்சிக்காதே.
அவனுக்கு அம்மா கையால எப்ப சாப்பிட
நானும், வாப்பாவும் உனக்கு உதவி த�ோ ணு த�ோ அ ப ்ப வ ந் து சா ப ் பி ட
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ச�ொல்லுப்பா.
அவனும் நான் பெற்றெடுக்காத மகன்
தான் .
அரை மணி நேரத்திற்கு பிறகு
மாலிக் சாப்பாட்டை கேரியரில் மூணு,
நாலு பேரு சாப்பிடுற மாதிரி க�ொஞ்சம்
ந ி றை யவே எ டு த்து வச் சு இரு க் கேன்.
நான் எடுத்து வச்சா மணி கூச்சப்படுவான்
பா, நீயே அவன் வீட்டுக்கு ப�ோய் உன்
கையால பரிமாறி விட்டு வா .மணி சாப்பிட்டு
முடிஞ்சதுக்கு அப்புறம் நாமெல்லாம் வாப்பா
வ�ோடு சேர்ந்து சாப்பிடலாம். ஒருத்தங்
களுக்கு சாப்பாடு சூடு குறைவதற்கு முன்
க�ொடுக்கணும்னு உங்க வாப்பா அடிக்கடி
ச�ொல்வாரு. பைக்கை பார்த்து எடுத்திட்டு
ப�ோயிட்டு பத்திரமா வா என்று தன் மகனை
அனுப்பி வைத்தாள் பாத்திமா.
சாப்பாட்டை எடுத்து க�ொண்டு மணியை
காண பைக்கில் சென்றான் மாலிக்.

கமிட்டியில விண்ணப்பித்து இருந்தியே
கிடைச்சுதா
இல்லமாப்ளகிடைக்கலை,ப�ோனவருஷம்
கடன் இருந்ததாலே நான் விண்ணப்பிக்கலை
அந்த இறைவன் புண்ணியத்தால் எல்லா
கடனையும் அடைச்சிட்டேன் ஆனா இந்த
வருஷம் க�ொஞ்ச, க�ொஞ்சமா சேமிச்சு
ப�ோகலாம்ன்னு ஆசைப்பட்டேன் ஆனா
என் ஆசை நிறைவேறலை.
க வ லை ப ட ாதே ம ா ப ்ள இ ன்ஷா
அ ல ்லா ஹ் அ ந ்த இ றை வ ன் அ டு த்த
வருஷம் உனக்கு அந்த பாக்கியத்தை
க�ொடுப்பான்.
அ து க்காக த ா ன் ம ா ப ்ள இ ந ்த
உடம்புல இந்த உசுரை வச்சுக்கிட்டு
இருக்கேன். எப்படியாவது சாவுறதுக்குள்ள
இ ந ்த க ண ்ணா ல அ ந ்த பு ன ி த ம ா ன
கஃபத்துல்லாவை பார்த்திடனும். எல்லாம்
வல்ல இறைவன் அந்த பாக்கியத்தை
எனக்கு தரணும் என்றான் மாலிக்.

அ ரை ம ண ி நே ர த்திற் கு ப ி ற கு . . .
எல்லாம் உன் எண்ணம் ப�ோல நடக்கும்
(காலிங் பெல் சப்தம் கேட்டு மணி கதவை மாப்ள என்று அன்போடு வழியனுப்பி
திறக்கிறான் )
வைத்தான் மணி.
டே மாலிக் எப்படி டா இருக்க ?

சில தினங்களுக்கு பிறகு... (ட்ரிங் ...
ட்ரிங் )

எனக்கு தெரியும் ரம்ஜான் அதுவுமா
மதியம் ஒரு மணிக்குள்ள நீ வருவேன்னு...
தன் அலைபேசி ஒலித்ததை கண்டு
நான் ஒரு பைத்தியக்காரன் உன்னை எடுத்தான் மாலிக்.
வாசல்ல வச்சே பேசிக்கிட்டு இருக்கேன்.
ச�ொல்லு மச்சான்
ஒரு புன்னகைய�ோடு மாலிக் வீட்டினுள்
செல்கிறான்
டே மாலிக் என் பைக் இன்ஜின் வீணா
ப�ோயிடிச்சு டா. நீ பை க் எடுத்திட்டு
டே ம ண ி சூ டு கு றை ய ற து க் கு ள ்ள என்னோடு வர முடியுமா?
சாப்பிடுடா. சூடா சாப்பிட்டா தான்
ப ி ர ி ய ா ண ி ந ல ்லா இ ரு க் கு ம் . நா ன்
மறு வார்த்தை பேசாமல் மணி ச�ொன்ன
சாப்பிடுறது இருக்கட்டும் மாப்ள நீ முதல்ல இடத்துக்கு விரைந்தான் மாலிக்.
இந்த ம�ோரை குடி என்று அடுக்களை
யிலிருந்து க�ொண்டு வந்து க�ொடுத்தான் .
டே மாலிக் தங்கச்சி வீட்டுக்காரர்
வரதட்சணை பணம் ஒரு லட்சம் தரலேன்னு
டே ம ா ப ்ள நீ ஹ ஜ் ப�ோ கு ற து க் கு தங்கச்சிக்கிட்ட பிரச்சனை பண்ணிக்கிட்டு
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இருக்கார், இப்ப தங்கச்சிய வீட்டை விட்டே
துரத்தி இருக்கார். தங்கச்சி அவங்க வீட்டு
வாசலிலேயே அழுதுகிட்டு கிடக்கு .

க�ொடுத்து வச்சிருக்கணும் .நானே அந்தாளு
மேல அவ்வளவு க�ோவத்துல இருந்தேன்
ஆனா நீ அவ்வளவு பணிவா பேசி அந்த
புள்ளய அந்த வீட்ல விட்டிட்டு வந்து
எனக்கு மனசே சரியில்லை மாப்ள ,நீயும் இருக்க.
என்னோடு துணைக்கு வா அந்த ஆளுக்கு
புத்தி மதியை ச�ொல்லிட்டு தங்கச்சிய அந்த
அவ எனக்கும் தங்கச்சி தான் மாப்ள.
வீட்டிலேயே விட்டிட்டு வந்திடலாம்.
உன்னை நண்பனா அடைய எந்த
டே மச்சான் நான் ஒண்ணு ச�ொன்னா ஜென்மத்துல நான் செய்த புண்ணியம�ோ?
க�ோவிச்சிக்க மாட்டியே.
பெரிய வார்த்தையெல்லாம் பேசாதே
ச�ொல்லுடா...
மாப்ள. நல்ல நண்பன் இரத்த உறவை
ப�ோன்றவன் அவனுக்கு ஒண்ணுன்னா
ந ம க் கு நம்ம த ங ்க ச்சி வ ா ழ ்க ் கை சும்மாவா விட முடியும்.
தான் முக்கியம் என்கிட்டே மக்காவுக்கு
ப�ோறதுக்காக சேர்த்து வச்ச காசு ஒரு
உயிர் இல்லாத பணம் இன்னைக்கு
ஒண்ணே கால் லட்சம் இருக்கு அதை வ ரு ம் நாளை க் கு ப�ோ கு ம் ஆ ன ா
எடுத்திட்டு ப�ோய் மாப்பிள்ளைக்கிட்ட நாம்ம செய்யுற அன்பும், பாசமும் தான்
க�ொடுத்திடலாம் டா
இரட்டிப்பா திரும்ப வரும் மாப்ள
உனக்கு என்ன பைத்தியமா. எத்தனை
வருசமா மக்காவுக்கு ப�ோகணும், மக்காவுக்கு
ப�ோகணும்னு ஆசைப்பட்டு இருப்ப அந்த
பணத்தை எடுத்து க�ொடுப்பியா ?
டே மணி ஒரு குமருக்கு(பெண்ணுக்கு)
செய்ய கூடிய நற்காரியம் மூன்று முறை
ஹஜ் செய்த நன்மைக்கு ஈடாகும்ன்னு
வாப்பா அடிக்கடி ச�ொல்வாரு.
இன்ஷா அல்லாஹ் உன்கிட்ட பணம்
இ ரு ந ்தா இ ந ்த ந ண ்பனை ஹ ஜ் க் கு
அனுப்பி வைக்க மாட்டியா என்ன என்று
ச�ொன்னத�ோடு மட்டுமில்லாமல் அவன்
கணக்கு உள்ள வங்கிக்கு சென்று சேமித்து
வைத்த ஒண்ணே கால் லட்சத்தில் ஒரு
ல ட ்ச த ் தை எ டு த் து க�ொண் டு ம ண ி
தங்கை இருக்கும் ஊருக்கு சென்றத�ோடு
மட்டுமில்லாமல் அந்த மாப்பிள்ளைய�ோடு
சமரசம் பேசி வரதட்சணை பணத்தையும்
க�ொடுத்து விட்டு வந்தார்கள் .

சரிடா சமுத்திரக்கனி. உன்கிட்ட பேசிக்
கிட்டே இருந்தா ஸ்கூல்க்குள்ள இருக்கிற
மாதிரியே பீல் ஆகும் என்று நக்கலாய்
அவனை கிண்டலடிக்கும் அந்த தருணத்தில்
கண் இமைக்கா ந�ொடியில் எங்கிருந்தோ
வந்த லாரி அவர்கள் ஓட்டி வந்த பைக்கில்
ம�ோதியது. பைக்கில் பின்னாடி இருந்த
ம ா லி க் தூ க்கி வீ ச ப ்ப ட ்டா ன் . ம ண ி
இரத்தவெள்ளத்தில் மிதந்தான். அங்கிருந்த
மக்கள் 101 ஆம்புலன்ஸ்க்கு த�ொலைபேசி
மூலம் தகவல் தெரிவித்தனர் .
மருத்துவமனையில் ...
ம ா லி க் ம ற் று ம் ம ண ி ய ி ன் கு டு ம்ப ம்
அங்கு கூடியிருந்தது.

மாலிக் அம்மாவிடம் சாரிங ்க உங ்க
மகனுக்கு பின் தலையில் அடி பட்டதால
முகுளம் பாதிப்படைந்து சம்பவ இடத்துலேயே
இறந்திட்டாரு. கூட வந்த பையனுக்கு
உயிருக்கு ஆபத்து இல்லைன்னாலும் கண்
டே ம ா லி க் உ ன ் னை ந ி னைச்சா சேதமடைந்து பார்வை முழுவதுமா பறி
எனக்கு பெருமையா இருக்குடா. உன்னை ப�ோகிடுச்சு என்றார் டாக்டர்.
மாதிரி நண்பன் எனக்கு கிடைக்க ர�ொம்ப
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க�ொஞ்சமும் ய�ோசிக்காமல் பாத்திமா
ட ாக்ட ர் எ ன் பை ய ன�ோ ட க ண ்ணில்
உயிர் இருக்கா, அந்த கண்ணை இன்னொரு
நபருக்கு வைக்க முடியுமா என்று கேட்டாள்
SURE ம்மா உங்க பையன�ோட கண் எந்த
குறையுமில்லாம இருக்கு என்றார் .
அ ப ்ப டி ன்னா அ ந ்த ம ண ி க் கு எ ன்
பையன�ோட கண்ணை வச்சிடுங்க டாக்டர்
என்று ச�ொல்லி அழுதாள் .

வருந்தும் அந்த தருணத்தில் அஸ்ஸலாமு
அலைக்கும் என்ற அற்புதமான ச�ொல்
அவர்களை ந�ோக்கி வந்தது.
வலைக்கும் ஸலாம் என்று ச�ொல்லி
முடிக்கும் தருவாயில் அவர்கள் கண்ணில்
மகிழ்ச்சி பூத்தது
யப்பா மணி எப்படி இருக்க ?

ம ண ி இ ல ்லம்மா இ ப ்ப நா ன் த ா ன்
மாலிக். என் நண்பன�ோட ஆசை அவனால
நிறைவேற்ற முடியலைன்னாலும் அவன்
க�ொடுத்த கண்ணால நிறைவேற்றணும்னு
ஆசைப்பட்டேன். மதம், கடவுள், ம�ொழி
சில வருடங்களுக்கு பிறகு
வேற வேறன்னாலும் நமக்குள்ள இருக்கிற
உ ண ் மை ய ா ன பக்தி , அ ன் பு , பாச ம்
பாத்திமாவும் -அவளது கணவர் முஜீபும் எல்லாம் ஒன்றையே சேரும். என்னை
சவூதி அரேபியாவில் உள்ள மெக்காவுக்கு ப�ொறுத்தவரை ஹரியும் ஒண்ணு தான்,
ஹஜ் பயணம் மேற்கொண்டிருந்தனர்.
அல்லாஹ்வும் ஒன்று தான். இந்த சமூகம்
எ ன ் னை எ ன்ன வேண் டு ம ா ன ா லு ம்
ச வு த ி ம ண ்ணில் உ ள ்ள அ ந ்த நினைத்து க�ொள்ளட்டும் என் நண்பனின்
க ஃ ப த் து ல ்லாவை க ண ்ட து ம் க ண ்ணீ ர் ஆசையை நிறைவேற்றுவதற்காக மன
வடித்தனர். தன் மகனின் ஆசை கடைசி முவந் து இஸ்லாம் மதத் தை ஏற்றுக்
வ ரை ந ி றைவே ற வ ி ல ் லையே எ ன க�ொண்டேன். எனது புனிதமான ஹஜ்
பயணத்தை எல்லாம் வல்ல அல்லாஹ்
நிச்சயம் ஏற்றுக்கொள்வான். என் நண்ப
னின் நிறைவேறாத ஆசையும் என்னால்
நிறைவேறும் என்று ச�ொல்லி முடிக்கும்
ஹைக்கூ
தருவாயில் பாத்திமாவும்- முஜிபும் அவனை
அன்போடு அணைத்து க�ொண்டனர்.
குளத்தில் கல்லெறிந்ததும்
கூட இருந்த மணி குடும்பத்துக்கு தன்
மகனின் இக்கட்டான சூழ்நிலையிலும்
பாத்திமாவின் உதவி பிரமிக்க வைத்தது.

திட்டிய மீன்களிடம்
தூண்டில் வார்த்தைகள்
சாலைய�ோர மரம்
பேருந்து உரச
மடியில் ஒரு பூ
விழாக்கோயிலுக்கு
கேட்காமலே வழிச்சொல்லுகிறது
பலியாட்டு இரத்தம்
		

க�ோ. மகீலன்

யா அல்லாஹ் என் மகன் சாகலை ,இந்த
மணி தான் எங்க புள்ள என்று கஃபாவின்
முன் கண்ணீர�ோடு கூறினர்.
யா அல்லாஹ் என் நண்பன் தெரிந்தோ,
தெரியாமல�ோ, அறிந்தோ, அறியாமல�ோ
ஏதாவது பாவங்கள் செய்திருந்தால் அதை
ம ன்னி த் து உ ன து பு ன ி த ம ா ன அ ந ்த
ஜன்னத்துல் பிர்தவுஸை (ச�ொர்க்கத்தை)
அடையும் பாக்கியத்தை அளிப்பாயாக . எனது
ஈமானான இந்த புனித ஹஜ் பயணத்தை எந்த
குறையுமில்லாமல் ஏற்றுக்கொள்வாயாக
என்று துவா கேட்டான் மாலிக் ஆகிய மணி.
n
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இஸ்லாமியத் தமிழ் இலக்கியக் காவலர், தீன் தமிழ்க்
கவிஞர், தாஜுல் அதீப், மர்ஹூம் அல்ஹாஜ் எஸ்.ஏ.ஆர் எம்.
செய்யது ஹஸன் ம�ௌலானா அவர்களின் நினைவேந்தல்
நிகழ்வு 02-10-2022ம் திகதி நிந்தவூர் பிரதேச சபையின் கேட்போர் கூடத்தில் நிந்தவூர்
கலை இலக்கியப் பேரவைத் தலைவர் டாக்டர் ஏ.எம். ஜாபீர் அவர்களின் தலைமையில்
நடைபெற்றது.
இஸ்லாமிய இலக்கியப் ப�ொக்கிஷம் அல்ஹாஜ் எஸ் ஏ.ஆர் எம். செய்யது ஹஸன்
ம�ௌலான அவர்களைப் பற்றிய தேடல்களும் ஆய்வுகளும் நிகழ்த்தப்பட்டு வருகின்றன.
அல் ஹாஜ் எஸ்.ஏ.ஆர்எம். செய்யது ஹஸன் ம�ௌலானா உலக மெங்கும் இஸ்லாமிய
இலக்கிய மாநாடுகள் நடைபெறுவதற்கு கால் க�ோளாக இருந்தவர். தமிழ் இலக்கிய
இலக்கணப் புலமை நிறைந்திருந்த அவர் 1966ல் இலங்கை, மருதமுனையில் நடத்திய
இஸ்லாமிய தமிழ் இலக்கிய விழாவே, உலக மெங்கும் இஸ்லாமிய இலக்கிய மாநாடுகள்
நடை பெறுவதற்கு வழிக�ோலியதாக இலக்கிய ஆய்வாளர்கள் குறிப்பிடுவர்.
இதனால், இதனை நினைவுகூர்ந்து 2016ல் மருதமுனையில் நடை பெற்ற இஸ்லாமிய
இலக்கியப் ப�ொன்விழாவில் (26,27-11-2016) நினைவுத் தூபி மருதமுனை அல்மனார்
கல்லூரியில் அமைக்கப்பட்டது.
இஸ்லாமிய இலக்கியப் ப�ொன்விழாவின் இறுதிநாள் நிகழ்வில்,
இஸ்லாமிய
இலக்கிய மாநாட்டுக்கு வழிக�ோலியாகவும், ப�ொன்விழா நாயகராகவும் செயற்பட்ட
தமிழறிஞர் எஸ் ஏ.ஆர்.எம். செய்யிது ஹஸன் ம�ௌலானா அவர்கள் வாழ்த்திக்
க�ௌரவிக்கப்பட்டார். அவரை வாழ்த்திப் பாவேந்தல் பாலமுனை பாறூக் அவர்களால்
எழுதிப் படிக்கப்பட்டக் கவிதை ...
ஞானரை வென்றான் என்ற
பேர்பெற்ற நூல் படைத்த
சின்னாலி மப்பா வாழ்ந்த
சிறந்த இப் பதியில் வந்து
பாடநான் எழுந்து நின்றேன்
பண்போடு ஸலாம் உரைத்தேன்!
இலக்கியம், எழுத்து கல்வி
எதிலுமே முந்தி நிற்கும்
மருதமா நகரில் வந்து
மாண்பினைப் பாட நின்றேன்!
அரும்பணி புரிந்த மேதை
ஹஸன்மவு லானா வைநான்
விருப்பொடு வாழ்த்த வந்தேன்!
வியத்தகு மனிதர் அன்னார்!
எண்ணத்தில் தூய்மை ய�ோடு
இவர் செய்த பணியினாலே
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உண்மையில் பலனைப் பெற்றார்
உயிர்வாழும் ப�ோதே அன்னார்
ப�ொன்னான செயலுக் காகப்
புகழ் பெற்றார். மதிப்பும் பெற்றார்
இன்றவர் செய்த சேவை
இலங்குது தூபி யாக!
பழந்தமிழ் இலக்கி யத்தில்
பரிச்சயம் க�ொண்டிருந்து
நிலைபெற்ற 1நூல்கள் தந்து
நிமிர்ந்திடச் செய்த மேதை
இஸ்லாமிய இலக்கி யத்தின்
த�ோற்றுவா யாக நின்று
படைத்திட்ட நூல்க ளெல்லாம்
பளிச்சிடும் மேன்மை சேர்க்கும்!
உரைநயம் 2பலநூல் செய்தார்
புராணங்கள் ஞான நூற்கள்
ப�ொருளது புரியுமாறு
தெளிவுரை செய்தார் அன்னார்!
அறிமுக 3ஆய்வுரைகள்
ஆராய்ச்சி ம�ொழி மாற்றங்கள்
எனப்பல பணிகள் செய்தார்
இதன்பலன் இன்றும் பெற்றார்!
விருதுகள் 4பட்டம் என்று
வேண்டிய மட்டும் பெற்றார்

திறமைகள் நிறைந்திருந்த
பெருமகன் ம�ௌலா னாவின்
அரும்பணி உலக மெல்லாம்
அவர்புகழ் க�ொண்டு சேர்க்கும்
இஸ்லாமிய இலக்கி யத்தில்
இவர�ொரு ஊற்றுக் கண்ணாய்
இருந்தவர் என்ப த�ோடு
ப�ொன்விழாக் காணச் செய்த
ப�ொன்மனச் செம்மல் என்ற
பெருமையும் இவரைச் சேரும்!
மருத முனைப்பதிய�ோ பெற்ற
மகத்துவம் அதிக மாகும்
பெருமகன் ஷரிபுத்தீன் ஹாஜி
பிறந்தவூர், இலக்கி யத்தில்
சிகரத்தை த�ொட்டு நின்ற
சிறந்தநல் லெழுத் தாளர்கள்
வாழ்ந்த ஊர்,வாழும் ஊரே!
மருதூர்க் க�ொத்தனும் கனியும்
வாழ்ந்து
சிறுகதை கவிதை யாலே
சீர்புகழ் சேர்த்த நல்லூர்!
இப்பதி பிறந்து இன்று
பெரும்புகழ் படைத் திருக்கும்
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செய்யது ஹஸன் ம�ௌலானாவை
மனமார வாழ்த்து கின்றோம்!

வேண்டும் வேண்டும்...
கல்ஹின்னை - பஹ்மி ஹலீம்தீன்

வாழ்க எம் ஹஸன் ம�ௌலானா
வளம்பல பெற்று வாழ்க!

(தேசமான்ய / தேசகீர்த்தி)

இஸ்லாமிய இலக்கியத்தின்
இதயமாய் முன்னோடி மாநாடு செய்த
ஹஸன் ம�ௌலானா வாழ்க! வாழ்க!
கவிதையில் இடம்பெற்ற நூல்கள், விருதுகள்
த�ொடர்பான குறிப்புகள்

கருனை நிறைந்த உள்ளம் வேண்டும்
கவலை யில்லா உலகமும் வேண்டும்
அன்பினை பூமியில் விதைத்திட வேண்டும்
அறிவையும் அதனுடன் கலந்திட வேண்டும்
ஏழையின் கண்ணீர் துடைத்திட வேண்டும்
ஏகனின் திருப்தியை அடைந்திட வேண்டும்

(1)
இஸ்லாமியத் தமிழ் இலக்கியச்
ச�ொற்பொழிவுகள்-15.
அறிஞர் ஏஎம்ஏ அஸீஸ்.பேராசிரியர்
ம.மு உவைஸ் ஆகிய�ோரின் உரைகள்
உள்ளடங்கியதாக.
இஸ்லாமும் தமிழும் இலக்கிய சங்கமம் என்ற
நூல்கள்.

அநாதைக் குதவும் அன்புள்ளம் வேண்டும்
அயலாரை மதிக்கும் அருங்குணம் வேண்டும்
வறியவர் நிலைதனை உணர்ந்திட வேண்டும்
வறுமையை ஒழிக்கவும் உதவிட வேண்டும்

(2)
யாழ்ப்பாணம் பதுறுதீன் புலவரின்
முஹையதீன் புராணம் முதலாம் பாகத்துக்கு
உரைநயம். சேகுனாப் புலவரின் ச�ொர்க்க நீதிக்கு
உரை நயம்
(3)
ஞானரை வென்றானுக்கு அறிமுக
ஆய்வுரை. கம்பராமாயண இலக்கிய வழியில்
படைப்புகளும் பதிவுகளும் - இலக்கிய ஆராய்ச்சி
the sufi doctor in tamil literiture இறைவனும்
பிரபஞ்சமும் இஸ்லாமிய தத்துவக் கருத்துக்கள்
என்றெலாம் நூல்கள் செய்தவர்.
(4)
ஆளுநர் விருது, கம்பன் விருது. கலைஞர்
கருணாதிதியியின் ப�ொன்னாடை,ப�ொற்கிழி,
உலக இஸ்லாமிய மாநாட்டில் நாவலர் விருது
என்று அவை நீ... ளு... ம்!

உரிமையைக் காக்கத் துணிந்திட வேண்டும்
உணர்வினை நிதமும் மதித்திட வேண்டும்
ப�ொறாமை யற்ற இதயமும் வேண்டும்
பிறரைத் தூற்றாப் பண்பும் வேண்டும்
துர�ோகியை அறிந்து ஒதுங்கிட வேண்டும்
துஷ்டனைத் தூரமாய் ஒதுக்கிட வேண்டும்
வஞ்சனை செய்தவர் அழிந்திட வேண்டும்
வாஞ்சையுடன் வாழப் பழகிட வேண்டும்
ப�ோலிகளை மனம் வெறுத்திட வேண்டும்
ப�ொய்யர் சகவாசம் தவிர்த்திட வேண்டும்
பாவிகள் இருப்பின் அழித்திட வேண்டும்
பாதகம் செய்வோரை ஒழித்திட வேண்டும்
பேதமை யில்லா நாட�ொன்று வேண்டும்
பேரவை சிறப்பான ஆட்சியும் வேண்டும்
வன்முறை இல்லாத தேசமும் வேண்டும்
வன்மம் இல்லாத மக்களும் வேண்டும்
வாழ்க்கையின் அர்த்தம் புரிந்திட வேண்டும்
வாழ்வினை வளமாய் வாழ்ந்திட வேண்டும்
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ஏழைக் குமரியாய்
குடிகாரனின் மனைவியாய்
பெரும் ந�ோயுற்ற ஒருவனின் மகளாய்
கணவனால் கைவிடப்பட்டவளாய்
இளம் விதவையாய்
இப்படிப் பல பெயர்கள�ோடு தான்
அவளது கடவுச்சீட்டு கடலைக்
கடக்கின்றது என்றாலும்
பாலையில் விழுந்த துளியாகிறது
அவள் வாழ்வு
சீ தனச் சுமை தாங்காத
எத்தனைய�ோ சீ தைகள்
அரேபிய அச�ோகவனத்தில்
முதிர்க்கன்னிகளாக
இளமை த�ொலைத்து இரைப்பை
நிரப்பி இருப்பார்கள்
முறித்தெறியப்பட்ட
முள்ளந்தண்டுகள�ோடு
மீசை முறுக்கித் திரியும்
ஒரு ஆண் வர்க்கத்தால்
சபிக்கப்பட்டவள் அவள்

எஜமானனின் வக்கிரத்திற்கு
இரவுகளைத் த�ொலைத்தவர்கள்
எத்தனை பேர்
இன்னும் விடியாமல்
இருள�ோடு இருப்பார்கள்

உருக்கும் வெயிலிலும்
உறையும் பனியிலும்
ஓய்வில்லாது ஓடிக்கொண்டிருக்கிறாள்
கடிகாரம் ப�ோல

புரியாத ம�ொழியில் புலம்பியழுது
செய்யாத குற்றத்திற்காகச்
சிறை சென்றவர்கள் எத்தனை பேர்
மரணதண்டனை மேடையில்
மன்றாடி இருப்பார்கள்

சரிந்து ப�ோய் கிடக்கும்
தன் குடும்பத்தின்
ப�ொருளாதாரத்தை நிமிர்த்த
வலுவிழந்த தன் த�ோள்களில் அவள்
சிலுவை சுமக்கத் த�ொடங்கிய ப�ோது
இந்தச் சமூகம் அவளைப்
புருவம் உயர்த்திப் புதினமாகப்
பார்க்கத் த�ொடங்கியது

க�ொல்லப்பட்டு பின்
குப்பைய�ோடு குப்பையாக
வீசியெறிந்த ச�ொல்லப்படாத
கதைகள்தான்
எத்தனை எத்தனை?

என்றாலும்,
விம்மியழுத அழுகைக்கும்
த�ொடக்கமும் இல்லாத
வீரியம் நிறைந்த விழிநீருக்குமாய்
முடிவும் காணாத ஒரு மத்திமத்தில்
வாழ்வைப் பங்கிட்டுக் க�ொண்டவர்கள் தான்
ஊசலாடிக் க�ொண்டிருக்கும் வாழ்க்கையை இந்த அழுக்குச் சமூகத்தின்
அவள் எரித்துக் க�ொள்கின்றாள்
வியர்வை நெடி அகற்ற
தன் குடும்பத்தின்
அத்தர் தருவிக்கிறார்கள்
வறுமை இருளை விலக்க...
ஆண்டுத�ோறும்...
குடலுக்குள் வெடிக்கும்
ஒரு எரிமலையின் க�ொதிப்பை காய்ந்த
ர�ொட்டித்துண்டுகளால் அவள்
அணைக்கும் ப�ோதெல்லாம் ஒருவேளை
உணவையேனும் உண்டு க�ொண்டிருப்பார்கள்
அவள் கரு ஈன்ற கன்றுக்குட்டிகள்

இந்தப் பெட்டைக்கோழிகள்
கூவித்தான் பெரும்பாலான ப�ொழுதுகள்
புலர்கின்றன இங்கே.
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ரீஸா
ரீஸா ஹனி
ஹனி

 
அ. முத்துவிஜயன்

அவ ர் அ ந ்த வீ ட் டு க ்க த வை த்

நீங்க வீட்டுல இருக்கிறீங்க இது என்ன
நியாயம்” ன்னு கேட்டார்.

தட்டினப�ோது ர�ொம்பநேரமா யாரும்
த ி ற க ்க வ ி ல ் லை . அ த ன ால் ப ல ம ாக த்
அவரைப்பார்க்கப் பரிதாமமாக
தட்டத் த�ொடங்கினார். க�ொஞ்ச நேரத்தில்
வீட்டுக்குள் இருந்து ஒரு அம்மா வெளியே இருந்தது எப்படியும் 70 வயசு இருக்கும்
த ா டி யு ம் மீ சை யு ம் நரை த் து ர�ொம்ப
வந்து...
அழுக்காகவும் நாற்றத்துடனும் இருந்தார்
“ ய ா ரு நீ ங ்க எ ன்ன வே ணு ம் அவரிடம் வீட்டில் இருந்தவர் கேட்டார்
ஒங்களுக்குன்னு “கேட்டாங்க துக்கு அவர் “ஒங்க பேர் என்ன எங்க ஒர்க் பண்ணுறீங்
கன்னு”
”நீங்க யாரு இங்க என்ன பண்ணிக்
அதுக்கு அவர் ” என் பெயர் தெரியல
கிட்டு இருக்கீங்க இது எங்க வீடு” என்றார்
மறந்து ப�ோச்சு இங்கதான் வேலை
அந்த அம்மா வீட்டுக்குள்ள பாத்து பாக்குறேன் இந்த வீடு என்னோடதுதான்
ச�ொன்னாங்க “அய்யோ இங்க வாங்களேன் வீ ட் டு க் கு ள ்ள எ ன ் ன ோ ட ம னை வ ி
இங்க ஒருத்தர் கதவைத்தட்டி கலாட்டா இருக்கிறாளா பாக்கனும்” என்றார்
பண்ணுறார் இது அவர�ோட வீடாம் வந்து
இவருக்குத் தலை சுற்றியது. ஏத�ோ
என்னன்னு கேளுங்க”
பிரச்சனை என்று தெரிந்தது அவருக்கு.
உ ள ் ளே இ ரு ந் து வெள ி யே விசாரிப்போம் என்று பேச்சுக்கொடுத்தார்.
வந்தவர் அந்த அம்மாவ�ோட கணவராக ”உங்க வயசு என்ன ” என்று வந்தவரைக்
இருக்கலாம் அவர் “நீங்க யாரு ஒங்களுக்கு கேட்டார்.
என்ன வேணும். இது எனக்கு டிபார்ட்
அதற்கு அவர் ”55”என்றார்.
மெண்ட்ல அலாட் ஆன வீடு இதுலதான்
7 வருசமா இருக்குறேன் நீங்க ஏத�ோ
ஆனால் பார்த்தால் நம்ப முடிய
ச�ொன்னீங்களாமே என்ன “ என்றார்.
வில்லை. சரி உள்ளே வாருங்கள் பேசலாம்
” இது என் வீடு எனக்கு டிபார்ட்மெண்ட் என்று அழைத்துச்சென்று “என்ன சாப்பி
அலாட் செஞ்சி 10 வருசமா குடியிருந்தேன் டுகின்றீர்கள்” என்று கேட்டார்
இப்ப வடக்க புண்ணியதேசமெல்லாம் ஒரு
அவர் டீ கிடைக்குமா எனக் கேட்டார்.
டூர் தனியாப்போய்ட்டு வந்து பார்த்தா
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தன் மனைவியிடம் டீயும் க�ொஞ்சம்
பிஸ்கட்டும் க�ொண்டுவரச்சொல்லிவிட்டு,
இங்க ஒரு பிரச்சனை உடனே வாருங்கள்
என்று டவுன்சிப் சூப்பர் வைசருக்குப்போன்
செய்தார்.

”இது பைத்தியம் ப�ோல ஒளருது அதை
வைச்சி விசாரிச்சிக்கிட்டு இருக்கீங்களே
டீ க் கு டி ச ்ச து ம் ஒ ழு ங ்கா வெள ி யே
அனுப்புற வேலையைப்பாருங்கள் ” என்று
ஊதினாள்.

அ த ற் கு ள் டீ யு ம் ப ி ஸ ்க ட் டு ம்
அதற்கு அவர் ‘‘நான் பைத்தியம்
ம னை வ ி க�ொண் டு வ ர வ ந ்த வ ர ி ட ம் இல்லை. இப்பவும் டிபார்ட்மெண்டுல
க�ொ டு த்தா ர் அ தைக ் கை ய ி ல் கூ ட வெலை செய்கிறேன்’’ என்றார்,
வாங்கா மல் அவர் எழுந்து கழிப்பறைக்கு
விரைந்தார் வந்தவர்.
அதற்குள் டவுன்சிப் சூப்பர்வைசர்
வந்துவிட்டார். அவர் வந்தவரையெ சற்று
	ச ிற ி து நேர ம்கழ ி த்து வெளி யே உற்றுப்பார்த்துவிட்டு ”நீங்க ராமச்சந்திரன்
வந்த அவர் ”கழிப்பறையில் மெயிண்ட்னஸ் தானே ’என்று கேட்டார்.
எல ்லா ம் ந ட ந ்திரு க்கின்றதே டைல் ஸ்
எல்லாம் ப�ோட்டிருக்கு எப்ப ப�ோட்டாங்க”
அ த ற் கு வ ந ்த வ ர் ச�ொன்னா ர்
என்று விசாரித்தார்.
தெரியல என் பெயர் எனக்கே தெரிய
வில்லை என்று ச�ோகத்துடன் ச�ொன்னார்.
இவர் ”அது கிடக்கட்டும். எப்போ டூர்
ப�ோனீர்கள் அங்க என்ன ஆச்சு ஏன் இப்படி
அதற்குள் டவுன் சிப் சூப்பர்வைசர்
இந்தக் க�ோலத்தில் வந்திருக்கின்றீர்கள்” ச�ொன்னார் ‘‘வாங்க நாம என் வீட்டுக்கு
என்று விசாரிக்கத்தொடங்கினார்.
ப�ோக ல ா ம் எ ல ்லா ம் சர ி ப ண ்ணிட் டு
வீட்டுக்கு வரலாம்’’ என்று அழைத்தார்.
அதற்கு அவர் ச�ொன்னார் “சரியா
நெ ன ப ் பி ல ்ல . ஆ ன ா எ ன ் ன ோ ட பை
அதற்குள் டீயைக்குடிச்சிட்டிருந்த
லக்கேஜ் காசு ஐடி கார்டு எல்லாம் யார�ோ அவர் “சரி டீ நல்லாருக்கு தேங்க்ஸ்” என்று
திருடீட்டாங்க நான் சென்னையில் வந்து ச�ொல்லிவிட்டு டவுன் சிப் சூப்பர்வைசரைப்
இறங்கிய பின் எதுவுமே என்னிடம் இல்ல. பார்த்து ”வாங்கப�ோகலாம் ” என்றார்.
ஒருமாதிரி கையேந்தி சமாளிச்சி வீடு
வந்து சேந்தேன். இங்க வந்தா இங்கயேயும்
அ வ ரை த ன் அ லு வ ல கத்திற் கு
பிரச்சனை” என்றார்
அழைத்துச்சென்று அமரவைத்துவிட்டு
பழைய ஃபைல்களில் அந்த வீட்டில்
”உங்களைப்பார்த்தால் 70 வயது ய ா ர் இ ரு ந ்தார ்க ள் எ ன் று தே டி
ப�ோலத் த�ோன்றுகிறது. 70 வயதில் எப்படி கண்டுபிடித்துச்சொல்லுமாறு அலுவலகத்
டிப்பார்ட்மெண்டில் நீங்கள் வேலை பார்க்க தில் உள்ளவர்களிடம் ச�ொன்னார்.
முடியும் க�ொஞ்சம் ய�ோசிச்சிப்பாருங்க”
என்று ச�ொன்னார் இவர்.
இவருக்கு ஏத�ோபிரச்சனை இவர்
ச�ொல் லு வ தை ப ் போ ல இ வ ர் இ ங ் கே
அதற்கு அவர் ”இது என்வீடுதான் வேலை செய்திருக்கலாம் அதன் பின்
ஆனால் என் பெயர் மறந்து ப�ோச்சு ஓய்வு பெற்று வெளியே சென்றிருக்
டூ ர் ப�ோய்ட் டு வ ந ்தால் அ வ ்வள வு கலாம். அதற்குப்பின் இவருக்கு ஏத�ோ
வயசாகிவிடுமா என்ன இன்னிக்கி நான் ந ட ந ்தி ரு க்கின்ற து இ வ ர ி ன் பெ ய ர்
டூட்டிக்குப்போகவேண்டும் புரிஞ்சிகங்க” இவருக்குத்தெரியவில்லை. இவரைப்பற்றி
என்றார்.
இ வ ரு க ் கே ம ற ந் து ப�ோ ய ்வி ட ்ட து
எப்படியாவது இவர் யார் என்று அறிந்து
அதற்குள் இவரது மனைவி வந்து இவரை அவரின் ச�ொந்தக்காரர்களிடம்
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ஒப்படைக்க வேண்டும் என்று முடிவு
செய்தார் அதற்குள் தன் நண்பர் டாக்டரை
அழைத்து இவரை அவரிடம் காண்பிக்க
வேண்டும் என்று முடிவு செய்து அவரை
உடனடியாக ப�ோன் செய்து அழைத்தார்.
	க�ொஞ்சநேரத்தில் அவர் வந்துவிட
அ வ ர ி ட ம் ந ட ந ்த வ ி ச ய ங ்க ளைச்
ச�ொன்னா ர் . அவர் அதையெ ல்லாம்
கேட்டு விட்டு ”இவருக்கு முதிய�ோருக்கு
வரும் ”டிமென்ஷியா” என்ற ந�ோய் பாதித்
திருப்பது ப�ோலத்தெரிகின்றது. அந்த
ந�ோய் பாதித்தால் முதலில் சமீபத்திய
ந ி க ழ ்ச ்சிகள் ம ற ந் து ப�ோ கு ம் ப ி ன்
படிப்படியாக நினைவுகள் மறந்து ஒரு
கட்டத்தில் தன்னைப்பற்றிய விசயங்கள்
ம ற ந் து ப�ோ கு ம் ஆ ன ால் பழை ய
நினைவுகள் மட்டும் க�ொஞ்சம் இருக்கும்.
அ த ன ால் த ா ன் இ வ ரு க் கு த்தா ன்
இருந்த வீடு தான் வேலை செய்த இடம்
நினைவிருக்கிறது மற்றதெல்லாம் மறந்து
விட்டது என நினைக்கிறேன்” என்றார்.
அ த ற் கு ள் அ லு வ ல கத்தில்
இருந்து ப�ோன் வந்தது. அந்த வீட்டில்
15 வருடங்களுக்கு முன் த�ொடர்ந்து 10
ஆண்டுகள் ஒருவர் இருந்திருக்கின்றார்.
அ வ ர் ஓ ய் வு பெ று ம ் போ து அ ந ்த
வீட்டில்தான் இருந்திருக்கின்றார். அவர்
பெயர் வெங்கடாச்சலம். அவர் ஓய்வு
பெற்று தன்னுடைய ச�ொந்த ஊரான
சேலத்துக்குச் சென்றுவிட்டார் அவரின்
சேலம் அட்ரெஸும் காண்டாக்ட் நம்பரும்
த ரு க ி றே ன் கு ற ி த் து க ் கொள் ளு ங ்க ள்
என்று ச�ொல்லி அவர் ச�ொல்ல அதைக்
குற ி த் து க ் கொ ண ்டா ர் ட வு ன் ச ி ப்
சூப்பர்வைசர்.
அவர் குறிப்பிட்ட அந்த எண்ணைத்
த�ொடர்பு க�ொண்டு பேசியப�ோது அவர்கள்
சரியாகப் பதில் ச�ொல்லவில்லை. அவர்கள்
பேச்சு ஒரு மாதிரியாக இருந்தது.
அப்போது டாக்டர் ச�ொன்னார் 15
வருடத்துக்கு முன்பு வேலை பார்த்தவர்
என்று ச�ொல்கின்றீர்கள். என் எதிர்வீட்டில்

பாரியன்பன் நாகராஜன்
கவிதைகள்
v

கரையிலிருக்கும்
மரத்திலிருந்து விழும்
பூக்கள் சருகுகளுக்கு
மட்டுமின்றி
சிறுவர்கள் எறியும் கற்களுக்கும்
பறவைகளின் எச்சத்திற்கும் கூட
புன்னகைக்கிறது குளம்.
v

அன்றொரு நாள்
என்னிடமிருந்து சில ச�ொற்களை
க�ொண்டு ப�ோனவன்
பின்பொரு நாளில்
என்னைச் சந்திக்க வருகையில்
கவிதைகள�ோடு வந்தான்
அந்தக் கவிதைகள் அனைத்திலும்
எனது சாயல்.
v

மட்டைப் பந்தும் கையுமாக
கிராமத்து சிறுவர்கள்.
எங்களூர் அய்யனார்
க�ோவில் பூசாரி
இப்போதும் கையில்
வேப்பிலைய�ோடு.
பாரியன்பன் நாகராஜன்
குடியாத்தம் - 632602
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உள்ளவரின் அப்பாவும் ஓய்வு பேற்று
14 வருடமாகின்றது அவருக்கு இவரைத்
தெர ி ந ்தி ரு க ்க ல ா ம் அ வ ர் இ ங் கு
வேலைசெய்து ஓய்வு பெற்று பின் தன்
ம க னு ட ன் வ ச ி த் து வ ரு க ி ற ா ர் . அ வ ர்
மகனும் இங்கு வேலை செய்வதால் அவர்
மகன் வீட்டில் இருக்கிறார் இருங்கள்
அவரை அழைத்து வருகிறேன் என்று
ச�ொல்லிவிட்டுப் ப�ோய் அவரை அழைத்து
வந்தார்

வான்மழை
வெடித்த நிலத்தின் க�ோரம்
துடித்த வானின் கண்ணீர்
நிலத்தில் விழுந்திட
தழுவிக் க�ொண்டது
உழவனின் வறண்ட
கண்ணுக்கு குளிர்ச்சியானது
விழுந்த மழைச்சாரல்
எழுந்தது நம்பிக்கை
வாட்டம் கண்ட
மரங்களின் இலைகள்
க�ொட்டிய மழையில்
துளிர்த்து எழுந்தன
திரண்ட மேகங்கள்
வாரிக் க�ொடுத்தன
வறண்ட குளங்கள்
நிரம்பி வழிந்தன
வெட்டப்பட்டன மரங்கள்
கருத்தது மேகம்
கண்ணீர் ச�ொரிந்தது
துளிர்த்தன மரங்கள்

செ. இலட்சுமணக்குமார்
ஈர�ோடு

வ ந ்த வ ர் க ி ட ்டத்த ட ்ட இ வ ர ி ன்
வ ய த ி ரு க் கு ம் . அ வ ர் இ வ ரை ப ் பா ர் த் து
”நீங்க வெங்கடாச்சலம் தானே என்று
கேட்க இவர் அவரைப்பார்த்து நீ கிருஸ்ண
மூர்த்திதான ”என உற்சாகமாகக் கேட்டார்.
அவர் டவுன்சிப் சூப்பர்வைசரைப்
பார்த்துச் ச�ொன்னார் ”இவர் பெயர்
வெங்கடாச்சலம். இங்க ஆபீசராக வேலை
செய்தவர்தான் 15 வருடங்களுக்கு முன்
ஓய்வு பெற்றவர். இவருக்கு ஒரே ஒரு மகன்
அவனை நன்றாகப் படிக்க வைத்தார்.
நல்ல வேலை நல்ல இடத்தில் கல்யாணம்
செய்துவைத்தார். இவர் ஓய்வு பெற்றதும்
இவரை அவன் சென்னையில் தன் வீட்டில்
வைத்துக்கொள்ளவில்லை. ஓய்வு பெற்று
இவர் ச�ொந்த ஊரான சேலத்திற்குப்
ப�ோய்விட்டார்.
ஆனால் சேலம் ப�ோன இவருக்கு
நேரம் சரியில்லை. இவரின் மனைவி
இறந்துவிட்டார். இவரது மகன் இவரை
பாடாப்படுத்தி இவரிடம் இருந்த காசு
பணம் எல்லாம் பிடுங்கிவிட்டு வீட்டை
வ ி ட் டு வெள ி யே ற ்றி ய த ாக த் த க வ ல் .
இ வ ரு க் கு ப் பென ்ச னு ம் க ி டை ய ா து .
வீ ட ் டை வ ி ட் டு வெள ி யே ற ்ற ப ்ப ட ்ட
இவரை இப்போதுதான் பார்க்கிறேன்
ர�ொம்பப்பாவம் என்றார்.
அதற்கு டவுன் சிப் சூப்பர்வைசர்
ச�ொன்னார் ”உரிய இடத்தில் பேசி இவரை
அவருடைய மகன் கவனிக்க ஏற்பாடு
செய்யவேண்டும் பாவம் இவர்” என்று
ச�ொன்னார்.
அப்போது வெங்கடாச்சலம் ‘‘அது
சரி யார் அந்த வெங்கடாச்சலம் ர�ொம்ப
நேரமா அவரைப்பற்றிப் பேசுகின்றீர்களே‘‘
எனக் கேட்டார்...
அ தை ப ் பா ர் த் து அ வ ர ி ன் ந ி ல
மையை நினத்துக் கண்கலங்கினார்கள்
அனைவரும் இந்த நிலைமை எதிரிக்கும்
வரக்கூடாது என்றார் அவர்.
n
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மீன்கள் அழுகின்றன. .
சாரதா சந்தோஷ்
ஐதராபாத்

இரவின் மடியில்
பறவைகள் தத்தம்
கூடு திரும்பும்..
மேற்கில் மலையின் பின்னால்
ஒளியும் சூரியன்..
மீன்கள் வாய்க்காலில்
உறங்கச் செல்லும்..
அரச மரத்தில்
ஊஞ்சலாடும் வ�ௌவால்களும்..
பக்தர்கள் ப�ோட்ட
காணிக்கையை
எண்ணிக் க�ொண்டிருக்கும் பூசாரியும்..
இருளா.. வெளிச்சமா
அறியா வண்ணம்
எண்ணெய் பிசுக்குடன்
எரியும் அகல் விளக்கும்..
உறவுக்கு காத்திருக்கும்
ஜ�ோடிக் கிளியும்..
லாந்தர் வெளிச்சத்தில்
ஒத்த தெருவில்..
நேத்து இறந்த 85 வயது
இணையை நினைத்து
ஒப்பாரி வைக்கும் கிழத்தியும்..
யார�ோ உடைத்துப் ப�ோன..
தேங்காயை தின்ன முடியாமல்..
இளைத்த வயிற்றுடன்
குளக்கரை பிள்ளையாரும்..
வருமானம் இல்லாததால்..
திருமணமாகாமல்..
பெருமாள் க�ோவில் பிரசாதத்தில்
வாழ்க்கை நடத்தி..
இடுப்பில் கட்டிய சிறுதுண்டுடன்
சிரிப்பை இழந்து நிற்கும்
சிவந்தியப்பனும்..
தரிசாக கிடக்கும்
வயலைப் பார்த்து..
மரத்தின் உயரத்தை
நாளை த�ொங்கலாமென
நாளும் அளந்துப் பார்க்கும்
விவசாயியும்..

முதிய�ோர் இல்லங்களாய் மாறி
ப�ோன கிராமத்தை எண்ணி..
டாஸ்மாக்கில் மண்டைப�ொளக்க
சித்திரை வெயிலில்..
கால் கடுக்க நின்று
வாங்கி வந்த க்வாட்டரை..
ஊருக்கு ஒதுக்குப்புறமாக உள்ள
மாடசாமிக்கு சியர்ஸ் ச�ொல்லி விட்டு..
குடித்து குளப்படியில் புலம்பிய படியே
வீழ்ந்துக் கிடக்கின்றான்
ஒரு வேலையில்லா
கிராமத்து இளைஞன்..
விழித்திருக்கும் மீன்கள் அழுகின்றன..
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முகநூல் ஓர் இருபுறக் கூர்மையுள்ள கத்தி ப�ோன்றது. அதனைப் பயன்படுத்துவதைப் ப�ொறுத்தே
பலனையும் கெடுதலையும் தரும். முகநூலைத் தமிழ்வளர்க்கும் கருவியாகச் செய்யமுடியும்
என்பதை ஒருவர் சாதித்துக் காட்டியுள்ளார் என்றால் நம்பமுடிகிறதா? ஆம் ஒருவர் சாதித்துள்ளார்.
இன்று பல்கிப் பெருகியுள்ள எண்ணற்ற முகநூல்குழுமங்களுக்கு முன்னோடியாக உள்ள
நிலாமுற்றம் என்ற ஓர் அமைப்பை நிறுவி அதன்மூலம் எண்ணற்ற கவிஞர்களை உலகுக்கு
அறிமுகப் படுத்தி வரும் முத்துப்பேட்டை மாறன் அவர்களே அந்தச் சாதனையாளர். அவரிடம்
தமிழ்நெஞ்சம் சார்பாக, தமிழ்ச்செம்மல் இராம. வேல்முருகன் அவர்கள் செய்த நேர்காணல்
n
l
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கேள்வி
பதில்

வணக்கம் ஐயா
n தமிழ்நெஞ்சம் இதழ் வாயிலாகத்
தங்களைச் சந்திக்கிறேன். நிலாமுற்றம்
என்னும் ஒரு மாபெரும் முகநூல்
குழுமத்தைத் த�ொடங்கவேண்டும் என்ற
எண்ணம் எப்படி உங்கள் மனத்தில்
உதித்தது?
l அந்தக் காலகட்டத்தில்
பலரும் தங்கள் முகநூல் பக்கங்களில்
கவிதை எழுதிக் க�ொண்டிருந்தார்கள்.
அவர்களையெல்லாம் ஒரே குடையின் கீழ்
க�ொண்டு வரலாமே என்ற எண்ணத்தில்
உதித்தது தான் நிலாமுற்றம்.
n ஆரம்பகாலத்தில் நிலாமுற்றத்தில்
உங்கள�ோடு இருந்தவர்கள் இப்போதும்
இருக்கிறார்களா?
l பலர் விலகிச் சென்றாலும்
முக்கியமான சிலர் இப்போதும்
இருக்கிறார்கள்.எல்லோருமே
நிலாமுற்றத்தை உயர்த்த
பாடுபட்டவர்கள்.ஆண்டுவிழாக்களின்
ப�ோது ப�ொருள் உதவி செய்தவர்கள்.
வலது கை க�ொடுப்பது இடது கைக்குக்
கூட தெரியக் கூடாது என்ற நினைக்கக்

கூடிய புரவலர்கள் அவர்கள்.விருதுக்கும்
புகழுக்கும் அடிமைப்படாதவர்கள்.
நிலாமுற்றத்தை க�ோயிலாக
நினைப்பவர்கள்.விலகிச் சென்றவர்களில்
பலர் நன்றியுள்ளவர்கள்.
n நிலாமுற்றத்தில் கவிதை
வளர்ச்சிக்கு என்ன மாதிரியான
முன்னெடுப்புகள் செய்கிறீர்கள்?
l புதுக்கவிதை மட்டுமே
எழுதிக் க�ொண்டிருந்த தளத்தில்
இப்போது ஹைக்கூ தன்முனை
பயிற்சியளிக்கப்படுகிறது. மரபுக்கு
முக்கியத்துவம் க�ொடுத்து பல
ஆண்டுகளாக பயிற்சியளித்து
வருகிற�ோம். நூற்றுக்கணக்கில்
கவிஞர்கள் ஆர்வமுடன்
பங்கேற்கிறார்கள்.
n கவிதை என்றால் எது?
l சமூகத்திற்குச் ச�ொல்ல வந்த
கருத்தை மனதில் தைக்கும்படி எழுதுவதே
கவிதை.அது இரு வரிகளாகவும்
இருக்கலாம். இருபது வரிகளாகவும்
இருக்கலாம்.

நிலாமுற்றம் 7 ஆம் ஆண்டு விழா மேடையில் கவிஞர்கள்
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ப�ோன்ற திட்டங்கள் உள்ளது.
n நிலா முற்றம் அறக்கட்டளையின்
பணிகள் யாவை?
l பள்ளி மாணவர்களுக்கு கல்வி
உபகரணங்கள் வழங்குதல்.பள்ளி
மாணவர்களுக்கு கவிதைப்போட்டி
நடத்தி பரிசுகள் வழங்குதல்.

n நீங்கள் எழுதிய கவிதைக்குக்
கிடைத்த அங்கீகாரமாக எதைக்
கருதுகிறீர்கள்?
l சிங்கப்பூர் கவிமாலை அமைப்பு
எனது கவிதை நூலை தேர்வு செய்து
தங்கப்பதக்கம் க�ொடுத்ததே சிறந்த
அங்கீகாரமாகக் கருதுகிறேன்.
n நிலாமுற்றத்தின் எதிர்காலத்
திட்டங்கள் என்ன?
l நிலாமுற்றத்தில் ஹைக்கூ, மரபுக்
கவிஞர்களை அதிகமாக உருவாக்குதல்,
புதிதாக கவிதை எழுத வருபவர்களுக்கு
புதுக்கவிதை எழுத பயிற்சியளித்தல்,
நூல் வெளியிட இயலாதவர்க்கு உதவுதல்

n முதன்முதலில் ஆண்டுவிழா
க�ொண்டாட வேண்டும் என ஏன்
த�ோன்றியது? அந்த அனுபவம் பற்றி ...
l முகம் தெரியாமல் கவிதை
எழுதிக்கொண்டிருக்கும் கவிஞர்களை
சந்திக்க வேண்டும் என்ற ஆவலே
ஆண்டுவிழா நடத்த வேண்டும் என்று
எண்ணினேன்.யாரும் எதிர்பார்த்திராத
எண்ணிக்கையில் கவிஞர்கள்
பங்கேற்றனர்.விருது விருந்து என்று
அமர்க்களமாக விழா நடந்தது.
முகநூல் குழு ஒன்று நடத்திய முதல்
விழா அது என்பதுதான் சிறப்பு.
யாரிடமும் நன்கொடை பெறாமல்
ப�ொறுப்பாளர்களின் உதவிய�ோடு
நடந்தேறிய விழா அது.
n இவற்றின் சிறப்புகள் குறித்து
l இரண்டாவது ஆண்டுவிழா
சுவாமிமலை, மூன்றாவது ஆண்டுவிழா
ஸ்ரீரங்கம், நான்காவது ஆண்டுவிழா
செருவாவிடுதி.
இரண்டாவது ஆண்டுவிழா முருகனின்
படைவீடான சுவாமிமலையில்
நடந்தது சிறப்பு. அதில் நிறைய புதிய
ப�ொறுப்பாளர்களின் அணிவகுப்போடு
நடந்த விழா. மூன்றாவது ஆண்டுவிழா
திருவரங்கத்தில் நடந்த விழா.
இதைப்போல் கூட்டம் எந்த
விழாவிற்கும் வந்ததில்லை என்பார்கள்.
சக�ோதரி ராணிலட்சுமி விழாவுக்கு
பெரும் பங்காற்றினார்.செருவாவிடுதி
ஆண்டுவிழா கிராமத்தில் நடந்த விழா.
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எழுத்தாளர் உத்தமச�ோழன், கவிஞர் ப�ொன்மணிதாசன் ஆகிய�ோருக்கு வாழ்நாள்
சாதனையாளர்விருது வழங்கும்போது லேனா தமிழ்வாணன், இராம வேல்முருகன், பாலு
க�ோவிந்தராசன், தஞ்சைத் தரணியன், செந்தில் சுல�ோ ஆகிய�ோருடன் முத்துப்பேட்டை மாறன்.
திருவிழா ப�ோல் நடந்த விழா.
n ஐந்தாவது ஆண்டுவிழா
வலங்கைமானில் தங்கள் வருகை
இல்லாமலேயே நடந்தது . இது குறித்து
உங்கள் கருத்து.
l க�ொர�ோனா காலகட்டம் என்பதால்
என்னால் வரமுடியவில்லை.இருந்தாலும்
விழா மிகச் சிறப்பாக நடைபெற்றது.
சக�ோதரர் இராம வேல்முருகன் கவிஞர்
க�ோவிந்தராசன் இருவரும் முன்னின்று
நடத்திய விழா.எல்லோரும் பாராட்டிய
விழா.
n நிலாமுற்றம் முகநூல்
குழுமங்களின் முன்னோடி என்று
ச�ொல்லப்படுவது உண்மையா?
l 2015, 2016 காலகட்டங்களில்
முகநூலில் எழுதத் த�ொடங்கிய
கவிஞர்களுக்குத் தெரியும் இந்த
உண்மை. குழு எப்படி நடத்த வேண்டும்.

ப�ோட்டிகள் எப்படி நடத்த வேண்டும்
என்று பல குழுக்களுக்கும் கற்றுத் தந்தது
நிலாமுற்றம்.ஆனால் தற்போது குழு
த�ொடங்கிய புது முகங்கள் நாம் தான்
முன்னோடி என்று செயல்படுகிறார்கள்.
n விருதுகள் க�ொடுக்கல் வாங்கலா?
l விருதுகள் க�ொடுக்கல்
வாங்கலாகத் தான் தற்போது நடந்து
வருகிறது. இது தமிழுக்கு மிகப்பெரிய
ஆபத்து.திறமையற்றவர்களுக்கும் விருது
வழங்குகிறார்கள்.சந்தைக்குச் சென்று
காய்கறி வாங்குவது ப�ோல் மூட்டைக்
கட்டி செல்லும் நிலையும் உள்ளது.
பணம் க�ொடுத்து விருது பெறுவதை
படைப்பாளிகள் தவிர்க்க வேண்டும்.
n புற்றீசல் ப�ோல நிறைய புதிய
குழுமங்கள் த�ோன்றியுள்ளனவே. அவை
பற்றித் தங்கள் கருத்து.
l இப்போது கவிஞர்களுக்குப்
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நிலாமுற்றத் துணைத்தலைவர் அமரர்
தீனதயாளன், க�ௌரவத்தலைவர் பாலு
க�ோவிந்தராசன் ஆகிய�ோருடன் மூன்றாம்
ஆண்டு விழாவின்போது முத்துப்பேட்டை
மாறன்.
l
பற்றாக்குறை ஏற்பட்டுள்ளது.
ஏனென்றால் பலர் நிறுவனர்களாகவும்
இணை துணை நிறுவனர்களாகவும்
தலைவர்களாகவும் ஒருங்கிணைப்பாளர்
ப�ொறுப்பாளர்களாக இருக்கிறார்கள்.
இனி 365 நாட்களும் ஆண்டுவிழாக்களாக
தான் இருக்கும்.நல்லதே நடக்கட்டும்.
n கவிதை தவிர்த்து நிலாமுற்றம்
வேறு என்னவெல்லாம் செய்கிறது?
l கவிதை தவிர்த்து சிறுகதைப்
ப�ோட்டிகள் நடத்த ஆரம்பித்தோம்.
உடன் பிற குழுக்களும்
த�ொடங்கியிருக்கிறார்கள்.நிறைய
பேச்சாளர்களை உருவாக்கியுள்ளோம்.
கவியரங்கம் என்றால் என்ன என்று
தெரியாமல் இருந்தவர்களையெல்லாம்
கவியரங்கத் தலைவர் என்ற நிலைக்கு
உயர்த்தியிருக்கிற�ோம்.
n குறுங்கவிதைகள் க�ொஞ்சம்
ச�ொல்லுங்கள்

காதல்
பார்த்ததும் வரவில்லை
பழகியும் வரவில்லை
தூரத்தில் இருந்து
ப�ோடா என்றேன் காதல�ோடு.
நட்பு
உண்மை விசுவாசம்
அன்பு இதுப�ோதும்
த�ோள் க�ொடுப்பான் த�ோழன்.
மனைவி
என் குழந்தைகளைச் சுமந்தவள்
என் குடும்பத்தைச் சுமந்தவள்
என்னைச் சுமப்பவள்
இன்னொரு தாயவள்
அம்மா
வீட்டிற்கு வந்ததும்
சாப்பிட்டியாப்பா என்று
வயிற்றைப் பார்ப்பவள்
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அப்பா
இருக்கும் வரை தெரியாது
மறைந்த பின்தான் தெரியும்
இவர்தான் தெய்வமென்று.

n தமிழ்நெஞ்சம் இதழ்குறித்து
உங்கள் கருத்து ...
l தமிழ்நெஞ்சம் ஆசிரியரை நான்
சிங்கப்பூரில் சந்தித்துப் பேசியிருக்கிறேன்.
நல்ல தமிழ்ப்பற்று உள்ளவர். அவர்
நடத்தும் இதழுக்குச் ச�ொல்லவா
வேண்டும். கதை கவிதை கட்டுரை
என்று எல்லா பிரிவுக்கும் முன்னுரிமை
அளிக்கிறது இதழ். வெண்பா
ப�ோட்டி நடத்தி சிறந்த கவிஞர்களை
உருவாக்குவதிலும் முனைப்போடு
இருக்கிறது. தமிழ்நெஞ்சம் இதழ்
தலைமுறை கடந்து பேசப்படும். ஐயா
அமின் அவர்களுக்குப் பிறகும் இதழை
அவரது குடும்பத்தினர் நடத்த வேண்டும்.
தமிழ்நெஞ்சம் பல நூற்றாண்டைக்
கடந்தும் வாழும் வரம்பெற வேண்டும்.

தமிழ்ச்செம்மல் இராம வேலமுருகனுடன்,
கவிதைக்காவலர் முத்துப்பேட்டை மாறன்.

நிலாமுற்ற கவியரங்க மேடையில் கவிஞர்களுடன் கவிக்குழுமங்களின் முன்னோடி
முத்துப்பேட்டை மாறன்.
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மாற்றங்கள்
- தினுஷா மகாலிங்கம்

கண்களை கசக்கிக�ொண்டு கூடத்

ஆனால் எதுவும் மாறவில ் லை .
பவித்ரா உதடு கிழிய ஊர்வரும்வரை
எதுவும் மாறவில்லை.

தில் அமர்ந்திருக்கும் பவித்ராவை பார்க்கிறார்
வேலு. முன்பல் பட்டு உதடு கிழிந்திருந்தது.
வலது புருவத்திற்கு மேலே நீளமான காயம்.
வரும்போதுதான் மருந்திட்டிருப்பாள் ப�ோல. 	நெஞ்சம் கனக்க வேலு பவித்ராவை
கன்னம் கன்றி ப�ோயிருந்தது.
ஊன்றிப்பார்க்கிறார். இதற்காகவா வளர்க்
கிற�ோம்? த�ோள்மீது ப�ோட்டு சீராட்டி
	வேலுவின் ஒரே பெண்தான் பவித்ரா. க ண ்க ளாக வ ள ர் க் கு ம் எ ங ்க ள் பெண்
நன்றாக படிக்கவைத்து எந்த குறையும் குழந்தைகளை அதே கண்களில் குற்றும்
இல்லாமல் வளர்த்தார். பவித்ராவும் அதற்கு அவலங்கள். துன்பத்தில் க�ொதிக்கிறது
இணையாக படிப்பில் முதல் நிலை.
வேலுவின் இதயம்.
ஆளும் நல்ல அழகு. அப்படியே
அவள் அன்னை அழகம்மையை உரித்து
வைத்திருந்தாள். படிப்பு முடிய வங்கியில்
நல்ல வேலை.
	சரியாக இருபத்திரண்டு வயதில் அரசு
த�ொழில் புரியும் சந்திரனை மணமுடித்து
வைத்தார்கள்.ஆரம்பத்தில் அவனைப்போல
நல்லவன் இல்லை என்பதுப் ப�ோலத்தான்
நடந்து க�ொண்டான். ஆனால் இப்போது குடி
கெட்ட சகவாசங்கள். பார்த்த வேலைக்கும்
க�ோவிந்தா...

	மெதுவாக வேலு பவித்ராவின் அரு
கில் சென்று அமர்கிறார். தலையை க�ோதி
‘‘அம்மா பவித்ரா. உன்னை இவ்வளவு தூரம்
வளர்த்து படிக்கவைத்து சீரும் சிறப்புமாகவே
கட்டிக�ொடுத்து அனுப்பி வைத்தோம். தந்
தைக்கு பிறகு கணவனே பெண்ணுக்கு
எல்லாம். இறுதிவரை அவனே எல்லாம்.
ஆனால் மனிதாபிமானம் உள்ள ஒருவனுக்கு
மட்டுமே திருமணம் என்பது சாத்தியமானது.
பிறந்த இடத்திலிருந்து ஒரே நாளில் கட்டிய
ஒரு மஞ்சள் கயிற்றிற்காக கைப்பற்றிவரும்
பெண்ணை வைத்து வாழத்தெரியாதவனுக்கு
திருமணம் என்பது அவசியமே இல்லை.
உ ன் கச ப ் பா ன கா ல ங ்க ள் இ ந ்த
வாசல�ோடு ப�ோகட்டும் மகளே. கண்களை
துடைத்துக்கொண்டு வீட்டிற்குள்ளே வா’’
என்று கைகளை பிடித்துக்கொள்கிறார்.

அத�ோடு விட்டுவிடாமல் குடித்து
வ ி ட் டு ப வ ி த்ராவை அ டி ப ்ப து , து ன்
புருத்துவது என்று சந்திரனின் அட்டகாசம்
ஓயவில்லை. ஆரம்பத்தில் வேலு எதனை
யும் அற ி யவ ில்லை . அர சல் பு ர சலாக
கேள்விப்பட்டு வேலுவும் அழகம்மையும்
அ ட க ்க மு டி ய ா த அ ழு கை யு ட ன்
ப�ோய் பேசிவிட்டு வந்தார்கள். பவித்ரா வேலுவை பிடித்துக்கொண்டு உள் நுழை
மேலேயே சத்தியம் செய்து மன்னிப்பு கிறாள் பவித்ரா.
கேட்டதால் இனி திருந்தி விடுவான்
என்றுதான் நினைத்தார்கள்.
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விடிந்ததும் அந்த பிரபலமான

மரியதாசிடம் ச�ொல்லிப் பார்த்தாள். ஆண்
இந்த சிகிச்சையை செய்து க�ொண்டால்
ஆண்மையை இழக்க நேரிடுமென்றும்,
கருத்தடையென்றாலே அது பெண்களுக்கே
உரிய சிகிச்சை எனவும் மேலும் ஒரு
வருடத்திற்கான விடுமுறைகளை கணிசமாக
எடுத்துவிட்டதால் ச�ொ ற ்ப ம ாக உ ள ்ள
வ ி டு மு றையை
ம�ொத்தமாக எடுக்க
இயலாதுயென்றும்
இந்த
சிகிச்சைக்கு
குறைந்தது
நான்கு
நாட்கள்
ஓய்வு
தேவைப்படும் என்றும் மிகவும் இக்கட்டான
சூழ்நிலையில் விடுப்பு எடுத்துக் க�ொண்டால்
மேலதிகாரியின் கெடுபிடிக்கு ஆளாக நேரிடும்
	சிறிது நேரத்தில் ராகவனின் அலை என்றும் தினமும் மேரியிடம் எதிர்வாதம்
பேசி ஒலித்தது. ராகவனின் அம்மாவும் செய்து க�ொண் டிரு ந்தான், மரியதாசு .
தன் பங்குக்கு தடுத்துப் பார்த்தாள். அதில் இறுதியாக மரியதாசின் அம்மா கிறுத்துவர்கள்
தவற�ொன்றும் மில்லை யென்று அம்மாவை கருத்தடை செய்து க�ொள்ள கூடாது என
சமாதானப் படுத்தினான்.
ஊரிலிருந்து கடிதம் ப�ோட்டிருந்தாள்.
மருத்துவமனைக்கு சென்று ஆண்களுக்கான
நவீன கருத்தடை சிகிச்சை செய்து க�ொள்ள
வேண்டும் என்று முடிவெடுத்திருந்தான்.
ர ாக வ ன் ம னை வ ி சு ந ்தர ி க் கு இ த ி ல்
விருப்பமில்லை. அவள் தனியார் பள்ளியில்
ஆசிரியை பணியில் இருக்கிறாள். மேமாத
விடுமுறையில் தனியார் மருத்துவமனையில்
லேபராஸ்கோப்பு கருவி மூலம் செய்யப்
படும் டியூபெக்டமி எனப்படும் பெண்களுக்
கான கருத்தடை அறுவை சிகிச்சை செய்து
க�ொள்வதாக ச�ொல்லி தடுத்துப் பார்த்தாள்.

ர ாக வ ன் அ ந ்த கு டி ய ி ரு ப ் பில்
வ ா ட கை க் கு இ ரு க்கி ற ா ன் . அ வ ன்
வீட்டிற்கு அடுத்தாற் ப�ோல் மரியதாசும்,
மேரியும் இருக்கிறார்கள். தினசரி இதழில்
ஆண்களுக்கான நவீன கருத்தடை சிகிச்சை
பற்றி செய்தி வந்தது முதல் மரியதாசுக்கும்
மேர ி க் கு ம் ச ண ் டை வ லு த்தி ரு ந ்த து .
மரியதாசை சிகிச்சை செய்து க�ொள்ளும் படி
மேரி வற்புறுத்துவதால்தான் பிரச்சினை.
பெண்களைவிட ஆண்களுக்கு சுலபமாக
செய்துவிடும் சிகிச்சை இது என்பதும், இதில்
சதையை கிழிப்பத�ோ தையல் ப�ோடுவத�ோ
இல்லையென்பதும், பத்தே நிமிடத்தில்
சிகிச்சை முடிந்துவிடும் இரண்டு மணி
நேரத்திற்குள் எழுந்து எப்போதும் ப�ோல்
வேலைகளை செய்யலாம் என்றும் மேரி

	காலையில் எழுந்து குளித்துவிட்டு
காலை உணவுகளைமுடித்துவிட்டு ராகவனும்
சுந்தரியும் கீழ்பாக்கம் அரசு மருத்துவ மனை
வளாகம் வந்து, என்.எஸ். வி. கேம்ப் நடக்கும்
இடத்தை விசாரித்து சென்றனர். இந்த
சிகிச்சை செய்து க�ொள்வதற்கான மனுவை
அதிகாரி தந்ததும் அதை வாங்கி படித்து முழு
விபரங்களையும் பூர்த்தி செய்து க�ொடுத்தான்.
அதற்கு பின் முறையே ரத்த பரிச�ோதனையும்,
சிறுநீர் பரிச�ோதனையும் செய்து க�ொண்ட
பின் முதல்மாடியில் உள்ள வார்டில் அமரச்
செய்தனர். ச ி ற ி து நே ர த்திற் கு ப ி ன்
முடிகளை மழிக்கும் நாவிதன் ராகவனை
ஒ ரு அ றை க் கு அ ழை த் து ச் செ ன் று
ம ர்மஸ்தா ன த்தில் உ ள ்ள மு டி களை
மழித்துவிட்டான்.

2   |55

இத்தனை சடங்குகளுக்கு பின்
அந்த மிகப் பெரிய அறையில் ராகவனும்
சுந்தரிமட்டுமே அமர்ந்திருந்தனர். கீழ்
தளத்தில் இந்த சிகிச்சைக்கான த�ொடக்க
வ ி ழ ா ந ட ந் து க�ொண் டி ரு ந ்த து . ச மூ க
நலத்துறை அமைச்சர் தலைமை தாங்கினார்.
நிகழ்ச்சியின் பேச்சொலி சன்னமாக காற்றில்
கலந்து ராகவனுக்கும் சுந்தரிக்கும் கேட்டுக்
க�ொண்டிருந்தது.
ம ரு த் து வ ம னை சு ற ்றி இ ரு ந ்த
தூங்குமூஞ்சி மரமும் பெருங்கொன்றை
மரமும் குளுமையான காற்றை அறைக்குள்
அனுப்பிக் க�ொண்டிருந்தது. ராகவனுக்கு
நன்றாக தூக்கம் வந்தது.இந்த சிகிச்சை
செய்து க�ொள்ள ஆண்கள் முன்வராததை
இ டை ய ி டையே சு ந ்தர ி ச�ொல் லி க்
க�ோண்டிருந்தாள்.
மணி 12.30 தாண்டியதும் நிகழ்ச்சி
முடிந்துவிட்டபடியால் நிகழ்ச்சி சம்பந்தப்
ப ட ்ட அ த ி கார ி கள் மு த ல் த ளத்திற் கு
வ ந ்தார ்க ள் . ர ாக வ னு ம் வ ி ழ ி த் து க்
க�ொண்டான். ராகவனின் மனுவையும்
மருத்துவ அறிக்கைகளையும் படித்துப்
பார்த்துவிட்டு ஆட்கள் மிகவும் குறைவாக
இருப்பதால் நாளை வரும்படி மருத்துவர்
கேட்டுக் க�ொண்டார்.
ராகவன் அதற்கு மறுப்பு தெரிவித்து
இன்றே தனக்கு சிகிச்சை செய்துவிடும்படி
கேட் டு க் க�ொ ண ்டா ன் . மூ ன்றா வ து
தளத்தில்தான் சிகிச்சை அறை இருக்கிறது.
முதலில் மருத்துவர் சென்று முதன்மை
மருத்துவரிடம் கலந்தால�ோசித்துவிட்டு
ஆயாவிடம் ராகவனை அழைத்து வரும்படி
ச�ொல்லி அனுப்பினார். ராகவனையும்
சுந்தரியையும் அமரச் செய்து சாப்பிட
ச�ொன்னார ்க ள் . உ ய ர்த ர சை வ
உணவகத்திலிருந்து வரவழைக்கப்பட்ட
நளபாகச் ச�ோறு. அநேகம் பேருக்காக
ஏற்பாடு செய்யப்பட்ட ச�ோறு அபரி
மிதமாக மிஞ்சி இருந்தது. சுந்தரி அதை
நுணுக்கமாக கவனித்தாள்.
	பின்பு சிறிது நேர ஓய்வுக்கு பின்

ராகவனை துணிகளை களைந்துவிட்டு
துண்டை கட்டிக் க�ொண்டு சிகிச்சை
அறைக்கு செல்லும்படி தியேட்டர் பாய்
ச�ொன்னார். குளிரூட்டப்பட்ட அறைக்குள்
படுக்கையில்
நிர்வாணமாக
ராகவன்
படுத்துக் க�ொண்டான். அறையின் ஒரு
புதுமணம் வீசிக் க�ொண்டிருந்தது.
முதன்மை மருத்துவரும் அவருடன்
நான்கு மருத்துவர்களும் ஒரு செவிலியும்
சேர்ந்து ஆறு பேர் இருந்தனர். இது அறுவை
சிகிச்சை இல்லாததால் அனஸ்தீசியா
க�ொடுக்கவில்லை என்பதால் நடப்பது
அத்தனையும் ராகவன் உணர்ந்தான்.
ஊசியால் மெல்லிய கருப்பு நூலை அவன்
ஆண் உறுப்புக்கு கீழ் நுழைத்து கட்டும்
வேலை முடிந்தது. அது அந்த காலத்து
பெரியவர்கள் ப�ோடும் மர்மமுடிச்சாக
இருந்தது. பதினைந்தே நிமிடத்திற்குள்
முடித்துவிட்டு ராகவனை வெளியே அமரச்
ச�ொன்னார்கள். பின்பு அவனது மருத்துவ
அறிக்கையிலும் மனுவிலும் கைய�ொப்பமிட்டு
சான்றிதழ் வழங்கினார் அதிகாரி. ஒரு
வாரத்திற்கான மருந்துவில்லையும், இந்த
சிகிச்சை செய்து க�ொள்பவர்களுக்கு அரசு
தரும் ஊக்கத் த�ொகை ரூபாய் 1500 ம் தந்து
அதிகாரி கைகுலுக்கினார்.
ராகவனும் சுந்தரியும் தரைதளம்
வந்தப�ோது, அந்த மருத்துவர்களில் ஒருவர்
கை நிறைய ஆணுறை தந்து, ‘‘சார், இதில்
எதுவும் உறுதியாக ச�ொல்ல முடியாது.
கருத்தரிக்கவும் வாய்ப்பு இருக்கு கவனமா
இருங்கோ. தெரு நாய்களுக்கு செய்த
ஆபரேஷன்தான் இது. மனிதர்களுக்கும்
செய்யச் ச�ொல்லி மேலிடத்து பிரஷர்
எங்களுக்கு..!’’
என்று
ச�ொல்லிவிட்டு
சென்றுவிட்டார். ராகவனுக்கு தூக்கிவாரிப்
ப�ோட்டது.
ராகவனும் சு ந்தரியும் பேரு ந் து
ந ி று த்த ம் வ ந் து த ா ழ ்தள ச�ொ கு சு
பேருந்தில் இருக்கைகளை தேடி அமர்ந்து
க�ொண்டனர். எப்போதும் சதா பேசிக்
க�ொண்டே இருக்கும் தம்பதிகளிடையே
பேச்சொலி அற்று அமைதியாக இருந்தது.
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அமெரிக்க மண்ணில் முதல் தமிழ் ஹைக்கூ நூல் வெளியீடு...
முனைவர் கா. ந. கல்யாணசுந்தரம் அவர்களின்

 

அமெரிக்கா

முத்தமிழ் பல்கலைக்
கழகம், இந்தியானா-ப�ொலிஸ் - அக்டோபர்
2 ஆம் நாள் முனைவர் கா.ந.கல்யாணசுந்தரம்
அவர்களின்இரண்டுபுத்தகங்கள்வெளியிடப்
பட்டன. முன்னதாக குத்துவிளக்கேற்றி
விழாவினைத் த�ொடங்கினர். விழாவில்
பனைய�ோலைக் காற்றாடிகள் எனும் தமிழ்
ஹைக்கூ நூல் முதலாவதாக அமெரிக்கா
நாட்டில் வெளியிடப்பட்டது. முற்றத்து
நிலவ�ொளிஎனும்நூலும்வெளியிடப்பட்டது.
நூல்களை அமெரிக்கா முத்தமிழ் பல்கலை
வேந்தர் முனைவர் தாழை இரா.உதயநேசன்
அவர்கள் வெளியிட இந்தியானா தமிழ்ச்சங்க
தலைவர் திரு.சத்தியா அவர்களும் Edify
Technology CEO திரு.சிவா மூப்பனார்
அவர்களும் பெற்றுக்கொண்டு சிறப்புரை
யாற்றினார்கள். முன்னதாக கல்வாரி
லுத்தரன் தேவாலய பாதிரியார் குர்ட்
எப�ோர்ட், அவர்களின் இறைவேண்டல்,
தமிழ்த்தாய் வாழ்த்து பாடப்பட்டன.
புரவலர் ஜெபிரி அலெக்சாண்டர்
அவர்கள் த�ொடக்க உரையாற்றியதும்
மேடையில் குமாரி க�ோபிகாஸ்ரீ மற்றும்
சிறுமி பிரணீதா அவர்களின் பரதநாட்டியம்
ந ி கழ் வு ந ட ந ்த து . வ ி ழ ா வ ி ல்

மு த்த ம ி ழ் ப ல ்க லைவே ந ்த ர்
தாழை இரா. உதயநேசன் அவர்
கள் தமது தலைமையுரையில்
‘‘கவிச்சுடர் கா.ந.கல்யாணசுந்தரம்
அவர்களின் தமிழ் ஹைக்கூ நூல்
இன்று அமெரிக்கா நாட்டில் முதன்
முதலில் வெளியிடப்படுகிறது
அதுவும் அமெரிக்கா முத்தமிழ்
பல்கலைக் கழகத்தில் என்னும்
ப�ோது எங்கெளுக்கெல்லாம்
பெருமை’’ என்றும் “உலகெங்கும்
த ம ி ழ் ஹை க் கூ க வ ி தைகள்
த ட ம்ப த ி த் து வ ரு வ த�ோ டு
தமிழ் கலாச்சாரம், மண் சார்ந்த
மரபுகளை பறைசாற்றிவருகின்றன.
ஏராள மான ஹைக்கூ கவிஞர்கள் தமிழகம்
மட்டுமல்லாது வெளிநாடுகளிலும் பயிற்சி
வகுப்புகள் நடத்துகின்றனர். அமெரிக்கா
முத்தமிழ் பல்கலைக்கழகம் விரைவில்
திருச்சியில் நடத்தும் விழாவில் ஹைக்கூ
கவிஞர்களுக்கு விருதுகள் க�ொடுத்து
அவர்களது கவிதைகளைத் த�ொகுத்து
நூல�ொன்றும் வெளியிடவுள்ளது என்றும்
கூறினார். இம்மிகிரேஷன் ஆல�ோசகர்
வழக்கறிஞர் திருமதி மேரி கென்னடி, சி ஐ
எம் இயக்குனர் டாக்டர் மார்வின் ஆகிய�ோர்
வாழ்த்துரை வழங்கினார்.
விழாவில் கடந்த 30 ஆண்டுகளாக
தமிழில் ஹைக்கூ கவிதைகள் எ ழு த ி யு ம்
பு த்தக ங ்க ள் வெள ி ய ி ட் டு ம் சாதனை
புரிந்துள்ள முனைவர் கா.ந.கல்யாண
சுந்தரம் அவர்களுக்கு ‘‘மட்சுவ�ோ பாஷ�ோ
விருது’’ வழங்கப்பட்டது.
	மேடையில் கவியருவி முனைவர்
ஆரூர் தமிழ்நாடன், கவிஞர் மு.முருகேஷ்,
முனைவர் சரஸ்வதிபாஸ்கரன், முனைவர்
ஜ�ோ.சம்பத்குமார், அமெரிக்கா முத்தமிழ்
பல்கலை ஹைக்கூ பேரவை நிர்வாகி
ரேணுகா ஸ்டாலின், ஹைக்கூ இளம்
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ஆ ய ்வாள ர் க வ ி ந ய ஸ்ரீ , அ மெர ி க்கா
முத்தமிழ் சிறுவர் பேரவை உறுப்பினர்
ஹரிணி கவியரசு ஆகிய�ோரின் காண�ொளி
வாழ்த்தரங்கம் திரையிடப்பட்டது.
உலகத்தமிழ் ஹைக்கூ கவிஞர்கள்
மன்றத்தின் சார்பில் அமெரிக்கா பல்கலை
வே ந ்த ர் த ாழை இ ர ா உ த ய நேச ன்
அவர்களுக்கு ‘‘முத்தமிழ் காவலர்’’ விருது
வழங்கப்பட்டது.
விழாவில் நூலாசிரியர் முனைவர்
கா . ந . க ல ்யா ண சு ந ்த ர ம் அ வ ர ்க ள ி ன்
ஏற்புரை மற்றும் நன்றியுரையுடன் விழா
சிறப்பாக நிறைவுற்றது. இன்சுவை இரவு
விருந்து அற்புதமாக பல்கலைக் கழகத்தின
ர ால் ஏ ற ் பா டு செ ய ்யப் பட் டி ரு ந ்த து .
எ ங ்க ள து கு டு ம்பத்தி ன ர் ம ற் று ம்
இந்தியானா ப�ொலிஸ் வாழ் தமிழர்கள்
கலந்துக�ொண்டு சிறப்பித்தனர்.
விழா ஏற்பாடுகளை மிகச் சிறப்பாக
செய்திருந்த அமெரிக்கா முத்தமிழ் பல்
கலைக் கழகம் நிர்வாகிகளுக்கு அமெரிக்கா
வாழ் தமிழர்கள் பாராட்டி மகிழ்ந்தனர்.

அமெரிக்கா முத்தமிழ் பல்கலையில்
மட்சுவ�ோ பாஷ�ோ விருது பெற்ற தருணம்

முற்றத்து நிலவ�ொளி எனும் நூலும்
வெளியிடப்பட்டது. நூல்களை அமெரிக்கா
முத்தமிழ் பல்கலை வேந்தர் முனைவர்
த ாழை இ ர ா . உ த ய நேச ன் அ வ ர ்க ள்
வெளியிட இந்தியானா தமிழ்ச்சங்க தலைவர்
திரு.சத்தியா அவர்களும் Edify Technology CEO திரு.சிவா மூப்பனார் அவர்களும்
பெற்றுக்கொண்டு சிறப்புரையாற்றினார்கள்.
இம்மி கிரேஷன் ஆல�ோசகர் வழக்கறிஞர்
திருமதி மேரி கென்னடி, சி ஐ எம் இயக்குனர்
டாக்டர் மார்வின் ஆகிய�ோர் வாழ்த்துரை
வழங்கினர்.

அமெரிக்கா முத்தமிழ் பல்கலைக்
கழகம், இந்தியானா-ப�ொலிஸ் - அக்டோபர்
விழாவில் முனைவர் கா.ந.கல்யாண
2 ஆம் நாள் முனைவர் கா.ந.கல்யாணசுந்தரம்
அவர்களின் இரண்டு புத்தகங்கள் வெளி சு ந ்த ர ம் அ வ ர ்க ளு க் கு அ மெர ி க்கா
யிடப்பட்டன. பனைய�ோலைக் காற்றாடிகள் முத்தமிழ்ப்பல்கலைக்கழகத்தின் ‘‘மட்சுவ�ோ
எனும் தமிழ் ஹைக்கூ நூல் முதலாவதாக பாஷ�ோ விருது’’ வழங்கப்பட்டது.
n
அமெரிக்கா நாட்டில் வெளியிடப் பட்டது.

2   |59


வி

ஜனனிகுமார்

‘‘
னயா! இந்த பேரை கேட்டால்
அடுத்தடுத்து
ஒவ்வொருவராக
ம�ொத்த காலேஜும் மந்திரம் ப�ோட்டது உள்ளே சென்று வருகிறார்கள் .
ப�ோல ச�ொக்கி நிற்கும்.
இத�ோ என் முறை வந்துவிட்டது
மின்னும் அழகு நிறத்தில் பிறந்த ஒரு நடுக்கத்துடன் உள்ளே செல்கிறேன்
த ால் என்னவ�ோ வி னய ாவுக்கு எ ங் கு உள்ளே சென்ற ப�ோது தான் தெரிந்தது
சென்றா லு ம் வ ர வேற்பு த ான் அவளுக் அது ஒரு ஷூட்டிங் ஸ்பாட். விளம்பரத்தில்
கென்று தனி ரசிகர் கூட்டமே இருக்கும். நடிக்க வைத்து ஆள் செலக்ட் பண்ண
மாநிறமாக இருந்தாலும் நானும் க�ொஞ்சம் ப�ோக ி ற ார ்க ள் எ ன் று அ ப் பு ற ம்தா ன்
அழகுதான் இருந்தாலும் அவள் அழகுக்கு தெரிந்தது. இதுவரை சூட்டிங் பார்த்ததுகூட
முன் நான் பக்கத்தில் நிற்க கூட முடியாது. கிடையாது அது எப்படி நடிக்க ப�ோகிற�ோம்
என்று பயத்தில் மயக்கமே வந்து விட்டது.
	சாதாரண மதிப்பெண்கள் பெற்றா
லும் அவள் தான் கல்லூரி மாணவிகள்
இ ரு ந ்தா லு ம் ந ம க் கு க ி டைத்த
மத்தியில் என்றும் முதலிடம்.
வாய்ப்பை நல்ல முறையில் பயன்படுத்திக்
க�ொ ள ்ள வேண் டு ம் எ ன் று ப ய த ் தை
	கல்லூரியில் ஒரு விளம்பர படம் மறைத்து நடிக்கச் சென்றேன்.
எடுப்பதற்காக ஆடிசன் நடைபெறுகிறது.
எ ல ்லா ரு க் கு ம் தெர ி யு ம் ந ி ச ்ச ய ம ாக
உள்ளே கையில் ஒரு குழந்தை
சரிதாதான் வெற்றிபெறுவாள் இருந்தாலும் ப�ொம்மையை க�ொடுத்து தூக்கிக் க�ொள்ளச்
நாங்களும் கலந்து க�ொள்கிற�ோம்.
ச�ொன்னார்கள். இது குழந்தைகளுக்கான
ச�ோப்பு விளம்பரம்.
	பாட்டு ந ட னம் எ ன்று பலவி த
பிரிவுகளில் ப�ோட்டிகள் நடத்தப்பட்டு
அ த ற ்கா ன ட ய ல ா க் ச�ொல் லி
இ த�ோ இ று த ி சு ற ்றில் ந ி ற ்கிற�ோ ம் க�ொடுத்தார்கள். டயலாக் ச�ொல்வதுதான்
கா வ ்யாவை யு ம் எ ன ் னை யு ம் சே ர் த் து க�ொஞ்சம் சிரமம் ஏற்பட்டது இரண்டு
நான்கு பேர் தேர்வாகியிருக்கிற�ோம்.
மூன்று டேக்குகளுக்கு பிறகு ஓரளவு
ச�ொல்லிவிட்டேன்.
இன்னும் சற்று நேரத்தில் விளம்பரப்
பட கம்பெனியின் இயக்குனர் முன்னிலை
‘‘எனக்கு ஒன்னு வாங்கனும்னா ஆறு
யில் இறுதிப் ப�ோட்டி நடக்கிறது.
முறை ய�ோசிப்பேன்! என் குழந்தைக்குனா
ஆயிரம் முறை ய�ோசிப்பேன்! அப்படி
ஏத�ோ ஒரு ஆள் வந்து சரிதாவை ய�ோசிச்சு தான் ச�ொல்றேன் நம்ம குழந்தை
உள்ளே அழைக்கிறார் சரிதா உள்ளே களுக்கான பாதுகாப்பான ச�ோப்பு இந்த
சென்று 15 நிமிடத்தில் வெளியே வந்து நம்ம ச�ோப்பு!’’
விட்டாள். ர�ொம்ப ஹேப்பியா இருந்தா.
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எனைவிட்டு தூரமானாள்!

ஒ ரு வ ழ ி ய ா பேச ி மு டி ச் சு ட் டு
எங்க எல்லாருக்கும் அதைக் கேட்ட
வெளியில வந்துட்டேன் க�ொஞ்ச நேரம் தும் அதிர்ச்சி ஆயிட்டு. உடனே வினயா
காத்திருக்கச் ச�ொன்னார்கள்.
ஏன் சார் நல்லா தானே பண்ணேன் என்னை
ஏன் செலக்ட் பண்ணல? அப்படின்னு
	த�ோழிகள் பேசிக்கொள்கிற�ோம் கே ட ்டா அ து க் கு இ ன ் ன ொ ரு நப ர்
எங்களுக்கு ஏற்பட்ட நடுக்கத்தை பற்றி ‘‘விளம்பரப்படங்கள் உயிர�ோட்டமாய்
பேச ி க�ொண் டு இ ரு ந ் த ோ ம் . ஆ ன ால் இ ரு க ்க ணு ம் நா ங ்க உ ங ்க கை ய ி ல
சர ி த ா எ ந ்த டென ்ச னு ம் இ ல ்லா ம ல் குழந்தை ப�ொம்மை க�ொடுத்து டயலாக்
கூ ல ாக இருந்தாள். சிறிது நேரம் கழித்து ச�ொல்ல ச�ொன்னோம் நீங்க குழந்தை
ஷூட்டிங் அறையிலிருந்து விளம்பரப்பட ப�ொம்மை வைத்திருந்த விதம் சரியில்லை.
இயக்குனர் உள்பட 4 பேர் வெளியே டயலாக் நல்லா ச�ொன்னீங்க பட் உங்க
வந்தாங்க.
பர ் பா ம ன் ஸி ல் த ா ய ் மை உ ண ர் வு
மி ஸ்ஸிங். அதே நேரம் இன்னொரு பெண்
அதில் ஒருவர் கூறினார் ‘‘எங்க டயலாக் க�ொஞ்சம் சரியா ச�ொல்லல தான்
விளம்பர படத்தில் நடிக்க நாங்க செலக்ட் ஆனால் ப�ொம்மைனு தெரிஞ்சாலும் அந்த
செய்திருக்கும் மாடல் யாருனா?’’ என்று குழந்தையை அன்போடு அரவணைத்து
ச�ொல்லிவிட்டு வினயாவை பார்த்தார் த ா ய ் மை உ ண ர ் வ ோ டு ந டி ச்சா ங ்க .
‘‘வினயா ஆரம்பத்திலிருந்து நீங்கதான் மக்கள் அதைத்தான் விரும்புவாங்க. இந்த
செ ல க் ட் ஆ கு வ ி ங ்க னு எ ல ்லா ரு மே காரணத்திற்காக தான் நாங்க வினயாவை
எதிர்பார்த்து இருந்தோம் ஆனால் இப்ப செலக்ட் பண்ணல. எங்க விளம்பர படத்தில்
நடந்த ஷூட்டிங்கில் உங்க பர்பாமன்ஸ் நடிக்க நாங்க செலக்ட் பண்ண மாடல்
ப ி டி ச ்ச ம ா த ி ர ி இ ல ்ல அ த ன ா ல நீ ங்க யாருனா காவ்யா!’’என்று என் பெயர்
செலக்ட் ஆகல’’ அப்படின்னு ச�ொன்னாரு. ச�ொல்லி என் பக்கம் திரும்பினார்கள்.
n

என்னைக் கவிஞனாக ஆக்கியவள்!
மண்ணில் மனிதனாக மாற்றியவள்!
உறவின் அரங்கில் எனை தேற்றியவள்!
உணர்வில் நம்பிக்கை தீ மூட்டியவள்!
கண்களில் மின்சாரம் பாய்ச்சியவள்!
கற்பனைக்கு எட்டாத காட்சியவள்!
முள்ளுக்கு மலர்கிரீடம் சூட்டியவள்!
முழுமதியாய்ப் பேர�ொளியைக் காட்டியவள்!
எனது உயிர் வளர்க்கும் சுவாசமானாள்!
இதயத்தில் புதியத�ோர் நேசமானாள்!
இருவிழி கசிந்திடும் ஈரமானாள்!
நெஞ்சினில் நீங்காத பாரமானாள்!
இன்றுயேன் எனைவிட்டுத் தூரமானாள்!
#லீ. லியாகத்அலி.

2   |61








  
 - 4
 

செயலை திறமையாகச் செய்வதற்கான
நிபுணத்துவம் ஆகும். திறமை என்பது
ழ்வியல் செயல் நிகழ் வினை பிறத்தலின் ப�ோது உள்ளடக்கி க�ொண்ட வரம்
யில், நாம் நிர்ணயம் செய்து க�ொண்ட ஆகும். திறன் என்பது நாம் கற்றுக்கொண்டு
இலக்கை ஆக்கபூர்வமாக அடைய திறன்கள் வ ள ர் த் து க ் கொள் ளு ம் ஒ ன் று ஆ கு ம்
திறமை வெகு சிலருக்கே இருக்கும், திறன்
தேவையா? இல்லை திறமை தேவையா?
அனைவராலும். திறன் என்பதை கற்றல் மூலம்
ஒவ்வொரு நபருக்கும் சில திறன் எவரும் அதனைப் பெறலாம். திறமைக்கு
கள் மற்றும் திறமைகள் உள்ளன, இவையே அங்கீகாரமும், திறனுக்கு கற்றலும் தேவை.
நம்மை மற்றவர்களிடமிருந்து வேறுபடுத்து
இப்பொழுது ச�ொல்லுங்கள் உங்
கிறது. திறன் மற்றும் திறமை என்ற ச�ொற்
களை ஒன்றுக்கொன்று வேறுபட்டவை களிடம் உள்ள திறமைகள் என்ன என்று
என்ற உண்மையை அறியாமலேயே நாம் தெரியுமா? உங்களிடம் என்ன திறன்கள்
உள்ளன என்று உங்களுக்குத் தெரியுமா?
அடிக்கடி பயன் படுத்துகிற�ோம்.

வா

திறமைகள் உள்ளன என்றால் அது
அவர்களின் வரம். அப்படி, தனிப்பட்ட
திறமை இல்லாத நம்மைப்போல் பலர்
வாழ்வியல் ஓட்டத்தில் எப்படி மாபெரும்
சா தனையர்களாய் மாறி தனித் துவம்
பெற்று உள்ளார்கள் என்று ஆராய்ந்து
பார்த்தால் அது அவர்கள் கற்றுக்கொண்ட
திறன்கள் மூலம் என்பதே உண்மையாகும்.
அப்படிப்பட்ட திறன்களை நாம் அனை
வ ரு ம் பெற் று க ் கொண் டு வ ா ழ ்வில்
வளர்ச்சி பெற வழிகாட்டுவதே இந்த
திறன் என்பது ஒரு கற்றறிந்த உளவியல் தன்முனைப்பு கட்டுரையின்
ஒ ன்றா கு ம் , மே லு ம் ஒ ரு வ ர் த ி ற னை அடிப்படை ந�ோக்கம் ஆகும்.
பெற தனது நேரத்தையும் முயற்சியையும்
ஒரு திறன் என்பது ஒரு வரையறுக்
மேற்கொண்டால், அதை நாம் வளர்த்துக்
கப்பட்ட நேரத்தில், தம் சுய ஆற்றல்
க�ொள்ள முடியும்.
க�ொண்டு நல்ல செயல்பாட்டின் மூலம்
த ி ற மை எ ன்ப து ஒ ரு நபர ி ன் உ று த ி ய ா ன மு டி வு க ளு ட ன் அ தைச்
உள்ளார்ந்த திறன் ஆகும். ஆனால் திறன் செய்து முடிக்கும் கற்றறிந்த திறன் ஆகும்.
என்பது ஒரு குறிப்பிட்ட பணியை அல்லது திறன்களை பெரும்பாலும் ப�ொது மற்றும்
திறமை என்பது ஒரு நபரின் பிறவித்
திறன் அல்லது இயல்பான இயற்கையான
திறன் ஆகும், இது பெரும்பாலும் மனித
ருள் மறைந்தே காணப்படுகிறது. இது
மனிதரிடம் இருந்து வெளிப்பட அங்கீ
காரம் தேவைப்படுகிறது. அதாவது, ஒரு
குறிப்பிட்ட செயலில், உண்மையில் கற்றுக்
க�ொள்ளாமலும் அல்லது யாரிடம் இருந்து
பெறாமல் தானாக மனிதரிடம் இருந்து
சுயமாக வெளிப்படுவதே திறமை ஆகும்.
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முறையான மற்றும் நீடித்த முயற்சி மூலம்
பெறப்பட்ட திறன் மற்றும் அதன் தகுதிறன்
என்பது கடினமான செயல்பாடுகளை அல்லது
	ப�ொது திறன்கள் என்பதை நேர வேலை செயல்பாடுகளை சுமூகமாகவும்
மே ல ா ண ் மை ( T i m e M a n a g e m e n t ) , தகவமைப்பு ரீதியாகவும் மேற்கொள்ளும்
குழுப்பணி (Team Work) மற்றும் தலைமை ய�ோசனைகள் (அறி வாற்றல் திறன்கள்),
(Leadership), சுய உந்துதல் (Self-Motiva- விஷயங்கள் (த�ொழில் நுட்ப திறன்கள்), மற்றும்/
tion) ப�ோன்றவை களை ச�ொல்லலாம். தனி அல்லது மக்களை (மனிதருக்கிடையேயான
திறன்கள் என்கிறப�ொழுது மருத்துவம், திறன்கள்) ஆகியவற்றை உள்ளடக்கியது.
விவசாயம், ப�ொறியிய ல், கணிணி ப�ோன்ற
மக்கள் திறன்கள் (People Skills) என்ற
பணி சார் தனித்துவ திறன்களை குறிப்பி
ட ல ா ம் . ப ய ன்ப டு த்த ப ்ப ட ்ட த ி ற ன் ச�ொல் உளவியல் திறன்கள் மற்றும் சமூக
அ ளவை ம த ி ப ் பி டு வ த ற் கு சு ற் று ப் பு ற திறன்கள் இரண்டையும் உள்ளடக்குவதற்குப்
தூண்டுதல்கள் மற்றும் திறன் கையாண்ட பயன்படுத்தப்படுகிறது, ஆனால் வாழ்க்கைத்
திறன்களைக் (Life skills) காட்டிலும் குறைவாக
சூழ்நிலைகள் தேவைப்படுகிறது.
உள்ளடக்கியது.
	க டி ன ம ா ன த ி ற ன ்க ள் அ ல ்ல து
மனித மென்மையான திறன்கள்
வன் திறன்கள், த�ொழில் நுட்ப திறன்கள்
(Soft
Skills)
என்பது தனிப்பட்ட நபர்க
எ ன் று அ ழைக ்க ப ்ப டு க ி ன்ற ன , அ வை
ஒரு குறிப்பிட்ட பணி அல்லது சூழ்நிலை ளின் திறன்கள், சமூகத் திறன்கள், தகவல்
த�ொடர்பான திறன்களாகும். இது முறை த�ொ ட ர் பு த ி ற ன ்க ள் , கு ண ந ல ன ்க ள் ,
கள் (Methods), செயல்முறைகள் (Pro- அணுகுமுறைகள், த�ொழில் பண்புக்கூறு
cess),
நடைமுறைகள்
(Procedures) கள் மற்றும் உணர்ச்சி நுண்ணறிவு அளவு
அ ல ்ல து நு ட ்ப ங ்க ளை ( T e c h n i q u e s ) (EQ) ஆகியவற்றின் கலவையாகும்.
உள்ளடக்கிய குறிப்பிட்ட செயல் பாட்டில்
‘வாழ்க்கைத் திறன்கள்’ என்ற ச�ொல்,
புரிதல் (Understanding) மற்றும் தேர்ச்சி
(Pro f i c i e n c y ) ஆ க ி ய இர ண ்டையும் வாழ்க்கையில் நாம் நம் வாழ்க்கையில்
உ ள ்ள ட க்கி ய து . ஆ ன ால் ஒ ரு வ ர ி ன் அதிகம் பயன்படுத்த வேண்டிய திறன்களைக்
ஆளுமையுடன் த�ொடர்புடைய மென்மை குறிக்கிறது. நம் வாழ்க்கை யில் பயனுள்ள எந்தத்
யான திறன்களைப் (Soft skills) ப�ோலன்றி திறனும் வாழ்க்கைத் திறனாகக் கருதப்படலாம்.
இந்த கடினமான வன் திறன்கள் எளிதில் ஷூ லேஸைக் கட்டுவது, நீச்சல் அடிப்பது, கார்
அளவிடக்கூடியவை. இவை சில த�ொழில் ஓட்டுவது, கம்ப்யூட்டரைப் பயன்படுத்துவது
முறை, த�ொழில்நுட்ப அல்லது கல்வித் ப�ோன்றவை வாழ்க்கைத் திறன்களின்
த கு த ி களைப் பெ ற க் கூ டி ய அ ல ்ல து உதாரணம் ஆகும். வாழ்க்கையின் சவால்களை
நன்றாகவும் திறம்படவும் கையாள்வதற்குத்
ச�ோதிக்கப்பட்ட திறன்களாகும்.
தேவையானஎந்தவ�ொருதிறனுக்கும் ‘வாழ்க்கை
ஒரு விருப்பத்தின் அடிப்படையில் திறன்கள்’ என்ற ச�ொல் பயன்படுத்தப்படுகிறது.
தனிக் களங்களாக பிரிக்கலாம்.

2   |63

எ ன வே ஒ வ ் வ ொ ரு வ ரு ம் த ம்
வாழ்க்கையில் மிகவும் தங்களுக்கு அவசிய
மானதாகக் கருதும் திறன்கள் மனிதருக்கு
மனிதர் வேறுபடும். அது அவர்களின்
தேவைக்கும் வளர்ச்சிக்கும் த�ொடர்புடைய
தாக இருக்க வேண்டும்.
வாழ்க்கைத் திறன்களில் இதுதான்
மனிதருக்கு தேவை என்கிற திட்ட
வட்டமான பட்டியல் எதுவும் இல்லை.
வாழ்க்கைச் சூழ்நிலைகளைப் ப�ொறுத்தும்,
தேவைகளுக்கு ஏற்பவும் சில திறன்கள்
ஒ வ ் வ ொ ரு த ன ி ம ன ி த ரு க் கு ம்
இந்த வாழ்க்கை திறன் அதிகமாகவ�ோ
அல்லது குறைவாகவ�ோ த�ொடர்புடையதாக
இருக் கலாம். அவை மனித கலாச்சாரம்,
நம்பிக்கைகள், வயது, புவியியல் இடம்
ப�ோன்ற காரணிகளை ப�ொறுத்து அமைகிறது.

	த�ொடர்பு (Communication) மற்றும்
ஆளிடை (Inter Personal) திறன்கள் என்பது
முதல் தளம் ஆகும். இது மற்றவர்களுடன்
இணைந்து பணியாற்றுவதற்கும், குறிப்
பாக எழுத்து மூலமாகவ�ோ அல்லது
வ ா ய ் ம ொ ழ ி ய ாகவ�ோ செ ய ்திகளை
அனுப்புவதற்கும் பெறுவதற்கும் தேவை
யான திறன்களை க�ொண்ட தளம் ஆகும்.
முடிவெடுத்தல் (Decision Making)
மற்றும் பிரச்சனைகளைத் தீர்க்கும்/ புதிர்
விடுவித்தல் (Problem Solving) திறன்கள்
எ ன்ப து இ ர ண ்டா வ து த ள ம் . இ து
பிரச்சனைகளைப் புரிந்து க�ொள்ளவும்,
தனியாகவ�ோ அல்லது பிறருடன் சேர்ந்து
அவற்றிற்குத் தீர்வு காணவும், பின்னர்
அவற்றைத் தீர்க்க நடவடிக்கை எடுக்கவும்
தேவைப்படும் திறன்களை க�ொண்ட தளம்
ஆகும்.

1999 ல், உலக சுகாதார நிறுவனம்
வாழ்க்கைத் திறன்களின் ஆறு முக்கிய 	படைப் பு ச் சிந்தனை ( Cr eative
பகுதிகளைக் கண்டறிந்தது.
t h i n k i n g ) ம ற் று ம் உ ய ்யச் ச ி ந ்தனை
(Critical Thinking) திறன்கள் என்பது
மூன்றாவது தளம். இது சிக்கல்களைப்
ம�ௌனச் சிறை உடையட்டும் பற்றி வித்தியாசமான, புதிய மற்றும்
அசாதாரணமான வழிகளில் சிந்திக்கவும்,
வானத்தின் முழுநிலவாய் மலர்ந்தாய் காதலே
புதிய தீர்வுகளைக் கண்டறியவும் அல்லது
புதிய ய�ோசனைகளை உருவாக்கவும்,
வானவிலாக மறைந்ததும் ஏன�ோ கணத்திலே
தகவலை கவனமாக மதிப்பீடு செய்து
சிட்டின் கானமாய் சிறகடிக்கும் பறவையாய்
அ த ன் த�ொ ட ர ் பை பு ர ி ந் து க�ொள் ளு ம்
சின்னச் சின்ன சந்தோஷங்கள் நிறையவே
திறன்களை க�ொண்ட தளம் ஆகும்.
உந்தன் நினைவுகள் இதயத்தின் ஆழத்தில்

உடையாப் பாறாங்கல்லின் கனமாய் இம்சிக்கும்
காத்திருக்கும் கண்கள் காற்றிலே துழாவுகையில்
காலம் அமிழ்ந்ததே ம�ௌனச் சிறையில்
சுகம்தான் அதுவும் சுரம் மீட்டிட
சூரியனாய் வண்ணக் கனவுகள் த�ோன்றிட
விழல் நீராய் வீணில் ப�ோகாமல்
சுழலும் இறுக்கம் தகர்த்திட வேண்டும்
சுற்றும் பூமியில் வசந்தம் வந்து
சுபச�ோபன வாழ்த்துக் கூறிடல் வேண்டும்

Dr ஜலீலா முஸம்மில்
ஏறாவூர்

உணர்வுசார் நுண்ணறிவின் (Emotional Intelligence) இரண்டு முக்கிய
பகுதிகளான தன் விழிப்புணர்வு (Self
A w a r e n e s s ) ம ற் று ம் பச்சா த ாப ம்
/ புரிந்துணர்வு திறன்கள் என்பது நான்கா
வது தளம். ஒருவர் மற்றவரை அவரின்
நிலையில் இருந்து புரிந்துக�ொள்வதையும்,
மற்றவர்களின் அனுபவங்கள் தமக்கு
நடப்பதைப் ப�ோல உணர முடியும் என்கிற
திறன்களை க�ொண்ட தளம் ஆகும்.
உறுதிப்பாடு துணிபுறுமை, தன்
மு னைப் பு ( A s s e r t i v e n e s s ) ம ற் று ம்
சமநிலை (Equanimity), உள்ளச் சமநிலை,
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பற்றற்ற தன்மை, மன அமைதி அல்லது
சுய கட்டுப்பாடு (Self-control) திறன்கள்
எ ன்ப து ஐ ந ்தா வ து த ள ம் . . இ வை
உங்களுக்காகவும் மற்றவர்களுக்காகவும்
ந ி ற ்க தேவை ய ா ன த ள ம் ஆ கு ம் ,
மே லு ம் அ தீ த தூ ண் டு த ல் , வ ம் பு க் கு
இழுத்தல், சண்டை மூட்டுதல் மற்றும்
ஆத்திரமூட்டலை எதிர்கொண்டாலும்
அமைதியாக இருக்க வைக்கும் திறனை
ச�ொல்லும் தளம் ஆகும்.
	பின்னடைவு (Resilience) மற்றும்
சிக்கல்களைச் சமாளித்து மீண் டெழுகை
க�ொள் திறன்கள் என்பது ஆறாவது
தளம், இது பின்னடைவுகளிலிருந்து
மீள்வதற்கான திறனை விவரிக்கிறது,
மேலும் அவற்றைக் கற்றுக் க�ொள்வதற்கான
வாய்ப்புகளாக அல்லது அதை வாழ்வியல்
அனுபவங் களாகக் ச�ொல்லும் தளம் ஆகும்.
எ ன ி னு ம் ம ி க மு க்கி ய ம ா ன
வ ா ழ ்க ் கை த் த ி ற ன் எ ன்ப து கற் கு ம்
த ி ற னு ம் க ற ்ற லி ல் த ன் வ ி ரு ப ்ப ம்
க�ொள்ளுதலுமே ஆகும். நம் வாழ்வில்
பல முக்கியமான வாழ்க்கைத் திறன்கள்
உள்ளன, ஆனால் நாம் அனைவரும்
ப ி ற ந ்த த ி லி ரு ந் து இ ந ்த த ி ற ன ்க ளை
வ ள ர் த் து வ ரு க ி ற�ோ ம் எ ன்பதை யு ம்
நினைவில் க�ொள்வது அவசியம். நாம்
த�ொடர்ந்து கற்றுக்கொள்வதும், வளர்
வதும் வாழ்வியல் செயல்பாட்டின் ஒரு
பகுதி மட்டுமே என்பது உண்மை.

l
வெட்டி சாய்ப்பதா வீரம்
மரங்களை நட்டு நீரூற்றி வளர்த்து
தலைமுறை காத்தலே தீரம்
l
வீட்டுக்கு ஒரு மரம்
கட்டாய சட்டம் ப�ோட்டு வளர்ப்போம்
அதுவே தேவையான அறம்
l
மரங்களே நமது கருவறை
வெட்டி வெட்டி சாம்பல் ஆக்கிட்டு
நாட்டை ஆக்கப்போகிற�ோம் கல்லறை
l
மரம் நடு விழா
மாதம் ஒரு முறையாவது கூடி
அதனை ஆக்குவ�ோம் திருவிழா
l
இயற்கையே நமது ச�ொத்து
அழிப்போரைக் கண்டால் சும்மா விடாது
க�ொடுப்போம் அகத்தில்
l
மனிதர்க்கு மட்டுமா பூமி
அ முதல் ஃ வரை அதுதானே
எல்லோர்க்கும் ஒரே சாமி

l
யாரைச் ச�ொல்வது குறை?
இன்று நீங்கள் ஒன்றாவது விதைக்க
வாழ்த்தும் பல தலைமுறை
l
வாழ்ந்து க�ொடுக்கும் மரம்
மண்ணில் வீழ்ந்து வீணே கிடந்தாலும்
மக்கித் தருமே உரம்

ராஜூ ஆர�ோக்கியசாமி

l
இருப்பத�ோ ஒரு பூமி
வாழுங்கள் பிறரையும் வாழ விடுங்கள்
இயற்கையே அதன் சாமி

திருச்சி, தமிழ்நாடு#

ஒவ்வொரு கணமும், சில சமயங்
களில் அதைப்பற்றி நாம் சிந்திக்காமலே
நம் அன்றாட வாழ்க்கையை நிர்வகிக்க
உதவும் திறன்களே வாழ்க்கைத் திறன்கள்.
இவை நம் உடல் மற்றும் உணர்ச்சி
உள்ளடக்கிய நம் ஆர�ோக்கியத்தில் தாக்
கத்தை ஏற்படுத்தும். இவை அனைத்தும்
நா ம் கற் று க ் கொ ண ்ட த ி ற ன ்க ளே
என்று நாம் நம்புகிற�ோம் - இவை
வாழ்க்கைத் திறன்கள் நம் வாழ்க்கையின்
அச்சாணியாகும். இவற்றை இனி வரும்
த�ொ ட ர ்க ள ி ல் வ ி வ ா த ி த் து கற் று ம் ,
பெற்றும் க�ொள்வோம்.

லிமரைக்கூக்கள்
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த�ொடரும் கேள்விகளை கேட்கலாம்.

விஞ்ஞானம் என்பது விந்தையான
செயலா சிந்தனையின் வெளிப்பாடா
வேதாளமே
சுஜாதா அருணாசலம்
சிந்தனையின் வெளிப்பாடே விந்தையான
செயல்களை ஆற்ற உதவுகிறது
நம்மை படைப்பவர் நம் உருவத்தை
படைக்கிறாரா அல்லது
தலையெழுத்தை நிர்ணயிக்கிறாரா
வேதாளமே
சுஜாதா அருணாச்சலம், திருப்பூர்
அறிவியல் ரீதியாக அப்படியேதுமில்லை;
நம்பிக்கையின்படி அப்படித்தான்.
பணிதல், தன்னைத் தாழ்த்திக்
க�ொள்ளுதல் இரண்டிற்கும் உள்ள
வேற்றுமை என்ன?
மகேஸ்வரி முருகையா, சாத்தூர்

பெரிய�ோரிடத்தில் பணிவும் சிறிய�ோரிடத்தில்
தன்னைத் தாழ்த்திக் க�ொள்வதும் நலம்.
காய் கறி என்பது சரியா.?
புகழேந்தி, திண்டுக்கல்
மரக்கறி என்று ச�ொல்வதுண்டு; ஒருவேளை
காய் தரும் கறி என்பதால் காய்கறி என
அழைக்கப்படலாம்
மகத்துவம் என்பது எதனைக் க�ொண்டு
அமைகிறது?
மகேஸ்வரி
திறமையைக் க�ொண்டு அமைகிறது
உலகம் அழிந்தால் மனிதர்கள் எங்கே
செல்வது ?
சு.ய�ோ.முத்தமிழ்ச்செல்வி, நத்தம்
உலகம் அழியும்போதுதான் மனிதர்களும்
அழிந்து விடுவார்களே!
த�ொலைக்காட்சித் த�ொடர்களால்
பெண்கள் கெட்டுப் ப�ோகிறார்களா?
முருகன், கும்பக�ோணம்
கெட்டுப்போவதில்லை ஆனால் புறம்பேசுவது
குறைந்துள்ளது.
அதியமானின் நெல்லிக்கனி வேதாளம்
கையில் கிடைத்தால் என்னசெய்வீர்கள்?
அச�ோகன், வலங்கைமான்
ஔவையைத் தேடிக் க�ொடுத்துவிடுவேன்
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முத்தமிழே ம�ொழிப்பூவே மூவேந்தர் மடிவளர்ந்த
வித்தகியே சிவன்மகனார் வேலவனின் கைவளரும்
சித்துருவே சிந்தைவளர் செந்தமிழே த�ொல்லுலகில்
அத்தமிக்காக் கதிர�ொளியே அருந்தமிழே த�ொழுவேனே!
உலகிலுள்ள மக்களெலாம் உரைக்கின்ற ம�ொழிகளுக்குத்
திலகமென விளங்குகின்ற தெள்ளுதமிழ் ம�ொழித்தாயே
நலங்களெலாம் எங்களுக்கு நல்கிவரும் தாய்மொழியே
குலவிளக்கே க�ொற்றவையே குலம்விளங்கத் த�ொழுவேனே
நெடிதுயர்ந்த மலையழகாய் நீள்புகழின் முல்லைகளாய்
இடிதாங்கும் நெடுமருதாய் இன்னல்தீர் நெய்தலுடன்
க�ொடிய�ோர்கள் வாழுகின்ற க�ொடும்பாலை எனவைந்தாய்
வடித்துவைத்த வண்டமிழே வான்மொழியே த�ொழுவேனே
நித்தமுனைப் பாடாமல் நீடுபுகழ் பேசாமல்
சித்தமெலாம் உருகியுன்றன் சீ ரழகைப் ப�ோற்றாமல்
எத்திக்கும் உன்புகழை எடுத்துரைத்துச் செல்லாமல்
இத்தரையில் வாழ்பிறப்போ இழிபிறப்பாம் என்பேனே!
கத்துகடல் சூழ்ந்துன்னைக் கதிகலங்க வைத்தாலும்
பித்தும�ொழி என்றுன்னைப் பிறம�ொழியார் ச�ொன்னாலும்
க�ொத்துமலர் மணம்வீசி குவலயத்தை ஈர்ப்பதுப�ோல்
சித்தும�ொழி முத்தும�ொழி செம்மொழியே த�ொழுவேனே!
பத்தரைமாப் பசும்பொன்னாய்ப் பாரினிலே வளர்மொழியே
நத்திவரும் த�ொண்டருக்கு நல்லருளைத் தருமிறையே
நித்திரையில் இருந்தாலும் நெஞ்சுறையும் மாம�ொழியே
முத்தும�ொழி வைரம�ொழி முத்தமிழே த�ொழுவேனே!

இராம வேல்முருகன் வலங்கைமான்
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ஹைக்கூ விதைகள்!
வெற்றிப்பேர�ொளி

செய்திகள்
நமக்கானது
பரபரப்பான
காலைவேளையில்
குளிப்பாட்டி
உணவூட்டி
சீ ருடைமாட்டி
பள்ளிக்கு
தயார்படுத்தினேன்
செல்லமகளை...
சலித்த முகத்தோடிருந்தவள்
சட்டென்று
சந்தோஷத்தில்
துள்ளிக்குதிக்க...

l
தனிமைச்சிறை
கண்ணாடித் த�ொட்டியில்
ஒற்றை வாஸ்து மீன்.
l
சண்டையே வந்ததில்லை
வயல்களில் மேயும்
க�ொக்குக் கூட்டம்.
l
மழைய�ோடு மல்லுகட்டும்
நடைபாதை வியாபாரம்
இரக்கமே இல்லாத மாமூல்போலீஸ்.
l
செங்கல் சூளை
வெந்துக�ொண்டிருக்கிறது
சிலரின் வாழ்க்கை.
l
கழுத்தைச் சுற்றி துப்பட்டா
அப்போது தெரியாது
அது சுருக்காக மாறப்போவது.

நான�ோ
பெருமூச்சோடு
அவளைப்பார்த்தபடி
பணிக்கு விரைகிறேன்...

l
முட்டி ம�ோதுவதில்லை
ஒரே மலருக்கு
தேனீ க்கள்.

எந்தக்காலத்திலும்
செய்தியில்
வந்ததில்லை

l
சிறுவர்கள்
பூப்பந்து விளையாடுகிறார்கள்
பழைய க�ொசுமட்டை.

மழைகாரணமாக
இன்று
இத்தனை
மாவட்டத்திலுள்ள
அலுவலங்களுக்கு
விடுமுறை என்று...

l
எதை எது விழுங்குகிறது
பகலை இரவா
இரவைப் பகலா.

அ.கேசவராம்
கும்பக�ோணம்

68|   2

l
தூக்கில் த�ொங்குகிறான்
சின்ன வயதில்
ஊஞ்சலாடிய மரக்கிளை.
l
ஊடும் பாவுமாய்
தறிய�ோட்டிக் க�ொண்டிருக்கிறான்
கவிதை நெய்கிறது மனசு.

எட்டடி நிலமே
கிட்டிடும்
எட்டடுக்கு மாளிகையும்,
க�ொட்டுகின்ற வளங்களும்!
வட்டமிடும் வாழ்விலே,
மட்டிலா மகிழ்வுதரும்!
உதவிடும் உள்ளம் வாழ்க!
உதவும் உள்ளம் உயர்வேயாம்!
உண்மை அன்பின் விளைவேயாம்!
இதமாய்ப் பேசி உதவிடுவ�ோம்!
இனிமை பரவ வழிவகுப்போம்!

பற்றுடன் பரிமளம்
பகிர்ந்திடும் ப�ொழுதினில்,
வெட்டிடா உறவுகளும்
உதவிகள் புரிந்திடும்!
சட்டென வானிலை
மாறினாற் ப�ோலவே!
கட்டழகு மேனியும்
பட்டெனச் சாய்ந்திடின்,

மதங்கள் சாதி தடையில்லை!
மனிதம் ஒன்றே வழிகாட்டும்!
நிதமும் வாடும் வறிய�ோர்க்கு!
நிறைவாய் உதவி செய்திடுவ�ோம்!
இறைவன் படைப்பில் அனைவரையும்
இணையாய்த் துணையாய்
			நினைத்திடுவ�ோம்!
குறையே யில்லா மனிதர்கள்

கட்டிய துணையும்
வற்றிடாச் செல்வமும்,
முற்றிலும் விலகிடும்!
கட்டாயம் கழன்றிடும்!

குவல யத்தில் கிடையாதே!
மறைநூல் கூறும் வேதங்கள்
மனிதம் தன்னை நிலைநாட்டும்!
முறையாய் வாழப் பழகிடுவ�ோம்
முன்னோர் வகுத்த நெறிமுறையில்!
மண்ணில் பிறந்த நாளறிவ�ோம்!

எட்டடி நிலமே
கிட்டிடும் தூங்கிடவே!
இத்தனை அறிந்துமே,
ஏனிந்தத் தடுமாற்றம்!

- கிண்ணியாசபீனா

மறையும் நாள�ோ தெரிவதில்லை!
கண்ணில் கருணை காட்டிடுவ�ோம்!
காலம் முழுதும் பெயர் ச�ொல்லும்!
த�ொண்டு செய்தால் சுகம்தானே!
தூய்மை பெறுமே நம்முள்ளம்!
க�ொண்டு செல்ல எதுவுமில்லை!
க�ொடுத்து மகிழ்ந்து வாழ்ந்திடுவ�ோம்!

ஓசூர் மணிமேகலை
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முனைவர் ப. கற்பகராமன்
M.A.,M.A.,M.A.,M.Phil.,Ph.D.,

தாய ி ன் வ ய ி ற ்றில் க ரு வ ாக

உருவான அந்த ந�ொடியே மரணத்திற்
கான நாளும் குறிக்கப்பட்டு விடுகின்றது
எ ன்பதே ய ா ர ா லு ம் ம று க ்க இ ய ல ா த
உண்மை. வினைப்பதிவுகளை அனுப
வ ி த் து த் தீ ர்ப்ப த ற ்காக ப ி ற வ ி களை
எ டு க் கு ம் நா ம் எ வ ்வா று ந ம் மு டை ய
மரணத்தை வெல்ல முடியும்?
	நிச்சயம் முடியும். உடலுக்குத்தான்
மரணம் என்பது உண்டே தவிர, நாம்
செ ய ்கின்ற செ ய ல ்க ளு க் கு எ ன் று ம்
மரணமில்லை. பலர் செய்கின்ற செயல்கள்
அவர்கள் உயிர�ோடு வாழும்போதே அவர்
களைக் க�ொன்றுவிடும். சிலர் செய்கின்ற
செயல்கள�ோ, அவர்கள் மறைந்த பின்னும்
மூச்சுவிட்டுக் க�ொண்டி ருக்கும்.
இதன் மூலம் நாம் தெரிந்துக் க�ொள்ள
வேண்டியது என்ன வென்றால், நமக்கு
மட்டும்தான் உயிர் இருக்கிறது என்று
எண்ணிக்கொண்டிருப்பது அறியாமை.
நம் மூலம் வருகின்ற ஒவ்வொன் றிற்கும்
உயிர் இருக்கின்றது என்ற உண்மையை
உணர்ந்துக�ொள்ள வேண்டும்.

திற்கும், வெற்றிகளுக்கும், மகிழ்ச்சிக்கும்
காரணமாக இரு க்கின்ற து என்றால்,
அச்செயல் உயிர�ோடிருக்கின்றது என்றும்,
அ ச ் செ ய ல ்க ள ி ன் மூ ல ம் அ த னைச்
செய்த நாமும் உயிர�ோடிருக்கின்றோம்
எ ன்ப து வு மே ப�ொ ரு ள் . ம ர ண த ் தை
வெல்லும் கலை என்பது இதுதான்.

ஒவ்வொரு நிலைகளிலும் பலருக்
கும் பயன்தருவதை மட்டுமே நாம் செய்துக்
க�ொண்டு வருகின்றோம் என்றால், நாம்
மரணித்த பின்பும் நம்முடைய செயல்களின்
மூலம் நாம் வாழ்வோம். மரணம் என்பது
பூத உடலுக்;கு மட்டும்தானே தவிர, அந்தப்
பூத உடலின்மூலம் நமக்குக் கிடைத்த
இங்கு உயிர் என்று குறிப்பிடுவது நினைவுகளுக்கோ, எண்ணங்களுக்கோ,
வெறும் மூச்சுக் காற்றை உள்வாங்கி வெளி அறிவுரைகளுக்கோ, பாசத்திற்கோ, நேசத்
யில் விடுவது மட்டுமல்ல. எந்வொன்றும் திற்கோ, கருணைக்கோ கிடையாது.
எதற்காக உருவாக்கப்படுகின்றத�ோ அதனை
முறையாக செய்து க�ொண்டிருக்குமாயின் அது 	தெரியாத ஒன்றை நம்மால் நிச்சயம்
உயிர�ோடிருக்கிறது என்பதே உயிர்க்கான செயல்படுத்த முடியாது. ஆனால் நன்கு
உண்மைப் ப�ொருள்.
தெரிந்தனவற்றைச் செயல்படுத்தத் தவறு
கின்றோம் எனில் நம்மைவிடக் கீழ் பிறவி
	நா ம் செ ய ்கின்ற செ ய ல் நா ம் உலகில் இருக்க முடியாது. நமக்கு ஏற்படும்
மறைந்த பின்னும் பலருடைய முன்னேற்றத் மரணத்தைத் தடுப்பது என்பது நமக்குத்
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தெரியாத செயல். ஆனால், மரணமடைந்த
பின்னும் நம்முடைய செயல்களின் மூலம்
நாம் வாழ்ந்துக�ொண்டுதான் இருப்போம்
என்கிற மரணத்தை வெல்லும் வித்தை நம்
அனைவருக்கும் நிச்சயம் தெரியும். இவை
அனைத்தும் நமக்குத் தெரிந்திருந்தும்
இவற்றை முறையாகப் பயன்படுத்தாமல்
இருக்கின்றோம் என்றால் நம்மை யாரா
லும் காப்பாற்ற இயலாது.

இருக்காது. ப�ோலி இருக்காது. தாய்மை,
இறைமை மட்டுமே நிறைந்திருக்கும்.

எனவே வாழும்போதே நம்மைக்
க�ொன்றுவிடும் தேவையற்ற செயல்
களைச் செய் து ஒ வ ் வ ொ ரு நா ளு ம்
செத்துச் செத்து வாழ்வதற்குப் பதில்,
மறைந்த பிறகும் மரணத்தை வென்று
பலராலும் ப�ோற்றப்படக்கூடிய பயனுள்ள
செயல்களைச் செய்து, பல தலைமுறை
உ ட ல ் மேல் ஆ சை வைத ் த ோ யினர் நம்மைப் ப�ோற்றும்படி நம் முடைய
ம ா ன ால் உ ட ல் அ ழ ி வ து ப�ோ ல வே வாழ்வியலை அமைத்துக் க�ொள்வோம்.
விரைவில் நாமும் அழிந்துவிடுவ�ோம்.
செய்கின்ற செயல்கள்மேல் ஆசை வைக்கும்
ப�ோதுதான் அந்தச் செயல்களும் சிறக்கும்,
நம்முடைய இருப்பும் நிரந்தரமாகும்.
விடுதலைக்குப் பாடுபட்ட வீரர்க
ளு ம் , தேச த் த லை வ ர ்க ளு ம் , அ ர ச ி ய ல்
அமைப்பினை உருவாக்கியவர்களும்,
இன்னும் இதுப�ோன்ற பல்வேறு செயற்
கருஞ் செயல்களைச் செய்தவர்களும்,
நா ம் ப ி ற ப ்ப த ற் கு மு ன ் பே ம ர ண ம்
அடைந்தவர்களாக இருந்தாலும், அவர்க
ளு டை ய செ ய ல ்க ளால் , ம ர ண த ் தை
வென்றவர்களாக இன்னும் அச்செயல்கள்
மூலம் வாழ்ந்துக�ொண்டுதான் இருக்கின்
றனர் என்பது நாம் யாராலும் மறுக்க
இயலாத உண்மை.

என் இனியவனே..
l உன் வருகையிலே
என் விடியல் வசந்தமாகிறதே..!
l உன் மெளனத்திலே என் உள்ளம்

	நாம் செய்கின்ற செயல்கள்தான்
நமக்கான அடையாளங்கள். அவற்றிற்கு
ஒ ரு ப�ோ தும் மர ண ம் ஏ ற்ப ட ாது. பல
தலைமுறைகள் கடந்தும் நம்மை அடை
யாளப்படுத்திக்கொண்டே இருப்பவை
அவைதான்.

ஓராயிரம் அகராதி தேடுகிறதே..!

எ த ி ர்கா ல த்தில் நா மு ம் ம ர ண
மில்லாமல் வாழ்வதற்கு, நிகழ்காலத்தில்
நாம் செய்கின்ற செயல்களைச் செம்மை
யாக்குவ�ோம். மறையப்போகும் உடல்
மேல் ஆசை வைப்பதைத் தவிர்த்து என்றும்
அழியாமல் நம்மை அடையாளப்படுத்தும்
செயல் மேல் ஆசைவைப்போம். செய்கின்ற
எ தை யு ம் ஆ சைய�ோ டு செ ய ் வ ோ ம் .
ஆசைய�ோடு செய்யும் எதிலும் ப�ொய்மை

விரல்களுக்கும் இடையில்

l உன் கன்னக் குழியில் விழுந்து
அனுதினம் த�ொலைந்தே ப�ோனேனே..!
l உன் புன்னகையில்
புதிதாய் வானவில் அறிந்தேனே..!
l உன் மடிகணினிக்கும்
சிக்கித் தவிக்கிறேன்..!
l உன் விழி ஈர்ப்பில் எனை இழுத்து
இதயத்தை துளைக்கிறாய்..!
l விரும்பியே உன் இதயச் சிறையில்
புகுந்தேன் காலமெல்லாம்...!!!

சூர்யா. பா
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நூல் அறிமுக மதிப்புரை

உலகில்

சிறகு முளைத்த மீன்கள்
உண்டு. அவைகள் சமுத்திரத்தில் நீந்தி நிற்கும்.
காற்றலைப�ோல் பறந்து செல்லும்.
	நான் படித்த இந்நூல�ோ வாசகர்களின்
சிரசிலல்லவா சிறகு முளைக்கச்செய்கிறது.

மீன்கள�ோ நீரில் நீந்தும்
மீளும�ோ வளியில் வந்தால்?
ஏன்கவி தன்னில் மட்டும்
இறகுகள் முளைத்த தென்று
தேன்தமிழ்க் கவிக் கூட் டத்தில்
தேடியே நானும் பார்த்தேன்
நான்மனம் அடக்கிக் க�ொண்டு
நவில்கிற நூலைக் கேட்டேன்
.
காற்றுடன் பேசும் ச�ொற்கள்
கதிருடன் நடக்கும் சீர்கள்
ஊற்றுடன் சேர்த்துப் பாட்டில்
உளறிடும் அணியின் வாட்டம்
ஈற்றிலா அதிச யங்கள்
எழுத்தினில் இருக்கும் ப�ோது
காற்றினில் பறக்க மீன்கள்
கற்றிடின் தப்பே இல்லை
.
இவரெழுத் தாலே நாளை
இளமையாய் முதுமை மாறும்
இவரெழுத் தாலே நாளை
இறப்புகள் இல்லா தாகும்
இவரெழுத் தாலே நாளை
இமயமும் கடுகாய்ப் ப�ோகும்
இவரெழுத் தாலே நாளை
இயற்றமிழ் கவியாய்ப் ப�ோகும்
.
வாமழை என்று ச�ொன்னால்
வரும்மழை உன்றன் பாட்டின்
பூமழை வாசம் வந்தால்
புவனமே மலர்ந்தது நிற்கும்
தீமழைப் பெய்யும் உந்தன்
திரும�ொழிச் ச�ொற்க ளுக்கு
சாமரம் வீசு கின்றேன்
சமரசம் வேண்டு கின்றேன்
.
உன்கவி வாழ்க வாழ்க
உயிர்வரை உலுக்கு கின்ற
உன்னணி வாழ்க வாழ்க
உளந்தனில் நிறைந்து நிற்கும்
உன்னசை வாழ்க வாழ்க
உயர்வுகள் இனியும் காணும்
உன்னரு சீர்கள் வாழ்க
உலகமே ப�ோற்ற வாழ்க

ஜலீலா முஸம்மில் கவிஞர் மட்டுமல்ல.
நல்ல எழுத்தாளர் கட்டுரைகள், ஹைக்கூ,
தன்முனையென தாளிதழ், மின்னிதழ் எதிலும்
எழுதித்தள்ளுகிறார்.அவரதுஅசுரவேகம்கண்டு
நானே அதிர்ந்துப்போனேன். மருத்து வராக
பணிகள் செய்துக்கொண்டு எழுதுவதற்கும்
எப்படி நேரம் ஒதுக்குகிறார் என்று மலைத்த
துண்டு. மேலும், குடும்பத்தையும் ப�ொறுப்புடன்
இப்படித்தான் வாழ்த்தளித்து மகிழ்ந்திருந்தேன்.
நடத்துகிறார் ஆச்சரியம்தான்.
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இப்பொழுது இலங்கையிலும் வெளியீடு
கண்டிருக்கிறது. எழிலினி பதிப்பக வெளியீடான
இந்நூல் தமிழகத்திலும் வெளியிடப்பட்டது
குறிப்பிடத் தக்கது. அழகான வடிவமைப்பில் நூல்
அழகாகச் செய்யப் பட்டிருப்பது சிறப்பு.
மரத்தின் வேராய்
மனிதனுக்கு பலமே
படிக்கின்ற அறிவு			

பக் 33

சிருங்காரச் சிரிப்பினில்
சிந்தையை மயக்கியே
செந்தேன் ப�ொழிவாள்
மகளெனும் மாது			

பக் 31

இறை நம்பிக்கையை
ஊட்டியே மகிழ்ந்திருப்போம் 		

பக் 35

கிளிஞ்சல்களாய் என்காதல்
குவிந்து கரைய�ொதுங்குகிறது
த�ொட்டும் த�ொடாமலும்
விட்டுச் செல்கிறாய் அலையாக	
கவிதை என்றால் அழகியல்
அழகியல் எல்லாம் கவிதை
இயர்கை எழுதிய கவிதை காடு
காடு எழுதும் கவிதை பசுமை		

பக் 38

கண்ணமூடி படுங்க மச்சான் உங்க
கண்ணுக்குள்ளே நானிருப்பேன்

பக் 64

இப்படி எல்லாவற்றையும் த�ொட்டு
நூலினை நெய்திருக்கிறார் மருத்துவர் ஜலீலா
முஸம்மில்.
ஆசியரின் இறைநேசமும், கவிதை
உணர்வும், ஹைக்கூத் தேர்ச்சியும், தன்முனை
ஞானமும் நூல் முழுதும் பளிச்சிடுகிறது.
	கற்பனைவளம் மிகுந்துள்ள மருத்து
வரின் முதல் நூல் என நம்பமுடியாத அளவுக்கு
நூலினை தந்திருக்கிறார் என்பது வியப்பு.
அடுத்தடுத்த நூலுக்கும் தன்னை தயார்
படுத்திக் க�ொண்டிருக்கிறார் என அறியும்போது
வாழ்த்தமலிருக்க முடியுமா
வாசகர்கள் நூலினைபடித்து மனம்
நிறைவார்களென நம்புகிறேன்.
நூலினை எழிலினி பதிப்பகத்தை
த�ொடர்புக�ொண்டு பெற்றுக்கொள்ளலாம்.
044 2819 3206

பக் 39

மலையின் உறுதி மத்தியில் நிறுத்தியவள்
தாயாய் மனைவியாய் மாற்றம் க�ொள்பவள்
உன்னத வாழ்வின் ஆணிவேர் அவள்தான்
					
பக் 41
பழைய நினைவு
திரும்பி வருகிறது
நண்பனின் கைப்பேசி அழைப்பு
பக் 50
செல்லப் பிடிவாததில்
ச�ொக்கும் தேவதை
கன்னக்குழியில் என்னை
வீழ்த்தும் கவிதை 			

பக் 51

மன்னிக்கும் மனம்
மட்டிலா அன்பு
மகிழும் இல்லம்
மழலை ம�ொழி
மனதார வேண்டும் எனக்கு		

பக் 61

மருத்துவர் ஜலீலா முஸம்மில் இன்னும்
பல மின்னும் நூல்களைத் தமிழுலகத்திற்குத்
தந்து உயர வாழ்த்துகிறேன்.

தமிழ்நெஞ்சம் அமின்
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கற்க கசடறக் கற்பவை கற்றபின்
நிற்க அதற்குத் தக
இது எல்லோருக்கும் தெரிந்த
குறள்வெண்பா

கற்க கல்கி குமுதம் கற்கண்டு
விற்க பாதி விலைக்கு
மரபுக்கவிதை எழுத வேண்டும் எனத்
தீராத ஆசையிருக்கும். ஆனால்
எழுதினால் ஏதாவது பிழையிருப்பின்
மரபுப்பாவலர்கள் எள்ளல் செய்வார்கள்
எனப் பயந்து க�ொண்டே நாம்
எழுதுவதில்லை. நாம் எதை எழுதினாலும்
அதற்குள் ஒரு மரபு ஒளிந்திருக்கும்;
நமக்கு அது தெரிவதில்லை. வெண்பா
என்பது புலவர்க்குப் புலி என்பர்.
வெண்பாவில் குறள் வெண்பா என்பது
ஒரு வகை. இது அனைவருக்கும்
தெரியும். வள்ளுவரின் திருக்குறள்
இக்குறள்வெண்பாவால் ஆனதே.
குறள் வெண்பா ப�ோலவே நண்பர்கள்
பெரும்பால�ோர் பகடிசெய்வதைப் ப�ோல
எழுதுவதை நாம் பார்த்திருக்கிற�ோம்.
ஆனால் அவை குறள் வெண்பாவின்
இலக்கணத்திற்கு உட்படாது இருக்கும்.
புலவர்கள் அதனைக் கண்ணுறும்போது
அவற்றில் தளை தட்டுகிறது. வெண்டளை
வரவில்லை என எழுதியவர்களை
ஏசுவதும் எள்ளல் செய்வதும் உண்டு.
இதனைச் செவியுறும்போதே எழுதியவர்
உள்ளத்தில் ஒரு தாழ்வு மனப்பான்மை
வந்துவிடும். அவர் மரபுக்கவிதை
எழுதுவ�ோர் பக்கமே வரமாட்டார். இனி
அப்படிப் ப�ோக வேண்டிய அவசியம்
இல்லை. அவ்வாறு தளைதட்டும்
பாக்களைத் தாராளமாக எழுதலாம்.
அவையும் மரபுக்கவிதைகளே ஆகும் .
எப்படி எனப் பார்ப்போமா?

இது குறள் வெண்பா ப�ோலவே
த�ோன்றும்; குறள்வெண்பா அன்று..
ஆனால் இதுவும் மரபுப்பாவே. இதற்கு
குறள்தாழிசை என்று பெயர்.
இரண்டடி இருக்க வேண்டும்
முதல் அடியில் 4 சீர்கள் எனில்
இரண்டாவது அடியில் ஒரு சீர் குறைந்து
வரவேண்டும்.
முதல் அடியில் 7 சீர் எனில்
அடுத்தஅடியில் 6 சீர் வரவேண்டும்
இதுதான் விதி.
இன்னொரு பாவையும் காண்போம்.

கங்கை மாநதி ப�ோலிந்த பாரதத்தில் ஏதும்
நதியுண்டோ என்கண்ணே
இது முதல் அடி 7 சீர் உடையது

மங்கை நீஉரைக்கும் ச�ொற்கள் யாவும்
எனக்கமிழ் தே
இது இரண்டாம் அடி 6 சீர்கள் உடையது
இதுவும் குறட்டாழிசையே
விதி
“செந்துறைச் சிதைவும் சந்தழி குறளும்
குறட்டாழிசையே”
நீங்களும் துணிந்து அச்சமின்றி மரபுக்
கவிதை படைக்கலாம் வாருங்கள்.
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காலி வீதி
தென்னிலங்கை வாசம்
காலி வீதி எங்கும் வீசும்
கடல�ோரக் காற்று
காத�ோரம் பேசும்
பேரூந்தின் ஓரம்
புகையிரதம் ஊரும்
கடல�ோரம் சாரும்
பாதை பார்க்க வாரும்

பாரபட்சம் !
காதலால் கசிந்துருகி
மங்கையிவள் மதிமயங்க!
மாறனவன் ப�ோர்தொடுக்க!
காளையவன் கரம் பிடிக்க!
காதல் அரங்கேற்றம்!
வயிற்றில் கருத்தோற்றம்!

உல்லாசப் பயணம்
சல்லாப விடுதி
ப�ொல்லாத ஆசை - என
எல்லாமே யிங்கு கைக் கூடும்

காதல் அடையாளம் - இவள்

வானுயர் தென்னைகள்
வளைந்து வளரும்
கண்கவர் கடற்கரைகள்
காண இங்கு வாரும்

கன்னி இவள் கண்ணில்

பெந்தொட்ட பலபிட்டிய
கின்தொட்ட ஹிக்கடுவ
உணவடுன க�ொக்கல
மீரிஸ்ஸ டிக்வல்ல
காலி தால்ப எங்கும்
குளித்துக் களிக்க
நீந்தி மகிழ
முருகை பார்க்க
கடலாமை காக்க
கடல�ோரம் வாரும்
பென் ஜின் நில்வள
மெனிக் வளவ கும்புக்கண் என
நீண்டு செல்லும் கங்கைகள் - அதில்
நீந்திச் செல்லும் மீனினங்கள்
காண இங்கு வாரும்
த�ோணி எடுத்து
துடுப்பு வலித்து
தீவு கடந்து
கண்டல் காண
ஆற்றோரம் வாரும்
வாழ்வில் ஒருமுறையேனும்
கண்டு உழல
உண்டு மகிழ
தென்னிலங்கை வாரும்

முஃபாரிஜ்

வயிற்றில் புடம்போட! - மாயக்
கண்ணன் அவன�ோ எங்கோ
மறைந்தே விளையாட!
கண்ணீர் குடியேற்றம் !
உடலில் பலமாற்றம்! - உண்ணும்
உணவ�ோ வெளியேற்றம்! - வீட்டில்
வசைய�ோ விண்(ணை) பிளக்க! - இவள்
சிலையாய் உறைந்தே நிற்க!
அவன�ோ களியாட்டம்!
மதுவே அவன் சுவாசம்!
சிசுவ�ோ வயிற்றை உதைக்க!
மனம�ோ சிறிது களிக்க!
சுற்றம் ஏளனமாய் வெறிக்க! - மறுகணம்
மலர்ந்த முகம�ோ வாட!
காதல் குடுத்த பாடம்! - இவள்
வாழ்வோ விளிம்பின் ஓரம்!
பெண்ணின் பெருந்தவமே !
தாய்மை எனும் சுகமே! - ஏன�ோ
இவள் வாழ்வில்
அதுவே பெருஞ்சுமைய�ோ ?
படைத்தவனே! ஏனடா
இந்த பாரபட்சம்? - உறவில்
சுகமே இருவருக்கும்! - ஆனால்
வலிகள் ஏன் இவளுக்கு மட்டும்?

நிவேதிதா
	சென்னை

2   |75


 
உரிச்சக்கோழி,

கடையில த�ொங்
கும் பாருங்க அப்படிதான் இருக்கும் அந்த
ச�ொறிநாயி ஒரு முடிக்கூட கிடையாது
சதை மட்டும் தெரியும் அதிலும் சில
நாய்கள் கடித்த தழும்புகள் ஆறாமல் ரத்தம்
லேசா வ டி ந் துக ்கொ ண ்டே இ ருக்கு ம்
அந்த நாயக் கண்டாலே தெருவுக் குள்ள
விடமாட்டாங்க துரத்தி துரத்தி அடிப்பாங்க
யாரும் ச�ோறுதண்ணி எதுவும் ப�ோடுவதில்ல
க�ொஞ்சநாள் ப�ோயி ப�ோயி வெறுத்துப்போன
நாய் இப்போ தெருப்பக்கம் ப�ோறதில்ல,,,
அந்த தெருமுனையில ஒரு க�ோவில்
இருக்கும் அங்க பெரிய ஆலமரம் ஒன்னு
இருக்கு மரம்தான் பெரிசு க�ோவிலும்
பெரிசுன்னு நினைக்க வேண்டாம் அந்த
மரத்துக்கு கீழ ரெண்டு செங்கல்லு நட்டிருக்கும்
அதைதான் எல்லாரும் காத்தவரயான்
க�ோவிலுன்னு ச�ொல்வாங்க அங்கே ஒரு
பெரியவர் படுத்திருப்பார் அவரு எப்போ

எப்படி வந்தாருன்னு யாருக்கும் தெரியாது
வெகுக் காலமா அங்கேயேதான் இருக்கிறார்
ஒரு வேஷ்டி கட்டியிருப்பார் அது கருப்பா
வெள்ளையான்னு அவ்வளவு எளிதில்
ச�ொல்லிவிட முடியாது மேல் சட்டை
கிடையாது ஒரு துண்டு ப�ோட்டிருப்பார்
அதைதான் பல நேரம் விரித்து தூங்குவார்
அந்த நாய் ஒரு நாள் அவரு பக்கம் ப�ோனது
அவரு ஒரு வரிக்கி எடுத்து ப�ோட்டார் அது
அவருக்கு வச்சியிருந்தத�ோ என்னவ�ோ... அதை
கவ்வி கடித்து தின்ன நாயி அதிலிருந்து அவரு
பக்கத்திலையே தான் கிடக்கும்
அந்த பெரியவர் காலையில் எழுந்து
பக்கத்திலுள்ள ஒரு சில வீடுகளுக்கு மட்டுமே
ப�ோவார் சில கடைகளுக்கும் ப�ோவார்
அவர் அனுபவத்தில் யாரு யாரு தானம்
செய்வாங்கன்னு தீர்மானித்துவிட்டார்போல...
அங்கு கிடைக்கும் உணவுகளை சாப்பிடுவார்
ஏதாவது மிச்சமிருந்தா அந்த நாயிக்கு
க�ொண்டுவந்து க�ொடுப்பார் சில நேரம்
மிச்சம் இல்லன்னா அவருக்கு கடைகளில்
கிடைக்கு ஒரு ரூபா ரெண்டு ரூபா காசுகளை
க�ொடுத்து அந்த நாய்க்கு ரெண்டு இட்லி
வாங்கிக்கிட்டு வந்து க�ொடுப்பார் அந்த நாயும்
அவரு வரும்வரை எங்கும்போகாது அவரு
வந்தாலும் ப�ோகாது என்பது வேறுகதை,,,
நமக்குதான் யாருமில்ல அந்த நாயாவது
இருக்கட்டுமேன்னு நினைத்திருப்பார்போல
சிலநேரம் மழை வந்தால் அருகிலுள்ள
பள்ளிக்கூட வராண்டாவில் படுத்திருப்பார்
நாயிம் கூட ப�ோயி படுத்திடும் இப்படியே நாய்
அவருக்கு துணையாகவும் த�ோழனாகவும்
இருந்தது.
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ஒருநாள் மழையும் காத்தும் பலமா
வந்தது வானிலை அறிக்கை ச�ொல்லா
ம லே , , , அ ப ் போ இ ர ண் டு பே ரு மே
அந்த பள்ளிக்கூடத்தில் ப�ோய் படுத்துக்
கிடந்தார்கள் கூட ரெண்டு மூனு ஆடுகளும்
வந்து ஒண்டிக்கிடந்தது காத்தும் மழையும்
அதிகமா வந்ததால் தூக்கம் வராமல்
ப�ோர்த்திக ் கொ ள ்ள வு ம் ஏ து ம ி ல ்லா த
கா ர ண த்தால் பெர ி ய வ ர் பு ர ண் டு
புர ண் டு ப டு த்தி ருந்தார் ஒரு க ்கட ்டத்
தில் தானாகவே தூங்கிப்போனார் அந்த
நாயும் வேற வழியில்லாமல் சுருண்டு
படுத்திருந்தது மழையும் விட்டு வானம்
வெளுத்திருந்து
விடியற்காலையில் அந்த க�ோவி
லுக்கு வந்த பூசாரி அந்தக் காட்சியை
பார்த்து அதிர்ந்தார் அந்த நாய் பெரியவர்
படுத்திருந்த அந்த துண்டை வாயால்
கவ்வி இழுத்துக்கொண்டே குரைத்தது
டென்சனான பூசாரி நாயை விரட்டிவிட்டு
அந்த பெரியவரை எழுப்பினார்...பெரிய
வர் எழவே இல்லை நிரந்தரமா தூங்கிப்
ப�ோய் இருந்தார் ஆம் அவர் இறந்து
விட்டார்
ஊரேக்கூடி பேசியது என்ன செய்ய
லாம் அவரு யாருன்னே தெரியாதே...
அனாதைப்பொணம் என்பதால் அப்படியே
ப�ோடமுடியாதே ஊரே சேர்ந்து அடக்கம்
செய்தார்கள். அந்த நாய் சுத்தி சுத்தி
வந்தது அவரு இனி வரமாட்டாருன்னு
அ து க் கு தெர ி ந் து வ ி ட ்ட து அ வ ரை
புதைத்தக் குழிக்கு பக்கத்திலையே ப�ோய்
படுத்திருந்து யாரும் கண்டுக்கவே இல்லை
ச�ோறும் ப�ோடல மூனு நாள் கழிச்சி அந்த
நாயும் செத்துக்கிடந்து அந்த பெரியவரை
பு தைத்த கு ழ ி க் கு அ ரு க ி லையே . . .
நல்ல நாயா இருந்தாலும் ச�ொறி நாயா
இருந்தாலும் நாயி எப்போதும் நன்றியுள்ள
ஜீவன்தான் என எல்லோரும் வியப்போடு
பேசிக்கொண்டிருந்தார்கள்.
n

கார்கால ஹைக்கூ
v
பருவமழைக் காலம்
நிறைய தேங்கிக் கிடக்கிறது
முக்கிய க�ோப்புகள்
v
அடைமழைக் காலம்
கடை நிரம்பி வழிகிறது
குடை வியாபாரம்
v
மாணவர்களுக்கு மகிழ்ச்சி
பெற்றோர்களுக்கு அதிர்ச்சி
த�ொடர் மழைக்காலம்
v
மழையே மனமிரங்கு
குருத்தோடு தவிக்கிறது
நெற்பயிர்
v
பருவநிலை மாற்றம்
பரிதாபமாய் கிடக்கிறது
முற்றியக் கதிர்
v
பருவமழை
த�ொடர்ந்து கூடிவருகிறது
ந�ோயாளிகள் எண்ணிக்கை
v
தேங்கிய மழைநீர்
மெல்ல மெல்ல காலியாகிறது
சாலைய�ோர குடியிருப்பு

கவிஞர் நாகை ஆசைத்தம்பி
க�ோவை
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பார்க்கத்தான் காட்டுகிறேன்
பாராய்; உனைப்பக்கம்
ஈர்க்கத்தான் காட்டுகிறேன்
என்னிடத்தில்; - சேர்க்க
முடிந்தால் ரகசியமாய்
முக்குளித்துச் செல்வோம்
விடிந்தால் அவரவர்
வீடு.
.
		
ஏடி வரதராசன்

பெண்மையெனும் பெருமை

அன்புள்ள அப்பா

பெண்ணாகப் பிறந்து பார்
தெரியும் அதன் அருமை
பேதையாக நின்று
மேதையாக ஆனதும்,
பெதும்பையாக நின்று
பேரின்பத்தை க�ொடுத்தவள்
மங்கையாய் நின்று
மங்களமாய் திகழ்பவள்
மடந்தையாய் நின்று
மகுடத்திற்கு உரியவள்
அரிவையாய் நின்று
அகிலத்தை நேசிப்பவள்
தெரிவையாய் நின்று
தெளிந்து வாழ்பவள்
பேரிளம்பெண்ணாய்
ப�ோராடி வெற்றி அடைபவள்

எனக்கு உயிர் க�ொடுத்த
என் அன்பு தந்தையே...
தாயின்கருவறையில் இருந்து
உதிர்ந்த என்னை நீ
உன் கரங்களில் ஏந்தி
இதயம் எனும் கருவறையில்
வைத்து பூட்டிக் க�ொண்டாயே...
ந�ொடிப் ப�ொழுதையும் நீ
உனக்கென ஒதுக்காமல் அதையும்
எனக்கே பரிசளித்து மகிழ்ந்தாயே...
உன் உழைப்பால் உதிர்ந்த
முத்துகளை எல்லாம் சேர்த்து
எனக்கெனவே செலவு செய்தாயே...
இத்தனைச் செய்த உனக்கு
நான் என் செய்வேன�ோ!!!

அவள் அருமை அகிலமே அறியும்
நாளும் உயர்ந்திடுவாய்ப் பெண்ணே!!

சி. ஆ. தேவதர்ஷினி
சீ னிவாசன்
க�ோவை மாவட்டம்

- சீனுதேவா

திருமதி. ஜ�ொ.சி.ம�ோனிஷா சரவணன்
க�ோவை
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துரைராஜ் - ஆடுதுறை
புத்தகம் :

வாக்குறுதி :

புத்தகங்கள் வாசித்தல்
சதத்தினை த�ொடவைக்கும்
நுண்மதி பெருக்கும்
நூல் கற்க மறந்திடாதே... 		

வாக்குக் கேட்டு வருவார்கள்
வாக்குகளை அள்ளித் தருவார்கள்
தேர்தல் வெற்றிக்குப் பிறகு
த�ொலை த�ொடர்புக்கு அப்பால்... 6

1

நன்றி :

இலக்கு :

ஊரடங்கு நீடிப்பால்
க�ொர�ோனா குறைந்தது
நன்றி ச�ொல்வோம்
நாம் கடவுளுக்கு...

இலக்கை ந�ோக்கி ஓடுவ�ோம்
மெய் வருத்த கூலி உண்டு
வள்ளுவர் வாக்கு ப�ொய்க்காது
முயற்சி திருவினையாக்கும்...

2

7

உண்மை :

எதிர்காலம் :

உண்மையான அன்பு
அலட்சியமாய் தெரியும்
த�ொலைக்கும் ப�ோதுதான்
அதன் மதிப்பு தெரியும்...
		

உழைப்பவன் எவன�ோ அவனுக்கு
என்றுமே உருவாகும் எதிர்காலம்
இதை உணராதவனுக்கு
எதிர்காலம் புதிராகும்...
8

3

நினைவுகள் :

ப�ொறுமை :

கடந்து ப�ோனாலும்
கனமாக இருக்கிறது மனது
கலைந்து ப�ோனாலும்
கனவாக இருக்கிறது நினைவு..

ப�ொறுமை கடலினும் பெரிது
சிப்பியின் ப�ொறுமைதான் முத்து
செடியின் ப�ொறுமைதான் கனி
தாயின் ப�ொறுமைதான் பிள்ளை.. 9

4

கல்வி :

கவிதை :

கல்வி இல்லையேல்
காரியம் இல்லை
காரியம் இல்லையேல்
ஊதியம் இல்லை...

ஞானக் குதிரை விரட்டி
அண்டவெளி பறந்தால்
பூக்கிறது கவிதை
வேற்றுமையை வேரறுக்கும் ஆயுதம்...
10

		

5

ஏமாளிப் பட்டத்தை
சுமந்து க�ொண்டு
எப்போதும் ப�ோலவே இருக்கிறது
இரக்கமுள்ள மனது..

- ஆத்தூர் சாகுல்
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வெண்பாப் பயணம் 12

தலைப்பு : காதலைச் ச�ொல்லும்படி
			 - நேரிசை வெண்பா
என்னுயிர்க் காதலினை எவ்விதம் நானுரைப்பேன்
இன்னுயிரே சேர்ந்திட என்னவழி? - தென்தமிழைப்
பண்பாடும் கிள்ளைப் பழம்கண்டால் நின்றிடுமே
வெண்பாவே செல்வாய் விரைந்து .
அய்யப்பன்
விட்டுப�ோ விலகிப�ோ வித்தாரக் காதலே
கெட்டுப�ோ யென்றெனை கேவலம் செய்வார்கள் - கேளீ ர்கள்
எட்டிப�ோ எனைவிட்டே நல்மனத்தைக் கெடுக்காதே
நரகமே எனக்கது வீண்!
கவிஞர் ஆர் குணசேகரன்
.
என்னெதிர் பாலானாய்..! என்னெதிர் பார்ப்பானாய்..!!
முன்னுணர்வின் ஹார்மோன் முகிழ்ப்பானாய்..! – பின்னெங்கே
நான்துயில? காதல் நடுக்கத்தில்; க�ொள்வோமா
ந�ோன்பியற்றிக் கல்யாண நூல்?
விசு. இம்மானுவேல்
.
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உன்னை விரும்பி உலவுகிறேன் இப்புவியில்
மின்னுமிவ் வாழ்வினை மீட்டுகிறேன் - அன்புடையாய்
ஐம்பூதம் அல்லாமல் ஆறாவ த�ொன்றெனில்
மெய்ம்மையுறு காதல் மதிப்பு.
ஃபக்ருதீன் இப்னு ஹம்துன்
.
கூற்றாகச் ச�ொல்லக் குரலெழும்ப வில்லைதான்
நேற்றோடு ப�ோகா நெடுநாள் த�ொடர்ந்தேகச்
சாற்றுவாயுன் காதல் சரி.
கு. கமலசரஸ்வதி
.
உன்னை நினைக்காமல் ஊனியக்கம் ஏலாது!
தன்னிலை க�ொள்ளாத் தவிப்பினில் - என்மனம்
ஊறலிட்ட தானியமாய் உப்பிடல் காணாய�ோ?
தேறலாய் ஈர்ப்பாய் தெளிந்து.
வானதி சந்திரசேகரன்
.
மண்ணில் பிறந்து மகத்துவம் த�ோன்றிட
எண்ணம் முழுதும் எழிலாய் - வருகவே
அன்பே எனதருமை ஆருயிரே தஞ்சமென

வெண்பாப் பயணம் 12

காற்றோடு ப�ோனத�ோ காதலிங்கு - த�ோற்காது

இன்பமாய் வாழ்ந்திட வா!
சு. ய�ோ. முத்தமிழ்ச்செல்வி
.
கற்பனையில் க�ோட்டைகட்டிக் கண்ணால் வலைவிரிக்கும்
கற்பி ன�ொளியாகக் காண்பதெல்லாம் - அற்புதந்தான்
பெற்ற பிறவிதனில் பேரழகுக் காதலைக்
கற்றுத் தெளிந்தால் களிப்பு
	கவிஞர் வீக ப�ொன்னையா
.
தினமும் வருகிறாய் திங்கள் ஔியாய்
மனத்துள் ச�ொலிக்கிறாய் மாசற்(று) உனதன்பால்
நித்தமென்னை வெல்கிறாய்! நீயேஎன் வாழ்வாக
சத்தமாய்க் காதலைச் ச�ொல்!
நா. பாண்டியராசா
.
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நாமிருவர் சேர்ந்தாலே நல்லதுகாண் என்பேன்நான்
யாமிருவர் நல்மணத்தை யார்தடுப்பர்? - காமமிக,
நற்களிப்பாய் நாம்சேர்ந்தே நல்லறமாய் நாம்வாழ
விற்பனராய் வாநீ விரைந்து.
முனைவர். சுந்தரராஜ் தயாளன்
.
விட்டுப்போ காதே விலகிப்போ காதேஎன்
மட்டுப்ப டாக்காதல் மாழ்காமல் எட்டும்கை

வெண்பாப் பயணம்12

தூரத்தில் எப்போதும் த�ொந்தமா கட்டுமுன்
சீ ர�ொத்த தான சிரிப்பு
ப�ொன். இனியன்
.
உள்ளமதில் உள்ளமது ஊற்றெடுத்து உன்னிடத்தில்
பள்ளமதில் பாய்வதுப�ோல் பாய்கிறது - வெள்ளமதில்
தத்தளிக்கும் தன்னுறவைத் தாளாமல் தாங்குதற்கு
முத்தளிப்பா ய�ோச�ொல் முடிவு?
வைர. வசீ கரன்
.
உன்னைநான் கண்டபி(ன்) ஊணுற க்க மில்லையே
எந்த(ன்) உயிர்நீயே என்பேன்யான் - பந்தமிதை
இல்லாம லாக்க வியன்றதெலாம் செய்யினும்நம்
கள்ளமிலாக் காதல் களிப்பு!
செல்லமுத்து பெரியசாமி
.
கண்ணில் கவியெழுதிக் காற்றில் பறக்கவிட்டால்
பண்ணென மாறியது பற்றுவதைக் - கண்டாய�ோ?
பைத்தியமாய் ஆகியின்று பாவிப�ோல் ந�ோகின்றேன்!
வைத்தியம் செய்திட வா!
செ. இராசா
.
உள்ளத்தில் த�ோன்றி உறவாக்கும்!ச�ொல்லவ�ொண்ணாத்
துள்ளலினைத் தந்து துணையாக்கும் - கள்ளமற்ற
காதலது நாளும் களிப்பளித்து வாழ்விக்கும்
ஆதலினால் ஏற்பாய் அறிந்து.
மாலதி திரு
.

82|   2

கண்கண்டு பின்னென்னுட் காதலென ஊற்றெடுத்து
விண்ணளவு தூரம் விழுதூன்றித் - திண்ணியவென்
உள்ளத்திற் தீவிரமா யுட்புகுந்த தீப்பிழம்பே
பள்ளி உறவாகப் பார்!
கவிதை எனக்கு எதிரி
.
கனவினில் வந்து கதைக்கிறா யன்பே
உனது சிறந்த உறவாய் - எனது
உயரத்தில் வைத்த உரு.
கு. கதிரேசன்
.
என்றன் இதயத்தை எங்கெங்கோ தேடுகின்றேன்
உன்னுள் நுழைந்த துணராமல் - அன்பேயுன்
காதலைக் கண்களிலே காட்டிவிடு இல்லையேல்
சாதலை ஏற்றுடுவேன் சாற்று!
பாவலர் கருமலைத்தமிழாழன்
.
க�ொல்லும்பார் வையாலே கூர்அம்(பு) எறிந்துவிட்டு
ச�ொல்லுதற்கு வாய்தான் சுளுக்கும�ோ? - நல்லதொரு
பல்லவியை நம்காதல் பாடவே நாளாம�ோ?
செல்லாதே நின்றுபதில் ச�ொல்
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பெயரை அழகாய்ப் பெரிதுப் படுத்தி

க. சங்கரபாண்டியன்
.
உன்னழகி லாசை உருவாகி விட்டதால்
மண்ணினில் உன்னை மருகிட - என்றும்
உமையே நினைந்து லகையும் மறந்தேன்
எமையின்றே ஏற்பாய் இயைந்து .
	கவிஞர். அ. முத்துசாமி
.
நமையீன்றோர் இன்பமுற நாமிணைவ�ோம் வாழ்வில்;
இமைவிழியைக் காக்கும் இயல்பாய்; - அமைந்திடும்
உன்துணையால் ஆனந்தம் உண்டாகும் இவ்வுலகில்
என்னாளும் நீயே எழில்...!
ஜ. க. நாகப்பன்
.
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நீர்கலந்த சர்க்கரையாய் நெஞ்சம் கலந்ததெல்லாம்
நேர்கலந்து பார்வைதந்த நேசமன்றோ: - ஊர்கலந்து
கேலிஏதும் பேசிடாமல் கேவலமும் வந்திடாமல்
தாலிவாங்க என்னதடை சாற்று.
புகழேந்தி
.
நெஞ்சமலர் வாடா நிதமும் உயிரூட்டும்
கஞ்சமலர் நாளும் கனியாத�ோ? - விஞ்சும�ொளிர்(த்)

வெண்பாப் பயணம் 12

தஞ்சமெனத் தானிருந்து தாண்டுவனே மூவுலகை
அஞ்சிடாது ஆணை யிட!
சுரேஜமீ
.
பார்த்தேன் கவிழ்ந்தேன்நான் பாராது ப�ோனதனால்
தீர்க்க முடியாமல் தேய்கின்றேன் - க�ோர்த்த
கரங்களும் காணேன் கனவான தின்று
வரமாக எண்ணிய வாழ்வு
பாரதி கரு. இளஞ்செழியன்
.
எண்ணத்தில் பூத்திடும் காதலின் உள்ளொளியாம்
வண்ணத்தில் நானும் மனத்தினில் - உண்மையான
அன்பினைக் க�ொண்டேன் அழகினால் ஈர்க்கின்றாய்
என்றென்றும் நீதான் எனக்கு
வா. சண்முகம்
.
சித்தமெலாம் சிந்தும் சிதையும் கசிவுகளில்
நித்தமும் பேசும் நினைவுகள் - ம�ொத்தமும்நீ
சத்தானப் பார்வை சரிவுக லில்லாது
நித்திரையில் பூக்கும் அழகு
திலகவதி பாஸ்கர்
தூரத்தில் உன்பார்வை துரத்துகிறது தூக்கத்திலும்
பார்க்கும் கணத்திலெல்லாம் உன்சிரிப்பு - பற்றவைக்கிறது
அடிமனதில் நெருப்பு அணைத்திட வேண்டும்
உன்கரம் க�ொண்டு இதுவே என் தவிப்பு...!!
ச. இராஜ்குமார்
.
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ப�ொங்கிடும் காதலை பூநரம்பில் ரத்தமாய்
எங்கும் தெளிக்கிறாய் தேகத்தில் - தங்கியே
தாயாக என்நெஞ்சில் தாலாட் டிசைக்குமுன்
ஓயா(து) இதயத்(து) ஒலி
ஞால ரவிச்சந்திரன்
.
கண்ணாற் கதைபேசிக் காதல் வளர்த்தாலும்
ச�ொன்னால் இனிக்குமே ச�ொல்வாயா - என்னால்
துணிந்துச�ொல் தீருந் துடிப்பு
இரா. அழகர்சாமி
.
சீ வன் கலந்தாய்:நான் சீ வித்தேன்: காதலால்
சீ வன் உருகிட சிந்தித்தேன் - காவலுண்டோ
சீ வனுக்குக்? கட்டுக்குள் சிக்காதே!! ஆயினுமென்
சீ வன் உனக்குள் சிறை.
சு. வி. லட்சுமி
.
உயிராய் உடலாய் உணர்வாய் ஒயிலாய்
பயிராய் விளைந்து படர்ந்தாய் - துயிலும்
கலைத்தாய் களித்தாய் கலந்தாய் கடலாய்
உலையை அணைப்பாய் உடன்.
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இனியு மிதைத்தாங்க ஏலாதே என்முன்

படைக்களப் பாவலர் துரை. மூர்த்தி

வெண்பாப் பயணம் 12 ல் கலந்து
சிறப்பித்தவர்களுக்குச் சான்றிதழ் வழங்கப்படுகிறது.
வாழ்த்துகள் கவிஞர்களே...
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வெண்பா ப�ோட்டி (பயணம்) 13
ப�ோட்டியின் கால அளவு - அக்டோபர் - 22 முதல் நவம்பர் - 06 வரை
முழுமையாகப் படிக்கவும்.
இம்மாத ப�ோட்டித் தலைப்பு : தீபாவளிப் பலகாரம்......
இம்மாதப் ப�ோட்டியின் விதிகள்...
.
1. தீபாவளிக்குச் செய்த பலகாரங்களில் ஏதேனும் ஒன்றை வர்ணித்து வெண்பா பாடவேண்டும்.
2. பலகாரத்தின் பெயரானது வெண்பாவின் தனிச்சொல்லாக அமைய வேண்டும்.
3. அந்தப் பலகாரத்தை யாருக்குக் க�ொடுத்தால் விரும்பி உண்பார்கள் என்பதை வெண்பாவில் ச�ொல்ல
வேண்டும். (எ-கா) மகன் மகள் தாத்தா பாட்டி நண்பன் இன்னும் பல...
4. அதை உங்களுக்குப் பிடித்த பலகாரம் என கட்டாயம் ச�ொல்லக் கூடாது...
இத�ோ (எ-கா) பாடல் : -

ச�ொட்டுந்தேன் ப�ோலச் சுவையிருக்க; வீட்டில�ொரு
வட்டாவில் ப�ோட்டுநான் வைத்திருக்கும் - லட்டின்
இடமறிந்தால் என்மகன�ோ ஏறியெடுத்(து) இன்னும்
அடம்பிடித்தும் கேட்பான் அதை.
வட்டா - குவளை வடிவப் பாத்திரம் (வட்டார வழக்கு)
.
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) பாடல் : 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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சிறுவர்கள் சங்கமம்
பள்ளிக்கூடம்..!
பல வண்ணப்பூக்கள்
க�ோர்த்து அழகாய்
த�ொடுத்த மாலை..!!!
நித்தம் நித்தம் மணம்
வீசிடும் அற்புத மாலை..!!!
நவீன் விஷ்வா

அப்துல் கலாம் ஐயா
அக்னி சிறகர்
ஆய்வில் சிறந்தவர்!
இந்தியாவை ஆண்டவர்!
ஈடுபாட்டுடன் செயல்பட்டவர்!
உலகையே வியக்கவைத்தவர்!
ஊக்கம் அளித்தவர்!
எழுச்சி கண்டவர்!
ஏவுகணை நாயகர்!
ஐயம் ப�ோக்கியவர்!
ஒப்பற்ற தலைவர்!
ஓயாமல் உழைத்தவர்!!
மக்கள் மனதில்
நிலைத்து நிற்கும்
உன்னத தலைவர்.
அவரே நம் ஐயா
அப்துல்கலாம் அவர்கள் !!

எங்கள் வீட்டு
செடியில் பூக்கும் பூவே..
மனம் வீசும் மலரே...
எனக்கு மிகவும் பிடித்த
முல்லை பூவே...
வெள்ளை நிற முல்லையே...
நீ பூக்கும் அழகு க�ொள்ளையே...
க. ம. அல் வாஃபிகா
திருச்சி.

பி. பர்வதவர்மன்
ஓசூர்
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ன்னூர் கிராமத்தில் கிருஷ்ண
வேணி உயர்நிலைப்பள்ளியில் நாளை
ஆண்டு விழா. ஆண்டு விழா ஏற்பாடுகள்
அனைத்தும் சிறப்பாக நடந்து க�ொண்டு
இருந்தன. பள்ளி முழுவதும் த�ோரணங்கள்
அலங்காரங்கள், இசை வாத்தியங்கள் என
பள்ளி புது ப�ொலிவுடன் காட்சி அளித்தது.
மற்றொரு புறம் விழாவில் நடக்கும்
நிகழ்ச்சியில் கலந்து க�ொள்ள குழந்தைகள்
த ங ்க ளை த ய ா ர் செய் து க�ொண் டு
இருந்தார்கள்.

என்று ச�ொல்லிக் க�ொண்டே அவரின் பின்
த�ொடர்ந்து வந்தாள் தலைமையாசிரியர்
மாலா.

இ ந ்த ந ி கழ் வு களை எ ல ்லா ம்
பார்வையிட்டுக் க�ொண்டு வந்து க�ொண்டு
இருந்தார் பள்ளியின் தலைமையாசிரியர்
மாலா! அவருக்கு மனதில் மிக பெரிய
சந்தோஷம் பரவிக்கொண்டு இருந்தது.
காரணம் இந்நிகழ்வுக்கு சிறப்பு விருந்தி
னராக வரஇருப்பது அவரிடம் கல்வி கற்ற
இரு மாணவர்கள்...

‘‘கேட்கதானே எல்லோரும் சேர்ந்து
வந்தீங்க! ச�ொல்லுங்க’’

இப்படி அவர் ய�ோசித்த க�ொண்டு
இ ரு க் கு ம் ப�ொ ழு து ‘ ‘ மே ட ம் ! ’ ’ எ ன் று
அழைத்தபடி வந்தார் பியூன் பழனிச்சாமி.
என்ன ச�ொல்லுங்க?
‘‘உங்களை பார்க்க ஆசிரியர்கள்
எல்லாம் உங்கள் அறையில் காத்துக்
க�ொண்டு இருக்கிறார்கள் மேடம்’’

எல்லோரும் ஏன்னா ஓன்னா வந்து
இருக்கீங்க! ஏதாவது ஆண்டுவிழா நிகழ்வு
குறித்த சந்தேகமா? ச�ொல்லுங்க என்றாள்.
இல்ல மேடம்! அது வந்து உங்கிட்ட
எப்படி கேட்கிறது என்று தெரியவில்லை
என்றாள்பத்மா டீச்சர்.

‘‘நாளை ஆ ண் டு வ ி ழ ா வு க் கு
சிறப்பு விருந்தினராக வர ப�ோகிற ராஜ்
குமார், முத்து மாறன் பற்றி உங்களுக்குத்
தெரியாத விஷயமில்லை...’’
‘‘தெரியும் ச�ொல்லுங்க! நீங்கள்
இங்கே ஆசிரியரா பணிபுரியும் ப�ொழுது
மு த் து அ வ னு டை ய கெ ட ்ட ப ழ க ்க
வழக்கங்களால் உங்கள் மூலமாக அன்று
இருந்த தலைமையாசிரியரால் பள்ளியை
விட்டுஅனுப்பபட்டவன். அவனை இன்று
நீங்களே சிறப்பு விருந்தினராக அழைத்து
இருப்பது சரியா மேடம்?’’

‘‘அவனுடைய அப்பா பணத்திமிரில்
அ ன் று எ ப ்ப டி யெ ல ்லா ம் ந ட ந் து
	சரி நீங்க ப�ோங்க நான் வருகிறேன் க�ொண்டார். அவர் மகன் செய்த தவறை
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கண்டிக்காமல் நம்மிடம் எப்படியெல்லாம்
சண்டை ப�ோட்டார்... மறந்து விட்டீர்களா
மேடம்’’
என்று
கேட்டார்
நிர்மலா
ஆசிரியர்...

உ ங ்க ளு க் கு அ வ ர ்க ள் இ வ ரை யு ம்
பிடிக்கும் என்பதால் மட்டும் அழைத்து
இருப்பீர்கள் என்று நினைத்து விட்டோம்
மேடம்... நாங்கள் சென்று விழா நிகழ்வை
கவனிக்க செல்கிற�ோம்’’.

அருண் ஆசிரியர் ‘‘எங்களுக்கும்
அதே சந்தேகம் தான் மேடம்... முன்பு
‘‘உங்கள் அனைவரின் புரிதலுக்கும்
இ ரு ந ்த த லைமை ய ாச ி ர ி ய ர்ஂ ச ி ற ப் பு நன்றி... நீங்கள்ச�ொன்னது ப�ோல் அவர்கள்
விருந்தினராக பெரிய ஆளுமைகள், பெரிய எனக்கு மிகவும் பிடித்தமான மாணவர்கள்
த�ொழிலதிபர்கள், பெரிய கவிஞர்கள் தான்’’ என்றார் தலைமையாசிரியர்...
இவர்களை தான் அழைப்பார்கள்... நீங்கள்
எடுத்த முடிவு சரியா வருமா மேடம்?...’’
விழாவுக்கான நாளும் வந்தது..
ராஜ்குமார் மற்றும் அவனுடைய அப்பா
‘‘நீங்கள் எல்லொரும் ச�ொல்ல வும் காரில் வந்து இறங்கினார்கள்...
வேண்டியது எல்லாம் ச�ொல்லியாச்சா... ம ி க ப ்ப ண ி வு ட ன் ஆ ச ி ர ி ய ர்  கா லி ல்
இப்போ நான் பேசலாமா? எனக்கும் விழுந்து வணங்கினான்... மேடையில்
நீங்கள் ச�ொன்ன எல்லா விஷயங்களும் ஏறி அமர்ந்தான்... தன் நண்பனுக்காக
ந ி னை வ ி ல் உ ள ்ள து . நா ன் எ தை யு ம் ப�ோடப்பட்ட பக்கத்து இருக்கையை
ம ற க ்க வ ி ல ் லை . . . ஆ ன ால் இ ரு வ ரு ம் பார்த்து க�ொண்டே இருந்தான்... விழாவும்
நம்மிடம் படித்த மாணவர்கள்...அது த�ொடங்கியது.. எல்லொரும் பேசிமுடித்து
மட் டு மல்லாமல் அவர்க ள் இரு வரி ன் ர ா ஜ் கு ம ாரை பேச அ ழைத்தார ்க ள் . .
பெற்றோரும் குழந்தைகள் வளர்ப்பில் ஆ ன ால் அ வ ன் க வ ன ம் மு ழு வ து ம்
வேறுபாடு உள்ளவர்கள்... முத்துமாறன் அவன் நண்பனின் வருகைக்காக ஏங்கிக்
அப்பா தன் வேலைப்பளுவால் பண க�ொண்டு இருந்தது...
ம ி கு த ி ய ால் கு ழ ந ் தையை க வ ன ி க் க
தவறியவர்... ராஜ்குமாரின் அப்பாமிகவும்
அவன் பேச ஆரம்பித்ததும் நான்
கண்டிப்பானவர்... அது உங்களுக்கே ‘‘இந்த நிகழ்வு வர முக்கிய காரணம் என்
தெரியும்... இதுமட்டுமல்லாமல் இருவரும் நண்பன் முத்துமாறன் தான். என்னால்
நெ ரு ங ்கி ய ந ண ்பர ்க ள் . . . மு த் து ம ா ற ன் தான் என் நண்பன் இந்த பள்ளியை விட்டு
செய்த தவறுகளை என் கவனத்திற்கு நீக்கப்பட்டான். இன்றாவது அவனை
க�ொண்டு வந்து ராஜ்குமார் தான்... இப்படி பார்க்கலாம் என்ற ஆசையில் வந்தேன்
வே று ப ட ்ட ம ன ந ி லை ய ி ல் வ ளர்ந்த அது ப�ொய்யாகி விட்டது... உங்களை
குழந்தைகள் இன்று சமுதாயத்தில் எப்படி பார்த்ததில் மிக ஆனந்தம்.. இந்த நேரத்தில்
இருக்கிறார்கள் என்பதை இன்றைய நம் என் வாழ்வில் முக்கியமான நபரை பற்றி
குழந்தைகளுக்கு வாழ்க்கை பாடமாக உ ங ்க ள ி ட ம் கூ ற வேண் டு ம் . . . அ வ ர்
எடு த் து காட ்டவே இந்த முயற்சி... தீ யாரென்றால் அது என் அப்பா தான்...
சுடும் என்று நாம் ச�ொன்னால் புரியாது. என்னை எப்பொழுதும் திட்டிக்கொண்டே
சூடுபட்டவர்கள் ச�ொன்னாலாவது நம் இருக்கும் ஜுவன் என் அப்பா தான்...
குழந்தைகள் புரிந்து க�ொள்ளவார்கள்... அ வ னு டை ய கண் டி ப் பு எ ன க் கு
உங்களுக்கு இப்பொழுது புரியும் என்று கஷ்டத்தை தந்தது. மிகுந்த வெறுப்பை
நினைக்கிறேன்’’ என்று கூறி முடித்தார் அவர் மீது உண்டாக்கியது..ஆனால் அந்த
தலைமையாசிரியர்.
கண்டிப்பு தான் இன்று என்னை பெரிய
முதலாளியாக உயர்த்தி இருக்கிறது... நான்
உடனே எல்லா ஆசிரியர்களும் படித்து முடித்து வேலைக்கு ச�ொல்லும்
க�ோரஸாக ‘‘புரிகிறது மேடம்... சாரி ப�ொழுது நிறையபுறக்கணிப்புகள்,நிறைய
மேடம் நாங்க அவசரப்பட்டுவிட்டோம்... த ி ட் டு கள் த�ொ ட ர் ந் து க�ொ ண ் டே
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இ ருந ்தது. ஆனால் எ ன் அப்பாவி ன்
கண் டி ப் பு க் கு மு ன் இ வையெ ல ்லா ம்
பெரியதாக தெரியவில்லை. அதைவிட
இ ந ்த த ி ட் டு கள் எ ல ்லா ம் எ ன க் கு ள்
சாதிக்க வேண்டும் என்ற வெறியை அது
தூ ண் டி ய து . . . . இ வையெ ல ்லா ம் த ா ன்
ப ல ரு க் கு ம் வேலை க�ொ டு க் கு ம் ஒ ரு
மென்பொருள் நிறுவனத்தின் அதிபராக
என்னை உயர்த்தி உள்ளது...

கேட்டது... ‘‘அது ச�ொன்ன வார்த்தை
இதுதான்! நீ குற்ற உணர்ச்சி க�ொள்ள
தேவையில்லை. நீ செய்தது சரிதான்...’’
எ ல ் ல ோ ரு ம் கு ர ல் வ ந ்த த ி சையை
பார்த்தார ்க ள் . அ ங் கு க ண ்க ள ி ல்
கண்ணீருடன் முத்துமாறனின் அப்பா
நின்று இருந்தார்கள்... அவரை அழைத்து
வந்து மேடையில் பேச வைத்தார்கள்..
என் மகனின் வாழ்க்கை திசைமாறியதற்கு
நா ங ்க ள் த ா ன் கா ர ண ம் . எ ங ்க ள ி ன்
ஆனால் இப்பொழுது இருக்கும் கண்டிப்பின்மை தான் அவனை படுகுழி
பெற்றோர் குழந்தையை கண்டிக்க தயங்கு யில் தள்ளிவிட்டது...
கின்றனர்... அப்படி தான் என் நண்பன்
முத்தமாறனின் பெற்றோரும். அவன் மீது
ராஜ்குமார் ப�ோல ஒரு நண்பன்
தவறு இருந்தாலும் அவனை கண்டிக்க அவனுக்கு மறுபடியும் கிடைக்கவில்லை.
ம ா ட ்டார ்க ள் . நா ங ்க ள் ச�ொ ல ்வதை புகைப்பிடித்தல் ப�ோதை பழக்கத்துக்கு
எல ்லா ம் நம்ப மாட ்டார்க ள். அவனை அ வ னை இ ழு த் து சென்ற து . . . இ ன் று
மட்டும் நம்பி ஆசிரியரிடம் கூட சண்டை யாரையுமே தெரியாத மனநிலை யில்
ப�ோடுவார்கள்... நாங்கள் இருவரும் ம ரு த் து வ ம னை ய ி ல் இ ரு க்கின்றா ன் .
பதின�ொன்றாவது படிக்கும் ப�ொழுது நாங்கள் இருவரும் அவனை நினைத்து
என் நண்பன் செய்தது இன்றும் என் தினம் தினம் அழுதுக�ொண்டு இருக்கின்
நினைவில் இருக்கிறது. அவன் அன்று ற�ோ ம் . . . எ ங ்க ள ி ன் ந ி லை ய ா ரு க் கு ம்
பள்ளிக்கு பின்புறத்தில் சீட்டாடி க�ொண்டும் வ ர க் கூ ட ா து எ ன்ற எ ண ்ணத்தில்
புகைப்பிடித்துக் க�ொண்டும் இருந்தான். தான் இங்கு வந்தே ன்.. தயவுசெய்து
அதைப் பார்த்து நான் கண்டித்தேன் அவன் குழந்தைகளை கண்டித்து வளருங்கள்...
கேட்கவில்லை... உடனே ஆசிரியரிடம் ஆசிரியரிடம் என்னைப்போல சண்டை
சென்று ச�ொன்னேன். அவர்களும் அவனை ப�ோடாதீர்கள். நம்மை விட நம் குழந்தை
கண்டித்தார்கள் அவன் கேட்கவில்லை. அதிகம் தெரிந்தவர்கள் அவர்கள் தான்....
அவன் அப்பா நாங்கள் ச�ொல்லிய எதையும் எல்லா ஆசிரியர்களும் என்னை மன்னித்து
காதில் வாங்காமல் எங்கள் எல்லோரிடமும் வ ி டு ங ்க ள் . . . . கடைச ி ய ாக உ ங ்க ள்
சண்டை ப�ோட்டு அவனை பள்ளியை விட்டு எல்லோரிடமும் ஒரு வேண்டுக�ோள்.
அழைத்து சென்று விட்டார்... அதற்காக என் மகன் எனக்கு திரும்ப கிடைக்க
பிள்ளைகளை நம்பவேண்டாம் என்று நான் பிரார்த்தனை செய்யுங்கள்.... என்று கூறி
ச�ொல்லவில்லை.அவர்கள்மீதுஎப்பொழுதும் கண்ணீருடன் சென்றார் முத்துமாறன்
கவனமும் கணடிப்பும் தேவை... ஆனால் அப்பா...
இன்று என் மனதில் ஒரு குற்ற உணர்ச்சி
இருக்கிறது. என்னால் என் நண்பன் என்னை
எல்லோரிடமும் விடை பெற்றுக்
விட்டுச் சென்று விட்டானே என்று! அது க�ொண்டு ராஜ்குமாரும் தான் பலநாள்
இன்று மறைந்து விடும் என்று இருந்தேன் பிரிந்த தன் நண்பனை காண முத் து
அது நடக்கவில்லை.. இருந்தாலும் உங்கள் மாறனின் அப ் பா கையை பிடித் துக்
எல்லோருக்கும் ஒரு நல்ல விஷயத்தை கூறிய க�ொண்டு தன் அப்பாவையும் அழைத்து
திருப்தியில் உங்களிடம் இருந்து விடை க�ொண்டு சென்றான்.. தன் நண்பனை
பெறுகிறேன் நன்றி...’’
பழை ய ப டி ம ா ற ்றி வ ி ட ல ா ம் எ ன்ற
நம்பிக்கையில் சென்றான் ராஜ்குமார்.
என்று கூறி முடித்து ராஜ்குமார்
சென்று அமரும் ப�ொழுது ஒரு குரல்
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மேற்கிலிருந்து கூட்டமாக கிழக்கே
நகரும் கருத்த மேகங்கள் ..
மலையிலிருந்து கூட்டமாகக்
கீழேயிறங்கும் செம்மறி ஆடுகள் ..
வடக்கிலிருந்து மின்னல�ோடு
வருகிறது இடியின் சப்தம் ..

முதல் மழைத்துளி மண்ணில் விழுந்ததும்
உருண்டோடி உள்ளே நுழையும்
புற்றுக்குள் எறும்புகள் ..
இவைகளை தூரத்தில் இருந்து
பார்த்துக்கொண்டிருந்த என் மனம்
கம்பளியைச் சற்று இறுக்கமாகப்
ப�ோர்த்திக்கொண்டது..!!!

கவிஞர் ச. இராஜ்குமார்

ஈரக்காற்றில் இதமாக
அசைந்து அசைந்து பறந்து
குதூகலிக்கும் புல்லினங்கள்..!

திருப்பத்தூர் மாவட்டம்

மழையின் வருகையை உணர்ந்த
தும்பிகள் செடியைவிட்டு
வானுயர்ந்து பறக்கின்றன..

லிமரைக்கூ
இயற்கை அன்னையின் பாசம்
கிள்ளிக் க�ொடுக்காமல் அள்ளிக் க�ொடுக்கும்
அவளின் பச்சை சுவாசம்
ராஜூ ஆர�ோக்கியசாமி
திருச்சி, தமிழ்நாடு#
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