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இராமமஸ்வரத்தின் கலங்கரர விளக்கு  

தமிழகத்திற்கு மட்டுமல்ல  

இந்திய மதசத்தின்  

கலங்கரர  விளக்கு ஆனாமய  

 

சிறு வயதிமலமய  

சிறரக விரி என்ற  

வரீிய விரதரய விரதத்த  
சூரியப் பறரவ நீ  
 

மவறுபட்ட ககாள்ரககளால்  

உபரிகளாய் இருந்தாலும்  

எல்லார் ரககளும் தரலவா 
என்று சுட்டிக் காட்டியது  

உன்ரனத் தாமன! 

 

கலாம் என்ற கடிகாரம் 
நல்ல மநரங்கரளமய காட்டுகிறது  

 

கலங்கதை விளக்குக்கு ஓரு கவிைாஞ்சலி 
புன்னதக பூ ஜெயகுமார்   

கநாடிகரளயும் வணீாக்காமல்  

அதன் பின் சுழன்றால்  

இந்தியா ஆகலாம் வல்லரசு! 
 
மாணவர்கள் மனதில் 
ஒளி ஏற்ற எண்ணி  
ஏற்றிய இடத்திமலமய  

அரணந்த அன்பு தீபம் நீ ! 

 
பூமிக்கு வருரகயில் நீ அழுதாய்  

பூமிக்குள் நுரழரகயில்  

பாரதம் கண்ணரீில் நரனகிறது  

 

மனிதன் மனிதனாய் வாழக்  

கற்றுக் ககாடுத்த மாமனிதா  

உன் விரதகளாக  

நாங்கள் இருப்மபாம் ! 

உன் கனரவ கசயலாக்குமவாம் ! 
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காலம் எத்தரன மாற்றங்கரள ஏற்படுத்தினாலும் மனித குலத்துக்கு 
நன்ரமரய உடனடியாக அது கசய்யாதமபாது நீண்ட 
காலத்துக்கான அடிப்பரடயிலும் அது நன்ரம 
தருவதில்ரல. நன்ரமரயத் தராவிடினும் 
தீரமரயத் தராமலாவது இருக்கலாம். குறிப்பாக 
கபாழுதுமபாக்குகான பழக்கங்கள் ஒரு 
தரலமுரறரய அழிப்பமதாடு நான்ரகந்து 
தரலமுரறரயயும் பாழ்படுத்தாமல் இருப்பதில்ரல. 
பரம்பரரயாய் உயிர்க் ககால்லி மநாயாய் இருப்பது 
மதுப்பழக்கம். 

மது என்பது எந்த வரகயாக இருந்தாலும் அது ஏமதா ஒரு 
வரகயில் தீரம பயப்பதுதான். இன்ரறக்குக் ‘கள்’ இறக்குவரதச் சட்டப்படி 
குற்றமற்றதாக அறிவிக்க மவண்டும் என்றும் 'கள்' ரள மதுபான 
பட்டியலிலிருந்து நீக்க மவண்டும் என்கிற குரலும் எழுந்திருக்கிறது. அதற்கு 
ஆதரவாகப் பல அரசியல் கட்சிகளும் குரல் ககாடுத்து வருகின்றன. அரசியல் 
கட்சிகரளப் கபாருத்தவரர எந்த லட்சியமும் அற்ற ககாள்ரளக் கூட்டணியாகச் 
கசயல்படுவதால் இரதத்தான் எதிர்பார்க்க முடியும். ஒரு காலத்தில் 
மாப்பிள்ரளக்குக் குடிக்கிற பழக்கம் இருக்கிறதா? என்றுதான் பார்ப்பார்கள். 
இப்மபாது படித்த மாப்பிள்ரளகள் 'பாரில்' அமர்ந்து குடிப்பரத நாகரிகமாகவும் 
'பார்ட்டி' என்கிற கபயரில் குடித்துக் கும்மாளமிடுவரத உயர்கவன்றும் 
கருதுவதும் குடியின் ஆதிக்கமாகக் கருதலாம். குடித்து விட்டுத் கதருவில் 
வழீ்ந்து கிடப்பதும் தகராறு கசய்வதும் பண்பற்ற கசயல்களாக இருந்த நிரலகூட 
மாறி, இதுகவல்லாம் இனித் தடுக்க இயலாது என்கிற கபாதுப்புத்தி நிரலக்கு 
இந்த நாடு தள்ளப்பட்டு விட்டது. 

கவிஞர்கள், எழுத்தாளர்கள், விஞ்ஞானிகள் என்று சகல 
துரறயினரும் குடிப்பரதப் பற்றிக் குற்றவுணர்வு ஏதும் இல்லாமல் இயல்பாக 
அதுபற்றி, இது தனிமனித சுதந்திரம் என்று கருத்துரரப்பதும் இதற்கு ஆதாரம் 
மதடி சங்க இலக்கிய உதாரணங்கள் என்று பிதற்றுவதும் கவட்கக் மகடான 
விஷயம் என்பது மட்டுமன்றி, ஒரு தரலமுரறக்மக தவறான வழிகாட்டும் 
ரககாட்டி மரங்களாகவும் இவர்கள் வலம் வருகிறார்கள். 

மதுதவ ஒழிப்ப ாம் மனிைதன காப்ப ாம் 
அம்சப்ரியா  

http://googleweblight.com/?lite_url=http://www.warasathulanbiya.com/2014/11/blog-post_55.html&lc=en-IN&s=1&m=34&ts=1438682916&sig=APONPFni5fgOhJ0HFTusNGtWEURU-LUJEw
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குடியால் உயர்ந்தவர்கரளப் பற்றி இவர்களால் யாமரனும் ஒருவரர 
அரடயாளம் காட்ட முடியுமா...? அரசுக்கு வருமானம் மதுக்கரடகள் என்று அரசுகள் 
பிதற்றுகின்றனமவ, இது வரர வறுரம ஒழிந்திருக்கிறதா...? மவரல வாய்ப்புகள் தான் 
கபருகியுள்ளதா...? 

படித்த பண்புள்ள இரளஞர்கள் பலரும் 
'டாஸ்மாக்' மதுக்கரடகளில் மவரலக்குச் மசர்ந்தபின் 
புதிய குடிகாரர்களாய் மாறிப்மபானரத யாராலும் 
மறுக்க இயலுமா...? மமலதிகாரிகரளச் சரிகட்ட, 
எப்படியாவது சம்பாதிக்கிற உத்திகரளப் 
பழகவில்ரலகயன்றாவது கூற முடியுமா...? கல்லூரி 
மாணவர்களில் சிலர் மமரலநாட்டுத் தாக்கத்தின் 
விரளவாகக் குடிக்கிற பழக்கத்ரத ஏற்படுத்திக் 
ககாண்டனர். 

குடிக்கிற ஆண்கரளக் கண்டிக்க மவண்டிய மாதர்கள்கூட குடிக்கத் 
கதாடங்கிய வரலாறுகளும் நம்மிடம் உண்டு. தாமய தன் மகனுக்கு ஊற்றிக் 
ககாடுக்கிறாராம். கவளிமய கசன்று அதிகமாகக் குடித்துப் பழகி விடுவானாம். 
வடீ்டிமலமய ஒரு 'கபக்மகா' இரண்டு 'கபக்மகா' ககாடுத்து விட்டால் கவளிமய கசன்று 
சீரழிய மாட்டானாம். குடிக்கு வக்காலத்து வாங்குகிற வணிக ஊடகத்தில் பிதற்றுகிற 
மபட்டியின் குரல் இது. 

குடியின் தீரமகரளப் பற்றிப் பல நூற்றாண்டுகளாக பலரும் குரல் 
ககாடுத்து வரும்மபாது இந்த நூற்றாண்டிலும் மதரவதானா....? என்கிற ஒரு பழரமக் 
மகள்வி புதுரமயாய் எழுந்து வரும்! எந்த நூற்றாண்டானால் என்ன? கநருப்பு 
சுடத்தாமன கசய்யும்! குடி, குடிரய எப்மபாதும் ககடுக்கத்தான் கசய்யும். மிகப் கபரிய 
சாதரனயாளர்கள் தங்கள் வாழ்நாளில் ஒரு பகுதியில் குடித்மத அழிந்து 
மபாயிருக்கிறார்கள். 

சில கருத்துகரள ஏற்ககனமவ கசால்லப்பட்டு விட்டது என்று ஒதுக்கி விட 
முடியாது. திரும்பத் திரும்ப கசால்லிக் ககாண்டுதான் இருக்க மவண்டும். புதிய 
தரலமுரறக்கு இந்தக் கருத்துகள் மிகவும் அவசியம் தான். ஒரு தவரற தவமற 
இல்ரலகயன்று சமாதானப்படுகிற ஒரு தரலமுரற உருவாகி வருகிறமபாது 
இத்தரலமுரறரய யார் எப்படிக் காப்பாற்றுவது? 
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குடி, ஒருவரகயில் தனிமனிதப் 
பிரச்ரனதான். அவர்களின் பணம், கசல்வம் குடியில் 
அழிந்து விடுகிறமபாது மீறிப்மபானால் அக்குடும்பம் 
பாழ்படும். இது மமமலாட்டமானது தான். குடிக்கிற 
ஒருவனுக்குப் பிறக்கும் குழந்ரதக்கும் மநாய்க்கூறு 
ஏற்படும். குரறந்த விரல மருந்து, உரழக்கும் திறன் 
குரறவதால் நாட்டுக்கு இழப்பு என்று கதாடர் 
சங்கிலிமபால் குடிகாரர்கள் பிரச்ரனகள் கதாற்று 
மநாயாகி விடுகின்றன. 

குடிரய ஒழிக்க அல்லது கட்டுப்படுத்த இரடவிடாத பிரசாரமும் கருத்துப் 
பரிமாற்றமும் இன்ரறக்குத் மதரவ. இதற்கான வாய்ப்புகள் உருவாக்குகிற எந்தக் 
கட்சிரயயும் அரமப்ரபயும் ஆதரிக்கத்தான் மவண்டும். 

 
பூரண மதுவிலக்மக நம் நாட்டின் அறிவுச் கசல்வத்ரத தக்க ரவக்கும். 

உரழக்கும் திறரன மமம்படுத்தும்! தனி நபர் மசமிப்ரபப் கபருக்கும்! வாழ்க்ரக வளமும் 
நலப்படும்! பூரண மதுவிலக்குக்கு யார் குரல் ககாடுக்கிறார்கமளா அவர்கரள அரமப்பு 
ரீதியாக ஆதரித்துச் கசயல்படுவது காலத்தின் கட்டாயம்! 



6 

 

பரிசல் பயணம்  

எப்மபாதும் அலாதியானது  

எங்களூரில் அப்மபாது பரிசல் இருந்தது 

அந்தக் காலத்தில்  

எனக்கு ரஜினி கமலுக்கு பிறகு  

பரிசல்காரன் ஆறுமுகத்ரதமய  

அதிகம் பிடித்திருந்தது 

ஆறுமுகத்ரத  வாத்தியார்  

என்றுதான் அரழப்மபாம் 

எங்களுக்ககல்லாம்  

நீச்சல் கசால்லிக் ககாடுத்தது அவன் தான் 

சனி ஞாயிறுகளில்  

அவமனாடு மீன் பிடிக்கப் மபானால்  

கபாழுது சாயும் மபாதுதான் வடீு திரும்புமவாம். 

எது ககண்ரட  

எது ககளுத்தி என்கறல்லாம்  

எங்களுக்குச் கசால்லி ககாடுத்தது அவன்தான்  

மபானவாரம்  

ஊருக்குப் மபாயிருந்தமபாது  

ஆறுமுகத்ரத  

பஸ்சில் பார்த்மதன் 

 ரிசல்  யணம் 
அமசாக் பழனியப்பன்  
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என்ன வாத்தியாமர  

எப்படி இருக்க  

என்று மகட்ட கபாழுது  
பக்கத்து ஊரில் மசாடா 
கம்கபனிக்கு  

மவரலக்குப் மபாவதாகவும்  

கூலி நூற்றி எண்பது ரூபாய்  

தருவதாகவும் அவன் கசால்லி முடிக்கும் முன்மன 

பின்னாடியிலிருந்து ஒரு குரல்  

பரிசல்காரமர  

நீ இறங்க மவண்டிய இடம் வந்திருச்சு  

இறங்கு என்றதும்  

ஆறுமுகம் என்னிடம்  

எதுவும் கசால்லாமல்  

இறங்கி நடக்ககத் கதாடங்கினான்  

வாத்தியாமர என்று கரடசியாக  

கூப்பிட மவண்டும் மபாலிருந்தது  

ஆனால் கூப்பிடவில்ரல  

அன்று ஆற்றின் முதலாளியாக இருந்தவன்  

இன்று மசாடா கம்கபனியின்  

கூலித் கதாழிலாளிகயன்று நிரனக்கும் கபாழுது  

எனக்கு அழுரக வந்திருக்க மவண்டும்  

வரவில்ரல  

இங்கு எல்லாம் வற்றிப் மபாய் விட்டது 
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சிந்து நதி தீரத்திமல... 

 

இப்கபாழுதுமபால் அல்ல. கசழித்த காடுகள்; 
புல்கவளிகள்; இரடயிரடமய சிறு சிறு 
குடிரசகளில் மனிதக் கூட்டங்கள். எங்ககங்மகா, 
அதிக கநருக்கமாக, ஜாஸ்தியாக மனிதக் 
கூட்டங்கள் வசிக்கும் இடம் நகரம் என்ற 
ம ாதாவில் விளங்கும் - அதில் அரசன் இருப்பான் - அதனால் அது தரலநகர். 

இவ்வளவும் தாண்டி ஜன சஞ்சாரமம இல்லாத பாகம். சிந்து நதி  ிமயத்தின் 
மடிரயவிட்டுச் சமகவளிக்கு வர ஆரம்பிக்கும் இடம். மரமும் ககாடியும் 
மனிதனின் கவற்றிரயக் காணாதரவ. சிந்துவின் கன்னிப் பருவம் - நதி 
களங்கமற்ற உள்ளத்ரதப்மபால் பாரறகரளத் தழுவிச் சுழித்துச் சிரித்துச் 
கசன்றது. 

அங்மக ககௌதமருரடய வாசஸ்தலம் சற்று காட்டின் உள்மள தள்ளி. சிந்துவின் 
கரரக்கும் குடிரசக்கும் கூப்பிடு தூரம். 

குடிரசக்குப் பக்கத்தில் சிறிது தள்ளி வடக்குப் புறமாகச் கசழித்த புல்கவளி. 
தூரத்திமல  ிமவானின் பனிச் சிகரம், இவர்களுக்கு எப்கபாழுதும் தீங்கு 
வராமல் கவனிப்பதுமபால் இருந்தது. 

ககௌதமர் அந்தணர், அதாவது வித்ரதக்கும் கரலக்கும் தமது வாழ்க்ரகரய 
அர்ப்பணம் கசய்துவிட்டவர். அது ஒரு காலம். வாலிபர்களுக்கு - சிறுவர்களுக்கு - 
வித்ரதரயப் மபாதிப்பதில் ஒரு பிமரரம. அகதல்லாம் பரழய கரத. 

அப்கபாழுது, இந்த அகண்ட உலகத்தில் உள்ள சராசரங்களின் அழகு, அதன் 
காரணம், அதன் மூலம் இரவகயல்லாவற்ரறயும் அறிய ஓர் ஆர்வம். 
அதனால்தான் இந்தத் தனியிடத்தில் வந்து நிம்மதியாகத் தமது ஆரசரயப் 
பூர்த்தி கசய்து ககாள்ளத் தனித்திருக்கிறார். சமூகத்ரதவிட்டு விலகித் தமது 
பத்தினியுடன் இங்கு வசித்து வருகிறார். 

அகல்தய  
ைிரு. புதுதமப் ித்ைன்   
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அவருக்கு வயது முப்பது. கறுத்து அடர்ந்த 
தாடி, அகன்று பிரகாசமான ஒளிவிடும் கண்கள், 
கமல்லிய உதடு, பரந்து விரிந்து திரண்ட மார்பு, 
ஒடுங்கிய வயிறு, எல்லாவற்றிலும் 
இயற்ரகயின் கனிவு கபாங்கியது. மிருக 
அழகன்று - ஆரள மயக்காது, வசீகரிக்கும். 
அந்தக் கண்களில், அந்த உதடுகளில் ஒரு 
கதய்வகீ ஒளி - மதஜஸ் - உள்ளத்தின் 
சாந்திரய எடுத்துக் காட்டிற்று. 

 

அவர் மரனவி - அவள் தான் அகல்ரய. அவர் ஆணுக்கு இலட்சியம் என்றால், 
இவள் கபண் குலத்திற்கு கவற்றி. மருண்ட பார்ரவ, அவரரக் காணுந்மதாறும் 
காதல் கபாங்கும் கண்கள். அவரரத் தனது உள்ளத்தில் மட்டும் 
ரவத்துவிடவில்ரல. அவளது ஒவ்கவாரு கசயலும் அவரது இன்பத்திற்காகமவ. 
அதிமல அவளுக்கு ஓர் இன்பம். 

 

ககௌதமரும் இவரளக் காதலிக்கிறார். ஆனால் அவர் காதல் காட்டாறு 
மபான்றதன்று - சாந்தியிமல பிறந்தது. அவர் மனம் இடியச் கசய்ய ஒரு மலசான 
வழி, அவள் மமல் ஒரு துரும்ரப எடுத்து வசீினாலும் மபாதும். அவருரடய 
காதலின் உயர்ரவ அவள் அறிந்திருந்தாள். அவள் கற்புள்ளவளாக இருந்ததில் 
ஆச்சரியமில்ரல. அவர் அவளுரடய இலட்சியம். அதனால், அவள் கற்புடன் 
இருந்ததில் என்ன அதிசயம். 

 

ஒரு நாள் சாயங்காலம். சூரியன் இன்னும் அஸ்தமிக்கவில்ரல. 
தூரத்திலிருக்கும் பனி மரலகள் கசந்தழலாகக் கனிந்தன. அகல்ரய 
குடிரசக்குள்ளிருந்து குடத்ரத இடுப்பில் ஏந்தியவண்ணம் கவளிமுற்றத்திற்கு 
வருகிறாள். அந்த கவளிமுற்றத்தில் ககௌதமர் ஒரு கிரந்தத்ரத வாசித்துக் 
ககாண்டிருக்கிறார். பக்கத்தில் வந்து நிற்கிறாள். 
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ககௌதமருக்குச் சற்று மநரம் அவள் இருப்பது 
கதரியாது. கிரந்தத்தில் இருந்த லயிப்பு அப்படி. 
பிறகு வந்திருக்கிறது கதரிந்தது. அன்பு கனிந்த 
பார்ரவயுடன் சிரித்துக்ககாண்டு, என்ன 
அகல்யா, மநரமாகிவிட்டதா? குளிக்கவா? நான் 
ககாஞ்சங் கழித்து வருகிமறன். கிரந்தத்தில் 
ககாஞ்சந்தான் பாக்கியிருக்கிறது!" என்றார். 

குடத்ரதக் கீமழ ரவத்துவிட்டு அவர் 
தரலரய மார்புடன் மசர்த்தரணக்கிறாள். கநற்றியில் அவள் அதரங்கள் படிந்து 
அப்படிமய சற்று மநரம் இருக்கின்றன. 

"நான் வருகிமறன்!" என்று குடத்ரத எடுத்துக் ககாண்டு நதிக்குச் கசல்லுகிறாள். 
அவள் மனத்தில் ஓர் ஏமாற்றம் - இத்தரன மநரம் எதிர்பார்த்திருந்தது 
நடக்காததினால் - கணவருடன் சிரித்தும் குதூகலமாக விரளயாடிக் ககாண்டும் 
நதிக்குச் கசல்ல முடியாரமயினால். அவர்மீது மகாபமும் இல்ரல. 

அவள் கவகு மவகமாக நதிரய அரடகிறாள். உரடகரளத் துரவப்பது, 
குடத்ரதத் மதய்ப்பது - எல்லாம் கவகு துரிதமாக நடக்கின்றன. 

உரடகரளகயல்லாம் கரளந்து பாரறயின் மீது ரவத்துவிட்டு நீரில் 
குதிக்கிறாள். அந்தக் குளிர்ந்த நீரில் நீந்தி விரளயாடுவதில் என்ன இன்பமமா! 
ஆழமான சிந்துவில் முக்குளிப்பதும், மறுபடியும் பாரறயில் ஏறிக் குதித்து 
நீந்துவதுமாக அதிமலமய லயித்துப் மபாய் விட்டாள். 

அப்கபாழுது எங்கிருந்மதா இந்திரன் எதிர்க் கரரயில் வந்தான். அகல்ரயயின் 
கட்டழகு அவரனக் கல்லாகச் சரமத்தது; ரவத்த கண் மாறாமல் பார்க்கும்படி 
கசய்தது. அவரள எப்படிமயனும் அரடய மவண்டும் என்று தீர்மானித்துக் 
ககாண்டு, அவரள கநருங்க ஒரு பாரறயில் இறங்கினான். 

இந்தச் சப்தம் அகல்ரயயின் காதில் விழுகிறது. 

திரும்பிப் பார்க்கிறாள். ஓர் ஆடவன்! மநர்ரமயற்ற மிருக உணர்ச்சி கபாருந்திய 
முகம்! அழகுதான்! கநருங்குவதின் அர்த்தம் அவளுக்குப் பட்டது. அப்படிமய 
கவறித்து ஒரு மகாபப் பார்ரவ பார்க்கிறாள். 
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இந்திரன் நடுநடுங்கி அப்படிமய நின்றுவிட்டான். 
இப்படி எதிர்பார்க்கவில்ரல அவன். 

அகல்யா ஒரு பாரறயின் பக்கத்தில் மரறந்து 
உரடகரளச் சீக்கிரம் அணிந்துககாண்டு, 
குடத்தில் தண்ணரீுடன் கவகு மவகமாகக் 
கரரமயறிச் கசன்றுவிடுகிறாள். 

இந்திரன் மனத்தில் அவரள அரடயமவண்டும், 
அரடயமவண்டும் என்ற ஒமர எண்ணந்தான். அவள் யார், தான் கசய்யப் 
புகுந்தது என்ன என்று எண்ண மனத்தில் இடமில்ரல. 

ரபத்தியம் பிடித்தவள் மபால் ஒமர கவறித்த பார்ரவயுடன் கசன்று 
ககாண்டிருக்கும் அவள் எதிமர ககௌதமர் வருகிறார். குடம் ரகயிலிருந்து 
நழுவுகிறது. ஒமர ஓட்டமாக ஓடி அவர் மார்பில் விழுந்து மகாகவன்று 
கதறுகிறாள். 

ககௌதமர் அவரளயரணத்தவண்ணம், "என்ன? என்ன?" என்றார். 

மதம்பிக்ககாண்மட நடந்தரதத் கதரிவிக்கிறாள். அவரளத் மதற்றிக் குடிரசக்குக் 
ககாண்டுவிட மவண்டியிருந்தது. அவளது உயர்ந்த காதல், அதன் முடிவாக, 
அதன் சிகரமாக இருக்கும் அவள் கற்பு, அவருக்கு ஒரு புதிய உண்ரமரயத் 
கதரிவிக்கிறது; அதுதான் மற்ற ஆண்களிடம் மனத்திமல ஏற்படும் அருவருப்பு. 

இந்திரன் ஒமர தடரவயில் தனது எண்ணம் ஈமடறச் சமயம் 
எதிர்ப்பார்த்திருந்தான். 

இகதல்லாம் அகல்ரயக்குத் கதரியாது. ஏமதா ஒரு கபருங்குற்றத்ரத, 
மனத்திற்கு ஒவ்வாத குற்றத்ரதச் கசய்ததுமபால் அவள் உள்ளம் ககாந்தளித்துக் 
ககாண்டிருந்தது. 

ககௌதமருரடய அன்பும் காதலும் அவரளத் மதற்றின. அன்று அவர்கள் தூங்க 
கநடுமநரம் கசன்றது. 

உனக்காக எல்லாரும் குருடராக இருக்க முடியுமா? என்றார் ககௌதமர். 
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"ஆனால் ஆந்ரதயாகவா விழிக்க மவண்டும்?" 
என்றாள் அகல்ரய. 
 
இந்திரன், தனது ரபசாச உணர்ச்சிரயப் பூர்த்தி 
கசய்துககாள்ள எப்கபாழுது சமயம் கிரடக்கும் 
என்று சுற்றி வருகிறான். 
 
விடியற்காலம் என்று ககௌதமரர நிரனக்கும்படி 
கசய்து அவரர அப்புறப்படுத்தி விட்டால் ஆரச 
பூர்த்தியாகும். 
 
நடு நிசி, சந்திரனற்ற வானம், கவள்ளி மட்டும் ககாஞ்சம் பிரகாசமாக, விடியற்காலம் 
என்று நிரனக்கும்படி மங்கிய கவளிச்சத்ரதத் தருகிறது. இந்திரன் மகாழி மாதிரிக் 
கூவுகிறான். 
 
குடிரசயினுள் அகல்யாரவத் தழுவியும் தழுவாமலும் உறங்குகிறார் ககௌதமர். 
அவருக்கு எப்கபாழுதும் பிசாசுத் தூக்கம் கிரடயாது. மகாழியின் குரல் மகட்டதும் 
காரலக் கடரனக் கழிக்க எழுந்து சிந்துக் கரரக்குச் கசல்லுகிறார். 
 
அன்று கநடுமநரமாகத் தூங்காததினால் அகல்ரயக்கு அயர்ந்த தூக்கம். 
 
பாதிக் கனவு, பாதித் தூக்கம். கணவனுடன் ககாஞ்சித் தழுவி அவருடமனமய 
இருப்பதுமபால் கனவு. இந்திரன் பூரன மபால கமதுவாக உள்மள வருகிறான். 
ஆரடகள் சற்று கநகிழ்ந்து உறங்கும் அபரலரயப் பார்க்கிறான். 
 
ஒரு மிருகத்தின் மவட்ரக அன்று பூர்த்தியாயிற்று. 
 
பாதிக் கனவு - உலகத்திலிருந்த அகல்ரய விழிக்கவில்ரல. கணவர் என்று 
நிரனத்துத் தழுவுகிறாள். ஓரளவு இயற்ரகயின் கவற்றி. 
 
கணவரர முத்தமிடக் கண்கரள விழிக்கிறாள். 
 
ஐமயா, அந்தச் சண்டாளன்! எல்லாம் சுழலுகிறது. ஒன்றும் அர்த்தமாகவில்ரல. 
கசாந்த வடீ்டிற்குள் இவன் எப்படி...? 
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பக்கத்திலிருந்த தடியால் அவன் மண்ரடயில் 
அடித்து உதறித் தள்ளிவிட்டு, ஒரு புறம் கிடந்து 
புரண்டு துடிக்கிறாள். 
 
இந்திரனுக்குச் சுய அறிவு வருகிறது. தன் 
ரபத்தியக்காரத்தனம், தன் மிருகத்தனமான 
ககாடுரம!...அவன் உள்ளமம கவடித்துவிடும் 
மபால் இருக்கிறது! 
 
நதிக்குச் கசன்ற ககௌதமர் இன்னும் விடியாதரதக் கண்டு, ஏமதா சூது 
நடந்திருக்கிறகதன்று விரரந்து வருகிறார். 
 
உள்மள சமரகலன்று நுரழந்ததும், அகல்ரய கிடக்கும் மகாலத்தில், காரியம் 
மிஞ்சிவிட்டது என்று அறிந்தார். உடமன தம் மரனவிரய வாரி எடுக்கிறார். தீயில் 
பட்ட புழுப்மபால் அவள் உடல் துடித்துப் பதறுகிறது. 
 
குற்றத்தின் பாரமம உருவாக இந்திரன் நிற்கிறான். "அப்பா இந்திரா! உலகத்துப் 
கபண்கரளச் சற்று சமகாதரிகளாக நிரனக்கக் கூடாதா?" 
 
"கண்மண அகல்யா, அந்தச் சமயத்தில் உனது உடலுமா உணர்ச்சியற்ற கல்லாய்ச் 
சரமந்துவிட்டது?" என்று அவள் தரலரயத் தடவிக் ககாடுக்கிறார். 
 
அவர் மனத்தில் ஒரு சாந்தி. 
 
ஒரு புதிய உண்ரம: 

'உணர்ச்சி மதவரனயும் மிருகமாக்கிவிடுகிறது. மனத் தூய்ரமயில்தான் கற்பு. 
சந்தர்ப்பத்தால் உடல் களங்கமானால் அபரல என்ன கசய்ய முடியும்?\\\' 

கமௌனம். 

"இந்திரா! மபாய் வா!" என்றார் ககௌதமர். அப்கபாழுதும் அவர் மனத்தின் சாந்தி 
கதளிவாகத் கதரிந்தது. 

அகல்ரய? 

அவள் உள்ளத்தில் நிகழ்ந்த ஊழியின் இறுதிக் கூத்து கணவனின் சாந்திக்குப் 
பரகப்புலமாக நின்றது. 
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கவகு அவசரமாய் 
காரலயில் 
கிளம்புரகயில் அது 
உள்மளமய மாட்டிக்ககாண்டது 
 
ஜன்னல் வழி  
கவளிமயறமுடியாமலும் 
 
என்ரனத் திட்டிக்ககாண்மட 
நான் வரும் வரரயிலும் 
 
அரறக்குள்ளும் 
அங்குமிங்கும் 
திரிந்திருந்து 
 
மீண்டும் கதரவத் 
திறந்து வடீ்டினுள் 
கசல்ரகயில் 
 
கபருமூச்கசரிந்து பின் 
எரனக் கடந்து நகர்கிறது 
அதுவரர 
உள்ளிருந்த தனிரம 
 
 

உள்பளபய மாட்டிக்ஜகாண்டது  

இரளயபாரதி இ 
9600203019 
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ஐஇரு மாதம் அடிமடி சுமந்து 
கபற்ற அன்ரன ஒருபுறம் அங்கு 
வியர்ரவ ககாட்ட உரழத்துக் கரளத்து 
வளர்த்து வரும் தந்ரத இங்கு 
 
இவர்கள் இறந்தால் வரும் அழுரக 
நாமளா மாதமமா மதறுதல் உண்டு 
வாழ்க்ரகயும் அதன்பின் அடிஎடுக்க 
நிரனரவ சுமந்து வாழ்வதும் உண்டு 
 

இரடயில் வந்த காதலன் காதலி 
முகம் பார்த்து வரும் மயக்கம் அன்மறா 
சிறிய ஊடலும் சண்ரடயும் பிரிவும் 
உயிரர மாய்க்க விரழவதும் ஏமனா! 
 
உலகில் உன்கடன் காத்துக் கிடக்க 
கடரம உரிரம அரனத்தும் மறந்து 
காதல் கசய்வமத ஊழியம் என்று 
மயங்கிக் கிடத்தல் சரிமயா கசால்லு. 
 
காதல் மவண்டும் காதல் மவண்டும் 
உலகில் நம்பணி ஆற்றும் மபாது 
இன்னும் இருரக இரணவது மபால 
ஊக்க சக்தியாய் உந்திட மவண்டும் 
 
காதலுக்காக தீயரவ துறந்து 
நல்லரவ மனதில் ஊறிட மவண்டும் 
பணம் பகட்டில் ஊறித் திரளக்காமல் 
மனிதருக்காக வாழ்ந்திடல் மவண்டும். 

மனிைருக்காக வாழ்ந்ைிடல் பவண்டும்  

பமானிகா பசகர்  
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கசால்லிய வார்த்ரதகளின் 
கமளன அழுத்தம் தாளாமல் 
நீயும்கூட அழுதிருக்கலாம். 
 
குலுங்கியழும் 
என் முகம்பாராமல் 
எதிர்திரசப் பார்த்து 
கவறித்து நிற்கிறாய். 
 
வசீும் காற்றின் 
கவப்ப கநடியில் கருகும்  
உன் மன அழுத்தம் 
வசீ்சமடிக்கிறது. 
 
திரும்பிப் பார்க்காமமலமய 
இவ்விடம் விட்டு 
அகல நிரனக்கிமறன். 
 
தரரமயாடு என்ரனச் மசர்த்திறுக்கிய 
சங்கிலிமபாகலான்று 
ஏமதா தடுக்கிறது. 

ஜவவ்பவறிடம் 

மு.முருபகஷ்  

 
கசாற்கள் சுழன்றடிக்கும் 
வனாந்தரத்தில் 
நிராதரவாய் நிற்கும் என்ரன 
மகலிப் கபாருளாய்ப் 
பார்த்துப் மபாகிறார்கள் 
கடந்து மபாகிற யாவரும். 
 
சட்கடன ஓர் கணத்தில் - 
உன்னுள் நீமய உரடந்து, 
திரும்பி வந்து, 
கழட்டிகயறிந்த கனவுகரள 
ஒவ்கவான்றாய் கபாறுக்கிப் மபாவாய் 
என்கிற  
விடாத நம்பிக்ரகமய 
என்ரனயும் நகரவிடாமல் 
கசய்திருக்கிறது 
இவ்விடம்விட்டு.. 
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அம்மாவின்... 
கவளிச்சம் பட்டு  
விழித்துக் ககாள்கிறது 
சரமயலரற 
 
பாத்திரம் கழுவி 
அடுப்பில் நீர் ரவத்து 
ககாதித்துவர 
காத்திருக்கிறாள் அம்மா 
 
மதயிரல மபாடும் மபாது 
விரலில் படும் 
ஆவியின் சூட்ரடப் 
கபாறுத்துக்ககாண்டு 
இறக்கி ரவக்கிறாள் 
பாத்திரத்ரத 

சற்மற கவப்பத்தில் 
பூத்த 
வியர்ரவத்துளிகயான்று 
மகாப்ரபயில் விழ 
 
பருகத்தரும் 
மதநீரில் 
சர்க்கரரகயன 
இனிக்கலாம் 
அம்மாவின் ஒற்ரற 
வியர்ரவத்துளி 

இரளயபாரதி இ 
9600203019 
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புத்ைர் சிதல  
அந்த புத்தர் சிரல 
இப்மபாதுதான் உரடந்து மபானது. 
முன்பிருந்த இடத்திலிருந்து 
பாதுகாப்பான இடத்திற்கு 
மாற்றி ரவத்த மபாதுதான் 
நிகழ்ந்தது அந்த விபத்து. 
 
100 ரூபாய் கூறி 
சாரலமயார முதியவரிடம் 
அரரமணி மநரம் மபசி 
50 ரூபாய்க்கு வாங்கப்பட்ட புத்தரது. 
 
புத்தரின் புன்னரகரய 
வர்ணித்தவாமற 
ரகயிகலடுத்த நண்பனிடமிருந்து 
பறித்து தான் அது 
பாதுகாக்கப்பட்டிருந்தது. 

 

அன்று 

ககாரியர் ககாண்டு வந்தவன் 

ஆரசயாய்ப் பார்த்த மபாமத 

அவனுக்குள் அரலயடித்த 
புத்தரனக் ரகயிகலடுத்துப் 
பார்க்கும் ஆரச 

என் பார்ரவகளாமலமய 

மறுதலிக்கப்பட்டது. 

அந்த புத்தர் சிரலதான் 

இப்மபாது உரடந்து கிடக்கிறது. 

 

இப்மபாது 

மயாசித்தபடிமய நிற்கிமறன் நான் 

உரடந்த புத்தரர 

எதிர்ககாள்வரதப் பற்றியல்ல; 

 

என் கவரலகயல்லாம் 

இத்தரன நண்பர்கரள இனி 

எப்படி எதிர்ககாள்வது என்பதுதான். 

தவகதற 
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மதழஜயனப் டுவது  
கமல்லிய சத்தத்மதாடு 
துளிகள் விழ 
ஆளுக்ககாரு குரட  
விரிப்பர் 
நரனயாமலிருக்க 
 
அவசரமாய் 
சாளரம் மூடி 
சாரல் தவிர்த்து 

கபய்தலால் 
சிலர் மகாபத்திற்கு 
அது 
 
இரு ரக ஏந்தி 
பிடிக்கும் சிறுமியின் 
கரங்களில் 
மரழயாகிறது 

இரளயபாரதி இ 
9600203019 
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முைண்   
கவிரத ஒன்று எழுதிமனன் 
முற்றுப்புள்ளிரய முதலில் ரவத்து.. 
 
கத்திச் கசான்மனன் 
யாருக்கும் மகட்காதவாறு.. 
 
கடற்கரரயில் காத்திருந்மதன் 
கரடசி அரலயில் கால் 
நரனக்கலாகமன்று.. 
 
ஒரு கண்ரண மூடிக்ககாண்மடன் 
பாதி நிலரவப் பார்க்கலாகமன்று.. 

முகமூடிரய மாற்றிக்ககாண்மடன் 
பரழயது அழகாய் இல்ரல என்று.. 
 
கல்ரல உரடத்துப் பார்த்மதன் 
கடவுள் கதரிகிறதா என்று.. 
 
கரடசி வரர பயணம் கசய்மதன் 
கதாடங்கிய இடத்ரத அரடயலாம் 
என்று.. 
 
கல்லரறக்குள் ஒளிந்து ககாண்மடன் 
பாதுகாப்பாய் இருக்கும் என்று..!!! 

கிருத்ைிகா ைாஸ்  
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உணர்வுகளின் ஊர்வலம்  
இன்று மரழப்பூக்கள் சிதறலாம்  
நல்லமவரள குரட மறந்மதன்  
 
பார்ரவக்கு மாற்றாய் வாங்கிய வரகமன  
கசவி நிரறக்கும் இரச ஞானம்  
சாரலமயார சிறுவனின் விரலரசவில்  
குரறகயான்றுமில்ரல நமக்கு  
 
முந்தியில் குழந்ரதரய ஒளித்தபடி  
நடுத்தர வயதுப் கபண்கணாருத்தி  
ஏமனா பிச்ரசயிட மனமில்ரல  
 
அவசரப் மபாக்குவரத்தில்  
கநாடி மநர திகில் தரும்  
ஒலிப்பாரன அலற விடும்  
இரளஞரனப் பிடித்து  
நாகரிகம் பழக்க சினமுண்டு.. 
 
முச்சந்திப் பிள்ரளயாரிடம்  
சிறு மவண்டுதல் இன்று  
முகூர்த்த நாளாய் இருக்கட்டும்  
பூக்காரப் பாட்டிக்காக  

 
உறக்கம் கதாரலத்த  
கண்களில் பள்ளிச் சுரம தாங்கும்  
பட்டுக் குழந்ரதகளின் திறக்காத  
கமௌனங்கள் உரடபட்டு  
கனவுகள் கமய்ப்பட மவண்டும்  
 
 
உன்ரன நிரனக்கும் கநாடிதனில்  
பற்றி எரிந்தது மஞ்சள்  
பச்ரசயாக மாறுவதற்குள்  
புறப்பட மவண்டும் நான்  
இன்ரறய நாரள என் வசமாக்க  
 
இதயம் தாங்கிய நுண்ணுணர்வுகள்  
ஊர்வலம் மபாக நாரள  
திரும்பவும் சந்திப்மபாம்  
மற்றுகமாரு சாரலச் சந்திப்பினில்!! 

கார்த்ைிகா  
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யாதனயுடன் குட்டிம்மா  
யாரனயும் குட்டிம்மாவும் மதாழிகள். 
பள்ளி முடிந்து வடீ்டுக்கு வந்தததும் 
பார்க்கப்மபாவாள் யாரனரய. 
ககாண்ரட மிஸ் அடித்தரதயும் 
பக்கத்துப்ரபயன் ரப்பர் திருடியரதயும் 
ஸ்கூலில் விரளயாடமவ மநரம் 
கிரடக்காதரதயும் 
யாரனயிடம் பகிர்ந்து ககாள்வாள். 
யாரனயும் அவளிடம் 
காடு இருந்தரதயும் 
தான் அங்மக பிறந்தரதயும் 
சுதந்திரமாய் வளர்ந்தரதயும் 
சந்மதாஷமாய் கசால்லிக்ககாள்ளும். 
யாரனக்ககல்லாம் ஸ்கூல் இல்ரலயா? 
ஆச்சர்யப்படுவாள் குட்டிம்மா. 
அம்மா அப்பா மலட்டாக வருவரதயும் 
அதுவரர காத்திருக்கும் மநரத்தில் 
பக்கத்துவடீ்டு அங்க்கிளின் 
ககடுகதாடுதரலயும் 
யாரனயிடம் அவஸ்ரதயாய் கசால்வாள். 

 
காசு ககாடுத்தால் வணக்கம் கசால்ல 
கற்றுக்ககாடுத்த பாகனுக்கு 
யாரனயிடம் அவள் 
அதிகமநரம் மபசுவது பிடிக்கவில்ரல. 
வடீ்டுக்குப்மபா என்று விரட்டினான். 
பாகன் படீி பிடிக்கப் மபானதும் 
உன்ரன மறுபடியும் 
காட்டில் ககாண்டுமபாய் 
விட்டுவிடுகிமறன் 
நீயாவது சுதந்திரமாய் இரு. 
யாரனரய மடித்து 
தன் கபன்சில் பாக்ஸ்சில் 
ரவத்துக்ககாண்டு 
புறப்பட்டாள் குட்டிம்மா. அருணாச்சலசிவா  
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அப் ாதவத் ஜைாடர்ந்து நானும்  

             - பசாதலமாயவன் 
நகரத்திற்கு குடி கபயர்ந்த பின் 

உரழத்துக்ககாண்மட இருக்கிமறன்   

அப்பாரவத் கதாடர்ந்து நானும்  

குரட விரித்துப் பிடித்தபடி நிற்கிறது  

அதிகாரத்தின் குரல் 

என் 

நிழலின் மமல் 

மதழ  
— பாப்பனப்பட்டு வ.முருகன் 

 
 

சட்கடன தரலநரனத்த மரழரய 

சரக்ககன்று உள்ளிழுத்து இருத்தி 

கசாட்டு ஈரமின்றி பிழிந்து உதறி 

உலரவிடுகிமறன் 

கவிரதயில்... 

காகிதகமங்கும் மரழவாசம்! 
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அலங்காைம் -  ாப் னப் ட்டு வ.முருகன்  

 
பிரகாரம் சுற்றி 
அமர்ந்து எழுரகயில் 
உதிர்ந்த உன் 
கூந்தல் பூரவ ஏந்திய 
மகாவில் கல்தூண் 
கர்வத்மதாடு கசால்கிறது 
கடவுளிடம்... 
இத்தரன நாளாய் 
இப்படிகயாரு அலங்காரம் 
உனக்குக் கிரடத்ததா என்று. 

அப் ா  
— பாப்பனப்பட்டு வ.முருகன் 
 
பசி எனப்பதறுரகயில் 
பரபரக்கும் அம்மாரவத்தடுத்து 
எல்மலார்க்கும் மசர்த்மத 
வாங்கி வந்துவிடும் அப்பா 
அம்மாவுக்கும் அப்மபாது 
அப்பாவாகிவிடுகிறார்... 

 
இருப்புப் பாரதகயங்கும் 
அட்ரடப்பூச்சி... 
இரயில்கள் 

 

சுகன்யா ஞானசூரி. 
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கிரீடம் 

       -  சுகன்யா ஞானசூரி  
 
அழகிப்மபாட்டியில் கவற்றிமயா 
புல்லின் தரலயில்  
பனித்துளிக் கிரீடம். 

ஆனந்ைக் கண்ணரீ்  
சுகன்யா ஞானசூரி  
 
ஒளிரும் மகிழ்வில் 
ஆனந்தக் கண்ணரீ் 
எரியும் கமழுகுவர்த்தி! 

 தழய ஞா கம்  
- புன்னதக பூ ஜெயக்குமார் 

 
 
ஆண்டுக்கு இருமுரற 
அடுக்கடுக்காக  
வர்ணம் பூசிய 
சுவரில் 
பதிரனந்தாவது அடுக்கு  
பரழய வர்ணம் கிளறிக் ககாண்டு  
கவளிப்பட்டு விடுகிறது  
சிறு குழந்ரதகயான்றின்  
சுரண்டலில் 
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பைவதைத் ைகப் ன்  - சாயா சுந்தரம்  
எப்மபாது கடல் பார்த்தாலும் 
எங்கப்பா மாதிரி என்று  
அலுக்காது சிலாகிப்பாய்……. 
மணல்வடீு கட்டி 
மரப்பாச்சி கரத கசால்லி 
அரலதுரத்தி ஆட்டம் மபாட்ட 
அப்பாவின் மதவரதயான நீ 
அப்பாரவ மதவரத என்பாய்…. 
கரடத்கதரு சாக்கரடயில் 
உருண்கடழுந்த மவகத்தில் 
மீதமிருக்கும் மபாரதயில் 
மிருகமாய் மாறிப்மபாகும் 
என் தகப்பனும் ஒரு  
அப்பா தான் என்றால் 
புரியுமா உனக்கு… 
எப்மபாதும் கசிந்த விழிகளுடமனமய 
இருக்கும் அவளிடம் 
அழுவுறியாம்மா என்றால் 
அடுப்பு புரக கண்ணு  
படி மபா என தரலதடவி  
அனுப்பி ரவக்கும் அம்மாவின் 
நிழல் படம் கூட கதாடுதிரரயில் 
நிழலாக மட்டும் கதரிகிறது 
என் கண்ணரீின் மசமசப்பில்… 
காய்ப்மபரிய ரக பிடித்து  
அரழத்து வந்து கால் புரதய 
நடக்க ரவத்து சிற்றரல துரத்த  
சின்னதாக அவரளச் சிரிக்க ரவத்து… 
ஒரு முரறமயனும் 
மணல் வடீு கட்டி 
உன் மதவரதத் தகப்பன்  
ஆகமவண்டும் என் அம்மாவுக்கு நான் அப்பனாய்……… 
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இயற்தகஜயன்னும் ைதலப் ில் - அபசாக்  ழனியப் ன்  
இயற்ரககயன்னும்  
தரலப்பில்  
வரரயப்படுகின்ற  
ஓவியங்களில்  
ஆறும்  
ஆற்ரறகயாட்டி  
குடிரசகளும்  
குரடவிரித்த  
கதன்ரன மரங்களும்  
தூரத்தில்  
சூரியன் 
உதிப்பதுமாய்    
முன்பிருந்தன 
இப்மபாது  
லாரிகளும்  
மசர்ந்துககாண்டன. 

அடிதம மீன்— அருணாச்சலசிவா  
எது ராஜா மீன்? 
எது ராணி மீன்? 
மீன்கதாட்டிரயக் காட்டிக் 
மகட்கும் கண்மணிக்கு 
எப்படி கசால்மவன், 
எல்லாமம அடிரம மீன் என்று!! 
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உள்ளம் அறியுமா ?  
 
கவட்ட   கவளியில்  
ஆளற்ற   வதீியில்  
கவயில்  கம்பளமாய்   
வியாபித்துக்  கிடப்பதுமபால்  
 நீ  என்னுள்  
 விரிந்து  கிடக்கிறாய் ! 
 
 பித்தரனப்மபால்  
 யாவும்  இழந்த நிரலயில்  
 இருள்  அடர்ந்த  பூங்காவிற்குள்  
 நான் .... 
 
காலம்  கழிந்து  வணீாய்  
வாழ்வு  நீண்டுகிடப்பது  
யாருக்காக ? 
ககாடிய  மவதரனயின்  கணங்கள்  
அரலகயன  எழும்புகிறது  
வழிப்மபாக்கனின்  உள்ளம்  
யாரறிவார் ? 
அவன்  மனமமா  கவறுரமயில்  
கவிந்த  மரழ  மமகங்கரளப்மபால்  
கவரலயின்  சூல்  ககாண்ட  மனசு ! 
 
நீமயா  
நிரறமாத  பூரிப்பில் ! 
============================================== 
சந்ைிைா மபனாகைன்  

 

 
 
 
மனசாட்சியின் நீட்சியாய் நீளும் 
குறியடீுகளின் முரனகரள மழித்து 
முகவரி மதடிடாத இறுமாப்மபாடு 
விரிந்து கிடக்கிறது என் முற்றம். 
 
குறுக்கு வழிகரளப் புறந்தள்ளி 
முகமூடிகரள மறுக்கும் மபாகதல்லாம் 
அதில் பதியமாகும் 
குறியடீுகளுக்கு நாமன உரமாகிமறன். 
 
என் முற்றம் 
நாமன உரம் 
என்றான பின் 
முறித்துக் ககாள்ள என்ன இருக்கிறது? 
·           
பள்ளியில் கபற்று வந்த 
மதிப்கபண் அட்ரடரய 
அம்மாவிடம் ககாடுத்தவள் 
தன் வகுப்பரறரய 
விவரித்துக் ககாண்டிருந்தாள் 
அலமாரி கபாம்ரமகளிடம். 
 
=================================== 

மு.பகா ி சைப ாெி  
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புல்லுக்கு நீர்           ஜெயா ாைைிப்ரியா  

மஷா மகஸில் 
வளர்த்து வரும்     
வாஸ்துச்கசடிக்கு 
நாள் மதாறும் 
நீரூற்றி கருத்தாய் 
வளர்த்தவள் கண்ணில் 
வாசலில் வாடிய 
மவப்பம்கன்றும் 
தக்காளிச்கசடியும்   
படமவயில்ரல. 

 றதவகள் வரும் ைிதச  
அபசாக்  ழனியப் ன்  
 
பறரவகள்  
வரும் திரச  
பார்த்துக்ககாண்டிருந்மதன்  
ஆமறழு  
விமானங்கள்  
மபாய் விட்டன. 

உணர்வுகளதனத்தும்  
 
அவள் 
உணர்வுகளரனத்தும் 
ஒளிந்து ககாண்டிருக்கிறது... 
அந்தக் ககாலுசுக்குள் 
 
=============================== 
மணிகண்டன் ைஞ்தச  
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நில் !கவனி !கசல்! 
என்று எழுதப்பட்டிருந்த 
ரயில்மவ மகட்டில் 
நிற்காமலும், 
யாரரயும் 
கவனிக்காமலும், 
கசன்று ககாண்டிருக்கிறது 
ரயில்... 

உன்ரனப் பற்றி 

புகழ்ந்து மபச 

மமகத்திடம் 

ஒரு கவிரத 

எழுதித்தரும்படி 

மகட்மடன் 

ககாட்டியது 

மரழரய ... 

பசி வயிற்ரறக் கிள்ளுகிறது 

பாவம் இந்த  

வயிற்றுக்குத் தான் 

கதரியவில்ரல 

பசிரய எப்படி  

திருப்பிக் கிள்ளுவகதன்று... 

வ
ிக்

பன
ஷ்
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காய்ந்ை சருகு - விரனயன்  

 

தனித்து உதிரும் 

ஒற்ரறச் சருகின் 

புரடத்த நரம்புகளில் 

இரடயிரடமய மகட்கிறது  

தாத்தா ஊற்றிய  

தண்ணரீ் சத்தம். 

ைதலமுதற மாற்றம்   
— விதனயன்  
 
கபரியவனுக்கு 
புசு புசு நாயின்னா 
உசுரு.! 
நடுப் பய கிளி கூடத்தான் 
மபச்கசல்லாம்..!! 
சின்னவ கடடிபியர் 
இல்லன்னா தூங்க மாட்டா.! 
வூட்டு மூரலல 
இய்ய தட்டுல 
மீந்த பருக்ரகய 
பாத்து அழுவுது 
ஆயா 
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கபாழுது சாய்ந்து கவகு மநரமாகிவிட்டது. கூலி மவரலக்குப் 
மபாயிருந்த 'சித்தாள்' கபண்கள் எல்மலாரும் வடீு திரும்பி 
விட்டார்கள். இன்னும் அழகம்மாரள மட்டும் காணவில்ரல. 

குடிரசக்குள் ---தனக்கும் அழகம்மாளுக்கும் மசாறு கபாங்கி, 
குழம்பு காய்ச்சும் மவரலயில் ---அடுப்புப் புரகயில் 
குனிந்திருந்த கிழவி ஆமராக்கியம் முந்தாரனயில் முகத்ரதத் 
துரடத்துக்ககாண்டு, குடிரசக்கு கவௌிிமய வந்து தரல 
நிமிர்ந்து பார்க்கும்மபாது நிலவு கிளம்பி இருந்தது. 

'மநரம் இருட்டிப் மபாச்சுமத, இந்தப் கபாண்ணு எங்மக மபாணா?" 
கிழவிக்கு கநஞ்சு படபடத்தது. 

இவ்வளவு மநரமாகியும் அவள் வடீு வந்து 
மசராமலிருந்ததில்ரல. 

மசரித் கதருவில் யாமரா மபாவது கதரிந்தது. 

"அதாரு? சின்னப் கபாண்ணா...ஏ, சின்னப் கபாண்ணு' எங்க அழகம்மா எங்மக? உங்க கூட 
வரலியா?...." 

"நாங்கல்லாம் ஒண்ணாத்தான் வந்மதாம் ஆயா.....வழியிமல எங்கனாச்சும் பூட்டாமளா 
என்னமமா, கதரிலிமய....." 

குடிரசயின் கதரவ இழுத்து மூடிவிட்டு, கதருவில் இறங்கி நடந்தாள் ஆமராக்கியம். 
எதிரில் வரும் கபண்கரள எல்லாம் நிறுத்தி விசாரித்தாள். 

"எங்க அழகம்மாரளப் பார்த்தீங்களா, அழகம்மாரவ?" 

எல்மலாரும் பார்த்ததாகத்தான் கசான்னார்கள். அவள் எங்மக என்றுதான் யாருக்கும் 
கதரியவில்ரல. 

மசரித் கதரு முரனயில் உள்ள சாயபுக் கரடயில் ஒமர கும்பல்...' அந்தக் கும்பலில் 
இருப்பாமளா' '--கிழவி சாயபுக் கரடரய மநாக்கி ஓடினாள். கரடயில் கபண்கள் கூட்டம் 
நிரறந்திருந்தது; அழகம்மாரளத்தான் காமணாம். 

பைவன் வருவாைா?  
ைிரு. ஜெயகாந்ைன்  
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"ஏ' ஐமயா, கரடக்கார ஐயா...எங்க அழகம்மா இந்தப் பக்கம் 
வந்தாளா, பாத்திங்களா ஐயா?..." 
 
"அட மபாம்மா, ஒனக்கு மவமற மவரலயில்மல...நீ ஒரு ரபத்தியம், 
அந்தப் ரபத்தியத்ரதத் மதடிக்கிட்டுத் திரியமற? எங்களுக்கு மவமற 
மவரலயில்லியா?" என்று எரிந்து விழுந்தான் கரடக்கார சாயபு--
அவனுக்கு வியாபார மும்முரம். 
 
ரபத்தியம்;--அந்த வார்த்ரதரயக் மகட்டதும் கிழவிக்கு கநஞ்சில் 
உரதத்தது மபாலிருந்தது. 
 
ஆமாம்; இரண்டு மாதத்துக்குமுன் அழகம்மாள் ரபத்தியமாகத்தான் இருந்தாள். இமத 
கதருவில், குப்ரபத் கதாட்டிகரளக் கிளறிக்ககாண்டு, எச்சில் இரல நக்கிப் பசி தீர்த்துக் 
ககாண்டு, 'ஆரட பாதி, ஆள் பாதி' க் மகாலத்துடன் ரபத்தியமாய்த் திரிந்து 
ககாண்டிருந்தவள்தான் அழகம்மாள். 
 
"இப்ப இல்லிமய......இப்பத்தான் அழகம்மாளுக்குப் ரபத்தியம் கதௌிிஞ்சு மபாச்சுமத' " 
கிழவியின் உதடுகள் முணுமுணுத்தன. எப்படித் கதௌிிந்தது? கிழவிக்கு மட்டுமல்ல; 
எல்மலாருக்கும் அது ஓர் புரியாத, நம்ப முடியாத புதிர், மபராச்சரியம்' 
 
இரண்டு மாதங்களுக்கு முன் ஒரு ஞாயிற்றுக்கிழரம காரலயில் கிழவி ஆமராக்கியம் 
மாதா மகாயிலுக்குப் மபாகும் மபாது, மாதாமகாயில் சாரலயின் ஓரத்தில் உள்ள மணல் 
திடலில், ஓங்கி வளர்ந்திருந்த இரண்டு ஒதிய மரங்களுக்கு இரடகவௌிியில் உடரல 
மரறத்துக்ககாண்டு 'ஆயா ஆயா' என்று பரிதாபமாகக் கூவினாமள, அழகம்மாள்...அதன் 
பிறகுமா அவளுக்குப் ரபத்தியம்? 
 
"ஆயா, நானும் உன்ரன மாதிரி ஒரு மனுசப் பிறவி தாமன?...ஒரு கபாம்பரளப் கபாண்ணு 
கட்டத் துணி இல்லாம முண்டமா நிக்கிமறமன, பாத்திக்கிட்மட மபாறிமய ஆயா..." என்று 
கதறியழுதாமள, அழகம்மாள்--அதன் பிறகுமா அவளுக்குப் ரபத்தியம்? 

 
அழகம்மாளின் அந்தக் குரல்... பத்து வருஷங்களுக்கு முன் தன்ரன கவறுத்துவிட்டு 
யாருடமனா எங்மகா ஓடிப்மபாய்விட்ட மகள் இஸகபல்லாவின் நிரனரவக் ககாண்டுவந்தது 
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. 

கிழவி குரல் வந்த திக்ரக கவறித்துப் பார்த்தமபாது, இடுப்புக்குக் கீமழ 
ஒரு முழக் கந்ரதத் துணிரய, எட்டியும் எட்டாமலும் இருந்ததால் 
பக்கவாட்டில் முடிந்து கட்டிக் ககாண்டு, காதலரனத் தழுவுவதுமபால் 
மரத்மதாடு மார்ரபச் மசர்த்து இரணத்து மரறத்தவாறு, தரலரய 
மட்டும் திருப்பிக் கழுவில் ஏற்றிய குற்றவாளி மபால் நின்று கதறும் 
அவள் இஸகபல்லாவா?...அழகம்மாளா?...யாராயிருந்தால் என்ன? 
கபண்' 

கிழவி அன்று மாதா மகாயிலுக்குப் மபாகவில்ரல. குடிரசக்கு 
ஓமடாடியும் வந்து தன்னிடமிருந்த கந்தல் புரடரவ ஒன்ரற எடுத்துக் 
ககாண்டுமபாய் 

அவளிடம் ககாடுத்தாள். உடுத்திக் ககாண்டதும் கண்கள் கலங்க, கரம்கூப்பிக் கும்பிட்டவாறு, 
"ஆயா, நீதான் எனக்குத் தாய், கதய்வம்..." என்று கூவிக் காலில் விழுந்தாமள, அழகம்மாள்--
அதன் பிறகுமா அவளுக்குப் ரபத்தியம்? 

ஆமராக்கியம் அழகம்மாரள வாரி அரணத்துக்ககாண்டு, "நீதான் எனக்கு மகள்..." என்று 
கண்கள் தாரர தாரரயாய்க் கண்ணரீ் கபாழியக் கூறினாமள... 

"இருவர்க்கும் இருவர் துரணயாகி -- நாகளல்லாம் மாடாய் உரழத்து, பிச்ரச எடுத்துக் 
கால்வயிறு கழுவிக் ககாண்டிருந்த கிழவி ஆமராக்கியத்திற்கு முழு வயிறு மசாறு 
மபாடுகிறாமள, அவளா ரபத்தியம்? 

'இல்ரல: என் அழகம்மா ரபத்தியமில்ரல' என்று தீர்மானமாய்த் தரலரய 
ஆட்டிக்ககாண்டாள் கிழவி. பிறகு மாதாமகாயில் சாரலவழிமய தன் அழகம்மாரளத் மதடி 
நடந்தாள். 

அந்த இடம் கராம்ப அழகான பிரமதசம், பிரபலமாகப் மபசப்படும் காஷ்மீராகட்டும், 
கன்னியாகுமரியாகட்டும் அல்லது உலகின் மபர்மபான எந்த உல்லாசபுரியாகட்டும்--
அங்ககல்லாம் பிறக்காத ஒரு லயிப்பு, ஒவ்கவாரு மனிதனுக்கும் ஏதாவது ஒரு வரண்ட 
பிரமதசத்திமலா, சந்து கபாந்திமலா ஏற்பட்டுவிடத்தான் கசய்யும். மற்றவர் கண்ணுக்கு 'இது 
என்ன அழகு' என்று மதான்றும் இந்த இடம் ஒருவனுக்கு இந்திரமலாகமாகத் மதான்றும். 
அழகம்மாளுக்கும் அப்படித்தாமனா? அவள் ரபத்தியமாக இருக்கும்மபாதுகூட அந்த 
இடத்தில்தான் அடிக்கடிக் காணப்படுவாள். மரங்களும், சிறு கற்பாரறகளுள், மணற் 
குன்றுகளுக் நிரறந்த அந்தத் திடலில், கண்ணுக்ககட்டிய தூரம் காடாகக் கிடக்கும் அந்தத் 
திடலின் ஒரு ஓரத்தில், இரண்டு ஒதிய மரங்கள் ஒன்றில் ஒன்று இரணந்து வளர்ந்திருக்கும் 
அந்த இடத்தில் அவள் சாய்ந்தும், கிடந்தும், இருந்தும், நின்றும் கபாழுரதக் கழிப்பாள். 
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அமதா..... 

நிலா கவௌிிச்சத்தில் சாரலமயாரத்தில் கநருங்கி வளர்ந்து நிற்கும் 
இரட்ரட மரத்தில் சாய்ந்திருப்பது யார்....? 

"அழகம்மா....அழகம்மா...." 

---பதிலில்ரல. 

கிழவி மரத்தினருமக ஓடினாள். அழகம்மாமளதான்' கன்னிமமரித்தாய் 
மபால, கதய்வகீ அழகாய் நின்றிருந்தாள் அழகம்மாள். ஆமராக்கியம் 
வந்தரதக்கூடக் கவனிக்காமல் சந்திரனில் என்னத்ரதத் மதடுகிறாள்' அவள் முகத்தில் 
புன்னரகயும் நிலவும் கபாங்கி வழிகின்றன. 

"அழகம்மா...." கிழவி அவள் காதருமக குனிந்து கமல்ல அரழத்தாள். 

"ஆயா...." நிலவில் பதிந்த பார்ரவ கபயராமல் குரல் மட்டும் வந்தது; கிழவிக்கு உயிரும் 
வந்தது. 

'கதய்வமம, அவளுக்கு புத்தி மபதலித்து விடவில்ரல....' கிழவி தன் உடலில் சிலுரவக் குறி 
இட்டுக் ககாண்டாள். 

"ஆயா" இப்கபாழுதும் பார்ரவ நிலவில்தான் இருந்தது. 

"என்னாடி கண்மண...." 

"அமதா கநலாவிமல பாரு...." கிழவியின் வரி விழுந்த முகத்தில் இடுங்கிக் கிடந்த ஔியிழந்த 
விழிகள் நிலரவ கவறித்து விழித்தன. 

"அமதா கநலாவிமல பாரு... நான் கதனம் ஒன்ரனக் மகப்மபமன, 'மதவன் வருவாரா'ன்னு...."--- 
கிழவிக்குத் தினசரி தன்னிடம் அவள் மகட்கும் அந்த மகள்வி ஞாபகத்துக்கு வந்தது. பல மணி 
மநரம் கமௌனமாய் இருந்து விட்டுத் திடீகரன அவள் மகட்பாள்--- "ஆயா, மதவன் மறுபடியும் 
வருவாரா...." அதற்கு கிழவி பதில் கசால்வாள்; "வருவார் மகமள, வருவார்.... கபரியவங்க 
அப்படித்தான் கசால்லி இருக்காங்க..." என்று. 

 

"சரி; அதற்கு இப்கபாழுது என்ன வந்தது?..." 

அவள் முகம் புன்னரகயில் மலரக் கண்கள் கஜாலிக்கப் மபசிக்ககாண்மடயிருந்தாள். 
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"அமதா கநலாவிமல பாமரன்....அன்னக்கி என் மதவன் 
அங்மகருந்துதான், இறங்கி வந்தார்....ஆயா, அந்தத் மதவமனாட ஒடம்பு 
தங்கம் மாதிரி கசாலிச்சிது. அவரு கநலாவிமலருந்து எறங்கி வந்து 
என்கிட்மட மபசினார். நான் இந்த மரத்தடியிமல படுத்திருந்மதன்---
அவரரப் பார்த்துச் சிரிச்மசன்.... கநலவுக்கும் தரரக்குமா, சரிவா ஒரு 
பாலம் மாதிரி மபாட்டிருந்தது.... அவரு வரும்மபாது அந்த பாரத 
மரறஞ்சிப் மபாச்சு'.... ஒவ்கவாரு அடி எடுத்து ரவக்கும்மபாதும் 
அந்தப் பாலம் ஒவ்கவாரு அடி மரறஞ்சி மபாச்சு... அரதப் பார்க்கும் 
மபாது கண்ணும் கநஞ்சும் கநரறஞ்சி எனக்கு மூச்மச நின்று 
மபாறமாதிரி இருந்தது...அவரு எனக்குப்பணம் காகசல்லாம் 
தர்மரன்னாரு...நான் மவணாம்னு கசால்லிட்மடன். 'ஒனக்கு என்ன 
மவணும்'னு மகட்டாரு.... 'நீங்கதான் மவணும்'னு கசான்மனன்--- அந்தத்மதவமனாட கநழல் 
என்மமமல விழுந்தது; நிலாவிமலயும் விழுந்தது --- நிலா கறுப்பாயிடுச்சி --- என் ஒடம்பும் 
இருண்டு மபாயிடுச்சு. 'நான் கண்ரண மூடிக்கிட்மடன் --- நூறு நூறா,....ஆயிரம், மகாடியா 
மானத்திமல நட்சத்திரமில்மல, அந்த மாதிரி நிலாக் கூட்டம் என் கண்ணுக்குள்மள சுத்திச் 
சுத்தி வந்தது. கவௌிிமய ஒலகம் பூராவும் ஒமர இருட்டு. என் உடம்புக்குள்மள மட்டும் 
கவௌிிச்சம், கவௌிிச்சம், ஒமர கவௌிிச்சம்' கவௌிியிமலருந்த கவௌிிச்சகமல்லாம் என் 
உள்மள புகுந்துக்கிட்டுது. அந்த கவௌிிச்சம் ககாஞ்சம் ககாஞ்சமா ஒடம்பு பூரா பரவிக் 
கிட்டிருந்தது. அப்புறம் மலசாக் கண்ரணத் கதறந்து பாத்தா, கநலாவும் இல்மல, மதவனும் 
இல்மல; இருட்டும் இல்மல, சூரியன் கபாறப்படற மநரம்; ஆகாசம் பூரா ஒமர கசவப்பு கநறம். 
கநருப்பு மாதிரி இருந்தது. கண்கணல்லாம் எரிச்சல், அப்பத்தான் நான் இருந்த கநரலரயப் 
பார்த்தப்ப எனக்கு கவக்கமா இருந்தது.... அந்தத் தூங்கு மூஞ்சி மரத்திமலருந்து கரண்டு மூணு 
பூவு, முண்டக் கட்ரடயா ககடந்த என் உடம்பிமல உதுந்து ககடந்தது, எனக்கு 'ஓ'ன்னு 
அழணும் மபால இருந்தது. அப்ப யாமரா ஒரு சின்ன கபாண்ணு அந்த பக்கமா 
வந்தது....என்ரனப் பாத்து 'நீ யாரு'ன்னு மகட்டுது... அது என்னா மகள்வி?.... 'நான்தான் 
அழகம்மா'ன்னு கசான்மனன். 'ஒனக்கு அப்பா அம்மா இல்லியா'ன்னு மகட்டுது, அந்தக் 
மகள்விரய யாரும் என்ரனக் மகக்கக் கூடாது, கதரியுமா? மகட்டா ககான்னுப் மபாடலாம் 
மபால ஒரு மகாவம் வரும் எனக்கு, ஆமாம்; அப்படித்தான்... அந்தப் கபாண்ணு பயந்து மபாயி 
ஒமர ஓட்டமா ஓடிடுச்சு. அதுக்கு அப்புறம் நீ வந்மத, ஆயா.... ஆயா, அந்தத் மதவன் 
இன்கனாரு தடரவ வருவாரா?....." 

கிழவிக்கு ஒன்றும் புரியவில்ரல' 'கிறுக்குக் குட்டி என்னமமா உளறி வழியுது' என்று 
நிரனத்துக்ககாண்டு "சரி சரி, வா மநரமாச்சு, மபாவலாம்... இந்த மாதிரி மநரத்தில் நீ தனியா 
இங்ககல்லாம் வரக்கூடாது, வாடி கண்ணு மபாவலாம்..." என்று ரகரயப் பிடித்திழுத்தாள். 
அழகம்மாள் அப்கபாழுதுதான் சுயநிரனவு கபற்றாள்-- 

"ஆயா" என்று உதடுகள் துடிக்க, பரக்கப் பரக்க விழித்து உறக்கம் கரலந்தவள் மபான்று 
கண்கரளக் கசக்கி விட்டுக்ககாண்டாள் அழகம்மாள். 

" 
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"ஆயா....என்கன நீ கராம்ப நாழி மதடினியா? என்னமமா ஒமர மயக்கமா 
இருந்துது---இங்மகமய உக்காந்துட்மடன்....மநரம் கராம்ப ஆவுது 
இல்மல....இந்தா பணம்...." என்று தனது உரழப்பால் கிரடத்த கூலிரய 
முந்தாரன முடிச்சிலிருந்து அவிழ்த்துக் ககாடுத்தாள் அழகம்மாள். 

கிழவி, அழகம்மாளின் கநற்றிரயயும் கன்னத்ரதயும் கதாட்டுப் 
பார்த்தாள், 'ஒடம்புக்கு ஒண்ணுமில்மல.... பசி மயக்கமா இருக்கும்.' 

"காத்தாமல பரழயது சாப்பிட்டதுதாமன....வா வூட்டுக்குப் மபாயி மசாறு 
திங்கலாம்." 

வடீ்டுக்கு வந்ததும், அடுப்பில் மபாட்டுவிட்டுப் மபாயிருந்த ஒரு பாரன கவந்நீரர ஊற்றி 
அழகம்மாரள 'மமல் கழுவ' ரவத்து, மவறு உரட ககாடுத்து தட்டத்துக்கு முன் உட்கார 
ரவத்துச் மசாறு பரிமாறினாள் கிழவி. 

அழகம்மாள் எங்மகா கூரர முகட்ரடப் பார்த்தபடி தட்டிலிருக்கும் மசாற்றில் விரலால் 
மகாலம் மபாட்டவாறு குந்தி இருந்தாள். 

"என்னாடி கபாண்மண.....மசாறு திங்காம குந்தி இருக்கிமய?" என்றாள் கிழவி. 

"ஆயா, என் மதவன் வருவாரா?...." 

"வருவாரம்மா, நீ சாப்பிடு...." 

"எனக்குச் மசாறு வாணாம் ஆயா...." 

"நாள் பூராவும் எலும்ரப ஒடிச்சிப் பாடுபட்டுட்டு வாரிமய.... ஒருமவரளகூட நல்லா 
சாப்பிடல்மலன்னா இந்த ஒடம்பு என்னாத்துக்கு ஆவும்..... எங் கண்ணுல்மல, சாப்பிடு" என்று 
அழகம்மாளின் முகவாரயப் பிடித்துக்ககாண்டு ககஞ்சினாள் கிழவி. 

கிழவியின் முகத்ரத உற்றுப் பார்த்தாள் அழகம்மாள் ஒரு புன்முறுவல். "சரி, சாப்பிடமறன் 
ஆயா....ககாஞ்சம் தண்ணி குடு....." 

இரண்டு கவளம் சாப்பிட்டாள். மூன்றாவது வாய்க்கு ஒரு குவரள தண்ணரீரயும் குடித்தாள். 
அடுத்த கவளம் வாயருமக வரும்மபாது குடரல முறுக்கிற்று....அழகம்மாள் வயிற்ரற 
அழுத்திப் பிடித்துக்ககாண்டு எழுந்து குடிரசக்கு கவௌிிமய ஓடிவந்தாள். ஓடி வந்து குனிந்து 
நின்று 'ஓ' கவன்ற ஓங்கரிப்புடன் வாந்திகயடுத்தாள்." 
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"அடுத்த நாள் அழகம்மாள் மவரலக்குப் மபாகவில்ரல; 
சாப்பிடவுமில்ரல. மயங்கிக் கிடந்தாள். இரண்டு மூன்று நாட்களுக்குப் 
பிறகு ஒருவாறு எழுந்து நடமாடினாள்; மவரலக்குப் மபானாள். 

அழகம்மாளுடன் மவரல கசய்யும் கபண்கள் தனிமய என்னமவா 
கூடிப் மபசுகிறார்கமள, அது என்ன மபச்சு?.... 

இவரளக் கண்டவுடன் மபச்சு நின்றுவிடுகிறமத, ஏன் அப்படி?..... 

அழகம்மாளுக்கு புரியாத முரறயில் குறும்பாகச் சிரித்துக் ககாண்டு 
என்கனன்னமவா மகட்கிறார்கமள, அகதல்லாம் என்ன மகள்விகள்?..... 

இவளால் முன்மபால் ஓடியாடி மவரல கசய்ய முடியவில்ரலமய, ஏன் அப்படி?.... 

இப்கபாழுகதல்லாம் அழகம்மாள் வரும் வரர அவளுக்காகக் காத்திராமல் எல்மலாரும் 
வந்துவிடுகிறார்கள். அவள் மட்டும் கரடசியில் தனியாக வருகிறாள். அழகம்மாளுக்கும் 
ககாஞ்ச நாளாய், இருந்த வாயும் அரடத்துப் மபாயிற்று. அவள் யாரிடமும் மபசுவதில்ரல. 
மவரல கசய்யும்மபாதும், சும்மாயிருக்கும்மபாதும் அவள் மனம் அந்த ஒமர வார்த்ரதரய 
கஜபித்துக்ககாண்டிருக்கும் ---- 'என் மதவன் வருவாரா? என் மதவன் வருவாரா?' 

அன்று இரவு வழக்கம்மபால் ஆமராக்கியத்திடம் மகட்டாள் அழகம்மாள்: "ஆயா, மதவன் 
வருவாரா?" 

"மபாடி, புத்தி ககட்டவமள' மதவனாம் மதவன்' அவன் நாசமாப் மபாக' எந்தப் பாவி பயமலா 
ஒண்ணுந் கதரியாத கபாண்ரணக் ககடுத்துட்டுப் மபாயிருக்கான். மானம் மபாவுதுடி 
கபாண்மண, மானம் மபாவுது" என்று தரலயிலடித்துக் ககாண்டு அழுதாள் கிழவி. 

கிழவி மகாபமாகப் மபசியரதத் தாள முடியாமல், அழகம்மாள் முகத்ரத மூடிக் ககாண்டு 
அழுதாள். விம்மி விம்மி, கதறிக் கதறிக் குழந்ரதப் மபால் அழுதாள். அவள் அழுவரதப் 
பார்த்து மனம் கபாறுக்காமல் கிழவியும் அழுதாள். கிழவியின் நிரனவில் பத்து 
வருஷத்துக்குமுன் யாருடமனா, எங்மகா ஓடிப் மபான இஸகபல்லா நின்றாள். 

"மகமள....இஸகபல்' நீயும் இப்படித்தான் ஏதாவது ககட்ட மபருக்கு ஆளாகி என் கமாகத்திமல 
முழிக்க கவக்கப்பட்டுக்கிட்டு ஓடிப் மபானியா?...ஐமயா'.... இவளும் அந்த மாதிரி 
ஓடிப்மபாவாமளா?'----கிழவிக்கு மார்பில் பாசம் கபருகி வந்து அரடத்தது. 

'என் இஸகபல் எங்மகயும் ஓடிப் மபாகல்மல...இமதா இருக்காமள...இமதா, இங்மகமய இருக்கா,--- 
கிழவியின் பார்ரவ அழகம்மாளின் மமல் கவிந்திருந்தது. 
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"மகமள...." என்று அழகம்மாரள அரணத்துக் மதற்றினாள்' 

"வருத்தப்படாமத அழகம்மா...எந்திரிச்சி வந்து சாப்பிடு..." 

"மபா'.... நீதான்... நீதான் என் மதவரன நாசமாப் மபாகன்னு 
திட்டினிமய.... நா, சாப்பிடமாட்மடன்... ஊம்ஊம்" என்று குழந்ரதமபால் 
மகவிக் மகவி அழுது ககாண்மட கசான்னாள் அழகம்மாள். 

கதரியாத் தனமாய் திட்டிட்மடன்டி கண்மண.....வா, எந்திரிச்சி வந்து 
சாப்பிடு... இனிமம உன் மதவரனத் திட்டமவ மாட்மடன்." 

அழகம்மா அழுது சிவந்த கண்களால் கிழவிரயப் பார்த்தாள். கண்ணரீுடன் புன்முறுவல் 
காட்டி "மசாறு தின்னும்மா," என்று ககஞ்சினாள் கிழவி. 

"கசால்லு ஆயா.... மதவன் வருவாரா?" 

"வருவான்" 

"மபா ஆயா, 'வருவான்'னு கசால்றிமய?" 

"இல்மலயில்மல, வருவாரு' " 

"ஆயா எம்மமமல மகாவமா?" 

"இல்மலடி தங்கம்....நீ சாப்பிடு...." 

"ககாஞ்சம் ஊறுகாய் கவச்சாத்தான்....." 

"கவக்கிமறன், உனக்கு இல்லாததா?" 

"ஆயா....." 

"மகமள...." 

"ஆ.....யா...." 

"மகமள...." 

----இருவர் கண்களிலும் கண்ணரீ் வழிய ஒருவரர ஒருவர் இறுகத் தழுவிக்ககாண்டு....அ கத 
ன் ன ? அழுரகயா?..... சிரிப்பா?.... 
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அழகம்மாளுக்கு குழந்ரத பிறக்கப் மபாகிறது. அந்த மகிழ்ச்சி அல்லது 
துயரம் அழகம்மாளுக்கு இருந்தமதா என்னமவா, ஆமராக்கியத்திற்கு 
முதலில் இரண்டும் இருந்தது. பிறகு தனக்கு ஒரு மபரமனா மபத்திமயா 
பிறக்கப் மபாகும் ஆனந்தம் ஏற்பட்டு, அந்த ஆனந்தத்திமலமய அவள் 
இப்கபாழுது திரளத்துக் ககாண்டிருக்கிறாள் என்பது மட்டும் உண்ரம' 

ஆமாம்: இஸகபல்லுக்குப் பிறகு அந்தச் சின்னஞ்சிறு குடிரசயில் சில 
மாதங்களில் ஒரு குழந்ரத தவழப் மபாகிறமத' 

ககாஞ்ச நாளாய் அழகம்மாள் மவரலக்குப் மபாவதில்ரல. எப்பாடு 
பட்மடா கிழவி அவளுக்கு மூன்று மவரளயும் வயிறாரச் மசாறு மபாடுகிறாள். தனக்கு ஒரு 
மவரளக்கு இல்லாவிட்டாலும் சகித்துக்ககாண்டு பிள்ரளத்தாய்ச்சிப் கபண்ரணக் 
கண்ணுக்குக் கண்ணாகக் காப்பாற்றுகிறாள் கிழவி. 

"என் மகள் ஒரு ககாரறயுமில்லாமல் கபற்றுப் பிரழக்க மவண்டு" கமன்று நாள்மதாறும் 
கர்த்தரர கஜபிக்கிறாள். 

அழகம்மாரளக் கூட்டிக்ககாண்டு மபாய் தினசரி சர்க்கார் ஆஸ்பத்திரியில் மருந்து வாங்கிக் 
ககாடுக்கிறாள். மசரியிலுள்ளவர்கள் அழகம்மாமளாடு மசர்த்து ஆமராக்கியத்ரதயும் ரபத்தியம் 
என்கின்றனர். அரதப்பற்றிக் கிழவிக்ககன்ன கவரல? 

கிறிஸ்மஸ்உக்கு இரண்டு நாட்களுக்குமுன் அழகம்மாரளச் சர்க்கார் ஆஸ்பத்திரியில் 
மசர்த்துவிட்டு அந்தப் பிரிரவத் தாங்க முடியாமல் கண்ரணத் துரடத்துக்ககாண்டு, திரும்பித் 
திரும்பிப் பார்த்தவாறு தனிமய வந்தாள் கிழவி. அழகம்மாமளா ஆஸ்பத்திரி கபஞ்சின் மீது 
எங்மகா கவறித்த பார்ரவயுடன் சலனமின்றி உட்கார்ந்திருந்தாள். ககாஞ்ச நாளாகமவ அவள் 
நிரல அப்படித்தான் இருந்தது. 

கிறிஸ்மஸ்உக்குள் குழந்ரத பிறந்துவிடும்... குழந்ரதக்கு ஒரு புதுச் சட்ரட ரதக்கணும்" 
என்று நிரனத்த கிழவிக்கு ஆனந்த மமலீட்டால் உடல் பதறிற்று. கர்த்தரர கஜபிக்கும் 
உதடுகள் துடித்தன. உடலில் சிலுரவக் குறி இட்டுக்ககாள்ளும்மபாது விரல்கள் நடுங்கின. 

மாரல மணி நாலுக்கு, பிரசவ வார்டில் மபச்சும் கலகலப்புமாக இருந்த மநரத்தில்--பக்கத்தில் 
இருந்த குழந்ரத 'வலீ் வலீ்' என்று அலறும் சப்தத்தில் கண் விழித்தாள் அழகம்மாள். 

ஆமாம்: விடியற்காரல மநரத்தில், கிறிஸ்மஸ் தினத்தன்று அவளுக்குக் குழந்ரத 
பிறந்திருந்தது: ஆண் குழந்ரத' கழுத்தில் கிடக்கும் மராஜா மாரல சரிந்து கிடப்பது மபால் 
அந்தப் பச்ரசச்சிசு அழகம்மாளின் மார்மபாடு ஒட்டிக் கிடந்தது. அழகம்மாளின் பார்ரவ 
ஒரு வினாடி குழந்ரதரய கவறித்துச் சுற்றும் முற்றும் பரக்கப் பரக்க விழித்துச் 
சுழன்றது.  
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"ஏது இந்தக் குழந்ரத' ' 
 
"ஏ கபாம்பமள...புள்ரள கத்துது மபசாம பாத்துக்கினு 
இருக்கிமய...பால் குடு" என்று அதட்டினாள் ஒரு கிழவி. 
 
'இது என் குழந்ரதயா? எனக்மகது குழந்ரத?'--அவளுக்கு ஒன்றுமம 
புரியவில்ரல. குழந்ரத வரீிட்டது' 
 
"ஆமாம்; இது என் குழந்ரததான்...என் மகன் தான்." குழந்ரதரய 
எடுத்து மார்பில் அரணத்துத் துணியால் மூடிக் ககாண்டாள். 
 
"ரபயரனப் பாரு, அப்பிடிமய அப்பரன உரிச்சிக்கிட்டு வந்திருக்கான்" என்ற குரல் 
மகட்டுத் திரும்பிப் பார்த்தாள் அழகம்மாள். அடுத்த கட்டிலினருமக ஒரு கிழவியும் 
இரளஞனும் நின்றிருந்தனர். 
 
'அந்தக் குழந்ரதக்கு அவன் அப்பனாம்; என் குழந்ரதக்கு?' 
 
'ஒவ்கவாரு கட்டிலினருகிலும் ஒவ்கவாரு அப்பன், தன் குழந்ரதரயப் பார்க்க வந்து 
நின்றிருக்கிறாமன...என் குழந்ரதரயப் பார்க்க அவன் அப்பன் ஏன் வரவில்ரல' என் 
மகனுக்கு அப்பன் எங்மக? அவன் எப்கபாழுது வருவான்?' கண்ணில்படும் ஒவ்கவாரு 
மனிதரனயும் உற்று உற்றுப் பார்த்தவாறு உட்கார்ந்திருந்தாள் அவள். 
 
குழந்ரத மீண்டு அழுதது. 
 
"ஏண்டா அழமற? உன்ரனப் பார்க்க உன் அப்பா வரமலன்னு அழறியா? இரு இரு; நான் 
மபாயி உன் அப்பாரவக் கூட்டியாமறன்" என்று குழந்ரதரய எடுத்துப் படுக்ரகயில் 
கிடத்தினாள் அழகம்மாள். 
 
கிறிஸ்மஸ்உக்காகக் குழந்ரதக்குச் சட்ரட ரதத்துக் ககாண்டு ஆஸ்பத்திரிக்கு வந்த 
ஆமராக்கியத்திற்குத் தரலயில் இடி விழந்தது மபாலிருந்தது. 
 
--கட்டிலின் மீது குழந்ரத கிடக்கிறது. அழகம்மாரளக் காமணாம். எல்மலாரும் 
மதடுகிறார்கள். 
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"ஏது இந்தக் குழந்ரத' ' 
 
"ஏ கபாம்பமள...புள்ரள கத்துது மபசாம பாத்துக்கினு 
இருக்கிமய...பால் குடு" என்று அதட்டினாள் ஒரு கிழவி. 
 
'இது என் குழந்ரதயா? எனக்மகது குழந்ரத?'--அவளுக்கு ஒன்றுமம 
புரியவில்ரல. குழந்ரத வரீிட்டது' 
 
"ஆமாம்; இது என் குழந்ரததான்...என் மகன் தான்." குழந்ரதரய 
எடுத்து மார்பில் அரணத்துத் துணியால் மூடிக் ககாண்டாள். 
 
"ரபயரனப் பாரு, அப்பிடிமய அப்பரன உரிச்சிக்கிட்டு வந்திருக்கான்" என்ற குரல் 
மகட்டுத் திரும்பிப் பார்த்தாள் அழகம்மாள். அடுத்த கட்டிலினருமக ஒரு கிழவியும் 
இரளஞனும் நின்றிருந்தனர். 
 
'அந்தக் குழந்ரதக்கு அவன் அப்பனாம்; என் குழந்ரதக்கு?' 
 
'ஒவ்கவாரு கட்டிலினருகிலும் ஒவ்கவாரு அப்பன், தன் குழந்ரதரயப் பார்க்க வந்து 
நின்றிருக்கிறாமன...என் குழந்ரதரயப் பார்க்க அவன் அப்பன் ஏன் வரவில்ரல' என் 
மகனுக்கு அப்பன் எங்மக? அவன் எப்கபாழுது வருவான்?' கண்ணில்படும் ஒவ்கவாரு 
மனிதரனயும் உற்று உற்றுப் பார்த்தவாறு உட்கார்ந்திருந்தாள் அவள். 
 
குழந்ரத மீண்டு அழுதது. 
 
"ஏண்டா அழமற? உன்ரனப் பார்க்க உன் அப்பா வரமலன்னு அழறியா? இரு இரு; நான் 
மபாயி உன் அப்பாரவக் கூட்டியாமறன்" என்று குழந்ரதரய எடுத்துப் படுக்ரகயில் 
கிடத்தினாள் அழகம்மாள். 
 
கிறிஸ்மஸ்உக்காகக் குழந்ரதக்குச் சட்ரட ரதத்துக் ககாண்டு ஆஸ்பத்திரிக்கு வந்த 
ஆமராக்கியத்திற்குத் தரலயில் இடி விழந்தது மபாலிருந்தது. 
 
--கட்டிலின் மீது குழந்ரத கிடக்கிறது. அழகம்மாரளக் காமணாம். எல்மலாரும் 
மதடுகிறார்கள். 
 
 



43 

 

 

கிழவி கநஞ்ரசப் பிடித்துக்ககாண்டு உட்கார்ந்து விட்டாள். அப்கபாழுது 
திடீகரன அவளுக்கு முன்கபாரு நாள் அழகம்மாள் காணாமற் மபாய்க் 
கண்டுபிடித்த நிகழ்ச்சி நிரனவுக்கு வந்தது. உடமன எழுந்து 
மாதாமகாயில் சாரலயிலிருக்கும் அந்த இரட்ரட மரத்ரத 
நிரனத்துக்ககாண்டு ஓடினாள். 

ஆனால்... ஆஸ்பத்திரிரய விட்டு கவௌிிமய வந்ததும் அதற்குமமல் 
நகர முடியாமல் திரகத்து நின்றாள் கிழவி. எதிரிலிருக்கும் பஸ் 
ஸ்டாண்டில் நின்றிருக்கும் அழகம்மாரளக் கண்டுவிட்ட ஆனந்தத்தில் 
விரளந்த திரகப்பா? 

பஸ் ஸ்டாண்டில் நின்றுககாண்டிருக்கும் அந்த மனிதரிடம் அழகம்மாள் என்ன 
மபசிக்ககாண்டிருக்கிறாள்? 

"சீ சீ, மபா" என்று விரட்டுகிறாமர அந்த மனிதர். 

பிச்ரசயா மகட்கிறாள்? என்ன பிச்ரச? கிழவி மகரள கநருங்கி ஓடினாள். அதற்குள் 
அழகம்மாள் சற்றுத் தள்ளி நின்றிருந்த இன்கனாரு இரளஞரன கநருங்கி என்னமவா 
மகட்டாள். அவள் குரல் இப்கபாழுது கிழவியின் கசவிகளுக்குத் கதௌிிவாகக் மகட்டது. 

"என்னாங்க...என்னாங்க....உங்க மகரனப் பார்க்க நீங்க ஏன் வரரல?.... அப்பாரவப் பார்க்காம 
அவன் அழுவுறாமன.... வாங்க; நம்ப மகரனப் பாக்க வாங்க...." என்று அந்த வாலிபனின் 
ரகரயப் பிடித்துக்ககாண்டு ககஞ்சுகிறாள். அவன் பயந்து மபாய் விழிக்கிறான். 

"மகமள...." என்று ஓடி வந்தாள் கிழவி. 

திரும்பி பார்த்த அழகம்மாள் கிழவிரய அரடயாளம் கண்டு ககாள்ளாமல் விழித்தாள். "என் 
குழந்ரதக்கு அப்பா எங்மக, அப்பா?" அந்த ஒமர மகள்விதான்' 

"நீ வாடி கண்மண என்மனாட....இமதா பாத்தியா, உன் மகனுக்குப் புதுச்சட்ரட" என்று மடியில் 
ரவத்திருந்த சட்ரடரய எடுத்துக் காண்பித்தாள் கிழவி. அழகம்மாள் ஒரு வினாடி 
சட்ரடரய உற்றுப் பார்த்தாள்' "நல்லா இருக்கு; ரபயனுக்குப் மபாட்டுப் பார்ப்பமா?" என்றாள் 
புன்னரகயுடன். அடுத்த நிமிஷம் அவள் முகம் வாடிக் கறுத்தது. 

"மபா, என் மகனுக்குச் சட்ரட மவணாம்; அப்பாதான் மவணும்" என்று சிணுங்கினாள். 
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"மகமள' உனக்குத் கதரியலியா? முன்மன எல்லாம் நீ கசால்லுவிமய 
'மதவன்'னு....அந்த மதவன்தான் இப்ப வந்து உன் வயித்திமல மகனாப் 
பிறந்திருக்கான்.... ஆமாண்டி கண்மண' இன்கனாரு விஷயம் உனக்குத் 
கதரியுமா... கர்த்தருக்குக் கூட அப்பா கிரடயாது.... நீ கவரலப்படாமத 
மகமள' " 

கிழவியின் வார்த்ரதகள் அழகம்மாளுக்கு ஆறுதல் அளித்திருக்குமா? 
அவள் பார்ரவ.... 

அழகம்மாளின் பார்ரவ, உலகத்திலுள்ள ஒவ்கவாரு ஆணும் என் 
குழந்ரதக்குத் தகப்பன்தான் என்று கூறுவது மபால் எதிரில் வரும் 
மனிதர்கள் நடுமவ தன் குழந்ரதக்மகார் அப்பரனத் மதடி அரலந்து 
ககாண்டுதான் இருந்தது. 

இந்ை  ஆண்டுக்கான (2015) சிற் ி இலக்கியப்  ரிசு ஜ ரும் ஜகாலுசு 

முைன்தம ஆசிரியர் கவிஞர் ைிரு. க.அம்சப்ரியா அவர்கதள ஜ ாள்ளாச்சி இலக்கிய 

வட்டம் சார் ாகவும், மற்றும் அதனத்து இலக்கிய ஆர்வலர்கள் சார் ாகவும் ஜகாலுசு 

மின்னிைழ்  வாழ்த்துகிறது. 

ஆசிரியரின்   தடப்புகள்  

 சூரியப் ிைசவங்கள் 

 யாைாவது வருகிறார்கள் 

 உங்களிடம் மதறப் ைற்கு எதுவுமில்தல  

  றத்ைதல விரும்பும்  றதவகள் 

 இைவுக் காகங்களின்  கல் 

 காற்தற அதழத்துச் ஜசல்லும் இதலகள் 

 என் இைவு ஒரு பைநீர் பகாப்த யாகிறது  

ஜ ாள்ளாச்சி என்.ெி .எம்  கல்லூரி அைங்கில் ஆகஸ்ட்  -  19 ம் பைைி விருது 

வழங்கும் விழா நதடஜ றும்.  ாைைிய வித்யா  வன் ைதலவர்  ி. பக. கிருஷ்ணைாஜ் 

வாணவைாயர் விழாவுக்கு ைதலதம ைாங்கி விருது வழங்குகிறார். 

சிற் ி இலக்கிய  ரிசு 
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, 
என்னிடம் மட்டும்  
வட்டி வசூலிக்கும் அவள்... 
கபாம்ரமக்கு  
இனாமாகமவ தருகிறாள் ... 
 
முத்தத்ரத 

வரரந்த மீரசயும் 

வளர்ந்துதான் விடுகிறது 

அவன் ஆரசயாய் 

முறுக்கிப் பார்க்ரகயில்... 

கன
கீஸ்

வ
ரி
  

கன
கீஸ்

வ
ரி
  

தங்களின் சிறுகரத, கவிரத, கட்டுரர பரடப்புகரள அனுப்ப மவண்டிய முகவரி.  

kolusu.in @gmail.com 

ஒவ்கவாரு மாதமும்  25 — ம் மததிக்குள் தங்கள் பரடப்புகரள அனுப்ப மவண்டுகிமறாம். 
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ப்ரியங்களின் பரிமாறல்களில் விரளயும் 
மகிழ்ச்சியிரன அர்த்தப்படுத்த  
வார்த்ரதகளின் வரல விரிப்கபான்றும் 
மதரவ இல்ரல தான் . 
பகிரப்படும் வாஞ்ரசகள் பலவிதமாக 
இருக்கலாம், 
சிறு தரலயரசப்மபா, ஒற்ரற 
கண்சிமிட்டமலா, 
ஓடி வந்த கரம் பற்றிக் ககாள்ளமலா, 
மதாள் தழுவி துள்ளியாடும் உற்சாகமமா, 
அத்தரனயும் தவிர்த்து மரழ நாளின் 
ஆவிகசியும் ஒரு மகாப்ரபயும்  
அதனுடன் ஆத்மார்த்தம் மபசும் ஒரு 
புத்தகமும் ……..அருகிருக்க 
பிரியங்கள் வழிகின்றது யாழி கிரிதரன் 
அண்ணாவின்  
‘’மகாசிவராத்திரியும் சில மதநீர் 
மகாப்ரபகளும்’’ கவிரத நூல்….. 

 

 

மகாசிவைாத்ைிரியும்  
சில பைநீர் பகாப்த களும்  

- சாயா சுந்தரம்  



47 

 

காற்றுப் பூக்கள்  
என கவிரதயுடன் கதாடங்கும் நூலில் 
‘’பட்டாம் பூச்சிகளால்  
நிரறகிறது 
அந்தத் கதரு 
ஆளுக்ககாரு  
மலரரக் ககாடுத்து 
புள்ளியாகிறான் 
அந்தப் பலூன்காரன்’’ 
என ஊதப் பட்ட காற்றுப் பூக்கரள ரகயளித்து நகர்கிறது , 
கீச் கீச் ஒலியுடனான ஒரு கபாழுது. 
 
புலியாய் மாற…. 
 
என சீற்றம் கற்றுக் ககாடுக்கும் கவிரதயில் 
‘’அடர்கானகத்தில் 
பயமமதுமற்று உலவ கதரியமவண்டும் 
ஒரு மாரனமயா அல்லது 
வரரயாட்ரடயாவது 
விரட்டிப் பிடித்து மவட்ரடயாடத்  
கதரிந்திருக்க மவண்டும் 
யாரனரய மவட்ரடயாடும்  
கபரும் கனவு இல்லாதிருந்தாலும் 
குரறந்தபட்சம் 
உறுமத்கதரிந்திருப்பது அவசியம்….. என உளவியலும் கற்றுத் தருகிறது. 
 
ஒரு காட்சிரய அதன் இயல்ரப அப்படி அப்படிமய ஏற்றுக்ககாள்ளுதல் என்பது 
ஒரு வரக.  பார்ரவகள் என்பது ஆளுககான்றல்லவா. 
     காற்றில் சடசடத்து பறந்து கடக்கும் கபயரறியா பறரவயின்  
இறககான்றில் ஏறிப் பயணப் படுதல் எல்மலாருக்கும் சாத்தியமல்லதான் . 
முட்புதரில் சிக்கித் தவிக்கும் வால் கிழிந்த பட்டம் ,காற்றின் தன்ரமயில் 
இயல்பிழக்காது துடித்து துடித்து மமலும் கிழிபடுதரல வாழ்க்ரகமயாடு 
இரணத்துவார்த்ரதகளில் வடிக்க அத்தரன மபராலும்  முடியாதது தான் . 
      இயல்பின் படிமம் மாறாது, கசாற்கரள அடுக்கி சுயம் கதாரலத்த  
ஒன்கறன அர்த்தங்கள் மதடி அரலயவிடாது. வரிகள் அடுக்கப்பட்ட எது ஒன்றின் 
மீமதா பயணப் பட ரவக்காது. கவிரதகள் வடிப்பது கபரிய தவமம. 
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அதிதீகம் என எது ஒன்ரறயும் கசால்லாது,கண்டரத கண்டவாறு , 

அழகுணர்ச்சியும் இரணந்து எழுதப்படும் கவிரதகரள வாசிக்கும் மபாது  

ஏற்படும் மகிழ்ச்சியின் மனநிரறவு வசப்படாத வார்த்ரதகளுக்கு உட்பட்டது  

அல்லவா….. 

மதரவப்படும் மபாது ரகவரப் படாத விசயங்களில் 

சற்மற அலுத்து நகர்வது இயல்பு…சீச்சி இந்தப் பழம் புளிக்குகமன. 

ஆனாலும் விடாப்பிடியாய் அவ்வப் மபாது நடக்கும் சில எதிர்பார்ப்புகளும்  

ஏமாற்றங்களும். 

நிகழ்தகவு….. 

இரண்டாவது முரறயும் 

பூ விழுந்தது 

தரல எதிர்பார்த்து 

காத்திருக்ரகயில் 

இந்தமுரற பூ மகட்கிமறன்  

மூன்று சிங்கங்களும் 

சிரிக்கின்றன  

எரனப்பார்த்து 

இறுதியாய் 

முடிவுக்கு வருகின்மறன் 

அது 

நாணயத்ரத சுண்டாமலிருப்பது……..ஏமாற்றங்களின் நிகழ்தகவு 

சற்மற புன்னரகத்து ஆகமன ஒத்துக் ககாள்ள ரவக்கின்றது. 

‘’நாகரீகக் மகாமாளியும் நவனீத் துப்பாக்கியும் ….. 

மகலிகளாலும் கிண்டல்களாலும் புறந்தள்ளப் பட்ட ஒருவனிடம்  

திடுகமனக் கிரடக்கும் நவனீரகத் துப்பாக்கி ஒன்று 

ககாரலக்கருவிமய ஆனாலும் ,ரகவசம் ரவத்திருப்பவர் கபாருட்மட கடந்து  

கசல்லப் படிகின்றது. 
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‘’சுடப் மபாமறன் சுடப் மபாமறன் என 

அவன் கசால்லி துப்பாக்கி நீட்ட 

நரகத்துப் மபாகிறார்கள் வழக்கம் மபால 

என்ரன மநாக்கியும்  நீட்டுகிறான் 

பிராத்திக்கிமறன்  

திருப்பி பிடித்தபடியிருக்கும் 

அந்தத் துப்பாக்கியில் 

மதாட்டா இல்லாமல் மபாகக் கடவது 

அல்லது 

விரசரய அழுத்தும் வித்ரத  

அவனுக்கு ரகவராமல் மபாகக்கடவது…….என பரிதவிப்பின் வார்த்ரதகளில் 

மவண்டப்படும் பிராத்தரனயில் கலந்து ககாள்ளாது விலகுவது என்பது இயலாது 
மபாகிறது. 

‘’ஆசுவாசப் படுத்திக் ககாள்ளவிடாமல் 

அறியப்பட்டுக் ககாண்டிருக்கின்றன 

ஆணிகள்…. 

நிரம்பிவழியும்  

பிராத்தரனக் கூடத்தில் 

கரடசியில் நிற்கும் 

என் ரகயிலும்  

ஓர் ஆணி…… 

எத்தரன முரற உயிர்ப்பித்து மறிப்பது? மதரவகளும் இறஞ்சுதல்களாலும் 

வழியும் குருதியுடன் இன்னும் இன்னும் மதவரமந்தர்கள்  

அடிக்கப்படும்ஆணிகளில் ஆசிகள் வழங்கிக் ககாண்மட தான் இருக்கிறார்கள். 
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‘உறிஞ்சப்படும் இரவுகளின் கநாய்ரமயில்  

கதாரலந்த உறக்கத்திரனத் மதடுதலின் கபாருட்டு 

நிரப்பிக் ககாள்ளப்படும் ஆவிகசியும் மதநீரின் வழியாக 

கசியும் இந்தக் கவிரதகளில் வழிந்மதாடும் கபரும்கனவு….. 

சுவாசித்தலுககன ஏமதனும் சிரமங்கள் உண்டா என்ன? 

காற்றில் அரலயும் பூ 

உயிர்த்கதழும் புத்தன் 

பூத்தலின் ரகசியம் என பக்கத்திற்ககான்கறன  

பகிரப்படுகின்றன பிரியங்கள் சுமந்த  

கபருவரிகள் மதாள் தடவும் வாஞ்ரசயில் 

படிக்க படிக்க அருகமர்ந்திருந்த  

தனிரம கசால்லிக் ககாள்ளாது  

பிரிந்து நழுவுகிறது ….. 

 

புதியமதார் உலகம் என்மறா 

கபான்மயமான வதீி என்மறா 

கண்கட்டி விட்ட கரதஅல்ல…… 

நடமுரற வாழ்வியல் 

நாளும் சந்திக்கும் மனிதர்கள் 

புன்னரகக்கும் கபருமிதங்கள் 

உரறந்து கிடக்கும் கனவுகள் 

கற்றுக் ககாள்ள  துடிக்கவும் 

புதிதாக ஒன்ரற பார்க்கவும் 

இப்படியும் இருக்கலாம்  

இதுவாக இருந்தது இதுவரர 

என எப்மபாது புத்தகம் புரட்டினாலும் 
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‘கமல்லியதாகக் கசிந்து கசவி அரடகிறது 

எங்கிருந்மதா வழியும் இனிய இரச மபால 

மனதுக்கு கநருக்கமாக ‘’மகாசிவராத்திரியும் சில மதநீர் மகாப்ரபகளும்’’ 

கசிந்த கவம்ரமயின் கசாட்டின் துளிகயன எனது அனுபவும் இது. 

படிக்க ஏந்தி பருகிப் பாருங்கள் . 

 

நூல் ஆசிரியர் குறிப்பு   

கபயர் : யாழி 

அரல மபசி: 
 9976350636 

கவளியடீு : 

 அகத்துறவு, மகாரவ 

இதர பரடப்புகள்: 

 என் ரகமரரக படிந்த கல் 

 முத்த தாண்டவம்  
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2015.ஜூரல .30  

 

நியூயார்க் நகரம்  

 

தனது மாரலமநரத்ரதக் கடந்து,கமதுவாக மயங்கிக் ககாண்டிருந்த இரவு எட்டு 
மணி. நகரின் மத்தியில், கசயின்ட் மஜம்ஸ் மதவாலயத்தின் பராமரிப்பிலிருந்த 
பூங்காவின் இருக்ரக ஒன்றில் அமர்ந்து ககாண்டிருந்த சாரா,தனது காதலன் 
இராபர்ட்ரட கடுரமயாகக் மகாபித்துக் ககாண்டு,கடந்த பத்து நிமிடங்களாக 
வார்த்ரதகளால் கவடித்துக் ககாண்டிருக்கிறாள்.  

 

“சாரா..ப்ளஸீ் நம்பு..வரும் வழியில் எனது காருக்கு ஏமதா மகாளாறு.கமக்கானிக்ரக 
அரழத்துச் கசன்று சரி கசய்து எடுத்துவர ஒருமணிமநரம் தாமதமாகிவிட்டது 
என்பதுதான் உண்ரம.மற்றபடி உன்னிடம் கசான்ன மநரத்திற்கு வரக்கூடாது 
என்கறல்லாம் இல்ரல..இதனால்தான் இங்கு வர மநரமாகிவிட்டது என்று 
கசல்மபானில் உனக்குத் தகவல் கசான்மனமன.! இரதவிட நான் மவகறன்ன கசய்ய 
முடியும் சாரா..?”  

இராபர்ட் கசால்வதில் அவளுக்கு இப்மபாதும் நம்பிக்ரகயில்ரல. தன்ரன சில 
நாட்களாக அவன் தவிர்த்துக் ககாண்மட வருவதாக அவளுக்குப் 
பட்டது.காரணம்,வழக்கமான தங்கள் மாரலமநர சந்திப்புகளில் கூட,அடிக்கடி ஒரு 
கபண்குரல் அவரன அரழப்பதும்,தனது அரணப்பில் அவன் இருந்தால்கூட 
மவகமாய் விடுவித்துக் ககாண்டு தனிமய கசன்று அவன் சிரிக்கச் சிரிக்கப் மபசிக் 
ககாண்டு,அவளாய் மபாரன துண்டித்த பின்தான் வருவதும், வாடிக்ரகயாகி 
வருகிறது. “நான் இருக்கும்மபாது கூட,என்ரனப் கபாருட்படுத்தாமல் இவ்வளவு 
மநரம் அந்தப் கபண்ணுடன் நீ மபசிக் ககாண்டிருப்பது எனக்கு சரியாகப் 
படவில்ரல.ஒரு வரகயில் நீ என்ரன அவமானப்படுத்துவது மபாலிருக்கிறது 
இராபர்ட்..” சாரா தனது மனக்குமுறரல கடந்த சில தினங்களாக கவளியிட்டுக் 
ககாண்டுதானிருக்கிறாள். 

எங்பகயும் எப்ப ாதும்..! 
ஜ ாள்ளாச்சி அ ி  
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ஆனால்,இன்று கடந்த ஒருமணி மநரமாக தன்ரனக் 
காக்க ரவத்ததுமில்லாமல்,கபாய்யும் 
கசால்கிறான்.அவரன அரழத்தமபாகதல்லாம் அவன் 
சாரலயில் நின்று ககாண்டிருப்பதற்கான எந்தகவாரு 
வாகன சப்தமும் மகட்கமவயில்ரல.மாறாக 
கதாரலக்காட்சியின் பாடல்களும் அதரனத் 
கதாடர்ந்து சில விளம்பரங்களின் ஒலியும் 
துல்லியமாகக் மகட்டது.அந்த ஒலியின் துல்லியம் 
ஒரு அரறக்குள் இருந்தால்தான் அவ்வாறு மகட்க முடியும்.இதுதான் அவளது 
சந்மதகத்ரத உறுதிப்படுத்தும் ஆதாரமாக இருந்தது.  

 

இன்று இதற்ககாரு முடிவு கட்டிவிடமவண்டும்.மபசிக் ககாண்மட தன்ரன அரணத்துக் 
ககாள்ளும் உத்மதசத்துடன் கநருங்கி அமர்ந்தவரன,மவதரன மின்னப் பார்த்த சாரா,  

“இமதா பாரு இராபர்ட்.உனது விருப்பத்திலும்,ஆரசயிலும் தரலயிட்டு,உனது உரிரமரய 
எவ்விதத்திலும் ககடுத்துவிட எனக்கு எந்த உரிரமயுமில்ரல.அமதமபால்,எனது 
சுதந்திரமான முடிவுகளிலும் நீ தரலயிட மாட்டாய் என்று நம்புகிமறன்.  

“அது அப்படித்தான் சாரா..இப்மபாது அதற்ககன்ன வந்தது.?” என்றபடிமய தனது மதாரளச் 
சுற்றி,மார்பில் படும்படியாக ரவத்த அவனது ரகரய கமதுவாய் தள்ளிவிட்ட சாரா, 
“திருமணத்தில் முடிய மவண்டும் என்று நாம் துவங்கிய நமது நட்ரப இத்மதாடு 
துண்டித்துக் ககாள்மவாம் இராபர்ட்..” அதற்குப்பின் அவள் எதுவும் மபசவில்ரல. அங்கு 
நிலவிய கனத்த கமௌனத்ரதப் மபாலமவ,அவர்கரளச் சுற்றி இருளும் கனத்துக் 
ககாண்மட வந்தது.  

இறுக்கமாகக் கழிந்த சில நிமிடங்கரளயடுத்து,இருக்ரகயிலிருந்து எழுந்த 
சாரா,இராபர்ட்ரடத் துளியும் கபாருட்படுத்தாமல்,சர்ச் வாசலின் முன்பாகச் 
கசன்று,மண்டியிட்டபடி பிரார்த்தரன கசய்யத் துவங்கினாள்.  

--- --- ---  
 
இலங்ரக  
 
யாழ்ப்பாணம் ஜந்துசந்தி பகுதியில் இருதினங்களுக்கு முன்பாக, சில மர்ம மனிதர்களால் 
முஸ்லீம் இரளஞர்கள் சிலர் தாக்கப்பட்டரதக் கண்டித்தும்,முரறயான விசாரரண 
மகாரியும் அரரச வலியுறுத்தி,அப்பகுதியில் அன்று கரடயரடப்பு நரடகபற்றுக் 
ககாண்டிருந்ததால்,நகரமம மயான அரமதியில் உரறந்து ககாண்டிருந்தது. 
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பஷீர் கசய்கு தாவூத்தும்,தனது சிற்றுண்டிக் 
கரடரய அன்று திறக்கவில்ரல.இன்ரறக்கான 
மதரவகயன்று தயார் கசய்து ரவத்திருந்த 
மாவு,கிரிபத்துக்காக ஊற ரவத்திருந்த அரிசி,பால் 
மதங்காய்ப்பூ சம்பல்,மதங்காய்ப்பூ கராட்டி எல்லாம் 
நாரளக்கு பயன்படுத்த முடியாமல் 
ககட்டுவிடும்.இதனால் ஏற்படும் நட்டத்ரத 
மனதுக்குள் கணக்குப் மபாட்டுப் பார்த்தமபாது, வாரக் 
கரடசியில் கடன்தான் வாங்கமவண்டும் என்று 
அவருக்கு நன்றாகமவ கதரிந்தது. “உறுதியாக கரடயரடப்பு நடக்கும் 
என்றும்,நடக்காகதன்றும் சிலர் கசான்ன தகவல்களால் வந்த மகடு இது..? நம்ம விதிக்கு 
நாம யாரர மநாக..எல்லாம் உறுதியாத் கதரிஞ்சுக்க நாம என்ன அரசியலிலா 
இருக்கமறாம்..?”  

 

கவரலயுடமன மநரம் கழிந்திருந்தது.மாரல மநரத்திற்கான அஸர் கதாழுரகரய 
முடித்துக் ககாண்டு அரறரய விட்டுகவளிமய வந்த பஷீர் கசய்கு 
தாவூத்,சரமயலரறரய மநாக்கிக் கரனத்தார். உள்ளிருந்து எட்டிப்பார்த்த மரனவி 
பாத்திமாவிடம்,ரிசானாகிட்மட இருந்து ஏதாவது மபான் வந்ததா..? என்றார்.  

இல்ரலகயன்று தரலயாட்டினாள் பாத்திமா.  

ரிசானா அவரின் இரண்டாவது மகள்.அதிகமாகப் படிக்கரவக்க முடியவில்ரல.ஒரு 
நம்பகமான இரடத்தரகர் மூலமாக,சவுதியிலுள்ள ஒரு அரபி 
வடீ்டிற்கு,வடீ்டுமவரலக்காக அனுப்பி ரவத்திருக்கிறார்.அவள் மபாய் மூன்று மாதங்கள் 
கழிந்துவிட்டது.அவ்வப்மபாது தனது நலத்ரத ஓரிரு வார்த்ரதகளில் பஷீரிடம் 
கதரிவிக்கும் ரிசானா,பாத்திமாவிடம் மட்டும் சற்று அதிகமநரம் மபசிக் 
ககாண்டிருப்பாள்.இவ்வாறு அவர்கள் மபசும் மநரம் அவ்வப்மபாது அதிகரித்துக் 
ககாண்மடதான் இருக்கிறது.  

 

அந்த சமயங்களில் எல்லாம்,பாத்திமா அவரர நச்சரிக்கத் கதாடங்கிவிடுவாள்.“பதிகனட்டு 
வயசுள்ள கபண்பிள்ரளரய கவளிநாட்டுக்கு அனுப்ப மவண்டாமுன்னு எவ்வளமவா 
கசால்லியும் மகக்காம நீங்க அனுப்பி கவச்சீங்க..அங்க அவ படுற பாட்ரடக் மகட்டா 
எனக்கு கராம்பக் கஷ்டமா இருக்குங்க. சீக்கிரமா அவரள திருப்பியரழச்சுக்கணும்.!” 



57 

 

“சரி சரி ஒரு வருஷமாவது முடியட்டும்.”என்பமதாடு 
பஷீரும் அந்தப் மபச்ரச முடித்துக் 
ககாள்வார்.அவளது சம்பாத்தியம் அவளுரடய 
திருமணச் கசலவுகளுக்காவது பயன்படட்டும் என்று 
திட்டமிட்டது தவமறா..? என்று பஷீரின் உள்ளமும் 
கடந்த சிலதினங்களாக சஞ்சலமரடந்து 
ககாண்டுதானிருந்தது.  

--- --- ---  

இந்தியா  

தமிழகத்தின் வடமமற்கு மூரலயில் இருக்கின்ற ஒரு கிராமம்.  

“சனியன் புடிச்சவ..இஸ்மகால்ல அத்தரனமநரம் இருந்துட்டுத்தாமன வர்றா..அப்படிமய 
மபாயிட்டு வர்றதுக்கு இவளுக்கு என்ன மகடு..? சாயங்காலம் தாண்டி இருட்டுக் கவியுற 
வரரக்கும் காத்திருந்துட்டு,இங்க வந்து கசட்டு மசந்துகிட்டு,மபாறாளுக ஊர்மகாலம்.. 
தூத்மதறி.இன்ரனக்கு வரட்டும்.கரண்டு அடிமபாட்டுத்தான் கசால்லணும்..ஒரு 
நாரளப்மபால கதனமும் இமத மராதரனயாப் மபாச்மச..!” இசக்கியம்மா 
மனசுக்குள்ளும்,வாய்விட்டும் கருவிக் ககாண்டிருந்தாள்.  

பத்தாவது படிக்கும் மகள் கசல்விரயத்தான் அவள் ரவது ககாண்டிருந்தாள்.அவள்தான் 
என்ன கசய்வாள் பாவம்.காரலயில் எழுந்து அவளால் மபாகமவ 
முடிவதில்ரல.மாரலயில் பள்ளிவிட்ட பின் விட்டிற்கு வந்து,இருட்டாகும் வரர 
படிப்பது,எழுதுவது என்று மநரத்ரதக் கடத்திவிட்டு,இருள் சற்றுக் கவிவதற்கு 
முன்பாக,கருமாரியம்மன் மகாவிலுக்கு அவள் புறப்படுவாள்.கூடமவ சிலமபாது அவள் 
வயது மதாழிகள் சிலரும் மசர்ந்து ககாள்வார்கள்.  

பின் அவர்கள் திரும்பி வருவதற்கு குரறந்தது அரர மணிமநரமாவது ஆகும்.  

கசல்வி மட்டும் விரும்பியா தினமும் கசல்கிறாள்.? வடீ்டிலிருந்து விடுவிகடன்று 
மகாவிலுக்கு கசல்பவர்கள் சாமிரயக் கும்பிட்டுவிட்டு,கவளிமய வர குரறந்தது 
பத்துநிமிடங்களாவது மவண்டாமா..? அதுமவ பரீட்ரச மநரமாக இருந்தால்,இன்னும் 
ககாஞ்சம் மநரம் கூடும்தான்.  

அதற்குப்பிறகு மகாவிரலத் தாண்டி டவுரன மநாக்கிப் மபாகிற புதர்கள் அடர்ந்த 
சாரலக்கு வருவார்கள்.சாரலயிலிருந்து ஒரு இரண்டடி தூரம் புதருக்குள் 
நுரழவார்கள்.ஆமாம்,அந்த இடம்தான் அவர்களுக்கான கழிப்பிடம்.இதில் திடீர் திடீகரன்று 
சாரலயில் வரும் வாகனங்களின் ஒளி,தங்கள் மீது படும்மபாகதல்லாம் அவசரமாய் 
எழுந்து நிற்க,அனிச்ரசயாய் உடல் பழகியிருந்தது..!” 
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“இதுகவாரு வரகயில் அவஸ்ரததான் 
எனினும்,மவறு வழியில்ரல.இப்படி புதருக்குள் 
நுரழந்த கஸ்தூரி,கடந்த சிலமாதங்களுக்கு முன்பு 
நல்லபாம்பு தீண்டி இறந்துமபாயிருக்கிறாள்.அதற்கும் 
சில நாட்கள் முன்பாக தாமரர அக்கா நிரறமாத 
கர்ப்பிணி.அவளும் அப்படித்தான் இறந்தாள்.அந்த 
சம்பவங்களுக்குப் பின்,பிணத்ரத நடுமராட்டில் 
ரவத்துக்ககாண்டு ஊருக்கு கபாதுவாக ஆண்களுக்கு,கபண்களுக்கு எனத் தனித்தனியா 
கழிப்பிடங்கள் கட்டித்தரமவண்டும் என்று மறியல் மபாராட்டம்கூட நடந்தது.அதிகாரிகள் 
அப்மபாது விரரவில் கட்டித்தருகிமறாம் என்று,அப்மபாரதக்கு கசால்லிப் 
மபானவர்கள்தான்,இதுவரர தங்கள் ஊருக்கு வந்ததாகமவ கதரியவில்ரல.  

அவளுரடய அம்மா கசால்வது மபால,தனது பள்ளியிலுள்ள கழிப்பிடத்திற்கு மபாய் 
வரலாகமன்றால்,அங்கு தண்ணரீ் வசதிமய இல்ரல.அரமச்சர் வந்து திறந்து 
ரவத்தமபாது, அங்கிருந்த குழாய்களில் வந்த தண்ணரீ்,ஒமர வாரத்திற்குப் பிறகு நின்று 
மபானது.அப்புறம் அங்மக மபாவது எப்படி..? அம்மாவிடம் பலமுரற 
கசால்லியும்,தினசரியும் திட்டுவமத அவளுக்கு வாடிக்ரகயாகிப் மபாய்விட்டது. 
அவளுக்ககன்ன,கபண்பிள்ரளகள் எல்லாம் கவட்டி அரட்ரட அடிப்பதற்காக,மபாய்க் 
ககாண்டு இருக்கிமறாம் என்று நிரனத்துக் ககாண்டிருக்கிறாள்.  

இன்ரறக்கு ஏமனா மமகம் அதிகமாக மூட்;டம் மபாட்டுக் 
ககாண்டிருந்தது.வழக்கத்ரதவிட இருட்டும் மவகமாகப் பரவிக் 
ககாண்டிருந்தது.அதனால்தாமனா என்னமவா அவளது மதாழிகள் யாரும் 
வரவில்ரல.மகாவிலில் சிறிது மநரம் காத்துக் ககாண்டிருந்தாள் கசல்வி.‘ஒருமவரள 
நமக்கும் முன்னதாகமவ வந்துமபாய் விட்டார்கமளா..?’ மமலும் சில நிமிடங்கள் காத்துக் 
ககாண்டிருந்த கசல்விரய,புதரர மநாக்கி விரட்டியது அவளது வயிற்றின் அவஸ்ரத.  

--- -- --  

2015. ஜூரல. 30  

நியூயார்க் சர்ச் வளாகத்திலும்,சவுதியில் ஒரு அரபியின் வடீ்டிலும்,தமிழக கிராமம் 
ஒன்றின் சாரலமயாரக் மகாவில் அருகிலும்,சித்திரவரத கசய்யப்பட்டு,கற்பழித்துக் 
ககாரல கசய்யப்பட்டதாக அன்ரறக்கு கவளியாகியிருந்த அந்தந்த நாட்டு தினசரி 
கசய்தித் தாள்களில், கதாரலக்காட்சிகளில் கபண்களின் புரகப்படங்களுடன் கசய்திகள் 
கவளியாகியிருந்தன. “கடவுமள.. உனக்கு இரக்கம் என்பமத இல்ரலயா..?” 
என்று.எங்மகயும் எப்மபாதும் நிரறந்திருக்கும் அவரவர்களின் கடவுரள எண்ணி 
மனதுக்குள் அங்கலாய்த்துக் ககாண்மட,அந்தந்த நாட்டு மக்கள் 
படித்துக்ககாண்டும்,பார்த்துக் ககாண்டுமிருந்தனர். 
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நீயற்ற மதழ  
 

நாம் சன்னமலாரத்தில் அமர்ந்து 
இமத மரழரயப்பற்றித்தான் 
மபசிக்ககாண்டிருந்மதாம் 
 
தூரத்தில் 
ஈரமாய் நின்ற மரலமயாடு 
இமத மரழரயப்பற்றித்தான் 
கசால்லிக்ககாண்டிருந்மதாம் 
 
இமத மரழரயப்பற்றித்தான் 
அன்று 
தூரம் குறுகிய நம் கண்களால் 
கவகு மநரம் 
மபசிக்ககாண்டிருந்மதாம் 
 
ஒமர ஒரு முத்தரதத்தான் 
இமத மரழயிடம் 
இருவரும் 
மகட்டுக்ககாண்டிருந்மதாம் 
 
ஒரு முத்தத்திற்குப் பிறகான 
கபரு மரழரய 
இமத மரழயிடம்தான் கபற்மறாம் 
 
இப்மபாது 
தனியாகப் கபய்யுமிந்த மரழ 
உன் கண்கரளக் மகட்கிறது 
உன் முத்தங்கரளக் மகட்கிறது 

 
 
 
 
 
 
 
 

அை ிக்கடலும் நானும்  
 

அரபிக்கடல் இவ்விரவில் 
யாருக்கும் கதரியாமல் 
இம்மாநகருக்குள் நடந்து 
என் அரற வந்து கதவு தட்டுகிறது 
 
அரறக்கதவு திறந்ததும் 
உள் நுரழயும் கடல் 
கட்டிலில் பக்கத்தில் அமர்ந்து 
கண்கரளத் துரடத்து விடுகிறது 
 
எனக்காக சில மீன்கரளயும் 
யாமரா கசய்து விட்டுவிட்டுப்மபான 
சில காகிதக்கப்பல்கரளயும் 
தந்துவிட்டு 
என் தனிரமகரளஎடுத்துக்ககாண்டு 
வந்த வழிமய திரும்ப நடக்கிறது 
 
சட்கடன நதிகயன மாறி 
கடல்மபான திரசயில் 
ஓடத்துவங்குகிமறன் 
 
யாரும் என்ரனக் கவனிக்கவில்ரல 
 
=================================== 

                       ஜசௌவி 
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என் கிைாமம் 
                              

- ச.விபவக்   

மிளிரும் ஒரு காரலப்கபாழுதில் 
கவள்களாளி மரக்கிரளயினுள் 
புகுந்து ககாண்டிருக்கிறது . 
நீர் கதளித்த வாசலின் படியில் 
அம்மா மகளுக்கு 
மபன் பார்த்துக்ககாண்டிருக்கிறாள். 
கவற்றிரலக் கிழவியின் ரகவிரல்கள் 
கண்ணம்மாவின் காம்பில் இருந்து 
நுரரகபாங்க பால் பயீ்ச்சிக்ககாண்டிருக்கிறது . 
பக்கத்து வடீ்டு ரம்யா குட்டி 
சிவப்பு ஜட்டியுடன், 
கதருக்குழாயில் ககாட்டிக்ககாண்டிருக்கும் நீரில் 
தரல நரனயாது குளித்துக்ககாண்டிருக்கிறாள் . 
சும்மாடு தாத்தாவின் மயிலக்காரளகள் 
விறகு ஏற்றிய வண்டிரய தள்ளிக்ககாண்டு 
அந்த கபாதிமணல் கபாதிய கபாதிய 
சாட்ரட அடிவாங்கி வந்துககாண்டிருக்கிறது . 
இறந்துமபான கிழட்டுக்கிடாரவ 
பாதி விரலக்குவாங்கிய, 
துரரராசாவின் டி.வி.எஸ்.ஃபிப்டி 
காரல மகிழ்ரவ சுமந்தபடி 
களிமண் மராட்டில் ஓடிக்ககாண்டிருக்கிறது . 
இரவு துரவத்துப்மபாட்ட காக்கிடவுசர் 
இன்னமும் காயவில்ரலகயன்று, 
சசிப்பய பள்ளிக்கூடம் கசல்லாததுக்கு 
கநாண்டிச்சாக்கு தயார் படுத்தி 
கபாய்அழுக அழுதுககாண்டிருக்கிறான். 
நூற்றிகயட்டு வயதான மபச்சியம்மாவின் மலத்ரத 
பஞ்சவர்ண அப்பத்தா சிறுக்கி எனத் திட்டி 
மூக்ரகமூடி மலத்ரத அள்ளி 
பகீ்குழிக்குள் புரதத்து  
முகம் சுழிக்கிறாள் . 
கசம்மறியாட்டின் வாலில் 
குங்குமம் தடவிய கீதாரிச் சித்தப்பு 
ஆட்டின் கதாரடயில் ஊசிமபாட்டு 
ஒவ்கவான்றாய் லாரியில் ஏற்றிக்ககாண்டிருக்கிறார். 
நகரத்து வாசிகளின் குடியிருப்கபான்றில் 
சன் டி.வி.யில் சூரிய நமஸ்காரம் பார்த்துவிட்டு 
வடீ்டிற்கு கதாரலகதாடர்பு அரழப்பு விடுரகயில் 
என் அம்மா என் கிராமத்ரத 
இவ்வாறு வாய்கமாழிந்து ககாண்டிருக்கிறார். 
நான் என் கிராமத்ரத 
கவி பிம்பமாக்கி பார்த்துக்ககாண்டிருக்கிமறன் .. 
 
. 
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துபைாகம் இனிது 
                              - மதழ முகில்  

என்ரன துமராகித்த உயிரர 
இறுக அரணத்தபடி  
அன்பின் கவப்பத்ரத உணர்த்தி 
அதன் காதுகளில் கசால்ல மவண்டும்.... 
அதன் மீது 
எப்மபாதும் இருந்திராத சந்மதகத்ரத.... 
அதற்கான  
என் நம்பிக்ரகயின் குருதி நிறத்ரத.... 
உதிர்தமலா பறித்தமலா 
ஏதும் அறியா பூக்ககளன 
என் வாஞ்ரசரய... 
இன்னும் பற்தடம் மரறயா 
இரத்தம் கசாட்டும்  
என் கழுத்தின் பிசுபிசுப்ரப... 
இப்மபாதும்  
முன்கநற்றி பதியும் 
என் முத்தத்ரத.... 
நம்ப மறுத்து 
கனகவன ஒதுக்கித் தள்ள 
எத்தனிக்கும் மனரத... 
நிகழ்வரத உணர்ந்திருக்கும் 
சபிக்கப்பட்ட  
அறிவின் மநாய்ரமரய... 
இனியது சந்திக்க வாய்ப்பற்ற என்ரன... 
அத்தரனக்கும் முடிவாய் 
முத்தகமான்ரற இட்டு 
அந்த உயிரர  
துமராகத்தின் நிழலிலிருந்து 
பறக்கச்கசய்ய மவண்டும் இறககன.... 
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கவிரதகமளாடு எப்மபாதும் மல்லுக்கட்டிக் 
ககாண்மட இருக்கிமறன். சில காலங்கள் 
கதாடர்ந்து வாசிப்பதும் எழுதுவதுமாக 
இருப்மபன். பின் பல காலம் கபருத்த 
இரடகவளிரயத் தனதாக்கிக் ககாண்டு 
எழுத்தும் வாசிப்பும் என்ரன விட்டுத் தள்ளிப் 
மபாய்விடும் கவகு தூரம். 

 
ஆகமவ, கவிரதகரள ஒரு விரளயாட்டுப் 
பந்ரதப்மபால அநாயசமாக உருட்டி 
விரளயாடுகிற நிலாரசிகன் மபான்மறார் மீது 
சற்று கபாறாரம வருகிறது. 

 
ஒரு புரகப்படக்காரனுக்கு கவிரத 
ரகவசப்படும்மபாது, அவனது கவிரத 
வரிகளில் காட்சிகள் சட சடகவன மாறுவதும், 
அரவ வண்ணங்களால் இரறக்கப்பட்டு 
நிரறவதும் கவிரத வாசிப்ரப விடவும் 
காட்சிப்படுத்துதலில் பிரதானமாகி 
ரசரனக்குரியதாகி விடுகிறது. 

 
நிலாரசிகனின் அமநகக் கவிரதகள் ஒரு ஓவியத்ரதமயா, புரகப்படத்ரதமயா பார்த்துக் 
ககாண்மட எழுதியதாக இருக்கக்கூடும் அல்லது இந்த வரிகள் நமது கண்களின் முன் 
ஒரு காட்சிரய திரரச்சீரலரயப் மபால கதாங்கவிடுவரதப்மபால அரமந்திருக்கலாம் 
என்று நிரனக்கும் அளவுக்கு காட்சிப்படுத்துதலில் கவிரதகள் கவனம் ஈர்க்கின்றன. 

 

 

கடலில் வசிக்கும்  றதவ  
 நிலாரசிகன் கவிரதத் கதாகுப்பு  

வாசிப்பனுபவம் : இரா.பூபாலன் 



65 

 

கவிரதகமளாடு எப்மபாதும் மல்லுக்கட்டிக் ககாண்மட இருக்கிமறன். சில காலங்கள் 
கதாடர்ந்து வாசிப்பதும் எழுதுவதுமாக இருப்மபன். பின் பல காலம் கபருத்த 
இரடகவளிரயத் தனதாக்கிக் ககாண்டு எழுத்தும் வாசிப்பும் என்ரன விட்டுத் தள்ளிப் 
மபாய்விடும் கவகு தூரம். 

 
ஆகமவ, கவிரதகரள ஒரு விரளயாட்டுப் பந்ரதப்மபால அநாயச்சமாக உருட்டி 
விரளயாடுகிற நிலாரசிகன் மபான்மறார் மீது சற்று கபாறாரம வருகிறது. 

 
ஒரு புரகப்படக்காரனுக்கு கவிரத ரகவசப்படும்மபாது, அவனது கவிரத வரிகளில் 
காட்சிகள் சட சடகவன மாறுவதும், அரவ வண்ணங்களால் இரறக்கப்பட்டு நிரறவதும் 
கவிரத வாசிப்ரப விடவும் காட்சிப்படுத்துதலில் பிரதானமாகி ரசரனக்குரியதாகி 
விடுகிறது. 

 
நிலாரசிகனின் அமநகக் கவிரதகள் ஒரு ஓவியத்ரதமயா, புரகப்படத்ரதமயா பார்த்துக் 
ககாண்மட எழுதியதாக இருக்கக்கூடும் அல்லது இந்த வரிகள் நமது கண்களின் முன் 
ஒரு காட்சிரய திரரச்சீரலரயப் மபால கதாங்கவிடுவரதப்மபால அரமந்திருக்கலாம் 
என்று நிரனக்கும் அளவுக்கு காட்சிப்படுத்துதலில் கவிரதகல் கவனம் ஈர்க்கின்றன. 

 

தனிமய ஆடிக்ககாண்டிருக்கிறது 

ஓர் ஊஞ்சல் 

பின் நின்றது சிறிது மநரம் 

தரலகவிழ்ந்து அழுதிருக்கலாம் அல்லது 

ககாஞ்சம் இரளப்பாறியிருக்கலாம் 

தூரத்தில் வந்து ககாண்டிருக்கின்றன 

ஒரு மஜாடி சிறு கால்கள் 
கவிரதகளில் வண்ணத்துப்பூச்சிகரளப் பறக்கவிடுவதும் அமத கவிரதகளில் 
ரடமனாசர்கரள உலவ விடுவதும் கவிஞனின் ரகங்கர்யம். ஆனால் , வாசகன் என்ன 
மனநிரலயில் இருக்கிறான் என்பரதப் கபாறுத்து வண்ணத்துப்பூச்சி ரசரனயும், 
ரடமனாசர் அதிர்வும் அளவுகளில் மாறும். 

 
விதிவிலக்காக, குழந்ரதரம தவழும் கவிரதகளில் இது உரடபடுகிறது. எந்த 
மனநிரலரயயும் மாற்றியரமத்து விடுகின்றன இப்படியான கவிரதகள். 
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நிலாரசிகனின் குழந்ரதகள் நிரறந்த கவிரதகள் நம் கமன்ரசரனரய இன்னும் 
ககாஞ்சம் கநகிழ்த்தி நிகிழ்கின்றன. 

 

சாவு வடீ்டின் முற்றத்தில் 

விரளயாடுகின்றன 

இரு அணிற்பிள்ரளகள் 

அழுது ககாண்டிருந்த சிறுமி 

அணில்கரளப் பார்த்துக்ககாண்மட 

அழுகிறாள். 

சற்று மநரம் கழித்து 

எதற்காக அழுகிமறாம் என்மற 

கதரியவில்ரல அவளுக்கு 

முற்றத்தில் இப்மபாது  

மூன்று அணில்கள் 

 

முற்றத்தில் இப்மபாது உண்ரமயில் மூன்று அணில்கள் இல்ரல, நான்காவதாக நானும்  

விரளயாடிக் ககாண்டிருக்கிமறன் இந்தக் கவிரதரய வாசித்து முடித்ததும். 

 

அப்படி இன்கனாரு கவிரதரயயும் குறிப்பிட்டாக மவண்டும். 

 

காகத்தின் கமாழி என்னகவன்று 

வினவுகிறான் மகன் 

விழி பிதுங்க சிந்திக்கிறான் 

தந்ரத 

இதுகூடத் கதரியாதா அப்பா 

காகத்தின் கமாழி 

பறரவகளின் கமாழி என்கிறான் 

ஆகமன்று தரலயாட்டியபடி 

மழரலயின் கமாழிக்குள் 

விழுந்த கணம் 
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காற்றில் மிதக்கிறான் 

இந்த இறகன் 

 
நவனீ கவிரதகள் சுய புலம்பல்கள் அல்லது அகக் கவிரதகள் என்பதான கபாதுவான 
குற்றச்சாட்டுகரள உரடக்கும் விதமாக இவரது கவிரதகளில் சமூக அக்கரற 
இரழமயாடுவது நம்பிக்ரகயளிக்கும் விதமாக உள்ளது 

அந்தமரத்ரத கவட்டிக்ககாண்டிருந்தார்கள் 

அதன் கிரளகளிலிருந்து கூகடான்று 

விழுந்து சிதறியது 

ஒற்ரறக்கால் ஒடிந்த பறரவக்குஞ்சு 

தத்தித் தத்தி புதருக்குள் ஓடுகிறது 

புதருக்கு கவளிமய வருரகயில் 

காககமான்றின் அலகில் 

அது சிக்கியிருக்கிறது 

இனி, 

மரக்கன்றுகள் ஆயிரம் நடும் 

விழாவில் மலம் கழித்துச் சிரிக்கும் 

அக்காகம் 

 
சமூக அக்கரற மட்டுமல்லாது சக உயிரிகளின் மீதான மநசம் ஒரு கவிரதரய 
இலக்கியத்தன்ரமரயத் தாண்டியும் அதில் நிரறந்திருக்கும் அன்புக்காக மநசிக்கத் 
தூண்டுகிறது. 

 

இறப்பது பற்றிகயல்லாம் 

கவரலயில்ரல 

இந்த மரலச்சரிவில் உருள்கின்ற 

மபருந்தில் அடிபட்டு எத்தரன 

பறரவக்குஞ்சுகள் சாகுமமா 

 
பறரவக்குஞ்சுகளுக்காகப் பரதபரதக்கும் உள்ளம் கவிரதகரள மநசிக்கும் ஒரு 
உள்ளமாக இருப்பதில் ஆச்சர்யப்பட ஏதுமில்ரல. 
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இந்தக் கவிரதகளின் பின்னணியில் ஒரு ரகசியம் இருக்கிறது அரதத் தன் நன்றியிலும் 
ஆசிரியர் குறிப்பிட்டிருக்கிறார் 31.12.2013 ன் பின்பகல் என்று. 
அந்த ஒரு நாளின் பின் பகலில் எழுதிய கவிரதகள் தான் இரவ. ஒமர நாளில் கிரடத்த 
மன எழுச்சியில் எழுதிய கவிரதகள் புத்தகமாயிருக்கின்றன என்பது ஆச்சர்யம். 
அதனினும் ஆச்சர்யம் அந்தக் கவிரதகள் அத்தரனயுமம தனித்துவமாக அழகாக 
இருப்பது தான். 

 
இந்தக் கவி மனது எப்மபாதும் இருக்கவும் இன்னும் தன் எழுத்துகளில் உச்சம் கதாடவும் 
வாழ்த்துகிமறன். 

 

 

ஆசிரியர் : நிலாரசிகன் 

கதாடர்புக்கு : nilaraseegan@gmail.com   

 

கவளியடீு : புது எழுத்து, 2/205, அண்ணா நகர், காமவரிப்பட்டினம், 635112 

கதாடர்புக்கு : 9042158667 
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