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தலையஙகம்

õí‚è‹.
 ð¬ìŠ¹  ‘îè¾’ Þ¼ðˆFªò†ì£‹ I¡Qî› àƒèœ è‡º¡ ðó‰¶MK‰F¼‚Aø¶. 

 Þô‚Aòõ£Fèœ ªè£‡ì£ìŠðì «õ‡®òõ˜èœ. Üõ˜èœî£¡ è£ôˆ¬î à¬ó‚Aø£˜èœ. 
õóô£Á â¡ð¶ Ý†CJ¡ õóô£Á â¡ðî£AŠ«ð£è, Þô‚Aò‹ Ý÷Šð´«õ£K¡ Üèˆ¬î»‹ 
¹øˆ¬î»‹ Üöè£ŒŠ «ð²Aø¶. êÍè ñ£ŸøˆFŸè£ù ªð¼‹ ÝŒ¾èÀ‚°‹ Þô‚Aòˆ îó¾èœ 
Þ¡Pò¬ñò£îî£A¡øù.

 ä‹ð¶èO™ â¿îŠð†ì M‰îQ¡ ñ£†´ˆªî£¿õ‹ CÁè¬î ÃÁ‹ ªð‡G¬ô Þ¡Á‹ 
Cô ÞìƒèO™ Gô¾Aø¶ â¡ø à‡¬ñ¬ò ãŸÁ‚ªè£œ÷ˆî£¡ «õ‡´‹ â¡ø£½‹ Ãì 
è£ô ñ£Ÿøˆî£™ à‡ì£AJ¼‚°‹ ªð‡G¬ôJ¡ ªð¼‹ñ£Ÿøƒè¬÷Š ðFM†®¼‚°‹ 
ð¬ìŠ¹è¬÷»‹ èõùˆF™ ªè£‡«ìò£è «õ‡´‹. F¼ñí„ ê‰¬îJ™ è£ôƒè£ôñ£èŠ 
ªð‡î£¡ Gó£èKŠHŸ°œ÷£A Þ¼‚Aø£œ. îñò‰FJ¡ Môƒ°èÀ‹ å¼ Mô£ƒ° eÂ‹ 
CÁè¬î î¡ C‰î¬ùèÀ‚° åˆ¶õó£î °´‹ðˆ¶ìù£ù F¼ñí õ£›‚¬è¬ò ãŸÁ‚ªè£œ÷ 
M¼‹ð£ñ™ Gó£èK‚è‚Ã®ò å¼ ªð‡E¡ ²î‰Fó ñùG¬ô¬ò‚ è£†´Aø¶. 

 Þ„êÍè‹ ªð‡¬í ÝE¡ ã«î£ å¼ H®J™ Þ¼ˆFŠð£˜‚è«õ º¬ùAø¶. F¼ñí‹ 
ÝùHø° èíõÂìù£ù Üõ÷¶ ê£˜¹ â‚è£ôˆF½‹ å«ó ñ£FKò£èˆî£¡ Þ¼‰¶õ¼Aøî£ 
â¡ø£™ Þ™¬ô â¡Aø¶ Þô‚Aò‹.   èíõ¬ù Þö‰î H¡ù£ù Üõ÷¶ õ£›‚¬è 
ªõ°õ£è ñ£Ÿø‹ ªðŸP¼‚Aø¶ â¡ð¬îŠ ð¬ìŠ¹èœ ÜŸ¹îñ£ŒŠ ðFõ£‚AJ¼‚A¡øù. 
è™AJ¡ «èî£KJ¡ î£ò£˜ CÁè¬î èíõ¡ àì¡ õ£ö£ñ™ ªð¼‰¶¡ðˆ¶‚°œ÷£‚A 
Þø‰F¼‰î£½‹Ãì êìƒ°è¬÷ eø£ñ™ è£‚è«õ‡´‹ â¡ø Åö¬ôŠ ðFõ£‚AJ¼‰î¶. 
Ýù£™ ªüòè£‰îQ¡ »èê‰FJ™ ð£†® ¬îKòñ£è‚ è£ô ñ£Ÿøˆ¬î âF˜ªè£œAø£œ. î£¡ 
ãŸÁ‚ªè£‡ì ¬è‹ªð‡ õ£›¬õˆ î¡ «ðˆF ãŸÁ‚ªè£‡ì£è «õ‡®òF™¬ô âùˆ ¶¬í 
GŸAø£œ. õ‡íî£êQ¡ å†´î™ CÁè¬î èíõ¬ù Þö‰îHøè£ù õ£›‚¬è¬òŠ ªð‡ 
Þò™ð£è âF˜ªè£œ÷ «õ‡´ªñ¡ð¬î Üõ¼‚«è àKˆî£ù ÜŸ¹îñ£ù è¬îªê£™ôL™ 
ðF¾ªêŒF¼Šð£˜. ²ñFÏðQ¡ Ü‹ñ£ Þ¶ â¡ àôè‹, ÜŠð£ Þø‰îHø°î£¡ Ü‹ñ£¬õŠ 
¹K‰¶ªè£œÀ‹ å¼ ªð‡E¡ ð£˜¬õ. â™ô£‚ è†´èOL¼‰¶‹ M´ð†´„ ²î‰Fóñ£Œ 
õ£C‚°‹ Ü‹ñ£MŸ°Kò è÷¬ù ñèœ ãŸð´ˆF‚ªè£´‚Aø£œ. 

 CÁ ðˆFò£ù£½‹ â¿ˆî£÷¡ Þ„êÍèˆFŸè£ù î¡ ðƒèOŠ¬ð„ ªêŒîõù£è«õ 
àœ÷£¡. êÍèˆF¡ ñ£Ÿøƒèœ Ü‰îŠ ð¬ìŠ¹èœõN âO¬ñò£è â‹ ñ‚è¬÷„ 
ªê¡ø¬ì‰¶ªè£‡«ì Þ¼‚A¡øù.. õóô£ŸP™ â‹ êÍè‹ ÜöAò½ì¡ ðFòŠð†´‚ªè£‡«ì 
Þ¼‚A¡ø¶.

 ð¬ìŠð£OèO¡ ªð¼‹ êÍèŠ ðƒèOŠ¬ð àí˜‰¶ ªè£‡ì£´õF™ îè¾ âŠ«ð£¶‹ 
ªð¼‹ ñA›¾ì¡ ªêò™ð´Aø¶. ðõ÷Mö£ ï£òè¡ õ‡íî£ê¡ °Pˆî ðô ðA˜¾èœ 
ÞšÞîN™ ªõOò£A»œ÷ù. ò£¼I™ô£î îQ¬ñJ™ ªñ™Lò ªõJ™ ðì˜‰î ê£¬ôJ™ 
ïì‚¬èJ™ æóˆF™ ªêNˆF¼‚°‹ ñóˆF¡ ñô˜ˆÉõ™ Þ¶. 

 èMë˜ ôzI ñEõ‡íQ¡ «ï˜è£í™ ÞšÞîN™ ªõOò£A»œ÷¶.   «ñ½‹ 
Ë™ Mñ˜êùƒèœ, è†´¬óèœ, ªî£ì˜èœ, CÁè¬îèœ, èM¬îèœ âù àœ÷ Ü¬ùˆ¶Š 
ð°Fè¬÷»‹ õ£C»ƒèœ.. Mõ£F»ƒèœ.. ðA¼ƒèœ..

ï¡P.

          - ÝCKò˜
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 நேர்கா்ணல் 

    - கவிஞர்  ைக்ஷ்மி மணிவண்ணனுடனான நேர்கா்ணல்

“உஙகளில் வமம்பெடடவன் என்பெத�க கவித�தய முன்தவதவ� 
அதடநவ�ன்.. இல்தலைதயனில் அழிததிருப்பெொரகள்”

å¼ è‡´H®Š¹ Gè›‰¶Mì£î£ â¡Á ªñ£ˆî 
àôèº‹ ãƒA‚ªè£‡®¼‚°‹ Þ¡¬øò Å›G¬ôJ™ 
èM¬îJ™ åšªõ£¼ ï£À‹ è‡´H®Š¹ Gè›õî£è„ 
ªê£™Aø£˜ èMë˜ ôzI ñEõ‡í¡. ðô 
Ý‡´è÷£èˆ îIN™ â¿Fõ¼‹ èMë˜ Þõ˜. åšªõ£¼ 
ï£À‹ î¡¬ùŠ ¹¶ŠHˆ¶‚ªè£‡«ì Þ¼‚Aø àôA¡ 
à„ê àòóñ£ù èM¬î‚ è¬ôJ¬ù å¼ èMë¡ âŠð® 
õ÷˜ˆªî´‚è «õ‡´‹? èM¬î â¿¶‹ ñùG¬ô¬òˆ 
ªî£ì˜‰¶ î‚è ¬õŠð¶ âŠð®? èM¬î â¿¶õî£™ 
ÜŠð® â¡ù A¬ìˆ¶MìŠ «ð£Aø¶? õ£¼ƒèœ.. 
ÜõKì«ñ «è†èô£‹ Þ¡Â‹ G¬øò «èœMè¬÷»‹...

ºèñ¶ ñî£˜



6 ð¬ìŠ¹ îè¾ Ýèv† - 2020  
w w w . p a d a i p p u . c o m

வாழ்வின் எல்ாத் திருப்பங்களிலும் 
ஒரு சந்திபபு நி்கழ்கிறது அல்து ஏத�ா ஒரு 
சந்திபபிலிருந்த� வாழ்வு த�ாடஙகுகிறது. 
இந்�ச் சந்திப்பானது எல்ாப ்படடபபு்களுக்கும் 
த்பாருந்தும். உங்கள் ்படடப்பான ்கவிட�டை 
மு�ன்மு�லில எஙகு சந்தித்தீர்கள்?

முதல் கவிதததைக் கண்டத்டநத 
அனுபவம் எனில் “ஆடும் முகஙகளின் 
நகரம்” என்்ற ததைப்பில் “இணடிைா 
டுட்ட” இைக்கிைச் சி்றப்பிதழில் வவளிவநத 
கவிதததைச் வ�ால்டவன். வதாணணூறுகளில் 
என நிதனவு. வபருநகருக்குச் வ�ன்று 
திரும்பும் வழியில், நகர் க்டநததும் 
�ாதையிலும் அதன் ஓரஙகளிலும் வபருகிை 
தனிதைதைக் கண்டத்டநத கவிதததைச் 
வ�ால்ைைாம். சுநதர ராை�ாமியும், டதாப்பில் 
முகம்ைது மீரானும் சிைாகிதத கவிதத அது. 
இவவளவு சிறிை வைதில் இப்படி எழுத 
முடிவது ஆச்�ரிைைானது என்று டதாப்பில் 
நணபர்கள் ைததியில் தவதது அநதக் கவிதத 
பற்றிப் டபசினார். வநருஙகிை நணபர்கள் 
பைரி்டம் அநதக் கவிதததைப் படிததீர்களா 
என்று சு.ரா. டகட்டுக்வகாணடிருநதார்.

்கவிஞன் என்்பவன் ்கா்த்ட�க் ்கடந்�வன். 
அவன் எழுத்த� இம்்ானுடத்தின் அடடைாளம் 
என்தறல்ாம் தசான்னாலும், ஒரு ்கவிஞனால 
்கவிட�டை டவத்துக்த்காண்டு என்ன 
தசய்துவிட முடியும் என நிடனக்கிறீர்கள்?

குடும்ப அநீதிகளில் துைருற்று 
வாடிை காைஙகளில், சிறு பிராைததிடைடை 
கவிஞர்கள் எனக்கு உவப்பானவர்களாக, 
ஏடதா ஒருவிதததில் தர்ைததத நிதை  
நிறுததுபவர்களாகத வதரிநதார்கள். அல்ைது 
அவவாறு புரிநதுவகாணட்டன். அததன 
அவவளவு �ரி என்று வ�ால்வதற்கில்தை. 
பாரபட்�ஙகளுக்கு அப்பாற்பட்்டவர்கள் 
எனக் கவிகதள அர்ததம் வ�ய்துவகாணட்டன். 
இது ஒரு ஆரம்ப நிதை அர்ததம் 
ைட்டுடை. அதன் வழிைாகததான் உள்டள 
நுதைநடதன். பாரதிதை, கவிைணிதை 
எல்ைாம் அவவாறுதான் பார்தடதன். 
அவர்கள் ஒவவவாருவதரயும் டபாை, 
ஒவவவாரு காைததிலும் என்தன பாவதன 
வ�ய்திருக்கிட்றன்.

முதன்முதைாக வாழக்தக, அநீதியின் 
முன்பாக நிறுததிைடபாது அதனி்டம் 
“நான் கவிஞன்.. இன்னும் ஓரடி எடுதது 
தவததால் நீ அழிநது டபாவாய்” என்று     
பாரதியின்     துள்ளலில் பதில் வ�ான்டனன். 
அநதப் பதிலில் தீதை அஞ்சுவதத, 
பின்வாஙகுவததச் சிறுவைதிடை எனது 
கணகளால் கணட்டன். பிற்காைஙகளில் 
டைாசிததுப் பார்க்தகயில் சிறுவைதில் 
டதான்றிை எண்ணம் �ரிதான் என்று படுகி்றது. 
கவிஞர்கள் தஙகதளப் பலிபீ்டததில் நிறுததி 
உைதகக் காக்கி்றார்கள். காக்கப்படுவதற்கான 
எண்ணஙகதள உருவாக்குகி்றார்கள். 
நுணணு்ணர்வுள்ளவர்கள் அததனக் 
கணடுவகாள்கி்றார்கள். அல்ைது கவிதத 
தன்தன முன்னிறுததிக் கவிஞதனக் காக்கி்றது 
ஒருவிதததில்.

்கவிட�்கடளக் ்காக்்க ்கவிஞர்கள் 
இருப்பார்கள். ஆனால ்கவிஞடன எந்� 
வட்கயில ்கவிட� ்காப்ப�ா்கச் தசாலகிறீர்கள்? 
இது உங்கடளப த்பாறுத்�வடை ்கட்ைா.. 
�ற்காபபுக் ்கட்ைா?

கவிதத ைட்டுடை தற்காப்பிற்கான 
ஒடர வழிைாக எனக்கு அதைநதது. இவன் 
டவறு ஒருவன் என்பததச் சுற்றியுள்ள 
�மூகததிற்கு அதுடவ வ�ால்லிற்று. டவறு 
எநத விதததில் முன்தவப்பததயும் 
நான் விரும்பியிருக்கவில்தை. உஙகளில் 
டைம்பட்்டவன் என்பததக் கவிதததை 
முன்தவதடத அத்டநடதன்.. இல்தைவைனில் 
அழிததிருப்பார்கள். வபருகிவரும் 
வவறுப்தப, க�ப்தப, பு்றக்கணிப்தப, 
ஒடுக்குமுத்றதை என அதனதததயும் 
கவிததகளால் எதிர்வகாணட்டன். ஒருவர் 
என்தன வலுக்கட்்டாைைாக ைத்றதது 
நின்்றால் அவரி்டம் என்னுத்டை கவிதததைக் 
காட்டிடனன். இடிததுத தள்ளினாலும் 
கவிதததைததான் முன்தவக்கிட்றன்.

்கா்ங்கடளக் ்கவிட�்களால அளக்்க முடியும் 
என நம்பிக்ட்க த்காண்டவர்கள் ்கவிஞர்கள். 
அவர்கள் �ாங்கள் எழுதிைட� ்றறவர்களுக்கு 
வாசிக்்கக் த்காடுப்பது இைல்பான ஒரு விடைம். 
ஒரு ்கவிஞன் அவசிைம் வாசிக்்க தவண்டிைது 
எது எனக் ்கருதுகிறீர்கள்?
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கவிஞன் அதனதததயும் படிக்க 
டவணடிைதுதான். ஆனாலும் அவன் 
தன்தனத ‘தற்காததுக் வகாள்வதற்கான 
அதனதததயுடைனும்’ அவசிைம் கற்றிருக்க 
டவணடும். வதா்டர் கல்வி ைட்டுடை அவதன 
உயிர்வாை தவக்கி்றது.

கவிஞன் இ்றநத காைததில் 
நின்றுவகாணடிருக்க முடிைாது. எனடவ 
தனது �ைகாைததன்தைதைக் காக்கும் 
அதனதததயும் கற்றிருக்க டவணடும். 
கவிஞன் இ்றநத காைதததக் தகவி்ட 
முடிைாதவன். நிதனவின் பி்றழச்சி 
வகாண்டவன். எனடவ பைநதமிழ 
இைக்கிைஙகள், ைரபு நூல்கள் அவனுக்கு 
முக்கிைைானதவ. கனவு காணும் வதாழில் 
அவனுக்கு. எனடவ எதிர்காைததிற்கான 
தீர்க்க தரி�னஙகதள உருவாக்கும் 
நூல்கதளயும் அவன் அறிநதிருக்க டவணடும். 
கவிஞன், ஒரு பணடிதன் எததவைல்ைாம் 
வதரிநதுவகாணடிருப்பாடனா அதிவைல்ைாம் 
புைதை தகவரப் வபற்றிருக்க டவணடும். 
கவிதத காைமின்தைதைக் டகாரி நிற்பது. 
எனடவ காைதததக் க்டக்கும் விததததையும் 
அவன் அறிநதிருக்க டவணடும்.

எல்ா ்னி�ர்களுக்கும் சுை்பரிதசா�டன 
என்்பது ஒதை ்ாதிரி இருப்பதிலட். அவைவர 
்னநிட்க்த்கற்ப  அந்�ந்�த் துடறக்த்கற்ப 
்ாறு்படும். இதில ்கவிஞர்களுக்குச் 

சுை்பரிதசா�டன என்்பது என்னவா்க இருக்கும்? 
த்லும் ்கவிஞடனப ்பரிதசாதிப்பது எதுவா்க 
இருக்கும்?

கவிஞனுக்குள் ஒரு புைவன் 
இருக்கி்றான். இருக்க டவணடும். 
அநதப் புைவன் அவனுள் இருக்கி்றானா 
இல்தைைா? என்றுதான் பரிட�ாதிப்பார்கள். 
கவிதததைப் பரிசீலிப்பதில்தை. இைைாது, 
இல்தைவைனில் அது கடினம். காைடை 
கவிதததைப் பரிசீலிக்கி்றது.

கவிஞனுக்குள் புைவன் இல்தைவைனில் 
அவனுக்குச் ட�ாறு கித்டக்காது. 
நடுதவதருவில் நின்றுவகாணடிருப்பான். 
ஏடதனும் ஒன்றிடைனும் அவனுக்குப் புைதை 
அவசிைம். அது ட�ாதி்ட �ாஸ்திரைாக 
இருக்கைாம், திருட்்டாக இருக்கைாம், 
கணிதைாக இருக்கைாம், வபாய் டபசுதலில் 
உள்ள தி்றதைைாகவும் இருக்கைாம், 
புதனவின் தி்றதைைாகவும் இருக்கைாம்.. 
ஏடதனும் ஒன்று. ஒன்றுடை இல்ைாைல் 
கவிஞனால் பிச்த� கூ்ட எடுக்க முடிைாது. 
வவறுைடன ைா�கததிற்கு வருபவன் 
பிச்த�க்காரன் என்்றால், ஏடதனும் ஒன்த்றச் 
வ�ால்லி பிச்த�க்கு வருபவன் கவிஞன். 
ஒரு வபான்வணத்டடைனும் வகாணடுவநது 
காட்டி ைா�கம் டவண்டடவணடும்.

ஒரு தபததிைததிற்கும் ஒரு �ம்�ாரிக்கும் 
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இத்டயில் நின்றுவகாணடிருப்பவன் 
கவிஞன். எல்ைாம் தவ்றாக இருநதாலும் 
அவன் கவிஞனில்தை. அறிைமுடிைாத 
நி்றக்குருடு. அதனதததயும் ஐைமின்றி 
அறிநதுதவததிருநதாலும் அவன் 
கவியில்தை. அவன் ஞானி. ஞானி வதளிவில் 
நின்றுவிடுகி்றான். அநதத வதளிதவயும் 
தாணடுபவன் கவிஞன். ஞானி ஒன்றில் 
நித்றவுற்று நிற்கி்றான் பாருஙகள், 
அததக் க்டநது இருப்படத கவிஞனின் 
இ்டம். எதததனமுத்ற கூட்டிதவதத 
அகம் உத்டநதாடனா; அதததனமுத்ற 
சிததநதததக் கூட்டி அள்ளியிருப்பான். 
அதுடவ அவதனக் கூடுதல் அைகூட்டுகி்றது.

இளட்ப ்பருவத்தில சு்க்கும் 
சிலுடவ்கதள பின்னாளில எழுத்தில 
சிற்கடிக்கும் என்ற எழு�ப்படா� த்காட்பாடு 
இருக்கிறது இ்க்கிை உ்கில. உங்கள் 
இளட்ப ்பருவக் ்கவிட�ப ்பைணம் எப்படி 
அட்ந்�து?

�ாதார்ணம்.. மிகமிகச் �ாதார்ணம். 
�ரா�ரி. கவிதத பற்றிை பரிச்�ைடை 
அப்டபாது ஏற்ப்டவில்தை. பச்த�க் 
குைநததகளுக்கு என்ன வதரியுடைா 
அதுகூ்ட எனக்குத வதரிைாது. ஆரம்பம் 
வபரும்பாடைாருக்கு நம்முத்டை சூைலில் 
அப்படிததான் முடியும். அதன் வபாருட்டு 
தாழவு்ணர்ச்சி டததவயில்தை. அறிை அறிை 
ைாற்றிக் வகாள்ளடவணடும். அறிை அறிை 
அகநதததை முன்தவதது முரணபட்டு நிற்கக் 
கூ்டாது. முதல் டததவ கவிததயின் மீதான 
டபராத�. அதுடவ பி்றகு வழிந்டததுகி்றது. 
ைரபின் தாளததத ைட்டுடை கவிதத என்று 
அப்டபாது புரிநதுவகாணடிருநடதன். 
வவற்றுததாளம் அல்ை கவிதத என்பது 
பிற்பாடு வதரிநதுவகாண்டது. தாளததிற்குக் 
கவிததயில் முக்கிை இ்டமிருக்கி்றது 
என்பதும் பின்னர் வதரிநதுவகாண்டதுதான். 
சுநதர ராை�ாமிடை நல்வழி காட்டினார். 
நான் சு.ரா.வின் குருை்டதததச் �ார்நதவன். 
ஆனால் வ�ைடைாகன் வழிைாக அததனயும் 
க்டநதவன். நவீனததுவடை என்னுத்டை 
வதா்டக்கம், காைப்டபாக்கில் அததனக் 
க்டநடதன்.

ஆதி ்கா்த்தில பு்வர்களுக்குத் 
த�ாழித் ்பாடல வடிப்பதும் ் றறும் ்பாடுவதும். 
ஆனால இன்டறை ்கா்த்தில அடனத்துத் 
துடற்களில இருப்பவர்களும் எழுதுகிறார்கள். 
எழுது்பவர்களும் எல்ாத் த�ாழிலும் 
தசய்கிறார்கள். ஆனால இன்னும் ்ப்ர 
முழு தநை எழுத்�ாளர்களா்க இருக்கிறார்கள். 
அப்படி இருப்பவர்களுக்கு அதுதவ 
த�ாழி்ா்கவும் இருக்கும்்படசத்தில மி்கச் 
சி்தை வாழ்வா�ாைத்தில த்ம்்படடவர்களா்க 
இருக்கிறார்கள். இப்படி தவட், த�ாழில 
என்ற ்கடின்ான வாழ்க்ட்கச் சூழலில எப்படி 
த�ாடரந்து ்கவிட� எழுதுகிறீர்கள்?

கவிஞனுக்கு டவதை கித்டக்காைல் 
இருப்பதிலும், டவதை நிதைக்காைல் 
இருப்பதிலும் �ாதிைததின் பஙகு 
அதிகம். அடத அளவிற்குச் சுை சிநததன 
வகாண்டவர்கதளயும் தமிழச் �மூகம் 
நிராகரிக்கி்றது. 

அப்படியிப்படி என்வ்றல்ைாைாகிக் 
கத்டசியில் கவிஞன் ைா�கம் டகட்கும் 
நிதைக்கு வருவான். அப்டபாது ைா�கம் 
ைறுதத குரல்கள் ஒன்றுகூடி இழிவு 
பகிர்வார்கள். வதாழில் பற்றிக் டகட்்டதைைால் 
இததனவைல்ைாம் வ�ால்ை டநரிட்்டது. 
டவவ்றான்றுமில்தை.

டவதை, வதாழில் என்ன விதைாக 
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இருநதாலும் கவிததயில் ஒருவர் ஈடுப்ட 
முடியும். எழுதவும் முடியும். அது கவிததயின் 
சி்றப்புகளில் ஒன்று. ஆனால் கவிததயில் 
சி்றப்பானவராகக் கருதப்படும் ஒருவர் 
தன்னுத்டை வயிற்றுப்பாட்டிற்கான 
டவதையில் முதன்தைைானவராகத திகழவார் 
என்று வ�ால்வதற்கில்தை. அஙடக அவர் 
அதன் கத்டசி வரித�யில் அத்டைாளம் 
கா்ணப்ப்டாதவராகவும் இருக்கைாம். 
ஏராளம் டவதைகதளச் வ�ய்திருக்கிட்றன், 
எநத டவதையும் ைனதில் இதுவதரயில் 
பதிநததில்தை. அதவ அதனததுடை அநதநத 
டநரஙகளில் வதரிநது தவததிருநததவ, 
அகன்்றதும் ை்றநது டபானதவ. இநதச் 
�மூகததில் ஓரளவு நிரநதரத தன்தை வகாண்ட 
ஒரு டவதைதை நம்ைால் ஈட்டிக்வகாள்ள 
முடிைாது என்னும் ைதார்ததம் அறியும் 
வைதில் எனக்கு டவதைக்குச் வ�ைவு வ�ய்ை 
டநரமில்ைாைற் டபானது.

்ாைத்த�ாறறங்களின் துைைாரந்� 
சிற்கடிபட்பத் �ரிசிக்கும் ஒரு வண்ணத்துப 
பூச்சிடைப த்பாலிருக்கும் ஒரு ்கவிட� 
என்்பது. அச்சிற்கடிபபில வடளந்து 
வடளந்து ஒவதவாரு திருப்பத்தில இருந்தும் 
உயிரத்பறுகிறது ஒரு ்கவிட�க்்கான ்கரு. 
அவவாறான உயிரபபுமிக்்க துடிபட்ப அன்று 
மு�ல இன்று வடை ்கவிட� ்கவிட� என 
உங்கள் இ�ைத்திறகுள் ஒத்திடவத்துத் துடிக்்க 
டவப்பது எது?

கவிததயில் ஒரு கணடுபிடிப்பு 
நிகழநது வவளிப்படுகி்றடபாது உருவாகி்ற 
ைனநிதைக்கு நிகர் உைகததில் டவறு எதுவுடை 
கித்டைாது. இருப்பததக் காட்டிலும் 
அநதச் �ைைததில் ஓரடி கூடுதைாக வளர்நது 
நிற்டபன். அநதச் �ைைததில் ஒரு விஞ்ஞானி, 
தததுவவாதி ைாரும் எனக்குச் �ைம் இல்தை 
என்பது நன்்றாக விளஙகும். அநதச் �ைைததில் 
எவருடை எனக்குச் �ைைாக முடிைாது. அது 
முற்றிலும் டைன்தை நித்றநத ஒரு நிதை. 
க்ணப்வபாழுதில் க்டவுளாகும் நிதை. 
அநத நிதை அடிக்கடி வாய்க்கப் வபற்்றால், 
ைற்வ்றல்ைாடை அற்பவைன்்றாகி விடும். 
வபாருளும், வபாருள் வபரிது என்று வாழும் 
வாழவுடை கவிஞதனச் சிறுதை வ�ய்பதவ. 
அதனாடைடை வபாருள் �ார்நத வாழவும் 

சிறுதை எய்துகி்றது. வபாருள் �ார்நத 
வாழவிற்கு இத்ணைான வவளி கவிததயில் 
உள்ளது.

்பள்ளம், சித்திைக்கூடம், தவள்டளப ்பலலி 
விவ்காைம் த்பான்ற வித்திைாச்ான சிறு்கட� 
முைறசி்கடளப ்பாதியில விடடது ஏன்?

என்னுத்டை கததகள் 
டவறுபட்்டதவ. வடிவாலும் வ�ால்லும் 
முத்றைாலும் டவறுபட்்டதவ. அப்படி 
டவறுபடுததிக்வகாள்ள டவணடும் 
என்பதற்காக நான் எழுதுவதில்தை. 
இைல்பாகடவ அப்படிததான் இருக்கின்்றன. 
இைல்பிடைடை நான் டவறுபட்்டததப் டபாை; 
அதவயும் டவறுபட்்டன. ைன அதைப்புகளின் 
உள் அரஙகத டதாற்்றஙகள் பற்றிைதவ 
என் கததகள். உள் அரஙகத டதாற்்றஙகள், 
ஒவவவான்றிற்கும் ஒரு வடிவம் இருக்கி்றது. 
அததனப் பற்றிவைடுக்க முைலும் கததகள் 
அதவ.

நீங்கள் ஒரு நாவலும் எழுதியிருப்ப�ா்கக் 
த்கள்விப்படதடன். அட�ப ்பறறிச் 
தசாலலுங்கதளன்?

“அப்பாவின் வீட்டில்” என்று 
ஒரு நாவதை இரண்டாயிரததில் 
எழுதியிருக்கிட்றன். அகரம் வவளியீ்டாக 
வவளிவநதது. கததைற்்ற நாவல் அது. நகுைன் 
தததுவவி�ாரைாக ஏற்கனடவ இதுடபாை 
எழுதிப் பார்ததிருக்கி்றார். என்னுத்டை 
நாவலில் எதததகை தததுவ வி�ாரத்ணகளும் 
கித்டைாது. ஆனால் வாழக்தக பற்றிை 
ஒட்டுவைாததப் பார்தவ அதில் உள்ளது. 
வாழவிைக்கததின் அநதரஙக அகநிதை அதில் 
ஆைைாகப் பதிவாகியிருக்கி்றது. வவளிவநத 
காைததில் அது ஏற்றுக்வகாள்ளப்ப்டவில்தை. 
நம்பி, டகா்ணஙகி எல்ைாம் அதுபற்றித 
தனிப்பட்்டமுத்றயில் சி்றப்பாகச் 
வ�ால்லியிருக்கி்றார்கள். இப்டபாது மீணடும் 
வாசிததுப்பார்ததால் எப்படி இருக்கும் 
என்று வதரிைவில்தை. வா�கர்கள்தான் 
வ�ால்ைடவணடும்.

“பீ் ைாஜா” விருது த்பறற உங்களின் ‘ஓம் 
சக்தி ஓம் ்பைாசக்தி’ ்கடடுடைத் த�ாகுபபு ்பறறி?

என்னுத்டை இரணடு கட்டுதரத 
வதாகுதிகளும் விருது வபற்றிருக்கின்்றன. 
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முதல் கட்டுதரத வதாகுப்பு அம்ருதா 
வவளியீ்டாக வநதது. 2008 என நிதனவு. 
ஆனநத விக்டன் பரிசுக்காகத டதர்வு வபற்்றது. 
பரிசு ஏதும் தரப்ப்டவில்தை. அறிவிததார்கள். 
அதடதாடு முடிநதது. பீை ரா�ா விருதத “ஓம் 
�க்தி ஓம் பரா�க்தி” வபற்்றது. என்னுத்டை 
கட்டுதரகள் ஒருவிதைான புதனவுகள். 
நான் எவவாறு க்டநது வநடதன் என்பதன் 
த்டஙகதள ஒருவர் அதில் கா்ணைாம். அது 
அவருக்கு அடத விதைாகக் க்டப்பதற்கும் 
உதவைாம். ஆனால் நான் க்டநது 
வ�ன்றுவகாணடிருப்பவன். எநத நிதைைான 
கருததுக்களிலும் எனதிருப்பில்தை.

்ைபுப புடனவின் அடடவடணயில 
இடம்்ாறறிக் த்காக்்கப்படட ்பாத்திைங்களின் 
த்ளன விளிம்பு்களிலிருந்து புதுக்்கவிட� 
எனும் தவ்கத்டுத்து இபத்பாது இபபுதிை 
்பரிதசா�டன நவீனப புடனவின் 
்ப�ம் என நீண்டு நிறகிறது. அதிலும் 
வித்திைாச்ான ்கவிட� த்ாழிடை எவவாறு 
அட்த்துக்த்காண்டீர்கள்?

என்தன எனக்டக அலுக்கவி்டாைல் 
பாதுகாக்கிட்றன். என்தன நான் மிகவும் 
விரும்புகிட்றன். வகாஞ்�ம் அலுப்வபன்்றாலும் 
ைாற்றிைதைததுக்வகாள்கிட்றன். வதா்டர்நது 
ைாறிக்வகாணடிருக்கிட்றன். ஒருவர் 
இரண்டாவது �நதிப்பில் முன்பிருநதவர் 
இவரில்தைடை எனத திதகக்கும் அளவிற்கு 
ைாறிக்வகாணடிருக்கிட்றன். கணடுபிடிப்பு 
இல்ைாத எததயும் நான் டபசுவதில்தை. 
என்னுத்டை பை்ணம் நிகைாதவற்றில் 
ததையிடுவதில்தை.

வரிக்கு வரி வாச்கடன அடுத்�டுத்� 
உ்்கங்களுக்குள் ்கடத்தும் விந்ட�டைக் 
்கவிட�யில எவவாறு நி்கழ்த்துகிறீர்கள்?

வதரிைவில்தை.
்கவிட�யில வாச்கனின் ்பஙகு என்ன?
வதரிைவில்தை.
உறசா்க்றற ்படழை பிைட ்கார, ருக்்ணி 

அக்்கா, ்கணவன் ்கா�்ன், ட்கபபிடியில 
த�ாஙகும் இளவைசி என உங்களின் 
்கவிட�்களில த்பண்்களின் உ்்கம் சிறப்பா்கப 
்பதிவாகிறத�?

என்னுத்டை கவிததகளில் என்னுத்டை 

அம்ைா அைர்நதிருக்கி்றாள். அவடள அவற்றின் 
வித�. அது கார்ணைாக இருக்கைாம்.

அம்ைா இல்ைாைல் வளர்நத 
குைநததகள் நாஙகள். அம்ைா �ாததூரில் 
உைர்நிதைப்பள்ளியில் ஆசிரிைராகப் 
பணிைாற்றும்டபாது இதளை தம்பி 
பிர�வததில் ைத்றநதார்கள். அப்டபாது 
எனக்கு வைது ஐநது. அப்பா இல்ைாைல் 
டபாவதும் ஒரு இைப்டப ஆனாலும் அம்ைா 
இல்ைாைல் ஆனதும், உஙகள் மீது இருக்க 
டவணடிை இைல்பான ஈர்ப்பு அதததனயும் 
பி்றரி்டம் டபாய்விடும். பாவதனகளால் 
உஙகதளத வதாடுவார்கள். பா�ாஙகான 
அன்பு வ�லுததுவார்கள். வபாய்ைான 
வாக்குறுதிகளால் உஙகதள மூடுவார்கள். 
புகார்கள் வ�ால்லிச்வ�ால்லிக் குற்்றடபாதம் 
தூணடுவார்கள். அப்பா அளிக்கும் 
வாக்குறுதிகதள உஙகளால் நிதனவூட்்டக் 
கூ்ட முடிைாது. பாரபட்�ம் என்னும் தீதை 
உஙகள் மீது நிதைவகாள்ளும். உஙகள் மீது 
இருக்கடவணடிை காநதம் அகன்றுவிடும். 
எநதப் வபண்ணாலும் அடுததவர் 
குைநததகதளப் பாரபட்�ம் இல்ைாைல் 
கவனிக்க முடிைாது. இது அ�ைான உணதை. 
அப்படி ஒருததி கவனிததால் அவதளப் 
வபணவ்ணன்று வ�ால்ைக்கூ்டாது. அவள் 
வதய்வம். வநறி பயின்று வதய்வைாகக் 
கூடிைவள்.

வபாதுவாகடவ வபணணி்டம் தீதை 
அதிகம். சிறுவைதில் பிறிவதாரு வபணணி்டம் 
நாஙகள் குைநததகளாகக் தகவி்டப்பட்ட்டாம். 
எஙகதளச் சுற்றியிருநத அதனவருக்கும் 
எஙகதள எப்படி டவணடுைானாலும் 
ந்டததுவதற்குரிை அதிகாரம் கித்டததிருநதது. 
நான் க்டவுதள ஒரு தகயிலும் கவிதததை ைறு 
தகயிலும் எடுததுக்வகாணட்டன். அப்பாவும் 
ஆசிரிைர்தான். ஆனால் வபணணின் தீதையின் 
முன்பாக உைகிலுள்ள அதனதது ஆணகளுடை 
மிகவும் சிறிைவர்கடள. சிறு வைதிடைடை 
அறிநதுவகாண்டது இது. தீதை மிகவும் 
வலிைது.

எநதக் காநதததத இைநடதடனா அடத 
காநதம் என்னி்டததில் கவிததைானது. 
அம்ைா என் கவிததயின் வைாழிைானாள். 
வபணத்ண என்னுத்டை ஆன்ைா கூர்நது 
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பார்ததுக்வகாணடிருக்கி்றது. வபண்ணால் 
அத்டநத வலியும் துன்பஙகளும், அவளால் 
அத்டநத டநர்ைத்ற விஷைஙகதளக் 
காட்டிலும் அதிகம். அவளுத்டை எதிர்ைத்றப் 
பணபுகதளப் வபரும்பாலும் அறிடவன். 
ஆனால் அவவாறு ைட்டுடை அவள் 
இருக்கைாகாது என்று உளம் வகாள்கிட்றன். 
டநர்ைத்றைாக அவளி்டம் ஒரு விஷைம் 
கித்டததாலும் என்தன அது கவருகி்றது. 
இருப்பிற்கு உயிரூட்டுகி்றது. அதவ எனது 
கவிததகளிலும் இ்டம் டைற்வகாள்கின்்றன.

ழாக் பிைதவரின் ்கவிட�்கள் உங்கடளப 
்பாதித்��ா்க ஒரு ்கவிட�த் த�ாகுபபின் 
முன்னுடையில தசாலலியுள்ளீர்கள். அந்�ப 
்பாதிபபு உங்கள் ்கவிட�யில நி்கழ்த்திை 
்ாறறங்கள் என்ன?

நாஙகள் எழுதத வதா்டஙகிை 
காைஙகளில் நவீனக் கவிததகள் 
வ�ைற்தகைான இறுக்கஙகளால் பூட்டிக் 
கி்டநதன. கஷ்டப்படுததினார்கள். திருகி 
எழுதினார்கள். அநதத திருகல்களிலிருநதும், 
வ�ைற்தக வநடியிலிருநதும் வவளிடை்ற 
ைாக் பிரவவர் உதவினார். ைற்்றபடி அவர் 
மிகவும் �ாதார்ணைானவர். இன்று  புதிதாக 
எழுத வரும் ஒரு தமிழக் கவிஞனுக்கு அவர் 
உதவுவாரா என்று வதரிைவில்தை.

ஒரு நல் ்கவிட�டை எப்படி அடடைாளம் 
்காண்்பது?

ஒரு நல்ை கவிதத உஙகளி்டததில் உள்ள 
நல்ை கவிததவைான்த்றத தூணடுகி்றது. 
நீஙகள் எழுதவில்தைவைன்்றாலும் கூ்ட 
இநதத தூணடுதல் அகததில் நிகழகி்றது.

ஒரு நல்ை கவிதததைப் படிதது 
முடிதததும்; அப்படிைா, அதனால் என்ன? 
என்று டகட்டுப் பாருஙகள். இநதக் 
டகள்விக்குப் பின்னரும் அதில் ஏடதனும் 
மிச்�ம் இருக்கும். மிச்�மிருநதால் அது நல்ை 
கவிதத.

்கவிட�யில த�ாடரந்து நீடித்து வருகிற 
்ாறறம் எப்படி சாத்திை்ாயிறறு?

கவிதத ஒரு வதா்டர் இைக்கம். 
அதனாடைடை அது மிகமிகச் �வாைான 
காரிைைாக ஆகி்றது. கவிதத எழுதத வதா்டஙகி 
பததுப் பதிதனநது ஆணடுகள் கழிநத 
பி்றகுதான் நீஙகள் ஒரு கவிஞரா இல்தைைா 
என்பததடை வதரிநதுவகாள்ள முடியும். 
டவறு ஒரு துத்றயிலும் இப்படியிராது. 
நிதைவகாணடு விடுவீர்கள். கவிததயில் 
ஒருடவதள இல்தைவைன்்றானால் இைநதது 
இைநததுதான். ஆனால் கவிதததை முன்னிட்டு 
அத்டயும் இைப்தபப் டப்றத்டதல் என்றும் 
வ�ால்ைைாம். கண்டராதிததன் ஒரு கவிஞன் 
என்பது திருச்�ாைல் வதாகுப்பிடைடை 
உறுதிப்படுகி்றது. அதற்கு அவர் பதிதனநது 
ஆணடுகதள, முதல் வதாகுப்பு வவளிவநத 
காைததிலிருநது வ�ைவிட்டிருக்கி்றார். 
ஆரம்பததிலிருநது நம்ைால் வ�ய்ை 
இைன்்றவதல்ைாம், ஒப்புக் வகாடுப்பதத 
ைட்டும்தான். கவிஞன் அதன் ஏடதாவவாரு 
கிதளயில் இருநது டதான்றுகி்றான்.

வறுட், வாழ்வா�ாைம், சமூ்கச் சிக்்கல 
என எத்�டனதைா இன்னல்கடளத் �ாண்டிப 
த்பாைாடி எழு� தவண்டி இருக்கிறது ஒரு 
்கவிட�டை. அப்படிப்படட ்கவிட�க்குத் �க்்க 
அஙகீ்காைம் அவன் வாழும் ்கா்த்தித்தை 
கிடடக்்கா்ல த்பானால எப்படி இருக்கும்?

கவிததக்கு அஙகீகாரம் என்பது முதலில், 
�மூகம் கவிதததை உ்ணரும் தி்றததால் 
அதைகி்றது. பாரதி பிற்காைஙகளில்தான் 
உ்ணரப்படுகி்றான். �ைகாைததில் அவன் 
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கண்டத்டைப்பட்்டவனில்தை. இப்படி 
பைதரச் வ�ால்ைைாம். ஞானக்கூததன் 
அறிைப்படுவதற்குள் அவருக்கு வைது 
பிநதிவிட்்டது. கவிதத காைததில் முநதி 
நிற்கும் ஒரு கதை வடிவம். காைநதாழநடத 
அது உ்ணரப்படுகி்றது. ஆனால் முநதி 
உ்ணர்நதுவகாள்ளும் �மூகடை சி்றநதது, துடி 
வகாண்டது.

்கவிட�க்கு உடல(வடிவம்) முக்கிை்ா? 
உயிர(ஆன்்ா) முக்கிை்ா?

கவிததக்குச் வ�ால் முக்கிைம். ஒரு வ�ால் 
எவவளவு ஆைததில் இருநது வருகி்றது என்பது 
முக்கிைம். எவவளவு வபாய்யில்ைாைல் 
இருக்கி்றது என்பது அதனினும் முக்கிைம். 
கவிததயின் வடிவம், வபாருள் எல்ைாம் 
ஒன்று்டன் ஒன்று கைநது நிற்பதவ. தனிடை 
அவற்றுக்குப் வபாருள் இல்தை.

ஆைம்்பக்்கடட வாச்கர்கள் நவீன ்கவிட�ச் 
சூழட் எவவி�ம் உள்வாஙகிக் த்காள்ள்ாம்? 
வாச்கர்களா்க இருப்பவர்கள் வாசிப்ப�ன் 
மூ்்ா்க ஒரு சிறந்� எழுத்�ாளைாகி விட 
முடியு்ா?

முதலில் தன்தனக் கவிஞன் என்று 
அதைததுக்வகாள்வதத நிறுதத டவணடும். 
ஒப்புக்வகாடுக்க டவணடும். கவிஞன் என்று   
அறிைப்படுவீர்கள். அறிைப்படுவது வதரயில் 
எழுதிக்வகாணடிருஙகள்.

சூைல் கற்றுததருவதத எடுததுக்வகாணடு 
விைகி ந்டஙகள். நீஙகள் ைாருக்கும், 
எதற்கும் வபாறுப்புதாரி இல்தை. வாழதவ 
முழுதைைாக விரும்பி வாைத வதா்டஙகுஙகள். 
நீஙகள் இஙடக ைதை பார்க்க, க்டல் 
பார்க்க, நைம் கா்ண வநதிருப்பவர். ஆர்வக் 
டகாளாறில் பி்ற வபாறுப்பு எடுக்க டவண்டாம். 
வபாறுப்புதாரி ஆகடவண்டாம்.

கவிஞன் இறுதிவதரயில் இைஙக 
டவணடிைவன். எநத ஒன்றிலும் நிதைவகாள்ள 
டவணடிைவன் அல்ை.

்கவிட� ஏன் எழு�ப்பட தவண்டும்?
உயிர் ஏன் வாை டவணடும் என்பததப் 

டபான்்ற டகள்வி இது. உைகம் உள்ளளவும் 
கவிதத எழுதப்ப்ட டவணடும். ஏவனனில் 
கவிததயிலிருநடத ைறுவுைகம் டதான்றுகி்றது. 
உைகின் இத்ண உைகம். ைறுவுைகம் வாழும் 
உைதகத டதாற்றுவிக்கி்றது. 

ச்்கா்க் ்கவிட�பத்பாக்ட்க எப்படி 
்பாரக்கிறீர்கள்? உங்கள் ்பாரடவயில �மிழின் 
ச்்கா் முக்கிைக் ்கவி்கள் ைார ைார?

ஆடராக்கிைைாகடவ உள்ளது. எப்டபாதும் 
டபாைடவ. முன்டனார்களில் நித்றை கவிகள். 
ஆைம் வகாண்டவர்கள். புதிைவர்களில் இத�, 
டபாகன், �பரிநாதன் ஆகிடைார் சி்றப்பாக 
எழுதுகி்றார்கள்.
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 பவளேவிழா வாழ்த்துக்கள

தமிழின் பரநதுபட்்ட 
இைக்கிைவவளியில் ஒரு புதுதை ஒளிைாக 
ைனதில் நிற்பவர் வண்ணதா�ன் அவர்கள். 
சிைருக்கு வண்ணதா�தனத வதரிைாது. 
அல்ைது வதரிை விரும்பாது இருக்கைாம்.  
அவர்களுக்குக்  கல்ைாணஜி என்்ற கவிஞனாக 
அவர் வதரிைைாம். அததவி்டவும், எனக்கு 
வண்ணதா�தனவி்ட கல்ைாணஜிதை 
அதிகம் பிடிககும் என்று வ�ால்பவர்களும் 
இருக்கி்றார்கள். 

இரணடு ததைமுத்ற எழுததாளர்கள் 
ைததியில் மிகவும் அறிைப்பட்்டவராக 
என்றும் இருப்பவர். அவரது எழுததுக்களின் 
ஈரமும், ஈர்ப்பும் அதததன அரிைது. 
அவரில் பாவும் ைனிதர்கள் அதனவரும் 
நுட்பைான ைனமித்டயிருநது உதிக்கும் 
சூரிைபுததிரர்கள். அதன் வழிைாக ஏகி 
அவருக்குள்டளடை புததநதிருப்பவர்கள். 
அவரது பத்டப்புகள் அதனததும் ஒளிரும் 
பளிஙகால் வ�ய்ைப்பட்்ட சின்னஞ்சிறு கவின் 
சிதைகள். அதில் வதரியும் ஒளி எஙகும் 
பரவி எல்டைாதரயும் ஆகர்சிக்கக்கூடிைது. 
�மீபததில் ஆகஸ்டு 22ஆம் டததியில் 
எழுபதததநதாவது வைதின் முதல் நாள் 
வண்ணதா�னுக்குத துவஙகியிருக்கி்றது. 

எழுததாளுதையின் வண்ணம் 
நித்றநத வாழவிைல் குறிப்புகதளத 

தஙகளின் பார்தவக்குப் வபருைகிழவு்டன் 
முன்தவக்கிட்றாம். 

1.சி.கலிைா்ண சுநதரம் எனும் 
இைற்வபைர் வகாண்ட 

வண்ணதா�ன் அவர்கள் திருவநல்டவலி 
நகரததில் வபருதைமிக்க சு்டதைைா்டன் 
டகாவில் வதருவில் 22-08-1946இல் சுதநதிரப் 
டபாராட்்டம் டவகவைடுதத காைததில் 
பி்றநதார். அவடராடு பி்றநதது 3 �டகாதரர்கள் 
ைற்றும் 3 �டகாதரிகள் என வைாததம் 7 டபர்.  
வண்ணதா�ன் இரண்டாவது ைகன் ஆவார்.

2.தநததைார் திகசி என 
அதைக்கப்படும் தி.க.சிவ�ஙகரன் 

ஆவார். தமிைகததின் ைாவபரும் 
இைக்கிை உபா�கராக, எழுததாளர்கதள 
ஊக்குவிப்பவராக, தாைதர இைக்கிை 
இதழின் ஆசிரிைராக இருநதவர். கத்டசி வதர 
அவரது அஞ்�ைட்த்டகள் எல்ைா இதழகதள 
டநாக்கியும், பத்டப்பாளிகதள வாழததிைபடி 
ப்றநதுவகாணட்ட இருநதன.

3.தமிைகததில் �ாகிதை அகாதமி 
விருததத தநததயும் ைகனும் 

வபற்்றது திகசியும் அவரது ைகனுைான 
வண்ணதா�னுைாவர்.  பைருக்குத தநதத 
ைகன் என்று உ்றடவ வதரிைாைல் இருவரும் 
தனிதத ஆளுதைகளாக வாழநது வநதது 
டபாற்றுதலுக்குரிைது.

75õ‡íî£ê¡
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4. தநததைார் அக்காைததிை இ்டது�ாரி 
அரசிைலில் ஈடுபட்டிருநததாலும், 

இைக்கிை இதழின் ஆசிரிைராக 
இருநததாலும் குடும்பக் காரிைஙகதள 
வண்ணதா�னின் ஆச்சியும் அம்ைாவும் 
கவனிததுக்வகாண்டார்கள். அவர்கள் 
பார்தவயில் பட்டு வளரும் பிள்தளைாக 
இருநதார்.

5.பாரம்பரிைமிக்க கார்கார்ததார் 
குடும்பததில் கருவநல்லூர் 

பணத்ணைாராக இவரது தாததா வபரும் 
வ�ல்வாக்கு்டன் வாழநதவர்கள். அநதக் 
காைததில் அவர்களுக்குக் கிராைததில் 
இருநது விவ�ாை விதளவபாருட்கள், பயினி, 
பனஙகிைஙகு என வருைாம். டதனாகத 
திததிதத வாழக்தகதைக் டகட்க விைப்பாக 
இருக்கும். 

6.சி்றநத ைனிதடநைக் கவிஞராகவும் 
எழுததாளராகவும் இருப்பதற்குக் 

கார்ணம் அவர்கள் வீட்டில் வதாழு நித்றை 
பசுக்களும் எருதுகளும் இருநதடத.  பை 
கததகளில் பசுக்கதளயும், காதளகதளயும் 
உைர்நத நிதனவுகளு்டன் பதிவிட்்டதில் 
இததன விளஙகிக்வகாள்ள முடியும். 
பின்வதளவு கி்ணற்றில் மீன் வளர்தததத 
ைனம் ைகிைச் வ�ால்வததக் டகட்கக் காதுகள் 
டவணடும். 

7.பள்ளிப் படிப்தபத திருவநல்டவலி 
�ாப்்டர் உைர்நிதைப் பள்ளியிலும், 

புதுமுக வகுப்தபத (PUC) தூை டைாவான் 
கல்லூரியிலும், பட்்டப்படிப்தபத தூததுக்குடி 
வ.உ.சி. கல்லூரியிலும் பயின்்றார்.  

8.பததாம் வகுப்பு படிக்கும்டபாது 
கததகள் எழுதும் ஆர்வம் டதான்றி 

1962இல் முதல் சிறுகதத நா.பார்தத�ாரதிதை 
ஆசிரிைராகக் வகாண்ட தீபம் இதழில் 
வவளிவநதது.  புதுதையு்டன் திகழநத 
சிறுகததகள் பைவற்த்றப் வபருைகிழவு்டன் 
வவளியிட்்டார் தீபம் இதழில். தன்தன 
முதல்முதைாகப் பாராட்டிைவர் தீபம் 
இதழின் ஆசிரிைர் நா. பார்தத�ாரதி என்ட்ற 
வதரிவிப்பார்கள்.

9.சிறுவைதிடைடை தீவிர வா�கராக 
ைாறி, தனது தநததைாருக்கு 

வநத ருஷை நாவல்கதளப் படிததது  தான் 
எழுததாளராக ைாறுவதற்கான மிகப் 
வபரிை காரணி என்று வ�ால்வார்கள். ருஷை 
இைக்கிைததில் புதிதாகப் டப�ப்படும் 
எநத நாவலும் அவர்கள் கணத்ண விட்டுத 
தப்பிைதில்தை. இன்றுவதர டப�ப்படும் 
எல்ைாச் சிறுகதத, நாவல் நூல்கதள 
வாஙகிப் படிக்கும் தீவிரைான வா�கராகடவ 
இருப்பதுதான் அவர்களது எழுததத இன்று 
வதர உயிர்ப்பிததுக்வகாணட்ட இருக்கி்றது. 

10. தான் இைக்கிைக் கர்ததாவாகவும், 
ஓவிைனாகவும் ைாறிைதற்குக் 

கார்ணம் தனது அண்ணன் க்ணபதி 
என்பதத அடிக்கடி நிதனவுவகாள்வார்கள். 
பன்முகத தி்றதைடைாடு இருநத அவர்கள் 
வாசிப்பிலும் எழுததிலும் ஓவிைததிலும் 
சி்றப்பு்றத திகழநதார்கள் என்றும், அவர்கள் 
இ்றநதுடபானது டபரிைப்பு என்றும் 
வ�ால்லிக்வகாணட்ட இருப்பார்கள்.  
அண்ணன் க்ணபதி அவர்கள் குறுநவதாதகக்கு 
உதர எழுதிைவர்கள் ஆவார். அவர் 
வழிவதாட்டுத தன் இைக்கிைப் பை்ணம் 
வதா்டர்வதாகத வதரிவிப்பார்கள். 

11.பரைன் எனும் நணபர் 
தனக்குக் கததகள் பை வ�ால்லி 

எழுதுவதற்கு ஆதர்�ைாக இருநதார் என்று 
நிதனவுகூர்வார். அவர் ைாடராடும் எளிதில் 
பைகுவதத ைைர்ச்சியு்டன் வ�ால்ைல் 
எனக்குப் பிடிக்கும்.

12. பரைன் திருவநல்டவலி �நதிப்பில் 
ந்டததிவநத கிரா�ுடவட் 

டதநீர்க்கத்டயில் தனது ஓவிைஙகதள 
தவததிருப்பது வைக்கம். எழுததாளர் தாணடி 
ஓவிைர் என்பது பைருக்கும் வதரிைாததாக 
இருக்கைாம்.  

13.நான் எழுததாளர் 
ஆகியிராவிட்்டால் ஓவிைனாக 

இருநதிருப்டபன் என ைகிழவு்டன் 
வ�ால்தகயில் இன்னும் ஓவிைம் வதரயும் 
ஆத� பதுஙகியிருப்பது வதரிை வரும். 

14.அவரது தகவைழுதது 
மிக அைகானது. அதுவும் 

வபரிை எழுததுக்களாக நவீனபாணியில் 
எழுதியிருப்பது சி்றப்பாக இருக்கும். டைலும் 
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அடிததல் திருததல் இல்ைாைல் எழுதுவது 
அவரது சி்றப்பு. 

15.சிறுகததகதள அப்படிடை 
அடிததல் எதுவுமின்றிக் 

கணினியில் அடிப்பது வைக்கம்.  அவரது 
வதளிவான சிநததனயில் ைைரும் நுட்பஙகள் 
எழுதும்டபாது அப்படிடை டதான்றுவது 
என்று வ�ால்கி்றார்கள். எழுதிைபின் அததத 
திருததுவது தவிர டவறு எதுவும் வ�ய்ததில்தை 
என்பது ஆச்�ரிைைானதுதான். 

16. 1962இல் வதா்டஙகி இன்று வதர 
சுைார் 58 ஆணடு காைம் வதா்டர்நது 

தளர்வின்றி எழுததும் பல்தளஙகளாகப் 
வபருகிக்வகாணடு டபாகி்றது என்பதில் 
இருக்கி்றது அவர்களின் வதா்டவிைைா உைரம். 

17.இதுவதர  14 சிறுகததத 
வதாகுதிகள், 8 கவிததத 

வதாகுதிகள், 2 கடித நூல்கள், 2 கட்டுதர 
நூல்கள் வவளிவநதுள்ளன. 

18.நல்ை திதரப்ப்டஙகள் மீதும், 
இன்னித� மீதும் எப்டபாதும் 

ஒரு பிரிைம் உணடு. நல்ை ப்டஙகதள 
எப்படிைாவது பார்ததுவி்ட டவணடும் என்று 
விரும்புவார்கள். குறிப்பாக இப்டபாது 
வருகி்ற சி்றப்பான ைதைைாளப் ப்டஙகதள 
வீட்டிடைடை பார்ததுவிடுவார்கள். அதன் 
மீதான சி்றகடிப்பு பார்தத நாட்களில் 
வருகி்றவர்களி்டம் டபசும்டபாது வதரியும். 

19.தனது தநததைார் திகசிக்கு 
வரும் கடிதஙகதளயும் அதற்கு 

அவர்கள் எழுதும் பதில் கடிதஙகதளயும் 
குறிதது அறிநததனாடைா என்னடவா கி.ரா. 
தவப் டபாை, வல்லிக்கண்ணதனப் டபாைப் 
பைருக்கும் இைக்கிைச் வ�றிடவாடு கடிதஙகள் 
எழுதுவார்கள். தகைால் எழுதும் கடிதஙகள் 
கா்ணாைல் டபாய்விட்்ட இநதக் காைததிலும் 
அததத வதா்டர்கி்றார்கள். அவர்கள் அனுப்பும் 
பார்�ல் மிகுநத வ�ய்டநர்ததியு்டன் இருக்கும். 

20.பை்ணடைா, விருநதினர்கள் 
வரடவற்டபா, காைததில் 

வ�ய்ைடவணடிை டவதைடைா அதவ குறிதத 
�ரிைான திட்்டமி்டல் இருக்கும். புதகவணடி 
நிதைைததிற்கு ஒரு ைணி டநரததிற்கு 
முன்பாக இருக்க டவணடும் என்பதில் 
கவனைாக இருப்பார்கள். வீணசிரைம் நம்ைால் 
ைாருக்கும் இருக்கக்கூ்டாது என்பதுதான் 
அதன் ஊ்டாட்்டம்.

21.எல்டைாருக்கும் அன்பு்டன்,  
சிை சி்றகுகள் சிை ப்றதவகள் 

எனும் இரு கடிதத வதாகுப்புகளும் எதததன 
ைானு்டப் பிரிைததில் எழுதப்பட்டுள்ளன 
என்பததக் காட்டும். கடிதஙகள் 
தனிப்பட்்ட டததவக்கானது என்பது 
வபாய்தைைானவதன்று நிரூபிக்கும். அதற்குள் 
ஒளிநதிருக்கும் அற்புதைான இைக்கிை 
டந�ம் சுைநைைற்்றது என்பதத உதரக்கும். 
அப்படிைான வதாகுப்புகள் அதவ.  
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இைக்கிை ஆளுதைகளுக்கு, நணபர்களுக்கு 
எனக் கடிதஙகள் ஆயிரததிற்கும் 
டைற்பட்்டவர்களுக்குப் டபாய்ச் 
ட�ர்நதிருக்கும் என்று நிச்�ைம் வ�ால்ைைாம். 
�ாதி, ைதஙகளுக்கு அப்பாற்பட்்ட ைானு்ட 
டந�ம் கசிநதிருக்கும். 

22.சினிைாவிற்கு வாருஙகள் என்று 
பைரும் டகட்்டடபாது ‘இல்தை.. 

எனது வாழக்தக எழுததுக்களுக்கானது’ 
எனக் வகாஞ்�ம் ஒதுஙகிைபடிடை 
வ�ால்லிவிட்்டார்கள். ஆயினும் நல்ை 
சினிைாக் கதைஞர்கதளப் பாராட்டுவதில் 
எப்டபாதும் முதலில் நிற்பவர்கள். 

23.எழுதாத நாட்கள் 
உணவ்டன்்றாலும் வாசிக்காத 

நாட்கள் இல்ைடவ இல்தைவைன்று 
வ�ால்ைைாம். புதிை நூல்கதள விதை 
வகாடுதது வாஙகிப் படிததுவிட்டுத 
தனது நணபர்களி்டம் படிக்கடவா, 
அவர்களுக்வகன்ட்றா வகாடுததுவிடுவது 
வைக்கம். 

24.தமிழநாடு  அரசு வைஙகும் 
கதைைாைணி விருது, 

இதளைரா�ா அவர்கள் வைஙகும் பாவைர் 
விருது,  விஷணுபுரம் விருது, சு�ாதா விருது 
டபான்்ற விருதுகளும் டவறு பை விருதுகளும் 
அவதர அைஙகரிததுள்ளன. பை வாழநாள் 
�ாததனைாளர் விருதுகளும் வபற்றுள்ளார். 

25.2016இல் அவர் எழுதிை 
“ஒரு சிறு இத�” நூலுக்கு 

�ாகிதை அகாதமி விருது வபற்றுள்ளார். 
தில்லியில் ந்டநத விைாவில் �ாகிதை 
அகாதமி ததைவர் விசுவநாத பிர�ாத திவாரி 
அவர்கள் வைஙகினார். குடும்பததினரு்டன் 
அவவிைாவில் கைநதுவகாண்டார். 

26.கன்டா இைக்கிைத டதாட்்டம் 
வைஙகும் இைல் விருதும் 2018இல் 

வபற்்றார்.  அதுவதர வவளிநாட்டிற்குப் 
பை்ணம் வ�ய்ைாத அவரி்டம் க்டவுச்சீட்டு 
எடுக்க டவணடும் என்்ற எண்ணம் கூ்ட 
இல்ைாைல் இருநதது விைப்பிற்குரிைது. அநத 
விைாவிற்குச் வ�ல்ைடவ க்டவுச்சீட்டு வபற்று 
வவளிநாடு வ�ன்று வநதது ைகிழவிற்குரிைது. 

27.கன்டாவிற்குச் வ�ன்று அவரது 
நணபர் இைஙதகயின் முதன்தை 

எழுததாளர் அ.முததுலிஙகம் அவர்கதளச் 
�நதிததடபாது தான் அவருக்காகக் வகாணடு 
வ�ன்்ற ப்றதவயின் இ்றகிதனப் பரி�ாக 
வைஙக, அவரும் பதிலுக்கு அநத நாட்டின் 
சி்றப்பான ைரைான டைப்ளார் ைரததின் இதை 
ஒன்த்றப் பரி�ளிததார். இருவரும் அநத 
இரணடு பரிசுகதளப் வபற்்றதத மிகவும் 
சிைாகிததுப் டபசிக்வகாண்டார்கள். அப்படி 
ஒரு  அன்பும் அநநிடைான்ைமும் டவறு எஙகு 
பார்க்க முடியும்.. 

28.அஙகிருநது அவைரிக்காவிற்குச் 
வ�ன்்றார். அஙகு டவவ்றாரு பரிசு 

தருகிட்றாம் வாருஙகள் என்று அதைததடபாது 
அதத ைறுததுவிட்்டார். ‘விருதுகள் எனக்குப் 
டபாதும். என் எழுததுக்கதள வாசியுஙகள். 
அதுடவ நீஙகள் எனக்குச் வ�ய்யும் சி்றப்பு’ 
என்று கூறிைது அவரது சி்றப்பிற்கு 
அத்டைாளம்தாடன.

29.ஆனநத விக்டன், புதிை 
ததைமுத்ற, எஸ்.ஆர்.

எம். பல்கதைக்கைகம் டபான்்றதவயும் 
பரி�ளிததுள்ளன.  எல்ைா விருதுகதளயும் 
பரிசுகதளயும் தாணடி அவரது எழுதது பை 
எழுததாளர்களாலும், சி்றநத வா�கர்களாலும் 
டபாற்்றப்படுவதத மிகவும் வபரிை பரி�ாகக் 
கருதுவது அவரது எண்ணைாகும். 

30.க்டநத வரு்டம் தஞ்�ாவூர் 
தமிழப் பல்கதைக்கைகம் 

அவரது பத்டப்புகதளப் பாராட்டி  
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ைதிப்புறு முதனவர் பட்்டம் வைஙகிைது.   
தமிைகததில் பத்டப்பிற்காக ்டாக்்டர் பட்்டம் 
வ�ைகாநதனுக்குப்  பி்றகு வண்ணதா�ன் 
அவர்களுக்குததான் வைஙகப்பட்்டது. தன்தன  
முதனவர் என்று குறிப்பிடுவதத விரும்பாது 
அ்டக்கைாகத தன்தன வண்ணதா�ன் என்று 
ைட்டும் அதைததுக்வகாள்கி்றார்.

31.வண்ணதா�ன் பி்றநத 
சு்டதைைா்டன் வீதி எப்டபாதும் 

இைக்கிை கூ்டல் வீதிைாகடவ இருநதது.  
தநதத தி.க.சி.தைப் பார்க்க வருபவர்கதளத 
தாணடி வண்ணதா�னுக்காகவும் பை 
எழுததாளர்களும், வா�கர்களும் வருவார்கள். 
இருவருக்கும் தனிததனிைான வா�கர்கள் 
பத்டப்பாளிகள் நட்பாக உருவாகி 
இருநததுதான் சி்றப்பு.

32.அவரது வீதியில் அவரது 
நணபர்களாக இருநத டகாபால் 

என்்ற கைாப்பிரிைா, விக்ரைாதிதைன் 
டபான்ட்றார் அவரது பான்தைடைாடு 
உருவாகி தமிைகததின் சி்றநத இைக்கிை 
ஆளுதைகளாகத திகழநது வருகி்றார்கள் 
என்பது குறிப்பி்டததக்கது. 

33.தன்தனத தம்பி என்று 
அதைக்கும் கைாப்பிரிைா, தனது 

ஆ�ான் என்கி்றார். டைலும் வண்ணநிைவன் 
திருவநல்டவலியில் வாழநத காைததில் 
அவதரச் �நதிததுவிட்டுச் வ�ல்வது 
வாடிக்தகைாகும்.  தனது எழுததுக்கதள 
அவரி்டம் வகாடுதது வாசிக்கச் வ�ால்வதும் 
வைக்கைாகும். 

34.வண்ணநிைவன் க்டல்புரததில் 
நாவலின் சிை அததிைாைஙகதள 

எழுதிக்வகாணடு வநது கைாப்பிரிைா 
மூைைாக அவரி்டம் வகாடுதது வாசிக்கச் 
வ�ால்லிக் கருதததக் டகட்பாராம். கத்டசி 
அததிைாைததத அவர் இரணடுவிதைான 
முடிவுகடளாடு எழுதிக்வகாணடு 
வநதாராம். ஒன்று கதாநாைகி தற்வகாதை 
வ�ய்துவகாள்வதான ட�ாக முடிவு. 
ைற்வ்றான்று ைதார்தத முடிவு. வண்ணதா�ன் 
‘ைதார்தத முடிவுதான் �ரிைானது. ட�ாக 
முடிதவ ைார் டவணடுைானாலும் 
எழுதிவி்டைாம். ஆனால் ைாதார்தத முடிதவ 

வண்ணநிைவன்தான் எழுத முடியும்’ எனச் 
வ�ால்லி அததடை தவததார்களாம். இன்று 
வதர அநத நாவல் சிைாகிக்கப்படுவதற்கு 
அதுவும் ஒரு கார்ணைாகும். 

35.சு்டதைைா்டன்  டகாவில் 
�நதில் திரிநத  வண்ணதா�ன், 

வண்ணநிைவன், கைாப்பிரிைா, 
விக்ரைாதிதைன் ஆகிை நால்வரும்  வபரிை 
இைக்கிை ஆளுதைகளாக இன்றும் 
வாழநதுவருகி்றார்கள். அதில் மூததவர் 
வண்ணதா�ன் அவர்கடள. அவரது  எழுதது 
முதலில் விதளநது பி்றர் அததனப் 
பருகிைவர்கள் என்பதும் குறிப்பி்டததக்கது. 

36.விக்ரைாதிதைன் தான் 
எழுதிை கவிததகதள 

எடுததுக்வகாணடு ரா�வல்லிபுரம் வ�ன்று 
வல்லிக்கண்ணதனச் �நதிததடபாது அவர் 
‘முதலில் சு்டதைைா்டன் டகாவில் வதருவில் 
இருக்கும் வண்ணதா�தனப் டபாய்ப் பார். 
அவன் சி்றப்பாக எழுதிக்வகாணடிருக்கி்றான். 
அவனி்டம் காட்டி ஆடைா�தன டகள்’ என்று 
அனுப்பி தவததார் என்று விக்ரைாதிதைடன 
தனது நூலில் குறிப்பிட்டுள்ளார். 

37.அவர் கட்டுதர எழுதுவதற்குப் 
பிரிைப்ப்டாதவர்.  ஆயினும் 

ைற்்றவர்களின் வற்புறுததலுக்காகக் 
கட்டுதரகள் எழுதினால் அதவ, “சின்ன 
வி�ைஙகளின் ைனிதன்”, ைற்றும் ஆனநத 
விக்டனில் எழுதிை “அகம்பு்றம்” 
இரணடுைாகும். அதவ இரணடும் 
மிகவும் சி்றப்பான வைாழிநத்டயில் புதிை 
வ�ய்திகள், புதுதைைான முத்றைால் 
வ�துக்கப்பட்்டனவாகும். அதவடை 
வண்ணதா�ன் என்்ற ஆளுதையின் தி்றநத 
ைனது எப்படிைானது என்பதத அறிை 
தவக்கும். 

38.பாரத ஸ்ட்டட் வஙகியில் 
டவதை பார்தது  ஓய்வு வபற்்ற 

பின் எழுதது ைட்டும் தைது வாழக்தகவைன 
வாழநதுவருகி்றார். 

39.அவருக்கான வைாழியும், பார்தவ 
நுட்பஙகளும், கூர்தைைான 

படிைஙகளும், ைனஙகதள அறிநது 
வவளிப்படுததுதலுடை அவரது சிறுகததயில் 
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கா்ணப்படும்.  அததததாணடி அவரது 
எழுததுக்கள் அஙகுமிஙகுைாக அதைவடத 
இல்தை.

40.டவறுவதகயில் எழுதுவடதா,  
பரிசிற்காகச் சிறுகததகதளக் 

டகட்பவர் டபாக்கில் வதளநது எழுதுவடதா 
அவரது எழுததில் என்றும் நிகழநதது 
கித்டைாது.   தனது தனிதத வழியில்  ந்டநது 
டபாவததடை என்றும் விரும்புகி்றார். 

41.நீஙகள் நாவல் ஏன் எழுதவில்தை 
எனக் டகட்கும்டபாது எனக்கு 

அநத அளவிற்கு நித்றை ைனிதர்கதளப் பார்க்க 
வாய்ப்பில்ைாைல் டபாய்விட்்டது எனவும், 
எனது எழுததுக்கள் எனது பார்தவயில் 
பட்்ட சின்னச் சின்ன ைனிதர்களின் சின்ன 
அனுபவஙகடள என்றும் வ�ால்லிவிட்டுக் 
க்டநதுடபாய் விடுவது வைக்கம்.

42.இைக்கிைச் சிநததன 
ஆணடுடதாறும் இதழகளில் 

வரும் சி்றநத சிறுகததகதளச் சி்றநத 
டதர்வாளர்கள் மூைம் டதர்நவதடுதது 
அவர்களது  வாழக்தகக்குறிப்பு்டன் 
வவளியிடுவது வைக்கம். அதில் இருத்டதவ 
முதல் பரிசு வண்ணதா�ன் சிறுகததகளுக்குக் 
கித்டததுள்ளது. டதர்வு வ�ய்தவர்கள் 
எழுததாளர்கள் சு�ாதாவும், பார்வதி 
கிருஷ்ணனும் ஆவர்.

43.வரு்டாவரு்டம் 
ரா�வல்லிபுரததில் இருக்கும் 

குைவதய்வம் தவசித தம்பிரான் டகாவிலுக்குப் 
பஙகுனி உததிரம் அன்று வ�ன்று வழிபடுவது 
வைக்கம். ரா�வல்லிபுரம் ஊர் �ாகிதை அகாதமி 
விருதாளர்கள் ரா.பி.ட�துப்பிள்தள(முதல் 
விருதாளர்), தற்டபாததை நூற்்றாணடு நாைகர் 
வல்லிக்கண்ணன் ஆகிடைார் பி்றநத ஊராகும்.

44.கதைக்க முடிைாத ஒப்பதனகள் 
எனும் சிறுகதத நூடை அவரது 

முதல் நூைாகும்.  புைரி  முதல் கவிதத நூல்.   

45.தற்டபாது எழுதப்படும் 
அதனதது நூல்களும் �நதிைா 

பதிப்பக வவளியீடுகளாக வருகின்்றன. 
கத்டசியில் வநதுள்ள தீராநதி சிறுகததத 
வதாகுப்பு அவரது 75வது பி்றநத நாளில் 
வவளியி்டப்பட்்டது. 

46.கவிதத என்பது அவரது உன்னத 
ைனதின் படிைஙகள். அதவ 

சிற்்றதைகள். டபரதிர்தவ ஏற்படுததும் 
அணுக்கள். தமிைகததில் கவிதத 
வாசிப்பாளர்கள் அதனவரும் ஏதாவது ஒரு 
கவிதததை ைனனம் வ�ய்து வ�ால்வதத 
எல்டைாரும் டகட்க முடியும். அவர் எப்டபாடதா 
கூவும் இளடவனிற் காைததுக் குயில் டபாை 
அல்ை. எப்டபாதும் இத�க்கி்ற புல்புல் 
ப்றதவகளின் �ஙகீதம் டபாை நம்தைக் காதை, 
ைாதை எல்ைா டநரஙகளிலும் வநதத்டபவர்.

47.உதார்ணததிற்கு ஒரு கவிதத:      

    “வபன்சில் சீவிக் வகாணடிருக்கிட்றன்
      வைாரவைாரவவன ைரஙகள் 
      எஙடகா  �ரிை.”

48.அதிகைாக டைத்டகளில் டப� 
ஒப்புக்வகாள்வதில்தை. ஆனால் 

ஒப்புக்வகாண்ட கூட்்டஙகளில் �ரிைான 
தைாரிப்பு்டன் கவிததப்பாணியில் டபசுவது 
வைக்கம். எதற்கும் நிைாைம் வ�ய்ைணும் 
என்பது டகாட்பாடு. 

49.எழுதுவது வருைானததிற்காக 
என்றும் எணணிைது கித்டைாது. 

சிறுபததிரிதக ஆனாலும் வபரிை இதழகள் 
ஆனாலும் ஒடர அர்ப்பணிப்புதான். அதில் எநத 
ைாற்்றமும் கித்டைாது. எழுதுவது தனக்கான 
வாழவு என்பதில் நித்றவத்டவதாகத 
வதரிவிப்பது வைக்கம். 

50.தன் கணமுன் ைாரும் கஷ்டடைா 
�ஙக்டடைா ப்டக்கூ்டாது. 

எப்டபாதும் உ்டடன உதவுகி்ற ைனநிதை 
உணடு. வபரும்பாலும் வ�ய்த உதவிகள் 
இன்வனாருவருக்குத வதரிைாது.  

51.தாமிரபரணி நதி மீதும், 
திருவநல்டவலி நகர் மீதும் 

அவர் வகாண்ட  ஈடுபாடு அபாரைானது. 
பை கவிததகளில் பரணி நதி டபசும். 
தற்டபாது எழுதிை தீராநதி எனும் 
வபருஙகததயும் பரணிநதிக்காரர் வாழவு 
குறிதததுதான். அக்கததடை நள்ளிரவு நதியின் 
பரிைா்ணஙகள்தாம். 

52.காதையில் டநரதடதாடு 
எழுநதுவிடுவடதாடு, 



19ð¬ìŠ¹ îè¾ Ýèv† - 2020  
w w w . p a d a i p p u . c o m

காதையிலும், ைாதையிலும் நத்டப்பயிற்சி 
வ�ல்வதுணடு.  ைாவட்்டம் அளவிற்கு 
இருநத பயிற்சி இப்டபாது வீட்த்டச் சுற்றி 
எனச் சுருஙகியுள்ளது. ஆயினும் ந்டப்பது 
நல்ைதற்டக என்பதத எல்டைாருக்கும் 
வ�ால்பவர்.

53. காதையில் எழுநது மூச்சுப்பயிற்சி 
ைற்றும் உ்டற்பயிற்சிக்குப் 

பின்தான் ைற்்ற டவதைகள்.  காதை டவதை 
தத்டபடுவதத விரும்புவதில்தை.

54.நான் எப்டபாதும் எததயும் 
திட்்டமிட்டுச் வ�ய்ததில்தை 

என்று வ�ால்லும் அவர், வ�ய்கி்ற டவதை 
அதனததிலும் ைனடநர்ததியு்டன் கூடிை 
வ�ய்டநர்ததிதைக் கத்டப்பிடிப்பவர்.  
எஙகணும் அதைதி இருக்கும் அவடராடு. 

55.கூட்்டம், விைாவில் 
கைநதுவகாள்ள 

ஒப்புக்வகாண்டால் குறிப்பிட்்ட டநரததில் 
�ரிைாக வநதுவிடுவது வைக்கம். கூட்்டம் 
இன்னும் வரவில்தை என்று அதைப்பாளர்கள் 
வ�ான்னாலும் தாைதைாக வர இைைாது 
அவர்களால்.  வ�ான்ன வ�ால்லுக்குக் 
வகாடுக்கும் ைரிைாததைாக அது இருக்கும்.

56.ைற்்றவர் டகட்கும் 
ஆட்ட்டாகிராப்களில் உள்ள 

வ�ால்லிலும் கவிதததை இருக்கும். 

டபாட்ட்டா எடுக்தகயில் ஒட்டிநின்று நித்றவு 
வ�ய்வார்கள். ைற்்றவர்கள் விருப்பததத 
நித்றடவற்்றல் கவனமும் அதில்  இருக்கும். 

57.நான் எழுதுபவன், வாசிப்பவன் 
அல்ை என்பவரல்ை இவர்.  

வாசிப்பவன்தான் எழுத முடியும்  என்்ற 
வகாள்தக உத்டைவர். அதுதான் இன்று வதர 
என்தன எழுததவக்கி்றது என்பார். 

58.வண்ணமும் வா�மும் அவர் 
எழுததுக்களில் புரணடு புரணடு 

வருபதவ. வண்ணைான வா�ன்தான் அவர். 
சிறிை ை்ணம் தூரததிலிருநது வநதாலும் 
அவரது  நாசி கணடுபிடிதது விடும். 
இைற்தகயின் உபா�கர். 

59.ப்றதவகள், ைரஙகள், வ�டிகள் 
குறிதது அதிக ஆர்வமுத்டைவர்.  

அதவ குறிதத ைனதின் ட�கரஙகள் 
அருதைைானதவ.

60.ைனிதர்களின் உணதைைான 
ைனப் ப்டப்பிடிப்பில் அவரது 

சிறுகததகள் எல்ைா உைரஙகதளயும் தாணடி 
நிற்கின்்றன. நுட்பைான உ்ணர்தவ வா�கனின் 
ைனததில்  உருவாக்குகின்்றன.

61.வ�ைகாநததனப் டபாை  
அவரது எல்ைா நூல்களிலும் 

ஒரு முன்னுதர இருக்கும். அதன் ஜீவைைம் 
நூலுக்குள் இழுததுச் வ�ல்லும். கத்டசி 
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நூைான தீராநதியில் பின்னுதர ஒன்த்றயும் 
அைர்க்களைாக எழுதியுள்ளார்.

62.அவரது ஆத�கள் இப்டபாதும் 
ஓவிைம் வதரவதும், ஆயில் 

வபயிணடிங மூைம் வதரவதும்தான்.

63.கடிதஙகள் எழுதுவதன் 
மூைம்தான் தனது பாராட்டுதடைா, 

வாழதடதா, நன்றிடைா முழுதை வபறும் 
என்று இநதக் காைததிலும் எணணுகி்றார். 

64.இப்டபாததை தனிதையில் 
வகாடரானாதவக்  கணடு 

பைப்ப்டவில்தை. ஆனால் அது ஏற்படுததும் 
இைப்புகள் குறிதத கவதை அதிகம் உணடு. 

65.இப்டபாது சிறுகதத  கவிததப் 
டபாட்டிகதளக் கண்டால் 

உ்டனடிைாக எழுதுபவர்களுக்கு அனுப்பி, 
எழுதி அனுப்புஙகள் என்று ஊக்குவிக்கி்றார்.

66.விருநடதாம்பல் பணபில் 
திதளக்கும் இல்ைம். 

வருகி்றவர்கள் வபரிை ஆளுதைகள் 
என்்றாலும், �ாதார்ணைானவர்கள் என்்றாலும் 
ஒடர முத்றயிைான கவனிப்பு என்றும் விைக்க 
தவக்கும். 

67.நூற்்றாணடு காணும் எழுததாளர் 
வல்லிக்கண்ணனி்டமும், கரி�ல் 

எழுததாளர் மீதும் தீரா அன்பு உணடு. 
அவர்கதளப் டபசுகி்றடபாவதல்ைாம் ைனம் 
வநகிழநதுவிடும். 

68. முகநூல் வநதபி்றகுதான் அதிகம் 
கவிததகள் எழுதியிருப்பதாகச் 

வ�ால்கி்றார். முகநூல்  தனது 
பத்டப்பாக்கததிற்கு உதவிைாக இருநதது 
என்றுதரக்கி்றார்கள். 

69.ைடிக்கணினியில் தமிழ 
எழுததுருவில் சிறுகதத 

ைற்றும் கட்டுதர எழுதினாலும் 
எைக்டிரானிக் வபாருட்களில் மிகுநத 
ஈடுபாடு காட்்டவில்தை. ஆனால் எததயும் 
ஏற்றுக்வகாணடு நவீனப் பாததயில் நத்ட 
டபாடும் ைனம் இன்றும் இருக்கி்றது.

70.ைாராவது டநரம் குறிப்பிட்டு 
வருவதாகச் வ�ால்லிவிட்டு,  

டநரம் க்டநது  வருவதத விரும்பைாட்்டார்கள். 
தனது டநரதததப் பாழபடுததிவிட்்ட டகாபம் 

முகததில் கா்ணமுடியும். அதததன ைன 
ஒழுஙகு உணடு.

71.�மீபததில்  அவரது 
வீட்டின்  கடிதப்வபட்டியில் 

ைாம்பைக்குருவிகள் கூடு வதனநது 
முட்த்டயிட்்டன. உ்டடன தபால்காரர்கள் 
வபட்டியில் தபால்கதளப் டபா்டடவண்டாம் 
எனப் வபட்டியின் முன்புக்கு இரு குருவிகள் 
ப்டம் டபாட்டு எழுதிதவததார்கள். 
தபால்காரர் டநரில் கடிதததத ைகிழவு்டன் 
வகாடுததுச் வ�ல்வதாகத வதரிவிததார்கள். 
முகநூலிலும் பதிவிட்டுள்ளததக் கா்ணைாம். 
ைாநத டநைதததயும் தாணடிை வபாழுது அது. 

72.வபருைாள்புரம் �ர்சு அருகில் 
நிற்கும் வதாப்பிைணிநத 

பிச்த�க்காரிதைடைா, தக்காளிக்கூத்ட சிதறி 
விழுவததடைா பார்ததால் ைனமுருகக் 
கவிதத பி்றநதுவிடும். 

73.அவர் அரசிைல் கவிதத 
எழுதவில்தைடை என்று 

கவதைப்படுகி்றார்கள். ஆனால் அவர் 
இன்த்றை இதளஞர்களி்டம் �ரிைான அரசிைல் 
இல்தைடை என்று கவதைப்படுகி்றார்.  
இ்டது�ாரி எண்ணமும், �மூகநீதி காதத 
திராவி்ட அரசிைலும் பிடிக்கும். 

74.நாட்டில் ந்டக்கும் டைா�ைான 
வ�ைல்பாடுகள், கவதைப்படும் 

வ�ய்திகள் கணடு ைனம் கைஙகிவிடும். 
‘வபரிை விபதது, இ்றப்பு டபான்்றவற்த்றப் 
பார்க்கக்கூ்ட ைனம் தாஙகவில்தை. அதனால் 
தவிர்க்கிட்றன்’ எனும் கருத்ண ைடனாபாவம் 
பைருக்கும் வதரிைாதது. 

75.இநத ஆகஸ்டு 22ஆம்டததி 74 
வைது முடிநது 75இல் முக்கால் 

வ�ஞ்சுரி அடிததிருக்கி்றார்கள். அன்த்றை 
தினம் அவரது சிறுகததத வதாகுப்பு 
வவளியி்டப்பட்்டது. பவளக்கூடுதக  எனும் 
நிகைதைக் கூட்்டமும் டகாைம்புததூர் 
இைக்கிை ஆர்வைர்களால் ந்டததப்பட்்டது. 
வதா்டர்நது அவர்கள் எழுதடவணடும், 
நித்றை இைக்கிைம் பத்டக்க டவணடும். 
நீண்ட ஆயுளு்டன் டநாய் வநாடியின்றி 
இத்ணைடராடு வாை டவணடும். இதுடவ 
நம் ஒவவவாருவரின் பிரார்தததனைாகவும் 
இருக்கடவணடும்.
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வண்ணதாசன் என்னும் வற்ாத நதி
îI› è‡ªì´ˆî îQŠªð¼‹ â¿ˆ¶‚èì™.. 

î£IóðóEJ¡ è¬ó«ò£óˆF™ M¬÷‰î 
â¿ˆ¶ õò™.. õ‡íî£ê¡. ðõ÷Mö£ è£µ‹ 
Üõ¼ìù£ù îñ¶ ÜÂðõƒè¬÷„ Cô 
ÝÀ¬ñèœ ï‹ºì¡ ðA˜‰¶ªè£œAø£˜èœ..

  

சா.த�வ�ாஸ், எழுததாளர் ைற்றும் �ாகிதை 
அகாதமி விருதாளர்

வண்ணதா�ன் என்்றால் தாமிரபரணிதை 
வி்டவும் வற்்றாத நதி, அநநிைைற்்ற நதி. 
வாழக்தக க�நதுவிடுதகயில் �க ைனிதனின் 
உன்னதததத அறிநது, ஆனநதப்படுபவர். 
எவவளவு துடராகஙகதளயும், 
வஞ்�கஙகதளயும் கதரததுவிடும் 
அவரது எழுதது. “வாழக்தக நரிக்கு்றவக் 
கிைவதனப்டபாை, பரிசுததைாகச் சிரிக்கி்றது” 
என்பது அவரது அபூர்வ வா�கம். பஞ்சுடபாை 
வாழதவ, உ்றதவ, ஆளுதைதை உள்ளீர்தது, 
ஈர்ப்பும், வபாழிவும் ைா்றாைல் அவர் 
தரும் விவர்ணஙகடள அதி�ை எழுதததத 
தநதுவிடும். கல்ைாணிதை வாழததத 
வதா்டஙகினால், கல்ைாணி இத�க்கத 
வதா்டஙகுகி்றது.
----------------------------------------------------------------
விக்ை்ாதித்ைன், கவிஞர் ைற்றும் திதரப்ப்ட 
நடிகர்

ைார்ச் 5, 1970 அன்றுதான் நானும், 
சுப்பு அரஙகநாதனும் வண்ணதா�தன 
முதன்முதைாக வா�கர்களாகச் �நதிக்கிட்றாம். 
அநத நட்புக்கு வா�கனாக இருநது பின் 
நாஙகள் நணபர்கள் ஆடனாம். அநத நட்பு 
50 ஆணடு காைம் நித்றவு வபற்றுவிட்்டது. 
இரணட்ட இரணடு நிகழவுகள் அவதரப் 
பற்றிச் வ�ால்கிட்றன். வ�ன்தன ஸ்ட்டட் 
டபஙக் கிதளயில் பணிபுரிநத காைகட்்டம். 
நான் அவதரப் பார்க்கப் டபாயிருநத 

இரணடு மூன்று முத்றயும் ைதிைச் 
�ாப்பாட்டுக்குக் கீடை இ்றஙகி வநது உ்ணவு 
விடுதியில் ‘என்ன �ாப்பிடுகிறீர்கள்?’ என்று 
டகட்பார். வஙகியிடைடை கூ்ட உ்ணவகம் 
இருநதது. எனக்காகததான் வவளியில் 
வநது �ாப்பி்டடவணடும். நணபர்கள் 
அதைப்பார்கள். அவர் எனக்காகடவ உ்ணவு 
விடுதிக்கு வருவார். வஙகிகளில் இருக்கி்ற 
காைஙகளில் பார்க்கப் டபாயிருநதால் 
பு்றப்படும்டபாது ‘ப்ணம் டவணுைா 
நம்பி?’ என்று டகட்பார்.  ‘கல்ைாணி’ 
என்்றதும், அவர் க்ணக்கில் இருநது எடுததுக் 
வகாணடுவநது வகாடுப்பார். வதன்காசியில் 
வீட்டுக்கு வரும்டபாவதல்ைாம், 
பிள்தளகளுக்குப் பைஙகடளா, இனிப்டபா 
வாஙகிக்வகாணடுதான் வருவார். 
என்தனவி்டவும் பிள்தளகளி்டததில் தான் 
அன்பாக இருப்பதாக எனக்குத டதான்றும்.

என்னுத்டை நாட்டாடி வாழக்தகயில் 
ஒருநாள் அதிகாதை திருவநல்டவலி 
புதிை டபருநது நிதைைததில் இருநது 
வதாதைடபசியில் அதைதடதன். தபக்தக 
எடுததுக்வகாணடு வநதுவிட்்டார். 
வகாஞ்� டநரம் இைக்கிைம், குடும்பம் 
பற்றிப் டபசிக்வகாணடிருநது ப்ணம் 
வகாடுததுவிட்டுப் டபானார்.

அவருத்டை “நடுதக” சிறுகதத இநதிைச் 
சிறுகதத வரித�யில் தவதது ைதிக்கப்ப்ட 
டவணடிை ஒன்று. எப்டபாது எழுதுடவன் 
என்று வதரிைவில்தை. நணபர் கல்ைாணி 
அவர்கள் நீண்ட காைம் வாழநது இன்னும் 
நித்றைச் சிறுகததகளும், கவிததகளும் எழுத 
டவணடும் என்பது விருப்பம். நான் பி்றநத 
ஊரான திருவநல்டவலி ஸ்ரீகாநதிைதி அம்பாள் 
�டைத வநல்தைைப்பதர வ்ணஙகுகிட்றன். 
கல்ைாணிக்கு என் நைஸ்காரம்.
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யூ்ா வாசுகி, எழுததாளர் ைற்றும் �ாகிதை 
அகாதமி விருதாளர்

பை வரு்டஙகளுக்கு முன்பு நானும் 
அ�ைன்பாைாவும் டைற்கு ைாம்பைததில் 
ஒரு வதருவில் ந்டநதுவகாணடிருநடதாம். 
ைாதை டநரம். அநத �ன�நதடியிலிருநது 
ஒரு கரம் வநது எஙகதளத தீணடிைது. அது 
வண்ணதா�ன். “வீட்டுக்கு வாருஙகள்!” 
என்று விரும்பி அதைததுச் வ�ன்்றார். 
அஙடக டதநீர் பருகிடனாம். அவர் �ற்று 
டநரம் எஙகளு்டன் டபசிக்வகாணடிருநதார். 
பி்றகு நாஙகள் பு்றப்படும்டபாது, 
‘வாழததுகளு்டன் கல்ைாணஜி’ என்று 
தகவைழுததிட்டு ஒரு புததகததத எனக்கு 
அன்பளிததார். அது 300 பக்கஙகள் வகாண்ட 
வபரிை அளவுத்டை ஓவிைப் புததகம். 
ததைப்பு: Poussin Paintings. அதததனப் 
பக்கஙகளிலும் வண்ண ஓவிைஙகள். 
வவளிடை வரும்டபாது எஙகளுக்குப் வபரிதும் 
ைதைப்பாக இருநதது. நாஙகள் இருவரும் 
இதளஞர்களாக இருநத, அப்டபாதுதான் 
எழுதத வதா்டஙகியிருநத அநதச் �ைைததில் 
வண்ணதா�ன் புகழவபற்்ற எழுததாளர். 
அவர் எஙகதளத தனக்குச் �ைைாகப் 
பாவிததுததான் உதரைாடிக்வகாணடிருநதார். 
எஙகள் மீது பரிவும் அக்கத்றயும் காட்டிப் 
டபசினார். பிள்தளதைச் �ாைலுத்டை 
அவரது கனிநத அன்பில் �ற்றும் நாஙகள் 
அநநிைடைா வ�ைற்தகடைா உ்ணரவில்தை. 
அநதச் �நதிப்பு எஙகளுக்கு உற்�ாகைளிததது. 
அவர் எஙகள் மீது காட்டிை ைதிப்பு, எஙகள் 
பத்டப்பு உருவாக்க முைற்சிகளுக்கு டைலும் 
தீவிரைளிததது. இைக்கிைததின் மீது இன்னும் 
ஆர்வதததத தூணடிைது.

எஙகள் அன்புக்குரிை முன்டனாடி, 
வபரும் இைக்கிைாசிரிைர் பரி�ளிதத புததகம் 
எதததனடைா ஆணடுகளுக்குப் பி்றகும், நான் 
பை வீடுகள் ைாறியும், இ்டம் வபைர்நதும் 
இன்றும் என்னு்டடனடை இருக்கி்றது, 
அவரது பத்டப்புகள் என் வாழவு்டன் 
கைநதிருப்பதுடபாைடவ.

----------------------------------------------------------------
பிருந்�ாசாைதி, கவிஞர், திதரப்ப்ட இைக்குநர்

வண்ணதா�ன் என்்றால் அது நம் 
அருகாதைதை மிக உன்னிப்பாகக் கவனிப்பது 
என்று வபாருள். நுட்பைான ர�தன என்று 
வபாருள். நிதனவிலிருநது பசுதையும் 
ஈரமும் நீஙகாதிருப்பது என்று வபாருள். 
உ்றவுகளின் மீதான அக்கத்ற என்று வபாருள். 
எளிைவற்றின் மீதான கவனம் என்று வபாருள். 
கவனிப்பாரற்றுக் கி்டப்பததக் கவனிப்பது 
என்று வபாருள்.

அறுதத மீனின் கணகளில் அரபிக் 
க்டதைக் காட்்டத வதரியும் அவருக்கு. பு்டதவ 
வா�ததிலிருநதும் �தைைல் வா�ததிலிருநதும்  
அம்ைாவின் கவதை டதாய்நத முகதததயும் 
அன்பு ததும்பும் ைனததயும் வதரைத 
வதரியும் அவருக்கு. �ாம்பைாய் விடியும் 
அதிகாதையின் முதல் கிர்ணம் ஒரு 
புல்தைடைா பூதவடைா வதாடுவது அவரது 
கணகளுக்குத தப்பாது. அப்படி ஓர் ஓவிைர்... 
அப்படி ஒரு புதகப்ப்டக்காரர். அது டபாை 
ஒவவவான்றின் அளதவயும் எத்டதையும் 
நி்றதததயும் ஒளிதையும், வா�தனதையும்  
கூர்தைைாகப் பார்க்கும்  பு்றக்கணணும், 
ைனதின் தீண்டப்ப்டாத பிரடத�ஙகதளத  
தீணடும்  அவரது ையிலி்றகுத தூரிதகைான 
எழுதது வகாணடிருக்கும் அகக்கணணும் 
அவருக்கு ைட்டுடை உரிததானதவ.

கவிதத எழுதினால் உதரநத்ட �ரிைாக 
இருக்காது என்்ற பதைை நம்பிக்தகதைப் 
வபாய்ைாக்கிைவர். தமிழக் கவிதத ைரபறிநத 
நவீன கவிஞர். அவரது கவிததகளுக்குள் 
உத்றநதிருக்கும் ஓத� ைைததில் தமிழ ைரபின் 
இரண்டாயிரைாணடுத வதா்டர்ச்சிதையும் 
அவர் டதர்நவதடுக்கும் பாடுவபாருளில் 
இன்த்றை வாழக்தகதையும் ஒருஙடக 
தரிசிக்கைாம்.

அவரது பவள விைா டநரம் இது. இநத 
அற்புதைான டநரததில் 75 ஆணடுகளில் 
விளாம்பைைாய்க் கனிநதிருக்கும் அவதரப் 
பணிடவாடு வ்ணஙகி வாழததுகிட்றன்.... அவர் 
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வாழததுவததப் டபாைடவ...
‘நல்ைா இருஙக �ார்... �நடதா�ைா 

இருஙக’ .
----------------------------------------------------------------
த்பாதிைதவற்பன் (த்பாதிட்கச்சித்�ர), 
அறிஞர்

துல்லிைந துைஙகும் பார்தவக்கூர்தை; 
சின்னஞ்சிறு  விஷைஙகளின் சிற்வ்றழில்; 
நுண்ணைஙகள் ஊ்டாடும் சிததிரிப்பு; 
ஒன்ட்றாடு வதா்டர்பாய்ப் பிறிவதான்றுந 
வதாடுக்கும் ஒட்டுப்பித்ணப்பு; ஓரைகு 
ைற்ட்றார் அைகு்டன் வபாருநதும் 
உட்பித்ணப்புச் சூட்சுைம்.

தண்ணம் வபாருதந நிைவதரவிைல், 
வைக்காற்று இனவதரவிைல்; கடித 
நாற்்றஙகாலில் பறிததுக் கதத நிைததில் 
பயிர்ச்வ�ைவு; கவிததுவ இதை 
பின்னும் ஊடுபாவுக் கததவந�வு; வடிவ 
நிர்்ணைஙகதளப் வபாருட்படுததாது 
தன்னிைல்பாய்த ததையி்றஙகும் ைகப்டபறு.

வவள்ளநதிப் பிள்தளதையின் 
டதவததச்சி்றகு; வபணதைப் பிரபஞ்� 
ைனஆைம்; �கைனுஷிக்கான கரி�னததில் 
ஆணைனம் படும்பாடு; ைனவவளித 
வதாதைநதார் சிததபிரதைப் பிததுநிதை.. 
இதவைாவும் தி்றக்கவல்ை க்டவுச்வ�ாற்கள்.

எததயும் அறுதியி்டாைல் - 
ஆவைாதிப்புகாடரா, அடிதது நிறுவும் 
நிைாைப்படுததடைா ஏதுைற்ட்ற - 
வ�ன்னிைல்டப சுபாவைாய், ஈரடை ஜீவனாய் 
இைஙகுைம் ைடனாைைம் இதவ ைாவும் 
இன்ன பி்றவும்தாடன வண்ணதா�ம்.
----------------------------------------------------------------
ச.�மிழ்ச்தசலவன், எழுததாளர் ைற்றும் 
த.மு.எ.�. கவுரவத ததைவர்

1978இல் நான் ராணுவததிலிருநது 
திரும்பி வநதிருநத டநரம். டகாவில்பட்டியில் 
இருநது திருவநல்டவலிக்குச் வ�ன்றிருநடதன். 
ைருத ைரஙகள் சூழநத அன்த்றை 
அைகான �ஙஷன் டபருநது நிதைைததில் 
டதாளில் தபைன் ரா�ுதவச் சுைநதபடி 

கிரா�ுடவட் காபி பாருக்கு முன்னால் 
நின்றிருநதார். கிருஷிதான் அறிமுகம் 
வ�ய்துதவததார். அநதச் �நதிப்பில் அதிகம் 
ஒன்றும் டபசிக்வகாள்ளவில்தைதான். சிை 
வார்தததகள் டபசினார்.

பின்னர், அவர் அம்பா�முததிரம் 
ஸ்ட்டட் வஙகிக்கு ைாற்்றைாகி வநதடபாது, 
அடுதத கட்டி்டததில் இருநத அஞ்�ைகததில் 
நான் பணிபுரிநடதன். இருவரும் இத்ணநது 
குடிதத  டதநீருக்கு அளவில்தை. கததப்பிததன் 
ந்டததிை வபாதிதக திதரப்ப்டச் 
�ஙகததில் நாஙகள் ட�ர்நது பார்தத உைகத  
திதரப்ப்டஙகள் எதததன. ப்டம் முடிநது 
பததைத்டக்கான  கத்டசி பஸ்தஸைப் பிடிக்க 
ஓடிைபடி அவருக்கு ்டாட்்டா வ�ான்ன 
இரவுகள் பை.

எஙகள் குடும்ப நிகழவவான்றிற்கு 
அவதர அதைக்காைல் விட்்டடபாது 
உரிதையு்டன் டகாபிததுக்வகாண்ட அநத 
அன்பு ஆைைானது. இடத அன்பு்டன் அவர் 
தககதள இறுகப் பற்றிைபடி மிச்� நாட்களும் 
க்டநதுவிட்்டால் டபாதும். டவவ்றான்றும் 
டவண்டாம்.
----------------------------------------------------------------
அ.தவண்ணி்ா, கவிஞர்

வபண குைநததகளு்டன் ந்டக்கப் 
பிரிைப்படும் அப்பாவு்டன் ந்டப்பதுடபால் 
அவரு்டன் வபருமிததது்டன் ந்டக்கிட்றன். 
வ�ாற்களின் பகத்ட உருட்டி அவர் 
உருவாக்கும் �துரஙகஙகளுக்குள் வாழும் 
ைனிதர்கதள விைநது பார்க்கிட்றன். 
வ�ாற்களின் அகல் ஏற்றி அவர் வகாண்டாடும் 
திருக்கார்ததிதககள் டபசும் ைனித 
டைன்தைகதள உள்வாஙகுகிட்றன்.

வண்ணதா�னின் கததகள் 
முழுக்க வரும் ஆணகளும் வபணகளும் 
அபூர்வைானவர்கள். அநத அபூர்வ ைனிதர்கள் 
அல்ைது அவர்களின் அபூர்வஙகள் கா்ணாைல் 
டபாய்க்வகாணட்ட இருக்கி்றார்கள். 
வண்ணதா�னின் எழுததுத தூரிதக அதத 
அழிைா ஓவிைைாக்கிதவததிருக்கி்றது.
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வாழக்தக எப்வபாழுதுடை தகைருகில் 
உள்ள டபரதி�ைம். அநதப் டபரதி�ைததத, 
நுணுகி நுணுகிப் பார்ததுக் கற்றுக்வகாள்ளடவ 
நான் வண்ணதா�தன வாசிக்கிட்றன். 
வண்ணதா�னுக்குப் வபருைதைகள் 
டததவயில்தை. பூவின் இதழகளில் அைகு 
ட�ர்க்கும் ைதைததுளிகள் டபாதும். அதிலிருநது 
அவருக்கான க்டதை உருவாக்கிக்வகாள்வார். 
அன்தபப் பிரவகிக்கும் தமிழிைக்கிைப் 
பக்கததின் வபருஙக்டல்... வண்ணதா�ன்.                                                    
----------------------------------------------------------------
மு.முருத்கஷ், கவிஞர் ைற்றும் 
பததிரிக்தகைாளர் 

நான் வாசிக்கத வதா்டஙகிை காைததின் 
பிஞ்சு நாள்களிடைடை கல்ைாணஜியின் வரிகள், 
எனக்குள் கவிததைாய் இ்றஙகியிருநதன. 
புதுக்டகாட்த்டயிலிருநது கிளம்பி சிவகஙதக 
‘அகரம்’ பதிப்பகததில் டபாய் நூல் டகட்டு 
நின்்ற எனக்கு, ஒரு ைர நாற்காலியின் மீது ஏறி 
நின்று, கல்ைாணஜியின் ‘முன்பின்’ கவிதத 
நூதை எடுததுக்வகாடுதத கவிஞர் மீராவின் 
முகமும், தாஸ்னா டகாதவ ைாநாட்டில் 
அநத ஆணடின் சி்றநத சிறுகதததை 
எழுதிைதைக்காக வைஙகப்பட்்ட 
வண்ணதா�னின் ‘கதைக்க முடிைாத 
ஒப்பதனகள்’ சிறுகதத நூலின் �ாய்நத 
நிதையிைான எழுததுக்களும் இன்னமும் என் 
நிதனவில் நின்்றாடுகின்்றன.

வாசிப்பவர் ைனஙகளுக்குள் 
இ்றஙகிவிடும் ஆளுதையுத்டை அவரது 
எழுதததப் டபாைடவதான்அவரும். அவதரப் 
டபாைடவதான் அவரது எழுததுக்களும். 
வாழவின் பச்த�ைம் உைராத எழுததத 
எப்டபாதும் தன் டபனாவில் தவததிருக்கும் 
கவிததகளில் கல்ைாணஜிைாய், சிறுகததகளில் 
வண்ணதா�னாய்... எப்டபாதும் எனக்குப் 
பிடிதத எழுததாளுதைைாய் இருக்கி்றார். 
என்றும் இருப்பார்.
----------------------------------------------------------------
்கடலூர சுவாமிநா�ன், எழுததாளர்

இதுவதர வண்ணதா�ன் முன்னுதரகள் 

டபாை டவவ்றாருவர் எழுதியிருப்பாரா 
வதரிைாது. எழுதிடை இருநதாலும் 
வண்ணதா�ன் முன்னுதரகள் டபாை வரடவ 
வராது. இன்னும் “அளநது பார்ததுவிட்ட்டன் 
உப்பின் அளடவ க்டல், நிைலின் அளடவ 
வவய்யில்” என்று எழுதும் கல்ைாணஜி 
இருக்கி்றார்.

இது எல்ைாம் தாணடி இன்வனாரு 
அற்புதர் இருக்கி்றார். முழுதாய் இரணடு 
புததகம் தாண்டாத எதததனடைா டபரின் 
ஒளிவட்்டதததப் பார்தது வருகிட்றன். 
அப்படி எநதக் கிரீ்டமும் இல்ைாைல் 
வவகு�ாதார்ணைாய் ஒரு எளிை வா�கன் தன் 
நல்ைது, வகட்்டதுகதள அணுகிப் பகிர்நது 
விடுததை வகாள்ள அணுக்கைான எளிைவராய் 
இதததன எழுதி, விருதுகள் குவிதது, இதததன 
உைரததில் இருக்கும் ஒருவதரப் பார்ப்பது 
அரிதினும் அரிது. ஒரு புது எழுததாளர் ஒடர 
ஒரு புததகம் நல்ைதாய் எழுதிவிட்்டாலும் 
அவதரப் டபாைக் வகாண்டா்ட முடிைாது. 
உப்புக்கல்லில் க்டல் ஓத� டகட்கக் 
கற்றுக்வகாடுப்பவர் நூ்றாணடுகள் கா்ண 
டவணடும். எழுதிக்வகாணட்ட இருக்க 
டவணடும்
----------------------------------------------------------------
இடளை்பாைதி, கவிஞர்

எனக்கும் கல்ைாணஜிக்கும் இருபது 
ஆணடுகாை உ்றவு உணடு. சுபைஙகளாவின் 
டபாது ஏற்பட்்ட இநத உ்றவு பின்பு இறுகிப் 
பித்ணநது, பிரிக்கமுடிைாத டதாைதைைாக 
உருைாறிைது.  அப்டபாது அவர் வ�ன்தனயில் 
டைற்கு ைாம்பைம் ரா�நாைக்கன் 
வதருவில் வசிததுக்வகாணடிருநதார்.  
அநதக் காைகட்்டததில் வாரததில் சிை 
நாட்கள் �நதிக்கின்்ற சிை வாய்ப்பு 
இருநதது. அப்டபாது நான் வ�ன்தனத 
வதாதைக்காட்சிக்காகக் கதைஞரின் 
வதன்பாணடிச் சிஙகம் வதாதைக்காட்சித 
வதா்டதர இைக்கிக்வகாணடிருநடதன். 
அதன் வ�ன உருவாக்கததில் கல்ைாணஜி 
வபரும் பஙகாற்றினார். அடதடபாை 2003இல் 
என்னுத்டை எட்டு நூல்கதளக் கதைஞர் 
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அவர்கள் வவளியிட்்ட விைாவிற்குத 
ததைதைடைற்றுக் வகளரவப்படுததினார். 
அநத விைா என்பது அட�ாகமிததிரன், 
இன்குைாப், கைாப்ரிைா, கனிவைாழி, 
அப்துல்ரகுைான், டவைராைமூர்ததி உள்ளிட்்ட 
இைக்கிைததின் அதனததுப் டபாக்குகதளயும் 
பிரதிபலிக்கின்்ற ஆளுதைகள் பஙடகற்்ற 
மிக முக்கிைைான விைா. அநத விைாவிற்குச் 
சிகரம் தவததாற்டபாைக் கல்ைாணஜியின் 
ததைதையுதர அதைநதிருநதது. 
இப்படிப்பட்்ட இைக்கிை ஆளுதைடைாடு, 
வாழவதற்கான வாய்ப்தப வைஙகிை 
இைற்தகக்கு எப்படி நன்றி வ�ால்டவன்.
----------------------------------------------------------------
அஜைன் ்பா்ா, எழுததாளர், திதரப்ப்ட 
இைக்குநர்.

ஒரு பசி நித்றநத ைாதைப்வபாழுதில் 
ைாம்பைம் ரயில் நிதைை வா�லில்  யூைா 
வாசுகியும், நானும் டபசிக்வகாணடிருநத 
டபாது, எதிடர வநத வண்ணதா�ன் அநத முதல் 
�நதிப்பிடைடை தகயிலிருநத �ப்டபாட்்டா 
பைஙகதள நீட்டி ‘எடுததுக்டகாஙக பாைா’ 
என்்றார். அநதப் பைஙகள் எதததன 
ைதிப்புமிக்கதவ என்பது அன்று எனக்கும் 
யூைாவுக்கும்தான் வதரியும்.

அப்டபாது என் கூட்ஸ் வணடியின் 
கத்டசிப் வபட்டி கதத வவளிைான டநரம். 
‘எல்டைாரும் பைணிகள் ரயிதைப் பற்றிடை 
அதிகம் எழுதிக்வகாணடிருக்கும்டபாது 
நீஙக �ரக்கு ரயிலில் ஏறிட்டீஙக. அதுவும் 
கத்டசிப்வபட்டி. ைாரும் டைாசிக்காத ஒரு 
விஷைம்,’ எனப் பாராட்டினார்.

அ்றம் வளர்தது வநத தமிழ 
இைக்கிைததில் உ்டன் அைகு்ணர்ச்சிதைக்  
கற்றுத தநதது அவருத்டை எழுததின் சி்றப்பு. 
வபரிதினும் வபரிது டகள் முன்டனார்கள் 
டகட்்ட இைக்கிை ைரபில் சிறிதினும் 
சிறிததயும் கவனிக்கத தநதது அவருத்டை 
இைக்கிைச் சி்றப்பு. இப்பவும் இளதை 
எப்பவும் இளதை அவருத்டை சிரிப்பு!

அநதச் சிரிப்பு நூறு வரு்டம் வதா்டர என் 
பவள விைா வாழததுக்கள்.
----------------------------------------------------------------
சந்திைா நடைாஜன், பதிப்பாளர், �நதிைா 
பதிப்பகம்

கததக்காரர்கள் கவிஞர்களாகக் 
கித்டப்பது அரிதான விஷைம். கவிததயிலும் 
�ரி கததயிலும் �ரி வண்ணதா�ன் 
வபற்றிருக்கி்ற இ்டம் விைப்பளிக்கி்றது. 
அவர் ைாரு்டனும் டபாட்டியி்ட ைாட்்டார். 
ஆனால் வண்ணதா�தனக் கல்ைாணஜியும், 
கல்ைாணஜிதை வண்ணதா�னும், 
தின�ரி களமி்றஙகி, கடுதைைாகப் 
டபாட்டியிட்டுக்வகாணட்ட இருக்கி்றார்கள். 
இநதச் �ணத்டதை என்னால் தீர்க்கடவ 
முடிைவில்தை. ைா்றாக இநதச் �ணத்ட நிற்கக் 
கூ்டாது என்று தவமிருக்கிட்றன்.

வண்ணதா�ன் அன்தபப் டபாதிக்கப் 
பி்றநதவர் இல்தை. அன்பின்தையின் 
வாததயும் வலியும் வதரிநதவர். 
வநகிழச்சிைானவர். எளிதில் வநாறுஙகிப் 
டபாகக்கூடிைவர். அவர் தகயில் ஏநதிக் 
களிக்கடவணடிை பனிக்கட்டி; ஆயிரைாயிரம் 
பிம்பஙகள் உத்றநத ர�ம் பூசிை கண்ணாடி.
----------------------------------------------------------------
இைா.நாறும்பூநா�ன், எழுததாளர்

 வாழவில் நாம் கவனிக்கத தவறிை 
க்ணஙகதள, நுட்பைாகப் பார்ததுப் பதிவு 
வ�ய்பவர் வண்ணதா�ன். கருத்ணயும் 
வ�ளநதர்ைமும் வகாண்டதவ அவரது 
பத்டப்புகள் என்்ற வண்ணநிைவனின் 
வார்தததகள் �ததிைைானதவ. வாஞ்த�யும் 
பிரிைமும் வகாண்ட எழுததுக்கள் 
அவருத்டைதவ. �மீபததிை தீராநதி 
என்்ற வதாகுப்பு, வநல்தை ை்ணதது்டன் 
தாமிரபரணியின் குளிர்ச்சியு்டன் வநதுள்ள 
அருதைைான பத்டப்பு.

இன்னும் ஏராளைான பத்டப்புகதளத 
தமிழ இைக்கிை உைகிற்கு அவர் வைஙக 
டவணடும் என்று வாழததி ைகிழகிட்றன்.
----------------------------------------------------------------
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 கட்டுலை
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த்காட�
ைரஙகதள இதைகதள
அைகிை நிைல்களாய் ைைர்ததியிருநதது
மூன்்றாம்  பித்றநிைவு
�ற்றுமுன்னர்தான்
மின்�ார வவளிச்�ம் டபாயிருநத
அநதத வதருவில்
ஆடும்
கல்வவள்ளித வதாஙகட்்டான்கள்
அணிநதும் அணிைாத
தளராத்டயில்
வவணத்ட விரல்கதள
அபிநயிதது உதரைாடிைபடி
டதாழியு்டன் அவள் க்டநதாள்
அவள்
க்டநதததப் வபாறுக்க முடிைடவயில்தை
திரும்பிப் பார்தடதன்.
நிைா குனிநது பார்க்க
இருட்டில் இடுப்பில்
கு்டதது்டன்
வதளைல்கள் அதிரும் வவளிச்�ம் ைட்டுடை
இருக்கும் வீதியில்
வ�ன்்ற
ஆழவாரின் ைகள்
ஞாபகததுக்கு வநதாள்
அப்டபாது
ஒரு ஓட்டுச்�ாய்வு வீட்டின் திணத்ணயில்
ஏற்்றப்பட்்ட

நாகவிளக்கில்
தீபஙகள்
காற்றில் ஆடிக்வகாணடிருநதிருக்கும்
இல்தைைா
(‘கல் முததை ஆதைகள்’ வதாகுப்பு, பக்கம் : 

96-97)
தலைப்பு : க�ோலத.

நிகழக்ணததில் க்டநது வ�ல்லும் அவள் – 
துைக்கைான சிததரிப்புகளில்; “நிைா குனிநது 
பார்க்க” எனத வதா்டர்நது, ஞாபகததுக்கு வரும் 
“ஆழவாரின் ைகள்” விவரிப்புகள் ைற்றும் கூ்றைாக; 
அவள் ைார்? வதரிைாது; “க்டநதததப் வபாறுக்க 
முடிைடவயில்தை / திரும்பிப் பார்தடதன்” 
என்பதற்குப் பி்றகு கவிதத டவவ்றாரு தளததுக்கு 
ைாறிவிடுவதத அவதானிக்கைாம்; நனவும் 
நிதனவுைாக ஆக்கம்.

வபணத்ணப் பற்றி எழுதுவடத வபரிை 
காரிைம்; அதுவும் அைகிைல் கூடிைதாக 
இருக்குவைனில் நல்ை கவிததடை; இநதக் 
கட்டுதரயில் எடுததாளப்வபறுவதற்டக அதுதான் 
முழுமுதல் கார்ணம்; “வதளைல்கள் அதிரும் 
வவளிச்�ம் ைட்டுடை” – ஒலி, ஒளிைாகும் அதி�ைம்; 
தவனி, நுணணிைது; டதாரத்ண, எழிைார்நதது; 
கற்பனாதீதததின் உச்�ம்; விஷைம், தரு்ணம் 
�ார்நதது; தாக்கம், உளம் �ார்நதது; விததகமின்றி 
இதததகை பத்டப்பு �ாததிைடையில்தை; நவீன 
கவிஞன், நாச்சிைாதர நிதனவுவகாள்வது நல்ை 
விஷைம் இல்தைைா?
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சீரிை நவீன கவிஞர்கள் எல்டைாருடை 
வ�ய்தி்றததில் / குறிப்பு்ணர்ததலில் 
நுணுக்கைான பாடுவபாருதளச் வ�வவடன 
சிருஷடிததுவிடுகி்றார்கள்; இதன் பின்புைம், 
கவிதத மீதான அவர்களின் உணதைைான 
ஈடுபாட்ட ஆகும்; ஒரு டபசுவபாருதளச் 
வ�றிவாக்க இன்வனாரு விஷைததத 
இத்ணததிருக்கும் ைாைடை இநதக் கவிதததை 
மிகப் வபறுைதி உத்டைதாக்குகி்றது.

. . .
சஙகு புஷ்்பம்

அவள்தான்
நிகழநத
அவள் அதுதான்
வீட்டில்
வவளியில்
உைகில்
�ஙகு புஷபஙகளாகப் பூததுள்ளன.
டவறு ைார்
�ஙகு புஷபஙகளுக்கு
வபைர் சூட்டியிருக்க முடியும்?

வ�டியில் 
நூவைனச் சுருணடு
வநளியும்
வகாடியில் பூததிருக்கி்றது.

ைம்ைர் அளிக்கும்
ைம்ைர் தீர்க்கும்
ைருநதா?
நீைமும் வவள்தளயுைாக
ஹரியும் ஹரனும் சூடும்
�ஙகு புஷபம்.

நளினம்
வைன்தை
அைகு
திருவவள் ஆடிை ைாஸ்ைம்
அவன் ஆத�யு்டன்
சூடிக்வகாண்ட பூ.

க�ப்பு இனிப்பு
இரணடும்தான்.
இருக்கி்றாள் இல்தை
புைப்படுகி்றாள் புைப்ப்டாைலும்.

ஒரு பிற்பகலில்
அவள்மீது
ரயில் �ன்னல் வழிைாக
சூடிை ஒளிதான்
அவளா

வி்டடைறிைதத
நான்
பருகிைடபாது
நீ  என்
கழுதது பற்றி
ப்டர்நத நீைம்
�ஙகு புஷபததின் ஓரஙகளில்.

நான் பார்தத
�ஙகு புஷபததுக்கு
பின்பக்கம் இல்தை.

(பக்கம் : 94-95)
வைல்லிை அகஉ்ணர்தவச் வ�ால்லும் 

கவிஞன் உருவகம் / படிைம் / புதனவு மூைம் 
நவீன வ�வவிைல் கவிததைாக ஆக்கம் 
வ�ய்துவிடுகி்றான்; அது, பூ்டகம் / இருணதை 
/ ைாைம் வகாணடிருப்பது இைல்டப ஆகும்; 
ைாநதிரிக எதார்ததைாகக் டகாைம் வகாள்வதும் 
நிகைக்கூடிைதுதான்; �மீபததிை உதார்ணம், 
முநததை கவிததயும் இதுவும்; முதல் வாசிப்பில், 
புரிைாைல் இருக்கைாம்; புதிதாகத டதாற்்றைாம்; 
“நவில்வதாறும் நூல்நைம்”.

பிணிக்கு ைருநது பி்றைன் அணியிதை
தன்டநாய்க்குத தாடன ைருநது.
உ்ணர்வுச்வ�றிவான பாடுவபாருள்; 

உ்ணர்தலுக்குரிைது; திரிபுபடும்படிைாகி 
வி்டைாகாது; எனினும், வா�கன்வபாருட்டு, சிை 
வரிகள்.

“அவள்தான் / நிகழநத / அவள் அதுதான் 
/ வீட்டில் / வவளியில் / உைகில் / �ஙகு 
புஷபஙகளாகப் பூததுள்ளன.”

அவள்? நிகழநதது? அதுதான் என 
�ர்வநிச்�ைைாக வைாழிைப்பட்டுள்ளது; ததைப்பு, 
ஒருதையில்.

“டவறு ைார் / �ஙகு புஷபஙகளுக்கு / 
வபைர் சூட்டியிருக்க முடியும்?” – உறுதிைாகச் 
வ�ால்ைப்படுகி்றது.

மூன்்றாவது பததி : காட்சி வடிவில், 
பூததிருக்கும் பூ.
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“ைம்ைர் அளிக்கும்
ைம்ைர் தீர்க்கும்
ைருநதா?”
கவிததயின் தைைடை இதுதான்.
அவளின் சி்றப்பிைல்புகள், அடுததடுதது.
“அவன் ஆத�யு்டன்
சூடிக்வகாண்ட பூ.”
இருதைததன்தை உள்ளதுதான்.
இறுதிப்பததிக்கு முநததை பததியில், 

‘தன்தை’ – ‘முன்னிதை’ைாகிவிட்்டது.
கத்டசி மூன்று வரிகள், சூட்சுைம்.
கவிததடை சூட்சுைம்தான்.
கவிததுவம் என்படத சூட்சுைம் ஆனதுதான்.
இதைைத்றவு காய்ைத்றவு என்று 

அைகாகததான் இைம்பியிருக்கி்றது, தமிழினம்.
�ஙகப்பா்டலுக்கு இத்ணைான நவீனகவிதத.
ஷஙகரின் வளர்ச்சி அதி�யிக்கதவக்கி்றது.
நுட்பைான விஷைததத நுட்பைாகச் 
வ�ால்பவடன
நுட்பைான கவிஞன்.
ஷஙகர், நுட்பைான கவிஞன்தான்.

. . .
ஆம் இவர்கள்

ஆம்
இவர்கள்
இன்வனாரு கிரகததில் இருநது
வநத ப்றதவகள்
இவவுைகின் களஙகம்
ஏ்றா
கணகள் எஙடகா
மிதக்க
ஏன்
வவயிலில் 
டபருநது நிறுததஙகளில்
புழுக்கம் வகாண்ட
�தைைைத்றகளில்
அலுவைகஙகளில்

(‘ஞாபக சீதா’ வதாகுப்பு, பக்கம் : 35)
வபணகளின் நிதை குறிதத கரி�னடை 

எடுததாளப்வபறுவதற்குப் பிரதான கார்ணம்; 
“இவவுைகின் களஙகம் / ஏ்றா / கணகள் 
எஙடகா மிதக்க” என்்ற வரிகள் வவகுவாகத 
தாக்கம் ஏற்படுததின என்பதும் உணதை; 
அனுபவததில் கணடிருக்கி்றான் கட்டுதரைாளன்; 
ஷஙகர் வைாழியில் வகாணடுவநதிருக்கி்றார்; 

வபரிதுதாடன.
. . .

ஞா்ப்க சீ�ா
இதைகளின் நுனியில் 
பாம்பின் வாலில்
நூவைன ஆடும் கூர்தை
ஞாபக சீதா
உன் அைகு
உன் அகஙகாரம்
அநதரததில் வானில்
ஆடும் வாலின் நுனி
ஊசிக்கூர்தை

(பக்கம் : 48)
தன்தை, முன்னிதையி்டம் வ�ால்வதாக.
ததைப்பு : ஞாபக சீதா.
ஞாபகததில் இருக்கும் சீதா.
அப்படிவைன்்றால், ை்றக்கமுடிைாத சீதா.
அைதக முதன்தைப்படுததி, 

அடுததாற்டபாைடவ, அகஙகாரதததச் ட�ர்தடத.
வ�ால்முத்றயினால், விஷைதததச் �ரிைாகடவ 

முன்தவக்கி்றது.
. . .

புதிைவள்
வைலிநத இத்ட உ்டல்
புதுைதனவி
தன்னு்டதைத
தாஙக இைைாததுடபால்
தாஙகி
ஒயிைாய்
சிணுஙகிப் பி்ணஙகி
அநத உ்ணவகததுள் நுதைகி்றாள்
இருநதவர் எழுநதவர் பரி�ாரகர் கா�ாளர்
எல்டைாரும் ஒருமுத்ற ப்டப்டதது 
அதைதிைாகினர்
எநத இ்டமும் அவளுக்கு ஒப்பவில்தை
எநத டைத�யும் அவளுக்குப் வபாருததைாக 
இல்தை
உ்ணவுப் பட்டிைலிலுள்ள எதுவும் அவதளக் 
கவரடவ இல்தை
எரிநது கனன்று அடிக்கடி முகம் சிவக்கி்றாள்
புதுைதனவி.
இரவில் ையிலி்றகாய் இருநத சிறுடகாபம்
பாத்றகளாய் பகலில் ைாறும் கார்ணம்
அவனுக்குத வதரிைடவ இல்தை
இருப்பினும்
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அதத
சுதையில்ைாைல் பாவிதது
அநதரஙகம் வருடும்
வ�ல்ை வார்தததகளால் ஊ்டதை
அவிக்கப் பார்க்கி்றான்.

அவள் கழுததில் 
டகா்டாய்ப் டபாகும்
புதிை ைஞ்�ள் �ரடு
எல்ைாக் கற்பதனகளும்
எல்ைாக் காற்றும்
டகாதித த்டவும்
நிர்வா்ண உ்டல்களாக
அநதப் புதிை ட�ாடிதை
ஆக்குகி்றது
எவர் கருததுக்கும் இ்டைற்்ற தன் உைகில்
இளஞ்சினததத ஊஞ்�ைாக்கி ஆடுகி்றாள்
புதுைதனவி
அவடனா
பைஙகவிததகள் படிதததில்தை
ஆனாலும்
டநற்றிரவு தன் ததைைத்ணயி்டம் 

புைம்பிவிட்்டான்
காைம் ஒரு கடும்டநாய்தான் என்று.

(பக்கம் : 10-11)
அநதப் வபணணின் சுபாவமும் கு்ணமும் 

வ�ால்ைப்பட்டு, அவற்்றால் க்ணவன் 
எதிர்வகாள்ளும் அவஸ்ததயும் �ஙக்டமும் 
டப�ப்படுகின்்றன; கவிததப்வபாருள், 
இதுநாள்வதர, தகைாளப்ப்டாதது; வ�ால்லும் 
விதம், இன்றிைதைைாதது; டநர்கவிததயிலும் 
வ�ம்தையும் சீரும் �ாததிைம்தான்; கட்டுதரயின் 
டநாக்கம், நவீன கவிததயில் வபணகள்; 
ஆதலினால், விரிவாக அதுபற்றிக் கூ்ற 
இ்டமில்தை.

. . .
வண்ணமீன்்களின் குழு்த்திைள்�ான்

தம் இைல்வபன
யுவதிகள் தகடகாததபடி
குமிழிடும் சிரிப்பின் முததஙகளால்
வீட்த்டயும் சித்றதையும்
முற்றுதகயிடுகின்்றனர்
ஒருவபாழுதில்.
மீன்கள் கூட்்டததின் வவளிவடிதவ
வதரநதால்

ஒரு வபரிை மீன் கித்டக்கைாம்
சிரிப்பற்று.
அடுக்குைாடிக் குடியிருப்புகளின்
பால்கனிகளில்
குட்டிைகளின்
சிதகயில் சிக்வகடுக்கும்டபாது
ஏக்கமு்டன் �லிக்கும்
வ�டிகளாய் நிற்கின்்றனர்
ஒருவபாழுதில்
க�ப்பில் உைர்நது
காய்நது நிற்கும்
முதிை டவம்பின் நிைலில்
காததிருக்கி்றார்கள்
அனிச்த�ைாய்
உதிரும் இதைகளின்
கிளிந்டனம்
ஞாபகதததப் டபாை
அவர்கதள அதைக்கழிக்கி்றது
ஒருவபாழுதில்
(அைகு வதய்வாதனக்கு)
(‘ஆயிரம் �நடதாஷ இதைகள்’ வதாதகநூல், 

பக்கம் : 202-203)
வபணகளின் ைனநிதை / இருப்புநிதை 

/ வாழநிதை – டகாட்ட்டாவிைம் டபாை; 
காட்சிகள் ைாறுவவதாப்ப, எப்வபாழுதும் 
ஒடரடபாை இருக்கமுடிைாதவர்கள் என்பததக் 
காட்டுமுகைாக; உருவகஙகள் மூைடை – இைற்தக 
�ார்நடத; கவிதத, கூ்றலினாடைடை வபாருதள 
அம்�ைாக்கிவிடுகி்றது; அதாவது, விஷைம் 
துைக்கம் வபற்றுவிடுவததடை குறிப்பிடுவது.

இநத இ்டததில், எஸ்.சுதநதிரவல்லியின் முதல் 
கவிததத வதாகுப்பான ‘பட்்ட்ணதது ரயிதை 
ைட்டும் கிராைததத டநாக்கிக் வகாணடுவநது 
ட�ர்ததாள்’ முன்னுதரயில் ஷஙகர் எழுதியுள்ள 
வ�ாற்வ்றா்டர்கள் வபணணின் நிதைதைப் 
புைப்படுததுவதாயிருக்கும்; அவருத்டை 
பார்தவதைக் காட்டுவதாகவும்.

“இஙடக வபணகள் மிக அதீதைாகச் 
சிததவத்டகின்்றனர். குடும்பம் என்்ற 
அதைப்புக்குள் அதிகைாக அனு�ரிததுப்டபாகும் 
நிதையில் வபணதான் முதல் சிததவு அத்டகி்றாள். 
குைநததகதளப் வபற்று உ்டல்ரீதிைாகவும் 
சிததவுக்குள்ளாகி்றாள். சிை சிததவுகள் 
வவவடவறு பாவதனகளு்டன் ைத்றநதிருப்பதவ. 
பூமிதை, ைனிதர்கதள, வளஙகதளப் பு்ணர 
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விரும்பும் ைனிதனின் தன்னு்ணர்வுக்குக் 
கித்டக்கும் டவததனப் பரிசு இது. தன்தனச் சுற்றி 
ந்டக்கும் வாழவின் குைப்பகதியில், விதியின் 
கருத்ணதை டவணடி நிற்கும் நிதையில்தான் 
அவளுக்கு வாழவும் சீர்குதைவும் இருக்கி்றது. 
எப்டபாதும் எதுவும் டநரி்டைாம். அவளது 
வரைாகக் கருதப்படும் கருப்தபடை தபததிைததின் 
சுதனைாகவும் ஆகிவிடுகி்றது. இஙகுதான் ஆணின் 
கததயும் வபணணின் கததயும் இரண்டாகப் 
பிரிகி்றது.”

. . .
இறவாக் ்கா்ம்

ைரததினடியில் கட்டிை வகாடியில்
தன் நி்றம் டபான உத்டகதள
உைரவிடுகி்றாள்
அவள்
வபைர் இட்டிருநத வாைாட்டும் குருவி
அன்த்றக்கும் வநதிருநதது.
அவள் புன்னதகததாள்.
ைரம் வ�டிைாகவும்
அவள் சிறுமிைாகவும் இருநதடபாது
அநத வாைாட்டும் குருவி
அவளுக்கு அறிமுகைானது.
கார்ணம் ஏதுமின்றி
வாைாட்டும் குருவிதை
ஒரு வபணவ்ணன்ட்ற நிதனததிருநதாள்.
�மீப தினஙகளாய் உடுப்புகள்
சீக்கிரடை உைர்நதுவிடுகின்்றன.
தன் வீடும் வாழவும்
குருவியின் அைகுகளுக்கு இத்டப்பட்்ட
இ்டைளவுதான் என
தககதளச் வ�ாடுக்கி அலுததுக்வகாண்டாள்.
காற்றில் உைர்நத ட�தை
முகததத மூ்ட
வவதுவவதுப்தப முகர்நதபடி
பிரார்ததிததாள்
நித்றவாய் ஒரு ைர்ணததத.
உைர்நத ட�தைதை இழுக்கத வதா்டஙகினாள்.
இழுக்க இழுக்க
வவளிச்�ம் அருகியும்
ட�தை நீள
அநதி சிவக்கும்
அச்�ததில் அதைக்கி்றாள்
சூர்ை நாராை்ணா.

(பக்கம் : 137-138)

 முதல் மூன்்றடியில் வதரிைவருவது, 
அவளது ஏழதை; அடுததுள்ள நாைடியில், 
அவளுத்டை சிநதத; பி்றகான நாைடியில், காைம் / 
ைாற்்றம்; அதற்கப்பு்றம் இருக்கும் மூவடியும் ைனம் 
�ார்நதுதான்; பின்னுள்ளதவ, “�மீப தினஙகளாய் 
உடுப்புகள் / சீக்கிரடை உைர்நதுவிடுகின்்றன;” 
காற்று?

“தன் வீடும் வாழவும்
குருவியின் அைகுகளுக்கு இத்டப்பட்்ட
இ்டைளவுதான் என
தககதளச் வ�ாடுக்கி அலுததுக்வகாண்டாள்.”
இநத வரிகதளத வதா்டர்நது,
“காற்றில் உைர்நத ட�தை / முகததத மூ்ட / 

வவதுவவதுப்தப முகர்நதபடி / பிரார்ததிததாள் / 
நித்றவாய் ஒரு ைர்ணததத.”

“உைர்நத ட�தைதை இழுக்கத 
வதா்டஙகினாள்.”

“இழுக்க இழுக்க / வவளிச்�ம் அருகியும் 
/ ட�தை நீள” என்ன ைாைம் இது? அவளது 
அப்டபாததை ைனநிதையின் டதாற்்றைா? 
ைனக்கு்றளி வ�ய்யும் காரிைைா?

“அநதி சிவக்கும் / அச்�ததில் அதைக்கி்றாள் / 
சூர்ை நாராை்ணா.”

ைறுகி ைைஙகும் வபணணுள்ளம்; 
ைர்ணததுக்காகப் பிரார்ததிதத அடத வபணதான், 
அச்�ததில் சூர்ைநாராை்ணதனக் கூப்பிடுகி்றாள்; 
என்ன முரண இது?

வாழடவ விருப்பம் என்பததததான் ‘இ்றவாக் 
காைம்’ எனும் ததைப்பு உ்ணர்ததுகி்றதுடபாை.

. . .
்படடுபத்பண்தண

நீ டகாததது
எததவைல்ைாம்
என்்றறிவாைா பட்டுப்வபணட்ண
நீ டகாதததாைான
விதளவுகள் வதரியுைா?
ரததம்ரததைாய்
சிநதின உ்டல்கள்.
குதைகுதைைாய்
�ரிநதன ததைகள்.
முதது ைற்றும் பவளம்
ைணிகதள
ைட்டுைா
டகாததாய்
என் இனிை பட்டுப்வபணட்ண.
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சும்ைா என்று 
எளிதாய் வ�ால்லிவிட்்டாய்.   

   
(பக்கம் : 237)

தலைப்பு : பட்டுப்்பணகணே.
ஏகாரம், விளி.
பட்டுப்வபண டகாததவதைாம் குறிததும், 

அவற்றின் விதளவுகள் பற்றியும் வினவுவதாக; 
அறிைாவினா அல்ை, அறிவினாதான்; சும்ைா 
என்று வ�ால்லிவிட்்டால்? விதளநத விதன? 
பட்டுப்வபண, தன்டபாக்கில் வ�ய்ததவதாம் 
அதததனயும்; கவிஞன், டகள்வி டகட்கததான் 
இைலும்.

ைார் அநதப் பட்டுப்வபண என்பது வா�க 
யூகததுக்கு விட்டுவி்டப்படுகி்றது; இப்படிக் 
கு்ணம் வகாணட்டார் ைாடரா, அவர் எனக் 
வகாள்க. இததன்தை உள்ளவர்களுக்வகைாம் 
வபாருநதக்கூடிைதுதாடன.

கவிததப்வபாருள் புதிது என்பதத 
ஓர்தைவகாள்ள டவணடும்; கூ்றல், அருதைைாக 
அதைைப்வபற்றிருக்கி்றது; கூர்தைைான 
விஷைடை �க�பாவததில் இருப்பது நல்ைதுதான்; 
ஒவவவாரு கவிததயும் வைாழிதலில் டவறுடவ்றாக  
உள்ளததப் வபரிை காரிைைாகக் கருதுகிட்றன்.

. . .
அருவிக்குப த்பாகும் த்பண்

இன்னும் எதததனடைா ைர்ைஙகள் அவிைாத
வயி்றான
வபாஙகுைாஙக்டலில்
டஹாவவன்று விழுநது
வவள்ளிைாய்ப் பரவி
பின்னிரவில்
தனிதைதைக் கூடுதைாய்ச் சூடியிருநதது
சில்லிப்பின் டபரருவி
உ்றவினர் திருை்ணததுக்காக முநதின நாடள
வதன்காசி வநதிருநதவதள
மூன்று தைல் தாணடி
பூநதூ்றலின் டதார்ணைத�தது
அதைததது டபரருவி
ை்ணப்வபணணுக்குத தாைம்பூப் பின்னலிட்்ட
விரல்கதள முகர்நதபடி
ஊரில் விட்டுவநத உத்டைவதன நிதனதது
ைாதனப் பாைததில்
ஒற்த்ற ஆளாய் டபருநடதறினாள்
நாகம்டபாை புட்்டம்வதர

ப்டர்நதிருநத �த்டதை
வதாட்டுப் பிடிததுப் வபருமிதம் வகாண்டாள்
�ாரல் காற்றில் மூலிதக ை்ணக்க
�ல்�ல்வைனும் வகாலுவ�ாலி
முதல்முத்றைாக
தனக்டக எதிவராலிக்க
தகயில் தபடைாடு
தன்தன டநாக்கி வருபவதளப் பார்ததுச் 
 சிவநதது
டபரருவி
காைததில் குற்்றாைதததக் க்டநதுடபான 
சிற்பிகள்
நீர் ப்ட வாய்ப்புள்ள கால் ப்ட வாய்ப்பில்ைாத
கல் �ரிவுகளில்
வ�துக்கிை லிஙகஙகள்
அவள் ஆகிருதி கணடு கணமூடிச் சுருஙகி 
விரிநதன
அழுது வடிநத குைல்விளக்வகாளிடைாடு
கருஙகற்கதளக் குதைததுப் பூசிை
சிவைணட் ததர பிசுபிசுக்கத வதா்டஙக
நீரின் காைம் கால்கதளப் பின்ன
ஆண இ்டம் வபண இ்டம் டபதம் வதரிைாைல்
�ரக்வகன்று வ�ருகிக்வகாண்டாள்
நீரின் அடிக்குளிர் ஊசிைாய் முதலில் குதத
வவளிடை குைநததடபாை ஓடிவநதாள்
நடுஙகிைபடி
பிரைாண்டதததத தாஙகி நிற்கும்
ைதையின் டகாடுகதளப் பார்ததாள்
ைரஙகள் பச்த�வைல்ைாம் நீைைாய்த 
வதரிநதன
அருகில் விழுநதுவகாணடிருநத டபரருவி
காதல் சிறுவவனன
குதைநது அதைக்க
வநருஙகிச் ட�ர்நதாள்
நீரும் உ்டலும் வவதுவவதுப்தப உ்ணர
அருவியின் காட்டுக்குள் திதளக்கத 
வதா்டஙகினாள்
பிதுர்கண்டம் தீர்ததபுரம்
சிவததுடராகம் தீர்ததபுரம்
ைதுவுண்டான் உயிர் மீட்்டபுரம்
தவர்க்க மீட்்டபுரம்
வ�நதப் டபரூர்
முதுகஙதக வநதபுரம்
வ�ணபகராணைபுரம்
முக்திடவலி
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நதிமுன்றில் ைாநகரம்
சிறுநகரம்
நன்னகரம்
ஞானப்பாக்கம்
டவ்டன் வைஞ்வ�ய்தபுரம்
ைாதன பூசிததபுரம்
டவத�க்தி பீ்டபுரம்
சிவ முகுநத பிரம்ைபுரம்
முனிக்கு உருகும் டபரூர்
டதவகூ்டபுரம்
திரிகூ்டபுரம்
பு்டார்ச்சுனபுரம்
குறும்பைா விட�்டபுரம்
அல்ை
திருைால் சிவனான திருவிதளைா்டல்
குறுமுனி குறும்பைா
பகலில் ைதைதை ைத்றக்க முைலும்
குரஙகுகள் அல்ை
அவவி்டம் அப்டபாது
தை ை்றநது
தை விருட்�ம் ைத்றநதது
எல்ைாவற்த்றயும் கழுவி
ை்றநதழிதது
விழுநது
அவளு்டன் குளிததுக்வகாணடிருக்கி்றது  
டபரருவி
அவள் உள்டள குளிக்கும்டபாது
ைதைவைல்ைாம் �த்ட�த்டைாய் முதளக்கத  
வதா்டஙகின
அருவிகள்
அருவி ஒன்்றல்ை
கதத ஒன்்றல்ை
எதுவுடை ஒன்்றல்ை
அவள் அவவப்டபாது
இப்டபாதும்
அகாைததில் டபருநதில் வநதி்றஙகுகி்றாள்
விளக்குகளின் கணகதள அவிக்கும் இருட்டில்
டபரருவிக்குள்
கூநதல் அவிழதது நுதைகி்றாள்
அவள் அருவிக்குள் டபாகும் கதததை
ைட்டுடை
எனக்குச் வ�ால்ைத வதரியும்.

(‘அம்ருதா’ ைாத இதழ, 2019)
எதார்ததததில் முதளவிட்டு, புதனவில் 

வளர்நது, ைாைததில் முற்றுப்வபறுகி்றது – 

கவிததவ�ால்லியின் வாக்குமூைதது்டன்; 
சிததரிப்பாய்த வதா்டஙகி, விவரிப்பாய்த 
வதா்டர்நது, டவவ்றாரு தளததுக்கு ைாறி, 
புதிரும்  பூ்டகமுைாய் நித்றவத்டகி்றது; 
கூர்நத அவதானிப்பு, டதர்நத வ�ால்ைாட்சி, 
வ�வவிைலுக்டக உரிததான வ�ால்முத்ற, 
நைைான கவிததவைாழி எல்ைாம் இத�நது 
ஓர் அருதைைான கவிதத; ஷஙகரின் சி்றநத 
கவிததகள் எல்ைாவற்றிலுடை இநதப் பணபிைல்பு 
பயின்றுவரும்; ஷஙகர்ராைசுப்ரைணிைனின் 
வபணகள் குறிதத கவிததகளில் ‘அருவிக்குப் 
டபாகும் வபண’, உச்� �நதிரன் டபாை.

ஷஙகர், அடிப்பத்டயில், ‘வராைான்டிக்’ 
கவிஞர்தான்; ‘வராைான்டிசிஸைம்’, 
தன்தனப்டபாைடவ, வ�வவிைைாகும் வாய்ப்பு 
அதிகம்; இவருத்டை ‘மிருதுளா வாரிைார்’, 
‘வகௌரி / வகௌரி அம்ைாள்’, ‘வவள்ளி டைானி – 
தஙக டைானி’, ‘அம்பததூர் வதாழிற்டபட்த்ட’ 
முதைான கவிததகடள எடுததுக்காட்டு; வபணகள் 
பற்றிக் கூடுதைான எணணிக்தக வகாண்ட 
கவிததகள் – இருபதுக்கும் டைற்பட்்டதவ – 
எழுதியிருக்கி்றார் என்பது பாராட்டுக்குரிைடத 
ஆகும்; கட்டுதரயின் கட்டுக்டகாப்புக் கருதி 
ஐநதாறு கவிததகள் விட்டுவிடும்படி ஆயிற்று; 
பிறிவதாரு �நதர்ப்பததில் டப�முடிை டவணடும்.

ஷஙகர் எழுத வநது வவள்ளிவிைாக் 
காைம் ந்டக்கி்றது; கவிதத வா�கர்கள், இவர் 
கவிததத வதாகுப்புகதள வாஙகி வாசிப்பது, 
கவிஞவனாருவதனக் வகௌரவப்படுததுவதாய் 
அதையும்; எளிை வ�ைல்பாடுதாடன இது.

1. நூல் : கல் முததை ஆதைகள்
வவளியீடு : க்ரிைா, புதிை எண : 2, பதைை எண 

: 25, பதிடனைாவது கிைக்குத வதரு, திருவான்மியூர், 
வ�ன்தன -600041, விதை : ரூபாய் நூற்று எணபது.

2. ஆயிரம் �நடதாஷ இதைகள் 
(டதர்நவதடுதத கவிததகள் வகாண்ட வதாகுப்பு)

வவளியீடு : பரிதி பதிப்பகம், 56-சி./ 128, பாரத 
டகாயில் அருகில், ட�ாைார்டபட்த்ட, டவலூர் 
ைாவட்்டம் 635851. வதா்டர்புக்கு : 7200693200, 
7598663150. விதை : ரூபாய் இருநூற்று அறுபது.

3. ஞாபக சீதா
வவளியீடு : புது எழுதது, 2/205, அண்ணா 

நகர், காடவரிப்பட்்ட்ணம் -635112, கிருஷ்ணகிரி 
ைாவட்்டம், விதை : ரூபாய் எழுபது, வ�ல் : 
9842647101.
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 பகிர்வு

மனநிலைக் குறிப்புகள்-2

�த்துவ ்னநிட் 

நைது நாட்டில் தததுவததிற்கு ஆன்மீக ைஞ்�ள் பூசி 
ைதவைன்்றாக்கி ரகதள வ�ய்துவகாணடிருக்கி்றார்கள். 
என்ன வகாடுதைவைன்்றால், மூைச்சி்றப்பு 
மிக்க பல்டவறு தததுவஙகதள உருவாக்கிை 
வபருதைக்குரிை தீபகற்பம் நைது நாடு. எவவளவு 
சிநததனகள்… எவவளவு உதரைா்டல்கள். அதனததும் 
வைான்தனைாக்கப்பட்டு ஆன்மீகம், ைதம் என 
அதிகார பீ்டஙகளாய்ச் சுருஙகிப்டபான காைததில் 
நாம் வாழகிட்றாம். அப்படிப்பட்்ட சி்றப்பு வாய்நத 
தததுவஙகளில் வ�ன் தததுவம் ஒன்று. வபாதுவாய் 
நைது நாட்டிலிருநது கிளம்பி உைகம் சுற்றி வநத வ�ன் 
தததுவததின் அடிப்பத்டகதள நாம் வதரிநதுவகாள்ள 
டவணடும். ஏன் எதற்வகன்று வதரிைாைல் பரபரப்பாகப் 
ப்றநதுவகாணடிருக்கும் வாழக்தகதை நிதானப்படுதத 
மிகவும் உதவி வ�ய்யும் இததச் சி்றநத தததுவஙகளின் 
ஒன்வ்றனடவ கருதுகிட்றன். 

வ�ன் - ஐ ைதம் என்பவர்கள் ைதைாதனைால் 
துரததப்படுவார்கள். என்ன வ�ால்லுகி்றது வ�ன்: 
ஒரு வ�ைதைச் வ�ய்யும்வபாழுது டவவ்றான்த்றச் 
வ�ய்ைடவணடிை அவசிைம் இல்தை. அதாவது 
ஒரு ைனிதர் பல்டவறு டவதைகதள வைாததைாய்ச் 
வ�ய்து குைப்பிக்வகாள்ளக் கூ்டாது. வ�ய்வன திருநதச் 
வ�ய்ை ஒரு காரிைததத எடுதது முடிததுவிட்டு அடுதத 
காரிைததுக்குப் டபாக டவணடும். ஒரு டநரததில் 
ஒரு வ�ைல். ஒரு கவனம். அவவளவுதான். அப்படி 
ஒரு டவதைதைச் வ�ய்யும்டபாது அது எநத டவதை 
என்்றாலும் நிதானைாகச் வ�ய்ை டவணடும். ஆழநத 

கவனம் வகாணடு நிதானைாக, முழுதாகச் வ�ய்வது 
மிகச் சி்றநத வழி. நிதானைாகச் வ�ய்யும் வ�ைதை 
முழுதைைாகச் வ�ய்ை டவணடும். அதுதான்  முதலில் 
வ�ால்லிைாயிற்ட்ற என்்றால், ஆைாம், முழுதாய்ச்  
வ�ய்ை டவணடும் என்பது நிச்�ைைான ஒன்று. மீணடும் 
வலியுறுததப்ப்டடவணடிை ஒன்று. 

ஒரு டநரததில் எவவளவு டவதை வ�ய்ை 
உ்டல் ஒததுதைக்கி்றடதா அவவளவு டவதை 
வ�ய்தால் டபாதும். குத்றவாகவும் நித்றவாகவும் 
வ�ைதைச் வ�ய்தல் நன்று. டபாதிை ஓய்வு எடுக்க 
டவணடும். உ்டலுக்கு ஓய்தவ அளிப்பது வாழவதற்கு 
அவசிைைாகும். ஒருநாளில் ஒருமுத்றடைனும் 
உஙகளுக்குப் பிடிதத இ்டததில் டபாய் 
உட்காருஙகள். வவறுைடன உட்கார்நது ைனதில் 
டதான்றும் எண்ணஙகதளக் கவனியுஙகள். பி்றகு 
இநதக் டகவைப்பட்்ட வாழக்தகதை நிதனததுச் 
சிரியுஙகள். நன்்றாகச் சிரியுஙகள். ைனிதர்களின் 
பரம்பதரப் பி�தக நிதனதது வாைாரச் சிரியுஙகள். 
அதத ைற்்றவர்களி்டமும் வ�ால்லிச் சிரிப்தபப் 
பகிர்நதுவகாள்ளுஙகள். சிரியுஙகள். சிரியுஙகள். 
அவவளடவ. பி்றகு வபாறுதைைாக உஙகளுக்குத 
டததவைான உ்ணதவ நீஙகடள �தையுஙகள். இதுதான் 
வைாதத அடிப்பத்ட. �தைததல். ஆைாம் உஙகளுக்கான 
உ்ணதவ நீஙகடள �தைததால் தததுவம் முழுதை 
அத்டயும். ஞானம் வபற்்ற நீஙகள் உஙகளுக்காகச் 
�தைதத உ்ணதவ அளவாக உணணுஙகள்.  �ரி, வ�ன் 
இநதிைாவிலிருநது டபானதா என்்றால் வதரிைவில்தை.. 
ைாடரா வ�ான்னார்கள். இருக்கைாம். இல்ைாைலும் 
டபாகைாம். வ�ன்னுக்கும் தஹக்கூ கவிததக்கும் 
அதது மீறிை வதா்டர்புணடு என்பது எல்டைாரும் 
அறிநதததுதான். 

எனக்கு மிகவும் பிடிதத தஹக்கூ ஒன்று:
எழுதுகிட்றன் நான், அழிக்கிட்றன், 
மீணடும் எழுதுகிட்றன்
அழிக்கிட்றன் மீணடும் அதன் பி்றகு 
ஒரு வைாக்கு பூக்கி்றது

வ�ன்னின் அடிப்பத்டதைப் பார்க்கும்டபாது 
மிகப்பதைை கிைவன் வ�ால்கி்ற பைஙகாைதது 
அறிவுதர டபாை இருக்கி்றது. ஆனால் இதுதான் 
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தததுவம். இததப் பயின்று உைகததில் பல்டவறு 
�ாததனகதளச் வ�ய்தவர் அடநகர். ஒரு வபரிை ைரம் 
முழுவதுைாய் வளர்நது நிற்கி்றது. அதுதான் உ்டல். 
அதில் ஒரு கிதள நுனியில் அைர்வதற்குத தததளிக்கும் 
பட்்டாம்பூச்சிதான் ைனம். தததுவம் என்பது 
இரணத்டயும் அத�ைச் வ�ய்யும் காற்று. வூ லீ ஒரு 
வ�ன்னர். அவர் வ�ால்கி்றார்: “Before enlightenment chop 
wood and carry water. After enlightenment, chop wood and carry 
water.”  அதாவது, ஞானைத்டை்றதுக்கு முன்னாடி ஒரு 
அ�்டனின் ட�ாக்குக்கு சிரிச்சி தவ, ஞானைத்டஞ்� 
பி்றகு, அடத அ�்டனின் ட�ாக்குக்கு சிரிச்சு தவ என்றும் 
தவததுக் வகாள்ளைாம். அவவளவுதான். 

. . .

இ்க்கிை ்னநிட்

வபாதுவாகடவ �முதாை விழுமிைஙகளின் 
மீது ஒரு வபணணின் பார்தவக் டகா்ணம் என்பது 
ஒரு ஆத்ண வி்ட டவறுபட்்டதாய் இருக்கும். இதில் 
ஒருவர் �ரி அல்ைது தவறு என்பதில் நான் நாட்்டம் 
வகாள்ளவில்தை. �ரியும் தவறும் நிதையில்ைாத 
இைக்கஙகளில் கூட்்டம் இருநதாலும் ஒரு பிரச்�தனயின் 
தன்தை பற்றிப் வபணபாலுக்குத தனிததுவைான 
பார்தவ உணடு என்பது எனது அனுபவம். 

பணபாடு கைாச்�ாரம் ைற்றும் அதன் வளர்ச்சி 
என்பது, ஒரு ைனிதக் குழுவின் இ்டம் �ார்நத, 
அதன் வைாழி �ார்நத நிகழவுப்டபாக்கு. உைகின் 
நிைவிவரும் ஆயிரக்க்ணக்கான பணபாடுகள் 
வரைாற்றில் பல்வதக அடுக்குகளால் பித்ணக்கப் 
பட்டிருக்கின்்றன. எனடவ வரைாறு என்பததக் 
காைக்க்ணக்கில் ஒரு டநர்க்டகாட்டுத தன்தையினால் 
வ�ால்லிவி்ட முடிைாது. அதனடிப்பத்டயில் ஒரு 
இைக்கிைப் பிரதிதை அணுகும்டபாது அநதப் பிரதி 
ஒரு குறிப்பிட்்ட காைச் சூைலில் ஒரு குறிப்பிட்்ட 
�முதாைச் வ�ைல்பாடுகதளப் பிரதிபலிப்பது தவிர்க்க 
முடிைாததாகி்றது என்பதத அறிைமுடிகி்றது. ஆனால் 
ஒரு பத்டப்பாளியின் அனுபவம் அபரிமிதைாய் 
இருக்கும்டபாது,  அநத அபரிமிதைான அனுபவதது்டன்  
வவகு �ரளைான ைற்றும் எளிதைைான வைாழிநத்ட 
தககூடும்டபாது டைலும் அநதப் பத்டப்பாளி ஒரு 
வபண்ணாக இருக்கும்டபாது, அநதப் பிரதியின் வீச்சு  
பல்டவறு �ாததிைக்கூறுகதள வா�கரின் மூதளயில் 
ஏற்படுததவல்ைது.

தமிழில் க்டநத பததாணடுகளில் வநத மிகச்சி்றநத 
நாவல்களில் என்னால் உ்டனடிைாக இரணத்டக் 
குறிப்பி்ட முடியும். ஒன்று எழுததாளர் நணபர் நக்கீரனின் 
‘காட்டாடி’ ைற்வ்றான்று நான் டைடை குறிப்பிட்்ட 
வதகதை �ார்நத வபண எழுததாளர் நணபர் ப்ரிைா 
வி�ைராகவனின் ‘அற்்றதவகளால் நிரம்பிைதவ’. 

(பததாணடுகவளனில், டைலும் இரணடு சி்றநத கள 
நாவல்கள் என எழுததாளர் கவிப்பிததனின் ை்டவளி 
நாவதையும் வதாய்வுற்்ற வைாழிநத்டவைன்்றாலும் 
எழுததாளர் முததுநாகுவின் சுழுநதீ நாவதையும் 
இன்னும் சிை புைம்வபைர் எழுததாளர் நாவல்கதளயும் 
ஒரு குறிப்பிட்்ட வதகதைைான விைர்�னதது்டன் 
பா.வவஙகட்ட�னின் அதனதது நாவல்கதளயும் 
நிச்�ைம் நிதனவிற் வகாள்ள டவணடும்). இஙகு 
‘அற்்றதவகளால் நிரம்பிைதவ’ நாவல் குறிதத மிகச் 
சிறிை குறிப்தபப் பதிவு வ�ய்கிட்றன். ஒரு நீண்ட 
அதைச்�லின் வலிதை உட்கி்டக்தகைாய்க் வகாண்ட 
ஒரு நதி இநத நாவல். 

எல்ைாவற்த்றயும் அழிதது ைறுபடியும் 
எல்ைாவற்த்றயும் அளிததுச் வ�ல்லும் நதிவைான்று 
நாவலின் பிரதான பாததிரைான அஞ்�னா என்கி்ற 
வபணணின் வைாழி வழிடை நிதானைாய் ஓடுகி்றது. 
ைனித உ்ணர்வுதளத திரவைாக்கிப் பருகத தரும் 
வ�ாற்கதள உருவாக்கி  அநத நதியில் மிதக்க விடுகி்றார் 
நாவைாசிரிைர்.  இருநதாலும் ஒரு சி்றநத எடிட்டிங மூைம் 
நாவல் டைலும் கச்சிதைாய் உருவாக்கப்பட்டிருக்கைாம் 
என்்ற எனது தனிப்பட்்ட கருததத நான் ஏற்கனடவ பதிவு 
வ�ய்துள்டளன். ஒரு வா�கனாக இநத நாவலில் எனக்கு 
ஏற்பட்்ட மிகச்சி்றநத இரணடு அனுபவஙகதள ைட்டும் 
குறிப்பிடுகிட்றன். ஒன்று இதில் உருவாக்கப்பட்்ட 
பல்டவறு வதகைான ைனித உ்ணர்வுகளின் கதைப்பு 
வழிடை, அதாவது சீட்்டாட்்டததில் சீட்டுக்கதளக் 
கதைப்பது டபான்று கதைததுச் வ�ருகப்பட்்ட 
உ்ணர்வுகளினால் உருவான  �ம்பவஙகளின் குவிைல், 
அதனததும் பார்ப்பதற்கு டநராகத வதாஙகும் 
�ஙகிலித வதா்டர் டபாைத வதரிநதாலும் அதவ 
வவவடவறு ப்டல்கள். காதலில் இருநது துடராகததிற்கு, 
துடராகததிலிருநது கருத்ணக்கு, கருத்ணயிலிருநது 
வபா்றாதைக்கு இன்னும் பல்டவறு உ்ணர்வுத 
தாவலுக்கு உட்படும் வாகக ைனததத உருவாக்கும் 
வல்ைதை வகாண்ட விவரிப்பு ஏற்படுததும் அனுபவம்.

இரண்டாவதாக, பல்டவறு பணபாடுகளின் 
முடிவிைா அறிமுகம். ைாவட்்டம் க்டநது, ைாநிைம் 
க்டநது, நாடுகள் க்டநது உைகின் பல்டவறு பணபாட்டுச் 
சிததவுகதள, பணபுகதளக் கூறு வைாழி வழிடை 
வ�ய்ைப்படும் அறிமுகம்  ஏற்படுததிை அனுபவம். 
இன்னும் ஒன்த்றக் குறிப்பி்டைாம், என்னவவன்்றால், 
பல்டவறு புதிை வ�ாற்களின், வாழும் ைற்றும் வாழநத 
நி� ைனிதர்களின் அறிமுகம் அதவ ஏற்படுததும் 
அனுபவைாக மிகச் சி்றநத வாசிப்பு அனுபவததத 
அளிக்கும் நாவல் இது. என்தனப் வபாறுததவதர 
நாவலில்  வரும் பாததிரஙகள் அதனவரும் / அதனததும்  
(நித்றை வபணகள் நித்றை ஆணகள் கூ்டடவ நித்றை 
இ்டஙகள்) அஞ்�னாக்கள்தான். 

 . . .
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இநதிைப் வபண ஓவிைர்கதளப் 
பற்றித வதரிநதுவகாள்ள இத்ணைததில் 
அதைநதுவகாணடிருநடதன். அப்வபாழுது, 
வதாணணூறுகளில் எஙடகா ஒருமுத்ற 
பார்தத ஓவிைதததத டதடி ஒருவழிைாகக் 
கணடுபிடிததுவிட்ட்டன். பதைஸ்ரீ அஞ்ட�ாலி எைா 
டைனன்தான் அநத ஓவிைர். ஓவிைம் ைட்டுடை 
பார்ததது. அதத வதரநதவர் ஒரு வபண என அப்டபாது 
வதரிைவில்தை. வபண ஓவிைர்கள் பற்றித டதடிக் 
வகாணடிருநதடபாது இநதப் பிரபைைான ஓவிைர் 
வதரநத இநத ஓவிைதததக் கணட்டன். நடுப்பகல் 
என்்ற ததைப்பில் உ்ணர்வு மிக்கவதாரு ஓவிைம். சிை 
ஓவிைஙகள் மூதளயின் திசுக்களில் ஒளிப்படிைைாய்ச் 
ட�கரைாகிவிடும். இவரின் ஓவிைஙகள் இத்ணைததில் 
நித்றைக் கா்ணக் கித்டக்கி்றது. அதனததிலும் 
இவர் உருவாக்கும் கணகள் எனக்குள் அபூர்வைான 
வதான்ைஙகளாய்  விரிகி்றது.

 Gloomy என்்ற வ�ால்லுக்கு துல்லிைைான 
அர்ததததத அதவ தன்னகததில் 
தவததுக்வகாணடிருக்கி்றது. நான் பார்தத இநதிை 
ஓவிைஙகளில் – மிகக் குத்றவுதான் என்்றாலும் 
– இவவளவு டநர்ததிைான ைற்றும் துல்லிைைான 
‘நவீன இநதிைத’ தன்தைதை டவவ்றதிலும் நான் 
கா்ணவில்தை. ஓவிைர்களுக்கு அவரவர்களுக்கு 
ஒரு பார்தவ அல்ைவா. ஒரு ஓவிைம் அன்்றா்ட 
அவ�ரஙகளில் ஓடிக்வகாணடிருக்கும் ஒருவதர ஒரு 
க்ணம் ஸ்தம்பிக்கச் வ�ய்ை டவணடும். தனது வைாதத 
விழிப்பு்ணர்விவனாரு கீற்த்ற அளிக்க வல்ைதாய் 
இருக்க டவணடும். என்தனப் வபாறுததவதரயில் 
அப்படிைான ஒரு ஓவிைம் இது. அவவளவுதான். 

ஒரு ஓவிைம் பற்றிை நீண்ட விளக்கவுதர 
டததவைற்்றது. வதருவில் ந்டக்கும்டபாது ஒரு ைனிதரின் 

பார்தவயில் என்வனன்ன வதரிகி்றது. வீட்டிற்குப் 
டபானவு்டன் ஏன் எதுவும் நிதனவில் நிற்பதில்தை. 
தினமும் க்டக்கும் ஒரு வி�ைததத எஙடகா ஒரு 
ஓவிைன் சுவற்றில் வதாஙக விடும்டபாது ைனிதர்கள் 
விசிததிர உ்ணர்தவ அத்டகி்றார்கள். ைனிதர்களின் 
கணகள் அகைைான பார்தவ வகாண்டது. ஓவிைடரா 
உற்று டநாக்குகின்்றனர். எழுததாளர்களுக்கும் இது 
வபாருநதும். ஒரு வபணணின் ததையிலிருநது 
�ாதையில் விழும் ைைதர, பிச்த�க்காரன் தூக்கி எறிநத 
பீடித துணத்ட ைாரும் வபரிதாகக் கவனிப்பதில்தை. 
ஓவிைன் ஒரு பீடிததுணத்ட சுவரகைததிற்கு 
வதரயும்டபாது ைனிதர்கள் பார்க்கி்றார்கள். 
ைனிதர்கள் பார்க்கி்றார்கள் என்பதுதான் முதன்தை. 
ஓவிைம் ைனிதர்களுக்கு இத்டயில் ஒரு இத்ணப்தப 
உருவாக்குகி்றது. ஒரு ைைதர ஏன் வதரகிறீர்கள் 
என்்ற டகள்விக்கு எனக்கு ைனதிற்கு மிக வநருக்கைான 
அவைரிக்க ஓவிைர் ஓ’கீீஃபி (Georgia O’Keeffe) ‘உஙகள் 
தகயில் ஒரு ைைதர எடுதது, உணதையில் நீஙகள் 
பார்க்கும் ஒரு க்ணம் என்பது அநத க்ணததில் 
உஙகள் உைகைாய் இருக்கி்றது. அநத உைகததத 
நான் ைற்்றவர்களுக்கு அளிக்க விரும்புகிட்றன். 
நகரததில் வபரும்பாைான ைனிதர்கள் அவ�ர கதியில் 
இருக்கின்்றார்கள், ஆதகைால் அவர்களுக்கு ஒரு 
பூதவ எடுததுப் பார்க்க டநரமில்தை. அவர்களுக்கு 
விருப்பமிருக்கி்றடதா இல்தைடைா நான் அவர்களுக்கு 
அததக் காட்டுடவன்…’ என்கி்றார்.  எழுததாளர்கள் – 
முக்கிைைாகக் கவிஞர்கள் - டபாைடவ ஓவிைர்களும் 
பல்டவறு தன்னிதைகதளக் வகாணடுள்ளனர். 
சுைவு்ணர்வு்டன் உருவாக்கப்படும் எநதப் பத்டப்பும் 
தன்னளவில் பத்டப்பாளர்களுக்குத வதரிைாத 
பூ்டகததன்தை உத்டைது. பூர்ணைானவதான்று முழு 
அழிதவத தக்கதவததுக்  வகாணடிருக்கி்றதல்ைவா. 
அதத ஒரு பத்டப்பாளி அறிநதிருக்க டவணடிை 
அவசிைமில்ைாைடைடை ஒரு பத்டப்பு உருவாக்கப்ப்ட 
வாய்ப்பிருப்பதுதான் அநதப் பூ்டகததன்தைக்குக் 
கூடுதல் அர்ததததத, சுவாரஸ்ைததத உருவாக்குகி்றது. 
ஒரு ஓவிைர் வதரநதுவகாணடிருக்கும் ஓவிைம் பற்றிக் 
டகட்கப்படும் டகள்விகள் உணதையில் அவரின் மீதான 
தாக்குதல்கள்தான். வபாதுவான நிதை அப்படிததான் 
உள்ளது. முடிவத்டைாத பத்டப்பின் மீதான 
டகள்விகள் என்பதவ அபததைானதவ. ஒரு கச்சிதைான 
ைனநித்றதவப் பத்டப்பாளி வபறுகி்றாரா என்பதத 
வி்ட வா�கர்/ பார்தவைாளர் அத்டகி்றாரா இல்தைைா 
என்பதுதான் முதன்தைைானது என்று எணணுகிட்றன். 
என்னுள் ஒரு முழுதைைான ைற்றும் கச்சிதைான ஒரு 
உ்ணர்தவ ஏற்படுததும் இநத ஓவிைததத உஙகளி்டம் 
பகிர்நதுவகாள்கிட்றன். கூ்டடவ எனக்கு மிகவும் பிடிதத 
ஓவிைரின் புதகப்ப்டதததயும்.

  . . .
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சுரா மீன் வதக, பநதைக்குதிதர வதகயில் 
வதால்தை தருவதற்காக உ்டவனருஙகிச் வ�ல், முன் 
உநதுைகததின் வதாழில்வாய்ப்பில் பஙகு பற்றும் 
டநாக்கு்டன் அணடி அத்ணதது நிறுதது, டைத�ப் 
பநதாட்்டததில் எளிதாகத வதா்டர்நதடிக்கும் 
நிதையில் பநதுகதள அருகருகாகப் பார்தது தவ, 
வாக்காளர்களு்டன் அடிக்கடி வதா்டர்பு வகாணடு 
டதர்தல் வதாகுதியில் நல்வைண்ணம் டபணு, 
க்ணப்பருகில் அத்ணவாய் அைர், உறுப்பிதன மிக 
ஆதரவு காட்டிப் டபாற்றிப் டபணு, காதைதத்டவிப் 
பிடி, முைநதாதளக் கட்டி அத்ணததுக் வகாணடிரு, 
தழுவிக் வகாஞ்சி விதளைாடு, குைநதததை 
அன்பு்டன் எடுததத்ணதது ஆதரவு காட்டு, கவதை 
டகடு வராைல் டபணு, பரிடவாடு கவனி, தளராைல் 
பதகதை கவதை முதலிைவற்த்ற ைனதில் தவததுப் 
டபணி வளரச் வ�ய், கதை முதலிைவற்த்றப் டபணி 
ஆதரி, டதாட்்டம் பாதுகாதது வளர், வ�டி வகாடி 
பயிர்கதளப் டபணு, டநாய் வநாடிகதளக் கவனிததுக் 
கு்ணைத்டயும்படி பணிவித்ட வ�ய், டநாைாளிகதளக் 
கவனிததுப் டபணு, பாலூட்டி வளர், டபணி வளர், 
ஊட்டுததாைாய் உதவு, பணபின் வளர்ப்பு நிைம், நிைல் 
தருவதற்காய் வளர்க்கப்படும் ைரம், இனப்வபருக்க 
வதக ைாறுபாடுத்டை உயிர்களித்டடை பால் �ார்பற்்ற 
இனப்வபருக்கப் படி நிதை, கன்னிததாய்ச்சி, டதனீ-
எறும்பு முதலிை உயிர்கள் வதகயில் ைரபு டபணிக் 
காக்கும் அலியினம், இனததாய்ச்சி, டபணிகாப்பு, 

பாலூட்டி வளர்ப்பு, டநாைாளிகதளப் டபணிக் காப்பவர், 
குைநததகதளப் டபணி வளர்ப்பவர், ஊட்டுததாய், 
வளர்ப்புததாய், தாதி; NURSE –  என்்ற ஒற்த்ற ஆஙகிைச் 
வ�ால்லிற்கு,  தமிழச் வ�ாற்களஞ்சிைம் (Universi-
ty of Madras Press 1992) – இல் வகாடுக்கப்பட்டுள்ள 
அர்ததஙகள்தான்  இதவ. இதுடவ ஒரு நாவதைப் 
படிக்கி்ற ைாதிரி இருக்கி்றதா? 

அகராதிகள் எப்பவுடை எழுததாளனுக்குப் வபரிை 
�வால் விடுபதவ. நான் வபாதுவாக அகராதிகதளப் 
‘வபருநதிரள் அழிப்பு ஆயுதததிற்கு’ (weapon of 
Mass Destruction) இத்ணைாக தவததுச் சிநததன 
வ�ய்டவன். வ�ால் என்பது பல்டவறு அர்ததஙகள் 
வபாதிநத நாட்டுவவடி. பை �ைைஙகளில் அது 
உபடைாகிப்டபாதரத தனது க்ணக்கில் வகாள்வதில்தை. 
சித்றடிதது விடுகி்றது. அநத வதகயில் அகராதி என்பது 
ஒரு ஆயுதக் களஞ்சிைம். அதத தவததுக் வகாள்பவர்கள் 
ஒரு பத்டதை வழிந்டததும் வலிதைதைப் வபறும் 
வாய்ப்பு இருக்கி்றது. அததப் புரிநதுவகாள்பவர்கள் 
பாக்கிைவான்கள். அப்படி இல்தைவைன்்றால் 
அது வவடிகளால் ஆன கிட்்டஙகி என்பததைாவது 
வதரிநதுதவததிருக்க டவணடும். அகராதி பிடிதத 
அகராதிகள் என்பததயும். பி்றகு டைடை குறிப்பிட்்ட 
வபருநதிரள் அழிப்பு ஆயுதம் பற்றி நணபர்கள் டநரம் 
உள்ளடபாது இத்ணைததில் அதைநது வதரிநதுவகாள்ள 
பரிநதுதரக்கிட்றன். ஒவவவாருவரும் அததப் பற்றித 
வதரிநதுவகாள்ள டவணடிை கட்்டாைக் காைம் க்டநது 
விட்்டததயும் நான் நிதனவுறுததுகிட்றன். 

                                    . . .                                       
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வாசுடதவன் வைாட்த்ட ைாடிப்படிகளில் 
தகயில் தட்டு்டன் இ்றஙகிக்வகாணடிருநதார். 
வநற்றி, தககளில் திருநீற்றுப்பட்த்ட, தஙக 
ீஃப்டரம் டபாட்்ட மூக்குக்கண்ணாடி, கழுததில் 
ருதராட்�ம் அணிநதிருநதார். டைற்�ட்த்ட 
அணிைவில்தை. தும்தபப்பூ டபாை இருநதது 
அவர் அணிநதிருநத டவட்டி.

  கத்டசிப்படிக்கட்டில் விடுமுத்றக்கு 
வநதிருநத அவரது முதல் ைகள் வா�வி தன் இரணடு 
ைாதப் வபண குைநததக்கு வவயில் படும்படி 
குைநததயின் முதுகுப்பக்கம் காட்டிைவாறு 
அைர்நதிருநதாள். அவளின் நான்கு வைதான மூதத 
தபைன் தாததாவி்டம் ‘ஏன், தாததா ைாதிை டபாய்ச் 
�ாப்டுறீஙக?’ என ைைதையில் டகட்்டான். 

அவதனத தூக்கிச் சிரிததவாட்ற, ‘தாததா 
�ாப்பி்ட டபாகை்டா கண்ணா, எஙக அப்பா, 
அம்ைாவுக்கு அதாவது உஙக பாட்்டனாருக்கும், 
பாட்டிக்கும் �ாப்பாடு தவச்சுட்டு வநடதன்’, 
என்்றார். ‘வைாதத ைாதிைைா அவஙக இருக்காஙக.. 
குளுராதா?’ எனக் டகட்க, வா�வி, ‘அவஙக வரணடு 
டபரும் காக்காவா ைாறிட்்டாஙக, அதான் தாததா 
�ாப்பாடு தவச்சிருக்கார், டதா, டைை ப்றக்குது 
பாரு’னு டைடை தககாட்டினாள். வாய் பிளநது 
இரு பு்றாக்கள் ப்றப்பததப் பார்தது ைகிழச்சிைாய்ச் 
சிரிததான். அப்படிடை, கண த�தகயில் வா�வி, 

வாசுடதவதனப் டபாகச் வ�ான்னாள். 

உள்டள வாசுடதவனின் ைதனவி ராதா 
அழுதபடி ததரயில் அைர்நதிருநதாள். கணணீர் 
துத்டததுத துத்டதது அவள் கட்டியிருநத 
காட்்டன் பு்டதவயின் முநதி நதனநது இருநதது. 
அழுதவாட்ற, ‘ஏஙக �ாப்பாடு தவக்கவா, இல்ை 
டநரைாகட்டுைா?’ என்்றாள். ‘இல்ை, இப்டபாடவ 
தவ, நம்ை தைக்டகல், அவருக்கு வதரிஞ்� 
டஹாம்டைைாம் டகட்கு்றதா வ�ால்லிருநதார். 
எதுக்கும் ஒரு எட்டு டபாய்ப் பாததுட்டு 
வநதுர்ட்றன்’ என்்றவாட்ற தட்டில் இருநத நீதரக் 
கீடை வடிததார். 

காதலிதது ஊதர விட்டு ஓடிப்டபான தன் 
இரண்டாம் ைகள் தவஷ்ணவி கத்டசிைாய்த தான் 
ஏைாற்்றப்பட்்டதாகவும், தற்டபாது நித்றைாதக் 
கர்ப்பிணிைாகச் வ�ன்தனயில் உள்ள ஒரு டஹாமில் 
ட�ரப்டபாவதாகவும் வீட்டுத வதாதைடபசியில் 
கூறிவிட்டுத துணடிததுவிட்்டாள். அன்றிலிருநது 
அைததுவஙகிைவள்தான் ராதா.

அப்படிடை ததை முழுகியிருக்கைாம்தான். 
தன் வ�திக்கு ஒற்த்றப்பிள்தள டபாதுவைன 
வா�வியு்டன் நிறுததியிருநத வாசுடதவதன 
அவரது வபற்ட்றார்கள் கட்்டாைப்படுதத 
விருப்பமில்ைாைல் எட்டு வரு்டம் கழிததுப் 
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பி்றநதவள் தவஷ்ணவி. பி்றக்கும்டபாது 
ஒன்்றதரக் கிடைா இருநத அவதளத டதற்்ற 
ராதாவும், வா�வியும், வாசுடதவனும், அவரது 
வபற்ட்றாரும் எடுதத வைனக்வக்டலில் அவள் 
பின்னாளில் அக்குடும்பததின் வ�ல்ைைாய் ைாறிப் 
டபாயிருநதாள்.

அப்படிப்பட்்டவதள எப்படி 
டவண்டாவைனத தூர எறிநதுவி்ட முடியும். 
வா�விதான் தவஷ்ணவிதை எப்படிைாவது 
அதைதது வரச் வ�ால்லிப் பிரைததனப்பட்்டாள். 
வாசுடதவனும், தைக்டகலும் வ�ன்தனக்குப் 
பை்ணப்பட்்டனர். தவஷ்ணவியின் நிதனவுகதள 
ரயிலின் �ன்னல் கம்பிகள் வழிடை ஓ்டவிட்டுக் 
வகாணடிருநதார் வாசு. 

தவஷ்ணவிதை ைருததுவைதனக்கு 
ஆம்புைன்சில் அதைததுச்வ�ன்று 
வகாணடிருநதனர். அதில் அவள் பிர�வ வலிைால் 
துடிததுக்வகாணடிருநதாள். வ�ன்தன அரசு 
ைருததுவைதனயில் ட�ர்க்கப்பட்டு மிகுநத 
சிரைதது்டன் ஆனால் சுகப்பிர�வம் மூைைாக ஒரு 
ஆண குைநதததைப் வபற்வ்றடுததாள். 

இரணடு நாட்களாய் அஙகுமிஙகுைாய் 
அதைநத வாசுடதவன் ட�ார்நது கா்ணப்பட்்டார். 
எல்ைாப்பக்கமும் அத்டபட்்டததப்டபாை 
உ்ணர்நது, ‘என்ன வபததாட்ற.. என் குைநததை 
கணணுை காட்்ட ைாட்டீஙகளா?’ என்்றவாட்ற 
ைைஙகிச் �ரிநதார். பதறிப்டபாய், டவகைாய் ஓடி 
அவதரத தூக்கிை தைக்டகல் அம்ைா வாட்்டர் 
டகனில் இருநத நீதரத வதளிதது எழுப்பினார். 
‘அண்ணா, என்னாச்சு.. ஆஸ்பி்டல் டபாைாைா?’, 
என்்றவதர, ‘டவ்ணாம் தைக்டகல் எம்வபாணணு 
ைட்டும் கித்டச்சுட்்டானா இன்னும் நூறு வரு�ம் 
உசுடரா்ட இருப்டபன்’ என்று சிரிததுக்வகாணட்ட 
அழுதவதர ஆசுவா�ப்படுததினான் தைக்டகல். 

அதைடபசி ஒலிததது. வா�வியின் 
ைாப்பிள்தள டபானில் இருநது வா�வி 
‘என்னப்பா ஆச்சு, தவஷு கித்டச்�ாளா, டவ்ற 
ஏதாச்சும் தகவல்?’ எனக் டகள்விக்கத்ணகதள 
அடுக்கிக்வகாணடிருநதாள். ‘இன்னும் இரணடு 
நாட்கள் டதடிவிட்டு வருகிட்றாம், தைக்டகல் 
வீட்டில் அவரது ைதனவிக்கு அம்ைாவி்டம் 
வ�ால்லித தகவல் வ�ால்லிவிடு’ என்்றார்.

ைருததுவைதனயில் இருநது டஹாமில் 
உள்ள ஒரு பாட்டியின் உதவியு்டன் டிஸ்�ார்ஜ் 
ஆனாள் தவஷ்ணவி. டஹாமில் வபருதத 
டைா�தனக்குப்பின் தானும், தன் குைநததயும் 
உயிதர ைாய்ததுக்வகாள்ளைாம் என 

முடிவவடுததாள். ஒரு வாரம் டபானது. உ்டல்நிதை 
�ரிைாகிற்று. ஒரு ஆட்ட்டாதவ வரச்வ�ால்லி 
ஏறி ரயில் �ததம் டகட்்ட இ்டததில் இ்றக்கிவி்டச் 
வ�ான்னாள். 

முடிதவ விரும்பவில்தைடைா என்னடவா, 
தவஷ்ணவியின் பச்சிளம் பாைகன் 
உததததுக்வகாணட்ட இருநதான். தண்டவாளம்  
வநருஙகினாள், வீறிட்டு அைதவதா்டஙகினான், 
தண்டவாளததத விட்டு வவளிடை வநதாள், ஒரு 
குப்தபதவதாட்டியின் ைத்றவில் அவனுக்குப் 
பாலூட்டி அவனது அழுதகதை நிறுததினாள், 
தூஙகிப்டபானான். 

தூக்கததில் சிரிதத அவன் முகம் அவளின் 
முடிதவ ைாற்றிைது, ஆம், அவள் ைட்டும் 
ரயில் முன் பாய்வதாய் முடிவவடுததாள். 
அநதப் பச்சிளம் பாைகதன அருகில் இருநத 
ஒரு குப்தபதவதாட்டியில் தவததாள். 
அப்டபாதும் சிரிததான். தவஷ்ணவி, அவதனப் 
பார்ததுக்வகாணட்ட தீர்க்கைாய் அவதனக் 
க்டநதாள். தண்டவாளம் டநாக்கித தன் கத்டசிப் 
பை்ணதததத வதா்டர்நதாள். 

ரயில் வரும் �ததம் தூரைாய்க் டகட்்டது, 
கத்டசிச் வ�ாட்டுக் கணணீர் விட்்டாள். ஆட்ட்டா 
�ததம் அருகில் டகட்்டது, திரும்பிப் பார்ததாள், 
‘தவஷு’ எனக் கததிக்வகாணடு வாசுடதவன் 
ஆட்ட்டாவில் இருநது கீடை விைாத குத்றைாய் 
ஓடி வநதார். தவஷ்ணவி தன் ஆயுட்காைம் 
நீட்டிக்கப்பட்்டதத எணணிக் கணணீரு்டன் ஓடித 
தநதததைக் கட்டிக்வகாணடு அழுதாள். 

‘குைநதத?’ என வினவிைவரி்டம் ஏதும் 
வ�ால்ைாைல் குப்தபத வதாட்டிதை டநாக்கி 
ஓ்டததுவஙகினாள். பின்னாடைடை வாசுடதவனும், 
தைக்டகலும், ஓடிக்வகாணடிருக்கும் டபாடத 
தவஷ்ணவி டவறு ைாராவது எடுததிருநதால், 
குப்தப டபாட்டு மூடியிருநதால் எனப் பைவாறு 
டைாசிததுக்வகாணட்ட வநதாள்.

அஙடக அநதக் குப்தபதவதாட்டியின் டைல் 
அைர்நதிருநத இரு காக்தககதள ச்சூ, ச்சூ என 
விரட்டி, ப்டப்டப்பு்டன் எட்டிப்பார்ததாள், 
எநதச் �ைனமும் இன்றி அடத சிரிப்பு்டன் 
வாசுடதவனின் டபரன். அள்ளிவைடுததுக் 
வகாஞ்சினார்கள் வாசுவும், தவஷ்ணவியும். 
டைடை ப்றநத இரு காகஙகளும் மீணடும் 
குப்தபதவதாட்டியின் விளிம்பில் வநதைர்நதன. 
குைநததயிதனக் வகாததாைல் அைர்நதிருநத அநத 
இரு காகஙகதளப் பார்தது அப்பா, அம்ைா என 
ைனதிற்குள் அதைததுக்வகாண்டார் வாசுடதவன்.
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 பிைதி எடுக்க முடியாப் பிம்பஙகள 

ஆழ்மனத் நதடல் - 1

Þó¾‹ ðè½‹ â¡ð¶ àø‚èº‹ MNŠ¹ªñ¡«ø¡.
Þó‡´‹ Þ¬í»‹ ¹œOJL¼‰¶ ªõO«ò õ‰î£¡ Üõ¡.

ºî¡ ºîL™ 
Þó¾ ðèªôù
ÞòŸ¬è¬òŠ HKˆî«î Gøƒèœî£¡ â¡ø£¡

Gøƒèœ â¡ð«î ªð£Œªò¡«ø¡
õ¼õ¶‹ ñ¬øõ¶«ñ õ£›‚¬è â¡ð¬î
õ£ùM™ õN«ò 
õ‰¶ ªê£¡ù¶‹ Gøƒèœî£¡ â¡ø£¡

“Gøƒèœ ãñ£ŸÁ‹.”

Gø«ñ Ü¬ìò£÷ñ£è Þ¼Šð¶
«ï˜¬ñ âù¾‹
Ü¬ìò£÷«ñ Gøñ£è Þ¼Šð¶
ð„«ê£‰F âù¾‹
HKˆ¶‚è£†®ò¶‹ Gøƒèœî£¡... â¡ø£¡
«ñ½‹...
è£‚¬èè«÷ ï‹ º¡«ù£˜èœ âQ™
Þø‰î Hø° â™«ô£¼‹ å«ó Gø‹î£«ù âù 
Íìï‹H‚¬èJ½‹ º‚Fò¬ìò ¬õˆî¶
Þ‰î Gøƒèœî£¡... â¡ø£¡
 
Gøƒèœ Þ¼Šðî£™î£¡
àƒèœ è‡èÀ‚° 
â™ô£«ñ ªîKAøªîù
êõ£™ M†ì¶‹...
è‡èœ Þ¼‰î£½‹
è£ŸÁ‚° â¡ù Gøªñù
àƒè÷£™ è‡ìPò º®ò£ªîù
ê£ð‹ M†ì¶‹ Þ«î Gøƒèœî£¡...

H¡¹
êñ£î£ùˆFŸ° ªõœ¬÷ò£è¾‹
¶‚èˆFŸ°‚ è¼Šð£è¾‹
õÁ¬ñ‚°„ CõŠð£è¾‹
ñƒè÷ Gè›¾‚° ñ…ê÷£è¾‹...
ñQî«ù Gøƒè¬÷Š ð£˜ˆ¶Š HKˆî£¡
Gøƒèœ c÷ˆ¶õƒAù...
ñQîÂ‚°œ Gø‹ ð£˜ˆ¶Š HKˆî£¡
Gøƒèœ ²¼ƒA‚ªè£‡ìù... â¡ø£¡
  
   - Üõ¡ Þ¡Â‹ ªê£™õ£¡
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உைக சினிமா

ததாடர் - 9 èMT

வவயிட்்டர் �ால்ஸ் இைக்கிை “ தி டைாட்்டார் 
த�க்கிள் த்டைரிஸ் ”  ப்டம் பதைை நார்்டன் 500 
தபக்கில் �வுத அவைரிக்காதவச் சுற்றிை இரு 
நணபர்களின் எட்டு ைாதக் காைப் பை்ணததத 
முன்தவக்கி்றது. இநதப் ப்டததின் முதல் காட்சி.. 
முதல் ீஃபிடரடை... இன்டஹைதர எடுதது டபக் 
வ�ய்வது டபாைததான். எது உ்டன் இருக்கி்றடதா 
இல்தைடைா.. அது இருக்க டவணடும் என்பதுதான் 
ட�வுக்குக் காைம் இட்்ட கட்்டதள.  சிறு வைது 
முதடை ஆஸ்துைாவால் பாதிக்கப்பட்்ட தபைன் 
இநத எர்னஸ்ட்டா.   

விடுமுத்றதைக் வகாண்டா்ட தன் நணபன் 
ஆல்பர்ட்டாவு்டன் ஒரு தபக்கில் ைததின் 
அவைரிக்காதவச் சுற்றி வர தீர்ைானிததுக் 
கிளம்புகி்றார் ட�. பை கட்்ட தீர்ைானஙகளுக்குப் 
பின் ட�வின் குடும்படை கட்டி அத்ணததுக் தக 
அத�தது வழி அனுப்பிதவக்கி்றது. வீட்த்டத 
தாணடும் வதளவிடைடை எதிடர வரும் 
ஒரு ைாரியில் தபக் டைாதப் பார்ததுப் பின் 
�ைாளிததுக்வகாணடு வ�ல்கி்றது. அநத ஆரம்படை 
ட�வின் வாழதவப் பற்றிை எதிர்காைக் குறியீ்டாக 
ஒரு மிகப் வபரிை யுதததததத  தனக்குள் வபாதிநது 
தவததிருப்பதாக நாம் புரிநதுவகாள்கிட்றாம். காைம் 
வைௌனம் காக்கி்றது. புைல் வீ�ப்டபாவதற்கான 
ைற்வ்றாரு வவர்�ன்தான் அநத வைௌனம் என்பது 
டபாகப்டபாகப் புரிகி்றது.

தன் காதலி சிச்சினாதவச் �நதிதது அவள் 
வீட்டில் தஙகி அநத இரதவக் கழிததுவிட்டுப் 
பின் பிரிை ைனமில்ைாைல் பிரிகி்றார் இளம் வைது 
எர்னஸ்ட்டா. காதலின் நுட்பம் மிக ரகசிைைாக 
முததைாக ைாறிவிடுகி்றது. முததஙகளின் 
வழிடை இருவரும் காதைால் நிரம்பி வழிவததக் 
கா்ணக் கண டகாடி டவணடும். காதலின் துைரம் 
எதததகைது என்று அடுதத காட்சியில் ட�ாகைான 
முகதது்டனும் கனதத ைனது்டனும் தபக் ஓட்டும் 
எர்னஸ்ட்டாதவக் காணுதகயில் உ்ணர முடிகி்றது. 
அதன் பி்றகு சிச்சினாதவ அவர் பார்ப்படத இல்தை 
என்பதுதான் வரைாறு. இளதையின் வலி காததைக் 
வகாணடிருக்கி்றது. 

காடும் ைதையும் தனிதத �ாதையுவைனப் 
டபாகும் வழிவைஙகும் இைற்தக கணகளுக்கு விருநது 
தவக்கி்றது. அர்வ�ன்டினா ைதை ஒட்டிை பாததகள் 
ைண பாததகளாகவும் கரடுமுர்டானதாகவும் 
இருக்க.. இரணடு மூன்று முத்ற டபாகி்ற 
டவகததிடைடை வணடி �றுக்கி விழுவதும் ந்டக்கி்றது. 
இத்டயினில் தபக் ரிப்டபர் ஆகி நிற்க.. குளிருக்குள்  
தூரததில் வதரியும் ஒரு வீட்டிற்குச் வ�ன்று இன்று 
ஒரு இரவு ைட்டும் தஙகிக்வகாள்ள அனுைதி 
டகட்கும்டபாது இைக்கு இன்னும் எதததன தூரம் 
இருக்கி்றது.. இைக்தக அத்டை இன்னும் எதததன 
சிரைப்ப்டடவணடி இருக்கி்றது.. என்று ஒரு மூடுபனி 
நம்தைப் பைமுறுததுகி்றது. நணபர்களி்டம் கைக்கம் 

F «ñ£†ì£˜ ¬ê‚Aœ ¬ìòKv
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இருப்பினும் அதத மீறிை தீர்க்கம் இருக்கி்றது. 
மூச்சு வி்ட முடிைாைல் ட� அடிதவதாணத்டயில் 
இருநது எம்பி சுவா�ததுக்கு ஏஙகும் �ததவைல்ைாம் 
நம்தை உத்றை தவக்கும் அை்றல். உ்டல்நிதை 
ஒததுதைக்காதடபாதும் பை்ணம் வதா்டர்கி்றது.  

சிலி அதததன குளிர் நித்றநத பிரடத�ம். 
பனிக்குள் உத்றநது நிற்கும் இ்டஙகளில் பை்ணஙகள் 
வவள்தள முகமூடி அணிநது வழி வி்ட ைறுக்கி்றது. 
திரும்பும் பக்கவைல்ைாம் மிரட்டும் பனி வவள்தள 
ைாதனவைன முரட்டுத டதாற்்றததில் மூச்சு முட்்ட 
தவப்பததத திதர தாணடியும் நாம் உ்ணர்கிட்றாம். 
பனி குவிநது கி்டக்கும் �ாதையில் பைணிக்தகயில் 
மீணடும் விழுநது எழுகி்றார்கள். தபக் ்டைரும் 
சுவா�ததுக்கு ஏஙகும் டநர்டகாட்டுப் பை்ணம்.. 
அஙகும்இஙகும் அதைபாய்தகயில் பை்ணஙகளின் 
இன்வனாரு முகம் நம்தை அச்சுறுததுகி்றது. 
பைதரப்பட்்ட ைனிதர்கதள.. கைாச்�ாரஙகதள.. 
நிைவிைல் சூைல்கதள.. பூமியின் சுைற்சிதை 
என்று மிக நுட்பைாக இநதப் பை்ணம் வாழவின் 
மீதான டவவ்றாரு பார்தவதை அவர்களுக்குக் 
கற்றுக்வகாடுக்கி்றது.

‘சிலி’தை அத்டதகயில் அவர்களின் 
பை்ணம் குறிதத வ�ய்தி அன்த்றை நாளிதழில் 
டபாட்ட்டாடவாடு வநதிருக்கி்றது. மிகப் 
வபருதைைாக உ்ணர்கி்றார்கள்.

வீட்டில் இருநது கிளம்பி 2940வது 
கிடைாமீட்்டரில் சிலியில் ஒரு பாரில் இரணடு 
வபணகதளச் �நதிக்க டநர்கி்றது. தான் ஒரு ைருததுவ 
ைா்ணவன் என்படதாடு இநதப் பை்ணம் குறிததும் 
டபசிக்வகாணடிருக்தகயில் அஙடக வரும் ஒரு 
விளிம்பு நிதை ைனிதன்... இநத ைாதிரி வீட்டில் ஒரு 
முதிை வபணைணிக்கு முடிைாைல் இருக்கி்றது.. வநது 
பார்க்க முடியுைா என்று டகட்கி்றார். ட� குடவரா 
அவடராடு வ�ன்று அநத மூதாட்டிக்குத தன் முதல் 
உதவிப் வபட்டியில் இருக்கும் ைருநததக் வகாடுததுத 
தன்னால் முடிநத அளவு ைருததுவம் பார்க்கி்றார். 
அநத வைதான மூதாட்டிதை ஆறுதடைாடு ததை 
த்டவுகி்றார். அவர் மீதான அழுததம் கூடும் இ்டம் 
இது.

ஒரு கட்்டததில் கனதத ைனடதாடு தபக்தக 
விற்றுவிட்டு ந்டநதபடிடை மீணடும் பை்ணதததத 
வதா்டரும்டபாது இநதப் தபைன் விதளைாட்டுப் 
தபைன் இல்தை என்று டைாசிக்கிட்றாம். 
அவவப்டபாது மூச்சு வி்ட முடிைாைல் துடிக்கும் 
காட்சியில் இப்படிப்பட்்ட ஒரு ஆள் எப்படி 
துப்பாக்கி தூக்கிக்வகாணடு �ணத்ட டபாட்டு கியூபா 
விடுததைக்குத துத்ண நின்்றார் என்று ஆச்�ரிைம் 
வருவததத தடுக்க முடிைவில்தை. ட�வின் 

ைனநிதைதைக் கணகாணிக்கத வதா்டஙகடவணடிை 
இ்டம் இது.  

07.03.1952ஆம் வரு்டம் 3573வது 
கிடைாமீட்்டரில் அவர்கள் ட�ருமி்டம் சிலியில் 
இருக்கும் வால்பதரடஸைா. வால்பதரடஸைாவில் 
அவர்கள் தஙகும் விடுதிக்கு சிச்சினாவி்டமிருநது 
கடிதம் வநதிருக்கி்றது. படிததுவிட்டுச் சுவற்றில் தன்  
முஷடிைால் குததுகி்றார். கடிதததில் என்ன எழுதி 
இருநதிருக்கும் என்று நாடை புரிநதுவகாள்கிட்றாம். 
வபணகளின் தூரம்.. காததிருக்க முடிைாத இ்டததில் 
இருக்கி்றது. புழுதி படிநத �ாதையில் ந்டக்க 
ஆரம்பிக்கி்றார்கள். ந்டநது ந்டநடத சிை தூரஙகதளக் 
க்டக்கி்றார்கள். 5122வது கிடைாமீட்்டரில் அப்படி 
ஓர் இரவு நிைக்கரி சுரஙகததில் டவதை வ�ய்யும் 
கூலிக்காரத தம்பதி வீட்டில் தஙக டநர்கி்றது.

அடுததநாள் காதையில் நிைக்கரி சுரஙகததில் 
கூலிைாக டவதை வ�ய்யும் ைக்கதளப் பார்க்தகயில் 
வாழவின் நி�ப் டபாராட்்டம் புரிகி்றது. ஒருடவதள 
உ்ணவு என்பது ைததின் அவைரிக்க ைக்களுக்குச் 
�ாதார்ண விஷைம் அல்ை என்று உ்ணருகி்றார்.  

“நீ வா.. நீ வா.. நீ வா... நீ. நீ.. நீ... �ரி.. 
ைற்்றவஙக எல்ைாரும் டபாைாம்” என்று 
வ�ால்லித டதர்நவதடுதத ஆட்கதள ஆடு ைாடுகள் 
டபாைப் ப்ணம் பத்டததவன் தூக்கி வணடியில் 
டபாட்டுக்வகாணடு டபாகும்டபாதுதான் உைக 
�ைதர்ைம் பற்றிை டைா�தன பி்றக்கி்றது. முதல்முத்ற 
டகட்்ட டகள்வி.. அது உதாசீனப்படுததப்பட்்ட 
டபாதுதான் டகள்வியின் வீரிைம் புரிகி்றது. டவறு 
வழியில்ைாத வநாடி ஒன்றில் கீடை கி்டக்கும் கல் 
எடுதது அநத வாகனததின் மீது விட்வ்டறிகி்றார். 
மிகத தீவிரச் சிநததனதை இநதச் �ம்பவம் அவருள் 
கிளறிவிடுகி்றது. தினக்கூலிகளின் வாழவாதாரப் 
டபாராட்்டம் அவர் கணகதள நித்றக்கி்றது. வதா்டர் 
டகள்விகளால் ட�வின் �ாதார்ண வவளி உத்டகி்றது. 
இநதப் பூமி வபாதுவானது. அதத எப்படி ஒரு 
�ாரர் ைட்டும் உரிதை வகாண்டா்ட முடியும் என்று 

•
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முதைாளிததுவததின் அடி ைடியிடைடை தக 
தவக்கும் சிநததன வவளிவருகி்றது. சிததாநதத 
டத்டலில் எல்ைாம் வபாதுவானது என்று சீறிடும் 
டபனாவில் எழுதத வதா்டஙகுகி்றார்.

உைகின் ைறுபக்கம் அதததன இைகுவானது 
அல்ை.

6932வது கிடைாமீட்்டரில் ‘வபரு’தவ 
அத்டகி்றார்கள். ந்டநது ந்டநது ட�ார்நது �ரியும் 
இ்டவைல்ைாம்... உைகின் �ரிவுகளாகடவ படுகி்றது. 
வழி வநடுக எல்ைாவிதைான ைனிதர்கதளயும் 
காணகி்றார்கள். நித்றை நல்ை ைனிதர்களும் 
அதில் இருப்பது உைக ஆறுதல். 7014வது 
கிடைாமீட்்டரில் 05.04.1952இல் ‘ைச்சு பிச்சு’தவ 
ைனம் விரிை பார்க்கி்றார்கள். டைடை வானம் வதர 
உைரும் கணகதள நாமும் காணகிட்றாம். அதன் 
அடிவாரததில் அைர்நடத த்டரி எழுதுகி்றார். 
ஒரு தூர டத�க் கனவுக்காரனின் டதாற்்றததில் 
டைல் டகாட்த்டச் �ரி வ�ய்தபடிடை டபாட்ட்டா 
எடுக்கும் ‘ட�’தவக் காைததின் குறியீ்டாகடவ 
காணகிட்றாம். இநத இதளஞன் பின்னாளில் 
அவைரிக்காவுக்டக அச்சுறுததைாக ைாறுவான் என்று 
ைாரும் நம்பியிருக்க ைாட்ட்டாம். எதுவவல்ைாம் 
டததவடைா அதுவவல்ைாம் தர்ைைாகும். பா�ம் பூதத 
கற்களுக்கித்டடை டவஷைற்்ற இநத ைனிதனின் 
டதாற்்றம்.... உணதைக்கு மிக அருடக நம்தை 
அதைததுச் வ�ல்கி்றது.

8198வது கிடைாமீட்்டரில் 12.05.1952இல் 
வபருவில் ‘லிைா’ என்்ற இ்டததுக்கு 
வநதத்டகி்றார்கள். அஙடக தாஙகள் கா்ண டவணடிை 
ைருததுவதரக் காணகி்றார்கள். அவர் வீட்டில் 
தஙகி ஓய்வவடுக்கி்றார்கள். அஙகிருநது அநத 
ைருததுவர் உதவிைால் நல்ை உைர்தரைான மினி 
கப்பல் டபாவைாரு ப்டகில் பை்ணம் வதா்டர்கி்றது. 
அப்டபாது அநதப் ப்டகின் பின்னால் ப்டகு 
ைாதிரிைான ஒரு தி்றநதவவளி ஓ்டம் கயிறு கட்டிப் 
பின்னாடைடை இழுததுச் வ�ல்ைப்படுகி்றது. 
தான் வ�ல்லும் ப்டகில் டைடை நிற்கும் ட� அதத 
கூர்நது கவனிக்கி்றார். அநதப் ப்டகு முழுக்க 
ஏதை ைனிதர்கள். அழுக்கு ைனிதர்கள். வநருஙகி 
வநருஙகி அைர்நதும் படுததுமிருக்கி்றார்கள். 
ைனித வர்க்கததின் இரு பிரிவுகதளக் கணகூ்டாகக் 
காணகி்றார். டைல்தட்டு வர்க்கப் ப்டகில் தான் 
பைணிப்பதத உ்ணர்நதபடிடை கீழததட்டு ைக்களின் 
பை்ணததத உற்று டநாக்குகி்றார். கணகள் கூராகி 
ைனது தீர்க்கைாகும் இ்டம் இது.

தன்  பை்ண    அனுபவஙகதளத   தன்      
நாட்குறிப்பில் எழுதிக்வகாணடிருக்கும் 
‘ட�’வின் ைனம் இநதச் �மூகம் டநாக்கிக் 

வகாஞ்�ம்வகாஞ்�ைாக விரிைத வதா்டஙகுவதத 
நாம் உ்ணரத வதா்டஙகுகிட்றாம். குளிரு்டன் 
எவவிதப் பாதுகாப்பும் இல்ைாைல் பின்னால் 
வநதுவகாணடிருக்கும் தி்றநதவவளிப் ப்டகில் 
இருக்கும் ைனிதர்கள் மீதுதான் அவரின் கவனம் 
குவிநதுவகாணடிருக்கி்றது. வவறிதத பார்தவ. 
சூனிைததில் �ைம் முதளக்கச் வ�ய்யும் பார்தவ. அநத 
இரவும் ப்டகில் மூச்சு வி்ட முடிைாைல் டபாகி்றது. 
சுவா�ததுக்கு ஏஙகும் அநதச் �ததம் நம்தை மீணடும் 
உலுக்குகி்றது. நணபன் பதறிப் பாதுகாக்தகயில் 
நைக்குக் கணகள் குளைாகின்்றன.  

ைதையினூ்டாக உள்டள அதிரும் இனம் 
புரிைாத துைரஙகடளாடு அநத நதியின் வழிடை 
நிகழும் பை்ணம் 05.06.1952இல் 10223வது 
கிடைாமீட்்டரில்... ‘வபரு-�ான் பாப்டைா’தவச் 
வ�ன்்றத்டகி்றது. முன்பு ைருததுவர் வகாடுததுவிட்்ட 
முகவரியின்படி கா்ணடவணடிை வதாழுடநாய் 
ைருததுவைதனக்கு வநதுவிடுகி்றார்கள். 
உரிைவர் வநது அதைததுப் டபாகி்றார். உள்டள 
நுதைதகயிடை வதாழுடநாய் உள்ள ஒருவருக்கு 
அறிமுகைாகும்படி டஷக்கிஙக்குக் தகதை 
நீட்டுதகயில்... அநதத வதாழுடநாய்க்காரர் உட்ப்ட 
எல்ைாரும் �ட்வ்டன்று ‘ட�’தவ ஆச்�ரிைைாகப் 
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பார்க்கும்டபாது.. அத்டபட்்ட ைானு்டம் 
விடுப்டப் டபாகி்றது என்று புரிநதுவகாள்கிட்றாம். 
வதாழுடநாய் ைருததுவைதனயில் பாதி (படிததுக் 
வகாணடிருக்கி்றார்) ைருததுவனாகச் ட�தவயில் 
ஈடுபடும் காட்சியில்.. ‘ட�’வின் விரல்களிலும் பூக்கள் 
ைைரும் என்று நம்புகிட்றாம். ‘ட�’வின் ைனதில் 
அன்பின் தததுவஙகடள..  அடுக்கடுக்காய் நிரம்பி 
இருக்கி்றது. எல்ைா ைருததுவர்களும் தக உத்ற 
அணிநதுவகாணடு வதாழுடநாய்க்காரர்களுக்குச் 
சிகிச்த� அளிக்கும்டபாது ட� வவறும் 
தகயு்டன் துணிநது ைருததுவம் பார்க்தகயில்.. 
வதாழுடநாய்க்காரர்களின் ைன நிதையில் ஒரு 
நம்பிக்தக பி்றக்குடை.. அஙகு ‘ட�’வின் ைானு்டம் 
மீணடும் விததக்கப்படுகி்றது. எப்டபாதும் 
எவரி்டமும் நி�ம் டபசும் தரு்ணம் ஆகட்டும்... 
மூச்சுக்குப் டபாராடும் இ்டைாகட்டும்.... மிகப் வபரிை 
டபாராட்்டததத எதிர்வகாள்ள தன்தனத தைார் 
வ�ய்துவகாணடிருக்கி்றார் என்று யூகிக்க முடிகி்றது. 
ஒருமுத்ற உ்ணவு பததாைல் டபாக.. முதலில் 
டநாைாளிகளுக்குததான் உ்ணவு  என்று அஙகிருக்கும் 
ைதர் வ�ால்லி ‘ட�’வுக்குக் வகாடுக்க முடிைாத சூைல் 
வருதகயில் ட� வைௌனைாக வவளிடைறி ைரததடிடை 
அைர்நது படிததுக்வகாணடிருப்பார்.  ஒவவவாரு 
டநாைாளியும்  ‘ட�’வின் அருடக வநது தஙகளின் 
�ாப்பாட்த்ட அவதர டநாக்கி நீட்டுவார்கள். ட� 
என்்ற ைனிதன் �க ைனிதனின் ைனதத வவன்்ற 
இ்டஙகள் இதவவைல்ைாம். 

அவர் பி்றநத நாள் அன்று. டகக் வவட்டிப் 
பிரிைததத வவகு அைகாய்க் காட்டுகி்றார்கள். 
அவர்கள் ைததியில் நாதள கிளம்புவததப் 
பற்றியும் இதததன நாள் அஙகிருநத அனுபவம் 
பற்றியும் டபசுகி்றார். டபசி முடிதது ைற்்றவர்கள் 
ஆ்ட... அவர் அரஙதக விட்டு வவளிடைறி 
வா�ல் பக்கம் ந்டக்கி்றார். அவருள் எதுடவா 
�ைைாக இல்தை. எதுடவா அதைக்கழிக்கி்றது. 
ஒரு டவட்தக வி்டாைல் துரததுகி்றது. எதிடர 
ஓடிக்வகாணடிருக்கும் ஆற்றில் குதிததுவிடுகி்றார். 
அது தனக்குத தாடன தவததுக்வகாண்ட ட�ாததன 
என்றுதான் நம்புகிட்றன். தன்தனத தாடன வவல்ை 
முடியுைா.. தன் ஆஸ்துைாதவ எதிர்ததுப் டபாரா்ட 
முடியுைா என்று தவததுக்வகாண்ட ட�ாததன 
அது. அக்கதரதைத வதாட்டுத திரும்ப டவணடும் 
என்றுதான் அநத நீச்�ல் ட�ாததன நிகழகி்றது. 
நணபன் எவவளவு வ�ால்லியும் டகட்காைல் 
நீருக்குள் டபாராடுகி்றார். விஷைம் புரிநது 
எல்ைாரும் வவளிடை ஓடி வநது பார்க்கி்றார்கள். 
அவர் எண்ணததின் திண்ணம் புரிநதவர்களாகக் 
தக  தட்டுகி்றார்கள். ஆர்ப்பரிக்கி்றார்கள். உற்�ாகம் 
ஊட்டுகி்றார்கள். நம்பிக்தக வீசுகி்றார்கள். மூச்சு 

வாஙக.. ட� என்்ற உறுதி மிக்க ைனிதன் ஆற்றில் 
அக்கதரதைத வதாட்டுத திரும்புகி்றார். வாழவின் 
முதல் வவற்றி.... இஙடக வரைா்றாகி்றது.

டபனா பிடிதத தகயில் துப்பாக்கி பிடிக்கப் 
டபாகும் நாள் வவகு வதாதைவில் இல்தை. 
அதனவரி்டமும் பிரிைாவித்ட வபறுகி்றார். 
இருநத வகாஞ்� நாட்களிடைடை எல்ைார் 
ைனதிலும் இ்டம்பிடிததுவிட்்ட ட� உ்ணர்ச்சி 
ததும்ப அஙகிருநது கிளம்புகி்றார். பிரிவவன்பது 
எப்டபாதுடை வாழவில் வபரும் பஙகு வகிக்கி்றது. 
பனிக்குள் அவர்கள் வைல்ை வைல்ை ைத்றை ப்டகு 
விைகிச் வ�ன்றுவகாணட்ட இருக்கி்றது. ‘ட�’தவப் 
பார்தது அநத ைனிதர்கள் எல்ைாருடை டபரன்டபாடு 
தக அத�க்கி்றார்கள். அவரும் எல்ைாருக்கும்  தக 
அத�ததுப் பை்ணததத உறுதிப்படுததுகி்றார். 

10240வது கிடைாமீட்்டரில் 22.061952இல் 
வகாைம்பிைா. 

12425வது கிடைாமீட்்டரில் 26.07.1952இல் 
வவனிசுைாவில் நணபன் ஆல்வபர்ட்ட்டாதவ 
விட்டு ட� ைட்டும் மினி விைானததில் கிளம்புகி்றார். 
நணபன் ‘ட�’வி்டம் ஆல்வபர்ட்ட்டா டபசும் 
காட்சி இவர்கள் வாழவில் மிக முக்கிைைான 
இ்டம். டபசிைபடிடை கணகள் கைஙக இருவரும் 
கட்டிக்வகாணடு பிரிகி்றார்கள். ஆல்வபர்ட்ட்டா 
மூததவர் என்பதால் ட� மீது அவருக்கு எப்டபாதுடை 
ஒருவதக அக்கத்ற இருப்பதத இநதக் காட்சியிலும் 
ததை த்டவிைதன்வழி கா்ண முடிகி்றது.

அநத விைானம் ஒரு புதிை உைதக டநாக்கிப் 
பைணிக்கி்றது.

நணபர் ஒருவர் மூைம் பி்டல் டகஸ்ட்டராவின் 
அறிமுகம் கித்டக்கி்றது. ஆழ ைனதுக்குள் அரிததுக் 
கி்டநத அதததன டகள்விகளுக்கும் அஙடக பதில் 
கித்டக்கி்றது. ஆல்பர்ட்டா வீடு திரும்ப ட� 
காட்டுக்குள் பைணிக்கி்றார். அதன் பி்றகு ‘ட�’தவ 
ஒரு ைாைனிதனாக நீண்ட வரு்டஙகளுக்குப் பின் 
தான் வநருஙகடவ முடிைாத ஒரு சிஙகதததப் டபாைத 
தான் கண்டதாக ஆல்பர்ட்டா கூறுவதாகப் ப்டம் 
முடிகி்றது. 

அதன் பி்றகு ந்டநததுதான் ஏகாதிபததிைததுக்கு 
எதிரான ‘ட�’வின் புரட்சி. வ�ன்்ற நூற்்றாணடின் மிகச் 
சி்றநத ைனிதன் எர்வனஸ்ட்டா ட�குடவராதவச் 
வ�வவ்ணக்கதடதாடு நிதனவுகூர்கிட்றன். 

திரைப்படம்  : The Motorcycle Diaries
இயக்குநர்  : Walter Salles
ம�ொழி  : ஸ்பொனிஷ் 
ஆண்டு  : 2004
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 நகாலவ ஞானி நிலனவுகள

ஞானி அய்ைா இன்று உயிடராடு இல்தை 
என்பது மிகவும் வருததம்தான். என்்றாலும் அவர் 
விட்டுச்வ�ன்்ற பணிகள் இருக்கின்்றன. அவடராடு 
இருநத நிதனவுகதள எழுதுவதிலும் சிநதிப்பதிலும் 
ைனம் ஒரு அதைதிதைப் வபறுகி்றது. அவடராடு 
பதினான்கு ஆணடுகள் பைணிததததப் வபரும் 
டப்றாகக் கருதுகிட்றன்.

நான் திருவநல்டவலியில் பி்றநது வளர்நதவள். 
பள்ளி ைற்றும் கல்லூரிப் படிப்தப வநல்தையில் 
முடிததிருநடதன். இளஙகதை தமிழிைக்கிைம் 
படிததிருநடதன். 2002இல் திருை்ணைாகிக் 
டகாதவக்கு வநது தற்வபாழுது  பதிடனழு 
ஆணடுகள் ஆகின்்றன. என் க்ணவர் திரு.
ஞானப்பிரகா�ம். சிதத ைருததுவர். சிததரிைக்கிைம் 
ைற்றும் தமிழிைக்கிைததில் மிகுநத ஈடுபாடு 
உத்டைவர். 

என் க்ணவர் ‘நம் பகுதியில் தமிைறிஞர் ஒருவர் 
இருக்கி்றார். அவருக்குப் பார்தவ இல்தை. 
அவருக்கு நாள்டதாறும் வ�ய்திததாள், நூல்கள், 
கடிதஙகள் நித்றை வரும். டைலும் அவதரக் கா்ண 
ஆய்வுைா்ணவர்களும் அறிஞர்களும் வருவர். 
நீ அவருக்குப் படிக்க டவணடும். அவருக்குப் 
படிப்படதாடு, நீயும் டைற்வகாணடு  உன் 
கல்விதைத வதா்டரைாம்’ என்று கூறினார். 2007 ஆம் 
ஆணடு பிப்ரவரி ைாதம் வதா்டக்கததில் தமிைறிஞர் 

ஞானி அய்ைா இல்ைம் அதைததுச் வ�ன்்றார். 
அக்காைகட்்டததில் ஞானி அய்ைா ‘தமிழடநைம்’ 
இதழ ந்டததிக்வகாணடிருநதார்.

1998ஆம் ஆணடு வதா்டஙகப்பட்்ட 
‘தமிழடநைம்’ இதழுக்வகனக் கட்டுதரகள் 
நித்றை வரும். கட்டுதரகள் ஒவவவான்த்றயும் 
அய்ைாவிற்குப் படிததுவிட்டு, அய்ைா கூறும் 
கருததுகதளக் குறிதது தவப்டபாம். இரணடு 
ைாதஙகளுக்கு ஒருமுத்ற தமிழடநைம் இதழ 
வவளிவரும். 

தமிழடநைம் இதழுக்வகனத ததைப்தப அய்ைா 
வதரிவு வ�ய்வார். அதத நணபர்களுக்கு ை்டல் 
(அஞ்�ல் அட்த்ட) எழுதி அனுப்புடவாம்.  50/60க்கும் 
டைற்பட்்டவர்களுக்கு ை்டல் அனுப்பிைதில் 
30/40 கட்டுதரகளாவது வரும். கட்டுதரகதள 
ஓரிரு முத்ற படிப்டபாம்.  அவற்த்றப் படிதது 
ஒழுஙகு வ�ய்டவாம். கருததுக்கதள நீக்கைாட்்டார். 
கட்டுதரகதளச் சுருக்கவும் ைாட்்டார். அப்படிடை 
வவளியிடுவார் அய்ைா.

அணிநதுதர ைற்றும் வாழததுதரக்வகன 
நித்றை நூல்கள் வரும். எநத நாள் எநத நூல் 
வநதது என்பததயும் அவற்த்றத தன் தகப்ப்ட 
தவததிருப்பார். �ரிைாக அதத அவடர உருவி 
எடுப்பார். நூலின் ததைப்டபாடு கூறி, ‘மீனா! 
இநத நூதைப் படிக்கைாம். அணிநதுதர எழுதக் 
டகட்டுள்ளனர்’ என்பார். ஓரிரு நாட்களில் படிதது 
அணிநதுதர எழுதிவிடுடவாம்.

ஆணடுடதாறும் �ாகிதை அகாதமி விருது 
வபறும் நூலுக்கான அறிவிப்பு வவளிவநதவு்டன், 
வி�ைா பதிப்பகதடதாடு வதா்டர்புவகாணடு 
அநநூதைப் வபற்றுவிடுவார். அததன 
முழுவீச்ட�ாடு படிததுவிடுடவாம். விருதாளரி்டம் 
வதா்டர்பு வகாணடு டபசுவார். விைர்�னம் இருநதால் 
முன்தவப்பார். நன்்றாக இருநதால் பாராட்டுவார்.

ைதிப்புதரகளுக்காகவும் அய்ைாவின் 
கருததிதன அறிநதுவகாள்ளவும்  சிைர் தாஙகள் 
எழுதிை நூல்கதள அனுப்பித தருவர். அதில் 
ஒன்று பூைணி அய்ைாவின் ‘அஞ்ஞாடி’. அததப் 
படிததுவிட்டு மிகவும் விைநது அவரி்டம் 
உ்டனுக்கு்டன் வதா்டர்புவகாணடு எழுததின் 
அனுபவஙகதளக் டகட்டுத வதரிநதுவகாண்டார். 
இநநூலுக்கு விருது அறிவிப்பு வருவதற்கு முன்டப 
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நாஙகள் படிததுவிட்ட்டாம். பை அனுபவஙகள். 
நிதனததால் டபரனுபவம். வபரும் விைப்பு.

வபண எழுததாளர்கதள அறிமுகப்படுததும் 
முத்றயில் இைண்டன் வாழ இராட�ஷவரி 
பாைசுப்பிரைணிைம் அவர்கடளாடு இத்ணநது 1998 
முதல் ஞானி அய்ைா வபணஎழுததாளர் சிறுகததத 
வதாகுப்தப வவளியிட்டுக்வகாணடிருநதார். சி்றநத 
சிறுகததகதளத வதரிவு வ�ய்து பரி�ளிததடதாடு 
அக்கததகதள நூைாக்கம் வ�ய்து கததைாளர்களுக்கு 
அனுப்பிதவப்பார்.

திஙகள்டதாறும் டகாதவயில் ‘இைக்கிைச் 
�நதிப்பு’ என்்ற நிகழதவயும் தவ்றாது 
ந்டததிக்வகாணடிருநதார் ஞானிஅய்ைா. 
வ்டடகாதவ கல்வி அகததில் ந்டக்கும் நிகழவுக்கு 
ைதிைம் ஒரு ைணிக்குச் �ாப்பிட்டு 1.30க்கு 
�வகடராடு  கிளம்பிவிடுவார். இைக்கிை நிகழவில் 
முதல் நபராக இருப்பார் அய்ைா.

தமிழுக்குத தன்னால் இைன்்றவதர தன்னைம் 
கருதாது தமிழதவதாண்டாற்றும் பல்டவறு ஆளுதை 
வபாருநதிை டகாதவ ஞானிஅய்ைாவிற்குப் 
படிப்பது, எழுதுவது என என்தன முழுதைைாக 
ஈடுபடுததிக்வகாண்டடதாடு நானும் எனது 
படிப்பிதனத வதா்டர்நடதன்.

2010ஆம் ஆணடில் முதுகதைத 
தமிழஇைக்கிைதததத வதா்டஙகி 2012இல் 
முடிதடதன். 2013இல் முதனவர் பட்்டததிற்காகப் 
பதிவு வ�ய்டதன். பாரதிைார் பல்கதைக்கைகம் 
ந்டததிை முதனவர்பட்்டச் ட�ர்க்தகக்கான 
நுதைவுதடதர்வில் டதர்ச்சி வபற்ட்றன். டகாதவ 
அரசுக் கதைக்கல்லூரியில் விண்ணப்பிதடதன். 
டநர்முகதடதர்வு முடிநது, முழுடநரமுதனவர் 
பட்்டப் படிப்பிற்கான அனுைதி கித்டதததத 
அய்ைாவி்டம் வதரிவிதடதன்.

ஞானிஅய்ைா, ‘மீனா தமிழடநைம் 
கட்டுதரகதளத வதா்டர்நது நீஙகள் படிக்கிறீர்கள். 
எனடவ தமிழடநைம் சிற்றிதழ கட்டுதரகதள 
உஙகள் ஆய்வுக்கு எடுததுக்வகாள்ளைாம்’ என்்றார். 
அதன்படி ‘தமிழடநைம் வவளிப்படுததும் தமிழிைல் 
ஆய்வுகள்’ என்்ற ததைப்பில் என் ஆய்வு அதைநதது. 

அய்ைாவிற்குப் படிததுக்வகாணடுதான் என் 
ஆய்விதனத வதா்டர்நடதன். காதையில் கல்லூரி 
வ�ன்று ைதிைம் அய்ைா இல்ைததிற்கு வநது 
ைாதை வதர படிப்டபாம். ‘நூைகஙகளுக்குச் 
வ�ல்ைடவணடும் மீனா. நித்றை புததகஙகள் 
வாசிக்க டவணடும்’ என்பார். பாரதிைார் 
பல்கதைக்கைக நூைகததிற்குத வதா்டர்நது ஒரு 
பதது நாட்கள் வ�ன்ட்றன்.

அதைடபசியில் வதா்டர்பு வகாள்டவன். ‘மீனா 

என்ன நூல் படிததீர்கள்.. குறிப்புகள் எல்ைாம் 
எடுதது தவததிருக்கிறீர்களா?’ என்று வதா்டர்நது 
டகட்பார். 

ைததிை நூைகததிற்கும் வ�ல்ை டவணடும் என்று 
அனுப்பிதவததார். 2017இல் முதனவர் பட்்டம் 
வபற்ட்றன். 

அன்று முதல் அய்ைாவிற்குப் படிப்பது 
எழுதுவடதாடு, ஞானிஅய்ைாவின் வழிகாட்்டலில் 
என் தமிழப்பணி வதா்டர்நததில் வபருைகிழவு 
வகாள்கிட்றன். 

டைலும் ஞானிஅய்ைாடவாடு நான் வநது 
ட�ர்நததிலிருநது எனக்குப் பல்டவறு டபரறிஞர்கள், 
இைக்கிை ஆர்வைர்கள், தமிைறிஞர்கள், 
டபராசிரிைர்கள் ைற்றும் நணபர்களின் அறிமுகஙகள் 
கிட்டின. டகாதவயில் ைட்டுைல்ை அைல்நாட்டில் 
வாழும் தமிைறிஞர்கள் ஈைததமிைர்கள் பைதரச் 
�நதிக்கும் வாய்ப்தபயும் வபற்ட்றன். 

தற்வபாழுது வகாடரானா காைததில்  
அய்ைாவிற்குப் படிததும் எழுதியும் வநடதன். 
தமிழடநைம் இதழகதளத வதாகுதது வவளியி்ட 
டவணடும் என்று எணணினார். முதல் 25 இதழகள் 
வதர படிதது முடிதடதாம். ஒவவவாரு இதழ 
முடிதததும் சுருக்கததத அய்ைா கூறுவார்.. நான் 
எழுதுடவன். 

21/07/2020 அன்று ைாதை அய்ைா இல்ைம் 
வ�ன்ட்றன். அய்ைா ‘மீனா தமிழடநைம் இததைத 
வதா்டர்நது எழுத முடிைாது. எனக்கு முடிைவில்தை. 
மூச்சுததி்ண்றைாக இருக்கி்றது. நீஙகளும் �வகரும் 
பார்ததுக்வகாள்ளுஙகள்’ என்்றார். 

‘அய்ைா தஙகள் முகம் முழுவதும் வீக்கைாக 
இருக்கி்றது. எப்வபாழுதும் நான் பார்க்கின்்ற 
அய்ைாவாக இல்தைடை!’ என்ட்றன். ‘முகம் 
வீஙகியிருக்கி்றதா மீனா!’ என்்றார். தணணீர் 
டகட்்டார். எப்வபாழுதும் டபாைப் புதரடைறிைது. 
வைல்ை வைல்ைக் குடிததார். ‘மீனா! ப�ஙகதள 
நன்்றாகப் பார்ததுக்வகாள்ளுஙகள்’ என்்றார். 
இறுதிைாக அய்ைா என்னி்டம் டபசிை இநத 
வார்தததகள் என் காதில் ஒலிததுக்வகாணட்ட 
இருக்கின்்றன.

அய்ைாடவாடு 
இறுதிவதர இருநது 
படிதடதன் எழுதிடனன் 
என்்ற  ைனநித்றடவாடு 
பை ைைரும் நிதனவுகள்! 
அநநிதனவுகடளாடு 
படிப்பதும் எழுதுவதும் எனத 
வதா்டர்கிட்றன். 
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 பலடப்புைகம்

Þ¼¬÷ ªñ™ô
²¬õˆ¶‚ ªè£‡®¼‚A¡øù
åOJ¡ FKèœ..
F¡Á º®ˆî â„êƒèO™
ªõOP‚ Aì‚Aø¶
õ£¡ Gô£...
M¿ƒAò ÞÁñ£ŠH™
«õèñ£Œ cœAø¶
ÅKò Aóíƒèœ....
M®ò½ì«ù
¹ô˜‰¶M´A¡øù
¹Fó£ù «èœMèÀ‹...
îì‹ ñø‰î
ïFJ¡ ñíŸð´¬èJ™
õJŸP™ Ü‚Q‚°…¬ê
ã‰Fòð®
åŸ¬ø‚ è£L™ GŸAø¶
àÁe¬ù âF˜ð£˜ˆî
ªè£‚° å¡Á..

   - ñ¶ó£
• • •

è£í£ñ™ «ð£ùõ˜è¬÷
õ¼ì‚èí‚A™ êñ£î£ùŠð´ˆ¶A«ø¡
å¼ M¬ìªðÁî½‚è£è 
õ£›‚¬è¬òŠ ðíò‹ ¬õˆîõ˜èª÷ù
Üõ˜èÀ‚°Š ðFô£è
Þ¡ªù£¼õ¼‹ è£í£ñ™ «ð£èô£‹
âîŸ°‹ ªê½ˆî º®ò£î M¬ô¬ò
HKM¡ GIˆîñ£è„ ªê½ˆFMìô£‹
è£í£ñ™ «ð£ùõ˜èœ
è£Lò£ù ñ¶‚«è£Š¬ðJ™
ªêˆ¶‚Aì‚°‹ ß¬òŠ «ð£ô
ªõJ™ è£ôŠ ¹í˜M¡
ï´GC I¡ªõ†¬ìŠ «ð£ô
°P¬õ‚èŠð†ì °ó™õ¬÷¬òŠ «ð£ô
å¼ c‡ì ïè‚°P¬òŠ «ð£ô
îŸªè£¬ô ªêŒ¶ªè£‡ì£˜èœ
Üõ˜è¬÷»‹ Üõ˜è÷£Œ Þ¼‰îõ˜è¬÷»‹

   - «è£H «ê°«õó£
• • • 

Þ¼O¡ ªî£¬ôML¼‰¶ æ® õ¼A¡øù 
ªî¼ï£Œèœ
Þó‡´‹ ªõœ¬÷ Gøƒèœ
å¡P™ ªêõ¬ôŠ ¹œOèœ
ªð¼‹¹œOèœ 
¹œOèœ c˜ˆ¶OèO¡ ßó‹ MKõ¬ì‰¶ 
H¡ å¿ƒèŸø¶ «ð£¡ø 
CPò CPò àô˜¾èœ....
¶ˆF„ªê®èœ Ìˆ¶ 
î¬óªî£´‹ ¹î˜ªõOJ™
è´‚ º´‚
ªè£…ê‹ Iîñ£è«õ
ð¬öò e¡°ö‹¬ð áŸPM†´Š
«ð£J¼‚Aø£œ å¼ˆF...

   - è.C.Ü‹Hè£õ˜SQ
• • •
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ºè‚ èõê‹ ÜE‰¶ªè£œõ¶
è†ì£òñ£‚èŠð†ì ÌI‚°
îèõ™ ÜPò£¶
õ‰¶M†ì£˜
Þ÷õò¶‚ èì¾œ å¼õ˜
ò£¼‹ è£í£¶
îù¶ ¹wðè Mñ£ùˆ¬î
ñ¬øMìˆF™ GÁˆFM†´
ïèó iFèO™
iF»ô£ õ¼¬èJ™
õêñ£è„ C‚A‚ªè£‡ì£˜
èì¬ñ îõø£î è£õô˜ å¼õKì‹
ï£¡ èì¾œ
ï£¡ èì¾œ âù
âšõ÷¾ ñ¡ø£®»‹
Þóƒè£î è£õôK¡ º¡
º†® õL‚è
å¡ð¶ «î£Š¹‚èóíƒè¬÷Š
«ð£†´‚ªè£‡®¼‚Aø£˜
°½ƒA‚ªè£‡®¼‚Aø¶ ÌI

   - Þó£.Ìð£ô¡ 
• • • 

CÁ ¹¡ù¬è¬ò ñ†´«ñ 
¬è ñ£Ÿø º®Aø¶
ñ£î‚è¬ìCJ™ ã‰¶‹ èóˆF™...

  - õˆFó£J¼Š¹ ªî.².è¾îñ¡

• • •

ñ¶‚è¬ì Ü¡¹

îQ«ò ñ¶õ¼‰¶õ¶î£¡ 
H®‚°ªñù‚°.
è£L ñ¶Š¹†®èœ 
°M‰¶Aì‚°‹ ²õ«ó£óˆF™ 
î¬ó«ò£´ H®ñ£ùñŸÁ Ý´‹ 
«ìHœî£¡ õ£ŒˆîF¡Á
Ü‹ñ£ àJ«ó£®¼‚¬èJ™
æKìˆF™ G¡Â Ýì£ñ 
Ý õ£ƒA‚è ê£Iªò¡ð£œ.
ªïAN‚«è£Š¬ðJ¡ è¿ˆ¶õ¬ó c˜èô‰¶ 
ªñ™Lò ¸†ðˆ«î£´ ¬èJªô´‚A«ø¡..
Aö‚°ºèñ£ G¡Â è‡íÍ®‚ °®„²†´ 
Þ‰î pQò õ£Œô «ð£†´‚è ê£I 
õJˆ¶‚° ï™ô¶ â¡ø£œ.

  - Gô£è‡í¡

• • • 

¹ˆî¡ ï£µAø£¡
¶øŠðîŸ° ã¶ñŸÁ 
¹¡ù¬è‚°‹ ÝFõ£C.

  - «è£.hô£

• • •
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 கடிதஙகள
 ததாடர் - 8 

நகுலைனிடமிருநது  விக்மொதிதயனுககு…

்கடி�ம் - 45
திருவனநதபுரம்

31 - 7- 88
நணபருக்கு, 
 உஙகள் கடிதம் எனக்கு ஒரு ைனநித்றதவ 
அளிததது. எப்வபாழுதும் என் ைனதில் நீஙகள் 
இருக்கிறீர்கள்.
 உஙகள் நிதைதை நான் 
புரிநதுவகாள்கிட்றன். எனக்கும் பைவிதப் 
பிரச்தனகள். உ்டல் முன்பு டபால் அவவளவு 
உறுதிைாக இல்தை. பரவாயில்தை.
 உஙகளுக்குள்ள ததரிைமும் நம்பிக்தகயும் 
எனக்கு இல்தை. கல்லூரியிலும் ஓய்வுவபற்்றபின் 
இன்றுவதர ஒரு ட்யூட்ட்டாரியில் காடைஜில் 
டவதை வ�ய்துவகாணடும், எழுதிக்வகாணடும்  
(பிரசுரம் அவவளவு முக்கிைமில்தை) இருப்பதால் 
வணடி ஓடிக்வகாணடிருக்கி்றது. இத்டவிட்டு 
இத்டவிட்டு என்்றாலும் ஒரு டவதை 
வ�ய்துவகாணடு இருஙகள் – வபாருளாதாரமும் 
முக்கிைம்.
 என் விைர்�னதததப் பற்றிக் 
குறிப்பிட்டிருக்கிறீர்கள். என்தனப் பற்றிைவதர 
நீஙகள் ஒரு அ�ைான கவிஞர் என்பதில் ஒரு 
ஐைமும் இல்தை. உஙகள் கவிததயில் ஒரு 
பிராநதிை அம்�ம் எனக்கு இன்பம் அளிக்கி்றது.

 உஙகதளப்டபால்  திரு. எம்.எஸ்.ஆர்ரும் 
எனது ஆப்த நணபர்களில் ஒருவர் – அதனால்தான் 
அவர் புததகததத எனக்கு �ைர்ப்ப்ணம் வ�ய்தது 
– எனக்கு இதில் வகாஞ்�மும் நாட்்டம் இல்தை 
என்று வதரிநதிருக்கும்.
 நீஙகளும் உ்டதைப் 
பார்ததுக்வகாள்ளுஙகள். குடிப்பததக் 
குத்றததுக்வகாள்ளுஙகள்.

அன்பு்டன்
‘நகுைன்’

• • • 
விளக�ககுறிப்பு :
 எம்.எஸ்.ஆர்., டை.சு.இராைசுவாமி. 
வைாழிவபைர்ப்பாளர்; ைாவட்்ட நீதிபதிைாக 
இருநதவர்; ‘Indian Literature’, ‘Sky Lark’ முதல் எல்ைா 
ஆஙகிைச் சிற்றிதழகளிலும் தமிழக் கவிதததை 
இ்டம்வப்றச் வ�ய்தவர்; நவீன கவிஞர்களின் 
வதாகுப்பு ஒன்த்றயும் வவளியி்ட தவததவர்.

• • •
்கடி�ம் - 46

Tc 9/63 Golf Links Road
Kaudiyar East

Trivandrum – 695041
16 – 1 – 89
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நகுலைனிடமிருநது  விக்மொதிதயனுககு…

நணபருக்கு, 
 நீஙகள் அனுப்பிை ‘எழுதது வ�ால் 
வபாருள்’ இரு பிரதிகள் கித்டததன. நன்றி. 
எப்வபாழுதும்டபாை உஙகள் கவிததகள் 
திருப்திகரைாகடவ இருக்கின்்றன. இனி ஒரு நீண்ட 
கவிதத எழுத நீஙகள் முைற்சி வ�ய்ைடவணடும்; 
டததவைான �ைைம் எடுததுக்வகாணடு இததச் 
வ�ய்யுஙகள்.

அன்பு்டன்
‘நகுைன்’

பின்குறிப்பு :
  நீஙகள் ஒரு அ�ல் கவிஞர்; உணதை, 
வவறும் புகழச்சியில்தை.
••

விளக�ககுறிப்பு : 
நகுைன், வைாழிவபைர்ப்பாளர் ஆர்.
சிவக்குைார் இருவருடை வநடுஙகவிதத எழுதச் 
வ�ால்லிக்வகாணட்ட இருப்பார்கள்; இநதத 
தூணடுதடை ‘நவபாஷா்ணம்’ எழுத முழுமுதல் 
கார்ணம்.

• • •
்கடி�ம் - 47

‘நகுைன்’
   திருவனநதபுரம்

25 – 1 – 89
நணபருக்கு,
 வ்ணக்கம்.
உஙகள் 22 – 1 – 89 கடிதம் கித்டததது. உஙகளுக்கும் 
என் 17 – 1 – 89 கடிதம் கித்டததிருக்கும். உஙகள் 
கவிததகள் நன்்றாகடவ உருவாகியிருக்கின்்றன. 
இததப் பற்றி நான் என் கடிதததில் 
எழுதியிருநடதன்.
 என் சிறுகததகள் குறிதது நீஙகள் 
திலீப்குைாதரச் �நதிதது, அவர் ஏற்பாடு வ�ய்த 
பதிப்பகததாரால் வதாகுதிதைப் பிரசுரிக்க 
இைைாவிட்்டால் அதத அவரி்டமிருநது வாஙகி 
‘ஞானச்ட�ரி’ பிரசுரிக்கத தைாவரன்்றால், 
அவர்களி்டம் ட�ர்ப்பியுஙகள். நீஙகள் இதுபற்றிச் 
வ�ைல்படுவதில் என் நன்றி.
  இன்னும் ஒன்று. ‘வாக்குமூைம்’ என்்ற 
நாவலின் தகவைழுததுப் பிரதி என்னி்டம் 
இருக்கி்றது. பக்கஙகள் 159 (Foolscap paperஇல்). 
இதத ‘ஞானச்ட�ரி’ பிரசுரிக்க முடியுவைன்்றால் 
என்னி்டம் எழுதச் வ�ால்லுஙகள்.
 கவிதத எழுதுவததத வதா்டருஙகள். 
உஙகளுக்வகன்றில்தை; நம் எல்டைாருக்குடை 

வாழக்தக இப்படிததான் இருக்கி்றது. இதுகாறும் 
நம்தைக் காப்பாற்றிவநத எழுததும் இனியும் 
நம்தைக் காப்பாற்றும். என்னுத்டை ஒடர 
ஆத� உஙகதளப் டபான்்ற தி்றதை�ாலிகள் 
வாழக்தகநிதைதையும் சீராக அதைததுக்வகாள்ள 
டவணடுவைன்பது. வதய்வம்தான் துத்ணவ�ய்ை 
டவணடும்.
 பதில் எழுதுஙகள்.

மிக்க அன்பு்டன்
‘நகுைன்’
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டி.டக.துதர�ாமி 
திருவனநதபுரம்

3 – 2 – 89
நணபருக்கு,
  உஙகள் 2 – 2 – 89 கடிதம். நீஙகளும் 
என்தனப் டபால் (நானும் உஙகதளப் டபால்தான் 
– எநதக் கவிதததைக் குறிப்பிடுகிட்றன் என்பதத 
நீஙகள் வதரிநதுவகாள்ளைாம்) ஆடராக்ைைாக 
இருப்பீர்கள் என நிதனக்கிட்றன்.
 நீஙகள் என்வபாருட்டு எடுததுக்வகாள்ளும் 
சிரைததிற்கு எவவாறு நன்றிகூறுவது என்று 
எனக்குத வதரிைவில்தை.
 முநதிை கடிதததில் தவதைநாததனப் 
பற்றி எழுதியிருநதீர்கள். எனக்கு அவர் 
டவணடிைவர். நம்தைப் டபால்தான் அவரும். 
மிகவும் நுணணு்ணர்ச்சி உத்டைவர். அவர் 
கவிததகள் எனக்குப் பிடிக்கும். ஆனால் அவர் 
நான் வ�ால்லியும் ஒரு கவிததத வதாகுப்புக் 
வகாணடுவரத தைஙகுகி்றார். அவதரக் கண்டால் 
நான் வி�ாரிதததாகச் வ�ால்ைவும்.
 எப்படி இருக்கிறீர்கள் என்று 
டகட்கிறீர்கள். நானும் உஙகதளப் டபாைததான் 
இருக்கிட்றன்.
 நணபர் டகா்ணஙகிதைச் �நதிததால் அவர் 
என்னி்டம் வாஙகிை ஆஙகிைப் புததகஙகதளத 
திருப்பி அனுப்பச் வ�ால்லுஙகள். அனுப்புவார் 
என்்ற நம்பிக்தகயில் இதத எழுதுகிட்றன்.
 ‘உரூப்’ காைைாகிவிட்்டார் என்று 
வதரிகி்றது. இஙகுள்ள State Central Libraryக்குச் 
வ�ன்று Malayalam Writers Who is Who (அதுகூ்ட ஒரு 
பதைை எடிஷன்) விலிருநது அவர் விைா�ததத 
எழுதி எடுதடதன். அஙகுதான் அவர் குடும்பததினர் 
இப்வபாழுதும் இருக்கி்றார்களா என்று வதரிைாது. 
விைா�ம் வருைாறு :-
Sri.P.C.Kutti Krishnan(Uroob)
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KOZICODE – 11
 டவறு விட�ஷமில்தை. பதில் எழுதுஙகள். 

அன்பு்டன்
‘நகுைன்’
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‘நகுைன்’    
       

திருவனநதபுரம்
16 – 2 – 89

நணபருக்கு, 
 உஙகள் 13 – 2 – 89 கடிதம்.
நான் முன்னடர திலீப்குைாருக்கும், 
வி�ைகுைாருக்கும் நான் குறிததிருநத காரிைம் 
பற்றி எழுதியிருநடதன். இருவரி்டமிருநதும் பதில் 
வரவில்தை. நானும் திரு.திலீப்குைார் மூைம், சிை 
இதளஞர்கள் கூட்டுமுைற்சிைால் வதாகுதிதை 
வவளியி்டத திட்்டமிட்டிருப்பதாக என்னி்டம் 
வதரிவிக்கப்பட்்டதால், பதில் வராவிட்்டாலும், 
தாைதிததாவது புததகம் வரும் என்று டப�ாைல் 
இருநதுவிட்ட்டன். இதுகுறிதது நீஙகள் திலீபி்டம் 
டபசி, ‘புததக தைைம்’ வதாகுதிதை வவளியிடும் 
நிதையில் இல்தை என்்றால் அதத என்னி்டம் 
திருப்பி அனுப்பச் வ�ால்லுஙகள்.
 இரணவ்டாரு நாட்கள் கழிதது நீஙகள் 
வ�ால்லிைபடி ‘வாக்குமூை’ததத ‘ஞானச்ட�ரி’ 
அனுப்பிதவக்கிட்றன். திலீதபச் �நதிதததும் 
எழுதுஙகள்.
 காசிைபனி்டம் உஙகள் கவிததத 
வதாகுதிதைக் வகாடுதடதன். உஙகளுக்கு 
எழுதியிருப்பார்.
 ஒருவதகயில் உஙகதள இப்படி 
உபதரவப்படுததுவதில் ைனதிற்கு �ஙக்டைாக 
இருக்கி்றது. ஆனால் நீஙகள் இதத அப்படிக் 
கருதைாட்டீர்கள் என்றும் வதரியும்.
பி்ற பின்னர்.

அன்பு்டன்
‘நகுைன்’

(டி.டக.துதர�ாமி)
• • •
விளக�ககுறிப்பு :
 திலீப்குைார் : சிறுகதத எழுததாளர்; 
இவருத்டை சிறுகததகள் கவனிப்புக்கு 
உரிைதவ; கதைஞன் பதிப்பகம் வாயிைாக, 
டதர்நவதடுக்கப்பட்்ட ஒரு தமிழச் 
சிறுகததக் களஞ்சிைமும் (வதாதக நூல்) 

வகாணடுவநதிருக்கி்றார். திலீபின் ஒரு கதத, 
உைகப்ப்டைாக வரவிருக்கி்றது.
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Tc 9/63 Golf Links Road
Kaudiyar East

TRIVANDRUM – 695041
25 – 2 – 89

நணபருக்கு, 
 வ்ணக்கம். உஙகள் 21 – 2 – 89 (9.05 
P.M.) கடிதம் கித்டததது. நன்றி. நான் 17 – 2 – 
89 அன்று உஙகள் வபைதரயும் குறிப்பிட்டு 
‘வாக்குமூை’தததப் பதிவுத தபாலில் 
‘ஞானச்ட�ரி’க்கு அனுப்பிடனன். அடுதத தினம் 
திரு.ஸ்ரீதரனி்டமிருநது ‘வாக்குமூை’ததத உ்டன் 
பரிசீைதனக்கு அனுப்புைாறு கடிதம் வநதது.
 திலீப் வநத பி்றகு, ‘ஞானச்ட�ரி’யின் முடிவு 
வதரிநதபி்றகு டைல்வகாணடு வ�ய்ைடவணடிைதத 
டைாசிக்கடவணடும். என்தனப் வபாறுததவதர, 
‘வாக்குமூைம்’ முன் வருவைன்்றால் திருப்திைாக 
இருக்கும். ஆனால் என் டபான்்றவர்களுக்கு 
இநத ைாதிரி பிரச்தனகள் எப்வபாழுதும் 
இருநதுவகாணடுதான் இருக்கின்்றன. ஆனால் 
பாரதி எழுதிை ைாதிரி, “ைது நைக்கு, ைது நைக்கு” 
என்பது அன்றி டவறு வழியில்தை.
 நீஙகள் க.நா.சு.,வின் ‘புகழவபற்்ற 
புததகஙகள்’ முதல் பகுதிதைப் படிததீர்களா? 
எனக்குப் பிடிததிருநதது. அதனால்தான் 
இக்டகள்வி.
 க.நா.சு., டபாய்விட்்டார். எனக்கும் 
சீக்கிரம் டபாய்விட்்டால் டபாதும் என்்ற ஒரு 
நிதனவு உள்டள கரிததுக்வகாணட்ட இருக்கி்றது. 
என்்றாலும்…
 விவரஙகளுக்கு எழுதுஙகள். 
�நடதாஷைாக இருஙகள்.

அன்பு்டன்
‘நகுைன்’

• • •
விளக�ககுறிப்பு :
 வாக்குமூைம் : நகுைனின் நாவல்களில் 
ததைைாைது; பிடரம் (ரடைஷ), �ாரு நிடவதிதா, 
எம்.டி.முததுக்குைார�ாமி, விக்ரைாதிதைன் 
முதைாடனாரால் வகாண்டா்டப்வபறுவது; 
உள்ளபடிடையும், நவீன நாவல்; தீவிர இைக்கிை 
வா�கர்கள் படிக்கடவணடிை ஒன்று.

• • •
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‘நகுைன்’     
             Trivandrum

19 – 3 – 89
நணபருக்கு,
 வ்ணக்கம். நான் உஙகளுக்கு அனுப்பிை 
25 – 2 – 89 கடிதம் கித்டததிருக்கும். நான் 
‘ஞானச்ட�ரி’க்கு என் ‘வாக்குமூைம்’ பிரதிதைப் 
பதிவுத தபாலில் 17 – 2 – 89இல் அனுப்பிடனன். 
கித்டதததற்கு ஒரு வரி எழுதச் வ�ான்டனன். 
அவரி்டமிருநது ஒரு தகவலும் வரவில்தை. 
மீணடும் 10 – 3 – 89 அன்று இதுகுறிதது அவர் 
முடிதவ அறிவிக்க எழுதிடனன். அதற்கும் பதில் 
இல்தை. நீஙகள் அவதரச் �நதிதது இதுபற்றி 
அவர் கருதது என்ன என்பதத அறிநது எனக்கு 
எழுதக் டகட்டுக்வகாள்கிட்றன்.
 நீஙகள் திரு.திலீப்குைாதரச் 
�நதிததீர்களா? என் சிறுகததக் தகவைழுததுப் 
பிரதி பற்றி என்ன முடிவு ஆயிற்று என்பததயும் 
எழுதுஙகள். இவவாறு எனக்கு உஙகளுக்கு சிரைம் 
வகாடுப்பதில் வருததநதான். ஆனால் என்டபான்்ற 
எழுததாளர்கதள இப்படி பிரசுரகர்ததாக்கள் ஏன் 
இநதைாதிரி அனுபவததிற்கு உள்ளாக்குகி்றார்கள் 
என்று எனக்குத வதரிைவில்தை.
 எதற்கும் உஙகளி்டமிருநது ஒரு பதில் 
எதிர்பார்க்கிட்றன். 

அன்பு்டன்
‘நகுைன்’
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‘நகுைன்’    
       

திருவனநதபுரம்
28 – 3 – 89

நணபருக்கு,
 உஙகளுக்கு நான் எழுதிை 19 – 3 – 89 கடிதம் 
கித்டததிருக்கும். எனக்கு ‘ஞானச்ட�ரி’யி்டமிருநது 
ஒரு கடிதமும் இல்தை. என் சிறுகததக் 
தகவைழுததுப்பிரதி என்னவாயிற்று? நீஙகள் திரு.
திலீப்குைாதர மீணடும் �நதிததீர்களா?
 இவவாறு உஙகதள சிரைப்படுததுவது 
என்பது எனக்கு கஷ்டைாகததான் இருக்கி்றது. 
இருநதாலும், ‘ஞானச்ட�ரி’, ‘புததக 
தைைம்’ – இவர்கள் எழுதிததான் நான் என் 
தகவைழுததுப்பிரதிகதள அனுப்பிடனன்.
 நீஙகள் ‘ஞானச்ட�ரி’தையும் 

திலீதபயும் �நதிதது தகவல்கதள அறிவிக்கக் 
டகட்டுக்வகாள்கிட்றன்.
 எப்படி இருக்கிறீர்கள்? உஙகள் பதிதை 
எதிர்பார்க்கிட்றன்

அன்பு்டன்
‘நகுைன்’

(டி.டக.துதர�ாமி)
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‘நகுைன்’    
       

திருவனநதபுரம்
4 – 4 – 89

அருதை நணபருக்கு,
 வ்ணக்கம். உஙகள் 31.3.89 கடிதம். 
ஒருவிதக் குைப்பஙகளுக்கும் நீஙகள் இ்டம் 
வகாடுக்காதீர்கள். நீஙகள் எழுதிைைாதிரி ஊருக்கு 
நாம் எப்படிைாவது இருக்கட்டும். நம்தைப் 
டபான்்றவர்களும் உைகில் இருக்கிட்றாம் என்பதும் 
உைதகச் �ார்நததுதான். உைகு பற்றி பரிடைைைகர் 
உதர உஙகளுக்குத வதரிநதிருக்கும். உஙகதளப் 
டபான்்றவர் என் நணபர் என்பதுதான் எனக்கு 
வாழக்தகதைச் �கிததுக்வகாள்ள முடிகி்றது.

அன்பு்டன்
‘நகுைன்’

• • •
                                                                   
                                                                      - வதா்டரும்.
  



கடலும் நிைவும்
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கி.ைா. வாசிப்பு

ததாடர் 4

கி.ராவின் எழுததுைகதததக் க்டல் என்டபன். 
அநதக் க்டல் தூரததிலிருநது ைட்டுடை 
பார்ததுக்வகாணடிருநதது.. வானததாளில் 
வதகவதகைான எழுததுக்கதளத தநது 
பத்டப்பாளியின் பாரம்பரிைைான டதாற்்றதததக் 
கிழிதவதறிநது விட்டிருநத ஒரு நிைதவ! அநத 
நிைாடவாடு ஒருநாடளனும் பார்ததுப் டபசிப் 
பை்ணப்ப்டடவணடுவைன இநதக் க்டல் ஆத� 
வகாணடிருநததாகப் படிதததுணடு. 

கி.ராவுக்குள் இருநத ஆத�களில் இநத 
நிைாவின் மீதான ஆத�யும் ஒன்வ்றனப் 
படிததபின்புதான் உ்ணர்நதுவகாணட்டன். 
நிைாதவ ைாருக்குததான் பிடிக்காது. கதை 
இைக்கிைப் வபருைன்்றததின் இரண்டாவது ைாநாடு 
ைதுதரயில் ந்டநததாம். அதில் கததைரஙகம் 
என்று ஒரு அைர்வு ஏற்படுததப்பட்டிருநதது. 
அநதக் கததைரஙகததிற்குத ததைதை வகிததவர் 
வ�.(வ�ைகாநதன்). ஒருநாள் �நதிதடத 
ஆகடவணடுவைன எணணியிருநத இநதக் 
க்டலுக்கு அநத ைாநாடு நிைாதவக் கூட்டிைாநது 
அவடராடு இத்ணததிருநதது விைப்புததான்.

இப்டபாது விளஙகியிருக்குவைன 
நிதனக்கிட்றன். வ�.தான் அநத நிைா. 
ட�ா்டாபுட்டிக் கண்ணாடியும், ட�ால்னாப்தபயும் 
க�ஙகிை ைஙகிை அழுக்டகறிை டவட்டியும், 
ப்றட்த்டதததையுடை பத்டப்பாளியின் 

அத்டைாளம் என்றிருநத காைகட்்டததில், 
அததவைல்ைாம் தாணடி அநத 
அத்டைாளஙகதளவைல்ைாம்  - எஙகள் வைக்கில் 
வ�ால்ை டவணடுவைன்்றால் - டபாட்டுத தள்ளிை 
வபருதை வ�.தவடை �ாரும்.

வ�.தவப்பற்றிக் கி.ரா எழுதினால் 
வாசிததுக்வகாணட்ட இருக்கடவணடுவைனத 
டதான்றும். அவருக்கும் வ�.தவப்பற்றி எழுத 
நித்றை உண்டாம்; இறுதியில் அவர் அப்படிததான் 
முடிப்பார். நாம் எழுததாளர்கதளப் பற்றி நித்றை 
டகள்விப்பட்டிருக்கிட்றாம்; படிததிருக்கிட்றாம். 
ஆனால், கி.ரா தன் �க எழுததாளர்கதளப் 
பற்றிடைா அல்ைது நணபர்கதளக் பற்றிடைா 
குறிப்பிடுதகயில் அதில் ையிரிதைடபால் 
வைல்லிை காதலின் �ாைதை இனிதைதை 
நம்ைால் உ்ணரமுடியும். அது அவர்களின் மீது 
கி.ரா. வகாண்ட நட்பின், அன்பின் ஆைததத 
உ்ணர்ததுவதாக உ்ணர்கிட்றன். ஆனால், 
வ�.தவப்பற்றிைான அவரது எழுததுக்களில் 
இன்னும் ஆைதததப் பார்க்க முடிகி்றது. 

வ�.தவப்பற்றி ஏன் குத்றவாக 
எழுதிவிட்்டார்.. இன்னும் ஒரு புததகதததப் 
டபாட்டிருக்கைாடை எனத டதான்றும் அளவிற்கு 
வ�. பற்றிை அவரது நிதனவுக்குறிப்புகள் 
சுவாரஸ்ைைானதவ. 
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கி.ராதவ ஏன் இவவளவு புைம்புகிட்றன்? 
கி.ரா.வின் எழுததுக்கதள வாசிக்தகயில் 
�ாததிைமில்தை எனத டதான்றுகி்ற 
நித்றை கனவுகதள எழுததின்வழிடை 
நித்றடவற்றிததருவார். இத�தை ரசிக்கடவ 
டநரமில்ைாத  கரி�ல்காட்டுப் பைல்களுக்கு, 
கி.ராவின் எழுததுக்கள், கரி�ல்ைணணின் 
தகிப்பிலிருநது காததுக்வகாள்ள உச்சிவவயிலில் 
வாயில் அள்ளிக் டபாட்டுக்வகாள்ள உள்அருநதும் 
டகப்தபக்கூதைப் டபான்்றது. டகப்தபக்கூடைாடு 
டைார்கைநது கதரதது தவததுக் கடுவவயிலில் 
கருவைரதது நிைலில் ஒருதுளி நாவில் படும்டபாது 
எதததனச்சுகடைா அதததனச்சுகம் அவருத்டை 
எழுதது. இததவி்ட என்னால் சி்றப்பாகச் 
வ�ால்லிவி்டமுடியுைா எனத வதரிைவில்தை.

முநததை கட்டுதரகளில், இத�யிலும் 
கி.ராவுக்கு நல்ை பரிச்�ைம் உணவ்டன்று கூறிைதாக 
நிதனவு. கு.அைகிரி�ாமி ஒருமுத்ற கி.ராவி்டம் 
வ�ான்னாராம்.. பீதடதாவான் வ�ர்ைானிை நாட்டின் 
திைாகபிரம்ைம் என்று. அப்டபாதிருநடத கி.ராவுக்கு 
ஒருநாள் அததக் டகட்டுப் பார்க்கடவணடுவைன 
ஆத� இருநதிருக்கி்றது. கி.ராவின் சிை ஆத�கள் 
நித்றடவறுவதற்கு  வ�.வின் வீடுதான் கார்ணைாக 
இருநதிருக்கி்றது.

  வ�.வின் வீட்்டதைப்தபக் கி.ரா. 
வ�ால்லிடை டகட்டபாம். “அநத வீடும் அநத 
அத்றயும் அதைநதவிதம் ஒரு ைாநகரச் 
�நதடியிலிருநது விைகிப் படுஅதைதிைாக 
இருநதது.  எழுதுகி்றவனுக்கு இப்படி அதைவது 
கனவு”.

 ஒரு வா�கன் தன்தனச் சுற்றி 
எப்டபாதும் புததகஙகள் இருநதுவகாணட்ட 
இருக்கடவணடுைன்கி்ற ஆத�வகாணடிருப்பான். 
அவனுக்கு இ்டமில்ைாத அளவிற்குப் புததகம் 
நித்றநது வழிைடவணடும். அதற்கு ஊ்டாக எஙடகா 
ஒரு மூதையில் புததகஙகளின் விதவிதைான 

வநடிகதள டைாப்பம் பிடிததுக்வகாணட்ட 
ஒணடிப் படுக்கடவணடும். அப்டபாதுகூ்ட 
அவனுத்டை ஆத� முற்றுப்வப்றாது. 
எழுதுகி்றடபாதும்கூ்ட புததகஙகளின் பக்கஙகள் 
காற்றில் இத�ப்பததததவிர டவறு எநதச் �ததமும் 
வரக்கூ்டாது. புததகஙகளின்  அநத இத�க்கு 
ஏற்பததான் பத்டப்பாளி தனது டபனாவால் 
எழுததுப் பாட்டுக்கதள, எண்ணப் பாட்டுக்கதளப் 
பா்டததுவஙகுவான்.  கி.ராவுக்கும் அப்படிவைாரு  
ஆத�  இருநதிருக்கைாம்.

இத�ததட்டுக்களுக்கும் வ�. வீட்டில் 
பஞ்�மில்ைாது இருநதவதன்கி்றார் கி.ரா.                
“வ�வின் அத்றயில் இன்வனாரு உைகடை 
இருநதது. நித்றை இத�ததட்டுகள் தவததிருநதார். 
அவவளவும் ஐடராப்பிை �ாஸ்திரீை �ஙகீதம். 
ஓய்! பாவி ைனுஷா! என்று விைநது டபாடனன்!” 
என்கி்றார்.

கரி�ல்வவளியின் அதிகப்படிைான 
விைப்புக்குறியீட்ட பாவி ைனுஷாதான். அப்படிச் 
வ�ால்லும்டபாது கரி�ல் வட்்டார ைக்களின் 
உ்டல்வைாழி எப்படிைாக இருக்கும் என்பதிலிருநது 
கி.ராதவக் கற்பதன வ�ய்துவகாள்கிட்றன். 
ரசிததுக்வகாணட்ட இருக்கைாம்தான்.

பீதடதாவான் இத� இத�க்கப்படுகி்றது. 
கி.ராதவ அது ஒன்றுடை வ�ய்ைவில்தை. 
பால்டராப்�தனப்  டபா்டச் வ�ால்கி்றார். அைாத 
குத்றைாய் ட�ாகம் தாளாைல் பாடுகி்றான். கி.ரா. 
டகட்கி்றார் ‘என்ன வ�ால்கி்றான்?’

‘அவன் அநாததைாய் உ்ணர்வதாகச் 
வ�ால்கி்றான்’ என்கி்றார். ‘இதுடபாவைாரு 
பாட்டும் தமிழில் உணடு. ஆட்கிட்டிப்ப்றதவயின் 
பா்டல். முதனவர் டக.ஏ . கு்ணட�கரன் பா்டக் 
டகட்கடவணடும்’ என்கி்றார். இப்படிைாக 
இநதச் �நதிப்பில் இத� காைட்ட�பம் ந்டக்கி்றது 
வ�.வீட்டில். பிறிவதாரு நாளில் வ�.வினாடைடை 
ைற்வ்றாரு ஆத�யும் நித்றடவறுகி்றது கி.ராவிற்கு. 
அது, பால்டராப்�னின் பா்டதை விடுதது அவன் 
டபசும்டபாது அவன் குரல் எப்படி இருக்கும் 
என்பதுதான். அதுவும் வ�.வால் ஒருநாள் 
நித்றடவற்்றப்பட்டிருப்பதாகச் வ�ால்கி்றார்.

கி.ரா., வ�. இருவரும் �நதிததுக்வகாள்வது 
நான்  வாசிததவதர நான்குமுத்றதான் என்று 
நிதனக்கிட்றன். முதலில் ைதுதரயில் ைாநாட்டில் 
�நதிக்கி்றார்கள். இரண்டாவது எட்த்டைபுரததில் 
பாரதி விைாவில். மூன்்றாவது க்ணவதி அம்ைாவும் 
அவரும் இத்ணநது வ�.வின் வீட்டிற்குச் 
வ�ன்று டைற்வ�ான்னபடி, இத�காைட்ட�பம் 
டபசிக்வகாள்கி்றார்கள். நான்காவது, அடதடபால் 
தம்பதி �டைதராய் விருநதா்ட வ�. வீட்டிற்குச் 
வ�ன்்றதாய்க் கி.ரா. குறிப்பிடுகி்றார்.
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எட்த்டைபுரச் �நதிப்தபப் பற்றியும் கி.ரா 
குறிப்பிட்டுள்ளார். இைக்கிைம் டபசுபவர்களுக்டக 
உரிததான கற்பதனயும் அதிலிருநது 
வவளிப்படும் நதகச்சுதவகளும் அநத 
எழுததில் இ்டம்வபற்றிருநதன. பாரதி வீட்டின் 
திணத்ணதைப் பார்தது, ‘கட்்டாைைாகப் பாரதி 
சின்னப்தபைனாக இருக்கும்டபாது ஒணணுக்கு 
அடிததிருப்பான்’ என்று ரகுநாதன் வ�ான்னாராம். 
எட்த்டைபுரததுத வதருக்களில் டபாகும்டபாதும் 
 வரும்டபாதும் வ�. பாரதியின் வரிகதள ைநதிரம் 
டபால் உச்�ரிததுக்வகாணட்ட வருவாராம். 
குறிப்பாக பாரதியின் கண்ணன்பாட்த்ட 
ந்டநதுவகாணட்ட ைைதடதாடு பாடிக்வகாணடு 
வருவாராம்.

அப்டபாது அவர்கடள பாரதிைாக ைாறித தாடை 
பா்டதைப் பாடிடுவதுடபாைத டதான்றுைாம். 
இப்படிவைல்ைாம் நிதனவுகூரும் கி.ரா. 
எட்த்டைபுரததில் டைற்குக் கத்டசியில் வரும் 
குளதததப்பற்றியும் டப� ை்றக்கவில்தை.

வ�. டகட்்டாராம், ‘பாரதி இதில் குதிதது 
நீச்�ல் அடிததிருப்பானா?’ என்று. கி.ரா. 
உ்டடன பதிைளிததிருக்கி்றார். ‘நிச்�ைைாக, 
தீரவா�ததுக்காரனுக்கு நீச்�ல் வதரியுடைா 
வதரிைாடதா.. கரி�ல்காட்டுக்காரனுக்குக் 
கட்்டாைம் நீச்�ல் வதரியும்’ என்று. 

கி.ராவின் வழிைாக வ�.தவத தரிசிப்பதும் 
ஒருவதகயில் வபரிை டபறு என்றுதான் 
நிதனக்கிட்றன். வைல்லிை காதலின் 
ைைமும், நதகச்சுதவயின் பாதச்சுவடுகளும் 
வரிக்வகாருமுத்ற வநதுவிட்டுப் டபாகி்றது. 
வாசிக்கத தூ்ணடுகி்றது.

அவருத்டை நிதனவுகூர்தலில், ஒரு காதைன் 
காதலிக்கு இத்டயில் நிகழும் அனுபவஙகதள 
ஒப்பிட்டுக் வகாள்கிட்றன். 

கதத அரஙகததில் டவட்டி�ட்த்டவைாடுதான் 
வரடவணடுவைன்று கி.ரா. வ�ால்வதும், 
‘திடீவரன எஙகு டபாடவன்?’ என்று வ�. 
வ�ால்ை, ‘ைதுதரயின் �நதடித வதருவிவைல்ைாம் 
என் கால்களின் டரதக பதிைாத இ்டமில்தை 
என்பதாகப் பதிைளிததவருக்கு இநத ஊரில் 
டவட்டிைா கித்டக்காைல் டபாகப் டபாகி்றது?’ 
எனக் கி.ரா விதளைாடுவதும், எஙகிருநதுதான் 
கித்டததடதா ஜிப்பாவும் டவட்டியும் டதாதாய் 
டதாளில் ஒரு துணடு �கிதைாய் டைத்டதை 
வ�. அைஙகரிதததும்,  அவருக்வகன்று ஏற்பாடு 
வ�ய்ைப்பட்்ட நல்ை அத்றதை விட்டுவிட்டு 
என்சிபிவஹச் – இன் கட்டி்டததின் உள்ளாக 
இருநத குறுகிை அத்றகளில் தஙகியிருநத 
கி.ராதவத டதடிவநது இருவரும் ைாடிக்குச் 
வ�ன்று எவன் தூஙகினாவைன்ன எழுநதாவைன்ன 
என்்றபடி, இைக்கிைம் சினிைா இத� என 
எல்ைாவற்த்றயும் காதுகிழிைக் கததிப்டபசிைதும், 
வ�.தவ அறிமுகம் வ�ய்துதவதத நணபடராடு 
இத்ணநது ைதுதர மீனாட்சி புததகாைைததிற்குச் 
வ�ன்று �ாக்வகட் டபா்டாத வ�.வின் 
அச்சிலிருநத நூவைான்த்ற எடுதது அதில் 
அவரின் தகவைழுததிட்டுக் கி.ராவி்டம் தநததும், 
எதிர்பாராத �நதர்ப்பததில், கி.ராவும், வ�.வும் 
நணபதரக் கைட்டி விட்டுவிட்டு ைதுதரயின் 
�நதுவபாநதுகளுக்குள் எல்ைாம் நுதைநது 
ந்டநது, குைம்பிப்டபானாலும் பரவாயில்தை 
கணடுபிடிதது வநதுவி்டக்கூ்டாவதன்று 
அவர்கள் டபசுவதற்வகன்ட்ற தனிைான 
ஓரி்டதததக் கணடுபிடிதது நிம்ைதிைாக 
உட்கார்நது இருள்வருவதுவதர டபசிச் 
சிரிதது �நடதாசிததததயும் கி.ரா.எழுத, நாம் 
படிக்கி்றடபாது இளம் காதைர்கள் உைகின் 
இைஙகுதலுக்கு  அப்பாற்பட்டு தஙகளின் 
இன்பவுைகில்  அளவளாவிக்வகாணடிருக்கும் 
வநடிதைச் சுைநதுவநது தநது வகாணடிருக்கும். 
(எட்த்டைபுரததிலும் இவர்களிருவரும் 
தனிததுப் பிரிநது வ�ன்று வநடுடநரம் 
டபசிக்வகாணடிருநததாகக் குறிப்பிடுவார். அநத 
இ்டதததக்கூ்ட வ�. வகாதைக்களம் என்று 
குறிப்பிடுவார் என்று கி.ரா. வ�ால்லுவார்.) 
கி.ராவின் பக்கஙகளில் இன்பர�ததின் 
இத்ணயில்ைாப் பக்கஙகள் அதவ என் நான் 
கருதுகிட்றன்.

இப்டபாது கட்்டவபாம்ைனின் ப்டததில் வரும் 
ப்டகுப் பா்டவைான்று ைனதுக்குள்  ஒலிக்கி்றது. 
இன்பம். வபாஙகும் வவணணிைா வீசுடத! 
இப்டபாது க்டலும் நிைாவும் தனிததிருக்கின்்றன. 
க்டல் டகட்டுக்வகாணட்ட இருக்கி்றது. நிைா 
க்டலி்டம் டபசிக்வகாணட்ட இருக்கி்றது. 
இரவின் வைௌனஙகள் அநதச் சிரிப்பதைகளால் 
சிதறிைடிக்கப்படுகின்்றன.
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்கைட்யும் ்கவித்துவமும்!
~
நாம் டநரில் கண்ட டபண்டமிக் காைததின் 

அதததன  ைதார்ததஙகதளயும் தன்னுள் 
தவததிருக்கும் வதன் வகாரிைப்ப்டம் ட்வரய்ன் 
டு பூ�ன். 

டைம்டபாக்காகப் பார்ததால் இது ஒரு 
�ாம்பி ப்டம்டபாை இருக்கும். ஹாலிவுட்டில் 
ஏகப்பட்்ட �ாம்பி ப்டஙகள் வநதிருக்கின்்றன. 
�ாம்பிகளின் டவர் வஹய்ததி பைஙகுடிகளி்டம் 
இருக்கி்றது. ீஃப்வரஞ்ச் காைனிைாக 
இருநதடபாது வஹய்ததிக்களின் கைகம் 
அச்�தடதாடு கவனிக்கப்பட்்டது. இததனத 
வதா்டர்நது ஆப்ரிக்கக் கருப்பின அடிதைகதள 
�ாம்பிகளாகப் பார்க்கக்கூடிை பார்தவ 
அவைரிக்காவி்டமும் இருநதது.

அடிதைததனததுக்கு எதிரான 
கிளர்ச்சிைாளர்கதள  ஸைாம்பிகளாகப் பார்க்கும் 
நித்றை ஹாலிவுட் ப்டஙகள் அவைரிக்காவில் 
வநதன. 

தவரஸ்டபாைடவ ஸைாம்பியும் ஒரு 
வதாற்றுதான். அவைரிக்கா, டபாராட்்ட 
முத்றதைடை ஒரு வதாற்்றாகப் பார்ததது. 
ஒருவரி்டமிருநது ஒருவருக்கு டவகைாகப்  
பரவும் எப்பி்டமிக்காக, டபண்டமிக்காகப் 
டபாராட்்டஙகதள, ஸைாம்பி ப்டஙகளில் 
உருவகப்படுததிைது அவைரிக்கா.

ஹாலிவுட் கம்யூனிஸ்ட்டுகதள 
ஸைாம்பிகளாகத வதா்டக்கததில் 
காட்சிப்படுததிைது. பி்றகு ஏகாதிபததிை 
நைனுக்கு எதிராகப் டபாராடுபவர்கள் 
அதனவதரயும் ஸைாம்பிகளாக்கிைது!

முதைாளிததுவ நாடுகளுக்குப்  
டபாராட்்டக்காரர்கள் ஸைாம்பிகள் என்்றால், 
வகாரிைா டபான்்ற கம்யூனிஸை நாடுகளுக்கு 
ைார் ஸைாம்பிைாக முடியும்? உைகைைைாதல், 
வதாழில்ைைைாதல், அணுஆயுதப்பரவல், சூைல் 

சீர்டகடு அதனததுடை எப்பி்டமிக்! அதனததும் 
டபண்டமிக்தாடன!

இவவதகயில் ஒரு அதிடவகத 
வதா்டர்வணடியில் ஸைாம்பி எப்பிவ்டமிக்காக 
எப்படி பரவுகி்றது?

இதததகை எப்பி்டமிக் வநருக்கடியில் 
ைனிதர்களி்டம் வவளிப்படுகி்ற  சுைநைம், திைாக 
உ்ணர்வு, ஒருவதர ஒருவர் �நடதகப்படுவது, 
ஒதுக்குவது டபான்்றதவ எப்படி 
வ�ைல்படுகின்்றன.. என்பதத இப்ப்டததில் மிக 
டநர்ததிைாகக் காட்சிப்படுததுகி்றார் இைக்குனர் 
யிடைான் �ாங-டஹா.

Train to busan, ஹாலிவுட் ப்டஙகதளப்டபால் 
வவறும் திகில் உ்ணர்தவ ரசிக்க தவக்கும் 
�ாக�ப் ப்டைன்று. ைா்றாக நாம் வாழும் உைகில் 
ஒரு வநருக்கடி டதான்றும்டபாது ைனிதர்கள் 
எப்படி ந்டநதுவகாள்வார்கள் என்பததயும் 
எப்படி ந்டநதுவகாள்ள டவணடும் என்பததயும் 
ைனததத வதாடும் வதகயில் கதைப்படுததிை 
உன்னதப்  பத்டப்பு. 

இப்ப்டததின் நாைகன் சிவைாக்-வூ  
வ�திபத்டததவன். ப்ணம் ஈட்டுவததடை 
டநாக்கைாகக் வகாண்டவன். இதனால் 
ைதனவிதை விவாகரதது வ�ய்து, ைகள் சு அன் 
உ்டன் வாழபவன். 

சு அன் சிறுமி. அம்ைாதவப் பார்க்க 
ஆத�ப்படுகி்றாள். இவர்கள் சிடைாலிலும்,  
அம்ைா பூ�னிலும் வசிக்கி்றார்கள். டவதைப் 
பளு கார்ணைாக ைகதளப் பூ�னுக்கு அதைததுச் 
வ�ல்ைமுடிைவில்தை. ஒருநாள் பள்ளிவிைா 
ஒன்றில் ைகள் பாடும் காவ்ணாளிதைப் 
பார்ப்பவன்,  ைகதளத தாயி்டம் அதைததுச் 
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வ�ல்ை முடிவு வ�ய்கி்றான். 
அவர்கள் வ�ல்லும் வதா்டர் வணடியில் 

டபஸ்பால் குழுவினர், கர்ப்பிணிப் வபண 
ைற்றும் அவளது க்ணவர், இரணடு வைதான 
வபணைணிகள், ஆதரவற்்ற ைனிதர் எனப் 
பைரும் பைணிக்கி்றார்கள்.

வணடி பு்றப்படும் டநரததில் ட�ாம்பிைால் 
பாதிக்கப்பட்்ட வபண ஒருவரும் ஏறுகி்றார். 
இததத வதா்டர்நது வரக்கூடிை காட்சிகள் 
பரபரப்பானதவ. அடத டவதள, ைனிதர்கள் 
எப்படி புழுதவப்டபாை இருக்கி்றார்கள்.. 
ைனிதர்கள் எப்படி க்டவுதளப்டபாை 
இருக்கி்றார்கள்.. என்பதத உ்ணர்ததும் 
தரு்ணஙகள். 

நாம் இநத டகாவிட் காைததில் கண்ட 
அதததன காட்சிகதளயும் இநத ரயில் 
வபட்டிகளுக்குள் கா்ண முடிகி்றது. 

சிவைாக்-வூ, தானும் தன் ைகளும் தப்பிததால் 
டபாதும் என, 
�ாம்பிகள் இருக்கும் 
வபட்டியிலிருநது 
தப்பிதது அடுதத 
வபட்டிக்குள் புகுநது, 
கததவ அத்டக்கி்றான். 

சிவைாக்-வூ மூடிை 
நிதையில், கததவப் 
பைவநதைாகத 
தி்றநது, கர்ப்பிணி 
ைதனவிடைாடு 
உள்டள நுதையும் 
பை�ாலிைான க்ணவன் 
அவனது சுைநைதததக் 
கடிநதுவகாள்கி்றான். 

�ாம்பி எப்பி்டமிக்காக ஒரு 
வபட்டியிலிருநது இன்வனாரு வபட்டிக்குப் 
பரவுகி்ற நிதையில் இநதக் கதவத்டப்பு 
ஒவவவாரு வபட்டியிலும் நிகழகி்றது. ஒரு 
வபட்டியில் இருப்பவர்கள் ைற்்றவர் உள்டள 
நுதைைாதபடி கததவத தஙகள் துணிகளால் 
கததவக் கட்டி, இழுதது மூடுகி்றார்கள். 

அவவாறு கட்்டப்பட்்ட  வபட்டிக்குள் 
தப்பிதது ஓடும், சிவைாக்-வூ, அவன் ைகள், 
கர்ப்பிணிப் வபண, அவள் க்ணவன் என 
அதனவதரயும் டநாய்த வதாற்்றாளர்களாகக் 
கருதி, அஙகிருக்கும் வ�திபத்டதத ஒருவன் 
அடுதத வபட்டிக்கு விரட்டுகி்றான்.

இத்டயில் ஓர் இ்டததில் வணடி நிற்கி்றது. 
தப்பிக்க முைல்கி்றார்கள். அஙகும் �ாம்பிகள். 
சிவைாக்-வூ ைற்றும் அவன் ைகதள, கர்ப்பிணிப் 

வபணணின் க்ணவன் அபாைஙகளிலிருநது 
காப்பாற்றுகி்றான்.

ஒரு கட்்டததில் கர்ப்பிணிப் வபணணின் 
க்ணவன், ஆதரவற்்ற வைதானவர் இருவரும் தம் 
உயிதர ஈநது இவர்கதளக் காப்பாற்றுகின்்றனர். 
தன்னைைற்்ற வாழவின் விழுமிைததத 
உ்ணர்கி்றான் சிவைாக் வூ. 

ஒரு கட்்டததில் இநத �ாம்பித வதாற்று 
தன்னுத்டை நிறுவனததிலிருநது பரவிைதுதான் 
என்பததயும் அறிகி்றான்.

ைார் கததவத தி்றக்கவில்தைடைா.. 
ைார் சிவைாக் வூக்குத வதாற்று இருப்பதாகக் 
கூறினாடனா.. அநத வ�தி பத்டததவனுக்டக 
வதாற்று ஏற்படுகி்றது.

அவன் சிவைாக்-வூதவக் கடிக்கி்றான்.  
தன் ைகதளயும், கர்ப்பிணிப் வபணத்ணயும் 
தப்பிததுச் வ�ல்ைக்டகாரி, தனது உயிதர 
ைாய்ததுக்வகாள்கி்றான் சிவைாக்-வூ. 

ைகளும் 
கர்ப்பிணிததாயும் 
ைட்டும் தப்பி, பூ�னுக்குள் 
நுதையும்டபாது, 
ராணுவம் இவர்கதளத 
வதாற்றுக்கு 
உள்ளானவர்கள் எனக் 
கருதிச் சு்ட முைல்கி்றது. 

சிறுமி சு அன் முன்பு 
பள்ளிவிைாவில் பாடிை 
பா்டதைப் பாடுகி்றாள். 
ராணுவததினரின்  
துப்பாக்கி 
வைௌனிக்கி்றது. 

 தவரஸ் வதாற்றுக் காைததில் தஙகள் 
வதரு ைனிதர்கதளடை �நடதகதடதாடு 
பார்ப்பது, உ்றவுகளின் இறுதிச் �்டஙகிலும் 
பஙடகற்க முடிைாத நிதை, ்டாக்்டர்களுக்கும் 
இடுகாடு கித்டக்காத ைதார்ததம், 
வதாற்றிலும் ைதம் பார்ததது, வதருக்கதள 
மூடி டத�ஙகளுக்குள்டளடை  ைனிதர்கள் 
அகதிைாக்கப்பட்்டது எனச் �ைகாை தவரஸ் 
ைதார்ததஙகதள இப்ப்டததின் ஒவவவாரு 
ீஃப்டரமிலும்  கா்ண முடிகி்றது. 

ஒவவவாரு இைப்பின்டபாதும் அவர்கள் 
ைாடரா என்்றடபாதும், அவர்களுக்காகச்  சிறுமி 
சு அன் அழுகி்றாள். இரணடு முதிை வபணகளுள் 
ஒருவருக்குத வதாற்று. அவதரப் பிரிநது 
இருக்க முடிைாைல், வதாற்று பாதிததவடளாடு 
ட�ர்நது இன்வனாரு வபணணும் ைர்ணதததத 
டதடுகி்றாள் !
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தநதததை �ாம்பி வதாற்று பாதிததது எனத 
வதரிநதும் சு அன் தன்டனாடு இருக்கும்படி 
அப்பாவி்டம் அழுகி்றாள். ைனததக் கவவிப் 
பித�யும் துைர்க் காட்சி.

Train to busan ைானு்டக் கைதைதையும், 
கவிததுவதததயும் ஒருட�ரப் டபசியிருக்கி்ற 
ப்டம்.

. . .
்கபி்ர ்பாடிை த்காடி!

~
இன்று தமிழ ஔதவ �ாைலில் இருநதார். 

முற்்றம் ஏறிப் ப்டர்நதிருநத டகாதவப் பைதததக் 
வகாய்து இநத அதிைனுக்குக் வகாடுததார். 
முல்தைக்வகாடி ப்டரும் முற்்றததில் டகாதவ 
வகாடிடைறுவவதல்ைாம் தமிழ வ�ய்த இைற்தக 
அரண. 

இன்த்றை தமிைர்க்கு நூற்றுக்கும் டைைான 
கட்சிக் வகாடிகள் வதரியும். இைற்தகைன்தன 
ஏநதிை வகாடிகளில் பததின் வபைதரைாவது 
அவர்கள் வ�ால்வார்களா? தமிைர்கள் அவற்த்ற 
இன்று தமிழ நிைததில் டத்ட முடியுைா? 
வதரிைவில்தை. அடதடவதள அகப்பா்டலில் 
டத்டமுடியும். 

நத்றக்வகாடி, மிளகுக்வகாடி, 
அ்டப்பஙவகாடி, பாகல் வகாடி, உைதைக்வகாடி, 
சுதரக்வகாடி, வ�ஙகுரதைக்வகாடி, 
முஞ்த�க்வகாடி, முகணத்டக்வகாடி, 
தாளிக்வகாடி, ைாத்ணக்வகாடி, கூதளஙவகாடி, 
ைரப்பஙவகாடி, வநய்தல்வகாடி, பிரப்பஙவகாடி, 
இண்டஙவகாடி, நரவஙவகாடி, காக்க்ணஙவகாடி, 
தைாைக்வகாடி, வைதைக்வகாடி, வள்ளிக்வகாடி, 
அதில்வகாடி, அவதரக் வகாடி, ஆம்பல்வகாடி, 
தாைதரக்வகாடி, பிரணத்டக்வகாடி என 
எண்ணற்்ற வகாடிகடளாடு, தமிழ ததைவனும் 
ததைவியும், தஙகள் காதல் வகாடிதையும் 
உைர்ததிப் பிடிததார்கள். 

இப்டபாது நாம் அதில் ஒரு வகாடி குறிதது 
பார்ப்டபாம். நம் �ஙக நிைததில் ஏறிப்ப்டர்நத 
பச்த�க் வகாடிகளுள் மிளகுக் வகாடியும் ஒன்று. 

மிளதக  -
‘கறி வளர் அடுக்கதது இரவில் முைஙகிை’  

(குறுந 90), 
‘கறி வளர் அடுக்கதது ைைர்நத காநதள்’  

(பு்றம் 168),
‘கறி வளர் �ாநதம் ஏ்றல் வ�ல்ைாது’ (அகம் 

2),
‘முதிர் கறி ைாப்பின்’ (நற் 297) 

என்று இைக்கிைஙகள் பாடுகின்்றன.
மிளகு �ஙக இைக்கிைஙகளில் ‘கறி’ 

என்ட்ற குறிப்பி்டப்படுகி்றது. இன்ட்றா 
கறி என்பது இத்றச்சி என்கி்ற வபாருளில் 
குறிப்பி்டப்படுகி்றது. அன்று மிளகாய் இல்தை. 
காரததுக்காகக் கறிதை (மிளகு) ட�ர்தது இத்றச்சி 
�தைததார்கள். இதன் வழிடை, இத்றச்சி 
நாளத்டவில் கறிைாயிற்று. 

இதததகை மிளகுக் வகாடி பற்றிக் 
கபிைரின் குறுநவதாதகப் (288) பா்டதை இஙடக 
காணடபாம்.

~
‘கறி வளர் அடுக்கதது ஆஙகண, 
முறி அருநது குரஙகு ஒருஙகு இருக்கும்
வபருங கல் நா்டன் இனிைன்; 
ஆகலின்,இனததின் இைன்்ற 
இன்னாதையினும், இனிடதா இனிது
எனப்படூஉம் புதடதள் நாட்ட?’ 
~
ததைைகனது வரவு்ணர்நது, டதாழிக்குக் 

கிைததி ததைவனின் வபருதைதை உதரதத 
பா்டலிது.

ததைவன் வபருஙகல் நா்டன். மிளகுக் 
வகாடி ப்டரும் ைதைைடுக்கம் உத்டை நாடு 
அவனுத்டைது. அஙகு மிளகுக் வகாடியின் 
வகாழுநதுகதளக் குரஙகுகள் அருநதும்.

அதததகை நம் நா்டன் இனிைவன். 
அவடனாடு உள்ள உ்றதவக் கூறி உ்றவுகள் 
என்தனக் வகாடுதைப்படுததுகின்்றன. டதவர் 
உைகம் தரும் இனிதைதை வி்டவும், இநதக் 
வகாடுதை மிக இனிதைைானது இல்தைைா? 
என்கி்றாள் ததைவி. 

மிளகு வா�தன கூடிை பிரிைாணிதைப் 
பகிர்நதுவகாண்ட தமிழக் காதைர்களுக்குத 
வதரியும். கறி சுதவகூடிை நம் தைப்பாகட்டியும், 
டவணுவும்,  வபான்ராமும் டதவர் உைகதததவி்ட 
எவவளவு இனிதைைானவதன்று!
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â™ô£‹
ªð£LMö‰¶ -
Aì‰îù...

Üóê¡ «è£«ô£„²‹-
î˜ð£˜ ñ‡ìð‹
Ü¬ñ„ê˜èœ Üñ¼‹-
¬ñò ñ‡ìð‹
°ôŠªð‡®˜
ÜôƒèKˆî -
ªè£½ñ‡ìð‹
âù
Üˆî¬ù ð°FèÀ‹
Ü¬êõŸÁ -
Aì‰îù
â†´ˆF‚A½‹
åL‚°‹
Þ¬êòŸÁ -
Aì‰îù...

Üóê¬ù
Þö‰î ¶òó‹
å¼¹ø‹
ÜöAò ó£ñ¬ùŠ
HK‰î¶
ñÁ¹ø‹ âùˆ
F¼‹Hò F¬êªòƒ°‹
«îƒA‚ Aì‰î¶ -
¶‚è‹
«ð£î£‚°¬ø‚°Š
¹ô‹Hò¿‹
á˜I¬÷ å¼ -
ð‚è‹....

«îŸÁõîŸ°
õNJ¡P
F¬èˆîù˜
ÝŸø™I‚è ÜóêQ¡

ஊரமிதை
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Ý¼J˜ -
¶¬íMò˜
î¬ôõ¼®
å¼ˆF
Üõ¬÷ˆ
î£ƒAˆ î¿M
å¼ˆF
ñ®«ò‰F å¼ˆF
âù
Þô‚°õ¡ ¶¬íM‚°
ðEM¬ì ªêŒîù˜
îêóî¡ -
ñ¬ùMò˜..

õ£Œ‚° ¼Cò£ù
ð‡ìƒè¬÷
â™ô£‹
õK¬êò£è
â´ˆ¶ õ‰¶
î£Œ‚° «ñô£ù
èKêùˆ«î£´
î£Fò˜ -
á†®ù˜
îMˆ¶‚Aì‰î
á˜I¬÷ «ñ™ 
î£Œñ£˜èœ Íõ¼‹
HNòŠ HNò
«ðó¡¬ð‚ -
è£†®ù˜..

õN»‹ è‡a¬óˆ
¶¬ìˆîù˜
Üõ÷¶
õîùˆ¬îŠ Ì†®J¼‰î
õ¼ˆîªñÂ‹ Ì†¬ì -
à¬ìˆîù˜
ªè£‡´ õ‰F¼‰î
ð†êíƒè¬÷
â™ô£‹
°ôªîŒõˆ¬îŠ«ð£™
á˜I¬÷‚° -
ð¬ìˆîù˜
ÝÁî™ Ãø õ‰î
ÜóêQ¡ ñ¬ùMò˜
á˜I¬÷¬ò

ñ®AìˆF
ÜõÀ‚°œ
áì£´‹ èõ¬ô¬ò‚ -
°¬øˆîù˜
á‚èº‹ àŸê£èº‹
á†´‹ 
õ£˜ˆ¬îè¬÷Š «ðC
Üõ˜èO¡ 
àœ÷‚ Aì‚¬è¬ò -
à¬óˆîù˜...

õ£ì£ñôó£Œ
õ¬÷òõ‰î à¡¬ù
M´ˆ¶‚
è£ì£÷Š «ð£ŒM†ì
èíõ¬ù â‡E‚
èôƒè£«î è‡ñE
Ü‡í¡ Ü¬öˆî
è£óí…ªê£™L
Ýó‡ò‹ ¹°‰îõQ¡
â‡í‹ G¬ø«õÁ‹
õ¬ó - 
Þò™ð£Œ Þ¼
èì¬ñ º®‰¶
Üõ˜èœ
F¼‹¹‹õ¬ó c-
èôƒè£ñ™ Þ¼
è£ô‹ èQ‰¶
õ¼‹õ¬ó
c
ÌIˆî£Œ «ð£ô
ªð£Á..

Þô‚°õ¡ îù¶ 
Ü‡í¡
ANˆî
«è£†¬ì«ò
Ý»œ «è£ì£‚A
ïìŠðõ¡
Ü‡í¡ ó£ñQ¡
ð£îGöL«ô«ò
Ý»À‚°‹ -
AìŠðõ¡
ÜóêQ¡ Ý¬í¬ò
ãŸÁ

Ýó‡òˆ¬î -
èìŠðõ¡
Ý¬ê è¡ñ‹ ñ£¬ò
â¡Â‹ ÝŸ¬ø‚ èì‚è
Ü‡íÂ‚°‚ A¬ìˆî
¶´Šðõ¡
î˜ñ‹ î¬ôGIó
î¡¬ù«ò
î£¬óõ£˜ˆ¶‚ -
ªè£´Šðõ¡
àôè GòFèÀ‚ªè™ô£‹
î¬ôõíƒA
Ü‡íQ¡ Gö¬ô«ò
Ý¬ìò£è -
à´Šðõ¡
Üõù£ ñùñP‰¶
à¡
Üöè£ù õ£›M¬ù‚ -
ªè´Šðõ¡...?
Þ™¬ô âù ñÁˆ¶
Þìõôñ£Œ
î¬ôò¬êˆ¶ Þ¼‰î£™ 
Üõ˜èÀ‚° 
Þ‰î
ªî£™¬ô-
õ‰F¼‚è£¶
Üóê è†ì¬÷
â¡Â‹ õ®Mªô£¼
Ýðˆ¬î Þ‰î
Üó‡ñ¬ù -
î‰F¼‚è£¶
Ü¡¬ùò˜ âƒèO¡
ªðŸø õJÁèœ
Þ‰î Ü÷¾‚° - 
ªï£‰F¼‚è£¶

    - á˜I¬÷ õ¼õ£œ
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 சிறுகலத

கேலூர் டபருநது நிதைைததுக்குள் டபருநது 
பிரடவசிதது நான்காவது நத்ட டைத்டயில் டபாய் 
நின்்றது. கைர்தீனும் வைஹர்னி�ா பானுவும் 
டபருநதிலிருநது இ்றஙகினர். ஆட்ட்டாவில் ஏறி 
கிருஷ்ணா நகருக்குப் ப்றநதனர்.

வீட்டு வவளி வா�லில் நின்று தகைாட்டினார் 
எததிரா�ன். வைது 85. ஒடி�ைான திடரகம். 
பவர் கிளாஸ். வபர்மு்டா ்டவு�ரும் டி �ர்ட்டும் 
அணிநதிருநதார். டபாஸ்ட் ைாஸ்்டராய் இருநது 
ஓய்வு வபற்்றவர். நான்கு ைகன்கதளப் படிக்க 
தவததுத திருை்ணமும் வ�ய்துவிததுப் டபரன் 
டபததிகள் கண்டவர். சுற்றுைா வ�ல்வதில் அதிக 
நாட்்டம் உத்டைவர். கைர்தீனுக்கு முகநூல் நணபர்.

“அஸ்ஸைைாமு அதைக்கும் கைர்தீன் பாய்!”

“வஅதைக்கும் ஸைைாம் எததிரா�ன் �ார்!”

கைர்தீனும் வைஹர்னி�ாவும் வீட்டுக்குள் 
பிரடவசிததனர். இருவதரயும் வரடவற்பத்றயில் 
அைர தவததார் எததிரா�ன்.

“எததிரா�ன் �ார்!  நாம் ஐநது வரு்டஙகளாக 
முகநூல் நணபர்கள். இப்டபாதுதான் டநரில் 
�நதிக்கிட்றாம். நன்்றாக இருக்கிறீர்களா �ார்?”

“நன்்றாக இருக்கிட்றன். நான் வகாடரானா 
தடுப்பூசி டபாட்டுக்வகாணட்டன். நீஙகளிருவரும் 
டபாட்டுக்வகாணடீர்களா?”

“டபாட்டுக்கிட்ட்டாம் �ார். எஙகள் ைகனின் 
திருை்ண அதைப்பிததை உஙகதள டநரில் 
பார்ததுக் வகாடுக்க வநடதாம்...”

“�நடதாஷம். முதலில் காபி குடிக்கிறீர்களா, 
டீ குடிக்கிறீர்களா?”

“டீ வகாடுஙகள் டபாதும்! ”

டதநீர் தைாரிதது வநது நீட்டினார் எததிரா�ன், 
டதநீதர உறிஞ்சினர்.

“கல்ைா்ணம் உஙக ஊர் தஞ்�ாவூர்ைதாடன?”

“இல்தை. வபாணணு திருவநல்டவலி 
டைைப்பாதளைம். கல்ைா்ணமும் 
திருவநல்டவலியில்தான் ந்டக்கப் டபாகுது. வலீைா 
விருநது தஞ்�ாவூர்ை!”

“உஙக பய்ைன் வ�ன்தனப் பன்னாட்டு 
நிறுவனததிைதான டவதை பார்க்கி்றான்?”

“ஆைா. வபாணணும் அவன் கூ்டததான் 
டவதை பார்க்குது. வரணடு டபரும் ப்ரண்டா 
பைகியிருக்காஙக. தபைன் வ�ால்லி வபாணணு 
வீட்ை டபசி முடிச்�ம்!”

“ஏ்றக்குத்றை ைவ டைடரஜ் ைாதிரி!” சிரிததார் 
எததிரா�ன்.

திருை்ண அதைப்பிததை கைர்தீனும் 
வைஹர்னி�ாவும் ட�ர்நது எததிரா�னி்டம் 
நீட்டினர். “கல்ைா்ணததுக்கு நீஙக கட்்டாைம் 
வரனும்!”

“கட்்டாைம் வருடவன்!” அதைப்பிததைப் 
பிரிதது பார்ததார். “கல்ைா்ணததுக்கு முநதினநாள் 
வநது திருவநல்டவலிதைச் சுற்றிப் பாததுட்டுக் 
கல்ைா்ணதை கைநதுக்க டவணடிைதுதான்!”

திருை்ண அதைப்பிததை முழுதைைாக 

சஹன் சாப்ாடு
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வாசிததார். ‘நிக்காஹ் முடிநதவு்டன் பகல் 
பன்னிவரணடு ைணிக்கு �ஹன் �ாப்பாடு 
பரிைா்றப்படும்’ என்கி்ற வாக்கிைததத ஊன்றிக் 
கவனிததார் எததிரா�ன்.

“கைர்தீன்! அவதன்ன �ஹன் �ாப்பாடு?”

சிரிததார் கைர்தீன். “பைப்ப்டாதிஙக. 
இதுவும் பிரிைாணி விருநதுதான். ஆனா இதைை 
பரிைா்றைாட்்டாஙக. இரணடு டபர் மூன்று டபர் 
அதிகபட்�ம் நான்குடபர் ஒடர தட்டில் சுற்றி 
அைர்நது �ாப்பி்ட டவணடும்!”

“அநத தட்டு பார்க்க எப்படி இருக்கும்?”

“அநத பீஙகான் தட்டில் சிவப்பு பச்த� நி்றப்  
பூ டவதைகள் வ�ய்ைப்பட்டிருக்கும். பீஙகான் 
தட்டு கித்டக்காத  இ்டஙகளில் வபரிை எவர்சில்வர் 
தட்டில் �ஹன் �ாப்பாடு பரிைா்றப்படும். �ஹன் 
தட்த்ட ைரதவ, தாைா, தாம்பாளம் என்றும் 
கூறுவர்...”

“�ஹன் �ாப்பாட்த்ட டவலூர் முஸ்லிம் 
திருை்ணஙகளில் நான் பார்தததில்தை கைர்தீன்!”

“இது அரபுநாட்டு பைக்கம். திருவநல்டவலி, 
காைல்பட்டினம் டபான்்ற வதன்தமிழநாட்டு 
ைாவட்்டஙகளிலும் இைஙதக ைடைசிைா டபான்்ற 
நாடுகளிலும் �ஹன் �ாப்பாடு இருக்கி்றது. ஒரு 
பநதிக்கு நூறுடபர் �ஹன் �ாப்பாடு �ாப்பி்டைாம். 
இரண்டாவது பநதிக்கு அடத தட்டுகதளக் கழுவிப் 
பரிைாறுவார்கள்!”

“திருை்ணததுக்கு வநடதார் அதனவரும் 
�ஹன் �ாப்பாட்த்டச் �ாப்பி்ட டவணடும் என்பது 
கட்்டாைைா?”

“இல்தை. இன்வனாருததன் வதாட்்ட எச்சில் 
�ாப்பாட்த்ட நான் �ாப்பி்டைாட்ட்டன் என்கி்ற 
முஸ்லிம்களும் இருக்கின்்றனர். திருை்ணஙகளுக்கு 
உஙகதளப் டபான்்ற இநது �டகாதரர்களும் வருவர். 
இநத இருவருக்கும் தனிததனி இதையில் அல்ைது 
தட்டில் பிரிைாணி பரிைா்றப்படும்!”

“�ஹன் தட்டில் நால்வருக்கு எப்படி 
பிரிைாணி பரிைாறுவர் கைர்தீன்?”

“�ஹன் தட்டில் குத்றநதபட்�ம் நூறுகிராம் 
ைட்்டன் பீஸ்கள் நான்குள்ள பிரிைாணிதைக் 
வகாட்டுவர். தால்ச்�ாவும் தயிர்பச்�டியும் இனிப்பு 
�ாமும் சிக்கன் கிடரவியும் கூ்ட தவப்பர். தட்த்டச் 
சுற்றி உட்கார்நதிருக்கும் நால்வரில் ஒருவர் 
பிரிைாணி ைதைதை ைட்்டன் பீசு்டன் நான்காகப் 
பிரிப்பார். �ரிைாகப் பஙகு பிரிக்காதவன் 

நரகததுக்குப் டபாவான் என நால்வரில் ஒருவர் 
முணுமுணுப்பார். பிரிைாணி �ாப்பிடும்டபாது 
தகக்கும் டநாகக்கூ்டாது வாய்க்கும் டநாகக்கூ்டாது. 
எச்சில் பருக்தக பக்கததுப் பாகததில் டபாய் 
விைக்கூ்டாது. �ஹன் �ாப்பாட்த்ட நாகரிகைாய்ப்  
பதவி�ாய்ச் �ாப்பி்ட எழுதப்ப்டாத �தப �ட்்டம் 
ஒன்று உள்ளது �ார்!”

“�ஹன் �ாப்பாட்டின் பிளஸ் பாயின்ட்கள் 
என்ன கைர்தீன்?”

“�ாப்பிடும் நால்வருக்கும் �டகாதரததுவம் 
ைைரும். தன் வயிறு ைட்டும் நித்றைடவணடும் 
என்கி்ற சுைநைம் ஒழியும். �ாப்பாடு வீ்ணாகாது. 
ஒருவர் குத்றவாகச் �ாப்பிட்்டாலும் 
இன்வனாருவர் நித்றவாகச் �ாப்பிட்டுத 
தட்த்டக் காலி வ�ய்துவிடுவார். பரிைாறும் டநரம் 
குத்றயும். �ஹன் �ாப்பாட்டில் ஒருவர் எவவளவு 
�ாப்பிட்்டார் என்பததப் பநதி பரிைாறுபவரால் 
யூகிக்க முடிைாது.”

“தைனஸ் பாயின்ட்?”

“திருை்ணவிருநததச் �தைப்பவருக்கு 
கூடுதைாகப் பதது �தவீத வ�ைவாகும். பார்ரா 
முஸ்லிம்கள் ஒருததடனா்ட ஒருததன் எச்சில் 
ட�ாற்த்றச் �ாப்பிடுரான்கன்்ற டகலிகிண்டல் 
புரிைாதவஙககிட்்டயிருநது எழும்!”

‘‘�ஹன் �ாப்பாட்த்டப் பரிைாறும் 
திருை்ணஙகளில் த�வம் �ாப்பிடுபவருக்குத 
தனிப் பநதி உண்டா?”

“கட்்டாைம் உணடு!”

“வதன்ைாவட்்ட முஸ்லிம் திருை்ணஙகள் 
அதனததிலும் �ஹன் �ாப்பாடு உண்டா?”

“முஸ்லிம்களில் ஷாபி, ஹனபி என 
இருவதக உணடு, ஷாபியில் �ஹன் �ாப்பாடு 
உணடு. ஹனபியில் கித்டைடவ கித்டைாது!”

“�ஹன் �ாப்பாட்டில் தப்பிததவறி கூ்ட 
எச்சில் �ாப்பாட்த்ட நால்வரில் ஒருவர் �ாப்பி்ட 
�ாததிைம் இல்தைைா?”

“எச்சிதை நாஙகள் இழிவாகப் பாவிப்பது 
இல்தை. க்ணவனின் எச்சில் ைதனவிக்குத 
திததிக்கும். தாயின் எச்சில் குைநததகளுக்குத 
திததிக்கும். ஒரு நணபனின் எச்சில் இன்வனாரு 
நணபனுக்குத திததிக்கடவ வ�ய்யும். ஒரு விஷைம் 
வதரியுைா உஙகளுக்கு �ார்? எஙகள் ைதகுருைாரின் 
எச்சில் நீதரக் குடிக்க எஙகள் இதளஞர்களித்டடை 
பைதத டபாட்டி உள்ளது.”
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“ஸ்கூல் தைப்ை �கநணபன் காக்கா கடி 
கடிச்சுக் குடுதத மிட்்டாதை நாை எவவளவு 
விரும்பிச் �ாப்பிடுடவாம்? எல்ைாததுக்கும் 
ைனசுதான கார்ணம் எததிரா�ன் �ார்!”

“எஙகள்ை டபான ததைமுத்றவதரக்கும் 
புருஷன்கள் �ாப்பிட்்ட எச்சில் தட்டில்தான் 
ைதனவிகள் �ாப்பிட்்டாஙக!”

ஆடைாதிததார் கைர்தீன்.

“இன்வனாரு விஷைம் எததிரா�ன் �ார்! 
இஸ்ைாதைப் பின்பற்றுகி்ற பை டபர் பரிைாறுன 
�ாப்பாட்த்டப் பருக்தக மிஞ்�ாை �ாப்பிட்டுட்டுச் 
�ாப்பிட்்ட தட்த்டக் கழுவிக் குடிச்சிருவாஙக. 
�ாப்பிடும்டபாது �ாப்பாட்த்ட விரல்கள்ை 
ஈஷிக்க ைாட்்டாஙக. வாயின் ஓர�ாரஙகளில் ஒரு 
ட�ாததுப் பருக்தக ஒட்்டாது. �ாப்பிடுவதத ஒரு 
கதைவடிவைாகப் பாவிப்பாஙக!”

“�ஹன் �ாப்பாட்த்டப் பததி விளக்கைாகச் 
வ�ான்னீஙக கைர்தீன். நன்றி. இருநது டவலூதர 
ஒருநாள் சுற்றிப் பார்ததுவிட்டுப் டபாஙக. 
நான் நன்கு �தைப்டபன். நீஙக விரும்பிைததச் 
�தைச்சுப் டபாடுட்றன்!”

“உஙக அன்புக்கு நன்றி �ார். ைகனின் 
கல்ைா்ணம் முடிஞ்�வு்டன் �ாவகா�ைாக 
வருகிட்றாம். நாஙக இப்ப கிளம்புடராம்!”

“ைகிழச்சி!”

“நீஙக திருை்ணததுக்கு முநதினநாடள 
திருவநல்டவலி வநதா தஙகி்றதுக்கு ஆர்ைா 
ைாட்ஜ்ை ரூம் டபாட்டிருக்கம். ைாட்ஜின் வதா்டர்பு 
எணத்ண வாட்ஸைப்ை அனுப்புட்றன்!”

கைர்தீனும் வைஹர்னி�ாவும் கிளம்பினர். 
திருவநல்டவலி. டைைப்பாதளைம். 
ைண்டபததுக்குள் பிரடவசிக்கும் எததிரா�தன 
கைர்தீன் வரடவற்்றார்.

“வாஙக �ார் வாஙக வாஙக!”

டைத்டயில் ைாப்பிள்தள அைர்நதிருநதான். 
முகததில்  ட�ரா வதாஙகிைது. ஹ�ரத 
குதபா ஓதினார். திருை்ணததிற்குச் �ம்ைதம் 
வதரிவிதது ை்ணைகன் நிக்காஹ் நாைாவில் 
தகவைழுததிட்்டான். �ம்ைதம் வதரிவிதது 
ை்ணைகள் தகவைழுததிட்்டாள். ஹ்ஜ்ரத துஆ 
ஓதினார். டகாரஸைாய் ஆமீன்கள் ஒலிததன. 
நிக்காஹ் இனிடத நித்றடவறிைது. �ம்பநதிதை 
எததிரா�னுக்கு அறிமுகப்படுததி தவததார் 
கைர்தீன். 

முதல் பநதி பரிைா்றப்பட்்டது. கைர்தீன் 
எததிரா�தனக் தகதைப் பிடிதது அதைததுச் 
வ�ன்்றார். “தனி இதைை �ாப்பிடுறீஙகளா? 
�ஹன் �ாப்பாட்டுை நாலுை ஒருததரா டபாய் 
உக்கார்றீஙகளா �ார்?”

எததிரா�ன் சிை வநாடிகள் டைாசிததார். பின் 
“�ஹன் �ாப்பாட்ட �ாப்பிடுட்றன்!”

ஒரு இதளஞன் இரு ைததிை வைதினரு்டன் 
நாைாவதாய்ப் டபாய் அைர்நதார் எததிரா�ன். 
பிரிைாணி பரிைா்றப்பட்்டது. பிரிைாணிதை 
நான்காய்ப் பிரிததார். தனக்கு ஒரு சிறு 
கறிததுணத்ட ஒதுக்கிக்வகாணடு மீதிதை 
மூவருக்கும் தள்ளினார்.

மீதி மூவர் எததிரா�தனப் பார்தது 
முறுவலிததனர். பதிலுக்கு எததிரா�ன் 
புன்னதகததார். பிரிைாணியில் ைனிதமும் 
�டகாதரததுவமும் ருசிததது. எணபததிதைநது 
வரு்டஙகளில் தான் �ாப்பிட்்ட உ்ணவுகளிடைடை 
மிகச் சி்றநததாக இநத �ஹன் �ாப்பாட்த்ட 
உ்ணர்நதார். இஸ்ைாமிைனுக்கும் இநதுவுக்கும் 
இருநத இருக்கும் இருக்கப்டபாகும் வதாப்புள் 
வகாடி உ்றவு அ்டர்நதது. ஆயிரம் அரசிைல் 
கட்சிகள் பிரிததாளும் சூழச்சிகள் வ�ய்தாலும் 
பிரிக்கமுடிைாத யுகஙகளுக்கும் வதா்டரப்டபாகும் 
பநதம் இறுகிைது. இருபது விரல்களுக்குள் 
ைனிதடநைமும் டபரன்பும் �வவூடுபரவல் 
நிகழததின. �ாப்பாட்டுத தட்டு பருக்தக 
மிச்�மில்ைாைல் காலிைானது.

ஆறு ைாதஙகளுக்குப் பின்... எததிரா�னின் 
பி்றநதநாள் வநதது. தனது நான்கு ைகன்களின் 
குடும்பஙகதளயும் வரவதைததார்.

முழுநீள வாதை இதையில்... �ாப்பாட்த்டக் 
குன்று டபால் குவிததார். நடுவில் குழி டதாணடி 
�ாம்பார் ஊற்றினார். கூட்டு வபாறிைல் ஊறுகாய் 
அப்பளம் தவததார். இதைதைச் சுற்றி 
எததிரா�னின் நான்கு ைருைகள்கள் ைகன்கள் 
ஆறுடபரன் டபததிகள் வைாததம் பதிதனநது டபர் 
அைர்நதனர்,

“�ாப்பி்ட ஆரம்பிப்டபாம் நம் �ஹன் 
�ாப்பாட்த்ட!”

பதிதனநது தககள் அள்ளி அள்ளிச் 
�ாப்பி்ட ஆரம்பிததன. ைகன் ைருைகள் 
டபரன் டபததிகளுக்குத தாய்ப் ப்றதவைாக 
ஊட்டிவிட்்டார் எததிரா�ன்.

ைனிதஎச்சில்கள் டதவாமிர்தைாய் உயிரின் 
ஆணிடவர் வதர திததிததன.



 

 
ோன் வாசித்நதன்

மா்ணவர் பக்கம் 

வ�.பாலுஆனநத, இளஙகதைத தமிழ மூன்்றாைாணடு, 
திைாகரா�ர் கல்லூரி, ைதுதர

விடுதலை பெ்ாத ததயிலைத் பதாழிைாளர்கள்
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ஒரு குவதளத டதனீருக்கு எப்படி இதததன 
வலிதை என்று டைாசிததுப் பார்க்கிட்றன். 
அதிகாதைைானாலும் அநதிைாதைைானாலும் 
ைனம் தாடன டதனீர் குவதளதைத டதடிவிடுகி்றது 
பாவடைா பரிட�ாததன நாதைப் டபாை. இதடைாடு 
உ்றவாடும் ஒரு குவதளத டதனீர்ததுளிகள் 
இதைததத இம்சிததுக்வகாணடிருக்கும் எதததனடைா 
இன்னல்கதள ை்றக்க தவக்கும் ைாைருநதாகும். 
நம்மில் பைருக்கு இதுதான் ஒருடவதள உ்ணவும் 
கூ்ட. நாம் �ாதார்ணைாகக் க்டநது வ�ல்லும் ஒரு 
குவதளத டதனீருக்குப் பின்னால் ஒளிநதிருக்கும் 
கனதத வரைாற்த்ற எடுததிைம்பும் நூல்தான் ‘எரியும் 
பனிக்காடு’. 

ஆஙகிைததில் ‘Red Tea’ என்்ற வபைரில் பி.எச்.
ட்டனிைல் அவர்களால் எழுதப்பட்டுத தமிழில் 
இரா.முருகடவள் அவர்களால் வைாழிவபைர்ப்பு 
வ�ய்ைப்பட்்ட நூல் இது. 

உைர்நத டதயிதைதடதாட்்டஙகளின் 
அடிவாரததில் உள்ளாகப் புததநதிருக்கும் 
கணணீதரயும் வ�நநீதரயும் கடுஙகுளிரில்  உத்றநது 
வி்டாைல் நம்ைனததின் ஆைததில் கச்சிதைாகக் 
க்டததுகி்றது இநநூலின் எழுததாக்கம். இநநூலின் 
ஆசிரிைர்  டதயிதை எஸ்ட்டட்டில் ததைதை ைருததுவ 
அதிகாரிைாகப் பணிைாற்றிைவர், வதாழிைாளர்களுக்குத 
டதயிதைத டதாட்்டஙகளில் இதைக்கப்படும் 
வதால்தைகதள டநரடிைாக உ்ணர்நதவர் 
என்பதால்தான் உதைக்கும் ைக்களுக்கு ஊறு 
விதளவிக்கும் ஏகாதிபததிைததத எதிர்தது இநநூதை 
வலி நித்றநத வரைாற்று நவீனைாக அதைக்கமுடிநதது. 
‘நீஙகள் கதகதப்பாய் உறிஞ்சிக் குடிக்கும் ஒவவவாரு 
துளி டதனீரிலும் கைநதிருக்கி்றது எைது உதிரம்’ 
என்்ற வரிகள்  அடுததமுத்ற  டதனீர் குவதளதைத 
வதாடும்டபாது நம்தையும் அறிைாைல் டதனீரின் 
நி்றததின் மீவதாரு வவறுப்பு்ணர்தவ விததக்கி்றது. 
அப்டபாதுதான் என் டபராசிரிைர் இநநூதை எனக்குப் 
பரிநதுதர வ�ய்தடபாது ‘இநநூதை முழுதைைாகப் 
படிததபி்றகு நீ டதனீர் அருநதுவதத வவறுததால் அதற்கு 
நான் வபாறுப்பல்ை’ என்று கூறிைதன் அர்ததததத 
உ்ணர்நடதன். 

 வறுதையின் பிடியில் வாடித தவிதத ைக்களி்டம் 
நைைாகப் டபசிக்  கூட்்டம் கூட்்டைாகத டதயிதைத 
டதாட்்டததிற்கு அதைததுச்வ�ல்லும் கஙகாணிகளின் 
உணதைைான  முகததத, எஸ்ட்டட்டின் குளிரில் 
எட்டிப்பார்க்கும் தரு்ணததில் ைனமுத்டயும் 

வதாழிைாளர்களின் நிதைதை  இநநூல் பதிவு 
வ�ய்கி்றது. ஆஙகிடைைர்களின் ஆத�களுக்கு 
இ்ணஙகாத வபணகள் பூட்ஸ் கால்களுக்கு இதரைான 
வ�ய்திதையும் எடுததிைம்புகி்றது. 

முதுவகலும்பு  முறியும் அளவிற்குக் கிள்ளிை 
டதயிதைகதள எத்டயிடும்டபாது இவர்களின் 
உதைப்தபச் சுரணடும் எஸ்ட்டட்டின் உதவிைாளர்கள் 
ஒருபு்றம், ஊதன உருக்கும் கடுஙகுளிர் ஒருபு்றம், 
க்டன் வகாடுததுவிட்டு அவர்கதளக் க்டனாளிைாக்கி 
எஸ்ட்டட்த்ட விட்டு வவளிடை்றவி்டாைல் 
வகாததடிதைைாக்கும் வ�ல்வநதர்கள் ஒருபு்றம், 
இருக்கின்்ற இன்னல்கள் எல்ைாம் டபாதாது என்று 
வரு்டம் தவ்றாைல் வநது வதாழிைாளிகதள வாட்டும் 
ைடைரிைா காய்ச்�ல் ஒருபு்றவைன அடுததடுதது 
வரும் அதைகவளன அடுக்கிவரும் துன்பஙகளிருநது  
கருப்பனும் அவனது ைதனவி வள்ளியும் மீண்டனரா? 
என்பதுதான் கதத. 

�ர் வபர்சிவல் கிரிபித என்பவர் எழுதிை ‘இநதிைத 
டதயிதைத வதாழிலின் வரைாறு’ (The History of Indian Tea 
Industry) எனும் புததகம் டப� ை்றநதுடபான இநதிைத 
வதாழிைாளர்களின் வலிதை உயிர்ததிைாகததத 
எடுததுதரப்பது இநநூலின் சி்றப்பு. 

இநதக் வகாடரானா காைததில் ஏடதனும் 
புததகதததப் பரிநதுதர வ�ய்யுஙகள் என்று 
டகட்்ட அடநகருக்கு நான் பரிநதுதரதத முதல் நூல் 
இதுவாகததான் இருக்கும். துன்பிைல் வகாண்ட 
இநநூதை எனக்கு ஏன் பரிநதுதர வ�ய்தாய்? என்று 
என்னி்டம் டகட்்டவர்களும் உணடு. இதுடபான்்ற 
வபருநவதாற்றுக் காைததில், எஸ்ட்டட்டில் இருநது 
எப்படிைாவது மீணடுவிடுடவாம் என்று டபாராடிை 
கருப்பன் ைற்றும் வள்ளியின் ைனவலிதைதை  
நாமும்  வப்றடவணடும் என்பதற்டக இநநூல் 
என் பரிநதுதர பட்டிைலில் முதல் இ்டதததப் 
பிடிததது.  நான் முன்வபாருமுத்ற  ஊட்டியில் உள்ள 
டதயிதை எஸ்ட்டட்டிற்குச் வ�ன்றிருநதடபாது 
பார்தவைாளர்களுக்கு வைஙகப்பட்்ட டதனீரின் 
சுதவயும்  அஙகுள்ள வதாழிைாளர்களுக்கு 
வைஙகப்படும் டதனீரின் சுதவயும் டவறுபட்டு 
இருநததத உ்ணர்நடதன். அது எனக்கு அப்டபாது  
வபரிைதாகத வதரிைவில்தை. இநநூதைப் படிதத 
பி்றகு  டதயிதை ை்ணக்கும் அளவிற்குத டதயிதைத 
டதாட்்டஙகளில் டவதை வ�ய்பவர்களின் வாழவு 
அன்றிருநது இன்றுவதர ை்ணக்கவில்தை என்பது 
உறுதிைாகி்றது.  



64 ð¬ìŠ¹ îè¾ Ýèv† - 2020  
w w w . p a d a i p p u . c o m


