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Foreword
“Poetry” is an expression of human emotion. Tamil
Literature talks about sixty four arts of which poetry is also
an art among them. Poets are God’s favourite children. They
are indeed very much closer to Him! Be it in any language,
“poetry world” is a heaven. God’s blessings are vital to enjoy
this. Without His grace it is impossible to be glorified as a
poet.
Here, there are two poets: one is, the world renowned sixtythree year old retired professor, Dr K.V. Dominic and the
other is Dr Barathi Srinivasan, who is working as an Assistant
Professor in the Department of English, at Srinivasa
Ramanujan Centre, SASTRA Deemed to be University. She is
a poet and a translator. These two poets are enticed by the
relation of poetry.
A famous Tamil poet Mahakavi Bharathi says: “One should
translate the works of the great scholars of other nations in
Tamil language.” Here, Dr. Barathi has translated the poems
of Dr. K. V. Dominic from source language English to Tamil
language in a beautiful manner.
Translation is a trans-creation. In this regard, the English
poems are trans-created in an enchanted way. The anthology’s
title in English is wonderfully translated in Tamil as “Gyanach
Chiragugal.”
Right from the first poem “In Memoriam George Joson” to
“Kaumudi Teacher is No more”, all the 36 poems – each and
every one of them remains in the mind of the readers. These
poems are also a compendium of a beauty kita honey comb,
and there lies it specialty!

Poems titled “Om”, “Old Age” and poems about nation
would never leave the mind of the readers. I feel proud and
thank God Almighty, who provided me an opportunity to
read this anthology. I convey my hearty wishes to the poet
Dr. K.V. Dominic and the translator Dr. Barathi.
Chennai,
17/4/2019.

Dr. N. V. Subbaraman

டமாழிடபயர்ப்பாளர் உனர
ஞானச் சிறகுகள் என்னும் இக்கவினதத் டதாகுப்பு நாட்டில்
ந க்கும்

பல்ஜவறு

பிரச்சினனகனள

பற்றி

எடுத்துக்

கூறுகிறது. கவிஞர் ட ாமினிக் ஒரு மனித ஜநய எழுத்தாளாய்
இருக்கும்

காரணத்தினால்

உலகிலுள்ள
நன்றாக

இவரது

பல்லுயிர்க்கும்

இரக்கம்

டவளிப்பட்டிருப்பனத

ஜமலும்,

வரிகளில்

காட்டும்

ஜநாக்கு

வாசகர்கள்

அறியலாம்.

அவர்

இதனனஜய

வாசகர்களி மும்

எதிர்பார்க்கிறார்.

கவினத

அதுமட்டுமின்றி,

இயல்பிஜலஜய

கவிஞருக்கு இயற்னகனய இரசிக்கும் தன்னம இருப்பதால்
அது இங்குள்ள கவினதகடளங்கும் பரவியிருக்கிறது.
இக்கவினதத்

டதாகுப்பின்

சிறப்பம்சம்

என்னடவனில்

இதிலுள்ள மூன்று ஒப்பாரிப் பா ல்கள். ஒன்று தன்னு ன்
ஜவனல பார்த்த சக ஊழியருக்காக எழுதியது, மற்டறான்று
மக்களின் நன்மதிப்னபப் டபற்ற மனறந்த ஜகரள முதல்வர் ஈ.
ஜக. நாயனாருக்காக. மூன்றாவது ஒப்பாரி கமுதி ஆசிரியர்
என்னும்

காந்தியவாதியின்

மனறவுக்காக.

ஆகடமாத்தம்

இம்மூன்று கவினதகளும் ஜதர்ந்த முத்துக்களாக இந்தத்
டதாகுப்னப அலங்கரிக்கிறது.
“ஆனந்தின்

விதி”,

“விருந்தா”,

குழந்னதகள்

படும்

துயரங்கனள

ஜபான்ற
நன்கு

கவினதகள்
சித்தரிக்கிறது.

இத்டதாகுப்பில் ஜமலும் பல கருக்கனள டகாண்

கவினதகள்

உள்ளது. உதாரணமாக, “சுனாமி குடியிருப்புகள், “உள்ஜளார்
மற்றும் இல்லாஜதார்”, “டெலனும் அவள் உலகும்” ஆகிய
கவினதகள்

கவிஞரின்

சமுக

நல

ஆர்வத்னத

பனறசாற்றுகிறது.
வள்ளன்னம”

அதுமட்டுமின்றி,

மற்றும்

ஒரு

“நான்

“இயற்னகயின்
மாமரம்”

ஜபான்ற

கவினதகள் கவிஞரின் இயற்னகனய இரசிக்கும் தன்னமக்கு
சான்றாகும். இயற்னகனய வருணித்து எழுதிய னெக்கூ
கவினதகளும் இத்டதாகுப்பில் இ ம்டபற்றுள்ளது வாசகர்கள்
ரசிக்கும்படியாக இருக்கும் என்பதில் ஐயமில்னல.
இக்கவினதகளின் சிறப்பு என்னடவன்றால் எளிய நன யில்
அனனவரும்

புரிந்துடகாள்ளும்

னகயாளப்பட்டிருக்கும்

கவிஞரின்

வனகயில்

வார்த்னத

ஜாலங்கள்.

ஜமலும் கவிஞரின் தயாள குணமும், விலங்குகளி ம் அவர்
காட்டும்

இரக்கமும்

டசம்மறியின்

“ஒரு

ஓலம்”,

“அம்மிணியின் ஒப்பாரி” மற்றும் “அம்மிணியின் மனறவு”
ஆகிய கவினதகளில் எதிடராலிக்கிறது.
ஆங்கிலத்தில்

படிக்க

எளிதாக

ஜதான்றினாலும்

இனத

தமிழில் டமாழிடபயர்க்கும்டபாழுது பல சவால்கனள சந்திக்க
ஜநரிட் து. கவிஞருன ய உணர்வுகனள அட்சரம் பிசகாமல்
தமிழில்

மாற்றுவது

இருப்பினும்

சிறிது

என்னால்

டமாழிநன னயஜய
அதுமட்டுமின்றி,
ஒட்டிஜய

தமிழ்

வாசகர்கள்

மூல

சிரமமாகஜவ
இயன்றவனர

பின்பற்றி

ஆங்கிலக்

தமிழில்

டமாழியான

கவிஞரின்

அனமத்துஜளன்.

கவினதகளின்

கவினதகனளயும்

இருந்தது.

அனமப்னப

அனமத்துஜளன்.

ஆங்கிலத்திலும்

மற்றும்

தமிழில் அதன் டமாழிடபயர்ப்னபயும் வாசித்து மகிழ்வார்கள்
என்று எதிர்பார்க்கிஜறன்.
நன்றி
முனனவர் பாரதி சீனிவாசன்

Translator’s Note
The anthology titled Winged Reason in English is the first
anthology of Dr K. V. Dominic to be translated in Tamil.
The title, when translated in Tamil as “Gyanach Chiragugal”
details various issues faced by the country. The poet, being a
humanist, has reverberated his thoughts throughout the
collection. Not only this, his compassion towards even the
lowest forms of life is well wrought through his poems and
he expects the same from the readers. Moreover, the poet
possesses aesthetic sense and love for Nature, that is reflected
throughout his poetry.
The specialty of this anthology is that it has three elegies, one
on the death of the poet’s colleague, the second is an elegy on
the death of the former chief minister of Kerala, Mr. E. K.
Nayanar who had served for the welfare of his people and
loved by everyone. The third elegy, which is the final poem in
this anthology, is on a Gandhian, Kaumudi Teacher, and all
these three are the invaluable pearls that decorate this
anthology. The poet details the woes and pathetic condition
of children in poems like “Anand’s Lot”, “Vrinda” and so on.
Besides, there are poems on various other themes in this
anthology. For instance, poems like “Tsunami Camps”,
“Haves and Have-nots” etc. And “Helen’s World” proclaims
the writer’s social awareness, whereas, “Nature’s Bounties”, a
collection of Haiku and “I am Just a Mango Tree” are filled
with images of Nature. There is no doubt that readers would
definitely enjoy the Haiku on Nature.
The simplicity of the language and the choice of words stand
at its forte in this anthology. The poet’s compassion towards
animals echoes through the poems such as “A Sheep’s Wail”,

“Ammini’s Lament” and “Ammini’s Demise”. All these poems
are sure to touch the heart of the readers. Though the
English version of the poems appears to be easy to
understand, while translating it posed certain challenges. It is
majorly due to my wish to exactly translate not just the words
and thoughts but the emotion of the poet. I thoroughly
enjoyed reading the original English version while translating
into Tamil. I tried to follow the same structure in my
translation and I sincerely hope the readers will enjoy both
the original and the translated version equally well.
Thank you!
Dr Barathi Srinivasan

அங்கீ காரங்கள்
ஞானச் சிறகுகள் என்ற இந்த கவினதத் டதாகுப்பு உருவாக
எனக்கு உறுதுனணயாக இருந்த அந்த
இனறவனன

டகாள்கிஜறன்.
இந்த

நூலின்

முதலில்
சிறப்பு

வணங்கி

எல்லாம்

நன்றி

என்னடவன்றால்

வல்ல

டதரிவித்துக்

இதுஜவ

க

வ

ட ாமினிக்கின் முதல் தமிழ் டமாழிடபயர்ப்பு நூலாகும். இந்த
நூலின்

ஆசிரியரும்,

எனது

குருநாதருமான

கவிஞர்,

எழுத்தாளர், மற்றும் காரியதரிசி ஜிடவக், முனனவர் க. வ.
ட ாமினிக்,

அவர்களுக்கு

எனது

உரித்தாக்குகிஜறன்.

நன்றினய

இந்த நூலுக்கு அருனமயாக முகவுனர எழுதிய கவிஞர்
முனனவர். என் வி சுப்பராமன் அவர்களுக்கு எனது நன்றி.

இந்தப் புத்தகம் டவளிவர உதவிய ஆதர்ஸ ப்ரஸ், புது தில்லி,
உரினமயாளர் திரு. சுதர்சன் கச்ஜசரிக்கு எனது நன்றி.

ஜமலும், குஜராத்தி நாவலாசிரியரான திரு டஜயந்தி எம்

தலாலுக்கும், கவிஞர் மற்றும் சிறுகனத எழுத்தாளருமான
திரு சுந்தர் ராஜன் அவர்களுக்கும் எனது நன்றி.
எனது

நண்பர்கள்

மற்றும்

நலம்விரும்பிகளான

திருமதி

ஜெமா ரவி, மற்றும் ஜிடவக் உறுப்பினர்கள் அனனவருக்கும்
எனது நன்றி.

ஜமலும், திருமதி பத்மஜா ஐயங்கார் மற்றும் முனனவர்
சாந்திநாத்

சட்ஜ ாபாத்யாயா

அவர்களுக்கும்

எனக்கு

ஊக்கமும், நம்பிக்னகயும் ஊட்டியதற்காக எனது தனிப்பட்
நன்றினய டதரிவித்துக்டகாள்கிஜறன்.
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என்னன

பல

குடும்பத்தினருக்கு

வழிகளிலும்

டதரிவித்துக்டகாள்கிஜறன்.

ஊக்கப்படுத்திய

எனது

எனது

நன்றினய

இறுதியாக, என்னுன ய இன்ப துன்பங்களில் உ னிருந்த
அனனத்து நண்பர்களுக்கும் எனது நன்றி.

பாரதி சீனிவாசன்
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1. ஜார்ஜ் ஜஜாசன் நினனவாக
(14.05.2004 அன்று ஒரு கார் விபத்தில் மரணமன ந்த
சகபணியாளருக்கு இரங்கற்பா)

அன்பு ஜஜாசன், நீ ஏன் இவ்வளவு வினரவாக எங்கனள
விட் கன்றாய்?

(எந்த காரணமும் அறியமுடியவில்னல எங்களால்.)
உனறந்ஜதாம் அதிர்ச்சியில்- நாங்களனனவரும்.
உனதருனம சுற்றத்திற்கும் நட்புக்கும்
அது ஜவதனனயின் காட்சி.

ந ந்தனத அறியா உன் இனளய மகன்
உன் முகத்தில்

மீ ண்டும் மீ ண்டும் முத்தமிட்டு;

மலர்கனள வளயத்திலிருந்து பிய்த்து,
கதறியழும் சஜகாதரிகளின் ஜமல் வசி,
ீ

என்னடவாரு வினளயாட்டு அவனுக்கு!

காலன் தன் ஜதனரச் டசலுத்தி வரும்டபாழுது
யாருஜம டசால்லமுடியாது - “நில்” என்று.
ஜஜாசன்,

நாங்கள் இப்டபாழுது

உன் ஜவகத்தின் புதினர புரிந்துடகாண்ஜ ாம்;
ஜவகம்- உனது டசால்லில்
ஜவகம்- உனது நன யில்
ஜவகம்- உனது டசயலில்

ஜவகம், ஜவகம், சாகும்வனர ஜவகம்!
வலிஜயாருக்கும் எளிஜயாருக்கும்
வாழ்க்னக நிதானமற்றது-

ஆனால் அவர்களின் உனழப்பு
அதற்கு நிதானமளிக்கிறது.
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உனது மனறவு
நம் டபாறுப்பிலுள்ஜளாருக்ஜகா
வழ்கின்ற
ீ
ஆபத்து.

கல்விச் சமுதாயத்துக்ஜகா
தவிர்க்க முடியாத இழப்பு
ஜதற்றித்ஜதறி
எங்களுக்ஜகா
மிகக்கடினம்.

நாடமல்லாம் அவனுன ய விருப்பம்ஜபால்
இங்ஜக கட்டுண்டு இருக்கிஜறாம்
அல்லது

அங்ஜக டசல்கிஜறாம்.

அந்தப் டபருங்கவிஞன் பாடியது ஜபால்
நாடமல்லாம்

அவன் பாட்டுக்கு ஆடும் னகப்பானவகள்.
இன்றும், என்டறன்றும்
அவன் முடிவுக்ஜக

அனனத்னதயும் விடுவது
சாலச்சிறந்தது.

O
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1. In Memoriam George Joson
(Elegy written on a colleague who died in a car accident on 14. 05. 2004)

Why did you leave us so soon, dear Joson?
(We are unable to find any reason.)
It stunned and benumbed us.
How unbearable the grief and pain
For your beloved family and friends
The most painful was the sight
When your youngest kid,
not knowing what has happened,
kissed your face often
and plucked flowers
from your wreath;
tossed them to her sisters weeping and screaming
What a game He plays!
When He comes with His chariot,
none can say – “wait”.
Joson
Now we understand the mystery of your ever being fast –
fast in your words;
fast in your walk;
fast in your action,
and FAST UNTO DEATH.
Life is uncertain
for the mighty and the meek
grants it certainty
Also to those
who are our charge
And deny them the risk of fall –

22

Great is the loss
to academia too.
Your absence, everywhere is haunting
We find it hard
to console and reconcile
with the eniveitable!
We are all
bound by His will
to be here
to be away.
As the great poet sang:
We are all puppets in His hands,
dancing to His various tunes.
The best is to resign
to what He ordains
in time and out of time.

O
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2. நீடுழி வாழ்க ஈ ஜக நாயனார்

(15.05.2004 ல் உயிர் நீத்த ஈ. ஜக. நாயனாருக்கு இரங்கற்பா)

“நீடுழி வாழ்க ஈ ஜக நாயனார்”
எங்டகங்கும் முழங்கும்

பல்லாயிரம் மக்களின் தாரக மந்திரம்.
நீங்கள் அளித்த “பிரியாவின யில்”
நாங்கள் இன்னும் “மயக்கத்தில்”
நம்ப முடியவில்னல

எங்கள் அன்பு முதலனமச்சரின் நிரந்தரப்பிரினவ.
அனலக டலனத் திரண் து
மக்கள்கூட் ம்.

அலறித்துடித்து அழுது டதா ர்ந்தது
உமது இறுதி ஊர்வலத்தில்.
அந்த மனழயாலும்

அவர்கனள நிறுத்த முடியவில்னல;
உறக்கத்தால் பின்வாங்காமல்

இயற்னகயு ன் இனறஞ்சுகிஜறாம்.

உமது மக்கள் உமது னல சுற்றிக் குழுமிக் கதறினர்
“லால் சலாம், லால் சலாம்”.

நீங்கள் ஒரு உண்னமயான பாட் ாளி
அடினமத்தனத்தில் ஒரு ஜதாழர்
பாசமும் ஜநசமும் டகாண்
மிக அறிய இனம்.

ஜசாசியலிசத்தின் உதாரணம்.

உங்களின் ஜவறுபட்ஜ ானரயும்
மதித்தீர்!

உங்கள் ஜபச்சில் இறுதிவனர
ஒரு ஈர்ப்பு.

சங்கநாதமாய் முழங்கி
எதிரிகனளக் குழப்பி,
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மக்கனள உற்சாகப்படுத்தும்
உங்கள் உச்சரிப்புக்கும்

அந்த ந னமிடும் நாக்குக்கும், உதட்டுக்கும்
ஆடும் கூட் ம்,

உங்கள் ஜநயர்கனள கட்டியது
அந்த அளவான ஜபச்சா?

இல்னல, அது இதயத்தின் வார்த்னதகள்.
உங்கள் டசால்

மக்களின் நம்பிக்னக

மிகவும் அறிய ஜபச்சாளனர நினனவுறுத்தும்;
தங்களது ஆளுனம அப்படி.

நீங்கள் உண்னமயான ஜதசியவாதி
எதிரிகள் இல்னல,

நண்பர்கள் மட்டுஜம.

ஏனழகளின் கண்ணர்ீ
உங்கள் இதயத்தில் டசந்நீர்

ஏனழடயளிஜயாரின் துன்பமுள்.
உமது இதயத்னத

அடிக்கடி குத்தியது

பிற்பட்ஜ ாருக்காகப் ஜபாராடினர்.
ீ

உமது நனகச்சுனவயுணர்ஜவா அளப்பரியது
எங்களின ஜய உங்களது மனறவு

நட்சத்திரங்களின ஜய உங்களது ஜதாற்றம்
எங்கனள இருளிலிருந்து காக்கும்
ஓர் துருவ நட்சத்திரம்-நீங்கள்.

நமதன்பு ஜதசடமனும் கப்பனல
மாலுமியாய் இருந்து

டதா ர்ந்து வழிந த்தி
ஆசிர்வதிக்கப்பட்

O

நிலத்திற்கு அனழத்துச் டசல்லுங்கள்.

* ஈ. ஜக. நாயனார் மூன்று முனற ஜகரள முதலனமச்சராக ஜதர்வு டபற்றவர்.
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2. Long Live E. K. Nayanar
(elegy written on E. K. Nayanar*who passed away on 15. 05. 2004)

“Long live E. K. Nayanar!”
This mantra is being muttered
by millions of your comrades.
We are in a trance
since you bade us “Good bye.”
It is impossible to believe
our dearest CM is no more.
A vast surging
sea of humanity
followed wailing and weeping
on your last journey.
No rain could stop them;
no sleep could retreat them.
Thus mourning with the Nature,
your people swarmed round your body,
bidding “Lal Salaam, Lal Salaam.’
You were a true Communist;
a comrade to the core of your being,
a rare species,
compassion and love
an epitome of Socialism.
Yet did give due respect and valued
those even who differed from you.
Your rhetoric left a lasting spell!
your utterances dance
on the tongues and lips of your sheep.
Deep sounding like a bassoon,
it stirred and the public cheered.
26

Was it mere rhetoric
that enchanted your audience?
Nay, the words came from your heart;
you meant what you spoke.
people believed
what you said.
Such was your charisma;
It reminds us of the rare species
of rhetoricians and statesmen.
You were truly a patriot;
had no foes, only friends.
Your heart bled at the sight of
the tears of the poor,
the miseries of the wretched,
the sufferings of the downtrodden,
pricked your heart often.
You championed the cause of the denied
and the deprived.
your sense of humour was inimitable
very few leaders sparkled in that.
Your absence from amidst us
shows your presence among the stars.
You are our polestar
who saves us from the Darkness.
You will continue to steer
the ship of our dear nation
to the land of the blessings and bounties.

O
*

E. K. Nayanar: Thrice Chief Minister of Kerala, India
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3. ஜபரின்பப் பயணம்
கவினதச் சிறகுகளில்

எனது மனம் ஜமஜல பறந்து
புகமுடியா இ ங்களுக்கு

சிறகடித்துச் டசல்லட்டும்.
மலார்டின் சிறகுகள் எனக்கிருந்தால்
ஸ்ஜ ட்சுக்குப் பறந்துஜபாய்
ஒபாமாவு ன் னககுலுக்கி

அடமரிக்க சஜகாதர சஜகாதரிகளுக்கு நன்றி டசால்ஜவன்.
வல்லூனறப் ஜபால் நகங்கள் எனக்கிருந்தால்
ஈராக்கிலிருந்து எலும்புகனள எடுத்துவந்து
அதில் மாளினக கட்டி

புஷ்னச சினறனவப்ஜபன்.

ஜதவனதஜபால் என்னால் பறக்கமுடிந்தால்
அந்த தீர்கதரிசிகளி ம் இனறஞ்சி
இந்த வகுப்புவாத மனங்களில்

மனிதஜநயத்னத வினதக்கச் டசால்ஜவன்

தன்னுன ய சினதந்த கனனவ எண்ணியழும்
காந்தினயயும் சந்திப்ஜபன்.

ஒரு ஜதாட் ாவாக நானிருந்தால்

இளம் சிறார்கனள டவடிகுண் ாய் மாற்றி

அப்பாவி மக்களின ஜய டவடிக்கச் டசய்யும்

அந்தத் தீவிரவாதியின் டநஞ்னசத் துனளப்ஜபன்.

O
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3. A Blissful Voyage
Let my mind soar high
on the wings of the Muses
and visit the places
inaccessible.
Had I the wings of a mallard
I could fly to the States,
shake the hand of Obama,
and thank my American sisters and brothers.
I wish I had the claws of a vulture
to fetch the skeletons from Iraq
and build a bone-palace
to imprison Bush in it.
If I could fly like an angel,
would plead all prophets
to inspire and instill humanism
in millions’ communal minds.
I would meet Gandhi too
who is weeping at his shattered dreams.
I wish I were a bullet
and shoot into the chest of that terrorist
who compels that teen age boy
to explode and kill that innocent mob.

O
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4. ஒரு தீய டசாப்பனம்
டபால்லாத டசாப்பனம் கண்ஜ ன் ஜநற்று

விண்ணிஜல வட் மிடும் பருந்தாய்- நான்.
அவனது அன்னன அவனன ஜமலும் உண்ணச்டசால்லி
வற்புறுத்தி அடிக்க, ஒரு குண்டுச் சிறுவன் அழுவனதக்
கண்ஜ ன்.
அண்ன

வட்டிலிருந்ஜதா
ீ
வந்தது அழுனக ஜவஜறார்

சுவரத்தில்,

ஆங்ஜகார் டமலிந்த குழந்னத, உணவுக்காக கதறியது.
சுனவயான தின்பண் ங்கள் தட்டுகளில் குவியலாய்
பகட் ான பணக்கார விருந்தினர் களிக்க

நகர மண் பத்தில் த பு லாகத் திருமண விருந்து.
டவளிஜய இரண்டு கந்தலான ச் சிறுமிகள்

குப்னபத் டதாட்டியில் நாய்களு ன் சண்ன யி க் கண்ஜ ன்.
என் சிறகுகள் என்னன ஒரு அரசுப்பள்ளிக்கு இட்டுச்டசன்றது
ஒரு சிறுவன் கண்ணரு
ீ
ன் நின்றான் கூட் த்தில்;
“ன ” அணியாததற்கு தண் னனயாம்!
நாற்பது டிகிரி டகாளுத்தும் டவயிலில்

என்ன ஒரு அடினமத்தனமான பின்பற்றல்!
ஜமற்கத்தியர் விட்டுச்டசன்ற பண்பாடு.
அந்தக் கன யின் முன்ஜன நான் கண்ஜ ன்;
புற்றின்முன் அணிவகுத்து நிற்கும் எறும்புகள் ஜபால்
சானரயாய்
அடதன்ன டபரிய வரினச?
\
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க வுஜள! அது அரசாங்கம் ந த்தும் சாராயக்கன !

என் வட்டில்
ீ
பிச்னசடயடுத்த அந்தத் டதாழுஜநாயாளியும்
வரினசயிஜல!

அந்தப்புரமும் இஜத ஜபான்டறாரு வரினசயில் டபண்கள்
அங்காடியில் டபாருட்களுக்காகக் காத்திருப்பு.
பிறகு சானலனய கருப்பு ஆறாக்கும்
ஒரு டபாதுக்குழானய நான் கண்ஜ ன்.
எங்ஜகா நீரில்லாக் குழாய்
அண்ன

சிரித்தது.

வட்டுப்
ீ
பானனகளின் காத்திருப்னபப் பார்த்துச்

அந்த இரண் டுக்கு மாளினகனயப் பார்!
வசதியான அனறகள், புல்டவளி மற்றும் நீச்சல் குளம்;
அங்ஜக வசிக்கும் ஒரு முதியவர் தன் மனனவியு ன்
டதானலஜபசிமுன் அமர்ந்து ஏக்க டபருமூச்சு ன்
மகன்களின் அனழப்புக்காக ஏங்கித்தவிக்கிறார்.
அந்நகரின் குடினசப்பகுதியிஜல
மூன்று தனலமுனறயாய் குடினசவாசம்:
தாத்தா, பாட்டி, மகன்கள் மற்றும் அவர்களின் மனனவிகள்
அவர்களின் சிறிய குழந்னதகளு ன் ஓர் அனறயில் உறக்கம்!
என் கண்ணில் கண்ணர்ீ வழிந்ஜதாடியது
இதற்குஜமல் எனதயும் பார்க்கமுடியவில்னல என்னால்
எனக்கு விருப்பமும் இல்னல

வழக்கம்ஜபால் சங்கு முழங்கியது

என் துர்டசாப்பனத்னதக் கனலக்க.

O
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4. A Nightmare
I had a nightmare the overnight;
I was a hawk hovering in the sky.
I could view the cry of an obese boy
whose mother was beating him to eat more.
A cry of a different note was heard from the next door,
where a bony child was crying for a crump.
A lavish wedding feast was served in the town hall,
rich delicacies heaped on the plates,
were relished by the pompous guests
I could see two ragged girls outside
struggling with the dogs in the garbage bin.
My wings took me to a public school;
A boy in tears stood on the verandah:
A punishment for not wearing his tie!
In the humid weather of forty degree
a slavish mimic, a legacy of the West.
What’s that long queue I find before that shop?
Like a line of ants before their hole.
God! It’s a liquor shop run by the government!
That leper who begged at my door is also in the line!
A similar queue is found on the other side,
where poor women wait for their rations.
Then I found a public water tap
that made the road a black river.
Elsewhere I noticed a waterless tap
laughing at the hopeless wait
of all the pots of the neighbourhood.
32

See, what a mansion that double-storeyed edifice!
Luxury rooms, lawn and swimming pool;
An old man and his wife resided there;
sitting at the phone with sighs and moans,
longed for the calls from their sons abroad.
Not far away were the slums of the city;
three generations lived in each hut;
grandpa, grandma, their sons and their wives,
and their little kids sleep in a room!
Tears streamed down my cheeks
I could see nothing more;
nor did I wish for it;
The siren sounded as usual
to disturb my nightmare.

O
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5. ஒரு டசம்மறியின் ஓலம்
ஏய், மனிதா நில்

உன்னால் அடினமப்பட்
மறியின் ஓலமிது.

என்னி மில்லா ஏஜதா
விஜசஷ சக்திகள்
உன்னி ம்.

உனது மூனளயால்
உனது நாவால்

எங்கனள நீ டவன்றாய்.
நீ உயர்ந்தவடனன்று டபருனமப்படுகிறாய்
ஆனால் தாழ்த்தப்பட் ாய்

உன்னனக் டகால்லும் அந்த நுண்ணுயிரிகளால்.
க வுள் எனக்களித்த ஜராமத்னத
உனக்கு கதகதப்பளிக்க

உரிக்கிறாய் இரக்கமின்றி.
என் குட்டிக்கான பானல
வடித்து உறிஞ்சி

வளர்கிறாய் டகாடூரமாக.
என் கண்களால் பார்த்ஜதன்
காதுகளால் ஜகட்ஜ ன்

என் டபற்ஜறாரின் ஓலத்னத.

34

முதிர்ந்தவு ன்
சிரம் டகாய்து

அவர்களின் சனதனயதின்றாய்.
மனிதா, நீதான்

க வுளின் பன ப்புகளிஜலஜய

மிகக்டகாடூரன், மிகுந்த நன்றிடகட் வன்.
ஆனாலும் நீ

டபாய்யான ஜவதாந்தங்கனளக் கூறி

அவனின் அன்பானவனாக பார்க்கிறாய்.
இனதவி

முட் ாள்த்தனம் ஜவறில்னல

நாங்களும் அவனுன ய குழந்னதகளன்ஜறா?
அவன் எப்படி உங்கனள மன்னிப்பான்?
டசார்கம் என்ற ஒன்று உண்ட ன்றால்
நாங்கள் அங்கு முதலில் டசன்று

இனறஞ்சுஜவாம் க வுளி ம் உன்னன துரதியடிக்க.

O
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5. A Sheep’s Wail
Hark, you Man
to my wail,
your enslaved sheep’s.
You are possessed with
some special powers
that we do not have.
With your brain
and with your tongue
you conquered us.
superior you boast,
but inferior you become
to the microbes that kill you.
The fur God gave me,
mercilessly you shear
to make you cosy.
The milk for my lamb
you suck and drain
and grow fat and cruel.
I have seen with my eyes
and heard with my ears
the last cries of my parents.
When they became old
you cut their heads
and ate their flesh.
36

Man, you are the cruelest,
you are the most ungrateful
of all God’s creations.
Yet you find justification
and bring false philosophies
to make you His choicest.
Nothing can be more absurd!
Aren’t we His children?
How can He forgive you?
If a heaven is there
we will reach there first
and pray to God to shut you out.

O
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6.ஆனந்தின் விதி
சிறாரின் வண்ணச் சீருன னயயும்
தன் கந்தலான னயயும் ஒப்பிட்
ஆனந்தின் விழிஜயாரம் அருவி.

ஏங்கினான் அவர்களுள் ஒருவனாக.

அந்த நாட்கள் எவ்வளவு இனினமயானது!
அம்மா முத்தமிட்டுச் டசால்வாள்

ாட் ா;

வண்ணத்துப்பூச்சி ஜபால் சிறகடித்து

பள்ளிடசல்வான் ராஜஜஷ், பிரவன்,
ீ சுமிதாவு ன்

ஜபசிக்டகாண்டும் பாடிக்டகாண்டும் ஆடிக்டகாண்டும்
ஓடிக்டகாண்டும்

அய்யஜகா! கழுகுஜபால் வந்த அந்த மகிழ்வுந்து;
என்னன உள்ளிழுத்துச் டசன்றஜத.

கருப்புத் துண் ணிந்த ஒரு தாடிக்காரன்

உதவிஜகட்டு அலறிய என் கதறனல அ க்கி

டகாண்டுவந்து அன த்தான் ஒரு வட்டின்
ீ
அனறயில்.
காய்ந்துஜபான சிலீ டரனும் டராட்டிஜய உணவாக
மிகச் ஜசார்வு ன் தனரயில் உறக்கம்.
கானலயில் மீ ண்டுமந்த மகிழ்வுந்து
என்னன அள்ளிக்டகாண்டு வந்தது
இந்தப் புதுனமயான நகருக்கு.

அவர்கள் என் உன னய அகற்றி
இந்த கந்தலான க்கு மாற்றினர்.
அடிபணிய மறுத்தால்

என்னன டகால்வதாய் பயமுறுத்தி

அவர்களு ன் இந்தக் குடினசயில்தான் உறக்கம்.
எப்டபாழுதுஜம இந்த நாற்றடமடுத்த கந்தலான தான்.
அவர்கள் கனவுகண்

அளவு
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சில்லனறகள் வரவில்னலடயன
அடியும் வனசயும் எனக்கு.

மாதங்கள் உருண்ஜ ாடிவிட் து

அன்னன, தந்னத, சுமித்திரானவ விட்டு வந்து

அவர்கள் இனமும் என் இழப்புக்காக வருந்துகிறார்களா?
கண்ணர்ீ உருண்ஜ ாடியது ஆனந்தின் கன்னங்களில்
“டசாறி நாஜய! என்ன அப்பிடிஜய நிக்கிற?”

தாடிக்கார மனிதன் ஆனந்தின் கன்னத்தில் விட் ான் ஒரு
அனர.

“கன க்குப்ஜபாய் பிச்னசடயடு இல்ஜலன்னா உன்னன
டகான்னுடுஜவன்”
அழுதுடகாண்ஜ

அழுதுடகாண்ஜ

ஆனந்த் னகநீட்டிப்

பிச்னசடயடுக்கிறான் கன கன யாக.

O
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6. Anand’s Lot
Anand’s eyes were immersed
on the pupils in tempting uniforms;
compared with his shabby ragged dress.
Longed to be one of them again.
How happy were those days!
Mummy gave me kiss and ta-ta;
like butterflies flew to the school
with Rajesh, Praveen and Smitha
chattering, singing, dancing, running.
Alas! Like a vulture came the car then;
picked me in and dashed away.
A bearded-man with a black towel
hushed my helpless wail for help;
brought into a house and shut in a room.
I was fed with cold dry bread
and slept on the floor dead tired.
The car picked me again in the morning
and brought me to this strange city.
They changed my dress
and dressed me in rags.
They threatened to kill me
if I disobeyed their orders.
I have to sleep in their hut,
eat dry bread which I hate;
always wear this stinky rags.
They scold me and beat me
for not earning much as they dreamed.
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Many months have passed
since I left my mummy, dad and Smitha?
Are they still crying at my loss?
Tears streamed down from Anand’s cheeks.
“Bloody dog, why are you standing still?”
The bearded-man slapped helpless Anand.
“Go to the shops and beg or I’ll kill you.”
Crying, Anand stretched his hand
went begging
shop after shop.

O
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7. அழகு
கண்ணாடினயப் பார்த்து ஏன் டபண்ஜண
முணுமுணுக்கிறாய்?

அம்மா, என்னன க வுள் ஏன் இன்னும் டகாஞ்சம் அழகாய்
பன க்கவில்னல?

யார் டசான்னது டசல்லஜம நீ அழகில்னலடயன்று?
உ லழகு அழகுகளிடலான்று அவ்வளஜவ.

பூனவப் ஜபால் வாடிவதங்கும் தன்னமயது;
வாடிப்ஜபான பூனவ நினனப்பவர் யார்?

ஆதவன் அழகுதான் ஆனால் மதியத்னத இரசிக்கமுடியுமா?
இயற்னகயின் பன ப்புகளில் டவளிப்படும் – அழகு
அழியா அழகு அழியாதவனின் சாதனன.
அழகிய டசயல் டசய்பவஜர அழகுஇது முதுடமாழி.
சிந்தித்துப்பார்-

ஜஷக்ஸ்பியர், ஷா, காந்தி, லிங்கன்

அன்னன டதரசா, நவரத்திஜலாவா, வனஸ்,
ீ
டசரினா...
யார் பிரபலம்? வனஸா?
ீ
அல்லது ஐஸ்வர்யாவா?
உ லழகு நினலயற்றது, காலத்தால் அழிவது;

சிலருக்கு டவண்னம பிடிக்கும், சிலருக்கு கருனம பிடிக்கும்;
(எந்தக் குழந்னதயும் அதன் அன்னனக்கு அழஜக)
எந்தக் குழந்னதயும் அதன் அன்னனக்கு
அவலட்சணமில்னல;

எதுவுஜம அசிங்கமில்னல க வுளின் பன ப்பில்.
லாரன்ஸ் பாராட்டி பாடியடபாழுது

நீ பாம்பின் அழனக உணரவில்னலயா?
“அழடகன்பது உண்னம” கீ ட்ஸ் உனக்கு ஜபாதித்தது
“அழகிய டபாருள் என்டறன்றும் ஆனந்தம்”
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அக அழஜக எப்டபாழுதும் மகிழ்ச்சி தரும்.
என் அன்புப் டபண்ஜண, சூரியனனப்ஜபாலிரு,

உன் அக அழகால் ஒளியூட்டி உலகின் இருள் நீக்கு.

O
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7. Beauty
Why do you murmur lass looking at the mirror?
Ma, why didn’t God create me a little more beautiful?
Who told you dear that you are not beautiful?
Bodily beauty is only one among the beauties;
It fades and decays as a flower does.
Who thinks of a flower when it is decayed?
The sun is beautiful but can you enjoy it at noon?
The objects of nature reveal its radiance and beauty.
Eternal beauty is in achievements eternal.
Handsome is he who handsome does.
So it is said.
look and think of
Gandhi, Lincoln, Shakespeare, Shaw,
Mother Teresa, Navratilova, Venus, Sereena…
Who is more popular, Venus or Aiswarya?
What makes Kalam our dearest President?
Bodily beauty is all subjective and relative;
Some like white, some like black.
No child is ugly to its mother;
Nothing can be ugly, for God created it.
Didn’t you feel the snake’s beauty
when Lawrence sang in praise of it?
Keats has taught you “beauty is truth”
and “a thing of beauty is a joy forever.”
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Only spiritual beauty gives eternal joy.
My dear lass, be like the sun,
brightening this dark world with your inner beauty.

O
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8. சிற்றின்பம்
மின்மி, டநாதிமி, மின்னணு

ஆணும் டபண்ணும் ஒருவருக்காக மற்டறாருவர்.
இன்பமும் துன்பமும்

மறுக்கமுடியாத க வுளின் பரிசு.
டதய்வகச்
ீ
ஜசர்க்னக, புனித அவயங்கள்
தூயவுணர்வுகள், டதய்வகப்
ீ
ஜபரின்பம்.
யார்தான் அவற்னற கட்டுப்படுத்துவர்?
பயிர்களின் ந னம்

பூக்களின் புன்சிரிப்பு

பறனவகளின் கீ ச்டசாலி
மற்ற உயிர்களின் ஆனந்த ஒலிகள்
உயிர்களின் முன்ஜனற்றம் இங்ஜக.
டசார்கத்தின் வாசல்,
தாம்பத்தியம்.

இரண்டு ஆன்மாக்களின் சங்கமம்;

அவனுன ய திட் த்தின் நினறவு.

O
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8. Connubial Bliss
Proton, electron; positive, negative;
male, female; made for each other.
Pains and pleasures: God’s own gifts.
None can reject them.
Divine sex, divine organs;
instincts divine, divine pleasures;
who can abstain them?
The dancing of the plant;
the smiling of the flower;
the chirping of the bird;
and all merry cries of other beings,
herald Life’s march here.
Connubial bliss,
heavenly happiness;
merging of two souls;
fulfilment of His plans.

O
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9. கானக்குயில்
அதிகானல 4:30 மணி

குயில்பாட்டின் எதிடராலி
பகல் கனவுகளின்
அனழப்புமணி

இயற்னகயின் இனிய கானம்

மனிதன் பன த்த இனசனயவி
ஆர்பியஸ், பீத்ஜதாவன்

இனினமயானது

யாரும் இதற்கு நிகரில்னல.

ககூ க்கு க்கூ கூ க்கு க்கு கூ கூ
சுவரங்கள் டசல்கிறது

ஜமஜல, ஜமஜல, ஜமஜல, ஜமஜல

அந்த ஒலியின் டபாருடளன்ன?
“எழுந்திரு அன்ஜப,

நாம் அன்னப பரிமாறிக்டகாள்ஜவாம்” என்பதா?
அல்லது

“விழித்திரு மனிதா,

உன் உணவுக்காக வியர்த்திடு என்பதா?”

ஆம், குயில் வாழ்கிறதுபாடியும் அன்புடசலுத்தியும்
மனிதன் வாழ்கிறான்
முனகிக்டகாண்டும்

வியர்னவ சிந்தியும்.

O
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9. Cuckoo Singing
4.30 a.m.
Cuckoos’ songs echo:
waking call
for dreaming day.
Sweetest song in Nature;
sweeter than any
man-made music;
Orpheus, Beethovan,
none before it.
Ku, ku, khu, khhu, khhoo;
the note goes
up and up and up and up.
What do the sounds mean?
“Wake up mate,
let’s start love” or
“Wake up man and
sweat for your bread”?
Yes, cuckoo lives
singing and loving,
while man exists
sweating and moaning.

O
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10. காயத்ரியின் தனினம
82 வயது காயத்ரி

விதனவயானாள் 35 வயதில்,

ஐந்து குழந்னதகளுக்குத் தாய்;

மூன்று மகன்கள் மற்றும் இரு மகள்கள்;
எல்ஜலாரும் அடமரிக்காவில்.

முதிஜயார் இல்லம் அவளது கூடு.
குழந்னதகள் கட்டிய

அருனமயான பங்களா வஜ
ீ ா
நகரில் காலியாக

முதிஜயாரில்லத்தில் அவளது அனற
நவனமாய்
ீ
குளிரூட்டியு ன்.

அவளுக்கு விரும்பும் உணவு கின க்கும்;
அவள் குழந்னதகஜளா

தாய் நன்றாக இருக்கிறாடளன்ற மானயயில்.
பாவப்பட்

தாய்

அவளுக்கு இப்ஜபாது
பசியில்னல

தூக்கமுமில்னல

முதிர்ந்து வாடிவதங்கிக் டகாண்டிருக்கும்
டவளுத்த அல்லிப்பூ அவள்.

கானல முதல் மானலவனர
நாற்காலியிலமர்ந்து

ஜமற்குத்தினச ஜநாக்கி

குழந்னதகளின் அனழப்புக்காக
ஏங்கி நிற்கிறாள் தனியாக.

எவ்வளவு அதிஷ் சாலிகள் அவளதுடபற்ஜறார்!
மகிழ்ச்சியாய்வாழ்ந்து மகிழ்ச்சியாய் இறந்தனர்.
எப்டபாழுதுஜம அவர்களின் குழந்னதகளு ன்;
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மகன்கள், மகள்கள்,
மருமகள்கள்,

மருமகன்கள்,
ஒரு

ஜன் ஜபரக்குழந்னதகள்,

அந்த வடு
ீ நினறய மகிழ்ச்சி.
அன்னன அன்பின் ஆழம்
பிரிவின் துயர்

எந்தக் குழந்னதயாலும்
ஈடுகட் முடியாது.

O
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10. Gayatri’s Solitude
Gayatri aged eighty two,
widowed at thirty five,
mother of five children:
three sons and two daughters;
all in the States.
Old-age home her haven.
The palatial house
her children built
remains empty at town.
Her room in old-age home
modern with AC.
She will get any food;
all left to her choice.
Her children under illusion:
their mother is cozy.
Poor, miserable mother,
she has no hunger,
she has no sleep.
An old lily flower
pale and faded.
Dawn to dusk,
sitting in an armchair,
looking at the far West,
longing for her children’s calls,
she remains in solitude.
How lucky were her parents!
Lived happy, died happy;
always with their children:
sons, daughters,
52

daughters-in-law,
sons-in-law,
a dozen grandchildren,
a house full of mirth.
The depth of maternal love,
and the pangs of separation
no child can gauge.

O
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11. சுனாமிக் குடியிருப்புகள்
எவ்வளவு டகாடியது! சுனாமிக் குடியிருப்பில் வாழ்க்னக!
மனிதன் உருவாக்கிய நகரத்தில் மக்கள் எறிகின்றனர்
அவர்களின் துயர் கண்டு க வுளர் துக்கம்.
மாதங்கள் க ந்தன

சுனாமி அவர்களது வடுகனள
ீ
உலுக்கி.

மிச்சமில்னல எதுவும்- மனதிலும் உ லிலும்
நாட்கனள எண்ணிக்டகாண்டிருக்கின்றனர்
முக்தினய ஜநாக்கி,

அன்பானவர்கனள இழந்து,

தனலடயழுத்னத எதிர்த்துப் ஜபாராட் ம்.
உள்ளிருப்ஜபானர உருக்கும்

ஆஸ்டபஸ் ாஸ் தகரத்தில் கட் ப்பட்
உள்ஜளயும் டகாதிகலன்

குடியிருப்புகள்

டவளியிலும் டகாதிகலன்

மனமும் உ லும் பற்றிடயரிகிறது ஜசாகத்தில்.
அந்தக் குடியிருப்பில்

ஒவ்டவாரு குடும்பத்துக்கும் ஒரு கூடு.
சனமத்து உண்டு உறக்கம் இரவில்:

இரவு மனழயின் அச்சுறுத்தலு ன் டவளிஜய உறங்கும்
டபரிஜயார்

அரசாங்கம் அளித்தது அத்தியாவசியப் டபாருட்கள்இல்லாத டநருப்னபவி

புனகனய அதிகம் கக்கும் அடுப்பு

அவர்களின் குனறகனளயும், கதறல்கனளயும் ஜகட்க
எவருமில்னல.

“எங்கள் நலனுக்காக ஜசகரித்த ஜகாடிகள் எங்ஜக?”
அரசு கஜானாவில் மறுவாழ்வுக்காக குவிந்த பணம்
ஜவறு காரணங்களுக்காகத் திருப்பப்பட் து.
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“எங்கனள டகாடுனமப்படுத்துவனத வி

டகால்வஜத ஜமல்”

“எங்களுக்குத் ஜதனவயான உணவில்னல,
சுத்தமான நீருமில்னல

அசுத்தமான குடியிருப்புச் சூழல்
வியாதிகனள வினளவிக்கும்.”

“வலதுசாரியி ஜமா இ துசாரியி ஜமா
எங்களுக்கு உதவி ஜவண் ாம்”

எங்களுக்கு கட்டுமரங்கனளயும் வனலகனளயும்
அளியுங்கள்

நாங்கள் பினழத்துக் டகாள்ஜவாம்.

முடிவில்லாக் கதறல்கள், முற்றுப்டபறா விசும்பல்கள்
க வுள்கூ

அவர்களின் அழுனகனய

காதுடகாடுத்துக் ஜகட்பதில்னல.

O
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11. Tsunami Camps
How dreadful the life in Tsunami camps!
People burnt in man-made hells;
gods crazy seeing their sufferings.
Months have passed
since Tsunami tossed them from their houses.
Nothing left but mind and body;
counting days for their salvation.
Lost their dear ones
and fight against destiny.
Camps built of GI sheet
melt inmates trapped in the cells.
A furnace inside, a furnace outside;
mind and body burn with agony.
Each family has a cell in the camp;
they cook and dine and sleep at night;
grown-ups sleep outside, risking nightly rains.
Government gave kits and boxes;
kits don’t contain essential things;
hearth produces smoke than flames.
None hears their cries and complaints:
“Where have gone the crores
collected for our relief?”
Money is hoarded in the government exchequer,
or diverted for some other purposes.
“It’s better to kill us than torture like this.”
“We don’t have sufficient food,
we don’t have pure water.”
“The filthy atmosphere of the camp
will bring several epidemics.”
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“Give us boats and nets,
and we will earn our livelihood.”
“We don’t get any help
either from the Right or from the Left.”
Unending wails and unending sobs;
not even gods listen to their cries.

O
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12. அறுவன

விருந்து

டசய்தித்தாளில் வந்த புனகப்ப ம்

என் மனத் தினரயில் ஒளிர்கிறது அடிக்கடி;
ஜகாழிக்ஜகாட்டின் அந்தச் சிறார்கள்

அரிசியும் பாயசமும் ருசிக்கிறார்கள்.

அவர்கள் வியர்னவ சிந்திய உனழப்பின்
அறுவன த்திருவிழா.
எதுவுஜம இனதவி

சுனவயானதன்று.

பட் ாம்பூச்சிகனள துரத்திச் டசன்ற

அந்த டமலிந்த டமன்பட்டுப் பாதங்கள்
டசடிகனளயும் பூக்கனளயும் ஜகாதும்
அந்த பட்டுக் னககள்

கடின வயல்களினூஜ

உழுது, வினதவினதத்து, கனளடயடுத்து,
அறுவன

டசய்தது ஜசாளக்கதிர்கனள;

தளிர் தனலயில் தனழ சுமந்து

ஜபாரடித்து, உமிடயடுத்துச் சனமத்தது.
உனழப்பின் ஜமன்னமனயயும் அழனகயும்

கல்வினய எப்படி உபஜயாகப்படுத்தலாடமன்று
அவர்களின் ஆசிரியர்கள் டபரிய பா ங்கனள
கற்றுத்தருகிறார்கள்

டபரிஜயார் உலகுக்கும் இது ஒரு பா ம்.
உலனக வறுனமயினின்று காப்பாற்றி

உணவுப் பற்றாக்குனறனய தீர்க்கும் வழி.

O
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12. Harvest Feast
That photograph in the newspaper
flashes to my mind very often;
Those little pupils from Kozhikode,
avidly feasting rice and payasam;
The harvest banquet of their sweated labour.
Nothing can be tastier than this.
Those nimble, soft feet,
which ran after butterflies;
Those little velvety hands
which caressed plants and flowers,
moved through the rough fields;
ploughed the land; sowed the seed;
plucked the weed; reaped the corn;
carried sheaves on their tender heads;
threshed, husked, cooked.
Their teachers taught them the great lessons:
how education can be vocational;
and the beauty and dignity of labour;
a lesson too to the adult world:
the way to solve the food crisis,
and save the world from poverty.

O
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13. உள்ஜளார் மற்றும் இல்லாஜதார்
உள்ஜளார் மற்றும் இல்லாஜதார்;

உற்பத்தியாளரின் கனவிலுமில்னல
மனிதம் ஏற்படுத்திய ஜபதம்.
.
அபரிமித இயற்னக -

உணவளிக்கிறது தாவரங்களுக்கும் மிருகங்களுக்கும்.
ஜபரானச- சுயநல மனிதன்

அன்னன பூமி அன்னமிடுவனதத் தடுக்கிறான்.
லட்சக்கணக்கான மரங்கனளச் சாய்த்து

பல்லாயிரம் மிருகங்கனள இல்லாமல் டசய்கிறான்.
அவனது பயங்கர ஆயுதங்கள்
வாழ்விற்ஜக

மிகப்டபரிய பயங்கரம்,
மனிதன் ஒரு அதிசயமான ஜவனலப்பாடு;

கற்பனனக்கு எட் ாது அவனது சாதனனகள்;
அழிவுகளுக்குச் சமமாய்

அவனது சாதனனகளின் பயன்பாடு
சிற்றினத்துக்கு மட்டுஜம.

லட்சக்கணக்கில் பசியால் இறக்க

ஆயிரமாயிரம் ஜபர் ருசியாய் உண்கின்றனர்.
சிற்றினத்திற்ஜக சுகஜபாகம்

ஜபரினத்தின் ஜதனவகனளச் சுருக்கி

தாவரங்களும் விலங்குகளும் ஒருஜபாதும்
வகுப்பதில்னல

பூமினய அனவகளுள்.
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மனிதனுக்கு என்ன உரினம
அழிவில்லா பூமினய பிரிக்க?

அங்ஜக ஜபரினத்னத பட்டினி ஜபா
சிற்றினத்திற்டகன்ன உரினம?
ஐயஜகா! எவ்வளவு பாவம்,

துன்புறும் பல்லாயிரவர்க்கு

மதங்களில் நம்பிக்னகயுமில்னல அனமதியுமில்னல!
இல்லாஜதாரின் டசார்கம்

ஜசாசியலிசமும் கம்யூனிசமும்.
தனிச் டசாத்தில்னல

அரசுன னமயாம் டசாத்துக்கள்

சமூகத்தில் தன்னலமில்லா டசயல்பாடு

ஆனால் பதவிஜமாகமுள்ள தனலவர்கள்
டகாடூரர்களாக,

தவறியது தத்துவம்.

சமத்துவம் ஒரு கனஜவ.

காப்பி லிசம் இன்றும் ஆட்சியில்;
இல்லாஜதார் எண்ணிக்னக டபருக்கம்
சினதந்து உன ந்தழிந்தது

அவர்களின் ஆஜராக்கியம்.
மற்றும் இன்பக்கனவுகள்

O
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13. Haves and Have-nots
Haves and Have-nots:
man-made categories;
never in creator’s dream.
Abundant Nature
feeds plants and animals.
Greedy selfish man disrupts
Mother Nature’s feeding;
uproots millions of trees,
exterminates thousands of animals.
His deadly weapons
pose great threat
to life itself.
Man is a wonderful work;
Unimaginable his achievements;
Equally heart-rending his destructions.
Achievements prove beneficial
only to Haves a minority.
When millions die of hunger,
thousands compete for delicacies.
Minority always luxuriates
at the cost of
majorities’ necessities.
Plants and animals never divide
the earth among themselves;
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What right has the mortal man
to divide and own this immortal planet?
What justice is there for the minority
to starve the majority to death?
How pitiable
that religions give no solace and hope
to the miserable multitudes.
The Have-nots found a haven
in socialism and communism;
no private property;
state-owned wealth;
selfless work for the society.
But power corrupted;
leaders turned tyrants;
philosophy failed.
Equality to man utopian.
Capitalism rules the day;
Have-nots numbers swell.
Shattered and smashed
are their dreams
of health and happiness.

O
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14. டெடலனும் அவள் உலகும்
டெலனின், அனலபாயும் விழிகள்
அடிக்கடி என் இதயத்னத துனளத்டதடுக்கும்;
ஒளிக்கதினர ஜதடும்
அவளது அந்த அழகிய விழிகள்!
உலகுக்கு வந்த நாள் முதலாய்
சூரியஜனா சந்திரஜனா இல்லாதது
அவளது உலகம்.
என் இதயத்னத
குத்திக்கிழித்து
குருதி வடிகிறது.
இரசக் ஜகாட்பாட்டுக்காக
விளக்கு எப்படி பானனனய காண்பிக்கிறடதன்று
வகுப்பில் என்னால் அளிக்கப்பட்
விளக்குகளுக்கும் பானனகளுக்குமான ஒப்புனமமற்றவர்களின் கண்கள் ஒளிர
அவள் கண்கஜளா விளக்னகயும் அதன் ஒளினயயும்
ஜதடுகிறது.
அவள் தட் ச்னசவி

வினரவாக

குறிப்டபடுக்கும் ஜபாது
ச ச டவன நகரும் அவளது கரங்கள்
வரிவரியாக ப்னரலியில்;
அவள் ஜவகத்துக்கு நான் ஈடுடகாடுக்க
மற்றவர்கள் ஜபாராடுகின்றனர் அவள் ஜவகத்துக்கு.
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வகுப்பிஜலஜய முதல் மாணவி- அவள்
சஜகாதரனின் கண்கள் மூலம்

புத்தகத்துக்கு ஜமல் புத்தகம் வாசிப்பவள்.
அவளுன ய உதவியாளருக்கு

அனனத்து வார்த்னதகளின் உச்சரிப்பும் டதரிந்திருந்தால்,
அவள் பட் ப்படிப்புத் ஜதர்வில்

முதலாவதாகத் ஜதறியிருப்பாள்!
அவள் வகுப்பின்
ஒளிவிளக்கு

குடும்ப விளக்கு
கிராம விளக்கு

ஆனால் அந்தஜகா! அந்த விளக்கால் தான்னன பார்க்க
முடியாது

ஆமாம், அனனத்திற்கும் பாதனயத் டதளிவிக்கும் விளக்கால்
தன்னனக் காண இயலாது!

(எதுதான் சவால் சவால்விடுபவர்க்கு?)
அதுதான் சவாலுக்ஜக சவாலாக

இருனள எதிர்த்து ஜபாராடுகிறாள்

என்டறன்றும்! நம்பிக்னகயாய்! நிச்சயமாய்!
டெலனுக்கு வாழ்க்னக சுகஜம.

O
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14. Helen and her World
Helen, her restless eyes
pierce my heart very often;
Those lovely eyes of hers,
searching for a ray of light
from the very first day
she came to this world:
a world without
the sun and the moon;
prick my heart and
it bleeds in the class.
The analogy of the lamp and the pot
I lectured for the Rasa theory;
how the lamp reveals the pot;
sparkled the eyes of others,
while her eyes were still
searching for the lamp and its light.
When she takes down notes,
faster than any typewriter,
ticked, ticked moves her hand
line after line on the Braille;
as I speed to her ticks
others struggle to keep her pace.
She is the brightest in the class;
reads books after books
through her brother’s eyes.
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Had her scribe known
spelling of all her words,
she could have won a rank
in her degree examinations.
She is the light of the class,
light of the family,
light of the village,
but alas the light never sees itself,
and of course
light shows all
their path and ways
and can’t see itself!
What is challenge to the challenged!
Light fighting against darkness,
Eternally! Hopefully! Surely!
Helen is comfortable in life.

O
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15. நான் ஒரு மா மரம்
ஒரு மாமரமாய் இருந்தாலும்

என்னன பன த்தவனின் திட் த்னத நினறவுடசய்த
திருப்தியு ன் வாழ்வில் நினறவாய் -நான்.
இமயக்குன யாய் நின்று

ஜபருந்திற்காகக் காத்திருக்கும்

மாணவ நண்பர்களுக்கு பாதுகாப்பளிக்கிஜறன்.
சூரியனால் அவர்கனள சுட்ட ரிக்க முடியாது
மனழயால் ஈரப்படுத்த முடியாது.

அவர்களின் விகல்பமில்லா அப்பாவி புன்னனகயும் சிரிப்பும்
அந்தக் காதலர்களின் ஏக்கப் டபருமூச்சுகள்

கிச்சுக்கிச்சு மூட்டும் அல்லது அழனவத்துவிடும்.
என் நண்பன் காற்று வரும்டபாழுது,

எனது டபரிய கரங்களால் வரஜவற்கிஜறன்.
சூரியன் என் டமய்காப்பாளன்
என்னன வளர்கிறான்.

அவனது கிரணங்கள் எனக்கான உணனவ தயாரிக்கிறது.
நான் வளர்ந்து கனிகிஜறன் மற்றவர்களுக்காக.

நான் மலரும்டபாழுது ஜதன ீக்கள் என்னன முத்தமிடுகின்றன
என் கினளகஜள பறனவகளின் பஞ்சனண.
குயில், காகம், னமனா

எனது கனிந்த பழங்கனள புசிக்கிறது.

அனவகளின் இன்னினச என்னன உறங்கனவக்கும்.
இரவிஜல எனது மடியில் அனவ உறங்க

நானும் உறங்குகிஜறன் நின்றுடகாண்டு.

இரவுத் டதன்றல் என்னன வருடிச்டசல்ல
நான் மஞ்சள் நிறக்கனிந்த பழத்னத

கீ ஜழ படுத்திருக்கும் என் பிச்னசக்கார நண்பனுக்காகத்
தருகிஜறன்.
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அ க்க வுஜள! எவ்வளவு மகிழ்சியாக உண்கிறான்,
ஜசனவயின் கனி!

நில்! அந்தச் சிறுவன் சிறுமியி ம் என்ன டசால்கிறான்?
“அன்ஜப, நாம் எங்ஜக காத்திருப்பது

இந்த மரத்னத அவர்கள் டவட்டிய பிறகு?”

“அன்ஜப, பலருக்கு நிழல்தரும் இந்த மரத்னத
அவர்கள் ஏன் டவட் ஜவண்டும்?”

“அவர்கள் இங்ஜக பயணிகள் நிழற்குன
திட் மிட்டுருக்கிறார்கள்.”

கட்

“க வுஜள! நான் ஜகட்பது நிஜமா? “

“ஆம் மகஜள, நிஜம்தான், நான் னகயாலாகாதவன்”
என்னன விட்டு

அவர்களால் ஜவறி த்தில் கட்

முடியாதா?

நான் அவர்களுக்கு நன்னமயளிக்கவில்னலயா?
டமௌனமாய் இருந்தாலும்

எனக்கும் உணர்ச்சியும் ஜவதனனயும் இல்னலயா?
எனக்கு வாழ உரினமயில்னலயா?

க வுஜள, உங்கள் மனிதன் ஏன் தன்னலமாகவும்
டகாடூரமாகவும் உள்ளான்?

நீங்கள்தான் இப்புவியின் சமன்பாட்ன ப் பாழ்படுத்த
அவனனப் பன த்தீர்களா?

அவனன தயவுடசய்து நீங்கள் இங்கிருந்து நீக்கினால்
இந்த ஜகாள் சுவர்கபுரியாகும்.

“என் குழந்னதஜய, நான் அவனன பன த்ஜதன்
என்னுருவில்-

ஆனால் அவன் த ம் மாறிவிட் ான்,
என் ஜவதனன முடிவற்றது

அதுதான் தகப்பனுக்கு விதி எங்ஜகயும்.

இந்த மனித இனத்னதஜய பன த்திருக்கக்கூ ாது,

ஆனால் எப்படித் தந்னதஜய மகனனக் டகால்வது?”

O
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15. I am Just a Mango Tree
I am just a Mango Tree;
still an accomplished life;
I’ve fulfilled my Creator’s plan.
Standing like a Himalayan umbrella,
I shelter my student-friends
waiting for the buses.
The Sun can’t wither them,
nor Rain wets them.
Their innocent smiles and laughter;
the lovers sighs and sobs,
tickle me or weep me.
When my friend the Wind comes,
I welcome him with myriad hands.
My saviour Sun fosters me;
his rays cook food for me;
I grow and bear fruits for others.
When I blossom, flies kiss me.
My branches are the beds for birds;
cuckoos, crows and mynahs come;
when my fruits are ripe, a feast to them.
Their chirps and songs lull me often;
when night comes they sleep on my lap;
I too sleep standing on my feet.
Nightly breeze and dews caress me;
I drop mellow yellow fruits
to my beggar friend who sleeps beneath.
My God, how happy I feel –
The fruit of service!
Hark! What’s that boy telling the girl?
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“Darling, where shall we wait
when they cut this tree?”
“Dear, why do they cut this tree,
a harbour to hundreds of us?”
“They plan to build a waiting shed here.”
God, what do I hear? Is it true?
‘True, my daughter, I am helpless.’
Can’t they spare me and
build it somewhere else?
Don’t I do them good as to all?
Don’t I have feelings and pains
though I endure in silence?
Haven’t I the right to live?
God, why is your Man so selfish and cruel?
Did you create him,
to disturb this earth’s balance?
This planet would be a paradise
if you kindly withdraw him.
‘My child, I created him
in My own image
but he’s gone astray;
My agony is endless.
That’s the fate
of the father everywhere.
I shouldn’t have created this human species;
But how can a father kill his sons?’

O
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16. உனழப்பாளருக்கு வந்தனம்
நாட்டின் முதுடகலும்பான

டதாழிலாளர்களுக்கு வந்தனம்!
அவர்கள் வினத வினதத்து அறுவன
நாம் உண்டு உறங்குகிஜறாம்.

டசய்கிற தானியத்னத;

அவர்கள் ராட்ன னயச் சுழற்றி டநய்கிறார்கள்
அழகிய ஆன கனள -நாம்

அணிந்து பிரகாசிக்கிஜறாம்.
ஓய்டவடுக்காத அவர்கள்
வடுகட்டுகிறார்கள்;
ீ

நாம் அதில் வசித்துக் குறட்ன

விடுகிஜறாம்.

டதாழிற்சானலயில் எண்ணில ங்கா டபாருட்கனள
வியர்னவசிந்தி அவர்கள்த யாரிக்க

அனதப்பயன்படுத்தி மகிழ்கிஜறாம்- நாம்.
அவர்கள் உனலயிலுருகி
தார்சானலயனமக்க

நாம் அதில் சவாரி டசய்கிஜறாம்.
நம்மால் பல சமயம் ஒதுக்கப்பட்

அவர்கள்

சானலனயயும் கன கனளயும் சுத்தம் டசய்ய

நாம் அவற்னற ஜமலும் ஜமலும் அசுத்தமாக்குகிஜறாம்.
கனவுக் குமிழிகனள வளர்த்து

அவர்களுக்கு நம் வாழ்வின் மீ து டபாறானம
ஆனால் நிஜம் அவர்கனள உறுத்துகிறது
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உனழப்ஜபாருக்கு வந்தனம்
அவர்களின்றி நமக்கு வாழ்வில்னல.
அவர்களுக்கு கூலி டகாடுக்கும்டபாழுது
கருமித்தனம் கூ ாது;
ஏடனனில்

அவர்கள் டசயல் நம்மால் முடியாது.
அவர்களுக்குரியனதயாவது டகாடுங்கள்
மானி த்தில் ஜநயத்னத னவக்க

நினற கு த்தில் நினறயக் கின க்கும்

ஆன்மப் ஜபரின்பம் என்றும் அழிவதில்னல.

O
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16. Lal Salaam to Labourers
Lal Salaam to Labourers,
the backbone of the country!
They sow the seed;
reap the corn;
and we eat and sleep.
They spin and weave;
make beautiful clothes;
and we wear and ‘shine.’
They build houses
where they never rest,
and there we live and snore.
They sweat in factories;
produce numberless goods;
and we use and enjoy.
They tar the road;
melt in the furnace;
and we ride and drive.
They clean roads and markets;
are shunned by us very often;
and we make them filthier and filthier.
They envy our lives;
nurse bubbles of dreams;
but reality pricks them of,
and many find haven in tavern.
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Lal Salaam to Labourers,
for without them we have no life.
Let us not be stingy
when we pay them wages,
for we can’t do what they do.
Give them at least their due;
the more we give, the more we get;
Put charity in humanity
a spiritual bliss that never dies.

O
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17. லட்சுமியின் ஜவண்டுஜகாள்
ஜரகாவின் திருமணம் இன்று
என் இளவயது சக ஊழினய
என்னனவி

வயதில் சிறியவள்.

இருப்பதா? இறப்பதா?

ஜதாற்றமா? மனறவா?
பயங்கரக் குழப்பம்.

மங்கலநாண் ஏறும் ஜநரம்;

நனகச்சுனவ, மகிழ்ச்சி, மண் பத்தில்;

தண்ணரின்
ீ
டவளிஜய தவிக்கும் மீ னாய் -நான்
இங்ஜக துடிக்கவில்னல.

“லட்சுமி உன் திருமணம் எப்ஜபா?”
“லட்சுமி நீ மட்டும்தான் பாக்கி”

இந்தக் கனணகனள தாங்க முடியவில்னல
டநஞ்சு நினறய அம்புகள்

இரத்தம் டசாட்டுகிறது ஒவ்டவாரு நாளும்.
என் தவஜறதுமில்னல

முப்பத்திமூன்று வயதில் தனியாளாய்
“லட்சுமி கனளயா இருக்கா”

அவள் எந்த ஒரு வட்டிற்கும்
ீ
விளக்கு
சூ ான பானனக்குள்ஜள

எரிய ஜவண்டிய தனலவிதியுள்ள விளக்கு
நினறய வரன்கள்:

ஜதநீரு ன் வந்தாள்

பல இனளஞர்களின் முன்.

யாருஜம என் உருவத்னத குனறகூறவில்னல
எல்ஜலாரும் ஜகட் து வரதட்சினண என்ன?
எல்லா வரன்களுக்கும் ஒரு தன க்கல்
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பத்து வயதில் என் தந்னதயின் மரணம்
தாஜயா புற்றுஜநாயில்.

ஐந்து டசண்டு ஓனல வடு;
ீ

டபரியக்கா திருமணமாகிவிட் ாள்

என் சம்பளம் ரூபாய் இரண் ாயிரம்
உணவுக்கும் மருந்துக்கும்

என் கனவுக்குமிழினய குத்திவிட்ஜ ன்

யாரும் எனக்காக கனவு காண ஜவண் ாம்
என்னன தனிஜய விடுங்கள்
நான் தனியாள்.

O
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17. Laxmi’s Plea
Rekha’s wedding today;
my youngest colleague
junior by ten years.
To be or not to be;
present or absent;
a terrible trance!
Auspicious occasion;
jocund jolly hall;
a fish out of water;
I can’t slither there.
“Laxmi, when is your wedding?”
“Laxmi, you alone remain.”
Can’t bear these arrows;
heart full of such arrows;
bleeding day after day.
It’s none my fault
single at thirty three.
“Laxmi looks very handsome.”
“She is a lamp to any house.”
A lamp destined to burn out
under a hot pot.
Plenty of proposals;
appeared with tea
before many young men.
None complained my looks.
“What’s the dowry?”
A stumbling block to all proposals.
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Father died when I was ten;
mother bed-ridden with cancer;
a thatched house in five cents;
an elder sister married off.
My meagre salary two thousand
hardly meets our food and medicine.
I have pricked my bubble of dreams;
let none dream for me.
Leave me alone;
leave me single.

O
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18. எனது பதின்மவயதுப் டபாழுதுஜபாக்கு
அந்திப்டபாழுது ஆற்றங்கனரயில் ஜஜாஜசப்பு
ஜன இரவு கவிழும்வனர தூண்டிலிடுவது
என் பதின்மவயது டபாழுதுஜபாக்கு.
டகாசுக்கடிக்கின யில்
நீண் ஜநரக் காத்திருப்பு மீ ன்பிடிக்க;
ஒவ்டவாரு மீ னும் ஒரு சிலிர்ப்பு!
நீரிலிந்து மீ ன்கனள டவளிஜய இழுப்பது
டதய்வக
ீ அனுபவம்!
டகாடூர இன்பம்;
அப்பாவி மீ னுக்ஜகா
அது மரணப் ஜபாராட் ம்!
ஒருமுனற நான் ஒரு மீ னன பிடித்தஜபாழ்து
ஜகாரக்காட்சிடயான்று கண்ஜ ன்.
நான் தூண்டிலில் சிக்கி
உயிரு ன் விண்ணில் இழுக்கப்பட்ஜ ன்
அதிர்ச்சியும், வருத்தமுமாய்,
மீ னன தூண்டிலில் இருந்து விடுவித்து
நீரில் விட்ஜ ன்.
அதன்பிறகு தூண்டிலி வில்னல.
பழனச நினனப்பது
இப்டபாழுது என் டபாழுதுஜபாக்கு.

O
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18. My Teenage Hobby
Angling, my teenage hobby;
evenings at river bank
with Joseph till early night.
Long wait for the catch;
amidst mosquitoes.
Each fish a great thrill;
pulling the fish out of water:
a heavenly experience!
The death struggle
of the innocent fish.
Sadistic pleasure!
Once when I pulled a fish,
flashed a horrible vision:
I am pulled from the sky;
death struggle on the line.
Awestruck and repentant,
I unhooked the fish
and dropped in the water.
No more did I angle;
Reflections on life
became my pastime.

O
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19. இயற்னகயின் ஜபரழகு
(னெக்கூ)

இரவின் இறுதியஞ்சலி
பகலின் எக்காளம்
குயிலின் கானம்.

விடியலின் அறிவிப்பு

ஜகாயிலில் ஜதவாரம், மசூதியில் பாத்தியா
மண்ணுலகில் டசார்கம்.
சூரியனிட்

முத்தத்தால்

கண் திறந்து மலர்கிறது
தாமனர.

டசடினயச் சுற்றி ந னமிடும்
வண்டு மயங்கியது

மல்லினகயின் மணத்தில்.
என்ன ஒரு குழப்பம்
மல்லினகயின் னக

என்னன வருடுகிறது!
மஞ்சளாய் கனிந்த பப்பாளி
ஏங்குகிறது முத்தத்திற்கு

விருந்துண்ணும் காகங்களும் னமனாக்களும்.
பயந்ஜத மனிதன் திரும்புகிறான்
இடியும் மின்னலும்

ஜதவனின் வாணடவடி.
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உதிரும் டநளிந்த தகடுகள்
க வுளின் ஜமள தாளம்
ஜவனிற்கால அன

மனழ.

உலர் நிலம்

உதட்டில் ஜதன்

ஜவனிற்கால மனழ.
குழந்னதயின் குதூகலம்
நனனந்தது ஆட் த்தில்

புத்தியிரூட்டும் அன மனழ.
ஆறு ஜபால் மனழநீர்

சானலயில் அள்ளித் டதளித்தது
மிதிவண்டியில் குழந்னத.

பனிக்குல்லாய் ஜபார்த்திய மனல
பலவண்ண வானம்
க வுளின் தூரினக.

O
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19. Nature’s Bounties
(Haiku)

The song of cuckoo
Night’s dirge
Day’s trumpet
The birth of morn
Temples and mosques chanting hymns
Heaven on earth
The sun kisses
The eye opens
Lotus blooms
Fragrance of the rose
Intoxication to the fly
Dancing round the plant
Jasmine’s hand
Caressing touch on my neck
Utter dilemma
Mellow yellow papaya
Longing violent kisses
Feasting to crows and mynahs
Lightening and thunder
God’s fire works
Frightened man quirks!
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Torrential summer rains
A shed of corrugated sheets
God’s drum beats!
Parched fields
Rain in summer
Honey to the lips
Refreshing downpour
A child in ecstacy
Drenched dancing
Road a river of rainwater
A child on bicycle
Splashing roaring
Snow-capped mountain
Multi-coloured sky
God with the brush.

O
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20. முதுனம
மனித வாழ்க்னக ஒரு வட் ம்.
புவியில் பிறந்து

கிறீச்சிட்டு அழுது

உயிரின் முதல் சுவாசம்.

முதலாம் ஆண்டு படுக்னகயிஜல

சார்ந்திருக்கும் குழந்னதப்பருவம்
சுதந்திர இளனம

டபற்டறடுக்கிறது குழந்னதகனள.
ஜதய்கிறது -

சார்ந்திருக்கும் முதுனம.
பலவன
ீ உ ல்

ஆனால் தி மான மனது.

இறுதியாய் படுக்னகயில்.
மண்ணிஜல கி க்கிறான்
வலிக்கும் சுவாசத்து ன்
நினனவில் நிற்கும்

குதூகலமான குழந்னதப்பருவம்
வருத்தங்கள் வருவதில்னல
ஆனால் ஆனந்தங்கள்

இயற்னகஜயாடு ஒன்றி
பூமியிஜல ஜதவனாய்

எல்ஜலாருக்கும் டசல்லம்

முதுனம தன் சாயத்னத டவளிப்படுத்துகிறது.
ஜநற்னறய அரசன்
இன்று பணிவாய்

டபரும்பாடுபட்டு நடுவிஜல பழுக்காத பழமாய்
உதவியற்று
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மனம்தளராமல்
அவன் பார்த்து, அன்புடசலுத்திய குழந்னதகள்
– நன்றிடகட் வர்களாய்

அவர்கள் டவறுப்பும் சாபமும்
முதுனமனய டவறுப்பது
மன்னிக்க முடியாதது
இன்னறய வறுனம
நானளய வளனம

நாம் வாழ்கிஜறாம்

முரண்பாடுகளில்.

O
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20. Old Age
Human life is a cycle:
born to the earth
with a shrieking cry;
life’s first breath.
Bed-ridden first year,
dependent childhood,
independent youth;
gives birth to children;
health wanes;
dependent old age;
body week;
but mind strong;
bed-ridden at last;
lies back to the earth
with a painful breath.
Childhood is memorable –
carefree and dynamic
no sorrow dares
but happiness glares.
one with Nature;
an angel on earth;
daring to all.
Old age begins to play its colours –
The monarch of yesterday,
feels humbled today.
Imprisoned amidst unripe ripeness;
utterly helpless.
unyielding mind.
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The dearest children
to whom he looked and loved
turn ungrateful.
They hate and curse
And never care.
Ageism is contemptible;
unpardonable too.
Today’s torturer
tomorrow’s victim;
we live with ironies.

O
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21.ஓணம்
ஓணம் -ஜகரள மக்கள்

எங்கிருந்தாலும் டகாண் ாடும் ஜதசியத் திருவிழா.
பத்து நாட்கள் டகாண் ாட் ம்
அதிலிருந்து
அறுவன

விழா.

புத்தரிசி விருந்து

மூன்று மாத டதா ர் மனழக்குப் பிறகு.
பளிச்சிடும் வானம் சூரிய ஒளியு ன்
பூக்கள் எங்ஜகயும்

நறுமணமும், வண்ணங்களும்.
அதிகானலயில்

பூக்கனள ஜசகரிக்க ஓடும் குழந்னதகள்
பூஜகாலமிடுவர் வாசலில்
எண்ணற்ற பல மலர்கள்
வட் வடிவில்
பூக்ஜகாலம்

கண்டகாள்ளா காட்சி!

புத்தான யில் மக்கள்

புதுத்டதம்பு னும் மகிழ்ச்சியு னும்
விழா உணனவ களித்து

ஓணம் பா ல்கனள ரசித்து
நா கமும், ந னங்களும்
ஜபாட்டிகள்

வினளயாட்டு கனலநிகழ்ச்சி
சர்வ சாதாரணமாய்
ப குப் பந்தயங்கள்
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இரண்டு

ஜன் ப ஜகாட்டிகள்

வண்ணச் சீருன யில்
சீரான இனசயு ன்
துடுப்புப்ஜபா

ப குப்பா ல்கனளப்
பாடிக்டகாண்ஜ

அரிதான அணிவகுப்பு.

ஓணத்திற்கு ஒரு பழங்கனதயுண்டு;
மகாபலியின்

அருனம அரனச

நினனவு கூறும் விழா

சமூகத்தில் சமத்துவம்

டபாய்யில்னல டகானலயில்னல
ஏழ்மயில்னல சிசுமரணமில்னல
அனனவரும் மகிழ்ச்சியாய்
டசார்கம் ஜவறில்னல

மொபலியி ம் டபாறானம டகாண்டு
விஷ்ணு ஜவ மிட்டு

அவன் தனலயில் பாதம் னவத்து
கீ ழுலகுக்குத் தள்ளினான்.

ஆனால் அவனுக்கு ஒரு வரமளித்தான்
மக்கனள வரு டமாருமுனற காண
மாவலி ஓணத்தில் வருகிறார்
கண்ணரு
ீ
ன் திரும்புகிறார்.
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21. Onam
Onam, a national festival;
Keralites celebrate
wherever they are.
Ten days celebrations
starting with Atham:
a harvest festival.
Feasting with new rice
after three months of
continuous monsoon.
Clear sky and bright sunlight;
fragrance and colours
of flowers everywhere.
Early mornings
children run for flowers,
make pookalams
at the front yards.
Pookalams with
myriads of flowers
in circular pattern:
a fantastic sight!
People in new dress;
full of gaiety and spirits;
relishing ceremonial food;
delight in Onam songs,
Onam plays and Onam dances.
Spirited competitions:
sports, games and arts;
a familiar sight.
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Boat races with
dozens of rowers
in bright uniforms,
rowing in perfect rhythm,
singing boat songs,
a pageant rare beauty in the world.
Onam has a legend:
a remembrance of
the golden rule of Maveli
an icon of the just king.
Equality prevailed in society;
no lies, no crimes, no deceits;
and no cheat;
no poverty, no child death.
All were happy;
heaven cannot be different!
Envious of Maveli
Vishnu in disguise
stamped on his head
to be thrown in the underworld.
But granted him a boon
to visit his people
once in a year.
Maveli visits on Onam;
Fed up, he returns in tears.

O
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22. ராகுலின் உலகம்
“ராகுல், டவளிஜய ஜபா,”
ஆசிரியரின் உறுமல்,
நடுங்கியது வகுப்பு.
ராகுல் அழுதான்

டவளிஜய நின்றுடகாண்டு.
முதல் நாள் பா ம்

படிக்க முடியவில்னல
யார் குற்றம்?

குடிகாரத் தந்னத

அம்மானவ அடித்து
ராகுனலயும் அடித்து

இரவு உணனவ உனதத்து
யாருஜம தூங்கவில்னல.
டகாடூர தந்னத

டகாடூர ஆசிரியர்
டகாடூர உலகம்
பாவம் ராகுல்

அன்புக்காக ஏங்குகிறான்.
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22. Rahul’s World
“Rahul, get out,”
teacher roared,
class shuddered.
Rahul wept,
stood outside.
Couldn’t study
yesterday’s portion.
Whose fault?
Drunken father
beat mother,
beat Rahul;
kicked away supper,
none could sleep.
Cruel father,
Cruel teacher,
Cruel world,
Poor Rahul
longs for love.

O
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23. தூக்கமற்ற இரவுகள்
குயிலின் குரல்
என்னன எழுப்பியது விடியலில்.
நான் விழித்திருந்ஜதன் மணிக்கணக்காக
அவனன எழுப்ப ஏங்கி.
க வுள் அளித்த படுக்னகயில் குயில் துயில்கிறது.
இதமான டதன்றல் அவனன வரு
இரவின் இனச அவனன தாலாட்டுகிறது
அவன் நன்றாக உறங்குகிறான்
கவனலயின்றி.
நான் எனது கான்க்ரீட் வட்டில்
ீ
உறங்குகிஜறன்.
மனிதனால் உருவாக்கப்பட்

டவப்பத்து ன் ஜபாராடி

உஷ்ணக் காற்னற அள்ளித்டதளிக்கும் க ாமு ா சப்தமிடும்
காற்றடியின் கீ ழ்.
ஜநரம் தப்பி உண்

உணவு வயிற்றில்

இயற்னகக்கு மாறான வாழ்க்னக
க வுளின் பரினசப் பிடுங்குகிறது.
ஆ! குயில் கன சியாக என்னன அனழக்கிறது
நான் என் கூட்ன

விட்டு கிளம்புகிஜறன்

விடியலின் அழகில் குளிக்க.
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23. Sleepless Nights
The Cuckoo’s flute
woke me up at every dawn;
but lately having little sleep,
I lie restless for hours and hours,
longing vainly to wake him up.
The Cuckoo lies on his God-given bed;
the gentle breeze always caresses him;
the nocturnal music lulls him throughout,
and his sleep is sound
free from cares and worries.
I lie in my concrete house,
fighting against the man-made heat,
and the dreary sound of the hot-wave fan.
The late and heavy supper in stomach,
and all such unnatural ways of life
take away that God’s own gift.
Ah, the Cuckoo finally calls me out;
let me get up, get out of my cell,
and have a bath in the pool of morning beauty.

O
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24.விருந்தா
விருந்தா 12 அல்லது 13 வயதிருக்கும்;
டதானலக்காட்சியில் ஜநற்று

மயில் ஜபால் அவளது ந னம்.

டதய்விகம் அவளது ஜதாற்றம்.
இந்தி தினரப்ப ப் பா லுக்கு

ஆ! ந னமாடுகிறாள் ஒற்னறக்காலிஜல!
மற்டறாரு கால்?

பாவான க்கு அடியில் மனறந்தஜதா?
கண்கள் ஜதடியது.

க வுஜள! ஒஜர ஒரு கால்!

கங்காருனவப் ஜபால் துள்ளல்
என் இதயத்னதக்
குத்தியது.

என்ன ஒரு ஜவதனன!

என்ன தனலவிதி! இவ்வளவு டகாடுனம?

அவள் இந்த உலனக ஒளிமயமாக்குகிறாள்
பல லட்சம் மக்கள் கண்டுகளித்தி

யார்தான் அவனளத் ஜதற்றுவார்?

அவள் வாழ்க்னக இப்ஜபாதுதான் துவக்கம்
எவ்வளவு கடினம்!

இன்னும் ஆயிரம் னமல் டதானலவு
ஒற்னறக்காலிஜலஜய க க்க ஜவண்டும்;
அவளுன ய சவாலஜய

பலமாக்கி டவற்றி டபற்றாள்.

ஒரு அழுத்தமான டசய்தி உலகுக்கு!
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24. Vrinda
Vrinda, twelve or thirteen
on the TV yesterday.
angelic her appearance,
dancing like a peacock
to Hindi film tunes.
Ha! Dancing just on one leg.
The other leg?
Folded under skirt?
Eyes searched for it.
God, only one leg!
Skipping like kangaroo.
Pricked my heart;
started aching.
Why is destiny so cruel?
She illumines this world;
entertains millions.
Who can console her?
Who will please her?
Her life only begun;
has suffered much.
Thousands of miles ahead
to tread with lone leg.
She turned her challenge
to strength and success.
A loud message for the world!

O
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25. என்ன ஒரு பிறப்பு!
கடுனமயான ஜவனலக்குப்பின்

இப்டபாழுதுதான் திரும்புகிறான்
உனலயிலிருந்து.
எரியும் உ ல்

ஏங்குகிறது குளிருக்காக;

அனால் அனழத்தஜதா உனறந்த வடு
ீ .
அட்ன ச் சுவர்கள்
கூனர வடு
ீ

தாளிலாக் கதவு.
படுத்த படுக்னகயாய் தாய்
பசித்த வயிறு

என்னன அனழக்கிறது.

பள்ளியிலிருந்து வந்த மகள்
காலி வயிற்று ன்

உணவுக்காக ஏங்குகிறாள்.
உனலயில் அரிசி

அம்மாவுக்கும் மகளுக்குமான மதிய உணவு
டதரு நாய்களின் விருந்தானது.
குடிகாரக் கணவன்
இரவில் வந்து

அடியுனதகனளத் டதா ர்வான்
டபாழுது புலர்வதும் அழிவு
அந்தி சாய்வதும் நாசம்
என்ன ஒரு பிறப்பு!
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25. What a Birth!
Just returned
from the furnace
after the tarring work.
Burning body
longing cooling haven
but a frozen house.
A thatched hut
cardboard walls
boltless door.
Bed-ridden mother
hungry mouth
beckoning me.
Daughter from school
empty stomach
longing for food.
Rice in the pot
lunch for ma and daughter
stray dogs feasted.
Drunkard husband
will come at night
to resume beats and kicks.
Dawn for doom
Dusk to damn
What a birth!
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26. மனித மூனள
மனித மூனள

சுக துக்கத்தின்
னமயம்.

மனிதனன

மற்றனவகளி மிருந்து ஜவறுபடுத்தும்
இது- ஒரு வரமா அல்லது சாபமா?
வானத்துப் பறனவகனள

நிலத்தின் பல்லுயிர்கனள
நீரிலுள்ள மீ ன்கனள

பனழய நினனவுகள் அனலக்கழிப்பதில்னல
எதிர்காலத்திலும்

கவனலஜயதுமில்னல;
கனவுமில்னல

எப்டபாழுதும் நினறவாக.
டசார்க்கம் சுகடமன்றால்
சுகஜம டசார்க்கம்
அவர்கள் உள்ஜள
நாம் டவளிஜய.
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26. Human Brain
Human brain;
the centre of
pleasures and pains;
that which makes man
distinct from other beings;
a boon or bane?
Birds of the sky;
all beings of the land;
fishes in water;
past never haunts,
nor their future.
No worries;
no dreams;
content always.
If heaven is happiness,
and happiness heaven,
they are in
and we are out.
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27. இந்திய ஜனநாயகம்
இந்த பிரபஞ்சத்திஜலஜய டபரியது
இந்திய ஜனநாயகம்.

ஞாலத்தின் அதிசயம்.

பாராளுமன்றத் ஜதர்தல்கள்
பலஜகாடித் டதாழில்

குற்றவாளிகளின் உனறவி ம்

மதச்சார்பின்னம அழிக்கப்பட் து
சாதியும் மதமும்
தனலதூக்க;

பிராந்தியவாதம் மற்றும் மதச்சார்பின்னம
அழியும்

ஜதசியவாதம் மற்றும் ஜதசபக்தி.
ஜதசியக் கட்சிகள்.

கம்யூனிசம் என்னும் சீட்ன க்காட்டி வினளயா
தனல குனிகிறது பூசாரிகள் முன்.

ஜதசத்தின் உண்னமயான பிரச்சினனகள்

மக்களின ஜய ஒருஜபாதும் ஜபசப்படுவதில்னல.
ஜதர்தல் சாத்தியங்கள், வாக்குறுதிகள்
ஜபாலியாய், டபாய்ப் பட் ாசுகளாய்
தீவிரவாதிகள் ஆக்கிரமிக்க

அப்பாவிகனளயும், காவல் அதிகாரிகனளயும் டகான்று
ஜனநாயகம் ஆள்கிறது

ஆயிரக்கணக்காஜனாரின் கண்ணனரக்
ீ
குடித்து
டபரும்பான்னம காண்பிக்க

டகாடிய எம்பிக்கனள சினறயிலிருந்து விடுவித்து
முதன்முதலாய்

குதினர வியாபாரம் ஜகாடிகளில்;
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ஊழல் அரசு
மக்களின் இரத்தத்னத வடிக்கிறது;
வாக்காளர்களுக்கு நன்றிக்க ன்!
ஏமாறுகிற மக்கள்,
மீ ண்டும் மீ ண்டும்

அவர்களுக்கு டபருவாக்களிக்கின்றனர்.
இருந்தும் ஜனநாயகம் வாழும்
அல்லது டகாடூரம்

அரியனணஜயறும்.
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27. Indian Democracy
Indian democracy:
the largest on the planet;
a wonder to the world.
Parliament elections:
several billions business;
stage of heinous means.
Secularism butchered;
caste and religion
raise their hood;
regionalism and parochialism
devour
nationalism and patriotism.
National parties play
trump cards with communalism;
bow their heads before priests.
The real issues of the country
never discussed among people.
Election campaigns:
fire works of lies and abuses.
Terrorists try to sabotage,
killing civilians, police, soldiers.
Thus democracy reigns
drinking tears of thousands!
Criminal MPs,
brought from jails
to prove majority on floor;
horse-trade of billions!
Corrupt governments,
draining the blood of people.
106

Gratitude to the voters!
Gullible people,
they vote them again and again;
no other options.
Still democracy shall prevail
or tyranny will
sit on the Chair.

O
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28. அம்மிணியின் ஒப்பாரி
எவ்வாறு டவளிஜயற்றுவது
என் பூனனக்குச் டசய்த

இரக்கமற்ற பாவத்னத?

அம்மிணியின் இதயத்னத டநாறுக்கும் கதறல்கள்,
அவளுன ய அசாதாரணமான கூக்குரல்,
அம்பு மாதிரி னதக்கிறது
என் இதயத்தினுள்,

பிறகு என் மனனவிக்கும் கூ .
பத்து நாட்களுக்குப் பிறகும் கூ

அம்மிணியால் மறக்கமுடியவில்னல
அவள் டசல்ல குட்டிகளின் இழப்னப,

நாடளாரு ஜமனியும் டபாழுஜதாரு வண்ணமுமாய்
அவள் அனலகிறாள்

எல்லாத் தினசகளிலும்

அவளது மும்மயின் இரட்ன னய ஜதடி
துன்பங்கள் டபருகியடபாழுது

அம்மிணியின் இன வி ாத அழுனக
காந்தாரியின் கதறல் ஜபால்

என் இல்லத்தில் எதிடராலிக்கிறது.
என் இதயத்தின் வலிகள்,

பிராணிகளி ம் இரக்கமற்ற,

என்னுன ய விருந்தினருக்கு ஒரு
அவர்கள் நம்புகிறார்கள்,

எல்லா பன ப்புகளும் மனிதருக்காக என்று
அவர்கள் பிறந்ததிலிருந்ஜத
க வுளின் பிம்பத்தில்.
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அம்மிணி நினறயஜவ மாறிவிட் ாள்;
உணவுக்காக ஜபரானசயில்னல;

அவள் மகனுக்காக ஏங்கவில்னல.

எவ்வளவு காலந்தான் அவள் கதறுவாள்?
அவள் காந்தரிஜபால்

என்னன சபிப்பாளா?

நான் மாற்டறாணா நினலனய திருத்தி பரிகாரம் டசய்ய

அந்த “பண்ன ய க ல்வரன்”
ீ
ஜபால் தனலடயழுத்ஜதா?

O
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28. Ammini’s Lament
How to expiate
the merciless sin
committed to my cat?
Ammini’s heart-broken wails,
her unnatural reverberating cry,
shooting like arrows
through my heart,
and then to my wife.
Ammini can’t forget
even after ten days
the loss of her darlings.
Day in and day out
she wanders on all sides
seeking the twins of her triplet.
When troubles increased,
in a weak moment
I had to sell them.
Ammini’s incessant cry,
like Gandhari’s wails,
echoes my premises.
The pangs of my heart,
a laughingstock to my guests;
Inhumane to animals,
they do believe,
all creations are for men,
since they are born
in God’s own image.
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Ammini’s changed a lot;
no greed for food;
no frolic with her son.
How long will she go on wailing?
Will she curse me as Gandhari did?
Destined like the ‘Ancient Mariner’
I’m desperate for the purging amends.

O
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29. அம்மிணியின் மனறவு
என் அன்பு அம்மிணிக்குட்டியின் பிரிவு
என் தூக்கத்னத திருடுகிறது.
அவளின் பனியுருவம்

மரகத பச்னசக் கண்கள்,
கருப்பு புசுபுசு வால்,

அவளது டமன்னமயான சுபாவம்,
என் மடியில் அவளது உறக்கம்;
என இனவடயல்லாம்

என் இதயத்னதச் சூழ்ந்து

என்னன ஜசாகத்தில் முழுக்குகிறது.
கீ ட்ஸின் வரிகள்
‘அழகு ஆனந்தம்
அதன் இழப்பு,

மீ ளாத்துயரம்.’

விஷம் னவத்து சாவு.

அம்மிணியின் ஜபாராட் ம்

மூச்சுக்காகவும் நீருக்காகவும்;
அவனள காப்பாற்ற

நாங்கள் ந த்திய ஜபாராட் டமல்லாம் வண்
ீ
ஒரு சப்தமுமின்றி

அவளது இறுதி வின .
மனனவி அழுது புலம்புகிறாள்;
என் இதயம்

முள்ளால் குத்திக் கிழிந்து
குருதி வடிகிறது.
வாட்டுகிறது:
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க வுஜள! ஏன் நீங்கள் அவனள திரும்ப
அனழத்துக்டகாண்டீர்கள்?

ஒரு வரு ஜம வாழ்ந்தாலும்

மகிழ்ச்சிடயான்னறஜய அளித்தாள்.
தனித்த என் தாய்க்கு

அவள் நல்லடதாரு ஜதாழி,
அவள் ஒரு ஆறுதல்;

அவளுக்கு மூச்சுத் திணறியஜபாது
ஆறுதலளித்தவள்.
அந்த ஆளால்

எப்படி என் ஜதவனதக்கு விஷம் னவக்க முடிந்தது?
அது அவனுக்கு

என்ன தீங்கினழத்தது?
அவன் அங்ஜக

நன்றாக உறங்க
என் டசல்லக்குட்டி

மூச்சுக்காக திணறுகிறது இங்ஜக.
ஆயிரக்கணக்கான டகாடூரர்கள்

இந்த கிரகத்தில் வசிக்கிறார்கள்
மனிதனுக்கு மட்டுஜம

இங்கு வாழ உரினம என்பதுஜபால்
பூமினய ஒரு

கசாப்புக் கன யாக்கிய அவர்கனள,
க வுஜள, மனிதனாக்கு;

பின் ஜதவனதகளாக மாற்று…

O
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29. Ammini’s Demise
My Ammini cat’s demise
steals my sleep.
Day in day out,
her snow white figure,
her emerald eyes,
black bushy tail,
her gentle demeanour,
her sleep on my lap,
throng my heart,
and hangs me down.
Let me add to Keats’:
A thing of beauty
is a joy forever;
and its loss
is sorrow forever.
Poisoned to death
Ammini’s struggle
for breath and water;
our effort in vain
to keep her alive;
and her final adieu
without even a sound;
wife’s moans and wails,
haunt me and
my mind bleeds,
pricked by thorns around.
God, why did you
call her back?
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Lived only one year;
gave only happiness.
She was a friend
to my lonely mother;
gave solace to her
when gasping for breath.
How could that fiend
poison this angel?
What harm had it
done to him?
When he was sleeping sound
my darling was
struggling for breath.
Thousands of fiends
inhabit this planet,
turning the earth
to a big slaughter house,
as if man alone has
the right to live here.
God, make them humane
and turn them into angels.

O
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30. ஓம்
ஓங்காரநாதம், இந்த உலகின் பிறப்டபாலி;
எங்கும் எதிடராலிக்கும் முதல் ஒலி.

அணுவிலிருந்து நட்சத்திரங்கள் வனர
பன ப்புகள் அனனத்தின் தாளமாய்
ஓங்காரநாதம் ஒலிக்கிறது.

விஷ்ணு, சிவன், பிரம்மனனக் குறிக்கும்
மூன்று எழுத்துக்களின் ஜசர்க்னக;
பிரம்மனின் டபாருள்.

எல்லா மந்திரத்திற்கும் தந்னத;

இந்த ஓனசயில் வாழ்கிறது க ந்தகாலமும் எதிர்காலமும்.
ஒரு காலத்தில் கீ ழ்ச்சாதியினருக்கு மறுக்கப்பட்
உயர்ச்சாதியின் ஏகஜபாகம்.

அது ஜகட்டு முணுமுணுக்கிறது
ஓதும் விதி “ஓந்”

புழுப்ஜபான்ற அற்பமனிதன் சவால் விடுகிறான்
பன த்தவனுக்கு;

ஓம், புனிதத்துக்டகல்லாம் புனிதமான மந்திரம்;

உலகிலுள்ள அனனத்துப் பிரச்சனனகளின் திறவுஜகால்;
ஓம் நமது சுவாசம்;

நமது உள்ளத்துக்கும் உ லுக்கும் ஊக்க மருந்து
பூமியில் அமிர்தமாய்ப் டபாழியும் ஜதவகானம்.
அது நமக்கு

சமாதானத்னதயும் மகிழ்ச்சினயயும் அளிக்கிறது
ஓம் சாந்தி! ஓம் சாந்தி! ஓம் சாந்தி!
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30. Om
Om, the birth-cry of this world;
the very first sound echoing everywhere;
the rhythm of all creations;
from atoms to stars
Om goes on ringing.
Combination of three letters,
representing Vishnu, Shiva, Brahma,
and meaning Brahman.
Father of all mantras;
past and future live in this sound.
Once monopoly of the high caste;
low-caste people were denied
it’s listening and muttering;
destined to recite ‘On.’
Worm-like man challenges the Creator;
Om, the holiest mantra of mantras;
key to all problems of the world;
Om is our breath;
a tonic to mind and body.
It’s a celestial music
showering manna on the earth;
it gives us peace and happiness;
Om shanty, Om shanty, Om shanty.

O
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31. சூரியக் கிரகணம்
நிலவு முயற்சித்தது

ஆதவனன மனறக்க;

ஆனால் அந்தப் ஜபடராளி

நிலவின் மீ து அள்ளித் டதளித்தது.
பயத்து னும் அவமானத்து னும்

அவள் அவனி மிருந்து சரிந்தாள்.
ஞானச் சூரியனன

அறியானம நிலாவால்

எப்டபாழுதும் சூழ இயலாது.
இவ்வுலகின் நிலவுகள்

நற்பண்பாம் சூரியனன மயக்குகிறது
ஊழல் அரசு கபளகரம்
ீ
டசய்கிறது
அப்பாவிச் சூரியன்கனள.
இங்கு நியாயம் தவறு
தவறு நியாயம்.

O
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31. Solar Eclipse
The moon tried hard
to hide the sun;
but the radiant brilliance
spilled over the moon.
Humiliated and frightened
she slid from his presence.
The sun of knowledge
can never be concealed
by the moon of ignorance.
Moons of the world here
seduce suns of virtue.
Corrupt governments devour
suns of innocence.
Fair is foul here
and foul is fair.

O
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32. இன்பமும் துன்பமும்
இன்பமும் துன்பமும்;

நாணயத்தின் இருபுறம்.

அதிகானல சுண்டும்ஜபாழுது
பலருக்கு துன்பப்பகுதி.

இன்பம் துளித்துளியாய் டதளிக்க
துன்பஜமா ச ச டவன

டதா ர்கிறது மனழக் காலமாய்.
இன்பம் ஒரு பனி ஜமகம்
துன்பஜமா பனி மனழ.

O
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32. Pleasures and Pains
Pleasures and pains:
two sides of a coin.
We toss it early morning;
majority gets the pains side.
Pleasures come like sprinkle,
while pains fall like deluge
and continue like monsoon.
Happiness is a mist
while sorrows shower like snow.

O
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33. க வுளின் டபயரால்
குற்ற ந வடிக்னககள்
க வுளின் டபயரால்.

அதிக எண்ணிக்னகயில் ஜசனவகள் டசய்யப்படுகின்றது
க வுளின் டபயரால்.

டகால்லப்பட் னர் சிலுனவப்ஜபாரிஜல க வுளின் டபயரால்.
பலஜகாடிப்ஜபர் மடிந்தனர் உலகப்ஜபாரிஜல
க வுளின் டபயரால்.

சமய குருமார்கள் டசழித்ஜதாங்குகின்றனர்
க வுளின் டபயரால்.

பயந்துஜபான மதம் சாராஜதார் சரணன ந்தனர்
க வுளின் டபயரால்.

மதங்கள் ஒன்ஜறாட ான்று ஜபாட்டியிடுகின்றன
க வுளின் டபயரால்.

ஜனநாயகம் விஜராதமானது
க வுளின் டபயரால்.

டசாந்தபந்தங்கள் ஆதரிக்கப்பட் து
க வுளின் டபயரால்.

மூ நம்பிக்னககள் வாழ்கிறது
க வுளின் டபயரால்.

கம்யூனிசம் விஷம் பரப்புகிறது
க வுளின் டபயரால்.

கம்யூனிசம் டநறிக்கப்பட் து
க வுளின் டபயரால்.

பயங்கரவாதிகள் கசாப்பு ஜபால்

ஆயிரமாயிரம் ஜபர் டவட்டி சாய்ப்பு
க வுளின் டபயரால்.

பதின்மவயதினர் பயங்கரவாதிகளாய்
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க வுளின் டபயரால்.
பாலியல் பாகுபாடு நிலவுகிறது
க வுளின் டபயரால்.

உயர்சாதியினர் சுரண்டுகின்றனர்
க வுளின் டபயரால்.

மதசார்பின்னம நீக்கப்பட் து
க வுளின் டபயரால்.

ஊழல் ஊக்குவிக்கப்படுகிறது
க வுளின் டபயரால்.

க வுள் தூக்கிடயறியப்பட் ார்
க வுளின் டபயரால்.

மனித டதய்வங்கள் மகு ம் சூட் ப்படுகின்றன
க வுளின் டபயரால்.
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33. In the Name of God
Criminal actions done
in the name of God
outnumber
philanthropic services done
in the name of God.
Millions were killed in crusades
in the name of God.
Tens of millions died in World Wars
in the name of God.
Clergies thrive and dictate
in the name of God.
Laymen frightened surrender
in the name of God.
Religions rival each other
in the name of God.
Democracy is devalued
in the name of God.
Nepotism is supported
in the name of God.
Superstitions survive
in the name of God.
Communalism poisons
in the name of God.
Communism is strangled
in the name of God.
Terrorists butcher thousands
in the name of God.
Teens become terrorists
in the name of God.
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Sexism prevails
in the name of God.
Higher castes exploit
in the name of God.
Secularism is nullified
in the name of God.
Corruption is promoted
in the name of God.
God is dethroned
in the name of God.
And human gods are crowned
in the name of God

O
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34. நகரமும் கிராமமும்
“அன்ஜப, நம் அண்ன வட்டுக்காரர்
ீ
இறந்துவிட் தாகத்
டதரிகிறது.”

“ஆம், அந்த ஒப்பாரி அருகிலுள்ள வட்டிலிருந்து
ீ
வருகிறது.
டகாஞ்சம் ஜபாய்ப் பாருங்க,” என் மனனவி டசான்னாள்.
அந்த ஒப்பாரி

ஒரு வா னக வட்டிலிருந்து
ீ
வந்தது.

சில நூறு மீ ட் ர் டதானலவிஜல உள்ள அந்த வட்டிற்கு
ீ
நாங்கள் எப்டபாழுதுஜம டசன்றதில்னல,
அவர்கள் வட்டிற்கு
ீ
டசன்றதில்னல.

அங்ஜக பூப்ஜபார்த்திய குளிர்பதனப் டபட்டியில்
குடும்பத்தனலவர் சவமாகக் கி ந்தார்.
உயிரு ன் இருக்கும்டபாழுது

கனவிலும் எண்ணியிருக்கமாட் ார்

ஒரு குளிரூட்டிய படுக்னக அனறனய.
அய்யஜகா, மூக்கு ஜமல் க ன் ஏற
அவரது உ ல் சுருங்கிய கூ ாக

இறந்தவருக்என்னரு அவமானம்!

யாருக்குஜம என்னன டதரியவில்ஜலடயன்றாலும்
அந்த துக்கத்திலுள்ள குடும்பத்து ன்
நான் துக்கத்தில் பங்குப்டபற்ஜறன்
எவ்வளவு கடினம் அது-

நகர்ப்புறத்தில் வாழ்ஜவார் –
சுறுசுறுப்பாய் சுயநலமாய்
மனிதஜநயமற்று

ஒவ்டவாருவரும் டதானலந்தனர்
தங்களது டசாந்தத் தீவிஜல.

ஒரு காகம் தனது இனத்தாரு ன் நட்பாய்
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ஓர் நாய் மற்ற நாய்களு ன் நட்பாக
எவ்வளவு டவள்ளந்தியாய் டதால்னலயற்ற வாழ்க்னக
கிராமத்திஜல!

இங்ஜக எல்ஜலாரும் வாழ்வர்
ஒற்றுனமயாய் அன்பு ன்

அவர்கள் எளிதில் ஏமாறக்கூடியவர்கள் –

அதனால் ஏமாற்றப்பட்டு முட் ாளாக்கப்பட்டு

டகாள்னளயடிக்கப்படுகின்றனர் நகரவாசிகளால்.
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34. City Versus Village
“Dear, it seems some neighbour is dead.”
“Yea, the dirge is from a close house.
Just go and seek,” my wife said.
The mournful song
came from a rented house.
Though near by a hundred metres,
we never went there,
nor they visited our house.
The head of the house lay dead
in a flower covered freezer.
While alive might have dreamed
of an AC bed room.
Alas, he got it with high interest;
his body shrunken to the bones.
an insult to the dead!
I join the mourning with
the bereaved family,
though none is known to me.
How hard it is –
the city dwellers –
Busy and selfish.
devoid of humanity
Each one lost
in his own island.
A crow, friendly to community;
A dog there is
friendly to other dogs.
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How innocent and malice-free
is village life
where all live
in harmony and love.
They are gullible –
so fooled and cheated
and looted by the townsmen.

O
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35. எனது குழந்னதயின் அழுனக
க வுஜள, தாங்க முடியவில்னல என்னால்
இதயத்னத பிளக்கும் அழுனக.
என் இதயத்தினுள் புகுந்து

ஒரு அம்னபப் ஜபால் துனளக்கிறது.
பசியாக இருக்கிறாள்
அவளுக்கு உணவூட்

ஜவண்டும்;

மார்புகளில் பால் கட்டுகிறது.

நான் எப்படி ஜதர்னவ முடிப்ஜபன்?
இரண்டு மணிஜநரஜம உள்ளது;
எளிதான ஜகள்விகள்;

அனனத்து வின களும் டதரியும்;
அனால் கவனம் சிதறுகிறது
ஜபனா நகர மறுக்கிறது.

ஜவனலயில்லா பட் தாரி

ஐந்து வரு ங்களுக்கு முன் டபற்ற பி ஏ பட் ம்;
பல ஜவனலகளுக்கு விண்ணப்பித்து;
ஜதர்வு ஜமல் ஜதர்டவழுதுகிஜறன்
கணவரின் தினக்கூலி;

குடும்பத்தின் ஒஜர சம்பாத்தியம்.
ஏழு நபர்களுக்கு உணவளிக்க
வயதான அவரது டபற்ஜறார்
இனளய சஜகாதரிகள்.

ஒ, என் குழந்னத இன்னும் அழுகிறது;
நாத்தனாரும் உதவியற்றவளாய்

நான் நிறுத்திவிட்டு குழந்னதக்கு பாலூட் வா?

க வுஜள, என் அழுனக உங்களுக்கு ஜகட்கவில்னலயா?
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35. Cry of my Child
God, can’t bear that
heart-rending cry,
piercing like an arrow
through my heart.
She is hungry
and needs feeding;
breasts are swelling with milk.
How will I complete the exam?
Two more hours left;
easy questions;
know all answers;
but can’t concentrate;
the pen isn’t moving.
Graduate and unemployed;
took my BA five years back;
applied for many jobs;
wrote tests after tests.
Husband daily labourer;
sole earner of the family;
has to feed seven members;
his aged parents
and his younger sisters.
Oh, my child is still crying;
sister-in-law is helpless.
Should I quit and feed my child?
God, don’t you hear my cry?
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36. கமுதி ஆசிரியரின் மனறவு
கமுதி ஆசிரியர் இப்டபாழுது நமின ஜய இல்னல;

ஆகஸ்ட் திங்கள் நான்காம் நாள் அந்த ஒளி மனறந்தது
பல டபண்கனள வழிந த்திய கலங்கனர விளக்கம்
காலடமனும் அனலயால் அழிந்தது.

ஒரு தனிப்ஜபாராளி, ஒரு முன்மாதிரி;

தந்னதயின் கனவுக்காக தனிடயாரு டபண்ணாக
அவளது பணியனய நினறஜவற்ற

பதின்ம வயதில் காங்கிரசில் ஜசர்ந்தாள்.

காந்தியி ம் கவர்ச்சிடகாண்டு காந்தமாய் இழுக்கப்பட் ாள்;
வ கனரயில் ந ந்த

ெரிஜனங்களுக்காக நிதி திரட்டும் கூட் த்தில் உற்சாகமாய்
கலந்துடகாண் ாள்.

காந்தி தன் உனரயில்

ஆண்கள் மற்றும் டபண்கள் தாராளமாக இருக்கஜவண்டும்

டபண்கள் தங்கள் நனககனள தானமாக டகாடுக்கஜவண்டும்
எனக்கூற

பதினாஜர வயதான, கமுதி ஜமன யில் ஏறினாள்;
முதலில் அவளுன ய தங்க வனளயல்கனளயும்
பிறகு கழுத்தில் இருந்த அந்த சங்கிலினயயும்;

கன சி நனகயாக இருந்த ஜதாடுகனளயும் அளித்தாள்.
டநகிழ்ச்சியும் மகிழ்ச்சியும் டகாண்

காந்தி

தனது ஆச்சரியத்னத மனறத்துக்டகாண் ார்.

டபற்ஜறாரின் சம்மதம் டபற்றாளாடவன்று அவளி ம் வினவ
அங்கிருந்த அவள் தந்னத ஆஜமாதித்தார்.

கமுதி சத்தியம் டசய்தாள் நனக அணிமாட்ஜ டனன்று;
அவள் எளினமயான வாழ்க்னகனய ந த்தினாள்;

மலபார் பள்ளிகளில் ஜதசிய டமாழினய கற்றுக்டகாடுத்து
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டதான்னூற்றி இரண்டில் அவள் இறக்கும்வனர;
காந்திய அடிச்சுவடுகனள டநருக்கமாக பின்பற்றி வாழ்ந்தாள்.
கமுதியின் பிரகாசம் மங்கியது

மற்ற டபண்களது நனககளின் பளபளப்பும் கூ

மங்கியது

தனலவணங்குஜவாம் நாம் அறிய மாணிகத்திற்கு.
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36. Kaumudi Teacher is no More
Kaumudi Teacher is no more with us;
that light has gone out on fourth August.
The beacon which guided many women
was destroyed by the wave of Time.
A lone fighter, a role model;
A single woman to fulfill her mission.
Driven by her father’s vision,
joined Congress in her teen age.
Gandhi’s charisma drew her like a magnet;
attended Gandhi’s address at Vadakara;
A meeting to raise fund for Harijan.
Exhorted men and women to be generous;
women might donate their ornaments.
Kaumudi, only sixteen, mounted the stage;
gave her golden bangles first;
then gave the chain on her neck;
and finally the jewel studs.
Gandhi, moved and pleased,
concealed his wonder.
Asked if she sought her parents’ consent.
Her father there nodded.
Kaumudi pledged to wear no ornament;
she led a simple humble life;
taught Hindi in Malabar schools;
closely followed Gandhi’s footsteps;
taught national language
till her death at ninety two.
Kaumudi’s dazzle dimmed
the dazzle of all other women in jewels and ornaments.
Let’s bow our head to this rarest gem.
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